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 :ؿال تًاػ

ُروَن الُؼْرَآَن ]   َأَفََل َيَتَدبَّ

َلَأْم َطَذ  ُُ َػل ُْ ٍٍ َأ ُؾو ُُ   ] 
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 اإلىـــداء
 أىدي ىذا البحث المتواضع إلى:

 أبي الغالي كقرة عيني، الذم لـ يأؿي جيدان في تربيتي كتعميمي كتكجييي.
 ، فرحمة اهلل تعالى عمييا.ي الغاليةإلى ركح أم

ألصؿ إلى ما  إلى مف تتسابؽ الكممات لتخرج معبرة عف مكنكف ذاتيا، كعانى الصعاب
 أنا فيو، زكجي الحبيب، الذم عممني الصمكد ميما تبدلت الظركؼ.

إلى الشمكع التي أنارت لي الطريؽ، ككانكا يتنازلكف عف حقكقيـ إلرضائي، أبنائي 
كبناتي جمعة كأحمد كعمي كمحمد كمصعب كسمكل كآالء كضحى كسندس، كأخص 

 في مساندتي كمساعدتي جزاىا اهلل خيران.بالذكر آالء التي كقفت بجانبي، كلـ تدخر جيدان 
 حفادم حفظيـ اهلل.كال أنسى زكجات أكالدم، كأ

 إلى إخكتي كأخكاتي األعزاء، كأكالدىـ كزكجاتيـ حفظيـ اهلل جميعان.

 إلى كؿ مف عممني حرفان، فأصبح سنا برقو يضيء الطريؽ أمامي.
لى عممائنا األجبلء.  إلى جامعتي اإلسبلمية الغراء ... كا 

 إلى مشرفي الفاضؿ الذم بذؿ كؿ جيد ليخرج البحث بأبيى صكرة.
 كية أركع مبلحـ الفداء.الشيداء الذيف سطركا بدمائيـ الز  إلى أركاح

 ىـ لتغسؿ عاران لحؽ األمة.إلى الجرحى الذيف سالت دماؤ 
 إلى األسرل البكاسؿ الذيف سطركا بأمعائيـ الخاكية أركع مبلحـ البطكلة كالفداء.

فمسطيف الصامد المرابط الذم عانى مف الحصار، ال لجريمة ارتكبيا، سكل  إلى شعب
 أنو تمسؾ بدينو كأصر عمى عقيدتو.

 عامؿ بو سائر عمى ىداه. –تعالى  –إلى كؿ طالب عمـ محب لكتاب اهلل 



 -ب -
 

 شكر وتقدير
 

طيب كال يالحمد هلل الذم ال يطيب المساف إال بذكره كشكره، كال يطيب القمب إال بخشيتو،  
الميؿ كالنيار إال بعبادتو كطاعتو، كالشكر لو عمى إحسانو كتكفيقو، ثـ الشكر لصاحب الخمؽ 

 العظيـ صمكات اهلل عميو كسبلمو، ثـ الشكر لمف صحبو كتبعو كحمؿ رسالتو كسار عمى ىديو.

ْؿ فَ ]كاعترافان ألىؿ الفضؿ لفضميـ، كانطبلقان مف قكلو تعالى:   ُُ َن َربُّ َٖذَّ ْرُتؿْ َوإِْذ َت َُ ـْ َص
  ئِ

 .(ٔ)( من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل):   قكلول ، كامتثاالن  {9}إبراهقم:[ ُؿألزيدٕ

 أتقدـ بخالص الشكر ألستاذم الجميؿ، كشيخي  فامتنانان لنعمة ربي، كاتباعان لسنة نبيي 
رشادم حفظو اهلل كرعاه، الذم لـ يكفر جيدان في نص صبحي رشيد اليازجيفضيمة الدكتكر /  حي كا 

.  كتقكيـ بحثي عمى طكؿ فترة إشرافو عمين

 أتقدـ بجزيؿ الشكر ألستاذمَّ الفاضميف المناقشيف ليذا البحث:كما  

 حفظو اهلل الدكتور: وليد محمد العامودي ...

 حفظو اهللالدكتور: مروان محمد أبو راس ... 

رغـ أعبائيما الكثيرة، عمى تفضميما بقبكؿ مناقشة ىذا البحث، كلما بذاله مف جيد ككقت 
أسأؿ اهلل تعالى أف ينفعني بمبلحظاتيما التي يبديانيا لي؛ لتحسيف ىذا البحث ليخرج في أجمؿ 

ٌمة، فجزاىما اهلل عني خير الجزاء.  حي

كما أتكجو بالشكر كالتقدير إلى األستاذ الدكتكر زكريا إبراىيـ الزميمي الذم تكـر بترجمة  
نجميزية، كلؤلستاذ عبد اهلل أبك مكسى )أبك عامر( الذم قاـ بطباعة ممخص رسالتي إلى المغة اإل

 .وىذا البحث؛ ليصؿ بو إلى المستكل الراقي بطباعتو كتنسيق

كال يفكتني أف أسجؿ شكرم كامتناني إلى الجامعة اإلسبلمية الغراء، التي فتحت لي أبكابيا 
ف، كأساتذتي الكراـ، كأعضاء الييئة مدراسة فييا، ممثمة برئيس الجامعة كعميد كمية أصكؿ الديل

 جعميـ اهلل منارة لمعمـ كالعمماء.، التدريسية، ككذلؾ عمادة الدراسات العميا
                                                 

، قاؿ ّّٗ/ْ(، ُْٓٗالبر كالصمة، باب ما جاء في الشكر لمف أحسف إليؾ ، ح )سنف الترمذم، كتاب ( ُ)
 .الترمذم: حسف صحيح
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 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
 المقدمة

 ،بحمد اهلل نستقبؿ مكاطف فضموك  ،و، كنطرؽ أبكاب حكمتبسـ اهلل نستفتح خزائف عممو
في  التقكل سبلـ عمى رسكؿ اهلل نتزكد بخير زادكبالصبلة كال كنرجك المزيد مف غيكث رحمتو،

فكشؼ بو ظممات  ،فلميصحبتنا لكتاب اهلل الذم نزؿ بو الركح األميف عمى قمبو ىدل كرحمة لمعا
 ،ككشؼ بو عف حقائؽ الديف ،الحجابنفائس العمكـ كذخائرىا عف أماط بو ك العذاب  الجيؿ كأسباب

كفتح بو لنيؿ مآرب الداريف الباب،  ،لمعزيز الكىاب كأسراره كمحاسنو النقاب، كأخمص بو العبادة
أعظـ مما النيرة تحيى بكابؿ عمكمو القمكب  كأغمؽ باتباعو كالعمؿ بو دكف الشر جميع األبكاب،

كتجؿ  ، كيتميز بتدبر آياتو الخطأ مف الصكاب، كالقشكر مف المباب،بكابؿ السحاب تحيى األرض
َر رالعاالكصمة ك  كأخباره عف ،كأحكامو ،ألفاظو كمعانيو َـّ ََٔتَذ

بَُّروا َآَياتِِف َوفِ َزْفَْاُه إَِفَْٔؽ ُمّضَاَرٌك فَِٔدَّ ْٕ ]ـَِتاٌب َأ

 . {:3}ص:ُأوُفق األَْفَّضاِب[ 
الكريـ مف أفضؿ العمكـ عمى اإلطبلؽ  القرآفشؾ أف عمـ التفسير، بؿ ككافة عمكـ ال 

أىمية ىذا العمـ في أنو يحقؽ المقاصد  الكريـ كتكمف القرآفلتعمقيا بكبلـ اهلل تعالى، أال كىك 
فالمتدبر في ىذا الكتاب العظيـ يجد أنو ال تكجد فيو آية   ،لمقرآف الكريـ في حياة المسمميف األساسية

فيك كبلـ اهلل  ،ىتداء إلييا أـ التطعنا معرفتيا كاالبدكف معنى أك فائدة أك حكمة أك تشريع سكاء اس
 كثرة الرد كال تنقضي عجائبو. تعالى المعجز الذم ال يخمؽ عمى

إلى يكـ القيامة أنزلو عميو  النبي  كتابو الخالد معجزة -تعالى  – اهلل لذلؾ فقد أنزؿ
خراجاى ليـ مف ظممات الكفر كالضبللة إلى نكر اإلسبلـ كاليداية ،ىداية لمبشر كمف عبادة العباد  ،كا 

كفيـ آياتو  ،القرآفباده المؤمنيف عمى تدبر ع -تعالى –كقد حث اهلل  ،إلى عبادة رب العباد كخالقيـ
 .الئو المكنكنة فيوفي أعماقو لمكشؼ عف آ صك غكال ،كتعمـ عمكمو ،كمعانيو كتفسيره

ا]قاؿ تعالى:  اُُلَ ٍَ ُِقٍب َأْؿ ُروَن افَرآن َأْم َظَذ ُؿ  فيك كبلـ اهلل تعالى   {46}حمؿد:[ َأَؾََل َيَتَدبَّ
عالى تحتكم عمى الكثير مف المقاصد كاألىداؼ التي تمثؿ منيج في كتاب اهلل تسكرة  المعجز، فكؿ

حياة لممسمميف في مجاالتيا الدعكية، كالحركية، كاإلصبلحية، تشخص مشاكميـ كىمكميـ، كتقدـ 
، بما يتفؽ مع ىذه المقا لذلؾ كانت  ،كاألىداؼ القرآنية صدالعبلج الشافي لتمؾ المشاكؿ كاليمـك

سورة النساء  " عشر من القرآن الكريم ة لمقاصد وأىداف الحزب الحادييميالدراسة التحم: )رسالتي
 .) "من سورة المائدة ٕٙإلى اآلية  ٛٗٔمن اآلية 

 : أسباب اختيار موضوع البحث:أوالً 
 الكريـ.كخدمة كتابو  -تعالى -ابتغاء مرضاة اهلل  -ُ
 رشاد لمبشرية جميعان.الكريـ كتاب ىداية كا   القرآفإبراز مقاصد كأىداؼ آيات الدراسة في ككف  -ِ
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 الكريـ. القرآفرغبة مني في التدبر كالتفكر كالتأمؿ في آيات  -ّ
كسكرة المائدة مف مكضكعات متنكعة مختمفة، في التربية  ،إبراز لما تناكلتو سكرة النساء -ْ

 اإليمانية، كتصحيح المفيكـ اإلسبلمي عند األمة، كذلؾ مف خبلؿ ربطيا بكاقعيا المعاصر.
 .كعمؽ التعامؿ مع المنيج القرآني مف خبلؿ الدراسة التحميمية ألىداؼ السكرزيادة الخبرة  -ٓ

 :: أىمية موضوع البحثثانياً 
الكريـ  القرآفيعد عمـ التفسير مف أشرؼ العمكـ كأعظميا، ألنو يتعمؽ بأشرؼ الكتب، أال كىك  -ُ

 يامة.، كجعمو معجزتو الخالدة إلى يـك القالذم أنزلو اهلل تعالى عمى رسكلو محمد 
، كالعمؿ  القرآف الكريـ يقدـ  -ِ الحمكؿ المناسبة لممشاكؿ التي تعاني منيا األمة اإلسبلمية اليـك

 عمى حؿ المشاكؿ المعاصرة .
كبلـ كضح كيفية ككف ىك المنيج األسمـ الذم ي اآليات كالسكر التعرؼ عمى مقاصد كأىداؼ  -ّ

، ، كتككف معو  المناسباتظمو كمعناه، كقد بمغ الكماؿ في لفظو كناهلل تعالى مؤتمفان منتظمان 
 .كص مف خبلؿ كحدة بنائيا كترابطياكالكحدة المكضكعية في السكرة، كالبناء المرص

، القرآفبياف المقاصد كاألىداؼ لآليات يبعث عمى رسكخ اإليماف في النفس، كالعناية ب  -ْ
 كاإلقباؿ عميو، كالتحاكـ إليو.

ا المسمـ، كتبني قدراتو في فيـ آيات اهلل تعالى فيمن الدراسة التحميمية تصقؿ شخصية اإلنساف  -ٓ
 كاالستنباط. ،يؤىمو لمتأصيؿ دقيقان 

 :: أىداف البحثثالثاً 
    آخرىا، كالمائدة مف إلى ُْٖتي النساء مف آية األساسية لسكر  قاصد كاألىداؼالم إظيار -ُ

 . ِٔ-ُ آية
، كذلؾ مف خبلؿ الدراسة الكريـ  القرآففي  ، أك كجكه اإلعجازاإلعجاز بعض جكانب بياف -ِ

 التحميمية كالكحدة المكضكعية  آليات الدراسة .
كاألىداؼ  ،إثراء المكتبة اإلسبلمية ببحث عممي محكـ يتناكؿ دراسة تحميمية شاممة لممقاصد -ّ

 المستنبطة مف آيات الدراسة.
 .صقؿ الخبرة الذاتية لمباحثة بالدراسة التحميمية المتعمقة الدقيقة آليات الدراسة  -ْ

 :امن خالل بحثي ة: منيجية الباحثرابعاً 
، كذلؾ بكضع مقدمة لسكرتي ج التحميمي كالمكضكعي في التفسيرالمني ةالباحث تاستخدم -ُ

كمكاف كزماف نزكليا، كمحكرىا  ،كترتيبيا ،أسماء السكرة، كفضميا فابيك النساء كالمائدة، 
آخر السكرة، كمف حتى  ُْٖة )بتقسيـ آيات سكرة النساء مف آي الباحثة قكـت، كما سالرئيسي

، جاعمة  لكؿ مبحث آياتو المناسبة  لو، مختمفةمف سكرة المائدة( إلى مباحث  ِٔ -ُ آية
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تحديد كاكتشاؼ ما تحتكيو آيات كؿ  ت بمحاكلةمقك حسب مكضكع آيات المبحث نفسو، 
لتحميمي ستشياد  ليذه األىداؼ كالمقاصد بالمنيج اال، كاتحميميامبحث مف مقاصد، كأىداؼ ك 
 القرآفعجاز ا  ، ك كعمـ المغة يج مف: عمكـ القرآف،تخدـ ىذا المن بما فيو مف أدكات متعددة ،

بما ، كحاليا المعاصر ، كذلؾ ربط ىذه المقاصد، كاألىداؼ بكاقع األمةغيرىاك كالسنة المطيرة 
 في حؿ مشاكميا التي تعاني منيا . يساىـ

 فيكرقـ اآلية، كذلؾ كمو  ،السكرة، بذكر اسـ كرىاس ية المستشيد بيا إلىالقرآنعزك اآليات   -ِ
 بيدؼ التخفيؼ عف الحكاشي.       ،كليس في حكاشي الصفحات ،متف الدراسة

تخريجان عمميان، مع بياف حكـ العمماء عمييا إال إذا  تخريج األحاديث المستشيد بيا في البحث -ّ
  كاف في الصحيحيف.

 ي البحث.بياف معاني المفردات الغريبة الكاردة ف -ْ
 يا ك ذلؾ حسب المتبع في طريقة البحث العممي.عزك األقكاؿ المقتبسة ألصحاب -ٓ
             في البحث. مغمكرةخصيات كاألعبلـ الالترجمة لمش -ٔ
 المرجع ، كأترؾ مكاصفاتالجزء كالصفحة ، كمؤلفو كرقـفي التكثيؽ بذكر اسـ الكتاب تكتفيا -ٕ

  خفيفان عف الحاشية.كذلؾ ت إال في أكؿ مرة ،لقائمة المراجع
أك حديث قد سبؽ ذكره في البحث أقكؿ: سبؽ اإلشارة  ،أك جزئية ،عند إحالة القارئ إلى فكرة -ٖ

 . ليوإ
 و .طريؽ كأسيم عمؿ الفيارس البلزمة لمكصكؿ إلى المعمكمة بأقرب -ٗ

 : الدراسات السابقة:خامساً 
حث عبر شبكة ، كالببعد االطبلع كالبحث في المكتبة المركزية في الجامعة اإلسبلمية

رسالة عممية سكاء كانت رسالة ماجستير أك  ةسؤاؿ اإلخكة المختصيف لـ أعثر عمى أينترنت، ك اإل
 دكتكراه قد تناكلت ىذا المكضكع .

تناكلت ىذا البحث استكماالن لسمسمة األبحاث التي تـ اعتمادىا في قسـ التفسير كعمـك 
 ،كالتي تتناكؿ الدراسة التحميمية لممقاصد ،بلميةبكمية أصكؿ الديف في الجامعة اإلس القرآف

 ، ككاف نصيبي في ىذه الدراسة )سكرة النساء مفكالمختمفة آليات القرآف الكريـكاألىداؼ المتنكعة 
 .المائدة( مف سكرة ِٔية اآلحتى مف سكرة النساء  ُْٖ يةاآل

 خطة البحث: :سادساً 
 ،كتمييد ،التي تتككف مف مقدمةك  ،الخطة، كضعت ىذه رألىداؼ البحث سابقة الذك تحقيقان 

 كمجمكعة فيارس، كبياف ذلؾ فيما يمي: ،كخاتمة ،فصميفك 
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 كتشتمؿ عمى العناصر اآلتية: المقدمة:
 أسباب اختيار مكضكع البحث. -ُ
 أىمية مكضكع البحث .  -ِ
 أىداؼ البحث . -ّ
 منيجية الباحث في بحثو .  -ْ
 الدراسات السابقة لمبحث . -ٓ
 خطة البحث . -ٔ

 التمييد
 اما وأىدافيما, وبيان مقاصدىممناسباتي تعريف عام بسورتي النساء والمائدة,

 كيتككف مف أربعة مباحث: 
 التعريف العام بسورة النساء. :األول المبحث

 المبحث الثاني: المناسبة في سورة النساء.
 المبحث الثالث: تعريف مقاصد وأىداف السورة القرآنية.

 اسة التحميمية ألىداف ومقاصد السورة القرآنية.المبحث الرابع: التعريف بالدر 
 األول المبحث

 التعريف العام بسورة النساء
 :لبامط ةخمس كيشتمؿ عمى

 .، ككجو التسميةأسماء السكرة المطمب األول:
 عدد آياتيا، مكية أك مدنية.ك ترتيب السكرة، المطمب الثاني: 
 فضائؿ السكرة، كجك نزكليا. المطمب الثالث:

 المحكر األساسي لمسكرة. لرابع:المطمب ا
 األىداؼ العامة لمسكرة. المطمب الخامس:

 المبحث الثاني
 في سورة النساء ةالمناسب

 ة مطالب: ثبلثكيشتمؿ عمى 
 المناسبة لغة كاصطبلحان.تعريؼ  المطمب األول:
 .المناسبة الداخمية في سكرة النساء المطمب الثاني:
 .في سكرة النساء المناسبة الخارجية المطمب الثالث:
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 المبحث الثالث
 أىداف السور القرآنيةتعريف مقاصد و 

 ة مطالب:أربعكيشتمؿ عمى 
 لغة كاصطبلحان. األىداؼتعريؼ  المطمب األول:
 لغة كاصطبلحان. المقاصدتعريؼ  المطمب الثاني:

  .كالمقاصد الفرؽ بيف األىداؼ :الثالمطمب الث
 .لقرآنيةة االسكر  أىداؼ كمقاصد المطمب الرابع:

 المبحث الرابع
 ألىداف ومقاصد السور القرآنية بالدراسة التحميمية لمقصودا

 كيشتمؿ عمى مطمبيف: 
 .لغة كاصطبلحان  الدراسة التحميمية المطمب األول:
 .لمسكرة الدراسة التحميميةاليدؼ مف  المطمب الثاني:

 صل األولفال
 لمقاصد وأىداف سورة النساء ةالتحميمي دراسةال

 : ثيفكف مف مبحكيتك
 (.ٕٙٔ-ٛٗٔالمبحث األول : مقاصد وأىداف سورة النساء من آية )

 (.ٙٚٔ-ٕٙٔالمبحث الثاني: مقاصد وأىداف سورة النساء من اآلية )
 المبحث األول

 (ٕٙٔ-ٛٗٔاف سورة النساء من آية )مقاصد وأىد
 :قاطعة مخمسيشتمؿ عمى ك 

بداء ،الجير بالسكء كالعفك عنو األول: قطعالم  خفاؤه.كا الخير كا 
 الكفر كاإليماف كجزاء كؿ مف الفريقيف. الثاني: قطعالم
 .كتنكع العذاب ليـ ،مكاقؼ الييكد المتعنتة الثالث: قطعالم
 .ء الييكد قتؿ عيسى بف مريـ كصمبوادعا الرابع: قطعالم
 كثكاب المؤمنيف منيـ. ،كأخذىـ الربا ،بياف عاقبة ظمـ الييكد الخامس: قطعالم

 الثانيالمبحث 
 (ٙٚٔ-ٖٙٔمن آية )مقاصد وأىداف سورة النساء 

 : قاطعم سبعةيشتمؿ عمى ك 
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 .، كميمة األنبياء المرسميفكحدة الرساالت السماكية األول: قطعالم
  .تعالى ضبلؿ الكافريف كصدىـ عف سبيؿ اهلل الثاني: قطعالم
 لمناس كافة. -صمى اهلل عميو كسمـ- دعكة الرسكؿ الثالث: قطعالم
 الغمك في الديف كالقكؿ بألكىية عيسى بف مريـ. الرابع: طعقالم
 عقكبة المستكبريف في األرض. الخامس: قطعالم
 دعكة الناس إلى اإليماف بالنكر المبيف. السادس: قطعالم
 حكـ الكبللة كبعض أحكاـ المكاريث. السابع: قطعالم

 الفصل الثاني
 .(ٕٙ-ٔمن اآلية )لمقاصد وأىداف سورة المائدة  ةالتحميمي دراسةال

 مباحث: أربعة كيتككف مف
 .تعريف عام بسورة المائدةالمبحث األول: 

 (.٘-ٔالمبحث الثاني: مقاصد وأىداف سورة المائدة من آية )
 (.ٔٔ-ٙالمبحث الثالث: مقاصد وأىداف سورة المائدة من آية )
 (.ٕٙ-ٕٔالمبحث الرابع: مقاصد وأىداف سورة المائدة من آية )

 ولالمبحث األ 
 تعريف عام بسورة المائدة

 :ة مطالبتس كيشتمؿ عمى
 السكرة.ككجو  ،السكرة أسماء المطمب األول:
 مكية أك مدنية. ،عدد آياتياك ترتيب السكرة،  المطمب الثاني:
 مكاف كزماف نزكؿ السكرة. المطمب الثالث:
 فضائؿ السكرة كجك نزكليا. المطمب الرابع:

 لمسكرة. المحكر األساسي المطمب الخامس:
 مناسبة سكرة المائدة لما قبميا كبعدىا. المطمب السادس:

 المبحث الثاني
 (٘-ٔأىداف سورة المائدة من آية )مقاصد و 

 : قاطعمثبلثة  كيشتمؿ عمى 
 .تعالى كتعظيـ شعائر اهلل ،اكف عمى الخيركمنع االعتداء كالتع ،الكفاء بالعقكد األول: المقطع

 كماؿ الديف.إكبياف  ،مات مف األطعمةأنكاع المحر  الثاني: قطعالم
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  كأحكاـ الصيد كالنكاح. ،أنكاع الحبلؿ مف األطعمة الثالث: قطعالم
 لثالمبحث الثا

 (ٔٔ-ٙة من آية )ىداف سورة المائدأمقاصد و 
 :يفبمكيشتمؿ عمى مط

تماـ النعمة عمييـ. المطمب األول:  أحكاـ الصبلة، كتطيير العباد، كا 
 .مة عمى البشرية بالعدؿ كالتذكير بنعـ اهلل القكا  المطمب الثاني:

 .(ٕٙ-ٕٔمن آية ) أىداف سورة المائدةو  : مقاصدرابعالمبحث ال
 :كيشتمؿ عمى ثبلثة مطالب

 عمى الييكد كالنصارل، كنقضيـ لو، كبياف بعض األحكاـ.-تعالى–عيد اهلل : المطمب األكؿ
 .يـعم ، كالردالنصارلمعتقدات الييكد ك  بياف المطمب الثاني:

  .المقدسة قكمو بنعمة اهلل ك مطالبتيـ بدخكؿ األرض -عميو السبلـ-المطمب الثالث: تذكير مكسى
 .الخاتمة : وتشتمل الخاتمة عمى أىم النتائج والتوصيات

 وتشتمل عمى الفيارس اآلتية: الفيارس العامة:
 .يةالقرآنفيرس اآليات  أواًل:
 .فيرس األحاديث النبكية ثانيًا:
 .فيرس األعبلـ المترجـ ليـ :ثالثاً 
 .فيرس المصادر كالمراجع رابعًا:

 .فيرس المكضكعات خامسًا:
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 التمييد
 تعريف عام بسورة النساء, مناسباتيا, 

 وبيان مقاصدىا وأىدافيا
 كيشتمؿ عمى أربعة مباحث: 

 المبحث األول: التعريف العام بسورة النساء.
 .ساءة في سورة النالمبحث الثاني: المناسب

 .السورة القرآنيةالمبحث الثالث: تعريف مقاصد وأىداف 
ألىداف ومقاصد     التعريف بالدراسة التحميمية المبحث الرابع:

 . السورة القرآنية
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 المبحث األول
 بسورة النساء لتعريف العاما

 كيشتمؿ عمى خمسة مطالب:
 التسمية.جو و و  ,المطمب األول: أسماء السورة

 ترتيب السورة, وعدد آياتيا, مكيتيا أو مدنيتيا. المطمب الثاني:
 ل السورة, وجو نزوليا.ائالمطمب الثالث: فض

 المطمب الرابع: المحور األساسي لمسورة.
 المطمب الخامس: األىداف العامة لمسورة.
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 المطمب األول
 التسميةوجو السورة و  اءسمأ

:       كر القػػػرآف، حيػػػث قػػػاؿ تعتبػػر سػػػكرة النسػػػاء مػػػف السػػػبع الطػػػكاؿ، لطكليػػا عمػػػى سػػػائر سػػػ
ْنِجيـِل اْلمَ  ُبـوِر اْلَمِئــيَن, َوُأْعِطيـُت َمَكــاَن اإلِْ ْورَاِة السرــْبَع, َوُأْعِطيـُت َمَكــاَن الزر ثَــاِنَي, " ُأْعِطيـُت َمَكــاَن التـر

ِل " ْمُت ِباْلُمَفصر  . (ُ) َوُفضٍّ
 كقد أطمؽ عمييا اسماف ىما:

، فقػػد جػػاء عػػف عائشػػة رضػػي اهلل عنيػػا أنيػػا بلـ السػػمؼء: سػػميت بيػػذا االسػػـ فػػي كػػسػػكرة النسػػا -ُ
ككذلؾ سميت في المصػاحؼ، ككتػب  ،(ِ)َما َنَزَلْت ُسوَرُة الَبَقَرِة َوالنٍَّساِء ِإالر َوَأَنا ِعْنَدُه ": "قالت

 السنة، كالتفسير بيذا االسـ.

ىػػػذه السػػػكرة  أف (ّ)سػػػكرة النسػػػاء الكبػػػرل: كجػػػاء فػػػي كتػػػاب "بصػػػائر ذكم التمييػػػز لمفيركزآبػػػادم  -ِ
 .(ْ)تسمى سكرة "النساء الكبرل" كاسـ سكرة "الطبلؽ" النساء الصغرل 

 وجو التسمية:
سػكرة النسػػاء إحػػدل السػػكر المدنيػػة الطكيمػػة، تحتػػكم عمػػى العديػػد مػػف األحكػػاـ الشػػرعية التػػي 
 تنظـ الشػئكف الداخميػة كالخارجيػة لممسػمميف، كىػي تعنػى بجانػب التشػريع، كمػا ىػك الحػاؿ فػي السػكر
المدنيػػة، تحػػدثت السػػكرة عػػف أمػػكر ىامػػة تتعمػػؽ بػػالمرأة، كالبيػػت كاألسػػرة، كالدكلػػة كالمجتمػػع، كلكػػف 
معظـ األحكاـ التػي كردت فييػا، كانػت تبحػث حػكؿ مكضػكع "النسػاء"، كليػذا سػميت سػكرة "النسػاء"، 

"سػميت  تكريمان ليف، كلدكرىف في األمة اإلسبلمية، كلقػد بػيف ذلػؾ الصػابكني فػي تفسػيره حيػث قػاؿ:

                                                 

انظر:  ، حسنو األلبانيْٕٖ/ِ(، ِْْٖيقي، ح )( شعب اإليماف، لئلماـ أبي بكر أحمد بف الحسيف البيُ)
نما سميت . السكر التي تعرؼ بالمئيف ىي ما كلي السبع اْٗٔ/ّالسمسمة الصحيحة لؤللباني،  لطكاؿ، كا 

بمئيف ألف كؿ سكرة منيا تزيد عمى مائة آية، أك تقاربيا، كالمثاني: آيات سكرة الفاتحة سماىا مثاني؛ ألنيا 
نما سميت مفصبلن  تثني في كؿ صبلة، كفي كؿ ركعة، أما المفصؿ: فيك ما يمي المثاني مف قصار السكر، كا 

نكرم، أبك محمد عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة الدي ،. انظر: )غريب الحديثلقصرىا ككثر الفصكؿ فييا
ُ/ِّْ.) 

           كتاب القرآف، باب تأليؼ القرآف،  بف إوسماعيؿ البخارم،صحيح البخارم، لئلماـ أبي عبد اهلل محمد  (ِ)
  .ُٖٓ/ٔ(، ّْٗٗح )

    مجد الديف،  اضي القضاة ـ بف عمر الشيرازم، اإلماـ  قالفيركزآبادم: محمد بف يعقكب بف محمد بف إبراىي (ّ)
أبك الطاىر الفيركزآبادم، ابف شيخ اإلسبلـ سراج الديف يعقكب، شافعي المذىب، لو تصانيؼ متعددة منيا: 

 .ُِٔ/ٕىػ(، انظر: شذرات الذىب، ابف العماد الحنبمي، ُٕٖالقامكس المحيط كالقامكس الكسيط، )ت: 
 .ُٗٔ/ُبادم، الفيركزآ ز، لكتاب العزيبصائر ذكم التمييز في لطائؼ ا (ْ)
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سكرة النساء: لكثرة مػا كرد فييػا مػف األحكػاـ التػي تتعمػؽ بيػٌف بدرجػة كبيػرة، لػـ تكجػد فػي غيرىػا مػف 
السكر، كلذلؾ أطمؽ عمييا "سكرة النساء الكبرل" في مقابمػو "سػكرة النسػاء الصػغرل" التػي عرفػت فػي 

 .(ُ)القرآف بسكرة الطبلؽ" 
ظـ في االجتماع، كالتكاصؿ، مػادة األرحػاـ : كسميت بذلؾ "ألف السبب األع(ِ)قاؿ البقاعي 

العاطفة التي مدارىػػا "النسػػاء"؛ ألف باالتقػػػاء فييػػػف تتحقػػػػؽ العفػػػة كالعػػػدؿ الػذم لبابػػػػو التكحيػػػد، كىػك 
 .(ّ)ما دعت إليو السكرتاف قبميا" 

حيػػػث كسػػػكرة "النسػػػاء" تكفمػػػت بكضػػػع أسػػػس األحكػػػاـ التػػػي تصػػػمح بيػػػا جميػػػع النػػػكاحي مػػػف 
األسرة، الماؿ، أسس الجماعػة اإلسػبلمية، مصػادر التشػريع، ألػكاف التمػرد عمػى  المكضكعات التالية:
كمو بالدعكة إلى اإليماف  ستقرار الداخمي، مكافحة اآلراء، شبو الضارة، كتتكيج ىذاالتشريع، أسس اال

بػػذلؾ: "لبيػػاف  ، كقػػاؿ الشػػيخ كشػػؾ فػػي تفسػػيره: سػػميت(ْ) "كمػػا جػػاء بػػو مػػف ىدايػػة كنػػكر بمحمػػد 
 .(ٓ)المناكحات، كعدد النساء، كحكـ الصداؽ" 

كقػػػد تتبعػػػت كممػػػة "النسػػػاء" كمشػػػتقاتيا فػػػي السػػػكرة، فكجػػػدت أنيػػػا كردت فػػػي السػػػكرة بمفػػػظ ]
آيػة، أمػا مجمػكع اآليػات  ُٕٔ% مف عدد آيات السػكرة البالغػة ُُ"النساء" عشريف مرة، مما يعادؿ 

% مػػف عػػدد آيػػات السػػكرة ُٕكغيػػر الصػػريح فقػػد بمغػػت  التػػي تتحػػدث عػػف "النسػػاء" بػػالمفظ الصػػريح
، كىػك عػدد حػركؼ كممػة ٔج % مف العػػػدد الصػريح فيكػػكف النػاتُٕالكمي، كبطرح العػػدد اإلجمالػػي 

 .(ٔ)كاهلل تعالى أعمـ   التي سميت بيا السكر["النساء"
مػػرأة فػػي كفػػي ذلػػؾ دليػػؿ دافػػع لكػػؿ األباطيػػؿ، كداحػػض لكػػؿ الشػػبو التػػي تثػػار حػػكؿ حقػػكؽ ال

اإلسػػبلـ، كتػػدعى زكران كبيتانػػان أف اإلسػػبلـ قػػد ىضػػـ حقكقيػػا، فيػػؿ ىنػػاؾ دليػػؿ الحتػػراـ المػػرأة كرفػػع 
تعنػػػى ببيػػػاف  أعظػػػـ مػػػف كركد سػػػكرة مػػػف سػػػكر القػػػرآف الكػػػريـ، يا كاحتػػػراـ حقكقيػػػا فػػػي اإلسػػػبلـ،شػػػأن

 ر كاؿ، لتككف بمثابة إقراكر الطػػػف السػػي مػػػاء"، كىػػػيطمؽ عمييا اسـ "سكرة النسك  أحكاميف كحقكقيف

                                                 
 .ِّٓ/ُالصابكني، صفكة التفاسير، الشيخ محمد عمي  (ُ)
البقاعي: إبراىيـ بف عمر حسف الرباط بف عمي بف أبي بكر البقاعي، أبك الحسف برىاف الديف، مؤرخ، أديب  (ِ)

نظـ  كتبو س كالقاىرة كتكفي بدمشؽ، كمفأصمو مف البقاع في سكرية، كسكف دمشؽ كرحؿ إلى بيت المقد
 .ٔٓ/ْاألعبلـ لمزركمي، انظر:  الدرر في تناسب اآليات كالسكر، مصرع التصكؼ، 

 ، َِّ/ِاىيـ بف عمر البقاعي، نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر، اإلماـ برىاف الديف أبك الحسف إبر  (ّ)
 .ٗٔٔ( تفسير القرآف الكريـ، اإلماـ األكبر محمكد شمتكت، ص ْ)
 .ْٕٔ/ُشؾ، فسير، عبد الحميد كفي رحاب الت (ٓ)
 –نقبلن عف رسالة الطالب عزات أحمد السكيركي، تفسير القرآف العظيـ مف خبلؿ القراءات العشر المتكاترة  (ٔ)

 .ٓٔتطبيقان عمى سكرتي النساء كالمائدة، إشراؼ د. مركاف محمد أبك راس، ص 



-ٓ- 
 

 ف لئلسبلـ.خالد ال تطالو اتيامات المبطميف كالمتيمي
: "كلـ تكف ىاتاف السكرتاف فقط "النساء كالطبلؽ" ىما (ُ)د شمتكت ك محم اإلماـ األكبر يقكؿ

ـى بيػذا  ف لػـ تسػ كؿ ما عرض فيو القرآف لشأف النسػاء، بػؿ عػرض ليػف فػي أكثػر مػف عشػر سػكر، كا 
ليػػػف فػػػي سػػػكرة "البقػػػرة، المائػػػدة، النػػػكر، األحػػػزاب، المجادلػػػة، الممتحنػػػة، كسػػػكرة االسػػػـ فقػػػد عػػػرض 

 .(ِ)التحريـ" 
كترل الباحثة أف سبب تسمية سكرة النساء، بسكرة النساء الكبرل، أك الطكلى؛ ألنيا تكسعت 
كفصمت كتنكعت في كثير مف حقكؽ كأحكاـ النسػاء، كأمػا سػبب تسػمية سػكرة الطػبلؽ بسػكرة النسػاء 

غرل أك القصرل؛ ألنيا تحدثت عف أحكاؿ الزكجيف مػف جانػب كاحػد، كىػك أحكػاـ الطػبلؽ، كمػا الص
 ينتج عنو مف عدة كنفقة كمسكف كأجر المرضعة، كاهلل أعمى كأعمـ.

 المطمب الثاني
 , عدد آياتيا, مكيتيا أو مدنيتياترتيب السورة

 ترتيب سورة النساء:أواًل: 
الكػريـ مػف حيػث ترتيػب السػكر فػي المصػحؼ، كىػي أطػكؿ سػكر  ىي السكرة الرابعة مف القػرآف     

 .(ّ)القرآف بعد سكرة البقرة، كأما ترتيبيا مف حيث النزكؿ: فقد نزلت سكرة "النساء" بعد سكرة الممتحنة
 :النساءعدد آيات سورة ثانيًا: 

، ستة كسبعكفمائة ك  عدد آياتيا عند الشامييف مائة كسبع كسبعكف آية، كعند الككفييف ]
ّضَِٔؾ ] إحداىما:خمس كسبعكف، كالمختمؼ فيو منيا آيتاف مائة ك كعند الباقيف  ُِّقا افِضَّ [ َأْن َتِو

ْؿ َظَذاًبا َأفًِِٔل ] وثانييما:،  {66}الـسلء: ُُبُ ذِّ ًَ ُٔ ، الككفيكف يثبتكف األكلى آية كالشاميكف  {395}الـسلء:[ َؾ
ثبلثة آالؼ كسبعمائة  عدد كمماتيا:.(ْ) [يثبتكف الثانية أيضان، كالباقكف يقكلكف ىما بعض آية

 .(ٓ)ستة عشر ألفان كثبلثكف حرفان  وعدد حروفيا:كخمس كأربعكف كممة، 

 
                                                 

ـ، تخرج ُّٖٗ-ىػَُُّبالبحرية سنة  د شمتكت: فقيو، مفسر مصرم، كلد في مدينة بني منصكرك محم (ُ)
ـ، كىك مف أعضاء المجمع ُُْٗـ، كاف داعية إصبلح، كاف مف أعضاء كبار العمماء ُُٖٗباألزىر 
-طيبان مكىكبان جيير الصكت، تكفيمؤلفان مطبكعان، كاف خ ِٔـ، لو ُٖٓٗـ، ثـ شيخان باألزىر ُْٔٗالمغكم 
 .ُّٕ/ٕاألعبلـ، لمزركمي،  انظر: ـ،ُّٔٗ-قُّّٖ

 بتصرؼ. ُٓٔ-ُِٔـ األكبر محمكد شمتكت، ص انظر: تفسير القرآف الكريـ، اإلما (ِ)
 .َِْ/ْراىيـ في ظبلؿ القرآف، سيد قطب، إب، ك َٕٓ/ٗبير مفاتيح الغيب، لمرازم  انظر: التفسير الك (ّ)
 .ّٖٗ/2الديف األلكسي،  ، شيابركح المعاني  (ْ)
 .ُٗٔ/ُ، الفيركزآبادم، كم التميز، كبصائر ذْٕٔ/ُشؾ، انظر: في رحاب التفسير، عبد الحميد ك (ٓ)
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 ثالثًا: مكية أم مدنية: 
ْؿ َأْن ]كقد أجمع العمماء عمى مدنية سكرة النساء، كاستثنى بعضيـ قكلو تعالى:  ـُ إِنَّ اهللَ َيُْٖمُر

اِت إَِػ أَ  َٕ وا األََما دُّ َٗ اَن ُت ـَ ْؿ بِِف إِنَّ اهللَ  ُُ يُ
ًِ ِلَّ َي

ًِ ْدِل إِنَّ اهللَ ِٕ ًَ قا بِاف ُّ ُُ ُتْؿ َبْغَ افَّْاِس َأْن ََتْ ّْ َُ ا َوإَِذا َح َٓ
ا ْهِِ ًً ٔ

ِّ َش

أنيا مكية مستندان إلى قكلو تعالى لآلية السابقة فقد نزلت  (ُ)، كزعـ النحاس  {:7}الـسلء:[ َبِهًرا
الكعبة، كتعقبو السيكطي، بأف ذلؾ مستند كاهو، ألنو ال يمـز مف نزكؿ بمكة اتفاقان في شأف مفتاح 

آية، أك آيات بمكة مف سكرة طكيمة نزؿ معظميا بالمدينة أف تككف مكية، خصكصان أف األرجح أف 
ما نزؿ بعد اليجرة مدني، كبالرجكع لضكابط المكي كالمدني، كما بيف الدكتكر فضؿ عباس: أف ما 

ف نزؿ في مكة  نزؿ بعد اليجرة فيك  .(ِ)مدني كا 
"َما َنَزَلْت  :كالدليؿ عمى مدنية سكرة النساء ما ركاه البخارم عف عائشة رضي اهلل عنيا قالت      

 .(ْ)إنما بنى بيا بالمدينة  ، كال خبلؼ أف النبي (ّ) "ُسوَرُة الَبَقَرِة َوالنٍَّساِء ِإالر َوَأَنا ِعْنَدهُ 
 مف عائشة رضي اهلل عنيا في المدينة بعد اليجرة. إف السكرة نزلت بعد زكاجو 

اتفاؽ جميع المفسريف عمى أنيا مدنية، كالقميؿ مف قاؿ: إنيا مكية، فاألكلى أف يؤخذ برأم 
 الكثرة كالمتفؽ عميو، كرد رأم القمة.

 المطمب الثالث
 فضل سورة النساء وجو نزوليا

 أواًل: فضل سورة النساء:
 اديث عدة منيا: كقد كرد في فضؿ السكرة أح

قاؿ: "إف في سكرة النساء خمس آيات ما يسرني أف لي بيا الدنيا  * عف عبد اهلل بف مسعكد 
ُف َأْجًرا َظئًِِل ]كما فييا  ْٕ ـْ فَُد ِت ِم ْٗ ا َوُي َٓ ٍْ  َوإِْن َتُؽ َحَِضًَْة ُيَواِظ

ةٍ اَل َذرَّ ََ ,  {64}الـسلء:[ إِنَّ اهللَ اَل َييُِِْؿ ِمثْ

َتِْ ]و ِريًِل إِْن ََتْ ـَ ْؿ ُمْدَخًَل  ُُ ِْ ْدِخ ُٕ ْؿ َو ُُ َِّٔئاتِ ْؿ َش ُُ ْر َظْْ ٍِّ َُ ُٕ ْقَن َظُْْف  َٓ َّضائَِر َما ُتْْ ـَ إِنَّ اهللَ اَل ]و،  {53}الـسلء:[ ُّضقا 

ـْ َيَناءُ  َ
ُر َما ُدوَن َذفَِؽ دِ ٍِ ٌْ َك بِِف َوَي ُر َأْن ُيْؼَ ٍِ ٌْ ق]، ك {:6}الـسلء:[ َي ُّ َِ ُْؿ إِْذ َط ْؿ َجاُءوَك َوَفْق َأَّنَّ ُٓ َِض ٍُ ْٕ ا َأ

                                                 
النحاس: ىك أبك جعفر أحمد بف محمد بف إسماعيؿ المرادم النحاس، كاف مف الفضبلء، كىك مصرم كمفسر  (ُ)

كأديب، كتكفي بمصر يـك السبت لخمس خمكف مف ذم الحجة سنة ثماف كثبلثيف كثبلثمائة. انظر: كفيات 
 .َِٖ/ُ، كاألعبلـ، لمزركمي ََُ-ٗٗ/ُء الزماف، األعياف، كأنباء أبنا

 .ِّٖ/ُ، لمدكتكر فضؿ عباس، انظر: إتقاف البرىاف في عمـك القرآف (ِ)
 .ُٖٓ/6(، ّْٗٗب تأليؼ القرآف، ح )صحيح البخارم، كتاب القرآف، با (ّ)
 .ٖٔ/ِلبقاعي ا عمى مقاصد السكر، إبراىيـ بف عمر مصاعد النظر لئلشراؼ (ْ)
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اًبا َرِحًِٔل  ُشقُل َفَقَجُدوا اهللَ َتقَّ ُؿ افرَّ َر َُلُ ٍَ ٌْ ُروا اهللَ َواْشَت ٍَ ٌْ ، ثـ قاؿ: ىذا إسناد صحيح،  {86}الـسلء:[ َؾاْشَت
ْؾ ُشقًءا ]إف كاف عبد الرحمف بف عبد اهلل بف مسعكد سمع مف أبيو، كقد اختمؼ في ذلؾ،  َّ ًْ ـْ َي َوَم

قًرا َرِحًِٔل َأْو َييْ  ٍُ ِر اهللَ ََيِِد اهللَ َؽ ٍِ ٌْ َِضُف ُثؿَّ َيِْضتَ ٍْ َٕ  {334}الـسلء:[ ِِْؿ 
(ُ). 

عمى تعمميا؛ كذلؾ ألنيا اشتممت عمى  كمف أىـ ما كرد في فضميا حٌث بعض الصحابة * 
النٍَّساِء, َتَعمرُموا ُسوَرَة اْلَبَقَرِة, َوُسوَرَة » آيات عمـ الفرائض؛ حيث ركم عف عمر بف الخطاب 

, َوُسوَرَة النُّوِر, َفِإنر ِفيِينر اْلَفرَاِئَض   .(ِ) «َوُسوَرَة اْلَماِئَدِة, َوُسوَرَة اْلَحجٍّ
َمْن َأَخَذ  ":قاؿ كأخرج اإلماـ أحمد في مسنده عف عائشة رضي اهلل عنيا: أف النبي 

 .(ّ) "السرْبَع اأْلَُوَل َفُيَو َحْبر
ُقْمُت: آْقرَأُ « اْقرَْأ َعَمير »: قاؿ لي النبي "عف عمرك بف مرة قاؿ:  * كمف فضائؿ السكرة أيضان:
َفَقرَْأُت َعَمْيِو ُسوَرَة النٍَّساِء, َحترى « َفِإنٍّي ُأِحبُّ َأْن َأْسَمَعُو ِمْن َغْيِري»َعَمْيَك َوَعَمْيَك ُأْنِزَل؟ َقاَل: 

ةٍ َبَمْغُت:  ؾِّ ُأمَّ ـُ ـْ  َْٔػ إَِذا ِجْئَْا ِم َُ ًٔدا{ ]افِْضاء:  }َؾ ِٓ الَِء َص ُٗ ٍٔد َوِجْئَْا بَِؽ َظَذ َه ِٓ « َأْمِسكْ »َقاَل:  [54بَِن
 .(ْ) "َفِإَذا َعْيَناُه َتْذِرَفان

ف المتتبع ليذه األحاديث جميعيا يجد أنيا تركز عمى مدل عظمة ىذه السكرة كأىميتيا،  كا 
ف دؿ ذلؾ فإنما يدؿ عمى ما تحتكيو ىذه السكرة مف معافو كأ حكاـ تفيد األمة كالمجتمع المسمـ، كا 

 كالحث عمى العمؿ بما فييا.
السكرة تمتعت بفضائؿ كثيرة؛ حيث بينت حقػػكؽ النسػػػاء كاأليتػػاـ، فشػرعت ليػػػـ ككذلؾ 

حقكقيػػـ كاممػػػة، ككانػػت أيضػػان الدرع الكاقػػػي لمشػػاكؿ كتشتت األسرة، فقد تفننت ىذه السكرة في 
 البيت المسمـ، كالحفاظ عميو كعمى أمنو.تنظيـ كمعالجة 

عبلء كممتو، كتحقيؽ عزة المؤمف في الدعكة إلى اهلل  كأيضان كاف ليا دكر بارز ، كا 
مخططاتيـ كمكائد ك  سبيؿ اهلل تعالى، ككشؼ فضائح المنافقيفككرامتو، عف طريؽ الجياد في 

 الييكد.

                                                 

رؾ عمى الصحيحيف، لئلماـ الحافظ أبي عبد اهلل محمد بف عبد اهلل الحاكـ النيسابكرم، باب تفسير سكرة المستد (ُ)
 ، كقاؿ: ىذا إسناد صحيح، ككافقو الذىبي.َّٓ/ِالنساء، 

كقاؿ الحاكـ: ىذا  ،ِْٗ/ِ(، ّّْٗ، باب تفسير سكرة النكر، ح )تفسيرالأخرجو الحاكـ في المستدرؾ، كتاب  (ِ)
 عمى شرط الشيخيف كلـ يخرجاه. حديث صحيح

أخرجو األلباني في سمسمة ، َُٓ/َْ(، ِّْْْباب مسند الصديقة عائشة، ح )مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ،  (ّ)
 .ّٖٓ/ٓاديث الصحيحة، األح

ٍة بَِشِفقٍد َوِجْئـَل بِ صحيح البخارم، كتاب تفسير القرآف، باب  (ْ)  َشِفقًدا[]َفَؽْقَف إَِذا ِجْئـَل ِمْن ُكلِّ ُأمَّ
ِ
ء َٓ ،      َك َطَذ َهُؤ

 .ْٓ/ٔ(، ِْٖٓح )
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 سورة النساء: ت فيولالذي نز  جوالثانيًا: 
قامتو الدكلة اإلسبلمية في المدينة المنكرة أخذ أعداء اهلل، كأصحاب  لنبي بعد ىجرة ا كا 

المنيج الجاىمي يخططكف لئلطاحة بالدكلة اإلسبلمية، كلكف كاف أمر الدكلة اإلسبلمية في كؿ يـك 
 يزداد رفعة، كلقد كاف بداية نزكؿ سكرة "النساء" في السنة الثالثة لميجرة، كامتد نزكليا إلى السنة

لذلؾ لك إلسبلمية كؿ يكـ في صعكد كانتصار، الثامنة لميجرة، كخبلؿ ىذه السنكات كانت الدكلة ا
نظرنا إلى فكاصؿ سكرة "النساء" نجد أف معظميا تتناغـ مع ىذه المرحمة حيث إف معظـ فكاصميا 
ف جاءت عمى حرؼ األلؼ الذم يدلؿ عمى االرتقاء كالصعكد كالشمكخ، إال إنو كفي بعض األحيا

كانت تمر عمى المسمميف أكقات عصيبة، مثؿ حصار األحزاب لممدينة المنكرة حيث أصاب 
المسمميف ألكافه مف العذاب مف شدة الجكع كالخكؼ، فكانت بعض فكاصؿ ىذه السكرة تشير إلى 
ىذه المرحمة العصيبة التي تحتاج مف المسمميف إلى الصبر كالتحمؿ، فكانت بعض فكاصؿ السكرة 

نتيي بالميـ، كفي أخرل تنتيي بالكاك، فحرؼ الميـ فيو انطباؽ الشفتيف، كحرؼ الكاك مف أحيانان ت
ف يبيف مدل المعاناة كاأللـ الذم ػو، ككبل الحرفػػيحركؼ العمػػة الذم يستخدمو المريض عنػػد تألمػػ

 .(ُ) أصاب المسمميف، ثـ بعد ذلؾ يأتي صمح الحديبية الذم ىك بمثابة نصر لئلسبلـ
 ب الرابعالمطم

 المحور األساسي لمسورة
لكؿ سكرة مف القرآف الكريـ شخصيتيا الخاصة، كبصمتيا التي تميزىا عف غيرىا،    
كمحكرىا الذم تمتقي عنده جميع مكضكعاتيا، فمك كقفنا عمى سكرة "النساء" نجد أنيا تعمؿ عمى 

يكشؼ عف مساكئ   محك الجاىمية بكؿ تصكراتيا، كترسي في المقابؿ المنيج الرباني الذم 
الجاىمية، ثـ إنيا تعمؿ عمى التعريؼ بأعداء ىذا المجتمع سكاء كانكا مف أىؿ الكتاب، أك كانكا    
مف المنافقيف، كما أف السكرة تكشؼ جاىدة عف مخططاتيـ كمكائدىـ. كنستطيع القكؿ بأف     

كنبذ المجتمع الجاىمي محكر السكرة ىك: بناء الفرد كاألسرة كالمجتمع كفؽ المنيج اإلسبلمي، 
 .(ِ)بتصكراتو الخاطئة 

، مف (ّ)كالذم أطمؽ عميو اإلماـ األكبر محمكد شمتكت )ألكاف مف التمرد عمى التشريع( 
حيث أكؿ أمكاؿ الناس بالباطؿ، كماؿ اليتامى، كالزكجة، ككذلؾ المكاريث، فإف ذلؾ يكرث الحقد 

 طي صفحتيا؛ ألنو ال يصمح لمؤمف باهلل كاليكـ كيفضي إلى التقاتؿ، ككذلؾ إبطاؿ ظاىرة التبني، ك 

                                                 
 ، بتصرؼ.ْٓٓ/ُفي ظبلؿ القرآف، سيد قطب،  انظر: (ُ)
 ، بتصرؼ.ٓٓٓ/ُالمرجع السابؽ، انظر:  (ِ)
 .ُُٔتفسير القرآف الكريـ، اإلماـ األكبر محمكد شمتكت، ص انظر:  (ّ)
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 اآلخر أف يفعمو.
كبصكرة عامة فسكرة "النساء" جاءت لتعالج االستقرار الداخمي كاالستقرار الخارجي، 
فاالستقرار الداخمي أساسو صبلح األسرة، كصبلح الماؿ في ظؿ تشريع قكم عادؿ صادر عف 

د عف تحكيـ األىكاء كالشيكات، كاالستقرار      حكيـ خبير، بنزعات النفكس كاتجاىاتيا، بعي
الخارجي أساسو احتفاظ األمة بشخصيتيا، كاالستعداد لمقاكمة الشر الذم يطرأ عمييا، كالعدك    

 .(ُ)الذم يطمع فييا، كسكرة "النساء" تكفمت بكضع أسس األحكاـ التي تصمح ىذه النكاحي جميعان 
 المطمب الخامس
 النساءاألىداف العامة لسورة 

 مف أعظـ أىداؼ ىذه السكرة المباركة:
االجتماع عمى التكحيد الذم ىدت إليو آؿ عمراف، كالكتاب الذم ىدت إليو سكرة البقرة، ألجؿ  أواًل:

الديف الذم جمعتو الفاتحة، فإنو لما تقرر أمر الكتاب الجامع الذم ىك الطريؽ، كمثبت األساس 
 الجتماع عمى ذلؾ، فجاءت ىذه السكرة داعية إلى التكاصؿ الحاصؿ الذم ىك التكحيد، احتيج إلى ا

 .(ِ)كالتعاطؼ كالتراحـ 
تعرضت السكرة لمكضكع المرأة كالعناية بشأف النساء كتنظيـ األسرة، كالزكاج، فصانت كرامة  ثانيًا:

المرأة، كحفظت كيانيا، كدعت إلى إنصافيا بإعطائيا حقكقيا التي فرضيا اهلل تعالى ليا، كما 
نما عبلقة تن اكلت السكرة الكريمة، تنظيـ العبلقات الزكجية، كبينت أنيا ليست عبلقة جسد، كا 

 لذلؾ فقد تناكلت السكرة الكريمة حؽ الزكج عمى زكجتو، كحؽ الزكجة عمى زكجيا،إنسانية، 
كأرشدت إلى الخطكات التي ينبغي أف يسمكيا الرجؿ إلصبلح الحياة الزكجية، عندما يبدأ الشقاؽ 

 خبلؼ بيف الزكجيػػف، ثـ بينػت معنػػى قكامػػة الرجؿ، كأنيا ليست قكامة استعباد كتسخير، إنما ىي كال

 .(ّ)قكامة نصح كتأديب 
تقرير أصكؿ التصكر اإلسبلمي في تنظيـ شؤكف المجتمع كاإلصبلح الداخمي، ببياف حد  ثالثًا:

المسمميف  النظاـ اإلسبلمي، كمنيجاإليماف كشرط اإلسبلـ، بيانان حاسمان جازمان يكشؼ عف طبيعة 
تباع أحكاـ رسكلو  كالتحاكـ إلى منيج اهلل في الطاعة كاالتباع كالتمقي مف اهلل كحده      ، كا 

  طاعتو، كأداء األمانات إلى أىميا، كالحكـ بيف الناس بالعدؿ، كبياف أصكؿ التكافؿ ك

                                                 
 بتصرؼ. ُٗٔ، ُٖٔص  تفسير القرآف الكريـ، اإلماـ األكبر محمكد شمتكت، (ُ)
 .َِٓ/ِنظـ الدرر، لمبقاعي، انظر:   (ِ)
 بتصرؼ. ِّٔ/ُصفكة التفاسير، لمصابكني،  (ّ)



-َُ- 
 

يف كالضعاؼ في الجماعة كميا، كبياف االجتماعي، الذم يبدأ مف األسرة، ثـ يمتد ليشمؿ المحتاج
الداخمي، بالتكقؼ عف تداكؿ اإلشاعات، كالتحذير  يانة المجتمع كالمحافظة عمى بنائوضركرة ص

 .(ُ)مف التعرض لممؤمنيف بالسكء كالقتؿ 
تقرير بعض أصكؿ التصكر اإلسبلمي في العبلقات الدكلية كاألمف الخارجي، كذلؾ ببياف  رابعًا:

ت الدكلية بيف معسكر اإليماف، كشتى المعسكرات الخارجية سكاء المناكئة لو أك قكاعد المعامبل
الميادنة أك المعاىدة، مع بياف أصكؿ قكاعد الحدكد المنظمة لمعبلقات اإلنسانية، كاعتماد مبدأ 
الجياد لحماية الجماعة المسممة، كاستنقاذان لمضعفاء مف المؤمنيف، كتخميصان لمناس مف شركر 

ف، مع بياف ضركرة اإلعداد المتكاصؿ لمكافحة األعداء، كقد رأينا اآليات تذىب بعيدان عف الظالمي
 .(ِ)بالجياد، كلـ يجد إال نفسو بعد تحريض المؤمنيف  ىذا المجاؿ، كذلؾ بأمر النبي 

كشؼ مخططات كأىداؼ أىؿ الكتاب، كمزاياىـ الخبيثة تجاه الجماعة المسممة، كبياف  خامسًا:
ىـ، كاعتبارىـ خطران كبيران كعدكان لممسمميف، كتيديدىـ بسكء المصير مع بياف مكاقفيـ مكرىـ ككيد

التي أدت إلى اتخاذ ىذا المكقؼ منيـ، مثؿ: مكقؼ الييكد مف رسؿ اهلل، كمكقؼ النصارل مف 
 .(ّ)، كضبلالتيـ بعد ما جاءىـ الحؽ مف ربيـ عيسى 
ف، فيـ نبتة السكء خمي الكبير الذم يمثمو المنافقك داتكجيو أنظار المسمميف إلى الخطر ال سادسًا:

كجرثكمة الشر التي ينبغي الحذر منيا؛ ألنيا تنخر في جسد الجماعة المسممة، كىي بمثابة خنجر 
مسمكـ في خاصرة األمة، لذا تحدثت اآليات عف بعض صفاتيـ، محذرة المسمميف مف الكقكع فييا، 

لتياكف كالتراخي في دينيـ مجاممة أك مراعاة لمعبلقات منيا الكالء لغير الجماعة المسممة، كا
 .(ْ)االجتماعية 

سابعان: حثت السكرة عمى التكبة، كدعت إلييا ككسيمة لمتطير، كدليؿ إلى تكامؿ الشخصية كاستعادة 
 . كالشعكر باألمف كاالطمئناف الثقة بالنفس،

                                                 
 بتصرؼ. ُٔٔ، ُٓٔ/ِفي ظبلؿ القرآف، سيد قطب،  (ُ)
 .ْٓ/ُد. عبد اهلل محمكد شحاتو،  ىداؼ كؿ سكرة كمقاصدىا في القرآف الكريـ،انظر: أ (ِ)
 ْٓ/ُالمرجع السابؽ،  ( انظر:ّ)
 .ْٓ/ُالمرجع السابؽ،  انظر: (ْ)
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 المبحث الثاني
 سورة النساءالمناسبة في 

 ة مطالب:ثثبلشتمؿ عمى يك 
 .تعريف المناسبة لغة واصطالحاً المطمب األول: 
 .المناسبة الداخمية في سورة النساءالمطمب الثاني: 
 .المناسبة الخارجية في سورة النساءالمطمب الثالث: 
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 المطمب األول
 تعريف المناسبة لغة واصطالحاً 

  أواًل: تعريف المناسبة في المغة:
بة في المغة المشابية كالمشاكمة كالمقاربة، كمنو النسيب المناسبات جمع مناسبة كالمناس

 .(ُ)القريب المتصؿ، كاألخكيف كابف العـ كنحكه ممف بينيـ مناسبة أم رابطة تربط بينيـ كىي القرابة
كيقكؿ ابف فارس: "النكف كالسيف كالباء كممة كاحدة، قياسيا اتصاؿ فبلف، كالنسيب الطريؽ 

 .(ِ)ض" المستقيـ التصاؿ بعضو مف بع
 .(ّ)كيقكؿ ابف منظكر: "ليس بينيما مناسبة أم مشاكمة" 

"المناسبة في المغة في باب القياس، كىي الكصؼ المقارب لمحكـ ألنو  أما عند األصوليين:
 .(ْ)إذا حصمت عمى مقاربة لو ظيف عند كجكد ذلؾ الكصؼ كجكد الحكـ" 

 .(ٓ)ي تتبلءـ كال تتنافر" "التناسب الترتيب لممعاني المتآخية الت وعند البمغاء:
 ثانيًا: تعريف المناسبة في االصطالح:

ىي بياف "كجو االرتباط بيف الجممة كالجممة في اآلية الكاحدة، أك بيف اآلية كاآلية في 
 .(ٔ)اآليات المتعددة، أك بيف السكرة كالسكرة" 

 .(ٕ)اء القرآف" كيقكؿ اإلماـ البقاعي في تعريؼ المناسبة: "عمـ تعرؼ منو عمؿ ترتيب أجز 
 : "ارتباط آم القرآف بعضيا ببعض، حتى تككف كالكممػػػة الكاحدة (ٖ)كيقكؿ اإلماـ الزركشي 
 .(ٗ)متسقة المعاني منتظمة المباني" 

                                                 
كالصحاح، تاج المغة، كصحاح العربية، إلسماعيؿ بف  ،ِّْ/ٓانظر: معجـ مقاييس المغة، أحمد بف فارس،  (ُ)

 .ِٗٔالزمخشرم، صكأساس الببلغة، لئلماـ جار اهلل ، ِِْ/ُالجكىرم،  حماد
 .ِْْ/ٓمعجـ مقاييس المغة، البف فارس،  (ِ)
 .ٕٔٓ/ُبف منظكر،لساف العرب، ا (ّ)
 .ُِْص أصكؿ الفقو، لئلماـ محمد أبك زىرة، (ْ)
 .َّْص المعجـ المفصؿ في عمـك الببلغة، إنعاـ عكاكم، (ٓ)
 .ٕٗالقطاف، صمباحث في عمـك القرآف، مناع  (ٔ)
 .ٔ/ُلمبقاعي،  نظـ الدرر في تناسؽ اآليات كالسكر، (ٕ)
اهلل المصرم الزركشي، كاف فقييان، أصكليان، مفسران، لو مؤلفات  الزركشي: محمد بف عبد الو بف بيادر، أبك عبد (ٖ)

 .ُٕٓ/ِىػ(، انظر: طبقات المفسريف، الداككدم، ْٕٗنافعة، )ت: 
 .ِٔ/ُلزركشي، البرىاف في عمـك القرآف، بدر الديف ا (ٗ)
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كيقكؿ الدكتكر مصطفى مسمـ: "ىي الرابطة بيف شيئيف بأم كجو مف الكجكه كفي كتاب اهلل 
في اآليات تعني كجو االرتباط في كؿ آية بما قبميا كما تعني ارتباط السكر بما قبميا كما بعدىا، ك 

 .(ُ)بعدىا" 
فبالنظر في المعاني المغكية كاالصطبلحية لممناسبة ترل الباحثة أف المعنى المغكم متكافؽ 
مع المعنى االصطبلحي لممناسبة، فاآلية كأختيا جارتاف شقيقتاف، يربط بينيما رباط دقيؽ، كما 

سبيف، غير أف ذلؾ ال يعني أف تككف اآليتاف أك اآليات متماثمة كؿ التماثؿ، يربط النسب بيف المتنا
فمف الممكف أف يككف بينيما التضاد أك التباعد في المعنى، كالميـ أف ىناؾ صمة كرابطان يربط بيف 

ال، فقد يظير أحيانان كيختفي أحيانان أخرل، كىذا مجاؿ لتسابؽ  كاآليتيف، سكاء تكصؿ إليو العمماء أ
 الباحثيف.

 ثانيالمطمب ال
 المناسبة الداخمية في سورة النساء

 المناسبة بين اسم السورة ومحورىا:أواًل: 
سػػكرة النسػػاء مقصػػكدىا االجتمػػاع عمػػى التكحيػػد الػػذم ىػػدت إليػػو سػػكرة آؿ عمػػراف، كالكتػػاب 

قػيس رجػؿ الذم ىدت إليو سكرة البقػرة ألجػؿ الػديف الػذم جمعتػو الفاتحػة تحػذيران ممػا أراده شػاس بػف 
كلمػػػا كػػػاف مقصػػػكدىا االجتمػػػاع "عمػػػى مػػػا دعػػػت إليػػػو "بنػػػي قينقػػػاع" كأنظػػػاره مػػػف الفرقػػػة،  مػػػف ييػػػكد

السػػكرتاف قبميػػا مػػف التكحيػػد"، ككػػاف السػػبب األعظػػـ فػػػػي التكاصػػػػؿ عيػػػػادة األرحػػػػػاـ العاطػػػػؼ عمػػػػػى 
 . (ِ)يد مدارىا النساء؛ كألف باالتقاء فييف تتحقؽ العفة كالعدؿ الذم لبابو التكح

ككػػذلؾ السػػكرة تتعمػػؽ بقضػػايا ميمػػة تخػػص النسػػاء، فمػػف ىػػذه القضػػايا: الحػػث عمػػى صػػمة 
عطػاؤ األرحاـ، كاإلباحػة فػي تعػدد الزكجػات، كعنػد غيػاب العػدؿ  ىف بيػنيف االقتصػار عمػى كاحػدة، كا 

ف صدقاتيف نحمة، كالعدؿ في تقسيـ الميراث بينيف كبػيف الػذككر، ثػـ ذكػر عقكبػة النسػاء البلتػي يػأتي
الفاحشػػة كقبػػكؿ تػػكبتيف، ثػػـ التحػػذير مػػف أخػػذ حقػػكقيف بػػالقكة بغيػػر حػػؽ، كالحػػث عمػػى مصػػاحبتيف 
عطػػائيف حقػػكقيف فػػي الميػػر كاممػػة مػػف غيػػر نقصػػاف، ثػػـ بػػيف مػػا يحػػؿ لمػػزكج مػػنيف،  بػػالمعركؼ، كا 
كالمحرمات بالقرابة أك الصير، كجكاز التزكج باألمة في حاؿ عدـ القدرة عمػى الػزكاج مػف الحػرة، ثػـ 

حػػاؿ النسػػاء الصػػالحات المطيعػػات، كحػػاؿ الناشػػزات المتمػػردات، ثػػـ االسػػتعانة باألىػػؿ حػػاؿ  بػيف 
 .(ّ)الشقاؽ بيف الزكجيف، كالحث عمى الصمح بينيـ، كاإلحساف بالمعركؼ في يتامى النساء 

                                                 
 .ٖٓصطفى مسمـ، صمباحث في التفسير المكضكعي، د. مانظر:  (ُ)
 .ٖٗ، ٖٖ/ِاؼ عمى مقاصد السكر، لمبقاعي، مصاعد النظر لئلشر انظر:  (ِ)
 .ْٗ/ٔفي ظبلؿ القرآف، سيد قطب،  (ّ)
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 مناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتيا:ال ثانيًا:
ت بعبلقػػػات األسػػػرة كتكافميػػػا االجتمػػػاعي، يقػػػكؿ سػػػيد قطػػػب: "كىكػػػذا تخػػػتـ السػػػكرة التػػػي بػػػدأ 

كتضمنت الكثيػر مػف التنظيمػات االجتماعيػة فػي ثناياىػا ... تخػتـ بتكممػة أحكػاـ الكبللػة، كىػي قػكؿ 
 .(ُ)، كىك قكؿ الجماعة: ما ليس فييا كلد كال كالد" أبي بكر 
لطيفة عجيبة، كاعمـ أف في ىذه السكرة "قاؿ الرازم في مناسبة سكرة النساء أكليا آلخرىا:  

ْؿ ]كىي أف أكليا مشتمؿ عمى بياف قدرة اهلل تعالى، فإنو قاؿ:  ُُ ََ َِ ُؿ افَِّذي َخ ُُ قا َربَّ َُ ا افَّْاُس اتَّ َ َيا َأُّيُّ

ٍس َواِحَدةٍ  ٍْ َٕ ـْ  ، كىذا دؿ عمى سعة القدرة كآخرىا مشتمؿ عمى بياف كماؿ العمـ، كىك  {3}الـسلء:[ ِم
ؾِّ َشْ ]قكلو تعالى:  ُُ ، كىذاف الكصفاف بيما تثبت الربكبية كاأللكىية  {398}الـسلء:[ ٍء َظِِٔؿٌ َواهللُ بِ

 .(ِ)"كالجبللة كالعزة 
 المطمب الثالث

 المناسبة الخارجية في سورة النساء
 المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمة ما قبميا: أواًل:

كد كجكه المناسبات في كذلؾ مف آكافتتحت ىذه السكرة بو، آؿ عمراف ختمت باألمر بالتقكل،         
، كقكـ يسمكنو  (ّ)ترتيػػب السػػكر، كىػػػك نػػكع مف أنػػكاع البديػػػػع، يسمى في الشعر تشابو األطراؼ 

 .(ْ)بالتسبيغ 
 المناسبة بين مضمون سورة النساء ومضمون ما قبميا )سورة آل عمران(:ثانيًا: 

ُِِحقنَ ]ؿ تعالى:سكرة آؿ عمراف اختتمت باألمر بالتقكل، يقك   -ُ ٍْ ْؿ ُت ُُ َِّ ًَ قا اهللَ فَ َُ                            [َواتَّ

قا اهللَ افَِّذي َتَِضاَءُفقَن بِِف َواألَْرَحامَ ]كافتتحت سكرة النساء بقكلو تعالى:  {444}آل طؿران: َُ [ َواتَّ

البديع يسمى:  كىذا مف أكبر كجكه المناسبات في ترتيب السكر، كىك نكع مف)، (ٓ)  {3}الـسلء:
 .(ٔ) )تشابو األطراؼ

                                                 
 .ْٗ/ٔ، في ظبلؿ القرآف، سيد قطب (ُ)
 .ُِِ/ُِانظر: جكاىر البياف في تناسب سكر القرآف، عبد اهلل محمد الغمارم،  (ِ)
 ثاني بػ )يا أييا الناس( كما ال يخفى.كال يضر في ذلؾ ككف الخطاب األكؿ بػػ )يا أييا الذيف آمنكا( كالخطاب ال (ّ)
 .ّٖٗ/ِانظر: ركح المعاني، لؤللكسي،  (ْ)
 .ْٕٔ/ُانظر: في رحاب التفسير، عبد الحميد كشؾ،  (ٓ)
 .ٕٔؿ الديف السيكطي، ص تناسؽ الدرر في تناسب السكر، لمحافظ جبل (ٔ)
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ـْ ]ذكرت غزكة أحد في سكرة آؿ عمراف مستكفاة بالتفصيؿ في قكلو تعالى:  -ِ َوإِْذ َؽَدْوَت ِم

ٌٔع َظِِٔؿٌ  ِّ َتاِل َواهللُ َش َِ ِْ اِظَد فِ ََ ِمَِْغ َم ْٗ ُئ اُد َنََل َواهللُ*  َأْهَِِؽ ُتَّضقِّ ٍْ ْؿ َأْن َت ُُ َتاِن ِمْْ ٍَ ْت َضائِ َِل  إِْذ ََهَّ ُٓ َوفُِّٔ

ِمُْقنَ  ْٗ ِؾ اُد َـّ ََٔتَق ِْ ُرونَ *  َوَظَذ اهللِ َؾ ُُ ْؿ َتْن ُُ َِّ ًَ قا اهللَ فَ َُ ُتْؿ َأِذفٌَّة َؾاتَّ ْٕ ُؿ اهللُ بَِّضْدٍر َوَأ ـُ ََٕكَ ْد  ََ َُقُل *  َوَف إِْذ َت

ْؿ بِثَََلَثِة َآاَلٍف  ُُ ْؿ َربُّ ـُ دَّ
ِّ ْؿ َأْن ُي ُُ َٔ

ٍِ ُْ ـْ َي ِمَِْغ َأَف ْٗ ُّ ِْ
ِة ُمَْْزفِغَ فِ َُ ـَ اَدََلئِ قا *  ِم َُ وا َوَتتَّ َبَذ إِْن َتْهِزُ

ِمغَ  ِة ُمَِضقِّ َُ
ـَ ادَََلئِ َِضِة َآاَلٍف ِم ّْ ْؿ بَِخ ُُ ْؿ َربُّ ـُ ِدْد ّْ ـْ َؾْقِرِهْؿ َهَذا ُي ْؿ ِم ـُ ُْٖتق ى *  َوَي ُف اهللُ إاِلَّ ُبْؼَ َِ ًَ َوَما َج

ْؿ بِِف وَ  ُُ قُب ُِ َـّ ُؿ
ئِ َّ ْؿ َوفِتَْى ُُ ِزيِز احَلُِٔؿِ َف ًَ ـْ ِظِْْد اهللِ اف ، كذكر  {348-343 }آل طؿران:[ َما افَّْْكُ إاِلَّ ِم

َغ ؾَِئَتْغِ َواهللُ ]في ىذه السكرة )النساء( ذيميا فقط لتمؾ الغزكة، قاؿ تعالى:  َِ ْؿ يِف اُدَْاؾِ ُُ َؾَِل َف

ـْ  ُدوا َم َِضُّضقا َأُتِريُدوَن َأْن ََتْ ـَ ْؿ بَِِل  ُٓ َِض ـَ ـْ ََتَِد َفُف َشّضًَِٔل  َأْر َِ ـْ ُيْوِِِؾ اهللُ َؾ  {::}الـسلء:[ َأَضؾَّ اهللُ َوَم
(ُ). 

ـَ ]آؿ عمراف ذيكرت فييا الغزكة التي بعد أحد، كحمراء األسد بقكلو تعالى: سكرة   -ّ افَِّذي

ـَ َأْحَِضُْقا ِذي َِّ
ْرُح فِ ََ ُؿ اف ِد َما َأَصاَُبُ ًْ ـْ َب ُشقِل ِم ْقا َأْجٌر َظئِؿٌ  اْشَتَجاُبقا هللِ َوافرَّ ََ ْؿ َواتَّ ُٓ                       [ ِمْْ

ُْؿ ] ، كأشير إلييا ىنا بقكلو تعالى:{394}آل طؿران: ُٕقا َتَْٖدُقَن َؾَِّ٘نَّ ق ُُ ْقِم إِْن َت ََ اِء اف ٌَ
َواَل ََتُِْقا يِف اْبتِ

ـَ اهللِ َما اَل َيْرُجقنَ  َْٖدُقَن َوَتْرُجقَن ِم َِل َت ـَ َْٖدُقَن   {346}الـسلء:[ َي
(ِ). 

ببل أب، كأقيمت لو الحجة بآدـ، كفي ذلؾ  ذيكر في سكرة آؿ عمراف قصة خمؽ عيسى   -ْ
تبرئة ألمو خبلفان لما زعـ الييكد، كتقرير لعبكديتو، خبلفان لما ادعتو النصارل، كذيكر في ىذه 

ِرهِ ]السكرة الرد عمى الفريقيف معان، فرد عمى الييكد بقكلو تعالى:  ٍْ ُُ ًٕا َوبِ َتا ْؿ َظَذ َمْرَيَؿ ُُبْ
ْؿ َوَؿْقُِلِ

قُفقا ]، كعمى النصارل بقكلو تعالى:  {378}الـسلء:[ َظئًِِل  َُ ْؿ َواَل َت ُُ ِ ُِقا يِف ِديْ ٌْ َيا َأْهَؾ افَُِتاِب اَل َت

تُُف َأفْ  َّ
ِِ ـَ ـُ َمْرَيَؿ َرُشقُل اهللِ َو َِل اَدِِضُٔح ِظَِٔضك اْب َّٕ اَها إَِػ َمْرَيَؿ َوُروٌح ِمْْفُ َظَذ اهللِ إاِلَّ احَلؼَّ إِ ََ ]

قَن َظّضًْدا هللِ]إلى قكلو :  {393}الـسلء: ُُ ـْ َيِْضَتَُِْْػ اَدِِضُٔح َأْن َي  {394}الـسلء:[ َف
(ّ) . 

نو لما كانت الدعكة إلى أميات الفضائؿ: العمـ كالشجاعة كالعدؿ كالعفة، ككانت آؿ عمراف إ  -ٓ
َْٔؽ ]كالشجاعة، كما أشير إلى ذلؾ في غير آية  داعية إلى اثنتيف منيا، كىما العمـ َِ َل َظ زَّ َٕ

ِْؿِ ]،  {5}آل طؿران:[ افَُِتاَب بِاحَلؼِّ  ًِ ُة َوُأوفُق اف َُ ُف اَل إِفََف إاِلَّ ُهَق َواَدََلئِ َّٕ َد اهللُ َأ ِٓ ،  {:3}آل طؿران:[ َص
ْْتُ ] ـُ ْقَن إِْن  َِ ُتُؿ األَْظ ْٕ ُٕقا َوَأ َز ِمِْغَ َواَل ََتُِْقا َواَل ََتْ ْٗ ُِقا ]،  {;35}آل طؿران:[ ْؿ ُم ـَ ُؿتِ َـّ افَِّذي َِضَّض َواَل ََتْ

، جاءت سكرة "النساء" داعية إلى الفضيمتيف الباقيتيف، كىما  {;38}آل طؿران:[ يِف َشّضِِٔؾ اهللِ َأْمَقاًتا
أكبر  يف حسبما تدعكا إليو المناسبة، كالشكاىد في ذلؾصمتيف األخريالعفة كالعدؿ، مع تأكد الخ

                                                 
 .ْٕٔ/ُانظر: في رحاب التفسير، عبد الحميد كشؾ،  (ُ)
 .ُٕ ص جبلؿ الديف السيكطي، ترتيب القرآف، عبد الرحمف بف أبي بكر انظر: أسرار (ِ)
 .ِٕانظر: أسرار ترتيب القرآف، لمسيكطي، ص ك ، ٕٕتناسؽ الدرر، لمسيكطي، صانظر:  (ّ)
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ؿْ ]مف أف تحصى، منيا:  ََٔتاَمك َأْمَقاَُلُ َـّ ]،  {4}الـسلء:[ َوَآُتقا اف َِة َوَآُتقا افَِِّْضاَء َصُدَؿاَِتِ [ ِْٕح

ؿْ ]،  {6}الـسلء: ُُ اُت َٓ ْؿ ُأمَّ ُُ ْٔ َِ َمْت َظ ِر ]، أما العدؿ  {45}الـسلء:[ ُحرِّ ـَ ْؿ فِِذَّ ـُ ُؿ اهللُ يِف َأْواَلدِ ُُ ُيقِصٔ

َثَْٔغِ ِمْثُؾ َحظِّ األُ  ةً ]،  {33}الـسلء:[ ْٕ ًَ َـّ َأْرَب ِٓ ْٔ َِ ُدوا َظ ِٓ ْؿ َؾاْشَتْن ُُ
ـْ َِِٕضائِ اِحَنَة ِم ٍَ ْٖتَِغ اف ِِت َي [ َوافَلَّ

ـُ ]،  {37}الـسلء: ُْٖمُر وا األََمإَ ــــإِنَّ اهللَ َي دُّ َٗ َٓ ـــْؿ َأْن ُت تُْؿ َبْغَ افَّْ ـــاِت إَِػ َأْهِِ ّْ َُ قا اِس َأْن ـــا َوإَِذا َح ُّ ُُ  ََتْ

ْدلِ  ًَ  {:7}الـسلء:[ بِاف
(ُ) . 

ـَ ]إنو لما ذيكر في آؿ عمراف:   -ٔ ـَ افَِّذي ُرَك ِم ِّٓ َؽ إََِلَّ َوُمىَ ًُ
َٔؽ َوَراؾِ إِْذ َؿاَل اهللُ َيا ِظَِٔضك إِِّنِّ ُمَتَقؾِّ

َٔامَ 
َِ ُروا إَِػ َيْقِم اف ٍَ ـَ ـَ  ًُقَك َؾْقَق افَِّذي َّض ـَ اتَّ ُروا َوَجاِظُؾ افَِّذي ٍَ ْؿ ؾَِِٔل ـَ ُُ َْْٔ ُؿ َب ُُ َْٖح ْؿ َؾ ُُ ًُ     ِة ُثؿَّ إََِلَّ َمْرِج

قنَ  ٍُ َتِِ ُْْتْؿ ؾِِٔف ََتْ َْا ]، رد ىنا عمى مف زعـ قتمو بقكلو تعالى:  {77}آل طؿران:[ ـُ ِْ ا َؿتَ َّٕ ْؿ إِ َوَؿْقُِلِ

ُّضقُه وَ  َِ ُِقُه َوَما َص ـَ َمْرَيَؿ َرُشقَل اهللِ َوَما َؿَت ـَ اْختَ اَدِِضَٔح ِظَِٔضك اْب ْؿ َوإِنَّ افَِّذي ـْ ُصّضَِّف َُلُ
ل َفُِ ٍِ قا ؾِِٔف َف ٍُ َِ   

ًْٔا  َصؽٍّ ِمْْف َِ ُِقُه َي ِـّ َوَما َؿتَ َّضاَع افيَّ ٍؿ إاِلَّ اتِّ ِْ ـْ ِظ ْؿ بِِف ِم اَن اهللُ َظِزيًزا َحًُِِٔل *  َما َُلُ ـَ ِْٔف َو ُف اهللُ إَِف ًَ [ َبْؾ َرَؾ

 .(ِ)  {:37-379 }الـسلء:

َْْىَرةِ ]قاؿ في آؿ عمراف إنو لما   -ٕ ََ َْاضِِر اُد ََ ـَ افَِِّْضاِء َوافَّضَِْغ َواف َقاِت ِم َٓ ـَ فَِِّْاِس ُحبُّ افنَّ       ُزيِّ

َٔا َواهللُ ِظْْ  ْٕ َٔاةِ افدُّ اِم َواحَلْرِث َذفَِؽ َمَتاُع احَل ًَ ْٕ َمِة َواألَ ِة َواخَلِْٔؾ اُدَِضقَّ وَّ
ٍِ َهِب َواف ـَ افذَّ                    َدُه ِم

ـُ اَدَآِب  ، فصؿ ىذه األشياء في السكرة التي بعدىا "النساء" عمى نسؽ ما  {36}آل طؿران: [ُحِْض
ليعمـ ما أحؿ اهلل مف ذلؾ، فيقتصر عميو، كما حـر فبل يتعدل إليو لميؿ كقعت في اآلية 

 .(ّ)النفس إليو 

َزَل ]إنو لما قاؿ في آؿ عمراف في المتشابو   -ٖ ْٕ َـّ ُأمُّ  ُهَق افَِّذي َأ َِلٌت ُه َُ َْٔؽ افَُِتاَب ِمُْْف َآَياٌت حُمْ َِ َظ

اَء اف ٌَ قَن َما َتَناَبَف ِمُْْف اْبتِ ًُ َٔتَّّضِ ُِقُِبِْؿ َزْيٌغ َؾ ـَ يِف ُؿ ا افَِّذي َٖمَّ اٌت َؾ ِْٖويِِِف افَُِتاِب َوُأَخُر ُمَتَناُِبَ اَء َت ٌَ ْتَِْة َواْبتِ ٍِ     

ُف إاِلَّ  َِ ِْٖوي ُؿ َت َِ ًْ ُر إاِلَّ ُأوُفق األَفْ َوَما َي َـّ َْا َوَما َيذَّ ـْ ِظِْْد َربِّ ؾ  ِم ـُ قُفقَن َآَمَّْا بِِف  َُ ِؿ َي ِْ
ًِ اِشُخقَن يِف اف  َّضاب اهللُ َوافرَّ

ِزَل إَِفَْٔؽ َوَما ]، قاؿ ىنا  {9}آل طؿران: ْٕ ِمُْقَن بَِِل ُأ ْٗ ِمُْقَن ُي ْٗ ْؿ َواُد ُٓ ِؿ ِمْْ ِْ
ًِ اِشُخقَن يِف اف ـِ افرَّ

ِزَل َفُِ ْٕ ُأ

 ْٗ َْٔقِم اآلَِخِر ُأوَفئَِؽ َشُْ ِمُْقَن بِاهللِ َواف ْٗ اَة َواُد ـَ ُتقَن افزَّ ْٗ ََلَة َوادُ َغ افهَّ
ِّ ٔ َِ ـْ َؿّْضَِِؽ َواُد ْؿ َأْجًرا َظئًِِل ِم ِٓ [ تِٔ

 {384}الـسلء:
(ْ) . 

                                                 
 .َِٓ/ِانظر: نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر، لمبقاعي،  (ُ)
 .ِٕانظر: أسرار ترتيب القرآف، لمسيكطي، ص  (ِ)
 .ِٕأسرار ترتيب القرآف، لمسيكطي، ص  انظر: (ّ)
 .ِٕانظر: المرجع السابؽ، ص  (ْ)
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كبيذه األكجو يعرؼ أف تأخير النساء عف آؿ عمراف أنسب مف تقديميا عمييا؛ ألف 
ككر ىنا ذيؿ لما ذيكر ىناؾ، كتابع فكاف األنسب فيو التأخير، كمف أمعف نظره كجد كثيران مما المذ

 .(ُ)ذكر في ىذه السكرة مفصبلن لما ذكر فيما قبميا، فحينئذ يظير مزيد االرتباط كغاية االحتباؾ 

                                                 
 .َِٓ/ِانظر: نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر، لمبقاعي،  (ُ)
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 المبحث الثالث 

 السور القرآنية تعريف مقاصد وأىداف
 ة مطالب:أربعكيشتمؿ عمى 
 ف األىداف لغة واصطالحًا.يالمطمب األول: تعر 

 المطمب الثاني: تعريف المقاصد لغة واصطالحًا.
 المطمب الثالث: الفرق بين األىداف والمقاصد.

 .أىداف ومقاصد السورة القرآنيةالمطمب الرابع: 
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 المطمب األول
 تعريف األىداف لغة واصطالحاً 

 تعريف األىداف لغة:
كدنكت منؾ كاالستقباؿ كاالنتصاب، مف انتصب األمر؛ أم استكل  مف أٍىدىٍفتي  َىَدف: 

كاعتدؿ، يقاؿ أىٍىدؼى لي الشيء؛ أم قىربكا؛ فيك مستيدؼ؛ كفي حديث أبي بكر: قاؿ لو ابنو عبد 
كالجمع أىداؼ، كمنو سمي الغرض  َىَدف) عنؾ"؛ (ُ)الرحمف: "لقد أىٍىدىٍفتى لي يكـ بدر فًضٍفتي 

ؿي فيو بالسياـ، ما كضع في اليدؼ ليرمى كالغرض: اليدؼ كيسمى القرطاس ىىدىفان كىك الميٍنتىضى 
 .(ِ) )غرضان كىدفان عمى االستعارة

 األىداف اصطالحًا:
 لؤلىداؼ عدة تعريفات اصطبلحية منيا: 

ىي المصالح التي تعكد إلى حكاـ لتحقيقيا، كأىداؼ الشارع: ]ىي األىداؼ التي شرعت األ -ُ
 .(ّ) [يـ، سكاء كاف تحصيميا عف طريؽ جمب المصالح أك درء المفاسدالعباد في دنياىـ كآخرت

البداية، ألم مخطط أك منيج فاألىداؼ ىي الغايات كالرغبات التي تسعى لتحقيقيا، منذ نقطة  -ِ
 .(ْ)كانت األىداؼ، أـ آجمة، كاضحة أـ خفية، معمكمة أـ مجيكلة  عاجمةن 

  التعريف الشامل:
لمصالح التي تعكد عمى العباد في الدنيا كاآلخرة، مستخدمان "ىي السعي الحثيث لتحقيؽ ا 

لمكصكؿ إلى نتائج مرجكة كمشرفة" فمثبلن  في ذلؾ كافة الكسائؿ المشركعة، ضمف خطة مدركسة
المسمـ مأمكر بالصبلة كىي فرض عميو، فتككف الصبلة مقصدان، كالكضكء ليا ىدؼ حتى يستطيع 

 القياـ بيا.
 الخالصة:
حصكرة في عمـك السمككيات البشرية التي تتناسب كالقدرات الشخصية، إف األىداؼ م 

المككنة مف األبعاد العقمية كالكجدانية كالسمككية كاألخبلقية كاالجتماعية، بحيث تتجاكب مع 

                                                 
كفان: عدؿ، كضفت: عدلت، انظر: لساف العرب، البف منظكر، ( ُ) ، ٕٓ/ِضفت: مف ضاؼ عمى الشيء ضى

 .ّْٗ/ِ، نكرمقتيبة الديبف الكانظر: غريب الحديث كاألثر، 
 .ُْٕٔ/ُالزبيدم، تاج العركس مف جكىر القامكس، محمد مرتضى انظر: ( 2)
 .ٕٗد العالـ، صالمقاصد العامة لمشريعة اإلسبلمية، د. يكسؼ حامانظر: ( 3)
 بتصرؼ.  ُْ. ميدم محمكد سالـ، ص( األىداؼ السمككية، د4)
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األىداؼ القرآنية، كالتي ال تتحقؽ إال مف خبلؿ االلتزاـ بشرع اهلل تعالى، المرجعية األساس 
نظر إلى ىذه األبعاد عمى أنيا المحكر كالمرتكز لتحقيؽ األىداؼ القرآنية لممسمميف، فاإلسبلـ ي

كخاصة: الفكرية كاإليمانية، حتى تسمـ النفس مف اليكل كالشيطاف، مف خبلؿ ضبط الشيكات، لئبل 
 تجنح إلى السكء، كتسعى لسمك النفس بفكرىا كحسف إيمانيا، لتككف بداية لتحقيؽ المقاصد القرآنية.

 ثانيالمطمب ال
 تعريف المقاصد لغة واصطالحاً 

إف الكقكؼ عمى مقاصد الشريعة كمعرفة عمميا كأحكاميا، كالتي ىي جزء مف المقاصد 
، بعيدا عف أم ظف، ألف مصدرىا العميـ االستبصارك  اليقيفالقرآنية، يجعؿ النفس تطمئف بمباشرة 

ُّضُدونِ َوَما َخ ]الخبير، فبيف المقصد مف خمؽ اإلنساف، قاؿ اهلل تعالى:  ًْ َٔ
َٕس إاِلَّ فِ َـّ َواْْلِ َُْت اْْلِ َِ ]

كبما أف العبادة قائمة عمى كجكد اإلنساف كبقائو حيِّا، كبالتالي، فالمقاصد القرآنية  {67افداريات:}
تنقسـ إلى ثبلثة أقساـ قسـ متعمؽ باهلل كتكحيده، كقسـ متعمؽ بمف سيكحد اهلل كيعبده، كقسـ متعمؽ 

    رار حياتو كما يضمف سبلمتو، كلكي تتحقؽ لدل اإلنساف المقاصد الثبلثة بمكاف اإلنساف كاستم
ليخدـ ال ليس شعارا يرفع، بالعقيدة الصحيحة،  الجادال بد مف االلتزاـ بشعائر اإلسبلـ كالعمؿ 

نما قائـ عمى مجمكع مصالح فحسب مصالح ذاتية كأفكرية،   كأسياسية كاقتصادية  أىدافا ، كا 
بل بد مف تكافؽ كترابط المقاصد القرآنية بدرجاتيا الثبلث بعضيا ببعض كىي: ف اإلنساف عمكما،

التي ترعى  اتكالحاجيَّ العرض، كالماؿ، ، ك النفس، كالعقؿك حفظ الديف، كالمتمثمة بالضركرية، 
(ُ)الضركريات كالحاجياتثـ المصالح التحسينية التي تكمؿ كمف المقاصد الخمسة، 

 .  
 تعريف المقاصد لغة:

دي قىٍصدىان فيك قىاًصده كقكلو تعالى:   دى يىٍقصى ّضِٔؾِ ]قىصى ، أم عمي { ;}الـحل: [َوَظَذ اهللِ َؿْهُد افِضَّ
اهلل تبييف الطريؽ المستقيـ، كطريؽ قاصد سيؿ مستقيـ كسر قاصد سيؿ قريب كفي التنزيؿ العزيز: 

ًُقكَ ] َّض ًرا َؿاِصًدا اَلتَّ ٍَ اَن َظَرًضا َؿِريًّضا َوَش ـَ ، أم غير شاؽ كالقصد قىٍصديؾى كقىٍصدىؾى أم  {64لتوبة:}ا[ َفْق 
 .(ُ)تجاىؾ، كالقصد في المعيشة أف ال يسرؼ كال يقتر يقاؿ فبلف مقتصد في النفقة 

 تعريف المقاصد اصطالحا:
إف العمماء لـ يحددكا معنى القصد أك المقصد اصطبلحان، عمى الرغـ مف أنيـ نصكا عمى 

ـ، كذكركا بعضان مف تقسيماتيا، كذكرىـ الكميات المقاصدية الخمس جممة مف المقاصد في مصنفاتي

                                                 
   http://www.rayah.info/browse.php?comp=viewArticles&file=article&sid=2613موقع الزاية  اختصار :        

 .ّْٓ/ّ( لساف العرب، البف منظكر، 1)

http://www.rayah.info/browse.php?comp=viewArticles&file=article&sid=2613
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)حفظ الديف كالنفس كالعقؿ كالنسؿ كالماؿ(، كذكر المصالح الضركرية كالحاجية كالتحسينية، كبعض 
كما أنيـ عبركا عف المقاصد بألفاظ مختمفة، كتعابير متباينة عمى الرغـ  (ُ)الحكـ كاألسرار كالعمؿ 

عمييا، كىذا يفيـ مف  سياقيا، فقد عبر بعضيـ عنيا بالحكمة المقصكدة بالشريعة  مف ككنيا دالة
مف الشارع، كبعضيـ أطمؽ عمييا لفظ المصمحة، كجاء البعض اآلخر بمفظ نفي الضرر كرفعو 
كقطعو، كمنيـ مف عبر عنيا بمفظ دفع المشقة كرفعيا، أك رفع الحرج كالضيؽ كتقرير التيسير 

 .(ِ)لكميات الخمس الكبرل كالتخفيؼ، كتارة ا
كقد رجح بعض أىؿ العمـ مف المعاصريف، أف أكؿ مف عني ببياف معنى المقاصد ] 

، (ّ)[اصطبلحان ىك: العبلمة محمد الطاىر بف عاشكر في كتابو )مقاصد الشريعة اإلسبلمية(
 يتسنى لنا إدراؾ معناىاكسنسكؽ بعضان مف التعاريؼ التي كضعيا العمماء لممقاصد حتى 

 .(ْ)كمفيكميا
 بقكلو: "مقاصد التشريع العامة ىي: المعاني كالحكـ الممحكظة  (ٓ) عرؼ المقاصد ابف عاشكر

لمشارع في جميع أحكاؿ التشريع أك معظميا، بحيث ال تختص مبلحظاتيا بالككف في نكع 
خاص مف أحكاـ الشريعة، فيدخؿ في ىذا أكصاؼ الشريعة، كغايتيا العامة كالمعاني التي ال 
يخمك التشريع عف مبلحظاتيا، كيدخؿ في ىذا أيضان معاف مف الحكـ ليست ممحكظة في سائر 

 .(ٔ) "أنكاع األحكاـ

  كعرفيا األستاذ يكسؼ حامد العالـ بقكلو: "ىي المصالح التي تعكد إلى العباد في دنياىـ
 .(ٕ)كآخرتيـ سكاء كاف تحصيميا عف طريؽ جمب المنافع، أك عف طريؽ دفع المضار" 

  كعرفيا الدكتكر يكسؼ القرضاكم بقكلو: "الغايات التي تيدؼ إلييا النصكص مف األكامر
 ا في حياة المكمفيف، أفرادان كأسران ػػػػى تحقيقيػػػػة إلػػػػػاـ الجزئيػػػػػػعى األحكػػػػكالنكاىي كاإلباحات، كتس

                                                 
ر الديف ، د. نك كعمـ المقاصد الشرعية، ٕٓبف عاشكر، ص( انظر: مقاصد الشريعة اإلسبلمية، محمد الطاىر ا1)

 .ُٓبف مختار الخادمي، ص
 .ْٖ/ُكر الديف بف مختار الخادمي، االجتياد المقاصدم، حجيتو، ضكابطو، مجاالتو، د. نانظر: ( 2)
 .َُِلشيخ محمد الحبيب الخكجة، ص( بيف عممي أصكؿ الفقو كالمقاصد، ا3)
 أكف اليف. مقاؿ منشكر عمى مكقع إسبلـ ،إسماعيؿ د. سيؼ الديف( المفاىيـ مفاتيح الفيـ كمرايا الحضارة، 4)
، مف طبلئع ابف عاشكر: محمد الفاضؿ بف محمد الطاىر ابف عاشكر، أديب خطيب، مشارؾ في عمـك الديف (ٓ)

يف في تكنس، مكلده ككفاتو بيا، كشارؾ في ندكات عممية كثيرة، كفي بعض مؤتمرات النيضة الحديثة النابغ
 .ِّٓ/ٔ: األعبلـ، الزركمي، ىػ(، انظرَُّٗالمستشرقيف، )ت: 

 .ُٓٔ( مقاصد الشريعة اإلسبلمية، البف عاشكر، ص6)
 .ٕٗ( المقاصد العامة لمشريعة اإلسبلمية، د. يكسؼ العالـ، صٕ)



-ِِ- 
 

 .(ُ)كجماعات كأمة" 

 التي كضعت الشرعية ألجؿ تحقيقيا،  كعرفيا الدكتكر أحمد الريسكني بقكلو: "ىي الغايات
 .(ِ)لمصمحة العباد" 

  ،كعرفيا نكر الديف الخادمي بقكلو: "المقاصد ىي المعاني الممحكظة في األحكاـ الشرعية
، أـ مصالح كمية، أـ سمات إجمالية، كىي ، سكاء أكانت المعاني حكمان جزئيان كالمترتبة عمييا

 .(ّ)، كمصمحة اإلنساف في الداريف" اهلل تتجمع ضمف ىدؼ كاحد كىك تقرير عبكدية 

إف المقاصد الشرعية ىي جممة ما أراده الشارع الحكيـ، مف مصالح تترتب عميو األحكاـ  الخالصة:
ىدؼ فمصمحتو الجياد كما أف ، مقصد بمكغ التقكلب المتمثمة تومصمحفالصكـ ىدؼ ك  الشرعية،
التي ىي غض ىدؼ كمصمحتو  الزكاج ؾكذل، مقصد درء العدكاف كالذب عف األمةب المتمثمة

ن عمار الككف كىذه البصر، كتحصيف الفرج، كا  مصالح كثيرة كمتنكعة، كىي تجمع جاب الذرية، كا 
سعادىـ في  عبادة اهلل  في مصمحة كبرل، كغاية كمية، "ىي تحقيؽ  صبلح المخمكقيف كا  الدنيا كا 
 كاآلخرة" كىذا ىك المقصد األساسي كاألسمى.

ٍة َرُشقاًل َأِن ُاْظُّضُدوا اهللَ َواْجَتُِّْضقا افىَّاُؽقَت ]قاؿ تعالى:  ؾِّ ُأمَّ ـُ ْثَْا يِف  ًَ ْد َب ََ { 58[ }الـحل:َوَف
(ْ). 

 المطمب الثالث
 الفرق بين األىداف والمقاصد

مف خبلؿ ما سبؽ مف تعريفات اصطبلحية لكؿ مف األىداؼ كالمقاصد، نبلحظ الفرؽ بيف  
 الي:كبل االصطبلحيف، كتتمثؿ بالت

 أواًل: األىداف:
لكؿ فكرة انطبلقة كمسار كىدؼ، "فاالنطبلقة" ىي البداية السميمة التي تؤدم إلى المسار 

نما عمى المسمـ ار السميـ يكصؿ إلى اليدؼ النبيؿ، السميـ، كالمس كبذلؾ يككف اليدؼ ليس بداية، كا 
 مف بداية حياتو أف يضع لو ىدفان، كيسعى لمكصكؿ إليو.

 [كبرل كالعامة تيتـ كتعتني في صياغة القيـ كاالتجاىات كالتراث كاآلماؿ.األىداؼ ال 

                                                 
 .َِرضاكم، ص( دراسة في فقو المقاصد بيف المقاصد الكمية كالنصكص الجزئية، د. يكسؼ القُ)
 .ٕالريسكني، صالشاطبي، د. أحمد ( نظرية المقاصد عند ِ)
، كعمـ المقاصد الشرعية،     ِٓ( االجتياد المقاصدم حجيتو، ضكابطو، مجاالتو، د. نكر الديف الخادمي، صّ)

 .ُٕد. نكر الديف الخادمي، ص
 بتصرؼ. ُٗ-ُٖنكر الديف بف مختار الخادمي، ص( االجتياد المقاصدم حجيتو، ضكابطو، مجاالتو، د. ْ)
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 .األىداؼ تقـك عمى تطكير فمسفة المجتمع الممنيجة كفؽ سياستيا التربكية 

 .األىداؼ العامة كالخاصة ال بد أف ترتبط بالكاقع التطبيقي لمحياة قدر اإلمكاف 

 مجيكؿ، غير قابؿ لمتحقيؽ. األىداؼ منيا ما ىك معمكـ التحقيؽ، كمنيا ما ىك 

 .األىداؼ ىي التي يرغبيا اإلنساف، كيسعى مف خبلؿ تحقيقيا إلى تنظيـ سمككو اإلنساني 

 .إف األىداؼ تككف قبؿ نتاج أم عمؿ، ألنيا قد تتحقؽ  كقد ال تتحقؽ 

  كما أنيا عبارات تحاكؿ أف تعطي شكبلن كاتجاىان لمجمكعة مف المقاصد التفصيمية في
 لقريب أك البعيد.المستقبؿ ا

 .يختمؼ تعريؼ اليدؼ تبعان لنكعيتو، كمستكل عمكميتو 

 األىداؼ تنقسـ إلى عدة أىداؼ سمككية تطبيقية، كمعرفية ميارية، ككجدانية عاطفية] (ُ). 

 ثانيًا: المقاصد تتميز عن األىداف بالتالي:
 يا، فإف تحققت المقاصد ىي الحكمة المقصكدة كالمبادئ كالنتائج التي تسعى األىداؼ إلي

 األىداؼ أصبحت النتائج مقصكدة لذاتيا، فاألعماؿ شرعت لمكصكؿ إلى المقاصد.

 .المقاصد ىي الحؽ المقصكد لذاتو 

  ،تحقيؽ مصالح العباد في الدنيا كاآلخرة، في العاجؿ كاآلجؿ، كدرء المفاسد كدفع المضار
 المقصكد األساس مف كراء أم عمؿ.

 ؼ إلييا النصكص مف األكامر كالنكاىي كاإلباحات، كتسعى المقاصد ىي الغايات التي تيد
 األحكاـ الجزئية إلى تحقيقيا في حياة المكمفيف، أفرادان كأسران كجماعات.

  المقاصد ىي المعاني كالحكـ الممحكظة لمشارع في جميع أحكاؿ التشريع أك معظميا، بحيث ال
يدخؿ في ىذا أكصاؼ الشريعة تختص مبلحظتيا بالككف في نكع خاص مف أحكاـ الشريعة، ف

 كغاياتيا العامة.

  المقاصد ىي المعاني الممحكظة في األحكاـ القرآنية كالشرعية المترتبة عمييا، سكاء كانت تمؾ
المعاني حكمان جزئيان أـ مصالح كمية أـ سمات إجمالية، كىي تتجمع ضمف تقرير كنتاج كاحد 

 .(ِ)ىك: العبكدية هلل كمصمحة اإلنساف في الداريف 

 عمى األرض، كىي )التكحيد،  ميا اٍستيٍخًمؼى اإلنسافالمقاصد العميا تمثؿ القيـ التي مف أج
 .(ّ)كالتزكية، كالعمراف( 

                                                 
 بتصرؼ. ُٖ-ُْة، د. ميدم محمكد سالـ، صاألىداؼ السمككيانظر: ( ُ)
(ِ )http://www.islamweb.net/ver2/library/ummah_ShowChapter.php?lang=A&Babid= 

4&Chapterid=4&bookبتصرؼ مف مكقع الشبكة اإلسبلمية. ، اقتباس كاختصار 
 .ِٖمقاصد الشريعة، مجمكعة مف المؤلفيف، حكار مع د. طو جابر العمكاني، صانظر: ( ّ)

http://www.islamweb.net/ver2/library/ummah_ShowChapter.php?lang=A&Babid=%204&Chapterid=4&book
http://www.islamweb.net/ver2/library/ummah_ShowChapter.php?lang=A&Babid=%204&Chapterid=4&book
http://www.islamweb.net/ver2/library/ummah_ShowChapter.php?lang=A&Babid=%204&Chapterid=4&book
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 ولتوضيح ذلك:
بكؿ السبؿ المتاحة لمكصكؿ إليو، يضعو اإلنساف نصب عينيو، كيسعى  ان إف لكؿ عمؿ ىدف 

لعباده، ليصمكا إلى المرتقى  اهلل كما كضعت ىذه األىداؼ إال لمقصد نبيؿ كشريؼ، أراده 
 كالمكانة التي تميؽ بو كخميفة اهلل تعالى في األرض.

 المطمب الرابع
 أىداف ومقاصد السور القرآنية

إف عمـ مقاصد السكر راجع إلى تحقيؽ المقصد مف إنزاؿ القرآف الكريـ، كىك التدبر  
ال تتحقؽ عمى كجو الكماؿ إال بالتأمؿ  كاليداية، فيذا القرآف أنزؿ ليداية الناس، كىداية الناس

الدقيؽ في القرآف الكريـ، كمعرفة ما أنزؿ القرآف مف أجمو، كذلؾ ال يتحقؽ كيتبيف إال بالنظر في 
السكر، نيتدم إلى المقصكد منيا، فاهلل  همقصكد سكر القرآف، فعندما ننظر إلى تفاصيؿ ما في ىذ

  أمرنا بالتدبر لمعرفة مراد اهللبلمو كالعمؿ بو ، مف ك(ُ). 
حقؽ المقصكد  إف مف عرؼ المراد مف اسـ السكرة، عرؼ مقصكدىا، كمف"قاؿ البقاعي:  

يا، كقصصيا كجميع أجزائيا، فإف كؿ سكرة ليا مقصد كاحد، يدار عميو أكليا منيا عرؼ تناسب آي
ف كاف فييا كآخرىا، كيستدؿ عميو فييا، فترتب المقامات الدالة عميو، عمى أتقف كجو، كأبدع  نيج، كا 

ثـ يقكؿ في بياف أثره في السكرة: "تككف السكرة كالشجرة ، "شيء يحتاج إلى دليؿ استدؿ عميو
النضيرة العالية، كالدكحة البييجة األنيقة الخالية، المزينة بأنكاع الزينة المنظكمة بعد أنيؽ الكرؽ 

ؿ دائرة منيا ليا شعبة متصمة بما قبميا، بأفناف الدر، كأفنانيا منعطفة إلى تمؾ المقاطع كالدكائر، كك
كشعبة ممتحمة بما بعدىا، كآخر السكرة قد كاصؿ أكليا، كما الحـ انتياؤىا ما بعدىا، كعانؽ 
ابتداؤىا ما قبميا، فصارت كؿ سكرة دائرة كبرل، مشتممة عمى دكائر اآليات الغٌر، البديعة النظـ، 

المقصكد مف كمف حقؽ ، اصؿ ثمارىا كأغصانيايا، كحسف تك العجيبة الضـ، بميف تعاطؼ أفنان
 .(ِ) "يا كقصصيا كجميع أجزائياالسكرة عرؼ تناسب آي

في كتابو النبأ العظيـ مؤكدان ذلؾ كمجميو: "لماذا نقكؿ إف المعاني  (ّ)كيقكؿ محمد دراز 
اء في تتسؽ في السكرة كما تتسؽ الحجرات في البنياف؟ ال، بؿ إنيا لتمتحـ فييا كما تمتحـ األعض

                                                 
 لمتفسير كعمـك القرآف بتصرؼ. أىمية عمـ المقاصد، د. محمد بف عبد العزيز الخضيرم، الممتقى العممي (ُ)
 بتصرؼ. ُْٗي، ص عمى مقاصد السكر، البقاعمصاعد النظر لئلشراؼ  (ِ)
محمد دراز: فقيو متأدب مصرم أزىرم، كاف مف ىيأة كبار العمماء باألزىر، لو كتب منيا "الديف"، دراسة  (ّ)

ـ(،  انظر: ُٖٓٗ-ىػُّٕٕتمييدية لتاريخ اإلسبلـ، ككتاب "النبأ العظيـ"، كمدخؿ إلى تفسير القرآف، )ت: 
 .ِْٔ/ٔاألعبلـ لمزركمي، 
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جسـ اإلنساف، فبيف كؿ قطعة كجارتيا رباط مكضعي مف أنفسيما، كما يمتقي العظماف عند 
المفصؿ، كمف فكقيا تمتد شبكة مف الكشائج تحيط بيا عف كثب، كما يشتبؾ العضكاف بالشراييف 
كالعركؽ كاألعصاب، كمف كراء ذلؾ كمو يسرم في جممة السكرة اتجاه معيف، كتؤدم بمجمكعيا 

خاصان، كما يأخذ الجسـ قكامان كاحدان، كيتعاكف بجممتو عمى أداء غرض كاحد، مع اختبلؼ  غرضان 
 . (ُ) "كظائفو العضكية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
 .ُٖٖ/ُد دراز، النبأ العظيـ، محم (ُ)
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  رابعالمبحث ال

 المقصود بالدراسة التحميمية 
 :مطمب كاحدكيشتمؿ عمى 

 لغة واصطالحًا. الدراسة التحميميةالمطمب األول: 
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 المطمب األول
 سة التحميمية لغة واصطالحاً الدرا

 

إف مصطمح الدراسة التحميمية مركب تركيبان كصفيان، مف كممتيف ىما )الدراسة( ك)التحميمية(،  
كلكي يتنسى لنا الكقكؼ عمى المعنى المغكم ليذا المركب، ال بد مف معرفة المعنى المغكم لكؿ 

 كممة عمى حدة.

قَن افُِتَاَب َوبَِِل ]قكلو تعالى:  فالدراسة: مصدر مأخكذ مف الفعؿ )درس( كمنو  ُّ ِِّ ًَ ُْْتْؿ ُت ـُ بَِِل 

ُْْتْؿ َتْدُرُشقنَ  قُفقا َدَرْشَت ]،  {;9}آل طؿران:[ ـُ َُ َٔ
، كبعد النظر في بعض المفاىيـ  {347}األكعلم:[ َوفِ

 المغكية لمكقكؼ عمى المعنى المغكم لكممة )الدراسة( كانت خبلصة القكؿ كما يأتي:

ركسان، عفا كذىب أثره، كتقادـ عيده، كالثٍَّكب كنىٍحكه أخمؽ كبمى، كالبىعير )درس( درسان كد
جرب، كالمرأة حاضت فيي دارس، كجمع: درس، كدكارس، كالكتاب كنحكه درسان كدراسة قرأه، كأقبؿ 

 عميو ليحفظو، كيفيمو.

اب درسو )تدارس( الكتاب كنحكه، درسو كتعيده بالقراءة كالحفظ، لئبل ينساه، كالطمبة الكت 
 .(ُ)كؿ منيـ عمى اآلخر 

تدارسكا القرآف، أم اقرأكه، كتعيدكه، لئبل تنسكه، يقاؿ: درس يدرس درسان، كدراسة، " كمنو:  
 .(ِ) "كأصؿ الدراسة: الرياضة كالتعيد بالشيء

 وخالصة القول:
إف الناظر في تصريفات مادة )درس( يتبيف أف معناىا المغكم ال يخرج عف ككف المقصكد  

زالة  عف الحفظ كالمداكمة، عمى القراءة، بالدرس، كالكشؼ كالبياف، كالحفظ لئبل ينساه، كالتكضيح كا 
 المبس كاإلشكاؿ عف المفظ المراد، كالمجيء بمفظ أيسر كأسيؿ مف لفظ األصؿ.

(، كأصميا مف الفعؿ التحميمية( فيك كممة )التحميميةأما الشؽ اآلخر المركب )لمدراسة  
مَّؿ  ( عمى كزف )فىعَّؿ( ليككف مصدره عمى كزف )تىٍفعيؿ(.الرباعي )حى

                                                 
محمد  المعجـ الكسيط، مجمع المغة العربية المعاصرة، إبراىيـ مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد القادر، (ُ)

 .ِٕٗ/ُالنجار، 
 .ُُّ/ِف الجزرم، النياية في غريب الحديث كاألثر، فخر الديف أبك السعادات المبارؾ بف محمد ب (ِ)
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حمَّؿ، تحميؿ مفرد، جمع تحميبلت، كمصدر حمَّؿ، عممية تقسـ الكؿ إلى أجزائو، كرد الشيء  
 .(ُ)إلى عناصره 

مُّيا حبلن: فتحيا كنقضيا  (ِ)قاؿ ابف منظكر  (: "حٌؿ العقدة يىحي في الفعؿ الثبلثي )حؿَّ
مية( مفرد اسـ مؤنث منسكب إلى تحميؿ، )دراسة تحميمية(، يتخذ التحميؿ أساسان )كتحمي"، (ّ)فانحمَّت" 

 .(ْ)" ليا
كمما سبؽ مف بياف المعنى المغكم لشقي المركب، يمكف تعريؼ مركب )الدراسة التحميمية( 

ء بمفظ أيسر، كأسيؿ مف لفظ لغة بأنو: "الكشؼ كالبياف عف أجزاء الكبلـ لمعرفة خباياه، مع المجي
 .صؿاأل

 : التحميل اصطالحا

فيستخدـ في عمكـ إنسانية، بة إلى أبسط عناصرىا، أك أجزائيا، ىك إرجاع ظاىرة مرك  
 كطبيعية كثيرة بمعاف متعددة لكنيا جميعان تربط بيذا المعنى العاـ.

في ضكء ما سبؽ ترل الباحثة أف )الدراسة التحميمية( ىي: "العمـ الذم يكشؼ فيو المفسر  
 عف معاني آيات القرآف الكريـ مف خبلؿ المباحث التفصيمية". أك الدارس،

 
 
 

 
 

                                                 
 .َٓٓ/ُمر، أحمد مختار عمجمع المغة العربية،  (ُ)
ابف منظكر، أبك الفضؿ األنصارم األفريقي  ـر بف عمي بف أحمد بف القاسـ،ابف منظكر، محمد بف مك (ِ)

ىػ. انظر: بغية الكعاة ُُٕالمصرم، كلي قضاء طرابمس، مف أشير كتبو: لساف العرب في المغة، تكفي سنة 
 .ِْٖ/ُي، في طبقات المغكييف كالنحاة، جبلؿ الديف السيكط

 .َِّ/ُُلساف العرب، ابف منظكر،  (ّ)
  .َِٔ/ّ ،بيتر آف دكرم تكممة المعاجـ العربية، رينيارت (ْ)
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 الفصل األول
 الدارسة التحميمية لمقاصد وأىداف سورة النساء

 كيتككف مف مبحثيف:
 (.ٕٙٔ-ٛٗٔالمبحث األول: مقاصد وأىداف سورة النساء من اآلية )
 (.ٙٚٔ-ٕٙٔالمبحث الثاني: مقاصد وأىداف سورة النساء من اآلية )
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 المبحث األول
 (ٕٙٔ-ٛٗٔمقاصد وأىداف سورة النساء من اآلية )

 كيشتمؿ عمى خمسة مقاطع:
خفاؤه. بداء الخير, وا   المقطع األول: الجير بالسوء والعفو عنو, وا 

 المقطع الثاني: الكفر واإليمان وجزاء كل من الفريقين.
 م.المقطع الثالث: مواقف الييود المتعنتة, وتنوع العذاب لي

 .بن مريم وصمبو المقطع الرابع: ادعاء الييود قتل عيسى
       المقطع الخامس: بيان عاقبة ظمم الييود, وأخذىم الربا, 

 وثواب المؤمنين منيم.
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 المقطع األول
خفاؤه بداء الخير وا   الجير بالسوء والعفو عنو وا 

ْقلِ ]قاؿ تعالى:  ََ ـَ اف قِء ِم َر بِافِضُّ ْٓ ا َظًِِِٔل  اَل ُُيِبُّ اهللُ اَْل ًً ٔ
ِّ اَن اهللُ َش ـَ ـْ ُطَِِؿ َو إِْن ُتّْضُدوا *  إاِلَّ َم

ا َؿِديًرا قًّ ٍُ اَن َظ ـَ ـْ ُشقٍء َؾِ٘نَّ اهللَ  قا َظ ٍُ ًْ قُه َأْو َت ٍُ ا َأْو َُتْ  . {;36-:36}الـسلء:[ َخْرً
 أواًل: المناسبة:

عماليـ، كصفاتيـ، المؤمنيف مف المنافقيف كأىؿ الكتاب كعيكبيـ، كأ فبعد أف حذر اهلل 
كأكضح أنيـ في الدرؾ األسفؿ مف النار، أباف حكـ الجير بالسكء مف القكؿ عمى اإلطبلؽ، كفي 
نما المشركعية مقيدة في حاؿ الظمـ، كما أف  ضرار األمة، كا  ذلؾ إشاعة الفكاحش كالعيكب، كا 

 .(ُ)اإلسرار بالخير كالجير سكاء 
ـْ ُطِِؿَ اَل ُُيِ ]قكلو تعالى:  ًا: سبب النزول:ثاني ْقِل إاِلَّ َم ََ ـَ اف قِء ِم َر بِافِضُّ ْٓ  :[ بُّ اهللُ اَْل

َفَشَكا ِإَلْيِو َجاَرُه, َفَقاَل: َيا    َأنر َرُجاًل َأَتى النرِبير " َعْن َأِبي ُىَرْيَرَة, َرِضَي المرُو َعْنُو 
َفَأْخَرَج َمتَاَعُو َفَوَضَعُو « َك َفَضْعُو َعَمى الطرِريقِ َأْخِرْج َمتَاعَ »َرُسوَل المرِو ِإنر َجاِري ُيْؤِذيِني. َفَقاَل: 

  َعَمى الطرِريِق َفَجَعَل ُكلُّ َمْن َمرر َعَمْيِو َقاَل: َما َشْأُنَك؟ َقاَل: ِإنٍّي َشَكْوُت َجاِري ِإَلى َرُسوِل المرِو 
َجَعُموا َيُقوُلوَن: المرُيمر اْلَعْنُو المرُيمر اْخزِِه, َقاَل: َفَبَمَغ َفَأَمَرِني َأْن ُأْخِرَج َمتَاِعي َفَأَضَعُو َعَمى الطرِريِق فَ 
 .(ِ) «َصِحيٌح َعَمى َشْرِط ُمْسِممٍ  َىَذا َحِديثٌ »" َذِلَك الررُجَل َفَأتَاُه َفَقاَل: اْرِجْع َفَوالمرِو اَل ُأْؤِذيَك َأَبًدا

أبك بكر مراران، ثـ رد حاضر، فسكت عنو  أف رجبلن ناؿ مف أبي بكر الصديؽ، كالنبي  والثاني:
فقاؿ أبك بكر: يا رسكؿ اهلل شتمني، فمـ تقؿ لو شيئان، حتى إذا رددت عميو،  النبي  عميو، فقاـ

، ىذا قكؿ (قمت؟! فقاؿ: )إف ممكان كاف يجيب عنؾ، فمما رددت عميو، ذىب الممؾ، كجاء الشيطاف
 .(ّ)مقاتؿ 

                                                 
 .ٔ/ٔكىبة الزحيمي، التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، أ.د.  (ُ)
 .ُّٖ/ْ(، َِّٕالمستدرؾ عمى الصحيحيف، الحاكـ النيسابكرم، ح ) (ِ)
مف طريؽ ابف عجبلف، عف سعيد  ْٕٖٗبف المسيب مرسبلن، كأخرجو برقـ ، عف سعيد ْٖٔٗأخرجو أبك داكد  (ّ)

سناده حسف ألجؿ محمد بف عجبلف، كذكر البخارم  بف أبي سعيد المقبرم، عف أبي ىريرة بنحكه متصبلن، كا 
جالس كمعو أصحابو  في تاريخو الكبير أف المرسؿ أصح، كلفظ مرسؿ سعيد بف المسيب، بينما رسكؿ اهلل 

لثالثة، فانتصر أبك بكر، ثـ آذاه الثانية، فصمت عنو أبك بكر ثـ آذاه ابأبي بكر فآذاه، فصمت عنو قع رجؿ ك 
حيف انتصر أبك بكر، فقاؿ أبك بكر: أكجدت عميَّ يا رسكؿ اهلل؟ فقاؿ رسكؿ  رسكؿ اهلل  منو أبك بكر، فقاـ

شيطاف، فمـ أكف ألجمس إذا كقع : )نزؿ ممؾ مف السماء يكذبو بما قاؿ لؾ، فمما انتصرت، كقع ال اهلل 
 الشيطاف(.
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 : التحميل المغوي:ثالثاً 
، (ُ)اإلعبلف كالظيكر، يقاؿ جير برأيو، أم أعمنو، كجير بالقكؿ: رفع صكتو بو كبانو ر:الجي* 

فنحك: رأيتو  البصر:ىك كشؼ الشيء كظيكره لحاسة البصر، أك حاسة السمع، أما  والجير:
َر بِفِ ]جياران، قاؿ تعالى:  َٓ ـْ َج ْقَل َوَم ََ ـْ َأََسَّ اف ْؿ َم ُُ   {34}الرطد:[ َشَقاٌء ِمْْ

(ِ). 
فرت حتى إذا أخرجت ماءىا   .(ّ)كمنو قكليـ: جيرت البئًر، إذا حي

ىي مف باب القبح، تقكؿ رجؿ أٍسكىأ، أم قبيح، كامرأة سىٍكآءي، أم قبيحة، كسميت النار  السوء:* 
قَأى]سيكآل لقبح منظرىا، قاؿ تعالى:  ـَ َأَشاُءوا افِضُّ ّضََة افَِّذي

اَن َظاؿِ ـَ وم:[ ُثؿَّ   {34}الرُّ
كء: ىك ، كالس(ْ)

كؿ ما يسكؤؾ قكلو أك فعمو، كالسب كالشتـ، كالغيبة، كالنميمة كالدعاء بالشَّر، كألفاظ البذاءة 
 ككممات الفحش.

ما  إال من ُظِمم:*  الظٍُّمـ: كضع الشيء في غير مكضعو المختص بو، إما بنقصاف أك زيادة، كا 
ـي ظيٍممان كمىٍظًممة،  ـى يىٍظًم أم حقَّو كتظممو  فيك ظىاًلـه كظىميكـه، )كظىمىمىو(بعدكؿ عف كقتو أك مكانو، ظىمى

لظمـ يقاؿ في مجاكزة الحؽ، مى نفسو، كمنو: فبلف شكا مف ظممو، اإياه، كتظمَّـ: أحاؿ الظمـ ع
 .(ٓ)كيقاؿ في الكثير كالقميؿ 

 اإلعراب: رابعًا:
ـْ ]قاؿ تعالى:  ْقِل إاِلَّ َم ََ ـَ اف قِء ِم َر بِافِضُّ ْٓ ا َظًِِِٔل  اَل ُُيِبُّ اهللُ اَْل ًً ٔ

ِّ اَن اهللُ َش ـَ [ ُطَِِؿ َو

 . {:36}الـسلء:

ـْ ُطِِؿَ ]*   عراب االسـ المكصكؿ.فيو قكالف، كعمى أساسو يختمؼ إ ىذا االستثناء [إاِلَّ َم

 أف يككف االستثناء منقطعان، كاالسـ المكصكؿ في محؿ نصب. األول:

 ز أف يككف:أف يككف االستثناء متصبلن، كاالسـ المكصكؿ يجك  الثاني:

 في محؿ رفع فاعؿ. -ُ
 في محؿ رفع بدؿ. -ِ

                                                 
  .َّ/ُالرازم،  ألبي بكر مختار الصحاح،انظر: ال (ُ)
 .َُُالمفردات في غريب القرآف، الراغب األصفياني، صانظر:   (ِ)
 .ُِٗ/ِانظر: المحرر الكجيز، ابف عطية،  (ّ)
 .ُُّ/ّمعجـ مقاييس المغة، أحمد بف فارس، انظر:  (ْ)
 .ُْٓ/ّذكم التمييز في لطائؼ الكتاب العزيز، الفيركز أبادم،  بصائرانظر:  (ٓ)
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 .(ُ)في محؿ جر مضاؼ إليو  -ّ
 معاني اإلعراب:
الجير بالسكء مف القكؿ، لكف المظمـك لو يجير بظبلمتو، كلو أف  ال يحب اهلل  المعنى األول:

 .(ِ)ينتصؼ مف ظالمو بما يكازم ظبلمتو 
 عمى االستثناء المتصؿ: المعنى الثاني:

ال يحب اهلل تعالى أف يجير بالسكء مف القكؿ إال مىٍف ظيمـ، أك المظمـك  م:وتقدير الكال -ُ
(ّ). 

 .(ْ)بالسكء مف القكؿ إال المظمـك  ال يحب اهلل تعالى أف يجير أحده  والتقدير: -ِ
ير مىٍف ظمـ، ثـ حذؼ المضاؼ  والتقدير: -ّ ال يحب اهلل تعالى الجير بالسكء مف القكؿ إال جى

إليو كىك اسـ المكصكؿ مقامو، كيككف المعنى عمى ىذا التقدير:  كىك )جير( كأقيـ المضاؼ
 .(ٓ)استثنى مف الجير الذم ال يحبو جير المظمـك  أف اهلل 

 خامسًا: التفسير اإلجمالي:
في اآليات السابقة، حقيقة اإليماف، كأنو ال يصح إيماف مع طاعة أىؿ  لقد ذكر اهلل 

َل ]حيث قاؿ جؿ كعبل:  ػػدـ الخػػكض معيـ في كبلـ اهلل الكفر، كالسػػير فػػػي ركابيػػػـ، كعػ َٕزَّ  َوَؿْد 

ْؿ َح  ُٓ ًَ ُدوا َم ًُ َْ ا َؾََل َت َزُأ ُِبَ ْٓ ا َوُيِْضَت ُر ُِبَ ٍَ ُْ ُتْؿ َآَياِت اهللِ ُي ًْ
ِّ ْؿ يِف افُِتَاِب َأْن إَِذا َش ُُ ْٔ َِ تَّك ََيُقُضقا يِف َحِديٍث َظ

ْؿ إِ  ُٓ ُِ ْؿ إًِذا ِمثْ ُُ َّٕ ِه إِ اَؽْرِ ًً ََّْؿ ََجِٔ َٓ ـَ يِف َج اؾِِري َُ َغ َواف
َِ ، كفي ذلؾ داللة عمى  {364}الـسلء:[ نَّ اهللَ َجاِمُع اُدَْاؾِ

شاعة الثقة في جك الجماعة المسممة باستبعاد  التأدب مع اهلل تعالى كتطيير النفس كالمجتمع، كا 
 عمى العفك كالتسامح. ؼ مف الظمـ، كالحضقالة السكء، مع االنتصا

ْقِل ]ف ىنا عقب القرآف الكريـ عمى ذلؾ بقكلو جؿ كعبل: كم ََ ـَ اف قِء ِم َر بِافِضُّ ْٓ اَل ُُيِبُّ اهللُ اَْل

ـْ ُطِِؿَ   . {:36}الـسلء:[ إاِلَّ َم
ـْ ُطِِؿَ ]في تفسيره:  (ٔ)يقكؿ الرازم  ْقِل إاِلَّ َم ََ ـَ اف قِء ِم َر بِافِضُّ ْٓ  .[اَل ُُيِبُّ اهللُ اَْل

                                                 
عرابو،كم ،ِْٔ/ُإعراب القرآف، أبك جعفر النحاس، انظر: (ُ)  .ُِٓ/ِالزجاج،  عاني القرآف كا 
عرابو، الزجاج،  (ِ)  .ِّٓ/ُُكالتفسير الكبير، الرازم،  ،ُِٓ/ِانظر: معاني القرآف كا 
 .ٔ/ٔر، محمد الطاىر بف عاشكر، كتفسير التحرير كالتنكي ،ِّٓ/ُُ، : التفسير الكبير، الرازمانظر (ّ)
عرابو، الزجاج،  ،ِْٔ/ِظر: إعراب القرآف، لمنحاس، ان (ْ)  .ُِٔ/ِكمعاني القرآف كا 
 .ُِٔ/ُ، كفتح القدير، لمشككاني، ِٖٓ/ُؼ، لمزمخشرم، انظر: الكشا (ٓ)
ي البكرم، أبك عبد اهلل، فخر الديف الرازم، اإلماـ الرازم: ىك محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف التميم (ٔ)

المفسر أكحد زمانو في المعقكؿ كالمنقكؿ كعمـ األكائؿ، كىك قرشي النسب، كأصمو مف طبرستاف، كمكلده في 
لييا نسبتو، ككاف يحسف الفارسية، كمف تصانيفو: مفاتيح الغيب، معالـ أصكؿ الديف،  انظر: األعبلـ،  الرم كا 

 .ُّّ/ٔزركمي، لم
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لما ىتؾ ستر المنافقيف كفضحيـ ككاف ىتؾ  األكؿ: أنو ": (ُ)ـ كجياف في كيفية النظ األول:
اَل ُُيِبُّ اهللُ ]الستر غير الئؽ بالرحيـ الكريـ، ذكر تعالى ما يجرم مجرل العذر في ذلؾ فقاؿ: 

ـْ ُطِِؿَ  ْقِل إاِلَّ َم ََ ـَ اف قِء ِم َر بِافِضُّ ْٓ ائح إال في ال يحب إظيار الفضائح، كالقب -أنو تعالى –يعني [ اَْل
كىؤالء المنافقيف كثر ، ظـ ضرره، ككثر مكره، ككيده، فعند ذلؾ يجكز إظيار فضائحوحؽ مف عى 

فضائحيـ،  مكرىـ، ككيدىـ كظمميـ في حؽ المسمميف، كعظـ ضررىـ، فميذا المعنى ذكر اهلل 
 ."ككشؼ أسرارىـ

إذا تابكا كأخمصكا صاركا مف  أنو تعالى ذكر في ىذه اآلية المتقدمة، أف ىؤالء المنافقيف" الثاني:
ير كالذـ بتو، ثـ ال يسمـ بعد ذلؾ مف التعيالمؤمنيف، فيحتمؿ أنو كاف يتكب بعضيـ، كيخمص في تك 

مف بعض المسمميف، بسبب ما صدر عنو في الماضي مف النفاؽ، فبيف جؿ كعبل في ىذه اآلية 
ـى نفسو، كأقاـ عمى أنو تعالى ال يحب ىذه الطريقة، كال يرضى بالجير بالسكء مف الق كؿ، إال مف ظىمى

 ."نفاقو فإنو ال يكره ذلؾ
عمى أحد إال أف يككف مظمكمان،  ال يحب اهلل تعالى أف يدعك أحد قاؿ ابف عباس في اآلية:      

ف صبر فيك خير لو، كقاؿ الحسف البصرم: ال يدع  فإنو قد أرخص لو يدعك عمى مف ظممو، كا 
ُٖوَفئَِؽ َما ]كاستخرج حقي منو، قاؿ تعالى: عميو، كليقؿ: الميـ أعني عميو  ِف َؾ ِّ ِْ َد ُط ًْ َتَكَ َب ْٕ ـِ ا َوَدَ

ـْ َشّضِٔؾٍ  ْؿ ِم ِٓ ْٔ َِ ورى:[ َظ الُمسَتبران َما َقاال َفعمى الَباديء َما َلم َيعَتد ):  ، قاؿ رسكؿ اهلل  {63}الشُّ
 (ِ) الَمظموُم(

تعالى يبغض المجاىر بالسكء مف كناية عف البغض، فاهلل  اآليات فييا نفي حب اهلل 
يحب لممؤمنيف أف يمتزمكا النطؽ بالكممة الطيبة، كاألسمكب اليادئ الجميؿ، كيكره  القكؿ، فاهلل 

  ،لممؤمنيف أف يجيركا بالسكء مف القكؿ، كالسب كالشتـ، كالتجريح، كاإلىانة، كذكر عيكب الناس
كراىة كالبغضاء، كيزرع األحقاد في النفكس، كيسيء كتعداد سيئاتيـ، ألنو يؤدم إلى إثارة العداكة كال

، كمعاقب عميو، كذلؾ حاؿ  إلى السامعيف فينجزىـ عمى اقتراؼ المنكر، كاالسرار بسكء القكؿ محـر
 الجير ألف ضرره أشد، كفساده أعظـ كأخطر.

ـَ َآمَ ]قاؿ تعالى:  اِحَنُة يِف افَِّذي ٍَ ـَ ُُيِّضُّقَن َأْن َتِنَٔع اف َٔا َواآلَِخَرةِ إِنَّ افَِّذي ْٕ ْؿ َظَذاٌب َأفٌِٔؿ يِف افدُّ ُْقا َُلُ

قنَ  ُّ َِ ًْ تُْؿ اَل َت ْٕ ُؿ َوَأ َِ ًْ   {;3}الـور:[ َواهللُ َي
كينتيي انحبلالن اجتماعيان،  -سبان كقذفان  –فالجير بالسكء يبدأ في أكؿ األمر اتيامات فردية ]

ان كجماعات، كتنعدـ فييا الثقة بيف كفكضى أخبلقية، تضؿ فييا تقديرات الناس بعضيـ لبعض أفراد
                                                 

 .ِّٓ/ُُمفاتيح الغيب، الرازم،  (ُ)
 .ُِٕ/ُأخرجو البخارم، كتاب األدب المفرد بالتعميقات، باب المستباف ما قاال فعمى األكؿ،  (ِ)
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 بعض الناس كبعض، كقد شاعت االتيامات، كالكتيا األلسنة ببل تحرج، لذلؾ كمو حـر اهلل 
إشاعة قالة السكء في المجتمع المسمـ، كقصر حؽ الجير بيا عمى مف كقع عميو الظمـ، يدفعو 

 .(ُ) [لـ في حدكد ما يقع عميو مف الظمـبكممة السكء، يصؼ بيا الظا
الـ في كيعتبر ىذا ردان لسكء بذاتو، قد كقع بالفعؿ عمى إنساف بذاتو، كتشييران بالظمـ كالظ

، ليضرب عمى يد الظالـ عاقبة فعمو، فيتردد في تكراره، عندئذ المجتمع، لينتصؼ المجتمع ل ممظمـك
دؼ ال مطمؽ يككف الخير الذم يتحقؽ بو الجير مبرران لو، كيككف تحقيؽ العدؿ كالنصفة، ىك الي

 .(ِ)التشيير 
مف ظالمو، كلكف مع اقتصاد، إف كاف  ظاىر اآلية، أف لممظمـك أف يقتص كالذم يقتضيو

ف كاف كافران فأرسؿ لسانؾ كادع بما شئت مف  مؤمنان، فأما أف يقابؿ القذؼ بالقذؼ كنحكه فبل ... كا 
َوْطَأَتَك َعَمى ُمَضَر, المرُيمر اْجَعْمَيا المرُيمر اْشُدْد ) :حيث قاؿ اليمكة كبكؿ دعاء، كما فعؿ النبي 

 .(ّ) )َعَمْيِيْم ِسِنيَن َكِسِني ُيوُسفَ 
كمف الجير بالسكء مف القكؿ: إذاعة التمثيميات، كاألفبلـ المشتممة عمى القصص الفاجرة، 

كتسمع فييا العبارات ضكاء عمى ممثبلت اإلغراء الجنسي، التي تبرز فييا الرذيمة، كتسمط األ
لمخجمة، كاألصكات المعزية باإلثـ، كترل فييا الصكر المفسدة ألخبلؽ الذككر كاإلناث، الكبار ا

منيـ كالصغار، فذلؾ يبغضو اهلل تعالى كال يحبو، بؿ إنو تعالى يعاقب عميو أشد العقاب لخطكرتو 
التي تحرض الشباب عمى الفسؽ  لجير بالسكء نشر كتب الجنس كصكرهعمى األخبلؽ.كمف ا

 .(ْ)نحبلؿ الخمقي، كتستأصؿ المناعة الخمقية في شبابنا المسمـ مف أصكليا كاال

ا َظًِِِٔل ]كقكلو تعالى:  ًً ٔ
ِّ اَن اهللُ َش ـَ كىك تحذير مف التعدم في الجير المأذكف فيو، [ َو

كال يقؿ إال الحؽ، كال يقذؼ مستكران بسكء، فإنو يصير عاصيان هلل تعالى بذلؾ،  يعني ليتؽ اهلل 
 .(ٓ)سميع لما يقكلو عميـ بما يضمره  كىك 

ا َؿِديًرا]كقكلو تعالى:  قًّ ٍُ اَن َظ ـَ ـْ ُشقٍء َؾِ٘نَّ اهللَ  قا َظ ٍُ ًْ قُه َأْو َت ٍُ ا َأْو َُتْ [ إِْن ُتّْضُدوا َخْرً

، المراد بالخير: ما يعـ كؿ ضركبو مف الكممة الطيبة، كالثناء الجميؿ، كاألمر {;36}الـسلء:
 المنكر، كالصدقة، كنحك ذلؾ مف خصائص الخير الكثيرة.بالمعركؼ، كالنيي عف 

                                                 
 .ٔ/ٔالتفسير المنير في الشريعة كالعقيدة كالمنيج، أ.د. كىبة الزحيمي،  (ُ)
 .َُ/ٔفي ظبلؿ القرآف، سيد قطب، انظر:  (ِ)
 .ْٖ/ٖ(، ّّٗٔم، كتاب الدعكات، باب الدعاء عمى المشركيف، ح )صحيح البخار  (ّ)
 .َٓٗلتفسير الكسيط، لمجمع البحكث اإلسبلمية، الحزب الحادم عشر، صانظر:  (ْ)
 .ِٓٓ/ُُمفاتيح الغيب، الرازم،  انظر: (ٓ)
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في الخير كفعمو، سكاء كاف عمى سبيؿ العمف أك السر، ما دامت النيات  حيث رغب اهلل 
ا َوَظََل ]خالصة هلل تعالى:  َّا َرَزْؿَْاُهْؿ َِسًّ قا ِِم َُ ٍَ ْٕ ََلَة َوَأ ُِقَن ـَِتاَب اهللِ َوَأَؿاُمقا افهَّ ـَ َيْت ًَٔة َيْرُجقَن إِنَّ افَِّذي

ِٕ

ـْ َتُّضقرَ  اَرًة َف  . {;4}فلصر:[ َِتَ

ََِح ]كما تدعك إلى العفك عف المسيء، قاؿ تعالى:  ا َوَأْص ٍَ ـْ َظ َّ ا َؾ َٓ ُِ ِّٔئٌَة ِمثْ َِّٔئٍة َش َوَجَزاُء َش

ُف اَل ُُيِبُّ افيَّادِِغَ  َّٕ َْٖجُرُه َظَذ اهللِ إِ ورى:[ َؾ  .(ُ)  {64}الشُّ

لخير بأنكاعو المختمفة، أك تستركه، كتجعمكه سران بينكـ كبيف ربكـ، كتعفكا فإف تظيركا فعؿ ا]
عف سكء صدر مف سكاكـ نحككـ، مف جير بكبلـ يؤذيكـ، أك إسرار بو أك ظمـ لحؽ بكـ منيـ، فقد 
تخمقتـ بأخبلؽ اهلل تعالى فاهلل تعالى كاف كلـ يزؿ كثير العفك عمف عصاه، عظيـ القدرة عمى 

مع عمى البكاعث كالنيات المؤدية لؤلقكاؿ، عميـ بكؿ ما يصدر عف الخمؽ مف عقكبتو، فيك مط
عميو  المحؽ، كيعاقب المبطؿ، كيعيف عمى دفع الظمـ، كيجازم اهلل  يبأفعاؿ كتصرفات، فيث

در تماـ خيران، بؿ يرغب فيو، فاهلل تعالى يحب فعؿ الخير، كيعفكا عف السيئات، كىك مع ذلؾ قا
 .(ِ) المسي[ القدرة عمى معاقبة

اعمـ أف معاقد الخير عمى كثرتيا محصكرة في أمريف: صدؽ مع "كقاؿ الفخر الرازم: 
مؽ مع الخمؽ كالذم يتعمؽ بالخير محصكر في قسميف: إيصاؿ نفع إلييـ، كدفع ضرر ، الحؽ، كخي
قهُ ]عنيـ، كقكلو تعالى:  ٍُ ا َأْو َُتْ اؿ النفع إلييـ، كقكلو ، إشارة إلى إيص{;36}الـسلء:[ إِْن ُتّضُْدوا َخْرً

ـْ ُشقءٍ ]تعالى:  قا َظ ٍُ ًْ فدخؿ في ىاتيف الكممتيف جميع أنكاع ارة إلى دفع الضرر عنيـ، إش[ َأْو َت
 .(ّ) "الخير كأعماؿ البر

 اليدايات المستنبطة من المقطع:
 قضايا العقيدة:  -ٔ

فر، كذلؾ كحده، كالتحرر مف النفاؽ كالك أىـ مقكمات التكحيد الصحيح، العبكدية هلل 
مخططاتيـ، كعدـ إلقاء المكدة إلييـ، بإخبارىـ ك بترؾ الكالء لمكافريف، كالبراءة مف كفرىـ، 

طبلعيـ عمى عكراتيـ المادية كالمعنكية، كما قاؿ تعالى:  ـَ ]بأسرار المسمميف، كا  َا افَِّذي َيا َأُّيُّ

 َُ ِْ َٔاَء ُت
ْؿ َأْوفِ ـُ ي َوَظُدوَّ [َآَمُْقا اَل َتتَِّخُذوا َظُدوِّ ـَ احَلؼِّ ْؿ ِم ـُ ُروا بَِِل َجاَء ٍَ ـَ ِة َوَؿْد  ْؿ بِاَدَقدَّ ِٓ  قَن إَِفْٔ

                                                 
 .ٕٗٗتفسير القرآف الكريـ، د. عبد اهلل شحاتو، صانظر:   (ُ)
 .ٕ/ٔة كالشريعة كالمنيج، أ.د. كىبة الزحيمي، التفسير المنير في العقيد (ِ)
 .ِّٓ/ُُالتفسير الكبير، الرازم،  (ّ)
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ًٍْض ]: ، كقاؿ  {3}ادؿتحـة: َٔاُء َب
ْؿ َأْوفِ ُٓ ُو ًْ َٔاَء َب

قَد َوافََّْهاَرى َأْوفِ ُٓ َٔ ـَ َآَمُْقا اَل َتتَِّخُذوا اف ا افَِّذي َ َيا َأُّيُّ

ُف مِ  َّٕ ْؿ َؾِ٘ ُُ ْؿ ِمْْ ـْ َيَتَقُلَُّ ْقَم افيَّادِِغَ َوَم ََ ْؿ إِنَّ اهللَ اَل َُّيِْدي اف ُٓ  .(ُ)  {73}ادلئدة:[ ْْ

 األحكام الشرعية: -ٕ
 يحـر الجمكس مع مف يستيزئ بالحؽ إال عمى سبيؿ اإلنكار. .أ 
تكبة المنافقيف مقبكلة بشركط: ىي أف يصمح قكلو كفعمو، كأف يعتصـ باهلل تعالى كأف يخمص  .ب 

 . دينو هلل 
إال إذا ظمـ، فيدعك عمى ظالمو، أك يصؼ الظالـ في حدكد  يجير بالسكءف ال يجكز لممؤمف أ .ج 

 .(ِ)ما يقع عميو مف الظمـ، كالعفك أفضؿ 
 األخالق اإلسالمية:  -ٖ
 كالتككؿ عميو، كالثقة بو خمؽ أصيؿ مف أخبلؽ المسمميف. االعتزاز باهلل  .أ 
 عدـ الخكض في أعراض المسمميف، كعدـ إيذائيـ بمسانو. .ب 
 سمـ العفك.مف أخبلؽ الم .ج 

 الجوانب التربوية: -ٗ
 تربية المؤمف عمى االستقامة، كعدـ الذبذبة، ليككف ظاىره كباطنو. .أ 
بياف قبكؿ تكبة المنافؽ بشركطيا، بعد بياف الجزاء الكبير األليـ في الدرؾ األسفؿ مف النار،  .ب 

في أسمكب تربكم ليحذر المؤمف مف النفاؽ، كليدفع المنافؽ إلى اإليماف الصحيح، كيككف 
 صؼ المؤمنيف.

استبعاد قالة السكء مف أفراد المجتمع المسمـ، مع االنتصاؼ مف الظمـ، تطييران لمنفس،  .ج 
شاعة الثقة في جك الجماعة المسممة   .(ّ)كالمجتمع، كا 

 ما ترشد إليو اآليات:
 الجير بالسكء مف القكؿ بإشاعة عيكب الناس، أمر منكر، كيعاقب اهلل تعالى عميو. -ُ
المجكء إلى القضاء كالشككل لرفع الظمـ، ككصؼ فعؿ الظالـ، كما أنو يجكز يباح لممظمكـ  -ِ

الدعاء عمى الظالـ، كدعكة المظمكـ مستجابة، قاؿ الحسف البصرم: ىك الرجؿ يظمـ الرجؿ، 
فبل يدع عميو، كلكف ليقؿ: الميـ أعني عميو، الميـ استخرج لي حقي، اهلل حؿ بيني، كبيف     

                                                 
 .ُِٓ/ِالتفسير المكضكعي لسكر القرآف، إشراؼ أ.د. مصطفى مسمـ، انظر:   (ُ)
 .ِِٓ/ِانظر: المرجع السابؽ ،  ( ِ)
 .ِِٓ/ِالمصدر السابؽ، انظر:   (ّ)
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، كقكؿ ابف عباس في تفسير اآلية: المباح لمف ظمـ أف يدعك (ُ)اء ما يريد كنحكه مف الدع
ف صبر فيك خير لو.  عمى مف ظممو، كا 

ا َظًِِِٔل ]، ألف قكؿ اهلل تعالى: اؿ في طمب الحؽ أمر مطمكب مشركعاالعتد -ّ ًً ٔ
ِّ اَن اهللُ َش ـَ [ َو

 االنتصار. لمظالـ حتى ال يظمـ، كلممظمـك حتى ال يتعدل الحد في ، تحذير {:36}الـسلء:
 (ِ التعاكف في إزالة الظمـ مف أصكؿ اإلسبلـ. -ْ
إبداء الخير حسف لمف عىمَّر قمبو باإليماف كاإلخبلص، أك قصد ترغيب الناس كحضيـ عمى  -ٓ

خفاء الخير أفضؿ، إف خيؼ شيء مف الرياء المحبط لؤلجر كالثكاب، كىذا بياف  فعؿ الخير، كا 
آلية إلحراز الثكاب عمى فعؿ الخير غير كجو األفضمية، أما األصؿ الذم نصت عميو ا
خفاؤه سكاء   .(ّ)المصحكب بالرياء، فيك إبداء الخير كا 

العفك عف المسيء مندكب إليو، كمرغكب فيو، ألف العفك مف صفة اهلل تعالى مع القدرة 
َْٖجُرُه َظَذ اهللِ]، قاؿ تعالى: (ْ)عمى االنتقاـ  َح َؾ َِ ا َوَأْص ٍَ ـْ َظ َّ ورى:[ َؾ  ، عف أبي ىريرة  {64}الشُّ

َما َنَقَصْت َصَدَقٌة ِمْن َماٍل, َوَما زَاَد اهلُل َعْبًدا ِبَعْفٍو, ِإالر ِعزًّا, َوَما َتَواَضَع »: قاؿ أف رسكؿ اهلل 
 .(ٓ) «َأَحٌد ِلمرِو ِإالر َرَفَعُو اهللُ 

  

                                                 
 .ُِٖ/ّبخارم، ف حسف بف عمي الحسيف القنكجي البآف، صديؽ فتح البياف في مقاصد القر  (ُ)
 .ٖ/ٔالتفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، أ.د. كىبة الزحيمي، انظر:  (ِ)
 .ٗ/ٔالمصدر السابؽ، انظر:  (ّ)
 .ٗ/ٔالمصدؽ السابؽ، انظر:  (ْ)
 .ََُِ/ْ(، ِٖٖٓصحيح مسمـ، كتاب البر كالصمة، باب استحباب العفك كالتكاضع، ح ) (ٓ)
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 المقطع الثاني
 الكفر واإليمان, وجزاء كل من الفريقين

 

ـُ  إِنَّ ]قاؿ تعالى:  ِم ْٗ ُٕ قُفقَن  َُ ُؿقا َبْغَ اهللِ َوُرُشِِِف َوَي رِّ ٍَ ُروَن بِاهللِ َوُرُشِِِف َوُيِريُدوَن َأْن ُي ٍُ ُْ ـَ َي افَِّذي

ًٍْض َوُيِريُدوَن َأْن َيتَِّخُذوا َبْغَ َذفَِؽ َشّضًَِٔل  ُر بِّضَ ٍُ ُْ َٕ ًٍْض َو َُ *  بَِّض ِْ ا فِ َٕ ا َوَأْظَتْد ًَّ اؾُِروَن َح َُ ـَ ُأوَفئَِؽ ُهُؿ اف اؾِِري

ًْٔا ِٓ ْؿ ُأُجقَرُهْؿ وَ *  َظَذاًبا ُم ِٓ تِٔ ْٗ ْؿ ُأوَفئَِؽ َشْقَف ُي ُٓ ُؿقا َبْغَ َأَحٍد ِمْْ رِّ ٍَ ْ ُي ـَ َآَمُْقا بِاهللِ َوُرُشِِِف َوََل اَن اهللُ َوافَِّذي ـَ

قًرا َرِحًِٔل  ٍُ  . {374-374}الـسلء:[ َؽ

 أواًل: المناسبة:
، كمصادقتيـ كمناصحتيـ، كندد بخصاؿ مف مصاحبة الكفار بعد أف حذر اهلل 

المنافقيف، كنبو المؤمنيف إلى ما يباح إعبلنو مف سكء القكؿ، أكضح سبب كفر أىؿ الكتاب، مف 
طرؽ بياف ركني اإليماف كىما: اإليماف باهلل تعالى، كاإليماف بجميع الرسؿ دكف تفرقة بيف رسكؿ 

فريف الذم استحقكا العذاب في نار جينـ، كآخر، فمف آمف ببعض الرسؿ ككفر ببعض، فيك مف الكا
 .(ُ)أم أنو تعالى لما ذكر المشركيف كالمنافقيف، ذكر الكفار مف أىؿ الكتاب مف الييكد كالنصارل 

 وجو المناسبة بين ىذه اآليات والتي سبقتيا:
 (ِ): "عادة القرآف عند التعرض إلى أحكاؿ مف أظيركا النكاء-رحمو اهلل  –قاؿ ابف عاشكر 

مسمميف أف ينتقؿ مف صفات المنافقيف، أك أىؿ الكتاب، أك المشركيف إلى صفات اآلخريف، لم
فالمراد مف الذيف يكفركف باهلل كرسمو ىنا ىـ الييكد كالنصارل، قالو أىؿ التفسير، كاألظير أف 

 .(ّ)المراد بو الييكد خاصة ألنيـ المختمطكف بالمسمميف كالمنافقيف" 

 :ثانيًا: التحميل المغوي
طمؽ عمى الميؿ الكافر، ألنو لكفر لغة التغطية كالستر، كمنو يأصؿ ا]الكفر في المغة:  يكفرون:

يستر الناس كيغطييـ فبل يػركا، كمنػػو تسػػػمية الزارع بالكافػػػر، ألنػػو يخفػػػي بػػذكر النباتػػػات فػػي 
 .(ْ) [األرض كيسػػػترىا، كيغطييػػا بالتراب

                                                 
 .َُ/ٔالتفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، أ.د. كىبة الزحيمي، انظر:  (ُ)
 .ْٔمادة نكأ، باب األلؼ، فصؿ النكف، ص ، الفيركزآبادم،النكاء: المفاخرة كالمعاداة، القامكس المحيط (ِ)
 .ٖ/ٔتفسير التحرير كالتنكير، ابف عاشكر،  (ّ)
 .َُ/ٔكالشريعة كالمنيج، أ.د. كىبة الزحيمي،  التفسير المنير في العقيدة (ْ)
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سمـ لنعمة اهلل كمف معاني الكفر أيضان: الجحكد كمنو كفراف الم (ُ)ك"الكفر ضد اإليماف" 
 .(ِ)كستره ليا، كعدـ االعتراؼ كاالقرار بيا كشكرىا تعالى أم جحده 

كبيف ابف منظكر: سبب تسمية الكافر باهلل تعالى بيذا االسـ فيقكؿ: "إف الكافر لما دعاه 
ا لو إذا أجابو إلى ما دعاه إليو، فمما أبى ما دعاه اهلل تعالى إلى تكحيده، فقد دعاه إلى نعمة كأحبي

 .(ّ)إليو مف تكحيده كاف كافران نعمة اهلل تعالى أم مغطيان ليا بإبائو حاجبان ليا عنو" 

 الكفر اصطالحًا: 
ـى مف  -رحمو اهلل–جاء عف ابف تيمية  - ًم في أحد كتبو أنو قاؿ: "كالكفر إنما يككف بإنكار ما عي

 .(ْ)ك بإنكار األحكاـ المتكاترة كالمجمع عمييا كنحك ذلؾ" الديف ضركرةن، أ

كىذا األمر تتفؽ عميو جميع طكائؼ المسمميف عمى اختبلفيا في تعريؼ اإليماف الذم ىك 
نقيض الكفر، كتتفؽ عمى أنو مف لـ يؤمف بعد قياـ الحجة عميو بالرسالة، فيك كافر سكاء كاف كفره 

 .(ٓ)راضان، أك استكباران، أك شكان أك ترددان، أك غير ذلؾ تكذيبان أك ريبة أك جحكدان أك إع

فيما أخبر بو أك االمتناع عف متابعتو  كجاء عنو في كتاب ثاني أنو: "تكذيب الرسكؿ 
 .(ٔ)مع العمـ بصدقو، مثؿ كفر فرعكف، كالييكد كنحكىـ" 

 اإليمان: لغة لو عدة معان:
ـٍ ]قاؿ تعالى:  التصديق: -ُ ِم ْٗ ُّ َْٕت بِ ـَ ]، أم بمصدؽ لنا، كقاؿ تعالى:  {39}يوسف:[ َوَما َأ َؾَآَم

 ، أم صدقو. {48}العـؽبوت:[ َفُف ُفقطٌ 
كقد آمنت، فأنا آمف، كأمنت غيرم، مف )األمف(، كاألمف ضد الخكؼ،  األمن واألمانة: -ِ

 ... أمف فبلف يأمف أمنان،كاألمانة ضد الخيانة، كاإليماف ضد الكفر، كالتصديؽ ضد التكذيب 
ًمـ، كقيؿ أمف أكلياؤه عذابو.كأمنةن   .(ٕ) ، كأمانان فيك آمف، كأمف، مف باب فىًيـ كسى

                                                 
 .ِْْ، كالقامكس المحيط، الفيركز أبادم، صّْْانظر: المفردات في غريب القرآف، لؤلصفياني، ص (ُ)
 .ّّْانظر: المفردات في غريب القرآف، لؤلصفياني، ص (ِ)
 .ّٕٖٗ/ّْلساف العرب، ابف منظكر،  (ّ)
 .َُٔ/ُمجمكع الفتاكل، ابف تيمية،  (ْ)
 المصدر السابؽ، نفس الصفحات. (ٓ)
 .ِّْ-ِِْ/ُقؿ، ابف تيمية، درء تعارض العقؿ كالن (ٔ)
، كمختار َُْ/ُ، كلساف العرب، ابف منظكر، ُْْ/َُانظر: البحر المحيط، أبك حياف األندلسي،  (ٕ)

 .ِٔالصحاح، الشيخ محمد بف أبي بكر الرازم، ص
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 .(ُ)"ىك التصديؽ بالقمب، كاإلقرار بالمساف، كالعمؿ باألركاف"  اإليمان اصطالحًا:

كأنو تعالى رب كؿ شيء كمميكو، كخالقو،  "ىك اإليماف بكجكد اهلل تعالى  اإليمان باهلل تعالى:
تحؽ أف يفرد بجميع أنكاع العبادة، كىك المتصؼ بصفات الكماؿ، كالمسمى بأعماؿ كأنو كحده المس

 .(ِ)الجبلؿ، المنزه عف كؿ نقص كعيب" 
كتطمؽ السبيؿ عمى الطريؽ الحسي، كعمى الطريؽ المعنكم، الطريؽ الكاضح السيؿ،  السبيل:

 .(ّ)بمعنى الكسيمة، كعمى طريؽ اليداية كالخير، أك طريؽ الضبلؿ كالشر 

تسمى الطريؽ سبيبلن، لكثرة ك ، الجرياف، كالسترطريقو التي أمر بسمككيا، كاشتقاقو مف  سبيل اهلل:
 .(ْ)الجرياف فيو بالمشي 

( الميـ كالياء كالنكف أصؿ صحيح، يدؿ عمى احتقار كحقارة الشيء، كمنو  ميينًا:         )مىيىفى
      بيف الميانة، كمف الباب المىٍيف: الخدمة، قكليـ مييف، أم حقير، كالمىيىانة: الحقارة، كىك مييف 

 .(ٓ)كالماىف: الخادـ كمينت الثكب، جذبتو كثكب مميكف، كربما قالكا، مينت اإلبؿ، حمبتيا 

 ثالثًا: اإلعراب:
ْؿ ُأوَفئَِؽ َشقْ ]قكلو تعالى:  ُٓ ُؿقا َبْغَ َأَحٍد ِمْْ رِّ ٍَ ْ ُي ـَ َآَمُْقا بِاهللِ َوُرُشِِِف َوََل ْؿ ُأُجقَرُهْؿ َوافَِّذي ِٓ تِٔ ْٗ َف ُي

قًرا َرِحًِٔل  ٍُ اَن اهللُ َؽ ـَ  . {374}الـسلء:[ َو

ـَ َآَمُْقا]*   يحتمؿ االسـ المكصكؿ قكليف: [َوافَِّذي

ؿْ ]في محؿ رفع مبتدأ كخبره الجممة االسمية  األول: ِٓ تِٔ ْٗ  .[ُأوَفئَِؽ َشْقَف ُي

 .(ٔ) [هفي محؿ نصب مفعكؿ بو بإضمار فعؿ يفسره ما بعد] الثاني:
كأقركا بنبكة الرسؿ أجمعيف، كلـ يفرقكا بيف الرسؿ بتكذيب  إف الذيف صدقكا بكحدانية اهلل 

بعضيـ كتصديؽ بعض، كلكنيـ آمنكا كأقركا بما جاءكا بو مف عند اهلل تعالى فيؤالء الذيف صفتيـ 
 لمكعكد ليـ عمى تصديقيـ ـ اهلل تعالى كيثيبيـ جزاءىـ اػػػػػكؼ يعطييػػػمو سػػكرس مف المؤمنيف باهلل 

                                                 
 .ْْأحمد الخطيب، صد. محمد ( أصكؿ العقيدة اإلسبلمية كمذاىبيا، أ.ُ)
 .ّٖـ شحدة ياسيف، ص( شرح أصكؿ العقيدة اإلسبلمية، د. نسيِ)
 .ِٖٔ/ِ. حسف عز الديف الجمؿ، د مخطكطة الجمؿ، (ّ)
 .َُٗ/ُعابديف، بف زيف ال بد الرؤكؼ بف تاج العارفيفعالتعارؼ،  التكقيؼ عمى ميمات (ْ)
 .ِّٖ/ٓمقاييس المغة، البف فارس،  (ٓ)
 .ِْٕ/ُاب القرآف، لمنحاس، إعر  (ٔ)
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 .(ُ)الكامؿ، باهلل جؿ كعبل كرسمو، كشرائع دينو 

 :القراءات رابعًا:
ْؿ ُأُجقَرُهْؿ وَ ]قكلو تعالى:  ِٓ تِٔ ْٗ ْؿ ُأوَفئَِؽ َشْقَف ُي ُٓ ُؿقا َبْغَ َأَحٍد ِمْْ رِّ ٍَ ـَ َآَمُْقا بِاهللِ َوُرُشِِِف َوََلْ ُي اَن اهللُ َوافَِّذي ـَ

قًرا َرِحًِٔل  ٍُ   . {374}الـسلء: [َؽ

ؿْ يُ ] - ِٓ تِٔ ؿْ ُيٗ]بالياء  قرأىا حفص [ْٗ ِٓ ؿْ ]، كقرأىا الباقكف بالنكف [تِٔ ِٓ تِٔ ْٗ ُٕ]
(ِ) 

 معاني القراءات:
   ،إخبار بالياء ليعكد عمى اسـ اهلل قبمو في قكلو تعالى: ]كالذيف آمنكا باهلل[،القراءة األكلى "يؤتييـ

 عف اهلل تعالى.
 إخبار اهلل تعالى عف نفسو بالنكف عمى اإللتفات، كمقابمو ]كأعتدنا[، ة "نؤتييـكالقراءة الثاني ،. 

أف ىناؾ طائفة مف الييكد، كىـ الذيف ثبت العمـ في قمكبيـ فأثمر  حيث يبيف الحؽ 
اإليماف كاليقيف بما أنزؿ إليؾ، كما أنزؿ مف قبمؾ مف الكتب، كأقامكا الصبلة كآتكا الزكاة، كآمنكا 

 .(ّ)اليكـ اآلخر، أكلئؾ "سنؤتييـ" بالنكف كالياء، "أجران عظيمان" ىك )الجنة( باهلل جؿ كعبل ك 
 خامسًا: البالغة:

ا ُاؾرونُأوَفئَِؽ ُهُؿ اف]*  ًَّ  الحديث عف الكفار، أكلئؾ المبعديف، تحقيران ليـ كتكبيخان.[ َح
ْؿ ُأُجقَرُهؿْ ]*  ِٓ تِٔ ْٗ أصحاب المقامات العالية،  الحديث عف المؤمنيف ... ىؤالء[ ُأوَفئَِؽ َشْقَف ُي

 ات كاألصؿ ، ككذلؾ فييا التفكالتي ال يصؿ إلييا أحد، إال أمثالكـ، فميـ المكانة كالرفعة عند اهلل 
 .(ْ)بالياء يؤتييـ كتنكير األجر لمتفخيـ 

 سًا: التفسير اإلجمالي:ساد
لىٍيًف )اإليماف باهلل  بيف اهلل  كرسمو( المذيف يبنى لنا في ىذه اآلية أصمي اإليماف األكَّ

عمييما ما عداىما، كككنيما ال يقبؿ األكؿ منيما بدكف اآلخر، فمف ادَّعاه، فدعكاه مردكدة، كجزاء 
ـَ ]الكافر بيما أك بأحدىما، ثـ جزاء مف أقاميما، كما أمر اهلل جؿ كعبل أف يقاما فقاؿ:  إِنَّ افَِّذي

                                                 
 .ّٓٓ/9انظر: جامع البياف، لمطبرم،  (ُ)
 .ُّٗ/ْ، كالدر المصكف، السميف الحمبي، ِِٓ/ِف الجزرم، اب في القراءات العشر، النشر  (ِ)
 بتصرؼ.، ْْٓ/ِانظر: تفسير ابف كثير،  (ّ)
 .ِّٗ/ُ، صفكة التفاسير، محمد عمي الصابكنيانظر:  (ْ)
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ُروَن بِاهللِ َوُرُشِِِف َوُيِريُدوَن َأنْ  ٍُ ُْ ًْضٍ  َي ُر بِّضَ ٍُ ُْ َٕ ًٍْض َو ـُ بَِّض ِم ْٗ ُٕ قُفقَن  َُ ُؿقا َبْغَ اهللِ َوُرُشِِِف َوَي رِّ ٍَ [ ُي

كف باهلل تعالى كال ، كىذا القكؿ تفسير منيـ لتفرقتيـ بيف اهلل تعالى كرسمو، أم يؤمن{374}الـسلء:
عميـ أف األنبياء كز  كىـ فريقاف: منيـ مف ال يؤمف بأحد مف الرسؿ إلنكارىـ الكحي،يؤمنكف برسمو، 

ثر كفار ىذا العصر مف السبلـ قد أيتىكا ما أىتٍكا بو مف اليدل كالشرائع مف عند أنفسيـ، كأكعمييـ 
كمنيـ مف يؤمف ببعض الرسؿ دكف بعض، بؿ يقكلكف ذلؾ بأفكاىيـ، كيدَّعكنو ىذا الفريؽ، 

ف لـ يسمكىما كنكفر بعيسى كمحمد عمييما السبل بألسنتيـ، كقكؿ الييكد: نؤمف بمكسى  ـ كا 
 .(ُ)رسكليف، كيريدكف أف يتخذكا بيف ذلؾ طريقان بيف الكفر كاإليماف 

ففي ىذه اآليات تكعد اهلل جؿ كعبل الكافريف بو كبرسمو، مف الييكد كالنصارل حيث فرقكا 
 بيف اهلل تعالى كرسمو في اإليماف، فآمنكا ببعض األنبياء ككفركا ببعض، تعصبان، كتمسكان بالمكركث،
اعتصامان باألىكاء كالشيكات، فالييكد آمنكا باألنبياء إال عيسى كمحمد عمييما السبلـ كالنصارل 

 .آمنكا باألنبياء، ككفركا بخاتميـ كأشرفيـ محمد 

فمف كفر بنبي مف األنبياء، فقد كفر بسائر األنبياء، ألف اإليماف بسائر األنبياء كاجب، 
أك التشيي، تبيف أف إيمانو بمف آمف بو مف األنبياء ليس فمف رد نبكة نبي لمحسد، أك لممعصية 

 . (ِ)إيمانان شرعيان، إنما ىك عرض دنيكم، كىكل كعصبية 

ُروَن بِاهللِ َوُرُشِِفِ ]كليذا قاؿ تعالى:  ٍُ ُْ ـَ َي فكسميـ بأنيـ كفار باهلل تعالى كبرسمو،  [إِنَّ افَِّذي
ُؿقا َبْغَ اهللِ وَ ] رِّ ٍَ ًٍْض َوُيِريُدوَن ]أم في اإليماف،  [ُرُشِِفِ َوُيِريُدوَن َأْن ُي ُر بَِّض ٍُ ُْ َٕ ًٍْض َو ـُ بِّضَ ِم ْٗ ُٕ قُفقَن  َُ َوَي

أم طريقان كمسمكان كسطان بيف الكفر كاإليماف كدينان متبعان بيف اإلسبلـ،  [َأْن َيتَِّخُذوا َبْغَ َذفَِؽ َشّضًَِٔل 
ـَ َظَذاًبا ُأوَفئَِؽ ]كالييكدية، ىؤالء أخبر اهلل تعالى عنيـ فقاؿ:  اؾِِري َُ ِْ

ا فِ َٕ ا َوَأْظَتْد ًَّ اؾُِروَن َح َُ ُهُؿ اف

ًْٔا ِٓ  .(ّ)  {373}الـسلء:[ ُم

أم الذيف يكفركف كفران ثابتان ال ريب فيو، فبل عبرة بمف ادعكا اإليماف بو، ألنو ليس شرعيان، 
، كأقكل برىانان منو، آلمنكا بنظيره، كبمف ىك أكضح دليبلن  لك كانكا مؤمنيف بو لككنو رسكؿ اهلل  إذان 

كاهلل تعالى أعد كىيأ لكؿ كافر مطمقان بالديف أك لمف كفر بسبب إيمانو ببعض الرسؿ كعدـ إيمانيـ 
قباليـ عمى جمع حطاـ  برسؿ آخريف، أعد اهلل  ليـ عذابان ييانكف بو، كىك إعراضيـ عنو، كا 

ما بكفرىػػػػالدني  حيث ، ا كاف يفعمو كثير مف أحبارىـ في عيده ػػػػكمو، ػػػػػـ بنبكتػػػػـ بو بعد عمميػػػػػا، كا 

                                                 
 .ٔ/ٔ، كانظر: تفسير المراغي، ٖ/ٔالمنار، محمد رشيد رضا،  تفسيرانظر:   (ُ)
 .ٗ/ٔالتفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، أ.د. كىبة الزحيمي، انظر:  (ِ)
 بتصرؼ. َُ، ٗ/ٔانظر: المرجع السابؽ،  (ّ)
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 .(ُ)حسدكه عمى ما آتاه اهلل تعالى مف النبكة العظيمة، كخالفكه ككذبكه كعادكه كقتمكه 

كبيذا يتضح أف الكفر بالرسؿ نكعاف: كفر بجميع الرسؿ، كالكفر الثاني: يؤمنكف ببعض 
في استحقاؽ العذاب، ألف اإليماف باهلل تعالى األنبياء، كال يؤمنكف ببعض آخر، كالفريقاف سكاء 

كرسمو ال يتجزأ، فمف آمف حقيقة باهلل تعالى آمف بجميع رسمو الذيف أرسميـ ليداية الناس، فيك 
ككفر ببعض  كخمقو، فبل يتصكر إيماف باهلل  مصدر اإلرساؿ، كالرسؿ: ىـ سفراء بيف اهلل 

يماف بجميع الرسؿ، ككفر بمحمد  يسى ككفر بع رسمو، كحينئذ ال يقبؿ إيماف بمكسى   كا 
فيك مذككر في كتبيـ، كمبشر بو عندىـ، كمصدؽ لما معيـ، كالقرآف مييمف عمى ما سبقو مف 

َظًة ]القائؿ:  أعمـ حيث يجعؿ رسالتو، كىك  الكتب السماكية، كاهلل  ْؿ ِِشْ ُُ َْا ِمْْ ِْ ًَ ؾٍّ َج ُُ
فِ

اًجا َٓ تعالى بالفريقيف السابقيف الكبلـ عف فريؽ ثالث، كىـ المسممكف  ثـ قرف اهلل, {:6}ادلئدة:[ َوِمْْ
 .(ِ)لممقارنة كالعظة كالعبرة، كىـ الذيف آمنكا باهلل تعالى كجميع رسمو 

كبكؿ نبي بعثو اهلل تعالى  فإنيـ يؤمنكف بكؿ كتاب أنزلو اهلل  كيعني بذلؾ أمة محمد 
ُش ]ؿ كعبل: ػػػاؿ جػػػا قػػكم ـَ افرَّ ُتّضِِف َوُرُشِِفِ قــــَآَم ـُ تِِف َو َُ ـَ بِاهللِ َوَمََلئِ ؾ  َآَم ـُ ِمُْقَن  ْٗ ِف َواُد ـْ َربِّ ِْٔف ِم ِزَل إَِف ْٕ  ُل بَِِل ُأ

َْٔؽ اَدِهرُ  اَل  َْا َوإَِف ََٕؽ َربَّ َرا ٍْ َْا ُؽ ًْ َْا َوَأَض ًْ
ِّ ـْ ُرُشِِِف َوَؿاُفقا َش ُق َبْغَ َأَحٍد ِم رِّ ٍَ  .(ّ)  {4:7}البؼرة:[ ُٕ

ْؿ ]المؤمنيف حقان بقكلو تعالى:  كصؼ اهلل  كلقد ُِقُُبُ َِْت ُؿ ـَ إَِذا ُذـَِر اهللُ َوِج ِمُْقَن افَِّذي ْٗ َِل اُد َّٕ إِ

ُِقنَ  َـّ ِْؿ َيَتَق ًٕا َوَظَذ َرُبِّ ْؿ َآَياُتُف َزاَدَْتُْؿ إِيَِل
ِٓ ْٔ َِ َْٔت َظ

َّا َرَزْؿَْ  * َوإَِذا ُتِِ ََلَة َوِِم قَن افهَّ ُّ ٔ
َِ ـَ ُي َُقنَ افَِّذي ٍِ  * اُهْؿ ُيْْ

ِريؿٌ  ـَ َرٌة َوِرْزٌق  ٍِ ٌْ ِْؿ َوَم ْؿ َدَرَجاٌت ِظَْْد َرُبِّ ا َُلُ ًَّ ِمُْقَن َح ْٗ َؽ ُهُؿ اُد
 {6-4:}األكػلل[ ُأوَفئِ

(ْ). 
عمى ما آمنكا باهلل تعالى كرسمو، ككاف  ليـ الجزاء الجزيؿ كالثكاب الجميؿ ىؤالء أعد اهلل 

إيمانو، كلـ يشرؾ بربو أحدان، رحيمان بيـ يعامميـ  صـحغفكران ليفكات مف اهلل تعالى غفكران لذنكبيـ، ك 
باإلحساف، كيضاعؼ ليـ حسناتيـ، كما أنو رحيـ بجميع عباده حيث أرسؿ ليـ الرسؿ ليدايتيـ، 

 .(ٓ)كبياف المنيج األسمـ، كالطريؽ المستقيـ األفضؿ 
عف حقيقة اإليماف، كحقيقة الكفر  كبعد تركيز تمؾ القاعدة األساسية في العقيدة اإلسبلمية]

فيما يتعمؽ بالرسؿ كالرسبلت، يأخذ في استعراض بعض مكاقؼ الييكد في ىذا المجاؿ، كفي مجاؿ 
كرسالتو كتعنتيـ في طمب اآليات،  الجير الذم ختـ بو المقطع السابؽ، منددان بمكقفيـ مف النبي 

                                                 
 .ّٖٖ/ّاؿ الديف القاسمي، محاسف التأكيؿ، محمد جمانظر:  (ُ)
 .ُُ/ٔفي الشريعة كالعقيدة كالمنيج، أ.د. كىبة الزحيمي، التفسير المنير انظر:  (ِ)
 بتصرؼ. ِٓٓـ، إشراؼ: أ.د. مصطفى مسمـ، صالتفسير المكضكعي لسكر القرآف الكري (ّ)
 .ٖ/ٔتفسير المراغي، انظر:  (ْ)
 .ُِ/ٔالتفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، أ.د. كىبة الزحيمي،  (ٓ)
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كيقرف بيف مكقفيـ  رىـ باإليماف بو كاضحة، كأكليا صفاتو في كتبيـ، كأم مع أف معجزاتو 
 كمف بعده عيسى  ثـ مع رسكؿ اهلل  ىذا، كما كاف ليـ مف مكاقؼ مع نبييـ، مكسى 

 .[كأمو مريـ، فإذا ىـ جبمة كاحدة في أجياليـ المتتابعة
 كالجيؿ الذم كاجو عيسى  كالسياؽ يكحد بيف الجيؿ الذم كاجو الرسكؿ محمدان 

 .(ُ)كذلؾ مف قبؿ ليؤكد ىذا المعنى، كيكشؼ عف ىذه الجبمة  كسى كالجيؿ الذم كاجو م
قاؿ رسكؿ بجميع رسمو دكف تفريؽ بيف أحدىـ،  فاإليماف الحؽ ىك اإليماف باهلل تعالى ربان، كاإليماف

ِمْن َخْيٍر, َوَيْخُرُج ِمَن  َيْخُرُج ِمَن النراِر َمْن َقاَل اَل ِإَلَو ِإالر المرُو, َوِفي َقْمِبِو َوْزُن َشِعيَرةٍ »:  اهلل 
اَل ِإَلَو ِإالر  النراِر َمْن َقاَل اَل ِإَلَو ِإالر المرُو, َوِفي َقْمِبِو َوْزُن ُبررٍة ِمْن َخْيٍر, َوَيْخُرُج ِمَن النراِر َمْن َقالَ 

 .(ِ) «المرُو, َوِفي َقْمِبِو َوْزُن َذررٍة ِمْن َخْيرٍ 
 .(ّ)الى: من ثمرات اإليمان باهلل تع

 كمف خمقو. اإليماف باهلل تعالى يكجب المحبة كالرضا مف اهلل  -ُ
 شعكر العبد بالراحة كالطمأنينة القمبية، كسكينة النفس. -ِ
اإليماف يقضي عمى المخاكؼ الدنيكية التي تحيط باإلنساف، كيبعث في النفس ركح الثقة    -ّ

المالؾ الحقيقي لكؿ ما في ىذا الككف، كالعزة كالشجاعة كاإلقداـ، ألنو يعمـ أف اهلل تعالى ىك 
 كأنو ال نافع كال ضار إال الرحمف.

 .تحرير النفس مف سيطرة اآلخريف، كاتجاىيا إلى االنقياد كالخضكع هلل  -ْ
االعتقاد الجاـز بأف الذم يرزؽ العباد، كيؤمف حياتيـ ىك اهلل تعالى كىذا مما يساعد عمى  -ٓ

اهللُ ]ير حريصيف عمى التمسؾ بالدنيا، قاؿ تعالى: البذؿ كالجكد كاإلنفاؽ، كيجعؿ الناس غ

َٔا يِف اآلَِخَرِة إاِلَّ  ْٕ َٔاُة افدُّ َٔا َوَما احَل ْٕ َٔاِة افدُّ ِدُر َوَؾِرُحقا بِاحَل َْ ـْ َيَناُء َوَي َ
ْزَق دِ  . {48}الرطد:[  َمَتاعٌ َيّْضُِضُط افرِّ

كبيعده عف غركر النفس اإليماف باهلل تعالى ينشئ في نفس اإلنساف التكاضع كالتسامح،  -ٔ
 ككبريائيا.

يحقؽ لممؤمف الحياة الطيبة في الدنيا كالفكز كالفبلح، كالخمكد في الجنة في  اإليماف باهلل  -ٕ
ـَ َأْحَِضُْقا يِف َهِذِه ]الحياة اآلخرة، قاؿ تعالى:  ِذي َِّ

ا فِ ْؿ َؿاُفقا َخْرً ُُ َزَل َربُّ ْٕ ْقا َماَذا َأ ََ ـَ اتَّ ِذي َِّ
َوؿَِٔؾ فِ

َِغَ افدُّ  َؿ َداُر اُدتَّ ًْ
ِ َٔا َحَِضٌَْة َوَفَداُر اآلَِخَرِة َخْرٌ َوَفْ   .{54}الـحل:[ ْٕ

                                                 
 بتصرؼ. ُٖٓ/ٔد قطب، في ظبلؿ القرآف، سي (ُ)
 . 17/ُ(، ْْصحيح البخارم، كتاب اإليماف، باب زيادة اإليماف كنقصانو، ح ) (ِ)
 بتصرؼ. ٖٖ، ٖٓمية، السيد سابؽ، صانظر: العقائد اإلسبل (ّ)
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 :اليدايات المستنبطة من المقطع
 قضايا العقيدة:

 أساس أركاف اإليماف، اإليماف باهلل تعالى ربان كمعبكدان، ال إلو سكاه، كاإليماف برسكلو محمد  -ُ
ى ذلؾ اإليماف بما أخبر بو القرآف، كاإليماف كيبنى عم كبالقرآف الذم عمى عيسى 

 بالمبلئكة كالكتب كالرسؿ كاليـك اآلخر.
فمف رد نبكة كاحد مف األنبياء، فقد رد نبكة الكؿ، كخاصة  يجب اإليماف بكؿ نبي بعثو اهلل  -ِ

 . نبكة خاتـ األنبياء 
اهلل تعالى كشرعو، التفريؽ باإليماف بيف اهلل جؿ كعبل كرسمو كفر، ألف الرسؿ يبمغكف أمر  -ّ

 .(ُ)كالعبكدية لو كعدـ اإليماف بيـ تكذيب لشرع اهلل تعالى الذم جاءكا بو، كترؾ لطاعة اهلل 
 ما ترشد إليو اآليات:

  ،ف تعددت أشكالو اإليماف كالكفر ضداف ال يجتمعاف، كاإليماف ال يتجزأ، كجزاء الكفر كاحد، كا 
ككحدانيتو، كمف كفر بجميع  ؤمف بكجكد اهلل فمف أنكر األدياف كالنبكات، كمف ألحد فمـ ي

الرسؿ، أك آمف ببعضيـ، ككفر ببعضيـ اآلخر، فيك كافر، كيككف أىؿ الكتاب مف الييكد 
كاآلية بينت أف الكفر بو كفر بالكؿ، ألف ما مف  كالنصارل مف الكفار، ألنيـ كفركا بمحمد 
عمى أف  ء عمييـ السبلـ كنص كيجمع األنبيا نبي إال كقد أمر قكمو باإليماف بمحمد 

نما كاف كفران ألف اهلل  فرض عمى الناس أف يعبدكه بما شرع  التفريؽ بيف اهلل كرسمو كفر، كا 
ليـ عمى ألسنة الرسؿ، فإذا جحدكا الرسؿ، ردكا عمييـ شرائعيـ، كلـ يقبمكىا منيـ، ككأف رد 

 .(ِ)كجحد الصانع كفر  الشرائع كجحد الصانع 
  نص إليماف ببعض الرسؿ كالكفر ببعض كفر بالكؿ، كاتخاذ طريؽ كسط بيف عمى أف ا

 اإليماف كالكفر، أك ديف مبتدع بيف اإلسبلـ كالييكدية مرفكض في شرعة القرآف.
ذا كفركا برسكلو منذ كفركا باهلل  ،أف ذلؾ ال ينفعيـ إذا كفركا برسكلو كأكد  ككفركا بكؿ  كا 

ا الكافريف حقان، كجزاء الكفر ما صرحت بو اآلية رسكؿ مبشر بذلؾ الرسكؿ، فمذلؾ صارك 
ًْٔا] ِٓ ـَ َظَذاًبا ُم اؾِِري َُ ِْ

ا فِ َٕ  .[ َوَأْظَتْد
  كأما المسممكف كىـ النبي  كأمتو، الذيف صدقكا بكجكد اهلل تعالى ككحدانيتو، آمنكا بجميع

غفكر لمعصاة  الرسؿ، كلـ يفرقكا بيف أحد منيـ، فسكؼ يؤتييـ اهلل تعالى ثكاب أعماليـ، كاهلل
نم   .(ّ) ا يترؾ ليـ فرصة لمتكبة كاإلنابةمنيـ، رحيـ بالعباد، فبل يعجؿ ليـ العذاب، كا 

                                                 
 بتصرؼ. ِّٔ، ِِٔراؼ: أ.د. مصطفى مسمـ، صالتفسير المكضكعي لسكر القرآف، إش (ُ)
 .ُِ/ٔقيدة كالشريعة كالمنيج، أ.د. كىبة الزحيمي، التفسير المنير في العانظر:  (ِ)
 .ُِ/ٔالمصدر السابؽ،  (ّ)
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 المقطع الثالث
 مواقف الييود المتعنتة, وتنوع العذاب ليم

َُٖفق]قاؿ تعالى:  ْد َش ََ َِلِء َؾ ـَ افِضَّ ْؿ ـَِتاًبا ِم ِٓ ْٔ َِ َل َظ َُٖفَؽ َأْهُؾ افَُِتاِب َأْن ُتَْزِّ ـْ َذفَِؽ َيِْض َزَ ِم ـْ ا ُمقَشك َأ

ِد َما َجاَءَْتُ  ًْ ـْ َب ْجَؾ ِم
ًِ ُذوا اف َ ْؿ ُثؿَّ اَتَّ ِٓ

ِّ ِْ ُة بُِي ََ اِظ َخَذَْتُُؿ افهَّ
َٖ َرًة َؾ ْٓ ا اهللَ َج َٕ اُفقا َأِر ََ ـْ َؾ ا َظ َٕ ْق ٍَ ًَ َِّْٔاُت َؾ ُؿ افَّض

ا ُمّضًِْٔا ًٕ َىا ِْ َْْٔا ُمقَشك ُش ُٓ  * َذفَِؽ َوَآَت َْا َؾْقَؿ ًْ ْؿ اَل َوَرَؾ َْا َُلُ ِْ ًدا َوُؿ ُِقا افَّضاَب ُشجَّ ُؿ اْدُخ َْا َُلُ ِْ ْؿ َوُؿ ِٓ
َٔثاؿِ ِّ ُؿ افىُّقَر بِ

ْؿ ِمَٔثاًؿا َؽًِِٔيا ُٓ ا ِمْْ َٕ ّْضِت َوَأَخْذ ُدوا يِف افِضَّ ًْ ْرِ  * َت ٌَ َٔاَء بِ ّضِ ْٕ ُؿ األَ ِٓ
ِرِهْؿ بَِآَياِت اهللِ َوَؿْتِِ ٍْ ـُ ْؿ َو ُٓ ْؿ ِمَٔثاَؿ ِٓ ِو َْ َٕ َؾّضَِِل 

ِمُْقَن إاِلَّ َؿًَِِٔل َح  ْٗ ِرِهْؿ َؾََل ُي ٍْ ُُ ا بِ َٓ ْٔ َِ ٌِْػ َبْؾ َضّضََع اهللُ َظ ُِقُبَْا ُؽ ْؿ ُؿ ًٕا  * ؼٍّ َوَؿْقُِلِ َتا ْؿ َظَذ َمْرَيَؿ ُُبْ
ِرِهْؿ َوَؿْقُِلِ ٍْ ُُ َوبِ

 .{378-375:}الـسلء[ َظئًِِل 

 أواًل: المناسبة:
ككانت اآليات السابقة تبيانان لكفرىـ، إذ  اآليات مرتبطة بما قبميا، فمكضكعيا أىؿ الكتاب،

قالكا نؤمف ببعض الرسؿ، كنكفر ببعض، كىذه اآليات تدؿ عمى تعنتيـ، كتصمبيـ كمطالبتيـ 
 .(ُ)بأشياء عمى سبيؿ العناد كاإللحاد 

 ًا: أسباب النزول:ثاني
  نزلت في الييكد قالكا لمنبي ،كما أتى بو  : "إذا كنت نبيان فأتنا بالكتاب جممة مف السماء

َُٖفَؽ َأْهُؾ افَُِتاِب ]فأنزؿ اهلل تعالى  مكسى   .(ِ)"  {375}الـسلء:[ ...َيِْض
  :جاء ناس مف الييكد إلى رسكؿ اهلل "أخرج الطبرم بسنده عف محمد بف كعب القرظي قاؿ 

 نصدقؾ، فأنزؿ اهلل تعالى: ىفقالكا: إف مكسى جاءنا باأللكاح مف عند اهلل فأتنا باأللكاح حت
َُٖفَؽ َأْهُؾ افَُِتاِب ] ا َظئًِِل  ...َيِْض ًٕ تَا فجثا رجؿ مف الييكد فقاؿ: ما أنزؿ اهلل عميؾ كال عمى [ ُُبْ

[ َما َؿَدُروا اهللَ َحؼَّ َؿْدِرهِ ]مكسى، كال عمى عيسى، كال عمى أحد شيئان، فأنزؿ اهلل تعالى: 

 .(ّ)  "{96}احلج:
الكتب )كتب(، "كالكاؼ كالتاء كالباء أصؿ صحيح  أصؿ" الكتب لغة::  ًا: التحميل المغويثالث

  .(ْ)كاحد يدؿ عمى جمع شيء إلى شيء" 
                                                 

 .ُّ، ُِ/ٔالتفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، أ.د. كىبة الزحيمي، انظر:  (ُ)
 .ُٕٖ/ُحدم،الكا كؿ القرآف،أسباب نز  (ِ)
 .ْٕ/ُالديف السيكطي، جبلؿ اب النقكؿ، لب (ّ)
 .ُٖٓ/ٓبف فارس، مقاييس المغة، ال (ْ)
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، كالكتابة:  (ُ)كالكتاب: مصدر كتب يكتب كتابة ككتابان، كيسمى بو المكتكب كالصحيفة 
 .(ِ)إلى بعضيا البعض كضميا بالخط  جمع الحركؼ

َٔامُ َيا أَ ]كيأتي الكتاب بمعنى الفرض، كما في قكلو تعالى:  ُؿ افهِّ ُُ ْٔ َِ تَِب َظ ـُ ـَ َآَمُْقا  ا افَِّذي َ [ ُّيُّ

أَلَْقِضَينر َبْيَنُكَما ِبِكتَاِب ...):  ، أم فرض، كيأتي أيضان بمعنى الحكـ، كما في قكلو  {3:5}البؼرة:
 .(ْ) (ّ)أم بحكـ اهلل تعالى الكارد في كتابو  (، المروِ 

الذم أكحاه إلى رسمو عمييـ  اهلل السماكية ىي: "الصحؼ التي حكت كبلـ  الصحؼ
السبلـ فككنت كتبان، أك بقيت صحفان لـ تجمع، كلـ يتككف منيا كتاب خاص، فالصحؼ كصحؼ 

 .(ٓ)إبراىيـ كمكسى عمييما السبلـ، كالكتب: كالتكراة كاإلنجيؿ كالزبكر كالقرآف العظيـ" 

، ليبمغكىا إلى أقكاميـ عمى رسمو الكراـ كالكتب السماكية ىي الكتب التي أنزليا اهلل 
 ليداية البشر، إلى ما فيو صبلحيا، كسعادتيا في الدنيا كاآلخرة، كىذه الكتب فييا أكامر اهلل 

 .(ٔ)كنكاىيو، كتشريعاتو 
 (ٖ) .[)جير( الجيـ كالياء كالراء أصؿ كاحد، كىك إعبلف الشيء ككشفو كعمكه]، (ٕ)عبلنية  جيرة:* 

كالعيف الجيراء ىي التي ال تبصر في ، جيير الصكت: عاليو اإلعبلف بالشيء، كرجؿ والجير:
عينان نرفع الساتر بيننا كبينو، ككشؼ الغطاء دكننا، كدكنو حتى ننظر إليو  وجيرة:، الشمس
 .(ٗ بأبصارنا

ت عقتيـ السماء( مف باب قطع إذا ألقنار تسقط مف السماء في رعد شديد، يقاؿ: )ص الصاعقة:
ًعؽ الرجؿ بالكسر صعقة، غشى عميو، كتصاعقان عمييـ الصاعقة، كالصاعق ة: صيحة العذاب، كصى

                                                 
المبارؾ بف  ، كالنياية في غريب الحديث كاألثر،ِّْانظر: المفردات في غريب القرآف، لؤلصفياني، ص (ُ)

 .ُْٕ/ْمحمد الجزرم، 
 .ِّْانظر: المفردات في غريب القرآف، لؤلصفياني،  (ِ)
 .ُْٖ/ّ(، ِٓٗٔ)ى صمح جكر، فالصمح مردكد، ح ركاه البخارم، كتاب الصمح، باب إذا صمحكا عم (ّ)
 .ْٕٕمعجـ المغة العربية، صك ، ُٗٓ/ٓانظر: مقاييس المغة، البف فارس،  (ْ)
 .ُُٖلجزائرم، صعقيدة المؤمف، أبك بكر ا (ٓ)
، كتبسيط العقائد اإلسبلمية، ُِّلفكزاف، صانظر: حصكؿ المأمكؿ بشرح ثبلثة األصكؿ، عبد اهلل بف صالح ا (ٔ)

 .ُٗٔأيكب، ص حسف
 .ُّٕ/ُلقرآف المسمى بنزىة القمكب، السجستاني، ا غريبانظر:  (ٕ)
 .ْٖٖ/ُمعجـ مقاييس المغة، البف فارس، انظر:  (ٖ)
 .ََِ/ُمجمؿ المغة، البف فارس، انظر:  (ٗ)
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ـْ يِف األَْرضِ ]أيضان، كقكلو تعالى:  َِلَواِت َوَم ـْ يِف افِضَّ َؼ َم
ًِ مر:[ َؾَه ، أم مات، كالصاعقة (ُ)  {:8}الزُّ
و أك أصابو، حتى يصير مف ىكلو كعظيـ شأنو إلى ىبلؾ كعطب، أك عاينكؿ أمر ىائؿ رآه الرائي 

 .(ِ)كذىاب عقؿ، صكتان كاف ذلؾ أك ناران أك زلزلة أك رجفة 
ظمـ، الظاء كالبلـ كالميـ أصبلف صحيحاف، أحدىما خبلؼ الضياء كالنكر، كاآلخر  بظمميم:* 

 كضع الشيء غير مكضعو تعديان.
فاألكؿ الظممة كالجمع ظممات، كالظبلـ: اسـ الظممة، كقد أظمـ المكاف إظبلمان كاألصؿ 

 ان، كاألصؿ: كضع الشيء في غير مكضعو، أال تراىـ يقكلكف: مف أشبو ػػػو ظممػػػو يظممػػمىماآلخر: ظى 
 .(ّ)أباه فما ظمـ 

)بىٍيف( البيف، الفراؽ، كباف الشيء، انفصؿ، يبيف بينكنة، كالبيكف: البئر البعيدة القعر،  البينات:* 
الكاضحة عقمية كانت أك حسية، كمنو ، كالبينة: الداللة (ْ)كالبيف: قطعة مف األرض قدر مد البصر 

سميت شيادة الشاىديف بينة، كالبينة مف القكؿ، كالككف ما ال ينازعو منازع لكضكحو، كقاؿ بعضيـ 
 .(ٓ)البينة أظير برىانو في الطبع كالعمـ كالعقؿ بحث ال مندكحة مف شيكد كجكده 

كفمؽ  الكاضحة عمى نبكة مكسى المعجزات الدالة عمى كحدانية اهلل تعالى كالدالئؿ ] والبينات:
 .(ٔ) [البحر، كاليد البيضاء، كالعصاة

طىة، مف  سمطانًا:*  ميطى( السيف كالبلـ كالطاء، أصؿ كاحد، كىك القكة كالقير، كمف ذلؾ السَّبلى )سى
التسمط، كىك القير، كلذلؾ سمي السمطاف سمطانان، كالسمطاف: الحجة كالسميط مف الرجاؿ: الفصيح 

رب، كالسميطة: المرأة الصخابة المساف، ال  .(ٕ)زَّ
 .(ٖ)[أم تسمطان بينان ظاىران عمييـ، حيث أمرىـ بقتؿ أنفسيـ تكبة فأطاعكه] سمطانًا مبينًا:

عنده، كيضاؼ  : أطكار، كىك اسـ الجبؿ الذم كمـ اهلل تعالى مكسى ومفرد، كجمع الطور:* 
ََٕس ]ؾ، جبؿ الطكر ػػو كذلػػػاؿ عنػػػكر سنيف، كيقػػػناء، طيػػػكر سػػػػاؿ: طػػػنيف، فيقػػػيناء أك سػػػػػإلى س  َآ

                                                 
 .ُٕٔ/ُمختار الصحاح، أبك عبد اهلل، محمد بف أبي بكر الحنفي الرازم،  (ُ)
 .ِّٖ/ُِانظر: تفسير الطبرم،  (ِ)
 بتصرؼ. ْٖٔ/ّبف فارس، مقاييس المغة، ال (ّ)
 .ِّٕ/ُانظر: المرجع السابؽ،  (ْ)
 .ٖٖ/ُف، بف زيف العابديبد الرؤكؼ عتعاريؼ، التكقيؼ عمى ميمات الانظر:  (ٓ)
 .ُْ/ٔالتفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، أ.د. كىبة الزحيمي،  (ٔ)
 .ٓٗ/ّمعجـ مقاييس المغة، البف فارس، انظر:  (ٕ)
 .ُٓ/ٔالمنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، أ.د. كىبة الزحيمي،  التفسير (ٖ)
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ـْ  اًرا\ِم َٕ {;4}الؼصص:[ َجإِِب افىُّقِر 
(ُ). 

د، يسجد سجكدان، فيك ساجد.سجدًا: *   سىجى

 َسَجَد الشخص: 

ُجقدِ ]كضع جبيتو عمى األرض خضكعان كتعبدان  -ُ ـْ َأَثِر افِضُّ ْؿ ِم ِٓ  .{;4}الػتح:[ ِشَِٔلُهْؿ يِف ُوُجقِه

ُجقدِ ]صمى  -ِ  أدبار الصبلة.  {64}ق:[ َوَأْدَباَر افِضُّ
َجُر َيِْضُجَدانِ ]خضعت: يقاؿ سجدت المخمكقات، خضعت كانقادت،   -ّ [ َوافَّْْجُؿ َوافنَّ

محن: {8}الرَّ
(ِ). 

أم ال تتجاكزا ما حد لكـ فيو مف ترؾ العمؿ إلى العمؿ فيو، كال تتجاكزكا ما أبيح لكـ     ال تعتدوا:
 .(ّ)ا حرمة السبت، باحتياؿ، اصطياد الحيتاف فيو كال تنتيكك 

ًميظان( ككذا )استغمظ(، كرجؿ غميظاً *  ميظى( الشي بالضـ )ًغٍمظان( بكزف ًعنىبو صار، )غى ، غمظ، )غى
فيو )غمظة( بكسر الغيف كضميا كفتحيا ك)ًغبلظة( أيضان بالكسر أم فظاظة، ك)أٍغمىظى( لو في 

ء )تغميظان( كمنو الدية )المغمظة(، كاليميف المغمَّظة، ك)أٍغمىظى( الثكب القػػكؿ، ك)غمَّظ( عميػػو الشػػي
 .(ْ)اشتراه غميظان، كاستغمظو، ترؾ شراءه ًلًغمظو 

 .(ٓ) [عيدان مؤكدان أف يصدؽ بعضيـ بعضان ] ميثاقًا غميظًا:* 

بيوي غ ؿ ؼ، )الغبلؼ( ًغبلؼ السيؼ كالقاركرة، ك)غمؼ( الشيء جعمو في الغبلؼ، كبىا]غمف: * 
ضرب، ك)أٍغمىفىوي( جعؿ لو ًغبلفان، )كأىٍغمىفو( جعمو في الغبلؼ أيضان، كقمب )أٍغمؼ( كأنما أغشي 

ٌِْػ ]ًغبلفان فيك ال يعي، قاؿ تعالى:  ُِقُبَْا ُؽ ، كسيؼ أغمؼ، كقكس )غمفاء(  {::}البؼرة:[ َوَؿاُفقا ُؿ
 .(ٔ) ، [ككذا كؿ شيء في غبلؼ فيك )أٍغمىؼ(

( السجية التي جبؿ عمييا اإلنساف، كىك في األصؿ مصدر )كالطبيعة( ط ب ع )الطبع طبع:* 
اتـى  ٍتـ كىك التأثير في الطيف كنحكه، )كالطَّابع( بالفتح، الخى مثؿ ككذا )الطّْباع( بالكسر ك)الطَّبعي( الخى

                                                 
 .َُِْ/ُأحمد مختار عبد الحميد عمر، معجـ المغة العربية المعاصرة، د. انظر:  (ُ)
 .َُّْ/ِمر، المغة العربية المعاصرة، د. أحمد مختار عبد الحميد ع انظر:  (ِ)
 .ُٓ/ٔيج، أ.د. كىبة الزحيمي، ( التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنّ)
 .ِِٖ/ُالرازم،  لصحاح، محمد بف أبي بكرمختار اانظر: ( ْ)
 .ُْٖ/ّ( تفسير الطبرم، ٓ)
 .ِِٖ/ُمحمد بف أبي بكر الرازم، ( مختار الصحاح، ٔ)
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 كالكسر فيو لغة، ك)طىبىعى( عمى الكتاب )ختـ( كطبع السيؼ كالدرىـ عمميما، كطبع مف الطيف جرَّة،
كباب الكؿ قطعى 
(ُ). 

بيت الرجؿ يبيتو بيتان، كبيتانان، فيك بيات، أم قاؿ عميو ماال يفعمو، فيك مبيكت،  البيتان:* 
ؿْ ]كبيتو بيتان: أخذتو بغتة، كفي التنزيؿ العزيز  ُٓ ُت َٓ َتًة َؾَتّضْ ٌْ ْؿ َب ِٓ ْٖتِٔ  وبيت الخصم:،  {64}األكبقلء:[ َبْؾ َت

رَ ] استكلت عميو الحجة، كفي التنزيؿ، ٍَ ـَ َت افَِّذي  ِٓ أم انقطع كسكت متحيران  ,{:47}البؼرة:[ َؾُّض
يَّره، كجعمو ينظر مفتكح الفـ كىك يتأممو الشيء: وُ تَ يَ بَ عنيا،   . (ِ) أدىشو كحى

 رابعًا: اإلعراب:
ُؿ افهَّ ]*  َخَذَْتُ

َٖ َرًة َؾ ْٓ ا اهللَ َج َٕ اُفقا َأِر ََ ـْ َذفَِؽ َؾ َزَ ِم ـْ ُفقا ُمقَشك َأ
َٖ ْد َش ََ ْؿ َؾ ِٓ ِّ ِْ ُة بُِي ََ  . {375}الـسلء:[ ...اِظ

َرةً ]قكلو تعالى:  ْٓ ا اهللَ َج َٕ  فكممة )جيرة( تحتمؿ كجييف: [َأِر
 النصب عمى الحاؿ. األول:
 .(ّ)النصب عمى أنيا نعت المصدر محذكؼ  الثاني:

 معاني اإلعراب:
  المعنى األكؿ: أف الييكدى قالكا جيرة منيـ كتصريحان لمكسى أك قالكا مجاىريف  أرنا اهلل(ْ) ،

أك يككف المعنى: قالكا أرنا اهلل حاؿ ككنؾ مجاىران لنا في رؤيتو، غير ميخؼو رؤيتو 
(ٓ). 

  المعنى الثاني: كمعناه: أنيـ قالكا: أرنا اهلل جيرة، أم: أرنا اهلل رؤية جيرةن بينةن منكشفةن كاضحةن
 . (ٔ)ظاىرةن، كلكف اهلل عاقبيـ بالصاعقة

ُتْؿ َيا ] ا القكؿ، بأنو ىك القكؿ البيف، كاستدؿ عمى ذلؾ بقكلو رجح الزجاج ىذ ِْ َوإِْذ ُؿ

ُتْؿ َتُْْيُرونَ  ْٕ ُة َوَأ ََ اِظ ُؿ افهَّ ُُ ََٖخَذْت َرًة َؾ ْٓ ََٕرى اهللَ َج ـَ َفَؽ َحتَّك  ِم ْٗ ُٕ ـْ   .(ٕ)  {77}البؼرة:[ ُمقَشك َف

                                                 
 .ُٖٖ/ُ مختار الصحاح، محمد بف أبي يكر الرازم، (ُ)
 .ِّٓ/ُربية المعاصرة، د. أحمد مختار عمر، لساف العرب، البف منظكر، كمعجـ المغة العانظر:  (ِ)
عرابو، الزجاج،  ،247/ُرآف، لمنحاس، انظر: إعراب الق (ّ) ، كالدر المصكف في عمـ ُِٔ/ِكمعاني القرآف كا 

 .َُْ/ْالكتاب المكنكف، السميف الحمبي، 
اإلماـ  مزايا القرآف الكريـ،إرشاد العقؿ السميـ إلى  ،َُٔ/ِالتأكيؿ، لمبيضاكم،  ( انظر: أنكار التنزيؿ كأسرارْ)

 .َّٔ/ِعالـ التنزيؿ في تفسير القرآف، لمبغكم، كم ،ِْٗ/ِد، أبي السعك 
 .ُٓ/ٔانظر: تفسير التحرير كالتنكير، البف عاشكر،  (ٓ)
 .ُْٔ/ُ  ، كفتح القدير، لمشككاني،ٔ/ٔحكاـ القرآف، لمقرطبي، انظر: الجامع أل (ٔ)
عرابو، ا (ٕ)  .ُِٕ/ِلزجاج، انظر: معاني القرآف كا 
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 خامسًا: البالغة:
ؿْ ] -ُ ُٓ ْؿ ِمَٔثاَؿ ِٓ ِو َْ َٕ  لحرؼ لمتأكيد، أم فبنقضيـ.زيادة ا [َؾّضَِِل 

ؿْ ]: "الباء في قكلو: (ُ)كقاؿ األلكسي  ِٓ ِو َْ َٕ لمسببية، ك)ما( لتككيد السببية، كاإلشارة  [َؾّضَِِل 
 .(ِ)إلى أف ما ذكر سبب قكم" 

َٔاءَ ] -ِ ّضِ ْٕ ُؿ األَ ِٓ
مجاز مرسؿ حيث أطمؽ الكؿ كأريد البعض، ككذلؾ قكلو تعالى:  [َوَؿْتِِ

ِرِهْؿ بَِآَياِت ] ٍْ ـُ  مجاز مرسؿ، ألنيـ كفركا بالقرآف كاالنجيؿ دكف غيرىما. [اهللِ َو
ٌِْػ ] -ّ ُِقُبَْا ُؽ  .(ّ)استعارة، استعار الغبلؼ داللة عمى عدـ الفيـ  [ُؿ

 القراءات:سادسًا: 
ِْ ]قكلو تعالى:  ًدا َوُؿ ُِقا افَّضاَب ُشجَّ ُؿ اْدُخ َْا َُلُ ِْ ْؿ َوُؿ ِٓ

َٔثاؿِ ِّ ُؿ افىُّقَر بِ ُٓ َْا َؾْقَؿ ًْ ُدوا يِف َوَرَؾ ًْ ْؿ اَل َت َْا َُلُ

ْؿ ِمَٔثاًؿا َؽًِِٔيا ُٓ ا ِمْْ َٕ ّْضِت َوَأَخْذ  . {376}الـسلء:[ افِضَّ

 توجيو القراءة:
ُدوا]قكلو تعالى:  ًْ  قرئ بثبلثة أكجو: [اَل َت

 ال تىعىدُّكا: بفتح العيف كتشديد الداؿ )كرش(. األول:
 كا، إال أف قالكا لو أيضان اختبلسأبك جعفر( كقالال تىٍعدُّكا: بإسكاف العيف، كتشديد الداؿ، ) الثاني:

 فتحة العيف مع تشديد الداؿ.
 .(ْ)ال تىٍعديكا: بإسكاف العيف كتخفيؼ الداؿ ، الباقكف  الثالث:

 معاني القراءات:

 قراءة تٍعديكا بإسكاف العيف، كتخفيؼ الداؿ مف عدا، يعدك، عدكان، كعدكانان كعداءن، كعٍدكان، إذا 

اُدونَ ]، مثؿ قكلو: (ٓ)جاكز الحؽ  ًَ َؽ ُهُؿ اف
ُٖوَفئِ ٌَك َوَراَء َذفَِؽ َؾ ـِ اْبتَ َّ  اه: ػػػػؿ معنػػػػ، كقي {9}ادؤمـون:[ َؾ

                                                 
األلكسي: محمكد بف عبد اهلل الحسيف، نسبة إلى جزية ألكس في كسط نير الفرات قريبة مف بغداد كىك مفسر،  (ُ)

ىػ، كتقمد اإلفتاء فييا، كىك مرجع أىؿ العراؽ، كمفتي ُُِٕمحدث، فقيو، أديب لغكم، نحكم، كلد ببغداد 
 .ُٕٓ/ُِمعجـ المؤلفيف، انظر:  ىػ(، َُِٕبغداد، )ت: 

 .ُٓ/ٔالتفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، أ.د. كىبة الزحيمي،  ، كُّٖ/ّركح المعاني، لؤللكسي،  (ِ)
 .ُٓ/ٔالتفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، أ.د. كىبة الزحيمي،  (ّ)
 .ِّٓانظر: النشر في القراءات العشر، البف الجزرم، ص (ْ)
 .ِّٔ/ٗنظر: جامع البياف، لمطبرم، كا ،ِْٕ/ُعفر النحاس، ج إعراب القرآف، أبك (ٓ)
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، كقراءة التشديد: )تعدُّكا( أصميا تعتدكا فأدغمت التاء في الداؿ (ُ)"ال تظممكا باصطياد الحيتاف فيو" 
 .(ِ) ربيمالتقا

 التفسير اإلجمالي:
في الجزيرة العربية مف اإلسبلـ، كنبي اإلسبلـ، ذلؾ المكقؼ العدائي  لقد كقؼ الييكد

 المتعنت المكشكؼ، ككادكا لو ذلؾ الكيد المبيَّت المستمر العنيد، الذم كصفو القرآف تفصيبلن.
أف يأتييـ بكتاب مف السماء ... كتاب مخطكط  إنيـ يتعنتكف فيطمبكف إلى رسكؿ اهلل 

ـَ ]سمان يممسكه بأيدييـ، ينزلو عمييـ مف السماء، مج ْؿ ـَِتاًبا ِم ِٓ ْٔ َِ َل َظ َُٖفَؽ َأْهُؾ افَُِتاِب َأْن ُتَْزِّ َيِْض

َِلءِ  ، كيتكلى اهلل تعالى اإلجابة عمى نبيو، كيقص عميو كعمى الجماعة المسممة  {375}الـسلء:[ افِضَّ
فالييكد  د مف بعده محم في مكاجية الييكد، صفحة مف تاريخيـ مع نبييـ كقائدىـ كمنقذىـ 

مّْمكف إال تحت القير كالضغط، كسرعاف       ىـ، ىـ مف عيد مكسى  عناتان فبل ييسى فيـ أكثر تعنتان كا 
ما ينقمبكف، كينقضكف عيدىـ، ال مع الناس كحدىـ بؿ مع ربيـ، فيـ ال يتكرعكف، طمعان في   

عراضان عف أمر اهلل، كع  .(ّ)ما عنده مف الثكاب عرض الدنيا، كأكبلن ألمكاؿ الناس بالباطؿ، كا 
فيـ طمبكا منؾ يا محمد أف تنزؿ عمييـ كتابان مكتكبان بخط سماكم، كيشيد أنؾ رسكؿ اهلل ]

إلييـ، كىذا دليؿ عمى جيميـ بحقيقة الديف، كمعنى النبكة كالرسالة، كعدـ إدراكيـ معنى المشيئة 
َِ ]اإلليية، كالحكمة الربانية، قاؿ تعالى:  ْفَْا َظ زَّ َٕ ـَ َوَفْق  اَل افَِّذي ََ َْٖيِدُّيِْؿ َف ُِضقُه بِ َّ َِ َْٔؽ ـَِتاًبا يِف ؿِْرَضاٍس َؾ

ُروا إِْن َهَذا إاِلَّ ِشْحٌر ُمّضِغٌ  ٍَ ، كسبب الجيؿ أنيـ ال يميزكف بيف اآليات الصحيحة التي  {9}األكعلم:[ ـَ
 .(ْ) [يؤيد اهلل تعالى بيا رسمو، كبيف الشعكذة، كجيؿ السحرة المثيرة لمدىشة كالعجب
طالبكه أف يرييـ  كىذه طبيعتيـ المتكارثة، فيا ىـ مع كؿ ما رأكا مف اآليات مع مكسى 

 اهلل تعالى عيانان بحاسة البصر.
ف كجد مف آبائيـ في (ٓ)كقاؿ الزمخشرم في تفسيره الكشاؼ  : "إنما أسند السؤاؿ إلييـ كا 

 يف بسؤاليـ، كمضاىيف ليـ في كىـ النقباء السبعكف ألنيـ كانكا عمى مذىبيـ، راض أياـ مكسى 

                                                 
 .َِٓ/ِإرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ، ألبي السعكد،  (ُ)
رشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ، ألبي السعكد،  ،ّّٔ/ٗنظر: جامع البياف، لمطبرم، ا (ِ) ، َِٓ/ِكا 

 .ُِٖ/ُماـ ابف خالكيو، كالحجة في القراءات السبع، لئل
 .ِٕٓ-ُٕٓ/ٔفي ظبلؿ القرآف، سيد قطب،  انظر:  (ّ)
 .ُٕ/ٔالتفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، أ.د. كىبة الزحيمي،  (ْ)
أبك القاسـ الزمخشرم: محمكد بف عمر بف محمد الخارزمي النحكم المغكم، المفسر المعتزلي، صاحب  (ٓ)

بعد رجكعو  ىػ بزمخشر، كتكفي ليمة عرفة بخكارـز ْٕٔمف غير مدافع، كلد سنة  الكشاؼ، كاف إماـ عصره
 .ُُِ-ُُٖ/ْشذرات الذىب، انظر:  ىػ، ّٖٓمف مكة 
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 .(ُ)التعنت" 

ـَ فََؽ َحتَّك ]كقد كرد في ىذا المعنى في سكرة البقرة: قاؿ تعالى:  ِم ْٗ ُٕ ـْ  ُتْؿ َيا ُمقَشك َف ِْ َوإِْذ ُؿ

ُتْؿ َتُْْيُرونَ  ْٕ ُة َوَأ ََ اِظ ُؿ افهَّ ُُ ََٖخَذْت َرًة َؾ ْٓ د ما رأكا ، عبدكا العجؿ مف بع {78-77:}البؼرة[ ...  ََٕرى اهللَ َج
ىبلؾ فرعكف، كجنكده  مف اآليات الباىػػرة، كاألدلػػة القاىػػػرة عمػػػى يػػػد مكسى  مف فمؽ البحر، كا 

 .(ِ)في اليـ 

ُدوا يِف ] ًْ ْؿ اَل َت َْا َُلُ ِْ ًدا َوُؿ ُِقا افَّضاَب ُشجَّ ُؿ اْدُخ َْا َُلُ ِْ ْؿ َوُؿ ِٓ
َٔثاؿِ ِّ ُؿ افىُّقَر بِ ُٓ َْا َؾْقَؿ ًْ ّْضِت َوَرَؾ افِضَّ

ْؿ ِمَٔثاًؿا َؽًِِٔيا ُٓ ا ِمْْ َٕ ، فالطكر ىك الجبؿ الذم كانكا يقيمكف في كاديو، كىك مف  {376}الـسلء:[ َوَأَخْذ
، اآلية تشير إلى جانب مف (ّ)عنده  جباؿ سيناء، كىك جبؿ المناجاة، أنزلت التكراة عمى مكسى 

استشغمكا العمؿ بما جاء فييا مف بألكاح التكراة، ف عناد الييكد، كقسكة قمكبيـ، فقد جاءىـ مكسى 
التكاليؼ، كلـ يأخذكىا بعزة كقكة، بؿ بتثاقؿ كتراخ، كعدـ اقتناع، ألف القمكب ال تزاؿ مشدكدة إلى 
عبادة العجؿ، فمذا رفع اهلل تعالى فكقيـ الجبؿ، تيديدان ليـ، ليقبمكا العمؿ بالتكراة، كيأخذكىا بقكة 

، كيعطكا الميثاؽ كالعيد عمى ذلؾ ُف َواؿٌِع ]، قاؿ تعالى: كعـز َّٕ ٌة َوَطُّْقا َأ َِّ ُف ُط َّٕ َٖ ـَ ْؿ  ُٓ َْا اَْلّضََؾ َؾْقَؿ َْ َت َٕ َوإِْذ 

َُقنَ  ْؿ َتتَّ ُُ َِّ ًَ ُروا َما ؾِِٔف َف ـُ ٍة َواْذ قَّ َُ ْؿ بِ ـُ َْْٔا ، ىكذا كاف شأف الييكد، {393}األطراف:[ ُِبِْؿ ُخُذوا َما َآَت
 .(ْ)عقاب مف اهلل تعالى حتى يستقيمكا عمى الجادة عصياف لما يؤمركف بو، كعقاب أك تيديد ب

كذلؾ أنيـ حيف امتنعكا عف االلتزاـ بأحكاـ التكراة، كظير منيـ إباء عما "قاؿ ابف كثير: 
ينظركف  زمكا، فالتزمكا كسجدكا، كجعمكارفع اهلل تعالى عمى رءكسيـ جببلن، ثـ أل جاء بو مكسى 

كأمركا أف يدخمكا باب القرية، التي أمرناكـ بدخكليا  إلى فكؽ رءكسيـ، خشية أف يسقط عمييـ،
متكاضعيف هلل، خاضعيف لو شاكريف فضمو ككرمو، كلكنيـ خالفكا ما أمرىـ اهلل تعالى بو مخالفة 

كاختمؼ في ىذا الباب الذم أمركا بدخكلو سجدان، فقيؿ: ىك باب بيت المقدس، كقيؿ: باب "، تامة
يقكلكف: حطة، أم اهلل حط عنا ذنكبنا في تركنا لمجياد، كنككلنا  إيمياء، كقيؿ: باب أريحا، ككانكا

عنو حتى تينا في التيو، أربعيف سنة، فخالفكا ما أمركا بو مف القكؿ كالفعؿ، كدخمكا يزحفكف عمى 
 .(ٓ)" أستاىيـ، كىـ يقكلكف: حنطة في شعرة

                                                 
 .ٖٓٓ/ُتفسير الكشاؼ، الزمخشرم،  (ُ)
أ.د. مصطفى مسمـ،  رآف،التفسير المكضكعي لسكر الق، ْْٔ/ِانظر: تفسير القرآف العظيـ، ابف كثير،  (ِ)

 .ِٔٓص
 .َُِْ/ٔفي رحاب التفسير، عبد الحميد كشؾ، انظر:  (ّ)
 .ْٖٗ/ٔتفسير القرآف الكريـ، د. عبد اهلل شحاتو، انظر:  (ْ)
 .ْْٕ/ِتفسير ابف كثير، انظر:  (ٓ)
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بو مف الخشكع كلكف بني إسرائيؿ لما دخمكا منتصريف، تنكركا لما أمرىـ اهلل تعالى ]
 .(ُ) [بؿ سخركا بالخشكع كاالستغفار، كاستبدلكا بيما عمبلن ماجنان، كقكالن ىازئان  كالخضكع هلل 

ْؿ " ِقيَل ِلَبِني ِإْسرَاِئيَل: قاؿ:  عف أبي ىريرة، أف النبي  ُُ ْر َف ٍِ ٌْ َٕ ًدا، َوُؿقُفقا ِحىٌَّة  ُِقا افَّضاَب ُشجَّ }اْدُخ

ْؿ{ ـُ  .(ِ) "َفَبدرُلوا َفَدَخُموا َيْزَحُفوَن َعَمى َأْستَاِىِيْم, َوَقاُلوا: َحبرٌة ِفي َشَعَرة[, ٛ٘]البقرة:  َخَىاَيا
ّضِْت ] ُدوا يِف افِضَّ ًْ ْؿ اَل َت َْا َُلُ ِْ ظ السبت، كالتزاـ ما حـر اهلل ، أكصاىـ اهلل تعالى بحف {376}الـسلء:[ َوُؿ

ُدوا] تعالى عمييـ، فقاؿ ليـ: عمى لساف داكد  ًْ ّضِْت  اَل َت ا حدكد اهلل تعالى أم ال تتجاكزك  [يِف افِضَّ
 فيو بالعمؿ الدنيكم، فخالفكا كاحتالكا بحيميـ المعركفة باصطياد الحيتاف فيو.

كأخذ اهلل تعالى منيـ ميثاقان غميظان، أم عيدان مؤكدان شديدان عمى األخذ بالتكراة، بجد كقكة، 
فخالفكا كعصكا، كتحايمكا عمى ارتكاب ما  كمحمد  كالعمؿ بيا، كعدـ كتماف البشارة بعيسى 

ْؿ ِحٔتَاَُّنُْؿ يَ ] حـر اهلل  ِٓ ْٖتِٔ ّْضِت إِْذ َت ُدوَن يِف افِضَّ ًْ َة افّضَْحِر إِْذ َي َْٕت َحاِِضَ ا ـَ ْرَيِة افَّتِل  ََ ـِ اف ْؿ َظ َُْٖلُ ْقَم َواْش

ّضْ  َٕ َذفَِؽ  ـَ ْؿ  ِٓ ْٖتِٔ ًظا َوَيْقَم اَل َيِْضّضُِتقَن اَل َت ْؿ ُِشَّ ِٓ َُقنَ َشّْضتِ ُِض ٍْ ُٕقا َي ا ـَ  .(ّ) {385:}األطراف[  ُِقُهْؿ بَِِل 

ىذه طبيعة الييكد، إنيـ بمجرد ذىاب الخكؼ عنيـ، كغياب القير ليـ، تممصكا مف الميثاؽ 
الغميظ فنقضكه، ككفركا بآيات اهلل تعالى كقتمكا األنبياء، كتحججكا فقالكا: إف قمكبنا غمؼ، ال تقبؿ 

 عمى رسكلو  ، كفعمكا كؿ األفاعيؿ األخرل، التي يقصيا اهلل مكعظة، كال يصؿ إلييا قكؿ
 .(ْ)كعمى المؤمنيف ليعرفكا كيؼ يكاجيكف الييكد، كليأخذكا حذرىـ، فبل يقعكا بمثؿ ما كقعكا فيو 

ْرِ َحؼٍّ وَ ] ٌَ َٔاَء بِ ّضِ ْٕ ُؿ األَ ِٓ
ِرِهْؿ بَِآَياِت اهللِ َوَؿتِِْ ٍْ ـُ ْؿ َو ُٓ ْؿ ِمَٔثاَؿ ِٓ ِو َْ َٕ ٌِْػ َبْؾ َضَّضَع اهللُ َؾّضَِِل  ُِقُبَْا ُؽ ْؿ ُؿ َؿْقُِلِ

ِمُْقَن إاِلَّ َؿًَِِٔل  ْٗ ِرِهْؿ َؾََل ُي ٍْ ُُ ا بِ َٓ ْٔ َِ ًٕا َظئًِِل  * َظ َتا ْؿ َظَذ َمْرَيَؿ ُُبْ
ِرِهْؿ َوَؿْقُِلِ ٍْ ُُ ، إخبار {378-377:}الـسلء[ َوبِ

يثاؽ الغميظ الذم رفع الطكر عف أشياء كاقعكىا، كىي الضد، مما أمركا بو كذلؾ أف الم مف اهلل 
ككفر بو ككفركا   استخفاؼ بأمر اهلل إال ىك عنو فما ضكه، ككقعكا فيما أخبر اهلل مف أجمو نق

بآيات اهلل تعالى أم حججو كبراىينو، المعجزات التي شاىدكىا عمى يد األنبياء عمييـ السبلـ حتى 
يى عمييما السبلـ، كغير ذلؾ مف الجرائـ انتيكا إلى أعظـ حرمة، كىي قتؿ األنبياء، كزكريا كيح

ٍذؼ  الكبيرة، التي كؿ كاحد منيا كفر، ففي الكبلـ مقدر، كالجار كالمجركر متعمؽ بمقدر؛ إذ حى

                                                 
 .ٖٓٗ-ْٖٗ/ٔتفسير القرآف الكريـ، د. عبد اهلل شحاتو،  (ُ)
ُُوُلوا ِحطٌَّة[صحيح البخارم، باب  (ِ) (، َُّٓكتاب التفسير، ح ) ح مسمـ،، كصحئَ/ٔ(، ُْْٔ، ح )]َو

ْ/ُِِّ. 
 .ٕ/ٔ( انظر: الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي، ّ)
 .ٖٔٓ/ٔانظر: في ظبلؿ القرآف، سيد قطب،  (ْ)
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جكاب ىذا الكبلـ بميغ متركؾ مع ذىف السامع، تقديره: لعناىـ كأذلمناىـ، كحتمان عمى المؤمنيف منيـ 
 .(ُ)الخمكد في جينـ 

قتميـ األنبياء في عدد مف اآليات، كأشار إلى أف الدافع  كقد ذكر ": (ِ)يقكؿ القرطبي 
ُتْؿ ]يقكؿ تعالى:  لذلؾ، ىك كفرىـ كعبكديتيـ ألىكائيـ َزْ ُْ ُؿ اْشتَ ُُ ُِض ٍُ ْٕ ْؿ َرُشقٌل بَِِل اَل ََتَْقى َأ ـُ َِل َجاَء َِّ ُُ َأَؾ

ُِقنَ  تُ َْ ا َت ًَ ْبُتْؿ َوَؾِري ذَّ ـَ ا  ًَ ِري ٍَ ٌِْػ ] ، كقكليـ {9:}البؼرة:[ َؾ ُِقُبَْا ُؽ ة فبل نفقو ما أم في غطاء، مغمف[ ُؿ
ـْ ]تقكؿ، كال يصؿ إلييا شيء مما تدعك إليو،  ِْٔف َويِف َآَذإَِْا َوْؿٌر َوِم ا إَِف َٕ َّا َتْدُظق ُِقُبَْا يِف َأـٍَِّْة ِِم َوَؿاُفقا ُؿ

ُِقنَ  َْا َظاِم َّٕ ْؾ إِ َّ َِْْٔؽ ِحَجاٌب َؾاْظ َِْْْٔا َوَب ؾت:[ َب كغرضيـ بيذا درء حجة الرسؿ، أك تيئيس ، {7}فصِّ
مف إيمانيـ، كاستجابتيـ، أك االستيزاء بتكجيو الدعكة إلييـ، كالتبجح بالتكذيب، كعدـ  الرسكؿ 

 .(ّ)"االصغاء، كربما كاف غرضيـ كؿ ما ذكر
ٌِْػ ]كينقطع السياؽ عند قكليـ  ُِقُبَْا ُؽ َٓ ]، ليكذبيـ كيرد عمييـ [ُؿ ْٔ َِ ِرِهْؿ َبْؾ َضَّضَع اهللُ َظ ٍْ ُُ ا بِ

ِمُْقَن إاِلَّ َؿًَِِٔل  ْٗ ة بطبعيا، إنما كفرىـ جر عمييـ أف يطبع عمى قمكبيـ، فإذا ، فيي ليست مغمف[ َؾََل ُي
ىي صمدة جامدة، مختكـ عمييا، فبل يدخميا الحؽ، كال تستشعر نداكة اإليماف، كال تتذكؽ حبلكتو، 

 .(ْ)كأسد بف عبيد اهلل، كغيرىـ فبل يقع منيـ إال قميبلن فيـ عبد اهلل بف سبلـ، 
مف الذلة سباب التي استحقكا عمييا كبعد ىذا االستدراؾ كالتعقيب يعكد السياؽ إلى تعداد األ

ِرِهْؿ ]كالمسكنة، كتحريـ الطيبات عمييـ في الدنيا، كمف إعداد النار كتييئتيا ليـ في اآلخرة،  ٍْ ُُ َوبِ

ا ظَ  ًٕ َتا ْؿ َظَذ َمْرَيَؿ ُُبْ
، قاؿ ابف عباس: إنيـ رمكىا بالزنا، ككذلؾ قاؿ غير  {378}الـسلء:[ ئًِِل َوَؿْقُِلِ

 كاحد مف التابعيف.

كظاىر اآلية: أنيـ رمكىا كابنيا بالعظائـ، فجعمكىا زانية، كقد حممت بكلدىا مف ذلؾ، كزاد 
مف  بعضيـ: كىي حائض، مع أنيـ عاينكا المعجزات التي تدؿ عمى طيرىا، كعمى نبكة عيسى 

 .(ٓ)مو لمناس في الميد كغير ذلؾ كبل

                                                 
 .ُِّ/ِالمحرر الكجيز، ابف عطية، انظر:  (ُ)
القرطبي، قاؿ  القرطبي: ىك محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارم الخزرجي، المالكي، أبك عبد اهلل (ِ)

الذىبي عنو: إماـ متفنف متبحر في العمـ، لو تصانيؼ مفيدة تدؿ عمى إمامتو ككثرة اطبلعو ككفكر فضمو، 
مات بمنية بني خصيب مف الصعيد األدنى، كىي المعركفة اليـك بمدينة المنيا في مصر جنكب القاىرة، سنة 

 .ِْٔىػ، انظر: طبقات المفسريف لؤلدنو كم، ص ُٕٔ
 .ٖ/ٔلقرطبي، جامع ألحكاـ القرآف، اال (ّ)
 .ٖٔٓ/ٔفي ظبلؿ القرآف، سيد قطب،  (ْ)
 .ْْٖ/ِالقرآف العظيـ، ابف كثير،  تفسير (ٓ)
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ا ]كقذفيا )بالبيتاف( كىك أعظـ الكذب كالمراد بو )الزنا( قاؿ تعالى:  َٓ ََٖتْت بِِف َؿْقَم           َؾ

ا ْٔئًا َؾِريًّ ْد ِجئِْت َص ََ ُف َؿاُفقا َيا َمْرَيُؿ َف ُِ
ِّ
ـَ *  ََتْ اَن َأُبقِك اْمَرَأ َشْقٍء َوَما  ـَ ًّٔاَيا ُأْخَت َهاُروَن َما 

ٌِ ِؽ َب َْٕت ُأمُّ [ ا

 .(ُ) {:4-49}مريم:

 -:مف خبلؿ السكرة  كىذا كاف دافعان لي أف أتحدث عف صفات الييكد

 صفات الييود:
 اشتير أىؿ الكتاب بالتزييؼ كالتحريؼ لكتبيـ المنزلة مف عند اهلل  التحريف والتزييف: -ُ

كبأكصافو، ككاف  شر بالنبي عمييـ، فقد حرفكا كتبيـ مف خبلؿ تزييؼ الحقائؽ التي كانت تب
تحريؼ الييكد لكتبيـ أنيـ كانكا يضيفكف أقكاليـ مف المنكرات حسب ما يناسب أىكائيـ، 

بما عندىـ مف أباطيؿ، ككذلؾ تبديؿ النصكص مف أماكنيا،  كيخمطكف كبلـ مكسى 
يست كيزعمكف أنيـ يريدكف اإلصبلح في عمميـ، كالذم بقي في أيدييـ، ىك بعض التكراة، كل

فِ ]، قاؿ تعالى: (ِ)التكراة كما أنزلت عمييـ  ًِ ـْ َمَقاِض َِِؿ َظ َُ ُؾقَن اف ـَ َهاُدوا ُُيَرِّ ـَ افَِّذي [ ِم

 . {68}الـسلء:
لقد اشتير الييكد باستمرارىـ لنقض العيكد كالمكاثيؽ عمى مر  نقض العيود والمواثيق: -ِ

يأخذ عمييـ المكاثيؽ إال   العصكر، كتميزكا بيذه الصفة دكف غيرىـ مف األمـ، ككاف اهلل
ِرِهْؿ بَِآَياِت اهللِ  ]أنيـ كانكا في كؿ مرة ينقضكىا، قاؿ تعالى:  ٍْ ـُ ْؿ َو ُٓ ْؿ ِمَٔثاَؿ ِٓ ِو َْ َٕ          َؾّضَِِل 

ِرِهْؿ ؾَ  ٍْ ُُ ا بِ َٓ ْٔ َِ ٌػ َبْؾ َضَّضَع اهللُ َظ ِْ ُِقُبَْا ُؽ ْؿ ُؿ ْرِ َحؼٍّ َوَؿْقُِلِ ٌَ َٔاَء بِ ّضِ ْٕ ُؿ األَ ِٓ
ِمُْقَن إاِلَّ َؿًَِِٔل َوَؿْتِِ ْٗ [ ََل ُي

{377:}الـسلء
(ّ). 

ِمُْقَن بِاِْلّضِْت ]قاؿ تعالى:  إيمانيم بالجبت والطاغوت: -ّ ْٗ ـَ افَُِتاِب ُي َِٕهّٔضًا ِم ـَ ُأوُتقا  َأََلْ َتَر إَِػ افَِّذي

ـَ َآَمُْ  ـَ افَِّذي اَلِء َأْهَدى ِم ُٗ ُروا َه ٍَ ـَ ـَ  ِذي َِّ
قُفقَن فِ َُ  . {73}الـسلء:[ قا َشّضًَِٔل َوافىَّاُؽقِت َوَي

ُْٖمُروَن ]البخؿ ككتمانيـ ما جاءىـ مف عند اهلل مف العمـ كالماؿ: قاؿ تعالى:  -ْ ُِقَن َوَي ـَ َيّضَْخ افَِّذي

ًْٔا ِٓ ـَ َظَذاًبا ُم اؾِِري َُ ِْ
ا فِ َٕ ـْ َؾْوِِِف َوَأْظَتْد قَن َما َآَتاُهُؿ اهللُ ِم ُّ ُت ُْ  . {59}الـسلء:[ افَّْاَس بِافُّضْخِؾ َوَي

فالكذب  مف الجرائـ التي اقترفكىا أنيـ كانكا دائمان يكذبكف عمى اهلل  الكذب عمى اهلل: -ٓ
َأََلْ ]مبلصؽ كمبلـز ليـ، فحياتيـ قائمة عمى الكذب، فتارة يزككف أنفسيـ كيطيركنيا بالكذب، 

                                                 
 .َُّْ/ٔفي رحاب التفسير، عبد الحميد كشؾ،  (ُ)
د ، كفي رحاب التفسير، عبد الحميَٖٓ-َْٖ/ّانظر: التفسير القرآني لمقرآف، د. عبد الكريـ يكنس الخطيب،  (ِ)

 .ِّٗ/ٓكشؾ، 
 .ُُ-َُانظر: الييكد أعداء اهلل كقتمة األنبياء، الندكة العالمية لمشباب اإلسبلمي، ص (ّ)
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ـْ َيَناُء َواَل  ل َم ِـّ ْؿ َبِؾ اهللُ ُيَز ُٓ َِض ٍُ ْٕ قَن َأ ُـّ ـَ ُيَز قَن َؾتًَِٔل َتَر إَِػ افَِّذي ُّ َِ وَن َظَذ اهللِ *   ُييْ َسُ ٍْ َْٔػ َي ـَ ُيْر  ْٕ ا

ك بِِف إِْثًِل ُمّضًِْٔا ٍَ ـَ ِذَب َو َُ ـُ َأْبَْاُء اهللِ َوَأِحّضَّاُؤهُ ]، كتارة يقكلكف  {74-;6}الـسلء:[ اف ْح ،  {:3}ادلئدة:[ َٕ
ـُ ]كتارة يقكلكف أف عزيره ابف اهلل  قُد ُظَزْيٌر اْب ُٓ َٔ  .(ُ)  {54}التوبة:[ اهللِ َوَؿاَفِت اف

فقد بمغ العصياف عند الييكد ما لـ يبمغ عند أحد مف البشر، فقد حاكلكا  النصب واالحتيال: -ٔ
أف يجعؿ ليـ يكـ يرتاحكف  ، حيث إف الييكد طمبكا مف اهلل النصب كاالحتياؿ عمى اهلل 
، ككانت يكـ السبت راحتيـ، كقد حـر عمييـ العمؿ  فيو مف العمؿ، فجعؿ اهلل  في ىذا اليـك

أف يختبرىـ، فجعؿ السمؾ يظير بكثرة يـك السبت كيختفي  صنعتيـ صيد السمؾ، كأراد اهلل 
باقي األياـ، كلكف أصحاب نقض العيكد كاالحتياؿ لـ يفمحكا كلـ يصبركا في ىذا االختبار، 

لييا، فيأتي يـك فحفر أحدىـ حفرة قبؿ يكـ السبت بيكـ كجعؿ إلييا قناة يمر الماء مف البحر إ
األحد فيجد الحفرة قد امتؤلت بالسمؾ، كقد اتبع ىذه الطريقة فئة كبيرة مف الييكد، كجاءت فئة 

الفئة الطاغية بأف  أخرل تنياىـ عف صنيعيـ، كلكنيـ لـ يمتفتكا إلى نصيحتيـ، فعاقب اهلل 
ـ عمييـ أف يكقدكا جعميـ قردةن كخنازير، كظمت ىذه العادة الخبيثة فييـ إلى اليكـ، كقد حر 

النار، ككاف مف احتياليـ أف صنعكا في أفراف الغاز جزءان يشتعؿ بالكيرباء، فيكقدكنو قبؿ يـك 
نارة المصابيح يكـ سبتيـ،  السبت كيبقى مكقدان حتى يكـ األحد، ككذلؾ حـر عمييـ اإلضاءة كا 

ا يكـ السبت، ككانكا يجعمكف المساجيف يكقدكف ليـ مصابيحيـ، كيتكرعكف ىـ عف إضاءتي
 .(ِ) بزعميـ الباطؿ تقربان إلى اهلل 

إف الجبف كالخكؼ مف طبائع الييكد، قد استحكـ قمكبيـ ككيانيـ، كتمبَّسيـ كلـ  الجبن والخوف: -ٕ
ُْؿ ]ينتزع عنيـ، بسبب حبيـ المفرط لمدنيا، ككراىيتيـ الشديدة لممكت قاؿ تعالى:  َوَفَتِجَدَّنَّ

ـَ َأْحَرَص افَّْاِس َظَذ َحَٔ  َزْحِزِحِف ِم ُّ ُر َأفَْػ َشٍَْة َوَما ُهَق بِ َّّ ًَ قا َيَقدُّ َأَحُدُهْؿ فَْق ُي ـُ ـَ َأِْشَ ـَ افَِّذي اٍة َوِم

ُِقنَ  َّ ًْ َر َواهللُ َبِهٌر بَِِل َي َّّ ًَ َذاِب َأْن ُي ًَ ، لقد تمنكا طكؿ البقاء في الدنيا، كفضمكا  {8;}البؼرة:[ اف
كاإلىانة عمى المكت، فحب الدنيا أنساىـ العزة كالكرامة العناء كالشقاء، كالذؿ كالعبكدية 

كالنخكة، كقد عرؼ الييكد بيذه الصفة كلـ يذكر التاريخ كلك مرة عف شجاعة كجرأة لمييكد في 
ا ]، (ّ)المعارؾ كالمكاجيات، بؿ يقاتمكف كىـ مستخفكف في القبلع كالحصكف  ًً ْؿ ََجِٔ ُُ َٕ ق ُِ

اتِ ََ اَل ُي

ـْ َوَراِء ُجُدرٍ إاِلَّ يِف ُؿًرى حُمَ  ٍَْة َأْو ِم ، كمف شدة جبنيـ كخكفيـ فقد امتنعكا عف  {36}احلرش:[ هَّ
دخكؿ القرية كمياجمة الجباريف، فيـ يريدكف أف يدخمكا القرية كىي خالية مف سكانيا، كقد 

                                                 
 .َُِ/َُانظر: مفاتيح الغيب، لمرازم،  (ُ)
 .ُِانظر: معالـ في الطريؽ إلى تحرير فمسطيف، الدكتكر إبراىيـ المقادمة، ص (ِ)
 .ُِٓ-ُِْص غا،انظر: الييكد فتنة التاريخ، ماىر أحمد آ (ّ)
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 أكدكا بعدـ دخكليا كذلؾ تحقيقان لخكفيـ كجبنيـ،
، كمف جبف كخكؼ الييكد في كقتنا (ُ)

يـ ال يستطيعكف أف يكاجيكا المقاكمة في قطاع غزة، أك أف يقتحمكىا، رغـ صغر الحاضر، أن
حجـ قطاع غزة مع قكة عتادىـ كأسمحتيـ كقنابميـ، كرغـ كثرة عتادىـ ال يقاتمكف أىؿ غزة إال 

ا ]عف بعد كىـ محصنيف في الدبابات كالطائرات، كما جاء في قكلو تعالى:  ًً ْؿ ََجِٔ ُُ َٕ ُِق
اتِ ََ اَل ُي

ـْ َوَراِء ُجُدرٍ إاِلَّ  ٍَْة َأْو ِم كالجبف لمييكد، كتبقى غزة  ، كيبقى الخزم كالذؿ {36}احلرش:[  يِف ُؿًرى حُمَهَّ
 شامخة بقكة إيمانيا كبعزتيا ككرامتيا.

كمف حبيـ لمدنيا فيـ يعشقكف الماؿ كيقدسكنو كىذه ميزة خاصة تميزكا  اإلفراط في حب المال: -ٖ
ىك غايتيـ كحياتيـ، فبل يستطيعكف العيش بدكنو، فمـ يتقدمكا بيا عف باقي األمـ، فالماؿ 

خطكة إال بالماؿ، لتحقيؽ أىدافيـ كمخططاتيـ، كال ييميـ الطريقة التي يجمعكا فييا الماؿ، 
ِذِب  شِل ظقن]، قاؿ تعالى: (ِ)حتى لك بالحراـ؛ ألنيـ يتعاممكف بالربا في جمعيـ لمماؿ  َُ ِْ فِ

ْحِت ؾَ  اُفقَن فِِِضُّ َـّ ًْٔئا َوإِْن َأ وَك َص ـْ َيُُضُّ َِ ْؿ َؾ ُٓ ِرْض َظْْ ًْ ْؿ َوإِْن ُت ُٓ ْؿ َأْو َأْظِرْض َظْْ ُٓ َْْٔ ْؿ َب ُُ ِْ٘ن َجاُءوَك َؾاْح

ِِضىِغَ  َْ ِْضِط إِنَّ اهللَ ُُيِبُّ اُد
َِ ْؿ بِاف ُٓ َْْٔ ْؿ َب ُُ َت َؾاْح ّْ َُ  . {64}ادلئدة:[ َح

يـ المقيت الباطؿ، كمراكغتيـ في كثرة كمف صفاتيـ الرخيصة كثرة جدال الجدال وكثرة السؤال: -ٗ
أف يذبحكا بقرة، فأكثركا جداليـ كسؤاليـ  المساءلة كاإللحاح، كقد بيف ذلؾ عندما أمرىـ اهلل 

ْؿ َأْن ]في صفات البقرة، قاؿ تعالى:  كمراجعتيـ لمكسى  ـُ ُْٖمُر ْقِمِف إِنَّ اهللَ َي ََ
َوإِْذ َؿاَل ُمقَشك فِ

َرًة َؿافُ  ََ ـَ اَْلاِهِِغَ َتْذَبُحقا َب قَن ِم ـُ ا ُهُزًوا َؿاَل َأُظقُذ بِاهللِ َأْن َأ َٕ ْ َفَْا َما  * قا َأَتتَِّخُذ َؿاُفقا اْدُع َفَْا َربََّؽ ُيَّضغِّ

َمُرونَ  ْٗ ُِقا َما ُت ًَ ٌر َظَقاٌن َبْغَ َذفَِؽ َؾاْؾ ُْ َرٌة اَل َؾاِرٌض َواَل بِ ََ َا َب قُل إَِّنَّ َُ ُف َي َّٕ  . {93-89:لبؼرة}ا[ ...ِهَل َؿاَل إِ
ـَ ]قاؿ تعالى:  قسوة القمب: -َُ احِلَجاَرِة َأْو َأَصدُّ َؿِْضَقًة َوإِنَّ ِم ـَ َل  ِٓ ِد َذفَِؽ َؾ ًْ ـْ َب ْؿ ِم ُُ قُب ُِ ُثؿَّ َؿَِضْت ُؿ

َْٔخُرُج ِمُْْف ادَاُء َوإِنَّ مِ  ُؼ َؾ ََّ ا َدَا َينَّ َٓ ُر ِمُْْف األََّْنَاُر َوإِنَّ ِمْْ جَّ ٍَ َِٔة اهللِ َوَما اهللُ احِلَجاَرِة َدَا َيَت ـْ َخْن ا َدَا َُّيّْضُِط ِم َٓ ْْ

ُِقنَ  َّ ًْ اؾٍِؾ َظِلَّ َت ٌَ عمى قمكبيـ مف شدة كفرىـ كعصيانيـ،  ، فقد طبع اهلل  {96}البؼرة:[ بِ
كفي حاؿ خمك قمكبيـ مف اإليماف فإف القسكة تسكف في قمكبيـ الجاحدة الكافرة، كقد خرجت 

مكبيـ، كحمت القسكة مكانيا؛ ألنيـ يبحثكف عف الحياة الدنيا، الطاعة كالرحمة كالرأفة مف ق
فيأكمكف أمكاؿ اليتامى كالضعفاء ظممان، كيحصمكف عمى ممذاتيـ كمتعتيـ بالقكة كالسطك 

، كمف شدة (ّ)كالظمـ كالطغياف، كليذا خرجت الرحمة مف قمكبيـ كأبدلت القسكة مكانيا 

                                                 
 .ُّٔ/ٔانظر: التحرير كالتنكير، ابف عاشكر،  (ُ)
 .ُْٔانظر: الييكد فتنة التاريخ، ماىر أحمد آغا، ص (ِ)
 .َِْ/ُ( انظر: تفسير الشعراكم، ّ)
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ُتْؿ ]قسكتيـ أيضان، تكذيبيـ كقتميـ أنبيائيـ  َزْ ُْ ُؿ اْشَت ُُ ُِض ٍُ ْٕ ْؿ َرُشقٌل بَِِل اَل ََتَْقى َأ ـُ َِل َجاَء َِّ ُُ َأَؾ

ُِقنَ  تُ َْ ا َت ًَ ْبُتْؿ َوَؾِري ذَّ ـَ ا  ًَ ِري ٍَ  . {9:}البؼرة:[ َؾ

كالذم يظير لنا أف القرآف ذكر صفات ييكد الخبيثة، كأنيـ ينطمقكف في تحركاتيـ 
ـ عندما رأكا المسمميف ميتديف بما جاء في القرآف كتكجياتيـ مف حقدىـ، فالحقد كالغيظ مؤل قمكبي

الكريـ؛ ألنيـ ال يحبكف الخير لممسمميف ككانكا يزعمكف بأف النبكة ليـ كظيكر النبي مف نسميـ، 
كعندما ظيرت النبكة مف العرب، فالحسد حرؽ قمكبيـ غيظان ككرىان لممسمميف؛ كلذلؾ ال يتمنكف ليـ 

ـْ  َما َيَقدُّ ]الخير، فقاؿ تعالى:  ـْ َخْرٍ ِم ْؿ ِم ُُ ْٔ َِ َل َظ ـَِغ َأْن ُيَْزَّ ـْ َأْهِؾ افُِتَاِب َواَل اُدْؼِ ُروا ِم ٍَ ـَ ـَ  افَِّذي

ئِؿِ  ًَ ْوِؾ اف ٍَ ـْ َيَناُء َواهللُ ُذو اف تِِف َم ْؿ َواهللُ ََيْتَصُّ بَِرْْحَ ُُ  .(ُ)  {347}البؼرة:[ َربِّ

يبذلكف كؿ الجيد كالتدابير مف أجؿ  كمف حسدىـ كحقدىـ عمى اإلسبلـ كالمسمميف، فإنيـ
ضعافيـ كتشكيكيـ في عقيدتيـ كردىـ عف دينيـ إلى الكفر، فقاؿ  زعزعة صفكؼ المسمميف كا 

ْؿ مِ ]تعالى:  ِٓ ِِض ٍُ ْٕ ـْ ِظِْْد َأ اًرا َحَِضًدا ِم ٍَّ ـُ ْؿ  ُُ
ِد إِيَِلِٕ ًْ ـْ َب ْؿ ِم ُُ َٕ و ـْ َأْهِؾ افَُِتاِب فَْق َيُردُّ ثٌِر ِم ـَ ًْدِ َودَّ  َما  ـْ َب

ٍء َؿِديرٌ  ؾِّ َشْ ـُ ِِتَ اهللُ بَِْٖمِرِه إِنَّ اهللَ َظَذ 
ْٖ ُحقا َحتَّك َي ٍَ قا َواْص ٍُ ُؿ احَلؼُّ َؾاْظ َ َُلُ  .(ِ)  {;34}البؼرة:[ َتَّضغَّ

كيتبيف مف ذلؾ أف عدكاتيـ ىي عداكة عقائدية، ال يرغبكف لؤلمة أف تيتدم بإيمانيا كتعتز 
ضكنيـ كيحاربكنيـ مف أجؿ العقيدة اإليمانية التي اعتز بيا المسمميف، بكتابيا، فإنيـ يعادكنيـ كيبغ

 كما زالكا يتمنكف كيحبكف إضبلؿ المسمميف.

ُرونَ ]قاؿ تعالى:  ًُ ْؿ َوَما َيْن ُٓ َِض ٍُ ْٕ ُِّقَن إاِلَّ َأ ْؿ َوَما ُيِو ُُ َٕ ق ُِّ ـْ َأْهِؾ افُِتَاِب فَْق ُيِو ٌة ِم ٍَ
[ َودَّْت َضائِ

حذر المسمميف منيـ كبيف ليـ  ظير خبث كحقد الييكد فإف اهلل ، كبعدما {;8}آل طؿران:
منع انتشار اإلسبلـ بإشاعة الفتف في  ـمخططاتيـ كمكائدىـ، بأنيـ ما زالكا يحاكلكف قدر استطاعتي

ـُ ]، قاؿ تعالى: (ّ)المجتمع اإلسبلمي؛ حتى يردكىـ عف إيمانيـ  و ْؿ َحتَّك َيُردُّ ُُ َٕ ق ُِ
اتِ ََ ْؿ َواَل َيَزاُفقَن ُي

ْؿ إِِن اْشَتَىاُظقا ُُ ِ ـْ ِديْ  . {439}البؼرة:[ َظ

كخبلصة ذلؾ أف عمى األمة اإلسبلمية أف تستيقظ لما يجرم حكليا، كعمييا أف تقـك 
 باآلتي:

 بغض الييكد كعدـ محبتيـ كمكاالتيـ. -ُ
                                                 

 .َّْ/ُير المنار، محمد رشيد رضا، انظر: تفس (ُ)
 .َُِ/ُانظر: في ظبلؿ القرآف، سيد قطب،  (ِ)
 .ُّٓ/ِ، انظر: تفسير المراغي (ّ)
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 كشؼ مخططات الييكد كفضحيـ أماـ الناس.  -ِ
 ء.عدـ التطبيع مع الييكد كاتخاذىـ كأصدقا  -ّ

 ت المستنبطة من المقطع:اليدايا
 قضايا العقيدة:

 أساس أركاف اإليماف، اإليماف باهلل ربان كمعبكدان، ال إلو سكاه، كاإليماف برسكلو محمد  -ُ
كبالقرآف الذم نزؿ عميو، كيبنى عمى ذلؾ اإليماف بما أخبر بو القرآف، كاإليماف بالمبلئكة، 

 كالكتب، كالرسؿ، كاليـك اآلخر.
بي بعثو اهلل تعالى إلى الناس، فمف رد نبكة كاحد مف األنبياء، فقد رد نبكة يجب اإليماف بكؿ ن -ِ

 .الكؿ، كخاصة نبكة خاتـ األنبياء 
التفريؽ باإليماف بيف اهلل كرسمو كفر، ألف الرسؿ يبمغكف أمر اهلل كشرعو، كعدـ اإليماف بيـ  -ّ

 بكدية لو.تكذيب لشرع اهلل تعالى الذم جاءكا بو، كترؾ لطاعة اهلل تعالى كالع
 .(ُ)تعنت أىؿ الكتاب إزاء الدعكة اإلسبلمية، ككفرىـ بيا عمى عمـ أنيا دعكة حؽ  -ْ

 ما ترشد إليو اآليات:
نما يجادلكف فيو،  -ُ أخبلؽ الييكد كطباعيـ، كعرة صعبة، غريبة، فيـ ال يذعنكف لمحؽ، كا 

مراكغة، كالتعنت، ينحازكف عنو إلى المطالبة بأمكر عمى سبيؿ التعجيز، كاإللحاد كالعناد، كال
إنزاؿ كتاب مكتكب مف السماء دفعة كاحدة إلى فبلف، كفبلف، كيؤيده ما  فقد سألكا النبي 

أف يرييـ اهلل  ، كطمبكا مف مكسى يدعيو كيصدقو فيما يقكؿ، تعنتان، كما أتى بو مكسى 
 .(ِ)تعالى رؤية جيرة عيانان 

 .بياف قبح الييكد كخبثيـ المبلـز ليـ طكاؿ حياتيـ -ِ
نقض الييكد لمعيكد كالمكاثيؽ أصبح طبعان ليـ، ال يفارقيـ أبدان، كلذا كجب عدـ الثقة في  -ّ

 .(ّ)عيكدىـ كمكاثيقيـ 
مف اليد  اتخذكا العجؿ إليان بالرغـ مف األدلة القاطعة التي أيد اهلل تعالى بيا مكسى  -ْ

 . كالعصا، كفمؽ البحر، كغيرىا، التي تدؿ عمى أنو ال معبكد بحؽ إال اهلل
طاعة مكسى  -ٓ برفع  ال يخضع الييكد إال لممادة، لذا ألزميـ اهلل تعالى إطاعة التكراة، كا 

 الجبؿ فكقيـ كأنو ظمة لتخكيفيـ.
                                                 

 .ِّٔ/ِإشراؼ أ.د. مصطفى مسمـ،  المكضكعي لسكر القرآف، التفسيرانظر:  (ُ)
 .ِّ/ٔالتفسير المنير، أ.د. كىبة الزحيمي، انظر:  (ِ)
 .َْٔ/ُكبير، أبك بكر الجزائرم، أيسر التفاسير لكبلـ العمي الانظر:  (ّ)
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إنيـ محتالكف، مخادعكف، ماكركف، فقد أمرىـ اهلل تعالى باحتراـ يكـ السبت كعدـ العمؿ فيو،  -ٔ
يكـ الجمعة، يبقى فييا السمؾ  فاحتالكا عمى صيد السمؾ، بكضع حكاجز عمى سكاحؿ البحار

 .(ُ)اآلتي بالمد البحرم، حينما ينحسر عنو بالجزر 
إنيـ ينقضكف العيكد كيخالفكف المكاثيؽ، فقد أخذ اهلل تعالى عمييـ العيد المؤكد عمى العمؿ  -ٕ

 بالتكراة، ثـ نقضكا الميثاؽ، كخالفكا مقتضى العيد بجرأة نادرة.
مط الركـ الظىممة عمييـ، بأسباب كثيرة منيا: ىي نقض استحقكا غضب اهلل تعالى عمييـ كتس -ٖ

الميثاؽ، كالكفر بآيات اهلل تعالى كعدـ االعتراؼ برسالة عيسى كمحمد عمييما السبلـ كقتؿ 
كتحدم األمر اإلليي بقكليـ: قمكبنا غمؼ، ال ينفذ األنبياء عمييـ السبلـ بغير حؽ كال ذنب، 
كاإلنجيؿ، كقذؼ السيدة مريـ عمييا السبلـ  سى إلييا الخير كاليدل اإلليي ككفرىـ بعي

عيسى بف  بالزنا، كرمييـ ليا "بيكسؼ النجار"، كىك البيتاف العظيـ، كادعاؤىـ قتؿ المسيح 
 .(ِ)مريـ 

                                                 
 بتصرؼ. ِّ/ٔالزحيمي،  .د. كىبة( التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، أُ)
 .ِْ/ٔالمرجع السابؽ، انظر:  (ِ)
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 المقطع الرابع
 وصمبو  ادعاء الييود قتل عيسى بن مريم 

َْا اَدِِضَٔح ِظَِٔضك ابْ ]قاؿ تعالى:  ِْ ا َؿتَ َّٕ ْؿ إِ ـْ ُصّضَِّف َوَؿْقُِلِ
ُّضقُه َوَفُِ َِ ُِقُه َوَما َص ـَ َمْرَيَؿ َرُشقَل اهللِ َوَما َؿَت

ِـّ َوَما َؿتَ  َّضاَع افيَّ ٍؿ إاِلَّ اتِّ ِْ ـْ ِظ ْؿ بِِف ِم ل َصؽٍّ ِمُْْف َما َُلُ
ٍِ قا ؾِِٔف َف ٍُ َِ ـَ اْخَت ْؿ َوإِنَّ افَِّذي ًْٔاَُلُ َِ ُف اهللُ إَِفِْٔف  * ُِقُه َي ًَ َبْؾ َرَؾ

اَن ا ـَ ًٔدا * هللُ َظِزيًزا َحًُِِٔل َو ِٓ ْؿ َص ِٓ ْٔ َِ قُن َظ ُُ َٔاَمِة َي
َِ َـّ بِِف َؿّْضَؾ َمْقتِِف َوَيْقَم اف ِمَْ ْٗ ُٔ ـْ َأْهِؾ افَُِتاِب إاِلَّ َف [ َوإِْن ِم

 .{;37-379:}الـسلء

 أواًل: المناسبة:
عمى  اآليات مرتبطة بما قبميا، حيث إف مكضكعيا أىؿ الكتاب، استأنفت ىذه اآليات الرد

في ذلؾ بتحميؽ أسبلفيـ، بقكلو  (ُ)سؤاؿ الييكد أف ينزؿ عمييـ كتابان مف السماء بعد أف حمقكا 
ـْ َذفَِؽ ]تعالى:  َزَ ِم ـْ ُفقا ُمقَشك َأ

َٖ ْد َش ََ ، فيذه اآليات تبيانان لكفرىـ، كدلت عمى (ِ)  {375}الـسلء:[ َؾ
كالسمككية، لتحذير المؤمنيف منيـ، كالثبات تعنتيـ، كما ذكرت بعضان مف انحرافات الييكد االعتقادية 

 .(ّ)عمى االعتقاد الحؽ، كالسمكؾ القكيـ 

 :ثانيًا: التحميل المغوي
دّْيؽ، كالعرؽ، كالمسيح: الدرىـ األطمس ببل نقش  لقب لعيسى المسيح:   .(ْ)كمعناه الصّْ

 بف مريـ مماذا أخذ:كاختمؼ في المسيح 

الييكد تيكمان عميو ألف معنى المسيح في العبرية، بمعنى  لقبو بو المسيح كاف لقبان لعيسى ]
)المىًمؾ( قصدكا منو التيكـ، فصار لقبان بينيـ، كقمب اهلل تعالى قصدىـ تحقيره، فجعمو تعظيمان لو، 

امرأة أبي ليب: مذمَّمان  ت، قال(ٓ) [اسـ مذمَّـ كنظيره ما كاف يطمؽ بعض المشركيف عمى النبي 
َأاَل َتْعَجُبوَن َكْيَف َيْصِرُف المرُو َعنٍّي َشْتَم ُقَرْيٍش َوَلْعَنُيْم, ): ، فقاؿ النبي عصينا، كأمره أبينا

 .(ٔ) َيْشِتُموَن ُمَذمرًما, َوَيْمَعُنوَن ُمَذمرًما َوَأَنا ُمَحمردٌ 
                                                 

ٍمقان كحماقة: قؿ عقمو، كفىعؿ ًفعؿ الحمقى،  (ُ) ميؽى حي المعجـ الكسيط، إبراىيـ مصطفى، أحمد الزيات، انظر: حى
 .ُٖٗحامد عبد القادر، محمد النجار، مادة حمؽ، باب الحاء، ص

 .ُّ/ٔر، تفسير التحرير كالتنكير، ابف عاشك انظر:  (ِ)
 .ِّٓ/ِإشراؼ أ.د. مصطفى مسمـ،  ي لسكر القرآف،التفسير المكضكعانظر:  (ّ)
 .َّٖ/ُحمد بف فارس، مجمؿ المغة، أانظر:  (ْ)
 .ُٖٓ/ْ(، ّّّٓصحيح البخارم، كتاب المناقب، باب ما جاء في أسماء النبي، ح ) (ٓ)
 .ُٗ/ٔالتحرير كالتنكير، ابف عاشكر،  (ٔ)
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ُ- .  كقيؿ: ألنو مسح األرض، أم ذىب فييا، فمـ يىٍستكف بكفٍّ
 مء، فكأنو سمي مسيحان لذلؾ.كقيؿ: ألنو كاف ال يمسح عاىة إال بر  -ِ
    كقيؿ: ألنو ممسكح بدىف البركة، كانت األنبياء تمسح بو طيب الرائحة، فإذا مسح بو عمـ  -ّ

 أنو نبي.
 كقيؿ: ألنو ممسكح األخمصيف. -ْ
 كقيؿ ألف الجماؿ مسحو، أم أصابو كظير عميو. -ٓ
 كقيؿ: إنما سمي بذلؾ ألنو مسح بالطير مف الذنكب. -ٔ
نو يسيح في األرض، أم يطكفيا، كيدخؿ جميع بمدانيا، إال مكة كقيؿ سمي المسيح، أل -ٕ

 .(ُ)كالمدينة، كبيت المقدس، فالدجاؿ يمسح األرض محنة، كابف مريـ يمسحيا منحة 
ٍمبي عظـ ذك فقار بالظير، كصمبو  وما صمبوه:*  ، كالصي ٍمبي كالصميب الشديد، كبابو ظىريؼى الصي

ْؿ يِف ُجُذوِع افَّْْخؾِ َوأَلُ ]أيضان، شدد لكثرة، قاؿ تعالى:  ُُ َّضَّْ ِِّ مب ، كجم {93}صه:[ َص ميب، صي ع الصَّ
 .(ِ)بضمتيف كأصبلب 

مب مف الجرم، كمف الصييؿ:  الُصمب: عظـ الظير، كجمع أصبلب، كتصمب فبلف: تشدد، كالصُّ
، الشديد، كما أف الصمب، الحسب، ألنو قكة معنكية، ك  مب، ككـر كقد كرد الفعؿ مف ىذا المعنى، صي

ائِِب ]ف الصمب كاألصبلب بمعنى العظـ، الصمب م َ ِِْب َوافسَّ ـْ َبْغِ افهُّ ُرُج ِم ،  {9}الطًّلرق:[ ََيْ
الصمب: صمب الرجؿ، كمف شكؿ اإلنساف المشدكد كاف الصميب كىك الشكؿ الذم يتخذه النصارل 

ُِقُه َوَما ]شعاران، كمف الصمب كالتصميب في تمؾ العقكبة كرد صمبكه  ُّضقهُ َوَما َؿَت َِ  {379}الـسلء:[ َص
(ّ). 

أف الصمب ىك أف يكثؽ المعد لمقتؿ عمى خشبة بحيث ال يستطيع ] والمشيور في االستعمال:
صمب، ثـ طعف  التحرؾ، ثـ يطعف بالرمح، أك يرمى بسيـ، ككذلؾ كانكا يزعمكف أف عيسى 

 .(ْ) [برمح في قمبو

،  لفي شك منو:*   .(ٓ)مف سبيؿ  بأنو عيسى أم لفي تردد كحيرة، كليس إلى الجـز

                                                 
 بتصرؼ. ٖٗ/ْتفسير القرطبي،  (ُ)
 .ُٕٕ/ُبف عبد القادر الرازم،  دمختار الصحاح، زيف الديف أبك عبد اهلل محمانظر:  (ِ)
 بتصرؼ. ُْٓ-َْٓ حرؼ الصاد، الجمؿ،  ( مخطكطةّ)
 .َِ/ٔالتحرير كالتنكير، ابف عاشكر،  (ْ)
 .ٖٖٗ/ٓتفسير القرآف الكريـ، د. عبد اهلل شحاتو، انظر:  (ٓ)
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العمـ كزكاؿ الشؾ، يقاؿ منو: يىًقنتي األمر، مف باب طىرب، كأيقنت كاستيقنت كتيقنت،  اليقين:* 
 .(ُ)ركا عف الظف باليقيف، كعف اليقيف بالظف عنى، كأنا عمى يقيف منو، كربما عبكمو بم

 ثالثًا: اإلعراب:
َْا ]قكلو تعالى:  ِْ ا َؿتَ َّٕ ْؿ إِ ـْ ُصّضَِّف َوَؿْقُِلِ

ُّضقُه َوفَُِ َِ ُِقُه َوَما َص ـَ َمْرَيَؿ َرُشقَل اهللِ َوَما َؿتَ اَدِِضَٔح ِظَِٔضك اْب

ِـّ َوَما َؿتَ  َّضاَع افيَّ ٍؿ إاِلَّ اتِّ ِْ ـْ ِظ ْؿ بِِف ِم ل َصؽٍّ ِمُْْف َما َُلُ
ٍِ قا ؾِِٔف َف ٍُ َِ ـَ اْختَ ْؿ َوإِنَّ افَِّذي ًْٔاَُلُ َِ  . {379}الـسلء:[ ُِقُه َي

 راب:اإلع
 منصكبة عمى قكليف: [َرُشقَل اهللِ]كممة 

 أنيا بدؿ. األول:

 .(ِ)أنيا عمى االختصاص  الثاني:
 معاني اإلعراب:

 :أف الييكد قالكا: إنا قتمنا المسيح عيسى بف مريـ رسكؿ اهلل، فتككف كممة     المعنى األول
ف الرسالة، إنما جاء تيكمان مف كبلميـ المحكى، أك المقكؿ، فًذٍكريىـ لو بعنكا [َرُشقَل اهللِ]

ََّٕؽ ] ، كىكذا قكؿ المشركيف لمنبي (ّ) كاستيزاء بو  ُر إِ ـْ ِْٔف افذِّ َِ َل َظ ُٕزِّ َا افَِّذي  َوَؿاُفقا َيا َأُّيُّ

َك َما ]:  ، كقكؿ أىؿ مديف لشعيب  {8}احلجر:[ َدَْجُْقنٌ  ْسُ َٕ ُمُرَك َأْن 
ُْٔب َأَصََلُتَؽ َتْٖ ًَ َؿاُفقا َيا ُص

 ًْ ِصُٔد َي َْٕت احَلُِِٔؿ افرَّ ََّٕؽ أَلَ َناُء إِ َٕ َؾ يِف َأْمَقافَِْا َما  ًَ ٍْ َٕ ا َأْو َأْن  َٕ ، كعمى ىذا المعنى،  {9:}هود:[ ُّضُد َآَباُؤ
بدؿ مف المسيح فيـ قد استيزءكا بككف المسيح رسكؿ اهلل، كأف رسكؿ  [َرُشقَل اهللِ ]فإف كممة 

 .اهلل ىك المسيح 
 :ييكد قالكا: إنا قتمنا المسيح عيسى بف مريـ، كانتيى قكليـ ىنا كيككف أف ال المعنى الثاني

، فيككف النصب عمى المدح، (ْ) مف باب الثناء عمى عيسى  مف كبلـ اهلل  [َرُشقَل اهللِ ]
 كتقدير الكبلـ: كقكليـ إنا قتمنا المسيح عيسى بف مريـ، أعني كأمدح رسكؿ اهلل.

 

                                                 
 .ّْٗ/ُالرازم،  بف أبي بكر بف عبد القادر ح، زيف الديف أبك عبد اهللمختار الصحاا انظر: (ُ)
 .ِْٕ/ُظر: إعراب القرآف، النحاس، ان (ِ)
 .َِ/ٔ، كتفسير التحرير كالتنكير، ابف عاشكر، ُٓ/ٔانظر: ركح المعاني، األلكسي،  (ّ)
 .َِ/ٔانظر: تفسير التحرير كالتنكير، ابف عاشكر،  (ْ)
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 رابعًا: البالغة:
ـَ ] بالرسالة عمى سبيؿ التيكـ كاالستيزاء  عيسى  الييكد  كصؼ[ َمْرَيَؿ َرُشقَل اهللِ  ِظَِٔضك اْب

 .(ُ)كالسخرية ألنيـ ال يؤمنكف برسالتو 
 خامسًا: التفسير اإلجمالي:

ّضُ ]كقكليـ:  َِ ُِقُه َوَما َص ـَ َمْرَيَؿ َرُشقَل اهللِ َوَما َؿَت َْا اَدِِضَٔح ِظَِٔضك اْب ِْ ا َؿَت َّٕ ْؿ إِ
ْؿ َوَؿْقُِلِ ـْ ُصّضَِّف َُلُ

قُه َوَفُِ

ُِقُه  ِـّ َوَما َؿَت ّضَاَع افيَّ ٍؿ إاِلَّ اتِّ ِْ ـْ ِظ ْؿ بِِف ِم ل َصؽٍّ ِمُْْف َما َُلُ
ٍِ قا ؾِِٔف َف ٍُ َِ ـَ اْختَ ًْٔاَوإِنَّ افَِّذي َِ  . {379}الـسلء:[ َي

ظيار الباطؿ، عتكان كا ستكباران، لعف اهلل تعالى الييكد بسبب سترىـ الحؽ عنادان كمكابرة، كا 
عف مطمؽ الكدكرات البشرية حيث رمكىا بالزنا مع كماؿ  ةكقكليـ رميان كافتراء عمى مريـ المنزى

 .(ِ)عصمتيا كعفتيا كطيارتيا، عف مطمؽ الجرائـ كاآلثاـ 
قاؿ الييكد عمى سبيؿ التبجح كالتفاخر: إنا قتمنا عيسى بف مريـ، كنسبكه إلى أمو تيكمان ]

ككممة )رسكؿ اهلل( إف كانت مف ركؼ مف رأييـ فييا إلى يكمنا ىذا، بما ىك معبو، كغمزان لو كألمو، 
 قكؿ الييكد، فيي مف باب التيكـ بدعكاه أنو رسكؿ اهلل، كما قاؿ المشرككف في حؽ رسكلنا 

ََّٕؽ َدَْجُْقنٌ ] ُر إِ ـْ ِْٔف افذِّ َِ َل َظ زِّ ُٕ َا افَِّذي  كلكف: إنا قتمنا المسيح الذم ، فكأنيـ يق {8}احلجر:[ َوَؿاُفقا َيا َأُّيُّ
يزعـ أنو رسكؿ اهلل، كلك كاف كذلؾ لما استطعنا قتمو، كأما إف كانت مف قكؿ اهلل تعالى كليست مف 

 .(ّ) [كرفع منزلتو قكليـ فيي استئناؼ مف اهلل تعالى أريد بو مدح عيسى 

مف  يقكؿ محمد سيد طنطاكم: "كال شؾ أف ما صدر مف الييكد في حؽ عيسى 
اكلة قتمو، كاتخاذ كؿ كسيمة لتنفيذ غايتيـ، ثـ تفاخرىـ بأنيـ قتمكه كصمبكه، كال شؾ أف كؿ ذلؾ مح

يعتبر مف أكبر الجرائـ، ألنو مف المقرر في الشرائع كالقكانيف أف مف شرع في ارتكاب جريمة مف 
د مف المجرميف الجرائـ، كاتخذ كؿ الكسائؿ لتنفيذىا، كلكنيا ال تتـ ألمر خارج عف إرادتو، فإنو يع

 .(ْ)الذيف يستحقكف العذاب الشديد" 
كلكف حيؿ بينيـ كبيف ما يشتيكف، ألسباب  كالييكد قد اتخذكا كافة الطرؽ لقتؿ عيسى 

خارجة عف إرادتيـ، كمعنى ىذا أنو لك بقيت ليـ أيَّة كسيمة إلتماـ جريمتيـ ألسرعكا في تنفيذىا، 
 تفكيره، كفي شركعو الرتكاب ما نيى اهلل تعالى عنو.فيـ يستحقكف عقكبة المجـر في نيتو، كفي 

                                                 
 .ُٓ/ٔمنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، أ.د. كىبة الزحيمي، التفسير الاتظر:  (ُ)
 .ُٕٕ/ُ، مكد النخجكانيبف محنعمة اهلل  ،لمكمـ القرآنية ية المكضحةانظر: الفكاتح اإلليية كالمفاتح الغيب (ِ)
 .ٖٗٗ-ٖٖٗ/ٔتفسير القرآف الكريـ، د. عبد اهلل شحاتو،  (ّ)
 .ْٔٗء، د. محمد سيد طنطاكم، صر سكرة النساالتفسير الكسيط لمقرآف الكريـ، تفسي (ْ)
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ؿْ ] ـْ ُصّضَِّف َُلُ
ُّضقُه َوَفُِ َِ ُِقُه َوَما َص كذلؾ أنيـ تآمركا عمى قتمو مع الحاكـ الركماني الذم [ َوَما َؿتَ

كاف يحكـ بيت المقدس، بعد أف أفيمكه أف دعكتو خطر عمى الحاكـ الركماني، كعمى الشعب، 
كاتخذكا مف أحد أتباعو جاسكسان عميو، يرصد تحركاتو، كتنقبلتو، ككاف اسمو فظاىرىـ عمى قتمو، 
 .(ِ)، كقد جعمكا لو في مقابؿ ذلؾ ثبلثيف درىمان (ُ)"ييكذا اإلسخريكطي" 

فقاؿ بعضيـ:  اختمؼ أىؿ التأكيؿ في صفة التشبيو الذم شبو لمييكد في أمر عيسى 
بعينو، كخرج إلييـ  ال يثبتكف معرفة عيسى أحاطت الييكد بو، كبأصحابو، أحاطكا بيـ كىـ 

 .(ّ) فقتمكه كىـ يحسبكنو عيسى  بعض مف كاف في البيت مع عيسى 
كقيؿ: جاءت قكة مف الرماف يتقدميـ ييكذا، كدخمكا عمى المسيح، فألقى اهلل شبو المسيح 

ليـ: أنا  إليو، فقبض الركماف عمى ييكذا ليصمبكه كيقتمكه، فقاؿ عمى ييكذا، كرفع عيسى 
ييكذا، فقالكا: بؿ أنت عيسى، فإف كنت ييكذا كما تدعي، فأيف عيسى؟ فقاؿ ييكذا ليـ: فإف كنت 
عيسى كما قمتـ فأيف ييكذا؟ فمـ يأبيكا لقكلو: كأخذكه كصمبكه، ىذه إحدل الركايات التي ذكرت في 

 .(ْ)الرجؿ الذم ألقى اهلل شبو عيسى عميو فقتمكه مكانو 
" َلمرا َأَراَد اهلُل َأْن َيْرَفَع ِعيَسى َعَمْيِو السراَلُم ِإَلى  عباس أنو قاؿ:كلقد جاء عف ابف 

ُيْمَقى  السرَماِء, َخَرَج َعَمى َأْصَحاِبِو َوُىْم ِفي َبْيٍت, اْثَنا َعَشَر َرُجاًل, َورَْأُسُو َيْقُطُر َماًء , َفَقاَل: َأيُُّكمْ 
َيُكوُن َمِعي ِفي َدَرَجِتي؟ , َفَقاَم َشابٌّ ِمْن َأْحَدِثِيْم ِسنًّا , َفَقاَل: َأَنا, َشَبِيي َعَمْيِو َفُيْقَتُل َمَكاِني فَ 

ثراِلَثَة, َفَقاَل: اْجِمْس, ُثمر َأَعاَد َعَمْيِيْم, َفَقاَم الشرابُّ , َفَقاَل: َأَنا, َفَقاَل: اْجِمْس, ُثمر َأَعاَد َعَمْيِيُم ال
: َأَنا, َفقَ    , ُثمر ُرِفَع ِعيَسى : َنَعْم َأْنَت, َفأُْلِقَي َعَمْيِو َشَبُو ِعيَسى اَل ِعيَسى َفَقاَل الشرابُّ

َتُموُه, ُثمر ِمْن َرْوَزَنٍة َكاَن ِفي اْلَبْيِت ِإَلى السرَماِء, َوَجاَء الطرَمُب ِمَن اْلَيُيوِد, َفَأَخُذوا الشرابر ِلمشرِبِو َفقَ 
اَلَث ِفَرٍق, َفَقاَلْت ِفْرَقٌة: َكاَن ِفيَنا اهلُل َعزر َوَجلر َما َشاَء ُثمر َصِعَد ِإَلى السرَماِء, َصَمُبوُه, َفَتَفررُقوا ثَ 

َىُؤاَلِء َوَىُؤاَلِء اْلَيْعُقوِبيرُة, َوَقاَلْت ِفْرَقٌة: َكاَن ِفيَنا اْبُن اهلِل َما َشاَء اهلُل ُثمر َرَفَعُو اهلُل ِإَلْيِو, وَ 
 يرُة, َوَقاَلْت َطاِئَفٌة: َكاَن ِفيَنا َعْبُد اهلِل َوَرُسوُلُو َما َشاَء اهلُل ُثمر َرَفَعُو, َفَيُؤاَلِء اْلُمْسِمُموَن,النرْسُطورِ 

ْساَلُم َطاِمًسا , َحترى َبَعَث اهلُل ُمحَ  , ا مردً َفَتَظاَىَرِت اْلَكاِفَرتَاِن َعَمى اْلُمْسِمَمِة َفَقَتُموَىا, َفَمْم َيَزِل اإلِْ

                                                 
ييكذا اإلسخريكطي، يعرؼ بالتمميذ الخائف لممسيح، كىك الذم كاطأ الكينة عمى الداللة بأجر، كىك الذم ألقى  (ُ)

ب النجار، عميو شبو المسيح، فصمب بدالن منو، كرفع المسيح إلى السماء، )قصص األنبياء، عبد الكىا
 (..ُْٓص

 بتصرؼ. َُ/ٔلكسي، تفسير األ (ِ)
 بتصرؼ. ّٕٔ/ٗتفسير الطبرم،  (ّ)
 بتصرؼ. َُ/ٔتفسير األلكسي،  (ْ)
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 : ٌة{َفَأْنَزَل اهلُل َعزر َوَجلر ٍَ َرْت َضائِ ٍَ ـَ ائَِٔؾ َو ـْ َبِْل إَِْسَ ٌة ِم ٍَ
[ , َيْعِني الطراِئَفَة ٗٔ]الصف:  }َؾآَمَْْت َضائِ
ـَ آَمُْ , َوالطراِئَفُة الرِتي آَمَنْت ِفي َزَماِن ِعيَسى الرِتي َكَفَرْت ِفي َزَماِن ِعيَسى  ا افَِّذي َٕ ْد َٖيَّ            قا }َؾ

ِهْؿ{ {ِديَنُيْم َعَمى ِديِن اْلُكفراِر  [ ِبِإْظَياِر ُمَحمرٍد ٗٔ]الصف:  َظَذ َظُدوِّ ـَ َْٖصَّضُحقا َطاِهِري     }َؾ
 .(ٔ) [ٗٔ]الصف: 

مف أىؿ الكتاب لفي شؾ دائـ مف حقيقة أمره، كفي  فالذيف اختمفكا في شأف عيسى 
 و، كلكنيـ ال يتبعكف فيما ػػػأف قتمػػػأنو، أك في شػػػي شػػػي فػػت قطعػػػـ ثابػػػـ عمػػػردد، ليس عندىػػػرة كتػػحي

 .(ِ)يقكلكنو عنو إال الظف، الذم ال تثبت بو حجة، كال يقـك عميو برىاف 

فالمراد بالظف ىنا: الشؾ، كقد أطمؽ الظف عمى ىذا في مكاضع كثيرة مف كبلـ العرب، 
ِـّ ]كفي القرآف  ًَْض افيَّ ، كفي الحديث الصحيح: (ّ)، كاالستثناء ىنا منقطع  {34}احلجرات:[ إِْثؿٌ  إِنَّ َب

, َفِإنر الظرنر َأْكَذُب الَحِديِث, َواَل َتَحسرُسوا, َواَل َتَجسرُسوا, َواَل َتَباَغُضوا, َواَل »:  قاؿ ِإيراُكْم َوالظرنر
 .(ْ) َتَداَبُروا, َوُكوُنوا ِعَباَد المرِو ِإْخَوان

اختبلفان كبيران، فمنيـ مف زعـ أنو ابف اهلل،  د اختمؼ أىؿ الكتاب في شأف عيسى كلق
عنصران إلييان مع العنصر اإلنساني، كأف الذم كلدتو مريـ ىك العنصر  كادعى أف عيسى 

إف مريـ كلدت      اإلنساني، ثـ أفاض اهلل عميو بعد ذلؾ العنصر اإلليي، كمنيـ مف قاؿ: 
ما كقد اختمفكا في أمر قتمو، فقاؿ بعض الييكد: إف كاف كاذبان فقتمناه قتبلن حقيقيان، كالعنصريف معان، 

ف كاف المقتكؿ صاحبنا فأيف  كتردد آخركف فقالكا: إف كاف المقتكؿ عيسى  فأيف صاحبنا؟ كا 
كقاؿ غيرىـ: ال نظف أنيـ قتمكه، فالكجو كجو عيسى، كالجسد لغيره، كبالجممة فإف أمارات  عيسى؟

 .(ٓ)طع بأنو ىك أك غيره لـ تكف متكاترة لدييـ فمذلؾ شككا كاختمفت أقكاليـ في شأنو الق

جـز بعدـ قتمو إياه، كبيف في اآلية بعدىا، بأنو رفعو إليو إلى مكضع      -اهلل تعالى  -كلكٌف 
نما أنجاه اهلل تعالى مف أيدم الييكد،     فيو حفظو كحمايتو، حتى ال يجرم فييا حكـ أعدائو، كا 

                                                 
، كقاؿ: ىذا حديث ِِٗ/ِ(، َّٕٖالمستدرؾ عمى الصحيحيف، الحاكـ النيسابكرم، تفسير سكرة الصؼ، ح ) (ُ)

َصلئَِػٌة ِمْن َبـِي  ]َفَآَمـَْت صحيح عمى شرط الشيخيف كلـ يخرجاه، كالسنف الكبرل، لمنسائي، قكلو تعالى: 

ائِقَل[  .ِِٗ/َُ( ُُِٕٓ، ح )إِْْسَ
 . َٗٗاهلل شحاتو، صتفسير القرآف الكريـ، د. عبد انظر:  (ِ)
 بتصرؼ. ِِ/ٔتحرير كالتنكير، ابف عاشكر، ال (ّ)
 .ُْٖ/ٖ(، ِْٕٔصحيح البخارم، باب تعميـ الفرائض، ح ) (ْ)
 .َٗٗاتو، صتفسير القرآف الكريـ، د. عبد اهلل شحانظر:  (ٓ)
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ُروا]كرفعو إليو، كما قاؿ تعالى:  ٍَ ـَ ـَ  ـَ افَِّذي ُرَك ِم ِّٓ َؽ إََِلَّ َوُمَى ًُ
َٔؽ َوَراؾِ [ إِْذ َؿاَل اهللُ َيا ِظَِٔضك إِِّنِّ ُمتََقؾِّ

 . {77}آل طؿران:

قاؿ ابف عباس: إني متكفيؾ: أم مميتؾ، كقاؿ كىب: أماتو اهلل ثبلثة أياـ ثـ بعثو، ثـ 
 .(ُ)كفيو: ىك رفعو رفعو، كقاؿ ابف جرير: ت

، كما قاؿ تعالى:  ْٔؾِ ]كقاؿ األكثركف: المراد بالكفاة، ىنا النـك َِّ ْؿ بِاف ـُ ا [ َوُهَق افَِّذي َيَتَقؾَّ

ا]، كقاؿ تعالى:  {84}األكعلم: َٓ ا َوافَّتِل ََلْ ََتُْت يِف َمَْاِم َس ِحَغ َمْقَِتَ ٍُ ْٕ مر:[ اهللُ َيتََقَّفَّ األَ  .(ِ)  {64}الزُّ

اَن اهللُ َظِزيًزا َحًُِِٔل  َبْؾ ]*  ـَ ِْٔف َو ُف اهللُ إَِف ًَ  . {:37}الـسلء:[ َرَؾ

قاؿ الرازم: المراد: رافعؾ إلي محؿ كرامتي، كجعؿ ذلؾ رفعان إليو لمتفخيـ كالتعظيـ، كمثمو 
ـِ ]قكلو تعالى عف إبراىيـ  ِدي ْٓ َٔ نما ذى {;;فلت:لَ }الّص [ َوَؿاَل إِِّنِّ َذاِهٌب إَِػ َرِّبِّ َش  ب إبراىيـ ، كا 

ًَُؽ إََِلَّ ]مف العراؽ إلى الشاـ، كالمراد مف ذلؾ كمو التفخيـ كالتعظيـ، كتدؿ اآلية 
عمى أف [ َوَراؾِ

ـَ ]الرفعة بالدرجػػة كالمنقبػػة، ال بالمكػػػاف كالجيػػػة، كمػػا أف الفكقيػػة في قكلو تعالى  َوَجاِظُؾ افَِّذي

ُروا  ٍَ ـَ ـَ  قَك َؾْقَق افَِّذي ًُ َّض َٔاَمةِ اتَّ
َِ  .(ّ)، ليس بالمكاف، بؿ بالدرجة كالرفعة  {77:آل طؿران} [إَِػ َيْقِم اف

نقاذه مف الييكد كالركـ الظالميف،  عمى قدرتو حماية عيسى  ثـ دلؿ  مف الصمب، كا 
كرفعو إليو فاهلل عزيز ال يغمب، حكيـ في صنعو، كفي جميع ما يقدره كيقتضيو مف األمكر التي 

كؿ عامؿ بعممو، مف جزائو لمييكد في الدنيا ما أحؿ بيـ مف الذلة كالمسكنة،  يخمقيا، كيجازم
 .(ْ)كالتشريد في األرض 

كرفعو مستقاة مف أكثؽ مصدر في الكجكد كىك القرآف  ىذه عقيدتنا في صمب المسيح ]
حتيا، الكريـ، كبلـ اهلل تعالى المنقكؿ إلينا بالتكاتر، فبل مجاؿ لتصديؽ ركايات أخرل لـ تثبت ص

ثـ إف يا، ثـ القطع بأنيا ليست محؿ ثقة، بؿ إف ما فييا تناقض كاختبلؼ كثير يدؿ عمى الشؾ في
، كأما القكؿ بأنو صمب ليجعؿ نفسو فداء القكؿ بعدـ الصمب أكـر كأفضؿ لكرامة عيسى 

قصص كخطايا أبنائو، فيك مف أكىاـ المسيحية، كمف ال لمبشرية كالعالـ، لييكفىر عف خطيئة آدـ 
 ة، ػػػػػػػة بالتكبػػػى أناط التخمص مف الخطيئػػػالركائية في األناجيؿ التي دكنتيا أيدم البشر، ألف اهلل تعال

                                                 
 كما بعدىا. ،ْٕٓ/ٔانظر: تفسير الطبرم،  (ُ)
 .َِ/ٔالتفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، أ.د. كىبة الزحيمي، انظر:  (ِ)
 بتصرؼ. ِّٖ/ٖتفسير الرازم،  (ّ)
 .ُِ/ٔالتفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، أ.د. كىبة الزحيمي، ( انظر: ْ)
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 .(ُ) [كأنيى المشكمة، كتقبؿ اهلل تكبتو كقد تاب آدـ 

باحة ارتكاب المعاصي ألتباع المسيح، ألف المسيح      كال يقبؿ عاقؿ قضية الفداء، كا 
فأباف أف كؿ أحد مف أىؿ  اياىـ، ثـ حسـ اهلل تعالى القكؿ في شأف المسيح صمب تكفيران لخط

  فيؤمف بو إيمانان صحيحان حقان،  الكتاب عندما يدركو المكت، يتكشؼ لو الحؽ في أمر عيسى 
  ال انحراؼ فيو فيعمـ الييكدم أنو رسكؿ صادؽ غير كذاب، كيعمـ النصراني أنو بشر ليس بإلو، 

 .(ِ)لو كال ابنان لئل

 كيقكؿ الشيخ عبد الحميد كشؾ: "أف ركايات المسمميف جميعيا متفقة عمى أف عيسى 
نجا مف أعدائو، كمريدم قتمو، فقتمكا آخر ظنان منيـ أنو ىك، فإف قاؿ قائؿ: إذا كاف المسيح قد نجا 

 .(ّ)مف القتؿ كالصمب، فأيف ىك؟؟" 

ُف ]نقكؿ: إف اهلل تعالى أجاب عف ىذا  ًَ كىذه عقيدة المسمـ، كليس رفع  [اهللُ إَِفْٔفِ َبْؾ َرَؾ
ُؿ َما َيُِِج يِف األَْرِض َوَما ََيُْرُج ]أمران غريبان، بعد أف أخبرنا تعالى بقكلو  -عميو السبلـ  - عيسى َِ ًْ َي

ا َٓ ُرُج ؾِٔ ًْ َِلِء َوَما َي ـَ افِضَّ ا َوَما َيِْْزُل ِم َٓ ء بمستبعد، عمى فميس رفع أىؿ األرض إلى السما, {6}احلديد:[ ِمْْ
اَن اهلُل ]مف يمسؾ السمكات كاألرض أف تزكال، كليس ببعيد، عمى مف قاؿ كقكلو الحؽ:  ـَ َوَما 

اَن َظًِِِٔل َؿِديًرا ـَ ُف  َّٕ َِلَواِت َواَل يِف األَْرِض إِ ٍء يِف افِضَّ ـْ َشْ ِجَزُه ِم ًْ ُٔ
 . {66}فلصر:[ فِ

ْٔفِ ]كبعد قكلو تعالى:  ُف اهللُ إَِف ًَ يجب التسميـ كاليقيف فيما قالو أصدؽ القائميف: كليس  [َبْؾ َرَؾ
ألحد أف يتجاكز حدكد العبكدية، فيسأؿ كيؼ رفع! ككيؼ حالو في السماء؟! ألف ما أخبرنا اهلل 

 . (ْ) تعالى بو كجب التصديؽ بو، كالكقكؼ عنده، كمعاذ اهلل أف يقكؿ المسمـ رجمان بالغيب

ـْ َأْهِؾ افَُِتاِب إاِلَّ ] ًٔداَوإِْن ِم ِٓ ْؿ َص ِٓ ْٔ َِ قُن َظ ُُ َٔاَمِة َي
َِ َـّ بِِف َؿّْضَؾ َمْقتِِف َوَيْقَم اف ِمَْ ْٗ ُٔ ،           {;37}الـسلء:[  َف

كبأنو عبد اهلل كرسكلو، يعني إذا  أم ما مف الييكد كالنصارل أحد إال ليؤمنف قبؿ مكتو بعيسى 
حد ، كألف كؿ كاع كقت التكميؼعايف المكت قبؿ أف تزىؽ ركحو، حيث ال ينفعو إيمانو، النقطا

 .(ٓ)ينجمي لو ما كاف جاىبلن بو فيؤمف بو، كلكف ال يككف ذلؾ إيمانان نافعان لو إذا كاف قد شاىد الممؾ

                                                 
 .ِِ/ٔلتنكير، ابف عاشكر، التحرير كا (ُ)
 .ِِ-ُِ/ٔالتفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، أ.د. كىبة الزحيمي،  انظر: (ِ)
 .َُْٓ-َُْْ/ٔفي رحاب التفسير، عبد الحميد كشؾ،  (ّ)
 .ٖٗٓ/ُانظر: تفسير الكشاؼ، الزمخشرم،   (ْ)
 .ّْٓ/ِانظر: تفسير ابف كثير،   (ٓ)
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يماف أىؿ الكتاب بو، حيث ما  ثـ جاءت اآلية لتؤكد نزكؿ عيسى  آخر الزماف، بؿ كا 
ؾ أف الييكدم إذا حضرتو الكفاة، قبؿ مكتو، كذل  مف أحد مف أىؿ الكتاب إال كليؤمنف بعيسى 

كعايف أمر اآلخرة، ضربتو المبلئكة كقالت لو: يا عدك اهلل أتاؾ عزير فكذبتو، كيقاؿ لمنصراني:     
يا عدك اهلل أتاؾ عبد اهلل كرسكلو كىك عيسى فزعمت أنو ابف اهلل، فيؤمف عند ذلؾ كيقر أنو عبد اهلل 

كف إيمانيـ عمييـ شييدان يكـ القيامة، كلكف ال ينفع اإليماف كرسكلو كال ينفعو إيمانو ذلؾ الكقت، كيك
ِّٔئَاِت َحتَّك إَِذا َحَُضَ َأَحَدُهُؿ ادَْقُت َؿاَل إِِّنِّ ُتّضُْت ]عند معاينة المكت،  ُِقَن افِضَّ َّ ًْ ـَ َي ِذي َِّ

َِْٔضِت افتَّْقَبُة فِ َوَف

فيشيد عمييـ عيسى  إيمانيـ بو شاىدان عمييـ بعدـ ، ثـ يككف عيسى (ُ)،  {:3}الـسلء:[ اآلَنَ 
  ْؿ إاِلَّ َما َأَمْرَتِْل بِِف َأِن ]بما تظير بو حقيقة حالو معيـ، كما حكاه اهلل تعالى عنو ُِْت َُلُ َما ُؿ

ؿْ  ِٓ ًٔدا َما ُدْمُت ؾِٔ ِٓ ْؿ َص ِٓ ْٔ َِ ُْْت َظ ـُ ْؿ َو ُُ يـ ، فيك يشيد لممؤمنيف من {339}ادلئدة:[ اْظُّضُدوا اهللَ َرِّبِّ َوَربَّ
باإليماف حاؿ التكميؼ كاالختبار، كعمى الكافر بالكفر، إذ ىك مرسؿ إلييـ، ككؿ نبي شييد عمى 

ًٔدا]قكمو، قاؿ تعالى:  ِٓ اَلِء َص ُٗ ٍٔد َوِجْئَْا بَِؽ َظَذ َه ِٓ ٍة بَِن ؾِّ ُأمَّ ـُ ـْ  َْٔػ إَِذا ِجْئَْا ِم َُ كقد , {63}الـسلء:[ َؾ
بؿ مكتيـ عمى منازليـ مف اآلخرة، فيبشركف برضكاف كرد في اآلثار ما يدؿ عمى إطبلع الناس ق

 .(ِ)مف اهلل أك بعذابو كعقكبتو 
َمْن َأَحبر ِلَقاَء المرِو َأَحبر المرُو ِلَقاَءُه, َوَمْن َكرَِه ِلَقاَء المرِو َكرَِه المرُو »: قاؿ رسكؿ اهلل 

َلْيَس َذاِك, َوَلِكنر الُمْؤِمَن ِإَذا َحَضَرُه »ا َلَنْكَرُه الَمْوَت, َقاَل: َقاَلْت َعاِئَشُة َأْو َبْعُض َأْزَواِجِو: ِإنر « ِلَقاَءهُ 
ِو َوَأَحبر المرُو الَمْوُت ُبشٍَّر ِبِرْضَواِن المرِو َوَكرَاَمِتِو, َفَمْيَس َشْيٌء َأَحبر ِإَلْيِو ِممرا َأَماَمُو, َفَأَحبر ِلَقاَء المر 

نر الَكاِفرَ  ِإَذا ُحِضَر ُبشٍَّر ِبَعَذاِب المرِو َوُعُقوَبِتِو, َفَمْيَس َشْيٌء َأْكَرَه ِإَلْيِو ِممرا َأَماَمُو, َكرَِه ِلَقاَء  ِلَقاَءُه, َواِ 
 .(ّ) «المرِو َوَكرَِه المرُو ِلَقاَءهُ 

  عمى مف تعكد عمى قكليف:[ َؿّْضَؾ َمْقتِفِ ]اختمؼ العمماء في الضمير مف قكلو  

كعميو يككف المعنى: كما مف  يعكد عمى عيسى  [َؿّْضَؾ َمْقتِفِ ]في قكلو  أف الضمير األول:* 
أم قبؿ مكت عيسى  -قبؿ مكتو -أحد مف أىؿ الكتاب إال ليؤمنف بعيسى عند نزكلو بآخر الزماف 

ًٔدا] ِٓ ْؿ َص ِٓ ْٔ َِ قُن َظ ُُ َٔاَمِة َي
َِ نو عمييـ يكـ القيامة، بأ ، أم يشيد عيسى  {;37}الـسلء:[ َوَيْقَم اف

 أمرىـ اهلل بعبادة اهلل كحده كأنو قد نياىـ عف اإلشراؾ معو آلية أخرل.
                                                 

 بتصرؼ. ُْٔ/ّالعمي الكبير، أبك بكر جابر الجزائرم،  أيسر التفاسير لكبلـ (ُ)
، كانظر: التفسير المنير في العقيدة كالشريعة َُْٔ-َُْٓ/ٔفي رحاب التفسير، عبد الحميد كشؾ، انظر:  (ِ)

 .ِِ/ٔكالمنيج، أ.د. كىبة الزحيمي، 
 .َُٔ/ٖ(، َٕٓٔصحيح البخارم، باب مف أحب لقاء اهلل أحب اهلل لقاءه، ح ) (ّ)
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كلقد انتصر ليذا االتجاه كثير مف المفسريف، كعمى رأسيـ شيخيـ ابف جرير الطبرم، كابف 
 كثير كغيرىـ.

 يعكد إلى الكتابي المدلكؿ عميو، بقكلو [َؿّْضَؾ َمْقتِفِ ]يرل أصحابو أف ضمير  االتجاه الثاني:* 
ـْ َأْهِؾ افَُِتاِب ]  -كىك يحتضر -، كحاصؿ المعنى عمى ىذا: أف كؿ ييكدم كنصراني[ َوإِْن ِم

يؤمف بعيسى قبؿ أف تزىؽ ركحو فينعقد في كقت انقطع فيو عنو التكميؼ، ألف كقت الغرغرة مف 
عالـ اآلخرة، يؤيد ىذا الرأم قراءة أبي بف كعب، "ليؤمنيف بو قبؿ مكتو" بضـ النكف كصيغة 

 .(ُ)الجمع
 آخر الزمان: من األحاديث الدالة عمى نزول عيسى 

َوالرِذي َنْفِسي ِبَيِدِه, َلُيوِشَكنر َأْن َيْنِزَل ِفيُكْم اْبُن َمْرَيَم َحَكًما َعْداًل, َفَيْكِسَر »: قاؿ النبي 
ِميَب, َوَيْقُتَل الِخْنِزيَر, َوَيَضَع الِجْزَيَة, َوَيِفيَض الَماُل َحتر  ى اَل َيْقَبَمُو َأَحٌد, َحترى َتُكوَن السرْجَدُة الصر

ـْ َأْهِؾ افَُِتاِب , ُثمر َيُقوُل َأُبو ُىَرْيَرَة: " َواْقَرُءوا ِإْن ِشْئُتْم: «الَواِحَدُة َخْيرًا ِمَن الدُّْنَيا َوَما ِفيَيا }َوإِْن ِم

َٔامَ 
َِ َـّ بِِف َؿّضَْؾ َمْقتِِف، َوَيْقَم اف ِمَْ ْٗ ُٔ ًٔدا{إاِلَّ َف ِٓ ْؿ َص ِٓ ْٔ َِ قُن َظ ُُ  (ِ)[ "ٜ٘ٔ]النساء:  ِة َي

َماُمُكْم َكْيَف َأْنُتْم ِإَذا َنَزَل اْبُن َمْرَيَم فِ »قاؿ:  ركل أبك ىريرة أف رسكؿ اهلل  يُكْم, َواِ 
 .(ّ)«ِمْنُكمْ 

يَن ِإَلى َيْوِم اَل َتزَاُل َطاِئَفٌة ِمْن ُأمرِتي ُيَقاِتُموَن َعَمى اْلَحقٍّ َظاِىرِ »: قاؿ رسكؿ اهلل 
, َقاَل: " َفَيْنِزُل ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َصمرى اهلُل َعَمْيِو َوَسمرَم, َفَيُقوُل َأِميُرُىْم: َتَعاَل َصلٍّ َلَنا, «اْلِقَياَمةِ 

 .(ْ)َفَيُقوُل: اَل, ِإنر َبْعَضُكْم َعَمى َبْعٍض ُأَمرَاُء َتْكِرَمَة اهلِل َىِذِه اأْلُمرَة "
  إليو اآليات:ما ترشد 

ف لـ يقتمكا عيسى  بطبلف اعتقاد النصارل، في أف عيسى  -ُ صمب كقتؿ، أما الييكد فإنيـ كا 
  فيـ مؤاخذكف عمى قصدىـ، حيث صمبكا كقتمكا مف ظنكه أنو عيسى. 

 كنزكلو في آخر أياـ الدنيا. تقرير رفع عيسى  -ِ
 .(ٓ)، كجكدىا كعدميا اإليماف كالتكبة عند معاينة ممؾ المكت، ال تنفع، كال تقبؿ -ّ

                                                 
 .ِْ/ٔ، كانظر: التحرير كالتنكير، البف عاشكر، ِٗٗ/ٔتفسير القرآف الكريـ، د. عبد اهلل شحاتو،  (ُ)
 .ُٖٔ/ْ(، ّْْٖصحيح البخارم، باب نزكؿ عيسى بف مريـ عمييما السبلـ، ح ) (ِ)
نزكؿ عيسى ، كصحيح مسمـ، باب ُٖٔ/ْ(، ّْْٗان، ح )صحيح البخارم، باب نزكؿ عيسى بف مريـ حاكم (ّ)

 .ُّٔ/ُ(، ُٓٓابف مريـ حاكمان،  ح )
 .ُّٕ/ُ(، ُٔٓصحيح مسمـ، باب نزكؿ عيسى بف مريـ حاكمان، ح )  (ْ)
 .ِْٔ/ّأيسر التفاسير لكبلـ العمي الكبير، أبك بكر جابر الجزائرم، انظر:  (ٓ)
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كلـ يصمبكه، بؿ  الثابت المؤكد بإخبار اهلل تعالى الصادؽ القاطع، أنيـ لـ يقتمكا عيسى  -ْ
حماه اهلل منيـ، كخمصو مف فكرىـ، ككيدىـ، كرفعو اهلل تعالى إما رفعان حقيقيان بالركح كالجسد 

ما رفع منزلة كتفخيـ إلى السماء، كما قاؿ األكثركف، ألف اهلل تعالى متعاؿ عف المكاف،  كا 
 كتعظيـ، كما قاؿ الرازم.

كيؤمف بو إيمانان  ما مف أحد مف الييكد كالنصارل، إال كيدرؾ قبؿ مكتو، حقيقة عيسى  -ٓ
حقيقيان في كقت ال ينفعو اإليماف، إذا عايف الممؾ؛ ألنو إيماف عند اليأس، ،حيف التبس بحالة 

، (ُ)اهلل، كالنصراني يقر بأنو كاف رسكؿ اهلل  المكت، فالييكدم يقر في ذلؾ الكقت بأنو رسكؿ
َمْن َأَحبر ِلَقاَء المرِو َأَحبر المرُو ِلَقاَءُه, »:  كىذا معمكـ باألحاديث الصحيحة، قاؿ رسكؿ اهلل 

َلَنْكَرُه الَمْوَت, َقاَل: َقاَلْت َعاِئَشُة َأْو َبْعُض َأْزَواِجِو: ِإنرا « َوَمْن َكرَِه ِلَقاَء المرِو َكرَِه المرُو ِلَقاَءهُ 
 َلْيَس َذاِك, َوَلِكنر الُمْؤِمَن ِإَذا َحَضَرُه الَمْوُت ُبشٍَّر ِبِرْضَواِن المرِو َوَكرَاَمِتِو, َفَمْيَس َشْيٌء َأَحبر »

نر الَكاِفَر إِ  َذا ُحِضَر ُبشٍَّر ِبَعَذاِب المرِو ِإَلْيِو ِممرا َأَماَمُو, َفَأَحبر ِلَقاَء المرِو َوَأَحبر المرُو ِلَقاَءُه, َواِ 
 .(ِ) «َوُعُقوَبِتِو, َفَمْيَس َشْيٌء َأْكَرَه ِإَلْيِو ِممرا َأَماَمُو, َكرَِه ِلَقاَء المرِو َوَكرَِه المرُو ِلَقاَءهُ 

المتضمنة تكذيب مف كذبو، كتصديؽ مف  سيفاجأ النصارل يكـ القيامة بشيادة عيسى  -ٔ
قرار بأنو عبد اهلل كرسكلو، كدعكتو إلى صدقو، كبراءتو مف ادع اء النصارل أنو ابف اهلل، كا 

 .(ّ)عبادة اهلل تعالى ربو كربيـ، كمراقبتو ليـ أثناء حياتو، كاعتذاره عف انحرافيـ بعد كفاتو 

                                                 
 .ِْ/ٔالتفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، أ.د. كىبة الزحيمي، انظر:  (ُ)
 تخريج الحديث . ح البخارم، سبؽصحي (ِ)
 .ِٓ/ٔالتفسير المنير، أ.د. كىبة الزحيمي، انظر:  (ّ)
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 المقطع الخامس
 بيان عاقبة ظمم الييود وأخذىم الربا وثواب المؤمنين منيم

ـَ افَّ ]قاؿ تعالى:   ٍؿ ِم ِْ ـْ َشّضِِٔؾ اهللِ َؾّضِيُ ِهْؿ َظ ْؿ َوبَِهدِّ َِّْت َُلُ َِّّٔضاٍت ُأِح ْؿ َض ِٓ ْٔ َِ ْمَْا َظ ـَ َهاُدوا َحرَّ ِذي

ثًِرا ْؿ  * ـَ ُٓ ـَ ِمْْ اؾِِري َُ ِْ
ا فِ َٕ ْؿ َأْمَقاَل افَّْاِس بِافّضَاضِِؾ َوَأْظَتْد ِٓ ِِ ـْ َبا َوَؿْد َُّنُقا َظُْْف َوَأ ـِ فَ  * َظَذاًبا َأفًِِٔل َوَأْخِذِهُؿ افرِّ ُِ

 َِ ـْ َؿّضَِِْؽ َواُد ِزَل ِم ْٕ ِزَل إَِفَْٔؽ َوَما ُأ ْٕ ِمُْقَن بَِِل ُأ ْٗ ِمُْقَن ُي ْٗ ْؿ َواُد ُٓ ِؿ ِمْْ ِْ
ًِ اِشُخقَن يِف اف ُتقَن افرَّ ْٗ ََلَة َواُد َغ افهَّ

ِّ ٔ

ْؿ َأْجًرا َظئًِِل  ِٓ تِٔ ْٗ َْٔقِم اآلَِخِر ُأوَفئَِؽ َشُْ ِمُْقَن بِاهللِ َواف ْٗ اَة َواُد ـَ  . {384-384:}الـسلء[ افزَّ
 أواًل: المناسبة:

اآليات استمرار تعداد مناكر الييكد، فبعد أف عدد اهلل تعالى قبائحيـ كأفعاليـ التي أدت إلى  
غضب اهلل تعالى عمييـ، ذكر ىنا نكع العقاب الذم عاقبيـ بو في الدينا، كىك تحريـ بعض 

اء المؤمنيف الصالحيف، حيث أعد اهلل تعالى ليـ الطيبات، كفي اآلخرة العذاب األليـ، ككما ذكر جز 
 .(ُ)األجر العظيـ كىك الجنة 
 ثانيًا: معاني المفردات:

الظمـ، ظمـ ظممان، جار كجاكز الحد، ككضع الشيء في غير مكضعو، كىك عبارة عف ]، فبظمم* 
 .(ِ) [غيرالتعدم عف الحؽ إلى الباطؿ، كىك الجكر، كمجاكزة الحد، كقيؿ: ىك التصرؼ في ممؾ ال

الصد ىك اإلعراض، كالصدكد، صد عنو كيصد صدكدان، أعرض، كرجؿ صاد مف  وبصدىم:* 
قكـ صداد، كامرأة صادة مف نسكة صداد، كيقاؿ: صد عنو األمر، يصده صدان، منعو كصرفو، 

ثًِرا]كصده عنو كأصده كصرفو، كفي التنزيؿ:  ـَ ـْ َشّضِِٔؾ اهللِ  ِهْؿ َظ  {384}الـسلء:[ َوبَِهدِّ
(ّ). 

رسخ، الراء كالسيف كالخاء، أصؿ كاحد، يدؿ عمى الثبات كيقاؿ: رسخ، ثبت، ككؿ ] الراسخون:
 .(ْ) [راسخ ثابت
 .(ٓ) [ىـ الثابتكف في العمـ، المتقنكف لو] والراسخون:

 
                                                 

، كانظر: التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، أ.د. كىبة ٖٗٓ/ٔفي ظبلؿ القرآف، سيد قطب،  انظر: (ُ)
 .ِٕ/ٔالزحيمي، 

 .ُْْ/ُجاني، التعريفات، عمي بف محمد الجر  (ِ)
 .ِْٕ/ّ، كانظر مخطكطة الجمؿ، حسف عز الديف الجمؿ، ِْٓ/ّف العرب، البف منظكر، لساانظر:  (ّ)
 .ّٓٗ/ِمعجـ مقاييس المغة، ابف فارس،  (ْ)
 .ِٔ/ٔالتفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، أ.د. كىبة الزحيمي،  (ٓ)
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 ثالثًا: اإلعراب:
ِمُْق]قكلو تعالى:   ْٗ ِمُْقَن ُي ْٗ ْؿ َواُد ُٓ ِؿ ِمْْ ِْ

ًِ اِشُخقَن يِف اف ـِ افرَّ
ـْ َؿّْضَِِؽ فَُِ ِزَل ِم ْٕ َْٔؽ َوَما ُأ ِزَل إَِف ْٕ َن بَِِل ُأ

ْؿ َأْجرً  ِٓ تِٔ ْٗ َؽ َشُْ
َْٔقِم اآلَِخِر ُأوَفئِ ِمُْقَن بِاهللِ َواف ْٗ اَة َواُد ـَ ُتقَن افزَّ ْٗ ََلَة َواُد َغ افهَّ

ِّ ٔ َِ  . {384}الـسلء:[ ا َظئًِِل َواُد

ََل ]قكلو تعالى:  الموضع األول: َغ افهَّ
ِّ ٔ َِ  [ةَ َواُد

غَ ]تحتمؿ كممة  ِّ ٔ َِ  .(ُ) ستة أقكاؿ: [َواُد

 النصب عمى المدح. األول:

 الجر عطفان عمى )ما(. الثاني:

 الجر عطفان عمى الكاؼ في )قبمؾ(. الثالث:

 الجر عطفان عمى الياء كالميـ في )منيـ(. الرابع:

 الجر عطفان عمى الكاؼ في )إليؾ(. الخامس:

 .ر، كحذؼ المضاؼأنو مضاؼ إليو مجرك  السادس:

 معاني اإلعراب:
اِشُخقنَ ]كفيو  المعنى األول:*  مبتدأ، كخبره الجممة الفعمية )يؤمنكف(، ككاف النصب عمى  [افرَّ

 المدح مفيد لبياف فضؿ الصبلة، كتقدير الكبلـ، أعني أك أمدح المقيميف الصبلة.

، كذلؾ ألف العرب (ِ)كرجح كؿ مف السميف الحمبي كأبك حياف ىذا القكؿ في تفسيرىما  
تفعؿ ىذا بيف الشيء الكاحد كصفتو، إذا طاؿ الكبلـ فتمدح أك تذـ، فتخالؼ بيف إعراب أكؿ الكبلـ 

 كأكسطو أحيانان، ثـ ترجع بآخر الكبلـ إلى إعراب أكلو.

كأنكر البعض ىذا القكؿ بحجة أف العرب إنما تنصب عمى المدح بعد تماـ الخبر، كخبر 
اِشُخقنَ ] ْؿ َأْجًرا َظئًِِل ]ممة ىك ج [افرَّ ِٓ تِٔ ْٗ َؽ َشُْ

 ، فبل يجكز نصب المقيميف عمى المدح كىك [ُأوَفئِ

 كسط الكبلـ، كلمَّا يتـ خبر المبتدأ بعد.

                                                 
عرابو،  ،ِْٗ/ُنظر: إعراب القرآف النحاس، ا (ُ) ككتاب مشكؿ إعراب القرآف، مكي ، َُّ/ِكمعاني القرآف كا 

 .ُْٓ-ُّٓ/ْ، كالدر المصكف في عمـ الكتاب المكنكف، السميف الحمبي، ُِِ/ُب، ابف أبي طال
 .ُّْ/ْلمحيط، أبك حياف األندلسي، ، كتفسير البحر آُّ/ْانظر: الدر المصكف في عمـ الكتاب المكنكف،  (ِ)
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كرد كؿ مف اإلماميف: األلكسي، كالرازم عمى كؿ مىٍف أنكر ىذا القكؿ بأنو ال دليؿ عمى أنو  
ف الخبر ىك الجممة الفعمية )يؤمنكف( كليس جممة ال يجكز االعتراض بالمدح بيف المبتدأ كخبره، كأ

ْؿ َأْجًرا َظئًِِل ] ِٓ تِٔ ْٗ  .(ُ) [ُأوَفئَِؽ َشُْ
ََلةَ ]كيككف معنى  المعنى الثاني:*  َغ افهَّ

ِّ ٔ َِ ، فيو ىـ المبلئكة، لدليؿ قكلو تعالى: [َواُد
ونَ ] ُسُ ٍْ اَر اَل َي َٓ َْٔؾ َوافَّْ َِّ يككف معنى الكبلـ: لكف الراسخكف في العمـ ، ف {44}األكبقلء:[ ُيَِضّضُِّحقَن اف

مف الكتاب، كما أنزؿ مف قبمؾ مف الكتب  منيـ، كالمؤمنكف يؤمنكف بما أنزؿ إليؾ يا محمد 
 السماكية، كبالمبلئكة الذيف يقيمكف الصبلة.

، كقد (ِ)كرجح اإلماـ الطبرم ىذا المعنى عمى ىذا القكؿ، كأنو أكلى األقكاؿ بالصكاب  
اد بالمقيميف الصبلة عمى ىذا القكؿ ىـ )األنبياء(، كذلؾ ألنو لـ يخؿ شرع أحد مف يككف المر 

ََلةِ ]الصبلة، حيث قاؿ تعالى:  اِت َوإَِؿاَم افهَّ َؾ اخَلْرَ ًْ
ْؿ ؾِ ِٓ ْٔ َْْٔا إَِف ، كيككف المعنى:  {95}األكبقلء:[ َوَأْوَح

نكف بالنبييف المقيميف، أم يؤمنكف كالمؤمنكف يؤمنكف بما أنزؿ إليؾ، كبالمقيميف الصبلة، أم: كيؤم
 .(ّ)بالكتب كاألنبياء 

كتقديره: كالمؤمنكف يؤمنكف بما أنزؿ إليؾ، كما أنزؿ مف قبمؾ، كمف قبؿ المقيميف  المعنى الثالث:* 
 .(ْ)الصبلة، كيككف المقصكد بالمقيميف الصبلة ىـ )األنبياء( 

 .(ٓ)مف المقيميف الصبلة كتقدير: الراسخكف في العمـ منيـ، ك  المعنى الرابع:* 
لى المقيميف الصبلة  المعنى الخامس:*   ، كىـ األنبياء.(ٔ)كتقديره: يؤمنكف بما أنزؿ إليؾ، كا 
كتقديره: كالمؤمنكف يؤمنكف بما أنزؿ إليؾ، كما أنزؿ مف قبمؾ، كبديف المقيميف  المعنى السادس:* 

 .(ٕ)الصبلة، يككف المقصكد بيـ ىنا ىـ )المسممكف( 
مف القكؿ الثالث، كالرابع، كالخامس، ىك قكؿ ضعيؼ، كذلؾ ألف فيو عطفان لبلسـ ككؿ  

 .(ٖ)الظاىر عمى المضمر، كىذا ال يجكز عند البصرييف، إال بعد إعادة الحرؼ الخافض 

                                                 
 .ِٓٔ/ُُر الكبير، الرازم، كالتفسي، ِِ/ٔانظر: ركح المعاني، األلكسي،  (ُ)
 .ّْٗ/ٗالبياف عف تأكيؿ آم القرآف، انظر: جامع  (ِ)
عرابو، الزجاج،  (ّ) ، كأنكار التنزيؿ كأسرار ِّ/ٔ، كركح المعاني، األلكسي، ُُّ/ِانظر: معاني القرآف كا 

 .َِٖ/ِالتأكيؿ، البيضاكم، 
 .ُّٓ/ْب المكنكف، السميف الحمبي، ـ الكتاكالدر المصكف في عم ،َِٓ/ُالنحاس، انظر: إعراب القرآف،  (ْ)
 انظر: المرجعيف السابقيف، نفس الصفحات. (ٓ)
 انظر: المرجعيف السابقيف، نفس الصفحات. (ٔ)
 .ِِ/ٔانظر: ركح المعاني، األلكسي،  (ٕ)
عرابو، الزجاج، ( انظر: ٖ)  .ُُّ/ِمعاني القرآف كا 
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األظير مف جيتي اإلعراب  كأرل أف الراجح مف تمؾ األقكاؿ جمعيا: ىك القكؿ األكؿ، فيك
 كع كاحد كىذه صفاتيـ .كالمعنى، كألف الحديث عف ن

اةَ ]قكلو تعالى:  الموضع الثاني: ـَ ُتقَن افزَّ ْٗ  [َواُد

ُتقنَ ]يحتمؿ رفع كممة   ْٗ  .(ُ) خمسة أقكاؿ: [َواُد

 أنو مبتدأ. األول:

 خبر المبتدأ محذكؼ، )ىـ المؤتكف(. الثاني:

 معطكؼ عمى الضمير في )كالمقيميف(. الثالث:

 تكف(.معطكؼ عمى الضمير في )يؤ  الرابع:

 .معطكؼ عمى )الراسخكف( الخامس:

 معاني اإلعراب:
ْؿ َأْجًرا َظئًِِل ]كيككف الخبر قكلو تعالى:  المعنى األول: ِٓ تِٔ ْٗ ، كمعنى الكبلـ كالمؤتكف [ُأوَفئَِؽ َشُْ

 الزكاة، أكلئؾ سنؤتييـ أجران عظيمان.

اب المدح، لبياف فضؿ الزكاة، كالتقدير: ىـ المؤتكف الزكاة، كيككف ىذا المعنى مف ب المعنى الثاني:
 .(ِ)كىك عند السميف الحمبي أظير األقكاؿ 

ـْ َؿّْضَِِؽ ]كتقدير الكبلـ: أنو لما قاؿ:  المعنى الثالث: ِزَل ِم ْٕ َْٔؽ َوَما ُأ ِزَل إَِف ْٕ ِمُْقَن بَِِل ُأ ْٗ مـ أنيـ [ ُي عي
ََلَة َوادُ ]يقيمكف الصبلة، كيؤتكف الزكاة، فقاؿ:  َغ افهَّ

ِّ ٔ َِ اةَ َواُد ـَ ُتقَن افزَّ عمى معنى: أذكر أك  [ْٗ
 .(ّ)أمدح المقيميف الصبلة، كىـ المؤتكف الزكاة 

كتقدير الكبلـ: كالمؤمنكف الذيف يؤمنكف بما أنزؿ إليؾ... كالذيف يعطكف زكاة أمكاليـ  المعنى الرابع:
 .(ْ)الذيف أمر اهلل تعالى بصرفيا إلييـ سنؤتييـ أجران عظيمان 

                                                 
عرابو، الزجاج، معاني ال ،َِٓ/ُظر: إعراب القرآف، النحاس، ان (ُ) ، كمشكؿ إعراب القرآف، مكي ُُّ/ِقرآف كا 

 .ُٓٓ/ْ، كالدر المصكف في عمـ الكتاب المكنكف، السميف الحمبي، ُِّ/ُابف أبي طالب، 
 .ُٓٓ/ْانظر: الدر المصكف في عمـ الكتاب المكنكف، السميف الحمبي،  (ِ)
عرابو، الزجاج،  (ّ)  .ُِّ/ِانظر: معاني القرآف كا 
 .ُٗٔ/ُ، كفتح القدير، الشككاني، ّٔٗ/ٗف تأكيؿ آم القرآف، الطبرم، جامع البياف عانظر:  (ْ)
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كتقدير الكبلـ: لكف الراسخكف في العمـ، كالمؤتكف الزكاة سنؤتييـ أجران عظيمان،  المعنى الخامس:
ٍز أف يعكد       كاعتبر السميف الحمبي ىذا القكؿ ضعيفان، ألنو إذا تـ قطع التابع عف متبكعو، لـ يىجي
ما بعده إلى إعراب المتبكع، فبل نقكؿ: مررت بزيد العاقؿ الفاضؿ، بنصب )العاقؿ( كجر   

 .(ُ)لفاضؿ( )ا
 رابعًا: القراءات:

ـْ َؿّْضَِِؽ ]قاؿ تعالى:   ِزَل ِم ْٕ ِزَل إَِفَْٔؽ َوَما ُأ ْٕ ِمُْقَن بَِِل ُأ ْٗ ِمُْقَن ُي ْٗ ْؿ َواُد ُٓ ِؿ ِمْْ ِْ
ًِ اِشُخقَن يِف اف ـِ افرَّ

َفُِ

َْٔقِم اآلَ  ِمُْقَن بِاهللِ َواف ْٗ اَة َواُد ـَ ُتقَن افزَّ ْٗ ََلَة َواُد َغ افهَّ
ِّ ٔ َِ ْؿ َأْجًرا َظئًِِل َواُد ِٓ تِٔ ْٗ َؽ َشُْ

 . {384}الـسلء:[ ِخِر ُأوَفئِ

ؿْ ] -ُ ِٓ تِٔ ْٗ ؿْ َُٔٗش ]قرأىا حمزة، كخمؼ بالياء  [َشُْ ِٓ ؿْ ]، كقرأىا الباقكف بالنكف [تِٔ ِٓ تِٔ ْٗ [َشُْ
(ِ). 

 معاني القراءات:
ؿْ ُٔ َش ]* القراءة األكلى:  ِٓ تِٔ  ، إخبار مف اهلل تعالى.[ْٗ

ؿْ ]* القراءة الثانية:  ِٓ تِٔ ْٗ  .، إخبار اهلل تعالى عف نفسو [َشُْ

أف ىناؾ طائفة مف الييكد، كىـ الذيف ثبت العمـ في قمكبيـ فأثمر  حيث يبيف الحؽ 
اإليماف كاليقيف بما أنزؿ إليؾ، كما أنزؿ مف قبمؾ مف الكتب، كأقامكا الصبلة كآتكا الزكاة، كآمنكا 

 .(ّ)ـ" بالنكف كالياء، "أجران عظيمان" ىك )الجنة( باهلل جؿ كعبل كاليـك اآلخر، أكلئؾ "سنؤتيي
 ًا: البالغة:خامس

ِْؿِ ]قكلو تعالى:  ًِ اِشُخقَن يِف اف  كخ لمثبكت في العمـ كالتمكف منو.ساستعارة، استعار الر  [افرَّ
ْؿ َأْجًرا َظئًِِل ] ِٓ تِٔ ْٗ تنكير ة، إذ األصؿ )سيؤتييـ( إلى الخطاب، ك بفيو التفات مف الغي [ُأوَفئَِؽ َشُْ

 .(ْ)األجر لمتفخيـ 
اإلبياـ في قكلو: )فبظمـ(، ليعمـ القارئ أك السامع أف أم نكع مف التكاليؼ يككف سببان 

التكاليؼ دنيكم كأخركم،  األكؿ قسماف: "كضعي"، كلمعقاب في الدنيا قبؿ اآلخرة، كالعقاب قسماف: 
: كىك ما "كطبيعي"مف حد أك تغرير،  الشرعية الشاقة، في زمف التشريع كالجزاء الكارد فييا مع العمـ

 في نظاـ االجتماع مف ككف الظمـ سببان لضعؼ األمـ كفساد عمرانيا، كاستيبلء اقتضتو سنة اهلل 

                                                 
 .ُٔٓ/ْانظر: الدر المصكف في عمـ الكتاب المكنكف، السميف الحمبي،  (ُ)
 .ِِٓ/ِابف الجزرم، في القراءات العشر،النشر  (ِ)
 بتصرؼ. ،ْٖٔ/ِ، انظر: تفسير ابف كثير (ّ)
 .ِٔ/ٔقيدة كالشريعة كالمنيج، أ.د. كىبة الزحيمي، التفسير المنير في الع (ْ)
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 .(ُ)أمة عمى أخرل 
 ًا: التفسير اإلجمالي:سادس

ْؿ َوبِ ] َِّْت َُلُ َِّّٔضاٍت ُأِح ْؿ َض ِٓ ْٔ َِ ْمَْا َظ ـَ َهاُدوا َحرَّ ـَ افَِّذي ٍؿ ِم ِْ ثًِراَؾّضُِي ـَ ـْ َشّضِِٔؾ اهللِ  ِهْؿ َظ   {384}الـسلء:[ َهدِّ

في ىذه اآلية سببيف مف األسباب الكثيرة التي عاقب اهلل تعالى الييكد بيا عقابان دنيكيان  ذكر اهلل 
كأخركيان، ككفى بالظمـ داء، كىؿ أىمؾ اهلل تعالى األمـ إال عندما استشرل فييا ىذا الداء الكبيؿ، 

ْؿ ]لعظيـ خير شاىد عمى ما ذكرنا مف ذلؾ قكلو تعالى: كآيات القرآف ا ُُ ـْ َؿّضِِْ ُروَن ِم َُ َْا اف ُْ َِ ْد َأْه ََ َوَف

قا  ُّ َِ َّٓ َوَأْهُؾَفل َضلدُِوَن[ :  كقكلو  {35}يوكس:[ ...َدَّا َط {;7}الؼصص:]َوَمل ُكـَّل ُمْفؾِؽِي الُؼَرى إِ
(ِ) ،

, َفِإنر الشُّحر َأْىَمَك َمْن اترُقوا الظُّْمَم, َفإِ :  قاؿ رسكؿ اهلل  نر الظُّْمَم ُظُمَماٌت َيْوَم اْلِقَياَمِة, َواترُقوا الشُّحر
 .(ّ) «َكاَن َقْبَمُكْم, َوَحَمَمُيْم َعَمى َأْن َسَفُكوا ِدَماَءُىْم, َواْسَتَحمُّوا َمَحاِرَمُيمْ 

ي َحررْمُت الظُّْمَم َعَمى َنْفِسي, َوَجَعْمُتُو )َيا ِعَباِدي ِإنٍّ كجاء في الحديث القدسي عف رب العزة أنو قاؿ: 
 .(ٗ) (َبْيَنُكْم ُمَحررًما, َفاَل َتَظاَلُموا

 .(ٓ)« ...اْشَتدر َغَضِبي َعَمى َمْن َظَمَم َمْن اَل َيِجُد َناِصرًا َغْيِري»قاؿ:   و أنونكع 
الدنيا تحريـ كثير مف فالييكد بعد أف ىادكا )كتابكا( عف عبادة العجؿ، فكاف عقابيـ في  

الطيبات التي كانت حبلالن ليـ، بسبب ظمميـ )فبظمـ( الباء ىنا سببية، كالتنكير كالتنكيف      
َل ]لمتعظيـ،  ـْ َؿّْضِؾ َأْن ُتَْزَّ ِِضِف ِم ٍْ َٕ ُٔؾ َظَذ 

ائِ َم إَِْسَ َٔؾ إاِلَّ َما َحرَّ
ائِ اَن ِحَلًّ فَِّضِْل إَِْسَ ـَ اِم  ًَ ؾُّ افىَّ }آل   [ افتَّْقَراةُ ـُ

 {5;طؿران:
(ٔ). 

ىذه اآلية بينت أف جميع الطعاـ كاف حبلالن عمى بني إسرائيؿ إال ما حـر إسرائيؿ عمى 
َوَظَذ ]نفسو، مف لحكـ اإلبؿ كألبانيا، ثـ حـر اهلل تعالى عمييـ بعض الطيبات، كما قاؿ تعالى: 

رِ  ََ ـَ افَّض ٍر َوِم ٍُ ي ُط
ؾَّ ذِ ـُ ْمَْا  ـَ َهاُدوا َحرَّ ا َأِو احَلَقاَيا  افَِّذي قُرَُهَ ُٓ َِْت ُط َِل إاِلَّ َما َْحَ ُٓ ْؿ ُصُحقَم ِٓ ْٔ َِ ْمَْا َظ َِْؿ َحرَّ ٌَ َواف

ا َفَهادُِؿقنَ  َّٕ ْؿ َوإِ ِٓ ِٔ ٌْ ْيٍؿ َذفَِؽ َجَزْيَْاُهْؿ بِّضَ ًَ َط بِ َِ  . {368}األكعلم:[ َأْو َما اْخَت

                                                 
 .ّٕٔ/ِف دركيش، إعراب القرآف كبيانو، محي الديانظر:  (ُ)
 .َُْٕ/ٔفي رحاب التفسير، عبد الحميد كشؾ، انظر: ( ِ)
 ، صححو األلباني.َُٕ/ُ(، ّْٖباب الظمـ ظممات، ح )( األدب المفرد، البخارم، ّ)
 .ُْٗٗ/ْ(، ِٕٕٓح ) ظمـ،ح مسمـ، باب تحريـ ال( صحيْ)
، َّٔالمعجـ الصغير، سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشامي، أبك القاسـ الطبراني، المتكفى  (ٓ)

 .ُٔ/ُ(، ُٕمف اسمو أحمد، ح )باب 
 بتصرؼ. ُٖٔ/ُفتح القدير، الشككاني،  (ٔ)
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كاف ما بيف أصابعو حـر اهلل تعالى عمى الييكد كؿ )ذم ظفر(، كؿ ما لو أصبع سكاء  
منفرجان، كأنكاع السباع كالكبلب كالسنانير، أك لـ يكف منفرجان، كاإلبؿ كالنعاـ كاإلكز كالبط، ككاف 

بعض ذكات الظفر حبلالن ليـ فمما ظممكا عَـّ التحريـ، كالبقر كالغنـ متعمؽ بحرمنا عمييـ شحكميا    
، كشحكـ الكميتيف، إال ما حممت ظيكرىا، (ُ)ال لحكميا، فإنيا باقية عمى الحؿ، كالشحكـ: الثركب 

، ما اشتممت عمى الظيكر كالحبكب، مف شحـ الكتفيف إلى الكركيف مف داخؿ  استثنى مف الشحـك
كخارج، أك الحكايا: عطؼ عمى ظيكرىا، كالذم حممتو الحكايا: )المباعر كالمصاريف(، أما ما اختمط 

و بالعصعص، كىك عجب الذنب )أم عظمو( بعظـ كىك شحـ األلية كاختبلطو بالعظـ، اتصال
كأصمو أنو أكؿ ما يخمؽ، كآخر ما يبمى، ذلؾ الجزاء بسبب بغييـ كبسبب ظمميـ، كقتؿ األنبياء 

ثًِرا] ،بغير حؽ ـَ ـْ َشّضِِٔؾ اهللِ  ِهْؿ َظ يحتمؿ أف يريد صدىـ في ذاتيـ، كيحتمؿ أف يريد [ َوبَِهدِّ
فقد صدكا عباد اهلل تعالى عف  "صدىـ غيرىـ -اهللرحمو  –، كقد رجح الطبرم (ِ)صدىـ غيرىـ 

دينو كسبمو التي شرحيا لعباده صدان كثيران، ككاف صدىـ عف سبيؿ بقكليـ عمى اهلل تعالى الباطؿ، 
كادعائيـ أف ذلؾ عف اهلل، كتبديميـ كتاب اهلل تعالى كتحريؼ معانيو عف كجكىو، ككاف مف عظيـ 

 .(ّ) "انيـ ما قد عممكا مف أمر محمد ككتم ذلؾ جحكدىـ نبكة نبينا محمد 
   كىذا التحريـ لبني إسرائيؿ، تحريـ عقكبة بسبب ظمميـ، كصدىـ ": (ْ)كيقكؿ السعدم  

 وأنفسيـ كغيرىـ عف سبيؿ اهلل تعالى كمنعيـ إياىـ مف اليدل، كبأخذىـ الربا، ككانكا قد نيكا عن
ليـ عف الخبائث التي تضرىـ في دينيـ  فإنو تحريـ تنزيو خبلًؼ التحريـً الذم ألمًة محمد 

 .(ٓ) "كدنياىـ
كذلؾ يفيد ادعاء الييكد أنيا كانت محرمة عمى أسبلفيـ، كأنيـ ليسكا بأكؿ مف حرمت  

براىيـ، كمف بعيدىما، فكذبيـ اهلل تعالى في مكاقع كثيرة مف  نما كانت محرمة عمى نكح، كا  عمييـ، كا 
إخراج التكراة، لـ يجرؤ أحد عمى إخراجيا، لما فييا مف  آياتو، كبكتبيـ، كعندما أمرىـ الرسكؿ 

 .(ٔ)التحريـ بظمميـ، كاف مسطكران فييا، فبيتكا، كانقمبكا صاغريف 
                                                 

 .ُُٓ/ّح البياف، لشحـ الرقيؽ الذم يككف عمى الكرش، رك الثركب: جمع ثىٍرب، كىك ا (ُ)
 بتصرؼ. ُّٓ/ِالمحرر الكجيز، ابف عطية،  (ِ)
 .ُّٗ/ٗجامع البياف، الطبرم،  (ّ)
ىػ، الـز الشيخ َُّٕالسعدم: ىك  العبلمة الشيخ عبد الرحمف بف ناصر بف عبد اهلل آؿ سعدم، كلد سنة  (ْ)

نحك كالفقو كأصكلو، جمس صالح بف عثماف قاضي عنيزة حتى تكفي، كقرأ عميو في التفسير كالتكحيد كال
سنة، مف مؤلفاتو: الخطب العصرية، كالرياض الناضرة، تكفي قبؿ فجر الخميس المكافؽ  ِّلمتدريس كعمره 

 ّٕٗ-ِّٗص  خآؿ الشيلرحمف عبد ا –مشاىير نجد كغيرىـ انظر:   -ىػُّٕٔجمادل اآلخرة سنة  ِِ
 بتصرؼ.

 .ُِّ/ُلسعدم،بلـ المناف، اتفسير الكريـ الرحمف في تفسير ك (ٓ)
 .ِّٓ/ِإرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ، أبك السعكد، انظر:  (ٔ)
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َبا]  يـ ممكما بينت اآلية سببان آخر ليذه العقكبة كىك )أكؿ الربا( عف ع[ َوَأْخِذِهُؿ افرِّ
ع ذلؾ أصركا ال عف جيؿ، فقد نيكا عنو بحرمتو، فقد نياىـ اهلل تعالى عمى ألسنة أنبيائيـ، كم

فأصركا عميو، كأكميـ أمكاؿ الناس بالرشا كالخيانة، كالحيؿ األخرل، كغيرىا مف أنكاع أكؿ أمكاؿ 
 الناس بالباطؿ.

قبؿ ىذه، حرمت عمييـ طيبات أحمت ليـ كأعد اهلل  بسبب ىذه المنكرات، كما ذكره اهلل 
.كىكذا تنكشؼ طبيعة الييكد، كتاريخيـ المشيف، كعدـ (ُ)تعالى لمكافريف منيـ عذابان أليمان 

، كتسقط بذلؾ كتتياكل دسائس الييكد في الصؼ المسمـ ككيدىـ كمكرىـ استجابتيـ لمرسكؿ 
ما ينبغي أف تعرفو في كؿ حيف عف طبيعة الييكد، كًجبمَّتيـ، ئميـ، كتعرؼ األمة المسممة كحبا

ي ذاتو، سكاء جاء مف غيرىـ، أك نبع فييـ، فيـ أعداء ككسائميـ كطرائقيـ، كمدل كقكفيـ لمحؽ ف
كما كاف ؿ أزمانيـ، مع أصدقائيـ كأعدائيـ، كؿ أجياليـ، كفي ك الحؽ كأىمو، كلميدل كحممتو، في

ىذا التعريؼ بيذا الصنؼ مف الخمؽ ليقصر عمى الجماعة األكلى في المدينة، فالقرآف ىك كتاب 
ذا استنصحتو في أمرىـ نىذه األمة ما عاشت، فإذا استفتتو ع ذا ف أعدائيا أفتاىا، كا  صح ليا، كا 

كقد أفتاىا كنصح ليا كأرشدىا في شأف ييكد، فدانت ليا رقابيـ، ثـ لما استرشدت بيا أرشدىا، 
اتخذتو ميجكران دانت ىي لمييكد، كما رأيناىا تتجمع تتغمبيا منيـ الشرذمة الصغيرة، كىي غافمة عف 

ة عف ىديو، ممقية بو كراءىا ظيريان! متبعة قكؿ فبلف كفبلف، كستبقى كتاب ربيا )القرآف( شارد
 .(ِ)كذلؾ غارقة في كيد ييكد، كقير ييكد، حتى تتكب إلى القرآف 

كال يترؾ السياؽ المكقؼ مع الييكد حتى ينصؼ القميؿ منيـ، كيقرر حسف جزائيـ، كىك  
اف، كيقرر أف الذم ىداىـ إلى يضميـ إلى مككب اإليماف العريؽ، كيشيد ليـ بالعمـ كاإليم

 كما أنزؿ مف قبمو، ىك الرسكخ في العمـ كىك اإليماف. التصديؽ بالديف كمو ما أنزؿ إلى الرسكؿ 

فالعمـ الراسخ، كاإليماف المنير، كميما يقكد أىمو إلى اإليماف بالديف كمو، كبلىما يقكد إلى 
 تكحيد الديف الذم جاء مف عند اهلل الكاحد.

مـ الراسخ بكصفو طريقان إلى المعرفة الصحيحة كاإليماف الذم يفتح القمب لمنكر، كذكر الع 
أما العمـ السطحي كالكفر الجاحد، ىما المذاف يحكالف بيف القمب كبيف المعرفة الصحيحة، كنحف 

                                                 
 .ُِٔالتفسير المكضكعي لسكر القرآف، إشراؼ: أ.د. مصطفى مسمـ، صانظر:  (ُ)
، كفي ظبلؿ القرآف، سيد ُِٔالتفسير المكضكعي لسكر القرآف، إشراؼ: أ.د. مصطفى مسمـ، صانظر:  (ِ)

 .َٗٓ/ٔقطب، 
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نشيد ىذا في كؿ زماف، فالذيف يتعمقكف في العمـ، كيأخذكف منو بنصيب حقيقي، يجدكف أنفسيـ 
أك عمى األقؿ أماـ عبلمات استفيامية ككنية كثيرة، ال يجيب عمييا إال  ،اإليماف الككنية أماـ دالئؿ

فالراسخكف في العمـ النافع ىـ الثابتكف كاحدان مسيطران، مدبران، متصرفان، االعتقاد بأف ليذا الككف إليان 
بما أنزؿ إليؾ، كما أنزؿ فيو المطمعكف عمى حقائؽ الديف، الذيف يؤمنكف إيمانان صادقان باهلل تعالى ك 

عمى مف قبمؾ مف الرسؿ كمكسى كعيسى عمييما السبلـ كال يفرقكف بيف أحد منيـ، كالمؤمنكف إيمانان 
حقيقيان باهلل تعالى كاليكـ اآلخر، أم بالبعث بعد المكت كالجزاء عمى األعماؿ، كالمؤدكف زكاة 

 (ُ) أمكاليـ لممستحقيف، كالمطيعكف أكامر اهلل تعالى.

( الذيف يؤدكنيا عمى أتـ كجو، مستكفية أركانيا كشركطيا، الصبلة كأخص منيـ )مقيمي] 
كتخصيص المدح إلقامة الصبلة، ألنيا تستدعي إيتاء الزكاة، كتنيى عف الفحشاء كالمنكر، كتزكي 

ُِق]النفس، كتيٌكف عمى النفس إيتاء الماؿ لمستحقيو، كما قاؿ تعالى:  َِضاَن ُخَِِؼ َه ْٕ إَِذا  * ًظاإِنَّ اِْل

ُّ َجُزوًظا ُف افؼَّ ُف اخَلْرُ َمُْقًظا * َمِضَّ ِِّغَ  * َوإَِذا َمِضَّ  .(ِ) [{44-;3:}ادعلرج[ إاِلَّ اُدَه

ىؤالء المكصكفكف بما تقدـ مف الصفات، كميا صفات المؤمنيف المتقيف التي جاءت في  
ََلةَ ]أكؿ سكرة البقرة، كنبلحظ قكلو تعالى  َغ افهَّ

ِّ ٔ َِ جاءت منصكبة، عمى غير سائر ما  [ َواُد
عطفت عميو، كذلؾ نصب عمى المدح إلبراز أىمية الصبلة، كختمت اآلية ببياف أجر ىؤالء 
المؤمنيف مف أىؿ الكتاب، كعبد اهلل بف سبلـ، كنظراؤه، أكلئؾ سيؤتييـ اهلل تعالى أجران عظيمان كىك 

المقطع الذم يتناكؿ انحرافات أىؿ الكتاب عف الجنة، ال يدرؾ حقيقتو إال اهلل، كنبلحظ ارتباط ىذا 
االعتقاد الصحيح بمحكر السكرة، حيث يظير مف سمكؾ أىؿ الكتاب المنحرؼ، حقيقة العبكدية هلل 

 (ّ) كطاعتو.

 اليدايات المستنبطة من المقطع:
  قضايا العقيدة: .أ 

د ػػػكلو محمػػبرسماف أساس أركاف اإليماف، اإليماف باهلل تعالى ربان معبكدان ال إلو سكاه كاإلي
 كاإليماف باهلل تعالى  ر بو القرآف،ػػا أخبػػاف بمػػػؾ اإليمػػػى ذلػػى عمػػو، كيبنػػػزؿ عميػػرآف الذم نػػكبالق

 .(ْ)كالمبلئكة، كالكتب، كالرسؿ، كاليـك اآلخر 

                                                 
 بتصرؼ. َٗٓ/ٔالقرآف، سيد قطب،  ( في ظبلؿُ)
 .ِٖ/ٔالتفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، أ.د. كىبة الزحيمي،  (ِ)
 .ُّ/ٔالجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي، انظر:  (ّ)
 .ِّٔ-ِِٔالتفسير المكضكعي لسكر القرآف، إشراؼ أ.د. مصطفى مسمـ، صانظر:  (ْ)
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  األحكام الشرعية: .ب 
بالبر كالعدؿ غير يجكز التعامؿ المادم مع أىؿ الكتاب غير المحاربيف، ألف المعاممة 

وُهؿْ ]الكالء، قاؿ تعالى:  ْؿ َأْن َتَزُّ ـُ ـْ ِدَياِر ْؿ ِم ـُ ْ َُيِْرُجق  َوََل
ـِ ي ْؿ يِف افدِّ ـُ ق ُِ اتِ ََ ْ ُي ـَ ََل ـِ افَِّذي ُؿ اهللُ َظ ـُ ا َٓ  اَل َيْْ

َِِْضىِغَ  ْؿ إِنَّ اهللَ ُُيِبُّ اُد ِٓ ِِضُىقا إَِفْٔ َْ ـِ ا*  َوُت ُؿ اهللُ َظ ـُ ا َٓ َِل َيْْ َّٕ ْؿ إِ ـُ ـْ ِدَياِر ْؿ ِم ـُ ـِ َوَأْخَرُجق ي ْؿ يِف افدِّ ـُ ق ُِ ـَ َؿاَت فَِّذي

ُٖوَفئَِؽ ُهُؿ افيَّادُِقنَ  ْؿ َؾ ـْ َيتََقُلَُّ ْؿ َأْن َتَقفَّْقُهْؿ َوَم ُُ  .(ُ)  {;-:}ادؿتحـة:[ َوَطاَهُروا َظَذ إِْخَراِج
 الجوانب التربوية:  .ج 
ككشؼ نفكسيـ بأسمكب مف أساليب  الكشؼ عف طبيعة الييكد كتاريخيـ، كفضح سمككيـ، -ُ

 القرآف لتربية المسمميف، كتعريفيـ عمى عدكىـ ليحذركه، كيحذركا عقائده كسمككو.
مف أساليب القرآف مدح العمـ كأىمو، كبياف أف العمـ الراسخ الذم يؤدم إلى اإليماف الصحيح،  -ِ

كميا، أما العمـك ىك العمـ النافع، الذم يككف البحث فيو عف بكاطف األمكر، كأىدافيا كح
الدنيكية البحتة، كاالنغماس بالمادية، فإنيا تؤدم إلى الغفمة عف الحؽ كالبعد عنو، قاؿ تعالى: 

ُِقنَ ] ـِ اآلَِخَرِة ُهْؿ َؽاؾِ َٔا َوُهْؿ َظ ْٕ َٔاِة افدُّ ـَ احَل قَن َطاِهًرا ِم ُّ َِ ًْ وم:[ َي  .(ِ)  {9}الرُّ

 ما ترشد إليو اآليات:
لييكد العذاب األليـ في نار جينـ، كتحريـ بعض الطيبات في أسباب استحقاؽ ا ذكر  

عالـ الدنيا كىي الظمـ، كقدـ عمى التحريـ، إذ ىك الذم قصد اإلخبار عنو بأنو سبب التحريـ، كصد 
كأكؿ الربا، كأكؿ أمكاؿ الناس بالباطؿ، كىذا كمو تفسير لمظمـ  أنفسيـ كغيرىـ مف أتباع محمد 

 .(ّ)قبمو مف نقض الميثاؽ، كعبادة العجؿ، كغير ذلؾ مما ذكر الذم تعاطكه، ككذلؾ ما 

كىذا يؤيد مذىب الجميكر غير الحنفية القائميف بأف الكفار مخاطبكف بفركع الشريعة       
بأف  طالبكفبمعنى أنيـ ممذىب مالؾ في أف الكفار مخاطبكف ال خبلؼ في " :قاؿ ابف العربي

كقد بيف اهلل تعالى في ىذه اآلية أنيـ نييكا عف بعد اإليماف، ائض الشرعية يؤمنكا، كأف يؤدكا الفر 
كأنيـ دخمكا في في القرآف،  الربا، كأكؿ الماؿ بالباطؿ، فإف كاف ذلؾ خبران عما نزؿ عمى محمد 

ف كاف ذلؾ صبران عما أنزؿ اهلل تعالى عمى مكسى في التكراة، كأنيـ بدلكا  الخطاب، فبيا كنعمت، كا 
ظنت أفسدكا أمكاليـ في دينيـ، أـ ال؟، الفكا، فيؿ تجكز لنا معاممتيـ، كالقـك قد كحرفكا، كعصكا كخ

                                                 
 .ِّٔ/ِالمكضكعي لسكر القرآف، إشراؼ أ.د. مصطفى مسمـ، التفسير انظر:  (ُ)
 نفس الجزء كالصفحة. ،انظر: المرجع السابؽ (ِ)
 .ِٖ/ٔالتفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، أ.د. كىبة الزحيمي، انظر: (ّ)
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طائفة أف معاممتيـ ال تجكز، كذلؾ لما في أمكاليـ مف ىذا الفساد، كالصحيح جكاز معاممتيـ مع 
       (ُ) قاـ الدليؿ عمى ذلؾ قرآنان كسنة" عمييـ، فقد رباىـ، كاقتحاميـ ما حـر اهلل 

ؿْ ]الى: قاؿ تع   ْؿ ِحؾ  َُلُ ُُ اُم ًَ ْؿ َوَض ُُ ـَ ُأوُتقا افَُِتاَب ِحؾ  فَ اُم افَِّذي ًَ ، كىذا نص  {7}ادلئدة:[ َوَض
ة عند ييكدم في الييكد، كمات كدرعو مرىكن في مخاطبتيـ بفركع الشريعة، كقد عامؿ النبي 

الكا: إف ىذه األشياء كانت ثـ استثنى مؤمني أىؿ الكتاب، ألف الييكد أنكركا كقشعير أخذه لعيالو، 
ِْؿِ ]حرامان في األصؿ، كأنت تحميا، كلـ تكف حرمت بظممنا، فنزؿ:  ًِ اِشُخقَن يِف اف ـِ افرَّ

[ َفُِ

 .(ِ)، كالراسخ: ىك المبالغ في عمـ الكتاب الثابت فيو  {384}الـسلء:

ما، ىؤالء المؤمنكف مف الكتابييف، مثؿ عبد اهلل بف سبلـ، ككعب األحبار، كنظراؤى 
كمقيمكا الصبلة، كمؤدكا الزكاة، سيعطييـ  كالمؤمنكف مف المياجريف كاألنصار، أصحاب محمد 

 اهلل تعالى ثكابان عظيمان ال يقدر كصفو إال اهلل تعالى كىك الجنة.

كأشارت اآليات إلى أف أنكاع الذنكب محصكرة في نكعيف: الظمـ لمخمؽ، كاإلعراض عف  
ـَ َهاُدوا]فإليو اإلشارة بقكلو تعالى: الديف الحؽ، أما ظمـ الخمؽ  ـَ افَِّذي ٍؿ ِم ِْ كأما اإلعراض عف [ َؾّضُِي

ثًِرا]الديف الحؽ، فإليو اإلشارة بقكلو تعالى:  ـَ ـْ َشّضِِٔؾ اهللِ  ِهْؿ َظ  .[َوبَِهدِّ

     كىي أكؿ الربا، كأخذ أمكاؿ الناس بالباطؿ بطريؽ الرشكة كاالحتياؿ،  مظاىر الظمم كثيرة:
كنحكىا، كسماع الكذب، كأكؿ السحت، كىذه الذنكب األربعة ىي المكجبة لتشديد العقاب  كالغش

عمييـ في الدنيا كاآلخرة، أما في الدنيا فيك تحريـ الطيبات عمييـ، كأما في اآلخرة فيك العذاب 
 .(ّ)المؤلـ في نار جينـ 

                                                 
 .ْٕٔ/ُلعربي، أبك بكر بف العربي، أحكاـ القرآف، البف ا (ُ)
 بتصرؼ. ِٗ/ٔأ.د. كىبة الزحيمي، قيدة كالشريعة كالمنيج، ( التفسير المنير في العِ)
 .َّ/ٔالمرجع السابؽ، انظر:  (ّ)
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 المبحث الثاني

 (ٙٚٔ-ٖٙٔمقاصد وأىداف سورة النساء من آية )
 تمؿ عمى سبعة مقاطع:يش

 المرسمين.و المقطع األول: وحدة الرساالت السماوية وميمة األنبياء 
 المقطع الثاني: ضالل الكافرين وصدىم عن سبيل اهلل تعالى.

 لمناس كافة. المقطع الثالث: دعوة الرسول 
 المقطع الرابع: الغمو في الدين والقول بألوىية عيسى بن مريم.

 بة المستكبرين في األرض.المقطع الخامس: عقو 
 المقطع السادس: دعوة الناس إلى اإليمان بالنور المبين.

 المقطع السابع: حكم الكاللة وبعض أحكام المواريث.
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 المقطع األول
 وحدة الرساالت السماوية وميمة األنبياء المرسمين والحكمة من إرساليم

 

َِل َأوْ ]قاؿ تعالى:  ـَ َْْٔا إَِفَْٔؽ  ا َأْوَح َّٕ َْْٔا إَِػ إِْبَراِهَٔؿ َوإِْشَِلِظَٔؾ إِ ِدِه َوَأْوَح ًْ ـْ َب َِّٔغ ِم ُٕقٍح َوافَّّْضِ َْْٔا إَِػ  َح

َْْٔا َداُووَد َزُبقًرا َِْٔلَن َوَآَت َِ َُٕس َوَهاُروَن َوُش َُقَب َواألَْشَّضاِط َوِظَِٔضك َوَأيُّقَب َوُيق ًْ َوُرُشًَل َؿْد *  َوإِْشَحاَق َوَي

 َِ ًِِِٔل َؿَهْهَْاُهْؿ َظ ُْ َؿ اهللُ ُمقَشك َت َِّ ـَ َْٔؽ َو َِ ْؿ َظ ُٓ ُهْه َْ َٕ ـْ َؿّْضُؾ َوُرُشًَل ََلْ  ـَ فِئََلَّ *  َْٔؽ ِم ـَ َوُمِْْذِري ي ِ ُرُشًَل ُمّضَؼِّ

اَن اهللُ َظِزيًزا َحًُِِٔل  ـَ ُشِؾ َو َد افرُّ ًْ ٌة َب قَن فَِِّْاِس َظَذ اهللِ ُحجَّ ُُ زَ *  َي ْٕ ُد بَِِل َأ َٓ ـِ اهللُ َيْن
ِف َفُِ ِّ ِْ ًِ َزَفُف بِ ْٕ َْٔؽ َأ َل إِفَ

ًٔدا ِٓ ك بِاهللِ َص ٍَ ـَ ُدوَن َو َٓ ُة َيْن َُ
 . {388-385}الـسلء:[ َواَدََلئِ

 أواًل: المناسبة:
تستمر اآليات في مناقشة أىؿ الكتاب، كبياف ألكاف عنادىـ، فيـ كما سبؽ ال يؤمنكف بكؿ ]

ختبار، سكاء مف مكسى أك محمد عمييما الرسؿ، كيطمبكف أشياء مف الرسؿ مف باب التعجيز كاال
السبلـ، كىنا تذكر اآليات في ختاـ محاجتيـ أف الكحي، جنس كاحد، ال يختمؼ بيف الرسؿ، فمك 

كاستمرار الكحي مف اهلل  (ُ) [كلـ يفرقكا بيف نبي كنبي آلمنكا بمحمد  صدقكا اإليماف بمكسى 
آخر الرسؿ كخاتميـ، كالعاقؿ  إلى محمد  تعالى إلى الرسؿ المتتابعيف في البشرية مف نكح 
بالحؽ، فإف آمف بو كبالرسؿ قبمو فقد اىتدل إلى  الذم يريد الحؽ، قد أرسؿ إليو الرسكؿ محمد 

ف آمف ببعض الرسؿ، ككفر بمحمد  فقد كفر بالحؽ المنزؿ مف عند اهلل تعالى،  طريؽ الحؽ، كا 
 .(ِ)فالمقطع يبيف كحدة الرسالة، ككحدة المصدر 

 انيًا: سبب النزول:ث
ركل الطبرم بسند حسف عف ابف عباس رضي اهلل عنيما قاؿ: قاؿ: سيكيف كعدم بف  

  يا محمد، ما نعمـ أف اهلل أنزؿ عمى بشر مف شيء بعد مكسى، فأنزؿ اهلل تعالى في ذلؾ  (ّ)حاتـ
ُٕ ]مف قكليما، قاؿ تعالى:  َْْٔا إَِػ  َِل َأْوَح ـَ َْْٔا إَِفَْٔؽ  ا َأْوَح َّٕ َْْٔا إَِػ إِْبَراِهَٔؿ إِ ِدِه َوَأْوَح ًْ ـْ َب َِّٔغ ِم قٍح َوافَّّْضِ

                                                 
 .ّّ/ٔالتفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، أ.د. كىبة الزحيمي،  (ُ)
 .ِْٔ/ِالتفسير المكضكعي لسكر القرآف الكريـ، إشراؼ أ.د. مصطفى مسمـ، انظر: (ِ)
ككاف في المطبكعة  ِٕٗٗ، كىك تابع اآلثار التي أخرىا قديما ُُِ/ِابف ىشاـ،  ، سيرةََُْٖاألثر:  (ّ)

كالمخطكطة، عدم بف ثابت، كىك خطػأ ببل شؾ ففي سيرة ابف ىشاـ كغيرىا "عدم بف زيد"، كسكيف بف أبي 
، تفسير ُُٔ/ِسكيف، كعدم بف زيد مف بني قينقاع، ذكرىـ ابف ىشاـ في السيرة في األعداء مف ييكد، 

 .ََْ/ٗالطبرم، 
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َْْٔا َداوُ  َِْٔلَن َوَآَت َِ َُٕس َوَهاُروَن َوُش َُقَب َواألَْشَّضاِط َوِظَِٔضك َوَأيُّقَب َوُيق ًْ [ وَد َزُبقًراَوإِْشَِلِظَٔؾ َوإِْشَحاَق َوَي

{385}الـسلء:
(ُ). 

ف عباس رضي اهلل عنيما قاؿ: "دخؿ عمى رسكؿ اهلل ركم في سبب نزكؿ ىذه اآلية عف اب 
  ،جماعة مف ييكد، فقاؿ ليـ: إني كاهلل أعمـ أنكـ لتعممكف أني رسكؿ اهلل، فقالكا: ما نعمـ ذلؾ

ك بِا]فأنزؿ اهلل  ٍَ ـَ ُدوَن َو َٓ ُة َيْن َُ
ِف َواَدََلئِ ِّ ِْ ًِ َزَفُف بِ ْٕ َزَل إَِفَْٔؽ َأ ْٕ ُد بَِِل َأ َٓ ـِ اهللُ َيْن

ًٔداَفُِ ِٓ  .(ِ) [هللِ َص

 ثالثًا: التحميل المغوي: 
اإلشارة كالكتابة كالرسالة كاإللياـ كالكبلـ الخفي، ككؿ ما ألقيتو إلى غيرؾ، يقاؿ: أكحيت  الوحي:* 

 .(ّ)إليو الكبلـ، كأكحيت ككحي ككحيان 

سريعة، كذلؾ يقاؿ: كحيت إليو كأكحيت: إذا كممتو بما تخفيو عنو غيره، كالكحي، اإلشارة ال الوحي:
 يككف بالكبلـ عمى سبيؿ الرمز كالتعريض كقد يككف بصكت مجرد، كبإشارة بعض الجكارح.

مصدر، كمادة الكممة تدؿ عمى معنييف أصمييف ىما: الخفاء كالسرعة، كلذا قيؿ في معناه:  والوحي:
، كيطمؽ اإلعبلـ الخفي السريع الخاص بمف يكجو إليو بحيث يخفى عمى غيره، كىذا معنى المصدر

 كيراد بو الكحي، أم بمعنى اسـ المفعكؿ.

 كالكحي بمعناه المغكم يتناكؿ: 

ٔفِ ]اإللياـ الفطرم لئلنساف، كالكحي إلى أـ مكسى  -ُ ًِ َْْٔا إَِػ ُأمِّ ُمقَشك َأْن َأْرِض [ َوَأْوَح

 . {9}الؼصص:
ُٔقًتا َوَأْوَحك َربَُّؽ إَِػ افَّْ ]كاإللياـ الغريزم لمحيكاف، كالكحي إلى النحؿ  -ِ ـَ اِْلَّضاِل ُب ِذي ِم

ِ ْحِؾ َأِن اَتَّ

ِرُصقنَ  ًْ َّا َي َجِر َوِِم ـَ افنَّ  . {:8}الـحل:[ َوِم
َؾَخَرَج َظَذ ]كاإلشارة السريعة عمى سبيؿ الرمز كاإليحاء، كإيحاء زكريا فيما حكاه القرآف عنو  -ّ

رَ  ُْ ْؿ َأْن َشّضُِّحقا ُب ِٓ َْٖوَحك إَِفْٔ ـَ ادِْحَراِب َؾ ًّٔاَؿْقِمِف ِم  . {33}مريم:[ ًة َوَظِن
ْؿ ]ككسكسة الشيطاف كتزيينو الشر في نفس اإلنساف  -ْ ِٓ َٔائِ

َٔاضَِغ َفُٔقُحقَن إَِػ َأْوفِ َوإِنَّ افنَّ

قنَ  ـُ ْؿ َدُْؼِ ُُ َّٕ قُهْؿ إِ ُّ ُت ًْ ْؿ َوإِْن َأَض ـُ َُٔجاِدُفق
 . {343}األكعلم:[ فِ

                                                 
 .ََْ/ٗتفسير الطبرم،  انظر:  (ُ)
 .َْٗ/9حسف، جامع البياف، الطبرم،  ركاه ابف جرير عف ابف عباس مف طريؽ محمد بف إسحاؽ، كىك إسناد (ِ)
 .ّٕٗ/ُٓلساف العرب، ابف منظكر، انظر:  (ّ)
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ـَ إِْذ يُ ]كما يمقيو اهلل إلى مبلئكتو مف أمر ليفعمكه  -ٓ ْؿ َؾثَّضُِّتقا افَِّذي ُُ ًَ ِة َأِّنِّ َم َُ
قِحل َربَُّؽ إَِػ اَدََلئِ

نما جاء فيو  كلغة القرآف الظاىرة ,{34}األكػلل:[ َآَمُْقا "أكحى" باأللؼ، كلـ يستعمؿ مصدرىا، كا 
شرعان ، ككحي اهلل إلى أنبيائو قد عرفكه  {4}النَّجم:[ إِْن ُهَو إَِّلا َوْحٌي ُيوَحى]مصدر الثبلثي: 

بأنو: "كبلـ اهلل تعالى المنزؿ عمى نبي مف أنبيائو، كىك تعريؼ لو بمعنى اسـ المفعكؿ، أم 
 . (ُ)المكحى" 

كالكحي بالمعنى المصدرم اصطبلحان: ىك إعبلـ اهلل تعالى مف يصطفيو مف عباده ما أراد  
 مف ىداية بطريقة خفية سريعة.

بأنو: "عرفاف يجده الشخص مف نفسو مع كعرفو األستاذ محمد عبدك في رسالة التكحيد  
اليقيف بأنو مف قبؿ اهلل بكاسطة، أك بغير كاسطة، كاألكؿ بصكت يتمثؿ لسمعو أك بغير صكت"، 
كيفرؽ بينو كبيف اإللياـ، فاإللياـ: كجداف تستيقنو النفس فتنساؽ إلى ما يطمب عمى غير شعكر 

 .(ِ)لحزف منيا، مف أيف أتى؟ كىك أشبو بكجداف الجكع كالعطش كا
كاحدىا )السّْبط( كىـ كلد الكلد، ك)األسباط( مف بني إسرائيؿ كالقبائؿ مف العرب، كقكلو  األسباط:* 

َة َأْشَّضاًضا ُأَِمًا]تعالى:  َْاُهُؿ اْثََْتْل َظْؼَ ًْ ، إنما أنث ألنو أراد اثنتي عشرة فرقة ثـ  {384}األطراف:[ َوَؿىَّ
نما ىك بدؿ مف اثنتي عشرة، ألف التفسير ال يككف  أخبر أف الًفرؽ أسباط، كليس األسباط بتفسير، كا 

 .(ّ)إال كاحدان منكران، كقكلؾ: اثني عشر درىمان، كال يجكز دراىـ 
 .(ْ)كالمراد باألسباط ىنا: أكالد يعقكب لصمبو أك أكالد أكالده  
( بالكسر الكتاب، كالجمع  زبورًا: بري )زيبيكر( كقدر كقدكر، الزُّبر، الكتابة كبابو ضرب كنصر ك)الزّْ

َْْٔا َداُووَد َزُبقًرا]كمنو قرأ بعضيـ:  ك)الًمٍزبىر( كالًمٍبضع القمـ، ك)الزَّبكر( الكتاب كىك فعكؿ [ َوَآَت
 بمعنى مفعكؿ مف ٌزبىر.
ٍنبر(  )كالزَّبكر( كتاب داكد  نابير( ك)الزّْ ٍنبكر( بضـ الزاء الديبير، كىي تؤنث كالجمع )الزَّ ك)الزُّ

، كضـ الباءاء كالباء ميمكز، ما يعمك الثكب الجديد، مثبكسر الز   .(ٓ)لغة  ؿ ما يعمك الخزَّ

 
                                                 

 .ِٗ/ُمباحث في عمـك القرآف، لمناع القطاف، انظر:  (ُ)
 .ْْرشيد رضا، ص  مدم، محمدانظر: الكحي المح (ِ)
 .ُُْ/ُ، بف أبي بكر بف الرازم محمد انظر: مختار الصحاح، (ّ)
، كأيسر التفاسير لكبلـ العمي ُّ/ٔالتفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، أ.د كىبة الزحيمي، انظر:  (ْ)

 .ْْٔ/ّير، أبك بكر جابر الجزائرم، الكب
 .ُّْ/ُ، بف أبي بكر الرازم تار الصحاح،  محمدمخانظر:  (ٓ)
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 رابعًا: اإلعراب:
َْْٔا إَِػ إِْبَراِهَٔؿ َوإِ ]قكلو تعالى:  ِدِه َوَأْوَح ًْ ـْ َب َِّٔغ ِم ُٕقٍح َوافَّّْضِ َْْٔا إَِػ  َِل َأْوَح ـَ ا َأْوَحَْْٔا إَِفَْٔؽ  َّٕ ْشَِلِظَٔؾ إِ

َْْٔا َداُووَد َزُبقًرا َوإِْشَحاَق  َِْٔلَن َوَآَت َِ َُٕس َوَهاُروَن َوُش َُقَب َواألَْشَّضاِط َوِظَِٔضك َوَأيُّقَب َوُيق ًْ َوُرُشًَل َؿْد  * َوَي

ًِِِٔل  ُْ َؿ اهللُ ُمقَشك َت َِّ ـَ َْٔؽ َو َِ ْؿ َظ ُٓ ُهْه َْ َٕ ـْ َؿّضُْؾ َوُرُشًَل ََلْ  َْٔؽ ِم َِ  .{386-385:}الـسلء[ َؿَهْهَْاُهْؿ َظ
 قكليف عمى النصب: [َوُرُشًَل َؿْد َؿَهْهَْاُهؿْ ]تمؿ كممة تح

 أنيا مفعكؿ بو بإضمار فعؿ يفسره ما بعده. األول:
َْْٔا إَِفَْٔؽ ]معطكؼ عمى معنى قكلو تعالى:  الثاني: ا َأْوَح َّٕ  .(ُ) [إِ

 معاني وجوه اإلعراب:
 .(ِ): قصصنا أخبارىـ كقد قصصنا رسبلن عميؾ، كالمعنى عمى حذؼ المضاؼ، أمالمعنى األول: 
إف كممة )أكحينا( تحمؿ معنى )أرسمنا( كالمعنى: إنا أرسمناؾ مكصيف إليؾ كأرسمنا  المعنى الثاني:

 .(ّ)رسبلن قد قصصناىـ عميؾ مف قبؿ 
، في حيف رفض كؿ مف األلكسي     (ْ)كاعتبر الزجاج أف القكؿ األكؿ ىك أجكد القكليف  

كبيف شئكف مف  يعترفكف  لؾ لخمكه مف تحقيؽ المماثمة بيف شأنو القكؿ األكؿ، كذ (ٓ)كأبي السعكد
بنبكتو مف األنبياء عمييـ السبلـ في مطمؽ اإليحاء، ثـ في إيتاء الكتاب، ثـ في اإلرساؿ، فإف قكلو 

 [ َْْٔا إَِفَْٔؽ ا َأْوَح َّٕ منتظـ المعنى )آتيناؾ( ك)أرسمناؾ( حتمان، فكأنو قيؿ: إنا أكحينا إليؾ كما  [إِ
 فأكحينا إلى فبلف كفبلف، كآتيناؾ مثؿ ما آتينا فبلنان، كأرسمناؾ مثؿ ما أرسمنا الرسؿ الذي

قصصناىـ كغيرىـ، كال تفاكت بينؾ كبينيـ في حقيقة اإليحاء كاإلرساؿ، فما لمكفرة يسألكنؾ شيئان لـ 
 .(ٔ)يعطو أحد مف ىؤالء الرسؿ عمييـ الصبلة كالسبلـ 

سيره أف كممة )رسبلن( منصكبة بفعؿ مضمر تقديره )أرسمنا(، كبيف اإلماـ ابف عطية في تف
 .(ٕ)ألف الرد عمى الييكد، إنما في إنكارىـ إرساؿ الرسؿ كالمراد الكحي 

                                                 
عرابو، الزجاج،  .َِٓ/ُظر: إعراب القرآف، النحاس، ان (ُ) ، كالدر المصكف في عمـ ُّّ/ِكمعاني القرآف كا 

 .ُِّ/ُ، كتاب مشكؿ إعراب القرآف، مكي بف أبي طالب، ُٗٓ/ْالكتاب المكنكف، السميف الحمبي، 
عرابو، الزجاجان (ِ)  .ُّّ/ِ، ظر: معاني القرآف كا 
 .َِٓ/ُظر: إعراب القرآف، النحاس، ان (ّ)
عرابو، الزجاج،  (ْ)  .ُّّ/ِانظر: معاني القرآف كا 
 .ِٓٓ/ِلكتاب الكريـ، أبك السعكد، انظر: إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا ا (ٓ)
 .ُِٗ/ّركح المعاني، األلكسي،  (ٔ)
 .ُّٕ/2المحرر الكجيز، ابف عطية،  انظر: (ٕ)
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كرأم ابف عطية ىك نفسو معنى القكؿ الثاني، ألف الفعؿ )أرسمنا( مستمـز لمفعؿ )أكصينا(،  
 فكيؼ يككف إرساؿ بدكف كحي؟.

اَن اهللُ َظِزيًزا ُرُشًَل مُ ]قاؿ تعالى:   ـَ ُشِؾ َو َد افرُّ ًْ ٌة َب قَن فَِِّْاِس َظَذ اهللِ ُحجَّ ُُ ـَ فَِئَلَّ َي ـَ َوُمِْْذِري ي ِ َّضؼِّ

 . {387}الـسلء:[ َحًُِِٔل 

 فييا ثبلثة أقكاؿ في النصب: [ُرُشًَل ]كممة 

 .[ َوُرُشًَل َؿْد َؿَهْهَْاُهؿْ ]أنيا بدؿ مف  األول:

 عؿ مضمر.أنيا مفعكؿ بو بف الثاني:
 .(ُ)أنيا حاؿ  الثالث:

 معاني اإلعراب:
أف ىؤالء الرسؿ المبشريف كالمنذريف، ىـ أنفسيـ الرسؿ الذيف قصصناىـ عميؾ     المعنى األول:

 مف قبؿ. 
 .(ِ)كضعَّفو اإلماـ األلكسي بحجة اتحاد البدؿ كالمبدؿ منو لفظان كىك بعيد  

كالمعنى: كرسبلن قد قصصناىـ عميؾ مف قبؿ،  كيككف النصب فيو عمى المدح، المعنى الثاني:
 كرسبلن لـ نقصصيـ عميؾ، أعني كأمدح رسبلن مبشريف كمنذريف.

 .(ّ)كرجح الزمخشرم ىذا القكؿ كبيف أنو األكجو 
كتككف الحاؿ فيو مكطئة، كمعنى المكطئة أم: أنيا ليست ىي المقصكدة، إنما  المعنى الثالث:

ررت بزيدو رجبلن صالحان، فالرجكلية مفيكمة مف كبلـ )زيد(، المقصكد صفتيا، كىك كما تقكؿ: م
نما المقصكد ىك كصفو بالصبلح   .(ْ)كلكنيا ليست ىي المقصكدة، كا 

أرسمناىـ حاؿ ككنيـ رسبلن مبشريف كمنذريف، فيي حاؿ مكطئة لصفتيا، كىي )مبشريف(  والمعنى:
 .(ٓ)ألنيا ىي المقصكدة مف الحاؿ 

                                                 
، كالدر ُِّ/ُككتاب مشكؿ إعراب القرآف، مكي بف أبي طالب،  ،ِِٓ/ُف، النحاس، ظر: إعراب القرآان (ُ)

 .ُُٔ/ْالمصكف في عمـ الكتاب المكنكف، السميف الحمبي، 
 .ُِٗ/ّنظر: ركح المعاني، األلكسي، ا (ِ)
 .ِٗٓ/ُانظر: الكشاؼ، الزمخشرم،  (ّ)
 .ُُٔ/ْي، انظر: الدر المصكف في عمـ الكتاب المكنكف، السميف الحمب (ْ)
 .ّٗ/ٔانظر: تفسير التحرير كالتنكير، ابف عاشكر،  (ٓ)
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 .(ُ)، ألنو ال كجو لمفصؿ بيف الحاؿ كصاحبيا كضٌعؼ األلكسي ىذا القكؿ
َْْٔا إَِػ إِْبَراِهَٔؿ َوإِ ]* قاؿ تعالى:  ِدِه َوَأْوَح ًْ ـْ َب َِّٔغ ِم ُٕقٍح َوافَّّْضِ َْْٔا إَِػ  َِل َأْوَح ـَ َْٔؽ  َْْٔا إَِف ا َأْوَح َّٕ ْشَِلِظَٔؾ إِ

َُقَب َواألَْشَّضاِط َوِظَِٔضك َوَأيُّقَب َوُيق ًْ َْْٔا َداُووَد َزُبقًراَوإِْشَحاَق َوَي َِْٔلَن َوَآَت َِ  . {385}الـسلء:[ َُٕس َوَهاُروَن َوُش
لقد تكحدت دعكة األنبياء عمييـ السبلـ إلى الناس فكانت الغاية كاحدة، كىي تحقيؽ 

ٍة َرُشقاًل َأِن ُاْظّضُ ]كترؾ عبادة ما سكاه، قاؿ تعالى:  العبكدية هلل  ؾِّ ُأمَّ ـُ ْثَْا يِف  ًَ ْد َب ََ ُدوا اهللَ َواْجَتُِّْضقا َوَف

َٕا ]، كقاؿ تعالى:  {58}الـحل:[ افىَّاُؽقَت  ُف اَل إَِفَف إاِلَّ َأ َّٕ ِْٔف َأ ُٕقِحل إَِف ـْ َرُشقٍل إاِلَّ  ـْ َؿّْضَِِؽ ِم َْا ِم ِْ َوَما َأْرَش

خبلص العبادة  ، كدعكة الرسؿ جميعان ىي الدعكة إلى تكحيد اهلل  {47}األكبقلء:[ َؾاْظُّضُدونِ  لو كا 
ـْ ]كحده، كما جاء في قكلو تعالى عمى لساف نكح كىكد كصالح كشعيب:  ْؿ ِم ُُ َيا َؿْقِم اْظّضُُدوا اهللَ َما فَ

هُ   .(ِ)  {74}هود:[ إَِفٍف َؽْرُ
 كمف خبلؿ ما سبؽ يتبيف لنا اآلتي:
 أواًل: حاجة الناس إلى الرسل والرساالت:

رشادىـ  أرسؿ اهلل  خراجيـ مف الظممات رسمو إلى عباده، ليدايتيـ كا  طريؽ الصكاب، كا 
كنكاىيو، كفعؿ الطاعات كاألعماؿ الصالحة،  إلى النكر، كترغيبيـ في امتثاؿ أكامر اهلل 

كتبشيرىـ بما يبلقكنو عند ربيـ مف األجر كالثكاب العظيـ، كجنات النعيـ، كترىيبيـ مف عصياف 
صت أكامر ربيا، كما حؿ عمييـ مف كنكاىيو، كتذكيرىـ باألمـ الماضية، التي ع أكامر اهلل 

 العذاب في الدنيا، كتخكيفيـ بما يبلقكنو يـك القيامة مف العذاب الشديد في نار جينـ.
كانغماسيـ في  ككانت الحاجة ماسة إلى إرساليـ، كذلؾ بسبب بيعًد الناس عف اهلل  

ب كالمعاصي، كأكؿ حقكؽ ممذات الدنيا كشيكاتيا، بانتياؾ محرمات اهلل تعالى كانخراطيـ في الذنك 
العباد، كال يكجد بينيـ ناصح أك مرشد يرشدىـ إلى الطريؽ الصحيح، كبطبيعتيـ كبعقكليـ القاصرة 

 ال ييتدكف مف ذاتيـ إلى معرفة الخير.
الرسؿ، كينزؿ عمييـ الرساالت، عمى فترات مف  ككانت الحكمة البالغة أف يبعث اهلل  

ف األمـ السابقة مف اإلصبلح، كىدايتيـ كحفظيـ كحفظ الزمف، بحسب ما تحتاجو كؿ أمة م
 .(ّ)مصالحيـ، كأمكرىـ 

                                                 
 .ُِٗ/ّني، األلكسي، انظر: ركح المعا (ُ)
العزيز بف عبد اهلل بف  ، عبدانظر: بياف التكحيد الذم بعث اهلل بو الرسؿ جميعان، كبعث بو خاتميـ محمدان  (ِ)

 .ّْ/ُباز، 
اإلسبلـ أصكلو كمبادئو، محمد  ،ْٗمحمد بف حبيب الماكردم، ص  انظر: أعبلـ النبكة، أبك الحسف عمي بف (ّ)

 .ٖٕ/ِف عبد اهلل بف صالح السحيـ، ب
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كأيضان الحكمة مف إرساؿ الرسؿ، حتى ال يككف لمناس حجة بعدـ إرساؿ الرسؿ ليدايتيـ، 
كاألخذ بأيدييـ إلى الطريؽ الصحيح، ككانت بعثة األنبياء عمييـ السبلـ إلى الناس ضركرة، لتقطع 

َد ]، فقاؿ تعالى: (ُ)عذرة عمييـ الحجة كالم ًْ ٌة َب قَن فَِِّْاِس َظَذ اهللِ ُحجَّ ُُ ـَ فِئََلَّ َي ـَ َوُمِْْذِري ي ِ ُرُشًَل ُمَّضؼِّ

اَن اهللُ َظِزيًزا َحًُِِٔل  ـَ ُشِؾ َو ًََث َرُشقاًل ]، كقاؿ تعالى:  {387}الـسلء:[ افرُّ ّْض َٕ بَِغ َحتَّك  ذِّ ًَ َّْا ُم ـُ [ َوَما 

 .{37}اإلْساء:

 وحدة الرساالت السماوية: ثانيًا:
َِّٔغ ]جاءت كحدة الرسؿ كالرساالت مف قكلو تعالى:  ُٕقٍح َوافَّّْضِ َْْٔا إَِػ  َِل َأْوَح ـَ َْْٔا إَِفَْٔؽ  ا َأْوَح َّٕ إِ

َُقَب َواألَْشَّضاِط َوِظَِٔضك َوَأيُّ  ًْ َْْٔا إَِػ إِْبَراِهَٔؿ َوإِْشَِلِظَٔؾ َوإِْشَحاَق َوَي ِدِه َوَأْوَح ًْ ـْ َب َُٕس َوَهاُروَن ِم قَب َوُيق

َِْٔلَن َوَآَتَْْٔا َداُووَد َزُبقًرا َِ  . {385}الـسلء:[ َوُش

 كينبع مف ىذه الكحدة ثبلثة أمكر كىي:
خالؽ جميع  ىك المصدر الذم يتمقى منو الرسؿ التكميؼ، كىك مف عند اهلل  وحدة المصدر: -ُ

بلفان كتناقضان، فمف رحمة اهلل تعالى البشر، كلك كاف مف عند غير اهلل، لكجدكا فيو أخطاء كاخت
 .(ِ)كلما انحرفكا كأضمكا الطريؽ بعث إلييـ رسمو  أف كانت جميع الرساالت مف عند اهلل 

 جميع رسمو كأنبيائو، ىي الدعكة إلى اهلل  إف الغاية كالميمة التي بعث اهلل  وحدة الغاية: -ِ
ق امة شرائع ىذا الديف، كاإليماف برسمو كحده ال شريؾ لو، كطاعتو كعبادتو عمى أكمؿ كجو، كا 

جميعيـ كبكتبو كاليكـ اآلخر، كىك خطاب تكميفي، كتكحيدم لجميع الرسؿ، لممحافظة عمى 
َْْٔا إَِفَْٔؽ ]، قاؿ تعالى: (ّ)ىذا الديف كالعمؿ بو  ُٕقًحا َوافَِّذي َأْوَح ـِ َما َوَّصَّ بِِف  ي ـَ افدِّ ْؿ ِم ُُ َع َف َِشَ

َْْٔا بِِف  ُؿقا ؾِٔفِ َوَما َوصَّ رَّ ٍَ ـَ َواَل َتَت ي قا افدِّ ُّ ٔ
ورى:[ إِْبَراِهَٔؿ َوُمقَشك َوِظَِٔضك َأْن َأؿِ ، إذان تككف  {35}الشُّ

   األحكاـ الفرعية، كيندرج تحتياكحدة ىذه الرساالت في االعتقاد كأصكؿ التكحيد، كليس في 
 ما يمي:

 كتكحيده كعدـ اإلشراؾ بو. عبادة اهلل  -ُ
 كالصفات.اإليماف باألسماء  -ِ

                                                 
، لمسمرقندم، انظ (ُ) كالتفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، أ.د. كىبة الزحيمي،  ،ّٖٓ/ُر: بحر العمـك

ٔ/ّٔ. 
 .ُّّٗ/ٓفي ظبلؿ القرآف، سيد قطب، انظر:  (ِ)
، ُْٔ/ُاضح، د. محمد محمكد حجازم، كالتفسير الك  ،ُّْ/ُير الكسيط، كىبة الزحيمي، لتفسانظر: ا (ّ)

 .ُٗ/ِف عبد اهلل بف صالح السحيـ، كاإلسبلـ أصكلو كمبادؤه، محمد ب
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 اإليماف ببعثو جميع الرسؿ، كالكتب المنزلة كالمبلئكة كاليـك اآلخر. -ّ
صيانة الكميات الخمس، كىي حفظ العقؿ، كالديف كالنفس كالماؿ كالعرض، ،الحفاظ عمييا مف  -ْ

 أم إخبلؿ بيا.
َـّك]الدعكة إلى مكاـر األخبلؽ، قاؿ تعالى:  -ٓ ـْ َتَز َح َم َِ َر اْشَؿ َربِّ  * َؿْد َأْؾ ـَ ثُِروَن  * ِف َؾَهذَّ َوَذ ْٗ َبْؾ ُت

َٔا ْٕ َٔاَة افدُّ ََك * احَل ُحِػ األُوَػ  * َواآلَِخَرُة َخْرٌ َوَأْب ل افهُّ
ٍِ [ ُصُحِػ إِْبَراِهَٔؿ َوُمقَشك * إِنَّ َهَذا َف

 .(ُ) {;3-36:}األطذ
ـ الساعة كارتضاه لعباده منذ أف خمؽ الخمؽ إلى قيا إف الديف الذم اختاره اهلل  وحدة الدين: -ّ

ِد ]ىك اإلسبلـ، لقكلو تعالى:  ًْ ـْ َب ـَ ُأوُتقا افَُِتاَب إاِلَّ ِم ََِػ افَِّذي ـَ ِظَْْد اهللِ اِْلْشََلُم َوَما اْختَ ي إِنَّ افدِّ

يُع احِلَِضاِب  ْر بَِآَياِت اهللِ َؾِ٘نَّ اهللَ ََسِ ٍُ ُْ ـْ َي ْؿ َوَم ُٓ َْْٔ ًٔا َب ٌْ ُؿ َب ِْ
ًِ ، كقد بعث  {;3}آل طؿران:[ َما َجاَءُهُؿ اف

األنبياء كالرسؿ، كأنزؿ عمييـ الرساالت كالشرائع، كأمرىـ بالتبميغ بديف كاحد كىك  اهلل 
اإلسبلـ، كاالستسبلـ كالطاعة كاالتباع، كال يرضى بديف غير اإلسبلـ، كال يقبؿ مف أحد      

 .(ِ)أم ديف غير ىذا الديف 

 الرسل: ثالثًا: ميام
ميمة الرسؿ كأتباعيـ، كقد قامكا بتبميغ ما أمركا بو ألمميـ،  إف الدعكة إلى ديف اإلسبلـ،

صبلح الناس  كبينكا الشرائع أتـ البياف، كقامكا بإصبلح االعتقاد الفاسد الذم كانت عميو أمميـ، كا 
صبلح أحكاليـ كشئكف حياتيـ، كمعاممتيـ مع  بالقدكة الطيبة، كاألسكة الحسنة في كؿ قكؿ كعمؿ، كا 

َر اهللَ ]لى: اآلخريف، قاؿ تعا ـَ َْٔقَم اآلَِخَر َوَذ اَن َيْرُجق اهللَ َواف ـَ ـْ  َ
ْؿ يِف َرُشقِل اهللِ ُأْشَقٌة َحَِضٌَْة دِ ُُ اَن َف ـَ ْد  ََ َف

ثًِرا ، كيقكؿ ابف تيمية: "كالرسالة ضركرية في إصبلح العبد في معاشو كمعاده،  {43}األحزاٍ:[ ـَ
تباع  صبلح لو في معاشو كدنياه إال بارسالة، فكذلؾ التباع الا أنو ال صبلح لو في آخرتو إال بافكم

 .(ّ)الرسالة" 

سبيميـ في ذلؾ فأدل األمانة، كنصح األمة، كأصمحيا كجاىد في اهلل  كاقتفى رسكلنا 
حؽ جياده، كاتبعو الصحابة رضي اهلل عنيـ مف بعده كحممكا لكاء نشر الدعكة متجييف في طريقيـ 

ف كالسمؼ الصالح، الستكماؿ طريؽ الدعكة بعيـ مف بعدىـ التابعك تغيير، ثـ تنحك اإلصبلح كال

                                                 
 .ُِ/ُ، كالتفسير الكسيط،محمد سيد طنطاكم، َٓ/ِٓكير، ابف عاشكر، انظر: تفسير التحرير كالتن (ُ)
، كفي ظبلؿ القرآف، سيد ُٕٗ/ّنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، أ.د. كىبة الزحيمي، التفسير المانظر:  (ِ)

 .َّٖ/ُقطب، 
 .ٗٗ/ُٗمجمكع الفتاكل، ابف تيمية،  (ّ)
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كاإلصبلح حتى كصمنا ىذا الديف غضان طريان، فمـز حماة الديف كأتباع الرسؿ، الدعكة إليو، كالعمؿ 
عمى نشره كتبميغو، إذ ىك الميراث الذم كرثكه، كدعكتيـ إلى الديف مبينة عمى أصكؿ نطؽ بيا 

 .الكتاب كجاءت بو السنة
 التفسير اإلجمالي:

مككب كاحد يتراءل عمى طريؽ التاريخ البشرم المكصكؿ، كرسالة كاحدة بيدم كاحد 
براىيـ،  لئلنذار كالتبشير... مككب كاحد يضـ ىذه الصفكة المختارة مف بيف البشر، نكح، كا 
سحاؽ، كيعقكب، كاألسباط، كعيسى، كأيكب، كيكنس، كىاركف، كسميماف، كداكد، سماعيؿ، كا   كا 

في القرآف، كممف لـ يقصصيـ    كمكسى ... كغيرىـ ممف قصيـ اهلل تعالى عمى نبيو محمد 
عميو ... مككب مف شتى األقكاـ كاألجناس كشتى البقاع كاألراضيف، في شتى اآلكنة، كاألزمنة،    
ال يفرقيـ نسب، كال جنس، كال أرض كال كطف، كال زمف كال بيئة، كميـ آت مف ذلؾ المصدر 

يـ، ككميـ يحمؿ ذلؾ النكر اليادم، ككميـ يؤدم إلى اإلنذار كالتبشير، ككميـ يحاكؿ أف يأخذ الكر 
، كمف جاء  بزماـ القافمة البشرية إلى ذلؾ النكر... سكاء منيـ مف جاء العشيرة، كمف جاء القـك

 .(ُ)خاتـ النبييف  المدينة، كمف جاء لقطر، ثـ مف جاء لمناس أجمعيف، محمد 
َْْٔا إَِػ إِْبَراِهَٔؿ َوإِ ]: قاؿ تعالى  ِدِه َوَأْوَح ًْ ـْ َب َِّٔغ ِم ُٕقٍح َوافَّّْضِ َْْٔا إَِػ  َِل َأْوَح ـَ َْْٔا إَِفَْٔؽ  ا َأْوَح َّٕ ْشَِلِظَٔؾ إِ

َِْٔلَن َوَآَتَْْٔا َداُووَد َزبُ  َِ َُٕس َوَهاُروَن َوُش َُقَب َواألَْشَّضاِط َوِظَِٔضك َوَأيُّقَب َوُيق ًْ ،  {385}الـسلء:[ قًراَوإِْشَحاَق َوَي
أف ينزؿ عمييـ كتابان مف السماء، كاحتجاج  تأًت اآلية جكابان ألىؿ الكتاب عف سؤاليـ رسكؿ اهلل 

عمييـ بأنو ليس بدعان مف الرسؿ، بؿ أكحي إليو كما أكحي إلى الرسؿ مف قبمو، فمـ ينقطع الكحي 
الناس مف العبكدية لؤلىكاء لتحرير  مف بداية حياة البشر، عمى األرض إلى بعثة محمد 

ليس  أسماء بعض مف أكحى إليو مف الرسؿ، فإنزاؿ الكتاب إلى محمد  كالطكاغيت، كعدد 
 .كتبان مف قبؿ منيا: الزبكر الذم أنزلو عمى داكد  بدعان، فقد أنزؿ اهلل 

بالذكر لككنو أكؿ نبي شرعت عمى لسانو الشرائع، كأكؿ نذير عمى  نكحان  خص اهلل  
الشرؾ، كأكؿ مف عيذبت أمتو، لردىـ دعكتو، كأىمؾ أىؿ األرض بدعكتو، ككاف أبا البشر كآدـ، 

 .(ِ)كأطكؿ األنبياء عمران، كصبر عمى أذل قكمو طكؿ عمره، كقيؿ غير ذلؾ 
األنبياء كالذيف يديف لو  أبي كأكحى اهلل تعالى إلى النبييف مف بعده، السيما إبراىيـ  
سماعيؿ ابنو األكبر كأبك العرب، كجد المصطفى ػػؿ الكتػػػالعرب كأى سحاؽ بف إبراىيـ،  اب، كا   كا 

                                                 
 بتصرؼ. َٖٓ/ِفي ظبلؿ القرآف، سيد قطب،  (ُ)
سير القرآف كانظر: تف، ِٖٗ/ّآف صديؽ بف الحسيف القنكجي البخارم، فتح البياف في مقاصد القر انظر:  (ِ)

 .ٔٗٗ/ٔالكريـ، د. عبد اهلل شحاتو، 



-ٗٓ- 
 

ليو تنسب الييكد كاألسباط، كىـ حفدة يعقكب.  كأبك يعقكب المسمى بإسرائيؿ، كا 

كقيؿ أكالده لصمبو، كعددىـ عشرة، كأكالد يكسؼ اثناف، فكاف المجمكع اثني عشر سبطان، 
إسماعيؿ، كعيسى بف مريـ، كقيدـ عمى غيره ألنو محؿ طعف  كىـ في نسؿ إسحاؽ كالقبائؿ في نسؿ

الييكد، كأيكب كيكنس كىاركف كسميماف بف داكد، كخص ىؤالء بالذكر مع اندراجيـ في لفظ النبييف 
 .(ُ)لشرفيـ ككرامتيـ عمى اهلل 

كاهلل تعالى أكحى إلى ىؤالء األنبياء المذككريف في ىذه اآلية، كأنتـ يا معشر الييكد 
فكف بذلؾ، كما أنزؿ اهلل تعالى عمى أحد مف ىؤالء كتابان جممة كاحدة، فمما لـ يكف ذلؾ قادحان معتر 

قادحان في نبكتو، بؿ قد أنزؿ عميو كما  في نبكتيـ، فكذلؾ لـ يكف إنزاؿ القرآف مفرقان عمى محمد 
 .(ِ)أنزؿ عمييـ 

 أكحاه اهلل تعالى إلى داكد  كما آتينا داكد زبكران، أم كتابان مكتكبان، كىك الكتاب الذم] 
نما ىي حكـ كمكاعظ، ككاف داكد  ككاف مائة كخمسيف سكرة ليس فييا حكـ، كال حبلؿ كال حراـ، كا 

  حسف الصكت، فإذا أخذ في قراءة الزبكر، اجتمع إليو اإلنس كالجف كالطير كالكحش لحسف
 .(ّ) [صكتو، ككاف متكاضعان، يأكؿ مف عمؿ يده، ككاف يصنع الدركع

َلْو رََأْيَتِني َوَأَنا َأْسَتِمُع ِلِقرَاَءِتَك »:  عف أبي مكسى األشعرم قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل  
 .(ْ) «اْلَباِرَحَة, َلَقْد ُأوِتيَت ِمْزَمارًا ِمْن َمزَاِميِر آِل َداُودَ 

رسكؿ  ف، كعددىـ أكثر مف ألؼ، قاؿكىناؾ خمؽ آخركف مف األنبياء لـ يذكركا في القرآ
نٍّي قَ » :اهلل  اَل, َواِ  َتُو الدرجر , َوَأْكَثُر َما ُبِعَث َنِبيٌّ ُيترَبُع, ِإالر َقْد َحذرَر ُأمر ْد ُبيٍَّن ِلي ِإنٍّي َخاَتُم أَْلِف َنِبيٍّ

نر َربرُكْم َلْيَس ِبَأْعَوَر, َوَعْيُنُو الْ  نرُو َأْعَوُر َواِ  ُيْمَنى َعْورَاُء َجاِحَظٌة, َواَل ِمْن َأْمرِِه َما َلْم ُيَبيرْن أِلََحٍد, َواِ 
, َمَعُو ِمْن ُكلٍّ ِلسَ  اٍن, َتْخَفى َكَأنرَيا ُنَخاَمٌة ِفي َحاِئٍط ُمَجصرٍص, َوَعْيُنُو اْلُيْسَرى َكَأنرَيا َكْوَكٌب ُدرٍّيٌّ

 .(ٓ) «ُء َتدراَخنُ َوَمَعُو ُصوَرُة اْلَجنرِة َخْضرَاُء, َيْجِري ِفيَيا اْلَماُء, َوُصوَرُة النراِر َسْوَدا

                                                 
، كالتفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، أ.د. ََُٓ/ٔفي رحاب التفسير، عبد الحميد كشؾ، انظر:  (ُ)

 .ّّ/ٔكىبة الزحيمي، 
، عبد كرحاب التفسير ،ِٗٗ/ّي مقاصد القرآف، صديؽ بف الحسيف القنكجي البخارم، فتح البياف فانظر:  (ِ)

 .َُُٓ/ٔالحميد كشؾ، 
  .ُٕ/ٔتفسير القرطبي،  (ّ)
 (،ّٕٗاب تحسيف الصكت بالقرآف، ح )أخرجو مسمـ في صحيحو، كتاب صبلة المسافر كقصرىا، باب استحب (ْ)

ُ/ْٓٔ. 
كفيو مجالد )ضعيؼ(، قاؿ ابف  ،ِٕٓ/ُٖ(، ُُِٕٓمسند أبك سعيد الخدرم، ح )مسند اإلماـ أحمد، باب  (ٓ)

 .ّْٕ/ِآف العظيـ، ابف كثير، ة اإلماـ أحمد أثبت كأكلى بالصحة، انظر: تفسير القر كثير: ركاي
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كأرسمناؾ يا محمد كما أرسمنان رسبلن غير ىؤالء منيـ مف  كىنا يخاطب اهلل تعالى محمدان 
قصصنا عميؾ، كمنيـ لـ نقصيـ عميؾ، لـ يذكركا في القرآف، ألف أمميـ مجيكلة، كفي ذكر غيرىـ 

ٍة َرُشق]فائدة أجدل، قاؿ تعالى:  ؾِّ ُأمَّ ـُ ثَْْا يِف  ًَ ْد َب ََ ،  {58}الـحل:[ اًل َأِن ُاْظُّضُدوا اهللَ َواْجَتُِّْضقا افىَّاُؽقَت َوَف
ِذيرٌ ]كقاؿ تعالى:  َٕ ا  َٓ ٍة إاِلَّ َخََل ؾِٔ ـْ ُأمَّ ِذيًرا َوإِْن ِم َٕ َْاَك بِاحَلؼِّ َبِنًرا َو ِْ ا َأْرَش َّٕ  . {46}فلصر:[ إِ

َُصُّ ]  كالقصد مف إيراد قصص األنبياء العظة كالعبرة، كالتثبت كالذكرل، قاؿ  َٕ َلًّ  ـُ َو

مِ  ْٗ ُّ ِْ
َرى فِ ـْ اَدَك َوَجاَءَك يِف َهِذِه احَلؼُّ َوَمْقِظَيٌة َوِذ َٗ َثّضُِّت بِِف ُؾ ُٕ ُشِؾ َما  َّضاِء افرُّ ْٕ ـْ َأ َْٔؽ ِم َِ  .(ُ)  {344}هود:[ ِْغَ َظ

 عف أبي ذر قاؿ: دخمت المسجد فإذا رسكؿ اهلل  عدد األنبياء كالمرسميف، ما جاءكالمشيكر في 
ن تحيتو َرْكَعَتْيِن َفُقْم َفاْرَكْعُيَما" َفُقْمت َفَرَكْعتيَما ثمر جالس كحده فقاؿ "َيا َأَبا َذر ِإن ِلْمَمْسِجِد َتِحيرة َواِ 

َقاَل ِفيِو ُقْمُت َيا َرُسوَل المرِو َكِم  ٔعدت َفَجَمست ِإَلْيِو قمت َفذكر الَحِديث ِبُطوِلِو ِفي كتاب اْلعمم
ْنِبَياُء  " ُقْمُت َيا َرُسوَل اهلل كم الرُُّسل من َذِلك َقاَل: "َثاَلثِماَئة لفاً َقاَل: "ِماَئُة أَْلٍف َوِعْشُروَن أَ اأَل

 ، قمت فذكر الحديث. كعمى كؿ حاؿ ال بد أف نؤمف بيـ جممة.(ِ) َوَثاَلَثة عشر جما غفيرا"
ًِِِٔل ]  ُْ َؿ اهللُ ُمقَشك َت َِّ ـَ طة، كالتكميـ لؤلنبياء يسمى )كحيان(، كما أم تكميمان حقيقيان ببل كاس [َو

ُٔقِحَل بِِْ٘ذِٕ ]قاؿ تعالى:  ـْ َوَراِء ِحَجاٍب َأْو ُيْرِشَؾ َرُشقاًل َؾ ًٔا َأْو ِم ُف اهللُ إاِلَّ َوْح َّ ِِّ َُ اَن فَِّضَؼٍ َأْن ُي ـَ ِف َما َوَما 

ُف َظِع  َحُِٔؿٌ  َّٕ
ورى:[ َيَناُء إِ ؿ الرسؿ، كىي التبشير كاإلنذار، الحكمة مف إرسا ثـ بيف ، {73}الشُّ

فيبشركف مف أطاع اهلل تعالى كاتبع رضكانو كتحرر مف العبكدية لغيره، بالخيرات، كينذركف مف 
ككذلؾ تبياف طريؽ اليداية األسمـ، إذ لك لـ يسممكا ، ككذب رسمو بالعقاب كالعذاب، خالؼ أمره

ا ]صالح، كما قاؿ تعالى: الحتج البشر بجيميـ ما يجب عمييـ مف اإليماف كالعمؿ ال َّٕ َوَفْق َأ

ـْ ؿَ  َْْٔا َرُشقاًل َؾَْتَّّضَِع َآَياتَِؽ ِم َِْت إَِف َْا َفْقاَل َأْرَش اُفقا َربَّ ََ ـْ َؿّْضِِِف َف َذاٍب ِم ًَ َْاُهْؿ بِ ُْ َِ َْٕخَزىَأْه َِٕذلَّ َو [ ّضِْؾ َأْن 

 {356}صه:
(ّ). 

, ِمْن َأْجِل َذِلَك َمَدَح َلْيَس َأَحٌد َأَحبر ِإَلْيِو الْ »: قاؿ رسكؿ اهلل  َمْدُح ِمَن اهلِل َعزر َوَجلر
ْذُر ِمَن َنْفَسُو, َوَلْيَس َأَحٌد َأْغَيَر ِمَن اهلِل, ِمْن َأْجِل َذِلَك َحررَم اْلَفَواِحَش, َوَلْيَس َأَحٌد َأَحبر ِإَلْيِو اْلعُ 

ٌة ]، كقكلو تعالى: (ْ) "ُسلاهلِل, ِمْن َأْجِل َذِلَك َأْنَزَل اْلِكتَاَب َوَأْرَسَل الرُّ  قَن فَِِّْاِس َظَذ اهللِ ُحجَّ ُُ فِئََلَّ َي

                                                 
 .ّٓ/ٔالتفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، أ.د. كىبة الزحيمي، انظر:  (ُ)
 .َٖٓ/ُبياء كالمرسميف كما نزؿ مف الكتب، مكارد الظمآف إلى زكائد ابف حباف، باب في عدد األن (ِ)
 بتصرؼ. ِٖٔ، إشراؼ أ.د. مصطفى مسمـ، صسير المكضكعي لسكر القرآف الكريـالتف (ّ)
، كصحيح مسمـ، باب غيرة اهلل تعالى ٗٓ/ٔ(، ّْٕٔقؿ إنما حـر ربي، ح ) ( صحيح البخارم، باب قكلو ْ)

 .ُُِْ/ْ( َِٕٔكتحريـ الفكاحش، ح )
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ُشؾِ  َد افرُّ ًْ ُؿْؾ ]، إشعار برحمة اهلل تعالى لمعباد، فبل حجة ألحد عمى اهلل تعالى:  {387}الـسلء:[ َب

ًِغَ  ْؿ َأَْجَ ـُ َدا ْق َصاَء َُلَ َِ ُة َؾ ٌَ
ُة افَّضافِ  . {;36}األكعلم:[ َؾِِِف احُلجَّ

 كيبصركنيـ، كيحاكلكف استنقاذأف يرسؿ إلييـ الرسؿ يذكركنيـ  ىنا اقتضت حكمة اهلل ك 
فطرىـ، كتحرير عقكليـ مف ركاـ الشيكات، التي تحجب عنيا، أك تحجبيا عف دالئؿ اليدل، 

 كمكجبات اإليماف في األنفس كاآلفاؽ.

مة ، كميف الرسكؿ إف دكر العقؿ أف يتمقى عف الرسالة، ككظيفتو أف يفيـ ما يتمقاه ع"
الفطرة اإلنسانية مما يريف عمييا مف الركاـ، فإف أدرؾ العقؿ  الرسكؿ أف يبمغ كيبيف، كيستنقذ

 .(ُ)"مقررات الحياة، كفيـ النص، لـ يعد أمامو إال التصديؽ، كالطاعة كالتنفيذ

: كفي نياية المطاؼ نقؼ كقفة خاشعة أماـ جبلؿ اهلل -رحمو اهلل –يقكؿ سيد قطب  
عظمتو، ممثمة في عممو كعدلو كرعايتو، كفضمو، كرحمتو كبره بيذا اإلنساف الذم يجحد كيطغى، ك 

كما أكدعو اهلل تعالى مف القكل كالطاقات، كما ركب في كينكنتو مف استعدادات لميدل كالضبلؿ، 
لك لـ يرسؿ إلييـ الرسؿ مبشريف  كنقؼ أماـ عظمة العدؿ الذم يرتب لمناس حجة عمى اهلل 

نذريف، ىذا مع احتشاد كتاب الككف المفتكح ككتاب النفس المكنكف باآليات الشكاىد عمى الخالؽ كم
ككحدانيتو، كتدبيره كتقديره، كنقؼ أماـ عظمة الرعاية كالفضؿ كالرحمة كالبر بيذا المخمكؽ الذم 

ض خبلفة يكرمو اهلل تعالى كيختاره عمى ما يعمـ بو مف ضعؼ كنقص، كيىكؿ إليو ىذا الممؾ العري
األرض، كمف عجب ذلؾ أف يأتي عمى ىذا اإلنساف زماف يزعـ لنفسو أنو استغنى عف ربو، 

 .(ِ)استغنى عف رعايتو كفضمو كرحمتو... استغنى عف ىدايتو كدينو كرسمو 

اَن اهللُ َظِزيًزا َحًُِِٔل ] ـَ أم كاف اهلل تعالى كلـ يزؿ عزيزان، كىك القادر الغالب عمى كؿ  [ َو
ان في بالغ الحكمة في كؿ ما يدبر مف شئكف الككف، كمف ذلؾ تدبير أمر النبكة، شيء، حكيم

 ك الذم اقتضتو حكمتو تعالى مراعاةن كتخصيص كؿ نبي بنكع مف الكحي كاإلعجاز عمى النح
 .(ّ)لمزماف كالمكاف الذم بعث فيو كؿ نبي 

ى إرساؿ الرسؿ، جاء في رسالة التكحيد لمشيخ محمد عبدك كبلـ نفيس عف حاجة البشر إل 
كعف كظيفة الرسؿ عمييـ الصبلة كالسبلـ، حيث قاؿ: الرسؿ يرشدكف العقؿ إلى معرفة اهلل        

                                                 
 ، بتصرؼ.َُٔ/ٔفي ظبلؿ الفرآف، سيد قطب،   (ُ)
 لسابؽ كالجزء كالصفحة، بتصرؼ.نفس المرجع ا  (ِ)
 .ٖٗٗ-ٕٗٗ/ٔتفسير القرآف الكريـ، د. عبد اهلل شحاتو،  انظر: (ّ)
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كما يجب أف يعرؼ مف صفاتو، كيبينكف الحد الذم يجب أف يقؼ عنده في طمب ذلؾ العرفاف، 
الرسؿ يبينكف لمناس ما  رفع ثقتو بما أتاه اهلل مف القكة،عمى كجو ال يشؽ عميو االطمئناف إليو، كال ي

اختمفت عميو عقكليـ كشيكاتيـ، كتنازعتو مصالحيـ، كلذاتيـ، فيفصمػػكف فػػي تمػػؾ المخاصمػػات 
بأمر اهلل الصادع، كيؤيػػػدكف بما يبمغػػكف عنو ما تقكـ بو المصالح العامة، كال يفكت بو المصالح 

عمييـ أف يردكا إلييا أعماليـ، كاحتراـ  الرسؿ يضعكف ليـ بأمر اهلل حدكدان عامة، يسيؿ، الخاصة
الدماء البشرية إال بحؽ، مع بياف الحؽ الذم تيدر لو، كحظر تناكؿ شيء مما كسبو الغير إال 
بحؽ، مع بياف الحؽ الذم يبيح تناكلو، كاحتراـ األعراض، مع بياف ما يباح كما يحـر مف األبضاع 

ة، إلى طمب الرغائب السامية آخذيف في ذلؾ     يحممكنيـ عمى تحكيؿ أىكائيـ عف المذات الفاني
كمو بطرؽ مف الترغيب كالترىيب، كاإلنذار كالتبشير حسبما أمرىـ اهلل جؿ شأنو يفصمكف في جميع 
ذلؾ، ما يؤىميـ لرضا اهلل تعالى عنيـ، كما يعرضيـ لسخطو عمييـ، ثـ يحيطكف بيانيـ بنبأ الدار 

كحسف العقبى، لمف كقؼ عند حدكد اهلل كأخذ بأكامره، كبيذا اآلخرة كما أعد اهلل فييا مف الثكاب 
تطمئف النفكس كتثمج الصدكر، كيعتصـ المٍرزكء بالصبر، انتظاران لجزيؿ األجر، أك إرضاء لمف 
بيده األمر، كبيذا ينحؿ أعظـ مشكؿ في االجتماع اإلنساني، ال يزاؿ العقبلء يجيدكف أنفسيـ في 

 .(ُ)حمو إلى اليـك 

ـِ ]*  ًٔدا فَُِ ِٓ ك بِاهللِ َص ٍَ ـَ ُدوَن َو َٓ ُة َيْن َُ
ِف َواَدََلئِ ِّ ِْ ًِ َزَفُف بِ ْٕ َزَل إَِفَْٔؽ َأ ْٕ ُد بَِِل َأ َٓ  .[ اهللُ َيْن

ف كفر بؾ مف  في ىذه اآلية تسمية لمنبي   مع إثبات نبكتو، كالرد عمى مف أنكرىا، أم كا 
تعالى يشيد أنؾ رسكلو الذم أنزؿ  كفر يا محمد ممف كذبؾ كخالفؾ مف أىؿ الكتاب كغيرىـ، فاهلل

و، مما أراد اهلل أف يطمع العباد عميو، لمشيئتو مملقرآف( الذم أنزلو اهلل تعالى بععميؾ الكتاب، كىك )ا
  ،ِف إاِلَّ بَِِل َصاءَ ]كحكمتو فيما يحقؽ مصالحيـ ِّ ِْ ـْ ِظ ٍء ِم ، كالدليؿ  {477}البؼرة:[ َواَل ُُئُِىقَن بَِقْ

و ما فيو مف أمكر ال يمكف أف تككف إال عف عمـ اهلل، مف ذكر لمبينات كاليدل أنو أنزلو بعمم
كالفرقاف، كما فيو مف العمـ بالغيكب مف الماضي كالمستقبؿ، كغير ذلؾ مف أكجو اإلعجاز في 

ن د ػػػكة محمػػػدؽ نبػػى صػػػيد عمػػػي تشػػرآف التػالق  كر زاؿ القرآف عميو، ككذلؾ ما في القرآف مف ذػػػكا 

 .(ِ)لصفاتو تعالى المقدسة، التي ال يعمميا نبي مرسؿ، كال ممؾ مقرب، إال أف ييعممو اهلل بيا 

إف في ىذا القرآف مف العمكـ الككنية، كالتشريعية، كاالقتصادية، كالسياسية، كاالجتماعية،      
 د رب العالميف، ككفى بذلؾ ػػػػف عنكف إال مػػػف أف يكػػػا، ما لـ يمكػػػػة كالخاصة كغيرىػػػػػكؽ العامػػػكالحق

                                                 
لكريـ، د. محمد سيد ، كالتفسير الكسيط لمقرآف إُُانظر: رسالة التكحيد، لؤلستاذ الشيخ محمد عبدك، ص (ُ)

 تفسير سكرة النساء. ،ّْٗ/3طنطاكم، 
 بتصرؼ. ٖٗٓ/ُ، القرآف العظيـ، ابف كثير تفسير (ِ)
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 .معجزة لمحمد 
فشيادة اهلل بما أنزلو إليو، إثباتو لصحتو بإظيار المعجزات، كما تثبت الدعاكل بالبينات،     

كقد جعؿ بعضيـ شيادة المبلئكة عمى  إذ الحكيـ ال يؤيد الكاذب بالمعجزة، ككذلؾ بما شيد اهلل 
 .(ُ)في القتاؿ ظاىريف، كما كاف في غزكة بدر كغيرىا  نتو في دعكاه بإتيانيـ إلعا صدقو 
كعندئذو يجيء التيديد الرىيب لممنكريف في مكضعو، بعد شيادة اهلل تعالى كشيادة المبلئكة  

 .(ِ)بكذبيـ كتعنتيـ كالتكائيـ 
 اليدايات المستنبطة من المقطع:

 قضايا العقيدة:أواًل: 
تعالى لتحرير البشرية مف العبكدية لغير اهلل تعالى كمحمد اإليماف بالرسؿ الذيف أرسميـ اهلل 

  آخر الرسؿ، أرسمو اهلل  ُشِؾ ]لمناس كافة، كليس بدعان مف الرسؿ ـَ افرُّ ُْْت بِْدًظا ِم ـُ َوَما   ُؿْؾ َما 

ؿْ  ُُ ُؾ ِِّب َواَل بِ ًَ ٍْ  .(ّ)  {;}األحؼلف:[ َأْدِري َما ُي
  ثانيًا: الجوانب التربوية:

تربكم منصب عمى تأكيد صحة الكحي، كصدؽ القرآف، كقد ختـ المقطع بقكلو السياؽ ال  
ؿْ ]تعالى:  ُُ ا فَ ِمُْقا َخْرً

ْؿ َؾآَ ُُ ـْ َربِّ ُشقُل بِاحَلؼِّ ِم ُؿ افرَّ ـُ َا افَّْاُس َؿْد َجاَء  {394}الـسلء:[ َيا َأُّيُّ
(ْ). 

 ما ترشد إليو اآليات:
 كجب عميو اإليماف النبكات، أك آمف بنبي دلت اآليات عمى أف الكحي جنس كاحد، فمف آمف ب

 .بباقي األنبياء
  بياف قدر نبينا محمد  :َْْٔا إَِفَْٔؽ ]كشرفو حيف قدمو في الذكر عمى بقية األنبياء فقاؿ ا َأْوَح َّٕ [ إِ

 {385}الـسلء:
(ٓ). 

  ىي: زبكر داكد، كتكراة مكسى،عمى غيرىا ك الكتب المنزلة عمى األنبياء األربعة بياف مكانة 
نجيؿ عيسى، كقرآف محمد عمييـ السبلـ، كمكسى ىك كميـ اهلل   .كا 

  األنبياء آالؼ كثيرة، كالرسؿ مئات كما سبؽ، منيـ مف ذكر اسمو كقصتو في القرآف كىـ خمسة
 .، كىذا يتطمب اإليماف بيـ جممة كال نفرؽ بيف أحد منيـكعشركف نبيان، كمنيـ مف لـ يذكر

                                                 
 .ُٔٗ/ّانظر: ركح المعاني، األلكسي،  (ُ)
 .َْٔ/ٔفي ظبلؿ القرآف، سيد قطب، انظر:  (ِ)
 .ُِٕ/ِالتفسير المكضكعي لسكر القرآف الكريـ، إشراؼ أ.د. مصطفى مسمـ، انظر:  (ّ)
 .ُِٕ/ِالمرجع السابؽ،  (ْ)
 .ّٖ-ّٕ/ٔالتفسير المنير، أ.د. كىبة الزحيمي، انظر:  (ٓ)
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 المقطع الثاني

 وصدىم عن سبيل اهلل تعالى ضالل الكافرين

ًٔدا]قاؿ تعالى:  ًِ ُِّقا َضََلاًل َب ـْ َشّضِِٔؾ اهللِ َؿْد َض وا َظ ُروا َوَصدُّ ٍَ ـَ ـَ  ُروا  * إِنَّ افَِّذي ٍَ ـَ ـَ  إِنَّ افَِّذي

ا ًَ ْؿ َضِري ِدَُّيُ ْٓ َٔ
ْؿ َواَل فِ َر َُلُ ٍِ ٌْ َٔ

ـِ اهللُ فِ ُُ ْ َي قا ََل ُّ َِ ََّْؿ َخ  * َوَط َٓ اَن َذفَِؽ َظَذ اهللِ إاِلَّ َضِريَؼ َج ـَ ا َأَبًدا َو َٓ ـَ ؾِٔ افِِدي

 .{;38-389:}الـسلء[ َيِِضًرا

 أواًل: المناسبة:
بشيادتو تعالى لو بما أنزؿ عميو، ثـ أنذر  في اآليات السابقة نبكة محمد  أثبت الحؽ 

كفركا في ىذه اآليات مف يكفر بو، كقد ذكر فييا صفات الييكد الذيف تقدـ ذكرىـ، كىي أنيـ 
 .(ُ)كبالقرآف كصدكا غيرىـ عف السبيؿ  بمحمد 

 ثانيًا: التحميل المغوي:
كفر النعمة، كبيا يكفر كفران ككفكران ككفرانان، جحدىا، كلـ يقـ شكرىا، كيقاؿ: كفر صاحب  كفروا:* 

 النعمة، أنكر إنعامو، كلـ يقـ شكره.

كفر: عدـ اإليماف، أك عدـ الشكر كفر اهلل كباهلل، أنكر كجكد اهلل تعالى فمـ يؤمف بو، كال
كىك مصدر كفر، كالكافر: ىك غير المؤمف، الذم ينكر كجكد اهلل تعالى أك يشرؾ بو غيره، أك ال 

 .(ِ)أك ال يؤمف بما جاءكا بو، كجمعو كافركف  يصدؽ رسكؿ اهلل 

مف الضبلؿ، أصؿ الضبلؿ )ضمؿ( أك )ضؿ(، "كالضبلؿ كالضبللة ضد اليدل ضموا: * 
 .(ّ)د"كالرشا

كمف معاني الضبلؿ لغة: الضياع كاليبلؾ، فإذا ضؿ الشيء يعني ضاع، كما يستعمؿ الضبلؿ 
َٔا]في بطبلف العمؿ، كما في قكلو تعالى:  ْٕ َٔاِة افدُّ ْؿ يِف احَل ُٓ ُٔ ًْ ـَ َضؾَّ َش  ,{346}الؽفف:[ افَِّذي

(ْ). 
                                                 

 .َْ/ٔالتفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، أ.د. كىبة الزحيمي، انظر:  (ُ)
 بتصرؼ. ِٕ-ِٔمخطكطة الجمؿ، د. حسف عز الديف الجمؿ، ص (ِ)
 .ِِٗ، كالقامكس المحيط، الفيركزأبادم، صَِّٔ/ِٗلساف العرب، ابف منظكر، انظر:  (ّ)
، كالنياية في غريب ّٔٓ/ّكمقاييس المغة، البف فارس، ، َُٔالرازم، صتار الصحاح، أبي بكر انظر: مخ (ْ)

 .ََُ/ّالحديث كاألثر، ابف األثير، 
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 .(ُ)( قاالً كم عِ أنزَ ما رَ   العمل لوال أن اهلل ال يحب ضاللة: ) ككما في قكؿ الرسكؿ 

فضبللة العمؿ بطبلنو كضياعو، كيستعمؿ الضبلؿ لمتعبير عف النسياف كغياب حفظ 
َِْغِ َؾَرُجٌؾ  ...]، كما في قكلو تعالى: (ِ)الشيء  ا َرُج َٕ ق ُُ ْ َي ْؿ َؾِْ٘ن ََل ُُ

ـْ ِرَجافِ ـِ ِم َٔدْي ِٓ ُدوا َص ِٓ َواْشتَْن

ـَ افنُّ  ـْ َتْرَضْقَن ِم َّ ا األُْخَرىَواْمَرَأَتاِن ِِم َر إِْحَداَُهَ ِـّ ا َؾُتَذ َداِء َأْن َتِوؾَّ إِْحَداَُهَ ، أم تغيب  {4:4}البؼرة: [َٓ
 .(ّ)عف حفظيا، أك يغيب حفظيا عنيا 

 الضالل اصطالحًا: 
 .(ْ)الضبللة ىي فقداف ما يكصؿ إلى المطمكب، كقيؿ ىي سمكؾ ال يكصؿ إلى المطمكب""ك        

، كيقاؿ: "الضبلؿ لكؿ (ٓ) "لطريؽ المستقيـ، كىك ضد اليدايةىك العدكؿ عف ا" والضالل:
 .(ٔ)عدكؿ مف المنيج عمدان كاف أك سيكان، يسيران كاف أك كثيران" 

 التفسير اإلجمالي:
ًٔدا] ًِ ُِّقا َضََلاًل َب ـْ َشّضِِٔؾ اهللِ َؿْد َض وا َظ ُروا َوَصدُّ ٍَ ـَ ـَ  ، إف الذيف كفركا باهلل تعالى [إِنَّ افَِّذي

بشيادة اهلل تعالى كتأييده بالمعجزات، كلـ يكتفكا  و، كرسمو، بعد أف تأكدت رسالة الرسكؿ كآيات
بعدـ اتباع الحؽ، بؿ سعكا في صد الناس عف اتباعو، إف ىؤالء قد خرجكا عف الحؽ، كضمكا عنو، 

 .(ٕ)كبعدكا بعدان عظيمان شاسعان 

فر كاإليماف، لكف أف يصد الكافر إف كفر الكافر إنما يعكد عميو، كيممؾ االختيار بيف الك
غيره عف اإليماف، فيذا ظبلؿ مبيف، كىك يحاكؿ أف يضؿ غيره، لذلؾ ال يحمؿ كزره فقط، كلكف 
يحمؿ أكزار مف يضميـ، ككيؼ يككف الصد عف سبيؿ اهلل تعالى؟! بمحاكلة أىؿ الضبلؿ أف يمنعكا 

ْرَآِن ]ؽ عنيـ: آيات اليدل، مف أف تصؿ إلى آذاف الناس، فيقكؿ ما ركاه الح َُ َذا اف قا ُِلَ ًُ َّ اَل َتِْض

                                                 
 ، قاؿ عنو ََْ/ّ(، ُِّٔح ) ركاه أبك داكد في سننو، كتاب األقضية، باب القضاء باليميف كالشاىد، (ُ)

 (.ُٖٔ/َُ األرنؤكط، حديث حسف بشكاىده، )جامع األصكؿ مف أحاديث الرسكؿ، ابف األثير الجزرم،
 .ََُ/ّالنياية في غريب الحديث كاألثر، ابف األثير،  (ِ)
 .َِِٔ/ِٗلساف العرب، البف منظكر،  (ّ)
، كقريب مف ذلؾ عرفو الشعراكم في تفسيره: أف تسمؾ سبيبلن ال يؤدم بؾ إلى ُّْالتعريفات لمجرجاني، ص (ْ)

 .ُِٓ/ُغايتؾ، 
 .ِٕٗانظر: مفردات غريب القرآف، لؤلصفياني، ص (ٓ)
 .ِٕٗالمصدر السابؽ، صانظر:  (ٔ)
 .ْٕٔ/ِالقرآف العظيـ، ابف كثير،  تفسيرانظر:  (ٕ)
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ُِِّضقنَ  ٌْ ْؿ َت ُُ َِّ ًَ ْقا ؾِِٔف َف ٌَ ؾت:[ َواف كلك فيمكا معنى ىذه اآلية، لما قالكا اصنعكا حجة تشكش , {48}فصِّ
ية، فمك كاف عمى سماع القرآف، ألنيـ عممكا أف ىذا القرآف عندما يصؿ إلى األسماع فإنو يبمغ اليدا

 .(ُ)قالكا ذلؾلما  القرآف غير مؤثر
، كبقكليـ: ما نجد صفتو في بإنكارىـ نبكة محمد  -اإلسبلـ  –فيـ صدكا عف ديف اهلل 

نما النبكة في كلد ىاركف، كداكد عمييما السبلـ، كبقكليـ: إف شرع مكسى  ال ينسخ،  كتابنا، كا 
ُِّقا َضََلاًل ]جاء بالمصدر التأكيدم ان عف الحؽ بما فعمكا، ك فيؤالء قد ضمكا ضبلالن بعيد َؿْد َض

ًٔدا ًِ أم أنو الضبلؿ بعينو، كىك فكؽ ذلؾ ضبلؿ بعيد، عندما ننظر إلى كممة )بعيد( نعرؼ أف [ َب
الشيء البعيد ىك الذم بينو كبيف مصدره مسافة زمنية طكيمة، كالذم يسير في صحراء قاحمة، كال 

رُ ]قاؿ تعالى:  ، يجد ماء كال طعامان فيمكت ٍَ ـَ ـَ  َآُن َماًء َحتَّك َوافَِّذي ّْ ٍة َُيَِْضُّضُف افيَّ ًَ ٔ
َِ اٍب بِ ََسَ ـَ ْؿ  وا َأْظَِلُُلُ

يُع احِلَِضاِب  اُه ِحَِضاَبُف َواهللُ ََسِ ْٔئًا َوَوَجَد اهللَ ِظَْْدُه َؾَقؾَّ  {;5}الـور:[ إَِذا َجاَءُه ََلْ ََيِْدُه َص
 (ِ) . 

قد ضمكا ضبلالن فكؿ مف ينطبؽ عمييـ كصؼ الكفر كالصد عف طريؽ اليدل، كالحؽ، 
بعيدان، ضمكا عف ىدل اهلل تعالى كضمكا طريقيـ في الحياة الدنيا، فضمكا فكران، كتصكران، كاعتقادان، 
 كضمكا سمككان كمجتمعان كأكضاعان، ضمكا في الدنيا، كضمكا في اآلخرة، ضبلالن ال يرجى معو ىدل.

ُروا ]مـ، كبعد السياؽ كصفيـ الحؽ تبارؾ كتعالى بالكفر، ليضـ إليو الظ ٍَ ـَ ـَ  إِنَّ افَِّذي

قا ُّ َِ ، كالكفر في ذاتو ظمـ، إنو ظمـ لمحؽ، كظمـ لمنفس، كظمـ لمناس، كالقرآف يعبر عف الكفر [ َوَط
ٌؿ َظئِؿٌ ]كالشرؾ بأنو الظمـ، كقكلو تعالى:  ِْ َك َفيُ ْ ة ، بعد أف قرر في اآلي {35}لؼامن:[ إِنَّ افؼِّ
اؾُِرونَ ]السابقة عمى ىذه أنيـ الكافركف،  َُ ُٖوَفئَِؽ ُهُؿ اف َزَل اهللُ َؾ ْٕ ْؿ بَِِل َأ ُُ ْ َُيْ ـْ ََل ،  {66}ادلئدة:[ َوَم

كىؤالء لـ يرتكبكا ظمـ الكفر كالشرؾ كحده، كلكف ارتكبكا معو ظمـ الصد عف سبيؿ اهلل تعالى أيضان، 
 ،(ّ)فأمعنكا في الكفر، أك أمعنكا في الظمـ، كمف ثـ يقرر اهلل بعدلو جزاءىـ األخير

أعمف اهلل تعالى حكمو في الكافريف بآياتو ككتابو كرسمو، الظالميف ألنفسيـ بذلؾ، كبالصد عف       
سبيؿ اهلل تعالى كارتكاب مآثمو كانتياؾ محارمو، كىك أنو ال يغفر ليـ، كال ييدييـ طريقان إلى 

اء عمى أعماليـ كىك الخير، كال يكفقيـ بعدئذو إلى صكاب، كليس مف شأنو أف يكصميـ إال إلى الجز 
َّْؿَ ]طريؽ جينـ،  َٓ كذلؾ لعدـ ].(ْ)استثناء منقطع، فيي طريؽ الكافريف الظالميف [ إاِلَّ َضِريَؼ َج

   . (ٓ)عماؿ الصالحة التي ىي طريؽ الجنة[استعدادىـ لميداية إلى الحؽ، كاأل
                                                 

 بتصرؼ. ِٖٓٓ/ٓتفسير الشعراكم،  (ُ)
 بتصرؼ. ِِٔ/ُفتح القدير، الشككاني،  (ِ)
 .َٓٔ/ٔفي ظبلؿ القرآف، سيد قطب، انظر:  (ّ)
 .َْ/ٔكىبة الزحيمي،  التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، أ.د.انظر:  (ْ)
 .ُٕٗ/ّركح المعاني، األلكسي،  (ٓ)



-َُّ- 
 

ْؿ َواهللُ اَل ] كما قاؿ تعالى: ُِقَُبُ َِِلَّ َزاُؽقا َأَزاَغ اهللُ ُؿ َِغَ  َؾ اِش ٍَ ْقَم اف ََ ف:[ َُّيِْدي اف ، ثـ بيف  {7}الصَّ
   مصيرىـ في جينـ ىك الخمكد فييا، كالبقاء فييا عمى حاؿ كاحدة ال تغيير فييا كال فناء، كىك 
خمكد أبدم، كاهلل أعمـ باستمراره بما يتناسب مع أعماليـ، ككاف ذلؾ الجزاء سيبلن عمى اهلل تعالى 

مى كؿ شيء، الكاحد القيار، يفعؿ بما تقتضيو الحكمة كالعدؿ، كفي ىذا دكف غيره، ألنو القادر ع
 .(ُ)تحقير لشأنيـ 

ْؾ ] َّ ًْ َٕ َْا  ًْ َْا َؾاْرِج ًْ
ِّ ا َوَش َٕ َْا َأْبَكْ ِْؿ َربَّ ْؿ ِظَْْد َرُبِّ ِٓ َٕاـُِِضق ُرُءوِش ا َوَفْق َتَرى إِِذ ادُْجِرُمقَن  َّٕ ا إِ َصاحِلً

حياتيـ، كتضرب في الدنيا كاآلخرة، كيعيشكف عيشة الضنؾ، كاليـ، ، تختؿ  {34}السجدة:[ ُمقؿُِْقنَ 
ك] َّ َٔاَمِة َأْظ

َِ ُه َيْقَم اف ْحُؼُ َٕ ا َو ًُ َٔنًة َضْْ ًِ ِري َؾِ٘نَّ َفُف َم ـْ ـْ ِذ ـْ َأْظَرَض َظ  {346}صه:[ َوَم
(ِ). 

إف ىذه األكصاؼ كىذه التقريرات، مع ككنيا عامة لكؿ مف كفر كصد عف سبيؿ اهلل تعالى 
كؿ ما تنطبؽ عمى حاؿ الييكد، كتصكر مكقفيـ مف ىذا الديف كأىمو، بؿ مف الديف الحؽ كمو، أ

كممف جاءكا  سكاء منيـ الذيف عاصركا فجر الدعكة في المدينة، كمف سبقكىـ منذ أياـ مكسى 
 .(ّ)بعدىـ إلى يكمنا ىذا، إال القمة النادرة مف الذيف فتحكا قمكبيـ لميدل، فيداىـ اهلل تعالى 

 صفات الكافرين:* 
كاستخداـ الترغيب االعراض عف ديف اهلل تعالى بالرغـ مف إرساؿ الرسؿ، كنزكؿ اآليات،  -ُ

ِرُضقنَ ]يـ مستمركف في إعراضيـ كالترىيب ليـ ف ًْ ِذُروا ُم ْٕ ُروا َظِلَّ ُأ ٍَ ـَ ـَ  [ َوافَِّذي

{5}األحؼلف:
(ْ). 

ريؽ، كمنع الناس مف اإليماف كاعكجاج الط استخداـ جميع الكسائؿ لمصد عف سبيؿ اهلل  -ِ
ٌُقََّنَا ِظَقًجا َوُهْؿ بِاآلَِخَرةِ ]كالدخكؿ في ديف اهلل جؿ كعبل  ـْ َشّضِِٔؾ اهللِ َوَيّْض وَن َظ ـَ َيُهدُّ افَِّذي

اؾُِرونَ   {67}األطراف:[ ـَ
(ٓ). 

َّضَذهُ ]نقض العيكد كالمكاثيؽ، قاؿ تعالى في بني إسرائيؿ  -ّ َٕ ًدا  ْٓ َِل َظاَهُدوا َظ َِّ ـُ ْؿ َبْؾ  َأَو ُٓ َؾِريٌؼ ِمْْ

ِمُْقنَ  ْٗ َثُرُهْؿ اَل ُي ـْ  . {344}البؼرة:[ َأ

                                                 
 .َْ/ٔالتفسير المنير، أ.د. كىبة الزحيمي، انظر:  (ُ)
 .ُُِ/ٗانظر: تفسير التحرير كالتنكير، ابف عاشكر،  (ِ)
 .ُٕٗ/ّ، كركح المعاني، األلكسي، َٓٔ/ٔؿ القرآف، سيد قطب، انظر: في ظبل (ّ)
 .ٔ/ِٖازم، غيب، لمر مفاتيح الانظر:  (ْ)
 .َّٖ/ٖسير المنار، محمد رشيد رضا، انظر: تف (ٓ)
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ْك ]فقاؿ تعالى:  اإلشراؾ باهلل  -ْ ـْ ُيْؼِ ـْ َيَناُء َوَم َ
ُر َما ُدوَن َذفَِؽ دِ ٍِ ٌْ َك بِِف َوَي ُر َأْن ُيْؼَ ٍِ ٌْ إِنَّ اهللَ اَل َي

ى إِْثًِل َظئًِِل  ِد اْؾَسَ ََ  . {:6}الـسلء:[ بِاهللِ َؾ
ُِقَن يِف َشّضِِٔؾ افىَّاُؽقِت ]قتاليـ في سبيؿ الجبت كالطاغكت، فقاؿ تعالى:  -ٓ اتِ ََ ُروا ُي ٍَ ـَ ـَ  [ َوافَِّذي

 . {98}الـسلء:
 عقاب الكافرين:

ـَ ]، (ُ)عقاب الكافريف كاقع عمييـ بتصميتيـ في النار، كتبديميـ جمكدىـ عند نضجيا  -ُ إِنَّ افَِّذي

ُْٕه  ُروا بَِآَياتَِْا َشْقَف  ٍَ َذاَب إِنَّ اهللَ ـَ ًَ َُٔذوُؿقا اف
َها فِ ُِقًدا َؽْرَ ْفَْاُهْؿ ُج ُِقُدُهْؿ َبدَّ َِٕوَجْت ُج َِل  َِّ ـُ اًرا  َٕ ْؿ 

ِٓ ِِٔ

اَن َظِزيًزا َحًُِِٔل   . {78}الـسلء:[ ـَ
كعف طاعتو كعبادتو، كاقترافيـ  ليـ نار جينـ ال يخرجكف منيا بسبب تكبرىـ عف آيات اهلل  -ِ

 .(ِ)الذنكب كالمعاصي 
ُبقا بَِآَياتَِْا ُأوَفئَِؽ َأْصَحاُب افَّْاِر ]خمكدىـ في نار جينـ، كعدـ المغفرة ليـ،  -ّ ذَّ ـَ ُروا َو ٍَ ـَ ـَ  َوافَِّذي

ا َوبِئَْس اَدِهرُ  َٓ ـَ ؾِٔ  .(ّ)  {34}التغلبن:[ َخافِِدي
ختـ عمى قمكبيـ كسمعيـ كأبصارىـ، فيـ ال ييتدكف إلى الحؽ، كال إلى اليدل،  إف اهلل  -ْ

ْؿ ]كاء أنذركا أك لـ ينذركا، ال ينتفعكف كال يتأثركف باليداية، كس ِٓ ْٔ َِ ُروا َشَقاٌء َظ ٍَ ـَ ـَ  إِنَّ افَِّذي

ِمُْقنَ  ْٗ ْ ُتِْْذْرُهْؿ اَل ُي ْؿ َأْم ََل َذْرََتُ ْٕ ْؿ *  َأَأ ْؿ َوَظَذ َأْبَهاِرِهْؿ ِؽَناَوٌة َوَُلُ ِٓ ًِ ّْ ُِقُِبِْؿ َوَظَذ َش َخَتَؿ اهللُ َظَذ ُؿ

 {9-8}البؼرة:[ اٌب َظئِؿٌ َظَذ 
(ْ). 

َذُبقا َظَذ اهللِ ]اسكداد كجكه الكافريف، كتنكيس رءكسيـ، قاؿ تعالى:  -ٓ ـَ ـَ  َٔاَمِة َتَرى افَِّذي
َِ َوَيْقَم اف

ـَ  ي ِ زِّ َُ تَ ُّ ِْ
ََّْؿ َمثًْقى فِ َٓ َْٔس يِف َج ٌة َأَف ْؿ ُمِْضَقدَّ ُٓ مر:[ ُوُجقُه  . {84}الزُّ

 ما ترشد إليو اآليات:
 ر ما كاف مع الصد عف سبيؿ اهلل تعالى كالظمـ كىذا كفر الييكد، كالعياذ باهلل تعالى.شر الكف -ُ
سنة اهلل تعالى في أف العبد إذا أبعد في الظبلؿ، كتكغؿ في الشر كالفساد يتعذر عميو التكبة  -ِ

 .(ٓ)فيمكت عمى ذلؾ، فييمؾ 

                                                 
 .ُُٗ/ٓانظر: التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، أ.د. كىبة الزحيمي،  (ُ)
 .ّٓٔ/ٖير المنار، محمد رشيد رضا، تفسانظر:  (ِ)
 .ُٓ/ّٓانظر: المكسكعة الفقيية،  (ّ)
 .ِْ/ُانظر: في ظبلؿ القرآف، سيد قطب،  (ْ)
 بتصرؼ. َّٓ-َِٓ/ْير، أبك بكر جابر الجزائرم، لكبلـ العمي الكبأيسر التفاسير  (ٓ)
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ركا باهلل تعالى كبرسكلو الييكد كغيرىـ ممف كفر باإلسبلـ بعيدكف عف الحؽ كالصكاب ألنيـ كف -ّ
 .كبالقرآف، كمع ذلؾ منعكا الناس مف اإلسبلـ 

بعادىـ عف طريؽ اليداية  -ْ عقاب الكافريف الظالميف الخمكد في نار جينـ، كعدـ المغفرة ليـ، كا 
بكتماف نعتو، كظممكا أنفسيـ إذ كفركا،  الربانية بظمميـ كبكفرىـ كعنادىـ، فيـ ظممكا محمدان 

ـِ اهللُ ]إذ كتمكىـ كمنعكىـ عف ديف اهلل تعالى )اإلسبلـ(، كقكلو تعالى: كظممكا الناس  ُُ ْ َي ََل

ؿْ  َر َُلُ ٍِ ٌْ َٔ
 ىك فيمف يمكت عمى كفره كلـ يتب.[ فِ

دعكة اإلسبلـ ىي دعكة الحؽ مف اهلل تعالى فيي الديف الحؽ المشتممة عمى شيادة أف          -ٓ
لداعية إلى عبادة اهلل تعالى كحده، ال شريؾ لو، ال إلو إال اهلل، المؤيدة بالقرآف المعجز، ا

جاء  كاإلعراض عما سكاه، كالعقؿ يدؿ عمى أف ىذا ىك الحؽ، مما يدؿ عمى أف محمدان 
 .(ُ)بالحؽ مف ربو 

                                                 
 .َُِْْ/ٔالتفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، أ.د. كىبة الزحيمي،  (ُ)
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 المقطع الثالث
 لمناس كافة دعوة الرسول 

  
ا افَّْ ]كىك ما يمكف أف نطمؽ عميو عالمية الدعكة، حيث قاؿ تعالى:  َ ُؿ َيا َأُّيُّ ـُ اُس َؿْد َجاَء

َِلَواِت َواألَْرضِ  ُروا َؾِ٘نَّ هللِ َما يِف افِضَّ ٍُ ُْ ْؿ َوإِْن َت ُُ ا فَ ْؿ َؾَآِمُْقا َخْرً ُُ ـْ َربِّ ُشقُل بِاحَلؼِّ ِم اَن اهللُ َظًِِِٔل  افرَّ ـَ َو

 . {394}الـسلء:[ َحًُِِٔل 

 أواًل: المناسبة:
جكه الكثيرة، كبىيَّف فساد طريقتيـ ذكر عف شبية الييكد عمى كؿ الك  بعد أف أجاب اهلل 

أف  ، ففي ىذه اآلية ييثبت اهلل (ُ) خطابان عامان يعميـ، كيعـ غيرىـ في الدعكة إلى ديف محمد 
لو بما أنزؿ إليو فخاطب الناس  بشيادتو  أيرسؿ لمناس كافة، بعد أف أثبت نبكتو  النبي 

 .(ِ)اإليماف برسالتو ك  خطابان يأمرىـ فيو باالنصياع لدعكة محمد 
 التفسير اإلجمالي:

َا افَّْاُس ] ، حيث كصفيـ باإلنسانية حتى يبعث المخاطبيف عمى االمتثاؿ نداء مف اهلل  [َيا َأُّيُّ
     ألمره، كيغرس في نفكسيـ المعاني اإلنسانية كالدينية التي تحفزىـ عمى العمؿ بما فييا مف 

         ا إلى منكرم الحؽ مف المشركيف الذيف خالفكا في أحكاـ كالدعكة إلييا، ككجو النداء ىن
      قضية األلكىية، كأىؿ الكتاب الذيف خالفكا في قضية الرسالة، كطمب مف الجميع اإليماف 

      مف الرب الذم خمقيـ كمنحيـ العقؿ، كجعمو حجة عمييـ  بالحؽ الذم جاء بو الرسكؿ 
 .(ّ)ككمفيـ بمقتضاه 

   لى في ىذه اآلية الكريمة اإلنساف، أيان كاف عربيان، أـ غير عربي، أبيض يخاطب اهلل تعا
 .(ْ)فرسالتو عامة شاممة  أـ أسكد، بعيدان أـ قريبان، باإليماف بالنبي 

ا افَّْاُس ]كذكر الطبرم في تفسيره: أف المخاطب في ىذه اآلية  َ مشركي العرب، " [َيا َأُّيُّ
 .(ٓ) "كسائر أصناؼ الكفر

                                                 
 .َِٕ/ُُمفاتيح الغيب، لمرازم، انظر:  (ُ)
 .ُْ/ٔكىبة الزحيمي، انظر: التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، أ.د.  (ِ)
 بتصرؼ. ِّٕ، ِّٔلكريـ، محمكد شمتكت، ص تفسير القرآف ا (ّ)
 .ّٖٔ/ِالمحرر الكجيز، ابف عطية، ك  ، ََُ/ٓد. عبد اهلل شحاتو، تفسير القرآف الكريـ، انظر:  (ْ)
 .ُِْ/ٗتفسير الطبرم،  (ٓ)
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ا افَّْاُس ]فتح البياف:  كجاء في َ خطاب عاـ، يدخؿ فيو جميع الكفار، مف الييكد  [َيا َأُّيُّ
كىك  مشركي مكة، كالعبرة بمفيكـ المفظكالنصارل، كعبدة األصناـ كغيرىـ، كقيؿ ىك خطاب ل

 .(ُ)عاـ
كنقكؿ: جاء اإلسبلـ رسالة إنسانية، عالمية، لكؿ الناس، كليس لمعرب كحدىـ، بؿ ىـ فيو 

 صالحة لكؿ زماف كمكاف، كليذا تكفؿ اهلل  ع كؿ الناس عربيـ كعجميـ، فدعكة النبي سكاء م
اؾُِيقنَ ]بحفظيا  ا َفُف حَلَ َّٕ َر َوإِ ـْ ْفَْا افذِّ زَّ َٕ ـُ  ْح َٕ ا  َّٕ  . {;}احلجر:[ إِ

ُِْؽ افِضَّ ] ا افَِّذي فَُف ُم ًً ْؿ ََجِٔ ُُ ا افَّْاُس إِِّنِّ َرُشقُل اهللِ إَِفْٔ َ ِٔل ُؿْؾ َيا َأُّيُّ َِلَواِت َواألَْرِض اَل إَِفَف إاِلَّ ُهَق ُُيْ

 ُُ َِّ ًَ قُه َف ًُ ّضِ َِِِلتِِف َواتَّ ـَ ـُ بِاهللِ َو ِم ْٗ لِّ افَِّذي ُي ُٔت َؾَآِمُْقا بِاهللِ َوَرُشقفِِف افَّّْضِلِّ األُمِّ
ِّ َتُدونَ َوُي  . {:37}األطراف:[ ْؿ ََتْ

ى الدخكؿ في الشرع، كذلؾ أنو لما بإشيار الدعكة كالحض عم لنبيو  ىنا أمر مف اهلل 
رجا األمة الميتىًبعة لمنبي األمي، التي كتب ليـ رحمتو، عىقَّب ذلؾ بدعاء الناس إلى االتباع الذم 

بعث لمناس كافة  بيف الرسؿ، فإف محمدان  معو تحصؿ تمؾ المنازؿ، كىذه اآلية خاصة لمحمد 
لى الجف، فكؿ نبي إنما بعث إلى فرقة دكف العم  .(ِ)ـك كا 

بالقرآف كالحؽ كالخير كاليدل كالفبلح،  يا أييا الناس جميعان قد جاءكـ الرسكؿ محمد 
فآمنكا برسالتو، يكف اإليماف خيران لكـ، ألنو يزكيكـ كيطيركـ مف األدناس، كاألرجاس، كيرشدكـ لما 

عجز، كالدعكة إلى فيو السعادة في الدنيا كاآلخرة كالحؽ الذم أتى بو محمد مف ربو، ىك القرآف الم
 .(ّ)عبادة اهلل كحده كاإلعراض عف غيره 

فإف اهلل غني عنكـ كعف إيمانكـ كال تضركه  أما إف كفرتـ بالحؽ الذم جاء بو محمد 
، كال يتضرر بكفرانكـ، فإف هلل جميع ما في السمكات كاألرض ممكان كخمقان كتصريفان كعبيدان، (ْ)شيئان 

ـْ يِف ] تعالى كأمره، كما قاؿ تعالى: كشأف العبيد الخضكع لحكـ اهلل ُتْؿ َوَم ْٕ ُروا َأ ٍُ ُْ َوَؿاَل ُمقَشك إِْن َت

ِْل  َْحٌِٔد  ٌَ ا َؾِ٘نَّ اهللَ َف ًً  {:}إبراهقم:[ األَْرِض ََجِٔ
(ٓ). 

فأنتـ خمؽ ممف خمؽ في السمكات كاألرض، فأنتـ في ممكو، كتحت تصرفو، فبل يضره 
تمميو عميكـ شيكاتكـ، كشياطيف اإلنس كالجف، عمى ما أنزلو  كفركـ، بؿ تضركف أنفسكـ باختيار ما

                                                 
 .َّٔخارم، صالحسيف القنكجي الب انظر: فتح البياف في مقاصد القرآف، صديؽ بف (ُ)
 .ْٓٔ/ِتفسير ابف عطية، انظر:  (ِ)
 .ُْٕ/ُالتفسير الكسيط، أ.د. كىبة الزحيمي، انظر:  (ّ)
 .ْٕٔ/ِانظر: تفسير ابف كثير،  (ْ)
 .ُْٕ/ُالتفسير الكسيط، أ.د. كىبة الزحيمي، انظر:  (ٓ)
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عميـ بما يككف مف إيماف ككفر، ىك حكيـ في تكميفكـ بما أنزؿ عمى رسكلو  العميـ الحكيـ، كاهلل 
 .(ُ)مع عممو بما يككف منكـ 

تميز األنبياء بصفات معينة، كصفات خاصة ميزتيـ عف باقي البشر، كأىمتيـ لحمؿ 
فة إلى خمقو، كمف ىذه الصفات صفة العصمة، كص عظيمة أال كىي تبميغ شرع اهلل األمانة ال

ـْ ]كقد كرد ذلؾ في قكلو تعالى: الصدؽ كاألمانة، كصفة التبميغ،  ِزَل إَِفَْٔؽ ِم ْٕ ْغ َما ُأ ِِّ ُشقُل َب ا افرَّ َ َيا َأُّيُّ

ٌَْت ِرَشاَفَتُف َواهللُ يَ  َِّ ْؾ َؾَِل َب ًَ ٍْ ْ َت ـَ َربَِّؽ َوإِْن ََل اؾِِري َُ ْقَم اف ََ ـَ افَّْاِس إِنَّ اهللَ اَل َُّيِْدي اف َؽ ِم ُّ ِه , {89}ادلئدة:[ ًْ

فمـ يقؿ  كلقد أجمعت األمة اإلسبلمية كاتفقت عمى أف األنبياء معصكمكف فيما يبمغكنو عف اهلل 
اء كتـ شيئان ، كلـ يرد أف أحد األنبي(ِ)أرسؿ مف يكذب عميو  أحد المسمميف أيان كاف مذىبو أف اهلل 

َوَفْق ]إليو، كلك كتـ أحدىـ أك غير فإف العقاب اإلليي يحؿ بو، كما قاؿ تعالى:  مما أكحاه اهلل 

ًَْض األََؿاِويؾِ  َْْٔا َب َِ َل َظ قَّ ََ غِ *  َت ِّ َٔ ا ِمُْْف بِاف َٕ َْا ِمُْْف افَقتِغَ *  أَلََخْذ ًْ ىَ ََ ـْ َأَحٍد َظُْْف *  ُثؿَّ َف ْؿ ِم ُُ َؾَِل ِمْْ

ـَ َحاجِ  َُّة:[ ِزي ، كال يخطئكف فيو، (ّ)األنبياء معصكمكف باتفاؽ المسمميف في التبميغ ف, {69-66}احلل
، لذلؾ كاف اإليماف بيـ كاجب، كالكفر بكاحد منيـ (ْ)كال يزيدكف كال ينقصكف كال يكتمكف شيئان منو 

ِْٔف مِ ]، يقكؿ تعالى: (ٓ)كفر بكاح  ِزَل إَِف ْٕ ُشقُل بَِِل ُأ ـَ افرَّ ُتّضِِف َآَم ـُ تِِف َو َُ ـَ بِاهللِ َوَمََلئِ ؾ  َآَم ـُ ِمُْقَن  ْٗ ِف َواُد ـْ َربِّ

َْا َوإَِفَْٔؽ اَدِهرُ  َؽ َربَّ َٕ َرا ٍْ َْا ُؽ ًْ َْا َوَأَض ًْ
ِّ ـْ ُرُشِِِف َوَؿاُفقا َش ُق َبْغَ َأَحٍد ِم رِّ ٍَ ُٕ  . {4:7}البؼرة:[ َوُرُشِِِف اَل 

ُشقُل بَ ]كقاؿ تعالى:  َا افرَّ ٌَْت ِرَشاَفتَُف َواهللُ َيا َأُّيُّ َِّ ْؾ َؾَِل َب ًَ ٍْ ْ َت ـْ َربَِّؽ َوإِْن ََل َْٔؽ ِم ِزَل إَِف ْٕ ْغ َما ُأ ِِّ

ـَ  اؾِِري َُ ْقَم اف ََ ـَ افَّْاِس إِنَّ اهللَ اَل َُّيِْدي اف َؽ ِم ُّ ِه ًْ  ، كبذلؾ يتضح أف اهلل أمر نبيو  {89}ادلئدة:[ َي
خؿ في ذلؾ العقائد، كاألحكاـ الشرعية، كاألخبلؽ، فإنؾ بو إلى الناس، كيد بتبميغ ما أرسمو اهلل 

إف كتمت شيئان مما أنزؿ عميؾ كلـ تبمغوي إلى الناس، فما بمغت الرسالة عمى كجو التماـ، كما أطعت 
يحميؾ، كينصرؾ، كيحفظؾ كيؤيدؾ عمى أعدائؾ، فبمغ كأنت مطمئف، كال تخؼ كال  أمره، كاهلل 

ييدم مف يشاء، كمف كفر فإف اهلل تعالى ال  كىذه ميمتؾ، كاهلل  تجزع، فإنما عميؾ الببلغ فقط،
 .(ٔ)يكفقو إلى الخير، كال ينير لو الطريؽ بسبب كفره كعناده 

                                                 
 .ِٗٓ/ِـ التفسير، ابف الجكزم، زاد المسير في عمانظر:  (ُ)
 .ْْٔ/ُيح، ابف تيمية، لصحيح لمف بدؿ ديف المسانظر: الجكاب ا (ِ)
درية، ابف تيمية، ، كمنياج السنة النبكية في نقض كبلـ الشيعة القَُٕ/َُانظر: مجمكع الفتاكل، ابف تيمية،  (ّ)

ُ/َْٕ. 
 .ُْْ/ِقكؽ المصطفى، القاضي عياض، انظر: الشفا بتعريؼ ح (ْ)
 .ّْٗ/َُانظر: شرح صحيح البخارم، ابف بطاؿ،  (ٓ)
تفسير كبلـ المناف، لمسعدم، كتفسير الكريـ الرحمف في  ،ُْٓ/ّر القرآف العظيـ، ابف كثير، انظر: تفسي (ٔ)

ُ/ِّٗ. 
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 :لنبيو  ومن مظاىر عصمة اهلل 
 كىي:  ذكر اإلماـ ابف كثير بعضان مف مظاىر عصمة اهلل تعالى لنبيو 

ة العداكة كالكره، كمحاربتو ليبلن كنياران، بما حفظو مف أىؿ مكة، ككفارىا كمعاندييا، مع شد -ُ
مف األسباب بحكمتو كقدرتو، فعصمو في بداية الرسالة بعمو أبي طالب، إذ كاف  يييئو اهلل 

ال شرعية، كلك  في قمبو محبة طبيعية لرسكؿ اهلل  ذا كجاىة كمنزلة في قريش، كخمؽ اهلل 
ميـ احترمكه، فمما مات أبك طالب ا كاف كافران مثأذل منيـ، كلكنو لم كاف مسممان لناؿ النبي 

 ذكه المشرككف أذل يسيران.أ
لو األنصار فبايعكه عمى اإلسبلـ، كعمى حمايتو في دارىـ، كىي المدينة المنكرة،  قيض اهلل  -ِ

فمما ىاجر إلييا حمكه مف كؿ أجناس البشر، فكمما ىـ أحد مف المشركيف أك أىؿ الكتاب 
تعالى كيده عميو، كمف ذلؾ: لما كاده الييكد بالسحر حماه اهلل تعالى  بسكء أك شر، رد اهلل

عميو سكرتي الفمؽ كالناس، دكاء لذلؾ السحر، كلما قدـ لو الييكد، الشاة  منيـ، كأنزؿ اهلل 
 :(ُ) بذلؾ كحماه منو. المسمكمة بخيبر، أخبره اهلل 

ف حفظ اهلل لنبيو  خرل بعد أنبيائيـ، كخاصة أف جاء ليتمـ ما فرط فيو األقكاـ األ كا 
ُشؾِ ]جاء ليبمغ الناس كافة،  الرسكؿ  َد افرُّ ًْ ٌة َب قَن فَِِّْاِس َظَذ اهللِ ُحجَّ ُُ ، فانقطعت ىذه [ فَِئَلَّ َي

الحجة بالرسالة العامة لمناس كالزماف، ككانت ىذه الرسالة األخيرة، فإنكار أف ىناؾ رسالة بعد 
أك بعد مكسى عمييما السبلـ ال يتفؽ مع عدؿ اهلل تعالى في أف أنبياء بني إسرائيؿ غير عيسى، 
 .(ِ)يأخذ الناس بالعقاب بعد الببلغ 

كلـ يسبؽ أف كانت ىناؾ رسالة عامة، كلـ يكف بد مف ىذه الرسالة العامة، فكانت بعدؿ 
َْاَك إاِلَّ َرْْحَةً ] اهلل تعالى كرحمتو بالعباد، ككاف حقان قكؿ اهلل  ِْ اَدِغَ  َوَما َأْرَش ًَ ِْ

،  {349}األكبقلء:[ فِ
 رحمة في الدنيا، كرحمة في اآلخرة، كما يتجمى مف ىذا البياف.

                                                 
 بتصرؼ.، ُٓٓ-ُْٓ/ّلقرآف العظيـ، ابف كثير، تفسير ا (ُ)
 .َٔٔ/ٔفي ظبلؿ القرآف، سيد قطب، انظر:  (ِ)
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 المقطع الرابع
 الغمو في الدين والقول بألوىية عيسى بن مريم 
قُفقا َظَذ اهللِ إاِلَّ احَلؼَّ إِ ]قاؿ تعالى:  َُ ْؿ َواَل َت ُُ

ِ ُِقا يِف دِيْ ٌْ ـُ َيا َأْهَؾ افُِتَاِب اَل َت َِل ادَِِضُٔح ِظَِٔضك اْب َّٕ

قُفقا ثَ  َُ اَها إَِػ َمْرَيَؿ َوُروٌح ِمُْْف َؾَآِمُْقا بِاهللِ َوُرُشِِِف َواَل َت ََ ُتُف َأْف َّ
ِِ ـَ َِل َمْرَيَؿ َرُشقُل اهللِ َو َّٕ ْؿ إِ ُُ ا فَ قا َخْرً ُٓ تَ ْٕ ََلَثٌة ا

قَن َفُف َوَفٌد فَ  ُُ ُف َأْن َي َٕ ك بِاهللِ َوـًَِٔل اهللُ إَِفٌف َواِحٌد ُشّضَْحا ٍَ ـَ َِلَواِت َوَما يِف األَْرِض َو ـْ َيِْضَتَُِْْػ  * ُف َما يِف افِضَّ َف

ِزْ ؾَ  ُْ ـْ ِظَّضاَدتِِف َوَيِْضَت ـْ َيِْضَتُِْْْػ َظ ُبقَن َوَم رَّ ََ ُة اُد َُ
قَن َظّْضًدا هللِ َواَل اَدََلئِ ُُ ااَدِِضُٔح َأْن َي ًً ِْٔف ََجِٔ ُهْؿ إَِف َْٔحُؼُ [ َِض

 .{394-393:}الـسلء

 أواًل: المناسبة:
لما أجاب اهلل تعالى عف شبيات الييكد كأنصؼ القرآف عيسى بف مريـ، كأمو الطاىرة مف 

كأنصؼ الحؽ نفسو مف  افتراءات الييكد، كأنصؼ العقيدة الصحيحة في حكاية صمب المسيح 
إلى إنصاؼ الحؽ ييكد كأفاعيؿ ييكد، كتعنتيـ، كألزميـ ذلؾ بمحاجة النصارل، كيتجو السياؽ 

نصاؼ عيسى بف مريـ مف غمك النصارل في شأف المسيح  مف األساطير الكثنية التي تسربت  كا 
 .(ُ)إلى النصرانية السمحة مف شتى األقكاـ، كشتى الممؿ التي احتكت بيا النصرانية 

[ ََ ُة اُد َُ قَن َظّْضًدا هللِ َواَل اَدََلئِ ُُ ـْ َيِْضَتَُِْْػ اَدِِضُٔح َأْن َي ِزْ َف ُْ ـْ ِظَّضاَدتِِف َوَيِْضَت ـْ َيِْضَتُِْْْػ َظ ُبقَن َوَم رَّ

ا ًً ِْٔف ََجِٔ ُهْؿ إَِف َْٔحُؼُ  . {394}الـسلء:[ َؾَِض

 : التحميل المغوي:نياً ثا
ميكان، رفع يده ألقصى الغاية، كيأت الغمك بمعنى: مجاكزة الحد،  ال تغمو:*  ٍمكان كغي نقكؿ غبل بالسيـ غي

(، كمف مجاكزة الحد كرد منو الفعؿ تغمكيقاؿ في السعر: غبل غبل اَل ] ءن فيك غاؿ ضد )رىخيصى

ؿْ  ُُ ِ ُِقا يِف ِديْ ٌْ اُم ]، كالغمي كالغمياف يقاؿ في القدر إذا طفحت، كمنو استعير، قكلو تعالى: (ِ) [َت ًَ َض

ِع يِف افّضُُىقنِ *  األَثِٔؿِ  ٌْ ِؾ َي ْٓ اُد ٔؿِ *  ـَ ِّ ْعِ احَل ٌَ  {68-66}الُدخلن:[ ـَ
(ّ). 

نما كاف بيا ىذا مف كممة تكمـ بيا اهلل ] وكممتو: * ، فكاف بيا عيسى، كلـ تكف تمؾ الكممة، كا 
 .(ْ) [باب إضافة التشريؼ كالتكريـ

                                                 
، كانظر: في ظبلؿ القرآف، سيد ْْ/ٔأ.د. كىبة الزحيمي،  التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج،انظر:  (ُ)

 .َٕٔ/ٔقطب، 
 .ُِّ/ّمخطكطة الجمؿ، حسف عز الديف الجمؿ، انظر:  (ِ)
 .ُّٔ/ٔالمفردات في غريب القرآف، األصفياني، انظر:  (ّ)
 .ُُٕ/ْبف عمي آؿ جياـ الككارمي،  تفسير غريب القرآف، كاممة بنت محمد بف جاسـ (ْ)
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 جاءت بمعافو منيا: روح: * 
اؾُِرونَ ] َرْوح: -ُ َُ ْقُم اف ََ ـْ َرْوِح اهللِ إاِلَّ اف ْٔئَُس ِم ُف اَل َي َّٕ ـْ َرْوِح اهللِ إِ ْٔئَُِضقا ِم ، كركح  {9:}يوسف:[ َواَل َت

 اهلل: رحمتو.
وح:  -ِ كح  الرُّ بضـ الراء، ما بو مف حياة األجساـ، كقد يضاؼ إلى اهلل لمممؾ كالتشريؼ، كالرُّ

كح:  يطمؽ عمى كؿ أمر خفي لطيؼ كالكحي كأمر النبكة، كىك ما بو حياة النفكس كىكاىا، كالرُّ
كح القدس يطمؽ عمى جبريؿ  وح:، كرُّ اَها إَِػ َمْرَيَؿ َوُروٌح ]، ىك جبريؿ  رُّ ََ ُتُف َأْف َّ

ِِ ـَ َو

ركحان مف اهلل تعالى ألنو نشأ بحياة ألقاىا إلى مريـ  ، كسمي عيسى  {393}الـسلء:[ ِمْْفُ 
ـْ ُروِحَْا]عمييا السبلـ دكف أف يمسيا بشر،  ا ِم َٓ ْخَْا ؾِٔ ٍَ ا َؾَْ َٓ [ َوافَّتِل َأْحَهَْْت َؾْرَج

{3;}األكبقلء:
(ُ). 

ٍيتيوي، كمف النٍَّكًؼ، كىك تىٍنًحيىةي الدٍَّمًع عف الخى : يستنكف*  ًباإًلٍصبىًع، د كأصمو : نىكىٍفتي الشٍيءى: نىحَّ
. كجي ًمٍف أىٍرضو ًإلىى أىٍرضو ري : الخي ، كاالٍنًتكىاؼي . أم: ال ييٍنزىحي ، كمنو نكؼ الدمع (ِ) كبىٍحره ال ييٍنكىؼي

 .(ّ) عمى الخد باإلصبع، إذا منعتو مف الجرياف
 ًا: اإلعراب:رابع

ـُ ]قاؿ تعالى:  َِل ادَِِضُٔح ِظَِٔضك اْب َّٕ قُفقا َظَذ اهللِ إاِلَّ احَلؼَّ إِ َُ ْؿ َواَل َت ُُ
ِ ُِقا يِف دِيْ ٌْ َيا َأْهَؾ افُِتَاِب اَل َت

اَها إَِػ َمْرَيَؿ َوُروٌح ِمُْْف َؾَآِمُْقا بِاهللِ َوُرُشِِ  ََ ُتُف َأْف َّ
ِِ ـَ َِل َمْرَيَؿ َرُشقُل اهللِ َو َّٕ ْؿ إِ ُُ ا فَ قا َخْرً ُٓ تَ ْٕ قُفقا َثََلَثٌة ا َُ ِف َواَل َت

ك بِاهللِ َوـِٔ ٍَ ـَ َِلَواِت َوَما يِف األَْرِض َو قَن َفُف َوَفٌد َفُف َما يِف افِضَّ ُُ ُف َأْن َي َٕ  . {393}الـسلء:[ ًَل اهللُ إَِفٌف َواِحٌد ُشّضَْحا

ـُ َمْرَيؿَ ]قكلو تعالى:  الموضع األول:  [اْب

ـُ ]ؿ كممة تحتم  كجييف: [اْب

 أنيا بدؿ مرفكع. األول:
 .(ْ)نيا خبر المبتدأ )المسيح( أ الثاني:

 
                                                 

 .ِِٕ-ِِٔ/ِمخطكطة الجمؿ، حسف عز الديف الجمؿ، انظر: (ُ)
 .ُْٓ/ُأحمد بف محمد، ابف اليائـ،  التبياف في تفسير غريب القرآف،انظر: (ِ)
عرابو، لمزجاج،  ،ِْٖ/ُفي غريب القرآف، األصفياني، انظر: المفردات  (ّ) مادة نكؼ، كمعاني القرآف كا 

 .ِّٕ/ٖالعسقبلني ، ح البخارم، ابف حجر ، كفتح البارم شرح صحئُّ/ِ
عرابو، الزجاج،  ،ِِٓ/ُظر: إعراب القرآف، النحاس، ان (ْ) ، كالدر المصكف في عمـ ُّٓ/ِمعاني القرآف كا 

 .ُٓٔ/ْالكتاب المكنكف، السميف الحمبي، 
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 معاني اإلعراب:
ىك ابف مريـ عمييا السبلـ كأتى بيذا البدؿ لتقييد بطبلف ما زعمكه  أف عيسى  المعنى األول:
 .(ُ)ذلؾ  فيك ابف مريـ كمف غيرىا دكف الخمؽ، كال نسب لو سكل هلل  فيو مف نبكتو 
، كحؽ أزليان إليان كىك محدث ليس  إنما المسيح ابف مريـ، فكيؼ يككف عيسى  المعنى الثاني:
 .(ِ)الذم لـ يزؿ كلـ ينتو  ىك األزلي ، ال محدثان باهلل أزليان اإللو أف يككف 
ا]قكلو تعالى:  الموضع الثاني: قا َخْرً ُٓ َت ْٕ  .[ا
ا]كممة   :(ّ) منصكبة عمى ثبلثة أقكاؿ [َخْرً

 مفعكؿ بو لفعؿ محذكؼ كاجب اإلضمار. األول:
 نعت لمصدر محذكؼ. الثاني:
 خبر كاف المضمرة. الثالث:
مـ  كفيو أنو لما بعثيـ اهلل  األول: التقدير عمى اإليماف كاالنتياء عف الكفر، كعقيدة التثميث، عي

ؿْ ]أنو يحمميـ عمى أمر فيو خير ليـ فقاؿ:  ُُ ا َف أك ائتكا أمران خيران لكـ مما أنتـ أم: اقصدكا  [َخْرً
 .(ْ)فيو مف الكفر كالتثميث 

ـ عف الكفر كالتثميث فيك يريد إخراجيـ مف األمر الذم ىـ عميو، إنو لما نياى أم:
دخاليـ فيما ىك خير منو.  كا 

 كتقدير الكبلـ: انتيكا انتياء خيران لكـ. الثاني: التقدير
 .(ٓ)يكف االنتياء خيران لكـ  كتقدير الكبلـ: انتيكا الثالث:التقدير 

كرد ىذا القكؿ بأف )يكف( المقدرة، ىي جكاب شرط محذكؼ، فيككف المحذكؼ ىك الشرط 
كجكابو، ألف التقدير: إف تنتيكا يكف االنتياء خيران لكـ، فيككف قد حذؼ الشرط كىك )إف تنتيكا(، 

ا]كجكابو يكف االنتياء، كأبقى معمكؿ الجكاب كىك   .(ٔ) [َخْرً

                                                 
 .ُٗٗ/ّلمعاني، األلكسي، كركح ا ،ُْٕ/ٗف تأكيؿ آم القرآف، الطبرم، انظر: جامع البياف ع (ُ)
 .ُِ/ٔألحكاـ القرآف، القرطبي،  عانظر: الجام (ِ)
، كالدر ُِّ/ُككتاب مشكؿ إعراب القرآف، مكي بف أبي طالب،  ،ِّٓ/ُظر: إعراب القرآف، النحاس، ان (ّ)

 .ُْٔ/ْالمصكف في عمـ الكتاب المكنكف، السميف الحمبي، 
 .ّٗٓ/ُانظر: الكشاؼ، الزمخشرم،  (ْ)
 .ِٕٓ/ُر: معالـ التنزيؿ، البغكم، انظ (ٓ)
 .ُٓٔ/ْانظر: الدر المصكف في عمـ الكتاب المكنكف، السميف الحمبي، ( ٔ)
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، كلكف اإلماـ (ُ)في حيف اعتبر اإلماـ الشككاني، أف أقكل تمؾ األقكاؿ ىك القكؿ الثالث        
الطاىر ابف عاشكر، لـ يعتد بأم قكؿ مف تمؾ األقكاؿ، كرأل أف )خيران( منصكبة عمى الحاؿ، فقاؿ: 
"كعندم: أنو منصكب عمى الحاؿ مف المصدر الذم تضمنو الفعؿ كحده، أك مع حرؼ النيي، 
كالتقدير: فآمنكا حاؿ ككف اإليماف خيران لكـ، كحسبؾ حاؿ ككف االكتفاء خيران، كال تفعؿ كذا حاؿ 
ككف االنتياء خيران، كعكد الحاؿ إلى مصدر الفعؿ في مثمو كعكد الضمير إليو في قكلو تعالى: 

ََْقى] مثاؿ، كشأف األمثاؿ قكة ، السيما كقد جرت ىذا مجرل األ {:}ادلئدة:[ اْظِدُفقا ُهَق َأْؿَرُب فِِتَّ
 .(ِ)اإليجاز 

ك بِاهللِ َوـًَِٔل ]قكلو تعالى:  الموضع الثالث: ٍَ ـَ  .[ َو

 :(ّ)بالنصب عمى قكليف [َوـًَِٔل ]تحتمؿ كممة 

 .النصب عمى البياف  األول:
 النصب عمى الحاؿ. الثاني:

 معاني اإلعراب:
أمكركـ، كأحكالكـ بأف يحرسكـ مف ، ربكـ كليان لكـ كيمي كفاكـ كحسبكـ اهلل  المعنى األول:

أعدائكـ، أف يستفزككـ في دينكـ، أك يصدككـ عنو، كحسبكـ اهلل ناصران لكـ عمى أعدائكـ، كعمى 
 .(ْ)مف بغى عميكـ 
 كفى اهلل حاؿ ككنو كليان لكـ، كحاؿ ككنو ناصران لكـ. المعنى الثاني:
 معنى اإلعراب:

اتو، كأحكاليا، كبحفظيا، فبل حاجة لو إلى كلد أف يقكـ بتدبير أمكر مخمكق أنو كفى اهلل 
 .(ٓ)يعينو عمى ذلؾ، ألنو ىك الغني المالؾ لكؿ شيء 

 ًا: البالغة: خامس
النصارل، بدليؿ قكلو بعده  أطمؽ العاـ، كأريد بو الخاص، كىـ [َيا َأْهَؾ افَُِتاِب ]* قكلو تعالى: 

قُفقا َثََلَثةٌ ] َُ  كىك قكؿ النصارل. [َواَل َت
                                                 

 .ِِٔ/ُظر: فتح القدير، الشككاني، ان (ُ)
 .َٓ/ٔتفسير التحرير كالتنكير، ابف عاشكر،  (ِ)
 .ُُٗ/ُمشكؿ إعراب القرآف، مكي بف أبي طالب،  ،ِّٓ/ُإعراب القرآف، النحاس،  (ّ)
 .ِْْ/ٗف، الطبرم، تأكيؿ آم القرآ جامع البياف عف (ْ)
 .ِٔٗ/ُانظر: صفكة التفاسير، لمصابكني،  (ٓ)
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* [ َّٕ ـُ َمْرَيَؿ َرُشقُل اهللِإِ  فيو قصر مكصكؼ عمى صفة. [َِل اَدِِضُٔح ِظَِٔضك اْب

َِلَواِت َوَما يِف ]البتداء الغاية، كما ىنا قكلو تعالى:  : جاءت[َوُروٌح ِمْْفُ ]* ْؿ َما يِف افِضَّ ُُ َر فَ َوَشخَّ

 َُّ ٍَ ْقٍم َيَت ََ ا ِمُْْف إِنَّ يِف َذفَِؽ آَلََياٍت فِ ًً  .(ُ)  {35}اجللثقة:[ ُرونَ األَْرِض ََجِٔ

 : مو النصارى في عيسى غ
ـُ ]قاؿ تعالى:  َِل ادَِِضُٔح ِظَِٔضك اْب َّٕ قُفقا َظَذ اهللِ إاِلَّ احَلؼَّ إِ َُ ْؿ َواَل َت ُُ

ِ ُِقا يِف دِيْ ٌْ َيا َأْهَؾ افُِتَاِب اَل َت

اَها إَِػ َمْرَيَؿ َوُروٌح مِ  ََ ُتُف َأْف َّ
ِِ ـَ َِل َمْرَيَؿ َرُشقُل اهللِ َو َّٕ ْؿ إِ ُُ ا فَ قا َخْرً ُٓ تَ ْٕ قُفقا َثََلَثٌة ا َُ ُْْف َؾَآِمُْقا بِاهللِ َوُرُشِِِف َواَل َت

ك بِاهللِ َوـِٔ ٍَ ـَ َِلَواِت َوَما يِف األَْرِض َو قَن َفُف َوَفٌد َفُف َما يِف افِضَّ ُُ ُف َأْن َي َٕ  . {393}الـسلء: [ًَل اهللُ إَِفٌف َواِحٌد ُشّضَْحا

( الذم نادت بو  السكرة مرتيف، فيك يدؿ عمى أف لممنادىٍيف بالكحي كصؼ )أىؿ الكتاب
السماكم كاليداية اإلليية صمة كثيقة عف طريؽ الكتاب الذم أكتكه كصاركا أىبلن لو، كفيو تقرير 
الحؽ في األلكىية، كما هلل مف أكصاؼ الجبلؿ كالجماؿ، التي تأبى الحمكؿ كاالتحاد، كما تأبى 

ا لبعض رسمو الكراـ، كفيو اآليات الكاضحات عمى أف رسكالن يأتي بعد التكراة النبكة التي زعمكى
كاإلنجيؿ مصدقان لما فييا مف أصكؿ الديف، كأركاف اليداية، كيككف إعراضيـ عف رسالة ىذا 

كتنزييو عف  الرسكؿ الذم جاء مصدقان لما معيـ، كغمكىـ في رسكليـ، كقد دعاىـ إلى تكحيد اهلل 
د، كيككف ىذا غير مبلئـ لكصفيـ بأنيـ أىؿ كتاب، فيك يسجؿ عمييـ بو عدـ أىميتيـ الكالد كالكل

 ليذا االنتساب.
إف القكؿ بالغمك ظاىرة خطيرة مكجكد منذ القدـ في األمـ السابقة مع أنبيائيـ، كيعد الغمك 

 مف أكبر أسباب االنحراؼ عف الصراط المستقيـ.
يحة كسالمة مف جميع الشكائب كالزيادات، صح كقد كانت النصرانية في عيد المسيح 
كتحريؼ االنجيؿ، ككذلؾ الييكد كجد عندىـ  ثـ بعد ذىاب ذلؾ العيد بدأ الغمك في عيسى 
 .(ِ)عند بعض الفرؽ الضالة  الغمك، كبقي ىذا الغمك متفشيان حتى مع الرسكؿ 

ئيـ، كتجاكزىـ أىؿ الكتاب مف الغمك في دينيـ، كفي أنبيا كفي ىذه اآلية ينيى اهلل 
إال الحؽ الثابت، كأف عيسى ىك ابف مريـ البتكؿ الطاىرة القديسة  الحدكد، كعدـ القكؿ عمى اهلل 

كأنو عبد اهلل كرسكلو، مرسؿ إلى بني إسرائيؿ ليأمرىـ بالمعركؼ، كينياىـ عف المنكر، كالمعاصي، 
 بقية الناس، كقد دعاىـ اهلل التككينية كىي )كف( ال بمادة أخرل ك ككجكده كاف بكممة مف اهلل 

                                                 
 .ّْ/ٔالتفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، أ.د. كىبة الزحيمي،  انظر: (ُ)
 .ُْٕ/ُاع، عبد الرؤكؼ محمد عثماف، انظر: محبة الرسكؿ بيف اإلتباع كاالبتد (ِ)
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إلى عبادتو، كاإليماف برسمو، كعدـ اإلشراؾ بو، كعدـ القكؿ بالتثميث، كأف اهلل تعالى ىك الكاحد 
الفرد الصمد، الذم لـ يمد كلـ يكلد، كلـ يكف لو كفكان أحد، كىك مالؾ السمكات كاألرض كما 

 .(ُ)فييما
كا في كصفو، كجعمكه في مرتبة عالية كأفرط إف النصارل تجاكزكا الحدكد في عيسى 

كذلؾ مف خبلؿ زعميـ أنو ابف اهلل تعالى كقكليـ  لعيسى  جدان فكؽ المنزلة التي أعطاىا اهلل 
عف الغمك في مدحو  كقد نيى النبي ثبلثة اآلب، كاالبف، كركح القدس،  بالتثميث، بأف اآللية

كما جاء عف ابف عباس أنو  ح عيسى في مد مقاـ األلكىية، كما غالت النصارلكرفعو إلى 
 اَل ُتْطُروِني, َكَما َأْطَرْت النرَصاَرى اْبنَ »يقكؿ:  النبي يقكؿ عمى المنبر سمعت   سمع عمر 

 .(ِ) َمْرَيَم, َفِإنرَما َأَنا َعْبُدُه, َفُقوُلوا َعْبُد المرِو, َوَرُسوُلوُ 
كأنو ىك عبد اهلل كرسكلو،  ى غمك النصارل، كزعميـ الباطؿ في عيس كقد رد اهلل 

ف اهلل  زه كتقدس أف يككف لو كلد، كلو كؿ ما في السمكات ػػػريؾ، كتنػػػد ليس لو شػػػإلو كاح كا 
 .(ّ)كاألرض، كالمسيح مف جممتيا 

َمْن َشِيَد َأْن اَل ِإَلَو ِإالر المرُو َوْحَدُه اَل " قاؿ:  عف النبي  كعف عبادة بف الصامت 
 ُو, َوَأنر ُمَحمرًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُو, َوَأنر ِعيَسى َعْبُد المرِو َوَرُسوُلُو, َوَكِمَمُتُو أَْلَقاَىا ِإَلى َمْرَيمَ َشِريَك لَ 

َوزَاَد  ِليد:َقاَل الوَ « َوُروٌح ِمْنُو, َوالَجنرُة َحقٌّ, َوالنراُر َحقٌّ, َأْدَخَمُو المرُو الَجنرَة َعَمى َما َكاَن ِمَن الَعَملِ 
 .(ٗ)" ِمْن َأْبَواِب الَجنرِة الثرَماِنَيِة َأيرَيا َشاء

  :تأليو عيسى * 
إف المسيحية في بدايتيا كانت ديانة تكحيد شأنيا في ذلؾ شأف كؿ الديانات السماكية التي 

الفاسدة،  كالتكجو إليو بكافة أنكاع العبادة، ثـ طرأت عمييا العقائد نزلت لترسيخ فكرة كحدانية اهلل 
مثؿ التثميث كالتجسد كالفداء، كمما يؤكد أف ىذه العقائد طارئة كدخيمة عمى المسيحة، أف المسيح 

  لـ يتطػػرؽ إلى الحديػػث عػف ىػػػذه العقائػػػػػد، كلـ ترد في حديثو مع تبلميذه، كمما يزيد ىذا األمر
 .(ٓ)غير صحيح  تأكيدان أف محققي النصرانية أنفسيـ يعترفكف أنو إنجيؿ مزكر

                                                 
 .ُْٗ-ُْٖ/ُانظر: التفسير الكسيط، كىبة الزحيمي،  (ُ)
 .ُٕٔ/ْ، (ّْْٓح ) قكلو كاذكر في الكتاب مريـ، صحيح البخارم، كتاب أحاديث األنبياء، باب  (ِ)
 .ِٕ/ٔانظر: تفسير المنار، محمد رشيد رضا،  (ّ)
ؿْ ]صحيح البخارم، كتاب أحاديث األنبياء، باب قكلو:  (ْ) ُُ ُِقا يِف ِديِْ ٌْ (، ّّْٓح ) ،[ َيا َأْهَؾ افَُِتاِب اَل َت

ْ/ُٔٓ. 
 .ٗٗ-ٕٗف، محمد عزت الطيطاكم، صانظر: الميزاف في مقارنة األديا (ٓ)
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 إذًا ما ىو أصل ىذه العقيدة الباطمة, وكيف وصمت إلى المسيحية؟
يشير عمماء األدياف إلى أف بكلس الييكدم الذم لـ ير المسيح، كلـ يسمع منو، ىك أكؿ 

حيث كاف رجبلن يضطيد المسيحييف، كلكنو اعتنؽ  مف كضع بذكر فكرة ألكىية المسيح 
بكلس، كأصبح مف أنشط دعاة المسيحية، كلكف ىذا الييكدم      المسيحية فجأة، كأصبح اسمو 

أدخؿ في المسيحية الكثير مف األفكار الكثنية، التي كانت سائدة آنذاؾ، كغرس في الناس فكرة أف 
ىك ابف اهلل، نزؿ لييقتؿ كييصمب فداءن لمبشرية، كتكفيران عف خطيئتيا المكركثة عف أبييا  عيسى 
آدـ 

(ُ). 
ائَِٔؾ اْظُّضُدوا ]: قاؿ تعالى ـُ َمْرَيَؿ َوَؿاَل اَدِِضُٔح َيا َبِْل إَِْسَ ـَ َؿاُفقا إِنَّ اهللَ ُهَق اَدِِضُٔح اْب َر افَِّذي ٍَ ـَ ْد  ََ َف

َْٖواُه افَّْاُر َوَما فِِ ِْٔف اَْلََّْة َوَم َِ َم اهللُ َظ ْد َحرَّ ََ ْك بِاهللِ َؾ ـْ ُيْؼِ ُف َم َّٕ ْؿ إِ ُُ َْٕهارٍ يَّ اهللَ َرِّبِّ َوَربَّ ـْ َأ َر  * ادَِِغ ِم ٍَ ـَ ْد  ََ َف

قفُ  َُ قا َظِلَّ َي ُٓ ْ َيَْْت ـْ إَِفٍف إاِلَّ إَِفٌف َواِحٌد َوإِْن ََل ـَ َؿاُفقا إِنَّ اهللَ َثافُِث َثََلَثٍة َوَما ِم ْؿ افَِّذي ُٓ ُروا ِمْْ ٍَ ـَ ـَ  َـّ افَِّذي ِضَّ َّ َٔ قَن َف

ِِٔؿُ 111 َظَذاٌب َأفِٔؿٌ  ًَ ُٔع اف
ِّ
 .{98-94:}ادلئدة[ ُهَق افِضَّ

 كيتضح مف اآليات الكريمة إبطاؿ ىذه العبادة بأكثر مف أمر مثؿ:
الذم يشرككنو في العبادة مع اهلل، ال يستطيع دفع المكت ال عف نفسو كال عف  أف المسيح  -ُ

 .(ِ)أمو إذا أراد اهلل تعالى ذلؾ، فضبلن عف أف يدفعو عف غيره فكيؼ تؤليكنو؟ 
 .ؼ تعبدكف عيسى فكي يعبد اهلل  عيسى  -ِ
بياف بشرية عيسى كأمو عمييما السبلـ مف خبلؿ كصفيما بأكؿ الطعاـ، كىذه الصفة يستحيؿ  -ّ

نما لممخمكؽ.  أف تككف لمخالؽ، الرب، كا 
         ال يممؾ ليـ دفع الضر عنيـ إف أحمو الميـ بيـ، كال يجمب ليـ النفع إف  عيسى  -ْ

ل لـ يقضو اهلل             يان، مف كانت ىذه صفاتو؟ بؿ الرب ليـ، فكيؼ يككف ربان كا 
   المعبكد الذم يممؾ كؿ شيء كالقادر عمى فعؿ أم شيء، لذلؾ ىك الذم يستحؽ العبادة 

 .(ّ)دكف غيره 
 التفسير اإلجمالي:سادسًا: 

كبعد أف عالجت السكرة في آيات سابقة كسائؿ الدفاع عف الكجية المادية، خمصت إلى 
مف ناحية الحرب الفكرية، التي تيعمف عمى المسمميف ابتغاء زلزلة اإليماف في نكع آخر مف العبلج 

                                                 
 .ٖٗ، كالميزاف في مقارنة األدياف، محمد الطيطاكم، صُْٔة، أحمد شمبي، صانظر: المسيحي (ُ)
 .ُْٗ، كالمسيحية، أحمد شمبي، صَُٓانظر: الميزاف في مقارنة األدياف، محمد الطيطاكم، ص (ِ)
 .ْْٖ/َُالبياف، لمطبرم، نظر: جامع ا (ّ)
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ضعاؼ معتقداتيـ، كصرفيـ عف مبادئيـ القكيمة، كفي ىذه الجانب تعرض السكرة لمكثير  قمكبيـ، كا 
كىدايتو، تعرضت  مف فتف أىؿ الكتاب الدينية، كأساليبيـ في صرؼ المؤمنيف عف حؽ اهلل 

، كطمبيـ أف ينزؿ عمييـ كتابان مف السماء، ثـ تخفؼ ذلؾ عمى كقع قمب لرسكؿ لعنت الييكد مع ا
، كتعرض لمكقفيـ مف مريـ بأف ىذا شأنيـ الذم ارتكبو أسبلفيـ مع نبييـ مكسى  الرسكؿ 

 يح عمييما السبلـ، كتعمف صحيفة أسبلفيـ الماضيف في نقض المكاثيؽ، كالكفر بآيات اهلل سمكال
 كأمكاؿ الناس بالباطؿ.كأكميـ الربا، 

ساءتيـ في حؽ األلكىية، حيث يقكؿ      : ثـ تعرض لغمك النصارل في شأف المسيح كا 

ؿْ ] ُُ ُِقا يِف ِديِْ ٌْ [ َيا َأْهَؾ افَُِتاِب اَل َت
(ُ). 

عف  عف الغمك كاإلطراء، كقد أفرط الييكد في الغمك في حط المسيح  ينيى اهلل 
، ككذلؾ غمك النصارل، حيث أنيـ تجاكزكا (ِ)تى قالكا أنو ابف زنامنزلتو، بعدما رأكا معجزاتو، ح

الحد في عيسى حتى رفعكه فكؽ المنزلة التي أعطاىا اهلل إياىا، كىي العبكدية كالرسالة، حيث نقمكه 
مف حيز النبكة إلى أف اتخذكه إليان مف دكف اهلل تعالى يعبدكنو كما يعبدكف اهلل تعالى بؿ قد غمكا في 

كأشياعو، فمف زعمكا أنيـ عمى دينو، فادعكا فييـ العصمة، كاتبعكىـ في كؿ ما قالكه سكاء أتباعو 
ُذوا َأْحَّضاَرُهْؿ ]قاؿ تعالى:  كاف حقان أك باطبلن، ضبلالن أك رشادان، كىذه ىي العبكدية لغير اهلل  َ اَتَّ

ـَ َمْرَيؿَ  ـْ ُدوِن اهللِ َواَدِِضَٔح اْب ُف َظِلَّ  َوُرْهَّضاََّنُْؿ َأْرَباًبا ِم َٕ ا َواِحًدا اَل إَِفَف إاِلَّ ُهَق ُشّضَْحا ُّضُدوا إَُِلً ًْ َٔ
َوَما ُأِمُروا إاِلَّ فِ

قنَ  ـُ  {53}التوبة:[ ُيْؼِ
(ّ). 

كال بد لنا أف نمفت النظر ىنا في مكضع الغمك كاإلطراء لمبشر، حتى يصمكا إلى درجة 
لكنيـ، كيستعبدكنيـ، كىـ يحسبكف أنيـ العصمة، فيحمكا كيحرمكا لمناس ما لـ يأذف بو اهلل، فيذ

يتقربكف بيا إلى اهلل تعالى بيذه الطاعة لممعصكميف، كىذا متحقؽ في البابا كاألحبار كالرىباف، كما 
كضحت ذلؾ آية سكرة التكبة، الذم ذكرت قبؿ قميؿ، كيدخؿ في ذلؾ ما تفعمو بعض الفرؽ 

ا إلى حد العصمة لتككف معبكدة مف دكف اهلل اإلسبلمية عندما تغمك في مرجعيتيا الدينية، كتكصمي
تعالى كيدخؿ في ذلؾ بعض الشيكخ الضاليف المضميف، أك المغضكب عمييـ، حيف يدعكف الناس 

طرائيـ، كطاعتيـ طاعة عمياء، كالميت  بيف يدم بأسمكب مباشر أك غير مباشر، إلى تقديسيـ، كا 
 . (ْ) الغاسؿ

                                                 
 .ِٕٓتفسير القرآف العظيـ، محمكد شمتكت، ص  انظر:  (ُ)
 .ُِ/ٔتفسير القرطبي، انظر:  (ِ)
 .ْٕٕ/ِالقرآف العظيـ، ابف كثير،  تفسيرانظر:  (ّ)
 بتصرؼ. ِْٕآف، إشراؼ أ.د. مصطفى مسمـ، صالتفسير المكضكعي لسكر القر  (ْ)
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عف طريؽ الغمك  ي تيار العبكدية لغير اهلل كىنا درس تربكم ميـ في عدـ االنسياؽ ف
اهلل تعالى عف الغمك في دينيـ، ثـ نياىـ أف يفتركا عمى اهلل تعالى كأف  اىـذا نيكلي كاإلطراء،

يجعمكا لو صاحبة أك كلدان تعالى اهلل عف ذلؾ عمكان كبيران، كتنزه كتقدس، كتكحد في سؤدده ككبريائو، 
 ب سكاه.كعظمتو، فبل إلو إال ىك، كال ر 

عبد مف عباد اهلل تعالى، كخمؽ مف خمقو، قاؿ لو كف فكاف، كما قاؿ  إف المسيح 
قنُ ]تعالى:  ُُ ـْ َؾَٔ ـُ قَل َفُف  َُ ْٔئًا َأْن َي َِل َأْمُرُه إَِذا َأَراَد َص َّٕ رسكؿ مف رسؿ اهلل تعالى  ، فيك  {4:}يس:[ إِ

بأمره  بإذف اهلل تعالى فكاف عيسى  ككممتو ألقاىا إلى مريـ عمييا السبلـ فنفخ فييا مف ركحو
  لذلؾ قيؿ لعيسى  كممة اهلل كركح منو(ُ). 

َؾَِ٘ذا ]كقد نفخ اهلل تعالى في طينة آدـ مف قبؿ ركحو فكاف "إنسانان"، كما يقكؿ تعالى: 

ـَ  قا َفُف َشاِجِدي ًُ ََ ـْ ُروِحل َؾ ْخُت ؾِِٔف ِم ٍَ َٕ ْيُتُف َو َوَمْرَيَؿ ] يسى ، ككذلؾ في قصة ع {;4}احلجر:[ َشقَّ

ـْ ُروِحَْا ْخَْا ؾِِٔف ِم ٍَ ا َؾَْ َٓ َراَن افَّتِل َأْحَهَْْت َؾْرَج ّْ ، فاألمر لو سابقة، كالركح  {34}التَّحريم:[ اْبََْت ِظ
مع  كالنفخة فيو مف ركح اهلل تعالى إف آدـ إلو، كال أقنـك مف أقانيـ اإللو، كما قالكا عف عيسى 

 الركح كالنفخة، كمف حيث الخمقة كذلؾ.تشابو الحاؿ، مف حيث قضية 
خمؽ مع كجكد أـ، ككذلؾ قاؿ اهلل تعالى:  بؿ إف آدـ خمؽ مف غير أب كأـ، كعيسى 

قنُ ] ُُ َٔ ـْ َؾ ـُ ـْ ُتَراٍب ُثؿَّ َؿاَل َفُف  ُف ِم ََ َِ ثَِؾ َآَدَم َخ َّ ـَ كقاؿ تعالى:  ,{;7}آل طؿران:[ إِنَّ َمَثَؾ ِظَِٔضك ِظَْْد اهللِ 
اَدِغَ َوافَّتِل أَ ] ًَ ِْ

ا َآَيًة فِ َٓ َْاَها َواْبَْ ِْ ًَ ـْ ُروِحَْا َوَج ا ِم َٓ ْخَْا ؾِٔ ٍَ ا َؾَْ َٓ {3;}األكبقلء:[ ْحَهَْْت َؾْرَج
(ِ). 

" َمْن َشِيَد َأْن اَل ِإَلَو ِإالر اهلُل َوْحَدُه اَل َشِريَك َلُو, َوَأنر ُمَحمرًدا َعْبُدُه : كقاؿ النبي 
ى َعْبُد اهلِل َوَرُسوُلُو َوَكِمَمُتُو أَْلَقاَىا ِإَلى َمْرَيَم َوُروٌح ِمْنُو, َوَأنر اْلَجنرَة َحقٌّ َوالنراَر َوَرُسوُلُو, َوَأنر ِعيسَ 

 .(ٖ) َحقٌّ, َأْدَخَمُو اهلُل اْلَجنرَة َعَمى َما َكاَن ِمْن َعَمٍل "

ُتُف َأفْ ]كقكلو تعالى: " قاؿ الشيخ أبك زىرة رحمة اهلل عميو:  َّ
ِِ ـَ اَها إَِػ َمْرَيؿَ َو أم خمقو [ ََ

بكممة منو كىي كف فيككف، كما خمؽ آدـ، ككاف عيسى بيذا كممة اهلل، ألنو خمقو بيا، فقد خمؽ مف 
غير بذر يبذر في رحـ أمو، فما كاف تككينو نماء لبذر كجد كال األسباب التي تجرم بيف الناس، بؿ 

كسمى اهلل تعالى عيسى " كبذلؾ سمي كممة اهلل، ككممتو "كفكاف السبب ىك إرادة اهلل تعالى كحده 
  ركحان باعتباره نشأ مف الركح مباشرة، كألنو غمبت عميو الركحانية، كبيذا يزكؿ الكىـ الذم

                                                 
 .ْٖٕ/ِف كثير، القرآف العظيـ، اب تفسيرانظر: (ُ)
 .ُُٔ/ٔفي ظبلؿ القرآف، سيد قطب، انظر:  (ِ)
 ، صحيح عمى شرط الشيخيف.ّْٗ/ّٕ(، ِِْٕٔمسند أحمد، باب حديث عبادة بف الصامت، ح ) (ّ)



-ُُٗ- 
 

فخمكه ما ليس لو، كما ليس مف شأنو، إذ جعمكه  سيطر عمى عقكؿ مف غالكا في شأف عيسى 
 .(ُ)" إليان، أك ابف إلو 

نياىـ أف يجعمكه كأمو أك ما يسمكنو الركح القدس  يقة عيسى كبعد أف قرر تعالى حق
مع اهلل تعالى شريكيف، فنياىـ عف التثميث بعد أف أمرىـ باإليماف باهلل تعالى كرسمو عمييـ السبلـ 

ؿْ ] ُُ ا َف قا َخْرً ُٓ تَ ْٕ َُقُفقا َثََلَثٌة ا ذا كاف الخمؽ الحقيق[ َؾَآِمُْقا بِاهللِ َوُرُشِِِف َواَل َت       ي هلل تعالى ، كا 
كغيره، فآمنكا باهلل تعالى كحده الكاحد األحد، ال كلد لو كال صاحبة، كاعممكا كتيقنكا بأف  لعيسى 
عبد اهلل كرسكلو كآمنكا إيمانان الئقان بكؿ الرسؿ دكف تفرقة كأنيـ عبيد اهلل تعالى ليـ مياـ  عيسى 

اآلب كاالبف كالركح القدس، كال تجعمكا عيسى كأمو فكضيـ اهلل تعالى بيا، كال تقكلكا: اآللية ثبلثة: 
عمييما السبلـ مع اهلل شريكيف، تعالى اهلل عف ذلؾ عمكان كبيران، ففي ىذا ترؾ لمتكحيد الخالص الذم 

كمف قبمو إبراىيـ  جاءت بو المسيحية في أصميا الصحيح، كىك المبدأ الذم دعا إليو عيسى 
يف التثميث كالتكحيد، فيك تناقض ترفضو براءة العقكؿ، لذا ندد اهلل كسائر األنبياء، كال يعقؿ الجمع ب

 .(ِ)تعالى بالقائميف بالتثميث 

بكصفو  ىذه الدعكة إلى اإليماف باهلل تعالى كرسمو عمييـ السبلـ كمف بينيـ عيسى و
 بكصفو خاتـ النبييف، كاالنتياء مف تمؾ الدعاكل كاألساطير تجيء في كقتيا رسكالن، كمحمد 

 .(ّ)المناسب بعد ىذا البياف الكاشؼ 
َُٕف ]ثـ نزه جؿ كعبل ثناؤه نفسو كعظميا كرفعيا عما قاؿ فيو أعداؤه الكفرة بو، فقاؿ  ُشّْضَحا

قَن َفُف َوَفٌد  ُُ كغيره، ممكو كخمقو،  لو ما في السمكات كاألرض، بما فييـ عيسى  ، فاهلل [َأْن َي
تصريفو، كىك ككيؿ عمى كؿ شيء، فكيؼ يككف لو كجميع ما فييا عبيده، كىـ تحت تدبيره ك 

قُن َفُف ]: صاحبة ككلد، كىك الحافظ كالمدبر لممجتمع، كما قاؿ  ُُ َّٕك َي َِلَواِت َواألَْرِض َأ َبِديُع افِضَّ

 {343}األكعلم:[ َوَفٌد 
ك بِاهللِ َوـًَِٔل ] ، كفي قكلو (ْ) ٍَ ـَ إشارة إلى دليؿ آخر، ألف الككيؿ بمعنى [ َو

في الحفظ لـ يحتج إلى الكلد، فإف الكلد يعيف أباه في حياتو، كيقكـ مقامو  فإذا استقؿ  الحافظ،
منزه عف كؿ ىذا، فبل يتصكر لو كلد عقبلن، كيككف افتراؤه حمقان كجيبلن، ثـ يأتي  بعد كفاتو، كاهلل 

مىصو لمذم مف أقكاليـ،  جية المسيح  كىنا برأ اهلل ،االستئناؼ المقرر لما سبؽ مف التنزيو كخى
ـْ َيِْضَتَُِْْػ اَدِِضُٔح ]يميؽ بو، فقاؿ:  ُبقنَ ]كقكلو تعالى:  ، [َف رَّ ََ ُة اُد َُ

 أم كىؤالء الذيف ىـ  [َواَل اَدََلئِ
                                                 

 ، تفسير القرآف الكريـ لمشيخ محمد أبك زىرة.ٗ، العددُٖمجمة لكاء اإلسبلـ، السنة (ُ)
 .ْٓ/ٔكالشريعة كالمنيج، أ.د. كىبة الزحيمي، التفسير المنير في العقيدة انظر:  (ِ)
 .ُُٔ/ٔظبلؿ القرآف، سيد قطب،  انظر:  (ّ)
 .ََْ/ِ، ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ انظر:  (ْ)
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 .(ُ)في أعمى درجات المخمكقيف ال يستنكفكف عف ذلؾ، فكيؼ بسكاىـ 
المقربكف  أف يككف عبدان هلل تعالى كال المبلئكة لف يستكبر كلف يحتشـ المسيح 

يستكبركف عف العبكدية هلل تعالى بؿ ىـ فخرىـ كشرفيـ، كىذا ينفي عف المبلئكة صفة األلكىية، 
َرُمقنَ ]كما افتراىا بعض أىؿ الجيؿ، قاؿ تعالى:  ُْ ُف َبْؾ ِظَّضاٌد ُم َٕ ـُ َوَفًدا ُشّضَْحا ْْحَ َذ افرَّ َ            * َوَؿاُفقا اَتَّ

ْقِل َوهُ  ََ ُف بِاف َٕ ق َُ ُِقنَ اَل َيِْضّضِ َّ ًْ أف مف يستكبر عف عبادة اهلل  ، ثـ بيف اهلل {:4-49:}األكبقلء[ ْؿ بَِْٖمِرِه َي
تعالى كالتحرر عف العبكدية لسكاه، فإف اهلل تعالى سيجمعيـ إليو يكـ القيامة، كيفصؿ بينيـ بحكمو 
ا العدؿ، الذم ال يجكر كال يحيؼ، كحكمو كجزاؤه ضمف قاعدة ىي: أف الذيف آمنكا كعممك 
الصالحات فيعطييـ مف األجر كالثكاب عمى قدر أعماليـ الصالحة، كيزيدىـ عمى ذلؾ مف فضمو 

حسانو، كسعة رحمتو كامتنانو   .(ِ)كا 
 اليدايات المستنبطة من المقطع:

 قضايا العقيدة:أواًل: 
حتى قذفكا مريـ عمييا  التغالي في األمكر ممنكع شرعان، فقد تغالى الييكد في عيسى  -ُ

كتغالى النصارل فيو حتى جعمكه ربان، كأكؿ عبارة في اإلنجيؿ ىي: "ىذا كتاب إلينا  السبلـ
: كربنا يسكع المسيح" فاإلفراط كالتقصير كمو سيئة ككفر، كلذا كرد في صحيح البخارم عنو 

 )ال تطركني كما أطرت النصارل عيسى، كقكلكا عبد اهلل كرسكلو(.
َِل اَدِِضُٔح ِظٔ]قكلو تعالى:  -ِ َّٕ تُفُ إِ َّ

ِِ ـَ ـُ َمْرَيَؿ َرُشقُل اهللِ َو  فيو إشارة إلى ثبلثة أحكاـ:[ َِضك اْب
ـُ َمْرَيؿَ ]قكلو  األول: دؿ عمى أف مف كاف منسكبان بكالدتو، كيؼ يككف إليان؟ كحؽ اإللو  [ِظَِٔضك اْب

 أف يككف قديمان ال محدثان.
ابنة عمراف، فإنو ذكر اسميا في  امرأة كسماىا باسميا في كتابو إال مريـ لـ يذكر اهلل  الثاني:

نحك مف ثبلثيف مكضعان لحكمة: ىي ترسيخ صفة العبكدية ليا، كمجاراة عادة العرب في ذكر 
اإلماء بأسمائيف، أما الحرائر فكانكا يصكنكف أسماءىف عف الذكر كالتصريح بيا، لئبل تبتذؿ 

 أسماؤىف.
اسمو منسكبان لؤلـ، استشعرت القمكب ال أب لو كاجب، فإذا تكرر  اعتقاد أف عيسى  الثالث:

 .(ّ)نفي األب عنو، كتنزيو األـ الطاىرة عف مقالة الييكد كقذفيـ ليا بالزنا 

                                                 
 .َُْ/ِتفسير ابف عطية، انظر:  (ُ)
 .َْٖ/ِالقرآف العظيـ، ابف كثير،  تفسيرانظر:  (ِ)
 .ْٗ/ٔة كالمنيج، أ.د. كىبة الزحيمي، التفسير المنير في العقيدة كالشريع انظر: (ّ)
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أربعة أسماء: المسيح، كعيسى، ككممة، كركح، كالمراد بالكممة في أنو كجد  كاف لعيسى  -ّ
أنو كجد بنفخة جبريؿ بكممة )كف( التككينية، فكاف بشران مف غير أب، كالمراد بقكلو )كركح منو( 

  كيسمى النفخ في كبلـ العرب )ركحان( فإف الركح كالريح متقارباف، كالنفخ كالريح يخرج مف
الركح، كالمراد مف قكلو )منو( التشريؼ كالتفضيؿ، ال أنو جزء أك بعض مف اهلل، فكؿ الخبلئؽ 

نعمة كاممة شريفة، كيقاؿ: مف ركح اهلل تعالى كما يقاؿ: ىذه نعمة مف اهلل، كالمراد: ككف تمؾ ال
ىذا ركح مف اهلل، أم مف خمقو، كقد كقع النصارل في الخطأ كالضبلؿ حينما قالكا: عيسى 

 جزء مف اهلل تعالى ألنو ركح مف اهلل تعالى.
عبيد  اإليماف بأف اهلل تعالى إلو كاحد، خالؽ المسيح كمرسمو، كبأف الرسؿ كمنيـ عيسى  -ْ

د عنو، كىك الحؽ الذم تقبمو العقكؿ الرشيدة، فبل يصح جعؿ اهلل، ىك الكاجب الذم ال محي
 .(ُ)عيسى إليان 

يحـر القكؿ بتعدد اآللية، أك بأف اآللية ثبلثة، قاؿ ابف عباس: يريد بالتثميث: اهلل تعالى  -ٓ
كصاحبتو، كابنو، كالنصارل مجمعكف عمى التثميث كيقكلكف: إف اهلل جكىر كاحد، كلو ثبلثة 

ؿ أقنكـ إليان، كيعنكف باألقانيـ، الكجكد كالحياة كالعمـ، كالسائد أنيـ يعبركف أقانيـ، فيجعمكف ك
عف األقانيـ باآلب كاالبف كركح القدس، فيعنكف باآلب: الكجكد، كبالركح: الحياة، كباالبف: 

إلو، بسبب ما كاف  كمحصكؿ كبلميـ كما تقدـ يؤكؿ إلى القكؿ بأف عيسى  المسيح 
عجزات، كخكارؽ العادات، كذلؾ خارج عف مقدكر البشر، فيككف يظير عمى يديو مف الم

المقتدر عمييا متصفان باأللكىية، كليس أدؿ عمى إسقاط صفة األلكىية عنو: أنو لك كاف إليان 
 لخمص نفسو مف أعدائو، كدفع شرىـ، كلـ يمكنيـ مف صمبو، كما يزعمكف.

اب، ألف اهلل تعالى إلو كاحد، فنزه االنتياء عف القكؿ بالتثميث ىك الخير المحض، كىك الصك  -ٔ
عف أف يككف لو كلد، بؿ لو ما في السمكات كما في األرض، كالممكية تنافي النبكة، فبل شريؾ 
لو، كعيسى بف مريـ، مف جممة ما في السمكات كما في األرض كما فييا مخمكؽ، فكيؼ يككف 

 إليان كىك مخمكؽ. عيسى 
يككف عبدان هلل تعالى ككذلؾ المبلئكة المقربكف مف لف يستنكؼ المسيح كلف يحتشـ مف أف  -ٕ

رحمة اهلل تعالى كرضاه، لف يترفعكا عف عبكديتيـ هلل تعالى، كمف يأنؼ عف عبادة اهلل تعالى 
كيستكبر فبل يمتـز بفعؿ العبادة أك الطاعة، فإف اهلل تعالى سيجمع الخبلئؽ إلى المحشر، 

كف الصالحات ليـ ثكاب أعماليـ كامبلن غير كيجازم كبلن بما يستحؽ، فالمؤمنكف العامم
حسانو، كالمستنكفكف، المتكبركف يعذبكف عذابان  منقكص، كيزيدىـ اهلل   مف فضمو، كرحمتو كا 

                                                 
 .ْٗ/ٔ ،التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، أ.د. كىبة الزحيمينظر: ا (ُ)
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 .(ُ)مؤلمان، دكف أف يجدكا ليـ كليان يمي أمكرىـ، أك نصيران ينصرىـ 
ُبقنَ ]استدؿ بعضيـ بقكلو  -ٖ رَّ ََ ُة اُد َُ

لمبلئكة عمى البشر، كأنيـ أعظـ عمى تفضيؿ ا[ َواَل اَدََلئِ
ٍمؽ  مف المسيح خٍمقان كأفعاالن، كرد عمييـ بأف اآلية في معرض تفضيؿ المبلئكة، في عظـ الخى

  ة، فيـ أقدر عمى االمتناع مف عبادة اهلل تعالى مف المسيح ػػػػاؿ العظيمػػػدرة عمى األعمػػكالق
 .(ِ)كنكا أفضؿ كال يمـز مف ككنيـ أقكل كأقدر عمى االمتناع أف يك

 الجوانب التربوية: ثانيًا:
عرض حاؿ النصارل، كنيييـ عف الغمك الذم أكقعيـ في التثميث كالشرؾ، كالترغيب في  -ُ

اإليماف، كالعمؿ الصالح مع الترىيب، لمف استكبر كاستنكؼ عف اإليماف كالطاعة، كؿ ذلؾ 
حؽ، كتقر في قمكب المؤمنيف مف أسباب تربكية تبيف حقيقة التكحيد كتدعك أىؿ الكتاب إلى ال

 .(ّ)الثبات عميو 
إف الغمك يبعث عمى المبالغة، كينأل بصاحبو عف الجادة مف أجؿ ذلؾ، يقكؿ اهلل تعالى ليـ:  -ِ

ـُ مَ ] َِل اَدِِضُٔح ِظَِٔضك اْب َّٕ قُفقا َظَذ اهللِ إاِلَّ احَلؼَّ إِ َُ ْؿ َواَل َت ُُ
ِ ُِقا يِف دِيْ ٌْ َؿ َرُشقُل اهللِ ْريَ َيا َأْهَؾ افَُِتاِب اَل َت

قا َخْرً  ُٓ تَ ْٕ قفُقا َثََلَثٌة ا َُ اَها إَِػ َمْرَيَؿ َوُروٌح ِمُْْف َؾَآِمُْقا بِاهللِ َوُرُشِِِف َواَل َت ََ ُتُف َأْف َّ
ِِ ـَ َِل اهللُ إَِفٌف َواِحٌد َو َّٕ ْؿ إِ ُُ ا فَ

َِلَواِت َوَما يِف  قَن َفُف َوَفٌد َفُف َما يِف افِضَّ ُُ ُف َأْن َي َٕ ك بِاهللِ َوـًَِٔل  ُشّْضَحا ٍَ ـَ ، كالحؽ  {393}الـسلء:[ األَْرِض َو
أف التنقيب في الككف، كالبحث الشاؽ في السمكات كاألرض ال يسفر إال عف إلو كاحد أيف 
اآلخر؟ أيف ما خمؽ كرزؽ؟ مف الذم شارؾ اهلل تعالى في خمؽ المجرة كالذرة؟ مف الذم شاركو 

عده في تدبير األمكر؟ إف العالـ الكبير ال تديره شركة في خمؽ النطفة كالبكيضة؟ مف الذم يسا
مف أم نكع! إنما اهلل تعالى إلو كاحد! الخضكع لو حؽ، كاالمتثاؿ لو حؽ، كالزلفى إليو كاجبة 

ُة ]كعبادتو فريضة عمى الكؿ، كلذلؾ قاؿ تعالى:  َُ قَن َظّْضًدا هللِ َواَل اَدََلئِ ُُ ـْ َيِْضَتَُِْْػ اَدِِضُٔح َأْن َي َف

اا ًً ِْٔف ََجِٔ ُهْؿ إَِف َْٔحُؼُ ِزْ َؾَِض ُْ ـْ ِظّضَاَدتِِف َوَيِْضَت ـْ َيِْضتَُِْْْػ َظ ُبقَن َوَم رَّ ََ  {394}الـسلء:[ ُد
(ْ). 

                                                 
 .َٓ-ْٗ/ٔالتفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، أ.د. كىبة الزحيمي، انظر:  (ُ)
 .َٓ/ٔ، انظر: المرجع السابؽ (ِ)
 .ِٕٕ/ِسكر القرآف، إشراؼ مصطفى مسمـ، التفسير المكضكعي لانظر:  (ّ)
 .ٗٔنحك تفسير مكضكعي لسكر القرآف الكريـ، محمد الغزالي، صانظر:  (ْ)
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 المقطع الخامس
 عقوبة المستكبرين في األرض, وبيان جزاء المؤمنين

َُٔقؾِّ ]قاؿ تعالى:  اِت َؾ احِلَ ُِقا افهَّ
ِّ ـَ َآَمُْقا َوَظ ا افَِّذي َٖمَّ ا َؾ ـْ َؾْوِِِف َوَأمَّ ْؿ ُأُجقَرُهْؿ َوَيِزيُدُهْؿ ِم ِٓ ٔ

ًّٔا وَ 
ـْ ُدوِن اهللِ َوفِ ْؿ ِم ْؿ َظَذاًبا َأفًِِٔل َواَل ََيُِدوَن َُلُ ُُبُ ذِّ ًَ ُٔ وا َؾ َزُ ُْ قا َواْشَت ٍُ َُ ـَ اْشَتْْ َِٕهًراافَِّذي  .{ 395[ }الـسلء:اَل 

 أواًل: المناسبة:
كمكلده، قسـ الناس إلى  حيحة، في حقيقة عيسى العقيدة الص بعد أف بيف اهلل  

فريقيف يكـ القيامة، حيث سيجمعيـ، كيفصؿ بينيـ بحكمو بالعدؿ، الذم ال يجكر فيو كال يحيؼ، 
 .(ُ)فريؽ سيجزيو الجزاء األكفى، كفريؽ يعذبيـ العذاب األليـ 

 :المغوي ثانيًا: التحميل
 .(ِ) ي، يفي، كفاءن كفَّ يقاؿ: كفَّى بعيده، كأكفى فيك مكؼ،  فيوفييم:

تـ، كلـ يذىب منو شيء، كيقاؿ: كفى بالعيد، كنحكه كفاءن: نفذه كقاـ بو،  وفرى الشيء يفي وفيًا:
 كالكصؼ كاؼ ككافية، كاسـ التفضيؿ األكفى.

َأْم ََلْ ]كيقاؿ كفى بالشيء: أتى بو كامبلن، كيقاؿ كفى بالعيد: كبما أمر بو، كقد تحذؼ الصمة،  -

ْٖ بِ  { 59-58[ }الـَّجم:َوإِْبَراِهَٔؿ افَِّذي َوَّفَّ * َِل يِف ُصُحِػ ُمقَشك ُيَّْضَّ
(ّ)

. 

 نقكؿ نصره عمى عدكه، كالفاعؿ ناصر، كالمفعكؿ منصكر.: نصره نصران، أعانو كأيده، نصير

 أيد دينو كشريعتو، كىذا عمى سبيؿ المجاز. كيقاؿ: نصر المؤمف اهلل 
 . (ْ) نصار، كشريؼ كأشراؼ، كيتيـ كأيتاـ: مبالغة الناصر، كجمعو األوالنصير

 ثالثًا: اإلعراب:
ـَ ]قاؿ تعالى:        ا افَِّذي ـْ َؾْوِِِف َوَأمَّ ْؿ ُأُجقَرُهْؿ َوَيِزيُدُهْؿ ِم ِٓ ٔ اِت َؾَُٔقؾِّ احِلَ ُِقا افهَّ

ِّ ـَ َآَمُْقا َوَظ ا افَِّذي َٖمَّ  َؾ

ْؿ َظَذاًبا  ُُبُ ذِّ ًَ ُٔ وا َؾ َزُ ُْ قا َواْشتَ ٍُ َُ َِٕهًرااْشَتْْ ًّٔا َواَل 
ـْ ُدوِن اهللِ َوفِ ْؿ ِم  . {395}الـسلء: [َأفًِِٔل َواَل ََيُِدوَن َُلُ

 

                                                 
 .ْٕ/ٔ، كانظر: التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، أ.د. كىبة الزحيمي، َْٖ/ِ( تفسير  ابف كثير، ُ)
 .ِّٗ/ُ( مجمؿ المغة، البف فارس، ِ)
 بتصرؼ. ِْٓ، ِّٓ/ٓحسف عز الديف الجمؿ،  ؿ،( مخطكطة الجمّ)
 .َِّ/ٓ( المرجع السابؽ، ْ)
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 اإلعراب:
ـَ َآَمُْقا]يحتمؿ االسـ المكصكؿ في  قكلو  ا افَِّذي َٖمَّ قا]كفي قكلو  [َؾ ٍُ َُ ـَ اْشَتْْ ا افَِّذي  [َوَأمَّ

 :(ُ) قكليف

ُٔ ]: أف يككف في محؿ رفع مبتدأ، كجممة األول ؿْ َؾ ِٓ ٔ ُُبُؿْ ]خبر األكؿ، كجممة  [َقؾِّ ذِّ ًَ ُٔ خبر  [َؾ
 الثاني.

 : أف يككف في محؿ نصب مفعكؿ بو بفعؿ مضمر يفسره ما بعده.الثاني

 يككف المعنى إخبار مف اهلل  األول: تقديرال  عف الذيف كفركا، أنو يعاقبيـ عمى كفرىـ ىذا
 بتعذيبيـ عذابان شديدان في الدنيا كاآلخرة.

ابؿ يخبر عف الذيف آمنكا كعممكا الصالحات أنو يجزييـ عمى إيمانيـ، كعمميـ كفي المق
 الصالحات بتكفيتيـ أجكرىـ أتـ الكفاء.

 كتقدير الكبلـ فيو: أعذب الذيف كفركا، كفي المكضع اآلخر، يكفي الذيف آمنكا  الثاني: التقدير
 :(ِ) كعممكا الصالحات.

  لثاني: فإنو ضعيؼ، كذلؾ ألف "أما" ال يأتي كاألظير منيما الكجو األكؿ، أما الكجو ا
بعدىا إال االسـ كيككف مبتدأ، فإذا كاف ال يأتي بعدىا إال المبتدأ امتنع جعؿ االسـ الذم بعدىا 
منصكبان بفعؿ مضمر، كمف أجاز ذلؾ تكمؼ، ألنو يجعؿ الفعؿ المضمر متأخران عف االسـ 

يا فعؿ البتة، كىذا ال يجكز في الكبلـ الفصيح، المنصكب كال يضمره قبمو، بحجة أف "أما" ال يمي
 .فكيؼ بأفصح الكبلـ، كىك كبلـ اهلل 

، فأما الذيف آمنكا كعممكا األعماؿ الصالحة سيثيبيـ اهلل إف مرجع جميع العباد إلى اهلل 
 مف الرضا كالفضؿ،  عمى أعماليـ األجر الكامؿ مف غير نقص، بؿ كيعطييـ زيادة عميو

فسيعذبيـ عذابان ال يحيط بو ، كأما الذيف تكبركا كاستنكفكا عف عبادة اهلل ر، كمضاعفة األج
ىـ كينجييـ مما ىـ فيو مف كال يجدكف أحدان يدافع عنيـ، كال يجدكف نصيران ينصر كصؼ، 
 .(ّ)العذاب

                                                 
 .ُِٓ/ّ، كالدر المصكف في عمـ الكتاب المكنكف، السميف الحمبي، ِّٖ/ُ( إعراب القرآف، النحاس، ُ)
بلء ما مف بو الرحمف مف كجكه م، كا  ُِٓ/ّمكنكف، السميف الحمبي، انظر: الدر المصكف في عمـ الكتاب ال (ِ)

 .ُّٕ/ُاإلعراب كالقراءات، العكبرم، 
 .َْٕ/ّمقرآف الكريـ، سيد طنطاكم، انظر: التفسير الكسيط ل (ّ)
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 رابعًا: التفسير اإلجمالي:
ؽ مف عباده، فأما أنو جامع الناس ليكـ الحساب، بيف الجزاء لكؿ فري بعد أف ذكر اهلل  

الخاضعكف لو بالطاعة، المتذلمكف لو بالعبكدية،  -المؤمنكف المقركف بكحدانية اهلل، جؿ كعبل
منكا بو كبرسمو، كعممكا بما أتاىـ اؿ، كذلؾ أف يردكا عمى ربيـ كقد آكالعاممكف الصالحات مف األعم

 .(ُ)بو بو رسمو مف عند ربيـ، بفعؿ ما أمرىـ بو، كاجتناب ما أمرىـ اجتنا
منكا فعرفكا حقيقة الصمة بيف الخالؽ كحده، ىـ الذيف آ إف الذيف أقركا بعبكديتيـ هلل  

 ة لتمؾ المعرفة.يكالمخمكؽ، كعممكا الصالحات، ألف عمؿ الصالحات ىك الثمرة الطبيع
   مف عبادة أف يعبدكه ألنو بحاجة إلى عبادتيـ، ال ألنيا تزيد في ممكو،  كما يريد اهلل  

   لتصح  كلكنو يريد ليـ أف يعرفكا حقيقة األلكىية كالعبكدية، هلل  (ِ)تنقص منو شيئان  أك
يـ. كحتى تستقر الحياة كاألكضاع عمى أساس اعتصكراتيـ كمشاعرىـ، كما تصح حياتيـ كأكض

 قكيـ سميـ.
اهلل أف تستقر ىذه الحقيقة في حياتيـ، ليخرجكا مف عبادة العباد إلى عبادة  يريد اهلل ] 

  كحده، ليعرفكا مف صاحب السمطاف في ىذا الككف كىذه األرض، فبل يخضعكا إال لمنيج اهلل
ليرفعكا حياتيـ أماـ كؿ مف  أف يعرؼ العبيد أنيـ كميـ عبيد هلل  ى كشرعو جؿ كعبل، يريدتعال

حيف يخرجكف  عداه، حتى تعنكا لو الكجكه كالجباه، يريد أف يستشعركا العزة أما المتجبريف كالطغاة،
كحده، كال يذكركف أحدان سكاه جؿ كعبل، كليعممكا الخير يبغكف  لو راكعيف ساجديف، يذكركف اهلل 

كليتجردكا مف شيكاتيـ كعصيانيـ، كمبلبساتيـ األرضية متطمعيف إلى كجيو في  بو قربو كرضاه 
كضيء الكريـ، كليذا عبله، كليرتفعكا عف ثقمة األرض، كضركراتيا كىـ يطمعكف إلى ذلؾ األفؽ ال

يكفييـ أجكرىـ كيزيدىـ مف فضمو، ألنيـ عرفكا كعممكا، كألنيـ أصمحكا في األرض، كألنيـ زادكا 
 .(ّ)[محصكؿ الحياة 

ـْ َؾْوِِفِ ]فالذيف آمنكا كعممكا الصالحات   ْؿ ُأُجقَرُهْؿ َوَيِزيُدُهْؿ ِم ِٓ ٔ َُٔقؾِّ      {395[ }الـسلء:َؾ
  يـ، كعمميـ الصالح كافية تامة، كما يستحقكف بحسب سنتو تعالىأم يعطييـ أجكرىـ عمى إيمان

  في ترتيب الجزاء عمى تأثير اإليماف كالعمؿ في النفس، كيزيدىـ عميو مف محض فضمو، كجكده 
ْؿ يِف ]. قاؿ تعالى: (ْ)ؼ ػػػبعمائة ضعػػػى سػػػػاؼ إلػػػػػرة أضعػػػػػمف عش قَن َأْمَقاَُلُ َُ ٍِ ـَ ُيْْ   َشّضِِٔؾ اهللِ َمَثُؾ افَِّذي

                                                 
 .ِْٔ/ٗتفسير الطبرم، انظر: ( ُ)
 .ُٔٔ/ٔفي ظبلؿ القرآف، سيد قطب، انظر: ( ِ)
 .ََُٕ/ٔ( تفسير القرآف الكريـ، د. عبد اهلل شحاتو، ّ)
 .ّٓ/ٔ، كتفسير المراغي، ٕٗ/ٔ، تفسير المنار، محمد رشيد رضاانظر: ( ْ)
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ـْ َيَناُء َواهللُ َوا َ
ٍة ِمئَُة َحّضٍَّة َواهللُ ُيَواِظُػ دِ َِ ؾِّ ُشّْْضُ ـُ َّضَتْت َشّْضَع َشَْابَِؾ يِف  ْٕ َثِؾ َحّضٍَّة َأ َّ  .{483}البؼرة:[ ِشٌع َظِِٔؿٌ ـَ

كعف شكره  كبالمقابؿ ليذا الفريؽ الذم عمؿ صالحان، فريؽ آخر استكبر عف عبادة اهلل  
عطاه، فسيعذبيـ اهلل تعالى المتعزز برداء العظمة كالكبرياء، المتفرد بعمك المجد كالبياء عذابان لما أ

يطردىـ مف ساحة عز حضكره جؿ كعبل ، كألـ أشد مف ذلؾ، كمع ذلؾ ال يجدكف ليـ مف دكف اهلل 
  ـَ ]، كال ينصرىـ مف بأوس اهلل جؿ كعبل كينجييـ مف عذابو، (ُ)كليان يدفع عنيـ األذل إِنَّ افَِّذي

ـَ  ََّْؿ َداِخِري َٓ ُِقَن َج َْٔدُخ ـْ ِظَّضاَدِِت َش وَن َظ ِزُ ُْ  .{ 84[ }غلفر:َيِْضَت

كمعرفتو، كترؾ العبكدية  كفي ختاـ المقطع نرل أنو يطالب أىؿ الكتاب بتكحيد اهلل  
 أمكر: لسكاه، كيككف ذلؾ بالعمؿ الصالح، بعد اإليماف الصحيح، فدؿ ذلؾ عمى أف العبادة مجمكعة

بذاتو كصفاتو، كاإليماف بو، كالعمؿ الصالح الذم أمر بو كشرعو سبحانو  معرفة اهلل  
 .(ِ)كتعالى كىك مضمكف محكر السكرة 

ـْ َؾْوِِفِ ]كقكلو تعالى:  أم الثكاب الذم لـ تنمو أعماليـ، كلـ تصؿ إليو  [َوَيِزيُدُهْؿ ِم
في الجنة مف المآكؿ كالمشارب كالمناكح،  أفعاليـ، كلـ يخطر عمى قمكبيـ، كدخؿ في ذلؾ كؿ ما

رتب  كالمناظر، كالسركر كنعيـ القمب كالركح، كنعيـ البدف، بؿ يدخؿ في ذلؾ كؿ خير ديني كدنيكم
 عمى اإليماف، كالعمؿ الصالح،

؟ َقاَل: " اَل, َقاُلوا: َواَل َأْنَت َيا َرُسوَل المروِ « َلْن ُيْدِخَل َأَحًدا َعَمُمُو الَجنرةَ »: : كقاؿ الرسكؿ 
الَمْوَت: ِإمرا ُمْحِسًنا  َواَل َأَنا, ِإالر َأْن َيَتَغمرَدِني المرُو ِبَفْضٍل َوَرْحَمٍة, َفَسدٍُّدوا َوَقاِرُبوا, َواَل َيَتَمنرَينر َأَحُدُكمُ 

مرا ُمِسيًئا َفَمَعمرُو َأْن َيْسَتْعِتبَ   .(ّ) " َفَمَعمرُو َأْن َيْزَداَد َخْيرًا, َواِ 
ًُقنَ ]كقاؿ الحؽ تبارؾ كتعالى: ] َّ َّا ََيْ َرُحقا ُهَق َخْرٌ ِِم ٍْ َٔ ِْ تِِف َؾّضَِذفَِؽ َؾ ْوِؾ اهللِ َوبَِرْْحَ ٍَ [ ُؿْؾ بِ

كفطف الناس إلى ذلؾ فقالكا: "الميـ بالفضؿ ال بالعدؿ"، ألف الفضؿ ىك الذم يعطينا { :7}يوكس:
كعبل سيجزييـ الجزاء األكفى الكامؿ، كيزيدىـ عمى  فاهلل جؿنازؿ المتميزة، كقد يضيعنا العدؿ، الم

ما ال عيف رأت، كال أذف سمعت، كال خطر عمى  ما أعطاىـ مف الثكاب عمى التضعيؼ، عمى ذلؾ
قمكبيـ، كيدخؿ  قمب بشر، مف الثكاب الذم لـ تنمو أعماليـ، كلـ تصؿ إليو أفعاليـ، كلـ يخطر عمى

 .(ْ)[إليماف كالعمؿ الصالح أك دنيكم، رتب عمى ا بذلؾ كؿ خير ديني

                                                 
 .َُٖ/ُالفكاتح اإلليية كالمفاتح الغيبية المكضحة لمكمـ القرآنية، نعمة اهلل بف محمكد النخكاجي، انظر: ( ُ)
 .ِٕٕ/ِالتفسير المكضكعي لسكر القرآف، إشراؼ مصطفى مسمـ، انظر: ( ِ)
 .ُُِ/ٕ(، ّٕٔٓصحيح البخارم، باب تمني المريض المكت، ح )( ّ)
 .ِٕٖٓ/ٓ( تفسير الشعراكم، ْ)
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خمؽ اإلنساف، كجعمو خميفة األرض لعمارة الككف، كلعبادتو كتكحيده،  إف اهلل  
قا ]كاإلخبلص كعدـ اإلشراؾ بو، قاؿ تعالى:  ُّ ٔ

َِ اَء َوُي ٍَ ـَ ُحَْ ي ُّضُدوا اهللَ ُُمِِِْهَغ َفُف افدِّ ًْ َٔ
َوَما ُأِمُروا إاِلَّ فِ

ـَ  ُتقا افزَّ ْٗ ََلَة َوُي ةِ افهَّ َّ ِّٔ ََ ـُ اف  .{ 7[ }البقِّـة:اَة َوَذفَِؽ ِدي

رشادىـ إلى الطريؽ المستقيـ، كترغيب مف يؤمف باهلل  كبعث اهلل   الرسؿ ليداية الناس، كا 
  بالجناف، كترىيب مف يكفر باهلل .بنار جينـ 

 صفات المؤمنين:* 
أك تبديؿ، كيفيمكف الفيـ  ؼمف غير تحري مداكمتيـ عمى تبلكة القرآف الكريـ، كما أنزلو اهلل  -ُ

.الصحيح، كيعممكف بو
 

، أك استمعكا ليا استنارت أبصارىـ، كخشعت قمكبيـ لعظمة الجبار، إذا قرءكا آيات اهلل  -ِ
 .(ُ)غير مستكبريف، منقاديف ألكامر ربيـ  كخركا بكؿ أعضائيـ سجدان هلل 

ُروا ُِبَ ] ِـّ ـَ إَِذا ُذ ـُ بَِآَياتَِْا افَِّذي ِم ْٗ َِل ُي َّٕ ونَ إِ ِزُ ُْ ِْؿ َوُهْؿ اَل َيِْضَت ِد َرُبِّ ّْ ًدا َوَشّضَُّحقا بَِح وا ُشجَّ [ ا َخرُّ

 .{ 37}السجدة:

مداكمتيـ عمى قياـ الميؿ، كمبلزمتيـ لمتسبيح كاالستغفار عند السحر، فيؤالء ليـ حظ كافر  -ّ
يـ عند ربيـ تعالى فقد خصيـ كميزىـ عف سائر البشر، فكصفيـ بالمتقيف، كالمحسنيف، ألن

ُٔقنٍ ]، (ِ)حرمكا أنفسيـ مف لذة النكـ كالراحة  َغ يِف َجَّْاٍت َوُظ
َِ ُْؿ  * إِنَّ اُدتَّ ْؿ إَِّنَّ ُ ـَ َما َآَتاُهْؿ َرُبُّ َآِخِذي

ُٕقا َؿّضَْؾ َذفَِؽ حُمِِْضِْغَ  ا ًُقنَ *  ـَ ِْٔؾ َما َُّيَْج َِّ ـَ اف ُٕقا َؿًَِِٔل ِم ا ُروَن  * ـَ ٍِ ٌْ [ َوبِاألَْشَحاِر ُهْؿ َيِْضَت

 .{ :3-37: }الذاريلت

كالرضا في تمبية كتنفيذ العبادات، في إقامة الصمكات  االنقياد كاالستجابة ألكامر اهلل  -ْ
ََلَة ]الكاجبة عمى كقتيا، كاإلنفاؽ في سبيؿ اهلل تعالى  ِْؿ َوَأَؿاُمقا افهَّ ـَ اْشَتَجاُبقا فَِرُبِّ َوافَِّذي

َّا َرزَ  ْؿ َوِِم ُٓ َْْٔ َُقنَ َوَأْمُرُهْؿ ُصقَرى َب ٍِ ورى:ْؿَْاُهْؿ ُيْْ { :5[ }الشُّ
(ّ)

 . 

يؤدكف األمانات إلى أصحابيا، مف الكدائع كغيرىا، كال ينكركنيا، كيكفكف بالعيد كالمكاثيؽ، في  -ٓ
ِدِهْؿ َراُظقنَ ]، قاؿ تعالى: (ْ)العبادات كالطاعات، كفي المعامبلت  ْٓ اَِتِْؿ َوَظ َٕ ـَ ُهْؿ أِلََما [ َوافَِّذي

ا] تعالى: كقاؿ{ 54}ادعلرج: َٓ
اِت إَِػ َأْهِِ َٕ وا األََما دُّ َٗ ْؿ َأْن ُت ـُ ُْٖمُر  .{ :7[ }الـسلء:إِنَّ اهللَ َي

                                                 
  ، كالتفسير القرآني لمقرآف،َِٕ/ُِ( انظر: التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، أ.د. كىبة الزحيمي، ُ)

 .ُٖٔ/ُُد. عبد الكريـ الخطيب، 
 .ْٕبف الحسف اآلجرم، ص ( انظر: كتاب فضؿ قياـ الميؿ كالتيجد، أبك بكر محمدِ)
 .ُٖ/ِٓالمنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، أ.د. كىبة الزحيمي،  التفسير( انظر: ّ)
 .ٔ/ُٖ( انظر: تفسير المراغي، ْ)
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ْؿ َحاؾُِيقنَ ]العفة كالطيارة، كالبعد عف الفكاحش كالمحرمات كالرذائؿ، -ٔ ِٓ ُروِج ٍُ ـَ ُهْؿ فِ إاِلَّ *  َوافَِّذي

 ُ ْت َأْيَِلَُّنُْؿ َؾَِّ٘نَّ َُ َِ ْؿ أْو َما َم ِٓ ُِقِمغَ َظَذ َأْزَواِج  .{8-7[ }ادؤمـون:ْؿ َؽْرُ َم

ينظركف إلى الفقراء بكؿ إشفاؽ كرحمة، يبذلكف أمكاليـ طكؿ حياتيـ، إلطعاـ المحتاجيف  -ٕ
كالفقراء، كيؤثركف عمى أنفسيـ، كلك كاف بيـ حاجة في ىذا الماؿ، فيسارعكف لدفع الزكاة 

 .(ُ)كالصدقات 

ا َوإَِذا ]: الحكـ بالعدؿ كالقسط بيف الناس، قاؿ تعالى -ٖ َٓ
اِت إَِػ َأْهِِ َٕ وا األََما دُّ َٗ ْؿ َأْن ُت ـُ ُْٖمُر إِنَّ اهللَ َي

ا َبِهرً  ًً ٔ
ِّ اَن َش ـَ ْؿ بِِف إِنَّ اهللَ  ُُ يُ

ًِ ِلَّ َي
ًِ ْدِل إِنَّ اهللَ ِٕ ًَ قا بِاف ُّ ُُ ُتْؿ َبْغَ افَّْاِس َأْن ََتْ ّْ َُ  .{ :7[ }الـسلء:اَح

ُشقَل ]ؿ تعالى: طاعتيـ هلل كالرسكؿ كأكلي األمر، قا -ٗ ًُقا افرَّ قا اهللَ َوَأضِٔ ًُ ـَ َآَمُْقا َأضِٔ ا افَِّذي َ َيا َأُّيُّ

ِمُْقَن بِاهللِ ْٗ ُْْتْؿ ُت ـُ ُشقِل إِْن  وُه إَِػ اهللِ َوافرَّ ٍء َؾُردُّ ْؿ َؾِْ٘ن َتَْاَزْظتُْؿ يِف َشْ ُُ  َوافَْٔقِم اآلَِخِر َذفَِؽ َوُأوَِل األَْمِر ِمْْ

ـُ تَ   . { ;7[ }الـسلء:ِْٖويًَل َخْرٌ َوَأْحَِض

اتِْؾ يِف ]كيشتركف اآلخرة، كال يمتفتكف إلى الدنيا، قاؿ تعالى:  يقاتمكف في سبيؿ اهلل  -َُ ََ ُٔ ِْ َؾ

 ِِ ٌْ َتْؾ َأْو َي َْ ُٔ اتِْؾ يِف َشّضِِٔؾ اهللِ َؾ ََ ـْ ُي َٔا بِاآلَِخَرِة َوَم ْٕ َٔاَة افدُّ وَن احَل ـَ َيْؼُ تِِٔف  ْب َؾَِضْقَف َشّضِِٔؾ اهللِ افَِّذي ْٗ ُٕ

 .{ 96[ }الـسلء:َأْجًرا َظئًِِل 

 ثواب المؤمنين:* 

عباده المؤمنيف، كيبشرىـ بالجنات الدائمة كالباقية، التي تجرم مف تحتيا  يكافئ اهلل  -ُ
ـَ َآَمُْقا ]األنيار، لمف آمف باهلل تعالى إيمانان يقينان، كعمؿ الصالحات، قاؿ تعالى:  ِ افَِّذي َوَبؼِّ

ُِقا اف ِّ َرٍة ِرْزًؿا َؿاُفقا َوَظ َّ ـْ َث ا ِم َٓ َِل ُرِزُؿقا ِمْْ َِّ ـُ ا األََّْنَاُر  َٓ
تِ ـْ ََتْ ِري ِم ْؿ َجَّْاٍت ََتْ اِت َأنَّ َُلُ احِلَ َهَذا افَِّذي هَّ

ا َخافُِدونَ  َٓ َرٌة َوُهْؿ ؾِٔ َّٓ ا َأْزَواٌج ُمَى َٓ ْؿ ؾِٔ ا َوَُلُ ـْ َؿّْضُؾ َوُأُتقا بِِف ُمَتَناُِبً  .{47ؼرة:[ }البُرِزْؿَْا ِم

ـَ ]اإليماف كاإلصبلح يزيؿ الخكؼ كالحزف في الدنيا كاآلخرة.  -ِ ي ِ ْرِشُؾ اُدْرَشَِِغ إاِلَّ ُمَّضؼِّ ُٕ َوَما 

ُٕقنَ  َز ْؿ َواَل ُهْؿ َُيْ ِٓ ْٔ َِ َح َؾََل َخْقٌف َظ َِ ـَ َوَأْص ـْ َآَم َّ ـَ َؾ  .(ِ) {:6[ }األكعلم:َوُمِْْذِري

ج بحكر العيف، كالظؿ يكـ ت النعيـ، كالزكاثكابيـ محقؽ كيقيني، كعيشة الخمد في جنا -ّ
ا ]، (ّ)ةػػػػػػػػػالقيام َٓ ـَ ؾِٔ ا األََّْنَاُر َخافِِدي َٓ

تِ ـْ ََتْ ِري ِم ْؿ َجَّْاٍت ََتْ ُٓ ُِ اِت َشُْْدِخ احِلَ ُِقا افهَّ
ِّ ـَ َآَمُْقا َوَظ  َوافَِّذي

                                                 
  ، كالتفسير القرآني لمقرآف، ُِّ/ِٗ( انظر: التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، أ.د. كىبة الزحيمي، ُ)

 .ُُُِ/ٗد. عبد الكريـ الخطيب، 
 .ُُُُ/ٗي لمقرآف، د. عبد الكريـ الخطيب، ( انظر: التفسير القرآنِ)
 .َُُ/ُ( انظر: تفسير الشعراكم، ّ)
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ْؿ طَِلًّ َطِِ  ُٓ ُِ ْدِخ ُٕ َرٌة َو َّٓ ا َأْزَواٌج ُمىَ َٓ ْؿ ؾِٔ { 79[ }الـسلء:ًَٔل َأَبًدا َُلُ
(ُ). 

جزاء المجاىديف في أعمى مرتبة، حيث يكفر عنيـ سيئاتيـ، كيجزييـ عمى أعماليـ بأفضؿ  -ْ
َؾ ]كفضميـ عمى القاعديف بالثكاب كالمغفرة العظيمة، قاؿ تعالى:  (ِ)كأحسف مما عممكا  َؾوَّ

اِظِدي ََ ْؿ َظَذ اف ِٓ ِِض ٍُ ْٕ ْؿ َوَأ َْٖمَقاُِلِ ـَ بِ ـَ َظَذ اهللُ اُدَجاِهِدي َؾ اهللُ ادَُجاِهِدي َلًّ َوَظَد اهللُ احُلِْضَْك َوَؾوَّ ـُ ـَ َدَرَجًة َو

ـَ َأْجًرا َظئًِِل  اِظِدي ََ قًرا َرِحًِٔل  * اف ٍُ اَن اهللُ َؽ ـَ ًة َو َرًة َوَرْْحَ
ٍِ ٌْ  .{ 8;-7;: [ }الـسلءَدَرَجاٍت ِمُْْف َوَم

ليـ،  مييـ كيحفظيـ، كمكاالة اهلل يدفع عف المؤمنيف شركر الدنيا كاآلخرة، كيح إف اهلل  -ٓ
ـَ َآَمُْقا]كيرفعيـ في الدنيا كاآلخرة،  ـِ افَِّذي  .{ :5[ }احلج:إِنَّ اهللَ ُيَداؾُِع َظ

ِْؿ ]حممة العرش يستغفركف لممؤمنيف  -ٔ ِد َرُبِّ ّْ ـْ َحْقَفُف ُيَِضّضُِّحقَن بَِح ْرَش َوَم ًَ ُِقَن اف
ِّ
ـَ َُيْ افَِّذي

ِمُْقَن بِِف َوَيِْضتَ  ْٗ ـَ َآَمُْقاَوُي ِذي َِّ
ُروَن فِ ٍِ  .{ 9[ }غلفر:ٌْ

 .(ّ)فكزىـ بالدرجات العالية، كالمغفرة كالرزؽ الدائـ  -ٕ

لمذيف يخمطكف اإليماف بالعمؿ الصالح أعمى مكاف كأشرؼ كأرفع مرتبة، كىي  كقد أعد اهلل  -ٖ
ـَ ]جنات الفردكس خالديف فييا،  اِت  احِلَ ُِقا افهَّ

ِّ ـَ َآَمُْقا َوَظ ُزاًل إِنَّ افَِّذي ُٕ ْرَدْوِس  ٍِ ْؿ َجَّْاُت اف َْٕت َُلُ  ا

ا ِحَقاًل *  َٓ قَن َظْْ ٌُ ا اَل َيّضْ َٓ ـَ ؾِٔ  .(ْ) { :34-349[ }الؽفف:َخافِِدي

اَلَة, َوَصاَم »: قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل  عف أبي ىريرة  َمْن آَمَن ِبالمرِو َوِبَرُسوِلِو, َوَأَقاَم الصر
َأْن ُيْدِخَمُو الَجنرَة, َجاَىَد ِفي َسِبيِل المرِو َأْو َجَمَس ِفي َأْرِضِو الرِتي ُوِلَد  َرَمَضاَن َكاَن َحقًّا َعَمى المروِ 

ِإنر ِفي الَجنرِة ِماَئَة َدَرَجٍة, َأَعدرَىا المرُو », َفَقاُلوا: َيا َرُسوَل المرِو, َأَفاَل ُنَبشٍُّر النراَس؟ َقاَل: «ِفيَيا
يِل المرِو, َما َبْيَن الدرَرَجَتْيِن َكَما َبْيَن السرَماِء َواأَلْرِض, َفِإَذا َسأَْلُتُم المرَو, َفاْسَأُلوُه ِلْمُمَجاِىِديَن ِفي َسبِ 

ُر َأْنَياُر  -ُأرَاُه  -الِفْرَدْوَس, َفِإنرُو َأْوَسُط الَجنرِة َوَأْعَمى الَجنرِة  َفْوَقُو َعْرُش الررْحَمِن, َوِمْنُو َتَفجر
 .(٘) «ةِ الَجنر 

  ما ترشد إليو اآليات:

المؤمنكف العاممكف الصالحات ليـ ثكاب أعماليـ كامبلن ف ،الدعكة إلى العبادة كالعمؿ الصالح -
حسانو، كالمستنكفكف المتكبركف، يعذبكف  غير منقكص، كيزيدىـ اهلل  مف فضمو كرحمتو كا 

 . (ٔ)صرىـأمكرىـ، أك نصيران ين عذابان مؤلمان، دكف أف يجدكا كليان يمي

                                                 
 .َُِ/ٓ( انظر: التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، أ.د كىبة الزحيمي، ُ)
 .ّٕٔ/ُلكسيط، أ.د كىبة الزحيمي، ( انظر: التفسير اِ)
 .ْٔالجكزية، صالقيـ  ابف أؿ عف الدكاء الشافي،( انظر: الجكاب الكافي لمف سّ)
 .َْْ/ِ( انظر: التفسير الكاضح، د. محمد محمكد حجازم، ْ)
 .ُٔ/ْ، َِٕٗح بخارم، كتاب الجياد كالسير،( صحيح الٓ)
 .ِٕٕ/ِالتفسير المكضكعي لسكر القرآف، إشراؼ أ.د مصطفى مسمـ، انظر: ( ٔ)
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 المقطع السادس
 دعوة الناس إلى اإليمان بالنور المبين

ُٕقًرا ُمّضًِْٔا]قاؿ تعالى:  ْؿ  ُُ َزْفَْا إَِفْٔ ْٕ ْؿ َوَأ ُُ ـْ َربِّ ْؿ ُبْرَهاٌن ِم ـُ ا افَّْاُس َؿْد َجاَء َ ـَ َآَمُْقا *  َيا َأُّيُّ ا افَِّذي َٖمَّ َؾ

ْؿ يِف رَ  ُٓ ُِ قا بِِف َؾَِضُْٔدِخ ُّ ًِٔل بِاهللِ َواْظَتَه َِ اًضا ُمِْضَت ٍة ِمُْْف َوَؾْوٍؾ َوَُّيِْدُّيِْؿ إَِفِْٔف ِِصَ  .{ 397-396[ }الـسلء:ْْحَ

 أواًل: المناسبة:
بعد أف تناكلت اآليات السابقة دعكة أىؿ الكتاب إلى التكحيد الصحيح، كترؾ الشرؾ  

تاب عمكمان ككذلؾ مك، كتناكلت كذلؾ انحرافات الييكد كتعنتيـ قبؿ بياف غمك النصارل كأىؿ الكغكال
بياف العبكدية هلل تعالى كأف التكحيد الصحيح ال يككف إال بالتحرر مف النفاؽ، كتحرير النفس مف 

َا افَّْاُس ]كؿ عبكدية لغير اهلل تبارؾ كتعالى، يأتي ىذا المقطع ليدعك الناس كافة  كما بدأت  [َيا َأُّيُّ
ا افَّْاُس ] السكرة بػ: َ عبل الناس جميعان إلى الرسالة األخيرة، التي تحمؿ برىانان يدعك اهلل جؿ ك  [َيا َأُّيُّ

مف اهلل، كىي نكر كاشؼ لمظممات كالشبيات، فمف أطاع اهلل كرسكلو، كاستقاـ عمى أمره، سبحانو 
 .(ُ)كتعالى سيًعد في الدنيا كاآلخرة 

 ثانيًا التحميل المغوي:
   البرىاف ىك البياف كالحجة " (ِ)"  د ىك الحجة الفاصمة البينة، كالمقصكد ىنا ىك محم": برىان* 

اآليات القاىرة المبنية عف المعجزات، كبنكر القرآف ألنو بو يعرؼ الطريؽ ": البرىان، ك(ّ) "البينة
 .(ْ) "إلى اهلل

 .(٘)نورًا: النور يجمع عمى أنوار ونيران ويجيء لما يأتي:* 

 ذا في الدنيا كاآلخرة.ضكء كؿ جـر مضيء يعيف عمى اإلبصار، كيككف ى أ. فالنور:

اليقيف بالحؽ كاليدل كثمج الصدر بو، كىك في أغمب أمره يذكر مع الظممات، التي  ب. والنور:
يراد بيا الشككؾ كالشبيات. كيفسر بعضيـ النكر باإليماف كالظممات بأنكاع الشرؾ، عمى أف النكر 

 المقابؿ لمظممات قد يراد بو النكر الحسي.

                                                 
 رؼ.بتص ِٖٕ/ِالقرآف، إشراؼ مصطفى مسمـ، ( التفسير المكضكعي لسكر ُ)
 .ُٖٕ/ُ( مخطكطة الجمؿ، حسف عز الديف الجمؿ، ِ)
 .ُْْ/ُمجاز القرآف، ألبي عبيدة معمر بف المثنى التميمي البصرم،  (ّ)
 .ِّْ/ْ( تفسير الراغب األصفياني، ْ)
 .ُِٓ/ٓ( مخطكطة الجمؿ، ٓ)
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الحقائؽ كالدالئؿ، التي تجمك الشؾ، كتجمب اليقيف، في العقائد، كتنفي البمبمة المعارؼ ك  ج. والنور:
 كالكسكسة، كعقائد الضبلؿ.

 الكتاب السماكم، إذ ىك يأتي بما يجمك الشؾ كينير السبيؿ. د. والنور:

َْٖبك اهللُ إاِلَّ َأْن ] النبي الذم يجيء بما ينير السبيؿ، أك النبكة كالديف ىـ. والنور: ِرَه َوَي ـَ ُٕقَرُه َوَفْق  ُيتِؿَّ 

اؾُِرونَ  َُ  . {54}التوبة:[ اف

ُٕقًرا ]القرآف الكريـ لقكلو تعالى:  والنور: -و ْؿ  ُُ َزْفَْا إَِفْٔ ْٕ ْؿ َوَأ ُُ ـْ َربِّ ْؿ ُبْرَهاٌن ِم ـُ ا افَّْاُس َؿْد َجاَء َ َيا َأُّيُّ

 . {396}الـسلء:[ ُمّضًِْٔا

 .(ُ)أم تمسككا بالقرآف كما يحممو مف الشرائع  : اعتصـ: أم استمسؾ، كفي اآلية:واعتصموا* 
الصاد كالسيف، ب: الصراط: لغة في السراط، كالصاد أعمى، كقد قرئ لفظ الصراط، صراطاً * 

كالصراط مف السبيؿ ما ال التكاء فيو كال اعكجاج، كقد يقاؿ: إنو ال يكاد يراد بو الخير إال مقترنان 
ٔؿٍ  ...]في القرآف: بكصؼ، أك إضافة منو تخمصو لذلؾ، كما  َِ اٍط ُمِْضَت  ،{364[ }البؼرة:إَِػ ِِصَ

اِط اَْلِحٔؿِ ]كلقد يرجع ىذا ما في القرآف:  ، فيك لمخير كالشر { 45فلت:ل[ }الصَّ َؾاْهُدوُهْؿ إَِػ ِِصَ
معان، كتخصصو الصفة أك اإلضافة عمى ما في القرآف، حيث كرد بضعان كأربعيف مرة كاف مكصكفان 

ِمُْقَن ]جميرتيا، كلـ يرد بغير كصؼ أك إضافة إال مرتيف فقط: أك مضافان في  ْٗ ـَ اَل ُي َوإِنَّ افَِّذي

اِط َفَْاـِّضُقنَ  َ ـِ افكِّ ونَ ], { 96[ }ادؤمـون:بِاآلَِخَرةِ َظ اٍط ُتقِظُدوَن َوَتُهدُّ ؾِّ ِِصَ ُُ ُدوا بِ ًُ َْ [ َواَل َت

 .{ 8:}األطراف:

 ثالثًا: التفسير اإلجمالي:
عالى مخاطبان جميع الناس، جميع األصناؼ كالممؿ، ييكدىا كنصاراىا كمشركيا، يقكؿ اهلل ت 

دعكة لمتأمؿ في صدؽ الدعكة المحمدية، كىي آخر الرساالت السماكية إلى األرض، التي اشتممت 
عمى أسباب السعادة الدنيكية كاألخركية، الرسالة األخيرة التي تحمؿ برىانان مف اهلل تعالى كىي نكر 

مظممات كالشبيات، فمف اىتدل بيا كاعتصـ باهلل تعالى مف الشبيات المضمة، فسيجد كاشؼ ل
 .(ِ)رحمة اهلل تعالى تؤكيو، كيجد فضؿ اهلل تعالى يشممو 

الذم جاء لتصحيح العقيدة كالنظاـ، فقرر التكحيد الخالص، كحارب الكثنية كالبرىاف 
لية كأرسى معالـ اليداية، كأكضح طريؽ كالشرؾ، كأباف زيؼ الييكدية كالنصرانية المحرفة الحا

                                                 
 .ُّٔ/ّ( انظر: تفسير الراغب األصفياني، ُ)
 .ُٕٔ/ٔ( في ظبلؿ القرآف، سيد قطب، ِ)
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العبادة الصحيحة هلل تعالى ككضع أسس األخبلؽ، كأنظمة الحياة الرشيدة في السياسة، كالحرب 
 .(ُ)كعمـ الككف  كالسمـ، كاالقتصاد، كاالجتماع،

 قال الفخر الرازي:
لييكد كالنصارل، أعمـ أنو تعالى لما أكرد الحجة عمى جميع الفرؽ مف المنافقيف كالكفار كا"  

، فقاؿ االعتراؼ برسالة محمد  ىكأجاب عف جميع شبياتيـ، عمـ الخطاب، كدعا جميع الناس إل
ُٕقًرا ُمّضًِْٔا] ْؿ  ُُ َزْفَْا إَِفْٔ ْٕ ْؿ َوَأ ُُ ـْ َربِّ ْؿ ُبْرَهاٌن ِم ـُ َا افَّْاُس َؿْد َجاَء فالقرآف ىك معجزة , {396[ }الـسلء:َيا َأُّيُّ

ذا كاف كثير مف الناس، الخالدة، ال الرسكؿ  باقية إلى أف يرث اهلل تعالى األرض كمف عمييا، كا 
ظنكا أف إعجاز القرآف في الجكانب المغكية فقط لكثرة الكتابة فيو، فإف أكجو إعجاز القرآف كثيرة، 

 .(ِ) "إضافة إلى المغة كالبياف، نذكر منيا بإيجاز
حكاـ، كتحرير لمنفس البشرية كترغيب، فالقرآف معجز في أساليبو التربكم، مف تدرج في األ -ُ

كترىيب، كتشبيو كتمثيؿ، كغير ذلؾ مف األساليب التي نقؿ بيا األفراد كالمجتمعات، بؿ 
البشرية جمعاء، ال مف آمف بو فقط، ركيدان، ركيدان، نقميـ مف جاىمية جيبلء إلى حضارة 

و ال يستطيع أحد أف ينكر أثر إنسانية كمادية فريدة ال مثيؿ ليا، كقمنا "البشرية جميعان" ألن
 القرآف كاإلسبلـ في الشرؽ بعد غزك التتار، كأثره في الغرب بعد الحركب الصميبية.

 كالقرآف معجز في أخباره عف الماضي كالمستقبؿ. -ِ

كمف ذلؾ إخباره عف خمؽ اإلنساف في ظممات ثبلث، ظممة البطف، كظممة الرحـ، كظممة 
َْا ]مقة، فمضغة، فعظامان، ثـ كائنان، إنسانان متكامبلن المشيمة، كتككيف الجنيف، نطفة فع َْ َِ ْد َخ ََ َوَف

ـْ ضِغٍ  ـْ ُشََلَفٍة ِم َِضاَن ِم ْٕ ًة يِف َؿَراٍر َمُِغٍ  * اِْل ٍَ ْى ُٕ َْاُه  ِْ ًَ َة *  ُثؿَّ َج ََ َِ ًَ َْا اف َْ َِ ًة َؾَخ ََ َِ َة َظ ٍَ َْا افُّْْى َْ َِ        ُثؿَّ َخ

َة  ٌَ َْا ادُْو َْ َِ ًة َؾَخ ٌَ َِغَ ُمْو ـُ اخَلافِ ا َآَخَر َؾَتَّضاَرَك اهللُ َأْحَِض ًَ ِْ اُه َخ َٕ ْٖ َن ْٕ ًِل ُثؿَّ َأ َياَم حَلْ
ًِ ا اف َٕ َِضْق َُ     [ِظيَاًما َؾ

 .{36-34: }ادؤمـون
كىك أمي متخصصان في عمكـ األجنة، مما لـ تصؿ إليو العمـك الحديثة  فيؿ كاف محمدان 

 .(ّ)د خالؽ اإلنساف إال في العصر الحديث، ال شؾ أف ىذا مف عن
ككضع أسس االقتصاد كالعبلقات المالية، فحـر الربا، كالغش، كالغرر، كالرشكة، كاالحتكار،  -

ككؿ تصرؼ مالي يؤدم إلى تككيف الثركة بأيدم جماعة قميمة في المجتمع، كلذلؾ فتت 

                                                 
 .ِٓ/ٔالتفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، أ.د كىبة الزحيمي، انظر: ( ُ)
 .ِْٕ/ُُمفاتيح الغيب، الرازم،  (ِ)
 بتصرؼ. ِٕٗ/ِ( التفسير المكضكعي لسكر القرآف، إشراؼ مصطفى مسمـ،ّ)
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حؿ القرآف ك ، الثركات باإلرث الذم يتكافؽ مع فطرة اإلنساف، كحقؽ النمك االقتصادم المتكازف
(ُ) مشكمة الفقر بسنكات قميمة، كعجز العالـ عف حميا.

 

، التي تخرج الناس مف الظممات إلى النكر،  فمف أيف إلنساف أمي أف يأتي بيذه العمـك
كترسـ لئلنسانية طريؽ السعادة، كقد عجزت البشرية كميا، بمجالسيا النيابية كالشعبية، كبعمكميا 

أمميا كشعكبيا، كتبادؿ خبراتيا، أف تصؿ إلى تحقيؽ العدؿ كالخير في  المادية كاإلنسانية، كبتعاكف
بعض ما كصمت إليو العمكـ كالمعارؼ التي جاء بيا القرآف، بعد أف تخبطت البشرية طكيبلن، 

[ ْ ُف احَلؼُّ َأَوََل َّٕ ْؿ َأ َ َُلُ ْؿ َحتَّك َيَتَّضغَّ
ِٓ ِِض ٍُ ْٕ ٔدٌ َشُِْرُّيِْؿ َآَياتَِْا يِف اآلََؾاِق َويِف َأ ِٓ ٍء َص ؾِّ َشْ ـُ ُف َظَذ  َّٕ ِػ بَِربَِّؽ َأ ُْ [ َي

ؾت:  . (ِ) {75}فصِّ
     كىذا القرآف الذم ىك البرىاف كالحجة، ىك النكر المبيف الذم تتحمى تحت أشعتو  

الكاشفة حقائؽ األشياء كاضحة، ففيو العقائد كالشرائع، كاألحكاـ كالمكاعظ، التي تفرؽ بيف الحؽ 
ْؿ ]النفس، كفي السمكؾ، كفي الحياة، كما قاؿ تعالىكالباطؿ في داخؿ  ـُ َيا َأْهَؾ افُِتَاِب َؿْد َجاَء

ـَ اهللِ  ْؿ ِم ـُ ثٍِر َؿْد َجاَء ـَ ـْ  ق َظ ٍُ ًْ ـَ افَُِتاِب َوَي قَن ِم ٍُ ْْتُْؿ َُتْ ـُ َّا  ثًِرا ِِم ـَ ْؿ  ُُ ُ فَ ُٕقٌر َوـَِتاٌب ُمّضِغٌ َرُشقُفَْا ُيَّضغِّ   * 

ـِ  اطٍ  َُّيِْدي بِِف اهللُ َم َِلِت إَِػ افُّْقِر بِِْ٘ذِِٕف َوَُّيِْدُّيِْؿ إَِػ ِِصَ ُِ ـَ افيُّ ْؿ ِم ُٓ ِرُج ََلِم َوَُيْ ُف ُشُّضَؾ افِضَّ َٕ ّضََع ِرْضَقا   اتَّ

ٔؿٍ  َِ {38-37: }ادلئدة [ُمِْضَت
ذا جاء البرىاف كالبياف، فبل بد مف اإليماف لمف يدرؾ البرىاف، كيعي ،   كا 
كؼ تعنتان كاستكبر عف الحؽ بعد بيانو، فقد ذكر السياؽ قبؿ قميؿ في بقمبو النكر المبيف، كمف استن

وا ]قكلو تعالى: كىذا يذكر في الختاـ مف استنار بالنكر، كآمف بالحؽ،  َزُ ُْ قا َواْشتَ ٍُ َُ ـَ اْشَتْْ ا افَِّذي َوَأمَّ

 ًّٔ
ـْ ُدوِن اهللِ َوفِ ْؿ ِم ْؿ َظَذاًبا َأفًِِٔل َواَل ََيُِدوَن َُلُ ُُبُ ذِّ ًَ ُٔ َِٕهًراَؾ  .(ّ) .{ 395[ }الـسلء:ا َواَل 

كلما قرر اهلل تعالى عمى كؿ العالميف ككف محمد رسكالن، ككف القرآف كتابان حقان، أمرىـ بعد  
قا ] ككعدىـ عميو بالثكاب الجزيؿ ذلؾ أف يستمسككا بشريعة محمد  ُّ ـَ َآَمُْقا بِاهللِ َواْظتََه ا افَِّذي َٖمَّ َؾ

لمراد آمنكا باهلل تعالى في ذاتو كصفاتو، كأفعالو، كأحكامو، كأسمائو، كا ،{397[}الـسلء:بِفِ 
 كاعتصمكا بو.

كاالعتصاـ باهلل تعالى ثمرة اإليماف الصحيح، فمتى عرفت النفس حقيقة اهلل تعالى بصفاتو، 
كعرفت حقيقة عبكدية الكؿ لو، فبل يبقى أماميا إال أف تعتصـ باهلل تعالى كحده، كتثؽ بو كتتككؿ 

 يو، ألنو كحده صاحب السمطاف كالقدرة، كىؤالء يدخميـ اهلل تعالى في رحمة منو كفضؿ.عم
                                                 

 بتصرؼ. َِٖ/ِلكريـ، إشراؼ: مصطفى مسمـ، ( التفسير المكضكعي لسكر القرآف اُ)
 .َِٖ/ِلمرجع السابؽ، انظر: ا (ِ)
كقاؿ  ( اتفؽ عمماء التفسير عمى أف النكر المبيف ىك القرآف، كقاؿ بعضيـ عف البرىاف كالحجة: إنيا محمد ّ)

كالمعنى: قد جاءكـ مقترنان بمحمد برىاف مف اهلل تعالى عمى صحة ما يدعككـ  إشارة إلى محمد  بعضيـ:
 .ِٕ/ٔ، كانظر الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي، ُُْ/ِانظر: المحرر الكجيز، ابف عطية،  إليو.
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ؿ، في تيو الحيرة فاإليماف ىك الكاحة الندية التي تجد فييا الركح الظبلؿ مف ىاجرة الضبل
كما أنو ىك القاعدة التي تقكـ عمى حياة المجتمع كنظامو، في كرامة كحرية كالقمؽ كالشركد، 

، حيث يعرؼ كؿ إنساف مكانو عمى حقيقتو: "عبد اهلل كسيد مع كؿ مف عداه"، كليس ىذا كاستقامة
في نظاـ غير نظاـ اإليماف، كما جاء بو اإلسبلـ، كىذا كمو رحمة كفضؿ مف اهلل تعالى في الدنيا 

 .(ُ)قبؿ اآلخرة، كما في اآلخرة خير كأبقى 
ى اإليماف، كيصكنيـ عف نزع لمعتصميف بو عمايثبت  فاهلل " : (ِ)ؿ الخازفك كيق 

عد اهلل تعالى المؤمنيف المختصيف باهلل تعالى بأمكر ثبلثة: الرحمة، كالفضؿ كاليداية، ك الشيطاف، ك 
قاؿ ابف عباس: "الرحمة: الجنة، كالفضؿ: ما يتفضؿ بو عمييـ مف إدخاليـ الجنة ففييا ما ال عيف 

 .(ّ)رأت، كال أذف سمعت، كال خطر عمى قمب بشر" 
ليداية إلى الصراط المستقيـ: ىي اليداية إلى الديف القكيـ، الذم يككف باتباعو سعادة كا 

 ة، كالثكاب الجزيؿ عمى الكعد بيذهكتقديـ ذكر الكعد باإلدخاؿ في الرحم، الدنيا، كىك طريؽ الجنة
 .(ْ)اليداية إلى الصراط المستقيـ، لممسارعة لمتبشير بما ىك المقصد األصمي 

تقديـ كتأخير، كأنو يقكؿ: ييدييـ في الدنيا صراطان مستقيمان، يعني دينان ال عكج ففي الكبلـ  
 .(ٓ)فيو، كيثيبيـ عمى ذلؾ، كيدخميـ في اآلخرة في رحمة كفضؿ 

 يقول الرازي:
"الرحمة كالفضؿ محمكالف عمى ما في الجنة مف المنفعة كالتعظيـ، أما اليداية: فالمراد منيا  

ي أنكار عالـ القدس كالكبرياء، في األركاح البشرية، كىذا ىك السعادة السعادات الحاصمة بتجم
الركحانية، كأخر ذكرىا عف القسميف األكليف تنبييان عمى أف البيجة الركحانية أشرؼ مف المذات 

 .(ٔ)الجسمانية 
 اليدايات المستنبطة من المقطع:

 .الدعكة اإلسبلمية دعكة عامة فيي لؤلبيض كاألصفر عمى حد سكاء -ُ

                                                 
 .ُٖٔ/ٔفي ظبلؿ القرآف، سيد قطب،  انظر: (ُ)
( الخازف: ىك عمي بف محمد بف إبراىيـ البغدادم الصكفي، أبك محمد الشيخ عبلء الديف المعركؼ بالخازف، ِ)

  .ِٕٔىػ(، طبقات المفسريف لؤلدنو كم، ص ُْٕ)ت: 
 .ِْٕ/ُُكالتفسير الكبير، الرازم،  ،ْْٓ/ُلمخازف،تنزيؿ، في معاني اللباب التأكيؿ انظر: ( ّ)
 .ُُْ/ِتفسير ابف عطية،  انظر: (ْ)
، السمرقندم، انظر: ( ٓ)  .ِّٔ/ُبحر العمـك
 .ِْٕ/ُُازم، مفاتيح الغيب، الر انظر: ( ٔ)
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ألنو بأميتو ككمالو ال يطمع لبشرم أف يساميو فيو  إطبلؽ لفظ البرىاف عمى النبي محمد  -ِ
 برىاف عمى كجكد اهلل تعالى كعممو كرحمتو.

 القرآف نكر، لما يحصؿ بو مف االىتداء إلى سبيؿ النجاة، كطرؽ السعادة كالكماؿ. -ّ

قائو كالعمؿ الصالح، كىك كل ثمف السعادة كدخكؿ الجنة، اإليماف باهلل تعالى، كرسكلو  -ْ
 .(ُ)التمسؾ بالكتاب كالسنة المعبر عنيا باالعتصاـ 

كسمي برىانان، ألف معو البرىاف، كىك  البرىاف العظيـ مف اهلل تعالى لعباده ىك محمد  -ٓ
كالنكر المبيف، ىك القرآف الكريـ، كسمي نكران ألف  ،المعجزة أك الحجة، فإف المعجزات حجتو 

فمف آمف باهلل بللة، فيك نكر مبيف، أم كاضح بيف، ، كييتدل بو مف الضبو تبيف األحكاـ
كاعتصـ بالقرآف مف معاصيو، كالعصمة: االمتناع، فاز بالجنة، كالرضكاف، كحظي بالفضؿ 

كدؿ قكلو تعالى عمى أنو تعالى يتفضؿ عمى عباده بثكابو اإلليي العظيـ في الدنيا كاآلخرة، 
 .(ِ)قابمة العمؿ لما كاف فضبلن ممف غير مقابؿ إذ لك كاف في 

كاليداية في القرآف نكعاف: ىداية عامة كىداية خاصة. أما اليداية العامة: فيي كما في   
أم طريقي السعادة كالشقاكة، كالخير كالشر، كىذه تشمؿ  {34}البؾد: الـَّْجَدْيِن[َوَهَدْيَْاُه ]قكلو تعالى: 

 العقؿ، كىداية الديف.ىداية الحكاس الظاىرة كالباطنة، كىداية 

َداُهُؿ اْؿَتِدهِ ]كأما اليداية الخاصة: فيي مثؿ:  ُٓ ـَ َهَدى اهللُ َؾّضِ َؽ افَِّذي
{ 4;[ }األكعلم:ُأوَفئِ

ٔؿَ ] كمثؿ: َِ اَط اُدِْضتَ َ ا افكِّ َٕ نما ىي  { 8[ }الػلحتة:اْهِد ىذه اليداية ليست الداللة العامة كما سبؽ، كا 
ؽ الخير، كالنجاة مع الداللة، كلما كاف اإلنساف عرضة لمخطأ اإلعانة كالتكفيؽ لمسير في طري

كالضبلؿ في فيـ الديف، كفي استعماؿ الحكاس كالعقؿ، كاف محتاجان إلى المعكنة الخاصة، فأمرنا 
ٔؿَ ]اهلل تعالى بطمبيا منو في قكلو تعالى:  َِ اَط ادُِْضَت َ ا افكِّ َٕ  .(ّ) { 8[ }الػلحتة:اْهِد

 

                                                 
 .ُْٕ/ُأيسر التفاسير لكبلـ العمي الكبير، أبك بكر جابر الجزائرم، انظر: ( ُ)
 .ِٓ/ٔانظر: تفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، كىبة الزحيمي،  (ِ)
 .ّٓ، ِٓ/ٔ انظر: المرجع السابؽ،( ّ)
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 المقطع السابع
 الكاللة, وبعض أحكام المواريثحكم 

ا ]قاؿ تعالى:  َٓ َِ َْٔس َفُف َوَفٌد َوَفُف ُأْخٌت َؾ َؽ َف َِ ََلَفِة إِِن اْمُرٌؤ َه َُ ْؿ يِف اف ُُ تِٔ ٍْ ََٕؽ ُؿِؾ اهللُ ُي ُتق ٍْ َيِْضَت

 ُٓ َِ َتا اْثََْتْغِ َؾ َٕ ا ـَ ا َوَفٌد َؾِْ٘ن  ـْ َُلَ ُُ ا إِْن ََلْ َي َٓ ُٕقا إِْخَقًة ِرَجااًل َوَِِٕضاًء ِْٕهُػ َما َتَرَك َوُهَق َيِرُث ا ـَ َّا َتَرَك َوإِْن  َثاِن ِِم ُِ َِل افثُّ

ٍء َظِِٔؿٌ  ؾِّ َشْ ُُ ُِّقا َواهللُ بِ ْؿ َأْن َتِو ُُ ُ اهللُ َف َْٔغِ ُيَّضغِّ َث ْٕ ِر ِمْثُؾ َحظِّ األُ ـَ  .{ 398[ }الـسلء:َؾِِِذَّ

 أواًل: المناسبة:
حكامو نكر إليي عظيـ، كخاصة الفرائض التي ينيي بمنيج اهلل في جميع أ إف اإللتزاـ       

قبميا فقد قاؿ في اآلية التي  الناس، بيف أ مف خصكمات كخبلفات كثيرةسبحانو بيا ما يمكف أف ينش
ٍة ِمُْْف َوَؾْوٍؾ مباشرة، ] ْؿ يِف َرْْحَ ُٓ ُِ ُْٔدِخ قا بِِف َؾَِض ُّ ـَ َآَمُْقا بِاهللِ َواْظَتَه ا افَِّذي َٖمَّ اًضاَوَُّيِْدُّيِ َؾ كقاؿ [، ْؿ إَِفِْٔف ِِصَ
ٍء َظِِٔؿٌ ] ىذه اآليو في خاتمة ؾِّ َشْ ُُ ُِّقا َواهللُ بِ ْؿ َأْن َتِو ُُ ُ اهللُ َف كىؿ ىناؾ ربط بيف اآليتيف , [ُيّضَغِّ

أعظمـ ف ىذا، "أف اهلل ييدينا صراطان مستقيما خكفان مف أف تقع في الضبلؿ" كاإللتزاـ بيذه الفرائض 
 ...، كتحصينان لنا مف الضبلؿكسيمة ليذه اليداية

 ثانيًا: أسباب النزول:
 كردت عدة ركايات في أسباب نزكؿ ىذه اآلية منيا: 

َوَأُبو َبْكٍر   َعْن ُمَحمرِد ْبِن اْلُمْنَكِدِر, َسِمَع َجاِبَر ْبَن َعْبِد اهلِل, َقاَل: َمِرْضُت َفَأتَاِني َرُسوُل اهلِل * 
َأ, ُثمر َصبر َعَمير ِمْن َوُضوِئِو, َفَأَفْقُت, ُقْمُت: " َيا َرُسوَل اهلِل, َيُعوَداِني َماِشَيْيِن, َفأُ  , َفَتَوضر ْغِمَي َعَمير

ْؿ يِف ]َكْيَف َأْقِضي ِفي َماِلي؟ َفَمْم َيُردر َعَمير َشْيًئا, َحترى َنَزَلْت آَيُة اْلِميرَاِث:  ُُ تِٔ ٍْ ََٕؽ ُؿِؾ اهللُ ُي ُتق ٍْ َيِْضَت

ََلَفةِ  َُ  .(ُ) [ "ٙٚٔ]النساء:  [اْف
َفَنَفَخ ِفي َوْجِيي,   اْشَتَكْيُت َوِعْنِدي َسْبُع َأَخَواٍت, َفَدَخَل َعَمير َرُسوُل المرِو "قاؿ:  * عف جابر 

:  ُر؟ َقالَ , ُقْمُت: الشرطْ «َأْحِسنْ »َأاَل ُأوِصي أِلََخَواِتي ِبالثُُّمِث؟ َقاَل:   َفَأَفْقُت, َفُقْمُت: َيا َرُسوَل المروِ 
نر المرَو َقْد َأْنَزَل َفَبيرَن »ُثمر َخَرَج َوَتَرَكِني, َفَقاَل: « َأْحِسنْ » َيا َجاِبُر, اَل ُأرَاَك َميٍّتًا ِمْن َوَجِعَك َىَذا, َواِ 

: , َقاَل: َفَكاَن َجاِبٌر َيُقوُل: " ُأْنِزَلْت ىَ «الرِذي أِلََخَواِتَك َفَجَعَل َلُينر الثُُّمَثْينِ  ََٕؽ ُؿِؾ ]ِذِه اآْلَيُة ِفير ُتق ٍْ َيِْضَت

ََلفَةِ  َُ ْؿ يِف افْ ُُ تِٔ ٍْ  . (ِ) [ "ٙٚٔ]النساء:  [اهللَُّ ُي

                                                 
 .ُِّْ/ّ (،ُُٔٔ) ( صحيح مسمـ، باب ميراث الكبللة، حُ)
 ، صححو األلباني.ُُٗ/ّ،  (ِٕٖٖ) ( سنف أبي داكد، باب مف كاف ليس لو كلد كلو أخكات، حِ)
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َيُعوُدِني, َوَأَنا َمِريٌض اَل  َسِمْعُت َجاِبرًا َيُقوُل َجاَء َرُسوُل المرِو ": * عف محمد بف المنكدر قاؿ
َأ َوَصبر َعَمير ِمْن وَ  ِلَمِن الِميَراُث؟ ِإنرَما َيِرثُِني   ُضوِئِو, َفَعَقْمُت, َفُقْمُت: َيا َرُسوَل المروِ َأْعِقُل, َفَتَوضر

 .(ُ) َكاَلَلٌة, َفَنَزَلْت آَيُة الَفرَاِئِض"
ْؿ يِف ]" آِخُر آَيٍة َنَزَلْت َخاِتَمُة ُسوَرِة النٍَّساِء: قاؿ:  * عف البراء  ُُ تِٔ ٍْ ََٕؽ ُؿِؾ اهللَُّ ُي ُتق ٍْ ََلفَةِ َيِْضَت َُ  [افْ

 .(ِ) [ "ٙٚٔ]النساء: 
 المغوي: التحميلًا: لثثا
 الكاللة:* 
: الرجؿ يكؿ كبللة: فقد الكلد كالكالد. -ُ  كؿَّ

 الكبللة ليا معنياف ىما: -ِ

 مف ليس لو كلد كال كالد، فإذا مات كرثو غيرىما كاألخكة. - أ

 .(ّ) الكرثة غير الكلد كالكالد - ب

 (ْ) , ويأتي في الموارد اآلتية:ىمك ييمك ىالكًا وىموكًا, َفنى ىمك:* 
  فيقاؿ ىمؾ الحي: مات، كالمكت فناء الحياة، كانتياء خكاصيا. -أ
 شيء مني: ذىب عني كانتقؿ إلى آخر.كيقاؿ: ىىمىؾى ال-ب
 . يف، كيحتمؿ أف يككف المراد المكتانحرؼ في الد ىمك:-ت
األصؿ كاألمر القديـ تكارثو اآلخر : اإلرث بالكسر: الميراث، كأصؿ اليمزة فيو كاك، ك الميراث لغة* 

 .(ٓ)عف األكؿ 
 الميراث اصطالحًا عند الفقياء:

 .(ٔ)"ىك ما خمفو الميت مف األمكاؿ كالحقكؽ التي يستحقيا بمكتو الكارث الشرعي"  
 عمم الميراث:* 

 .(ٕ)"ىك قكاعد فقيية كحسابية يعرؼ بيا نصيب كؿ كارث مف التركة" 

                                                 
 .َٓ/ُ،  (ُْٗ) كضكءه، ح باب صب النبي  ( صحيح البخارم،ُ)
 .ُّٓ/ٖ(، ْْٕٔ) ( صحيح البخارم، باب يستفتكنؾ قؿ اهلل يفتيكـ في، حِ)
  .ُٖ/ْ( مخطكطة الجمؿ، حسف عز الديف الجمؿ، ّ)
 .ُٔ، َُٔ/ٓ المرجع السابؽ،( ْ)
 .ُٓٓ/ٓ ، كتاج العركس مف جكاىر القامكس،َُٔ/ُ( القامكس المحيط، أبك حياف األندلسي، ٓ)
 .ِّْ/ٖ( الفقو اإلسبلمي كأدلتو، أ.د كىبة الزحيمي، ٔ)
 .ِّْ/ٖ( المرجع السابؽ، ٕ)



-ُّٖ- 
 

 رابعًا: اإلعراب:
ا ]الى: قكلو تع  َٓ َِ َْٔس َفُف َوَفٌد َوَفُف ُأْخٌت َؾ ََِؽ َف ََلَفِة إِِن اْمُرٌؤ َه َُ ْؿ يِف اف ُُ تِٔ ٍْ ََٕؽ ُؿِؾ اهللُ ُي تُق ٍْ َيِْضَت

َّا تَ  َثاِن ِِم ُِ َِل افثُّ ُٓ َِ َتا اْثََْتْغِ َؾ َٕ ا ـَ ا َوَفٌد َؾِْ٘ن  ـْ َُلَ ُُ ا إِْن ََلْ َي َٓ ُٕقا إِْخَقًة ِرَجااًل َوَِِٕضاًء َرَك َوإِ ِْٕهُػ َما َتَرَك َوُهَق َيِرُث ا ـَ ْن 

ٍء َظِِٔؿٌ  ؾِّ َشْ ُُ ُِّقا َواهللُ بِ ْؿ َأْن َتِو ُُ ُ اهللُ َف َْٔغِ ُيَّضغِّ َث ْٕ ِر ِمْثُؾ َحظِّ األُ ـَ  .{ 398}الـسلء:[ َؾِِِذَّ

ُِّقا]قكلو تعالى:  ْؿ َأْن َتِو ُُ ُ اهللُ َف  يحتمؿ المصدر المؤكؿ ثبلثة أقكاؿ: [ُيَّضغِّ

 في محؿ جر بحرؼ جر محذكؼ كتقديره البلـ قبؿ )أف(. :األول

 : في محؿ نصب مفعكؿ ألجمو عمى حذؼ مضاؼ.الثاني

 .(ُ): في محؿ نصب مفعكؿ بو الثالث

 معاني اإلعراب:
لكـ أمر الكبللة، كحكميا لئبل تضمكا، فسقطت )ال(  كتقدير الكبلـ: يبيف اهلل  المعنى األول:

ِِضُؽ ]كىك مثؿ قكلو تعالى:  (ِ)ى لداللة الكبلـ عمييا لفظان، كىي مطمكبة في المعن ّْ إِنَّ اهللَ ُي

َِلَواِت َواألَْرَض َأْن َتُزواَل   ، كالمعنى لئبل تزكال. {63}فلصر:[ افِضَّ

 .(ّ)لكـ أمر الكبللة كراىة أف تضمكا فييا  كتقدير الكبلـ: يبيف اهلل  المعنى الثاني:

 ـ الضبللة، فإذا بيف لكـ الضبللة فاجتنبكىا.يبيف اهلل تعالى لك المعنى الثالث:

كرجح اإلماـ األلكسي ىذا المعنى حيث قاؿ: "كرجح ىذا بأنو مف حسف الختاـ كااللتفات 
قا]إلى أكؿ السكرة كىك:  َُ ا افَّْاُس اتَّ َ فإنو سبحانو أمرىـ بالتقكل، كبيف ليـ ما كانكا عميو في  [َيا َأُّيُّ

ليـ: إني بينت لكـ ضبللكـ فاتقكني كما أمرتكـ، فإف الشر إذا   الجاىمية، كلما تـ تفصيمو قاؿ
 .(ْ)عيرؼ اجتينب، كالخير إذا عيرؼ ارتكب" 

َأْن ]كفي المقابؿ رفض اإلماـ ابف عاشكر ىذا القكؿ، فقاؿ: " كقد جعؿ بعض المفسريف 

ُِّقا ائض، قد بيف لكـ ضبللكـ مفعكالن بو لػ)يبيف( كقاؿ: المعنى أف اهلل تعالى فيما بينو مف الفر  [َتِو

                                                 
عرابو، الزجاج،  ،ِْٓ/ُ ظر: إعراب القرآف، لمنحاس،( انُ) ، ككتاب مشكؿ إعراب ُّٔ/ِكمعاني القرآف كا 

 .ُْٕ/ْلحمبي، ، كالدر المصكف في عمـ الكتاب المكنكف، السميف أُِ/ُالقرآف، مكي بف أبي طالب، 
 .ْْٓ/ٗف تأكيؿ آم القرآف، الطبرم، ( انظر: جامع البياف عِ)
 .ِٕٓ/ُُكالتفسير الكبير، الرازم،  ،ُّٔ/ِر: معالـ التنزيؿ، البغكم، ( انظّ)
 .ُِٖ/ّ( ركح المعاني، األلكسي، ْ)
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الذم كنتـ عميو في الجاىمية كىذا بعيد، إذ ليس ما فعمكه في الجاىمية ضبلالن قبؿ مجيء الشريعة، 
ألف قسمة الماؿ ليست مف األفعاؿ المشتممة عمى صفة حسف كقبح بنيَّة، إال إذا كاف فييا حرماف 

يف أف يككف بمعنى المستقبؿ، فكيؼ لمف ىك حقيؽ بالمؤاساة كالمبرة، كألف المصدر مع )أف( يتع
ُِّقا]يصبح أف يراد بػ  .(ُ)ضبلالن قد مضى  [َأْن َتِو

 في شأف الكبللة. كأرل أف األقكاؿ الثبلثة بمعانييا كميا داخمة في بياف مراد اهلل  
 الميراث عند العرب قبل اإلسالم:أواًل: 

م، كاستبدادم قائـ عمى الظمـ لقد كاف نظاـ الميراث عند العرب قبؿ اإلسبلـ، نظاـ فكضك  
 القكانيف التي تحفظ حقكؽ اآلخريف.كأكؿ الحقكؽ، فكاف بعيدان عف العدؿ كالضكابط ك 

 :(ّ)أصناؼ ىي ف الميراث عند الجاىمية عمى ثبلثةكا": (ِ)يقكؿ المراغي     

 الميراث لؤلقكياء األشداء أصحاب القتاؿ كالغنائـ، كيحـر منو الضعفاء كالصغار. -ُ

 يعطي لمذككر كتحـر منو اإلناث.لمكلد المتبنى مثؿ االبف األصمي، ك  يعطى -ِ

أف يتحالؼ اثناف عمى الدـ كالميراث، إذا مات أحدىما انتقؿ ميراث الميت إلى حميفو. فكاف  -ّ
 القكم يأكؿ حؽ الضعيؼ، كالكبير يأكؿ حؽ الصغير، كالذكر يأكؿ حؽ األنثى.

 : الميراث في اإلسالم:ثانياً 
اإلسبلـ األصيؿ بيف ظممات الجاىمية المتراكمة، كقد أنقذ المنيج الرباني  لقد بزغ نكر 

حيث جاء اإلسبلـ المنيج الجاىمي مف مستنقع الكثنيات كالخرافات كالظممات إلى النكر الجديد، 
ليبطؿ كثيران مف المفاىيـ الخاطئة في الجاىمية، خاصة في سكرة النساء، حيث أبطؿ المفيـك 

تعدد الزكجات كىذبو، كأبطؿ التبني، كبيف الحكمة مف ذلؾ، كىا ىك يقرر  الخاطئ في مسألة
الميراث، كنعني بذلؾ: ميراث الكالديف كاألبناء، كاإلخكة، كميراث األزكاج ليتحقؽ العدؿ الرباني، 

، كالحكمة اإلليية في قمب مكازيف الجاىمية، كتغيير أنظمتيا الفاسدة التي قاـ بيا المصطفى 
يف القكم كالضعيؼ، كالكبير كالصغير في الحقكؽ، كأعطى المرأة حقيا كامؿ في حيث ساكل ب

 الميراث، إنو العدؿ الرباني.

                                                 
 .ٕٔ/ٔتحرير كالتنكير، ابف عاشكر، ( الُ)
ـ، ثـ كاف مدرس َُٗٗفسر مصرم، تخرج بدار العمـك سنة المراغي: ىك أحمد بف مصطفى المراغي، م (ِ)

الشريعة اإلسبلمية بيا، ككلي نظارة بعض المدارس، كعيف أستاذان لمعربية كالشريعة اإلسبلمية، كتكفي بالقاىرة 
 .ّٖٓ/ُـ، لمزركمي، ـ، لو كتب منيا: الحسبة في اإلسبلـ، تفسير المراغي، انظر: األعبلُِٓٗسنة 

 .ُْٗ/ْر المراغي ( انظر: تفسيّ)
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 األدلة عمى مشروعية المواريث من القرآن والسنة والنبوية:
 أواًل: من القرآن الكريم:

   يات لقد ثبت مشركعية الميراث في كتاب اهلل تعالى لما ليا مف األىمية كالمكانة، كاآل 
 ي كتاب اهلل تعالى في ػػات فػػػبلث آيػػػي ثػػػراث ىػػػي الميػػػة فػػػؽ الكرثػػػاـ تكضح حػػػت األحكػػالتي عالج

 النساء: ةسكر 
َّا َتَرَك افَقافَِداِن َواألَْؿَرُبق] -ُ ِهٌٔب ِِم َٕ َّا َتَرَك افَقافَِداِن َواألَْؿَرُبقَن َوفَِِِِّْضاِء  َِٕهٌٔب ِِم َجاِل  َّا َؿؾَّ ِمُْْف َأْو  نَ فِِرِّ ِِم

ُروًضا ٍْ ِهًّٔضا َم َٕ ُثَر  ْؿ *  ـَ ََٔتاَمك َواَدَِضاـُِغ َؾاْرُزُؿقُهْؿ ِمُْْف َوُؿقُفقا َُلُ ْرَبك َواف َُ َة ُأوُفق اف َّ ِْض
َِ َوإَِذا َحَُضَ اف

ُروًؾا ًْ  .{ :-9[ }الـسلء:َؿْقاًل َم

يث، فيذا ىك المنيج تكضح ىذه اآليات حؽ الرجاؿ كالنساء في قسمة كأعطية المكار 
الرباني الذم جعؿ لئلنساف قيمتو اإلنسانية، ككيانو في كاقع الحياة، مف خبلؿ ضماف حقكقو كاممة 

 .(ُ)دكف ظمـ أك إجحاؼ 
ككذلؾ تبيف اآليات أف المكاريث مف حؽ القرابة المقربة لمميت، بينما ىناؾ قرابة غير  

حضكر القسمة، يعطى ىؤالء شيء مف الثركة مقربة لمميت يحجب عنيا نصيب الميراث، كفي حاؿ 
التي حصمكا عمييا مف غير كدٍّ كال تعب، ألجؿ المحافظة عمى التكدد كالترابط األسرم كصمة 
الرحـ، كشكر النعمة، كنزع الحقد كالحسد في قمكبيـ، كتيدئة نفكسيـ بالقكؿ الميف كالحسف، عندما 

 .(ِ)كالمساكيف مف باب التكافؿ االجتماعي يركا الماؿ يتكزع أماميـ، ككذلؾ يعطي اليتامى 
َـّ ثُ ] -ِ ُٓ َِ َـّ َِِٕضاًء َؾْقَق اْثََْتْغِ َؾ ـُ َثَْٔغِ َؾِْ٘ن  ْٕ ِر ِمثُْؾ َحظِّ األُ ـَ ْؿ فِِذَّ ـُ ُؿ اهللُ يِف َأْواَلِد ُُ َثا َما َتَرَك َوإِْن ُيقِصٔ ُِ

ؾِّ َواِحدٍ  ُُ ا افِّْْهُػ َوأِلََبَقْيِف فِ َٓ َِ َْٕت َواِحَدًة َؾ ا ـْ َفُف َوَفٌد  ـَ ُُ اَن َفُف َوَفٌد َؾِْ٘ن ََلْ َي ـَ َّا َتَرَك إِْن  ُدُس ِِم َِل افِضُّ ُٓ ِمْْ

ٍَّٔة ُيقِِص ُِبَ  ِد َوِص ًْ ـْ َب ُدُس ِم ِف افِضُّ اَن َفُف إِْخَقٌة َؾِِلُمِّ ـَ ُُِث َؾِْ٘ن  ِف افثُّ ْؿ َوَوِرَثُف َأَبَقاُه َؾِِلُمِّ ـُ ـٍ َآَباُؤ ا َأْو َدْي

ؿْ  ـُ اَن َظًِِِٔل َحًُِِٔل  َوَأْبَْاُؤ ـَ ـَ اهللِ إِنَّ اهللَ  ا َؾِريَوًة ِم ًً ٍْ َٕ ْؿ  ُُ ْؿ َأْؿَرُب َف ُ ْؿ ِْٕهُػ َما َتَرَك *  اَل َتْدُروَن َأُّيُّ ُُ َوَف

ِد  ًْ ـْ َب ـَ ِم ـْ َّا َتَر ُبُع ِِم ُؿ افرُّ ُُ َِ َـّ َوَفٌد َؾ اَن َُلُ ـَ َـّ َوَفٌد َؾِْ٘ن  ـْ َُلُ ُُ ْ َي ْؿ إِْن ََل ُُ ـٍ َأْزَواُج ا َأْو َدْي ٍَّٔة ُيقِصَغ ُِبَ َوِص

َّا تَ  ـُ ِِم ُّ َـّ افثُّ ُٓ َِ ْؿ َوَفٌد َؾ ُُ اَن َف ـَ ْؿ َوَفٌد َؾِْ٘ن  ُُ ـْ َف ُُ ُتْؿ إِْن ََلْ َي ـْ َّا َتَر ُبُع ِِم َـّ افرُّ ٍَّٔة ُتقُصقَن َوَُلُ ِد َوِص ًْ ـْ َب ُتْؿ ِم ـْ َر

ََلَفةً  ـَ اَن َرُجٌؾ ُيقَرُث  ـَ ـٍ َوإِْن  ا َأْو َدْي ُٕقا  ُِبَ ا ـَ ُدُس َؾِْ٘ن  َِل افِضُّ ُٓ ؾِّ َواِحٍد ِمْْ ُُ
َأِو اْمَرَأٌة َوَفُف َأٌخ َأْو ُأْخٌت َؾِِ

ًَّٔة  ـٍ َؽْرَ ُمَوارٍّ َوِص ا َأْو َدْي ٍَّٔة ُيقََّص ُِبَ ِد َوِص ًْ ـْ َب ُِِث ِم اُء يِف افثُّ ـَ ْؿ ُِشَ ُٓ ـْ َذفَِؽ َؾ َثَر ِم ـْ ـَ اهللِ َواهللُ َظٌِِٔؿ َأ ِم

 {. 34-33: الـسلء[ }َحِِٔؿٌ 

                                                 
 .ُِٗ/ْ( انظر: تفسير المراغي، ُ)
، ِِٔ/ْ، كالتفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، أ.د كىبة الزحيمي، ُِٗ/ْ( انظر: تفسير المراغي، ِ)

 .ٕٖٓ/ُكفي ظبلؿ القرآف، سيد قطب، 



-ُُْ- 
 

في تكزيع الميراث عمى الكرثة، فبدأ بالكصية في األكالد، ألنيـ يككنكا في حالة  شرع اهلل 
 .(ُ)مف الضعؼ كقمة القدرة عمى الكسب، فيـ بحاجة إلى العطؼ كالرفؽ بيـ 

َْٔغِ ]ثـ ذكر في قكلو تعالى:  َث ْٕ ِر ِمْثُؾ َحظِّ األُ ـَ أف الحاجة  الحكمة في ىذه اآلية ىك [فِِذَّ
كانت ممحة عندما جعؿ نصيب الذكر أكثر مف نصيب األنثى، ألف الذكر صاحب عياؿ كراءه 
مسئكليات، كمستمزمات كثيرة، بينما األنثى ليس ليا أم شيء مف المستمزمات، فالرجؿ مكمؼ 

خكتو، كزكجتو، كأبنائو، بينما األنثى نفقتيا كاجبة عمى أبييا كأخييا  كزكجيا، بالنفقة عمى أىمو كا 
ف كانت غنية   .(ِ)كىي غير مكمفة بنفقتيا عمى أحد كا 

 .(ّ)ثـ تحدثت اآلية عف ميراث الكالديف كما ليما مف الحقكؽ، كعف ميراث الزكجيف 
ا ِْٕهُػ ] َٓ َِ َْٔس َفُف َوَفٌد َوَفُف ُأْخٌت َؾ ََِؽ َف ََلَفِة إِِن اْمُرٌؤ َه َُ ْؿ يِف اف ُُ تِٔ ٍْ ََٕؽ ُؿِؾ اهللُ ُي ُتق ٍْ َما َتَرَك َوُهَق  َيِْضَت

ُٕقا إِْخقَ  ا ـَ َّا َتَرَك َوإِْن  َثاِن ِِم ُِ َِل افثُّ ُٓ َِ َتا اْثََْتْغِ َؾ َٕ ا ـَ ا َوَفٌد َؾِْ٘ن  ـْ َُلَ ُُ ا إِْن ََلْ َي َٓ ِر ِمْثُؾ َحظِّ َيِرُث ـَ ًة ِرَجااًل َوَِِٕضاًء َؾِِِذَّ

ُِّقا َواهللُ بِ  ْؿ َأْن َتِو ُُ ُ اهللُ َف َْٔغِ ُيّضَغِّ َث ْٕ ٍء َظِِٔؿٌ األُ ؾِّ َشْ تتحدث ىذه اآلية عف ميراث كما , { 398[ }الـسلء:ُُ
لكبللة بأنو ليس لو كلد كال الكبللة، كالكبللة اسـ لمكبلؿ، كىك التعب كاإلعياء، ككصؼ ميراث ا

 .(ْ)، ككصفتو العرب القرابة غير القربى كالد
 ثانيًا: في السنة النبوية:
 (ٓ) «َمْن َتَرَك َمااًل َفِمَوَرَثِتِو, َوَمْن َتَرَك َكالًّ َفِإَلْيَنا » قاؿ: عف النبي  عف أبي ىريرة 

اَل َيِرُث الُمْسِمُم الَكاِفَر َواَل الَكاِفُر »قاؿ:  عف أسامة بف زيد رضي اهلل عنيما أف النبي 
 .(ٔ)«الُمْسِممَ 

, َوَذَكَر َأَبا َبْكٍر, ُثمر َقاَل: ِإنٍّي  ير اهلِل "َأنر ُعَمَر ْبَن اْلَخطراِب, َخَطَب َيْوَم ُجُمَعٍة, َفَذَكَر َنبِ 
ِفي َشْيٍء َما رَاَجْعُتُو ِفي  اَل َأَدُع َبْعِدي َشْيًئا َأَىمر ِعْنِدي ِمَن اْلَكاَلَلِة, َما رَاَجْعُت َرُسوَل اهلِل 

       َعَن ِبِإْصَبِعِو ِفي َصْدِري, َوَقاَل: اْلَكاَلَلِة, َوَما َأْغَمَظ ِلي ِفي َشْيٍء َما َأْغَمَظ ِلي ِفيِو, َحترى طَ 
ْيِف الرِتي ِفي آخِ » نٍّي ِإْن َأِعْش َأْقِض ِفيَيا ِبَقِضيرٍة ـــــَيا ُعَمُر, َأاَل َتْكِفيَك آَيُة الصر  ِر ُسوَرِة النٍَّساِء, َواِ 

                                                 
 .ِٕٕ-ِٕٓ/ْ( انظر: التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، أ.د كىبة الزحيمي، ُ)
    ، كالتفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، أ.د كىبة الزحيمي، ُٔٗ/ْ( انظر: تفسير المراغي، ِ)

    ، كالكسيط في فقو المكاريث، د. محمكد ّّّ، ِّّ/ْ، كتفسير المنار، محمد رشيد رضا، ِٕٕ-ِٕٓ/ْ
 .َِعبد اهلل بخيت، كد. محمد عقمو العمي، ص

 .ِٕٕ-ِٕٓ/ْسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، أ.د كىبة الزحيمي، ( انظر: التفّ)
 .ِْٔ/ْ( انظر: التحرير كالتنكير، ابف عاشكر، ْ)
 .ُٔٓ/ٖ (،ّٕٔٔ) حباب ميراث األسير،  ( صحيح البخارم، كتاب الفرائض، ٓ)
 .ُٔٓ/ٖ، (ْٕٔٔ) حباب اليرث المسمـ الكافر ، كتاب الفرائض، صحيح البخارم( ٔ)
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 .(ُ) "َيْقِضي ِبَيا َمْن َيْقرَُأ اْلُقْرآَن, َوَمْن اَل َيْقرَُأ اْلُقْرآنَ 
َتَرَكِت   أَْلِحُقوا الَفرَاِئَض ِبَأْىِمَيا, َفَما »قاؿ:  عف ابف عباس رضي اهلل عنيما عف النبي         

 .(ِ) «الَفرَاِئُض َفِِلَْوَلى َرُجٍل َذَكرٍ 
 مزايا نظام الميراث في اإلسالم:

 إنو تشريع رباني: -ٔ

كضع أسسو كقكاعده كفرضو  لذياىك  إف تشريع نظاـ المكاريث ىك تشريع رباني، فاهلل 
كقسمو بنفسو ككزع ثركتو عمى الناس، كال دخؿ لبشر أك نبي، أك ممؾ في تقسيـ المكاريث، فكاف 
ىذا التقسيـ قائـ عمى العدؿ الرباني الذم يحافظ عمى حقكؽ الناس، كيراعي مصالح العباد، بما 

قكؽ كلتآكؿ الناس بعضيـ الحيتناسب مع حياتيـ، فمك كاف التقسيـ مف كضع البشر لضيعت 
 .(ّ)ال يقبؿ التغيير أك التبديؿ أك التأكيؿ  فكاف ىذا التقسيـ ثابت مف عند اهلل بعضان،

 تفتيت الثروة وتوزيعيا: -ٕ
لقد سمؾ المنيج الرباني مسمكان إصبلحيان عندما قاـ بتكزيع الثركة عمى الجماعة المقربة مف 

كما كاف سائدان في الجاىمية، ككاف اليدؼ مف ىذا التكزيع الميت، كعدـ احتكارىا عمى أفراد قمة، 
ىك المحافظة عمى النظاـ االقتصادم، ككذلؾ لتتكسع دائرة المستفيديف، كلمكاكبة التعمير كالتجديد 

 .(ْ)كالتطكير مف جيؿ إلى جيؿ، كمحاربة االحتكار كاالستبداد 
 اإلرث إجباري بالنسبة لمموروث والوارث: -ٖ

مف المكركثيف أف يمنعكا الكرثة مف الميراث، فيك حؽ شرعو اهلل سبحانو ال يحؽ ألحد 
الكرثة مف الميراث  مىكتعالى ألقرباء المكركث ليستثمركا الثركة، كينتفعكا بيا، أما لك مف ع

 ألصبحت الثركة سائبة، كال تستثمر في أكجو الخير.
 ساوى بين األقوياء والضعفاء في الحقوق: -ٗ

بحانو كتعالى بيف أصحاب الكرثة، إذ جعميـ متساكيف في األعطيات، كقد لقد أنصؼ اهلل س
ف كاف أكثر مف  فرض لممرأة نصيبيا الكامؿ الذم قسمو اهلل  ليا، كما فرض لمذكر نصيبو كا 

                                                 
 .ُِّٔ/ّ(، ُُٕٔباب ميراث الكبللة، ح )( صحيح مسمـ، ُ)
 .ُّٓ/ٖ(، ْٕٔٔباب ابني عـ أحدىما  أخ لؤلـ كاآلخر زكج، ح ) ( صحيح البخارم، كتاب الفرائض، ِ)
، كالكسيط في فقو المكاريث، د. محمكد عبد اهلل بخيت، د. محمد ٕٗٓ/ُ( انظر: في ظبلؿ القرآف، سيد قطب، ّ)

 .ُٖعقمو العمي، ص
، كالكسيط في فقو المكاريث، د. محمكد عبد اهلل بخيت، د. ٕٗٓ/ُي ظبلؿ القرآف، سيد قطب، ك( انظر: فْ)

 .ُٖمحمد عقمو العمي، ص
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نصيبيا، كفرض لمصغير نصيب مثؿ نصيب الكبير تمامان، كالسبب في ذلؾ أف الصغير ضعيؼ 
أكثر مف الكبير، كذلؾ المرأة فيي تريد أف تعيش مثؿ غيرىا كتنفؽ كبحاجة إلى المراعاة، كاألمكاؿ 

 .(ُ)عمى نفسيا بدالن مف التسكؿ كسؤاؿ الحاجة 
مف خبلؿ السابؽ نستطيع أف نستخمص الحكمة مف مشركعية تقسيـ المكاريث كىي 

 كالتالي:
ر الككف، إف اإلنساف مجبكؿ بفطرتو عمى حب الماؿ، كىك خميفة اهلل تعالى في األرض لتعمي -ُ

فكانت الحاجة ماسة إلى تكزيع األمكاؿ كاستثمارىا، ليستفيد منيا عدد كبير مف الناس في 
تعمير األرض، فيصبح المجتمع معمران بأفراده، كمتقدمان في حضارتو كعمكمو، كمتماسكان 

 كمتعاكنان في أكجو الخير.

، بعد أف كانت جميع حقكقيا إف اإلسبلـ أكـر المرأة كحفظيا كأعطاىا حقيا الكامؿ في الميراث -ِ
 مسمكبة في الجاىمية.

 المحافظة عمى الترابط األسرم كصمة القرابة كاألرحاـ. -ّ

تكزيع الثركة عمى عدد مف الكرثة يؤدم إلى تداكؿ األمكاؿ في المجتمع بيف الناس، لقكلو  -ْ
ؿْ ]تعالى:  ُُ َٔاِء ِمْْ

ِ قَن ُدوَفًة َبْغَ األَْؽْ ُُ ْل اَل َي  .{ 9[ }احلرش:ـَ

ما لك لـ يشرع الميراث لبقي الحاؿ كما عميو، قبؿ اإلسبلـ مف احتكار الثركة في أيدم أ
األقكياء، كحرماف الضعفاء مف أبسط حقكقيـ، باإلضافة إلى الميراث، كيككف االنتفاع بالثركة في 

فقر فئة قميمة جدان، دكف التكسع في دائرة المستفيديف، كذلؾ المرأة لبقيت ميانة تشكك الحاجة كال
لحرمانيا ميراثيا، أيضان يعمؿ عمى تفكيؾ الركابط األسرية، كربما تنقطع صمة األرحاـ، فيشكك 
المجتمع مف قسكة أبنائو، فيعـ فيو الحقد كالحسد كالكراىية، كلتآكؿ الناس بعضيـ بعضان عمى أمكاؿ 

 الميت لجيميـ بتقسيميا كتكزيعيا.

 التفسير اإلجمالي:
ََٕؽ ُؿِؾ ا] ُتق ٍْ ا ِْٕهُػ َما َتَرَك َوُهَق َيِْضَت َٓ َِ َْٔس َفُف َوَفٌد َوَفُف ُأْخٌت َؾ ََِؽ َف ََلَفِة إِِن اْمُرٌؤ َه َُ ْؿ يِف اف ُُ تِٔ ٍْ هللُ ُي

 َٓ ُٕقا إِْخَقًة ِرَج ـــَيِرُث ا ـَ َّا َتَرَك َوإِْن  َثاِن ِِم ُِ َِل افثُّ ُٓ َِ َتا اْثََْتْغِ َؾ َٕ ا ـَ ا َوَفٌد َؾِْ٘ن  ـْ َُلَ ُُ ِر ِمْثُؾ َحظِّ اا إِْن ََلْ َي ـَ اًل َوَِِٕضاًء َؾِِِذَّ

ٍء َظِِٔؿٌ  ؾِّ َشْ ُُ ُِّقا َواهللُ بِ ْؿ َأْن َتِو ُُ ُ اهللُ َف َْٔغِ ُيَّضغِّ َث ْٕ  .{ 398[ }الـسلء:األُ

                                                 
 .ُٗ( انظر: الكسيط في فقو المكاريث، د. محمكد عبد اهلل بخيت، د. محمد عقمو العمي، صُ)
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خكة مف األب كاألـ، )األشقاء( أك مف األب، العمماء عمى أف ىذه اآلية في ميراث اإل أجمع
اَن َرُجٌؾ ُيقَرُث ]لت، اآلية السابقة في صدر السكرة كىي خكة كاألخكات ألـ ففييـ نز كأما اإل ـَ َوإِْن 

ُدُس  َِل افِضُّ ُٓ ؾِّ َواِحٍد ِمْْ ُُ
ََلَفًة َأِو اْمَرَأٌة َوَفُف َأٌخ َأْو ُأْخٌت َؾِِ  .{ 34[ }الـسلء:ـَ

في سكرة النساء  اهلل قاؿ في خطبة لو: "أال إف اآلية التي أنزليا  ركم أف أبا بكر 
خكة مف األـ، أك مف األب، ئض، فأكليا في الكلد كالكالد، كثانييما: في الزكج كالزكجة، كاإلفي الفرا

 .(ُ)كاآلية التي ختـ بيا سكرة األنفاؿ أنزليا في أكلي األرحاـ" 
ليس لو كلد كال كالد  يطمب منؾ أييا النبي الفتيا فيمف يكرث كبللة، كجابر بف عبد اهلل 

بة، ل نما فرض لئلكلو أخكات مف العىصى خكة ألـ، السدس ـ يفرض ليـ شيء مف التركة قبؿ، كا 
مأخكذ مف اإلكميؿ الذم يحيط بالرأس مف جكانبو، كىي اسـ  الكاللة:و ، لمكاحد، كالثمث الثنيف فأكثر

يقع عمى الكارث كعمى المكركث. فإف كقع عمى الكارث: فيك مف سكل الكالد كالكلد، قاؿ أبك بكر: 
ف كقع عمى المكركث، فيك الذم مات كال يرثو أحد الكالديف كال أحد الكبللة ما عدا الك  الد كالكلد، كا 

 .(ِ) إف ىمؾ امرؤ غير ذم كلد، كلو أخت شقيقة أك ألب، فميا نصؼ التركة.، مف األكالد
َلْم ُيَفاِرْقَنا  َوَثاَلٌث, َوِدْدُت َأنر َرُسوَل المرِو :"...كقد أشكؿ حكـ الكبللة عمى عمر فقاؿ

َبا  . (ّ) َحترى َيْعَيَد ِإَلْيَنا َعْيًدا: الَجدُّ, َوالَكاَلَلُة, َوَأْبَواٌب ِمْن َأْبَواِب الرٍّ
كالمراد بالكلد ىنا: ما يشمؿ الذكر كاألنثى، ألف الكبلـ في الكبللة: كىك مف ليس لو كلد 

كالمقصكد ، األمراقتصر عمى ذكر الكلد لظيكر أصبلن، ال ذكر كال أنثى، كليس لو كالد أيضان، ك 
باألخت ىنا: األخت الشقيقة أك ألب، أما األخت ألـ فقد بيف اهلل تعالى حكميا في أكؿ السكرة 

 باإلجماع.
كتستحؽ األخت النصؼ، إف كاف لمميت بنت، فإف كاف لو ابف فبل شيء ليا، أما ظاىر 

 اآلية ىك األخت تأخذ النصؼ عند عدـ الكلد، ذكران أك أنثى، فميس مرادان.
كيشترط الستحقاقيا النصؼ أال يككف لمميت كالد، كظاىر اآلية أنيا تستحؽ النصؼ إذا لـ 

 .(ْ)يكف لمميت كلد، غير مراد أيضان، ألف األخت ال ترث مع الكالد باإلجماع 
ا َوَفٌد ]ثـ قاؿ تعالى:  ـْ َُلَ ُُ ْ َي ا إِْن ََل َٓ يعني أف األخ يرث تركة أختو جميعان  [ َوُهَق َيِرُث

 عصيب، إذا لـ يكف لؤلخت كلد، كال كالد يحجبو عف اإلرث.بالت
                                                 

 .ِْٕ/ُُالتفسير الكبير، الرازم، انظر:  (ُ)
 .ِْٕ/ُُ مرجع السابؽ،ال انظر: (ِ)
 .َُٔ/ٕ(، ٖٖٓٓصحيح البخارم، باب ما جاء أف الخمر ما خامر العقؿ، ح )( ّ)
 .ِٕٓ/ُُزم، تفسير الرا انظر: (ْ)
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نما فرضو السدس. : والمقصود باألخ ىنا األخ الشقيؽ أك ألب، أما األخ ألـ فبل يستغرؽ الميراث كا 
ُٕقا إِْخَقًة ِرَجااًل َوِٕ ]قاؿ تعالى:  ا ـَ َّا َتَرَك َوإِْن  َثاِن ِِم ُِ َِل افثُّ ُٓ َِ َتا اْثََْتْغِ َؾ َٕ ا ـَ ِر ِمْثُؾ َحظِّ َؾِْ٘ن  ـَ َِضاًء َؾِِِذَّ

َْٔغِ  َث ْٕ ف كف أكثر مف ذلؾ [ األُ أم: إذا كاف لمميت أختاف، أك أكثر، فميما الثمثاف، إذا كانتا اثنتيف، كا 
ُٕقا إِْخَقًة ِرَجااًل َوَِِٕضاءً ]فميف الثمثاف أيضان باإلجماع ثـ قاؿ:   ا ـَ ِر ]خكة كأخكات إيعني  [َوإِْن  ـَ َؾِِِذَّ

َْٔغِ ِمْثُؾ َح  َث ْٕ خكة كاألخكات مف األب يعني لكؿ أخ سيماف، كلكؿ أخت سيـ، ىذا إذا كاف اإل [ظِّ األُ
كاألـ، أك مف األب خاصة، أما إذا كانكا مف قبؿ األـ فيـ شركاء في الثمث، ليس ليـ أكثر مف 

 .(ُ) ذلؾ، كىذا باإلجماع
كراىة أف تضمكا، أك عند  أمكر دينكـ كجميع األحكاـ مف حبلؿ كحراـ،لكـ  يبيف اهلل ك 

 .الككفييف لئبل تضمكا عف الحؽ بعد البياف في قسمة التركات كغيرىا
ٍء َظِِٔؿٌ ]كختمت السكرة بقكلو:  ؾِّ َشْ ُُ فيك سبحانو عالـ بعكاقب األمكر كمصالح  [َواهللُ بِ

ه كترؾ الشرؾ ، كالتقكل: عبادة اهلل كحدالعباد. حيث ختمت السكرة التي بدأت باألمر بالتقكل هلل 
كاهلل الذم يجب عمى الناس أف يعبدكه كحده، ىك الذم خمقكـ مف آدـ كحكاء، أكؿ أسرة خمقيا اهلل 

  ،ثـ تتحدث السكرة عف عبلقات األسرة، كذكرت كثيران مف تنظيماتيا االجتماعية، كالحقكقية
 .(ِ) كختمت السكرة بتكممة أحكاـ الكبللة
 اليدايات المستنبطة من المقطع:

 .(ّ)اإليماف بالقرآف الذم أنزؿ عمى محمد مبني عمى القناعة كالبرىاف  قضايا العقيدة:أ. 
 .(ْ)إتماـ أحكاـ الكبللة مف األخكة كاألخكات ألب كأـ، كألب فقط  األحكام الفقيية:ب. 
إذا تراكـ الصدأ عمى فطرة اإلنساف، فبل بد مف تكرار األساليب التربكية،  الجوانب التربوية:ج. 

نقاذ العقؿ مف االنسياؽ كراء المألكؼ، إذا كاف غير صحيح، كتحريره مف  كتنكعيا، لجبلء الفطرة، كا 
ْؿ ]سمطاف الشيكات، لذلؾ كرر القرآف الدعكة إلى استعماؿ العقؿ كقكلو تعالى:  ُُ ُ اهللُ فَ َذفَِؽ ُيَّضغِّ ـَ

ُِقنَ  َِ ًْ ْؿ َت ُُ َِّ ًَ َّٕ ]، كقكلو: { 464[ }البؼرة:َآَياتِِف َف ُِقنَ إِ َِ ًْ ْؿ َت ُُ َِّ ًَ ًّٔا َف ا َظَربِ ًٕ َزْفَْاُه ُؿْرَآ ْٕ ، { 4[ }يوسف:ا َأ
كأحيانان يأتي القرآف بأسمكب التحدم، ليثبت اإلعجاز، كيقيـ الحجة، كأحيانان يشير إلى الحجة 

 .(ٓ)كالبرىاف مع أسمكب الترغيب كالترىيب، كما في المقطع الذم ختمت بو السكرة 

                                                 
، لمسمرقندم، انظر: ( ُ)  .ِّٔ/ُبحر العمـك
، لمسمرقندم، انظر: ( ِ)  .ِّٔ/ُبحر العمـك
 .ِْٖ/ِفى مسمـ، التفسير المكضكعي لسكر القرآف، إشراؼ أ.د مصطانظر: ( ّ)
 .ِْٖ/ِانظر: المرجع السابؽ،  (ْ)
 .ِْٖ/ِ القرآف، إشراؼ أ.د مصطفى مسمـ، التفسير المكضكعي لسكر انظر: (ٓ)



-ُْٔ- 
 

 كريـ كالسنة النبكية في تقسيـ الميراث بيف األقارب.الرجكع إلى القرآف ال -ُ

إعطاء الفقراء كاليتامى نصيب مف الميراث عند حضكر القسمة، حفاظان عمى المشاعر  -ِ
 اإلنسانية.

 المساكاة بيف الرجؿ كالمرأة في حؽ الميراث. -ّ

 مف العدؿ أف يككف نصيب الرجؿ أكثر مف نصيب األنثى. -ْ

ثيا، كال يجكز لؤلىؿ أك الزكج المساس بميراثيا إال أف يككف الحرية الكاممة لممرأة في ميرا -ٓ
 بمكافقتيا.

 اشتممت اآلية في ميراث األخكة كاألخكات مف الميت الكبللة أربع حاالت:
ال األولى : أف يمكت امرؤ كترثو أخت كاحدة، فميا النصؼ فرضان، كالباقي، لمعصبة إف كانكا، كا 

 األخت مف أختيا النصؼ.فيعكد ليا الباقي بالرد. ككذلؾ ترث 
: العكس كىك أف تمكت امرأة كيرثيا أخ كاحد، فمو جميع التركة، ككذلؾ يرث األخ جميع الثانية

 تركة أخيو.

: أف يككف الكارث لؤلخ أك األخت أختاف فأكثر، فميما الثمثاف. كقد أجمع العمماء عمى أف الثالثة
 يزدف عف الثمثيف، فباألكلى ال يزيد األكثر مف األكثر مف أختيف كاألختيف: ألف األكثر مف بنتيف ال

 أختيف عف الثمثيف.

    خكة كاألخكات، فممذكر مثؿ حظ األنثييف، كرثة األخ أك األخت عددان مف اإل أف يككف الرابعة:
خكة ألب، قدـ األشقاء، ألف اإلخكة ألب يحجبكف باإللكف إذ      خكة ا اجتمع إخكة أشقاء، كا 

خكة الذككر، فإنيـ يرثكف جميع التركة. كاف إخكة الميت الكبللة عددان مف اإلأما إذا األشقاء، 
كجميكر الصحابة كالتابعيف غير ابف عباس، كداكد الظاىرم، يجعمكف األخكات عصبة مع البنات، 
ف لـ يكف معيف أخ، أما ابف عباس كداكد فبل يجعمكف األخكات عصبة مع البنات، لظاىر قكؿ  كا 

  يكرثكا األخت إال إذا لـ يكف لمميت كلد، قالكا: كمعمكـ أف االبنة مف الكلد، فكجب  اهلل تعالى: كلـ
 .(ُ)أال ترث األخت مع كجكدىا 

 

                                                 
 .ٗٓ/ِ( التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، أ.د كىبة الزحيمي، ُ)
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 الفصل الثاني
 الدراسة التحميمية لمقاصد وأىداف

 (ٕٙ-ٔسورة المائدة من اآلية )
 أربعة مباحث: يتككف مفك 

 المبحث األول: تعريف عام بسورة المائدة.
 (.٘-ٔيداف سورة المائدة من آية )كث الثاني: مقاصد وأالمبح

 (.ٔٔ-ٙالمبحث الثالث: مقاصد وأىداف سورة المائدة من آية )
 (.ٕٙ-ٕٔالمبحث الرابع: مقاصد وأىداف سورة المائدة من آية )
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 المبحث األول
 تعريف عام بسورة المائدة

 كيشتمؿ عمى ستة مطالب:
 المطمب األول: أسماء السورة.

 لمطمب الثاني: ترتيب السورة, عدد آياتيا, مكية أو مدنية.ا
 المطمب الثالث: مكان وزمان نزول السورة.
 المطمب الرابع: فضائل السورة, وجو نزوليا.
 المطمب الخامس: المحور األساسي لمسورة.

 المطمب السادس: مناسبة سورة المائدة لما قبميا وبعدىا.
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 المطمب األول
 و التسميةأسماء السورة ووج

إف سكرة المائدة ليا عدة أسماء كغيرىا مف السكر، خاصة أف ىناؾ سكر ليا اسـ كاثناف 
 كأكثر.

 اسم السورة:
َتَعمرُموا ُسوَرَة اْلَبَقَرِة, »يقكؿ  عف المسكر بف مخزمة أنو سمع عمر بف الخطاب  المائدة: -ٔ

, َوُسوَرَة النُّوِر, َفِإنر ِفيِينر اْلَفرَاِئَض  َوُسوَرَة النٍَّساِء, َوُسوَرَة اْلَماِئَدِة, َوُسوَرةَ    .(ُ)«اْلَحجٍّ
  :وجو التسمية

      ؛ لتدؿ عمى صدؽ نبكتو: لكركد قصة المائدة التي سأليا الحكاريكف مف عيسى   
َل ظَ ] ـَ َمْرَيَؿ َهْؾ َيِْضتَىُِٔع َربَُّؽ َأْن ُيَْزِّ قَن َيا ِظَِٔضك اْب ُْْتْؿ إِْذ َؿاَل احَلَقاِريُّ ـُ قا اهللَ إِْن  َُ َِلِء َؿاَل اتَّ ـَ افِضَّ َْْٔا َمائَِدًة ِم َِ

ِمِْغَ  ْٗ ، كالحكمة مف تسميتيا (ِ)، كألنيا السكرة الكحيدة التي ذكر فييا المائدة  {334}ادلئدة:[ ... ُم
 كافي نكقش الحساب، فأخذهبيذا االسـ، أف مف زاغ عف الطمأنينة بعد الكشؼ الشافي كاإلنعاـ ال

 العذاب.
قدِ ]قاؿ تعالى:  العقود: -ٕ َُ ًُ ـَ َآَمُْقا َأْوُؾقا بِاف َا افَِّذي  .{3}ادلئدة:[ َيا َأُّيُّ

 :وجو التسمية
، كىي (ْ) "سميت بالعقكد ألف ىذا المفظ كرد في أكؿ آية مف السكرة": (ّ)يقكؿ ابف حياف 

قدِ يَ ]السكرة الكحيدة التي افتتحت بطمب اإليفاء بالعقكد مف المؤمنيف  َُ ًُ ـَ َآَمُْقا َأْوُؾقا بِاف َا افَِّذي  [ا َأُّيُّ
كقد برزت فييا، ذلؾ عناية خاصة بالتحدث عف ميثاؽ اهلل لممؤمنيف، كالحث عمى الكفاء شكران هلل 

َْا َوأَ ]عمى نعمو:  ًْ
ِّ ُتْؿ َش ِْ ْؿ بِِف إِْذ ُؿ ُُ ََ ْؿ َوِمَٔثاَؿُف افَِّذي َواَث ُُ ْٔ َِ َة اهللِ َظ َّ ًْ

ُروا ِٕ ـُ قا اهللَ إِنَّ اهللَ َواْذ َُ َْا َواتَّ ًْ َض

ُدورِ  ، كعف ميثاؽ اهلل لمف كاف قبميـ مف أىؿ الكتاب، كقد أرشدت  {9}ادلئدة:[ َظٌِِٔؿ بَِذاِت افهُّ

                                                 
سير، باب تفسير سكرة النكر،          ، كتاب التفالمستدرؾ عمى الصحيحيف، ألبي عبد اهلل محمد النيسابكرم (ُ)

 ، صحيح عمى شرط الشيخيف، كلـ يخرجاه.ِْٗ/ِ(، ّّْٗح )
 .ُِٔ، كتفسير القرآف الكريـ، محمكد شمتكت، ص ٗٔ/ٔالتحرير كالتنكير، ابف عاشكر، انظر:  (ِ)
ناطي المكلد أبك حياف: ىك محمد بف يكسؼ بف عمي بف حياف النفرم، األندلسي، الجبالي األصؿ، الغر  (ّ)

مامتو، )ت:   ىػ(، ْٕٓكالمنشأ، المصرم الدار، أبك حياف، شيخ النحاة، اتفؽ أىؿ عصره عمى تقديمو كا 
 .ِٖٕاألعبلـ، لمزركمي، ص انظر: 

 .ُٕٓ/ْلمحيط، أبك حياف األندلسي، انظر: البحر ا (ْ)
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      المؤمنيف أف النقص الديني كالفساد الخمقي كاالنحبلؿ الجماعي كاالرتطاـ في الشيكات 
و، إنما أصاب أىؿ الكتاب بسبب نقضيـ ليذه المكاثيؽ كاألىكاء، كالخركج عف حدكد اهلل كشرائع

 .(ُ)كالعيكد 
 .(ّ) "سميت بالمنقذة ألنيا تنقذ صاحبيا مف مبلئكة العذاب": (ِ)قاؿ ابف الفرس  المنقذة: -ُ
، (ْ)سميت باألخيار؛ ألف الصحابة رضي اهلل عنيـ كانكا يسمكف المائدة سكرة األخيار األخيار: -ِ

ألحمد الجرجاني: "يقاؿ ال يقرأ سكرة األخيار، أم ال يفي   كفي كتاب كنايات األدباء
 .(ٓ)بالعيد"

 * لفتات إيمانية في معاني أسماء سورة المائدة:
كالمتأمؿ في معاني أسماء السكرة يجد لفتات إيمانية، فاسـ المائدة: يذكر بالمعجزة التي 

 قمكبيـ تصديقان كثباتان. مائدة تزيد تنفح القمكب بالتثبيت، كطمب الحكارييف أنصار عيسى 
، كمع الناس ليككف التي تميز المسمـ بكفائو بعقكده مع اهلل  واسم السورة "العقود"

 اإلنساف المؤمف الحضارم الذم يمتـز بكممتو، كيفي بعيده أمينان صادقان.
التي تصكر ىدؼ الشريعة كمقصدىا في إنقاذ أىميا مف النار،  واسم السورة "المنقذة"

 إلى عمييف، كتنقذىـ مف رجس اليكل كالمعصية كالجاىمية. كتحمميـ

ككأنيا عنكاف لممجتمع القرآني، مجتمع األخيار الذيف اجتباىـ  وىي أيضًا سورة "األخيار"
ليككنكا خير أمة أخرجت لمناس بصدؽ إيمانيـ، كنصرة دينيـ، كأمرىـ بالمعركؼ كنيييـ  اهلل 

قامتيـ لحدكد اهلل تعال ى، كالتزاميـ بأحكامو، كتحمييـ بأخبلقو، كاستقامتيـ عمى عف المنكر، كا 
طريقو، كقد كجدت عمى ىذه السكرة العظيمة كنكزان مف القيـ اإليمانية، كالتربكية، كاألخبلقية 
كاألحكاـ التشريعية التي تككف الشخصية اإلسبلمية الحضارية، كتبرز معالـ األمة المسممة 

 .(ٔ) "كخصائصيا الحضارية

                                                 
 .َِٔانظر: تفسير القرآف الكريـ، محمكد شمتكت، ص  (ُ)
ـ، قاضي أندلسي لو َُُّ-ق ِْٓ، كلدسنة د المنعـ بف محمد بف عبد الرحمف الخزرجيىك عبابف الفرس: ( ِ)

 .ُٖٔ/ْـ، انظر: األعبلـ لمزركمي، َُِّ-قٗٗٓمصنفات عديدة منيا أحكاـ القرآف، تكفي في البرة 
 .ُِِ/ّ( ركح المعاني، األلكسي، ّ)
 .ٗٔ/ٔ( انظر: التحرير كالتنكير، ابف عاشكر، ْ)
رشادات البمقاء، أح( انظر: كنايآ)  .ُُِمد بف محمد الجرجاني، صت األدباء كا 
 .ٖ( خصائص األمة اإلسبلمية الحضارية كما تبينيا سكرة المائدة، د. إبراىيـ زيد الكيبلني، صٔ)
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 الثاني المطمب
 ترتيب السورة, وعدد آياتيا, ومكيتيا أو مدنيتيا

 * ترتيب السورة:
سكرة المائدة ىي السكرة الخامسة في ترتيب المصحؼ، كىي السكرة السابعة كالعشريف في 

، كىي السكرة المائة كاثني عشر (ُ)ترتيب نزكؿ السكر المدنية، بعد سكرة الفتح، كقبؿ سكرة التكبة 
 .(ِ)كر القرآف كمو في ترتيب نزكؿ س

  عدد آياتيا:* 
عند الككفي مائة كعشركف آية، كعند البصرم مائة كثبلث كعشركف آية، كعند المدنييف، 

 كالمكي، كالشامي، مائة كاثنتاف كعشركف آية.
 .(ّ)أحد عشر ألفان كتسع مائة كثبلثة كثبلثكف حرفان  وحروفيا:ألفاف كثماف مائة كأربع،  وكمماتيا:
 فيو ثالث آيات:والمختمف 

َُقِد  ...] -ُ ًُ لمكي كالشامي، كترؾ الككفي عدىا البصرم كالمدنياف كا, {3}ادلئدة:[ ...َأْوُؾقا بِاف
 عٌدىا.

ثٍِر  ...] -ِ ـَ ـْ  ق َظ ٍُ ًْ ، عدىا البصرم كالمدنياف كالمكي كالشامي، كترؾ الككفي {37}ادلئدة:[ ...َوَي
  عٌدىا.

ْؿ َؽافُِّضقَن  ...] -ّ ُُ َّٕ  .(ْ)، انفرد البصرم بعٌدىا، كترؾ باقي عمماء العد عٌدىا {45دلئدة:}ا[ ...َؾِ٘
 * سورة المائدة مكية أم مدنية؟

، كقاؿ اإلماـ القرطبي: (ٓ)فسكرة المائدة مف السكر المدنية  أما بالنسبة لمكيتيا أو مدنيتيا
 ، ألنيا نزلت بعد اليجرة.(ٔ) "مدنية بإجماع"

ف نزؿ: كىذا ما لخصو صاحب مصاعد النظر  فقاؿ: إف سكرة المائدة مدنية إجماعان كا 
ْؿ ] ُُ ْؿ ِديَْ ُُ ُِْت َف َّ ـْ َْٔقَم َأ  بعرفة فإف العبرة في المدني بالتنزيؿ بعد اليجرة. {5}ادلئدة:[ ...اف

                                                 
 .ّّ/ُ( انظر: اإلتقاف في عمـك القرآف، السيكطي، ُ)
 .ُٔ/ُزة، درك  تترتيب السكر حسب النزكؿ، محمد عز ( انظر: التفسير الحديث ِ)
 .َُٗٓ/ٔ( في رحاب التفسير، عبد الحميد كشؾ، ّ)
عمـك  يكف، كفنكف األفناف في عُٖٕ/ُم، بصائر ذكم التمييز في لطائؼ الكتاب العزيز، الفيركز أبادانظر: ( ْ)

 .ّٖ-ِٖالقاضي، ص، كبشير اليسر شرح ناظمة الزىر، عبد الفتاح ِِٖ/ُبف الجكزم، االقرآف، لمحافظ 
 .ّّ/ُاإلتقاف في عمـك القرآف، لمسيكطي، ( انظر: ٓ)
 .َّ/ٔع ألحكاـ القرآف، القرطبي، ( الجامٔ)
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منصرؼ مف الحديبية، كمنيا ما  كركم أف السكرة نزلت كرسكؿ اهلل "كقاؿ األصفياني: 
َقىَواَل ََيْ ]كىك:  "نزؿ عاـ الفتح َْ ِدُفقا اْظِدُفقا ُهَق َأْؿَرُب فِِتَّ ًْ ْؿ َصََْآُن َؿْقٍم َظَذ َأالَّ َت ُُ  {:}ادلئدة:[ ِرَمَّْ

(ُ). 

كيتفؽ العمماء دكف استثناء أف سكرة المائدة سكرة مدنية، كلقد عرؼ العمماء القرآف المكي 
ف كاف نزكلو بغير مكة"، كا بأنو: "ما نزؿ قبؿ ىجرتو  لقرآف المدني: "ما نزؿ بعد إلى المدينة كا 

ف كاف نزكلو بمكة"  ، كىذا ىك التعريؼ المعتبر عند العمماء، كعف خصائص القرآف (ِ)اليجرة كا 
 .(ّ) المدني ما يمي:

 فضح المنافقيف ككشؼ مؤامراتيـ، كتسفيو شعاراتيـ. .ُ
 مجادلة أىؿ الكتاب، كمناقشة آرائيـ التي تعارض الحقائؽ الدينية كالتاريخية. .ِ
اآليات الحتكائيا عمى مسائؿ التشريع في مختمؼ جكانب الحياة االقتصادية كالسياسية طكؿ  .ّ

 كاالجتماعية.
 احتكائيا عمى "يا أييا الذيف آمنكا" لقكة المسمميف في المدينة، فأصبح الخطاب ليـ دكف غيرىـ. .ْ
 احتكائيا عمى الحدكد كالفرائض كالقصاص. .ٓ
ت كالمعامبلت كاألحكاؿ الشخصية، كالزكاج كالطبلؽ تعمؽ آياتيا باألحكاـ الشرعية، كالعبادا .ٔ

 كأمكر األسرة .

كنبلحظ أف ىذه الخصائص تتكافر في سكرة المائدة، فيي مدنية، كعد العمماء اآليات: 
ُة وَ ] ََ ِ ْرِ اهللِ بِِف َواُدَْْخْ ٌَ ُؿ اخِلِْْزيِر َوَما ُأِهؾَّ فِ ُم َوحَلْ َْٔتُة َوافدَّ ُؿ اَد ُُ ْٔ َِ َمْت َظ َيُة َوافَّْىَِٔحُة َوَما ُحرِّ دِّ اَدْقُؿقَذُة َواُدَسَ

ق ُّ ِِض َْ ُْٔتْؿ َوَما ُذبَِح َظَذ افُُّْهِب َوَأْن َتِْضَت َـّ ّضُُع إاِلَّ َما َذ َؾ افِضَّ ـَ ْؿ ؾِِْض َأ ُُ ـَ ؼ ا بِاألَْزاَلِم َذفِ َوُهَق يِف اآلَِخَرِة ِم

ـَ  ي ني فإنيا نزلت يكـ الجمعة أثناء كقكؼ ، مما نزؿ بمكة كحكمو مد {7-5:}ادلئدة[ ...  اخَلاَِسِ
 .(ْ)الناس بعرفات 

 :مكان وزمان نزول السورة
مف مكة إلى المدينة،  سكرة المائدة نزلت بالمدينة، عمى اعتبار نزكليا بعد ىجرة النبي 

ف كاف النزكؿ بمكة.  كا 
                                                 

 .َُْ/ِ لمبقاعي،  انظر: مصاعد النظر لئلشراؼ عمى مقاصد السكر، (ُ)
 .ٕٓمباحث في عمـك القرآف، مناع القطاف، صانظر: ( ِ)
بتصرؼ، كالبرىاف في  ُٕٗ-ُّٔ/ُني، ( انظر: مناىؿ العرفاف في عمـك القرآف، محمد عبد العظيـ الزرقاّ)

 .ُٔ/َٔالعزيز،  ، كعمـك القرآف، أمير عبدُٖٖ-ُٕٖ/ُعمـك القرآف، لمزركشي، 
 .ُٓٗ-ُْٗ/ُ( انظر: البرىاف في عمـك القرآف، لمزركشي، ْ)
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 مرحمة نزوليا:
    لحديبية في شير شكاؿ سكرة الفتح التي نزلت بعد صمح ا في ركايات كثيرة أنيا نزلت بعد -ُ

 .(ُ)ىػ ٔسنة 
ؿْ ]في ركاية أنيا نزلت جممة كاحدة ما عدا آية:  -ِ ُُ ْؿ ِديَْ ُُ ُِْت َف َّ ـْ َْٔقَم َأ ، في مسير  {5}ادلئدة:[ اف

 .(ِ)في حجة الكداع  رسكؿ اهلل 
 قطب تحميبلن منطقيان ليذيف الرأييف نكجزه فيما يمي: يكرد الشييد سيد -ّ
  محادثة مكسى ي إسرائيؿ لدخكؿ األرض المقدسة، كالتي كردت في السكرة كانت مع بن

المسمميف في  معمكمة لممسمميف الستشياد سعد بف معاذ بقكؿ بني إسرائيؿ حيف جمع النبي 
ساحة بدر بعد ذىاب العير، كمجيء النفير قاؿ: "ال نقكؿ لؾ كما قالت بنك إسرائيؿ لمكسى: 

عدكف، كلكف نقكؿ لؾ: اذىب أنت كربؾ فقاتبل إنا معكما اذىب أنت كربؾ فقاتبل إنا ىا ىنا قا
 ىػ.ِمقاتمكف"، كغزكة بدر كقعت في رمضاف سنة 

  ،الحممة عمى الييكد في السكرة تبيف أف ليـ نفكذان قكيان، اقتضى ىذه الحممة عمييـ لكشؼ مكقفيـ
بطاؿ كيدىـ كخمكؿ ذكرىـ بعد ىذا الكشؼ بعد غزكة الخندؽ التي انتيى فييا ا لدكر الييكدم كا 

 نيائيان في المدينة.
  نزلت بعد الفتح، كبعض المقاطع نزلت بعد        -في أكليا –يرجع أف بعض مقاطع السكرة

لحجة الكداع كذلؾ  أرجح نزكؿ بعض آياتيا في العاـ التاسع قبؿ سير النبي وأقول: ، (ّ)ذلؾ 
فأبكا أف يسممكا، كدعكا لممباىمة  لقدكـ كفد نصارل نجراف في ىذا العاـ، في الجزء األخير منو،

فأبكا كأقركا الجزية، كحادثة العرنييف الذيف قدمكا المدينة في السنة الخامسة قبؿ صمح الحديبية، 
كاستكخمكا المدينة فأرسمكا إلى إبؿ الصدقة ليشربكا مف ألبانيا كأبكاليا، كالذيف نزؿ فييـ قكؿ اهلل 

ـَ ُُيَ ]تعالى:  َِل َجَزاُء افَِّذي َّٕ  . {55}ادلئدة:[ ...اِرُبقَن اهللَ َوَرُشقَفُف إِ
كلذلؾ اختمفكا في أف ىذه السكرة نزلت متتابعة أك متفرقة؟ كال ينبغي "كيقكؿ ابف عاشكر: 
 .(ْ) "التردد في أنيا نزلت متفرقة

 أما اليوم الذي نزلت فيو فقد ورد فيو روايتان:
ُجاًل, ِمَن الَيُيوِد َقاَل َلُو: َيا َأِميَر الُمْؤِمِنيَن, آَيٌة ِفي ِكتَاِبُكْم َعْن ُعَمَر ْبِن الَخطراِب, َأنر رَ  األولى:

َْٔقَم ] َتْقَرُءوَنَيا, َلْو َعَمْيَنا َمْعَشَر الَيُيوِد َنَزَلْت, اَلترَخْذَنا َذِلَك الَيْوَم ِعيًدا. َقاَل: َأيُّ آَيٍة؟ َقاَل: اف

                                                 
 . ُٕ/ٔانظر: التحرير كالتنكير، ابف عاشكر،  (ُ)
 .ِّٖ/ٔفي ظبلؿ القرآف، سيد قطب، انظر: ( ِ)
 .المرجع السابؽ، نفس الجزء كالصفحةانظر: ( ّ)
 .ِٕ/ٔ( التحرير كالتنكير، ابف عاشكر، ْ)
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 ّْ َ ْؿ َوَأَْت ُُ ْؿ ِديَْ ُُ ُِْت فَ َّ ـْ ُؿ اِْلْشََلَم ِديًْاَأ ُُ تِل َوَرِضُٔت َف َّ ًْ
ْؿ ِٕ ُُ ْٔ َِ َقْد »[ َقاَل ُعَمُر: ٖ]المائدة:  [ُت َظ

 (ُ) «, َوُىَو َقاِئٌم ِبَعَرَفَة َيْوَم ُجُمَعةٍ َعَرْفَنا َذِلَك الَيْوَم, َوالَمَكاَن الرِذي َنَزَلْت ِفيِو َعَمى النرِبيٍّ 
 :اس يكـ االثنيف، فعف ابف عب والثانية ،كلد نبيكـ يكـ االثنيف، كخرج مف مكة يكـ االثنيف" :

 كدخؿ المدينة يـك االثنيف، كأنزلت سكرة المائدة يـك االثنيف".
أنيا نزلت يكـ عرفة، يكـ الجمعة، لصحة سنده،  كقد رجح الطبرم ركاية عمر بف الخطاب 

 ، كقد كرد ىذا الحديث في الصحيحيف.(ِ)ككىي أسانيد غيره 
في بعض التفاسير، نزكليا بعد صمح الحديبية، عمى اعتبار أنيا نزلت بعد سكرة الفتح،  كقد جاء

 .(ّ)ككاف نزكؿ سكرة الفتح بعد صمح الحديبية، في السنة السادسة مف اليجرة 
 موقعيا من النزول:

، أنيا آخر سكرة نزلت فيي آخر ما نزؿ مف القرآف الكريـ، كقد جاء في ركاية عائشة 
, َفَقاَلْت ِلي: َيا ُجَبْيُر َتْقرَُأ اْلَماِئَدَة؟ َفُقْمُت: ْيِر ْبِن ُنَفْيٍر َقاَل: َحَجْجُت َفَدَخْمُت َعَمى َعاِئَشَة َعْن ُجبَ 

ْن َحرَاٍم َأَما ِإنرَيا آِخُر ُسوَرٍة َنَزَلْت َفَما َوَجْدُتْم ِفيَيا ِمْن َحاَلٍل, َفاْسَتِحمُّوُه, َوَما َوَجْدُتْم مِ »َنَعْم, َقاَلْت: 
 .(ْ) َىَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَمى َشْرِط الشرْيَخْيِن َوَلْم ُيْخِرَجاهُ « َفَحرٍُّموهُ 

َىَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَمى « آِخَر ُسوَرٍة َنَزَلِت ُسوَرٍة اْلَماِئَدةُ »َأنر  عف عبد اهلل بف عمر   
 .(ٓ) " َشْرِط الشرْيَخْيِن َوَلْم ُيْخِرَجاهُ 

 لرابعالمطمب ا
 فضائل السورة, وجو نزوليا

القرآف فيو ىدل كنكر كرحمة، كشفاء لممؤمنيف، كىذا األمر ينطبؽ عمى سكر  أنزؿ اهلل 
القرآف كميا دكف استثناء، كلكف ىناؾ بعض السكر تتميز بفضائؿ خاصة، ميزتيا عف السكر 

سبلمية، لما تضمنتو األخرل، كمف ىذه السكر، سكرة المائدة فيي ليا فضؿ عظيـ عمى األمة اإل
مف أحكاـ كشرائع ىامة، مف شأنيا تنظيـ شئكف الفرد كالمجتمع عمى حد سكاء، كتميز الحبلؿ مف 

                                                 
 .ُٖ/ُ(، ْٓ( صحيح البخارم، كتاب اإليماف، باب زيادة اإليماف كنقصانو، ح )ُ)
 .َْٓ/ٗتأكيؿ آم القرآف، لمطبرم،  ( جامع البياف عفِ)
، كأىداؼ كؿ سكرة َٔ/ٔأ.د. كىبة الزحيمي، ، كالتفسير المنير، َُّ/ُ( انظر: صفكة التفاسير، لمصابكني، ّ)

 .ٗٓ/ُكمقاصدىا في القرآف الكريـ، د. عبد اهلل محمكد شحاتو، 
، كصححو ككافقو َّْ/ِ (،َُِّح ) ( أخرجو الحاكـ في مستدركو، كتاب التفسير، باب تفسير سكرة المائدة،ْ)

 الذىبي.
 .َّْ/ِ( ، ُُِّسكرة المائدة، ح )( أخرجو الحاكـ في مستدركو، كتاب التفسير، باب تفسير ٓ)
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الحراـ في المأككالت، كالنيي عف شرب الخمر، كاألمر بالحج كالكضكء، كالغسؿ كالتيمـ، كالعدؿ في 
 الحكـ، كبياف حد أحكاـ الحرابة، كغير ذلؾ.

 ا يمي:ومما ورد في فضميا م

 (ُ) ِإنٍّي آَلِخَذٌة ِبِزَماِم اْلَعْضَباءِ : "رحمو اهلل عف أسماء بنت يزيد أنيا قالتأحمد ركل اإلماـ 
 )ِ) َعَمْيِو اْلَماِئَدُة ُكمَُّيا َفَكاَدْت ِمْن ِثَقِمَيا َتُدقُّ ِبَعُضِد النراَقِة " " ِإْذ ُأْنِزَلتْ : َناَقِة َرُسوِل اهلِل 

ُسوَرُة اْلَماِئَدِة َوُىَو  " ُأْنِزَلْت َعَمى َرُسوِل اهلِل : أنو قاؿ بف عمر  كركم عف عبد اهلل
 (ّ) " رَاِكٌب َعَمى رَاِحَمِتِو, َفَمْم َتْسَتِطْع َأْن َتْحِمَمُو, َفَنَزَل َعْنَيا

َتَعمرُموا ُسوَرَة اْلَبَقَرِة, »أنو كاف يقكؿ:  كقد جاء في المستدرؾ عف عمر بف الخطاب 
, َوُسوَرَة النُّوِر, َفِإنر ِفيِينر اْلَفرَاِئَض وَ  َىَذا َحِديٌث « ُسوَرَة النٍَّساِء, َوُسوَرَة اْلَماِئَدِة, َوُسوَرَة اْلَحجٍّ

 .(ٗ) َصِحيٌح َعَمى َشْرِط الشرْيَخْيِن َوَلْم ُيْخِرَجاُه "
, َفَقاَلْت ِلي: َيا ُجَبْيُر َتْقرَأُ ِئَشَة َعْن ُجَبْيِر ْبِن ُنَفْيٍر َقاَل: َحَجْجُت َفَدَخْمُت َعَمى َعا  

َأَما ِإنرَيا آِخُر ُسوَرٍة َنَزَلْت َفَما َوَجْدُتْم ِفيَيا ِمْن َحاَلٍل, َفاْسَتِحمُّوُه, َوَما »اْلَماِئَدَة؟ َفُقْمُت: َنَعْم, َقاَلْت: 
 .(ٓ)ِط الشرْيَخْيِن َوَلْم ُيْخِرَجاُه "َىَذا َحِديٌث صِحيٌح َعَمى َشرْ « َوَجْدُتْم ِمْن َحرَاٍم َفَحرٍُّموهُ 

                                                 
القصكاء أك غيرىا فمف العمماء مف قاؿ  ي( العضباء: ىي المقطكعة األذف أك المشقكقة، كاختمؼ ىؿ العضباء ىُ)

ىي نفسيا كتسمى القصكاء كالعضباء كالجدعاء كىذه ألقاب كصفات ليا كمنيـ ابف سعد عف الكاقدم كابف 
كانت معضكبة األذف كمقصكتو كمجدكتو فكصفت مرة بعضباء كمرة فارس، كالقاضي عياض الذم يقكؿ: "

ككؿ منيا اسـ أك صفة بخبلؼ غيرىا عمى      بقصكاء كمرة بجدعاء كال تبقى حجة لمف زعـ أنيا نكؽ لمنبي 
في خطبتو في حجة الكداع إال عمى كاحدة" كمنيـ مف قاؿ أنيا تختمؼ     ما ذىب إليو بعضيـ إذ لـ يكف 

مماء كمنيـ ابف حجر كعمي القارم يرجحكف أنيا ناقة كاحدة ذات صفات متعددة، انظر: مشارؽ كلكف الع
، كفتح البارم شرح صحيح ٔٗ-ٓٗ/ِ عياض بف مكسى المالكي، األنكار عمى صحاح اآلثار، القاضي

ح لمحمد ، كمرقاة المفاتيح لعمي بف سمطاف القارم، شرح مشكاة المصابيّٕ/ٔ جر العسقبلني،البخارم، ابف ح
 .ّٓٗ-ّْٗ/ٕبف عبد اهلل التريزم، ا

، قاؿ األرنؤؤط: الحديث حسف ٕٓٓ/ْٓ(، ِٕٕٓٓمسند اإلماـ أحمد باب مف حديث أسماء بنت زيد ح )( ِ)
 لغيره.

 ،ُِٖ/ُُ (،ّْٔٔح )باب أكؿ مسند عبد اهلل بف عمرك بف العاص رضي اهلل عنيما، ( مسند اإلماـ أحمد، ّ)
ديث حسف لغيره، كىذا إسناد ضعيؼ لضعؼ ابف لييعة كحصي بف عبد اهلل، كأكرده قاؿ شعيب األرنؤكط: الح

 انظر: الييثمي في مجمع الزكائد، كقاؿ: ركاه أحمد، كفيو ابف لييعة، كاألكثر عمى ضعفو، كقد ييحسف حديثو،
 بغية الرائد في تحقيؽ مجمع الزكائد كمنبع الفكائد، عمي بف أبي بكر الييثمي.

 .ِْٗ/ِ(، ّّْٗح ) اكـ في كتاب التفسير، باب تفسير سكرة النكر،( أخرجو الحْ)
 .َِْ/ِ(، َِّْ( المستدرؾ عمى الصحيحيف، لمنيسابكرم، ح )ٓ)
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, ِإْذ  َوَأْخَبَرِني ُيوُسُف ْبُن َماَىٍك, َقاَل: ِإنٍّي ِعْنَد َعاِئَشَة ُأمٍّ الُمْؤِمِنينَ أن ابن جريج قال: 
, َفَقاَل: َأيُّ الَكَفِن َخْيرٌ  ُأمر الُمْؤِمِنيَن, َأِريِني َوْيَحَك, َوَما َيُضرَُّك؟ " َقاَل: َيا  ؟ َقاَلتْ َجاَءَىا ِعرَاِقيٌّ

َيُضرَُّك َأيرُو ُمْصَحَفِك؟ َقاَلْت: ِلَم؟ َقاَل: َلَعمٍّي ُأَولٍُّف الُقْرآَن َعَمْيِو, َفِإنرُو ُيْقرَُأ َغْيَر ُمَؤلرٍف, َقاَلْت: َوَما 
َل َما َنَزَل ِمْنُو ُسوَرٌة ِمَن الُمَفصر  ِل, ِفيَيا ِذْكُر الَجنرِة َوالنراِر, َحترى ِإَذا ثَاَب َقرَْأَت َقْبُل؟ " ِإنرَما َنَزَل َأور

َل َشْيٍء: اَل َتْشَرُبوا الَخْمَر, َلَقاُلوا: الَ   َنَدُع النراُس ِإَلى اإِلْساَلِم َنَزَل الَحاَلُل َوالَحرَاُم, َوَلْو َنَزَل َأور
َنا َأَبدً الَخْمَر َأَبًدا, َوَلْو َنَزَل: اَل َتْزُنوا, َلَقاُلوا: اَل نَ  نٍّي   ُمَحمردٍ ى ا, َلَقْد َنَزَل ِبَمكرَة َعمَدُع الزٍّ َواِ 

اَظُة َأْدَهك َوَأَمرُّ ]َلَجاِرَيٌة أَْلَعُب:  اَظُة َْوِظُدُهْؿ َوافِضَّ [ َوَما َنَزَلْت ُسوَرُة الَبَقَرِة ٙٗ]القمر:  [َبِؾ افِضَّ
 (ُ)" َرَجْت َلُو الُمْصَحَف, َفَأْمَمْت َعَمْيِو آَي السَُّورِ َوالنٍَّساِء ِإالر َوَأَنا ِعْنَدُه ", َقاَل: َفَأخْ 

سكرة المائدة أجمع سكرة في القرآف لفركع "قكلو:  كقد جاء في التفسير الكامؿ البف تيمية  .ُ
 .(ِ) "الشرائع، مف التحميؿ كالتحريـ، كاألمر كالنيي ... كذكر فييا ما لـ يذكر في غيرىا

 يو السورة:الذي نزلت ف الجوثانيًا: 
     لينشئ بو أمة، كليقيـ بو دكلة، كلينظـ بو  نزؿ ىذا القرآف عمى قمب رسكؿ اهلل 

مجتمعان، كليربي بو ضمائر كأخبلقان كعقكالن، كليحدد بو ركابط ذلؾ المجتمع، فيما بينو، كركابط تمؾ 
     ط قكم كاحد، الدكلة مع سائر الدكؿ، كعبلقات تمؾ األمة بشتى األمـ، كليربط ذلؾ كمو بربا

لى جية  لى سمطاف كاحد، كا     يجمع متفرقو، كيؤلؼ أجزاءه، كيشدىا كميا إلى مصدر كاحد، كا 
كاحدة، كذلؾ ىك الديف، كما ىك في حقيقتو عند اهلل تعالى ككما عرفو المسممكف، أياـ أف كانكا 

   عات شتى، الرابط مسمميف، نجد سكرة المائدة كما كجدنا في السكر الثبلث الطكاؿ قبميا مكضك 
قامة دكلة،      بينيا جميعان ىك ىذا اليدؼ األصيؿ الذم جاء القرآف كمو لتحقيقو: إنشاء أمة كا 
كتنظيـ مجتمع عمى أساس عقيدة خاصة كتصكر معيف، األصؿ فيو إفراد اهلل تعالى باأللكىية 

    كازينيا كقيميا منو كحده كالربكبية كالقكامة كالسمطاف، كتمقي منيج الحياة كشريعتيا كنظاميا كم
 .(ّ)ببل شريؾ 

نزلت سكرة المائدة بعد أف اشتد عكد اإلسبلـ في المدينة المنكرة، كرسخت أركاف الدكلة 
ناد اإلسبلـ إال الييكد أمر العرب، كأمر المنافقيف، كلـ يبؽ في ع اإلسبلمية، كاستقاـ لمنبي 

فترة الزمنية لنزكليا كانت ممتدة بعد صمح كيبدك أف السكرة نزلت منجمة، كأف الكالنصارل، 
 الحديبية، الذم حصؿ في السنة السادسة كالنصؼ لميجرة النبكية إلى عاـ حجة الكداع.

                                                 
 .ُٖٓ/ٔ، (ّْٗٗ( صحيح البخارم، كتاب فضائؿ القرآف، باب تأليؼ القرآف، ح )ُ)
 .ْ/ّ، ابف تيمية،التفسير الكامؿ، آم القرآف الكريـانظر: ( ِ)
 .ِّٔ/ٔفي ظبلؿ القرآف، سيد قطب، : انظر ( ّ)
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كقد كردت الركايات في نزكؿ بعض آياتيا بعد الحديبية، كبعضيا في حجة الكداع، كقكلو 
ُت ظَ ]تعالى:  ّْ َ ْؿ َوَأَْت ُُ ْؿ ِديَْ ُُ ُِْت فَ َّ ـْ َْٔقَم َأ ُؿ اِْلْشََلَم دِيًْااف ُُ تِل َوَرِضُٔت فَ َّ ًْ

ْؿ ِٕ ُُ ْٔ {5}ادلئدة:[ َِ
(ُ) ،

بالرفيؽ  كىذه الفترة الزمنية الممتدة مف السنة السادسة إلى العاشرة لميجرة قبيؿ التحاؽ الرسكؿ 
األعمى، كانت مف األىمية بمكاف الستكماؿ شرائع اإلسبلـ المتصمة بكجكد األمة اإلسبلمية، 

ا، كالمحافظة عمييا، كترسيخ القيـ اإليمانية كالتربكية في بناء الشخصية اإلسبلمية، كالمجتمع كىكيتي
اإلسبلمي، كقد احتكت ىذه السكرة عمى تشريعات كثيرة، كذكر القرطبي: أف فييا تسع عشرة فريضة 
ه ليست في غيرىا، كذلؾ الستكماؿ شرائع اإلسبلـ، كترسيخ دعائـ المجتمع اإلسبلمي، كتميز 

 .(ِ)الحضارم كالتشريعي 

 المطمب الخامس
 المحور األساسي لمسورة

سكرة المائدة كغيرىا مف السكر المدنية تعني بقضايا ذات الصمة الكثيقة بإقامة الدكلة 
اإلسبلمية عمى أسس متينة، كقكاعد صمبة، كمبادئ راسخة، لذا فإننا نجد أف المحكر الذم تدكر 

 ػػة ىػػػك: التشػػريع القائػػـ عمػػى تحقيػػؽ العدالػػة، كتيذيب المجتمع، كتصحيح حكلػػو ىػػذه السػػكرة الكريم

 .(ّ)العقيدة، المؤدم إلى تكطيد أركاف الدكلة اإلسبلمية 

كقد برزت في سكرة المائدة عناية خاصة بالتحدث عف ميثاؽ اهلل تعالى لممؤمنيف، كالحث 
تُْؿ وَ ]عمى الكفاء بو شكران هلل تعالى عمى نعمو،  ِْ ْؿ بِِف إِْذ ُؿ ُُ ََ ْؿ َوِمَٔثاَؿُف افَِّذي َواَث ُُ ْٔ َِ َة اهللِ َظ َّ ًْ

ُروا ِٕ ـُ اْذ

ُدورِ  قا اهللَ إِنَّ اهللَ َظٌِِٔؿ بَِذاِت افهُّ َُ َْا َواتَّ ًْ َْا َوَأَض ًْ
ِّ  . {9}ادلئدة:[ َش

ْد َأَخَذ اهللُ ِمَٔثا]لمف كاف قبميـ مف أىؿ الكتاب،  كعف ميثاؽ اهلل  ََ ائَِٔؾ َوَف َق َبِْل إَِْسَ

ا ـَ ُْٔتُؿ افزَّ ََلَة َوَآَت ُتُؿ افهَّ ّْ ـْ َأَؿ
ْؿ َفئِ ُُ ًَ ّٔضًا َوَؿاَل اهللُ إِِّنِّ َم

َِ َٕ ُؿ اْثَْْل َظَؼَ  ُٓ ْثَْا ِمْْ ًَ ْرَُتُقُهْؿ َوَب َة َوَآَمُْْتْؿ بُِرُشِع َوَظزَّ

 ِّٔ ْؿ َش ُُ َرنَّ َظْْ ٍِّ ـَ َد َوَأْؿَرْضُتُؿ اهللَ َؿْرًضا َحَِضًْا أَلُ ًْ َر َب ٍَ ـَ ـْ  َّ ا األََّْنَاُر َؾ َٓ
تِ ـْ ََتْ ِري ِم ْؿ َجَّْاٍت ََتْ ُُ َّْ َِ ْؿ َوأَلُْدِخ ُُ

َئاتِ

ّضِٔؾِ  ْد َضؾَّ َشَقاَء افِضَّ ََ ْؿ َؾ ُُ  . { 34}ادلئدة:[ َذفَِؽ ِمْْ

كقد أرشدت المؤمنيف بذلؾ إلى أف النقض الديني كالفساد الخمقي، كاالنحبلؿ الجماعي، 
معيـ كتكاليفو ليـ، كاإلخبلؿ بما كثقكه  شيكات كاألىكاء، كالخركج عف حدكد اهلل كاالرتطاـ في ال

                                                 
 .ّٕ/ٔ( انظر: التحرير كالتنكير، ابف عاشكر، ُ)
 .ٔخصائص األمة اإلسبلمية الحضارية، د. إبراىيـ زيد الكيبلني، صانظر: ( ِ)
 .ِّٔ/ٔفي ظبلؿ القرآف، سيد قطب،  ( انظر:ّ)
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َِِؿ ]بينيـ مف التزامات الخير كالصبلة،  َُ ُؾقَن اف ْؿ َؿاِشًَٔة ُُيَرِّ ُِقَُبُ َْا ُؿ ِْ ًَ َّْاُهْؿ َوَج ًَ ْؿ َف ُٓ ْؿ ِمَٔثاَؿ ِٓ ِو َْ َٕ َؾّضَِِل 

ِـّ  َّا ُذ َُِٕضقا َحيًّا ِِم ِف َو
ًِ ـْ َمَقاِض ْح إِنَّ َظ ٍَ ْؿ َواْص ُٓ ْؿ َؾاْظُػ َظْْ ُٓ ْؿ إاِلَّ َؿًَِِٔل ِمْْ ُٓ ُروا بِِف َواَل َتَزاُل َتىَُِِّع َظَذ َخائٍَِْة ِمْْ

رُ ]،  {35}ادلئدة:[ اهللَ ُُيِبُّ اُدْحِِضِْغَ  ِـّ َّا ُذ ْؿ َؾَُِْضقا َحيًّا ِِم ُٓ ا ِمَٔثاَؿ َٕ ََٕهاَرى َأَخْذ ا  َّٕ ـَ َؿاُفقا إِ ـَ افَِّذي وا بِِف َوِم

ُٕقا َيْهَْ  ا ـَ ُؿ اهللُ بَِِل  ُٓ َٔاَمِة َوَشْقَف ُيَّْضُِّئ
َِ َواَء إَِػ َيْقِم اف ٌْ َداَوَة َوافَّض ًَ ُؿ اف ُٓ َْْٔ َْٖؽَرْيَْا َب ْد ]،  {36}ادلئدة:[ ًُقنَ َؾ ََ َف

َِل َجاَءُهْؿ رَ  َِّ ـُ ْؿ ُرُشًَل  ِٓ ْٔ َْا إَِف ِْ َٔؾ َوَأْرَش
ائِ ا ِمَٔثاَق َبِْل إَِْسَ َٕ ا َأَخْذ ًَ ُبقا َوَؾِري ذَّ ـَ ا  ًَ ْؿ َؾِري ُٓ ُِض ٍُ ْٕ ُشقٌل بَِِل اَل ََتَْقى َأ

ُِقنَ  ُت َْ  {94}ادلئدة:[ َي
 ، كىكذا تبنى السكرة مف أكليا إلى آخرىا عمى حرفيف كاضحيف:(ُ)

حث المؤمنيف عمى التزاـ المكاثيؽ كالعيكد، كتحذيرىـ عاقبة إىماليا، أك اإلخبلؿ       أحدىما:
 بشيء منيا. 

النعي عمى أىؿ الكتاب نقضيـ مكاثيؽ اهلل تعالى كأف ىذا كاف شأف جميعيـ، تمقاه خمفيـ  آلخر:وا
الحاضر عف سمفيـ الغابر، كأف الحاضريف إذا كانكا نقضكا ما بينيـ كبيف اهلل مف مكاثيؽ، كبدلكا 
إذا كتبيـ، كخانكا رسمو، فإف فيما أصاب سمفيـ مف عقاب عمى نكث العيكد عبرة ليذا الخمؼ 

استمر عمى خمؼ السمؼ، كالبد أف يصيبيـ جزاء نقضيـ لمعيكد، ما أصاب آباءىـ كأجدادىـ مف 
 .(ِ)قبؿ، كتمؾ سنة اهلل تعالى في خمقو، كلف تجد لسنة اهلل تحكيبلن 

مف البيائـ، كذكر  ككذلؾ تحدثت السكرة عمى األمر بالكفاء بالعيكد، كبياف ما أحمو اهلل 
ف إكماؿ الديف، كذكر الصيد، كالجكارح، كحؿ طعاـ أىؿ الكتاب، كجكاز تحريـ المحرمات، كبيا

نكاح المحصنات منيف، كتفصيؿ الغسؿ كالطيارة، كحكـ الشيادات كالبينات، كخيانة أىؿ الكتاب 
القرآف، كمف أنزلو عميو، كذكر المنكرات مف مقاالت النصارل، كقصة بني إسرائيؿ مع العمالقة، 

ـ في التيو، كحديث قتؿ قابيؿ أخاه ىابيؿ، كحكـ قطاع الطرؽ، كحكـ السرقة كحبس اهلل تعالى إياى
كحد السَّراؽ، كذـ أىؿ الكتاب، كبياف نفاقيـ كتجسسيـ، كبياف الحكـ بينيـ، كبياف القصاص في 
ثبات  الجراحات كغيرىا، كالنيي عف مكاالة الييكد كالنصارل، كالرد عمى أىؿ الردة كفضؿ الجياد، كا 

 كرسكلو لممؤمنيف، كذـ لمييكد في قبائح أقكاليـ، كذـ النصارل بفاسد اعتقادىـ، كبياف كماؿ كالية اهلل
عداكة الطائفتيف لممسمميف، كمدح أىؿ الكتاب الذيف قدمكا مف الحبشة، كحكـ اليميف ككفارتيا، 
، كالنيي عف السؤاالت الفاسدة كحكـ شيادات أىؿ  كتحريـ الخمر، كتحريـ الصيد عمى المحـر

كنزكؿ  الكتاب كفصؿ الخصكمات، كمجاكرة األمـ رسميـ في القيامة، كذكر معجزات عيسى 

                                                 
 .َِٔتفسير القرآف الكريـ، د. محمكد شمتكت، صانظر: ( ُ)
 .ُِٔص لمرجع السابؽ،انظر: ا (ِ)
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المائدة، كسؤاؿ الحؽ جؿ كعبل إياه في القيامة تقريعان لمنصارل، كبياف نفع الصدؽ يكـ القيامة 
 .(ُ)لمصادقيف 

 المطمب السادس
 األىداف العامة لسورة المائدة

 

الشرعية، مثؿ أحكاـ العقكد، كنكاح الكتابيات، كالكصية عند المكت، بياف العديد مف األحكاـ  أواًل:
الردة، أحكاـ الطيارة، حد السرقة، حد البغي كاإلفساد في األرض، تحريـ الخمر كالميسر، 

... إلى آخر        كالمطعكمات مف ذبائح كصيكد، كفارة اليميف، حكـ ترؾ العمؿ بما أنزؿ اهلل 
 .(ِ)شرعية، قاؿ العمماء: فييا ثماف عشرة فريضة ليست في غيرىا ما ىنالؾ مف األحكاـ ال

بياف العديد مف المكاعظ كالعبر المستخمصة مف بعض القصص التي كردت في السكرة مثؿ:  ثانيًا:
كىي ترمز إلى التمرد كالعصياف كالطغياف، حيث قالكا     قصة بني إسرائيؿ مع مكسى 

َْٕت َوَربُّ ]لرسكليـ:  اتََِل َؾاْذَهْب َأ ََ ، كما حصؿ ليـ مف التشرد كالضياع كالتيو،  {46}ادلئدة:[ َؽ َؾ
 .(ّ)نتيجة ذلؾ 

ا َوََلْ ] ككذلؾ قصة ابني آدـ  ـْ َأَحِدَِهَ ّضَِّؾ ِم َُ ا َؾُت ًٕ َبا ُؿْرَبا ّضََٖ اْبَْْل َآَدَم بِاحَلؼِّ إِْذ َؿرَّ َٕ ْؿ  ِٓ ْٔ َِ َواْتُؾ َظ

ـَ اآلََخِر َؿاَل أَلَؿْ  ّضَّْؾ ِم ََ َِغَ ُيَت ـَ اُدتَّ ّضَُّؾ اهللُ ِم ََ َِل َيَت َّٕ ََّْؽ َؿاَل إِ َِ ا بِّضَاِشٍط َيِدَي  * ُت َٕ ِْل َما َأ َِ تُ َْ ـْ َبَِضىَْت إََِلَّ َيَدَك فَِت
َفئِ

اَدِغَ  ًَ ََِؽ إِِّنِّ َأَخاُف اهللَ َربَّ اف َْٔؽ أِلَْؿُت ق * إَِف ُُ َؽ َؾتَ ِّ ل َوإِْث ِّ ـْ َأْصَحاِب افَّْاِر َوَذفَِؽ إِِّنِّ ُأِريُد َأْن َتُّضقَء بِِْ٘ث َن ِم

ـَ  * َجَزاُء افيَّادِِغَ  ي ـَ اخَلاَِسِ َْٖصَّضَح ِم ُف َؾ َِ َت ََ ُِضُف َؿْتَؾ َأِخِٔف َؾ ٍْ َٕ َظْت َفُف  ، التي ترمز إلى  {54-49:}ادلئدة[ َؾَىقَّ
ىابيؿ، الصراع العنيؼ بيف قكتي الخير كالشر، ممثمة في قصة قابيؿ كىابيؿ، حيث قتؿ قابيؿ أخاه 

ككانت أكؿ جريمة تحدث في األرض فيي تعرض لنمكذجيف مف نماذج البشرية، نمكذج النفس 
 الشريرة األثيمة، كنمكذج النفس الخيرة الكريمة.

بعد أف طمب منو    كما ذكرت السكرة قصة المائدة، التي كانت معجزة لعيسى 
دىـ كعدـ إيمانيـ إال بعد حصكؿ الحكاريكف ذلؾ، كىي تدلؿ عمى طبيعة بني إسرائيؿ، كمدل تمر 

 .(ْ)المعجزات 

                                                 
 .َُٗٓ/ٔلتفسير، الشيخ عبد الحميد كشؾ، في رحاب ا انظر: (ُ)
 .ُٔ/ٔ( انظر: التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، أ.د. كىبة الزحيمي، ِ)
 .ُٕلصابكني، صمحمد عمي ا( انظر: قبس مف نكر القرآف، ّ)
 .ِٕقبس مف نكر القرآف، لمصابكني، صانظر: ( ْ)
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تكشؼ السكرة عف الكجو البشع لمييكد كالنصارل، بما نسبكه هلل تعالى مما ال يميؽ مف الذرية  ثالثًا:
كالبنيف، كبما نقضكا مف العيكد كالمكاثيؽ، كبما حرفكا مف التكراة كاإلنجيؿ، كتحذر مف اتخاذىـ 

 إلى آخر ما ىنالؾ مف ضبلالت كأباطيؿ. كفركا برسالة محمد أكلياء مف دكف المؤمنيف كبما 

ف اختمفت الشرائع كاألنبياء، كتذكر الناس بنعـ اهلل  رابعًا:  بياف أف ديف اهلل تعالى كاحد، كا 
 عمييـ.

ُشقِل إاِلَّ افَّضََلغُ ]كأمره بالتبميغ العاـ  بياف عمـك بعثة النبي  خامسًا:  {;;}ادلئدة:[ َما َظَذ افرَّ
(ُ). 

بياف أصكؿ صبلح المجتمع اإلسبلمي، مف خبلؿ إصبلح النفكس، كالكفاء بالعقكد  سادسًا:
كالعيكد، كتحريـ االعتداء عمى اآلخريف، كالتعاكف عمى البر كالتقكل، كتحريـ التعاكف عمى اإلثـ 

 يف المسمميف.كالعدكاف، كتحريـ مكاالة الكفار، ككجكب الشيادة بالعدؿ، كالحكـ بالقسط كالمساكاة ب

بياف أحكاـ المطعكمات كالمشركبات، مف حيث الحؿ كالحرمة، كتحريـ العديد مف العادات  سابعًا:
 .(ِ)التي كانت سائدة في المجتمع آنذاؾ، مثؿ الخمر، كالميسر، األنصاب، األزالـ 

أف مف أىـ مقاصد السكرة أنيا تتحدث عف "الكفاء بما ىدل إليو الكتاب ...  والخالصة 
ىي تقرر أصبلن تيدؼ تأصيمو كتحتيمو كىك: أف الحكـ بما أنزؿ اهلل جكىر اإلسبلـ، كأف ما شرعو ك 

اهلل لمناس مف حبلؿ أك حراـ، ىك المنيج الحؽ الذم ينبغي لممؤمف أف يمتزمو كيتمسؾ بو، فإف 
 .(ّ)تركو كحاد عنو فميس مف اإليماف في شيء" 

 مقاصدىا الخمسة وىي:تقرير أىداف الشريعة اإلسالمية و  ثامنًا:

كيعد أكبر الكميات الخمسة كأرقاىا، كمعناىا تثبيت أركاف الديف كأحكامو في  حفظ الدين: -ُ
الكجكد اإلنساني كالحياة الككنية، ككذلؾ العمؿ عمى إبعاد ما يخالؼ ديف اهلل تعالى كيعارضو، 

ـَ ]تعالى:  كالبدع، كنشر الكفر، كاإللحاد، كالتياكف في أداء كاجبات التكميؼ، قاؿ ا افَِّذي َ َيا َأُّيُّ

ُف َأِذفٍَّة َظَذ ادُ  َٕ ْؿ َوُُيِّضُّق ُٓ ْقٍم ُُيِّضُّ ََ ِِْٖت اهللُ بِ يِِْف َؾَِضْقَف َي
ـْ دِ ْؿ َظ ُُ ـْ َيْرَتدَّ ِمْْ ـَ َآَمُْقا َم اؾِِري َُ ٍة َظَذ اف ِمَِْغ َأِظزَّ ْٗ

ـْ َيَناُء َواهللُ َواِشٌع َظِِٔؿٌ َُيَاِهُدوَن يِف َشّضِِٔؾ اهللِ َواَل ََيَاُؾقَن َفْقَمَة اَل  تِِٔف َم ْٗ ٍؿ َذفَِؽ َؾْوُؾ اهللِ ُي
[ ئِ

 {76}ادلئدة:
(ْ). 

                                                 
 .ِٔ/ٔانظر: التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، أ.د. كىبة الزحيمي،  (ُ)
 .ِٔ/ٔانظر المرجع السابؽ،  (ِ)
 .َُٔ/ِ لمبقاعي، د النظر،اعصانظر: م (ّ)
 .ُٖتار الخادمي، ص( انظر: عمـ المقاصد الشرعية، د. نكر الديف بف مخْ)
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ىك الكمية المقاصدية الشرعية الثانية، كمعناىا مراعاة حؽ النفس في الحياة  حفظ النفس: -ِ
ْمَْا َبِْل َآَدمَ ]كالسبلمة كالكرامة كالعزة، قاؿ تعالى:  رَّ ـَ ْد  ََ َِضاَن ]،  {94}اإلْساء:[ َوَف ْٕ َْا اِْل َْ َِ ْد َخ ََ َف

ِقيؿٍ  َْ ـِ َت ، كمف أجؿ حفظ النفس شرعت أحكاـ كثيرة منيا، منع القتؿ كتشريع  {6}التِّني:[ يِف َأْحَِض
القصاص، كمنع التشكيو كالتمثيؿ كمعاقبة المحاربيف، كقطاع الطرؽ، كالمستخفيف مف حرمة 

ـْ ]س مف أكؿ كشرب كعبلج، قاؿ تعالى: النفس البشرية، كما أمر بتناكؿ ما تقكـ بو النف ِم

 َٖ َُ ٍس َأْو َؾَِضاٍد يِف األَْرِض َؾ ٍْ َٕ ْرِ  ٌَ ًِضا بِ ٍْ َٕ ـْ َؿتََؾ  ُف َم َّٕ ائَِٔؾ َأ َتّْضَْا َظَذ َبِْل إَِْسَ ـَ ا َأْجِؾ َذفَِؽ  ًً َِل َؿَتَؾ افَّْاَس ََجِٔ َّٕ

ا َوفَ  ًً َِل َأْحَٔا افَّْاَس ََجِٔ َّٕ َٖ َُ َٔاَها َؾ ـْ َأْح َد َذفَِؽ يِف َوَم ًْ ْؿ َب ُٓ ثًِرا ِمْْ ـَ َِّْٔاِت ُثؿَّ إِنَّ  َْا بِافَّض ُِ ْؿ ُرُش ْد َجاَءَْتُ ََ

ُؾقنَ   {54}ادلئدة:[ األَْرِض َدَُْسِ
(ُ). 

ىك الكمية المقاصدية الشرعية الثالثة التي أقرىا اإلسبلـ كأثبتيا في كثير مف  حفظ العقل: -ّ
     كجعمو شرطان في التكميؼ فيمان كتنزيبلن،  المكاضع كالمكاطف، مف ذلؾ اىتمامو بالعقؿ

      كمناطان في التعامؿ مع أحكاؿ النفس كالككف، اكتشافان ألسرارىا كاستنباطان لقكانينيا 
اإلنساف بالتفكير كالتدبير كالتأمؿ، كما أف اإلسبلـ  كاالستفادة مف خيراتيا، كقد أمر اهلل 

عيقو كيعطمو، كذلؾ كمنع المسكرات كالمخدرات حفظ العقؿ، كاىتـ بو مف خبلؿ منع ما ي
ـَ َآَمُْقا ]كالمفترات، ككؿ ما يغيب العقؿ عف دكره في التفكير كالتدبير، قاؿ تعالى:  َا افَِّذي َيا َأُّيُّ

 َِّ ًَ َْٔىاِن َؾاْجَتُِّْضقُه َف ِؾ افنَّ َّ ـْ َظ َْٕهاُب َواألَْزاَلُم ِرْجٌس ِم َِْٔسُ َواألَ ُر َواَد ّْ َِل اخَل َّٕ ُِِحقنَ إِ ٍْ ْؿ ُت ُُ ]

 {4;}ادلئدة:
(ِ). 

معناه القياـ بالتناسؿ المشركع عف طريؽ العبلقة الزكجية الشرعية كليس بالتناسؿ  حفظ النسل: -ْ
الفكضكم كما ىك عند الحيكانات، أك بعض المجتمعات اإلباحية المادية، التي ال تعمـ منيا   

العرض كمعناه: صيانة الكرامة كالعفة ال أصكؿ كال فركع كال آباء كال أبناء، ككذلؾ حفظ 
كالشرؼ، كالمعاني الثبلثة المذككرة )النسؿ كالنسب كالعرض( تعد المقصد الشرعي الكمي الرابع 

 .(ّ)الذم أقره اإلسبلـ 
ثراؤه، كصيانتو مف التمؼ كالضياع كالنقصاف، كالماؿ كما يقاؿ:  حفظ المال معناه: -ٓ إنماؤه كا 

ان شرعيان كميان كقطعيان لداللة النصكص كاألحكاـ عميو، كمف تمؾ قكاـ األعماؿ، لذلؾ عد مقصد
 األحكاـ:

                                                 
 .ِٖ، صتار الخادميبف مخ( انظر: عمـ المقاصد الشرعية، د. نكر الديف ُ)
 .ّٖ( انظر: عمـ مقاصد الشريعة، نكر الديف الخادمي، صِ)
 .ْٖ( المرجع السابؽ، صّ)
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    معاقبة آكمي أمكاؿ الناس بالباطؿ بالحدكد كالتعزيزات، كمعاقبة السارؽ بقطع يده،  .أ 
كالمحارب أك قاطع الطريؽ بإحدل العقكبات المنصكص عمييا بحد الحرابة في سكرة المائدة 

َِل َجَزاُء افَّذِ ] َّٕ ىََّع َأْيدِ إِ ََ ُّضقا َأْو ُت َِّ ُِقا َأْو ُيَه تَّ ََ ْقَن يِف األَْرِض َؾَِضاًدا َأْن ُي ًَ ـَ ُُيَاِرُبقَن اهللَ َوَرُشقَفُف َوَيِْض ُّيِْؿ ي

ْؿ يِف اآلَِخَرِة َظَذاٌب  َٔا َوَُلُ ْٕ ْؿ ِخْزٌي يِف افدُّ ـَ األَْرِض َذفَِؽ َُلُ ْقا ِم ٍَ ـْ ِخََلٍف َأْو ُيْْ ْؿ ِم ُٓ ُِ [ َظئِؿٌ َوَأْرُج

 . {55}ادلئدة:
 تحريـ السرقة، كالغصب كالغش، كالرشكة كالربا ككؿ كجكه أكؿ ماؿ الغير بالباطؿ. .ب 
منع اكتناز األمكاؿ كتكديسيا، كي ال يسيـ في تعطيؿ تركيجيا كاالنتفاع بيا كاالستفادة      .ج 

 .(ُ)منيا 
 مناسبة السورة لما قبميا وما بعدىا:

 سورة ومحورىا:أواًل: المناسبة بين اسم ال
 فطمبيا عيسى  قصة المائدة كردت في آخر السكرة، حيث طمبيا حكاريك عيسى 

ليا شركطان، كالسكرة مف محكرىا، محاربة عقيدة التثميث،  آية كعيدان، كاشترط اهلل  مف اهلل 
 التي يعتقده النصارل فارتبط االسـ بالمحكر.

 ة( ومضمون ما قبميا:ثانيًا: المناسبة بين مضمون السورة )المائد
يكجد تناسب كتشابو بيف سكرة المائدة كما قبميا )سكرة النساء( كيأتي ىذا التناسب كالتشابو       

 عمى كجكه:
إف سكرة النساء اشتممت عمى عدة عقكد منيا الصريح كالضمني، كالعقكد الصريحة تتمثؿ في  -ُ

 التالي:
ْؿ َؾَآُتقُهْؿ ]و تعالى: عقكد األنكحة، كعقد الصداؽ، كعقد الحمؼ، في قكل . أ ُُ ُٕ َدْت َأْيَِل ََ ـَ َظ َوافَِّذي

ؿْ  ُٓ ِهّٔضَ  . {55}الـسلء:[ َٕ
ْؿ ِمَٔثاٌق ]عقد المعاىدة كاألماف في قكلو تعالى:  . ب ُٓ َْْٔ ْؿ َوَب ُُ َْْٔ ُِقَن إَِػ َؿْقٍم َب ـَ َيِه [ إاِلَّ افَِّذي

ُُ ]، كقكلو أيضان:  {4;}الـسلء: َْْٔ ـْ َؿْقٍم َب اَن ِم ـَ ْؿ ِمَٔثاٌق َؾِدَيةٌ َوإِْن  ُٓ َْْٔ  {4;}الـسلء:[ ْؿ َوَب
(ِ). 

 أما الضمني يتمثل في التالي:
كىك تمميؾ مضاؼ إلى ما بعد المكت بطريؽ التبرع، سكاء كاف ذلؾ في  عقد الوصية: .أ 

ـٍ ]األعياف أك في المنافع  ا َأْو َدْي ٍَّٔة ُيقََّص ُِبَ ِد َوِص ًْ ـْ َب  .(ّ)  {34}الـسلء:[ ِم

                                                 
 .ٖٓعمـ مقاصد الشريعة، نكر الديف الخادمي، صانظر: ( ُ)
 .ٓٗ( انظر: أسرار ترتيب القرآف، لمسيكطي، صِ)
 .ُِِ/ّْالككيتية،  المكسكعة الفقييةانظر: ( ّ)
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اِت إَِػ ]، (ُ)لماؿ المكضكع عند أجنبي ليحفظو ىي ا الوديعة: .ب  َٕ وا األََما دُّ َٗ ْؿ َأْن ُت ـُ ُْٖمُر إِنَّ اهللَ َي

ا َٓ
 . {:7}الـسلء:[ َأْهِِ

 : (ِ)كشرعان تفكيض شخص ما لو فعمو عما يقبؿ النيابة إلى غيره ليفعمو في حياتو الوكالة: .ج 
ـْ أَ ] ًِل ِم َُ ـْ َأْهِِِف َوَح ًِل ِم َُ ُثقا َح ًَ اَن َظًِِِٔل َخّضًِراَؾاْب ـَ َِل إِنَّ اهللَ  ُٓ َْْٔ ِؼ اهللُ َب ا إِْن ُيِريَدا إِْصََلًحا ُيَقؾِّ َٓ

[ ْهِِ

 . {57}الـسلء:
بعد أف ذكر ىذه العقكد في ىذه السكرة ناسب أف تفتتح سكرة )المائدة( باألمر بالكفاء بالعقكد،  -ُ

ـَ َآَمُْقا َأْوُؾقا بِ ]قاؿ تعالى:  َا افَِّذي َُقدِ َيا َأُّيُّ ًُ  . {3}ادلئدة:[ اف
 افتتحت سكرة النساء بصفة القدرة، كختمت سكرة المائدة بتمؾ الصفة. -ِ
 افتتحت سكرة النساء ببدء الخمؽ، كختمت المائدة بالبعث، كجزاء الصادقيف. -ّ
َْٔؽ افُِتَاَب بِاحَلؼِّ ]تحدثت سكرة النساء عف الحكـ بيف الناس، في قكلو تعالى:  -ْ َزْفَْا إَِف ْٕ ا َأ َّٕ  إِ

َؿ َبْغَ افَّْاسِ  ُُ َزَل اهللُ ]، ككذلؾ ذكر الحكـ في سكرة المائدة  {347}الـسلء:[ فَِتْح ْٕ ْؿ بَِِل َأ ُُ ـْ ََلْ َُيْ َوَم

ُٖوَفئَِؽ ُهُؿ افيَّادُِقنَ   {67}ادلئدة:[ َؾ
(ّ). 

ـَ َآَمُْقا اَل ]إف سكرة النساء ميدت لتحريـ الخمر، في قكلو تعالى:  -ٓ َا افَِّذي تُْؿ  َيا َأُّيُّ ْٕ ََلَة َوَأ َرُبقا افهَّ َْ َت

قفُقَن  َُ قا َما َت ُّ َِ ًْ اَرى َحتَّك َت َُ ، بينما حرمت تحريمان قطعيان في سكرة المائدة  {65}الـسلء:[ ...ُش
ـْ ]في قكلو تعالى:  َْٕهاُب َواألَْزاَلُم ِرْجٌس ِم َِْٔسُ َواألَ ُر َواَد ّْ َِل اخَل َّٕ ـَ َآَمُْقا إِ ا افَِّذي َ َْٔىاِن َيا َأُّيُّ ِؾ افنَّ َّ َظ

ُِِحقنَ  ٍْ ْؿ ُت ُُ َِّ ًَ  {4;}ادلئدة:[ َؾاْجَتُِّْضقُه َف
(ْ). 

ِرِهْؿ بَِآَياِت ]ذكرت سكرة النساء أحكاؿ أىؿ الكتاب كنقضيـ لممكاثيؽ،  -ٔ ٍْ ـُ ْؿ َو ُٓ ْؿ ِمَٔثاَؿ ِٓ ِو َْ َٕ َؾّضَِِل 

ُِقُبَْا ْؿ ُؿ ْرِ َحؼٍّ َوَؿْقُِلِ ٌَ َٔاَء بِ ّضِ ْٕ ُؿ األَ ِٓ
ِمُْقَن إاِلَّ َؿًَِِٔل  اهللِ َوَؿْتِِ ْٗ ِرِهْؿ َؾََل ُي ٍْ ُُ ا بِ َٓ ْٔ َِ ٌِْػ َبْؾ َضَّضَع اهللُ َظ [ ُؽ

ْؿ َؿاِشًَٔة ]، كقد ذكر ذلػػؾ فػي سكرة المائدة  {377}الـسلء: ُِقَُبُ َْا ُؿ ِْ ًَ َّْاُهْؿ َوَج ًَ ْؿ َف ُٓ ْؿ ِمَٔثاَؿ ِٓ ِو َْ َٕ َؾّضَِِل 

َُِٕضق ِف َو ًِ ـْ َمَقاِض َِِؿ َظ َُ ُؾقَن اف ُروا بِفِ ُُيَرِّ ِـّ َّا ُذ  {35}ادلئدة:[ ا َحيًّا ِِم
(ٓ). 

                                                 
ىػ(، ٕٔٔ)ت:  ،ُٓٗ/ُي الديف يحيى بف شرؼ النككم، الطالبيف كعمدة المتقيف، أبك زكريا مح منياجانظر: (ُ)

 .ـََِٓ-ىػُِْٓ، ُالمحقؽ: عكض قاسـ أحمد عكض، دار الفكر، ط
عمى  ، ُِٕ/ِمحمد الخطيب الشريني، شمس الديف مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج، انظر: ( ِ)

 .شرؼ النككم لئلماـ أبي زكريا يحيى بف متف منياج الطالبيف،
 .ٕٕ/ُ ، لمسيكطي،( انظر: أسرار ترتيب القرآفّ)
 .ُٔ/ٔ( انظر: التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، أ.د. كىبة الزحيمي، ْ)
 .ُْ/ٔ( تفسير المراغي، ٓ)
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ِّّٔضًا ]قد ذكر في سكرة النساء مشركعية التيمـ عند فقداف الماء،  -ٕ ًٔدا َض
ًِ قا َص ُّ َّّ َٔ ْؿ ََتُِدوا َماًء َؾَت َِ َؾ

قًرا ٍُ ا َؽ قًّ ٍُ اَن َظ ـَ ْؿ إِنَّ اهللَ  ُُ ْؿ َوَأْيِدي ُُ المكضكع ذكر في  ، كبنفس {65}الـسلء:[ َؾاْمَِضُحقا بُِقُجقِه
ْؿ ِمْْفُ ]سكرة المائدة قكلو تعالى:  ُُ ْؿ َوَأْيِدي ُُ ًِّّٔضا َؾاْمَِضُحقا بُِقُجقِه ًٔدا َض

ًِ قا َص ُّ َّّ َٔ ْؿ ََتُِدوا َماًء َؾَت َِ [ َؾ

 {8}ادلئدة:
(ُ). 

 ثالثًا: مناسبة خاتمة سورة المائدة لفاتحة النساء:
ِْ ]ختمت سكرة المائدة بقكلو تعالى:        ٍء هللِ ُم ؾِّ َشْ ـُ َـّ َوُهَق َظَذ  ِٓ َِلَواِت َواألَْرِض َوَما ؾِٔ ُؽ افِضَّ

ـْ ]، كافتتحت سكرة النساء بقكلو تعالى:  {344}ادلئدة:[ َؿِديرٌ  ْؿ ِم ُُ ََ َِ ُؿ افَِّذي َخ ُُ قا َربَّ َُ ا افَّْاُس اتَّ َ َيا َأُّيُّ

َِل رِ  ُٓ ا َوَبثَّ ِمْْ َٓ ا َزْوَج َٓ َؼ ِمْْ َِ ٍس َواِحَدٍة َوَخ ٍْ قا اهللَ افَِّذي َتَِضاَءُفقَن بِِف َواألَْرَحاَم إِنَّ اهللَ َٕ َُ ثًِرا َوَِِٕضاًء َواتَّ ـَ َجااًل 

ْؿ َرؿًِّٔضا ُُ ْٔ َِ اَن َظ  .، كفي كبل اآليتيف حديث عف القدرة هلل  {3}الـسلء:[ ـَ
ُع َؿاَل اهللُ َهَذا ]كقد اختتمت سكرة المائدة بالمنتيى مف البعث كالجزاء بقكلو تعالى:  ٍَ َيْقُم َيْْ

ْؿ  ُٓ اِدؿَِغ ِصْدُؿ َا ]، كافتتحت سكرة النساء ببدء الخمؽ كذلؾ بقكلو تعالى:  {;33}ادلئدة:[ ...افهَّ َيا َأُّيُّ

ـَ  َِل ِرَجااًل  ُٓ ا َوَبثَّ ِمْْ َٓ ا َزْوَج َٓ َؼ ِمْْ َِ ٍس َواِحَدٍة َوَخ ٍْ َٕ ـْ  ْؿ ِم ُُ ََ َِ ُؿ افَِّذي َخ ُُ قا َربَّ َُ قا  ثًِراافَّْاُس اتَّ َُ َوَِِٕضاًء َواتَّ

ْؿ َرؿًِّٔضا ُُ ْٔ َِ اَن َظ ـَ  {3}الـسلء:[ اهللَ افَِّذي َتَِضاَءُفقَن بِِف َواألَْرَحاَم إِنَّ اهللَ 
(ِ). 

إف سكرة النساء اشتممت عمى عدة عقكد صريحان كضمنان، فالصريح: عقكد األنكحة كالصداؽ  -ُ
عة كالككالة كاإلجارة )سكرة المائدة كالحمؼ كالمعاىدة كاألماف، كالضمني: عقكد الكصية كالكدي

 تحدثت عف الكفاء بالعقكد(.
كأف سكرة النساء ميدت لتحريـ الخمر، كسكرة المائدة حرمتيا البتة فكانت متممة لشيء مما  -ِ

 قبميا.
أف معظـ سكرة المائدة في محاجة الييكد كالنصارل، مع ذكر شيء مف المنافقيف كالمشركيف،  -ّ

 .(ّ)نساء كأطيؿ فيو في آخرىا كقد تكرر ذلؾ في سكرة ال
 رابعًا: المناسبة بين خاتمة سورة المائدة مع افتتاحية ما بعدىا )سورة األنعام(:

ٍء ]في ختاـ سكرة المائدة:  لما قاؿ  ـُؾِّ َشْ َـّ َوُهَق َظَذ  ِٓ َِلَواِت َواألَْرِض َوَما ؾِٔ ُِْؽ افِضَّ هللِ ُم

كتقرير تفرده تعالى بيذا الممؾ ألنو تعالى خالؽ السمكات ، ناسب ذلؾ بياف  {344}ادلئدة:[ َؿِديرٌ 
                                                 

 .ٔٗ/ٔير المنار، محمد رشيد رضا، ( انظر: تفسُ)
 بتصرؼ. ِٖ-ُٖتناسب السكر، لمسيكطي، ص الدرر في سؽتناانظر: ( ِ)
 .ََُٔ/ِفي رحاب التفسير، عبد الحميد كشؾ، انظر:  (ّ)
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َِلِت َوافُّْقَر ُثؿَّ ]:  كاألرض كما فييف، فقاؿ  ُِ َؾ افيُّ ًَ َِلَواِت َواألَْرَض َوَج ََِؼ افِضَّ ُد هللِ افَِّذي َخ ّْ احَل

ِدُفقنَ  ًْ ِْؿ َي ُروا بَِرُبِّ ٍَ ـَ ـَ   . {3}األكعلم:[ افَِّذي
َِلَواِت َواألَْرِض ]: "... لما ذكر في آخر المائدة -رحمو اهلل –قاؿ السيكطي  ُِْؽ افِضَّ هللِ ُم

ٍء َؿِديرٌ  ؾِّ َشْ ـُ َـّ َوُهَق َظَذ  ِٓ ، عمى سبيؿ اإلجماؿ... !! افتتح جؿ شأنو ىذه  {344}ادلئدة:[ َوَما ؾِٔ
ؿ بذكر خمؽ السمكات كاألرض، كضـ إليو تعالى: أنو جع السكرة بشرح ذلؾ كتفصيمو، إذ بدأ 

َـّ َوُهَق َظَذ ]الظممات كالنكر، كىك بعض ما تضمنو قكلو تعالى:  ِٓ َِلَواِت َواألَْرِض َوَما ؾِٔ ُِْؽ افِضَّ هللِ ُم

ٍء َؿِديرٌ  ؾِّ َشْ ثـ ذكر تعالى أنو خمؽ اإلنساف، كقضى لو أجبلن، كجعؿ لو أجبلن آخر  ,{344}ادلئدة:[ ـُ
 .(ُ) "فلمبعث، كأنو تعالى منشئ القركف، قرنان بعد قر 

كذلؾ بيف السكرتيف ارتباطان مف ناحية أصكؿ الديف، كاتفاقان في نكاحو تشريعية مف تحميؿ أك 
بشمكؿ الممؾ كالقدرة، كىذا يمتقي مع قكؿ عيسى  تحريـ، فنجد سكرة األنعاـ تستيؿ بتمجيد اهلل 

  في آخر سكرة المائدة، كفيو إثبات صفات الكماؿ لو. 
عاة الترتيب الزمني بيف السكرتيف، حيث سكرة المائدة مف أكاخر ما ككذلؾ المناسبة في مرا

نزؿ في المدينة، كسكرة األنعاـ مما نزؿ في مكة، كمع ىذا فيناؾ ارتباط بينيما كىذا مف إعجاز 
 .(ِ)ترتيب القرآف 

ذلؾ لما ختمت سكرة المائدة بفصؿ القضاء بيف العباد، كجزاء الصادقيف، قاؿ تعالى:  
[ ًَ ِزيُز احَلُِٔؿُ إِْن ُت ًَ َْٕت اف ََّٕؽ َأ ْؿ َؾِ٘ ْر َُلُ ٍِ ٌْ ُْؿ ِظَّضاُدَك َوإِْن َت ْؿ َؾَِّ٘نَّ ُْبُ ْؿ *  ذِّ ُٓ اِدؿَِغ ِصْدُؿ ُع افهَّ ٍَ َؿاَل اهللُ َهَذا َيْقُم َيْْ

ْؿ َورَ  ُٓ ا َأَبًدا َرِِضَ اهللُ َظْْ َٓ ـَ ؾِٔ ا األََّْنَاُر َخافِِدي َٓ
تِ ـْ ََتْ ِري ِم ْؿ َجَّْاٌت ََتْ ًَئِؿُ َُلُ ْقُز اف ٍَ [ ُضقا َظُْْف َذفَِؽ اف

، ناسب ذلؾ حمده تعالى عمى نعمة القضاء بيف خمقو كعمى نعمة إثابة  {;33-:33}ادلئدة:
ُد هللِ َربِّ ]الصادقيف، فاستفتح سكرة األنعاـ بالحمد ... كما قاؿ تعالى:  ّْ ْؿ بِاحَلؼِّ َوؿَِٔؾ احَل ُٓ َْْٔ َوُؿِِضَ َب

اَدِغَ  ًَ  {97مر:}الزُّ [ اف
(ّ). 

: "كاف ختاـ السكرة السابقة: إثبات سمطاف اهلل تعالى -رحمو اهلل –كقاؿ الشيخ أبك زىرة 
الكامؿ كقدرتو الشاممة، كأنو ال يعجزه شيء في األرض، كال في السماء، كفي مستيؿ سكرة األنعاـ 

 .(ْ)" السبب في كماؿ سمطانو، كالمظير األعظـ، لكماؿ قدرتو  يبيف 
                                                 

 بتصرؼ. ْٖ-ْٕالدرر في تناسب السكر، لمسيكطي، ص ؽ( انظر: تناسُ)
 .ّٕٗ-ّٔٗالقاسمي، ص ه، لمحمد( انظر: اإلعجاز البياني في ترتيب آيات القرآف الكريـ كسكر ِ)
 .ْٗناسب السكر، لمسيكطي، صفي تك( تناسؽ الدرر ّ)
 .ِِْٗ/ٓ،  -مو اهللرح –( زىرة التفاسير، الشيخ محمد أبي زىرة ْ)
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 المناسبة بين مضمون سورة المائدة مع ما بعدىا: خامسًا:
كمف أكجو الصبلت بيف سكرتي المائدة كاألنعاـ، التشابو في المضمكف، حيث الرد عمى 
كثير مف االنحرافات العىقىًدية، التي ضؿ بيا الكافركف، كدحض شبياتيـ، كتفنيد مزاعميـ، ففي 

مع بياف ضبلالت المشركيف، كفي سكرة األنعاـ  سكرة المائدة يأتي الحديث مكجيان إلى أىؿ الكتاب
 تبيف السكرة ما عميو أىؿ الشرؾ مف أباطيؿ كأكىاـ، مع بعض اإلشارات إلى ضبلالت أىؿ الكتاب.
مف ىنا نممس التنكع في العرض كالتناسب كالتكامؿ بيف سكر القرآف، فمع تفرد كؿ سكرة 

لتناسؽ بيف جميع السكر، فالمائدة فييا حجاج بأسمكبيا كمحكرىا كىدفيا إال أننا نجد التناسب كا
كنبكتو لمقرآف، كدعكتو، كاألنعاـ  ألىؿ الكتاب، كردُّ عمى اقتراحيـ اآليات، كتقرير لرسالة محمد 

، فييا حجاج لممشركيف، ردُّ عمييـ في اقتراحيـ اآليات، كتقرير لعقيدة التكحيد، كلدعكة محمد 
 .(ُ)احد، كالمغزل كاليدؼ كاحد أيضان فالغرض كاحد مف السكرتيف، أك كالك 

كذلؾ تعالج السكرتاف قضية التحميؿ كالتحريـ، فتصحح تمؾ المفاىيـ التي سادت بيف 
، فتراىـ يحرمكف ما المشركيف، فدفعتيـ إلى تحكيـ أىكائيـ، كتقديـ مصالحيـ عمى شرع اهلل 

 .(ِ)أحؿ اهلل، كيستحمكف ما حـر اهلل 

إلى استئثاره تعالى بعالـ الغيب، كجاءت سكرة األنعاـ مفصمة  كذلؾ أشارت سكرة المائدة
 .(ّ)كمقررة لذلؾ فضبلن عف إحاطتو تعالى بعالـ الشيادة، بكؿ دقائقو كتفصيبلتو 

                                                 
 بتصرؼ. َِّ/ٕ( تفسير القرآف الحكيـ، محمد عبد المنعـ خفاجي، ُ)
 (.َُْ-ُّٗ(، كسكرة األنعاـ )ٖٖ-ٕٖ( كاآليتاف )َٓ-ْٗ-ْٖ( مف ذلؾ ما جاء في سكرة المائدة )اآليات: ِ)
لقرآف، (، التفسير المكضكعي لسكر إٔ-ٗٓ-َٓ(، كسكرة األنعاـ )َُٗما جاء في سكرة المائدة )( مف ذلؾ ّ)

 .َِْ/ِإشراؼ مصطفى مسمـ، 
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 المبحث الثاني

 (٘-ٔمقاصد وأىداف سورة المائدة من آية )
 :قاطعكيشتمؿ عمى ثبلثة م

داء, والتعاون عمى الخير األول: الوفاء بالعقود, ومنع االعت قطعالم
 وتعظيم شعائر اهلل تعالى.

 الثاني: أنواع المحرمات من األطعمة, وبيان إكمال الدين. قطعالم
 الثالث: أنواع الحالل من األطعمة, وأحكام الصيد والنكاح. المقطع
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األولقطع الم  
 الىظيم شعائر اهلل تعالوفاء بالعقود ومنع االعتداء, والتعاون عمى الخير, وتع

 

ْؿ َؽْرَ ]قاؿ تعالى:  ُُ ْٔ َِ اِم إاِلَّ َما ُيْتَذ َظ ًَ ْٕ ُة األَ َّ ْؿ َُبِٔ ُُ َِّْت فَ قِد ُأِح َُ ًُ ـَ َآَمُْقا َأْوُؾقا بِاف ا افَِّذي َ  َيا َأُّيُّ

ُؿ َما ُيِريُد  ُُ ُتْؿ ُحُرٌم إِنَّ اهللَ َُيْ ْٕ ِْٔد َوَأ عِّ افهَّ
ـَ َآَمُْقا اَل َُتِ  * حُمِ ا افَِّذي َ َر احَلَراَم َواَل َيا َأُّيُّ ْٓ ائَِر اهللِ َواَل افنَّ ًَ ُِّقا َص

تُ  ِْ َِ ا َوإَِذا َح ًٕ ِْؿ َوِرْضَقا ـْ َرُبِّ قَن َؾْوًَل ِم ٌُ َْٔت احَلَراَم َيّْضَت َغ افَّض ََلئَِد َواَل َآمِّ ََ ْؿ َؾاْصَىاُدوا َواَل اَُلْدَي َواَل اف

ـِ  ْؿ َظ ـُ و ْؿ َصََْآُن َؿْقٍم َأْن َصدُّ ُُ ِرَمَّْ ُٕقا َظَذ ََيْ اَو ًَ َقى َواَل َت َْ ُٕقا َظَذ افِزِّ َوافتَّ اَو ًَ تَُدوا َوَت ًْ ادَِْضِجِد احَلَراِم َأْن َت

اِب  ََ ًِ قا اهللَ إِنَّ اهللَ َصِديُد اف َُ ْدَواِن َواتَّ ًُ  . {4-3:}ادلئدة[ اِْلْثِؿ َواف

 أواًل: المناسبة:
كترابطان بيف ىذه اآلية، كبيف  أف ىناؾ مناسبة،" -رحمو اهلل –ذكر الطاىر ابف عاشكر 

ْؿ َؽْرَ ]قكلو تعالى:  ُُ ْٔ َِ اِم إاِلَّ َما ُيتَْذ َظ ًَ ْٕ ُة األَ َّ ْؿ َُبِٔ ُُ َِّْت َف قدِ ُأِح َُ ًُ ـَ َآَمُْقا َأْوُؾقا بِاف ا افَِّذي َ ِْٔد َيا َأُّيُّ عِّ افهَّ
 حُمِ

ُؿ َما ُيِريُد  ُُ ُتْؿ ُحُرٌم إِنَّ اهللَ َُيْ ْٕ اعتراض بيف الجمؿ التي قبمو، كبيف  -رحمو اهلل –قاؿ ، {3:}ادلئدة[ َوَأ
ُتْؿ َؾاْصَىاُدوا]جممة  ِْ َِ ـَ ]، لذلؾ أعيد الخطاب بالنداء بقكلو تعالى: {4: }ادلئدة[ َوإَِذا َح ا افَِّذي َ َيا َأُّيُّ

رمات، ، كتكجيو الخطاب إلى الذيف آمنكا مع أنيـ ال يظف بيـ إحبلؿ المح{3:}ادلئدة[ َآَمُْقا َأْوُؾقا
يدؿ عمى أف المقصكد النيي عف االعتداء عمى الشعائر اإلليية، التي يأتييا المشرككف، عما يأتييا 

 .(ُ)" المسممكف

: "كلما استثنى بعض ما أحؿ اهلل تعالى عمى سبيؿ اإلبياـ شرع -رحمو اهلل -قاؿ البقاعي
غ محمو، بدأ بو لككنو في ذلؾ في بيانو، كلما كاف منو ما نيى عف التعرض لو ال مطمقان، بؿ ما يبم

كالصيد، كقدـ عمى ذلؾ عمكـ النيي عف انتياؾ معالـ الحج المنبو عميو باإلحراـ، أك عف كؿ 
 .(ِ)محرَّـ في كؿ مكاف كزماف ..." 

: "لما بيف جؿ كعبل حرمة إحبلؿ اإلحراـ الذم ىك مف -رحمو اهلل –كقاؿ أبك السعكد 
ضافتيا إلى اهلل شعائر الحج عقب ببياف حرمة إحبلؿ س لتشريفيا كتيكيؿ  ائر الشعائر، كا 

 .(ّ)الخطب في إحبلليا" 

                                                 
 .ُٖ/ٔ( التحرير كالتنكير، ابف عاشكر، ُ)
 ٖ/ٔ( نظـ الدرر، البقاعي، ِ)
 .ّ/ّ لكتاب الكريـ، أبك السعكد،( إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا اّ)
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 أسباب النزول:ثانيًا: 
ائَِر اهللِ]قاؿ تعالى:  ًَ ُِّقا َص

حطيـ ، أخرج ابف جرير الطبرم عف عكرمة قاؿ: "قدـ ال[ اَل َُتِ
فبايعو كأسمـ، فمما  ير لو محمؿ طعامان فباعو، ثـ دخؿ عمى النبي بف ىند البكرم المدينة، في عا

كلى خارجان، نظر إليو، فقاؿ لمف عنده، لقد دخؿ عميَّ بكجو، ككلى بقفا غادر، فمما قدـ اليمامة ارتد 
عف اإلسبلـ، كخرج في عير لو يحمؿ الطعاـ في ذم القعدة يريد مكة، فمما سمع بو أصحاب النبي 

  َا ]في عيره، فأنزؿ اهلل تعالى:  (ُ)تييأ لمخركج إليو نفر مف المياجريف كاألنصار ليقتعكه َيا َأُّيُّ

َغ اف ََلئَِد َواَل َآمِّ ََ َر احَلَراَم َواَل اَُلْدَي َواَل اف ْٓ َر اهللِ َواَل افنَّ
ائِ ًَ ُِّقا َص

ـَ َآَمُْقا اَل َُتِ قَن َؾْوًَل افَِّذي ٌُ َّضَْٔت احَلَراَم َيّْضتَ

ُتْؿ َؾا ِْ َِ ا َوإَِذا َح ًٕ ِْؿ َوِرْضَقا ـْ َرُبِّ َتُدوا ِم ًْ ـِ ادَِْضِجِد احَلَراِم َأْن َت ْؿ َظ ـُ و ْؿ َصََْآُن َؿْقٍم َأْن َصدُّ ُُ ِرَمَّْ ْصَىاُدوا َواَل ََيْ

قا اهللَ إِنَّ اهللَ َصِديُد  َُ ْدَواِن َواتَّ ًُ ُٕقا َظَذ اِْلْثِؿ َواف اَو ًَ َقى َواَل َت َْ ُٕقا َظَذ افِزِّ َوافتَّ اَو ًَ اِب َوَت ََ ًِ ،  {4}ادلئدة:[ اف
 "  .(ِ)فانتيى القـك

ْؿ َصََْآُن َؿْقمٍ ]قكلو تعالى: *  ُُ ِرَمَّْ ، أخرج بف أبي حاتـ عف زيد بف أسمـ قاؿ: "كاف رسكؿ [ َواَل ََيْ
بالحديبية كأصحابو، حيث جبلىـ المشرككف عف البيت، كقد اشتد ذلؾ عمييـ، فمر بيـ  اهلل 

نصد ىؤالء، كما  أصحاب النبي أناس مف المشركيف مف أىؿ المشرؽ يريدكف العمرة، فقاؿ 
ُٕقا ]صدكا أصحابنا، فأنزؿ اهلل  اَو ًَ َتُدوا َوَت ًْ ـِ ادَِْضِجِد احَلَراِم َأْن َت ْؿ َظ ـُ و ْؿ َصََْآُن َؿْقٍم َأْن َصدُّ ُُ ِرَمَّْ َواَل ََيْ

قا اهللَ  َُ ْدَواِن َواتَّ ًُ ُٕقا َظَذ اِْلْثِؿ َواف اَو ًَ َقى َواَل َت َْ اِب َظَذ افِزِّ َوافتَّ ََ ًِ  {4}ادلئدة:[ إِنَّ اهللَ َصِديُد اف
(ّ). 

 ًا: التحميل المغوي: لثثا
د الحبؿ ػػػة كعقػػىك الجمع بيف أطراؼ الشيء، كيستعمؿ ذلؾ في األجساـ الصمب: العقد لغةً 

كعقد البناء، ثـ يستعار ذلؾ لممعاني نحك: عقد البيع، كالعيد كغيرىما، فيقاؿ: عاقدتو، 
ًمعى نحك: عقدتو، كتعاقدنا،  قدِ ]كعقدت يمينو، كالعقدي مصدر استعمؿ اسمان فجي َُ ًُ [ َأْوُؾقا بِاف

{3}ادلئدة:
(ْ). 

  العقود اصطالحًا:
، (ٓ)العيكد، قاؿ ابف عباس، كمجاىد، كقتادة، كالسدم، كقاؿ الزجاج: "العقكد أككد العيكد" 

عباس: كالمراد بالعقكد ىنا  ، قاؿ ابف"داإلجماع عمى أنو يقصد بالعقكد، العيك " كحكى ابف جرير 
                                                 

 (.ٓٔ/ٔأم ليقمعكه كيذلكه، )التفسير المنير، أ.د كىبة الزحيمي، ( ليقتعكه: ُ)
 .ٕٓ/ُ( لباب النقكؿ: السيكطي، ِ)
 .ٕٓ/ُ( المرجع السابؽ، ّ)
 .ٕٕٓ-ٕٔٓ ص ياني، مفردات ألفاظ القرآف، العبلمة الراغب األصفانظر:  (ْ)
 .َٓٓ/ُعمـ التفسير، ابف الجكزم،  زاد المسير فيانظر: ( ٓ)
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قدِ ] َُ ًُ ـَ َآَمُْقا َأْوُؾقا بِاف ا افَِّذي َ ، كما فرض، كما حٌد في القرآف كمو، [ َيا َأُّيُّ ، يعني ما أحؿ اهلل كما حـر
ِد ِمَٔثاؿِِف ]كال تغدركا، كال تنكثكا، ثـ شدد في ذلؾ، فقاؿ تعالى:  ًْ ـْ َب َد اهللِ ِم ْٓ َُُوقَن َظ ـَ َيْْ َوافَِّذي

ارِ وَ  ْؿ ُشقُء افدَّ َُْة َوَُلُ ًْ َِّ ُؿ اف ِِضُدوَن يِف األَْرِض ُأوَفئَِؽ َُلُ ٍْ قَن َما َأَمَر اهللُ بِِف َأْن ُيقَصَؾ َوُي ًُ َى َْ  . {47}الرطد:[ َي
 .(ُ) لقد جاء في زاد المسير في عمـ التفسير، عمى خمسة أقكاؿ":" والمراد بالعيود:

، كىذا قكؿ ابف عباس تي أخذىا كال أنيا عيكد اهلل  أحدىما: عمى عباده فيما أحؿ كحـر
 كمجاىد.
 أنيا عيكد الديف كميا، قالو حسف. الثاني:
 أنيا عيكد الجاىمية، كىي الحمؼ الذم كاف يفيـ، قالو قتادة. الثالث:
، قالو     أنيا العيكد التي أخذىا اهلل تعالى عمى أىؿ الكتاب مف اإليماف بالنبي محمد  الرابع:

 ، كأف الخطاب لمكتابييف.ابف جرير
أنيا عقكد الناس بينيـ مف بيع، كنكاح، أك عقد اإلنساف عمى نفسو مف نذر، أك يميف،  الخاٍمس:

 كىذا قكؿ ابف زيد.
كأكؿ عقد قرره اهلل ىك اإليماف باهلل، ىذا العقد تنبثؽ عنو سائر العقكد، فعقد اإليماف باهلل  

 .(ِ) مقة، كىذا العقد أخذه اهللة المطيؤدم إلى االلتزاـ الشامؿ كالطاع
ا ]كىك يسمـ مقاليد الخبلفة في األرض بشرط فقاؿ لو:  ابتداء مع آدـ  -ُ ًً ا ََجِٔ َٓ َْا اْهّضُِىقا ِمْْ ِْ ُؿ

ُٕقنَ  ْؿ َواَل ُهْؿ َُيَْز ِٓ ْٔ َِ ـْ َتّضَِع ُهَداَي َؾََل َخْقٌف َظ َّ ْؿ ِمِّْل ُهًدى َؾ ُُ ََّْٔ
ْٖتِ ا َي رُ *  َؾِ٘مَّ ٍَ ـَ ـَ              وا َوافَِّذي

ا َخافُِدونَ  َٓ َؽ َأْصَحاُب افَّْاِر ُهْؿ ؾِٔ
ُبقا بَِآَياتَِْا ُأوَفئِ ذَّ ـَ ، فيذه الخبلفة مشركطة باتباع  {;5}البؼرة:[ َو

 ىدم اهلل.
ـْ ]كلقد تكرر ىذا العيد مع ذرية آدـ كىـ في ظيكر آبائيـ فقاؿ:  -ِ ـْ َبِْل َآَدَم ِم َؽ ِم َوإِْذ َأَخَذ َربُّ

قِرهِ  ُٓ َٔ ُط َِ َُقُفقا َيْقَم اف ا َأْن َت َٕ ْد ِٓ ْؿ َؿاُفقا َبَذ َص ُُ ْؿ َأَفِْضُت بَِربِّ ِٓ ِِض ٍُ ْٕ َدُهْؿ َظَذ َأ َٓ ْؿ َوَأْص ُٓ تَ يَّ ـْ ْؿ ُذرِّ َّْا َظ ـُ ا  َّٕ اَمِة إِ

 . {394}األطراف:[ َهَذا َؽاؾِِِغَ 

ْد َأَخَذ اهللُ ِمَٔثا]كلقد أخذ اهلل العيد عمى بني إسرائيؿ فقاؿ:  -ّ ََ ُؿ اْثَْْل َوَف ُٓ ْثَْا ِمْْ ًَ َٔؾ َوَب
ائِ َق َبِْل إَِْسَ

اَة َوَآَمُْْتْؿ بُِرُشِع َوظَ  ـَ ْٔتُُؿ افزَّ ََلَة َوَآَت ُتُؿ افهَّ ّْ ـْ َأَؿ
ْؿ فَئِ ُُ ًَ ّٔضًا َوَؿاَل اهللُ إِِّنِّ َم

َِ َٕ ْرَُتُقُهْؿ َوَأْؿَرْضُتُؿ اهللَ َظَؼَ  زَّ

 ِّٔ ْؿ َش ُُ َرنَّ َظْْ ٍِّ ـَ َد َذفَِؽ َؿْرًضا َحَِضًْا أَلُ ًْ َر َب ٍَ ـَ ـْ  َّ ا األََّْنَاُر َؾ َٓ
تِ ـْ ََتْ ِري ِم ْؿ َجَّْاٍت ََتْ ُُ َّْ َِ ْؿ َوأَلُْدِخ ُُ

َئاتِ

                                                 
 .َٓٓ/ُعمـ التفسير، ابف الجكزم،  اد المسير فيز انظر: : ( ُ)
 .ُْٔ/ٔ، في ظبلؿ القرآف، سيد قطب انظر: (ِ)
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ّضِٔؾِ  ْد َضؾَّ َشَقاَء افِضَّ ََ ْؿ َؾ ُُ ، لقد كاف ىذا الميثاؽ كالعقد بيف نقباء بني إسرائيؿ  { 34}ادلئدة:[ ِمْْ
شرائعو فمـ ينفذكا بنكد العقد بينيـ كبيف اهلل  كبيف ربيـ، كلكنيـ كفركا بو كحرفكا كتبيـ كنسكا

 .(ُ)فاستحقكا بذلؾ ما ناليـ مف اهلل 
ثـ جاء التعاقد بيف أتباع محمد مع ربيـ عمى السمع كالطاعة، في المنشط كالمكره، كتعاقدكا  -ْ

بة عمى اإليماف بو كالعبكدية لو، كتعاقدكا عمى القكامة عمى البشرية بالعدؿ الذم ال يتأثر بالقرا
 أك المصمحة، العدؿ الذم ينبثؽ عف القياـ هلل كحده.

 كبذلؾ يتبيف لنا أف العقكد ثبلثة أضرب: 
 عقد يحدد عبلقة اإلنساف مع نفسو. -
 كعقد يحدد عبلقة اإلنساف بغيره مف البشر. -
 كعقد يحدد عبلقة اإلنساف مع ربو. -

بط حياة اإلنساف، كىذه العقكد ىي أساس كؿ حياة، كقد أطمؽ سيد قطب الضكابط التي تض
يحددىا بدقة ككضكح، كيربطيا كميا باهلل سبحانو، كيكفؿ ليا االحتراـ الكاجب، فبل تنتيؾ، كال 
يستيزأ بيا، كال يككف األمر فييا لؤلىكاء كالشيكات المتقمبة، كاللممصالح العارضة، أك تراىا 

قاؿ: كىذه الضكابط التي  مجمكعة، أك يراىا جيؿ مف الناس فيحطمكف في سبيميا تمؾ الضكابط، ثـ
 .(ِ)أقاميا اهلل كحددىا تسمى بالمصالح 

 بييمة األنعام:* 
كؿ داب أربع قكائـ، كلك في الماء، ككؿ حي ال يميز... كاألبيـ األعجـ، كاستبيـ  البييمة لغة:

 .(ّ)عميو، استعجـ، فمـ يقدر عمى الكبلـ 
 .(ْ)حسف، كقتادة، كغير كاحد اإلبؿ، كالبقر، كالغنـ، قالو: ال وبييمة األنعام ىي:

 قاؿ ابف الجكزم: في بييمة األنعاـ ثبلثة أقكاؿ ىي:
أنيا أجنة األنعاـ التي تكجد ميتة في بطكف أمياتيا إذا ذبحت األميات، قالو ابف عمر،     األول:

 .(ٓ)مف حديث جابر، كىك حديث صحيح  ،«َذَكاُة الَجِنيِن َذَكاُة ُأمٍّوِ » :وفي الحديثكابف عباس، 
                                                 

 .ُْٔ/ٔ، في ظبلؿ القرآف، سيد قطب انظر: (ُ)
 .َْٔ/ٔالمرجع السابؽ،  انظر: (ِ)
 .ِٖ/ْالمعجـ القامكس، الفيركز أبادم، فصؿ الباء، باب الميـ، انظر: ( ّ)
 .ٔ/ِ، كتفسير البغكم، ّ/ِظيـ، ابف كثير، تفسير القرآف العانظر: ( ْ)
كالترمذم، كتاب األطعمة ، َُّ/ّ(، ِِٖٖ( ركاه أبك داكد، كتاب الضحايا، باب ما جاء في ذكاة الجنيف، ح )ٓ)

 .ّٖ/ِانظر: صحيح الترمذم،  ،ِٕ/ْ(، ُْٕٔباب ذكاة الجنيف، ح ) عف رسكؿ اهلل 
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 أنيا اإلبؿ، كالبقر، كالغنـ، قالو الحسف، كقتادة، كالسدم. الثاني:

 .(ُ)أنيا كحش األنعاـ، كالظباء، كبقر الكحش  الثالث:

قاؿ ابف عطية: "كىذا قكؿ حسف، كذلؾ أف األنعاـ ىي الثمانية األزكاج، كما انضاؼ إلييا 
مفترس كاألسد، ككؿ ذم ناب خارجة مف سائر الحيكانات يقاؿ ليا: أنعاـ مجمكعة معيا، ككأف ال

عف حد األنعاـ، فبييمة األنعاـ ىي: الراعي مف ذكات األربع... كعمى القكؿ بتخصيص بييمة 
األنعاـ كاإلبؿ، كالبقر، كالغنـ، تككف اإلضافة بيانية، كيمحؽ بيا ما يحؿ مما ىك خارج عنيا 

ًما َظَذ ]بالقياس، بؿ النصكص التي في الكتاب كالسنة، كقكلو تعالى:  ُؿْؾ اَل َأِجُد يِف َما ُأوِحَل إََِلَّ حُمَرَّ

َْٔتةً  قَن َم ُُ ُف إاِلَّ َأْن َي ُّ ًَ  . {367}األكعلم: "[َضاِظٍؿ َيْى

ُكلُّ ِذي َناٍب ِمَن »:  "عف كؿ ذم ناب مف السّْباع فأكمو حراـ"، كقكلو  كقد نيى النبي 
بمفيكمو عمى أف ما عداه حبلؿ، ككذا سائر النصكص الخاصة فإنو يدؿ  ،(ِ) «السٍَّباِع َفَأْكُمُو َحرَامٌ 

 .(ّ)كما في كتب السنة المطيرة 
قاؿ ابف العربي: "أما مف قاؿ: إف النعـ ىي اإلبؿ كالبقر، كالغنـ، فقد عممت صحة ذلؾ 
دليبلن، كىك أف النعـ عند بعض أىؿ المغة اسـ خاص لئلبؿ يذكر كيؤنث... كقد قاؿ اهلل تعالى: 

ُِقنَ َواألَ ] ـُ ْٖ ا َت َٓ ا دِْفٌء َوَمَْاؾُِع َوِمْْ َٓ ْؿ ؾِٔ ُُ ا فَ َٓ ََ َِ اَم َخ ًَ ُحقنَ *  ْٕ ا ََجَاٌل ِحَغ ُتِرُُيقَن َوِحَغ َتَْسَ َٓ ْؿ ؾِٔ ُُ *  َوَف

ْؿ  ُُ اَف ََ ُؾ َأْث ِّ ُُ ]، كقاؿ تعالى:  {9-7}الـحل:[ ...َوََتْ َّا َرَزَؿ ُِقا ِِم ـُ اِم َْحُقَفًة َوَؾْرًصا  ًَ ْٕ ـَ األَ ُؿ اهللُ َواَل َوِم

ْؿ َظُدو  ُمّضِغٌ  ُُ ُف َف َّٕ َْٔىاِن إِ قا ُخُىَقاِت افنَّ ًُ َم  * َتتَّّضِ ـِ َحرَّ َرْي ـَ ِز اْثَْْغِ ُؿْؾ َآفذَّ ًْ ـَ اَد ِْٖن اْثَْْغِ َوِم ـَ افوَّ ََٔة َأْزَواٍج ِم
َثَِلِٕ

َثَْٔغِ  ْٕ ِْٔف َأْرَحاُم األُ َِ َِْت َظ َّ ا اْصَت َْٔغِ َأمَّ ثَ ْٕ ْْتُْؿ َصاِدؿِغَ  َأِم األُ ـُ ٍؿ إِْن  ِْ ًِ ّضُِّئقِِّن بِ ِر اْثَْْغِ  * َٕ ََ ـَ افَّض ـَ اِْلبِِؾ اْثَْْغِ َوِم َوِم

َداَء  َٓ ْْتُْؿ ُص ـُ َثَْٔغِ َأْم  ْٕ ِْٔف َأْرَحاُم األُ َِ َِْت َظ َّ ا اْصَت َْٔغِ َأمَّ َث ْٕ َم َأِم األُ ـِ َحرَّ َرْي ـَ َذاُؿْؾ َآفذَّ ُؿ اهللُ ُِبَ ـُ ا ُؿ  إِْذ َوصَّ َِ ـْ َأْط َّ َؾ

ْقَم افيَّادِِغَ  ََ ٍؿ إِنَّ اهللَ اَل َُّيِْدي اف ِْ  ِظ
ْرِ ٌَ ِذًبا فُِِٔوؾَّ افَّْاَس بِ ـَ  اْؾَسَى َظَذ اهللِ 

ـِ َّ ، فيذا   {366-364:}األكعلم[ ِِم
اِم َْحُقَفًة َوَؾْرًصا]مرتبط بقكلو:  ًَ ْٕ ـَ األَ رشان، يعني ، أم: خمؽ جنات، كخمؽ مف األنعاـ حمكلة كف[َوِم

َم َأِم ]كباران كصغاران، ثـ فسرىا بقكلو تعالى:  ـِ َحرَّ َرْي ـَ ِز اْثَْْغِ ُؿْؾ َآفذَّ ًْ ـَ ادَ ِْٖن اْثَْْغِ َوِم ـَ افوَّ ََٔة َأْزَواٍج ِم
َثَِلِٕ

ْْتُ  ـُ ٍؿ إِْن  ِْ ًِ ّضُِّئقِِّن بِ َٕ َثَْٔغِ  ْٕ ِْٔف َأْرَحاُم األُ َِ َِْت َظ َّ ا اْصتَ َْٔغِ َأمَّ َث ْٕ  .(ْ) "[ْؿ َصاِدؿِغَ األُ
                                                 

 ركم ذلؾ عف ابف عباس كأبي صالح. ،َٔٓ/ُلجكزم، عمـ التفسير، ابف ا زاد المسير فيانظر: ( ُ)
( صحيح مسمـ، كتاب الصيد كالذبائح كما يؤكؿ لحمو، باب تحريـ أكؿ كؿ ذم ناب مف السباع، ككؿ ذم ِ)

 .ُّْٓ/ّ، (ُّّٗمخمب مف الطير، ح )
 .ٓ/ِفتح القدير، الشككاني، انظر: ( ّ)
 .ِٗٓ/ِالمعركؼ بابف العربي،  أحكاـ القرآف، ألبي بكر محمد بف عبد اهللانظر:  (ْ)
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قََّنَا ]كقاؿ تعالى:  ٍُّ ُٔقًتا َتِْضتَِخ اِم ُب ًَ ْٕ  األَ
ُِقدِ ـْ ُج ْؿ ِم ُُ َؾ َف ًَ ًْا َوَج َُ ْؿ َش ُُ

ُٔقتِ ـْ ُب ْؿ ِم ُُ َؾ فَ ًَ َواهللُ َج

ا  َٓ
ـْ َأْصَقاؾِ ْؿ َوِم ُُ

ْؿ َوَيْقَم إَِؿاَمتِ ُُ ِ ْ ًْ اإلبؿ،  كىي [َوَأْوَباِرَها]، كىي الغنـ،  {4:}الـحل:[ َيْقَم َط
اِرَها] ًَ  .{4:}الـحل: [َأَثاًثا َوَمَتاًظا إَِػ ِحغٍ ]كىي المعزل،  [َوَأْص

ىذه ثبلثة أدلة تنبئ عف تضمف اسـ النعـ ليذه األجناس الثبلثة: اإلبؿ، كالبقر، كالغنـ، 
 .(ُ)لتأنيس ذلؾ كمو، فأما الكحشية فمـ أعممو إلى اآلف إال اتباعان ألىؿ المغة... 

 جمع شعيرة، مأخكذ مف الشعكر كاإلعبلـ، كالمراد معالـ دينو. غة:الشعائر ل* 
أشعرىا، جعؿ ليا شعيرة، كشعائر الحج مناسكو، كعبلماتو، كالشعيرة كالشعائر كالمشعر    

معظميا، كشعائره: "معالمو التي ندب إلييا، كأمر بالقياـ بيا، ككمما ألزقتو بشيء أشعرتو بو، 
زف فعيمة... كمنو اإلشعار لميدل، كالمشاعر المعالـ، كاحدىا كالشعائر جمع شعيرة، عمى ك 

 .(ِ)مشعر
ليو كلو ىديان كىداية، كىدل، فيك ىاد يجيء لما يأتي: اليدى:*   ىداه الشيء، كا 
ليو عرَّفو لو، كأزاؿ حيرتو فيما يسمؾ تقكؿ: "ىديت الحاج طريؽ  -أ  فيقاؿ ىداه الطريؽ كنحكه، كا 

 يما لمعمـ بو.يأك كم مكة"، كقد يحذؼ أحد المفعكليف،
ليو أرشده إليو، كدلو عميو بمطؼ كيككف ذلؾ في الخير، كىذا  -ب  كيقاؿ: "ىداه الحؽ كنحكه، كا 

 اليدل المنسكب إلى األنبياء كالكتب السماكية، ككذا إلى الكعاظ، كمف جرل مجراىـ".
مو إليو، كىذا لميدل المض -ج   اؼ إلى اهلل كيقاؿ: ىداه إلى اإليماف، دؿ عميو كأدخمو فيو، ككصَّ

ك َظَذ اُُلَدى] َّ ًَ َدْيَْاُهْؿ َؾاْشتََحّضُّقا اف َٓ قُد َؾ ُّ ا َث ؾت:[ َوَأمَّ اِط ]، فاىدكىـ:  {39}فصِّ َؾاْهُدوُهْؿ إَِػ ِِصَ

، إطبلؽ اليداية عمى الداللة عمى الشر، جاء عمى سبيؿ التيكـ،  {45فلت:لَ }الّص [ اَْلِحٔؿِ 
تدل، كصيغة اليداء مغيَّرة مف صيغة االىتداء باإلدغاـ، فأصؿ كنقكؿ ىىدَّل، يىيدّْم، ىىدَّاء: اى

ي إاِلَّ  َييدٍّي:ل، اىتدل، كأصؿ يىيدّْم: ييتدم، ىىدَّ  ـْ اَل َُّيِدِّ ـْ َُّيِْدي إَِػ احَلؼِّ َأَحؼُّ َأْن ُيتَّّضََع َأمَّ َّ ]َأَؾ

 ، كاليىٍدل كاحدة ىىٍدية: كىك يجيء لما يأتي:(ّ) {46َأْن ُُّيَْدى[ }يقٕس:
"ما ييدل كيساؽ إلى البيت الحراـ مف اإلبؿ، كالبقر كالغنـ، لينحر كيذبح ىناؾ  فالَيْدي: -أ 

 كيتصدؽ بمحكمو".

                                                 
 .ِٗٓ/ِأحكاـ القرآف، ألبي بكر محمد بف عبد اهلل المعركؼ بابف العربي، انظر: ( ُ)
 .ٗٓ/ِفصؿ الشيف، باب الراء، الفيركزآبادم القامكس المحيط، انظر: ( ِ)
 .َُٓ/ٓمخطكطة الجمؿ، حسف عز الديف الجمؿ، انظر: ( ّ)
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ما يمـز الناسؾ ذبحو في الحـر مف اإلبؿ كالبقر كالغنـ، ألمر كقع في بعض شئكف  والَيْدي: -ب 
 النسؾ، أك لقتؿ الصيد.

 .(ُ)مد الحبؿ: فىتىموي قىمىد الشيء، يٍقمًده قٍمدىان: لكاه، كق القالئد:* 
كمف ىذا أخذت القبلدة، كىك ما ييفتىؿ، كيجعؿ حكؿ الرقبة، كقد استعممت بمعنى عاـ كىك 
كؿ ما يجعؿ حكؿ العنؽ مف خيط، أك فضة أك ذىب، أك نحكىما مف أنكاع الحمي، كالجمع قبلئد، 

ائَِر اهللِ]كالقبلئد  ًَ ُِّقا َص
ـَ َآَمُْقا اَل َُتِ َا افَِّذي ََلئَِد َيا َأُّيُّ ََ َر احَلَراَم َواَل اَُلْدَي َواَل اف ْٓ ، أم  {4}ادلئدة:[  َواَل افنَّ

البدف ذكات القبلئد، التي تطكؽ أعناقيا بقبلئد مف لحاء شجر، أك نحكه لعمـ أنيا ميداة، فالعطؼ 
 .(ِ)مف قبيؿ عطؼ الخاص عمى العاـ، تشريفان لذكات القبلئد كتنكييان بشأنيا 

ك القبلئد نفسيا، فإف النيي عف إحبلليا يستمـز النيي عف إحبلؿ البدف مف كقيؿ المراد ى
باب أكلى، كالقبلدة في اليدم: ما قيمد بو مف نعؿ، أك عركة ميزادة، أك لحا شجر أك غيره، ككاف 

رىًميُّ ربما قمَّد ركابو بمحا شجر الحـر فيعتصـ بذلؾ كقيؿ إف النيي عف التصرؼ في مف السكء،  الحى
ف كانت ذات قيمة.القبل  .(ّ ئد ذاتيا ببيع أك نحكه، فيجب أال تمس، كأال يتصدؽ بيا كا 

ّضََة ]كقد ذكرت آراء أخرل في تفسير ىذه اآلية الكريمة: كمثؿ ذلؾ يقاؿ في  ًْ َُ َؾ اهللُ اف ًَ َج

ََلئَِد  ََ َر احَلَراَم َواَُلْدَي َواف ْٓ َٔاًما فَِِّْاِس َوافنَّ
َْٔت احَلَراَم ؿِ   {9;دة:}ادلئ[ افَّض

أم كال عامديف، كيقاؿ: أممت، كتقديرىا: ىممت خفيفة، كبعضيـ يقكؿ:  آمين البيت الحرام:* 
 .(ْ)يمَّمت، كقاؿ إني كذاؾ إذا ما ساءني بمد: يمَّمتي صدر بعيرم غيره بمدان 

 .(ٓ)القاصدي، أممت الشيء، قصدتو  اآلمُّ:
، يٍجًرـ جرمان، كال  وال يجرمنكم:*  ـى رى رىمو مف الفعؿ جى يكاد يستعمؿ إال في االكتساب المكركه، كجى

 .(ٔ)الشي: أكسبو إياه، كجرمو عمى كذا: حمؿ عميو، كقكلو: ال يجرمنكـ، أم ال يحممنكـ 
 أم بغضيـ، يقاؿ: شنأتو أشنؤه: إذا أبغضتو... شنآن قوم:* 

 .(ٕ)ال يحممنكـ بغض قـك نازليف بالحـر عمى أف تقتدكا فتستحمكا حرمة الحـر  يقول:

                                                 
 .َُٓ/ٓالديف الجمؿ، مخطكطة الجمؿ، حسف عز انظر:  (ُ)
 .ّٖٖ/ّالمرجع السابؽ، انظر: ( ِ)
 .ّٖٗ/ّحسف عز الديف الجمؿ،  ،مخطكطة الجمؿانظر: (ّ)
 .ُْٔ/ُ، مجاز القرآف، أبك عبيدةانظر: ( ْ)
 .ُٓٓ/ْالبحر المحيط، أبك حياف األندلسي، انظر: ( ٓ)
 .ُّٖ-ُّٕ/ُمخطكطة الجمؿ، حسف عز الديف الجمؿ، انظر: ( ٔ)
 .ُِِ/ُ ،المرجع السابؽ انظر:(ٕ)
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 *:  بر، كضرب كنصر، برأ كمبرة، كصمو كأحسف معاممتو. الِبرُّ

 مف أسماء اهلل الحسنى، كمعناه: العطكؼ عمى عباده بمطفو كباإلحساف إلييـ. الَبّر:

َْا ]كممة جامعة لكؿ صفات الخير، كالبر: الكثير الطاعة كجمعو أبرار،  الِبر: ًْ
ِّ َْا َش َّٕ َْا إِ        َربَّ

َِّٔئاتَِْا َوتَ ُمَْاِدًيا ُيَْ  ْر َظَّْا َش ٍِّ ـَ ُٕقَبَْا َو ْر َفَْا ُذ
ٍِ َْا َؾاْؽ ْؿ َؾَآَمَّْا َربَّ ُُ ي فِْْلِيَِلِن َأْن َآِمُْقا بَِربِّ

َْا َمَع األَْبَرارِ ادِ }آل  َقؾَّ

 {5;3طؿران:
(ُ). 

، كاإلثـ كاآلثاـ: أثـ يأثـ مف باب عمـ إٍثمان، كأثمان، كمأثمان، فعؿ ما نيي عنو فيك آثـ، كأثيـ اإلثم:* 
ـِ اْضُىرَّ َؽْرَ َباٍغ َواَل َظادٍ ]ما نيي عنو، كقد يطمؽ عمى الجزاء المترتب عمى فعؿ ما نيي عنو،  َّ َؾ

ْٔفِ  َِ َُّْؿ َوَفّضِ ]، كقكلو:  {395}البؼرة:[ َؾََل إِْثَؿ َظ َٓ ُة بِاِْلْثِؿ َؾَحِْضُّضُف َج زَّ
ًِ ِؼ اهللَ َأَخَذْتُف اف ادُ َوإَِذا ؿَِٔؾ َفُف اتَّ َٓ

[ ْئَس ادِ

 .(ِ)، أم: حممتو عزتو عمى فعؿ ما يؤثمو  {448}البؼرة:

 بمعنى االتقاء، كىك اتخاذ الكقاية. التقوى في المغة:* 

في الطاعة يراد بيا اإلخبلص، كفي المعصية: يراد بيا الترؾ كالحذر كقيؿ أف يتقي العبد  التقوى:
، كقيؿ كقيؿ: مجافية كؿ ما يبعدؾ عف اهلل  ما سكل اهلل تعالى، كقيؿ محافظة آداب الشريعة،

النفس، كمباينة النيي، كقيؿ: أال ترل في نفسؾ شيئان سكل اهلل تعالى، كقيؿ: أال ترل  ترؾ حظكظ
نفسؾ خيران مف أحد كقيؿ: ترؾ ما دكف اهلل، كالمتبع عندىـ ىك الذم اتقى مبايعة اليكل، كقيؿ: 

 .(ّ)قكالن كفعبلن  االقتداء بالنبي 

يؿ ىذه التقكل: تجنب القبيح خكفان مف اهلل تعالى، كأصميا الكقاية، كعند أىؿ الحقيقة ق
التحرز بطاعة اهلل تعالى، عف عقكبتو، كىك صيانة النفس عما تستحؽ بو العقكبة، كقيؿ التحرز 
مف المخاكؼ كالتشعر لمكظائؼ، كقيؿ حفظ الحكاس، كعد األنفاس، كقيؿ: تنزيو الكقت عف 

 .(ْ)قت مكجبات الم

   رابعًا: البالغة: 
ائَِر اهللِ ] ًَ العباد بيا مف  ، استعارة الشعيرة، كىي العبلمة لممتعبدات التي تعبد اهلل استعارة [َص

 الحبلؿ كالحراـ.
                                                 

 .ُّٕ/ُ،، حسف عز الديف الجمؿمخطكطة الجمؿ انظر:( ُ)
 .ٔٓ/ُ، المرجع السابؽ( ِ)
 .َُٔ/ُالتكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ، زيف الديف بف زيد العابديف، انظر: ( ّ)
 .ٓٔ/ُالتعريفات، الجرجاني، انظر: ( ْ)
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ََلئَِد ] ََ  أم ذكات القبلئد، كىي عطؼ خاص عمى عاـ. [َواَل اف
[ ُٕ اَو ًَ ََْقى َواَل َت ُٕقا َظَذ افِزِّ َوافتَّ اَو ًَ ْدَوانِ َوَت ًُ فيو ما يسمى بالمقابمة في عمـ  [قا َظَذ اِْلْثِؿ َواف

 .(ُ)البديع
 القراءات التي ليا عالقة بالتفسير في السورة: :خامساً 

ََلئِ ]قكلو تعالى:  ََ َر احَلَراَم َواَل اَُلْدَي َواَل اف ْٓ ائَِر اهللِ َواَل افنَّ ًَ ُِّقا َص
ـَ َآَمُْقا اَل َُتِ ا افَِّذي َ َد َواَل َيا َأُّيُّ

ِرَمَّْ  ُتْؿ َؾاْصَىاُدوا َواَل ََيْ ِْ َِ ا َوإَِذا َح ًٕ ِْؿ َوِرْضَقا ـْ َرُبِّ قَن َؾْوًَل ِم ٌُ َْٔت احَلَراَم َيّْضتَ َغ افَّض ْؿ َصََْآُن َؿْقٍم َأْن َآمِّ ُُ

ََْقى وَ  ُٕقا َظَذ افِزِّ َوافتَّ اَو ًَ َتُدوا َوَت ًْ  اَدِْضِجِد احَلَراِم َأْن َت
ـِ ْؿ َظ ـُ و قا اهللَ َصدُّ َُ ْدَواِن َواتَّ ًُ ُٕقا َظَذ اِْلْثِؿ َواف اَو ًَ اَل َت

اِب  ََ ًِ  .{4}ادلئدة: [إِنَّ اهللَ َصِديُد اف
 القراءات:

 : ]َصََْآُن[أواًل: قولو تعالى: 
، كقرأىا الباقكف بالفتح  شْنئانقرأىا ابف عامر، كشعبة، كأبك جعفر، بإسكاف النكف،     
شَنئان"(ِ). 

 اءات: القر  ىمعن
قراءة اإلسكاف عمى أنيا مصدر لػ "شنيء"، نحك: لكيتو ليَّانان، فمياف مصدر عمى كزف  

فعبلف، فيككف المعنى: ال يكسبنكـ شنئانكـ قكمان، أم بغضكـ قكمان ألف صدككـ عف المسجد الحراـ 
 االعتداء.
ال يحممنكـ "كيجكز أف يككف صفة، كمعناه ميبغض قكـ، أك بغيض قكـ، كالتقدير عمى ىذا:  

 "  .(ّ)بغيض قكـ: أم عداكة بغيض قـك
أم بالغ في بغضو، كالمصدر يكثر عمى  "شنىئىاف" عمى أنيا مصدر "شنأ"كقراءة الفتح  

فبلف، فيككف مصدران مضافان إلى المفعكؿ، أم ال يحممنكـ بغضيـ لقكـ، كيجكز أف يككف مضافان 
 .(ْ)إلى الفاعؿ، أم بغض قـك إياكـ" 

                                                 
 .ْٔ/ٔنيج، أ.د كىبة الزحيمي، التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمانظر: ( ُ)
، ٖٗ/ُ، طبية كالدرة، عبد الفتاح القاضيالبدكر الزاىرة في القراءات العشر المتكاترة مف طريقي الشاانظر: ( ِ)

 .ُْٔ/ُكالتبياف لمعكبرم، 
، كمفردات ألفاظ القرآف،   َْْ/ُالكشؼ عف كجكه القراءات كعمميا كحججيا، مكي بف أبي طالب، انظر: ( ّ)

 .ْٓٔصفياني، لؤل
 .ُِّاءات في جميع القرآف، أبك البقاء العكبرم، صإمبلء ما مف بو الرحمف مف كجكه اإلعراب كالقر  انظر: (ْ)
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ؿْ ]تعالى:  قكلو ثانيًا: ـُ و ، "قرأ ابف كثير كابف عمر بكسر اليمزة "إف صدككـ"، كقرأ [َأْن َصدُّ
 .(ُ)الباقكف بفتحيا" 
 معنى القراءات:

"قراءة الكسر، أنو جعمو أمران منتظران، كىي شرط، كالمعنى: إف يصدككـ مثؿ ذلؾ الصد  
نما قدر بذلؾ ألف الصد قد   .(ِ)كقع مف الكفار لممسمميف" الذم كقع منيـ، أف يستديمكا القيد، كا 

،  (ّ)كدؿ عمى ذلؾ أف في حرؼ ابف مسعكد، إف يصدككـ، فالكسر يدؿ عمى أمر لـ يقع  
ك"إف" لمشرط كالصد منتظر كقكعو، عمى معنى "إف ىـ صدككـ" كقد تقكؿ ذلؾ، كقد فعمكا      

ـْ ؿَ ]كقكلو تعالى:  َق َأٌخ َفُف ِم ْد ََسَ ََ ْق َؾ  {99}يوسف:[ ّضُْؾ َؿاُفقا إِْن َيَْسِ
(ْ). 

كقراءة الفتح عمى أنيا مصدرية، كالتقدير: ألف صدككـ عمى أف الصد قد كقع مف  
المشركيف عاـ الحديبية، فيككف قد مضى، ألف اآلية نزلت عاـ الفتح سنة ثماف، كصد المشركيف 

 .(ٓ)المسمميف عف البيت الحراـ، عاـ الحديبية سنة ست 

 قراءات:العالقة التفسيرية بين ال* 
)شنئاف... أف صدككـ( أم ال يحممنكـ بغض أىؿ مكة أف صدككـ عف  أفادت القراءة األولى:

 المسجد الحراـ عاـ الحديبية، فيما مضى، أف تعتدكا فيو، فتقاتمكىـ كتأخذكا أمكاليـ إذا دخمتمكه.

في االعتداء  )شنئاف... إف صدككـ( فقد أضافت النيي عف الصد كتجاكز الحد أما القراءة الثانية:
إف حدث مف المشركيف صد لممسمميف في المستقبؿ فيي تقكؿ ليـ: ال يحممنكـ بغضاء أىؿ مكة، 
كصدىـ إياكـ فيما ىك آت، أف تعتدكا كتتجاكزكا الحد فيما ال يحؿ لكـ، مف الغارة عمى المعتمريف 

 .(ٔ)مف المشركيف 

منيف لصد كقع منيـ في فالقراءتيف تنيى المسمميف عف االعتداء عمى المعتمريف اآل
 الماضي، أك لما يتكقع منيـ مف صد في المستقبؿ، كاهلل تعالى أعمـ.

                                                 
 .ِْٓ/ِ( النشر في القراءات العشر، ابف الجزرم، ُ)
 .ُْٕ/ُبقاء العكبرم، اللقرآف، ألبي التبياف في إعراب اانظر: ( ِ)
 .ُِٖ/ُ(، ّْٕكي بف أبي طالب، القيسي، )ت: مشكؿ إعراب القرآف، مانظر:  ( ّ)
 .َْٔ/ِ، معاني القرآف، لؤلخفش سعيد بف مسعدة البمخي المجاشعيانظر: ( ْ)
      ، كحجة القراءات، أبك زرعة َْٓ/ُالكشؼ عف كجكه القراءات كعمميا كحججيا، مكي بف أبي طالب، انظر: ( ٓ)

 .ُِٖ/ُأبي طالب،  كمشكؿ إعراب القرآف، مكي بف ،َِِ/ُبف زنجمة، ا
 .َٗٓ/ُعمـ التفسير، ابف الجكزم،  ( انظر: زاد المسير فئ)
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 اإلعراب:سادسًا: 
ْؿ َؽْرَ ]قاؿ تعالى:  ُُ ْٔ َِ اِم إاِلَّ َما ُيْتَذ َظ ًَ ْٕ ُة األَ َّ ْؿ َُبِٔ ُُ َِّْت فَ قِد ُأِح َُ ًُ ـَ َآَمُْقا َأْوُؾقا بِاف ا افَِّذي َ  َيا َأُّيُّ

عِّ افهَّ 
ُؿ َما ُيِريُد حُمِ ُُ ُتْؿ ُحُرٌم إِنَّ اهللَ َُيْ ْٕ  . {3}ادلئدة:[ ِْٔد َوَأ

ْؿ[: قكلو تعالىالموضع األول:  ُُ ْٔ َِ  تثناء الكارد في ىذا المكضع قكالف:في االس ]إاِلَّ َما ُيتَْذ َظ

 أف )إال( استثناء، كفي ىذا االستثناء قكالف: األول:

 :(ُ))ما( عدة أكجو أنو استثناء متصؿ، كفي محؿ المستثنى  -ُ
 النصب، ألنو استثناء متصؿ ًمف مكجب. . أ
 .(ِ)الرفع عمى أنو نعت لػ )بييمة(  . ب
 .(ّ)أنو استثناء منقطع، كالمستثنى )ما( في محؿ نصب أيضان  -ِ

 .(ْ)أف )إال( حرؼ عطؼ، كما بعدىا عطؼ عمى ما قبميا  الثاني:

 المعاني التفسيرية لإلعراب:
 ، (ٓ)ة األنعاـ، إال محـر ما يتمى عميكـ، أك إال ما يتمى عميكـ تحريموأحمت لكـ بييم المعنى األول:

ُة ]كىي المذككرة في قكلو تعالى:  ََ ِ ْرِ اهللِ بِِف َواُدَْْخْ ٌَ ُؿ اخِلِْْزيِر َوَما ُأِهؾَّ فِ ُم َوحَلْ َْٔتُة َوافدَّ ُؿ اَد ُُ ْٔ َِ َمْت َظ ُحرِّ

َيُة َوافَّْىَِٔح  دِّ ُْٔتْؿ َوَما ُذبَِح َظَذ افُُّْهِب َواَدْقُؿقَذُة َواُدَسَ َـّ ُّضُع إاِلَّ َما َذ َؾ افِضَّ ـَ ، أم: أيًحمت  {5}ادلئدة:[ ُة َوَما َأ
 لكـ بييمة األنعاـ إال الميتة، كباقي ما ذكر في اآلية.

                                                 
، بف عادؿ الدمشقيا عمـك الكتاب،في  ، كالمبابُٖٕ-ُٕٕ/ْ( انظر: الدر المصكف، السميف الحمبي، ُ)

 .ُْٓ/ِكالمحرر الكجيز، ابف عطية،  ،ُٕٔ/ٕ
، محمد عبد الخالؽ عان، انظر: دراسات ألسمكب القرآف( يجكز كركد المستثنى بعد الكبلـ التاـ المكجب مرفك ِ)

كشكاىد التكضيح  ،ُّْ/ُكدليؿ السالؾ إلى ألفية ابف مالؾ، عبد اهلل بف صالح الفكزاف،  ،ِِْ/ُعضيمة، 
 .ِْ، ُْص بف مالؾ،  فلمشكبلت الجامع الصحيح، جماؿ الدي كالتصحيح

صبو عمى االستثناء في األغمب، كال فرؽ في ذلؾ بيف المتصؿ ( المستثنى بػ )إال( إذا كاف تامان مكجبان، فيجب نّ)
 كالمنقطع.

كال يجيزه البصريكف، كلك  ،ُٗٓ/ْلمحيط، أبك حياف األندلسي، ( ذكر ىذا الكجو بعض الككفييف، انظر: البحر اْ)
ضان أحمت سممنا جدالن بجكاز كقكعو، فإف المعنى يختؿ، فيصبح: احمت لكـ بييمة األنعاـ كما يتمى عميكـ أي

 لكـ، كالمتمك عمييـ ىك في أصمو حراـ كليس بحبلؿ، كعميو فالمعنى ظاىر البطبلف كاهلل أعمـ.
( كذلؾ ألف ما يتمى ىك األلفاظ القرآنية، فمـ يصح استثناؤه مف بييمة األنعاـ، إال بتقدير المضاؼ أك الفاعؿ، ٓ)

نفي عمى تفسير القاضي البيضاكم، ضبطو انظر: حاشية محي الديف شيخ زاده محمد بف مصمح القكجكم الح
 .اتو: محمد عبد القادر شاىيفكصححو كخرج آي
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أحمت لكـ بييمة األنعاـ لكف ما يتمى عميكـ تحريمو مف الظباء، كبقر الكحش  المعنى الثاني:
، فتفيد تحميؿ بييمة األنعاـ عمى اإلطبلؽ، كيككف (ُ)ـر عميكـ صيده حاؿ اإلحراـ كحمره، فيك مح

 المتمك عمييـ تحريمو مخصكص بما ذكر فقط، كىك نكع آخر غير بييمة األنعاـ، كاهلل أعمـ.

ِْٔد[ الموضع الثاني: قولو تعالى:  عِّ افهَّ
 .]َؽْرَ حُمِ

 في االستثناء الكارد في ىذا المكضع قكالف:
 :(ِ)أف )غير( حاؿ، كاختمؼ في صاحب الحاؿ عمى أربعة أكجو  األول:

 أنو حاؿ مف الضمير المجركر في )لكـ(. -ُ
 أنو حاؿ مف فاعؿ )أكفكا(. -ِ
 أنو حاؿ مف الضمير المجركر في )عميكـ(. -ّ
ْؿ ]أنو حاؿ مف الفاعؿ المقدر الذم حذؼ كأقيـ المفعكؿ مقامو في قكلو تعالى:  -ْ ُُ َِّْت فَ ُأِح

ةُ  َّ  .[ َُبِٔ

أف )غير( منصكبه عمى االستثناء المكرر، فػ )غير( ك )إال ما يتمى( مستثنياف مف شيء  الثاني:
 كاحد، كىك )بييمة األنعاـ(.

 المعاني التفسيرية لإلعراب:
، كىذا المعنى عمى (ّ)أحمت لكـ بييمة األنعاـ حاؿ تحريـ الصيد عميكـ كأنتـ حـر  المعنى األول:

نعاـ( ىي: اإلبؿ، كالبقر، كالغنـ، كيككف المراد بتقييد إحبلؿ )بييمة األنعاـ( القكؿ بأف )بييمة األ
بحاؿ تحريـ الصيد حاؿ اإلحراـ، كىك إظيار االمتناف عمى المؤمنيف بتحميؿ ما عدا المحـر        

في تمؾ الحاؿ، فإف حرمة الصيد في حالة اإلحراـ مف مظاف حاجتيـ إلى إحبلؿ غيره حينئذ،    
 قيؿ: أحمت لكـ األنعاـ مطمقان حاؿ ككنكـ ممتنعيف عف تحصيؿ ما يغنيكـ عنيا في بعض فكأنو 

 .(ْ)األكقات 

 
                                                 

 .ُٖٕ/ْ( انظر: الدر المصكف، السميف الحمبي، ُ)
، ُٗٓ/ُمحيط، أبك حياف األندلسي، ، كالبحر الَُٖ-ُٖٕ/ْ( انظر: الدر المصكف، السميف الحمبي، ِ)

 .ُٖٔ/ٕكالمباب، ابف عادؿ، 
كفتح القدير، الشككاني، محيط، أبك حياف األندلسي، ، كالبحر الُٖٕ/ْصكف، السميف الحمبي، ( انظر: الدر المّ)

ِ/ٖ. 
 .ٖ/ِ، كفتح القدير، ْ/ِ( انظر: إرشاد العقؿ السميـ، أبك السعكد، ْ)
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فيك حبلؿ في اإلحبلؿ دكف اإلحراـ، كما لـ  (ُ)أفاد ىذا المعنى أف ما كاف منيا صيدان ف
 .(ِ)يكف صيدان فإنو حبلؿ في الحاليف جميعان 

منيا كالظباء كنحكىا، فيككف المعنى: أحؿ لكـ كعمى القكؿ بأف )بييمة األنعاـ( الكحشي 
 .(ّ)الصيد حاؿ ككنكـ ممتنعيف عنو عند إحرامكـ 

قاؿ السميف الحمبي: "كلك أريد ىذا المعنى مف اآلية الكريمة، لجاءت بو عمى أحسف تركيب 
 .(ْ)كأفصحو" 

ـ، فقد أحمت لكـ بييمة يا أييا الذيف آمنكا أكفكا بالعقكد حاؿ تحريـ الصيد كأنتـ حر  المعنى الثاني:
 .(ٓ)، إال ما يتمى عميكـ تحريمو -في اإلحبلؿ كاإلحراـ –األنعاـ في جميع أحكالكـ 

يأمر عباده المؤمنيف بأف يكفكا بعقكد اهلل التي أكجبيا عمييـ  كعمى ىذا المعنى، فإف اهلل 
ـ، فيجب عمى كعقدىا فيما أحؿ ليـ كحـر عمييـ، كمف ىذه العقكد تحريـ الصيد حاؿ اإلحرا

المؤمنيف التزاـ ما أحؿ اهلل في كقتو كمكانو، كالتزاـ ما حـر اهلل في كقتو كمكانو، فاهلل يحكـ ما يريد، 
 .(ٔ)ال راد لحكمو، فعمى المؤمنيف أف يكفكا بعقكد اهلل كعيكده، كال ينقضكىا كال ينكثكىا 

الشرعية، بؿ يجب عميو كفي ىذا إشارة إلى أنو ال يجكز لئلنساف أف يعترض عمى األحكاـ 
 السمع كالطاعة، كاهلل أعمـ.

                                                 
( الصيد ىنا بمعنى المفعكؿ، كىك المصيد نفسو، كىك الحيكاف المأككؿ المتكحش، فما كاف عمى ىذه الصفة فيك ُ)

صيد(؛ ألف )اإلنسي( ليس بصيد، كغير المأككؿ ال يطمؽ عميو اسـ الصيد، كيجكز أف يككف بمعنى )
، كالغريبيف في َٖ/ٔالمصدر، أم: إمساؾ الحيكاف المأككؿ المتكحش، انظر: التحرير كالتنكير، ابف عاشكر، 

 .َُُٕ/ْاليركم، أبك عبيد أحمد بف محمد القرآف كالحديث، 
كقاؿ ابف عاشكر: "كىذا  ،ّٖ/6لجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي، كا ،ِٕٗ/ُُيب، الرازم، ظر: مفاتح الغ( انِ)

نسج بديع في نظـ الكبلـ استفيد منو إباحة كتحريـ: فاإلباحة في حاؿ عدـ اإلحراـ، كالتحريـ لو في حاؿ 
 .َٖ/ٔاإلحراـ"، التحرير كالتنكير، 

 .ّ/ّد العقؿ السميـ، أبك السعكد، ( انظر: إرشاّ)
 .ُٔ/ِ، كانظر: أحكاـ القرآف، ابف العربي، ُٕٗ/ْ( الدر المصكف، السميف الحمبي، ْ)
 .ْْٕ/ٗانظر: جامع البياف، الطبرم، ( ٓ)
خمقو، كيجعميـ عمى ذكر  نقؿ حكؿ ىذا المعنى كبلمان جميبلن لمشيخ الشعراكم قاؿ فيو: كبذلؾ يؤدب الحب أ( ك ٔ)

ليـ: الصيد محـر في ىذا المكاف، كالطعاـ كالشراب محـر في ىذا  دائـ لممنيج، فيأتي ليـ في مكاف كيقكؿ
ريـ، كىكذا، كعندما يأتي المسمـ إلى  الزماف، كعدة الشيكر عندنا كمسمميف اثنا عشر شيران، أربعة منيا حي

مو بعد الميقات فإنو ييٍحًرـ، فما كاف مف الحبلؿ أف يفعمو قبؿ الميقات، كقد منعو اإلسبلـ منو، ال يجرؤ أف يفع
ـ الصيد عمى الحاج فقط، كىذا انضباط إيماني، فيحـر عمى المسمـ بعض األمكر التي  الميقات كاإلحراـ، فييحرَّ
تيحؿُّ لو قبؿ اإلحراـ، حتى يستعد لما يشحف أعماقو بالكجكد مع المنعـ ال مع النعمة، كىذا ىك التييؤ لمدخكؿ 

يبقى مع المينًعـ، كلتستعد كؿ النفكس لمقاء الميابة، تفسير إلى بيت المنعـ، فيضع المسمـ النعمة عمى جانب ل
 باختصار كتصرؼ. ِٖٓٗ/ٓالشعراكم، 
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،  المعنى الثالث: أحمت لكـ بييمة األنعاـ إال ما يتمى عميكـ تحريمو حاؿ تحريـ الصيد كأنتـ حـر
ْٔتَُة ]كىذا المعنى عمى القكؿ بأف المتمك عمييـ ىك المذككر في قكلو تعالى  ُؿ اَد ُُ ْٔ َِ َمْت َظ  .[ ...ُحرِّ

المتمك عمييـ ىك الصيد، فيككف المعنى: أحمت لكـ بييمة األنعاـ إال       كعمى القكؿ بأف
 .(ُ)ما يتمى عميكـ مف كحشييا حاؿ تحريـ اصطيادىا كأنتـ محرمكف 

. المعنى الرابع:  أحؿ اهلل لكـ بييمة األنعاـ حاؿ تحريمو الصيد كأنتـ حـر

لغة العرب، فبل يؤتى بػ كعند النظر نجد أف ىذا األسمكب ليس مف الشائع المشيكر في 
ال فما فائدة )الحاؿ( في ىذه الحالة   ، كاهلل أعمـ.(ِ))حاؿ( صاحبو غير مذككر، كا 

ال الصيد كأنتـ محرمكف، فػ )غير(  المعنى الخامس: أحمت لكـ بييمة األنعاـ إال ما يتمى عميكـ كا 
عنى عمى القكؿ بأف ك)إال ما يتمى( مستثنياف مف شيء كاحد، كىك )بييمة األنعاـ(، كىذا الم

اِم ])األنعاـ( في قكلو تعالى:  ًَ ْٕ ُة األَ َّ ْؿ َُبِٔ ُُ َِّْت فَ تشمؿ اإلنسي مف اإلبؿ، كالبقر، كالغنـ، [ ...ُأِح
كالكحشي كالظباء، كالبقر، كالحمر، فاستثنى مف اإلنسي بقكلو: )إال ما يتمى(، كاستثنى مف الكحشي 

 .(ّ)الصيد في حاؿ اإلحراـ 

مٍ (ْ)ؿ ػػو" تعسؼ؛ ألف استعماؿ )غير( في االستثناء قميكىذا القكؿ في  ؿ ػػػى القميػػؿي عمػػػ، كالحى

النادر مع جكاز الكجو الشائع تعسؼ ال ييٍحمىؿ عميو الكبلـ البميغ، مع أف أداة االستثناء دخمت عمى 
يمة إحبلؿ الصيد ال عمى الذم صيد حاؿ اإلحراـ، كال يخفى أف استثناء إحبلؿ الصيد مف البي

 .(ٓ)تعسؼ ظاىر" 

                                                 
كقد رد الطبرم ىذا المعنى بأنو لك كاف المتمك عمييـ ىك الصيد لقيؿ:  ،ْْٕ/ٗانظر: جامع البياف، الطبرم، ( ُ)

ٍيًد[، انتفى ىذا إال ما يتمى عميكـ مف الصيد غير محميو، كلكف لما ظير ذكر الصيد في  قكلو ]غىٍيرى ميًحمّْي الصَّ
المعنى، فميس مف الفصيح أف ييٍذكىرى الشيء باسمو مرة أخرل بعد ًذٍكًره، ثـ قاؿ: "كتكجيو كبلـ اهلل جؿ ثناؤه 

إلى غير ذلؾ"، جامع البياف، إلى األفصح مف لغات مف نزؿ كبلمو بمغتو أكلى ما كيجد إلى سبيؿ مف صرفو 
و اإلماـ الطبرم في كبلمو إلى ما ينبغي عمى المعرب أثناء إعرابو لكبلـ اهلل تعالى، كىك أف كقد نب ،ْْٗ/ٗ

رّْج اإلعراب عمى الكجو القكم كالفصيح ال   .القكؿ الضعيؼ الطبرم ىذا عمى الضعيؼ، كمف ثـ فقد ردييخى
المصكف، السميف الحمبي، ( كقد ضعَّؼ ىذا الكجو السميف الحمبي كأبك حياف مف ثبلثة أكجو، انظر: الدر ِ)

 .ُٗٓ/ْلمحيط، أبك حياف األندلسي، ، كالبحر اَُٖ-ُٕٗ/ْ
 .ُِ/ِابف كثير،  عظيـ،( انظر: تفسير القرآف الّ)
( األصؿ في )غير( أف تككف صفة تفيد المغايرة، كليس األصؿ فييا أف تككف لبلستثناء بخبلؼ )إال(، كلككنيا ْ)

ًممت عمى )إال(  .ِِٔ/ِ، ائيالسامر د. فاضؿ انظر: معاني النحك،  االستثناء، في تفيد المغايرة حي
 .ْٔٔ/ّ( حاشية زادة عمى البيضاكم، ٓ)
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ُتْؿ ُحُرٌم[ الموضع الثالث: قولو تعالى:  ْٕ  .]َوَأ
اتفؽ المعربكف عمى أنيا مبتدأ كخبر في محؿ نصب عمى الحاؿ، كاختمفكا أيضان في صاحب       

 :(ُ)الحاؿ عمى قكليف 
 .(ِ)أنيا حاؿ مف )محمي الصيد(  األول:

 .أنيا حاؿ مف الضمير المستكف في )محمي( الثاني:

 المعنى التفسيري بناًء عمى الوجو اإلعرابي الثاني:
أم: غير مستحمي الصيد حاؿ ككنكـ محرميف، ففييا تحريـ الصيد لمميٍحًرـ، كالميٍحًرـ أك 
ف لـ يكف محرمان، فيشمؿ  : ىك مف تمبس باإلحراـ لحج أك عمرة، أك دخؿ في حـر كا  الحـر

 .(ّ)الكجييف

ير( بالحاليف الداليف عمى مغايرة الحالة المأذكف فييا، كعميو فقد جاءت أداة االستثناء )غ
كالمعنى: غير مستحمي الصيد حاؿ ككنكـ محرميف، أك في حالة اإلحراـ، كىذا مف بديع إيجاز 

 .(ْ)القرآف الكريـ 

كأختـ ىذه اآلية بما قالو ابف عطية: "كىذه اآلية مما تمكح فصاحتيا ككثرة معانييا عمى قمة 
 .(ٓ)بصر بالكبلـ، كلمف عنده أدنى إبصار" ألفاظيا لكؿ ذم 

مىطى الناس في  كلذلؾ فقد استشكمت ىذه اآلية عمى العمماء، فقاؿ ابف عطية أيضان: "كقد خى
 .(ٔ)ىذا المكضع في نصب )غير( كقدركا فييا تقديمات كتأخيرات..." 

                                                 
، ُِٕ/ُ، كمشكؿ إعراب القرآف، مكي بف أبي طالب، ُٖٔ-ُٖٓ/ْ( انظر: الدر المصكف، السميف الحمبي، ُ)

 .ُّٕ/ٕكالمباب، ابف عادؿ، 
، ُُٗ/ِكقد ذىب إلى ىذا القكؿ الزمخشرم في الكشاؼ، ( كىذا القكؿ ضعيؼ مف جية الصناعة النحكية، ِ)

( حاؿ مف نفس )محمي( مما يستمـز منو كقكع الحاؿ مف المضاؼ إليو في غير  فيجعؿ جممة )أنتـ حـر
المكاضع المستثناة، فمجيء الحاؿ مف المضاؼ إليو المجركر باإلضافة ال يجكز إال في ثبلث مسائؿ، انظر: 

تحقيؽ: ، ِّٓ-ِّّ/ِالسيكطي، جبلؿ الديف عبد الرحمف أبي بكر ، الجكامعفي شرح جمع  ىمع اليكامع
ـ، كدليؿ السالؾ إلى ألفية ابف مالؾ، عبد اهلل ُٖٗٗ-ىػُُْٖ، ُأحمد شمس الديف، دار الكتب العممية، ط

 دار المسمـ لمنشر كالتكزيع.، ْٗٔ-ْٖٔ/ُالفكزاف، ابف صالح 
 .َُٔكاإلكميؿ، السيكطي، ص ،ِٕٗ/ُُظر: مفاتح الغيب، الرازم، ( انّ)
 .َٖ/ٔ( انظر: التحرير كالتنكير، ابف عاشكر، ْ)
 .ُْٓ/ِالمحرر الكجيز، ابف عطية، انظر: ( ٓ)
 .انظر: المرجع السابؽ، نفس الجزء كالصفحة( ٔ)
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 .(ُ)كقاؿ السميف الحمبي: "كقديمان كحديثان استشكؿ الناس ىذه اآلية" 
َر احَلَراَم ]عالى: قاؿ ت ْٓ ائَِر اهللِ َواَل افنَّ ًَ ُِّقا َص

ـَ َآَمُْقا اَل َُتِ َا افَِّذي  . {4}ادلئدة:[ ...َيا َأُّيُّ
َغ[الموضع األول: قولو تعالى: *   .]َواَل َآمِّ

 :(ِ)تحتمؿ كممة )ءامّْيف( كجييف مف اإلعراب 
 النصب عمى أنيا صفة لمكصكؼ محذكؼ. األول:
 كف عمى حذؼ مضاؼ.أف تك الثاني:

 المعاني التفسيرية لإلعراب:
يا أييا الذيف آمنكا ال تستحمكا قكمان قاصديف البيت الحراـ بأف تصدكىـ أك تقتمكىـ أك  المعنى األول:

تؤذكىـ، فمف دخؿ المسجد الحراـ كاف آمنان، كبما أف المفظ عاـ لكؿ مف قصد البيت يبتغي فضؿ 
 ، كاهلل أعمـ.(ّ)المسمميف كالمشركيف جميعان  ربو كرضكانو، فيككف النيي شامبلن 

قَن ]أىؿ الشرؾ بالمنع في قكلو تعالى:  (ْ)ثـ بعد ذلؾ خيصٌّْص  ـُ َِل ادُْؼِ َّٕ ـَ َآَمُْقا إِ َا افَِّذي َيا َأُّيُّ

ْؿ َهَذا  ِٓ َد َظاِم ًْ َرُبقا ادَِْضِجَد احَلَراَم َب َْ َجٌس َؾََل َي مىكَّف مف الدخكؿ إلى ، فالمشرؾ ال يي  {:4}التوبة:[ ...َٕ
 .(ٓ)الحـر 

كىك قريب مف المعنى األكؿ، كتقديره: ال تحمكا قتاؿ قـك ءاميف، أك أذل قكـو  المعنى الثاني:
 ءاميف، فبل كجو الستحبلؿ قـك آميف البيت الحراـ إال بالصد أك القتؿ أك األذل، اهلل أعمـ.

ٌُقَن[ الموضع الثاني: قولو تعالى: *   .]َيّْضتَ
 جممة )يبتغكف( أنيا في محؿ نصب، كىذا النصب عمى كجييف:إعراب 

 .(ٔ)أنيا في محؿ نصب حاؿ لػ )ءامّْيف(  األول:
                                                 

 .ُْٖ/ْالدر المصكف، السميف الحمبي، انظر: ( ُ)
أبك البقاء عبد اهلل بف الحسيف إعراب القرآف،  ، التبياف فئُٖ/ْ( انظر: الدر المصكف، السميف الحمبي، ِ)

عراب القرآف كبيانو، ـ، ُٕٖٗ-ىػَُْٕ، ِتحقيؽ: عمي محمد البجاكم، دار الجيؿ، ط، َِٔ/ُ، لالعكبر  كا 
 .ـُٗٗٗ-ىػَُِْ، ٕ، اليمامة، دار ابف كثير، بيركت، طُٕٓ/ِدركيش، محي الديف 

 .َِ/ِقرآف، ابف العربي، كأحكاـ ال ،ْٓٔ/ٗانظر: جامع البياف، الطبرم، ( ّ)
( مف قاؿ بأف المفظ في المائدة عاـ يشمؿ المسمميف كالمشركيف جميعان، فقد جعؿ آية التكبة مخصصة ليذه اآلية ْ)

فتبقى الحرمة الستحبلؿ المسمميف، كمف قاؿ بأف المفظ خاص بالمشركيف فقط، فقد جعؿ آية التكبة ناسخة 
 ليذه اآلية، كاهلل أعمـ.

 .ُِٖ/ُسير الكريـ الرحمف، السعدم، تي( انظر: ٓ)
عراب القرآف، النحاس، ُٕٖ/ْ( انظر: الدر المصكف، السميف الحمبي، ٔ)  .َِٔ/ُ، كالتبياف، العكبرم، ْ/ِ، كا 
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 .(ُ)أنيا في محؿ نصب صفة لػ )ءامّْيف(  الثاني:
 المعاني التفسيرية لإلعراب:* 

    تجارة، ال تحمكا قكمان قاصديف البيت الحراـ حاؿ ككنيـ طالبيف مف اهلل رزقان بال المعنى األول:
     ، فإف كاف ىذا قصدىـ مف زيارة البيت الحراـ، فبل تتعرضكا (ِ)بحجيـ كعمرتيـ  كرضا اهلل 
 .(ّ)ليـ بسكء

كعميو، فعمى القكؿ بأف اآلية تشمؿ المسمميف، فبل إشكاؿ في ككف المسمميف يبتغكف فضبلن 
فضبلن مف ربيـ كرضكانان؟  مف ربيـ كرضكانان، كلكف قد يتساءؿ البعض عف ككف المشركيف يبتغكف
ـْ ]فالجكاب: أف فضؿ اهلل كاسع يشمؿ المؤمف كالكافر، كما قاؿ تعالى:  اَلِء ِم ُٗ اَلِء َوَه ُٗ دُّ َه

ِّ ُٕ َلًّ  ـُ

اَن َظَىاُء َربَِّؽ حَمُْيقًرا ـَ ، كلذلؾ جاءت اآلية بمفظ الربكبية، أما ككنيـ  {44}اإلْساء:[ َظَىاِء َربَِّؽ َوَما 
 .(ْ)اهلل، فيك في ظنيـ كطمعيـ يطمبكف رضكاف 
، أم: أف (ٓ)ال تحمكا قكمان قصدىـ مف زيارة البيت الحراـ ابتغاء فضؿ اهلل كرضكانو  المعنى الثاني:

 ابتغاء فضؿ اهلل كرضكانو صفة متأصمة فييـ في كؿ حاؿ، كمنيا حاؿ قصدىـ البيت الحراـ.
ِْؿ[ الموضع الثالث: قولو تعالى: *  ـْ َرُبِّ  .]ِم

 :(ٔ)مؿ متعمؽ الجار كالمجركر )مف ربيـ( كجييف مف اإلعراب يحت
 أنو متعمؽ بنفس الفعؿ )يبتغكف(. األول:

 أنو متعمؽ بمحذكؼ صفة لػ )فضبلن(. الثاني:

 المعاني التفسيرية لإلعراب:* 
 يا أييا الذيف آمنكا ال تحمك قكمان قاصديف البيت الحراـ حاؿ ككنيـ مبتغيف مف ربيـ المعنى األول:

ف  الفضؿ كالرضكاف ال مف غيره، كىذا المعنى يشيد لو الكثير مف اآليات القرآنية، فإف الكفار كا 

                                                 
كالتحرير كالتنكير،  ،ُْٓ/ْلمحيط، أبك حياف األندلسي، ، كالبحر إُِ/ُ( انظر: مشكؿ إعراب القرآف، مكي، ُ)

 .ْٖ/ٔابف عاشكر، 
 .ُْٓ/ْلمحيط، أبك حياف األندلسي، كىناؾ أقكاؿ أخرل في معنى )الفضؿ(، ك)الرضكاف(، انظر: البحر ا (ِ)
 .ٕ/ْف التأكيؿ، القاسمي، كمحاس ،ّ/ّد العقؿ السميـ، أبك السعكد، ( انظر: إرشاّ)
 .َُٔ/ُ، كالكشاؼ، الزمخشرم، ُْٕ/ِ( انظر: المحرر الكجيز، ابف عطية، ْ)
 .ْٖ/ٔكالتنكير، ابف عاشكر، ( انظر: التحرير ٓ)
كركح المعاني،  ،ّ/ّرشاد العقؿ السميـ، أبك السعكد، ، كا  ُٕٖ/ْ( انظر: الدر المصكف، السميف الحمبي، ٔ)

 .ِِّ/ّاأللكسي، 
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، إال أنيـ يؤمنكف بربكبيتو لخمقو بالممؾ كالرزؽ كالتدبير، مما يستدعي كانكا يكفركف بألكىية اهلل 
 بطمب الرزؽ بالتجارة، كالرضا، كاهلل أعمـ. منيـ التكجو إليو 

أم: حاؿ ككنيـ مبتغيف فضبلن كائنان مف ربيـ، ففي ىذا المعنى تأكيد لمصدر  ني:المعنى الثا
الفضؿ بأنو مف اهلل تعالى ال مف غيره، فالفضؿ إذا أيًخذى بمعنى: التجارة، فقط يظف أنو بجيده 
كاجتياده كنشاطو قد جاء بيذا الفضؿ، كأف اهلل تعالى ال عبلقة لو بو، كىذا ظف خاطئ يبطمو ىذا 

 نى، كاهلل أعمـ.المع

ْؿ[ الموضع الرابع: قولو تعالى: *  ـُ و  .]َأْن َصدُّ
 القراءات:

 :(ُ)قراءتاف متكاترتاف، ىما  [َأنْ ]في 

)أٍف( بفتح اليمزة عمى أنيا عمة لمشنآف، كىي قراءة: جميع القراء سكل ابف كثير،         األولى:
 كأبك عمرك.

 .(ِ)، كىي قراءة: ابف كثير، كأبك عمرك )إٍف( بكسر اليمزة عمى أنيا شرطية الثانية:

 التوجيو اإلعرابي لمقراءات:
بناءن عمى ىاتيف القراءتيف، فإف )أىف( مع ما بعدىا كىي كممة )صدككـ( تحتمؿ كجييف مف 

 :(ّ)اإلعراب 

                                                 
 .ٖٗ، كالتيسير الداني، صِْٓ/ِ( انظر: النشر، ابف الجزرم، ُ)
حاس إلى القكؿ: "ىذه قراءة منكرة"، ككجو ( استيشًكمىت ىذه القراءة عمى البعض حتى ذىب ابف جريج كالنِ)

اإلشكاؿ: أف الشرط يقتضي أف األمر المشركط لـ يقع، مع أف الصد قد كقع؛ ألف نزكؿ ىذه اآلية متأخر عنو 
بمدة، فإف الصد كقع عاـ الحديبية، كىي سنة ست، كاآلية نزلت سنة ثماف، فإف مكة كانت عاـ الفتح في 

عرابان، د. عبد  نظر: تكجيو مشكؿ القراءات العشريةأيدييـ، فكيؼ يصدكف عنيا؟، ا الفرشية، لغة كتفسيران كا 
كقد دفع  ،ِٔٓ/ُعراب القرآف، النحاس، ، كا  ُِٗ/ْالدر المصكف، الحمبي،  ،ُٔٗالحربي، صالعزيز عمي 

كالحجة لمقراء السبعة أئمة  ،ِّٔ/ُ ي،طكاؿ، انظر: أضكاء البياف، الشنقيكثير مف العمماء ىذا اإلش
ألمصار بالحجاز كالعراؽ كالشاـ الذيف ذكرىـ أبكبكر بف مجاىد، أبك عمي الحسف بف عبد الغفار الفارسي، ا
يضاح المعضبلت، ِّٔ-ِِٔ/ِالميدكم،  أبكالعباس، كشرح اليداية، ُِّ-ُِِ/ّ ، ككشؼ المشكبلت كا 

، ّْٕ/ّاألندلسي،  كالبحر المحيط، أبك حياف ،ّّٕ/ِالباقكلي، أبك الحسف عمي بف الحسيف األصبياني 
، قراءة سبعية متكاترة ثابتة، كال يجكز ردىا أك طكعميو فيذه القراءة، كىي قراءة )إٍف صدككـ( بصيغة الشر 

 إنكارىا، بؿ الكاجب إثباتيا كاألخذ بمعناىا، كاهلل أعمـ.
 .ُِٖ-ُِٕ/ُ، كالمشكؿ، مكي، ُِٗ/ْ( انظر: الدر المصكف، السميف الحمبي، ّ)
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 )أىٍف صدككـ( مصدر مؤكَّؿ في محؿ نصب مفعكؿ ألجمو. األول:

داتيا، ك)صدككـ( فعميا، كجكابيا تقدـ في قكلو تعالى: )ًإٍف صدككـ( جممة شرطية، )ًإٍف( أ الثاني:
ؿْ ] ُُ ِرَمَّْ  .[ َواَل ََيْ

 المعاني التفسيرية بناًء عمى التوجيو اإلعرابي لمقراءات:
ال يحممنكـ أييا المؤمنكف بغض قكـ ألجؿ صدىـ إياكـ عف المسجد الحراـ عمى  المعنى األول:

 ه اآلية أف يعتدكا عمى المشركيف بما ال يحؿ ليـ شرعان.االعتداء عمييـ، فنيى اهلل المسمميف في ىذ

نما يسمؾ طريؽ العدؿ،  فعمى العبد أف يمتـز أمر اهلل، كأال يجعؿ حظكظ النفس طريقو، كا 
ـى كاعتيًدمى عميو  ًنيى عميو، أك ظيًم كلك جي
(ُ). 

ـ صدكـ عف المسجد الحراـ، فبل يكسبنك -أييا المؤمنكف -إف صدككـ الكفار المعنى الثاني:
 .(ِ)االعتداء عمييـ 

كعمى ىذا المعنى فالقرآف الكريـ يحذرنا مف عدـ العدؿ كاإلنصاؼ في التعامؿ مع الكفار 
 بفعؿ ما ال يحؿ شرعان، كاهلل أعمـ.

 النداءات في سورة المائدة:سابعًا: 
المؤمنيف بكصؼ اإليماف، ليحثيـ عمى امتثاؿ ما يكمفيـ بو، فإف شأف  نادل اهلل 

نيف االنقياد لما يكمفكف بو مف ربيـ، يا مف اتصفتـ باإليماف، كنبذتـ كؿ ما يدعك إليو الشيطاف المؤم
 .(ّ)أكفكا بالعقكد، أم العيكد التي عقدتمكىا بينكـ، كبيف ربكـ، أك بيف الناس 

لممؤمنيف خاصة، يعتبر كؿ  حيث اشتممت السكرة عمى ستة عشر نداءن مكجيان مف اهلل 
ينظـ ناحية الحياة عند المسمميف، فيما يختص بأنفسيـ، كفيما يختص بعبلقتيـ مع منيا قانكنان، 

 .(ْ)أىؿ الكتاب، كىا ىي عمى الترتيب 

                                                 
كىذه قاعدة قرآنية  ،ِّٓ/ُ، كأضكاء البياف، الشنقيطي، ِِٖالرحمف، السعدم، صر الكريـ ( انظر: تيسيُ)

عظيمة يكجينا إلييا القرآف الكريـ، كىي أف يككف شعارنا العدؿ كاإلنصاؼ في التعامؿ مع اآلخريف، كىذه 
ميؽ مع الكفار، فيحسف بنا أف نمتـز بيا، كأف نتخمؽ ب  .ا بيننا أخبلقيا فيماآلية جاءت بالحض عمى ىذا الخي

 .ِِٔ/ِ( انظر: شرح اليداية، الميدكم، ِ)
 .ٔٔ/ٔالتفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، أ.د كىبة الزحيمي، انظر: ( ّ)
 .ََُِ/ٔ( تفسير القرآف الكريـ، د. عبد اهلل شحاتو، ْ)



-ُٖٕ- 
 

 يطمب الكفاء بالعقكد. النداء األول:
قِد ] َُ ًُ ـَ َآَمُْقا َأْوُؾقا بِاف ا افَِّذي َ  . {3}ادلئدة:[ ...َيا َأُّيُّ

 اهلل تعالى، كعدـ إحبلليا. يطمب المحافظة عمى شعائر :النداء الثاني
ائَِر اهللِ ] ًَ ُِّقا َص

ـَ َآَمُْقا اَل َُتِ ا افَِّذي َ  . {4}ادلئدة:[ ...َيا َأُّيُّ
 يطمب الطيارة حيف إرادة الصبلة. النداء الثالث:

[ ُُ ْؿ َوَأْيِدَي ُُ ُِقا ُوُجقَه ََلِة َؾاْؽِِض تُْؿ إَِػ افهَّ ّْ ـَ َآَمُْقا إَِذا ُؿ ا افَِّذي َ ْؿ َيا َأُّيُّ ُُ ْؿ إَِػ اَدَراؾِِؼ َواْمَِضُحقا بُِرُءوِش

ُروا  َّٓ ْْتُْؿ ُجُّْضًا َؾاضَّ ـُ ّضَْغِ َوإِْن  ًْ َُ ْؿ إَِػ اف ُُ َِ  . {8}ادلئدة:[ ...َوَأْرُج
 يطمب القكامية هلل تعالى كالشيادة بالعدؿ كيحذر مف الظالـ. النداء الرابع:

ُٕقا َؿقَّ ] ق ـُ ـَ َآَمُْقا  ا افَِّذي َ ِْضِط َيا َأُّيُّ َِ َداَء بِاف َٓ  . {:}ادلئدة:[ ...اِمَغ هللِ ُص
 عمى المؤمنيف بكؼ أيدم األعداء عنيـ.  يطمب تذكر نعمة اهلل  النداء الخامس:

ْؿ ] ُُ ْٔ َِ َة اهللِ َظ َّ ًْ
ُروا ِٕ ـُ ـَ َآَمُْقا اْذ ا افَِّذي َ  . {33}ادلئدة:[ ...َيا َأُّيُّ

 ابتغاء الكسيمة إليو، كالجياد في سبيمو. يدعك إلى تقكل اهلل تعالى ك  النداء السادس:
َة ] َِ ِْٔف افَقِشٔ قا إَِف ٌُ قا اهللَ َواْبَت َُ ـَ َآَمُْقا اتَّ ا افَِّذي َ  . {57}ادلئدة:[ ...َيا َأُّيُّ

 يحذر مف اتخاذ األعداء أكلياء مف دكف المؤمنيف.  النداء السابع:

[ َٔ ـَ َآَمُْقا اَل َتتَِّخُذوا اف ا افَِّذي َ َٔاَء َيا َأُّيُّ
قَد َوافََّْهاَرى َأْوفِ  . {73}ادلئدة:[ ...ُٓ

 يمفت نظر المؤمنيف إلى أف المسارعة في مكاالة األعداء، ردة عف الديف.  النداء الثامن:

ْؿ َوُُيِّضُّ ] ُٓ ْقٍم ُُيِّضُّ ََ ِِْٖت اهللُ بِ ـْ ِديِِْف َؾَِضْقَف َي ْؿ َظ ُُ ـْ َيْرَتدَّ ِمْْ ـَ َآَمُْقا َم ا افَِّذي َ ُف َيا َأُّيُّ َٕ   {76}ادلئدة:[ ...ق

 يدعك إلى شدة الحذر مف مكاالة األعداء. النداء التاسع:
ـَ ُأوُتقا افُِتَ ] ـَ افَِّذي ًّضا ِم

ًِ ْؿ ُهُزًوا َوفَ ُُ ُذوا ِديَْ َ ـَ اَتَّ ـَ َآَمُْقا اَل َتتَِّخُذوا افَِّذي ا افَِّذي َ اَر َيا َأُّيُّ ٍَّ ُُ ْؿ َواف ُُ ـْ َؿّْضِِ اَب ِم

َٔاَء 
 {79}ادلئدة: [...َأْوفِ

(ُ). 

 يذكر تحريـ الطيبات التي أحميا اهلل تعالى.  النداء العاشر:

تَُدوا ] ًْ ْؿ َواَل َت ُُ َِّّٔضاِت َما َأَحؾَّ اهللُ َف ُمقا َض رِّ ـَ َآَمُْقا اَل َُتَ ا افَِّذي َ  . {9:}ادلئدة:[ ...َيا َأُّيُّ

                                                 
 .ِٖٕالكريـ، محمكد شمتكت، ص( تفسير القرآف ُ)
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 تحريـ الخمر كالميسر.  النداء الحادي عشر:

ا افَّ ] َ ًَ َيا َأُّيُّ َْٔىاِن َؾاْجَتُِّْضقُه َف ِؾ افنَّ َّ ـْ َظ َْٕهاُب َواألَْزاَلُم ِرْجٌس ِم َِْٔسُ َواألَ ُر َواَد ّْ َِل اخَل َّٕ ـَ َآَمُْقا إِ ْؿ ِذي ُُ َِّ

ُِِحقنَ  ٍْ  . {4;}ادلئدة:[ ُت

 يتعمقاف بتحريـ قتؿ الصيد في حالة اإلحراـ.  النداء الثاني عشر والثالث عشر:

ا افَّذِ ] َ ْؿ َيا َأُّيُّ ُُ ْؿ َوِرَماُح ُُ ِْٔد َتَْاُفُف َأْيِدي ـَ افهَّ ٍء ِم ُؿ اهللُ بَِقْ ُُ َّٕ َق ُِ َّْٔض ـَ َآَمُْقا َف  . {6;}ادلئدة:[ ...ي

 يتعمؽ بالنيي عف سؤاؿ ما ترؾ اهلل تعالى بياف حكمو  تكسعة عمى عباده.  النداء الرابع عشر:

ـْ ] َُٖفقا َظ ـَ َآَمُْقا اَل َتِْض ا افَِّذي َ ْؿ  َيا َأُّيُّ ـُ ْٗ ْؿ َتُِض ُُ َٔاَء إِْن ُتّْضَد فَ  . {343}ادلئدة:[ ...َأْص

يتعمؽ بتحديد المسئكلية التي يحمميا المؤمنكف، في الدعكة إلى الخير كاألمر  النداء الخامس عشر:
 بالمعركؼ، كالنيي عف المنكر. 

ْؿ ] ـُ ْؿ اَل َيُُضُّ ُُ َِض ٍُ ْٕ ْؿ َأ ُُ ْٔ َِ ـَ َآَمُْقا َظ ا افَِّذي َ ـْ َضؾَّ إَِذا اْهَتَدْيُتْؿ َيا َأُّيُّ  {347}ادلئدة:[ ...َم
(ُ). 

 يتعمؽ بكيفية الشيادة عمى الكصية في حالة السفر.  النداء السادس عشر:

َِّٔة ] ُؿ اَدْقُت ِحَغ افَقِص ـُ ْؿ إَِذا َحَُضَ َأَحَد ُُ ِ ْْٔ اَدُة َب َٓ ـَ َآَمُْقا َص ا افَِّذي َ  . {348}ادلئدة:[ ...َيا َأُّيُّ

ه النداءات، تربية عممية لممؤمنيف، كبياف الطريؽ السكم التي يجب اتباعيا في كجممة ىذ
الشعائر كالعبادات كالمعامبلت، كالمعاىدات، كالنداء لممؤمنيف بصفة اإليماف، تذكيران ليـ بأف عمييـ 

تناب أف يعممكا بمقتضى ىذا اإليماف، كقكامة التصديؽ الباطني بكجكد اهلل تعالى كالتزاـ أكامره كاج
 .(ِ)نكاىيو 

 نداءان من اهلل تعالى لرسولو:
بصفة الرسالة خاصة مرتيف اثنتيف، كلـ يكجد نداء  كقد كجيت السكرة النداء إلى النبي 

 بيذا الكصؼ في غير ىذه السكرة، ىذاف النداءاف ىما: لو 
رِ ] ٍْ ُُ ـَ ُيَِضاِرُظقَن يِف اف َْٕؽ افَِّذي ُز ُشقُل اَل َُيْ ا افرَّ َ ْؿ  َيا َأُّيُّ ُِقُُبُ ـْ ُؿ ِم ْٗ ْ ُت ْؿ َوََل

ِٓ َْٖؾَقاِه ـَ َؿاُفقا َآَمَّْا بِ ـَ افَِّذي [ ...ِم

 . {63}ادلئدة:

                                                 
 .ََُِـ، د. عبد اهلل شحاتو، ص( تفسير القرآف الكريُ)
 .ِٕٗ( تفسير القرآف الكريـ، محمكد شمتكت، صِ)
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َت ِرَشاَفَتُف َواهللُ يَ ] ٌْ َِّ ْؾ َؾَِل َب ًَ ٍْ ـْ َربَِّؽ َوإِْن ََلْ َت َْٔؽ ِم ِزَل إِفَ ْٕ ْغ َما ُأ ِِّ ُشقُل َب ا افرَّ َ ـَ افَّْاِس إِنَّ اهللَ َيا َأُّيُّ َؽ ِم ُّ ِه  اَل ًْ

ـَ  اؾِِري َُ ْقَم اف ََ  . {89}ادلئدة:[ َُّيِْدي اف

 ىل الكتاب:من اهلل ألنداءان 
 ككجيت السكرة أيضان النداء إلى أىؿ الكتاب مرتيف اثنتيف ىما: 

ـَ افَُِتاِب ] قَن ِم ٍُ ْْتُْؿ َُتْ ـُ َّا  ثًِرا ِِم ـَ ْؿ  ُُ ُ فَ ْؿ َرُشقُفَْا ُيَّضغِّ ـُ  . {37}ادلئدة:[ ...َيا َأْهَؾ افَُِتاِب َؿْد َجاَء

ُشِؾ ] ـَ افرُّ ٍة ِم ْؿ َظَذ َؾْسَ ُُ ُ فَ ْؿ َرُشقُفَْا ُيَّضغِّ ـُ  . {;3}ادلئدة:[ ...َيا َأْهَؾ افَُِتاِب َؿْد َجاَء

كأمرت الرسكؿ ثبلث مرات أف يكجو إلييـ النداء في مكضكعات ثبلثة في شأف ما يثيركف 
 بو الخبلؼ بينو كبينيـ.

ـْ َؿّضُْؾ ُؿْؾ َيا َأْهَؾ افُِ ] ِزَل ِم ْٕ َْْٔا َوَما ُأ ِزَل إَِف ْٕ قَن ِمَّْا إاِلَّ َأْن َآَمَّْا بِاهللِ َوَما ُأ ُّ
َِ   {;7}ادلئدة:[ ...َتاِب َهْؾ َتْْ

ـْ رَ ] ْؿ ِم ُُ ْٔ ِزَل إَِف ْٕ ِجَٔؾ َوَما ُأ ْٕ قا افتَّْقَراَة َواِْل ُّ ٔ
َِ ٍء َحتَّك ُت ْؿ ُؿْؾ َيا َأْهَؾ افَُِتاِب َفِْضتُْؿ َظَذ َشْ ُُ [ ...بِّ

 . {:8}ادلئدة:
ـْ َؿّضْ ] ُِّقا ِم ًُقا َأْهَقاَء َؿْقٍم َؿْد َض ْؿ َؽْرَ احَلؼِّ َواَل َتتَّّضِ ُُ

ِ ُِقا يِف ِديْ ٌْ ثًِرا ُؿْؾ َيا َأْهَؾ افَُِتاِب اَل َت ـَ ُِّقا  ُؾ َوَأَض

ّضِٔؾِ  ـْ َشَقاِء افِضَّ ُِّقا َظ  . {99}ادلئدة:[ َوَض

لى المسمميف كأىؿ الكتاب، أك أمر النبي  إلى الرسكؿ  ىذه جممة النداءات التي كجيت كا 
  بتكجيييا إلييـ في ىذه السكرة(ُ). 

 النداء األول:
ْؿ َؽْرَ ]قاؿ تعالى:  ُُ ْٔ َِ اِم إاِلَّ َما ُيْتَذ َظ ًَ ْٕ ُة األَ َّ ْؿ َُبِٔ ُُ َِّْت فَ قِد ُأِح َُ ًُ ـَ َآَمُْقا َأْوُؾقا بِاف ا افَِّذي َ  َيا َأُّيُّ

عِّ اف ُؿ َما ُيِريُد حُمِ ُُ ُتْؿ ُحُرٌم إِنَّ اهللَ َُيْ ْٕ ِْٔد َوَأ  . {3}ادلئدة:[ هَّ

 مسئولية االلتزام التعاقدي:
ىذا النداء يقرر األساس في مسئكلية االلتزاـ التعاقدم، كااللتزاـ التعاقدم شأف اجتماعي 

ك ما يمتزمو المرء كالكفاء كاإليفاء: اإلتياف بالشيء كامبلن غير منقكص، كالعقكد: جمع عقد، كى
لنفسو أك لغيره، كأساسو قد يككف شأنان فطريان تدعك إليو الطبيعة، كقد يككف شأنان تكميفيان تدعك إليو 

 العقيدة، كقد يككف شأنان عرفيان يدعك إلى االلتزاـ كالتعاىد.

                                                 
 .َِٖص ت،لقرآف الكريـ، محمكد شمتك (تفسير اُ)
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 ميثاق اإليمان بين الخالق والمخموقين:
بيا الككف باآليات، كالشكاىد الدالة عمى فالفطرة التي فطر اهلل تعالى الناس عمييا كمؤل 

نًحو اإلنساف عقبلن بو يفكر كيستدؿ، حتى يؤمف باهلل تعالى كال يشرؾ بو شيئان  كجكده كعظمتو، ثـ مى
ـْ ]مف دكنو، كقد أخذ اهلل العيد كنبو اإلنساف إليو، كأقاـ عميو الحجة بو قاؿ تعالى:  َوإِْذ َأَخَذ َربَُّؽ ِم

ـْ  قُفقا َيقْ َبِْل َآَدَم ِم َُ ا َأْن َت َٕ ْد ِٓ ْؿ َؿاُفقا َبَذ َص ُُ ْؿ َأَفِْضُت بَِربِّ ِٓ ِِض ٍُ ْٕ َدُهْؿ َظَذ َأ َٓ ْؿ َوَأْص ُٓ تَ يَّ قِرِهْؿ ُذرِّ ُٓ َّٕا ُط َٔاَمِة إِ َِ َم اف

ـْ َهَذا َؽاؾِِِغَ  َّْا َظ ًة مِ  * ـُ يَّ َّْا ُذرِّ ـُ ـْ َؿّْضُؾ َو ا ِم َٕ َك َآَباُؤ َِل َأِْشَ َّٕ قفُقا إِ َُ ُِقنَ َأْو َت َؾ اُدّْضىِ ًَ َْا بَِِل َؾ ُُ
ِِ ْٓ ِدِهْؿ َأَؾُت ًْ  * ـْ َب

ًُقنَ  ْؿ َيْرِج ُٓ َِّ ًَ ُؾ اآلََياِت َوفَ هِّ ٍَ ُٕ َذفَِؽ  ـَ  {396-394:}األطراف[ َو
(ُ). 

 من مقتضيات ىذا الميثاق التزام التشريع اإلليي وحده:
ى في أف تمثيؿ أكامره، كاإليماف باهلل كرسمو ككتبو، بمثابة عقد بيف المؤمف، كبيف اهلل تعال

كتجنب نكاىيو، كيتبع إرشاداتو التي تضمنيا كتابو، كبينيا رسكلو، كأال يحيد عنيا قيد شعرة فضبلن 
 مف أف يستبدؿ غيرىا بيا، كيعتمد عميو في تنظيـ حياتو الخاصة كالعامة.

 التعاقد محترم إال ما أحل حرامًا, أو حرم حالاًل:
اإلنساف فيما ال يحـر شيئان أحمو اهلل تعالى أك يحؿ شيئان حرمو  كاالرتباط بيف اإلنساف كأخيو

اهلل تعالى عقد يجب الكفاء بو، كاالرتباطات بيف الناس ذات ألكاف شتى، كأنكاع مختمفة ككميا كاجبة 
الكفاء إال ارتباطان أحؿ حرامان، أك حـر حبلالن، فالعقكد التي يكره  عمييا اإلنساف كتفقد عنصر 

عقكد التي يتفؽ فييا عمى إفساد في األرض أك استغبلؿ حاجة الضعيؼ، أك الحصكؿ الرضا، ،ال
عمى أمكاؿ مف طريؽ غير مشركع كالقمار كالرشكة كاالتجار في الخمر كالخنزير... الخ، كميا عقكد 

 يحـر الكفاء بيا، ،يجب محاربتيا كالقضاء عمييا كتطيير المجتمع منيا.

التي تككف بيف أمة كأمة، كبيف الفرد كالفرد، كلمقرآف الكريـ  كاآلية بعمكميا تتناكؿ العقكد
مكقؼ كاضح في ىذا النكع مف العقكد، يطمب فيو أال يمس التعاقد األساسي لئلسبلـ، كأف يككف 
مبنيان عمى التراضي كاالطمئناف مف الجانبيف، كيككف كاضحان في تحديد ىذه االلتزامات كالكاجبات 

 .(ِ)، كمحاكلة الخركج عف العيدة كال يدع مجاالن لمتأكيؿ

يرل اإلسبلـ أف التعاقد الذم يتضمف انتياؾ الحرمة لمشخصية اإلسبلمية في ببلد اإلسبلـ 
كالحكـ في األعراض كاألمكاؿ بغير ما أنزؿ اهلل تعالى ككمنح غير المسمميف في ببلد اإلسبلـ 

                                                 
 .ُِٖتفسير القرآف الكريـ، محمكد شمتكت، صانظر: ( ُ)
 .ِّٖص انظر: المرجع السابؽ،( ِ)
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باطؿ، يحـر الكفاء بو كيجب نقضو،  حقكقان تفسد أخبلقيـ، كال تتفؽ كسمطانيـ في ببلدىـ، كتعاقد
 ككذلؾ التعاقد المأخكذ بسيؼ القير، كسمطاف القكة، تعاقد باطؿ.

 عيد بين الحاكم والمحكوم:
تتناكؿ اآلية بعد ىذا كمو، عيد الحكـ بيف الحاكـ كالمحككـ ككثيران ما عرض القرآف ليذا 

وا األََما]العيد:  دُّ َٗ ْؿ َأْن ُت ـُ ُْٖمُر ْدِل إِنَّ اهللَ َي ًَ قا بِاف ُّ ُُ ُتْؿ َبْغَ افَّْاِس َأْن ََتْ ّْ َُ ا َوإَِذا َح َٓ
اِت إَِػ َأْهِِ َٕ... ]

، فالطاعة كتنفيذ األحكاـ كالقكانيف ما لـ  {:7}الـسلء: ، ىذا مف جية الحاكـ، أما مف جية المحكـك
ًُ ]تكف في معصية اهلل  قا اهللَ َوَأضِٔ ًُ ـَ َآَمُْقا َأضِٔ َا افَِّذي ْؿ َؾِْ٘ن َتَْاَزْظُتْؿ يِف َيا َأُّيُّ ُُ ُشقَل َوُأوَِل األَْمِر ِمْْ قا افرَّ

 ْٖ ـُ َت َْٔقِم اآلَِخِر َذفَِؽ َخْرٌ َوَأْحَِض ِمُْقَن بِاهللِ َواف ْٗ ُْْتْؿ ُت ـُ ُشقِل إِْن  وُه إَِػ اهللِ َوافرَّ ٍء َؾُردُّ  {;7}الـسلء:[ ِويًَل َشْ
(ُ). 

 نسخ:ًا: ما نسخ من ىذه اآليات وما لم يثامن
سبؽ أف تقدـ قكؿ عائشة رضي اهلل عنيا لجبير بف نفير: "يا جبير تقرأ المائدة؟ قاؿ: 
فقمت: نعـ، قالت: أما إنيا آخر سكرة نزلت ما كجدتـ فييا مف حبلؿ، فاستحمكه كما كجدتـ مف حراـ 

 ، فدؿ ىذا عمى أف األحكاـ التي كردت في سكرة المائدة لـ ينسخ منيا شيء.(ِ)فحرمكه" 

 وال العمماء في ىذا:أق
ُِّقا ]قاؿ ابف الجكزم: "اختمؼ عمماء الناسخ كالمنسكخ في ىذه اآلية  ـَ َآَمُْقا اَل َُتِ ا افَِّذي َ َيا َأُّيُّ

ائَِر اهللِ  ًَ  ، اآلية عمى قكليف: {4}ادلئدة:[ ...َص

اؿ أبك أنيا محكمة، ركل ذلؾ عف الحسف أنو قاؿ: ما نسخ مف المائدة مف شيء، ككذلؾ ق أحدىما:
ميسرة في آخريف، قالكا: كال يجكز استحبلؿ الشعائر، كال اليدم قبؿ ذبحو، كاختمفكا في القبلئد، 
: يحـر رفع القبلدة عف اليدم حتى ينحره، كقاؿ آخركف: كانت الجاىمية تقمد مف شجر  فقاؿ قـك

، كال تصدكا القاصديف إلى ا ، فقيؿ ليـ: ال تستحمكا أخذ القبلئد مف الحـر  .(ّ) "لبيتالحـر
 أنيا منسكخة، كفي المنسكخ منيا أربعة أقكاؿ: والثاني:
 أف جميعيا منسكخة، كىك قكؿ الشعبي. أحدىما:

أنيا كردت في حؽ المشركيف، كانكا يقمدكف ىداياىـ، كيظيركف شعائر الحج مف اإلحراـ  الثاني:
ـَِغ ]و تعالى: كالتمبية، فنيي المسممكف بيذه اآلية عف التعرض ليـ، ثـ نسخ ذلؾ بقكل ُِقا اُدْؼِ  َؾاْؿُت

                                                 
 ِْٖ-ِّٖلقرآف الكريـ، محمكد شمتكت، صتفسير اانظر: ( ُ)
 ، كقد تقدـ تخريجو.ُُّ/ِتدرؾ الحاكـ، كصححو ككافقو الذىبي، ( مسِ)
 .َٖٓ/ُالتفسير، ابف الجكزم،  زاد المسير في عمـ انظر: (ّ)
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ُْٔث َوَجْدَُتُقُهْؿ   ، كىذا قكؿ األكثريف. {7}التوبة:[ ...َح
َْٔت احَلَرامَ ]أف الذم نسخ قكلو تعالى:  الثالث: َغ افَّض َؾََل ]، فنسخو قكلو تعالى:  {4}ادلئدة:[ َواَل َآمِّ

ْؿ َهَذ  ِٓ َد َظاِم ًْ َرُبقا ادَِْضِجَد احَلَراَم َب َْ  ، ركم عف ابف عباس كقتادة. {:4}التوبة:[ ...ا َي
أف المنسكخ منيا تحريـ الشير الحراـ، كآمُّكف البيت الحراـ، إذا كانكا مشركيف، كىدم  الرابع:

 .(ُ)المشركيف... قالو أبك سميماف الدمشقي 
 األمر بالتقوى:

أف يجعؿ العبد بينو كأصؿ التقكل  (ِ)تكرر األمر بالتقكل في سكرة المائدة إحدل عشرة مرة 
, أي: اجعموا (ٖ) «النراَر َوَلْو ِبِشقٍّ َتْمَرةٍ » اترُقوا :كبيف ما يخافو كيحذره كقاية منو، كمنو قكلو 

 ينكم وبينيا وقاية من الصدقات وأعمال البر.ب
 وقد اختمفت عبارات السمف في حقيقة التقوى:

يؤثـ، كذلؾ بترؾ المحظكر، كيتـ  قاؿ الراغب: التقكل في تعارؼ الشرع، حفظ النفس عما
" الَحاَلُل َبيٌٍّن, َوالَحرَاُم َبيٌٍّن, َوَبْيَنُيَما ُمَشبرَياٌت اَل َيْعَمُمَيا :  ذلؾ بترؾ بعض المباحات، لقكلو 

شُُّبَياِت: َكرَاٍع َيْرَعى َكِثيٌر ِمَن النراِس, َفَمِن اترَقى الُمَشبرَياِت اْسَتْبرََأ ِلِديِنِو َوِعْرِضِو, َوَمْن َوَقَع ِفي ال
 .(ْ) " ...الحديثَحْوَل الِحَمى, ُيوِشُك َأْن ُيَواِقَعوُ 

كقاؿ الجرجاني: "التقكل في الطاعة يراد بيا اإلخبلص، كفي المعصية يراد بيا الترؾ 
 كالحذر".

قاؿ ابف القيـ: كىذا مف أحسف ما قيؿ في حد التقكل، فإف كؿ عمؿ البد مف مبدأ كغاية، 
كف الباعث عميو ىك اإليماف يككف العمؿ طاعة كقربة، حتى يككف مصدره عف اإليماف، فيكفبل 

ذلؾ، بؿ البد أف يككف مبدؤه محض ، ال العادة كاليكل، كال طمب المحمدة كالجاه، كغير المحض
اإليماف، كغايتو ثكاب اهلل تعالى كىك االحتساب، كليذا كثير مف ما يقرف بيف ىذيف األصميف في 

َمْن َصاَم َرَمَضاَن ِإيَماًنا َواْحِتَساًبا ُغِفَر َلُو َما َتَقدرَم ِمْن َذْنِبِو, َوَمْن َقاَم َلْيَمَة الَقْدِر »: قكلو مثؿ 
فقكلو: "عمى نكر مف اهلل" إشارة إلى األصؿ األكؿ،  ،(ٓ) «ِإيَماًنا َواْحِتَساًبا ُغِفَر َلُو َما َتَقدرَم ِمْن َذْنِبوِ 

                                                 
 .َٖٓ/ُالتفسير، ابف الجكزم،  زاد المسير في عمـانظر: ( ُ)
 .ٔٗ-َُٖ-ُُِ-ّٗ-ٕٓ-ّٓ-ُُ-ٖ-ٕ-ْ-ِ( انظر: اآليات ِ)
كمسمـ، كتاب الزكاة، باب َُٗ/ِ ، (ُُْٕ) تقكا النار كلك بشؽ تمرة، ح( أخرجو البخارم، كتاب الزكاة، باب اّ)

 .َْٕ/ِ، (َُُٔ) الحث عمى الصدقة، ح
  .َِ/ُ(، ِٓح )باب مف استبرأ لدينو،  ( أخرجو البخارم، كتاب اإليماف، ْ)
بلة كتاب ص، كمسمـ ْٓ/ّ، (َُِْح ) ليمة القدر،( أخرجو البخارم، كتاب صبلة التراكيح، باب فضؿ ٓ)

 .ِّٓ/ُ(، َٕٔالترغيب في قياـ رمضاف، ح ) المسافريف، باب
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الذم ىك مصدر العمؿ، كالسبب الباعث عميو، كقكلو "نرجك ثكاب اهلل"، إشارة إلى  كىك اإليماف،
 .(ُ)األصؿ الثاني كىك االحتساب، كىك الغاية التي ألجميا كقع العمؿ، كليا يقصد بو 

  ثمرات التقوى وأسبابيا:
َِغَ َؾِ٘نَّ اهللَ ُُيِ ]كما قاؿ تعالى:  لمتقكل ثمرات عاجمة، كآجمة: منيا محبة اهلل       [ بُّ اُدتَّ

ْقا ]، كما قاؿ تعالى: ، كمنيا معية اهلل  {98}آل طؿران: ََ ـَ اتَّ ، {:34}الـحل:[ ...إِنَّ اهللَ َمَع افَِّذي
ـَ ]كمنيا حياة القمكب، كتمييزىا بيف الحؽ كالباطؿ، كاليدل كالضبلؿ، كما قاؿ تعالى:  ا افَِّذي َ َيا َأُّيُّ

قا اهللَ َُ ًَئِؿِ َآَمُْقا إِْن َتتَّ ْوِؾ اف ٍَ ْؿ َواهللُ ُذو اف ُُ ْر َف
ٍِ ٌْ ْؿ َوَي ُُ َِّٔئاتِ ْؿ َش ُُ ْر َظْْ ٍِّ َُ ا َوُي ًٕ ْؿ ُؾْرَؿا ُُ ْؾ فَ ًَ [  ََيْ

ْؾ فَُف َُمَْرًجا]كمنيا تفريج الكركب، كما قاؿ تعالى:  ,{;4}األكػلل: ًَ ـْ َيتَِّؼ اهللَ ََيْ ،  {4}الطََّلق:[ َوَم
َرى َآَمُْ ــــَوَفْق َأنَّ َأهْ ]قػػػػػاؿ تعالػػػػى: كمنيا سػػػػعة الرزؽ، كمػػػا  َُ ََ ـــَؾ اف ـَ ـــقا َواتَّ اٍت ِم ـَ ْؿ َبَر ِٓ ْٔ َِ تَْحَْا َظ ٍَ ْقا َف

َِلِء َواألَْرضِ   . {8;}األطراف:[ افِضَّ

ا]كمنيا تيسير األمكر، كما قاؿ تعالى:  ـْ َأْمِرِه ُيَْسً ْؾ َفُف ِم ًَ ـْ َيتَِّؼ اهللَ ََيْ ،  {6َلق:}الطَّ [ َوَم
ًّٔا]كمنيا أف التقكل تنجي مف النار، كما قاؿ تعالى:  ِو َْ اَن َظَذ َربَِّؽ َحْتًِل َم ـَ ْؿ إاِلَّ َواِرُدَها  ُُ  * َوإِْن ِمْْ

ًّٔا
ا ِجثِ َٓ َذُر افيَّادَِِغ ؾِٔ َٕ ْقا َو ََ ـَ اتَّ ل افَِّذي َْجِّ ُٕ ، كمنيا أف التقكل ىي المكجبة لمجنة،  {94-93:}مريم[ ُثؿَّ 

ًّٔا]ما قاؿ تعالى: ك
َِ اَن َت ـَ ـْ  ا َم َٕ ـْ ِظَّضاِد ُٕقِرُث ِم َِْؽ اَْلَُّْة افَّتِل 

 {85}مريم:[ تِ
(ِ). 

 ولمتقوى أسباب تحصل بيا:

منيا: العمـ باهلل كأسمائو كصفاتو، كلذلؾ كثر في القرآف الكريـ اقتراف األمر بالتقكل ببعض 
قا اهللَ]أسمائو الحسنى، كما قاؿ تعالى:  َُ ُدورِ َواتَّ ، كمف أسباب:  {9}ادلئدة:[  إِنَّ اهللَ َظٌِِٔؿ بَِذاِت افهُّ

ُؿ افَِّذي ]"االجتياد في العبادة، فإف التقكل ىي ثمرة العبادة، كما قاؿ تعالى:  ُُ َا افَّْاُس اْظّضُُدوا َربَّ َيا َأُّيُّ

َُقنَ  ْؿ َتتَّ ُُ َِّ ًَ ْؿ فَ ُُ
ـْ َؿّْضِِ ـَ ِم ْؿ َوافَِّذي ُُ ََ َِ أنو كان  عن النبي ، كمنيا الدعاء كما ثبت  {43}البؼرة:[ َخ

 .(ْ) (ّ) «َقى, َواْلَعَفاَف َواْلِغَنىالمُيمر ِإنٍّي َأْسأَُلَك اْلُيَدى َوالتُّ »يقول: 
 

                                                 
 .ُْ، صابف القيـمحمد بف أبي بكر الرسالة التبككية، انظر: ( ُ)
( نقبلن عف معالـ منيج تزكية النفكس في سكرة المائدة، بحث تكميمي لنيؿ درجة الماجستير في التفسير، كعمـك ِ)

، كمية العمـك اإلسبلمية، قسـ َٓشراؼ أ.د حاتـ محمد مزركعة، صالقرآف، لمباحث: كليد خالد الربيع، إ
 ـ.َُُِ-ىػُِّْالتفسير كعمـك القرآف، العاـ الجامعي: 

 .َِٕٖ/ْ، (ُِِٕ( أخرجو مسمـ كتاب الذكر كالدعاء، باب التعكذ مف شر العمؿ، ح )ّ)
 .بتصرؼ ُّْ-ُُٗص ( إعبلـ ذكم األفئدة بأحكاـ سكرة المائدة، عبد العظيـ بدكم،ْ)
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 عًا: التفسير اإلجمالي:تاس
ُة األَ ]قاؿ تعالى:  َّ ْؿ َُبِٔ ُُ َِّْت فَ قِد ُأِح َُ ًُ ـَ َآَمُْقا َأْوُؾقا بِاف ا افَِّذي َ ْؿ َؽْرَ َيا َأُّيُّ ُُ ْٔ َِ اِم إاِلَّ َما ُيْتَذ َظ ًَ ْٕ

ُؿ َما ُيِريُد  ُُ ُتْؿ ُحُرٌم إِنَّ اهللَ َُيْ ْٕ ِْٔد َوَأ عِّ افهَّ
 . {3}ادلئدة:[ حُمِ

ـَ ]أتى رجؿ عبد اهلل بف مسعكد فقاؿ: اعيد إلٌي فقاؿ: إذا سمعت اهلل يقكؿ:  ا افَِّذي َ َيا َأُّيُّ

 .(ُ)خير يأمر بو أك شر ينيى عنو" "فارعيا سمعؾ، فإنو  [...َآَمُْقا 
ُؿ َما ُيِريُد ]بيا ىذه السكرة إلى قكلو تعالى:  كىذه اآلية التي افتتح اهلل  ُُ فييا  [إِنَّ اهللَ َُيْ

مف الببلغة، كما تتقاصر عنو القكل البشرية مع شمكليا ألحكاـ عدة: منيا الكفاء بالعقكد، كمنيا 
 .(ِ)الصيد لمف ليس بحـر تحميؿ بييمة األنعاـ، كمنيا إباحة 

ففي ىذه اآلية نداء لممؤمنيف لمكفاء بالعقكد، أم العيكد التي عقدكىا بينيـ كبيف اهلل تعالى 
أك بينكـ كبيف الناس، كىي التكاليؼ التي ألزمكـ اهلل تعالى بيا كالتزمتمكىا مما أحؿ اهلل تعالى 

، كما أخذ اهلل مف الميثاؽ عمى مف أقر باإليماف با لنبي كالكتاب أف يكفكا بما أخذ اهلل تعالى كحـر
عمييـ مف الفرائض، كأحكاـ الحبلؿ كالحراـ، كمف ىذه التكاليؼ: ما يعقده الناس بعضيـ مع بعض 
مف عقكد المعامبلت، كىذه العقكد ستة ىي: عيد اهلل، كعقد الحمؼ، كعقد الشركة، كعقد البيع، 

 كعقد النكاح، كعقد اليميف.
ا َباُل ِرَجاٍل َيْشَتِرُطوَن ُشُروًطا َلْيَسْت ِفي ِكتَاِب المرِو َما َكاَن ِمْن َشْرٍط مَ » :قاؿ الرسكؿ 

ْن َكاَن ِماَئَة َشْرٍط َقَضاُء المرِو َأَحقُّ َوَشْرُط المروِ  نرَما الَواَلُء  َلْيَس ِفي ِكتَاِب المرِو, َفُيَو َباِطٌل َواِ  َأْوَثُق, َواِ 
 .(ٖ)«ِلَمْن َأْعَتقَ 
يجب الكفاء بالعقكد كالعيكد بحسب الشركط المتفؽ عمييا، إذا لـ تصادـ الشرع فبل يجب ف

الكفاء بالتعاقد عمى المحرمات، مثؿ حمؼ الجاىمية عمى الباطؿ، كحمفيـ عمى التناصر، كالميراث، 
 بأف يقكؿ لشخص آخر إذا حالفو، دمي دمؾ، كىدمي ىدمؾ، كترثني أرثؾ.

الناس في دينو مف تحميؿ حبللو، كتحريـ حرامو كميد  ثـ فصؿ جؿ كعبل عقكده عمى
لمنيي عف بعض محرمات اإلحراـ، ببياف نعمو التي تحممنا عمى الكفاء بالعقكد كمف أعظـ النعـ، 

 .(ْ)إحبلؿ بييمة األنعاـ، أكبلن مف طريؽ الذبح الشرعي 

                                                 
 بتصرؼ. ،ٕ/ِ ( تفسير ابف كثير،ُ)
 بتصرؼ. ،ٔ/ِح القدير، الشككاني، ( فتِ)
 .ُِٗ/ّ(، ِِٕٗباب الشركط في الكالء، ح )( صحيح البخارم، ّ)
 .ٔٔ/ٔالتفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، أ.د كىبة الزحيمي، انظر: ( ْ)



-ُٗٓ- 
 

حش، كالبييمة في كاألنعاـ ىي اإلبؿ كالبقر كالضأف، كالمعز كأمثاليا، كالظباء، كبقر الك 
 األصؿ ىي كؿ حي ال يميز، فيي تشمؿ األنعاـ كغيرىا، سكاء أكانت مف ذكات أربع، أـ ال .

فبمقتضى ىذا اإلحبلؿ مف اهلل تعالى كبمقتضى إذنو كشرعو، صار حبلالن لكـ كمباحان أف  
تية أك مكانية، تأكمكا مف كؿ ما يدخؿ تحت مدلكؿ )بييمة األنعاـ( إال ما جاء تحريمو، إما حرمة كق

ما حرمة مطمقة في أم مكاف، كأم زماف، ثـ يأخذ في االستثناء مف ىذا العمكـ... كأكؿ  كا 
 المستثنيات الصيد في حاؿ اإلحراـ.

ُتْؿ ُحُرمٌ ] ْٕ ِْٔد َوَأ عِّ افهَّ
، كالتحريـ ىنا ينطبؽ ابتداء عمى عممية الصيد ذاتيا، فاإلحراـ لمحج [َؽْرَ حُمِ

ف أسباب الحياة العادية، كأساليبيا المألكفة، كتكجو إلى اهلل تعالى في بيتو الحراـ، أك العمرة، تجرد ع
الذم جعمو اهلل تعالى مثابة األماف... كمف ثـ ينبغي عنده الكؼ عف بسط األكؼ إلى أم حي مف 
األحياء، كىي فترة نفسية ضركرية لمنفس البشرية، تستشعر فييا صمة الحياة بيف جميع األحياء في 
كاىب الحياة، كتأمف مف كؿ اعتداء، كتخفؼ مف ضركرات المعاش التي أحؿ مف أجميا صيد 
الطير كالحيكاف كأكمو، لترتفع في ىذه الفترة عمى مألكؼ الحياة كأساليبيا، كتتطمع إلى ىذا األفؽ 

 .(ُ)الرفاؼ الكضيء 

ما أراد  يقضي في خمقو بما يشاء، كمف ذلؾ تحميؿ ما أراد تحميمو، كتحريـ كاهلل 
مف المصالح لعباده، ال حسب شيكاتيـ كأىكائيـ، فعمى العباد أف يمتثمكا  تحريمو، حسبما يعممو 

 .(ِ)كيجتنبكا نييو، كفاء بعيده، سكاء أدرككا حكمة التشريع، أـ لـ يدرككىا  ألكامره 

ُؿ َما ُيِريُد ]ثـ ختمت اآلية بقكلو تعالى:  ُُ حكـ ىنا: القضاء، فيك ، فالمقصكد بال[ إِنَّ اهللَ َُيْ
  الذم يقضي بحرمة ىذا كحؿ ذاؾ، كما يشاء  كمشيئتو منزىة عف العبث، ألنو الحكيـ

العميـ، جمت حكمتو ككسعت رحمتو، كعظمت رأفتو، كليس لغيره أف يحكـ عمى األشياء بالحؿ 
ـْ ِرزْ ]كالحرمة ليكل في نفسو،  ْؿ ِم ُُ َزَل اهللُ َف ْٕ ُتْؿ ِمُْْف َحَراًما َوَحََلاًل ُؿْؾ َآهللُ َأذَِن ُؿْؾ َأَرَأْيُتْؿ َما َأ ِْ ًَ ٍق َؾَج

ونَ  َسُ ٍْ ْؿ َأْم َظَذ اهللِ َت ُُ َٔاَمِة إِنَّ اهللَ َفُذو َؾْوٍؾ َظَذ افَّْاِس  * َف
َِ ِذَب َيْقَم اف َُ وَن َظَذ اهللِ اف َسُ ٍْ ـَ َي ُـّ افَِّذي َوَما َط

ُرونَ  ُُ َثَرُهْؿ اَل َيْن ـْ َـّ َأ
ِذَب َهَذا ]، كقاؿ تعالى:  {84-;7:وكس}ي[ َوَفُِ َُ ُؿ اف ُُ قُفقا دَِا َتِهُػ َأْفِِضَْتُ َُ َواَل َت

ُِِحقنَ  ٍْ ِذَب اَل ُي َُ وَن َظَذ اهللِ اف َسُ ٍْ ـَ َي ِذَب إِنَّ افَِّذي َُ وا َظَذ اهللِ اف َسُ ٍْ ْؿ  * َحََلٌل َوَهَذا َحَراٌم فِتَ َمَتاٌع َؿٌِِٔؾ َوَُلُ

 .(ّ) {339-338:حل}الـ[ َظَذاٌب َأفِٔؿٌ 

                                                 
 .ّْٔ/ٔفي ظبلؿ القرآف، سيد قطب، انظر: ( ُ)
 .َُِٔ/ٔتفسير القرآف الكريـ، عبد اهلل شحاتو، انظر: ( ِ)
 .َُّٔ/ٔفي رحاب التفسير، عبد الحميد كشؾ،  انظر: (ّ)
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ائَِر اهللِ ] ًَ ُِّقا َص
ـَ َآَمُْقا اَل َُتِ َا افَِّذي ثـ يستأنؼ نداء الذيف آمنكا لينياىـ عف استحبلؿ حرمات [ ...َيا َأُّيُّ

اهلل تعالى فبدأ بشعائر اهلل، كالمقصكد بيا: مناسؾ الحج كالعمرة، كقيؿ سائر فرائض دينو، مف 
بلؿ الشعائر يككف باستباحتيا، كالتياكف بحرمتيا، كاإلخبلؿ حبلؿ كحراـ، كحدكد حدىا لكـ، فإح

بأحكاميا كاإلحبلؿ بينيا كبيف المتنسكيف بيا، كما ال تنتيككا حرمة األشير الحـر كىي أربعة: ذك 
، كرجب، فبل تقاتمكا المشركيف فييا، كال تبدلكىا بغيرىا كما كاف العرب  القعدة، كذك الحجة، كالمحـر

 .(ُ)مية مف عممية النسيء، أم تأخير حرمة شير حراـ إلى غيره" يفعمكف في الجاى
كال تحدثكا في أشير الحج، ما تصدكف بو الناس عف الحج، كال تعترضكا اليدم الميدم 

، بالغصب، أك المنع مف بمكغ محمو، حتى ال يصؿ إلى الكعبة.  لمحـر
َؾَِ٘ذا ]براءة، قكلو تعالى:  كسمي الشير حرامان لتحريـ القتاؿ فيو، كقد نسخ ىذا الحكـ بآية

ُْٔث َوَجْدَُتُقُهْؿ  ـَِغ َح ُِقا ادُْؼِ ُر احُلُرُم َؾاْؿتُ ُٓ ََِخ األَْص َِض ْٕ ، كاليدم: ما يتقرب بو المرء مف  {7}التوبة:[ ...ا
.  النعـ ليذبح في الحـر

كقد اشتممت ىذه اآلية عمى جميع مصالح العباد، في معاشيـ كمعادىـ، فيما بيف بعضيـ 
عضان، كفيما بينيـ كبيف ربيـ، فإف كؿ عبد ال ينفؾ عف ىاتيف الحالتيف كىذيف الكاجبيف، كاجب ب

أما بينو كبيف الخمؽ مف المعاشرة كالصحبة فالكاجب يف خالقو، ككاجب بينو كبيف الخمؽ، بينو كب
ىي  كطاعتو، التي عميو فييا، أف يككف اجتماعو بيـ، كصحبتو ليـ، تعاكنان عمى مرضاة اهلل 

غاية سعادة العبد، كفبلحو، كال سعادة لو إال بيا، كىي البر كالتقكل، المذاف ىما جماع الديف كمو، 
ما لزكمان، كدخكلو فيو تضمنان  ذا أفرد كؿ كاحد مف االسميف دخؿ في مسمى اآلخر، إما تضمنان كا  كا 

القبلئد مف  كال، ككذلؾ التقكل جزء مسمى مف البر، أظير، ألف البر جزء مسمى مف التقكل
األنعاـ، ال تنتيككا أيضان حرمتيا، كالمراد بيا ذكات القبلدة، كىي جمع قبلدة، كىي ما قمد بو اليدم 
مما يعمؽ في عنؽ البعير، أك غيره مف نعؿ أك عركة فرادة، أك جمد أك قشر شجر أك غيره، ليعمـ 

يا كاعتناء، كزيادة تكصية أنو ىدل فبل يتعرض لو، كخصت بالبياف مع شمكؿ اليدم ليا تشريفان ل
 .(ِ)بيا، ألنيا أشرؼ اليدم 

َْٔت احَلَرامَ ] َغ افَّض أم كال تعترضكا، كال تحمك قكمان قاصديف المسجد الحراـ، يطمبكف مف اهلل [ َواَل َآمِّ
الرزؽ كالثكاب، كالرضا مف اهلل تعالى عنيـ، فبل تعترضكا لقـك ىذه صفتيـ، تعظيمان ليـ، كاستنكاران 

 اف آمنان، ككذا مف قصده طالبان فضؿ اهلل تعالى ػػراـ كػػػت الحػػػؿ البيػػػػـ، ألف مف دخػػػػرض لمثميأف يتع

                                                 
 .ٕٔ/ٔالتفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، أ.د كىبة الزحيمي، انظر: ( ُ)
 رؼ.بتص ٖٔ/ٔالتفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، أ.د كىبة الزحيمي، ( ِ)
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 .(ُ)كراغبان في رضكانو 
، فقد أبحنا لكـ ما كاف  ثـ إذا فرغتـ مف إحرامكـ، كأحممتـ منو، كأنتـ في غير أرض الحـر

كف، كال إثـ عميكـ في الصيد كأكمو، محرمان عميكـ حاؿ اإلحراـ مف الصيد، فاصطادكا كما تشاء
كىذا أمر بعد الخطر، كالصحيح أنو لـ يرد الحكـ إلى ما كاف عميو قبؿ النيي، فإف كاف كاجبان رده 

ف كاف مستحبان فمستحب، أك مباح فمباح   .(ِ)كاجبان، كا 
 ثـ تظير اآليات غاية كقمة العدؿ الرباني، فاإلسبلـ ديف العدؿ ال يتصيد األخطاء، كال
يظمـ مف أجؿ البغض كالشنآف، كليس لميكل في حكمو نصيب، فيذا أمر مف اهلل تعالى لعباده عمى 
أال يككف شدة بغضيـ لقكـ صدكىـ كمنعكىـ عف المسجد الحراـ، أف يتعدكا حدكد اهلل تعالى 

ـُ ]فتقتصكا منيـ ظممان كعدكانان، كىذا يؤيده قكلو تعالى:  ـَ َآَمُْقا  َا افَِّذي َداَء َيا َأُّيُّ َٓ اِمَغ هللِ ُص ُٕقا َؿقَّ ق

قا اهللَ  َُ َقى َواتَّ َْ ِدُفقا اْظِدُفقا ُهَق َأْؿَرُب فِِتَّ ًْ ْؿ َصََْآُن َؿْقٍم َظَذ َأالَّ َت ُُ ِرَمَّْ ِْضِط َواَل ََيْ
َِ ُِقنَ  بِاف َّ ًْ [ إِنَّ اهللَ َخّضٌِر بَِِل َت

 {:}ادلئدة:
(ّ). 

ََْقى] ُٕقا َظَذ افِزِّ َوافتَّ اَو ًَ كىك كؿ خير أمر الشرع بو، أك نيى عنو، مف المنكرات، أك اطمأف  [َوَت
إليو القمب، كال تتعاكنكا عمى اإلثـ، كىك الذنب كالمعصية، كىي كؿ ما منعو الشرع، أك حاؾ في 

 .(ْ)الصدر ككرىت أف يطمع عميو الناس 
ْدَوانِ ]ثـ قاؿ تعالى:   ًُ ُٕقا َظَذ اِْلْثِؿ َواف اَو ًَ ـ كالعدكاف في جانب النيي نظير ، كاإلث[ َواَل َت

البر كالتقكل في جانب األمر، كالفرؽ بيف اإلثـ كالعدكاف، كالفرؽ ما بيف محـر الجنس، كمحـر 
القدر، فاإلثـ ما كاف حرامان لجنسو، كالعدكاف ما حـر زيادة في قدره، كتعدم ما أباح اهلل تعالى منو، 

الخامسة، كاستيفاء المجني عميو أكثر مف حقو  فالزنا كشرب الخمر كالسرقة كنحكىا، إثـ كنكاح
 كنحكه، عدكاف.

َتُدوَها]التي قاؿ فييا:  "ىك تعدم حدكد اهلل  فالعدوان: ًْ َِْؽ ُحُدوُد اهللِ َؾََل َت
، كقاؿ  {;44}البؼرة:[ تِ

َرُبقَها]في مكضع آخر  َْ َِْؽ ُحُدوُد اهللِ َؾََل َت كعف قربانيا  ، فنيى عف تعدييا في آية، {3:9}البؼرة:[ تِ
، ىي النيايات الفاصمة بيف الحبلؿ كالحراـ، كنياية الشيء تارة  في آية أخرل، ىذا ألف حدكده 

تدخؿ فيو فتككف منو، كتارة ال تككف داخمة فيو، فيككف ليا حكـ المقابمة، فباالعتبار األكؿ: نيي 
 .(ٓ)عف تعدييا، باالعتبار الثاني: نيي عف قربانيا 

                                                 
 .ٔٗ/ٔالمصدر السابؽ،  انظر: (ُ)
 .ُُ/ِير القرآف العظيـ، ابف كثير، تفسانظر: ( ِ)
 .َُْٔ/ٔفي رحاب التفسير، عبد الحميد كشؾ، انظر: ( ّ)
 .ٗٔ/ٔالتفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، أ.د كىبة الزحيمي، انظر: ( ْ)
 بتصرؼ. ُٕ-َُابف القيـ، صالرسالة التبككية، محمد بف أبي بكر، انظر: ( ٓ)
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  َقاُلوا: « اْنُصْر َأَخاَك َظاِلًما َأْو َمْظُموًما»:  كؿ اهلل ػػػػػػػقاؿ: قاؿ رس  عف أنس بف مالؾ
  .(ٔ) تَْأُخُذ َفْوَق َيَدْيو»َيا َرُسوَل المرِو, َىَذا َنْنُصُرُه َمْظُموًما, َفَكْيَف َنْنُصُرُه َظاِلًما؟ َقاَل: 

اأْلَْجِر ِمْثُل ُأُجوِر َمْن َتِبَعُو, اَل َيْنُقُص َذِلَك  َمْن َدَعا ِإَلى ُىًدى, َكاَن َلُو ِمنَ »كفي الصحيح: 
ْثِم ِمْثُل آثَاِم َمْن َتِبَعُو, اَل َيْنقُ  ُص َذِلَك ِمْن ُأُجورِِىْم َشْيًئا, َوَمْن َدَعا ِإَلى َضاَلَلٍة, َكاَن َعَمْيِو ِمَن اإلِْ

 .(ِ) «ِمْن آثَاِمِيْم َشْيًئا
َمْن َدلر َعَمى َخْيٍر َفَمُو ِمْثُل …» :  قاؿ رسكؿ اهلل  قاؿ: كعف ابف مسعكد األنصارل 

 .(ّ) «َأْجِر َفاِعِموِ 
ُؿ َما ُيِريُد ] ُُ اِب ]، كقكلو تعالى: [إِنَّ اهللَ َُيْ ََ ًِ  ختمت اآليات في"، قاؿ ابف القيـ: [ إِنَّ اهللَ َصِديُد اف

ف مف السكرة، كمما ال يخفى عمى السكرة الكريمة بأسماء اهلل الحسنى كصفاتو العميا في عدة مكاط
 المتأمؿ في السكرة الكريمة، كال شؾ أف األسماء الحسنى، كالصفات العميا تدؿ عمى كماؿ اهلل 

      كجبللو كجمالو، فإذا اقترف أحد االسميف، كالكصفيف باآلخر، دؿ عمى كماؿ آخر هلل تعالى 
     مف جيتيف،  ماؿ المكصكؼ حصؿ مف اقتراف االسميف أك الكصفيف، فيما داالف عمى ك

داللتو عمى الكماؿ المفرد في الصفتيف، كداللة مف جية اجتماعيا في الداللة عمى صفة الكماؿ 
بتكثير صفات اهلل تعالى الدالة عمى  المقصكد، كصفة ذلؾ: تكثير طرؽ التعظيـ لمممدكح 

 .(ْ) "عظمتو
اِب ] ََ ًِ قا اهللَ إِنَّ اهللَ َصِديُد اف َُ ، قاؿ صاحب الظبلؿ: ىك تعقيب التيديد مف ال يتقي، كمف ال  [َواتَّ

يفي بالعقد األكؿ، كمف تجرفو دفعة الشنآف إلى شاطئ العدكاف، إنيا قمة في ضبط النفس، كفي 
سماحة القمب، كفي انتياج العدؿ، يحدك إلييا ىذا القرآف، كيأخذ بيد البشر في طريؽ اإليماف، دكف 

يعترؼ لمنفس البشرية بأف مف حقيا أف تغضب، كمف حقيا أف تكره، ما عنت كدكف ما حرج، فيك 
كلكف ليس مف حقيا أف تعتدم عمى النفس مطاكعة لما فييا عف شنآف، ثـ يحدك ليا بعد ذلؾ 
بنشيد البر، كنشيد التقكل، لتتخمص مف عقابيؿ الشنآف، فيككف في ىذا تربية لمنفس، بعد أف يككف 

 .(ٓ)لمفطرة كال إعنات  فييا ضماف لمعدؿ، في غير كبت

                                                 
 .ُِٖ/ّ(، ِْْْ، ح )أعف أخاؾ ظالمان أك مظمكمان ، باب المظالـ( صحيح البخارم، كتاب ُ)
(، ِْٕٔ( صحيح مسمـ، كتاب العمـ، باب مف سف سنة حسنة أك سيئة، كمف دعا إلى ىدل أك ضبللة، ح )ِ)

ْ/ََِٔ. 
 .َُٔٓ/ّ(، ُّٖٗ) ي سبيؿ اهلل بمرككب كغيره، ح( صحيح مسمـ، كتاب اإلمارة، باب فضؿ إعانة الغازم فّ)
، كالقكاعد الكمية لؤلسماء كالصفات عند السمؼ، إبراىيـ بف محمد البريكاف، ُُٔ/ُ( بدائع الفكائد، ابف القيـ، ْ)

 .ٗٓص
 .ْْٔ/ٔفي ظبلؿ القرآف، سيد قطب، انظر: ( ٓ)
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 التقوى شرط لقبول العمل الصالح:* 
ْؿ ]صفة كريمة، كليا آثار مباركة منيا: قبكؿ العمؿ الصالح، كما قاؿ تعالى:  التقوى: ِٓ ْٔ َِ َواْتُؾ َظ

ّضَّْؾ  ََ ْ ُيَت ا َوََل ـْ َأَحِدَِهَ ّضَِّؾ ِم َُ ا َؾُت ًٕ َبا ُؿْرَبا  اْبَْْل َآَدَم بِاحَلؼِّ إِْذ َؿرَّ
َٖ َّض ـَ  َٕ ّضَُّؾ اهللُ ِم ََ َِل َيَت َّٕ ََّْؽ َؿاَل إِ َِ ـَ اآلََخِر َؿاَل أَلَْؿتُ ِم

َِغَ   . {49}ادلئدة:[ اُدتَّ
 قاؿ السعدم: "كأصح األقكاؿ في تفسير المتقيف ىنا، المتقيف هلل تعالى، في ذلؾ العمؿ،  

 ".بأف يككف عمميـ خالصان لكجو اهلل تعالى متبعيف فيو لسنة رسكؿ اهلل 
 .(ِ): "كفيو دليؿ عمى أف اهلل تعالى ال يقبؿ طاعة إال مف مؤمف متًؽ"  (ُ)قاؿ القاسمي  

 ما ترشد إليو اآليات:
ىاتاف اآليتاف السابقتاف تضمنت أصكؿ اإلسبلـ في المعامبلت كالعبلقات االجتماعية 

 كفييا مف الفصاحة، ككثرة المعاني مع قمة األلفاظ، ما ال يخفى عمى أحد.
 األولى تضمنت خمسة أحكام:واآلية 

األمر بالكفاء بالعقكد التي يتعاقد بيا الناس، ككجكب الكفاء بالتكاليؼ اإلسبلمية، فيمـز دفع 
أثماف المبيعات، كميكر النساء كنفقاتيف، كالمحافظة عمى الكديعة كالعارية، كالعيف المرىكنة، كردىا 

حرمة المعاىد كأسرتو كمالو، كقكلو  إلى أصحابيا سالمة، كحفظ ماؿ المستأمف كنفسو، كصكف
قدِ ]تعالى:  َُ ًُ ، يدؿ عمى لزكـ العقد كثبكتو، كيقضي نفي خيار المجمس، كىذا مذىب [ َأْوُؾقا بِاف

أبي حنيفة كمالؾ، كأثبت الشافعي كأحمد ىذا الخيار لممتعاقديف، ما داما في مجمس العقد، فميما 
الَبيٍَّعاِن ِبالِخَياِر َما َلْم َيَتَفررَقا, َفِإْن » ف عمر قاؿ:ثبت في الصحيحيف عف اباإلمضاء كالفسخ، لما 

ْن َكَذَبا َوَكَتَما ُمِحَقْت َبَرَكُة َبْيِعِيَما تبايع الرجبلف،  "إذا (ّ) «َصَدَقا َوَبيرَنا ُبوِرَك َلُيَما ِفي َبْيِعِيَما, َواِ 
خيار المجمس عقب عقد البيع، ما فكؿ كاحد منيما بالخيار ما لـ يتفرقا"، كىذا صريح في إثبات 

داـ المتعاقداف في المجمس، كليس ىذا منافيان لمزكـ العقد، بؿ ىك مف مقتضياتو شرعان، فالتزامو مف 
تماـ الكفاء بالعقكد، أما النذر الكاجب الكفاء بو، فيك نذر الطاعات كالحج كالصياـ، كاالعتكاؼ 

 .(ْ)ماع األمة كالقياـ كنحكىما أما نذر المباح فبل يمـز بإج
                                                 

سـ الحبلؽ، مف سبللة الحسيف السبط، إماـ القاسمي: ىك جماؿ الديف أك محمد جماؿ الديف بف محمد بف قا (ُ)
الشاـ في عصره عممان بالديف، كتضمعان في فنكف األدب، ككفاتو في دمشؽ، كاف سمفي العقيدة ال يقكؿ بالتقميد، 

 .ُّٓ/ِىػ(، األعبلـ، لمزركمي، ُِّّ)ت: 
 .ُّْٗ/ٔ( محاسف التأكيؿ، لمقاسمي، ِ)
 .ُّْٗ/ٔ المرجع السابؽ،( ّ)
 .ْٔ/ّ(، ََُِرم، باب البيعاف بالخيار ما لـ يتفرقا، ح )صحيح البخا (ْ)
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 تحميؿ بييمة األنعاـ، باألكؿ عف طريؽ الذبح الشرعي. -ُ

عف  ( كنحكىا، كذا الثابت في السنة مثؿ: نييو ّاستثناء المحرمات اآلتية بعد في آية ) -ِ
 )كؿ ذم ناب مف السباع، ككؿ ذم مخمب مف الطير(.

 .(ُ)استثناء حالة اإلحراـ فيما يصاد، كمثمو صيد الحرميف  -ّ

 يد لمف ليس بمحـر في غير الحرميف.إباحة الص -ْ
ُؿ َما ُيِريُد ]ثـ قاؿ تعالى:  ُُ تقكية ليذه األحكاـ الشرعية المخالفة لعيكد أحكاـ [ إِنَّ اهللَ َُيْ

َب ]العرب، فاهلل تعالػػى يحكػػـ عمػػى كفػػؽ مشػػيئة، كحسػبما يػػرل مف الحكمػػػة كالمصمحػػػػػػة،  َِّ ًَ  اَل ُم

فِ  ِّ ُْ  يشرع ما يشاء كما يشاء. {63:}الرطد[ حِلُ

كدلت اآلية الثانية عمى تحريـ التعرض لمناسؾ الحج، كتجاكز حدكد اهلل فيما شرع، فبل 
، (ِ)يجكز التعدم عمى معالـ دينو  ، كتمؾ المعالـ ىي شعائر اهلل تعالى أم البدف التي تيدل لمحـر

شعارىا: أف يجز شيء مف سناميا حتى يسيؿ الدـ، فيعمـ أنيا  ىدم، كقاؿ عطاء: شعائر اهلل: كا 
َذفَِؽ ]"جميع ما أمر اهلل تعالى بو كنيى عنو"، كقاؿ الحسف البصرم: ديف اهلل كمو، كقكلو تعالى: 

ُِقِب  َُ َقى اف َْ ـْ َت َا ِم َر اهللِ َؾَِّ٘نَّ
ائِ ًَ يِّْؿ َص ًَ ـْ ُي  ، أم ديف اهلل. {54}احلج:[ َوَم

فعي كأحمد كأبي ثكر، في الجانب األيمف كقد أجاز الجميكر اإلشعار، كيككف في رأم الشا
أشعر ناقتو في صفحة سناميا األيمف، كقاؿ مالؾ: يككف في  لما ثبت عف ابف عباس أف النبي 

الجانب األيسر، كقاؿ مجاىد: مف أم الجانبيف شاء، كمنعو أبي حنيفة كقاؿ: "إنو تعذيب لمحيكاف، 
 أم مكركه كما صرح الحنفية".
لشير الحراـ كىي أربعة: كاحد فرد، كثبلثة سىٍرد، كىي: ذم القعدة، كمف المعالـ: حرمة ا

، كرجب، فبل تستحؿ لمقتاؿ، كال لمغارة، كال تتبدؿ، فإف استبداليا استحبلؿ،  كذك الحجة، كالمحـر
ُر ]كذلؾ ما كانكا يفعمكنو مف النسيء، ثـ نسخ تحريـ القتاؿ فييا بقكلو تعالى:  ُٓ ََِخ األَْص َِض ْٕ َؾَِ٘ذا ا

ُْٔث َوَجْدَُتُقُهْؿ احُل  ـَِغ َح ُِقا اُدْؼِ ، كالمراد بيا األشير التي حـر اهلل تعالى  {7}التوبة:[ ...ُرُم َؾاْؿتُ
قتاليـ فييا، كضربيا أجبلن ليـ يسيحكف فييا في األرض، كيفكركف في أمر اإلسبلـ، كليس المراد 

 .(ّ)بيا أشير الحج، أك األشير الحـر بالمعنى السابؽ 

                                                 
 .َٕ/ٔالتفسير، ابف الجكزم،  زاد المسير في عمـانظر:  (ُ)
 .ُٕ-َٕ/ٔ، َٖٓ/ُ، انظر: المرجع السابؽ( ِ)
 .ُٕ/ٔالمرجع السابؽ،  انظر:  (ّ)
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المعالـ: اليدم كالقبلئد، فبل تحمكا النعـ التي يتقرب بيا إلى اهلل تعالى لتذبح في كمف 
حبلليا: ىك التعرض ليا كسمبيا، أك االنتفاع بيا في غير ما سيقت لو مف التقرب إليو  ، كا  الحـر
اـ تعالى، كاليدم: "ما أىديت إلى بيت اهلل تعالى مف ناقة أك بقرة، أك شاة كىك في رأم الجميكر ع

 في جميع ما يتقرب لو مف الذبائح كالصدقات".
، إال ىدم  كأخذ العمماء مف ذلؾ عدـ جكاز األكؿ مف اليدايا التي تقدـ لمذبح في الحـر
التطكع كالقراف كالتمتع، فإنو يجكز األكؿ منيا لصاحبيا كلؤلغنياء، ألنو دـ نسؾ يقدـ شكران هلل 

أكؿ مف  فيجكز األكؿ منو، كألنو قد صػح أف النبي  تعالى عمى ما أنعـ بو مف التكفيؽ لمعبادة،
ىدم القرآف كالتمتع، كحسا مف المرقة، فيبقى غيرىا عمى عدـ الجكاز، ألنيا دـ مخالفات، كعقكبات 

كضع القبلدة سنة إبراىيمية أقرىا اإلسبلـ كىي عند ك  ،ككفارات، فبل يجكز االنتفاع بشيء منيا
 .(ُ) غنـالشافعي كأحمد سنة في البقر كال

ُِّقا ]كاتفقكا فيمف قمد بدنة عمى نية اإلحراـ، كساقيا: أنو يصير محرمان، قاؿ تعالى:  اَل َُتِ

ائَِر اهللِ ًَ كلـ يذكر اإلحراـ، لكف لما ذكر التقميد عرؼ أنو بمنزلة [ َؾاْصَىاُدوا]إلى أف قاؿ [ َص
ب الجميكر: لحديث البخارم اإلحراـ، فإف بعث باليدل كلـ يسؽ بنفسو، لـ يكف محرمان، كىك مذى

, ُثمر َقمرَدَىا َرُسوُل المرِو  َأَنا َفَتْمُت َقاَلِئَد َىْدِي َرُسوِل المرِو »، عف عائشة قالت:  ِبَيَدْيِو,  ِبَيَدير
 .(ِ) ى ُنِحَر الَيْديُ َشْيٌء َأَحمرُو المرُو َلُو َحتر  ُثمر َبَعَث ِبَيا َمَع َأِبي, َفَمْم َيْحُرْم َعَمى َرُسوِل المرِو 

كقاؿ الحنفية: "مف أىدل ىديان حـر عميو ما يحـر عمى الحاج حتى تنحر اليدم"، كىك فيما 
 ركاه البخارم عف ابف عباس.

ف مات مكجبو لـ يكرث  كال يجكز بيع اليدم كال ىبتو، إذا قيمّْد أك أيشعر، ألنو قد كجب، كا 
، بخبلؼ األضحية فإني ا ال تجب إال بالذبح، خاصة عند مالؾ إال أف يكجبيا عنو، كيذبح في الحـر

بالقكؿ، فإف أكجبيا بالقكؿ قبؿ الذبح، فقاؿ: "جعمت ىذه الشاة أضحية"، تعينت، كعميو إف تمفت ثـ 
 كجدىا أف يذبحيا.

 كقاؿ الشافعي: ال بدؿ عميو إذا ضمت أك سيرقت، إنما اإلبداؿ في الكاجب.
ت الحراـ، أم ال تمنعكا الكفار القاصديف البيت الحراـ عمى كال تحمكا قكمان قاصديف إلى البي

ُْٔث َوَجْدَُتُقُهؿْ ]جية التعبد كالقربة، كىذا كمو منسكخ بآية السيؼ،  ـَِغ َح ُِقا اُدْؼِ ،  {7}التوبة:[ َؾاْؿُت
ف أىدل كقمَّد كحج.  فبل ييمٌكف المشرؾ مف الحج، كال يؤمَّف في األشير الحج، كا 

                                                 
 .ِٕ/ٔالتفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، أ.د كىبة الزحيمي، انظر: ( ُ)
 .ُٗٔ/ِ(، ََُٕصحيح البخارم، باب مف قمد القبلئد بيده، ح )( ِ)
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ًٕا]: كدؿ قكلو تعالى ِْؿ َوِرْضَقا ـْ َرُبِّ قَن َؾْوًَل ِم ٌُ ، عمى جكاز ابتغاء الفضؿ أم األرباح [ َيّْضتَ
 في التجارة.

ُتْؿ َؾاْصَىاُدوا]كدؿ قكلو تعالى:  ِْ َِ عمى إباحة صيد غير المحـر بعد االنتياء مف [ َوإَِذا َح
اـ، كقاؿ المالكية: "األمر أعماؿ الحج، فيك أمر إباحة بإجماع الناس، لرفع ما كاف محظكران باإلحر 

نما فيمػػت اإلباحػػة مف النظػػر إلى المعنى كاإلجماع، ال مف صيغة  عمػػى أصػػكلو مف الكجػػكب، كا 
 األمر، كخص الصيد بالذكر، ألنيـ كانكا يرغبكف فيو كثيران كبيرىـ كصغيرىـ".

ْؿ َصََْآُن َؿْقمٍ ]كأرشد قكلو تعالى:  ُُ ِرَمَّْ ة االعتداء بالباطؿ، ألف المعنى: ال إلى حرم[ َواَل ََيْ
َأدٍّ اأْلََماَنَة ِإَلى َمِن »: يحممنكـ بغض قكـ أف تتعدكا الحؽ إلى الباطؿ، كالعدؿ إلى الظمـ، قاؿ 

َقى ]كدؿ قكلو تعالى:  ،(ُ) «اْئَتَمَنَك, َواَل َتُخْن َمْن َخاَنكَ  َْ ُٕقا َظَذ افِزِّ َوافتَّ اَو ًَ ،  {4}ادلئدة:[ ...َوَت
عمى كجكب التعاكف بيف الناس عمى البر كالتقكل، كاالنتياء عـ نيى اهلل تعالى عنو، كحرمة 

 .(ّ)«الدرالُّ َعَمى اْلَخْيِر َكَفاِعِموِ »، كيؤكد الحديث: (ِ)التعاكف عمى المعاصي كالذنكب 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .كقاؿ األلباني: حسف صحيح ،َِٗ/ّ(، ّّٓٓحقو مف تحت يده، ح ) سنف أبي داكد، باب في الرجؿ يأخذ( ُ)
 .ْٕ/ٔالتفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، أ.د. كىبة الزحيمي، انظر:  (ِ)
 .ُٖٔ/ٔ(، ْٓٓٗلمطبراني، باب عمراف بف محمد بف سعيد بف المسيب، ح )( المعجـ الكبير، ّ)
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 الثاني المقطع
 أنواع المحرمات من األطعمة, وبيان إكمال الدين

ُة َوادَْقُؿق] قاؿ تعالى:  ََ ِ ْرِ اهللِ بِِف َواُدَْْخْ ٌَ ُؿ اخِلِْْزيِر َوَما ُأِهؾَّ فِ ُم َوحَلْ َْٔتُة َوافدَّ ُؿ اَد ُُ ْٔ َِ َمْت َظ َذُة ُحرِّ

ِِض  َْ ُْٔتْؿ َوَما ُذبَِح َظَذ افُُّْهِب َوَأْن َتِْضَت َـّ ُّضُع إاِلَّ َما َذ َؾ افِضَّ ـَ َيُة َوافَّْىَِٔحُة َوَما َأ دِّ ْؿ ؾِِْضٌؼ َواُدَسَ ُُ قا بِاألَْزاَلِم َذفِ ُّ

 َ ْؿ َوَأَْت ُُ ْؿ ِديَْ ُُ ُِْت َف َّ ـْ َنْقُهْؿ َواْخَنْقِن افَْٔقَم َأ ْؿ َؾََل ََتْ ُُ
ِ ـْ ِديْ ُروا ِم ٍَ ـَ ـَ  َْٔقَم َيئَِس افَِّذي تِل اف َّ ًْ

ْؿ ِٕ ُُ ْٔ َِ ُت َظ ّْ

َهٍة ؽَ  َّ ـِ اْضُىرَّ يِف َُمْ َّ ُؿ اِْلْشََلَم ِديًْا َؾ ُُ قٌر َرِحٔؿٌ َوَرِضُٔت َف ٍُ ْثٍؿ َؾِ٘نَّ اهللَ َؽ  .{ 5[ }ادلئدة:ْرَ ُمتََجإٍِػ ِْلِ

 أواًل: المناسبة:
أف ىناؾ مناسبة كترابطان بيف ىذه اآلية كبيف اآليات السابقة  -رحمو اهلل –ذكر ابف عاشكر  -

ُة ا]: "استئناؼ بياني ناشئ عف قكلو: -رحمو اهلل -ليا، فقاؿ  َّ ْؿ َُبِٔ ُُ َِّْت َف اِم إاِلَّ َما ُيتَْذ ُأِح ًَ ْٕ ألَ

ؿْ  ُُ ْٔ َِ  "{3[ }ادلئدة:َظ
(ُ). 

: "كلما أتـ الكبلـ عمى احتراـ أعظـ المكاف، كأكـر الزماف، كما -رحمو اهلل-قاؿ البقاعي  -
البسيما، فيذب النفكس بالنيي عف حظكظيا، كأمر بعد تخميتيا، عف كؿ شر بتحميتيا بكؿ 

عد بتبلكتو عمييـ، مما حـر مطمقان إال في حاؿ خير، عدد عمى سبيؿ االستئناؼ، ما ك 
 .(ِ)الضركرة" 

كمف ىذا النقؿ لممناسبة يتبيف أف ىذه اآلية الكريمة جاءت لئلجابة عما تتشكؽ لو نفس  -
ؿْ ]المؤمف، فاهلل تعالى ذكره في:  ُُ ْٔ َِ اِم إاِلَّ َما ُيْتَذ َظ ًَ ْٕ ُة األَ َّ ْؿ َُبِٔ ُُ َِّْت فَ ر، كلـ يذك{3[ }ادلئدة:ُأِح

ما تمؾ األمكر المحرمة، فتشكقت النفس البشرية لمعرفة ىذه األمكر، فجاءت ىذه اآلية 
 لئلجابة عف ىذا التساؤؿ الذم ىك في النفس.

كيؤخذ مف ىذه اآلية كمناسبتيا: "أنو لما افتتحت ىذه اآلية بالنداء، باسـ اإليماف فدؿ ذلؾ  -
 اإليماف".عمى أف االبتعاد عف ىذه المحرمات، ىك مف فعؿ أىؿ 

كيؤخذ منيا أيضان: "أف اهلل حـر كؿ شيء فيو ضرر عمى اإلنساف، رحمة بو، كحفاظان عميو،  -
 .(ّ) "" اَل َضَرَر َواَل ِضرَارَ  :أنو قاؿ كما ثبت عنو 

                                                 
 .ٖٖ/ٔالتحرير كالتنكير، ابف عاشكر، انظر: ( ُ)
 .َّٗ/ِنظـ الدرر، البقاعي، انظر: ( ِ)
كركاه ابف ماجة ،ْٕٔ/ِ(، ِٖٓٗ( ركاه اإلماـ مالؾ في المكطأ، كتاب األقضية، باب القضاء في المرفؽ، ح )ّ)

صححو األلباني في ، َُٔ/ّ(، َِّْح ) تاب األحكاـ، باب مف بنى في حقو ما يضر بجاره،في السنف، ك
 .ِٕٓ/ِصحيح ابف ماجة، 
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  ثالثًا: التحميل المغوي:

 كقد :" ىي ما ماتت كحدىا بدكف فعؿ فاعؿ، كفي الشرع: ىي التي لـ تذؾ ذكاة شرعية، الميتة -
حرمت لما فييا مف الضرر الغالب أنيا ماتت مف مرض، كبقي فييا ميكركبو كجراثيمو التي 

 .(ُ)تعيش في الدـ بعد الكفاة، أما إذا ذكيت فإف الدـ الذم يحمؿ الجراثيـ أك أغمبيا ينزؿ منيا" 

يـ، ال المتجمد كالكبد كالطحاؿ، كىك مستقذر عند الطبع السم–المراد بو الدـ المسفكح : والدم -
 .(ِ) الدـ الممطخ فيك كالمحـ، في أكمو ألف الكبد كالطحاؿ دماف، كىما حبلؿك 

كمنو  - اسـ اهلل –أم ذبح لغير اهلل تعالى كذكر عند ذبحو غير  ":وما أىل لغير اهلل بو -
ىبلؿ الحج منو: أم التكمـ بإيجابية  استيبلؿ الصبي إذا رفع صكتو بالبكاء عند الكالدة، كا 

 .(ّ)" كالتمبية

عصر حمقو حتى يمكت فانخنؽ، كىي ما ماتت خنقان بأم شكؿ خنقان، يخنقو  خنقو ":المنخنقة -
 .(ْ)كاف، كىي نكع مف الميتة التي لـ تذؾ ذكاة شرعية 

كقذ: فبلنان يقذه كقذان، ضربو حتى استرخى كأشرؼ عمى المكت، كصرعو كتركو : الموقوذة -
ببل ذكاة شرعية ككانكا يأكمكنيا في الجاىمية،  ماتت بعصان أكبحجرىي التي عميبلن، "كالمكقكذة 

 .(ٓ)كالكقذ يحـر في اإلسبلـ، ألنو تعذيب لمحيكاف شديد" 

، يقاؿ: فتمكت في بئر تتردل أك ،جبؿ، أك حائط : "ىي التي تتردل مف سطح  أكالمتردية -
ِْل َظُْْف َماُفُف إَِذا َتَردَّى]تردل؛ إذا سقط، قاؿ تعالى:  ٌْ  .(ٔ) أم تردل في النار, { 33:[ }الؾقلَوَما ُي

: نطح الحيكاف ذك القرف غيره، ينطحو كينطحو نطحان، أصابو بقرنو كطعنو، كقد يككف النطيحة -
 .(ٕ)النطح مميتان لمشاة المنطكحة، فإذا ماتت قبؿ أف تذكى فيي نطيحة 

 .(ٖ) : أم افترس بعضو ذك ناب، كاألسد، كالنمر، كالفيدوما أكل السبع -

                                                 
 .ٔٔ.ُ/ِ، ؾفي رحاب التفسير، عبد الحميد كشانظر:  (ُ)
 .ُٕٔ/ِ، كمخطكطة الجمؿ، حسف عز الديف الجمؿ، ُٔٔ/ِالمرجع السابؽ، انظر:  (ِ)
 .ُِٔ/ْ، كتفسير الراغب األصفياني، ُِِ/ُيبة، غريب القرآف، البف قتانظر:  (ّ)
  .َٕ/ِمؿ، حسف عز الديف الجمؿ، ، مخطكطة الجَُٔٔ/ِفي رحاب التفسير، عبد الحميد كش: انظر: ( ْ)
، كفي رحاب التفسير، عبد الحميد كشؾ، َُْٖ/ِالمعجـ الكسيط، معجـ المغة العربية بالقاىرة، انظر: ( ٓ)

ِ/َُٔٔ. 
 .َْٖ/ِ، كفي ظبلؿ القرآف، سيد قطب، ُِّ/ُقرآف، البف قتيبة، غريب الانظر:  (ٔ)
 .ّٕ/ٓ، كمخطكطة الجمؿ، حسف عز الديف الجمؿ، ُِّ/ُغريب القرآف، البف قتيبة، انظر: ( ٕ)
 .ُِّ/ُالمرجع السابؽ، انظر:  (ٖ)
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: أم ما لحقتـ مف ىذا كمو كبو حياة، فذبحتمكه الذبح الشرعي مع ذكر اسـ اهلل عميو إال ما ذكيتم -
. كأدرؾ ذكاتو، كىك أف تؤخذ لو عيف تطرؼ أك ذنب يتحرؾ، كالذكاة بقطع (ُ)عند الذبح 

، كالمرمء، كمستحب أف تقطع مع الكدجيف  .(ِ) الحمقـك

الحجارة ح، كالبناء كالحجر، كالنَّصب: لرم: نىصىبي الشيء: كضعو كضعان ناتئان، كنصب اوالنصب -
كتذبح عمييا، قاؿ تعبده تينصبي عمى الشيء، كجمعو: نصائب، كنيصيب، ككاف لمعرب حجارة 

ُُٕهٍب ُيقؾُِوقنَ ]تعالى:  ُْؿ إَِػ  ََّٖنَّ  .(ّ) {5[ }ادلئدة:َوَما ُذبَِح َظَذ افُُّْهِب ]: قاؿ, {65[ }ادعلرج:ـَ

لى األزالم - ـ، كىي سياـ كانت في الجاىمية، مكتكب عمى بعضيا "أمرني ربي" : كأحدىا زيليـ، كزى
كعمى بعضيا "نياني ربي"، فإذا أراد الرجؿ سفران، أك أمران ييتـ بو اىتمامان شديدان، ضرب تمؾ 
ف خرج الذم عميو "نياني  األقداح، فإذا خرج السيـ الذم عميو "أمرني ربي" قضى لحاجتو، كا 

أف  فأعمـ اهلل ألزالـ قداح كانكا يستشيركنيا عمى العمؿ أك تركو، فا  ربي" لـ يمعف في أمره،
كالحكمة مف ذلؾ أنو مف الخرافات، كاألكىاـ التي تعكؽ نشاط الفرد كاألمة، كمدعاة ذلؾ حراـ، 

إلى الكسؿ كالسير عمى غير بصيرة كىدل، كتجعؿ الناس ألعكبة في يد الكياف، كاإلسبلـ برمء 
 .(ْ) يف ذلؾ كقكؿ المنجميفكال فرؽ بمف ىذا كمو، 

كخركج عف طاعة اهلل عز كجؿ لمف  ،فسؽأم أف المذككرات التي حرميا اهلل تعالى : فسق ذلكم -
 .(ٓ)خالؼ أمر اهلل فييا 

ميكره، يقاؿ رجؿ خامص أم ضامر. مخمصة - : أم مجاعة، تكرث خمص البطف، أم ضي
 .(ٔ)كأخمص القدـ، باطنيا، كذلؾ لضمكرىا 

ا ]ؼ، ميؿ في الحكـ، فقكلو تعالى: : أصؿ الجنمتجانف - ًٍ ـْ ُمقٍص َجَْ ـْ َخاَف ِم َّ [ َؾ

ىك الميؿ أم ميبلن ظاىران، كعمى ىذا غير متجانؼ إلثـ، أم مائؿ إليو، ك  ,{3:4}البؼرة:
 .(ٕ)كالجكر

                                                 
  .ُِّ/ُغريب القرآف، البف قتيبة، انظر:  (ُ)
 .ُِّ/ُالمرجع السابؽ، انظر:  (ِ)
 .ِٗٗ/ُالمفردات في غريب القرآف، األصفياني، : انظر (ّ)
، كفي رحاب التفسير، ُْٖ/ِ، كفي ظبلؿ القرآف، سيد قطب، ُْٕ، ُْٔ/ِمعاني القرآف، لمزجاج، انظر:  (ْ)

 .َُٕٔ/ِعبد الحميد كشؾ، 
 .َُٖٔ/ِفي رحاب التفسير، عبد الحميد كشؾ، انظر:  (ٓ)
 .ِٗٗ/ُاني، المفردات في غريب القرآف، األصفيانظر: ( ٔ)
 .َِٕ/ُالمفردات في غريب القرآف، األصفياني، انظر:  (ٕ)
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 رابعًا: اإلعراب:
[ ٌَ ُؿ اخِلِْْزيِر َوَما ُأِهؾَّ فِ ُم َوحَلْ َْٔتُة َوافدَّ ُؿ اَد ُُ ْٔ َِ َمْت َظ َيُة ُحرِّ دِّ ُة َواَدْقُؿقَذُة َواُدَسَ ََ

ِ ْرِ اهللِ بِِف َواُدَْْخْ

قا بِاألَْزاَلمِ  ُّ ِِض َْ ُْٔتْؿ َوَما ُذبَِح َظَذ افُُّْهِب َوَأْن َتِْضَت َـّ ّضُُع إاِلَّ َما َذ َؾ افِضَّ ـَ َْٔقَم َيئَِس  َوافَّْىَِٔحُة َوَما َأ ْؿ ؾِِْضٌؼ اف ُُ
َذفِ

 ُُ ِ ـْ ِديْ ُروا ِم ٍَ ـَ ـَ  تِل َوَرِضُٔت افَِّذي َّ ًْ
ْؿ ِٕ ُُ ْٔ َِ ُت َظ ّْ َ ْؿ َوَأَْت ُُ يَْ

ْؿ دِ ُُ ُِْت َف َّ ـْ َْٔقَم َأ َنْقُهْؿ َواْخَنْقِن اف ْؿ َؾََل ََتْ

قٌر َرِحٔؿٌ  ٍُ ْثٍؿ َؾِ٘نَّ اهللَ َؽ َهٍة َؽْرَ ُمَتَجإٍِػ ِْلِ َّ ـِ اْضُىرَّ يِف َُمْ َّ ُؿ اِْلْشََلَم ِديًْا َؾ ُُ  .{ 5[ }ادلئدة:َف

ْٔتُْؿ[ ل: قولو تعالى:الموضع األو َـّ  .]إاِلَّ َما َذ
 :(ُ)تحتمؿ أداة االستثناء )إال( كجييف مف اإلعراب 

 .(ِ): أنيا استثناء متصؿ  األول

 : أنيا استثناء منقطع.الثاني

 المعاني التفسيرية لإلعراب:
رّْـ عميكـ ما أىؿ لغير اهلل بو كالمنخنقة كالمكقكذة كالمتردية كالالمعنى األول نطيحة كما أكؿ : حي

 .(ّ)السبع إال ما أدركتـ ذكاتو مف ىذه المذككرات فيك حبلؿ 
األنعاـ فيك  : حيرّْمت عميكـ ىذه المذككرات لكف ما ذكيتـ مف غيرىا مف بيائـالمعنى الثاني

 .(ْ)حبلؿ
قاؿ ابف جيزىل: "كىذا قكؿه ضعيؼ؛ ألنيا ماتت بيذه األسباب فيي ميتة، فقد دخمت في  

 .(ٓ)فبل فائدة لذكرىا بعدىا"  عمـك الميتة
كالذم يظير لمباحث أف ىذا االستثناء متصؿ أيضان كليس منقطع، فأصحاب ىذا القكؿ  

يجيزكف ذبح ىذه المذككرات نفسيا إذا كجدت بحاؿ يمكف أف تعيش معيا، أك تـ إدراؾ الحياة فييا 

                                                 
 .َُٗ/ٕ، كالمباب، ابف عادؿ، ُٔٗ/ْالدر المصكف، السميف الحمبي، انظر: ( ُ)
ْرِ اهللِ بِِف[( كالقائمكف بو اختمفكا: فمنيـ مف قاؿ: أنو مستثنى مف قكلو تعالى: ِ) ٌَ َما ]وَ إلى قكلو تعالى:  ]َوَما ُأِهؾَّ فِ

ُّضُع[ َؾ افِضَّ ـَ ُّضُع[، كمنيـ مف قاؿ: ىك مستثنى مف  َأ َؾ افِضَّ ـَ خاصة، كالراجح كاهلل أعمـ أنو مستثنى مف  ]َوَما َأ
ْرِ اهللِ بِِف... [قكلو تعالى:  ٌَ  . ]َوَما ُأِهؾَّ فِ

عرابو، الزجاج،  ،ّْٗ/ٗانظر: جامع البياف، الطبرم، ( ّ)  .ُْٓ/ِكمعاني القرآف كا 
 ىػ(،ُْٕ)ت:  بف جزم،عبد اهلل  لعمـك التنزيؿ، ، كالتسييؿُِٓ/ِالمحرر الكجيز، ابف عطية، ( انظر: ْ)

ُ/ِِْ. 
 .ِِْ/ُ، ، ابف جزم( التسييؿٓ)
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في الحاؿ التي تصح فييا ذكاة  قبؿ مكتيا، فتككف ليا حكـ السالمة مف بيائـ األنعاـ، فيـ يخالفكف
 ، كاهلل أعمـ.(ُ)ىذه المذككرات، كال يحرمكنيا مطمقان 

رّْـ عميكـ ما أىؿ لغير اهلل بو كالمنخنقة كالمكقكذة كالمتردية كالنطيحة كما   فيصبح المعنى: حي
ؿ، أكؿ السبع إال ما أدركتـ مف ذكاتو مف ىذه المذككرات كىي بحاؿ يمكف أف تعيش معيا فيك حبل

 كاهلل أعمـ.
ُؿ اِْلْشََلَم ِديًْا[الموضع الثاني: قولو تعالى:  ُُ  .]َوَرِضُٔت فَ

( كىي عمى النحك التالي: (ِ)تحتمؿ كممة )دينان( ثبلثة أكجو مف اإلعراب    بناءن عمى معنى )رضيتي
 األول: إن كانت بمعنى الرضا, كان لكممة )دينًا( وجيان:

 أنيا حاؿ. -ُ

 أنيا تمييز. -ِ

ن كانت بمعنى )جعمُت أو صيررُت(, كانت )دينًا( مفعول بو ثاٍن.الثاني: و   ا 
 المعاني التفسيرية لإلعراب:

: يخبر اهلل تعالى نبيو كصحابتو الكراـ أنو رضي كاختار ليـ اإلسبلـ حاؿ ككنو دينان المعنى األول
 .(ّ)باقيان إلى انقضاء أياـ الدنيا 

    اختار ليـ اإلسبلـ دينان مف بيف األدياف، كأنو ىك : يخبر اهلل تعالى أنو رضي ك المعنى الثاني
َّضَؾ ِمُْْف ]، كيؤكده قكلو تعالى: (ْ)الديف المرضي كحده  َْ ـْ ُي َِ ـْ َيّْضَتِغ َؽْرَ اِْلْشََلِم ِديًْا َؾ            [ ...َوَم

 .{ 7:}آل طؿران:

بو، فالزمكه  ف كيطيعكف اهلل : أخبر تعالى أنو جعؿ كصيَّر ليـ اإلسبلـ دينان يدينك المعنى الثالث
عمييـ بأفضؿ األدياف كأشرفيا  كال تفارقكه كقكمكا بو شكران لربكـ، ففي ىذه اآلية امتناف مف اهلل 

 .(ٓ)كأكمميا 

                                                 
 .ُِٓ/ِ( كىذا ما ذىب إليو ابف عطية في المحرر الكجيز، ُ)
ياف، العكبرم، كالتب ،ِِٗ/ّ، ، كركح المعاني، األلكسيُٗٗ/ْ( انظر: الدر المصكف، السميف الحمبي، ِ)

ُ/ُْٗ. 
 .ُٓ/ِ( انظر: فتح القدير، الشككاني، ّ)
كمحاسف التأكيؿ،  ُٓٓ/ْلمحيط، أبك حياف األندلسي، كالبحر ا ،َٓٔ/ُ( انظر: الكشاؼ، الزمخشرم، ْ)

 .ُٔ/ْالقاسمي، 
 .َِِ/ُسير الكريـ الرحمف، السعدم، ( انظر: تيٓ)
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[الموضع الثاني: قولو تعالى:  ـِ اْضُىرَّ َّ  .]َؾ
 :(ٔ)في االسم )َمن( وجيان من اإلعراب 

( في محؿ جـز فعؿ الشرط، كجممة : أف تككف شرطية، فتككف كممة )اضٍ األول قٌر ]طيرَّ ٍُ َؾِ٘نَّ اهللَ َؽ

 في محؿ جـز جكاب الشرط. [ َرِحٔؿٌ 
( ال محؿ ليا مف اإلعراب؛ ألنيا صمة المكصكؿ، الثاني : أف تككف مكصكلة، فتككف كممة )اٍضطيرَّ
قٌر َرِحٔؿٌ ]كجممة  ٍُ  في محؿ رفع خبر )مىف(. [َؾِ٘نَّ اهللَ َؽ

 لإلعراب: المعاني التفسيرية
إلى أكؿ  -فخاؼ عمى نفسو مف المكت–: أم مف ألجأىتوي الضركرة كىي شدة الجكع المعنى األول

شيء مف المحرمات التي كرد ذكرىا في اآلية، حاؿ ككنو غير مائؿ إلثـ، فإف حكـ اهلل فيو أنو 
كليس بيدؼ غفكره لو، رحيـ بو، ال يؤاخذه بتمؾ المعصية؛ ألف الضركرة ىي التي ألجأتو لذلؾ، 

 االعتداء عمى ما حـر اهلل.
: إف الذم ألجأتو الضركرة إلى أكؿ ما حـر اهلل مما كرد ذكره في اآلية، غير مائؿ المعنى الثاني

إلثـ، فإف اهلل غفكر رحيـ، حيث أباح لو األكؿ في ىذه الحاؿ، كرحمو بما يقيـ بو بنيتو مف غير 
 .(ِ)نقص في دينو 

كالمعنى الثاني، أف المعنى األكؿ جاء بصيغة الشرط، كترتبت  كالفرؽ بيف المعنى األكؿ 
المغفرة عمى تحقؽ الشرط، فكانت أقكل في الداللة عمى الضركرة المبيحة لؤلكؿ مف الميتة، أما 
المعنى الثاني فيك فقط مف باب اإلخبار بأف الذم ألجأتو الضركرة إلى أكؿ شيء مف المحـر فأكؿ، 

 تحمؿ قكة المعنى األكؿ، كاهلل أعمـ. فإف اهلل غفكر رحيـ، فمـ
 خامسًا: التفسير اإلجمالي:

 أواًل: ما حرمو اهلل تعالى من بييمة األنعام إبطااًل لعادات الجاىمية:
كاف أىؿ الجاىمية يأكمكف الميتة، كيخنقكف الشاة، فإذا ماتت أكمكىا، ككانكا يضربكف األنعاـ  

كانكا إذا ذبحكا، ذكركا البلت كالعزل، كرفعكا بذلؾ بالخشب آلليتيـ حتى تمكت ثـ يأكمكنيا، ك 
 صد بو بعيره، فيجمع ما فف عظـ كنحكه، فيػػددان مػػػيئان محػػذ شػػػـ، أخػػػاع أحدىػػػـ، ككانكا إذا جػػػأصكاتي

                                                 
 .ََِ/ْ( انظر: الدر المصكف، السميف الحمبي، ُ)
سير الكريـ الرحمف، ، كتيَُٗ/ٔكالتحرير كالتنكير، ابف عاشكر،  ِْٗ/ٗر: جامع البياف، الطبرم، ( انظِ)

 .َِِ/ُالسعدم، 
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 يخرج منو مف الدـ فيشربو، ككانكا كذلؾ إذا أكؿ السبع شاة أكمكىا سكاء ماتت، أـ ال، كلـ يذكُّكىا.
ُؿ اخِلِْْزيِر َوَما ]جاء اإلسبلـ حـر ذلؾ كمو، فقاؿ تعالى:فمما   ُم َوحَلْ َْٔتُة َوافدَّ ُؿ اَد ُُ ْٔ َِ َمْت َظ ُحرِّ

ُّضُع إاِلَّ مَ  َؾ افِضَّ ـَ َيُة َوافَّْىَِٔحُة َوَما َأ دِّ ُة َواَدْقُؿقَذُة َواُدَسَ ََ
ِ ْرِ اهللِ بِِف َواُدَْْخْ ٌَ ُْٔتْؿ َوَما ُذبِ ُأِهؾَّ فِ َـّ َح َظَذ افُُّْهِب َوَأْن ا َذ

َنْقُهْؿ َواْخَنْقنِ  ْؿ َؾََل ََتْ ُُ ِ ـْ ِديْ ُروا ِم ٍَ ـَ ـَ  َْٔقَم َيئَِس افَِّذي ْؿ ؾِِْضٌؼ اف ُُ
قا بِاألَْزاَلِم َذفِ ُّ ِِض َْ ْؿ  َتِْضَت ُُ ُِْت َف َّ ـْ افَْٔقَم َأ

ُؿ اِْلْشََلَم دِيًْ  ُُ تِل َوَرِضُٔت َف َّ ًْ
ْؿ ِٕ ُُ ْٔ َِ ُت َظ ّْ َ ْؿ َوَأَْت ُُ ْثٍؿ َؾِ٘نَّ اهللَ ِديَْ َهٍة َؽْرَ ُمَتَجإٍِػ ِْلِ َّ ـِ اْضُىرَّ يِف َُمْ َّ ا َؾ

قٌر َرِحٔؿٌ  ٍُ ًما َظَذ َضاِظٍؿ ]كمثؿ ىذه اآلية قكلو تعالى:  { 5[ }ادلئدة:َؽ ُؿْؾ اَل َأِجُد يِف َما ُأوِحَل إََِلَّ حُمَرَّ

 ٍُ ْٔتًَة َأْو َدًما َمِْض قَن َم ُُ ُف إاِلَّ َأْن َي ُّ ًَ ـِ اْضىُرَّ َؽْرَ َيْى َّ  اهللِ بِِف َؾ
ْرِ ٌَ ا ُأِهؾَّ فِ ًَ ُف ِرْجٌس َأْو ؾِِْض َّٕ َؿ ِخِْْزيٍر َؾِ٘ قًحا َأْو حَلْ

قٌر َرِحٔؿٌ  ٍُ َؿ ]، كقكلو تعالى: { 367[ }األكعلم:َباٍغ َواَل َظاٍد َؾِ٘نَّ َربََّؽ َؽ َم َوحَلْ َْٔتَة َوافدَّ ُؿ اَد ُُ ْٔ َِ َم َظ َِل َحرَّ َّٕ إِ

قٌر َرِحٔاخِلِْْزي ٍُ ِْٔف إِنَّ اهللَ َؽ َِ ـِ اْضُىرَّ َؽْرَ َباٍغ َواَل َظاٍد َؾََل إِْثَؿ َظ َّ  اهللِ َؾ
ْرِ ٌَ {395[ }البؼرة:ؿٌ ِر َوَما ُأِهؾَّ بِِف فِ

(ُ)
. 

ؿْ ]لقد جاءت ىذه اآلية الكريمة مفصمة لما أجمؿ في قكلو تعالى:   ُُ ْٔ َِ [ إاِلَّ َما ُيتَْذ َظ

امِ ]اء استثناء مف قكلو جؿ شأنو: ، الذم ج {3}ادلئدة: ًَ ْٕ ُة األَ َّ ْؿ َُبِٔ ُُ َِّْت َف ، كقد بيف  {3}ادلئدة:[ ُأِح
اهلل تعالى في تمؾ اآلية أحكاـ التحريـ في عشرة أشاء ذكرتيا ىذه اآليات عمى التكالي كىي: 

ردية، كالنطيحة،    )الميتة، كالدـ، كلحـ الخنزير، كما أىؿ لغير اهلل بو، كالمنخنقة، كالمكقكذة، كالمت
ْٔتُؿْ ]كما أكؿ السبع " َـّ  ، كما ذبح عمى النصب ، كاالستقساـ باألزالـ ...(.[إاِلَّ َما َذ

كاعتبر اهلل ىذه الممارسات كاألفعاؿ فسؽ مف عمؿ الشيطاف، بؿ حـر اهلل عمى اإلنساف  
 .(ِ)المسمـ أكمو ألنيا خركج عف طاعة اهلل 

ؿْ ]ار إلييا سبحانو كتعالى بقكلو: ىذا شركع في المحرمات التي أش  ُُ ْٔ َِ [ إاِلَّ َما ُيْتَذ َظ

ينيى اهلل سبحانو عباده عف تعاطي ىذه المحرمات مف الميتة، كىي ما مات مف  { 3}ادلئدة:
الحيكانات حتؼ أنفو مف غير ذكاة كال اصطياد، لما فييا مف المضرة، مف الدـ المحتقف، فيي 

كيستثنى مف الميتة السمؾ، فإنو حبلؿ سكاء مات بتذكية  ميا اهلل ضارة لمديف كالبدف، فميذا حر 
ُىَو الطرُيوُر َماُؤُه, »سئؿ عف ماء البحر، فقاؿ:  أف رسكؿ اهلل  أك غيرىا، كما ركل أبك ىريرة 

 .(ّ) «اْلَحاَلُل َمْيَتُتوُ 
                                                 

 .ّٖمف أحكاـ سكرة المائدة، د. سعيد بف عمي بف كىب القحطاني، صانظر: ( ُ)
 .َُٖٔ-َُٕٔ/ِانظر: في رحاب التفسير،  (ِ)
الترمذم، أبكاب الطيارة سنف ك ، ُِ/ُ، (ّٖ) ح الكضكء بماء البحر، الطيارة، بابأبك داكد، كتاب سنف  (ّ)

كىك حديث صحيح، انظر صحيح ، ََُ/ُ، (ٗٔ) كسننيا، باب ما جاء في ماء البحر أنو طيكر، ح
 .ُِ/ُالترمذم، 
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ْم َمْيَتتَاِن ُأِحمرْت َلكُ »: قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل  كيستثنى كذلؾ الجراد، فعف ابف عمر 
 .(ُ)«َوَدَماِن, َفَأمرا اْلَمْيَتتَاِن, َفاْلُحوُت َواْلَجرَاُد, َوَأمرا الدرَماِن, َفاْلَكِبُد َوالطٍَّحالُ 

َم[ * أم الدـ المسفكح، المائع الذم يسفح كيراؽ مف الحيكاف، ال المتجمد كالكبد كالطحاؿ،  :]َوافدَّ
قًحا]بدليؿ قكلو تعالى: كما يبقى في المحـ بعد الذبح عادة،  ٍُ كسئؿ , {367[ }األكعلم:َأْو َدًما َمِْض

ابف عباس عف الطحاؿ فقاؿ: كمكه، فقالكا: إنو دـ، فقاؿ: "إنما حـر عميكـ الدـ المسفكح" أم السائؿ 
 .(ِ)مف الحيكاف عند التذكية قميبلن كاف أك كثيران 

مع ما يخرج منو مف الدـ فيشربو، فقد كاف أىؿ الجاىمية، إذا جاع أحدىـ يفصد بعيره، فيج 
 الدـ المسفكح عف ىذه األمة. كليذا حـر اهلل 

كسبب تحريـ الدـ المسفكح: أنو مباءة الجراثيـ كالسمكـ، كأنو مستقذر طبعان، كيعسر  
ىضمو، كمف فضبلت الجسـ الضارة، كالبراز، كأف فصائؿ الدـ مختمفة، كال تناسب فصيمة غيرىا، 

اـ، كال عبرة بما كاف العرب في الجاىمية يفعمكنو مف أكؿ الدـ المختمط فيك قذر يضر األجس
 .(ّ)بالشعر، كىك المسمى بالعميز، كحشك األمعاء بالدـ ثـ شيو كأكمو 

نما خص المحـ بالذكر، ألنو المقصكد  كلحم الخنزير:*  يشمؿ جميع أجزائو حتى الشحـ كالجمد، كا 
يع أجزاء الخنزير، في قكلو تعالى:، كفي الصحيحيف أف كاألىـ، كقد نفر الشرع مف االنتفاع بجم

      , َفِقيَل: «ِإنر اهلَل َوَرُسوَلُو َحررَم َبْيَع اْلَخْمِر, َواْلَمْيَتِة, َواْلِخْنِزيِر, َواأْلَْصَنامِ »: قاؿ رسكؿ اهلل 
السُُّفُن, َوُتْدَىُن ِبَيا اْلُجُموُد, َوَيْسَتْصِبُح ِبَيا َيا َرُسوَل اهلِل, َأرََأْيَت ُشُحوَم اْلَمْيَتِة؛ َفِإنرُو ُتْطَمى ِبَيا 

ِعْنَد َذِلَك: " َقاَتَل اهلُل اْلَيُيَوَد؛ ِإنر اهلَل َلمرا َحررَم  , َفَقاَل َرُسوُل اهلِل «اَل, ُىَو َحَرامٌ »النراُس, َفَقاَل: 
 .(ْ) َثَمَنو َعَمْيِيْم ُشُحوَمَيا َأْجَمُموُه, ُثمر َباُعوُه َفَأَكُموا

كسبب تحريـ لحـ الخنزير، ما فيو مف الضرر كالقذر لمبلزمتو القاذكرات، كاحتكائو غالبان 
عمى الديداف، كالدكدة الشريطية كالشعرة الحمزكنية كعسر ىضمو لكثرة أليافو العضمية كمكاده 

ذا  الدىنية، كما أف لو طباعان سيئة مثؿ: فقداف الغيرة عمى أنثاه، كالطباع تنتقؿ مع المحـ كاألكؿ، كا 
كانت الحظائر الحديثة ترعى صحيان تربية الخنازير، كيشرؼ األطباء عمى فحص المحـ، فإف ىذا 
ال يتيسر لكؿ الناس، كما أف األضرار المعنكية ال يمكف تجنبيا، كعمى كؿ حاؿ يمـز المسمـ بتحريـ 

 ت الحاضر أك ال ألف المعكؿ عميو شرعان رعاية ة المنع في الكقػػػػرت عمػػػػكاء تكافػػػػالخنزير مطمقان، س
                                                 

 ، كقاؿ األلباني حديث صحيح.َُُِ/ِ،  (ُّّْ) ( سنف ابف ماجة، كتاب األطعمة، باب الكبد كالطحاؿ، حُ)
 .ٕٔ/ٔالتفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، أ.د كىبة الزحيمي، انظر: ( ِ)
 .ٕٕ/ٔ، المرجع السابؽانظر: ( ّ)
 .ْٖ/ّ(، ِِّٔصحيح البخارم، باب بيع الميتة كاألصناـ، ح ) ( ْ)
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 مصالح الناس قاطبة ال أفراد معنييف.

يقكؿ ابف عاشكر: "كىذا إيماء إلى ما عدا أكؿ لحـ الخنزير مف أحكاؿ استعماؿ أجزائو،  
فيك كسائر الحيكاف في طيارة شعره إذا انتزع منو في حياتو بالجز، كطيارة عرقو، كطيارة جمده 

عف ابف عباس قاؿ: ، (ُ) "ذا اعتبرنا الدبغ مطيران لجمد الميتة، اعتباران بأف الدبغ كالذكاةبالدبغ، إ
َىاُب َفَقْد َطُيرَ » يقكؿ: سمعت رسكؿ اهلل   .(ِ) «ِإَذا ُدِبَغ اإلِْ

َلَعَن المرُو الَيُيوَد, ُحرٍَّمْت َعَمْيِيُم الشُُّحوُم »: أنو محـر كمو لقكلو  كالظاىر مما سبؽ 
 ذلؾ أف اهلل إذا حـر شيئان حـر ثمنو. ،(ّ) «مرُموَىا, َفَباُعوَىاَفجَ 

 فقد يككف التحريـ شامبلن، كالخنزير مستقذران لحمان كجمدان، كما استخرج منو. 
ْرِ اهللِ بِِف[ ٌَ ، فما (ْ)كاف أىؿ الجاىمية يذبحكف باسـ أصناميـ، رافعيف أصكاتيـ بذلؾ  ,]َوَما ُأِهؾَّ فِ

و اسـ غير اسـ اهلل تعالى فيك حراـ، ألف اهلل تعالى أكجب أف تذبح مخمكقاتو عمى ذبح فذكر عمي
اسمو العظيـ، فمتى عدؿ بيا عف ذلؾ، كذكر عمييا اسـ غيره، مف صنـ، أك طاغكت، أك كثف، أك 
غير ذلؾ مف سائر المخمكقات، فإنيا حراـ باإلجماع، كاآلكؿ مف ىذا المذبكح مشارؾ في تعظيـ 

ةُ ] ،غير اهلل  ََ ِ ىي التي تمكت خنقان كلـ تذبح، سكاء كاف ذلؾ بفعميا كأف تدخؿ رأسيا ،  [َواُدَْْخْ
، (ٓ)في حبؿ، أك بيف عكديف، أك بفعؿ آدمي أك غيره، فينحبس الدـ فييا فإنيا ال تحؿ 

 -كالضرب بالحجر أك العصا–، ىي التي تضرب بشيء ثقيؿ غير محدد حتى تمكت [َواَدْقُؿقَذةُ ]
 تذكية. مف غير

اًتـو  كفي صحيح مسمـ:  , َقاَل: ُقْمُت: َيا َرُسوَل اهلِل, ِإنٍّي ُأْرِسُل اْلِكاَلَب "عىٍف عىًدمّْ ٍبًف حى
, َوَأْذُكُر اْسَم اهلِل َعَمْيِو, َفَقاَل:   ِإَذا َأْرَسْمَت َكْمَبَك اْلُمَعمرَم, َوَذَكْرَت اْسَم اهللِ  »اْلُمَعمرَمَة, َفُيْمِسْكَن َعَمير

ْن َقَتْمَن؟ َقاَل: « َعَمْيِو َفُكلْ  ْن َقَتْمَن, َما َلْم َيْشَرْكَيا َكْمٌب َلْيَس َمَعَيا », ُقْمُت: َواِ  ُقْمُت َلُو: َفِإنٍّي  « َواِ 
ْيَد, َفُأِصيُب, َفَقاَل:  ْن َأَصابَ »َأْرِمي ِباْلِمْعرَاِض الصر ُو ِبَعْرِضِو, ِإَذا َرَمْيَت ِباْلِمْعرَاِض َفَخَزَق َفُكْمُو, َواِ 

، كىذا بياف السنة لمقرآف، فما خزقو بالمعراض يككف حبلالن، ألنو مف الطيبػػات، كما (ٔ) َفاَل تَْأُكْمُو"

                                                 
 .ُِٓ/ْ( التحرير كالتنكير، ابف عاشكر، ُ)
 .(ِٕٕ/ُ(، ّٔٔصحيح مسمـ، باب طيارة جمكد الميتة بالدباغ، ح )( ِ)
دىكيو، حّ) كأحاديث  ،ِٖ/ّ، (ِِِّ) ( صحيح البخارم، كتاب البيكع، باب ال يذاب شحـ الميتة كال يباع كى

 .َُٕ/ْ،  (َّْٔ) األنبياء، باب ما ذكر عف بني إسرائيؿ، ح
 .َُُّ/ٔتفسير القرآف الكريـ، د. عبد اهلل شحاتو، انظر: ( ْ)
 .َُُّ/ٔالمرجع السابؽ، انظر: ( ٓ)
(، ُِٗٗ) ( صحيح مسمـ، كتاب الصيد كالذبائح كما يؤكؿ مف الحيكاف، باب الصيد بالكبلب المعممة، حٔ)

ّ/ُِٓٗ. 
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ككذلؾ كمب الصيد إذا أرسؿ عمى ..دخػػؿ في التحريـ ىك إذا أصابو بعرضو فبل يؤكؿ ألنو كقيذ.
ؿ ابف كثير في تفسيره: إف الكمب إذا صيد فقتمو بثقمو كلـ يجرحو، أك صدمو، فإف الراجح كما قا

أرسؿ عمى الصيد، كلـ يجرحو، أك صدمو فإف ذلؾ كقيذ، كقد اختار ىذا القكؿ، كرجحو كثير مف 
 .(ُ)األئمة، كىك أشبو بالصكاب 

الَعُدور َغًدا, َوَلْيَسْت  -َأْو َنَخاُف  -ِإنرا َنْرُجو  :قاؿ ففي الصحيحيف عف رافع بف خديج 
ى, َأَفَنْذَبُح ِبالَقَصِب؟ َقاَل: " َما َأْنَيَر الدرَم, َوُذِكَر اْسُم المرِو َعَمْيِو َفُكُموُه, َلْيَس السٍّنر َمَعَنا ُمدً 

 .(ِ) "َوالظُُّفَر, َوَسُأَحدٍُّثُكْم َعْن َذِلَك: َأمرا السٍّنُّ َفَعْظٌم, َوَأمرا الظُُّفُر َفُمَدى الَحَبَشة
َيةُ ] دِّ التي تقع في مكاف شاىؽ أك عاؿ كجبؿ أك سطح، أك تيكم في بئر، فتمكت ، ىي [َواُدَسَ

بذلؾ، فبل تحؿ كالميتة، ال يحؿ أكميا بدكف تذكية، فإف عقرت في البئر في أم مكاف حمت 
ف جرحيا القرف، [َوافَّْىَِٔحةُ ]، (ّ)لمضركرة  : ىي التي نطحتيا غيرىا فماتت مف غير تذكية، كا 

ُّضعُ ]تة حراـ ال تؤكؿ شرعان، كالميكخرج منيا الدـ حكميا:  َؾ افِضَّ ـَ كىي التي تقتؿ بسبب  : [َوَما َأ
اعتداء حيكاف مفترس، كاألسد، كالذئب، كالنمر، كاف قد ساؿ منيا الدـ، كلك مف مذبحيا، كاف 
بعض العرب يأكمكف ما بقي مف السباع، كلكف الطباع السميمة تأنؼ ذلؾ، كالكبلـ ىنا فيو إضمار، 

ثـ استثنى تعالى المذبكح شرعان مف جميع ما ، كؿ منو السبع"، ألف ما أكمو السبع فقد فنىأم "كما أ
تقدـ مف المحرمات غير الميتة كالدـ، كالخنزير، أم: ما يمكف عكده عميو مما انعقد سبب مكتو، 

ُْٔتؿْ ]فأمكف تداركو بذكاة كفيو حياة مستقرة، فقاؿ:  َـّ حيان فذكيتمكه عمى  أم إال ما أدركتمكه:[إاِلَّ َما َذ
 .(ْ)النحك الشرعي 

 الذكاة الشرعية, تعريفيا, وشروطيا:
قاؿ الزجاج: "أصؿ الذكاة في المغة: تماـ الشيء، فمنو ذكاء في السف، كىك تماـ السف،  

 (ٓ)الفيـ، كىك أف يككف فيمان تامان" كمنو الذكاء في 
كم عف عمي كابف عباس كالحسف كقتادة أنيـ قالكا:   "ما أدركت ذكاتو بأف تكجد لو كقد ري

 .(ٔ)عيف تطرؼ، أك ذىنىب يتحرؾ، فأكمو حبلؿ" 

                                                 
 .ُٗ/ّتفسير ابف كثير، انظر: ( ُ)
كركاه مسمـ، كتاب األضاحي، باب  ،ُّٖ/ّ ،(ِْٖٖ) ( ركاه البخارم، كتاب الشركة، باب القسمة الغنـ، حِ)

 بمفظ مقارب. ،ُٖٓٓ/ّ ،(ُٖٔٗ) ، حجكاز الذبح بكؿ ما أنير الدـ
 .َٖ/ٔالتفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، أ.د كىبة الزحيمي، انظر: ( ّ)
 .َٖ/ٔ، المرجع السابؽانظر: ( ْ)
عرابو، لمزجاج، ( ٓ)  .ُْٔ/ِمعاني القرآف كا 
 .َُٓ/ّاد المسير في عمـ التفسير، ( ز ٔ)
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 اختمؼ الفقياء في الذكاة ىؿ تحؿ ىذه األنكاع التي ليا حكـ الميتة. 
فالمشيكر عف مذىب الشافعية، كىك مذىب الحنفية، أف الحيكاف إذا أيدرؾ كبو أثر حياة،  

 كي فيك حبلؿ.كأف يككف ذنبو يتحرؾ، أك رجمو تركض، ثـ ذ
كقاؿ بعضيـ: يشترط في الحياة أف تككف مستقرة، كىي التي ال تككف عمى شرؼ الزكاؿ  

 .(ُ)كعبلمتيا عمى ما قيؿ: أف يضطرب بعد الذبح ال كقتو 
كركم عف مالؾ: أنو إذا غمب عمى الظف أف ييمؾ فبل يحؿ، كال يؤثر فيو الذكاة، كركم  

 .(ِ)حنفية، أنو يحؿ إذا كاف بو أدنى ما يدرؾ بو الذكاة عنو قكؿ آخر، كمثؿ قكؿ الشافعية كال
ُْٔتؿْ ]كسبب الخبلؼ بيف الفقياء ىك االستثناء في قكلو تعالى:   َـّ  . [إاِلَّ َما َذ

 ىل ىو استثناء متصل أم منقطع؟
فمف رأل أنو أخرج مف حكـ التحريـ، كيككف معنى اآلية: "إال ما أدركتمكه كفيو بقية حياة،  
 ، فإنو حبلؿ لكـ أكمو".كذكيتمكه
كمف رأل أنو منقطع يرل أف التذكية ال تحؿ ىذه األنكاع، كأف االستثناء مف التحريـ ال مف  

المحرمات، كمعنى اآلية: "حـر عميكـ سائر ما ذكر لكف ما ذكيتـ مما أحمو اهلل تعالى بالتذكية، فإنو 
 حبلؿ لكـ" .

الحيكاف كلـ يمت، ثـ ذبح بعد أياـ، جاز أكمو أف االستثناء متصؿ، ألنو لك تردل  والراجح: 
باتفاؽ، فبل كجو لمقكؿ اآلخر، كاالستثناء المتصؿ عمى ما تقدـ يرجع إلى األصناؼ الخمسة 

 (ّ)قيؿ أنو خاص باألخير كاألكؿ أظيرالمنخنقة كما بعدىا، كىك قكؿ عمي كابف عباس كالحسف، ك 
 كيف تكون الذكاة الشرعية؟

 الذكاة إال بقطع الحمقكـ كالكدجيف. قاؿ مالؾ: ال تصح -أ
جيف، ألنيما مجرل الطعاـ دكقاؿ الشافعي: يصح بقطع الحمقكـ كالمرمء، كال يحتاج إلى الك  -ب

 كالشراب.
 كقاؿ أبك حنيفة: يجزئ قطع الحمقـك كالمرمء، كأحد الكدجيف. -ج

ف لـ يقطع الحمقكـ. -د  كقاؿ مالؾ: يجزئ قطع األكداج، كا 

                                                 
 .ِِٔ/ّسير األلكسي، تفانظر: ( ُ)
 .ِٖٓ/ُركائع البياف، تفسير آيات األحكاـ مف القرآف، محمد عمي الصابكني، انظر: ( ِ)
 .ِٗٓ/ُ، المرجع السابؽانظر، ( ّ)
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في المغني، إف اإلماـ مالؾ قاؿ: بركاية أحمد األكلى كىي قطع الحمقـك  كقاؿ ابف قدامة 
 .(ُ)كالمرمء كالكدجيف 

 العمماء مجمعون عمى أن األكمل في الذبح قطع األربعة وىي: لك داللة عمى أنوفي ذ 

، كىك مجرل التنفس. -ُ  الحمقـك

 المرمء، كىك مجرل الطعاـ. -ِ

، كالمرمء، فإذا نقص الذابح عف ذلؾ الكدجاف: كىما عرقاف يقطعيما الذابح، بين -ّ يما الحمقـك
 شيئان دخؿ في الخبلؼ.

قاؿ ابف جريج عف عطاء: ال ذبح كال نحر إال في المذبح كالمنحر، قمت: أيجزئ ما يذبح 
أف أنحره؟ قاؿ: نعـ، ذكر اهلل ذبح البقرة، فإذا ذبحت شيئان ينحر جاز، كالنحر أحب إلي، كالذبح 

مؼ األكداج حتى يقطع النخاع؟ قاؿ: ال إخاؿ، كأخبرني نافع عف ابف عمر قطع األكداج، قمت: فيخ
 .(ِ)نيى عف النخع، يقكؿ: يقطع ما دكف العظـ ثـ يدع حتى يمكت 

قاؿ الشافعي: النخع أف يذبح الشاة ثـ يكسر، قفاىا مف مكضع الذبح، أك تضرب ليعجؿ  
نما نيى أف تكسر رقبة الذبيحة قبؿ أف تبرد، كبيف ذلؾ أف في  قطع حركتيا، قاؿ أبك عبيدة: كا 

، كعف سعيد بف جبير عف ابف عباس رضي اهلل (ّ)الحديث "كال تعجمكا األنفس قبؿ أف تزىؽ" 
 .(ٓ)، كىذا إسناد صحيح (ْ)الذكاة في الحمؽ كالمبة  عنيما قاؿ:

 خالصة شروط الذكاة:
 : أف يككف المذكي ممف يمكف منو قصد التذكية، كىك المميز كالعاقؿ.الشرط األول

 : أف يككف مسممان أك كتابيان.الشرط الثاني

 : أف يقصد التذكية.الشرط الثالث

 : أف ال يذبح لغير اهلل تعالى.الشرط الرابع

 : أف ال ييؿ لغير اهلل، بأف يذكر عميو غير اسـ اهلل تعالى.الشرط الخامس

                                                 
 .، مكتبة القاىرةّٕٗ/ٗق(، َِٔالمغني البف قدامة، أبك محمد مكفؽ الديف عبد اهلل بف قدامة المقدسي، )ت: ( ُ)
 .َْٔ/ٗسقبلني، ( فتح البارم بشرح صحيح البخارم، ابف حجر العِ)
 ، كعزاه إلى أبي عبيد في الغريب عف عمر.ُْٔ/ٗ( ذكره ابف حجر في فتح البارم، ّ)
 .َْٔ/ٗ( المرجع السابؽ: ْ)
 ، كقاؿ كصمو سعيد بف منصكر، كالبييقي.ُْٔ/ٗ( انظر: المرجع السابؽ، ٓ)
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 : أف يسمّْي اهلل عمييا.الشرط السادس

 : أف تككف الذكاة بمحدد ينير الدـ غير سف كظفر.الشرط السابع

 : إنيار الدـ في مكضعو.الشرط الثامن

 .(ُ): أف يككف المذكي مأذكنان في ذكاتو شرعان الشرط التاسع

كانت النصب حجارة حكؿ الكعبة، كىي ثبلثمائة كستكف نصبان، كانت [ َوَما ُذبَِح َظَذ افُُّْهِب ]
العرب في جاىميتيا يذبحكف عندىا، كينضحكف ما أقبؿ منيا إلى البيت بدماء تمؾ الذبائح، 

 كيشرحكف المحـ، كيضعكنو عمى النصب.

كؿ ىذه الذبائح التي فعمت عند ـ عمييـ أر حالمؤمنيف عف ىذا الصنيع، ك  فنيى اهلل  
النصب، حتى لك كاف يذكر عمييا اسـ اهلل تعالى في الذبح عند النصب مف الشرؾ، الذم حرمو اهلل 

 .(ِ)تعالى كرسكلو 

: أم محاكلة معرفة ما قسـ اهلل لو، أك قدر في األمر مف خير، أك شر، كاألزالـ، االستقسام باألزالم
مى ىيئة السيـ الذم ال نصؿ فيو، كىك الذم يجرح الصيد، جمع زلـ: كىي قطعة مف الخشب ع

 كليذه العممية معنياف: معنى ركحي عبادم أك اعتقادم، كاآلخر مادم.

فيك يشبو عادة التطير، كاف أحدىـ إذا أراد أف يقدـ عمى  أما المعنى الروحي العبادي: 
لية، كقد كاف عند ىبؿ عمؿ أك سفر، ذىب إلى الكعبة، فاستشار األزالـ المكجكدة عند اآل

المنصكب عمى بئر سبعة أزالـ، مكتكب فييا ما يتحاكمكف فيو، مما أشكؿ عمييـ، فما خرج منيا 
 رجعكا إليو.

األزالـ عبارة عف قداح ثبلثة، كتب عمى أحدىما: "افعؿ"، كعمى "قاؿ ابف جرير الطبرم:  
ف اآلخر "ال تفعؿ"، كأغفؿ الثالث، فإذا أجاليا دحركيا، فطمع س يـ األمر فعؿ، أك النيي تركو، كا 

 . (ّ)"طمع الفارغ أعاد، كيفعؿ ذلؾ إذا أراد سفران أك غزكان أك زكاجان، أك بيعان، أك نحك ذلؾ
، الذم ىك نكع مف القمار، كىك قداح الميسر،  وأما المعنى المادي:  فيك اليانصيب اليـك

ستعمؿ األزالـ بمثابة نكع مف أنكاع كعددىا عشرة، سبعة منيا فييا حظكظ، كثبلثة غفؿ، ككانت ت
 المعب بالميسر في الجاىمية.

                                                 
 .ْٔرسالة في الذكاة الشرعية، لمشيخ محمد العثيميف، ص انظر:  (ُ)
 .ُْ/ّابف كثير،  رتفسيانظر: ( ِ)
 .ْٔٗ/ٗ( تفسير الطبرم، ّ)



-ُِٔ- 
 

َوَر ِفي اْلَبْيِت   كفي الصحيح أف النبي  َلْم َيْدُخْل َحترى  -َيْعِني اْلَكْعَبَة  -"َلمرا رََأى الصُّ
ْسَماِعيَل ِبَأْيِديِيَما اأْلَْزاَلمُ  َقاَتَمُيُم المرُو, َوالمرِو َما : », َفَقاَل النرِبيُّ َأَمَر ِبَيا َفُمِحَيْت, َورََأى ِإْبرَاِىيَم, َواِ 

كقد أمر اهلل المؤمنيف إذا ترددكا في أمكرىـ أف يستخيركه، بأف يعبدكه، ثـ  (ُ) اْسَتْقَسَما ِباأْلَْزاَلِم َقطُّ"
ُيَعمٍُّمَنا  النرِبيُّ َعْن َجاِبٍر َرِضَي المرُو َعْنُو, َقاَل: َكاَن ، يسألكه الخيرة في األمر الذم يريدكنو

َيُقوُل: المرُيمر  ااِلْسِتَخاَرَة ِفي اأُلُموِر ُكمٍَّيا, َكالسُّوَرِة ِمَن الُقْرآِن: " ِإَذا َىمر ِباأَلْمِر َفْمَيْرَكْع َرْكَعَتْيِن ُثمر 
ْضِمَك الَعِظيِم, َفِإنرَك َتْقِدُر َواَل َأْقِدُر, َوَتْعَمُم َواَل ِإنٍّي َأْسَتِخيُرَك ِبِعْمِمَك, َوَأْسَتْقِدُرَك ِبُقْدَرِتَك, َوَأْسأَُلَك ِمْن فَ 

ُم الُغُيوِب, المرُيمر ِإْن ُكْنَت َتْعَمُم َأنر َىَذا اأَلْمَر َخْيٌر ِلي ِفي ِديِني َوَمَعاِشي َوَعاِقَبِة   َأْعَمُم, َوَأْنَت َعالر
ْن ُكْنَت َتْعَمُم َأنر َىَذااأَلْمَر َشرٌّ ِلي ِفي  -ِو َأْو َقاَل: ِفي َعاِجِل َأْمِري َوآِجمِ  -َأْمِري  َفاْقُدْرُه ِلي, َواِ 

َأْو َقاَل: ِفي َعاِجِل َأْمِري َوآِجِمِو َفاْصِرْفُو َعنٍّي َواْصِرْفِني َعْنُو,  -ِديِني َوَمَعاِشي َوَعاِقَبِة َأْمِري 
ِني بِ    (ٕ) ِو, َوُيَسمٍّي َحاَجَتُو "َواْقُدْر ِلي الَخْيَر َحْيُث َكاَن, ُثمر َرضٍّ

ْؿ ؾِِْضٌؼ ]  ُُ أم كؿ ىذه المحرمات المذككرة فسؽ كخركج عف منيج الديف، كرغبة عف  [َذفِ
 شرع اهلل تعالى إلى معصيتو، كتجاكز لممألكؼ مف الحكمة كالمعقكؿ.

لما حذر اهلل تعالى المؤمنيف مف تعاطي ىذه المحرمات المذككرة، حرضيـ عمى التمسؾ 
شرعو ليـ كبشرىـ بالغمبة بما يقكم عزيمتيـ كيشجعيـ، فنزؿ يكـ عرفة، عاـ حجة الكداع بما 

َنْقُهْؿ َواْخَنْقنِ ] ْؿ َؾََل ََتْ ُُ ِ ـْ ِديْ ُروا ِم ٍَ ـَ ـَ  َْٔقَم َيئَِس افَِّذي  .(ّ)السنة العاشرة مف اليجرة{ 5[ }ادلئدة:... اف

مف الصفات المخالفة لمشرؾ كأىمو، أم يئس الكفار مف مشابية المسمميف، لما تميزكا بو  
كليذا قاؿ اهلل تعالى آمران عباده المؤمنيف أف يصبركا كيثبتكا في مخالفة الكفار، كال يخافكف أحدان إال 
اهلل تعالى فبل تخافكىـ في مخالفتكـ إياىـ، كاخشكني أنصركـ عمييـ، كأبيدىـ، كأظفركـ بيـ، كأشؼ 

 .(ْ)يا كاآلخرة صدكركـ منيـ، كأجعمكـ فكقيـ في الدن
ُؿ اِْلْشََلَم ِديًْا]*  ُُ تِل َوَرِضُٔت َف َّ ًْ

ْؿ ِٕ ُُ ْٔ َِ ُت َظ ّْ َ ْؿ َوَأَْت ُُ ْؿ ِديَْ ُُ ُِْت َف َّ ـْ َْٔقَم َأ   .[اف

جاء رجل من الييود إلى عمر بن الخطاب, فقال: يا أمير المؤمنين, إنكم تقرؤون آية  
ليوم عيدًا, قال: وأي آية ىي؟ قال: قولو: من كتابكم لو عمينا معشر الييود نزلت التخذنا ذلك ا

ُؿ اِْلْشََلَم ِديًْا[ }ادائدة: ُُ تِل َوَرِضُٔت َف َّ ًْ
ْؿ ِٕ ُُ ْٔ َِ ُت َظ ّْ َ ْؿ َوَأَْت ُُ ْؿ ِديَْ ُُ ُِْت فَ َّ ـْ َْٔقَم َأ فقال عمر: { 4]اف

                                                 
[، حُ) ًميبلن ـى خى ذى اهللي ًإٍبرىاًىي  .ُّٗ/ْ(، ِّّٓ) ( صحيح البخارم، كتاب أحاديث األنبياء، باب قكلو تعالى: ]كىاتَّخى
 ، صححو األلباني.ِْٓ/ُ (،َّٕ) ح األدب المفرد، البخارم، باب الدعاء عند اإلستخارة،( ِ)
 .ْٖ/ٔالتفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، أ.د كىبة الزحيمي، انظر: ( ّ)
 .ِٖ/ّر القرآف العظيـ، ابف كثير، ( تفسيْ)
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لت والساعة التي نزلت فييا, والمكان الذي نز  إني ألعمم اليوم الذي نزلت فيو عمى رسول اهلل 
قاؿ سعيد  (ُ) , وىو قائم بعرفة يوم جمعة, وفي لفظ نزلت عشية عرفةفيو, عمى رسول اهلل 
 بعد ذلؾ كاحدان كثمانيف يكمان. بف جبير: عاش النبي 

قاؿ ابف كثير: "ىذه أكبر نعـ اهلل تعالى عمى ىذه األمة، حيث أكمؿ تعالى ليـ دينيـ فبل  
ير نبييـ، صمكات اهلل كسبلمو عميو، كليذا جعمو خاتـ يحتاجكف إلى ديف غيره، كال إلى نبي غ

األنبياء، كبعثو إلى اإلنس كالجف، فبل حبلؿ إال ما أحمو، كال حراـ إال ما حرمو، كال ديف إال ما 
 .(ِ)شرعو، ككؿ شيء أخبر بو فيك الحؽ كالصدؽ، كال كذب فيو، كال خمؼ" 

اإليماف، فبل يحتاجكف إلى زيادة أبدان،  ، كالمؤمنيف، أنو أكمؿ ليـنبيو  كقد أخبر اهلل  
 كقد أتمو فبل ينقص أبدان، كقد رضيو فبل يسخطو أبدان.

كامبلن لظيكره عمى األدياف كميا، كغمبتو ليا، كلكماؿ أحكامو التي يحتاج  فقد جعمو اهلل  
ا، كآية الكبللة، المسممكف إلييا مف الحبلؿ كالحراـ، ... قالكا: كقد نزؿ بعد ذلؾ قرآف كثير كآية الرب

كنحكىما، كالمراد باليـك ىنا "يـك الجمعة" كىك يكـ عرفة بعد العصر في حجة الكداع سنة عشر، 
 .(ّ) ىكذا ثبت في الصحيح مف حديث عمر بف الخطاب 

قٌر ]  ٍُ ْثٍؿ َؾِ٘نَّ اهللَ َؽ َهٍة َؽْرَ ُمتََجإٍِػ ِْلِ َّ ـِ اْضىُرَّ يِف َُمْ َّ كمثؿ ىذا قكلو { 5َرِحقٌم[ }ادلئدة:َؾ
قٌر َرِحٔؿٌ ]تعالى:  ٍُ َؽ َؽ ـِ اْضىُرَّ َؽْرَ َباٍغ َواَل َظاٍد َؾِ٘نَّ َربَّ َّ ـِ ]، كقكلو تعالى:  { 367[ }األكعلم:َؾ َّ َؾ

أم دعتو الحاجة كالضركرة في مجاعة كالخمص ىك الجكع، كىذا الكبلـ يرجع إلى  [اْضُىرَّ 
 ؿ إلثـ أك حراـ حاؿ ككف ػر مائػػػك غيػػػا، كىػػػر معيػػػدـ كما ذكػػالة ك ػػػػف: الميتػػة مػػػات المتقدمػػالمحرم

 .(ْ)المضطر في المخمصة كال باغ كال عاد 
قاؿ ابف كثير: "فمف احتاج إلى تناكؿ شيء مف ىذه المحرمات التي ذكرىا اهلل تعالى  

تعالى يعمـ حاجة عبده غفكر رحيـ لو، ألنو سبحانو ك  لضركرة ألجأتو إلى ذلؾ، فمو تناكلو، كاهلل 
 المضطر، كافتقاره إلى ذلؾ، فيتجاكز عنو، كيغفر لو".

ِإنر المرَو ُيِحبُّ َأْن ُتْؤَتى »: عف ابف عمر رضي اهلل عنيما مرفكعان قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل  
 .(ٓ) «ُرْخُصُو َكَما َيْكَرُه َأْن ُتْؤَتى َمَعاِصيوُ 

                                                 
  الحديث سبؽ تخريجو. ،كمسمـ ( صحيح البخارمُ)
 .ِٖ/ّر القرآف العظيـ، ابف كثير، ( تفسيِ)
 .ُُ/ِفتح القدير، الشككاني،  انظر: (ّ)
 ، بتصرؼ.ُُ/ِ، كفتح القدير، الشككاني، ِٖٖ/ِتفسير، ابف الجكزم، ( زاد المسير في عمـ الْ)
 صححو األلباني. ،َُٕ/َُ(، ٖٔٔٓمسند عبد اهلل بف عمر، رضي اهلل عنيما ح) أحمد،  ( مسندٓ)
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الميتة كاجبان في بعض األحياف، كىك ما إذا خاؼ كليذا قاؿ الفقياء: "قد ال يككف تناكؿ  
 .(ُ)عمى نفسو كلـ يجد غيرىا، كقد يككف مندكبان، كقد يككف مباحان، بحسب األحكاؿ" 

كال خبلؼ في أكؿ طعاـ الغير إذا كجده المضطر مف غير قطع أك أذل، كىناؾ ال يحؿ  
 .(ِ)و ال يضمف أكؿ الميتة كنحكىا، كلكف الخبلؼ ىؿ يضمف ما أكؿ، كالصحيح أن

ـِ اْضُىرَّ َؽْرَ َباٍغ َواَل َظادٍ ]كقاؿ ابف كثير:   َّ أم في غير بغي كال عدكاف ... كغير  [َؾ
مستحمو، كليس لو مف ذلؾ إال القدر الذم يبمغو الحبلؿ، كلو أف يحمؿ منو ما يبمغو ذلؾ، فإذا بمغو 

 .[َواَل َظادٍ ]ألقاه، كىك قكلو 
ة فبل يخمك أف تككف دائمة، أكال، فإف كانت دائمة فبل خبلؼ قاؿ القرطبي: "كأما المخمص 

في جكاز الشبع مف الميتة، إال أنو ال يحؿ لو أكميا، كىك يجد ماؿ مسمـ، ال يخاؼ فيو قطعان، 
 .(ّ)كالتمر المعمؽ، كحريسة الجبؿ، كنحك ذلؾ مما ال قطع فيو كال أذل" 

ا إكراه مف ظالـ، أك جكع في مخمصة، قاؿ ابف العربي: "ىذا الضرر الذم بيناه يمحؽ إم 
أك بفقر، كال يجد فيو غيره، فإف التحريـ يرتفع عف ذلؾ بحكـ االستثناء، كيككف مباحان، فأما اإلكراه 

 .(ْ)فيبيح ذلؾ كمو إلى آخر اإلكراه" 
ا اْلَمْخَمَصُة, َفَمَتى ِإنرا ِبَأْرٍض ُتِصيُبَنا ِبيَ َأنرُيْم َقاُلوا: َيا َرُسوَل اهلِل, ": كقد ركل اإلماـ أحمد

 .(ٓ) "َتِحلُّ َلَنا اْلَمْيَتُة؟ َقاَل: ِإَذا َلْم َتْصَطِبُحوا, َوَلْم َتْغَتِبُقوا, َوَلْم َتْحَتِفُئوا, َفَشْأُنُكْم ِبَيا
 والحكمة من إباحة ىذه المحرمات عند الضرورة:

يـ العسر، كقد أباح ليـ أف اهلل  تبارؾ كتعالى رحيـ بعباده، يريد بيـ اليسر، كال يريد ب 
     سبحانو ىذه المحرمات عند الضركرة، التي قد تيمؾ اإلنساف، فيك سبحانو رحيـ بيـ، فمف 
احتاج تناكؿ شيء مف ىذه المحرمات التي ذكرىا اهلل تعالى لضركرة ألجأتو إلى ذلؾ، فمو تناكلو، 

    قاره إلى ذلؾ، فيتجاكز عنو كاهلل غفكر كرحيـ لو، ألنو تعالى يعمـ حاجة عبده المضطر، كافت
ة ػػكالعبد الفقير إلى رحم ،كىك سبحانو يحب أف تؤتى رخصو، كما يكره أف تؤتى معاصيوكيغفر لو، 

  ركرة، فإنما يعمد إلى رخصة ربو، فيجتنب أكبر الضرريف بارتكابػػذه الضػػو ىػػػو، إذا ألجأتػػػرب

                                                 

 .ُْ/ّ( تفسير ابف كثير، ُ)
 .ُْ/ّابف كثير،  ر( تفسيِ)
 .ْٕ/ٔع ألحكاـ القرآف، القرطبي، ( الجامّ)
 .ٓٓ/ُ، البف العربي، ( أحكاـ القرآفْ)
كىك إسناد صحيح عمى شرط ، ِِٕ/ّٔ(، ُِٖٖٗباب حديث أبي الكاقد الميثي، ح ) ( مسند أحمد،ٓ)

 الصحيحيف.
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 ،(ُ) ميتة، بؿ قد أباحيا اهلل سبحانو عند الضركرة.أخفيما، فإف إثـ قتؿ النفس أعظـ مف إثـ أكؿ ال
ْؿ َرِحًِٔل ] قاؿ سبحانو: ُُ اَن بِ ـَ ْؿ إِنَّ اهللَ  ُُ َِض ٍُ ْٕ ُِقا َأ تُ َْ  . {;4}الـسلء:[ َواَل َت

 ما ترشد إليو اآليات:
أف كؿ أمر مف اهلل تعالى ككؿ نيي، ككؿ تحميؿ، ككؿ تحريـ ألمة المؤمنيف، ىك عيد كميثاؽ  -ُ

ف ترككه عاقبيـ.بيف العباد   كربيـ سبحانو كتعالى عيد ممـز إف فعمكه أثابيـ، كا 

بينت العيكد التي مرت: إف كؿ األنعاـ أكميا حبلؿ، حممو اهلل تعالى كأف المحرمات ىي:  -ِ
الميتة كالدـ كلحـ الخنزير، كما أىؿ لغير اهلل بو عند ذبحو، ككؿ أنكاع الميتات محرمة، ما 

 يأكؿ قدر ما يمسؾ الرمؽ. عدا التي تذكى، كأف المضطر

ّ-  ، الصيد لممحـر بحج كعمرة حراـ، فإذا قضى حجتو كعمرتو، حؿ لو الصيد خارج منطقة الحـر
ف مات. ف أرسؿ كمبو كصقره لمصيد، عميو أف يسـ اهلل عميو، فإذا قبضو كجاء بو حؿ لو كا   كا 

بغضاء، كاألذل العدؿ أساس ىذا الديف، ال ينبغي أف ينحرؼ الناس عنو بسبب الخصكمة، كال -ْ
الذم أصابيـ مف الفئة التي آذتيـ، حيف كانكا قمة، كشردكىـ مف المسجد الحراـ، الذم ىـ 
أىمو، فعمييـ أف يعدلكا، كقد مكف اهلل تعالى ليـ، في األرض فبل يعتدكا عمى الذيف آذكىـ مف 

 قبؿ، كلكف فميسمكا، كليعمكا فكؽ الجراحات، كيتعاكنكا عمى البر ال عمى الشر.

االستقساـ باألزالـ مف الفسؽ، ككانكا يتعاممكف بو كشفان لمغيب، فاإلسبلـ يعتبر التعامؿ بو مف  -ٓ
 .(ِ)المعاصي، ككذلؾ المحرمات مف المطعكمات في حالة المخمصة، حبلؿ لمضركرة 

الكفار يئسكا مف إرجاع المسمميف كفاران بعد إيمانيـ، بشرىـ اهلل تعالى بذلؾ... كلكف كما قاؿ  -ٔ
: "أف الشيطاف قد يئس أف يعبد في بمدكـ ىذا، كلكنو رضي منكـ ما دكف ذلؾ مما ؿ الرسك 

.تحقركف مف أعمالكـ، فاحذركه عمى أنفسكـ" 
 

اكتماؿ الديف اليكـ عبادات، كمعامبلت، كتشريعات، فبل نقص، كمف أحدث في الديف شيئان  -ٕ
 فيك رد.

ما أحؿ اهلل ليـ، فأحؿ الطيبات مف عند ذكر المحرمات، فسألكه ع كانكا يسألكف رسكؿ اهلل  -ٖ
 .(ّ) المأككالت.

                                                 

 .ٔٓ/ُالجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي، ( ُ)
 .َِْ/ِالتفسير المكضكعي لسكر القرآف، إشراؼ مصطفى مسمـ، انظر: ( ِ)
، صفي الرحّ)  .ُ، دار اليبلؿ، بيركت، طِِْ، ص(ىػُِْٕت: )كفكرم، ر مف المبا( انظر: الرحيؽ المختـك
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 الثالث قطعالم
 أنواع الحالل من األطعمة, وأحكام الصيد والنكاح

ّضَِغ ]قاؿ تعالى:   ِِّ َُ ـَ اَْلَقاِرِح ُم ُتْؿ ِم ّْ َِّ ِّّٔضَاُت َوَما َظ ُؿ افىَّ ُُ ْؿ ُؿْؾ ُأِحؾَّ َف ََٕؽ َماَذا ُأِحؾَّ َُلُ َُٖفق َيِْض

َـّ  قََّنُ ُّ ِِّ ًَ قا اهللَ إِنَّ اهللَ  ُت َُ ِْٔف َواتَّ َِ ُروا اْشَؿ اهللِ َظ ـُ ْؿ َواْذ ُُ ْٔ َِ ـَ َظ ُْ َّا َأْمَِض ُِقا ِِم ُُ ُؿ اهللُ َؾ ُُ َّ َِّ َّا َظ يُع احِلَِضاِب ِِم *  ََسِ

ْؿ ِحؾ   ُُ اُم ًَ ْؿ َوَض ُُ ـَ ُأوُتقا افَُِتاَب ِحؾ  فَ اُم افَِّذي ًَ ُؿ افىََِّّّٔضاُت َوَض ُُ َْٔقَم ُأِحؾَّ فَ ِمَْاِت  اف ْٗ ـَ اُد ْؿ َواُدْحَهَْاُت ِم َُلُ

َـّ حُمِْهَِْغ َؽْرَ ُمَِضا َـّ ُأُجقَرُه قُه ُّ ُْٔت ْؿ إَِذا َآَت ُُ
ـْ َؿّضِِْ ـَ ُأوُتقا افَُِتاَب ِم ـَ افَِّذي ؾِِحَغ َواَل ُمتَِّخِذي َواُدْحَهَْاُت ِم

ُف وَ  ُِ َّ ْد َحّضَِط َظ ََ ْر بِاِْليَِلِن َؾ ٍُ ُْ ـْ َي ـَ َأْخَداٍن َوَم ي ـَ اخَلاَِسِ  ِم
 . {7, 6 }ادلئدة:[ ُهَق يِف اآلَِخَرةِ

 أواًل: المناسبة:
لما ذكر اهلل تعالى ما حرمو في اآلية المتقدمة مف الخبائث الضارة لمتناكليا، إما في بدنو  

َؽ َماَذا ُأحِ  أك في دينو أك فييما، كاستثنى ما استثناه في حالة الضركرة، قاؿ بعدىا:  َٕ َُٖفق ْؿ َيِْض ؾَّ َُلُ

َِّّٔضاُت  ُؿ افىَّ ُُ ُؿ ]: كفي مثؿ اآلية المذككرة في سكرة األعراؼ، في صفة محمد   ُؿْؾ ُأِحؾَّ َف َوُُيِؾُّ َُلُ

ُؿ اخَلَّضائَِث  ِٓ ْٔ َِ ُم َظ َِّّٔضاِت َوُُيَرِّ  {379}األطراف:[ افىَّ
(ُ) . 

 ًا: أسباب النزول:ثاني
ْؿ ُؿْؾ ]  ََٕؽ َماَذا ُأِحؾَّ َُلُ َُٖفق َّا َيِْض َـّ ِِم قََّنُ ُّ ِِّ ًَ ّضَِغ ُت ِِّ َُ ـَ اَْلَقاِرِح ُم تُْؿ ِم ّْ َِّ َِّّٔضاُت َوَما َظ ُؿ افىَّ ُُ ُأِحؾَّ فَ

يعُ  قا اهللَ إِنَّ اهللَ ََسِ َُ ِْٔف َواتَّ َِ ُروا اْشَؿ اهللِ َظ ـُ ْؿ َواْذ ُُ ْٔ َِ ـَ َظ ُْ َّا َأْمَِض ُِقا ِِم ُُ ُؿ اهللُ َؾ ُُ َّ َِّ  .{6}ادلئدة:[ احِلَِضاِب  َظ

ِبَقْتِل اْلِكاَلِب َفَقاَل النراُس: َيا َرُسوَل المرِو, َما   : َأَمَرَنا َرُسوُل المرِو َأِبي َراِفٍع, َقالَ  َعنْ 
ُُ ]ُأِحلر َلَنا ِمْن َىِذِه اأْلُمرِة الرِتي َأَمْرَت ِبَقْتِمَيا؟ َفَأْنَزَل المرُو "  ْؿ ُؿْؾ ُأِحؾَّ َف ََٕؽ َماَذا ُأِحؾَّ َُلُ َُٖفق ُؿ َيِْض

ّضِغَ  ِِّ َُ َقاِرِح ُم ـَ اْْلَ ُتْؿ ِم ّْ َِّ َِّّٔضاُت، َوَما َظ  .(ِ) [ٗ]المائدة:  [افىَّ
, ىو ما رواه مسمم عن عبد اهلل بن عباس بقتؿ الكبلب ككاف السبب في أمر النبي 

َفَقاَلْت  (ٖ) ,اً َواِجمً  َأْصَبَح َيْوًما  َقاَل: َأْخَبَرْتِني َمْيُموَنُة, َأنر َرُسوَل اهلِل  :رضي اهلل عنيما, قال
ِإنر ِجْبِريَل َكاَن : » َمْيُموَنُة: َيا َرُسوَل اهلِل, َلَقِد اْسَتْنَكْرُت َىْيَئَتَك ُمْنُذ اْلَيْوِم, َقاَل َرُسوُل اهلِل 

                                                 
 .ِٗ/ٔالتفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، أ.د. كىبة الزحيمي،  انظر: (ُ)
، كقاؿ: ىذا َّْ/ِ(، ُِِّالمستدرؾ في الصحيحيف، لمحاكـ النيسابكرم، باب تفسير سكرة المائدة، ح )( ِ)

 .خرجاه، ككافقو الذىبيحديث صحيح اإلسناد كلـ ي
 .ْٓ/ْ، الفائؽ في غريب الحديث كاألثر، الزمخشرم، ( الكاجـ: ىك الساكت الذم يظير عميو الكآبة كاليـّ)
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َيْوَمُو َذِلَك َعَمى   َرُسوُل اهلِل  , َقاَل: َفَظلر «َوَعَدِني َأْن َيْمَقاِني المرْيَمَة َفَمْم َيْمَقِني, َأَم َواهلِل َما َأْخَمَفِني
َفَنَضَح  َذِلَك, ُثمر َوَقَع ِفي َنْفِسِو ِجْرُو َكْمٍب َتْحَت ُفْسَطاٍط َلَنا, َفَأَمَر ِبِو َفُأْخِرَج, ثُمر َأَخَذ ِبَيِدِه َماءً 

 َأَجْل,», َقاَل: «اْلَباِرَحةَ  َتِني َأْن َتْمَقاِنيَقْد ُكْنَت َوَعدْ »َمَكاَنُو, َفَممرا َأْمَسى َلِقَيُو ِجْبِريُل, َفَقاَل َلُو: 
َيْوَمِئٍذ َفَأَمَر ِبَقْتِل اْلِكاَلِب, َحترى ِإنرُو   , َفَأْصَبَح َرُسوُل اهلِل «َوَلِكنرا اَل َنْدُخُل َبْيتًا ِفيِو َكْمٌب َواَل ُصوَرةٌ 
ِغيِر, َوَيْتُركُ   .(ٔ) َكْمَب اْلَحاِئِط اْلَكِبير َيْأُمُر ِبَقْتِل َكْمِب اْلَحاِئِط الصر

ِبَقْتِل اْلِكاَلِب, َحترى ِإنر اْلَمْرَأَة َتْقَدُم ِمَن اْلَباِدَيِة ِبَكْمِبَيا   َأَمَرَنا َرُسوُل اهلِل  ": قاؿ جابر
 .(ٕ)يِم ِذي النُّْقَطَتْيِن, َفِإنرُو َشْيَطاٌن"َعَمْيُكْم ِباأْلَْسَوِد اْلَبيِ »َعْن َقْتِمَيا, َوَقاَل:   َفَنْقُتُمُو, ُثمر َنَيى النرِبيُّ 

 ثالثًا: التحميل المغوي:
طيب: يقاؿ: طاب الشيء يطيب طيبان، فيك طيب، كأصؿ الطَّيًّْب: "ما تستمذه النفس،  * الطيبات:

كالطعاـ الطيب في الشرع: ما كاف متناكالن مف حيث ما يجكز، كمف المكاف الذم يجكز، فإنو متى 
ف كاف طيبان عاجبلن، لـ يطب آجبلن، كاف كذل ال فإنو، كا  ؾ، كاف طيبان عاجبلن أـ آجبلن ال يستكخـ، كا 

ؿْ ]كقكلو تعالى:  ـُ ِّّٔضَاِت َما َرَزْؿَْا ـْ َض ُِقا ِم َِّّٔضاُت كجاء في قكلو:  ,{394}البؼرة:[ ـُ ُؿ افىَّ ُُ َْٔقَم ُأِحؾَّ َف  اف

 .(ّ)، أنيا بمعنى الذبائح  {7:لئدة}اد
جرح: أثر داـ في الجمد، يقاؿ: جرحو، جرحان، فيك جريح كمجركح، قاؿ تعالى:  رح:* الجوا

، كتسمى الصائدة مف الكبلب، كالفيكد كالطيكر جارحة، كجمعيا {67}ادلئدة:[ َواُْلُروَح ؿَِهاٌص ]
ما ألنيا تكسب، قاؿ تعالى:  َُ ]جكارح، إما ألنيا تجرح، كا  ـَ اَْلَقاِرِح ُم تُْؿ ِم ّْ َِّ ،  {6}ادلئدة:[ ِِّّضِغَ َوَما َظ

كسميت األعضاء الكاسبة جكارح، تشبييان بيا ألحد ىذيف، كاالجتراح: اكتساب اإلثـ، كأصمو مف 
َِّٔئاِت ]الجراحة، قاؿ تعالى:  ُحقا افِضَّ ـَ اْجَسَ  {43}اجللثقة:[ َأْم َحِِضَب افَِّذي

(ْ). 
ة(: عاداه، )كمب( األسير قيده كمب، كبلبان: ذىب عقميـ مف الكمب فيك مكمكب، )كالب * مكمبين:

ِِّّضِغَ ]بالكمب، كالكمب، كنحكه عممو أخذ الصيد، كفي التنزيؿ:  َُ ـَ اَْلَقاِرِح ُم ُتْؿ ِم ّْ َِّ  .(ٓ) [َوَما َظ
، قاؿ تعالى:  : الحيكاف النَّبَّاح، كاألنثى كٍمبىةه، كالجمع أىٍكميبه ككبلىبه ْؿ َباِشٌط ِذَراَظِْٔف ]الكىٍمبي ُٓ ُّض ِْ ـَ َو

، قوالُمَكمٍُّب: ,  {:3}الؽفف:[ َقِصٔدِ بِاف ـي الكىٍمبى ّضَِغ ]ى: ػػػػػػػػػاؿ تعالػػػػالذم ييعىمّْ ِِّ َُ ـَ اَْلَقاِرِح ُم ُتْؿ ِم ّْ َِّ  َوَما َظ

                                                 
 .ُْٔٔ/ّ(، َُِٓ) ، حال تدخؿ المبلئكة بيتان فيو كمبمسمـ، باب  صحيح( ُ)
نسخو، كبياف تحريـ اقتنائيا إال لصيد  ( صحيح مسمـ، كتاب المساقاة كالمزارعة، باب األمر بقتؿ الكبلب، كبيافِ)

 .ََُِ/ّ(، ُِٕٓ) أك زرع، أك حاشية، كنحك ذلؾ، ح
 .ِٕٓ/ُالمفردات في غريب القرآف، األصفياني، انظر: ( ّ)
 .ْٕٗ/ِالمعجـ الكسيط، مجمع المغة العربية بالقاىرة، انظر: ( ْ)
 .ُِٕ، َِٕياني، ص مفردات ألفاظ القرآف، لؤلصفك  ،ْٕٗ/ِانظر: المرجع السابؽ،  (ٓ)
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َـّ  قََّنُ ُّ ِِّ ًَ  .(ُ)، كأرض ميٍكمىبىةه: كثيرةي الكبلب  {6}ادلئدة:[ ُت
ت حرمة، قاؿ ا: حصاف لمعفيغة،كلذأم ذكات األزكاج، امرأة حصاف كحاصف، كيقاؿ * المحصنات:

(، كالحصاف في الجممة: المحصنة ُِتعالى: )كمريـ ابنة عمراف التي أحصنت فرجيا(، )التحريـ:
إما بعفتيا، أك تزكجيا، أك بمانع مف شرفيا كحريتيا، كيقاؿ: امرأة محصف كمحصف، كىي التي 

 (ِ) أحصنت نفسيا، كأحصنت مف غيرىا.
 .(ّ)السفاح الزنا، كىـ مجاىريف بالزنا أم زانيف، ك  مسافحين:* 

 .(ْ)ميكرىف  أجورىن:* 

جمع خدف، كىك الصديؽ في السر، كأكثر ما يستعمؿ لمصداقة بيف الرجؿ كالمرأة لشيكة،  أخدان:* 
يف بالزنا مف الصديقات  َواَل ُمتَِّخِذي َأْخَدانٍ لمذكر كاألنثى، كالمراد مف قكلو:  كال ميسرّْ

(ٓ). 

 راءات:ًا: القرابع
ْؿ ]قكلو تعالى:   ْؿ ِحؾ  َُلُ ُُ اُم ًَ ْؿ َوَض ُُ ـَ ُأوُتقا افَُِتاَب ِحؾ  َف اُم افَِّذي ًَ َِّّٔضاُت َوَض ُؿ افىَّ ُُ افَْٔقَم ُأِحؾَّ َف

قهُ  ُّ ُْٔت ْؿ إَِذا َآَت ُُ
ـْ َؿّْضِِ ـَ ُأوُتقا افُِتَاَب ِم ـَ افَِّذي ِمَْاِت َوادُْحَهَْاُت ِم ْٗ ـَ اُد َـّ حُمِْهَِْغ َواُدْحَهَْاُت ِم َـّ ُأُجقَرُه

ـَ  ُف َوُهَق يِف اآلَِخَرِة ِم ُِ َّ ْد َحّضَِط َظ ََ ْر بِاِْليَِلِن َؾ ٍُ ُْ ـْ َي ـَ  َؽْرَ ُمَِضاؾِِحَغ َواَل ُمتَِّخِذي َأْخَداٍن َوَم ي [ اخَلاَِسِ

 . {7}ادلئدة:

 :ادُْحَهَْات* قولو تعالى: 

 .حًصنات(قرأىا الكسائي بكسر الصاد )الم "     

نات(        . (ٔ)"كقرأىا الباقكف بالفتح )المحصى

عمى إسناد فعؿ اإلحصاف لمنساء، أم أنيف ييحصٌف أزكاجيف مف الكقكع في قراءة الكسر 
الفكاحش كالزنا، بسبب الزكاج، كقرأىا الباقكف بالفتح عمى إسناد فعؿ اإلحصاف لغيرىف، إما أف 

                                                 
 .ُِٕ-َِٕانظر: مفردات ألفاظ القرآف، العبلمة الراغب األصفياني، ص  (ُ)
، انظر: مفردات القرآف الكريـ، ُْٓ/ُمجاز القرآف، أبك عبيدة، معمر بف المثنى البصرم، انظر: ( ِ)

 .َِْ، ِّٗلؤلصفياني، ص
 .ُْٓ/ْمجاز القرآف، أبك عيدة معمر بف المثنى، انظر:  (ّ)
 .ُْٓ/ُالمرجع السابؽ، انظر: ( ْ)
 .ِِٔ/ُحمد مختار عبد الحميد عمر، معجـ المغة العربية المعاصرة، أانظر:  (ٓ)
 .ِْٗ/ِ( النشر في القراءات العشر، ابف الجزرم، ٔ)
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أك الحرية فيي محصنة، ككنيا حرة خبلؼ األىمىة يككف الفعؿ أسند لئلسبلـ، فيحصنيف إسبلميف، 
َوافَّتِل ]التي تككف خرَّاجة، كالجة )كثيرة الدخكؿ كالخركج( ممتينة، مبتذلة، كمف ذلؾ قكلو تعالى: 

اَدِغَ  ًَ ِْ
ا َآَيًة فِ َٓ َْاَها َواْبَْ ِْ ًَ ـْ ُروِحَْا َوَج ا ِم َٓ ْخَْا ؾِٔ ٍَ ا َؾَْ َٓ  {3;}األكبقلء:[ َأْحَهَْْت َؾْرَج

(ُ). 

 يرىف، فجعميف أحصنيف غيرىف مف زكًج،كقراءة الفتح )المحصنىات(، عمى إسناد الفعؿ لغ
 . (ِ) ك كلي أك بعفاؼ اإلسبلـأ

 العالقة التفسيرية بين القراءات:
دت قراءة الكسر )المحصنات(، كقكع فعؿ اإلحصاف مف النساء فيف أحصف أنفسيف أفا

ؾ أحصف أزكاجيف بالتزكيج، كتحصف بيذه األشياء مف بالحرية كاإلسبلـ، كالعفة كالزكاج ككذل
التي  الكقكع في الفاحشة، كفي تعدد كجكه اإلحصاف لممرأة إشارة لبياف تعدد كجكه اإلغراء كالغكاية

 تقع مف المرأة، كحرص اإلسبلـ عمى سد ىذه المنافذ.

نات(، ج، أك الحرية تفيد كقكع فعؿ اإلحصاف مف غيرىف عمييف بالزكا كقراءة الفتح )المحصى
كانت حصنان منيعان ليف مف أف يبتذلف كاإلماء، أك أف يعتدل عمييف، كبذلؾ نرل أف تعدد حيث 

القراءات في اآلم أكد عمى أىمية العبلقة التبادلية بيف الرجؿ كالمرأة، كعمى أىمية الزكاج لكبل 
جتمع فيك إحصاف لمرجؿ الطرفيف عمى اعتباره عبلجان فاعبلن لمقضاء عمى التسيب األخبلقي في الم

 كالمرأة عمى حد سكاء.

 ًا: اإلعراب:خامس
ِّّٔضَاُت ]قاؿ تعالى:  ُؿ افىَّ ُُ ْؿ ُؿْؾ ُأِحؾَّ َف ََٕؽ َماَذا ُأِحؾَّ َُلُ َُٖفق ـَ اَْلَقاِرِح َيِْض ُتْؿ ِم ّْ َِّ ّضَِغ  َوَما َظ ِِّ َُ ُم

 َّ َـّ ِِم قََّنُ ُّ ِِّ ًَ ُْ ُت َّا َأْمَِض ُِقا ِِم ُُ ُؿ اهللُ َؾ ُُ َّ َِّ ْؿ ا َظ ُُ ْٔ َِ ْٔفِ ـَ َظ َِ ُروا اْشَؿ اهللِ َظ ـُ يُع احِلَِضاِب  َواْذ قا اهللَ إِنَّ اهللَ ََسِ َُ [ َواتَّ

 . {6}ادلئدة:

ُتْؿ  الموضع األول: قولو تعالى:  ّْ َِّ  .َوَما َظ

 .(ّ) تحمؿ )ما( ثبلثة أكجو مف اإلعراب  

                                                 
 .ٖٗ/ُالدرة، عبد الفتاح القاضي، البدكر الزاىرة في القراءات العشر المتكاترة مف طريقي الشاطبية ك  (ُ)
 .ِّ/ُظر: الكشؼ ، مكي بف أبي طالب، ( انِ)
 .ُٓ/ٔ، كركح المعاني، األلكسي، ُٕٗ/ِ( انظر: الدر المصكف، الحمبي، ّ)
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 (.ِحؾَّ أعمى نائب الفاعؿ لػ )أنيا مكصكلة، كالعائد محذكؼ، في محؿ رفع عطفان  األول:المعنى 

 أنيا شرطية في محؿ رفع مبتدأ، كالجكاب: )فكمكا(.  المعنى الثاني:

 أنيا مكصكلة في محؿ رفع مبتدأ، كالخبر: )فكمكا(.  المعنى الثالث:

 :(ٔ)* المعاني التفسيرية لإلعراب 
ىذا بيافي لطؼ اهلل بعباده،  أيًحؿَّ لكـ الطيبات كصيد ما عمَّمتمكه مف الجكارح، كفي  المعنى األول:

 كرحمتو ليـ، حيث كسَّع عمييـ طرؽ الحبلؿ، كأباح ليـ ما لـ ييذٌكره مما صادتو الجكارح.

ما عمَّمتـ مف الجكارح كيفية الصيد فكمكا مما أمسكف مف الصيد ألجمكـ، كفي ىذا المعنى الثاني:  
 المعنى جكاز األكؿ مف صيد الجكارح المعمَّمة.

الذم عمَّمتمكه مف الجكارح فكمكا مما صاده لكـ، كىذا المعنى قريبه مف المعنى   الث:المعنى الث
 األكؿ.

َـّ الموضع الثاني: قولو تعالى:  قََّنُ ُّ ِِّ ًَ  . ُت

 :(ِ)تحتمؿ جممة )تعممكنيف( ثبلثة أكجو  
 أنيا مستأنفة. األول:المعنى  

مٍَّمتـ(.:  أنيا في محؿ نصب عمى أنيا حاؿ ثانية مالمعنى الثاني  ف فاعؿ )عى
 أنيا حاؿ مف الضمير المستتر في )مكمبيف( فتككف حاالن مف حاؿ.المعنى الثالث:   

 * المعاني التفسيرية لإلعراب:
أنتـ تعممكنيف طمب الصيد لكـ مما عممكـ اهلل، كفي ىذا المعنى تذكيره لمناس  المعنى األول:

ٍبطي األحكاـ الشرعية بما ييغىذّْم بفضؿ اهلل تعالى عمييـ بيدايتيـ إلى مثؿ ىذا ال تعميـ، كمف ثىَـّ رى
 .(ّ)التكحيد، كيينىمّْي االعتراؼ بفضؿ اهلل كشكر نعمتو 

أيًحؿ لكـ صيد ما عممتـ مف الجكارح حاؿ ككنكـ تعممكنيف طمب الصيد لكـ مما   المعنى الثاني:
 كدعيا في اإلنساف إذ جعمو معممان بالمكاىب التي أ عممكـ اهلل، كفي ىذا المعنى أيضان امتناف اهلل 

                                                 
رشاد ،َّٔ/ُ( انظر: الكشاؼ، الزمخشرم، ُ) ير الكريـ الرحمف، كتيس ،ٔ/ّالعقؿ السميـ، أبك السعكد،  كا 

 .َِِ/ُالسعدم، 
رشَِّ/ْ( انظر: الدر المصكف، الحمبي، ِ)  .ٕ/ّكد، اد العقؿ السميـ، أبك السع، كا 
 .ُٕ/ّر القرآف الحكيـ، رضا، ( انظر: تفسيّ)
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 .(ُ)لمحيكاف، كالمكاىب التي أكدعيا اهلل في بعض الحيكاف إذ جعمو قاببلن لمتعميـ 
 أم معمميف لمكبلب االصطياد حاؿ ككنكـ تعممكنيف مما عممكـ اهلل.  المعنى الثالث:

ِْٔف  الموضع الثالث: قولو تعالى:  َِ ُروا اْشَؿ اهللِ َظ ـُ  .َواْذ

 إلعراب:* ا
ْٔفِ يحتمؿ عكد الضمير في قكلو تعالى:   َِ  :(ِ)ثبلثة أكجو  َظ

ُِقاأنو يعكد عمى المصدر المفيـك مف قكلو تعالى:  األول:المعنى   ُُ  .َؾ

 أنو يعكد عمى )ما عممتـ(.  المعنى الثاني:
 أنو يعكد عمى )ما أمسكف(. المعنى الثالث:

 :(ٖ)* المعاني التفسيرية لإلعراب 
 اذكركا اسـ اهلل تعالى عمى األكؿ عند تناكلو. األول:نى المع

 اذكركا اسـ اهلل تعالى عمى الجكارح عند إرساليا لمصيد.  المعنى الثاني:
 اذكركا اسـ اهلل تعالى إذا أدركتـ الصيد حيان قبؿ أف يقتمو الجارح. الثالث: المعنى
ان، كىذا مف بديع إيجاز القرآف ككؿ ىذه المعاني محتممة في اآلية، فتيحتمىؿ عمييا جميع 

 الكريـ، كاهلل أعمـ.
َِّّٔضاُت وَ ]* قاؿ تعالى:  ُؿ افىَّ ُُ َْٔقَم ُأِحؾَّ َف امُ اف ًَ ْؿ  َض ْؿ ِحؾ  َُلُ ُُ اُم ًَ ْؿ َوَض ُُ ـَ ُأوُتقا افَُِتاَب ِحؾ  فَ افَِّذي

ـَ ُأوُتقا اف َواُدْحَهَْاُت  ـَ افَِّذي ِمَْاِت َوادُْحَهَْاُت ِم ْٗ ـَ اُد ْؿ ِم ُُ ـْ َؿّْضِِ َـّ حُمِْهَِْغ إَِذا ُِتَاَب ِم َـّ ُأُجقَرُه قُه ُّ ُْٔت َآَت

ـَ اخَلاَِسِ َؽْرَ  ُف َوُهَق يِف اآلَِخَرِة ِم ُِ َّ ْد َحّضَِط َظ ََ ْر بِاِْليَِلِن َؾ ٍُ ُْ ـْ َي ـَ ُمَِضاؾِِحَغ َواَل ُمتَِّخِذي َأْخَداٍن َوَم [ ي

 . {7}ادلئدة:
                                                 

، كقد بٌيف الشيخ محمد رشيد ْٖٕ/ّ، كحشاية زادة عمى البيضاكم، ُُٓ/ٔ( التحرير كالتنكير، ابف عاشكر، ُ)
تمرار تعاىد رضا معنىن آخر تضمنو الحاؿ، فقاؿ: "كنكتة ىذه الجممة عمى القكؿ بأنيا حالية مراعاة اس

مساكيا عميو شرط  الجكارح بالتعميـ، ألف إغفاليا يينسييا ما تعممت فتصطاد لنفسيا كال تمسؾ عمى صاحبيا، كا 
 .  َُٕ/ٔر القرآف الكريـ، يلًحؿّْ صيدىا". تفس

كركح المعاني،  ،ُٓٓ/ْكالبحر المحيط، أبك حياف،  ،َِْ/ْ( انظر: الدر المصكف، السميف الحمبي، ِ)
 .ِِِ/ّ األلكسي،

كالتحرير كالتنكير، ابف  ،ُٕٓ/ُكزاد المسير، ابف الجكزم،  ،َِِ/ْ( انظر: الدر المصكف، السميف الحمبي، ّ)
 .ُُٖ/ٔعاشكر، 
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امُ َوضَ الموضع األول: قولو تعالى:  ًَ. 

 :(ُ)تحتمؿ ىذه الكممة كجييف مف اإلعراب  
 أنيا مبتدأ، كالخبر )حؿّّ لكـ(. األول:المعنى 

أنيا معطكفة عمى نائب الفاعؿ المرفكع كىك )الطيبات(، )كحؿّّ لكـ( خبر مبتدأ  المعنى الثاني:
 محذكؼ.

 * المعاني التفسيرية لإلعراب:
إف ذككىا حسب شرعيـ، حبلؿه لكـ، كعميو فقد بٌيف ىذا كذبائح الييكد كالنصارل،  األول:المعنى 

المعنى أٌف ذبائح الييكد كالنصارل فقط ىي التي أيًحٌمت لممسمميف دكف باقي الكفار، فإف ذبائحيـ   
ال تحؿ لممسمميف، كذلؾ ألف أىؿ الكتاب يعتقدكف تحريـ الذبح لغير اهلل، كال يذكركف عمى ذبائحيـ 

ف اعتق  .(ِ)دكا فيو تعالى ما ىك منزه عنو تعالى كتقدس إال اسـ اهلل، كا 
 اليكـ أحؿ لكـ الطيبات كطعاـ الذيف أكتكا الكتاب، )كحؿّّ لكـ( خبر مبتدأ محذكؼ. الثاني:المعنى  

سمية بذلؾ في كممة ا مبتدأ كخبره )حؿ لكـ( أبرز فاإلخبارقاؿ السميف الحمبي: "كالصحيح أنو 
َـّ البقاء أف يككف مرفكعان عطاعتناءن بالسؤاؿ عنو، كأجاز أبك  فاعمو كىك  فان عمى مرفكع ما لـ ييسى

)الطيبات(، كصؿ قكلو: )حؿ لكـ( خبر مبتدأ محذكؼ، كىذا ينبغي أال يجكز البتة لتقدير ما ال 
 .(ّ)يحتاج إليو، مع ذىاب ببلغة الكبلـ" 

َْاِت الموضوع الثاني: قولو تعالى:  ِم ْٗ ـَ اُد  . َوادُْحَهَْاُت ِم

 :(ْ)الرفع، كىذا الرفع يحتمؿ كجييف مف اإلعراب  َواُدْحَهَْاُت إعراب كممة  

 الرفع عمى أنو مبتدأ خبره محذكؼ. األول:المعنى  
 الرفع عطفان عمى )الطيبات(. الثاني:المعنى  

 * المعاني التفسيرية لإلعراب:
فيفات عف الزنا ًحؿّّ لكـ أييا كالمحصنات كىيفَّ الحرائر مف النساء المؤمنات، الع المعنى األول:

 المؤمنكف، كفي ىذا المعنى بياف مىف يىًحؿُّ لممؤمنيف النكاح بيٌف حتى ال يختمط األمر عمييـ.

                                                 
 .َِْ/ُ، كالتبياف، العكبرم، َِٓ/ْ( انظر: الدر المصكف، الحمبي، ُ)
 .ُِِ/ُلسعدم، ير الكريـ الرحمف، اكتيس ،ُْ/ّر القرآف العظيـ، ابف كثير، ( انظر: تفسيِ)
 .َِٓ/ْ( الدر المصكف، ّ)
 .َِْ/ُ، كالتبياف، العكبرم، َِٓ/ْ( انظر: الدر المصكف، السميف الحمبي، ْ)
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ككما أيًحؿَّ لكـ أييا المؤمنكف الطيبات مف المطعكمات، فقد أيًحؿ لكـ أيضان  المعنى الثاني:
مؤمنات العفيفات عف الزنا، كفي ىذا المعنى المحصنات مف المنككحات، كىفَّ الحرائر مف النساء ال

 بياف ما يىًحؿ ليـ مما ال يىًحؿ مف األنكحة.

َـّ الموضع الثالث: قولو تعالى:  قُه ُّ ُْٔت  .     إَِذا َآَت

 :(ُ)كجييف مف اإلعراب  إَِذاتحتمؿ  

 أنيا ظرفية. األول:المعنى  

 أنيا شرطية كجكابيا محذكؼ. :المعنى الثاني 

 :(ٕ)ي التفسيرية لإلعراب * المعان
 أحؿ لكـ نكاح المحصنات كقت إعطائيـ ميكرىف، ال قبؿ ذلؾ. المعنى األول:

مىٍمفى لكـ، فىقييّْد الًحؿ بااليتاء لتأكيد      المعنى الثاني: إذا أعطيتمكىف ميكرىف، أييا األزكاج، حى
 كجكب الميكر.

 .َؽْرَ ُمَِضاؾِِحغَ الموضع الرابع: قولو تعالى: 

 :(ّ)ثبلثة أكجو  َؽْرَ يحتمؿ نصب  

 أنو نعت لػػ )محصنيف(. األول:المعنى  

 أنو حاؿ، كصاحب الحاؿ الضمير المستتر في )محصنيف(. الثاني:المعنى  

 أنو حاؿ ثانية مف فاعؿ )آتيتمكىف(. الثالث:المعنى  

 :(ٗ)* المعاني التفسيرية لإلعراب 
 ج نكاح المحصنات، كأنتـ أعٌفاء غير مجاىريف بالزنا.أبحنا لكـ أييا األزكا المعنى األول:

 أبحنا لكـ نكاح المحصنات حالة ككنكـ أييا األزكاج األًعٌفاء غير زانيف. المعنى الثاني:

                                                 
 .َِٔ/ْ( انظر: الدر المصكف، السميف الحمبي، ُ)
 .ُِ/ِ، كفتح القدير، الشككاني، ُْ/ّ( انظر: إرشاد العقؿ السميـ، أبك السعكد، ِ)
 .ِِْ/ِ، كركح المعاني، األلكسي، ُِٗ/ُ، كالمشكؿ، مكي، َِٓ/ْحمبي، ( انظر: الدر المصكف، الّ)
لكريـ الرحمف، السعدم،     كتيسير ا ،ِِْ/ِكركح المعاني، األلكسي،  .ْٗٓ/ٗ( انظر: جامع البياف، الطبرم، ْ)

ّ/ٗ. 
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أبحنا لكـ أييا األزكاج نكاح المحصنات إذا أعطيتمكىف ميكرىف حالة ككنكـ أًعٌفاء  المعنى الثالث:
 كغير مرتكبيف لمزنا.

 د بالجوارح من الكالب والطيور:شروط الصي 
َذا َأَكَل َفاَل تَْأُكْل,َفِإنرَما َأْمَسَكُو َعَمى َنْفِسوِ »:   قاؿ « ِإَذا َأْرَسْمَت َكْمَبَك الُمَعمرَم َفَقَتَل َفُكْل, َواِ 

ْيَت َعَمى َكْمِبَك َوَلْم ُتَسمٍّ َعَمى َسمر  َفِإنرَما تَْأُكْل, َفالَ »ُو َكْمًبا آَخَر؟ َقاَل: ُقْمُت: ُأْرِسُل َكْمِبي َفَأِجُد َمعَ 
  .(ُ) «َكْمٍب آَخرَ 

ْيَد, َفُأِصيُب, (ِ)َفِإنٍّي َأْرِمي ِباْلِمْعرَاِض :  ت يا رسكؿ اهللكعف عدم بف حاتـ قاؿ: قم الصر
ْن َأَصاَبُو ِبَعْرِضِو, َفاَل تَ »َفَقاَل:    .(ّ) «ْأُكْموُ ِإَذا َرَمْيَت ِباْلِمْعرَاِض َفَخَزَق َفُكْمُو, َواِ 

 قاؿ القرطبي رحمو اهلل: "أجمعت األمة عمى أف الكمب:
 إذا لـ يكف أسكد. -ُ

 كعمَّمو مسمـ، فينشمي إذا أيشمي، كييجيب إذا ديعي، كينزجر بعد ظفره بالصيد إذا زجر. -ِ

 كأف ال يأكؿ مف صيده الذم صاده. -ّ

 كأٌثر فيو بجرح أك تنييب. -ْ

 كصاد بو مسمـ. -ٓ

د إرسالو، أف صيده صحيح يؤكؿ ببل خبلؼ، فإف انخرط شرط مف كذكر اسـ اهلل تعالى عن -ٔ
 ىذه الشركط دخؿ الخبلؼ.

     يصاد بو غير الكمب: كالفيد كما أشبو، ككالبازم، كالصقر كنحكىما مف فإف كاف الذم 
 .(ْ)الطيكر، فجميكر األمة عمى أف ما صاد بعد التعميـ فيك جارح كاسب 

سمية قيؿ إنيا ترجع لئلرساؿ"، قالو ابف عباس كالسدم، ثـ قاؿ ابف الجكزم رحمو اهلل: "الت
 .(ٓ)قاؿ: "كعندنا أف التسمية شرط في إباحة الصيد" 

                                                 
 .ْٓ/ّ ،(َِْٓ) حباب تفسير المشبيات، ( صحيح البخارم، ُ)
صا في طرفيا حديدة، كقد تككف بغير حديدة، كقاؿ اليركم: ىك سيـ ال ريش المعراض: ىي خشبة ثقيمة أك ع (ِ)

 فيو كال نصؿ، شرح محمد فؤاد عبد الباقي.
(، ُِٗٗ) ( صحيح مسمـ، كتاب الصيد كالذبائح، كما يؤكؿ مف الحيكاف، باب الصيد بالكبلب المعممة، حّ)

ّ/ُِٓٗ. 
 .ٕٓ/ٔمع ألحكاـ القرآف، القرطبي، الجاانظر: ( ْ)
 .َِٓ/ُسير، ابف الجكزم، ( زاد المسير في عمـ التفٓ)
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قاؿ زىير الشاكيش في تعميقو عمى زاد المسير: "قاؿ ابف قدامة في المغني: "إذا ترؾ 
 .(ُ)التسمية عمدان أك سيكان لـ يبح"، قمت: كدليميـ: اآلية، كحديث عدم 

 . (ِ)"إف التسمية ترجع إلى األكؿ، فتككف التسمية مستحبة"  لثاني:القول ا

قاؿ القرطبي: "فأما لك انبعث الجارح مف تمقاء نفسو، مف غير إرساؿ كال إغراء، فبل يجكز 
صيده، كال يحؿ أكمو عند الجميكر، كمالؾ كالشافعي، كأبي ثكر، كأصحاب الرأم، ألنو إنما صاده 

مسؾ عمييا، كال صنيع لمصائد فيو فبل ينسب إرسالو إليو، ألنو ال يصدؽ لنفسو مف غير إرسالو، كأ
، كالراجح: قكؿ الجميكر كمف تبعيـ، لقكلو تعالى: (ّ) "(إذا أرسمت كمبك المعمم...: )عميو قكلو 

ّضِغَ ] ِِّ َُ ـَ اَْلَقاِرِح ُم ُتْؿ ِم ّْ َِّ  إذا أرسمت كمبكلعدم: ) ، كقكؿ الرسكؿ  {6}ادلئدة:[ َوَما َظ
 .(ْ)(المعمم...

 بيان الخالف في حل صيد بعض الجوارح:
قيؿ: أف السبع يسمى كمبان، فيدخؿ كؿ سبع يصاد بو، كقيؿ: إف ىذه اآلية خاصة بالكبلب، 
كقد حكى ابف المنذر عف ابف عمر أنو قاؿ: "ما يصاد بالبزاة كغيرىا مف الطير، فما أدركت ذكاتو 

ال فبل تطعمو".  فيك حبلؿ، كا 

ف كاف  ي، كقاؿ أحمد: ما أعرؼ لحسف، كقتادة كالنخعالكمب أسكدان بييمان فكره صيده اكا 
 .(ٓ)أحدان يرخص فيو إذا كاف بييمان... كاحتجكا بحديث "الكمب األسكد شيطاف" 

 أما عامة أىؿ العمـ بالمدينة، كالككفة، فيركف جكاز صيد كؿ كمب معٌمـ.

تحت عمـك الجكارح، مف غير فرؽ بيف قاؿ الشككاني: "كالحؽ أنو يحؿ صيد كؿ ما يدخؿ 
ف كاف (ٔ)الكمب كغيره"  ، فقمت: قاؿ القاضي عياض: "كمنع أصحابنا الصيد بالكمب األسكد كا 

أمر بقتمو، كاألمر بالقتؿ، يمنع ثبكت الصيد، كيبطؿ حكـ الفعؿ، فيصير  معممان، ألف النبي 

                                                 
 .ّٖٖ/ٗالمغني، البف قدامة المقدسي، انظر:  (ُ)
 .َِٓ/ُعمـ التفسير، ابف الجكزم،  زاد المسير مف انظر: (ِ)
 .ٕٔ/ٔمع ألحكاـ القرآف، القرطبي، ( الجاّ)
 .( الحديث سبؽ تخريجوْ)
ر المصمي، باب األمر بقتؿ الكبلب، كبياف نسخو كبياف تحريـ ( صحيح مسمـ، كتاب الصبلة، باب قدر ما يستٓ)

 .ّٓٔ/ُ(، َُٓ) اقتناؤىا إال لصيد، أك زرع، أك ماشية كنحك ذلؾ، ح
 .ُّ/ِ( فتح القدير، الشككاني، ٔ)
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َعَمْيُكْم » :بقتؿ الكمب األسكد كجكده كعدمو، قمت يقصد القاضي عياض كأصحابو بأمر الرسكؿ 
 .(ٔ) «ِباأْلَْسَوِد اْلَبِييِم ِذي النُّْقَطَتْيِن, َفِإنرُو َشْيَطانٌ 

َلْواَل َأنر اْلِكاَلَب ُأمرٌة ِمَن اأْلَُمِم أَلََمْرُت ِبَقْتِمَيا, » :قال كحديث عبد اهلل بف مغفؿ عف النبي 
 .(ٕ) «يمَ َفاْقُتُموا ِمْنَيا اأْلَْسَوَد اْلَبيِ 

كاستثنى اإلماـ أحمد الكمب األسكد كذلؾ، ألنو عنده مما يجب قتمو، كال يحؿ اقتناؤه، لما 
َرِة الررْحلِ »: ثبت عف النبي  اَلَة ِإَذا َلْم َيُكْن َبْيَن َيَدِي الررُجِل ِمْثُل ُمَؤخٍّ  َيْقَطُع الصر

اَل: ُقْمُت: َما َباُل اأْلَْسَوُد ِمَن اأْلَْحَمِر؟ َفَقاَل: َسَأْلُت قَ « اْلَمْرَأُة,َ اْلِحَماُر, َواْلَكْمُب, اأْلَْسَودُ 
 .(ٖ) «اْلَكْمُب اأْلَْسَوِد َشْيَطانٌ »َرُسوَل المرِو َصمرى اهلُل َعَمْيِو َوَسمرَم َكَما َسَأْلَتِني, َفَقاَل: 

ركاه  ذلؾ ما أما ما عدا الكمب األسكد، فقد جاء الشرع باستثناء ثبلثة مف الكبلب، كدليؿ
َمِن اْقَتَنى َكْمًبا, َلْيَس ِبَكْمِب َماِشَيٍة, َأْو َضاِرَيٍة, َنَقَص ُكلر َيْوٍم » :أنو قاؿ أبك ىريرة عف النبي 
 .(ٗ) ِمْن َعَمِمِو ِقيرَاَطان

قاؿ ابف كثير: "كالمحكي عف الجميكر أف الصيد بالطيكر كالصيد بالكبلب، ألنيا تكمب 
 .(ٓ)ا تكمبو الكبلب، فبل فرؽ، كىك مذىب األربعة كغيرىـ، كاختاره ابف جرير" الصيد بمخالبيا، كم

 بيان اختالف العمماء في اشتراط إمساك الجارح من الطيور والكالب عن األكل من الصيد:
 اختمؼ العمماء رحميـ اهلل تعالى عمى ثبلثة أقكاؿ:

، فإف أكمت لـ يؤكؿ، كقد ركم إف إمساؾ الصائد عف األكؿ شرط في كؿ الجكارح القول األول:
 عف ابف عباس، كعطاء رضي اهلل عنيما.

ف أكمت، كركم عف سعد بف أبي كقاص كابف  القول الثاني: إنو ليس بشرط في الكؿ، فيؤكؿ كا 
 عمر، كأبي ىريرة، كسمماف الفارسي رضي اهلل عنيـ.

ي كبو قاؿ الشعبي كالنخع ارح الطير،إنو شرط في جكارح البيائـ، كليس بشرط في جك  القول الثالث:
 كالسدم.

                                                 
( صحيح مسمـ، كتاب المساقاة كالمزارعة، باب األمر بقتؿ الكبلب، كبياف نسخو كبياف تحريـ اقتنائيا إال لصيد ُ)

 .ََُِ/ّ(، ُِٕٓ) زرع أك ماشية، كنحك ذلؾ، ح أك
، حكـ األلباني: َُٖ/ّ (،ِْٖٓ) ( سنف أبك داكد، كتاب الصيد، باب في اتخاذ الكبلب لمصيد كغيره، حِ)

 .ُٖٔ/ّْ(، َِْٕٓ) ح صحيح، كمسند أحمد، باب حديث عبد اهلل بف مغفؿ المازني،
 صححو األلباني. ،َّٔ/ُ (،ِٓٗ) حسنف ابف ماجو باب ما يقطع الصبلة، ( ّ)
 .ٕٖ/ٕ(، َْٖٓ) ، حباب مف اقتنى كمبان ليس بكمب صيد، البخارم( صحيح ْ)
 .ّْ/ّر القرآف العظيـ، ابف كثير، ( تفسيٓ)
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قاؿ ابف الجكزم: "كىذا أصح، ألف جارح الطير ييعمَّـ عف األكؿ، فأبيح ما أكؿ منو، كسباع 
البيائـ تعمـ عف ترؾ األكؿ... فعمى ىذا إذا أكؿ الكمب، أك الفيد، أك أم جارح مف جكارح البيائـ 

 .(ُ)المعممة مف الصيد لـ يبح أكمو" 

إف شاء اهلل تعالى، لحديث عدم بف حاتـ المتقدـ، كفيو "إف أكؿ منو      قمت: ىك الراجح
 .(ّ)، كيقصد بذلؾ الكمب المعمـ إذا أكؿ مف الصيد (ِ)فبل تأكؿ فإنما أمسؾ عمى نفسو" 

 سادسًا: التفسير اإلجمالي:
ِّّٔضَاُت ]قاؿ تعالى:  ُؿ افىَّ ُُ ْؿ ُؿْؾ ُأِحؾَّ َف ََٕؽ َماَذا ُأِحؾَّ َُلُ َُٖفق ّضَِغ  َيِْض ِِّ َُ ـَ اَْلَقاِرِح ُم ُتْؿ ِم ّْ َِّ َوَما َظ

قا  َُ ِْٔف َواتَّ َِ ُروا اْشَؿ اهللِ َظ ـُ ْؿ َواْذ ُُ ْٔ َِ ـَ َظ ُْ َّا َأْمَِض ُِقا ِِم ُُ ُؿ اهللُ َؾ ُُ َّ َِّ َّا َظ َـّ ِِم قََّنُ ُّ ِِّ ًَ يُع احِلَِضاِب ُت [ اهللَ إِنَّ اهللَ ََسِ

 . {6}ادلئدة:

باني بتحريـ كتكقي ما كاف في الجاىمية مف مطعكمات بعد أف تمقى المؤمنكف الخطاب الر 
 كغيرىا، فقد حرصكا كؿ الحرص لبلستجابة لنداء اهلل كتعاليمو، كلذلؾ راحكا يسألكف الرسكؿ 

ؿْ ]بعدما سمعكا آيات التحريـ:  َِّّٔضاُت ]، كجاءىـ الجكاب [َماَذا ُأِحؾَّ َُلُ ُؿ افىَّ ُُ ، كىك [ُؿْؾ ُأِحؾَّ فَ
ؿ... إنو يمقى في حسيـ ىذه الحقيقة، إنيـ لـ يحرمكا طيبان، كلـ يمنعكا عف جكاب يستحؽ التأم

ف كؿ الطيبات ليـ حبلؿ، فمـ يحـر عمييـ إال الخبائث، كالكاقع أف كؿ ما حرمو اهلل تعالى  طيب، كا 
ىك ما تستقذره الفطرة السميمة، كالميتة كالدـ كلحـ الخنزير كما أىؿ لغير اهلل بو كما ذبح عمى 

ب أك كاف كاالستقساـ باألزالـ، كيضيؼ إلى ىذه الطيبات، كىي عامة، نكعان منيا يدؿ عمى النص
طيبتو تخصيصو بالذكر بعد التعميـ، كىك ما تمسكو الجكارح المعممة المدربة عمى الصيد، كالصقر 

بميا كالبازم، كمثميا كبلب الصيد أك الفيكد كاألسكد، مما عممو أصحابو كيؼ ييكمب الفريسة، أم يك
 .(ْ)كيصطادىا 

يكضح لممؤمنيف كيبيف ليـ أكثر تفصيبلن حيث اشترط أمكران أخرل لحمية  كىا ىك القرآف
 الصيد منيا:

 أف يذكر اسـ اهلل تعالى عند إرساؿ الجارحة بأف يقكؿ: بسـ اهلل ىاتو مثبلن. أواًل:

                                                 
 بتصرؼ. ،َِٓ/ُي عمـ التفسير، ابف الجكزم، زاد المسير ف انظر: (ُ)
 و.، كقد تقدـ تخريج(ُِٗٗ) ، كصحيح مسمـ، ح(َِْٓ) ( صحيح البخارم، حِ)
 بتصرؼ. ِٔ-ُٔمائدة، د. سعيد القحطاني، ص( مف أحكاـ سكرة الّ)
 .ٓٔٔ/ٔفي ظبلؿ القرآف، سيد قطب، انظر: ( ْ)
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تمسؾ لمف أرسميا، الميـ إال : أف ال تأكؿ الجارحة منو، فإف أكمت منو فقد أمسكت لنفسيا، كلـ ثانياً 
 .(ُ)إذا أدركت حية، لـ تمت، ثـ ذكيت، فعند ذلؾ تحؿ بالتذكية ال باالصطياد 

مف لـ يتقو في أكؿ ما حـر اهلل تعالى مف الميتة كأنكاعيا، كمف صيد  ثـ يتكعد اهلل 
اهلل تعالى  صاده غير معمـ مف الجكارح، أك صاده معمـ، كلكنو أكؿ منو فمات قبؿ التذكية، فمنتؽ

 .(ِ)في ذلؾ كاهلل سريع الحساب 

ـَ ُأوُتقا افَُِتاب]قاؿ تعالى:  اُم افَِّذي ًَ َِّّٔضاُت َوَض ُؿ افىَّ ُُ َْٔقَم ُأِحؾَّ فَ  . {7}ادلئدة:[ ...  اف

لما ذكر اهلل تعالى ما حرمو عمى عباده المؤمنيف مف الخبائث، كما أحؿ ليـ مف الطيبات، 
َْٔقَم ُأحِ ]قاؿ بعده :  َِّّٔضاُت اف ُؿ افىَّ ُُ ثـ ذكر ذبائح أىؿ الكتابيف، مف الييكد كالنصارل، فقاؿ  [ؾَّ َف

ؿْ ]تعالى:  ُُ ـَ ُأوُتقا افَُِتاَب ِحؾ  َف اُم افَِّذي ًَ ، قاؿ ابف عباس كغيره: "يعني ذبائحيـ، كىذا أمر [َوَض
ح لغير اهلل تعالى مجمع عميو بيف العمماء، أف ذبائحيـ حبلؿ لممسمميف، ألنيـ يعتقدكف تحريـ الذب

ف اعتقدكا فيو تبارؾ كتعالى ما ىك منزه عنو تعالى  كال يذكركف عمى ذبائحيـ إال اسـ اهلل تعالى كا 
 .(ّ)كتقدس" 

ِمْنَيا, َفِجيَء ِبَيا ِبَشاٍة َمْسُموَمٍة, َفَأَكَل  َأنر َيُيوِديرًة َأَتِت النرِبير  عف أنس بف مالؾ 
اهلل رسول  , َفَما ِزْلُت َأْعِرُفَيا ِفي َلَيَواتِ «الَ »ا, َقاَل: َفِقيَل: َأاَل َنْقُتُميَ 

 (ٗ). 
ما  كلـ يسأليـ ىؿ نزعكا منيا عـز عمى أكميا كمف معو، ككجو الداللة منو أف النبي 

يعتقدكف تحريمو مف شحميا أـ ال... كلـ يذبح ذبائحيـ مف عدا الييكد كالنصارل مف أىؿ الشرؾ، 
ال يذكركف اسـ اهلل تعالى عمى ذبائحيـ، بؿ كيأكمكف الميتة، بخبلؼ أىؿ  كمف شابييـ، ألنيـ

لحاقان ألىؿ الكتاب، كمع  الكتابيف، كمف غيػػر أىػػػؿ الكتػػاب، مف يعاممػػػكف بأخػػػذ الجزية منيـ تبعان كا 
 .(ٓ)ذلؾ فإنيـ ال تؤكؿ ذبائحيـ، كال تنكح نساؤىـ 

ـَ ُأو]كقكلو تعالى:  اُم افَِّذي ًَ ؿْ َوَض ُُ دؿ بمفيكمو، مفيكـ المخالفة، عمى  [ُتقا افَُِتاَب ِحؾ  فَ
 .(ٔ)أف طعاـ مف عداىـ مف أىؿ األدياف ال يحؿ 

                                                 
 : )إذا أرسمت كمبؾ كذكرت اسـ اهلل عميو فكؿ...( الحديث، سبؽ تخريجو.( قكلو ُ)
 .ُْٖ-َْٖأيسر التفاسير لكبلـ العمي الكبير، أبي بكر جابر الجزائرم، صانظر: ( ِ)
 ، بتصرؼ.ّْ/ّر القرآف العظيـ، ابف كثير، ( تفسيّ)
 .ُّٔ/ّ(، ُِٕٔصحيح البخارم، كتاب اليبة، باب قبكؿ اليدية مف المشركيف، ح ) (ْ)
 بتصرؼ. ،َْ/ّير القرآف العظيـ، ابف كثير، ( تفسٓ)
 .ُْ/ّالمرجع السابؽ، انظر: ( ٔ)
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: "قاؿ عمي كعائشة كابف عمر رضي اهلل عنيـ، إذا سمعت (ُ)قاؿ الشككاني رحمو اهلل
ُِقا ] الكتابي يسمى غير اهلل فبل تأكؿ، كىك قكؿ طاككس، كالحسف، كتمسككا بقكلو تعالى: ـُ ْٖ َواَل َت

ِْضٌؼ  ٍِ ُف فَ َّٕ ِْٔف َوإِ َِ ِر اْشُؿ اهللِ َظ ـَ ْ ُيْذ َّا ََل ْرِ اهللِ بِفِ ]، كيدؿ عميو قكلو تعالى:  {343}األكعلم:[ ِِم ٌَ [ َوَما ُأِهؾَّ فِ

 .(ِ)، كقاؿ مالؾ: إنو يكره كال يحـر  {5}ادلئدة:

ف  قاؿ ابف الجكزم: "كقد زعـ قكـ أف ىذه اآلية اقتضت إباحة ذبائح أىؿ الكتاب مطمقان كا 
ِر اْشُؿ اهللِ ]ذكركا غير اسـ اهلل عمييا، فكاف ىذا ناسخان لقكلو تعالى:  ـَ ْ ُيْذ َّا ََل ُِقا ِِم ـُ ْٖ ِْٔف  َواَل َت َِ [ ...َظ

 . "{343}األكعلم:

كالصحيح: أنيا أطمقت إباحة ذبائحيـ، ألف األصؿ أنيـ يذكركف اهلل فيحمميـ أمرىـ عمى 
تيقنا أنيـ ذكركا غيره فبل نأكؿ، كال كجو لمنسخ، كىذا ذىب إليو: عمي، كابف عمر، كأبك ىذا، فإذا 

 .(ّ)الدرداء، كالحسف كجماعة 

ككذلؾ قكؿ عائشة كعمي رضي اهلل عنيـ كغيرىما كما ذكره الشككاني، كىك الراجح إف 
  عميو.شاء اهلل تعالى لؤلدلة المذككرة آنفان في النيي عف أكؿ ما لـ يذكر اسـ اهلل

قاؿ الشككاني نقبلن عف القرطبي: "كال خبلؼ بيف العمماء أف ما ال يحتاج إلى ذكاة كالطعاـ 
 يجكز أكمو".

أما المجكس فذىب الجميكر إلى أنيا ال تؤكؿ ذبائحيـ، كال تنكح نساؤىـ ألنيـ ليسكا بأىؿ 
فقياء ذلؾ حتى قاؿ كتاب عمى المشيكر عند أىؿ العمـ، كخالؼ في ذلؾ أبك ثكر، كأنكر عميو ال

 ، ككأنو تمسؾ بما ركم عف النبي (ْ)أحمد بف حنبؿ، أبك ثكر كاسمو، يعني في ىذه المسألة 
 .(ٓ)مرسبلن، أنو قاؿ في المجكس: "سنُّكا بيـ سنة أىؿ الكتاب" 

"أما  :، قاؿ القرطبي(ٔ)قاؿ ابف الجكزم: "فأما ذبائح المجكس فأجمعكا عمى تحريميا" 
ليسكا أىؿ ؿ، كال يتزكج منيـ، ألنيـ إال مف شذ منيـ عمى أف ذبائحيـ ال تؤك العمماء فمجمعكف

                                                 
كبار عمماء اليمف، مف أىؿ صنعاء، كلد بيجرة  الشككاني: ىك محمد بف عمي الشككاني، فقيو مجتيد مف (ُ)

 .ِٖٗ/ٔىػ، األعبلـ، الزركمي، َُِٓىػ، كتكفي في صنعاء سنة ُُّٕشككاف سنة 
 .ُْ/ِفتح القدير، الشككاني،  انظر: (ِ)
 .ُٖٓ/ُزاد المسير في عمـ التفسير، ابف الجكزم، انظر: ( ّ)
و مالؾ في المكطأ في كتاب الذكاة، باب جزية أىؿ ، الحديث أخرجُٓ/ِفتح القدير، الشككاني، انظر:  (ْ)

 (.ُِْٖ، كضعفو األلباني في إركاء الغميؿ، ح )ٖٕ/ُ(، ِْالكتاب كالمجكس، ح )
 (.ُِْٖف األلباني، ح )إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ، محمد ناصر الدي( ٓ)
 .ُٖٓ/ُزاد المسير في عمـ التفسير، ابف الجكزم،  انظر: (ٔ)



-ِّْ- 
 

كتاب عمى المشيكر عند العمماء"، كقاؿ: كال بأس باألكؿ، كالشرب، كالطبخ في آنية الكفار كميـ، 
 .(ُ)ما لـ تكف ذىبان أك فضة، أك جمد خنزير، بعد أف تغسؿ كتغمى، ألنيـ ال يتكقكف النجاسات

, َفُقْمُت: َيا َرُسوَل المرِو, ِإنرا ِبَأْرِض َأْىِل   , َقاَل: َأَتْيُت النرِبير ثىٍعمىبىةى الخيشىًنيُّ أىبيك عف 
ِذي َلْيَس الِكتَاِب, َفَنْأُكُل ِفي آِنَيِتِيْم, َوِبَأْرِض َصْيٍد, َأِصيُد ِبَقْوِسي, َوَأِصيُد ِبَكْمِبي الُمَعمرِم َوِبَكْمِبي الر 

" َأمرا َما َذَكْرَت َأنرَك ِبَأْرِض َأْىِل ِكتَاٍب: َفاَل تَْأُكُموا ِفي آِنَيِتِيْم ِإالر َأْن اَل َتِجُدوا  ؟ َفَقاَل النرِبيُّ ِبُمَعمرمٍ 
ِبَقْوِسَك َفاْذُكِر  ُبدًّا, َفِإْن َلْم َتِجُدوا ُبدًّا َفاْغِسُموَىا َوُكُموا, َوَأمرا َما َذَكْرَت َأنرُكْم ِبَأْرِض َصْيٍد: َفَما ِصْدتَ 

َس ِبُمَعمرٍم اْسَم المرِو َوُكْل, َوَما ِصْدَت ِبَكْمِبَك الُمَعمرِم َفاْذُكِر اْسَم المرِو َوُكْل, َوَما ِصْدَت ِبَكْمِبَك الرِذي َليْ 
 .(ِ) َفَأْدَرْكَت َذَكاَتُو َفُكْمُو "

تـ مف ذبائحيـ، كىذا مف باب قاؿ ابف كثير: "أم كلكـ أف تطعمكىـ مف ذبائحكـ، كما أكم
ثكبو عبد اهلل بف أبي بف سمكؿ حيف مات كدفنو  المكافأة، كالمقابمة كالمجازاة، كما ألبس النبي 

ذلؾ، فأما الحديث  فيو، قالكا: ألنو كاف قد كسا العباس حيف قدـ مف المدينة ثكبو فجازاه النبي 
فمحمكؿ عمى الندب كاالستحباب،  (ّ) «َيْأُكْل َطَعاَمَك ِإالر َتِقيٌّ اَل َتْصَحْب ِإالر ُمْؤِمًنا, َواَل »الذم فيو 
 .(ْ)كاهلل أعمـ 

 حكم نكاح الكتابيات:
ِمَْاِت ]قكلو تعالى:  ْٗ ـَ اُد أم، كأحؿ لكـ نكاح الحرائر العفائؼ مف النساء [ َواُدْحَهَْاُت ِم

ـْ َواُدْح ]المؤمنات، كذكر ىذا تكطئة لما بعده، كىك قكلو تعالى:  ـَ ُأوُتقا افَُِتاَب ِم ـَ افَِّذي َهَْاُت ِم

ؿْ  ُُ حُمَْهَْاٍت َؽْرَ ُمَِضاؾَِحاٍت َواَل ُمتَِّخَذاِت ]أم المحصنات العفيفات عف الزنا، كما قاؿ تعالى: [ َؿّْضِِ

َواَل ]كقد كاف الناس ال ينكحكف الكتابيات بعد أف نزلت اآلية التي في البقرة: , {47}الـسلء:[ َأْخَدانٍ 

ؿْ  ُُ ٍة َوَفْق َأْظَجَّضتْ ـَ ـْ ُمْؼِ ِمٌَْة َخْرٌ ِم ْٗ َـّ َوأَلََمٌة ُم ِم ْٗ اِت َحتَّك ُي ـَ ، فجعمكا ىذه  {443}البؼرة:[ َتُُِْْحقا اُدْؼِ
َـّ ]اآلية مخصصة لمتي في سكرة البقرة،  ِم ْٗ اِت َحتَّك ُي ـَ إف قيؿ بدخكؿ الكتابيات [ َواَل َتُُِْْحقا ادُْؼِ

ال  فبل معارضة بينيا كبينيا، ألف أىؿ الكتاب قد انفصمكا في ذكرىـ عف المشركيف في عمكميا، كا 
ُؿ ]في غير مكضع، كقكلو تعالى:  ُٓ َٔ

ْٖتِ َغ َحتَّك َت ُِّ ٍَ ـَِغ ُمْْ ـْ َأْهِؾ افَُِتاِب َواُدْؼِ ُروا ِم ٍَ ـَ ـَ  ـِ افَِّذي ُُ ْ َي ََل

َِّْٔةُ   .(ٓ)  {3}البقِّـة:[ افَّض

                                                 
 .ٕٕ/ٔ( الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي، ُ)
 .َٗ/ٕ(، ْٔٗٓ) ( صحيح البخارم، كتاب الذبائح كالصيد، باب آنية المجكس كالميتة، حِ)
، كالمستدرؾ عمى الصحيحيف، النيسابكرم،     ّْٕ/ُٕ(، ُُّّٕمسند أحمد، مسند أبي سعيد الخدرم، ح )( ّ)

 ح اإلسناد كلـ يخرجاه.، صحيُّْ/ْ(، ُٕٗٔح )باب كأما حديث عمر، 
 .ِْ/ّر ابف كثير، ( تفسيْ)
 .ُٕ/ُمف أحكاـ سكرة المائدة، سعيد القحطاني،  (ٓ)
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ج جماعة مف الصحابة مف نساء النصارل، كلـ يركا بذلؾ بأسان أخذان قاؿ ابف كثير: "قد تزك 
 .(ُ)بيذه اآلية الكريمة" 

قاؿ ابف الجكزم: "كقد ركم عف عثماف، أنو تزكج نائمة بنت الفرافصة عمى نسائو كىي 
 نصرانية".

عف طمحة بف عبيد اهلل: "أنو تزكج ييكدية... أما المجكس فالجميكر عمى أنيـ ليسكا بأىؿ 
َـّ ]، كقكلو: (ِ)كتاب، كقد شذ مف قاؿ: إنيـ أىؿ كتاب"  َـّ ُأُجقَرُه قُه ُّ ْٔتُ أم ميكرىف، أم [ إَِذا َآَت

حُمِْهَِْغ َؽْرَ ُمَِضاؾِِحَغ َواَل ]كما ىف محصنات عفائؼ فابذلكا ليف الميكر عف طيب نفس، كقكلو: 

عف الزنا، كذلؾ شرطيا في الرجاؿ، أف فكما شرط اإلحصاف في النساء كىك العفة  [ُمتَِّخِذي َأْخَدانٍ 
كىـ الزناة الذيف يتخذكف العشيقات كال  [َؽْرَ ُمَِضاؾِِحغَ ]يككنكا محصنيف عفيفيف، كليذا قاؿ تعالى: 

يفعمكف إال معيف البغي، كليذا ذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ رحمو اهلل: إلى أنو ال يصح نكاح المرأة 
عقد الرجؿ الفاجر عمى عفيفة حتى يتكب، ليذه اآلية،  البغي حتى تتكب ككذلؾ ال يصح عنده

 .(ّ) " الزراِني اْلَمْجُموُد اَل َيْنِكُح ِإالر ِمْثَموُ " :كالحديث
قاؿ قتادة: أحؿ اهلل تعالى لنا محصنتيف: محصنة مؤمنة، كمحصنة مف أىؿ الكتاب، 

 .(ْ)نساؤنا عمييـ حراـ، كنساؤىـ لنا حبلؿ 
ـْ يَ ]قكلو تعالى:  ـَ َوَم ي ـَ اخَلاَِسِ ُف َوُهَق يِف اآلَِخَرِة ِم ُِ َّ ْد َحّضَِط َظ ََ ْر بِاِْليَِلِن َؾ ٍُ أم: كمف يرتد [ ُْ

 .(ٓ)عف ديف اهلل تعالى كيكفر بشرائع اإليماف فقد حبط عممو كىك مف اليالكيف 
ف الحبلؿ كالحراـ، كقاؿ أبك سميماف: "كمف جحد ما أنزلو اهلل مف شرائع اإليماف، كعرفو م

كسمعت الحسف بف أبي بكر النيسابكرم الفقيو يقكؿ: إنما أباح اهلل تعالى حبط عممو"،  فقد
الكتابيات، ألف بعض المسمميف قد يعجبو حسنيف، فحذر نكاحيف مف الميؿ إلى دينيف بقكلو 

فُ ] ُِ َّ ْد َحّضَِط َظ ََ ْر بِاِْليَِلِن َؾ ٍُ ُْ ـْ َي  .(ٔ) [َوَم

                                                 
 .ِْ/ّتفسير ابف كثير، ( ُ)
 .ُٗٓ/ُزاد المسير في رحاب التفسير، ابف الجكزم، ( ِ)
ي قكلو تعالى: ، كسنف أبي داكد، كتاب النكاح، باب فِٓ/ُْ(، ََّٖ، ح )مسند أحمد، مسند أبي ىريرة  (ّ)

ةً ] ـَ ًَٔة َأْو ُمْؼِ
اِِّن اَل َيُُِْْح إالَّ َزإِ                                                                        ، صححو األلباني.ُِِ/ِ(، َِِٓ، ح )[افزَّ

  .ّْ/ّتفسير ابف كثير،  (ْ)
 . ِّٗ/ُ( صفكة التفاسير، الصابكني، ٓ)
 .َِٓ/ُعمـ التفسير، البف الجكزم، زاد المسير في  (ٔ)
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 لطائف التفسير:
المحصنات مف المؤمنات، عمى الكتابيات، يدؿ عمى تفضيؿ الزكاج  تقديـ المطيفة األولى:

ف كاف يحؿ التزكج بيا، لكف المؤمنة خير م  نيا، فيككف الزكاج بيا أفضؿ قاؿبالمؤمنة، فالكتابية كا 
 : َاِلَحُة, ِإَذا َنَظَر ِإَلْيَيا س َذا َأَمَرَىا َأَطاَعْتُو, "َأاَل ُأْخِبُرَك ِبَخْيِر َما َيْكِنُزُه اْلَمْرُء اْلَمْرَأُة الصر ررْتُو, َواِ 

َذا َغاَب َعْنَيا َحِفَظْتوُ  اهي   «َواِ  ـٍ ييٍخًرجى لى ٍسنىاًد كى ًحيحي اإٍلً ًديثه صى ، كالصبلح إنما يككف في (ُ) " حى
ـَ َآَمُْقا]المؤمنة الفاضمة، كىذا ىك السر في تقييد النكاح بالمؤمنات في سكرة األحزاب  ا افَِّذي َ  َيا َأُّيُّ

ِمَْاِت  ْٗ ْحُتُؿ اُد َُ َٕ  . {;6}األحزاٍ:[ ...إَِذا 
تقييد التحميؿ بإيتاء األجكر، يدؿ عمى تأكيد كجكب الميكر، كأف مف تزكج امرأة  المطيفة الثانية:

كعـز أال يعطييا صداقيا، كاف في صكرة الزاني، كتسمية المير باألجر، داللة عمى أف الصداؽ 
نما يككف حسب االتفاؽ.ليس لو قدر محدكد، كما أف األ  جر ال يتقدر كا 

ْر بِاِْليَِلنِ ]التعبير بقكلو تعالى:  المطيفة الثالثة: ٍُ ُْ ـْ َي ىك مف إطبلؽ اسـ الشيء عمى الزمو  [َوَم
فيك )مجاز مرسؿ( ألف المراد: كمف يكفر بكممة التكحيد )ال إلو إال اهلل( فجعؿ كممة التكحيد إيمانان، 

قيؿ المراد: كمف يكفر بشرائع اهلل أك بديف اهلل فقد حبط عممو، ككبلىما ألنيا تستمـز اإليماف، ك 
 .(ِ)متقارب مف حيث إرادة المجاز 

 مما ترشد إليو اآليات:
إباحة الطيبات، أم المطعكمات التي تستطيبيا النفس الكريمة دكف الخبائث التي حرميا  -ُ

 الشريعة.

بشرط أف تككف معممة، كككف معمميا مؤدبان إباحة الصيد بالجكارح، مف سباع البيائـ كالطير،  -ِ
ماىران، كككنو يعمميا مما عممو اهلل، كيجيب إذا دعي، كينزجر بعد ظفره بالصيد إذا زيجر، كأف 

 ال يأكؿ مف صيده الذم صاده، فإف انخـر شرط مف ىذه الشركط كقع الخبلؼ.

ؿْ ] حؿ ما جرحتو الجكارح كقتمتو، كأدركو الصائد ميتان، لقكلو تعالى:  -ّ ُُ ْٔ َِ ـَ َظ ُْ َّا َأْمَِض ُِقا ِِم ُُ ، [َؾ
أم حبس عميكـ، كلـ يأكؿ مما صاد، فإف أكؿ الكمب كنحكه، لـ يؤكؿ عند الجميكر ما بقي، 
ألنو أمسؾ عمى نفسو، كلـ يمسؾ عمى صاحبو، كلـ يشترطكا ذلؾ في الطيكر، بؿ يؤكؿ مما 

ف كاف  ف أكؿ الجارح منو سكاء أكمت منو، كأباح المالكية أكؿ ما بقي مف الصيد، كا  بعضو، كا 
كاف كمبان، أك فيدان، أك طيران، فمك مات الصيد في أفكاه الكبلب مف غير بضع )جرح( لـ يؤكؿ، 

                                                 
 .ّّٔ/ِ(، ُِّٖالمستدرؾ عمى الصحيحيف، لمحاكـ النيسابكرم، ح ) (ُ)
 بتصرؼ. ّٓٓ-ّْٓـ مف القرآف، الصابكني، ص( ركائع البياف تفسير آيات األحكاِ)
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 كجميكر ألنو مات خنقان، فأشبو أف يذبح بسكيف كآلة، فيمكت في الذبح، قبؿ أف يفرل حمقو،
ؿ، ككره الشعبي كالثكرم أكؿ العمماء عمى أف الجارح، إذا شرب مف دـ الصيد، أف الصيد يؤك

فإف كجد الصائد مع كمبو، كمبان آخر، فيك محمكؿ عمى أنو غير مرسؿ مف .(ُ)ذلؾ الصيد 
ن خالطيا : )صائد آخر، كأنو إنما انبعث في طمب الصيد بطبعو كنفسو، فبل يؤكؿ، لقكلو  وا 

 .(ِ)( كالب من غيرىا فال تأكل

ائد ثبلثة ؿ أك غرؽ في ماء، أك غاب عف الصككذلؾ ال يؤكؿ ما رمي بسيـ، فتردل مف جب
كأجاز مالؾ، كأبك حنيفة كالشافعي، الصيد بكبلب الييكدم كالنصراني، أياـ فمات كىك ال يراه، 

الصائد مف أىؿ إذا كاف الصائد مسممان، كجميكر األمة غير مالؾ، عمى جكاز صيد 
 .(ّ)الكتاب

ـَ اَْلَقاِرِح ]تعالى:  جكاز اتخاذ الكبلب كاقتنائيا لمصيد، بدليؿ قكلو تُْؿ ِم ّْ َِّ ما  يؤيده[ َوَما َظ

َمِن اْقَتَنى َكْمًبا ِإالر َكْمَب َصْيٍد, َأْو َماِشَيٍة َفِإنرُو »: ركاه مسػػمـ عف ابػػف عمػػر عػػف النبػػػػػي 
 .(ْ) «َيْنُقُص ِمْن َأْجرِِه ُكلر َيْوٍم ِقيرَاَطانِ 

ُتْؿ ]دلت اآلية:  -ْ ّْ َِّ مـ يككف لو  [...َوَما َظ عمى أف العالـ أفضؿ مف الجاىؿ، ألف الكمب إذا عي
 .(ٓ)فضيمة عمى سائر الكبلب، كيزداد فضؿ العالـ إذا عمؿ بما عمـ 

ْٔفِ ]كجكب تسمية اهلل تعالى عند اإلرساؿ، لقكلو تعالى:  -ٓ َِ ُروا اْشَؿ اهللِ َظ ـُ كىك رأم [ َواْذ
حديث عدم: "إذا أرسمت كمبؾ كذكرت  في الجميكر غير الشافعي، كيؤيده قكؿ الرسكؿ 

 .(ٔ)اسـ اهلل فكؿ"، أما عند إدراكو حيان فتجب التسمية عند ذكاتو، كقاؿ الشافعي: إنيا مستحبة 

 إباحة طيبات الرزؽ، كىي ما تستطيبو األنفس الكريمة. -ٔ

اج إباحة األكؿ مف ذبائح أىؿ الكتاب )الييكد كالنصارل( كال خبلؼ بيف العمماء أف ما ال يحت -ٕ
 .(ٕ)إلى ذكاة كالفاكية كالبير، يجكز أكمو، إذا ال يضر فيو تممؾ أحد 

                                                 
 .ٔٗ/ٔالتفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، أ.د كىبة الزحيمي، انظر: ( ُ)
 .ُِٗٓ/ّ(، ُِٗٗمسمـ، باب الصيد بالكبلب المعممة، ح )صحيح  (ِ)
 .ٕٗ/ٔ، انظر: التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، أ.د. كىبة الزحيمي( ّ)
 .َُُِ/ّ(، ُْٕٓصحيح مسمـ، باب األمر بقتؿ الكبلب، ح ) (ْ)
 .ْٕ/ٔانظر: تفسير القرطبي،  (ٓ)
 .ٖٗ/ٔشريعة كالمنيج، أ.د كىبة الزحيمي، التفسير المنير في العقيدة كالانظر: ( ٔ)
 .ٕٕ/ٔانظر: تفسير القرطبي،  (ٕ)
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كالجميكر عمى أف الذكاة عاممة في حؿ الذبيحة، ما حؿ لو منيا، كما حـر عميو، ألنو مذكى، ]
كقاؿ جماعة مف أىؿ العمـ: إنما حؿ لنا مف ذبيحتيـ، ما حؿ ليـ، ألف ما ال يحؿ ليـ ال 

ؿ الكتاب، كقصرت لفظ الطعاـ ػػػة مف ذبائح أىػػؿ الشحكـ المحضػػػـ، فبل تحػػػو تذكيتيػػػؿ فيػػتعم
 .(ُ) [عمى البعض، كحممو الجميكر عمى العمـك في جميع ما يؤكؿ

كالعمماء مجمعكف إال مف شذ منيـ عمى أف ذبائح الكفار ال تؤكؿ، كال يتزكج منيـ، ألنيـ ليسكا 
بأس باألكؿ كالشرب كالطبخ في آنية الكفار كميـ،  أىؿ كتاب عمى المشيكر عند العمماء، كال

ما لـ تكف ذىبان كال فضة، أك جمد خنزير، بعد أف تغسؿ كتغمى، ألنيـ ال يتكقكف النجاسات، 
 .(ِ)كيأكمكف الميتات، فإذا طبخكا في تمؾ القدكر نجست، فتغسؿ 

حؿ ليـ المحـ، كيحؿ إباحة إطعاـ أىؿ الكتاب مف ذبائح المسمميف، فإذا اشتركا منا المحـ، ي -ٖ
 ليـ المحـ، كيحؿ لنا ثمف المأخكذ منو.

مشركعية نكاح المحصنات المؤمنات، كالمحصنات الكتابيات، كالمحصنات الحرائر،  -ٗ
 العفيفات العاقبلت.

بطبلف ثكاب األعماؿ، إذا كاف العامؿ جاىدان أحكاـ اهلل كشرائعو، كافران بأصكؿ الديف  -َُ
محمد فقد بطؿ كلغا ثكاب عممو، كلـ يعد لعممو في اآلخرة كفركعو، كافران بما أنزؿ عمى 

 .(ّ)فائدة

ذىب جميكر الفقياء إلى أنو يحؿ التزكج بالذمية مف الييكد كالنصارل، مستدليف باآلية  -ُُ
ؿْ ] ُُ ـْ َؿّضِِْ ـَ ُأوُتقا افَُِتاَب ِم ـَ افَِّذي ، ككاف ابف عمر رضي اهلل عنيما، ال يرل [ َواُدْحَهَْاُت ِم

َـّ ]قكلو تعالى: محتجان ب ِم ْٗ اِت َحتَّك ُي ـَ ، كيقكؿ: ال أعمـ شركان  {443}البؼرة:[ َواَل َتُُِْْحقا اُدْؼِ
اَل ]مف قكليا: إف ربيا عيسى كاستدؿ أف اهلل أكجب المباعدة عف الكفار في قكلو تعالى: 

ْؿ َأْوفَِٔاءَ  ـُ ي َوَظُدوَّ : اآلية صريحة في جكاز نكاح ، يقكؿ الصابكني {3}ادؿتحـة:[ َتتَِّخُذوا َظُدوِّ
الكتابيات، كمنع منو خشية عمى الزكج، أك عمى األكالد مف الفتنة، فإف الحياة الزكجية تدعك 
إلى المحبة، كربما قكيت المحبة فصارت سببان إلى ميؿ الزكج إلى دينيا، كاألكالد يميمكف إلى 

أك الييكدية، فيككف ىذا الزكاج  أميـ أكثر، فربما كاف ىذا سببان في تأثرىـ بديف النصرانية،
خطران عمى األكالد، فإف كاف ثمة خشية مف الفتنة عمى الزكج أك األكالد، فيككف قطعان الزكاج 

                                                 
 بتصرؼ. ٖٗ/ٔ، التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، أ.د. كىبة الزحيمي( ُ)
 بتصرؼ. ٖٕ، ٕٕ/ٔتفسير القرطبي،  (ِ)
 صرؼ.بتٗٗ/ٔالتفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، أ.د كىبة الزحيمي،  (ّ)
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محرمان، أما إذا لـ يكف ىناؾ خطر، أك كاف ىناؾ طمع في إسبلميا، فبل كجو لمقكؿ 
 .(ُ)بالتحريـ، كاهلل أعمـ 

                                                 
 .ّٕٓ-ّٔٓركائع البياف، تفسير آيات األحكاـ في القرآف، محمد عمي الصابكني، ص انظر: (ُ)
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 المبحث الثالث
 (ٔٔ-ٙلمائدة من آية )مقاصد وأىداف سورة ا

 كيشتمؿ عمى مقطعيف:
تمام النعمة عمييم.  المقطع األول:أحكام الصالة وتطيير العباد, وا 

 القوامة عمى البشرية بالعدل, والتذكير بنعم اهلل.المقطع الثاني: 
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 المقطع األول
تمام النعمة عمييم  أحكام الصالة وتطيير العباد, وا 

 

ا افَّ ]قاؿ تعالى:  َ ْؿ إَِػ اَدَراؾِِؼ َيا َأُّيُّ ُُ ْؿ َوَأْيِدَي ُُ ُِقا ُوُجقَه ََلةِ َؾاْؽِِض ُتْؿ إَِػ افهَّ ّْ ـَ َآَمُْقا إَِذا ُؿ ِذي

ُْْتْؿ َمْرََض َأوْ  ـُ ُروا َوإِْن  َّٓ ُْْتْؿ ُجُّْضًا َؾاضَّ ـُ ّضَْغِ َوإِْن  ًْ َُ ْؿ إَِػ اف ُُ َِ ْؿ َوَأْرُج ُُ ٍر َأْو َجاَء َواْمَِضُحقا بُِرُءوِش ٍَ  َظَذ َش

ًِّّٔضا َؾاْمَِضُحقا  ًٔدا َض
ًِ قا َص ُّ َّّ َٔ ْؿ ََتُِدوا َماًء َؾَت َِ ائِِط َأْو اَلَمِْضُتُؿ افَِِّْضاَء َؾ ٌَ ـَ اف ْؿ ِم ُُ ْؿ َأَحٌد ِمْْ ُُ ْؿ َوَأْيِدي ُُ بُِقُجقِه

ُٔتِؿَّ 
ْؿ َوفِ ـُ َر ِّٓ ـْ ُيِريُد فُِٔىَ

ـْ َحَرٍج َوَفُِ ْؿ ِم ُُ ْٔ َِ َؾ َظ ًَ ُرونَ  ِمُْْف َما ُيِريُد اهللُ فَِْٔج ُُ ْؿ َتْن ُُ َِّ ًَ ْؿ َف ُُ ْٔ َِ َتُف َظ َّ ًْ
ِٕ  *

قا اهللَ  َُ َْا َواتَّ ًْ َْا َوَأَض ًْ
ِّ ُتْؿ َش ِْ ْؿ بِِف إِْذ ُؿ ُُ ََ ْؿ َوِمَٔثاَؿُف افَِّذي َواَث ُُ ْٔ َِ َة اهللِ َظ َّ ًْ

ُروا ِٕ ـُ  إِنَّ اهللَ َظٌِِٔؿ بَِذاِت َواْذ

ُدورِ   . {9-8}ادلئدة:[ افهُّ

 أواًل: المناسبة:
لحبلؿ كالحراـ في الطعاـ كالنكاح أخذ      عيكده الخاصة، با ف بيف اهلل بعد أ

يبيف ما يقتضيو ىذا مف الشكر هلل، كالصبلة كمفتاحيا الكضكء كالغسؿ كالتيمـ، كختـ اآلية 
كالسمع كالطاعة هلل  ببياف الحكمة في الطيارة، كتذكيرنا بالعيكد كالمكاثيؽ التي التزمناىا،

كرسكلو 
(ُ). 

اَلِة اْلُوُضوءُ "قاؿ:  ف جابر عف النبي كع اَلُة, َوِمْفتَاُح الصر ، كبعبارة (ِ) "ِمْفتَاُح اْلَجنرِة الصر
أخرل: لئلنساف شيكات فطرية تنحصر في المطعكمات، كالمناكحات، لو الحؽ في التمتع بيا 

و، كما حرمو عميو مف بانتظاـ، كعميو كاجبات يمزمو أداؤىا، كبعد أف بيف تعالى لئلنساف ما أحمو ل
المطاعـ كالمناكح، شرع في بياف ما يجب عميو أداؤه هلل تعالى شكران هلل عمى ما أنعـ بو عميو 
فمضمكف ىذه اآلية داخؿ فيما أمر بو مف الكفاء بالعقكد، كأحكاـ الشرع، كفيما ذكر مف إتماـ 

 .(ّ)النعمة كمنيا رخصة التيمـ 
 ًا: أسباب النزول:ثاني

ٍنيىاائً عىٍف عى  َسَقَطْت ِقاَلَدٌة ِلي ِباْلَبْيَداِء َوَنْحُن َداِخُموَن الَمِديَنَة, " قالت: شىةى رىًضيى المَّوي عى
, َوَنَزَل َفثََنى رَْأَسُو ِفي َحْجِري رَاِقًدا, َأْقَبَل َأُبو َبْكٍر َفَمَكَزِني َلْكَزًة َشِديَدًة, َوَقاَل: َفَأَناَخ النرِبيُّ 
َس ِفي ِقاَلَدٍة َفِبي الَمْوُت, ِلَمَكاِن َرُسوِل المرِو َصمرى اهلُل َعَمْيِو َوَسمرَم َوَقْد َأْوَجَعِني, ُثمر ِإنر َحَبْسِت النرا

                                                 
 .َُِٕ/ِانظر: في رحاب التفسير ، عبد الحكيـ كشؾ، ( ُ)
 حكـ األلباني عميو: صحيح لغيره..َُ/ُ ، (ْ) ح اء أف مفتاح الصبلة الطيكر،باب ما ج سنف الترمذم،( ِ)
 .َُِ/ٔنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، أ.د كىبة الزحيمي، التفسير المانظر:( ّ)
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ْبُح, َفاْلُتِمَس الَماُء َفَمْم ُيوَجْد " َفَنَزَلْت:  النرِبير  ـُوا إَِذا]اْسَتْيَقَظ َوَحَضَرِت الصُّ ِذيَن آَم َل الَّ ْؿُتْم  َيل َأُّيُّ ُُ

ََلةِ  [ اآلَيَة ", َفَقاَل ُأَسْيُد ْبُن ُحَضْيٍر: َلَقْد َباَرَك المرُو ِلمنراِس ِفيُكْم َيا آَل َأِبي ٙ]المائدة:  [إََِل الصَّ
 .(ُ) "َبْكٍر, َما َأْنُتْم ِإالر َبَرَكٌة َلُيمْ 

 ًا: التحميل المغوي:ثالث
 حدثكف.أردتـ القياـ إلييا كأنتـ م قمتم إلى الصالة:

ْؿ إِنَّ َصََلَتَؽ ]يقاؿ: صميت عميو: أم دعكت لو كزكيت، كمنيا قكلو تعالى: الصالة:  ِٓ ْٔ َِ َوَصؾِّ َظ

ؿْ  ـٌ َُلُ َُ ِإَذا ُدِعَي َأَحُدُكْم ِإَلى َطَعاٍم, َفْمُيِجْب, َفِإْن َكاَن ُمْفِطًرا »: ، كقػػاؿ  {345}التوبة:[ َش
ْن َكاَن َصاِئًما فَ   ، كصبلة اهلل تعالى لممسمميف في التحقيؽ: تزكية ليـ.(ِ) «.ْمُيَصلٍّ َفْمَيْأُكْل, َواِ 

تَُف ]كمف المبلئكة ىي الدعاء كاالستغفار، كما ىي مف الناس، قاؿ تعالى:  َُ إِنَّ اهللَ َوَمََلئِ

ُِّقَن َظَذ افَّّْضِلِّ   .  {78}األحزاٍ:[ ُيَه
يت ىذه العبادة بيا كتسمية كالصبلة التي ىي العبادة المخصكصة، أصميا: الدعاء، كسم

ف اختمفت  الشيء باسـ بعض ما يتضمنو، كالصبلة مف العبادات التي ال تنفؾ شريعة منيا، كا 
ِمَِْغ ـَِتاًبا َمْقُؿقًتا]صكرىا بحسب شرع مشرع، كلذلؾ قاؿ تعالى:  ْٗ َْٕت َظَذ اُد ا ـَ ََلَة  [ إِنَّ افهَّ

لذلؾ سميت الكنائس صمكات، كقكلو تعالى: كيسمى مكضع العبادة الصَّبلة،  ,{345}الـسلء:
َقاٌت َوَمَِضاِجُد ] َِ َمْت َصَقاِمُع َوبٌَِٔع َوَص دِّ {64}احلج:[ َُلُ

(ّ). 
اغسؿ: غسمت الشيء غسبلن، أسمت عميو الماء، فأزلت درنو، كالًغٍسؿي ما يغسؿ  فاغسموا وجوىكم:
ؿْ ]بو، قاؿ تعالى:  ُُ ْؿ َوَأْيِدَي ُُ ُِقا ُوُجقَه ، كاالغتساؿ: غسؿ البدف، قاؿ تعالى:  {8لئدة:}اد[ َؾاْؽِِض

ُِقا] تَِِض ٌْ ، كالمغتسؿ: المكضع الذم يغتسؿ فيو، كالماء الذم يغتسؿ بو، قاؿ  {65}الـسلء:[ َحتَّك َت
اٌب ]تعالى:  َتَِضٌؾ َباِرٌد َوَِشَ ٌْ ـُْض بِِرْجَِِؽ َهَذا ُم  {64}ص:[ اْر

(ْ). 
 كىك المكاف الذم يرتفؽ بو، أم يتكأ عميو.(ٓ)،  جمع مرفؽ، كىك ما يصؿ الذراع بالعضد المرافق:
َّضْغِ ]كىٍعبي الرجؿ: العظـ الذم عند ممتقى القدـ كالساؽ، قاؿ تعالى:  الكعبين: ًْ َُ ْؿ إَِػ اف ُُ َِ [ َوَأْرُج

 .(ٔ)، أم العظمتيف الناتئيف مف الجانبيف عند مفصؿ الساؽ كالقدـ  {8}ادلئدة:

                                                 
 .ُٓ/ٔ(، َْٖٔح ) تيممكا،فباب قكلو: فمـ تجدكا ماء ( صحيح البخارم، كتاب التفسير، ُ)
 .َُْٓ/ِ، (ُُّْ) ، حإلى دعكة ( أخرجو مسمـ في النكاح، باب األمر بإجابة الداعيِ)
 .ُْٗ/ُفياني، المفردات في غريب القرآف، األص انظر: (ّ)
 .َٕٔ/ُالمرجع السابؽ، انظر:( ْ)
عرابو، لمزجاج، ََُْ/ٔتفسير القرآف الكريـ، د. عبد اهلل شحاتو، انظر: ( ٓ)  .ُّٓ/ِ، كمعاني القرآف كا 
 .ُّٕ/ُالمفردات في غريب القرآف، األصفياني،  انظر: (ٔ)
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 .(ُ)ع مف األرض، كىك ىنا كناية عف قضاء الحاجة ىك المكاف المنخفض الكاسالغائط: 

ُروا] َّٓ ُْْتْؿ ُجُّْضًا َؾاضَّ ـُ ، أم إف أصابتكـ الجنابة، كذلؾ بإنزاؿ الماء، أك بالتقاء  {8}ادلئدة:[ َوإِْن 
نٌَّب، كسميت الجنابة بذلؾ؛ لككنيا سببان لتجنب الصبلة  ، كتىجى ، كاٍجتىنىبى ، كأىٍجنىبى نيبى الختانيف، كقد جى

 .(ِ)في حكـ الشرع 

طير: يقاؿ: طيرت المرأة، طيٍيران، كطىيىارةن، كطىيىرىت، كالفتح أقيس، ألنيا خبلؼ طمثت،  فاطيروا:
كألنو يقاؿ: طاىرة، كطاىر، مثؿ قائمة كقائـ، كقاعدة كقاعد، كالطيارة ضرباف: طيارة جسـ، 

، فيك طاىر كطيارة نفس، كحمؿ عمييما عامة اآليات، يقاؿ: طىيٍَّرتيوي، فىطىيي  ، كتطيَّر، كاطَّيَّرى رى
ُروا]كمتطير، قاؿ تعالى:  َّٓ ُْْتْؿ ُجًُّْضا َؾاضَّ ـُ ، أم استعممكا الماء أك ما يقـك  {8}ادلئدة:[ َيا َوإِْن 

 .(ّ)مقامو

ا َدَِْضَْا ]ممس: إدراؾ بظاىر البشرة، كالممس، كيعبر بو عف الطمب، قاؿ تعالى: كال المستم: َّٕ َوَأ

َِلَء  ّضًاافِضَّ ُٓ اَها ُمَِِئْت َحَرًشا َصِديًدا َوُص َٕ ، كيكنى بو كبالمبلمسة عف الجماع، كترل  {:}اجلّن:[ َؾَقَجْد
 .(ْ)، كلمستـ النساء، حمبلن عمى الممس، كعمى الجماع  {8}ادلئدة:[ اَلَمِْضُتؿُ ]

ع صعيدًا: عيكدي كالصَّ عيكد في األصؿ كاحد، لكف الصَّ عيدي، كالصَّ عىدي، كالصَّ دى يقاؿ لمعقبة، كيستعار الصَّ
ًدا]لكؿ شاؽ، قاؿ تعالى:  ًَ ُف َظَذاًبا َص ُْ ُِ ِف َيِْض ِر َربِّ ـْ

ـْ ذِ ِرْض َظ ًْ ـْ ُي ْؿ ؾِِٔف َوَم ُٓ تَِْ ٍْ ، أم {39}اجلّن:[ فَِْ
عيدي يقاؿ لكجو األرض، قاؿ تعالى:  ِّّٔضًا]شاقان، كالصَّ ًٔدا َض

ًِ قا َص ُّ َّّ َٔ ، كقاؿ بعضيـ:  {65}الـسلء:[ َؾَت
عيكد، كليذا البد لممتيمـ أف يعمؽ بيده غبارالصع  .(ٓ)يد يقاؿ لمغبار الذم يصعد مف الصُّ

 رابعًا: القراءات:
ْؿ إَِػ اَدَراؾِِؼ ]قكلو تعالى:  ُُ ْؿ َوَأْيِدَي ُُ ُِقا ُوُجقَه ََلِة َؾاْؽِِض ُتْؿ إَِػ افهَّ ّْ ـَ َآَمُْقا إَِذا ُؿ ا افَِّذي َ َيا َأُّيُّ

ؿْ  ُُ ّضَْغِ  َواْمَِضُحقا بُِرُءوِش ًْ َُ ْؿ إَِػ اف ُُ َِ  . {8}ادلئدة:[ ...َوَأْرُج

ؿْ ] "قكلو تعالى: ُُ َِ  .(ٔ) " قرئت بالنصب كالجر [َوَأْرُج

                                                 
 .ََُْ/ُتفسير القرآف الكريـ، د. عبد اهلل شحاتو، انظر: ( ُ)
 .َِٔ/ُالمفردات في غريب القرآف، األصفياني، انظر: ( ِ)
 .ِٓٓ/ُالمفردات في غريب القرآف، انظر: ( ّ)
 .ْٕٕ/ُالمرجع السابؽ، انظر: ( ْ)
 .ْْٖ/ُالمفردات في غريب القرآف، انظر:  (ٓ)
 .ّْٔ/ِ، كاالقناع ابف الباذش، ِْٓ( النشر في القراءات العشر، ابف الجكزم، صٔ)
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 بنصب البلـ. (ِ)، كالكسائي، كيعقكب كحفص (ُ)قرأ نافع كابف عامر 

 (ّ)كقرأ الباقكف بالخفض كىي قراءة ابف كثير، كأبك عمرك البصرم، كشعبة كحمزة كخمؼ 
 جعفر. كأبك

 معاني القراءات:
عمى أنيا معطكفة عمى الكجكه كاأليدم، فأكجبكا الغسؿ فييا، فغسؿ القدميف في قراءة الفتح: 

نقبلن متكاتران، منقكؿ عممو بذلؾ، كأمر بو، كقكلو في الحديث الصحيح  الكضكء منقكؿ عف النبي 
َع َقاِب ِمَن النَّارِ َوي  »مف كجكه متعددة، حديث أبك ىريرة، كعائشة رضي اهلل عنيما:  ، (ْ)«ٌل ِلْل 

كحمؿ أصحاب ىذا الرأم تأخير كممة )أرجمكـ( عمى المغسكالت، بأنو مف باب التقديـ كالتأخير، 
ككذلؾ أكدكا حجتيـ بأنو: "عطؼ محدكد عمى محدكد، ألف ما أكجب اهلل تعالى عسمو فقد حصره 

 .(ٓ)بحدٍّ، كما أكجب مسحو أىممو بغير حد" 
 الكسر "أرجمكم" فاختمف فييا عمى وجوه: أما قراءة

اعتبرىا البعض مف األدلة عمى ثبكت المسح عمى الخفيف عمى أنو: "قد يقاؿ: ثبت في         أواًل:
آية المائدة القراءة بالجر ألرجمكـ عطفان عمى الممسكح كىك الرأس، فيحمؿ عمى مسح الخفيف، كما 

 .(ٔ)تاب، كىك أحسف الكجكه التي تكجو بيا قراءة الجر"بينتو السنة، كتـ ثبكت المسح بالسنة كالك

                                                 

 -بضـ الصاد ككسرىا -ليحصبيامقرئ عبد اهلل بف عامر بف يزيد بف تميـ بف ربيعة، أبك عمراف ( ىك اإلماـ الُ)
إماـ أىؿ الشاـ في القراءة، كالذم انتيت إليو مشيخة اإلقراء بيا، كلي القضاء بدمشؽ، ككاف إماـ الجامع 

 .ِٖ/ُراء الكبار، الذىبي، ، انظر: معرفة الق(ىػُُٖ :ت)بدمشؽ كرئيسو، فكاف ال يرل فيو بدعة إال غيرىا، 
( ىك اإلماـ المقرئ حفص بف سميماف بف المغيرة، أبك عمر األسدم الككفي، صاحب اإلماـ عاـ، كابف زكجتو، ِ)

كاف األكلكف يعدكنو في الحفظ فكؽ أبي بكر بف عياش، ككاف أعمـ بقراءة عاصـ، كىك في القراءة ثقة ثبت 
، كغاية النياية، ابف الجكزم، َُْ/ُقراء الكبار، الذىبي، ػ، انظر: معرفة ال(قَُٖ: ت)ضابط ليا، 

ُ/ِْٓ. 
( ىك اإلماـ المقرئ خمؼ بف ثعمب بف خمؼ، أبك محمد األسدم البغدادم، أحد األعبلـ كشيخ القراء كالمحدثيف ّ)

بدان ببغداد، قرأ عمى سميـ بف حمزة، كسمع مف مالؾ بف أنس، كلو اختيار خالؼ فيو حمزة في أماكف، ككاف عا
 .ِِّ/ٖ، كتاريخ بغداد، َِٖ/ُػ، انظر: معرفة القراء الكبار، الذىبي، (قِِٗ :ت)صالحان، كثير العمـ، 

، لئلماـ انظر: الفتاكل الكبرل ، ِّ/ُ(، َٔ) حباب مف رفع صكتو بالعمـ،  كتاب العمـ، ،البخارمصحيح ( ْ)
 .ّّٔ/ُابف تيمية، 

 .ُِِص( انظر: الحجة في القراءات، ابف زنجمة، ٓ)
( سبؿ السبلـ شرح بمكغ المراـ مف جمع أدلة األحكاـ، لمشيخ اإلماـ محمد بف اسماعيؿ األمير اليمني الصنعاني، ٔ)

 .ِٖ/ُػ، باب المسح عمى الخفيف، (قُُِٖت: )
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كمنيـ مف جعؿ سبب الكسر ىك "جكارىا كممة "برءكسكـ" كلكنيا في المعنى تعكد عمى  ثانيًا:
 الغسؿ، المعنى األكؿ فقد يعطؼ باالسـ عمى االسـ كمعناه يختمؼ.

اء دكف غسميا، فقد ركل مف جعؿ عطؼ الرجميف عمى الرأس، دليؿ عمى جكاز مسحيا بالم ثالثًا:
َقْوٍم َفَباَل َوُىَو   (ِ)َأَتى ُسَباَطةَ  رََأْيُت َرُسوَل المرِو »، قاؿ: (ُ)ابف جرير عف أكس بف أبي أكس 

َأ َوَمَسَح َعَمى ُخفرْيوِ  ، ثـ قاؿ الطبرم رحمو اهلل: "إف اهلل أمر (ّ) «َقاِئٌم, ُثمر َدَعا ِبَماٍء َفَأَتْيُتُو, َفَتَوضر
ذا فعؿ ذلؾ بيما المتكضئ، كاف مستحقان اسـ ماسح بعم كـ مسح الرجميف بالماء في الكضكء... كا 

غاسؿ، ألف غسميما إمرار اليد عمييما أك إصابتيما بالماء، كمسحيما: إمرار اليد أك ما قاـ مقاـ 
كأرجمكـ" اليديف عمييا، فإذا فعؿ ذلؾ فيك غاسؿ ماسح، لذلؾ اختمفت قراءة القراء في قكلو تعالى: "

، كقد رد اإلماـ ابف تيمية ذلؾ (ْ)فنصبيا بعضيـ تكجييان منو ذلؾ إلى أف الغرض منيما ىك المسح 
 .(ٓ)الرأم بقكلو: "كمف يقكؿ بمسحات ببل إسالة فيك مخالؼ لكؿ كاحد مف القراءتيف كالسنة المتكاترة 

فقد جاء في اإلقناع: "ما أطمقو  كىك ما ذىب إليو بعض أىؿ العمـ كالفقو،االتجاه التكفيقي: رابعًا: 
األصحاب ىنا مف أف غسؿ الرجميف فرض محمكؿ، كما قاؿ الرافعي عمى غير البس الخؼ، أك 

 .(ٔ)عمى أف األصؿ الغسؿ، كالمسح بدؿ عنو" 

كبذلؾ نرل كيؼ أثر اختبلؼ القراءتيف عمى أقكاؿ العمماء، كاألحكاـ الفقيية المستنبطة 
مكـ( بالنصب عطفان عمى المغسكؿ، كمف قرأ بالخفض عطفان عمى منيا، فقراءة مف قرأ )أرج

ما  الممسكح، فمف ذىب إلى أف فرضيما كاحد مف ىاتيف الطيارتيف عمى التعييف، إما الغسؿ كا 
المسح، ذىب إلى ترجيح ظاىر إحدل القراءتيف، كحرؼ بالتأكيؿ ظاىر القراءة الثانية إلى معنى 

مف اعتقد أف داللة كؿ كاحدة مف القراءتيف عمى ظاىرىما عمى ظاىر القراءة التي ترجحت عنده، ك 
 .(ُ)السكاء، جعؿ ذلؾ مف الكاجب المخير ككفارة اليميف، كغير ذلؾ 

                                                 
أحاديث كعف عمي بف  ( أكس بف أبي أكس: كاسمو حذيفة الثقفي لو صحبة، عمر بف أكس، ركل عف النبي ُ)

 .ّٖٖ/ّ المزم،الرجاؿ،  يذيب الكماؿ في أسماءأبي طالب، ت
( السباطة: المكضع الذم يرمى فيو التراب كاألكساخ، كما يكنس مف المنزؿ، كقيؿ في الكناسة نفسيا، لساف ِ)

 .َّٗ/ٕالعرب، ابف منظكر، 
 .ِٕٕ/ّٖ(، ِِِّْمسند أحمد، باب حديث حذيفة بف اليماف، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ، ح)( ّ)
 بتصرؼ. ،ِٔ-ُٔ/َُ انظر: جامع البياف، الطبرم( ْ)
 .ّٕٔ/ُ( انظر: الفتاكل الكبرل، البف تيمية، ٓ)
 .ُٖٓ/ُ، ( اإلقناع في حؿ ألفاظ أبي شجاع، تأليؼ الشيخ شمس الديف محمد بف الخطيب الشربينئ)
 .ُٓرشيد القرطبي، ص( بداية المجتيد كنياية المقتصد، اإلماـ محمد بف ُ)
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 العالقة التفسيرية بين القراءتين:
 كيمكف الجمع بيف القراءتيف بالتالي:

          إف اهلل أمر بغسؿ القدميف في حاؿ ظيكرىما، ألنو ال يذىب دنسيما إال الغسؿ
       كىك ما تؤكده قراءة الفتح مع ضركرة التنبيو إلى عدـ اإلسراؼ في الماء ألف الغسؿ فيو 
   مظنَّة ذلؾ كىك أشبو بإمرار اليد المبمكلة بالماء عمى القدـ، أما قراءة الكسر فبينت أنو يجكز 

   برة لذلؾ، كبالتالي المسح عمى الخفيف، كالجكربيف في حاؿ لبسيما، مع مراعاة الشركط المعت
       تصبح قراءة الفتح دليؿ عمى كجكب غسؿ القدميف في حاؿ ظيكرىما، كقراءة الكسر دليؿ 
     عمى جكاز المسح عمى الخفيف في حاؿ سترىما لمقدميف، فتصبح القراءتيف كاآلتيتيف، كاهلل 

 تعالى أعمـ.

 .* ]َأْو اَلَمِْضتُُؿ افَِِّْضاَء[ 

 كخمؼ بغير ألؼ "لمستـ". قرأ حمزة كالكسائي

 .(ُ)كقرأ الباقكف: "المستـ" بألؼ بعد البلـ 

 معنى القراءات:
قراءة القصر بمعنى الممس، كىك ما دكف الجماع، كالقبمة كالغمزة كالممس باليد، كىك مذىب  

 .(ِ)ابف عمر كابف مسعكد، بذلؾ يجعمكف الفعؿ ىنا لمرجاؿ دكف النساء 

ؼ المستـ: أم جامعتـ كىي مف المفاعمة، كالمبلمسة ال تككف إال مف أما القراءة باألل        
قاؿ: "المستـ النساء" أم جامعتـ، كلكف اهلل  اثنيف، كاستدلكا لذلؾ بما ركم في التفسير: أف عميان 

 .(ّ)يكنّْي" 

أما الفرؽ مف حيث المغة، فميس ىناؾ فرؽ بيف الممس كالمبلمسة، إال مف جية ألؼ  
تي يشترؾ فييا اثناف، قاؿ ابف منظكر: "لمستو لمسان، كالمستو مبلمسة، يفرؽ بينيما المفاعمة، ال

فيقاؿ: الممس قد يككف مس الشيء بالشيء، كالمبلمسة أكثر ما جاءت مف اثنيف، كقاؿ: الممس 
 .(ُ)كناية عف الجماع، لمسيا يممسيا كالمسيا، ككذلؾ المبلمسة" 

                                                 
 .َِٓ/ِفي القراءات العشر، ابف الجزرم،  النشر (ُ)
 .َِٓانظر: الحجة في القراءات، ابف زنجمة، ص  (ِ)
 .َِٓانظر: الحجة في القراءات، ابف زنجمة، ص  (ّ)
 .َْٗ/ٔانظر: لساف العرب، البف منظكر،  (ُ)
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 األثر الفقيي الختالف القراءات:
ءن عمى االختبلؼ في القراءات، اختمفت أقكاؿ العمماء كآرائيـ في تأكيؿ الممس، فاختار ينا 

 الشافعية أف المقصكد بػ "لمستـ" مجرد الممس دكف الجماع.
كأما قراءة "المستـ"، فقد جعمكىا مبالغة في الممس، كقالكا أكرد الجماع بقكلو: "إال جنبان" كلك  

 ، كالحكيـ يتنزه منو.(ُ)تكراران في الكبلـ  كاف المراد بالممس الجماع لكاف
مستدليف بما  (ِ)كاختار األحناؼ أف الممس كالمبلمسة حقيقة في الجماع، كلكف اهلل يكنّْي  

تقدـ مف مذاىب الصحابة كابف عباس: "عف سعيد بف جبير قاؿ: كنا في حجرة ابف عباس، كمعنا 
فقمت أنا كعطاء، كالمكالي: المماس: الممس باليد، نفر مف المكالي، كنفر العرب، فتذاكرنا المماس، 

مبت المكالي،  كقاؿ عبيد بف عمير، كالعرب، ىك الجماع، فدخمت عمى ابف عباس فأخبرتو، فقاؿ: غي
كلكف  –أم ىي الجماع  –كأصابت العرب، ثـ قاؿ: إف الممس، كالمس المباشرة إلى الجماع ما ىك 

 .(ّ)اهلل يكنّْي ما شاء بما شاء 
، (ْ)سط المالكية فقالكا: "ينتقض الكضكء بممس المتكضئ البالغ لشخص يمتذُّ بو عادة كتك  

 فجعمكا الضابط لنقض الكضكء حصكؿ المذة.

كىك ما دلت لو عبارة ابف العربي المالكي: راعى مالؾ في الممس القصد كجعمو الشافعي  
أنزؿ الممس المفضي إلى خركج  ناقضان لمطيارة بصكرتو كسائر النكاقض، ثـ قاؿ: "إف اهلل تعالى

المذم منزلة التقاء الختانيف المفضي إلى خركج المني، فأما الممس المطمؽ فبل معنى لو، كذلؾ 
 .(ٓ)مقرر في مسائؿ الخبلؼ 

 العالقة التفسيرية بين القراءات:
بناءن عمى ما سبؽ مف احتجاج كؿ فريؽ غمى ما ذىب إليو قرائف األحكاؿ، فبل مطمع في  

تصار لمذىب دكف مذىب، كلكف يمكف أف أؤكد مف خبلؿ ذلؾ أثر تنٌكع القراءات كاختبلفيا االن
أمر بالكضكء مف غشياف  عمى الكثير مف مسائؿ الفقو، كيمكف الجمع بيف القراءتيف: بأف اهلل 

نما صرىؼ المعنى ىاىنا مف  النساء عمى سبيؿ الحتـ، ثـ أمر بو مف مسيٌف عمى سبيؿ الندب، كا 
 َقبرَل َبْعَض ِنَساِئِو, ُثمر َخَرَج » إلى الندب ما ركم "عف عائشة رضي اهلل عنيا أف رسكؿ اهلل  الحتـ

                                                 
 .ِٖ/ٔانظر: الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي،  (ُ)
 .َٓٓ/ّالمأثكر، السيكطي، انظر: الدر المنثكر في التفسير ب (ِ)
 .َٓٓ/ّانظر: المرجع السابؽ،  (ّ)
 .ِْٕ/ُانظر: مكسكعة الفقو اإلسبلمي كأدلتو، أ.د. كىبة الزحيمي،  (ْ)
 . َٓٓ/ُأحكاـ القرآف، ابف العربي، (ٓ)
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أْ  اَلِة, َوَلْم َيَتَوضر  .(ُ) َفَضِحَكتْ »ُقْمُت: َما ِىَي ِإالر َأْنِت « ِإَلى الصر
ذا لـ ينتقض الكضكء بم  س أنثى، فإنو كىذا ما اختاره الحنابمة عمى المشيكر حيث قالكا: "كا 
 ، كاهلل تعالى أعمـ.(ِ)يستحب 

 خامسًا: اإلعراب:
 التوجيو لمقراءات:

كجياف لقراءة النصب، ككجو لقراءة  (ّ)بناء عمى ىاتيف القراءتيف يظير ثبلثة أكجو إعرابية 
 الجر كىي:

 كـ( بالنصب معطكفة عمى )كجكىكـ كأيديكـ(.)أرجمى  األول:

 ؿ )برؤكسكـ(.كـ( بالنصب عمى مح)أرجمى  الثاني:

 )أرجمكـ( بالجر معطكفة عمى قبميا، كىي كممة )برءكسكـ(. الثالث:

 المعاني التفسيرية بناء عمى التوجيو اإلعرابي لمقراءات:
أم فاغسمكا كجكىكـ كأيديكـ، كأرجمكـ إلى الكعبيف، كامسحكا برءكسكـ، فيككف في  المعنى األول:

 .(ْ)الكبلـ تقديـ كتأخير 
أم كامسحكا رءكسكـ كأرجمكـ إلى الكعبيف، كأصحاب ىذا القكؿ جعمكا قراءة النصب  المعنى الثاني:

 .(ٓ)ة عمى المسح لكقراءة الجر في الدال

أم كامسحكا برءكسكـ، كامسحكا بأرجمكـ، كعميو فيذا المعنى، داؿ عمى مسح  المعنى الثالث:
 الرجميف كليس عمى غسميما.

بينيما تعارض، فإنو إذا اجتمع قراءتاف في آية كىذه المعاني كميا ثابتة لآلية، كليس 
، كىذا مف اإليجاز المعجز في (ُ)كاحدة، ككاف لكؿ قراءة معنى خاص بيما، فميما حكـ اآليتيف 

                                                 
 حكـ األلباني: صحيح.، ُٖٔ/ُ (، َِٓسنف ابف ماجة، باب الكضكء مف القبمة، ح ) (ُ)
 .ِٕٓ/ُسبلمي كأدلتو، الفقو اإل انظر: (ِ)
، كالتبياف، َِِ-ُِٗ/ُ، كالمشكؿ مكي بف أبي طالب، َُِ/ْ( انظر: الدر المصكف، السميف الحمبي، ّ)

 .ِِْ/ُكبرم، الع
 .ِٓ/ّكدقائؽ التفسير، ابف تيمية،  ،َُٗ/ْانظر: أبك حياف األندلسي،  (ْ)
 .ِِْ/ُالعكبرم،  كالتبياف، ،ُُٗ/ْلمحيط، أبك حياف األندلسي، ( انظر: البحر آ)
كالبرىاف في عمـك القرآف،  ،َّّ/ُ، كأضكاء البياف، الشنقيطي، ِٕ/ّ( انظر: دقائؽ التفسير، ابف تيمية، ُ)

 .ِّٕ-ِّٔ/ُالزركشي، 
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كتاب اهلل تعالى كعميو فإف لمرجؿ حاليف، لكؿ حاؿ منيما حكـ مستقؿ: حاؿ تككف فييا ظاىرة، 
 .(ُ)رة، ففرضيا المسح مكشكفة، ففرضيا الغسؿ، كحاؿ تككف فييا مستك 

ْؿ[الموضع الثاني: قولو تعالى:  ُُ ْٔ َِ َتُف َظ َّ ًْ
ُٔتِؿَّ ِٕ

 .]َوفِ
 : (ِ)يحتمؿ متعمؽ حرؼ الجر )عمى( ثبلثة أكجو 

 أنو متعمؽ بػ )يتـ(. األول:

 أنو متعمؽ بػ )نعمتو(. الثاني:

 أنو متعمؽ بمحذكؼ عمى أنو حاؿ مف )نعمتو(. الثالث:

 عراب:المعاني التفسيرية لإل
    كتقديره: ليتـ اهلل عميكـ نعمتو، ففي ىذا المعنى تخصيص اإلتماـ عمى المؤمنيف  المعنى األول:

كمالو. ال عمى غيرىـ، كىذا امتناف مف اهلل   عمى عباده بإتماـ اإلنعاـ عمييـ كا 

ده بما رخص ليتـ اهلل نعمتو عميكـ، كفي ىذا المعنى بياف إتماـ نعمة اهلل عمى عبا المعنى الثاني:
 ليـ مف التيمـ التي تقتضي شكره.

كتقديره: ليتـ اهلل نعمة كائنة عميكـ، كفي ىذا المعنى تأكيد إلتماـ النعمة عمى  المعنى الثالث:
 المؤمنيف ال عمى غيرىـ، فيك قريب مف المعنى األكؿ.

ْؿ َوِمَٔثاَؿُف افَِّذي وَ ]قاؿ تعالى:  * ُُ ْٔ َِ َة اهللِ َظ َّ ًْ
ُروا ِٕ ـُ قا اهللَ إِنَّ اهللَ َواْذ َُ َْا َواتَّ ًْ َْا َوَأَض ًْ

ِّ ُتْؿ َش ِْ ْؿ بِِف إِْذ ُؿ ُُ ََ اَث

ُدورِ   . {9}ادلئدة:[ َظٌِِٔؿ بَِذاِت افهُّ

َْا[الموضع: قولو تعالى:  ًْ
ِّ ُتْؿ َش ِْ  .]إِْذ ُؿ

 :(ّ)يحتمؿ الظرؼ )إذ( كجييف مف اإلعراب 

 أنو منصكب بػ )كاثقكـ(. األول:

 ف )ميثاقو(.أنو حاؿ م الثاني:
 

                                                 
 .َِٕ-ُٗٗ( أما تفصيؿ قراءة الجر، كأقكاؿ العمماء فييا، فينظر: تكجيو مشكؿ القراءات العشرية، الحربي، صُ)
 .ِْْ/ِ، كالتبياف، لمعكبرم، ُِٕ/ْكف، لمسميف الحمبي، ( انظر: الدر المصِ)
 .ُِْ/ٕكالمباب، البف عادؿ،  ،ِْْ/ُ، كالتبياف، لمعكبرم، ُِٕ/ْ( انظر: الدر المصكف، لمسميف الحمبي، ّ)
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 المعاني التفسيرية لإلعراب: 
كقت قكلكـ:  الذم أخذه عميكـ مف اإليماف باهلل كرسكلو  كاذكركا عيد اهلل  المعنى األول:

حيف بايعكا     سمعنا كأطعنا، كفي ىذا المعنى تذكير لممؤمنيف بالعيد الذم عاىدىـ بو اهلل 
لعسر كاليسر، كقالكا لو سمعنا ما أمرتنا بو كنييتنا عمى السمع كالطاعة في المنشط كا رسكؿ اهلل 

 .(ُ)عنو، كأطعناؾ فبل نعصيؾ في معركؼ، ككؿ ما جئتنا بو فيك معركؼ 
كاذكركا نعمة اهلل عميكـ فيما شرعو لكـ، كاذكركا عيده حاؿ ككنو كقت قكلكـ:  المعنى الثاني:

طعنا، ىك تأكيد كجكب مراعاة العيد سمعنا كأطعنا، كفائدة تقييد تذكيرىـ بكقت قكلكـ: سمعنا كأ
 .(ِ)بتذكير قبكليـ لو، كالتزاميـ بالمحافظة عميو 

 سادسًا: التفسير اإلجمالي:
إف الحديث عف الصبلة كالطيارة، إلى جانب الحديث عف الطيبات مف الطعاـ، كالطيبات 

ف ذكر حكـ الطيارة إلى جانب أحكاـ الصيد كاإلحراـ، كالتعامؿ م صدكا  ع الذيفمف النساء، كا 
عف جك السياؽ كأىدافو، إنما  يجيء اتفاقان كمصادفة، كال بعيدان  كىذا ال المسمميف عف المسجد الحراـ

، كالنكاح ـ الصبلة كالطيارة كأحكاـ الطعاـيجيء في مكضعو لحكمتو في نظـ القرآف، إف أحكا
 .كميا عبادة هلل كأحكاـ الصيد في الحؿ كالحرمة، كالتعامؿ مع الناس في السمـ كالحرب ف

سرار، فبل بد  إف الصبلة لقاء مع اهلل تعالى، ككقكؼ بيف يديو، كدعاء مرفكع إليو، كنجكل كا 
 . (ّ)ليذا المكقؼ مف استعداد، البد مف تطير جسدم يصاحبو تييؤ ركحي، كمف ىنا كاف الكضكء

لقيد ثبت في السنة يا أييا الذيف آمنكا إذا أردتـ القياـ إلى الصبلة، كأنتـ محدثكف، كىذا ا
     :  النبكية، فإذا كاف مريد الصبلة محدثان كجب عميو الكضكء، لحديث أبك ىريرة عف النبي

أَ »  .(ْ) «اَل َيْقَبُل المرُو َصاَلَة َأَحِدُكْم ِإَذا َأْحَدَث َحترى َيَتَوضر
ذا كاف مريد الصبلة متكضئن فيك مندكب،  ف عامر األنصارم، قاؿ: عف عمرك بكا 

ُأ ِعْنَد ُكلٍّ َصاَلةٍ  َكاَن َرُسوُل المرِو »بف مالػػؾ يقػػكؿ: سمعت أنس  َقاَل: ُقْمُت: َوَأْنُتْم « َيَتَوضر
َمَواِت ِبُوُضوٍء َواِحٍد َما َلْم ُنْحِدثْ »َكْيَف ُكْنُتْم َتْصَنُعوَن؟ َقاَل:   .(ُ)"«ُكنرا ُنَصمٍّي الصر

                                                 
، ُّٗ/ٕكتفسير حدائؽ الركح، الريحاف لميررم،  ،ِِٓ-ِِْ/ُر المنار، لمحمد رشيد رضا، ( انظر: تفسيُ)

 .ٔٔ/ٔي، تفسير المراغ
 .ِٔٓ/ّكركح المعاني، لؤللكسي،  ،ُُ/ّالعقؿ السميـ، ألبك السعكد، ( انظر: إرشاد ِ)
 .ِٔٔ/ٔانظر: في ظبلؿ القرآف، سيد  قطب،  (ّ)
 .ِّ/ٗ(، ْٓٗٔال تقبؿ صبلة بغير طيكر، ح )يح البخارم، باب ( صحْ)
 ده صحيح عمى شرط مسمـ.إسنا، َّٓ/ُٗ(، ُِّْٔ) ح ، ( مسند أحمد، باب مسند أنس بف مالؾ ُ)
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َمَواِت َيْوَم اْلَفْتِح ِبُوُضوٍء : »َأنر النرِبير ، يتكضأ لكؿ صبلة غالبان  ككاف النبي  َصمرى الصر
َعْمًدا »َفَقاَل َلُو ُعَمُر: َلَقْد َصَنْعَت اْلَيْوَم َشْيًئا َلْم َتُكْن َتْصَنُعُو, َقاَل: « َواِحٍد, َوَمَسَح َعَمى ُخفرْيوِ 

 .(ُ)لبياف جكاز ذلؾ  ,«َصَنْعُتُو َيا ُعَمرُ 
 ، كىي:ي اآلية أربعةفرائض الوضوء ف

غسؿ الكجو كاأليدم إلى المرافؽ، كمسح الرأس، كغسؿ الرجميف إلى الكعبيف، كحكؿ ىذه 
 ئالفرائض خبلفات فقيية يسيرة، أىميا ىؿ ىذه الفرائض عمى الترتيب الذم ذكرت بو؟ أـ ىي  تجز 

 عمى غير ترتيب؟ 

كلما فرغ  تبلـ فتكجب الغسؿىذا في الحدث األصغر، أما الجنابة سكاء بالمباشرة أك االح
 مف بياف فرائض الكضكء كالغسؿ أخذ في بياف حكـ التيمـ، كذلؾ في الحاالت اآلتية:

 حالة عدـ كجكد الماء لممحدث عمى اإلطبلؽ. -

حالة المريض المحدث، حدثان أصغر يقتضي الكضكء، أك حدثان أكبر يقتضي الغسؿ كالماء كقد  -
ائِطِ ]الى: عبر عف الحدث األصغر بقكلو تع ٌَ ـَ اف ْؿ ِم ُُ ، كعبر عف الحدث األكبر [َأْو َجاَء َأَحٌد ِمْْ

 ، ألف ىذا التعبير الرقيؽ يكفي في الكناية عف المباشرة.[َأْو اَلَمِْضُتُؿ افَِِّْضاءَ ]بقكلو تعالى: 

يقرب المحدث حدثان أصغر أك أكبر الصبلة، حتى يتيمـ صعيدان طيبان،  ففي ىذه الحاالت ال     
شيئان مف جنس األرض طاىران، كلك كاف ترابان عمى ظير الدابة، أك الحائط، فيضرب بكفيو ثـ  أم

ضربة لمكجو، كاليديف أك ، ثـ يمسح بيما يديو إلى المرفقيف ينفضيما، ثـ يمسح بيما كجيو
 .(ِ)ضريتيف

بة كالغسؿ ىك: إسالة الماء عمى الشيء إلزالة ما عميو مف الكسخ كنحكه، كالمسح: ىك إصا
 الشيء الممسكح بالبمؿ.

 الفرض األول: غسل الوجو:
كىك مف أعمى منابت الشعر إلى أسفؿ الذقف، كما بيف األذنيف عرضان، كمف لو لحية خفيفة 
يجب عميو غسؿ ظاىر الشعر كالبشرة التي تحتو، كصاحب المحية الكثة يخمميا، كال يجب إيصاؿ 

 بت حكميا بالسنة.الماء إلى العيف، أما المضمضة كاالستنشاؽ فث
                                                 

 .ِِّ/ُ(، ِٕٕ) حصحيح مسمـ، باب جكاز الصمكات كميا بكضكء كاحد،( ُ)
 .ْٔٔ/ٔانظر:  في ظبلؿ القرآف، سيد قطب،  (ِ)
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 الفرض الثاني: غسل اليدين إلى المرفقين: 
كاليد في الكضكء رؤكس األصابع إلى المرفؽ، كىك أعمى الذراع، كأسفؿ العضد، قكلو 
لى الكعبيف( تدؿ عمى أف ما بعدىا غاية لما قبميا فقط، كأما دخكؿ الغاية  تعالى: )إلى المرافؽ(، )كا 

ـَ ادَِْضِجِد احَلَراِم إَِػ ]بالدليؿ الخارجي، ففي قكلو تعالى:  في الحكـ، أك خركجيا عنو فيعرؼ ِم

، ما بعد إلى داخؿ في حكـ ما قبميا، ألنو ال يتحقؽ معنى اإلسراء إال  {3}اإلْساء:[ اَدِْضِجِد األَْؿَل 
 بدخكؿ األقصى كالتعبد فيو، كبدء اإلسراء مف المسجد الحراـ.

 الفرض الثالث: المسح بالرأس:
مسح عمى شعر رأسو مف غير ببلغة إلى البشرة، جاز ذلؾ، ككاف ماسحان عمى الرأس فمك 

كفاعبلن لمقتضى اآلية عند جميع المسمميف، ككذلؾ نبات الشعر عمى الكجو منو أف يككف منو، 
كمف ال يرل أنو مف الكجو يفرؽ بينو كبيف شعر الرأس، ألف شعر الرأس يكلد المرء عميو، كىك 

اجب، في ككف كؿ كاحد منيما مف العضك الذم ىك منو، كشعر المحية غير بمنزلة شعر الح
نما يكجد بعده، كلذلؾ لـ يعد مف الكجو.  مكجكد معو في حالة الكالدة، كا 

  كعمى الجممة لفظ الرأس مطمقان ال يظير في شعر الرأس األعمى الذم يظير لفظ الكجو
 ،(ُ)في شعر الكجو 

 .(ِ)الرأس  عميو اسـ المسح، كلك شعرة في حد مؽقاؿ الشافعي: يكفي أقؿ ما يط  

كمسح ربع الرأس عند اإلماـ أبي حنيفة النعماف، كعمى كؿ الرأس عند مالؾ لبلحتياط، كقد 
ىذا كمو، كاآلية تحتمؿ كؿ ىذا، إذ الباء )برءكسكـ( قد تككف لئللصاؽ أك التبعيض،  فعؿ النبي 

 .(ّ) أك زائدة صمة، كال ننسى خبلؼ العمماء رحمة

كالجميكر عمى أف المسحة الكاحدة تجزأ، كقاؿ الشافعي يمسح ثبلثان، كاألحاديث تدؿ عمى 
تكرار أفعاؿ الكضكء ثبلثان، أما المسح فمـ يذكركا فيو عددان كالمسح عند الجميكر: يبدأ بمقدـ الرأس 

 .(ُ) ثـ يذىب بيده نحك مؤخره، ثـ يردىا إلى مقدمو

                                                 
 .ّٕ/ّ ،ي المعركؼ بالكيا اليراسيأحكاـ القرآف، عمي بف محمد بف عمانظر: ( ُ)
 .ْْ/ُ الخسركجردم،مد بف الحسيف بف عمي أحكاـ القرآف، لمشافعي، أحانظر:( ِ)
 .َُِٕ/ٔفي رحاب التفسير، عبد الحميد كشؾ، انظر: ( ّ)
 .ْٓ/ُانظر: أحكاـ القرآف لمشافعي، أحمد الخسركجردم،  (ُ)
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 إلى الكعبين:الفرض الرابع: غسل الرجمين 
كءً  َفَدَعا »رََأْيُت ُعْثَماَن ْبَن َعفراَن ُسِئَل َعِن اْلُوُضوِء , َفَقاَل: سيًئؿى اٍبفي أىًبي ميمىٍيكىةى، عىًف اٍلكيضي

َواْسَتْنَثَر  ِبَماٍء, َفُأِتَي ِبِميَضَأٍة َفَأْصَغاَىا َعَمى َيِدِه اْلُيْمَنى, ُثمر َأْدَخَمَيا ِفي اْلَماِء َفَتَمْضَمَض َثاَلثًا,
َخَل َيَدُه َفَأَخَذ َثاَلثًا, َوَغَسَل َوْجَيُو َثاَلثًا, ُثمر َغَسَل َيَدُه اْلُيْمَنى َثاَلثًا, َوَغَسَل َيَدُه اْلُيْسَرى َثاَلثًا, ُثمر َأدْ 

, ُثمر َقاَل: َأْيَن «, ُثمر َغَسَل ِرْجَمْيوِ َماًء َفَمَسَح ِبرَْأِسِو َوُأُذَنْيِو, َفَغَسَل ُبُطوَنُيَما َوُظُيوَرُىَما َمررًة َواِحَدةً 
أُ   َىَكَذا رََأْيُت َرُسوَل المروِ »السراِئُموَن َعِن اْلُوُضوِء؟  , َقاَل َأُبو َداُوَد: " َأَحاِديُث ُعْثَماَن «َيَتَوضر

َحاُح ُكمَُّيا َتُدلُّ َعَمى َمْسِح الررْأِس َأنرُو مَ  ررًة, َفِإنرُيْم َذَكُروا اْلُوُضوَء َثاَلثًا, َوَقاُلوا َرِضَي المرُو َعْنُو الصٍّ
 .(ٔ) ِفيَيا: َوَمَسَح رَْأَسُو َوَلْم َيْذُكُروا َعَدًدا َكَما َذَكُروا ِفي َغْيرِهِ 

ُسِئَل َعْن ُوُضوِء  "َسِمَع َعْبَد المرِو ْبَن َزْيٍد اأْلَْنَصاِرير : كفي صفة كضكء رسكؿ اهلل 
َفَدَعا ِبَماٍء َفَغَسَل َيَدْيِو َوَمْضَمَض َواْسَتْنَشَق َثاَلثًا, َوَغَسَل َوْجَيُو َثاَلثًا, َوَغَسَل    َرُسوِل المروِ 

َل َر ِبِيَما ـ َوَغسَ َيَدْيِو َمررَتْيِن َمررَتْيِن, َوَمَسَح رَْأَسُو ـ َقاَل ُعْثَماُن: َمَسَح َماِلٌك رَْأَسُو, َفَأْقَبَل ِبَيَدْيِو َوَأْدبَ 
أُ  ِرْجَمْيِو ", َوَقاَل: َىَكَذا رََأْيُت َرُسوَل المرِو   .(ٕ) َيَتَوضر

 .(ٖ)(من النارويل لِلعقاب )رأل رجبلن لـ يغسؿ عقبو، فقاؿ:  عف أبي ىريرة أف النبي 

يكمان  ف، بعد لبسيما عمى طيارة، لممقيـكيجكز المسح عمى الخفيف بدالن مف غسؿ الرجمي
رأيت رسكؿ اهلل ديث جرير: "بلثة أياـ، كقد ثبت مشركعيتو بالسنة المتكاترة، لحكليمة، كلممسافر ث

 ،«َأ َوَمَسَح َعَمى ُخفرْيِو, ُثمر َقاَم َفَصمرى َصَنَع ِمْثَل  رََأْيُت النرِبير »َفُسِئَل, َفَقاَل: « َباَل, ُثمر َتَوضر
 .(ْ) «َىَذا

ِإنرَما »: فرض النية، لقكؿ الرسكؿ  أضاؼ الجميكر غير الحنفية لفرائض الكضكء،
نرَما ِلُكلٍّ اْمِرٍئ َما َنَوى, َفَمْن َكاَنْت ِىْجَرُتُو ِإَلى ُدْنَيا ُيِصيُبَيا, َأْو ِإلَ  ى اْمرََأٍة اأَلْعَماُل ِبالنٍّيراِت, َواِ 

 .(ُ) «َيْنِكُحَيا, َفِيْجَرُتُو ِإَلى َما َىاَجَر ِإَلْيوِ 

ند القياـ إلى الصبلة، مة، كجكب الترتيب، ألنو يبدأ بغسؿ الكجو عكأضاؼ الشافعية كالحناب
 ألنو مأمكر بو بفاء التعقيب المقتضية لمترتيب.

                                                 
 ، حسف صحيح.ِٔ/ُ(، َُٖسنف أبي داكد، باب صفة كضكء رسكؿ اهلل ، ح ) (ُ)
 .ِّٕ/ِٔ، (ُّْْٔ)مسند أحمد، باب حديث عبد اهلل بف زيد بف عاصـ المازني، ( ِ)
 ، سبؽ تخريجو.مـ( صحيح مسّ)
 .ٕٖ/ُ، (ّٕٖ) حباب الصبلة في الخفاؼ،  ( صحيح البخارم، ْ)
 .ٔ/ُ ،)ُ) حباب كيؼ كاف بدء الكحي إلى رسكؿ اهلل،  ( صحيح البخارم، ُ)
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ِإَذا اْسَتْجَمَر َأَحُدُكْم »كأكجب الحنابمة المضمضة كاالستنشاؽ، لحديث أبي ىريرة: 
َأ َأَحُدُكْم َفِمَيْجَعلْ  َذا َتَوضر  .(ُ) «ِفي َأْنِفِو َماًء ُثمر ِلَيْنَتِثرْ  َفْمَيْسَتْجِمْر ِوْترًا, َواِ 

 وينتقض الوضوء بأسباب منيا:

بشرة  ال تتمكف مقعدتو مف األرض، كلمس خركج شيء مف أحد السبيميف، كالنكـ عمى ىيئة
كال ينقض يكة فقط عند المالكية كالحنابمة، الرجؿ لممرأة، كبالعكس لدل الشافعية، كفي حاؿ الش

حديث ، (ِ)كؼ، كفي رأم الجميكر غير الحنفيةة، كمس فرج اآلدمي بباطف الالتبلمس عند الحنفي
, َفَقاَل: َيا َنِبير المرِو, َما َتَرى ِفي َمسٍّ الررُجِل َذَكَرُه َبْعَد َما َيَتَوضر :  النبي  ُأ؟ َفَجاَء َرُجٌل َكَأنرُو َبَدِويٌّ
 .(ٖ) «َبْضَعٌة ِمْنوُ »َقاَل: , َأْو «َىْل ُىَو ِإالر ُمْضَغٌة ِمْنوُ »َفَقاَل: 

ُروا] فرضية الغسل: َّٓ ُْْتْؿ ُجًُّْضا َؾاضَّ ـُ أم فاغسمكا بالماء أبدانكـ جميعان ألف األمر بالتطيير لما [ َوإِْن 
نما حممت الطيارة عمى  لـ يتعمؽ بعضك مخصكص، كاف أمران بتحصيؿ الطيارة في كؿ البدف كا 

 التطير بالماء.

مفرد كالمثنى كالجمع كالمذكر كالمؤنث، كالجنابة معنى شرعي يستمـز لفظ يستعمؿ لم والجنب:
اجتناب الصبلة، كقراءة القرآف، كمس المصحؼ، كدخكؿ المسجد إلى أف يغتسؿ الجنب، كسبب 

أم إنما يجب استعماؿ ، (ْ)«ِإنرَما اْلَماُء ِمَن اْلَماءِ » :الجنابة اثناف: األكؿ: نزكؿ المني لقكلو 
 ف أجؿ الماء الحادث باحتبلـ أك جماع، أم المني.الماء لمغسؿ م

 .(٘) ِإَذا اْلَتَقى اْلِختَاَناِن َوَجَب اْلُغْسُل "" : الثاني: التقاء الختانين لقولو 
َـّ َحتَّك ]كيجب االغتساؿ أيضان عند انقطاع دـ الحيض كالنفاس، لقكلو تعالى:  َرُبقُه َْ َواَل َت

ْرَن  َّٓ ْرَن َؾَِ٘ذا َتىَ ُٓ ُؿ اهللَُيْى ـُ ـْ َحُْٔث َأَمَر َـّ ِم ُْٖتقُه ، كلئلجماع أف النفاس كالحيض كحكمو  {444}البؼرة:[ َؾ
الكضكء كالغسؿ، النظافة كبعث النشاط، ليقؼ العبد بيف يدم ربو حاضر القمب، صافي الركح، 

 كالغسؿ مف الجنابة إلزالة ما يعترم الجسـ مف استرخاء كفتكر.
ستعماؿ الماء في الكضكء كالغسؿ عند إرادة الصبلة، كجكب ا كبعد أف بيف اهلل 

 د بأمريف: ػػػػػاء مقيػػػػػكب استعماؿ المػػؾ الغسؿ، بيف أف كجػػػػكـ، ككذلػػػػي اليػر فػػػػرة أك أكثػػكء مػػػكالكض

                                                 
 .ُِِ/ُ(، ِّٕصحيح مسمـ، باب في االستنثار كاالستجمار، ح )( ُ)
 .َُٕ/ٔكالشريعة كالمنيج، أ.د كىبة الزحيمي،  التفسير المنير في العقيدةانظر: ( ِ)
 ، صححو األلباني.ْٔ/ُ(، ُِٖسنف أبي داكد، باب الرخصة في ذلؾ، ح )( ّ)
 .ِٗٔ/ُ، (ّّْ) ح باب إنما الماء مف الماء، ( صحيح مسمـ،ْ)
 ، حديث صحيح.ُُٓ/ّْ(، َِِٓٔمسند أحمد، مسند الصديقة عائشة بنت الصديؽ، ح )( ٓ)
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 القدرة عمى استعمالو مف غير ضرر. والثاني:كجكد الماء،  األول:

ان فمـ يجد الماء، فرخص لو الشرع في التيمـ مف فإف كاف مريد الصبلة مريضان أك مسافر 
ف كنتـ مرضى بمرض يشؽ معو استعماؿ الماء أك يضر كالحمى  الحدث األصغر، كاألكبر، كا 
كنحكىا، كالمرض الجمدم كالجدرم، كالجرب كنحكىما مف القركح كالجركح، أك كنتـ في سفر طكيؿ 

 أك قصير، كلـ يجدكا ماء فتيممكا.

السير خارج العمراف، كىك غير سفر القصر، كعبر بالسفر عف عدـ الماء، ألف والمراد بالسفر: 
السفر يغمب فيو عدـ كجكد الماء، ككذا إذا أحدثتـ الحدث األصغر، المعبر عنو بالمجيء إلى 
الغائط، كىك كناية عف قضاء الحاجة، مف بكؿ كغائط، ككؿ ما يخرج مف السبيميف ممحؽ بقضاء 

مبلمسة أم مباشرة مشتركة بيف الرجاؿ كالنساء، كىذا ىك الحدث األكبر الحاجة كذلؾ إف حدثت 
 .(ُ)أم الجماع 

إذا كنتـ عمى حاؿ مف األحكاؿ األربعة المتقدمة، المرض كالسفر كالحدث األصغر، والخالصة: 
كاألكبر، كلـ تجدكا ماء، أم فقدتـ الماء، أك كنتـ محتاجيف لو فتيممكا ترابان أك مكانان عمى كجو 
األرض طاىران، ال نجاسة فيو، فاضربكا بأيديكـ عميو، كامسحكا كجكىكـ كأيديكـ، كمسح اليد يككف 
إلى المرفؽ في رأم الحنفية كالشافعية، كما في الكضكء، كالتيمـ بدؿ الكضكء لما ركم عف ابف 

 ،(ِ) "ْرَبٌة ِلْمَيَدْيِن ِإَلى اْلِمْرَفَقْينِ الترَيمُُّم َضْرَبتَاِن, َضْرَبٌة ِلْمَوْجِو, َوضَ ": قاؿ عمر مكقكفان، أف النبي 
، كألف التيمـ بدؿ عف الكضكء، كاالستيعاب كال بد مف استيعاب الكجو كاليديف بالتيمـ لفعؿ النبي 

 في األصؿ كاجب، فيككف البدؿ كذلؾ، ما لـ يقـ دليؿ عمى خبلفو.

مو، فقاؿ الحنفية كالمالكية: كاختمؼ الفقياء في لزكـ إيصاؿ التراب إلى الكجو كاليديف كعد
، كسبب االختبلؼ االشتراؾ في معنى الباء، فإنيا ترد لمتبعيض، كترد  ، كقاؿ الشافعية: يمـز ال يمـز
لبلبتداء، كتمييز الجنس، فرجح الشافعية حمميا عمى التبعيض قياسان لمتيمـ عمى الكضكء، كيجب 

 راب في التيمـ.في الكضكء استعماؿ بعض الماء، فيجب استعماؿ بعض الت

ض يديو ليتناثر اء، كتمييز الجنس، ألف التيمـ ينفكرجح الحنفية كالمالكية حمميا عمى االبتد
 .(ُ)التراب فيمسح كجيو كيديو مف غير تمكيث 

                                                 
 .َُٗ-َُٖ/ٔفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، أ.د كىبة الزحيمي، التانظر: ( ُ)
  ، اسناده صحيح.ِٕٖ/ُ(، ّٔٔالمستدرؾ عمى الصحيحيف، النيسابكرم، باب كأما حديث عائشة، ح )( ِ)
 .     َُُ/ٔالتفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، أ.د كىبة الزحيمي، انظر: ( ُ)
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ذكر اهلل تعالى حكمة مشركعية التيمـ كىك التيسير عمى الناس كرفع الحرج عنيـ، لقكلو  
ُُ  ...]تعالى:  ْٔ َِ َؾ َظ ًَ ـْ َحَرٍج َوَما َج ـِ ِم ي ، فاهلل تعالى فيما شرع لنا مف أحكاـ  {:9}احلج:[ ...ْؿ يِف افدِّ

الكضكء كالغسؿ كالتيمـ كغيرىا، فييا رفع الحرج كالمشقة، فاهلل تعالى غني عنكـ، رحيـ بنا، فبل 
الة يشرع لنا إال ما فيو الخير كالصبلح كالنفع، كيريد تطييرنا مف الدنس كالرجس سكاء مادم، بإز 

األقذار، كالرجس المعنكم، بطرد الكسؿ كالفتكر، الحاصؿ عقب الجنابة كبعث النشاط ليبعث 
 .(ُ) النشاط كالراحة النفسية في جسـ اإلنساف كتككف طيارة لؤلبداف

 :والغسل الوضوءة حكم
 :(ٕ) لموضوء والغسل فوائد أىميا

يزيؿ ما يعرض لمجسد مف أف غسؿ البدف كمو، كغسؿ األطراؼ يزيد صاحبو نشاطان كىمة، ك  -ُ
الفتكر كاالسترخاء، بسبب الحدث أك بغيره، مف األعماؿ التي تؤثر تأثيره، كبدا يقيـ الصبلة 
عمى كجييا، كيعطييا حقيا مف الخشكع كمراقبة اهلل تعالى إذ المشاىد أنو إذا بمغ اإلنساف، مف 

كبير، يعقبو فتكر، فبل ىذه المذة الجسمية غايتيا بالكقاع، أك اإلنزاؿ، حصؿ تييج عصبي 
 يعيد نشاطو إال غسؿ البدف كمو.

إف النظافة ركف الصحة البدنية، فإف الكسخ كاألقذار مجمبة األمراض، كاألدكاء الكثيرة، كمف  -ِ
ثـ ترل يشددكف في أياـ األكبئة كاألمراض المعدية في المبالغة في النظافة، كجدير بالمسمميف 

قميـ أمراضان، ألف دينيـ مبني عمى المبالغة في نظافة أف يككنكا أصح الناس أجسادان، كأ
األبداف كالثياب كاألمكنة فإذا ىـ فعمكا ما أكجبو الديف تنتفي األسباب التي تكلد جراثيـ 

 األمراض عند الناس.
تكريـ المسمـ نفسو لدل نفسو كأىمو كقكمو الذيف يعيش معيـ، إذ مف كاف نظيؼ البدف كالثياب  -ّ

كؿ مجتمع، كلقاء أشراؼ الناس كفضبلئيـ، كمف كاف كسخان قذران فإنو  كاف جديران بحضكر
يككف محتقران عند كراـ الناس، كال يعدكنو أىبلن ألف يحضر مجالسيـ كيشعر في نفسو 

 كاليكاف.ؼ بالضع
كألجؿ ىذا كرد األمر بالغسؿ كالطيب، كلبس الثياب النظيفة يكـ الجمعة، ألنو يـك يجتمع 

اجد لعبادة اهلل تعالى، ركل مالؾ كالشافعي كأحمد كالبخارم كمسمـ مف طرؽ عدة فيو الناس في المس
 .(ِ)أم بالغ مكمؼ (ُ)«اْلُغْسُل َيْوَم اْلُجُمَعِة َواِجٌب َعَمى ُكلٍّ ُمْحَتِممٍ »: قاؿ أف النبي 

                                                 
      .َُُ/ٔ، تفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، أ.د كىبة الزحيميال انظر: (ُ)
 بتصرؼ. َُٕٔ/ٔالتفسير، عبد الحميد كشؾ، في رحاب  (ِ)
 .َٖٓ/ِ(، ْٖٔصحيح مسمـ، باب كجكب غسؿ الجمعة عمى كؿ بالغ، ح ) (ُ)
 .َُٕٔ/ٔفي رحاب التفسير، عبد الحميد كشؾ،  انظر: (ِ)
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ىذه ىي الطيارة ما فرضيا اهلل تعالى عمى عباده ليشؽ عمييـ كيضيؽ، كلكنيا رحمة 
ارة تحمي اإلنساف مف القذر ككساكس الشيطاف كتبيح التعبد كمس المصحؼ، كدخكؿ كنظافة كطي

بلـ المذككرة كفضؿ اهلل ؿ كغيرىا، تمامان لمنعمة كىي نعمة اإلسلمساجد كالصبلة عمى األمكات كالنفا
 ب المتطيريف" ثـ لعمكـ تشكركف اهلل تعالى، ىذا االىتماـ نظافة كقربى كرفعة بيذا الديفالذم "كيح

 كىذا التشريع.

يذكر اهلل تعالى بالنعمة، نعمة اإلسبلـ كنعمة التحميؿ كالتحريـ، التي ىي منيج اهلل الذم 
 رسمو لمعباد، كرضيو ليـ ليككنكا عمى بصيرة في دينيـ.

 .(ُ)"كميثاقو الذم كاثقكـ بو" كىي مكاثيؽ متعددة أكليا ما كاف عميو العباد في عالـ الذر 

ْؿ َؿافُقا َبَذ َوإِْذ َأَخَذ َربُّ ] ُُ ْؿ َأَفِْضُت بَِربِّ ِٓ ِِض ٍُ ْٕ َدُهْؿ َظَذ َأ َٓ ْؿ َوَأْص ُٓ تَ يَّ قِرِهْؿ ُذرِّ ُٓ ـْ ُط ـْ َبِْل َآَدَم ِم َؽ ِم

ـْ َهَذا َؽاؾِِِغَ  َّْا َظ ـُ ا  َّٕ َٔاَمِة إِ
َِ قُفقا َيْقَم اف َُ ا َأْن َت َٕ ْد ِٓ  . {394}األطراف:[ َص

صار يكـ بيعة العقبة الثانية في العاـ         عمى األن كالميثاؽ الذم أخذه الرسكؿ 
 الثالث عشر:

 السمع كالطاعة في المنشط كالمكره. -ُ
 كعمى النفقة في العسر كاليسر. -ِ
 األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر. ك -ّ
 .(ِ)كال تأخذكـ في اهلل لكمة الئـ فكميا مكاثيؽ، يذكر اهلل بيا  -ْ

المطمؽ لقكامة عمى البشرية بالعدؿ، المسممة، ا "كمف الميثاؽ الذم كاثؽ اهلل بو ىذه األمة
الذم ال يميؿ ميزانو مع المكدة كالشنآف، كال يتأثر بالقرابة أك المصمحة أك اليدل في حاؿ مف 

 .(ُ) "رقابة اهلل كعممو بخفايا الصدكركالشعكر ب األحكاؿ، العدؿ المنبثؽ مف القياـ هلل كحده
عة عيد كميثاؽ، ثـ يذكر التقكل كيأمر بيا ألف في إذا قمتـ سمعنا كأطعنا، كالسمع كالطا

َمْن َخاَف َأْدَلَج َوَمْن َأْدَلَج َفَقْد َبَمَغ »يقكؿ:  الخكؼ منو نجاة، كفي التياكف ميمكة كالنبي 
بتعد عف محارمو، كاهلل فمف خاؼ اهلل ا ،(ِ)اْلَمْنِزَل, َأاَل ِإنر ِسْمَعَة المرِو َغاِلَيٌة َأاَل ِإنر ِسْمَعَة المرِو َغاِلَيةٌ 

ف لـ يذكركه فيك عالـ بو مٌطمع عميو.  يذكر العباد أنو مطمع عمى ما في صدكرىـ مف شيء كا 
                                                 

 .ََّ/ِالمكضكعي لسكر القرآف، إشراؼ أ.د مصطفى مسمـ، التفسير انظر: ( ُ)
  .ُُْ-َُْ/ُ( انظر: سيرة ابف ىشاـ، ِ)
 .ٕٔٔ/ٔانظر: في ظبلؿ القرآف، سيد قطب،  (ُ)
 ، حديث صحيح اإلسناد. ّّْ/ْ(، ُٖٕٓالمستدرؾ عمى الصحيحيف، النيسابكرم، كتاب الرقائؽ، ح )( ِ)
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اِمَغ هللِ ] كىي مبالغة القياـ هلل، أف نقكـ كفاء بعيكده كمكاثيقو كأف نقكـ هلل ممتزميف بما أمر [ َؿقَّ
 .(ُ)منتييف عٌما نيى خكفان كخشية منو 

ِْضِط ُص ] َِ َداءَ بِاف شيادة مجردة هلل عدالن ال حيؼ فييا كال جكر كال ظمـ، حتى لك كاف الذم يشيد [ َٓ
لو أك عميو قريبان مف أقرب أقربائنا أك خصمان مف الخصكـ، ال يحممنا ىذا التخاصـ الذم يكلد 
 العداكة عمى أال تعدؿ، فاهلل يأمر بالعدؿ، مع كجكد البغضاء ألف الشيادة ىنا هلل مجردة مف كؿ

شبية كريبة خالصة هلل تعالى، فاهلل يأمرنا أف نعدؿ في الشيادة كال نقكؿ إال ما عممنا إقامة      
     لمحؽ كالعدؿ، فالعدؿ يقربكـ لمتقكل أكثر مف الجكر كالحيؼ ثـ يذكر بالتقكل كيأمر بيا كيقكؿ 

ذكير باطبلع اهلل عمى أنو "خبير بما تعممكف"، كما قاؿ قببلن "عميـ بذات الصدكر" كبلىما دليؿ كت
 .(ِ)ما نكف كما نعمف 

 ما ترشد إليو اآليات:
 يؤخذ مف آية الكضكء كالتيمـ ما يأتي:

الطيارة شرط لصحة الصبلة، ألنو تعالى أكجب الطيارة بالماء عند إرادة الصبلة، كأكجب  -ُ
لصبلة بدكف التيمـ عند فقداف الماء، فدؿ عمى أف المأمكر بو أداء الصبلة مع الطيارة، كأداء ا

طيارة ال يحقؽ المطمكب، أك أداء المأمكر بو، كاألذناف مف الرأس عند الجميكر غير 
الشافعية، لكف يمسحاف مع الرأس بماء كاحد، عند الحنفية، كيجدد ليما الماء في رأم مالؾ 
كأحمد كالشافعي، كمذىب الجميكر عمى أف الفرض في الرجميف الغسؿ دكف المسح، كىك 

كدلت اآلية "كأرجمكـ" عمى قراءة الجر أك الخفض عمى مشركعية  فعؿ النبي الثابت مف 
المسح عمى الرجميف، إذا كاف عمييما خفاف، كقد أثبت المسح عمى الخفيف عدد كبير مف 

أنو كاف  الصحابة كغيرىـ، قاؿ الحسف البصرم: "حدثني سبعكف رجبلن مف أصحاب النبي 
 .(ُ)يمسح عمى الخفيف" 

بدالن عف الغسؿ في الحدث  وؿ عف الكضكء في الحدث األصغر باتفاؽ، كأما ككنالتيمـ بد -ِ
األكبر فيك محؿ خبلؼ بيف السمؼ، قاؿ عمي كابف عباس كأكثر الفقياء: أنو بدؿ عنو أيضان، 
فيجكز التيمـ لرفع الحدث األكبر، كقاؿ عمر كابف مسعكد: إنو ليس بدالن عف الغسؿ، فبل 

ذا كاف في االشتغاؿ بالكضكء فكات الكقت، لـ يتيمـ يجكز لو التيمـ لرفع ال حدث األكبر، كا 

                                                 
 بتصرؼ. َُّ/ِمصطفى مسمـ، راؼ أ.د ( التفسير المكضكعي لسكر القرآف، إشُ)
 .َِّ/ِ، انظر: المرجع السابؽ( ِ)
 بتصرؼ. ُُِ/ٔالمنيج، أ.د كىبة الزحيمي، ( التفسير المنير في العقيدة كالشريعة ك ُ)
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قا]عند أكثر العمماء، لقكلو تعالى:  ُّ َّّ َٔ ْؿ ََتُِدوا َماًء َؾَت َِ كىذا كاجب، فقد عدـ شرط صحة [ َؾ
التيمـ، فبل يتيمـ، كأجاز مالؾ التيمـ في مثؿ ذلؾ، ألف التيمـ إنما جاء في األصؿ لحفظ كقت 

 .(ُ)ال ذلؾ لكجب تأخير الصبلة إلى حيف كجكد الماء الصبلة، كلك 
الطيارة ال تجب إال عند الحدث، ألنيا تضمنت أف التيمـ بدؿ عف الكضكء كالغسؿ، كقد  -ّ

أكجبو اهلل تعالى، عمى مريد الصبلة، متى جاء مف الغائط، أك المس النساء، كلـ يجد الماء، 
 ينقض الكضكء كالبكؿ كالغائط.كدلت األحاديث عمى أف الريح، كالمذم، كالكدم، 

إَِذا ]استدؿ بعض العمماء بيذه اآلية عمى أف إزالة النجاسة ليست بكاجبة، ألنو قاؿ تعالى:  -ْ

ََلةِ  ُتْؿ إَِػ افهَّ ّْ كلـ يذكر االستنجاء، كذكر الكضكء، فمك كانت إزالتيا كاجبة لكانت أكؿ [ ُؿ
ة عنو، كقاؿ ابف كىب عف مالؾ: مبدكء بو، كىك قكؿ أصحاب أبي حنيفة، كمالؾ، في ركاي

 تجب إزالتيا في التذكر كالنسياف، كىك قكؿ الشافعي، كالصحيح ركاية ابف كىب: ألف النبي 
 دب إال عمى ػػػو، كال ينػػػتبرئ مف بكلػػو ال يسػػػا "ألنػػريف، أف عذاب أحدىمػػب القبػػر عف صاحػػأخب

 .(ِ)إذا زادت عمى قدر الدرىـ البغمي ترؾ كاجب، كقاؿ أبك حنيفة: يجب إزالة النجاسة 

        كال يجكز المسح عمى الجكربيف عند أبي حنيفة كالشافعي، إال أف يككنا مجمَّديف، كأجاز جماعة     
    مف الصحابة، المسح عمى الجكربيف.

ْؿ[ الدروس المستفادة  ُُ ْٔ َِ َة اهللِ َظ َّ ًْ
ُروا ِٕ ـُ  ما يأتي:]َواْذ

فيما أمر بو، كنيى عنو، كالمراد مف اآلية: ىك العيد كالميثاؽ الذم  كجكب تقكل اهلل تعالى
عمى السمع كالطاعة في المنشط كالمكره، إذ قالكا: سمعنا كأطعنا، كما  جرل لمصحابة مع النبي 

 .(ُ) جرل في ليمة العقبة، كتحت الشجرة.
 

                                                 
 .ُُّ/ٔ، المنيج، أ.د كىبة الزحيميالتفسير المنير في العقيدة كالشريعة ك  انظر: (ُ)
 .ُُْ/ٔقاؿ ليا البغمية، نقبلن عف التفسير المنير، ( ذكر الدميرم ضربان مف النقكد يِ)
 .ُُْ/ٔالتفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، أ.د كىبة الزحيمي، انظر: ( ُ)
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 المقطع الثاني
 الىالقوامة عمى البشرية بالعدل, والتذكير بنعم اهلل تع

 

ْؿ َصََْآُن َؿْقٍم َظَذ َأالَّ ]قاؿ تعالى:  ُُ ِرَمَّْ ِْضِط َواَل ََيْ
َِ َداَء بِاف َٓ اِمَغ هللِ ُص ُٕقا َؿقَّ ق ـُ ـَ َآَمُْقا  ا افَِّذي َ  َيا َأُّيُّ

ُِقنَ  َّ ًْ قا اهللَ إِنَّ اهللَ َخّضٌِر بَِِل َت َُ ََْقى َواتَّ ِدُفقا اْظِدُفقا ُهَق َأْؿَرُب فِِتَّ ًْ ُِقا  َوَظَد  * َت ِّ ـَ َآَمُْقا َوَظ اهللُ افَِّذي

َرٌة َوَأْجٌر َظئِؿٌ  ٍِ ٌْ ْؿ َم اِت َُلُ احِلَ ُبقا بَِآَياتَِْا ُأوَفئَِؽ َأْصَحاُب اَْلِحٔؿِ  * افهَّ ذَّ ـَ ُروا َو ٍَ ـَ ـَ  ـَ  * َوافَِّذي ا افَِّذي َ َيا َأُّيُّ

ْؿ إِْذ َهؿَّ َؿْقٌم َأنْ  ُُ ْٔ َِ َة اهللِ َظ َّ ًْ
ُروا ِٕ ـُ قا اهللَ َوَظَذ اهللِ  َآَمُْقا اْذ َُ ْؿ َواتَّ ُُ ػَّ َأْيِدَُّيُْؿ َظْْ َُ ْؿ َأْيِدَُّيُْؿ َؾ ُُ َيّْضُِضُىقا إَِفْٔ

ِمُْقَن  ْٗ ِؾ اُد َـّ ََٔتَق ِْ  {. 33-:: [ }ادلئدةَؾ

 أواًل: المناسبة: 
عباده بالكفاء بالعقكد عامة، ثـ امتف عمييـ بإباحة كثير مف الطيبات  بعد أف أمر اهلل ]
حريـ ما يضرىـ مف الطعاـ إال في حاؿ الضركرة، ثـ ذكر حؿ طعاـ أىؿ الكتاب كنسائيـ ليـ، كت

ثـ أمرىـ بالطيارة مع رفع الحرج عنيـ، ذكر ىنا ما ينبغي أف يككف في إذا كف محصنات، 
معاممتيـ سكاىـ، سكاء أكانكا أعداء أـ أكلياء، ثـ ذكر كعده لعباده الذيف يعممكف الصالحات، 

كفر ككذب باآليات، ثـ ختميا بذكر المنة الشاممة كالنعمة الكاممة، إذ أنقذىـ مف ككعيده لمف 
أعدائيـ كأظيرىـ عمييـ، ككانكا عمى كشؾ اإليقاع بيـ، كلكف رحميـ ككبت أعداءىـ كردىـ 

 .(ُ) [صاغريف، ليككف الشكر أتـ كالكفاء ألـز
 ًا: أسباب النزول:ثاني

 نيا:ىناؾ عدة ركايات في أسباب النزكؿ م 
ْؿ َصََْآُن َؿْقٍم َظَذ َأالَّ ]*  ُُ ِرَمَّْ ِْضِط َواَل ََيْ

َِ َداَء بِاف َٓ اِمَغ هللِ ُص ُٕقا َؿقَّ ق ـُ ـَ َآَمُْقا  ا افَِّذي َ ِدُفقا اْظِدُفقا ُهَق َيا َأُّيُّ ًْ  َت

ُِقنَ  َّ ًْ قا اهللَ إِنَّ اهللَ َخّضٌِر بَِِل َت َُ ََْقى َواتَّ  .{ :[ }ادلئدة:َأْؿَرُب فِِتَّ

، فأكحى قيؿ: نزلت ىذه اآلية في ييكد بني النضير، حيف ائتمركا عمى الفتؾ برسكؿ اهلل  -ُ
يأمرىـ بالرحيؿ، مف جكار المدينة، فامتنعكا  اهلل إليو بذلؾ، كنجا مف كيدىـ، فأرسؿ 

، بجمع مف أصحابو، كحاصرىـ ست لياؿ، اشتد األمر فييا كتحصنكا بحصكنيـ، فخرج 
أف يكتفي منيـ بالجبلء، كأف يكؼ عف دمائيـ، كأف يككف ليـ ما  ي عمييـ، فسألكا النب

بيـ، كيكثر مف الفتؾ فييـ،  حممت اإلبؿ، ككاف البعض مف المؤمنيف يرل لك يمثؿ النبي 
                                                 

 .َُٖٕ/ِفي رحاب التفسير، عبد الحميد كشؾ،  (ُ)
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مف الييكد ما  فنزلت اآلية لنيييـ عف اإلفراط في المعاممة بالتمثيؿ كالتشكيو، فقبؿ النبي 
 .(ُ)اقترحكه 

 يل المغوي:ًا: التحمثالث
(، القاؼ كالكاك أصبلف صحيحاف، يدؿ إحداىما عمى قوامين ـى : مف الفعؿ الثبلثي )قىكى

 جماعة ناس كربما استعير في غيرىـ، كاآلخر عمى اختصاب أك عىٍزـ.
ـْ َؿْقمٍ ]: القكـ يقكلكف: جمع امرئ، كال يككف ذلؾ إال لمرجاؿ، قاؿ تعالى: فاألول [ اَل َيِْضَخْر َؿقٌم ِم

ـْ َِِٕضاءٍ ]ثـ قاؿ:  ،{ 33رات:}احلج  .[َواَل َِِٕضاٌء ِم
: قاـ قيامان، كالقىٍكمىةي المرة الكاحدة، إذا انتصب، كيككف قاـ بمعنى: العزيمة، كما وأما اآلخر فقوليم

ٍتـ، كفي اآلخر: قياـ عىٍزـ.  يقاؿ: قاـ بيذا األمر، إذا اعتنقو، كىـ يقكلكف في األكؿ: قياـ حى
يء تقكيمان، كأصؿ القيمة الكاك، ىذا قكاـ الديف، كالحؽ: أم بو يقكـ، أما قكمت الشومن الباب: 

 .(ِ)القكاـ: فالطكؿ الحسف، كالقكمية: القكاـ كالقامة 
: )قىسىطى( القاؼ كالسيف كالطاء أصبلف صحيح يدؿ عمى معنييف متضاديف، كالبناء كاحد، بالقسط

كالقسط: { 64اُدْؼِسطنَِي[ }ادلئدة:إِنَّ اهللَ ُُيِبُّ ]فالقسط: العدؿ، كيقاؿ منو أقسط، يقسط، قاؿ تعالى: 
بفتح القاؼ: الجكر، كالقيسيكط: العدكؿ عف الحؽ، يقاؿ: أقسط إذا جاء يقسط قسطان، كالقىسىطي: 

 اعكجاج في الرجميف، كىك خبلؼ الفحج.
ؿ تعالى: : النصيب، كتقسطنا الشيء بيننا، كالقسطاس: الميزاف، قاومن الباب األول الِقْسطُ 

ٔؿِ ] َِ ِْضَىاِس اُدِْضَت َِ ُٕقا بِاف قيٍسًط: شيء ييتىبىخَّري بو عربي، كمما ليس مف ىذا ال{ 3:4[ }الشعراء:َوِز
(ّ). 

: الستر كالغفراف، المغفرة ( الغيف كالفاء كالراء عيٍظـي بابو الستر، ثـ يشذ عنو ما يذكر، فالغىٍفري : )غىفىرى
 بو غفران كمغفرة، كغفرانان.كالغىٍفري بمعنى، يقاؿ: غفر اهلل ذن

كيقاؿ: غىفىرى الثكب، إذا ثار ًزئبريهي، كىك مف الباب، ألف الزئبر يغطي كجو الثكب كالًمٍغفىري 
رقة يضعيا المدىف عمى ىامتو. ، كالًغفىارة: خى  معركؼه

ُـّ: الحزف كالجمع ىمكـ، كأىمني األمر، إذا أقمقؾ كحزنؾ، كيقاؿ: ىمؾ ما أىمؾ، كاَىمر  لميـ: : اليى
 .(ْ)األمر الشديد، كىمني المرض: أذابني، كىـ بالشيء ييـ ىمان، نكاه كأراده كعـز عميو 

                                                 
لمطبرم، البياف،  ، جامعُُٔ/ٔلزحيمي، التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، أ.د كىبة اانظر: ( ُ)

َُ/َٗ. 
 .ّْ/ٓمقاييس المغة، ابف فارس، انظر: ( ِ)
 .ٖٔ، ٖٓ/ٓالمرجع السابؽ، انظر: ( ّ)
 .َِٔ/ُِلساف العرب، ابف منظكر، انظر: ( ْ)
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: )بىسىطى(، الباء كالسيف كالطاء أصؿ كاحد، كىك امتداد الشيء في عرض، أك غير عرض، يبسطوا
 فالبساط ما ييبسط، كالبىسىطي: األرض، كىي البسيطة، يقاؿ مكاف بسيطه كبىسىطه.

ًبٍسطه: إذا كاف منافقان، كالبسطة في كؿ شيء السعة، كىك بسيط الجسـ، كالباع  كيد فبلف
ِؿ َواِْلِْضؿِ ]ـ، قاؿ تعالى: مكالع ِْ ًِ ليو يرجع قكليـ  ،{ 469}البؼرة:[ َوَزاَدُه َبِْضَىًة يِف اف كمف ىذا األصؿ كا 

مّْيٍت ىي ككلديىا ال تمنع منو   .(ُ)لمناقة التي خي
 رابعًا: القراءات:

 .]َصََْآُن[تعالى: قولو 

 قرأىا ابف عامر كشعبة، كأبك جعفر، بإسكاف النكف "شٍنئاف". 
 .(ِ)كقرأىا الباقكف بالفتح، "شنىئاف"  
قراءة اإلسكاف عمى أنيا مصدر لػ"شنيء" نحك لكيتو ليَّانان، فمياف مصدر عمى كزف فعبلف  

صدككـ عف المسجد الحراـ  فيككف المعنى: ال يكسبنكـ شنئانكـ قكمان، أم بغضكـ قكمان، ألف
، أك بغيض قكـ، كالتقدير عمى ىذا: ال االعتداء،  كيجكز أف يككف صفة، كمعناه مبغض قكـو

 .(ّ)يحممنكـ بغيض قكـ: أم عداكة بغيض قـك 
، أم بالغ في بغضو، كالمصدر يكثر عمى "شىنىئىاف" عمى أنيا مصدر "شىنىأ"كقراءة الفتح:  

فان إلى المفعكؿ، أم ال يحممنكـ بغضكـ لقكـ، كيجكز أف يككف كزف فعبلف، فيككف مصدران مضا
 .(ْ)مضافان إلى الفاعؿ: أم بغض قكـ إياكـ 

 خامسًا: اإلعراب:
ْؿ َأْيِدَُّيُؿْ ]قكلو تعالى:   ُُ ْؿ إِْذ َهؿَّ َؿْقٌم َأْن َيّضُِْضُىقا إَِفْٔ ُُ ْٔ َِ َة اهللِ َظ َّ ًْ

ُروا ِٕ ـُ ـَ َآَمُْقا اْذ ا افَِّذي َ ػَّ ؾَ  َيا َأُّيُّ َُ

ِمُْقنَ  ْٗ ِؾ اُد َـّ ََٔتَق ِْ قا اهللَ َوَظَذ اهللِ َؾ َُ ْؿ َواتَّ ُُ  .{ 33[ }ادلئدة:َأْيِدَُّيُْؿ َظْْ

ْؿ[ الموضع األول: قولو تعالى:  ُُ ْٔ َِ َة اهللِ َظ َّ ًْ
ُروا ِٕ ـُ  ]اْذ

  (ٓ)يحتمؿ متعمؽ حرؼ الجر )عمى( كجييف:  

                                                 
 .ِْٕ/ُمقاييس المغة، ابف فارس، انظر: ( ُ)
 بمقفيو. القراءات العشر المتكاترة مف طريؽ الشاطبية، كالدرة، فكرة عمكم بف محمد بف( ِ)
 .ْٔ، كمفردات ألفاظ القرآف، األصفياني، صَْْ/ُالكشؼ، انظر: ( ّ)
 .ُِّاء العكبرم، صقلقراءات في جميع القرآف، أبك البإمبلء ما مف بو الرحمف مف كجكه اإلعراب كاانظر: ( ْ)
ؤللكسي، كركح المعاني ل ،ِْٓ/ُ، كالتبياف، العكبرم، ُِٗ/ْانظر: الدر المصكف، السميف الحمبي، ( ٓ)

ّ/ِٓٔ. 
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 : أف يتعمؽ بػ)نعمت(.ولاأل 
 حذكؼ كقع حاالن مف )نعمت(.: أف يتعمؽ بمالثاني

 المعاني التفسيرية لإلعراب:
: يا أييا الذيف آمنكا اذكركا ما أنعـ اهلل تعالى عميكـ بدفع بأس العدك عنكـ، فالمراد المعنى األول

 تذكير المؤمنيف بنعمة اهلل عمييـ.
مة اهلل تعالى عمى : اذكركا نعمة كائنة عميكـ مف اهلل، ففي ىذه المعنى تأكيد ككف نعالمعنى الثاني

يـ، فإنو لك حصؿ لو شر أك مكركه لكاف ذلؾ بينغيرىـ، بدفع الشر كالمكركه عف  المؤمنيف ال عمى
 مف المحف الكبرل التي تصيب المسمميف.

 ]إِْذ َهؿَّ َؿْقٌم[الموضع الثاني: قولو تعالى: 
  (ُ)يحتمؿ متعمؽ الظرؼ )إذ( كجييف:  

 : أنو متعمؽ بػ)نعمت(.األول
 : أنو متعمؽ بمحذكؼ كقع حاالن مف )نعمت(.نيالثا

  (ٕ)المعاني التفسيرية لإلعراب: 
نعمة اهلل تعالى عميكـ كقت قصدىـ، أم ييكد بني  -يا أييا المؤمنكف–: اذكركا المعنى األول

 كمف معو. النضير، أف يمدكا إليكـ أيدييـ بالقتؿ لمنبي 
مة اهلل تعالى حالة ككنيا كقت ىميـ أف يبسطكا إليكـ نع -يا أييا المؤمنكف–: اذكركا المعنى الثاني

أيدييـ، كىذا المعنى حمؿ معو التأكيد عمى تذكير نعمة اهلل تعالى، في ىذا الكقت، بكؼ أيدم 
 الييكد عنيـ، كرد كيدىـ في نحكرىـ.

 سادسًا: البالغة:
   خبلصة المعنى: ، كالسر فيو التأكيد عمى العدؿ، كالتشكيؽ إليو، ك التكرير في طمب المعدلة -ُ

ال يحممنكـ بغضكـ لممشركيف عمى ترؾ المعدلة، فتعتدكا عمييـ، كىذا منتيى ما تصؿ إليو 
 .(ّ)المثؿ العميا، كالقيـ اإلنسانية السامية 

بية، ألف اليد سبب اإليذاء، كما أف بسط المساف عبارة مجازية مرسمة بعبلقة السب بسط اليد: -ِ
 .(ْ) عبارة مجازية، عبلقتيا السببية

                                                 
 .ِْٓ/ُياف، العكبرم، ، كالتبَِِ، ُِٗ/ْانظر: الدر المصكف، السميف الحمبي، ( ُ)
 .ِِْ/ُسير الكريـ الرحمف، السعدم، كتي ،ٓٗ/َُنظر: جامع البياف، الطبرم، ا( ِ)
 .ِْٓ/ِإعراب القرآف كبيانو، محيي الديف دركيش، انظر: ( ّ)
 .ِْٕ/ِ، المرجع السابؽانظر:  (ْ)
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 سابعًا: التفسير اإلجمالي:
لممؤمنيف الذيف اتصفكا باإليماف كالخضكع هلل تعالى، ككاف ذلؾ اإليماف  نداء مف اهلل  

حساسكـ كمشاعركـ، مطبكعة  عنكانيـ الذم يعرفكف بو، كشرفيـ الذم يتشرفكف بو، اجعمكا أنفسكـ كا 
لنفس، كمنازع الشيكات، كككنكا شاىديف عمى أف تقكـ هلل، كألجؿ محبتو، سبحانو كرضاه، ال ليكل ا

 بالحؽ، ال تطمبكف سكاه.

 كلقد ذكر اإلماـ محمد شمتكت في تفسيره قائبلن: "كقد اشتمؿ ىذا النداء عمى أمكر ثبلثة:

كىذا يمثؿ القكة كاإلخبلص في األقكاؿ كاألفعاؿ كالثبات في        أوليا: أن يكونوا قوامين هلل:
 .خدمتو 

نزاؿ الكتب. ة بالقسط:ثانييا: الشياد  كىي الغاية مف إرساؿ الرسؿ، كا 

كحذرت أف تحمؿ العداكة كالبغض عمى ا لظمـ،  ثالثيا: أكدت عمى النيي عن الظمم ولو لِلعداء:
 .(ُ)كالتساىؿ في العدؿ 

 وىنا مالحظات بيانية يجب اعتبارىا, واإلشارة إلى كمال الحكمة في عموميا:

ُٕقا]: األولى ق بالكينكنة، بأف يجعمكا القياـ هلل تعالى كاالعتبار بو، كاألخذ بيديو، جزءان فيك أمر [ ـُ
ف قؿ،  مف كيانيـ، كأف يستمركا عمى الطاعة، كيديمكا عمييا، كأحب األعماؿ هلل تعالى، أدكميا كا 

 فالمداكمة عمى العمؿ كاالستمرار فيو، يككف عادة لمنفس، بمنزلة الطبيعة.

اِمغَ ]: قكلو: ثانييما تقانو، كاإلتياف بو عمى [  هللِ َؿقَّ فإف قكاـ معناىا: مف المبالغة بالقياـ بالشيء كا 
 .(ِ)أكمؿ كجو، مع ككنو تعالى، كال شيء سكاه 

كاألمر عامان شامبلن، لجميع ما أخذ اهلل تعالى عمينا الميثاؽ كمف التكاليؼ، حتى المباحات، 
الية كأىؿ اإلخبلص هلل في العمؿ ككؿ األمكر، كيأمرىـ اهلل تعالى بأف يككنكا مف أصحاب اليمـ الع

سكاء أمكر دينكـ أك دنياكـ، كعمؿ الخير، كالتزاـ الحؽ، مف غير شائبة، اعتداء عمى أحد، أك 
إيقاع ضرر بو، كالشيادة بالعدؿ دكف محاباة، بيف مشيكد كال مشيكد لو، كال لقرابتو ككالئو، ألف 

كتنشر المفاسد كتقطع ركابطيـ االجتماعية، عف النعماف بف  المحاباة كالجكر تزيؿ الثقة بيف الناس،
 , َقاَل: «َأُكلر َوَلِدَك َنَحْمَت ِمْثَموُ »ِإنٍّي َنَحْمُت اْبِني َىَذا ُغاَلًما, َفَقاَل: : فقاؿ بشير أف أباه أتى النبي 

                                                 
 .ّّٖ-ّّٕانظر: تفسير القرآف الكريـ، لئلماـ محمد شمتكت، ص  (ُ)
 .َِٖٓ/ْزىرة التفاسير، ألبي زىرة، انظر: ( ِ)
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 .(ٔ) «َفاْرِجْعوُ »اَل, َقاَل 
ْؿ َصََْآُن َؿْقمٍ ] ُُ ِرَمَّْ يحممنكـ بغض قكـ كعداكتيـ، عمى ترؾ العدؿ فييـ بؿ استعممكا  أم: ال[ َواَل ََيْ

 العدؿ في معاممتيـ مع كؿ أحد، صديقان كاف أك عدكان.
كعدلكـ أقرب لمتقكل مف تركو، أم العدؿ في معاممة األعداء، أقرب إلى اتقاء المعاصي، 

ََْقى]عمى الكجو العاـ، كقكلو تعالى:  أفعؿ التفضيؿ، في المحؿ  مف باب استعماؿ  [َأْؿَرُب فِِتَّ
الذم ليس في الجانب اآلخر منو شيء، أم ليس لممفاضمة بيف شيئيف، فيك فيك ليس عمى بابو، 

ًَٔل ]كما في قكلو تعالى:  َِ ـُ َم ا َوَأْحَِض رًّ ََ  .{ 46[ }الػرُلن:َأْصَحاُب اَْلَِّْة َيْقَمئٍِذ َخْرٌ ُمِْضَت

     جميع أعمالكـ، فإف اهلل خبير بما تعممكف، كاتقكا اهلل، أم اتخذكا كقاية مف عذابو، في 
ال يخفى عميو شيء مف أعمالكـ، كسيجزيكـ عمى ما عمـ مف أفعالكـ، التي عممتمكىا، إف خيران 

ف شران فشر   .(ِ)فخير، كا 
ثـ أكضح جؿ كعبل، جزاء كؿ مف الفريقيف: الفريؽ الذيف آمنكا كعممكا الصالحات، كالتزمكا 

جيكدىـ في صالح األعماؿ، فالمغفرة لذنكبيـ، تكفيران ليـ، ككعدىـ األجر  ، كبذلكاعيكد اهلل 
 العظيـ عمى ما قدمكا مف خير، كىك الجنة، كمضاعفة الثكاب عمى اإليماف، فضبلن مف اهلل كرحمة.

ؽ المقابؿ اآلخر، كىـ الذم كفركا باهلل كرسمو، سكاء كفركا بالجميع أك البعض، ككذبكا يكالفر 
عالى الككنية، التي أقاميا اهلل تعالى، في األنفس كاألككاف، لمداللة عمى كحدانيتو، ككماؿ بآيات اهلل ت

قدرتو، كآياتو المنزلة عمى رسمو، فيما يبمغكف عنو، كجزاؤىـ أنيـ أصحاب النار العظيمة المبلزمكف 
 جكر فيو.ليا، لفساد أنفسيـ كسكء أعماليـ، كىذا مف عدؿ اهلل تعالى، كحكمتو، كحكمو الذم ال 

ثـ يذكر اهلل تعالى، المؤمنيف بنعمة اهلل عمييـ، بدفع الشر كالمكركه عف نبييـ، كرد كيد 
األعداء عنيـ، عمى كثرتيـ كقكتيـ، كضعؼ المسمميف كقمتيـ، بعد أف ىمكا كعزمكا عمى البطش 

 .(ّ)، كنصر دينو، كأتـ نكره، كلك كره الكافركف بكـ، كلكف اهلل تعالى، أيد رسكلو 
إف ترسيخ بناء المجتمع اإلسبلمي مف الداخؿ، بإقامة العدؿ، كأداء الشيادة هلل تعالى، 
كالتحرر مف الضغكط التي تنحرؼ باإلنساف عف العدؿ، كتماسؾ أبناء المجتمع كتعاكنيـ عمى البر 

ارجية، كالتقكل، ىك الذم يشكؿ الجبية الداخمية القكية لؤلمة، كيعطييا القكة كالمنعة، في الجبية الخ

                                                 
كصحيح مسمـ، كتاب اليبات، ، ُٕٓ/ّ(، ِٖٔٓ) ، حِٓ/ٓيبة، باب اليبة لمكلد، صحيح البخارم، كتاب ال( ُ)

 .ُِِْ/ّ(، ُِّٔح)ىة تفضيؿ بعض األكالد في اليبة، باب كرا
 .َِٗٓ/ْزىرة التفاسير، أبك زىرة، انظر:  (ِ)
، كالتفسير المنير في العقيدة كالشريعة َِّ/ِالتفسير المكضكعي لسكر القرآف، إشراؼ أ.د مصطفى مسمـ، ( ّ)

 بتصرؼ. ُُٗ، ُُٖ/ٔج، أ.د كىبة الزحيمي، كالمني
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لمكاجية أعدائيا، كتأييد هلل تعالى، بنصرتيا عمى أعدائيا، ككؼ أيدييـ عنيا، كحرمانيـ مف تحقيؽ 
 .(ُ)أىدافيـ في ببلد المسمميف 

   أنقذ اهلل تعالى البشرية جمعاء مف نقمة كادت أف تقع، فصرفيا اهلل تعالى بحكمتو 
      يا، حيث ىـ قكـ أف يبسطكا إليكـ ب كقدرتو، كالمسممكف ال يعرفكنيا، حتى عرفيـ اهلل 

أيدييـ، بالضرب كالتنكيؿ كالقتؿ، فصرؼ اهلل تعالى عنكـ، ىذا ككؼ أيدم الظالميف، بعد أف ىمكا 
   بإحداث ما انطككا عميو، كىمكا بو، فصرفو عنكـ نعمة مف نعمو جؿ كعبل، ذكرىـ بيا، كىـ 

، كتصرؼ عنيـ السكء، كيأمرىـ بالتككؿ عمى ثـ يأمرىـ بالتقكل التي تجمب الخيرغافمكف عنيا، 
اهلل تعالى، فالمتككؿ حسبو اهلل تعالى كافيان، حسبو اهلل صارفان، عنو السكء كحسبو منجيان لو مف ىكؿ 

 كشدة.

كالحديث عف ىذه النعمة كثير، فقد تعنى نجاة جميع المسمميف، أك أفرادان منيـ أك الرسكؿ 
 ؤلمة كميا، كنجاتو، نجاة لؤلمة كميا، كىنا يركم:نفسو، فإف تعرضو لؤلذل، تعرض ل 

كاف نائمان، كىـ قادمكف مف غزكة، كسيفو معمؽ عمى الشجرة، فجاء أعرابي  أف الرسكؿ  -ُ
كقاؿ: مف ينجيؾ مني؟ قاؿ  كسؿ السيؼ، كأيقظ النبي  تسمؿ إليو، كأخذ سيؼ رسكؿ اهلل 

رض، كنادل النبي ، اهلل، فسقط السيؼ مف يده، كسقط األعرابي عمى األ  ،الصحابة
 .(ِ)كأراىـ ما حدث 

 .(ّ) ، مف سحر لبيد بف األعصـ، كالذم قصد إىبلؾ رسكؿ اهلل نجا اهلل تعالى النبي  -ِ

 .(ْ)مف محاكلة قتؿ بني النضير لو  نجا اهلل تعالى النبي  -ّ

 .(ٓ)مف قبؿ نجا مف تآمر قريش عمى قتمو  -ْ

       كنجاىـ، فبل بد مف ذكر كشكر هلل تعالى، كميا نعـ مف اهلل تعالى عمى المؤمنيف 
 عمى ذلؾ.

 قتل القادة واغتياليم مكر ييودي قديم:
إف ما يفعمو الييكد اليكـ عمى أرض فمسطيف مف اغتياؿ قادة المقاكمة يذكرنا بسبلح  

 جبية الداخمية، ي مكاجيتيـ، مع حسف إعداد الػػػرة، فػػر، كالمصابػػػؿ كالصبػػػكل، كالتككػػػػاإليماف كالتق
                                                 

 بتصرؼ. ٓٔيد الكيبلني، صة، د. إبراىيـ ز خصائص األمة اإلسبلمية الحضارية كما بينتيا سكرة المائد( ُ)
 .(َُُْْ) ، حَْٓ/ِٗمسند أحمد، ( ِ)
 .ُّٕ/ٕ(، ٕٔٔٓالبخارم، باب السحر، ح)انظر: صحيح ( ّ)
 .َُُ/10تفسير الطبرم،  انظر:  (ْ)
 .ِٔ/ّتفسير القرآف العظيـ، انظر: ( ٓ)
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 كتنظيـ الجياد باإليماف، كالعدؿ، كحسف التربية.

فاآلية تذكر المؤمنيف بسبلح أعداء اإلسبلـ القديـ الجديد، في اغتياؿ قيادات الدعكة،  
، في بداية عيد الدعكة، كىي نعمة كأصحابو  الفكرية كالجيادية، ككيؼ حمى اهلل تعالى نبيو 

، ألكلئؾ السمؼ الصالحيف، ا المؤمنكف إلى يـك القيامة، ألف حفظ اهلل كمنة يحمد اهلل تعالى عميي
قد بمغ الرسالة، كأدل األمانة، كأصحابو ىـ الذيف  ىك عيف حفظو ليذا الديف القكيـ، فالنبي 

ُشقُل ]، تمقكىا بالقبكؿ، كأدكىا لمف بعدىـ بالقكؿ كالعمؿ، كىذا ما كعد اهلل بو رسكلو  َا افرَّ َيا َأُّيُّ

ـَ افَّْاِس  َؽ ِم ُّ ِه ًْ َت ِرَشاَفَتُف َواهللُ َي ٌْ َِّ ْؾ َؾَِل َب ًَ ٍْ ْ َت ـْ َربَِّؽ َوإِْن ََل َْٔؽ ِم ِزَل إَِف ْٕ ْغ َما ُأ ِِّ ْقَم َب ََ إِنَّ اهللَ اَل َُّيِْدي اف

ـَ  اؾِِري َُ  .{ 89}ادلئدة:[ اف

بما جاء بو الديف كمف فكائد ىذا التذكير لممتأخريف، ترغيبيـ في التأسي بسمفيـ في القياـ  
مف الحؽ كالعدؿ كالبر كاإلحساف، كاحتماؿ الجيد، كالصبر عمى المشاؽ في ىذه السبيؿ، كىي 

 سبيؿ اهلل تعالى، كىذا ىك المعنى العاـ لمجياد في سبيؿ اهلل جؿ كعبل.

ِؾ ]ثـ ذيؿ اآلية بقكلو تعالى:   َـّ ََٔتَق ِْ   فضمو، كرحمتو، بقدرتو كعنايتو ك اُدْؤِمـُوَن[ َوَظَذ اهللِ َؾ
ال عمى أنفسيـ، كال عمى أكليائيـ، كحمفائيـ، ألف الحميؼ قد يغدر كما غدرت بنك النضير، كألف 

 النفس قد تضعؼ أماـ كبر المكاجيات كالتحديات.

فالمؤمنكف ماضكف في جيادىـ، كمقاكمتيـ، يتسمحكف بالتقكل، كيتحصنكف بالتككؿ عمى  
 .(ُ)ا كصبركا، كصدقكا كتككمكا بالنصر كالتمكيف اهلل تعالى، الذم كعدىـ، إف أعدك 

 ما ترشد إليو اآليات:
 كجكب القياـ هلل تعالى بإخبلص بكؿ التكاليؼ التي كمفنا بيا. -ُ

ُٕقا ]نفاذ حكـ العدك عمى عدكه في اهلل تعالى كنفاذ شيادتو عميو؛ ألنو تعالى أمر بقكلو:  -ِ ق ـُ

اِمَغ هللِ  ف أبغضو، كلك كاف[ َؿقَّ حكمو عميو كشيادتو ال تجكز فيو مع البغض لو، لما  بالعدؿ كا 
 كاف ألمره بالعدؿ فيو كجو.

إف كفر الكافر ال يمنع مف العدؿ في معاممتو، كفي اآلية اآلمرة بالعدؿ كالتقكل داللة أيضان  -ّ
ف قتمكا  عمى أف يقتصر في المحاربة عمى المستحؽ لمقتاؿ، كأف المثمة باألعداء غير جائزة، كا 

 طفالنا كآذكنا بذلؾ، فميس لنا أف نقتميـ بمثمة قصدان إليقاع الغـ كالحزف بيـ.نساءنا كأ

                                                 
 بتصرؼ. ٕٔلكيبلني، صة، د. إبراىيـ زيد اخصائص األمة اإلسبلمية الحضارية، كما بينتيا سكرة المائد( ُ)
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 (ُّٓ)كجكب أداء الشيادات عمى كجييا مف غير محاباة كال ظمـ، فيذه اآلية كآية النساء  -ْ
 تعالج داءن خطيران مف أكبر الكبائر كىك كتماف الشيادة كشيادة الزكر.

َا ]سكاء كانكا أعداء أك أصدقاء؛ لقكلو تعالى: كجكب العدؿ في معاممة الناس قاطبة،  -ٓ َيا َأُّيُّ

ِدُفق ًْ ْؿ َصََْآُن َؿْقٍم َظَذ َأالَّ َت ُُ ِرَمَّْ ِْضِط َواَل ََيْ
َِ َداَء بِاف َٓ اِمَغ هللِ ُص ُٕقا َؿقَّ ق ـُ ـَ َآَمُْقا  ا اْظِدفُقا ُهَق َأْؿَرُب افَِّذي

قا اهللَ إِنَّ اهللَ َخّضٌِر بِ  َُ َقى َواتَّ َْ ُِقنَ فِِتَّ َّ ًْ { :}ادلئدة:[ َِل َت
(ُ). 

 .داء عنيـ كعف نبييـ اهلل عمى المؤمنيف في رد كيد األععرفاف الجميؿ ككجكب تذكر نعمة  -ٔ

كجكب تقكل اهلل بنحك عاـ في كؿ أحكاؿ اإلنساف، ككجكب التككؿ عمى اهلل بعد اتخاذ  -ٕ
 األسباب، إلحراز السعادة الدنيكية كاألخركية.

خكانيـ: ىك المغفرة لذنكبيـ جزاء المؤمنيف الذ -ٖ يف يعممكف الصالحات كاألفعاؿ الخيرة ألنفسيـ كا 
كالظفر بالخمكد في الجنات، كجزاء الكافريف باهلل كرسمو المكذبيف بآيات اهلل الدالة عمى 
كحدانيتو كقدرتو: ىك مبلزمة نار الجحيـ، كىي بئس المأكل كبئس المصير، ككؿ مف الجزاءيف 

تاحو بكعد اهلل، ككعد اهلل أقكل؛ ألف اإللو قادر عمى جميع المقدكرات، مؤكد الحصكؿ، الفت
 عالـ بجميع المعمكمات، غني عف كؿ الحاجات.

نص قاطع في أف الخمكد ليس إال لمكفار؛ ألف ىذا القكؿ يفيد اجلَِحقِم[ ُأوَفئَِؽ َأْصَحاُب ]اآلية  -ٗ
 .(ِ) لهااء، أم المبلزمكف الحصر، كالمصاحبة تقتضي المبلزمة، كما يقاؿ: أصحاب الصحر 

                                                 
 .َُِ/ٔالتفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، أ.د كىبة الزحيمي، انظر: ( ُ)
 .ُُِ/ٔالمرجع السابؽ، انظر: ( ِ)
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 المبحث الرابع
 (ٕٙ-ٕٔمقاصد وأىداف سورة المائدة من آية )

 كيشتمؿ عمى ثبلثة مقاطع:
 .وميثاقو مع أىل الكتابالمقطع األول: عيد اهلل 

 المقطع الثاني: معتقدات الييود والنصارى, والرد عمييم.
لبتيم قومو بنعمة اهلل ومطا المقطع الثالث: تذكير موسى 

 بدخول األرض المقدسة.
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 المقطع األول
 وميثاقو مع أىل الكتابعيد اهلل 

 كينقسـ إلى عيديف:

 أواًل: عيد اهلل وميثاقو مع الييود:
ًَ ]قاؿ تعالى:  ّٔضًا َوَؿاَل اهللُ إِِّنِّ َم

َِ َٕ ُؿ اْثَْْل َظَؼَ  ُٓ ْثَْا ِمْْ ًَ َٔؾ َوَب
ائِ ْد َأَخَذ اهللُ ِمَٔثاَق َبِْل إَِْسَ ََ ـْ َوَف

ْؿ َفئِ ُُ

ْرَُتُقُهْؿ َوَأْؿَرْضُتُؿ اهللَ َؿْرًضا َحَِضًْا  اَة َوَآَمُْْتْؿ بُِرُشِع َوَظزَّ ـَ ْٔتُُؿ افزَّ ََلَة َوَآَت ُتُؿ افهَّ ّْ ْؿ َأَؿ ُُ َِّٔئاتِ ْؿ َش ُُ َرنَّ َظْْ ٍِّ ـَ أَلُ

َر بَ  ٍَ ـَ ـْ  َّ ا األََّْنَاُر َؾ َٓ
تِ ـْ ََتْ ِري ِم ْؿ َجَّْاٍت ََتْ ُُ َّْ َِ ّضِٔؾِ َوأَلُْدِخ ْد َضؾَّ َشَقاَء افِضَّ ََ ْؿ َؾ ُُ َد َذفَِؽ ِمْْ ْؿ  * ًْ ِٓ ِو َْ َٕ َؾّضَِِل 

ِـّ  َّا ُذ َُِٕضقا َحيًّا ِِم ِف َو
ًِ ـْ َمَقاِض َِِؿ َظ َُ ُؾقَن اف ْؿ َؿاِشًَٔة ُُيَرِّ ُِقَُبُ َْا ُؿ ِْ ًَ َّْاُهْؿ َوَج ًَ ْؿ َف ُٓ ُروا بِِف َواَل َتَزاُل َتىَُِِّع ِمَٔثاَؿ

ْح إِنَّ اهللَ ُُيِبُّ اُدْحِِضِْغَ َظَذ َخائٍَِْة ِمْْ  ٍَ ْؿ َواْص ُٓ ْؿ َؾاْظُػ َظْْ ُٓ ْؿ إاِلَّ َؿًَِِٔل ِمْْ  . {35-34:}ادلئدة[ ُٓ

 أواًل: المناسبة:
ّٔضًا َوَؿاَل اهللُ إِِّنِّ مَ ]قاؿ تعالى: 

َِ َٕ ُؿ اْثَْْل َظَؼَ  ُٓ ْثَْا ِمْْ ًَ َٔؾ َوَب
ائِ ْد َأَخَذ اهللُ ِمَٔثاَق َبِْل إَِْسَ ََ ـْ َوَف

ْؿ َفئِ ُُ ًَ

ْرَُتُقُهْؿ َوَأْؿَرْضُتُؿ اهللَ َؿْرًضا َحَِضًْا  اَة َوَآَمُْْتْؿ بُِرُشِع َوَظزَّ ـَ ْٔتُُؿ افزَّ ََلَة َوَآَت ُتُؿ افهَّ ّْ ْؿ َأَؿ ُُ َِّٔئاتِ ْؿ َش ُُ َرنَّ َظْْ ٍِّ ـَ أَلُ

رَ  ٍَ ـَ ـْ  َّ ا األََّْنَاُر َؾ َٓ
تِ ـْ ََتْ ِري ِم ْؿ َجَّْاٍت ََتْ ُُ َّْ َِ ّضِٔؾِ  َوأَلُْدِخ ْد َضؾَّ َشَقاَء افِضَّ ََ ْؿ َؾ ُُ َد َذفَِؽ ِمْْ ًْ  . { 34}ادلئدة:[ َب

ىناؾ تناسبان بيف ىذه اآلية، كاآليات التي سبقتيا، ناسب ذكر ميثاؽ بني إسرائيؿ عقب ذكر 
ْؿ بِفِ ]ميثاؽ المسمميف، مف قكلو تعالى:  ُُ ََ يككف ميثاقان، ان مف أف ، تحذير  {9}ادلئدة:[ َوِمَٔثاَؿُف افَِّذي َواَث

ّضِٔؾِ ]كمحؿ المكعظة ىك قكلو تعالى: كميثاقيـ،  ْد َضؾَّ َشَقاَء افِضَّ ََ ْؿ َؾ ُُ َد َذفَِؽ ِمْْ ًْ َر َب ٍَ ـَ ـْ  َّ [ َؾ

، كىكذا شأف القرآف في التفنف، كمجيء اإلرشاد في قالب القصصي، كالتنقؿ مف أسمكب  { 34}ادلئدة:
 .(ُ)إلى أسمكب 

 أف في اتصاؿ ىذه اآلية بما قبميا كجكىان:قاؿ الرازم رحمو اهلل: اعمـ 

ْؿ بِِف ]أنو تعالى خاطب المؤمنيف فيما تقدـ فقاؿ:  األول: ُُ ََ ْؿ َوِمَٔثاَؿُف افَِّذي َواَث ُُ ْٔ َِ َة اهللِ َظ َّ ًْ
ُروا ِٕ ـُ َواْذ

َْا ًْ َْا َوَأَض ًْ
ِّ ُتْؿ َش ِْ ه، كترككا الكفاء ، ثـ ذكر اآلف أنو أخذ الميثاؽ مف بني إسرائيؿ لكنيـ نقضك [ إِْذ ُؿ

يـ، لئبل تصيركا مثميـ، فيما نزؿ بو، فبل تككنكا أييا المؤمنكف، مثؿ أكلئؾ الييكد في ىذا الخمؽ الذم
 بيـ مف المعنة كالذلة كالمسكنة.

                                                 
 .ُّٗ/ٔتفسير التحرير كالتنكير، ابف عاشكر، انظر: ( ُ)
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ُُ ]أنو لما ذكر قكلو تعالى:  والثاني: ْؿ إِْذ َهؿَّ َؿْقٌم َأْن َيّضُِْضُىقا إَِفْٔ ُُ ْٔ َِ َة اهللِ َظ َّ ًْ
ُروا ِٕ ـُ ػَّ اْذ َُ ْؿ َأْيِدَُّيُْؿ َؾ

، كقد ذكرنا في بعض الركايات، أف ىذه اآلية نزلت في الييكد، كأنيـ أرادكا  {33}ادلئدة:[ َأْيِدَُّيُؿْ 
، فمما ذكر اهلل تعالى ذلؾ، أتبعو بذكر فضائحيـ كبياف أنيـ كانكا إيقاع الشر برسكؿ اهلل 

 مكاظبيف عمى نقض العيكد كالمكاثيؽ.
رض مف اآليات المتقدمة، ترغيب المكمفيف في قبكؿ التكاليؼ، كترؾ التمرد أف الغ الثالث:

كالعصياف، فذكر تعالى أنو كمؼ مف كاف قبؿ المسمميف، كما كمفيـ ليعممكا أف عادة اهلل في 
 .(ُ)التكميؼ كاإللزاـ، غير مخصكصة بيـ، بؿ ىي عادة جارية لو مع جميع عباده 

لما خاطب المؤمنيف بذكر نعمتو كميثاقو أردفو،       إنو رحمو اهلل: " (ِ)قاؿ النيسابكرم 
ذكر ميثاؽ بني إسرائيؿ كنقضيـ إياه، ثـ لعنيـ بسبب ذلؾ، تحذيران ليذه األمة مف مثؿ ما فعمكا، 

 .(ّ)كفيًعؿ بيـ" 
ـُ ]قاؿ تعالى:  َّا  ثًِرا ِِم ـَ ْؿ  ُُ ُ فَ ْؿ َرُشقُفَْا ُيَّضغِّ ـُ ق َيا َأْهَؾ افَُِتاِب َؿْد َجاَء ٍُ ًْ ـَ افَُِتاِب َوَي قَن ِم ٍُ ْْتُْؿ َُتْ

ُٕقٌر َوـَِتاٌب ُمّضِغٌ  ـَ اهللِ  ْؿ ِم ـُ ثٍِر َؿْد َجاَء ـَ ـْ   . {37}ادلئدة:[ َظ
بعد أف ذكر مف أحكاؿ فريقي أىؿ الكتاب، كأبنائيـ،  "قاؿ الطاىر ابف عاشكر رحمو اهلل:

مييـ بالخطاب بالمكعظة، إذ قد تييأ مف ماال يعرفو غير عممائيـ، كما ال يستطيعكف إنكاره، أقبؿ ع
ما يسيؿ إقامة الحجة عمييـ، لذلؾ ابتيدئى بكصؼ الرسكؿ بأنو يبيف ليـ  ظيكر صدؽ الرسكؿ 

 .(ْ) "كثيران مما كانكا يخفكف، مف الكتاب، ثـ أعقبو بأنو يعفك عف كثير
تاب جنس شامؿ رحمو اهلل: "التفات إلى خطاب الفريقيف، عمى أف الك (ٓ)قاؿ أبك السعكد 

 رىا مف فنكف القبائح، كدعكة ليـ إلى اإليمافػػة كغيػػاف أحكاليما، مف الخيانػػر بيػػػؿ إثػػلمتكراة كاإلنجي
 .(ٔ)كالقرآف"  برسكؿ اهلل  

                                                 
 .ِِّ/ُُالتفسير الكبير، الرازم، انظر: ( ُ)
ىػ(، كيقاؿ لو األعرج، ِٖٕف بف محمد بف حسيف القمي النيسابكرم، )ت: النيسابكرم: نظاـ الديف الحس (ِ)

 ىػ، األعبلـِٖٖمفسر، لو اشتغاؿ بالحكمة كالرياضيات، أصمو مف بمدة "قـ" ألؼ تفسيره "غرائب القرآف" سنة 
 .ُِٔ/ِلمزركمي، 

 .ٕٔٓ/ِ( تفسير غرائب القرآف، كرغائب الفرقاف، لمنيسابكرم، ّ)
 .َُٓ/ٔكالتنكير، ابف عاشكر،  ( تفسير التحريرْ)
ىػ بقرية قريبة مف قسطنطينية، ِٖٗأبك السعكد: ىك محمد بف محمد بف مصطفى العمادم الحنفي، كلد سنة  (ٓ)

. ىػ(، كدفف بجكار أبك أيكب األنصارم ِٖٗكلي القضاء بقسطنطينية، ثـ مكانة الفتيا، كقاـ بأعبائيا، )ت: 
 .ُُِ/ُكشؼ الظنكف، ، ََْ-ّٖٗ/ٖشذرات الذىب، انظر:  

 .ُٕ/ّلكتاب الكريـ، أبك السعكد، ( إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا أ)
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قَن ]قاؿ تعالى:  ٍُ ْْتُْؿ َُتْ ـُ َّا  ثًِرا ِِم ـَ ْؿ  ُُ ُ فَ ْؿ َرُشقُفَْا ُيَّضغِّ ـُ ق َيا َأْهَؾ افَُِتاِب َؿْد َجاَء ٍُ ًْ ـَ افَُِتاِب َوَي ِم

ُٕقٌر َوـَِتاٌب ُمّضِغٌ  ـَ اهللِ  ْؿ ِم ـُ ثٍِر َؿْد َجاَء ـَ ـْ   . {37}ادلئدة:[ َظ
" َمْن َكَفَر ِبالررْجِم َفَقْد َكَفَر ِباْلُقْرآِن ِمْن َحْيُث اَل : عف ابف عباس رضي اهلل عنيما قاؿ

ـَ َيا َأهْ ]َيْحَتِسُب, َوَذِلَك َقْوُل اهلِل َتَعاَلى  قَن ِم ٍُ ُْْتْؿ َُتْ ـُ َّا  ثًِرا ِِم ـَ ْؿ  ُُ ُ فَ ْؿ َرُشقُفَْا ُيَّضغِّ ـُ َؾ اْفَُِتاِب َؿْد َجاَء

ثِرٍ  ـَ ـْ  ق َظ ٍُ ًْ  .(ٔ) [ َفَكاَن ِممرا َأْخَفِوا الررْجم٘ٔ]المائدة:  [اْفَُِتاِب َوَي

 ًا: التحميل المغوي:نيثا
سمو كبعثو مف نكمو كأيقظو، كمنو قكلو تعالى: : بعث، يبعثو، بعثان مف باب الفتح، أم أر بعثنا* 
ـَ ] ـَ َوُمِْْذِري ي ِ َِّٔغ ُمَّضؼِّ ًََث اهللُ افَّّْضِ ًة َواِحَدًة َؾَّض اَن افَّْاُس ُأمَّ ، بمعنى أرسمنا، ككذلؾ قكلو  {435}البؼرة:[ ـَ

ّٔضًا]تعالى:  َِ َٕ ُؿ اْثَْْل َظَؼَ  ُٓ ْثَْا ِمْْ ًَ  .(ِ) ، بمعنى أرسمنا { 34}ادلئدة:[ َوَب
، مف ينقب عف أحكاليـ، كيبحث عف شئكنيـ، كىك فعيؿ بمعنى فاعؿ نقيباً *  : النقيب في القـك

ُّضقا يِف افّضََِلدِ ]مشتؽ مف التنقيب كىك التفتيش، كمنو قكلو تعالى:  ََّ ، كسمي بذلؾ ألنو  {58}ق:[ َؾَْ
عمى عمـ منيـ، كقيؿ  يفتش عف أحكاؿ القكـ كأسرارىـ، كقيؿ ىك بمعنى مفعكؿ، كأف القكـ اختاركه

 .(ّ)ىك لممبالغة، كعميـ كخبير، كالنقيب: ىك العريؼ، كىك شاىد القـك كضمينيـ كجمعو نقباء 
: نصرتمكىـ، كمنو التعزير كالتكقير كالتعظيـ، كىك أيضان التأديب، كمنو التعزير الذم عزرتموىم* 

ف كاف أعجميان  كنكح كلكط، ألنو تصغير، ىك الضرب دكف الجد، كعزير: اسـ ينصرؼ لخفتو، كا 
 .(ْ)عىٍزرو 
مف الفعؿ قسا، يقسك، قسكة، غمظ كاشتد، يقاؿ: قسا قمبو، اشتد في معاممة الناس،  قاسية:* 

َٔةً ]فعامميـ بعنؼ كغمظة، فيك قاس، كىي قاسية،  ْؿ َؿاِش ُِقَُبُ َْا ُؿ ِْ ًَ َّْاُهْؿ َوَج ًَ ْؿ فَ ُٓ ْؿ ِمَٔثاَؿ ِٓ ِو َْ َٕ [ َؾّضَِِل 

َل ]ف لو، ػػو، كال تميػػران، كال تعقمػػي خيػػة ال تعػػ: صمب، أم {35}ادلئدة: ِٓ ِد َذفَِؽ َؾ ًْ ـْ َب ْؿ ِم ُُ قُب ُِ  ُثؿَّ َؿَِضْت ُؿ

احِلَجاَرِة َأْو َأَصدُّ َؿِْضَقةً   {96}البؼرة:[ ـَ
(ٓ). 

رَّؼى الكبلـ تحريفان، بدَّلو، أك صرفو عف معناه. يحرفون:*   حى

                                                 
قاؿ الحاكـ صحيح اإلسناد، ككافقو  ،ََْ/ْ(، ََٖٔباب كتاب الحدكد، ح ) أخرجو الحاكـ في مستدركو،  (ُ)

 .ٕٗ/َُ، (َُُْٕ) الذىبي، كأخرجو النسائي في السنف الكبرل، قكلو تعالى، يا أىؿ الكتاب، ح
 .ُْٗ/ُمخطكطة الجمؿ،  انظر: (ِ)
 .ُّٕ/ُمختار الصحاح، زيف الديف، أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكر الحنفي، انظر: ( ّ)
 .َِٕ/ُالمرجع السابؽ، انظر: ( ْ)
 .ّْٓ/ّمخطكطة الجمؿ، انظر: ( ٓ)
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ُؾق] ـَ َهاُدوا ُُيَرِّ ـَ افَِّذي ًِفِ ِم ـْ َمَقاِض َِِؿ َظ َُ ، أم يصرفكنو عف معناه، كمثميا ما في  {68}الـسلء:[ َن اف
ِف  ...]المائدة  ًِ ِد َمَقاِض ًْ ـْ َب َِِؿ ِم َُ ُؾقَن اف ، حرؼ الشيء: ماؿ كعدؿ، فيك  {63}ادلئدة:[ ...ُُيَرِّ
َتالٍ ]منحرؼ  َِ ًؾا فِ ْؿ َيْقَمئٍِذ ُدُبَرُه إاِلَّ ُمتََحرِّ

ِ ـْ ُيَقُلِّ  {38}األكػلل:[ ... َوَم
(ُ). 

 رابعًا: القراءات:
ًِِف ]قكلو تعالى:  ـْ َمَقاِض َِِؿ َظ َُ ُؾقَن اف ْؿ َؿاِشًَٔة ُُيَرِّ ُِقَُبُ َْا ُؿ ِْ ًَ َّْاُهْؿ َوَج ًَ ْؿ َف ُٓ ْؿ ِمَٔثاَؿ ِٓ ِو َْ َٕ َؾّضَِِل 

ُِض  َٕ ِـّ ــَو َّا ُذ ْح إِنَّ اهللَ ُُيِبُّ ُع َظَذ َخائَِْ ـــُروا بِِف َواَل َتَزاُل َتىَِِّ ـــقا َحيًّا ِِم ٍَ ْؿ َواْص ُٓ ْؿ َؾاْظُػ َظْْ ُٓ ْؿ إاِلَّ َؿًَِِٔل ِمْْ ُٓ ٍة ِمْْ

 . {35}ادلئدة:[ اُدْحِِضِْغَ 

قرأىا حمزة، كالكسائي، بتشديد الياء مف غير ألؼ، "قسية"، كقرأ الباقكف:  [َؿاِشَٔةً ]* قكلو تعالى: 
 .(ِ)باأللؼ كتخفيفان الياء، "قاسية" 

 جة لمف خفؼ، أنو قاؿ: أصمو )قاسكة(، ألنو مف القسكة، فانقمبت ياء لكسرة السيف.: الحقاسية

كالحجة لمف شدد: أنو قاؿ أصميا )قسيكة(، فمما اجتمعت الياء كالكاك، كالسابؽ ساكف، قمبكا  وقسيرة:
 الكاء ياء، كأدغمكىا، فالتشديد لذلؾ.

: رديئة، مف قكليـ درىـ قسٌي، أم كقاؿ بعض المغكييف: معنى قاسية: شديدة، كمعنى قسيَّة
 .(ّ)بيرج، كقيؿ معناىا: ال يرؽ بالرحمة 

 خامسًا: اإلعراب:
ْؿ ]قاؿ تعالى:  ُُ ًَ ّٔضًا َوَؿاَل اهللُ إِِّنِّ َم

َِ َٕ ُؿ اْثَْْل َظَؼَ  ُٓ ْثَْا ِمْْ ًَ َٔؾ َوَب
ائِ ْد َأَخَذ اهللُ ِمَٔثاَق َبِْل إَِْسَ ََ ـْ َوَف

َفئِ

ََلَة وَ  ُتُؿ افهَّ ّْ ْؿ َأَؿ ُُ َرنَّ َظْْ ٍِّ ـَ ْرَُتُقُهْؿ َوَأْؿَرْضُتُؿ اهللَ َؿْرًضا َحَِضًْا أَلُ اَة َوَآَمُْْتْؿ بُِرُشِع َوَظزَّ ـَ ْٔتُُؿ افزَّ ْؿ َآَت ُُ َِّٔئاتِ َش

ْد َضؾَّ َش  ََ ْؿ َؾ ُُ َد َذفَِؽ ِمْْ ًْ َر َب ٍَ ـَ ـْ  َّ ا األََّْنَاُر َؾ َٓ
تِ ـْ ََتْ ِري ِم ْؿ َجَّْاٍت ََتْ ُُ َّْ َِ ّضِٔؾِ َوأَلُْدِخ  . { 34}ادلئدة:[ َقاَء افِضَّ

 :(ْ)يحتمؿ متعمؽ )منيـ( كجييف 

 أف يتعمؽ بػ )بعثنا(. األول:
 أف يتعمؽ بمحذكؼ عمى أنو حاؿ، مف )اثني عشر(. الثاني:

                                                 
 .ّٖٔ/ُمخطكطة الجمؿ، انظر: ( ُ)
 .ِْٓ/ِ( النشر في القراءات العشر، ابف الجزرم، ِ)
 .ُِٗ/ُالحجة في القراءات السبع، البف خالكيو، انظر: ( ّ)
 .ِْٔ/ُ، كالتبياف، العكبرم، َِِ/ْ( انظر: الدر المصكف، السميف الحمبي، ْ)
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 : (ٔ)المعاني التفسيرية لإلعراب 
عبادة ، قد أخذ العيد المؤكد عمى بني إسرائيؿ، أف يخمصكا لو الأم أف اهلل  المعنى األول:

، أف يجعؿ مف بني إسرائيؿ، اثني عشر نقيبان، بعدد أسباطيـ كحده، كأمر اهلل تعالى مكسى 
 كقبائميـ، كؿ قبيمة عمييا نقيب، ليككف ناظران عمييـ، حاثان ليـ عمى القياـ بما أمركا بو.

لمعنى تأكيده أم كبعثنا عمى بني إسرائيؿ، اثني عشر نقيبان كائنيف منيـ، كفي ىذا ا المعنى الثاني:
 عمى أف النقباء، كانكا مف بني إسرائيؿ، كليسكا مف غيرىـ.

ِف ]* قاؿ تعالى:  ًِ ـْ َمَقاِض َِِؿ َظ َُ ُؾقَن اف ْؿ َؿاِشًَٔة ُُيَرِّ ُِقَُبُ َْا ُؿ ِْ ًَ َّْاُهْؿ َوَج ًَ ْؿ فَ ُٓ ْؿ ِمَٔثاَؿ ِٓ ِو َْ َٕ [ ...َؾّضَِِل 

 . {35}ادلئدة:
ؾُ الموضع األول: قولو تعالى:  َِِؿ[]ُُيَرِّ َُ  .قَن اف

ُؾقنَ ]تحتمؿ جممة   :(ِ)ثبلثة أكجو مف اإلعراب  [ُُيَرِّ
 أنيا مستأنفة. األول:
 أنيا حاؿ مف المفعكؿ في )لعناىـ(. الثاني:
 .(ّ)أنيا حاؿ مف المضاؼ إليو في )قمكبيـ(  الثالث:

 :(ٗ)المعاني التفسيرية لإلعراب 
ميثاؽ ربيـ مف الطرد مف رحمة اهلل  ما حؿ بيـ بسبب نقضيـ بعدما ذكر  المعنى األول:

، أنيـ يحرفكف كبلـ ربيـ الذم أنزلو عمى تعالى، كجعؿ قمكبيـ غميظة، ال تميف لئليماف، أخبر 
 كىك التكراة. مكسى 

كىذا االستئناؼ جاء لبياف مرتبة قساكة قمكبيـ، فإنو ال مرتبة أعظـ مف االجتراء عمى 
 كصيغة المضارعة لمتجدد كاالستمرار.كاالفتراء عميو،  تغيير كبلـ اهلل 

                                                 
 .ِِٓ/ُسير الكريـ الرحمف، السعدم، ( انظر: تيُ)
معاني، األلكسي، ، كركح الِْٕ/ُ، كالتبياف، العكبرم، ِِّ/ْ( انظر: الدر المصكف، السميف الحمبي، ِ)

ّ/ُِٔ. 
    ( ىذا الكجو ضعيؼ في الصناعة النحكية، ألف مجيء الحاؿ مف المضاؼ إليو المجركر باإلضافة ال يجكز ّ)

     ، ِّٓ-ِّّ/ِإال في ثبلثة مكاضع، كىذا المكضع ليس منيا، انظر: ىمع اليكامع، لمسيكطي، 
 .ُٗ/ّكدراسات ألسمكب القرآف، عضيمة، 

رشاد العقؿ السميـ، أبك السعكد،  ،ُِٓ/َُع البياف، الطبرم، نظر: جام( اْ)         كالتحرير كالتنكير،  ،ُٔ/ّكا 
 .ُّْ/ٔابف عاشكر، 
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فبسبب نقض ىؤالء الييكد لعيكدىـ المؤكدة لعناىـ، حاؿ اتصافيـ بتحريؼ كبلـ  المعنى الثاني:
 اهلل تعالى.

عاقب اهلل تعالى الييكد بالطرد مف رحمتو، كبجعؿ قمكبيـ متحجرة، ال تميف حالة  المعنى الثالث:
 ف كبلـ اهلل تعالى حسب أىكائيـ.ككف أصحاب ىذه القمكب يتجرؤكف كيبدلك 

ٍَْة[الموضع الثاني: قولو تعالى: 
 .]َظَذ َخائِ

 :(ُ)تحتمؿ كممة )خائنة( كجييف مف اإلعراب 

 أنيا اسـ فاعؿ، صفة لمكصكؼ محذكؼ. األول:

 أنيا مصدر مجركر. الثاني:

 :(ٕ)المعاني التفسيرية لإلعراب 
 مف الييكد عمى فرقة، أك طائفة خائنة منيـ.كال تزاؿ أييا الرسكؿ تطَّمع  المعنى األول:

كال تزاؿ أييا الرسكؿ تطَّمع مف الييكد، عمى خيانة بعد خيانة، فيي عادةه مستمرة  المعنى الثاني:
 ليـ، كألسبلفيـ، بحيث ال يكادكف يترككنيا، أك يكتمكنيا.

مصادر  كىنا تظير ببلغة القرآف الكريـ، كفصاحتو، في ىذه الكممة، فقد استكعبت كؿ
 الخيانة، سكاءن كانكا جماعة منيـ، أك كانكا جميعان رجاالن كنساءن.

ؿُ ]قاؿ تعالى:  ُٓ َْْٔ َْٖؽَرْيَْا َب ُروا بِِف َؾ ِـّ َّا ُذ ْؿ َؾَُِْضقا َحيًّا ِِم ُٓ ا ِمَٔثاَؿ َٕ ََٕهاَرى َأَخْذ ا  َّٕ ـَ َؿافُقا إِ ـَ افَِّذي  َوِم

َٔا َِ َواَء إَِػ َيْقِم اف ٌْ َداَوَة َوافَّض ًَ ًُقنَ اف ُٕقا َيْهَْ ا ـَ ُؿ اهللُ بَِِل  ُٓ  . {36}ادلئدة:[ َمِة َوَشْقَف ُيَّْضِّئُ

 اختمؼ في إعراب مكضعيف مف ىذه اآلية:

ـَ َؿاُفقا[الموضع األول: قولو تعالى:  ـَ افَِّذي  .]َوِم
 :(ّ)تحتمؿ )مف( أربعة أكجو 

 عمى النصارل.أف )مف( متعمقة بقكلو )أخذنا(، كالضمير في )ميثاقيـ( عائد  األول:

 أف )مف( متعمقة بخبر محذكؼ لمبتدأ محذكؼ. الثاني:
                                                 

 .ّّْ/ِ، كالبياف، ابف األنبارم، ككشؼ المشكبلت، الباقكلي، ِِْ/ْ( انظر: الدر المصكف، السميف الحمبي، ُ)
 .ُٔ/ّمعاني، األلكسي، كركح ال ،ُِٔ/َُنظر: جامع البياف، الطبرم، ( اِ)
 .ِٓ/ّ، كركح المعاني، األلكسي، ِِٕ-ِٓٓ/ْ( انظر: الدر المصكف، السميف الحمبي، ّ)
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 أف )مف( متعمقة بػ )أخذنا(، كالضمير في )ميثاقيـ(، عائد عمى بني إسرائيؿ. الثالث:

ؿْ ]أف )مف الذيف( معطكؼ عمى )منيـ(، مف قكلو تعالى:  الرابع: ُٓ ٍَْة ِمْْ
، [ َواَل َتَزاُل َتىَُِِّع َظَذ َخائِ

 لييكد.أم: مف ا

 المعاني التفسيرية لإلعراب:
كليسكا كذلؾ، العيد المؤكد بأف  أم: كأخذنا مف الذيف ادعكا أنيـ أتباع المسيح  المعنى األول:

 .(ُ)يتابعكا رسكليـ، كينصركه، كيؤازركه، كتقديـ الجار كالمجركر لبلىتماـ بو 

 .كمف الذيف قالكا إنا نصارل قـك أخذنا ميثاقيـ المعنى الثاني:

 كىذا المعنى مشعره بأنو ليس كؿ الذيف قالكا: إنا نصارل أيًخذ عمييـ العيد، كىذا فيو بيٍعد.
 .(ِ)كأخذنا مف الذيف قالكا إنا نصارل، ميثاقان مثؿ ميثاؽ بني إسرائيؿ  المعنى الثالث:

 كىذا القكؿ أيضان فيو بعد، حيث إف السياؽ ال يسانده.
خائنة مف الييكد كمف الذيف قالكا إنا نصارل، كعمى ىذا القكؿ  كال تزاؿ تطمع عمى المعنى الرابع:

ؿْ ]يككف قكلو تعالى:  ُٓ ا ِمَٔثاَؿ َٕ  مستأنفان.[ َأَخْذ

كىذا فيو بيٍعده أيضان، لطكؿ الفصؿ بيف المعطكؼ كالمعطكؼ عميو، كألف ما جاء عف جيؿّْ 
ؿْ ] المفسريف في المقصكد، مف قكلو تعالى: ُٓ ٍَْة ِمْْ

الييكد، كلـ يذكر عف أحد أف  أم: مف [َخائِ
النصارل منيـ، كيؤيد ىذا المعنى، أف الييكد ىـ الذيف يتصفكف بالخيانة كالغدر، كما أخبر عنيـ 

 القرآف الكريـ، كليس النصارل، كاهلل أعمـ.

ُؿ[الموضع الثاني: قولو تعالى:  ُٓ َْْٔ َْٖؽَرْيَْا َب   .]َؾ

 :(ّ)تحتمؿ )بيف( كجييف مف اإلعراب 

 نو ظرؼ لػ )أغرينا(.أ األول:

 أنو متعمؽ بمحذكؼ كقع حاالن مف )العداكة(. الثاني:

 
                                                 

رشاد ،ٕٔ/ّ: تفسير القرآف، ابف كثير، ( انظرُ)  .ُٓ/ّالعقؿ السميـ، أبك السعكد،  كا 
ركح المعاني، األلكسي، ك  ،َِِ/ْلمحيط، أبك حياف األندلسي، كالبحر ا ،ُٔٔ/ُ( انظر: الكشاؼ، الزمخشرم، ِ)

ّ/ِٓ. 
 .ِْٖ/ُ، كالتبياف، العكبرم، ِِٕ/ْ( انظر: الدر المصكف، السميف الحمبي، ّ)
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 المعاني التفسيرية لإلعراب:
 فألقينا فيما بينيـ العداكة كالبغضاء إلى يـك القيامة. المعنى األول:

لكقكع فألقينا العداكة كالبغضاء، كائنة بينيـ إلى يكـ القيامة، كفي ىذا المعنى تأكيده  المعنى الثاني:
 العداكة كالبغضاء بينيـ.

ق ]قاؿ تعالى:  ٍُ ًْ ـَ افَُِتاِب َوَي قَن ِم ٍُ ْْتُْؿ َُتْ ـُ َّا  ثًِرا ِِم ـَ ْؿ  ُُ ُ فَ ْؿ َرُشقُفَْا ُيَّضغِّ ـُ َيا َأْهَؾ افَُِتاِب َؿْد َجاَء

ُٕقٌر َوـَِتاٌب ُمّضِغٌ  ـَ اهللِ  ْؿ ِم ـُ ثٍِر َؿْد َجاَء ـَ ـْ   . {37}ادلئدة:[ َظ

ـَ اهللِ[ل: ىو قولو تعالى: الموضع األو ْؿ ِم ـُ  .]َؿْد َجاَء

 :(ُ)يحتمؿ متعمؽ الجار كالمجركر )مف اهلل( كجييف 
 أف يتعمؽ بػ )جاء(. األول:

 أف يتعمؽ بمحذكؼ، كقع حاالن مف )نكر(. الثاني:

 :(ٕ)المعاني التفسيرية لإلعراب 
ككتاب  لنصارل نكر كىك محمد قد جاء مف اهلل لكـ يا أىؿ الكتاب مف الييكد كا المعنى األول:

 مبيف كىك القرآف الكريـ.
قد جاءكـ نكر كائف مف اهلل تعالى، الذم أنار لكـ بو معالـ الحؽ، كفي ىذا المعنى  المعنى الثاني:

 الذم أنار اهلل بو الحؽ كأظير بو اإلسبلـ، كىك مرسؿ مف اهلل تعالى. تأكيد عمى أف النبي 

َِلِت إَِػ افُّْقِر بِِْ٘ذِِٕف َُّيِْدي بِِف ا]قاؿ تعالى:  ُِ ـَ افيُّ ْؿ ِم ُٓ ِرُج ََلِم َوَُيْ ُف ُشُّضَؾ افِضَّ َٕ َّضَع ِرْضَقا ـِ اتَّ هللُ َم

ٔؿٍ  َِ اٍط ُمِْضَت  . {38}ادلئدة:[ َوَُّيِْدُّيِْؿ إَِػ ِِصَ

 .]َُّيِْدي بِِف اهللُ[الموضع األول: قولو تعالى: 

 :(ّ)تحتمؿ كممة )ييدم( ثبلثة أكجو إعرابية 
 أنيا في محؿ رفع صفة ثانية لػ )كتاب(. ول:األ 

                                                 
، كركح المعاني، األلكسي، ِْٖ/ُ، كالتبياف، العكبرم، ِِٖ/ْ( انظر: الدر المصكف، السميف الحمبي، ُ)

ّ/ِٔٗ. 
 .ُّْ/َُنظر: جامع البياف، الطبرم، ( اِ)
، كالمشكؿ، مكي بف أبي طالب، ِْٖ/ُ، كالتبياف، العكبرم، ِِٖ/ْمصكف، السميف الحمبي، ( انظر: الدر الّ)

ُ/ِِِ. 
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 أنيا حاؿ مف )كتاب(. الثاني:
 أنيا حاؿ مف )رسكلنا(. الثالث:

 المعاني التفسيرية لإلعراب:
قد جاءكـ مف اهلل تعالى النكر، كالكتاب المبيف، اليادم بو اهلل تعالى، مف اتبع  المعنى األول:

ى صفة القرآف الكريـ، بأنو ييدم بو اهلل مف اجتيد، رضكانو سبؿ السبلـ، كىذا المعنى تأكيد عم
 .(ُ)كحرص عمى ابتغاء مرضاة اهلل تعالى 

قد جاءكـ مف اهلل نكر ككتاب، حاؿ ككنو ييدم بو اهلل تعالى، مف اتبع رضكانو  المعنى الثاني:
 سبؿ السبلـ.

ضكانو سبؿ السبلـ، قد جاءكـ رسكلنا حاؿ ككنو، ييدم بو اهلل تعالى، مف اتبع ر  المعنى الثالث:
، كال يحصؿ اإلنساف (ِ)قد اشتمؿ عمى مجيء اليدل  كفي ىذا المعنى بياف بأف مجيء الرسكؿ 

َتُدوا ...]، كما قاؿ تعالى: عمى ىذا اليدل إال بطاعة النبي  قُه ََتْ ًُ  . {76}الـور:[ ...َوإِْن ُتىِٔ

ََلِم[ الموضع الثاني: قولو تعالى:   .]ُشّضَُؾ افِضَّ

( كجييف مف اإلعراب تحتمؿ   :(ّ)كممة )سيبيؿى
 مفعكؿ بو ثاف لػ )ييدم(. األول:
 بدؿ مف )رضكانو(. الثاني:

 المعاني التفسيرية لإلعراب:
طرؽ النجاة، كاألمف  ييدم اهلل تعالى بيذا الكتاب المبيف، مف اتبع رضا اهلل  المعنى األول:

 كالسبلمة.
بع سيبيؿى السبلـ، فينا جعمت اليداية منكطة باتباع طرؽ ييدم بو اهلل تعالى مف ات المعنى الثاني:

 النجاة كالسبلمة، كمناىج االستقامة.
  قاؿ السميف الحمبي: "كيجكز أف ينتصب عمى أنو بدؿ مف )رضكانو(: إما بدؿ كؿ مف 
ما بدؿ اشتماؿ، ألف الرضكاف مشتمؿ عمى  كؿ، ألف )سبؿ السبلـ( ىي رضكاف البارم تعالى، كا 

ما بدؿ بعض مف كؿ، ألف )سبؿ السبلـ( )سبؿ السبل  ـ( أك ألنيا مشتممة عمى رضكاف اهلل تعالى، كا 

                                                 
 .ِِٔ/ُسير الكريـ الرحمف، السعدم، كتي ،ٖٔ/ّالقرآف العظيـ، ابف كثير،  ( انظر: تفسيرُ)
 .ُُٓ/ٔ( انظر: التحرير كالتنكير، ابف عاشكر، ِ)
 .ِْٖ/ُ، كالتبياف، العكبرم، ِِٗ/ْ( انظر: الدر المصكف، السميف الحمبي، ّ)
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 .(ُ)بعض الرضكاف" 
 سادسًا: البالغة:
 .]َوَأْؿَرْضُتُؿ اهللَ َؿْرًضا َحَِضًْا[ في قولو تعالى: 

استعارة تصريحية، فقد شبو اإلنفاؽ في سبيؿ اهلل لكجيو، بالقرض عمى سبيؿ المجاز، ألنو 
 .(ِ)طاء المستحؽ مالو لكجو اهلل تعالى، فكأنو أقرضو إياه بإع

َُِِلِت إَِػ افُّْقرِ ]في قكلو تعالى:  ـَ افيُّ استعارتاف تصريحيتاف، أصميتاف، يقصد باألكؿ [ ِم
الضبلؿ، كبالثانية اليدل كاإليماف، كالعبلقة المشابية، كقد لفظ المشبو، كاستعير بدلو لفظ المشبو 

، بادعاء أف المشبو بو ىك عيف المشبو، كىذا أبعد مدل في الببلغة، كأدخؿ في بو، ليقكـ مقامو
بابيا، كلما كاف المشبو بو مصرحان بو، كفي ىذا المجاز سميت االستعارة التصريحية، كسميت 

 .(ّ)أصمية، ألنيا جارية في االسـ 
 سادسًا: التفسير اإلجمالي:

إسرائيؿ، يجد أف الكثير منيا تحدث عف  إف مف يتتبع آيات القرآف التي تحدثت عف بني
العيكد كالمكاثيؽ التي أخذىا اهلل تعالى عمييـ، كلعؿ السر في ذلؾ ما ىك معركؼ عف الييكد مف 
نقضيـ لممكاثيؽ كنكثيـ لمعيكد حتى أصبح ذلؾ صفة مبلزمة ليـ ال تنفؾ عنيـ، كما يجد أف 

ائَِٔؾ ]ممة كما في قكلو تعالى: العيكد كالمكاثيؽ التي أيخذت عمييـ جاءت أحيانان مج َيا َبِْل إَِْسَ

اَي َؾاْرَهُّضقنِ  ْؿ َوإِيَّ ـُ ِد ْٓ ًَ ِدي ُأوِف بِ ْٓ ًَ ْؿ َوَأْوُؾقا بِ ُُ ْٔ َِ ُت َظ ّْ ًَ ْٕ تَِل افَّتِل َأ َّ ًْ
ُروا ِٕ ـُ ، كأحيانان   {64}البؼرة:[ اْذ

ا ِمٔثَ ]تشير إلى نكع الميثاؽ بإيجاز كما في قكلو تعالى:  َٕ ُؿ افىُّقَر ُخُذوا َما َوإِْذ َأَخْذ ُُ َْا َؾْقَؿ ًْ ْؿ َوَرَؾ ُُ اَؿ

َُقنَ  ْؿ َتتَّ ُُ َِّ ًَ ُروا َما ؾِِٔف َف ـُ ٍة َواْذ قَّ َُ ْؿ بِ ـُ َْْٔا ، كما (ْ)، كأحيانان تفصؿ الميثاؽ كتكضح بنكده  {85}البؼرة:[ َآَت
ائِ ]في قكلو تعالى في سكرة المائدة:  ْد َأَخَذ اهللُ ِمَٔثاَق َبِْل إَِْسَ ََ ًّٔضا َوَؿاَل اهللُ َوَف َِ َٕ ُؿ اْثَْْل َظَؼَ  ُٓ ْثَْا ِمْْ ًَ َٔؾ َوَب

ْرَُتُقُهْؿ َوَأْؿَرْضتُؿُ  اَة َوَآَمُْْتْؿ بُِرُشِع َوَظزَّ ـَ ُْٔتُؿ افزَّ ََلَة َوَآَت ُتُؿ افهَّ ّْ ـْ َأَؿ
ْؿ َفئِ ُُ ًَ َرنَّ  إِِّنِّ َم ٍِّ ـَ اهللَ َؿْرًضا َحَِضًْا أَلُ

ْؿ َوأَلُ  ُُ َِّٔئاتِ ْؿ َش ُُ ّضِٔؾِ َظْْ ْد َضؾَّ َشَقاَء افِضَّ ََ ْؿ َؾ ُُ َد َذفَِؽ ِمْْ ًْ َر َب ٍَ ـَ ـْ  َّ ا األََّْنَاُر َؾ َٓ
تِ ـْ ََتْ ِري ِم ْؿ َجَّْاٍت ََتْ ُُ َّْ َِ [ ْدِخ

في ىذا المطمب بشيء مف  -إف شاء اهلل -، كىذه اآلية التي ستتناكليا الباحثة { 34}ادلئدة:
 يكد مف ىذا الميثاؽ كالعقكبات التي استحقكىا جزاء التفصيؿ؛ مكضحة بنكد ىذا الميثاؽ كمكقؼ الي

                                                 
 .ِْٗ/ُ، كالتبياف، العكبرم، ُِّ/ْ( انظر: الدر المصكف، السميف الحمبي، ُ)
 .ِْٗ ص ( إعراب القرآف كبيانو، محي الديف دركيش،ِ)
 .ّْٓ ص إعراب القرآف كبيانو، محي الديف دركيش، (ّ)
 .، بدكف رقـ طبعة كال تاريخٕٓ-ٓٓميماف العمر، ص( انظر: العيد كالميثاؽ في القرآف الكريـ، د. ناصر بف سْ)
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 مكقفيـ مف ىذا العيد كذلؾ عمى النحك التالي:
 أواًل: بنود العيد بين اهلل تعالى وبين الييود: 

يخبر اهلل تعالى في آية سكرة المائدة السابقة عف العيد المؤكد الذم أخذه عمى بني إسرائيؿ 
، مف أجؿ ذلؾ اختار اهلل بالعمؿ بما جاء في تكراة مكسى بطاعتو كعبادتو كعدـ الشرؾ بو، ك 

تعالى مف كؿ سبط مف أسباط بني إسرائيؿ االثني عشر رجبلن يككف رئيسان عمييـ يقـك عمى أمكرىـ 
يتاء (ُ)كيفتش عف أحكاليـ، كيحثيـ عمى القياـ بما كمفكا بو كعاىدكا اهلل عميو  ، كىك: إقاـ الصبلة كا 

 .(ِ)رسمو كطاعتيـ كنصرتيـ، كاإلنفاؽ في سبيؿ اهلل تعالى الزكاة، كاإليماف ب

ؿْ ]كيقكؿ الطبرم في معنى قكلو تعالى:  ُُ ًَ : "إني ناصركـ عمى عدككـ [َوَؿاَل اهللُ إِِّنِّ َم
 .(ّ)كعدكم الذيف أمرتكـ بقتاليـ، إف قاتمتمكىـ ككفيتـ بعيدم كميثاقي الذم أخذتو عميكـ" 

يعد قكيان في الترغيب كالترىيب معان، فأما عف الترغيب ففييا كىذا الجزء مف اآلية الكريمة 
كعد كأمؿ بالنصر كالتمكيف إذا أطاعكا اهلل كأقامكا شريعتو بينيـ، ككفكا بعيكده معيـ، كأما الترىيب 

معيـ يسمع كيرل كؿ أمر منيـ، كيعمـ ما تخفيو صدكرىـ كيقدر عمى أف  فيي تعني أف اهلل 
 .(ْ)يمتثمكا أمره يعاقبيـ إذا عصكه كلـ 

ثـ يبيف اهلل تعالى بنكد الميثاؽ المؤكد الذم أخذه عمى بني إسرائيؿ، في جممة شرطية 
 ، كىذه البنكد ىي:(ٓ)أكدت بالقسـ 

باالستمرار عمييا كاإلتياف بما يمـز ذلؾ مف الخشكع كالتدبر، كاألداء عمى أكمؿ  أواًل: إقامة الصالة:
 .(ٔ)كجو 

                                                 
 .ِِٓ/ُسير الكريـ الرحمف، السعدم، كتي ،ُُٗ/ِ( انظر: تفسير البيضاكم، ُ)
ر كتفسي، ِِ/ِ الخازف، ي التنزيؿ، كتفسير لباب التأكيؿ في معانَُُ/َُ( انظر: جامع البياف، الطبرم، ِ)

 .ْٔ/ّالقرآف العظيـ، ابف كثير، 
 .ُُٖ/َُياف، الطبرم، ( جامع البّ)
 .َّْص، كبنك إسرائيؿ في القرآف كالسنة، محمد سيد طنطاكم ،ِّْ/ُُر: مفاتيح الغيب، الرازم، ( انظْ)
 .َِّ/ْياف، كالبحر المحيط، أبك ح ،ِّْ/ُُر: مفاتيح الغيب، الرازم، ( انظٓ)
كالمنيج، كىبة بف مصطفى الزحيمي،  ، كالتفسير المنير في العقيدة كالشريعةِٖٗٗ/ٓ( انظر: تفسير الشعراكم، ٔ)

كبنك إسرائيؿ في القرآف كالسنة، محمد طنطاكم،  ،ِِٓ/ُكتيسير الكريـ الرحمف، السعدم، ،ُِٓ/ٔ
 .َْْص
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يصاليا لمف يستحقيا، ألنيا مفركضة عميكـ لتطير  :ثانيًا: إيتاء الزكاة بإخراجيا مف مالكـ كا 
 .(ُ)نفكسكـ مف حب الماؿ كالتشبث بو 

بالتصديؽ بيـ كبكؿ ما جاءكا بو عف اهلل تعالى، كذلؾ يعني التصديؽ بكؿ  ثالثًا: اإليمان بالرسل:
 ى ػػؿ الصبلة كأزكػػـ أفضػػػد عمييػػػػكمحم اػػػمثؿ داكد كزكري ى ػػػد مكسػػػكا مف بعػػػف بعثػػؿ الذيػػالرس

 .(ِ)التسميـ
كجييان لتأخر اإليماف بالرسؿ عف إقامة الصبلة  -تراه الباحثة -كيذكر اإلماـ الرازم سببان 

يتاء الزكاة مع أنو مقدـ عمييا فيقكؿ: "أف الييكد كانكا مقريف بأنو البد في حصكؿ النجاة مف  كا 
يتاء الزكاة إال أنيـ كانكا مصريف عمى تكذيب بعض الرسؿ فذكر بعد إقامة الصبلة  إقامة الصبلة كا 

ال لـ يكف إلقامة الصبلة  يتاء الزكاة أنو البد مف اإليماف بجميع الرسؿ حتى يحصؿ المقصكد، كا  كا 
يتاء الزكاة تأثير في حصكؿ النجاة بدكف اإليماف بجميع الرسؿ"   .(ّ)كا 

عنى النصرة كالطاعة كالتقدير كالمؤازرة، كالمنع مف شر كؿ مف كالتعزير ىنا بم رابعًا: تعزير الرسل:
 .(ْ)يعادييـ كالتقكية كالدعـ ليؤالء الرسؿ، سكاء باليد أك بالمساف 

باإلنفاؽ في سبيمو كابتغاء مرضاتو، كالمقصكد باإلنفاؽ ىنا  خامسًا: إقراض اهلل القرض الحسن:
خبلص ني  .(ٓ) ة هلل الصدقات المندكبة الصادرة عف طيب نفس كا 

      عمى بني إسرائيؿ، كتكفؿ ليـ إف ىـ حققكا ىذه  ىذه بنكد الميثاؽ الذم أخذه اهلل 
ْؿ ]البنكد كالتزمكا بيا أف يمف عمييـ بما أخبر بو في نياية اآلية الكريمة:  ُُ َِّٔئاتِ ْؿ َش ُُ َرنَّ َظْْ ٍِّ ـَ أَلُ

ا َٓ
تِ ـْ ََتْ ِري ِم ْؿ َجَّْاٍت ََتْ ُُ َّْ َِ ّضِٔؾِ  َوأَلُْدِخ ْد َضؾَّ َشَقاَء افِضَّ ََ ْؿ َؾ ُُ َد َذفَِؽ ِمْْ ًْ َر َب ٍَ ـَ ـْ  َّ     ، كعمى [ األََّْنَاُر َؾ

    ذنكبو كال يؤاخذه بيا، كسيكرمو بالنعيـ  ىذا فإف مف يمتـز بالميثاؽ كينفذ بنكده فسيستر اهلل 

                                                 

، كالتفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، كىبة الزحيمي، َْٔ/ّاف، ي( انظر: البحر المحيط، أبك حُ)
 .ِِٓ/ُلسعدم، سير الكريـ الرحمف، ا، كتيُِٓ/ٔ

كالتفسير المنير في  ،ٓٔ/ّر القرآف العظيـ، ابف كثير، كتفسي ،َِّ/ْ: البحر المحيط، أبك حياف، ( انظرِ)
 .ِِٓ/ُحمف، السعدم، ، كتيسير الكريـ الر ُِٓ/ٔالعقيدة كالشريعة كالمنيج، كىبة الزحيمي، 

 .ِّْ/ُُ( مفاتيح الغيب، الرازم، ّ)
ر القرآف كتفسي ،َِّ/ْلمحيط، أبك حياف األندلسي، ، كالبحر اُُِ/َُبرم، ( انظر: جامع البياف، الطْ)

 .ِِٓ/ُسير الكريـ الرحمف، السعدم، كتي ،ٓٔ/ّالعظيـ، ابف كثير، 
لمحيط، أبك حياف كالبحر ا ،ِّْ/ُُغيب، الرازم، ، كمفاتيح الُُِ/َُ( انظر: جامع البياف، الطبرم، ٓ)

 .ِِٓ/ُسير الكريـ الرحمف، السعدم، كتي ،ٓٔ/ّعظيـ، ابف كثير، ر القرآف الكتفسي ،َِّ/ْاألندلسي، 
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يمتـز بو أك يجحده فقد المقيـ في جنات تجرم مف تحتيا األنيار، كلكف مف ينقض الميثاؽ منيـ كال 
انحرؼ عف الجادة كأخطأ السبيؿ القكيـ كاستحؽ ما يستحقو كؿ ضاؿ أال كىك الحرماف مف النعيـ 

، فماذا فعؿ الييكد؟ كما ىك مكقفيـ مف العيد؟ ىؿ كفكا بما عاىدكا اهلل عميو أـ (ُ)كحصكؿ العذاب 
 نكثكا كنقضكا؟ ىذا ما سيتـ بيانو في النقطة التالية.

 عمييم: : موقف الييود من العيد الذي أخذه اهلل ثانياً 
إف صفة الغدر كنقض العيكد مف الصفات التي الزمت الشخصية الييكدية عمى مر 

، كالمتتبع لطبيعة الييكد كتاريخيـ القديـ كالمعاصر يجد أف ىذه الصفة تكاد تسرم في (ِ)العصكر 
رآف خير مف يكضح حقيقة ىذه الطبيعة ، كالق(ّ)دمائيـ، حتى أنيا تشكؿ جزءان مف طبيعتيـ 

كيكشؼ خفاياىا، كليس أدؿ عمى ذلؾ مف اآليات الكريمة المتعددة التي كسمت الييكد بيذه الرذيمة، 
أخذ عمييـ المكاثيؽ كالعيكد عمى لساف أنبيائو كرسمو  حيث يتضح في ىذه اآليات أف اهلل 

ـَ َظاَهْدَت ]، كمف ىذه اآليات قكلو تعالى: (ْ)كلكنيـ كانكا ينقضكف تمؾ المكاثيؽ كال يكفكف بيا  افَِّذي

َُقنَ  ةٍ َوُهْؿ اَل َيتَّ ؾِّ َمرَّ ـُ َدُهْؿ يِف  ْٓ ُوقَن َظ َُ ْؿ ُثؿَّ َيْْ ُٓ ، كيؤكد ذلؾ ما تكرر منيـ مف  {78}األكػلل:[ ِمْْ
ْؿ ]، حيث يقكؿ اهلل تعالى: (ٓ)حاالت الغدر كنقض العيكد عمى مر األزماف  ِٓ ِو َْ َٕ ْؿ َؾّضَِِل  ُٓ ِمَٔثاَؿ

ُروا بِِف وَ  ِـّ َّا ُذ َُِٕضقا َحيًّا ِِم ِف َو
ًِ ـْ َمَقاِض َِِؿ َظ َُ ُؾقَن اف ًَٔة ُُيَرِّ ْؿ َؿاِش ُِقَُبُ َْا ُؿ ِْ ًَ َّْاُهْؿ َوَج ًَ اَل َتَزاُل َتىَُِِّع َظَذ َخائٍَِْة َف

ْح إِنَّ اهللَ ُُيِبُّ  ٍَ ْؿ َواْص ُٓ ْؿ َؾاْظُػ َظْْ ُٓ ْؿ إاِلَّ َؿًَِِٔل ِمْْ ُٓ ، أم أنيـ خالفكا ىذا  {35}ادلئدة:[ ادُْحِِضِْغَ  ِمْْ
، كقتؿ الميثاؽ، كنقضكا ىذا العيد، كىذا النقض كاف بتكذيب الرسؿ الذيف أرسمكا بعد مكسى 

أنبياء اهلل كأذيتيـ سكاء بالقكؿ أك الفعؿ، كنبذ كتابو كتضييع أحكامو كفرائضو، ككتمانيـ صفة 
 .(ٔ)الكاردة بكضكح في كتابيـ  محمد 

يقكؿ صاحب المنار في بياف بعض صكر نقضيـ لمعيد أنيـ: "قتمكا األنبياء بغير حؽ، 
صبلح ػػا، كأىانػػػبلـ كبيتكىػػا السػػـ عمييػػػى مريػػكافتركا عم      كا كلدىا الذم أرسمو اهلل تعالى ليدايتيـ، كا 

                                                 

 .ِِٓ/ُسير الكريـ الرحمف، السعدم، كتي ،ٓٔ/ّر القرآف العظيـ، ابف كثير، ( انظر: تفسيُ)
كالييكد في القرآف كالسنة، محمد ، ُُٓالخمؼ، صعبد العزيز ، سعكد الييكدية ( انظر: دراسات في األديافِ)

 .ُُص ، كالييكد في القرآف، سيد سابؽ،ّٓ/ُأديب الصالح، 
بطاليا، رسالة دكتكراه، مكسى محمك ّ)  .ِِٖد سعيد، ص( انظر: كشؼ القرآف النحرافات أىؿ الكتاب كا 
، ككشؼ القرآف النحرافات أىؿ ُْْ-ُّْزيز منصكر، ص( انظر: يا مسممكف الييكد قادمكف، محمد عبد العْ)

 .ِِٖالكتاب، مكسى محمكد، ص
 .َٗ: مكايد الييكد عبر التاريخ، عبد الرحمف حبنكة الميداني، ص( انظرٓ)
 .ُّ/ّكمعالـ التنزيؿ، البغكم،  ،ِّْ/ُُر: مفاتيح الغيب، الرازم، ( انظٔ)
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 .(ُ)ما فسد مف أمرىـ، كحاكلكا قتمو، كافتخركا بذلؾ بمجرد الشبية" 
كسكرة المائدة كشفت حقيقة تحريؼ بني إسرائيؿ لمتكراة، كىذا مف أكضح الصكر في 

 نقضيـ لمعيد بينيـ كبيف اهلل.
 ثالثًا: العقوبات التي استحقوىا جزاء نقضيم لمعيد:

 كبسبب نقضيـ العيد عاقبيـ اهلل تعالى بعدة عقكبات ىي:

 .(ِ)حمة أم الطرد كاإلبعاد عف اليدل كالحؽ كالر  األولى: المعن:

أم غميظة ال تقبؿ المكعظة كال تتأثر بيا، كال يغيرىا ترغيب كال  الثانية: جعل قموبيم قاسية:
 .(ّ)ترىيب 

أم فساد فيميـ، كسكء معاممتيـ آليات اهلل كتأكيميا عمى غير  الثالثة: تحريف الكمم عن مواضعو:
 .(ْ)ما كتبكه ىك مف عند اهلل  ما أراد اهلل تعالى كاستبداليا بما يناسب أىكاءىـ كادعائيـ أف

، كالنسياف ىنا يشمؿ كما ذكركا بو ىك التكراة المنزلة عمى مكسى  الرابعة: نسيان ما ذكروا بو:
، كما يشمؿ نسياف العمؿ بو (ٓ)أمريف: يشمؿ نسياف العمـ كضياعو منيـ كىذا ما حدث في التكراة 

 .(ٔ)أم ترؾ العمؿ بو كعدـ التكفيؽ لمقياـ بما فيو 

 .(ٕ)عمى مر األزماف سكاء هلل تعالى أك لعباده المخمصيف  الخامسة: الخيانة المتواصمة

يقكؿ اإلماـ السعدم: "فكؿ مف لـ يقـ بما أمر اهلل بو، كأخذ بو عميو االلتزاـ، كاف لو 
نصيب مف المعنة كقسكة القمب، كاالبتبلء بتحريؼ الكمـ، كأنو ال يكفؽ لمصكاب، كنسياف حظ مما 

 .(ٖ)و، كأنو البد أف يبتمى بالخيانة" ذكر ب

أنَّو سيتعرض لمخيانة كالغدر كنقض المكاثيؽ مف الييكد  ثـ ينبو اهلل تعالى نبيو محمد 
في زمنو، فالييكد الذيف يعاصركنو فييـ خيانة آبائيـ السابقيف، كفييـ غدرىـ كنقضيـ لممكاثيؽ 

                                                 
 .ِّّ/ٔير المنار، محمد رشيد رضا، ( تفسُ)
 .ِِٓ/ُسير الكريـ الرحمف، السعدم، ( انظر: تيِ)
 .ٔٔ/ّ القرآف العظيـ، ابف كثير، ( انظر: تفسيرّ)
 .ٔٔ/ّر القرآف العظيـ، ابف كثير، ، كتفسيُِٗ/َُ( انظر: جامع البياف، الطبرم، ْ)
 .ِِٓ/ُسير الكريـ الرحمف، السعدم، ( انظر: تيٓ)
 .ٔٔ/ّر القرآف العظيـ، ابف كثير، ( انظر: تفسئ)
 .ِِٓ/ُرحمف، السعدم، ، كتيسير الكريـ الُّّ/َُ( انظر: جامع البياف، الطبرم، ٕ)
 .ِِٓ/ُسير الكريـ الرحمف، السعدم، تي (ٖ)
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قميمة منيـ كفت بما عاىدت اهلل عميو، كىؤالء  ، إال جماعة(ُ)كعدـ التزاميـ بالعيكد كاالتفاقيات 
، كفي ختاـ اآلية يأمر اهلل (ِ)منيـ مف آمف كعبد اهلل بف سبلـ كغيره، كمنيـ مف بقي عمى كفر 

 أف يعؼ عنيـ كأال يؤاخذىـ بما فعمكه ألف ذلؾ مف اإلحساف الذم يحبو اهلل مف عبده  تعالى نبيو 
 .(ّ)كيجزيو عميو الثكاب العظيـ 

 نيًا: عيد اهلل وميثاقو مع النصارى:ثا

 العيد بين اهلل تعالى وبين النصارى: -ٔ

ؿُ ]قاؿ تعالى:  ُٓ َْْٔ َْٖؽَرْيَْا َب ُروا بِِف َؾ ِـّ َّا ُذ ْؿ َؾَُِْضقا َحيًّا ِِم ُٓ ا ِمَٔثاَؿ َٕ ََٕهاَرى َأَخْذ ا  َّٕ ـَ َؿافُقا إِ ـَ افَِّذي  َوِم

 َٔ َِ َواَء إَِػ َيْقِم اف ٌْ َداَوَة َوافَّض ًَ ًُقنَ اف ُٕقا َيْهَْ ا ـَ ُؿ اهللُ بَِِل  ُٓ ْؿ َرُشقُفَْا  * اَمِة َوَشْقَف ُيَّْضِّئُ ـُ َيا َأْهَؾ افَُِتاِب َؿْد َجاَء

ُٕقٌر َوـِ  ـَ اهللِ  ْؿ ِم ـُ ثٍِر َؿْد َجاَء ـَ ـْ  ق َظ ٍُ ًْ ـَ افَُِتاِب َوَي قَن ِم ٍُ ُْْتْؿ َُتْ ـُ َّا  ثًِرا ِِم ـَ ْؿ  ُُ ُ َف ِدي بِِف اهللُ َُّيْ  * َتاٌب ُمّضِغٌ ُيَّضغِّ

َِلِت إَِػ افُّْقِر بِِْ٘ذِِٕف َوَُّيِْدُّيِْؿ إَِػ ِِصَ  ُِ ـَ افيُّ ْؿ ِم ُٓ ِرُج ََلِم َوَُيْ ُف ُشُّضَؾ افِضَّ َٕ َّضَع ِرْضَقا ـِ اتَّ ٔؿٍ َم َِ [ اٍط ُمِْضتَ

 . {38-36:}ادلئدة

يبيف اهلل تعالى أف طائفة أخرل غير الييكد سمكت مسمكيـ في الخيانة كالغدر كاتبعت 
، كىـ الذيف قالكا عف أنفسيـ كادعكا أنيـ (ْ)سبيميـ في نقض العيكد كترؾ العمؿ بالشريعة اإلليية 

، كىـ ليسكا بيذه الصفة، ككأف القرآف يكذبيـ فيما ادعكه كزعمكه ألنفسيـ نصارل كأتباع لعيسى 
َِِلَّ َأَحسَّ ظِ ]كما جاء في قكلو تعالى:  بأنيـ أنصاره كأنصار رسكلو عيسى  َر َؾ ٍْ ُُ ُؿ اف ُٓ َِٔضك ِمْْ

قنَ  ُّ
ا ُمِْضِِ َّٕ َٖ ْد بِ َٓ َْٕهاُر اهللِ َآَمَّْا بِاهللِ َواْص ـُ َأ ْح َٕ قَن  َْٕهاِري إَِػ اهللِ َؿاَل احَلَقاِريُّ ـْ َأ ،  {74}آل طؿران:[ َؿاَل َم

لـ فيذا االسـ في حقيقتو اسـ مدح لكنيـ ليسكا أىبلن لو، لذلؾ قاؿ: كمف الذيف قالكا إنا نصارل ك 
 .(ٓ)يقؿ: كمف النصارل 

كأيخذ ىذا الميثاؽ مف الذيف قالكا عف أنفسيـ أنيـ نصارل عمى: طاعة اهلل كالتزاـ شرائعو 
 ـ كمؤازرتيـ كاتباع سننيـ دكف تفريؽ بينيـ في ػاء كاتباعيػػػػػؿ كاألنبيػػػع الرسػػاف بجميػػػػكفرائضو، كاإليم

                                                 
 .ِْْ/ٕ( انظر: حاشية القكنكم عمى تفسير البيضاكم، ُ)
 .ِّٓ/ُُر: مفاتيح الغيب، الرازم، ( انظِ)
 .َْٖكبنك إسرائيؿ في القرآف كالسنة، محمد طنطاكم، ص ،ِِٓ/ُسير الكريـ الرحمف، السعدم، ( انظر: تيّ)
سير الكريـ الرحمف، كتي ،ٔٔ/ّر القرآف العظيـ، ابف كثير، كتفسي ،ِّٔ/ُُفاتيح الغيب، الرازم، ( انظر: مْ)

 .ِِٔ/ُالسعدم، 
 .ٔٔ/ّر القرآف العظيـ، ابف كثير، كتفسي ،ِّٔ/ُُر: مفاتيح الغيب، الرازم، ( انظٓ)
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 .(ُ)نجيؿ ألنو مذككر بصفتو في اإل ذلؾ، كخاصة محمد 
 موقفيم من العيد: -ٕ

أتبع اهلل تعالى الحديث عف الييكد بالحديث عف النصارل؛ ألنيـ اتخذكا ألنفسيـ نفس 
المكقؼ في الغدر كنقض المكاثيؽ كعدـ االلتزاـ بيا، فيـ خالفكا الميثاؽ كلـ يطبقكا بنكده، بؿ كذبكا 

نما نسبكه لمخالؽ   بعظمتو كربكبيتو تعالى. ما ال يميؽ كبدلكا كلـ يكفيـ ىذا كا 
يقكؿ اإلماـ الطبرم: "كأخذنا مف النصارل فسمككا في ميثاقي الذم أخذتيو عمييـ منياج 
األمة الضالة مف الييكد، فبدلكا كذلؾ دينيـ، كنقضكه، كترككا حظيـ مف ميثاقي الذم أخذتو عمييـ 

 .(ِ)بالكفاء بعيدم، كضيَّعكا أمرم" 
 زاء نقضيم لمعيد:العقوبات التي استحقوىا ج -ٖ

بسبب مكقفيـ الخبيث مف العيد كخيانتيـ كغدرىـ عاقبيـ اهلل تعالى بنسياف اإلنجيؿ نسيانان 
عمميان بضياعو منيـ، نسيانان عمميان بترؾ القياـ بأكامره كأحكامو، كما عاقبيـ بإغراء العداكة كالبغضاء 

، كالمعنى: سمطنا بعضيـ عمى بعض (ْ)، كمعنى أغرينا: ألقينا كألصقنا كحرشنا كسمطنا (ّ)بينيـ 
 .(ٓ)يبغضكف بعضيـ البعض كيعادكنيـ إلى قياـ الساعة، ىذا ىك األمر المشاىد 

يقكؿ اإلماـ الطبرم: "لما ترؾ ىؤالء النصارل، الذيف أخذت ميثاقيـ بالكفاء بعيدم حظيـ 
 .(ٔ)مما عيدت إلييـ مف أمرم كنييي، أغريت بينيـ العداكة كالبغضاء" 

     ؿ اإلماـ ابف كثير: "فألقينا بينيـ العداكة كالتباغض لبعضيـ بعضان، كال يزالكف كيقك 
كذلؾ إلى قياـ الساعة، ككذلؾ طكائؼ النصارل عمى اختبلؼ أجناسيـ ال يزالكف متباغضيف 
متعاديف، يكفر بعضيـ بعضان، كيمعف بعضيـ بعضان، فكؿ فرقة تحـر األخرل كال تدعيا تمج 

 .(ٕ)معبدىا" 

                                                 
ـ الرحمف، السعدم، كتيسير الكري ،ُُٖ/ِ، كتفسير البيضاكم، ُّٓ/َُ ( انظر: جامع البياف، الطبرم،ُ)

ُ/ِِٔ. 
 .ُّٓ/َُ( جامع البياف، الطبرم، ِ)
 .ِِٔ/ُسير الكريـ الرحمف، السعدم، ( انظر: تيّ)
ر القرآف العظيـ، ابف كثير، كتفسي ،ِّٕ/ُُ، كمفاتيح الغيب، الرازم، ُّٔ/َُ( انظر: جامع البياف، الطبرم، ْ)

ّ/ٔٔ. 
 .ِِٔ/ُسير الكريـ الرحمف، السعدم، ( انظر: تيٓ)
 .ُّٔ/َُلطبرم، ( جامع البياف، أ)
 .ٔٔ/ّر القرآف العظيـ، ابف كثير، ( تفسيٕ)
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ًُقنَ ]ـ قاؿ تعالى: ث ُٕقا َيْهَْ ا ـَ ُؿ اهللُ بَِِل  ُٓ كىذا تيديد ككعيد ليـ، فيك سيخبرىـ [ َوَشْقَف ُيَّْضِّئُ
 .(ُ)بأفعاليـ كيعاقبيـ عمييا 

مما سبؽ يتبيف أف كبلن مف الييكد كالنصارل قد أخذ اهلل عمييـ عيدان بطاعة أكامره كاجتناب 
برسمو كطاعتيـ، كلكنيـ خانكا ىذه العيكد ككما ىي عادتيـ  نكاىيو كاتباع ما جاء في كتبو كاإليماف

كنقضكىا بعدـ تحقيقيا كاتباعيا، فعاقبيـ اهلل تعالى بعقكبات عدة منيا الطرد مف رحمتو تعالى 
 كنسيانيـ لكتبيـ السماكية بضياعيا كنسيانيـ ما فييا.

 صفة القرآن الكريم والغاية من إنزالو في سورة المائدة:
القرآف بأكصاؼ كثيرة، منيا: النكر كالبرىاف، كاليدل كالشفاء، كالبركة  كصؼ اهلل 

َيا ]كالبشرل، كفي سكرة المائدة كصؼ القرآف الكريـ بالنكر كالبياف كالكضكح، حيث يقكؿ تعالى: 

ـَ  قَن ِم ٍُ ُْْتْؿ َُتْ ـُ َّا  ثًِرا ِِم ـَ ْؿ  ُُ ُ َف ْؿ َرُشقفَُْا ُيَّضغِّ ـُ ـَ  َأْهَؾ افُِتَاِب َؿْد َجاَء ْؿ ِم ـُ ثٍِر َؿْد َجاَء ـَ ـْ  ق َظ ٍُ ًْ افَُِتاِب َوَي

ُٕقٌر َوـَِتاٌب ُمّضِغٌ   . {37}ادلئدة:[ اهللِ 
لمناس بديف الحؽ الذم ال نقص  عف نفسو أنو أرسؿ محمد  كفي ىذه اآلية يخبر اهلل 

ـ يذكر فيو، أرسمو ليظير ما حرفو أىؿ الكتاب في كتبيـ، كيسكت عما ال فائدة مف تكضيحو، ث
، إذ أف ىذا الكتاب نكر (ِ)كىي النكر كالكضكح  صفة ىذا الكتاب الذم كشؼ افتراءىـ عمى اهلل 

يسطع كسط ظممات الجيؿ كالضبلؿ كالكفر كالشرؾ، يقكؿ صاحب أضكاء البياف: "كما دلت عميو 
، كيظير ىذه اآليات الكريمة مف ككف ىذا القرآف نكران يدؿ عمى أنو ىك الذم يكشؼ ظممات الجيؿ

في ضكئو الحؽ، كيتميز عف الباطؿ كيميز بو بيف اليدل كالضبلؿ كالحسف كالقبيح، فيجب عمى 
كؿ مسمـ أف يستضيء بنكره، فيعتقد عقائده، كيحؿ حبللو، كيحـر حرامو، كيمتثؿ أكامره كيجتنب ما 

 .(ّ)نيى عنو كيعتبر بقصصو كأمثالو" 
يف أم كاضح يبيف كؿ ما يحتاج إليو المسمـ كذلؾ كصفت اآلية القرآف الكريـ أنو كتاب مب

مف أمكر دينو كدنياه، كقد بيف اهلل فيو أخبار األكليف كاآلخريف، كخمؽ السمكات كاألرضيف، كبيف 
فيو الحبلؿ كالحراـ، كقكاعد اآلداب كاألخبلؽ كالعبادات كالمعامبلت، كسير األنبياء كالصالحيف، 

       كالنار، أم فيو تبيانان لكؿ شيء كما قاؿ تعالى:  كمصير المؤمنيف كالكافريف، ككصؼ الجنة

غَ  ...] ِّ ِْضِِ ُّ ِْ
ى فِ ًة َوُبْؼَ ٍء َوُهًدى َوَرْْحَ ؾِّ َشْ ُُ ا فِ ًٕ َْٔؽ افَُِتاَب تِّْضَٔا َِ ْفَْا َظ زَّ َٕ  {;:}الـحل:[ َو

(ْ). 

                                                 
سير الكريـ الرحمف، كتي ،ٔٔ/ّر القرآف العظيـ، ابف كثير، كتفسي ،ِّٕ/ُّ ( انظر: مفاتيح الغيب، الرازم،ُ)

 .ِِٓ/ُالسعدم، 
 .ٔٔ/ّر القرآف العظيـ، ابف كثير، ( انظر: تفسيِ)
 ؼ.بتصر  َّٕ/ُ( أضكاء البياف، الشنقيطي، ّ)
 بتصرؼ. ُّٔ( اإليماف حقيقتو خكارمو كنكاقضو، عبد اهلل األثرم، صْ)
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ـِ َُّيِْدي ]كتبيف اآلية التي تمييا الغاية مف نزكؿ القرآف الكريـ حيث يقكؿ تعالى:  بِِف اهللُ َم

اطٍ  َُِِلِت إَِػ افُّْقِر بِِْ٘ذِِٕف َوَُّيِْدُّيِْؿ إَِػ ِِصَ ـَ افيُّ ْؿ ِم ُٓ ََلِم َوَُيِْرُج ُف ُشُّضَؾ افِضَّ َٕ َّضَع ِرْضَقا ٔؿٍ  اتَّ َِ  . {38}ادلئدة:[ ُمِْضَت
، فمف كاف شأنو كذلؾ فقد نزؿ القرآف الكريـ ليككف ىدل لمف يجتيد كيحرص عمى رضا اهلل 

و القرآف طرؽ السبلـ التي تنجي صاحبيا مف العذاب في النار، كتكصمو إلى األماف كالنعيـ ييدي
المقيـ في الجنة، كما يخرجيـ القرآف الكريـ مف ظممات الجيؿ كالضبلؿ إلى نكر اإليماف كالتقكل 

لكريـ: كمشيئتو، يقكؿ اإلماـ ابف كثير في غاية إنزاؿ القرآف ا كاالستقامة، ككؿ ذلؾ بإذف اهلل 
"ييدم إلى طرؽ النجاة كالسبلمة كمناىج االستقامة، ينجييـ مف الميالؾ، كيكضح ليـ أبيف 
المسالؾ فيصرؼ عنيـ المحذكر، كيحصؿ ليـ أنجب األمكر، كينفي عنيـ الضبللة، كيرشدىـ إلى 

َما َقْبَمُكْم َوَخَبُر َما ِكتَاُب المرِو ِفيِو َنَبُأ " ، كما أجمؿ ما كصؼ بو القرآف الكريـ بأنو(ُ)أقكـ حالة" 
اْبَتَغى َبْعَدُكْم, َوُحْكُم َما َبْيَنُكْم, َوُىَو الَفْصُل َلْيَس ِبالَيْزِل, َمْن َتَرَكُو ِمْن َجبراٍر َقَصَمُو المرُو, َوَمْن 

َراُط الُمْسَتِقيُم, ُىَو الُيَدى ِفي َغْيرِِه َأَضمرُو المرُو, َوُىَو َحْبُل المرِو الَمِتيُن, َوُىَو الذٍّْكُر الحَ  ِكيُم, َوُىَو الصٍّ
َمى َكْثَرِة الرردٍّ, الرِذي اَل َتِزيُغ ِبِو اأَلْىَواُء, َواَل َتْمَتِبُس ِبِو اأَلْلِسَنُة, َواَل َيْشَبُع ِمْنُو الُعَمَماُء, َواَل َيْخَمُق عَ 

ًٕا َظَجًّضا َُّيِْدي إَِػ ]ِإْذ َسِمَعْتُو َحترى َقاُلوا:  َواَل َتْنَقِضي َعَجاِئُبُو, ُىَو الرِذي َلْم َتْنَتِو الِجنُّ  َْا ُؿْرآ ًْ
ِّ ا َش َّٕ إِ

ْصدِ  [ َمْن َقاَل ِبِو َصَدَق, َوَمْن َعِمَل ِبِو ُأِجَر, َوَمْن َحَكَم ِبِو َعَدَل, َوَمْن َدَعا ِإَلْيِو ٕ]الجن:  [افرُّ
 .(ِ) َىَدى ِإَلى ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم "

 الكريم في سورة المائدة:خصائص القرآن 
اختص القرآف الكريـ بخصائص ميزتو عف باقي الكتب السماكية، كجعمتو مييمنان عمييا 

 كجامعان لكؿ عمكميا، كمف ىذه الخصائص:
جاء القرآف الكريـ شامبلن لكؿ التعاليـ كالشرائع اإلليية، كناسخان لما جاء في الكتب السماكية  -ُ

، كالقرآف آخر (ّ)ما بيف الزيؼ كالتحريؼ الذم حدث فييا ككشفو األخرل، بؿ كمييمنان عمييا، ك
الكتب السماكية جمع كؿ فضائؿ الكتب األخرل كزاد مف الخصائص كالسمات مما ميزه عمييا 

ًؿا دَِا َبْغَ َيَدْيفِ ]، كما يقكؿ تعالى: (ْ)كجعمو أشرفيا كأعظميا  َزْفَْا إَِفَْٔؽ افَُِتاَب بِاحَلؼِّ ُمَهدِّ ْٕ ـَ  َوَأ  ِم

                                                 
 .ٕٔ-ٔٔ/ّلقرآف العظيـ، ابف كثير، تفسير اانظر: ( ُ)
قاؿ ابف  ، ُٕٓ/ٓ(، َِٔٗح )( ركاه الترمذم في سننو، كتاب فضائؿ القرآف، باب ما جاء في فضؿ القرآف، ِ)

، كقد كىـ بعضيـ في رفعو، كىك كبلـ ير المؤمنيف عمي كثير: كقصارل ىذا الحديث أف يككف مف كبلـ أم
ر القرآف العظيـ، ابف ، تفسيحسف صحيح عمى أنو قد ركم لو شاىد عف عبد اهلل بف مسعكد عف النبي 

 .ٖٔ/3كثير، 
 .َْ( انظر: اإليماف، محمد نعيـ ياسيف، صّ)
 .ٖٔ/ّر القرآف العظيـ، ابف كثير، ( انظر: تفسيْ)
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ْٔفِ  َِ ًْا َظ ِّ ْٔ َٓ  . {:6}ادلئدة:[ افَُِتاِب َوُم
أم: "كأنزلنا إليؾ القرآف الذم ىك أفضؿ الكتب كأجميا، إنزاالن بالحؽ، كمشتمبلن عمى الحؽ في 
أخباره كأكامره كنكاىيو، مصدقان لما سبقو مف الكتب ألنو شيد ليا ككافقيا، كطابقت أخباره 

ائعيا، كأخبرت بو، فصار كجكده مصداقان لخبره، كىك الكتاب أخبارىا، كشرائعو الكبار شر 
المشتمؿ عمى ما اشتممت عميو الكتب السابقة، كالزيادة في المطالب اإلليية كاألخبلؽ النفسية، 
فيك الكتاب الذم تتبع كؿ ما حؽ جاءت بو الكتب فأمر بو، كحث عميو، كأكثر مف الطرؽ 

بأ السابقيف كالبلحقيف، كىك الكتاب الذم فيو الحكـ المكصمة إليو، كىك الكتاب الذم فيو ن
 .(ُ)كالحكمة" 

كما يقصد بمفظ "كمييمنان عميو": "مصدقان لمكتب قبمو، كشييدان عمييا أنيا حؽ مف عند اهلل، 
 .(ِ)أمينان عمييا، حافظان ليا" 

 اهلل أنزؿ ىذا القرآف لمناس كافة كلـ ينزؿ خاصان بقكـ معينيف أك فئة محددة، بؿ جعمو  -ِ
مصدر ىداية كنكر سبيؿ لجميع الناس في مشارؽ األرض كمغاربيا، كىذا بخبلؼ الكتب 
السماكية األخرل فقد نزلت خاصة في زمف معيف لقـك معينيف، صحيح أف األصكؿ كالعقائد 

ُُ ]كاحدة كلكف الشرائع كاألحكاـ متباينة، كذلؾ كما أخبر اهلل تعالى في قكلو:  َْا ِمْْ ِْ ًَ ؾٍّ َج ُُ
ْؿ فِ

اًجا َٓ َظًة َوِمْْ ، حيث يقصد بالشرعة كالمنياج السبيؿ كالسنة، كىذا إخبار عف  {:6}ادلئدة:[ ِِشْ
األمـ المتباينة في الشرائع كاألحكاـ، كالمتفقة في العقائد، فأركاف اإليماف كاحدة في كؿ 

ؾ مف اإليماف الرساالت السماكية، كال يككف المؤمف مؤمنان إال باإليماف باهلل كما يستمـز ذل
 .(ّ)بالمبلئكة كالرسؿ كالكتب كاليـك اآلخر كالقدر خيره كشره 

 الخالصة: 
نبو القرآف العظيـ أمة اإلسبلـ إلى عظمة أمر اهلل تعالى، بالكفاء بميثاقو، كما كعد اهلل 

 تعالى بو بني إسرائيؿ، مف خيرات كبركات، إذا كفكا بيذا الميثاؽ.
نظيـ الشعبي اإليماني لؤلمة، كما كجيت إلى االعتصاـ باهلل، كجيت اآليات الكريمة إلى الت

قامة شرائعو كىذا ما يفيده قكلو تعالى:  ُؿ اْثَْْل َظَؼَ ]كا  ُٓ ْثَْا ِمْْ ًَ َٔؾ َوَب
ائِ ْد َأَخَذ اهللُ ِمَٔثاَق َبِْل إَِْسَ ََ َوَف

ًّٔضا َِ أىمو، فبل سبيؿ ، كحيف يشتد الببلء كتجتمع كممة أعداء اإلسبلـ، عمى حرب اإلسبلـ ك [َٕ
 .(ْ) لممقاكمة إال بالنصرة التي تقتضي التنظيـ المقتدم بيداية القرآف، كمنيج الرسكؿ 

                                                 
 .ِّْ/ُـ الرحمف، السعدم، سير الكري( تيُ)
 .ّٕٕ/َُ( جامع البياف، الطبرم، ِ)
 .ٗٔ/ِ( انظر: تفسير القرآف العظيـ، ابف كثير، ّ)
 .ٗٔخصائص األمة اإلسبلمية الحضارية، د. إبراىيـ زيد الكيبلني، ص  انظر: (ْ)
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ىناؾ فرؽ عظيـ بيف القمكب اليقظة المسارعة لمقياـ بااللتزاـ بشريعة اهلل تعالى، كالجياد 
ا]لنصرة دينو كالغيرة عمى شرعو كأحكاميا  ََ ـَ ُي َٔاٌن إِنَّ اهللَ ُُيِبُّ افَِّذي ُْؿ ُبْْ ََّٖنَّ ـَ ا  ًٍّ ُِقَن يِف َشّضِِِِٔف َص

تِ

ف:[ َمْرُصقٌص  اِت ]،  {6}الصَّ ُٕقا ُيَِضاِرُظقَن يِف اخَلْرَ ا ـَ ُْؿ  ْحَْا َفُف َزْوَجُف إَِّنَّ َِ َٔك َوَأْص َؾاْشَتَجّضَْْا َفُف َوَوَهّْضَْا َفُف َُيْ

ًِغَ  ُٕقا َفَْا َخاِص ا ـَ َْا َرَؽّضًا َوَرَهًّضا َو َٕ  . {4;}األكبقلء: [َوَيْدُظق

كبيف القمكب القاسية التي فسدت فطرتيا، كتشربت حب الدنيا كليكىا، كحجبت عف نكر 
اليداية كآثرت القعكد عمى الجياد، كالجبف كالسبلمة عمى مكاجية الظالميف، كتحمؿ الشدائد، حتى 

ار التي تيدد فقدت الحس بالمصائب كالجراح، كما فقدت القدرة عمى الحركة، لمكاجية أعظـ األخط
 .(ُ)كجكدىا كىكيتيا، كدينيا كمقدساتيا 

، كاحتبلؿ العدك لببلدىـ في فمسطيف كالعراؽ،  كالذم يتأمؿ في كاقع المسمميف اليـك
كالشيشاف كغيرىا مف ببلد اإلسبلـ، كيرل ىذا الجمكد أك قسكة القمكب، التي ال تمتمؾ القدرة عمى 

ح كالتغيير، يعمـ عظمة مسئكلية العمماء، كالمؤسسات اإلنكار كالحركة كالتعاكف مف أجؿ اإلصبل
عادة األمة لممقاكمة قبؿ أف تيمؾ، كما ىمؾ        حياء القمكب، كا  التربكية في إزالة ىذه القسكة، كا 

 بنك إسرائيؿ.

فالقمب القاسي، كالصخرة القاسية، ال ينتفع بماء، كال تنبت غرسان، كال ثمران، ككذلؾ القمب 
ع بيداية اهلل تعالى، كال تحركو مصائب الدنيا، كال يتفاعؿ مع أىدافيا كىمكميا، بؿ القاسي ال ينتف

ىمو أف يعيش لمتعو الشخصية، كمصالحو الذاتية، كقد نجح المستعمر منذ مطمع القرف الماضي 
ببرمجة الجامعات كالمدارس كاإلعبلـ إلخراج جيؿ يعيش لنفسو كركحو، صقيؿ الكجو، مظمـ الركح، 

كأخبلقو غربية، محجكب عف القرآف كالسنة، فبل يحسف تبلكة القرآف كآدابو كال فيمو، فكاف ثقافتو 
مف نتائج ىذا الجيؿ، ىزائمنا، كاحتبلؿ أكطاننا، كىيمنة القيـ الغربية كالقكانيف الكضعية عمى 

 .(ِ)المؤسسات كالمجتمع 

َنَع ؿُ ]قاؿ تعالى:  ـَ َآَمُْقا َأْن ََتْ ِذي َِّ
ِْٖن فِ ـَ َأََلْ َي افَِّذي ـَ ُٕقا  ق ُُ ـَ احَلؼِّ َواَل َي َزَل ِم َٕ ِر اهللِ َوَما  ـْ ْؿ فِِذ ُِقُُبُ

َُقنَ  ْؿ َؾاِش ُٓ ثٌِر ِمْْ ـَ ْؿ َو ُِقُُبُ َِضْت ُؿ ََ ُؿ األََمُد َؾ ِٓ ْٔ َِ ـْ َؿّضُْؾ َؾىَاَل َظ ِٔل األَْرَض *  ُأوُتقا افَُِتاَب ِم قا َأنَّ اهللَ ُُيْ ُّ َِ اْظ

 َّٔ ا َؿْد َب َد َمْقَِتَ ًْ ُِقنَ َب َِ ًْ ْؿ َت ُُ َِّ ًَ ُؿ اآلََياِت فَ ُُ  . {39-38}احلديد:[ َّْا فَ

فاألمة كاألرض، إذا أىممت، كلـ تحرؾ، كلـ يقـ بخدمتيا، قست كتعطمت كظيفتيا، ككذلؾ 
األمـ إذا لـ تتمؽ التكجيو الصحيح الصالح، كلـ تقـ مؤسساتيا التربكية، كاإلعبلمية، بكاجبيا بالتربية 

                                                 
 بتصرؼ. ٕٔ، د. إبراىيـ زيد الكيبلني، ص خصائص األمة اإلسبلمية الحضارية (ُ)
 .ٖٕ، ٕٕ، ص نظر: المصدر السابؽا (ِ)
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داد قست القمكب كتغيرت، كتحكلت، فكيؼ إذا كاف التكجيو فاسدان، كسماد األرض كالتذكير، كاإلع
سمكـ مستكرد مف الغرب أك الشرؽ، كحكاميا ينفذكف تكجييات األعداء، كفي غفمة عف رسالتيـ 

 ككظيفتيـ.
إف ذكر إحياء األرض بعد مكتيا، بعد ذكر ما أصاب أىؿ الكتاب، مف قبؿ مف قسكة 

زالة الشكائب لقمكبيـ كىك تذكير  لمعمماء كالحكاـ، بكاجبيـ في إحياء األمة، كتجديد أمر دينيا، كا 
الضارة، في العقائد كاألخبلؽ كالقيـ، كاألحكاـ، كالعكدة إلى النبع الصافي، مف كتاب اهلل كسنة 

 .(ُ) رسكلو 
 (ِ) ما ترشد إليو اآليات:

 كالطرد مف رحمة اهلل تعالى. اإلخبار عف نقض الييكد المكاثيؽ، كأف جزاء النقض المعنة، -ُ
ما تحريؼ  -ِ اإلعبلـ بأف الييكد يحرفكف كبلـ اهلل تعالى المنزؿ في التكراة، إما تحريؼ ألفاظ، كا 

 معاف.
 إيثار العفك كالصفح، عمى العقاب، كالمحاربة، كالقتؿ كاإليذاء. -ّ
معرفتو مف  اتخاذ النقباء دليؿ عمى قبكؿ خبر الكاحد، فيما يقتصر إليو المرء، كيحتاج إلى -ْ

 حاجاتو الدينية كالدنيكية.
 دؿ اتخاذ النقباء عمى جكاز اتخاذ الجاسكس. -ٓ
يتاء الزكاة، كاإليماف باهلل كالرسؿ، كاالتفاؽ في سبيؿ اهلل تعالى، سبب  -ٔ إف إقامة الصبلة، كا 

لتكفير السيئات، كمغفرة الذنكب، كدخكؿ الجنة، فمف انحرؼ عف ذلؾ فقد أخطػأ، طريؽ الحؽ 
 كعدؿ عف اليدل إلى الضبلؿ.كالخير، 

اإلخبار عف النصارل أيضان، أنيـ نقضكا العيد كالميثاؽ، كأىممكا ما أمرىـ بو، كتابيـ كدينيـ  -ٕ
، الذم بشر بو اإلنجيؿ كالتكراة مف مف أكامر، كما نياىـ عنو مف نكاهو، كلـ يؤمنكا بالنبي 

كا، كالخبلصة: إف سبيؿ كأكعدىـ بالجزاء السيء عمى ما صنع قبمو، كقد ىددىـ اهلل 
 .(ّ)النصارل، مثؿ سبيؿ الييكد في نقض المكاثيؽ مف عند اهلل 

، نكر كشؼ زيؼ أىؿ األدياف األخرل، فيك يبيف ألىؿ الكتاب )الييكد النبي محمد  -ٖ
كالنصارل( ما يخفكنو مف كتبيـ، مف اإليماف بو، كمف آية الرجـ، كمف قصة أصحاب السبت، 

نما يبيف الذيف مسخكا قردة، فإ نيـ كانكا يخفكنيا، كىك يعفك عف كثير، أم: يتركو كال يبينو، كا 
 .ما فيو حجة عمى نبكتو، كداللة عمى صدقو، كشيادة برسالتو

                                                 
 بتصرؼ. ٕٗ، ٖٕخصائص األمة اإلسبلمية الحضارية، د. إبراىيـ زيد الكيبلني، ص  (ُ)
 .ُِٗ/ٔالتفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، أ.د كىبة الزحيمي، انظر: ( ِ)
 .ُِٗ/ٔ انظر: الرجع السابؽ،( ّ)
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 المقطع الثاني
 معتقدات الييود والنصارى, والرد عمييم

ـُ َمرْ ]قاؿ تعالى:  ـَ َؿاُفقا إِنَّ اهللَ ُهَق اَدِِضُٔح اْب َر افَِّذي ٍَ ـَ ْد  ََ ًْٔئا إِْن َأَراَد َف ـَ اهللِ َص ُِِؽ ِم ّْ ـْ َي َّ َيَؿ ُؿْؾ َؾ

َِلَواِت َواألَْرِض َوَما بَ  ُِْؽ افِضَّ ا َوهللِ ُم ًً ـْ يِف األَْرِض ََجِٔ ُف َوَم ـَ َمْرَيَؿ َوُأمَّ ُُِؼ َما َيَناُء َأْن ُُّيَِِْؽ اَدِِضَٔح اْب َِل َْي ُٓ َْْٔ

ٍء َؿِديرٌ  ؾِّ َشْ ـُ تُْؿ َوَؿافَ  * َواهللُ َظَذ  ْٕ ْؿ َبْؾ َأ ُُ قبِ ُٕ ْؿ بُِذ ُُ ُب ذِّ ًَ ـُ َأْبَْاُء اهللِ َوَأِحّضَّاُؤُه ُؿْؾ َؾَِِؿ ُي ْح َٕ قُد َوافََّْهاَرى  ُٓ َٔ ِت اف

َِل  ُٓ َْْٔ َِلَواِت َواألَْرِض َوَما َب ُِْؽ افِضَّ ـْ َيَناُء َوهللِ ُم ُب َم ذِّ ًَ ـْ َيَناُء َوُي َ
ُر دِ ٍِ ٌْ َؼ َي َِ ـْ َخ َّ ْٔ َبَؼٌ ِِم َيا َأْهَؾ  * ِف اَدِهرُ  َوإَِف

ـْ َبِنٍر وَ  ا ِم َٕ قُفقا َما َجاَء َُ ُشِؾ َأْن َت ـَ افرُّ ٍة ِم ْؿ َظَذ َؾْسَ ُُ ُ َف ْؿ َرُشقُفَْا ُيّضَغِّ ـُ ْؿ افَُِتاِب َؿْد َجاَء ـُ ْد َجاَء ََ ِذيٍر َؾ َٕ اَل 

ٍء َؿِديرٌ  ؾِّ َشْ ـُ ِذيٌر َواهللُ َظَذ  َٕ    .{;3-39:[ }ادلئدةَبِنٌر َو
 اًل: المناسبة: أو 

بعد أف أقاـ اهلل سبحانو الحجة عمى أىؿ الكتاب عامة، بيف ما كفر بو النصارل خاصة،  
ـُ َمْرَيؿَ ]فقاؿ:  ـَ َؿاُفقا إِنَّ اهللَ ُهَق ادَِِضُٔح اْب َر افَِّذي ٍَ ـَ ْد  ََ  {94}ادلئدة:[ َف

(ُ). 
نيا بياف ما في ىذه المقالة يقكؿ ابف عاشكر: كىذه الجممة استئنافية لمبياف؛ ألف المقصكد م 

 .(ِ)مف الكفر ال بياف ما عميو النصارل كالضبلؿ، ألف ضبلليـ حاصؿ ال محالة 
  ًا: أسباب النزول:ثاني
ْٕ ]قكلو تعالى:   -ُ ْؿ َبْؾ َأ ُُ ُٕقبِ ْؿ بُِذ ُُ ُب ذِّ ًَ ـُ َأْبَْاُء اهللِ َوَأِحّضَّاُؤُه ُؿْؾ َؾَِِؿ ُي ْح َٕ قُد َوافََّْهاَرى  ُٓ َٔ ُتْؿ َوَؿاَفِت اف

َِل  ُٓ َْْٔ َِلَواِت َواألَْرِض َوَما َب ُِْؽ افِضَّ ـْ َيَناُء َوهللِ ُم ُب َم ذِّ ًَ ـْ َيَناُء َوُي َ
ُر دِ ٍِ ٌْ َؼ َي َِ ـْ َخ َّ [  َوإَِفِْٔف اَدِهرُ َبَؼٌ ِِم

نعماف بف قصي، كبحرم بف عمرك، ، عف ابف عباس قاؿ: "أتى رسكؿ اهلل ,  {:3}ادلئدة:
، فكممكه ككمميـ، كدعاىـ إلى اهلل، كحذرىـ نقمتو، فقالكا: ما تخكفنا كشاس بف عدم مف الييكد

قُد ]فييـ  يا محمد؟ نحف كاهلل أبناء اهلل كأحباؤه، كقكؿ النصارل، فأنزؿ اهلل  ُٓ َٔ َوَؿاَفِت اف

ـُ َأْبَْاُء اهللِ َوَأِحّضَّاُؤهُ  ْح َٕ  .(ّ)  {:3}ادلئدة:[ َوافََّْهاَرى 
ييكد إلى اإلسبلـ كرغبيـ فيو فأبكا عميو، فقاؿ ليـ معاذ  كؿ اهلل عف ابف عباس قاؿ: دعا رس -ِ

بف جبؿ، كسعد بف عبادة: يا معشر ييكد اتقكا اهلل، فك اهلل إنكـ لتعممكف أنو رسكؿ اهلل، لقد ا
كنتـ تذكركنو لنا قبؿ مبعثو كتصفكنو لنا بصفتو، فقاؿ رافع بف حريممة، ككىب بف ييكذا: ما 

 أنزؿ اهلل مف كتاب مف بعد مكسى، كال أرسؿ بشيران كال نذيران بعده، فأنزؿ اهلل: قمنا لكـ ىذا، كما 
                                                 

 .َُْٖ/ِشؾ، انظر: في رحاب التفسير، عبد الحميد ك (ُ)
 بتصرؼ. ُٓٓ/ٔالتحرير كالتنكير، ابف عاشكر،  (ِ)
 .َُٓ/َُتفسير الطبرم،  انظر: (ّ)
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ْؿ ] ُُ ُ فَ ْؿ َرُشقُفَْا ُيَّضغِّ ـُ  {;3}ادلئدة:[ ...َيا َأْهَؾ افَُِتاِب َؿْد َجاَء
(ُ). 

 ًا: التحميل المغوي:ثالث
ُشؾِ ] ـَ افرُّ ٍة ِم عمى انقطاع الرسؿ، كانت إلى كقت  ، بيًعثى أم عمى انقطاع، ألف النبي  ,[َظَذ َؾْسَ

 .(ِ)، تىٍترل، أم متكاترة، يجيء بعضيا إثر بعض رفع عيسى 

 ًا: اإلعراب:رابع

ا ]قاؿ تعالى:   َٕ قُفقا َما َجاَء َُ ُشِؾ َأْن َت ـَ افرُّ ٍة ِم ْؿ َظَذ َؾْسَ ُُ ُ فَ ْؿ َرُشقُفَْا ُيَّضغِّ ـُ َيا َأْهَؾ افَُِتاِب َؿْد َجاَء

ـْ َبِنٍر َواَل  ٍء َؿِديرٌ ِم ؾِّ َشْ ـُ ِذيٌر َواهللُ َظَذ  َٕ ْؿ َبِنٌر َو ـُ ْد َجاَء ََ ِذيٍر َؾ َٕ  . {;3}ادلئدة:[  

ٍة[الموضع األول: قولو تعالى:   .]َظَذ َؾْسَ

 (ّ)يحتمؿ الجار كالمجركر )عمى فترة( ثبلثة أكجو:  

 أنو متعمؽ بػ)جاءكـ(. األول:

 أنو حاؿ مف فاعؿ )ييبىيّْف(. الثاني:

 أنو حاؿ مف الضمير المجركر في )لكـ(. ثالث:ال

  (ٗ)المعاني التفسيرية لإلعراب: 

أم: قد جاءكـ رسكلنا أييا الييكد كالنصارل، عمى حيف انقطاع الرسؿ، كانقطاع  المعنى األول:
الكحي، كمزيد االحتياج إلى البياف، لذلؾ كاف مف الكاجب عمييـ، أف يشكركا اهلل تعالى، الذم أرسمو 

يـ، في ىذه المدة، ككاف مف الكاجب عمييـ أيضان ما داـ قد جاء رسكؿ، أف يرىؼ الناس آذانيـ، إلي
 لما جاء بو لسماع ميمتو كرسالتو.

، يبيف الحؽ، حاؿ ككنو عمى فترة مف الرسؿ، ففي ىذا قد جاءكـ رسكلنا محمد المعنى الثاني: 
 بالحؽ كاليدل. المعنى بياف لمحاؿ، الذم كانكا فيو حيف مجيء الرسكؿ 

                                                 
 .ُّٔؿ الديف السيكطي، ص تفسير الجبلليف، جبلؿ الديف المحمى، جبلانظر:  (ُ)
 .ُّٕ، ُّٔ/ٔالتفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، أ.د كىبة الزحيمي، انظر: ( ِ)
 .ِْٗ/ُ، ل، كالتبياف، العكبر ُِّ/ْالدر المصكف، السميف الحمبي، انظر: ( ّ)
كتفسير الشعراكم،  ،ِّٖ/ُسير الكريـ الرحمف، السعدم، كتي ،ِٗٔ/ّظر: ركح المعاني، األلكسي، ان( ْ)

ٓ/َّّٗ. 
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 :اإلجمالي ًا: التفسيرخامس
مف المعمكـ أف جميع األنبياء عمييـ السبلـ بعثكا برسالة التكحيد أم دعكة الناس إلى عبادة  

ُف اَل إَِفَف إِ ]اهلل كحده ال شريؾ لو، حيث يقكؿ تعالى:  َّٕ ِْٔف َأ ُٕقِحل إَِف ـْ َرُشقٍل إاِلَّ  ـْ َؿّْضَِِؽ ِم َْا ِم ِْ الَّ َوَما َأْرَش

ا َؾاْظُّضُدونِ  َٕ الذم بعث إلى قكمو ليدعكىـ إلى عقيدة  ، كمف ىؤالء األنبياء عيسى  {47}األكبقلء:[ َأ
التكحيد؛ كعمى ىذا فإف مف المتفؽ عميو أف المسيحية األكلى كانت عمى التكحيد الخالص بدليؿ 

ائِ ]قكلو تعالى:  ـُ َمْرَيَؿ َيا َبِْل إَِْسَ ـَ افتَّْقَراةِ َوإِْذ َؿاَل ِظَِٔضك اْب َا َبْغَ َيَديَّ ِم
ًؿا دِ ْؿ ُمَهدِّ ُُ ْٔ َٔؾ إِِّنِّ َرُشقُل اهللِ إَِف

َِّْٔاِت َؿاُفقا َهَذا ِشْحٌر ُمّضِغٌ  َِِلَّ َجاَءُهْؿ بِافَّض ُف َأْْحَُد َؾ ُّ ِدي اْش ًْ ـْ َب ِِت ِم
ْٖ ا بَِرُشقٍل َي ً ف:[ َوُمَّضؼِّ ، كقكلو   {8}الصَّ

ْٔ ]تعالى:  ََٖصاَرْت إَِف ًّٔاَؾ ِد َصّضِ ْٓ اَن يِف اَد ـَ ـْ  ُؿ َم ِِّ َُ ُٕ َْٔػ  ـَ ًّٔا * ِف َؿاُفقا  ّضِ َٕ ِْل  َِ ًَ  َؿاَل إِِّنِّ َظّضُْد اهللِ َآَتاِِّنَ افُِتَاَب َوَج

ُْْت  * ـُ ـَ َما  ا َأْي ـً ِْل ُمَّضاَر َِ ًَ ًّٔاَوَج اِة َما ُدْمُت َح ـَ ََلِة َوافزَّ ا بَِقافَِدِِت  * َوَأْوَصاِِّن بِافهَّ ِْل َجّضَّاًرا َوَبرًّ ِْ ًَ ْ ََيْ َوََل

ًّٔا 
َِ عبكديتو هلل،  يقكؿ سيد قطب في تفسير ىذه اآلية: "كىكذا يعمف عيسى ، {54-;4:}مريم[ َص

فميس ىك ابنو كما تدعي فرقة، كليس ىك إليان كما تدعي فرقة، كليس ىك ثالث ثبلثة ىـ إلو كاحد 
، ال كلدان كال شريكان، كبارؾ فيو، كأكصاه بالصبلة كىـ ثبلثة كما تدعي فرقة، كيعمف أف اهلل جعمو نبيان 

 .(ُ)كالزكاة مدة حياتو، كالبر بكالدتو كالتكاضع مع عشيرتو" 

كلكف رغـ ذلؾ ابتدع الذيف يدعكف أنيـ نصارل ألنفسيـ معتقدات ما أنزؿ اهلل بيا مف  
ى الحقيقة كالصدؽ، سمطاف، بؿ نقضيا كأبطميا، كناقشيا في كتابو الكريـ مناقشة ىادئة قائمة عم

فمقد بقيت المسيحية عمى التكحيد حتى أثرت فييا الكثير مف العكامؿ جعمتيا تنحرؼ عف التكحيد 
، كمف ىذه العكامؿ: دخكؿ جماعات كثنية مختمفة األعراؽ مف (ِ)إلى معتقدات كثنية باطمة 

و الجديد بناءن عمى مصرييف كيكناف كركماف كآشكرييف كىنكد كفرس كفبلسفة حاكؿ كؿ منيـ فيـ دين
دخالو إلييا الكثير مف المعتقدات الباطمة،  (ّ)أسس دينو القديـ، كمنيا دخكؿ بكلس في النصرانية كا 

                                                 
 بتصرؼ. َِّٖ/ْفي ظبلؿ القرآف، سيد قطب، ( ُ)
 .ُُٗ، ُُٖجكدة، صانظر: العقائد المسيحية بيف القرآف كالعقؿ، ىاشـ ( ِ)
( يرل الكثير مف الباحثيف أف بكلس ىك مف أدخؿ العقائد الكثنية الفاسدة الطارئة عمى المسيحية بعد أف كاف ّ)

يتزعـ اضطياد المسيحييف في القدس ثـ ذىب إلى دمشؽ لمحاربتيـ ىناؾ، كحصمت لو اليداية ىناؾ في 
لو يسكع بعد صكت كبرؽ قكم كقاؿ لو: لماذا قصة يشكؾ فييا معظـ الباحثيف كمفاد القصة أنو ظير 

يضطيده؟ فقاؿ لو: يا رب ماذا أفعؿ؟ كيبلحظ أنو نادل يسكع إف ثبتت القصة بالربكبية رغـ أنو لـ يشر إلييا، 
ثـ تحكؿ بكلس إلى المسيحية كأصبح يبشر بيا، كما يرل الباحثكف أف دخكلو في المسيحية ىك سبلح جديد =

فشؿ في القضاء عمييا بالعنؼ فدخؿ فييا ليدمرىا كينقضيا كيفسدىا مف الداخؿ عف يقضي بو عمييا بعد أف 
=     هلل تعالى كالصمب كالفداء كقيامة  طريؽ تغيير معالميا كأصكليا كإدخاؿ التثميث فييا كبنكة عيسى 
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   التي صاغت الشكؿ النيائي لمعقيدة النصرانية مف خبلؿ إرىاب  (ُ)كمنيا المجامع النصرانية 
جبارىـ عمى تبني ىذه المع تقدات الباطمة، كلقد بيف القرآف الحكاـ لمعامة بنفكذىـ كسمطانيـ، كا 

       الكريـ ىذه المعتقدات الباطمة كرد عمييا، ككاف لسكرة المائدة حظان ليس بالقميؿ منيا كذلؾ 
 كما يمي:

 :عند النصارى التجسيد واالتحادعقيدة أواًل 
ـَ ]تناكلت سكرة المائدة ىذه العقيدة النصرانية في قكلو تعالى:   َر افَِّذي ٍَ ـَ ْد  ََ َؿاُفقا إِنَّ اهللَ ُهَق  َف

فُ  ـَ َمْرَيَؿ َوُأمَّ ـَ اهللِ َصًْٔئا إِْن َأَراَد َأْن ُُّيَِِْؽ اَدِِضَٔح اْب ُِِؽ ِم ّْ ـْ َي َّ ـُ َمْرَيَؿ ُؿْؾ َؾ ا اَدِِضُٔح اْب ًً ـْ يِف األَْرِض ََجِٔ  َوَم

ُؼ َما َيَن  ُِ َِل َْي ُٓ َْْٔ َِلَواِت َواألَْرِض َوَما َب ُِْؽ افِضَّ ٍء َؿِديرٌ َوهللِ ُم ؾِّ َشْ ـُ  .{39}ادلئدة:[ اُء َواهللُ َظَذ 

ائَِٔؾ ]كفي قكلو تعالى:   ـُ َمْرَيَؿ َوَؿاَل اَدِِضُٔح َيا َبِْل إَِْسَ ـَ َؿاُفقا إِنَّ اهللَ ُهَق اَدِِضُٔح اْب َر افَِّذي ٍَ ـَ ْد  ََ َف

 ََ ْك بِاهللِ َؾ ـْ ُيْؼِ ُف َم َّٕ ْؿ إِ ُُ َهارٍ اْظُّضُدوا اهللَ َرِّبِّ َوَربَّ ْٕ ـْ َأ َْٖواُه افَّْاُر َوَما فِِيَّادَِِغ ِم ِْٔف اَْلََّْة َوَم َِ َم اهللُ َظ [ ْد َحرَّ

 . {94}ادلئدة:

 ،(ِ)و ػػي طبيعتػػػا فػػـ اختبلفيػػػػػإلو متجسد، رغ كتؤمف جميع فرؽ النصرانية بأف المسيح  

                                                                                                                                               
المسيحية  أصكؿ)مف األمكات كعالمية المسيحية كىذه كميا عقائد تخالؼ أصكؿ المسيحية، انظر:   عيسى= 
لتثميث، محمد أحمد ، كالنصرانية مف التكحيد إلى اُِٗ، ُُٔيصكرىا القرآف، داككد عمي الفاضي، ص كما

مة ، كيا أىؿ الكتاب تعالكا إلى كمُْٔ، ّٖٔ/ُكمصادر النصرانية، عبد الرزاؽ أالرك،  ، ُْْالحاج، ص
 .(َُّ، َُِ/ُسكاء، رؤكؼ شمبي، 

رات كاجتماعات يعقدىا النصارل لحا مشكمة أك مناقشة مكضكع يختمؼ فيو المجامع: جمع مجمع كىي مؤتم( ُ)
خراجيا عف  فسادىا كا  الناس ليخرجكا بقرار نيائي بشأنو، كلكف ىذه االجتماعات بدأ فييا تحريؼ النصرانية كا 
د مسارىا السميـ بما يناسب أىكاءىـ كمصالحيـ، كتنقسـ ىذه المجامع إلى مسككنية عامة عالمية كال حدك 
    معينة ليا كيشيدىا عمماء مف كؿ الكنائس إلصدار قرارات بشأف مذاىب غريبة، كمكانية محمية خاصة
الكنيسة لتثبيت عقائد معينة أك نبذىا، كأخطر المجامع النصرانية أربعة مجامع كعدت أخطر المجامع ألنيا 

ـ كتقرر فيو ألكىية المسيح، ِّٓة أقرت العقائد النصرانية عمى ما ىي اآلف، كىذه المجامع ىي: مجمع نيقي
ـ كتقرر يو أف مريـ ُّْـ كتقرر فيو ألكىية ركح القدس، كمجمع أفسس األكؿ ُّٖكمجمع القسطنطينية

ـ كتقرر فيو أف المسيح لو طبيعتاف كأقنـك كاحد ُْٓالعذراء كلدت إليان كسميت بأـ اإللو، كمجمع خمقيدكنية 
، ٔٗ، كأضكاء عمى المسيحية، رؤكؼ شمبي، صُٗٗ، ُٕٗي، صككجو كاحد، انظر: المسيحية، أحمد شمب

، الركاصادر المسيحية، عبد الرزاؽ أ، كمُٕٖ، ُٔٔكالنصرانية مف التكحيد إلى التثميث، محمد الحاج، ص
حاضرات في م، ك ُِّرؤكؼ شمبي، ص) .، كيا أىؿ الكتاب تعالكا إلى كممة سكاءُِٕ، َُٕ، َٕٗ/ُ

 .(.َُٕ، ُْٓ، ُْٕالنصرانية، محمد أبك زىرة، ص
 ، بدكف رقـ طبعة كال تاريخ نشر.ُّكاحد أك ثبلثة، منقذ محمكد السقار، ص انظر: اهلل ( ِ)
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العمـ  (ِ)كىي أقنكـ  (ُ)إف الكممة يقكؿ التفتازاني في شرحو ليذه العقيدة عف النصارل: "قالكا: 
بطريؽ االمتزاج كالخمر بالماء عند الممكائية، كبطريؽ  (ّ)اتحدت بجسد المسيح كتدرعت بناسكتو 

اإلشراؽ كما تشرؽ الشمس مف ككة عمى بمكر عند النسطكرية، كبطريؽ االنقبلب لحمان كدمان بحيث 
 .(ْ)صار اإللو ىك المسيح عند اليعقكبية" 

بف تيمية رحمو اهلل: أف جميع طكائؼ النصرانية متفقة عمى اتحاد البلىكت كيرل ا 
، ككذلؾ يرل صاحب المنار بقكلو: "جميع فرؽ النصارل ىذا (ٓ)كالناسكت كأف المتحد ىك الكممة 

، بخبلؼ بعض (ٔ)العصر تقكؿ: إف اهلل ىك المسيح ابف مريـ، كأف المسيح ابف مريـ ىك اهلل" 
، كالذم يظير لمباحثة في (ٕ)ف أف ىذه اآليات تقصد الطائفة اليعقكبية منيـ المفسريف الذيف يرك 

الجمع بيف الرأييف أف جميع الطكائؼ تسمـ بتجسد أقنكـ الكممة كلكف اليعقكبية ىي الطائفة التي 
عبرت عف ىذا التجسد برأم أشبو ما يككف باالمتزاج التاـ كاالتحاد الكامؿ حتى يصبحاف جسدان 

ذا ما يظير في قكؿ الشيرستاني عنيـ أنيـ قالكا: "الكممة انقمبت لحمان كدمان فصار اإللو كاحدان، كى
ىك المسيح كىك الظاىر بجسده بؿ ىك: ىك"، كزعـ أكثرىـ أف المسيح طبيعة كاحدة مف طبيعتيف، 
مان فجكىر اإللو كجكىر اإلنساف تركبا تركيبان كما تركبت النفس كالجسـ كصارا جكىران كاحدان أقنك 

كاحدان، كضربكا لذلؾ مثاؿ الفحمة التي تصبح النار جمرة، فالجمرة ال ىي نار مطمقة كال ىي فحمة 
 .(ٖ)مطمقة 

                                                 
ذىب النصارل إلى أف اهلل تعالى جكىر كاحد ثبلثة أقانيـ ىي الكجكد كلعمـ كالحياة كيعبر عنيا عندىـ باألب ( ُ)

معظـ معتقداتيـ ىك أقنـك العمـ المقصكد بو الذم تقـك عميو  كاالبف كركح القدس فاالبف ىك عيسى 
 .(ُٖٔ/ُ، كالممؿ كالنحؿ، الشيرستاني، ٕٓ/ْشرح المقاصد، التفتازاني، . انظر:)الكممة

، كىي كممة ركمية )يكنانية(، الصحاح في المغة، الجكىرم، ( ِ) ، كيقكؿ ابف ِْٗ/ٓاألقانيـ األصكؿ، مفردىا أقنـك
ناه األصؿ كليذا يضطربكف في تفسير األقانيـ تارة يقكلكف أشخاص كتارة تيمية: "قيؿ األقنـك في لغتيـ مع

ات كتارة جكاىر كتارة يجعمكف األقنـك اسمان لمذات كالصفة معان"، الجكاب الصحيح، ابف فخكاص كتارة ص
، ، كيقكؿ األستاذ محمد مجدم مرجاف الذم كاف مسيحيان فأسمـ: "األقانيـ كممة سريانية األصؿََِ/ّتيمية، 

محمد مجدم مرجاف، الذم كاف اهلل كاحد أـ ثالكث، ) .مفردىا األقنـك كتعني شخص أك كائف مستقؿ بذاتو"
 .(ـََِْ، مكتبة النافذة، ِ، طٗصمسيحيان فأسمـ، 

هلل الناسكت: الطبيعة البشرية كيقابمو البلىكت بمعنى األلكىية كعمـ البلىكت ىك العمـ الذم يبحث عف العقائد المتعمقة با( ّ)
 .ُْٖ، ٖٓٗكالبلىكتي ىك العالـ بالعقائد المتعمقة باهلل، المعجـ الكسيط، مجمع المغة العربية، ص

 .ٖٓ/ْشرح المقاصد، لمتفتازاني، انظر: ( ْ)
 .ُِ/ِانظر: الجكاب الصحيح لمف بدؿ ديف المسيح، ابف تيمية، ( ٓ)
 .َّٖ/ٔتفسير المنار، محمد رشيد رضا، ( ٔ)
 .ِْ/ٔع ألحكاـ القرآف، القرطبي، ، كالجامّٔ/ُِ، كمفاتيح الغيب، الرازم، َْٖ/َُطبرم، جامع البياف، ال( ٕ)
 .ُُٗ/ُالممؿ كالنحؿ، الشيرستاني، انظر: ( ٖ)
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كنترؾ المجاؿ لممسيحي األنبا غريغكريكس ليؤكد كبلـ ابف تيمية بقكلو: "لـ يستحدث  
نما ىي عقيدتيـ بعينيا منذ االبتداء ، كىي عقيدة المسيحيكف عقيدة ألكىية السيد المسيح، كا 

المسيحييف عمى اختبلؼ أجناسيـ كألكانيـ كلغاتيـ" ثـ يقكؿ: "ال خبلؼ بينيـ أف المسيح ىك اهلل 
 .(ُ)الكممة متجسدان" 

كيرجع سبب تبني المسيحيكف ليذه العقيدة ىك فكرة الخطيئة المكركثة، كالتي يقصد بيا أف  
 لتي كرثكىا مف خطيئة أبييـ آدـ اهلل تجسد في المسيح ليكفر عف خطايا الناس كذنكبيـ، ا

عندما أكؿ مف الشجرة ىك كحكاء عمييما السبلـ، فيك يكفر عف خطاياىـ بتجسده في المسيح ثـ 
 .(ِ) -تعالى اهلل عما يقكلكف عمكان كبيران –مكتو بالصمب فداءن ليـ 

 نقض القرآن ليذا االفتراء:
تجدر اإلشارة إلى أف "التجسد يمثؿ كقبؿ البدء في بياف رد القرآف عمى افتراء النصارل؛  

، لذلؾ استدلكا عميو بالكثير مف األدلة مف العيد الجديد في (ّ)قمب كجكىر الديانة المسيحية" 
نما يحاؿ القارئ إلى الكتب التي تناكلت ىذه  الكتاب المقدس، كلسنا في مكضع بسط ىذه األدلة كا 

ت عف التجسد باسمو كاألدلة التي تحدثت عنو األدلة بالتفصيؿ كناقشتيا؛ سكاء األدلة التي تحدث
أك  -تعالى اهلل عما يقكلكف –باسـ الظيكر كالتجمي أك عبرت عنو بألكىية المسيح أك بنكتو هلل 

عماؿ العقؿ فييا، كجاءت ىذه  الحمكؿ كاالتحاد، كردت عمييا مف خبلؿ القرآف كالكتاب المقدس كا 
 .(ْ) الردكد في منتيى القكة كالجدية كالمكضكعية
 كنقض القرآف ىذه الفرية بعدة أمكر:

 عدم قدرة المسيح عمى رد الموت عنو وعن والدتو مريم عمييا السالم: -ٔ
ـْ يِف  ...]يقكؿ تعالى:   ُف َوَم ـَ َمْرَيَؿ َوُأمَّ ًْٔئا إِْن َأَراَد َأْن ُُّيَِِْؽ اَدِِضَٔح اْب ـَ اهللِ َص ُِِؽ ِم ّْ ـْ َي َّ ُؿْؾ َؾ

ا وَ  ًً ٍء َؿِديرٌ األَْرِض ََجِٔ ؾِّ َشْ ـُ ُُِؼ َما َيَناُء َواهللُ َظَذ  َِل َْي ُٓ َْْٔ َِلَواِت َواألَْرِض َوَما َب ُِْؽ افِضَّ  . {39}ادلئدة:[ هللِ ُم

                                                 
 .ُْغكريكس، ص( المقاء بيف اإلسبلـ كالنصرانية، بيف الدكتكر أحمد حجازم السقا كاألنبا غريُ)
، كالنصرانية مف ٖٗ، ٖٖيب، لمقس الذم أسمـ إٍنًسٍمـ تكرميدا، صتحفة األريب في الرد عمى أىؿ الصم) :انظر( ِ)

، كالذات اإلليية بيف اإلسبلـ كالنصرانية، عبد الشككر محمد ُْٖالتكحيد إلى التثميث، محمد أحمد الحاج، ص
، كفي الكتب المسيحية: اهلل طرؽ إعبلنو عف نفسو، عكض (.ُِص يـ، رسالة ماجستير،أماف عبد الكر 
 .ُِ ،َُ، ٗكألقاب المسيح، لمقس منيس عبد النكر، ص ،ٔٔسمعاف، ص

 .لركحي مف محاضرة مفرغة عف التجسد لمدكتكر: جكرج حبيب بباكم، ضمف محاضرات ألقيت باليـك ا( ّ)
بطالو عندىـ ْ) راجع ىداية الحيارل في )( لممزيد مف أدلة النصارل عمى التجسد كردكد العمماء المسمميف عمييـ كا 

، كالذات اإلليية بيف اإلسبلـ كالنصرانية، عبد الشككر محمد أماف ِِٓ، ْٖٗرل، ابف القيـ، صأجكبة النصا
 .(، كغيرىاّٗ، ٖٗ، كتحفة األ}يب في الرد عمى أىؿ الصميب، إنسمـ تكرميدا، صِٔ، ِِعبد الكريـ، ص
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كالتي تتمثؿ في عدـ قدرتو  يخبر اهلل تعالى في ىذا الجزء مف اآلية عف بشرية عيسى  
 .(ُ)رد عمى كجو األرض عمى رد المكت كاليبلؾ عف نفسو أك عف أمو أك عف أم ف

يقكؿ الرازم: "ىذه جممة شرطية قدـ فييا الجزاء عمى الشرط، كالتقدير: إف أراد أف ييمؾ  
المسيح ابف مريـ كأمو كمف في األرض جميعان، فمف الذم يقدر عمى أف يدفعو عف مراده 

 .(ِ)كمقدكره"
كأمو  ييمؾ المسيح فمف الذم يممؾ أم يقدر عمى رد قضاء اهلل أك دفعو إذا أراد أف  

البتكؿ كمف عمى كجو األرض جميعان، كالجكاب: بالطبع ال أحد يستطيع ذلؾ، كىذا رد مفحـ 
لمنصارل إذ أف مف يعتقدكف ألكىيتو لـ يستطع دفع المكت عف أمو لما جاءىا، كىذا يدؿ أنو 

 .(ّ)بشر
 ممك اهلل الواسع وقدرتو المطمقة وخمقو: -ٕ

ٍء  َوهللِ  ...]يقكؿ تعالى:   ؾِّ َشْ ـُ ُُِؼ َما َيَناُء َواهللُ َظَذ  َِل َْي ُٓ َِلَواِت َواألَْرِض َوَما َبَْْٔ ُِْؽ افِضَّ ُم

 .  {39}ادلئدة:[ َؿِديرٌ 
تكضح اآلية ردان آخر عمى القائميف بالتجسد، كىك أف ممؾ السمكات كاألرض هلل تعالى يدبر  

ككاف هلل فقراء إليو، فبل يصح شرعان كال كأمو ممم أمرىما بما كمف فييما كيفما يشاء، كعيسى 
 .(ْ)عقبلن أف يككف المممكؾ إليان يعبد 

ثـ يقكؿ تعالى: "كيخمؽ ما يشاء" أم: كينشئ ما يشاء كيكجده، كيخرجو مف حاؿ العدـ إلى  
حاؿ الكجكد، كلف يقدر عمى ذلؾ غير اهلل الكاحد القيار، كيعني بذلؾ، أف لو تدبير السمكات 

يجاد ما يشاء مما ىك غير مكجكد كال منشأ، كاألرض كما ب عدامو، كا  فناءه كا  ينيما كتصريفو، كا 
ف ػػيئان مػػػؽ شػػك ال يطيػػو، كىػػيقكؿ: فميس ذلؾ ألحد سكام، فكيؼ زعمتـ، أييا الكذبة، أف المسيح إل

 .(ٓ)ذلؾ، بؿ ال يقدر عمى دفع الضرر عف نفسو كال عف أمو، كال اجتبلب نفع إلييا إال بإذني؟" 
كىذا الجزء مف اآلية: "جممة مستأنفة مسكقة لبياف بعض أحكاـ الممؾ كاأللكىية عمى كجو  

براء  حياء المكتى كا  يزيح معتراىـ مف الشبية في أمر المسيح لكالدتو مف غير أب كخمؽ الطير كا 
 .(ٔ)األكمو كاألبرص أم يخمؽ ما يشاء مف أنكاع الخمؽ كاإليجاد" 

                                                 
 .ِِٕ، ِِٔانظر: تيسير الكريـ الرحمف، السعدم، ص( ُ)
 .ُٓٓ/ٔكمثؿ ذلؾ جاء في التحرير كالتنكير، ابف عاشكر،  ،ِّٖ/ُُاتيح الغيب، الرازم، مف( ِ)
 .ُُٗ/ٔمع ألحكاـ القرآف، القرطبي، كالجا، ُْٕ/َُانظر: جامع البياف، الطبرم، ( ّ)
 .ِِٕ/ُسير الكريـ الرحمف، السعدم، انظر: تي( ْ)
 .ُْٗ/َُجامع البياف، الطبرم، ( ٓ)
 .َِٕ/ّلؤللكسي، كركح المعاني،  ،ُٗ/ّتفسير أبك السعكد، ( ٔ)
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يستطيع خمؽ ما يشاء؛ فيك يستطيع خمؽ إنساف ال مف ذكر كال مف  فاهلل المعبكد الحقيقي 
، كخمؽ إنساف مف ذكر كأنثى كسائر البشر، كذلؾ ألف قدرتو مطمقة غير محدكدة أنثى كآدـ 

 .(ُ)بحد كال ممنكعة بمانع 
 :عمييم بنفسو رد عيسى  -ٖ

خمؽ عبيد هلل لبني إسرائيؿ: ، كىك بيذا يعمنيا صريحة أنو كجميع ال بقكؿ عيسى  
تعالى، كما أثبت لنفسو كلجميع الناس العبكدية كالتذلؿ، كهلل تعالى الربكبية، كلـ يفرؽ بينو كبينيـ 
في عبادة اهلل كالخضكع لو، كمعنى قكلو: أف اعبدكا اهلل كتذلمكا هلل فيك الرب كالمالؾ كالخالؽ كالسيد 

الحاؿ أف المسيح قاؿ ليـ ضد ما يقكلكف؛ ، يقكؿ صاحب المنار في تفسير اآلية: "أم ك (ِ)لي كلكـ 
أمرىـ بعبادة اهلل تعالى كحده، معترفان بأنو ربو كربيـ، فاعترؼ بأنو عبد مربكب هلل تعالى كدعا بني 

 .(ّ)إسرائيؿ ، الذيف أرسؿ إلييـ، أف يعبدكا اهلل الذم يعبده ىك" 
إسرائيؿ، أك أكؿ لبني  كمف الحجج التي تساؽ في ىذا الباب كتتعمؽ بأقكاؿ عيسى  

ًّٔا] كممة نطؽ بيا كىك في الميد ما جاء في قكلو تعالى: ّضِ َٕ ِْل  َِ ًَ [ َؿاَل إِِّنِّ َظّْضُد اهللِ َآَتاِِّنَ افُِتَاَب َوَج

، كلـ يقؿ أم أمر مف األمكر المبتدعة في النصرانية، فمـ يقؿ: إني أنا اهلل، كلـ يقؿ: أنو  {54}مريم:
ي كبره فقد قاؿ ليـ ما سبؽ تكضيحو كىك أنو مربكب هلل تعالى كليس ابف اهلل، ككذلؾ كاف األمر ف

جزاء مف يشرؾ باهلل شيئان سكاء كاف حجران أك شجران أك     ، ثـ بيف عيسى (ْ)ربان كما يدعكف 
بشران أك نجمان، فقاؿ: أف مف يشرؾ باهلل فقد حـر اهلل عميو سكنى الجنة في اآلخرة، كأكجب لو    

في نار جينـ، ألنو جعؿ المخمكؽ كالخالؽ مساكيان لو في العبادة كالخضكع، كألف  الخمكد كالمأكل
، الذيف ال يككف ليـ ناصر (ٓ)الجنة مأكل المكحديف كمستقرىـ بينما النار مأكل الكفار كالمشركيف 

، ك"نكتة جميع األنصار مع ككف النكرة (ٔ)كال معيف ينقذىـ مما ىـ فيو مف العذاب كالذؿ كاليكاف 
المفردة تفيد العمكـ في سياؽ النفي ىي التنبيو عمى ككف النصارل كانكا يتكمكف عمى كثير مف 

ف لـ تكف مف أصؿ دينيـ"   .(ٕ)الرسؿ كالقديسيف؛ إذ كانت كثنية الشفاعة قد فشت فييـ، كا 
                                                 

 .ِِٕ/ُسير الكريـ الرحمف، السعدم، كتي ،ِّٕ/ُُانظر: مفاتيح الغيب، الرازم، ( ُ)
سير الكريـ الرحمف، السعدم، كتي ،ٖٔ/ّر القرآف العظيـ، ابف كثير، ، كتفسيُْٖ/َُانظر: تفسير الطبرم، ( ِ)

ُ/َِْ. 
 .ّْٖ/ٔتفسير المنار، محمد رشيد رضا، ( ّ)
 .ٖٔ/ٔر، القرآف العظيـ، ابف كثيانظر: تفسير ( ْ)
ر القرآف العظيـ، ابف كثير، ، كتفسئٗٔ/ُ، كتفسير الكشاؼ، الزمخشرم، ُْٖ/َُانظر: تفسير الطبرم، ( ٓ)

ٔ/ٖٔ.  
 .َِْ/ُير الكريـ الرحمف، السعدم، ، كتيسُْٖ/َُانظر: تفسير الطبرم، ( ٔ)
 .ِِٔ/ٔير المنار، محمد رشيد رضا، تفس( ٕ)
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 عقيدة التثميث عند النصارى:ثانيًا: 
ٍَ ]كلقد كرد ذكر ىذه العقيدة في قكلو تعالى:   ـَ ْد  ََ ـْ إِفٍَف َف ـَ َؿاُفقا إِنَّ اهللَ َثافُِث َثََلَثٍة َوَما ِم َر افَِّذي

ـَ َؿاُفقا إِنَّ ]، كأبطؿ اهلل تعالى ىذا المعتقد كنقضو بقكلو:  {95}ادلئدة:[ ...إاِلَّ إَِفٌف َواِحٌد  َر افَِّذي ٍَ ـَ ْد  ََ َف

كحده دكف سكاء، ثـ  كحدانية هلل حيث حكـ عمييـ بالكفر، كبيف ليـ كأثبت ال [اهللَ َثافُِث َثََلَثةٍ 
َِْت ]أثبت البشرية لعيسى كأمو البتكؿ عمييما السبلـ حيف قاؿ:  ـُ َمْرَيَؿ إاِلَّ َرُشقٌل َؿْد َخ َما اَدِِضُٔح اْب

ُشُؾ  ـْ َؿّْضِِِف افرُّ ف أكردت ذلؾ فقط لبلطبلع مع أف ذلؾ ليس محؿ دراسة في  {97}ادلئدة:[ ...ِم ، كا 
 .(ُ)رسالتي ىذه 

 :بأنيم أبناء اهلل وأحباؤهالييود والنصارى  دعاءاثالثًا: 
لـ يكتؼ الييكد بكصؼ اهلل تعالى بالغمكؿ كالبخؿ، كلـ يكتؼ النصارل بتأليو بشر مع اهلل  

نما استمر مسمسؿ غييـ كضبلليـ ككفرىـ إلى أف كصؿ إلى  تعالى كنسبة بنكتو إلى اهلل تعالى، كا 
اؤه، كىذا إف دؿ عمى شيء فإنما يدؿ عمى األنانية المفرطة كالنفسية أف يقكلكا: ىـ أبناء اهلل كأحب

المعقدة، التي ترغب في الحصكؿ عمى كؿ شيء كاالستحكاذ عميو دكف غيرىا، حتى لك كاف ىك 
 .(ِ)رب العالميف 

قُد ]كىػػػذا ما أخبػػػر بو تعالػػػى فػػػي سػػػكرة المائػػػدة فػػػي قكلػػػػو:   ُٓ َٔ ـُ َوَؿاَفِت اف ْح َٕ َوافََّْهاَرى 

ـْ يَ  َ
ُر دِ ٍِ ٌْ َؼ َي َِ ـْ َخ َّ ُتْؿ َبَؼٌ ِِم ْٕ ْؿ َبْؾ َأ ُُ قبِ ُٕ ْؿ بُِذ ُُ ُب ذِّ ًَ ُِْؽ َأْبَْاُء اهللِ َوَأِحّضَّاُؤُه ُؿْؾ َؾَِِؿ ُي ـْ َيَناُء َوهللِ ُم ُب َم ذِّ ًَ  َناُء َوُي

ِْٔف اَدِهرُ  َِل َوإَِف ُٓ َْْٔ َِلَواِت َواألَْرِض َوَما َب  . {:3}ادلئدة: [افِضَّ

 توضيح ىذا االفتراء:
قكمان مف الييكد العقاب  جاء في تفسير القرطبي: "قاؿ ابف عباس: خكؼ رسكؿ اهلل  

 .(ّ)فقالكا: ال نخاؼ فإنا أبناء اهلل كأحباؤه فنزلت اآلية" 

كلقد كرد في العيد القديـ كالجديد ذلؾ، فقد جاء في التكراة في سفر التثنية أكؿ الفصؿ  
كذلؾ جاء في اإلنجيؿ قكؿ عيسى ، {3:36التثـقة: } رابع عشر قكؿ مكسى )أنتـ أكالد لمرب إليكـ(ال

)كجاء في رسالة يكحنا األكلى: )انظركا أية محبة {39:44يوحـل: } : )إني أصعد إلى أبي كأبيكـ ،
                                                 

كاهلل كاحد أـ ثالكث، محمد مجدم  ، ُِٗثميث، محمد أحمد الحاج، ص صرانية مف الكحدانية إلى التانظر: الن (ُ)
 .ُِمرجاف، ص 

 .ُّْ( انظر: الشخصية الييكدية، صبلح الخالدم، ص ِ)
 .ُُٗ/ٔمع ألحكاـ القرآف، القرطبي، ( الجاّ)



-ََّ- 
 

لذلؾ ليـ مف ، كمعنى اآلية: أنيـ أبناء اهلل كأحباؤه، {3:5} أعطانا األب حتى ندعى أكالد اهلل(
الحظكة كالفضؿ لديو ما ليس لغيرىـ مف الناس، كلكف مف أسمـ منيـ بيف أف المقصكد بذلؾ سكاء 
في التكراة أك اإلنجيؿ: التشريؼ كاإلكراـ، لكنيـ أكلكا كحرفكا كحممكا األبكة كالبنكة عمى الظاىر 

 .(ُ)كاعتقدكا حقيقتيا 
 نقض القرآن ليذا االفتراء:

 ذلؾ االفتراء في بقية اآلية حيث قاؿ: أبطؿ اهلل تعالى  
ؿْ ... ] أواًل: ُُ ُٕقبِ ْؿ بُِذ ُُ ُب ذِّ ًَ  :[ُؿْؾ َؾَِِؿ ُي

أم قؿ ليـ يا محمد: إذا كاف ما تدعكنو صحيح فمماذا يعذبكـ يكـ القيامة بذنكبكـ، بسبب  
َ ]عبادتكـ لمعجؿ، كىذا ما اعترفكا بو بأنفسيـ كما جاء في قكلو تعالى:  ـْ ََت اًما َوَؿاُفقا َف َْا افَّْاُر إاِلَّ َأيَّ ِضَّ

 َِ ًْ قفُقَن َظَذ اهللِ َما اَل َت َُ َدُه َأْم َت ْٓ ـْ َُيَِِْػ اهللُ َظ َِ ًدا َؾ ْٓ ْذُتْؿ ِظَْْد اهللِ َظ َ ُدوَدًة ُؿْؾ َأَتَّ ًْ قنَ َم ، كىذا  {4:}البؼرة:[ ُّ
 .(ِ) –تعالى اهلل  –ما يتعارض مع دعكاىـ في محبة اهلل كأبكتو ليـ 

ىذا يقكؿ ابف القيـ: "فمك كانت المحبة قائمة كما زعمكا لـ يكف ىناؾ ذنكب يستكجبكف كفي  
عمييا العذاب مف المسخ قردة كخنازير، كتسمط أعدائيـ عمييـ، يستبيحكنيـ كيستعبدكنيـ كيخربكف 

حيـ متعبداتيـ، كيسبكف ذرارييـ فالمحب ال يفعؿ ىذا بحبيبو، كال األب بابنو، كمعمكـ أف الرحمف الر 
ال يفعؿ ىذا بأمة إال بعد فرط إجراميا كعتكىا عمى اهلل كاستكبارىا عف طاعتو كعبادتو، كذلؾ ينافي 

 كه لما ارتكبكا مف غضبو كسخطو ما أكجب ليـ ذلؾ، كلك أحبيـ ألدبيـ كلـ ػػو، فمك أحبػػـ أحبابػػككني
 .(ّ)يعذبيـ" 
رة بسبب كفرىـ؛ ألنيـ ال يعتقدكنو كال يقصد بيذا العذاب؛ العذاب الذم سينالكنو في اآلخ 

نما المقصكد العذاب الذم يعتقدكف حصكلو كيكجد في كتبيـ، أما عف الييكد ففي  كال يعترفكف بو، كا 
قكليـ السابؽ في سكرة البقرة، كأما النصارل ففي أناجيميـ أف كؿ بني آدـ يستحقكف العذاب بسبب 

ضحى بنفسو كافتدل البشرية، فالعذاب  ، ككاف عيسى خطيئتيـ المكركثة عف أبييـ آدـ 
 .(ْ)كاف مكتكبان عمى جميع الناس لكال تكفير عيسى لو عنيـ 

                                                 
كالتحرير كالتنكير،  ،ِِٕ/ّني، األلكسي، سير ركح المعاكتف ،ٗٔ/ّالقرآف العظيـ، ابف كثير، ( انظر: تفسير ُ)

 .ُٔٓ/ٔابف عاشكر، 
 .َّْ/ُظر: ركح المعاني، األلكسي، ( انِ)
 .َُٕٓ/ْ( بدائع الفكائد، ابف القيـ، ّ)
 .ُٔٓ/ٔ( انظر: التحرير كالتنكير، ابف عاشكر، ْ)
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َِلَواِت َواألَْرِض وَ  ...]ثانيًا:  ُِْؽ افِضَّ ـْ َيَناُء َوهللِ ُم ُب َم ذِّ ًَ ـْ َيَناُء َوُي َ
ُر دِ ٍِ ٌْ َؼ َي َِ ـْ َخ َّ ُتْؿ َبَؼٌ ِِم ْٕ َِل َبْؾ َأ ُٓ َْْٔ َما َب

ْٔفِ   . {:3}ادلئدة:[ اَدِهرُ  َوإَِف

رد اهلل عمييـ برد آخر يبيف ليـ حقيقة أمرىـ، فما ىـ إال بشر مف خمقو، ليـ الحسنى  
كالثكاب إف أحسنكا، كليـ العقاب كالعذاب إف أساءكا، كسائر البشر، لكـ عند اهلل ما ليـ، كعميكـ ما 

يماف، كيصفح عنو كيرحمو، كيعذب عمييـ، ال يتميز أحد عف اآلخر، فيغفر لمف يشاء مف أىؿ اإل
 .(ُ)مف يشاء مف أىؿ المعصية كيعاقبو بيا 

يقكؿ اإلماـ القرطبي: "فمـ يككنكا يخمكف مف أحد كجييف، إما أف يقكلكا ىك يعذبنا، فيقاؿ  
ليـ: فمستـ إذان أبناءه كأحباءه، فإف الحبيب ال يعذب حبيبو، كأنتـ تقركف بعذابو، فذلؾ دليؿ عمى 

يقكلكا: ال يعذبنا فيكذبكا ما في كتبيـ، كما جاءت بو رسميـ، كيبيحكا المعاصي كىـ  كذبكـ، أك
 .(ِ)معترفكف بعذاب العصاة منيـ، كليذا يمتزمكف أحكاـ كتبيـ" 

ثـ تنتيي اآلية بأف اهلل تعالى لو تدبير أمر السماكات كاألرض، يصرؼ أمرييما كيدبره  
ؾ، فيا مف قالكا: أنيـ أبناء اهلل كأحباؤه، إف أراد عذابكـ بمشيئتو كحسب إرادتو، ال شريؾ لو في ذل

فمف يمنعو مانع مف ذلؾ، كلف يدفع العذاب عنكـ أحد، فبل يكجد نسب بينو كبيف أحد، كىك إليو 
 .(ّ)مصير الخبلئؽ كميـ كيحاسبيـ يـك القيامة عمى أعماليـ 

مف خبلؿ كصفيـ ألنفسيـ  مما سبؽ يتبيف افتراء كؿٍّ مف الييكد كالنصارل عمى اهلل  
بأنيـ أبناء اهلل كأحباؤه، لذلؾ لف يعذبيـ، كيتبيف رد اهلل تعالى لمقكلتيـ المفتراة بأنو سيعذبيـ يـك 
القيامة عمى كفرىـ كعصيانيـ ألكامره فكيؼ يككنكا أحباؤه كىك سيعذبيـ، كما أنيـ خمؽ مف خمؽ 

ف أساءكا يعذبكا.اهلل يحاسبكف كغيرىـ كليس ليـ أدنى ميزة عمى غيرىـ   إف أحسنكا يثابكا، كا 

 ثـ خاطب اهلل تعمى أىؿ الكتاب مف الييكد كالنصارل بأنو قد أرسؿ إلييـ رسكالن محمدان  
خاتـ النبييف، الذم ال نبي بعده، كال رسكؿ، بؿ المصدؽ لما معيـ، كالمعقب لجميعيـ، كىك الذم 

يبيف لكـ عمى فترة مف الرسؿ، أم عمى انقطاع بيشرتـ بو في كتبكـ، كأخبركـ بو أنبياؤكـ، جاءكـ 
منيـ، كطكؿ عيد بالكحي، كبعد مدة متطاكلة ما بيف إرسالو، كعيسى بف مريـ، بيف لكـ ما أنتـ 
بحاجة إليو مف أحكاـ دينكـ كدنياكـ مف عقائد أفسدتيا الكثنية، كأخبلؽ أفسدىا اإلفراط في المادية، 

 قكس، ال معنى ليا، كال ركح فييا.كعبادات أفرغتـ محتكاىا، فيي مجرد ط

                                                 
 .ُّٓ، ُِٓ/َُ( انظر: جامع البياف، الطبرم، ُ)
 .ُُِ/ٔي، مع ألحكاـ القرآف، القرطب( الجاِ)
 .ُْٓ/َُ( انظر: جامع البياف، الطبرم، ّ)



-َِّ- 
 

كيبيف لكـ ما أشكؿ عميكـ مف أمر دينكـ، كمف المعمـك أف بيف آدـ كنكح عشرة قركف، كبيف  
براىيـ عشرة قركف، كبيف إبراىيـ كمكسى بف عمراف عشرة قركف، كالقرف مائة عاـ، كبيف  نكح كا 

خمسمائة  كالنبي  سى مكسى كعيسى عمييما السبلـ ألؼ كسبعمائة سنة، كبيف ميبلد عي
ِذيرٍ ]كتسع كستكف سنة  َٕ ـْ َبِنٍر َواَل  ا ِم َٕ قفُقا َما َجاَء َُ ، أم لئبل تحتجكا، كتقكلكا يا  {;3}ادلئدة:[ َأْن َت

مف بدلتـ دينكـ كغيرتمكه، ما جاءنا مف رسكؿ يبشرنا بالخير كينذر بالشر، فقد جاءكـ بشير كنذير، 
آمف باهلل كعمؿ بما أمر بو، كانتيى عما نيى عنو، كينذر مف يبشر مف أطاعو بالجنة، كىك مف 
ٍء َؿِديرٌ ]عصاه، كخالؼ أمر اهلل بالنار،  ؾِّ َشْ ـُ ، قاؿ الطبرم: معناىا: إني قادر عمى [ َواهللُ َظَذ 

، ، كمف دالئؿ قدرة اهلل تعالى نصر نبيو محمد (ُ)عقاب مف عصاني، كثكاب مف أطاعني 
عبلء كممتو في الدن  .(ِ)يا، كعمك منزلتو في اآلخرة كا 

 ما ترشد إليو اآليات:
كفر النصارل بقكليـ: إف اهلل ىك المسيح بف مريـ، أم  لقد كفر ...   أثبتت اآلية األولى: -

يدينكف لو، كأعمميـ اهلل أف المسيح لك كاف إليان لقدر عمى دفع ما ينزؿ بو، أك يغيره، كقد أماتو 
كت عنيا، فمك أىمكو ىك أيضان، فمف يدفعو عف ذلؾ أك يرده؟! اهلل، كلـ يتمكف مف دفع الم

نما  كالمسيح كأمو مخمكقاف محدكداف محصكراف، كما أحاط بو الحد كالنياية ال يصمح لؤللكىية كا 
اهلل ىك مالؾ السماكات كاألرض كما بينيما مف النكعيف كالصنفيف، يخمؽ ما يشاء كخمؽ عيسى 

 .(ّ) قادر عمى كؿ شيء مف أـ ببل أب آية لعباده، كاهلل

دعاكل الييكد كالنصارل معزتيـ  كقالت الييكد كالنصارل ...   وأبطمت اآلية الثانية: -
ـى أنزؿ العذاب بيـ في الدنيا  كحظكتيـ عند اهلل كأنيـ أبناء اهلل كأحباؤه، فإف صح ما يزعمكف فًم

ـ لكفرىـ، كمعصيتيـ، مف ىزيمة، كتخريب، كتدمير ديارىـ، كتشريدىـ، كأعد ليـ عذاب جين
فميسكا إذان أبناء اهلل كأحباؤه، فإف الحبيب ال يعذب حبيبو، كأنتـ تقركف بعذاب العصاة منكـ، 

نما ىـ في الحقيقة كسائر البشر يحاسبيـ عمى الطاعة كالمعصية   .(ْ)فذلؾ دليؿ عمى كذبكـ، كا 
في تبياف أمر  يمة النبي م يا أىؿ الكتاب قد جاءكـ رسكلنا ...   وأوضحت اآلية الثالثة: -

ناطتيا باإليماف كالعمؿ الصالح، فالجنة لمف أطاع اهلل كرسكلو،  النجاة كالسعادة كاألبدية، كا 
كالنار لمف عصى اهلل كرسكلو، كفي تقدير أحكاـ الحياة كقكانيف المجتمع لئبل، أك كراىية أف 

                                                 
 .ُٖٓ-ُٕٓ/َُ( تفسير الطبرم، ُ)
 .ُُْ-َُْ/ٔ أ.د. كىبة الزحيمي، التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج،انظر: ( ِ)
 .ُُْ/ٔالمرجع السابؽ، انظر:  (ّ)
 بتصرؼ، ُُْ/ٔحيمي، ( التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، أ.د. كىبة الز ْ)
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خمسمائة كتسعة  النبي ك  تقكلكا ما جاءنا مف بشير كال منذر، ككاف بيف ميبلد عيسى 
 .(ُ)كستكف سنة

 

 

  

                                                 
 .ُِْ/ٔالتفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، أ.د. كىبة الزحيمي،  (ُ)
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 المقطع الثالث
 تذكير موسى قومو بنعمة اهلل, ومطالبتيم بدخول األرض المقدسة

ْؿ ]قاؿ تعالى:   ُُ َِ ًَ َٔاَء َوَج ّضِ ْٕ ْؿ َأ ُُ َؾ ؾِٔ ًَ ْؿ إِْذ َج ُُ ْٔ َِ َة اهللِ َظ َّ ًْ
ُروا ِٕ ـُ ْقِمِف َيا َؿْقِم اْذ ََ َوإِْذ َؿاَل ُمقَشك فِ

ـً  ق ُِ ادَِغَ ُم ًَ ـَ اف ِت َأَحًدا ِم ْٗ ْ ُي ْؿ َما ََل ـُ وا  * ا َوَآَتا ْؿ َواَل َتْرَتدُّ ُُ َتَب اهللُ َف ـَ َشَة افَّتِل  دَّ ََ ُِقا األَْرَض اُد َيا َؿْقِم اْدُخ

ـَ  ي ُِِّضقا َخاَِسِ ََ ْؿ َؾَتْْ ـُ ا * َظَذ َأْدَباِر َّٕ ـَ َوإِ ا َؿْقًما َجّضَّاِري َٓ ا َؾِْ٘ن  َؿاُفقا َيا ُمقَشك إِنَّ ؾِٔ َٓ ا َحتَّك ََيُْرُجقا ِمْْ َٓ َِ ْدُخ َٕ ـْ  َف

ُِقنَ  ا َداِخ َّٕ ا َؾِ٘ َٓ قُه  * ََيُْرُجقا ِمْْ ُّ ُت ِْ ُؿ افّضَاَب َؾَِ٘ذا َدَخ ِٓ ْٔ َِ ُِقا َظ َِل اْدُخ ِٓ ْٔ َِ َؿ اهللُ َظ ًَ ْٕ ـَ ََيَاُؾقَن َأ ـَ افَِّذي َؿاَل َرُجََلِن ِم

َـّ  ْؿ َؽافُِّضقَن َوَظَذ اهللِ َؾَتَق ُُ َّٕ ِمِْغَ َؾِ٘ ْٗ ُْْتْؿ ُم ـُ ا َؾاْذَهْب  * ُِقا إِْن  َٓ ا َأَبًدا َما َداُمقا ؾِٔ َٓ َِ ْدُخ َٕ ـْ  ا َف َّٕ َؿاُفقا َيا ُمقَشك إِ

ا َهاُهَْا َؿاِظُدونَ  َّٕ اتََِل إِ ََ َْٕت َوَربَُّؽ َؾ ََْْْٔا َوَبْغَ  * َأ ِِس َوَأِخل َؾاْؾُرْق َب ٍْ َٕ َِغَ َؿاَل َربِّ إِِّنِّ اَل َأْمُِِؽ إاِلَّ  اِش ٍَ ْقِم اف ََ  اف

َغ  * َِ اِش ٍَ ْقِم اف ََ َْٖس َظَذ اف قَن يِف األَْرِض َؾََل َت ُٓ َغ َشًَْة َيتِٔ
ًِ ْؿ َأْرَب ِٓ ْٔ َِ َمٌة َظ َا حُمَرَّ   {.48-44 }ادلئدة[ َؿاَل َؾَِّ٘نَّ

 أواًل: المناسبة:
مشتممة عمى قاؿ الطاىر بف عاشكر رحمو اهلل: "كمناسبة مكقع ىذه اآليات ىنا، أف القصة  

تذكير نعـ اهلل تعالى عمييـ، كحث عمى الكفاء بما عاىدكا اهلل عميو، مف الطاعة، تمييدان لطمب 
 .(ُ)امتثاليـ" 
َوإِْذ َؿاَل قاؿ الرازم رحمو اهلل: "كاعمـ أف كجو االتصاؿ، ىك أف الكاك في قكلو تعالى:  

ْقِمفِ  ََ ْد ]كاك عطؼ، كىك متصؿ بقكلو:  ُمقَشك فِ ََ ائَِٔؾ َوَف كأنو  { 34}ادلئدة:[ َأَخَذ اهللُ ِمَٔثاَق َبِْل إَِْسَ
بنعـ اهلل تعالى، كأمرىـ بمحاربة الجباريف، فخالفكا القكؿ في  قيؿ: أخذ الميثاؽ، كذكرىـ مكسى 

 .(ِ)الميثاؽ، كخالفكه في محاربة الجباريف" 
الميثاؽ منيـ، كتفصيؿ كقيؿ: "جممة مستأنفة مسكقة لبياف ما فعمت بنك إسرائيؿ، بعد أخذ  

 كيفية نقض الميثاؽ، كتعمقيـ بما قبمو حيث إف ما ذكر فيو مف األمكر التي كصؼ النبي 
 .(ّ)بيانيا، كمف حيث اشتمالو عمى انتفاء فترة الرسؿ فيما بينيـ" 

 ثانيًا: التحميل المغوي:
 .(ْ)أم بيت المقدس، أك أرض الشاـ عامة  األرض المقدسة:

                                                 
 .ُُٔ/ٔ( التحرير كالتنكير، ابف عاشكر، ُ)
 .َّّ/ُُ( التفسير الكبير، الرازم، ِ)
 .ِٖٓ/، كركح المعاني، األلكسي ،ِِ/ّلكتاب الكريـ، أبك السعكد، ( إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا اّ)
، طُِ/ٓتفسير غريب القرآف، كاممة بنت محمد بف باسـ الككارم،  (ْ)  ـ.ََِٖ، ُ، دار ابف حـز
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 ْؿ ُُ َِ ًَ اَوَج ـً ق ُِ ممكو، يممكو، ممكان، استكلى عميو ككاف في قدرتو يتصرؼ فيو بما يريد، يعطيو  ُم
 .(ُ)مف يشاء، كيمنعو مف يشاء، كيككف بذلؾ في األحياف كالمعاني 

قاؿ األصفياني: "المىًمؾي اسـ لكؿ مف يممؾ السياسة، إما في نفسو كذلؾ بالتمكيف مف ًزماـ  
ما   .(ِ)في غيره سكاء تكلى ذلؾ أك لـ يتكؿ عمى ما تقدـ" قكاه كصرفيا عف ىكاىا، كا 

 كيقاؿ: ممؾ الناس ممكان، كاف لو التصرؼ فييـ باألمر كالنيي.
     ى فريؽ مف الناس، أك عمى الناس، كالممؾ المطمؽ ػيادة عمػكالممؾ: ذك السمطاف كالس

 .ىك اهلل 
ا ـً ق ُِ ْؿ ُم ُُ َِ ًَ بكـ عميو غالب، كقاؿ بعضيـ: جعمكـ ذكم : أم جعمكـ تممككف أمركـ، ال يغمَوَج

 .(ّ)منازؿ، ال ييدخؿ فييا عميكـ إال بإذف، كالمعنى راجع إلى مالؾ الممؾ
 ثالثًا: اإلعراب:

ْؿ ]قاؿ تعالى:  * ـُ وا َظَذ َأْدَباِر ْؿ َواَل َتْرَتدُّ ُُ َتَب اهللُ فَ ـَ َشَة افَّتِل  دَّ ََ ُِقا األَْرَض اُد ِِ َيا َؿْقِم اْدُخ ََ  ُّضقاَؾَتْْ

ـَ  ي  . {43}ادلئدة:[ َخاَِسِ

ُِِّضقا[قولو تعالى:  :الموضع ىو ََ  .]َؾتَْْ

 :(ْ)تحتمؿ جممة )فتنقمبكا( كجييف مف اإلعراب  
 أنو مجزكـ عطفان عمى فعؿ النيي. األول:
 أنو منصكب بإضمار )أف( بعد الفاء في جكاب النيي. الثاني:

 :(٘)المعاني التفسيرية لإلعراب 
يا قكـ ادخمكا األرض المطيرة، كىي بيت المقدس كما حكليا، التي كعد اهلل أف  المعنى األول:

تدخمكىا كتقاتمكا مىف فييا مف الكفار، كال ترجعكا عف قتاؿ الجباريف فتنصرفكا كقد خسرتـ دنياكـ بما 
فاتكـ مف النصر عمى األعداء، كفتح ببلدكـ، كآخرتكـ بما فاتكـ مف الثكاب، كما استحققتـ 

 تكـ مف العقاب.بمعصي

                                                 
 .ُُٔ/ِ( معاني القرآف، لمزجاج، ُ)
 .ٕٓٓمفردات ألفاظ القرآف، الراغب األصفياني، ص  (ِ)
 .ِّْ/ْة الجمؿ، معجـ كتفسير لغكم لكممات القرآف، حسف عز الديف الجمؿ، خطكط( مّ)
 .ِٕٕ/ّ، كركح المعاني، األلكسي، َّْ/ُ، كالتبياف، العكبرم، ُِّ/ْانظر: الدر المصكف، الحمبي،  (ْ)
 .ِّٖ/ُير الكريـ الرحمف، السعدم، كتيس ،ُٗٔ-ُٖٔ/َُجامع البياف، الطبرم،  ( انظر:ٓ)
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كال ترجعكا عف قتاؿ الجباريف كال أف تنصرفكا خائبيف، ففي ىذا المعنى ينياىـ  المعنى الثاني:
 عف أف ينقمبكا خاسريف. مكسى 

ـَ ََيَاُؾقَن ]* قاؿ تعالى:  ـَ افَِّذي َِل َؿاَل َرُجََلِن ِم ِٓ ْٔ َِ َؿ اهللُ َظ ًَ ْٕ ُؿ افّضَاَب َؾَِ٘ذا َدَخ  َأ ِٓ ْٔ َِ ُِقا َظ ْؿ اْدُخ ُُ َّٕ قُه َؾِ٘ ُّ ُت ِْ

ِمِْغَ  ْٗ ُْْتْؿ ُم ـُ ُِقا إِْن  َـّ  . {45}ادلئدة:[ َؽافُِّضقَن َوَظَذ اهللِ َؾَتَق

َِل أَ الموضع ىو: قولو تعالى:  ِٓ ْٔ َِ َؿ اهللُ َظ ًَ ْٕ. 
 :(ُ)تحتمؿ جممة )أنعـ اهلل( أربعة أكجو إعرابية  

 أنيا صفةه ثانيةه فمحميا الرفع. األول:

 حاؿه مف الضمير في )يخافكف(.أنيا  الثاني:

 أنيا حاؿه مف )رجبلف(. الثالث:

 أنيا حاؿه مف الضمير المستتر في الجار كالمجركر )مف الذيف(. الرابع:

 المعاني التفسيرية لإلعراب:
، فكانت قاؿ رجبلف يخشكف اهلل تعالى، أنعـ اهلل عمييما بطاعتو كطاعة نبيو  المعنى األول:

 ليما لنصح قكميما. ىاتاف الصفتاف دافعان 

قاؿ رجبلف مف الذيف يخافكف حاؿ ككنيما قد أنعـ اهلل عمييما، كفي ىذا المعنى  المعنى الثاني:
بيافه لحاؿ الرجميف الذيف يخشكف اهلل تعالى بأنيما قد أنعـ اهلل عمييما، كىذه الخشية مف اهلل تعالى 

الطاعة نابعةه مف العمـ، كالعمـ يكرث ، فما جاءت ليـ إال بطاعتيـ هلل تعالى كطاعتيـ لنبيو 
َِلُء  ...]الخشية، كما قاؿ تعالى:  َِ ًُ ـْ ِظَّضاِدِه اف َِل ََيَْنك اهللَ ِم َّٕ  . {:4}فلصر:[ ...إِ

قاؿ رجبلف حاؿ ككنيما قد أنعـ اهلل عمييما، كفي ىذا المعنى بيافه لحاؿ الرجميف  المعنى الثالث:
 حيف نصحا قكميما.

 ؿ رجبلف مف الكائنيف قد أنعـ اهلل عمييما، كفي ىذا المعنى تأكيد إلنعاـ اهلل قا المعنى الرابع:
 عمى الرجميف.

ِِس َوَأِخل َؿاَل َربِّ ]* قاؿ تعالى:  ٍْ َٕ َِغَ إِِّنِّ اَل َأْمُِِؽ إاِلَّ  اِش ٍَ ْقِم اف ََ ََْْْٔا َوَبْغَ اف  .{47}ادلئدة:[ َؾاْؾُرْق َب

                                                 
 .َّْ/ُ، كالتبياف، العكبرم، ِِِ/ُ، كالمشكؿ، مكي، ِّّ/ْ( انظر: الدر المصكف، الحمبي، ُ)
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ِِس َوَأِخل] الموضع: ٍْ َٕ  .[إاِلَّ 

، مشتممة عمى الرفع، كالنصب، كالجر، كىي (ُ)يحتمؿ االسـ )أخي( ستة أكجو إعرابية  
 كاآلتي:

 أواًل: أوجو الرفع:
 فالرفع ثبلثة أكجو ىي: 

 الرفع عطفان عمى محؿ )إف( كاسميا. -ُ

 الرفع باالبتداء كخبره محذكؼ. -ِ

 الرفع عطفان عمى الضمير المستتر في )أممؾ(. -ّ

 النصب:ثانيًا: وجيا 
 كالنصب عمى كجييف: 

 النصب عطفان عمى )نفسي(. -ُ

 النصب عطفان عمى اسـ )إف(. -ِ

 ثالثًا: وجو الجر:
 الجر عطفان عمى الياء في )نفسي(. 

 المعاني التفسيرية لإلعراب:
تكجو إلى ربو داعيان: يا رب إني       بداية أجمؿ المعنى العاـ لآلية، كىك: أف مكسى  

ػى أحدو أف أحممو عمى ما أجب كأريد مف طاعتؾ كاتباع أمرؾ كنييؾ إال عمى نفسي ال أقػػدر عمػ
 .(ِ)فاحكـ بيننا كبيف القـك الفاسقيف  كعمى أخي ىاركف 

 :(ٖ)أما المعاني التفسيرية لإلعراب فيي كاآلتي  

 إني ال أممؾ إال نفسي كأخي كذلؾ. المعنى األول:
                                                 

عراب القرآف، النحاس، ّّٓ-ّّْ/ْ( انظر: الدر المصكف، السميف الحمبي، ُ) كالمشكؿ، مكي،  ،ِْٔ/ُ، كا 
عراب القرآف كبيانو،  ،ِٖٕ/ّ، كركح المعاني، األلكسي، ِِّ/ُ  .َِٖ-َِٕ/ِدركيش، محي الديف كا 

 .ِٕٕ/ٔآف الحكيـ، محمد رشيد رضا، كتفسير القر  ،ُٕٖ/َُنظر: جامع البياف، الطبرم، ( اِ)
عرابو، الزجاج، ّ)    كالبحر المحيط،  ،ّّٓ/ُُ، كمفاتح الغيب، الرازم، ُٓٔ=ُْٔ/ِ( انظر: معاني القرآف كا 

 .ِِّ/ُكالتسييؿ، ابف جزم،  ،ُِِ/ْأبك حياف، 
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، كأخي ال يممؾ إال نفسو، كىذا المعنى فيو إظيار كتأكيد بأف إني ال أممؾ إال نفسي المعنى الثاني:
 أخاه ال يممؾ إال نفسو.

بعدـ  إني ال أممؾ أنا كأخي إال أنفسنا، كفي ىذا المعنى كاف اىتماـ مكسى  المعنى الثالث:
 مقدرتو ىك كأخيو بأمرو إال بأمرو ألنفسيما.

ال أخي، كفي ىذا المعنى بياف لمف كاف تحت أمر إني ال أممؾ إال نفسي، كال أممؾ إ المعنى الرابع:
 ، ألف أخاه إذا كاف مطيعان لو فيك ممؾ طاعتو.مف قكمو كىك أخكه ىاركف  كطاعة مكسى 

بنفسو  إني كأخي ال نممؾ إال أنفسنا، كفي ىذا المعنى كاف اىتماـ مكسى  المعنى الخامس:
 كبأخيو بعدـ مقدرتيما بأمرو عمى أنفسيما.

إني ال أممؾ إال نفسي كأخي، كفي ىذا المعنى زيادة تأكيدو عمى عدـ ميٍمًؾ مكسى  لسادس:المعنى ا
 .ألحدو مف قكمو إال نفسو كأخيو 

َِغَ ]قاؿ تعالى:  اِش ٍَ ْقِم اف ََ قَن يِف األَْرِض َؾََل َتَْٖس َظَذ اف ُٓ َغ َشًَْة َيتِٔ
ًِ ْؿ َأْرَب ِٓ ْٔ َِ َمٌة َظ َا حُمَرَّ [ َؿاَل َؾَِّ٘نَّ

 . {48ئدة:}ادل

َغ َشًَْة[الموضع ىو: قولو تعالى: 
ًِ  .]َأْرَب

 :(ُ)يحتمؿ نصب ظرؼ الزماف )أربعيف( كجييف مف اإلعراب 
 أنو منصكب بػ )محرمةه(، كعمى ىذا القكؿ تحتمؿ جممة )يتييكف( كجييف: األول:

 أنيا مستأنفة ال محؿ ليا مف اإلعراب. -ُ
 أنيا حاؿ مف الضمير في )عمييـ(. -ِ

 و منصكب بػ )يتييكف(.أن الثاني:

 المعاني التفسيرية لإلعراب:
 بناءن عمى أف )أربعيف( منصكبه بػ )محرمةه( كجممة )يتييكف( مستأنفة: المعنى األول:

ـه دخكليا عمى بني إسرائيؿ مجيبان لدعكة مكسى  قاؿ اهلل  : إف األرض المقدسة ميحرَّ
يؽ المخرج مف التيو، فبل تأسؼ كال تحزف أربعيف سنة، فيـ يتييكف في األرض ال ييتدكف إلى طر 

قكا، كفسقيـ اقتضى كقكع ما نزؿ بيـ ال ظممان منا، كعمى ىذا المعنى تككف ػػد فسػػـ، فإنيـ قػػعميي
 اف أفػػػػػػػدم مع بيػػػػك تيوه أبػػػػاف، فيػػػػد لزمػػػاآلية قد أخبرت عف أنيـ يتييكف في األرض لكف ببل تحدي

                                                 
 .ِٖٗ/ُ، كالبياف، ابف األنبارم، ِِّ/ُ، كالمشكؿ، مكي، ِّٔ/ْ( انظر: الدر المصكف، السميف الحمبي، ُ)
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 .(ُ) بأربعيف سنة التحريـ كاف مؤقتان 
 بناءن عمى أف )أربعيف( منصكبه بػ )محرمةه( كجممة )يتييكف( حاؿ: المعنى الثاني:

، فبٌيف ىذا (ِ)قاؿ فإنيا محرمة أربعيف سنة عمييـ حالة ككنيـ تائييف حائريف في األرض 
 المعنى الحالة التي كانكا عمييا مدة التحريـ، كىي أنيـ قضكىا في التَّيو.

قاؿ فإنيا محرمة عمييـ، يتييكف في األرض أربعيف سنة، فبيَّف ىذا المعنى أف  ثالث:المعنى ال
، أما دخكليـ فييا اآلف فيك مف باب االغتصاب ليذه األرض مف (ّ)التحريـ كاف أبديان، كالتيو مؤقتان 

 أصحابيا الشرعييف، كاهلل المستعاف.

 رابعًا: البالغة:
ُِ ]قكلو تعالى:  -ُ ْؿ ُم ُُ َِ ًَ اَوَج ـً ، تشبيو بميغ، أم كالممكؾ في رغد العيش كالطمأنينة، فحذؼ [ ق

 أداة التشبيو، ككجو الشبو.

َِل ]كقكلو تعالى:  -ِ ِٓ ْٔ َِ َؿ اهللُ َظ ًَ ْٕ  .(ْ)عمى الصالحيف جممة اعتراضية، لبياف مدل فضؿ اهلل [ َأ

 :اإلجمالي خامسًا: التفسير
يو مف عنت، كعناد ييكد المدينة، لذا ، عما يبلقكجاءت ىذه اآليات تسمية لرسكؿ اهلل 

 .(ٓ)أعممو اهلل تعالى بما القى مكسى منيـ مف غمظة، كجفاء، كتعنت 

كبني إسرائيؿ، يذكرىـ فيو بآالء اهلل تعالى كنعمو التي  ىذا حديث بيف نبي اهلل مكسى 
 ؿ القارئ مف الخطاب ػػػتقة، كأف ينػػػػرآف أف يمكف في المكعظػػػػأف القػػػ، كىذا مف ش(ٔ)أنعـ بيا عمييـ 

                                                 
      ، كالبحر المحيط، ّْٔ-ّْٓ/ِككشؼ المشكبلت، الباقكلي،  ،َُٗ/َُامع البياف، الطبرم، انظر: ج( ُ)

 .ُُِكالتفسير الميسر، نخبة مف العمماء، ص ِِّ/ّأبك حياف األندلسي، 
 .َِٖ/ِ( انظر: إعراب القرآف كبيانو، محي الديف دركيش، ِ)
مف جكانب أىمية إعراب القرآف، كىك ارتباطو بالكقؼ  أنو بيف لنا جانبان  ( يظير لنا مف خبلؿ ىذا المكضع:ّ)

 كاالبتداء، فيرتبط كؿ منيما باآلخر ارتباطان كثيقان، فالكقؼ يؤثر في المعنى، كىذا بدكره يؤثر في اإلعراب. 
كتطبيؽ ذلؾ في ىذه اآلية: أف فييا كقؼ تعانؽ، فمف كقؼ عمى )عمييـ( كاف التحريـ أبديان كالتيو مؤقتان، 

فقد جعؿ )أربعيف( منصكب بػ )يتييكف(، كمف كقؼ عمى )سنة( كاف التحريـ مؤقتان كالتيو أبديان، كعميو كعميو 
  فقد جعؿ )أربعيف( منصكب بػ )محرمة(.

 .ُّْ/ٔالتفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، أ.د كىبة الزحيمي، انظر: ( ْ)
 .ْٕٗص أيسر التفاسير، أبك بكر جابر الجزائرم، انظر: (ٓ)
 .َُٖٖ/ٔفي رحاب التفسير، عبد الحميد كشؾ، انظر: ( ٔ)
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 الغائب، تركيحان لمنفس، كتنشيطان لمذىف.

 كنجمؿ ىذه النعـ في اآلتي:
 ليـ مف الصخر ينابيع في جكؼ الصحراء. فجر اهلل  -ُ
 عمييـ المف كالسمكل، طعامان سائغان مف أيسر سبيؿ. أنزؿ اهلل  -ِ
 أرسؿ إلييـ الرسؿ كاألنبياء. -ّ
 عكا أمر التكراة، كالتزمكا بتعاليـ السماء.فضميـ عمى عالمي زمانيـ، حيف اتب -ْ
 نجاىـ مف فرعكف، كأغرؽ فرعكف كقكمو. -ٓ
مكنيـ شئكف أنفسيـ، بعد أف كانكا عبيدان، لفرعكف يذبح أبناءىـ، كيستحي نساءىـ، فنجاىـ  -ٔ

 منو، كجعؿ أمر أنفسيـ بأيدييـ.
 أنزؿ التكراة عمى مكسى، كفييا اليداية كالرحمة ليـ. -ٕ

لنعـ، كمنيا قصة البقرة التي أمركا بذبحيا، كضرب قبيؿ بذنبيا فيقـك إلى غير ذلؾ مف ا
 .(ُ)كيقكؿ: قتمني فبلف 
ا]* كقكلو تعالى:  ـً ق ُِ ْؿ ُم ُُ َِ ًَ َٔاَء َوَج ّضِ ْٕ ْؿ َأ ُُ َؾ ؾِٔ ًَ ، ىذا تشبيو بميغ، أم كالممكؾ في تصرفيـ [إِْذ َج

ميـ سادة عمى األمـ التي مركا في أنفسيـ، كسبلمتيـ مف العبكدية، التي كانت عمييـ لمقبط، كجع
 .(ِ)بيا، مف اآلمكرييف، كالعناقييف، كالحشبكنييف، كالرفائييف، كالعمالقة كالكنعانييف 

ْؿ ] ُُ َتَب اهللُ َف ـَ َشَة افَّتِل  دَّ ََ ُِقا األَْرَض اُد ليـ بيذه النعـ  ، كبعد تذكير مكسى [...َيا َؿْقِم اْدُخ
، لرفع راية التكحيد في األرض المقدسة، فمسطيف كتحريرىا مف الكثيرة، يبمغيـ أمر ربيـ بالجياد

المشركيف، كلكف بني إسرائيؿ جبنكا عف مكاجية المشركيف، ككصؼ اهلل تعالى لنا جبنيـ، كعزيمتيـ 
قباليـ عمى المطاعـ، كأصناؼ الطعاـ،  يثارىـ لمذلة مع الراحة، عمى العزة مع الجياد، كا  الخكارة، كا 

 ى الطاعة، كاإلعداد كالجياد.بدؿ أف ييقبمكا عم
قكمو بالدخكؿ إلى األرض المقدسة كىك أمر بالسعي في أسبابو أم  كىنا أمر مكسى 

تييأكا لمدخكؿ، كاألرض المقدسة بمعنى المطيرة المباركة، التي بارؾ اهلل تعالى بيا كقدست بدفف 
ٍبركف، كىي أرض فمسطيف، كفي كصفيا بالتي كتب  إبراىيـ  اهلل لكـ، تحريض عمى في قرية حى

اإلقداـ عمى دخكليا، كحذرىـ يكجب االنيزاـ، ألف ارتداد الجيش عمى األعقاب، مف أكبر أسباب 
 االنخذاؿ، كاالرتداد.

                                                 
 .َُٕٓ-َُٔٓ/ٔتفسير القرآف الكريـ، د. عبد اهلل شحاتو، انظر: ( ُ)
 .ُُٔ/ٔالتحرير كالتنكير، ابف عاشكر، انظر: ( ِ)
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، أمة اإلسبلـ بالنصر كالتمكيف، إف نصركا اهلل كمف أكبر أسباب اليزيمة، كقد كعد اهلل 
فّْي ليـ بالكعد، حيف كفكا بالنصر، كلكف بني إ  .(ُ)سرائيؿ جبنكا كاعتذركا كي

ـَ ] ا َؿْقًما َجّضَّاِري َٓ قد بعث العيكف الستكشاؼ أرض  ، كاف مكسى [...َؿاُفقا َيا ُمقَشك إِنَّ ؾِٔ
العدك، فأخبركه عف جكدة أرضيا كثمارىا، كقكة سكانيا، كتحصيناتيا، فمما سمع بنك إسرائيؿ ذلؾ، 

في أرض مصر كاف خيران لنا، مف أف تغنـ ، كقالكا: لك متنا جزعكا، كتذمركا عمى مكسى 
، كلكنيـ أعمنكا جبنيـ عف الجياد كمكاجية ىؤالء المشركيف المعركفيف بالقكة، (ِ)نساؤنا كأطفالنا ... 

كامتنعكا عف اقتحاـ القرية خكفان مف أىميا، كأكدكا االمتناع مف دخكؿ أرض العدك تككيدان قكيان 
( ك)لف(  ـْ ]بمدلكؿ )إفَّ ا فَ َّٕ ا َوإِ َٓ َِ ْدُخ ، تحقيقان لخكفيـ، ليسجؿ عمييـ القرآف ىذه النقيصة، كيحذر [َٕ

 منيا، كىي طمب المكاسب، كالفتكحات، ببل ثمف كال جياد، كىذا يؤدم باألمة إلى اليبلؾ كالشقاء.

ـَ ]كلكف رجاؿ الدعكة ىـ قادة الجياد، كذلؾ مف خبلؿ قكلو تعالى:  ـَ افَِّذي َؿاَل َرُجََلِن ِم

ْؿ َؽافُِّضقَن َوَظَذ اهللِ َؾَتقَ ََيَاؾُ  ُُ َّٕ قُه َؾِ٘ ُّ ُت ِْ ُؿ افَّضاَب َؾَِ٘ذا َدَخ ِٓ ْٔ َِ ُِقا َظ َِل اْدُخ ِٓ ْٔ َِ َؿ اهللُ َظ ًَ ْٕ ِمِْغَ قَن َأ ْٗ ُْْتْؿ ُم ـُ ُِقا إِْن   [َـّ

، رجميف مف بني إسرائيؿ، استثناىـ مما كقع بو قكميـ مف جبف ، كىنا يذكر اهلل {45:}ادلئدة
 س.كىكاف كبأ

ىنا تكجيو رباني أيضان إلى مكانة رجاؿ العقيدة كالدعكة، في إنقاذ ىذه األمة، كىدايتيا، 
اتفؽ ركاة التفسير، عمى أف الرجميف ىما: )يكشع بف نكف، ككالب بف يضنة( فيما المذاف كانا 

 .يحثاف القـك عمى الجياد، كالطاعة، كدخكؿ أكؿ بمد لمجباريف، ثقة بكعد اهلل تعالى كتأييده

ُؿ افَّضاَب ]كقكلو تعالى:  ِٓ ْٔ َِ ُِقا َظ ، يجكز أف يراد بو مدخؿ األرض المقدسة، أم [اْدُخ
كبعد  د بو باب السكر المحيط بالمدينة،المسالؾ التي ييسمؾ منيا إلى أرض كنعاف، كيجكز أف يرا

عده ك مى أف أمرا القكـ باتخاذ األسباب، كالكسائؿ، أمراىـ بالتككؿ عمى اهلل تعالى، كاالعتماد ع
ِمِْغَ ]كنصره، كلذلؾ ذٌيبل بقكليما:  ْٗ ُْْتْؿ ُم ـُ  ، ألف الشؾ في صدؽ الرسكؿ، مبطؿ لئليماف.[إِْن 

 قاؿ الزمخشرم: "فإف قمت مف أيف عمما أنيـ غالبكف؟ قمت: مف جية إخبار مكسى 
ؿْ ]بذلؾ، كمف جية  ُُ َتَب اهللُ فَ اهلل تعالى، في  ف عادة-، كقيؿ مف جية غمبة الظف، كما تبيناه ـ[ ـَ

 .(ّ)في قير أعدائو كما عرفا مف حاؿ الجبابرة  نصر رسمو، كما عيد مف صنع اهلل لمكسى 

                                                 
 .ُِٔ/ٔالتحرير كالتنكير، ابف عاشكر، انظر: ( ُ)
 .ُْٖصالتفسير الكسيط، محمد سيد طنطاكم، انظر: ( ِ)
 .ُِٔ/ُالكشاؼ، الزمخشرم، انظر: ( ّ)
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 كبتدبر ىذه اآلية الكريمة نعرؼ الصفات التالية، لقادة الجياد كالتحرير كىي:

َؿ ]اإليماف بالمبتدأ كخشية اهلل تعالى، كىذا ما نفيمو مف قكلو تعالى:  -ُ ًَ ْٕ َِل ََيَاُؾقَن َأ ِٓ ْٔ َِ  .[ اهللُ َظ

ُؿ ]الشجاعة، كعمك اليمة، كالثقة بكعد اهلل تعالى، كىذا ما نفيمو مف قكلو تعالى:  -ِ ِٓ ْٔ َِ ُِقا َظ اْدُخ

ْؿ َؽافِّضُقنَ  ُُ َّٕ قُه َؾِ٘ ُّ ُت ِْ  .[ افَّضاَب َؾَِ٘ذا َدَخ

ُِق]صدؽ التككؿ عمى اهلل تعالى، كىذا ما نفيمو مف قكلو تعالى:  -ّ َـّ ُْْتْؿ َوَظَذ اهللِ َؾَتَق ـُ ا إِْن 

ِمِْغَ  ْٗ [ ُم
(ُ). 

، قكليـ كيعتذر بنك إسرائيؿ عف الجياد، كالمكاجية بجبنيـ، كىكانيـ، كيذكر اهلل 
َْٕت َوَربَُّؽ ]كاعتذارىـ، ليككف درسان لمف بعدىـ  ا َؾاْذَهْب َأ َٓ ا َأَبًدا َما َداُمقا ؾِٔ َٓ َِ ْدُخ َٕ ـْ  ا فَ َّٕ َؿاُفقا َيا ُمقَشك إِ

 َّٕ اتََِل إِ ََ  . {46}ادلئدة:[ ا َهاُهَْا َؿاِظُدونَ َؾ

 والمتدبر ليذا االعتذار يجد النقاط اآلتية:

صرارىـ عمى التخمؼ عف الجياد، بقكليـ  -ُ ا]تأكيد جبنيـ، كا  َٓ ا َأَبًدا َما َداُمقا ؾِٔ َٓ َِ ْدُخ َٕ ـْ  ا َف َّٕ  .[إِ

ا َهاُهَْا َؿاظِ ]كفي قكليـ  -ِ َّٕ اتََِل إِ ََ َْٕت َوَربَُّؽ َؾ ، تصكير إليمانيـ الضعيؼ الخكار، [ُدونَ َؾاْذَهْب َأ
فيـ يؤمنكف بنبكة مكسى، كرب مكسى، كصدؽ صمة مكسى مع ربو، كلكنيـ يكظفكف ىذا 
اإليماف، إلعفائيـ مف فريضة الجياد، كالمقاكمة كالتضحية، لنصرة الديف، كيطمبكف مف مكسى 

 .أف يأتييـ بمعجزة، بأف ييمؾ اهلل تعالى الجباريف بدعكة مكسى 

، كىذا بعيد، ألنيـ ما كانكا يشككف في كقيؿ أرادكا بيذا الكبلـ االستخفاؼ بمكسى 
جكابان عف مقالتيـ ىذه إال  رسالتو، كلك أرادكا االستخفاؼ لكفركا، كليس في كبلـ مكسى 

 .(ِ)كصفيـ بالفاسقيف 

[ ََْْْٔ ِِس َوَأِخل َؾاْؾُرْق َب ٍْ َٕ َِغَ َؿاَل َربِّ إِِّنِّ اَل َأْمُِِؽ إاِلَّ  اِش ٍَ ْقِم اف ََ ، نجد في رد  {47}ادلئدة:[ ا َوَبْغَ اف
، ما يبيف أف التخمؼ عف الجياد معصية كبرل، تفضي إلى غضب اهلل تعالى في الدنيا مكسى 

لى مفارقة النبي   ليؤالء الفاسقيف، المتخمفيف عف الجياد في سبيؿ اهلل تعالى. كاآلخرة، كا 

ألصحابو أف ينتفعكا بما حصؿ لبني إسرائيؿ عف عبد اهلل   ككاف تربية النبي القائد محمد
, وىو يدعو عمى المشركين يوم بدر, فقال:      "أتى المقداد بن األسود النبي ابف مسعكد قاؿ: 

                                                 
 .ُٓٔ/ٔالتحرير كالتنكير، ابف عاشكر، انظر: ( ُ)
 .ُٔٔ/ٔالتحرير كالتنكير، انظر: ( ِ)
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ا َهاُهَْا يا رسول اهلل, إنا ال نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى:  َّٕ اتََِل إِ ََ َْٕت َوَربَُّؽ َؾ ]َؾاْذَهْب َأ

 .(ُ)" , ولكن آمين, ونحن معك, فكأنو ُسرٍّي عن رسول اهلل  {35}ادائدة:َؿاِظُدوَن[ 

: رب إنؾ تعمـ أني ال أممؾ لنصرة دينؾ أمر أحد ألزمو بطاعتؾ سكل أمر قاؿ مكسى 
نفسي، كأمر أخي ىاركف، كال أحد مف ىؤالء الجبناء، أستطيع أف أحممو عمى الطاعة كاالستجابة، 

 إليو. إلى ما دعكت
ىؤالء قكمي قد خرجكا عف طاعتي، كفسقكا عف أمرؾ، كما داـ ىذا شأنيـ، فافصؿ بيننا 
كبينيـ بقضائؾ العادؿ، بأف تحكـ لنا بما نستحؽ، كتحكـ عمييـ بما يستحقكف فإنؾ أنت الحكـ 

 العدؿ بيف العباد.
قنَ ] ُٓ َغ َشًَْة َيتِٔ

ًِ ْؿ َأْرَب ِٓ ْٔ َِ َمٌة َظ َا حُمَرَّ َِغَ  َؿاَل َؾَِّ٘نَّ اِش ٍَ ْقِم اف ََ َْٖس َظَذ اف  {48}ادلئدة:[ يِف األَْرِض َؾََل َت
، كاف (ِ)

التيو كالضياع ىك العقكبة الربانية لبني إسرائيؿ، الذيف كعدىـ اهلل تعالى بالنصر عمى أعدائيـ إف 
ثـ نصركه، كقامكا بما فرضو اهلل عمييـ مجاىديف، لتحرير األرض المقدسة مف الشرؾ كالمشركيف، 

 نكسكا كجبنكا عف مكاجية أعداء الديف، فكتب عمييـ التيو كالضياع كالشقاء.
َِغَ ] كقاؿ اهلل تعالى لنبيو مكسى  اِش ٍَ ْقِم اف ََ فبل ينبغي لمنبي أف يحزف  [َؾََل َتَْٖس َظَذ اف

عمى ما أصاب قكمان فرطكا بأمر دينيـ، كتكجيو نبييـ، فاألمة التي تعمف عصيانيا لربيا، كعدـ 
إذعانيا ألمره، كخركجيا عف ىدايتو، كتعطيميا لمجياد في سبيؿ اهلل تعالى طمبان لمراحة، كالحياة 
الكادعة، كبقرب منيا عدك ييددىا، سيعاقبيا اهلل تعالى، عقكبة تحرميا مف السعادة كالراحة التي 

تطمبو مف دماء طمبتيا في ظؿ السكينة كاالستسبلـ، كطمب الراحة كالبعد عف حياة المقاكمة، كما ت
 .(ّ)كتضحيات 

 اختمف الناس في أن موسى وىارون عمييما السالم, ىل بقيا في التيو أم ال؟
دعا اهلل تعالى أف يفرؽ بينو كبيف القـك  إنيما ما كانا في التيو؛ ألف مكسى  فقال قوم:

 الفاسقيف، كدعكات األنبياء مجابة، كألف التيو كاف عذابان، كاألنبياء ال يعذبكف.
إنيما كانا مع القكـ في ذلؾ التيو، إال أف اهلل تعالى سيؿ عمييما ذلؾ العذاب كما  وقال آخرون:

نيما قد ماتا في التيو، كبقي يكشع بف نكف، سيؿ النار عمى إبراىيـ  ، فجعميا بردان كسبلمان، كا 
  اءػد انقضػػػة بعػػػػدسك الذم فتح األرض المقػػػو، كىػػد مكتػػو بعػػ، ككصيى ػػت مكسػػاف ابف أخػػكك

                                                 
َُلِطُدوَن[صحيح البخارم، كتاب التفسير، باب ( ُ)    .ِٕٓ(، ص َْٗٔ، ح )]َفلْذَهْب َأْكَت َوَربَُّك َفَؼلتََِل إِكَّل َهلُهـَل 
 بتصرؼ. َُٔ/ٔلكريـ، د. عبد اهلل شحاتو، لقرآف ا( تفسير اِ)
 .ُُُخصائص األمة اإلسبلمية الحضارية كما بينتيا سكرة المائدة، د. إبراىيـ زيد الكيبلني، صانظر: ( ّ)
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 مدة التيو.

بعد ذلؾ كخرج مف التيو، كحارب الجباريف كقيرىـ، كأخذ األرض  كقيؿ: بؿ بقي مكسى 
 .(ُ)المقدسة التي كتب اهلل لكـ 

َشَة ]يدعي الييكد أف األرض المقدسة حؽ ليـ بدليؿ قكلو تعالى:  دَّ ََ ُِقا األَْرَض ادُ َيا َؿْقِم اْدُخ

َتَب  ـَ ؿْ  افَّتِل  ُُ ، كالجكاب: أف اهلل تعالى كتب ليـ دخكليا بشرط الجياد كالطاعة، كلكنيـ تثاقمكا [ اهللُ َف
 عف الجياد كامتنعكا مف دخكؿ األرض المقدسة، بالجياد كالكفاح، فحرميا اهلل تعالى عمييـ.

ؿْ ]قاؿ الفخر الرازم: "إف الكعد بقكلو  ُُ تََب اهللُ فَ ـَ ، فمما لـ مشركط بقيد الطاعة [افَّتِل 
 .(ِ)يكجد الشرط، ال جـر ال يكجد المشركط" 

تََب ]كبذلؾ نرل أف دعكل الييكد بأف األرض المقدسة ممؾ ليـ، بدليؿ قكلو تعالى:  ـَ افَّتِل 

ؿْ  ُُ  ، ال أساس ليا مف الصحة، كال يشيد ليا عقؿ أك نقؿ.[اهللُ َف

 لماذا كانت مدة التيو أربعين سنة؟
ؿ كتعكدكا الميانة، كلذلؾ امتنعكا عف قتاؿ الجباريف، كعف دخكؿ بني إسرائيؿ نشأكا في الذ

األرض المقدسة، فكتب اهلل تعالى عمييـ التيياف، في قطعة محدكدة مف األرض، ال يعرفكف ال ىدفان 
كال مقران، كأف يستمركا عمى تمؾ الحاؿ أربعيف سنة، حتى يفنى جيؿ الذؿ كالقير كينشأ جيؿ عزيز 

 كالتغمب. قادر عمى المطالبة
كلقد كاف بنك إسرائيؿ، في ىذا الكقت، في سيناء، ثـ إف الييكد لما دخمكا فمسطيف، بعد ىذه 
العقكبة، مكثكا فييا مدة محدكدة، ثـ أشرككا باهلل تعالى، كأفسدكا في األرض، فسمط اهلل تعالى عمييـ 

 .(ّ)مف ينتقـ منيـ، كيطردىـ مف بيت المقدس 
    ذلؾ التيو، مقصكدة، كىي فناء الجيؿ الذيف خرجكا مف قاؿ ابف خمدكف: "أف حكمة 

قبضة الذؿ كالقير، كأفسدكا مف عصبيتيـ، حتى نشأ في ذلؾ التيو، جيؿ آخر عزيز، ال يعرؼ 
القير كال يسأـ بالمذلة، فنشأت ليـ بذلؾ عصبية أخرل: اقتدركا بيا عمى المطالبة كالتغمب، كيظير 

ا يأتي فييا فناء الجيؿ، كنشأة جيؿ آخر، فسبحاف الحكيـ مف ذلؾ أف األربعيف سنة، أقؿ مم
 .(ْ) "العميـ...

                                                 
 .ّّٔ/ُُ، الرازم، انظر: مفاتيح الغيب( ُ)
 .ِّّ/ُُالمرجع السابؽ، انظر:  (ِ)
 .َُٔ/ٔ شحاتو، تفسير القرآف الكريـ، د. عبد اهللانظر: ( ّ)
 .َُٓالتفسير الكسيط، د. محمد سيد طنطاكم، ص انظر: ( ْ)
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 الخالصة:
إف الشعكب التي تنشأ في ميد االستبداد، كتيساسي بالظمـ كاالضطياد تىٍفسدي أخبلقييا، كتذؿ 
ذا طاؿ عمييـ أمد الظمـ، تصير ىذه األخبلؽ مكركثة كمكتسبة، حتى تككف كالغرائز  نفكسيا، كا 

ذا أخرجت صاحبيا مف بيئتيا، كرفعت عف رقبتو نيرىا، ألفيتو ينزع الفطرية ، كالطباع الخمقية، كا 
بطبعو إلييا، كيتفمت منؾ ليقتحـ فييا، كىذا شأف البشر في كؿ ما يألفكنو، كيجركف عميو مف خير 
يماف ككفر، أفسد ظمـ فرعكف فطرة بني إسرائيؿ في مصر، كطبع عمييا بطابع الميانة،  كشر، كا 

، الذؿ كقد أراىـ اهلل تعالى مف اآليات الدالة عمى كحدانيتو، كقدرتو، كصدؽ رسكلو مكسى ك 
كبيف ليـ أنو أخرجيـ مف مصر، لينقذىـ مف الذؿ إلى الحرية... كلكنيـ كاف مع ىذا كمو إذا 

أصابيـ ضرر، يتطيركا بمكسى، كيذكركف مصر، كيحنكف إلييا، ككاف اهلل تعالى، يعمـ أنيـ       
 تطاكعيـ أنفسيـ الميينة، عمى دخكؿ أرض الجباريف، كأف كعده تعالى ألجدادىـ، إنما يتـ عمى ال

كفؽ سنتو في طبيعة االجتماع البشرم، إذا ىمؾ ذلؾ الجيؿ، الذم نشأ في الكثنية كالعبكدية... 
 لييمؾ كنشأ بعده جيؿ جديد في حرية البداكة، كعدؿ الشريعة، كنكر اآليات اإلليية، كما كاف اهلل

نما يظممكف أنفسيـ، فعمينا أف  قكمان بذنكبيـ، حيف يبيف ليـ حجتو عمييـ، ليعممكا أنو لـ يظمميـ كا 
نعتبر بيذه األمثاؿ التي ضربيا اهلل تعالى لنا كأف نعمـ أف إصبلح األمـ مف بعد فسادىا بالظمـ 

بلليا، كعزتيا، كبيف معرفة كاالستبداد، إنما يككف بإنشاء جيؿ جديد يجمع بيف حرية البداكة كاستق
 .(ُ)الشريعة كالفضائؿ كالعمؿ بيا 

، كما أصابيا مف فرقة كتقطيع سياسي،  إف المتأمؿ في أحكاؿ األمة اإلسبلمية اليـك
ليا إلى شعكب مستعبدة، ال تممؾ إرادتيا السياسية، كال التشريعية، كال  كاقتصادم كاجتماعي، حكَّ

يؿ فريضة الجياد، كمبلحقة المجاىديف، كالتنكيؿ بيـ، كحراسة االقتصادية، كقد أعمف حكاميا تعط
أمف أعدائيـ، يجد صكرة جديدة ليذا التيو، يزيد في األمة ضراكة اإلعبلـ الفاسد، كالفضائيات 

 المبرمجة، حتى يصرفكا األمة عف طريؽ اإلنقاذ، كالتحرير كالفبلح.
حكا بالصبر، كيكاجيكا ىذه الفتف كىذا ما يدعك عمماء األمة، كقادتيا الصادقيف أف يتسم

المبرمجة إلحكاـ التيو، مكضع الخطط الحكيمة، كتكظيؼ طاقات األمة، كتعاكف العمماء لمكاجية 
خراج األمة مف الظممات إلى النكر، كمف التيو إلى اليدل، كالعمؿ الصالح،  الفساد كالفاسديف، كا 

 .(ِ)تحت راية اإلسبلـ 
د أف إعداد اهلل تعالى ليذه األمة لتحرير األرض مف األنظمة إف الدارس لمسيرة النبكية، يج

الظالمة كلتحرير مكة المكرمة، كالجزيرة العربية، كبيت المقدس، كما حكلو مف ببلد الشاـ، مف 
                                                 

 .ِٕٔ/ٔ، تفسير المنار، محمد رشيد رضاانظر:  (ُ)
 بتصرؼ. ُُِية، إبراىيـ زيد الكيبلني، ص خصائص األمة اإلسبلمية الحضار  (ِ)
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 الشرؾ كالمشركيف، ككعدىـ بالنصر كالتمكيف في األرض، إف نصركا دينو، ككيؼ تحمى النبي 
ة، كالجياد في سبيؿ اهلل تعالى حتى رفعكا أعبلـ التكحيد مف مكة كأصحابو بصدؽ اإلعداد كالمكاجي

ال تشد الرحال إال إلى ثالثة : ) المكرمة، إلى المدينة المنكرة، إلى القدس الشريؼ، كأعمف النبي 
 .(ُ)( مساجد, المسجد الحرام, ومسجد الرسول, مسجد األقصى

كمنطمقان لمعراجو، كتقديـ  بيو كاختيار اهلل تعالى القدس كمسجدىا األقصى، مسرل لن
ليككف إماميـ في المسجد األقصى، كاإلمامة سيادة كقيادة، كاختيار القدس  األنبياء لرسكؿ اهلل 

لنا أف ما كتبو عمى بني إسرائيؿ مف جياد  كمسجدىا قبمة أكلى لممسمميف، كؿ ىذا ليبيف اهلل 
 ، ىك ما كتبو اهلل تعالى عمى أمة محمد لدخكؿ األرض المقدسة، لتحريرىا مف الشرؾ كالمشركيف

قامكا  مف جياد التحرير، كلكف بني إسرائيؿ عصكا، كجبنكا كتاىكا كخسركا، كأصحاب محمد 
بفريضة اهلل تعالى كطيركا مكة كالجزيرة كالقدس، كفمسطيف، كببلد الشاـ، كالعراؽ كما بعدىا مف 

اهلل تعالى في كتابو أف السيادة عمى القدس  الشرؾ كالمشركيف، كأنظمة الجاىمية الفاسدة، كبيف
كألمتو، بعد أف خاف الييكد كالنصارل رسالة اهلل كقتمكا األنبياء كالعمماء،  كفمسطيف ىي لمحمد 

 .(ِ)كأفسدكا في األرض، كاختمفكا فيما بينيـ 

ٍء َوَؿاَفِت افَّْ ]قاؿ تعالى:  َِْٔضِت افََّْهاَرى َظَذ َشْ قُد َف ُٓ ٍء َوَؿاَفِت افَٔ قُد َظَذ َشْ ُٓ َٔ َِْٔضِت اف َهاَرى َف

 َِ ْؿ َيْقَم اف ُٓ َْْٔ ُؿ َب ُُ ْؿ َؾاهللُ َُيْ
قَن ِمثَْؾ َؿْقُِلِ ُّ َِ ًْ ـَ اَل َي َذفَِؽ َؿاَل افَِّذي ـَ ُِقَن افَُِتاَب  ُٕقا ؾِِٔف َوُهْؿ َيتْ ا ـَ َٔاَمِة ؾَِِٔل 

قنَ  ٍُ َتِِ ـْ َمََْع َمَِضاِجَد اهللِ  * ََيْ َّ ُؿ ِِم َِ ـْ َأْط ْؿ َأْن  َوَم اَن َُلُ ـَ ا ُأوَفئَِؽ َما  ًَك يِف َخَراُِبَ ُف َوَش ُّ ا اْش َٓ َر ؾِٔ ـَ َأْن ُيْذ

ْؿ يِف اآلَِخَرةِ َظَذاٌب َظئِؿٌ  َٔا ِخْزٌي َوَُلُ ْٕ ْؿ يِف افدُّ َغ َُلُ
ٍِ ُِقَها إاِلَّ َخائِ  . {336-335:}البؼرة[ َيْدُخ

ُِقَهاَما ]أم: الييكد كالنصارل،  [ُأوَفئَِؽ ]كقكلو تعالى:  ْؿ َأْن َيْدُخ اَن َُلُ أم ال يدخمكا  [ـَ
غَ ]ىذه المساجد، كأرضيا في القدس كفمسطيف،  ٍِ أم إال بإذف مف المسمميف، أصحاب  [إاِلَّ َخائِ

 .(ّ)السيادة عمى ىذه الببلد، كىذه المساجد، يزيؿ خكفيـ، كيعطييـ األماف في دخكليـ 

دخكؿ األرض المقدسة، كبقاءىـ فييا، كقد أكضحت آية اإلسراء، أف كعد اهلل تعالى ب
مشركط بإقامة أحكاـ اهلل فييا، كنصرة دينو كشريعتو، فمما أفسدكا كعطمكا شرائع اهلل تعالى، كمساجد 

، بإخراجيـ منيا، كزكاؿ استقبلليـ كممكيـ كتشريدىـ في الببلد، قاؿ تعالى: اهلل عاقبيـ اهلل 
َْْٔا إَِػ َبِْل إَْسائَِٔؾ يِف ] ّضًِرا َوَؿَو ـَ ا  قًّ ُِ َـّ ُظ ُِ ًْ َتْغِ َوَفَت ِِضُدنَّ يِف األَْرِض َمرَّ ٍْ ا  * افَُِتاِب َفتُ َؾَِ٘ذا َجاَء َوْظُد ُأواَلَُهَ

                                                 
 .َٔ/ِ(، ُُٖصحيح البخارم، كتاب فضؿ الصبلة في مسجد مكة كالمدينة، ح )( ُ)
 .ُُْ، ُُّخصائص األمة اإلسبلمية الحضارية، إبراىيـ زيد الكيبلني، ص انظر: ان (ِ)
 .ُُْالمرجع السابؽ، ص انظر:  (ّ)
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قاًل  ًُ ٍْ اَن َوْظًدا َم ـَ َياِر َو ْؿ ِظَّضاًدا َفَْا ُأوَِل َبٍْٖس َصِديٍد َؾَجاُشقا ِخََلَل افدِّ ُُ ْٔ َِ ْثَْا َظ ًَ ُؿ  * َب ُُ ا فَ َٕ َة ُثؿَّ َرَدْد رَّ َُ اف

ًرا ٍِ َٕ َثَر  ـْ ْؿ َأ ـُ َْا ِْ ًَ َْٖمَقاٍل َوَبَِْغ َوَج ْؿ بِ ـُ ا َٕ ْؿ َوَأْمَدْد ِٓ ْٔ َِ ا َؾَِ٘ذا  * َظ َٓ َِ ُْٖتْؿ َؾ ْؿ َوإِْن َأَش ُُ ِِض ٍُ ْٕ إِْن َأْحَِضُْْتْؿ َأْحَِضُْْتْؿ أِلَ

َِل  ـَ ُِقا ادَِْضِجَد  َْٔدُخ
ْؿ َوفِ ُُ ْقا َتْتّضًِرا َجاَء َوْظُد اآلَِخَرِة فَُِِٔضقُءوا ُوُجقَه َِ وا َما َظ ُ َُٔتزِّ

ةٍ َوفِ َل َمرَّ ُِقُه َأوَّ َظَِضك  * َدَخ

ـَ َحِهًرا اؾِِري َُ ِْ
ََّْؿ فِ َٓ َْا َج ِْ ًَ ا َوَج َٕ ْؿ َوإِْن ُظْدُتْؿ ُظْد ُُ ْؿ َأْن َيْرَْحَ ُُ تِل ِهَل َأْؿَقُم  * َربُّ َِّ ْرَآَن َُّيِْدي فِ َُ إِنَّ َهَذا اف

ِمَِْغ افَّ  ْٗ ُ اُد ّضًِراَوُيَّضؼِّ ـَ ْؿ َأْجًرا  اِت َأنَّ َُلُ احِلَ ُِقَن افهَّ َّ ًْ ـَ َي  . {;-6:}اإلْساء[ ِذي

ليـ سنتو العادلة، كىـ أعمـ بطبيعة نفسكىـ كما جبمكا عميو مف ظمـ كعدكاف،  ثـ بيف اهلل 
َٕا] ف عدتـ لممخالفة عدنا لتسميط عدككـ عميكـ. [َوإِْن ُظْدُتْؿ ُظْد  أم كا 

أرض فمسطيف ليفسدكا مف جديد، كيخرجكا أىميا منيا، كيشردكا شعبيا كىا ىـ يعكدكف إلى 
في الببلد، كينكمكا بأىؿ فمسطيف الباقيف فييا، يقتمكف أبناءىـ، كييدمكف ديارىـ، كيقتمعكف أشجارىـ، 
كيسكمكنيـ سكء العذاب ليعكد اهلل تعالى عمييـ بسنتو التي كعدنا بيا عمى لساف نبيو عمى يد قـك 

بكنو أذلة عمى المؤمنيف، أعزة عمى الكافريف، يجاىدكف في سبيؿ اهلل، كال يخافكف لكمة يحبيـ كيح
" اَل َتزَاُل َطاِئَفٌة ِمْن ُأمرِتي َعَمى الدٍّيِن َظاِىِريَن َلَعُدوٍِّىْم َقاِىِريَن اَل َيُضرُُّىْم َمْن : ، قاؿ (ُ)الئـ 

َحترى َيْأِتَيُيْم َأْمُر اهلِل َوُىْم َكَذِلَك ". َقاُلوا: َيا َرُسوَل اهلِل َوَأْيَن ُىْم؟  َخاَلَفُيْم ِإالر َما َأَصاَبُيْم ِمْن أَلَْواءَ 
 .(ِ)"َقاَل: " ِبَبْيِت اْلَمْقِدِس َوَأْكَناِف َبْيِت اْلَمْقِدسِ 

كلقد أبرزت ىذه اآليات عدـ طاعة الييكد ألنبيائيـ، كمدل كقاحتيـ في جداليـ، كىذا      
عندما طمب منيـ أف يدخمكا األرض المقدسة كما أمرىـ اهلل  حكارىـ مع مكسى ما يظير في 

ا َؾِْ٘ن ََيُْرُجقا ]تعالى، فردكا عميو  َٓ ا َحتَّك ََيُْرُجقا ِمْْ َٓ َِ ْدُخ َٕ ـْ  ا َف َّٕ ـَ َوإِ ا َؿْقًما َجّضَّاِري َٓ َؿاُفقا َيا ُمقَشك إِنَّ ؾِٔ

ُِقنَ  ا َداِخ َّٕ ا َؾِ٘ َٓ ا َؾاْذَهْب ]كقكلو تعالى: ،  {44}ادلئدة:[ ِمْْ َٓ ا َأَبًدا َما َداُمقا ؾِٔ َٓ َِ ْدُخ َٕ ـْ  ا َف َّٕ َؿاُفقا َيا ُمقَشك إِ

ا َهاُهَْا َؿاِظُدونَ  َّٕ اتََِل إِ ََ َْٕت َوَربَُّؽ َؾ  . {46}ادلئدة:[ َأ

      عندما طمب منيـ الجياد  جاءت ىذه اآليات تحكي خبر الييكد مع مكسى 
      قدسة، كلكف لجبنيـ خافكا مف العمالقة الذيف يسكنكف ىذه األرض، بالدخكؿ إلى األرض الم

    بالتيو أربعيف  لذلؾ عصكا أمره كخالفكه، فعاقبيـ اهلل عمى عصيانيـ ىذا انتصاران لمكسى 
     عامان، يسيركف كال يعممكف كجيتيـ مدة أربعيف عامان، بسبب مخالفتيـ ألمر اهلل تعالى كأمر 

 .(ّ) رسكلو 

                                                 
 بتصرؼ. ُُٔيا، إبراىيـ زيد الكيبلني، ص خصائص األمة اإلسبلمية كحضارت (ُ)
 ، صحيح لغيره.ٔٓٔ/ّٔ(، َِِِّح ) لصدم،باب حديث أبي أمامة الباىمي ا ( ركاه أحمد في مسنده،ِ)
 .ُٕٔ/ٔ، كالتحرير كالتنكير، ابف عاشكر، َْ-ّٗ/ِ( انظر: تفسير ابف كثير، ّ)
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مخالفتيـ الكاضحة كفسقيـ بسبب مخالفتيـ لنبييـ فيقكؿ: "إف قالكه "كيبيف اإلماـ الرازم 
ف قالكه عمى كجو التمرد عف الطاعة فيك فسؽ،  عمى كجو الذىاب مف مكاف إلى مكاف فيك كفر، كا 

ْقِم  ...]كلقد فسقكا بيذا الكبلـ بدليؿ قكلو تعالى في ىذه القصة:  ََ َِغَ َؾََل َتَْٖس َظَذ اف اِش ٍَ [ اف

، كالمقصكد مف ىذه القصة شرح خبلؼ ىؤالء الييكد كشدة بغضيـ كغمكىـ في المنازعة  {48}ادلئدة:
 .(ُ)مع أنبياء اهلل تعالى منذ كانكا" 

َْٕت ]:  كقكؿ بني إسرائيؿ لمكسى  ا َؾاْذَهْب َأ َٓ ا َأَبًدا َما َداُمقا ؾِٔ َٓ َِ ْدُخ َٕ ـْ  ا َف َّٕ َؿاُفقا َيا ُمقَشك إِ

ا َهاُهَْا َؿاِظُدونَ وَ  َّٕ اتََِل إِ ََ ، يدؿ عمى سكء األدب مع اهلل تعالى، كعمى فساد  {46}ادلئدة:[ َربَُّؽ َؾ
فطرتيـ، كخمك نفكسيـ مف األخبلؽ كالتيذيب حتى مع اهلل تعالى كمع أنبيائو، يقكؿ صاحب المنار: 

كاإلصرار عميو كالجفاء كالبعد عف "كىذه العبارة منو تدؿ عمى منتيى التمرد، كالمبالغة في العصياف 
 .(ِ)األدب" 

كيقكؿ صاحب أيسر التفاسير: "ىذا ىك جكاب القكـ عمى طمب الرجميف الصالحيف باقتحاـ 
ا َأَبًدا ]المدينة عمى العدك، إذ قالكا بكؿ كقاحة كدناءة كخسة:  َٓ َِ ْدُخ َٕ ـْ  ا َف َّٕ أم:  [...َؿاُفقا َيا ُمقَشك إِ

ا َؿاُفقا َيا ]المدينة،  َٓ ا َأَبًدا َما َداُمقا ؾِٔ َٓ َِ ْدُخ َٕ ـْ  ا َف َّٕ أم: ما داـ أىميا فييا يدافعكف عنيا  [...ُمقَشك إِ
اتََِل  ...]كلك لـ يدافعكا  ََ َْٕت َوَربَُّؽ َؾ ا َهاُهَْا َؿاِظُدونَ ]أىؿ المدينة، أما نحف فػ  [...َؾاْذَهْب َأ َّٕ أم  [إِ

 .(ّ)عظـ مف ىذا؟ كأم سكء أدب أحط مف ىذا؟" تمرد كعصياف أكثر مف ىذا؟ كأم جبف كخكر أ
 ما ترشد إليو اآليات:

تضمنت ىذه القصة تقريع الييكد، كبياف فضائحيـ كمخالفتيـ هلل تعالى كرسكلو، كنككليـ 
عف طاعتيما فيما أمر بو كؿ منيما مف الجياد، فضعفت أنفسيـ عف مقاتمة األعداء، مع أف معيـ 

النصر كالظفر بأعدائيـ، كبالرغـ مما شاىدكا مف فعؿ اهلل بعدكىـ ، يعدىـ بكميـ اهلل  مكسى 
ذا كاف أسبلفيـ تمردكا عمى  فرعكف، مف إغراقو مع جنكده في اليـ، كىـ ينظركف، لتقر بو أعينيـ، كا 

كىك تسمية لو، كىذا يدؿ عمى قبح  كعصكه، فكذلؾ أحفادىـ، كتمردكا عمى محمد  مكسى 
معانيـ في  ليـ بنعـ اهلل  ، بالرغـ مف تذكير مكسى مخالفة أكامر اهلل  طبائع الييكد، كا 
 الكثيرة عمييـ، كأىميا ثبلث:

 بعث كثير مف األنبياء في بني إسرائيؿ. -ُ
                                                 

   .ّّْ/ُُمفاتيح الغيب، الرازم،  (ُ)
 .ِٕٔ/ٔتفسير المنار، محمد رشيد رضا، انظر: ( ِ)
 .ّّٕ/ُ( أيسر التفاسير لكبلـ العمي الكبير، أبك بكر الجزائرم، ّ)
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كجعميـ ممككان: أم يممككف أمرىـ، ال يغمبيـ فيو غالب، بعد أف كانكا مممككيف لفرعكف  -ِ
 مقيكريف فأنقذىـ اهلل تعالى كأغرؽ عدكىـ.

عطاؤىـ م -ّ  .(ُ)ا لـ يعط أحدان مف عالمي زمانيـ كا 
بمجاىدة األعداء مف الكنعانييف الجباريف في فمسطيف، كبدخكؿ  كقد أمر مكسى 

األرض المقدسة )المطيرة المباركة( فتمردكا كأبكا الدخكؿ، كبالرغـ مف تبشير الرجميف الصالحيف مف 
كال ييكلنكـ عظـ أجساميـ، فقمكبيـ ممئت النقباء )يكشع ككالب( ليـ بالنصر كالغمبة كالفتح، كقاال: "

 رعبان منكـ، فأجساميـ عظيمة، كقمكبيـ ضعيفة".
فراد عمى اهلل  : ، فرفضكا الدخكؿ إلى األرض المقدسة كقالكا لمكسى كتمادكا بعناد، كا 

ا َهاُهَْا َؿاِظُدونَ ] َّٕ اتََِل إِ ََ َْٕت َوَربَُّؽ َؾ  .كا في رسالة مكسى ، كىذا منيـ كفر، ألنيـ شك[ َؾاْذَهْب َأ

عمييـ، كطمب فصؿ القضاء بينو كبينيـ، فاستجاب اهلل تعالى دعاءه،  فدعا مكسى 
كعاقبيـ في التيو أربعيف سنة، كمات ىاركف كمكسى في التيو، ككاف العقاب اإلليي لبني إسرائيؿ 

يتحممكف  المتمرديف عف الطاعة، ىك تصفيتيـ كتجديد بنية الشعب كظيكر جيؿ جديد مف الشباب
 .(ِ)المسئكلية، ككانكا أىبلن لمجياد، كمقاكمة الجباريف، كجعميـ أئمة كارثيف 

                                                 
 .ُْٗ/ٔر في العقيدة كالشريعة كالمنيج، أ.د كىبة الزحيمي، التفسير المنيانظر: ( ُ)
 .َُٓ/ٔالتفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، أ.د كىبة الزحيمي،  (ِ)
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 ةـــالخاتم
الحمد هلل الذم بنعمتو تتـ الصالحات، كأرجكا مف اهلل العمي القدير، أف يجعؿ ىذا البحث 

ا َبَؼٌ ؿُ ]خالصان لكجيو الكريـ، كبما ينفع األمة، بعيدان عف الرياء كالسمعة، فقاؿ تعالى:  َٕ َِل َأ َّٕ ْؾ إِ

ًَل َصاحِلً  َّ ْؾ َظ َّ ًْ َٔ ِْ ِف َؾ اَء َربِّ ََ
اَن َيْرُجقا فِ ـَ ـْ  َّ ْؿ إِفٌَف َواِحٌد َؾ ُُ َِل إَُِلُ َّٕ ْؿ ُيقَحك إََِلَّ َأ ُُ ُِ ِف ِمْث َّضاَدِة َربِّ

ًِ ْك بِ ا َواَل ُيْؼِ

بدرجات العقؿ، كمعراج ، كقد أمضيت في رحمة ىذا البحث جاىدة لبلرتقاء  {334}الؽفف:[ َأَحًدا
ف  األفكار، كما ىذا البحث إال جيد قميؿ، كال أدعي فيو الكماؿ، فإف أصبت فمف اهلل تعالى، كا 

 أخطأت فمف نفسي كالشيطاف.

 النتائج:أواًل: أىم 
إف الديف اإلسبلمي قائـ عمى العدؿ كالتساكم، يراعي مصالح العباد، كيعطي لممرء كرامتو  -ُ

أة كرامتيا، عندما ساكل اإلسبلـ بينيا، كبيف الرجؿ في التكاليؼ كحقكقو، فقد أعطى لممر 
الشرعية، كفي نصيبيا مف الميراث، كمف كرامتيا أيضان بأف جعؿ اإلسبلـ الرجؿ قكاـ عمييا، 

 ليحفظيا، كيرعاىا كيحمييا.

إف الديف اإلسبلمي ىك ديف السماحة كالرفؽ كالمحبة، فقد راعى شئكف الناس كمصالحيـ،  -ِ
ف شأف الضعفاء كالمحركميف، كساكل بينو كبيف األقكياء، كأعطاىـ نصيبيـ كحقكقيـ كرفع م

كاممة، ال ينقصيا عف األغنياء كاألقكياء كقد تحدثت سكرة النساء عف ىذه الفئة، كمنيا أف اهلل 
تعالى، حفظ لؤليتاـ حقكقيـ، كىـ صغاران حتى يكبركا، كأيضان حفظ لممرأة نصيبيا مف الميراث، 

عباده عمى التعدد  حقكقيا سكاء كانت طفمة، أـ بنتان، أـ زكجة، كأيضان فقد رغب اهلل  كباقي
 لمف لديو القدرة، لحفظ المطمقة كاألرممة كالعانس، كأيضان حفظ لئلماء حقكقيـ عند المكاتبة.

قامة الحدكد، حفاظان عمى الممتمكات  -ّ إف اهلل تعالى أكجب عمى عباده تطبيؽ الشرع، كا 
 كصيانة لمنفكس كاألعراض.كالحقكؽ، 

 إف عزة األمة ككرامتيا كجمع شمميا بتطبيؽ الجياد في سبيؿ اهلل تعالى. -ْ

 المجتمع اإلسبلمي يقـك عمى العفة كالطير، كحفظ األعراض كاألنساب. -ٓ

 .العمماء كرثة األنبياء في التبميغ كالبياف، كالحكـ كنصرة شرع اهلل  -ٔ

، تربط تصرفاتيا بالعدؿ، مع حسف التككؿ عمى الشخصية المسممة، شخصية عاقمة حضارية -ٕ
اهلل تعالى كال تبني تصرفاتيا في الزكاج أك التجارة أك السفر أك غيره عمى الحظكظ كالتخيبلت 

 أك الرجكع لمكينة، أك مدعي عمـ الغيب.
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سماحة اإلسبلـ، كيسر الشريعة اإلسبلمية، كتقديرىا لضركرات كحاجات الناس، يظير ذلؾ  -ٖ
 ف ألجأتو الضركرة ألكؿ شيء مف المحرمات، فبل ذنب عميو.مف خبلؿ، م

التصريح بما ييستحى مف ذكره، أك يستيجف  سمك كرفعة التعبير القرآني، حيث تحاشى  -ٗ
التصريح بو، فالقرآف يكني، كفي ذلؾ تعميـ لمناس األدب في الخطابة كالبعد عف األلفاظ التي 

 تخدش الحياء، كيأباىا الذكؽ السميـ.

، كاألرض إذا أىممت، كلـ تحرث، كلـ يقـ بخدمتيا قست كتعطمت كظيفتيا، ككذلؾ األمة -َُ
األمـ إذا لـ تمؽ التكجيو الصالح، كلـ تقـ مؤسساتيا التربكية كاإلعبلمية، بكاجبيا بالتربية 
كالتذكير كاإلعداد، قست القمكب، كتغيرت كتحكلت، فكيؼ إذا كاف التكجيو فاسدان كسماد 

رد مف الغرب، أك الشرؽ، كحكاميا ينفذكف تكجييات األعداء، كفي غفمة األرض مسمـك مستك 
 عف رسالتيـ ككظيفتيـ.

ىي كارثة الرساالت جميعان، كأف اإليماف برسؿ  عالمية الرسالة المحمدية، كأف أمة محمد  -ُُ
 اهلل تعالى يعني تشريفيـ كتكريميـ كتعظيـ شأف رساالتيـ.

 منافقيف كمخططاتيـ كمكائدىـ.كشؼ سكرة )النساء( عداكة الييكد كال -ُِ
مف صفات المجتمع المسمـ، المحافظة عمى ىكيتو الحضارية، كالحذر مف مكر أعدائو  -ُّ

المتربصيف بو، كالتحذير مف الييكد المعاصريف، الذيف كرثكا رذائؿ آبائيـ، ألف أخبلؽ اآلباء 
 كثيران ما يتكارثيا األبناء.

 التوصيات:ثانيًا: 
تيا الصادقيف أف يتسمحكا بالصبر، كيكاجيكا ىذه الفتف المبرمجة إلحكاـ دعكة عمماء األمة كقاد -ُ

التيو، بكضع الخطط الحكيمة، كتكظيؼ طاقات األمة، كتعاكف العمماء لمكاجية الفساد 
خراج األمة مف الظممات إلى النكر، كمف التيو إلى اليدل كالعمؿ الصالح تحت  كالفاسديف، كا 

 راية اإلسبلـ.
التربكية، أف تعطي القرآف الكريـ حقو مف الحصص البلزمة، إلتقاف تبلكتو  نييب بمؤسساتنا -ِ

كفيمو كتدبره، ككذلؾ مؤسساتنا القانكنية كاإلدارية، كاالجتماعية، أف تحفظ أحكامو، كتطبؽ 
 شريعتو حتى ال تقع فيما كقع بو بنك إسرائيؿ.

قامة شرائعو  البد مف االلتفات حكؿ القيادة الرشيدة، كاالعتصاـ باهلل تعالى -ّ  .كا 
حث الطمبة عمى إكماؿ المسيرة التعميمية، كالخكض في غمار البحث العممي، كعدـ االقتصار  -ْ

 عمى مرحمة البكالكريكس، فالعمـ بحر خضـ زاىر كاسع ال ينتيي، كفكائده عظيمة.
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العمؿ عمى كتابة رسالة أك أطركحة عممية لمكاصمة الكتابة في الدراسة التحميمية لمقاصد  -ٓ
 لقرآف الكريـ.ا

تكصي الباحثة كزارة األكقاؼ االىتماـ بالجانب الدعكم كالكعظي كتكعية الناس لما يصمح  -ٔ
 لدينيـ كدنياىـ.

كفي الختاـ نسأؿ اهلل تبارؾ كتعالى أف يتقبؿ ىذا العمؿ كيجعمو خالصان لكجيو الكريـ،    
 كأف يعفكا عني، كيغفر لي كؿ خطػأ أك سيك أك تقصير.

أف الحمد هلل رب العالميف، كصمى اهلل كسمـ عمى نبينا محمد كعمى آلو كآخر دعكانا 
 كصحبو أجمعيف.
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 أواًل: فيرس اآليات القرآنية
 سورة البقرة

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ْؿ  -ٔ َذْرََتُ ْٕ ْؿ َأَأ
ِٓ ْٔ َِ ُروا َشَقاٌء َظ ٍَ ـَ ـَ   448 ٚ-ٙ [ ...]إِنَّ افَِّذي

ْؿ  -ٕ ُُ ََ َِ ُؿ افَِّذي َخ ُُ ا افَّْاُس اْظُّضُدوا َربَّ َ  344 ٕٔ [ ...]َيا َأُّيُّ

ْؿ َوَأْوُؾقا  -ٖ ُُ ْٔ َِ ُت َظ ّْ ًَ ْٕ تَِل افَّتِل َأ َّ ًْ
ُروا ِٕ ـُ ائَِٔؾ اْذ ]َيا َبِْل إَِْسَ

ِدي[  ْٓ ًَ  بِ

ٗٓ 413 

ُروَن[  -ٗ ُُ ْؿ َتْن ُُ َِّ ًَ ِد َذفَِؽ َف ًْ ـْ َب ْؿ ِم ُُ ا َظْْ َٕ ْق ٍَ  73 ٕ٘ ]ُثؿَّ َظ

٘-  َِ ْؿ َط ُُ َّٕ ْقِمِف َيا َؿْقِم إِ ََ ْؿ ]َوإِْذ َؿاَل ُمقَشك فِ ُُ َِض ٍُ ْٕ ُتْؿ َأ ّْ... ] ٘ٗ 73 

ََٕرى اهللَ -ٙ ـَ فََؽ َحتَّك  ِم ْٗ ُٕ ـْ  ُتْؿ َيا ُمقَشك َف ِْ  73، :6 ٙ٘-٘٘ [ ...]َوإِْذ ُؿ

ُؿ افىُّقَر  -ٚ ُُ َْا َؾْقَؿ ًْ ْؿ َوَرَؾ ُُ ا ِمَٔثاَؿ َٕ  413 ٖٙ [ ...]َوإِْذ َأَخْذ

ُْٖمرُ  -ٛ ْقِمِف إِنَّ اهللَ َي ََ
َرةً ]َوإِْذ َؿاَل ُمقَشك فِ ََ ْؿ َأْن َتْذَبُحقا َب  81 ٔٚ-ٚٙ [ ...ـُ

احِلَجاَرةِ  -: ـَ َل  ِٓ ِد َذفَِؽ َؾ ًْ ـْ َب ْؿ ِم ُُ قُب ُِ  ٓٚ ٗٚ [ ... ]ُثؿَّ َؿَِضْت ُؿ

ُدوَدًة  -41 ًْ اًما َم َْا افَّْاُر إاِلَّ َأيَّ ـْ ََتَِضَّ  ٕٖٗ ٓٛ [ ...]َوَؿاُفقا َف

ْؿ َرُشقٌل بَِِل اَل  -44 ـُ َِل َجاَء َِّ ُُ ؿُ  ]َأَؾ ُُ ُِض ٍُ ْٕ  ٓٚ, ٘ٙ ٚٛ [ ... ََتَْقى َأ

َٔاٍة  -ٕٔ ُْؿ َأْحَرَص افَّْاِس َظَذ َح  :7 ٜٙ [ ...]َوَفَتِجَدَّنَّ

ْؿ  -ٖٔ ُٓ َّضَذُه َؾِريٌؼ ِمْْ َٕ ًدا  ْٓ َِل َظاَهُدوا َظ َِّ ـُ  448 ٓٓٔ [ ...]َأَو

ـْ َأْهِؾ افَُِتاِب َواَل اُدْؼِ  -ٗٔ ُروا ِم ٍَ ـَ ـَ   81 ٘ٓٔ [ ...ـَِغ ]َما َيَقدُّ افَِّذي

ْؿ  -٘ٔ ُُ َٕ و ـْ َأْهِؾ افَُِتاِب فَْق َيُردُّ ثٌِر ِم ـَ  81 ٜٓٔ [ ...]َودَّ 

َِْٔضِت افََّْهاَرى َظَذ  -ٙٔ قُد َف ُٓ َٔ ٍء َوَؿاَفِت ]َوَؿاَفِت اف  َشْ

 [ ...افََّْهاَرى

ٖٔٔ 451 
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 3:6 ٕٓٔ [ ...]ُؿْؾ إِنَّ ُهَدى اهللِ ُهَق اُُلَدى  -ٚٔ

ـِ  -ٛٔ َّ ِْٔف  ]َؾ َِ  :33، 4:5 ٖٚٔ [ ...اْضىُرَّ َؽْرَ َباٍغ َواَل َظاٍد َؾََل إِْثَؿ َظ

َرُبقَها[ ... ] -ٜٔ َْ َِْؽ ُحُدوُد اهللِ َؾََل َت  348 ٚٛٔ تِ

ْؿ[  ... ] -ٕٓ ُُ قا ُرُءوَش َُ ِِ ـَ اَُلْدِي َواَل ََتْ  4:3 ٜٙٔ َؾَِل اْشَتََْٔسَ ِم

ِؼ اهللَ  -ٕٔ ُة بِاِْلْثِؿ  ]َوإَِذا ؿَِٔؾ َفُف اتَّ ًِزَّ  4:5 ٕٙٓ [ ...َأَخَذْتُف اف

ـَ  -ٕٕ ي ِ َِّٔغ ُمَّضؼِّ ًََث اهللُ افَّّْضِ ًة َواِحَدًة َؾَّض اَن افَّْاُس ُأمَّ ـَ [... ] ٕٖٔ 3:5 

ْؿ  -ٖٕ ُُ ِ ـْ ِديْ ْؿ َظ ـُ و ْؿ َحتَّك َيُردُّ ُُ َٕ ق ُِ
اتِ ََ  84 ٕٚٔ [ ...]َواَل َيَزاُفقَن ُي

َـّ ]َواَل َتُُِْْحقا ادُ  -ٕٗ ِم ْٗ اِت َحتَّك ُي ـَ  :36، 366 ٕٕٔ [ ...ْؼِ

ْرَن  -ٕ٘ ُٓ َـّ َحتَّك َيْى َرُبقُه َْ  386 ٕٕٕ [  ...]َواَل َت

تَُدوَها[  ...] -ٕٙ ًْ َِْؽ ُحُدوُد اهللِ َؾََل َت
 348 ٜٕٕ تِ

ُِقَن[  -ٕٚ َِ ًْ ْؿ َت ُُ َِّ ًَ ْؿ َآَياتِِف فَ ُُ ُ اهللُ فَ َذفَِؽ ُيَّضغِّ ـَ [ ٕٕٗ 473 

ِؿ َواِْلِْضِؿ ]َوزَ  -ٕٛ ِْ ًِ  394 ٕٚٗ [ ...اَدُه َبِْضَىًة يِف اف

ِف إاِلَّ بَِِل َصاءَ  ... ]َواَل  -ٜٕ ِّ ِْ ـْ ِظ ٍء ِم  441 ٕ٘٘ [... بَِقْ

رَ  -ٖٓ ٍَ ـَ َت افَِّذي  ِٓ  :6 ٕٛ٘ [ ...]َؾُّض

ثَِؾ َحّضَّةٍ  -ٖٔ َّ ـَ ْؿ يِف َشّضِِٔؾ اهللِ  قَن َأْمَقاَُلُ َُ
ٍِ ـَ ُيْْ  451 ٕٔٙ [ ...]َمَثُؾ افَِّذي

ْغِ  -ٕٖ َِ ا َرُج َٕ ق ُُ ْؿ َؾِْ٘ن ََلْ َي ُُ ـْ ِرَجافِ ـِ ِم َٔدْي ِٓ ُدوا َص ِٓ  445 ٕٕٛ [ ...]َواْشَتْن

ِمُْقَن[  -ٖٖ ْٗ ِف َواُد ـْ َربِّ ِْٔف ِم ِزَل إَِف ْٕ ُشقُل بَِِل ُأ ـَ افرَّ  434، 64 ٕ٘ٛ ]َآَم

 آل عمرانسورة 

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
َل ...] -45 َْٔؽ افَُِتاَب بِاحَلؼِّ  َٕزَّ َِ  ٚٔ ٖ [...َظ

َِلٌت  -46 َُ َْٔؽ افُِتَاَب ِمُْْف َآَياٌت حُمْ َِ َزَل َظ ْٕ  ٛٔ ٚ [ ...]ُهَق افَِّذي َأ
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ـَ افَِِّْضاِء َوافَّضَِْغ  -47 َقاِت ِم َٓ ـَ فَِِّْاِس ُحبُّ افنَّ  ٛٔ ٗٔ [ ...]ُزيِّ

ُف اَل إَِفَف إاِلَّ هُ  -48 َّٕ َد اهللُ َأ ِٓ ُة ]َص َُ  ٚٔ ٛٔ [ ...َق َواَدََلئِ

ـَ ُأوُتقا  -49 ََِػ افَِّذي ـَ ِظَْْد اهللِ اِْلْشََلُم َوَما اْخَت ي  ٘ٓٔ ٜٔ [ ...]إِنَّ افدِّ

َْٕهاِري إَِػ اهللِ  -:4 ـْ َأ َر َؿاَل َم ٍْ ُُ ُؿ اف ُٓ ِلَّ َأَحسَّ ِظَِٔضك ِمْْ َِ  ٖٚٓ ٕ٘ [ ...]َؾ

ًَُؽ ]إِْذ َؿاَل اهللُ َيا ِظَِٔضك إِِّنِّ  -51
َٔؽ َوَراؾِ  ٜٚ, ٚٔ ٘٘ [ ... ُمَتَقؾِّ

ُروا  -54 ٍَ ـَ ـَ  قَك َؾْقَق افَِّذي ًُ ّضَ ـَ اتَّ  ٓٛ ٘٘ [ ...]َوَجاِظُؾ افَِّذي

ـْ ُتَراٍب  -53 ُف ِم ََ َِ ثَِؾ َآَدَم َخ َّ ـَ  ٕٖٔ ٜ٘ [...]إِنَّ َمَثَؾ ِظَِٔضك ِظَْْد اهللِ 

ـْ َيّْضَتِغ َؽْرَ اِْلْشََلِم ِديًْ  -54 ّضََؾ ِمُْْف ]َوَم َْ ـْ ُي َِ  ٕٕٚ ٘ٛ [ ...ا َؾ

َم  -55 َٔؾ إاِلَّ َما َحرَّ
ائِ اَن ِحَلًّ فَِّضِْل إَِْسَ ـَ اِم  ًَ ؾُّ افىَّ ـُ [... ] ٜٖ ٜٔ 

ْؿ  -56 ُُ ـْ ُدوِٕ ًة ِم َٕ ـَ َآَمُْقا اَل َتتَِّخُذوا بَِىا ا افَِّذي َ  ٚٙ ٜٔٔ-ٛٔٔ [ ...]َيا َأُّيُّ

ـْ َأْهَِِؽ  -57 تَالِ  ]َوإِْذ َؽَدْوَت ِم َِ ِْ اِظَد فِ ََ ِمَِْغ َم ْٗ ُئ اُد  47 ٕٙٔ-ٕٔٔ [ ...ُتَّضقِّ

ِمَِْغ[  -58 ْٗ ُْْتْؿ ُم ـُ ْقَن إِْن  َِ ُتُؿ األَْظ ْٕ ُٕقا َوَأ َز  48 ٜٖٔ ]َواَل ََتُِْقا َواَل ََتْ

ُِقا يِف َشّضِِٔؾ اهللِ َأْمَقاًتا  -59 ـَ ُؿتِ َـّ افَِّذي َِضَّض  48 ٜٙٔ [ ...]َواَل ََتْ

ْرُح[ ]افَّ  -:5 ََ ُؿ اف ِد َما َأَصاَُبُ ًْ ـْ َب ُشقِل ِم ـَ اْشتََجاُبقا هللِ َوافرَّ  47 ٕٚٔ ِذي

َْا ُمَْاِدًيا ُيَْادِي فِْْلِيَِلِن َأْن َآِمُْقا  -61 ًْ
ِّ َْا َش َّٕ َْا إِ  4:7 ٖٜٔ [ ...]َربَّ

ُِِحقَن[  -64 ٍْ ْؿ ُت ُُ َِّ ًَ قا اهللَ فَ َُ  ٙٔ ٕٓٓ ]َواتَّ

 سورة النساء

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
ٍس َواِحَدٍة[  -63 ٍْ َٕ ـْ  ْؿ ِم ُُ ََ َِ ُؿ افَِّذي َخ ُُ قا َربَّ َُ ا افَّْاُس اتَّ َ  ٗٛٔ, ٘ٔ ٔ ]َيا َأُّيُّ

قا اهللَ افَِّذي َتَِضاَءُفقَن بِِف َواألَْرَحاَم  -64 َُ  ٙٔ ٔ [ ...]َواتَّ

ْؿ  -65 ََٔتاَمك َأْمَقاَُلُ  ٚٔ ٕ [ ...]َوَآُتقا اف
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ًَِة[ وَ ...] -66 َـّ ِْٕح  ٚٔ ٗ َآُتقا افَِِّْضاَء َصُدَؿاَِتِ

َّا َتَرَك افَقافَِداِن َواألَْؿَرُبقَن  -67 ِهٌٔب ِِم َٕ َجاِل   ٚ٘ٔ ٛ-ٚ [ ...]فِِرِّ

َْٔغِ  -68 َث ْٕ ِر ِمْثُؾ َحظِّ األُ ـَ ْؿ فِِذَّ ـُ ُؿ اهللُ يِف َأْواَلِد ُُ  ٚٔ ٔٔ [ ...]ُيقِصٔ

ُؿ اهللُ يِف َأوْ  -69 ُُ َْٔغِ ]ُيقِصٔ َث ْٕ ِر ِمْثُؾ َحظِّ األُ ـَ ْؿ فِِذَّ ـُ  ٛ٘ٔ ٕٔ-ٔٔ [...اَلِد

ََلَفًة َأِو اْمَرَأٌة َوَفُف َأٌخ  -:6 ـَ اَن َرُجٌؾ ُيقَرُث  ـَ  ٔٙٔ ٕٔ [ ...]َوإِْن 

ـٍ  -71 ا َأْو َدْي ٍَّٔة ُيقِصَغ ُِبَ ِد َوِص ًْ ـْ َب  ٕٛٔ ٕٔ [ ...]ِم

اِحَنَة  -74 ٍَ ْٖتَِغ اف ِِت َي ْؿ ]َوافَلَّ ُُ ـْ َِِٕضائِ  ٚٔ ٘ٔ [ ...ِم

َِّٔئاِت  -73 ُِقَن افِضَّ َّ ًْ ـَ َي ِذي َِّ
َِْٔضِت افتَّْقَبُة فِ  ٖٛ ٛٔ [ ...]َوَف

ْؿ  -74 ُُ اُت َٓ ْؿ ُأمَّ ُُ ْٔ َِ َمْت َظ  ٚٔ ٖٕ [ ...]ُحرِّ

ْؿ َرِحًِٔل[  -75 ُُ اَن بِ ـَ ْؿ إِنَّ اهللَ  ُُ َِض ٍُ ْٕ ُِقا َأ ُت َْ  ٕٔٗ ٜٕ ]َواَل َت

تَ  -76 ْؿ ]إِْن ََتْ ُُ ْر َظْْ ٍِّ َُ ُٕ ْقَن َظُْْف  َٓ َر َما ُتْْ
َّضائِ ـَ  ٚ ٖٔ [ ...ُِّْضقا 

ْؿ  -77 ُٓ َِٕهّٔضَ ْؿ َؾَآُتقُهْؿ  ُُ ُٕ َدْت َأْيَِل ََ ـَ َظ  ٕٛٔ ٖٖ [ ...]َوافَِّذي

ا  -78 َٓ
ـْ َأْهِِ ًِل ِم َُ ـْ َأْهِِِف َوَح ًِل ِم َُ ُثقا َح ًَ  ٖٛٔ ٖ٘ [ ...]َؾاْب

ُِقَن وَ  -79 ـَ َيّْضَخ قنَ ]افَِّذي ُّ ُت ُْ ُْٖمُروَن افَّْاَس بِافُّضْخِؾ َوَي  ٜٙ ٖٚ [ ... َي

ٍة  -:7 اَل َذرَّ ََ  ٚ ٓٗ [ ...]إِنَّ اهللَ اَل َيْيُِِؿ ِمْث

ٍٔد  -81 ِٓ ٍة بَِن ؾِّ ُأمَّ ـُ ـْ  َْٔػ إَِذا ِجْئَْا ِم َُ  ٖٛ, ٛ ٔٗ [ ...]َؾ

ًِّّٔضا  -84 ًٔدا َض
ًِ قا َص ُّ َّّ َٔ  ٕٙٙ, ٖٛٔ ٖٗ [ ...]َؾَت

اَرى  ]َيا -83 َُ ُتْؿ ُش ْٕ ََلَة َوَأ َرُبقا افهَّ َْ ـَ َآَمُْقا اَل َت ا افَِّذي َ  ٖٛٔ ٖٗ [ ...َأُّيُّ

ًِّّٔضا َؾاْمَِضُحقا  -84 ًٔدا َض
ًِ قا َص ُّ َّّ َٔ ْؿ ََتُِدوا َماًء َؾَت َِ  ٖٛٔ ٖٗ [ ...]َؾ

ّضَِٔؾ[  -85 ُِّقا افِضَّ  ٘ ٗٗ ]َوُيِريُدوَن َأْن َتِو

ـَ َهاُدوا ُُيَ  -86 ـَ افَِّذي ًِِف ]ِم ـْ َمَقاِض َِِؿ َظ َُ ُؾقَن اف  ٜٕٚ, ٛٙ ٙٗ [ ...رِّ
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ُر َما ُدوَن َذفَِؽ  -87 ٍِ ٌْ َك بِِف َوَي ُر َأْن ُيْؼَ ٍِ ٌْ  ٛٔٔ, ٚ ٛٗ [ ...]إِنَّ اهللَ اَل َي

ؿْ  -88 ُٓ َِض ٍُ ْٕ قَن َأ ُـّ ـَ ُيَز  ٜٙ ٓ٘-ٜٗ [ ...]َأََلْ َتَر إَِػ افَِّذي

ـَ أُ  -89 ـَ افَُِتاِب ]َأََلْ َتَر إَِػ افَِّذي َِٕهًّٔضا ِم  ٜٙ ٔ٘ [ ... وُتقا 

اًرا  -:8 َٕ ْؿ  ِٓ ُْٕهِِٔ ُروا بَِآَياتَِْا َشْقَف  ٍَ ـَ ـَ   ٛٔٔ ٙ٘ [ ...]إِنَّ افَِّذي

ا -91 ُِقا افهَّ
ِّ ـَ َآَمُْقا َوَظ ْؿ َجَّْاٍت ]َوافَِّذي ُٓ ُِ اِت َشُْْدِخ  حِلَ

ِري  [ ...ََتْ

٘ٚ ٔٗٗ 

ْؿ َأنْ  -94 ـُ ُْٖمُر ا ]إِنَّ اهللَ َي َٓ
اِت إَِػ َأْهِِ َٕ وا األََما دُّ َٗ , ٖٗٔ, ٚٔ, ٙ ٛ٘ [ ...ُت

ٕٕٔ 
ُشقَل  -93 قا افرَّ ًُ قا اهللَ َوَأضِٔ ًُ ـَ َآَمُْقا َأضِٔ ا افَِّذي َ  ٕٕٔ, ٖٗٔ ٜ٘ [  ...]َيا َأُّيُّ

ُروا اهللَ  -94 ٍَ ٌْ ْؿ َجاُءوَك َؾاْشتَ ُٓ َِض ٍُ ْٕ قا َأ ُّ َِ ُْؿ إِْذ َط  ٚ ٗٙ [ ...]َوَفْق َأَّنَّ

ُِقَن يِف َشّضِِٔؾ افىَّاُؽقِت  -95 اتِ ََ ُروا ُي ٍَ ـَ ـَ   ٛٔٔ ٙٚ [ ...]َوافَِّذي

َِضُّضقا  -96 ـَ ْؿ بَِِل  ُٓ َِض ـَ َغ ؾَِئَتْغِ َواهللُ َأْر
َِ ْؿ يِف اُدَْاؾِ ُُ  ٙٔ ٛٛ [ ...]َؾَِل َف

ْؿ ِمَٔثاٌق  -97 ُٓ َْْٔ ْؿ َوَب ُُ َْْٔ ُِقَن إَِػ َؿْقٍم َب ـَ َيِه  ٕٛٔ ٜٓ [ ...]إاِلَّ افَِّذي

ْؿ ِمَٔثاٌق َؾِدَيٌة  -98 ُٓ َْْٔ ْؿ َوَب ُُ َْْٔ ـْ َؿْقٍم َب اَن ِم ـَ  ٕٛٔ ٕٜ [ ...]َوإِْن 

ـَ  -99 اِظِدي ََ ْؿ َظَذ اف ِٓ ِِض ٍُ ْٕ ْؿ َوَأ
ـَ بَِْٖمَقاُِلِ َؾ اهللُ ادَُجاِهِدي    ]َؾوَّ

 [ ... َدَرَجةً 

ٜ٘ ٔٗٗ 

ِمَِْغ ـِتَ  -:9 ْٗ َْٕت َظَذ اُد ا ـَ ََلَة   ٕٗٙ ٖٓٔ اًبا َمْقُؿقًتا[ ]إِنَّ افهَّ

َْٖدُقنَ  -1: ُٕقا َت ق ُُ ْقِم إِْن َت ََ اِء اف ٌَ  ٙٔ ٗٓٔ [ ...]َواَل ََتُِْقا يِف اْبتِ

َؿ َبْغَ افَّْاِس  -4: ُُ َْٔؽ افَُِتاَب بِاحَلؼِّ فَِتْح َزْفَْا إَِف ْٕ ا َأ َّٕ  ٖٛٔ ٘ٓٔ [ ...]إِ

َِضفُ  -3: ٍْ َٕ ْؾ ُشقًءا َأْو َييِِْْؿ  َّ ًْ ـْ َي ِر اهللَ  ]َوَم ٍِ ٌْ  ٚ ٓٔٔ [ ...ُثؿَّ َيِْضتَ

ُتْؿ َآَياِت اهللِ -4: ًْ
ِّ ْؿ يِف افَُِتاِب َأْن إَِذا َش ُُ ْٔ َِ َل َظ َٕزَّ  ٖٛ ٓٗٔ [ ...]َوَؿْد 
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ْقلِ  -5: ََ ـَ اف قِء ِم َر بِافِضُّ ْٓ  ٖٛ, ٖ٘ ٛٗٔ [ ...]اَل ُُيِبُّ اهللُ اَْل

ُروَن بِاهللِ َوُرُشِِ  -6: ٍُ ُْ ـَ َي ُؿقا]إِنَّ افَِّذي رِّ ٍَ  ٜٗ, ٗٗ ٕ٘ٔ-ٓ٘ٔ [ ...ِف َوُيِريُدوَن َأْن ُي

ُؿقا  -7: رِّ ٍَ ـَ َآَمُْقا بِاهللِ َوُرُشِِِف َوََلْ ُي  ٚٗ, ٗٗ ٕ٘ٔ [ ...]َوافَِّذي

َٕا  -8: اُفقا َأِر ََ ـْ َذفَِؽ َؾ َزَ ِم ـْ ُفقا ُمقَشك َأ
َٖ ْد َش ََ  ٖٚ, ٜ٘, ٗ٘ ٖ٘ٔ [ ...]َؾ

ُؿ اف -9: ُٓ َْا َؾْقَؿ ًْ ُِقا]َوَرَؾ ُؿ اْدُخ َْا َُلُ ِْ ْؿ َوُؿ ِٓ َٔثاؿِ ِّ  ٖٙ, ٓٙ, ٗ٘ ٗ٘ٔ [ ...ىُّقَر بِ

ِرِهْؿ بَِآَياِت ا -:: ٍْ ـُ ْؿ َو ُٓ ْؿ ِمَٔثاَؿ ِٓ ِو َْ َٕ ُؿ ]َؾّضَِِل  ِٓ هللِ َوَؿْتِِ

َٔاءَ  ّضِ ْٕ  [ ...األَ

ٔ٘٘ ٙ٘ ,ٙٛ ,ٚ٘ ,
ٔٛٔ 

ِرِهْؿ بَِآَياِت ا -411 ٍْ ـُ ْؿ َو ُٓ ْؿ ِمَٔثاَؿ ِٓ ِو َْ َٕ ُؿ هللِ ]َؾّضَِِل  ِٓ َوَؿْتِِ

َٔاءَ  ّضِ ْٕ  [...األَ

ٔ٘٘-ٔ٘ٙ ٙ٘ 

ْؿ ـَِتاًبا  -414 ِٓ ْٔ َِ َل َظ َُٖفَؽ َأْهُؾ افَُِتاِب َأْن ُتَْزِّ  ٗ٘ ٙ٘ٔ-ٖ٘ٔ [ ...]َيِْض

ا َظئًِِل[  -413 ًٕ َتا ْؿ َظَذ َمْرَيَؿ ُُبْ
ِرِهْؿ َوَؿْقُِلِ ٍْ ُُ  ٙٙ, ٙٔ ٙ٘ٔ ]َوبِ

َْا اَدِِضٔ -414 ِْ ا َؿَت َّٕ ْؿ إِ ـَ َمْرَيَؿ َرُشقَل اهللِ]َوَؿْقُِلِ  ٚٔ ٛ٘ٔ-ٚ٘ٔ [ ...َح ِظَِٔضك اْب

ـَ َمْرَيَؿ َرُشقَل اهللِ -415 َْا اَدِِضَٔح ِظَِٔضك اْب ِْ ا َؿَت َّٕ ْؿ إِ
 ٖٚ ٜ٘ٔ-ٚ٘ٔ [...]َوَؿْقُِلِ

َـّ بِِف َؿّضَْؾ َمْقتِِف  -416 ِمَْ ْٗ ُٔ ـْ َأْهِؾ افَُِتاِب إاِلَّ َف  ٔٛ ٜ٘ٔ [ ...]َوإِْن ِم

َِّْت ]َؾّضِيُ  -417 َِّّٔضاٍت ُأِح ْؿ َض ِٓ ْٔ َِ ْمَْا َظ ـَ َهاُدوا َحرَّ ـَ افَِّذي ٍؿ ِم ِْ         

ْؿ   [ ...َُلُ

ٔٙٓ-ٕٔٙ ٛ٘ 

ِمُْقَن  -418 ْٗ ْؿ َواُد ُٓ ِؿ ِمْْ ِْ
ًِ اِشُخقَن يِف اف ـِ افرَّ

 ٛٔ ٕٙٔ [ ...]َفُِ

ُٕقٍح َوافَّْ  -419 َْْٔا إَِػ  َِل َأْوَح ـَ َْْٔا إَِفَْٔؽ  ا َأْوَح َّٕ َِّٔغ ]إِ  ٜٛ ٖٙٔ [ ...ّضِ

قَن فَِِّْاِس َظَذ اهللِ  -:41 ُُ ـَ فَِئَلَّ َي ـَ َوُمِْْذِري ي ِ           ]ُرُشًَل ُمَّضؼِّ

ٌة   [ ...ُحجَّ

ٔٙ٘ ٕٔٓ 

ُِّقا  -441 ـْ َشّضِِٔؾ اهللِ َؿْد َض وا َظ ُروا َوَصدُّ ٍَ ـَ ـَ   ٖٔٔ ٚٙٔ [ ...]إِنَّ افَِّذي
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ُروا وَ  -444 ٍَ ـَ ـَ  ؿْ ]إِنَّ افَِّذي َر َُلُ ٍِ ٌْ ـِ اهللُ فَِٔ ُُ قا ََلْ َي ُّ َِ  ٖٔٔ ٛٙٔ [ ...َط

ْؿ  -443 ُُ ـْ َربِّ ُشقُل بِاحَلؼِّ ِم ُؿ افرَّ ـُ ا افَّْاُس َؿْد َجاَء َ  ٜٔٔ ٓٚٔ [ ...]َيا َأُّيُّ

قُفقا  -444 َُ ْؿ َواَل َت ُُ ِ ُِقا يِف ِديْ ٌْ  ٕ٘ٔ ٔٚٔ [ ...]َيا َأْهَؾ افَُِتاِب اَل َت

قُفقا َظَذ اهللِ ]َيا َأْهَؾ  -445 َُ ْؿ َواَل َت ُُ ِ ُِقا يِف ِديْ ٌْ           افَُِتاِب اَل َت

 [ ...إاِلَّ احَلؼَّ 

ٔٚٔ-ٕٔٚ ٕٖٔ 

اَها  -446 ََ ُتُف َأْف َّ
ِِ ـَ ـُ َمْرَيَؿ َرُشقُل اهللِ َو َِل اَدِِضُٔح ِظَِٔضك اْب َّٕ          ]إِ

 [...إَِػ َمْرَيَؿ 

ٔٚٔ ٕٔ٘ 

ُف َأْن يَ  -447 َٕ قَن َفُف َوَفٌد ]ُشّضَْحا ُُ... ] ٔٚٔ ٖٔٙ 

قَن َظّْضًدا هللِ -448 ُُ ـْ َيِْضَتَُِْْػ اَدِِضُٔح َأْن َي  ٖٕٔ ٕٚٔ [ ...]َف

ُة  -449 َُ قَن َظّْضًدا هللِ َواَل اَدََلئِ ُُ ـْ َيِْضَتَُِْْػ اَدِِضُٔح َأْن َي  ٖٙٔ ٕٚٔ [ ...]َف

احِلَ  -:44 ُِقا افهَّ
ِّ ـَ َآَمُْقا َوَظ ا افَِّذي َٖمَّ ْؿ ُأُجقَرُهْؿ ]َؾ ِٓ ٔ َُٔقؾِّ  ٖٚٔ ٖٚٔ [ ...اِت َؾ

ْؿ َظَذاًبا َأفًِِٔل  -431 ُُبُ ذِّ ًَ ُٔ وا َؾ َزُ ُْ قا َواْشَت ٍُ َُ ـَ اْشَتْْ ا افَِّذي  ٛٗٔ ٖٚٔ [ ...]َوَأمَّ

ْؿ َظَذاًبا َأفًِِٔل[ ...] -434 ُُبُ ذِّ ًَ ُٔ  ٛٗٔ, ٖٚٔ ٖٚٔ َؾ

ْؿ بُ  -433 ـُ ا افَّْاُس َؿْد َجاَء َ َزْفَْا ]َيا َأُّيُّ ْٕ ْؿ َوَأ ُُ ـْ َربِّ            ْرَهاٌن ِم

ْؿ  ُُ ْٔ  [ ...إَِف

ٔٚٗ-ٔٚ٘ ٔٗ٘ 

ٍء َظٌِِٔؿ[ ...] -434 ؾِّ َشْ ُُ  ٗ٘ٔ, ٕ٘ٔ ٙٚٔ َواهللُ بِ

ََلَفِة  -435 َُ ْؿ يِف اف ُُ تِٔ ٍْ ََٕؽ ُؿِؾ اهللُ ُي ُتق ٍْ  471 487 [ ...]َيِْضَت

َْٔس َفُف َوَفٌد وَ  -436 ََِؽ َف  463 487 [ ...فَُف ُأْخٌت ]إِِن اْمُرٌؤ َه

ؿْ  -437 ُُ تِٔ ٍْ ََٕؽ ُؿِؾ اهللُ ُي ُتق ٍْ  463 487 [... ]َيِْضَت

ََلَفةِ  -438 َُ ْؿ يِف اف ُُ تِٔ ٍْ ََٕؽ ُؿِؾ اهللُ ُي ُتق ٍْ ََِؽ  ]َيِْضَت  468 487 [... إِِن اْمُرٌؤ َه

 سورة المائدة

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ـَ آَ  -439 ا افَِّذي َ قِد ]َيا َأُّيُّ َُ ًُ  477 ٔ [ ...َمُْقا َأْوُؾقا بِاف
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ُتْؿ َؾاْصَىاُدوا  -:43 ِْ َِ  4:1 ٕ [ ...]َوإَِذا َح

ـِ ادَِْضِجِد  -441 ْؿ َظ ـُ و ْؿ َصََْآُن َؿْقٍم َأْن َصدُّ ُُ ِرَمَّْ            ]َواَل ََيْ

 [ ...احَلَراِم 

ٕ 4:4 ،4:: 

ََْقى وَ  -444 ُٕقا َظَذ افِزِّ َوافتَّ اَو ًَ ُٕقا َظَذ اِْلْثِؿ ]َوَت اَو ًَ اَل َت

ْدَوانِ  ًُ  [...َواف

ٕ 4:4 ،4:: 

ْؿ  -443 ُُ ْؿ ِديَْ ُُ ُِْت َف َّ ـْ َْٔقَم َأ ، 485، 484 ٖ [ ...]اف

486 ،488 ،

489 ،345 ،

353 

ْرِ اهللِ بِفِ  -444 ٌَ ، 339، 313 ٖ [ ... ]َوَما ُأِهؾَّ فِ

344 ،345 ،

369 

ْٔتَ  -445 ُؿ اَد ُُ ْٔ َِ َمْت َظ ُؿ اخِلِْْزيِر ]ُحرِّ ُم َوحَلْ ، 313، 484 ٖ [ ...ُة َوافدَّ

339 ،344 ،

345 

َنْقُهؿْ  -446 ْؿ َؾََل ََتْ ُُ ِ ـْ ِديْ ُروا ِم ٍَ ـَ ـَ  َْٔقَم َيئَِس افَِّذي ، 344، 339 ٖ [ ... ]اف

345 ،354 

ْثؿٍ  -447 َهٍة َؽْرَ ُمَتَجإٍِػ ِْلِ َّ ـِ اْضىُرَّ يِف َُمْ َّ ، 337، 334 ٖ [ ... ]َؾ

33: ،348 

ْرِ  -448 ٌَ ُؿ اخِلِْْزيِر َوَما ُأِهؾَّ فِ ُم َوحَلْ َْٔتُة َوافدَّ ُؿ اَد ُُ ْٔ َِ َمْت َظ       ]ُحرِّ

 [ ...اهللِ بِِف 

ٖ-٘ 484 

تُْؿ  -449 ّْ َِّ َِّّٔضاُت َوَما َظ ُؿ افىَّ ُُ ْؿ ُؿْؾ ُأِحؾَّ فَ َؽ َماَذا ُأِحؾَّ َُلُ َٕ َُٖفق ]َيِْض

ـَ اَْلَقاِرِح   [ ...ِم

ٗ,٘ 354 
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ـَ ُأوُتقا افَُِتاَب ِحؾ   -:44 اُم افَِّذي ًَ َِّّٔضاُت َوَض ُؿ افىَّ ُُ َْٔقَم ُأِحؾَّ َف ]اف

ؿْ  ُُ  [ ... َف

٘ 353 ،354 ،

357 ،363 

ْؿ  -451 ُُ ـَ ُأوُتقا افَُِتاَب ِحؾ  َف اُم افَِّذي ًَ  6: ٘ [ ...]َوَض

ًِّّٔضا ؾَ  -454 ًٔدا َض
ًِ قا َص ُّ َّّ َٔ ْؿ ََتُِدوا َماًء َؾَت َِ ْؿ ]َؾ ُُ اْمَِضُحقا بُِقُجقِه

ْؿ ِمُْْف  ُُ  [ ...َوَأْيِدي

ٙ 373 

ـَ  -453 ْؿ ِم ُُ ٍر َأْو َجاَء َأَحٌد ِمْْ ٍَ ُْْتْؿ َمْرََض َأْو َظَذ َش ـُ ]َوإِْن 

ائِطِ  ٌَ  [ ...اف

ٙ 373 

ُِقا  -454 ََلةِ َؾاْؽِِض ُتْؿ إَِػ افهَّ ّْ ـَ َآَمُْقا إَِذا ُؿ ا افَِّذي َ  374 ٚ-ٙ [ ...]َيا َأُّيُّ

ْؿ بِِف  -455 ُُ ََ ْؿ َوِمَٔثاَؿُف افَِّذي َواَث ُُ ْٔ َِ َة اهللِ َظ َّ ًْ
ُروا ِٕ ـُ ، 486، 478 ٚ [ ...]َواْذ

381 

َقى  -456 َْ ، :47، 437 ٛ [ ...]اْظِدُفقا ُهَق َأْؿَرُب فِِتَّ

347 ،394 ،

3:1 

َداءَ  -457 َٓ اِمَغ هللِ ُص ُٕقا َؿقَّ ق ـُ ـَ َآَمُْقا  ا افَِّذي َ  317 ٛ [ ...]َيا َأُّيُّ

ِْضِط  -458 َِ َداَء بِاف َٓ اِمَغ هللِ ُص ُٕقا َؿقَّ ق ـُ ـَ َآَمُْقا  ا افَِّذي َ  394 ٔٔ-ٛ [ ...]َيا َأُّيُّ

ْؿ  -459 ُُ ْٔ َِ َة اهللِ َظ َّ ًْ
ُروا ِٕ ـُ ـَ َآَمُْقا اْذ ا افَِّذي َ ، 395، 317 ٔٔ [ ...]َيا َأُّيُّ

3:4 

ْد َأَخَذ اهللُ ِمَٔثاَق َبِْل إَِْسَ  -:45 ََ ُؿ ]َوَف ُٓ ْثَْا ِمْْ ًَ َٔؾ َوَب
، :49، 486 ٕٔ [ ...ائِ

3:3 ،3:7 ،

413 

ُؿ اْثَْْل َظَؼَ  -461 ُٓ ْثَْا ِمْْ ًَ َٔؾ َوَب
ائِ ْد َأَخَذ اهللُ ِمَٔثاَق َبِْل إَِْسَ ََ ]َوَف

ًّٔضا  َِ َٕ... ] 

ٕٔ-ٔٙ 3:3 

ُِقَُبُْؿ  -464 َْا ُؿ ِْ ًَ َّْاُهْؿ َوَج ًَ ْؿ فَ ُٓ ْؿ ِمَٔثاَؿ ِٓ ِو َْ َٕ ، 3:6، 3:5 ٖٔ [ ...َؿاِشًَٔة ]َؾّضَِِل 

3:8 ،416 
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ْؿ َؾَُِْضقا َحيًّا -463 ُٓ ا ِمَٔثاَؿ َٕ ََٕهاَرى َأَخْذ ا  َّٕ ـَ َؿاُفقا إِ ـَ افَِّذي  3:9، 486 ٗٔ [ ...]َوِم

ْْتُْؿ  -464 ـُ َّا  ثًِرا ِِم ـَ ْؿ  ُُ ُ َف ْؿ َرُشقُفَْا ُيّضَغِّ ـُ ]َيا َأْهَؾ افَُِتاِب َؿْد َجاَء

قَن  ٍُ  [ ...َُتْ

ٔ٘ 319 ،3:5 ،

3:: ،41: 

ََلِم  -465 ُف ُشّضَُؾ افِضَّ َٕ َّضَع ِرْضَقا ـِ اتَّ  :41، 411 ٙٔ [ ...]َُّيِْدي بِِف اهللُ َم

ـَ  -466 ْٔئًا إِْن َأَراَد َأْن ُُّيَِِْؽ اَدِِضَٔح اْب ـَ اهللِ َص ُِِؽ ِم ّْ ـْ َي َّ ]ُؿْؾ َؾ

 [ ...َمْرَيَؿ 

ٔٚ 449 ،434 

َِلوَ  -467 ُِْؽ افِضَّ ُُِؼ َما َيَناُء ]َوهللِ ُم َِل َْي ُٓ َْْٔ  434 ٚٔ [ ...اِت َواألَْرِض َوَما َب

ـُ َمْرَيَؿ  -468 ـَ َؿاُفقا إِنَّ اهللَ ُهَق اَدِِضُٔح اْب َر افَِّذي ٍَ ـَ ْد  ََ  446 ٜٔ-ٚٔ [ ...]َف

ـُ َأْبَْاُء اهللِ َوَأِحّضَّاُؤُه  -469 ْح َٕ [... ] ٔٛ 79 

قُد َوافََّْه  -:46 ُٓ َٔ ـُ َأْبَْاُء اهللِ َوَأِحّضَّاُؤُه ]َوَؿاَفِت اف ْح َٕ  434، 446 ٛٔ [ ...اَرى 

ـَ  -471 ٍة ِم ْؿ َظَذ َؾْسَ ُُ ُ فَ ْؿ َرُشقُفَْا ُيَّضغِّ ـُ ]َيا َأْهَؾ افَُِتاِب َؿْد َجاَء

ُشِؾ   [ ...افرُّ

ٜٔ 319 ،447 

َة اهللِ ظَ  -474 َّ ًْ
ُروا ِٕ ـُ ْقِمِف َيا َؿْقِم اْذ ََ ْؿ ]َوإِْذ َؿاَل ُمقَشك فِ ُُ ْٔ َِ... ] ٕٓ-ٕٙ 439 

ؿْ  -473 ُُ َتَب اهللُ فَ ـَ َشَة افَّتِل  دَّ ََ ُِقا األَْرَض اُد  :43 21 [ ...]َيا َؿْقِم اْدُخ

ْؿ َؽافُِّضقَن ...] -474 ُُ َّٕ  479 ٖٕ [ ...َؾِ٘

َِل  -475 ِٓ ْٔ َِ َؿ اهللُ َظ ًَ ْٕ ـَ ََيَاُؾقَن َأ ـَ افَِّذي  446، 441 ٖٕ [ ...]َؿاَل َرُجََلِن ِم

ا  -476 َٓ ا َأَبًدا َما َداُمقا ؾِٔ َٓ َِ ْدُخ َٕ ـْ  ا َف َّٕ  453، 447 ٕٗ [ ...]َؿاُفقا َيا ُمقَشك إِ

ِِس َوَأِخل َؾاْؾُرْق  -477 ٍْ َٕ  446، 441 ٕ٘ [ ...]َؿاَل َربِّ إِِّنِّ اَل َأْمُِِؽ إاِلَّ 

ًَِغ َشًَْة َيتِٔ -478 ْؿ َأْرَب ِٓ ْٔ َِ َمٌة َظ َا حُمَرَّ قَن ]َؿاَل َؾَِّ٘نَّ ُٓ... ] ٕٙ 447 ،448 

ا  -479 ًٕ َبا ُؿْرَبا َٖ اْبَْْل َآَدَم بِاحَلؼِّ إِْذ َؿرَّ َّض َٕ ْؿ  ِٓ ْٔ َِ  349 ٕٚ [ ...]َواْتُؾ َظ

ا  -:47 ًٕ َبا ُؿْرَبا َٖ اْبَْْل َآَدَم بِاحَلؼِّ إِْذ َؿرَّ َّض َٕ ْؿ  ِٓ ْٔ َِ  488 ٖٓ-ٕٚ [ ...]َواْتُؾ َظ

َتّْضَْا ظَ  -481 ـَ ـْ َأْجِؾ َذفَِؽ  ًِضا ]ِم ٍْ َٕ ـْ َؿَتَؾ  ُف َم َّٕ َٔؾ َأ
ائِ  489 ٕٖ [ ...َذ َبِْل إَِْسَ
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ـَ ُُيَاِرُبقَن اهللَ َوَرُشقَفُف  -484 َِل َجَزاُء افَِّذي َّٕ  :48، 481 ٖٖ [ ...]إِ

َِةَ  -483 ِْٔف افَقِشٔ قا إَِف ٌُ قا اهللَ َواْبَت َُ ـَ َآَمُْقا اتَّ ا افَِّذي َ  317 ٖ٘ [ ...]َيا َأُّيُّ

ِر ]يَ  -484 ٍْ ُُ ـَ ُيَِضاِرُظقَن يِف اف َْٕؽ افَِّذي ُز ُشقُل اَل َُيْ ا افرَّ َ  319 ٔٗ [ ...ا َأُّيُّ

ًِِف  -485 ِد َمَقاِض ًْ ـْ َب َِِؿ ِم َُ ُؾقَن اف  3:6 ٔٗ [ ...]ُُيَرِّ

ْحِت  -486 اُفقَن فِِِضُّ َـّ ِذِب َأ َُ ِْ
ُظقَن فِ  :7 ٕٗ [  ...]َشِلَّ

َِِْضىِ ...] -487  394 ٕٗ َغ[ إِنَّ اهللَ ُُيِبُّ اُد

اؾُِروَن[  -488 َُ ُٖوَفئَِؽ ُهُؿ اف َزَل اهللُ َؾ ْٕ ْؿ بَِِل َأ ُُ ـْ ََلْ َُيْ  446 ٗٗ ]َوَم

ُٖوَفئَِؽ ُهُؿ افيَّادُِقَن[  -489 َزَل اهللُ َؾ ْٕ ْؿ بَِِل َأ ُُ ـْ ََلْ َُيْ  494 ٘ٗ ]َوَم

اًجا[ ...] -:48 َٓ َظًة َوِمْْ ْؿ ِِشْ ُُ َْا ِمْْ ِْ ًَ ؾٍّ َج ُُ
 444، 61 ٛٗ فِ

ـَ  -491 َا َبْغَ َيَدْيِف ِم
ًؿا دِ َْٔؽ افَُِتاَب بِاحَلؼِّ ُمَهدِّ َزْفَْا إَِف ْٕ      ]َوَأ

 [ ...افَُِتاِب 

ٗٛ 44 

َٔاءَ  -494
قَد َوافََّْهاَرى َأْوفِ ُٓ َٔ ـَ َآَمُْقا اَل َتتَِّخُذوا اف ا افَِّذي َ  317، 77، 54 ٔ٘ [ ...]َيا َأُّيُّ

ا افَّ  -493 َ ـْ ِديِِْف ]َيا َأُّيُّ ْؿ َظ ُُ ـْ َيْرَتدَّ ِمْْ ـَ َآَمُْقا َم  318، 489 ٗ٘ [ ...ِذي

ْؿ ُهُزًوا  -494 ُُ ُذوا ِديَْ َ ـَ اَتَّ ـَ َآَمُْقا اَل َتتَِّخُذوا افَِّذي ا افَِّذي َ  318 ٚ٘ [ ...]َيا َأُّيُّ

قَن ِمَّْا إاِلَّ َأْن َآَمَّْا  -495 ُّ
َِ  319 ٜ٘ [ ...بِاهللِ ]ُؿْؾ َيا َأْهَؾ افَُِتاِب َهْؾ َتْْ

ـْ َربَِّؽ  -496 َْٔؽ ِم ِزَل إِفَ ْٕ ْغ َما ُأ ِِّ ُشقُل َب ا افرَّ َ ، 319، 434 ٚٙ [ ...]َيا َأُّيُّ

39: 

قا افتَّْقَراَة  -497 ُّ ٔ
َِ ٍء َحتَّك ُت  319 ٛٙ [ ...]ُؿْؾ َيا َأْهَؾ افَُِتاِب فَِْضُتْؿ َظَذ َشْ

ا ِمَٔثاَق َبِْل إِ  -498 َٕ ْد َأَخْذ ََ ْؿ ُرُشًَل ]َف ِٓ ْٔ َْا إَِف ِْ ائَِٔؾ َوَأْرَش  486 ٓٚ [ ...َْسَ

ـُ َمْرَيَؿ َوَؿاَل  -499 ـَ َؿاُفقا إِنَّ اهللَ ُهَق اَدِِضُٔح اْب َر افَِّذي ٍَ ـَ ْد  ََ   ]َف

 [ ...اَدِِضُٔح 

ٕٚ 446 ،449 

ـَ َؿاُفقا إِنَّ اهللَ َثافُِث َثََلَثٍة  -:49 َر افَِّذي ٍَ ـَ ْد  ََ  434 ٖٚ [ ...]َف
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ًُقا  -4:1 ْؿ َؽْرَ احَلؼِّ َواَل َتتَّّضِ ُُ
ِ ُِقا يِف ِديْ ٌْ ]ُؿْؾ َيا َأْهَؾ افَُِتاِب اَل َت

 [ ...َأْهَقاَء 

ٚٚ 319 

ْؿ  -4:4 ُُ َِّّٔضاِت َما َأَحؾَّ اهللُ َف ُمقا َض رِّ ـَ َآَمُْقا اَل َُتَ ا افَِّذي َ  318 ٚٛ [ ...]َيا َأُّيُّ

ـَ َآمَ  -4:3 ا افَِّذي َ َْٕهاُب ]َيا َأُّيُّ َِْٔسُ َواألَ ُر َواَد ّْ َِل اخَل َّٕ        ُْقا إِ

 [ ...َواألَْزاَلُم 

ٜٓ 48: ،494 ،

318 

ِْٔد  -4:4 ـَ افهَّ ٍء ِم ُؿ اهللُ بَِقْ ُُ َّٕ َق ُِ َّْٔض ـَ َآَمُْقا َف ا افَِّذي َ  318 ٜٗ [ ...]َيا َأُّيُّ

َٔاًما فِ  -4:5
َْٔت احَلَراَم ؿِ ّضََة افَّض ًْ َُ َؾ اهللُ اف ًَ  4:4 ٜٚ [ ...َِّْاِس ]َج

ُشقِل إاِلَّ افَّضََلُغ  -4:6  488 ٜٜ [ ...]َما َظَذ افرَّ

ْؿ  -4:7 ُُ َٔاَء إِْن ُتّْضَد فَ ـْ َأْص َُٖفقا َظ ـَ َآَمُْقا اَل َتِْض ا افَِّذي َ  318 ٔٓٔ [ ...]َيا َأُّيُّ

ـُ  -4:8 ْؿ اَل َيُُضُّ ُُ َِض ٍُ ْٕ ْؿ َأ ُُ ْٔ َِ ـَ َآَمُْقا َظ ا افَِّذي َ ـْ َضؾَّ ]َيا َأُّيُّ  318 ٘ٓٔ [ ...ْؿ َم

ُؿ  -4:9 ـُ ْؿ إَِذا َحَُضَ َأَحَد ُُ ِ ْْٔ اَدُة َب َٓ ـَ َآَمُْقا َص ا افَِّذي َ           ]َيا َأُّيُّ

 [ ...اَدْقُت 

ٔٓٙ 318 

ْؿ إاِلَّ َما َأَمْرَتِْل بِِف َأِن اْظُّضُدوا اهللَ  -::4 ُِْت َُلُ  ٕٛ 448 [ ...]َما ُؿ

ُْبُ  -311 ذِّ ًَ ََّٕؽ ]إِْن ُت ْؿ َؾِ٘ ْر َُلُ ٍِ ٌْ ُْؿ ِظَّضاُدَك َوإِْن َت  ٖٛٔ :44-449 [ ...ْؿ َؾَِّ٘نَّ

ْؿ  -314 ُٓ اِدؿَِغ ِصْدُؿ ُع افهَّ ٍَ  ٕٛٔ :44 [ ...]َؿاَل اهللُ َهَذا َيْقُم َيْْ

ٍء  -313 ـُؾِّ َشْ َـّ َوُهَق َظَذ  ِٓ َِلَواِت َواألَْرِض َوَما ؾِٔ ُِْؽ افِضَّ ]هللِ ُم

 َؿِديٌر[ 

431 ٕٔٛ ,ٖٔٛ 

 نعامسورة األ 

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

َُِِلِت  -314 َؾ افيُّ ًَ َِلَواِت َواألَْرَض َوَج ََِؼ افِضَّ ُد هللِ افَِّذي َخ ّْ ]احَل

 [ ...َوافُّْقَر 

ٔ 493 

َْٖيِدُّيِْؿ  -315 ُِضقُه بِ َّ َِ َْٔؽ ـَِتاًبا يِف ؿِْرَضاٍس َؾ َِ ْفَْا َظ زَّ َٕ  74 ٚ [ ...]َوَفْق 

ـَ  -316 ـَ َوُمِْْذِري ي ِ ْرِشُؾ اُدْرَشَِِغ إاِلَّ ُمّضَؼِّ ُٕ  454 ٛٗ [ ...]َوَما 
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ِْٔؾ  -317 َِّ ْؿ بِاف ـُ ا  :8 ٓٙ [ ...]َوُهَق افَِّذي َيَتَقؾَّ

َداُهُؿ اْؿَتِدِه  -318 ُٓ ـَ َهَدى اهللُ َؾّضِ  464 ٜٓ [ ...]ُأوَفئَِؽ افَِّذي

َِلَواِت َواألَْرِض  -319 قُن َفُف َوَفٌد ]َبِديُع افِضَّ ُُ َّٕك َي  444 ٔٓٔ [ ...َأ

ِْٔف  -:31 َِ ِر اْشُؿ اهللِ َظ ـَ َّا ََلْ ُيْذ ُِقا ِِم ـُ ْٖ  364 ٕٔٔ [ ...]َواَل َت

ْؿ  -341 ـُ ْؿ فَُِٔجاِدُفق ِٓ
َٔائِ
ُٔقُحقَن إَِػ َأْوفِ َٔاضَِغ َف  :: ٕٔٔ [ ...]َوإِنَّ افنَّ

اِم َْحُقَفًة َوَؾْرًص  -344 ًَ ْٕ ـَ األَ ُؿ اهللُ ]َوِم ُُ َّا َرَزَؿ ُِقا ِِم ـُ  4:4 ٗٗٔ-ٕٗٔ [ ...ا 

ِز اْثَْْغِ  -343 ًْ ـَ اَد ِْٖن اْثَْْغِ َوِم ـَ افوَّ ََٔة َأْزَواٍج ِم
 4:4 ٖٗٔ [ ...]َثَِلِٕ

ُف إاِلَّ  -344 ُّ ًَ ًما َظَذ َضاِظٍؿ َيىْ        ]ُؿْؾ اَل َأِجُد يِف َما ُأوِحَل إََِلَّ حُمَرَّ

قَن  ُُ  [ ...َأْن َي

ٔٗ٘ 4:1 

قٌر َرِحٌٔؿ[  -345 ٍُ ـِ اْضىُرَّ َؽْرَ َباٍغ َواَل َظاٍد َؾِ٘نَّ َربََّؽ َؽ َّ  348، :33 ٘ٗٔ ]َؾ

ٍر  -346 ٍُ ؾَّ ِذي ُط ـُ ْمَْا  ـَ َهاُدوا َحرَّ  4: ٙٗٔ [ ...]َوَظَذ افَِّذي

347-  ًِ ْؿ َأَْجَ ـُ َدا ْق َصاَء َُلَ َِ ُة َؾ ٌَ
ُة افَّضافِ  :4 ٜٗٔ َغ[ ]ُؿْؾ َؾِِِف احُلجَّ

 سورة األعراف

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
قََّنَا ِظَقًجا  -348 ٌُ ـْ َشّضِِٔؾ اهللِ َوَيّْض وَن َظ ـَ َيُهدُّ  448 ٘ٗ [ ...]افَِّذي

وَن  -349 اٍط ُتقِظُدوَن َوَتُهدُّ ؾِّ ِِصَ ُُ ُدوا بِ ًُ َْ  457 ٙٛ [ ...]َواَل َت

ََُرى َآمَ  -:34 ْؿ ]َوَفْق َأنَّ َأْهَؾ اف ِٓ ْٔ َِ َتْحَْا َظ ٍَ ْقا َف ََ  343 ٜٙ [ ...ُْقا َواتَّ

ٌة  -331 ْؿ َآُِلَ َِل َُلُ ـَ ا  ْؾ َفَْا إَُِلً ًَ  73 ٖٛٔ [ ...]اْج

ْؿ ِظْجًَل َجَِضًدا فَُف  -334 ِٓ ِّٔ
ـْ ُحِِ ِدِه ِم ًْ ـْ َب َذ َؿْقُم ُمقَشك ِم َ   ]َواَتَّ

 [ ...ُخَقاٌر 

ٔٗٛ 73 

ُذ  -333 َ ـَ اَتَّ ِْؿ ]إِنَّ افَِّذي ـْ َرُبِّ ْؿ َؽَوٌب ِم ََْٔاُُلُ ْجَؾ َش
ًِ  73 ٕ٘ٔ [ ...وا اف
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ُؿ اخَلَّضائَِث  -334 ِٓ ْٔ َِ ُم َظ رِّ ِّّٔضَاِت َوُُيَ ُؿ افىَّ  354 ٚ٘ٔ [ ...]َوُُيِؾُّ َُلُ

ا  -335 ًً ْؿ ََجِٔ ُُ ْٔ َا افَّْاُس إِِّنِّ َرُشقُل اهللِ إَِف  431 ٛ٘ٔ [ ...]ُؿْؾ َيا َأُّيُّ

َْاهُ  -336 ًْ َة َأْشّضَاًضا ُأَِمًا ]َوَؿىَّ  411 ٓٙٔ [ ...ُؿ اْثَْتَْل َظْؼَ

َة افّضَْحرِ  -337 َْٕت َحاِِضَ ا ـَ ْرَيِة افَّتِل  ََ ـِ اف ْؿ َظ َُْٖلُ  75 ٙٙٔ-ٖٙٔ [ ...]َواْش

ُف َواؿٌِع ُِبِْؿ  -338 َّٕ ٌة َوَطُّْقا َأ َِّ ُف ُط َّٕ َٖ ـَ ْؿ  ُٓ َْا اَْلَّضَؾ َؾْقَؿ َْ َت َٕ  74 ٔٚٔ [ ...]َوإِْذ 

ْؿ  -339 ُٓ تَ يَّ قِرِهْؿ ُذرِّ ُٓ ـْ ُط ـْ َبِْل َآَدَم ِم َؽ ِم      ]َوإِْذ َأَخَذ َربُّ

َدُهْؿ  َٓ  [ ...َوَأْص

ٕٔٚ-ٔٚٗ 31: 

 سورة األنفال

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ْؿ  -:33 ُِقُُبُ َِْت ُؿ ـَ إَِذا ُذـَِر اهللُ َوِج ِمُْقَن افَِّذي ْٗ َِل اُد َّٕ  64 ٗ-ٕ [ ...]إِ

ْؿ  -341 ُُ ًَ ِة َأِّنِّ َم َُ
 411 ٕٔ [ ...]إِْذ ُيقِحل َربَُّؽ إَِػ اَدََلئِ

تَاٍل  -344 َِ ًؾا فِ ْؿ َيْقَمئٍِذ ُدُبَرُه إاِلَّ ُمتََحرِّ
ِ ـْ ُيَقُلِّ  3:6 ٙٔ [ ...]َوَم

ًٕا -343 ْؿ ُؾْرَؿا ُُ ْؾ َف ًَ قا اهللَ ََيْ َُ ـَ َآَمُْقا إِْن َتتَّ ا افَِّذي َ  343 ٜٕ [ ...]َيا َأُّيُّ

ٍة  -344 ؾِّ َمرَّ ـُ َدُهْؿ يِف  ْٓ َُُوقَن َظ ْؿ ُثؿَّ َيْْ ُٓ ـَ َظاَهْدَت ِمْْ  416 ٙ٘ [ ...]افَِّذي

 سورة التوبة

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
ـَِغ  -345 ُِقا اُدْؼِ ُر احُلُرُم َؾاْؿُت ُٓ ََِخ األَْص َِض ْٕ  331، 346 ٘ [ ...]َؾَِ٘ذا ا

ُِقا اُدْؼِ  -346 ُْٔث َوَجْدَُتُقُهْؿ ]َؾاْؿُت  331، 346 ٘ [ ...ـَِغ َح

َرُبقا  -347 َْ َجٌس َؾََل َي َٕ قَن  ـُ َِل اُدْؼِ َّٕ ـَ َآَمُْقا إِ َا افَِّذي        ]َيا َأُّيُّ

 [ ...اَدِْضِجَد 

ٕٛ 313 ،344 

ـُ اهللِ -348 قُد ُظَزْيٌر اْب ُٓ َٔ  79 ٖٓ [ ...]َوَؿاَفِت اف

ُذوا َأْحَّضاَرهُ  -349 َ ـْ ُدوِن اهللِ ]اَتَّ  444 ٖٔ [ ...ْؿ َوُرْهّضَاََّنُْؿ َأْرَباًبا ِم
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اؾُِروَن[ ...] -:34 َُ ِرَه اف ـَ ُٕقَرُه َوَفْق  َْٖبك اهللُ إاِلَّ َأْن ُيتِؿَّ   457 ٕٖ َوَي

ًُقَك  -351 َّض ًرا َؿاِصًدا اَلتَّ ٍَ اَن َظَرًضا َؿِريّضًا َوَش ـَ  34 ٕٗ [ ...]َفْق 

ْؿ  -354 ِٓ ْٔ َِ ْؿ ]َوَصؾِّ َظ ـٌ َُلُ َُ  373 ٖٓٔ [ ...إِنَّ َصََلَتَؽ َش

 سورة يونس

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
قا  -353 ُّ َِ ْؿ َدَّا َط ُُ

ـْ َؿّضِِْ ُروَن ِم َُ َْا اف ُْ َِ ْد َأْه ََ  1: ٖٔ [ ...]َوَف

ي  -354 ـْ اَل َُّيِدِّ ـْ َُّيِْدي إَِػ احَلؼِّ َأَحؼُّ َأْن ُيتََّّضَع َأمَّ َّ  4:3 ٖ٘ [ ...]َأَؾ

َرُحقا ُهَق َخْرٌ  -355 ٍْ َٔ ِْ تِِف َؾّضَِذفَِؽ َؾ ْوِؾ اهللِ َوبَِرْْحَ ٍَ  451 ٛ٘ [ ...]ُؿْؾ بِ

تُْؿ ِمُْْف َحَراًما  -356 ِْ ًَ ـْ ِرْزٍق َؾَج ْؿ ِم ُُ َزَل اهللُ فَ ْٕ ]ُؿْؾ َأَرَأْيُتْؿ َما َأ

 [ ...َوَحََلاًل 

ٜ٘-ٙٓ 346 

 سورة ىود

 ةرقم الصفح رقم اآلية اآلية م

ُه  -ٕٙٗ ـْ إَِفٍف َؽْرُ ْؿ ِم ُُ  ٖٓٔ ٓ٘ [ ...]َيا َؿْقِم اْظُّضُدوا اهللَ َما َف

ا  -ٕٚٗ َٕ ّضُُد َآَباُؤ ًْ َك َما َي ْسُ َٕ ُمُرَك َأْن 
ْٖ ُْٔب َأَصََلُتَؽ َت ًَ  ٙٚ ٚٛ [ ...]َؿاُفقا َيا ُص

 سورة يوسف

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
َزْفَْاُه ُؿْرآَ  -359 ْٕ ا َأ َّٕ ُِقَن[ ]إِ َِ ًْ ْؿ َت ُُ َِّ ًَ ًّٔا َف ا َظَربِ ًٕ ٕ 473 

َْٔد اخَلائَِِْغ[  -:35 ـَ  3:6 ٕ٘ ]َوَأنَّ اهللَ اَل َُّيِْدي 

ـْ َرْوِح اهللِ  -361 َْٔئُس ِم ُف اَل َي َّٕ ـْ َرْوِح اهللِ إِ َْٔئُِضقا ِم  435 98 [ ...]َواَل َت

 سورة الرعد

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
َر بِِف[ ]َشقَ  -364 َٓ ـْ َج ْقَل َوَم ََ ـْ َأََسَّ اف ْؿ َم ُُ  47 ٓٔ اٌء ِمْْ
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قَن َما َأَمَر  -363 ًُ َى َْ ِد ِمَٔثاؿِِف َوَي ًْ ـْ َب َد اهللِ ِم ْٓ ُوقَن َظ َُ ـَ َيْْ ]َوافَِّذي

 [ ...اهللُ بِِف 

ٕ٘ 499 

ِدُر َوَؾِرُحقا  -364 َْ ـْ َيَناُء َوَي َ
ْزَق دِ  63 ٕٙ [ ...]اهللُ َيّضُِْضُط افرِّ

 سورة إبراىيم

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
ا  -365 ًً ـْ يِف األَْرِض ََجِٔ ُتْؿ َوَم ْٕ ُروا َأ ٍُ ُْ  431 9 [ ...]َوَؿاَل ُمقَشك إِْن َت

 حجرسورة ال

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
ََّٕؽ دََْج  -366 ُر إِ ـْ ِْٔف افذِّ َِ َل َظ ُٕزِّ ا افَِّذي  َ  88، 87 ٙ ُْقٌن[]َوَؿاُفقا َيا َأُّيُّ

اؾُِيقَن[  -367 ا َفُف حَلَ َّٕ َر َوإِ ـْ ْفَْا افذِّ زَّ َٕ ـُ  ْح َٕ ا  َّٕ  431 ٜ ]إِ

368-  ] ـَ قا َفُف َشاِجِدي ًُ ََ ـْ ُروِحل َؾ ْخُت ؾِِٔف ِم ٍَ َٕ ْيُتُف َو  443 ٜٕ ]َؾَِ٘ذا َشقَّ

 سورة النحل

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
ا -369 َٓ ََ َِ اَم َخ ًَ ْٕ ُِقنَ  ]َواألَ ـُ ْٖ ا َت َٓ ا دِْفٌء َوَمَْاؾُِع َوِمْْ َٓ ْؿ ؾِٔ ُُ  4:4 ٚ-٘ [ ...فَ

ّضِِٔؾ  -:36  34 ٜ [ ...]َوَظَذ اهللِ َؿْهُد افِضَّ

ا -371 ْؿ َؿاُفقا َخْرً ُُ َزَل َربُّ ْٕ ْقا َماَذا َأ ََ ـَ اتَّ ِذي َِّ
 63 ٖٓ [ ...]َوؿَِٔؾ فِ

ٍة َرُش  -374 ؾِّ ُأمَّ ـُ ْثَْا يِف  ًَ ْد َب ََ  414، 34 ٖٙ [ ...قاًل َأِن ُاْظُّضُدوا اهللَ ]َوَف

ُٔقًتا  -373 ـَ اِْلَّضاِل ُب ِذي ِم
ِ  :: ٛٙ [ ...]َوَأْوَحك َربَُّؽ إَِػ افَّْْحِؾ َأِن اَتَّ

ُِقِد  -374 ـْ ُج ْؿ ِم ُُ َؾ فَ ًَ ًْا َوَج َُ ْؿ َش ُُ
ُٔقتِ ـْ ُب ْؿ ِم ُُ َؾ َف ًَ ]َواهللُ َج

اِم  ًَ ْٕ  [ ...األَ

ٛٓ 4:4 

زَّ  -375 َٕ ٍء َوُهًدى َوَرْْحًَة ]َو ؾِّ َشْ ُُ ا فِ ًٕ َٔا َْٔؽ افَُِتاَب تِّْض َِ  443 ٜٛ [ ...ْفَْا َظ

ـٌ  -376 ِم ْٗ َثك َوُهَق ُم ْٕ ٍر َأْو ُأ ـَ ـْ َذ ا ِم َؾ َصاحِلً
ِّ ـْ َظ  57 ٜٚ [ ...]َم
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ِذَب َهَذا َحََلٌل  -377 َُ ُؿ اف ُُ قُفقا دَِا َتِهُػ َأْفِِضَْتُ َُ  346 ٚٔٔ-ٙٔٔ [ ...]َواَل َت

 سورة اإلسراء

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
ـَ ادَِْضِجِد احَلَراِم إَِػ اَدِْضِجِد األَْؿَل  -378  385 ٔ [ ...]ِم

ِِضُدنَّ يِف األَْرِض  -379 ٍْ َٔؾ يِف افَُِتاِب َفُت
َْْٔا إَِػ َبِْل إَْسائِ ]َوَؿَو

َتْغِ   [ ...َمرَّ

ٗ-ٜ 455 

ًَذِّ ...] -:37 َّْا ُم ـُ ًََث َرُشقاًل[ َوَما  ّضْ َٕ  415 ٘ٔ بَِغ َحتَّك 

اَن َظَىاُء َربَِّؽ  -381 ـَ ـْ َظَىاِء َربَِّؽ َوَما  اَلِء ِم ُٗ اَلِء َوَه ُٗ دُّ َه
ِّ ُٕ َلًّ  ـُ [

 حَمُْيقًرا[ 

ٕٓ 314 

 سورة الكيف

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
َٔا  -384 ْٕ َٔاِة افدُّ ْؿ يِف احَل ُٓ ُٔ ًْ ـَ َضؾَّ َش  ٖٔٔ ٗٓٔ [ ...]افَِّذي

ْؿ َجَّْاُت  -383 َْٕت َُلُ ا ـَ اِت  احِلَ ُِقا افهَّ
ِّ ـَ َآَمُْقا َوَظ ]إِنَّ افَِّذي

ُزاًل  ُٕ ْرَدْوِس  ٍِ  [ ...اف

ٔٓٚ-ٔٓٛ ٖٔٗ 

 مريمسورة 

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
ْؿ َأْن َشّضُِّحقا  -384 ِٓ َْٖوَحك إَِفْٔ ـَ ادِْحَراِب َؾ  :: ٔٔ [ ...]َؾَخَرَج َظَذ َؿْقِمِف ِم

ا -385 ًْٔئا َؾِريًّ ْد ِجْئِت َص ََ ُف َؿاُفقا َيا َمْرَيُؿ َف ُِ
ِّ
ا ََتْ َٓ ََٖتْت بِِف َؿْقَم  77 ٕٛ-ٕٚ [ ...]َؾ

ًّٔا[  -386 ِد َصّضِ ْٓ اَن يِف اَد ـَ ـْ  ُؿ َم ِِّ َُ ُٕ َْٔػ  ـَ ِْٔف َؿاُفقا  ََٖصاَرْت إَِف  :44 ٕٖ-ٜٕ ]َؾ

ًّٔا]َؿاَل إِِّنِّ َظّضُْد اهللِ َآَتا -387 ّضِ َٕ ِْل  َِ ًَ  435 ٖٓ [ ...ِِّنَ افَُِتاَب َوَج

ًّٔا[  -388
َِ اَن َت ـَ ـْ  ا َم َٕ ـْ ِظّضَاِد ُٕقِرُث ِم َِْؽ اَْلَُّْة افَّتِل 

 343 ٖٙ ]تِ

ًّٔا[  -389 ِو َْ اَن َظَذ َربَِّؽ َحْتًِل َم ـَ ْؿ إاِلَّ َواِرُدَها  ُُ  343 ٔٚ ]َوإِْن ِمْْ



-ُّْ- 
 

 سورة طو

 صفحةرقم ال رقم اآلية اآلية م

ٍَك[  -:38 َّ َوَأْخ ُؿ افَسِّ َِ ًْ ُف َي َّٕ ْقِل َؾِ٘ ََ ْر بِاف َٓ  47 ٚ ]َوإِْن ََتْ

ُف ُثؿَّ َهَدى[  -391 ََ ِْ ٍء َخ ؾَّ َشْ ـُ َْا افَِّذي َأْظىَك   3:8 ٓ٘ ]َؿاَل َربُّ

ْؿ يِف ُجُذوِع افَّْْخِؾ  -394 ُُ َّضَّْ ِِّ  85 ٔٚ [ ...]َوأَلَُص

ـْ  -393 ََِؽ َظ  73 ٜٔ-ٖٛ [ ...َؿْقِمَؽ َيا ُمقَشك]َوَما َأْظَج

ا  -394 ًُ َٔنًة َضْْ ًِ ِري َؾِ٘نَّ َفُف َم ـْ ـْ ِذ ـْ َأْظَرَض َظ  447 ٕٗٔ [ ...]َوَم

َْا َفْقاَل  -395 اُفقا َربَّ ََ ـْ َؿّْضِِِف َف َذاٍب ِم ًَ َْاُهْؿ بِ ُْ َِ ا َأْه َّٕ  419 ٖٗٔ [ ...]َوَفْق َأ

 سورة األنبياء

 لصفحةرقم ا رقم اآلية اآلية م

ُف اَل إَِفَف إاِلَّ  -396 َّٕ ِْٔف َأ ُٕقِحل إَِف ـْ َرُشقٍل إاِلَّ  ـْ َؿّضَِِْؽ ِم َْا ِم ِْ ]َوَما َأْرَش

ا َؾاْظُّضُدوِن[  َٕ  َأ

ٕ٘ 414 ،448 

َرُمقنَ  -397 ُْ ُف َبْؾ ِظَّضاٌد ُم َٕ ـُ َوَفًدا ُشّضَْحا ْْحَ َذ افرَّ َ  445 ٕٛ-ٕٙ [ ... ]َوَؿاُفقا اَتَّ

ْٖتِ  -398 ؿْ ]َبْؾ َت ُٓ تُ َٓ َتًة َؾَتّضْ ٌْ ْؿ َب ِٓ ٔ... ] ٗٓ 69 

َٕا  -399 َْٖمِر ًة َُّيُْدوَن بِ َّّ
َْاُهْؿ َأئِ ِْ ًَ  3:6 ٖٚ [ ...]َوَج

ََلةِ  -:39 اِت َوإَِؿاَم افهَّ َؾ اخَلْرَ ًْ
ْؿ ؾِ ِٓ َْْٔا إَِفْٔ  98 ٖٚ [ ...]َوَأْوَح

ْحَْ  -3:1 َِ َٔك َوَأْص  443 ٜٓ [ ...ا َفُف َزْوَجُف ]َؾاْشَتَجّضَْْا َفُف َوَوَهّْضَْا َفُف َُيْ

َْاَها  -3:4 ِْ ًَ ـْ ُروِحَْا َوَج ا ِم َٓ ْخَْا ؾِٔ ٍَ ا َؾَْ َٓ ]َوافَّتِل َأْحَهَْْت َؾْرَج

اَدَِغ[  ًَ ِْ
ا َآَيًة فِ َٓ  َواْبَْ

ٜٔ 443 ،355 

ادََِغ[  -3:3 ًَ ِْ
ًة فِ َْاَك إاِلَّ َرْْحَ ِْ  433 ٚٓٔ ]َوَما َأْرَش

 

 



-ِّْ- 
 

 سورة الحج

 رقم الصفحة اآلية رقم اآلية م

ُِقِب[  -3:4 َُ ََْقى اف ـْ َت َا ِم ائَِر اهللِ َؾَِّ٘نَّ ًَ يِّْؿ َص ًَ ـْ ُي  331 ٕٖ ]َذفَِؽ َوَم

ـَ َآَمُْقا  -3:5 ـِ افَِّذي  454 ٖٛ [ ...]إِنَّ اهللَ ُيَداؾُِع َظ

َقاٌت َوَمَِضاِجُد  -3:6 َِ َمْت َصَقاِمُع َوبٌَِٔع َوَص دِّ  373 ٓٗ [ ...]َُلُ

ِقي  َظِزيٌز[ ] -3:7 ََ  65 ٗٚ َما َؿَدُروا اهللَ َحؼَّ َؿْدِرِه إِنَّ اهللَ َف

ـْ َحَرٍج  -3:8 ـِ ِم ي ْؿ يِف افدِّ ُُ ْٔ َِ َؾ َظ ًَ  387 ٛٚ [ ...]َوَما َج

 مؤمنونسورة ال
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
ْؿ َحاؾِيُقنَ  -3:9 ِٓ ُروِج ٍُ ـَ ُهْؿ فِ ْؿ إاِلَّ َظَذ َأْزوَ *  ]َوافَِّذي ِٓ  453 ٙ-٘ [ ...اِج

اُدوَن[  -::3 ًَ َؽ ُهُؿ اف
ُٖوَفئِ ٌَك َوَراَء َذفَِؽ َؾ ـِ اْبتَ َّ  74 ٚ ]َؾ

ـْ ضِغٍ  -411 ـْ ُشََلَفٍة ِم َِضاَن ِم ْٕ َْا اِْل َْ َِ ْد َخ ََ َْاُه *  ]َوَف ِْ ًَ  458 ٖٔ-ٕٔ [ ...ُثؿَّ َج

ـِ اف -414 ِمُْقَن بِاآلَِخَرِة َظ ْٗ ـَ اَل ُي اِط َفَْاـُِّضقَن[ ]َوإِنَّ افَِّذي َ  457 ٗٚ كِّ

 لنورسورة ا

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ـَ َآَمُْقا  -413 اِحَنُة يِف افَِّذي ٍَ ـَ ُُيِّضُّقَن َأْن َتِنَٔع اف  :4 ٜٔ [ ...]إِنَّ افَِّذي

َِضُّضُف  -414 ٍة َُيْ ًَ ٔ
َِ اٍب بِ ََسَ ـَ ْؿ  ُروا َأْظَِلُُلُ ٍَ ـَ ـَ   446، 57 ٜٖ [ ...]َوافَِّذي

َتُدوا...] -415 قُه ََتْ ًُ  414 ٗ٘ [ ...َوإِْن ُتىِٔ

 فرقانسورة ال

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ًََِٔل[  -ٖ٘ٓ ـُ َم ا َوَأْحَِض رًّ ََ  ٕٚٛ ٕٗ ]َأْصَحاُب اَْلَِّْة َيْقَمئٍِذ َخْرٌ ُمِْضَت
 

 



-ّّْ- 
 

 شعراءسورة ال

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ِْضَىا -417 َِ ُٕقا بِاف ٔؿِ ]َوِز َِ  394 ٕٛٔ [ ...ِس اُدِْضَت

 سورة القصص

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ِٔف  -418 ًِ َْْٔا إَِػ ُأمِّ ُمقَشك َأْن َأْرِض  :: ٚ [ ...]َوَأْوَح

ّضِِٔؾ[  -419 ِدَيِْل َشَقاَء افِضَّ  3:6 ٕٕ ]َظَِضك َرِّبِّ َأْن َُّيْ

َٕاًرا[ ...] -:41 ـْ َجإِِب افىُّقِر  ََٕس ِم  68 ٜٕ َآ

ا َطادُِقَن[  -441 َٓ ُِ ََُرى إاِلَّ َوَأْه ُِِِل اف ْٓ َّْا ُم ـُ  1: ٜ٘ ]َوَما 

فُ  -444 َٓ ٍء َهافٌِؽ إاِلَّ َوْج ؾُّ َشْ ـُ  464 ٛٛ [ ... ]اَل إَِفَف إاِلَّ ُهَق 

 سورة الروم

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

َٔا وَ  -443 ْٕ َٔاِة افدُّ ـَ احَل قَن َطاِهًرا ِم ُّ َِ ًْ ـِ اآلَِخَرِة ُهْؿ ]َي ُهْؿ َظ

ُِقَن[   َؽاؾِ

ٚ :6 

قَأى -444 ـَ َأَشاُءوا افِضُّ َّضَة افَِّذي
اَن َظاؿِ ـَ  47 ٓٔ [ ...]ُثؿَّ 

 سورة لقمان

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ٌؿ َظئٌِؿ[ ...] -445 ِْ َك َفيُ ْ  ٘ٔٔ ٖٔ إِنَّ افؼِّ

 سورة السجدة

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ِْؿ  -446 ْؿ ِظَْْد َرُبِّ ِٓ َٕاـُِِضق ُرُءوِش  اُدْجِرُمقَن 
 447 ٕٔ [ ...]َوَفْق َتَرى إِذِ

ًدا  -447 وا ُشجَّ ا َخرُّ ُروا ُِبَ ِـّ ـَ إَِذا ُذ ـُ بَِآَياتَِْا افَِّذي ِم ْٗ َِل ُي َّٕ  454 ٘ٔ [ ...]إِ



-ّْْ- 
 

 سورة األحزاب

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ؿْ  -448 ُُ اَن فَ ـَ ْد  ََ  416 ٕٔ [ ...يِف َرُشقِل اهللِ ُأْشَقٌة َحَِضٌَْة  ]َف

ُِّقَن َظَذ افَّّْضِلِّ  -449 َتُف ُيَه َُ
 373 ٙ٘ [ ...]إِنَّ اهللَ َوَمََلئِ

 سبأسورة 

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ٌر  -:44 ْٓ ا َص َٓ ٌر َوَرَواُح ْٓ َها َص يَح ُؽُدوُّ َِْٔلَن افرِّ َِ  ٕٗٔ ٕٔ [ ...]َوفُِِض

 اطرفسورة 

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ِذيًرا  -431 َٕ َْاَك بِاحَلؼِّ َبِنًرا َو ِْ ا َأْرَش َّٕ  419 ٕٗ [ ...]إِ

َِلُء  -434 َِ ًُ ـْ ِظَّضاِدِه اف َِل ََيَْنك اهللَ ِم َّٕ  441 ٕٛ [ ...]إِ

َُق -433 ٍَ ْٕ ََلَة َوَأ ُِقَن ـَِتاَب اهللِ َوَأَؿاُمقا افهَّ ـَ َيْت  51 ٜٕ [ ...ا]إِنَّ افَِّذي

َِلَواِت َواألَْرَض َأْن َتُزواَل  -434 ِِضُؽ افِضَّ ّْ  465 ٔٗ [ ...]إِنَّ اهللَ ُي

َِلَواِت َواَل يِف  -435 ٍء يِف افِضَّ ـْ َشْ ِجَزُه ِم ًْ ُٔ
اَن اهللُ فِ ـَ       ]َوَما 

 [ ...األَْرِض 

ٗٗ 94 

 يسسورة 

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
َِل َأمْ  -436 َّٕ قُن[ ]إِ ُُ ـْ َؾَٔ ـُ َُقَل َفُف  ًْٔئا َأْن َي  ٖٔٔ ٕٛ ُرُه إَِذا َأَراَد َص

 الصافاتسورة 

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
اِط اَْلِحِٔؿ[ ...] -437 ـْ ُدوِن اهللِ َؾاْهُدوُهْؿ إَِػ ِِصَ  4:3، 457 ٖٕ ِم

438-  ] ـِ ِدي ْٓ  91 :: ]َوَؿاَل إِِّنِّ َذاِهٌب إَِػ َرِّبِّ َشَٔ



-ّْٓ- 
 

 ورة صس

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
اٌب[  -439 َتَِضٌؾ َباِرٌد َوَِشَ ٌْ ْض بِِرْجَِِؽ َهَذا ُم ـُ  374 ٕٗ ]اْر

 سورة الزمر

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ا َوافَّتِل ََلْ ََتُْت  -:43 َس ِحَغ َمْقَِتَ ٍُ ْٕ  :8 ٕٗ [ ...]اهللُ َيتََقَّفَّ األَ

َٔا -441
َِ ْؿ ]َوَيْقَم اف ُٓ َذُبقا َظَذ اهللِ ُوُجقُه ـَ ـَ         َمِة َتَرى افَِّذي

ٌة   [ ...ُمِْضَقدَّ

ٙٓ 449 

ـْ يِف األَْرِض[  -444 َِلَواِت َوَم ـْ يِف افِضَّ َؼ َم
ًِ قِر َؾَه َخ يِف افهُّ

ٍِ ُٕ  67 ٛٙ ]َو

ادََِغ[...] -443 ًَ ُد هللِ َربِّ اف ّْ َٔؾ احَل
ْؿ بِاحَلؼِّ َوؿِ ُٓ َْْٔ  494 ٘ٚ  َوُؿِِضَ َب

 غافرسورة 

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ِْؿ[  -444 ِد َرُبِّ ّْ ـْ َحْقَفُف ُيَِضّضُِّحقَن بَِح ْرَش َوَم ًَ ُِقَن اف
ِّ
ـَ َُيْ  454 ٚ ]افَِّذي

ِدِه َرُشقاًل  -445 ًْ ـْ َب ًََث اهللُ ِم ـْ َيّضْ ُتْؿ َف ِْ ََِؽ ُؿ  464 ٖٗ [ ...]َحتَّك إَِذا َه

ََّْؿ ]إِنَّ افَِّذي -446 َٓ ُِقَن َج َْٔدُخ ـْ ِظَّضاَدِِت َش وَن َظ ِزُ ُْ ـَ َيِْضتَ

 ] ـَ  َداِخِري

ٙٓ 451 

 فصمت سورة

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ِْٔف  -447 ا إَِف َٕ َّا َتْدُظق ُِقُبَْا يِف َأـٍَِّْة ِِم  76 ٘ [ ...]َوَؿاُفقا ُؿ

َدْيَْاُهْؿ َؾاْشَتَحّضُّقا ا -448 َٓ قُد َؾ ُّ ا َث ك َظَذ اُُلَدى ]َوَأمَّ َّ ًَ  4:3 ٚٔ [ ...ف

ْقا ؾِِٔف  -449 ٌَ ْرَآِن َواف َُ َذا اف ًُقا ُِلَ َّ ُروا اَل َتِْض ٍَ ـَ ـَ   446 ٕٙ [ ...]َوَؿاَل افَِّذي

 



-ّْٔ- 
 

َُّٕف  -:44 ْؿ َأ َ َُلُ ْؿ َحتَّك َيَتَّضغَّ ِٓ ِِض ٍُ ْٕ    ]َشُِْرُّيِْؿ َآَياتَِْا يِف اآلََؾاِق َويِف َأ

 [ ...احَلؼُّ 

ٖ٘ 459 

 الشورىرة سو 

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

َْْٔا  -451 ُٕقًحا َوافَِّذي َأْوَح ـِ َما َوَّصَّ بِِف  ي ـَ افدِّ ْؿ ِم ُُ َع َف       ]َِشَ

َْٔؽ   [ ...إَِف

ٖٔ 415 

ََلَة َوَأْمُرُهْؿ  -454 ِْؿ َوَأَؿاُمقا افهَّ ـَ اْشتََجاُبقا فَِرُبِّ         ]َوافَِّذي

 [...ُصقَرى 

ٖٛ 453 

ََِح  -453 ا َوَأْص ٍَ ـْ َظ َّ ا َؾ َٓ ُِ َِّٔئٌة ِمْث َِّٔئٍة َش  53، 54 ٓٗ [ ...]َوَجَزاُء َش

ـْ َشّضٍِٔؾ[  -454 ْؿ ِم ِٓ ْٔ َِ َؽ َما َظ
ُٖوَفئِ ِف َؾ ِّ ِْ َد ُط ًْ َتَكَ َب ْٕ ـِ ا  :4 ٔٗ ]َوَدَ

ًٔا  -455 ُف اهللُ إاِلَّ َوْح َّ ِِّ َُ اَن فَِّضَؼٍ َأْن ُي ـَ  419 ٔ٘ [ ...]َوَما 

 الدخانورة س

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

اُم األَثِٔؿِ  -456 ًَ ِع يِف افّضُُىقنِ *  ]َض ٌْ ِؾ َي ْٓ اُد  ٕٗٔ ٙٗ-ٗٗ [ ... ـَ

 الجاثيةسورة 

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ا ِمُْْف  -457 ًً َِلَواِت َوَما يِف األَْرِض ََجِٔ ْؿ َما يِف افِضَّ ُُ َر فَ  438 ٖٔ [ ...]َوَشخَّ

َِّٔئاِت  -458 ُحقا افِضَّ ـَ اْجَسَ  353 ٕٔ [ ...]َأْم َحِِضَب افَِّذي

 األحقافسورة 

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ِرُضقَن[ ...] -459 ًْ ِْٕذُروا ُم ُروا َظِلَّ ُأ ٍَ ـَ ـَ   ٙٔٔ ٖ َوافَِّذي

ُشِؾ َوَما َأْدِري  -:45 ـَ افرُّ ُْْت بِْدًظا ِم ـُ  ٔٔٔ ٜ [ ...]ُؿْؾ َما 
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 رة محمدسو 

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ُجقِد[  -461 ـْ َأَثِر افِضُّ ْؿ ِم ِٓ  68 ٜٕ ]ِشَِٔلُهْؿ يِف ُوُجقِه

 سورة الحجرات

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ـْ َؿْقٍم  -464  393 ٔٔ [ ...]اَل َيِْضَخْر َؿقٌم ِم

ِـّ إِْثٌؿ  -463 ًَْض افيَّ  :8 ٕٔ [ ...]إِنَّ َب

 سورة ق

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ُّضقا يِف افّضََِلِد  -ٖٖ٘ ََّ  ٜٕٗ ٖٙ [...]َؾَْ

 ذارياتسورة ال

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ُٔقنٍ  -465 َغ يِف َجَّْاٍت َوُظ
َِ ـَ َما َآَتاُهْؿ *  ]إِنَّ اُدتَّ  454 49-46 [...َآِخِذي

 الطور سورة

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ِحُٔؿ[  -466 ُف ُهَق افَزُّ افرَّ َّٕ
ْدُظقُه إِ َٕ ـْ َؿّضُْؾ  َّْا ِم ـُ ا  َّٕ  4:4 39 ]إِ

 سورة النجم

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ْٖ بَِِل يِف ُصُحِػ ُمقَشك -467 [ *  ]َأْم ََلْ ُيَّْضَّ  448 ٖٚ-ٖٙ َوإِْبَراِهَٔؿ افَِّذي َوَّفَّ

 قمرسورة ال

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

468-  ] اَظُة َأْدَهك َوَأَمرُّ اَظُة َمْقِظُدُهْؿ َوافِضَّ  484 ٙٗ ]َبِؾ افِضَّ
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 الرحمنسورة 

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

َجُر َيِْضُجَداِن[  -469  69 ٙ ]َوافَّْْجُؿ َوافنَّ

 حديدسورة ال

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ُؿ َما َيُِِج يِف األَْرِض َومَ  -:46 َِ ًْ ـَ ]َي ا َوَما َيِْْزُل ِم َٓ ُرُج ِمْْ      ا ََيْ

َِلِء   [ ...افِضَّ

ٗ 94 

ِر اهللِ  -471 ـْ ْؿ فِِذ ُِقُُبُ َنَع ُؿ ـَ َآَمُْقا َأْن ََتْ ِذي َِّ
ِْٖن فِ  443 ٚٔ-ٙٔ [ ...]َأََلْ َي

 الحشرسورة 

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

قَن ُدوَفًة َبْغَ األَْؽَِْٔ  -474 ُُ ْل اَل َي ـَ ْؿ ] ُُ  :46 ٚ [ ...اِء ِمْْ

َْةٍ  -473 ا إاِلَّ يِف ُؿًرى حُمَهَّ ًً ْؿ ََجِٔ ُُ َٕ ق ُِ
اتِ ََ  :7 ٗٔ [ ...]اَل ُي

 ممتحنةسورة ال

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

َٔاءَ  -474
ْؿ َأْوفِ ـُ ي َوَظُدوَّ ـَ َآَمُْقا اَل َتتَِّخُذوا َظُدوِّ ا افَِّذي َ  :36، 54 ٔ [ ...]َيا َأُّيُّ

ـِ  -475 ي ْؿ يِف افدِّ ـُ ق ُِ اتِ ََ ـَ ََلْ ُي ـِ افَِّذي ُؿ اهللُ َظ ـُ ا َٓ  5: ٜ-ٛ [ ...]اَل َيْْ

 سورة الصف

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ا  -476 ًٍّ ُِقَن يِف َشّضِِِِٔف َص اتِ ََ ـَ ُي  443 ٗ [ ...]إِنَّ اهللَ ُُيِبُّ افَِّذي

ُِقَُبُ  -477 ِلَّ َزاُؽقا َأَزاَغ اهللُ ُؿ َِ  447 ٘ [ ...ْؿ ]َؾ

َٔؾ إِِّنِّ َرُشقُل اهللِ  -478
ائِ ـُ َمْرَيَؿ َيا َبِْل إَِْسَ ]َوإِْذ َؿاَل ِظَِٔضك اْب

ْؿ  ُُ ْٔ  [ ...إَِف

ٙ 448 

ائَِٔؾ  -479 ـْ َبِْل إَِْسَ ٌة ِم ٍَ
 89 ٗٔ [ ...]َؾَآَمَْْت َضائِ
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 التغابنسورة 

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
47:-  ٍَ ـَ ـَ  ُبقا بَِآَياتَِْا ُأوَفئَِؽ َأْصَحاُب افَّْاِر ]َوافَِّذي ذَّ ـَ  448 ٓٔ [ ...ُروا َو

 الطالقسورة 
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
ـْ َيتَّؼ -481 ْؾ َفُف َُمَْرًجا ]َوَم ًَ  343 ٕ [ ...اهللَ ََيْ

ا[  -484 ـْ َأْمِرِه ُيَْسً ْؾ َفُف ِم ًَ ـْ َيتَِّؼ اهللَ ََيْ  343 ٗ ]َوَم

 تحريملسورة ا
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
ْخَْا ؾِِٔف  -483 ٍَ ا َؾَْ َٓ َراَن افَّتِل َأْحَهَْْت َؾْرَج ّْ  ٕٖٔ ٕٔ [ ...]َوَمْرَيَؿ اْبََْت ِظ
ـْ ُروِحَْا  -484 ْخَْا ؾِِٔف ِم ٍَ  ٕٖٔ ٕٔ [ ...]َؾَْ

 سورة الحاقة
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
َىا -485 ِْ ََِؽ َظِّْل ُش  464 ٜٕ َِْٕٔف[ ]َه

ًَْض األََؿاِويؾِ  -486 َْْٔا َب َِ َل َظ قَّ ََ غِ *  ]َوَفْق َت ِّ َٔ ا ِمُْْف بِاف َٕ  434 ٚٗ-ٗٗ [ ...أَلََخْذ

 معارجسورة ال
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
ُِقًظا -487 َِضاَن ُخَِِؼ َه ْٕ ُّ َجُزوًظا*  ]إِنَّ اِْل ُف افؼَّ  75 ٕٕ-ٜٔ [ ... إَِذا َمِضَّ

ِدِهْؿ َراُظقَن[  -488 ْٓ َٕاَِتِْؿ َوَظ ـَ ُهْؿ أِلََما  453 ٕٖ ]َوافَِّذي

ُُٕهٍب ُيقؾُِوقَن[  -489 ُْؿ إَِػ  ََّٖنَّ ـَ [ ٖٗ 336 

 الجنسورة 
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
َّٕا  -:48 اُفقا إِ ََ ِـّ َؾ ـَ اِْل ٌر ِم ٍَ َٕ َع  َّ ُف اْشَت َّٕ  441 ٔ [ ...]ُؿْؾ ُأوِحَل إََِلَّ َأ

ًّضا[  -491 ُٓ اَها ُمَِِئْت َحَرًشا َصِديًدا َوُص َٕ َِلَء َؾَقَجْد ا َدَِْضَْا افِضَّ َّٕ  374 ٛ ]َوَأ
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ًدا[  -494 ًَ ُف َظَذاًبا َص ُْ ُِ ِف َيِْض ِر َربِّ ـْ ـْ ِذ ِرْض َظ ًْ ـْ ُي ْؿ ؾِِٔف َوَم ُٓ تَِْ ٍْ  374 ٚٔ ]فَِْ

 الطارقسورة 

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ُرُج  -493 ائِِب[ ]ََيْ َ ِِْب َوافسَّ ـْ َبْغِ افهُّ  ٘ٚ ٚ ِم

 األعمىسورة 

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

َـّك -494 ـْ َتَز َح َم َِ ِف َؾَهذَّ *  ]َؿْد َأْؾ َر اْشَؿ َربِّ ـَ  ٘ٓٔ ٜٔ-ٗٔ [ ...َوَذ

 الميلسورة 

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

َدى[ -495 ُٓ ِْ َْْٔا فَ َِ  3:6 ٕٔ ]إِنَّ َظ

 التينورة س

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ِقيٍؿ[  -496 َْ ـِ َت َِْٕضاَن يِف َأْحَِض َْا اِْل َْ َِ ْد َخ ََ  489 ٗ ]َف

 البينةسورة 

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ـْ َأْهِؾ افَُِتاِب  -497 ُروا ِم ٍَ ـَ ـَ  ـِ افَِّذي ُُ  366 ٔ [...]ََلْ َي

498-  ًْ َٔ
اَء ]َوَما ُأِمُروا إاِلَّ فِ ٍَ ـَ ُحَْ ي  454 ٘ [ ...ُّضُدوا اهللَ ُُمِِِْهَغ َفُف افدِّ
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 ثانيًا: فيرس األحاديث النبوية الشريفة
 الصفحة وردود الحديث طرف الحديث م

ف خالطيا كبلب مف غيرىا فبل تأكؿ .............. -ُ  ِٗٓ صحيح مسمـ ... كا 

 –األدب المفرد  ..........اتقكا الظمـ فإف الظمـ ظممات يـك القيامة ...... -ِ
 البخارم

ُٗ 

 ُِِ صحيح البخارم كمسمـ اتقكا اهلل كلك بشؽ تمرة ................................. -ّ

 ُِّ سنف ابف ماجة أحؿ لكـ ميتتاف كدماف ................................. -ْ

المستدرؾ عمى  آخر سكرة نزلت سكرة المائدة ........................... -ٓ
 الصحيحيف

ُِٕ 

 ِِّ صحيح البخارم أدّْ األمانة إلى مف ائتمنؾ كال تخف مف خانؾ ............ -ٔ

 ِْٗ صحيح مسمـ إذا أرسمت كمبؾ كسميت فأخذ، فقتؿ فكؿ ............... -ٕ

مكطأ مالؾ، كمسند  إذا التقى الختاناف كجب الغسؿ ......................... -ٖ
 أحمد

ِٕٔ 

 ِٕٓ سنف أبي داكد إذا تكضأ أحدكـ فميجعؿ في أنفو ثـ لينتثر .............. -ٗ

 ِِّ صحيح مسمـ إذا دبغ اإلىاب فقد طير ............................... -َُ

 ِّٔ صحيح مسمـ إذا ديعي أحدكـ إلى طعاـ فميجب ....................... -ُُ

 ِّّ صحيح مسمـ مو ........................إذا رميت بالمعراض فخزؽ فك -ُِ

فيض القدير شرح  اذكركا الفاسؽ بما فيو كي يحذره الناس ................ -ُّ
تاج  -الجامع الصغير

 الديف بف زيد العابديف

ّٖ 

 –المعجـ الصغير  اشتد غضبي عمى مف ظمـ ............................. -ُْ
 الطبراني

ُٗ 

 ّ شعب اإليماف لمبييقي كاف التكراة السبع ............................أعطيت م -ُٓ

 ٕ صحيح البخارم اقرأ عمٌي قمت: أقرأ عميؾ، كعميؾ أنزؿ .................. -ُٔ
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المستدرؾ عمى  أال أخبركـ عف خير ما يكنز المرء، المرأة الصالحة ...... -ُٕ
 الصحيحيف

ِٖٓ 

 ٕٓ صحيح البخارم اهلل عني شتـ قريش ...........أال تعجبكف كيؼ يصرؼ  -ُٖ

 ُٗٓ صحيح البخارم ألحقكا الفرائض بأىميا، فما تركت الفرائض فاألكلى ...... -ُٗ

كاف نائمان كىـ قادمكف مف غزكة كسيفو  أف الرسكؿ  -َِ
 معمؽ عمى الشجرة .....................................

 ِٖٗ مسند أحمد

 ُِّ شرح السنة، البغكم حـر بيع الخمر كالميتة كالخنزير ................. إف اهلل -ُِ

 ِّٗ مسند أحمد إف اهلل يحب أف تؤتى رخصو كما يكره أف تؤتى معاصيو -ِِ

 ّٓ سنف الترمذم .... حاضر ؽ كالنبي أف رجبلن ناؿ مف أبي بكر الصدي -ِّ

 ّٓ الطبرم –جامع البياف  .............أف ضيفان تضيؼ قكمان فأساءكا قراه ........ -ِْ

 ِٓٓ صحيح البخارم إنا بأرض قـك مف أىؿ الكتاب نأكؿ في آنيتيـ .......... -ِٓ

 ِِِ صحيح البخارم أنا فتمت قبلئد ىدم رسكؿ اهلل بيدم .................... -ِٔ

سكرة المائدة كىك راكب عمى  أنزلت عمى رسكؿ اهلل  -ِٕ
 ...........................................راحمتو ......

 ُّٕ مسند أحمد

 ُِٖ صحيح البخارم انصر أخاؾ ظالمان أك مظمكمان .......................... -ِٖ

 ِٕٓ صحيح البخارم إنما األعماؿ بالنيات ................................... -ِٗ

 ِٕٔ صحيح مسمـ ...................إنما الماء مف الماء ................. -َّ

 ِٕٓ شرح السنة لمبغكم إنما ىك بضعة منو، أك مضغة منو ..................... -ُّ

 ِٕٓ صحيح البخارم كمسمـ أنو باؿ ثـ تكضأ، كمسح عمى خفيو ..................... -ِّ

 ِْٕ سمـصحيح م أنو تكضأ فغسؿ كجيو فأسبغ الكضكء ................... -ّّ

 َْ سنف أبي داكد أنيا سرؽ ليا شيء فجعمت تدعك عميو ................ -ّْ

 ِْٗ صحيح مسمـ إني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب .................... -ّٓ

لما رأل الصكرة في البيت لـ يدخؿ حتى  أني النبي  -ّٔ
 أمر بيا فمحيت ........................................

 ِّٕ صحيح البخارم
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 َُٖ مسند أحمد إني خاتـ ألؼ نبي أك أكثر كما بعث اهلل نبي يتبع ....... -ّٕ

إني عند عائشة أـ المؤمنيف رضي اهلل عنيا إذ جاءىا  -ّٖ
 عراقي فقاؿ: أم الكفف خير ............................

 ُْٕ صحيح البخارم

 ُّٕ مسند أحمد ............. اهلل إني آلخذة بزماـ العضباء ناقة رسكؿ  -ّٗ

 ِٖٖ صحيح البخارم إني نحمت ابني ىذا غبلمان، فقاؿ أكؿ كلدؾ نحمت مثمو .. -َْ

 َٖ صحيح البخارم إياكـ كالظف فإف الظف أكذب الحديث ................... -ُْ

 المستدرؾ عمى تعممكا سكرة البقرة كسكرة النساء كسكرة المائدة ........ -ِْ
 الصحيحيف

ُٕٔ 

المستدرؾ عمى  التيمـ ضربتاف، ضربة لمكجو، كضربة لميديف إلى المرفقيف -ّْ
 الصحيحيف

ِٕٕ 

حججت فدخمت عمى عائشة رضي اهلل عنيا فقالت لي     -ْْ
 يا جبير: تقرأ المائدة؟ فقمت نعـ .........................

المستدرؾ عمى 
 الصحيحيف

ُِٕ ،
ُْٕ 

 ُِِ صحيح البخارم كمسمـ الحراـ بيف كبينيما شبيات .................الحبلؿ بيف ك  -ْٓ

 ِِّ الطبراني الداؿ عمى الخير كفاعمو ............................... -ْٔ

جماعة مف ييكد فقاؿ ليـ: إني  دخؿ عمى رسكؿ اهلل  -ْٕ
 كاهلل ...................................................

 ََُ الطبرم –لبياف جامع ا

 ُُٗ سنف أبي داكد ذكاة الجنيف ذكاة أمو ................................... -ْٖ

فتح البارم، ابف حجر  الذكاة في الحمؽ كالمبة ................................. -ْٗ
 العسقبلني

ِّٓ 

 ِِٔ ح البخارمصحي سقطت قبلدة لي بالبيداء، كنحف داخمكف بالمدينة ........ -َٓ

 ُِٓ صحيح مسمـ عميكـ باألسكد البييـ ذم النقطتيف فإف شيطاف .......... -ُٓ

 ُْٓ صحيح البخارم قاؿ: آخر آية نزلت خاتمة سكرة النساء .... عف البراء  -ِٓ

 ُّٓ صحيح مسمـ قاؿ: سئمت كعندم سبع أخكات ........... عف جابر  -ّٓ

 ِٖٕ صحيح مسمـ محتمـ .................... غسؿ الجمعة كاجب عمى كؿ -ْٓ



-ّْٓ- 
 

 ِِٕ مسند أحمد فمما كاف يـك فتح مكة تكضأ كمسح عمى خفيو .......... -ٓٓ

 ِْٗ صحيح البخارم كمسمـ قمت يا رسكؿ اهلل إني أرسؿ كمبي كأسمي عميو .......... -ٔٓ

 ٓٔ يح البخارمصح قيؿ لبني إسرائيؿ: ادخمكا الباب سجدان كقكلكا حطة ....... -ٕٓ

 ِّٕ صحيح البخارم كمسمـ كاف الرسكؿ يعممنا االستخارة في األمكر كميا ........... -ٖٓ

 ُُٗ صحيح مسمـ كؿ ذم ناب مف السباع فأكمو حراـ ..................... -ٗٓ

كنز العماؿ، تفسير  كأنا أكقد تحت قدر منيا لحـ ميتة .. كنا مع رسكؿ اهلل  -َٔ
 الجبلليف

ِِٓ 

 ِِٕ مسند أحمد كنا نصمي الصمكات بكضكء كاحد ما لـ نحدث .......... -ُٔ

 ْٖ صحيح البخارم كيؼ أنتـ إذا نزؿ ابف مريـ فيكـ ........................ -ِٔ

 ُٗٓ صحيح مسمـ ال أدع بعدم شيئان أىـ عندم مف الكبللة فأراحت ........ -ّٔ

ؽ ظاىريف لعدكىـ ال تزاؿ طائفة مف أمتي عمى الح -ْٔ
 قاىريف

 ِْٓ مسند أحمد

 ْٖ مسند أحمد ...... ال تزاؿ طائفة مف أمتي يقاتمكف عمى الحؽ ظاىريف -ٓٔ

 ّّْ صحيح البخارم ال تشد الرحاؿ إال إلى ثبلثة مساجد ..................... -ٔٔ

د كمسند سنف أبي داك  ال تصحب إال مؤمنان، كال يأكؿ طعامؾ إال تقي .......... -ٕٔ
 أحمد

ِٓٔ 

، ُِٗ صحيح البخارم ال تطركني كما أطرت النصارل ابف مريـ ............... -ٖٔ
ُِّ 

مكطأ مالؾ، سنف     ال ضرر كال ضرار ..................................... -ٗٔ
 ابف ماجة

ِِْ 

 ُٗٓ خارمصحيح الب ال يرث المسمـ الكافر، كال الكافر المسمـ................. -َٕ

 ِِٕ صحيح البخارم ال يقبؿ اهلل صبلة أحدكـ إذا أحدث حتى يتكضأ ......... -ُٕ

مسند أحمد كسنف أبي  ال ينكح الزاني المجمكد إال مثمو ......................... -ِٕ
 داكد

ِٕٓ 



-ّٓٓ- 
 

 ِِّ صحيح البخارم لعف اهلل الييكد حرمت عمييـ الشحـك فحممكىا كباعكىا ... -ّٕ

لما أراد اهلل أف يرفع عيسى إلى السماء، خرج إلى  -ْٕ
 أصحابو كفي البيت ....................................

المستدرؾ عمى 
 الصحيحيف

ٕٗ 

المعجـ الكبير،  لما كاف مف أمر عقدم ما كاف ......................... -ٕٓ
 الطبراني

ِّٔ 

 ُُْ صحيح البخارم ت يا رسكؿ اهلل ...لف يدخؿ أحدان عممو بالجنة قالكا: كال أن -ٕٔ

صحيح البخارم  الميـ اشدد كطأتؾ عمى مضر .......................... -ٕٕ
 كصحيح مسمـ

َْ 

 ُِْ صحيح مسمـ الميـ إني أسألؾ اليدل كالتقى كالعفاؼ كالغنى ........... -ٖٕ

 َُٖ صحيح مسمـ .لك رأيتني البارحة كأنا أستمع لقراءتؾ ................... -ٕٗ

 ُِٓ صحيح مسمـ لكال أف الكبلب أمة مف األمـ ألمرت بقتميا .............. -َٖ

 ُُٓ سنف أبي داكد لكال أف اهلل ال يحب ضبللة نمؿ ما زريناكـ عقاالن ........ -ُٖ

 –صحيح البخارم  ................... ليس أحد أحب إليو المدح مف اهلل  -ِٖ
 صحيح مسمـ

َُٗ 

 ِّّ صحيح البخارم كمسمـ ما أنير الدـ كذكر اسـ اهلل عميو فكمكه .................. -ّٖ

، ٔ، ّ صحيح البخارم ما نزلت سكرة البقرة كالنساء إال كأنا عنده .............. -ْٖ
ُْٕ 

 ّْ صحيح مسمـ ما نقصت صدقة مف ماؿ كما زاد اهلل عبدان بعفك ........ -ٖٓ

البزاة كغيرىا مف الطير فما أدركت ذكاتو فيك ما يصاد ب -ٖٔ
 حبلؿ .................................................

 َِٓ صحيح مسمـ

 –األدب المفرد  المستباف ما قاال فعمى البادئ منيما ما لـ يعتد المظمـك -ٕٖ
 البخارم

ّٗ 

 ُِٔ مسند أحمد مفتاح الجنة الصبلة، كمفتاح الصبلة الطيكر ............ -ٖٖ

 ْٖ، ِٖ صحيح البخارم مف أحب لقاء اهلل أحب لقاءه ........................... -ٖٗ



-ّٓٔ- 
 

 ٕ مسند أحمد مف أخذ السبع األكؿ فيك حبر ......................... -َٗ

 ِٖٓ صحيح البخارم كمسمـ مف اقتنى كمبان إال كمب صيد أك ماشية .................. -ُٗ

 َِٓ سنف أبي داكد قتنى كمبان ليس كمب صيد كال ماشية كال أرض .......مف ا -ِٗ

 ُّْ صحيح البخارم مف آمف باهلل كرسمو كأقاـ الصبلة كصاـ رمضاف ........ -ّٗ

 ُٖٓ صحيح البخارم مف ترؾ ماالن فمكرثتو، كمف ترؾ كبلن فإلينا................ -ْٗ

المستدرؾ عمى  زلة .................مف خاؼ أدلج، كمف أدلج بمغة المن -ٓٗ
 الصحيحيف

ِٕٖ 

 ُِٕ صحيح مسمـ مف دعا إلى ىدل كاف لو مف األجر مثؿ أجكر مف تبعو  -ٔٗ

 ُِٕ صحيح مسمـ مف دؿ عمى خير فمو مثؿ أجر فاعمو ................... -ٕٗ

 ُِّ خارمصحيح الب مف شيد أف ال إلو إال اهلل كأف محمدان عبده كرسكلو ...... -ٖٗ

 ُِٗ صحيح البخارم مف شيد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريؾ لو ............ -ٗٗ

 ُِِ صحيح البخارم كمسمـ مف قاـ ليمة القدر إيمانان كاحتسابان غفر لو ما تقدـ مف ذنبو -ََُ

 َُٗ صحيح مسمـ عف كؿ ذم ناب فأكمو حراـ .............. نيى النبي  -َُُ

 ِّٕ مسند الشافعي يتكضأ .... تطيع أف تريني كيؼ كاف رسكؿ اهلل ىؿ تس -َُِ

مسند أحمد، سنف     ىك الطيكر ماؤه، الحؿ ميتتو ........................... -َُّ
 أبي داكد

َِّ 

 ّٖ صحيح البخارم كالذم نفسي بيده ليكشكف أف ينزؿ فيكـ ابف مريـ حكمان... -َُْ

 ِْٔ صحيح مسمـ ................................. كيؿ لؤلعقاب مف النار -َُٓ

يا رسكؿ اهلل إنا بأرض تصيبنا بيا المخمصة فمتى تحؿ  -َُٔ
 لنا بيا الميتة ..........................................

 ِّٖ مسند أحمد

يا رسكؿ اهلل إنا ال نقكؿ لؾ كما قالت بنك إسرائيؿ لمكسى  -َُٕ
َْٕت ] اتََِل َؾاْذَهْب َأ ََ  ............................[ َوَربَُّؽ َؾ

 ِّٕ صحيح البخارم

 َٗ صحيح مسمـ يا عباد إني حرمت الظمـ عمى نفسي كجعمتو بينكـ محرمان  -َُٖ

 ٖٗ الطبرم –جامع البياف  يا محمد ما نعمـ أف اهلل أنزؿ عمى بشر مف شيء ........ -َُٗ



-ّٕٓ- 
 

 ُٓ صحيح البخارم إال اهلل ...................يخرج مف النار مف قاؿ ال إلو  -َُُ

 َِٓ صحيح مسمـ يقطع الصبلة الحمار كالمرأة كالكمب األسكد ............. -ُُُ
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 األعالم المترجم لياًا: فيرس لثثا
 الصفحة العمم م

 ُُٓ ابف الفرس -ُ

 ُِ ابف عاشكر -ِ

 ِْْ ابف عامر -ّ

 َّ ابف منظكر -ْ

 ُِٕ أبك السعكد -ٓ

 َُٓ أبك حياف -ٔ

 َٔ األلكسي -ٕ

 ِْٓ أكس بف أكس -ٖ

 ْ البقاعي -ٗ

 ِْْ حفص -َُ

 ُّْ الخازف -ُُ

 ِْْ خمؼ -ُِ

 ّْ الرازم -ُّ

 ُِ الزركشي -ُّ

 ِٔ الزمخشرم -ُْ

 َٖ السعدم -ُٓ

 ِّْ الشككاني -ُٔ

 ّ آبادم الفيركز -ُٕ

 ََِ القاسمي -ُٖ

 ٔٓ القرطبي -ُٗ

 ِٓ درازمحمد  -َِ



-ّٓٗ- 
 

 ٓ محمكد شمتكت -ُِ

 ُّٗ المراغي -ِِ

 ٔ النحاس -ِّ

 ُِٕ النيسابكرم -ِْ

 



-َّٔ- 
 

 المصادر والمراجع فيرسرابعًا: 
 * القرآف الكريـ.

، ُإتقاف البرىاف في عمكـ القرآف، لمدكتكر فضؿ عباس، دار الفرقاف، عماف، األردف، ط .ُ
 ـ.ُٕٗٗ

، تحقيؽ: مركز الدراسات القرآنية، دار اإلتقاف في عمكـ القرآف، جبلؿ الديف السيكطي .ِ
 .ُالنشر، مجمع الممؾ فيد، السعكدية، ط

، ُاالجتياد المقاصدم، حجيتو، ضكابطو، مجاالتو، د. نكر الديف بف مختار الخادمي،  ط .ّ
 ـ.ُٖٗٗـ، الدكحة، كزارة األكقاؼ كالشئكف الدينية، ُٖٗٗ-ىػُُْٗ

ف الكريـ، دراسة كنقد، لمدكتكر: إبراىيـ عمي األحاديث كاآلثار الكاردة في فضائؿ سكر القرآ .ْ
 ـ، دار السبلـ، مصر، القاىرة.ََِٓ-ىػُِْٓ، ِالسيد عيسى، ط

أحكاـ القرآف، البف العربي، أبك بكر بف العربي، المحقؽ محمد عبد القادر عطا، دار  .ٓ
 ـ.ََِّ-ىػُِْْالكتب العممية، 

(، كتب ْٖٓكجردم، )ت: أحكاـ القرآف، لمشافعي، أحمد بف الحسيف بف عمي الخسر  .ٔ
القاىرة،  ،د الككثرم، مكتبة الخانجيىكامشو: عبد الغني عبد الخالؽ، قدـ لو: محمد زاى

 ـ.ُْٗٗ-قُُْْ ،ِط
ىػ(، المحقؽ: َْٓأحكاـ القرآف، عمي بف محمد بف عمي المعركؼ بالكيا اليراسي، )ت:  .ٕ

 ىػ.َُْٓ، ِمكسى محمد عمي، عزة عبد عطية، دار الكتب العممية، بيركت، ط
األدب المفرد بالتعميقات، محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة البخارم، أبك عبد اهلل  .ٖ

 ـ.ُٖٗٗ-ىػُُْٗ، ُىػ(، الناشر: مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع، الرياض، طِٔٓ)ت: 
إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا القرآف الكريـ، قاضي القضاة اإلماـ أبي السعكد، محمد بف  .ٗ

 العمادم، الحنفي، دار إحياء التراث العربي، بيركت.محمد 
إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ، محمد ناصر الديف األلباني، إشراؼ: محمد  .َُ

 ـ.ُٕٗٗ-ىػُّٗٗ، ُزىير الشاكيش، المكتب اإلسبلمي، بيركت، دمشؽ، ط
 أساس الببلغة، لئلماـ جار اهلل الزمخشرم، دار صادر، بيركت. .ُُ
كؿ القرآف، أبك الحسف عمي بف أحمد بف محمد بف عمي الكاحدم، النيسابكرم، أسباب نز  .ُِ

 ػ، المحقؽ: عصاـ بف عبد المحسف الحميداف.(قْٖٔ: ت)
ىػ(، دار ُُٗأسرار ترتيب القرآف، عبد الرحمف بف أبي بكر جبلؿ الديف السيكطي، )ت:  .ُّ

 الفضيمة لمنشر كالتكزيع.



-ُّٔ- 
 

كزارة الشئكف اإلسبلمية هلل بف صالح السحيـ، اإلسبلـ أصكلو كمبادئو، محمد بف عبد ا .ُْ
 ق.ُُِْ/ ُكاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد، المممكة العربية السعكدية، ط

 ،لبناف، دار الكتاب المبناني، بيركت ،ٓفة اإلنساف، سميح عاطؼ الزيف، طاإلسبلـ كثقا .ُٓ
 ـ.ُٖٕٗ-قُّٖٗ

، ُدار المسيرة، عماف، طأصكؿ العقيدة اإلسبلمية كمذاىبيا، أ.د. محمد أحمد الخطيب،  .ُٔ
 ـ.َُُِىػ، ُِّْ

 أصكؿ الفقو، لئلماـ محمد أبك زىرة، دار الفكر العربي. .ُٕ
أصكؿ المسيحية كما يصكرىا القرآف الكريـ، داكد عمي القاضي، رسالة دبمكـ الدراسات  .ُٖ

 ـ، بدكف طبعة.ُّٕٗ-ىػُّّٗالعميا، مطبعة المعارؼ، 
مد األميف بف محمد المختار الشنقيطي، أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف، مح .ُٗ

 ىػ.ُِْٔ، ُإشراؼ: بكر عبد اهلل أبك زيد، دار عالـ الفكائد، مكة المكرمة، ط
أضكاء عمى المسيحية، رؤكؼ شمبي، منشكرات المكتبة العصرية، صيدا، بيركت، بدكف  .َِ

 ـ.ُٕٓٗرقـ طبعة، 
رشاد لمشئكف الجامعية، ىػ(، دار اإلَُِْإعراب القرآف كبيانو، محي الديف دركيش، )ت:  .ُِ

 ىػ.ُُْٓ، ْحمص، سكريا، دار اليمامة، دمشؽ، ط
ىػ، كضع حكاشيو ِٖٖإعراب القرآف، أبك جعفر النحاس، أحمد بف محمد النحكم، المتكفي  .ِِ

كعمؽ عميو، عبد المنعـ خميؿ إبراىيـ، الناشر منشكرات محمد عمي بيضكف، دار الكتب 
 ىػ.ُُِْ، ُبيركت، ط -العممية

لنبكة، أبك الحسف عمي بف محمد بف حبيب الماكردم، تحقيؽ: محمد المعتصـ باهلل أعبلـ ا .ِّ
 البغدادم، 

إعبلـ ذكم األفئدة بأحكاـ سكرة المائدة، عبد العظيـ بدكم، القاىرة، دار ابف رجب، دار  .ِْ
 .ُالفكائد، ط

 ـ.ُٕٗٗ، ُِاألعبلـ، لمزركمي،  دار العمـ لممبلييف، بيركت، لبناف، ط .ِٓ
ف مف مصايد الشيطاف، ألبي عبد اهلل محمد بف أبي بكر بف أيكب بف قيـ إغاثة الميفا .ِٔ

 َـُّٖٗ-ىػَُِْالجكزية، راجعو: محمد البمقاجي، دار التراث العربي، 
اإلقناع في حؿ ألفاظ أبي شجاع، تأليؼ الشيخ شمس الديف محمد بف الخطيب الشربيني،  .ِٕ

 كـ.تعميؽ كضبط كتخريج د. محمد محمد تامر، كمية دار العم
إمبلء ما مف بو الرحمف مف كجكه اإلعراب كالقراءات في جميع القرآف، أبك البقاء عبد اهلل  .ِٖ

 ق(، دار الفكر، بيركت، لبناف.ُٔٔبف الحسيف ابف عبد اهلل العكبرم، )ت: ا
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أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ المعركؼ بتفسير البيضاكم، ناصر الديف أبك سعيد عبد اهلل  .ِٗ
ة دار الفكر لمطباعة كالنشر ىػ(، ٖٓٔالشيرازم، البيضاكم، )ت: بف عمر بف محمد ا

 ـ.ُٔٗٗ-قُُْٔ-لبناف-بيركت-كالتكزيع
 ـ.ُٕٗٗ، ُاألىداؼ السمككية، د. ميدم محمكد سالـ، مكتبة العبيكاف، الرياض، ط .َّ
، الييئة ِأىداؼ كؿ سكرة كمقاصدىا في القرآف الكريـ، د. عبد اهلل محمكد شحاتو،  ط .ُّ

 مة لمكتب.المصرية العا
أىمية عمـ المقاصد، د. محمد بف عبد العزيز الخضيرم، الممتقى العممي لمتفسير كعمـك  .ِّ

 القرآف.
أيسر التفاسير لكبلـ العمي الكبير، أبك بكر جابر بف مكسى بف عبد القادر بف جابر  .ّّ

-ىػُِْْ، ٓالجزائرم، مكتبة العمكـ كالحكـ، المدينة المنكرة، المممكة العربية السعكدية، ط
 ـ.ََِّ

 اإليماف أركانو حقيقتو نكاقضو، محمد نعيـ ياسيف، بدكف طبعة، دار عمر بف الخطاب. .ّْ
، أبك الميث نصر بف محمد بف إبراىيـ السمرقندم، تحقيؽ: محمكد مطرجي،  .ّٓ بحر العمـك

 دار النشر، دار الفكر العربي.
ار الفكر، البحر المحيط، محمد بف يكسؼ الشيير بابف حياف األندلسي الغرناطي، د .ّٔ

 ـ.ُِٗٗ-ىػُُِْبيركت، لبناف، 
ـ، ُٖٔٗ-ىػَُْٔ، ٖبداية المجتيد كنياية المقتصد، اإلماـ محمد بف رشيد القرطبي،  ط .ّٕ

 بدار المعرفة، بيركت، لبناف.
بدائع الفكائد، ابف القيـ، تحقيؽ: عمي بف محمد العمراف، بدكف طبعو، دار عمـ الفكائد  .ّٖ

 لمنشر كالتكزيع.
   في القراءات العشر المتكاترة مف طريقي الشاطبية كالدرة، عبد الفتاح بف البدكر الزاىرة  .ّٗ

 ىػ(، دار الكتب العربي، بيركت، لبناف.َُّْعبد الغني بف محمد القاضي، )ت: 
البرىاف في عمـك القرآف، بدر الديف الزركشي، تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، دار  .َْ

 المعرفة، بيركت.
الزىر، عبد الفتاح القاضي، المكتبة المحمدية التجارية، المطبعة  بشير اليسر شرح ناظمة .ُْ

 العربية.
بصائر ذكم التمييز في لطائؼ الكتاب العزيز، مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب  .ِْ

ىػ(، تحقيؽ: محمد عمي النجار، المجمس األعمى لمشئكف ُٕٖالفيركزآبادم، )ت: 
 القاىرة.اإلسبلمية، لجنة إحياء التراث اإلسبلمي، 
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   بغية الرائد في تحقيؽ مجمع الزكائد كمنبع الفكائد، عمي بف أبي بكر الييثمي، تحقيؽ:  .ّْ
 ـ.ُْٗٗ-ىػُُْْعبد اهلل محمد الدركيش، بدكف رقـ طبعة، دار الفكر، 

بغية الكعاة في طبقات المغكييف كالنحاة، جبلؿ الديف السيكطي،  تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ  .ْْ
 مصرية، بيركت.إبراىيـ، المكتبة ال

دار  ،ِـ األكبر د. محمد سيد طنطاكم، طبنك إسرائيؿ في القرآف كالسنة، فضيمة اإلما .ْٓ
 ـ.َََِ-قَُِْالشركؽ، 

، عبد العزيز بف بياف التكحيد الذم بعث اهلل بو الرسؿ جميعان، كبعث بو خاتميـ محمدان  .ْٔ
 ـ.ُٔٗٗ-ُُْٕ/ ُرئاسة البحكت العممية كاإلفتاء كالدعكة طعبد اهلل بف باز، 

، ْٔبيف عممي أصكؿ الفقو كالمقاصد، الشيخ محمد الحبيب الخكجة، المجمع الفقيي،  .ْٕ
 الجيؿ الشرعية.

تاج العركس مف جكىر القامكس، محمد مرتضى الزبيدم، مطبعة حككمة الككيت،  .ْٖ
 ـ.ََُِ-ىػُِِْـ، ُٓٔٗ-ىػُّٖٓ

ىػ(، طبعة ِٔٓرم، )ت: التاريخ الكبير، محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة البخا .ْٗ
 دار المعارؼ العثمانية، حيدرآباد، الدكف، طبع تحت مراقبة عبد المعيد خاف.

 تاريخ بغداد، أحمد بف عمي بف الخطيب البغدادم، دار الفكر، مكتبة الخانجي. .َٓ
 ـ.ُّٕٗ-ىػُّّٗ، دار التراث، ِتأكيؿ مشكؿ القرآف، شرح كنشره: السيد أحمد صقر، ط .ُٓ
ـ، دار الندكة الجديدة، ُّٖٗ-ىػَُّْ، ٓسبلمية، حسف أيكب،  طتبسيط العقائد اإل .ِٓ

 لبناف.  -بيركت
التبياف في إعراب القرآف، أبك البقاء عبد اهلل بف الحسيف العكبرل، تحقيؽ: عمي محمد  .ّٓ

 ـ.ُٕٖٗ-ىػَُْٕ، ِالبجاكم، دار الجيؿ، ط
ك العباس شياب التبياف في تفسير غريب القرآف، أحمد بف محمد بف عماد الديف بف عمي أب .ْٓ

ق(ػ، المحقؽ: د. ضاحي عبد الباقي محمد، الناشر: دار ُٖٓالديف ابف اليائـ، )ت: 
 ىػ.ُِّْ، ُالغرب اإلسبلمي، بيركت، ط

، دار طيبة الخضراء، مكة المكرمة، ُالتحريؼ كالتناقض في األناجيؿ، سارة العبادم، ط .ٓٓ
 ـ.ََِّ-ىػُِْْ

: س الذم أسمـ إٍنًسٍمـ تكرميدا، تحقيؽ كتعميؽتحفة األريب في الرد عمى أىؿ الصميب، لمق .ٔٓ
 ـ، دار العاصمة.ُٗٗٗ-قُُْٗ ،ِعمي بف حسف بف ناصر كآخركف، ط

     التسييؿ لعمـك التنزيؿ، أبك القاسـ محمد بف أحمد بف محمد بف عبد اهلل بف جزم،  .ٕٓ
 كت.ىػ(، المحقؽ: د. عبد اهلل الخالدم، شركة دار األرقـ بف أبي األرقـ، بير ُْٕ)ت: 
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رسالة الطالب عزات أحمد السكيركي، تفسير القرآف العظيـ مف خبلؿ القراءات العشر  .ٖٓ
 تطبيقان عمى سكرتي النساء كالمائدة، إشراؼ د. مركاف محمد أبك راس .، المتكاترة

التعريفات، عمي بف محمد الجرجاني، تحقيؽ: إبراىيـ األتيارم، دار الكتاب العربي،  .ٗٓ
 ىػ.َُْٓ، ُبيركت، ط

ميقات المختصرة عمى متف العقيدة الطحاكية، صالح بف فكزاف بف عبد اهلل الفكزاف، ، التع .َٔ
 دار العاصمة، بدكف طبعة، كال تاريخ نشر.

 ـ.ُْٖٗتفسير التحرير كالتنكير، محمد الطاىر بف عاشكر، الدار التكنسية لمنشر، تكنس،  .ُٔ
 طير، مكتبة مصر.تفسير الجبلليف، تحقيؽ كمراجعة فضيمة الشيخ مصطفى الحديدم ال .ِٔ
التفسير الحديث ترتيب السكر حسب النزكؿ، محمد عزت دركزة، دار إحياء الكتب العربية،  .ّٔ

 ق.ُّّٖالقاىرة، 
تفسير الراغب األصفياني، أبك القاسـ الحسيف بف محمد المعركؼ بالراغب األصفياني،  .ْٔ

ة طنطا، ىػ(، تحقيؽ كدراسة: محمد عبد العزيز بسيكني، كمية اآلداب، جامعَِٓ)ت: 
 ـ.ُٗٗٗ-ىػَُِْ، ُط

، راجع  .ٓٔ تفسير الشعراكم، محمد متكلي الشعراكم،  بدكف رقـ طبعة، مطبعة أخبار اليـك
 أصمو كخرج أحاديثو: أحمد عمر ىاشـ، بدكف تاريخ نشر.

، ِتفسير القرآف الحكيـ، المشتير بتفسير المنار، محمد رشيد رضا، دار المنارة، القاىرة، ط .ٔٔ
 ـ.ُْٕٗ-ىػُّٔٔ

       ر القرآف العظيـ، ابف كثير، أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير الدمشقي، تفسي .ٕٔ
 ق(، دار الكتب العممية منشكرات محمد عمي بيضكف.ْٕٕ)ت: 

تفسير القرآف العظيـ، عماد الديف أبك الفداء إسماعيؿ بف كثير الدمشقي، تحقيؽ: مصطفى  .ٖٔ
-ىػُُِْ، ُلشيخ لمتراث، الجيزة، طالسيد محمد كآخركف، مؤسسة قرطبة، مكتبة أكالد ا

 ـ.َََِ
، دار غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع، ْٖٗ/ٔتفسير القرآف الكريـ، د. عبد اهلل شحاتو،  .ٗٔ

 القاىرة.
 ـ.ُّٖٗ-ىػَُّْ، ُتفسير القرآف الكريـ، اإلماـ األكبر محمكد شمتكت، دار الشركؽ، ط .َٕ
ىػ، دار الفكر َُّٗ، المتكفى بعد التفسير القرآني لمقرآف، د. عبد الكريـ يكنس الخطيب .ُٕ

 العربي، القاىرة.
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التفسير الكامؿ، آم القرآف الكريـ، تأليؼ شيخ اإلسبلـ تقي الديف أبي العباس أحمد بف عبد  .ِٕ
ىػ،  تحقيؽ محمد بف عزامة ِٖٕالحميـ الحراني الدمشقي، المعركؼ بابف تيمية، المتكفى 

 ، بيركت.ـ، دار الفكر، لبنافََِِ-ىػُِّْ، ُالعمرم، ط
التفسير الكبير مفاتيح الغيب، أبك عبد اهلل محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف التيمي  .ّٕ

ىػ(، دار إحياء التراث العربي، َٔٔالرازم الممقب بفخر الديف الرازم، خطيب الرم )ت: 
 ىػ.َُِْ، ّبيركت، ط

 السعدم، تفسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف، عبد الرحمف بف ناصر عبد اهلل .ْٕ
، ُىػ، المحقؽ: عبد الرحمف بف معبل المكيحؽ، الناشر: مؤسسة الرسالة، طُّٕٔالمتكفى 
 ـ.َََِ-ىػَُِْ

ة البابي الحمبي ق(، شركة مطبعُُّٕتفسير المراغي، أحمد بف مصطفى المراغي، )ت:  .ٕٓ
 ـ.ُْٔٗ-قُّٓٔ ،ُكأالده بمصر، ط

ي التكنسي، مكتبة الرشيدية، التفسير المظيرم، محمد ثناء اهلل، المحقؽ: غبلـ بن .ٕٔ
 ىػ.ُُِْالباكستاف، ط 

 ـ.ُْٕٗ-قُّٔٔدار المنار،  ،ِتفسير المنار، محمد رشيد رضا، ط .ٕٕ
، دار الفكر لمطباعة ِالتفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، أ.د. كىبة الزحيمي، ط .ٖٕ

 ىػ.ُُْٖالمعاصرة، دمشؽ، 
ف عمماء التفسير كعمكـ القرآف، إشراؼ أ.د.  التفسير المكضكعي لسكر القرآف،  إعداد نخبة .ٕٗ

 مصطفى مسمـ، 
التفسير الميسر، نخبة مف العمماء، مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ،  .َٖ

 ـ.ََِٗ-ىػَُّْ، ِالسعكدية، ط
 التفسير الكاضح، د. محمد محمكد حجازم، دار النشر، دار الجيؿ الجديد.  .ُٖ
-ىػَُّْ، ِد سيد طنطاكم، مطبعة السعادة، طالتفسير الكسيط لمقرآف الكريـ، د. محم .ِٖ

 ـ.ُّٖٗ
 التفسير الكسيط، لمجمع البحكث اإلسبلمية، الحزب الحادم عشر. .ّٖ
 ىػ.ُِِْ، ُالتفسير الكسيط، أ.د. كىبة الزحيمي، دار الفكر، دمشؽ، ط .ْٖ
، ُتفسير آيات األحكاـ مف القرآف، محمد عمي الصابكني، دار الصابكني، القاىرة، ط .ٖٓ

 ـ.ََِٕ-ىػُِْٖ
تفسير حدائؽ الركح كالريحاف، محمد األميف بف عبد اهلل العمكم اليررم الشافعي، مكة  .ٖٔ

 ـ.ََُِ-ىػُُِْ، ُالمكرمة، دار طكؽ النجاة، ط



-ّٔٔ- 
 

 دار ،تفسير غرائب القرآف، كرغائب الفرقاف، لمنيسابكرم، المحقؽ: الشيخ زكريا عميرات .ٕٖ
 .قُُْٔ/ ُط– الكتب العممية بيركت

كاممة بنت محمد بف جاسـ بف عمي آؿ جياـ الككارمي، الناشر: دار تفسير غريب القرآف،  .ٖٖ
، ط  ـ.ََِٖ، ُابف حـز

تفسير لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ، عمي بف محمد البغدادم المعركؼ بالخازف، طبعة  .ٖٗ
 ىػ.ُُْٕحسف حممي الكتبي كمحمد حسف جماؿ الحمبي، 

ق(، نقمو إلى العربية كعمؽ ََُّتكممة المعاجـ العربية، رينيارت بيتر آف دكزم، )ت:  .َٗ
 عميو: محمد سميـ النعيمي، كجماؿ الخياط. 

تناسؽ الدرر في تناسب السكر، لمحافظ جبلؿ الديف السيكطي، دراسة كتحقيؽ عبد القادر  .ُٗ
 أحمد عطا، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف.

جماؿ الديف تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، يكسؼ بف عبد الرحمف بف يكسؼ الحجاج  .ِٗ
 (،  تحقيؽ بشار عكاد معركؼ، لمناشر مؤسسة الرسالة، بيركت.ِْٕالمزم، )ت:

تيذيب المغة، محمد بف أحمد األزىرم تحقيؽ: محمد عمي النجار، بدكف رقـ طبعة، الدار  .ّٗ
 ـ، ُْٔٗ-ىػُّْٖالمصرية، 

عرابان، د. عبد العزيز .ْٗ عمي الحربي،   تكجيو مشكؿ القراءات العشرية الفرشية، لغة كتفسيران كا 
، الرياض، ط  ـ.ََِّ-ىػُِْْ، ُدار ابف حـز

التكقيؼ عمى ميمات التعارؼ، زيف الديف محمد، المدعك بعبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف بف  .ٓٗ
ق(، عالـ الكتب، عبد الخالؽ َُُِعمي بف زيف العابديف، الحدادم ثـ المناكم، )ت:  

 .َُٗٗ-ىػَُُْ، ُثركت، القاىرة، ط
ق(، دار الكتاب العربي بيركت ْْْقراءات السبع، أبك عمر الداني، )ت: التيسير في ال .ٔٗ

 ـ.ُْٖٗ-قَُْْ/ِط
-ىػُِّٗجامع األصكؿ مف أحاديث الرسكؿ، ابف األثير الجزرم، مكتبة دار البياف،  .ٕٗ

 ـ.ُِٕٗ
جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف، محمد بف يزيد بف كثير اآلممي، أبك جعفر الطبرم،  .ٖٗ

 ـ.َََِ-ىػَُِْ، ُقؽ: أحمد شاكر، مؤسسة الرسالة، طىػ(، المحَُِ)ت: 
ىػ(، ُٕٔالجامع ألحكاـ القرآف، أبي عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر القرطبي، )ت:  .ٗٗ

براىيـ اطفيش، دار الكتب المصرية، القاىرة، ط -ىػُّْٖ، ِتحقيؽ: أحمد البردكني، كا 
 ـ.ُْٔٗ
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تحقيؽ كتعميؽ: د. عمي بف حسف بف  الجكاب الصحيح لمف بدؿ ديف المسيح، ابف تيمية، .ََُ
 ـ، دار العاصمة.ُٗٗٗ-ىػُُْٗ، ِناصر كآخركف، ط

الجكاب الكافي لمف سأؿ عف الدكاء الشافي، شمس الديف، أبي عبد اهلل محمد بف الشيخ  .َُُ
 ـ.ُِٕٗ-ىػُِّٗىػ(، مكتبة الرياض الحديثة، ُٕٓالمعركؼ بابف القيـ الجكزية، )ت: 

، ّالقرآف، عبد اهلل محمد الغمارم، مكتبة القاىرة، طجكاىر البياف في تناسب سكر  .َُِ
 ـ.ََِٔ

حاشية محي الديف شيخ زاده محمد بف مصمح القكجكم الحنفي عمى تفسير القاضي  .َُّ
البيضاكم، ضبطو كصححو كخرج آياتو: محمد عبد القادر شاىيف، دار الكتب العممية، 

 ـ.ُٗٗٗ-ىػُُْٗ، ُط
محمد بف زنجمة، حققو كعمؽ عميو: سعيد  حجة القراءات، أبك زرعة عبد الرحمف بف .َُْ

 ـ.ُٕٗٗ-ىػُُْٖ، ٓاألفغاني، مؤسسة الرسالة، ط
، ط .َُٓ ، ٔالحجة في القراءات السبع، لئلماـ ابف خالكيو، تحقيؽ الدكتكر عبد العاؿ سالـ مكـر

 ـ، مؤسسة الرسالة، بيركت.ُٔٗٗ-ىػُُْٕ
لذيف ذكرىـ أبكبكر بف مجاىد، الحجة لمقراء السبعة أئمة األمصار بالحجاز كالعراؽ كالشاـ ا .َُٔ

 .عبد الغفار الفارسيأبك عمي الحسف بف 
، ُ، طُِّحصكؿ المأمكؿ بشرح ثبلثة األصكؿ، عبد اهلل بف صالح الفكزاف، ص .َُٕ

، ٓـ، مكتبة الرشيد، الرياض، كتبسيط العقائد اإلسبلمية، حسف أيكب، طََُِىػ، ُِِْ
 .لبناف -ـ، دار الندكة الجديدة، بيركتُّٖٗ-ىػَُّْ

خصائص األمة اإلسبلمية الحضارية كما تبينيا سكرة المائدة، د. إبراىيـ زيد الكيبلني، مف  .َُٖ
 ـ.ََِْ، ُمنشكرات جمعية المحافظة عمى القرآف الكريـ، ط

الدر المصكف في عمـ الكتاب المكنكف، أبك العباس شياب الديف أحمد بف يكسؼ المعركؼ  .َُٗ
 محمد الخراط، دار القمـ، دمشؽ. ىػ(، تحقيؽ: أحمدٕٔٓبالسميف الحمبي، )ت: 

الدر المنثكر في التفسير بالمأثكر، لئلماـ عبد الرحمف جبلؿ الديف السيكطي، دار الفكر  .َُُ
 ـ.ُّٗٗ-ىػُُْْ، ُلمطباعة كالنشر، بيركت، لبناف، ط

، جامعة محمد بف ِدرء تعارض العقؿ كالنقؿ، ابف تيمية، تحقيؽ: محمد رشاد سالـ، ط .ُُُ
 ـ.ُُٗٗ-ىػُُُْسعكد اإلسبلمية، 

 ـ.ُٖٓٗ-قَُْٓ، ُدراسات في الييكد كالنصرانية، سعكد بف عبد العزيز الخمؼ، ط .ُُِ
 دراسات ألسمكب القرآف، محمد عبد الخالؽ عضيمة،  دار الحديث، القاىرة،  .ُُّ



-ّٖٔ- 
 

دراسة في فقو المقاصد بيف المقاصد الكمية كالنصكص الجزئية، د. يكسؼ القرضاكم، دار  .ُُْ
 الشركؽ، القاىرة.

فسير، ابف تيمية، جمع كتقديـ كتحقيؽ: د. محمد السيد الجميند، مؤسسة عمـك دقائؽ الت .ُُٓ
 ـ.ُْٖٗ-ىػَُْْ، ِالقرآف، بيركت، ط

 دليؿ السالؾ إلى ألفية ابف مالؾ، عبد اهلل بف صالح الفكزاف، دار المسمـ لمنشر كالتكزيع. .ُُٔ
ـ، رسالة الذات اإلليية بيف اإلسبلـ كالنصرانية، عبد الشككر محمد أماف عبد الكري .ُُٕ

 ـ.ُٕٔٗ-ىػُّٔٗماجستير، 
، صفي الرحمف المباكفكرم، )ت:  .ُُٖ ، دار اليبلؿ، ِِْىػ(، صُِْٕالرحيؽ المختـك

 .ُبيركت، ط
رسالة أثر اختبلؼ اإلعراب في تفسير القرآف الكريـ، دراسة تطبيقية في سكرة المائدة، باسؿ  .ُُٗ

ثقافة اإلنساف، سميح عمر المجايدة، إشراؼ  أ.د عبد السبلـ حمداف المكح، اإلسبلـ ك 
 ـ.ُٖٕٗ-ىػُّٖٗ، دار الكتاب المبناني، بيركت، لبناف، ٓعاطؼ الزيف،  ط

 .ّالرسالة التبككية، محمد بف أبي بكر ابف القيـ، األردف، مكتبة المنار، ط .َُِ
 .الجزء األكؿرسالة التكحيد، لؤلستاذ الشيخ محمد عبدك،  .ُُِ
 ف رقـ طبعة.الرسؿ كالرساالت، عمر األشقر، مكتبة الفبلح، بدك  .ُِِ
 ََََََََركائع البياف، تفسير آيات األحكاـ مف القرآف، محمد عمي الصابكني،  .ُِّ
ركح البياف، إسماعيؿ حقي بف مصطفى اإلستانبكلي الحنفي الخمكتي، المكلى أبك الفداء،  .ُِْ

 ىػ،  الناشر: دار الفكر، بيركت.ُُِٕالمتكفى 
، شياب الديف محمكد بف عبد اهلل ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني .ُِٓ

ىػ(، المحقؽ: عمي عبد البارم عطية، دار الكتب العممية، َُِٕالحسيني األلكسي، )ت: 
 ىػ.ُُْٓ، ُبيركت، ط

زاد المسير في عمـ التفسير، جماؿ الديف، أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد  .ُِٔ
، ُالكتاب العربي، بيركت، ط م، دارىػ، المحقؽ: عبد الرزاؽ الميدٕٗٓالجكزم، المتكفى 

 ىػ.ُِِْ
          زاد المعاد في ىدل خير العباد، اإلماـ الحافظ أبي عبد اهلل بف القيـ الجكزم،  .ُِٕ

 ـ.ُّٕٗ-ىػُِّٗ، ّ، دار الفكر، ط(قُٕٓ)ت: 
ىػ(، دار ُِْٗزىرة التفاسير، محمد بف أحمد بف مصطفى المعركؼ بأبي زىرة، )ت:  .ُِٖ

 النشر، دار الفكر العربي.
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سبؿ السبلـ شرح بمكغ المراـ مف جمع أدلة األحكاـ، لمشيخ اإلماـ محمد بف اسماعيؿ  .ُِٗ
-ىػُُْْ، ٖق(، تحقيؽ: إبراىيـ عصر، طُُِٖاألمير اليمني الصنعاني، )ت: 

 ـ، عالـ الكتب، بيركت.ُّٖٗ-ىػَُّْـ، دار الحديث، القاىرة، ُّٗٗ
د ناصر الديف األلباني، مكتبة سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا، محم .َُّ

 ـ.ُٓٗٗ-ىػُُْٓالمعارؼ، 
لشيير بابف ماجو، حكـ عمى اسنف ابف ماجة، أبك عبد اهلل  محمد بف يزيد القزكيني،  .ُُّ

-أحاديثو كآثاره كعمؽ عميو: العبلمة محمد ناصر الديف األلباني، مكتبة المعارؼ الرياض
 .ُط

ىػ(، ِٕٓ-ىػَِِاألشعب السجستاني، )سنف أبي داكد، لئلماـ الحافظ سميماف بف عبد  .ُِّ
 ـ.ََُِ-ىػُُّْالناشر: دار الفجر لمتراث، القاىرة، 

سنف الترمذم، محمد بف عيسى الترمذم، السممي،  تحقيؽ: أحمد شاكر كآخركف، دار  .ُّّ
 إحياء التراث العربي، بيركت.

      السنف الكبرل لمنسائي، أبك عبد الرحمف بف شعيب بف عمي الخراساني النسائي،    .ُّْ
ىػ(، حققو كخرج أحاديثو: حسف عبد المنعـ شمبي، أشرؼ عميو: شعيب َّّ)ت: 

 األرناؤكط.
ق(، المحقؽ: ُِّالسيرة النبكية، ابف ىشاـ، عبد الممؾ بف ىشاـ بف أيكب الحميرم، )ت:  .ُّٓ

 طو عبد الرؤكؼ سعد، شركة الطباعة الفنية المتحدة.
ـ بف أيكب الحميرم، المعافرم،         السيرة النبكية، البف ىشاـ، عبد الممؾ بف ىشا .ُّٔ

 ىػ(، المحقؽ: طو عبد الرؤكؼ سعد، الناشر: شركة الطباعة الفنية المتحدة.ُِّ)ت: 
ـ، ُٖٗٗ-ىػُُْٗ، ُالشخصية الييكدية مف خبلؿ القرآف الكريـ، د. صبلح الخالدم، ط .ُّٕ

 دار القمـ، دمشؽ.
         العماد الحنبمي،  شذرات الذىب في أخبار مف ذىب، عبد الجبار بف أحمد ابف .ُّٖ

 (، حققو: محمكد األرناؤط، خرج أحاديثو: عبد القادر االرناؤط.َُٖٗ)ت: 
، ِشرح أصكؿ العقيدة اإلسبلمية، د. نسيـ شحدة ياسيف، مكتبة التقكل، غزة، الشاطيء، ط .ُّٗ

 ـ.ُٗٗٗ-ىػَُِْ
عيد حيدر، شرح اليداية، أبك العباس أحمد بف عمار الميدكم، تحقيؽ كدراسة: د. حاـز س .َُْ

 ىػ.ُُْٓمكتبة الرشيد، الرياض، 
(، ْْٗشرح صحيح البخارم، ابف بطاؿ أبك الحسف عمي بف خمؼ بف عبد الممؾ، )ت:  .ُُْ

 تحقيؽ: أبكتميـ ياسر ابف إبراىيـ، مكتب الرشيد السعكدية، الرياض.
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شعب اإليماف، لئلماـ أبي بكر أحمد بف الحسيف البييقي،  تحقيؽ: أبي مياجر محمد  .ُِْ
 ـ، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف. َُٗٗ-ىػَُُْ، ُبف بسيكني زغمكؿ، ط السعيد

الشفا بتعريؼ حقكؽ المصطفى، القاضي عياض، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، بدكف  .ُّْ
 رقـ طبعة، بدكف تاريخ نشر.

شكاىد التكضيح كالتصحيح لمشكبلت الجامع الصحيح، جماؿ الديف محمد بف عبد اهلل بف  .ُْْ
 تحقيؽ كتعميؽ: محمد فؤاد عبد الباقي، مكتبة دار العركبة. مالؾ،

الصحاح، تاج المغة، كصحاح العربية، إلسماعيؿ بف حماد الجكىرم، تحقيؽ أحمد عبد  .ُْٓ
 ـ.َُٗٗالغفكر عطار، دار العمـ لممبلييف، بيركت، لبناف، 

البستي، صحيح ابف حباف، ترتيب ابف بمياف، محمد بف حباف بف أحمد بف حباف، أبك حاتـ  .ُْٔ
، ِىػ(، المحقؽ: شعيب األرنؤكط، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيركت، طِْٓ)ت: 
 ـ.ُِٗٗ-ىػُُْْ

ىػ(، ترقيـ ِّٕصحيح البخارم، لئلماـ أبي عبد اهلل محمد بف إوسماعيؿ البخارم، )ت:  .ُْٕ
 كترتيب: محمد فؤاد عبد الباقي.

دار الصابكني  ـ،ُٕٗٗ-ىػُُْٕ، ُصفكة التفاسير، الشيخ محمد عمي الصابكني، ط .ُْٖ
 لمطباعة كالنشر كالتكزيع، القاىرة.

ق(، المحقؽ: سميماف بف صالح، ُُطبقات المفسريف، أحمد بف محمد األدنو كم، )ت: ؽ  .ُْٗ
 السعكدية.-مكتبة العمكـ كالحكـ

ق(، دار الكتب ْٓٗم، )ت: طبقات المفسريف،  محمد بف عمي شمس الديف الداككد .َُٓ
 بيركت.، العممية

 .ٓألسباب، البف حجر، كرقةالعجاب في بياف ا .ُُٓ
 لبناف. -العقائد اإلسبلمية، السيد سابؽ، دار الكتاب العربي، بيركت .ُِٓ
 العقائد المسيحية بيف العقؿ كالنقؿ، ىاشـ جكدة، مطبعة األمانة، بدكف رقـ طبعة. .ُّٓ
-ىػُِْٖ، دار الفتح لمدراسات كالنشر، ُعقائد أىؿ الكتاب، أحمد مختار رمزم، ط .ُْٓ

 ـ.ََِٖ
 ، مكتبة اإليماف.ِف، أبك بكر الجزائرم، طعقيدة المؤم .ُٓٓ
عمـ المقاصد الشرعية، د. نكر الديف بف مختار الخادمي، جامعة اإلماـ محمد بف سعكد  .ُٔٓ

 ـ.ََُِ-ىػُُِْ، ُاإلسبلمية بالرياض، قسـ أصكؿ الفقو، ط
عمماء نجد خبلؿ ثمانية قركف، لمشيخ عبد اهلل بف عبد الرحمف آؿ بساـ،  طبعة دار  .ُٕٓ

 العاصمة.
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 ـ.ُٖٓٗ-ىػَُْٓ، ُ، طُٔ/َٔعمـك القرآف، أمير عبد العزيز،  .ُٖٓ
العيد كالميثاؽ في القرآف الكريـ، د. ناصر بف سميماف العمر،  بدكف رقـ طبعة كال تاريخ  .ُٗٓ

 نشر.
ىػ(، مكتبة ّّٖغاية النياية في طبقات القراء، شمس الديف أبك الخير ابف الجزرم، )ت:  .َُٔ

 ىػ.ُُّٓابف تيمية، 
بف قتيبة، أبك محمد عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة الدينكرم، المحقؽ: سعيد غريب الحديث، ال .ُُٔ

 المحاـ.
غريب القرآف المسمى بنزىة القمكب، محمد بف عبد العزيز السجستاني، دار قتيبة، سكريا،  .ُِٔ

 ـ.ُٓٗٗ-ىػُُْٔ، ُط
يد الغريبيف في القرآف كالحديث، أبك عبيد أحمد بف محمد اليركم،  تحقيؽ كدراسة: أحمد فر  .ُّٔ

المزيدم، قدـ لو كراجعو: أ.د. فتحي حجازم قرظة، أ.د. محمد الشريؼ، أ.د. كماؿ 
 ـ.ُٗٗٗ-ىػُُْٗ، ُالعناني، مكتبة نزار الباز، مكة المكرمة، ط

الفائؽ في غريب الحديث كاألثر، جار اهلل محمكد الزمخشرم، تحقيؽ: عمي البجادم  .ُْٔ
 ـ. ُّٗٗ-ىػُُْْكمحمد إبراىيـ، دار الفكر، 

   ل الكبرل، لئلماـ ابف تيمية،  تحقيؽ كتعميؽ: محمد عبد القادر عطا، كمصطفى الفتاك  .ُٓٔ
 ـ، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف.ُٕٖٗ-ىػَُْٖ، ُعبد القادر عطا، ط

فتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف حجر العسقبلني، ترقيـ: محمد فؤاد عبد الباقي،  .ُٔٔ
 اف، بدكف تاريخ.بدكف رقـ طبعة، دار المعرفة، بيركت، لبن

فتح البياف في مقاصد القرآف، اإلماـ العبلمة الممؾ المؤيد مف اهلل البارم، أبي الطيب  .ُٕٔ
ـ، دار إحياء التراث ُْٖٗ-ىػَُّٕصديؽ ابف حسف بف عمي الحسيف القنكجي البخارم، 

 اإلسبلمي بدكلة قطر.
اـ محمد بف عمي محمد فتح القدير الجامع بيف فني الركاية كالدراية في عمـ التفسير، اإلم .ُٖٔ

 ـ.ُٕٗٗ-ىػُُْٖ، ّالشككاني،  تحقيؽ: سيد إبراىيـ، دار الحديث، القاىرة، ط
الفصؿ في الممؿ كاألىكاء كالنحؿ، عمي بف أحمد بف حاـز الظاىرم،  تحقيؽ: محمد  .ُٗٔ

 ـ.ُٔٗٗ-ىػُُْٔ، دار الجيؿ، بيركت، ِإبراىيـ نصر، عبد الرحمف عميرة، ط
ـ القرآف، لمحافظ أبي الفرج عبد الرحمف بف عمي بف الجكزم، فنكف األفناف في عجائب عمك  .َُٕ

 دراسة كتحقيؽ محمد إبراىيـ سميـ، مكتبة ابف سينا.
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الفكاتح اإلليية كالمفاتح العينية المكضحة لمكمـ القرآنية كالحكـ الفرقانية، نعمة اهلل ابف  .ُُٕ
الفكرية،  ىػ(، دار ركابي لمنشر،َِٗمحمكد النخجكاني، يعرؼ بالشيخ عمكاف، )ت: 

 ـ.ُٗٗٗ-ىػُُْٗ، ُمصر، ط
 في رحاب التفسير، عبد الحميد كشؾ، المكتب المصرم الحديث. .ُِٕ
ىػ(، دار الشركؽ، ُّٖٓفي ظبلؿ القرآف، سيد قطب، إبراىيـ حسيف الشاذلي، )ت:  .ُّٕ

 ىػ.ُُِْ، ُٕبيركت، القاىرة، ط
تاج العارفيف فيض القدير شرح الجامع الصغير، زيف الديف محمد المدعك بعبد الرؤكؼ بف  .ُْٕ

 ىػ.ُِٔٓ/ُبف عمي بف زيف العابديف، المكتبة التجارية الكبرل، مصر، طا
ق(، ُٕٖالقامكس المحيط، مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب الفيركز أبادم، )ت:  .ُٕٓ

 لبناف.-بيركت-مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر،
 ـ.ُٕٗٗار الفكر، ، مكتبة المدينة، دُٕقبس مف نكر القرآف، محمد عمي الصابكني، ص .ُٕٔ
القراءات العشر المتكاترة مف طريؽ الشاطبية كالدرة في ىامش القرآف الكريـ، فكرة عمكم بف  .ُٕٕ

ـ، دار المياجر، ُْٗٗ-ىػُُْْ، ّمحمد بف أحمد بمفقيو، إعداد محمد كريـ راجح، ط
 المدينة المنكرة. 

 بيركت. -قصص األنبياء، عبد الكىاب النجار، دار الجيؿ .ُٖٕ
مية لؤلسماء كالصفات عند السمؼ، إبراىيـ بف محمد البريكاف، الرياض، دار القكاعد الك .ُٕٗ

 ـ.ُْٗٗ، ِاليجرة، ط
قكاعد المقاصد عف اإلماـ الشاطبي عرضان كدراسة كتحميبلن، د. عبد الرحمف إبراىيـ  .َُٖ

 ـ.ُٖٗٗالكيبلني، األردف، الجامعة األردنية، 
سف اآلجرم، تحقيؽ عبد المطيؼ بف كتاب فضؿ قياـ الميؿ كالتيجد، أبك بكر محمد بف الح .ُُٖ

 محمد الجيبلني اآلسفي.
كتاب مشكؿ إعراب القرآف، مكي ابف أبي طالب، تحقيؽ: د. حاتـ الضامف، مؤسسة  .ُِٖ

 ـ.ُٖٖٗ-ىػَُْٖ، ْالرسالة، ط
الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ، أبك القاسـ محمكد بف عمر بف أحمد الزمخشرم    .ُّٖ

 ىػ.َُْٕ، ّر الكتاب العربي، بيركت، طىػ(، الناشر: دآِٖجار اهلل )ت: 
بطاليا، رسالة دكتكراه، مكسى محمكد سعيد، جامعة  .ُْٖ كشؼ القرآف النحرافات أىؿ الكتاب كا 

 ـ.ََِّ-ىػُِْْالنجاح الكطنية، نابمس، فمسطيف، 
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يضاح المعضبلت، أبك الحسف عمي بف الحسيف األصبياني الباقكلي،  .ُٖٓ كشؼ المشكبلت كا 
يارسو: د. محمد أحمد الدالي، مطبكعات مجمع المغة العربية حققو كعمؽ عميو ككضع ف

 ـ،ُْٗٗ-ىػُُْٓبدمشؽ، 
الكشؼ عف كجكه القراءات كعمميا كحججيا، مكي بف أبي طالب القيسي، تحقيؽ:       .ُٖٔ

 ـ.ُْٕٗ-ىػُّْٗمحي الديف رمضاف، مطبكعات مجمع المغة العربية بدمشؽ، 
ق(، تحقيؽ اإلماـ ِْٕمد الثعمبي، )ت: الكشؼ كالبياف عف تفسير القرآف، أحمد بف مح .ُٕٖ

 لبناف.، محمد عاشكر، دار إحياء التراث العربي، بيركت
رشادات البمقاء، أحمد بف محمد الجرجاني،  طبع السعادة بمصر، سنة  .ُٖٖ كنايات األدباء كا 

 ىػ.ُِّٔ
لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ، عبلء الديف عمي بف محمد بف إبراىيـ بف عمر الشيحي  .ُٖٗ

، ُق(ػ، المحقؽ: دار الكتب العممية، بيركت، طُْٕالحسف المعركؼ بالخازف، )ت:  أبك
 ىػ، كالتفسير ُُْٓ

ىػ(، ضبطو ُُٗلباب النقكؿ، عبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف السيكطي، )ت:  .َُٗ
 لبناف. -كصححو: األستاذ أحمد عبد الشافعي، الناشر: دار الكتب العممية، بيركت

كتاب، أبك جعفر عمر بف عمي بف عادؿ الدمشقي، تحقيؽ كتعميؽ: المباب في عمكـ ال .ُُٗ
، ُالشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد، كالشيخ عمي محمد عكض، دار الكتب العممية، ط

 ـ.ُٖٗٗ-ىػُُْٗ
لساف العرب، البف منظكر، محمد بف مكـر بف عمي أبك الفضؿ جماؿ الديف بف منظكر،  .ُِٗ

 ىػ.ُُْْ، ّىػ(، دار صادر، بيركت، طُُٕ)ت: 
المقاء بيف اإلسبلـ كالنصرانية، بيف الدكتكر أحمد حجازم السقا كاألنبا غريغكريكس، بدكف  .ُّٗ

 رقـ طبعة، دار البشير، القاىرة، بدكف تاريخ نشر.
، المكتب ّلمحات في عمكـ القرآف كاتجاىات التفسير، محمد بف لطفي الصباغ، ط .ُْٗ

 ـ.َُٗٗ-ىػَُُْاإلسبلمي، 
 محمكد السقار،  بدكف رقـ طبعة كال تاريخ نشر. كاحد أك ثبلثة، منقذ اهلل  .ُٓٗ
 اهلل طرؽ إعبلنو عف نفسو، عكض سمعاف،  بدكف رقـ طبعة كال تاريخ نشر، .ُٔٗ
 ـََِْ، مكتبة النافذة، ِاهلل كاحد أـ ثالكث، محمد مجدم مرجاف، الذم كاف مسيحيان ، ط .ُٕٗ
 مباحث في التفسير المكضكعي، د. مصطفى مسمـ، دار العمـ، دمشؽ. .ُٖٗ
 ـ. ََِِ-ىػُِّْ، مكتبة كىبة، ُِ، طٕٓفي عمـك القرآف، مناع القطاف، ص مباحث .ُٗٗ
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ىػ(، مكتبة الخانجي، َِٗمجاز القرآف، أبك عبيدة، معمر بف المثنى التيمي البصرم، )ت:  .ََِ
 ىػ.ُُِٖالقاىرة، تحقيؽ: فؤاد سريف، ط 

 زىرة.، تفسير القرآف الكريـ لمشيخ محمد أبك ٗ، العددُٖمجمة لكاء اإلسبلـ، السنة .َُِ
ىػ(، دراسة كتحقيؽ: زىير    ّٓٗمجمؿ المغة، أحمد بف فارس بف زكريا القزكيني، )ت:  .َِِ

 عبد المحسف سمطاف، دار النشر: مؤسسة الرسالة، بيركت.
-ىػُِْٔ، دار الكفاء، ّمجمكع الفتاكل، ابف تيمية، تحقيؽ أنكر الباز كعامر الجزار، ط .َِّ

 ـ.ََِٓ
الح العثيميف، جمع كترتيب: فيد بمناصر مجمكع فتاكل كرسائؿ الشيخ محمد بف ص .َِْ

 ق.ُُّْ –السميماف، دار الكطف 
      محاسف التأكيؿ، محمد جماؿ الديف بف محمد بف سعيد بف قاسـ الحبلؽ القاسمي،  .َِٓ

، ُق(، المحقؽ: محمد باسؿ عيكف السكد، دار الكتب العممية، بيركت، طُِِِ)ت: 
 ىػ.ُُْٖ

، الرئاسة العامة إلدارات البحكث العممية ْرة، طمحاضرات في النصرانية، محمد أبك زى .َِٔ
 ىػ.َُْْكاإلفتاء كالدعكة كاإلرشاد، الرياض، 

محبة الرسكؿ بيف اإلتباع كاالبتداع، عبد الرؤكؼ محمد عثماف، رئاسة إدارة البحكث  .َِٕ
 ىػ.ُُْْ، ُالعممية كاإلفتاء كالدعكة كاإلرشاد، إدارة الطبع كالترجمة، الرياض، ط

، ابف عطية، تفسير الكتاب العزيز، أبك محمد عبد الحؽ بف غالب بف المحرر الكجيز .َِٖ
-ىػُِِْ، ُعطية، تحقيؽ: عبد السبلـ عبد الشافي محمد، دار الكتب العممية، ط

 ـ.ََُِ
محمد نبي اإلسبلـ في التكراة كاإلنجيؿ كالقرآف، محمد عزت الطيطاكم،  مطبعة التقدـ،  .َِٗ

  بدكف طبعة. 
أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الحنفي الرازم،  مختار الصحاح، زيف الديف .َُِ

، بيركت، ق(، المحقؽ: يكسؼ الشيخ محمد، المكتب العصرية الدار النمكذجيةَٔٔ)ت: 
   صيدا.

مخطكطة الجمؿ، معجـ كتفسير لغكم لكممات القرآف، د. حسف عز الديف الجمؿ، الييئة  .ُُِ
 .ََِٓالمصرية العامة لمكتاب، 

، صابيح لمحمد بف عبد اهلل التريزمفاتيح لعمي بف سمطاف القارم، شرح مشكاة الممرقاة الم .ُِِ
  ـ.ََُِ-قُِِْ/ دار الكتب العممية ػػػ بيركت ػ لبناف ػػػ ُتحقيؽ جماؿ الديف عيتاني، ط
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المستدرؾ عمى الصحيحيف، لئلماـ الحافظ أبي عبد اهلل محمد بف عبد اهلل الحاكـ  .ُِّ
قيؽ: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العممية، ق(، تحَْٓالنيسابكرم، )ت: 

 بيركت. 
-ىػُُِْ، مؤسسة الرسالة، ُمسند اإلماـ أحمد، تحقيؽ: شعيب األرنؤكط كآخركف، ط .ُِْ

 ـ. ََُِ
المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ اهلل، مسمـ بف الحجاج  .ُِٓ

عبد الباقي، دار إحياء التراث ق(، المحقؽ: محمد فؤاد ُِٔالقشيرم النيسابكرم، )ت: 
 العربي، بيركت.

 ، مكتبة النيضة المصرية، ُٖٗٗ، َُالمسيحية، أحمد شمبي، ط .ُِٔ
مشارؽ األنكار عمى صحاح اآلثار، القاضي عياض بف مكسى المالكي، بدكف رقـ طبعة،  .ُِٕ

 دار التراث، القاىرة، بدكف تاريخ.
إشراؼ دار  –بد اهلل آؿ الشيخ عبد الرحمف بف عبد المطيؼ بف ع –مشاىير نجد كغيرىـ  .ُِٖ

 ىػ.ُّْٗ، ِاليمامة، ط
(، تحقيؽ: د. حاتـ صالح ّْٕمشكؿ إعراب القرآف، مكي بف أبي طالب، القيسي، )ت:  .ُِٗ

 ىػ، مؤسسة الرسالة، بيركت.َُْٓ، ِالضامف، ط
 ـ.ََِٕ-ىػُِْٖ، ُمصادر النصرانية، عبد الرزاؽ أالرك، دار التكحيد، الرياض، ط .َِِ
راؼ عمى مقاصد السكر، إبراىيـ بف عمر بف حسف الرباط بف عمي بف مصاعد النظر لئلش .ُِِ

 ىػ(، دار النشر، مكتبة المعارؼ، الرياض.ٖٖٓأبي بكر البقاعي، )ت: 
معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف، المعركؼ بتفسير البغكم محيي السنة، أبك محمد الحسيف  .ِِِ

عبد اهلل النمر، عثماف  ىػ(، حقؽ كخرج أحاديثو محمدَُٓبف مسعكدم البغكم، )ت: ا
 ـ.ُٕٗٗ-ىػُُْٕ، ْجمعة ضميرية، سميماف مسمـ الحرش، دار طيبة لمنشر كالتكزيع، ط

-قُُْْمعالـ في الطريؽ إلى تحرير فمسطيف، الدكتكر إبراىيـ المقادمة، مؤسسة اليـ،  .ِِّ
 ـ.ُْٗٗ

ي معالـ منيج تزكية النفكس في سكرة المائدة، بحث تكميمي لنيؿ درجة الماجستير ف .ِِْ
التفسير، كعمكـ القرآف، لمباحث: كليد خالد الربيع، إشراؼ أ.د حاتـ محمد مزركعة، كمية 

 ـ.َُُِ-ىػُِّْالعمـك اإلسبلمية، قسـ التفسير كعمـك القرآف، العاـ الجامعي: 
عرابو، إبراىيـ بف السرم بف سيؿ، أبك إسحاؽ الزجاج، المحقؽ:  .ِِٓ        معاني القرآف كا 

 ـ.ُٖٖٗ-ىػَُْٖ، ُي، عالـ الكتب، بيركت، طعبد الجميؿ عبدك شمب
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معاني القرآف، لؤلخفش سعيد بف مسعدة البمخي المجاشعي، تحقيؽ عبد األمير محمد أميف  .ِِٔ
 ـ، عالـ الكتب.ُٖٓٗ-ىػَُْٓ، ُالكرد، ط

ىػ(، َِٕمعاني القرآف، أبك زكريا يحيى بف زياد بف عبد اهلل بف منظكر الفراء، )ت:  .ِِٕ
اتي، محمد عمي النجار، عبد الفتاح إسماعيؿ الشمبي، الناشر: المحقؽ: أحمد يكسؼ النج

 .ُدار المصرية لمتأليؼ كالترجمة، مصر، ط
، ِمعاني النحك، د. فاضؿ السامرائي، شركة العاتؾ لمطباعة كالنشر كالتكزيع، القاىرة، ط .ِِٖ

 ـ.ََِّ-ىػُِّْ
، دار صادر، معجـ البمداف، ألبي عبد اهلل ياقكت الحمكم البغدادم، بدكف رقـ طبعة .ِِٗ

 ـ.ُٕٕٗ-ىػُّٕٗ
المعجـ الصغير، سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشامي، أبك القاسـ  .َِّ

ق، تحقيؽ: محمد شككر محمد الحاج أمرير، المكتب اإلسبلمي، َّٔالطبراني، المتكفى 
 ـ.ُٖٓٗ-ىػَُْٓدار عمار، بيركت، عماف، ط/

ىػ، ُِْْعبد الحميد عمر، المتكفى معجـ المغة العربية المعاصرة، د. أحمد مختار  .ُِّ
 ـ.ََِٖ-ىػُِْٗ، ُالناشر: عالـ الكتب، ط

 المعجـ المفصؿ في عمـك الببلغة، إنعاـ عكاكم، دار الكتب العممية، بيركت. .ِِّ
ق(، َُْٖمعجـ المؤلفيف، عمر بف رضا بف محمد راغب بف كحالة الدمشقي، )ت:  .ِّّ

 بيركت.مكتبة المتنبي، بيركت، دار إحياء التراث العربي، 
المعجـ الكسيط، مجمع المغة العربية المعاصرة، إبراىيـ مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد  .ِّْ

 القادر، محمد النجار، دار الدعكة.
، مطبعة ِمعجـ مقاييس المغة، أبك الحسيف أحمد بف فارس، تحقيؽ عبد السبلـ ىاركف، ط .ِّٓ

 ـ.ُٕٗٗ-ىػُّٗٗالحمبي، مصر، دار الفكر، 
عمى الطبقات كاألعصار، شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد  معرفة القراء الكبار .ِّٔ

 ـ.ُٕٗٗ-ىػُُْٕ، ُالذىبي، دار الكتب العممية، ط
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج، شمس الديف محمد الخطيب الشريني، عمى  .ِّٕ

اعة، متف منياج الطالبيف، لئلماـ أبي زكريا يحيى بف شرؼ النككم، دار المعرفة لمطب
 ـ.ُٕٗٗ-ىػُُْٖ، ُبيركت، لبناف، ط

ق(، َِٔالمغني البف قدامة، أبك محمد مكفؽ الديف عبد اهلل بف قدامة المقدسي، )ت:  .ِّٖ
 مكتبة القاىرة.
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المفاىيـ مفاتيح الفيـ كمرايا الحضارة، د. سيؼ الديف عبد الفتاح إسماعيؿ، مقاؿ منشكر  .ِّٗ
 عمى مكقع إسبلـ أكف اليف.

رآف، لؤلصفياني، أبك القاسـ الحسيف بف محمد المعركؼ بالراغب المفردات في غريب الق .َِْ
 ،الدار الشامية ،ق(، المحقؽ: صفكاف عدناف الداكدم، دار القمـَِٓاألصفياني، )ت: 

 دمشؽ، بيركت.
 مقاصد الشريعة اإلسبلمية، محمد الطاىر ابف عاشكر،دار النفائس لمنشر كالتكزيع. .ُِْ
، حكار مع د. طو جابر العمكاني، دار الفكر، مقاصد الشريعة، مجمكعة مف المؤلفيف .ِِْ

 ـ.ََِِ، ُبيركت، ط
المقاصد العامة لمشريعة اإلسبلمية، د. يكسؼ حامد العالـ، المعيد العالمي لمفكر  .ِّْ

 ـ.ُْٗٗ، ِاإلسبلمي، الرياض، ط
-ىػُّٖٗ، دار القمـ، ِمكايد الييكد عبر التاريخ، عبد الرحمف حبنكة الميداني،  ط .ِْْ

 ـ.ُٖٕٗ
سكرة المائدة، د. سعيد بف عمي بف كىب القحطاني، مطبعة سفير الرياض،  مف أحكاـ .ِْٓ

 مؤسسة الجريسي لمتكزيع كاإلعبلف، الرياض.
مناىؿ العرفاف في عمكـ القرآف، محمد عبد العظيـ الزرقاني، تحقيؽ: فؤاد أحمد زمرلي،  .ِْٔ

 ـ.ُٓٗٗ-قُُْٓ ،دار الكتاب العربي بيركت ،ُط
          ، أبك زكريا محي الديف يحيى بف شرؼ النككم منياج الطالبيف كعمدة المتقيف .ِْٕ

 ـ.ََِٓ-ىػُِْٓ، ُىػ(، المحقؽ: عكض قاسـ أحمد عكض، دار الفكر، طٕٔٔ)ت: 
مكارد الظمآف إلى زكائد ابف حباف، أبك الحسف نكر الديف عمي بف أبي بكر الييثمي، )ت:  .ِْٖ

 ق(، محمد عبد الرزاؽ حمزة، دار الكتب العممية.َٕٖ
 ـ.ُٗٗٗ-ىػُُْٗ، ِالعربية العالمية، مؤسسة أعماؿ المكسكعة، ط المكسكعة .ِْٗ
-ىػَُْٗ، ّمكسكعة الفقو اإلسبلمي كأدلتو، د. كىبة الزحيمي، دار الفكر، دمشؽ، ط .َِٓ

 ـ.ُٖٗٗ
المكسكعة الفقيية الككيتية، صادرة عف كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية، الككيت، مطابع  .ُِٓ

 .ُدار الصفكة، مصر، ط
ىػ(، المحقؽ: محمد مصطفى ُٕٗمالؾ بف أنس بف عامر األصبحي، )ت: مكطأ مالؾ،  .ِِٓ

األعظمي، الناشر: مؤسسة زايد بف سمطاف آؿ نيياف لؤلعماؿ الخيرية، أبك ظبي، 
 اإلمارات.
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ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ، شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف  .ِّٓ
جاكم، الناشر: دار المعرفة لمطباعة كالنشر، ىػ(، تحقيؽ: عمي محمد البْٖٕالذىبي، )ت: 
 بيركت، لبناف.

ـ، دار القمـ، ُّٗٗ-ىػُُّْ، ُالميزاف في مقارنة األدياف، محمد عزت الطيطاكم،  ط .ِْٓ
 دمشؽ.

ق(، دار ُّٕٕالنبأ العظيـ نظرات  جديدة  في القرآف الكريـ، محمد عبد اهلل دراز، )ت:  .ِٓٓ
 القمـ لمنشر كالتكزيع.

، ْ، دار الشركؽ، طٗٔي لسكر القرآف الكريـ، محمد الغزالي، صنحك تفسير مكضكع .ِٔٓ
 ـ.َََِ-ىػَُِْ

ق(، المحقؽ: ّّٖالنشر في القراءات العشر، شمس الديف أبك الخير، ابف الجزرم، )ت:  .ِٕٓ
 عمي محمد الضباع، المطبع التجارية الكبرل.

دمشؽ،  ، دار القمـ،ُالنصرانية مف الكحدانية إلى التثميث، محمد أحمد الحاج، ط .ِٖٓ
 ـ، ُِٗٗ-ىػُُّْ

 ـ.ُٕٗٗنظرية المقاصد عند الشاطبي، د. أحمد الريسكني، دار الكممة لمنشر كالتكزيع،  .ِٗٓ
نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر، اإلماـ برىاف الديف أبك الحسف إبراىيـ بف عمر  .َِٔ

ىػ(، خرج آياتو كأحاديثو ككضع حكاشيو، عبد الرزاؽ غالب الميدم، ٖٖٓالبقاعي، )ت: 
 دار الكتب العممية، بيركت، لبناف.

النياية في غريب الحديث كاألثر، المبارؾ بف محمد الجزرم المعركؼ بابف األثير، تحقيؽ:  .ُِٔ
 لبناف. -محمكد محمد الطناحي، بدكف طبعة، دار إحياء التراث العربي، بيركت

ف الجزرم، النياية في غريب الحديث كاألثر، فخر الديف أبك السعادات المبارؾ بف محمد ب .ِِٔ
ـ، تحقيؽ: طاىر ُٕٗٗ-ىػُّٗٗىػ(، المكتبة العممية، بيركت، َٔٔابف األثير )ت: 

 أحمد الراكم، محمكد محمد الطناحي.
دار القمـ ، ُابف القيـ تحقيؽ: محمد الحاج، طىداية الحيارل في أجكبة  الييكد كالنصارل،  .ِّٔ

 ـ.ُٔٗٗ-قُُْٔ ،بيركت ،ار الشاميةالد ،دمشؽ
 س كبلـ اهلل، أحمد ديدات، بدكف طبعة، ىؿ الكتاب المقد .ِْٔ
ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع، جبلؿ الديف عبد الرحمف أبي بكر السيكطي، تحقيؽ:  .ِٓٔ

 ـ.ُٖٗٗ-ىػُُْٖ، ُأحمد شمس الديف، دار الكتب العممية، ط
، ّالكحي المحمدم، محمد رشيد رضا،  دار النشر: مؤسسة العز الديف، بيركت، ط .ِٔٔ

 ىػ.َُْٔ
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فقو المكاريث، د. محمكد عبد اهلل بخيت، د. محمد عقمة العمي، دار الثقافة  الكسيط في .ِٕٔ
 ـ.ََُِ-ىػُُّْ، ّلمنشر كالتكزيع، عماف، ط

محمد ابف خمكاف،  مس الديف أحمد بفشكفيات األعياف، كأنباء أبناء الزماف، أبك العباس  .ِٖٔ
 بيركت.-ق(، المحقؽ: احساف عباس، دار صادُٖٔ)ت: 

 ، مكتبة األزىر، بدكف تاريخ نشر.ُكا إلى كممة سكاء، رؤكؼ شمبي،  طيا أىؿ الكتاب تعال .ِٗٔ
يا مسممكف الييكد قادمكف، محمد عبد العزيز منصكر، بدكف رقـ طبعة، دار االعتصاـ،  .َِٕ

 بدكف تاريخ نشر، ككشؼ القرآف النحرافات أىؿ الكتاب، مكسى محمكد.
باب اإلسبلمي، المنطقة الشرقية، لجنة الييكد أعداء اهلل كقتمة األنبياء، الندكة العالمية لمش .ُِٕ

 شباب فمسطيف.
 ـ.ََِّ، ِالييكد فتنة التاريخ، ماىر أحمد آغا، دار الفكر، ط .ِِٕ
 ـ، كُّٗٗ-ىػُُّْ، دار اليدل، ُالييكد في القرآف كالسنة، محمد أديب الصالح،  ط .ِّٕ
 ـ.ُْٗٗ-ىػُُْٓ، دار الفتح، ْالييكد في القرآف، سيد سابؽ، ط .ِْٕ
ِٕٓ. http://www.islamweb.net/ver2/library/ummah_ShowChapter.php?lan

g=A&Babid= 4&Chapterid=4&book اقتباس كاختصار بتصرؼ مف مكقع ،
 الشبكة اإلسبلمية.

 
 
 
 
 

http://www.islamweb.net/ver2/library/ummah_ShowChapter.php?lang=A&Babid=%204&Chapterid=4&book
http://www.islamweb.net/ver2/library/ummah_ShowChapter.php?lang=A&Babid=%204&Chapterid=4&book
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 ضوعاتخامسًا: فيرس المو 
 الصفحة الموضوع

 أ اإلىداء

 ب شكر كتقدير

 د المقدمة

 التمييد
 تعريف عام بسورة النساء ومناسباتيا وبيان مقاصدىا

ُ 

 ٕ المبحث األول: التعريف العام بسورة النساء

 ّ المطمب األكؿ: أسماء السكرة، ككجو التسمية

 ٓ مدنيتيا المطمب الثاني: ترتيب السكرة، كعدد آياتيا، مكيتيا أك

 ٕ المطمب الثالث: فضائؿ السكرة، كجك نزكليا

 ٗ المطمب الرابع: المحكر األساسي لمسكرة

 ٗ األىداؼ العامة لمسكرة المطمب الخامس:

 ٔٔ المبحث الثاني: المناسبة في سورة النساء

 ُِ المطمب األكؿ: تعريؼ المناسبة لغة كاصطبلحان 

 ُّ ة في السكرةالمطمب الثاني: المناسبة الداخمي

 ُْ المطمب الثالث: المناسبة الخارجية في السكرة

 ُٖ المبحث الثالث: تعريف مقاصد وأىداف السور القرآنية

 ُٗ المطمب األكؿ: تعريؼ األىداؼ لغة كاصطبلحان 

 َِ المطمب الثاني: تعريؼ المقاصد لغة كاصطبلحان 

 ِِ المطمب الثالث: الفرؽ بيف األىداؼ كالمقاصد

 ِْ لمطمب الرابع: أىداؼ كمقاصد السكرة القرآنيةا
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 ِٔ المبحث الرابع: المقصود بالدراسة التحميمية ألىداف ومقاصد السور القرآنية

 ِٕ الدراسة التحميمية لغة كاصطبلحان  المطمب األكؿ:

 الفصل األول

 (ٕٙٔ-ٛٗٔالدراسة التحميمية لمقاصد وأىداف سورة النساء من آية )
ِٗ 

 َّ (ٕٙٔ-ٛٗٔاألول: مقاصد وأىداف سورة النساء من اآلية ) المبحث

خفاؤه بداء الخير كا   ُّ المقطع األكؿ: الجير بالسكء، كالعفك عنو كا 

 ّٗ المقطع الثاني: الكفر كاإليماف كجزاء كؿ مف الفريقيف

 ْٕ المقطع الثالث: مكاقؼ الييكد المتعنتة، كتنكع العذاب ليـ

 ّٔ لييكد قتؿ عيسى بف مريـ كصمبوالمقطع الرابع: ادعاء ا

 ْٕ المقطع الخامس: بياف عاقبة ظمـ الييكد، كأخذىـ الربا، كثكاب المؤمنيف منيـ

 ٘ٛ (ٙٚٔ-ٔٙٔمقاصد وأىداف سورة النساء من آية )المبحث الثاني: 

 ٖٔ كحدة الرساالت السماكية، كميمة األنبياء كالمرسميف المقطع األكؿ:

 ََُ الكافريف كصدىـ عف سبيؿ اهلل تعالى المقطع الثاني: ضبلؿ

 َُٔ لمناس كافة المقطع الثالث: دعكة الرسكؿ 

 َُُ  المقطع الرابع: الغمك في الديف، كالقكؿ بألكىية عيسى 

 ُِّ المقطع الخامس: عقكبة المستكبريف في األرض

 َُّ المقطع السادس: دعكة الناس إلى اإليماف بالنكر المبيف

 ُّٔ سابع: حكـ الكبللة، كبعض أحكاـ المكاريثالمقطع ال

 الفصل الثاني

 (ٕٙ-ٔالدراسة التحميمية لمقاصد وأىداف سورة المائدة من اآلية )

ٔٗٚ 

 ُْٖ المبحث األول: تعريف عام بسورة المائدة

 ُْٗ المطمب األكؿ: أسماء السكرة، ككجو التسمية

 ُُٓ ة أك مدنيةالمطمب الثاني: ترتيب السكرة، عدد آياتيا، مكي
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 ُِٓ المطمب الثالث: مكاف كزماف نزكؿ السكرة

 ُْٓ المطمب الرابع: فضائؿ السكرة، كجك نزكليا

 ُٕٓ المطمب الخامس: المحكر األساسي لمسكرة

 ُِٔ المطمب السادس: مناسبة سكرة المائدة لما قبميا كبعدىا

 ُٗٓ (٘-ٔالمبحث الثاني: مقاصد وأىداف سورة المائدة من آية )

المقطع األكؿ: الكفاء بالعقكد، كمنع االعتداء كالتعاكف عمى الخير، كتعظيـ شعائر اهلل 
 تعالى

ُِٔ 

 ُْٔ المقطع الثاني: أنكاع المحرمات مف األطعمة، كبياف إكماؿ الديف

 ُٔٔ المقطع الثالث: أنكاع الحبلؿ مف األطعمة، كأحكاـ الصيد كالنكاح

 ُٕٔ (ٔٔ-ٙف سورة المائدة من آية )المبحث الثالث: مقاصد وأىدا

تماـ النعمة عمييـالمقطع األكؿ:   ُٖٔ أحكاـ الصبلة، كتطيير العباد، كا 

 َِٔ المقطع الثاني: القكامة عمى البشرية بالعدؿ، كالتذكير بنعـ اهلل تعالى

 ِٗٔ (ٕٙ-ٕٔالمبحث الرابع: مقاصد وأىداف سورة المائدة من آية )

 َِٕ  كميثاقو مع أىؿ الكتابالمقطع األكؿ: عيد اهلل

 ُِٗ المقطع الثاني: معتقدات الييكد كالنصارل، كالرد عمييـ

 َّْ قكمو بنعمة اهلل، كمطالبتيـ بدخكؿ األرض المقدسة المقطع الثالث: تذكير مكسى 

 َِّ الخاتمة

 َِّ أكالن: أىـ النتائج

 ُِّ ثانيان: التكصيات

 ِِّ لفيارسا

 ِّّ ت القرآنية أكالن: فيرس اآليا

 ّٖٓ ثانيان: فيرس األحاديث النبكية

 َّٔ ثالثان: فيرس األعبلـ
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 َّٔ رابعان: فيرس المصادر كالمراجع

 َّٖ خامسان: فيرس المكضكعات

 ّْٖ ممخص الرسالة بالمغة العربية

 ّْٖ ممخص الرسالة بالمغة اإلنجميزية
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 ممخص الرسالة

 لرسالة عمى بركة اهلل تعالى، كالتي كانت بعنكاف: تعالى ختـ ىذه اتـ بحمد اهلل   
 –)الدراسة التحميمية لمقاصد وأىداف الحزب الحادي عشر من القرآن الكريم 

 (ٕٙ-ٔإلى سورة المائدة من اآلية  ٛٗٔسورة النساء من اآلية 
ككاف السبب في اختيار سكرة النساء كالمائدة؛ الحتكائيما عمى قضايا كبيرة كميمة   

 كائيما عمى قضايا عقدية كأحكاـ تشريعية.كاحت
كقد تحدثت الباحثة عف التعريؼ العاـ بسكرة النساء، كالمناسبة بيف آيات السكرة، مف حيث   

 عدد آياتيا، كأيضان أكضحت مقاصد كأىداؼ السكرة الكريمة إجماالن.
(، ُٕٔ-ُْٖكأما الدراسة التحميمية فقد ذكرت الباحثة األىداؼ بالتفصيؿ مف اآلية )  

 ككذلؾ تحدثت الباحثة عف التعريؼ العاـ لمسكرة مف حيث عدد آياتيا، كالمناسبة بيف آيات السكرة.
أما الدراسة التحميمية فقد أبرزت الباحثة األىداؼ كالمقاصد مف سكرة المائدة اآلية         
 (، كأخيران تكصمت الباحثة إلى مجمكعة مف النتائج كالتكصيات.ِٔ-ٔ)
 

ABSTRACT 
 
Was all praise to Allah seal this message of Allah blessing, which was 
entitled: 
(Analytical study of the purposes and objectives of the party atheist ten of 

the Koran – Nisa verse 148 of Surah to verse of Almaidah 1-26) 

 
The reason for choosing Nisa and Almaidah; they include a large and 
important issues and they include issues of faith and legislative 
provisions.  
The researcher talked about the general definition of Surat Nisa, and 
between the verses of Sura appropriate, in terms of the number of verses, 
and also explained the purposes and goals of the Sura in total.  
The analytical study researcher has reported in detail the objectives of the 
verse (148-176), as well as a researcher I talked about the general 
definition of Surat in terms of the number of verses, and the appropriate 
verses of Sura.  
The analytical study researcher has highlighted the goals and objectives 
of the verse of Almaidah (6-26), and finally reached the researcher to a 
set of findings and recommendations.  


