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 : قال تعاىل

ُروَن الُقْرَآَن َأْم َعََل ] َأَفََل َيَتَدبَّ

. {42}حمؿد:[ ُقُلوٍب َأْقَفاُُلَا
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 إهــــــــــــــــــــــــــداء

 إىل روح والدي رجؾ اإلصالح الؽبر رمحف اهلل تعاىل 

 الذي كان يشجعـل ظذ ضؾب العؾؿ.

 إىل والديت احلـقن حػظفا اهلل تعاىل وأضال يف ظؿرها.

إىل زوجتل الغالقة التل محؾت ظـل األماكة يف تربقة أبـائل، وصزت ظذ 

 فراقل أثـاء اظتؼايل، وذاقت برفؼتل مرارة اإلبعاد.

 إىل أبـائل فؾذات كبدي رائد وأمحد وظبد العزيز.

 إىل بـايت الغالقات شـدس وتسـقؿ ورغد.

 إىل حػقدي جفاد ووالده العزيز.

 لؼقاهؿ. إىل إخقاين الذيـ أصتاق إىل

إىل صفداء األمة اإلشالمقة ظامة، وإىل صفداء فؾسطني خاصة، وظذ 

 ي، وصفري ورفقؼ دري زاجلعشعقد أمحد  الشفقدرأشفؿ 

 الشفقد رائد خؾقؾ ظقض اهلل
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 شكر وتقدير


ـْ َصَؽْرُتْؿ أَلَِزيَدكَُّؽؿْ ]انطبلقايمفقكلوتعالى:
ُؽْؿ لَئِ َن َربُّ أشكرؾ{9:[ }إبراهومَوإِْذ َتَلذَّ

كفقتنيإلكماؿىذاالبحث،كأسألؾربيأفتجعموفكثيرانطيبانمباركان،أحمدانربيكأحمدؾ
ألقاؾ،كأفييثقؿمكازيفكؿمفكافليعكنانعمىإتماـىذاالبحث فيميزافحسناتييـك

كأخصبالذكر:
فضيمة األستاذ الدكتور/ زكريا إبراىيم الزميمي هللاكرعاه، عمموحفظو مف كىبني الذم

الغزير،كغمرنيبصبرهالجميؿ،كأنارعقميبتكجيياتوالبناءة.
الفاضميفعضكٌملجنةالمناقشةليذاالبحث: كماكأتقدـبجزيؿالشكرألستاذمَّ
 حفظو هللا  عصام العبد زىدالدكتور/ األستاذ 

 حفظو هللا  إبراىيم عيسى صيدموالدكتور/ 
بمناقشة السديدة،عمىتفضميما القيمة،كتكجيياتيما البحثليثرياهبمعمكماتيما ىذا

كييخرجىذاالبحثفيأجمؿحٌمة،فجزاىماهللاعنيخيرالجزاء.
التيأتاحتليفرصةإتماـالدراسةالعمياسائبلنالجامعة اإلسالمية بغزةكماكأشكر
اتالعمياالتيفتحتلناالمجاؿأفيجزمالقائميفعميياخيران،كماكأشكرالدراسالمكلى

إلكماؿىذهالدراسة.
أساتذتي الكرام في قسم التفسير كأخصبالذكرلكمية أصول الدينكالشكرمكصكؿ

وعموم القرآن هللا كتاب فيـ عمى لي عكنان ككانكا الغزير، عمميـ مف نيمت الذيف ،
تفسير هكحسف ذلؾفيميزاف يجعؿ هللاأف كأدعك كالشكر، القيامة، يـك كأعمالي أعماليـ

كذلؾلكؿمفساندنيفيأثناءدراستي،ككتابتيليذاالبحث،كأخصبالذكر:سكرتيركمية
الذمقاـبطباعةىذاالبحث.األستاذ عبد هللا أبو موسى )أبو عامر(أصكؿالديف
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 بسـهللاالرحمفالرحيـ

 املقدمة

الذملـيتخذكلدان، كلـيكفلوشريؾفيممكوأبدان،فسبحافالذمأنزؿعمىالحمدّلٌل
بدالئؿ اليقيف ككشؼنقابالحؽعفكجو األلباب، ذكرلألكلي كى تبصرةن كجعمو الكتاب، عبده
اليدايةليحؽالحؽبكمماتو،حتىانقطعتدكفمحجتوحجج آياتو،كنصبعمىمنصتوأعبلـ

كىـ يتظاىركف، شبًييا بظكاىر يُدوَن لُِقْطِػئُقا ُكقَر اهللِ بَِلْفَقاِهِفْؿ َواهللُ ُمتِؿُّ ُكقِرِه َوَلْق َكِرَه ُيرِ ]أقكاـ

ف:[ الَؽافُِرونَ  . {:}الصَّ

كالصبلةكالسبلـعمىمىفسفرتمعجزاتنبٌكتوبأىحسًفالمطالع،كظيػرتشػعائرشػريعتو،
األديػػػاًفكالشػػرائع،أرسػػػمومػػػكالهباليػػػدلكديػػفالحػػػؽ ـى ليظيػػػرىهعمػػىالػػػديفكمػػػو،كأيػػػدهفنسػػخٍتمعػػػاًل

البمغػاءىعػػفأٍفيػأتكابسػكرةمػفمثًمػو أعجػزى كعمػىآلػوكصػحبوالطيبػػيفسػػيدنامحمػد،بمحكػـكتػابو
الديف. الطاىريف،كعفالتابعيفكتابعييـإلىيـك

 أما بعد:

كىػػػكأالكأشػػػرؼالعمػػػكـمألنػػػومتعمػػػؽبخيػػػركأصػػػدؽالحػػػديثمػػػفأعظػػػـإفعمػػػـالتفسػػػير
كميا.فقدحازىذاالعمـالشؾأفمفحازك،ـهللاكبل العمـك

ااع عاَل الءلا    ،كماأفالقرآفالكريـىكفياألصؿكتابىدايةلجميعالمكمفػيف ُلذا كاان ققا

كاسػتنباطالحكػـكالمقاصػدكاألىػداؼ،كالتأمػؿفػيمعانيػو،النظػرفيػويف  باذ  اههاد طَلب الءلمو
} وَإِذَ أَخَرَ اللّهُ  :تطبوقاع لقوله تءاىل ذلكو،شاكؿأمتنابؿلمشاكؿالعالـكمولمكالتيستككفحبلن،منو

.[ُٕٖ]آؿعمراف:{مِيثَاقَ الَّرِيهَ أُوتُواْ الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَالَ تَكْتُمُووَهُ 

فأىػداؼكمقاصػد،كىػكبيػالذاجاءتىذهالدراسػةتمبػيحاجتنػاالمعاصػرةليػذاالمكضػكع
القرآفالكريـفكػافىػذاالبحػثفػيسػكرةالنسػاءألفمػفأىػداؼالسػكرةحمايػةالضػعفاءمػفالنسػاء
كاأليتاـكالسفياء،كذلؾبإعطاءالنسػاءحقػكقيفكاممػةفػيالميػراثكالميػر،كالحفػاظعمػىكػرامتيف

كأمػػػااأليتػػػاـفػػػبلبػػػدمػػػفالتػػػيبحفظيػػػاتحفػػػظالمجتمػػػعمػػػفالفسػػػادكالرذيمػػػةكالفاحشػػػةكاالنحطػػػاط،
معػػػاممتيـالمحافظػػػةعمػػػىأمػػػكاليـ،كردىػػػاإلػػػييـإذابمغػػػكاسػػػفالرشػػػد،ككػػػذلؾالسػػػفياءأمػػػرهللا

بػػالعطؼكاإلحسػػافإلػػييـ،كالحفػػاظعمػػىأمػػكاليـ،كاإلنفػػاؽعمػػييـمػػفىػػذهاألمػػكاؿ،كجػػاءتىػػذه
بيفالناسبالعدؿ.السكرةأيضانلتحقيؽالبناءالتكافميفيالمجتمع،كذلؾبالحكـ
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(ُْٕ-ٖٖلمحػزبالعاشػرمػفاتيػات فجاءتىذهالدراسةلتبيفىذهاألىداؼكالمقاصػد
القرآن من الدراسة التحميمية لمقاصد وأىداف الحزب العاشر )،فكانتبعنكاف:مفسكرةالنساء

 (.ٚٗٔ-ٛٛت من سورة النساء اآليا - الكريم
 :موضوعأواًل: أسباب اختيار ال

ضمتأفاكتبفيىذاالمكضكعمككنوضمفالمكسكعةالتيلقدف -ُ أقرىاقسـالتفسيركعمـك
 .اإلسبلميةبغزةبالجامعةالقرآففيكميةأصكؿالديف

رشادلمبشريةجمككفالقرآفالكريـ،مقاصدكأىداؼآياتالدراسةبرزكأل -ِ  .عاءكتابىدايةكا 

أفال يتدبرون القرآن }تعالى:القكلوتطبيقنكآياتوالكريـالتدبركالتأمؿكالتفكرفيالقرآفرغبةنفي -ّ

 .[ِْمحمد]{أم على قلوب أقفاهلا
فيمالازنابرإ -ْ النساءمفمكضكعاتمتنكعةكمختمفة آياتالحزبالعاشرمفسكرة تناكلتو

كذلؾمف،كتصحيحالمفيكـاإلسبلميعنداألمة،كالتكجيياتالتشريعية،التربيةاإليمانية
 خبلؿربطيابكاقعناالمعاصر.

التحميميلمدراترسيخان -ٓ اتياتسة لممقاصدكاألىداؼالتياشتممتعمييا ة ، بذلؾخبرةفنزداد
 .التعامؿبيذاالمنيجفيكعمقان

 موضوع:ثانيا: أىمية ال
أفعم -ُ التفسيرمفأسمىكأرقىكأشرؼالـاليخفىعمىأحد كعمكـ متعمقانأعظميا، ككنو

القيامةككفمعجزةخالدةلي،كالذمنزؿالسماكيةكتببأشرؼال  .إلىيـك
كذلؾعفطريؽبياف،يقدـالحمكؿالمناسبةلممشاكؿالتيتعانيمنيااألمةاإلسبلميةاليكـ -ِ

برازاألىداؼكالمقاصدالتيتحتكييااتياتالقرآنية.  كا 
ي -ّ كاألىداؼ المقاصد يبعثبياف قكيان حافزان رسكخعتبر كالعنايةعمى النفس، في اإليماف

 إليو.كاالحتكاـعمىفيـتعاليموبالقرآف،كاإلقباؿ
تفتحدقيقانياتهللاتعالىفيمانتوفيفيمكتساىـالباحث،إفالدراسةالتحميميةتبنيقدرات -ْ

 لمتأصيؿكاالستنباط.أمامواألبكاب
،كسعادتوفيالداريف.إطبلعالقارئعمىمعالـالطريؽالمكصمةإلىمرضاةهللا -ٓ

 أىداف البحث:ثالثًا: 
.أرجكمفعمميىذااألجركالثكاب،كأبتغيبوكجوهللا -ُ
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ظيارمقاصدىاالعامةكأىدافيا -ِ بيافالمكضكعاتاألساسيةلمحزبالعاشرمفسكرةالنساء،كا 
التيتيدؼلترسيخيافيالمجتمعاإلسبلمي.

تحمي -ّ مفخبلؿدراسة العممي، بشكؿاإلثراء كأىداؼاتياتمحؿالدراسة تشمؿمقاصد مية
محكـ.

زيادةالخبرةلمباحثعبرالدراسةكالتحميؿالعميقيفلآلياتمحؿالدراسة. -ْ
 رابعًا: منيجية الباحث:

المن-ُ الباحث كاألىداؼاستخدـ المقاصد تحميؿ في كالتحميمي المكضكعي بكضعيج كذلؾ ،
تقسيـآياتالحزبالعاشرمفسكرةالنساءإلىمباحثمقدمةلسكرةالنساء،كماعمؿعمى

مختمفةفيأربعةفصكؿ،جاعبلنلكؿمبحثآياتوالمناسبةلوحسبمكضكعآياتالمبحث
 مبقاـكنفسو، آياتكؿ تحتكيو ما بتحديد كفؽ كأىداؼكتحميميا، مقاصد المنيجحثمف

ىذاالمكضكعي تخدـ أدكاتمتعددة مف فيو القرآفالتحميميبما مفعمكـ ،المنيج: كعمـك
ـبربطىذهالمقاصدبكاقعاألمةكحاليااقالقرآف،كالسنةالمطيرة.....إلخ،كماكالمغة،كا عجاز

بمايساىـفيحؿمشاكمياالتيتعيشيا.
عزكاتياتالقرآنيةإلىسكرىا،بذكرأسـالسكرةكرقـاتيةكذلؾكموفيمتفالدراسة.-ِ
الرئيسة،حسبأصكؿالتخريج،كنقؿتخريجاأل-ّ إلىمصادرىا حاديثالمستشيدبياكعزكىا

،عداأحاديثالصحيحيف.إفكجدأقكاؿالعمماءفيالحكـعمىالحديث
بيافمعانيالمفرداتالغريبةالكاردةفيالبحث،كذلؾفيحكاشيالصفحات.-ْ
يحقؽاألمانة-ٓ ذاعزكاألقكاؿالمقتبسةألصحابيابما العممية،معتكثيقياحسباألصكؿ،كا 

كنتاستخمصتالمعنىالعاـمفاألقكاؿفأكتفيفيالحاشيةبقكؿ انظر(،ثـاذكرالمراجع
التياستفدتمنيا.

الترجمةلمشخصياتكاألعبلـالمغمكرةالكاردةفيالبحث.-ٔ
كالصفحة-ٕ الجزء كرقـ كمؤلفو، الكتاب، اسـ بذكر بالتكثيؽ كأترؾمكاصفاتالمرجعأكتفي ،

لقائمةالمراجع،كذلؾتخفيفانعفالحاشية.
عندإحالةالقارئإلىفكرةأكجزئيةأكحديثقدسبؽذكرهفيالبحثأقكؿسبؽاإلشارةإليو،-ٖ

كأذكررقـالصفحة.
.كاقربطريؽعمؿالفيارسالبلزمةلمكصكؿإلىالمعمكمةبأسيؿ-ٗ
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 قة:خامسًا: الدراسات الساب
اال شبكةبعد عبر كالبحث اإلسبلمية، الجامعة في المركزية المكتبة في كالبحث طبلع

اإلنترنت،كبعدسؤاؿاألخكةالمختصيف،لـأعثرعمىأمرسالةعمميةسكاءكانترسالةماجستير
أنيسأككفضمفالباحثيففيالسمسمةالتياقر المكضكع،كما ىاقسـاكدكتكراهقدتناكلتىذا

التحميمية الدراسة كالتيتتناكؿ اإلسبلمية، بالجامعة الديف أصكؿ مفكمية القرآف، التفسيركعمكـ
لممقاصدكاألىداؼالمتنكعةتياتالقرآفالكريـ،كلذاكافنصيبيفيىذهالدراسةالحزبالعاشر

مفسكرةالنساء.

 سادسًا: خطة البحث:
،كتمييد،،كضعتىذهالخطةالتيتتككفمفمقدمةتحقيقانألىداؼالبحثسابقةالذكر

كمجمكعةفيارس،كبيافذلؾفيمايمي:،كخاتمة،كأربعةفصكؿ

مؿعمىالعناصراتتية:تتش: المقدمة
 أواًل: أسباب اختيار موضوع البحث.

 ثانيًا: أىمية موضوع البحث.

 ثالثًا: أىداف البحث.

 رابعًا: منيجية الباحث في بحثو.

 الدراسات السابقة لمبحث. خامسًا:

 سادسًا: خطة البحث.

 الفصل التمييدي
 النساء ة)الجانب النظري لمدراسة( مدخل لمقاصد وأىداف سور 

كيشتمؿعمىمبحثيف:

 المبحث األول: مفيوم الدراسة التحميمية ومتطمباتيا.
كيشتمؿعمىمقطعيف:

 : مفيوم الدراسة التحميمية.أوالً 

 د واألىداف وأىميتيا.: مفيوم المقاصثانياً 



 -ز-
 

 المبحث الثاني: تعريف عام بسورة النساء.
كيشتمؿعمى:

 أواًل: أسماء السورة.

 ثانيًا: عدد آيات السورة ومكان وزمان نزوليا.

 ثالثًا: فضائل السورة وجو نزوليا.

 رابعًا: محور السورة.

 مناسبة السورة لما قبميا وما بعدىا.خامسًا: 
 أىداف السورة.سادسًا: 

 الفصل األول
 الدراسة التحميمية لمقاصد وأىداف الربع األول من الحزب العاشر

كفيوخمسةمباحث:

 (.ٜٔ-ٛٛالمبحث األول: المقاصد واألىداف لسورة النساء من اآلية )
:البكيشتمؿعمىثبلثةمط    

 .التحذير من المنافقيناألول:  المطمب
 ايدين، ومشروعية اليدنة بين المسممين والمحاربين.الثاني: تحريم قتال المعاىدين والمح طمبالم

 الثالث: مسالمة االنتيازيين الذين يظيرون اإليمان. طمبالم

 (.ٖٜ، ٕٜالمبحث الثاني: المقاصد واألىداف لسورة النساء من اآلية )
:طالبكيشتمؿعمىثبلثةم

 األول: حّرم القرآن القتل بغير الحق. مطمبال

 القتل الخطأ.الثاني: عاقبة  طمبالم

 الثالث: الترىيب بتغميظ عقوبة قاتل العمد. طمبالم

 (.ٜٗالمبحث الثالث: المقاصد واألىداف لسورة النساء من اآلية )
مطالب:كيشتمؿعمىثبلثة
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 األول: التثبت في إصدار األحكام. طمبالم

 الثاني: الحرص عمى السالم وتقديمو عمى طمب الغنائم. طمبالم

 ذم الدنيا والترغيب في اآلخرة.الثالث:  طمبالم

 (.ٜٙ، ٜ٘المبحث الرابع: المقاصد واألىداف لسورة النساء من اآلية )
:طمبيفكيشتمؿعمىم

 األول: تفضيل المجاىدين عمى القاعدين أولي الضرر. طمبالم

 الثاني: تفضيل المجاىدين عمى القاعدين غير أولي الضرر. طمبالم

 (.ٓٓٔ-ٜٚداف لسورة النساء من اآلية )المبحث الخامس: المقاصد واألى
:طالبكيشتمؿعمىثبلثةم

 األول: وجوب اليجرة بسبب الفتنة بالدين. طمبالم

 الثاني: سقوط واجب اليجرة عن أصحاب األعذار. طمبالم

 الثالث: فضل وأجر اليجرة في سبيل هللا تعالى. طمبالم

 الفصل الثاني
 ع الثاني من الحزب العاشرالدراسة التحميمية لمقاصد وأىداف الرب

كفيوأربعةمباحث:

 (.ٕٓٔ، ٔٓٔالمبحث األول: المقاصد واألىداف لسورة النساء من اآلية )
:مطمبيفكيشتمؿعمى

 األول: مشروعية قصر الصالة. طمبالم

 .الثاني: مشروعية صالة الخوف طمبالم

 (.ٗٓٔ، ٖٓٔالمبحث الثاني: المقاصد واألىداف لسورة النساء من اآلية )
:طمبيفكيشتمؿعمىم

 األول: استحباب ذكر هللا تعالى، وتقرير فريضة الصالة في أوقاتيا. طمبالم

 الثاني: عدم التفكير في اآلالم وانتظار إحدى الحسنيين. طمبالم
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 (.ٜٓٔ -٘ٓٔالمبحث الثالث: المقاصد واألىداف لسورة النساء من اآلية )
:طالبكيشتمؿعمىأربعةم

 ول: الدعوة إلى الحكم بما أنزل هللا تعالى.األ  طمبالم

 الثاني: الترغيب باالستغفار من الذنوب. طمبالم

 الثالث: التبرؤ من الخونة وبغضيم. طمبالم

 الرابع: التحذير من المجادلة عن الخونة. طمبالم

 (.ٖٔٔ -ٓٔٔالمبحث الرابع: المقاصد واألىداف لسورة النساء من اآلية )
:مطالبكيشتمؿعمىأربعة

 األول: االستغفار. طمبالم

 .أو اتيامو الثاني: التحذير من تكذيب البريء طمبالم

 الثالث: البيتان جريمة عظمى. طمبالم

 .عاقبة من يضل المؤمنينالرابع:  طمبالم

 الفصل الثالث
 الدراسة التحميمية لمقاصد وأىداف الربع الثالث من الحزب العاشر

كفيوخمسةمباحث:

 (.٘ٔٔ-ٗٔٔول: المقاصد واألىداف لسورة النساء من اآلية )المبحث األ 
:طمبيفكيشتمؿعمىم

 .باإلثم األول: تحريم التناجي طمبالم

 األخذ بإجماع األمة وحرمة الخروج عميو.إلزامية الثاني:  طمبالم

 (.ٕٕٔ-ٙٔٔالمبحث الثاني: المقاصد واألىداف لسورة النساء من اآلية )
:لبطاكيشتمؿعمىأربعةم

 األول: الترىيب من الشرك وعواقبو. طمبالم

 الثاني: عبادة غير هللا عبادة لمشيطان. طمبالم
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 الثالث: مصير من تبع الشيطان. طمبالم

 الرابع: ثواب المؤمنين العاممين. طمبالم

 (.ٕٙٔ-ٖٕٔالمبحث الثالث: المقاصد واألىداف لسورة النساء من اآلية )
:مطالبكيشتمؿعمىأربعة

 األول: الثواب ينال باإليمان والعمل ال بالتمني. طمبالم

 الثاني: األعمال الحسنة ال تقبل بال إيمان، والجزاء أثر طبيعي لمعمل. طمبالم

 باتباعو اإلسالم واتخاذه خميال. الثالث: شرف إبراىيم  طمبالم

 .الرابع: افتقار جميع المخموقات هلل  طمبالم

 (.ٖٓٔ-ٕٚٔىداف لسورة النساء من اآلية )المبحث الرابع: المقاصد واأل
:البكفيوثبلثةمط

 األول: الترغيب في اإلحسان ليتامى النساء. طمبالم

 الثاني: الترغيب في اإلصالح بين الزوجين والتقوى وفعل الخيرات. طمبالم

 الثالث: إصالح الزوجين بتذكيرىم بتقوى هللا. طمبالم

 (.ٖٗٔ-ٖٔٔورة النساء من اآلية )المبحث الخامس: المقاصد واألىداف لس
اف:طمبكفيوم

 األول: التفكر في مخموقات هللا يؤدي إلى تقوى هللا. طمبالم

 الثاني: وجوب إخالص العمل هلل تعالى. طمبالم

 الفصل الرابع
 الدراسة التحميمية لمقاصد وأىداف الربع الرابع من الحزب العاشر

كفيوثبلثةمباحث:

 (.ٖٙٔ-ٖ٘ٔد واألىداف لسورة النساء من اآلية )المبحث األول: المقاص
اف:طمبكفيوم

 األول: وجوب العدل في القضاء والشيادة، وحرمة شيادة الزور. طمبالم
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 الثاني: وجوب استمرار اإليمان بأركان اإليمان. طمبالم

 (.ٔٗٔ-ٖٚٔالمبحث الثاني: المقاصد واألىداف لسورة النساء من اآلية )
:طالبكفيوأربعةم

 .حكم المرتد وبيان عاقبتواألول:  طمبالم

 الثاني: التحذير من مواالة الكفار. طمبالم

 الثالث: مقاطعة المستيزئين باهلل. طمبالم

 الرابع: إعزاز هللا لممؤمنين الصادقين. طمبالم

 (.ٚٗٔ-ٕٗٔالمبحث الثالث: المقاصد واألىداف لسورة النساء من اآلية )
:طالبكفيوخمسةم

 ول: المخادعة والتذبذب والرياء.األ  طمبالم

 الثاني: نيي المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء. طمبالم

 ىم.ؤ الثالث: مصير المنافقين وجزا طمبالم

 الرابع: التوبة َتُجبُّ ما قبميا. طمبالم

 الخامس: ال يعذب هللا من آمن وشكر. طمبالم

 الخاتمة: 
كتشتمؿعمىأىـالنتائجكالتكصيات.

 س العامة:الفيار 
كتشتمؿعمى:

 فيرس اآليات القرآنية.أواًل: 
 فيرس األحاديث النبوية.ثانيًا: 
 فيرس األعالم.ثالثُا: 
 فيرس المصادر والمراجع.رابعًا: 

 فيرس الموضوعات.خامسًا: 
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 الفصل التمييدي
 )الجانب النظري لمدراسة(

 سورة النساءمقاصد وأىداف لمدخل 
كيشتمؿعمىمبحثيف:

 المبحث األول: مفيوم الدراسة التحميمية ومتطمباتيا.
 المبحث الثاني: تعريف عام بسورة النساء.
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 المبحث األول
 مفيوم الدراسة التحميمية ومتطمباتيا

:كيشتمؿعمى
 : مفيوم الدراسة التحميمية.أوالً 
 : مفيوم المقاصد واألىداف وأىميتيا.ثانياً 
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 :ميميةمفيوم الدراسة التحأواًل: 
 لدراسة التحميمية:با المقصود  *

 الدراسة(، ىما: كممتيف مف كصفيان تركيبان مركب التحميمية الدراسة مصطمح إف
ك التحميمية(،كيمكفتعريفيماعمىالنحكالتالي:

(،كدرسالكتابكنحكه،أمكررقراءتوليحفظوكيفيمو،الدراسة:  -ٔ ىيمصدرالفعؿ دىرىسى
فبلف،أمتمقاهعنو،كتتممذعمىيديو،كقيؿ:درستعنيعفا،كأصؿالدراسةكدرسالعمـعف

.(ُ الرياضةكالتعيدبالشيء
قاؿابفالتحميؿفيكمأخكذمفالحؿبمعنىالفتح،كنقضالمنعقد،كفكُّو.إلىنسبةالتحميمية:-ِ

فانحٌمت" كنقضيا، فتحيا حبلن، يحمُّيا العقدة "كحؿ هللا: رحمو كالتحميمي:(ِ منظكر "عممية،
.(ّ أجزائو،كردُّالشيءإلىعناصره"تقسيـالكؿإلى

مفصبلن،الدراسة التحميمية: -ٖ مكسعان تحميبلن بتحميميا كيقكـ اتية، أماـ يقؼالمفسر "ىيأف
كيتحدثأثناءالتحميؿعفمختمؼالمكضكعاتكالمباحثكالمسائؿ،فيالعقيدةكالمغةكالنحك

الخبلفاتكالببلغة كفي كالتشريعات، األحكاـ كفي كالقراءات، كاألخبار الركايات كفي ،
.(ْ كالمناقشاتكاألدلةكالبراىيف"

تناكؿالتعريؼمفجميعالجكانب.المناسبلمدراسةالتحميميةألنوتعريؼالخالدمىكك
 متطمبات الدراسة التحميمية: *

،حيثإنيارآفالكريـىيالترجمةعفهللاتعالىإفالدراسةالتحميميةألىداؼكمقاصدالق
تدرسالكقكؼعمىمقصكدالشارعمفكبلمو،كىيدراسةاستنباطيةتعتمدعمىالتفسيركأساس

المجاؿإالبعدأفتتكافرفيومتطمباتىذهك،لمكصكؿإلييا لذلؾاليجكزألمأحداقتحاـىذا
كالتالي:،كىيعمىالنحالدراسةلخدمةكتابهللا

 متطمبات ذاتية: -أ

كتتمثؿفيالجانبالدينيكالخمقيكالعقمي،كىيكالتالي:

                                                 
،ٔ،كلسافالعرب،البفمنظكر،جّٕٕ،صُ(انظر:معجـالمغةالعربيةالمعاصرة،ألحمدعمرمختار،جُ 

 .ٕٗص
 .ُّٔ،صّ(لسافالعرب،البفمنظكر،جِ 
 .َٓٓ،صُ(معجـالمغةالعربية،ألحمدمختار،جّ 
 بتصرؼيسير.ِٕتفسيرالمكضكعيبيفالنظريةكالتطبيؽ،د.صبلحالخالدم،ص(الْ 
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لمفرائض،متطمبات دينية وُخمقية: -ُ مؤديان عميو، كانكا كما السمؼ بعقيدة ممتزمان يككف أف
هلل تقيان مخمصان اتخرة، في راغبان الدنيا، في زاىدان اليكل، عف متجردان السنف، في مجتيدان

 .(ُ تعالى
 .(ِ أفيككفعاقبلن،ذكيان،حميمان،مكىكبانمتطمبات عقمية: -ِ
كالمعارؼالمساعدةلمكشؼعفالحقيقة،كىي:متطمبات عممية: -ّ كتتمثؿفيجممةمفالعمـك

القرآف كجمع النزكؿ، أسباب تشمؿ: التي القرآف كبعمكـ كبالقراءات، كالببلغة، بالمغة العمـ
النا كمعرفة بالقرآف،كترتيبو، صمة لو ذلؾمما إلىغير كالمتشابو، كالمحكـ سخكالمنسكخ،

كىيمفأىـالعمكـالتيينبغيأفيعرفياالمفسر،بؿإفعمكـالقرآفبالنسبةلممفسرمفتاح
لو،اليمكفلممفسراالستغناءعنيابحاؿمفاألحكاؿ،ككذلؾالعمـباألحاديثالنبكيةالمفسرة

كأقكاؿالصحابةفيتفسيرالقرآفالكريـ،كذلؾمفخبلؿكتبالحديث،كالعمـلآلياتالقرآنية،
مف المفسر تمكف التي لمنصالقرآني الفيـ كدقة كأصكلو، كبالفقو كالعقيدة، الديف بأصكؿ
ترجيحمعنىعمىآخر،أكاستنباطمعنىيتفؽمعنصكصالشريعة،ككذلؾالمعرفةكالعمـ

الدنياالمطمكبة  .(ّ بعمـك
 :مفيوم المقاصد واألىداف وأىميتياثانيًا: 

 مقاصد وأىداف السور واآليات: *
 : تعريف المقاصد لغة واصطالحًا:-أ

 المقاصد لغًة: 
قىٍصدانكمىٍقصدان،كقداستعممتكممةالقصدفيلغة يىٍقصدي دى مقاصدجمعمقصد،يقاؿقىصى

عديدةمنيا: العربلمعافو
بِقِؾ ...]وتعالى:كمنوقكلاستقامة الطريق: -ُ ،أمعمىهللا{;[ }النحل:َوَظَذ اهللِ َقْصُد السَّ

 ،{;...[ }النحل: ... َوِمـَْفا َجائِرٌ ]اءإليوبالحججكالبراىيفالكاضحة،ػػتقيـ،كالدعػػالطريؽالمس

                                                 
جُ  لمزرقاني، العرفاف، مناىؿ انظر: صِ( ،ُٓ كالمفسركف، التفسير ا، حسيف محمد جلمدكتكر ،ُلذىبي،

القرآف،لمقطاف،صِٓٔص  .َّْ،مباحثفيعمـك
القرآف،جِٖٔ،صُ(انظر:التفسيركالمفسركف،لمذىبي،جِ  ،مناىؿالعرفاف،ُٖ،صِ،اإلتقاففيعمـك

 .ُٓ،صِلمزرقاني،ج
لمسيكطي،جّ  القرآف، اإلتقاففيعمـك انظر: ،ُ،كمقدمةفيأصكؿالتفسير،البفتيمية،جُِّ،صْ(

،كمباحثفيعمـكُٖٗ،صُ،كالتفسيركالمفسركف،جُٓ،صِ،كمناىؿالعرفاف،لمزرقاني،جّٕص
 .َّْالقرآف،ص
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 .(ُ أمكمنياطريؽغيرقاصد
،أمعميكـبالقصدمف(ِ كا(: القصدالقصدتبمغالعدؿكالكسطبيفالطرفيف:كمنوقكلو -ِ

 .(ّ األمكرفيالقكؿكالفعؿ،كىكالكسطبيفالطرفيف،كالقصدالعدؿ
دىهييقصدهقىٍصدان،إذاأمَّوكاتَّجوإليو -ّ  .(ْ االعتمادكاالئتماـ:كالقصداالعتمادكاألُـّ،يقاؿ:قىصى
لوإتيان الشيء: -ْ ٍدتي ٍدتيوكقىصى إليوبمعنىكاحدالقصدإتيافالشيء،تقكؿ:قىصى ٍدتي  .(ٓ ،كقىصى
 :"قصد"كمكاقعيافي(ٔ قاؿابفجنياالعتزام والتوجو والنيوض نحو الشيء:  -ٓ

 .(ٕ الشيءعمىاعتداؿكافذلؾأكجكركبلـالعربلبلعتزاـكالتكجوكالنيكضنحك
 المقاصد اصطالحًا: 

لممقاصدعدةتعريفاتاصطبلحيةمنيا:
"ال -ُ لمشارعفيجميعأحكاؿالتشريعأكمعظمياتعريؼابفعاشكر: الممحكظة معانيكالحكـ

 .(ٖ فعمىنكعخاصمفأحكاـالشريعة"بحيثالتختصرمبلحظتيابالكك
بعض(ٗ تعريف الشاطبي -ِ كلكف الشاطبي، عند لممقاصد تعريؼ عمى العمماء يقؼ لـ :

أفيستنبطتعريفاىعمىالنحكالباحثيفالمعاصريفمفخبلؿدراستولكتابالمكافقاتاستطاع
اتتي:"إنياكؿالمعانيالمصمحيةالمقصكدةمفشرعاألحكاـكالمعانيالدالليةالمقصكدةمف

 .(َُ الخطابالتيتترتبعفتحقيؽامتثاؿالمكمؼألكامرالشريعة"
                                                 

 .ِّْٔ،صٓ(لسافالعرب،جُ 
 (.ّْٔٔ،ح ِّّْ،صُ(صحيحالبخارم،كتابالرقاؽ،بابالقصدكالمداكمةعمىالعمؿ،جِ 
 .ّٖ،ٗ،تاجالعركس،جِّْٔ،صٓ(انظر:لسافالعرب،جّ 
 .ّٖ،صٗ(تاجالعركس،لمزبيدم،جْ 
 .ٓٗ،صٓ(معجـمقاييسالمغة،البففارس،جٓ 
عفٔ  كتكفيببغداد بالمكصؿ، كلد األدبكالنحككلوشعره، مفأئمة الفتح، أبك عثمافبفجنيالمكصمي، )

لمزركمي،ىػ،ِّٗكفاتو:صفرعامان،مفتصانيفو:شرحديكافالمتنبي،ٓٔنحك انظر:األعبلـ، البييج،
 .ُٗ-ُٕ،صُٕاديةكالعشركف،ج،كانظر:سيرأعبلـالنببلء،لمذىبي،الطبقةالحَِْ،صْج

 .ِّْٔ،صٓ(انظر:لسافالعرب،البفمنظكر،جٕ 
 .ُٓٔ(مقاصدالشريعةاإلسبلمية،البفعاشكر،صٖ 
(الشاطبي:إبراىيـبفمكسىبفمحمدالمخميالغرناطي،أصكلي،حافظ،محدثمفأىؿغرناطة،كافمفٗ 

كاالع المكافقات كتبو: مف المالكية، أئمة  ت: الفقو، أصكؿ في فيرسُّٖٖ-ىػَٕٗتصاـ انظر: ـ(،
 .ٕٓ،صُ،كاألعبلـ،لمزركمي،جُُٗ،صُالفيارس،ج

 َُ ج( لمشاطبي، صِالمكافقات، كِْٓ-ُٕ، ج، الحسنى، إسماعيؿ ابفعاشكر، عند المقاصد ،ُنظرية
 .ُُٓص
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مف(ُ تعريف عالل الفاسي -ّ حكـ كؿ عند الشارع كضعيا التي كاألسرار منيا "الغاية :
 .(ِ كاميا"أح

كاالتجاىات،تعريف القرضاوي: -ْ كالنكاىي األكامر النصكصمف إلييا تيدؼ التي "الغايات
 .(ّ كتسعىاألحكاـالجزئيةإلىتحقيقيافيحياةالمكمفيف،أفرادانكأسرانلمصمحةالعباد"

 العالقة بين المعنى المغوي واالصطالحي:

حظأفىناؾارتباطانكثيقانبينيما:بعدعرضالمعانيالمغكيةكاالصطبلحيةنبل

ُ-  االستقامة فييا المقاصد أف نبلحظ عمى المستقيـ الطريؽ طريؽ ىك كالتكسطالذم العدؿ
 . الكسطية(

تدكرحكؿإرادة -ِ كميا الشيء، كالنيكضنحك كالتكجو كاالعتزاـ تيافالشيء كا  كاألـٌ االعتماد
عميو،كىذاىكالذميتناسبمعال  معنىاالصطبلحي.الشيءكالعـز

 التعريف المختار لممقاصد:

بعدالنظرفيتعريؼالعمماءفيمعنىالمقاصدمفحيثالمغةكاالصطبلح،كالنظرفي
ألفتعريفوجاءشامبلن ىكتعريؼابفعاشكرم الباحث: فإفالتعريؼالذميراه بينيما، العبلقة

ال كاألحكاـ كالحكـ كالمعاني المقاصد، أنكاع ليالجميع التي األلفاظ ككؿ الحياة، بشئكف متعمقة
عبلقةبالمقاصد.

 تعريف األىداف لغة واصطالحًا: -ب

 األىداف لغة: 

استكل أم األمر، انتصب مف كاالنتصاب كاالستقباؿ منؾ، كدنكت أىدفت مف ىدؼ
:كؿشيء عظيـكاعتدؿ،يقاؿ:أىدؼليالشيء،كأىدؼالقكـ،أمقربكا،فيكمستيدؼ،كاليدؼي

كاليدؼمف ىدفان، ميالغرضي كمنوسي أككثيبرمؿأكجبؿم مرتفع،ككؿبناءمرتفعمشرؼ،

                                                 
ظالقرآفجميعان،كتخرجمفجامعةالقيركاف،ـفيبيتعمـكديف،كحفَُُٗ(عبلؿعبدالكاحدالفاسي،كلدُ 

المحتؿالفرنسي ،لوعددمفالمؤلفاتمنيا:عقيدةكجياد،كمقاصدالشريعةاإلسبلميةكمكارميا،دفاعكقاـك
 عاـ تكفي مالؾ، اإلماـ كنضالية الشريعة، المسممكف،ـُْٕٗعف اإلخكاف كيكبيديا مكقع انظر: ،

ar:Wikipedia.org/wikiالدكليةالمكس الجمعية المسمميفكمكقع اإلخكاف لجماعة الرسمية التاريخية كعة
 .ar:islamway.net،كانظر:مكقعطريؽاإلسبلـلممترجميفكالمغكييفالعرب

 .ٖٕ(مقاصدالشريعةاإلسبلميةكمكارميا،عبلؿالفاسي،صِ 
 .َِئية،الدكتكريكسؼالقرضاكم،ص(دراسةفيفقومقاصدالشريعةبيفالمقاصدالكميةكالنصكصالجزّ 
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العن الطكيؿ الجسـ أمأشرالعظـالعريضؽالرجاؿ التؿ، كأىدؼعمى كأىدؼإليوؼ، كأسرع
.(ُ لجأ

 اليدف اصطالحًا:
حصيمياعفطريؽىي:"المصالحالتيتعكدإلىالعبادفيدنياىـكآخرتيـسكاءكافت

.(ِ جمبالمصالحأكدرءالمفاسد
 أىمية معرفة مقاصد وأىداف السور واآليات:* 
إفعمـمقاصدالسكرراجعإلىتحقيؽالمقصدمفإنزاؿىذاالقرآفكمو،كىكالتدبركاليداية، -ُ

[ قاؿتعالى: }ص:ِو َوِلَيَتَذكََّر ُأوُلو اأَلْلَبابِ ِكتَاٌب َأْنَزْلَناُه ِإَلْيَك ُمَباَرٌك ِلَيدَّبَُّروا َآَياتِ كما ]ِٗ، }
فاهللتعالىأمرنابالتدبرلمعرفةمرادهمفكبلمو،كالعمؿبو،كليسالمقصكدبالتدبرىكالنظر
مقصكد أف يعمـ عاقؿ كؿ "فإف الشاطبي: قاؿ لمقاصده، النظر دكف كألفاظو عباراتو في

نماا  .(ّ لتفقوفيالمعرفةكالمرادبو"الخطابليسىكالتفقوفيالعبارة،كا 
السكريجعؿكبلـهللا -ِ عمىنحككماؿإفتفسيرالقرآفباعتبارمقاصد منتظمان مؤتمفان

 .(ْ نظموكمعانيوكمعناه،كتككفالسكرةمعوكالبناءالمرصكص،ككالعقدالمتناسؽ
تفسير -ّ في معرفة إلى كيكصؿ صحيحان، فيمان هللا كتاب فيـ عمى تعالى،يعيف هللا كبلـ

ايتو،قاؿالبقاعيفيكبلموعمىمقاصدالسكر:"كغايتومعرفةالحؽدكالتبحرفيداللتوكى
 .(ٓ مفتفسيركؿآيةمفتمؾالسكر،كمنفعتوالتبحرفيعمـالتفسيركمعانيالسكر"

آيات -ْ تنتظـ السكرة فتككفلحمةكاحدبي،كتظيرالمناسباتيابمعرفةمقصد يجمعيافآياتيا ة
 .(ٔ معنىكاحد

إفعمـمقاصدالسكرمفأعظـمايتحقؽبوربطاتياتبالكاقع،كذلؾأفالمتدبرفيمقصد -ٓ
 معاينتوتبعثوعمىالتفاعؿكالتطبيؽ.كالسكرة

سبيؿلمسبلمةمفالخطأ -ٔ كآياتيا الذمتنتظـبومعانييا الذميحمؿإفمعرفةمقصدالسكرة
 هللاتعالىعمىغيرمراده.تفسيركبلـالمفسرعمى

                                                 
 .ّْٓ،صٗ(انظر:لسافالعرب،جُ 
 .ٕٗ،صُ(المقاصدالعامةلمشريعةاإلسبلمية،دكتكريكسؼحامدالعمـ،جِ 
 .ِِٔ،صْ(المكافقات،لئلماـالشاطبي،جّ 
 .ُٓٓ(انظر:النبأالعظيـ،عبدهللادراز،صْ 
 .ُٓٓ،صُاصدالسكر،لئلماـالبقاعي،ج(مصاعدالنظرلئلشراؼعمىمقٓ 
 .ُٓٓ،صُمصاعدالنظرلئلشراؼعمىمقاصدالسكر،لمبقاعي،ج(انظر:ٔ 
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فبلينشغمكفبالمظاىر -ٕ مسيرتيـ، كترشيد عمىتحقيؽأىدافيـ، الدعاة يساعد إدراؾالمقاصد
 .(ُ الجكفاء

العمـيبعثعمىرسكخاإليماف،كزيادةنكرالقمب،كقرارالعيفبمايتضحمفركائع -ٖ إفىذا
 ىذاالعمـالعظيـ.

 تيترجعإليو،فيكأصؿفيفيـمعانيكبلـهللاتعالى.إفمقصدالسكرةىكأصؿمعانيياال -ٗ
يساعدالباحثيففيالعصرالحديثعمىالفيـالصحيحالذميحفظمفالزلؿ،كيصكفمف -َُ

 .(ِ االعكجاجكالعمؿ
 الفرق بين األىداف والمقاصد: *
 :(ّ األىداؼتتميزعفالمقاصدعمىالنحكالتالي -أ
 مميمألنياقدتتحقؽكقدالتتحقؽ.إفاألىداؼتككفقبؿأمنتاجع -ُ
 اليدؼالكاحدينقسـإلىعدةأىداؼسمككيةتطبيقية. -ِ
 يختمؼتعريؼاليدؼتبعانلنكعيةكمستكلعمكميتو. -ّ
 األىداؼالعامةكالخاصةالبدمفربطيابالكاقعالتطبيقيلمحياةقدراإلمكاف. -ْ
 التجاىاتكالتراثكاتماؿ.األىداؼالكبرلكالعامةتيتـكتعنىفيصياغةالقيـكا -ٓ
 :(ٗ)المقاصد تتميز عن األىداف عمى النحو التالي  - ب
المقاصدىيالحكـكالمبادئكالنتائجالتيتسعىاألىداؼإلييا،فإفتحققتاألىداؼأصبحت -ُ

 النتائجمقصكدةلذاتيا،فاألعماؿشرعتلمكصكؿإلىالمقاصد.
النصكص -ِ تيدؼإلييا التي الغايات ىي كتسعىالمقاصد كاإلباحات، كالنكاىي األكامر مف

 األحكاـالجزئيةإلىتحقيقيافيحياةالمكمفيف،أفرادانكأسرانكجماعات.
 المقاصدىيالمعانيكالحكـالممحكظةلمشارعفيجميعأحكاؿالتشريع. -ّ
المضار -ْ كدفع المفاسد كدرء كاتجؿ، العاجؿ في كاتخرة الدنيا في العباد مصالح تحقيؽ

 صكداألساسيكراءأمعمؿ.المق

                                                 
 .ُٓ-ُُ(انظر:كتابعمـمقاصدالسكر،محمدالربيعة،صُ 
 .ٕٕ(انظر:المقاصدالعامةلمشريعةاإلسبلمية،دكتكريكسؼحامدالعمـ،صِ 
 .ِْدراسةتحميمية،ص–ربعنكاف:أىداؼكمقاصدمكضكعاتسكرةالتكبة(انظر:رسالةماجستيّ 
.ّٖ-ِٖ(مقاصدالشريعةاإلسبلمية،مجمكعةمفالمؤلفيف،حكارمعد.طوجابالعمكاني،صْ 
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 التكحيد، -ٓ كىي: األرض، عمى استيخمؼاإلنساف أجميا مف التي القيـ تمثؿ العميا المقاصد
 كالتزكية،كالعمراف(.

 طرق معرفة مقاصد وأىداف السور واآليات: *
كا السكرة مقاصد كدالكشؼعف االجتياد عمى مبني إليو دراؾقلكصكؿ كا  االستنباط، ة

كغامضةالمعانيال ، العقكؿ،كيتطمبفيموصفاءلمذىف،كىكما فيالذكؽ،سبلمةتختمؼفيو
.(ُ كمعرفةفيكبلـالعربكصحةفيالفيـ،

لـيعمؽاالستغفارقاؿابفالقيـ:"كىذامفأدؽالفيـكألطفو،كاليدركوكؿأحد،فإنو
يحدثوىك كدخكؿالناسفيدينو،كىذامفنعمةفتحوعمىرسكلوبعممو،بؿعمقوبما

،كالمقصكدتفاكتالناسفيمراتبفيـالنصكص.(ِ ليسبسبباالستغفار"
 وأما ما يحتاج إليو الباحث من طرق لكشف واستنباط مقاصد السورة أمور منيا:  
خالص العمل هلل وحده: -ُ العبادةاالستعانة باهلل تعالى وا  الخمؽكىك مف المقصد تحقيؽ إف

ال تعالى: لذلؾقاؿ باهلل، استعانة بدكف اَك َكْستَِعنيُ ]يتـ اَك َكْعبُُد َوإِيَّ يقكؿ{ 7[ }الفاحتة:إِيَّ ،
ابفتيمية:"إفالنظرالمجردفيالدليؿدكفتكفرأسباباليداية،مفذكرهللاكالمجكءإليو

 .(ّ لصحيح"كدكفانتفاءالمكانعالمعكقة،مفكسكسةلمشيطاف،اليحصؿالفقوا
الصحيحالفيم الصحيح لممقصد: -ِ الفيـ السكرىك لمكصكؿلمقاصد ينبغيمعرفتو "أكؿما

 .(ْ لممقصد،ألفذلؾييدملمطريؽالصحيحإليو"
كمفذلؾأفيفسرالقرآفبالقرآفمألفالقرآفيبيفبعضوبعضان،االلتزام بضوابط التفسير: -ّ

 الرسكؿ ألقكاؿ كذلؾ ينظر كأف كألقكاؿألنو كبلمو، كبمعاني تعالى باهلل الخمؽ أعرؼ
 صحابتوالكراـرضكافهللاتعالىعمييـ.

الكصكؿمعرفة مقدمات السور من أحوال نزوليا، وفضائميا، وخصائصيا: -ْ لمفأراد البد
الظركؼ مف بالسكرة يتعمؽ ما بمعرفة كمقصدىا السكرة، في بحثو يبدأ أف السكرة لمقصد

ن التي كفضائميا،كاألحكاؿ نزكليا، كسبب مدنية، أك مكية ككنيا مف السكرة فييا زلت
 .(ٓ إفذلؾمفتاحرئيسلمكصكؿلغرضياكخصائصيا،ف

                                                 
 .ْٕ(عمـمقاصدالسكر،دكتكرمحمدالربيعة،صُ 
 .ِّٓ-ُّٓ،صُ(انظر:أعبلـالمكقعيفعفربالعالميف،جِ 
 .ّٓ،صُ(نقضالمنطؽ،البفتيمية،جّ 
 .ْٖ(عمـمقاصدالسكر،د.محمدالربيعة،صْ 
 .ُٓ-َٓ(انظر:عمـمقاصدالسكر،د.محمدالربيعة،صٓ 
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 "كمنيا المقصد، العاـفيمعرفة أىميةأسبابالنزكؿبمعناىا أم–قاؿابفعاشكرمؤكدان
ضىالمقامات،فإفماينبوالمفسرإلىإدراؾخصكصياتببلغيةتتبعمقت–أسبابالنزكؿ

.(ُ مفأسبابالنزكؿمايعيفعمىتصكيرمقاـالكبلـ"
فيبيافماأنزلتفيوالسكر،كمايككفمنطمقانالرجوع إلى الكتب واآلراء الواردة عند السمف -ٓ

 لتحديدمقاصدىا.
بإذفهللااالستعانة ببعض الكتب والتفاسير التي تعتني بمقاصد السور -ٔ ،كماسنذكرىاالحقان

 تعالى.
إففيـجزءمفالكبلـدكففيـبقيتويعدنقصان،فكيؼبكبلـهللامراعاة السياق والقرائن: -ٕ

 إذالبدمففيـالكبلـضمفالسياؽالذمجيءفيو.
كنكزهالمعايشة الروحية الحية لمسورة: -ٖ يمنح ال القرآف ىذا "إف هللا: قطبرحمو سيد قاؿ

 .(ِ لركح،ركحالمعرفةالمنشئةلمعمؿ"إاللمفيقبؿعميوبيذها

 أىم المصنفات في مقاصد وأىداف السور واآليات: *

كخط قكاعده، أرسى الذم فيك السكر، مقاصد عمـ في العمدة ىك البقاعي اإلماـ يعد
منيجو،كألؼفيوتأليفانمستقبلن.

يعرؼمنومقاصدالسكر،كقدعٌرؼاإلماـالبقاعيىذاالعمـكبيفمعالموفقاؿ:"ىكعمـ
كمكضكعاتوىيآياتالسكر،كؿسكرةعمىحياليا،كغايتومعرفةالحؽمفتفسيركؿآيةمف

.(ّ تمؾالسكرة

.(ْ كيمكفتقسيـالمفسريفالذيفاعتنكابيذاالعمـإلىأصناؼ

بالمفسريفالمفسركفالذيفأشاركالمقاصدالسكرةمفغيرتصريح،فنجدأفغالالصنف األول:
المناسبات،دكف بعمـ النزكؿكأحكالو،كعنايتيـ بعمـ العمـضمفعنايتيـ بيذا المتقدميفقدعنكا

التصريحبمفظالغرضأكالمقصد،كمفىؤالء:

 ابفجريرالطبرمفيتفسيره"جامعالبياففيتأكيؿالقرآف". -ُ

 ".ابفعطيةفيتفسيره"المحررالكجيزفيتفسيرالكتابالعزيز -ِ
                                                 

 .ْٕ،صُ(التحريركالتنكير،البفعاشكر،جُ 
 .ُٖ(معالـفيالطريؽ،صِ 
 .ُٓٓ،صُ(مصاعدالنظرلئلشراؼعمىمقاصدالسكر،جّ 
 باختصار.ِٗ(انظر:عمـمقاصدالسكر،د.محمدعبدهللاالربيعة،صْ 
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 ابفكثيرفيتفسيره"القرآفالعظيـ". -ّ

 اإلماـالقرطبيفيتفسيره"الجامعألحكاـالقرآف". -ْ

المفسركفكالعمماءالذيفصرحكابقصدالسكرة،ككافليـعنايةفيىذاالعمـ،مفالصنف الثاني:
غيرأفيككفليـمنيجمطردفيذلؾ،كمفىؤالء:

 حقائؽالتنزيؿكعيكفاألقاكيؿفيكجكهالتأكيؿ".فيتفسيره"الكشاؼعف(ُ الزمخشرم -ُ

 تفسيرالفخرالرازم"مفاتيحالغيبأكالتفسيرالكبير". -ِ

 الشاطبيفيكتاب"المكافقات". -ّ
المفسركفكالعمماءالذيفعنكابعمـمقاصدالسكرة،كسمككافيومنيجانفيتفاسيرىـ،الصنف الثالث:

كمفىؤالء:

 بصائرذكمالتمييزفيلطائؼالكتابالعزيز".الفيركزآبادمفيكتابو" -ُ

البقاعيفيكتابيو"مصاعدالنظرلئلشراؼعمىمقاصدالسكر"،ك"نظـالدررفيتناسب -ِ
 اتياتكالسكر".

 سيدقطبفيتفسيره"فيظبلؿالقرآف". -ّ

 الطاىربفعاشكرفيتفسيره"التحريركالتنكير". -ْ

 تفسيرالشيخأحمدمصطفىالمراغي. -ٓ

 الحميدالفراىيدمفيكتابو"نظاـالقرآف".عبد -ٔ

 محمدعميالصابكنيفيكتابيو"قبسمفنكرالقرآف"،ك"صفكةالتفاسير". -ٕ

 عبدالرحمفبفحسفحبنكةفيكتابو"معارجالتفكركدقائؽالتدبر". -ٖ

 كىبةالزحيميفيكتابو"التفسيرالمنير". -ٗ

افيالقرآف".عبدهللاشحاتوفيكتابو"أىداؼكؿسكرةكمقاصدى -َُ

                                                 
مفىػ(،ّٖٓ ت:(الزمخشرم:ىكمحمكدبفعمربفمحمدبفأحمد،أبكالقاسـ،الخكارزميالزمخشرم،ُ 

،كقدـ ،كلدفيزمخشرمفقرلخكارـز كبارالمعتزلة،مفسر،محدث،متكمـ،نحكم،مشارؾفيعدةعمـك
"الكشاؼفيتفسيربغ فجاكربيا،كسميجارهللا،مفتصانيفو: دادكسمعالحديثكتفقورحؿإلىمكة،

ج لمزركمي، األعبلـ، انظر: ٕالقرآف". ص الذىبي،ُٖٕ، الديف شمس النببلء، أعبلـ سير كانظر: ،
 .ُٖ،صُٓىػ(،جْٖٕ ت:
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 ممخص المبحث:

الباحثماالمقصكدبالدراسةالتحميمية،كىيأفيقؼالباحثأماـاتيةكيقكـبتحميميياذكر -ُ
فيالمفسر تتكفر أف إالبعد المجاؿ ىذا اقتحاـ اليجكز أنو كبٌيف مفصبلن، مكسعان تحميبلن

 ةكعممية.متطمباتذاتية،كمتطمباتخمقيةكدينية،كذلؾمتطمباتعقمي

ىك -ِ لغة: اليدؼ معنى إف حيث كاصطبلحان، لغة كالمقاصد األىداؼ معنى الباحث بٌيف
اإلنسافإلى الذميتطمع كاألمر الشيء أمىك كاالستكاءكاالعتداؿ، االستقباؿكاالنتصاب،
منيا: الباحث ذكرىا تعريفات عدة فميا لغة: المقاصد معنى أما إليو، كالكصكؿ تحقيقو

تيافالشيء،كاالعتزاـكالتكجونحكالنيكضنحكاالستقام ة،كالعدؿكالتكسطبيفالطرفيف،كا 
العميفي الدكتكريكسؼحامد الباحثقكؿ ذكر المعنىاالصطبلحيلميدؼ: أما الشيء.
دنياىـ في العباد إلى تعكد التي المصالح ىي اإلسبلمية، لمشريعة العامة المقاصد كتابو:

عفطريؽجم فقدكآخرتيـ المعنىاالصطبلحيلممقاصد، أما المفاسد. درء بالمصالحأك
المعاني ىي حيثإنيا: تعريؼابفعاشكر، بينيا مف كاختار تعريفات، الباحثعدة ذكر
الممحكظةلمشارعفيجميعأحكاؿالتشريع،أكمعظميا،بحيثالتقتصرمبلحظتيا كالًحكىـ

 بالككفعمىنكعخاصمفأحكاـالشريعة.

تحدثالباحثعفأىميةمعرفةمقاصدكأىداؼالسكركاتيات،حيثإفمعرفتيايعيفعمى -ّ
فيـكتابهللافيمانصحيحان،فيساعدالباحثيففيالعصرالحديثعمىالفيـالصحيحالذم

 يحفظمفالزلؿ،كيصكفمفاالعكجاجكالعمؿ،كبويتحقؽربطاتياتبالكاقع.

 ألىداؼكالمقاصد،ثـبيفطرؽمعرفةمقاصدكأىداؼالسكركاتيات.بٌيفالباحثالفرؽبيفا -ْ

إلىثبلثة -ٓ حيثقسميا كاألىداؼكالسكركاتيات، المصنفاتفيالمقاصد ذكرالباحثأىـ
أصناؼ.
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 المبحث الثاني
 تعريف عام بسورة النساء

كيشتمؿعمى:
 أواًل: أسماء السورة.

 وزمان نزوليا. ثانيًا: عدد آيات السورة ومكان
 ثالثًا: فضائل السورة وجو نزوليا.

 رابعًا: محور السورة.
 موضوعات السورة.خامسًا: 
 مناسبة السورة لما قبميا وما بعدىا.سادسًا: 

 ًا: أىداف السورة.بعسا
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 المبحث الثاني
 تعريف عام بسورة النساء

 أواًل: أسماء السورة:
،كسميتبذلؾ(ُ ييامفكثيرمفأحكاـالنساءسميتسكرةالنساءبيذااالسـلماترددف

كألف النساء، مدارىا التي العاطفة، األرحاـ مادة كالتكاصؿ، االجتماع في األعظـ السبب ألف
.(ِ باالتقاءفييفتتحقؽالعفةكالعدؿالذملبابوالتكحيد،كىكمادعتإليوالسكرتافقبميا

ى،كسكرةالطبلؽالصغرل،كىذااالسـاجتيادمكتسمىسكرةالنساءبسكرةالنساءالطكل
النساءالطكلى،إنماإحيثانكليستكقيفي النساءبسكرة نولـيردحديثصريحيؤكدتسميةسكرة

مفقكلو:"...لنزلتسكرةالنساءالقصرلبعدكردحديثفيصحيحالبخارمعفابفمسعكد
النساءالقصرل(ىيسكرةالطبلؽ،كىذاماذكره،حيثأفالمقصكدمفقكلو سكرة(ّ الطكلى"

صاحبكتابعمدةالقارئشرحصحيحالبخارم،أفالمرادمفقكلو سكرةالنساءالقصرل(ىي
َـّ ]سكرةالطبلؽ،كفيياقكلوتعالى: َؾُف ـَ مَحْ َـّ َأْن َيَضْع ،كأماالمراد {6}الطََّلق:[ َوُأواَلُت األمَْحَاِل َأَجُؾُف

التيىيأطكؿجميعسكرالقرآفمفقكلو  السكرة المراد نما النساء،كا  ليسسكرة الطكلى( بعد
قكلوتعالى: البقرة،كفييا َـّ َأْرَبَعَة ]يعنيسكرة ـَ بَِلْكُػِسِف ْص بَّ ْقَن ِمـُْؽْؿ َوَيَذُروَن َأْزَواًجا َيَسَ ـَ ُيَتَقفَّ َوالَِّذي

ا  {456}البقرة:[ َأْصُفٍر َوَظْْشً
 ْ).

ذكرالفيركزأبادمأفسكرةالنساءسميتبسكرةالنساءالكبرل،كسكرةالطبلؽبسكرةكقد
،الفيركزأبادميجتيدفيتسميةبعضالسكر،كىذاليسفيوإشكاؿ،حيثإف(ٓ النساءالصغرل

أكثراألسماءالمتعددةالمذككرةفيكتبالتفسيرىيأسماءاجتيادية،كليذافإفإطبلؽاسـسكرة
نمااجتياديانمألنولـيردفيتسميتيابيذاا لنساءالطكلىأكالكبرلعمىسكرةالنساءليستكقيفانكا 

االسـنصصريحيثبتذلؾ،كسكرةالنساءإذاأطمقتفييىذهالسكرة.
                                                 

القرآف،اإلماـبدرالديفالزُ   .َِٕ،صُجركشي،(البرىاففيعمـك
البقاعي،ِ  بكر أبي بف عمي بف الرباط حسف بف عمر بف إبراىيـ كالسكر، اتيات تناسب في الدرر نظـ )

 .َُٕ,ُُٕ،صٓىػ(،جٖٖٓ ت:
ْقَن ِمـُْؽْؿ َوَيَذُروَن َأْزَواًجا](،بابِّْٓ،رقـالحديث َّ،صٔ(صحيحالبخارم،جّ  ـَ ُيَتَقفَّ  [.َوالَِّذي
انظر:عمدةالقارئشرحصحيحالبخارم،أبكمحمدمحمكدبفأحمدبفمكسىبفأحمدبفحسيفالعينتابي(ْ 

ْقَن ِمـُْؽْؿ َوَيَذُروَن َأْزَواًجا](،بابِّْٓىػ(،ح ٖٓٓالحنفيبدرالديفالعيني، ت: ـَ ُيَتَقفَّ ،ُٖج[،َوالَِّذي
 .ُِّص

تابالعزيز،مجدالديفأبكطاىرمحمدبفيعقكبالفيركزأبادم،(انظر:بصائرذكمالتمييزفيلطائؼالكٓ 
 .ُٗٔ،صُأيياالناساتقكاربكـ،جق(ػ،الباباألكؿ،الطرؼالثاني،المكاقؼ،بصيرهفييإُٖ ت:
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مفويرى الباحث فييا كرد ما لكثرة الطكلىم الكبرلأك النساء بسكرة أفسببتسميتيا
ترتب طبالنساء،حيثتنكعتفيتفصيؿاألحكاـالتيتتعمؽبيفكبيافحقكقيف،أحكاـكقضايا

اقتصرتعمىبعض ألنيا القصرلم الصغرلأك النساء بسكرة الطبلؽ سكرة سببتسمية كأما
كنفقة عدة مف ينتجعنو الطبلؽكما أحكاـ كبياف الزكجيف، بأحكاؿ المتعمقة التشريعية األحكاـ

أعمـ.كمسكفكأجرالمرضعة،كهللا

 ثانيًا: عدد آيات السورة ومكان وزمان نزوليا:

عددآييامائةكخمسكسبعكففيعددأىؿالمدينةكمكةكالبصرة،كمائةكستكسبعكف
،كالمختمؼفيومنياآيتاف:(ُ فيعددأىؿالككفة،كمائةكسبعكسبعكففيعددأىؿالشاـ

بِقَؾ َأْن َتِضؾُّ  ...]إحداىماقكلوتعالى: ْؿ َظَذاًبا  ...]،كثانيتيماقكلوتعالى: {66}النسا :[ قا السَّ ُُبُ َفُقَعذِّ

،فالككفيكفيثبتكفاألكلىآيةفقط،كالشاميكفيثبتكفالثانيةأيضان،كالباقكف {395}النسا :[ ...َألِقاًم 
.(ِ يقكلكفىمابعضآية

 مكان وزمان نزول السورة:

 نزكليا كزماف مكاف قكلوكأما بعضيـ كاستثنى بالمدينة نزكليا عمى العمماء أجمع فقد
وا األََماَكاِت إىَِل َأْهؾَِفا ]تعالى: ،فقدنزلتبمكةاتفاقانفيشأف {:7}النسا :[ ...إِنَّ اهللَ َيْلُمُرُكْؿ َأْن ُتَمدُّ

 النحاس( األلكسي كزعـ فيتفسيرركحالمعانيلئلماـ حيثكرد مكية(ّ مفتاحالكعبة، أنيا
 تعالى: قكلو إلى وا األََماَكاِت إىَِل َأْهؾَِفا ]مستندان كتعقبو{:7}النسا :[ ...إِنَّ اهللَ َيْلُمُرُكْؿ َأْن ُتَمدُّ

نزؿ طكيمة مفسكرة آياتبمكة أك آية مفنزكؿ يمـز ال ألنو كاهو، ذلؾمستند بأف السيكطي،
أفاأل خصكصان أفتككفمكية، بالمدينة مدنيكمفراجعمعظميا اليجرة نزؿبعد رجحأفما

أسبابنزكؿآياتياعرؼالردعميو،كممايردعميوأيضانماأخرجوالبخارمعفعائشةرضيهللا
نيلجاريةألعب:عنياقالت:لقدنزؿبمكةعمىمحمد اَظُة َأْدَهك ]كا  اَظُة َمْقِظُدُهْؿ َوالسَّ َبِؾ السَّ

                                                 
 ُ  ت: التكنسي، بفعاشكر الطاىر محمد بف محمد بف الطاىر محمد كالتنكير، التحرير جق(ُّّٗ( ،ْػ،

 .ُِّص
رِ  بفعبدهللاالحسينيا( شيابالديفمحمكد المثاني، كالسبع أللكسي،كحالمعانيفيتفسيرالقرآفالعظيـ

 .ّٖٗ،صِق(ػ،جَُِٕ ت:
(النحاس:ىكأبكجعفرأحمدبفمحمدبفإسماعيؿالمرادمالنحاس،كافمفالفضبلءكىكمصرمكمفسرّ 

السبتلخمسخمكفمف كتكفيبمصريـك كفياتاألعيافذكأديب، انظر: مالحجةسنةثمافكثبلثمائة،
 ،كاألعبلـلمزركمي.ٗٗ،صُكأنباءأبناءالزماف،ج
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، {68}القمر:[ َوَأَمرُّ  كالنساءإالكأناعنده البقرة نزلتسكرة حيث،أمعندرسكؿهللا(ُ كما
،كبناءه(ِ فيشكاؿمفالسنةاألكلىمفاليجرةبدأتعائشةرضيهللاعنياحياتيامعالنبي

.(ّ عميياكافمفاليجرةاتفاقان
 ثالثًا: فضائل السورة وجو نزوليا:

كثيرة،منياماجاءفيفضميابشكؿعاـ،ماأخرجوكردفيفضؿسكرةالنساءأحاديث
من أخذ السبع األول من قاؿ: اإلماـأحمدفيمسندهعفعائشةرضيهللاعنيا:أفالنبي

،كسكرةالنساءمفبيفىذه(ٓ (من أخذ السبع األول فيو حبر،كفيركاية (ْ (القرآن فيو حبر
اىكيوفيمسنده يعنيالبقرةكآؿعمرافكالنساءكالمائدةالسكرالسبع،كماذكرذلؾإسحاؽبفر

،كقدأخرجوالحاكـفيالمستدرؾبمفظ:عفعائشةرضيهللاعنيا(ٔ كاألنعاـكاألعراؼكيكنس(
(كقاؿىذاحديثصحيحكلـمن أخذ السبع األول من القرآن فيو خير: قالت:قاؿرسكؿهللا

.(ٕ يخرجاه
: اقرأعمي،قمت:يصحيحوعفعمركبفمرةقاؿ:قاؿليالنبيكأخرجالبخارمف

أقرأعميؾكعميؾأنزؿ؟قاؿ:فإنيأحبأفأسمعومفغيرم،فقرأتعميوسكرةالنساء،حتىبمغت
ٍة بَِشِفقٍد َوِجْئـَا بَِؽ َظَذ َهُماَلِء َصِفقًدا] ـْ ُكؾِّ ُأمَّ اؿ:أمسؾ،فإذاعيناه،ق {63}النسا :[ َفَؽْقَػ إَِذا ِجْئـَا ِم

.(ٖ تذرفاف(

                                                 
،َُىػ(،جْْٗ(شرحصحيحالبخارمالبفبطاؿ،ابفبطاؿأبكالحسفعميبفخمؼبفعبدالممؾ، ت:ُ 

اَظُة َبِؾ ]،بابقكلو:ُّْ،صٔ،صحيحالبخارم،كتابتفسيرالقرآف،جِّٖص اَظُة َمْقِظُدُهْؿ َوالسَّ السَّ

 (.ْٕٖٔ،ح [َأْدَهك َوَأَمرُّ 
 .ُِٗ،صْ(انظر:التفسيرالمنيرفيالعقيدةكالشريعةكالمنيج،د.كىبةبفمصطفىالزحيمي،جِ 
بفعبدهللاالحسينياأللكسيّ  شيابالديفمحمكد المثاني، كالسبع ركحالمعانيفيتفسيرالقرآفالعظيـ )،

 .ّٖٗ،صِ،جىػ(َُِٕ ت:
ىػ(،ُِْ(مسنداإلماـأحمدبفحنبؿ،أبكعبدهللاأحمدبفمحمدبفحنبؿبفىبلؿبفأسدالشيباني، ت:ْ 

،كسمسمةاألحاديثالصحيحةلمشيخٖٕ،صُْ(،جُِّْٓالبابمسندالصديقةعائشةبنتالصديؽ،ح 
 (.َِّٓ،ح ّٖٓ،صٓاأللباني،ج

 .(ِّْْ ،حَُٓ،صَْ،جأحمدمسند(ٓ 
(مسندإسحاؽبفراىكيو،أبكيعقكبإسحاؽبفإبراىيـبفمخمدبفإبراىيـالحنظميالمركزمالمعركؼبػابفٔ 

 .(َِّٓ،ح ّٖٓ،صٓ،كسمسمةاألحاديثالصحيحة،لؤللباني،جِّّ،صِىػ(،جِّٖراىكيو، ت:
 (،البابأخبارفيفضؿسكرةالبقرة.ََِٕح ،ِٕٓ/ُ(المستدرؾعمىالصحيحيفلمحاكـ،ٕ 
جٖ  ح ْٓ،صٔ(صحيحالبخارم، بابِْٖٓ، كتابتفسيرالقرآف، ٍة بَِشِفقٍد ](، ـْ ُكؾِّ ُأمَّ َفَؽْقَػ إَِذا ِجْئـَا ِم

 .[َوِجْئـَا
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قاؿ: مميكة أبي ابف عف الصحيحيف عمى مستدركو في الحاكـ هللا عبد أبك كأخرج
  يقكؿ: عنيما، هللا رضي عباس ابف         سموني عن سورة النساء، فإني قرأت القرآن سمعت

.(ُ (وأنا صغير
يخمسآياتمفسكرةالنساءليفقاؿ:فكأخرجابفجريرالطبرمعفابفمسعكد

 جميعان الدنيا مف ْر َظـُْؽْؿ َشقَِّئاتُِؽْؿ َوُكْدِخْؾُؽْؿ ُمْدَخاًل ]أحبإليَّ َتـُِبقا َكَبائَِر َما ُتـَْفْقَن َظـُْف ُكَؽػِّ إِْن ََتْ

ٍة َوإِْن َتُؽ َح ]،كقكلو: {53}النسا :[ َكِرياًم  ـْ لَُدْكُف َأْجًرا إِنَّ اهللَ اَل َيْظؾُِؿ ِمْثَؼاَل َذرَّ َسـًَة ُيَضاِظْػَفا َوُيْمِت ِم

ْك بِاهللِ َفَؼِد اْفَسَ ]، {64}النسا :[ َظظِقاًم  ـْ ُيْْشِ ـْ َيَشاُء َوَم َك بِِف َوَيْغِػُر َما ُدوَن َذلَِؽ دَِ ى إِنَّ اهللَ اَل َيْغِػُر َأْن ُيْْشَ

ـْ َيْعؿَ ]،كقكلو: {:6}النسا :[ إِْثاًم َظظِقاًم  [ ْؾ ُشقًءا َأْو َيظْؾِْؿ َكْػَسُف ُثؿَّ َيْستَْغِػِر اهللَ ََيِِد اهللَ َغُػقًرا َرِحقاًم َوَم

ُققا َبنْيَ َأَحٍد ِمـُْفْؿ ُأوَلئَِؽ َشْقَف ُيْمتِقِفْؿ ُأُجقَرُهْؿ وَ ]، {334}النسا : ْ ُيَػرِّ ـَ َآَمـُقا بِاهللِ َوُرُشؾِِف َوََل َكاَن َوالَِّذي

 {374}النسا :[ قاًم اهللُ َغُػقًرا َرحِ 
 ِ).

قاؿ: إففيالنساءلخمسآياتمايسرنيأفليبياالدنياكمافيياكعفابفمسعكد
ـْ َلُدْكُف َأْجًرا َظظِقاًم ] ةٍ َوإِْن َتُؽ َحَسـًَة ُيَضاِظْػَفا َوُيْمِت ِم إِْن ]،ك {64}النسا :[ إِنَّ اهللَ اَل َيظْؾُِؿ ِمْثَؼاَل َذرَّ

َتـُِبق ْر َظـُْؽْؿ َشقَِّئاتُِؽْؿ َوُكْدِخْؾُؽْؿ ُمْدَخاًل َكِرياًم ََتْ إِنَّ اهللَ اَل َيْغِػُر ]،ك {53}النسا :[ ا َكَبائَِر َما ُتـَْفْقَن َظـُْف ُكَؽػِّ

ى إِْثاًم ظَ  ْك بِاهللِ َفَؼِد اْفَسَ ـْ ُيْْشِ ـْ َيَشاُء َوَم َك بِِف َوَيْغِػُر َما ُدوَن َذلَِؽ دَِ َوَما ]،ك {:6}النسا :[ ظِقاًم َأْن ُيْْشَ

ُْؿ إِْذ َطَؾُؿقا َأْكُػَسُفْؿ َجاُءوَك َفاْشتَْغَػُروا ـْ َرُشقٍل إاِلَّ لُِقَطاَع بِنِْذِن اهللِ َوَلْق َأَّنَّ ُشقُل  َأْرَشْؾـَا ِم ُؿ الرَّ اهللَ َواْشتَْغَػَر ََلُ

اًبا َرِحقاًم  ـْ يَ ]،ك {86}النسا :[ َلَقَجُدوا اهللَ َتقَّ ْعَؿْؾ ُشقًءا َأْو َيْظؾِْؿ َكْػَسُف ُثؿَّ َيْستَْغِػِر اهللَ ََيِِد اهللَ َغُػقًرا َوَم

 {334}النسا :[ َرِحقاًم 
 ّ).)

قاؿ:     من قرأ سورة النساء، فعمم ما يحجب مما ركمعفابفعباسرضيهللاعنيما
.(ْ (ال يحجب عمم الفرائض

                                                 

النساء،بابتفسيرسكرةَّّ،صِجأبكعبدهللابفالحاكـ،كتابالتفسير،(المستدرؾعمىالصحيحيف،ُ 
 بسـهللاالرحمفالرحيـ.

فرالطبرم،(جامعالبيافعفتأكيؿآمالقرآف،محمدبفجريربفيزيدبفكثيربفغالباتممي،أبكجعِ 
 .َٔٔ،صٔىػ(،جَُّ ت:

جّ  كتابالتفسير، هللاالحاكـ، عبد أبك المستدرؾعمىالصحيحيف، صِ( النساءّّْ، بابتفسيرسكرة ،
 حديثصحيح.كقاؿالذىبي:(ُّْٗ(،تمخيصالذىبي، ُّْٗالرحمفالرحيـ،ح بسـهللا

(المصنؼفياألحاديثكاتثار،أبكبكربفأبيشيبة،عبدهللابفمحمدبفإبراىيـبفعثمافبفخكاستيْ 
  ت: ح ِّٓالعبسي، الفرائض، فيتعميـ قالكا بابما كتابالفرائض، جَُّّٔىػ(، صٔ(، ،ِّٗ،
 الرياض.-ـ،مكتبةالرشدُٖٗٗ-ىػَُْٗالطبعةاألكلى،
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أعطيت مكان التوراة السبع، وأعطيت قاؿ: ي،أفالنب(ُ كركمعفكاثمةابفاألسقع
مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان االنجيل المثاني، وفّضمت بالمفصل الذم(ِ ( الجك كأما ،

إلىالسنة نزكليا كامتد لميجرة، الثالثة السنة فيبداية النساء نزلتسكرة فقد السكرة، نزلتفيو
فيالمدينةالمنكرةلدكلةاإلسبلميةالتيأقامياالنبيالثامنة،حيثأنيانزلتفيظرؼكانتا

بعداليجرةتعيشبعضالركاسبكالعاداتالجاىميةالتيعمقتبيا،ككافأعداءهللاكأعداءىذه
فأزالت النساء الظركؼنزلتسكرة ففيىذه الدكلةيخططكفكيتآمركفمفأجؿالقضاءعمييا،

هالدكلةكؿيكـفيصعكدمبؿكيزدادرفعةكقكةكمنعةرغـالركاسبكالعادات،كأصبحأمرىذ
.(ّ التآمركالتخطيط

 رابعًا: محور السورة:
سكرةالنساءإحدلالسكرالمدنيةالطكيمةكىيسكرةمميئةباألحكاـالتشريعيةالتيتنظـ

لسكرالمدنيةالشئكفالداخميةكالخارجيةلممسمميفكىيتعنيبجانبالتشريعكماىكالحاؿفيا
كالمجتمع كالدكلة كاألسرة كالبيت بالمرأة تتعمؽ ىامة أمكر عف الكريمة السكرة تحدثت كقد
سميت كليذا النساء مكضكع حكؿ تبحث كانت فييا كردت التي األحكاـ معظـ كلكف

"سكرةالنساء".
وضوعات السورة:م خامسًا:

كعاتالتالية:لقدتحدثتسكرةالنساءعفالمكض

اإلنساني -ُ كالمجتمع المسمـ، كالمجتمع المسممة كتشكيؿاألسرة عفتقكلهللا، تحدثتالسكرة
نفس مف بأنيـ ليـ الخطاب بتكجيو البشرية ككحدة الربكبية، تكحيد أساس عمى كمو

 .(ْ كاحدة

                                                 
(كاثمةابفاألسقعبفعبدالعزلبفعبدياليؿ،الميثيالكناني:صحابي،مفأىؿالصفة،أسمـكالنبييتجيزُ 

ببيت كافمسكنو كيقاؿ: فأقاـ إلىبيتالمقدس، كتحكؿ الشامية، المغازمفيالببلد كحضر تبكؾ، لغزكة
فيدمشؽ،لوٖٗسنيفكقيؿَُٓ،ككؼبصرهكعاشيفمسطيففجبريف ٕٔكىكآخرالصحابةمكتان

،كانظر:أسدالغابةفيَُٗ،صٖبالقدسأكبدمشؽ،انظر:األعبلـلمزركمي،جىػّٖسنةاتوفحديثانكك
 .ّٗٗ،صٓىػ(،جَّٔمعرفةالصحابة،أبكالحسفعزالديفبفاألثير، ت:

(،ُِْأحمدبفحنبؿ،أبكعبدهللاأحمدبفمحمدبفحنبؿبفىبلؿبفأسدالشيباني، ت:(مسنداإلماـِ 
،ّ،حسنواأللبانيفيالسمسمةالصحيحة،جُٖٖ،صِٖ(،جُِٖٗٔبابحديثكاثمةبفاألسقع،ح 

 .ْٗٔص
 .ْٓٓ،ْْٓ،صُ(انظر:فيظبلؿالقرآف،سيدقطب،جّ 
 .ُّٕ،صْىػ(،جُُّٕفمصطفىالمراغي، ت:(انظر:تفسيرالمراغي،أحمدبْ 
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أبينت -ِ كفصمت كالمصاىرة، كالرضاع بالنسب النساء مف يحـر ما عف حكاـالسكرة
كالخطكات(ُ المكاريث الزكاج، أحكاـ كأكضحت اتخر، عمى الزكجيف مف كؿ كحقكؽ ،

سمككو ككيفية الرجؿ، قكامة عف كتحدثت الزكجيف، بيف النزاع لفض اتباعيا يجب التي
 الزكجية الحياة عبلقة(ِ إلصبلح تسكده أف البد أنو المسمـ، المجتمع عف تحدثت ثـ ،

 قكيانالتسامحكالتكامؿ حتىيبقىمجتمعان الظمـ كعدـ الخيانة كعدـ االجتماعي، كالتضامف
 .(ّ متماسؾالبنياف

لؤلمة،كضحت -ّ كالخارجي الداخمي األمف حماية أجؿ مف لو كاالستعداد القتاؿ أحكاـ عف
مف كالتحذير أخبارىـ كبعض المنافقيف عف كتحدثت األعداء، تآمر مف عمييا كالحفاظ

 .(ْ مكائدىـ
 السكرةعفأحكاـالقتؿ،العمدأكشبوالعمدكمايترتبعمىذلؾمفأحكاـ.تذكر -ْ
عفبعضقكاعدمعامبلتالمسمميفمعالدكؿاألخرلفيحالةالسمـالحديثالسكرةتناكلت -ٓ

 .(ٓ كالحرب
السكرةعفأىؿالكتابخاصةالييكدكخطرىـ،كمحاججاتيـالباطمةلدعكةاإلسبلـ،تكممت -ٔ

 .(ٔ األنبياءكالرسؿكمكقفيـمف
ضبلالتيـ -ٕ كثرت الذيف النصارل كىـ الكتاب أىؿ مف اتخر القسـ عف السكرة تحدثت

 ،كقػػددعتيػػـاتيػػػاتلمعػػكدةإلىالعقيدةالصافيةكأقكاليـالمحرفػػةفػػيعيسػػىبفمريػػػـ
.(ٕ  عقيدةالتكحيد(

 دىا:سًا: مناسبة السورة لما قبميا وما بعساد
 مناسبة سورة النساء لمبقرة: -أ

:(ٛ)ىذهالسكرةأيضانشارحةلبقيةمجمبلتسكرةالبقرة
                                                 

 .ُّٕ،صْىػ(،جُُّٕ(انظر:تفسيرالمراغي،أحمدبفمصطفىالمراغي، ت:ُ 
 .ِٔٓ(انظر:صفكةالتفاسير،محمدعميالصابكني،المجمداألكؿ،صِ 
 .ِٕٓ،صُ(انظر:صفكةالتفاسير،جّ 
 .ُّٓ-َُٓص،ٓ(انظر:التفسيرالمنير،كىبةالزحيمي،جْ 
 .ِٕٓ،صُ(انظر:صفكةالتفاسير،جٓ 
 .َُْ،صٓ(انظر:التفسيرالمنيرفيالشريعةكالعقيدةكالمنيج،جٔ 
ىػ(،ْٕٕ(انظر:تفسيرابفكثير،أبكالفداءإسماعيؿبفعمربفكثيرالقرشيالبصرمثـالدمشقي، ت:ٕ 

 .ْٕٕ،صٓج
.ُٕ-َٕانظر:أسرارترتيبالقرآف،لمسيكطي،ص(ٖ 
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َكٍة ]أجمؿفيسكرةالبقرةقكلوتعالى: -ُ ـْ ُمْْشِ ،فذكرنكاح {443}البقرة:[ ...َوأَلََمٌة ُمْمِمـٌَة َخْرٌ ِم
المؤمنات، اإلماء نكاح فأباح شركطو، ىنا كفٌصؿ إجماالن، بمكافقةاألمة نكاحيف كاشترط

 أسيادىف،كأمرأفندفعليفالميكرعفطيبنفس،كالنبخسمنوشيئاناستيانةبيف.
ِ-  تعالى: قكلو البقرة ـْ َأْكَت َوَزْوُجَؽ اجَلـََّة ]أجمؿفيسكرة ، {57}البقرة:[ ...َوُقْؾـَا َيا َآَدُم اْشُؽ

 . {3}النسا :[ ... َخَؾَؼ ِمـَْفا َزْوَجَفاوَ .... ]كبيفىناأفزكجتوخمقتمنولقكلوتعالى:

... ]أجمؿفيسكرةالبقرةاتياتالتالية:اليتامى،الكصية،الميراث،الكارث،قكلوتعالى: -ّ

فنجده {455}البقرة:[ ...َوَظَذ الَقاِرِث ِمْثُؾ َذلَِؽ  النساءأبمغتفصيؿ، ،كفٌصؿذلؾفيسكرة
 كغيرىـ.يحددبالضبطنصيبأصحابالفركض

ْ-  بقكلوتعالى: مجمبلن البقرة َـّ ... ]ذكرالصداؽفيسكرة َّا َآَتْقُتُؿقُه   َواَل ََيِؾُّ لَُؽْؿ َأْن َتْلُخُذوا ِِم

بعد {;44}البقرة:[ ...َصْقًئا  المير مف شيء أخذ مف تعالى فحذر مفصبلن، ىنا كشرحو ،
كلكقميبلنمفذلؾالمير،ككيؼيباحالطبلؽ،كلككافالميركبيرانيبمغالقنطارفبلتأخذكا

 لكـذلؾكقداستمتعتـبيفبالمعاشرةالزكجية.
 مناسبة السورة آلل عمران: -ب
ُ-  تعالى: قكلو في بالتقكل األمر ختمت عمراف آؿ ُؽْؿ ُتْػؾُِحقنَ  ...]إف ُؼقا اهللَ َلَعؾَّ              [ َواتَّ

 {444}آ  عمران: بقكلو السكرة ىذه كافتتحت ، ُؼقا اهللَ الَِّذي َتَساَءُلقَن بِِف  ...]تعالى:      َواتَّ

،كذلؾمفآكدكأكبركجكهالمناسباتفيترتيبالسكر،كىكنكع {3}النسا :[ ...َواألَْرَحاَم 
 .(ٔ)مفأنكاعالبديعيسمىتشابواألطراؼ

َفاَم ]قكلوتعالى:إفآؿعمرافذكرفيياقصةأحدمستكفاة،كذكرفيىذهالسكرةذيميا،ىك -ِ

 {::}النسا :[ ...َلُؽْؿ يِف اُدـَافِِؼنَي فَِئتنَْيِ 
(ٕ). 

ـْ ]كمنياأفآؿعمرافذكرتالغزكةالتيبعدأحدبقكلوتعالى: -ّ ُشقِل ِم ـَ اْشتََجاُبقا هللِ َوالرَّ الَِّذي

ُؿ الَؼْرُح  َواَل ََتِـُقا يِف اْبتَِغاِء ]تعالى:،كأشيرإليياىنابقكلو {394}آ  عمران:[ ...َبْعِد َما َأَصاَُبُ

ُْؿ َيلَْدُقَن َكاَم َتْلَدُقَن   {346}النسا :[ ...الَؼْقِم إِْن َتُؽقُكقا َتْلَدُقَن َفنَِّنَّ
(ٖ). 

                                                 
.ٕٔتناسؽالدررفيتناسبالسكر،لمسيكطي،ص(ُ 
.ٕٔنفسالمصدرالسابؽ،ص(ِ 
.ُٕانظر:أسرارتفسيرالقرآف،لمسيكطي،ص(ّ 
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"كمنياأنوذكرفيآؿعمرافقصةخمؽعيسىببلأب،كأقيمتلوالحجةبآدـ،كذلؾتبرئة -ْ
كتقرير الييكد، زعـ لما خبلفان ىذهألمو، في كذكر النصارل، ادعتو لما خبلفان لعبكديتو،

 بقكلو: عمىالييكد فرد عمىالفريقيفمعان، الرد تَاًكا َظظِقاًم  ...]السكرة ْؿ َظَذ َمْرَيَؿ ُُبْ [ َوَقْقَِلِ

إاِلَّ احَلؼَّ  اَل َتْغُؾقا يِف ِديـُِؽْؿ َواَل َتُؼقُلقا َظَذ اهللِ ...]،كعمىالنصارلبقكلوتعالى: {378}النسا :

ـُ َمْرَيَؿ َرُشقُل اهللِ  اَم اَدِسقُح ِظقَسك اْب  .(ٔ)" {393}النسا :[ ...إِكَّ

ُرَك ]إنولماذكرفيآؿعمرافقكلوتعالى: -ٓ قَؽ َوَرافُِعَؽ إيَِلَّ َوُمَطفِّ إِْذ َقاَل اهللُ َيا ِظقَسك إيِنِّ ُمَتَقفِّ

ـَ َكَػُروا َوَجاِظُؾ الَِّذي ـَ الَِّذي ـَ َكَػُروا إىَِل َيْقِم الِؼَقاَمِة ُثؿَّ إيَِلَّ َمْرِجُعُؽْؿ َفَلْحُؽُؿ ِم َبُعقَك َفْقَق الَِّذي ـَ اتَّ

تَؾُِػقنَ  ْؿ ]،ردىناعمىمفزعـقتموبقكلوتعالى: {77}آ  عمران:[ َبْقـَُؽْؿ فِقاَم ُكـُْتْؿ فِقِف ََتْ َوَقْقَِلِ

ـَ  ا َقَتْؾـَا اَدِسقَح ِظقَسك اْب ـَ اْخَتَؾُػقا فِقِف  إِكَّ ْؿ َوإِنَّ الَِّذي ـْ ُصبَِّف ََلُ
َمْرَيَؿ َرُشقَل اهللِ َوَما َقتَُؾقُه َوَما َصَؾُبقُه َوَلؽِ

ِـّ َوَما َقتَُؾقُه َيِؼقـًا َباَع الظَّ ـْ ِظْؾٍؿ إاِلَّ اتِّ ْؿ بِِف ِم  َظِزيًزا َبْؾ َرَفَعُف اهللُ إَِلقِْف َوَكاَن اهللُ *  َلِػل َصؽٍّ ِمـُْف َما ََلُ

 {:37-379 }النسا :[ َحؽِقاًم 
(ٕ). 

ـَ الـَِّساِء َوالَبـنَِي َوالَؼـَاضِِر ]إنولماقاؿفيآؿعمرافقكلوتعالى: -ٔ َفَقاِت ِم ـَ لِؾـَّاِس ُحبُّ الشَّ ُزيِّ

َمِة َواألَْكَعاِم َواحَلْرِث ذَ  ِة َواخَلْقِؾ اُدَسقَّ َهِب َوالِػضَّ ـَ الذَّ ـُ اُدَؼـَْطَرِة ِم ْكَقا َواهللُ ِظـَْدُه ُحْس لَِؽ َمَتاُع احَلَقاِة الدُّ

كقعتفي {36}آ  عمران:[ اَدَآِب  عمىنسؽما التيبعدىا األشياءفيالسكرة فٌصؿىذه ،
فبليتعدلإليولميؿالنفسإليو ،(ٖ)اتية،ليعمـماأحؿهللامفذلؾفيقتصرعميو،كماحـر

يتبيفأفالمذككرفيك كتابعبيذا آؿعمراف(، ذكرىناؾ فيسكرة النساءذيؿلما سكرة
.النساءعفآؿعمرافسكرةتأخيرفكافاألنسبفيو

 :(ٗ)ًا: أىداف السورة بعسا
كالمجتمع -ُ المسمـ كالمجتمع المسممة األسرة كقياـ كالتكحيد، الربكبية حقيقة لتقرير جاءت

الط مفرؽ كرسـ الحقيقة، أساسىذه عمى البشرية،اإلنساني كالمناىج هللا، منيج بيف ريؽ
 كلتمحكمبلمحالمجتمعالجاىمي.

أمرتلبللتزاـبجممةمفالتشريعاتالعمميةلتحقيؽالبناءالتكافميلؤلسرةكالمجتمع،كمفىذه -ِ
 التشريعات:

                                                 
.ٕٔتناسؽالدررفيتناسبالسكر،لمسيكطي،ص(ُ 
.ِٕانظر:أسرارترتيبالقرآف،لمسيكطي،ص(ِ 
.ِٕانظر:نفسالمرجعالسابؽ،ص(ّ 
 .ٕٔٓ-ٖٓٓص،ُ(انظر:تفسيرالظبلؿ،سيدقطب،المجمدْ 
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حمايةالضعفاءمفالنساءكاأليتاـكالسفياء،كذلؾبإعطاءالنساءحقكقيفكاممةفيالميراث .أ
كالفاحشةكال كالرذيمة الفساد مف المجتمع تحفظ بحفظيا التي كرامتيف عمى كالحفاظ مير،

الرشد، سف بمغكا إذا إلييـ كردىا عمىأمكاليـ المحافظة مف فبلبد األيتاـ كأما كاالنحطاط،
معاممتيـبالعطؼ،كاإلحسافإلييـكالحفاظعمىأمكاليـ،كاإلنفاؽككذلؾالسفياءأمرهللا

 مفىذهاألمكاؿ.عمييـ
تكضيحأحكاـالمكاريث،بحيثحددتمايجبأفيأخذكؿفردنصيبومفالميراثبالتفصيؿ .ب

 عمىكجويحقؽالعدالةكالمساكاةلجميعأفرادالمجتمعدكفتمييزبيفالذككركاإلناث.
 .ج التيىي األسرة ببناء العناية حيثأكلتالسكرة كالزكجية، العبلقاتاألسرية أساستنظيـ

المجتمعالسميـكالقكم،فبينتحؽكؿمفالزكجيفعمىاتخر،ككضعتطرؽالعبلجفي
حالةحصكؿالخبلؼكالشقاؽبينيما،كماطالبتالسكرةبتكفيرالحمايةلؤلسرةكالحفاظعمييا

 مفالتشتتكالضياع.
الن .د بيف إلىالحكـ دعتالسكرة أيضان التكافميفيالمجتمع كردكلتحقيؽالبناء اسبالعدؿ،

األماناتكالحقكؽإلىأصحابيا،كالتحاكـإلىشرعهللافيكافةأمكرالحياة،كبيافأفىذا
 األمرىكمفاألسسالمتينةالتييتـعمييابناءالدكلةاإلسبلمية.

ىذا -ّ كصيانة الجماعة، تمؾ كحماية اإلسبلمي، المجتمع نشاء كا  المسممة الجماعة بناء
 المجتمع.

السكرةأحكاؿالمسمميففيمايختصبتنظيـشئكنيـالداخمية،كحفظكيانيـالخارجي،عالجت -ْ
 فبينتبعضالقكاعدالتييجبعمىالمسمميفااللتزاـبيافيتعامميـمعالدكؿاألخرل.

جاءتلتكشؼالمنافقيف،كتحذرمفدسائسيـالخبيثةالتيتؤدمإلىزعزعةكيافالمجتمع -ٓ
 ركافالدكلةاإلسبلمية.اإلسبلميكتقكيضأ

نبيتاألمةعمىمايجبأفتحفظبوعقيدتياكمبادئياكأكطانيامفكيداألعداءكمؤامراتيـ، -ٔ
 كذلؾباالستعدادلمجيادفيكؿاألزمنةكاألكقات.

جاءتلتبرزالدكرالذميقكـبوأىؿالكتابمفالييكدكالنصارلمفتخطيطككيدكتآمر -ٕ
الجماعاتالم كؿكمكرضد مف نقاذىا كا  أجمعيف، فيهللالمبشر العقيدة كلتصحيح سممة،

انحراؼ،ككؿاختبلؿ،ككؿغمك،ككؿتفريطمكذلؾببيافحقيقةالمسيحعيسىبفمريـ،كأنو
 عبدهللاكرسكلو.

 أكضحتالتقكلككيفيةتحقيقيافيقمكبالمسمميفلبللتزاـبيا. -ٖ
 .الكريـكبعثةالرسكؿبينتالسكرةمكقؼأىؿالكتابمفالقرآف -ٗ
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 الفصل األول
 الدراسة التحميمية لمقاصد وأىداف
 الربع األول من الحزب العاشر

كفيوخمسةمباحث:
 (.ٜٔ-ٛٛالمبحث األول: المقاصد واألىداف لسورة النساء من اآلية )
 (.ٖٜ،ٕٜالمبحث الثاني: المقاصد واألىداف لسورة النساء من اآلية )

 (.ٜٗث: المقاصد واألىداف لسورة النساء من اآلية )المبحث الثال
 (.ٜٙ،ٜ٘المبحث الرابع: المقاصد واألىداف لسورة النساء من اآلية )

 (.ٓٓٔ-ٜٚالمبحث الخامس: المقاصد واألىداف لسورة النساء من اآلية )
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 المبحث األول
 (ٜٔ-ٛٛالمقاصد واألىداف لسورة النساء من اآلية )

:مطالبةكيشتمؿعمىثبلث
 .من المنافقين التحذير األول: طمبالم

الثاني: تحريم قتال المعاىدين والمحايدين، ومشروعية  المطمب
 اليدنة بين المسممين والمحاربين.

 الثالث: مسالمة االنتيازيين الذين يظيرون اإليمان. المطمب
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 األول المطمب
 من المنافقين التحذير

ـْ َأَضؾَّ اهللُ َفاَم َلُؽْؿ يِف ا]قاؿتعالى: ُدوا َم ُدـَافِِؼنَي فَِئَتنْيِ َواهللُ َأْرَكَسُفْؿ باَِم َكَسُبقا َأُتِريُدوَن َأْن ََتْ

ـْ ََتَِد لَُف َشبِقاًل  ـْ ُيْضؾِِؾ اهللُ َفَؾ وا َلْق َتْؽُػُروَن َكاَم َكَػُروا َفَتُؽقُكقَن َشَقاًء َفاَل َتتَِّخُذوا ِمـُْفْؿ َأْولَِقا*  َوَم َء َحتَّك َودُّ

[ َولِقًّا َواَل َكِصًرا ُُيَاِجُروا يِف َشبِقِؾ اهللِ َفنِْن َتَقلَّْقا َفُخُذوُهْؿ َواْقُتُؾقُهْؿ َحْقُث َوَجْدُُتُقُهْؿ َواَل َتتَِّخُذوا ِمـُْفْؿ 

. {;:-::}النسا :
 أواًل: التحميل المغوي:

،كالركسأبمغأركسيم لغًة: :الرَّذؿي كالنٍَّكسي ،ألفالنكسماجعؿأسفموأعبله،كالركسأصموالرَّكسي
.(ُ ماجعؿرجيعانبعدأفكافطعامانفيككالرجس،كقدكصؼأعماليـبو

اليدايةبعدكالضبلؿاالرتكاس:التحكؿمفحاؿحسنةإلىحاؿسيئةمكالكفرأركسيم اصطالحًا:
.(ِ افكىكالمرادىنااألماإلخبلصكالكفاءبعدكالمكركالخداعاإليمافأكالغدرك

.(ّ يـ،كالسيالمثؿ:أممثميدؿعمىاستقامةكاعتداؿ سكم(السيفكالكاككالياءأصؿسواًء لغًة: 
ياىـكالكفرلكـالضبلؿكيتمنكفأم:ىـيكدكف:اصطالحاً  سواءً  أنتـكا  ىذااألمر،كمالتستككا

.(ْ ذاؾإاللشدةعداكتيـكبغضيـلكـ
 القرآني لما سبقو من اآليات: المطمبة ثانيًا: مناسب

المنافقيف أحكاؿ مف آخر نكع بذكر عقبو المخزية، المنافقيف مكاقؼ تعالى ذكر لما
.(ٓ الشنيعة

تفريععفأخبارالمنافقيفالتيتقدمت،ألفماكصؼمف"قاؿصاحبالتحريركالتنكير:
 ...]ىـ،أكىكتفريععفقكلوتعالى:أحكاليـاليترؾشكانعندالمؤمنيففيحيثطكيتيـككفر

ـَ اهللِ َحِديًثا ـْ َأْصَدُق ِم ذقدحدثهللاعنيـبماكصؼمفسابؽاتم، {9:}النسا :[ َوَم فبل،كا 
 َفَؼاتِْؾ يِف ]عالفاءىنانظيرمكقعالفاءفيقكلوتعالى:ػرىـفمكقػػاىـككفػػػكءنكايػػيحؽالترددفيس

                                                 
 .ُّْٕ-ُّّٕ،صّ(تفسيرالراغبلؤلصفياني،جُ 
 .ُٗٓ،صُ(أيسرالتفاسيرلكبلـالعميالكبير،ألبيبكرالجزائرم،جِ 
.ُُِ،صّىػ(،جّٓٗ(انظر:معجـمقاييسالمغة،ابففارسبفزكرياالقزكينيالرازمأبكالحسيف، ت:ّ 
الدمشقي،ْ  ثـ البصرم القرشي كثير بف عمر بف إسماعيؿ الفداء أبك العظيـ، القرآف تفسير انظر: )

 .ُّٕ،صِق(ػ،جْٕٕ ت:
 .ِْٗ،صُ(صفكةالتفاسيرلمصابكني،جٓ 
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 "{6:}النسا :[ ...َشبِقِؾ اهللِ 
 ُ).

ىذهاتياتاستمرارفيبيافأحكاؿالمنافقيفكمكاقفيـالمخزية،كىيإنكارعمىالمؤمنيف
فياختبلفيـفيشأفالمنافقيفعمىرأييف،كتقسيميـفئتيف،معأفكفرىـكاضح،فيجبالقطع

 السابقة: اتيات كانت كقد كقتاليـ، كّٔ-َٔبكفرىـ ،ْٔ-ٖٔ كاتّٕ-ِٕ، البلحقة، يات
نكارىاُّْ-ُِْ .(ِ كميافيمناقشةأعماؿالمنافقيفكالتنديدبياكا 

 ثالثًا: وجوه البالغة:
ُ-  تعالى: [ ...َفاَم لَُؽْؿ يِف ادُـَافِِؼنَي ]قكلو ُدوا ... ]كقكلو: بمعنى[...َأُتِريُدوَن َأْن ََتْ استفياـ ،

 .(ّ يـبشأفالمنافقيفاإلنكار،اإلنكارعمىالمؤمنيفاختبلفيـفيمابين
ـْ َأَضؾَّ اهللُ ... ]قكلوتعالى: -ِ ُدوا َم ،حيثجمعبيفالضديفاليداية(ْ بينيماطباؽ[...َأْن ََتْ

 .كالضبلؿ
،أميكدكفلكتكفركف(ٓ اشتقاؽجناس {;:}النسا :[  ...َتْؽُػُروَن َكاَم َكَػُروا ... ]قكلوتعالى: -ّ

 .فيالضبلؿكالكفرككفرىـ،كتككنكفمثميـسكاء

 رابعًا: سبب النزول:
معو،فكافكقدركمعفزيدبفثابت:أفرسكؿهللا -ُ خرجإلىأحد،فرجعناسخرجكا

َفاَم ]فييـفرقتيف:فرقةتقكؿ:نقتميـ،كفرقةتقكؿ:ال،فأنزؿهللاتعالى:أصحابرسكؿهللا

فقاؿرسكؿهللا {::}النسا : [َلُؽْؿ يِف اُدـَافِِؼنَي فَِئَتنْيِ  ،  نيا تنفي الخبث كما : إنيا طيبة وا 
،الياءفيأنياتعكدعمىالمدينة،أمأنياتميزشرارالناسمف(ٔ (خبث الفضة رتنفي النا
 .(ٕ خيارىـ

                                                 
.ُْٖ،صٓ(تفسيرالتحريركالتنكير،البفعاشكر،جُ 
 .ُُٗ،صٓ.كىبةبفمصطفىالزحيمي،ج(التفسيرالمنيرفيالعقيدةكالشريعةكالمنيج،دِ 
 .ٖ,ٗ،صْ(انظر:البحرالمحيط،ألبيحيافاألندلسي،جّ 
 .ِٖٗ(صفكةالتفاسيرلمصابكني،المجمداألكؿ،صْ 
 .ُٖٗ،صٓ(التفسيرالمنيرلمزحيمي،جٓ 
 .ٔٗ،صٓ(صحيحالبخارم،بابغزكةأحد،جٔ 
أحمدبفمحمدبفأبيبكربفعبدهللابفعبدالممؾالقسطبلني(شرحإرشادالسارملشرحصحيحالبخارم،ٕ 

(.ُٖٖٓ،ح َِْ،صّالقتيبيالمصرمأبكالعباسشيابالديف،ج
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أنيـ -ِ يزعمكف المدينة جاءكا حتى مكة مف خرجكا قكـ ىـ اتية: ىذه في مجاىد كقاؿ
فاس ذلؾ، بعد ارتدكا ثـ مياجركف، النبي ليـتأذنكا ببضائع ليأتكا مكة إلى يخرجكا أف

مؤمنكف، ىـ كقائؿيقكؿ: منافقكف، ىـ فقائؿيقكؿ: المؤمنكف، فاختمؼفييـ يتجركففييا،
َفنِْن َتَقلَّْقا َفُخُذوُهْؿ َواْقُتُؾقُهْؿ  ...]فبيفهللاتعالىنفاقيـكأنزؿىذهاتية،كأمربقتميـفيقكلو:

،فجاءكاببضائعيـيريدكفىبلؿبفعكيمراألسمميكبينو {;:}النسا :[  ...ُُتُقُهْؿ َحْقُث َوَجْد 
النبي بقكلوكبيف القتؿ عنيـ فرفع المؤمنيف، يقاتؿ أف صدره الذمحصر كىك حمؼ،

ـَ َيِصُؾقَن إىَِل َقْقٍم ]تعالى:  {4;}النسا :[ ...إاِلَّ الَِّذي
 ُ). 

بذكرك -ّ َفاَم ]مكةثـلـيياجركاككانكايظاىركفالمشركيف،فنزلت:بعضيـ:ىـقكـأسممكا

 [...َلُؽْؿ 
 ِ). 

ْ-  ابفعباس: فقاؿ بالمنافقيف؟ المراد فيمف إلى"كاختمؼالمتأكلكف فكتبكا بمكة كانكا قكـ ىـ
إلىالمدينة،أنيـقدآمنكاكترككااليجرة،كأقامكابيفأظيرالكفار،ثـسافرأصحابالنبي

مني التخافكفأصحابمحمد،قكـ إنكـ ليـ: قريشبضاعاتكقالكا فأعطتيـ إلىالشاـ ـ
ألنكـتخدعكنيـبإظياراإليمافليـ،فاتصؿخبرىـبالمدينة،فاختمؼالمؤمنكففييـ،فقالت
طائفة:نخرجإلىأعداءهللاالمنافقيف،كقالتطائفة:بؿىـمؤمنكفالسبيؿلناإلييـ،فنزلت

 .(ّ "اتية
 خامسًا: التفسير اإلجمالي:

أظيرتىذهاتياتالكريمةمقصدانعظيمانككاضحانأالكىكالتحذيرمفالفئاتالتيتؤدم
عاإلسبلميمكالمنافقيفكنحكىـممفينخركفكالسكسفيجسدالمجتمعػػافالمجتمػػػإلىزعزعةكي

المسمـبقصدتقكيضأركانو،كزعزعةبنيانو.
...فمالكـيامعشرالمؤمنيف"التأكيؿفيمعانيالتنزيؿفيتفسيره:كيقكؿصاحبلباب

فيالمنافقيففئتيفأمصرتـفيأمرىـفرقتيففرقةتذبعنيـكفرقةتباينيـكتعادييـفنيىهللا
برمالفرقػػػةالذيفيذبػػػكفعنيػػـكأمػػرالمؤمنيفجميعانأفيككنكاعمىمنياجكاحدفيالتبايفليـكالت

                                                 
الشافعي،ُ  النيسابكرم، الكاحدم، عمي بف محمد بف أحمد بف عمي الحسف أبك القرآف، نزكؿ أسباب )

 .ُٗٔ،صُىػ(،جْٖٔ ت:
التنزيِ  معالـ البغكم،( مسعكد بف الحسيف محمد أبك السنة، محيي البغكم، تفسير القرآف= تفسير في ؿ

 .ِٗٓ،صِىػ(،جَُٓ ت:
(المحررالكجيزفيتفسيرالكتابالعزيز،ابفعطيةأبكمحمدعبدالخالؽبفغالببفعبدالرحمفبفتماـّ 

 .ٖٖ،صِىػ(،جِْٓابفعطيةاألندلسيالمحاربي، ت:
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(ُ "منيـ كم بحقيـألف كظاىرة كاضحة كالكفر النفاؽ عمى لبلختبلؼاألدلة إذان مجاؿ فبل ،
.(ِ بشأنيـ

لمقائميفبإيمافأكلئؾالمنافقيفالذيفأضميـهللابسببأعماليـمفهللاكفياتيةتكبيخ
.(ّ تجدكالوطريقانلميدايةالقبيحةكنكاياىـالخبيثةالتيكشفياهللالكـ،كألفمفأضموهللافمف

كلذلؾيجبعمىالمؤمنيفأفيعممكاأفىدايةىؤالءالمنافقيفإلىالحؽالذمىـعميو،
مألفهللاصرفيـعنو،بسببمااكتسبكهمفأعماؿالشرؾمألنيـ صعبه كالتغييرمفنفسياتيـأمره

وأفيككفضاالنعفطريؽالحؽ،فمفابتعدكاعفالحؽكتكغمكافيالباطؿ،كمفكتبهللاتعالىل
تجدلوسبيبلنإلىالحؽ،كذلؾألفمفسمؾطريؽالضبللةبىعيدىعفطريؽالحؽ،كقدقاؿتعالى:

ـْ َشبِقؾِِف َذلُِؽْؿ َوصَّ ] َق بُِؽْؿ َظ ُبَؾ َفَتَػرَّ بُِعقُه َواَل َتتَّبُِعقا السُّ اضِل ُمْسَتِؼقاًم َفاتَّ ُؽْؿ َتتَُّؼقنَ اُكْؿ َوَأنَّ َهَذا ِِصَ [ بِِف َلَعؾَّ

 {375}األىءام:
 ْ).

المنافقيف ىؤالء أف ىك آخر، أمر إلى المنافقيف أمر في المختمفيف هللاالمؤمنيف كينبو
كيزكؿ عميو أنتـ الذم اإلسبلـ عمى كيقضى سكاء، مثميـ كتككنكف ككفرىـ تكفركف لك يكدكف

ييا حتى أكلياء منيـ تتخذكا األرضفبل أنصارانمف منيـ تتخذكا فبل أم: هللا، سبيؿ في جركا
 النبي يدع ال الصادؽ المؤمف ألف بكـم كيتحدكا يياجركا حتى المشركيف عمى لينصرككـ

مع اليجرة فترؾ لمعجز، إال ينصرىـ إلييـ يياجر كال لمخطر عرضة المؤمنيف مف معو كمف
المختمؼ أكلئؾ نفاؽ عمى دليؿ عمييا القدرة هللا(ٓ فييـ كيأمر ،ىؤالء تكلى إذا المؤمنيف

،كالتسميـلكـ،كذلؾباليجرةفيسبيؿهللابأخذىـكقتميـمتىقدرتـعمييـ،فعفاإليمافالمنافقك
الكالية قبكؿ كعدـ كالقتؿ، باألسر المشركيف سائر في كالحكـ فييـ فالحكـ كجدتمكىـ، كحيثما

،كاليجرةفيسبيؿهللالياثبلثاستعماالتكما(ٔ ركافيسبيؿهللايياجكالنصرةمنيـابدانمحتى

                                                 
الشيحيُ  بفعمر بفإبراىيـ الديفعميبفمحمد عبلء الخازف لبابالتأكيؿفيمعانيالتنزيؿ(، تفسير )

 .َْٕ،صُ(،جُْٕأبكالحسف،المعركؼبالخازف، ت:
 .َِٓ،صّ(انظر:محاسفالتأكيؿ،القاسمي،جِ 
المثانيّ  كالسبع العظيـ القرآف تفسير في المعاني ركح انظر: الحسيني( هللا عبد بف محمكد الديف شياب ،

 .َُْ،صّق(ػ،جَُِٕاأللكسي، ت:
 بتصرؼيسير.ُِِ(انظر:التفسيرالمنيجي،تأليؼاألستاذالدكتكرفضؿعباس،المجمدالثاني،صْ 
ديف(تفسيرالقرآفالحكيـ تفسيرالمنار(،محمدرشيدبفعميرضابفمحمدشمسالديفبفمحمدبياءالٓ 

 .ِْٔ،صٓىػ(،جُْْٓابفمنبلعميخميفةالقممكنيالحسيني، ت:
 ٔ  ت: الفداء، المكلىأبك إسماعيؿحقيبفمصطفىاالستانبكليالحنفيالخمكتي، ركحالبياف، ىػ(،ُُِٕ(

 .ِٕٓ-ِٔٓ،صِج
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كاتيةظاىرةفيكجكباليجرة،كقدنصفيالتيسيرعمىأنياكانت"رحموهللا:(ُ يقكؿاأللكسي
بلـ،ساالخركجمفدارالكفرإلىداراإلوةاستعماالت:أحدىفرضانفيصدراإلسبلـ،لميجرةثبلث

اؿالمشيكر،كثانيياترؾالمنييات،كثالثياالخركجلمقتاؿكعميوحمؿاليجرةمفقاؿ:كىكاالستعم
بوفيالخازففإفتكلكاأم أحدعمىماحكاهخبرالشيخيفكجـز إفاتيةنزلتفيمفرجعيـك

فخذكىـإذا-كماقاؿابفعباسرضيهللاتعالىعنيما-أعرضكاعفاليجرةفيسبيؿهللاتعالى
أسرانقد المشركيف سائر حكـ حكميـ فإف كالحـر الحؿ مف حيثكجدتمكىـ كاقتمكىـ عمييـ رتيـ

.(ِ "كقتبلن،كقيؿ:المرادالقتؿالغيرإالأفاألمرباألخذلتقدموعمىالقتؿعادة
 :(ٖ) المطمبسادسًا: استنباط بعض اليدايات من ىذا 

 ـكالجبركت،نتيجةألعماليـالقبيحة.المنافقكفىـأذالءميمابمغكامفالقكةكالعم -ُ
 المنافقكفيعيشكففيضبللةمالـييتدكابيدماإلسبلـ. -ِ
يظيركفغيرمايبطنكف،كالذيفيككنكفمعالمسمميفبكجو،كمعفالحذرمفالمنافقيف،الذي -ّ

 غيرىـبكجوآخر.
 فذلؾمفقمكبيـ.المنافقكفيعممكفجاىديفمفأجؿإخراجالمؤمنيفمفإيمانيـ،فيـيتمنك -ْ
تنبيوالمؤمنيفإلىأمرفيغايةاألىمية،كىكعدـاالختبلؼفيمابينيـلمحفاظعمىكحدتيـ -ٓ

 التيىيسرقكتيـ.
كأنصارهللايحذر -ٔ المنافقيفكالكافريفأكلياء ذلؾعدـانالمؤمنيفاتخاذ بؿيستمـز كأصدقاءم

بغ أيضان كيستمـز المحبة، فرع الكالية ألف حتىمحبتيـ كقتميـ كمحاربتيـ، كعداكتيـ، ضيـ
 يياجركاكينحازكاإلىصؼالمؤمنيف.

عمىالمسمميفاليكـأفيجتمعكاعمىمايكحدكممتيـكيجمعصفكفيـ،كأفينبذكامفبينيـ -ٕ
كالمنافقيف النفاؽ لفئة يككنكا كأف بينيـ، الفتنة بذكر كيزرع يفرقيـ، أف يحاكؿ مف كؿ

ىـسببانتكاسةالمسمميففيالعالـأجمع،كذلؾألنيـالمنبالمرصاد،حيثإف افقكفاليـك

                                                 
اء:مفسر،محدث،ىػ(محمكدبفعبدهللاالحسينياأللكسي،شيابالديف،أبكالثنَُِٕ-ُُِٕ(األلكسي ُ 

تقمداإلفتاءببمده ،مفأىؿبغداد،كافسمفياالعتقادمجتيدان، أديب،لغكم،مشارؾفيبعضالعمـك فقيو،
 المثاني،ُِْٖسنة كالسبع العظيـ القرآف فيتفسير "ركحالمعاني" مفتصانيفو: لمعمـ، فانقطع كعزؿ ىػ،

 .ُٕٔ،صٕانظر:األعبلـلمزركمي،ج
 .َُٓ،صّانيفيتفسيرالقرآفالعظيـكالسبعالمثاني،األلكسي،ج(ركحالمعِ 
جّ  المناف، الكريـ تفسير السعدم، تفسير الثاني، المجمد عباس، فضؿ دكتكر المنيجي، التفسير انظر: )ُ،

،ْىػ(،جُّْٗ،زىرةالتفاسير،محمدبفأحمدبفمصطفىبفأحمدالمعركؼبأبيزىرة، ت:ُِْص
 .ِِٕٓ،صْيرالشعراكم،ج،تفسَُٕٗص
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ليسليـىـهسكلالنيؿمفالمسمميفلكسرشككتيـ،كالكقكؼإلىجانبأعداءاألمةألفىذا
حيثإف الخبيثة، عمىأفعاليـ بالشكاىد الحاضرمميء ىكعصرنا فيا كسمككيـ، منيجيـ

ب كفيما فيدكليـ اليكـ ذلؾإالبسببأفعاؿالمسمميف كما كجماعات، فرقان متناحركف ينيـ
ىؤالءالمنافقيفالذيفيغذكفالصراعاتكالخبلفاتبيفالمسمميفمفأجؿالنيؿمفعزيمتيـ

 كقكتيـككحدتيـألفالمنافقيفيعممكفأفسرقكةالمسمميففيكحدتيـكتكحدىـ.
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 الثاني المطمب
 تحريم قتال المعاىدين والمحايدين

 ومشروعية اليدنة بين المسممين والمحاربين
ْت ُصُدوُرُهْؿ َأْن ]قاؿتعالى: ـَ َيِصُؾقَن إىَِل َقْقٍم َبْقـَُؽْؿ َوَبْقـَُفْؿ ِمقثَاٌق َأْو َجاُءوُكْؿ َحِنَ إاِلَّ الَِّذي

َطُفْؿ َظَؾقُْؽْؿ  َفَؾَؼاَتُؾقُكْؿ َفنِِن اْظَتَزُلقُكْؿ َفَؾْؿ ُيَؼاتُِؾقُكْؿ َوَأْلَؼْقا ُيَؼاتُِؾقُكْؿ َأْو ُيَؼاتُِؾقا َقْقَمُفْؿ َوَلْق َصاَء اهللُ لََسؾَّ

َؾَؿ َفاَم َجَعَؾ اهللُ لَُؽْؿ َظَؾْقِفْؿ َشبِقاًل  . {4;}النسا :[ إَِلْقُؽُؿ السَّ

 أواًل: التحميل المغوي:
.(ُ ماكثؽبوالعيدمفالقبكؿكاإللزاـكالحمؼ،كأصمومفعاؿمفالكثاقةميثاق:

حصرت: حصرت: ضاؽ، حصران: يحصر صدره ْت ُصُدوُرُهْؿ َأْن ...]حصر َأْو َجاُءوُكْؿ َحِنَ

أمضاقتصدركىـكصارتمحرجةبيفىذاكذاؾ،حيثأف {4;}النسا :[ ...ُيَؼاتُِؾقُكْؿ َأْو ُيَؼاتُِؾقا 
قتالكـ،أمضاقتصدركىـعف(ِ كشؼعمافيداخؿصدركىـكقمكبيـمفنكاياخبيثةهللا

.(ّ كقتاؿقكميـ

.(ْ سمطالسبلطة،القير،كقدسمطوهللافتسمطعمييـلسمطيم: لغة:

قذؼهللالسمطيم في االصطالح: كلكف المسمميف، قتاؿ عمى قمكبيـ تقكية التسميطىنا كمعنى
.(ٓ الرعبفيقمكبيـككفيـعفالمسمميف

مالػػػةتقػػػػكؿ:عػػػزؿاإلنسػػػػافالعيػػفكالزاءكالبلـأصػػؿصاعتزلوكم لغًة: حيحيػػػدؿعمػػػىتنحيػػػةكا 

                                                 
الرؤكؼبفتاجالعارفيفبفعميبفزيفُ  بعبد المدعك الديفمحمد زيف التكقيؼعمىميماتالتعاريؼ، )

 .َِّ،صُىػ(،جَُُّالعابديفالحدادمثـالمناكمالقاىرم، ت:
انظر:مخطكطةالجمؿ،معجـكتفسيرلغكملكمماتالقرآف،حسفعزالديفبفحسيفِ  الفتاحأحمد( بفعبد

 .َْْ،صُالجمؿ،ج
الزبيدم،ّ  بمرتضى، الممقب الفيض، أبك الحسيني، الرزاؽ عبد بف محمد بف محمد العركس، تاج )

 .ِٕ،صُُىػ(،جَُِٓ ت:
 ت:ْ  الفارابي، الجكىرم حماد بف إسماعيؿ نصر أبك العربية، كصحاح المغة تاج الصحاح جّّٗ( ،ّىػ(،

 .ُُّّص
(لبابالتأكيؿفيمعانيالتنزيؿ،عبلءالديفعميبفمحمدبفإبراىيـبفعمرالشيحيأبكالحسف،المعركؼٓ 

 .َْٖ،صُق(ػ،جُْٕبالخازف، ت:
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.(ُ الشيءيعزلو،إذانحاهفيجانب

القتاؿ،اعتزلوكم اصطالحًا: عف االعتزاؿ سبب ألنيا اعتزاالن كسميت الميادنة، باالعتزاؿ أراد
.(ِ أمىادنككـكلـيتجرأكاعمىقتالكـ

باأللؼ،فأماالسبلـفيجكزأفيككفمفالتسميـ،كيجكزأفيككفبمعنىكقرئت السبلـ(السّمم:
لقاءالمقادةإلىإرادةالمسمميف،أماالنقيادكاالستسبلـلكـ،كىكالمعنى السمـكىكاالستسبلـكا 

.(ّ المرادىنا

 لما سبقو من اآليات: المطمبثانيًا: مناسبة 
حكـفيالتعامؿمعالمنافقيف،الذيفيعرضكفعففياتيةالسابقةالبعدأفبيفهللا

مف لتبيفكيفيةالتعامؿمعفئاتمفالمنافقيفمستثناة اتية، فيسبيؿهللا،جاءتىذه اليجرة
قدأمرفيالمنافقيفعمىتقديرتكلييـبماأمر،استثنىمنوفقاؿ:،كلماكاف(ْ ذلؾالحكـ

ـَ َيِصُؾقَن ] {4;}النسا :[ ...إاِلَّ الَِّذي
 ٓ).

 ثالثًا: الوجو البالغي:
المؤاخذةسبياًل: كىك لممشبو، سبيبل كىك بو، المشبو بالمفظ استعار المؤاخذة، لكسيمة مستعار
.(ٔ كالقتؿ

كالبلـلسمطيم عميكم فمقاتموكم: لسمطيـ، في البلـ االتباع كأسمكب كاالزدكاج، المحاذاة
 حيث فمقاتمككـ، البلـإفي بتمؾ حكذيت فيذه الثانية، البلـ لتمؾ اتباعان جاءت األكلى البلـ ف

الفالمعنىلسمطيـعميكـفقاتمككـ .(ٕ كا 

                                                 
 .َّٕ،صْىػ(،جّٓٗ(معجـمقاييسالمغة،أحمدبففارسبفزكرياالقزكينيالرازم،أبكالحسيف، ت:ُ 
اِ  في المحيط البحر انظر: الديف( أثير حياف يكسؼبف بف عمي يكسؼبف بف محمد حياف أبك لتفسير،

 .ُٔ،صْىػ(،جْٕٓاألندلسي، ت:
 .ُُّ،صُِىػ(،جَّٕ(انظر:تيذيبالمغة،محمدبفأحمدبفاألزىرماليركم،أبكمنصكر، ت:ّ 
 .ُِٓ،صُ(انظر:المنتخبفيتفسيرالقرآفالكريـ،لجنةمفعمماءاألزىر،جْ 
(انظر:نظـالدررفيتناسباتياتكالسكر،إبراىيـبفعمربفحسفالرباطبفعميبفأبيبكرالبقاعي،ٓ 

 .ُْٓ،صٓىػ(،جٖٖٓ ت:
،ٓىػ(،جُّّٗ(انظر:التحريركالتنكير،محمدالطاىربفمحمدبفمحمدالطاىربفعاشكرالتكنسي، ت:ٔ 

 .ُْٓص
المغة،جبلٕ   .ِٗٔ،صُؿالديفالسيكطي،ج(المزىرفيعمـك
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 رابعًا: سبب النزول:
 تعالى: ـَ َيِصُؾقَن ]قكلو عف{4;}النسا :[ ...إاِلَّ الَِّذي كابفمردكيو أخرجابفأبيحاتـ ،

عمىأىؿبدركأحدكأسمـمفجيحدثيـ،قاؿ:لماظيرالنبيالحسفأفسراقةبفمالؾالمدل
فقمت: فأتيتو إلىقكميبنيمدلج الكليد بف يبعثخالد أف يريد بمغنيأنو قاؿسراقة: حكليـ،
أريدأفتكادعيـفإفأسمـقكمؾأسممكا أنشدؾالنعمةبمغنيأنؾتريدأفتبعثإلىقكمي،كأنا

فل بيدخالدفقاؿ:ـيسممكالـيحسفتغميبقكمؾعمييـ،فأخذرسكؿهللاكدخمكافياإلسبلـ،كا 
فأسممتقريشاذىبمعوفافعؿمايريدفصالحيـخالدعمىأفاليعينكاعمىرسكؿهللا كا 

ـَ َيِصُؾقَن إىَِل َقْقٍم َبْقـَُؽْؿ َوَبْقـَُفْؿ ِمقَثاٌق ]أسممكامعيـ،كأنزؿهللا: مفكصؿإلييـكاففكاف[ إاِلَّ الَِّذي
ـَ َيِصُؾقَن إىَِل َقْقٍم َبْقـَُؽْؿ ]معيـعمىعيدىـ،كأخرجابفأبيحاتـعفابفعباسقاؿ:نزلت إاِلَّ الَِّذي

فيىبلؿبفعكيمراألسمميكسراقةبفمالؾالمدلجيكفيبنيجذيمةبفعامر[ َوَبْقـَُفْؿ ِمقَثاٌق 
.(ُ ابفعبدمناؼ

 جمالي لممقطع:خامسًا: التفسير اإل
قتؿالمعاىديفكمفترؾ تحريـ الكريمة، اتية كاليدؼالنبيؿمفىذه الياـ إفالمقصد

المحاربيفكلحؽبالمعاىديفكالمحايديف،كدخؿفيجكارىـكعيدىـ،كمفجاءإلىالمؤمنيفككؼ
اعتدل مف عمى فقط يككف فاالعتداء عمييـ، االعتداء حـر ككذلؾ الفريقيف، قتاؿ عميكـ،عف

فاستثنىهللا الحكـ ىذا كالقتؿ–مف األسر يعينكف-حكـ الذيف المنافقيف مف صنفاف أيضان
عيدميادنة–أعداءالمسمميفكىـالذيفيمجأكفإلىمعسكربينوكبيفالجماعةاإلسبلميةعيد

.(ِ وففيىذهالحالةيأخذكفحكـالمعسكرالذميمتجئكفإليو،كيتصمكفب-أكعيدذمة

كاتيةالكريمةتبيففضؿهللاعمىالمسمميفبإلياـىؤالءالمسالمة،كتعميؿعدـجعؿهللا
لممسمميفعمييـسبيبل،كفياتيةبيافحكـكىكنييالمسمميفعفقتاؿكقتؿمفينتسبإلى

منتسبانمعاىدييـ،أكمفيدخؿفيعيدمعاىدييـ،أكمفيقؼمنيـمكقؼالحيادكالسمـكلككاف
المسمميف بيف السياسية لمعبلقات تنظيمان احتكت قد تككف كىكذا لممسمميف، محاربيف قكـ إلى

السياؽالقرآنييتصؿبماقبمو،ليكجوالمسمميفإلىأمرفيوحكـ،(ّ كغيرالمسمميف فىذا ،كا 

                                                 
،ُىػ(،جُُٗ(انظر:لبابالنقكؿفيأسبابالنزكؿ،عبدالرحمفبفأبيبكر،جبلؿالديفالسيكطي، ت:ُ 

 .َُِٕ-َُِٔ،صّ،كانظر:تفسيرابفأبيحاتـ،جٓٔ،ْٔص
 .ّّٕ،صِ(انظر:تفسيرالظبلؿ،سيدقطب،جِ 
 بتصرؼيسير.ُٖٗ،ُٕٗ،صٖمدعزت،ج(انظر:التفسيرالحديث،دركزةمحّ 
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هللا سبيؿ في يياجركا لـ إذا فييـ اختمفتـ الذيف المنافقيف قتؿ يجب أنو يتصمكاكىك أكلـ ،
قكميـ كقتاؿ قتالكـ عف صدكرىـ حصرت قد الذيف كالمحايديف، المعاىديف عيد في كيدخمكا

.(ُ فمجأكاإليكـ

أفأكلئؾالمنافقيفيعاممكفمعاممةالذيفينتمكفإلىدكلةأخرل،فإذاكانتدكلتيـتقاتؿ"
فكانتدكلتيـتسالـال يدكالميثاؽ،عمؤمنيفبميثاؽ،فبليقاتمكفاحترامانلمالمؤمنيفقكتمكاكقتمكا،كا 

قاؿتعالى: ـَ َيِصُؾقَن إىَِل َقْقٍم َبْقـَُؽْؿ َوَبْقـَُفْؿ ِمقَثاٌق ]كلذا داللة(ِ "[إاِلَّ الَِّذي اتيةأيضان ،كفيىذه
مافيوف،كذلؾبأخذالعيكدكالمكاثيؽالتيتضمفكعمىمشركعيةاليدنةبيفالمسمميفكالمحارب

لـ ما المكاثيؽكالعيكد،كعدـنقضيا بيذه كااللتزاـ ضعفاء، كانكا المسمميفإذا ينقضيامصمحة
بوالمحاربكففعمييـالمحاربيف،كأماالمنافقك فمعالمسمميفمألنيـأصبحكافيأفيمتزمكابماالتـز

تككفألكثرمفعشرسنكاتعيدىـبعدمالجأكاإلييـ،كاليدنةبيفالمسمميفكالمحاربيفيجكزأف
ذاماقكمالمسممكففإنيـينبذكفىذهاليدنةباإلعبلفعفنبذىا ،(ّ إذاكافالمسمميفضعفاء،كا 

ـْ َقْقٍم ِخَقاَكًة َفاْكبِْذ إَِلْقِفْؿ َظَذ َشَقاٍء إِنَّ اهللَ اَل َُيِبُّ اخَلائِـنِيَ ]كىذامأخكذمفقكلوتعالى: َـّ ِم اَف ا ََتَ [ َوإِمَّ

كأنا {:7}األىفا : عيدكـ، إليكـ نبذت قد قؿ "أم اتية: ىذه تفسير في القرطبي يقكؿ حيث ،
كفبؾفيككفقمقاتمكـ،ليعممكافيككنكامعؾفيالعمـسكاء،كالتقاتميـكبينؾكبينيـعيدكىـيث

المطمبففيىذاحاربي،كمفاألدلةعمىمشركعيةاليدنةبيفالمسمميفكالم(ْ ذلؾخيانةنكغدران"
حبأيسرالتفاسير:"قداختمؼفيىؤالءالذيفبينيـكبيفالمؤمنيفميثاؽكمادامتماقالوصا

العبرةبعمكـالمفظالبخصكصالسبب،فبلطائؿتحتمعرفتيـاتف،إذالعبرةأففياتيةدليؿ
 الحربكالمسمميفلمضركرة" بيفأىؿ المكادعة حيث(ٓ عمىجكاز دخمتفيعيدفإ، خزاعة

كبيف،كدخمتبنككنانةفيعيدقريش،كذلؾأثناءالمكادعةالتيجرتبيفالنبيالرسكؿ
 تعالى: لقكلو  براءة( التكبة فيسكرة قكمالمسممكف بعدما العيد ذلؾ نسخ ثـ َفاْقُتُؾقا ]قريش،

كنَِي َحقُْث َوَجْدُُتُقُهْؿ َوُخُذوُهْؿ  ،كلكفإذامادعتالمصمحةكالحاجةلممسمميف {7}التوبة:[ ...اُدْْشِ
إلىميادنةالكفارمفغيرجزيةيؤدكنيالممسمميفإفكانكاأىؿكتاب،فإفذلؾجائز،ككذلؾكؿ

                                                 
(انظر:الجامعألحكاـالقرآف تفسيرالقرطبي(،أبكعبدهللامحمدبفأحمدبفأبيبكربففرحاألنصارمُ 

 .َُّ،صٓىػ(،جُٕٔالخزرجيشمسالديفالقرطبي، ت:
 ِ  ت: زىرة، بأبي المعركؼ أحمد بف مصطفى بف أحمد بف محمد التفاسير، زىرة جُّْٗ( ،ْىػ(،

 .ُِٕٗ،ُُٕٗص
 .ّٔ،ِٔ،صِ(انظر:تفسيرالقرآفالكريـ،سكرةالنساء،الشيخالعبلمةمحمدبفصالحالعثيميف،مجمدّ 
 .ِّ،صٖ(الجامعألحكاـالقرآف،القرطبي،جْ 
 .ُِِ،صُائرم،ج(أيسرالتفاسيرلكبلـالعميالكبير،جابربفمكسىبفعبدالقادربفجابرأبكبكرالجزٓ 
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.(ُ مفانتسبإلىالمعاىديفصارمنيـكاشتمؿاألمافعمييـ

 :(ٕ) المطمبسادسًا: استنباط بعض اليدايات من ىذا 
فقيفالذيفيدخمكففيعيدالمعاىديف،كالمحايديفأكاالعتداءعمييـمألفهللاتحريـقتؿالمنا -ُ

فمفجممةالمنافقيفالذيفأمرهللاتعالىبقتميـ،كأسرىـإذايفالصنفيأمرباستثناءىذ
 لـيياجركافيسبيؿهللا.

عفممقىالسبلحيجبعمىالمؤمنيفأخذالحيطةكالحذركاالنتباهفيحالةاالعتزاؿكالكؼ -ِ
االطمئنافليـ كيجبعدـ لكـ، كالكراىية الزالتتحمؿالحقد كالمستسمميفمألفصدركىـ

 حتىاليفاجؤنكـبالغدركالخيانة.
جكازعقداليدنةبيفالمسمميفكالمحاربيف،ألجؿالحفاظعمىمصالحالمسمميف،كعدـنقض -ّ

 العيكدكالمكاثيؽإالإذانقضيااألعداء.
فنقضالعيدفيحالةالقكةأكالضعؼ،عمييـاإلعبلفعفذلؾلؤلعداء،كأرادالمسممإذا -ْ

 كعدـالغدرلمحفاظعمىالمبادئالتيأقرىااإلسبلـفيحاالتالسمـكالحرب.
اتيةالكريمة،كذلؾمفأجؿإقامة -ٓ لؤلكامراإللييةفيىذه أفيمتثمكا عمىالمسمميفاليكـ

المن عمىىؤالء التيالحجة مبادئاإلسبلـ حكؿ التييثيركنيا كشبياتيـ كيدىـ كرد افقيف،
 تدعكإلىاحتراـالعيكدكالمكاثيؽحتىمعاألعداء.

                                                 
.ْٕٔ،ْٕٓ،صِ(انظر:أحكاـالقرآف،الكيااليراسيالشافعي،جُ 
مجمدِ  عباس، فضؿ أ.د المنيجي، التفسير انظر: صِ( المجمدُِِ، البفعثيميف، الكريـ، القرآف تفسير ،

ص جّٔالثاني، التأكيؿ، محاسف القاسمي، تفسير صّ، جِّٓ، لمشككاني، القدير، فتح تفسير ،ُ،
.ّٕٓص
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الثالث المطمب  
 ين يظيرون اإليمانذمسالمة االنتيازيين ال

ـَ ُيِريُدوَن َأْن َيْلَمـُقُكْؿ َوَيْلَمـُقا َقْقَمُفْؿ ]قاؿتعالى: وا إىَِل الِػْتـَِة ُأْركُِسقا َشتَِجُدوَن َآَخِري ُكؾَّ َما ُردُّ

قا َأْيِدَُيُْؿ َفُخُذوُهْؿ َواْقُتُؾقُهْؿ َحْقُث  َؾَؿ َوَيُؽػُّ ْ َيْعَتِزُلقُكْؿ َوُيْؾُؼقا إَِلْقُؽُؿ السَّ َثِؼْػتُُؿقُهْؿ َوُأوَلئُِؽْؿ  فِقَفا َفنِْن ََل

. {3;ا :}النس[ َجَعْؾـَا َلُؽْؿ َظَؾقِْفْؿ ُشْؾَطاًكا ُمبِقـًا

 أواًل: التحميل المغوي:
يمانوالفتنة لغًة: .(ُ فتف:االمتحافكاالختبار،أم:اختبرفيدينوكا 

،أمكممادعكاإلىالشرؾ،أكإلىمايتبيفبياحاؿاإلنسافمفالخيركالشرالفتنة اصطالحًا:
.(ِ قتاؿالمسمميف
.(ّ ثقؼالشيء:أخذهكظفربوثقفتموىم لغًة:

.(ْ كجدتمكىـكظفرتـبيـتموىم اصطالحًا:ثقف

.(ٓ سمطتوعمىالشيءمكنتومنوسمطانًا لغًة:

فيسمطانًا اصطالحًا: كاألذف ككشفيـ عداكتيـ كظيكر لغدرىـ، كسبييـ قتميـ عمى بينان برىانان
.(ٔ قتميـ

 لما سبق من اآليات: المطمبثانيًا: مناسبة 
المنافقيفالذيفيجبعمىالمؤمنيفأخذىـأنولماكصؼهللاتعالىفيا تياتالسابقة

كأسرىـكقتميـ،بيفكنبوفيىذهاتيةأفىناؾصنؼآخرأكطائفةأخرلمخادعةمتذبذبةكىي
ماىكالحكـالذميجبياتيةالسابقة،حيثبيفهللاػػففػػػؾالمذككريػػػاؽمفأكلئػػيالنفػػدفػػأش

                                                 
 .ُِٕٓ،صٔىػ(،جّّٗ(انظر:الصحاحكتاجالمغة،أبكنصرإسماعيؿبفحمادالجكىرمالفارابي، ت:ُ 
 ِ  ت: الجرجاني، عميبفمحمد التعريفات، جُٖٔ( جُٓٔ،صُىػ(، لمطبرم، البياف، جامع كانظر: ،ٖ،

 .ِٕص
ىػ(،َٕٕمحمدالفيكميثـالحمكمأبكالعباس، ت:(انظر:المصباحالمنيرفيغريبالشرحالكبير،أحمدبفّ 

 .ِٖ،صُج
 ،طيبة.ِِٔ،صِ(انظر:تفسيرالبغكم معالـالتنزيؿفيتفسيرالقرآف(،جْ 
 .ِٖٓ،صُ(المصباحالمنير،أبكالعباس،جٓ 
ىػ(،َُٕفي، ت:(انظر:تفسيرالنسفي مدارؾالتنزيؿكحقائؽالتأكيؿ(،أبكنظاـالديفالحسفبركاتالنسٔ 

 .ّّٖ،صُج
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.(ُ ضانأفيؤخذبحقيـأي

 ثالثًا: وجوه البالغة:
كالنفاؽفينفكسيـأركسوا: الكفر حرصالمنافقيفعمىاضمار كذلؾلبيافشدة استعارة، فييا

ظياراإليماف .(ِ الخبيثةمعاإلصرارعميو،كعداكةالمسمميف،كا 

تضاحيث ثقفتموىم مقابمة ليست كىي كجدتمكىـ، حيث األكلى اتية في كرد لما مقابمة د:
إلى يؤدم كاتفاقيا النشاط، إلى يؤدم األلفاظ في فاالختبلؼ ببلغة حسف كىك تضايؽ، كال

ْ َيْعتَِزُلقُكؿْ ]،ككذلؾتتبعيااتياتالتاليةفينفسالكصؼ،حيثقكلوتعالى:(ّ الممؿ مقابمة[ََل
 السابقة اتية في كرد [َفنِِن اْظَتَزُلقُكؿْ ]لما تعالى: كقكلو اتية[ُيْؾُؼقاوَ ]، في كرد لما مقابمة

قا]،كقكلوتعالى:[َوَأْلَؼْقا]السابقة [َفَؾْؿ ُيَؼاتُِؾقُكؿْ ]مقابمةلماكردفياتيةالسابقة[َوَيُؽػُّ
 ْ)،

يافحيثتؤيدكؿمفاتيتيفباألخرلفيب[َوُأوَلئُِؽْؿ َجَعْؾـَا َلُؽْؿ َظَؾقِْفْؿ ُشْؾَطاًكا ُمبِقـًا]ككذلؾاتية
.(ٓ أفالقتاؿشرعلضركرة،كىذهالضركرةتقدربقدرىافيكؿحاؿ

 رابعًا: سبب النزول:
" النبي يأتكف كانكا مكة، أىؿ مف قكـ نزلتفي أنيا مجاىد، عف جرير ابف حكى

ىنا،كىا ىا يبتغكفبذلؾأفيأمنكا فيسممكفرياءثـيرجعكفإلىقريشفيرتكسكففياألكثاف،
.(ٔ "بقتميـإفلـيعتزلكاكيصمحكاىنا،فأمر

 خامسًا: التفسير اإلجمالي:
الذيف االنتيازييف مسالمة جكاز بياف ىك الكريمة اتية ىذه في الكاضح المقصد إف

يظيركفاإليمافكيبطنكفالكفر،إذاماكاففيىذهالمسالمةىدؼكاضح،كىكتحقيؽالمصالح
كافا ما ذا فكلمسممكففيحالةضعؼبشرطأفيحافظىؤالءاالنتيازيالضركريةلممسمميف،كا 

                                                 
(انظر:نظـالدررفيتناسباتياتكالسكر،إبراىيـبفعمربفحسفالرباطبفعميبفأبيبكرالبقاعي،ُ 

 .ّٗٓ،صٓق(ػ،جٖٖٓ ت:
 .ْٕٔ،صِ(انظر:تفسيرالنيسابكرم غرائبالقرآفكرغائبالفرقاف(،نظاـالديفالحسفالنيسابكرم،جِ 
 .َُٕ،صّ،األلكسي،جٕٔ،صِسيرالقرآفالكريـ،سكرةالنساء،البفعثيميف،ج(انظر:تفّ 
 .َُٕ،صّ،ج(انظر:المصدرالسابؽْ 
 .ِٖٔ،صٓ(انظر:تفسيرالمنار،رشيدرضا،جٓ 
 .ّْٕ،صِ(فيظبلؿالقرآف،سيدقطب،جٔ 
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عمىاليدنةكشركطيا،معأخذالحيطةكالحذر،كالقياـبقتؿىذهالفئةاالنتيازيةالمتبلعبةبالديف
المقصد:"قاؿ ليذا تأييدان قامتبالغدركالخيانة،كقدقاؿاإلماـالرازمفيتفسيره ما كالعقيدةإذا

يدؿعمىأنيـإذااعتزلكاقتالناكطمبكاالصمحمناككفكاأيدييـعفإيذائنالـيجزاألكثركف:كىذا
 قتميـ" كال قتاليـ السا(ُ لنا اتية بمقصد مرتبط المقصد فيذا معب، اليدنة مشركعية كىك قة

الحكـ معأفىذا قتؿالمعاىديفكالمحايديفكمفدخؿفيعيدىـكجكارىـ، المحاربيف،كتحريـ
التكبةأالأنويجكزمسالمةفيحالةضعؼالمسمميف،كتحقيؽمصمحةليـفينسخ فيسكرة

.(ِ ذلؾ،لكفبشرطأفيحافظالمعاىدكفكالمحايدكفعمىشركطاليدنة
 :(ٖ) المطمباليدايات من ىذا  ضسادسًا: استنباط بع

 مصالحيا.بيافأفىناؾفئةأخرلمفالمنافقيف،ىيفئةانتيازيةالىـلياسكل -ُ
تنبيوالمؤمنيفأفىذهالفئةاالنتيازيةإذاماكقعتفياالختبار،فإنياسرعافماتقؼضدىـ -ِ

 مفأجؿالحفاظعمىمصالحيا.
جكازمسالمةىذهالفئةاالنتيازيةمفأجؿالمصالحالضركريةلممسمميف،إذاأظيرتاإليماف -ّ

 مفغدرىا.كالسمـ،ككفتيدىاعفالمؤمنيفمعاليقظةكالحذر
 التحريضعمىقتؿالفئةاالنتيازية،كنقضالعيدمعياإذاخانتأكظيرمنياالغدر. -ْ
إفقضيةمسالمةاالنتيازييفالذيفيظيركفاإليمافكيبطنكفالكفريعيشياالكاقعالفمسطيني -ٓ

بتدبيرالمؤامراتكالك يدخاصةفيقطاعغزة،حيثإفىناؾفئاتمفىؤالءاالنتيازييفتقـك
لمجماعاتاإلسبلميةكلممسمميف،كمفأجؿإرضاءاألعداء،فمذلؾعمىالمسمميفكالجماعات
اإلسبلميةاالنتباهليذهالمؤامراتكالتعامؿمعيابحكمةمفأجؿتفكيتالفرصةعميياكعمى

 األعداءالمتربصيفبيا.




                                                 
الرازم،جُ  التفسيرالكبيرلئلماـ انظر: اليراسي،جأحكاـالقرآف،،ُّٕ،صَُ( ،ْٕٔ،ْٕٓ،صِالكيا

 .ِٔ،صِةالنساء(،البفعثيميف،جتفسيرالقرآفالكريـ سكر
،أيسرالتفاسير،أبكبكرالجزائرم،ِٓٓ،صّ(انظر:التفسيرالكسيطلمقرآفالكريـ،محمدسيدطنطاكم،جِ 

 .َِٓ،صُج
محمّ  بف محمد السنة(، أىؿ  تأكيبلت الماتريدم تفسير انظر: الماتريدم،( منصكر أبك محمكد، بف د

،كتفسيرالثعالبي الجكاىرالحساففيتفسيرالقرآف(،أبكزيدعبدالرحمفبفِٕٗ،صّىػ(،جّّّ ت:
 .ِٕٔ،صِمخمكؼالثعالبي،ج
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 األول طمبالم
 حّرم القرآن القتل بغير الحق

ـٍ َأْن َيْؼُتَؾ ُمْمِمـًا ]قاؿتعالى: .{4;}النسا :[ ...إاِلَّ َخَطًل َوَما َكاَن دُِْمِم

 أواًل: التحميل المغوي:
،كاإليمافىكالتصديؽكالعمؿبماأمرهللاأصؿآمفأأمفيؤمفإيمانانفيكمؤمفالمؤمن لغًة:

.(ُ بو،كظيرعمىالجكارح
.(ِ المصدؽباهللكرسكلوبماجاءبوالمؤمن اصطالحًا:

يىقتيؿ،القتل لغًة: ماتةقىٍتبلن،فيكقاًتؿؽتؿ،قتىؿى .(ّ ،يدؿعمىإذالؿكا 
.(ْ بضربأكحجرأكسـأكعمة،فيكقاتؿ،كذاؾمقتكؿةماتإالقتل اصطالحًا:

.(ٓ الخطأ:ىكماليسلئلنساففيوقصد،كالخطأخبلؼالصكابخطأ:
 لما سبقو من اآليات: المطمبثانيًا: مناسبة 
افريفكالمنافقيف،كالذيفيعاىدكفالمسمميفعمىالسمـثـلمارغبفيمقاتمةالكإفهللا

ىـ،ذكرىنامايتعمؽبالمحاربة،كمنياأفيظفرجبلنحربيانكىكمسمـءيغدركفبيـكيعينكفأعدا
فيقتمو،كحتىالييقتؿمؤمفعمىظفأنومنافؽألفقتؿالمؤمفاليجكزإالأفيقعذلؾخطأ

.(ٔ غيرمقصكد
فػػػػػػػػػػػػػػػارثبػػػػػػػػػػػػو:أفالحػػػػػػػػفأبيػػ،ع(ٚ)ـػػػػػفبػػػػفالقػػػاسػػػػدالرحمػػػػػػػفعبػػركمع" بب النزول:ثالثًا: س

                                                 
جُ  الجكىرم، العربية، كصحاح المغة تاج الصحاح انظر: صٓ( اإلسبلمية،َُِٕ، العقيدة لدراسة مدخؿ ،

 .ٖٓ/ُعثمافجمعةضميرية،
 .ُٔٗ،صُىػ(،جُٖٔ(التعريفات،عميبفمحمدالجرجاني، ت:ِ 
 ّ  ت: عمر، الحميد عبد مختار أحمد د. المعاصرة، العربية المغة معجـ عمؿ،ُِْْ( فريؽ بمساعدة ىػ(،

 .ٔٓ،صٓ،كانظر:مقاييسالمغة،البففارس،جُْٕٕ/ّ
 .ِِٗ،صَّق(ػ،جَُِٓممقببمرتضىالزبيدم، ت:(تاجالعركس،محمدمحمدالْ 
 .ِٓٗ،صُ،مجمؿالمغة،البففارس،جََُ-ٗٗ،صُ(التعريفات،جٓ 
 .ُٖ،صُ،المنتخب،لجنةمفعمماءاألزىر،جْٖ،صْ(انظر:البحرالمحيط،ألبيحياف،جٔ 
الرحمفبفالقاسـبفمحمدبفخميفةرسكؿهللا(ٕ  أبكمحمدأبيبكرالصدعبد الثبتالفقيو، يؽ،اإلماـ

القرشيالتيميالبكرمالمدني،مفصغارالتابعيف،حدثعنوشعبةكاألكزاعيكمالؾكسفيافبفعيينة،ككاف
 كتكفيسنة معاكية، فيخبلفة مكلده النفس، فقيو كرعان كحجة، أعبلـُِٓٔإمامان سير انظر: بحكراف. ىػ

.ُٖٖ،صٔالنببلء،لمذىبي،ج
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،فجاءكىكيريداإلسبلـ،فمقيوعياشبفأبيربيعة،كالحارثكافشديدانعمىالنبي(ٔ)يزيد
ـٍ َأْن َيْؼُتَؾ ُمْمِمـًا إاِلَّ َخَطًل ]زؿهللاتعالى:يريداإلسبلـ،كعياشاليشعرفقتمو،فأن [ ...َوَما َكاَن دُِْمِم

،كشرحالكمبيىذهالقصةفقاؿ:إفعياشبفأبيربيعةالمخزكميأسمـكخاؼأف {4;}النسا :
مفآطاميافتحصففيو،فجزعت(ِ يظيرإسبلمو،فخرجىاربانإلىالمدينةفقدميا،ثـأتىأطما

موجزعانشديدان،كقالتالبنيياأبيجيؿكالحارثبفىشاـكىماأخكاهألمو:كهللااليظمنيسقؼأ
بيت،كالأذكؽطعامانكالشرابانحتىتأتكنيبو،فخرجافيطمبوكخرجمعيـالحارثبفيزيدبف

كىاسقؼأمؾلـيأبيأنيسة،حتىأتكاالمدينة،فأتكاعياشانكىكفياألطـ،فقااللو:انزؿفإفأ
بيتبعدؾ،كقدحمفتالتأكؿطعامانكالشرابانحتىترجعإلييا،كلؾهللاعميناأفالنكرىؾعمى
شيء،كالنحكؿبينؾكبيفدينؾ،فمماذكرالوجزعأموكأكثقالونزؿإلييـ،فأخرجكهمفالمدينة

بوع قدمكا ثـ مائةجمدة، منيـ كؿكاحد بنسع،كجمده فقالت:كهللاالأحمؾمفكأكثقكه مىأمو
فأتاه فيالشمسكأعطاىـبعضالذمأرادكا، مكثقان ترككه ثـ كثاقؾحتىتكفربالذمآمنتبو،
فكاف الحارثبفيزيد،كقاؿ:ياعياش،كهللالئفكافالذمكنتعميوىدللقدتركتاليدل،كا 

كهللا كقاؿ: فغضبعياشمفمقالتو، كنتعمييا، لقد إفضبللة ثـ إالقتمتؾ، الألقاؾخاليان
بالمدينة،ثـإفالحارثبفيزيدأسمـكىاجربعدعياشانأسمـبعدذلؾكىاجرإلىرسكؿهللا

ىكيسيرذلؾإلىرسكؿهللا فينما كلـيشعربإسبلمو، بالمدينةكليسعياشيكمئذحاضرا،
وفقتمو،فقاؿالناس:أمشيءصنعت،إنوبظيرقباءإذلقيالحارثبفيزيد،فممارآهحمؿعمي

،فقاؿ:يارسكؿهللا،كافمفأمرمكأمرالحارثماقدقدأسمـ،فرجععياشإلىرسكؿهللا
نيلـأشعربإسبلموحتىقتمتو،فنزؿعميوجبريؿ ـٍ َأْن ]بقكلوتعالى:عممت،كا  َوَما َكاَن دُِْمِم

.(ّ "{4;}النسا :[ ...َيْؼُتَؾ ُمْمِمـًا إاِلَّ َخَطًل 

 رابعًا: التفسير اإلجمالي:
جاءتلحفظ الديفالعظيـ ىذا حيثإفشريعة قتؿالنفسبغيرحؽ، اإلسبلـ حـر لقد
الضركرياتالخمس،الديف،العقؿ،العرض،الماؿ،النفس،ككضعأحكامانليحافظعميياكيحفظيا،

اللبسفيو صحيحان إيمانان مفارتكابالفكاحشكالمؤمفباهللكرسكلو إيمانو كالغمكضيمنعو

                                                 
ـٍ َأْن َيْؼُتَؾ ُمْمِمـًا إاِلَّ َخَطلً ]الحارثبفيزيدالقرشيالعامرم،مفبنيعامر،بفلؤم،فيونزلت(ُ  [ َوَما َكاَن دُِْمِم

.ْٕٔ،صُ،قتموعياشبفربيعة.انظر:أسدالغابةفيمعرفةالصحابة،ابفاألثير،ج{ 4;}النسا :
،مجمؿالمغةالبِ  ،كىيحصكفألىؿالمدينة،الصحاحتاجالمغةٖٗ،صُففارس،ج(أطـ:األطـالحصفي

 .ُِٖٔ،صٓىػ(،جّّٗكصحاحالعربية،أبكنصرإسماعيؿبفحمادالجكىرمالفارابي، ت:
 .ُْٕ-ُّٕ،صُ(أسبابالنزكؿ،أبكالحسفعميبفأحمدبفمحمدبفعميالكاحدم، تزغمكؿ(،جّ 
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كالتعدمعمىالنفسبغيرحؽألنيامعصكمةكألففيقتميابغيرحؽقتؿلمناسجميعانمصداقان
ـْ َأْح  ...]لقكلوتعالى: اَم َقَتَؾ الـَّاَس ََجِقًعا َوَم ـْ َقتََؾ َكْػًسا بَِغْرِ َكْػٍس َأْو َفَساٍد يِف األَْرِض َفَؽَلكَّ اَم َم َقاَها َفَؽَلكَّ

كأىؿ {54}املائدة:[ ...َأْحَقا الـَّاَس ََجِقًعا  أنفسالمعاىديف فياإلسبلـ األنفسالمعصكمة، كمف ،
 النبي عف عنيما هللا العاصرضي بف عمرك بف هللا عبد فعف كالمستأمنيف، قاؿ:الذمة

ن ريحيا توجد من  .(ُ (مسيرة أربعين عاماً  من قتل معاىدًا لم يرح رائحة الجنة، وا 

يجكز ال معصكماف كمالو نفسو فإف كعيد، أماف بعقد المسمـ األمر كلي أدخمو كمف
 النبي قاؿ كما فإنو قتمو، كمف  التعرضلو، لمفلم يرح رائحة الجنة: شديد كعيد كىذا ،)

قكلو:النبيعف(ِ تعرضلممعاىديف،معمكـأفأىؿاإلسبلـذمتيـكاحدة،حيثركلالبييقي
مسممًا فعميو لعنة هللا والمالئكة والناس  (ٖ) ذمة المسممين واحدة، يسعى بيا أدناىم، فمن أخفر 

،فمذلؾالينبغيلمؤمفكاليجكز،كاليميؽأف(ٓ ((ٗ)أجمعين، ال يقبل هللا منو صرفًا وال عدالً 
تكعدمفيقكـبوأفمألفهللايقتؿمؤمنانإالعمىكجوالخطأألفاإليمافزاجرعفالعدكاف

يكبوفيالنارحتىلككانكاأىؿاألرضكالسماءجميعانإالأفيشاءذلؾكماركمعفابفعباس
 لقكلو  مصداقان في  لكبيم هللا مؤمن،  دملو أن أىل السماء واألرض اشتركوا في :

عندهللامفكؿدـعزيزكريـ،كىكأعزكأكـر،فدـالمؤمفمقدسكعظيـعندهللا(ٔ (النار
                                                 

بابإثـمفقتؿمعاىدانبغيركتابالجزية،عيؿأبكعبدهللاالبخارمالجعفي،(صحيحالبخارم،محمدبفإسماُ 
،ج  .(ُّٔٔ،ح ٗٗ،صْجـر

ىػ(،أحمدبفالحسيفبفعميبفمكسىأبكبكرالبييقي،مفأئمةالحديث،كلدفيْٖٓ-ّْٖ(البييقي، ِ 
إلىالككفةكمكةكغيرىما،كطمبإلىخسركجرد مفقرلبييؽ،بنيسابكر(كنشأفيبييؽكرحؿإلىبغدادثـ

مفشافعيإال ما الحرميف: قاؿإماـ  بييؽ(، إلىبمده كنقؿجثمانو إلىأفمات، يزؿفييا فمـ نيسابكر،
كلمشافعيفضؿعميوغيرالبييقي،فإفلوالمنةكالفضؿعمىالشافعيلكثرةتصانيفوفينصرةمذىبوكبسط

ىبي:لكشاءالبييقيأفيعمؿلنفسومذىبانيجتيدفيولكافقادرانعمىذلؾلسعةمكجزهكتأييدآرائو،كقاؿالذ
 .ُُٔ،صُعمكموكمعرفتوباالختبلؼ،نقبلنعفالزركميفياألعبلـ،ج

.َِّ،صِأخفرمسممان:نقضعيده.انظر:مقاييسالمغة،ج(ّ 
.َُٗ،صِديثكاألثير،البفاألثير،جصرفانكالعدالن:تكبةكفدية.انظر:النيايةفيغريبالح(4 
ىػ(،ْٖٓ(السنفالكبرل،أحمدبفالحسيفبفعميبفمكسىالخسركجردمالخراساني،أبكبكرالبييقي، ت:ٓ 

(،حديثصحيحاإلسناد.ُُِٖٔ،ح ّّٓ،صٖالباببابالنييعفالقتاؿفيالفرقةكمفترؾ،ج
 (.ّْٖٗ،ح ُْٔٔص،ٕانظر:سمسمةاألحاديثالصحيحة،ج

 ٔ انظر: ج( الدماء، في بابالحكـ كتابالديات، الترمذم، صْسنف ح ُٕ، ،ُّٖٗ الجامع(، صحيح
 .(ِْٕٓ،م ُّٗ،صِالصغيركزيادتو،لؤللباني،البابحرؼالبلـ،ج
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،كلكفقديقعمفالمؤمف(ُ (مؤمن أعظم عند هللا من زوال الدنياالقتل : حيثيقكؿالرسكؿ
فيقتؿإنسانان،أكمفيسيرفي أفيقتؿمؤمنانخطأكبغيرقصدمنو،كمفيريدأفيصيدحيكانان

حر كافران أكيظفشخصان فيمكت، حصؿلعياشسيارتوفيدىسإنسانان كما فيظيرأنومسمـ، بيان
أكيقصدإنسانانبمااليقتؿغالبانكالعصاالبسيطةكاليدفيقتمو،إذانىذهاتيةتتحدثعفالنكع،

األكؿمفأنكاعالقتؿأالكىكالقتؿالخطأ،أماالنكعالثانيفيكالقتؿشبوالعمد،كأماالنكعالثالث
 كما كذلؾ العمد، القتؿ فيك الكريمة اتيات تفسير خبلؿ مف المفسركف جميكر(ِ بينو قاؿ ،

المفسريف:"معنىىذهاتية:كماكاففيإذفهللاكفيأمرهلممؤمفأفيقتؿمؤمنانبكجو،ثـاستثنى
 بمعنى إال فيو تككف الذم كىك األكؿ، ليسمف منقطعان قداستثناء الخطأ لكف كالتقدير لكف،

.(ّ يقع"

 كام القتل:خامسًا: أح

 .(ْ ىكماكقعدكفقصدالفعؿكالشخصأكدكفقصدأحدىماالقتل الخطأ: -ُ

ىكأفيضربالشخصعدكانانبمااليقتؿغالبانكالسكطكالعصاالصغيرة،القتل شبو العمد: -ِ
،كعرفوأبكحنيفة:(ٓ فيؤدمإلىمكتو،ألفىذاالفعؿيقصدبوغيرالقتؿمفالتأديبكنحكه

م االعمد القضيبأك مف الحديد عدا ما ككؿ بالحديد، كاف شبوا ذلؾفيك يشبو كما لنار
(ٔ العمد مالؾ كاإلماـ هللا–، يسم-رحمو ما أف فيويرل يجب عمد ىك عمد شبو ى

 اشبوػدفأمػػكالعمأالمحضػػإالالخطابهللاػػػػؾبفأنسليسفيكتػػػاؿمالػػ،كق(ٕ القصاص

                                                 
كزيادتو،(،صحيحالجامعالصغيرّّْْ،ح ،بابتعظيـالدـُْٕ،صّ(السنفالكبرلفيالنسائي،جُ 

 .(ّْٖٓ،ح ْٖ،صِلؤللباني،ج
جِ  لمصابكني، التفاسير صفكة انظر: صُ( جِٗٔ، فضؿعباس، المنيجي، التفسير ،ُِٔ-ُِٓ،صِ،

ج الصابكني، عمي محمد المؤلؼ كتحقيؽ اختصار كثير، ابف تفسير صُمختصر تفسيرُِْ، ،
ج محمكد، محمد الحجازم صُالكاضح، القرآَُْ، التفسير الخطيب،، يكنس الكريـ عبد لمقرآف، ني

 .ِٖٔ،صّىػ(،جَُّٗ ت:بعد
 .ٖ،صِ(تفسيرابفعطية،المحررالكجيز،جّ 
 .ُِٕ،صٖ،المغنيالبفقدامةالمقدسي،جّٗٓ،صٔ(انظر:فتحالقدير،الشككاني،جْ 
عٓ  بف محمد بف أحمد بف محمد القاسـ، أبك الفقيية، القكانيف انظر: الغرناطي،( الكمبي جزم ابف هللا، بد

األندلسيالقرطبئِِ،صُىػ(،جُْٕ ت: ،المحمىباتثار،أبكمحمدعميبفأحمدبفسعيدبفحـز
 .ُِٕ،صٖق(ػ،جَِٔ،المغنيالبفقدامةالمقدسي، ت:َِٕ،صَُىػ(،جْٔٓالظاىرم، ت:

 .َّٕ،صُ(تفسيرآياتاألحكاـ،محمدعميالسايس،جٔ 
 .َّٕ-َّٔ،صُ(المصدرالسابؽ،جٕ 
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 .(ُ العمدفبلنعرفو

،أكىكأفيقصد(ِ ىكاقترففيوالفعؿالمزىؽلمركحبنيةقتؿالمجنيعميوالقتل العمد: -ّ
 .(ّ القاتؿإلىالقتؿبضربمحددأكمثقؿأكبإحراؽأكتغريؽأكخنؽأكسـأكغيرذلؾ

 سادسًا: اإلعراب والبيان:

مولعمةمفالعمؿإاللمخطأكحده،يجكزأفتككفمفعكؿلو ألجمو(أم:ماينبغيلوأفيقت"خطأ:
كيجكزأفيككفحاالنبمعنى:اليقتموفيحاؿمفاألحكاؿإالمفحاؿالخطأ،كأفيككف:صفة
قتؿ كجكه عنو تنتفي أف المؤمف شأف مف أف كالمعنى: خطأ، قتبلن إال أم: محذكؼ، لمصدر

يرميكافرانفيصيبمسممان،أكيرميداءالبتة،إالإذاكجدمنوخطأمفغيرقصدبأفػػالمؤمفابت
.(ْ "شخصانعمىأنوكافرفإذاىكمسمـ

 :(٘) المطمبسابعًا: استنباط بعض اليدايات من ىذا 

 تحريـقتؿالنفساإلنسانيةميماكانتاألسبابكالدكافعمألنيامفالمحرمات. -ُ

 ىكلككافخطأ.إفاإليمافيمنعالمؤمفمفقتؿأخيوالمؤمففيجميعاألحكاؿ،حت -ِ

تصرؼغيرمسئكؿ -ّ منو حتىاليحصؿ فيجميعتصرفاتو، أفيككفحذران عمىالمؤمف
 يؤدملمكقكعفيالمحظكراتمفبينياالقتؿ.

نذارمفهللا -ْ  لمفيقتؿمؤمنانعمدان.تحذيركا 

يقع -ٓ حتىال فئاتالمنافقيفكغيرىـ، جميع مع القتؿ أمر التثبتكالتحرمفيجميع ينبغي
 المؤمففيخطأالقتؿ.

                                                 
(معالـالسنف،كىكشرحسنفأبيداكد،أبكسميمافحمدبفمحمدبفإبراىيـبفالخطابالبستيالمعركؼُ 

 .ِْ،صْىػ(،جّٖٖبالخطابي، ت:
 .َُ،صِ(التشريعالجنائياإلسبلميمقارنانبالقانكفالكضعي،األستاذعبدالقادرعكدة،جِ 
ىػ(،ُْٕ(القكانيفالفقيية،أبكالقاسـ،محمدبفأحمدبفمحمدبفعبدهللا،ابفجزمالكمبيالغرناطي، ت:ّ 

 .ِِٔ،صُىػ(،جُْٕ
 .ُٗ،صْ(البحرالمحيط،ألبيحيافاألندلسي،جْ 
،ِباس،ج،التفسيرالمنيجي،لؤلستاذالدكتكرفضؿعّٕ،صِ(انظر:تفسيرالقرآفالكريـالبفعثيميف،جٓ 

 .ُّٔ،صٓ،نظـالدرر،البقاعي،جَِِ،صٖ،التفسيرالحديث،دركزهمحمدعزت،جُِٕ،صِج
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 الثاني مبالمط
 خطأالعاقبة القتل 

ُققا  ...]قاؿتعالى: دَّ َؿٌة إىَِل َأْهؾِِف إاِلَّ َأْن َيصَّ ـْ َقَتَؾ ُمْمِمـًا َخطَلً َفَتْحِريُر َرَقَبٍة ُمْمِمـٍَة َوِدَيٌة ُمَسؾَّ َوَم

ـٌ َفَتْح  ـْ َقْقٍم َظُدوٍّ لَُؽْؿ َوُهَق ُمْمِم َؿٌة َفنِْن َكاَن ِم ـْ َقْقٍم َبْقـَُؽْؿ َوَبْقـَُفْؿ ِمقَثاٌق َفِدَيٌة ُمَسؾَّ ِريُر َرَقَبٍة ُمْمِمـٍَة َوإِْن َكاَن ِم

ـَ اهللِ وَ  ـِ ُمَتَتابَِعنْيِ َتْقَبًة ِم ْ ََيِْد َفِصقَاُم َصْفَرْي ـْ ََل ِريُر َرَقبٍَة ُمْمِمـٍَة َفَؿ [ اًم َكاَن اهللُ َظؾِقاًم َحؽِقإىَِل َأْهؾِِف َوََتْ

. {4;}النسا :

 أواًل: التحميل المغوي:

.(ُ "جعؿاإلنسافحران"تحرير:

.(ِ "مانالوالرؽمفبنيآدـ"رقبة:

.(ّ "الماؿالذمىكبدؿالنفس"ودية:

.(ْ " صدؽ(الصادكالداؿكالقاؼأصؿيدؿعمىقكةفيالشيءقكالنكغيره"لغًة:يصدَّقوا

،أمفتجبفيوالدية(ٓ إذاأعطى،كيتصدؽألفالمتصدؽالمعطييتصدؽ،يصدقوا اصطالحًا:
فبلتجب بيا كيسامحأىؿالقتيؿفيدفع(ٔ مسممةإلىأىموإالأفيتصدقكا ،أمإالأفيعفكا

الدية،فبليأخذكىامفالقاتؿ.

 لما سبقو من اآليات: المطمبثانيًا: مناسبة 

حبومفالقياـبالقتؿ،سكاءكافالقتؿقتؿخطأ،أفاإليمافيمنعصابعدأفبيفهللا
األحكاـالتيتتعمؽبالعقكباتعمىأمنكعمفالمطمبأكقتؿعمد،أكشبوعمد،بيففيىذا

أنكاعالقتؿالثبلثة،فبدأببيافعقكبةالقتؿالخطأ،كمفقتؿمؤمنانخطأفعميوعقابإذالخطأينشأ
اء،كلبيافأفدـالقتيؿاليذىبىدران،بؿيعاقبكؿمفصدرػػاالعتناـكػػػاالىتمـداكفكعػمفالتي

                                                 
الرؤكؼبفتاجالعارفيفبفعميبفزيفُ  بعبد المدعك زيفالديفمحمد التكقيؼعمىميماتالتعريفات، )

 .ِٗ،صُىػ(،جَُُّالعابديفالحدادمثـالمناكمالقاىرم، ت:
 .َُٖ،صُسابؽ،ج(المرجعالِ 
 .َُٔ،صُق(،جُٖٔ(التعريفات،عميبفمحمدبفعميالزيفالشريؼالجرجاني، ت:ّ 
 .َّْ-ّّٗ،صّمقاييسالمغة،البففارس،جمعجـ(ْ 
 .َّْ،صّ،جالمصدرالسابؽانظر:نفس(ٓ 
 .ِِْ،صُ(التفسيرالمنير،كىبةالزحيمي،جٔ 
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.(ُ منوىذااألمر

 ثالثًا: سبب النزول:

السابؽفيسببالنزكؿ،حيثإفسببنزكليماكاحدكقدالمطمبمرتبطبالمطمبإفىذا
.(ِ ىناؾتـذكره

 رابعًا: التفسير اإلجمالي:

اتي ىذه مف الكاضح المقصد حكـإف كبياف كتشنيعو القتؿ أمر تغميظ ىك الكريمة، ة
 هللا رسكؿ فبيف كالمعاىد، المؤمف بحؽ الخطأ القتؿ يـك العباد بيف يقضى ما أكؿ إف

،كالحديث(ّ (أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء: القيامةالدماء،حيثقاؿ
كأن الدماء أمر تغميظ ككثيرفيو أمرىا لعظـ كىذا القيامة الناسيكـ بيف فيو يقضى ما أكؿ يا

خطرىا.

النبي فمفكصايا فيحجةالكداعلتحريـالقتؿفيجميعالحاالتحتىكلككافكا 
  قكلو: كاألمكاؿ األعراض كعمى عمييا، االعتداء كعدـ الدماء تحريـ تغميظ كبياف إن خطأ،

عميكم حرام كحرمة يومكم ىذا، في شيركم ىذا، في بمدكم ىذا،  كم، وأموالكم، وأعراضكم،دماء
كم، وأموالكم، عميكم حرام كحرمة يومكم إن دماء،كفيركايةأخرل: (ْ (فميبمغ الشاىد الغائب

ىذا، في شيركم ىذا، في بمدكم ىذا، إلى يوم تمقون ربكم، أال ىل بمغت؟، قالوا: نعم، قال: الميم 
القتؿلممؤمنيفكالمعاىديف،كالمستأمنيف،السالمطمب،ك(ٓ (اشيد ابؽمفاتيةتحدثعفتحريـ

بيفأفحكـالمطمبكبيفأفالقتؿقديقعلكفبطريؽالخطأ،كالقتؿالخطأيرفعأثمو،كفيىذا
قاؿذلؾالعمماءفيتفسيرحديثالرسكؿ رفع عن أمتي الخطأ : القتؿالخطأاليرفعكما

                                                 

البقاعي،ُ  الدرر، نظـ انظر: التفسيرالكسيط،محمدسيدطنطاكم،جُّٔ،صٓج( تفسيرِٔٓ،صّ، ،
 .ُِْ،صُ،التفسيرالكاضح،الحجازممحمدمحمكد،جَّٓ،صُآياتاألحكاـ،لمسايس،ج

 مفالرسالة.َْ،ّٗ(انظر:صِ 
هللاّ  رسكؿ إلى العدؿ عف العدؿ بنقؿ المختصر الصحيح المسند مسمـ، صحيح )الحجا بف مسمـ ج،

 .َُّْ،صّ(،الباببابالمجازاةفياتخرة،جُٖٕٔىػ(،ح ُِٔأبكالحسفالقشيرمالنيسابكرم، ت:
،ّبابتغميظتحريـالدماءكاألعراضكاألمكاؿ،جكتابالقسامةكالمحاربيفكالقصاصكالدية،(صحيحمسمـ،ْ 

 .(ُٕٗٔ،ح َُّٔص
 .(ُٕٗٔ،ح َُّٕ،صّ،جسبؽتخريجو(ٓ 
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،لكفاستثنىأىؿالعمـمفأكرهعمىقتؿمؤمفأفاليقتمو،(ُ (رىوا عميووالنسيان وما استك
،كقاؿالعمماءفي(ِ كاليقتؿفبليفدنفسوبأخيوحتىمجردالضرباليضربوكليكفالمقتكؿ

معنى رفععفأمتيالخطأ(،أم:رفعإثمو،أماأحكامو،ففيياتفصيؿ:فالغراماتالتسقط،فمف
خطأأكنسيانانيغرميالصاحبيا،كمفنسىصبلةمفركضةقضاىا،كمفقتؿخطأدفعكسرآنية

،كلـيختمؼفيأفاإلثـ(ّ الديةكيسقطالقصاصبالخطأ،كمايسقطالكفربالنطؽخطأكسيكان
 منوشيءأكيمـز نمااختمؼفيمايتعمؽعمىذلؾمفاألحكاـ،ىؿذلؾمرفكعاليمـز مرفكع،كا 

ذلؾ باتفاؽأحكاـ يسقط ال فقسـ الكقائع، يختمؼبحسب ذلؾ أف كالصحيح اختمؼفيو، كمو؟
الكفر، يسقطباتفاؽكالقصاصكالنطؽبكممة كقسـ كالغراماتكالدياتكالصمكاتالمفركضات،
كقسـثالثيختمؼفيوكمفأكؿناسيانفيرمضافأكحنثساىيان،كماكافمثموممايقعخطأ

ذ كيعرؼ كنسيانان، الفركع في عمى(ْ لؾ شيء ال أنو ييظف الحديث ىذا في كاف لما كأنو ،
أفاألمرفيالقتؿليسكذلؾحفظانلمنفكسمألفاألمرفيياخطرجدان،كأنوالمخطئ،بيفهللا

ال اتية كىذه القتيؿ، أىؿ إلى كدية مؤمنة رقبة تحرير كىي عقكبة، الخطأ القاتؿ يجبعمى
ـَ َآَمـُقا ُكتَِب َظَؾْقُؽُؿ الِؼَصاُص ]اتيةفيسكرةالبقرةكىيقكلوتعالى:تعارضبينياكبيف ا الَِّذي َ َيا َأُيُّ

بَ  ٌء َفاتِّ ـْ َأِخقِف ََشْ ـْ ُظِػَل َلُف ِم ِف اٌع بِاَدْعُروِف َوَأَداٌء إَِلقْ يِف الَؼتَْذ احُلرُّ بِاحُلرِّ َوالَعبُْد بِالَعْبِد َواألُْكَثك بِاألُْكثَك َفَؿ

ـِ اْظَتَدى َبْعَد َذلَِؽ َفَؾُف َظَذاٌب َألِقؿٌ  ٌة َفَؿ ـْ َربُِّؽْؿ َوَرمْحَ ِػقٌػ ِم ،حيثأكجب {:39}البقرة:[ بِنِْحَساٍن َذلَِؽ ََتْ
هللا اتية،كأكجبفيىذا الديةكالكفارةتغميظانألمرالقتؿ،كحثانالمطمبالقصاصفيىذه

ـٍ َأْن َيْؼُتَؾ ُمْمِمـًا إاِلَّ َخطَلً ]ؿماقديقتؿفقاؿتعالى:عمىزيادةالنظركالتحرمعندفع َوَما َكاَن دُِْمِم

ُققا  دَّ َؿٌة إىَِل َأْهؾِِف إاِلَّ َأْن َيصَّ ـْ َقَتَؾ ُمْمِمـًا َخطَلً َفَتْحِريُر َرَقَبٍة ُمْمِمـٍَة َوِدَيٌة ُمَسؾَّ ،لمفقاـ {4;}النسا :[ ...َوَم
ؿشبوالعمد،فيعمـأفالذمكجبفيوالقصاصىكالقتؿالعمد،المايشمؿبالقتؿالخطأكالقت

،(ٔ ،كالقتؿشبوالعمدتككففيوالديةمغمظة(ٓ ففييماالديةكالكفارةإالخطأكشبوالعمد،حيث

                                                 

،حديثصحيح.انظر:إركاءالغميؿُْٔ،صٕ(شرحصحيحالبخارم،بابالطبلؽفياإلغبلؽكالكره،جُ 
 (.ِٓٔٓ،ح ُْٗ،صٖفيتخريجأحاديثمنارالسبيؿ،لؤللباني،ج

 .ُٗٓ،صّ،جَُّ(أيسرالتفاسير،لمجزائرم،البابِ 
 .ُِٖ،صُ،جِٖٓ(المرجعالسابؽ،البابّ 
حكاـالقرآف،تفسيرالقرطبي،أبكعبدهللامحمدبفأحمدبفأبيبكربففرحاألنصارمالخزرجي(الجامعألْ 

 .ِّْ،صّىػ(،جُٕٔشمسالديفالقرطبي، ت:
 .َّٔ،صُ(انظر:تفسيرآياتاألحكاـ،السايس،جٓ 
 .ُِٓ،صْ(صحيحفقوالسنةكأدلتوكتكضيحمذاىباألئمة،أبكمالؾكماؿبفالسيدسالـ،جٔ 
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أربعون في منيا شبو العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من اإلبل،  دية الخطأأال إن : لقكلو
.(ِ ،كلذلؾتجبالديةالمغمظةكالكفارةفيقتيؿشبوالعمدعندالجميكر(ُ (يا أوالدىابطون

قاؿ:اقتتمتامرأتافىريرةأبيكالديةفيالقتؿالخطأتككفعمىالعاقمة،كماركمعف
فقضى : مفىذيؿ،فرمتإحداىمااألخرلبحجرفقتمتياكمافيبطنيا،فاختصمكاإلىالنبي

،كالعاقمةىي:(ٓ (، وقضى أن دية المرأة عمى عاقمتيا(ٗ)، عبد أو وليدة (ٖ)ية جنينيا غرة أن د
رةالقاتؿكىيعمىسبيؿالمكاساةكليسعمىسبيؿالتغميظ،أكأفكزرالقاتؿعمىالعاقمة،يعش

نييحممو،،كأفالعاقمةالتحمؿإالمازادعفالثمث،كمادكفالثمثفالجا(ٔ لكنوفقطمكاساة
كىذاماعميوجميكرالعمماءكىذاماصرحبوالقرطبيحيثقاؿ:"كالذمعميوجميكرالعمماءأف
العاقمةالتحمؿعمدانكالاعترافانكالصمحان،كالتحمؿمفديةالخطأإالماجاكزالثمث،كمادكف

القتيؿالخطأ،تعكيضانليـعما،فالديةإذانىيعبارةعفماؿيدفعألىؿ(ٕ الثمثفيماؿالجاني"
جبارانلخاطرىـمفالمصيبةالتيحمتبيـ،كحتىالتقعبيفأىؿالقاتؿ فقدكه،كتسكينانلقمكبيـكا 

،أماالعقكبةالثانيةالتيتجبعمىالقاتؿالمؤمفقتؿخطأ،أم(ٖ كأىؿالمقتكؿعداكةكبغضاء
ذكر،كىكأيضانتعكيضلممجتمعالمسمـعفبغيرقصدتحريرعبدمممكؾمؤمفسكاءأنثىأك

،بينماإذاكافالمقتكؿمؤمنانكأىموكفارمحاربيفيعيش(ٗ قتؿنفسمؤمنةباستحياءنفسمؤمنة
الذمقتموعياشبفربيعةكىك معيـكالمسممكفاليعممكفإيمانو،كذلؾمثؿالحارثابفيزيد

                                                 
جستاني، ت:ُ  ىػ(،ِٕٓ(سنفأبيداكد،أبكداكدسميمافبفاألشعثبفإسحاؽبفبشيربفعمراألزدمالسًٌ

(،حديثصحيح.انظر:األلباني،ْْٕٓ،بابفيديةالخطأشبوالعمد،ح ُٖٓ،صْكتابالديات،ج
 (.َِِْ،ح ِِٔ،صٕإركاءالغميؿ،ج

مغنيالمحتاجِ  انظر: الخطيبالشربينيالشافعي،( بفأحمد ألفاظالمحتاج،شمسالديف،محمد إلىمعرفة
 جٕٕٗ ت: مكجباتو، مف ىي التي القتؿ كفارة في فصؿ الدية، مكجبات باب الديات، كتاب ،ٓىػ(،
 .ّٕٓ،صٖ،المغنيالبفقدامة،كتابالديات،جّْٕ،صٓ،جِٕٗ-ِٔٗص

 .ُُٔ،صُمنونصؼعشرالدية،انظر:التعريفاتلمجرجاني،ج(الغرة:مفالعبدىكالذميككفثّ 
(الكليدة:الجارية،انظر:النيايةفيغريبالحديثكاألثر،مجدالديفأبكالسعاداتالمبارؾمحمدبفمحمدْ 

 .ِِٓ،صٓق(ػ،جَٔٔابفمحمدبفعبدالكريـالشيبانيالجزرمابفاألثير، ت:
 .ُُ،صٗبابجنيفالمرأة،كأفالعقؿعمىالكالد،جديات،كتابال(صحيحالبخارم،ٓ 
 .ُّٓ،صٓ(انظر:الجامعألحكاـالقرآف،القرطبي،جٔ 
 .َِٓ،صٓ(الجامعألحكاـالقرآف،القرطبي،جٕ 
 .ُٗٓ،صٓ(انظر:التحريركالتنكير،البفعطيةاألندلسي،جٖ 
جٗ  الزحيمي، كىبة المنير، التفسير انظر: صِ( جَُِ-ََِ، قطب، سيد القرآف، ظبلؿ في تفسير ،ِ،

 .ّٕٓص
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كالتجبالديةماليعمـبإيمافكأىموكفارقريشفيح ذلؾتجبالكفارة ربمعالمؤمنيف،عند
ماإذاكافالمقتكؿمفقكـبينيـكبيفالمسمميفأ،(ُ فعمىالمسمميفكحتىاليتقكلبياالمحارب

عيدكىدنة،فالكاجبعمىالمسمميفديةيدفعكنياإلىأىؿالمقتكؿ،تعكيضانليـعفحقيـ،كدية
المسمـ، الكافرىينصؼدية مؤمنة عتؽرقبة الرقبة(ِ كعمىالقاتؿأيضان تكجد لـ إذا كأما ،

ذاخالؼكأفطرفعميوأف المؤمنة،أكلـيتسعمالولشرائيا،فعميوأفيصكـشيريفمتتابعيف،كا 
،كلفالقتؿالخطأقديقععفغيرقصد،كالقتؿ(ّ يستأنؼمفجديدحتىينييالشيريفالمتتابعيف

د،فالمخطئأىؿلممسامحةكالعامدليسأىبلنليا،كىذامفحكمةالشرع،كلكالالعمديقععفقص
ىذهالحكمةالستكلالعامدكالمخطئ،كاإلسبلـيرغببالعفكعفالقاتؿالخطأبعدـأخذالديةمنو

ُققا  ...] إذاتبرعأىؿالقتيؿ،حيثعبرعنيابقكلوتعالى: دَّ ،إشارةإلى{4;}النسا :[ ...إاِلَّ َأْن َيصَّ
أفذلؾأمرمرغكبفيومحبب،كأنوصدقةلياثكاب،كاإلسبلـسمىالعفكعفالديةصدقة،حثان

كترغيبانبالعفكعفالقاتؿخطأبأفيسامحوكيعفيومفدفعالدية،إذالـيقدرعميياأكلياءالقاتؿ
:ـصدقةكيأخذحكميالقكلوأكيرىقكفبأدائيا،كىكمعركؼيفعموأىؿالقتيؿحيثيككفلي

كل معروف صدقة  فحينئذ(ْ ( طابتنفكسيـ، فقد الدية عف كتنازلكا المقتكؿ أىؿ عفى فإذا ،
مفأجؿأفيتكبعمىالناس، التيحؽهللتعالىالذمشرعيا كتبقىالكفارة فبلتجبالدية،

فتكبةمفهللا،أمقبكالنكرحمةمنو،كتكك(ٓ كيطيرنفكسيـمفالتياكففيأركاحالناسكدمائيـ
كفي إلىالصـك العجز العتؽعند مف الخطأ القاتؿ نقؿ كقد قبؿتكبتو، إذا مفتابهللاعميو

بو، يقكـ أف قبؿ فعمو يدقؽفي أف يجبعميو كاف ألنو القاتؿم إلىلكـ إشارة بالتكبة التعبير
.(ٔ طأ،حكيـحيثجعؿالكفارةلمقتؿالخطأكيبليقعفيىذاالخطأ،كهللاعميـبمفقتؿخ

 خامسًا: وجوه البالغة:
ـْ َقَتَؾ ُمْمِمـًا َخَطلً [ ]َأْن َيْؼُتَؾ ُمْمِمـًا إاِلَّ َخَطلً ] فيياإطناب:أمزيادةالمفظعمىالمعنىإلعطاء[ َوَم
القتؿحتىكلككافخطأ،ةفيذـاألمرأكمدحوكىذهالفائدةىي:المبالغةفيذـػػدة،كالمبالغػػػفائ

                                                 
(انظر:أنكارالتنزيؿكأسرارالتأكيؿ،ناصرالديفأبكسعيدعبدهللابفعمربفمحمدالشيرازمالبيضاكم،ُ 

 جٖٓٔ ت: صِىػ(، الثاني،َٗ، المجمد عباس، فضؿ الدكتكر األستاذ المنيجي، التفسير كانظر: ،
 .ُِٕص

 .ُِٕسيرالمنيجي،دكتكرفضؿعباس،المجمدالثاني،ص(انظر:التفِ 
،ٗ،جامعالبياففيتأكيؿالقرآف،الطبرم،جِّٕ،صٓ(انظر:الجامعألحكاـالقرآف،تفسيرالقرطبي،جّ 

 .ٔٓ-ٓٓص
 .ُُ،صٖ،بابمفكؿمعركؼصدقة،جكتاباألدب(صحيحالبخارم،ْ 
 .َٕ،صِساء،ابفعثيميف،ج(انظر:تفسيرالقرآفالكريـ،سكرةالنٓ 
 .َُّ،صُ،جْٗ-ِٗ،اتياتْ(انظر:تفسيرآياتاألحكاـلمسايس،بابسكرةالنساءٔ 
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.(ُ كبيافعظـاألمركعاقبتو
.(ِ مجازمرسؿحيثأطمؽالجزءكأرادالكؿأمإعتاؽمممكؾ[ َفَتْحِريُر َرَقَبٍة ُمْمِمـَةٍ ]

 سادسًا: اإلعراب والبيان:
:(ّ (:يحتمؿأفتككفتوبة من هللا 
(أكتككفمفعكؿمطمؽ. -ُ  نصبالمصدركىك تابى
 نومفعكؿألجمو.منصكبعمىأ -ِ

 بيان اإلعراب: 
إلىالتيسيرالمعنى األول: منو أمرجكعان منو، تكبة أمتابهللاعميكـ تكبة، تابهللاعميكـ

كالتسييؿبالتخفيؼعنكـمففرضتحريرالرقبةالمؤمنةإذاأعسرتـبيابأفأكجبعميكـشيريف
.(ْ متتابعيف،فنقمكـمفاألثقؿإلىاألخؼ

مفعكؿألجموعمىتقدير:الثاني:المعنى   تكبةمفهللا( الطاىرابفعاشكركقكلو: قاؿاإلماـ
 مف(أم:نشرعهللاالصياـتكبةمنو،كالتكبةىنامصدرتاببمعنىقبؿالتكبةبقري ةتعديتوبػ

ؿخفؼهللاعفالقاتؿفشرعالصياـليتكبعميوفيماأخطأفيوألنوأخطأفيعظيـ،كلؾأفتجع
ةكالديةكبدليما،كىكالصياـ،أمشرعهللاالجميعتكبةب تكبة(مفعكالنألجموراجعانإلىتحريرالرق

إلىتفريطالحذر كىيترجع عمىأسبابالخطأ، ذلؾلعاقبو يشرعلو لـ كلك منوعمىالقاتؿ،
 ياف:،فالمعنىالثاني المنصكبعمىأنومفعكؿألجمو(يحتمؿمعن(ٓ كاألخذبالحـز

.(ٔ شرعهللاتعالىلكـذلؾقبكالنلتكبتكـاألول:
عميوبقبكؿالصياـشرعهللاتعالىذلؾتخفيفانعنكـ،أم:فميأتبالصياـتخفيفانمفهللاالثاني:

.(ٕ بدالنمفتحريرالرقبة

                                                 
،المثؿالسائرفيأديبالكاتبكالشاعر،ضياءالديفُِ-َِ،صْ(انظر:البحرالمحيط،البفحياف،جُ 

 .ِٕٗ-ِٖٕ،صِىػ(،جّٕٔابفاألثير،نصرهللابفمحمد، ت:
 .ُٗٗ،صٓ(انظر:التفسيرالمنير،لمزحيمي،جِ 
جّ  الحمبي، السميف الكتابالمكنكف، فيعمـ المصكف الدر صْ( جّٕ-ِٕ، النحاس، إعرابالقرآف، ،ُ،

 .ُِٓ،صُ،إعرابالقرآفلمدعاس،جَِٔ،صُ،مشكؿإعرابالقرآف،مكيبفطالب،جِِّص
 .ٔٓ،صٗالطبرم،ج(انظر:جامعالبيافعفتأكيؿآمالقرآف،ْ 
جٓ  عاشكر، البف كالتنكير، التحرير تفسير صٓ( جُّٔ-ُِٔ، حياف، ألبي المحيط، البحر كانظر: ،ْ،

 .ِٕص
 .َٗ،صِ،كأنكارالتنزيؿ،البيضاكم،جٕٓٓ،صُ(انظر:فتحالقدير،الشككاني،جٔ 
 .َُُ،صّلكسي،ج،ركحالمعاني،األِّٖ،صٓ(انظر:الجامعألحكاـالقرآف،القرطبي،جٕ 
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 :(ٔ) المطمبسابعًا: استنباط بعض اليدايات من ىذا 
ف -ُ كافخطأأكشبوعمد.التحذيرمفعكاقبالقتؿ،حتىكا 
كأىمومحاربكفأككفار،أك -ِ كافالقتيؿمؤمنان كتفصيميا،كذلؾإذا القتؿالخطأ بيافعقكبة

،فإذاقتؿمؤمفمؤمنانأكذميانخطأن،كافمؤمنانكقكموكفاركبينيـبيفالمسمميفعيدكميثاؽ
مَّمةإلىأىؿ ذاكافالمقتكؿمؤمنانفعمىالقاتؿعتؽرقبةمسممةإضافةإلىديةميسى القتيؿ،كا 

فالديةحؽأىؿ كتسقطالدية، كأىموكفارمحاربكففعمىالقاتؿعتؽرقبةمؤمنة، أكميؤىمَّنان
ذاكافالقتيؿ،كالرقبةحؽهللا،فمفلـيجدالرقبةعميوصياـشيريفمتتابعيفتكبةإلىهللا ،كا 

.القاتؿديةكعتؽرقبةبيفأىؿالقتيؿكأىؿالقاتؿعيدكميثاؽ،فعمى
إلى -ّ المؤدية كالحقد كإلغبلؽأبكابالكراىية القتيؿ، لنفكسأىؿ شرعتتطيبان بيافأفالدية

نشرالجريمةفيالمجتمع.
تغميظعقكبةشبوالعمد. -ْ
اإلسبلـيحثعمىالتكافؿاالجتماعيبيفالمسمميفحتىفيحاالتالقتؿ،حيثأكجب -ٓ

عمىعاق صبلحذاتالبيفكالنصرةديةالقتؿالخطأ كالتعاكف،كا  مةالقاتؿمفبابالمكاساة
األخبلؽ،كليسمفبابالتغميظأكالكزر. كالمعكنة،كاعتبارىامفمكاـر

ُققا ... ]حثاإلسبلـعمىالعفكعفالقاتؿالخطأكشبوالعمدلقكلوتعالى: -ٔ دَّ [ ...إاِلَّ َأْن َيصَّ

 {4;}النسا : تعالى: كلقكلو ـْ َظَػا َوَأْصَؾَح َفلَْجُرُه َظَذ اهللِ  ...]، ورى:[ ...َفَؿ كذلؾ {64}الشُّ ،
تشجيعانعمىإشاعةالمكدةكالصفاءبيفالناس.

عمىالقاتؿالخطأعقكبةأخرلىي:تحريررقبةمؤمنة،كفارةلخطئوفيقتمومفقتؿمؤمف -ٕ
أكمعاىد.

كجك -ٖ لعدـ الرقبة تحرير خطأ القاتؿ يستطع لـ معوإذا الكافي الماؿ كجكد لعدـ أك دىا،
لتحريرىا،فإفالكفارةكالتكبةبدالنمفذلؾصياـشيريفمتتابعيف.

مفلـيجدالرقبةكلـيستطعالصياـفبلصياـعميوكالعتؽرقبةمألنولـيجدالرقبة،كلـ -ٗ
.(ِ يستطعالصياـ

                                                 
،ٖ،أحكاـالقرآفلمجصاص،التفسيرالحديث،دركزةمحمدعزت،جِْٓٓ،صْ(انظر:تفسيرالشعراكم،جُ 

 .ٖٕ،تفسيرالقرآفالبفعثيميف،المجمدالثاني،صٓٓ،صٗ،جامعاألحكاـلمطبرمتشاكر،جَِّص
 .ٕٗدالثاني،ص(تفسيرالقرآفالكريـ،سكرةالنساء،البفعثيميف،المجمِ 
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 الثالث المطمب
 الترىيب بتغميظ عقوبة قاتل العمد

ًدا َفَجَزاُؤُه َجَفـَُّؿ َخالًِدا فِقَفا َوَغِضَب اهللُ َظَؾْقِف َوَلَعـَُف َوَأَظدَّ لَفُ ]الى:قاؿتع ـْ َيْؼُتْؾ ُمْمِمـًا ُمَتَعؿِّ  َوَم

. {5;}النسا :[ َظَذاًبا َظظِقاًم 

 أواًل: التحميل المغوي:

.(ُ تإليوأيضان عـد(عمدتلمشيءعمدان،كعمدتإليوقصدتكتعمدتوقصدمتعمدًا لغًة:

:"يعنيبذلؾجؿثناؤه:مفيقتؿمؤمنانعامدانقتمو،-رحموهللا–قاؿأبكجعفرمتعمدًا اصطالحًا:
.(ِ مريدانإتبلؼنفسو"

 لما سبقو من اآليات: المطمبثانيًا: مناسبة 
بؽالساالمطمبالعمد،كعقكبتيمافيشبوأحكاـالقتؿالخطأكالقتؿبعدأفذكرهللا

مفاتيات،عقبوبذكرأحكاـكعقكبةالقسـالثالثمفأقساـالقتؿكىكالقتؿالعمدككعيدالقاتؿ
.(ّ عمدان

 ثالثًا: سبب النزول:
كقاؿالكمبيعفأبيصالح،عفابفعباس:"إفمقيسبفضبابةكجدأخاهىشاـبف

فذكرلوذلؾ،فأرسؿرسكؿهللاضبابةقتيبلنمفبنيالنجارككافمسممان،فأتىرسكؿهللا
يأمركـئيـالسبلـكقؿليـ:إفرسكؿهللارًقٍمعورسكالنمفبنيفيرمفقاؿ:"ائتبنيالنجارفأى

فلـتعممكالوقاتبلنأفتدفعكا إفعممتـقاتؿىشاـبفضبابةأفتدفعكهإلىأخيوفيقتصمنو،كا 
الفيرمذلؾعفا فأبمغيـ ديتو"، لولنبيإليو نعمـ كطاعةهللكلرسكلو،كهللاما فقالكا:سمعان

قاتبلن،كلكفنؤدمإليوديتو،فأعطكهمائةمفاإلبؿثـانصرفاراجعيفنحكالمدينة،كبينيماكبيف
المدينةقريب،فأتىالشيطافمقيسانفكسكسإليوفقاؿ:أمشيءصنعت؟تقبؿديةأخرجوفيككف

عؾفيككفنفسمكافنفسكفضؿالدية،ففعؿمقيسذلؾ،فرمىالفيرمعميؾسبة؟اقتؿالذمم
بصخرةفشدخرأسو،ثـركببعيرانمنياكساؽبقيتياراجعانإلىمكةكافران،كجعؿيقكؿفيشعره:

                                                 
العباس،ُ  أبك الحمكم، ثـ الفيكمي عمي بف محمد بف أحمد الكبير، الشرح غريب في المنير المصباح )

 .ِِْ،صِىػ(،جَٕٕ ت:نحك
الطبرم،ِ  جعفر أبك اتممي، غالب بف كثير بف يزيد بف جرير بف محمد القرآف، تأكيؿ في البياف جامع )

 .ٕٓ،صٗىػ(،جَُّ ت:
 .ُْٗ،صُ،تفسيرالكريـالمناف،عبدالرحمفالسعدم،جَِٕ،صُ(انظر:صفكةالتفاسير،لمصابكني،جّ 
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 قتمت بو فيرا وحممت عقمو سراة بني النجار أرباب فارع

 وأدركت ثأري واضطجعت موسدا وكنت إلى األوثان أول راجع

ًدا َفَجَزاُؤُه َجَفـَُّؿ َخالًِدا فِقَفا َوَغِضَب اهللُ َظَؾقِْف ]نزلتىذهاتية:ف ـْ َيْؼتُْؾ ُمْمِمـًا ُمتََعؿِّ َولََعـَُف     َوَم

النبي {5;}النسا :[ َوَأَظدَّ َلُف َظَذاًبا َظظِقاًم  أىدر ثـ ،فتح يكـ الناسبالسكؽدمو فأدركو مكة،
.(ُ قتمكه

 سير اإلجمالي:رابعًا: التف

إفالمقصدفيىذهاتيةالكريمة،ىكالترىيبمفتغميظعقكبةقاتؿالعمد،حتىتككف
رادعةكزاجرةلكؿمفتسكؿلونفسومفتيديدحياةالمجتمعاتكالجماعة،أكإشاعةالفسادكعدـ

كىك مسبقيف، بتخطيطكتدبير القتؿ بارتكابجريمة كذلؾ الناس، فيحياة يسمىاالستقرار ما
العقاب استحقاؽ كيترتبعمييا كاتخرة الدنيا في عسيرة كانتعقكبتيما فمذلؾ العمد(،  بالقتؿ
العقابالذم فأما كالتعدمعمىحؽهللاكحقكؽالعباد، لمجانيلقياموبإزىاؽركحمؤمنةبريئة،

جعموهللافيالدنيافيشمؿ:

يكجالقصاص: -ُ العمد القتؿ أف عمى الفقياء كالحنابمةاتفؽ الشافعية منيـ القصاص، ب
،بكجكدنصصريحمفالقرآفالكريـكالسنةكاإلجماعكالعقؿ،بدليؿقكلو(ِ كالمالكيةكالحنفية

ـَ َآَمـُقا ُكتَِب َظَؾقُْؽُؿ الِؼَصاُص يِف الَؼتَْذ احُلرُّ بِاحُلرِّ َوالَعْبُد بِالَعْبِد َواألُْكثَ ]تعالى: َا الَِّذي ك بِاألُْكَثك َيا َأُيُّ

ـْ َربِّؽُ  ِػقٌػ ِم َباٌع بِاَدْعُروِف َوَأَداٌء إَِلْقِف بِنِْحَساٍن َذلَِؽ ََتْ ٌء َفاتِّ ـْ َأِخقِف ََشْ ـْ ُظِػَل َلُف ِم ـِ َفَؿ ٌة َفَؿ ْؿ َوَرمْحَ

قصاص،فمفالفقياءمفأكجبالمكافأةفيال {:39}البقرة:[ اْظَتَدى َبْعَد َذلَِؽ َفَؾُف َظَذاٌب َألِقؿٌ 
بيفالمسمميفالحربالحركالعبدبالعبد،كأنواليقتؿالمسمـبكافرسكاءكافحربيانأكذميانأك

،(ْ ،أماالمالكيةاشترطكاالمساكاةفياإلسبلـكالحرية،إالإذاقتؿالذميقتؿغيمة(ّ معاىدان
المساكاة يشترطكا كلـ المكافأة ىذه في الفقياء األحناؼخالفكا المسمـأما كيقتؿ القتؿ، في

                                                 
 .ُُٕ،صُ(أسبابالنزكؿ،الكاحدم،جُ 
الكبيرِ  الحاكم انظر: أب( الشافعي، مذىباإلماـ فقو البصرم،كفي حبيبالماكردم بف محمد بف الحسف

،كحاشيةالدسكقيعمىالشرحالكبير،محمدبفِٔٓ،صّفقدامةالمقدسي،ج،كالكافي،البٔ،صُِج
،كالفتاكماليندية لجنةعمماءبرئاسةنظاـالديفالبمخي(،ِّٕ،صْأحمدبفعرفةالدسكقيالمالكي،ج

 .ْٓ-ّْ،صُ،كأحكاـالقرآف،لمكيااليراسي،جُُّ،صُ،تفسيرآياتاألحكاـ،لمسايس،جّ،صٔج
 .ِٔٓ،صّ،كالكافي،البفقدامةالمقدسي،جٖ،صُِانظر:الحاكمالكبيرفيفقواإلماـالشافعي،ج(ّ 
 .ِّٖ،صْ(انظر:حاشيةالدسكقيعمىالشرحالكبير،جْ 
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،كحتىيتحقؽالقصاصالبدمفالبمكغكالعقؿ،أماالصغيركالمجنكففبلقصاص(ُ بالذمي
 .(ِ عمييما

اتفؽالفقياءعمىتأديةالديةحيثاعتبرتالشافعيةأنوفيحاؿالعفكعفالقصاصالدية: -ِ
القات كيؤدييا بمعركؼ، الكلي بيا كيطالب الدية، تأدية اعتبرتيجب بينما بإحساف، إليو ؿ

الحنفيػػةكالمالكيػػةأفالديػػػةبإعفػػػاءاألكليػػػاءكرضػػاىـ،كالحنابمػػػةقالػكابكجكبالديةألففعؿ
 .(ّ القتؿكافعمدان

المتفؽبيففقياءالمالكيةكالحنابمةكالحنفيةإلىعدـكجكبالكفارةفيالقتؿالعمد،الكفارة: -ّ
،كىناؾعقكبةأخرلمختمؼفييا(ْ يةفأكجبكاالكفارةفيالعمدكشبوالعمدكالخطأأماالشافع

بيفالفقياءكتتمثؿفيالحرمافمفالكصية،أماالحرمافمفالميراثفمتفؽبيفالفقياءأف
مفالميراث  .(ٓ القاتؿعمدانيحـر

 أما العقاب الذي جعمو هللا لمقاتل عمدًا في اآلخرة:

فينارإفهللا بالعذاباألليـ متعمدان مفيعتدمعمىالنفساإلنسانيةعامدان تكعد
بعادهمفرحمتو،حيثيمكثفينارجينـمدةطكيمةال جينـ،كالغضبكاالنتقاـ،كالمعنةعميوكا 
يعمـمقدارىاإالهللا،كاختمؼفييالمقاتؿالعمدتكبة؟كالذمعميواألكثركفكىكمذىبأىؿالسنة

ا ُثؿَّ اْهَتَدى]فقاتؿالمسمـعمدانتكبتومقبكلةلقكلوتعالى:أ ـَ َوَظِؿَؾ َصاحِلً ـْ َتاَب َوَآَم اٌر دَِ [ َوإيِنِّ لََغػَّ

ْك بِاهللِ]،كقكلوتعالى: {4:}طه: ـْ ُيْْشِ ـْ َيَشاُء َوَم َك بِِف َوَيْغِػُر َما ُدوَن َذلَِؽ دَِ َفَؼِد  إِنَّ اهللَ اَل َيْغِػُر َأْن ُيْْشَ

ى إِْثاًم َظظِقاًم  ـْ َيَشاُء ]،كقكلوتعالى: {:6}النسا :[ اْفَسَ َك بِِف َوَيْغِػُر َما ُدوَن َذلَِؽ دَِ إِنَّ اهللَ اَل َيْغِػُر َأْن ُيْْشَ

                                                 
اليمني،جُ  الحداد انظر:الجكىرةالنيرةعمىمختصرالقدكرم،لئلماـالعالـأبيبكربفعميبفمحمد )ِ،

 .ِّٕص
،ْ،كحاشيةالدسكقي،جْ،صٔ،كالفتاكماليندية،جِٔٓ،صّر:الكافي،البفقدامةالمقدسي،ج(انظِ 

 .ِّٕص
جّ  الحاكم، انظر: صُِ( جٔ، الدسكقي، كحاشية صْ، جَِْ، اليندية، كالفتاكم صٔ، كتفسيرّ، ،

 .ّْٖ،صِ،كأحكاـالقرآف،لمكيااليراسي،جِْٔ،صِالبغكم،ج
القكانيفْ  انظر: ،ٔ،كالفتاكماليندية،جِٓ،صْ،كالكافيفيفقواإلماـأحمد،جِِٖ،صُالفقيية،ج(

 .ُّّ،صٓ،تفسيرالقرطبي،جَّٖ،صٗ،كركضةالطالبيفألبيزكريايحيىبفشرؼالنككم،جّص
بفشرؼالنككم،جٓ  أبيزكريا لئلماـ انظر:ركضةالطالبيف، كالمغنيالبفِْٔ،صْ،جُّّ،صٓ( ،

زبيدم،كالجكىرةالنيرة،أبكبكربفعميبفمحمدالحدادمالعبادمالُِّ-َِّ،صٔمةالمقدسي،جقدا
 .ىػ(ََٖاليمنيالحنفي، ت:
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ْك بِاهللِ َفَؼْد َضؾَّ َضاَلاًل َبِعقًدا ـْ ُيْْشِ  {338}النسا :[ َوَم
فابف،كقدكردفيصحيحالبخارمركايةع(ُ 

عباسبأنوالتكبةلمقاتؿالعمدعفسعيدبفجبير،قاؿ:سألتابفعباسرضيهللاعنيما،عف
 تعالى:  {5;}النسا :[ َفَجَزاُؤُه َجَفـَّؿُ ]قكلو ذكره: جؿ قكلو كعف لو"، تكبة "ال قاؿ: ـَ ]،           َوالَِّذي

ا َآَخرَ  ،كقدعمؽاإلماـاأللباني(ِ ،قاؿ:"كانتىذهفيالجاىمية" {:8}الفرقان:[ اَل َيْدُظقَن َمَع اهللِ إََِلً
عمىىذاالحديثفيالسمسمةالصحيحة،كبيفأفلمقاتؿالعمدتكبةفقاؿ:"فيركاية-رحموهللا–

،كىذامشيكرعنو،لوطرؽكثيرةالبخارمالمتقدمةعفابفعباسأنوقاؿ:التكبةلمقاتؿعمدان
ك كثير ابف قاؿ كآيةكما فيو، ريب ال الذم الصكاب كىك خبلفو، عمى كالجميكر حجر، ابف

قكبةالقاتؿكليستفيتكبتو،ع الفرقاف(صريحةفيذلؾ،كالتخالفياآية النساء(ألفىذهفي
كىذاظاىرجدان،ككأنولذلؾرجعإليوكماكقفتعميوفيبعضالركاياتعنو،رأيتأنوالبدمف

فاؿالحافظيفليا:األكلى:"ماركاهعطاءبفيسارعنوأنوأتاهرجؿ،فقاؿ:إنيذكرىالعزتيا،كا غ
خطبتامرأةفأبتأفتنكحني،كخطبياغيرمفأحبتأفتنكحو،فغرتعمييافقتمتيا،فيؿليمف

،كتقربإليومااستطعت"،فذىبتفسألتابفتكبة؟قاؿ:أمؾحية؟قاؿ:ال،قاؿ:تبإلىهللا
،(ْ (ّ مفبرالكالدة"ـسألتوعفحياةأمو؟فقاؿ:"إنيالأعمـعمبلنأقربإلىهللاعباس:ل

كىناؾرأمالبفعثيميفأفمفقتؿمؤمنانمتعمدانكتابتابهللاعميو،كماينسبالبفعباسأف
باعتبارحؽالمقتكؿمألفالق ليسلوتكبةمحمكؿعمىأفالمرادالتكبةلو تيؿلوقاتؿالعمد

ثبلثةحقكؽ،حؽهللا،كحؽاألكلياء،كحؽالمقتكؿفحؽهللايسقطبالتكبةبنصالقرآف،قاؿهللا
َم اهللُ إاِلَّ بِاحَلؼِّ َواَل ]تعالى: ا َآَخَر َواَل َيْؼتُُؾقَن الـَّْػَس الَّتِل َحرَّ ـَ اَل َيْدُظقَن َمَع اهللِ إََِلً ـْ َيْػَعْؾ َوالَِّذي َيْزُكقَن َوَم

ُؾْد فِقِف ُمَفاًكا*  َذلَِؽ َيْؾَؼ َأَثاًما ـْ َتاَب *  ُيَضاَظْػ َلُف الَعَذاُب َيْقَم الِؼَقاَمِة َوََيْ ، {94-:8}الفرقان:[ ...إاِلَّ َم
كأماحؽاألكلياءفيسقطكذلؾبعدأفيسمـالقاتؿنفسوليـليقتمكهكقدسمـنفسو،كأماحؽالمقتكؿ

امحتولمقاتؿ،فيحمؿقكؿابفعباسرضيهللاعنيماعمىىذامأمأنوفالمقتكؿماتكاليعمـمس
التكبةلوباعتبارحؽالمقتكؿ،ثـيعمؽابفعثيميفإفالقكؿالصحيحأنولوتكبةحتىباعتبار

،ككذلؾالخمكدفي(ٓ حؽالمقتكؿمألفهللاتعالىيكفيعنويكـالقيامةحيثتابتكبةنصكحا
التأبيدإالإذاقتؿمستحبلنلقتموأىؿاإليمافإليمانيـ،أمبسببإيمانيـكافكافرانالنارليسعمى

                                                 

 .ُٕٗ،صِ(التفسيرالمظيرم،محمدثناءهللااليندم،جُ 
ـَ اَل َيْدُظقَن َمَع اهللِ إَِلًَ بابكتابتفسيرالقرآف،(صحيحالبخارم،ِ  َم اهللُ إاِلَّ ]َوالَِّذي ا َآَخَر َواَل َيْؼُتُؾقَن الـَّْػَس الَّتِل َحرَّ

ـْ َيْػَعْؾ َذلَِؽ َيْؾَؼ َأَثاًما[ }الػرقان:  .َُُ،صٔ(،جْْٕٔ،ح {86بِاحَلؼِّ َواَل َيْزُكقَن َوَم
 .ّْ،صُ(صحيحاألدبالمفردلئلماـالبخارم،باببراألـ،جّ 
 .َُٕ،صٔيءمففقيياكفكائدىا،لئلماـاأللباني،ج(سمسمةاألحاديثالصحيحةكشْ 
 رمضاف.َُّْ،طاألكلى،ّٖ(انظر:تفسيرالقرآفالكريـ،سكرةالنساء،البفعثيميف،المجمدالثاني،صٓ 
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،كلئلماـالطبرم(ُ مخمدانفيالنارمألفالخمكدفيالنارلمكفاركليسلمففيقمبوكلكذرةإيماف
قكؿمففيمسألةالخمكدقكؿ،قاؿأبكجعفر:"كأكلىاألقكاؿفيذلؾبالصكاب،-رحموهللا–

قاؿ:معناه:كمفيقتؿمؤمنانمتعمدان،فجزاؤهإفجزاهجينـخالدانفييا،كلكنويعفكبفضموعمىأىؿ
اإليمافبوكبرسكلو،فبليجازييـبالخمكدفييا،كلكنوعزذكرهإماأفيعفكبفضموفبليدخموالنار،

ماأفيدخموإياىاثـيخرجومنيابفضؿرحمتو،لماسمؼمفك ُقْؾ ]عدهعبادهالمؤمنيفبقكلو:كا 

ُكقَب ََجِ  ِة اهللِ إِنَّ اهللَ َيْغِػُر الذُّ ـْ َرمْحَ ُفقا َظَذ َأْكُػِسِفْؿ اَل َتْؼـَُطقا ِم ـَ َأْْسَ ُف ُهَق الَغُػقُر َيا ِظَباِدَي الَِّذي قًعا إِكَّ

ِحقؿُ  مر:[ الرَّ  "{75}الزُّ
 ِ).

 :(ٖ) مبالمطخامسًا: استنباط بعض اليدايات من ىذا 

 بياففظاعةالقتؿالعمد،كأنوذنبعظيـيرتكببحؽالنفساإلنسانيةالتيكرمياهللاتعالى. -ُ

فتحفظ -ِ بالقتؿ، لمقياـ نفسو لو تسكؿ لمف رادعة لتككف العمد، القتؿ عقكبة مف الترىيب
ماقتؿبٌيفأفمفقتؿنفسانفكأن،حيثإفهللاالمجتمعاتمفزعزعةاألمفكاالستقرارفييا

المجتمعات، في األمف زعزعة إلى يؤدم الذم الجـر ىذا عظـ لبياف كذلؾ الناسجميعان،
كبالتاليفإفانتشارالقتؿفيالدكؿالعربيةكاإلسبلميةفيىذهاألياـماىكإالبسببعدـ
حرمةاإلنسافالمسمـعندكثيرممفيككنكففيمكاقعالريادةكالرئاسة،سكاءفيالحككمات

 .أكالجماعات

الدية -ّ كأخذ عنو بالعفك إما منو، المقتكؿ يقتصكلي أف بعد تكبة لو العمد القاتؿ أف بياف
 المغمظةكمابينياالشرع،أكقتمو.

 

                                                 
 .ٕٗٔ،صُ،كتفسيرالبغكم،جٓٗ،صِ(انظر:المحررالكجيزالبفعطيةاألندلسي،جُ 
 .ٗٔ،صٗف،لئلماـابفجريرالطبرم،ج(جامعالبياففيتأكيؿالقرآِ 
جّ  لمجزائرم، التفاسير، أيسر انظر: صُ( الثاني،ِٓٓ، المجمد عباس، فضؿ لمدكتكر المنيجي التفسير ،

 .ّٕٕ،صِ،فيظبلؿالقرآف،سيدقطب،جُِٖ-ُِٕص
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 األول طمبالم
 التثبت في إصدار األحكام

ْبُتْؿ يِف َشبِقِؾ اهللِ َفَتَبقَّـُقا َواَل َتُؼقُلقا دَِ ]قاؿتعالى: ـَ َآَمـُقا إَِذا ََضَ ا الَِّذي َ اَلَم َيا َأُيُّ ـْ َأْلَؼك إَِلقُْؽُؿ السَّ

ـْ َقبُْؾ َفؿَ  ْكَقا َفِعـَْد اهللِ َمَغاكُِؿ َكثَِرٌة َكَذلَِؽ ُكـْتُْؿ ِم َـّ اهللُ َظَؾقُْؽْؿ َفَتَبقَّـُقا إِنَّ َلْسَت ُمْمِمـًا َتْبتَُغقَن َظَرَض احَلَقاِة الدُّ

.{6;}النسا :[ اهللَ َكاَن باَِم َتْعَؿُؾقَن َخبًِرا

 : التحميل المغوي:أوالً 

 ضرب(الضادكالراءكالباءأصؿكاحد،ثـيستعاركيحمؿعميو،كيستعارمنوكيشبوضربتم لغًة:
.(ُ بوالضربفياألرضتجارةكغيرىامفالسفر

.(ِ "إذاسرتـمسيرانهللفيجيادأعدائكـ"ضربتم اصطالحًا:

بىفتبينوا لغًة: ف( م يىافى ب بىفييفيبًاألمر الكضكحافىبىتىكاسٍفٍيَّبىكتىفٍيَّكبىفٍيًٌك بمعنى كميا
.(ّ كاالنكشاؼ

قاؿالطبرمفتأنكافيقتؿمفأشكؿعميكـأمره،فمـتعممكاحقيقةإسبلموكال"فتبينوا اصطالحًا:
كهكفره،كالتعجمكافتقتمكامفالتبسعميكـأمره،كالتقدمكاعمىقتؿأحدإالعمىقتؿمفعممتم

.(ْ "يقينانحربانلكـكهللكلرسكلو

 لما سبقو من اآليات: المطمبثانيًا: مناسبة 

،كقتؿالعمدفيالعمدفياتياتالسابقةأحكاـقتؿالخطأ،كقتؿشبوإنولماذكرهللا
توكالعذابالعظيـالذمأعدهلو،عنالدنياكجزاءهفياتخرةبأفلوجينـ،كذكرغضبهللاعميوكل

فيمسائؿأمرهللا خاصة فيكؿشيء، بالتثبتكالتحقؽكالتبييف اتية فيىذه المؤمنيف
أف حيثاعتبر كالقتاؿفيسبيؿهللا، لمجياد مسافركف كأنتـ عميكـ يمتبسفييا التيقد األمكر

لياأفيعدماأرادبإنزاااللتباسفيالقتؿأثناءالسفرلمجيادنكعمفأنكاعالقتؿالخطأ،كأفهللا

                                                 
 .ّٖٗ-ّٕٗ،صِ(انظر:مقاييسالمغة،البففارس،جُ 
 .َٕ،صٗ،ج(جامعالبياف،ابفجريرالطبرمِ 
العباس،ّ  أبك الحمكم، ثـ الفيكمي عمي بف محمد بف أحمد الكبير، الشرح غريب في المنير المصباح )

 .َٕ،صُىػ(،جَٕٕ ت:
 .َٕ،صٗ(جامعالبياف،جْ 
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.(ُ يقعمنوبعدنزكليامفقتؿالعمدالالخطأمألنوأمرفييابالتثبت
 ثالثًا: أسباب النزول:

البلحؽركاياتكثيرةمنيا:المطمبكالمطمبكفيسببنزكؿىذا
اَلمَ ]ركمعفعطاء،عفابفعباسرضيهللاعنيما: ـْ َأْلَؼك إَِلقُْؽُؿ السَّ َلْسَت  َواَل َتُؼقُلقا دَِ

،قاؿ:قاؿابفعباس: كافرجؿفيغنيمةلوفمحقوالمسممكف،فقاؿ:السبلـ {6;}النسا :[ ُمْمِمـًا
 إلىقكلو: فأنزؿهللافيذلؾ غنيمتو، كأخذكا فقتمكه ْكَقا ...]عميكـ، [ ...َتْبتَُغقَن َظَرَض احَلَقاِة الدُّ

فعبدهللابفأبيحدرد،عفأبيوعبدهللابفأبي،كركمعفالقعقاعب(ِ تمؾالغنيمة( {6;}النسا :
،فخرجتفينفرمفالمسمميففييـأبكقتادة(ْ إلى إضـ(قاؿ:بعثنارسكؿهللا(ّ حدرد

عامر مربنا ببطف إضـ( كنا حتىإذا فخرجنا، بفجثامةبفقيس، محمـ الحارثبفربعي،
مفلبف،فممامربناسمـعمينافأمسكناعنو،(ٙ)ككطب(٘)األشجعيعمىقعكدلو،معومتيع

                                                 
،ٓ،كتفسيرالمنار،محمدرشيدرضا،جّٔٔ-ّٓٔ،صٓ(انظر:البحرالمحيط،ألبيحيافاألندلسي،جُ 

 .ِِٖص
ح ِ  لست، السبلـ لمفألقىإليكـ بابكالتقكلكا أسبابالنزكؿ،ْٔ،صٔ(،جُْٗٓ(صحيحالبخارم، ،

 .ُٕٓ،صُ،كأسبابالنزكؿ،لمكاحدم، تزغمكؿ(،جُٕٓ،صُالكاحدم،ج
(عبدهللابفأبيحدردىكعبدهللابفأبيحدرداألسممي،كاسـأبيحدرد:سبلمةبفعميربفأبيسبلمةّ 

ابفسعدبفمساببفالحارثبفعبسبفىكزافبفأسمـ،كقيؿعبدبفعميربفعامر،لوصحبة،يكنى
عينانإلىمالؾبفعكؼالنصرم،أبامحمد،كأكؿمشاىدهالحديبية،كخيبر،كمابعدىما،كبعثةرسكؿهللا
ا فقتمومحمـبفجثامة،فنزلت:كفيسريةأخرلقتؿفيياعامربفاألضبطفحياىـبتحيةاإلسبلـ، َ ]َيا َأُيُّ

ْبُتْؿ يِف َشبِقِؾ اهللِ َفَتَبقَّـُقا ...[ }الـساء: ـَ َآَمـُقا إَِذا ََضَ ،كتكفيعبدهللاسنةإحدلكسبعيف،قالوالكاقدم:{42الَِّذي
براىيـبفالمنذر،ككافعمرهإحدلكثم انيفسنة،ماتزمفكضمرةبفربيعة،كيحيىبفعبدهللابفبكير،كا 

مصعببفالزبير،ركلعنوابنوالقعقاع،كغيره،انظر:أسدالغابةفيمعرفةالصحابة،أبكالحسفعميبف
 ت: األثير، ابف الديف عز الجزرم، الشيباني الكاحد عبد بف الكريـ عبد بف محمد بف محمد الكـر أبي

 .َِٖٗ،بابالعيفكالباء،ُُِ،صّىػ(،جَّٔ
ـ:بكسراليمزةكفتحالضادالمعجمة،كآخرهميـ،ىيغزكةبطفإضـ، كىككادمالمدينةإذااجتمعت(إضْ 

بيفأحدكالشرثاًءييسمىالكادم"الخميؿ"إلىأفيتجاكزكينانة...–بطحافكقناةالعقيؽ–أكديتياالثبلثة
 كأـ الكجو بيف إلىأفيصبفيالبحر اسموفيسمىالكادم"كادمالحمض" أما ، اليـك أسماؤه ىذه لج(.

قديمان،فكافيسمىإضمانمنذاجتماعتمؾالركافدإلىأفيصبفيالبحر.انظر:المعالـالجغرافيةفيالسيرة
ىػ(،ُُّْالنبكية،عاتؽبفغيثبفزكيربفزايربفحمكدبفعطيةبفصالحالببلدمالحربي، ت:

.ِٗ،صُج
.ِْٗ،صٓبواإلنساففيحكائجو.انظر:مقاييسالمغة،البففارس،جمتيع:كىكماينتفع(ٓ 
.ّْٔ،صْكطب:كىكمايستقيبو،أمالسقاءالذميككففيوالمبف.انظر:تاجالعركس،الزبيدم،ج(ٔ 
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ب كأخذ كبينو، بينو كاف بشيء فقتمو جثامة، بف محمـ عميو إلىعكحمؿ قدمنا فمما كمتيعو، يره
ْبُتْؿ يِف َشبِقِؾ اهللِ َفَتَبقَّ ]كأخبرناهالخبرنزؿفيناالقرآف:رسكؿهللا ـَ َآَمـُقا إَِذا ََضَ ا الَِّذي َ [ ...ـُقا َيا َأُيُّ

.(ُ  {6;}النسا :

 رابعًا: التفسير اإلجمالي:

 ىذا أظير كىكالمطمبلقد أال اإلسبلمية، األمة حياة في األىمية بالغ أمران اتية مف
أكتال أحكاـ مف جميعان، الناس بؿ المسمميف يمس ما كؿ في كالتريث، التأني عدـ أك سرع،

،كتمؾالتصكرات،دكففيـدقيؽلمكاقع،كمايحيطبوتصكرات،كمفتناقؿكتداكؿليذهاألحكاـ
بتحذيرالمؤمنيفممايسببليـالندـفيالمطمب،ككذلؾبدأفيىذا(ِ مفظركؼكمبلبسات

حالةعدـالتثبتكالتحقؽكالتبيف،أثناءالقياـبقتؿمفالينبغيقتموفيحالةالسفركالجيادفي
المق يككفىذا سبيؿهللافربما جاءىذا كليذا القتؿبكؿمتلالمطمبتكؿمؤمنان، عمىتحريـ أكيد

(ّ أنكاعو يككففييا"، لقمكبالمجاىديفحتىما كتطييران مفكقكعالقتؿكلككافخطأ كاحتراسان
شيءإالهلل،كفيسبيؿهللا،يأمرهللاالمسمميفإذاخرجكاغزاة،أاليبدأكابقتاؿأحدأكقتموحتى

،كقدذـ(ْ "أفيكتفكابظاىراإلسبلـفيكممةالمسافإذالدليؿىنايناقضكممةالمسافيتبينكاك
وُه إىَِل ]هللاالمستعجميففيقكلوتبارؾكتعالى: ـِ َأِو اخَلْقِف َأَذاُظقا بِِف َوَلْق َردُّ ـَ األَْم َوإَِذا َجاَءُهْؿ َأْمٌر ِم

ُشقِل َوإىَِل ُأويِل األَْمِر ِمـُْفؿْ  قَْطاَن  الرَّ َبْعُتُؿ الشَّ ُتُف اَلتَّ ـَ َيْسَتـْبُِطقَكُف ِمـُْفْؿ َوَلْقاَل َفْضُؾ اهللِ َظَؾقُْؽْؿ َوَرمْحَ لََعؾَِؿُف الَِّذي

،فاالستعجاؿكعدـالتركمكعدـالتحقؽقبؿإطبلؽاألحكاـعمىاتخريف {5:}النسا :[ إاِلَّ َقؾِقاًل 
هللاتعال حـر ى،سكاءكافقتؿبغيرحؽ،أكنشراإلشاعاتالمغرضةيؤدمإلىالكقكعفيما

التيتؤدمإلىزعزعةاألمفكاالستقرارفيالمجتمعات،أكغيرىامفالمحرماتالتينيىهللا
،فيدؼالقتؿكالقتاؿىكمفأجؿتحريرالمستضعفيفكحمايتيـ،كنشرالديفكالدعكةبرفع(ٓ عنيا

                                                 
،بابحديثعبدهللابفأبيمسنداإلماـأحمدبفحنبؿمخرجان،كتابأحاديثرجاؿمفأصحابالنبي(ُ 

السيءفياألمة،(،كُِّٖٖ،ح َُّ،صّٗحدرد،ج سمسمةاألحاديثالضعيفةكالمكضكعةكأثرىا
 ىذاالحديثاإلماـاأللبانيكقاؿ"حسفاإلسناد".حسف،كقدَُٗ،صٗ،جَُْٗاأللباني،باب

،كركحِِٖ،صٓ،كتفسيرالمنارلمشيخمحمدرشيدرضا،جِّٓ،صٕ(انظر:جامعالبيافلمطبرم،جِ 
 بتصرؼ.ُُْ،صّالمعاني،ج

القميّ  حسيف بف محمد بف الحسف الديف نظاـ الفرقاف(، كرغائب القرآف  غرائب النيسابكرم تفسير انظر: )
،كركحالمعانيلؤللكسي،ُِٔ،صٓ،كالتفسيرالمنيرلمزحيمي،جْٕٓ،صِىػ(،جَٖٓالنيسابكرم، ت:

 .ُُْ،صّج
 .ِّٕ-ِّٔ،صِب،ج(فيظبلؿالقرآف،سيدقطْ 
 .َٗ،صِ(انظر:تفسيرالقرآفالكريـ،البفعثيميف،جٓ 
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المتأججةتؤدمبوإلى(ُ ؽكممةالإلوإالهللادكفعكائ المؤمفكعاطفتواإلسبلمية فحماسة ،
االستعجاؿفيالحكـ،كعدـالتثبتأكالتبيفكمفثـالندـعمىعمموالذمقاـبومألنولـيكف

.(ِ يزفاألمكربميزافالشرع،بؿبيكاهكعاطفتو
 خامسًا: الوجو البالغي:

ـَ َآَمـُقا إِذَ ] -ُ َا الَِّذي ْبتُْؿ يِف َشبِقِؾ اهللِ َفَتَبقَّـُقا َيا َأُيُّ ،فييااستعارتاف،حيثاستعار{6;}النسا : [...ا ََضَ
 الضربلمسعيفيقتاؿاألعداء الجيادفيسبيؿهللا(كاستعارةالسبيؿلديفهللا.

المؤمن -ِ الذميحممو اإليماف ىك فالميـ الشيءم عمىأىمية داللة الخطاببالنداء ف،كابتداء
 :(ّ جوالنداءإلييـكذلؾمفأجؿتحقيؽأمكرمنياحيثك

التنبيوعمىأفامتثاؿماأمرهللابو،سكاءكافأمرانأكنييانىكمفمقتضياتاإليمافيجب .أ
 االلتزاـبو.

إلىأفلمداللةعمىأفمخالفةأكامرهللا .ب مفنكاقضاإليمافأممفمنقصاتو،لئلشارة
 إلنسافكضيعانمنحطالدرجة.مخالفةأكامرهللاتجعؿا

إنسافماكقمتيامؤمففإفذلؾيحثو،كيجعمويتقدـعمموالذمىكتىفاإلغراء،فإذاماكص .ج
 عميو.

 سادسًا: القراءات:
 تعالى: [َفَتَبقَّـُقا]قكلو الباقكف": كقرأ التثبت، مف كخمؼ"فتثبتكا" كالكسائي حمزة قرأىا

.(ْ ""فتبينكا"مفالتبيف
،(ٓ كاختمؼفيالفرؽبيفالقراءتيففذىبالبعضإلىأنيمابمعنىمتقاربالقراءات: معاني -ُ

يفرقكف أفمف كرألالباحثمع الفرؽبسيطان، فكاف كا  كذىبالبعضإلىالتفريؽبينيـ،

                                                 
 بتصرؼ.ّٕٓ-ّْٕ،صِ(انظر:فيظبلؿالقرآف،سيدقطب،جُ 
،كمحاسفّْٔ-ّّٔ،صّ،كالتفسيرالكسيط،لمزحيمي،جِٓٓٓ-ِْٓٓ،صْ(انظر:تفسيرالشعراكم،جِ 

 .ِٕٕ،صّالتأكيؿلمقاسمي،ج
 ّ  .ُُٖ،صُالببلغة البيافالمعانيالبديع(،أحمدمصطفىالمراغي،ج(انظر:عمـك
ىػ(،ّّٖ(النشرفيالقراءاتالعشر،شمسالديفأبكالخيرابفالجزرم،محمدبفمحمدبفيكسؼ، ت:ْ 

 .ُِٓ،صِج
،ُِٔ،صُىػ(،جَّٕ(انظر:الحجةفيالقراءاتالسبع،الحسيفبفأحمدبفخالكيو،أبكعبدهللا، ت:ٓ 

الدمياطي، الغني عبد بف أحمد بف محمد بف أحمد عشر، األربعة القراءات في البشر فضبلء إتحاؼ
 .ُٖٓ،صُىػ(،جُُُٕشيابالديفالشييربالبناء، ت:
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الحض اتية معنى كاف لما "إنو قكلو: طالب أبي بف لمكي الكشؼ في جاء فقد بينيـ،
ك التأني عمى خبلؼلممؤمنيف ألنو بالتثبت، أتى تثبتكتبيف، دكف القتؿ عمى اإلقداـ ترؾ

اإلقداـ،كالتثبتأفسحلممأمكرمفالتبيفألفكؿمفأرادأفيتثبتقدرعمىذلؾ،كليسكؿ
كافمعنىاتية لما أنو مفالبياف، بالياء مفقرأ كحجة أفيتبيفقدرعمىذلؾ، مفأراد

اكشفكاعفحالوقبؿأفتبطشكابقتمو،حتىتتبيفلكـحقيقةماأفصحكاعفأمرمفلقيتمكه،ك
ىكعميومفالديفحمؿعمىالتبيف،ألنوبويظيراألمر،كأيضانفإفالتبيفيعـالتثبتمألف

.(ُ كؿمفتبيفأمرانفميسيتبينوإالبعدتثبت"
فتأنكا بالتاءأم: "فتثبتكا القراءاتالبفزنجمة: حتىتتيقنكاصحةكقدجاءفيحجة كتكقفكا

.(ِ الخبر،فتبينكاأم:فأفصحكاكاكتشفكا"
اإلقداـ -ِ ترؾ كىك التثبت، ضركرة  فتثبتكا( أفادتقراءة لقد القراءات: بيف التفسيرية العبلقة

كالتيكرعمىفعؿاألمربغيردليؿمعالبدءفيالبحثممايثبتحاؿالشخصالمرادقتمو،
 فتبينكا( قراءة التبيفكالذميعني:أما عفسابقوكىك أفادتمعنىآخراليقؿخطكرة فقد

الفحص،كالكشؼ،كالتحقؽمماعميوالشخصالمعنيمفالديفكالعقيدة،فالقراءتافأفادتاأنو
ينبغيالتثبتحتىنتبيفكذلؾفيجميعأمكرالحياةكليسفيأمرالقتؿأثناءالسفركالجيادم

المجاؿ،يسببحرجانشديدانلممسمميف،كقضيةالتبيفينبغيأفألفالكقكعفيخطأ فيىذا
في كسببان لميمـ يككفذلؾمثبطان بدكفأف تنفيذ، تخطيطأك أك فيأملحظة مداىا تأخذ

 القعكدعفالجيادفيسبيؿهللا،كهللاتعالىأعمـ.
 :(ٖ) المطمبسابعًا: استنباط بعض اليدايات من ىذا 

القتؿب -ُ التثبتكالتبيفمفاألعداءتحريـ كؿأنكاعو،حتىكلككاففيأثناءالجيادإالبعد
بأنيـكميـمحاربكف.

عمىالمحاربأفيتؽهللاكيتثبتقبؿاإلقداـعمىالقتؿ،كىذهالعقيدةمفاإليماف،بدليؿقكلو -ِ
ْبُتْؿ يِف َشبِقِؾ اهللِ]تعالى: ـَ َآَمـُقا إَِذا ََضَ َا الَِّذي . {6;}النسا :[ ...َفَتَبقَّـُقا  َيا َأُيُّ

                                                 
 .ّْٗ،صُ(الكشؼعفكجكهالقراءاتالسبعكعممياكحججيا،مكيبفأبيطالب،جُ 
 .َِٗ،صُىػ،جَّْفمحمد،أبكزرعةابفزنجمة،ت:(حجةالقراءات،عبدالرحمفبِ 
،التفسيرالمظيرم،المظيرم،محمدثناءهللا،ُّْ،صُ(انظر:لبابالتأكيؿفيمعانيالتنزيؿ،الخازف،جّ 

صِج جَُِ، التأكيؿ، محاسف القاسمي، تفسير صّ، األحكاـ،ِٕٖ، آيات تفسير مف المراـ نيؿ ،
ىػ(،َُّٕيؽخافبفحسفبفعميبفلطؼهللاالحسينيالبخارمالقنكجي، ت:أبكالطيبمحمدصد

،تيسيرالكريـالرحمففيتفسيركبلـالمناف،عبدالرحمفبفناصربفعبدهللاالسعدم،َُِ،صُج
 .ّٕٓ-ّْٕ،صِ،تفسيرفيظبلؿالقرآف،سيدقطب،جُْٗ،صُج



-ّٔ- 
 

مف -ّ المجتمعاتالبشرية تحرير أجؿ بؿشرعمف القتؿ، أجؿ يشرعمف لـ القتاؿ أف بياف
العبكديةلمطكاغيت.

فيجبماانإفكثير -ْ مخالؼلمنصالقرآني، كىذا دكفتثبت، تككفعممياتالقتؿفيكاقعنا
لقتاؿ،كىذامفأخبلؽالحرب.العدؿأثناءالجيادكمعاممةالناسبرحمةفيا
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 الثاني المطمب
 الحرص عمى الّسالم وتقديمو عمى طمب الغنائم

ْكقَا  ...]قاؿتعالى: اَلَم َلْسَت ُمْمِمـًا َتْبتَُغقَن َظَرَض احَلَقاِة الدُّ ـْ َأْلَؼك إَِلقُْؽُؿ السَّ [ ...َواَل َتُؼقُلقا دَِ

.{6;}النسا :

 أواًل: التحميل المغوي: 

الم لغًة:السَ  االستسبلـ" سؿـ( كىك السمـ كيجكزأفيككفمع يجكزأفتككفمفالتسميـ،
لقاءالمقادةإلىإرادةالمسمميف،أماالنقيادكاالستسبلـلكـ  .(ُ "كا 

لمفالَسالم اصطالحًا: كالتقكلكا يقكؿ: السمـ"، ألقىإليكـ لمف "كالتقكلكا الطبرم: اإلماـ يقكؿ
 .(ِ مـيقاتمكـ،مظيرانلكـأنومفأىؿممتكـكدعكتكـ"لستمؤمنا"،فتقتمكه"استسمـلكـف
 .(ّ  بغم(:أمابتغيتالشيء طمبتو(مثؿبغيتو،أردتوتبتغون لغًة:

 .(ْ يعنييطمبكفبذلؾالغنـكالغنيمةتبتغون اصطالحًا:
 .(ٓ "المتاعيعرضوعرضانالعيفكالراءكالضادترجعإلىأصؿكاحد،كىكيعرض"عرض لغًة:

 .(ٔ العرضىككؿشيءمفمتاعالدنيافيكعرضعرض اصطالحًا: 

 لما سبقو من اآليات: المطمبثانيًا: مناسبة 

السابؽفياتيةالكريمةأفالقتؿأثناءالجياد،ىكنكعمفالمطمبفيبعدأفبيفهللا
أنكاعالقتؿيجبالتثبتكالتحقؽكالتبيفقبؿاإل بيففيىذا عميو، يجبعمىالمطمبقداـ أنو

المسمميفأيضانعدـالتسرعفيالحكـعمىمفحياكـبتحيةاإلسبلـ،أكأعمفإسبلموأثناءالجياد
.(ٕ ألجؿمتاعالدنياكحطامياالزائؿ

                                                 
 .ُُّ،صُِىػ(،جَّٕىرماليركم،أبكمنصكر، ت:(تيذيبالمغة،محمدبفأحمدبفاألزُ 
 .ُٕ-َٕ،صٗ(جامعالبياففيتأكيؿالقرآف،جِ 
 .ّٕ،صُزيفالديفالرازم،ج،(انظر:مختارالصحاحّ 
،ّىػ(،جِْٕ(انظر:الكشؼكالبيافعفتفسيرالقرآف،أحمدبفمحمدبفإبراىيـالثعمبي،أبكإسحاؽ، ت:ْ 

 .ّّٗص
 .َِٕ-ِٖٔ،صْر:مقاييسالمغة،البففارس،ج(انظٓ 
 .ٖٗٓ،صُىػ(،جَُْٗ(الكميات،أيكببفمكسىالحسينيالقريميالكفكمأبكالبقاءالحنفي، ت:ٔ 
 .ُّ،صْ،كالبحرالمحيطألبيحياف،جّٔٔ،صٓ(انظر:نظـالدررلمبقاعي،جٕ 
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 ثالثًا: التفسير اإلجمالي:

 النبيؿفيىذه بيافتحريالمطمبإفالمقصد ىك الكريمة، عمىمفاتية قتؿمفرد ـ
المجاىديفالسبلـ،أكأعمفإسبلموأثناءالجياد،حتىكلككافظاىرانألفمفقاؿالإلوإالهللا

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشيدوا أن ال إلو إال هللا، : عيصـدموكمالوكعرضولقكؿالرسكؿ
عموا ذلك عصموا مني دماءىم وأن محمدًا رسول هللا، ويقيموا الصالة، ويؤتوا الزكاة، فإذا ف

لـيأمرناأفننقبعفقمكبمفنطؽ،فاهلل(ُ (وأمواليم إال بحق اإلسالم، وحسابيم عمى هللا
بكممةالتكحيدأثناءالجيادفيككحدهالذميعمـماتكنوالصدكركماتعمنومصداقانلقكلوتعالى:

ُـّ ُصُدوُرهُ ]
،بؿيأمرناأفنتعامؿمعالناسبحكمة{96}النمل:[ ْؿ َوَما ُيْعؾِـُقنَ َوإِنَّ َربََّؽ َلقَْعَؾُؿ َما ُتؽِ

الصدكرمألنو المظاىركاألشكاؿ،كالنبالغفيالبحثكالتفتيشعفالبكاطفكخفايا فبلتخدعنا
ُدورُ ]كحدهيعمـىذهالخفايامصداقانلقكلوتعالى: ِػل الصُّ ،ثـ{;3}غافر:[ َيْعَؾُؿ َخائِـََة األَْظنُيِ َوَما َُتْ

الدنيا،ىكالحامؿعمىعدـالتثبتيبيفهللا الحياة إفالتعمؽبعرضزائؿمفأعراضىذه
كيحكؿبيفاإلنسافكبيفاستطبلعالمكقؼكتبيف يعميكيصـ، كذلؾأفحبالشيء كالتبيف،

ت،كقمةالبحثعفالحقيقة،فتطمبكفالغنيمةالتيىيحطاـسريعالنفاذ،فتؤدمبكـإلىترؾالتثب
.(ِ حاؿمفتقتمكنو

 رابعًا: الوجو البالغي:

.(ّ "مااليككفلوثبات،كمنواستعارالمتكممكفالعرضلماالثباتلوإالبالجكاىر"العرض:

 خامسًا: القراءات:

 تعالى: اَلمَ ]قكلو البلـ[السَّ بفتح كخمؼ، جعفر كأبك كحمزة عمر، كابف نافع، "قرأىا :
مـ".بدكفأ لؼ"السَّ

.(ْ كقرأىاالباقكفبألؼبعدالبلـ"السبلـ"


                                                 

 .ُْ،صُ(،جِٓمكاالصبلةكآتكا،ح ،بابفإفتابكاكأقاكتاباإليماف(صحيحالبخارم،ُ 
،كتفسيرالبيضاكم،أنكارِْٔ،صِ،كأحكاـالقرآفلمكيااليراسي،جُّْ،صُ(انظر:تفسيرالخازف،جِ 

 .ُٗ،صِالتنزيؿكأسرارالتأكيؿ،ج
 .ّٓٔ،صّ(التفسيرالكسيط،الطنطاكم،جّ 
 .ُِٓ،صِ(انظر:النشرفيالقراءاتالعشرالبفالجزرم،جْ 
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 معاني القراءات:  -ٔ
 .أ معنى في َؾؿَ ]قيؿ [ السَّ :" تعالى: قاؿ كما كاالنقياد،            َوَأْلَؼْقا إىَِل اهللِ َيْقَمئِذٍ ]االستسبلـ

َؾَؿ  ا{9:}النحل:[ ...السَّ كالتسالـ: االستسبلـ، السمـ، المساف: في جاء كالمسالمة:، لتصالح
المصالحة،قاؿالخطابي:أماالنقياد،كىكمصدريقععمىالكاحدكاالثنيفكالجمع،فإنيـلـ

نماأخذكاقيرانكأسممكاأنفسيـعجزان"  .(ُ يأخذكاعفصمح،كا 
لمفحياكـبتحيةالمسمميف" .ب السبلـباأللؼ،ىكتحيةاإلسبلـأمالتقكلكا قالياكقراءة إنما

 .(ِ عنوكأقبمكامنوظاىرماأبداهلكـ"ابؿككفكاتعكذ
{6;}النسا :[ َلْسَت ُمْمِمـًا]كقيؿمعناهاإلسبلـبدليؿقكؿهللاتعالى:" .ج

" ّ). 
 العالقة التفسيرية بين القراءات:  -ٕ

 قراءة بينت اَلمَ ]لقد كىك[السَّ اإلسبلـ، في العسكرم العمؿ قكاعد مف قاعدة باأللؼ
ىـفياإلسبلـبثبلثةأشياءكىي:ؤـدماصىعٍحاربيفالذيفتيالتعامؿمعالم

أمرت أن أقاتل الناس حتى فيمايركمالبخارمفيالصحيح: لقكؿالنبياألولى: إسالميم:
يقولوا: ال إلو إال هللا، فمن قال: ال إلو إال هللا، فقد عصم مني مالو ونفسو إال بحقو، وحسابو 

.(ْ (عمى هللا
،بدليؿماركممفسببنزكؿفياتية،أن يمقي المحارب تحية اإلسالم وىي السالمالثانية: 

كلكفيجبالتحفظىنا،فبلنحكـبإسبلموبمجردإلقاءالسبلـ،بؿنعصـدموإلىأفيتبيفحمو،
قاؿاإلماـمالؾ ة،مىكىشٍدعندالضربفيقكؿ:جئتمستأمنان:ىذهأمكرميجفيالكافريككما

(ٓ أفيردمأمنو،كاليحكـعميوبحكـاإلسبلـ،حتىيتكمـبالكممةالعاصمةالإلوإالهللاأرل
ككجوعصمةدموأفسبلـىذاالمحاربكافبتحيةاإلسبلـ،مؤذفبطاعتوكانقياده.

أم:"التقكلكالمفكؼيدهعنكـكاعتزلكـلستمؤمنانالثالثة: أن يعتزل المحارب قتال المسممين
 َوإَِذا  ...]ى:ػػوتعالػػػوقكلػػـ،كمنػػـ،النخالطكػػػزؿعنكػػبلـ،أممعتػػػاسػػاؿ:أنػػويقػػىاألخفشأنحك

                                                 
 ،مادةسمـ.ِّٗ،صُِ(انظر:لسافالعرب،جُ 
جِ  طالب، أبي البف كحججيا، كعمميا القراءات كجكه عف الكشؼ انظر: صُ( القراءاتّٓٗ، كحجة ،

 .َِٗ،صُالبفزنجمة،ج
 .ُُْٓ،صِ(األساسفيالتفسيرلمشيخسعيدحكل،جّ 
 ْ البخارم، صحيح كال( المرتديف كتاباستتابة كقتاليـ، نسبكا،معانديف كما الفرائض، أبىقبكؿ مف بابقتؿ

 .ُٓ،صٗ(،جِْٗٔح 
 .َٖٔ،صُ(انظر:أحكاـالقرآفالبفالعربي،جٓ 
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بلـ،إنمامعناه:قالكاػػـبالسػػػـحيكىػػـأنيػػػرعنيػػ،لـيخب{85}الفرقان:[ َخاَضَبُفُؿ اجَلاِهُؾقَن َقاُلقا َشاَلًما

،بمعنىتركيـكاالنحيازعنيـ،كهللاتعالىأعمـ.(ُ براءةمنكـالنخالطكـ"
بغيراأللؼ القراءة َؾؿَ ]أما لمف[السَّ فيالقراءات"كالحجة حيثقاؿصاحبالحجة :

 لممسمميف" المقادة كا عطاء االستسبلـ، مف جعمو أنو  األلؼ(: أضافت(ِ طرحيا القراءة فيذه ،
بيماالمحاربكف:أمريفلـيذكرافيالقراءةاألكلىليستأمف

 فلممسمميفكينقادكاليـبعدأفيقيرىـالمسممكف.كأفيستسمـالمحارب -ُ
يقكـ -ِ شركطأف عند كالنزكؿ كاليدنة الصمح بعقد المسمميف كمصالحة بمسالمة المحاربكف

المسمميف،كبذلؾنرلأفالقراءتيفقدبينتفيتناسؽكتكامؿفريد،منيجالقرآففيالتعامؿ
 .(ّ فأخطرالقضاياالتيتيـالمجتمعالمسمـ،كهللاتعالىأعمـمعقضيةم

 :(ٗ) المطمبسادسًا: استنباط بعض اليدايات من ىذا 

ُ-  بيافأفكممةالتكحيد الإلوإالهللا(تعصـدماءمفينطؽبياأثناءالجيادكلكظاىران،فيحـر
 قتمو.

 لنااالطبلععمىالسرائر.أنويجبمعاممةالخمؽبالظاىركليسكضحتاتيةعمى -ِ
ّ-  عمى اتية كافشددت إذا مرفكضكمذمـك أمر الزائؿ كمتاعيا الدنيا الحرصعمى أف

األمكر، عمى الحكـ في كالتأني كالتبيف التثبت عدـ إلى يؤدم ألنو التقكلم يتعارضمع
 كبالتالييؤدمإلىظمـاتخريف.

ْ-  عمى اتية أكدت إلى يؤدم التثبت كعدـ الشؾ المسممة،أف بالجماعة الناس ثقة زعزعة
كبالتاليالنفكركالكراىيةلممبادئالتيتحممياىذهالجماعة،كقمةاألنصاركاألتباعكالمؤيديف

لبعضالجماعات اليكـ حاصؿ ىك كما اإلسبلـليا تمثؿ أنيا تدعي التي الجماعة مثؿ ،
إنياتقكـبتطبيؽنظاـعقكباتكتسمينفسيابدكلةاإلسبلـفيالشاـكالعراؽ داعش(حيث

براء منيـ كاإلسبلـ اإلسبلـ، كضعو ما ىك النظاـ ىذا أف الناسمدعية بذلؾعمى فيـ ،
 .يقكمكفبتشكيوأفكارىـكمبادئيـأماـاتخريففيبتعدكفعنيـ


                                                 

 .ّٓٗ،صُ(انظر:الكشؼلمكيبفأبيطالب،جُ 
 .ُِٔ،صُ،ج(ىػَّٕت: (الحجةفيالقراءات،الحسيفبفأحمدخالكيوأبكعبدهللا،ِ 
 .ُِٕ،صُ،جانظر:المرجعالسابؽ(ّ 
جْ  القرطبي، تفسير انظر: صٓ( جّّٖ، قطب، سيد القرآف، ظبلؿ كفي صِ، التفاسيرّٕٕ، كأيسر ،

 .ُِٔ،صٓ،كالتفسيرالمنير،لمزحيمي،جِٕٓ،صُلمجزائرم،ج
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 الثالث طمبالم
 ذم الدنيا والترغيب في اآلخرة

َـّ اهللُ َظَؾْقُؽْؿ َفَتَبقَّـُقا إِنَّ اهللَ َكاَن باَِم َفِعـَْد اهللِ َمَغاكُِؿ َكثِ  ...]قاؿتعالى: ـْ َقبُْؾ َفَؿ َرٌة َكَذلَِؽ ُكـُْتْؿ ِم

.{6;}النسا :[ َتْعَؿُؾقَن َخبًِرا

 أواًل: التحميل المغوي:

.(ُ ،كىكمايغنموالمجاىدكففيالحربمفاألعداءغنـالغنيمةمغانم لغًة:

غنيمةلكـتغنيكـعفقتؿرجؿأعمفاإلسبلـأمعندهللامغانم اصطالحًا: يجعميا كثيرة مغانـ
يغنم ما ىك أك كمالو، متاعو لتأخذكا التعرضلو مف بو فيكتعكذ العدك ماؿ مف الرجؿ و

.(ِ المعركة

فعمتلومفافمَن، المنَّ لغًة: أم:عددتلوما أنعـلصنائع،كمىمننتعميومنان عميوأم: فى
.(ّ عميو

َـّ اهللُ َظَؾقُْؽؿْ ]اصطالحًا: نَّ مَ  .(ْ "باالشتيارباإليمافكاالستقامة"[َفَؿ

.(ٓ  خبر(العمـبالشيءلغًة: خبيراً 

"خبيرا"،يعني:ذاخبرةكعمـبو،[إِنَّ اهللَ َكاَن باَِم َتْعَؿُؾقَن َخبًِرا]كيقكؿالطبرماصطالحًا: خبيراً 
يجازلجميع حتى كعمييـ، عميكـ كالمسيءيحفظو بإحسانو، المحسف جزاءه، القيامة يكـ بو كـ

.(ٔ بإساءتو"

 
                                                 

 .ٕٖٔ،صُ(انظر:مجمؿالمغةالبففارس،جُ 
الكشاؼعفحقائؽغكامضالتنزيؿ،ِ  انظر: الزمخشرمجارهللا،( أحمد، بف بفعمرك محمكد القاسـ أبك

 .َّ،صْ،كالبحرالمحيطألبيحياف،جّٓٓ،صُىػ(،جّٖٓ ت:
،كمختارالصحاح،زيفالديفَِْ،صِالعباس،جي(انظر:المصباحالمنيرفيغريبالشرحالكبير،ألبّ 

 .ِٗٗ،صُالرازم،ج
ىػ(،كجبلؿالديفعبدالرحمفبفأبيبكرْٖٔفمحمدبفأحمدالمحمي، ت:(تفسيرالجبلليف،جبلؿالديْ 

 .ُُٖ،صُق(ػ،جُُٗالسيكطي، ت:
 .َُّ،صُالبففارس،ج،(مجمؿالمغةٓ 
 .ُٕ،صٗ(تفسيرالطبرم،جٔ 
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 لما سبقو من اآليات: المطمبثانيًا: مناسبة 
السابؽفيىذهاتيةالكريمة،أفعمىالمسمميفخاصةالمطمبفيبعدأفنبوهللا

ـبتحيةاإلسبلـ،المجاىديفكىـفيحالةالجيادأثناءالسفرعدـالتسرعفيالحكـعمىمفحياى
سكؼأنوالمطمبأكأعمفإسبلموأثناءالجيادألجؿمتاعالدنياكحطامياالزائؿ،بيففيىذا

التيالتعدكالتحصى،كلكـمفالثكابالدائـكاألجرالباقيالذمال يغنيكـمففضموكنعمو
لـتتسرعكافيالحكـعمىاتخريف،ثبتـكتينقطعإفالتزمتـبأكامرهكانتييتـعمانياكـعنوفتبنتـك

هللاعميكـباإلسبلـكعصـدماءكـبمجرددخكلكـفيوإحيث نكـكنتـمثميـفيبدايةأمركـفمفَّ
كنطقكـبالشيادتيف،فمـيأمربالتنقيبعمافينفكسكـكقمكبكـ،فيكعالـبمافيياخبيربأعمالكـ

اليخفىعميوشيءممافينفكسكـ،فيحاسبكـ فكافشرانفشره ،كا  .(ُ عميو،إفكافخيرانفخيره
 ثالثًا: التفسير اإلجمالي:

مفىذهاتيةالكريمة،ىكبيافأفالدنياالمطمبإفالمقصدالياـكاليدؼالمرجكفيىذا
كمتاعياالزائؿىيمذمكمةعندهللاتعالىلمفتعمؽقمبوبيا،كماعندهللاىكالخيرالباقيلذلؾ

يعمىالمسمـأفاليفضؿالزائؿالفاني الدنيا(عمىالخالدالباقي اتخرة(التييجبعميوينبغ
ْكَقا إاِلَّ َمَتاُع الُغُرورِ ...]يقكؿ:أفيعمؿمفأجمياكهللا ،فالدنيادار{3:7}آ  عمران:[ َوَما احَلَقاُة الدُّ

، إنما مثمي ومثل والدنيا؟ ما أنا لمدنيامالي و : ممركاتخرةدارمقر،كيؤكدذلؾقكؿالرسكؿ
ينبوعمىأفمتاعالدنياقميؿزائؿكأف،كهللا(ِ (ثم راح وتركيا ،كراكب ظل تحت شجرة الدنيا

منيالمفاتقىكأنياالمغنـالباقيالذميغنمكمكهمصداقانلقكلوتعالى: ُقْؾ َمَتاُع  ...]اتخرةخيره

ْكَقا َقؾِقٌؾ َواآلَِخ  َؼك َواَل ُتْظَؾُؿقَن َفتِقاًل الدُّ ـِ اتَّ كخاصة{ 99}النسا :[ َرُة َخْرٌ دَِ المسمـ، عمى كلذلؾ ،
اتخريفدكفأف عمىاتياـ فبلييقدـ كميا، أفيتقيهللافيأعمالو فيأرضالمعركة المجاىد

فيالنفسأكمفأجؿ بحقيـألجؿضغينةككراىية يفعمو أك يقكلو مما الحصكؿيتحقؽكيتأكد
عمىمكاسبكمغانـدنيكيةزائمة،بؿعميوأفيقدـماعندهللامفالثكابكاألجرفيكالرزؽالدائـ

عمييـبأفعصـدماءنوإالباقيالذمكعدىـبو،حيث ىـعندمادخمكافيبدايةأمرىـقدمفَّ
دـكلـيأمرأحدانبالبحثفياإلسبلـبعدأفكانكاكفاران،فنطقكابالشيادتيففأصبحكامعصكميال

هللاعمييـبأفأعزىـكأظيركا بألسنتيـأـال؟،ككذلؾمفَّ نطقكا لما فيقمكبيـأكافمكافقان عما
دينيـبعدأفكانكايكتمكنوكقكلنكراإليماففيقمكبيـكأعانيـعمىالعمؿبو،إذافميتذكركاىذه

                                                 
 .ُُٗ،صُُ،كمفاتيحالغيب،الرازم،جُّ،صْ(انظر:البحرالمحيط،جُ 
،ُّٕٔ،صِ(،جِّٕهللامحمدبفيزيدالقزكيني،كماجةاسـأبيويزيد، ت:سنفابفماجة،أبكعبد(ِ 

 .ََٖ،صُ،جّْٗسمسمةاألحاديثالصحيحة،الباب(،َُْٗح 
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المكاقؼبم الناسفيمثؿىذه كليعاممكا كررهللاالمنة كقد مفقبؿ، بو عكممكا أمرثؿما
التبيفكالثبتمرةأخرللممبالغةكالتحذيرلممؤمنيفمفالتساىؿفيىذااألمر،كمفأجؿأفيؤكد

بمافينفكسيـفميحفظكىاك جنبكىاالكقكعفييىذهالكصيةليـفيكخبيربمايعمموالعباد،عميـه
.(ُ بوكعذابواألخطاءالمكبقةالمؤديةإلىعقا

 رابعًا: الوجو البالغي:
،تعميؿلمنييعفالقيدكأنوقيؿ:ال{6;}النسا :[ ...َفِعـَْد اهللِ َمَغاكُِؿ َكثَِرٌة  ...]قكلوتعالى:

تبتغكاذلؾالعرضالقميؿالزائؿفإفعندهسبحانوكفيمقدكرهمغانـكثيرةيغنمكمكىافيغنيكـعف
.(ِ عفابتغاءعرضالحياةالدنيانيىهللاذايانيةلتبيفلماذلؾ،فييجممةتعميميةب

 .(ٖ) المطمبخامسًا: استنباط بعض اليدايات من ىذا 
لممجاىديفبيافأفهللا -ُ كالثكابالجزيؿ العظيـ، كاألجر المقيـ النعيـ فياتخرة أعد قد

 الذيفيمتزمكفبأكامرهالتيأمربياأثناءالجياد.
الم -ِ ىدفيـيجبعمى كانتىي هللاإف عند مذمكمة ألنيا بالدنيا، قمكبيـ تعمؽ عدـ ؤمنيف

 كغايتيـمفالجياد.
 أسسالتصكرالصحيحلمجيادكغايتو.بياف -ّ
أفالتأكيدعمىأمرالتثبيتىكالسببفيالتأييدكالعكفاإللييمألفالتأييدمقركفباستقامتنا -ْ

تعالى: لقكلو مصداقان الطريؽ في ُكْؿ َوُيَثبِّْت ]كثباتنا وا اهللَ َيـُْنْ ـَ َآَمـُقا إِْن َتـُْنُ َا الَِّذي َيا َأُيُّ

 .{9}حممد:[ َأْقَداَمُؽؿْ 
إفالتثبتفيجميعالمجاالتيقيالمجتمعاتاإلسبلمية،مفاالنقساماتكالفتفالتيتؤدم -ٓ

 إلىالسقكطكاالنييارالسريع.


                                                 
جُ  عطية، البف الكجيز، المحرر انظر: صِ( جٕٗ، المراغي، مصطفى بف أحمد المراغي، كتفسير ،ْ،

 .ُُٗ،صُُ،كمفاتيحالغيب،لمرازم،جُّٓص
،ٓ،كالجدكؿفياإلعراب،محمكدعبدالرحيـصافي،جُُٓ،صّ(انظر:تفسيرركحالمعانيلؤللكسي،جِ 

 .ُّٖص
جّ  القرآف فيظبلؿ انظر: صِ( جْٖٔ، عباس، فضؿ المنيجي، كالتفسير صِ، القرآفَُّ، كتفسير ،

ج عثيميف، البف صِالكريـ، جٔٗ، لمجزائرم، التفاسير، كأيسر صُ، كِٕٓ، ج، المراغي، ،ٓتفسير
 .ُِٓص
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 المبحث الرابع
 رة النساء المقاصد واألىداف لسو 

 (ٜٙ، ٜ٘في اآليتين )
:طمبيفكيشتمؿعمىم

 األول: تفضيل المجاىدين عمى القاعدين أولي الضرر. المطمب
 الثاني: تفضيل المجاىدين عمى القاعدين غير أولي الضرر. المطمب
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 األول طمبالم
 تفضيل المجاىدين عمى القاعدين أولي الضرر

ْؿ  اَل َيْسَتِقي الَؼاِظُدونَ ]قاؿتعالى: ِر َوادَُجاِهُدوَن يِف َشبِقِؾ اهللِ بَِلْمَقاَِلِ َ ـَ اُدْمِمـنَِي َغْرُ ُأويِل الَّضَّ ِم

ـَ َدَرَجًة َوُكالًّ َوَظَد اهللُ  ْؿ َوَأْكُػِسِفْؿ َظَذ الَؼاِظِدي ـَ بَِلْمَقاَِلِ َؾ اهللُ اُدَجاِهِدي [ ...احُلْسـَك َوَأْكُػِسِفْؿ َفضَّ

.{7;}النسا :
 التحميل المغوي:أواًل: 

.(ُ  سكم(ساكاهمساكاةماثموكعادلوقدرانأكقيمةيستوي لغًة:
أماليعتدؿكاليتساكلفياألجركالثكابكالفضيمة،المتخمفكفعفالجيادفييستوي اصطالحًا:

.(ِ سبيؿهللامفأىؿاإليمافباهللكبرسكلومعمفيجاىدكففيسبيؿهللابأمكاليـكأنفسيـ
.(ّ اجزالذماليقدرعمىالقياـبأمربسببعذر ؽعد(:قعدمقعد،كىكالعالقاعدون لغًة:

.(ْ الذيفبيـعمةتضرىـكتقطعيـعفالجيادالقاعدون اصطالحًا:
.(ٓ  أكؿ(جمعالكاحدلومفلفظوأولي لغًة:

.(ٔ يو،أميرجعإليوالشيء،أكصاحباألمرالذميؤكؿإلكىكصاحبأولي اصطالحًا:
.(ٕ  ضرر(العمةأكالمرضأكسكءالحاؿ،أكالنقصافيدخؿفيالشيءالضرر لغًة: 

.(ٖ "بيـحتىمنعتيـالجيادتىـأىؿاألعذارإذقدأضر"الضرر اصطالحًا:
ادةالفاءكالضادكالبلـأصؿصحيحيدؿعمىزيادةفيشيء،أممفذلؾالفضؿ:الزيَفّضل لغًة:
.(ٗ كالخير

                                                 
 .ِٖٗ،صُ(المصباحالمنيرفيغريبالشرحالكبير،ألبكالعباس،جُ 
 .ٖٓ،صٗ(انظر:جامعالبياف،لمطبرم،جِ 
،كأساسالببلغة،ألبكالقاسـالزمخشرم،ِٕٓ،صُ(انظر:مختارالصحاح،زيفالديفأبكبكرالرازم،جّ 

 .َُٓ،صُالعباس،ج،كالمصباحالمنيرألبكَٗ،صُج
 .ِّٖ،صُ(انظر:الكجيزفيتفسيرالكتابالعزيز،أبكالحسفالنيسابكرمالشافعي،جْ 
 .ِٓ،صُ(انظر:مختارالصحاح،جٓ 
 .ٖٓ،صٗ(انظر:جامعالبياف،جٔ 
 .ّٖٓ،صُِ،كتاجالعركس،جَِٔ،صِ(انظر:المصباحالمنير،جٕ 
 .ٖٗ،صِ(المحررالكجيز،البفعطية،جٖ 
 .َٖٓ،صْ(مقاييسالمغة،جٗ 
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ل اصطالحًا: ميزىـكرفعيـباألجرالعظيـ،كمنحيـدرجاتعاليةكمغفرةكاسعةبسببماقدمكاَفضَّ
مفأمكاؿكجيكدكأعباء،كتعرضكالممخاطرفيسبيؿهللا،كأغاظكااألعداء،كحفظكاالببلدكالعباد

.(ُ مفكيدىؤالءاألعداء
.(ِ ةكالجمع الدرجات(قطب درج(:المرتبةكالدرجة لغًة:

.(ّ "فضيمةكاحدة"درجةكاحدة:يعني:درجة اصطالحًا:
وعد لغًة: عمىهللاتعالىكمفأكلى" كعد( حؽالعباد كالكعد فيالخير، كعده كعدان، كعده

.(ْ "بالكفاءمفهللا
.(ٓ "الحسنىككبلمفالقاعديفكالمجاىديف،كعدهللاالحسنىالمثكبة"وعد اصطالحًا: 
.(ٔ "ضدالسكأل" حسف(الحسنى لغًة:

.(ٕ "الجنة"الحسنى اصطالحًا: 
 لما سبقو من اآليات: المطمبثانيًا: مناسبة 

عذلؾتحذيرمفقتؿالمسمميفبتأالمؤمنيففيالقتاؿفيسبيؿهللا،كلمارغبهللا
المج السابقة اتية في عاتب ثـ الخطأ، أك العمد سبيؿ تكمـعمى مف قتؿ مف كحذرىـ اىديف

بالشيادةكأعمـإسبلمومفأجؿمغانـدنيكية،فأمرىـبالتثبتقبؿاإلقداـعمىالقتؿكلككافذلؾ
لكقكعفيمثؿلعدـاأثناءالجيادأكالقتاؿكلعموكقعفيقمكبيـأفاألكلىاالحترازعفالجياد،

.(ٖ إزالةليذهالشبيةىذاالمحظكر،عقبوبذكرفضؿالمجاىدعمىغيره
 ثالثًا: أسباب النزول:

نزلت اليستكمالقاعدكفمفالمؤمنيف ركلالبخارمفيصحيحوعفالبراء،قاؿ:لما
أكالكتؼ-: ادعليزيدانليجيءبالمكحكالدكاةكالكتؼكالمجاىدكففيسبيؿهللا(،قاؿالنبي

                                                 
 .ُْٔ،صُحجازم،جمحمدمحمكد(انظر:التفسيرالكاضح،ُ 
 .َُّ،صُ(مختارالصحاح،جِ 
 .ٓٗ،صٗ(جامعالبياف،جّ 
 .ْٔٔ،صِ(المصباحالمنير،جْ 
 .ُٗ،صِ(أنكارالتنزيؿكأسرارالتأكيؿ،البيضاكم،جٓ 
 .ّٕ،صُ(مختارالصحاح،جٔ 
 .ُِّ،صِ(التفسيرالمنيجي،فضؿعباس،جٕ 
،كتفسيرأبكالسعكد،إرشادالعقؿالسميـإلىمزاياالكتابالكريـ،ّٖٔ،صٓ(انظر:نظـالدرر،لمبقاعي،جٖ 

 .ُُٕ،صّ،كتفسيرركحالمعاني،لؤللكسي،جَِِ،صِج
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-كالدكاة  اكتب( قاؿ: ثـ [اِظُدونَ اَل َيْسَتِقي الؼَ ]( النبي كخمؼظير مكتـك أـ بف عمرك
 فنزلتمكانيا: البصر؟ فإنيرجؿضرير تأمرني، رسكؿهللافما يا قاؿ: اَل َيْستَِقي ]األعمى،

رِ  َ ـَ اُدْمِمـنَِي َغْرُ ُأويِل الَّضَّ {7;}النسا :[الَؼاِظُدوَن ِم
 ُ).

 رابعًا: التفسير اإلجمالي:

 ،ىكبياففضيمةالجيادكفضؿالمجاىديفبأمكاليـلمطمباإفالمكضكعاألساسيليذا
كأنفسيـعمىالمؤمنيفالقاعديفعفالجيادبعذرمفاألعذارالمانعةمفالجيادفيسبيؿهللا،

ـَ ]فيسكرةالتكبة،قاؿتعالى:كالتيذكرىاهللا َعَػاِء َواَل َظَذ اَدْرََض َواَل َظَذ الَِّذي اَل  َلْقَس َظَذ الضُّ

ـْ َشبِقٍؾ َواهللُ َغُػقٌر َرِحقؿٌ  ـَ *  ََيُِدوَن َما ُيـِْػُؼقَن َحَرٌج إَِذا َكَصُحقا هللِ َوَرُشقلِِف َما َظَذ ادُْحِسـنَِي ِم َواَل َظَذ الَِّذي

ْمِع َحَزًكا َأالَّ ََيُِدوا َما إَِذا َما َأَتْقَك لَِتْحِؿَؾُفْؿ ُقْؾَت اَل َأِجُد َما َأمْحُِؾُؽْؿ َظَؾقِْف َتَقلَّْقا َوَأْظُقـُفُ  ـَ الدَّ ْؿ َتِػقُض ِم

الفتحافاتيت،حيثبينتىاتا{4;-3;}التوبة:[ ُيـِْػُؼقنَ  فأربعةأعذاركىناؾآيةأخرلفيسكرة
َلْقَس َظَذ األَْظَؿك َحَرٌج َواَل ]تبيفبقيةاألعذاركماكضحذلؾالمفسركف،كىذهاتيةقكلوتعالى:

تَِفا األََّْنَ َظَذ األَ  ـْ ََتْ ِري ِم ـْ ُيطِِع اهللَ َوَرُشقَلُف ُيْدِخْؾُف َجـَّاٍت ََتْ ـْ ْظَرِج َحَرٌج َواَل َظَذ اَدِريِض َحَرٌج َوَم اُر َوَم

ْبُف َظَذاًبا َألِقاًم  األعذارالتيتبيحلممؤمنيفالقعكدعف{39}الفتح:[ َيَتَقلَّ ُيَعذِّ بينتبقية اتية فيذه ،
فضؿالمجاىديفبأمكاليـكأنفسيـعمىفيسبيؿهللا،كمعكجكدىذهاألعذارإالأفهللاالجياد

ـَ ]ىؤالءالمؤمنيفالقاعديفبدرجةكاحدةكمابيفذلؾالنصفيقكلوتعالى: َؾ اهللُ اُدَجاِهِدي َفضَّ

ـَ َدَرَجًة َوُكالًّ َوَظَد  ْؿ َوَأْكُػِسِفْؿ َظَذ الَؼاِظِدي ،كىذهالدرجةمنزلةعظيمة،{7;}النسا :[ اهللُ احُلْسـَك بَِلْمَقاَِلِ
من آمن : ،قاؿ:قاؿرسكؿهللاقدرىافيالحديثالذمركاهأبكىريرةبيفرسكؿهللا

باهلل وبرسولو، وأقام الصالة، وصام رمضان كان حقًا عمى هللا أن يدخمو الجنة، جاىد في سبيل 
إن في الجنة (،قالكا:يارسكؿهللا،أفبلنبشرالناس؟قاؿ: د فيياهللا أو جمس في أرضو التي ول

مائة درجة، أعدىا هللا لممجاىدين في سبيل هللا، ما بين الدرجتين كما بين السماء واألرض، فإذا 
الرحمن، ومنو  شسألتم هللا، فاسألوه الفردوس، فإنو أوسط الجنة وأعمى الجنة أراه فوقو عر 

نماىيفي(ِ (تفجر أنيار الجنة ،كقدبيفالقسطبلنيبأفالتسكيةفيالحديثليستعمكمياكا 
"لماسكلالنبي بيفأصؿدخكؿالجنةالفيتفاكتالدرجات،حيثقاؿفيشرحالحديث:

فيدخكؿالمؤمفباهللكرسكلو فييا التيكلد بالجمكسفيأرضو الجيادكبيفعدموكىكالمراد
                                                 

لبابالنقكؿفيأسبابالنزكؿ،،ُْٖ،صٔ،جبابكتابالنبيكتابفضائؿالقرآف،(صحيحالبخارم،ُ 
 .ٕٔ،صُجبلؿالديفالسيكطي،ج

 ِ البخارم، صحيح ) كالسير، الجياد جكتاب يقاؿ، هللا سبيؿ في المجاىديف درجات صْباب حُٔ، ،
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قكلواألكؿبقكلوالثاني:إففيالجنةمائةـلرمضاففيالجنةاستدرؾالمقيـلمصبلةكالصائ
نماىيفيأصؿدخكؿالجنةالفي درجةإلىآخره،كتعقببأفالتسكيةليستعمىعمكمياكا 

،كمساكاةأصحاباألعذارمعالمجاىديفتككفبسببالنيةكماقاؿ(ُ تفاكتالدرجاتكمامر"
رجعمفغزكةتبكؾفدنامفالمدينةفقاؿ:أفرسكؿهللابفمالؾفعفأنسرسكؿهللا

 إفبالمدينةأقكامانماسرتـمسيرانكالقطعتـكاديانإلىكانكامعكـ(قالكايارسكؿهللاكىـبالمدينة
منحالتسكيةلمقاعديفبعذرمعالمجاىديفبدخكؿ،فاهلل(ِ (وىم بالمدينة حبسيم العذرقاؿ: 

الجنة،حيثقاؿهللا ،كالحسنىىيالجنةكما{7;}النسا :[ ...َوُكالًّ َوَظَد اهللُ احُلْسـَك ...]:
اتيـأجرييعطيالمؤمنيفالذيفىـمعالمجاىديفبنجاءفيكتببعضالمفسريف،إذانهللا

بنفسوكمالودرجةالمجاىدالمباشرلمجيادمفغيرانقاصمفأجكرالقاعديفشيئان،كيزيدهللا
.(ّ عمىالقاعديف،فيفضؿالمجاىديفالقاعديفبمضاعفةهللالواألجربالتضعيؼ

 خامسًا: الوجو البالغي:
ُ-  تعالى: قكلو ْؿ َوَأْكُػِسِفْؿ ...]اإلطنابفي ـَ بَِلْمَقاَِلِ َؾ اهللُ اُدَجاِهِدي [ ...َفضَّ َؾ اهللُ ...]، َوَفضَّ

ـَ َظَذ الَؼا ـَ اُدَجاِهِدي [ ...ِظِدي ىذا في تـ إنو حيث عمىالمطمب، المجاىديف فضؿ ذكر
البلحؽفضؿالمجاىديفعمىالقاعديفالمطمبالقاعديفأكليالضرربدرجة،ثـفصؿفي

 .(ْ غيرأكليالضرربدرجات
فضؿالمجاىديفعمىالقاعديفبعذر،إنولماذكرهللاحسفاالحتراسفيكبلـهللا -ِ

َوُكالًّ َوَظَد اهللُ ...]بمايتكىـالكاىـأفالقاعديفليسليـثكاب،فأزاؿهللاىذاالكىـبدرجة،فر

كانظرإلىالمثاؿاتخرالمطابؽليذا،كىكقكلوتعالى:[...احُلْسـَك  ،كىذهطريقةالقرآف،
اَمَواِت ] ـْ َقبِْؾ  َوَما َلُؽْؿ َأالَّ ُتـِْػُؼقا يِف َشبِقِؾ اهللِ َوهللِ ِمَراُث السَّ ـْ َأْكَػَؼ ِم َواألَْرِض اَل َيْسَتِقي ِمـُْؽْؿ َم

ـْ َبْعُد َوَقاَتُؾقا َوُكالًّ َوَظَد اهللُ احُلْس  ـَ َأْكَػُؼقا ِم ـَ الَِّذي  ـَك َواهللُ باَِم َتْعَؿُؾقَن الَػْتِح َوَقاَتَؾ ُأوَلئَِؽ َأْظَظُؿ َدَرَجًة ِم

                                                 
(إرشادالسارملشرحصحيحالبخارم،أحمدبفمحمدبفأبيبكربفعبدالممؾالقسطبلنيالقتيبيالمصرم،ُ 

أبك شيابالديف،ت: ِّٗالعباس، ىػ، كالسير، جكتابالجياد ،ٓبابدرجاتالمجاىديففيسبيؿهللا،
 .ّٕص

 (.ِّْْ،ح ٖ،صٔ(صحيحالبخارم،كتابالمغازم،جِ 
جّ  لمقرطبي، القرآف أحكاـ انظر: صٓ( جِّْ، لمجزائرم، التفاسير كأيسر صِ، التنزيؿْٔٔ، كمدارؾ ،

،أبكمحمدعبدالرحمفبفمحمدبفإدريسبفالمنذرالتميمي،الحنظمي،الرازمابفكتفسيرابفأبيحاتـ
 .َُّْ،صّىػ(،جِّٕأبيحاتـ، ت:

 .ِٖٗ،صُ(انظر:صفكةالتفاسيرلمصابكني،جْ 
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{34}احلديد:[ َخبِرٌ 
 ُ). 

َـّ َدَرَجةٌ ]تعارةلمعمكالمعنكمكمافيقكلوتعالى:الدرجةىنامس -ّ َجاِل َظَؾقِْف ،{:44}البقرة:[ َولِؾرِّ
 .(ِ كالعمكالمرادىناعمكالفضؿككفرةاألجرلممجاىديفعمىالقاعديف

 سادسًا: القراءات:

ِر  ...]*قكلوتعالى: َ .{7;}النسا :[ ...َغْرُ ُأويِل الَّضَّ

".قرأالبصرياف أبكع مرككيعقكب(كعاصـكحمزةبرفعالراء"غيري

"بنصبالراء كقرأالباقكفالمدنياف نافعكأبكجعفر(كابفعامرالكسائيكخمؼ"غيرى
 ّ).

 معاني القراءات:

أمامفرفعفمفجيتيف:

"رفعاعمىسبيؿاالستثناءفيككفالمعنى:اليستكمالقاعدكفكالمجاىدكفإحداىما: أفيككف"غيري
.(ْ إالأكليالضررفإنيـيساككفالمجاىديف،ألفالذمأقعدىـعفالجيادالضرر

"صفةلمقاعديفثانييما: أفيككف"غيري
،كالمعنىعندذلؾ:أم:اليستكمالقاعدكفاألصحاء(ٓ 

فكانكاكميـمؤمنيف .(ٔ كالمجاىدكفكا 

بع نزؿ أنو ثبت ألنو القاعديف، مف استثناء جعمو نصب كمف نزكؿ اَل َيْسَتِقي ]د

ِر  ...]،فمككافصفةلـيكفالنزكؿفييماإالفيكقتكاحد،فممانزؿ[الَؼاِظُدونَ  َ َغْرُ ُأويِل الَّضَّ

مـأنواستثناءبمعنىإالكالمعنىعندذلؾ:اليستكم[اَل َيْستَِقي الَؼاِظُدونَ ]فيكقتبعد[... عي

                                                 
 .َُٓ،صِ(تفسيرالقرآفالكريـ،سكرةالنساء،البفعثيميف،جُ 
 .ُُٕ،صٓ(انظر:التحريركالتنكيرالبفعاشكر،جِ 
 ّ  ت: محيسف، سالـ محمد محمد العشر، القراءات في النشر طيبة شرح اليادم انظر: جُِِْ( ،ِىػ(،

جُٖٓص القاضي، الفتاح عبد الزاىرة، كالبدكر صُ، الجزرم،َِٕ، البف القراءاتالعشر في كالنشر ،
 .ُِٓ،صِج

،ُِٔ،صُراءاتالسبع،البفخالكيو،ج،كالحجةفيالقَُِ،صُ(انظر:حجةالقراءاتالبفزنجمة،جْ 
 .ّٔٗ،صُكالكشؼعفكجكهالقراءاتكعمميا،مكيبفأبيطالب،ج

 .ّٕٗ،صُ(انظر:الكشؼلمكيبفأبيطالب،جٓ 
،ِٗ،صِىػ(،جُُّ(انظر:معانيالقرآفكا عرابو،إبراىيـبفالسرمبفسيؿ،أبكإسحاؽالزجاج، ت:ٔ 

اسأحمدبفمحمدبفإسماعيؿَُِ،صُجمة،جكحجةالقراءاتالبفزن ،كا عرابالقرآف،أبكجعفرالنَّحَّ
 .ِّْ،صُىػ(،جّّٖابفيكنسالمرادمالنحكم، ت:
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.(ُ اككفمعالمجاىديفالقاعدكفإالأكليالضررفإنيـيتس
 العالقة التفسيرية بين القراءات:

كىـ المجاىديف ثكاب كليا الجياد في تشارؾ لـ طائفة ىناؾ أف الرفع بينتقراءة لقد
أصحاباألعذاركالضرركىذامفرحمتوتعالىبالمؤمنيف،أفجعؿليـفسحةمفدينيـ،كرفع

لتيكمفيـبيا،مادامكامفأصحاباألعذار،كهللاعنيـالحرجفيمااليستطيعكفمفاألعماؿا
.(ِ تعالىأعمـ

فيحيفأفادتقراءةالنصبأنو:اليستكمالقاعدكفاألصحاءعفالجيادكالمجاىدكف
فكانكاكميـمؤمنيففمـتنًؼعنيـصفةاإليمافكلكفحرمكامفثكابالمجاىديفألنيـتخمفكا كا 

.(ّ عفالجيادبغيرعذر
 :(ٗ) المطمبابعًا: استنباط بعض اليدايات من ىذا س

مفاتيةالمطمبقديتبطأالناسعفالجيادخكفانمفعدـكجكداألعذارالمبيحةلمقتاؿ،فيذا -ُ
 الكريمةجاءليرفعاليمـإلىالجياد.

إفالقعكدعفالجيادأمرخطيريؤدمباألمةاإلسبلميةإلىالضعؼكالكىفكالذؿ،كمفثـ -ِ
فسادشبابيا،كماضياعفمسطيفطمع األعداءفيياكالسيطرةعمىمقدراتيا،كنيبخيراتياكا 

 العربياإلسبلمي.تتإالنتيجةلمضعؼكالتش
المجاىدكفبالماؿكالنفسفيسبيؿهللاليـأجرعظيـعندهللاتعالى،كقدفضميـهللاتعالى -ّ

جنسالعمؿ،كىكمأخكذمفقكلوتعالى:عمىالمؤمنيفالقاعديفبعذربدرجةألفالجزاءمف
ـَ َدَرَجًة َوك...] ْؿ َوَأْكُػِسِفْؿ َظَذ الَؼاِظِدي ـَ بِلَْمَقاَِلِ َؾ اهللُ اُدَجاِهِدي [ ...اًل َوَظَد اهلل احُلسـكَفضَّ

 .{7;}النسا :
 النيةالخالصةهللتعالىىيأساسقبكؿاألعماؿعندهكالفكزبرضاهكدخكؿجنتو. -ْ
مفطبيعةتحريرالعباد،لنفسكالماؿلوقيمتوفيميزافهللاتعالى،لمايعمموهللاالجيادبا -ٓ

 كطبيعةأعداءاإلسبلـفيكؿاألكقات.
 تمكيفلؤلمةاإلسبلمية.الكرامةكالكالعزةالجيادفيسبيؿهللاىكسبيؿ -ٔ

                                                 
 .ّٔٗ،صُ،كالكشؼ،جّْْ،صٓ(انظر:تفسيرالقرطبي،جُ 
 .ِّْ،صُ،كا عرابالقرآف،النحاس،جَُِ،صُ(انظر:حجةالقراءاتابفزنجمة،جِ 
 .َُِ،صُحجةالقراءات،ابفزنجمة،جنظر:(اّ 
،كأيسرالتفاسيرِّْ،صٓ،كالتفسيرالمنيرلمزحيمي،جُْٕ،صِ(انظر:فيظبلؿالقرآف،سيدقطب،جْ 

 .ِٕٓ،صُالتفاسيرلمجزائرم،ج



-ٕٖ- 
 

 الثاني طمبالم
 تفضيل المجاىدين عمى القاعدين غير أولي الضرر

ـَ َأْجًرا َظظِقاًم  ...]قاؿتعالى: ـَ َظَذ الَؼاِظِدي َؾ اهللُ اُدَجاِهِدي ًة *  َوَفضَّ َدَرَجاٍت ِمـُْف َوَمْغِػَرًة َوَرمْحَ

. {8;-7;}النسا :[ َوَكاَن اهللُ َغُػقًرا َرِحقاًم 

 أواًل: التحميل المغوي:

.(ُ الجزاءعمىالعمؿ،كالثكابعميوأجرًا لغًة:

.(ِ "جرالعظيـىكرفعالدرجاتاأل"أجرًا اصطالحًا:

.(ّ  غؼر(غفرهيغفرهغفرا:ستره،ككؿشيءسترتوفقدغفرتو:أمالستركالكقايةمغفرًة لغًة:

.(ْ "ىيأفيسترالقادرالقبيحالصادرممفتحتقدرتو"مغفرة اصطالحًا:

.(ٓ "رحمناكأنالنارحمتوالتيكسعتكؿشيء" رحـ(رحيمًا لغًة:

.(ٔ رحيـبمفيتعرضلنفحاتالرحمةمفأىؿطاعتورحيمًا اصطالحًا:

 لما سبقو من اآليات: المطمبثانيًا: مناسبة 

 تحدث لما المجاىديفالمطمبفي بيف مساكاة عدـ عف الكريمة اتية مف السابؽ
اتبعوفيىذابأمكاليـكأنفسيـكبيفالقاعديفأكليالضرر،كذلؾبتفضيؿالمجاىديفعمييـدرجة

الذيفالمطمب الضرر أكلي غير القاعديف عمى فضميـ ببياف لممجاىديف، ككعد كتمجيد تككيد
العظيـ باألجر عمييـ تعالى هللا فضميـ حيث سبب، كبدكف عذر غير مف الجياد عف تخمفكا

نكب،كالثكابالجزيؿ،كىذااألجرىكدرجاتعظيمة،كمغفرةمفهللاتعالىلماكافمنيـمفذ
حسانو .(ٕ كرحمةمففضموكا 

                                                 
 .ِْ،صَُ(تاجالعركس،محمدالزبيدم،جُ 
 .ْٗ،صِىػ(،جُُّالزجاج، ت:(معانيالقرآفكا عرابو،إبراىيـبفالسرمبفسيؿ،أبكإسحاؽِ 
 .ِْٔ،صُّ(انظر:تاجالعركس،جّ 
 .ِِّ،صُ(التعريفات،عميالجرجاني،جْ 
 .ِِّ،صُ(المصباحالمنير،جٓ 
 .ِٕٖ،صٓ(انظر:تفسيرالمنار،محمدرشيدرضا،جٔ 
،كفيظبلؿُِٗ،صٓ،كتفسيرالمراغي،أحمدالمراغي،جُِِ،صٓ(انظر:التفسيرالمنيرلمزحيمي،جٕ 

 .ُْٕ،صِالقرآف،ج
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ًة َوَكاَن اهللُ َغُػقًرا َرِحقاًم ]قكلوتعالى:فاصمة اآلية الثانية: ، {8;}النسا : [ َدَرَجاٍت ِمـُْف َوَمْغِػَرًة َوَرمْحَ
.(ُ لماكافالحديثعفالقعكدعفالجيادككافذلؾبعذرناسبأفيختـبقكلوغفكرانرحيمان

 :(ٕ)ر اإلجمالي ثالثًا: التفسي

 ىذا في الكاضح المقصد المجاىديفالمطمبإف فضؿ بياف ىك الكريمة، اتيات مف
بأمكاليـكأنفسيـعمىالذيفقعدكاعفالجيادكلـيقاتمكامعالمجاىديفبدكفعذر،كآثركاالراحة

ق ألنيـ كأنفسيـم بأمكاليـ المجاىديف هللاىؤالء ففضؿ هللا، سبيؿ في الجياد أمكاليـعمى دمكا
كأنفسيـرخيصةفيسبيؿهللاكفيسبيؿالدفاععفالببلدكالعباد،ففضميـباألجرالعظيـكالمنزلة
الرفيعةكالدرجاتالعاليةالعظيمةفيالدنياكاتخرةكالمغفرةمفهللاتعالىكالرحمةالتييحفيـبيا

ضيؿالمجاىدعمىالقاعدبدرجةثـانتقؿنفىالتسكيةأكالنبيفالمجاىدكغيرهثـصرحبتففاهلل
إلىتفضيموبالمغفرةكالرحمةكالدرجاتمألفهللاتعالىكافكالزاؿإلىيكـالقيامةغفكرانرحيمان.

 رابعًا: الوجو البالغي:

 بمعنى فضؿ تعظيمانآكألف كتفضيبلن إجماالن فيو كبالغ المجاىديف، تفضيؿ كرر جر،
.(ّ لمجيادكترغيبانفيو

 خامسًا: اإلعراب والبيان:

.{7;}النسا :[ َأْجًرا َظظِقاًم ...]*قكلوتعالى:

(:منصكبةعمىقكليف:أجراً كممة 

أنيامفعكؿبوثافلمفعؿ فٌضؿ(،عمىاعتبارأفالمفعكؿاألكؿىك المجاىديف(.األول:

.(ْ أنيامصدرأكمفعكؿمطمؽالثاني:

                                                 
 .ّٗ-ّٖ،صْ(انظر:البحرالمحيط،ألبيحياف،جُ 
،كتيسيرالكريـالرحمففيتفسيركبلـالمناف،لمشيخالسعدم،ِٖٓ،صُ(انظر:أيسرالتفاسيرلمجزائرم،جِ 

 .ُٓٗ،صُج
عاّ  بف عمي بف عمر الديف حفصسراج أبك الكتاب، عمـك في المباب النعماني،( الدمشقي الحنبمي دؿ

 .ٖٓٓ،صٔىػ(،جٕٕٓ ت:
أبكالبقاءعبدهللابفالحسيفبفعبدهللاالعكبرم، ت:ْ  التبياففيإعرابالقرآف، انظر: ،ُق(ػ،جُٔٔ(

جّْٖص الحمبي، السميف المكنكف، الكتاب عمـ في المصكف الدر صْ، القرآف،ٕٕ، إعراب كمشكؿ ،
 .َِٔ،صُفأبيطالب،جمكيب
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 معاني اإلعراب: 

القكؿقدتضمفمعنىاإلعطاء،كالمعنى:أعطاىـزيادةعمىيككفالفعؿ  .أ فٌضؿ(عمىىذا
 .(ُ القاعديفأجرانعظيمان

كيككفالنصبفيوعمىالمصدرأكعمىالمفعكؿالمطمؽمفمعنىالفعؿالمفلفظومكذلؾ .ب
 .(ِ ألفمعنىالفعؿ فٌضؿهللا(:أمآجرهللا،فيككفالمعنى:آجرىـأجرانعظيمان

 :(ٖ) المطمبدسًا: استنباط بعض اليدايات من ىذا سا

ـَ َظَذ  ...]الحثعمىالجيادفيسبيؿهللاكبيافعظيـفضمولقكلوتعالى: -ُ َؾ اهللُ ادَُجاِهِدي َوَفضَّ

ـَ َأْجًرا َظظِقاًم   .{7;}النسا :[ الَؼاِظِدي
كا -ِ إذا فيسبيؿهللامفغيرعذر، فرضتحذيرالمؤمنيفمفالقعكدعفالجياد فالجياد

 عيف.
هللا -ّ كفضميـأعد كاتخرة فيالدنيا كالمنازؿالرفيعة الثكابالعظيـ لممجاىديففيسبيمو

 عمىالقاعديفبغيرعذربالدرجاتكالمغفرةكالرحمة.
 المغفرةكالرحمةمفهللاألصحاباألعذار. -ْ

                                                 
،ُٖٓ،صُىػ(،جَُِٓ(انظر:فتحالقدير،محمدبفعميبفمحمدبفعبدهللاالشككانياليمني، ت:ُ 

 .ِٗ-ُٗ،صِكأنكارالتنزيؿكأسرارالتأكيؿ،لمبيضاكم،ج
 .ُٖٓ،صُ،كفتحالقدير،جّْْ،صٓ(انظر:الجامعألحكاـالقرآف،القرطبي،جِ 
،كالكجيزفئُُٖ،صْ،كزىرةالتفاسير،محمدأبكزىرة،جِٖٓ،صُرالتفسيرلمجزائرم،ج(انظر:أيسّ 

،ِ،كغرائبالقرآفكرغائبالفرقاف،نظاـالديفالنيسابكرم،جِّٖ،صُتفسيرالكتابالعزيز،لمكاحدم،ج
 .ْٖٕص
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 المبحث الخامس
 المقاصد واألىداف لسورة النساء 

 (ٓٓٔ-ٜٚمن اآلية )
:طالبكيشتمؿعمىثبلثةم

 األول: وجوب اليجرة بسبب الفتنة بالدين. طمبالم
 الثاني: سقوط واجب اليجرة عن أصحاب األعذار. المطمب
 الثالث: فضل وأجر اليجرة في سبيل هللا تعالى. المطمب
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 األول طمبالم
 وجوب اليجرة بسبب الفتنة بالدين

 ا]قاؿتعالى: ـَ َتَقفَّ ُهُؿ ادَاَلئَِؽُة َطادِِل َأْكُػِسِفْؿ َقاُلقا فِقَؿ ُكـُْتْؿ َقاُلقا ُكـَّا ُمْستَْضَعِػنَي يِف إِنَّ الَِّذي

ـْ َأْرُض اهللِ َواِشَعًة َفُتَفاِجُروا فِقَفا َفُلوَلئَِؽ َمْلَواُهْؿ َجَفـَُّؿ َوَشاَءْت َمِصرً  . {9;}النسا :[ ااألَْرِض َقاُلقا َأََلْ َتُؽ
 المغوي: أواًل: التحميل
توفاىم لغًة: كتكفيتالشيء" كفى( تماـ، تدؿعمىإكماؿكا  كممة كالحرؼالمعتؿ: كالفاء الكاك

.(ُ "كاستكفيتومإذاأخذتوكمو،كمنويقاؿلمميت:تكفاههللا
اُهُؿ اَداَلئَِؽةُ ]"توفاىم اصطالحًا: ـَ َتَقفَّ .(ِ "،إفالذيفتقبضأركاحيـالمبلئكة[إِنَّ الَِّذي

.(ّ  ظؿـ(:الظمـاسـمفظمموظممان،كأصؿالظمـكضعالشيءفيغيرمكضعوظالمي لغًة:
كال"[َطادِِل َأْكُػِسِفؿْ ]ظالمي اصطالحًا: الشرؾ دار في لقتاؿبالمقاـ المشركيف مع خركج

.(ْ "المسمميف
مستضعفين لغًة: عمىخبلؼالقكة ضعؼ(الضادكالعيفكالفاءأصبلفمتبايناف،يدؿأحدىما
.(ٓ كىكالمرادىنا

.(ٔ أم:النقدرعمىالخركجمفالبمد،كالنستطيعإقامةشعائرديننافييامستضعفين اصطالحًا:
المطمكب،فتياجروا لغًة: كىك بالبدف إما غيره، اإلنساف مفارقة كاليجراف: اليجر ىجر

.(ٕ أكبالمساف،أكبالقمب
.(ٖ فتخرجكاإلىقطرآخركمافعؿالمياجركفإلىالمدينةكالحبشةحًا:فتياجروا اصطال

.(ٗ "المأكلكؿمكافيأكمإليوالشيءليبلنأكنياران"مأواىم لغًة:

                                                 
 .ُِٔ،صٔ(انظر:معجـمقاييسالمغة،البففارس،جُ 
 .ََُ،صٗرم،ج(جامعالبيافلمطبِ 
 .ّٖٔ،صِالعباس،جي(انظر:المصباحالمنيرفيغريبالشرحالكبير،ألبّ 
 .ِّٖ،صُ(الكجيزفيتفسيرالكتابالعزيز،لمكاحدم،جْ 
 .ِّٔ،صّ(انظر:معجـمقاييسالمغة،جٓ 
 .ّٖٗ،صِجالبفكثير،(انظر:تفسيرالقرآفالعظيـ،ٔ 
 .ّّٖ،صُاغباألصفياني،جلمرالقرآف،(انظر:المفرداتفيغريبٕ 
 .ِٗ،صِ(انظر:أنكارالتنزيؿكأسرارالتأكيؿ،لمبيضاكم،جٖ 
 .ُُٓ،صٕ(تاجالعركس،لمزبيدم،جٗ 
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.(ُ "مأكاىـيعنيمنزليـ"مأواىم اصطالحًا:

.(ِ ىـفيالعاقبةكؤأم:مايسساءت لغًة:

.(ّ يياأمبئسالمصيرصاركاإلساءت اصطالحًا:

 لما سبقو من اآليات: المطمبثانيًا: مناسبة 

ذكرهللا عمىالمطمبفيلما ثكابالمجاىديفكفضميـ الكريمة، اتية السابؽمف
 اتبعوفيىذا كالجيادكرضيأفالمطمبالقاعديفبغيرعذر، بيافعقابمفقعدعفاليجرة

إليمافالتييترتبعميياالسعةفياألرزاؽيسكففيدارالكفرأكالحرب،كلـيياجرإلىدارا
.(ْ كاألجركالثكابمفهللا
 ثالثًا: أسباب النزول:

ركلالبخارمفيصحيحوعفأبي كقدذيكرتركاياتعديدةفيسببالنزكؿمنيا:ما
 (ٓ األسكد قطع بعث(ٔ قاؿ: المدينة أىؿ (ٕ عمى فاكتتبتفيو فأخبرتو(ٖ ، فمقيتعكرمة، ،

يانيأشدالنييثـقاؿ:أخبرنيابفعباس:"أفأناسانمفالمسمميفكانكامعالمشركيف،يكثركففن
،فيأتيالسيـفيرميفيصيبأحدىـفيقتمو،أكيضربوفيقتمو،سكادالمشركيفعمىرسكؿهللا

اُهُؿ اَداَلئَِؽُة َطادِِل َأْكُػِسفِ ]فأنزؿهللاتعالى: ـَ َتَقفَّ .(ُ  "{9;}النسا :[ ...ْؿ إِنَّ الَِّذي

                                                 
 .ُْٔ،صُ(لبابالتأكيؿفيمعانيالتنزيؿ،لمخازف،جُ 
 .ِْْ،صُ(المفرداتفيغريبالقرآف،لمراغباألصفياني،جِ 
 ّ،  .ُّّ،صُىػ(،جّّٕأبكالميثنصربفمحمدبفأحمدبفإبراىيـالسمرقندم، ت:(بحرالعمـك
الكتاب،المؤلؼ:أبكحفصسراجالديفبفعادؿالحنبميالدمشقيالنعماني،جْ   .ٖٖٓ،صٔ(المبابفيعمـك
خكيمدٓ  بف نكفؿ بف األسكد بف نكفؿ بف الرحمف عبد بف محمد كاسمو عركة يتيـ األسكد أبك بف( أسد بف

قميؿالحديثركلعف ككافثقة عقب، كليسلو ماتفيآخرسمطافبنيأمية، العزلبفقصي، عبد
مالؾبفأنس،انظر:الطبقاتالكبرل،القسـالمتمـلتابعيأىؿالمدينةكمفبعدىـ،أبكعبدهللامحمدبف

 .ُِِ،صُىػ(،جَِّكؼبابفسعد، ت:سعدبفمنيعالياشميبالكالء،البصرم،البغدادمالمعر
أمأفردعمييـ،ٔ  قطع: ) كيعينيـمفغيرىـ". فيالغزك، يبعثيـ قكمان "أميفرد انظر:عمدةقاؿابفاألثير:

القارمشرحصحيحالبخارم،أبكمحمدمحمكدبفأحمدبفمكسىبفأحمدبفحسيفالغيتابيالحنفيبدر
 .ُٓٗ،صِْبابمفكرهأفيكثرسكادالفتف،جتابالفتف،كق(ػ،ٖٓٓالديفالعيني، ت:

 .ْٓٗ،صِْ،ج(بعث:كىكالجيش،انظر:المصدرالسابؽٕ 
 ٖ انظر: السمطاف، ديكاف في نفسي كتبت أم: فيو: اكتتبت ج( البخارم، صحيح شرح القارئ ،ِْعمدة

 .ْٓٗص
 (.َٖٕٓ،ح ِٓ،صٗيكثرسكادالفتف،جبابمفكرهأفكتابالمغازم،(صحيحالبخارم،ُ 
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 رابعًا: التفسير اإلجمالي:

إفمقصدىذهاتيةالكريمةكاضح،كىكبيافأفاليجرةتجبعمىمفاليستطعإقامة
شعائرالديفاإلسبلميفياألرضالتييقيـفييا،بسببمنعالكافريفلومفإقامتياكحرمانومف

شر الذم اإلسبلمي المنيج كفؽ هللا عبادة هللا الدعكةعو بداية في كاجبة كانت فاليجرة ،
المشركيف شككة ككسر المسمميف شككة كتقكية المسمميف سكاد تكثير أجؿ مف كذلؾ اإلسبلمية

حتىبإقامةديفهللافياألرضكذلؾألفهللاتعالىلـيقبؿاإلسبلـمفأحدبعدىجرةالنبي
أركاحي قبضتالمبلئكة فالذيف إليو، كظممكايياجر بالذؿ كقبمكا يياجركا، كلـ الكفر بدار كىـ ـ

ال ىجرة بعد الفتح : أنفسيـمأكاىـجينـكبئستمصيرانليـ،ثـنسخذلؾبعدفتحمكةبقكلو
ذا استنفرتم فانفروا ،كيقكؿاألستاذمحمدعميالسايسأفالمرادبالنفي(ُ (ولكن جياد ونية، وا 

تيكانتتترتبعمىاليجرةكالتكارثبياحيثيقكؿ:"كظاىرأففيالحديثىكنفياألحكاـال
النفياليرادمنونفيحقيقةاليجرة،كترؾبمدإلىآخر،فذلؾمكجكدبعدالفتح،كيكجدكؿيكـ،
بؿالمرادنفياألحكاـالتيكانتتترتبعمىاليجرةكالتكارثبيا،كحينئذيككفمعنىقكلوتعالى:

ٍء َظؾِقؿٌ َوُأوُلق األَرْ ] ،مفالمؤمنيف {97}األىفا :[ َحاِم َبْعُضُفْؿ َأْوىَل بِبَْعٍض يِف كَِتاِب اهللِ إِنَّ اهللَ بُِؽؾِّ ََشْ
 كاف الذم التكارث أف بكالمياجريف بالرحـ التكارث كصار بطؿ، قد اليجرة فاليجرة(ِ سبب ،

ت كطف لو يككف يجبأف اإلسبلـ أف ليا، كالداعي كميا،الباعثعمييا اإلسبلـ معاني فيو قاـ
كيعمؿفيوبأحكاموكأنظمتوفيالدكلة،كمرافؽاألمة،كمعامبلتاألفراد،كآدابالبيكت،بقدرما
يعمؿفيوبشعائرالعبادات،كبقدرماتحميفيوحقائؽالعقيدةالتياليككفاإلسبلـإسبلمانإال

،كقدتكمـالزمخشرمعفكجكب(ّ عائراإلسبلـالقياـبشبيا،كأفيعيشاإلنسافحرانعزيزانفي
كىذادليؿعمىأف":اليجرةلمفلـيتمكفمفإقامةالديففيمكافإقامتو،حيثقاؿفيالكشاؼ

الرجؿإذاكاففيبمداليتمكففيومفإقامةأمردينوكمايجب،لبعضاألسبابكالعكائؽعف
فيغيربمدهأقكـبحؽهللاكأدكـعمىالعبادةحقتعميوالتنحصر،أكعمـأنوكالتيإقامةالديف

،ككذلؾإذاكانتاألرضيعمؿفييابالمعاصييجبىجرىاإذالـيستطعاإلنسافأف(ُ "المياجرة
ؿعمىىجرافاألرضػػػةدليػػػذهاتيػػػػيىػػػي:"كفػػػكؿالقرطبػػذايقػػػيىػػو،كفػػػوكعقيدتػػيحافظعمىدين

                                                 

 (.ِِٖٓ،ح ّّ،صْ،جالىجرةبعدالفتحبابكتابالجيادكالسير،(صحيحالبخارم،ُ 
 .ُّٔ،صُ،جٔ-ْاتياتّّ(تفسيرآياتاألحكاـ،بابسكرةاألحزابِ 
جّ  األزىر، عمماء مف لجنة المنتخب، تفسير انظر: صُ( إُِٔ، المراغي، كتفسير ج، المراغي، ،ٓحمد

 .َِٕ،صِىػ(،جُِِٓ،كالتفسيرالمظيرم،المظيرم،محمدثناءهللا، ت:ُّّص
 .ٓٓٓ،صُ(تفسيرالكشاؼعفحقائؽغكامضالتنزيؿ،الزمخشرم،جُ 
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.(ُ المعاصي"بيعمؿفيياالتي

 خامسًا: الوجو البالغي:

ـْ َأْرُض اهللِ َواِشَعًة ...]كقكلوتعالى:[ ...َقاُلقا فِقَؿ ُكـُْتْؿ  ...]قكلوتعالى: [ ...َقاُلقا َأََلْ َتُؽ

قياميـ لعدـ كبختيـ قبضتأركاحيـ عندما المبلئكة حيثإف التكبيخكالتقريع، بو يراد استفياـ
إلىداراإليماف،كالقياـبشعائراإلسبلـبكؿحريةكأمافبيفالمسمميفكىـقادركفعمىباليجرة

فكافالتبكيتليـمفالمبلئكةبأفأرضهللا مستضعفيف، كانكا أنيـ قدرتيـ عدـ فعممكا اليجرة،
كاسعةفمماذالـتياجركاإلىأرضتستطيعكففيياإظياردينكـ؟،كمفاليجرةإلىرسكؿهللا

.(ِ كمافعؿالمياجركفإلىأرضالحبشة

اُهُؿ ادَاَلئَِؽُة  ...]قكلوتعالى: فيوإطبلؽالجمععمىالكاحدألفالمرادبوممؾ [...َتَقفَّ
فالذميقبضأركاحالناسممؾكاحدكماكردفيسكرةإالمكت،كذلؾبقصدتفخيـشأنو،حيث

اكُ ]السجدةقكلوتعالى: ُؽْؿ ُتْرَجُعقنَ ُقْؾ َيتََقفَّ َؾ بُِؽْؿ ُثؿَّ إىَِل َربِّ ، {33}السجدة:[ ْؿ َمَؾُؽ اَدْقِت الَِّذي ُوكِّ
فيجكزأفيككفالممؾكاحدتصؿقكتوإلىكؿمفأمرهللاأفيقبضركحو،كيجكزأفيككفلكؿ

.(ّ مفجاءأجموممؾيقبضركحو

 :(ٗ) المطمبسادسًا: استنباط بعض اليدايات من ىذا 

 ليجرةمفدارالكفرإلىداراإلسبلـمظيرمفمظاىرالكالءهللكحدهثـالمكاالةلممؤمنيف.ا -ُ

عمىمفلـيستطعالقياـبشعائراإلسبلـفياألرضالتييعيشفييا،بسبباليجرةكاجبة -ِ
 منعالكافريفأكاألعداءلومفالقياـبيا.

عمييا،ممفىكمضطيدفيدينومفأجؿلمفلـيقـباليجرةمعالقدرةالتحذيرمفهللا -ّ
حيثتكعدههللا عمىالديف، كتغميبيا أجموالمصالحالدنيكية جاء إذا بالعذابفيجينـ

 كتكفيقبؿأفيياجر.

                                                 
 .ّْٔ،صُ(تفسيرالجامعألحكاـالقرآف،لمقرطبي،جُ 
 .ٓٓٓ،صُ(انظر:الكشاؼ،لمزمخشرم،جِ 
 .ُْٕ،صٓكالتنكيرالبفعاشكر،ج(انظر:التحريرّ 
،ْزىرة،جي،كزىرةالتفاسير،ألبُْٔ،صُ(انظر:لبابالتأكيؿفيمعانيالتنزيؿ،عبلءالديفالخازف،جْ 

جُُٖٗص عزت، محمد دركزه الحديث، كالتفسير صٖ، التأكيؿ،ُِٓ، كحقائؽ التنزيؿ كمدارؾ ،
 .ّٖٖ،صُأبكالبركاتالنسفي،ج
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أفيتكحدكامفأجؿإقامةالدكلةاإلسبلميةالتيمطالبيففيكؿمكافاليكـعمىالمسمميف -ْ
لممسممي اليدؼالمنشكد التيتحافظتسعىإلقامة اإلسبلمية الخبلفة إعادة أالكىك عمىف،

عكائؽ دكف شعائرىـ قامة كا  ككرامتيـ عزتيـ لممسمميف األرضكتحفظ هللافي شرع تطبيؽ
أرضية.
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 الثاني طمبالم
 سقوط واجب اليجرة عن أصحاب األعذار

َجاِل َوالـَِّساِء َوالقِ ]قاؿتعالى: ـَ الرِّ َتُدوَن َشبِقاًل إاِلَّ اُدْستَْضَعِػنَي ِم  ْلَداِن اَل َيْسَتطِقُعقَن ِحقَؾًة َواَل َُيْ

ا َغُػقًرا*  . {;;-:;}النسا :[ َفُلوَلئَِؽ َظَسك اهللُ َأْن َيْعُػَق َظـُْفْؿ َوَكاَن اهللُ َظُػقًّ

 أواًل: التحميل المغوي:
الحذؽفيتدبيراألمكرحتىييتدمكيصحيمًة لغًة: كالحيمة  الحيمة( ؿاإلنسافإلىحمؿ:
.(ُ مايريد

أمالقكةليـكالقدرةعمىاليجرةكالنفقة،كاليجدكفأسباباليجرةكمايؤدمحيمًة اصطالحًا:
.(ِ إلييا

.(ّ ىدلكىداهييديوىدايةإذادلوعمىالطريؽأمالتكفيؽفيمعرفةالطريؽييتدون لغًة:
أم"ييتدي اصطالحًا: سبيبل ييتدكف بأنفسيـكال إليو المياجر المكضع طريؽ يعرفكف كال

.(ْ "أكبدليؿ
.(ٓ طمعكترجيأمككنكاراجيفكطمبكامفهللافيأفيعفكعنيـعسى لغًة:

.(ٔ لعؿهللاأفيعفكعنيـ،لمعذرالذمىـفيوكىـمؤمنكفعسى اصطالحًا:
.(ٕ رؾالعقكبةعفىيعفكاعفكانالتجافيعفالذنبكتيعفو لغًة:

.(ٖ أمصفحوكاعراضوعفالعقكبة،كتجاكزهعنيـلتركيـاليجرةبعذريعفو اصطالحًا:
 لما سبقو من اآليات: المطمبثانيًا: مناسبة 

السابؽمفاتيةالكريمةبالعقابلمفيترؾاليجرةفيسبيؿالمطمبفيلماتكعدهللا
لىرسكلو، إلىهللاكا  كاليياجر كنصرةنهللا، بدينو، إلىداراإليماففراران كيخرجمفدارالكفر

                                                 
 .ُٕٓ،صِجألبيالعباس،انظر:المصباحالمنيرفيغريبالشرحالكبير،(ُ 
 .ُُٗ،صُج(انظر:تفسيرالجبلليف،ِ 
 .ّّٓ،صُٓ(انظر:لسافالعربالبفمنظكر،بابالياء،جّ 
 .ُِِ،صّ(ركحالمعانيلؤللكسي،جْ 
 .ٔٔٓ،صُ(انظر:المفرداتفيغريبالقرآف،األصفياني،جٓ 
 .َُُ،صٗظر:جامعالبيافلمطبرم،ج(انٔ 
 .ْٕٓ،صُ(انظر:المفرداتفيغريبالقرآفلؤلصفياني،جٕ 
 .ِٗٔ،صِ(انظر:ركحالبياف،اسماعيؿحقيأبكالفداء،جٖ 
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 مفالعقابالمستضعفيفالمطمبلئلسبلـكالمسمميفمفأجؿمصالحوالدنيكية،استثنىفيىذا
.(ُ عمىالحقيقةالذيفالقدرةليـعمىاليجرةبكجومفالكجكه

 ثالثًا: التفسير اإلجمالي:

 فمقصدانكاضحان،ىكبيافأفىناؾاستثناءنيفالكريمتيمفاتيتالمطمبلقدأظيرىذا
بالعقاببسببعدـىجرتيـمفدارالكفرإلىداراإليماف،كعدـالقياـمفالذيفتكعدىـهللا

بكجباتيـالدينيةمفأجؿتغميبمصالحيـالدنيكيةعمىدينيـكعقيدتيـ،حيثبيفأفالمستثنكف
 ىذا في العقاب الرجاؿىـالمطمبمف مف السف ككبار كالمرضى الحقيقية األعذار أصحاب

التخمصمف في حيمتيـ كقمة عجزىـ بسبب اليجرة عمى قدرة ليسليـ الذيف كاألكالد كالنساء
النفقة عمى القدرة لعدـ أك اإليماف، دار إلى المؤدية كالمسالؾ بالطرؽ خبرتيـ كلعدـ الكافريف،

اؿكمؤنةسفر،فيؤالءالمستثنكفالضعفاءالذيفسبؽذكرىـعسىالماديةلماتحتاجواليجرةمفم
أفيعفكهللاعنيـأماليؤاخذىـكيغفرليـبعضماقصركافيوكيرحميـلضعفيـكاليستقصي

.(ِ عمييـفيالمحاسبةكيرجىعفكهللاعنيـ،كهللاتعالىمفشأنوالعفككالغفراف
 رابعًا: الوجو البالغي:

تعالى -ُ قكلو ا َغُػقًرا]: فييا {;;}النسا :[ َفُلوَلئَِؽ َظَسك اهللُ َأْن َيْعُػَق َظـُْفْؿ َوَكاَن اهللُ َظُػقًّ الفاء ،
لفصيحةأمتفصحعمابعدىامفحكـعمىالمستضعفيف،كجاءباسـاإلشارة أكلئؾ(مفا

 .(ّ ركفبوأجؿالتنبيوعمىأفالمستضعفيفيستحقكفالحكـالمذككرمفالمغفرةكىـجدي

،إفالفائدةفي عسى(لمداللةعمىأفترؾاليجرةأمرمضيؽ[...َظَسك  ...]قكلوتعالى: -ِ
يجبطمبالعفكعنو، يككفذنبان ممفالتجبعميو فيو،كحتىيظفأفتركيا التكسعة
كحتىإفالمضطرالبٌيفاالضطرارمفحقوأفيقكؿ:عسىهللاأفيعفكعني،كعسىمف

 ولئلطماع،كهللاتعالىإذاأطمععبدانأكصموإليو،كعفػػػكهللاثابتمتجددكمعػػب،ألنػػكاجهللا

 .(ْ كؿحالةالضعفاء

                                                 
 .ِْٕ،صٓ(انظر:نظـالدررفيتناسباتياتكالسكرلمبقاعي،جُ 
،كالتفسيرالمنيرُِِ،صّرحالمعانيلؤللكسي،ج،كتفسيركّٖٓ،صُ(انظر:فتحالقديرلمشككاني،جِ 

 .َِّ،صٓلمزحيمي،ج
 .ٔٓٓ،صُ(انظر:الكشاؼلمزمخشرم،جّ 
،ُ،كمعالـالتنزيؿفيتفسيرالقرآف،تفسيرالبغكم،جُٕٕ،صٓ(انظر:التحريركالتنكيرالبفعاشكر،جْ 

 .ٖٔٔص



-ٖٗ- 
 

أميعفكهللاعمفشاءمفالذيف -ّ الجناسالمغايرفي يعفك(كىيفعؿك عفكا(كىياسـ،
العفكيعفكب فاهللىك لعذرمفاألعذارالحقيقية، فياليجرة كرموكمنتوعمفيشاءقصركا

 .(ُ ككيؼيشاءكاليسئؿعمايفعؿكىـيسألكف
 :(ٕ) المطمباستنباط بعض اليدايات من ىذا 

في -ُ كاجبالجياد عنيـ سقط كما كاجباليجرة عنيـ يسقط الحقيقية أصحاباألعذار إف
 سبيؿهللا.

تياره،يعتبرتاركانلميجرةإفاإلنسافالجاىؿبأمكرالديفإذااستندجيموإلىتقصيرهكسكءاخ -ِ
إلىهللاكرسكلوكيعتبرتركومعصيةيستحؽالعقابعميياكيجبأيضانىجرافاألرضالتي

 يعمؿفييابالمعاصي.

،ليتجاكزعفتقصيرىـ،فاإلنسافيجبعمىأصحاباألعذارطمبالعفككالمغفرةمفهللا -ّ
 الغنىلوفينفسوعفالعفكاإلليي.

                                                 
 .ِِٔ،صٓ(انظر:التفسيرالمنيرلمزحيمي،جُ 
،كمدارؾََُ،صِ،كتفسيرالمحررالكجيزالبفعطية،جُّٓ،صُنظر:أيسرالتفاسيرلمجزائرم،ج(اِ 

ج لمنسفي، التأكيؿ كحقائؽ صُالتنزيؿ جّٖٗ، لمبيضاكم، التأكيؿ كأسرار التنزيؿ كأنكار صِ، ،ّٗ،
 .ّْٔ،صٓكالجامعألحكاـالقرآفلمقرطبي،ج
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 لثالثا المطمب
 فضل وأجر اليجرة في سبيل هللا تعالى

 تعالى: ـْ َبْقتِِف ]قاؿ ُرْج ِم ـْ ََيْ ـْ ُُيَاِجْر يِف َشبِقِؾ اهللِ ََيِْد يِف األَْرِض ُمَراَغاًم َكثًِرا َوَشَعًة َوَم َوَم

. {344}النسا :[  َوَكاَن اهللُ َغُػقًرا َرِحقاًم ُمَفاِجًرا إىَِل اهللِ َوَرُشقلِِف ُثؿَّ ُيْدِرْكُف اَدْقُت َفَؼْد َوَقَع َأْجُرُه َظَذ اهللِ

 أواًل: التحميل المغوي:
الحؽمراغمًا لغًة: أىؿ بيف لممنازعة كتستعار كيغضبو اتخر يسخط أم يرغـ رغمان رغـ

.(ُ كالباطؿ
.(ِ أممكافيياجرإليوكمأكليصيبفيوالخيرمفالرزؽكالحريةفيالعبادةمراغمًا اصطالحًا:

.(ّ  كسع(الكاككالسيفكالعيف:كممةتدؿعمىخبلؼالضيؽكالعسروسعًة لغًة:
قاؿابفعباس:معناه:كسعةفيالرزؽ،قاؿقتادة:كمعناه:كسعةمفالضبللة"وسعًة اصطالحًا:

.(ْ "إلىاليدل
.(ٓ "يدركو،درؾ،ادرؾطمبوحتىأدركوأملحؽبوكأدرؾمنوحاجتو"يدركو لغًة:

.(ٔ فيالطريؽقبؿأفيصؿإلىكجيتوتأفالمكتطمبوفمايدركو اصطالحًا:
 لما سبقو من اآليات: المطمبثانيًا: مناسبة 

هللا ذكر لما العقابلعدـالمطمبفي مف المستثنكف الكريمتيف اتيتيف مف السابؽ
مفالمطمبفيىذاىجرتيـفيسبيؿهللا،بسببعجزىـكعدـقدرتيـعمىالحقيقة،رغبهللا

مفهللاالثػكابالجزيؿ فيسبيؿهللالو المياجػػػر بأف عمييػػػا كشجع اليجػػػرة، في الكريمة اتية
فأدركوالمكتقبؿأفيصؿإلىداراإليماف .(ٕ كالفضؿالعظيـفيالدنياكاتخرة،حتىكا 

                                                 
 .ّٗٓ،صُاغباألصفياني،ج(انظر:المفرداتفيغريبالقرآفلمرُ 
 .ِٖٕ،صّ(انظر:التفسيرالكسيطلمطنطاكم،جِ 
 .َُٗ،صٔ(انظر:معجـمقاييسالمغةالبففارس،جّ 
المركزمالسمعانيالتميميالحنفيْ  الجباربفأحمد بفعبد منصكربفمحمد المظفر، أبك تفسيرالقرآف، )

 .ُْٕ-َْٕ،صُىػ(،جْٖٗثـالشافعي، ت:
 .ِْٖ،صُ(أساسالببلغةلمزمخشرم،جٓ 
 ٔ  ت: الجكزم، محمد بف عمي بف الرحمف عبد الفرج أبك الديف جماؿ المسير، زاد انظر: جٕٗٓ( ،ُىػ(،

 .ْٖٓص
 .ّْ،صْ(انظر:البحرالمحيطألبيحياف،جٕ 
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 ثالثًا: أسباب النزول:
ؿىذهاتيةنذكرمنياىذهالركاية:ركمعفابفلقدجاءتركاياتعديدةفيسببنزك

مفبيتومياجران،فقاؿألىمو:احممكنيفأخرجكنيمفأرض(ُ عباسقاؿ:"خرجضمرةبفجندب
ـْ ]فنزؿالكحي:،فماتفيالطريؽقبؿأفيصؿإلىالنبيالمشركيفإلىرسكؿهللا َوَم

.(ِ اتية"[ ...ُُيَاِجْر يِف َشبِقِؾ اهللِ 
 رابعًا: التفسير اإلجمالي:

،ىكبياففضؿاليجرةفيسبيؿالمطمبإفالمقصدالعظيـمفىذهاتيةالكريمةفيىذا
هللاكأجرىاالعظيـ،الذمكعدهللابوالمؤمنيفالذيفيحتممكفاألذلكالصعكباتالتيتكاجييـأثناء

كنصر بدينيـ الفرار أجؿ مف مشاقيا عمى كيصبركف هللاىجرتيـ حيثكعدىـ بالقبكؿتو،
الحسفكالرزؽالكاسعكالمغفرةكالرحمةفيالدنياكاتخرة،فيذهاتيةتتحدثعفكعدهللاكضمانو
هللا إلى اليجرة قاصدان بيتو، مف فييا يخرج التي المحظة منذ سبيمو، في يياجر لمف سبحانو

يتحدثالنفسالبشريةصاحبياكىيفيىذهاتيةكؿالمخاكؼالتخالصة،حيثعالجهللا
لطمب ككؿىجرة التكاليؼفيالكقتذاتو، الكثيرة بالخطر، المحفكفة المخاطرة، عمىىذه تقدـ
العمـأكالحجأكالجيادأكالفرارإلىبمديزدادفيوطاعةأكقناعةأكزىدانأكابتغاءرزؽطيب

فأدركوالمكتفيط .(ّ ريقوفقدكقعأجرهعمىهللافييىجرةإلىهللاكرسكلوكا 
 خامسًا: الوجو البالغي:

الجناسالمغايرفي يياجر(كىيفعؿك مياجران(كىياسـ،حيثتفيدأفالذميقكـباليجػػرة -أ
فيسبيؿهللامفأرضالكفػػر،فييجرىػػػاكيتركيػػػاكيذىػػبإلػػىأرضاإليمػافكأرضاإلسبلـ

 .(ْ كتاركانلتمؾاألرضلمافييامفظمـكقيركطغيافيسمىمياجران،أممسافران
(مبالغةفيثبكتاألجركلزكموككصكؿالثكابإليومفهللاتكريمانفقد وقع أجره عمى هللا  -ب

 .(ٓ ان،كعبرعفذلؾبالكقكعمبالغةحقاقكفضبلنالاست
                                                 

قيؿضمرةبفحبيب،كقيؿ،فقيؿىكضمرةبفالعيصك(اختمؼفياسـالذمخرجمياجرانإلىرسكؿهللاُ 
الجندعي،انظر:االستيعابفيمعرفة بفأنس،كقيؿىكجندببفضمرة ضمرةبفجندب،كقيؿضمرة

ىػ(،ّْٔاألصحاب،أبكعمريكسؼبفعبدهللابفمحمدبفعبدالبربفعاصـالنمرمالقرطبي، ت:
 .َٕٓ،صِج

 .ٖٔ،صُ،لبابالنقكؿ،لمسيكطي،جٔٔٔ،صٕج،ُِّٖ(سمسمةاألحاديثالصحيحةلؤللباني،بابِ 
 .ّٕٗ،صِ،كفيظبلؿالقرآف،جّٖٗ،صُ(انظر:مدارؾالتنزيؿكحقائؽالتأكيؿ،لمنسفي،جّ 
 .ِِٔ،صٓ(انظر:التفسيرالمنير،لمزحيمي،جْ 
عطيةاألندلسي،،كالمحررالكجيزالبفّٕٕ،صٓ(انظر:نظـالدررفيتناسباتياتكالسكر،لمبقاعي،جٓ 

 .َُِ،صِج
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 :(ٔ) المطمبسادسًا: استنباط بعض اليدايات من ىذا 

الديفبال -ُ كنصرةإفنصرة الظالميف، ذالؿليؤالء كا  ىيترغيـ أىميا مفاألرضالظالـ يجرة
 كا عزازلممسمميف.

 إفالتثاقؿكالتباطؤعفاليجرةفيسبيؿهللايكجبالعقكبة. -ِ

لمفيياجركيكافحفيسبيؿالحؽ،بحيثيناؿعزالدنياالثكابكاألجرالعظيـمفهللا -ّ
 ؽىجرتو.كشرؼاتخرة،حتىلكماتكىكفيطري

كنفسو -ْ كبدنو دينو في اإلنساف يفتف لـ إذا األكطاف في البقاء فيكجكب البقاء حيثإف ،
األكطافىككاجبعمىكؿمسمـأفيبقىمرابطانفيمكاجيةاألعداء،كذلؾمفأجؿالحفاظ
فيكجو الذمصمد الشعبالفمسطيني كما كالديف، العقيدة حفاظعمى ألنو عمىاألرض،

كاإلبعادمفقبؿالصياينةإالنمكذجانمفنماذجالثباتكالمقاكمةكالصمكدمنذعاـالتيجير
عمى كحفاظان كالديف، العقيدة عمى الحفاظ أجؿ مف كذلؾ ىذا، يكمنا حتى كأربعيف ثمانية

 .األرضكالمقدساتكتحريرىاكالعيشبحريةككرامة

إفمفترؾشيئانهللعكضوهللاخيرانمنو. -ٓ

                                                 
جُ  عاشكر، البف كالتنكير التحرير انظر: صٓ( جَُٖ، زىرة، أبك محمد التفاسير، كزىرة ،ْ،

 .ُّٓ،صُ،كأيسرالتفاسير،لمجزائرم،جُِّٖ-ُِِٖص
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 الثاني الفصل

 الدراسة التحميمية لمقاصد 
 وأىداف الربع الثاني من الحزب العاشر

كفيوأربعةمباحث:
   المبحث األول: المقاصد واألىداف لسورة النساء من اآلية 

(ٔٓٔ ،ٕٔٓ.) 
   المبحث الثاني: المقاصد واألىداف لسورة النساء من اآلية 

(ٖٔٓ ،ٔٓٗ.) 
 لسورة النساء من اآلية  المبحث الثالث: المقاصد واألىداف

(ٔٓ٘- ٜٔٓ.) 
  المبحث الرابع: المقاصد واألىداف لسورة النساء من اآلية 

(ٔٔٓ- ٖٔٔ.) 
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 المبحث األول
 المقاصد واألىداف لسورة النساء 

 (ٕٓٔ، ٔٓٔمن اآلية )
:كيشتمؿعمىمطمبيف

 األول: مشروعية قصر الصالة. المطمب
 الخوف.الثاني: مشروعية صالة  المطمب
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 األولطمب الم
 مشروعية قصر الصالة

 اَلِة إِْن ِخْػُتْؿ َأْن ]قاؿتعالى: ـَ الصَّ وا ِم ْبتُْؿ يِف األَْرِض َفَؾْقَس َظَؾقُْؽْؿ ُجـَاٌح َأْن َتْؼُنُ َوإَِذا ََضَ

ا ُمبِقـًا ـَ َكاُكقا َلُؽْؿ َظُدوًّ ـَ َكَػُروا إِنَّ الَؽافِِري . {343}النسا :[ َيْػتِـَُؽُؿ الَِّذي

 أواًل: التحميل المغوي:

اإلثـ،سميبذلؾلميموعفطريؽجناح لغًة: الجناح: كالنكفكالحاءأصؿكاحد، الجيـ  جنح(
.(ُ الحؽ

حدكدجناح اصطالحًا: مف أك ركعاتالصبلة عدد مف تقصركا أف إثـ كال حرج فميسعميكـ
.(ِ الصبلة

كأقصرعفتقصروا لغًة: كأقصركقٌصر، كقصرعنوقصران يقدرعميو، كىك عنو كٌؼ األمر:
.(ّ قصكران:عجزعنوكلـينمو

قصرأركانياإذاخاؼمعاستيفاءأعدادىافيصميعندالمسايفةكالتحاـالقتاؿتقصروا اصطالحًا:
.(ْ كيؼأمكنوقائمانكقاعدانأكقصرأعدادىامفأربعإلىمادكنيا

.(ٓ لعذرىـكلصبلتيـكفكتمحبكبأمتكقععدـقبكؿهللاالخكؼ:تكقعمكركهأخفتم لغًة:

يعنيإفخشيتـأفيفتنكـالذيفكفركافيصبلتكـفيضيعكنياعميكـحتىيخرجخفتم اصطالحًا:
.(ٔ كقتيا

.(ٕ  فتف(الفاءكالتاءكالنكفأصؿصحيحيدؿعمىابتبلءكاختباريفتنكم لغًة:

                                                 
 .ْْٖ،صُ(انظر:معجـمقاييسالمغة،البففارس،جُ 
 .ُٗٗ،صّ(انظر:جامعالبيافلمطبرم،جِ 
 .ُٖ،صِ(انظر:أساسالببلغة،لمزمخشرم،جّ 
(تفسيرالماكردم النكتكالعيكف(،أبكالحسفعميبفمحمدبفمحمدبفحبيبالبصرمالبغدادم،الشييرْ 

 .ِّٓ،صُىػ(،جَْٓبالماكردم، ت:
فيفبفعميبف(انظر:التكقيؼعمىميماتالتعاريؼ،زيفالديفمحمدالمدعكبعبدالرؤكؼبفتاجالعارٓ 

 .ُُٔ،صُىػ(،جَُُّزيفالعابديفالحدادمثـالمناكمالقاىرم، ت:
 .ُِّ،صٗ(انظر:جامعالبيافلمطبرم،جٔ 
 .ِْٕ،صْ(معجـمقاييسالمغة،البففارس،جٕ 
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.(ُ كيغتالكـالذيفكفركا،فيغيركفعميكـكأنتـمشغكلكفبالصبلةأميقتمكـيفتنكم اصطالحًا:
 عدك(العيفكالداؿكالحرؼالمعتؿأصؿكاحدصحيحيرجعإليوالفركعكمياكىكالذمعدوًا لغًة:

.(ِ يعدكعمىالناسظممانكعدكانان،يقاؿلمكاحدكاالثنيفكالجمع:عدك
ل"عدوًا اصطالحًا: أبانكا قد باهللكبرسكلو،عدكان الحربعمىإيمانكـ لكـ بمناصبتيـ عداكتيـ كـ

.(ّ "كترككـعبادةمايعبدكفمفاألكثافكاألصناـ،كمخالفتكـماىـعميومفالضبللة
 بيف(الباءكالياءكالنكفأصؿكاحد،كبافالشيءكأبافإذااتضحكانكشؼأمأصبحمبينًا لغًة:
.(ْ كاضحان

.(ٓ "ظاىرالعداكة":مبينًا اصطالحاً 
 لما سبقو من اآليات: المطمبثانيًا: مناسبة 

السابؽفياليجرةفيسبيؿهللاكبيففضؿكأجرالمياجرالمطمبفيلمارغبهللا
حكـالمطمبفيىذافيالدنياكاتخرةلمافييامفعناءكتعبكخكؼكمشقةفيالسفر،ذكر

.(ٔ فركالخكؼكالحربكاألمفتخفيؼالصبلةبالقصرأثناءالس
 ثالثًا: سبب النزول:

رسكؿهللاإناقاؿ:سأؿقكـمفبنيالنجاررسكؿهللاركمعفعمي يا فقالكا:
ْبُتْؿ يِف األَْرِض َفَؾقَْس َظَؾقُْؽْؿ ُجـَاٌح ]أكالن:نضربفياألرض،فكيؼنصمي؟فأنزؿهللا  َوإَِذا ََضَ

ـَ ا وا ِم اَلةِ َأْن َتْؼُنُ  {343}النسا :[ ...لصَّ
 ٕ).

 رابعًا: التفسير اإلجمالي:
شرعمفاألحكاـمافيوتيسيرعمىةمقصدانكاضحان،ىكأفهللاػػػذهاتيػػػػتىػػػدبينػػلق

                                                 

كرم،(انظر:الكجيزفيتفسيرالكتابالعزيز،أبكالحسفعميبفأحمدبفمحمدبفعميالكاحدم،النيسابُ 
 .ِٖٓ،صُق(ػ،جْٖٔالشافعي، ت:

 .ِِٓ-ِْٗ،صْ(انظر:مقاييسالمغةالبففارس،جِ 
 .ُِْ،صٗ(جامعالبيافلمطبرم،جّ 
 .ِّٖ-ِّٕ،صُ(انظر:معجـمقاييسالمغة،البففارس،جْ 
دبفمحمدبفالفراء(تفسيرالبغكم،معالـالتنزيؿفيتفسيرالقرآف،محييالسنة،أبكمحمدالحسيفبفمسعكٓ 

 .ٕٖٔ،صُىػ(،جَُٓالبغكمالشافعي، ت:
 .ّٕٕ،صٓ(انظر:نظـالدررفيتناسباتياتكالسكر،لمبقاعي،جٔ 
 ٕ  ت: العيني، الديف بدر البخارم، القارمشرحصحيح عمدة )ٖٓٓ ىػ(، بابكيستفتكنؾفيكتابالتفسير،

 .َٕ،صُلمسيكطي،ج،كلبابالنقكؿَُٗ،صُٖالنساءقؿهللا،ج
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خمؽيريدبعبادهاليسركاليريدبيـالعسر،فاهللالمسمميف،كرفعالحرجكالمشقةعنيـ،فاهلل
ـمابومفضعؼفأكجدلورخصةنأثناءعبادتوإذاماتعرضلحادثيعكقوعفىذهاإلنسافكيعم

العبادة،كمرضأكسفرأكخكؼ،حيثأباحلواإلفطارفيرمضافإفكافمريضانعمىأف
اإلفطارريثما أباحلو أيضان كافمسافران إذا أما معافى، سميمان فيكقتآخريككففيو يقضيو

ـْ َصِفَد ِمـُْؽُؿ ... ]يقضيمافاتومفاألياـالتيأفطرىامصداقانلقكلوتعالى:يصبحمقيمانثـ َفَؿ

اٍم ُأَخَر ُيِريُد اهللُ بُِؽُؿ القُْْسَ وَ  ـْ َأيَّ ٌة ِم ـْ َكاَن َمِريًضا َأْو َظَذ َشَػٍر َفِعدَّ ْفَر َفْؾَقُصْؿُف َوَم اَل ُيِريُد بُِؽُؿ الُعْْسَ الشَّ

َة َولُِتْؽِؿُؾقا العِ  اَلَة َكاَكْت َظَذ  ...]:،كفيفريضةالصبلةفقدقاؿهللا {3:7}البقرة:[ ...دَّ إِنَّ الصَّ

،أميجبأفتؤدلالصبلةفيأكقاتياالمعمكمةالتيفرضيا {345}النسا :[ اُدْمِمـنَِي كَِتاًبا َمْقُققًتا
ىيئاتالصبلةأكفيعددركعاتياالقصرفي،لكفالديفاإلسبلميديفيسرفأباحهللاهللا

عندكجكدالمشقةكدفعانلمحرج،فإذاكافالمريضاليستطيعأفيصميالصبلةالمفركضةقائمان
عجزعفالرككعكالسجكد ذا كا  صمىمضطجعان، أفيصميقاعدان يستطع لـ ذا كا  صمىقاعدان،

الكقتفإنويصمييامتىذكرىاصمىباإليماء،أمامفأخرصبلتوبسببالنكـكالغفمةعفدخكؿ
،ككذلؾتسقطالصبلةعفالمجنكفكالمغمى(ُ (ومن نسي صالة فميصمييا إذا ذكرىا: لقكلو

رفع القمم عن ثالثة: عن المجنون المغموب عمى عقمو حتى يبرأ وعن : عميوحتىيفيؽلقكلو
رلمجيادأكلميجرةفيسبيؿهللا،كفيحالةالسف(ِ (النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتمم

رخصةالقصرفيالصبلة،فقاؿتعالى:كأرادأفيصمي،كلكنوخاؼأفيفتففييافقدشرع
اَلِة إِْن ِخْػتُْؿ َأْن َيْػتِـَُؽُؿ ا] ـَ الصَّ وا ِم ْبُتْؿ يِف األَْرِض َفَؾقَْس َظَؾْقُؽْؿ ُجـَاٌح َأْن َتْؼُنُ ـَ َكَػُروَوإَِذا ََضَ ا إِنَّ لَِّذي

ا ُمبِقـًا ـَ َكاُكقا لَُؽْؿ َظُدوًّ ،فيذهاتيةدلتعمىأفقصرالصبلةمشركعحاؿ {343}النسا :[ الَؽافِِري
الخكؼ،كاألحاديثالصحيحةدلتعمىأفالقصرمشركعحاؿاألمففمفذلؾماركاهيعمىبف

ـَ َفؾَ  ...]يقكؿهللاتعالى:،قاؿ:قمتلعمربفالخطاب(ّ أمية وا ِم قَْس َظَؾْقُؽْؿ ُجـَاٌح َأْن َتْؼُنُ

                                                 
اإلحساففيتقريبصحيحابفحباف،محمدبفحبافبفأحمدبفحبافبفمعاذبفمعبدالتميمي،أبكحاتـ(ُ 

،ِِْ،صْىػ(،كتابالصبلة،بابفياألكقاتالمنييعنيافيالصبلة،جّْٓالدارميالبستي ت:
 .َُِ،صُني،بابحرؼاأللؼ،جصحيحالجامعالصغيركزياداتو،األلبا(،كُٓٓٓح 

 ِ كتاباإليماف( باباإلحساففيتقريبصحيحابفحباف، جالتكميؼ، (،كصحيحُّْ،ح ّٔٓ،صُ،
 .ٗٓٔ،صُالجامعالصغيركزيادتو،ج

(يعمىبفأميةبفأبيعبيدةبفىماـبفالحارثبفبكربفزيدبفمالؾابفحنظمةبفمالؾبفزيدمناةّ 
الفتح،كشيدحنينانكالطائؼكتبكؾ،كقاؿابفت ميـالتميميالحنظمي،أبكصفكاف،كقيؿ:أبكخالد،أسمـيـك

المدائني:كافيعمىعمىالجندباليمف،فبمغوقتؿعثماف،فأقبؿلينصره،فسقطعفبعيرهفيالطريؽفانكسرت
خرجيطمببدـعثماففعميجيازه،فأعاففخذه،فقدـمكةبعدانقضاءالحج،كاستشرؼإليوالناسفقاؿ:مف

=الزبيربأربعمائةألؼ،كحمؿسبعيفرجبلنمفقريش،كحمؿعائشةعمىالجمؿالذمشيدتالقتاؿعميو،
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ـَ َكَػُروا  اَلِة إِْن ِخْػتُْؿ َأْن َيْػتِـَُؽُؿ الَِّذي ،فقدأمفالناس،فقاؿعمر:عجبتمما {343}النسا :[ ...الصَّ
،(ُ (صدقة تصدق هللا بيا عميكم فاقبموا صدقتوعفذلؾفقاؿ: عجبتمنو،فسألترسكؿهللا

ـَ َكَػُروا]قيدىناالقصربقكلوكهللا ألنوخرجمخرجالغالب،فقدكاف[إِْن ِخْػُتْؿ َأْن َيْػتِـَُؽُؿ الَِّذي
 جياد أك لغزك إال يسافركف ال كانكا إنيـ بؿ فيأسفارىـ، يأمنكف ال كردت(ِ المؤمنكف كقد ،

النبي أف عمى تدؿ بأحاديثكثيرة حديثحارثة منيا آمف كىك يقصر قاؿ:كاف فكىب،
.(ّ (بمنى آمن ما كان الناس وأكثره، ركعتين صميت مع رسول هللا  

 خامسًا: الوجو البالغي:

ا ُمبِقـًا...]*قكلوتعالى: ـَ َكاُكقا لَُؽْؿ َظُدوًّ .{343}النسا :[ إِنَّ الَؽافِِري

التعرضتعميؿلمايفيـمفالكبلـمفككففتنتيـمتكقعةفإفكماؿالعداكةمفمكجبات
لكـبالسػػكء،حيػػثإنيػػػـيريػػػدكفأفيفتنككػػـعػػفدينكػػـكعػػفصبلتكـكيباغتكنكػػػـكأنتػػػـتصمكف

.(ْ فيقتمكنكـكينالكفمنكـ،كىذامفالعداكةالكاضحةالبينةالكضكح
 :(٘) المطمبسادسًا: استنباط بعض اليدايات من ىذا 

عيةفيأحكامومعالعباد،حيثأباحلممسافرقصرالصبلةتخفيفانالديفاإلسبلمييتعامؿبكاق -ُ
 .كرحمةنبومفهللا

                                                                                                                                               
ثـصارمفأصحاب= الجمؿمععائشة، كشيد ، بالكـر معركفان ككافيعمىجكادان عسكر، الجمؿ: كاسـ

ابن كقتؿمعوبصفيف،ركلعنو أبكالحسفعمي، أسدالغابة، انظر: وصفكاف،كعكرمةكمجاىد،كغيرىـ،
محمدبفمحمدبفعبدالكريـبفعبدالكاحدالشيبانيالجزرم،عزالديفابفاألثير، عميبفأبيالكـر

 .ْٕٖ،صْىػ(،جَّٔ ت:
 (.ٖٔٔ،ح ْٕٖ،صُ(صحيحمسمـ،كتابالتفسير،بابصبلةالمسافريفكقصرىا،جُ 
 ِ  ت: الجزيرم، عكض محمد الرحمف عبد األربعة، المذاىب عمى الفقو انظر: جَُّٔ( ،ُىػ(،

بكرِّٔ-ّْٕ-ِّٖ-ُّٖ-ّٕٔص أبك جابر بف القادر عبد بف مكسى بف جابر التفاسير، كأيسر ،
 .ّّٓ،صُالجزائرم،ج

 .ّْٖ،صُ،بابقصرالصبلةبمنى،جكتابالصبلة(صحيحمسمـ،ّ 
 .ُِٗ،صّ:ركحالمعاني،لؤللكسي،ج(انظرْ 
المعركؼبالكيآ  الديف، الممقببعماد الطبرم، الحسف أبك عمي، بف محمد بف عمي القرآف، أحكاـ انظر: )

،ُْٖ،صُ،كلبابالتأكيؿفيمعانيالتنزيؿ،لمخازف،جْٕٖ،صِق(ػ،جَْٓاليراسيالشافعي، ت:
بكالطيبمحمدصديؽخافبفحسفبفعميبفلطؼهللاالحسينيكنيؿالمراـمفتفسيرآياتاألحكاـ،أ

،كلطائؼاإلشارات تفسيرالقشيرم(،عبدالكريـبفىكزافَِٓ،صُق(ػ،جَُّٕالبخارمالًقنَّكجي، ت:
 .ّٖٓ،صُىػ(،جْٓٔابفعبدالممؾالقشيرم، ت:
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 دإالفيحالةالجنكفأكاإلغماءحتىيفيؽ.بالصبلةالترتفععفالع -ِ

 إفقصرالصبلةعندجميكرأىؿالعمـفيحاؿاألمففيالسفرجائز. -ّ

ليوذىبالجميكر. -ْ  القصرليسبكاجب،كا 

ليسالخكؼليسش -ٓ كبينتأفىذا جاءتالسنة إنما ىكظاىراتية، فيالقصركما رطان
 .(ُ بشرطكمافيالحديثالسابؽ: صدقةتصدؽهللابياعميكـفاقبمكاصدقتو(

 حرصالكافريفعمىفتفالمؤمنيفحتىفيالعبادات. -ٔ

ٕ-  فيالسمـكالحربلقكلوتعالى: ا ُمبِقـًاإِنَّ الَؽافِِري ...]إفالكفارأعداءلنا [ ـَ َكاُكقا لَُؽْؿ َظُدوًّ

 عداكتيـفيىذهاتيةفيالحرب.،فمـيقيدهللا {343}النسا :

 التحذيربمايبديوالكافرمفالمكاالة. -ٖ

                                                 
 .ّ.ُُِ،صٕبابالصبلةبمنى،ج(عمدةالقارمشرحصحيحالبخارم،لئلماـبدرالديفالعيني،ُ 
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 الثاني طمبالم
 مشروعية صالة الخوف

اَلَة َفْؾَتُؼْؿ َضائَِػٌة ]قاؿتعالى: ُؿ الصَّ ِمـُْفْؿ َمَعَؽ َوْلَقْلُخُذوا َأْشؾَِحتَُفْؿ َفنَِذا َوإَِذا ُكـَْت فِقِفْؿ َفَلَقْؿَت ََلُ

ـْ َوَرائُِؽْؿ َوْلَتْلِت َضائَِػٌة ُأْخَرى ََلْ ُيَصؾُّقا َفْؾُقَصؾُّقا َمَعَؽ َوْلَقْلُخُذوا ِحْذرَ  ُهْؿ َوَأْشؾَِحتَُفْؿ َودَّ َشَجُدوا َفْؾقَُؽقُكقا ِم

ـْ َأْشؾَِح  ـَ َكَػُروا َلْق َتْغُػُؾقَن َظ تُِؽْؿ َوَأْمتَِعتُِؽْؿ َفَقِؿقُؾقَن َظَؾْقُؽْؿ َمْقَؾًة َواِحَدًة َواَل ُجـَاَح َظَؾْقُؽْؿ إِْن َكاَن بُِؽْؿ الَِّذي

ـَ ظَ  ـْ َمَطٍر َأْو ُكـُْتْؿ َمْرََض َأْن َتَضُعقا َأْشؾَِحَتُؽْؿ َوُخُذوا ِحْذَرُكْؿ إِنَّ اهللَ َأَظدَّ لِْؾَؽافِِري [ َذاًبا ُمِفقـًاَأًذى ِم

. {344لنسا :}ا

 أواًل: التحميل المغوي:

بوقيامان،أم:أداـفعؿالشيء،كىكالصبلةكأقاـلياإقامةفأقمت لغًة:  ؽكـ(قاـباألمريقـك
.(ُ أمنادلليا

.(ِ "فأقمتليـالصبلةبحدكدىاكرككعياكسجكدىا"فأقمت اصطالحًا:

.(ّ القطعةمفالشيءطائفة لغًة:

.(ْ أمجماعةمنيـمعؾفيالصبلة،كالطائفةمفثبلثةإلىعشرةًا:طائفة اصطالح

.(ٓ أخذ أخذ(أمتناكؿالشيءكجمعووليأخذوا لغًة:

.(ٔ "أم:كلتأخذالطائفةالمصميةمعؾأسمحتيـ"وليأخذوا اصطالحًا:

.(ٕ  حذر(أصؿكاحدأماستعدادىـكيقظتيـحذرىم لغًة:

                                                 
 .َِٓ،صِ(انظر:المصباحالمنيرفيغريبالشرحالكبير،أحمدبفمحمدأبكالعباس،جُ 
 .ُُْ،صٗ(جامعالبياف،لئلماـالطبرم،جِ 
 ّ  ت: الحميرماليمني، نشكافبفسعيد ، الكمـك العربمف كبلـ كدكاء شمسالعمـك انظر: جّٕٓ( ،ٖىػ(،

 .ٖٕٔٓص
أبكالميثنصربفمحمدبفأحمدبفإبراىيـالسمرقندم، ت:ْ   .ّّّ،صُق(ػ،جّّٕ(انظر:بحرالعمـك
 .ُْ،صُ(انظر:مختارالصحاح،زيفالديفالرازم،جٓ 
(اليدايةإلىبمكغالنيايةفيعمـمعانيالقرآفكتفسيره،كأحكامو،كجمؿمففنكفعمكمو،أبكمحمدمكيبفٔ 

ٌمكشبفمحمدبفمختارالقيسيالقيركانيثـاألندلسيالقرطبيالمالكي، ت:أبيطال ،ِق(ػ،جّْٕبحى
 .ُْْٗص

 .ِٕٔ،صْق(ػ،جَِٕ(انظر:تيذيبالمغة،محمدبفأحمدبفاألزىرماليركمأبكمنصكر، ت:ٕ 
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.(ُ "ايتحرزكفبومفالعدككالدرعكنحكهم"حذرىم اصطالحًا:

 غؼؿ(الغيفكالفاءكالبلـأصؿصحيح،كىكترؾالشيءسيكانكربماكافعفتغفمون لغًة:
.(ِ عمد

.(ّ أمتقعلكـغفمةفيكقتماعفسبلحكـفتترككنوكالتحممكنوتغفمون اصطالحًا:

.(ْ صحيح،يدؿعمىماتنتفعكفبوفيسفركـ متع(الميـكالتاءكالعيفأصؿأمتعتكم لغًة:

.(ٓ كاألمتعةمايتمتعبوفيالحرب،كمنوالزادكالراحمةكالسبلحأمتعتكم اصطالحًا:

.(ٔ ـمؿ ماؿ(عفالحؽكأماؿعميوليغمبوكيظمموكيخدعوفيميمون لغًة:

.(ٕ "احدةفيقتمكنكـفيميمكفعميكـميمةكاحدةأميحممكفحممةك"فيميمون اصطالحًا:

.(ٖ عددمفاإلعدادكالتحضيرأعد لغًة:

.(ٗ "أعدليـعذابانمذالنيبقكففيوأبدا،اليخرجكفمنو،كذلؾىكعذابجينـ"أعد اصطالحًا:

.(َُ  ىكف(ىكنتوىافييكفىيكنانكىكانانأمذؿكحقركضعؼميينًا لغًة:

.(ُُ يانكففيوكيحتقركفعذابانميينانأميميينًا اصطالحًا:

                                                 
ىػ(،َُٕفظالديفالنسفي، ت:(مدارؾالتنزيؿكحقائؽالتأكيؿ،أبكالبركاتعبدهللابفأحمدبفمحمكدحاُ 

 .ُّٗ،صُج
 .ّٖٔ،صْ(انظر:معجـمقاييسالمغةالبففارس،جِ 
 .ّّٖ،صٓ(انظر:نظـالدررفيتناسباتياتكالسكر،لمبقاعي،جّ 
 .ِّٗ،صٓ(انظر:معجـمقاييسالمغةالبففارس،جْ 
ؽخافبفحسفبفعميابفلطؼهللاالحسيني(انظر:فتحالبياففيمقاصدالقرآف،أبكالطيبمحمدصديٓ 

 .ِِٔ،صّق(ػ،جَُّٕالبخارمالًقنَّكجي، ت:
 .َُّ،صُ(انظر:مختارالصحاحزيفالديفالرازم،جٔ 
 .َّٗ،صّ(محاسفالتأكيؿ،لمقاسمي،جٕ 
تي،أبك(انظر:مشارؽاألنكارعمىصحاحاتثار،عياضبفمكسىبفعياضبفعمركفاليحصبيالسبٖ 

 .ٗٔ،صِىػ(،جْْٓالفضؿ، ت:
 .ُّٔ،صٗ(جامعالبيافلئلماـالطبرم،جٗ 
 .ّْٔ،صِ(انظر:المصباحالمنير،أحمدبفمحمدأبكالعباس،جَُ 
أبكإسحاؽ، ت:ُُ  الثعمبي، بفإبراىيـ بفمحمد أحمد الكشؼكالبيافعفتفسيرالقرآف، انظر: ىػ(،ِْٕ(

 .ّٕٗ،صّج
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 لما سبق من اآليات: المطمبثانيًا: مناسبة 

السابؽحكـالقصرفيالصبلةأثناءالسفرأكالخكؼأكالقتاؿ،المطمبفيلمابيف
كيفيةصبلةالخكؼجماعةكأدائياأثناءالحربكالقتاؿلمتأكيدالمطمبأكفيالحضربيففيىذا
.(ُ فيجميعاألحكاؿعمىأىميتيا،كعدـتركيا

 ثالثًا: أسباب النزول:

ذيكرتركاياتعديدةفيسببنزكؿىذهاتيةنذكرمنيا:

ذكرسفيافعفمنصكرعفمجاىد،قاؿ:أخبرناأبكعياشالزرقي،قاؿ:صمينامعرسكؿهللا -ُ
تأتيعم قالكا: غرة، منيـ أصبنا كنا عمىحاؿلك كانكا قد فقاؿالمشرككف: ييـالظير،

بيؤالءاتياتبيفصبلةىيأحبإلييـمفآبائيـ،قاؿ:كىيالعصر،قاؿ:فنزؿجبريؿ
 كالعصر: اَلَة ]األكلى ُؿ الصَّ كعمى {344}النسا :[ ...َوإَِذا ُكـَْت فِقِفْؿ َفَلَقْؿَت ََلُ بعسفاف، كىـ

 .(ِ المشركيفخالدبفالكليد،كىـبينناكبيفالقبمة،كذكرصبلةالخكؼ

 خرجرسكؿهللا -ِ قاؿ: عفابفعباسرضيهللاعنيما فمقيركمعفعكرمة فيغزاة
صمىرسكؿهللا فمما يركالمشركيفبعسفاف، فقاؿالظيرفرأكه ىككأصحابو(، عكيسجد

فقاؿ تكاقعكىـ، حتى بكـ عممكا ما عمييـ، أغرتـ لك لكـ فرصة ىذه كاف لبعض: بعضيـ
 ليـ فإف منيـ: حتىتغيركاقائؿ فاستعدكا كأمكاليـ أىمييـ مف أخرلىيأحبإلييـ صبلة
اَلَة ]:عمىنبيوعمييـفييا،فأنزؿهللا ُؿ الصَّ ،{344}النسا :[ ...َوإَِذا ُكـَْت فِقِفْؿ َفَلَقْؿَت ََلُ

 هللا رسكؿ صمى فمما المشرككف، بو ائتمر ما القبمةكأعممو في قبالتو ككانكا العصر،
فكبررسكؿهللا الخكؼكقاؿفيجعؿالمسمميفخمفوصفيف، فذكرصبلة معو، فكبركا

أخبركا لقد فقالكا: إلييـ ينظر بعضيـ كيقكـ بعضيـ يسجد المشرككف إليو نظر فمما آخره،
 .(ّ بماأردناه

                                                 
الكتاب،أبكحفصسراجالديفعمربفعميبفعادؿالحنبميالدمشقيالنعماني،(انظرُ  :المبابفيعمـك

 .َّٖ،صٓ،كنظـالدررفيتناسباتياتكالسكر،لئلماـالبقاعي،جَٖٔ،صٔىػ(،جٕٕٓ ت:
 .َٕص،ُ،تزغمكؿ،كلبابالنقكؿ،لمسيكطي،جُِٖ،صُ(أسبابالنزكؿ،الكاحدمالنيسابكرم،جِ 
(المستدرؾعمىالصحيحيف،أبكعبدهللاالحاكـمحمدبفعبدهللابفمحمدبفحمدكيوبفنيعيـبفالحكـّ 

الحاكـَْٓالضبيالطيمانيالنيسابكرمالمعركؼبابفالبيع، ت: حدثنا ىػ(،بابكتابالمغازمكالسرايا
 (.ُِّّْبخارم،ح كعمؽعميوالذىبي،كقاؿ:عمىشرطال(،ُِّّْح ،ِّ،صّج
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ّ-  ابفعباسرضيهللاعنيما: ـْ َمَطٍر َأوْ  ...]ركمعف [ ...ُكـُْتْؿ َمْرََض  إِْن َكاَن بُِؽْؿ َأًذى ِم

 .(ُ ،قاؿ: عبدالرحمفبفعكؼكافجريح(،أمفنزلتاتيةفيوتخفيفانعنو {344}النسا :

 رابعًا: التفسير اإلجمالي:

مفاتيةالكريمة،ىكبيافمشركعيةصبلةالخكؼالمطمبإفالمقصدالكاضحفيىذا
أثناءالقتاؿكالخكؼجماعةفص كتأديتيا بلةالخكؼثابتةبالكتابكالسنةفيأثناءقتاؿككيفيتيا

اَلَة َفْؾَتُؼْؿ َضائَِػٌة ِمـُْفْؿ َمَعَؽ َوْلَقْلُخُذوا ]الكفار:أماالكتابفقكلوتعالى: ُؿ الصَّ َوإَِذا ُكـَْت فِقِفْؿ َفَلَقْؿَت ََلُ

ـْ َوَرائُِؽْؿ َوْلَتْلِت  َضائَِػٌة ُأْخَرى ََلْ ُيَصؾُّقا َفْؾُقَصؾُّقا َمَعَؽ َوْلَقْلُخُذوا ِحْذَرُهْؿ َأْشؾَِحتَُفْؿ َفنَِذا َشَجُدوا َفْؾَقُؽقُكقا ِم

ـْ َأْشؾَِحتُِؽْؿ َوَأْمتَِعتُِؽْؿ َفَقِؿقُؾقَن َظَؾقُْؽْؿ َمقْؾَ  ـَ َكَػُروا لَْق َتْغُػُؾقَن َظ ًة َواِحَدًة َواَل ُجـَاَح َوَأْشؾَِحتَُفْؿ َودَّ الَِّذي

ـْ َمَطٍر َأْو ُكـُْتْؿ َمْرََض َأْن َتَضُعقا َأْشؾَِحتَُؽْؿ َوُخُذوا ِحْذَرُكْؿ إِنَّ اهللَ َأَظدَّ لِْؾَؽافِرِ َظَؾقُْؽْؿ إِْن َكاَن بِ  ـَ ُؽْؿ َأًذى ِم ي

ليؤكدعمىأىميةصبلةالجماعة،،كأماالسنةفقدصبلىارسكؿهللا{344}النسا :[ َظَذاًبا ُمِفقـًا
الحربليؤكدلصحابتوكألمتومفبعدهعمىمشركعيةالجماعةحيثكردأنوصبلىاجماعةأثناء

أبناء تربط ألنيا المسمميف، عمى كأشدىا األكقات أصعب في حتى كحكمتيا كأىميتيا كفضميا
كاحد، كسبيميـ كاحدة، كغايتيـ كاحد، ماميـ كا  كاحد، ربيـ ألف العقيدةم ركابط بأقكل المجتمع

ـفياألكقاتالمختمفةلئبلتحمميـعمىإتيافالشرأكالتقصيركلتككفأيضانمذكرةلممؤمنيفبربي
فيفعؿالخير،ككذلؾبصبلةالجماعةتظؿرابطةالتجمعقكيةصمبةدائمة،فميذهاألمكرجميعيا
لمصمكات الرجاؿ، مف قادر مكمؼ، مسمـ، فييتجبعمىكؿ الجماعة تؤدلصبلة يجبأف

كحاؿالخكؼ.الخمس،حضراكسفرا،فيحاؿاألمف،
(ِ (وعشرين درجة تفضل صالة الفذ بسبعٍ صالة الجماعة : كلعظيـفضمياكلقكلو

كحط درجة، كرفع صدقة، خطكة بكؿ لو المسجد في الصبلة إلى المسمـ يخطكىا خطكة فكؿ
خطيئة،كثكابكثير،كىذافضؿعظيـمفربكريـ،حيثيدؿىذاالحديثعمىفضيمةصبلة

،كلذلؾيجبأفتؤدلحتىفيأشدأكقات(ّ بينواإلماـبدرالديفالعينيفيكتابوالجماعةكما
المحفكالمخاطركاألزماتكفيحاالتالخكؼ،حيثشرعتصبلةالخكؼفاإلسبلـديفسماحة

                                                 
(،ْٗٓٓ،ح ْٗ،صٔبابقكلوكالجناحعميكـإفكافبكـأذل،جكتابتفسيرالقرآف،(صحيحالبخارم،ُ 

 .َٕ،صُكلبابالنقكؿ،لجبلؿالديفالسيكطي،ج
(صحيحالبخارم،كتاباألذاف،بابفضؿصبلةالجماعة،ككافاألسكد"إذافاتتوالجماعةذىبإلىمسجدِ 

(.ْٓٔ،ح ُُّ،صُخر"...،جآ
جّ  السكؽ، مسجد في الصبلة باب العيني، الديف بدر لئلماـ البخارم، صحيح شرح القارم عمدة )ْ،

 .َِٔ-ِٖٓص
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ساحة في المسممكف كاف فإذا بحاؿ، تسقط ال كمنفعتيا ألىميتيا المفركضة كالصمكات كيسر،
هللاكخافكامفعدكىـليـأفيصمكاصبلةالخكؼبصكرمختمفةكمفأجؿأفالجيادفيسبيؿ

،فيجميعاألحكاؿكاألكقاتكالتييككفاإلنساففييايبقىالمسمـفيحالةاتصاؿدائـباهلل
المفتيف، الطالبيفكعمدة أكالحرب،حيثيقكؿصاحبركضة فيحالةخكؼسكاءفيالسمـ

عالتختصبالقتاؿ،بؿيتعمؽبالخكؼمطمقان،فمكىربفيسبيؿ،أكحريؽالرخصةفيىذاالنك"
كلـيجدمعدالنعنو،أكىربمفسبع،فموصبلةشدةالخكؼ،كالمديكفالمعسرالعاجزعفبينة

حبسو طفربو كلك المستحؽ، رسكؿهللا(ِ (ُ "اإلعساركاليصدقو كقدصبلىا ،بكيفيات
بالبحرالمحيطفيتفسيرهإحدلعشرةكيفيةكىي:مختمفةذكرمنياصاح

كثبتتقائمةحتىتتـصبلتيـكيذىبكاالكيفية األولى:" العدك، معو،كطائفةكجاه صمتطائفة
كجاهالعدك،كجاءتىذهالتيكانتكجاهالعدكأكالفصمىبيـالركعةالتيبقيت،ثـثبتجالسا

كاألكلى،إالأنوحيفالكيفية الثانية:كانتبذاتالرقاع،حتىأتمكاألنفسيـ،ثـسمـبيـ،كىذه
الكيفية صمىبالطائفةاألخيرةركعةسمـ،ثـقضتبعدسبلمو،كىذهمركيةفيذاتالرقاعأيضان،

صؼالعسكرخمفوصفيف،ثـكبرككبركاجميعان،كركعكامعو،كرفعكامفالرككعجميعان،الثالثة:
ىكبالصؼالذمي اتخركففيثـسجد سجد كقامكا سجدكا فمما يحرسكنيـ، ميوكاتخركفقياـ

مكانيـ،ثـتقدمكاإلىمصاؼالمتقدميفكتأخرالمتقدمكفإلىمصاؼالمتأخريف،ثـركعكامعو
جميعان،ثـسجدفسجدمعوالصؼالذميميو،فمماصمىسجداتخركف،ثـسمـبيـجميعان،كىذه

في بعسفافكالعدك صبلتو ينكصالصؼالمتقدـالكيفية الرابعة:قبمتو، قاؿ: أنو إال ىذا مثؿ
الكيفية القيقرمحيفيرفعكفرؤكسيـمفالسجكد،كيتقدـاتخرفيسجدكففيمصاؼاألكليف،

مقاـالخامسة: في كقامكا انصرفكا ثـ العدك، مكاجية كاألخرل ركعة، الطائفتيف بإحدل صمى
أكلئؾفصمىبيـركعةثـسمـ،ثـقضىبيؤالءركعةكىؤالءركعةأصحابيـمقبميفالعدك،كجاء

 كاحد، األكلىالكيفية السادسة: فيحيف كتأتي العدك بإزاء تقؼىذه ثـ لعدك، بطائفة يصمي
كتتـ بقراءة الركعة فتؤدم األخرل كتأتي تحرس، ثـ صبلتيا كتتـ قراءة، بغير الركعة فتؤدم

صمىالكيفية السابعة:نويصميباألكلىركعتيف،كبالثانيةركعة،صبلتيا،ككذافيالمغرب،إالأ
صمىبكؿالكيفية الثامنة:،بكؿطائفةركعة،كلـيقًضأحدالطائفتيفشيئانزائدانعمىركعةكاحدة

                                                 
 .ِٔ،صِىػ(،جٕٔٔ(ركضةالطالبيفكعمدةالمفتيف،أبكزكريامحييالديفيحيىبفشرؼالنككم، ت:ُ 
،ُْٗٓ،صِ،كالفقواإلسبلميكأدلتو،لمزحيمي،جّٗ-ِٗ،صٓدقطب،ج(انظر:فيظبلؿالقرآف،سيِ 

اب، القصَّ الكىرىجي محمد بف عمي بف محمد أحمد كاألحكاـ، العمـك أنكاع في البياف عمى الدالة كالنكت
 .َِٕ-ِٖٔ-ِٓٔ،صُىػ(،جَّٔ ت:
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 ركعتاف، رجؿ كلكؿ أربع، لو فكانت ركعتيف، ركعتيف بإحدلالكيفية التاسعة:طائفة يصمي
تالصبلةركعتيف،كاألخرلبإزاءالعدك،ثـتقؼبإزاءالعدككتأتياألكلى،الطائفتيفركعةإفكان

كتتـ بقراءة الركعة لتؤدم األخرل كتأتي تحرس، ثـ صبلتيا كتتـ قراءة، بغير الركعة فتؤدم
قامتالكيفية العاشرة:صبلتيا،ككذافيالمغرب،إالأنويصميباألكلىركعتيف،كبالثانيةركعة،

كطائفةأخرلمقابؿالعدككظيكرىـإلىالقبمة،فكبرتالطائفتافمعو،ثـركعكركعمعوطائفة،
معوالذيفمعوكسجدكاكىكقائـكماىك،ثـقامكافركعركعةأخرلكركعكامعوكسجدكامعو،ثـ
أقبمتالتيبإزاءالعدكفركعكاكسجدكاكىكقاعد،ثـسمـكسمـالطائفتافمعوجميعان،كىذهكانت

نجد، صمىبطائفةركعتيفثـسمـ،ثـجاءتالطائفةاألخرلالكيفية الحادية عشرة:فيغزكة
كيجكزأفتصمىصبلةالخكؼعمىكؿ"،(ُ "فصمىبيـركعتيفكسمـ،كىذهكانتببطفنخؿ

 هللا رسكؿ صبلىا صبلصفة أبكاب في يركل حديث كؿ أحمد: بوقاؿ فالعمؿ الخكؼ ة
اإلسبلـديفسماحةكيسرفقدأباحكضعالسبلح،لمافيومفالمشقةالبلصقةبوكألف"،(ِ "جائز

َواَل ُجـَاَح َظَؾقُْؽْؿ إِْن َكاَن بُِؽْؿ  ...]فيحمؿالسبلحفيحالةالمرضكالكحؿكالطيفلقكلوتعالى:

ـْ َمَطٍر َأْو ُكـُْتْؿ َمْرََض َأْن َتَضُعقا َأْشؾَِحَتُؽْؿ َوُخُذوا حِ  ،فيجكزأفيؤخذ {344}النسا :[ ...ْذَرُكْؿ َأًذى ِم
منوأفمفتكحؿككقعفيالطيفكضاؽعميوكقتالصبلة،فيجكزلوأفيصميباإليماء،كما

.(ّ "يجكزلوفيحالةالمرضإذالـيمكنوالسجكد،ألفهللاتعالىسكلبيفالمرضكالمطر

 خامسًا: الوجو البالغي:

 تعالى: بيف {344}النسا :[ ...ْلُخُذوا ِحْذَرُهْؿ َوَأْشؾَِحتَُفْؿ َوْلقَ  ...]قكلو فياألخذ جمع ،
تعالى: قكلو في جاء كما باألسمحة يحترز كما بو يحترز الحذر جعؿ ألنو كاألسمحة، الحذر

اَر َواإِلياَمَن ] ُءوا الدَّ ـَ َتَبقَّ .(ْ ،أم:جعؿاإليمافمستقرانلتمكنيـفيو {;}احلرش:[ ...َوالَِّذي
كقكلو[...َوْلَقْلُخُذوا ِحْذَرُهؿْ  ...]تكريراألمربأخذالحذرفيحالتيفكىيقكلوتعالى

التقريركاإليضاح {344}النسا :[ ...َوُخُذوا ِحْذَرُكْؿ  ...]تعالىفينفساتية ،ليدؿعمىزيادة
فالتفريطفيالحذركعدـكالتأكيدعمىالتأىبكاالحترازمفالعدك،فإفالجيشكثيرانمايصابم

                                                 
 .َٓ،صْ(البحرالمحيط،ألبيحيافاألندلسي،جُ 
البفِ  المغني المقدسي( الجماعيمي قدامة بف محمد بف أحمد بف هللا عبد الديف مكفؽ محمد أبك قدامة،

 .َّٔ،صِىػ(،جَِٔثـالدمشقيالحنبمي،الشييربابفقدامةالمقدسي، ت:
 .ِْٗ،صِ(أحكاـالقرآف،لمكيااليراسي،جّ 
 .ُٓ،صْ(انظر:البحرالمحيط،ألبيحياف،جْ 
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.(ُ أخذالحيطة

 تعالى: ـْ َأْشؾَِحتُِؽْؿ َوَأْمتَِعتُِؽْؿ َفَقِؿقُؾقَن َظَؾقُْؽْؿ َمْقَؾًة  ...]قكلو ـَ َكَػُروا َلْق َتْغُػُؾقَن َظ َودَّ الَِّذي

الكافريفيظنك {344}النسا :[ ...َواِحَدًة  أفالمشركيفأك اتية بالتمنيفيىذه المقصكد فأف،
لجيميـ كذلؾ حياتيـ، صبلح فييا التي دنياىـ أمكر كيترككف دينيـ بأمكر ينشغمكف المسمميف

فبصبلتيـكبحقيقةىذاالديفالعظيـالذمىكمنيجحياة،حيثطمعالكافريفأفينشغؿالمسمم
يفككذلؾالمؤمنيفإلىذلؾ،حتىاليككنكاعندظفالكافرفيشدكفعمييـشدةكاحدة،فنبوهللا

فيكؿأمرمفأمكرىـالدينيةكالدنيكية،كليعمميـأفصبلح ليعكدالمسمميفعمىاألخذبالحـز
.(ِ الديفكالدنياسكاء

 ـَ َظَذاًبا ُمِفقـًا ...]قكلوتعالى: "فإف {344}النسا :[ إِنَّ اهللَ َأَظدَّ لِْؾَؽافِِري يقكؿالزمخشرم: ،
كيؼطابؽاألمربالحذرقك بالحذرمفقمت: األمر قمت: ميينان، لمكافريفعذابان إفهللاأعد لو

كيخذلو عدكىـ هللايييف أف بإخبارىـ اإليياـ ذلؾ عنيـ فنفى كاعتزازه، غمبتو تكقع يكىـ العدك
نماىكتعبدمفهللاكماقاؿ: كينصرىـعميو،لتقكلقمكبيـ،كليعممكاأفاألمربالحذرليسلذلؾ،كا 

.(ّ  {7;3}البقرة:[ ...ُؼقا بَِلْيِديُؽْؿ إىَِل التَّْفُؾَؽِة َواَل ُتؾْ ...]

 :(ٗ) المطمبسادسًا: استنباط بعض اليدايات من ىذا 

فقديالديفاإلسبلميديفالسماحةكاليسر،كالصمكاتالمفركضةالتسقطبحاؿإالأفالمسمم -ُ
 تكصكرمختمفة.يكنكففيحالةجيادأكخكؼ،فأباحهللاليـصبلةالخكؼبكيفيا

 الصبلةفيحالةالسفركالخكؼقدتقصركلكفالتسقط. -ِ

 الحفاظعمىصبلةالجماعةفيجميعاألحكاؿألنيارمزالكحدةكالقكةكالنصركالتمكيف. -ّ

أخذالحيطةكالحذرمفكؿمايجمبالضررلممجاىدأكالمرابطخاصةأثناءالصبلة،سكاء -ْ
 إنساف.كافىذاالضررضررمكافأكضرر

 اإلعدادلؤلعداءلكؿنكعمفىجكميـسبلحوالمقابؿلوحتىيتـالتمكفمفصدىجماتيـ. -ٓ

                                                 
 .ُٓ،صِلبحرالمحيط،ألبيحياف،ج(انظر:اُ 
 .ُٕٖ،صٓ(انظر:التحريركالتنكير،البفعطيةاألندلسي،جِ 
 .َٔٓ،صُ(تفسيرالزمخشرم،جّ 
،ُ،كأيسرالتفاسير،لمجزائرم،جْٗ،صّ،كتفسيرالبيضاكم،جَُٕ،صِ(انظر:تفسيرابفعطية،جْ 

 .َُِ،صُبلؿالديفالسيكطي،ج،كتفسيرالجبلليف،جبلؿالديفالمحميكجّٓٓص
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 األخذباألسبابكمفثـالتككؿعمىهللاألفسنةهللاالتحابيأحدان. -ٔ

 لـيقؼفيطريؽالدعكةكالدعاة.الخزمكالمذلةكالميانةمفهللا -ٕ

 .كلـيتبقبؿالمكترفالعذابالمييفالشديدلمفماتعمىالك -ٖ
 .(ٔ)التحصفبالحذرالبالغمفاألعداءفيىذاالعصر -ٗ

                                                 
استنباطمفالباحثنفسو.(ُ 
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 المبحث الثاني
 المقاصد واألىداف لسورة النساء 

 (ٗٓٔ، ٖٓٔمن اآلية )
:طمبيفكيشتمؿعمىم

تعالى، وتقرير فريضة الصالة في  هللا ذكر استحباباألول:  المطمب
 أوقاتيا.

 الحسنيين. إحدى وانتظار اآلالم في رعدم التفكي :الثاني المطمب
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 األول طمبالم
 استحباب ذكر هللا تعالى، وتقرير فريضة الصالة في أوقاتيا

اَلَة َفاْذُكُروا اهللَ قَِقاًما َوُقُعقًدا َوَظَذ ُجـُقبُِؽْؿ َفنَِذا اْضَؿْلَكـُْتْؿ َفَلقِقُؿقا ]قاؿتعالى: َفنَِذا َقَضْقُتُؿ الصَّ

اَلَة إِنَّ  اَلَة َكاَكْت َظَذ ادُْمِمـنَِي كَِتاًبا َمْقُققًتا الصَّ  . {345}النسا :[ الصَّ

 التحميل المغوي:

تقائو"قضيتم لغًة: أمركا  كالحرؼالمعتؿأصؿصحيحيدؿعمىإحكاـ القاؼكالضاد  قضى(
نيائو .(ُ "كتأديتوكا 

.(ِ اقفكعدككـفإذافرغتـ،أيياالمؤمنكف،مفصبلتكـكأنتـمكقضيتم اصطالحًا:

الطاعةكذكرالمسافكذكرالقمبفاذكروا لغًة: ذؾرقاؿالحربيلمذكرستةعشركجيانمنيا
.(ّ كىكالمطمكب

.(ْ "أماذكركهبتكحيدهكشكرهكتسبيحو،ككؿمايمكفأفيتقرببومنو"ذكروا اصطالحًا:اف

كالنكفكالباءأصبلفمتقاربجنوبكم لغًة: الجيـ كقعد جنب( البعد، كاتخر الناحية، افأحدىما:
.(ٓ فبلفجنبوأمعمىناحيةمفجسموأكعمىطرؼمفجسمو

.(ٔ "أممضطجعيفإفعجزتـعفالقعكد"جنوبكم اصطالحًا:

كسكفعكسقمؽاطمأننتم لغًة: .(ٕ أًمفى

.(ٖ "فإذااطمأننتـسكنتقمكبكـمفالخكؼ"اطمأننتم اصطالحًا:

                                                 
 .ٗٗ،صٓ(معجـمقاييسالمغة،البففارس،جُ 
 .ُْٔ،صٗ(جامعالبيافلئلماـالطبرم،جِ 
السبتي،ّ  اليحصبي عمركف عياضبف بف مكسى عياضبف اتثار، عمىصحاح األنكار مشارؽ انظر: )

 .ِٗٔ،صُجىػ(،ْْٓأبكالفضؿ، ت:
 .ٗٗ،صِق(ػ،جُُّ(معانيالقرآفكا عرابو،إبراىيـبفالسرمبفسيؿ،أبكإسحاؽالزجاج، ت:ْ 
 .ّْٖ،صُ(انظر:معجـمقاييسالمغة،البففارس،جٓ 
ىػ(،َُٕ(مدارؾالتنزيؿكحقائؽالتأكيؿ،أبكالبركاتعبدهللابفأحمدبفمحمكدحافظالديفالنسفي، ت:ٔ 

 .ِّٗص،ُج
 ،بتصرؼيسير.ُْٔ،صُ(انظر:أساسالببلغة،لمزمخشرم،جٕ 
 .ْٗ،صِ(أنكارالتنزيؿكأسرارالتأكيؿ،لمبيضاكم،جٖ 
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كتبالكتابيكتبوكتبةنككتابانككتابةنككتبان،أمكتبكحكـكقدرعمىعبادهالطاعةغًة:كتابًا ل
.(ُ كمنياالصبلة

والثاني:أمفرضانكاجبان،كىكقكؿابفعباس،كالحسف،أحدىما:فيوتأكيبلف:"كتابًا اصطالحًا:
.(ِ "يعنيمؤقتةفيأكقاتياكنجكميا

.(ّ بيفلوكقتان كؽت(إذاموقوتًا لغًة:

.(ْ "أمفريضةمفركضة"موقوتًا اصطالحًا:

 لما سبق من اآليات: المطمبثانيًا: مناسبة 

ذكرهللا لرسكلوالمطمبفيلما الخكؼكعمميا كلممسمميف،السابؽكيفيةصبلة
تغنيعنو،مايتبعالصبلةبعداالنتياءمنيامثؿالذكر،حتىالييظفأنياالمطمببيففيىذا

فعمىالمسمـأفيمتجئإلىهللافيكؿأحكالوبالذكركالتسبيحكالدعاءعمىاألعداء،كبالذكرأيضان
 ككذلؾبيففيىذا مفشياطيفاإلنسكالجف، نفسو فيحاؿعدـالمطمبيحصفالمسمـ أنو

الخكؼفيأكقاتياالخكؼكالرجكعإلىاألكطافيجبإقامةالصبلةكاممةتامةكماكانتقبؿحالة
.(ٓ بيافعظيـأمرىافيجميعاألحكاؿكاألكقاتلالمحددة،كذلؾ

 ثانيًا: التفسير اإلجمالي:

مفاتيةالكريمة،ىكبيافاستحبابذكرهللاتعالىالمطمبإفالمقصدالكاضحفيىذا
حيث أكقاتيا، في الصبلة فريضة مصداقانإكتقرير بالقمبكالمساف يككف الذكر تعالى:ف لقكلو

ْؿ بِالَغَداِة َوالَعِمِّ ُيِريُدوَن َوْجَفُف َواَل َتْعُد َظْقـَاَك َظـْ ] ُ ـَ َيْدُظقَن َرُبَّ ُفْؿ ُتِريُد ِزيـََة احَلَقاةِ َواْصِزْ َكْػَسَؽ َمَع الَِّذي

َبَع َهَقاُه وَ  ـْ ِذْكِرَكا َواتَّ ـْ َأْغَػْؾـَا َقْؾبَُف َظ ْكَقا َواَل ُتطِْع َم ،فالذكرحتىيككف {:4}الكهف:[ َكاَن َأْمُرُه ُفُرًضاالدُّ
كامبلنالبدأفيككفبالمسافكالقمبمعان،كليسبالمسافكحده،حتىاليككفمفالغافميفكالذكر
يككففيجميعاألحكاؿكاألكقاتالسيماكقتلقاءالعدكلمافيذلؾمفالقكةالركحيةالتيتقير

نب كقد المادية، القكل هللا الذكرو أىمية عمى لمداللة الخكؼ صبلة إتماـ بعد الذكر عمى
                                                 

 .ُُِ،صِ(انظر:أساسالببلغة،جُ 
 .ِٔٓ،صُ(النكتكالعيكف،لمماكردم،جِ 
 .ّّْ،صُ(انظر:مختارالصحاح،زيفالديفالرازم،جّ 
بمكغالنيايةفيعمـمعانيالقرآفكتفسيره،كأحكامو،كجمؿمففنكفعمكمو،أبكمحمدمكيبف(اليدايةإلىْ 

ٌمكشبفمحمدبفمختارالقيسيالقيركانيثـاألندلسيالقرطبيالمالكي، ت: ،ُىػ(،جّْٕأبيطالبحى
 .ُْْٓص

 .ّٖٔ،صٓج،كنظـالدررفيتناسباتياتكالسكر،ّٓ،صْ(انظر:البحرالمحيط،جٓ 
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األعداء حربمع حالة في يككنكف الذيف المجاىديف خاصة المسمـ حياة في كالدعاء كالتسبيح
لقك كالمسمميفمصداقان اإلسبلـ أعداء عمى لينصرىـ إلىعكفهللاكتأييده فيحاجة ولفيككنكف

َا ا]تعالى: ُؽْؿ ُتْػؾُِحقنَ َيا َأُيُّ ـَ َآَمـُقا إَِذا َلِؼقُتْؿ فَِئًة َفاْثُبُتقا َواْذُكُروا اهللَ َكثًِرا َلَعؾَّ ،كالذكر {67}األىفا :[ لَِّذي
حيث المحددة، أكقاتيا في الصبلة فريضة تقرير فيو الخكؼأيضان صبلة ذىبإبعد ما إذا نو

كا الصبلة أفيؤدكا كانتقبؿالخكؼكفيكقتياالخكؼكاطمأفالمسممكفعمييـ تامةكما ممة
فيىذه أدائيا مف بؿالبد بأكقاتاليجكزمجاكزتيا، محدكدان فرضان الصبلة ألف ليام المحدد

اَلَة َكاَكْت َظَذ ]األكقات،كىذاممايكجبأفيجتمعالناسعمييامصداقانلقكلوتعالى: ... إِنَّ الصَّ

،كركمعفابفعباسرضيهللاعنيماأنوقاؿعقبتفسيرىا: {345}النسا :[ ًتااُدْمِمـنَِي كَِتاًبا َمْقُقق
،فيكقدجمعبيفكجكبأداءالصبلة(ُ "لـيعذرهللاأحدانفيترؾذكرهإالالمغمكبعمىعقمو"

المحددليا،كبيفاستحبابذكرهللاتعالىفيجميعاألكقاتكاألحكاؿكخصالذكر عمىكقتيا
.(ِ نتياءمفصبلةالخكؼبعداال

 رابعًا: الوجو البالغي:
اَلَة ...]قكلوتعالى: رادةالخاصألف {345}النسا :[ َفنَِذا َقَضْقُتُؿ الصَّ ،فيوإطبلؽالعاـكا 

.(ّ المرادبياصبلةالخكؼ
اَلَة َكاَكْت َظَذ ادُْمِمـنَِي ]قكلوتعالى: اَلَة إِنَّ الصَّ ، {345}النسا :[ كَِتاًبا َمْقُققًتا... َفَلقِقُؿقا الصَّ

.(ْ إطناببتكرارلفظالصبلة،تنبييانعمىفضميا
 :(٘) المطمبخامسًا: استنباط بعض اليدايات من ىذا 

عمىالمسمـأفيداكـعمىذكرهللاتعالىفيكؿاألحكاؿكاألكقاتليبقىالقمبمتصبلنباهلل -ُ
تعالىغيرغافؿ.

 مـ،كاألمفكالحربكالخكؼكمبلقاةالعدك.الذكريككففيحاؿالس -ِ

 استحبابأفيككفذكرهللاتعالىبعدالصبلةكعمىكؿحاؿمفالقياـكالقعكدكاالضطجاع. -ّ

                                                 
 .ُُٕ،صِ(ركحالمعاني،األلكسي،جُ 
 .ُِْ،صِ،كالتفسيرالمنيجي،د.فضؿعباس،جُٖٗ،صٓ(انظر:التحريركالتنكير،البفعاشكر،جِ 
 .ِّٓ،صٓ(التفسيرالمنير،لمزحيمي،جّ 
 .ِٕٗ،صُ(صفكةالتفاسير،لمصابكني،جْ 
،كاليدايةِْٕ،صّ،كأحكاـالقرآف،لمجصاص،جَُٔ،صِف،ج(انظر:تفسيرالقرآفالكريـ،البفعثيميٓ 

بف مكي محمد أبك عمكمو، فنكف مف كجمؿ كأحكامو، كتفسيره، القرآف معاني عمـ في النياية بمكغ إلى
 .ٖٗٓ،صُ،كفتحالقدير،لمشككاني،جُْْٓ،صِأبيطالب،ج
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... قَِقاًما َوُقُعقًدا ]الذكربعدالصبلةاليشترطفيوالجمكسحتىينييومصداقانلقكلوتعالى: -ْ

 . {345}النسا :[ َوَظَذ ُجـُقبُِؽْؿ ...

ىحاؿاألمفغيرمنقكصةبأركانيامَّصىإذازاؿالخكؼكجبأفتصميالصبلةكماكانتتي -ٓ
 كشركطياكخشكعيا.

التيأمرهللا -ٔ المحددة فيأكقاتيا الصبلة اإلسبلميةالحرصعمىأداء األمة يعكد بيا،
 عمىتنظيـكقتيا،كترتيبأمكرىا،كتكحيدأىدافيا.

يككففيياالمجاىدكف،مفيستطيعالقياـيصميقائمانكمفجكازالصبلةحسبالحالةالتي -ٕ
يصمي قاعدان الصبلة يستطع ال كمف قاعدان يصمي بو الجراح لكجكد القياـ يستطع ال

 مضطجعان.
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 الثاني طمبالم
 عدم التفكير في اآلالم وانتظار إحدى الحسنيين

ـَ اهللِ َما  َواَل ََتِـُقا يِف اْبتَِغاِء الَؼْقِم إِنْ ]قاؿتعالى: ُْؿ َيْلَدُقَن َكاَم َتْلَدُقَن َوَتْرُجقَن ِم َتُؽقُكقا َتْلَدُقَن َفنَِّنَّ

. {346}النسا :[ اَل َيْرُجقَن َوَكاَن اهللُ َظؾِقاًم َحؽِقاًم 

 أواًل: التحميل المغوي:
.(ُ  كقف(الكىف:الضعؼفيالعمؿكاألمرتينوا لغًة:

.(ِ ضعفكاكتعجزكاتمينكاكتتينوا اصطالحًا:
.(ّ  بغم(طمبابتغاء لغًة:

.(ْ "فيطمبالكفاربالقتاؿكالتعرؼبوليـ"ابتغاء اصطالحًا:
.(ٓ " أؿـ( األلـ(الكجعكقدألـك التألـ(التكجعك اإليبلـ(اإليجاع"تألمون لغًة:

.(ٔ "تتكجعكفمفالجراح"تألمون اصطالحًا:
ك ترجاه( رجاه(ترجون لغًة: راج فيك أممو كمرجاة كرجاكة كرجاءة كرجاة كرجاء كرجكا رجك

.(ٕ أممو
ظياردينو،"ترجون اصطالحًا: يعنيكتأممكفمفالقربمفهللاكاستحقاؽالدرجاتمفجناتوكا 

.(ٖ "،مااليأممكنوكماكعدكـإياهفيكتابوكعمىلسافرسكلو
 اآليات: لما سبق من المطمبثانيًا: مناسبة 

بيفهللا الخكؼمفالمطمبفيلما عمىالمجاىدأفيفعؿعقيبصبلة السابؽما
القياـبالذكركالتسبيحكالحمدكالتيميؿكعمىأمىيئةككافذلؾمظنةلممبالغةفيوكالتكانيفيأمر

 عمىالحثكالجدفي،منبيان{346}النسا :[ َواَل ََتِـُقا ...]قكلوتعالى:المطمبالجياد،اتبعىذا

                                                 
 .ِِْ،صٔق(،جَِٕمأبكمنصكر، ت:(انظر:تيذيبالمغة،محمدبفأحمداألزىرماليركُ 
 .َُٖ،صِ(انظر:المحررالكجيزفيتفسيرالكتابالعزيز،البفعطيةاألندلسي،جِ 
 .ٖٗ،صُ(انظر:مشارؽاألنكارعمىصحاحاتثار،عياضبفمكسىأبيالفضؿ،جّ 
 .ِّٗ،صُبفأحمدبفالنسفي،ج(تفسيرالنسفي مدارؾالتنزيؿكحقائؽالتأكيؿ(،أبكالبركاتعبدهللاْ 
 .َِ،صُ(مختارالصحاح،زيفالديفأبكعبدهللاالرازم،جٓ 
 ،إحياءالتراث.ٖٗٔ،صُ(معالـالتنزيؿفيتفسيرالقرآف،محييالسنةأبكمحمدالحسينيالبغكم،جٔ 
 .ّّّ،صُ(انظر:المعجـالكسيط،مجمعالمغةالعربيةبالقاىرة،جٕ 
 .ُّٖ،صّالتأكيؿ،محمدجماؿالديفبفمحمدسعيدبفقاسـالحبلؽالقاسمي،ج(محاسفٖ 
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أمرالجيادكعدـالتكانيكالضعؼفيلقاءالعدككطمبو،أكاالشتغاؿعنوبالذكركالصبلةألنو
يسرأمرالصبلةكالذكرتيسيراناليعكؽعفشيءمفأمرالجياد ُ).

 .{402}الـساء:]... َوَكاَن اهللُ َظؾِقاًم َحؽِقاًم[ فاصمة اآلية قولو تعالى: 
بنياتكـكماتخفكفكماتعمنكف،حكيمانفيمايشرعلكـمفأحكاـاألمركالنيي،أمعميمان

.(ِ كالطمبكاإلباحةكالحظرناسبىناأفيذكرعميمانحكيمان
 ثالثًا: سبب النزول:

سببنزكلياكماذكراإلماـالطبرمفيتفسيرهعفعكرمةعفابفعباسرضيهللاعنيـ
إلىالجبؿفجاءأبكسفيافكأصابالمسمميفماأصاب،صعدالنبيقاؿ:"لماكافقتاؿأحد،

محمد،أالتخرج؟أالتخرج؟الحربسجاؿ "يا كيكـلكـ"،فقاؿرسكؿهللا(ّ فقاؿ: ،يكـلنا
ألصحابوأجيبكه:فقالكا:"السكاءالسكاء،قتبلنافيالجنةكقتبلكـفيالنار"،فقاؿأبكسفياف:

:قكلكالو:"هللامكالناكالمكلىلكـ"،قاؿأبكسفياف:،فقاؿرسكؿهللا(ْ عزللكـ""عزللناكال
قكلكالو:"هللاأعمىكأجؿ"،فقاؿأبكسفياف:"مكعدنا،فقاؿرسكؿهللا(ٓ "أعؿىبؿأعؿىبؿ"

ْن َيْؿَسْسُؽْؿ إِ ]،كقاؿعكرمة:كفيياأنزلت:(ٔ كمكعدكـبدرالصغرل"،كناـالمسممكفكبيـالكمكـ

ا َبنْيَ الـَّاسِ  اُم ُكَداِوَُلَ َواَل ]،كفييـأنزلت: {364}آ  عمران:[ َقْرٌح َفَؼْد َمسَّ الَؼْقَم َقْرٌح ِمثُْؾُف َوتِْؾَؽ األَيَّ

ُْؿ َيْلَدُقَن َكاَم َتلْدَُقــــقا يِف اْبتِغَ ــــََتِـُ  ـَ اهللِ َما اَل َيْرُجقَن َوَكاَن اهللُ َظؾِقاًم اِء الَؼْقِم إِْن َتُؽقُكقا َتْلَدُقَن َفنَِّنَّ  َن َوَتْرُجقَن ِم

                                                 
 .ّٖٔ،صٓ(انظر:نظـالدررفيتناسباتياتكالسكر،لمبقاعي،جُ 
 .ٓٓ،صْ(انظر:البحرالمحيط،ألبيحياف،جِ 
،ُارس،أكلسافالعرب،ج(الحربسجاؿ:مفالمساجمةكىيالمباراةأكالمنازلة،انظر:مجمؿالمغةالبففّ 

 .ْٕٖص
(عزل:العزلشجرةكانتبنخمةعندىاكثفتعبدهغطفافكسدتيامفبنيصرموبفمره،ككافالذماتخذْ 

العزلظالـبفأسعد،ككانتبكادمفنخمةالشاميةيقاؿلوحراضبإزاءالغميرعفيميفالمصعدإلىالعراؽ
كذلؾفكؽذاتغرؽإلىالب يسمعكففيومفمكة، ككانكا بيتان، يريد بٌسا، فبينيعمييا أمياؿ، ستافبتسعة

انظر: بالذبائح، عندىا كيتقربكف ليا كييدكف يزكركنيا ككانكا قريش، عند األصناـ ككانتأعظـ الصكت،
 .َُٖ،صْمعجـالبمداف،ياقكتالحمكم،ج

يش،ككافىبؿعمىصكرةاإلنسافمكسكر(ىبؿ:كىكصنـكاففيجكؼالكعبةكىكأعظـاألصناـعندقرٓ 
اليداليمنىأدركتوقريشكذلؾفجعمكالويدانمفذىبككافأكؿمفنصبوخزيمةبفمدركةبفإلياسبف

،انظر:مضرككافيقاؿلوىبؿخزيمة،كعندهضربعبدالمطمبالقداحعمىابنوعبدهللاكالدالنبي
 .ِٖ-ِٕ،صُق(،جَِْفمحمدابفبشرالكمبي، ت:كتاباألصناـ،أبكالمنذرىشاـب

:جمعكمـبفتحكسككفكىكالجرحكالكميـىكالجريح،انظر:مختارالصحاحزيفالديفالرازم،جٔ  ،ُ(الكمـك
 .ِِٕص
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 {346}النسا :[ َحؽِقاًم 
 ُ).

 رابعًا: التفسير اإلجمالي:

 ىذا في العظيـ المقصد المؤمنيفالمطمبإف عمى ينبغي أنو ىك الكريمة اتية مف
تالـفيأثناءالقتاؿمعاألعداءالمجاىديفعدـاالىتماـأكالتفكيرفيماأصابيـمفالجراحاتكا

الكافريفالذيفقاتمكىـكناصبكىـالعداء،بؿعمييـأفيستعدكالقتاليـكأفاليضعفكاكاليتخاذلكا
فأيضانقدأصابيـمثؿماأصابكـكماكيـمفالجراحاتكاتالـ،فالكافرفيطمبيـبسببماأصاب

،كمعذلؾفيـيصبركف{364}آ  عمران:[ َؼْد َمسَّ الَؼْقَم َقْرٌح ِمثُْؾُف ...إِْن َيْؿَسْسُؽْؿ َقْرٌح فَ ]قاؿتعالى:
المسممكفالمجاىدكفأكلىبالصبرمفىؤالءالكافريفألنكـترجكف أييا فأنتـ كيريدكفإيبلمكـ،

كأماالكافركففيرجكفنصرة،بقتالكـكصبركـإحدلالحسنييفنصرهللاأكالشيادةفيسبيمو
الشيطافكالحصكؿعمىمغانـدنيكيةزائمةفيـضائعكفمضٌيعكف،فاهللالبا عميـهطؿكرضا

مايناسبيـفيجميعمراحؿحياتيـكعمىمرفيماشرعليـمفأحكاـالديفبمصالحخمقوكحكيـه
أيضانتشجيعلممؤمنيفالمجاىديفعمىالمضيفيالمطمب،كفيىذا(ِ األزمافإلىقياـالساعة

الجياد،معاأللـكالضنىكالكبلؿكيممسالقمكبالمؤمنةلمسةعميقةمكحية،تمسأعماؽىذه
.(ّ القمكبكتمقيالضكءالقكمعمىالمصائركالغاياتكاالتجاىات

 :(ٗ) المطمبخامسًا: استنباط بعض اليدايات من ىذا 

أثناءالقتاؿمعأعداءاإلسبلـيؤ -ُ دمإلىرفعةاألمةكعمكاإلصرارعمىالنصرأكالشيادة
شأنيافيالدنياكاتخرة.

 مقاتمةأعداءاإلسبلـيؤدمباألمةإلىاالنحطاطكالذؿكالخنكع.فالضعؼكالجبفع -ِ

الصبرعمىاتالـكالجراحاتأثناءالقتاؿمعاألعداءكاحتسابذلؾفيسبيؿهللاييعدأحد -ّ
 أسبابالنصر.

ْ-  مصيره فإف كارتفع عبل ميما بعضوالباطؿ مع صراع كفي يتناقضبداخمو، ألنو الزكاؿ
 البعض.

                                                 
 .ُّٕ،صٗ(تفسيرالطبرم،جامعالبياف،جُ 
 .َٓٓ،صُ(انظر:تفسيرالقرآفالعظيـ،البفكثير،جِ 
 .ُْٗ،صٓؿالقرآف،سيدقطب،ج(فيظبلّ 
،كفيظبلؿُِٖ،صُ،كالمنتخب،لجنةعمماءاألزىر،جّٓٓ،صُ(انظر:أيسرالتفاسيرلمجزائرم،جْ 

 .َٕٓ،صِالقرآف،ج
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 األولطمب الم
 الدعوة إلى الحكم بما أنزل هللا تعالى

 ـْ لِْؾَخائِـنِيَ ]قاؿتعالى: ا َأْكَزْلـَا إَِلْقَؽ الؽَِتاَب بِاحَلؼِّ لَِتْحُؽَؿ َبنْيَ الـَّاِس باَِم َأَراَك اهللُ َواَل َتُؽ  إِكَّ

. {347}النسا :[ َخِصقاًم 

 أواًل: التحميل المغوي:
.(ُ حؽ:الحؽنقيضالباطؿ،حؽالشيءيحؽحقانأمكجبكجكبانبالحق لغًة:

.(ِ "أممحقانيعنيبالصدؽكباألمركالنييكالفصؿ"اصطالحًا:بالحق
.(ّ "اتخريفحؾـ حكـ(أمقضىفيأمرمابالعدؿليمنعكقكعالظمـعمى"لتحكم لغًة:

.(ْ لتقضيبيفالناسفتفصؿبينيـلتحكم اصطالحًا:
.(ٓ  رأل(الراءكاليمزةكالياءأصؿ،فالرأم:مايراهاإلنساففياألمرأراك:

.(ٔ "معناهعمىقكانيفالشرع،إمابكحيكنص،أكبنظرجارعمىسنفالكحي"أراك اصطالحًا:
الرلمخائنين لغًة: خاف ف( ك كجييا خ عمى يؤدىا كلـ حقيا مف انتقص أم األمانة جؿ

.(ٕ كماكانت
.(ٖ "كالتكفلمفخافمسممانأكمعاىدانفينفسوأكمالو"لمخائنين اصطالحًا:

فياألصؿ"خصيمًا لغًة: ألنو كالمؤنثكالجمع المذكر يستكمفيو المنازع  الخصـ( خصـ
.(ٗ "مصدر

                                                 
 .ٔ،صّىػ(،جَُٕ(العيف،أبكعبدالرحمفالخميؿبفأحمدبفعمركبفتميـالفراىيدمالبصرم، ت:ُ 
فيمعانيالتنزيؿ،لعبلءالديفعميبفمحمدبفإبراىيـبفعمرالشيحيأبكالحسف،(انظر:لبابالتأكيؿِ 

 .ِّْ،صُالمعركؼبالخازف،ج
السبتي،ّ  اليحصبي عمركف عياضبف بف مكسى عياضبف اتثار، عمىصحاح األنكار مشارؽ انظر: )

 بتصرؼيسير.ُْٗ،صُأبكالفضؿ،ج
 .ُٕٓ،صٗ(جامعالبياف،لمطبرم،جْ 
 .ِْٕ،صِ(انظر:مقاييسالمغة،البففارس،جٓ 
 .ّٕٔ،صٓ(الجامعألحكاـالقرطبي،لمقرطبي،جٔ 
 .ِْٖ،صُ(انظر:مشارؽاألنكارعمىصحاحاتثار،أبكالفضؿ،جٕ 
 .ُٕٔ،صٗ(جامعالبياف،لمطبرم،جٖ 
 .ُٗ،صُ(مختارالصحاح،زيفالديفالرازم،جٗ 
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.(ُ "أممعينانمدافعانعنو"خصيمًا اصطالحًا:

 لما سبق من اآليات: المطمبثانيًا: مناسبة 

أمرهللا لقاءالمطمبفيلما التكانيكالضعؼعند بعدـ الكريمة اتية السابؽمف
المنافقيف كبشأف بشأنيـ الكثيرة األحكاـ كبيف كمجاىدتيـ، طمبيـ في كالجد الكافريف األعداء

مفهللاكأنوليسلمرسكؿالمطمبفيىذافبيَّ أفيحيدعفشيءأفىذهاألحكاـكميا
منياطمبانلرضىقكـ،كأفالكاجبفيىذاالديفالعظيـأفنحكـفيأمقضيةتخصالكافريف
محاباة دكف كالعدؿ بالحؽ الحكـ أم المنافقيف، يرضي بما هللاال أنزؿ بما عمييـ كما ليـ ما

م أحد الرسكؿ مف طمبكا الذيف المنافقيف ىؤالء ف حيث لصالحيـ، يحكـ خانكاإأف نيـ
 هللا رسكؿ عمى فكذبكا أنفسيـ هللا زيؼفأطمعو لو ككشؼ منيـ فحذره ذلؾ، عمى

.(ِ ادعائيـ
 ثالثًا: سبب النزول:

ْك بِاهللِ َفَؼْد َضؾَّ َومَ  ...]ذكرالكاحدمفيسببالنزكؿليذهاتيةإلىقكلوتعالى: ـْ ُيْْشِ

أنياأنزلتكميافيقصةكاحدة،كذلؾأفرجبلنمفاألنصاريقاؿ"، {338}النسا :[ َضاَلاًل َبِعقًدا
لو:طعمةبفأبيرؽأحدبفظفربفالحارثسرؽدرعانمفجارلويقاؿلو:قتادةبفالنعماف،

ينتثرمفخرؽفيالجرابحتىانتيىإلىالدارككانتالدرعفيجرابفيودقيؽ،فجعؿالدقيؽ
فالتمستالدرععند بفالسميف، زيد يقاؿلو: رجؿمفالييكد عند خبأىا ثـ الدقيؽ، أثر كفييا
طعمةفمـتكجدعندهكحمؼليـ:كهللاماأخذىاكمالوبومفعمـ،فقاؿأصحابالدرع:بمىكهللا

ىدخؿداره،فرأيناأثرالدقيؽ،فمماأفحمؼترككهكاتبعكاأثرقدأدلجعمينافأخذىاكطمبناأثرهحت
الدقيؽحتىانتيكاإلىمنزؿالييكدمفأخذكه،فقاؿ:دفعياإليطمعةبفأبيرؽ،كشيدلوأناسمف

،فكممكهفيذلؾ،الييكدعمىذلؾ،فقالتبنكظفركىـقكـطعمة:انطمقكابناإلىرسكؿهللا
أفيجادؿع فيـفسألكه كافتضحكبرئالييكدم، تفعؿىمؾصاحبنا لـ إف كقالكا: فصاحبيـ،

ا َأْكَزْلـَا إَِلْقَؽ ]أفيفعؿ،ككافىكاهمعيـكأفيعاقبالييكدم،حتىأنزؿهللاتعالى:رسكؿهللا إِكَّ

ـْ لِْؾَخ  كؿجماعةػػ،كىذاق {347}النسا :[ ائِـنَِي َخِصقاًم الؽَِتاَب بِاحَلؼِّ لَِتْحُؽَؿ َبنْيَ الـَّاِس باَِم َأَراَك اهللُ َواَل َتُؽ
.(ّ "مفالمفسريف

                                                 
 .ٗٗٔ،صُيؿفيتفسيرالقرآف،تفسيرالبغكم،ج(معالـالتنزُ 
 .ٔٓ،صْ(انظر:البحرالمحيط،ألبيحيافاألندلسي،جِ 
 .ُُٖ،صُ(أسبابالنزكؿ،أبكالحسفالكاحدم،النيسابكرم،الشافعي،جّ 
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 رابعًا: التفسير اإلجمالي:

بالعدؿكالحؽكما ىكبيافأنويجبالحكـ اتيةالكريمة، الكاضحفيىذه إفالمقصد
ـفبلبيفجميعالناسسكاءكانكامسمميفأكييكدأكنصارل،كالتحذيرمفالمحاباةبينيأنزؿ

المنافقيفالذيفيٌدعكف ألىكاء إرضاءن بحؽأىؿالكتابأكغيرىـ الجائرة يجكزإصداراألحكاـ
أفيبرئاإلسبلـزكرانكبيتانانكماحصؿمعطعمةبفأبيرؽكقكموالذيفطمبكامفرسكؿهللا

عمىسكلوردمفأطمعهللاكفكأفالمتيـىكييـكأفيدافععنيـبحجةأنيـمسممكساحتي
.(ُ إالأفحكـبالعدؿكقاـبتبرئةالييكدمكذبيـكخيانتيـفماكافمنو

 خامسًا: الوجو البالغي:

ا َأْكَزْلـَا إَِلقَْؽ الؽَِتاَب بِاحَلؼِّ لَِتْحُؽَؿ َبنْيَ الـَّاِس باَِم َأَراَك ]فيكممة لمخائنيف(مفقكلوتعالى: إِكَّ

ـْ لِْؾَخا . {347}النسا :[ ئِـنَِي َخِصقاًم اهللُ َواَل َتُؽ

.(ِ "بمعنىعفأمالتكفألجميـأكمدافعانعنيـ"البلـفيكممةلمخائنيفلمتعميؿ،كقيؿ:

 :(ٖ) المطمبسادسًا: استنباط بعض اليدايات من ىذا 

 .تطبيؽالحاكـلحكـهللاكشرعوأمالحكـبالعدؿكالحؽبيفالناسكماأمر -ُ

 المتخاصميفيؤدمباألمةإلىالعزةكالنصركالتمكيف.عدـالمحاباةبيف -ِ

سكاء -ّ الباطؿ، أىؿ عف هللافيتجنبالدفاع أكامر يمتثؿ أف عميو المحاماة مينة امتيف مف
 المنافقيفأكالخائنيفميماكانتالمغرياتالدنيكيةمألفذلؾحراـشرعان.

                                                 
الكتاب،أبكحفصالنعماني،جُ   .ٓ،صٕ(انظر:المبابفيعمـك
 .ُّٓ،صّ(ركحالمعاني،األلكسي،جِ 
،ُُِ،صُُ،مفاتيحالغيب،لئلماـالرازم،جَُٖ،صِ(انظر:المحررالكجيز،البفعطيةاألندلسي،جّ 

 .ُٕٓ،صِكفيظبلؿالقرآف،لسيدقطب،ج
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 الثاني المطمب
 الترغيب باالستغفار من الذنوب

. {348}النسا :[ َواْشتَْغِػِر اهللَ إِنَّ اهللَ َكاَن َغُػقًرا َرِحقاًم ]:قاؿتعالى

 لما سبق من اآليات: المطمبأواًل: مناسبة 
أكالحاكـالسابؽمفاتيةالكريمةأنويجبعمىالرسكؿالمطمبفيلمابيفهللا

ةألحدمفاألشخاصحتىكلكالمسمـأفيحكـبالعدؿكالحؽبيفالناسجميعاندكفميؿأكمحابا
هللا بيف المنافقيف، أك الخائنيف بحجة االغترار كعدـ الحؽ تحرم الكاجب بؿ مسممان، كاف

 ىذا المطمبفي لمرسكؿ البد يعرضلوأنو مما تعالى هللا يستغفر أف المسمـ الحاكـ أك
فيئمفش قكة عنده تككف إلىمف بالميؿ كذلؾ البشر، كالجدكف إلىمسمـالحجة الميؿ أك ؿ

.(ُ ألجؿإسبلمو
 ثانيًا: التفسير اإلجمالي:

بدمنوالضركرملقدأظيرتىذهاتيةالكريمةمقصدانكاضحان،كىكأفاالستغفارأمر
فيحياةاألمةاإلسبلميةخاصةفيحياةالحكاـالذيفيتكلكفالقضاءأكالحكـبيفالناس،كذلؾ

اركسيمةمفكسائؿالتربيةالركحيةالتييريداإلسبلـمفاإلنسافالمسمـأفيمارسياأفاالستغف
يكحي القرآني فاألسمكب إلييا يميؿ أك بيا ييـ قد أك يرتكبالمعصية قد الذم المؤمف بكعي

إمعانانفيتأكيداألىميةلممكضكع،ككذلؾىكأسمكببالخطابلؤلمةمفخبلؿخطابالنبي
نوربمايخطربالباؿأفاالستغفاراليرادإيبالتعبيرعفربطالنتائجبالمقدمات،حيثمفأسال

منومعناهالحرفيالذميدؿعمىكقكعاإلنساففيالذنب،بؿيقصدمنواالبتياؿإلىهللاتعالى
.(ِ ليسدداإلنسافكيكفقولبلبتعادعفذلؾالذنببطريقةالطمبإلىهللاأفيغفرلوذلؾ

 ثالثًا: الوجو البالغي:
يتمثؿالكجوالببلغيفيىذهاتيةالكريمةفياإلرشادكالتكجيولسمكؾالنيجاألقكـفي
حياةاألمةاإلسبلمية،كىكالتثبتفيالقضاءكماىكالتثبتكالتبيفأثناءالقتاؿكعدـقتؿمف

.(ّ ألقىالسبلـ

                                                 
 .ُِّ،صُُ(انظر:مفاتيحالغيب التفسيرالكبير(،لئلماـالفخرالرازم،جُ 
جِ  لمقرطبي، القرآف ألحكاـ الجامع انظر: صٓ( جّٖٕ، لمجزائرم، التفاسير كأيسر صُ، كزىرةّٕٓ، ،

 .َُْٖ،صْالتفاسير،محمدأبكزىرة،ج
 .ُّٗ،صٓ،كالتحريركالتنكير،البفعاشكر،جِٗٓ،صٓ(انظر:التفسيرالمنيرلمزحيمي،جّ 
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 :(ٔ) المطمبرابعًا: استنباط بعض اليدايات من ىذا 

االستغفارمفشأنوأفيجعؿالمسمـينظرإلىالحاضر،كالمستقبؿنظرةثقةكاستبشاركتفاؤؿ -ُ
 كأمؿ.

مفانتشارالجريمةفيالمجتمع،كاستشراءالفسادكالرذيمةفيوكذلؾباستشعار -ِ دُّ االستغفاريحي
 تراؼالذنكب.المسمـالمراقبةالدائمةمفهللاتعالىلوفيردعومفارتكابالمعاصيكاق

أفاألمةكميامطالبةباالستغفارفيكالذميفرجهللابوالكربات،كتجرمبوالخيرات،كتفتحبو -ّ
 بركاتاألرضكالسماكات،كبوتنتصراألمةعمىاألعداء.

                                                 
كىؼُ  بف عمي بف سعيد د. كالسنة، الكتاب مف المغفرة كأسباب كالخطايا الذنكب مكفرات انظر: )

ج السيد،ِِ-ُِ-َِ،صُالقحطاني، عطية الشيخالسيد لفضيمة ككتابأالتحبكفأفيغفرهللالكـ، ،
 .َْ-ّٓ،صُج
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 الثالث المطمب
 التبرؤ من الخونة وبغضيم

َتاُكقَن َأْكػُ ]قاؿتعالى: ـَ ََيْ ـِ الَِّذي اِدْل َظ اًكا َأثِقاًم َواَل َُتَ ـْ َكاَن َخقَّ َيْستَْخُػقَن *  َسُفْؿ إِنَّ اهللَ اَل َُيِبُّ َم

ـَ الَؼْقِل َوَكاَن اهللُ بِ  ـَ اهللِ َوُهَق َمَعُفْؿ إِْذ ُيَبقُِّتقَن َما اَل َيْرََض ِم ـَ الـَّاِس َواَل َيْسَتْخُػقَن ِم قًطاِم [ اَم َيْعَؿُؾقَن حُمِ

. {:34-349}النسا :

 تحميل المغوي:أواًل: ال
يشغؿعفظيكرالحؽتجادل لغًة: أمدافعكحاجبما أصؿكاحد، كالداؿكالبلـ الجيـ  جدؿ(

.(ُ ككضكحالصكاب
بوتجادل اصطالحًا: كيتقرر النازلة أصحاب تحتو يندرج عاـ لفظ كىك الدليؿ، قامة كا  الدفاع

.(ِ تكبيخيـ
كاحد،كاختافنفسوفيكخكافيسمىخكانانألنو خكف(الخاءكالكاككالنكفأصؿتختانون لغًة:

.(ّ نتقصشيئانممفأمنومألفالخائفينقصالمخكفشيئانمماخانوفيوييتخكفماعميو،أم
.(ْ أميظممكفأنفسيـبالخيانةكالسرقةتختانون اصطالحًا:

.(ٓ ثـفيك آثـ(ك أثيـ(األلؼكالثاءكالميـ اإلثـ(الذنب،كقدأثـإذاكقعاإلأثيمًا لغًة:
.(ٔ ذكاإلثـكىيمبالغةفاجرانبالحمؼالكذبكالبيتافعمىالبرئأثيمًا اصطالحًا:
.(ٕ  خؼم(أخفيتالشيءإذاسترتو،كاستخفىمفالناساستتركتكارليستخفون لغًة:

.(ٖ أميستتركفحياءكخكفانمفالفضيحةيستخفون اصطالحًا:

.(ٗ  بمت(كبيتاألمر:دبرهليبلنكيقاؿىذاأمرقدبيتبميؿيبيتون لغًة:

                                                 
 .ّٗ،صُ(انظر:المصباحالمنيرفيغريبالشرحالكبير،أحمدبفمحمدأبكالعباس،جُ 
 .َُُ،صِاألندلسي،ج،كالمحررالكجيزالبفعطيةُْٖٖ،صْ(زىرةالتفاسير،محمدأبكزىرة،جِ 
 .ْٗٗ،صّْ،كتاجالعركس،لمزبيدم،جُِّ،صِ(انظر:مقاييسالمغة،البففارس،جّ 
 .ٗٗٔ،صُ(معالـالتنزيؿفيتفسيرالقرآف،معالـأبكالحسيفمحمدالبغكم،جْ 
 .ُّ،صُ(مختارالصحاح،زيفالديفالرازم،جٓ 
 .ْٕٔ،صُتفسيرالسمعاني،ج(ٔ 
 .ِْٓ،صُظر:مشارؽاألنكارعمىصحاحاتثار،عياضبفمكسىأبكالفضؿ،ج(انٕ 
 .ِِّ،صِ(التفسيرالمظيرم،المظيرم،محمدثناءهللا،جٖ 
 .ِِّ،صُ(انظر:أساسالببلغة،لمزمخشرم،جٗ 
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.(ُ "يضمركف"يبيتون اصطالحًا:

 حكط(الحاءكالكاككالطاءكممةكاحدة،كىكمايطيؼبالشيء،كيحيطوإحاطةإذامحيطًا لغًة:
.(ِ عممومفجميعكجكىولـيفتوشيءمنيا

يمحص"محيطًا اصطالحًا: يخفى ال عميوان يجازييـ حتى عمييـ، لذلؾ حافظان منو، شيء عميو
.(ّ "جزاءىـ

 لما سبق من اآليات: المطمبثانيًا: مناسبة 

أكالحاكـالمسمـأفيستغفرهللاتعالىالسابؽأنوالبدلمرسكؿالمطمبفيلمابيف
كالجدؿأكالميؿممايعرضلومفشؤكفالبشر،كذلؾبالميؿإلىمفتككفعندهقكةفيالحجة

 بيففيىذا ألجؿإسبلمو، المطمبإلىمسمـ يجبعمىالرسكؿ أفأنو المسمـ الحاكـ أك
اتياـ مفأجؿ كالحجة فيالجدؿ قكة لدييـ فكاف كحتىكا  منيـ يتبرأ أك الخكنة عف يدافع ال

.(ْ األبرياء،فيـخانكاأنفسيـبخيانتيـهللكرسكلو

 اإلجمالي:ثالثًا: التفسير 

إفالمقصدالجميكالكاضحمفىاتيفاتيتيفالكريمتيفىكالنييعفالمجادلةكالدفاع
حيث كلرسكلو، هلل بخيانتيـ كذلؾ أنفسيـ خانكا ألنيـ كبغضيـم منيـ كالتبرؤ الخكنة نيـإعف

عيـفيكميستتركفكيتكاركفكيستحيكفمفالناسكيجاىركفهللابالمعاصيكاليستحكفمنو
َأََلْ َيْعَؾُؿقا َأنَّ اهللَ ]أمعالـبيـمطمععمييـ،اليخفىعميوخاؼمفأسرارىـمصداقانلقكلوتعالى:

ُم الُغقُقِب  ُهْؿ َوَكْجَقاُهْؿ َوَأنَّ اهللَ َظالَّ َيْعَؾُؿ َخائِـََة ]،ككذلؾمصداقانلقكلوتعالى: {:9}التوبة:[ َيْعَؾُؿ ِْسَّ

ُدورُ األَْظنُيِ َوَما َُتْ  أمر {;3}غافر:[ ِػل الصُّ كدرسكا كبيتكا أكامرهللاكنكاىيو،بؿدبركا فمـيمتزمكا ،
اليعمـمايخفكفكمايعمنكف،الخيانةفقامكابمحاكلةإلصاؽالتيمةباألبرياءظنانمنيـأفهللا

.(ٓ كلممسمميففبغضيـهللاكفضحيـككشفيـلرسكلو

                                                 
 .ُِٔ،صُ(تفسيرالجبلليف،جبلؿالديفالمحميكجبلؿالديفالسيكطي،جُ 
 .ِِّ،صّبلغة،لمزمخشرم،ج(انظر:أساسالبِ 
 .ُّٗ،صٗ(جامعالبياففيتأكيؿالقرآف،لئلماـالطبرم،جّ 
 .ّْٗ،صٓ(انظر:نظـالدررفيتناسباتياتكالسكر،لئلماـالبقاعي،جْ 
،ْٕٔ،صُىػ(،جٕٗٓ(انظر:زادالمسيرفيعمـالتفسير،جماؿالديفأبكالفرجبفمحمدالجكزم، ت:ٓ 

 .ّٔٓ،صُ،كالكشاؼلمزمخشرم،جٓٗ،صِالتنزيؿكأسرارالتأكيؿ،لئلماـالبيضاكم،جأنكار
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 رابعًا: الوجو البالغي:
،ىكتشابوالكممتيففيالمفظمعاختبلؼفيالمعنى،كىك(ُ (الجناسالمغايريختانون.. خواناً  

البديع فإفالخكاف:ىكالذم(ِ جناسبيفالفعؿكاالسـ،كىكمفالمحسناتالمفظيةفيعمـ ،
ريةفيالفعؿكىكتتكررمنوالخيانةفيككفمبالغانفييامرتكبانلمذنكب،ففيياالتفاتيفيداالستمرا

.(ّ الذنكبأممبالغانفييابارتكا
،كطباؽالسمب:ىكمااختمؼفيو(ْ (طباؽالسمبيستخفون من الناس وال يستخفون من هللا 

الضدافإيجابانكسمبان،بحيثيجمعبيففعميفمفمصدركاحدأحدىمامثبتمرة،كاتخرمنفي
يخعظيـكتقريع،حيثيرتكبكفالمعاصيمستتريفبياعف،فيكتكب(ٓ تارةأخرلفيكبلـكاحد
.(ٔ الناسإفاطمعكاعمييا

 :(ٚ) المطمبخامسًا: استنباط بعض اليدايات من ىذا 

 الخيانةأمرخطيريجبتنبيواألفرادإلىتأثيرهعمييـكعمىأمتيـككطنيـ. -ُ

باألمةاإلسبلميةإلىحفظمحاربةالخكنةكالتبرؤمنيـكاتخاذإجراءاتقاسيةبحقيـ،يؤدم -ِ
 الجبيةالداخميةكاالنتصارعمىاألعداء.

ّ-  المسمـ الفرد استشعار كالضبلؿمراقبة الضياع مف المجتمع يحفظ كالعمف السر في هللالو
العقيدةكاالنحراؼ كبناء كاألخبلؽ، القيـ غرس عمى التركيز كالعمماء الدعاة عمى فمذلؾ ،

 صحيحان،حيثإفتربيةاألجياؿعمىخمؽاألمانةكبغضاإلسبلميةفينفكسأبنائيا بناءن
الخيانةيؤدمإلىحفظىذهاألجياؿمفاالنزالؽفيكحؿالخيانةكالعمالة،كاالرتباطبأعداء
الشعبالفمسطينيمعاالحتبلؿالصييكنيالذميحاكؿإسقاط تجربة كما اإلسبلمية، األمة

يرمقاكمتوالصامدةالتيكانتلودائمانبالمرصاد،كخاصةأبناءهكشبابومفأجؿتدميرهكتدم
فيقطاعغزةإالمثاالنحيانييحتذلبو.

                                                 
 .ِٔٓ،صٓ(التفسيرالمنير،لمزحيمي،جُ 
الببلغة،البياف،المعاني،البديع،أحمدبفمصطفىالمراغي، ت:ِ   .ِْٓ،صُىػ(،جُُّٕ(عمـك
 .َُُ،صِ(انظر:المحررالكجيز،البفعطيةاألندلسي،جّ 
 .َّْ،صُ(صفكةالتفاسير،لمصابكني،جْ 
 ٓ  ت: بفمصطفىالياشمي، بفإبراىيـ أحمد فيالمعانيكالبيافكالبديع، جكاىرالببلغة ،ُىػ(،جُِّٔ(

 .َّّص
 .ٖٓ،صْ(البحرالمحيط،جٔ 
،ُٕٓ،صِج،كفيظبلؿالقرآف،لسيدقطب،ُْٗ،صٓ(انظر:تفسيرالتحريركالتنكير،البفعاشكر،جٕ 

 .ََِ،صُكتيسيرالكريـالرحمففيتفسيركبلـالمناف،عبدالرحمفبفناصربفعبدهللاالسعدم،ج



-ُِٓ- 
 

 الرابع طمبالم
 التحذير من المجادلة عن الخونة

ـْ َُيَاِدُل اهللَ َظـُْفْؿ َيقْ ]قاؿتعالى: ْكَقا َفَؿ ـْ َها َأْكُتْؿ َهُماَلِء َجاَدْلُتْؿ َظـُْفْؿ يِف احَلَقاِة الدُّ َم الِؼَقاَمِة َأْم َم

. {;34}النسا :[ َيُؽقُن َظَؾقِْفْؿ َوكِقاًل 

 أواًل: التحميل المغوي:
.(ُ  ككؿ(الكاككالكاؼكالبلـ:أصؿصحيحيدؿعمىاعتمادغيرؾعمىأمرؾوكياًل لغًة:

القيامةوكياًل اصطالحًا: .(ِ أممفالذميذبعنيـ،كيتكلىأمرىـيـك
 لما سبق من اآليات: المطمبة ثانيًا: مناسب

 بيف لما المطمبفي الرسكؿ يجبعمى أنو مف اتياتالكريمة مف أكالسابؽ
ليحذرىؤالءالذيفيدافعكفالمطمبالحاكـالمسمـالتبرؤمفالخكنةكعدـالدفاععنيـ،جاءبيذا

الدفاع بأنيـلفيستطيعكا القيامةأماـهللاعفىؤالءالخكنةكيجادلكفعنيـفيالدنيا عنيـيكـ
ألفاإلنسافلفيستطيعأفيككفككيبلنحتىعفنفسوفيذلؾاليكـالرىيب، ّ).

 ثالثًا: التفسير اإلجمالي:
لمفيحاكؿأفإفالمقصدالكاضحفيىذهاتيةالكريمةىكالتحذيرمفعقابهللا

ألفاإلنسافلفيستط أكينتصرليـم فالحاكـيدافععفالخكنة القيامة، يكـ يعأفيدافععنيـ
كالخصـىكهللافيذلؾاليكـالرىيبالذميككفكؿكاحدمفالخمؽمشغكؿبنفسوينتظرحسابو،
حيثإفالكالداليستطيعأفيدافععفكلدهكالالكلدعفكالدهفيذلؾاليكـليكؿالمنظرمصداقان

َا الـَّاُس اتَّ ]لقكلوتعالى: ـْ َوالِِدِه َيا َأُيُّ ـْ َوَلِدِه َواَل َمْقُلقٌد ُهَق َجاٍز َظ ُؽْؿ َواْخَشْقا َيْقًما اَل ََيِْزي َوالٌِد َظ ُؼقا َربَّ

ُؽْؿ بِاهللِ الَغُروُر  كَّ ْكقَا َواَل َيُغرَّ كَُّؽُؿ احَلَقاُة الدُّ يضان،كفيذلؾاليكـأ {55}لق ن:[ َصْقئًا إِنَّ َوْظَد اهللِ َحؼٌّ َفاَل َتُغرَّ
تشيدجكارحاإلنسافعميوفبليستطيعأفيدافعحتىعفنفسو،فكيؼيدافععفاتخريفأماـهللا

 الكريـ: كتابو في [ َيْقَم َتْشَفُد َظَؾقِْفْؿ َألِْسـَُتُفْؿ َوَأْيِدُيِْؿ َوَأْرُجُؾُفْؿ باَِم َكاُكقا َيْعَؿُؾقنَ ]القائؿ

ككذلؾال{46}النور: في، هلليممؾاإلنساف فاألمر لآلخريف شيئان القيامة لقكلويكـ مصداقان

                                                 
 .ُّٔ،صٔ(معجـمقاييسالمغة،البففارس،جُ 
جِ  الشافعي، البغكم الفراء بف بفمحمد بفمسعكد الحسيف محمد أبك القرآف، فيتفسير التنزيؿ معالـ )ُ،

 .ٗٗٔص
 .ِّٓ،صٓنظر:تفسيرالمنار،محمدرشيدرضا،ج(اّ 
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  {;3}االىفطار:[ َيْقَم اَل َُتْؾُِؽ َكْػٌس لِـَْػٍس َصْقًئا َواألَْمُر َيْقَمئٍِذ هللِ ]تعالى: كالرسكؿ ،الذيف حذر
عفالنبيسيككفخصميـففيالحديثالصحيحعفأبيىريرةيجادلكفبالباطؿبأفهللا

:قاؿهللا:ثبلثةأناخصميـيكـالقيامة:رجؿأعطىبيثـغدر،كرجؿباعحرانفأكؿقاؿ 
،فمفكافهللاخصموفيكالخاسرفي(ُ ثمنو،كرجؿاستأجرأجيرانفاستكفىمنوكلـيعطأجره(

.(ِ الدنياكاتخرة
 رابعًا: الوجو البالغي:

.{;34لنسا :}ا[ ...َها َأْكُتْؿ َهُماَلِء ]*قكلوتعالى:

تمكيفلمخطابكتكجيولوإلييـبطريؽااللتفاتإيذانانبأفتعديدجنايتيـيكجبمشافيتيـ
.(ّ بالتكبيخكالتقريع

 تعالى: ـْ َُيَادُِل اهللَ َظـُْفْؿ َيْقَم الِؼَقاَمةِ ]قكلو فمف[ َفَؿ أم: كالتكبيخ، لئلنكار االستفياـ
القيامةع .(ْ ندتعذيبيـبذنكبيـيخاصـكيجادؿهللاعنيـيـك

 .(٘) المطمبخامسًا: استنباط بعض اليدايات من ىذا 

لوأفيأخذبوإذاعمـأنوحكـلوبغيرحقو. -ُ  حكـالحاكـفيالدنيااليجيزلممحكـك

فيالدنيا -ِ مفغضبهللاكعقابو الخكنة الدفاععف نفسو لو ككؿمفتسكؿ الحاكـ تحذير
 كاتخرة.

المجادلة -ّ الخكنةيجبعدـ عف فمذلؾكالمدافعة لممجتمع، ىدـ معكؿ ىـ الخكنة حيثإف ،
بيدمفحديدحتىالتسكؿليـيجبعدـالدفاععنيـفيالدنيا،كيجباألخذعمىأيدييـ

أنفسيـالعبثبأمفالمجتمعخكفانمفالعقابالذمسيمحؽبيـ،ككذلؾيجبأيضانعدـالدفاع

                                                 
 .ِٖ،صّ(صحيحالبخارم،محمدبفإسماعيؿأبكعبدهللاالبخارم،بابإثـمفباعحران،جُ 
(انظر:الفكاتحاإللييةكالمفاتحالغيبيةالمكضحةلمكمـالقرآنيةكالحكـالفرقانية،نعمةهللابفمحمكدالنخجكاني،ِ 

،ُىػ(،كلبابالتأكيؿفيمعانيالتنزيؿ،عبلءالديفالمعركؼبالخازف،جَِٗعمكف، ت:كيعرؼبالشيخ
 .ِْٓص

 .َِّ،صِ(إرشادالعقؿالسميـإلىمزاياالكتابالكريـ،ألبيالسعكد،جّ 
 .َٗٓ،صُ(فتحالقدير،لئلماـالشككاني،جْ 
،كتفسيرمراحلبيدبكشؼمعنىَُّْ،صّي،ج(انظر:تفسيرالراغباألصفياني،أبكالقاسـاألصفيانٓ 

التتارمبمدان، ت: ،ِِٔ،صُىػ(،جُُّٔالقرآفالمجيد،محمدبفعمرالنككمالجاكمالبنتنيإقميميان
 .َُٓ،صٓكتفسيرالمراغي،أحمدالمراغي،ج
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كانتالمغرياتألففيذلؾأكؿكالمحاماةفيالمحاكـعفأصح الباطمةميما ابالقضايا
عدـ كىك: المطمب ىذا في النصالقرآني ألمر مخالفة ذلؾ كفي بالباطؿ، الغير حقكؽ

المجادلةكالدفاععنيـ،ألنولفيستطيعأحدأفيدافعأكيككفككيبلنعنيـأماـهللا يـك
 .القيامة

 كنة.ىكخصـمفيجادؿعفالخالرسكؿ -ْ
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 ألولا المطمب
 االستغفار

ـْ َيْعَؿْؾ ُشقًءا َأْو َيْظؾِْؿ َكْػَسُف ُثؿَّ َيْستَْغِػِر اهللَ ََيِِد اهللَ َغُػقًرا َرِحقاًم ]قاؿتعالى: .{334}النسا :[ َوَم

 أواًل: التحميل المغوي:

سسوءًا لغًة: الشيء ساء القبح، باب مف كاليمزة( كالكاك خيانة السيف كالسكء قبح أم كءان،
.(ُ بوصاح

السرقة"سوءًا اصطالحًا: مثؿ الناس، يكرىو عمؿ كىك الشرؾ، ذنبدكف مف سكءان يعمؿ مف
.(ِ "أكالقتؿأكاالعتداءعمىاتخريفقذفانأكضربانأكإىانة

.(ّ " ظمـ(الظاءكالبلـكالميـأصبلفصحيحاف،كىككضعالشيءغيرمكضعوتعديان"يظمم لغًة:

.(ْ "يرتكبذنبانيسيءإلىنفسوبغشيافالذنكبكارتكابالخطايا"ًا:يظمم اصطالح

 لما سبق من اآليات: المطمبثانيًا: مناسبة 

السابؽمفالدفاععفالخكنةكنصرتيـكنيىعفذلؾ،بيفالمطمبفيلماحذرهللا
انبحؽنفسويتكبعمىكؿعبدتائبتكبةننصكحامفكؿعمؿكافقبيحأنوالمطمبفيىذا

التائبالعائدإليوبالعفككالرحمةكالمغفرةفيتقبموكيتقربمنوكماأكبحؽاتخريف،فاهلل يكـر
من جاء بالحسنة فمو عشر أمثاليا  :يقكؿهللا: عفأبيذر،قاؿ:قاؿرسكؿهللاقاؿ

را تقربت منو ذراعا، وأزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثميا أو أغفر ومن تقرب مني شب
ومن تقرب مني ذراعا تقربت منو باعا، ومن أتاني يمشي أتيتو ىرولة، ومن لقيني بقراب األرض 

.(ٔ (ٓ (خطيئة ال يشرك بي شيئا لقيتو بمثميا مغفرة

                                                 

 تُ  المرسي، سيده بف إسماعيؿ بف عمي الحسف أبك األعظـ، كالمحيط المحكـ انظر: ) جْٖٓ: ،ٖق(ػ،
 .ّْٔ-ّّٔص

 .ُِْ،صٓ(تفسيرالشعراكم،محمدمتكليالشعراكم،جِ 
 .ْٖٔ،صّ(معجـمقاييسالمغة،البففارس،جّ 
 .ّٖٓ،صُ(أيسرالتفاسير،لمجزائرم،جْ 
 ٓ ج( ،... كالتقربإلى كالدعاء الذكر بابفضؿ كاالستغفار، كالتكبة كالدعاء كتابالذكر مسمـ، ،ْصحيح

 (.ِٕٖٔ،ح َِٖٔص
 .ّٔٗ،صٓ(انظر:نظـالدررفيتناسباتياتكالسكر،البقاعي،جٔ 
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 ثالثًا: التفسير اإلجمالي:
الذنكبإفالمقصدالميـفيىذهاتيةالكريمةىكأفالتكبةتجبماارتكبواإلنسافمف

عفلتائبمالـتطمعالشمسمفمغربياكماقاؿلممستغفركايغفركالمعاصيكاتثاـ،فاهلل
إن هللا تعالى يبسط يده بالميل ليتوب مسيء النيار، ويبسط : أبيمكسىقاؿ:قاؿرسكؿهللا

يده بالنيار ليتوب مسيء الميل حتى تطمع الشمس من مغربيا كهللا(ُ ( ،لممستغفريغفر
لتائبمفالذنبكلككانتجريمتوىيالزنىأكالقتؿ،حيثجاءفيصحيحالبخارمعفابفا

عباسرضيهللاعنيما:أفناسان،مفأىؿالشرؾكانكاقدقتمكاكأكثركا،كزنكاكأكثركا،فأتكامحمدان
ـَ اَل َيْدُظقَن ]نزؿ:فقاؿ:إفالذمتقكؿكتدعكإليولحسف،لكتخبرناأفلماعممناكفارةف َوالَِّذي

َم اهللُ إاِلَّ بِاحَلؼِّ َواَل َيْزُكقنَ  ا َآَخَر َواَل َيْؼُتُؾقَن الـَّْػَس الَّتِل َحرَّ كنزلت {:8}الفرقان:[ َمَع اهللِ إََِلً ُقْؾ َيا ]،

ـْ َرمْحَِة اهللِ  ُفقا َظَذ َأْكُػِسِفْؿ اَل َتْؼـَُطقا ِم ـَ َأْْسَ مر:[ ِظَباِدَي الَِّذي  {75}الزُّ
اقبمو،فمامفاالستغفاريجب،(ِ 

منوإالخاسر،كماظفربوإالرابحناجح ـر حي
 ّ).

 رابعًا: الوجو البالغي:
 تعالى: كجد{334}النسا :[ ...ََيِِد اهللَ  ...]قكلو فعؿ ألف لمتحقؽ يجد فعؿ فاستعير ،

فأطمؽعمىتحقيؽالعفك كمشاىدتو، بالشيء الظفر ككأفحقيقتو االستعارة، عمىكجو كالمغفرة
.(ْ التكبةكركدعمىرحمةهللاكقربمفهللا

 :(٘) المطمبخامسًا: استنباط اليدايات من ىذا 
كخيمة -ُ عكاقبو كالظمـ إلىالتكبة،اإلساءة الذنب،لذلؾيجبعمىاإلنسافأفيبادر كىجر

 لمجتمع.كاالستغفارمألفذلؾييًحدمفانتشارىذهالمعاصيفيا

                                                 
 ُ  ح األشعرم، مكسى أبك حديث الباب حنبؿ، بف أحمد اإلماـ مسند جُِٗٓٗ( صِّ(، كقاؿِٓٗ، ،

ج كزيادتو، الصغير الجامع صحيح انظر: صحيح. حديث ُاأللباني: ص األلؼ،ُّٖ، حرؼ باب ،
 (.ُُٕٖح 

 .ُِٓ،صٔ(،جَُْٖ،بابقكلوياعبادمالذيفأسرفكاعمى،ح كتابتفسيرالقرآف(صحيحالبخارم،ِ 
،كلبابٕٓٓ،صِ،كتفسيرالقرآفالعظيـ،البفكثير،جٕٓٓ،صِ(انظر:فيظبلؿالقرآف،سيدقطب،جّ 

 .ِْٓ،صُالتأكيؿفيمعانيالتنزيؿ،لمخازف،ج
 .ُٔٗ،صٓكالتنكير،البفعاشكر،ج(التحريرْ 
،كالتفسيرّٗٓ،صُ،كأيسرالتفاسير،لمجزائرم،جُْٖٖ،صْ(انظر:زىرةالتفاسير،محمدأبكزىرة،جٓ 

 .ِِٗ،صٖالحديث،دركزهمحمدعزت،ج
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المجتمعالذماليفتحيديوألبنائوالتائبيفالعائديفسيدفعثمنانغاليان،تظيرآثارهالسمبيةعمى -ِ
 حياةذلؾالمجتمع.

سببلمحياةالطيبةكالخيرالعظيـعمىالفردكالمجتمعقاؿتعالىعمىلسافنكحاالستغفار -ّ
[ َُف َكاَن غ ُؽْؿ إِكَّ اًراَفُؼْؾُت اْشتَْغِػُروا َربَّ اَمَء َظَؾقُْؽْؿ ِمْدَراًرا*  ػَّ َوُيْؿِدْدُكْؿ بَِلْمَقاٍل َوَبـنَِي *  ُيْرِشِؾ السَّ

َعْؾ َلُؽْؿ َأَّْنَاًرا َعْؾ َلُؽْؿ َجـَّاٍت َوََيْ  . {34-34}ىوح:[ َوََيْ
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 الثاني المطمب
 أو اتيامو التحذير من تكذيب البريء

ـْ َيْؽِسْب إِْثاًم َفنِكَّ ]قاؿتعالى: . {333}النسا :[ اَم َيْؽِسُبُف َظَذ َكْػِسِف َوَكاَن اهللُ َظؾِقاًم َحؽِقاًم َوَم

 أواًل: التحميل المغوي:

صابة"يكسب لغًة: كطمبكا  ابتغاء يدؿعمى كىك أصؿصحيح، كالباء الكاؼكالسيف  كسب(
.(ُ "أكالسعيكالطمبفياألمر

نولوكمعرفةبو،فإنمايجترحكباؿذلؾالذنبكضرهكمفيأتذنبانعمىعمدم"يكسب اصطالحًا:
.(ِ "كخزيوكعارهعمىنفسو،دكفغيرهمفسائرخمؽهللا

 لما سبق من اآليات: المطمبثانيًا: مناسبة 

مفاتيةالمطمبالسابؽ،بيففيىذاالمطمبفيالتكبةكحثعمييافيلمارغبهللا
ميرتكبومتيـالبرمءاليتعدلإلىنفسوحثانعمىالتكبةالكريمةكحذرمفأفضرراإلثـالذ

ـْ َيْؽِسْب ]كتيييجانإلييالماجبؿعميوكؿأحدمفمحبةنفعنفسوكدفعالضرعنيا،فقاؿ: َوَم

اَم َيْؽِسُبُف َظَذ َكْػِسفِ ]أمإثـكاف[إِْثاًم  مألفنتائجوراجعةعميوإذهللالوبالمرصادفسكؼ[َفنِكَّ
.(ّ قبوعمىذلؾاإلثـيعا

 .{444}الـساء: َوَكاَن اهللُ َظؾِقاًم َحؽِقاًم[ ...]فاصمة اآلية: قولو تعالى: 

كاف" بمفأذنبلما أمعمميان بقكلوعميمان ناسبأفيختـ الحديثعفالذنكبككباليا،
.(ْ "كحالو،كحكيمانكمفحكمتوأاليعاقببالذنبإالصاحبو

 جمالي:ثالثًا: التفسير اإل
إفمقصدىذهاتيةالكريمةىكتحذيركؿمفيقكـباتياـاألبرياءكالكذبعمييـ،فاهلل

اُصقنَ ]قاؿفيسكرةالذاريات ،حيثفسراإلماـالقرطبيرحموهللاىذه {34}الذاريات:[ ُقتَِؾ اخَلرَّ
 مفرحمةهللاالكذابكف" "ليعفكطرد فقاؿ: ا(ٓ اتية فالكذبمفخصاؿ في، جاء لمنافقيفكما

                                                 
 .ُٕٗ،صٓ(معجـمقاييسالمغة،البففارس،جُ 
 .ُٗٔ،صٗ(جامعالبيافلئلماـالطبرم،جِ 
 .ٕٗٓ،صٓر:نظـالدرر،لئلماـالبقاعي،ج(انظّ 
 .ُُٕٗ،صِ(األساسفيالتفسير،سعيدحكل،مجمدْ 
 .ّّ،صُٕ(الجامعألحكاـالقرآف،لئلماـالقرطبي،جٓ 
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من عالمات المنافق ثالثة: إذا حدث : صحيحمسمـ،عفأبيىريرة،قاؿ:قاؿرسكؿهللا
ذا اؤتمن خان ذا وعد أخمف، وا  آية المنافق ثالثة، ،كفيركايةأخرللئلماـمسمـ: (ُ (كذب، وا 

ن صام وصمى وزعم أنو مسمم وا  ) ِ) التي المذمكمة األخبلؽ فالكذبمف جد، في تجكز ال
أحدكم ولده شيئًا ثم ال ينجز  دَ عِ ال يصمح الكذب في جد وال ىزل، وال أن يَ : كالىزؿحيثقاؿ

تؤدمبصاحبياإلىالنارفقدكردعفعبدهللابف،ككذلؾفإفالكذبمفاألخبلؽالتي(ّ (لو
ن البر ييدي  عميكم بالصدق فإن الصدق ييديقاؿ: أفرسكؿهللامسعكد إلى البر، وا 

ياكم والكذب، فإن الكذب ييدي إلى  ن الرجل يصدق حتى يكتب عند هللا صديقًا، وا  إلى الجنة، وا 
ن الرجل ليك كمفكاف(ْ ب حتى يكتب عند هللا كذابًا(ذالفجور، والفجور ييدي إلى النار، وا  ،

،بؿكيدعيكذباناستجابةألىكاءالكذبعندهخمقانىافعميوأفينكرالحؽكاليجدحرجانمفذلؾ
اتياـاألبرياءبغير نفسو،كتمبيةلشيكاتو،حيثيقكـالكذاببارتكابجميعأنكاعالمعاصيمنيا

َيا ]نيىعفسكءالظفأكالشؾبالمسمميفمفغيرضركرةمصداقانلقكلوتعالى:حؽ،كهللا

ـَ َآَمـُقا اْجَتـُِبقا َكثًِرا  َا الَِّذي ِـّ إِْثٌؿ َأُيُّ ِـّ إِنَّ َبْعَض الظَّ ـَ الظَّ أفسكءالظف،كبيف {34}احلجرات:[ ...ِم
َـّ اَل ]:كاتياـالناسبالباطؿلفيغيرمفالحقيقةكالحؽشيئانفقاؿ َـّ َوإِنَّ الظَّ إِْن َيتَّبُِعقَن إاِلَّ الظَّ

ـَ احَلؼِّ َصْقًئا مفيقكـبمحاكلةتغييرالحقيقةكتمفيؽاالتيامات،كقدتكعدهللا {:4}النَّجم:[ ُيْغـِل ِم
كالكذبعم لؤلبرياء يالباطمة فقاؿتعالى: بالعذاباألليـ ـَ َُيِبُّقَن َأْن َتِشقَع الَػاِحَشُة يِف ]يـ إِنَّ الَِّذي

ْكَقا َواآلَِخَرةِ َواهللُ َيْعَؾُؿ َوأَ  ْؿ َظَذاٌب َألِقٌؿ يِف الدُّ ـَ َآَمـُقا ََلُ ماب،فاتياـاألبرياء {;3}النور:[ ْكُتْؿ اَل َتْعَؾُؿقنَ الَِّذي
هللا،ألنواتياـلمناسبالنقائصكنشرالفكضىكالفسادبينيـ .(ٓ ليسفييـىكاتياـيتناكؿماحـر

 رابعًا: الوجو البالغي:

.(ُ " عمى(،داللةاستعبلءاإلثـعميو،كاستيبلئوكقيرهلو"في لفظة:

                                                 
،ُ(،جَُٖ(صحيحمسمـ،لئلماـمسمـبفالحجاجالقشيرمالنيسابكرم،باببيافمفخصاؿالمنافقيف،ح ُ 

 .ٖٕص
 (.َُٗابؽ،ح (المصدرالسِ 
جّ  الكذب، يصمح بابال البخارم، إسماعيؿ محمد مخرجان، األدبالمفرد صُ( ،َُْ  ح قاؿّٕٖ، ،)

األلباني:حديثصحيح.
 .(ّٖٔ،ح َُْ،صُ،ج(المصدرالسابؽْ 
المعركؼ،كلبابالتأكيؿفيمعانيالتنزيؿ،عبلءالديفُِٓ،صُُ(انظر:مفاتيحالغيبلئلماـالرازم،جٓ 

 .ََِ،صُ،كتيسيرالكريـالرحمففيتفسيركبلـالمناف،عبدالرحمفالسعدم،جِْٓ،صُبالخازف،ج
 .َٔ،صْ(البحرالمحيط،ألبيحيافاألندلسي،جُ 
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 :(ٔ) المطمبباط بعض اليدايات من ىذا خامسًا: استن

تكذيبكاتياـاألبرياءدكفبينةأكدليؿ،يؤدمإلىتمكثالذمـكاألخبلؽ،كبالتاليإلىنشر -ُ
 ضعافياأماـأعدائيا.ا الفسادكالفكضىفيالمجتمعاتك

يركاألخذعمىأيدمالجناةالذيفيقكمكفبالتشيتطبيؽالحاكـلمعقكباتالتيشرعياهللا -ِ
 كالقذؼ،يؤدملممحافظةعمىتماسؾالمجتمعكيبقىنظيفانقكيانخاليانمفالجرائـ.

 تكعيةالمجتمعمفخطرآفةالقذؼلآلخريفكاتياـاألبرياءيحدمفآثارىا. -ّ

                                                 
،كالبحرالمديدفيتفسيرالقرآفالمجيد،أبكالعباس،ْٓ،صِ(انظر:تفسيرابفعرفة،النسخةالكاممة،جُ 

،كتفسيرٖٓ،صُىػ(،جُِِْمحمدالميدمبفعجيبةالحسنياألبخرمالفاسيالصكفي، ت:أحمدبف
 .ََِ،صُالسعدم،عبدالرحمفالسعدم،ج
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 الثالث طمبالم
 البيتان جريمة عظمى

 تعالى: ـْ َيْؽِسْب َخطِقَئًة َأْو إِْثاًم ُثؿَّ َيْرِم بِِف بَ ]قاؿ َتاًكا َوإِْثاًم ُمبِقـًاَوَم [ ِريًئا َفَؼِد اْحَتَؿَؾ ُُبْ

. {334}النسا :

 أواًل: التحميل المغوي:
تشديدىا"خطيئًة لغًة: كيجكز  الخطيئة( كاالسـ بالكسر  خطئ( مصدر كىك الذنب  الخطء(

.(ُ "كالجمع الخطايا(
أكالعمخطيئًة اصطالحًا: دأمقدتككفمفقبؿالعمدالخطيئة:ىيالذنبالذميحتمؿالخطأ

.(ِ كغيرالعمد
،كقاؿالخميؿ:رمىيرميبينوالراءكالميـكالحرؼالمعتؿأصؿكاحد،كىكنبذالشيء"يرِم لغًة:

.(ّ "رمايةكرميانكرماء
.(ْ "أميقذؼبماجنىكماقاـبو"يرِم اصطالحًا:

ءانكبركءان،فيكبرمء،برؤالشخص:برؤمنو، برأ(برؤ/برؤمفيبرؤ،برءانكبر"بريئًا لغًة:
.(ٓ "خمص،خبل،سمـمنو،برئالمتيـمفالتيمةأمخبلمفذنبأكجريمة

.(ٔ أمالجنايةلوكالعبلقةلوبالتيمةالمنسكبةإليوبريئًا اصطالحًا:
احتمل لغًة: عمى يدؿ كاحد أصؿ كالبلـ كالميـ الحاء ا حمؿ( أم الشيء، عمىإقبلؿ حتممو

.(ٕ مشقة
.(ٖ "أمبمافعؿمفتحميؿجريرتوعمىالبرئ"احتمل اصطالحًا:

                                                 
 .ِٗ،صُ(مختارالصحاح،زيفالديفالرازم،جُ 
 .ُٕٗ،صٗ(انظر:جامعالبياففيتأكيؿالقرآف،لئلماـالطبرم،جِ 
 .ّْٕ-ّْٔ،صِفارس،ج(معجـمقاييسالمغة،البفّ 
 .ِٖٓ،صِ(معالـالتنزيؿفيتفسيرالقرآف،محييالسنة،أبكمحمدالحسيفبفمسعكدالبغكم،جْ 
،ُىػ(،بمساعدةفريؽعمؿ،جُِْْ(معجـالمغةالعربيةالمعاصرة،د.أحمدمختارعبدالحميدعمر، ت:ٓ 

 .ُٕٗص
 .ٔٗ،صُالتفسير،ج(انظر:التفسيرالميسر،نخبةمفأساتذةٔ 
 .َُٕ-َُٔ،صِ(انظر:معجـمقاييسالمغة،البففارس،جٕ 
 .َِّ،صِ(إرشادالعقؿالسميـإلىمزاياالكتابالكريـ،ألبيالسعكد،جٖ 
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الباءكالياءكالتاءأصؿكاحد،كىككالدىشكالحيرة،ىكالباطؿالذميتحيرمنو،كىك"بيتانًا لغًة:
.(ُ "مفالبيتالتحير،كاأللؼكالنكفزائدتاف

.(ِ "رمءبماينبيتلوكيتحيرمنوكىكالكذبعمىالب"بيتانًا اصطالحًا:

 لما سبق من اآليات: المطمبثانيًا: مناسبة 

السابؽأفنتائجمفيرتكباتثاـكالذنكبسكؼتعكدعمىطمبفيالملمابيفهللا
أفمفيرتكباتثاـكالخطاياكالذنكببحؽاتخريفكمحاكلةالمطمبمفيقكـبيا،بيففيىذا

كعكاقبياتزكيرالحقائؽكت بيتافكجريمةعظمىسكؼيتحمؿكزرىا ىك كالحكاـ ضميؿالقضاة
.(ّ أيضان،كأنوسكؼيناؿغضبهللاكعقابوفيالدنياكاتخرة

 ثالثًا: التفسير اإلجمالي:

 ىذا في الكاضح المقصد اتخريفالمطمبإف عمى كاالفتراء الكذب عظـ بياف ىك
خطي فيك فييـ، ليس بما مصداقانكاتياميـ بيا االستيانة عدـ يجب عظيمة كجريمة منكرة ئة

َسُبقَكُف َهقِّـًا َوُهقَ ]لقكلوتعالى: ْقَكُف بِلَلِْسـَتُِؽْؿ َوَتُؼقُلقَن بَِلْفَقاِهُؽْؿ َما َلْقَس َلُؽْؿ بِِف ِظْؾٌؿ َوََتْ  ِظـَْد اهللِ إِْذ َتَؾؼَّ

األبرياء {37}النور:[ َظظِقؿٌ  لمناس إيذاء فيك هللا، قاؿ كاتخرة، الدنيا في خطيرة عاقبتو ،
 تَاًكا َوإِْثاًم ُمبِقـًا]تعالى: ـَ ُيْمُذوَن اُدْمِمـنَِي َواُدْمِمـَاِت بَِغْرِ َما اْكَتَسُبقا َفَؼِد اْحَتَؿُؾقا ُُبْ       [ َوالَِّذي

كقيطعت {:7}األقزاب: الناس، مف كثير بيا عظمىظيمـ جريمة فالبيتاف العبلقاتبيف، بسببو
كاالحتياؿ بالسرقة كآخر باإلجراـ، يكصؼ فيذا كاأليسر، البيكت كخيربت كاألزكاج، األقارب
بو مفيقكـ الكذبعند الكازعالدينيكبالتاليكجكد كجكد فالبيتافسببوعدـ كثالثبالفاحشة،

 تعالى: لقكلو ـَ ]مصداقان ي الَؽِذَب الَِّذي اَم َيْػَسِ [ اَل ُيْمِمـُقَن بَِآَياِت اهللِ َوُأوَلئَِؽ ُهُؿ الَؽاِذُبقنَ إِكَّ

 {347}النحل:
 ْ).

                                                 

النيايةفيغريبالحديثكاألثر،مجدالديفبفَّٕ،صُ(معجـمقاييسالمغة،البففارس،جُ  ،كانظر:
 .ُٓٔ،صُاألثير،ج

 .ّٗٓ،صُ(فتحالقدير،لئلماـالشككاني،جِ 
 ّ  ت: بفمصطفىالمراغي، حمد تفسيرالمراغي، انظر: جُُّٕ( لمبقاعي،ُُٓ،صٓىػ(، الدرر، نظـ ،

 .ّٖٗ،صٓج
،كالتفسيرّٗٓ،صُ،كأيسرالتفاسير،لمجزائرم،جُِٖٓ،صْ(انظر:زىرةالتفاسير،محمدأبكزىرة،جْ 

 .ِِٗ،صٖالحديث،ج
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 رابعًا: الوجو البالغي:

استعارةمكنية،إذالذنكبثقؿككزر،فييكالمحمكالت، [...َفَؼِد اْحَتَؿَؾ  ...]قكلوتعالى:
المحمكؿ،حيثشبوالذنكببأمرمادمييحمؿفحذ ؼالمشبوكأتىبالمشبوفجعؿالمجنيكالجـر

.(ُ بوعمىسبيؿاالستعارةالمكنية

 :(ٕ) المطمبخامسًا: استنباط بعض اليدايات من ىذا 

جريمة -ُ يعتبر الشككؾحكلو، ثارة كا  فيو، الثقة كفقداف ليسفيو، بما كرميو البرمء اتياـ إف
 عظمىمفأشدأنكاعالظمـ.

 الناسبالباطؿكبغيرحؽ.ليسمفحؽأحدأفيشؾفيغيرهحتىالنرمي -ِ

الدنيا -ّ في عمىاتخريفكعقكبتيما كالكذبكاالفتراء البيتاف جريمة إلىخطكرة األفراد تنبيو
 كاتخرةفيالحكـعمىاألمكركالقضاياالمعركضةعميو.



                                                 
 .َٔ،صْ،كالبحرالمحيط،ألبيحياف،جُُُ،صِ(انظر:المحررالكجيز،البفعطيةاألندلسي،جُ 
جِ  الرازم، لئلماـ الغيب، مفاتيح انظر: صُُ( الديفُِٔ، حفصسراج أبك الكتاب، عمـك في كالمباب ،

كم،محمدمتكلي،كتفسيرالشعراُّٖ-ُّٕ،صّ،كركحالمعاني،لؤللكسي،جُّ-ُِ،صٕالنعماني،ج
 .ِِِٔ-ُِٖٔ،صٓشعراكم،ج
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 الرابع المطمب
 من يضل المؤمنينعاقبة 

تُفُ ]قاؿتعالى: ْت َضائَِػٌة ِمـُْفْؿ َأْن ُيِضؾُّقَك َوَما ُيِضؾُّقَن إاِلَّ َأْكُػَسُفْؿ  َوَلْقاَل َفْضُؾ اهللِ َظَؾْقَؽ َوَرمْحَ ؿَّ ََلَ

ـْ َتْعَؾُؿ َوَكاَن  ْ َتُؽ ٍء َوَأْكَزَل اهللُ َظَؾْقَؽ الؽَِتاَب َواحِلْؽَؿَة َوَظؾََّؿَؽ َما ََل ـْ ََشْ وَكَؽ ِم َفْضُؾ اهللِ َظَؾقَْؽ َوَما َيَُّضُّ

. {335}النسا :[ َظظِقاًم 

 أواًل: التحميل المغوي:
ذلؾفضل لغًة: مف شيء في زيادة عمى كيدؿ كالزيادة، الفضمة بمعنى مصدر  ؼضؿ(

.(ُ الفضؿ:الزيادةكالخير،كاإلفضاؿ:اإلحساف
.(ِ "أمعصمتوكألطافوكماأكحيإليؾمفاالطبلععمىسرىـ"فضل اصطالحًا:

ده،أمىمكابالمعصيةمصركفعميياكطمعانفيإضبلؿنكاهكأراكىـبالشيءييـىمانليمت لغًة:
.(ّ الرسكؿ

.(ْ "أضمرت"ليمت اصطالحًا:
 ضؿ(ضؿعفالطريؽكعفالقصديضؿ،كأضموغيرهكضمموأضاعوكأبعدهيضموك لغًة:
.(ٓ عفالصكاب

.(ٔ "أمأفيخطئكؾفيالحكـ"يضموك اصطالحًا:
ايضرونك لغًة: بضـ الضر ر( مص ضر كبفتحيا اسـ بولضاد فعؿ إذا يضره، ضره در

.(ٕ مكركىان
يضرونك اصطالحًا: .(ٖ اليستطيعكفإيذائؾألنؾمعصـك

                                                 
مقاييسمعجـ،كْٓٓ،صّ(انظر:النيايةفيغريبالحديثكاألثر،مجدالديفأبكالسعاداتبفاألثير،جُ 

 .َٖٓ،صْالمغة،البففارس،ج
 .ْٓٔ،صُ(تفسيرالكشاؼ،لمزمخشرم،جِ 
 .َِٔ،صُِج،(انظر:لسافالعرب،ابفمنظكرّ 
 .ُِِ،صُالجبلليف،ج(تفسيرْ 
 .ُٖٓ،صُ(انظر:أساسالببلغة،لمزمخشرم،جٓ 
 .ِٖٗ،صُج،(الكجيزفيتفسيرالكتابالعزيز،الكاحدمٔ 
 .َّٔ،صِ(انظر:المصباحالمنير،أحمدبفمحمدأبكالعباس،جٕ 
المٖ  الجبارابفأحمد بفعبد منصكربفمحمد المظفر، أبك تفسيرالقرآف، انظر: ركزمالسمعانيالتميمي(

 .ْٕٕ،صُىػ(،جْٖٗالحنفيثـالشافعي، ت:
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تقانيا"الحكمة لغًة: .(ُ " حؾـ(العمـباألمكركا 
.(ِ "ىيفقومقاصدالديفكأسراره"الحكمة اصطالحًا:

 لما سبق من اآليات: المطمبثانيًا: مناسبة 
بي ضبلؿاتخريفكتزكيرالمطمبفيفلما السابؽأفمفيرتكباتثاـكالذنكب،كا 

كزرىا يتحمؿ عظمى ىيجريمة باألبرياء الباطمة التيـ إللصاؽ كالحكاـ، القضاة أماـ الحقائؽ
 فيالدنياكاتخرة،بيففيىذا مفأجؿتشكيوأفمحاكلةإضبلؿالرسكؿالمطمبكعقكبتيا

األليمةعمىمرتكبييامألفهللاسمعةاتخريفكت قدتكفؿزكيرالحقائؽ،سكؼترتدعاقبتيا
 نبيو بؿبحفظ كمؤامراتيـ، كذبيـ عمى فأطمعو المنافقيف، ىؤالء كأذل شركر مف كعصمتو

.(ّ كتفضؿعميوبإنزاؿالكحيعميوبالقرآفكالعمـكالفقوبمقاصدالديفكأكرمو
 ثالثًا: التفسير اإلجمالي:

إفمقصدىذهاتيةالكريمةىكبيافأفعاقبةالسكءكالمعاصيكاتثاـ،كمحاكلةتضميؿ
الحكاـكتزكيرالحقائؽمفقبؿالمضمميفأثناءالحكـبيفالناسسكؼتككفكخيمةهعمييـ،ألنيـ

هللا كالعقابمف الكزر الذنكب،سكؼيتحممكف ىذه مف ارتكبكا ما جزاء كاتخرة الدنيا في
ثر:[ ُكؾُّ َكْػٍس باَِم َكَسَبْت َرِهقـَةٌ ]مصداقانلقكلوتعالى: ،يقكؿاإلماـالقرطبيفيتفسيرىذه {:5}املدَّ

ماأكبقيا" ،كأماتخميصنفساإلنساف(ْ اتية:"أممرتينةبكسبيا،مأخكذةبعمميا،إماخمصياكا 
تمرارعميو،كعدـالميؿإلىالضبلؿسكاءكافقاضيانأكحاكمانفيككفبالثباتعمىالحؽكاالس

َولَْقاَل َأْن َثبَّْتـَاَك َلَؼْد ]كاإلضبلؿ،حيثأفىذاالثباتاليككفإالبتكفيؽهللامصداقانلقكلوتعالى:

ـُ إَِلقِْفْؿ َصْقئًا َقؾِقاًل  ،يقكؿاإلماـالطبرمفيتفسيره:"يقكؿتعالىذكره:كلكال {96}اإلرسا :[ كِْدَت َتْرَك
لقد كدت تركن إلييم أفثبتناؾيامحمدبعصمتناإياؾعمادعاؾإليوىؤالءالمشرككفمفالفتنة 

قميبلنكذلؾماكافشيئًا قميالً  ىـبومفأفيفعؿ(يقكؿ:لقدكدتتميؿإلييـكتطمئفشيئان
،فإفهللاهللا،باإلضافةإلىالثباتالذماليككفإالبتكفيؽ(ٓ بعضالذمكانكاسألكهفعمو"

مى مًفَّقد الذميؤدمإلىذلؾالثباتفيك بالعمـ عمىالبشرية مفهللاليذهكفضؿهةهنَّأيضان

                                                 
 .ٖٕ،صُ(مختارالصحاح،زيفالديفأبكعبدهللاالرازم،جُ 
 .ِْٕ،صُ(التفسيرالكاضح،الحجازم،محمدمحمكد،جِ 
،ٓغي،ج،كتفسيرالمراغي،أحمدبفمصطفىالمراِّٖ،صٓ(انظر:تفسيرالمنار،محمدرشيدرضا،جّ 

 .ُُٓص
 .ٖٔ،صُٗ(الجامعألحكاـالقرآف،لئلماـالقرطبي،جْ 
 .َٖٓ،صُٕ(جامعالبياففيتأكيؿالقرآف،لئلماـالطبرم،جٓ 
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 محمد الكريـ ممثمةبرسكليا كالحكمةكعممومفالعمـالبشرية القرآفالكريـ حيثأنزؿعميو ،
ق كمؤامراتيـ المنافقيف إضبلؿ مف كعصمو يعمـ، يكف لـ ما تعالى: ـَ ...]اؿ      َواهللُ َيْعِصُؿَؽ ِم

 {89}املائدة:[ ...الـَّاِس  كقاؿتعالى: ـْ َتْعَؾُؿ َوَكاَن َفْضُؾ اهللِ َظَؾْقَؽ َظظِقاًم  ...]، ْ َتُؽ [ َوَظؾََّؿَؽ َما ََل

،كقاؿالشيخمحمدرشيدرضامعقبانعمىىذهاتية:"إذاختصؾبيذهالنعـالكثيرة {335}النسا :
كأرسمؾلمناسكافة،كجعمؾخاتـالنبييف،فيجبأفتككفأعظـالناسشكرانلو،كيجبعمىأمتؾ

.(ِ (ُ مثؿذلؾليككنكابيذاالفضؿخيرأمةأخرجتلمناس،كقدكةليـفيجميعالخيرات
 :(ٖ) المطمبرابعًا: استنباط بعض اليدايات من ىذا 

بجماعةمفاألشراركالمنافقيفيحتاجإلىتبيفقبؿإفاإلنسافميماكاففيالكعيإذاأحيط -ُ
 إصدارالحكـعمييـ،حتىيميزحقيـمفباطميـكيكشؼحيميـكيردكيدىـ.

عمىالحاكـأفيحذرمفأىؿالسكء،كأفاليغتربأقكاليـكأحكاليـمألنيـيحاكلكفإضبللو -ِ
 فيالحكـعمىاألمكركالقضاياالمعركضةعميو.

ضرراإلضبلؿالحقائؽكاتياـالناساألبرياءيعكدأرادإضبلؿالخمؽبتزكيرإفعاقبةمف -ّ
 . {335}النسا :[ ...َوَما ُيِضؾُّقَن إاِلَّ َأْكُػَسُفْؿ  ...]عميوفيالدنياكاتخرةلقكلوتعالى:

الديف. -ْ الترغيبفيالعمـكالتعمـالنافع،فالعمماءىـالذيفتظؿآثارىـباقيةإلىيـك

                                                 
 .ِّٗ،صٓ(تفسيرالمنار،محمدرشيدرضا،جُ 
،ّاكم،ج،كالتفسيرالكسيطلمقرآفالكريـ،محمدسيدطنطِٔٓ،صِ(انظر:فيظبلؿالقرآف،سيدقطب،جِ 

 .َٕٔ،صُ،كأيسرالتفاسير،أسعدحكمد،جَّٓص
جّ  قطب، سيد القرآف، ظبلؿ في انظر: صِ( جٕٔٓ، المراغي، مصطفى أحمد المراغي، كتفسير ،ٓ،

،كالفكاتحاإللييةكالمفاتحالغيبيةالمكضحةلمكمـالقرآنيةكالحكـالفرقانية،نعمةهللابفمحمكدُِٓ-ُُٓص
 .ٔٗ،صُ،كالتفسيرالميسر،نخبةمفأساتذةالتفسير،جُٖٔص،ُالنخجكاني،ج
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 لفصل الثالثا

 الدراسة التحميمية لمقاصد 
 وأىداف الربع الثالث من الحزب العاشر

كفيوخمسةمباحث:
  المبحث األول: المقاصد واألىداف لسورة النساء من اآلية 

(ٔٔٗ-ٔٔ٘). 
  المقاصد واألىداف لسورة النساء من اآلية المبحث الثاني: 
(ٔٔٙ-ٕٕٔ.) 
  لسورة النساء من اآلية المقاصد واألىداف المبحث الثالث: 
(ٕٖٔ-ٕٔٙ.) 
  المقاصد واألىداف لسورة النساء من اآلية المبحث الرابع: 

(ٕٖٔ-ٕٔٙ.) 
  المقاصد واألىداف لسورة النساء من اآلية المبحث الخامس: 
(ٕٖٔ-ٕٔٙ.) 
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 المبحث األول
 المقاصد واألىداف لسورة النساء 

 (٘ٔٔ، ٗٔٔمن اآلية )
:طمبيفكيشتمؿعمىم

 .باإلثم األول: تحريم التناجي المطمب
 .األخذ بإجماع األمة وحرمة الخروج عميوإلزامية الثاني:  المطمب
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 األول المطمب
 باإلثم تحريم التناجي

ـْ َأَمَر بَِصَدَقٍة َأْو َمْعُروٍف َأْو إِْصاَلٍح َبنْيَ ا]قاؿتعالى: ـْ َكْجَقاُهْؿ إاِلَّ َم لـَّاِس اَل َخْرَ يِف َكثٍِر ِم

ـْ َيْػَعْؾ َذلَِؽ اْبتَِغاَء َمْرَضاِة اهللِ َفَسْقَف ُكْمتِقِف َأْجًرا َظظِقاًم  . {336}النسا :[ َوَم

 أواًل: التحميل المغوي:

خفاؤ نجا(كناجيتو،أملغًة:نجواىم .(ُ هبيفاثنيف:ساررتو،أمإسرارالحديثكا 

.(ِ والجماعةأكاالثنافسرانكافأكظاىرانالنجكلفيالكبلـماتنفردبنجواىم اصطالحًا:

.(ّ بغم،بغيتوكابتغيتو،كفبلفبغيتي:أمطمبتي،كبغيتالشيءطمبتوابتغاء لغًة:

.(ْ فعموذلؾبيعنيطمبرضيهللاابتغاء اصطالحًا:

عمىمرضات لغًة: أيضان ك مرضك(  مرضي( فيك ك ارتضيتو( الشيء ك رضيت( ضأ، ر
.(ٓ كىكخبلؼالسخطاألصؿ

.(ٔ أفأفعاؿالخيرتستحؽبيااألجرالعظيـإذاقصدبياكجوهللامرضات اصطالحًا:

ذاكافبمعنىاإلعطاءفممدكداليمزة،كاإليتاءاإلعطاء،تقكؿآتييؤتينؤتيو لغًة:  أتم(كا 
.(ٕ إيتاء

.(ٖ "جزاءنلمافعؿمفذلؾعظيمان"نؤتيو اصطالحًا:

                                                 
ىػ(،َِٓ(انظر:المفرداتفيغريبالقرآف،أبكالقاسـالحسيفبفمحمدالمعركؼبالراغباألصفياني، ت:ُ 

 .ّٕٗ،صُج
 .َُْ،صِىػ(،جُُّ(معانيالقرآفكا عرابو،إبراىيـبفالسرمبفسيؿ،أبكإسحاؽالزجاج، ت:ِ 
 .َٕ،صُ(أساسالببلغة،لمزمخشرم،جّ 
 .َِِ،صٗ(جامعالبياففيتأكيؿالقرآفلئلماـالطبرم،جْ 
،كنظر:النيايةفيغريبالحديثكاألثر،مجدالديفبفُّْ،صُ(مختارالصحاح،زيفالديفالرازم،جٓ 

 .ِِّ،صِاألثير،ج
 .ُُٓ،صُ(تفسيرالراغباألصفياني،جٔ 
،كانظرمشارؽاألنكارعمىصحاحاتثار،عياضبفمكسىُٓ،صُمقاييسالمغة،البففارس،ج(معجـٕ 

 .ُٔ،صُابفعياضبفعمركفاليحصبيالسبتي،أبكالفضؿ،ج
 .َِِ،صٗجامعالبياف،لمطبرم،ج(ٖ 
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 لما سبقو من اآليات: المطمبًا: مناسبة ثاني

 هللا بيف لما المطمبفي الرسكؿ إضبلؿ المنافقيف محاكلة عفالسابؽ لمدفاع
لنبيوالخائنيفكتزكيرالحقائؽلتشكيوسمعةاألبرياء،كذلؾبالتآمرسرانفيمابينيـفكشفيـهللا

أكرموفأنزؿعميوالكحيبالقرآفكالعمـفأطمعوعمىحقيقتيـككذبيـ،بؿكتفضؿعميوكمحمد
 بيففيىذا الديف، سرانالمطمبكالفقوبمقاصد تداكليا أفاألحاديثالتييتـ الكريمة مفاتية
َّ َوَأْخَػك]يعممياجميعانمصداقانلقكلوتعالى: ُف َيْعَؾُؿ الْسِّ فالتناجيمنييعنوإال {9}طه:[ َفنِكَّ ،كا 

مكرالخيركالصدقةكاألمربالمعركؼكاإلصبلحبيفالناسمألفالتناجيفيماكافتناجيانفيأ
.(ُ ىذهاألمكرىيالتييككفعميياالثكابالعظيـ

 ثالثًا: التفسير اإلجمالي:

إفالمقصدالكاضحمفىذهاتيةالكريمة،ىكبيافأفالتناجيحراـاليجكزشرعانإال
 كالبر، الخير أكجو في كاف كا غاثةما كاليتامى كالمحتاجيف الفقراء كمساعدة الصدقات كمنيا:

أمتككف الشرع، فيحدكد الناسكفضالنزاعاتكالخصكماتبينيـ بيف كاإلصبلح المميكؼ،
حذرالمؤمنيفمفالتناجيمثؿ،فاهلل(ِ النجكلالمحمكدةفيكؿمااستحسنوالشرعكالعقؿ

إذا كنتم : قاؿ:قاؿالنبيفباإلثـكالعدكاففعفعبدهللاتناجياألشقياءالييكدكالمنافقي
،حيثكانت(ّ (ثالثة، فال يتناجى رجالن دون اآلخر حتى تختمطوا بالناس، من أجل أن يحزنو

 النبي عيد في تحصؿ التناجي صفة في الصفة ىذه ككانت الييكدأ، مف الشياطيف تباع
فيكؿ ىكشأنيـ كانكاكالمنافقيف،كىذا فيـ كخبثنيتيـ، يدؿعمىسكءقصدىـ األحكاؿمما

عمىرسكؿهللا يتناجكفيتناجكفسران كالعدكافكمعصيةالرسكؿفكانكا كعمىالمؤمنيفباإلثـ
أماـالصحابةليكىمكىـأنيـيريدكفقتميـ،ككانكاكذلؾيتغامزكفبأعينيـإلغاظتيـ،إليياميـأف

دخاؿالحزفعمييـ،إخكانيـأصابيـشر،فحديث يـكمناجاتيـتدكرحكؿالمكركالكيدبالمسمميفكا 
،(ْ بيفأفىذهالنجكلالسيئةلفتضرىـشيئانإالبإذفهللا،يعنيقضاءهللاكقدرهكلكفهللا

 لقكلوتعالى: ـَ َآَمـُقا َوَلْقَس ]مصداقان ْقَطاِن لَِقْحُزَن الَِّذي ـَ الشَّ اَم الـَّْجَقى ِم ِهْؿ َصْقًئا إاِلَّ بِنِْذِن اهللِ  إِكَّ بَِضارِّ

ِؾ اُدْمِمـُقنَ  فالمعركؼ {34}املجادلة:[ َوَظَذ اهللِ َفْؾَقتََقكَّ أفالنجكلفيالغالبالتككففيالخير،،

                                                 
 .َُْ-ََْ،صٓ(انظر:نظـالدررفيتناسباتياتكالسكرلئلماـالبقاعي،جُ 
إرشادِ  ج( ألبيالسعكد، الكريـ، القرآف إلىمزايا السميـ صِالعقؿ الغيبيةِِّ، كالمفاتح اإلليية كالفكاتح ،

 .ُٖٔ،صُالمكضحةلمكمـكالحكـالفرقانية،نعمةهللاالتخجكاني،ج
 .ٖٔ،صٖ(،جَِٗٔ،بابإذاكانكاأكثرمفثبلثةفبلبأس،ح كتاباالستئذاف(صحيحالبخارم،ّ 
 .ِّْ-ِِْ،صِّر:جامعالبياففيتفسيرالقرآف،لئلماـالطبرم،ج(انظْ 
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فييمظنةالشر،كألفاإلثـكالشرىماالمذافيذكراففيالسركالنجكل،نيىهللاالييكدكالمنافقيف
ـِ الـَّْجَقى ُثؿَّ ]عصية،لكنيـلـينتيكاكعادكاإلييا،فقاؿتعالى:عفىذهالم ـَ َُّنُقا َظ ْ َتَر إىَِل الَِّذي َأََل

ُشقِل َوإَِذا َجاُءوَك َحقَّْقَك بِ  ْ َُيَقَِّؽ بِِف اَيُعقُدوَن دَِا َُّنُقا َظـُْف َوَيَتـَاَجْقَن بِاإِلْثِؿ َوالُعْدَواِن َوَمْعِصَقِة الرَّ هللُ اَم ََل

ُبـَا اهللُ باَِم َكُؼقُل َحْسُبُفْؿ َجَفـَُّؿ َيْصَؾْقََّنَا َفبِْئَس ادَِصرُ   {:}املجادلة:[ َوَيُؼقُلقَن يِف َأْكُػِسِفْؿ َلْقاَل ُيَعذِّ
،النجكل(ُ 

فيالكبلـماتنفردبوالجماعةأكاالثنافسرانكافأكظاىرانفيذاالتعريؼاالصطبلحييبيفأف
عمىعممولقكلوالعبدأيض عمىكبلموكماىكمحاسبه إن الرجل ليتكمم بالكممة : انمحاسبه

ن الرجل  من رضوان هللا ما كان يظن أن تبمغ ما بمغت يكتب هللا لو بيا رضوانو إلى يوم يمقاه، وا 
،(ِ (ليتكمم بالكممة من سخط هللا ما كان يظن أن تبمغ ما بمغت يكتب هللا لو بيا سخطو يوم يمقاه

فبالكبلـيرقىاإلنسافعندهللاكبالكبلـيسقطعندهللا،فيذاعبدهللابفأيبيبفسمكؿقاؿكبلمان
يمقاه.عفرسكؿهللا جعموىذاالكبلـفيسخطمفهللاإلىيـك

 رابعًا: القراءات: 

. {336}النسا :[ ...ُكْمتِقِف  ...]*قكلوتعالى:

يو"بالياء.قرأأبكعمرككحمزةكخمؼ"يؤت

.(ّ كقرأالباقكفبالنكف"نؤتيو"
 معاني القراءات:

قراءةالياءلقربالفعؿمفلفظالجبللةكىكقكلو"مرضاةهللا"،فكافالفعؿبعدهعمىلفظ
.(ْ ماتقدمو،أم:يؤتيوهللا

تعالى: بالنكففييكقكلو القراءة ـْ ُيَؼاتِْؾ يِف َشبِقِؾ اهللِ َفقُ  ...]كأما ْؼتَْؾ َأْو َيْغؾِْب َفَسْقَف َوَم

 {96}النسا :[ ُكْمتِقِف َأْجًرا َظظِقاًم 
 ٓ).

                                                 

 .ّٖٗ،صّىػ(،جَُّٗ(انظر:التفسيرالقرآنيلمقرآف،عبدالكريـيكنسالخطيب، ت:بعدُ 
(،ُّٕ،ح َُٔ،صُالمستدرؾعمىالصحيحيف،لمحاكـ،كتاباإليماف،بابفأماحديثأبيشياب،ج(ِ 

 .ْٗٓ،صِ،جٖٖٖلصحيحة،لئلماـاأللباني،بابسمسمةاألحاديثا
ىػ(،ّّٖ(النشرفيالقراءاتالعشر،شمسالديفأبكالخيرابفالجزرم،محمدبفمحمدبفيكسؼ، ت:ّ 

 .ِِٓ-ُِٓ،صِج
 .ّٕٗ،صُىػ(،جّْٕ(الكشؼعفكجكهالقراءاتكعمميا،مكيبفأبيطالب، ت:ْ 
 .ُِِ-ُُِ،صُزنجمة،ج(انظر:حجةالقراءات،البفٓ 
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،كقراءةعفهللاكقدذكرابفخالكيوفيحجتو:"أفقراءةالياءمفإخبارالرسكؿ
.(ُ عفنفسو"النكف:مفإخبارهللا

 التفسير:

مفأمربصدقةأكمعركؼالخيرفيكثيرممايتناجىالناسفيوكيتحدثكفإالنجكل
عمؿبرأكإصبلحبيفالناسكمفيفعؿذلؾالمذككر"طمبانلمرضاتهللاالغيرهمفأمكرالدنيا"

.(ِ فسكؼنؤتيوبالنكفكالياءأمهللا"أجرانعظيمان"

 العالقة التفسيرية بين القراءات:

كابخبلؼذلؾ،فااللتفاتقديرلالقارئالفرؽبيفالقراءتيف:اليعدكككنولفظان،كالص
مفالغيبةإلىالخطابىكمفأساليبالقرآفالكريـ،كفيوإثراءالمعانيكتنكعياالكثيركبإظيار

العبلقةالتفسيريةبيفالقراءاتيككفالمعنىكهللاأعمـ.

فمفأمربالصدقةأكالمعركؼأكاإلصبلحبيفالناسابتغاءهللا،الرياء،فقدكعده كا 
يفيـمفقراءة نؤتيو(كىكتأكيدعمىأىميةهللا باألجرالعظيـبطريقتيف:الكليبنفسو،كىكما

،كىكمايفيـمفقراءة يؤتيو(كفيذلؾمافيوالكعدكحتميةتنفيذه،كالثانية:عمىلسافرسكلو
مفتأكيدتحقيؽالكعدالرباني.

لف اتية فتكفي المذككرة األعماؿ أف إلى عظيمة األمرة أك التصدؽ، مف اتية ي
جاءالتأكيد مجاؿكبيرلدخكؿالشرؾكالرياءفييا،لذا بالمعركؼأكاإلصبلحبيفالناس،فييا

اإللييبعظـأجرالمخمصفيىذهاألعماؿباألسمكبيفالمتكمـبصيغةالتعظيـ،كالغائبكذلؾ.

 :(ٖ) المطمبخامسًا: استنباط بعض اليدايات من ىذا 

المذمكمةىيخمؽيبغضوهللاكرسكلوكالمؤمنكف،كىيمفعمؿالمنافقيفكالييكد،النجكل -ُ
 كىيمحرمةشرعان.

ألفالتناجي -ِ األخالثالث، اليفيما إشارة أك أخيؾبمغة مع يككفالنييعفالتكمـ فيوقد
اجيمظنة،أكقديككفالتناحتقارلمطرؼالثالث،ككأنوليسأىبلليذاالكبلـكالعمىمستكاه

 .لدخكؿالشيطافبيفالمتآخيفإلفسادالكدبينيـ

                                                 
 .ُِٔ،صُىػ(،جَّٕ(انظر:الحجةفيالقراءاتالسبع،الحسيفبفأحمدبفخالكيو،أبكعبدهللا، ت:ُ 
 .ُِِ،صُ(تفسيرالجبلليف،جِ 
،ْٕٕ،صُ،كتفسيرالقرآف،السمعاني،جِٕٔ،صّ(انظر:أحكاـالقرآف،لمجصاص، تقمحاكم(،جّ 

 .ٕٗٔ،صِ،كالدرالمنثكر،عبدالرحمفجبلؿالديفالسيكطي،جْٔٓ،صُجكتفسيرالزمخشرم،
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 محاربةالنجكلكالقائميفعمييايؤدمإلىحفظالمجتمعمفتخطيطاألعداءككيدىـكمكرىـ. -ّ

الحزفكالضررإالبإذفهللا،بؿإفمضارىاسكؼتعكدعمىفاعمياكما -ْ النجكللفتيحًدثي
اَم الـَّْجقَ ]بذلؾأخبرهللا ِهْؿ َصْقئًا إاِلَّ بِنِْذِن اهللِ إِكَّ ـَ َآَمـُقا َوَلْقَس بَِضارِّ قَْطاِن لِقَْحُزَن الَِّذي ـَ الشَّ ى ِم

ِؾ اُدْمِمـُقنَ   . {34}املجادلة:[ َوَظَذ اهللِ َفْؾقََتَقكَّ

،كىيماأيدىاالنجكلالمحمكدةىيماكانتفيجميعأكجوالخيرإذاكانتخالصةنهلل -ٓ
 كحث المنكر،الشرع عف كالنيي بالمعركؼ كاألمر هللا، سبيؿ في اإلنفاؽ منيا عمييا،

 كاإلصبلحبيفالناسالمتخاصميفكالمتنازعيف.

فإفلواألجرالعظيـكالثكابالجزيؿمفهللا -ٔ إفمفيقكـبأعماؿالنجكلالمعتبرةشرعان
ـْ َيْػَعْؾ َذلَِؽ اْبتَِغاَء َمْرَض ...]مصداقانلقكلو . {336}النسا :[ اِة اهللِ َفَسْقَف ُكْمتِقِف َأْجًرا َظظِقاًم َوَم
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 الثاني المطمب
 األخذ بإجماع األمة وحرمة الخروج عميوإلزامية 

َ َلُف اَُلَدى َوَيتَّبِْع َغْرَ َشبِقِؾ اُدْمِمـنَِي ُكَقلِِّف َما ]قاؿتعالى: ـْ َبْعِد َما َتبنَيَّ ُشقَل ِم ـْ ُيَشاقِِؼ الرَّ َتَقىلَّ َوَم

. {337}النسا :[ َوُكْصؾِِف َجَفـََّؿ َوَشاَءْت َمِصًرا

 أواًل: التحميل المغوي:
.(ُ شؽشقك،أمشؽعصاالطاعة،أم:خرجعنياكصارفيشؽغيرشؽأكليائويشاقق لغًة:

.(ِ "كمفيخالؼالرسكؿمفبعدكضكحالدليؿكظيكرالرشد"يشاقق اصطالحًا:
.(ّ "ع(أمييكاليكييناصركيكافؽ تب"يتبع لغًة:

.(ْ أميسمؾكيمشيكيمحؽيتبع اصطالحًا:
.(ٓ "(السيفكالباءكالبلـأصؿكاحدكالممتدطكالنؿ سب"سبيل لغًة:

.(ٔ "أمغيرطريؽالمسمميف"سبيل اصطالحًا:
.(ٕ  كؿم(أمانتسبإلى،كالتكليالذمىكاالنصراؼكاإلعراضتولى لغًة:

.(ٖ "يجعؿناصرهمااستنصره،كاستعافبو"تولى اصطالحًا:
أشبييامفالحمى"نصمو لغًة: الناركما  صمى(الصادكالبلـكالحرؼالمعتؿأصبلف:أحدىما

.(ٗ "كىكالمطمكب
.(َُ "ندخموفياتخرة"ُنصمو اصطالحًا:

                                                 
 .ْٗٓ،صُ(انظر:المفرداتفيغريبالقرآف،لمراغباألصفياني،جُ 
 .ّٔٗ،صُ(مدارؾالتنزيؿكحقائؽالتأكيؿ،أبكالبركاتعبدهللاأحمدالنسفي،جِ 
 .َٗ-ٖٗ،صُ(أساسالببلغة،لمزمخشرم،جّ 
 .َِْ،صٗظر:جامعالبياف،لئلماـالطبرم،ج(انْ 
 .َُّ-ُِٗ،صّ(معجـمقاييسالمغة،البففارس،جٓ 
 ٔ  ت: إسحاؽ، أبك الثعمبي، إبراىيـ بف محمد بف أحمد القرآف، تفسير عف الكشؼكالبياف جِْٕ( ،ّق(ػ،

 .ّٖٔص
 .ِٕٖ،صِج(انظر:مشارؽاألنكارعمىصحاحاتثار،عياضبفمكسىأبكالفضؿ،ٕ 
 .ُٖٖٓ،صْ(زىرةالتفاسير،محمدأبكزىرة،جٖ 
 .ََّ،صّ(مقاييسالمغة،البففارس،جٗ 
 .ُِّ،صُ(تفسيرالجبلليف،جبلؿالديفالمحميكجبلؿالديفالسيكطي،جَُ 
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 لما سبقو من اآليات: المطمبثانيًا: مناسبة 

السابؽمايترتبمفاألجرالجزيؿكالثكابالعظيـعمىطاعةالمطمبفيلمابيفهللا
مفالمطمبهللاكرسكلو،كعدـالتناجيكحرمتوإالماكاففيأمكرالخيركأكجييا،بيففيىذا

،،كقكؿرسكلواتيةالكريمةمايترتبمفالعقابالشديدعمىمفيخالؼكيشاقؽقكؿهللا
جماعالصحابة، .(ُ كالخركجعمىأىؿالسنةكالجماعةكا 

 ثالثًا: سبب النزول:

،كىيسرقةبشيربفَُٓلقدذكرالسيكطيفيكتابو لبابالنقكؿ(أسبابنزكؿاتية
ييكدم باتياـ كقاـ حيثسرؽمتاعوكسبلحو بفزيد، أبيرؽمفبنيظفرلرجؿيدعىرفاعة

،فمماعمـبشيربنزكؿالقرآفمبشيركبراءةالييكديبيفكذببرمءمفىذهالتيمةفأنزؿهللا
نزؿالقرآفأتىرسكؿهللا ىربإلىمكةكلـينزؿعمىحكـهللا،فيقكؿالسيكطي:"...فمما

إلىرفاعةكلحؽبشيربالمشركيففنزؿعمىسبلفةبنتسعدفأنزؿهللا بالسبلحفرده ـْ ]: َوَم

ـْ َبْعِد مَ  ُشقَل ِم َ َلُف اَُلَدى ُيَشاقِِؼ الرَّ ،قاؿالحاكـ[َضالالً َبِعقَداً ]:إلىقكلو {337}النسا :[ ...ا َتبنَيَّ
.(ِ صحيحعمىشرطمسمـ"

 رابعًا: التفسير اإلجمالي:

فعدـ إفالمقصدالشريؼمفىذهاتيةالكريمةىكبيافصحةكحجةالقكؿباإلجماع،كا 
تباعو،ىكخركجعف فمنيجيـىكسبيؿإمنيجأىؿالسنةكالجماعة،حيثاإليمافكااللتزاـبوكا 

كاليجكزالخركجعفمنيجيـ،فإتباعمنيج المؤمنيفكىـالصحابةرضكافهللاعمييـالذيفيحـر
جماعالعمماء،ككؿمفيخالؼذلؾعقيدةنأك أىؿالسنةكالجماعةكاجببداللةالكتابكالسنةكا 

الديفمأ كاهجينـكبئسالمصير،فأماالدليؿمفالكتابعمىصحةكحجةمنياجانفيكآثـإلىيـك
ـْ ]القكؿباإلجماعكحرمةالخركجعفأىؿالسنةكالجماعةفيكقكلوتعالى: ُشقَل ِم ـْ ُيَشاقِِؼ الرَّ َوَم

َ َلُف اَُلَدى َوَيتَّبِْع َغْرَ َشبِقِؾ ادُْمِمـنَِي ُكَقلِِّف َما َتَقىلَّ وَ  ، {337}النسا :[ ُكْصؾِِف َجَفـََّؿ َوَشاَءْت َمِصًراَبْعِد َما َتَبنيَّ
قكؿهللا كأيضان بَُعقُهْؿ بِنِْحَساٍن َرِِضَ اهللُ ]: ـَ اتَّ ـَ َواألَْكَصاِر َوالَِّذي ـَ ادَُفاِجِري ُلقَن ِم ابُِؼقَن األَوَّ َوالسَّ

تَفَ  ِري ََتْ ْؿ َجـَّاٍت ََتْ ـَ فِقَفا َأَبًدا َذلَِؽ الَػْقُز الَعظِقؿُ َظـُْفْؿ َوَرُضقا َظـُْف َوَأَظدَّ ََلُ ، {344}التوبة:[ ا األََّْنَاُر َخالِِدي
كقدذكرالرازمفيتفسيرهفيىذهاتيةخمسةمسائؿمنيامايدؿعمىمدحالمياجريفكاألنصار

                                                 
 .َِْ-َُْ،صٓ(انظر:نظـالدررفيتناسباتياتكالسكر،لئلماـالبقاعي،جُ 
 .َٕ،صُأسبابالنزكؿ،لمسيكطي،ج(لبابالنقكؿفيِ 
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الديفمفأىؿالسنةكالجماعة،كأماالدليؿمفالسنةعفعبدالر حمفكمفاتبعيـبإحسافإلىيـك
مكعظةذرفتمنياابفعمركالسممي،أنوسمعالعرباضبفسارية،قاؿ:كعظنارسكؿهللا

قاؿ: إلينا، تعيد فإذا مكدع لمكعظة ىذا هللاإف رسكؿ يا فقمنا: القمكب، ككجمتمنيا العيكف،
فسيرى  إال ىالك، ومن يعش منكم يقد تركتكم عمى البيضاء ليميا كنيارىا ال يزيغ عنيا بعد 

اختالفًا كثيرًا فعميكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخمفاء الميديين الراشدين من بعدي، وعميكم 
ن كان عبدًا حبشيًا عضوا عمييا بالنواجذ (،فكافأسدبفكداعةيزيدفيىذاالحديث:بالطاعة وا 

لصحابةمفبعدىـ،فسنةالخمفاءالراشديفكا(ُ (فإن المؤمن كالجمل األنف حيث ما قيد انقاد 
أخرج العمماء، إجماع مف الديف إلىيكـ بإحساف كالتابعيفكتابعييـ أجمعيف رضكافهللاعمييـ
يكمانعندالشافعيإذجاءشيخعميوجبةصكؼ "كنا البييقيبسندهعفالمزنيأكالربيعقاؿ:

زارصكؼكفييدهعكاز،فقاـالشافعيكسكلعميوثيابوكاس تكلجالسانكسمـكعمامةصكؼكا 
عمىالشيخكجمس،كأخذالشافعيينظرإلىالشيخىيبةلو،إذقاؿلوالشيخ:سؿ؟،قاؿ:إيش

قاؿ:كسنةرسكؿهللامحمد قاؿ:كماذا؟، كتابهللا، قاؿ: كماذا؟الحجةفيديفهللا، قاؿ: ،
تدبرالشافعيساعة،فقاؿقاؿ:اتفاؽاألمة،قاؿ:مفأيف؟،قمت:اتفاؽاألمةمفكتابهللا،قاؿف

التبإلىهللا، لمشافعي:قدأجمتؾثبلثةأياـكليالييافإفجئتبحجةمفكتابهللافياالتفاؽكا 
 فتغيرلكفالشافعي،ثـأنوذىبفمـيخرجإالبعدثبلثةأياـكليالييف،قاؿ:فخرجإلينافياليـك

 مسقاـ، كىك كرجبله كيداه كجيو انتفخ كقد كسمـالثالث الشيخ جاء إذا بأسرع يكف فجمسفمـ
كجمس،فقاؿ:حاجتي،فقاؿالشافعي:نعـ،أعكذباهللمفالشيطافالرجيـ،بسـهللاالرحمفالرحيـ،

 َ َلُف اَُلَدى َوَيتَّبِْع َغْرَ َشبِقِؾ اُدْمِمـنَِي كُ ]قاؿهللاتعالى: ـْ َبْعِد َما َتبنَيَّ ُشقَل ِم ـْ ُيَشاقِِؼ الرَّ َقلِِّف َما َتَقىلَّ َوَم

،اليصميوعمىخبلؼالمؤمنيفإالكىكفرض،فقاؿ: {337}النسا :[ َوُكْصؾِِف َجَفـََّؿ َوَشاَءْت َمِصًرا
صدقت،كقاـفذىب،فمماذىبالرجؿقاؿالشافعي:قرأتالقرآفكؿيكـكليمةثبلثمراتحتى

.(ّ (ِ كقعتعميو"

                                                 

جُ  مسعكد، بف هللا عبد حديث كأما باب النيسابكرم، الحاكـ هللا عبد أبك الصحيحيف، عمى المستدرؾ )ُ،
ُٕٓص ، األلباني: جقاؿ لؤللباني، الصحيحة، األحاديث سمسمة انظر: صحيح. صِحديث ،َٖٓ،
 (.ّْٗٔح 

فياالحتجاجباِ  مفتاحالجنة )  ت: الديفالسيكطي، جبلؿ الرحمفبفأبيبكر، عبد جُُٗلسنة، ،ُىػ(،
 .ُْص

التنزيؿ،أبكالقاسـ،محمدبفأحمدبفمحمدبفعبدهللا،ابفجزمالكمبيالغرناطي،ّ  (انظر:التسييؿلعمـك
 .ْْٓ،صٓ،كجَُّ،صُٔ،مفاتيحالغيب،لمرازم،جَُِ،صُق(ػ،جُْٕ ت:
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 رابعًا: الوجو البالغي:
عطؼق تعالى: ىيعمى[...َوَيتَّبِْع َغْرَ َشبِقِؾ اُدْمِمـنَِي  ...]كلو المعطكفة الجممة ىذه

الفمػػفيشػػاقؽالرسػػكؿىػػكمتبػػعغيػػػرسػػبيؿالمؤمنيػػػف سػػبيؿالتككيػػػدكتفظيػػعاألمػػركتشػػنيعو،كا 
.(ُ ضركرة،كلكنوبدأباألعظـفياإلثـ،كأتبعببلزموتككيدان

 :(ٕ) المطمبخامسًا: استنباط بعض اليدايات من ىذا 

كالتش -ُ النظـ مصادر مف الثالث المصدر في طعف ىك اإلجماع صحة في ريعاتالطعف
 طعففياألحكاـالشرعيةالتيلـيردبحكميانصشرعي.اإلسبلمية،كىك

إلجماعيـعمىالطعففياإلجماعكتركوىكخركجعفأىؿالسنةكالجماعةمألنومخالؼ -ِ
 صحةالقكؿباإلجماع.

التيتدعي -ّ الفرؽالضالة الخركجعفأىؿالسنةكالجماعةيؤدمإلىالفتفالداخمية،ككثرة
اإلسبلـ مف لمنيؿ األعداء مع كتتآمر الدفيف الحقد تحمؿ حقيقتيا في كىي اإلسبلـ،

 كالمسمميف.

لسنةكالجماعةيحفظاألمةاإلسبلميةتباعمنيجأىؿابيافأىميةالسنةفيحياةالمسمميفكا -ْ
 مفالضياعكغمبةاألعداء.

كالمجتمعاتعفاتثارالسمبيةفيالخركجعف -ٓ الكشؼكالبيافلؤلفراد عمىالعمماءكالدعاة
 أىؿالسنةكالجماعة.

                                                 
 .ٕٔ،صْ،ألبيحيافاألندلسي،ج(البحرالمحيطُ 
السنةِ  بأىؿ المراد باب العثيميف، بف صالح بف محمد كالعمؿ، العقيدة في كالجماعة السنة منياج انظر: )

،كأحكاـالقرآف،لمجصاص،طالعممية،بابالقكؿفيصحةاإلجماع،ٕ،صُكالجماعةكبيافطريقيـ،ج
 .ُِْ،صِكثير،ج،كتفسيرالقرآفالعظيـ،البفَُٖ،صُج
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 األول المطمب
 الترىيب من الشرك وعواقبو

َك بِِف وَ ]قاؿتعالى: ْك بِاهللِ َفَؼْد َضؾَّ إِنَّ اهللَ اَل َيْغِػُر َأْن ُيْْشَ ـْ ُيْْشِ ـْ َيَشاُء َوَم َيْغِػُر َما ُدوَن َذلَِؽ دَِ

. {338}النسا :[ َضاَلاًل َبِعقًدا

 أواًل: التحميل المغوي:
انفراد،"ُيشرك لغًة: كخبلؼ مقارنة عمى يدؿ أحدىما أصبلف، كالكاؼ كالراء الشيف  شرؾ(

نفردبوأحدىما،كيقاؿ:شاركتفبلنانفيالشيء،إذاصرتكىكأفيككفالشيءبيفاثنيفالي
.(ُ "شريكو

.(ِ "أفيعبدمعهللاتعالىغيره"ُيشرك اصطالحًا:
.(ّ  ضؿؿ(ضؿعفالطريؽيضؿكيضؿحادعنياأم:حادعفالحؽضل لغًة:

الخيركموإذاماتعمىشركو"ضل اصطالحًا: .(ْ "يعنيفقدذىبعفطريؽاليدلكحـر
 لما سبق من اآليات: المطمبثانيًا: مناسبة 

بيفهللا المطمبفيلما الرسكؿ كمعاداة اإلجماعأكالسابؽأفمشاقة كمخالفة
إنكارهأكالخركجعفأىؿالسنةكالجماعة،ىكذنبعظيـيترتبعميوالعقابالشديد،بيففيىذا

يغفرالمطمب أفهللاتعالى الكريمة اتية الكفرمف الذنبالذمىك ىذا إال ذنبلئلنساف كؿ
بالعذابالمييفكالضبلؿالبعيدكالشرؾباهلل،فإنواليغفرهأبدانلمفماتعميو،بؿتكعدههللا

.(ٓ فيالدنياكاتخرة
 ثالثًا: التفسير اإلجمالي:

انكجعؿلوندانقدتكعدمفأشرؾبوشيئلقدبينتىذهاتيةمقصدانكاضحان،ىكأفهللا
الدنيا في عممو المكتكسيحبط قبؿ الذنب ىذا يتبمف لـ إف لو يغفر لف بأنو عبادتو، في

 تعالى: لقكلو مصداقان كساءتمصيران جينـ مأكاه كسيككف الجنة يدخؿ كلف َلَؼْد َكَػَر ]كاتخرة،

                                                 
 .ِٓٔ،صّ(معجـمقاييسالمغة،البففارس،جُ 
 .ُٖٗٓ،صُ(زىرةالتفاسير،محمدبفأحمدأبكزىرة،جِ 
 .ٖٓ،صِ(انظر:مشارؽاألنكار،عياضبفمكسىأبكالفضؿ،جّ 
 .ِْٖ،صُ(لبابالتأكيؿفيمعانيالتنزيؿ،عبلءالديفالخازف،جْ 
 .َْْ-َّْ،صٓلئلماـالبقاعي،ج(انظر:نظـالدرر،ٓ 



-ُْٓ- 
 

ـُ َمْرَيَؿ َوَقاَل  ـَ َقاُلقا إِنَّ اهللَ ُهَق اَدِسقُح اْب ْك  الَِّذي ـْ ُيْْشِ ُف َم ائِقَؾ اْظُبُدوا اهللَ َريِّ َوَربَُّؽْؿ إِكَّ      اَدِسقُح َيا َبـِل إِْْسَ

ـْ َأْكَصارٍ  َم اهللُ َظَؾْقِف اجَلـََّة َوَمْلَواُه الـَّاُر َوَما لِؾظَّادنَِِي ِم إحباطالعمؿفي {94}املائدة:[ بِاهللِ َفَؼْد َحرَّ أما ،
كا كاتخرة الدنيا تعالى: قكلو فمف باهلل أشرؾ لمف المبيف ـَ ]لخسراف         َوَلَؼْد ُأوِحَل إَِلْقَؽ َوإىَِل الَِّذي

ـَ  ي ـَ اخَلاِْسِ َـّ ِم َـّ َظَؿُؾَؽ َوَلَتُؽقَك ْكَت َلَقْحبََط ـْ َأْْشَ
ـْ َقبْؾَِؽ َلئِ مر:[ ِم  {87}الزُّ الرسكؿ نبو كقد ،

مفيمكتكىكيدعكمف النبيكحذرمفعاقبة قاؿ عفعبدهللا، حيثكرد دكفهللاندان،
(كقمتأنا:من مات وىو يدعو من دون هللا ندًا دخل النار: كممةكقمتأخرل،قاؿالنبي

 الجنة دخؿ هللندان كأخبرهللا(ُ مفماتكىكاليدعك ،اإلنسافكيجعمو الشرؾيدمر أف
،كماجاءعفأبيىريرة(ِ ،فاهللتعالىيتخمىعنوكالينظرإليومنقطعانالعكنانلوكالنصيران

قال هللا تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عماًل : قاؿ:قاؿرسكؿهللا
،مفعكاقبالشرؾأنواليجكزاالستغفارلممشرؾبعد(ّ (أشرك فيو معي غيري تركتو وشركو

يتبمفذلؾالشرؾفقاؿمكتومألفهللاتعالى إفلـ أفالمشرؾىكمفأصحابالجحيـ نبو
ـْ َبْعِد َما ]تعالى: كنَِي َوَلْق َكاُكقا ُأويِل ُقْرَبك ِم ـَ َآَمـُقا َأْن َيْستَْغِػُروا لِْؾُؿْْشِ ُْؿ َما َكاَن لِؾـَّبِلِّ َوالَِّذي ْؿ َأَّنَّ َ ََلُ َتَبنيَّ

يغفرالذنكبميماكانتعظيمةإذاأفهللاكبيفالرسكؿ،{335}التوبة:[ َأْصَحاُب اجَلِحقؿِ 
سيئاتالعاصيحسناتإذالقيولـيشرؾبوشيئان،حيثسممتمفاإلشراؾبو،حيثيبدؿهللا

عمى ما كان  دم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لكقال هللا تعالى: يا ابن آ: يقكؿالرسكؿ
    بمغت ذنوبك عنان السماء، ثم استغفرتني غفرت لك وال أبالي، فيك وال أبالي، يا ابن آدم لو 

  يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب األرض خطايا ثم لقيتني ال تشرك بي شيئًا، ألتيتك بقرابيا
.(ٓ (ْ (مغفرة

                                                 
 ُ البخارم، صحيح القرآف( تفسير جكتاب هللا، دكف مف يتخذ مف الناس كمف قكلو باب صٔ، حِّ، ،

 ْْٕٗ.) 
 .َِِٗ،صْ(تفسيرالشعراكم،جِ 
 (.ِٖٓٗ،ح ِِٖٗ،صْ(صحيحمسمـ،كتابالزىدكالرقائؽ،بابمفأشرؾفيعمموغيرهللا،جّ 
ىػ(،كتابِٕٗرمذم،محمدبفعيسىبفسكرةبفمكسىبفالضحاؾالترمذم،أبكعيسى، ت:سنفالت(ْ 

سمسة(،َّْٓ،ح ْٖٓ،صٓالدعكات،بابفضؿالتكبةكاالستغفاركماذكرمفرحمةهللابعباده،ج
 .َِٓ-ِْٗ،صُ،جُِٕباباأللباني،األحاديثالصحيحة،

مدارؾالتنزيؿكحقائؽالتٓ  انظر: ج( هللاالنسفي، البركاتعبد أبك لئلماـْْٔ،صُأكيؿ، البياف، كجامع ،
،كمعالـالتنزيؿفيتفسيرالقرآف،محييالسنةأبكمحمدالبغكمأحياءالتراث،َِٕ-َِٔ،صٗالطبرم،ج

 .ُِِ،صُُ،كمفاتيحالغيب،لئلماـالرازم،جَِٕ،صُج
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 رابعًا: الوجو البالغي:
" كاف"،ك(ُ "[...َضؾَّ َضاَلاًل ...]الجناسالمغايرفيقكلوتعالى: الشرؾمفأعظـلما

فكافضبلالن الكبائر،كافالضبلؿالناشئعنوبعيدانعفالصكاب،ألفغيرهمفالمعاصيكا 
لكنوقريبمفأفيراجعصاحبوالحؽ،ألفلورأسماؿيرجعإليوكىكاإليماف،بخبلؼالمشرؾ،

.(ِ "كناسبىناذكرالضبلؿلتقدـاليدلقبمو
 :(ٖ) المطمبمن ىذا  خامسًا: استنباط بعض اليدايات

يؤدمإلىالقضاءعمىعزةالكافرةعمىالمسمميفعقكبةليـ،كالشرؾيؤدمإلىتسمطالدكؿ -ُ
مفالعبكديات الماؿكالشيكةكغيرىا مثؿعبكدية الذليمة، النفسككقكعصاحبوفيالعبكدية

 الزائمة.

 الشرؾعمىتدميرالمجتمعكزكاؿخيراتوكنعمو.يعمؿ -ِ

 .بسببالشرؾكعدـقبكلوعندهللاتعالىإحباطالعمؿ -ّ

 فيالنار،كعدـدخكؿالجنة.خمكدصاحبالشرؾ -ْ

مفعذابهللا،كجاالستغفاركالتكبةمفالمعاصيقبؿالمكتسيا -ٓ منعالدعاءبالمغفرةييكاؽو
 لمفماتعمىالشرؾكلككافذاقربى.

                                                 
 .ِّٕ،صٓ(التفسيرالمنير،كىبةالزحيمي،جُ 
 .ٖٔ،صْ(البحرالمحيط،ألبيحيافاألندلسي،جِ 
،ِ،كفيظبلؿالقرآف،سيدقطب،جُٓٓ(انظر:التفسيرالمنيجي،لمدكتكرفضؿعباس،المجمدالثاني،صّ 

 .ّْٕ-ّْٔ-ّْٓ-ّْْ،صٓ،كتفسيرالقرآفالحكيـتفسيرالمنار،محمدرشيدرضا،جَٕٔص
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 الثاني المطمب
 عبادة غير هللا عبادة لمشيطان

ـْ ُدوكِِف إاِلَّ إَِكاًثا َوإِْن َيْدُظقَن إاِلَّ َصْقَطاًكا َمِريًدا]:قاؿتعالى َِذنَّ *  إِْن َيْدُظقَن ِم لََعـَُف اهللُ َوَقاَل أَلََتَّ

ـْ ِظَباِدَك َكِصقًبا َمْػُروًضا . {:33-339}النسا :[ ِم

 أواًل: التحميل المغوي:
صؿكاحد،كىكأفتميؿالشيءإليؾبصكت دعك(الداؿكالعيفكالحرؼالمعتؿأ"يدعون لغًة:

.(ُ "ككبلـيككفمنؾ
.(ِ "أم:مايعبدكفكيتكجيكفبالدعاء"يدعون اصطالحًا:

.(ّ "شطفىكالبعيدعفالحؽ"شيطانًا لغًة: 
فيياثبلثةأقكاؿأحدىا:أنوشيطافيككففيالصنـ،الثانيأنوإبميس،كالثالثشيطانًا اصطالحًا:

.(ْ صناـالتيعبدكاأنيااأل
.(ٓ "ـردك المارد(العاتي،ك المريد(بكزفالسكيتالشديد المرادة("مريدًا لغًة:

.(ٔ "ىكالمبالغفيالعصيافالكامؿفيالبعدمفالطاعة"مريدًا اصطالحًا: 
.(ٕ "لعفكأصؿالمعف:الطردكاإلبعادمفهللا،كمفالخمؽالسبكالدعاء"لعنو لغًة:

.(ٖ أخزاهكأبعدهمفكؿخيرلعنو اصطالحًا:
.(ُ " أخذ(اليمزةكالخاءكالذاؿأصؿكاحد،فاألصؿحكزالشيءكجبيوكجمعو"ألتخذن لغًة:

                                                 
 .ِِٕ،صِ(معجـمقاييسالمغة،البففارس،جُ 
 .ِٖٖ،صِ(معالـالتنزيؿفيتفسيرالقرآف،أبكمحمدالحسيفالبغكم طيبة(،جِ 
 .ِْٔ،صِ(الفائؽفيغريبالحديثكاألثر،أبكالقاسـالزمخشرم،جّ 
 .ّْٕ،صُ(انظر:زادالمسير،جماؿالديفبفالجكزم،جْ 
 .ِِٗ،صُ(انظر:مختارالصحاح،زيفالديفالرازم،جٓ 
 .ُِِ،صُُ(مفاتيحالغيب،لئلماـالفخرالرازم،جٔ 
 .ِٓٓ،صْىػ(،جَٔٔ(النيايةفيغريبالحديثكاألثر،مجدالديفأبكالسعاداتالجزرمابفاألثير، ت:ٕ 
(اليدايةإلىبمكغالنيايةفيعمـمعانيالقرآفكتفسيره،كأحكامو،كجمؿمففنكفعمكمو،أبكمحمدمكيبفٖ 

ٌمكشبفمحمدبفمختارالقيسيالقيركانيثـاألندلسيالقرطبيالمالكي، ت:أبي ،ِىػ(،جّْٕطالبحى
 .َُْٕص

 .ٖٔ،صُ(معجـمقاييسالمغة،البففارس،جُ 
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ضبللي"ألتخذن اصطالحًا: .(ُ "بإغكائيكا 

الشيطاف"نصيبًا لغًة: يكيده الذم المنصكب الشرؾ كالنصيب الحصة النصيب صب(  ف
.(ِ "لئلنساف

.(ّ "أمحظان"نصيبًا اصطالحًا:

.(ْ "أممنقطعانمحدكدان"مفروضًا لغًة: 

.(ٓ "أممقدارانمعمكمان"مفروضًا اصطالحًا:

 لما سبق من اآليات: المطمبثانيًا: مناسبة 

 هللا بيف لما الكفرالمطمبفي ذنب إال لئلنساف الذنكب جميع يغفر أنو السابؽ
بعادعفمغفرةهللاكرحمتولمفماتعميو،بيففيىذاكاإلشراؾبو،كىكضبلؿ مفالمطمبكا 

كعبادة تنفع، كال التيالتضر األكثاف عبادة ىك كاإلبعاد الضبلؿ سببىذا أف الكريمة اتية
.(ٔ يـبذلؾ،المزيفليـىذهالعبادةالشيطافإبميسالمعيفالمطركدمفرحمةهللامألنوىكاتمرل

 فسير اإلجمالي:ثالثًا: الت

إفالمقصدمفىاتيفاتيتيفالكريمتيف،ىكبيافأفالذيفيشرككفباهللإنماىـيعبدكف
النفعأك الشيطافكأنيـعمىضبلؿمألنيـيعبدكفكيدعكفمفدكفهللامفيعتقدكفأفبيدىـ

ركهللا ُه َوَما اَل ]يقكؿ:الضي ـْ ُدوِن اهللِ َما اَل َيَُّضُّ اَلُل البَِعقُد  َيْدُظق ِم ـْ  * َيـَْػُعُف َذلَِؽ ُهَق الضَّ َيْدُظق َدَ

ـْ َكْػِعِف َلبِئَْس ادَْقىَل َوَلبِْئَس الَعِشرُ  ُه َأْقَرُب ِم يـغيرهللا،فيـبعبادتيـكدعائ{35-34:}احلج[ ََضُّ
ا أك الشرؾ لئلنساف يكسكسكيزيف الذم ىك ألنو المعنةم عميو الشيطاف يعبدكف لمعصيةإنما

مفالجنةفقاؿهللا كزكجوحتىأخرجيما أغكلمفقبؿآدـ فقد :كيغكيوحتىيقعفييما،
َّا َكاَكا فِقِف َوُقْؾـَا اْهبُِطقا َبْعُضُؽْؿ لِبَْعٍض َظُدوٌّ َوَلؽُ ] ْقَطاُن َظـَْفا َفَلْخَرَجُفاَم ِِم اَم الشَّ ْؿ يِف األَْرِض ُمْستََؼرٌّ َفَلَزَلَُّ

                                                 
(الكجيزفيتفسيرالكتابالعزيز،أبكالحسفعميبفأحمدبفمحمدبفعميالكاحدم،النيسابكرم،الشافعي،ُ 

 .َِٗ،صُق(ػ،جْٖٔ ت:
 .َٔٔ،صِ(انظر:المصباحالمنير،أحمدبفمحمدأبكالعباس،جِ 
 .ُُٖ،صُىػ(،جِٕٔمحمدعبدهللابفمسمـبفقتيبةالدينكرم، ت:ي(غريبالقرآفالبفقتيبة،أبّ 
 .ِّٕ،صُ(مختارالصحاح،زيفالديفالرازم،جْ 
عبدالجبارابفأحمدالمركزمالسمعانيالتميميالحنفيثـ(تفسيرالقرآفأبكالمظفر،منصكربفمحمدبفٓ 

 .َْٖ،صُق(ػ،جْٖٗالشافعي، ت:
 .ُٖٓ،صُ(انظر:تفسيرالمراغي،أحمدمصطفىالمراغي،جٔ 
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،بأفيحكؿبينيـ،فإبميسعميوالمعنةقدتكعدبإغكاءذريةآدـ {58}البقرة:[ ىَل ِحنيٍ َوَمَتاٌع إِ 
َقاَل ]،فيكإفلـيستطعتكفيرىـفيكقعيـفيالمعاصيكالذنكب،قاؿتعالى:كبيفطاعةهللا

اَضَؽ اُدْستَِؼقؿَ  ْؿ ِِصَ ـْ ُثؿَّ آَلَتِ  * َفباَِم َأْغَقْيَتـِل أَلَْقُعَدنَّ ََلُ ـْ َأْياَمَِّنِْؿ َوَظ ـْ َخْؾِػِفْؿ َوَظ ـْ َبنْيِ َأْيِدُيِْؿ َوِم َقـَُّفْؿ ِم

ـَ  .(ُ {39-38:}األعراف[ َصاَمئِؾِِفْؿ َواَل ََتُِد َأْكَثَرُهْؿ َصاكِِري

 :(ٕ) المطمبرابعًا: استنباط بعض اليدايات من ىذا 

كالب -ُ كتحقيؽالمصالحدكفقيكدشرعية، الشيكات، عدعفطاعةهللاىيعبادةالجرمكراء
 لمشيطاف.

الحاكـالذميغيرأحكاـهللاىكالداعيإلىعبادةغيرهللاأمأنوداعيإلىعبادةالشيطاف -ِ
ـْ َقْبؾَِؽ يُ ]مصداقانلقكلوتعالى: ُْؿ َآَمـُقا باَِم ُأْكِزَل إَِلْقَؽ َوَما ُأْكِزَل ِم ـَ َيْزُظُؿقَن َأَّنَّ ِريُدوَن َأََلْ َتَر إىَِل الَِّذي

ُفْؿ َضاَلاًل بَ  قَْطاُن َأْن ُيِضؾَّ [ ِعقًداَأْن َيتََحاَكُؿقا إىَِل الطَّاُغقِت َوَقْد ُأِمُروا َأْن َيْؽُػُروا بِِف َوُيِريُد الشَّ

 . {84}النسا :

الدعكةإلىعبادةغيرهللاكالكفربشريعتو،ىيدعكةالشيطافإلدخاؿاإلنسافالنارمصداقان -ّ
قْطَاِن إِْذ َقاَل لِْْلِْكَساِن اْكُػْر َفَؾامَّ َكَػَر َقاَل إيِنِّ َبِريٌء ِمـَْؽ إيِنِّ َأَخاُف اهللَ َربَّ ]لقكلوتعالى:  َكَؿَثِؾ الشَّ

ـِ فِقَفا َوَذلَِؽ َجَزاُء الظَّادنِِيَ  * الَعاَدنِيَ  اَُم يِف الـَّاِر َخالَِدْي  . {39-38:}احلرش[ َفَؽاَن َظاقَِبَتُفاَم َأَّنَّ

 عبادةالشيطافدمارشامؿلئلنسافكالمجتمعكاألمةبسببالخطاياكالذنكبالتييمارسكنيا. -ْ

                                                 
،كتفسيرالمراغي،ّْْ،صُ،كتفسيرالجبلليف،جُٕٔ،صُٕ(انظر:التفسيرالمنير،كىبةالزحيمي،جُ 

 .َُٔ،صٓج
 ِ انظر: ج( رضا، رشيد محمد المنار، صٓتفسير جّْٖ-ّْٕ، قطب، سيد الظبلؿ، كتفسير ،ِ،

 .ِٖٔ-ِٖٓ،صِ،كركحالبياف،إسماعيؿحقياإلستانبكليالخمكتيأبكالفداء،جُٕٔ-َٕٔص
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 الثالث المطمب
 مصير من تبع الشيطان 

ُ ]قاؿتعالى: ُْؿ َفَؾقَُغرِّ َـّ َآَذاَن األَْكَعاِم َوآَلَُمَرَّنَّ ُْؿ َفَؾُقَبتُِّؽ ـَُّفْؿ َوأَلَُمـَِّقـَُّفْؿ َوآَلَُمَرَّنَّ نَّ َخْؾَؼ اهللِ َوأَلُِضؾَّ

اًكا ُمبِقـًا ـْ ُدوِن اهللِ َفَؼْد َخِْسَ ُخْْسَ قَْطاَن َولِقًّا ِم ـْ َيتَِّخِذ الشَّ قَْطاُن إاِلَّ  * َوَم َيِعُدُهْؿ َوُيَؿـِّقِفْؿ َوَما َيِعُدُهُؿ الشَّ

قًصا * ُغُروًرا .{343-;33:نسا }ال[ ُأوَلئَِؽ َمْلَواُهْؿ َجَفـَُّؿ َواَل ََيُِدوَن َظـَْفا حَمِ

 أواًل: التحميل المغوي:
 مني(الميـكالنكفكالحرؼالمعتؿأصؿكاحدصحيح،يدؿعمىتقديرشيءكنفاذ"ألمنينيم لغًة:

.(ُ "القضاءبو
"ألمنينيم اصطالحًا: مفاألماني–ألزيغنيـ أجعؿفينفكسيـ إلى-بما عفطاعتؾكتكحيدؾ،
.(ِ "طاعتيكالشرؾبؾ

.(ّ بتؾ:بتؾالحبؿأمقطعالحبؿغًة: فميبتكن ل
.(ْ "فميبتكفآذافاألنعاـأميقطعكنياكيشقكنيا"فميبتكن اصطالحًا:

صبلحكمنفعة،"فميغيرن لغًة: الغيفكالياءكالراءأصبلفصحيحاف،يدؿأحدىماعمىصبلحكا 
.(ٓ "كخبلفوكاتخرعمىاختبلؼشيئيف،أم:قكلنا:ىذاالشيءغيرذاؾ،أمىكسكاه

أمتبديؿخمؽهللا،قديككفماديانكيدخؿفيوالكشـ،كالشعركالبشرة،كيدخؿفميغيرن اصطالحًا:
.(ٔ فيوالتبلعببالجيناتالبشرية،كقديككفمعنكيانكيقصدبوالفطرةالتيفطرهللاالناسعمييا

يعاد(ك الكعيد(كاإلتعادكالتكعد:كعد: الكعد(يستعمؿفيالخير،كفيالشر اإليعدىم لغًة:
.(ٕ أمالتيديدبالشر
.(ٖ "أم:يعدىـالنصركالسبلمة"يعدىم اصطالحًا:

                                                 
 .ِٕٔ،صٓ(معجـمقاييسالمغة،البففارس،جُ 
 .ُِّ،صٗ(جامعالبياففيتأكيؿالقرآف،لئلماـالطبرم،جِ 
 .ِٗ،صُ(انظر:أساسالببلغة،لمزمخشرم،جّ 
 .ُُٖ،صُ(غريبالقرآف،البفقتيبة،جْ 
 .َّْ،صْ(معجـمقاييسالمغة،البففارس،جٓ 
 .ُٔٓ،صِج(انظر:التفسيرالمنيجي،د.فضؿعباس،ٔ 
 .ِّْ،صُ(انظر:مختارالصحاح،زيفالديفالرازم،جٕ 
 .ُّٗ،صُىػ(،جُٔٔآف،أبكالبقاءعبدهللابفالحسيفبفعبدهللاالعكبرم، ت:(التبياففيإعرابالقرٖ 
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.(ُ  غرر(الخداعك الغركر(بالضـما اغتر(بومفمتاعالدنيا،أمينخدعغرورًا لغًة:

.(ِ "يممككفمنومايحبكفأمكمايعدىـالشيطافإالباطبلنيغتركفبوكال"غرورًا اصطالحًا: 

.(ّ " حمص(:حاصعفالحؽ،حادعنوكعدؿ"محيصًا لغًة:

.(ْ "مفرانكالمعدالن"محيصًا اصطالحًا:

 لما سبق من اآليات: المطمبثانيًا: مناسبة 

السابؽأفعبادةكدعاءاألكثافالتيالتضركالتنفع،كعبادةالمطمبفيلمابيفهللا
مفاتياتالمطمبيسببالضبلؿكاإلبعادعفرحمةهللاكعدـمغفرتو،بيففيىذاالشيطافى

الكريمةماىكالضبلؿالذمزينوالشيطافلئلنسافلكييسيرفيو،حيثزيفلوطرقوكأساليبو،
مفىذهاألساليبكالطرؽ،حتىاليككنكامفالخاسريففيككفمأكاىـجينـالتيفحذرىـهللا

.(ٓ ستطيعكفاليربمنياأبدانالي

 ثالثًا: التفسير اإلجمالي:

الشيطاف كطرؽ كسائؿ مف التحذير ىك كاضحان، مقصدان الكريمة اتيات بينتىذه لقد
الناسإلخراجيـ فساد كا  خمؽهللا، تغيير هللامف حـر بما القياـ أجؿ مف بيا يقكـ التي الكثيرة

بعادىـعفمنيجهللاالقكيـالذم فيوصبلحيـفيالدنياكنجاتيـفياتخرة،حيثبدأكسائموكا 
الخبيثةبالتزييفتدـكزكجتوحتىأضميماكأغكاىماكأخرجيمامفالجنةفبدأتالعداكةبيفإبميس

َّا َكاَكا فِقِف َوُقْؾـَا اْهبِ ]كذريةآدـفقاؿتعالى: ْقَطاُن َظـَْفا َفَلْخَرَجُفاَم ِِم اَم الشَّ ُطقا َبْعُضُؽْؿ لَِبْعٍض َظُدوٌّ َفلََزَلَُّ

،ثـيستمرإبميسكجنكدهفيإغكائيـككسكستيـ {58}البقرة:[ َوَلُؽْؿ يِف األَْرِض ُمْسَتَؼرٌّ َوَمَتاٌع إىَِل ِحنيٍ 
إلىالناس،فيضميـعفالصراطالمستقيـكعفالحؽ،كيمنييـباألمنياتالباطمةالكاذبة،كيبعدىـ

كيعدىـبطكؿالعمر،فالشيطافيجعؿالناسيسيركففيطريؽالباطؿ،عفطريؽالحؽكالتكبة
حبلالن كالحراـ حرامان كالحبلؿ حقان، كالباطؿ باطبلن الحؽ فيرييـ حياتيـ أمكر حيثيمبسعمييـ

عبادهـفالعمرأمامكـطكيؿ،فحذرهللاكفيبعدىـعفاالستغفاركالتكبةقائبلنليـتمتعكابحيات
لئلنساففقاؿتعالى:المؤمنيفم َّا يِف األَْرِض َحاَلاًل ]فكيدالشيطافمألنوعدكه َا الـَّاُس ُكُؾقا ِِم َيا َأُيُّ

ُف َلُؽْؿ َظُدوٌّ ُمبنِيٌ  قْطَاِن إِكَّ ،ككذلؾحذرمفعداكتوألنوالعدك {:38}البقرة:[ َضقًِّبا َواَل َتتَّبُِعقا ُخُطَقاِت الشَّ
                                                 

 .ُُّ،صِ(انظر:مشارؽاألنكارعمىصحاحاتثار،عياضبفمكسىأبكالفضؿ،جُ 
 .ُِٔ،صٓ(تفسيرالمراغي،جِ 
 .ُٗٓ،صُ(المصباحالمنيرفيغريبالشرحالكبير،أحمدبفمحمدأبكالعباس،جّ 
 .َٗٔ،صٓىػ(،جُّٖٗ(بيافالمعاني،عبدالقادربفمبٌلحكيشالسيدمحمكدآؿغازمالعاني، ت:ْ 
 .َْٕ،صٓ(انظر:نظـالدرر،لئلماـالبقاعي،جٓ 
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لئلنسافط فكؿالحقيقيالبلـز بدكفإظيارعداكتو فبليترؾمجاالن خفي، عدكه فيذا كاؿحياتو
منكرككؿضبلؿيككفمفكرائوغكايةالشيطاف،فبلبدأفيككفاإلنسافشديدالحذرمفأساليبو

اَم يَ ]كحيموالتيتؤدمإلىجينـفقاؿتعالى: ا إِكَّ ُِذوُه َظُدوًّ قَْطاَن لَُؽْؿ َظُدوٌّ َفاَتَّ ْدُظق ِحْزَبُف لِقَُؽقُكقا إِنَّ الشَّ

ِعرِ  ـْ َأْصَحاِب السَّ ُف َلُؽْؿ ]،كقاؿتعالى: {8}فاطر:[ ِم ْقَطاَن إِكَّ َأََلْ َأْظَفْد إَِلْقُؽْؿ َيا َبـِل َآَدَم َأْن اَل َتْعُبُدوا الشَّ

 {84}يس:[ َظُدوٌّ ُمبنِيٌ 
أفإبميسسكؼيتخمىعفأتباعومفالبشر(ُ  أيضان الذيف،كهللايحذرنا

استجابكالضبللوكا غكائوفيقكؿالشيطافيكـالقيامةأنولـيكفلوسمطافعمييـفمـيجبرأكيكره
بإرادتيـ،ككجوالمكـعمييـفي أحدانعمىالمعصية،إالمجردأفدعاىـإلىالضبلؿكاستجابكا

فق ينفعكه، كلف ينفعيـ كلف عنيـ تخميو عف كأعمفليـ إلىالضبلؿ، إطاعتو تعالى: َوَقاَل ]اؿ

ْقَطاُن َدَّا ُقِِضَ األَْمُر إِنَّ اهللَ َوَظَدُكْؿ َوْظَد احَلؼِّ َوَوَظْدُتُؽْؿ َفَلْخَؾْػُتُؽْؿ َوَما َكاَن يِل َظؾَ  ـْ ُشْؾَطاٍن إاِلَّ َأْن الشَّ ْقُؽْؿ ِم

ِخلَّ إيِنِّ َكَػْرُت باَِم  َدَظْقُتُؽْؿ َفاْشَتَجبُْتْؿ يِل َفاَل َتُؾقُمقيِن َوُلقُمقا َأْكُػَسُؽْؿ َما ِخُؽْؿ َوَما َأْكتُْؿ بُِؿْنِ َأَكا بُِؿْنِ

ْؿ َظَذاٌب َألِقؿٌ  ـْ َقبُْؾ إِنَّ الظَّادنَِِي ََلُ ْكُتُؿقِن ِم  {44}إبراهوم:[ َأْْشَ
 ِ).

 رابعًا: الوجو البالغي:
داؿعمى[ ...اًكا َخِْسَ ُخْْسَ  ...]اإلعجازفيالفاصمةالقرآنيةختمتاتيةبقكلوتعالى:

أفمادعاىـإليوالشيطافمفتبتيؾآذافاألنعاـ،كتغييرخمؽهللا،إنمادعاىـإليولمايقتضيو
الفإفالشيطافالينفعوأفيبتؾأحدأذف مفالداللةعمىاستشعارىـبشعاره،كالتديفبدعكتو،كا 

.(ّ ربدعكتوناقتو،أكأفيغيرشيئانمفخمقتو،إالإذاكافذلؾلمتأث
 :(ٗ) المطمبخامسًا: استنباط بعض اليدايات من ىذا 

بعادالناسعفالجنةىيمفغاياتالشيطاف -ُ إيقاعالناسفيالكفركالصدعفسبيؿهللا،كا 
 يجبالحذرمنيا.

 التحذيرمفإفسادالفطرةاإلنسانيةالتيفطرالناسعمييا،كذلؾبتبديؿخمقتياكتغييرىا. -ِ

يـمنذنعكمةأظفارىـعمىالحذرمفخطكاتالشيطافكأىدافوئاألمكرتربيةأبناعمىأكلياء -ّ
 كمايترتبعمييامفعكاقب.

                                                 
،ّٔٓ-ّٔ،صُ،كتمبيسإبميس،ابفالقيـالجكزم،جِٕٕ،صٓ،جُّٖ،صُ(انظر:التفسيرالمنير،جُ 

 .ْٖٓ-ُٖٖ،صُجكالتفسيرالقرآفلمقرآف،
 .َِْ،صُّ،كتفسيرالمنير،جّٔٓ-ّٓٓ،صٗبتصرؼ:الجامعألحكاـالقرآف،ج(ِ 
 .َِٔ،صٓ(التحريركالتنكير،ابفعاشكر،جّ 
جْ  الطبرم، لئلماـ البياف، جامع انظر: صٗ( جُِْ، الجكزم، ابف الديف جماؿ المسير، كزاد ،ُ،

 .ُُْ،صِطية،ج،كالمحررالكجيز،البفعْٕٓ-ْْٕص
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مف -ْ المسمـ يحفظالمجتمع منيا كالتحذير لمناس، كبيانيا كشؼمخططاتالشيطافكأعكانو
 االنحراؼ.

اءكاليبلؾمصداقانكالتسيركفؽمنيجو،فإنيامعرضةلمفنإفاألمةالتيتبدؿسنفهللا -ٓ
 تعالى: بنِيَ ]لقكلو ـٌ َفِسُروا يِف األَْرِض َفاْكظُروا َكْقَػ َكاَن َظاقِبَُة اُدَؽذِّ ـْ َقْبؾُِؽْؿ ُشـَ       [ َقْد َخَؾْت ِم

 . {359}آ  عمران:

 بيافحتميةالعقابلمشيطافكأتباعو. -ٔ
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 الرابع المطمب
 ثواب المؤمنين العاممين

ـَ َوالَّذِ ]قاؿتعالى: تَِفا األََّْنَاُر َخالِِدي ـْ ََتْ ِري ِم اِت َشـُْدِخُؾُفْؿ َجـَّاٍت ََتْ احِلَ ـَ َآَمـُقا َوَظِؿُؾقا الصَّ ي

ـَ اهللِ قِقاًل  ـْ َأْصَدُق ِم ا َوَم . {344}النسا :[ فِقَفا َأَبًدا َوْظَد اهللِ َحؼًّ

 أواًل: التحميل المغوي:
.(ُ "صؿيدؿعمىقكةفيالشيءقكالنكغيره صدؽ(الصادكالداؿكالقاؼأ"أصدق لغًة:

 الصدؽ(قكؿالحؽفيمكاطفاليبلؾ،كقيؿ:أفتىصدؽفيمكضعالينجيؾ"أصدق اصطالحًا:
.(ِ "منوإالالكذبكىكضدالكذب،كىكاإلنابةعمايخبربوعمىماكاف

.(ّ  قكؿ(كالقيؿ:الجكابقياًل لغًة:
.(ْ "صدؽمنوقيبلأمقكالنالأحدأ"قياًل اصطالحًا:

 لما سبق من اآليات: المطمبثانيًا: مناسبة 
ذكرهللاتعالىفي ىكالضبلؿالذميزينوالشيطافألكليائومفالمطمبلما السابؽما

البشر،لكييسيركافيوفيؤدمبيـإلىالكعيدكىكنارجينـكالعياذباهلل،ناسبأفيعقبوببيافأف
عمىإيمانومتمسكانبعقيدتوغيرمتبعانلؤلىكاءالتييزينيالوالشيطاف،أفلومنومفيبقىثابتان

الكعدالحؽالذمالريبفيوكىكالجناتتجرممفتحتيااألنيار ٓ).

 ثالثًا: التفسير اإلجمالي:
قدكعدكأعدالجناتالتيتجرممفتحتياإفمقصدىذهاتيةالكريمةىكبيافأفهللا

الصالحة األعماؿ مف بو أمرىـ بما عامميف إيمانيـ، ثابتيفعمى يبقكف الذيف لممؤمنيف األنيار
الكعدمنو لممؤمنيفىكحؽالريبالخالصةلوسبحانو،كلـيتبعكاكساكسالشيطاف،كىذا

م كثكابانعمىثباتيـ،كعمىأعماليـالصالحةالتيأمرىـبيا ففرائضوفيوسيحققوهللاليـجزاءن
ـَ َآَمـُقا َوَظِؿُؾقا ]التيأكجبياعمييـكقامكابيافيحياتيـالدنيامصداقانلقكلوتعالى: َوَظَد اهللُ الَِّذي

                                                 

 .ّّٗ،صّ(معجـمقاييسالمغة،البففارس،جُ 
 .ُِّ،صُىػ(،جُٖٔ(التعريفات،عميبفمحمدبفعميالزيفالشريؼالجرجاني ت:ِ 
 .ُِِ،صْ(انظر:النيايةفيغريبالحديثكاألثر،مجدالديفالجزرمابفاألثير،جّ 
 .ِِٕ،صٗ(جامعالبياف،لئلماـالطبرم،جْ 
 .ْٓٓ،صُ(انظر:أيسرالتفاسير،لمجزائرم،جٓ 
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اِت ِمـُْفْؿ َمْغِػَرًة َوَأْجًرا َظظِقاًم  احِلَ الخمكد {;4}الفتح:[ الصَّ الثكابكىك أم هللاعظيـ عند فاألجر ،
.(ُ فيالجنات

 الوجو البالغي: رابعًا:
ـَ اهللِ قِقاًل ...]قكلوتعالى: ـْ َأْصَدُق ِم ا َوَم ككيؼاليككفكعدهللاحقانككعدان[َوْظَد اهللِ َحؼًّ

ربسكاه، كال ىك إال إلو ال قيبل، منو أصدؽ أحد ال أم: النفي، بمعنى استفياـ كىك كخبران،
بةلقرنائو،بكعدهللاالصادؽألكليائوكالمبالغةكالمقصكدمفاتيةمعارضةالمكاعيدالشيطانيةالكاذ

.(ِ فيتككيدهترغيبانلمعبادفيتحصيمو

 :(ٖ) المطمبخامسًا: استنباط بعض اليدايات من ىذا 
عاممة -ُ أمة اإلسبلمية األمة لجعؿ كذلؾ اإليماف، مع الصالح العمؿ عمى اإلسبلـ حث

 مخمصةن.

َوَما ]شرطلقبكلياعندهللامصداقانلقكلوتعالى:اإلخبلصفيالعباداتكاألعماؿالصالحة -ِ

َكاَة َوَذلَِؽ  اَلَة َوُيْمُتقا الزَّ ـَ ُحـََػاَء َوُيِؼقُؿقا الصَّ ي ـُ الَؼقَِّؿةِ ُأِمُروا إاِلَّ لِقَْعُبُدوا اهللَ ُُمْؾِِصنَي َلُف الدِّ [ ِدي

 . {7}البوِّنة:

 حةليسلوثكابإالالجنة.إفالثباتعمىاإليمافكاإلخبلصفياألعماؿالصال -ّ

 األعماؿالصالحةتجعؿالمجتمعالمسمـمجتمعانمتكافبلنمتماسكانكقكيان. -ْ

                                                 
جُ  تشاكر، الطبرم، لئلماـ البياف، جامع انظر: جَِٕ،صِِ( رضا، رشيد محمد المنار، كتفسير ،ٓ،

 .َِْ،صُ،كتفسيرالكريـالرحمف،عبدالرحمفالسعدم،جِّٓص
 .ّْٕ،صِ(محاسفالتأكيؿ،محمدجماؿالديفالقاسمي،جِ 
،ُِٔ،صُ،كالتفسيرالكاضح،الحجازممحمدمحمكد،جِٗٓٔ-ِٖٓٔ،صٓظر:تفسيرالشعراكم،ج(انّ 

 .ُِٔ،صُكالمنتخبفيتفسيرالقرآف،لجنةعمماءاألزىر،ج
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 المبحث الثالث
 المقاصد واألىداف لسورة النساء 

 (ٕٙٔ-ٖٕٔمن اآلية )
:يشتمؿعمىأربعةمطالبك
 األول: الثواب ينال باإليمان والعمل ال بالتمني. المطمب
األعمال الحسنة ال تقبل بال إيمان، والجزاء أثر  الثاني: المطمب

 طبيعي لمعمل.
 باتباعو اإلسالم واتخاذه خميال. شرف إبراىيم  الثالث: المطمب
 .افتقار جميع المخموقات هلل  الرابع: المطمب
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 األول المطمب
 الثواب ينال باإليمان والعمل ال بالتمني

ـْ ُدوِن اهللِ َلْقَس بَِلَماكِقُِّؽْؿ َواَل ]قاؿتعالى: َز بِِف َواَل ََيِْد َلُف ِم ـْ َيْعَؿْؾ ُشقًءا َُيْ  َأَمايِنِّ َأْهِؾ الؽَِتاِب َم

. {345}النسا :[ َولِقًّا َواَل َكِصًرا

 أواًل: التحميل المغوي:
.(ُ " سكء(أمقبيحان"سوءًا لغًة:

"السكء"كؿمعصيةهلل،كقالكا:معنى"سوءًا اصطالحًا: اتيةمفيرتكبصغيرةأككبيرةعنىبػ
.(ِ "مفمؤمفأككافرمفمعاصيهللا

.(ّ جزم جزاه(بماصنعيجزيو جزاء(،أمقاضاهبماصنعُيجز لغًة:

.(ْ أمإذاماتمفدكفتكبةجكزمكعكقببالخمكدفيالعذاباألليـُيجز اصطالحًا:

.(ٓ رعمىأفينصرهأحد كجد(أماليجدلومعينانكاليقديجد لغًة:

.(ٔ "اليجدلوكليانغيرهللايتكلىأمرهكيدفعالجزاءعنو"يجد اصطالحًا:

 لما سبقو من اآليات: المطمبثانيًا: مناسبة 
السابؽمفاتيةالكريمةأفالجناتالتيتجرممفتحتيااألنيارالمطمبفيلمابيف

يمتمسكانبعقيدتو،كلـيتبعأىكاءالشيطافالذميككفىيثكابكجزاءمفثبتعمىإيمانوكبق
أىموأفيعمؿالمطمبعقبكبيففيىذا"جزاءمفيتبعوجينـ، مفاتيةأٌففضؿالديفكشرؼي

المسمـبماييديوإليودينوكيأمربوالبمايمميوعميوىكاهكيقكؿإفدينيأفضؿكأكمؿ،فالديف
ك بالتمني، كال جنسالعمؿليسبالتحمي مف كالجزاء القمب، في ككقر األعماؿ صدقتو ما لكف

.(ٕ "فدخكؿالجنةليسباألمنياتبؿباألعماؿ

                                                 
 .ُُّ،صّ(معجـمقاييسالمغة،البففارس،جُ 
 .ِّٓ،صٗ(جامعالبياف،لئلماـالطبرم،جِ 
 .ٖٓ،صُفالرازم،ج(انظر:مختارالصحاح،زيفالديّ 
 .َِٓ/ُ(انظر:تيسيرالكريـالرحمففيتفسيركبلـالمناف،عبدالرحمفالسعدم،جْ 
 .ٖٓٓ/ُ(انظر:المفرداتفيغريبالقرآف،لمراغباألصفياني،جٓ 
 .ّٓٓ/ٓ(تفسيرالمنار،محمدرشيدرضا،جٔ 
 .ْٕٔ،صُ(زادالمسير،جماؿالديفبفالجكزم،جٕ 
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 ثالثًا: أسباب النزول:
ذكرالكاحدمفيأسبابنزكؿىذهاتية:"عفإسماعيؿبفأبيخالد،عفأبيصالح،

ف،كؿصنؼيقكؿلصاحبو:نحفكأىؿاألديا-أىؿالتكراةكأىؿاإلنجيؿ–قاؿ:جمسأىؿالكتاب
خيرمنكـ،فنزلتىذهاتية،كقاؿمسركؽكقتادة:احتجالمسممكفكأىؿالكتاب،فقاؿأىؿالكتاب:
نحفأىدلمنكـ،نبيناقبؿنبيكـ،ككتابناقبؿكتابكـ،كنحفأكلىباهللمنكـ،كقاؿالمسممكف:نحف

تابنايقضيعمىالكتبالتيقبمو،فأنزؿهللاتعالىأىدلمنكـ،كأكلىباهلل:نبيناخاتـاألنبياءكك
.(ُ ىذهاتية"

 رابعًا: التفسير اإلجمالي:
إفالمقصدمفىذهاتيةالكريمةىكبيافأفأمرالنجاةفياتخرةكالثكابييدرؾكيناؿ

فأفباإليمافكالعمؿكالسعيالباألمانيأكاالنتسابإلىديفشريؼكنبيمرسؿ،فعمىاإلنسا
مكحاتيصؿإليومفطمكحات،سكاءكانتطيسعىكيعمؿجاىدانمفأجؿتحقيؽمايتمنىأف

دنيكيةأكأخركية،فمصالحاإلنسافالدنيكيةتحتاجمفاإلنسافأفيتحرؾكيعمؿفيىذهاألرض
رىامفكأطرافياكنكاحييا،مفأجؿتأميفمجاالتحياتوالمعيشيةأكاالجتماعيةأكالعمميةأكغي

ـْ ِرْزقِِف َوإَِلقِْف ]يقكؿ:المجاالت،فاهلل ُهَق الَِّذي َجَعَؾ لَُؽُؿ األَْرَض َذُلقاًل َفاْمُشقا يِف َمـَاكِبَِفا َوُكُؾقا ِم

،ككذلؾعمىاإلنسافأفيسعىكيعمؿمفأجؿتحقيؽالفبلحكالنجاحفي {37}امللك:[ الـُُّشقرُ 
فقطدكفأفيعمؿليناؿمايسعىإلىتحقيقو،فرضىهللاكدخكؿاتخرة،الأفيجمسكيدعكهللا

ـٌ َفُلوَلئَِؽ ]جنتولفييناؿباألمنياتمصداقانلقكلوتعالى: ا َشْعَقَفا َوُهَق ُمْمِم ـْ َأَراَد اآلَِخَرَة َوَشَعك ََلَ َوَم

.(ِ ،فقرفاإليمافبالعمؿالبالتمني {;3}اإلرسا :[ َكاَن َشْعقُُفْؿ َمْشُؽقًرا

 :(ٖ) المطمبخامسًا: استنباط بعض اليدايات من ىذا 
كليس -ُ كصبر كبتقكل بإخبلص كالدنيكية الدينية بكاجباتو اإلنساف بقياـ ييناؿ الثكاب إف

 بالتمني.

                                                 
 .ُْٖ-ُّٖ،صُبنزكؿالقرآف،أبكالحسفالكاحدم،ج(أسباُ 
،كزادالمسيرفيعمـالتفسير،جماؿالديفابفالجكزم،ُّٓ،صِّ(انظر:جامعالبياف،لئلماـالطبرم،جِ 

صُج جْٕٕ-ْٕٔ، صّ، محمدُٕ، بف األميف محمد بالقرآف، القرآف إيضاح في البياف كأضكاء ،
 .ّٖ،صُىػ(،جُّّٗكيالشنقيطي ت:المختاربفعبدالقادرالجن

،كزىرةالتفاسير،ألبيّٗٓ،صُ،كتفسيرالمراغي،جِِْٔ،صْ(انظر:فيظبلؿالقرآف،سيدقطب،جّ 
 .ْْٗٗ،صٗزىرة،ج
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َز بِفِ ]إفاإلنسافالييجازلبأكثرمماعمؿمفالسكءلقكلو: -ِ ا ]،كلقكلو:[َُيْ ـْ َظِؿَؾ َصاحِلً َم

ٍم لِْؾَعبِقدِ َفؾِـَْػِسِف وَ  َؽ بِظَالَّ ـْ َأَشاَء َفَعَؾْقَفا َوَما َربُّ لت:[ َم  . {68}فصِّ

األمةاإلسبلميةلفتتقدـكترتقيإالباإليمافكالعمؿكالسعيالجاد،الالعيشعمىاألماني -ّ
 كانتظارحصكؿالمعجزات.

عالـ -ْ العيشفي أك باألماني ييعطى ال المجاىدة اإلسبلمية لؤلمة النصر ألفإف الخياؿم
َوَلْقاَل َدْفُع اهللِ الـَّاَس َبْعَضُفْؿ ]النصرمقركفبالحركةكالمثابرةكاإلعدادمصداقانلقكلوتعالى:

نَّ اهللُ مَ  َمْت َصَقاِمُع َوبَِقٌع َوَصَؾَقاٌت َوَمَساِجُد ُيْذَكُر فِقَفا اْشُؿ اهللِ َكثًِرا َوَلَقـُْنَ دِّ ُه بَِبْعٍض ََلُ إِنَّ ـْ َيـُْنُ

ـْ ِرَباِط اخَلْقِؾ ]،كلقكلوتعالى: {64}احلج:[ اهللَ َلَؼِقيٌّ َظِزيزٌ  ٍة َوِم ـْ ُققَّ ْؿ َما اْشتََطْعُتْؿ ِم وا ََلُ َوَأِظدُّ

ـْ ُدوَِّنِْؿ اَل َتْعَؾُؿقََّنُُؿ اهللُ َيْعَؾُؿُفْؿ َوَما ُتـِْػؼُ  ـَ ِم ُكْؿ َوَآَخِري ٍء يِف َشبِقِؾ ُتْرِهُبقَن بِِف َظُدوَّ اهللِ َوَظُدوَّ ـْ ََشْ قا ِم

 . {84}األىفا :[ اهللِ ُيَقفَّ إَِلْقُؽْؿ َوَأْكتُْؿ اَل ُتظَْؾُؿقنَ 

يأتيلؤلمةالعاممةالمجاىدةالمرابطة،التيترابطعمىالثغكر،فالنصركالتمكيفمفهللا -ٓ
االستعدادكتكاكبالعصرفيجميعمراحؿتطكرهكتقدموكرقيوفيالعمـكالعمؿكاإلعداد،ك

 البشرمكالمادمكالمعنكمملتككففيمقدمةاألمـخمقانكعممانكدينانكعمبلنكريادة.
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 الثاني المطمب
 األعمال الحسنة ال تقبل بال إيمان، والجزاء أثر طبيعي لمعمل

 تعالى: ـٌ َفلُ ]قاؿ ـْ َذَكٍر َأْو ُأْكثَك َوُهَق ُمْمِم اِت ِم احِلَ ـَ الصَّ ـْ َيْعَؿْؾ ِم        وَلئَِؽ َيْدُخُؾقَن اجَلـََّة َوَم

. {346}النسا :[ َواَل ُيْظَؾُؿقَن َكِؼًرا

 أواًل: التحميل المغوي:
ىزمة،"نقيرًا لغًة: فيو حتىتيـز أصؿصحيحيدؿعمىقرعشيء النكفكالقاؼكالراء  نقر(

.(ُ "ثـيتكسعفيو،كالنقيرىكالنكتوفيظيرالنكاة
ةمفصغارالنقر،مقدارالنقرةالتيتككففيظيرالنكاة"النقرةالتيفيظيرالنكاحًا:نقيرًا اصطال

.(ِ "فيالقمة،أمأنواليبخسيـمفجزاءأعماليـقميبلنكالكثيران،كلكفيكفييـذلؾكماكعدىـ

 لما سبقو من اآليات: المطمبثانيًا: مناسبة 
ضؿالديفكشرؼأىموأفيعمؿالمسمـبماييديوالسابؽأففالمطمبفيلماذكرهللا

كقرفي كما تصدقواألعماؿالصالحة، بما نما إليودينو،كأفالديفليسبالتمنيكالبالتحميكا 
باإليمافالمطمبالقمب،عقبفيىذا مفاتيةالكريمةأفعمؿالصالحاتالبدأفيككفمقترفه

قاؿفيسكرةالنحؿ:سيـشيئانمفتمؾاألعماؿ،فاهللحتىيتقبؿهللامنوذلؾالعمؿفبليبخ
ـٌ َفَؾـُْحقَِقـَُّف َحَقاًة َضقَِّبًة َوَلـَْجِزَيـَُّفْؿ َأْجَرهُ ] ـْ َذَكٍر َأْو ُأْكَثك َوُهَق ُمْمِم ا ِم ـْ َظِؿَؾ َصاحِلً ـِ َما َكاُكقا َم ْؿ بَِلْحَس

 {9;}النحل:[ َيْعَؿُؾقنَ 
 ّ).

 الي:ثالثًا: التفسير اإلجم

إفالمقصدمفىذهاتيةالكريمةىكبيافأفاإليمافىكشرطلقبكؿاألعماؿالصالحة،
اٍب بِِؼقَعٍة ]فالعمؿالدنيكمدكفإيمافيككفسراباليقبؿلقكلوتعالى: ْؿ َكَْسَ ـَ َكَػُروا َأْظاَمَُلُ َوالَِّذي

َسُبُف الظَّْؿَآُن َماًء َحتَّك إَِذا َجاَءُه ََلْ ََيِ  يُع احِلَساِب ََيْ اُه ِحَساَبُف َواهللُ َْسِ  {;5}النور:[ ْدُه َصْقئًا َوَوَجَد اهللَ ِظـَْدُه َفَقفَّ

طعاـالحجيج،كأىؿالكتابكانكاسابقيفبكتابيـكقكليـ فالمشرككفكانكايقكمكفبخدمةالكعبة،كا 

                                                 
،كالمصباحالمنيرفيغريبالشرحالكبير،أحمدبفمحمدْٖٔ،صٓ(معجـمقاييسالمغة،البففارس،جُ 

 .ُِٔ،صِأبكالعباس،ج
 .ِْٖ،صٗ،جْٕٓ،صٖ(جامعالبياف،لئلماـالطبرم،جِ 
جّ  ألبيحياف، المحيط، البحر انظر: جٕٔ،صْ( الطبرم، لئلماـ البياف، كجامع -ِِٗ-ُِٗ،صُٕ،

ِّٗ. 
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يماففبدكنوالقبكؿلياأفأساسقبكؿاألعماؿالحسنةىكاإل،فبيف(ُ نحفأبناءهللاكأحباؤه
تعالى: لقكلو العمؿالصالحلممؤمفكلككافمثقاؿذرةمصداقان عنده،كهللالفيضيعأجرىذا

ا َيَرهُ ] ةٍ َخْرً ـْ َيْعَؿْؾ ِمْثَؼاَل َذرَّ ا َيَرهُ  * َفَؿ ٍة َْشًّ ـْ َيْعَؿْؾ ِمْثَؼاَل َذرَّ لزلة[ َوَم ـْ ]،كلقكلوتعالى:{:-9:}الزَّ َم

ٍم لِْؾَعبِقدِ  َظِؿَؾ  ـْ َأَشاَء َفَعَؾقَْفا َوَما َربَُّؽ بَِظالَّ ا َفؾِـَْػِسِف َوَم لت:[ َصاحِلً  {68}فصِّ
 ِ).

 رابعًا: القراءات:
قيرنتبكجييف:[...َيْدُخُؾقَن  ...]*قكلوتعالى:

مكف"كىيقراءة:ابفكثير،كأبكبكركأبكجعفر،كركح. -ُ  بضـالياءكفتحالخاء:"ييدخى
حالياءكضـالخاء"يىدخمكف"كىيقراءةالباقيفبفت -ِ

 ّ). 
 معاني القراءات:

فالمؤمن ييدخميـ، مف ىناؾ أف أم المؤمنيف غير إلى الفعؿ إسناد عمى الضـ فكقراءة
ا]اليدخمكفالجنةحتىييدخميـهللاتعالىإياىا،كقكلوتعالى: ـَ َآَمـُقا َوَظِؿُؾقا الصَّ اِت َوُأْدِخَؾ الَِّذي حِلَ

قَُّتُفْؿ فِقَفا َشاَلمٌ 
ِْؿ ََتِ ـَ فِقَفا بِنِْذِن َرُبِّ تَِفا األََّْنَاُر َخالِِدي ـْ ََتْ ِري ِم كقكلوتعالى: {45}إبراهوم:[ َجـَّاٍت ََتْ ،

. {44}املجادلة:[ ...َوُيْدِخُؾُفْؿ َجـَّاٍت  ...]
الداخمكفكقكل ىـ الفعؿلممؤمنيفألنيـ الفتحعمىإسناد قراءة تعالى: ـَ ]و َأَهُماَلِء الَِّذي

َزُكقنَ  ٍة اْدُخُؾقا اجَلـََّة اَل َخْقٌف َظَؾقُْؽْؿ َواَل َأْكُتْؿ ََتْ ُؿ اهللُ بَِرمْحَ ،كقكلوتعالى: {;6}األعراف:[ َأْقَسْؿُتْؿ اَل َيـَاَُلُ
 {68}احلجر:[ اْدُخُؾقَها بَِساَلٍم َآِمـنِيَ ]

 ْ).
 :العالقة التفسيرية بين القراءات

أفادتالقراءةاألكلى ييدخمكف(بالضـأفمففضؿهللاتعالىبالمؤمنيفكالمؤمناتالذيف
بمككباحتفالي، المبلئكة كىناؾتتمقاىـ برحمتو، الجنة بدخكؿ يأذفليـ أنو الصالحات، عممكا

ذفهللا،كيسكقكنيـإلىالجنةكمايقكدالمضيؼالضيؼإلىمكافنزلو،فىتفتىحليـأبكابالجنةبإ

                                                 
 .ّٗٗ،صٓ(الجامعألحكاـالقرآف،لمقرطبي،جُ 
جِ  الجكزم، بف الديف جماؿ المسير، زاد انظر: صْ( كالمكسكعْٕٗ، األكقاؼ، كزارة الككيتية، الفقيية ة

 .ْٕٖ،صُِ،كجامعالبياف،لئلماـالطبرم،جُّٕ،صٕكالشئكفاإلسبلمية،ج
،البدكرالزاىرةفيِِٓ،صِىػ(،جّّٖ(انظر:النشرفيالقراءاتالعشر،شمسالديفابفالجزرم ت:ّ 

 .ٖٓ،صُجىػ(،َُّْالقراءاتالعشرالمتكاترة،عبدالفتاحالقاضي ت:
جْ  خالكيو، ابف القراءاتالسبع، في الحجة انظر: صُ( كعمميإُِ، القراءاتالسبع كجكه كالكشؼعف ،

 .ُِّ-ُِِ،صُ،كحجةالقراءاتابفزنجمة،جّٖٗ-ّٕٗ،صُكحججيا،مكيبفأبيطالب،ج
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 استقباليـ مر:[ َشاَلٌم َظَؾْقُؽْؿ ضِْبتُؿْ ]كتحسف "ادخمكىا {95}الزُّ ليـ يقاؿ ثـ اإلدخاؿ معنى كىذا ،
مكفبإذفهللا خالديف"فيدخمكىاكىذاماتفيدهالقراءةالثانية،فيـدىاًخمكفميٍدخى
،فيكتأكيدعمى(ُ 

قبمكفبوكهللاأعمـ.دخكؿالمؤمنيفالجنة،كالحفاكةكالتكريـالذميست
 :(ٕ) المطمبرابعًا: استنباط بعض اليدايات من ىذا 

إالمفالمؤمنيفبوأفأعماؿالخيربجميعأكجيياميماكانتعظيمة،التقبؿعندهللا -ُ
.مألفاإليمافشرطقبكؿاألعماؿالصالحةعندهللا 

إذاصدرتمفالمؤمني -ِ كانتصغيرة ف،فإنياالتضيععندهللاأفاألعماؿالصالحةميما
بؿسيككفأجرىاعظيمانعنده،. 

 األعماؿالصالحةالمقركنةباإليمافىكسببلحصكؿالتآلؼكالتكاتؼبيفأفرادالمجتمع. -ّ

 قبكؿالعمؿالصالحمفالرجؿكالمرأةكىذهقمةالعدالة. -ْ

                                                 
قراءاتالسبعكحججييا،،كالكشؼعفكجكهالُِٕ،صُ(انظر:الحجةفيالقراءاتالسبع،ابفخالكيو،جُ 

 .ُِّ-ُِِ،صُ،كحجةالقراءات،ابفزنجمة،جّٖٗ-ّٕٗ،صُمكيبفأبيطالب،ج
،ِْٕٔ-ِّٕٔ-ِِٕٔ،صٓ،كتفسيرالشعراكم،جُّٕٖ،صْ(انظر:زىرةالتفاسير،محمدأبكزىرة،جِ 

 .ّٔٓ/ٓكتفسيرالمنار،محمدرشيدرضا،ج
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 الثالث المطمب
 تباعو اإلسالم واتخاذه خميالً با شرف إبراىيم 

َذ اهللُ ]ؿتعالى:قا َ َة إِْبَراِهقَؿ َحـِقًػا َواَتَّ َبَع ِمؾَّ ـٌ َواتَّ ـْ َأْشَؾَؿ َوْجَفُف هللِ َوُهَق حُمِْس َّ ـُ ِديـًا ِِم ـْ َأْحَس  َوَم

. {347}النسا :[ إِْبَراِهقَؿ َخؾِقاًل 

 أواًل: التحميل المغوي:
.(ُ "حسف الحسف(ضدالقبح"أحسن لغًة:

.(ِ "أم:أخمصعبادتوهلل،كقيؿ:تكجوعبادتوإلىهللا"أحسن اصطالحًا:
.(ّ "سمـالسمـكالسبلمة:التعرممفاتفاتالظاىرةكالباطنة،كسمـمنيا"أسمم لغًة:

.(ْ "أمأخمصعمموهلل،كقيؿ:فكضأمرهإلىهللا"أسمم اصطالحًا:
.(ٓ بعإلماموكالناستبعلو تبع(مشىخمفوأكمربوفمضىمعوكالمصميتاتبع لغًة:

يعنيبذلؾكاتبعالديفالذمكافعميوإبراىيـخميؿالرحمف،كأمربوبنيومف"اتبع اصطالحًا:
.(ٔ "بعدهكأكصاىـبو

الممؿالممةكالديف،كىكاسـلماشرعهللاتعالىلعبادهعمىلسافاألنبياءليتكصمكابو"ممة لغًة:
.(ٕ "الذمتسندإليوبينياكبيفالديفأفالممةالتضاؼإالإلىالنبيإلىجكارهللا،كالفرؽ

.(ٖ "كالممةالديف"ممة اصطالحًا:
الديف"حنيفًا لغًة: إلى المائؿ كالحنيؼ: الميؿ، كىك مستقيـ، أصؿ كالفاء كالنكف الحاء  حنؼ(
.(ٗ "المستقيـ

                                                 
 .ّٕ،صُ،ج(مختارالصحاح،زيفالديفالرازمُ 
 .ْْٖ،صُ(تفسيرالقرآف،أبكالمظفر،منصكربفمحمدبفعبدالجبارابفأحمدالمركزمالسمعاني،جِ 
 .ُِْ،صُ(المفرداتفيغريب،لؤلصفياني،جّ 
 .ُِٗ،صِ(معالـالتنزيؿفيتفسيرالقرآف،البغكم،جْ 
 .ِٕ،صُمحمدأبكالعباس،ج(انظر:المصباحالمنيرفيغريبالشرحالكبير،أحمدبفٓ 
 .َِٓ،صٗ(جامعالبياف،جٔ 
 .ّّٕ،صُ(المفرداتفيغريبالقرآف،لؤلصفياني،جٕ 
 .ّٗٗ،صٓ(الجامعألحكاـالقرآف،القرطبي،جٖ 
 .َُُ،صِ(معجـمقاييسالمغة،البففارس،جٗ 
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.(ُ "أممسممانمخمصان"حنيفًا اصطالحًا:
القمبلغًة: خميالً  تخممت التي كالمحبة الصداقة بالضـ: مة، كالخي كخبلف، أخبلء الجمع  خمة(

.(ِ فصارتخبللوأمفيباطنو،كقيؿ:الخميؿ:الصديؽ
.(ّ ىيالرضى،كاستجابةالدعكة،كذكرهبخيرخمياًل اصطالحًا:
 لما سبقو من اآليات: المطمبثانيًا: مناسبة 

بيفهللا أفيككفمقترنانالسابؽأفطمبالمفيلما باإليماف،عمؿالصالحاتالبد
عماؿببيافأفتمؾاألالمطمبحتىيتقبؿهللاتمؾاألعماؿفبليبخسشيئانمنيا،أعقبيافيىذا

حتىتصؿمرتبةالكماؿ،أمالقبكؿ،كاليككفذلؾإالهللالصالحةيجبأفتككفخالصةن
ألنو اإلسبلـ منيج بالتزاـ حيثشرؼإبراىيـ األدياف، بيذاأفضؿ اللتزامو خميبلن باتخاذه

.(ْ الديف
 ثالثًا: أسباب النزول:

(،فقاؿ:"كقاؿِّذكرالكاحدمسببنزكؿىذهاتيةبعدماساؽسببنزكؿاتيةرقـ 
بيكـ،مسركؽكقتادة:احتجالمسممكفكأىؿالكتاب،فقاؿأىؿالكتاب:نحفأىدلمنكـ،نبيناقبؿن

ككتابناقبؿكتابكـ،كنحفأكلىباهللمنكـ،كقاؿالمسممكف:نحفأىدلمنكـكأكلىباهلل،نبيناخاتـ
حجة هللا أفمج ثـ اتية، ىذه تعالى هللا فأنزؿ قبمو، التي الكتب عمى يقضي ككتابنا األنبياء،

ـْ َيْعَؿْؾ ]المسمميفعمىمفناكأىـمفأىؿاألديافبقكلوتعالى: ـْ َذَكٍر َأْو ُأْكثَك  َوَم اِت ِم احِلَ ـَ الصَّ ِم

ـٌ  ـْ َأْشَؾَؿ َوْجَفُف هللِ]،كبقكلوتعالى:[ َوُهَق ُمْمِم َّ ـُ ِديـًا ِِم ـْ َأْحَس ،أماسببتسمية(ٓ اتيتيف"[ َوَم
ه:"ماذكرهابفجريرفي تفسيره(:عفبعضيـأنوإنماسما(ٔ إبراىيـخميبلنقاؿبدرالديفالعيني

                                                 
 .ُِٗ/ِ(معالـالتنزيؿفيتفسيرالقرآف،البغكم،طيبة،جُ 
 .ُِٕ،صُُظر:لسافالعرب،البفمنظكر،ج(انِ 
 .ُُِ،صٓ(انظر:التحريركالتنكير،البفعاشكر،جّ 
 .ُٔٔ،صٓ(انظر:تفسيرالمراغي،جْ 
 .ُِٖ،صُ(أسبابالنزكؿ،لمكاحدم،جٓ 
،ىػٖٓٓ-ِٕٔ(أبكمحمدمحمكدبفأحمدبفمكسىبفأحمدبفحسيفالعينتابيالحنفيبدرالديفالعيني ٔ 

لييانسبتو(أقاـُُْٓ-ُُّٔ ـ(مؤرخ،عبلمة،مفكبارالمحدثيف،أصمومفحمبكمكلدهفيعينتاب كا 
مدةفيحمبكمصركدمشؽكالقدس،ككليفيالقاىرةالحسبةكقضاءالحنفيةكنظرالسجكف،كتقربمف

كي ككافيكرمو كلزمو، كلياألشرؼسامره كلما مفأخصائو، حتىعد ثـصرؼعفالممؾالمؤيد قدمو،
 .ُّٔ،صٕكظائفو،كعكؼعمىالتدريسكالتصنيؼإلىأفتكفيبالقاىرة،انظر:األعبلـلمزركمي،ج
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هللاخميبلنمفأجؿأنوأصابأىؿناحيةجدب،فأرسؿإلىخميؿلومفأىؿالمكصؿ،كقيؿ:مف
أىؿمصرليمتارطعامانألىمومفقبمو،فمـيصبعندهحاجتو،فمماقربمفأىموبمفازةذات

إنيرماؿفقاؿ:لكمؤلتغرائرممفىذاالرمؿلئبلأغـأىميبرجكعيإلييـبغيرميرة،كليظنكا
أتيتيـبمايحبكف،ففعؿذلؾ،فتحكؿمافيغرائرهمفالرمؿدقيقان،فمماصارإلىمنزلوناـكقاـ
أىموففتحكاالغرائرفكجدكادقيقاننقيان،فعجنكامنوكخبزكه،فاستيقظفسأليـعفالدقيؽالذمخبزكا

نعـىك فقاؿ: بومفعندخميمؾ، فقالكا:مفالدقيؽالذمجئتنا فسماههللامنو، مفخميميهللا،
لماقاـلومفالطاعةالتييحبياتعالىبذلؾخميبلن،كقيؿ:إنماسميخميبلنلشدةمحبةربو

العاص بف عمرك بف هللا كعبد البجمي، هللا عبد بف جندب طريؽ مف جاء كقيؿ: كيرضاىا،
هللا اتخذني خمياًل كما اتخذ هللا  نإ :كعبدهللابفمسعكد،رضيهللاتعالىعنيـعفالنبي

إبراىيم خميالً  ) ُ) كافإبراىيـ قاؿ: هللابفعمير، إلىعبد بإسناده كقاؿابفأبيحاتـ، ،
فييا فرجعإلىدارفكجد يضيفو أحدان يجد فمـ يضيفو يمتمسإنسانان فخرجيكمان يضيؼالناس،

غيرإذني؟فقاؿ:دخمتيابإذفربيا،قاؿ:كمفأنت،رجبلنقائمان،فقاؿ:ياعبدهللاماأدخمؾدارمب
قاؿ:ممؾالمكتأرسمنيربيإلىعبدمفعبادهأبشرهبأفهللاقداتخذهخميبلن،قاؿ:مفىك؟فكهللا
إفأخبرتنيبو،ثـكافبأقصىالببلدتتيتوثـالأبرحلوجارانحتىيفرؽبينناالمكت،قاؿ:ذلؾ

.(ِ قاؿ:فبـاتخذنيربيخميبلن؟قاؿ:إنؾتعطيالناسكالتسأليـ"العبدأنت،قاؿ:نعـ،
 رابعًا: التفسير اإلجمالي:

 ؿاإلسبلـمفاتيةالكريمةىكبيافأفهللاالمطمبإفالمقصدالنبيؿفيىذا فضَّ
خبلصيتـإالبإعمىسائراألديافاألخرل،كبوجعؿقبكؿاألعماؿالصالحةالمقترنةباإليمافال

،كأفيككفالعمؿصحيحانميتبعانلماجاءبواإلسبلـالذمشرؼهللابوإبراىيـالنيةلو
ـُ َظَؿاًل ]كاتخاذهصفيَّانخميبلنمفبيفخمقومصداقانلقكلوتعالى: ُؽْؿ َأْحَس ، {4}امللك:[ لَِقْبُؾَقُكْؿ َأيُّ

محا عف مبتعدان لو مخمصان فيككف هلل يخمصالعمؿ أف كأرضىأم طاعتو، إلى كأسرع رمو،
لقكلوتعالى:(ّ بقضائو،كأصبرعمىببلئو ا لِـَْبُؾَقُهْؿ ]،كمصداقان إِكَّا َجَعْؾـَا َما َظَذ األَْرِض ِزيـًَة ََلَ

ـُ َظَؿاًل  ُْؿ َأْحَس ،أحسفالعمؿىكأخمصوهللاختبارانليـأييـاتبعألمرهللاكأعمؿ {9}الكهف:[ َأُيُّ

                                                 
،ِٕٕ،صُ(صحيحمسمـ،كتابالمساجدكمكاضعالصبلة،بابالنييعفبناءالمساجدعمىالقبكر،جُ 

(.ِّٓح 
عيني،كتاببدءالخمؽ،بابقكؿهللاتعالىكاتخذهللاإبراىيـ(عمدةالقارمشرحصحيحالبخارم،بدرالديفالِ 

 .َِْ،صُٓخميبل،ج
 .َٓ،صٔ(النكتكالعيكف،أبكالحسفالماكردم،جّ 
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بيفأفالعمؿالذميتقبموهللاىكماكافخالصانلكجيوالكريـكفيسبيمو،كالرسكؿ(ُ لطاعتو
:قاؿ:قاؿأعرابيلمنبيثناأبكمكسىاألشعرمدعفعمرك،قاؿ:سمعتأباكائؿ،قاؿ:ح

تكون من قاتل لالرجؿيقاتؿلممغنـ،كالرجؿيقاتؿليذكر،كيقاتؿليرلمكانوفيسبيؿهللا؟فقاؿ: 
.(ِ (كممة هللا ىي العميا، فيو في سبيل هللا

 خامسًا: الوجو البالغي:
ـٌ ]*قكلوتعالى: ـْ َأْشَؾَؿ َوْجَفُف هللِ َوُهَق حُمِْس َّ ـُ ِديـًا ِِم ـْ َأْحَس استفياـإنكارممضمفمعنى[ ...َوَم

يشرؾفيوبوشيئانالنفي،أمالديفأحسفكأفضؿمفاإلسبلـكممفاتبعوبإخبلصعمموهللال
.(ّ مراقبانفيوهللكأنويراه،فإفلـيكفيراهفاهللتعالىيراه،أماإلذعافكاالنقيادالتاـهلل

الجناسالمغايرفيقكلوتعالى: أحسف،محسف(أم:أخمصنفسوهللحاؿككنومحسنان،أمحاؿ
.(ْ ككنوعامبلنلمحسناتكلمشريعة

 َ ]*قكلوتعالى: التككيدعمى[ َذ اهللُ إِْبَراِهقَؿ َخؾِقاًل َواَتَّ فائدتيا اعتراضية، اتخذهللاإبراىيـ جممة
عف كاالعتراضعبارة ثافالتخذ، مفعكؿبو هللاخميبلن،كخميبلن اتخذه بأنو كتمييزه تقريبإبراىيـ

غرضالمتكمـجممةأكأكثرتعترضأثناءالكبلـأكبيفالكبلميفالمتصميفكتفيدزيادةفيمعنى
غيردفعاإليياـ،فييتفيدالتأكيدعمىكجكباتباعممةإبراىيـألفمفبمغتبوالرتبةكالزلفى

.(ٓ عندهللاأفاتخذهخميبلنيكافقوفيالخبلؿكافجديرانبأفتتبعممتو
 :(ٙ) المطمبسادسًا: استنباط بعض اليدايات من ىذا 

كاالقتداءبوبإتباعممةإبراىيـيؽنبييامحمدتكجيوربانيلؤلمةاإلسبلميةعفطر -ُ
 و،كأفتككفمتبعةلمشريعةػػػدهكعبادتػػىهللاكحػػؿعمػػؿالصالح،كالتككػػفياإلخبلصفيالعم

                                                 
 .ٗٗٓ،صُٕ(جامعالبياف،لئلماـالطبرم،جُ 
 .ٖٔ،صْ(صحيحالبخارم،كتابفرضالخمس،بابمفقاتؿلممغنـىؿينقصمفأجره؟،جِ 
انظّ  الجكني( القادر عبد بف المختار محمد بف األميف محمد بالقرآف، القرآف إيضاح في البياف أضكاء ر:

 .ُّّ-ُِّ،صُىػ(،جُّّٗالشنقيطي ت:
(فتحالبياففيمقاصدالقرآف،أبكالطيبمحمدصديؽخافبفحسفبفعميابفلطؼهللاالحسينيالبخارمْ 

 .َِٓ،صّىػ(،جَُّٕالقنكجي ت:
 .َّّ-ِّٗ،صّىػ(،جَُّْ(إعرابالقرآفكبيانو،محيالديفبفأحمدمصطفىدركيش ت:ٓ 
السممئ  الحسف بف القاسـ أبي بف السبلـ عبد بف العزيز عبد الديف عز محمد أبك القرآف، تفسير انظر: )

صركالتمكيففي،كتبصيرالمؤمنيفبفقوالنّْٓ،صِىػ(،جَٔٔالدمشقي،الممقببسمطافالعمماء ت:
 بي، بلى الصى محمد محمد عمي الكريـ، جُّْ/صُالقرآف القرطبي، الكريـ، القرآف ألحكاـ كالجامع ،ٓ،

 .ْٖٕ،صُ،كزادالمسيرفيعمـالتفسير،جماؿالديفبفالجكزم،جّٗٗص
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 التيأمربيا.
 عمىالمسمـأفيجعؿاليدؼمفالعمؿالناجحىككجوهللاكرضاه.يجب -ِ
أعماليـ -ّ يجعمكا أف المجتمع أفراد مفعمى لممجتمع كقاية ذلؾ في ألف متتابعة، الصالحة

 اتفاتالتيتؤدمإلىإضعافو.

اإلخبلصهللفيالظاىركالباطففيالقكؿكالعمؿكالعبادةىكمفالحؽكالعدؿ،كاتباعلممة -ْ
 ألنومفالتكحيدالخالصكىكاإلسبلـ.إبراىيـ

تصيراألعماؿالتيتككفعمىغيرالكتابكالسنةأكقصدبي -ٓ اغيركجوهللاتعالىفإنيا
ـْ َظَؿٍؾ ]ىباءنمنثكرانليسلياقيمةكليسفييانفعلصاحبيا،قاؿتعالى: َوَقِدْمـَا إىَِل َما َظِؿُؾقا ِم

 . {45}الفرقان:[ َفَجَعْؾـَاُه َهَباًء َمـُْثقًرا

 .إفالمتبعيفلئلسبلـبإخبلصىـحنفاءمتبعيفلممةإبراىيـ -ٔ

 .عمىمفاتبعممةإبراىيـالثناءمفهللا -ٕ

فماؿإليو -ٖ فخالفتاليكل،كبغضمايبغضوهللاكا  تقديـمحبةهللاكدينوكاإلخبلصإليوكا 
 اليكل.

بحسفطاعتواللحاجتوإلىباتخاذهخميبلن،كذلؾالمتثالوأكامرهللاتشريؼإبراىيـ -ٗ
،حيثاتخذهمةلوكلرسكؿهللامحمدمخالتو،كاللمتكثيربوكاالعتضاد،كىيمنقبةعظي

هللاأيضانخميبلنفعفعبدهللابفالحارثالنجراني،قاؿ:حدثنيجندب،قاؿ:سمعتالنبي
إني أبرأ إلى هللا أن يكون لي منكم خميل، فإن هللا تعالى قبؿأفيمكتبخمس،كىكيقكؿ: 

متخذًا من أمتي خمياًل التخذت أبا بكر  قد اتخذني خمياًل، كما اتخذ إبراىيم خمياًل، ولو كنت
 .(ُ (خمياًل ...

                                                 
اذالصكرفييا،(صحيحمسمـ،كتابالمساجدكمكاضعالصبلة،بابالنييعفبناءالمساجدعمىالقبكركاتخُ 

 .ِّٓ،حرقـّٕٕ،صُكالنييعفاتخاذالقبكرمساجد،ج
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 الرابع المطمب
 افتقار جميع المخموقات هلل 

قًطا]قاؿتعالى: ٍء حُمِ اَمَواِت َوَما يِف األَْرِض َوَكاَن اهللُ بُِؽؾِّ ََشْ . {348}النسا :[ َوهللِ َما يِف السَّ

 أواًل: التحميل المغوي:
حاءكالكاككالطاءكممةكاحدة،كىكمايطيؼبالشيء،كيحيطوإحاطةإذا حكط(المحيطًا لغًة:

.(ُ عممومفجميعكجكىولـيفتوشيءمنيا

.(ِ عممانكقدرةإذالككفكموتحتقيرهكمداربقدرتوكعممومحيطًا اصطالحًا:

 لما سبق من اآليات: المطمبثانيًا: مناسبة 
 أخبر لما االمطمبفي أف لكجيوالسابؽ خالصةن تككف يجبأف الصالحة ألعماؿ

 الكريـ،كأفالقبكؿاليككفإالبالتزاـمنيجاإلسبلـالحنيؼفيكأفضؿاألديافعنده،حيثالتـز
 إبراىيـ بو فاتخذه بيففيىذا أكالمطمبخميبلن، لممخالة خميبلنالحتياجو يتخذه لـ أنو

كبيران،بؿلومافيالسمكاتكمافياألرضلوالممؾالتاـالفتقارهلوتعالىسبحانوعفذلؾعمكان
العظيـالممؾمفإبراىيـكغيره،أنولوتعالىمافيالسمكاتكمافياألرضيختارمنيامايشاء

.(ّ كمفيشاء

 ثالثًا: التفسير اإلجمالي:
فيىذهاتيةالكريمةىكبيافأفهللاالمطمبإفالمقصدمفىذا عفالعالميفغنيه

إليودائمانمصداقانلقكلو ليسفيحاجةأحدمفخمقوحتىكلككافنبيان،بؿإفجميعالخمؽمفتقره
ا الـَّاُس َأْكتُُؿ الُػَؼَراُء إىَِل اهللِ َواهللُ ُهَق الَغـِلُّ احَلِؿقُد ]تعالى: َ فيىذهاتيةأف،فبيف {37}فاطر:[ َيا َأُيُّ

الينفؾعنيـكيبقىإلىاألبدكليسإلىكقتمعيفأكفيظرؼمعيف،فقرالعبادإليوأمر مبلـز
يككفباإلخبلصفيالقكؿكالعمؿألنويعمـمافيالككفكمافيالنفكسفيككأفاالفتقارإليو

ُؾق ِمـُْف َوَما َتُؽقُن يِف َصْلٍن َوَما َتتْ ]اليخفىعميوشيءفياألرضكالفيالسماءمصداقانلقكلوتعالى:

ـْ ُقْرَآٍن َواَل َتْعَؿؾُ  ـْ َظؿَ ـــِم ٍة يِف ــقَن ِم ـْ ِمْثَؼاِل َذرَّ ـْ َربَِّؽ ِم  ٍؾ إاِلَّ ُكـَّا َظَؾْقُؽْؿ ُصُفقًدا إِْذ ُتِػقُضقَن فِقِف َوَما َيْعُزُب َظ

                                                 

 .ِِّ/صُ(انظر:أساسالببلغة،لمزمخشرم،ُ 
 .ْٔٓ،صُ(أيسرالتفاسيرلكبلـالعميالكبير،لمجزائرم،جِ 
 .ّْْ،صُ،جالحجاز(انظر:التفسيرالكاضح،محمدمحمكدّ 
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ـْ َذلَِؽ َواَل َأْكَزَ إاِلَّ يِف  اَمِء َواَل َأْصَغَر ِم  {83}يوىس:[ كِتَاٍب ُمبنِيٍ األَْرِض َواَل يِف السَّ
 ُ).

 :(ٕ) المطمبرابعًا: استنباط بعض اليدايات من ىذا 
 جميعالخمؽمفتقركفإلىهللافيكؿشئكنيـكأحكاليـ،كفيكؿكبيرةكصغيرة. -ُ

عمىأمكر -ِ الدنيكية يؤدمإلىتغميبالمصالح ما كىك إلييـ، افتقار التعمؽبالخمؽىك إف
 ؾالمجتمعات.الديفممايؤدمإلىىبل

كاالفتقار -ّ الديف، العظيمةالتككفإالفياإلخبلصفيىذا كالراحةكالحياة كالسعادة الرشد
 إلىهللا.

 .يرفعالعبدإلىأعمىدرجاتالقبكؿكالرضىمفهللااالفتقاربالتذلؿكالخضكعهلل -ْ

حاطتوبكؿشيء.غنىهللا -ٓ عفجميعالخمؽكا 

                                                 
،ِ،كالتفسيرالمظيرم،المظيرم،محمدثناءهللا،جّْٓ/ّالقاسمي،ج(انظر:محاسفالتأكيؿ،محمدجماؿُ 

 .ِْٗص
السعدم،جِ  المناف، الرحمففيتفسيركبلـ تيسيرالكريـ انظر: كالجكاىرالحساففيتفسيرَِٔ،صُ( ،

َّٓ،صِىػ(،جٕٖٓالقرآف،أبكزيدعبدالرحمفبفمحمدبفمخمكؼالثعالبي ت: ،كالمبابفيعمـك
 النعماني ت: الدمشقي الحنبمي بفعادؿ عمي بف عمر الديف حفصسراج أبك جٕٕٓالكتاب، ،ٕىػ(،

 .ْٕص
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 المبحث الرابع
 مقاصد واألىداف لسورة النساء ال

 (ٖٓٔ-ٕٚٔمن اآلية )
:مطالبكفيوثبلثة

 األول: الترغيب في اإلحسان ليتامى النساء. المطمب
الترغيب في اإلصالح بين الزوجين والتقوى وفعل  الثاني: المطمب

 الخيرات.
 إصالح الزوجين بتذكيرىم بتقوى هللا. الثالث: المطمب
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 األول المطمب
 اإلحسان ليتامى النساء الترغيب في

 َـّ َوَما ُيْتَذ َظَؾقُْؽْؿ يِف الؽَِتاِب يِف َيَتاَمك ]قاؿتعالى: َوَيْسَتْػُتقَكَؽ يِف الـَِّساِء ُقِؾ اهللُ ُيْػتِقُؽْؿ فِقِف

َـّ وَ  َـّ َوَتْرَغُبقَن َأْن َتـْؽُِحقُه َـّ َما ُكتَِب ََلُ يِت اَل ُتْمُتقََّنُ ـَ الِقْلَداِن َوَأْن َتُؼقُمقا لِْؾَقَتاَمك الـَِّساِء الالَّ اُدْسَتْضَعِػنَي ِم

ـْ َخْرٍ َفنِنَّ اهللَ َكاَن بِِف َظؾِقاًم  . {349}النسا :[ بِالِؼْسِط َوَما َتْػَعُؾقا ِم

 أواًل: التحميل المغوي:
العالـإذابيف ؼتم(الفتكلبالكاكبفتحالفاءكبالياءفتضـكىياسـمفأفتى"يستفتونك لغًة:

.(ُ "الحكـ
ليف"يستفتونك اصطالحًا: كالكاجب النساء، أمر في تفتييـ أف أصحابؾ محمد، يا كيسألؾ،

.(ِ "كعمييف
كمنوتبلكة"ُيتمى لغًة: تبعتو، إذا تمكتو يقاؿ: كالكاكأصؿكاحد،كىكاالتباع، التاءكالبلـ  تمك(

.(ّ "القرآف،ألنويتبعآيةبعدآية
.(ْ كيبيفماقرئعميكـى اصطالحًا:يتم
يىـىتً يى"ى لغًة:امَ تَ يَ  كقد كيتامى، أيتاـ جمعو اليتيـ ييـىتً( يىتىيىالصبيبالكسر كييتٍـ بالتسكيفمىتٍما ا،

.(ٓ "ـفيالناسمفقبؿاألبتٍفييما،كاليي
.(ٔ "لنساءقيؿمعناهفيالنساءاليتامىكقيؿفياليتامىأكالدا"يتامى اصطالحًا:

 رغب(كرغبتفيالشيءطمبتوكأردتوكمنو،كرغبعفالشيء،تركومتعمدان،ترغبون لغًة:
.(ٕ كزىدفيو،ككرىوكلـيرده

                                                 

.ِْٔ،صِ(المصباحالمنيرفيغريبالشرحالكبير،أحمدبفمحمد،أبكالعباس،جُ 
 .ِّٓ،صٗ(جامعالبياف،لئلماـالطبرم،جِ 
 .ُّٓ/ُ(معجـمقاييسالمغة،البففارس،جّ 
 .َّٓ،صِالجكاىرالحساففيتفسيرالقرآف،لمثعالبي،ج(ْ 
 ٓ  ت: الفاربي الجكىرم حماد بف إسماعيؿ نصر أبك العربية، كصحاح المغة تاج الصحاح جّّٗ( ،ٓىػ(

 .ّّْص
(لبابالتأكيؿفيمعانيالتنزيؿ،عبلءالديفعميبفمحمدبفإبراىيـبفعمرالشيحيأبكالحسف،المعركؼٔ 

 .َِْٔ،صُخازف،جبال
 .ِٓٗ،صُ(انظر:مشارؽاألنكارعمىصحاحاتثار،عياضبفمكسىالسبتيأبكالفضؿ،جٕ 
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ترغبكفعفنكاحيفأكفينكاحيف،أمتريدكفكتطمبكفنكاحيفأكتترككفترغبون اصطالحًا:
.(ُ نكاحيف

يتنكحوىن لغًة: امرأة فبلف نكح ينكحيانكح: باضعيا إذا كنكحيا تزكجيا، إذا نكاحان نكحيا
.(ِ أيضان

أمترغبكففيأفتنكحكىفلجماليف،أكترغبكفعفأفتنكحكىفلدمامتيف"نكحوىن اصطالحًا:ت
.(ّ "كتعضمكىفأفيتزكجفطمعانفيميراثيفأميفتيكـأفالتفعمكاذلؾ

.(ْ األمر قكـ(كالقيكـكالقيـالقائـبتقوموا لغًة:
.(ٓ "بأفتعطكاكبلنحقومفصداؽكارث"تقوموا اصطالحًا:

.(ٔ "القاؼكالسيفكالطاء،كتقسطكاالشيءبينيـ:تقسمكهعمىالعدؿ"بالقسط لغًة:
.(ٕ "تعنيالعدؿ-بالكسر–معنىالقيامةلميتامىبالقسطكالقسط"بالقسط اصطالحًا:
 من اآليات:لما سبقو  المطمبثانيًا: مناسبة 

تحدث فيأصكؿالديفكأحكاؿأىؿالمطمبفيلما السابؽفيأحكاـعامةأكثرىا
 فيىذا اتية كالقتاؿجاءتىذه النساءالمطمبالكتابكالمنافقيف، ذلؾتتحدثفيأحكاـ بعد

راعاتيـكاأليتاـ،كذلؾلزيادةالبيافكاإليضاحفيأحكاـىؤالءالضعفاء،مفأجؿاإلحسافإلييـكم
.(ٖ كحفظيـكالحكـفيالقضاياالتيتتعمؽبيـبالعدؿكالتقكل

 ثالثًا: سبب النزول:
كقدذكراإلماـالبخارمرحموهللاسببنزكؿىذهاتية:"...عفعائشةرضيهللاعنيا:

َـّ ] َـّ َوَتْرَغبُ ]إلىقكلو[َوَيْسَتْػُتقَكَؽ يِف الـَِّساِء ُقِؾ اهللُ ُيْػتِقُؽْؿ فِقِف قالتعائشةرضي[قَن َأْن َتـْؽُِحقُه
،(ٗ هللاعنيا: ىكالرجؿتككفعندهاليتيمةىككليياككارثيا،فأشركتوفيمالوحتىفيالعذؽ

                                                 
 .ّٖٔ،صُ(انظر:التفسيرالكسيط،كىبةالزحيمي،جُ 
 .ْٔ،صْىػ(،جَّٕ(انظر:تيذيبالمغة،محمدبفأحمدبفاألزىرماليركم،أبكمنصكر ت:ِ 
 .َٗٓ،صِئبالفرقاف،نظاـالديفالحسفبفمحمدبفحسيفالقميالنيسابكرم،ج(غرائبالقرآفكرغاّ 
 .ُْٗ،صِ(انظر:مشارؽاألنكار،عياضبفمكسىأبكالفضؿ،جْ 
 .ُُٔ،صٓىػ(،جُّٖٗ(بيافالمعاني،عبدالقادربفمبٌلحكيشالسيدمحمكدآؿغازمالعاني ت:ٓ 
 .ُِِ،صٔىػ(،جْٖٓلحسفعميبفإسماعيؿبفسيدهالمرسي ت:(المحكـكالمحيطاألعظـ،أبكأ 
 .َِٖٔ،صٓ(تفسيرالشعراكم،جٕ 
 .ُْٔ-ُْٓ،صٓ(انظر:نظـالدرر،لئلماـالبقاعي،جٖ 
 .ّٗٗ،صِ(العذؽ:يطمؽعمىأنكاعمفالتمر،انظر:المصباحالمنير،جٗ 
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.(ُ فيرغبأفينكحياكيكرهأفيزكجيارجبلن،فيشركوفيمالوبماشركتوفيعضميا،فنزلتىذهاتية"

 رابعًا: التفسير اإلجمالي:
لمقصدالنبيؿليذهاتيةالكريمةىكبيافمايجبفيأحكاـالنساءكاأليتاـمنيفمفإفا

صغاران كاإلناث الذككر مف لممستضعفيف بالتكريث يتعمؽ ما كبياف ككاليتيف، معاشرتيف حيث
حيثرغب كاإلحساف، بالعدؿ اليتامىكمعاممتيـ بشؤكف كاالىتماـ ليؤالءككباران، باإلحساف

الضعفاء فقاؿتعالى: ـِ ]مفالنساءكالكلداف، ـْ َخْرٍ َفؾِْؾَقالَِدْي َيْسَلُلقَكَؽ َماَذا ُيـِْػُؼقَن ُقْؾ َما َأْكَػْؼُتْؿ ِم

ـْ َخْرٍ َفنِنَّ اهللَ بِِف َظؾِقؿٌ  بِقِؾ َوَما َتْػَعُؾقا ِم ـِ السَّ ك  {437}البقرة:[ َواألَْقَربنَِي َوالَقَتاَمك َواَدَساكنِِي َواْب قاؿ،
ا الَقتِقَؿ َفاَل َتْؼَفرْ ]تعالى: ائَِؾ َفاَل َتـَْفرْ  * َفَلمَّ ا السَّ ْث  * َوَأمَّ ا بِـِْعَؿِة َربَِّؽ َفَحدِّ حى[ َوَأمَّ ،كقاؿ{33-;:}الضُّ
ْر َتْبِذيًرا]تعالى: بِقِؾ َواَل ُتَبذِّ ـَ السَّ ُف َوادِْسؽنَِي َواْب أنا : ،كقاؿ {48}اإلرسا :[ َوَآِت َذا الُؼْرَبك َحؼَّ

كالكسطىوكافل اليتيم في الجنة ىكذا السبابة كقاؿبإصبعيو كقاؿالقرطبيرحموهللا(ّ (ِ ( ،
يتضمفالحض كىذا كأذلتيـ، الحاجة الذيفأسكنتيـ باإلحسافإلىالمساكيفكىـ "أمرنا تعالى:

.(ْ عمىالصدقةكالمكاساةكتفقدأحكاؿالمساكيفكالضعفاء"
 :(٘) المطمباستنباط بعض اليدايات من ىذا خامسًا: 

إفمفمظاىرالعدؿكرحمةاإلسبلـبالمستضعفيفمفالنساءكالكلداف،الحثعمىمبلطفة -ُ
 فييـ.االيتاـكالضعفاءكالمساكيفكاإلحسافإلييـكتقكلهللا

انزالقيـ -ِ مف كمجتمعيـ يحصنيـ احتياجاتيـ كتمبية كالضعفاء باأليتاـ االىتماـ فيكحؿإف
 الرذيمةكاألخبلؽالفاسدة.

إفاىتماـالقرآفبقضاياالنساءكاألحكاـالمتعمقةبيفىكأبمغردعمىمفيتيـاإلسبلـبظمـ -ّ
 النساءأكاالنتقاصمفحقكقيف.

 يجباألخذكااللتزاـبمايفتيبوالعمماءمالـيتعارضمعالشرع. -ْ

                                                 
 ُ[ قكلو: باب القرآف، تفسير كتاب البخارم، صحيح جَوَيْسَتْفُتوَنَك ِفي النَِّساِء ُقِل هللاُ ( ، صٔ[ حْٗ، ،

 ََْٔ.) 
 (..ََٓٔ،ح ٗ،صٖ(صحيحالبخارم،كتاباألدب،بابفضؿمفيعكؿيتيمان،جِ 
،كالدررُُٖ،صِ،كتفسيرابفعطية،المحررالكجيز،جَْٖ،صُ(انظر:زادالمسير،ابفالجكزم،جّ 

 .َٕٗ،صِ،جالمنثكر،لئلماـالسيكطي
 .ُٓ،صِ(جامعاألحكاـ،لمقرطبي،جْ 
ىػ(،ْٕٕ(انظر:تفسيرالقرآفالعظيـ،أبكالفداءإسماعيؿبفعمربفكثيرالقرشيالبصرمثـالدمشقي ت:ٓ 

الكتاب،أبكحفصسراجالديفعمرالدمشقيالنعماني،جِْْ،صِتسبلمة،ج ،ّ،كالمبابفيعمـك
 .َّّ،صُاألحكاـ،محمدعميالسايساألستاذباألزىرالشريؼ،ج،كتفسيرآياتّْص
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 الثاني المطمب
 زوجين والتقوى وفعل الخيراتالترغيب في اإلصالح بين ال

 ـْ َبْعؾَِفا ُكُشقًزا َأْو إِْظَراًضا َفاَل ُجـَاَح َظَؾْقِفاَم َأْن ُيْصؾَِحا َبْقـَُفاَم ]قاؿتعالى: َوإِِن اْمَرَأٌة َخاَفْت ِم

ِسـُقا َوَتتَُّؼقا َفنِنَّ ا حَّ َوإِْن َُتْ ِت األَْكُػُس الشُّ ْؾُح َخْرٌ َوُأْحَِّضَ [ هللَ َكاَن باَِم َتْعَؿُؾقَن َخبًِراُصْؾًحا َوالصُّ

. {:34}النسا :

 أواًل: التحميل المغوي:
.(ُ " خكؼ(الخاءكالكاككالفاءأصؿكاحديدؿعمىالذعركالفزع"خافت لغًة:

.(ِ "أمعممتمفبعمياأمتكقعتمكركىان"خافت اصطالحًا:
.(ّ  بعؿ(الزكج،لممكوعصمةالزكجةبعميا لغًة:

.(ْ "زكجيا"بعميا اصطالحًا:
ازشَّأنشازكنيٍزشيز:المكافالمرتفع،كجمعالنشزنشكز،كجمعالنيشٍركالنُّشٍ نشز(النَّنشوزًا لغًة:

.(ٓ أمارتفععنيازكجياتركياكجفاىا
.(ٔ "كالمرادبو،ارتفاعالزكج،كالتكبركاالستعبلءبنفسوعمىالزكجةكبغضيا"نشوزًا اصطالحًا:

.(ٕ " عرض(كلىعفأكصدعف"إعراضًا لغًة:
.(ٖ "يعنيانصرافانعنيابكجيوأكببعضمنافعوالتيكانتليامنو"إعراضًا اصطالحًا:

 جنح(الجيـكالنكفكالحاءأصؿكاحد،كالجناح:اإلثـ،سميبذلؾلميموعفطريؽجناح لغًة:
.(ٗ الحؽ

                                                 
 .َِّ،صِ(معجـمقاييسالمغة،البففارس،جُ 
 .َٕٖ،صُ(معالـالتنزيؿفيتفسيرالقرآف،لمبغكم،جِ 
 .ٕٗ،صُثار،عياضبفمكسىأبكالفضؿ،ج(مشارؽاألنكارعمىصحاحاتّ 
 .ِّٗ،صُزيز،لمكاحدم،جفسيرالكتابالع(الكجيزفيتْ 
 .ٖٗٗ،صّ(انظر:الصحاحتاجالمغةكصحاحالعربية،أبكنصرإسماعيؿبفحمادالجكىرمالفارابي،جٓ 
 .ْٖٔ،صُ(تفسيرالقرآف،أبكالمظفرالسمعاني،جٔ 
 .َِٓ،صُ(مختارالصحاح،زيفالديفالرازم،جٕ 
 .ِٖٔ،صٗ(جامعالبياف،لئلماـالطبرم،جٖ 
 .ْْٖ،صُ(انظر:معجـمقاييسالمغة،البففارس،جٗ 
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.(ُ "عمييماأمالإثـ"جناح اصطالحًا:

.(ِ " حضر(شيدتكقيدمت"ُأحضرت لغًة:

.(ّ "أيلزمتكأصبحتمطبكعةنعميو"ُأحضرت اصطالحًا:

.(ْ  شحح(البخؿالشح لغًة:

.(ٓ "أقبحالبخؿ،كحقيقتوالحرصعمىمنعالخير،أم:البخؿمعالحرص"الشح اصطالحًا:

 لما سبق من اآليات: المطمبثانيًا: مناسبة 
بيف السابؽبعضاألحكاـفيالضعفاءمفاأليتاـكالكلدافكالنساءالمطمبفيلما

حفظحقكقيـكالحكـفيالقضاياالتيتتعمؽبيـبالعدؿ،بيففيىذاككالترغيبباإلحسافإلييـ،
رلخاصةبالنساءالبدمفالعدؿفيياكتقكلهللا،كالتصرؼبالحسنىأفىناؾقضاياأخالمطمب

.(ٔ ىذهالحالة،كىيحالةالنشكزكاإلعراضعنيفكالحثعمىاإلصبلحبيفالزكجيففي

 ثالثًا: سبب النزول:
ذكرالبخارمفيصحيحوسببنزكؿىذهاتيةفقاؿ:حدثنامحمدبفمقاتؿ،أخبرناعبد

 عفعائشةرضيهللاعنيا: عفأبيو، بفعركة، ىشاـ أخبرنا ـْ َبْعؾَِفا َوإِِن اْمَرَأٌة َخ ]هللا، اَفْت ِم

 [ُكُشقًزا َأْو إِْظَراًضا قالت: الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منيا، يريد أن يفارقيا، ،
.(ٕ (حل، فنزلت ىذه اآلية في ذلك فيفتقول: أجعمك من شأني 

 رابعًا: التفسير اإلجمالي:
يجبتقكلهللا أنو بياف ىك الكريمة اتية ىذه مف المقصد اإلعراضفإف يحالة

كالنشكزعفالزكجةإلىزكجةأخرل،أكالجكرعمييا،أكمحاكلةتطميقيابسبببغضياأككيرىيا
فياإلصبلحبيفالناسلكبرسنياأكلدمامتياأكترفعياعمىزكجيافبلتطيعو،حيثرغب

                                                 
 .َّٔ،صّ(محاسفالتأكيؿ،محمدالقاسمي،جُ 
 .َُْ،صُ(المصباحالمنيرفيغريبالشرحالكبير،محمدبفأحمدأبكالعباس،جِ 
 .ِْٖ/ُ(زادالمسير،ابفالجكزم،جّ 
 .ْٖٖ/ِسماعيؿبفسيدهالمرسي،ج(انظر:المحكـكالمحيطاألعظـ،أبكالحسفعميبفإْ 
 .ّْْ،صُ(لبابالتأكيؿفيمعانيالتنزيؿ،عبلءالديفالخازف،جٓ 
 .ِِْ-ُِْ،صٓ(انظر:نظـالدرر،لئلماـالبقاعي،جٔ 
ِن اْمَرَأٌة َخاَفْت ِمْن َبْعِمَيا ُنُشوًزا َأْو ِإْعَراًضا(صحيحالبخارم،كتابتفسيرالقرآف،باب]ٕ  ،ٕ{،جُِٖلنساء:[}اَواِ 

 .َِٔٓ،حرقـّّص
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 أخبركم بأفضل أال: المتخاصميفكمفضمنيـاألزكاجالذيفيكجدبينيـخصاـكخبلؼلقكلو
، فإن فساد ذات البين من درجة الصيام والصالة والصدقة؟ قالوا: بمى، قال: إصالح ذات البين

ىي الحالقة زكاؿ(ُ ( مف ذلؾ يصاحب ما مع كفضالخصاـ التراضي كسيمة ىك فالصمح ،
الزكجيفعمى أمبخؿكحرصكؿمف بمتعمىالشح، النفكسالتيجي مف كالبغضاء الكراىية

قكقوكعدـالتنازؿعنيا،فتنازؿكتسامحكؿمفالطرفيفعفبعضحقكقومفأجؿإتماـىذاح
الصمحيعكدعمىاألسرةبالحياةالطيبةالتييممؤىاالتعاطؼكالرحمةكالكدكالسكينةكاالستمرارية

 تعالى: لقكلو ـْ أَ ]إلىأفيشاءهللامصداقان ـْ َآَياتِِف َأْن َخَؾَؼ َلُؽْؿ ِم ْكُػِسُؽْؿ َأْزَواًجا لَِتْسُؽـُقا إَِلقَْفا َوِم

ُرونَ  ًة إِنَّ يِف َذلَِؽ آَلََياٍت لَِؼْقٍم َيتََػؽَّ ًة َوَرمْحَ وم:[ َوَجَعَؾ َبْقـَُؽْؿ َمَقدَّ  {43}الرُّ
 ِ).

 خامسًا: الوجو البالغي:
ْؾُح َفاَل ُجـَاَح َظَؾْقِفاَم َأْن ُيْصؾَِحا َبْقـَُفاَم ُصْؾًح ...]*قكلوتعالى: :[...ا َوالصُّ

بالصمحكحسف -ُ أمرىما أمإصبلح الصمح، التحريضعمى في مستعممة فبلجناح صيغة
التضاد نزؿفييا التمميحيةىيما التمميحيةفاالستعارة المعاشرة،فنفيالجناحمفاالستعارة

زالةال سآمةعنيـمنزلةالتناسبألجؿالمبلحةكالظرافة،ككافالغرضمنيابسطالسامعيفكا 
بكاسطةاإلتيافبشيءمستممحمستظرؼكىيجزءمفاالستعارةالعنادية،كىيالتياليمكف

،(ّ اجتماعطرفيياالمستعارمنوكالمستعارلوكسميتبذلؾلتعاندالطرفيففيشيءكاحد
حاؿمفترؾالصمحكاستمرفيالنشكزكاإلعراضبحاؿمفترؾالصمحعف حيثشبو

لظ فيوعمد كاألشير البيف، ذات إصبلح بمعنى الصمح فالمراد جناحان، الصمح في أف نو
الصمحم تجديد ذلؾ يتطمب الخبلفات بسبب التجدد صفة كالصمح اإلصبلح، يقاؿ أف

 .(ْ ألفالصمحخير

ِ-  تعالى: بقكلو فياتيةكذلؾ[َفنِنَّ اهللَ َكاَن باَِم َتْعَؿُؾقَن َخبًِرا ...]ختمتاتية الفاصمة أف
جاءتمناسبةلمكضكعيا،فمماكافالحديثعفالمرأةكخكفيامفزكجياأفيتركياأكيقتر
عمييافيالنفقةبسبببغضيا،فمياأفتسقطعنوحقياأكبعضومفنفقةأكمبيتأكغير

                                                 
هللا(ُ  قاؿ الناس، بيف اإلصبلح بابفي جاتدابلمبييقي، صُ، ،ِْ  ح الجامعَُِ، صحيح ،)

(.ِٓٗٓ،ح َٔٓ،صُالصغير،ج
جِ  الماكردم، الحسف أبك كالعيكف، النكت الماكردم، تفسير انظر: الرازم،ّّٓ/ُ( لفماـ الغيب، كمفاتيح ،

 .ِّٕ-ِّٔ-ِّٓ،صُُج
الببلغة البياف،المعاني،البديع(،أحمدبفمصطفىالمراغي،جّ   .ِٔٔ،صُ(انظر:عمـك
 .ُِٓ،صٓ(التحريركالتنكير،لمطاىربفعاشكر،جْ 
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ي تعالى فاهلل الفراؽ، مف هللا إلى أحب فالكفاؽ منيا، ذلؾ يقبؿ أف كلو مشقةذلؾ، عمـ
الصبرعمىماتكرىكفمنيف،كسيجزيكـعمىذلؾأكفرالجزاء،فناسبأفيختـاتيةبقكلو:

 .(ُ {:34}النسا :[ َفنِنَّ اهللَ َكاَن باَِم َتْعَؿُؾقَن َخبًِرا ...]

 سادسًا: القراءات:
سكافقرأىاعاصـ،كحمزةكالكسائي،كخمؼبضـال[ ...ُيْصؾَِحا  ...]قكلوتعالى: ياءكا 

الصاد كتشديد كالبلـ الباقكفبفتحالياءكالصاد كقرأ مفغيرألؼ ييصمحا( ككسرالبلـ الصاد
الحا" كألؼبعدىا"يىصَّ
 ِ).

 معاني القراءات:
قراءةالضـ"ييصمحا"مفاإلصبلح،ألفاإلصبلحيستعمؿعندالتنازعكالتشاجر،كالعرب

َفَلْصؾُِحقا ]القكـبينيـكأصمحالرجبلفبينيما"قاؿتعالى:تستخدميافياإلصبلحفيقاؿ:"أصمح

 {336}النسا :[ َأْو إِْصاَلٍح َبنْيَ الـَّاسِ ]،كقاؿ: {34}احلجرات:[ َبنْيَ َأَخَقْيُؽؿْ 
 ّ).

تدخؿطرؼثالثلئلصبلحبيفالزكجيف تفيدبضركرة نفيـأفكممة"ييصمحا" كمفىنا
مفالم الفتح"يصالحا" فييمثؿكقراءة الزكجكالزكجة، أم: الفعؿبيفاثنيف، حيثيقع فاعمة،

العربإذا أدغمتالياءفيالصاد،كاألصؿيتصالحا،كالمعركؼمفكبلـ ثـ تصالحالزكجاف،
فيـيتصالحكف" .(ْ كافبيفاثنيفمشاجرةأفيقكلكا"تصالحالقـك

 العالقة التفسيرية بين القراءات:
الحا"إلىضركرةحؿالنزاعاتبيفالزكجيفداخميانماأمكفإلىذلؾلقدأفادتقراءة"يصَّ

قراءة في المبنى زيادة أف بدليؿ األفضؿ، ىي الكسيمة كىذه البيكت، أسرار تشاع لئبل سبيبل،
"يٌصالحا"دليؿعمىزيادةالمعنى،فإذاتفاقمتاألمكرفينايندبأفيتدخؿأىؿاإلصبلحفيصمحا

فيودليؿعمىحرصاإلسبلـعمىاستقراراألسرةبينيما،كىكال كىذا "ييصمحا" مفيكـمفقراءة
شاعةجكالتفاىـبيفركنييا الزكجكالزكجة(،كحصار التيىيالمبنةاألساسيةفيالمجتمع،كا 

المشاكؿبينيمابطرؽشتىكىكماأفادتوكمتاالقراءتيفكهللاتعالىأعمـ.

                                                 
 ،دارالمريخ.ُُْ-َُْ(انظر:الفاصمةالقرآنية،عبدالفتاحالشيف،صُ 
 .ِِٓ،صِرم،ج(انظر:النشرفيالقراءاتالعشر،البفالجزِ 
،كحجةالقراءاتالبفّٖٗ،صُ(انظر:الكشؼعفكجكهالقراءاتكعممياكحججيا،مكيبفأبيطالب،جّ 

 .ُِّ/ُزنجمة،ج
 .ُِْ،صُ،كحجةالقراءات،ابفزنجمة،جّٗٗ-ّٖٗ،صُ(الكشؼ،جْ 
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 :(ٔ) المطمبايات من ىذا سابعًا: استنباط بعض اليد
 حثالمسمميفعمىالحفاظعمىحرمةالبيكت. -ُ

اإلصبلحكالعدؿبيفالمتخاصميفخاصةنبيفاألزكاجالمتخاصمةىكمففعؿالخيرات،بؿ -ِ
كل سالمى من الناس عميو صدقة، كل يوم تطمع فيو : مفالصدقاتلقكلوكاعتبره

 .(ِ (الشمس يعدل بين الناس صدقة

بعضحقكقيماالحض -ّ عف بتنازليما الزكجيف بيف كالمصالحة الصمح أىمية عمى كالتأكيد
 لبعض،حتىتستقيـالحياةكيأتمؼالزكجافكاألسرةفيعيشةمطمئنة.

الجانب -ْ كخاصة مشاكؿ مف اإلنساف يكاجو ما لكؿ حمكالن كضع كقد لمحياة منيج اإلسبلـ
 االجتماعي.

 بولنفسوكتفضيمولمصالحوكشؤكنوعمىاتخريف.الكشؼعفطبيعةاإلنسافمفحيثح -ٓ

 كضعاإلسبلـالعبلجالكقائيلمنشكزقبؿحدكثولكييتدارؾمفقبؿالزكجيفقبؿأفيقع. -ٔ

مشقةالصبرعمىالبقاءمعزكجاتيـالمكاتييفتقدفالجماؿ -ٕ ترغيباألزكاجفيأفيحتممكا
 نفكر.داتدكفميؿعنيفأكاتإفكفمكجككالماؿ،كمساكاتيفبغيرىفمفالزكج

شاعةجكالتفاىـ -ٖ حرصاإلسبلـعمىاستقراراألسرةالتيىيالمبنةاألساسيةفيالمجتمع،كا 
 بيفركنييا الزكجكالزكجة(،كمحاصرةالمشاكؿبينيمابطرؽشتىكحميا.

                                                 
جُ  السعكد، أبك الكريـ، الكتاب مزايا إلى السميـ العقؿ إرشاد انظر: صّ( جِّٖ، الشعراكم، كتفسير ،ٓ،

 .ّّّ-ُّّ-َّّ/صّ،كالتفسيرالكسيط،محمدسيدطنطاكم،ِِٖٔص
جِ  بينيـ، كالعدؿ الناس، بيف اإلصبلح فضؿ باب الصمح، كتاب البخارم، صحيح صّ( رقـُٕٖ، ح ،

َِٕٕ. 
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 الثالث المطمب
 إصالح الزوجين بتذكيرىم بتقوى هللا

 تعالى: ـْ َتْسَتطِقعُ ]قاؿ قا َأْن َتْعِدُلقا َبنْيَ الـَِّساِء َوَلْق َحَرْصُتْؿ َفاَل َُتِقُؾقا ُكؾَّ اَدْقِؾ َفَتَذُروَها َوَل

َؼِة َوإِْن ُتْصؾُِحقا َوَتتَُّؼقا َفنِنَّ اهللَ َكاَن َغُػقًرا َرِحقاًم  ـْ َشَعتِِف َوَكاَن اهللُ وَ *  َكاُدَعؾَّ ـِ اهللُ ُكالًّ ِم َقا ُيْغ اِشًعا َوإِْن َيَتَػرَّ

. {354-;34}النسا :[ َحؽِقاًم 

 أواًل: التحميل المغوي:
.(ُ عدؿ العدؿ(ضدالجكر،كىكالحكـبالتسكيةكاالستقامةتعدلوا لغًة:

.(ِ "يعنيبقمكبكـكمحبتكـ"تعدلوا اصطالحًا:
.(ّ " حرص(الحرص:شدةالرغبةكاإلرادةكالشرهإلىالمطمكب"حرصتم لغًة:

.(ْ "لفتقدركاعمىالتسكيةبينيففيالمحبةكلكاجتيدتـ"صطالحًا:حرصتم ا
.(ٓ " ـمؿ(ماؿإليو:أحبو"تميموا لغًة:

.(ٔ "أمالتجكركا"تميموا اصطالحًا:
 عؿؽ(العيفكالبلـكالقاؼأصؿكبيرصحيحيرجعإلىمعنىكاحد،كىكأف"كالمعمقة لغًة:

.(ٕ "يناطالشيءبالشيءالعالي
.(ٖ "ىيالتيالتككفأٌيماكالذاتبعؿ،كأفأمرىاليسبمستقر"كالمعمقة اصطالحًا:

.(ٗ " صؿح(خبلؼفسد،أمتحسنكاكتتعيدكا"ُتصمحوا لغًة:

                                                 
 .َِِ،صُ(انظر:مختارالصحاح،زيفالديفالرازم،جُ 
 .ّّٓ/ُعيكف،أبكالحسفالماكردم،ج(تفسيرالماكردم،النكتكالِ 
 .ُْٓ/ّ(المحكـكالمحيطاألعظـ،أبكالحسفعميبفإسماعيؿبفسيدهالمرسي،جّ 
(الكجيزفيتفسيرالكتابالعزيز،أبكالحسفعميبفأحمدبفمحمدبفعميالكاحد،النيسابكرم،الشافعي،ْ 

 .ِّٗ،صُج
 .ِّٕ/ِ(أساسالببلغة،لمزمخشرم،جٓ 
 .َُْ،صُىػ(،جَِٗ(مجازالقرآف،أبكعبيدةمعمربفالمثنىالتيميالبصرم ت:ٔ 
 .ُِٓ،صْ(معجـمقاييسالمغة،البففارس،جٕ 
 ٖ  ت: إسحاؽ أبك الثعمبي، إبراىيـ بف محمد بف أحمد القرآف، تفسير عف كالبياف الكشؼ جِْٕ( ،ّىػ(،

 .ّٔٗص
 .ّْٓ،صُالكبير،أحمدبفمحمدأبكالعباس،ج(المصباحالمنيرفيغريبالشرحٗ 
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فتصمحكامامضىمفميمكـكتتدارككهبالتكبة"ُتصمحوا اصطالحًا: .(ُ "كا 

.(ِ "قيةالحذركتزكيةاألعماؿ تؽك(التقكلكالتقاةكالت"تتقوا لغًة:

فالتزمتـكأصمحتـفيأمكركـ،كقسمتـبالعدؿفيماتممككف،كاتقيتـهللافي"تتقوا اصطالحًا: أمكا 
.(ّ "جميعاألحكاؿ
.(ْ  ؼرؽ(فرؽكفرقتبيفالشيئيف،أمينفصبلعفبعضيمايتفرقا لغًة:

فيفارؽكؿكاحدم"يتفرقا اصطالحًا: .(ٓ "نيماصاحبوبمعنىكا 

 غفم(الغيفكالنكفكالحرؼالمعتؿأصبلفصحيحاف،أحدىمايدؿعمىالكفاية،"ُيغِن لغًة:
.(ٔ "كىكالمطمكب

فلـيصطمحابؿتفرقافميحسناظنيماباهلل،فقديقيضلمرجؿامرأةتقربيا"ُيغِن اصطالحًا: أمكا 
.(ٕ "عينو،كلممرأةمفيكسععمييا

.(ٖ "سعم سعى(يسعى سعيان(أمعدا،ككذاإذاعمؿككسب":سعتو لغةً 

أفعالو"سعتو اصطالحًا: في متقنان مقتدران حكيمان كاسعان هللا ككاف كقدرتو، غناه سعتو مف
.(ٗ "كأحكامو

 لما سبق من اآليات:  المطمبثانيًا: مناسبة 

فيالقضاياالخاصةبالنساءالسابؽأنوالبدمفالعدؿكتقكلهللاالمطمبفيلمابيف
أفالمطمبفيحالةالنشكزكاإلعراضعنيف،كالحثعمىاإلصبلحبيفالزكجيف،بيففيىذا

أمأفالمحبةبينيف،مااجتيدفيالحرصعمىالتسكيةفيالرجؿلفيستطيعالعدؿبيفنسائومي

                                                 
 .ِّٕ(مفاتيحالغيب،لئلماـالرازم،جُ 
 .ُِْ،صُ(مشارؽاألنكارعمىصحاحاتثار،عياضبفمكسىأبكالفضؿ،جِ 
 .ُّْ،صِ(تفسيرالقرآفالعظيـ،أبكالفداءإسماعيؿبفعمربفكثيرالقرشيالبصرمثـالدمشقي،جّ 
 .َُْٓ/ْالصحاحكتاجالمغةكصحاحالعربية،ج(انظر:ْ 
 .ّٕٓ،صُ(الكشاؼ،لمزمخشرم،جٓ 
 .ّٖٗ،صْ(معجـمقاييسالمغة،البففارس،جٔ 
 .َْٖ،صٓ(الجامعألحكاـالقرآف،لئلماـالقرطبي،جٕ 
 .ُْٖ،صُ(مختارالصحاح،زيفالديفالرازم،جٖ 
اٗ  ناصر التأكيؿ، كأسرار التنزيؿ أنكار البيضاكم( الشيرازم محمد بف عمر بف هللا عبد سعيد أبك لديف

 .َُُ،صِىػ(،جٖٓٔ ت:
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ذرػػإذاماتعأنوفكبيٌبينيففبل،العدؿالمادممستطاع،كىكالقسمة،أماالميؿالقمبيأكالمحبة
بي كاإلصبلح الزكجيػػػالصمح أمػػػف ػػػف قػػػأنر يكػػػو الكثيرػػد الخير بينيما الفرقة في لكؿكف

.(ُ منيما

 ثالثًا: التفسير اإلجمالي:
مستحيؿ، إفالمقصدمفىاتيفاتيتيفالكريمتيفىكبيافأفالعدؿالتاـبيفالنساءأمره

ألفالعدؿيستكجبأفتككفمحبةالرجؿلنسائومتساكية،كأفيككفالميؿالقمبيإلييفعمىكذلؾ
فقط،كىذا أمرمتعذرغيرممكفألفاإلنسافبطبعويميؿبقمبوكحبوإلىكاحدة السكاء،كىذا

الميؿنحكاألمراليؤاخذههللاتعالىعميو،لكفالبدمفالعدؿكالتقكلكعدـالمغاالةأكالجكرفي
يككففيممااليستطيعاإلنسافكماىكالميؿالقمبيإحداىف،فالعفككعدـالمؤاخذةمفهللا

يستطيعو نحككاحدةمفالنساء،مععدـالمغاالةفيالميؿنحكىا،كالنييكالمؤاخذةتككفعما
سكة،،القسـكنحكذلؾالرجؿكالعدؿفيتأديةالحقكؽالكاجبةلنسائواألخرياتمثؿ:النفقة،كالك

مفالحقكؽ،فالمرأةإذاماترؾزكجيامايجبليامفالحقكؽصارتكالمعمقةالتيالزكجليا
الصمح عمى حث اإلسبلـ فإف كلذلؾ بحقكقيا، يقكـ زكج ذات كال لمتزكج، كتستعد فتستريح

حيثأف اإلسبلـ، معتبرفيشريعة ألفالصمحمقصد الديفيحرصكاإلصبلحبيفالزكجيف،
عمىاستمرارالحياةالزكجية،كلكفىذاالصمحقديتعذربيفالزكجيفكقديككففيالفرقةبينيما

صاحبالفضؿكالعطاءالكاسعيييئلمعبدمفالخيركالفضؿماليسفيخيرلكمييما،فاهلل
دمعوماافتقدهمعمفالزكجيفزكجانآخر،قديجالحسبافعندكقكعالفرقةبينيماكيستبدؿكبلن

.(ِ األكؿ

 رابعًا: الوجو البالغي:
 تعالى: قكلو في َؼِة  ...]التشبيو زكج،[...َفَتَذُروَها َكادَُعؾَّ ذات كال أيـ ىي ال أم:

منو عمؽ ما عمى كال استقر، األرض عمى ال ألنو شيء مف المعمؽ بالشيء تشبيو كىذا
.(ّ انحمؿ

                                                 

 .ٖٖ،صْ(انظر:البحرالمحيط،جُ 
جِ  القرطبي، تفسير انظر: صٓ( جَْٕ، لؤللكسي، المعاني، كركح صّ، المراغي،ُٖٓ-ُٕٓ، كتفسير ،

 .ِٖٗ-ِٕٗ،صٓير،كىبةالزحيمي،ج،كالتفسيرالمنُِٓ،صُ،كتفسيرالجبلليف،جُْٕ،صٓج
 .ُِِ،صِ(المحررالكجيز،البفعطية،جّ 
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 :(ٔ) المطمبط بعض اليدايات من ىذا خامسًا: استنبا

مستحيؿ -ُ أمر النساء بيف التاـ قدرةالعدؿ فممرجؿ المادم أما كقمبي، مادم عدؿ فمنو ،
 .اعةعميوميماحرصكاجتيدفيذلؾيسلمرجؿقدرةكاستطكاستطاعةعميو،أماالقمبيفم

 ألخرلالجناحعميو.الميؿالقمبيمفغيرإفراطكالمغاالةكالجكرفيالحقكؽلمزكجةا -ِ

كالقسـ،حيثقاؿأنسبفمالؾ -ّ :العدؿبيفالنساءفيالحقكؽالكاجبةكالنفقةكالكسكة
تسع نسوة، فكان إذا قسم بينين، ال ينتيي إلى المرأة األولى إال في تسع،  كان لمنبي  

د يده ، فمبفكن يجتمعن كل ليمة في بيت التي يأتييا، فكان في بيت عائشة، فجاءت زين
يده، فتقاولتا حتى استخبتا، وأقيمت الصالة، فمر  إلييا، فقالت: ىذه زينب، فكف النبي 

أبو بكر عمى ذلك، فسمع أصواتيما، فقال: اخرج يا رسول هللا إلى الصالة، وأحث في 
     صالتو، فيجيء  ، فقالت عائشة: اآلن يقضي النبي أفواىين التراب، فخرج النبي 

صالتو، أتاىا أبو بكر، فقال ليا قواًل شديدًا،  بي ويفعل، فمما قضى النبي  أبو بكر فيفعل
 .(ِ (وقال: أتصنعين ىذا

كجكبالقسـبيفالنساء،إذاكافتحتونساءكعمىكجكبالقسـبالككفعندالزكجة،إذالـ -ْ
 يكفعندهإالغيرىا.

كاستمرارىا، -ٓ الزكجية الحياة حفظ يحرصعمى اإلسبلمي الديف الصمحإف عمى حث لذا
 كاإلصبلحبيفالزكجيف.

عنايةاإلسبلـبالزكجيفبتشريعأحكاـخاصةبيما،دليؿعمىأىميةاألسرة،كأنوبصبلحيا -ٔ
 كاستقرارىايتأثرالمجتمع.

التفريؽبيفالزكجيففيحاؿتعذرالصمح،كعدـالقدرةعمىمعالجةاألسبابشرعهللا -ٕ
 ألزكاج.التيتؤدمإلىالفرقةبيفا

بإغناءكؿمفالزكجيفبعدالتفرؽفيحاؿتعذرالصمحبينيمامففضموكسعتوكعدهللا -ٖ
 كرحمتو.

                                                 
،كجامعالبياف،لئلماـالطبرم،ُُٓ،صُ(انظر:أكضحالتفاسير،محمدمحمدعبدالمطيؼبفالخطيب،جُ 

 َُٓ،صِ،كأحكاـالقرآف،عميبفمحمدالكيااليراسي،جِٖٔ-ِٖٓ-ِْٖ،صٗتشاكر،ج
مـ،كتابالرضاع،بابالقسـبيفالزكجاتكبيافأفالسنةأفتككفلكؿكاحدةليمةمعيكميا،(صحيحمسِ 

 .ُِْٔ،حرقـَُْٖ،صِج
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 المبحث الخامس
 المقاصد واألىداف لسورة النساء 

 (ٖٖٔ-ٖٔٔمن اآلية )
:كفيومبحثاف

 األول: التفكر في مخموقات هللا يؤدي إلى تقوى هللا. المطمب
 إخالص العمل هلل تعالى. وجوب الثاني: المطمب
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 األول المطمب
 التفكر في مخموقات هللا يؤدي إلى تقوى هللا

 ـْ َقْبؾُِؽْؿ ]قاؿتعالى: ـَ ُأوُتقا الؽِتَاَب ِم ْقـَا الَِّذي اَمَواِت َوَما يِف األَْرِض َوَلَؼْد َوصَّ َوهللِ َما يِف السَّ

اُكْؿ َأِن اتَُّؼقا اهللَ َوإِْن َتْؽُػُروا فَ  اَمَواِت َوَما يِف األَْرِض َوَكاَن اهللُ َغـِقًّا مَحِقًداَوإِيَّ َوهللِ َما يِف  * نِنَّ هللِ َما يِف السَّ

اَمَواِت َوَما يِف األَْرِض َوَكَػك بِاهللِ َوكِقاًل  ـَ َوَكاَن اهللُ َظَذ َذلَِؽ *  السَّ َا الـَّاُس َوَيلِْت بَِآَخِري إِْن َيَشلْ ُيْذِهبُْؽْؿ َأُيُّ

. {355-353:}النسا [ يًراَقدِ 

 أواًل: التحميل المغوي:
ينا لغًة: .(ُ  كصم(كصيتالشيءبالشيءأصيوكأكصيوكعيدتإليووصَّ

ينا اصطالحًا: .(ِ "كلقدأمرناأىؿالكتاب،كىـأىؿالتكراةكاإلنجيؿ"وصَّ
مفصفاتهللا"حميدًا لغًة: كالحميد الثناءكىكنقيضالذـ، الحمد كىك حمد( بمعنىالمحمكد

.(ّ "عكسالمذمكـ
كالحميدالذماستكجبعميكـأيياالخمؽالحمدبصنائعوالحميدةإليكـ،كآالئو"حميدًا اصطالحًا:

.(ْ "الجميمةلديكـ،كأنومحمكدعندخمقوبماأكالىـمفنعمو،كبسطليـمففضمو
.(ٓ "يدؿعمىاعتمادغيرؾفيأمرؾ ككؿ(الكاككالكاؼكالبلـأصؿصحيح"وكياًل لغًة:

الككيؿىكالذميقكـلؾبميامؾكتجمسأنتمرتاحالباؿ،أمحفيظانكحافظانوكياًل اصطالحًا:
.(ٔ كشييدانبأفمافييمالو

.(ٕ "ذىبذىابكىكالمضيكاإلبداؿ"ُيذىبكم لغًة:
.(ٖ "أميفنكـكيستأصمكـبالمرةأيياالناس"يذىبكم اصطالحًا:

                                                 
 .ِِٔ/ِ(انظر:المصباحالمنيرفيغريبالشحالكبير،أحمدبفمحمدأبكالعباس،جُ 
 .ِٓٗ،صٗ(جامعالبياف،لئلماـالطبرم،جِ 
 .ُْٓ،صْأحمدبفاألزىرماليركم،أبكمنصكر،ج(تيذيبالمغة،محمدبفّ 
 .ِٔٗ،صٗ،جَٕٓ،صٓ(جامعالبياف،لئلماـالطبرم،جْ 
 .ُّٔ،صٔ(معجـمقاييسالمغة،البففارس،جٓ 
،ٓ،كتفسيرالشعراكم،جُِٔ،صُ(انظر:تفسيرالجبلليف،جبلؿالديفالمحميكجبلؿالديفالسيكطي،جٔ 

 .َُِٕص
 .ُّٗ،صُاسالببلغة،لمزمخشرم،ج(انظر:أسٕ 
 .ّٕٔ،صّ(محاسفالتأكيؿ،محمدجماؿالديفالقاسمي،جٖ 
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 لما سبق من اآليات: المطمبمناسبة  -ثانيًا: أ
السابؽأفالرجؿلفيستطيعالعدؿبيفنسائوميماحرص،لكفالمطمبفيلماذكر

فلـيكفؽفيذلؾفربمايككففيالفرقةبينيماالخيرلكمييما، ليتؽهللاكليصمحفيمايقدرعميوكا 
مفاتياتالكريمةمايؤكدالمطمبركبيففيىذاسكؼيغنييـمفسعتوكفضمو،ذكألنو

كفضمو كعممو بقدرتو أيضان كذلؾ كرزقان، كاألرضخمقان السمكات في لو ما بذكر كغناه سعتو
نولماأمربالعدؿكالتقكلكاإلحسافإلىالضعفاءبيفأنوماأمربذلؾالحتياجوإكرحمتو،حيث

ألرض،بؿإنماأمربيارعايةنلماىكاألنسبليـكرحمةنإلىأعماؿالعبادفيكمالؾالسمكاتكا
يجادأقكاـآخريفيحمكفمحميـبيـفيدنياىـكآخراىـكىك عمىإبداليـكا  .(ُ قادره

ؿَ ]ُُّفاصمةاتية-ب كافهللاكحده[َقاِت َوَما يِف األَْرِض َوَكَػك بِاهللِ َوكِقاًل َوهللِ َما يِف السَّ لما
.(ِ اكاتكاألرضفاتخذكهككيبلنفيشئكنكـكميامالؾالسم

 ثالثًا: التفسير اإلجمالي:
 فيىذا الميـ بيافأفهللاالمطمبإفالمقصد ىك بالعمؿمفاتياتالكريمة أمر

بمنيجالحؽكالعدؿكالتقكلالذمىكمحكرىذهالسكرةفيكجمتقدرتوالمالؾالحاكـلمسماكات
ا فييما، المتفارقكاألرضكما الزكجاف ييغني العالميف عف كميـ،يلغني العباد خالؽ كغيرىما، ف

حيث بغيرىـ، بداليـ كا  القادرعمىافنائيـ إحافظأعماليـ، كمانوسبحانوأكصىأمةمحمد
أفالخمؽلفيضركاإالأنفسيـإذاماأكصىكأمراألمـمفقبميـبتقكاهكعبادتوكحده،كأخبر

كاعفمنيجالسعادةفيالدنياكاتخرةمنيجاإلسبلـ،فيكسبحانوالغنيعفالعالميفكفركاكابتعد
ـْ يِف األَْرِض ََجِقًعا َفنِنَّ اهللَ ]المالؾلمسماكاتكاألرضفقاؿسبحانو: َوَقاَل ُمقَشك إِْن َتْؽُػُروا َأْكُتْؿ َوَم

 {:}إبراهوم:[ َلَغـِلٌّ مَحِقٌد  كقاؿتعالى: ُف َكاَكْت َتْلتِقِفْؿ ُرُشُؾُفْؿ بِالَبقِّـَاِت َفَؼاُلقا َأَبَْشٌ َُيُْدوَكـَا َذلَِؽ بِلَ ]، كَّ

،كذلؾأمرسبحانوعبادهبالتككؿكاالتكاؿ {8}التغابن:[ َفَؽَػُروا َوَتَقلَّْقا َواْشَتْغـَك اهللُ َواهللُ َغـِلٌّ مَحِقٌد 
خالقي فيك كميا، شؤكنيـ في ككيبلن باتخاذه كحده يعصكه،عميو كال يطيعكه أف فحقو كمالكيـ ـ

ذىابيـإفعصكه غيره،كىكسبحانوالقادرعمىاستبداؿالخمؽكا  كيتككمكاعميوكحدهالعمىأحدو
ُكْؿ ُثؿَّ اَل َيُؽقُكقا َأمْ ]فقاؿتعالى:  {:5}حممد:[ َثاَلُؽؿْ َواهللُ الَغـِلُّ َوَأْكُتُؿ الُػَؼَراُء َوإِْن َتَتَقلَّْقا َيْسَتبِْدْل َقْقًما َغْرَ

،فيكنذير {39-38:}فاطر[ َوَما َذلَِؽ َظَذ اهللِ بَِعِزيزٍ  * إِْن َيَشلْ ُيْذِهبُْؽْؿ َوَيلِْت بَِخْؾٍؼ َجِديدٍ ]كقاؿتعالى:
لمعباديظؿيتيددىـبالزكاؿكالتدميركيستخمؼمفبعدىـآخريفخيرانمنيـ،فيكلـييرداستئصاؿ

                                                 
 .ِّٖ،صُُ(انظر:مفاتيحالغيب،لمرازم،جُ 
 .ُُٔٗ،صِج(األساسفيالتفسير،سعيدحكل،ِ 
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كمصا لحكـ محمد الأمة سبحانو أرادىا قديرعمىإفنائكـبلح سبحانو عفذلؾفيك منو عجز
يجادخمؽآخركمااستأصؿمفكافقبمكـكجاءبكـمفبعدىـ .(ُ كا 

 :(ٕ) المطمبرابعًا: استنباط بعض اليدايات من ىذا 
بيافأىميةالتقكلفيحياةالبشرحيثتعدالضابطفيتعديؿسمكؾاإلنساف،حيثأكصى -ُ

 األكليفكاتخريفكأمرىـبيا.هللابيا

حصاءهأعماليـفيياالكفايةعفكؿمراقبكحافظ.مراقبةهللا -ِ  لجميعخمقوكا 

كبمنيجوكذلؾبطمبالخيركاإلغناءمنو،فيكالغنيالمالؾالقادرعمىكؿالترغيبباهلل -ّ
 شيء.

ا -ْ السابقة حصؿلؤلمـ بذكرما مفإىبلكيـالترىيبمفعقابهللاكعذابو، العاصية لكافرة
فنائيـ.  كا 

 إفصبلحالمجتمعاتقائـعمىمنيجالحؽكالعدؿكالتقكل. -ٓ

                                                 
جُ  لمخازف، التنزيؿ، معاني في التأكيؿ لباب انظر: صُ( سبلمةّْٓ، ت كثير، ابف كتفسير ج، ،ِ،

 .ِّْ-ُّْص
الجكزمِ  بف الديف جماؿ التفسير، عمـ في المسير زاد انظر: ج( صُ، جّْٖ، القرآف، ظبلؿ كفي ،ِ،

 .ِٔٓ،صٖ،كالتفسيرالحديث،دركزةمحمدعزت،جٕٓٔص



-ُٗٔ- 
 

 الثاني المطمب
 وجوب إخالص العمل هلل تعالى

ْكَقا َواآلَِخَرِة َوَكاَن اهللُ َشِؿقًعا َبِصرً ]قاؿتعالى: ْكَقا َفِعـَْد اهللِ َثَقاُب الدُّ ـْ َكاَن ُيِريُد َثَقاَب الدُّ [ اَم

. {356}النسا :

 أواًل: التحميل المغوي:
.(ُ ثكبرجكعالشيءإلىحالتواألكلىأكىكالجزاءعمىالعمؿأكعمىالطاعةثواب لغًة:

ثكابالدنيا،يعني:عرضالدنيا،بإظيارهماأظيرمفاإليمافبمسانو،فعندهللاثواب اصطالحًا:
.(ِ منياكثكابوفيياثكابالدنيا،يعني:جزاؤهفيالدنيا

 لما سبق من اآليات: المطمبثانيًا: مناسبة 
في عباده أمر إلىالضعفاء،المطمبلما كاإلحساف بالعدؿ اتياتالكريمة السابؽمف

كتقكلهللافيأعماليـليسلحاجتوإلييافيكالغنيلوكؿمافيالسماكاتكمافياألرض،القادر
بداليـ يجادأقكاـآخريفيحمكفمحميـإذاماعصكهفيأعماليـ.عمىإفناءالخمؽكا  كا 

أفالعدؿكالتقكلفيأعماليـسكؼيجازييـعمييماسكاءكانتىذهالمطمببٌيففيىذا
يجبعمييـاإلخبلصفينيتيـبيذهاألعماؿكجعميا أكألجؿاتخرة،لذا األعماؿألجؿالدنيا

.(ّ كمجازكفعميياخالصةنلكجيوالكريـألنيـمحاسبكف

 ثالثًا: التفسير اإلجمالي:
إفالمقصدفيىذهاتيةالكريمةىكبيافأفعمىالعبادأفيخمصكاأعماليـهللفيككحده
كأفاليقصركا عقابو، كيخشكا كنعيمو، ثكابو كيقصدكا بأعماليـ، العباد إليو المستحؽأفيتكجو

َفنَِذا َقَضْقُتْؿ َمـَاِشَؽُؽْؿ ]نونعيـالدنياكاتخرةلقكلوتعالى:طمبيـعمىنعيـالدنياكحدىا،بؿيسألك

ْكَقا  ـَا َآتِـَا يِف الدُّ ـْ َيُؼقُل َربَّ ـَ الـَّاِس َم ـْ َفاْذُكُروا اهللَ َكِذْكِرُكْؿ َآَباَءُكْؿ َأْو َأَصدَّ ِذْكًرا َفِؿ     َوَما َلُف يِف اآلَِخَرِة ِم

ـْ *  َخاَلٍق  ْكَقا َحَسـًَة َويِف اآلَِخَرِة َحَسـًَة َوقِـَا َظَذاَب الـَّارِ َوِمـُْفْؿ َم ـَا َآتِـَا يِف الدُّ ْؿ َكِصقٌب  *  َيُؼقُل َربَّ ُأوَلئَِؽ ََلُ

يُع احِلَساِب  َّا َكَسُبقا َواهللُ َْسِ اَر اآلَِخَرةَ ]أيضان:،كيقكؿ {444-444}البقرة:[ ِِم  َواْبَتِغ فِقاَم َآَتاَك اهللُ الدَّ

                                                 
 .ُٓ،صُ(انظر:مختارالصحاح،زيفالديفالرازم،جُ 
 .ََّص،ٗ(جامعالبياف،لئلماـالطبرم،تشاكر،جِ 
 .ُِِ/ِ(انظر:المحررالكجيزفيتفسيرالكتابالعزيز،البفعطيةاألندلسي،جّ 
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ـَ اهللُ إَِلقَْؽ َواَل َتْبِغ الَػَساَد يِف األَْرِض إِنَّ اهللَ ـْ َكاَم َأْحَس ْكَقا َوَأْحِس ـَ الدُّ ـَ َواَل َتـَْس َكِصقبََؽ ِم [  اَل َُيِبُّ اُدْػِسِدي

،فيكالسميعألقكاؿالعباد،البصيربأحكاليـفعمييـأفيخشكهفيأقكاليـكأفعاليـ {99}القصص:
.(ُ مرجعاألمكركمياإليوبيدهالنفعكالضر،كالشقاكةكالسعادةفيقسميابالعدؿبيفعبادهكنياتيـف

 :(ٕ) المطمبرابعًا: استنباط بعض اليدايات من ىذا 
 إخبلصالعمؿهلليؤدمإلىنيؿثكابالدنياكاتخرة. -ُ

عمىهللا -ِ يعتمد أف المسمـ المايجبعمى ألنو كاتخرة، ثكابالدنيا لؾالذمبيدهلنيؿ
 جميعاألمكر.

إفأساسقبكؿاألعماؿعندهللاىكالنيةالخالصةلوسبحانوكعمييايترتبالثكابكالجزاء -ّ
  لقكلو إنما األعمال بالنية، ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت ىجرتو إلى هللا ورسولو :

تزوجيا، فيجرتو إلى ما فيجرتو إلى هللا ورسولو، ومن كانت ىجرتو لدنيا يصيبيا، أو امرأة ي
 .(ّ (ىاجر إليو

ـْ َكاَن ُيِريُد َحْرَث اآلَِخَرِة َكِزْد لَُف يِف ]بيافأفمفأرادبعممواتخرةلفتفكتوالدنيالقكلوتعالى: -ْ َم

ـْ َكِصقٍب  ْكَقا ُكْمتِِف ِمـَْفا َوَما َلُف يِف اآلَِخَرةِ ِم ـْ َكاَن ُيِريُد َحْرَث الدُّ ورى:}[ َحْرثِِف َوَم  .{44الشُّ

الفردالذميعمؿكفؽشرعهللاييجازلعمىعمموفيالدنيابالبركة،كفياتخرةبالجنة. -ٓ



                                                 
،كفتحالقدير،محمدبفمحمدبفعميبفمحمدبفٓٔٓ،صُ(انظر:تفسيرالقرآفالعظيـ،البفكثير،جُ 

 .ِٗٓ/ِج،كالتفسيرالمظيرم،المظيرم،محمدثناءهللا،َّٔ،صُعبدهللاالشككانياليمني،ج
،كتفسيرَّٕ،صٓ،كتفسيرالمنار،محمدرشيدرضا،جِِٓ،صُِ(انظر:جامعالبياف،تشاكر،جِ 

 .ُٕٕ،صٓالمراغي،ج
،َِ،صُ(صحيحالبخارم،كتاباإليماف،باب:ماجاءإفاألعماؿبالنيةكالحسبة،كلكؿامرئمانكل،جّ 

 .ْٓحرقـ
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 الفصل الرابع
 الدراسة التحميمية لمقاصد وأىداف 
 الربع الرابع من الحزب العاشر

كفيوثبلثةمباحث:
 (.ٖٙٔ-ٖ٘ٔالمبحث األول: المقاصد واألىداف لسورة النساء من اآلية )

 (.ٔٗٔ-ٖٚٔالمقاصد واألىداف لسورة النساء من اآلية ) المبحث الثاني:
 (.ٚٗٔ-ٕٗٔالمقاصد واألىداف لسورة النساء من اآلية ) المبحث الثالث:
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 المبحث األول
 المقاصد واألىداف لسورة النساء 

 (ٖٙٔ-ٖ٘ٔمن اآلية )
:طمبافكفيوم

 ة، وحرمة شيادة الزور.األول: وجوب العدل في القضاء والشياد المطمب
 وجوب استمرار اإليمان بأركان اإليمان. الثاني: المطمب
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 األول المطمب
 وجوب العدل في القضاء والشيادة، وحرمة شيادة الزور

اِمنَي بِالِؼْسِط ُصَفَداَء هللِ َولَْق َظَذ َأْكُػِسُؽْؿ أَ ]قاؿتعالى: ـَ َآَمـُقا ُكقُكقا َققَّ َا الَِّذي ـِ َيا َأُيُّ ِو الَقالَِدْي

ـْ َغـِقًّا َأْو َفِؼًرا َفاهللُ َأْوىَل ُِباَِم َفاَل َتتَّبُِعقا اََلَقى َأْن َتْعِدُلقا َوإِْن تَ  ْؾُقوا َأْو ُتْعِرُضقا َفنِنَّ اهللَ َكاَن باَِم َواألَْقَربنَِي إِْن َيُؽ

. {357}النسا :[ َتْعَؿُؾقَن َخبًِرا

 أواًل: التحميل المغوي:
قامة،كقياـلمشيءىكالمراعاة"مين لغًة:قوا قكـ،يقاؿ:قاـيقكـقيامان،فيكقائـ،كجمعو:قياـ،كا 

.(ُ "لمشيءكالحفظلو
.(ِ "ليكفمفأخبلقكـكصفاتكـالقياـ"قوامين اصطالحًا:

يشيد"شيداء لغًة: يقاؿشيد الشيفكالياءكالداؿأصؿيدؿعمىحضكركعمـكا عبلـ،  شيد(
.(ّ "ادة،كالمشيد:محضرالناسشي

.(ْ "تقيمكفشياداتكـلكجوهللاكماأمرتـبإقامتيا"شيداء اصطالحًا:

.(ٓ  أكؿ(آؿالرعيةيؤكلياأيالةحسنةأمسائسلياكمحسفرعايتياأولى لغًة:

أكلىبيما،أمإفيكفالمشيكدعميومفاألقاربأكغيرىـغنيانأكفقيرانفاهلل"أولى اصطالحًا:
كشرعوأحؽأفيتبعفييما،فحذارأفتحابكاغنيانطمعانفيبره،كالخكفانمفأذاهكشره،كالفقيران

.(ٔ "عطفانعميوكشفقةبو
.(ٕ  قكم(ىكلييكم،سقطمفأعمىإلىأسفؿ،كخمىمفكؿخيراليوى لغًة:

.(ٖ "ـالعقؿ،كمايكجبوالشرعىكالخضكعلمشيكات،كعدـالخضكعلحك"اليوى اصطالحًا:

                                                 
 .َٗٔ،صُراغباألصفياني،ج(المفرداتفيغريبالقرآف،لمُ 
 .َُّ،صٗ(جامعالبياف،لئلماـالطبرم،جِ 
 .ِِّ،صّ(معجـمقاييسالمغة،البففارس،جّ 
 .ٕٓٓ،صُ(الكشاؼ،لمزمخشرم،جْ 
 .ّٗ،صُ(انظر:أساسالببلغة،لمزمخشرم،جٓ 
 .ُٕٗ،صْ(تفسيرالمراغي،جٔ 
 .ّْٔ،صِبكالعباس،ج(انظر:المصباحالمنير،أحمدبفمحمدإٔ 
 .ُٖٗٗ،صْ(زىرةالتفاسير،محمدأبكزىرة،جٖ 
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أم"تعدلوا لغًة: باالستكاء الحكـ أم: الطريقة، مستكل رضىن أم عدؿ: رجؿ يقاؿ: العدؿ
.(ُ "بالحؽ

ككنكاقكاليفبالعدؿحاكميفبالحؽفيالشيادةعمىمفكانت،كلكعمىأنفسكـ،تعدلوا اصطالحًا:
.(ِ كالعدؿأفيأخذكؿإنسافحقوبالكامؿ

.(ّ ؿكل لكل(رأسوك ألكل(برأسوأمالوكأعرضكماؿإلىأحدالخصميفووا لغًة:تم

.(ْ "أمتحرفكاألسنتكـعفالشيادةعمىكجيياأكتعرضكاعنيابكتميا"تمووا اصطالحًا:

 لما سبق من اآليات: المطمبثانيًا: مناسبة 
اإلخبلصهللتعالىفيجميعالسابؽأنويجبعمىالفردالمسمـالمطمبفيلماذكر

 عنده مقبكلة تككف حتى كالنيات كاألفعاؿ األقكاؿاألقكاؿ ىذه في يعدؿ أف أيضان كعميو
كاألفعاؿ،أعقبذلؾبأفأمرعبادهالمؤمنيفبالقياـبالعدؿالذميعـاألحكاؿكميا،كالشيادةلكجو

.(ٓ هللاتعالى

 ثالثًا: سبب النزول:
نزكؿىذهاتيةفقاؿ:"ركلأسباطعفالسدمقاؿ:نزلتفيالنبيذكرالكاحدمفيسبب

اختصـإليوغنيكفقير،ككافضمعومعالفقير،رألأفالفقيراليظمـالغنيفأبىهللاتعالى
اِمنَي بِالِؼْسطِ ]إالأفيقكـبالقسطفيالغنيكالفقير،فقاؿ: ـَ َآَمـُقا ُكقُكقا َققَّ ا الَِّذي َ ُصَفَداَء هللِ َولَْق  َيا َأُيُّ

ـْ َغـِقًّا َأْو َفِؼًرا َفاهللُ َأْوىَل ُِباَِم  ـِ َواألَْقَربنَِي إِْن َيُؽ .(ٔ " {357}النسا :[ َظَذ َأْكُػِسُؽْؿ َأِو الَقالَِدْي

 رابعًا: التفسير اإلجمالي:
 الكاضحفيىذا قسطأمربالمفاتيةالكريمةىكبيافأفهللاالمطمبإفالمقصد

يتاءكؿذمحؽحقو،فأكجبعمىالقاضيأثناءعمموبالقضاءأفيككفعادالناليحيد كالعدؿكا 
بالحؽأم لو كالحكـ المظمكـ عف الظمـ رفع بؿعميو الخصميف، إلىأحد الحؽكاليميؿ عف

                                                 
 ُ اليمني ت: الحميرم سعيد بف نشكاف ، الكمـك العربمف كبلـ كدكاء شمسالعمـك انظر: جّٕٓ( ،ٕىػ(،

 .َْْٓص
 .ْْٖ(انظر:زادالمسيرفيعمـالتفسير،جماؿالديفبفالجكزم،جِ 
 .ِٕٖ،صُزيفالديفالرازم،ج(انظر:مختارالصحاح،ّ 
 .ّٖٔ،صّ(محاسفالتأكيؿ،محمدجماؿالديفالقاسمي،جْ 
 .ْٗ،صْ(انظر:البحرالمحيط،ألبيحياف،جٓ 
 .ُٖٔ،صُ،جالكاحدم(أسبابالنزكؿ،ٔ 
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بعدصدكرالحكـدكفمماطمةأكتسكيؼ،ككذلؾبيف بالعدؿكتنفيذىذاالحؽلمخصـالمظمـك
 ىذا فيالمطمبفي كالتزكير التغيير أجؿ مف باأللفاظ التبلعب مف كالشيكد المحاميف كحذر

الكالديف ضد أك نفسو الشاىد ضد الشيادة ىذه كانت كلك حتى الخصميف، بيف التي القضية
اِمنَي بِالِؼْسِط ُصَفَداَء ]كاألقارب،أكضداألغنياءأكالفقراءلقكلوتعالى: هللِ َوَلْق َظَذ َأْكُػِسُؽْؿ ُكقُكقا َققَّ

ـْ َغـِقًّا َأْو َفِؼًرا َفاهللُ َأْوىَل ُِباَِم  ـِ َواألَْقَربنَِي إِْن َيُؽ هللا[َأِو الَقالَِدْي التزكيركشيادةالزكر،،كقدحـر
ورِ ]فقاؿ: ـَ األَْوَثاِن َواْجَتـُِبقا َقْقَل الزُّ ْجَس ِم المزكريثبتالحؽلغيرأىمو،ف {54}احلج:[ َفاْجَتـُِبقا الرِّ

،كالرسكؿ حذرمفتزكيرالشيادة،كبيفأفشيادةالزكرمفكفيذلؾظمـلمخصـالمظمـك
أال أنبئكم بأكبر : قاؿ:قاؿالنبيأكبرالكبائر،فعفعبدالرحمفبفأبيبكرة،عفأبيو

 وعقوق الوالدين، وجمس وكان متكئًا الكبائر؟ ثالثًا، قالوا: بمى يا رسول هللا، قال: اإلشراك باهلل
في،ككذلؾبيفكحذر(ُ (فقال: أال وقول الزور، قال: فما زال يكررىا حتى قمنا: ليتو يسكت

مفاتباعاليكلأثناءالحكـبيفالمتخاصميفألفاليكليفسدالرأمكيمنعمفتحرمالمطمبىذا
ةبغيرالحؽ،كعمىالجكرفيالحكـ،فقاؿالكجوالسديدالصحيحكبالتالييحمؿعمىالشياد

ـْ َشبِقِؾ اهللِ ]ذاماناتباعاليكل: ،كهللا {48}ص:[ َفاْحُؽْؿ َبنْيَ الـَّاِس بِاحَلؼِّ َواَل َتتَّبِِع اََلَقى َفقُِضؾََّؽ َظ
أمرفقاؿ كما عمىكجييا الحؽأكاالمتناععفأدائيا كتمافشيادة الزكرحـر شيادة إذحـر

َفَداُء إَِذا َما ُدُظقا...]عالى:ت ـْ ]،كقاؿتعالى: {4:4}البقرة:[ ...َواَل َيلَْب الشُّ َفاَدَة َوَم َواَل َتْؽُتُؿقا الشَّ

ُف َآثٌِؿ َقْؾُبفُ  ـْ َأْطَؾُؿ ]كاتـالشيادةبالظالـفقاؿتعالى:،فقدكصؼ {4:5}البقرة:[ َيْؽُتْؿَفا َفنِكَّ َوَم

ـْ َكَتَؿ َصَفا َّ ـَ اهللِ َوَما اهللُ بَِغافٍِؾ َظامَّ َتْعَؿُؾقنَ ِِم  {364}البقرة:[ َدًة ِظـَْدُه ِم
 ِ).

 رابعًا: الوجو البالغي:
 تعالى: اِمنَي بِالِؼْسطِ ]قكلو أممبالغيففيالعدؿأمليتكرر[َققَّ فيالصيغة، المبالغة

.(ّ لىفيجميعاألحكاؿمنكـالقياـبودائمان،مقيميفلمشيادةبالحؽمؤدينيالكجيوتعا

طباؽكىكجمعبيفضديفالغنىكالفقر،كالمقصكدمفذلؾ[َغـِقًّا َأْو َفِؼًرا]قكلوتعالى:
التحذيػػرمفالتأثػػربأحػػكاؿيمتبسفييػػاالباطػػؿبالحػػؽلمػػايحػػؼبيػػامفعكارضيتكىـأفرعييا

                                                 

 .ُِٕ،صّ(صحيحالبخارم،كتابالشيادات،بابماقيؿفيشيادةالزكر،جُ 
،كزادالمسيرفيعمـالتفسير،جماؿالديفبفُْٓ-ُّٓ،صٓـالقرآف،القرطبي،ج(انظر:الجامعألحكاِ 

 .ّّْ،صِ،كتفسيرالقرآفالعظيـ،البفكثير،جْٖٓ،صُالجكزم،ج
 .ُِِ،صِ(المحررالكجيز،ابفعطية،جّ 
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.(ُ ضربمفإقامةالمصالح،كحراسةالعدالة

 خامسًا: القراءات:
 تعالى: قكلو ابفعاص[...َتْؾُقوا  ...]* قرأ البلـ بضـ كحمزة كقرأكـ "تىميكا"، بعده ساكنة كاك

.(ِ الباقكفبإسكافالبلـكبعدهكاكافأكالىمامنصكبةكاألخرلساكنة"تمكيكا"
 معاني القراءات:

كىكمفلًٌيالقاضي،كا عراضوألحدقراءة"تمككا"بكاكيفكالبلـساكنةىكمفلكليمكم،
الخصميفعمىاتخر،أكمفلًٌيالشيادةكىكتحريفيا،أكمفلًٌيالغريـىكمطمو،يقاؿرجؿ

لًٌيانةأممماطمة يقكؿ(ّ ليًٌافكامرأة أكلمقاضي، لمشاىد أيعكد كاختمؼفيالضميرفياتية ،
فإنويحتمؿماركمعفابفعباس:"[وا َأْو ُتْعِرُضقاَوإِْن َتْؾقُ ]الجصاصفيكتابو،كقكلوتعالى:

"أنوفيالقاضييتقدـإليوالخصماففيككفلُّيويكا عراضوعمىأحدىما...فإذاأريدبوالقاضيكاف
مأمكر أنو في الشاىد، بو يريد أف كيحتمؿ كالتسكية، العدؿ يجبلو عمَّا الخصـ دفعو معناه:

كأفاليد الشيادة، بإقامتيا،بإقامة طالبو بيا،كيعرضعنوإذا كيماطمو فعصاحبالحؽعنيا
.(ْ كليسيمتنعأفيككفأمرانلمحاكـكالشاىدجميعانالحتماؿالمفظليما"

يمي،ألفكاليةالشيءإقبالوعميو،كىكخبلؼ قراءة"تميكا"عمىكزف تفكا(كىكمفليى
اءبيفالرجميف(،كدليؿحمموعمىكليأفبعده"أكاإلعراض،كمنياقكلؾ: كلًٌيتالحكـكالقض

أكتعرضكا، األمرفتقبمكا فتكليتـ[َفنِنَّ اهللَ َكاَن باَِم َتْعَؿُؾقَن َخبًِرا]تعرضكا"،كالمعنىإفتمكا ،كا 
.(ٓ أمرإقامةالشيادةأكأعرضتـعفذلؾفإفهللابماتعممكفخبيرا

 العالقة التفسيرية بين القراءات:
أداء أك القضاء تكلي بعد منيا البد التي الميمة بعضالقضايا األكلى القراءة بينت

كعدـ النزاىة حيثيشترط كعمىالشيادة، يمكمالحؽعفكجيو، أف أك الخصميف الميؿألحد
                                                 

 .َُّص،ٓج،كالتفسيرالمنير،لمزحيمي،ِِٔ،صٓالتحريركالتنكير،البفعاشكر،جانظر:(ُ 
 .ِِٓ،صِ(النشرفيالقراءاتالعشر،البفالجزرم،جِ 
جّ  لمقرطبي، القرآف، الجامعألحكاـ انظر: أبيُْْ،صٓ( مكيبف القراءاتكعمميا، كالكشؼعفكجكه ،

 .ّّْ،صِ،كتفسيرالقرآفالعظيـ،ابفكثير،تسبلمة،جّٗٗ/ِطالب،ج
 .ِّٕ-ِِٕ،صِىػ(،جَّٕالجصاص،تقمحاكم ت:(أحكاـالقرآف،أبيبكرأحمدالرازمْ 
جٓ  القراءات، كجكه عف الكشؼ انظر: صِ( جّٗٗ، زنجمة، ابف القراءات، كحجة صُ، كلسافُِٓ، ،

،إتحاؼفضبلءالبشرفيالقراءاتاألربعةعشر،أحمدبفمحمدبفِٓٔ،صُٓالعرب،فصؿالبلـ،ج
 .ِْٔ،صُىػ(،جُُُٕالشييربالبناء المتكفى:أحمدبفعبدالغنيالدمياطٌي،شيابالديف
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القاضيأفيحكـبيفالخصكـفيالمجمسكالنظركالكبلـدكفمحاباةأكإسرارألحدمنيـ،أما
ثانيةفقدأفادتأمرإقامةالقضاءكالشيادةبيفالناسفيجميعاألحكاؿلمافيذلؾمفالقراءةال

عفذلؾأىميةفيفضالنزاعاتبيفالناس،فإفتكليتـأمرإقامةالقضاءكالشيادةأكأعرضتـ
.(ُ فإفهللابماتعممكفخبير

 :(ٕ) المطمبسادسًا: استنباط بعض اليدايات من ىذا 
يؤدمإلىالفكضىكانحراؼفالعدؿكعدـأداءالشيادةعمىكجيياكماأمراالنحراؼع -ُ

 المجتمعاتنحكالفسادبجميعأنكاعو.

كعدـ -ِ بطاؿالحمية، كا  كالدفاععفالمظمكـ، لمحؽ، االنتصار كالشيكد كالقضاة عمىالحكاـ
 الميؿأكالمحاباةألممفالخصميفميماكانتالدكافعكاألسباب.

ال -ّ إلىتطبيؽ يؤدم مماطمة، دكف مباشرة الخصكـ قضايا في الصادرة األحكاـ كتنفيذ عدؿ
 انتشاراألمفكاألمافكالطمأنينةفيالمجتمعات.

عمىالمحاميفكالشيكدكالقضاةأفيتقكاهللاكيخمصكاعمميـلكجيوتعالى،فبليتبعكااليكل -ْ
 ان.الذميخالؼالعدؿ،كيقركاعمىمفعميوالحؽكلككافمر

                                                 
جُ  الطبرم، لئلماـ البياف، جامع انظر: صٗ( جَّّ-َِّ-َُّ، لؤللكسي، البياف، كركح ،ّ،

 .ُِٔ-ُُٔص
جِ  عاشكر، البف كالتنكير، التحرير انظر: صٓ( جِِٓ-ِِْ، زىرة، أبك محمد التفاسير، كزىرة ،ْ،

 .َِّ-ِِٗ،صّرآنيلمقرآف،عبدالكريـيكنسالخطيب،ج،كالتفسيرالقُٕٖٗ-ُٖٔٗص
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 الثاني المطمب
 وجوب استمرار اإليمان بأركان اإليمان

َل َظَذ َرُشقلِِف َوالؽَِتاِب الَِّذي ]قاؿتعالى: ـَ َآَمـُقا َآِمـُقا بِاهللِ َوَرُشقلِِف َوالؽَِتاِب الَِّذي َكزَّ َا الَِّذي َيا َأُيُّ

ـْ َيْؽُػْر بِاهللِ َوَماَلئَِؽتِِف َوكُ  ـْ َقْبُؾ َوَم . {358}النسا :[ ُتبِِف َوُرُشؾِِف َوالَقْقِم اآلَِخِر َفَؼْد َضؾَّ َضاَلاًل َبِعقًداَأْكَزَل ِم

 لما سبق من اآليات: المطمبأواًل: مناسبة 
السابؽمفاتيةالكريمةعبادهالمؤمنيفبالقياـبالعدؿالذميعـالمطمبفيلماأمر

أكاإلعراضعنيا،بيفأنواليتصؼبذلؾاألحكاؿكميا،كأداءالشيادةعمىكجييادكفحرفيا
.(ُ إالمفكافراسخالقدـفياإليمافباألشياءالمذككرةفيىذهاتيةفأمربيا

 ثانيًا: سبب النزول:
سبلـ بف هللا عبد في نزلت الكمبي: "قاؿ فقاؿ: اتية ىذه نزكؿ سبب الكاحدم ذكر

قيسكجماع بف كثعمبة كعب ابني كأسيد هللاكأسد رسكؿ يا قالكا: الكتاب، أىؿ مؤمني مف ة
هللا فأنزؿ كالرسؿ، الكتب مف سكاه بما كنكفر كعزير، كالتكراة كبمكسى كبكتابؾ بؾ نؤمف إنا

.(ِ تعالىىذهاتية"

 ثالثًا: التفسير اإلجمالي:
ىكبيافأنويجبعمىالمؤمنيفالثباتع الكريمة اتية فيىذه مىدينيـ،إفالمقصد

كبيف بالحؽ، الشيادة كيقيمكا الكريـ بيدمكتابو يعممكا يقبؿعندهكأف بؿال اليكتمؿ أنو
في مسمـ اإلماـ ذكرىا كما كىي اتية، ىذه في ذكرىا التي باألركاف باإليماف إال إيماف

 جبريؿ جاءه عندما الطكيؿ  الحديث قاؿ: اإليماف، عف فأخبرني ن تؤمن باهلل، أقاؿ:
،فبليككفاإليمافصحيحان(ّ (ومالئكتو وكتبو، ورسمو، واليوم اآلخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره

ككفربيا خرجعفطريؽالحؽكضؿعنو، فقد فمفكفربركفمنيا جميعيا إالباإليمافبيا
.(ْ جميعيا

                                                 

 .ٖٗ،صْ(انظر:البحرالمحيط،ألبيحياف،جُ 
 .ُٖٖ،صُ(أسبابالنزكؿ،لمكاحدم،جِ 
 (.ٖ،ح ّٔ،صُ(صحيحمسمـ،كتاباإليماف،بابمعرفةاإليماف،اإلسبلـ،كالقدر،كعبلماتالساعة،جّ 
 .ِّْ-ِِْ،صِـإلىمزاياالكتابالكريـ،ألبيالسعكد،ج(انظر:إرشادالعقؿالسميْ 
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 رابعًا: الوجو البالغي:
ـَ َآَمـُقا َآِمـُقاَيا ]كردصيغةاألمرفيقكلوتعالى: -ُ ا الَِّذي َ ،كىيتأكيدعمىاإللزاـكالدكاـ،[ َأُيُّ

 .(ُ أميجبعمىالمؤمنيفاإليمافبيذهاألركافجميعيادائمانكأبدانحتىيصحإيمانيـكيقبؿ

ِ-  تعالى: قكلو في تاـ الحركؼ،[َآَمـُقا َآِمـُقا]جناس في كممتيف تشابو ىك "كالجناس: ،
ا في كاختبلفيما حركؼأحد(ِ لمعنى" نقصتفيو ما "كىك التاـ كالجناسالناقصغير ،

المفظيفعفاتخر،معاتفاؽالباقيفيالنكعكالييئةكالترتيبأكتشابوفيبعضالحركؼ
 .(ّ أكاختمؼترتيبيا"

 خامسًا: القراءات:
َل ]قكلوتعالى: ابفكثيركأبكعمرككابفعامرب[ َأْكَزَل [ ]َكزَّ قرأ النكفككسر، ضـ

البناء أم كالثانية، األكلى " أينًزؿى "نيزًٌؿ، فاعمو، يسَـّ لـ ما عمى الفعؿ إسناد عمى فييما الزام
لممفعكؿ،كقرأالباقكفبفتحالنكفكاليمزةكالزام"نزَّؿ،أىنزؿ"بإسنادالفعؿإلىهللاتعالىفياألكلى

.(ْ كالثانية،أمالبناءلمفاعؿ

 ت:معاني القراءا
لمكتابىكهللاتعالى،عمىاعتبارالقراءة األولى: بفتحالنكفكاليمزةكالزامتشيرإلىأفالمنزؿى

أنوسبحانوالذمأمربالتنزيؿ،كفيذلؾتأكيدعمىأىميةالمنزَّؿ،أالكىكالقرآفكالكتبالسماكية
 كْ ]السابقة،كمثؿذلؾقكلوتعالى: ْلـَا الذِّ ـُ َكزَّ ا َكْح افُِظقنَ إِكَّ ا َلُف حَلَ ،كقكلوتعالى: {;}احلجر:[ َر َوإِكَّ

ْكَر   َوَأْكَزْلـَا إَِلْقَؽ  ...] . {66}النحل:[ ...الذِّ

بضـالنكفككسرالزامفييااإلشارةإلىالتنزيؿالفعميلمقرآفبكاسطةالممؾجبريؿالقراءة الثانية:
:وُح األَِمنيُ َكَزَل بِ ]،ككيفيةالتنزيؿ،كقكلػػوتعالػػى َ ]،كقكلوتعالى:{5;3}الشءرا :[ ِف الرُّ لُِتبنَيِّ

                                                 

 .َِّ-ِِٗ،صٓ(انظر:التحريركالتنكير،البفعاشكر،جُ 
 .ْٖٓ،صِىػ(،جُِْٓ(الببلغةالعربية،عبدالرحمفبفحسفحبنكةالميدانيالدمشقي ت:ِ 
 .ِْٗ،صِ،جالببلغةالعربية(ّ 
فيالقراءاتالعشْ  النشر انظر: ج( الجزرم، ابف صِر، القراءاتالعشرِّٓ-ِِٓ، في الزاىرة كالبدكر ،

المتكاترةمفطريقيالشاطبيةكالدُّرة،القراءاتالشاذةكتكجيييامفلغةالعرب،عبدالفتاحبفعبدالغنيبف
 .ٖٔ،صُىػ(،جَُّْمحمدالقاضي ت:
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َل إَِلقِْفؿْ  تعالى:،{66}النحل:[ لِؾـَّاِس َما ُكزِّ ـْ َربَِّؽ بِاحَلؼِّ ... ] ككقكلو ٌل ِم كقػػد ،{336}األىءام:[ ُمـَزَّ
عتبارىااألساسألنكاعاإليمافجػػاءتىػػذهالقػػػراءةفػػيمعػرضالتأكيدعمىاإليمافباهللكرسكلو،با

 .(ُ كميا
 العالقة التفسيرية بين القراءات:

جاءتالقراءةاألكلىبالتضعيؼ"نزَّؿكنيزًٌؿ"لئلشارةإلىالتنجيـالذمنزؿبوالقرآفحيث
لتأكيدأمريف:لممجيكؿكالبناءلنزؿمنجمانكمفرقان،كجاءتالقراءتيفعمىالبناء ممعمـك

 لمكتابىكهللا.أفالمنزًٌؿ -أ

 أفكيفيةالنزكؿ"التنجيـ". -ب

أماالقراءةالثانيةبالتخفيؼ"أىنزؿكأينزؿ"فقدجاءتلمحديثعفالكتبالسماكيةلتؤكد:

 أفالمنزؿىكهللا. -أ

 أنياأنزلتدفعةكاحدة. -ب

أفالمنزؿلمقرآفكالكتبالسماكيةالسابقةىكهللاتعالىكلكف بينتالقراءتافمعان كىكذا
المكضعلكالكجكد يكفليبيففيىذا لـ كىذا كاحدة كتمؾالكتبنزلتدفعة القرآفنزؿمنجمان

الخبلؼبيفالقراءتيفكهللاأعمـ.

 :(ٕ) المطمبسادسًا: استنباط بعض اليدايات من ىذا 
تحقيقو -ُ كالحرصعمى عميو، كالثبات إيمانيـ، في التقصير أك الزلؿ مف المؤمنيف تنبيو

 كتكميمو.

حيث -ِ ىكإكجكباإليمافبجميعأركافاإليماف، فاإليمافببعضاألركافكالكفرببعضيا
 كفربياكميا.

 كماأفاإليمافيتفاكتكذلؾالضبلؿكالفسؽ. -ّ

 التحذيرمفعاقبةالضبلؿميماكافتفاكتوكدرجاتو. -ْ

                                                 
جُ  خالكية، ابف السبع، القراءات في الحجة انظر: صُ( جُِٕ، زنجمة،، ابف القراءات، كحجة ،ُ،

 .ََْ،صُ،كالكشؼعفكجكهالقراءاتالسبعكعممياكحججيا،مكيبفأبيطالب،جُِٕ-ُِٔص
،كفتحٕٔٓ-ٕٓٓ،صُ،كالكشاؼلمزمخشرم،جُّْ-ُّّ،صٗ(انظر:جامعالبياف،لئلماـالطبرم،جِ 

 .ِٓٔ،صّالبياففيمقاصدالقرآف،أبكالطيبالقبكجي،ج
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 المبحث الثاني
 المقاصد واألىداف لسورة النساء 

 (ٔٗٔ-ٖٚٔمن اآلية )
:وأربعةمطالبكفي
 .حكم المرتد وبيان عاقبتواألول:  المطمب
 التحذير من مواالة الكفار. الثاني: المطمب
 مقاطعة المستيزئين باهلل. الثالث: المطمب
 إعزاز هللا لممؤمنين الصادقين. الرابع: المطمب
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 األول المطمب
 حكم المرتد وبيان عاقبتو

ـَ َآَمـُقا ثُ ]قاؿتعالى: ْؿ إِنَّ الَِّذي ـِ اهللُ لَِقْغِػَر ََلُ ْ َيُؽ     ؿَّ َكَػُروا ُثؿَّ َآَمـُقا ُثؿَّ َكَػُروا ُثؿَّ اْزَداُدوا ُكْػًرا ََل

. {359}النسا :[ َواَل لَِقْفِدَُيُْؿ َشبِقاًل 

 لما سبق من اآليات: المطمبأواًل: مناسبة 
أمر افكعدـالكفربأمالسابؽمفاتيةالكريمةبالثباتعمىاإليمالمطمبفيلما

بيافشدةفسادمفارتدالمطمبركفمفأركانوألنوضبلؿككفربجميعاألركاف،أعقبوفيىذا
كنافؽككفربعدأفىيدملئليمافكآمفكأفهللالفيغفرلوكلفييديوالطريؽالمؤديةلو،ألف

.(ُ المغفرةعمىالذنبتككفبالتكبةالصادقة

 جمالي:ثانيًا: التفسير اإل
إفالمقصدمفىذهاتيةىكبيافأفاالرتدادعفالديفلوعكاقبكعقكباتعمىمفارتد

حباطعمموكدخكلوفيالنارالعاقبةعمىالمرتدكخيمةتتمثؿفيإعفدينو،حيثجعؿهللا
جزاءن تعالى: لقكلو ، عمىارتداده ـْ ِديـِِف َفَقؿُ ]لو ـْ َيْرَتِدْد ِمـُْؽْؿ َظ ْت َوُهَق َكافٌِر َفُلوَلئَِؽ َحبِطَْت َوَم

ْكقَا َواآلَِخَرةِ َوُأوَلئَِؽ َأْصَحاُب الـَّاِر ُهْؿ فِقَفا َخالُِدونَ  ْؿ يِف الدُّ ،أماالعقكبةفيالدنيا {439}البقرة:[ َأْظاَمَُلُ
فقوقكؿصاحبكتابصحيحي،أماإفتابالمرتد(ِ (من بدل دينو فاقتموه: فييالقتؿلقكلو

"أفالنصمرفكعإلىالنبي عمىكجكبقتؿالسنةكأدلتوكتكضيحمذاىباألئمة: يدؿي إنما
اإلماـفيإميالوكاستتبابتومصمحةفموذلؾ،لفعؿالصحابةلمرتد،كىذاىكاألصؿ،لكفإفرألا
 تعالى: قكلو كَ ]كلعمـك اَلَة َوَآَتُقا الزَّ [ اَة َفَخؾُّقا َشبِقَؾُفْؿ إِنَّ اهللَ َغُػقٌر َرِحقؿٌ َفنِْن َتاُبقا َوَأَقاُمقا الصَّ

 {7}التوبة: ِة اهللِ إِنَّ اهللَ ]،كلقكلوتعالى:(ّ " ـْ َرمْحَ ُفقا َظَذ َأْكُػِسِفْؿ اَل َتْؼـَُطقا ِم ـَ َأْْسَ ُقْؾ َيا ِظَباِدَي الَِّذي

ِحقؿُ  ُف ُهَق الَغُػقُر الرَّ ُكقَب ََجِقًعا إِكَّ مر:[ َيْغِػُر الذُّ  {75}الزُّ
 ْ).

                                                 
 .ٗٗ،صْ(انظر:البحرالمحيط،ألبيحيافاألندلسي،جُ 
جِ  كاستتبابيـ، كالمرتدة المرتد حكـ باب كقتاليـ، كالمعانديف المرتديف استتابة كتاب البخارم، صحيح )ٗ،

 .ِِٗٔ،حرقـُٓص
أبكمالؾكماؿبفالسيدسالـ،معتعميقاتابفبازكاأللباّ  إعداد ،ْنيكابفعثيميف،ج(صحيحفقوالسنة،

 .ُْٔص
،كجامعالبياف،لئلماـالطبرم،ُِٓ-ُِْ،صِ،كتفسيرابفعطية،جْ،صّ(انظر:تفسيرالقرطبي،جْ 

 .َُّ،صُِج
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 ثالثًا: الوجو البالغي:
.(ُ طباؽ،حيثجمعبيفالضديفاإليمافكالكفر[...َكَػُروا  ...َآَمـُقا  ...]*قكلوتعالى:

 :(ٕ) المطمبرابعًا: استنباط بعض اليدايات من ىذا 
 الردةعفاإلسبلـتحبطالعمؿكتخمداإلنساففينارجينـ. -ُ

 خصؿالنفاؽألنياتقمبمفحاؿإلىحاؿ.إفالردةىيخصمةمف -ِ

القتؿكفرانأخذانمفقكلو: -ّ  .[...ُثؿَّ َآَمـُقا ُثؿَّ َكَػُروا ... ]المرتديستتابكا 

تردع -ْ عقكبات كجكد دكف بو اإليماف عف االرتداد ثـ اإلسبلـ اعتناؽ لؤلفراد السماح إف
 المرتديفعفردتيـفييامفسدةلمديفكلممجتمعكلؤلمة.

 قتؿالمرتديفإفلـيتكبكافيوقطعلدابرالفتنةكالفسادكاإلفسادفيالمجتمع. -ٓ

                                                 
 .ُِّ،صُ(انظر:صفكةالتفاسير،لمصابكني،جُ 
تفسيرالشعراكم،ج/صِ  انظر: كتفسيرالمراغي،جُِٖٕ-ُِٕٕ( التنزيؿُِٖ،صٓ، فيتفسير،كمعالـ

 .ََّ،صِالقرآف،البغكم،ج
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 الثاني المطمب
 التحذير من مواالة الكفار

ْؿ َظَذاًبا َألِقاًم ]قاؿتعالى: ِ اُدـَافِِؼنَي بَِلنَّ ََلُ ـْ ُدوِن اُدْمِمـنِيَ  * َبْشِّ ـَ َأْولَِقاَء ِم ـَ َيتَِّخُذوَن الَؽافِِري  الَِّذي

َة هللِ ََجِقًعا َة َفنِنَّ الِعزَّ .{;35-:35:}النسا [ َأَيْبَتُغقَن ِظـَْدُهُؿ الِعزَّ

 أواًل: التحميل المغوي:
ر لغًة: .(ُ " بشر(بشربكذايبشرمثؿ:فرحيفرحكزنانكمعنىكىكاالستبشارأيضان"بشِّ

.(ِ "أمأخبرىـككضعبشرمكانوتيكمانبيـ"بشر اصطالحًا:

.(ّ " كلي(الكاككالبلـكالياء،أصؿصحيحيدؿعمىقرب"أولياء لغًة:

يجعمكفالكفارأكلياءليـ،أمأصدقاءكنصراءيكالكنيـعمىكفرىـ،كيمالئكنيـ"أولياء اصطالحًا:
.(ْ "عمىضبلليـ

.(ٓ "عزز العز(ضدالذؿ،كالقكةبعدالذؿ"العزة لغًة:

.(ٔ "يز:القكمالمنيعبخبلؼالذليؿكالعز"العزة اصطالحًا:

 لما سبق من اآليات: المطمبثانيًا: مناسبة 
 في اتية صكر جميع كانت حقيقةالمطمبلما بعضيا النفاؽ، عمى منطبقة السابؽ

 ىذا في قاؿ مجازان، جزائيـالمطمبكبعضيا عف سأؿ كأنو لمف جكابان الكريمة اتيات مف
يسترك فيـ بيـ كطغيانيـمتيكمان كفرىـ في كزيادة بؿ اإلسبلـ، أك اإليماف بادعائيـ كفرىـ ف

كالقكة المنعة عندىـ سيجدكف أنيـ منيـ ظنان المؤمنيف دكف مف أكلياء الكافريف يتخذكف ىـ
.(ٕ كالعزة

                                                 
 .ْٗ،صُ(المصباحالمنيرفيغريبالشرحالكبير،أحمدبفمحمدأبكالعباس،جُ 
 .َْٓ،صُ(مدارؾالتنزيؿكحقائؽالتأكيؿ،لمنسفي،جِ 
 .ُُْ،صٔ(معجـمقاييسالمغة،البففارس،جّ 
 .ُُٕ،صُالمطيؼالخطيب،ج،محمدعبدَٔٔ،صُ(فتحالقديرلئلماـالشككاني،جْ 
 .َِٕ،صُ(مختارالصحاح،زيفالديفالرازم،جٓ 
الكتاب،أبكحفصبفعادؿالنعماف،جٔ   .ٕٔ،صٕ(المبابفيعمـك
 .ّْٕ-ّْٔ،صٓ(نظـالدرر،لمبقاعي،جٕ 
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 ثالثًا: التفسير اإلجمالي: 
 ىذا رمفاتخاذالكافريفقدحذمفاتياتالكريمةىكبيافأفهللاالمطمبمقصد

فكانتىذهالمكدةكالمكاالةمعأقربقريب أكلياءكأصدقاءكأنصارمفدكفالمؤمنيف،حتىكا 
ـَ َآَمـُقا ]سكاءاتباءأكاألبناءأكاألقرباءإفاستحبكاالكفرعمىاإليماف،لقكلوتعالى: ا الَِّذي َ َيا َأُيُّ

ْؿ ِمـُْؽْؿ َفُلوَلئَِؽ ُهُؿ الظَّادُِقنَ اَل َتتَِّخُذوا َآَباَءُكْؿ َوإِْخَقاكَ  ـْ َيتََقَلَُّ [ ُؽْؿ َأْولَِقاَء إِِن اْشتََحبُّقا الُؽْػَر َظَذ اإِلياَمِن َوَم

ـْ َحادَّ اهللَ َوَرُشقلَُف َولَ ]،كلقكلوتعالى: {45}التوبة: وَن َم ْق َكاُكقا اَل ََتُِد َقْقًما ُيْمِمـُقَن بِاهللِ َوالَقْقِم اآلَِخِر ُيَقادُّ

َدُهؿْ  ْؿ ُأوَلئَِؽ َكَتَب يِف ُقُؾقُِبُِؿ اإِلياَمَن َوَأيَّ  بُِروٍح ِمـُْف َوُيْدِخُؾُفْؿ َآَباَءُهْؿ َأْو َأْبـَاَءُهْؿ َأْو إِْخَقاََّنُْؿ َأْو َظِشَرََتُ

ـَ فِقَفا َرِِضَ اهللُ َظـُْفْؿ َورَ  تَِفا األََّْنَاُر َخالِِدي ـْ ََتْ ِري ِم     ُضقا َظـُْف ُأوَلئَِؽ ِحْزُب اهللِ َأاَل إِنَّ ِحْزَب اهللِ َجـَّاٍت ََتْ

األمكاؿ {44}املجادلة:[ ُهُؿ اُدْػؾُِحقنَ  عمى خكفان المكاالة ىذه عمى المكافقة في ألحد عذر فبل ،
بأفمفيقكـبولونبيوكاألبناءكاتباءأكاألقرباءمألفذلؾمفالكفركالنفاؽالذمأخبر

ْؿ َظَذاًبا َألِقاًم ]بأليـكماتقكؿاتية:عذا ِ اُدـَافِِؼنَي بَِلنَّ ََلُ عف،كحيثنيىهللا {:35}النسا :[ َبْشِّ
ـْ َيْػَعْؾ َذلَِؽ َفَؾقَْس ]مكاالةالكافريففقاؿتعالى: ـْ ُدوِن ادُْمِمـنَِي َوَم ـَ َأْولَِقاَء ِم اَل َيتَِّخِذ اُدْمِمـُقَن الَؽافِِري

ُرُكُؿ اهللُ َكْػَسُف َوإىَِل اهللِ ادَِصرُ مِ  ٍء إاِلَّ َأْن َتتَُّؼقا ِمـُْفْؿ ُتَؼاًة َوَُيَذِّ ،فالذيفيكالكف {:4}آ  عمران:[ ـَ اهللِ يِف ََشْ
ىؤالءالكفارمعتقديفأفالقكةكالمنعةكالغمبةكالنصرةعندىـكبيدىـىـمنافقكفكاىمكفمألفهللا

 كيممؾإيتاءىكمفيممكحده ؾالعزة تعالى: لقكلو َـّ ]ىا ـْ َرَجْعـَا إىَِل اَدِديـَِة َلُقْخِرَج
َيُؼقُلقَن َلئِ

َـّ اُدـَافِِؼنَي اَل َيْعَؾُؿقنَ 
ُة َولَِرُشقلِِف َولِْؾُؿْمِمـنَِي َوَلؽِ  {:}املنافقون:[ األََظزُّ ِمـَْفا األََذلَّ َوهللِ الِعزَّ

 ُ).
 رابعًا: الوجو البالغي:

ْؿ َظَذاًبا َألِقاًم ]قكلوتعالى: -ُ ِ اُدـَافِِؼنَي بَِلنَّ ََلُ البشارةالتستعمؿغالبانإالفيساراألخبار،"[َبْشِّ
إذىيمأخكذةمفانبساطبشرةالكجو،فاستعماليافياألخبارالسيئةيككفمفبابالتيكـ

يقدر ال الذم المؤلـ بالعذاب المنافقيف أمبشر عبلـكالتكبيخ، إال بكنيو يحيط كال قدره،
 .(ِ "الغيكب

َة  ...]قكلوتعالى: -ِ االستفياـىناإنكارمتيديدم،يكشؼلممنافقيف"[...َأَيْبَتُغقَن ِظـَْدُهُؿ الِعزَّ
 .(ّ "سكءتقديرىـ،كخسارةصفقتيـالتيعقدكىامعالكافريف

                                                 
كايسر،ُّٗ-ُّٖ،صٗ،كجامعالبياف،لئلماـالطبرم،جُٓٔ،صّ(انظر:ركحالمعاني،لؤللكسي،جُ 

 .ٖٓٓ،صُالتفاسير،لمجزائرم،ج
 .ُّٖ-ُِٖ،صٓ(تفسيرالمراغي،جِ 
 .ّٔٗ،صّ(التفسيرالقرآنيلمقرآف،عبدالكريـيكنسالخطيب،جّ 
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 :(ٔ) المطمبخامسًا: استنباط بعض اليدايات من ىذا 
 .انأليمياءمفدكفالمؤمنيفأفليـعذابانالمنافقيفالذيفيتخذكفالكافريفأكلتحذير -ُ

ِ-  تعالى: البعضلقكلو بعضيـ كينصركا يتكلكا أف المؤمنيف ـَ َآَمـُقا َوَهاَجُروا ]عمى إِنَّ الَِّذي

ـَ َآَوْوا َوكَ  ْؿ َوَأْكُػِسِفْؿ يِف َشبِقِؾ اهللِ َوالَِّذي وا ُأوَلئَِؽ َبْعُضُفْؿ َأْولَِقاُء َبْعٍض َوَجاَهُدوا بَِلْمَقاَِلِ [ ...َنُ

 . {94}األىفا :

ّ-  التيحذر المكاالة مف ىك كالظالميف الكفرة إلى تعالى:الرككف لقكلو كنيىعنيا منيا
ـْ َأْولِ ] ـْ ُدوِن اهللِ ِم ُؽُؿ الـَّاُر َوَما لَُؽْؿ ِم ـَ َطَؾُؿقا َفَتَؿسَّ ونَ َواَل َتْرَكـُقا إىَِل الَِّذي [ َقاَء ُثؿَّ اَل ُتـَْنُ

 . {335}هود:

اإلسبلميألف -ْ ييعرضالجسد مما الكافريفأكلياءيؤدمإلىخرؽالصؼاإلسبلمي، اتخاذ
 ييغزلمفداخموبمساعدةأبنائومفحيثيعممكفأكاليعممكف.

ألعداءعمىالحاكـالمسمـأفيعمؿعمىتحقيؽالعزةلممؤمنيف،كذلؾبحفظالببلدمفكيدا -ٓ
 الكافريفكالمنافقيف.

 إفالعزةلفتتحقؽإالباتباعكتطبيؽالمنيجاإلسبلميالذمشرعوهللالعباده. -ٔ

ىانةلممسمميف. -ٕ  إفطمبالعزةبغيراإلسبلـذؿكعبكديةكا 

                                                 
انظر:فيظبلؿالقرآف،جُ  التفاسير،جَٖٕ،صِ( ،كأجنحةالمكرالثبلثةكخكافييا:َُٗٗ،صْ،كزىرة

دراسةكتحميؿكتكجيو كدراسةمنيجيةشاممةلمغزكالفكرم(،عبدالرحمفاالستعمار،-االستشراؽ-التبشير
 .ّْْ،صُ،األمةالعربيةبعداإلسبلـكقبمو،جٓبفحسفحبنكةالميدانيالدمشقي،البابا
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 الثالث المطمب
 مقاطعة المستيزئين باهلل

َل َظَؾقُْؽْؿ يِف الؽَِتاِب َأْن إِذَ ]قاؿتعالى: ا َفاَل َتْؼُعُدوا َوَقْد َكزَّ ا َوُيْستَْفَزُأ ُِبَ ا َشِؿْعُتْؿ َآَياِت اهللِ ُيْؽَػُر ُِبَ

ـَ يِف  ُؽْؿ إًِذا ِمثُْؾُفْؿ إِنَّ اهللَ َجاِمُع اُدـَافِِؼنَي َوالَؽافِِري ِه إِكَّ [  َجَفـََّؿ ََجِقًعاَمَعُفْؿ َحتَّك ََيُقُضقا يِف َحِديٍث َغْرِ

.{364}النسا :

 ل المغوي:أواًل: التحمي
.(ُ " ىزأ(الياءكالزاءكاليمزةكممةكاحدة،يقاؿ:ىزئكاستيزأ،إذاسخر"ُيستيزأ لغًة:

.(ِ أمييسخركييستيافبياكبمحمدُيستيزأ اصطالحًا:

.(ّ " خكض(خاضيمشيفيوكالخكضفيالكبلـمافيوالكذب"يخوضوا لغًة:

.(ْ "كا"،يتحدثكاحديثانغيرهيعنيبقكلو"يخكض"يخوضوا اصطالحًا:

.(ٓ " جمع(ضـالشيءتقريببعضوعمىبعض"جامع لغًة:

أمكمااجتمعكاعمىاالستيزاءبآياتهللافيالدنيا،فكذلؾيجتمعكففيالعذاب"جامع اصطالحًا:
القيامة .(ٔ "يـك

 ما سبق من اآليات: ل المطمبثانيًا: مناسبة 
السابؽمفاتخاذالكافريفأكلياءمفدكفالمؤمنيف،بيففيمبالمطفيبيفكحذرمال

الفإنكـتككنكفمثميـتجمعكفالمطمبىذا أنويجبعدـالجمكسمعالكافريفالمستيزئيفباهلل،كا 
.(ٕ معيـيكـالقيامةأيضانفيجينـ

                                                 
 .ِٓ،صٔ(معجـمقاييسالمغة،البففارس،جُ 
الرحمفِ  عبد المناف، كبلـ تفسير في الرحمف الكريـ تيسير انظر: ج( السعدم، هللا عبد بف ناصر ،ُبف

 .َُِص
 .ِٖٕ،صٓ(المحكـكالمحيطاألعظـ،أبكالحسفعميبفإسماعيؿبفسيدهالمرسي،جّ 
 .َِّ،صٗ(جامعالبياف،لئلماـالطبرم،جْ 
 .َُِ،صُ(المفرداتفيغريبالقرآف،لمراغباألصفياني،جٓ 
الكتاب،أبكحفصالنعمٔ   .َٖ،صٕاني،ج(المبابفيعمـك
 .َُّ،صْ(انظر:البحرالمحيط،ألبيحياف،جٕ 



-ُِٓ- 
 

 ثالثًا: التفسير اإلجمالي:
 ىذا مقصد المطمبإف بياف ىك الكريمة اتية يجبمف كآياتو باهلل المستيزئيف أف

ـَ ََيُقُضقَن ]مقاطعتيـكاعتزاؿمجالسيـالتييجمسكفكيستيزئكففييالقكلوتعالى: َوإَِذا َرَأْيَت الَِّذي

قَْطاُن َفاَل َتْؼعُ  ا ُيـِْسَقـََّؽ الشَّ ِه َوإِمَّ ْكَرى َمَع الَؼْقِم يِف َآَياتِـَا َفَلْظِرْض َظـُْفْؿ َحتَّك ََيُقُضقا يِف َحِديٍث َغْرِ ْد َبْعَد الذِّ

 ...]،حيثإفالجالسمعالمستيزئيفبالديفىككافرمثميـلقكلوتعالى: {:8}األىءام:[ الظَّادنِِيَ 

ُؽْؿ إًِذا ِمْثُؾُفْؿ  ،ألفمفرضيبالكفرفيككافر،فمذلؾعمىمفسمعاالستيزاء {364}النسا :[ ...إِكَّ
ىكأكؿالطريؽ،فالتغاضيأكالسككتعفالمستيزمءعالمجمسكأىموبدينوأفيدافعأكيقاط

إلىالنفاؽ،كفياتخرةيجمعهللاالذيفاستيزأكامعالذيفجمسكامعيـمستمعيفمألنيـشارككىـ
فيالكفر،فكذلؾييشارؾبينيـفينارجينـ
 ُ).

 رابعًا: الوجو البالغي:
،أميجمعالمفظيفالمشابيةاشتقاؽمغايرفيياجناس[ًعاََجِق ...َجاِمُع  ...]قكلوتعالى:
جامعجميعالمنافقيفكالكافريفكضميـمعبعضيـالبعضككاضعيـفيفيالحركؼ،فاهلل

 بسبباالستيزاءكغيره كقدـذكرالمنافقيفعمىالكافريففيقكلو:(ِ جينـ إِنَّ اهللَ َجاِمُع ... ]،

ـَ يِف َجَفـََّؿ ََجِقًعااُدـَافِِؼنَي َوالَؽافِ  ألنيـأخطرمفالكافريف...كىكمايدعكلمحذر {364}النسا :[ ِري
.منيـ

 .(ٖ) المطمبخامسًا: استنباط بعض اليدايات من ىذا 
عمى -ُ مكافقتيـ بمثالة ىك عمييـ إنكار غير مف فقط لبلستماع المستيزئيف مع الجمكس

 لعقاب.استيزائيـ،إذانأنتـمثميـفياإلثـكا

ِ-  تعالى: لقكلو المستيزئيفكترؾمجالسيـ ًقا ]كجكبمقاطعة ُذوا ِديـَُفْؿ َلِعًبا َوََلْ َ ـَ اَتَّ َوَذِر الَِّذي

ـْ ُدوِن اهللِ َويِلٌّ وَ  ا ِم ْر بِِف َأْن ُتْبَسَؾ َكْػٌس باَِم َكَسبَْت َلْقَس ََلَ ْكَقا َوَذكِّ ُؿ احَلَقاُة الدُّ َْتُ َتْعِدْل  اَل َصِػقٌع َوإِنْ َوَغرَّ

ـْ مَحِقٍؿ َوَظَذاٌب َألِقؿٌ  اٌب ِم ْؿ َْشَ ـَ ُأْبِسُؾقا باَِم َكَسُبقا ََلُ باَِم َكاُكقا  ُكؾَّ َظْدٍل اَل ُيْمَخْذ ِمـَْفا ُأوَلئَِؽ الَِّذي

 . {94}األىءام:[ َيْؽُػُرونَ 

                                                 
،ِىػ(،جَٖٓ(انظر:غرائبكرغائبالقرآف،نظاـالديفالحسفبفمحمدبفحسيفالقميالنيسابكرم ت:ُ 

 .َُّ-ُِٗ،صِ،كالكسيط،لمكاحدم،جُُِٕ،صِ،كفيظبلؿالقرآف،جُٓٓص
 ىػ(.ُِّٔكالبيافكالبديع،أحمدبفإبراىيـبفمصطفىالياشمي ت:(انظر:جكاىرالببلغةفيالمعانيِ 
رشادالعقؿالسميـإلىمزاياالكتابالكريـ،أبكالسعكد،جُْٔ،صِ(انظر:فتحالقدير،الشككاني،جّ  ،ِ،كا 

 .ُْٖ/ٓ،كالجامعألحكاـالقرآف،القرطبي،جِْٓص
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كالتر -ّ العظيـ، كالثكاب الترغيب مف آياتو في لما كآياتو بالقرآف المستيزئيف مفتذكير ىيب
 العذاباألليـ،كىذاالتذكيرمخافةأفترتيفىذهالنفسالمستيزئةفينارجينـ.

ردالسخريةعمىالساخرمفمنياجدعكةاألنبياءعمييـالسبلـفيـقدكتناكنحفعمىأثرىـ -ْ
ـْ َقْقِمِف َش ]ميتدكفلقكلوتعالى: اَم َمرَّ َظَؾْقِف َمََلٌ ِم ِخُروا ِمـُْف َقاَل إِْن َتْسَخُروا ِمـَّا َوَيْصـَُع الُػْؾَؽ َوُكؾَّ

ا َكْسَخُر ِمـُْؽْؿ َكاَم َتْسَخُرونَ   . {:5}هود:[ َفنِكَّ

ٓ-  تعالى: لقكلو المنافقيفكالكافريف المستيزئيف مف ـَ َآَمـُقا اَل َتتَِّخُذوا ]يجبالتبرؤ َا الَِّذي َيا َأُيُّ

ُذوا ِديـَُؽْؿ ُهُزًوا َوَلِعبًا َ ـَ اَتَّ ُؼقا اهللَ إِْن ُكـُْتْؿ  الَِّذي اَر َأْولَِقاَء َواتَّ ـْ َقْبؾُِؽْؿ َوالُؽػَّ ـَ ُأوُتقا الؽَِتاَب ِم ـَ الَِّذي ِم

 . {79}املائدة:[ ُمْمِمـنِيَ 

 مسمميف.مفالعمىالدكلةمعاممةالمستيزئيفمعاممةالمرتديفإفكانكا -ٔ

يجتنبيـفقدرضيفعميـ،كجكباجتنابأصحابالمعاصيإذاظيرمنيـمنكر،ألفمفلـ -ٕ
 كالرضابالكفركفر.

تحذيرلمفيجالسالمستيزئيفأفيككنكامثميـ،كا عبلـبأفالفريقيفالكافريفكالمنافقيفسكاء -ٖ
 فيعداكةالمؤمنيف،ككعيدلممنافقيفبعدـجدكلإظيارىـاإلسبلـ.
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 الرابع المطمب
 إعزاز هللا لممؤمنين الصادقين

 تعالى: ـْ َمَعُؽْؿ َوإِْن َكاَن الَِّذي]قاؿ ْ َكُؽ ـَ اهللِ َقاُلقا َأََل بَُّصقَن بُِؽْؿ َفنِْن َكاَن َلُؽْؿ َفْتٌح ِم ـَ َيَسَ

ـَ اُدْمِمـنَِي َفاهللُ ََيُْؽُؿ َبقْـَُؽْؿ يَ  ْ َكْستَْحِقْذ َظَؾقُْؽْؿ َوَكْؿـَْعُؽْؿ ِم ـَ َكِصقٌب َقاُلقا َأََل ـْ لِْؾَؽافِِري ََيَْعَؾ اهللُ  ْقَم الِؼقَاَمِة َوَل

ـَ َظَذ اُدْمِمـنَِي َشبِقاًل  . {363}النسا :[ لِْؾَؽافِِري

 أواًل: التحميل المغوي:
.(ُ " ربص(االنتظار"يتربصون لغًة:

.(ِ "ينتظركفبكـمايتجددلكـمفظفرأكإخفاؽ"يتربصون اصطالحًا:
.(ّ " ؼتح(نصره"فتٌح لغًة:

.(ْ "كتأييدكظفركغنيمةأمنصر"فتٌح اصطالحًا:
.(ٓ " فصب(النصيبالحصةكالجمعأنصبةكأنصباء"نصيب لغًة:

فكافلمكافريفنصيبأم:حظمفالنصرعمىالمسمميف"نصيب اصطالحًا: .(ٔ "كا 
نستكؿ"نستحوذ لغًة: أمألـ حاطيحكطحكطان، حكذان: يحكذ حاذ الحكط(،  الحكذ: ذ(  حك
حاطتكـبأخبارالمسمميفعميكـبالمكاال .(ٕ "ةلكـكا 

ألـنستحكذعمييـألـنغمبكـكنتمكفمفقتمكـكأسركـفأبقيناعميكـكنمنعكـ"نستحوذ اصطالحًا:
مفالمؤمنيفبأفثبطناىـعنكـ،كخيمناليـماضعفتبوقمكبيـكمرضكافيقتالكـ،كتكانينافي

.(ٖ "لكـمظاىرتيـعميكـ،كألـنغمبعميكـبالمكدة

.(ٗ "نحميكـكنحصنكـ"نمنعكم لغًة:
                                                 

 .ُُٔ،صُ(مختارالصحاح،زيفالديفالرازم،جُ 
 .ٖٕٓ،صُ(الكشاؼ،لمزمخشرم،جِ 
 .ُْٓ/ِ(مشارؽاألنكارعمىصحاحاتثار،عياضبفمكسىالسبتيأبكالفضؿ،جّ 
 .َُّ،صِ(معالـالتنزيؿفيتفسيرالقرآف،البغكم،جْ 
 .َٔٔ،صِ(المصباحالمنيرفيغريبالشرحالكبير،أحمدبفمحمدأبكالعباس،جٓ 
 .ّْٓ،صّلمقرآفالكريـ،محمدسيدطنطاكم،ج(التفسيرالكسيطٔ 
 .َُْ-ّٗٗ،صٗ(تاجالعركسمفجكاىرالقامكس،لمزبيدم،فصؿالحاءالميممةمعالذاؿالمعجمة،جٕ 
،أبكالميثنصربفمحمدبفأحمدبفإبراىيـالسمرقندم ت:ٖ   .َّٓ،صُىػ(،جّّٕ(بحرالعمـك
 .ِٗٗص،ِ(أساسالببلغة،لمزمخشرم،جٗ 
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أمأف"نمنعكم اصطالحًا: عميكـ، كنمنعالمؤمنيفمفأفينتصركا كرعايتنا بحمايتنا ألـنحطكـ
.(ُ "انتصاركـكافبفضؿحياطتناكرعايتنا

 لما سبق من اآليات: المطمبثانيًا: مناسبة 
مقاطعةالمستيزئيفمفالكافريفكالمنافقيفالسابؽأنويجبالمطمبفيلمابيفهللا

 بيففيىذا بعضأحكاؿكصفاتالمنافقيفاالنتيازيةمفالمطمبالذيفيستيزئكفباهللكآياتو،
 فيىذا أيضان كبيف الذاتية، تحقيؽمصالحيـ الصادقيفالمطمبأجؿ المؤمنيف سكؼييعز أنو

عمىالمؤمنيف،ألفالعاقبةتككفانمنافقيفسمطانالمتمسكيفبدينيـكلفيجعؿليؤالءالكافريفكال
.(ِ دائمانلمحؽماداـأىمومتبعيفلسنةهللا

 ثالثًا: التفسير اإلجمالي:
 سكؼييعزعبادهالمؤمنيفمفاتيةالكريمةىكبيافأفهللاالمطمبإفمقصدىذا

يؤالءالمؤمنيفمفأجؿالكيدبيـالصادقيف،كينصرىـعمىالكافريفكالمنافقيفالذيفيتربصكفب
إلىيكـالديفبكجكدطائفةمؤمنةكالنيؿمفعزيمتيـ،فاهلل أخبربأفىذاالديفمنصكركباؽو

مستعدة متبعةألمرهللاكنييو، بدينيا، دامتمتمسكة ما الساعة إلىيكـ ستظؿقائمة منصكرة
ْكَقا ]وتعالى:دائمانلقتاؿالكافريفبإعدادالعيدةكالعتادلقكل ـَ َآَمـُقا يِف احَلَقاِة الدُّ ا َلـَـُْنُ ُرُشَؾـَا َوالَِّذي إِكَّ

 {73}غافر:[ َوَيْقَم َيُؼقُم األَْصَفادُ  كلقكلو ،  ال تزال عصابة من أمتي يقاتمون عمى أمر هللا، :
قاىرين لعدوىم، ال يضرىم من خالفيم، حتى تأتييم الساعة وىم عمى ذلك كيـك(ّ ( القيامة،

سكؼيحكـهللابيفالمؤمنيفالصادقيفكالمنافقيفالذيفيظيركفاإليمافكيبطنكفالكفرحكمان
.(ْ يميؽبكؿفريؽمنيـبمايستحقكفمفثكابأكعقاب

 :(٘) المطمبرابعًا: استنباط بعض اليدايات من ىذا 
 المنافقيف،كتحريـخذالنيـ.كجكبمحبةكنصرةالمؤمنيفككراىةأفتككفاليدعمييـلمكفارك -ُ

                                                 
 .ُُّٗ،صْ(زىرةالتفاسير،أبكزىرة،جُ 
 .ّْٗ،صٓنظـالدرر،لمبقاعي،جانظر:(ِ 
 ّ بابقكلو كتاباإلمارة، مسمـ، صحيح )مف يضرىـ الحؽال أمتيظاىريفعمى مف طائفة تزاؿ  ال :

 .ُِْٗ،حرقـُِْٓ،صّخالفيـ(،ج
جْ  القرطبي، القرآف، ألحكاـ الجامع هللا،َِْ-ُْٖٓ( عبد البركات أبك التأكيؿ، كحقائؽ التنزيؿ كمدارؾ

 .َْٕ-َْٔ،صُالنسفي،ج
،كالتفسيرالقرآفلمقرآف،ّٖٕ،ِٖٕ/ِ،كفيظبلؿالقرآف،جّٕٔ،صّ(انظر:محاسفالتأكيؿ،لمقاسمي،جٓ 

 .َْٗ،صّعبدالكريـيكنسالخطيب،ج
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َوَأْكُتُؿ ]فأعزاءمادامكامتمسكيفبكتابهللاسائريفعمىمنيجوالقكيـ،لقكلوتعالى:المسممك -ِ

 *َوَلَؼْد َشَبَؼْت َكؾَِؿتُـَا لِِعَباِدَكا اُدْرَشؾنِيَ ]،كلقكلوتعالى: {;35}آ  عمران:[ األَْظَؾْقَن إِْن ُكـُْتْؿ ُمْمِمـنِيَ 

 ُ ُؿ اَدـُْصقُرونَ إَِّنَّ ُؿ الَغالُِبقنَ  * ْؿ ََلُ {395-393:فاتا}الصَّ [ َوإِنَّ ُجـَْدَكا ََلُ تعالى: كلقكلو ا ]، َ َيا َأُيُّ

ُكْؿ َوُيَثبِّْت َأْقَداَمُؽؿْ  وا اهللَ َيـُْنْ ـَ َآَمـُقا إِْن َتـُْنُ  . {9}حممد:[ الَِّذي

آمركفمعاألعداءضدالمسمميف،مفأجؿالتحذيرمفكيدالمنافقيفكمكرىـألنيـمتقمبكفمت -ّ
 تحقيؽمصالحيـالذاتيةكالفئكية.

يككفذلؾمفبابالتمحيص -ْ مفالجكالتربما انتصارالكافريفعمىالمسمميففيجكلة
 تعالى: لقكلو ـَ َوَكبُْؾقَ ]كاالبتبلء ابِِري ـَ ِمـُْؽْؿ َوالصَّ ُؽْؿ َحتَّك َكْعَؾَؿ اُدَجاِهِدي [ َأْخَباَرُكؿْ  َوَلـَْبُؾَقكَّ

 ،لذلؾعمىالمسمميفالثقةبكعدهللاكنصره. {53}حممد:
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 لثالمبحث الثا
 المقاصد واألىداف لسورة النساء 

 (ٚٗٔ-ٕٗٔمن اآلية )
:طالبكفيوخمسةم

 األول: المخادعة والتذبذب والرياء. المطمب
 نيي المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء. الثاني: المطمب
 ىم.مصير المنافقين وجزاؤ  لثالث:ا المطمب
 التوبة َتُجبُّ ما قبميا. الرابع: المطمب
 ال يعذب هللا من آمن وشكر. الخامس: المطمب
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 األول المطمب
 المخادعة والتذبذب والرياء

اَلةِ ]قاؿتعالى: َقاُمقا ُكَساىَل ُيَراُءوَن إِنَّ اُدـَافِِؼنَي َُيَاِدُظقَن اهللَ َوُهَق َخاِدُظُفْؿ َوإَِذا َقاُمقا إىَِل الصَّ

ـْ ََتَِد لَُف  * الـَّاَس َواَل َيْذُكُروَن اهللَ إاِلَّ َقؾِقاًل  ـْ ُيْضؾِِؾ اهللُ َفَؾ ُمَذْبَذبنَِي َبنْيَ َذلَِؽ اَل إىَِل َهُماَلِء َواَل إىَِل َهُماَلِء َوَم

. {365-364:}النسا [ َشبِقاًل 

 أواًل: التحميل المغوي:
.(ُ "خدع خدعو(يتمكنكفكيظيركفخبلؼمايكتمكف"يخادعون لغًة:

.(ِ "أميعممكفعمؿالمخادعبمايظيركنوكيبطنكفخبلفو"يخادعون اصطالحًا:

.(ّ "ؾسؿ الكسؿ(فترةتقعبالنفسكتثبطعفالعمؿ،كالتثاقؿعفاألمر"كسالى لغًة:

الانصرفكافبليصمكفأممتثاقميفاليريدكفبياهللاف"كسالى اصطالحًا: .(ْ "إفرآىـأحدصمكاكا 

.(ٓ "ذبذب،مترددبيفأمريفمطرديفمدفعيفعفىؤالءكىؤالء"مذبذبين لغًة:

بمؤمنيفمخمصيفكالمشركيفمصرحيف"مذبذبين اصطالحًا: مردديفبيفالكفركاإليمافليسكا
.(ٔ "بالشرؾ

 لما سبق من اآليات: المطمبثانيًا: مناسبة 
 بيف مصالحيـلما تحقيؽ أجؿ مف االنتيازية المنافقيف كصفات أحكاؿ بعض

 "الذاتية، ىػػذا في كخمكليػػـالمطمببيف ككسميـ كسػػػذاجتيـ، المنافقيػػف صفػػات تكممػػة أيضان
ىدايةمفهللا بسببيا التيلفيجدكا كتذبذبمكاقفيـ،كضعؼشخصيتيـكمراءاتيـفيأعماليـ

.(ٕ "الىتع

                                                 
 .ُِٔ،صِسالمغة،البففارس،ج،كمعجـمقاييِّْ،صُ(أساسالببلغة،الزمخشرم،جُ 
 .ِٕٗ،صُ(الكجيزفيتفسيرالكتابالعزيز،أبكالحسفعميبفأحمدبفمحمدبفعميالكاحدم،جِ 
 .ّْٕ،صُ(مشارؽاألنكارعمىصحاحاتثار،عياضبفمكسىالسبتيأبكالفضؿ،جّ 
 .َِّ،صِ(معالـالتنزيؿفيتفسيرالقرآف،البغكم،جْ 
 .ِْٔ،صِجالعركس،لمزبيدم،ج(تآ 
 .ِٕٗ،صُ(الكجيزفيتفسيرالكتابالعزيز،أبكالحسفالكاحدم،جٔ 
 .ّٖٗ،صُ(التفسيرالكسيط،لمزحيمي،جٕ 
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 ثالثًا: التفسير اإلجمالي:
مفاتياتالكريمةىكبيافصكرأخرلمفصكرالمطمبإفالمقصدالكاضحفيىذا

ىذه متمثمة مشركعة، أىداؼغير تحقيؽ إلى الكصكؿ في يرغبكف الذيف المنافقيف لدل النفاؽ
فكيكتمكفخبلؼماالصكرفيخداعالناسمفأجؿالكصكؿإلىمصالحيـالذاتيةفيـيتمكنك

بذلؾيخدعكفالناسكيخدعكفهللا أنيـ منيـ يخدعكفإاليظيركفظنان فيالحقيقةما ىـ
تعالى: لقكلو ـَ َآَمـُقا َوَما ََيَْدُظقَن إاِلَّ َأْكُػَسُفْؿ َوَما َيْشُعُرونَ ]أنفسيـ ، {;}البقرة:[ َُيَادُِظقَن اهللَ َوالَِّذي

،كمفصكر(ُ : المكركالخديعةفيالنار(ركماجاءفيقكلوففيالنايفالمخادعإحيث
سكاءكانتعباداتأكمعامبلت، فياألعماؿكميا ىيالمراءاة المقصد ىذا النفاؽالتييبينيا

حيثأفالمنافقيفيطمبكفالجاهكالمنزلةفيقمكبالعباد،كاليبتغكفاألجركالثكابمفهللا
ىيعمكدالديف،فيـاليؤدكنياإالرياءنمتثاقميفمتكاسميففتكعدىـهللاحتىفيالصبلةالتي

 ـْ َصاَلَِتِْؿ َشاُهقنَ  * َفَقْيٌؾ لِْؾُؿَصؾِّنيَ ]قائبلن: ـَ ُهْؿ َظ ـَ ُهْؿ ُيَراُءونَ  * الَِّذي [ َوَيْؿـَُعقَن اَداُظقنَ  * الَِّذي

 {9-6:}املاعون الرسكؿ ذـ كقد ،  فقاؿ: ع سمع هللا بو، ومن يرائي يرائي هللا من سمالرياء
هللافي(ِ (بو يذكركف ال أنيـ كىي أخرلمفصفاتالمنافقيف صفة أيضان المقصد بيف كقد ،

لقكلو كاتخرة فيالدنيا التعاسة يسببليـ كىذا قميبلن، كقتان أك قميبلن، إالذكران كأحكاليـ صبلتيـ
ـْ ذِْكِري َفنِ ]تعالى: ـْ َأْظَرَض َظ ُه َيْقَم الِؼَقاَمِة َأْظَؿكَوَم كفينياية {346}طه:[ نَّ َلُف َمِعقَشًة َضـًْؽا َوَكْحُْشُ
أخرلمفصفاتالمنافقيفكىيالذبذبةكالتغيركعدـيبيفىذاالمقصدصكرةنكصفةنالمطمبىذا

تتضرر أك المسممكف، فيقتميـ الكفر إعبلف مف كيخشكف حائركف بؿ كاحدة، حالة عمى البقاء
مصالحيـ،كيخشكفأفينتصرالكفارفيقتمكفأكتتضررمصالحيـمفقبميـفيمجأكفإلىإظيار

َوإَِذا َلُؼقا ]ذلؾفقاؿ:اإلسبلـ،كيسركفإلىالكفاربأنيـمنيـكأنيـمستيزئكفبالمؤمنيففبيف

ـَ َآَمـُقا َقاُلقا َآَمـَّا َوإَِذا َخَؾْقا إىَِل َصَقاضِقـِِفْؿ قَ  ـُ ُمْستَْفِزُئقنَ الَِّذي اَم َكْح ا َمَعُؽْؿ إِكَّ كقد {36}البقرة:[ اُلقا إِكَّ ،
مثل المنافق، كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير حاليـالمتذبذبةفقاؿ: كصؼرسكؿهللا

لــذه مــإلى ى عير(أمة(ىيالمترددةالحائرةالتدرمأييماتتبع تر،ك العائ(ّ (رةــذه مـــى ىـــرة وا 

                                                 

سمسمة(،ُّٖ،ح َّٕ،صُمسندإسحاؽبفراىكيو،بابمايركلعفعطاءبفأبيمسمـعفأبي،ج(ُ 
 .ْٖ،صِ،قاؿعنواأللبانيالحديثصحيحقطعان،جْٔص،ّاألحاديثالصحيحة،لؤللباني،ج

 .(ْٗٗ ،حَُْ،صٖ(صحيحالبخارم،كتابالرقاؽ،بابالرياءكالسمعة،جِ 
 .(ِْٖٕ ،حُْْٔ،صْكتابصفاتالمنافقيفكأحكاميـ،ج،(صحيحمسمـّ 
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.(ِ ،(ُ تترددكتذىب

 رابعًا: الوجو البالغي:
 تعالى: قكلو الجناسالناقصكالجناس[...َخاِدُظُفْؿ  ...َُيَاِدُظقَن  ...]* أك التاـ جناسغير

فخداعهللاليـعمىجية كحركتيما، اختمؼفيوالمفظافأكالكممتاففيلفظيما الناقصىكما
يمميليـحتىيستمركاعمىالنفاؽكالمخادعةكيستمرئكه،فيبقكفكفارانالدكاـكالثبكت،حيثإفهللا

معشياطينيـ،كمسمميفمعالمؤمنيف،كيعصمكفبيذاالنفاؽدماءىـكأمكاليـفخداعهللاتعالىليـ
الخ بسكء ليـ يختـ بالتالي ثـ نفاقيـ في ليستمركا ليـ يممي مفأنو األسفؿ الدرؾ كىك اتمة،

.(ّ النار

 :(ٗ) المطمبخامسًا: استنباط بعض اليدايات من ىذا 
 الرياءمفأعظـآفاتالنفسالتيتحبطاألعماؿ. -ُ

المنافقكفيؤثركفالدنياالفانيةعمىاتخرةالباقيةمعرضكفعمافيونجاتيـ،حريصكفعمى -ِ
 مااليستفيدكفمنوإالاليسير.

لناسيزيدكيمدفيياخكفانمفالمذمةكطمبانالمنافؽينقصمفصبلتوفيحالةالخمكة،كأماـا -ّ
 لممحمدة.

عمىالمسمـالمحافظةعمىالصمكاتالخمسفيأكقاتيا،كأداءكىابطمأنينةكاإلقباؿعمييا، -ْ
ـَ ُهْؿ يِف َصاَلَِتِْؿ َخاِصُعقنَ *  َقْد َأْفَؾَح اُدْمِمـُقنَ ]كالخشكعفييالقكلوتعالى:  . {4-3}املؤمنون:[ الَِّذي

 نافقكفاليذكركفهللاكاليصمكفإالرياءن.الم -ٓ

 المنافقكفيقكمكفبالمداىنةكالمراكغةكالضبلؿكالبعدعفالصدؽفيالقكؿكالعمؿ. -ٔ

بالحديث، -ٕ مكذب مخادع، ماكر كىك بالقرآف، يعمؿ كال باإليماف ينطؽ كجييف ذك المنافؽ
ذا وعد أخمف، آية المناف: وػػػةلقكلػػػفلؤلمانػػػد،خائػػمخمؼلمكع  ق ثالث: إذا حدث كذب، وا 

                                                 
،ُٕىػ(،جٕٔٔالنككم ت:(المنياجشرحصحيحمسمـبفالحجاج،أبكزكريامحييالديفيحيىبفشرؼُ 

 .ُِٖص
جِ  القرطبي، القرآف، ألحكاـ الجامع انظر: صٓ( جِْٓ-ِْْ، كثير، ابف العظيـ، القرآف كتفسير ،ِ،

 .ْٖٗ،صُ،كزادالمسير،ابفالجكزم،جَْْ-ّْٗص
 .ِْٔ،صِ(انظر:إرشادالعقؿالسميـإلىمزاياالكتابالكريـ،أبكالسعكد،جّ 
،كأكضحِّٗ-ِّٖ،صٓ،كالتفسيرالمنير،لمزحيمي،جْٖٕ،صِبلؿالقرآف،سيدقطب،ج(انظر:فيظْ 

 .ُُٖ،صُالتفاسير،محمدمحمدعبدالمطيؼالخطيب،ج
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ذا اؤتمن خان  .(ُ (وا 

المنافقكفبسببمكاقفيـمفاإلسبلـكالمسمميفاستحقكاأاليعينيـهللافياليداية،ككذلؾلف -ٖ
ـْ ُيْضؾِِؾ اهللُ َفاَل َهادَِي ]يجدكاأحدانيستطيعىدايتيـ،أكيجدليـطريقانلميدايةلقكلوتعالى: َم

 . {3:8}األعراف:[ َيَذُرُهْؿ يِف ُضْغَقاَِّنِْؿ َيْعَؿُفقنَ َلُف وَ 

 المنافؽمتردداليثبتعمىأمر،فيكيترددحسبمصمحتو. -ٗ

                                                 
 .ّّ،حرقـُٔ،صُ(صحيحالبخارم،كتاباإليماف،بابعبلمةالمنافؽ،جُ 
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 الثاني المطمب
 نيي المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء

ـْ دُ ]قاؿتعالى: ـَ َأْولَِقاَء ِم ـَ َآَمـُقا اَل َتتَِّخُذوا الَؽافِِري ا الَِّذي َ َعُؾقا هللِ َيا َأُيُّ وِن اُدْمِمـنَِي َأُتِريُدوَن َأْن ََتْ

. {366}النسا :[ َظَؾقُْؽْؿ ُشْؾَطاًكا ُمبِقـًا

 لما سبق من اآليات: المطمبأواًل: مناسبة 
لماذـالمنافقيفبأنيـلـيستقركامعأحدالفريقيف،نيىالمسمميفأفيفعمكافعؿالمنافقيف

لمنافقكف،أكلماكافىذاالكصؼمفأكصاؼالمنافقيف،كتقدـذميـفيكالكفالكافريفكماكاالىـا
.(ُ بذلؾ،نيىهللاتعالىالمؤمنيفعفىذاالكصؼ

 ثانيًا: التفسير اإلجمالي:
ىكبيافتحريـاتخاذالكافريفأكلياءمفالمطمبإفالمقصدمفىذهاتيةالكريمةفيىذا

لممؤمني كتحذير نيي فيك المؤمنيفم كمناصحتيـ،دكف كمصادقتيـ، الكافريف، مصاحبة عف ف
فشاءأحكاؿالمؤمنيفالباطنةإلييـ سرارالمكدةإلييـ،كا  ،ثـيحذرهللاالذيفيفعمكفذلؾبأنيـ(ِ كا 

قدجعمكاالحجةقائمةعمييـمفهللافياستحقاقيـعقابهللاكعذابوككؿسمطاففيالقرآفحجة،
قاؿابفعباسكتبلميذ اتيةكقكلوتعالى:كما كىذه ـْ ُدوِن ]ه ـَ َأْولَِقاَء ِم اَل َيتَِّخِذ اُدْمِمـُقَن الَؽافِِري

ُرُكُؿ اهللُ  ٍء إاِلَّ َأْن َتتَُّؼقا ِمـُْفْؿ ُتَؼاًة َوَُيَذِّ ـَ اهللِ يِف ََشْ ـْ َيْػَعْؾ َذلَِؽ َفَؾقَْس ِم [  َكْػَسُف َوإىَِل اهللِ اَدِصرُ اُدْمِمـنَِي َوَم

 {:4  عمران:}آ
 ّ).

 ثالثًا: الوجو البالغي:
َعُؾقا هللِ َظَؾقُْؽْؿ ُشْؾَطاًكا ُمبِقـًا ...]قكلوتعالى: االستفياـلئلنكاركالتكبيخإف[ َأُتِريُدوَن َأْن ََتْ

فيقع،كيتضمفأكقعىذامنيـ،كىكاستفياـيتضمفإنكارانلمكقكع،أماليقعمنيـ،كاليصح
كاإلنذار ذنكبكـالتحذير كتسميط فيعقابكـ، هللحجة جعمتـ فقد ذلؾ فعمتـ إف إنكـ كالمعنى: ،

                                                 
جُ  ألبيحياف، البحرالمحيط، الكتاُُُ،صْ( كالمبابفيعمـك ج، النعماني، أبكحفصبفعاد ،ٕب،

 .َٗص
(الكالءكالتكالي:أفيحصؿشيئاففصاعدانحصكالنليسبينيماماليسمنيما،كيستعارذلؾلمقربمفحيثِ 

المكاف،كمفحيثالنسبة،كمفحيثالديف،كمفحيثالصداقةكالنصرةكاالعتقاد،كالكاليةكالنصرة،مفردات
 .ِٖٖٓ/ُاألصفياني،جغريبالقرآف،لمراغب

 .ْْْ،صٓ،كنظـالدرر،لمبقاعي،جُْْ،صِ(انظر:تفسيرالقرآفالعظيـ،ابفكثير،جّ 
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عميكـكتخميوعفنصركـفإفنصرهللااليككفإاللمفيطمبالنصرةمفهللاكحده،كلفينصر
 تعالى: قاؿ كما هللا بغير يستنصر مف وا اهللَ َيـْ ]هللا ـَ َآَمـُقا إِْن َتـُْنُ ا الَِّذي َ ُكْؿ َوُيَثبِّْت َيا َأُيُّ ُنْ

 {9}حممد:[ َأْقَداَمُؽؿْ 
 ُ).

 :(ٕ) المطمبرابعًا: استنباط بعض اليدايات من ىذا 
 تحريـاتخاذالكافريفأكلياء،ألفهللانيىعفذلؾكحذرمنو. -ُ

أصاب -ِ فقد أحدىـ أصاب فما أخكة المؤمنيف ألف كمناصرتيـم المؤمنيف مكاالة كجكب
:أفيتعاطفكاكيتراحمكاكيتعاضدكاكيكالكابعضيـالبعضلقكلواتخر،كعمىالمسمميف

 .(ّ (المؤمن لممؤمن كالبنيان يشد بعضو بعضاً  

مألفلوحجةكسمطافعمىالمخالؼفيعذبو،كيدؿعمىىذاتحذيرمفخالؼأمرهللا -ّ
ـَ لِ ]قكلوتعالىحيفذكرإرساؿالرسؿ ـَ َوُمـِْذِري ي ِ ٌة َبْعَد ُرُشاًل ُمَبْشِّ ئَالَّ َيُؽقَن لِؾـَّاِس َظَذ اهللِ ُحجَّ

ُشِؾ   . {387}النسا :[ ...الرُّ

ذليمة -ْ تابعة األمة يجعؿ حيث اإلسبلمية، األمة عمى شنيع خطر فيو الكافريف مكاالة
 ألعداءهللا.

فسامكىـ -ٓ أعداءىـ عمييـ هللا سمط أكلياء الكافريف فاتخذكا ربيـ المؤمنكف عصى إذا
 سكءالعذاب.

                                                 
 .ُِْٗ،صْ(زىرةالتفاسير،محمدأبكزىرة،جُ 
انظر:التحريركالتنكير،البفعاشكر،جِ  ،كالتفسيرالقرآنيلمقرآف،عبدالكريـيكنسالخطيب،ْْٗ،صٓ(

 .ُِٔ،صٖكالتفسيرالحديث،دركزةمحمدعزت،ج،ْْٗ،صّج
جّ  كتعاضدىـ، كتعاطفيـ المؤمنيف تراحـ باب كاتداب، كالصمة البر كتاب مسمـ، صحيح صْ( ،ُٗٗٗ،

 .(ِٖٓٓ ح
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 الثالث المطمب
 ىمؤ مصير المنافقين وجزا

ْؿ َكِصًرا]قاؿتعالى: ـْ ََتَِد ََلُ ـَ الـَّاِر َوَل ْرِك األَْشَػِؾ ِم . {367}النسا :[ إِنَّ اُدـَافِِؼنَي يِف الدَّ

 أواًل: التحميل المغوي:
.(ُ "درؾ المنزلة(كدركاتالنارمنازؿأىميا"الدرك لغًة:

.(ِ "إفالمنافقيففيالطبؽاألسفؿمفأطباؽجينـ"الدرك اصطالحًا:

.(ّ "سؼؿ السفؿ(ضدالعمك"األسفل لغًة:

.(ْ األسفؿمفالنار،كىكقعرىااألسفل اصطالحًا:

 لما سبق من اآليات: المطمبثانيًا: مناسبة 
السابؽعفالنييعفأفعاؿالمنافقيف،جاءىذالمطمبتحدث اؼليبيفاستئنالمطمبا

ْرِك ]فقاؿ:ىـعندهبيافجزاؤ  [...إِنَّ اُدـَافِِؼنَي يِف الدَّ
 ٓ).

 ثالثًا: التفسير اإلجمالي:
 ىذا مف الكريمة اتية ىذه في المقصد سكؼيككفالمطمبإف المنافقيف أف بياف ىك

فجزاءىـأش دعذابانمفالكفارألنيـأًمنكاعقابيـأليمانفيقعرجينـفيالطبؽاألسفؿمنيا،كا 
إلى فيالكفركضمكا مثميـ كألنيـ تعديبلن، فياتخرة الدرؾاألسفؿ فاستحقكا السيؼفيالدنيا

 باإلسبلـ كاالستيزاء الخداع (ٔ كفرىـ ، تعالى: هللا قاؿ [ ...ُهُؿ الَعُدوُّ َفاْحَذْرُهْؿ ... ]كليذا

افقيفلمايحصؿمنيـمفالمفاسدالعظيمة،كيقكؿالقرطبي،كحصرالعداكةفيالمن {6}املنافقون:
مفأذل كتمكنو غكائمو ككثرة لغمظكفره "فالمنافؽفيالدرؾاألسفؿكىيالياكية، هللا: رحمو

ةثـالسعيرثـسقرثـالجحيـثـالياكية،كقدػػىثـالحطمػػـثـلظػػػاتجينػػػىالدركػػفكأعمػػالمؤمني
                                                 

 .َُْ،صُ(مختارالصحاح،زيفالديفالرازم،جُ 
 .ّّٕ،صٗ(جامعالبياف،لئلماـالطبرم،جِ 
المصباحالمنيرّ  ج( العباس، أبك الحمكم، بفعميالفيكميثـ بفمحمد أحمد ،ُفيغريبالشرحالكبير،

 .َِٖص
 .ُِٖ،صُتفسيرالجبلليف،جبلؿالديفالمحميكجبلؿالديفالسيكطي،جانظر:(ْ 
 .ْْْ،صٓنظـالدرر،لمبقاعي،جانظر:(ٓ 
 .َْٖ،صُالنسفي،ج(انظر:مدارؾالتنزيؿكحقائؽالتأكيؿ،أبكالبركات،عبدهللأ 
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.(ُ باسـالطبقةاألكلى،أعاذناهللامفعذابيابمنوككرمو"يسمىجميعيا

 :(ٕ) المطمبرابعًا: استنباط بعض اليدايات من ىذا 
 المنافقكفمصيرىـالطبقةالسفمىمفجينـفيالدرؾاألسفؿمفالنار. -ُ

كفالمنافقكفمحتقركفميماارتفعكالمقمةمألنيـمتقمبكفاليستقركفعمىحاؿكاحدةكيستغم -ِ
 أبناءدينيـكجمدتيـفيغدركفبيـكيبيحكفأسرارىـ.

لف -ّ اتخرة في كلكف كالتمكيو، الخداع بسبب ينتصركف كقد الدنيا، في لممنافقيف ناصر ال
ْؿ َكِصًرا ...]ينصركا،كلفيجدكامفينصرىـلقكلوتعالى: ـْ ََتَِد ََلُ  .[َوَل

                                                 
 .ِْٓ،صٓ(الجامعألحكاـالقرآف،القرطبي،جُ 
 .ُِٓ،صُُفاتيحالغيب،لمرازم،ج،كمُِٖ،صِ(انظر:المحررالكجيز،البفعطيةاألندلسي،جِ 
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 الرابع المطمب
 التوبة َتُجُب ما َقبَميا

ـَ َتاُبقا َوَأْصَؾُحقا َواْظَتَصُؿقا بِاهللِ َوَأْخَؾُصقا ِديـَُفْؿ هللِ َفُلوَلئَِؽ َمَع اُدْمِمـنَِي ]عالى:قاؿت إاِلَّ الَِّذي

. {368}النسا :[ َوَشْقَف ُيْمِت اهللُ ادُْمِمـنَِي َأْجًرا َظظِقاًم 

 أواًل: التحميل المغوي:
المنعأم"اعتصموا لغًة: امتنعباهللكعصموهللامفالمكركه،حفظوككقاهعصـ العصمة(

.(ُ "كاعتصمتباهللامتنعتبو
.(ِ كاعتصمكاباهلل،تمسككابعيدهللاككثقكابوبترؾمكاالةالكفاراعتصموا اصطالحًا:

الشيء"أخمصوا لغًة: تنقية كىك مطرد، كاحد أصؿ كالصاد كالبلـ الخاء ص خمص( ؿ خ
.(ّ "كتيذيبو
نقكهمفالسمعةكالرياءطمبانلكجوهللاخاصةكابتغاء[َوَأْخَؾُصقا ِديـَُفْؿ هللِ ]"وا اصطالحًا:أخمص

.(ْ "لمرضاتو

 لما سبق من اآليات: المطمبثانيًا: مناسبة 
المطمباستثنىفيىذا"السابؽبالعذابفيجينـ،المطمبالمنافقيففيلماتكعدهللا

المنافقيف،كأصمححالو،كاعتصـباهللدكفاالعتزازبالكافريف،كأخمصمفىذاالكعيدمفآمفمف
.(ٓ "دينوهلل،فمـيشبوبترددكالتربصبانتظارمفينتصرمفالفريقيف:المؤمنيفكالكافريف

 ثالثًا: التفسير اإلجمالي:
حتىيغفرلمتائبذنكبو،إفالمقصدالكاضحمفىذهاتيةالكريمةىكبيافأفهللا

فكافمنافقانإذاأقمععفجريمةالنفاؽكتابإلىهللاتكبةصادقةنقيةنمفالرياءكالنفاؽمألف كا 
َفَسبِّْح بَِحْؿِد َربَِّؽ ]يقبؿتكبةالعبدالمذنبالمستغفرلقكلوتعالى:ماقبميا،فاهللبُّجيالتكبةتى

اًبا ُف َكاَن َتقَّ العباد {5}النَّرص:[ َواْشَتْغِػْرُه إِكَّ "تكابعمى اتية: فيىذه هللايقكؿ كالبخارمرحمو ،
                                                 

.ُْْ،صِ(المصباحالمنيرفيغريبالشرحالكبير،أحمدبفمحمدأبكالعباس،جُ 
 .ُّٖ،صّ،كمحاسفالتأكيؿ،جماؿالديفالقاسمي،جَّْ،صٗـالطبرم،ج(جامعالبياف،لئلماِ 
 .َِٖ،صِ(معجـمقاييسالمغة،البففارس،جّ 
 .َِٔ/ٓىػ(،جُّٖٗ(بيافالمعاني،عبدالقادربفمبلحكيشالسيدمحمكدآؿغازمالعاني ت:ْ 
 .ِْْ،صٓ(التحريركالتنكير،البفعاشكر،جٓ 
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لـتطمعالشمسمفمغربيا(ُ كالتكابمفالناسالتائبمفالذنب التائبما ،فاهلليغفرلمعبد
يبسط يده بالميل ليتوب مسيء النيار، ويبسط يده بالنيار ليتوب مسيء  إن هللا : لقكلو

".(ّ (ِ (من مغربياالميل، حتى تطمع الشمس 

 :(ٗ) المطمبرابعًا: استنباط بعض اليدايات من ىذا 
لقكلو -ُ كأخمصهلل كاعتصـ كأصمح تاب إف ثكابيـ، كلو المؤمنيف مع المنافقيف مف التائب

ـَ الـَّبِقِّ ]تعالى: ـَ َأْكَعَؿ اهللُ َظَؾْقِفْؿ ِم ُشقَل َفُلوَلئَِؽ َمَع الَِّذي ـْ ُيطِِع اهللَ َوالرَّ َفَداِء َوَم يِؼنَي َوالشُّ دِّ نَي َوالصِّ

ـَ ُأوَلئَِؽ َرفِقًؼا نَي َوَحُس احِلِ  . {;8}النسا :[ َوالصَّ

صبلحالعمؿمرضاة -ِ لقبكؿالتكبةالبدمفاستيفاءأركافاليقيفاإليمانيباهللكىكالتكبة،كا 
رو لكشؼضي مفدكنو أحدان كاليدعكا كحده بأفيدعكه سبحانو كاإلخبلصلو أكجمبهلل،

 منفعة.

ّ-  تعالى: لقكلو تقبؿ لف األجؿألنيا حتىحضكر التكبة َوَلقَْسِت التَّْقَبُة ]التحذيرمفتأجيؿ

ـَ َيُؿق قَِّئاِت َحتَّك إَِذا َحََّضَ َأَحَدُهُؿ اَدْقُت َقاَل إيِنِّ ُتْبُت اآلََن َواَل الَِّذي ـَ َيْعَؿُؾقَن السَّ ِذي اٌر لِؾَّ ُتقَن َوُهْؿ ُكػَّ

ْؿ َظَذاًبا َألِقاًم ُأو  . {:3}النسا :[ َلئَِؽ َأْظَتْدَكا ََلُ

 بابالتكبةمفتكحأماـالعباد،ليدخموكؿمفيقمععفذنبو. -ْ

التائبمفقبكؿتكبتولقكلوتعالى:هللا -ٓ ـِ ]لفيحـر ـْ ِظَباِدِه َوَيْعُػق َظ َوُهَق الَِّذي َيْؼَبُؾ التَّْقَبَة َظ

قَِّئاِت َوَيْعَؾؿُ  ورى:[ َما َتْػَعُؾقنَ  السَّ  . {47}الشُّ

ٔ-  تعالى: لقكلو كاالستغفار التكبة في اًرا]ترغيبالمذنبيف ُف َكاَن َغػَّ ُؽْؿ إِكَّ [ َفُؼْؾُت اْشَتْغِػُروا َربَّ

 . {34}ىوح:

                                                 
اًبا]ارم،كتابتفسيرالقرآف،بابقكلو(صحيحالبخُ  ُف َكاَن َتقَّ ،ٔج{،5[ }النَّرص:َفَسبِّْح بَِحْؿِد َربَِّؽ َواْشَتْغِػْرُه إِكَّ

 .(ْٗٔٗ،ح ُٕٗص
فتكررت،جِ   .(ِٕٗٓ ،حُُِّ،صْ(صحيحمسمـ،كتابالتكبة،بابقبكؿالتكبةمفالذنكبكا 
التّ  معاني في التأكيؿ لباب انظر: ج( لمخازف، صُنزيؿ، كثير،ُْْ، ابف العظيـ، القرآف كتفسير ،

 .ْْٕ،صُ،كالتفسيرالكاضح،الحجازممحمدمحمكد،جِِْ،صِج
السعدم،ْ  هللا عبد بف ناصر بف الرحمف عبد المناف، كبلـ تفسير في الرحمف الكريـ تيسير انظر: )

صُج لمُُِ، الكسيط كالتفسير ج، طنطاكم، سيد محمد الكريـ، صّقرآف الشعراكم،ِّٔ، كتفسير ،
 .َِٕٓ،صٓج
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 الخامس المطمب
 ال يعذب هللا من آمن وشكر

. {369}النسا :[ َآَمـُْتْؿ َوَكاَن اهللُ َصاكًِرا َظؾِقاًم َما َيْػَعُؾ اهللُ بَِعَذابُِؽْؿ إِْن َصَؽْرُتْؿ وَ ]قاؿتعالى:

 لما سبق من اآليات: المطمبأواًل: مناسبة 
كلماكافمعنىاالستثناءأنواليعذبيـ،كأنيـيجدكفالشفيعبإذنو،قاؿمؤكدانلذلؾعمى"

.(ُ "كجواالستنتاجمنكرانعمىمفظفأنواليقبميـبعداإلغراؽفيالميالؾ

 ثانيًا: التفسير اإلجمالي:
بيافأفهللا ىك الكريمة اتية مفىذه المقصد الشكركاإليمافإف مقابمة منزههعف

كيعترؼ كيكحده، بو يؤمف لـ مف إف حيث العذاب، يستحؽ مف إال يعذب ال كأنو بالعذاب،
بولقكلوتعالى:بإحسانو،كيصمحعمموكيخمصولوكيرتكبالمعاصيكالذنكب،فإنومعرضلعقا

ًة َواْظَؾُؿقا َأنَّ اهللَ َصِديُد الِعَؼاِب ] ـَ َطَؾُؿقا ِمـُْؽْؿ َخاصَّ َـّ الَِّذي ُؼقا فِْتـًَة اَل ُتِصقَب ،كهللا {47}األىفا :[ َواتَّ
َهْؾ َجَزاُء ]يثيبالقائميفبعبادتو،المؤتمريفكالممتزميفبأكامرهبأحسفالجزاءحيثيقكؿسبحانو:

محن:[ َساِن إاِلَّ اإِلْحَسانُ اإِلْح   {84}الرَّ قائبلن: كالثكاب العطاء في يزيد سبحانو بؿ ـْ َصَؽْرُتْؿ ]،
َلئِ

ُؽؿْ  .(ِ  {9}إبراهوم:[ أَلَِزيَدكَّ

 ثانيًا: الوجو البالغي:
 تعالى: قكلو ال[... َما َيْػَعُؾ اهللُ بَِعَذابُِؽؿْ ]* إنو معناه: كالنفي التقرير بمعنى يعذباستفياـ

مف ينقص ال فعميـ عمى عقكبتيـ كتركو ممكو، في يزيد ال تعذيبو فإف الشاكر، المؤمف
.(ّ سمطانو

تقديـالشكرعمىاإليمافمألفالعبدينظرإلىالنعـفيشكر"[إِْن َصَؽْرُتْؿ َوَآَمـُْتؿْ ]*قكلوتعالى:
لئليماف،مت ثـيؤمفبالمنعـفكافالشكرسببان قدـعميو،كيحتمؿأفيككفالشكريتضمفعمييا

.(ْ "اإليماف،ثـذكراإليمافبعدهتككيدانكاىتمامانبو

                                                 
 .ْْٔ،صٓ(نظـالدرر،لمبقاعي،جُ 
لمسمرقندم،جِ   .ّْٕ،صُّ،كجامعالبياف،لئلماـالطبرم،جِّٓ،صِ(انظر:بحرالعمـك
 .ُُٔ،صْالمحيط،ألبيحياف،ج،كالبحرَّّ،صِمعالـالتنزيؿفيتفسيرالقرآف،لمبغكم،جانظر:(ّ 
التنزيؿ،ابفجزم،جْ   .ُِْ،صُ(التسييؿلعمـك
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اتصافوبيذهالصفاتمؤكدانعظمتو،فالشكرمنوسبحانو[َوَكاَن اهللُ َصاكًِرا َظؾِقاًم ]*قكلوتعالى:
العميـ ضعاؼالثكاببمقابمتوكىك كا  عباده باليسيرمفطاعة الرضا بكؿشيءمفجممتياىك

يمانكـ .(ُ شكركـكا 

 :(ٕ) المطمبرابعًا: استنباط بعض اليدايات من ىذا 
 اليعذبهللاتعالىالمؤمفالشاكرالفيالدنياكالفياتخرة،فاإليمافكالشكرأمافاإلنساف. -ُ

 المسمـيكثرمففعؿالخيرسكاءأكاففيالسرأـفيالجير. -ِ

ِزَي  ...]العمؿالقميؿكيعطيعميوالثكابالجزيؿلقكلوتعالى:يثيبعبادهعمىهللا -ّ َوََيْ

ـَ َأْحَسـُقا بِاحُلْسـَك  . {53}النَّجم:[ الَِّذي

 فائدةاإليمافكالعمؿالصالحترجععمىالمكمفيف. -ْ

البعدعفاإليمافكالتمسؾبآداباإلسبلـالحنيؼيؤدمإلىرذائؿفيأخبلؽالمسمـكدينو، -ٓ
 اؽ،كالرياء،كالكذبكالغش.مثؿ:النف

                                                 
 .ِْٕ،صِ(إرشادالعقؿالسميـإلىمزاياالكتابالكريـ،أبكالسعكد،جُ 
جِ  النيسابكرم، القمي حسيف بف محمد بف الحسف الديف نظاـ الفرقاف، كرغائب القرآف غرائب انظر: )ِ،

المسيرَِٓص التفسير،جماؿالديفابفالجكزم،ج،كزاد كتفسيرالقرآفالعظيـ،َْٗ،صُفيعمـ ،
 .ِْْالبفكثير،ج
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 الخاتمة
أفيجعموالمكلىالحمدهللالذمأعاننيككفقنيالىاتماـىذاالعمؿالمتكاضعسائبلن

ماـا سبلـكالمسمميف،كالصبلةكالسبلـعمىسيدالمرسميف،كصالكجيوالكريـ،كأفينفعبواإلخال
الديفسارعمىالمجاىديف،سيدنامحمدعميوكعمىآلوكصحبوكمف نيجوكاىتدلبيديوالىيـك

:أمابعد
 فيذه أبرز النتائج والتوصيات التي توصل الييا الباحث: 

 : أىم النتائج:أوالً 
ُ-  المنافقيفكالكافريفأكلياءمفدكفهللا، لقيادتيـتحذيرالمؤمنيفمفاتخاذ كأفيككفكالئيـ

فمفأجؿإخراجالمؤمنيفمفإيمانيـ،فيـكلجماعتيـالمؤمنةمألفالمنافقيفيعممكفجاىدي
كيخدعكف الدنيكية، المنافع عف يبحثكف إنيـ حيث كاحدة، حاؿ عمى يستقركف ال متقمبكف
األمريفسدكفالمجتمع فيحقيقة كىـ الحؽ، كنصرة اتخريفبإظيارالحرصعمىالديف،

 .كيضيعكفقيمو،كخاصةقيمةالعدؿ

كاالستيض -ِ كالتبيف التثبت معيجب بالتعامؿ تتعمؽ التي األمكر جميع في دقيؽ بشكؿ اح
اتخريف،كذلؾحتىالتقعاألمةالتيتحكـباإلسبلـفيخطأالحكـعمىالناسممايؤدم

 إلىظمميـ،كبالتالييؤدمإلىنفكرىـككراىيتيـلئلسبلـكمبادئو.

خبلؽالحربيةكالمبادئيجباحتراـالمعاىداتكعدـالغدرأكنقضالعيكدلمحفاظعمىاأل -ّ
 التيأقرىااإلسبلـفيحالةالسمـكالحرب.

التحذيرمفالقعكدعفالجيادمألنوشرعلحمايةالديف،كماداـالديفمقدـعمىالنفسيجب -ْ
عمىالمسمـأفيبذؿنفسوفيسبيؿإعبلءكممةهللا،حيثإفترؾالجياديؤدمإلىضعؼ

ذاللياكطمعاألعداء فييا،لذلؾيجباإلصرارعمىالنصركالشيادةأثناءالقتاؿمعاألمةكا 
 األعداءمألفذلؾيؤدمإلىعمكشأفاألمةكرفعتيا.

إفاليجرةمفببلدالفسادكاجبةإذاتعذرإصبلحيا،كماأفاليجرةمفاألرضالظالـأىميا -ٓ
ةإلىالمدينة،ثـحينماىاجرمفمكنصركا عزازلئلسبلـكالمسمميفكماحدثمعالنبي

 عادفاتحان،فاليجرةتككفمفأجؿاإلعدادكاالستعدادلنشرالديفكتحريرالعبادكالببلد.

كجكبالمحافظةعمىالصبلةفيأحمؾاألكقاتمألنياعمكدالديففبلتسقطعفالعبدفي -ٔ
كالمرض فيالصحة العباد تيصمىبكيفياتعمىحسبأحكاؿ لكف ،أمحاؿمفاألحكاؿ،
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كالحضركالسفر،كذلؾمفلطؼهللاكتيسيره،كرحمتوبعبادهماتطيقونفكسيـمفالتكاليؼ،
 كىذامفمركنةالديفكالعقيدةالتيتصمحلمبشريةفيجميعاألحكاؿكجميعاألزماف.

ٕ-  هللا رقابة استشعار الذنكب،يجب مف كاالستغفار ذكره، عمى كالدكاـ كالعمف السر في
 شرؾكاإلشراؾباهللمألنويؤدمبصاحبوإلىالنارإذاماتعميو.كالحذرمفال

إفرفضالتحاكـإلىشرعهللاكالطعففيصحةاإلجماعكالخركجعفأىؿالسنةكالجماعة -ٖ
 أمرخطيريؤدمإلىالكفربماأنزؿهللا.

ٗ-  الخكنةكالمستيزئيفبالقرآفكآياتو، بيفالمتخاصميف،كمحاربة المحاباة كبالرسكؿيجبعدـ
كعدـالجمكسمعيـ،أكمكاالتيـ،كيجبقتؿالمرتديفإفلـيتكبكاكذلؾحتىيتـقطع،

 دابرالفتنةكالفسادكاإلفساد.

حرصتالسكرةعمىبناءالنظاـاالجتماعيبناءنمحكمة،كذلؾباالىتماـبشأفاألسرةعف -َُ
 فاءمفالنساءكاأليتاـ.طريؽاختيارالزكجالصالح،ككذلؾعفطريؽاالىتماـبالضع

حرصاإلسبلـعمىتطبيؽالعدؿكخاصةبيفالنساءالمكاتييعتبرفالجانبالضعيؼفي -ُُ
 المسمميف بيف العدؿ ككذلؾ كأساسالمجتمع، الممؾ، أساس العدؿ ألف المسمميف كغير

م باشرةاالستقرار،كأساساالستخبلؼ،كتقكلهللابتنفيذاألحكاـالصادرةفيقضاياالخصـك
دكفمماطمة،حيثإفإصبلحالمجتمعاتقائـعمىالمنيجالذمأقرتوسكرةالنساء،كىك

 الحؽكالعدؿكالتقكل،ممايؤدمإلىانتشاراألمفكالطمأنينةفيالمجتمعات.

تطبيؽالبشرلمنيجهللاكالتذلؿكالخضكعهللىكمفعبلماتالشكرالذميحفظهللابواألمة -ُِ
 كيداألعداءكدكاـنعموعمييا.اإلسبلميةمف

في -ُّ لفتتقدـكترتقيإالباإليمافكاإلخبلصهللفيالعمؿكالسعيالجاد األمةاإلسبلمية
 جميعمجاالتالحياة.

مف -ُْ الصادرة األحكاـ حيثإف التميع، ليسعقيدة كلكنو التسامح، عقيدة ىك اإلسبلـ إف
تراخيبحج أك تياكف تيطبؽدكف يجبأف ألففيذلؾالمشرًٌع اتخريف، مع التسامح ة

مف مع التعامؿ في خاصة اإلسبلـ أقرىا التي الشرائع تطبيؽ في كتميع فساد كا  مفسدة
لئلسبلـكأىموالحقدالدفيف.يكيدكف

 :التوصيات: ثانياً 
هللا -ُ بتقكل خكاني كا  نفسي أكصي محمد النبي ىدم كاتباع مرضاتو، عمى ،كالعمؿ

 اؼكتابوالكريـ.كالعمؿبمقاصدكأىد
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أكصيطبلبالعمـالشرعيأفييتمكابعمـالتفسيرالمكضكعيفيكالضابطلمعرفةكتفسير -ِ
 اتياتالقرآنية.

المتقيف -ّ مف بطانةن كاتخاذ المنافقيف مكر مف الحذر بتكخي اإلسبلمية األمة قادة أكصي
 المخمصيف.

فمسط -ْ عمماء كرابطة اإلسبلمية، الجامعة في أساتذتي لعامةأكصي تثقيفية دكرات بعمؿ يف
الناسمفأجؿتكعيتيـباألساليبكالكسائؿالتييستخدمياالمنافقكففيإضبلؿالناسعف

لباسالحؽبالباطؿ.  الحؽ،كا 
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 أواًل: فيرس اآليات القرآنية
 الفاتحةسورة 

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
اَك َكْستَِعنيُ ] -ٔ اَك َكْعُبُد َوإِيَّ  ٜ ٘ [إِيَّ

 سورة البقرة
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
ـَ َآَمـُقا َوَما ََيَْدُظقَن إاِلَّ َأْكُػَسُفْؿ َوَما َُيَاِدُظقَن اهللَ َوالَّ ] -ٕ ِذي

 [َيْشُعُرونَ 

ٜ ٕٕٕ 

ـَ َآَمـُقا َقاُلقا َآَمـَّا َوإَِذا َخَؾْقا إىَِل َصَقاضِقـِِفْؿ َقالُقا ] -ٖ َوإَِذا َلُؼقا الَِّذي

ـُ ُمْستَْفِزُئقنَ  اَم َكْح ا َمَعُؽْؿ إِكَّ  [إِكَّ

ٔٗ ٕٕٕ 

اَم ] -ٗ َّا َكاَكا فِقِف َوُقْؾـَا اْهبِطُقا َفَلَزَلَُّ ْقَطاُن َظـَْفا َفَلْخَرَجُفاَم ِِم الشَّ

َبْعُضُؽْؿ لِبَْعٍض َظُدوٌّ َولَُؽْؿ يِف األَْرِض ُمْسَتَؼرٌّ َوَمَتاٌع إىَِل 

 [ِحنيٍ 

ٖٙ ٔ٘ٚ ،ٔ٘ٛ ،
ٕٖٔ 

ـَ اهللِ َوَما اهللُ ] -٘ ـْ َكتََؿ َصَفاَدًة ِظـَْدُه ِم َّ ـْ َأْطَؾُؿ ِِم بَِغافٍِؾ َظامَّ  َوَم

 [َتْعَؿُؾقنَ 

ٔٗٓ ٕٕٓ 

َّا يِف األَْرِض َحاَلاًل َضقِّبًا َواَل َتتَّبُِعقا ] -ٙ ا الـَّاُس ُكُؾقا ِِم َ َيا َأُيُّ

ُف لَُؽْؿ َظُدوٌّ ُمبنِيٌ  ْقَطاِن إِكَّ  [ُخُطَقاِت الشَّ

ٔٙٛ ٔٙٓ 

ـَ َآَمـُقا ُكتَِب َظَؾْقُؽُؿ الِؼَصاُص ] -ٚ َا الَِّذي يِف الَؼتَْذ احُلرُّ  َيا َأُيُّ

ـْ َأِخقِف  ـْ ُظِػَل َلُف ِم بِاحُلرِّ َوالَعْبُد بِالَعْبِد َواألُْكَثك بِاألُْكَثك َفَؿ

ـْ  ِػقٌػ ِم َباٌع بِاَدْعُروِف َوَأَداٌء إَِلْقِف بِنِْحَساٍن َذلَِؽ ََتْ ٌء َفاتِّ ََشْ

ـِ اْظَتَدى َبْعَد َذلَِؽ َفَؾُف ظَ  ٌة َفَؿ ُؽْؿ َوَرمْحَ  [َذاٌب َألِقؿٌ َربِّ

ٔٚٛ ٗٚ ،ٖ٘ 

ـْ َكاَن َمِريًضا َأْو َظَذ  ...] -ٛ ْفَر َفْؾَقُصْؿُف َوَم ـْ َصِفَد ِمـُْؽُؿ الشَّ َفَؿ

اٍم ُأَخَر  ـْ َأيَّ ٌة ِم  [ ...َشَػٍر َفِعدَّ

ٔٛ٘ ٜٚ 

 ٙٓٔ ٜ٘ٔ [ ...َواَل ُتْؾُؼقا بَِلْيِديُؽْؿ إىَِل التَّْفُؾَؽِة ... ] -ٜ
ْقُتْؿ َمـَاِشَؽُؽْؿ َفاْذُكُروا اهللَ َكِذْكِرُكْؿ َآَباَءُكْؿ َأْو َأَصدَّ َفنَِذا َقَض ] -ٓٔ

ْكَقا َوَما َلُف يِف اآلَِخَرِة  ـَا َآتِـَا يِف الدُّ ـْ َيُؼقُل َربَّ ـَ الـَّاِس َم ِذْكًرا َفِؿ

ـْ َخاَلٍق   [ِم

ََِ-َِِٜٔٙ 
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ـِ َيْسَلُلقَكَؽ َماَذا ُيـِْػُؼقَن ُقْؾ َما َأْكَػْؼتُ ] -ٔٔ ـْ َخْرٍ َفؾِْؾَقالَِدْي ْؿ ِم

ـْ  بِقِؾ َوَما َتْػَعُؾقا ِم ـِ السَّ َواألَْقَربنَِي َوالَقَتاَمك َواَدَساكنِِي َواْب

 [َخْرٍ َفنِنَّ اهللَ بِِف َظؾِقؿٌ 

ٕٔ٘ ٕٔٛ 

ـْ دِيـِِف َفقَُؿْت َوُهَق َكافٌِر َفُلوَلئَِؽ َحبِطَْت ] -ٕٔ ـْ َيْرَتِدْد ِمـُْؽْؿ َظ َوَم

ْكقَا َواآلَِخَرةِ َوُأوَلئَِؽ َأْصَحاُب الـَّاِر ُهْؿ فِقَفا َأظْ  ْؿ يِف الدُّ اَمَُلُ

 [َخالُِدونَ 

ٕٔٚ ٕٜٓ 

َكٍة  ...] -ٖٔ ـْ ُمْْشِ  ٕٓ ٕٕٔ [ ...َوأَلََمٌة ُمْمِمـٌَة َخْرٌ ِم
َـّ َدَرَجٌة  ...] -ٗٔ َجاِل َظَؾْقِف  ٙٚ ٕٕٛ [ ...َولِؾرِّ
َـّ َصْقًئا  َواَل ََيِؾُّ لَُؽؿْ  ...] -٘ٔ َّا َآَتْقتُُؿقُه  ٕٓ ٜٕٕ [ ...َأْن َتْلُخُذوا ِِم
 ٕٓ ٖٖٕ [ ...َوَظَذ الَقاِرِث ِمثُْؾ َذلَِؽ  ...] -ٙٔ
َـّ ] -ٚٔ ـَ بَِلْكُػِسِف ْص بَّ ْقَن ِمـُْؽْؿ َوَيَذُروَن َأْزَواًجا َيَسَ ـَ ُيَتَقفَّ َوالَِّذي

ا  [َأْرَبَعَة َأْصُفٍر َوَظْْشً

ٕٖٗ ٔٗ 

َفَداُء إَِذا َما ُدُظقا...] -ٛٔ  ٕٕٓ ٕٕٛ [...َواَل َيلَْب الشُّ
ُف َآثٌِؿ َقْؾُبفُ ] -ٜٔ ـْ َيْؽتُْؿَفا َفنِكَّ َفاَدَة َوَم  ٕٕٓ ٖٕٛ [َواَل َتْؽتُُؿقا الشَّ

 سورة آل عمران
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
ـَ الـَِّساِء َوال] -ٕٓ َفَقاِت ِم ـَ لِؾـَّاِس ُحبُّ الشَّ َبـنَِي َوالَؼـَاضِِر ُزيِّ

َمِة َواألَْكَعاِم َواحَلْرِث  ِة َواخَلْقِؾ اُدَسقَّ َهِب َوالِػضَّ ـَ الذَّ اُدَؼـَْطَرِة ِم

ـُ اَدَآِب  ْكَقا َواهللُ ِظـَْدُه ُحْس  [ َذلَِؽ َمَتاُع احَلَقاِة الدُّ

ٔٗ ٕٔ 

ـْ ] -ٕٔ ـَ َأْولَِقاَء ِم ـْ اَل َيتَِّخِذ اُدْمِمـُقَن الَؽافِِري ُدوِن اُدْمِمـنَِي َوَم

ٍء إاِلَّ َأْن َتتَُّؼقا ِمـُْفْؿ ُتَؼاًة  ـَ اهللِ يِف ََشْ َيْػَعْؾ َذلَِؽ َفَؾقَْس ِم

ُرُكُؿ اهللُ َكْػَسُف َوإىَِل اهللِ اَدِصرُ   [َوَُيَذِّ

ٕٛ ٕٕٔ ،ٕٕ٘ 

قَؽ َوَرافُِعَؽ إيَِلَّ وَ ] -ٕٕ ـَ إِْذ َقاَل اهللُ َيا ِظقَسك إيِنِّ ُمتََقفِّ ُرَك ِم ُمَطفِّ

ـَ َكَػُروا إىَِل َيْقِم  بَُعقَك َفْقَق الَِّذي ـَ اتَّ ـَ َكَػُروا َوَجاِظُؾ الَِّذي الَِّذي

تَؾُِػقنَ   [ الِؼَقاَمِة ُثؿَّ إيَِلَّ َمْرِجُعُؽْؿ َفَلْحُؽُؿ َبْقـَُؽْؿ فِقاَم ُكـُْتْؿ فِقِف ََتْ

٘٘ ٕٔ 
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ـٌ فَ ] -ٖٕ ـْ َقْبؾُِؽْؿ ُشـَ ِسُروا يِف األَْرِض َفاْكُظروا َكقَْػ َقْد َخَؾْت ِم

بنِيَ         [ َكاَن َظاقَِبُة اُدَؽذِّ

ٖٔٚ ٜٔ٘ 

 ٕٙٔ ٜٖٔ [َوَأْكُتُؿ األَْظَؾْقَن إِْن ُكـُْتْؿ ُمْمِمـنِيَ ] -ٕٗ

ٕ٘- [ َّ ٌة َخْرٌ ِِم ـَ اهللِ َوَرمْحَ ـْ ُقتِْؾتُْؿ يِف َشبِقِؾ اهللِ َأْو ُمتُّْؿ دََْغِػَرٌة ِم
ا َوَلئِ

ونَ *  ََيَْؿُعقنَ  َْشُ ىَل اهللِ َُتْ ـْ ُمتُّْؿ َأْو ُقتِْؾُتْؿ إَلِ
 [ َوَلئِ

ٔ٘ٚ-ٔ٘ٛ ٕٔ 

ُؿ الَؼْرُح ] -ٕٙ ـْ َبْعِد َما َأَصاَُبُ ُشقِل ِم ـَ اْشتََجاُبقا هللِ َوالرَّ  ٕٓ ٕٚٔ [ ...الَِّذي

ْقَن ُأُجقَرُكؿْ ] -ٕٚ اَم ُتَقفَّ ـْ  ُكؾُّ َكْػٍس َذائَِؼُة اَدْقِت َوإِكَّ َيْقَم الِؼَقاَمِة َفَؿ

ْكقَا إاِلَّ َمتَاُع  ـِ الـَّاِر َوُأْدِخَؾ اجَلـََّة َفَؼْد َفاَز َوَما احَلَقاُة الدُّ ُزْحِزَح َظ

 [ الُغُرورِ 

ٔٛ٘ ٜٙ 

ـَ ُأوُتقا الؽَِتاَب َلُتَبقِّـُـَُّف لِؾـَّاِس َواَل  -ٕٛ ]َوإِْذ َأَخَذ اهللُ ِمقَثاَق الَِّذي

ْوا بِِف َثَؿـًا َقؾِقاًل َفبِئَْس َما َتْؽُتُؿقَكُف  َفـََبُذوُه َوَراَء ُطُفقِرِهْؿ َواْصَسَ

وَن[   َيْشَسُ

ج ٚٛٔ

ُؽْؿ ُتْػؾُِحقَن[  ...] -ٜٕ ُؼقا اهللَ لََعؾَّ َََِِ َواتَّ

 سورة النساء
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
ُؼقا اهللَ الَِّذي َتَساَءُلقَن بِِف  ...] -ٖٓ َِ ٔ [ ...َواألَْرَحاَم َواتَّ

َِ ٔ [ ...َوَخَؾَؼ ِمـَْفا َزْوَجَفا  ...] -ٖٔ

قَِّئاِت َحتَّك إَِذا َحََّضَ ] -ٕٖ ـَ َيْعَؿُؾقَن السَّ ِذي َوَلْقَسِت التَّْقَبُة لِؾَّ

اٌر  ـَ َيُؿقُتقَن َوُهْؿ ُكػَّ َأَحَدُهُؿ اَدْقُت َقاَل إيِنِّ ُتبُْت اآلََن َواَل الَِّذي

ْؿ َظَذاًبا َألِقاًم ُأوَلئِ   [َؽ َأْظَتْدَكا ََلُ

ٔٛ َِّ

ْر َظـُْؽْؿ َشقَِّئاتُِؽْؿ ] -ٖٖ َتـُِبقا َكَبائَِر َما ُتـَْفْقَن َظـُْف ُكَؽػِّ إِْن ََتْ

 [َوُكْدِخْؾُؽْؿ ُمْدَخاًل َكِرياًم 

ٖٔ ٔٚ 
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ٍة َوإِْن َتُؽ َحَسـًَة ُيَضاظِ ] -ٖٗ ْػَفا َوُيْمِت إِنَّ اهللَ اَل َيظْؾُِؿ ِمْثَؼاَل َذرَّ

ـْ َلُدْكُف َأْجًرا َظظِقاًم   [ِم

ٗٓ ٔٚ 

ٍة بَِشِفقٍد َوِجْئـَا بَِؽ َظَذ َهُماَلِء ] -ٖ٘ ـْ ُكؾِّ ُأمَّ َفَؽْقَػ إَِذا ِجْئـَا ِم

 [َصِفقًدا

ٗٔ ٙ 

بِقَؾ  ...] -ٖٙ  ٘ٔ ٗٗ [َأْن َتِضؾُّقا السَّ

َك بِِف َوَيغْ ] -ٖٚ ـْ إِنَّ اهللَ اَل َيْغِػُر َأْن ُيْْشَ ـْ َيَشاُء َوَم ِػُر َما ُدوَن َذلَِؽ دَِ

ى إِْثاًم َظظِقاًم  ْك بِاهللِ َفَؼِد اْفَسَ  [ُيْْشِ

ٗٛ ٔٚ ،٘ٗ 

وا األََماَكاِت إىَِل َأْهؾَِفا ] -ٖٛ  ٘ٔ ٛ٘ [...إِنَّ اهللَ َيْلُمُرُكْؿ َأْن ُتَمدُّ

ُْؿ َآَمـُقا] -ٜٖ ـَ َيْزُظُؿقَن َأَّنَّ ْ َتَر إىَِل الَِّذي باَِم ُأْكِزَل إَِلقَْؽ َوَما ُأْكِزَل  َأََل

ـْ َقْبؾَِؽ ُيِريُدوَن َأْن َيتََحاَكُؿقا إىَِل الطَّاُغقِت َوَقْد ُأِمُروا َأْن  ِم

ُفْؿ َضاَلاًل َبِعقًدا قَْطاُن َأْن ُيِضؾَّ  [َيْؽُػُروا بِِف َوُيِريُد الشَّ

ٙٓ ٔ٘ٛ 

ـْ َرُشقٍل إاِلَّ لِقَُطا] -ٓٗ ُْؿ إِْذ َطَؾُؿقا َوَما َأْرَشْؾـَا ِم َع بِنِْذِن اهللِ َوَلْق َأَّنَّ

ُشقُل لََقَجُدوا  ُؿ الرَّ َأْكُػَسُفْؿ َجاُءوَك َفاْشتَْغَػُروا اهللَ َواْشَتْغَػَر ََلُ

اًبا َرِحقاًم   [اهللَ َتقَّ

ٙٗ ٔٚ 

ـَ َأْكَعَؿ اهللُ َظَؾْقفِ ] -ٔٗ ُشقَل َفُلوَلئَِؽ َمَع الَِّذي ـْ ُيطِِع اهللَ َوالرَّ ْؿ َوَم

ـَ ُأوَلئَِؽ  نَي َوَحُس احِلِ َفَداِء َوالصَّ يِؼنَي َوالشُّ دِّ ـَ الـَّبِقِّنَي َوالصِّ ِم

 [َرفِقًؼا

ٜٙ ِِٗ

ـْ ُيَؼاتِْؾ يِف َشبِقِؾ اهللِ َفُقْؼتَْؾ َأْو َيْغؾِْب َفَسْقَف ُكْمتِقِف  ...] -ٕٗ َوَم

 [َأْجًرا َظظِقاًم 

ٚٗ ُْٓ

ْكَقا قَ  ...] -ٖٗ َؼك َواَل ُتظَْؾُؿقَن ُقْؾ َمَتاُع الدُّ ـِ اتَّ ؾِقٌؾ َواآلَِخَرُة َخْرٌ دَِ

 [َفتِقاًل 

ٚٚ ٔٗ

وُه إىَِل ] -ٗٗ ـِ َأِو اخَلْقِف َأَذاُظقا بِِف َولَْق َردُّ ـَ األَْم َوإَِذا َجاَءُهْؿ َأْمٌر ِم

ـَ  ُشقِل َوإىَِل ُأويِل األَْمِر ِمـُْفْؿ َلَعؾَِؿُف الَِّذي ـُْفْؿ َيْسَتـْبِطُقَكُف مِ  الرَّ

ْقَطاَن إاِلَّ َقؾِقاًل  َبْعُتُؿ الشَّ ُتُف اَلتَّ  [َوَلْقاَل َفْضُؾ اهللِ َظَؾقُْؽْؿ َوَرمْحَ

ٖٛ َٔ
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ِٔ،ِٓ ٗٛ يِف َشبِقِؾ اهللِ ...[َفَؼاتِْؾ ] -٘ٗ

ـَ اهللِ َحِديًثا ...] -ٙٗ ـْ َأْصَدُق ِم ِٓ ٚٛ [ َوَم

َِ ٛٛ [ ... َفاَم َلُؽْؿ يِف اُدـَافِِؼنَي فَِئَتنْيِ ] -ٚٗ

ُْؿ َيْلَدُقَن َكاَم ] -ٛٗ َواَل ََتِـُقا يِف اْبتَِغاِء الَؼْقِم إِْن َتُؽقُكقا َتْلَدُقَن َفنَِّنَّ

 [ ...َتْلَدُقَن 

ٔٓٗ ٕٓ 

ـْ َيْعَؿْؾ ُشقًءا َأْو َيْظؾِْؿ َكْػَسُف ُثؿَّ َيْستَْغِػِر اهللَ ََيِِد اهللَ ] -ٜٗ َوَم

 [َغُػقًرا َرِحقاًم 

ٔٔٓ ٔٚ 

ـْ ] -ٓ٘ ـْ َيَشاُء َوَم َك بِِف َوَيْغِػُر َما ُدوَن َذلَِؽ دَِ إِنَّ اهللَ اَل َيْغِػُر َأْن ُيْْشَ

ْك بِاهللِ َفَؼْد َضؾَّ َضاَلاًل َبِعقًدا  [ُيْْشِ

ٔٔٙ ٘ٗ ،٘٘ 

ُققا َبنْيَ َأَحٍد ِمـُْفْؿ ُأوَلئِ ] -ٔ٘ ْ ُيَػرِّ ـَ َآَمـُقا بِاهللِ َوُرُشؾِِف َوََل َؽ َوالَِّذي

 [َشْقَف ُيْمتِقِفْؿ ُأُجقَرُهْؿ َوَكاَن اهللُ َغُػقًرا َرِحقاًم 

ٕٔ٘ ٔٚ 

ٌة َبْعَد ] -ٕ٘ ـَ لِئاَلَّ َيُؽقَن لِؾـَّاِس َظَذ اهللِ ُحجَّ ـَ َوُمـِْذِري ي ِ ُرُشاًل ُمَبْشِّ

ُشِؾ   [...الرُّ

ٔٙ٘ ِِٔ

قُلقا َظَذ اهللِ إاِلَّ احَلؼَّ َيا َأْهَؾ الؽَِتاِب اَل َتْغُؾقا يِف ِديـُِؽْؿ َواَل َتؼُ ] -ٖ٘

ـُ َمْرَيَؿ َرُشقُل اهللِ  اَم اَدِسقُح ِظقَسك اْب  [ ...إِكَّ

ٔٚٔ ٕٔ 

ْؿ َظَذاًبا َألِقاًم  ...] -ٗ٘ ُُبُ  ٘ٔ ٖٚٔ [...َفقَُعذِّ

 سورة المائدة
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
ـْ َقتََؾ َكْػًسا بَِغْرِ َكْػٍس َأْو َفَس  ...] -٘٘ اَم َقتََؾ َم ادٍ يِف األَْرِض َفَؽَلكَّ

اَم َأْحقَا الـَّاَس ََجِقًعا  ـْ َأْحَقاَها َفَؽَلكَّ  [...الـَّاَس ََجِقًعا َوَم

ٖٕ ٕٗ 

ُذوا ِديـَُؽْؿ ُهُزًوا ] -ٙ٘ َ ـَ اَتَّ ـَ َآَمـُقا اَل َتتَِّخُذوا الَِّذي َا الَِّذي َيا َأُيُّ

ـَ ُأوُتقا الؽَِتا ـَ الَِّذي اَر َأْولَِقاَء َواتَُّؼقا َوَلِعًبا ِم ـْ َقْبؾُِؽْؿ َوالُؽػَّ َب ِم

 [اهللَ إِْن ُكـُْتْؿ ُمْمِمـنِيَ 

٘ٚ ٕٔٙ 
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ـَ ...] -ٚ٘  ٜٖٔ ٚٙ [...الـَّاِس  َواهللُ َيْعِصُؿَؽ ِم

ـُ َمْرَيَؿ َوَقاَل اَدِسقُح ] -ٛ٘ ـَ َقاُلقا إِنَّ اهللَ ُهَق اَدِسقُح اْب َلَؼْد َكَػَر الَِّذي

ْك َيا َبـِ  ـْ ُيْْشِ ُف َم ُؽْؿ إِكَّ ائِقَؾ اْظُبُدوا اهللَ َريِّ َوَربَّ بِاهللِ َفَؼْد  ل إِْْسَ

ـْ َأْكَصارٍ  َم اهللُ َظَؾْقِف اجَلـََّة َوَمْلَواُه الـَّاُر َوَما لِؾظَّادنَِِي ِم  [َحرَّ

ٕٚ ٖٔ٘ ،ٔ٘ٗ 

 سورة األنعام
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
ـَ ََيُقُضقَن يِف َآَياتِـَا َفَلْظِرْض َظـُْفْؿ َحتَّك  َوإَِذا َرَأْيَت ] -ٜ٘ الَِّذي

قَْطاُن َفاَل َتْؼُعْد َبْعَد  ا ُيـِْسَقـََّؽ الشَّ ِه َوإِمَّ ََيُقُضقا يِف َحِديٍث َغْرِ

ْكَرى َمَع الَؼْقِم الظَّادنِِيَ   [الذِّ

ٙٛ ٕٔ٘ 

ُذوا ِديـَُفْؿ َلِعًبا َوَلَْ ] -ٓٙ َ ـَ اَتَّ ْر َوَذِر الَِّذي ْكَقا َوَذكِّ ُؿ احَلَقاُة الدُّ َْتُ ًقا َوَغرَّ

ـْ ُدوِن اهللِ َويِلٌّ َواَل َصِػقٌع  ا ِم بِِف َأْن ُتْبَسَؾ َكْػٌس باَِم َكَسَبْت َلقَْس ََلَ

ـَ ُأْبِسُؾقا باَِم  َوإِْن َتْعِدْل ُكؾَّ َظْدٍل اَل ُيْمَخْذ ِمـَْفا ُأوَلئَِؽ الَِّذي

اٌب  ْؿ َْشَ ـْ مَحِقٍؿ َوَظَذاٌب َألِقٌؿ باَِم َكاُكقا َيْؽُػُرونَ َكَسُبقا ََلُ  [ِم

ٚٓ ٕٕٔ 

ـْ َربَِّؽ بِاحَلؼِّ  ...] -ٔٙ ٌل ِم ُف ُمـَزَّ  ٕٚٓ ٗٔٔ [ ...َأكَّ

َق ] -ٕٙ بَُؾ َفَتَػرَّ بُِعقُه َواَل َتتَّبُِعقا السُّ اضِل ُمْسَتِؼقاًم َفاتَّ َوَأنَّ َهَذا ِِصَ

ـْ َشبِقؾِِف َذلُِؽؿْ  ُؽْؿ َتتَُّؼقنَ  بُِؽْؿ َظ اُكْؿ بِِف َلَعؾَّ  [َوصَّ

ٖٔ٘ ٕٛ 

 سورة األعراف
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
اَضَؽ ادُْسَتِؼقؿَ ] -ٖٙ ْؿ ِِصَ ُثؿَّ آَلَتَِقـَُّفْؿ  * َقاَل َفباَِم َأْغَقْيَتـِل أَلَْقُعَدنَّ ََلُ

ـْ َأْياَمَِّنِؿْ  ـْ َخْؾِػِفْؿ َوَظ ـْ َبنْيِ َأْيِدُيِْؿ َوِم ـْ َصاَمئِؾِِفْؿ َواَل ََتُِد  ِم َوَظ

ـَ   [َأْكَثَرُهْؿ َصاكِِري

ٔٙ-ٔٚ ٔ٘ٛ 

ُؿ اهللُ بَِرمْحٍَة اْدُخُؾقا اجَلـََّة اَل ] -ٗٙ ـَ َأْقَسْؿُتْؿ اَل َيـَاَُلُ َأَهُماَلِء الَِّذي

َزُكقنَ   [َخْقٌف َظَؾقُْؽْؿ َواَل َأْكُتْؿ ََتْ

ٜٗ ٔٚٓ 

ـْ ُيْضؾِِؾ اهللُ َفاَل هَ ] -٘ٙ  ٕٕٗ ٙٛٔ [اِدَي َلُف َوَيَذُرُهْؿ يِف ُضْغقَاَِّنِْؿ َيْعَؿُفقنَ َم
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 سورة األنفال
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
ًة َواْظَؾُؿقا َأنَّ ] -ٙٙ ـَ َطَؾُؿقا ِمـُْؽْؿ َخاصَّ َـّ الَِّذي ُؼقا فِْتـًَة اَل ُتِصقَب َواتَّ

 [اهللَ َصِديُد الِعَؼاِب 

ٕ٘ ٕٖٔ 

َا الَّ ] -ٚٙ ـَ َآَمـُقا إَِذا َلِؼقتُْؿ فِئًَة َفاْثُبُتقا َواْذُكُروا اهللَ َكثًِرا َيا َأُيُّ ِذي

ُؽْؿ ُتْػؾُِحقنَ   [َلَعؾَّ

ٗ٘ ٔٔٔ 

ـْ َقْقٍم ِخَقاَكًة َفاْكبِْذ إَِلْقِفْؿ َظَذ َشَقاٍء إِنَّ اهللَ اَل ] -ٛٙ َـّ ِم اَف ا ََتَ َوإِمَّ

 [َُيِبُّ اخَلائِـنِيَ 

٘ٛ ٖٗ 

وا ] -ٜٙ ـْ ِرَباِط اخَلْقِؾ ُتْرِهُبقَن بِِف َوَأِظدُّ ٍة َوِم ـْ ُققَّ ْؿ َما اْشتََطْعتُْؿ ِم ََلُ

ـْ ُدوَِّنِْؿ اَل َتْعَؾُؿقََّنُُؿ اهللُ َيْعَؾُؿُفْؿ  ـَ ِم ُكْؿ َوَآَخِري َظُدوَّ اهللِ َوَظُدوَّ

ٍء يِف َشبِقِؾ اهللِ ُيَقفَّ إَِلْقُؽْؿ َوَأْكُتْؿ اَل  ـْ ََشْ َوَما ُتـِْػُؼقا ِم

 [ْظَؾُؿقنَ تُ 

ٙٓ ٔٙٛ 

ْؿ َوَأْكُػِسِفْؿ ] -ٓٚ ـَ َآَمـُقا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا بَِلْمَقاَِلِ          إِنَّ الَِّذي

وا ُأوَلئَِؽ َبْعُضُفْؿ َأْولَِقاُء  ـَ َآَوْوا َوَكَنُ     يِف َشبِقِؾ اهللِ َوالَِّذي

 [...َبْعٍض 

ٕٚ ٕٖٔ 

َأْوىَل بَِبْعٍض يِف كَِتاِب اهللِ إِنَّ اهللَ بُِؽؾِّ َوُأوُلق األَْرَحاِم َبْعُضُفْؿ ] -ٔٚ

ٍء َظؾِقؿٌ   [ ََشْ

ٚ٘ ٛٗ 

 سورة التوبة
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
كنَِي َحْقُث َوَجْدُُتُقُهْؿ َوُخُذوُهْؿ ] -ٕٚ  ٖٗ ٘ [...َفاْقُتُؾقا اُدْْشِ

اَلَة َوَآَتُقا الزَّ ] -ٖٚ  ٜٕٓ ٘ [...َكاَة َفَخؾُّقا َشبِقَؾُفْؿ َفنِْن َتاُبقا َوَأَقاُمقا الصَّ

ـَ َآَمـُقا اَل َتتَِّخُذوا َآَباَءُكْؿ َوإِْخَقاَكُؽْؿ َأْولَِقاَء إِِن ] -ٗٚ ا الَِّذي َ َيا َأُيُّ

ْؿ ِمـُْؽْؿ َفُلوَلئَِؽ ُهُؿ  ـْ َيَتَقَلَُّ اْشَتَحبُّقا الُؽْػَر َظَذ اإِلياَمِن َوَم

 [الظَّادُِقنَ 

ٕٖ ٕٔٔ 
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ٚ٘- [ ْ ُم َأََل ُهْؿ َوَكْجَقاُهْؿ َوَأنَّ اهللَ َظالَّ  َيْعَؾُؿقا َأنَّ اهللَ َيْعَؾُؿ ِْسَّ

 [الُغُققِب 

ٚٛ ٕٖٔ 

ـَ اَل ََيُِدوَن ] -ٙٚ َعَػاِء َواَل َظَذ اَدْرََض َواَل َظَذ الَِّذي َلْقَس َظَذ الضُّ

ـْ َما ُيـِْػُؼقَن َحَرٌج إَِذا َكَصُحقا هللِ َوَرُشقلِِف َما َظَذ  ادُْحِسـنَِي ِم

ـَ إَِذا َما َأَتْقَك لِتَْحِؿَؾُفْؿ *  َشبِقٍؾ َواهللُ َغُػقٌر َرِحقؿٌ  َواَل َظَذ الَِّذي

ْمِع  ـَ الدَّ ُقْؾَت اَل َأِجُد َما َأمْحُِؾُؽْؿ َظَؾْقِف َتَقلَّْقا َوَأْظُقـُُفْؿ َتِػقُض ِم

 [َحَزًكا َأالَّ ََيُِدوا َما ُيـِْػُؼقنَ 

ٜٔ-ٜٕ ٚٗ 

ـَ ] -ٚٚ ـَ َواألَْكَصاِر َوالَِّذي ـَ اُدَفاِجِري ُلقَن ِم ابُِؼقَن األَوَّ َوالسَّ

ْؿ َجـَّاٍت  َبُعقُهْؿ بِنِْحَساٍن َرِِضَ اهللُ َظـُْفْؿ َوَرُضقا َظـُْف َوَأَظدَّ ََلُ اتَّ

ـَ فِقَفا َأَبًدا َذلَِؽ الَػْقُز الَعظِقؿُ  َتَفا األََّْنَاُر َخالِِدي ِري ََتْ  [ََتْ

ٔٓٓ ٜٔٗ 

كنَِي َولَْق ] -ٛٚ ـَ َآَمـُقا َأْن َيْسَتْغِػُروا لِْؾُؿْْشِ َما َكاَن لِؾـَّبِلِّ َوالَِّذي

ُْؿ َأْصَحاُب اجَلِحقؿِ  ْؿ َأَّنَّ َ ََلُ ـْ َبْعِد َما َتبنَيَّ  [َكاُكقا ُأويِل ُقْرَبك ِم

ٖٔٔ ٔ٘ٗ 

 سورة يونس
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
ـْ ُقْرَآٍن َواَل َتْعَؿؾُ َوَما َتُؽقُن يِف َص ] -ٜٚ ـْ ـــْلٍن َوَما َتْتُؾق ِمـُْف ِم قَن ِم

ـْ ــَظؿَ  ٍؾ إاِلَّ ُكـَّا َظَؾْقُؽْؿ ُصُفقًدا إِْذ ُتِػقُضقَن فِقِف َوَما َيْعُزُب َظ

ٍة يِف  ـْ ِمثَْؼاِل َذرَّ ـْ َربَِّؽ ِم اَمِء َواَل َأْصَغَر ِم األَْرِض َواَل يِف السَّ

 إاِلَّ يِف كَِتاٍب ُمبنٍِي[ َذلَِؽ َواَل َأْكَزَ 

ٙٔ ٔٚٚ ،ٔٚٛ 

 سورة ىود
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
ـْ َقْقِمِف َشِخُروا ِمـُْف َقاَل ] -ٓٛ اَم َمرَّ َظَؾقِْف َمََلٌ ِم َوَيْصـَُع الُػْؾَؽ َوُكؾَّ

ا َكْسَخُر ِمـُْؽْؿ َكاَم َتْسَخُرونَ   [إِْن َتْسَخُروا ِمـَّا َفنِكَّ

ٖٛ ٕٔٙ 

ـْ ُدوِن ] -ٔٛ ُؽُؿ الـَّاُر َوَما َلُؽْؿ ِم ـَ َطَؾُؿقا َفَتَؿسَّ َواَل َتْرَكـُقا إىَِل الَِّذي

ونَ  ـْ َأْولَِقاَء ُثؿَّ اَل ُتـَْنُ  [اهللِ ِم

ٖٔٔ ٕٖٔ 
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 سورة إبراىيم
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
ـْ َصَؽْرُتْؿ أَلَِزيَدكَّؽُ ] -ٕٛ

ُؽْؿ َلئِ َن َربُّ  ٖٕٔب،  ٚ [ؿْ َوإِْذ َتَلذَّ

ـْ يِف األَْرِض ََجِقًعا َفنِنَّ اهللَ ] -ٖٛ َوَقاَل ُمقَشك إِْن َتْؽُػُروا َأْكتُْؿ َوَم

 [َلَغـِلٌّ مَحِقٌد 

ٛ ٜٔٗ 

ْقَطاُن َدَّا ُقِِضَ األَْمُر إِنَّ اهللَ َوَظَدُكْؿ َوْظَد احَلؼِّ ] -ٗٛ َوَقاَل الشَّ

ـْ ُشْؾَطاٍن إاِلَّ َأْن َوَوَظْدُتُؽْؿ َفَلْخَؾْػتُُؽْؿ َوَما كَ  اَن يِل َظَؾقُْؽْؿ ِم

َدَظْقُتُؽْؿ َفاْشتََجْبُتْؿ يِل َفاَل َتُؾقُمقيِن َوُلقُمقا َأْكُػَسُؽْؿ َما َأَكا 

ِخُؽْؿ َوَما  ـْ بُِؿْنِ ْكتُُؿقِن ِم ِخلَّ إيِنِّ َكَػْرُت باَِم َأْْشَ َأْكُتْؿ بُِؿْنِ

ْؿ َظَذا  ٌب َألِقٌؿ[َقْبُؾ إِنَّ الظَّادنَِِي ََلُ

ٕٕ ٔٙٔ 

ـْ ] -٘ٛ ِري ِم اِت َجـَّاٍت ََتْ احِلَ ـَ َآَمـُقا َوَظِؿُؾقا الصَّ َوُأْدِخَؾ الَِّذي

قَُّتُفْؿ فِقَفا َشاَلمٌ 
ِْؿ ََتِ ـَ فِقَفا بِنِْذِن َرُبِّ تَِفا األََّْنَاُر َخالِِدي  [ََتْ

ٕٖ ٔٚٓ 

 سورة الحجر
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
ا َكْح ] -ٙٛ افُِظقنَ إِكَّ ا َلُف حَلَ ْكَر َوإِكَّ ْلـَا الذِّ  ٕٙٓ ٜ [ ـُ َكزَّ
 ٓٚٔ ٙٗ [اْدُخُؾقَها بَِساَلٍم َآِمـنِيَ ] -ٚٛ

 سورة النحل
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
 ٗ ٜ...[  ... َوِمـَْفا َجائِرٌ ] -ٛٛ

بِقِؾ ...] -ٜٛ  ٗ ٜ[ َوَظَذ اهللِ َقْصُد السَّ

َ لِؾـَّ ] -ٜٓ َل إَِلقِْفْؿ لُِتَبنيِّ  ٕٚٓ، ٕٙٓ ٗٗ [ ...اِس َما ُكزِّ

ْكَر ] -ٜٔ  ٕٙٓ ٗٗ [ ...َوَأْكَزْلـَا إَِلْقَؽ الذِّ
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ـٌ َفَؾـُْحقَِقـَُّف َحقَاًة ] -ٕٜ ـْ َذَكٍر َأْو ُأْكَثك َوُهَق ُمْمِم ا ِم ـْ َظِؿَؾ َصاحِلً َم

ـِ َما َكاُكق  [ ا َيْعَؿُؾقنَ َضقَِّبًة َوَلـَْجِزَيـَُّفْؿ َأْجَرُهْؿ بِلَْحَس

ٜٚ ٜٔٙ 

ـَ اَل ُيْمِمـُقَن بَِآَياِت اهللِ َوُأوَلئَِؽ ُهُؿ ] -ٖٜ ي الَؽِذَب الَِّذي اَم َيْػَسِ إِكَّ

 [الَؽاِذُبقنَ 

ٔٓ٘ ٖٔٙ 

 سورة اإلسراء
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
ـٌ فَ ] -ٜٗ ا َشْعقََفا َوُهَق ُمْمِم ـْ َأَراَد اآلَِخَرَة َوَشَعك ََلَ ُلوَلئَِؽ َكاَن َوَم

 [َشْعقُُفْؿ َمْشُؽقًرا

ٜٔ ٔٙٚ 

ْر ] -ٜ٘ بِقِؾ َواَل ُتبَذِّ ـَ السَّ ُف َوادِْسؽنَِي َواْب َوَآِت َذا الُؼْرَبك َحؼَّ

 [َتْبِذيًرا

ٕٙ ٕٔٛ 

ـُ إَِلْقِفْؿ َصْقًئا َقؾِقاًل ] -ٜٙ  ٜٖٔ ٗٚ [َوَلْقاَل َأْن َثبَّتْـَاَك َلَؼْد كِْدَت َتْرَك
 سورة الكيف

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
ـُ ] -ٜٚ ُْؿ َأْحَس ا لِـَبُْؾَقُهْؿ َأُيُّ ا َجَعْؾـَا َما َظَذ األَْرِض ِزيـًَة ََلَ إِكَّ

 [َظَؿاًل 

ٚ ٔٚٗ 

ْؿ بِالَغَداِة َوالَعِمِّ ] -ٜٛ ُ ـَ َيْدُظقَن َرُبَّ َواْصِزْ َكْػَسَؽ َمَع الَِّذي

ْكَقا َواَل ُيِريُدوَن َوْجَفُف َواَل َتْعُد َظْقـَ  اَك َظـُْفْؿ ُتِريُد ِزيـََة احَلَقاِة الدُّ

َبَع َهَقاُه َوَكاَن َأْمُرُه ُفُرًضا ـْ ِذْكِرَكا َواتَّ ـْ َأْغَػْؾـَا َقْؾبَُف َظ  [ُتطِْع َم

ٕٛ ٔٔٓ 

 سورة طو

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
َّ َوَأْخَػك] -ٜٜ ُف َيْعَؾُؿ الْسِّ  ٗٗٔ ٚ [َفنِكَّ

ا ُثؿَّ اْهَتَدىَوإِ ] -ٓٓٔ ـَ َوَظِؿَؾ َصاحِلً ـْ َتاَب َوَآَم اٌر دَِ  ٗ٘ ٕٛ [ينِّ َلَغػَّ

ُه َيْقَم ] -ٔٓٔ ـْ ِذْكِري َفنِنَّ َلُف َمِعقَشًة َضـًْؽا َوَكْحُْشُ ـْ َأْظَرَض َظ َوَم

 [الِؼَقاَمِة َأْظَؿك

ٕٔٗ ٕٕٕ 
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 سورة الحج

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ـْ ] -ٕٓٔ اَلُل َيْدُظق ِم ُه َوَما اَل َيـَْػُعُف َذلَِؽ ُهَق الضَّ ُدوِن اهللِ َما اَل َيَُّضُّ

ـْ َكْػِعِف َلبِْئَس اَدْقىَل َوَلبِئَْس  * الَبِعقُد  ُه َأْقَرُب ِم ـْ ََضُّ َيْدُظق َدَ

 [الَعِشرُ 

ٕٔ-ٖٔ ٔ٘ٚ 

ـَ األَْوَثاِن َواْجَتـُِبقا َقْقَل الزُّ ] -ٖٓٔ ْجَس ِم  ٕٕٓ ٖٓ [ورِ َفاْجَتـُِبقا الرِّ

َمْت َصَقاِمُع َوبِقٌَع ] -ٗٓٔ دِّ َوَلْقاَل َدْفُع اهللِ الـَّاَس َبْعَضُفْؿ بَِبْعٍض ََلُ

ـْ  نَّ اهللُ َم َوَصَؾَقاٌت َوَمَساِجُد ُيْذَكُر فِقَفا اْشُؿ اهللِ َكثًِرا َوَلَقـُْنَ

ُه إِنَّ اهللَ َلَؼِقيٌّ َظِزيزٌ   [َيـُْنُ

ٗٓ ٔٙٛ 

 سورة المؤمنون
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ـَ ُهْؿ يِف َصاَلَِتِْؿ َخاِصُعقنَ *  َقْد َأْفَؾَح اُدْمِمـُقنَ ] -٘ٓٔ  ٖٕٕ ٕ-ٔ [الَِّذي

 سورة النور
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ْقَكُف بَِلْلِسـَتُِؽْؿ َوَتُؼقلُقَن بَِلْفَقاِهُؽْؿ َما َلْقَس لَُؽْؿ بِِف ظِ ] -ٙٓٔ ْؾٌؿ إِْذ َتَؾؼَّ

َسُبقَكُف َهقِّـًا َوُهَق ِظـَْد اهللِ َظظِقؿٌ   [َوََتْ

ٔ٘ ٖٔٙ 

ْؿ َظَذاٌب ] -ٚٓٔ ـَ َآَمـُقا ََلُ ـَ َُيِبُّقَن َأْن َتِشقَع الَػاِحَشُة يِف الَِّذي إِنَّ الَِّذي

ْكقَا َواآلَِخَرِة َواهللُ َيْعَؾُؿ َوَأْكُتْؿ اَل َتْعَؾُؿقنَ   [َألِقٌؿ يِف الدُّ

ٜٔ ٖٖٔ 

َيْقَم َتْشَفُد َظَؾقِْفْؿ َأْلِسـَُتُفْؿ َوَأْيِدُيِْؿ َوَأْرُجُؾُفْؿ باَِم َكاُكقا ] -ٛٓٔ

 [َيْعَؿُؾقنَ 

ٕٗ ٕٔ٘ 

َسُبُف الظَّْؿَآُن َماًء ] -ٜٓٔ اٍب بِِؼقَعٍة ََيْ ْؿ َكَْسَ ـَ َكَػُروا َأْظاَمَُلُ َوالَِّذي

ْ ََيِْدُه َصْقًئا َوَوَجَد اهللَ  اُه ِحَساَبُف َواهلُل َحتَّك إَِذا َجاَءُه ََل ِظـَْدُه َفَقفَّ

يُع احِلَساِب   [َْسِ

ٖٜ ٜٔٙ 

 

 



-ِْٖ- 
 

 سورة الفرقان
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ـْ َظَؿٍؾ َفَجَعْؾـَاُه َهَباًء َمـْثُقًرا] -ٓٔٔ  ٙٚٔ ٖٕ [َوَقِدْمـَا إىَِل َما َظِؿُؾقا ِم

 ٙٙ ٖٙ [ًماَوإَِذا َخاَضبَُفُؿ اجَلاِهُؾقَن َقاُلقا َشاَل  ...] -ٔٔٔ

ا َآَخَر َواَل َيْؼتُُؾقَن الـَّْػَس الَّتِل ] -ٕٔٔ ـَ اَل َيْدُظقَن َمَع اهللِ إََِلً َوالَِّذي

ـْ َيْػَعْؾ َذلَِؽ َيْؾَؼ َأَثاًما َم اهللُ إاِلَّ بِاحَلؼِّ َواَل َيْزُكقَن َوَم *  َحرَّ

ُؾْد فِقفِ  ـْ *  ُمَفاًكا ُيَضاَظْػ َلُف الَعَذاُب َيْقَم الِؼقَاَمِة َوََيْ     إاِلَّ َم

 [...َتاَب 

ٙٛ-ٚٓ ٙٛ ،ٚٓ 

ا َآَخَر َواَل َيْؼتُُؾقَن الـَّْػَس الَّتِل ] -ٖٔٔ ـَ اَل َيْدُظقَن َمَع اهللِ إََِلً َوالَِّذي

ـْ َيْػَعْؾ َذلَِؽ َيْؾَؼ َأَثاًما َم اهللُ إاِلَّ بِاحَلؼِّ َواَل َيْزُكقَن َوَم  [ َحرَّ

ٙٛ ٘٘ ،ٖٔٓ 

 راءسورة الشع

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

وُح األَِمنيُ ] -ٗٔٔ  ٕٙٓ ٖٜٔ [ َكَزَل بِِف الرُّ

 سورة النمل

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ُـّ ُصُدوُرُهْؿ َوَما ُيْعؾِـُقنَ ] -٘ٔٔ
 ٘ٙ ٗٚ [َوإِنَّ َربََّؽ َلَقْعَؾُؿ َما ُتؽِ

 سورة القصص

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ْكَقا ] -ٙٔٔ ـَ الدُّ اَر اآلَِخَرَة َواَل َتـَْس َكِصقبََؽ ِم َواْبَتِغ فِقاَم َآَتاَك اهللُ الدَّ

ـَ اهللُ إَِلقَْؽ َواَل َتْبِغ الَػَساَد يِف األَْرِض إِنَّ اهللَ  ـْ َكاَم َأْحَس َوَأْحِس

ـَ   [اَل َُيِبُّ اُدْػِسِدي

ٚٚ ٜٔٙ ،ٜٔٚ 

 سورة الروم

 فحةرقم الص رقم اآلية اآلية م

ـْ َأْكُػِسُؽْؿ َأْزَواًجا لَِتْسُؽـُقا إَِلقَْفا ] -ٚٔٔ ـْ َآَياتِِف َأْن َخَؾَؼ لَُؽْؿ ِم َوِم

ُرونَ  ًة إِنَّ يِف َذلَِؽ آَلََياٍت لَِؼْقٍم َيتََػؽَّ ًة َوَرمْحَ  [َوَجَعَؾ َبْقـَُؽْؿ َمَقدَّ

ٕٔ ٔٛ٘ 
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 سورة لقمان

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ٔٔٛ- [ َ ـْ َيا َأُيُّ ُؽْؿ َواْخَشْقا َيْقًما اَل ََيِْزي َوالٌِد َظ ا الـَّاُس اتَُّؼقا َربَّ

ـْ َوالِِدِه َصْقًئا إِنَّ َوْظَد اهللِ َحؼٌّ َفاَل  َوَلِدِه َواَل َمْقُلقٌد ُهَق َجاٍز َظ

كَُّؽْؿ بِاهللِ الَغُروُر  ْكَقا َواَل َيُغرَّ ُؽُؿ احَلَقاُة الدُّ كَّ  [َتُغرَّ

ٖٖ ٕٔ٘ 

 السجدة سورة

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ُؽْؿ ] -ٜٔٔ َؾ بُِؽْؿ ُثؿَّ إىَِل َربِّ اُكْؿ َمَؾُؽ اَدْقِت الَِّذي ُوكِّ ُقْؾ َيَتَقفَّ

 [ُتْرَجُعقنَ 

ٔٔ ٛ٘ 

 سورة األحزاب

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ـَ ُيْمُذوَن اُدْمِمـنَِي َواُدْمِمـَاِت بَِغْرِ ] -ٕٓٔ َما اْكَتَسُبقا َفَؼِد  َوالَِّذي

َتاًكا َوإِْثاًم ُمبِقـًا  [اْحَتَؿُؾقا ُُبْ

٘ٛ ٖٔٙ 

 سورة فاطر

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

اَم َيْدُظق ِحْزَبُف لِقَُؽقُكقا ] -ٕٔٔ ا إِكَّ ُِذوُه َظُدوًّ قَْطاَن َلُؽْؿ َظُدوٌّ َفاَتَّ إِنَّ الشَّ

ِعرِ  ـْ َأْصَحاِب السَّ  [ِم

ٙ ٔٙٔ 

ا الـَّاُس َأْكتُُؿ الُػَؼَراُء إىَِل اهللِ َواهللُ ُهَق الَغـِلُّ احَلِؿقُد ] -ٕٕٔ َ  ٚٚٔ ٘ٔ [َيا َأُيُّ

َوَما َذلَِؽ َظَذ اهللِ  * إِْن َيَشْل ُيْذِهْبُؽْؿ َوَيلِْت بَِخْؾٍؼ َجِديدٍ ] -ٖٕٔ

 [بَِعِزيزٍ 

ٔٙ-ٔٚ ٜٔٗ 

 سورة يس

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ْقَطاَن َأََلْ ] -ٕٗٔ  ٔٙٔ ٓٙ [...َأْظَفْد إَِلقُْؽْؿ َيا َبـِل َآَدَم َأْن اَل َتْعُبُدوا الشَّ



-َِٓ- 
 

 فاتاسورة الصَّ 

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ُؿ اَدـُْصقُرونَ  * َوَلَؼْد َشَبَؼْت َكؾَِؿُتـَا لِِعَباِدَكا اُدْرَشؾنِيَ ] -ٕ٘ٔ ُْؿ ََلُ  إَِّنَّ

ُؿ الغَ  *  [الُِبقنَ َوإِنَّ ُجـَْدَكا ََلُ

ٔٚٔ-ٖٔٚ ٕٜٔ 

 سورة ص

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ـْ َشبِقِؾ ] -ٕٙٔ َفاْحُؽْؿ َبنْيَ الـَّاِس بِاحَلؼِّ َواَل َتتَّبِِع اََلَقى َفقُِضؾََّؽ َظ

 [اهللِ

ٕٙ ٕٕٓ 

َر ] -ٕٚٔ ُروا َآَياتِِف َولَِقَتَذكَّ بَّ ُأولُق كَِتاٌب َأْكَزْلـَاُه إَِلقَْؽ ُمَباَرٌك لَِقدَّ

 [األَْلَباِب 

ٕٜ ٚ 

 سورة الزمر

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ـْ َرمْحَِة ] -ٕٛٔ ُفقا َظَذ َأْكُػِسِفْؿ اَل َتْؼـَُطقا ِم ـَ َأْْسَ ُقْؾ َيا ِظَباِدَي الَِّذي

ِحقؿُ  ُف ُهَق الَغُػقُر الرَّ ُكقَب ََجِقًعا إِكَّ  [اهللِ إِنَّ اهللَ َيْغِػُر الذُّ

ٖ٘ ٘ٙ ،ٖٔٓ ،
ٕٜٓ 

ـَ ] -ٜٕٔ ْكَت  َوَلَؼْد ُأوِحَل إَِلْقَؽ َوإىَِل الَِّذي ـْ َأْْشَ
ـْ َقبْؾَِؽ َلئِ ِم

ـَ  ي ـَ اخَلاِْسِ َـّ ِم َـّ َظَؿُؾَؽ َوَلَتُؽقَك  [َلَقْحَبَط

ٙ٘ ٔ٘ٗ 

 ٔٚٔ ٖٚ [َشاَلٌم َظَؾقُْؽْؿ ضِْبُتؿْ ] -ٖٓٔ

 سورة غافر

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ُدورُ َيْعَؾُؿ َخائِ ] -ٖٔٔ ِػل الصُّ  ٖٕٔ، ٘ٙ ٜٔ [ـََة األَْظنُيِ َوَما َُتْ

ْكَقا َوَيْقَم َيُؼقُم ] -ٕٖٔ ـَ َآَمـُقا يِف احَلَقاِة الدُّ ا َلـَـُْنُ ُرُشَؾـَا َوالَِّذي إِكَّ

 [األَْصَفادُ 

٘ٔ ٕٔٛ 
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 سورة فصمت
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
ا َفؾِـَْػِسِف وَ ] -ٖٖٔ ـْ َظِؿَؾ َصاحِلً ٍم َم ـْ َأَشاَء َفَعَؾْقَفا َوَما َربَُّؽ بَِظالَّ َم

 [لِْؾَعبِقدِ 

ٗٙ ٔٙٛ ،ٔٚٓ 

 سورة الشورى
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
ـْ َكاَن ُيِريُد ] -ٖٗٔ ـْ َكاَن ُيِريُد َحْرَث اآلَِخَرةِ َكِزْد َلُف يِف َحْرثِِف َوَم َم

ْكقَا ُكْمتِِف ِمـَْفا َوَما َلُف يِف  ـْ َكِصقٍب َحْرَث الدُّ  [ اآلَِخَرِة ِم

ٕٓ ٜٔٚ 

قَِّئاِت َوَيْعَؾُؿ ] -ٖ٘ٔ ـِ السَّ ـْ ِظَباِدِه َوَيْعُػق َظ َوُهَق الَِّذي َيْؼبَُؾ التَّْقَبَة َظ

 [َما َتْػَعُؾقنَ 

ٕ٘ ٕٖٓ 

ُف اَل َُيِبُّ الظَّادنِِيَ ] -ٖٙٔ ـْ َظَػا َوَأْصَؾَح َفَلْجُرُه َظَذ اهللِ إِكَّ  ٔ٘ ٓٗ [ َفَؿ
 محمدرة سو 

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
ُكْؿ َوُيَثبِّْت ] -ٖٚٔ وا اهللَ َيـُْنْ ـَ َآَمـُقا إِْن َتـُْنُ ا الَِّذي َ َيا َأُيُّ

 [َأْقَداَمُؽؿْ 

ٚ ٚٓ ،ٕٜٔ ،
ٕٕٙ 

ا[  -ٖٛٔ ُروَن الُؼْرَآَن َأْم َظَذ ُقُؾقٍب َأْقَػاَُلَ  د ٕٗ ]َأَفاَل َيَتَدبَّ

ـَ َوَكبُْؾَق َوَلـَْبُؾَقكَّ ] -ٜٖٔ ابِِري ـَ ِمـُْؽْؿ َوالصَّ ُؽْؿ َحتَّك َكْعَؾَؿ اُدَجاِهِدي

 [َأْخَباَرُكؿْ 

ٖٔ ٕٜٔ 

ُكْؿ ُثؿَّ ] -ٓٗٔ َواهللُ الَغـِلُّ َوَأْكُتُؿ الُػَؼَراُء َوإِْن َتَتَقلَّْقا َيْسَتبِْدْل َقْقًما َغْرَ

 [اَل َيُؽقُكقا َأْمَثاَلُؽؿْ 

ٖٛ ٜٔٗ 

 سورة الفتح
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
َلْقَس َظَذ األَْظَؿك َحَرٌج َواَل َظَذ األَْظَرِج َحَرٌج َواَل َظَذ ] -ٔٗٔ

ـْ  ِري ِم ـْ ُيطِِع اهللَ َوَرُشقَلُف ُيْدِخْؾُف َجـَّاٍت ََتْ اَدِريِض َحَرٌج َوَم

ْبُف َظَذاًبا َألِقاًم  ـْ َيتََقلَّ ُيَعذِّ تَِفا األََّْنَاُر َوَم  [ََتْ

ٔٚ ٚٗ 
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اِت ِمـُْفْؿ َمْغِػَرًة َوَأْجًرا ] -ٕٗٔ احِلَ ـَ َآَمـُقا َوَظِؿُؾقا الصَّ َوَظَد اهللُ الَِّذي

 [َظظِقاًم 

ٕٜ ٖٔٙ ،ٔٙٗ 

 سورة الحجرات
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
ِـّ ] -ٖٗٔ ِـّ إِنَّ َبْعَض الظَّ ـَ الظَّ ـَ َآَمـُقا اْجَتـُِبقا َكثًِرا ِم ا الَِّذي َ    َيا َأُيُّ

 [إِْثٌؿ ...

ٕٔ ٖٖٔ 

ُؽْؿ ُتْرمَحُقنَ ] -ٗٗٔ ُؼقا اهللَ َلَعؾَّ  ٙٛٔ ٓٔ [ َفَلْصؾُِحقا َبنْيَ َأَخَقْيُؽْؿ َواتَّ
 سورة الذاريات

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
اُصقنَ ] -٘ٗٔ  ٕٖٔ ٓٔ [ُقتَِؾ اخَلرَّ

 سورة النجم
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
ـَ احَلؼِّ َصْقًئاإِْن َيتَّبِ ] -ٙٗٔ َـّ اَل ُيْغـِل ِم َـّ َوإِنَّ الظَّ  ٖٖٔ ٕٛ [ُعقَن إاِلَّ الظَّ
ـَ َأْحَسـُقا بِاحُلْسـَك ...] -ٚٗٔ  ٕٖٕ ٖٔ [َوََيِْزَي الَِّذي

 سورة القمر
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
اَظُة َأْدَهك َوَأَمرُّ ] -ٛٗٔ اَظُة َمْقِظُدُهْؿ َوالسَّ  ٙٔ ٙٗ [َبِؾ السَّ

 سورة الرحمن
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
 ٖٕٔ ٓٙ [َهْؾ َجَزاُء اإِلْحَساِن إاِلَّ اإِلْحَسانُ ] -ٜٗٔ

 سورة الحديد
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
اَمَواِت  -ٓ٘ٔ ]َوَما َلُؽْؿ َأالَّ ُتـِْػُؼقا يِف َشبِقِؾ اهللِ َوهللِ ِمَراُث السَّ

ـْ َقبِْؾ الَػْتِح َوَقاَتَؾ َواألَْرِض اَل َيْسَتقِ  ـْ َأْكَػَؼ ِم ي ِمـُْؽْؿ َم

ـْ َبْعُد َوَقاَتُؾقا َوُكالًّ  ـَ َأْكَػُؼقا ِم ـَ الَِّذي ُأوَلئَِؽ َأْظظَُؿ َدَرَجًة ِم

 َخبٌِر[َوَظَد اهللُ احُلْسـَك َواهللُ باَِم َتْعَؿُؾقَن 

ٔٓ ٚ٘ ،ٚٙ 
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 سورة المجادلة
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
ـِ الـَّْجَقى ُثؿَّ َيُعقُدوَن دَِا َُّنُقا َظـُْف ] -ٔ٘ٔ ـَ َُّنُقا َظ ْ َتَر إىَِل الَِّذي َأََل

ُشقِل َوإَِذا َجاُءوَك  َوَيَتـَاَجْقَن بِاإِلْثِؿ َوالُعْدَواِن َوَمْعِصَقِة الرَّ

ُبـَا اهللُ باَِم َحقَّْقَك باَِم ََلْ َُيَقَِّؽ بِِف اهللُ َوَيُؼقلُقَن يِف َأْكُػِسِفْؿ َلْقاَل   ُيَعذِّ

 [َكُؼقُل َحْسبُُفْؿ َجَفـَُّؿ َيْصَؾْقََّنَا َفبِْئَس اَدِصرُ 

ٛ ٔٗ٘ 

ـَ َآَمـُقا َوَلْقَس ] -ٕ٘ٔ قَْطاِن لَِقْحُزَن الَِّذي ـَ الشَّ اَم الـَّْجَقى ِم إِكَّ

ِؾ ادُ  ِهْؿ َصْقًئا إاِلَّ بِنِْذِن اهللِ َوَظَذ اهللِ َفْؾَقَتَقكَّ  [ْمِمـُقنَ بَِضارِّ

ٔٓ ٔٗٗ ،ٔٗٚ  

ـْ َحادَّ اهللَ ] -ٖ٘ٔ وَن َم اَل ََتُِد َقْقًما ُيْمِمـُقَن بِاهللِ َوالَقْقِم اآلَِخِر ُيَقادُّ

ْؿ  َوَرُشقَلُف َوَلْق َكاُكقا َآَباَءُهْؿ َأْو َأْبـَاَءُهْؿ َأْو إِْخَقاََّنُْؿ َأْو َظِشَرََتُ

َدُهْؿ بُِروٍح ِمـُْف َوُيْدِخُؾُفْؿ ُأوَلئَِؽ َكَتَب يِف ُقُؾقُِبُِؿ اإِلياَم  َن َوَأيَّ

ـَ فِقَفا َرِِضَ اهللُ َظـُْفْؿ  تَِفا األََّْنَاُر َخالِِدي ـْ ََتْ ِري ِم َجـَّاٍت ََتْ

 [َوَرُضقا َظـُْف ُأوَلئَِؽ ِحْزُب اهللِ َأاَل إِنَّ ِحْزَب اهللِ ُهُؿ اُدْػؾُِحقنَ 

ٕٕ ٕٕٔ 

تَِفا األََّْنَاُر َوُيْدِخُؾُفْؿ َجـَّا ...] -ٗ٘ٔ ـْ ََتْ ِري ِم  ٚٔ ٕٕ [ ...ٍت ََتْ

 سورة الحشر
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
قَْطاِن إِْذ َقاَل لِْْلِْكَساِن اْكُػْر َفَؾامَّ َكَػَر َقاَل إيِنِّ َبِريٌء ] -٘٘ٔ َكَؿَثِؾ الشَّ

اَُم يِف الـَّاِر َفَؽاَن َظاقَِبتَ  * ِمـَْؽ إيِنِّ َأَخاُف اهللَ َربَّ الَعاَدنِيَ  ُفاَم َأَّنَّ

ـِ فِقَفا َوَذلَِؽ َجَزاُء الظَّادنِِيَ   [َخالَِدْي

ٔٙ-ٔٚ ٔ٘ٛ 

 صفسورة ال
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
]ُيِريُدوَن لِقُْطِػُئقا ُكقَر اهللِ بِلَْفَقاِهِفْؿ َواهللُ ُمتِؿُّ ُكقِرِه َوَلْق َكِرَه  -ٙ٘ٔ

 [الَؽافُِرونَ 

 ج ٛ

 



-ِْٓ- 
 

 لمنافقونسورة ا
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
 ٕٕٗ ٗ [...ُهُؿ الَعُدوُّ َفاْحَذْرُهْؿ ... ] -ٚ٘ٔ

َـّ األََظزُّ ِمـَْفا األََذلَّ ] -ٛ٘ٔ ـْ َرَجْعـَا إىَِل اَدِديـَِة َلُقْخِرَج
َيُؼقُلقَن َلئِ

َـّ اُدـَافِِؼنيَ 
ُة َولَِرُشقلِِف َولِْؾُؿْمِمـنَِي َوَلؽِ  [ اَل َيْعَؾُؿقنَ َوهللِ الِعزَّ

ٛ ٕٕٔ 

 سورة التغابن
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
ُف َكاَكْت َتْلتِقِفْؿ ُرُشُؾُفْؿ بِالَبقِّـَاِت َفَؼاُلقا َأَبَْشٌ َُيُْدوَكـَا ] -ٜ٘ٔ َذلَِؽ بَِلكَّ

 [َفَؽَػُروا َوَتَقلَّْقا َواْشتَْغـَك اهللُ َواهللُ َغـِلٌّ مَحِقٌد 

ٙ ٜٔٗ 

 قسورة الطال 
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

َـّ ] -ٓٙٔ َؾُف ـَ مَحْ َـّ َأْن َيَضْع  ٗٔ ٗ [َوُأواَلُت األمَْحَاِل َأَجُؾُف

 سورة الممك

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ـُ َظَؿاًل ] -ٔٙٔ ُؽْؿ َأْحَس  ٗٚٔ ٕ [لَِقْبُؾَقُكْؿ َأيُّ

َفاْمُشقا يِف َمـَاكِبَِفا َوُكُؾقا  ُهَق الَِّذي َجَعَؾ لَُؽُؿ األَْرَض َذُلقاًل ] -ٕٙٔ

ـْ ِرْزقِِف َوإَِلْقِف الـُُّشقرُ   [ِم

ٔ٘ ٔٙٚ 

 سورة نوح

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

اًرا] -ٖٙٔ ُف َكاَن َغػَّ ُؽْؿ إِكَّ  ٖٕٓ ٓٔ [َفُؼْؾُت اْشتَْغِػُروا َربَّ

اًرا] -ٗٙٔ ُف َكاَن َغػَّ ُؽْؿ إِكَّ اَمَء *  َفُؼْؾُت اْشتَْغِػُروا َربَّ ُيْرِشِؾ السَّ

َوُيْؿِدْدُكْؿ بِلَْمَقاٍل َوَبـنَِي َوََيَْعْؾ لَُؽْؿ َجـَّاٍت *  َظَؾقُْؽْؿ ِمْدَراًرا

َعْؾ َلُؽْؿ َأَّْنَاًرا  [َوََيْ

ٔٓ-ٕٔ ٖٔٔ 
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 سورة المدثر
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
 ٜٖٔ ٖٛ [ُكؾُّ َكْػٍس باَِم َكَسَبْت َرِهقـَةٌ ] -٘ٙٔ

 نفطارسورة اال 
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
 ٕٙٔ ٜٔ [َيْقَم اَل َُتْؾُِؽ َكْػٌس لِـَْػٍس َصْقئًا َواألَْمُر َيْقَمئٍِذ هللِ ] -ٙٙٔ

 سورة الضحى

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ا الَقتِقَؿ َفاَل َتْؼَفرْ ] -ٚٙٔ ائَِؾ َفاَل َتـَْفرْ  * َفَلمَّ ا السَّ ا بِ  * َوَأمَّ ـِْعَؿِة َوَأمَّ

ْث   [َربَِّؽ َفَحدِّ

ٜ-ٔٔ ٕٔٛ 

 سورة البينة

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ـَ ُحـََػاَء َوُيِؼقُؿقا ] -ٛٙٔ ي َوَما ُأِمُروا إاِلَّ لَِقْعُبُدوا اهللَ ُُمْؾِِصنَي َلُف الدِّ

ـُ الَؼقَِّؿةِ  َكاَة َوَذلَِؽ ِدي اَلَة َوُيْمُتقا الزَّ  [الصَّ

٘ ٔٙٗ 

 سورة الزلزلة

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ا َيَرهُ ] -ٜٙٔ ٍة َخْرً ـْ َيْعَؿْؾ ِمْثَؼاَل َذرَّ ـْ َيْعَؿْؾ ِمْثَؼاَل وَ  * َفَؿ  ٓٚٔ ٛ-ٚ [...َم

 سورة الماعون

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ـْ َصاَلَِتِْؿ َشاُهقنَ  * َفَقْيٌؾ لِْؾُؿَصؾِّنيَ ] -ٓٚٔ ـَ ُهْؿ َظ ـَ  * الَِّذي  الَِّذي

 [َوَيْؿـَُعقَن اَداُظقنَ  * ُهْؿ ُيَراُءونَ 

ٗ-ٚ ٕٕٕ 

 سورة النصر

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

اًبا] -ٔٚٔ ُف َكاَن َتقَّ  ٜٕٕ ٖ [َفَسبِّْح بَِحْؿِد َربَِّؽ َواْشتَْغِػْرُه إِكَّ
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 ثانيًا: فيرس األحاديث النبوية الشريفة
 

 الصفحة الحكم الكتاب طرف الحديث م

ُْْصحيحالبخارم.....ثبلثة،فبليتناجىرجبلفدكف...اكنتـإذ-ُ

ُٖصحيحمسندأحمد....................أعطيتمكافالتكراةالسبع-ِ

ْٖصحيحالبخارمخرلتافمفىذيؿ،فرمتإحداىمااألاقتتمتامرأ-ّ

ُٖٓحسفلغيرهاتدابلمبييقي ..أالأخبركـبأفضؿمفدرجةالصياـكالصبلة-ْ

ْٖصحيحبيداكدأسنف...أالإفديةالخطأشبوالعمدماكافبالسكط-ٓ

َِِصحيحالبخارمكؿهللاأالأنبئكـبأكبرالكبائر؟ثبلثان،قالكا:بمىيارس-ٔ

ٓٔصحيحالبخارمأمرتأفأقاتؿالناسحتىيشيدكاأفالإلوإالهللا-ٕ

ٔٔصحيحالبخارمناسحتىيقكلكا:الإلوإالهللاأمرتأفأقاتؿال-ٖ

ُْٓصحيحالمستدرؾعمىالصحيحيفمـبالكممةمفرضكافهللاماكافإفالرجؿليتك-ٗ

َِّصحيحمسمـطيدهبالميؿليتكبمسيءالنياريبسإفهللا-َُ

ُْٕصحيحمسمـإفهللااتخذنيخميبل..........................-ُُ

َُّصحيحمسنداإلماـأحمدإفهللاتعالىيبسطيدهبالميؿليتكبمسيء...-ُِ

ٕٓصحيحالبخارم....إفبالمدينةأقكامانماسرتـمسيرانكالقطعتـ-ُّ

َِٓصحيحمسمـ......هلل،كمبلئكتوككتبو،كرسمو...أفتؤمفبا-ُْ

ْٔصحيحمسمــكحرمةيكمكـ،عميكـحراكـ،كأمكالكـءإفدما-ُٓ

ْٔصحيحمسمـكـ،كأمكالكـ،كأعراضكـ،عميكـحراـءإفدما-ُٔ

َُّصحيحالبخارم..كاأفناسان،مفأىؿالشرؾكانكاقدقتمكاكأكثر-ُٕ

ُِٖصحيحالبخارم............................أناككافؿاليتيـ...-ُٖ

ُٕٗصحيحالبخارم........كلكؿامرئمانكلبالنية،إنمااألعماؿ-ُٗ

نياتنفيالخبثكماتنفي...-َِ ِٔصحيحالبخارم........إنياطيبةكا 
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ُٕٔصحيحمسمـ.......إلىهللاأفيككفليمنكـخميؿإنيأبرأ-ُِ

ْٔصحيحمسمـ..................أكؿمايقضىبيفالناس...-ِِ

ذاكعدآيةالمن-ِّ ِِّمصحيحالبخار...افؽثبلث:إذاحدثكذب،كا 

فصاـكصمىكزعـأنوآيةالمنافؽث-ِْ ُّّصحيحمسمـ..بلثة،كا 

+ِِٗمصحيحالبخار.........عمىالعبادكالتكابمفالناس...تكاب-ِٓ

َِّ

القيامة:رجؿأعطىبيثبلثةأناخصميـ-ِٔ ُِٔبخارمصحيحال..يـك

َُِصحيحعمىالصحيحيفالمستدرؾ.....فيغزاةفمقيالمشركيفخرجرسكؿهللا-ِٕ

ِْصحيحالكبرلالبييقيالسنف........ذمةالمسمميفكاحدة،يسعىبياأدناىـ-ِٖ

ُْٖصحيحالبخارم.......................الرجؿتككفعندهالمرأة-ِٗ

ِِٔصحيحمسمـمفكالبنياف.......................المؤمفلممؤ-َّ

ٕٗصحيحصحيحابفحباف.....:عفالمجنكفالمغمكبرفعالقمـعفثبلثة-ُّ

ْٕ+ْٔصحيحالبخارمرفععفأمتيالخطأكالنسيافكمااستكرىكاعميو-ِّ

ٗٗ،ٖٗصحيحمسمـصدقةتصدؽهللابياعميكـفاقبمكاصدقتو-ّّ

َُّصحيحالبخارم.........صبلةالجماعةتفضؿصبلةالفذ-ّْ

ٖٗصحيحمسمـ....بمنىآمفماكافصميتمعرسكؿهللا-ّٓ

َُّصحيحالبخارم..............عبدالرحمفبفعكؼكافجريح-ّٔ

ُّّصحيحاألدبالمفرد.....عميكـبالصدؽفإفالصدؽييدمإلىالبر-ّٕ

ُٔصحيحالبخارم...............فإنيأحبأفأسمعومفغيرم-ّٖ

ُْٓصحيحمسمـأناأغنىالشركاءعفالشرؾمفعمؿعمبلن...-ّٗ

َُٓصحيحالمستدرؾعمىالصحيحيف..قدتركتكـعمىالبيضاءليمياكنيارىااليزيغ-َْ

ّْصحيحالنسائي–السنفالكبرل..........قتؿالمؤمفأعظـعندهللا...........-ُْ

ٓصحيحالبخارم........................غكاالقصدالقصدتبم-ِْ
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ُُٗصحيحمسمـ..تسعنسكة،فكافإذاقسـبينيفكافلمنبي-ّْ

ُٕٖصحيحالبخارمكؿسبلمىمفالناسعميوصدقة.............-ْْ

ْٗصحيحالبخارم...........................كؿمعركؼصدقة-ْٓ

ُِٖصحيحمسمـعمىأمرهللاالتزاؿعصابةمفأمتييقاتمكف-ْٔ

ذااستنفرتـ-ْٕ ْٖصحيحالبخارمالىجرةبعدالفتحكلكفجيادكنية،كا 

ُّّصحيحاألدبالمفرد...فيجدكالىزؿ،كالأفيعداليصمحالكذب-ْٖ

ِْصحيحسنفالترمذمأىؿالسماءكاألرضاشترككافيدـمؤمفلكأف-ْٗ

ٗٔصحيحسنفابفماجة....ماأناكالدنيا،إنمامثميكمثؿماليكلمدنيا؟-َٓ

ِِِصحيحمسمـ....ؿالشاةالعائرةبيفالغنميفمثؿالمنافؽ،كمث-ُٓ

ِِِصحيحدإسحاؽبفراىكيومسن......................المكركالخديعةفيالنار-ِٓ

ُٔصحيحمسندإسحاؽبفراىكيو................مفأخذالسبعاألكؿفيكحبر-ّٓ

ُٔصحيحأحمدبفحنبؿمسند......مفأخذالسبعاألكؿمفالقرآففيكحبر-ْٓ

ُٔيحصحعمىالصحيحيفالمستدرؾ......مفأخذالسبعاألكؿمفالقرآففيكخير-ٓٓ

ْٕصحيحالبخارم...........آمفباهللكبرسكلو،كأقاـالصبلةمف-ٔٓ

َِٗصحيحالبخارم...........................مفبدؿدينوفاقتمكه-ٕٓ

ُِٗصحيحمسمـ........ءبالحسنةفموعشرأمثالياكأزيدمفجا-ٖٓ

ِِِصحيحالبخارمبومفسمعسمعهللابو،كمفيرائييرائيهللا-ٗٓ

ُّّ صحيحمسمـ.....مفعبلماتالمنافؽثبلثة:إذاحدثكذب-َٔ

ُٕٓصحيحالبخارم........لتككفكممةهللاىيالعميا،...مفقاتؿ-ُٔ

فريحيا-ِٔ ِْصحيحالبخارممفقتؿمعاىدانلـيرحرائحةالجنة،كا 

ُْٓصحيحالبخارم................مفماتكىكيدعكمفدكف..-ّٔ

ِِٔصحيحمسمـ.....المؤمفلممؤمفكالبنيافيشدبعضوبعضان-ْٔ
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+ُُٖصحيحالبخارم..ىكالرجؿتككفعندهاليتيمةىككليياككارثيا-ٓٔ

ُِٖ

ٕٗصحيحصحيحابفحباف...........كمفنسيصبلةفميصميياإذاذكرىا-ٔٔ

ُْٓصحيحسنفالترمذم..غفرتلوآدـإنؾمادعكتنيكرجكتنيياابف-ٕٔ





-َِٔ- 
 

 األعالمًا: فيرس لثثا
 

 الصفحة العمم م

 ٖٛ....كاسمومحمدبفعبدالرحمفبفنكفؿبفاألسكد:أبكاألسكديتيـعركة -ٔ

 ٜٕ......محمكدبفعبدهللاالحسينياأللكسي،شيابالديف،أبكالثناءاأللكسي -ٕ

 ٖٚٔ............أبكمحمدمحمكدبفأحمدبفمكسىبفأحمدبدرالديفالعيني -ٖ

 ٕٗ......أحمدبفالحسيفبفعميبفمكسىالخسركجردمالخراسانيالبييقي: -ٗ

 ٔٗالحارثبفيزيدالقرشيالعامرممفبنيعامر............................. -٘

 ٔٔ.................أبكالقاسـبفمحمدبفأحمد،:محمكدبفعمرالزمخشرم -ٙ

 ٘....................إبراىيـبفمكسىبفمحمدالمخميالغرناطي:الشاطبي -ٚ

 ٜٔ...............ىكضمرةبفالعيصكقيؿضمرةبفحبيبضمرةبفجندب: -ٛ

 ٓٗ..................عبدالرحمفبفالقاسـبفمحمدبفخميفةرسكؿهللا...... -ٜ

 ٜ٘عبدهللابفأبيحدرداألسممي،كأسـأبيحدردسبلمةابفسعد............. -ٓٔ

 ٘.......................................عثمافبفجنيالمكصمي،أبكالفتح -ٔٔ

 ٙ...................................عبلؿعبدالكاحدالفاسي:عبلؿالفاسي -ٕٔ

 ٘ٔ.............أبكجعفرأحمدبفمحمدبفإسماعيؿالمرادمالنحاس النحاس -ٖٔ

 ٛٔ................بفعبدالعزلبفعبدياليؿ،الميثيالكنانيكاثمةابفاألسقع -ٗٔ

 ٜٛ، ٜٚ .....يعمىبفأميةبفأبيعبيدةبفىماـبفالحارثبفبكريعمىبفأمية -٘ٔ
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 فيرس المصادر والمراجعرابعًا: 
 
بف -ُ أحمد بف بفمحمد أحمد المؤلؼ: عشر، القراءاتاألربعة في البشر إتحاؼفضبلء

  ت: بالبناء، الشيير شيابالديف الغنيالدمياطي، أنسميرة،ُُُٕعبد المحقؽ: ىػ(،
 ـ.ََِٔ-ىػُِْٕالناشر:دارالكتبالعممية،لبناف،الطبعةالثالثة

عمك -ِ في السيكطياإلتقاف بكر أبي بف الرحمف عبد الديف جبلؿ المؤلؼاإلماـ القرآف، ـ
 منشكراتمحمدُُٗالشافعي ت: سالـىاشـ، محمد ىػ(،ضبطوكصححوكخرجآياتو:

ـ.َََِ-ىػُُِْعميبيضكف،دارالكتبالعممية،بيركت،لبناف،الطبعةاألكلى،

اإلستشر -ّ التبشير، كخكافييا: الثبلثة المكر كتكجيوأجنحة كتحميؿ دراسة االستعمار، اؽ،
 كدراسةمنيجيةشاممةلمغزكالفكرم(،المؤلؼعبدالرحمفحسفحبنكةالميدانيالدمشقي

ـ.َََِ-ىػَُِْىػ(،الناشر:دارالقمـ،دمشؽ،الطبعةالثانية،ُِْٓ ت:

معبداإلحساففيتقريبصحيحابفحباف،محمدبفحبافبفأحمدبفحبافبفمعاذبف -ْ
ىػ(،حققوكعمؽعميوكخرجأحاديثو:شعيبّْٓالتميمي،أبكحاتـالدارميالبستي، ت:

 ـ.ُٖٖٗ-ىػَُْٖاألرنؤكط،الناشر:مؤسسةالرسالة،بيركت،الطبعةاألكلى،
ٓ-   ت: بفعميأبكبكرالرازمالجصاصالحنفي، أحمد المؤلؼ: القرآف، ىػ(،َّٕأحكاـ

،عضكلجنةمراجعةالمصاحؼباألزىرالشريؼ،الناشر:المحقؽ:محمدصادؽالقمحاكم
 ىػ.َُْٓدارإحياءالتراثالعربي،بيركت،تاريخالطبع

الديف -ٔ الممقببعماد أبكالحسفالطبرم، بفعمي، عميبفمحمد المؤلؼ: القرآف، أحكاـ
  ت: الشافعي، اليراسي بالكيا كعزةَْٓالمعركؼ عمي محمد بف مكسى المحقؽ: ىػ(،

 ىػ.َُْٓعبدعطية،الناشر:دارالكتبالعممية،بيركت،الطبعةالثانية
األدبالمفردمخرجان،المؤلؼ:محمدبفإسماعيؿبفإبراىيـبفالمغير،البخارمأبكعبد -ٕ

  ت: اإلسبلمية،ِٔٓهللا، العشائر دار الناشر: الباقي، عبد فؤاد محمد المحقؽ: ىػ(،
 ـ.ُٖٗٗ-ىػَُْٗبيركت،الطبعةالثالثة

إرشادالسارملشرحصحيحالبخارم،المؤلؼ:أحمدبفمحمدبفأبيبرؾبفعبدالممؾ -ٖ
  ت: شيابالديف، العباس، أبك المصرم، القتيبي المطبعةِّٗالقسطبلني الناشر: ىػ(،

 ىػ.ُِّّالكبرلاألميرية،مصر،الطبعةالسابعة
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ٗ-   الكريـ الكتاب مزايا إلى السميـ العقؿ السعكدإرشاد أبك المؤلؼ: السعكد(، أبي تفسير
 بفمحمدبفمصطفى، ت: دارإحياءالتراثالعربي،ِٖٗالعمادممحمد الناشر: ىػ(،

 بيركت.
السعكد -َُ أبك المؤلؼ: السعكد(، أبي  تفسير الكريـ الكتاب مزايا إلى السميـ العقؿ إرشاد

 بفمحمدبفمصطفى، ت: داِٖٗالعمادممحمد الناشر: رإحياءالتراثالعربي،ىػ(،
 بيركت.

األلباني، -ُُ الديف ناصر محمد المؤلؼ: السبيؿ، منار أحاديث تخريج في الغميؿ إركاء
ىػ(،إشراؼ:زىيرالشاكيش،الناشر:المكتباإلسبلمي،بيركت،الطبعةالثانيةَُِْ ت:
 ـ.ُٖٓٗ-ىػَُْٓ

بف -ُِ عمرك بف محمكد القاسـ أبك المؤلؼ: الببلغة، هللا،أساس جار الزمخشرم، أحمد
ىػ(،تحقيؽ:محمدباسؿعيكفالسكد،الناشر:دارالكتبالعممية،بيركت،لبناف،ّٖٓ ت:

 ـ.ُٖٗٗ-ىػُُْٗالطبعةاألكلى

دارالسبلـ -ُّ البكبل، القادر عبد الناشر: حكل، الشيخسعيد المؤلؼ: األساسفيالتفسير،
لمطباعةكالنشركالتكزيعالترجمة.

الكاحدم،أ -ُْ عمي بف محمد بف أحمد بف عمي الحسف أبك المؤلؼ: القرآف، نزكؿ سباب
  ت: الشافعي، الكتبْٖٔالنيسابكرم، دار الناشر: بسيكنيزغمكؿ، كماؿ المحقؽ: ىػ(،

 ىػ.ُُُْالعممية،بيركت،الطبعةاألكلى

ُٓ-  محمد بف هللا عبد بف يكسؼ عمر أبك المؤلؼ األصحاب، معرفة في بفاالستيعاب
ىػ(،المحقؽ:عميمحمدالبياكم،الناشر:ّْٔعبدالبربفعاصـالنمرمالقرطبي ت:

ـ.ُِٗٗ-ىػُُِْدارالجيؿ،بيركت،الطبعةاألكلى

محمدبفمحمدبف -ُٔ أسدالغابةفيمعرفةالصحابة،المؤلؼ:أبكالحسفعميبفأبيالكـر
ىػ(،الناشر:َّٔالديفابفاألثير ت:عبدالكريـبفعبدالكاحدالشيبانيالجزرم،عز

ـ.ُٖٗٗ-ىػَُْٗدارالفكر،بيركت،عاـالنشر

الفضيمة -ُٕ دار الناشر: السيكطي، الديف جبلؿ بكر أبي الرحمف عبد القرآف، ترتيب أسرار
 لمنشركالتكزيع،بدكفطبعة.

تاربفعبدأضكاءالبياففيإيضاعالقرآفبالقرآف،المؤلؼ:محمداألميفبفمحمدالمخ -ُٖ
  ت: الشنقيطي الجكني كالتكزيع،ُّّٗالقادر كالنشر لمطباعة الفكر دار الناشر: ىػ(،

ـ.ُٓٗٗ-ىػُُْٓبيركت،لبناف،عاـالنشر



-ِّٔ- 
 

المؤلؼ:أحمدعبيدالدعاس،أحمدمحمدحميداف،إسماعيؿمحمكد -ُٗ إعرابالقرآفالكريـ،
 \ىػ.ُِْٓلطبعةاألكلىالقاسـ،الناشر:دارالمنيركدارالفارابي،دمشؽ،ا

َِ-  الدركيش ت: مصطفى أحمد الديفبف محيي المؤلؼ: كبيانو، ىػ(،َُّْإعرابالقرآف
دار بيركت، دمشؽ، داراليمامة، لمشئكفالجامعية،حمص،سكرية، داراإلرشاد الناشر:

ىػ.ُُْٓابفكثير،دمشؽ،بيركت،الطبعةالرابعة،

نحاس،أحمدبفمحمدبفإسماعيؿبفيكنسالمرادمإعرابالقرآف،المؤلؼ:أبكجعفرال -ُِ
  ت: الناشر:ّّٖالنحكم، إبراىيـ، خميؿ المنعـ عبد عميو: كعمؽ حكاشيو كضع ىػ(،

 ىػ.ُُِْمنشكراتمحمدعميبيضكف،دارالكتبالعممية،بيركت،الطبعةاألكلى

دالسبلـإبراىيـ،دارإعبلـالمكقعيفعفربالعالميف،المؤلؼابفالقيـ،تحقيؽ:محمدعب -ِِ
ـ.ُُٗٗ-ىػُُُْالكتبالعممية،بيركت،الطبعةاألكلى،

الدمشقي، -ِّ الزركمي فارس، بف عمي بف محمد بف محمكد الديف خير المؤلؼ: األعبلـ،
 ـ.ََِِىػ(،الناشر:دارالعمـلممبلييف،الطبعةالخامسةعشر،أيارمايكُّٔٗ ت:

عبدهللابفعمربفمحمدأنكارالتنزيؿكأسرارالتأكيؿ -ِْ ناصرالديفأبكسعيد المؤلؼ: ،
  ت: البيضاكم، دارٖٓٔالشيرازم الناشر: المرعشمي، الرحمف عبد محمد المحقؽ: ىػ(،

 ىػ.ُُْٖإحياءالتراثالعربي،بيركت،الطبعةاألكلى
جاب -ِٓ بف القادر عبد بف مكسى بف جابر المؤلؼ: الكبير، العمي لكبلـ التفاسير رأيسر

،كالحكـ،المدينةالمنكرة،المممكةالعربيةالسعكدية، أبكبكرالجزائرم،الناشر:مكتبةالعمـك
 ـ.ََِّ-ىػُِْْالطبعةالخامسة

الشيخمحمد -ِٔ األستاذ فضيمة راجعو حكمد، محمكد أسعد الدكتكر المؤلؼ: التفاسير، أيسر
الشيخأحمدحسفمسمـ، األستاذ الدكتكرإبراىيـمتكليشعراكم،كفضيمة لوفضيمة كقدـ

 ـ.ََِٗ-ىػُُْٗالسمفيتي،الطبعةالرابعة

ىػ(.ّّٕبحرالعمكـ،أبكالميثنصربفمحمدبفأحمدبفإبراىيـالسمرقندم ت: -ِٕ

البحرالمحيطفيالتفسير،المؤلؼ:أبكحيافمحمدبفيكسؼبفعميبفيكسؼبفحياف -ِٖ
  ت: األندلسي، الديف ْٕٓأثير الفكر،ىػ(، دار الناشر: جميؿ، محمد صدقي المحقؽ:

 ىػ.َُِْبيركت،الطبعة

البحرالمديدفيتفسيرالقرآفالمجيد،المؤلؼ:أبكالعباسأحمدبفمحمدبفالميدمبف -ِٗ
 الحسنياألنجرمالفاسيالصكفي ت: هللاالقرشيُِِْعجيبة عبد المحقؽأحمد ىػ(،

 .ىػُُْٗكي،القاىرة،الطبعةرسبلف،الناشر:الدكتكرحسفعباسز
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البدكرالزاىرةفيالقراءاتالعشرالمتكاترةمفطريقيالشاطبيةكالذرة،القراءاتالشاذةمف -َّ
لغةالعربكتكجيييامفلغةالعرب،المؤلؼ:عبدالفتاحبفعبدالغنيبفمحمدالقاضي

الناشر:داركيريـ،راجعوكأعدشكاىدهكأدلتو:فضيمةالشيخصبرمرجبىػ(،َُّْ ت:
.ـََُِ-ىػُُّْالسبلـلمطباعةكالنشركالتكزيعكالترجمة،الطبعةالثالثة،

نياد -ُّ بف هللا عبد بف محمد الديف بدر هللا عبد أبك المؤلؼ: القرآف، عمكـ في البرىاف
  ت: األكلىْٕٗالزركشي، الطبعة إبراىيـ، الفضؿ أبك محمد المحقؽ: ىػ(،

كشركائو،ـ،ُٕٓٗ-ىػُّٕٔ الحمبي البابي عيسى العربية، الكتب إحياء دار الناشر:
 ثـصكرتودارالمعرفة،بيركت،لبناف،كبنفسترقيـالصفحات.

بف -ِّ الديفأبكطاىرمحمد مجد المؤلؼ: بصائرذكمالتمييزفيلطائؼالكتابالعزيز،
الناشر:المجمساألعمىىػ(،المحقؽ:محمدعميالنجار،ُٕٖيعقكبالفيركزآبادم، ت:

 ـ.ُٔٗٗ-ىػُُْٔلمشئكفاإلسبلمية،لجنةإحياءالتراثاإلسبلمي،القاىرة،عاـالنشر

العاني -ّّ غازم آؿ محمكد السيد حكيش مبل بف القادر عبد المؤلؼ: المعاني، بياف
ـ.ُٓٔٗ-ىػُِّٖىػ(،الناشرمطبعةالترفي،دمشؽ،الطبعةاألكلى،ُّٖٗ ت:

سالـالبيا -ّْ بف الخير أبي بف يحيى الحسيف أبك المؤلؼ: الشافعي، اإلماـ مذىب في ف
ىػ(،المحقؽ:قاسـمحمدالنكرم،الناشر:دارالمنياج،ٖٓٓالعمرانياليمنيالشافعي، ت:

 ـ.َََِ-ىػُُِْجدة،الطبعةاألكلى

الحسي -ّٓ الرزاؽ عبد بف محمد بف محمد المؤلؼ القامكس، جكاىر مف العركس ني،تاج
  ت: الزبيدم بمرتضى الممقب الفيض، المحققيف،َُِٓأبك مف مجمكعة المحقؽ ىػ(،

الناشر:داراليداية.

الحسيني، -ّٔ الرزاؽ عبد بف محمد بف محمد المؤلؼ: القامكس، جكاىر مف العركس تاج
  ت: الممقببمرتضىالزبيدم، الفيض، المحققيفَُِٓأبك مف مجمكعة المحقؽ: ،ىػ(،

 الناشر:داراليداية،بدكفطبعة.

محمد -ّٕ محمد عمي المؤلؼ الكريـ، القرآف في كالتمكيف النصر بفقو المؤمنيف تبصير
القاىرة، مصر، التابعيف، مكتبة اإلمارات، الشارقة، الصحابة، مكتبة الناشر الٌصبلبي،

ـ.ََُِ-ىػُِِْالطبعةاألكلى،

عب -ّٖ البقاء أبك القرآف، إعراب في العكبرل،التبياف هللا عبد بف الحسيف بف هللا د
ىػ(،المحقؽ:عميمحمدالبجاكم،الناشر:عيسىعبدالبابيالحمبيكشركاه.ُٔٔ ت:
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المجيد"، -ّٗ الكتاب تفسير مف الجديد العقؿ كتنكير السديد المعنى "تحرير كالتنكير التحرير
ىػ(،ُّّٗاشكرالتكنسي، ت:المؤلؼ:محمدالطاىربفمحمدبفمحمدالطاىربفع

 ـ،بدكفطبعة.ُْٖٗالناشر:الدارالتكنسيةلمنشر،تكنس،سنةالنشر

المؤلؼ:أبكالقاسـمحمدبفأحمدبفعبدهللا،ابفجزمالجمبي -َْ التسييؿلعمكـالتنزيؿ،
ىػ(،المحقؽ:الدكتكرعبدهللاالخالدم،الناشر:شركةداراألرقـبفُْٕالغرناطي ت:

ىػ.ُُْٔأبياألرقـ،بيركت،الطبعةاألكلى،

عكدة، -ُْ القادر عبد األستاذ المؤلؼ: الكضعي، بالقانكف مقارنان اإلسبلمي الجنائي التشريع
 الناشر:دارالكتابالعربي،بيركت،بدكفطبعة.

تفسيرابفعرفة،المؤلؼ:محمدبفمحمدبفعرفةالكرغميالتكنسيالمالكي،أبكعبدهللا -ِْ
(،المحقؽ:جبلؿاألسيكطي،الناشر:دارالكتبالعممية،بيركت،لبناف،الطبعةَّٖ ت:

ـ.ََِٖاألكلى،

ىػ(كجبلؿالديفْٖٔتفسيرالجبلليف،المؤلؼ:جبلؿالديفمحمدبفأحمدالمحمي، ت: -ّْ
الرحمفبفأبيبكرالسيكطي، ت: الطبعةُُٗعبد القاىرة، دارالحديث، الناشر: ىػ(،

 ى.األكل
القاىرة، -ْْ الكتبالعربية، دارإحياء الناشر: عزت، محمد دركزة المؤلؼ: الحديث، التفسير

 ىػ.ُّّٖالطبعة
بالراغب -ْٓ المعركؼ محمد بف الحسيف القاسـ أبك المؤلؼ األصفياني، الراغب تفسير

  ت: دارَِٓاألصفياني، النشر: دار دم، الشًٌ عمي بف عادؿ د. كدراسة: تحقيؽ ىػ(،
الكطف، األكلى الطبعة سردار،ََِّ-ىػُِْْالرياض، زاىد بف محمد بنت كىند ـ،

 ـ.ََُِ-ىػُِِْالناشر:كميةالدعكةكأصكؿالديف،جامعةأـالقرل،الطبعةاألكلى
ْٔ-  الشعراكم –تفسير  ت: الشعراكم، متكلي محمد المؤلؼ: الناشر:ُُْٖالخكاطر، ىػ(،

 بدكفطبعة.ـ،ُٕٗٗمطابعأخباراليكـ،تاريخالنشر

العزيز -ْٕ أبكمحمدعزالديفعبد المؤلؼ: تفسيرالقرآف كىكاختصارلتفسيرالماكردم(،
العمماءا بسمطاف الممقب الدمشقي السممي الحسف بف القاسـ أبي بف السبلـ عبد بف

،بيركت،َٔٔ ت: ىػ(،المحقؽالدكتكرعبدهللابفإبراىيـالذىبي،الناشر:دارابفحـز
ـ.ُٔٗٗ-ىػُُْٔالطبعةاألكلى،
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محمد -ْٖ بف رضا عمي بف رشيد محمد المؤلؼ: المنار(،  تفسير الحكيـ القرآف تفسير
ىػ(،ُّْٓشمسالديفبفمحمدبياءالديفبفمنبلعميخميفةالقممكنيالحسيني، ت:

 ـ.َُٗٗالناشر:الييئةالمصريةالعامةلمكتاب،سنةالنشر

عظيـالبفأبيحاتـ،المؤلؼ:أبكمحمدعبدالرحمفبفمحمدبفإدريستفسيرالقرآفال -ْٗ
ا  ت: ابفأبيحاتـ الرازم، الحنظمي، محمدِّٕبفالمنذرالتميمي، المحقؽأسعد ىػ(،

الثالثة، الطبعة السعكدية، العربية المممكة الباز، مصطفى نزار مكتبة الناشر: الطيب،
ىػ.ُُْٗ

ال -َٓ العظيـ، القرآف البصرمتفسير القرشي كثير بف عمر بف إسماعيؿ الفداء أبك مؤلؼ:
  ت: الدمشقي لمنشرْْٕثـ طيبة دار الناشر: سبلمة، محمد بف سامي المحقؽ: ىػ(،

ـ.ُٗٗٗ-ىػَُِْكالتكزيع،الطبعةالثانية،

البصرم، -ُٓ القرشي كثير بف عمر بف إسماعيؿ الفداء أبك المؤلؼ: العظيـ، القرآف تفسير
  ت: الدمشقي، لمنشرْٕٕثـ طيبة دار الناشر: سبلمة، محمد بف سامي المحقؽ: ىػ(،

 ـ.ُٗٗٗ-ىػَُِْكالتكزيع،الطبعةالثانية
هللا، -ِٓ رحمو العثيميف صالح بف محمد الشيخ النساء، سكرة الكريـ، القرآف تفسير

 السعُُِْ ت: العربية المممكة الجكزم، ابف دار الناشر: األكلىىػ(، الطبعة كدية،
 ىػ.ُِّْ

المركزم -ّٓ الجباربفأحمد بفعبد منصكربفمحمد المظفر، أبك المؤلؼ: تفسيرالقرآف،
ىػ(،المحقؽ:ياسربفإبراىيـكغنيـبفْٖٗالسمعانيالتميميالحنفي،ثـالشافعي، ت:

 ـ.ُٕٗٗ-ىػُُْٖعباسبفغنيـ،الناشر:دارالكطف،الرياض،السعكدية،الطبعةاألكلى

ْٓ-  يكنسالخطيب ت: الكريـ عبد المؤلؼ: القرآنيلمقرآف، دارَُّٗالتفسير الناشر: ىػ(،
الفكرالعربي،القاىرة.

المؤلؼ:عبدالكريـيكنسالخطيب، ت:بعد -ٓٓ الناشر:َُّٗالتفسيرالقرآنيلمقرآف، ىػ(،
 دارالفكرالعربي،القاىرة.

(،المؤلؼ:محمدبفمحمدبفمحمكد،أبكمنصكرتفسيرالماتريدم تأكيبلتأىؿالسنة -ٔٓ
،الناشر:دارالكتبالعممية،بيركت،ّّّالماتريدم، ت: ىػ(،المحقؽ:د.مجدمباسمـك

 ـ.ََِٓ-ىػُِْٔلبناف،الطبعةاألكلى

ىػ(،الناشر:شركةمكتبةُُّٕتفسيرالمراغي،المؤلؼ:أحمدبفمصطفىالمراغي، ت: -ٕٓ
 ـ.ُْٔٗ-ىػُّٓٔيالحمبيكأكالدهبمصر،الطبعةاألكلىكمطبعةمصطفىالباب
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مكتبة -ٖٓ الناشر: التكنسي، بني غبلـ المحقؽ: هللا، ثناء محمد المؤلؼ: المظيرم، التفسير
 ىػ.ُُِْالرشيدية،الباكستاف،الطبعة

خميؿ -ٗٓ عمر األستاذ إشراؼ: عباس، فضؿ الدكتكر األستاذ المؤلؼ: المنيجي، التفسير
المراجع األكلىيكسؼ، الطبعة الدكتكرعمرسميمافاألشقر، األستاذ العممية: ـ،ََِٔة

 عماف،دارالمنيؿ.
الزحيمي، -َٔ مصطفى مف كىبة د. المؤلؼ: كالمنيج، كالشريعة العقيدة في المنير التفسير

 ىػ.ُُْٖالناشر:دارالفكرالمعاصر،دمشؽ،الطبعةالثانية

،المؤلؼالدكتكرصبلحعبدالفتاحالخالدم،دارالتفسيرالمكضكعيبيفالنظريةكالتطبيؽ -ُٔ
ىػ.ُُْٖ-ـُٕٗٗالنفائسلمنشر،الطبعةاألكلى،

لطباعة -ِٔ فيد الممؾ مجمع الناشر: التفسير، أساتذة مف نخبة المؤلؼ: الميسر، التفسير
 ـ.ََِٗ-ىػَُّْالمصحؼالشريؼ،السعكدية،الطبعةالثانيةمزيدةكمنقحة،

المؤ -ّٔ الكاضح، بيركت،التفسير الجديد، الجيؿ دار الناشر: محمكد، محمد الحجازم، لؼ:
 ىػ.ُُّْالطبعةالعاشرة

مصر -ْٔ نيضة دار الناشر: طنطاكم، سيد محمد المؤلؼ: الكريـ، لمقرآف الكسيط التفسير
 ـ.ُٕٗٗلمطباعةكالنشركالتكزيع،الفجالة،القاىرة،الطبعةاألكلى

د.كىبةمصط -ٓٔ المؤلؼ: الطبعةالتفسيرالكسيط، دمشؽ، دارالفكر، الناشر: فىالزحيمي،
ىػ.ُِِْاألكلى،

تفسيرآياتاألحكاـ،المؤلؼ:محمدعميالسايساألستاذباألزىرالشريؼ،المحقؽ:ناجي -ٔٔ
 ـ.ََِِ/َُ/ُسكيداف،الناشر:المكتبةالعصريةلمطباعةكالنشر،تاريخالنشر:

ال -ٕٔ الدكتكرمحمد المؤلؼ: التفسيركالمفسركف، الناشر:ُّٖٗسيدحسيفالذىبي ت: ىػ(،
ـ.ََِّ-ىػُِْْمكتبةكىبة،القاىرة،الطبعةالثامنة،

الجكزم، -ٖٔ محمد بف عمي بف الرحمف عبد الفرج أبك الديف جماؿ المؤلؼ: تمبيسإبميس،
 األكلىٕٗٓ ت: الطبعة لبناف، بيركت، كالنشر، لمطباعة الفكركالنشر دار الناشر: ىػ(،
 ـ.ََُِ-ىػُُِْ

تناسؽالدررفيفيتناسبالسكر،جبلؿالديفالسيكطي،دراسةكتحقيؽ:عبدالقادرأحمد -ٗٔ
 عطا،دارالكتبالعممية،بيركت،لبناف.
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عنيما، -َٕ هللا رضي عباس بف هللا عبد المؤلؼ: عباس، ابف تفسير مف المقباس تنكير
ىػ(،ُٕٖلفيركزآبادم، ت:ىػ(،جمعو:مجدالديفأبكطاىرمحمدبفيعقكبأٖ ت:

 الناشر:دارالكتبالعممية،لبناف.
ىػ(،المحقؽ:محمدَّٕتيذيبالمغة،محمدبفأحمداألزىرماليركم،أبكمنصكر، ت: -ُٕ

 ـ.ََُِعكضمرعب،الناشر:دارإحياءالتراثالعربي،بيركت،الطبعةاألكلى
محم -ِٕ الديف زيف المؤلؼ: التعاريؼ، ميمات تاجالتكقيؼفي بف الرؤكؼ بعبد المدعك د

ىػ(،الناشر:َُُّالعارفيفبفعميبفزيفالعابديفالحدادم،ثـالمناكمالقاىرم، ت:
 ـ.َُٗٗ-ىػَُُْ،عبدالخالؽثركت،القاىرة،الطبعةاألكلىّٖعالـالكتب

تيسيرالكريـالرحمففيتفسيركبلـالمناف،المؤلؼ:عبدالرحمفبفناصربفعبدهللا -ّٕ
ىػ(،المحقؽ:عبدالرحمفبفمعبلالمكيحؽ،الناشر:مؤسسةالرسالة،ُّٕٔالسعدم، ت:
 ـ.َََِ-ىػَُِْالطبعةاألكلى

جامعالبياففيتأكيؿالقرآف،المؤلؼ:محمدبفجريربفيزيدبفكثيربفغالباتممي، -ْٕ
  ت: الطبرم، مَُّأبكجعفر الناشر: شاكر، محمد أحمد المحقؽ: الرسالة،ىػ(، ؤسسة

 ـ.َََِ-ىػَُِْالطبعةاألكلى
كسننوكأيامو،صحيحالبخارم،الجامعالمسندالصحيحالمختصرمفأمكررسكؿهللا -ٕٓ

المؤلؼ:محمدبفإسماعيؿأبكعبدهللاالبخارم،المحقؽ:محمدزىيربفناصرالناصر،
 ىػ.ُِِْالناشر:دارطكؽالنجاة،الطبعةاألكلى

اـالقرآف تفسيرالقرطبي(،المؤلؼ:أبكعبدهللامحمدبفأحمدبفأبيبكرالجامعألحك -ٕٔ
 ىػ(،تحقيؽ:أحمدالبردكنئُٕبففرحاألنصارمالخزرجيشمسالديفالقرطبي، ت:

براىيـاطفيش،الناشر:دارالكتبالمصرية،القاىرة،الطبعةالثانية  ـ.ُْٔٗ-ىػُّْٖكا 

ىػ(،الناشر:ُّٕٔؤلؼ:محمكدبفعبدالرحيـالصافي ت:الجدكؿفيإعرابالقرآف،الم -ٕٕ
ىػ.ُُْٖدارالرشيد،دمشؽ،مؤسسةاإليماف،بيركت،الطبعةالرابعة،

جكاىرالببلغةفيالمعانيكالبيافكالبديع،المؤلؼ:أحمدبفإبراىيـبفمصطفىالياشمي -ٖٕ
 ُِّٔ ت: الناشر: الصميمي، يكسؼ د. كتكثيؽ كتدقيؽ ضبط العصرية،ىػ(، المكتبة
بيركت.

مخمكؼ -ٕٗ بف محمد بف الرحمف عبد زيد أبك المؤلؼ: القرآف، تفسير في الحساف الجكاىر
  ت: أحمدٕٖٓالثعالبي، عادؿ كالشيخ معكض، عمي محمد الشيخ المحقؽ: ىػ(،

 ىػ.ُُْٖعبدالمكجكد،الناشر:دارإحياءالتراثالعربي،بيركت،الطبعةاألكلى
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الحدادمالجكى -َٖ محمد بف عمي بف بكر أبك المؤلؼ القدكرم، مختصر عمى النيرة رة
 الحنفي ت: األكلى،ََٖالعبادمالزبيدماليمني الطبعة الخيرية، المطبعة الناشر: ىػ(،

ىػ.ُِِّ

المالكي -ُٖ الدسكقي بفعرفة أحمد بف محمد المؤلؼ: الكبير، الشرح الدسكقيعمى حاشية
:دارالفكر،الطبعةبدكفطبعةكبدكفتاريخ.ىػ(،الناشرَُِّ ت:

الحاكمالكبيرفيفقواإلماـالشافعيكىكشرحمختصرالمزني،المؤلؼأبكالحسفعمي -ِٖ
ىػ(،المحقؽ:َْٓدم ت:ربفمحمدبفمحمدبفحبيبالبصرمالبغدادم،الشييربالماكا

الناش المكجكد، عبد الشيخعادؿأحمد معكض، دارالكتبالعممية،الشيخعميمحمد ر:
ـ.ُٗٗٗ-ىػُُْٗبيركت،لبناف،الطبعةاألكلى،

ّٖ-   ت: زنجمة، بف زرعة أبك محمد، بف الرحمف عبد المؤلؼ: القراءات، ىػ(،َّْحجة
 \محقؽالكتابكمعمؽحكاشيو:سعيداألفغاني،الناشر:دارالرسالة.

بف -ْٖ أحمد بف الحسيف المؤلؼ: السبع، القراءات في هللا،الحجة عبد أبك خالكيو،
 جامعةَّٕ ت: اتداب، بكمية المساعد األستاذ ، مكـر العاؿسالـ عبد د. المحقؽ: ىػ(،

 ىػ.َُُْالككيت،الناشر:دارالشركؽ،بيركت،الطبعةالرابعة
الدرالمصكففيعمكـالكتابالمكنكف،المؤلؼ:أبكالعباسشيابالديف،أحمدبفيكسؼ -ٖٓ

ع بف  ت: الحمبي، بالسميف المعركؼ الدائـ محمدٕٔٓبد أحمد الدكتكر المحقؽ: ىػ(،
 الخراط،الناشر:دارالقمـ،دمشؽ.

دراسةفيفقومقاصدالشريعةاإلسبلميةبيفالمقاصدالكميةكالنصكصالجزئية،المؤلؼ: -ٖٔ
ـ.ََِٖالدكتكرالعبلمةيكسؼالقرضاكم،دارالشركؽ،الطبعةالثالثة،

ةماجستيربعنكافأىداؼكمقاصدمكضكعاتسكرةالتكبة"دراسةتحميمية".رسال -ٕٖ

المكلى -ٖٖ الخمكتي، الحنفي اإلستانبكلي مصطفى بف حقي إسماعيؿ المؤلؼ: البياف، ركح
 ىػ(،الناشر:دارالفكر،بيركت،بدكفطبعة.ُُِٕأبكالفداء، ت:

المثا -ٖٗ كالسبع العظيـ القرآف تفسير في المعاني بفركح محمكد شيابالديف المؤلؼ: ني،
ىػ(،المحقؽ:عميعبدالبارمعطية،الناشر:دارَُِٕعبدهللاالحسينياأللكسي، ت:

 ىػ.ُُْٓالكتبالعممية،بيركت،الطبعةاألكلى

شرؼالنككم -َٗ بف يحيى الديف محيي زكريا أبك المؤلؼ: المفتيف، كعمدة الطالبيف ركضة
زىيرالشاكيش،الناشر:المكتباإلسبلمي،بيركت،دمشؽ،عماف،ىػ(،تحقيؽٕٔٔ ت:

.ـُُٗٗ-ىػُُِْالطبعةالثالثة
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زادالمسيرفيعمـالتفسير،المؤلؼ:جماؿالديفأبكالفرجعبدالرحمفبفعميبفمحمد -ُٗ
ىػ(،المحقؽ:عبدالرزاؽالميدم،الناشر:دارالكتابالعربي،بيركت،ٕٗٓالجكزم ت:

ىػ.ُِِْاألكلىالطبعة

زىرة، -ِٗ بأبي المعركؼ أحمد بف مصطفى بف أحمد بف محمد المؤلؼ: التفاسير، زىرة
 ىػ(،دارالنشر:دارالفكرالعربي،بدكفطبعة.ُّْٗ ت:

محمد -ّٗ الرحمف عبد أبك المؤلؼ: كفكائدىا، فقييا مف كشيء الصحيحة األحاديث سمسمة
ىػ(،الناشر:َُِْآدـاألشقكدرماأللباني، ت:ناصرالديفبفالحاجنكحبفنجاتيبف

النشر سنكات المعارؼ، لمكتبة األكلى الطبعة الرياض، كالتكزيع، لمنشر المعارؼ مكتبة
 ـ(.ََِِ-ىػُِِْـ(، ُٔٗٗ-ىػُُْٔـ(، ُٓٗٗ-ىػُُْٓ 

الرحمف -ْٗ أبكعبد المؤلؼ: السيءفياألمة، األحاديثالضعيفةكالمكضكعةكأثرىا سمسمة
ىػ(،َُِْدناصرالديف،بفالحاجنكحبفنجاتيبفآدـاألشقكدرماأللباني، ت:محم

 األكلى الطبعة السعكدية، العربية المممكة الرياض، المعارؼ، دار النشر: -ىػُُِْدار
 ـ.ُِٗٗ

عيسى، -ٓٗ أبك الترمذم، الضحاؾ بف مكسى بف سكرة بف عيسى بف محمد الترمذم، سنف
ميؽ:أحمدمحمدشاكر،الناشر:شركةمكتبةكمطبعةمصطفىىػ(،تحقيؽكتعِٕٗ ت:

 ـ.ُٕٓٗ-ىػُّٓٗالبابيالحمبي،مصر،الطبعةالثانية،
بكر -ٔٗ أبك الخراساني الخسركجردم مكسى بف عمي بف الحسيف بف أحمد الكبرل، السنف

  ت: العممية،ْٖٓالبييقي، الكتب دار الناشر: عطا، القادر عبد محمد المحقؽ: ىػ(،
 ـ.ََِّ-ىػُِْْكت،لبناف،الطبعةالثالثةبير

بف -ٕٗ خمؼ بف عمي الحسف أبك بطاؿ ابف المؤلؼ: بطاؿ، البف البخارم، صحيح شرح
  ت: الممؾ الرشد،ْْٗعبد مكتبة النشر: دار إبراىيـ، بف ياسر تميـ أبك تحقيؽ: ىػ(،

 ـ.ََِّ-ىػُِّْالسعكدية،الرياض،الطبعةالثانية،

كدكا -ٖٗ العمكـ اليمنيشمس الحميرم سعيد بف نشكاف المؤلؼ: الكمكـ، بيف العرب كبلـ ء
ىػ(،المحقؽ:د.حسيفبفعبدهللاالعمرم،مظيربفعمياإلرياني،د.يكسؼّٕٓ ت:

سكرية، دمشؽ، الفكر، دار لبناف، بيركت، المعاصر، الفكر دار الناشر: هللا، عبد محمد
ـ.ُٗٗٗ-ىػَُِْالطبعةاألكلى
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الجكىرمالص -ٗٗ حماد بف إسماعيؿ نصر أبك المؤلؼ: العرب، كصحاح المغة تاج حاح
  ت: لممبلييف،ّّٗالفارابي، العمـ دار الناشر: عطار، الغفكر عبد أحمد تحقيؽ: ىػ(،

 ـ.ُٕٖٗ-ىػَُْٕبيركت،الطبعةالرابعة

األلبان -ََُ الديف ناصر محمد الرحمف عبد المؤلؼأبك كزياداتو، الصغير الجامع يصحيح
ىػ(،الناشر:المكتباإلسبلمي.َُِْ ت:

صحيحفقوالسنةكأدلتوكتكضيحمذاىباألئمة،أعده:أبكمالؾكماؿبفالسيدسالـمع -َُُ
تعميقاتفقييةمعاصرة،فضيمةالشيخناصرالديفاأللباني،كفضيمةالشيخعبدالعزيزبف

 كفيقية.باز،كفضيمةالشيخمحمدبفصالحالعثيميف،المكتبةالت
الناشر:دارالصابكنيلمطباعةكالنشر -َُِ المؤلؼ:محمدعميالصابكني، التفاسير، صفكة

 ـ.ُٕٗٗ-ىػُُْٕكالتكزيع،القاىرة،الطبعةاألكلى،

الطبقاتالكبرلالجزءالمتمـلطبقاتابفسعد،الطبقةالرابعةمفالصحابةممفأسمـعند -َُّ
هللا عبد أبك المؤلؼ: ذلؾ، بعد كما مكة بالكالء،فتح الياشمي منيع بف سعد بف محمد
  ت: سعد، بابف المعركؼ البغدادم العزيزَِّالبصرم عبد د. كدراسة: تحقيؽ ىػ(،

عبدهللاالسمكمي،الناشر:مكتبةالصديؽ،الطائؼ،المممكةالعربيةالسعكدية،عاـالنشر:
 ىػ.ُُْٔ

المدين -َُْ أىؿ لتابعي المتمـ القسـ الكبرل، هللاالطبقات عبد أبك المؤلؼ: بعدىـ، كمف ة
سعد بابف المعركؼ البغدادم، البصرم، بالكالء، الياشمي منيع بف سعد بف محمد

ىػ(،المحقؽ:زيادمحمدمنصكر،الناشر:مكتبةالعمكـكالحكـ،المدينةالمنكرة،َِّ ت:
ىػ.َُْٖالطبعةالثانية

القرآف،عمـمقاصدالسكر،إعداد:د.محمدب -َُٓ فعبدهللاالربيعةاألستاذالمساعدبقسـعمـك
ـ.َُُِ-ىػُِّْكميةالشريعةكالدراساتاإلسبلمية،جامعةالقصيـ،الطبعةاألكلى،

ىػ(،ُُّٕعمكـالببلغة البياف،المعاني،البديع(،المؤلؼ:أحمدمصطفىالمراغي، ت: -َُٔ
 بدكفطبعة.

المؤ -َُٕ القارئشرحصحيحالبخارم، لؼأبكمحمدبفأحمدبفمكسىبفأحمدبفعمدة
  ت: العيني الديف بدر الحنفي العينتابي التراثٖٓٓحسيف إحساء دار الناشر: ىػ(،

العربي،بيركت.
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عمدةالقارئشرحصحيحالبخارم،المؤلؼ:أبكمحمدبفأحمدبفمكسىبفأحمدبف -َُٖ
  ت: العيني، الديف بدر الحنفي العنتابي آٖٓحسيف التراثىػ(، إحياء دار لناشر:

 العربي،بيركت.
القمي -َُٗ بفحسيف بفمحمد الحسف الديف نظاـ المؤلؼ: غرائبالقرآفكرغائبالفرقاف،

  ت: الكتبالعممية،َٖٓالنيسابكرم، دار الناشر: عميرات، الشيخزكريا المحقؽ: ىػ(،
 ىػ.ُُْٔبيركت،الطبعةاألكلى

ـ.ُِٖٗتاحالشيف،دارالمريخ،الرياض،الفاصمةالقرآنية،المؤلؼ:عبدالف -َُُ

الفكر، -ُُُ دار الناشر: البمخي، الديف نظاـ رئاسة عمماء لجنة المؤلؼ: اليندية، الفتاكم
ىػ.َُُّالطبعةالثانية،

بف -ُُِ عمي بف حسف بف خاف صديؽ محمد الطيب أبك القرآف، مقاصد في البياف فتح
طبعوكقدـلوكراجعو:خادـبىػ(،عنيَُّٕلطؼهللاالحسينيالبخارمالقنكجي ت:

العمـعبدهللابفإبراىيـبفإبراىيـاألنصارم،الناشر:المكتبةالعصريةلمطباعةكالنشر،
 ـ.ُِٗٗ-ىػُُِْصيدا،بيركت،عاـالنشر

اليمني، -ُُّ الشككاني هللا عبد بف محمد بف عمي بف محمد المؤلؼ: القدير، فتح
اشر:دارابفكثير،دارالكمـالطيب،دمشؽ،بيركت،الطبعةاألكلىىػ(،النَُِٓ ت:
 ىػ.ُُْْ

الفقيية -ُُْ النظريات كأىـ المذىبية كاتراء الشرعية لؤلدلة الشامؿ كأدلتو، اإلسبلمي الفقو
أستاذ الزحيمي، مصطفى بف كىبة أ.د. المؤلؼ: كتخريجيا، النبكية األحاديث كتحقيؽ

اإلسبلمي الفقو الفكر،كرئيسقسـ دار الناشر: الشريعة، كمية دمشؽ، بجامعة كأصكلو
سكرية،دمشؽ،الطبعةالمنقحةالمعدلةبالنسبةلماسبقيا،كىيالطبعةالثانيةعشرةلما

تقدميامفطبعاتمصكرة.

ىػ(،ُِٔالفقوعمىالمذاىباألربعة،المؤلؼ:عبدالرحمفمحمدعكضالجريرم ت: -ُُٓ
ـ.ََُِلتكزيع،القاىرة،الطبعةاألكلىمؤسسةالمختارلمنشركا

محمد -ُُٔ المؤلؼ: كالمسمسبلت، كالمشيخات المعاجـ كمعجـ كاإلثبات الفيارس فيرس
الكتاني الحي بعبد معركؼ اإلدريسي الحسيني محمد بف الكبير عبد بف الحي عبد

ركت،الطبعةىػ(،المحقؽ:إحسافعباس،الناشر،دارالغرباإلسبلمي،بيُِِٖ ت:
ـ.ُِٖٗ،الثانية
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بف -ُُٕ هللا نعمة الفرقانية، كالحكـ القرآنية لمكمـ المكضحة الغيبية كالمفاتيح اإلليية الفكاتح
  ت: عمكاف، بالشيخ كيعرؼ النخجكاني، لمنشر،َِٗمحمكد ركابي دار الناشر: ىػ(،

 ـ.ُٗٗٗ-ىػُُْٗالغكرية،مصر،الطبعةاألكلى
ُُٖ-  قطب سيد القرآف، ظبلؿ في  ت: الشاربي، حسيف دارُّٖٓإبراىيـ الناشر: ىػ(،

 ىػ.ُُِْالشركؽ،بيركت،القاىرة،الطبعةالسابعةعشر،
جزم -ُُٗ ابف هللا، عبد بف محمد بف أحمد بف محمد القاسـ أبك المؤلؼ: الفقيية، القكانيف

 ـ(.َُّْ-ىػُْٕالكمبيالغرناطي، ت:

مكفؽالديفعبدهللابفأحمدبفمحمدبفالكافيفيفقواإلماـأحمد،المؤلؼ:أبكمحمد -َُِ
المقدسي قدامة بابف الشيير الحنبمي، الدمشقي ثـ المقدسي الجماعيمي قدامة

ـ.ُْٗٗ-ىػُُْْىػ(،الناشر:دارالكتبالعممية،الطبعةاألكلى،َِٔ ت:

الس -ُُِ عطية السيد الشيخ فضيمة المؤلؼ: يغفرهللالكـ، أف تحبكف الناشر:كتابأال يد،
مكتبةدارالحكمةلمنشركالتكزيع،جميكريةمصرالعربية،المحمةالكبرل،الطبعةاألكلى

 ـ.َُُِ-ىػُِّْ
بشر -ُِِ السائبابف ابف النضر أبي بفمحمد ىشاـ المنذر أبك المؤلؼ: كتاباألصناـ،

 الَِْالكمبي، ت: دارالكتبالمصرية، الناشر: أحمدزكيباشا، المحقؽ: قاىرة،ىػ(،
 ـ.َََِالطبعةالرابعة

الجرجاني، -ُِّ الشريؼ الزيف عمي بف محمد بف عمي المؤلؼ: التعريفات، كتاب
 الناشر:ُٖٔ ت: الناشر، بإشراؼ العمماء مف جماعة كصححو طبعو المحقؽ: ىػ(،

 ـ.ُّٖٗ-ىػَُّْدارالكتبالعممية،بيركت،لبناف،الطبعةاألكلى
ال -ُِْ العيف، الفراىيدمكتاب تميـ بف عمرك بف أحمد بف الخميؿ الرحمف عبد أبك مؤلؼ:

  ت: الناشر:َُٕالبصرم، السامرائي، إبراىيـ د. المخزكمي، ميدم د. المحقؽ: ىػ(،
 داركمكتبةاليبلؿ.

أحمد -ُِٓ بف عمرك بف محمكد القاسـ أبك المؤلؼ: غكامضالتنزيؿ، حقائؽ الكشاؼعف
  ت: الثالثةّٖٓالزمخشرمجارهللا، الطبعة بيركت، الكتابالعربي، دار الناشر: ىػ(،

 ىػ.َُْٕ
الكشؼعفكجكهالقراءاتالسبعكعممياكحججيا،أبكمحمدمكيبفأبيطالبالقيسي، -ُِٔ

شارعّْٕ-ّٓٓ بيركت، الرسالة، مؤسسة رمضاف، الديف محيي الدكتكر تحقيؽ: ىػ،
 سكريا،لمطباعةكالنشركالتكزيع.
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عفتفسيرالقرآف،المؤلؼ:أحمدبفمحمدبفإبراىيـالثعمبي،أبكإسحاؽالكشؼكالبياف -ُِٕ
 نظيرِْٕ ت: األستاذ كتدقيؽ: مراجعة عاشكر، بف محمد ابف اإلماـ تحقيؽ: ىػ(،

ـ.ََِِ-ىػُِِْالساعدم،الناشر:دارإحياءالتراثالعربي،بيركت،لبناف،الطبعة

:عبلءالديفعميبفمحمدبفإبراىيـبفعمرلبابالتأكيؿفيمعانيالتنزيؿ،المؤلؼ -ُِٖ
  ت: بالخازف، المعركؼ الحسف، أبك عميُْٕالشيخي محمد تصحيح المحقؽ: ىػ(،

 ىػ.ُُْٓشاىيف،الناشر:دارالكتبالعممية،بيركت،الطبعةاألكلى
لبابالنقكؿفيأسبابالنزكؿ،المؤلؼ:عبدالرحمفبفأبيبكرجبلؿالديفالسيكطي، -ُِٗ

ىػ(،ضبطوكصححو:األستاذأحمدعبدالشافي،الناشر:دارالكتبالعممية،ُُٗت: 
 بيركت،بدكفطبعة.

الكتاب،المؤلؼ:أبكحفصسراجالديفعمربفعميبفعادؿالحنبمي -َُّ المبابفيعمـك
(،المحقؽالشيخعادؿأحمدعبدالمكجكدكالشيخعميمحمدٕٕٓالدمشقيالنعماني ت:

ـ.ُٖٗٗ-ىػُُْٗناشر:دارالكتبالعممية،بيركت،لبناف،الطبعةاألكلى،معكض،ال

الكتاب،المؤلؼ:أبكحفصسراجالديفعمربفعميبفعادؿالحنبمي -ُُّ المبابفيعمـك
  ت: النعماني، كالشيخٕٕٓالدمشقي المكجكد، عبد أحمد عادؿ الشيخ المحقؽ: ىػ(،

الكتب دار الناشر: معكض، محمد األكلىعمي الطبعة لبناف، بيركت، العممية،
 ـ.ُٖٗٗ-ىػُُْٗ

منظكر -ُِّ ابف الديف جماؿ الفضؿ، أبك عمي، بف مكـر بف محمد المؤلؼ: العرب، لساف
ىػ(،الناشر:دارصادر،بيركت،الطبعةالثالثةُُٕاألنصارمالركيفعياألفريقي، ت:

 ىػ.ُُْْ

عبدالكريـبفىكزافبفعبدالممؾالقشيرملطائؼاإلشارات تفسيرالقشيرم(،المؤلؼ: -ُّّ
الييئةالمصريةالعامةلمكتاب،مصر،ْٓٔ ت: الناشر: المحقؽإبراىيـالبسيكني، ىػ(،

الطبعةالثالثة.

ىػ(،الناشر:مكتبةَُِْمباحثفيعمكـالقرآف،المؤلؼ:مناعبفخميؿالقطاف ت: -ُّْ
ـ.َََِ-ىػُُِْالمعارؼلمنشركالتكزيع،الطبعةالثالثة،

نصرهللابف -ُّٓ الديفبفاألثير، ضياء المؤلؼ: فيأدبالكاتبكالشاعر، السائر المثؿ
  ت: مصرّٕٔمحمد، نيضة دار الناشر: بدكمطبانة، الحكفي، أحمد المحقؽ: ىػ(،

 لمطباعةكالنشركالتكزيع،الفجالة،القاىرة.
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القزكينيالرازم،أبكالحسيفمجمؿالمغةالبففارس:المؤلؼ:أحمدبففارسبفزكريا -ُّٔ
 الرسالة،ّٓٗ ت: مؤسسة النشر دار المحسفسمطاف، عف زىير كتحقيؽ: دراسة ىػ(،

ـ.ُٖٔٗ-ىػَُْٔبيركت،الطبعةالثانية،

الحبلؽالقاسمي، -ُّٕ بفقاسـ بفسعيد المؤلؼ:محمدجماؿالديفمحمد محاسفالتأكيؿ،
كد،الناشر:دارالكتبالعممية،بيركت،ىػ(،المحقؽ:محمدباسؿعيكفالسُِّّ ت:

 ىػ.ُُْٖالطبعةاألكلى
غالببف -ُّٖ الحؽبف عبد محمد أبك المؤلؼ: الكتابالعزيز، تفسير في الكجيز المحرر

ىػ(،المحقؽ:عبدالسبلـِْٓعبدالرحمفبفتماـبفعطيةاألندلسيالمحاربي، ت:
 ىػ.ُِِْعممية،بيركت،الطبعةاألكلىعبدالشافيمحمد،الناشر:دارالكتبال

المرسي، -ُّٗ سيده بف إسماعيؿ بف عمي الحسف أبك المؤلؼ األعظـ، كالمحيط المحكـ
 األكلى، الطبعة بيركت، العممية، الكتب دار ىنداكم، الحميد عبد -ىػُُِْالمحقؽ:

ـ.َََِ

األندلس -َُْ بفحـز بفسعيد أبكمحمدعميبفأحمد المؤلؼ: يالقرطبيالمحمىباتثار،
 ىػ(،الناشر:دارالفكر،بيركت،بدكفطبعةكبدكفتاريخ.ْٔٓالظاىرم، ت:

مختارالصحاح،المؤلؼ:زيفالديفأبكعبدهللامحمدبفأبيبكربفعبدالقادرالحنفي -ُُْ
  ت: الدارٔٔٔالرازم، العصرية، المكتبة الناشر: أحمد، الشيخ يكسؼ المحقؽ: ىػ(،

 ـ.ُٗٗٗ-ىػَُِْصيدا،الطبعةالخامسةالنمكذجية،بيركت،
بف -ُِْ الديف عز حسف المؤلؼ: القرآف، لكممات لغكم كتفسير معجـ الجمؿ، مخطكطة

مصر، لمكتاب، العامة المصرية الييئة الناشر: الجمؿ، أحمد الفتاح عبد بف حسيف
 ـ.ََِٖ-ََِّ

اتعبدهللابفأحمدبفمدارؾالتنزيؿكحقائؽالتأكيؿ تفسيرالنسفي(،المؤلؼ:أبكالبرك -ُّْ
  ت: النسفي، الديف حافظ بديكم،َُٕمحمكد يكسؼعمي أحاديثو: كأخرج حققو ىػ(،

راجعوكقدـلو:محييالديفديبمسنك،الناشر:دارالكمـالطيب،بيركت،الطبعةاألكلى
 ـ.ُٖٗٗ-ىػُُْٗ

تنيإقميميانالتترممراحلبيدبكشؼمعانيالقرآفالمجيد،محمدبفعمرنككمالجاكمالبن -ُْْ
ىػ(،المحقؽ:محمدأميفالصناكم،الناشر:دارالكتبالعممية،بيركت،ُُّٔبمدان، ت:

 ىػ.ُُْٕالطبعةاألكلى،
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المزىرفيعمكـالمغةكأنكاعيا،المؤلؼ:عبدالرحمفبفأبيبكر،جبلؿالديفالسيكطي، -ُْٓ
 دارالُُٗ ت: الناشر: عميمنصكر، فؤاد المحقؽ: لبناف،ىػ(، بيركت، كتبالعممية،

 ـ.ُٖٗٗ-ىػُُْٖالطبعةاألكلى

المستدرؾعمىالصحيحيف،المؤلؼ:أبكعبدهللاالحاكـمحمدبفعبدهللابفمحمدبف -ُْٔ
البيع بابف المعركؼ النيسابكرم، الطيماني، الضبي الحكـ بف نيعيـ بف حمدكيو

اشر:دارالكتبالعممية،بيركت،الطبعةىػ(،تحقيؽمصطفىعبدالقادر،النَْٓ ت:
ـ.َُٗٗ-ىػُُُْاألكلى،

إبراىيـ -ُْٕ بف مخمد بف إبراىيـ بف إسحاؽ يعقكب أبك المؤلؼ راىكيو، بف إسحاؽ مسند
  ت: راىكيو بابف المعركؼ المركزم، بفِّٖالحنظمي الغفكر عبد د. المحقؽ: ىػ(،
المدين اإليماف، مكتبة الناشر: البمكشي، الحؽ عبد األكلى، الطبعة المنكرة، -ىػُُِْة

ـ.ُُٗٗ

أسد -ُْٖ بف خبلؿ بف حنبؿ بف أحمد هللا عبد أبك المؤلؼ: حنبؿ، بف أحمد اإلماـ مسند
ىػ(،المحقؽ:شعيباألرنؤكط،عادؿمرشدكآخركف،الناشر:مؤسسةُِْالشيباني، ت:

 ـ.ََُِ-ىػُُِْالرسالة،الطبعةاألكلى
الصحيحالمختصربنقؿ -ُْٗ بفالعدؿعفالعدؿإلىرسكؿهللاالمسند مسمـ المؤلؼ: ،

ىػ(،المحقؽ:محمدفؤادعبدالباقي،ُِٔالحجاجأبكالحسفالقشيرمالنيسابكرم، ت:
 الناشر:دارإحياءالتراثالعربي،بيركت.

مشارؽاألنكارعمىصحاحاتثار،المؤلؼ:عياضبفمكسىبفعياضبفعمركبف -َُٓ
 ىػ(،دارالنشر:المكتبةالعتيقةكدارالتراث.ْْٓكالفضؿ، ت:اليحصبيالسبتي،أب

مشكؿإعرابالقرآف،المؤلؼ:أبكمحمدمكيبفأبيطالبحمكشبفمحمدبفمختار -ُُٓ
ىػ(،المحقؽ:د.حاتـصالحّْٕالقيسيالقيركاني،ثـاألندلسيالقرطبيالمالكي، ت:

 ىػ.َُْٓبعةالثانيةالضامف،الناشر:مؤسسةالرسالة،بيركت،الط
الحمكم -ُِٓ ثـ الفيكمي، بفمحمد أحمد المؤلؼ: المصباحالمنيرفيغريبالشرحالكبير،

 ىػ(،الناشر:المكتبةالعممية،بيركت،بدكفطبعة.َٕٕأبكالعباس، ت:

بف -ُّٓ هللابفمحمد عبد بكربفأبيشيبة، أبك المؤلؼ: المصنؼفياألحاديثكاتثار،
بف إبراىيـ  ت: العبسي خكاستي بف الحكت،ِّٓعثماف يكسؼ كماؿ المحقؽ ىػ(،

ىػ.َُْٗالناشر:مكتبةالرشد،الرياض،الطبعةاألكلى،
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معالـالتنزيؿفيتفسيرالقرآف تفسيرالبغكم(،المؤلؼ:محييالسنة،أبكمحمدالحسيف -ُْٓ
ر:دارإحياءالتراثىػ(،المحقؽ:عبدالرزاؽالميدم،الناشَُٓابفمسعكدالبغكم، ت:

 ىػ.َُِْالعربي،بيركت،الطبعةاألكلى
معالـالسنف،كىكشرحسنفأبيداكد،المؤلؼ:أبكسميمافمحمدبفمحمدبفإبراىيـبف -ُٓٓ

  ت: بالخطابي، المعركؼ البستي حمب،ّٖٖالخطاب العممية، المطبعة الناشر: ىػ(،
 ـ.ُِّٗ-ىػُُّٓالطبعةاألكلى

كا ع -ُٔٓ القرآف الزجاج،معاني إسحاؽ أبك سيؿ، بف السرم بف إبراىيـ المؤلؼ: رابو،
 الطبعةُُّ ت: بيركت، الكتب، عالـ الناشر: شمبي، عبده الجميؿ عبد المحقؽ: ىػ(،
 ـ.ُٖٖٗ-ىػَُْٓاألكلى

الحمكم، -ُٕٓ هللاالركمي عبد هللاياقكتبف عبد أبك الديف شياب المؤلؼ: البمداف، معجـ
 ـ.ُٓٗٗىػ(،الناشر:دارصادر،بيركت،الطبعةالثانيةِٔٔ ت:

ىػ(،ُِْْمعجـالمغةالعربيةالمعاصرة،المؤلؼ:د.أحمدمختارعبدالحميدعمر، ت: -ُٖٓ
 ـ.ََِٖ-ىػُِْٗبمساعدةفريؽعمؿ،الناشر:عالـالكتب،الطبعةاألكلى

غيثبفزكيربفزايربفمعجـالمعالـالجغرافيةفيالسيرةالنبكية،المؤلؼ:عاقتبف -ُٗٓ
  ت: الحربي، الببلدم صالح بف عطية بف لمنشرُُّْحمكد مكة دار الناشر: ىػ(،

 ـ.ُِٖٗ-ىػَُِْكالتكزيع،مكةالمكرمة،الطبعةاألكلى
ىػ(،َُِٓمعجـمقاييسالمغة،المؤلؼ:أحمدبففارسبفزكرياالقزكينيالرازم، ت: -َُٔ

 ـ.ُٕٗٗ-ىػُّٗٗ،الناشر:دارالفكر،عاـالنشرالمحقؽ:عبدالسبلـمحمدىاركف
المؤلؼ:شمسالديفمحمدبفأحمدالخطيب -ُُٔ مغنيالمحتاجإلىمعرفةألفاظالمنياج،

-ىػُُْٓىػ(،الناشر:دارالكتبالعممية،الطبعةاألكلىٕٗٗالشربينيالشافعي، ت:
 ـ.ُْٗٗ

حمدبفمحمدبفقدامةالجماعيميالمغنيالبفقدامةالمقدسي،المؤلؼ:مكفؽالديفبفأ -ُِٔ
ىػ(،الناشر:مكتبةَِٔالمقدسي،ثـالدمشقيالحنبمي،الشييربابفقدامةالمقدسي، ت:

 القاىرة،بدكفطبعة.
بف -ُّٔ الحسف بف عمر بف محمد هللا عبد أبك المؤلؼ: الكبير(،  التفسير الغيب مفاتيح

ىػ(،الناشر:دارَٔٔطيبالرم، ت:الحسيفالتيميالرازمالممقببفخرالديفالرازمخ
 ىػ.َُِْإحياءالتراثالعربي،بيركت،الطبعةالثالثة
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المعركؼبالراغباألصفياني -ُْٔ الحسيفبفمحمد القاسـ أبك المفرداتفيغريبالقرآف،
ىػ(،المحقؽ:صفكافعدنافالداكدم،الناشر:دارالقمـ،الدارالشامية،دمشؽ،َِٓ ت:

ىػ.ُُِْاألكلىبيركت،الطبعة

الكتابمنشكر -ُٓٔ الفاسي، الكاحد عبد المؤلؼعبلؿ كمكارميا، اإلسبلمية الشريعة مقاصد
عمىمكقعكزارةاألكقاؼالسعكديةبدكفبيانات.

كالنشر -ُٔٔ لمطباعة السبلـ دار عاشكر، بف الطاىر المؤلؼ: اإلسبلمية، الشريعة مقاصد
ـ.ََِٗ-ىػَُّْيع،تكنس،الطبعةالرابعة،كالتكزيعكالترجمة،دارسحنكفلمنشركالتكز

المقاصدالعامةلمشريعةاإلسبلمية،المؤلؼ:د.يكسؼحامدالعالـ،المعيدالعالميلمفكر -ُٕٔ
 الثانية الطبعة لمكتابُْٗٗ-ىػُُْٓاإلسبلمي، العالمية الدار كتكزيع: نشر ـ،

 اإلسبلمي.

العب -ُٖٔ أبك الديف تقي المؤلؼ: التفسير، أصكؿ في بفمقدمة الحميـ عبد بف أحمد اس
الدمشقي الحنبمي الحراني تيمية ابف محمد بف القاسـ أبي هللابف عبد بف السبلـ عبد

ـ.َُٖٗ-ىػَُْٗىػ(،الناشر:دارمكتبةالحياة،بيركت،لبناف،الطبعةِٖٕ ت:

د.سع -ُٗٔ المؤلؼ: مفالكتابكالسنة، كأسبابالمغفرة بفعميمكفراتالذنكبكالخطايا يد
رىؼالقحطاني،الناشر:مطبعةسفير،الرياض،تكزيعمؤسسةالحربيلمتكزيعكاإلعبلف،

 الرياض.

َُٕ-   ت: رفاني الزُّ العظيـ عبد محمد المؤلؼ القرآف، عمكـ في العرفاف ىػ(،ُّٕٔمناىؿ
.ـََُِ-ىػُِِْدارالحديث،القاىرة،تحقيؽ:أحمدبفعمي،سنةالنشرالناشر:

يتفسيرالقرآفالكريـ،لجنةمفعمماءاألزىر،الناشر:المجمساألعمىلمشئكفالمنتخبف -ُُٕ
 ـ.ُٓٗٗ-ىػُُْٔاإلسبلمية،مصر،طبعةمؤسسةاألىراـ،الطبعةالثامنةعشر

العثيميف -ُِٕ بف صالح بف محمد المؤلؼ: كالعمؿ، العقيدة في كالجماعة السنة أىؿ منياج
ـ.ََِّ-ىػُِْْالطبعةاألكلى،ىػ(،الناشر:دارالشريعة،ُُِْ ت:

بالشاطبي -ُّٕ الشيير الغرناطي المحمي محمد بف مكسى بف إبراىيـ المؤلؼ: المكافقات،
ىػ(،المحقؽ:أبكعبيدةمشيكربفحسفآؿسمماف،الناشر:دارابفعفاف،َٕٗ ت:

ـ.ُٕٗٗ-ىػُُْٕالطبعةاألكلى،

األكقاؼكالشئكفاإلسبلمية،الككيت،الطبعةالمكسكعةالفقييةالككيتية،صادرعفكزارة -ُْٕ
ىػ.ُِْٕ-َُْْالثانية،دارالسبلسؿ،الككيت،
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خكافالمسممكف،المكسكعةالتاريخيةالرسميةلجماعةاإلخكافالمسممكف،مكقعكيكبيديااإل -ُٕٓ
كمكقعالجمعيةالدكليةلممترجميفكالمغكييفالعرب.

الك -ُٕٔ القرآف في جديدة نظرات العظيـ درازالنبأ هللا عبد بف محمد المؤلؼ: ريـ،
 إبراىيـُّٕٕ ت: العظيـ عبد أ.د. لو: قدـ فضيمة، مصطفى أحمد بو: اعتنى ىػ(،

 كمحققة، مزيدة طبعة الطبعة: كالتكزيع، لمنشر القمـ دار الناشر: -ىػُِْٔالمطعني،
ـ.ََِٓ

ابفالجزرممحمدبفمحمدالنشرفيالقراءاتالعشر،المؤلؼ:شمسالديفأبكالخير -ُٕٕ
  ت: يكسؼ، ّّٖبف  ت: الضباع، محمكد عمي المحقؽ: الناشر:َُّٖىػ(، ىػ(،

 المطبعةالتجاريةالكبرل،تصكيردارالكتبالعممية.

لمفكر -ُٖٕ العالمي المعيد ني، سى الحى إسماعيؿ المؤلؼ: عاشكر، ابف عند المقاصد نظرية
ال الكاليات فيرحينا، ىيرندف، اإلسبلمي، األكلى، الطبعة األمريكية، -ىػُُْٔمتحدة

ـ.ُٓٗٗ

نظـالدررفيتناسباتياتكالسكر،المؤلؼ:إبراىيـبفعمربفحسفالرباطبفعمي -ُٕٗ
 ىػ(،الناشر:دارالكتباإلسبلمي،القاىرة،بدكفطبعة.ٖٖٓبفأبيبكرالبقاعي، ت:ا

َُٖ-  تيمية، ابف اإلسبلـ شيخ المؤلؼ حامدىػِٖٕ-ُٔٔنقضالمنطؽ، محمد صححو: ،
ـ،مطبعةالسنةالمحمدية.ُُٓٗ-ىػَُّٕالفقي،الطبعةاألكلى،

النكتكالعيكف تفسيرالماكردم(،المؤلؼ:أبكالحسفعميبفمحمدبفمحمدبفحبيب -ُُٖ
ىػ(،المحقؽ:السيدابفعبدالمقصكدبفَْٓالبصرمالبغدادمالشييربالماكردم، ت:

 الكتبالعممية،بيركت،لبناف.عبدالرحيـ،الناشر:دار
النيايةفيغريبالحديثكاألثر،المؤلؼ:مجدالديفأبكالسعاداتالمبارؾبفمحمدبف -ُِٖ

  ت: األثير، ابف الجزرم الشيباني الكريـ عبد بف محمد بف الناشر:َٔٔمحمد ىػ(،
 ـ.ُٕٗٗ-ىػُّٗٗالمكتبةالعممية،بيركت

المؤلؼ:أبكالطيبمحمدصديؽخافبفحسفبفنيؿالمراـفيتفسيرآياتاألحكاـ، -ُّٖ
  ت: الًقٌنكجي، البخارم الحسيني هللا لطؼ بف حسفَُّٕعمي محمد تحقيؽ: ىػ(،

النشر تاريخ العممية، الكتب دار النشر: دار المزيدم، فريد أحمد إسماعيؿ،
 ـ.ََِّ/ُ/َّ

المؤلؼ:محمدمحمد -ُْٖ محمدسالـمحيسفاليادمشرحطيبةالنشرفيالقراءاتالعشر،
ـ.ُٕٗٗ-ىػُُْٕىػ(،الناشر:دارالجيؿ،بيركت،الطبعةاألكلى،ُِِْ ت:
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اليدايةإلىبمكغالنيايةفيعمـمعانيالقرآفكتفسيره،كأحكامو،كجمؿمففنكفعمكمو، -ُٖٓ
المؤلؼ:أبكمحمدمكيبفأبيطالبحمكشبفمحمدبفمختارالقيسيالقيركانيثـ

القرط األندلسي  ت: المالكي، بكميةّْٕبي جامعية رسائؿ مجمكعة المحقؽ: ىػ(،
الدراساتالعمياكالبحثالعممي،جامعةالشارقة،بإشراؼأ.د.الشاىدالبكشيخي،الناشر:
مجمكعةبحكثالكتابكالسنةككميةالشريعةكالدراساتاإلسبلمية،جامعةالشارقة،الطبعة

 ـ.ََِٖ-ىػُِْٗاألكلى
فسيرالكتابالعزيز،المؤلؼ:أبكالحسفعميبفأحمدبفمحمدبفعميالكجيزفيت -ُٖٔ

ىػ(،تحقيؽ:صفكافعدنافداككدم،دارالنشر:ْٖٔالكاحدم،النيسابكرمالشافعي، ت:
 ىػ.ُُْٓدارالقمـ،الدارالشامية،دمشؽ،بيركت،الطبعةاألكلى

نباءأبناءالزماف،المؤلؼ:أبكالعب -ُٕٖ اسشمسالديفأحمدبفمحمدبفكفياتاألعيافكا 
ىػ(،المحقؽ:إحسافعباس،ُٖٔإبراىيـبفأبيبكرابفخمكافالبرمكياإلربمي، ت:

 ـ.ََُٗالناشر:دارصادر،بيركت،الطبعة
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   خامسًا: فيرس الموضوعات
 الصفحة الموضوع

أ إىداء

بشكركتقدير

جالمقدمة

دالمكضكع:أسباباختيارأكالن

دثانيان:أىميةالمكضكع

دثالثان:أىداؼالبحث

ىػرابعان:منيجيةالباحث

كخامسان:الدراساتالسابقة

كسادسان:خطةالبحث

ُسكرةالنساءمقاصدكأىداؼلالفصؿالتمييدم الجانبالنظرم(مدخؿ

الدراسةالتحميمية ِكمتطمباتياالمبحثاألكؿ:مفيـك

الأكالن ّدراسةالتحميمية:مفيـك

ّالمقصكدبالدراسةالتحميمية

ّمتطمباتالدراسةالتحميمية

المقاصدكاألىداؼكأىميتياثانيان: ْمفيـك

ٔالمقاصدكأىداؼالسكركاتيات

ٕأىميةمعرفةمقاصدالسكركاتيات

ٖالفرؽبيفاألىداؼكالمقاصد

ٗطرؽمعرفةالمقاصدكأىداؼالسكركاتيات

َُأىـالمصنفاتفيمقاصدكأىداؼالسكركاتيات

ُِممخصالمبحث
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ُّالمبحثالثاني:تعريؼعاـبسكرةالنساء

ُْأكالن:أسماءالسكرة

ُٓثانيان:عددآياتالسكرةكمكافكزمافنزكليا

ُٔثالثان:فضائؿالسكرةكجكنزكليا

ُٖرابعان:محكرالسكرة

ُٖالسكرةخامسان:مكضكعات

ُٗسادسان:مناسبةالسكرةلماقبمياكمابعدىا

ُِان:أىداؼالسكرةبعسا

ِّالفصؿاألكؿ:الدراسةالتحميميةلمقاصدكأىداؼالربعاألكؿمفالحزبالعاشر

ِْ(ُٗ-ٖٖالمبحثاألكؿ:المقاصدكاألىداؼلسكرةالنساءمفاتية 

ِٓيفمفالمنافقالتحذيراألكؿ:المطمب

الثاني:تحريـقتاؿالمعاىديفكالمحايديفكمشركعيةاليدنةبيفالمسمميفالمطمب
كالمحاربيف

ُّ

ّٔالثالث:مسالمةاالنتيازييفالذيفيظيركفاإليمافالمطمب

ّٗ(ّٗ،ِٗالمبحثالثاني:المقاصدكاألىداؼلسكرةالنساءمفاتية 

القرآفالقتؿبالمطمب َْغيرالحؽاألكؿ:حـر

ْٓالثاني:عاقبةالقتؿالخطأالمطمب

ِٓالثالث:الترىيببتغميظعقكبةقاتؿالعمدالمطمب

ٕٓ(ْٗالمبحثالثالث:المقاصدكاألىداؼلسكرةالنساءفياتية 

ٖٓاألكؿ:التثبتفيإصداراألحكاـالمطمب

ْٔغنائـالثاني:الحرصعمىالسبلـكتقديموعمىطمبالالمطمب

ٖٔالثالث:ذـالدنياكالترغيبفياتخرةالمطمب

ُٕ(ٔٗ،ٓٗالمبحثالرابع:المقاصدكاألىداؼلسكرةالنساءفياتيتيف 
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ِٕاألكؿ:تفضيؿالمجاىديفعمىالقاعديفأكليالضررالمطمب

ٖٕالثاني:تفضيؿالمجاىديفعمىالقاعديفغيرأكليالضررالمطمب

ُٖ(ََُ-ٕٗلخامس:المقاصدكاألىداؼلسكرةالنساءمفاتية المبحثا

ِٖاألكؿ:كجكباليجرةبسببالفتنةبالديفالمطمب

ٕٖالثاني:سقكطكاجباليجرةعفأصحاباألعذارالمطمب

َٗالثالث:فضؿكأجراليجرةفيسبيؿهللاتعالىالمطمب

ّٗأىداؼالربعالثانيمفالحزبالعاشرالفصؿالثاني:الدراسةالتحميميةلمقاصدك

ْٗ(َُِ،َُُالمبحثاألكؿ:المقاصدكاألىداؼلسكرةالنساءمفاتية 

ٓٗاألكؿ:مشركعيةقصرالصبلةالمطمب

ََُالثاني:مشركعيةصبلةالخكؼكالتأكيدعمىتأديتياجماعةحتىأثناءالقتاؿالمطمب

َُٖ(َُْ،َُّاؼلسكرةالنساءمفاتية المبحثالثاني:المقاصدكاألىد

َُٗاألكؿ:استحبابذكرهللاتعالى،كتقريرفريضةالصبلةفيأكقاتياالمطمب

ُُِالثاني:عدـالتفكيرفياتالـكانتظارإحدلالحسنييفالمطمب

ُُٔ(َُٗ-َُٓالمبحثالثالث:المقاصدكاألىداؼلسكرةالنساءمفاتية 

ُُٕألكؿ:الدعكةإلىالحكـبماأنزؿهللاتعالىاالمطمب

َُِالثاني:الترغيبباالستغفارمفالذنكبالمطمب

ُِِالثالث:التبرؤمفالخكنةكبغضيـالمطمب

ُِٓالرابع:التحذيرمفالمجادلةعفالخكنةالمطمب

ُِٖ(ُُّ-َُُالمبحثالرابع:المقاصدكاألىداؼلسكرةالنساءمفاتية 

ُِٗاألكؿ:االستغفارالمطمب

ُِّالثاني:التحذيرمفتكذيبأكاتياـالبرئالمطمب

ُّٓالثالث:البيتافجريمةعظمىالمطمب

ُّٖالرابع:عاقبةمفييضؿالمؤمنيفالمطمب
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ُُْالفصؿالثالث:الدراسةالتحميميةلمقاصدكأىداؼالربعالثالثمفالحزبالعاشر

ُِْ(ُُٓ-ُُْألكؿ:المقاصدكاألىداؼلسكرةالنساءمفاتية المبحثا

ُّْباإلثـاألكؿ:تحريـالتناجيالمطمب

ُْٖاألخذبإجماعاألمةكحرمةالخركجعميوإلزاميةالثاني:المطمب

ُِٓ(ُِِ-ُُٔالمبحثالثاني:المقاصدكاألىداؼلسكرةالنساءمفاتية 

ُّٓمفالشرؾكعكاقبواألكؿ:الترىيبالمطمب

ُٔٓالثاني:عبادةغيرهللاعبادةلمشيطافالمطمب

ُٗٓالثالث:مصيرمفتبعالشيطافالمطمب

ُّٔالرابع:ثكابالمؤمنيفالعامميفالمطمب

ُٓٔ(ُِٔ-ُِّالمبحثالثالث:المقاصدكاألىداؼلسكرةالنساءمفاتية 

ُٔٔافكالعمؿالبالتمنياألكؿ:الثكابيناؿباإليمالمطمب

ُٗٔالثاني:األعماؿالحسنةالتيقبؿببلإيماف،كالجزاءأثرطبيعيلمعمؿالمطمب

ُِٕباتباعواإلسبلـ،كاتخاذهخميبلالثالث:شرؼإبراىيـالمطمب

ُٕٕالرابع:افتقارجميعالمخمكقاتهللالمطمب

ُٕٗ(َُّ-ُِٕالنساءمفاتية المبحثالرابع:المقاصدكاألىداؼلسكرة

َُٖاألكؿ:الترغيبفياإلحسافليتامىالنساءالمطمب

ُّٖالثاني:الترغيبفياإلصبلحبيفالزكجيفكالتقكلكفعؿالخيراتالمطمب

ُٖٖالثالث:إصبلحالزكجيفبتذكيرىـبتقكلهللاالمطمب

ُِٗ(ُّّ-ُُّفاتية المبحثالخامس:المقاصدكاألىداؼلسكرةالنساءم

ُّٗاألكؿ:التفكرفيمخمكقاتهللايؤدمإلىتقكلهللاالمطمب

ُٔٗالثاني:كجكبإخبلصالعمؿهللتعالىالمطمب

ُٖٗالفصؿالرابع:الدراسةالتحميميةلمقاصدكأىداؼالربعالرابعمفالحزبالعاشر

ُٗٗ(ُّٔ-ُّٓفاتية المبحثاألكؿ:المقاصدكاألىداؼلسكرةالنساءم
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ََِاألكؿ:كجكبالعدؿبالقضاءكالشيادة،كحرمةشيادةالزكرالمطمب
َِٓالثاني:كجكباستمراراإليمافبأركافاإليمافالمطمب

َِٖ(ُُْ-ُّٕالمبحثالثاني:المقاصدكاألىداؼلسكرةالنساءمفاتية 
َِٗاألكؿ:عاقبةالمرتدكبيافحكموالمطمب
ُُِالثاني:التحذيرمفمكاالةالكفارالمطمب
ُِْالثالث:مقاطعةالمستيزئيفباهللالمطمب
ُِٕالرابع:إعزازهللالممؤمنيفالصادقيفالمطمب

َِِ(ُْٕ-ُِْالمبحثالثالث:المقاصدكاألىداؼلسكرةالنساءمفاتية 
ُِِاألكؿ:المخادعةكالتذبذبكالرياءالمطمب

ِِٓالثاني:نييالمؤمنيفعفاتخاذالكافريفأكلياءلمطمبا
ِِٕالثالث:مصيرالمنافقيفكجزاءىـالمطمب
ِِٗالرابع:التكبةتجبماقبمياالمطمب
ُِّالخامس:اليعذبهللامفآمفكشكرالمطمب
ِّّالخاتمة

ِّّأكالن:النتائج
ِّْثانيان:التكصيات

ِّٔالفيارس
ِّٕالن:فيرساتياتالقرآنيةأك

ِٔٓثانيان:فيرساألحاديثالنبكيةالشريفة
َِٔثالثان:فيرساألعبلـ

ُِٔرابعان:فيرسالمصادركالمراجع
ُِٖخامسان:فيرسالمكضكعات

ِٖٔممخصبالمغةالعربية
ِٖٖممخصبالمغةاإلنجميزية
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 بالمغة العربية ممخص الرسالة

تعالىكتكفيقوإتماـىذهالرسالةالتيبعنكاف:تـبحمدهللا
 من القرآن الكريم  العاشرالدراسة التحميمية لمقاصد وأىداف الحزب 

(ٚٗٔ-ٛٛالنساء من اآلية )سورة 
كخاتمة.كأربعةفصكؿكالمككنةمفمقدمةكتمييد

بسكر التعريؼ عف التمييد في الباحث النساءةتحدث فضميا، كبياف كعدد،
كمكافكزمافنزكليا،آيا تحدثتفيثتيا، التحميميةحكؿالفصكؿاألربعةـ الدراسة

كأىدافيا مكضكعاتيا كبياف السكرة كمحكر مباحث، لعدة األربعة الفصكؿ ،مقسمان
مشتممةعمى مفمقاصدكأىداؼمقاطعكؿمقطععدة أكمقصدان يحمؿىدفان منيا

طأىـاليداياتمنيا.القرآفالكريـفيالسكرة،ككذلؾاستنبا
سارالباحثكقدسمؾالباحثالمنيجالتحميميكالمكضكعيفيالتفسير،حيث

مقطعمفالمقاطععمىالنيجالتالي:فيكؿ
مف اشتمؿعميو كما سبقو، ما مع آياتكؿمقطع كمناسبة المغكم، التحميؿ

ياتالمستنبطة.المعنىاإلجمالي،كأسبابالنزكؿكاإلعرابكالقراءات،ثـاليدا
كفينيايةالرسالةذكرالباحثأىـالنتائجكالتكصياتالتيتكصؿإليياخبلؿ

البحث.
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ABSTRACT 

All praise to Allah Almighty to complete this letter titled: analytical 

study of the purposes and objectives of the Tenth Party of the Koran 

(Nisa verse   -   ), consisting of an introduction, preface, four 

chapters and a conclusion. 

Researcher speaks about the boot from the definition Surat Nisa, and 

the statement of its virtues, the number of verses, and the place and 

time of descent, then spoke in four seasons on the analytical study and 

the axis of the sura and the statement of themes and objectives, 

divided into four seasons for several Investigation, containing several 

clips of each section of which carries a goal or destination of the 

purposes and objectives of the Qur'an in Sura, as well as the 

development of the most important lessons from it. 

The researcher wire analytical and objective method of interpretation, 

where the researcher walked in each section of the sections on the 

following approach: 

Linguistic analysis, and appropriate verses each section with its 

predecessors, and it consisted of the total sense, and the reasons come 

down and express readings, then lessons derived. 

At the end of the message researcher said the most important findings 

and recommendations reached during the search. 


 

 
 


