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 ممخص الرسالة

)الدراسة التحميمية لمقاصد تـ بحمد هللا كتكفيقو إتماـ ىذه الرسالة، كالتي كانت بعنكاف: 
(، )سورة ٖٗ-ٕٕوأىداف الحزب الثاني واألربعين من القرآن الكريم )سورة لقمان اآليات:

كقد جاء ىذا البحث في مقدمة كتمييد كثبلثة  (،ٖٓ-ٔاألحزاب اآليات :السجدة(، )سورة 
 فصكؿ كخاتمة.

أىمية المكضكع كأسباب اختياره، كأىداؼ البحث، كالدراسات  عمى:فقد اشتممت أما المقدمة: 
 السابقة، كمنيجية الباحث، كخطة البحث.

يميػػة، لممقاصد كاألىداؼ في مفيكـ الدراسة التحم فقد ابتدأت الحديث فيو عف بينما التمييد:
تعريف الدراسة التحميمية كمتطمباتيا كأىميتيا، كتعريف  السكر القرآنية، ثـ تناكلت الحديث عف

 المقاصد كاألىداؼ لمسكر القرآنية، كأىميتيا.
تناكلت تعريف سكرة لقمػػاف، كبياف مقاصدىا كفضائميا كأىدافيػػا وفي الفصل األول: 

(، كتضمف ٖٗ- ٕٕيػر التحميمػي لمقاصد كأىداؼ سكرة لقماف مف آيػة )كمناسبتيا، ثـ التفس
الحديث عف: تسمية الرسكؿ كتمسؾ المسمميف بالعركة الكثقى، كتذكير المشركيف بدالئل 
كحدانية هللا تعالى كقدرتو، كالنظر إلى الككف كعجائبو، كبياف حاؿ المشركيف في الشدة 

 كبياف مفاتح الغيب.، كاألمر بتقكػ هللا تعالى، ءكالرخا
فتناكلت تعريف سكرة السجدة، كبياف مقاصدىا كفضائميا كأىدافيػػا أما الفصل الثاني: 

: كمناسبتيا، ثـ التفسير التحميمي لمقاصد كأىداؼ سكرة السجدة كاممة، كتضمف الحديث عف
ثبات النبػكة إثبػات البعػث ، ولييػػػػةدالئل التكحيػػػػد كالقػػػػدرة اإل، والقرآف حق منزؿ مف عند هللا كا 

، صفػة المؤمنيػف في الدنيا كجزاؤىـ عند ربيـ في اآلخػرة، وكحاؿ المجرميف يكـ القيامػة
القدرة عمى أىبلؾ األمـ ، وكحدة الرساالت كسنف الدعػػػكة، وجزاء المؤمنيف كالفاسقيفو

ثبات رسالة التكحيد  .الماضية، كا 
رة األحزاب، كبياف مقاصدىا كفضائميا كأىدافيػػا فتناكلت تعريف سك بينما الفصل األخير: 

(،  كتضمف ٖٓ-ٔثـ التفسير التحميمي لمقاصد كأىداؼ سكرة االحزاب مف آية )، كمناسبتيا
الحديث عف: األمر بتقكػ هللا كاتباع الكحي كالتككل عمى هللا، كأحكاـ الظيار كالتبني، كأخذ 

حزاب كالتذكير بنعمة هللا كابتبلء المؤمنيف، الميثاؽ مف النبييف كسؤاؿ الصادقيف، كغزكة األ
كفضح المنافقيف كبياف صفاتيـ القبيحة، كالرسكؿ ىك األسكة الحسنة كأصحابو ىـ النمكذج 
الفريد في التضحية، كنتيجة المعركة كخيانة الييكد، كتخيير النبي ملسو هيلع هللا ىلص لزكجاتو بيف الدنيا 

 كاآلخرة كمقدار العقكبة.
  ية الرسالة ذكرت أىـ النتائج كالتكصيات التي تكصمت إلييا.كفي نيا
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Abstract  

Thanks to Allah who helped me to finish this research successfully, which was 

entitled: (analytical study of the purposes and objectives of the forty second hezb of 

the holly Quran (Surat Luqman verses: 22-34), (Sajda), (Al-Ahzab verses: 1-30this 

study was divided into :an introduction ,preface, three chapters and a conclusion. 

The introduction included  the importance of the subject and the reasons for its 

choice, and research objectives, previous studies, the methodology of the researcher 

,and the research plan. 

While the preface included  the concept of an analytical study, the purposes and 

objectives of the Quranic verses, then talked about the definition of the analytical 

study, its requirements and its importance, and the definition of objectives and targets 

of the verses of Qur'an, and its importance. 

In the first chapter, I discussed  the definition of Luqman, a declaration  of its 

purposes and virtues, objectives and its occasion, then the analytical interpretation of 

the purposes and objectives of Luqman verse (22-34), and included the Entertainment 

of the messenger , Muslims and their stuck in the most trustworthy handhold, and to 

remind the idolaters of the  indications of the oneness of Allah and his ability, 

consider to the universe and wonders, and the  indication of the infidels in good and 

bad  times, and the order to fear Allah, and the declaration of  the unseen. 

The second chapter :I discussed the  definition of surat el Sajda, and a  declaration of 

its purposes ,its virtues and its objectives, occasion, and analytical interpretation of 

the purposes and objectives of Sajda then I  talked about: the Quran as something 

perfect from Allah and proof the prophecy, and signs of monotheism and divine 

power, and prove the resurrection  and the state of offenders in the  Day of 

Resurrection, description of believers in the world and their reward with Allah in the 

hereafter, and the reward of the believers and heretics, and the unity of the messages 

and the ways of the call to Allah , and the ability to destroy the previous Nations, 

proof message monotheism 

In the final chapter I discussed the  definition of Al-Ahzab, and a statement of its 

purposes ,its virtues and its objectives, occasion, and analytical interpretation of the 

purposes and objectives of Al-Ahzab verse (1-30), and it  talked  about: its order to 

fear Allah  and follow the revelation and trust in Allah , and the provisions of zihaar 

and  adoption, taking the Charter of Prophets and question the truthful, and the battle 

of Al Ahzab  and to recall the grace of Allah and the affliction of believers and expose 

the hypocrites, and the declaration of their bad  qualities, the messenger as a good 

model and his companions are unique in their sacrifice , the outcome of the battle and 

the betrayal of the Jews, and giving a choice to the Prophet's  wives between this 

world and the Hereafter and the amount of the penalty. 

At the end of the research I mentioned  the most important results  and 

recommendations  
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ُ َعَهلَُكْم َورَُسوُُلُ ﴿  َوقُِل اْعَهلُوا فََسََيَى اَّلله

 ﴾ َوالُْهْؤِنُنونَ 
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 إِلىَدْاءُ اْ 
 

 إلى خاتـ األنبياء كالمرسميف سيدنا كحبيبنػػػػػا كقائدنػػػػػػػػػػػػا دمحم 

 ف أطػػػػاؿ هللا فػػػي عمرييمػػػػػػػاإلى كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؼَّ الكريميػػػػػػػػػ

 إلػػػػػػػػػى زكجتػػي الغاليػػػػة رفيقػػػة دربػػػػػي كقػػػػرة عينػػػػي: أـ عبد هللا

 إلػى أكالدؼ كزينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة حياتػػػػػػػػي: عبد هللا كأسامة كسارة كيزف 

خػػػػػػػػػػػػػكتي كأزكاجيػ  ػػػػػػػػػـ كأبنائيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ جميعػػػػػػػػػػا  إلػػػػػى ُأخػػػػػػػػػتي كا 

 إلى الشيػػػػػػػػػػػػداء الذيػػف صدقػػػػػػػكا ما عاىػػػػػػػػػدكا هللا عميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

 إلى المجاىديف كالمرابطيف عمى الثغػػكر في مشارؽ االرض كمغاربيا

 كأساتذتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كمشايخنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا األفاضػػػػػلإلػػػػػػػػى عممائنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 إلى جامعػػػػػػػػػػػػػػػتي الغػػػػػػػػػػػػراء منػػػػػػػػػػػػػػػارة العمػػػـ كالعممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء

 ميػػػػػػػػػػػػػةإلى الدعػػػاة كطمبة العمـ كالعامميػف في حقل الدعكة االسبل

ػػػػػػػػػػػا أُىدؼ ىذا البحَث المتكاضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع   إلى ىػػػؤالء جميع 
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 وتقديرٌ شكٌر 

ِ َوَمْن َيْشُكْر َفِإنهَما  انطبلق ا مف قكلو تعالى: } َوَلَقْد آَتْيَنا ُلْقَماَن اْلِحْكَمَة َأِن اْشُكْر ّلِلِه
َل َيْشُكُر هللَا : )(، كقكِؿ نبينا دمحم ٕٔ)لقماف:  ُر ِلَنْفِسِو َوَمْن َكَفَر َفِإنه َّللاهَ َغِنيٌّ َحِميٌد {َيْشكُ 

، فإنني أتقدـ بجزيل الشكر كاالمتناف إلى أستاذؼ كمشرفي فضيمة (ٔ)(َمْن َل َيْشُكُر النهاَس 
اؼ عمى ىذه الرسالة، كمنحني مف صبحي رشيد اليازجي، الذؼ تكـر بقبكلو باإلشر  الدكتكر:

جيده ككقتو الكثير، كما بخل عميَّ بعممو كمبلحظاتو كتنبيياتو، فجزاه هللا عني خير الجزاء، 
 كجعل ذلؾ في ميزاف حسناتو يـك القيامة.

كما كأتقدـ بالشكر كالتقدير كاالمتناف إلى عضكؼ لجنة المناقشة، الذيف تفضبل مشككريف 
 قيحو ليخرج بإذف هللا سبحانو كتعالى في أجمل حمة كأبيى صكرة.بدراسة ىذا البحث كتن

ا داخمي ا.       محمود ىاشم عنبرالدكتكر/    ،  مناقش 
ا خارجيا .         ماجد رجب سكر كالدكتكر/   ،  مناقش 

كما ال يسعني إال أف أتقدـ بجزيل الشكر إلى الجامعة االسبلمية الغراء، ىذا الصرح 
العممية التي ال تنطفئ، ممثمة بإدارتيا كمدرسييا كمكتبتيا كالعامميف فييا، كما  الشامخ كالمنارة

كأتقدـ بجزيل الشكر لعمادة الدراسات العميا ممثمة بعميدىا كالعامميف فييا، كالشكر مكصكؿ إلى 
 أساتذتي في كمية أصكؿ الديف في الجامعة اإلسبلمية عمى جيكدىـ العظيمة.

كالعرفاف كاالمتناف، لكل مف ساعدني كأعانني في إثراء ىذا  كما كأتكجو بجزيل الشكر
 البحث.

كفي الختاـ أسأؿ هللا تبارؾ كتعالى أف يتقبل مني ىذا العمل، كأف يجعمو خالصا  لكجيو 
الكريـ، كال شؾ أف كلَّ عمل بشرؼ البد كأف يعتريو النقص كالخمل، فما كاف في ىذا البحث مف 

 كما كاف مف خطأ فمف نفسي كالشيطاف.صكاب فمف تكفيق هللا كحده، 

 
 الباحث                                                                               

  دمحم عزات جحا 

                                                 

(، قاؿ ٜٖٖ/ٗ) (،ٜٗ٘ٔ)ما جاء في الشكر لمف أحسف إليؾ، ح  :( سنف الترمذؼ، أبكاب البر كالصمة، باب(ٔ
 . صحيحىذا حديث الترمذؼ 
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 ٘٘ ةالمبحث األول: تعريف عام بسورة السجد ٖٙ
 ٙ٘ أسماء السكرة كعدد آياتيا كسبب نزكليا.المطمب األول:  ٖٚ
 ٛ٘  مكاف كزماف السكرة كالجك الذؼ نزلت فيو.المطمب الثاني:  ٖٛ
 ٜ٘ فضائل السكرة.المطمب الثالث:  ٜٖ
 ٓٙ مناسبة السكرة.المطمب الرابع:  ٓٗ
 ٖٙ سجدةالمبحث الثاني: التفسير التحميمي لمقاصد وأىداف سورة ال ٔٗ
ثبات النبػكالمقطع األول:  ٕٗ  ٗٙ ةالقرآف حق منزؿ مف عند هللا كا 
 ٔٚ دالئل التكحيػػػػد كالقػػػػدرة اإللييػػػػةالمقطع الثاني:  ٖٗ
 ٛ٘ إثبػات البعػث كحاؿ المجرميف يـك القيامػةالمقطع الثالث:  ٗٗ
 ٕٜ يـ في اآلخػرةصفػة المؤمنيػف في الدنيا كجزاؤىـ عند ربالمقطع الرابع:  ٘ٗ
 ٔٓٔ جزاء المؤمنيف كالفاسقيفالمقطع الخامس:  ٙٗ
 ٛٓٔ كحدة الرساالت كسنف الدعػػػكةالمقطع السادس:  ٚٗ
ثبات رسالة التكحيدالمقطع السابع:  ٛٗ  ٗٔٔ القدرة عمى أىبلؾ األمـ الماضية، كا 
 ٕٕٔ .الفصل الثالث: تعريف عام بسورة األحزاب وبيان مقاصدىا وأىدافيا ٜٗ
 ٖٕٔ المبحث األول: تعريف عام بسورة األحزاب ٓ٘
 ٕٗٔ أسماء السكرة كعدد آياتيا كسبب نزكليا. المطمب األول: ٔ٘
 ٕ٘ٔ مكاف كزماف السكرة كالجك الذؼ نزلت فيو.  المطمب الثاني: ٕ٘
 ٕ٘ٔ فضائل السكرة. المطمب الثالث: ٖ٘
 ٕ٘ٔ : مناسبة السكرة.المطمب الرابع ٗ٘
 ٕٛٔ مبحث الثاني: التفسير التحميمي لمقاصد وأىداف سورة الحزابال ٘٘



 

 ي

 

 ٜٕٔ األمر بتقكػ هللا كاتباع الكحي كالتككل عمى هللا.المقطع األول:  ٙ٘
 ٖٛٔ .أحكاـ الظيار كالتبني المقطع الثاني: ٚ٘
 ٚ٘ٔ أخذ الميثاؽ مف النبييف كسؤاؿ الصادقيف.المقطع الثالث:  ٛ٘
 ٕٙٔ غزكة األحزاب كالتذكير بنعمة هللا كابتبلء المؤمنيف. المقطع الرابع: ٜ٘
 ٗٚٔ فضح المنافقيف كبياف صفاتيـ القبيحة.المقطع الخامس:  ٓٙ
الرسكؿ ىك األسكة الحسنة كأصحابو ىـ النمكذج الفريد في المقطع السادس:  ٔٙ

 التضحية.
ٜٔ٘ 

 ٖٕٓ نتيجة المعركة كخيانة الييكد. المقطع السابع: ٕٙ
 ٕٓٔ تخيير النبي ملسو هيلع هللا ىلص لزكجاتو بيف الدنيا كاآلخرة كمقدار العقكبة.المقطع الثامن:  ٖٙ
 ٕٛٔ الخاتمة. ٗٙ
 ٕٕٓ الفيارس العامة. ٘ٙ
 ٕٕٔ أكال : فيرس اآليات القرآنية. ٙٙ
 ٖٕٓ ثانيا : فيرس األحاديث النبكية. ٚٙ
 ٕٖٕ ثالثا : فيرس األعبلـ. ٛٙ
 ٖٖٕ كالمصادر كالمراجع. رابعا : فيرس ٜٙ
 ٖٖٕ أ ػ التفاسير. ٓٚ
 ٖٕٛ ب ػ عمـك القرآف. ٔٚ
 ٕٓٗ ج ػ كتب السنة النبكية. ٕٚ
 ٕٔٗ د ػ المعاجـ كالمغة. ٖٚ
 ٕٕٗ ىػ ػ المراجع العامة. ٗٚ
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 املـقدمـت
 

 الحمد هلل رب العالميف كالصبلة كالسبلـ عمى خاتـ األنبياء كالمرسميف نبينا دمحم صمى هللا
 أما بعد:  ،كمف تبعيـ بإحساف إلى يـك الديف ،عميو كسمـ كعمى آلو كصحبو

فإف أكلى ما اشتغل بو المشتغمكف، كسعى في تحصيمو المسممكف ىك العمـ بكتاب هللا 
عز كجّل، ألّف شرؼ العمـ مف شرؼ المعمكـ، كعمـ التفسير مف أىـ العمكـ المتعّمقة بكتاب هللا 

 مـ عف هللا تعالى خطابو.تعالى إذ بو يعقل المس
فالقرآف الكريـ ىك رسالة هللا لمبشرية، فقد أرسمو سبحانو كتعالى مع خير رسمو، كتكلى 

{ ، قاؿ تعالى:بحفظو مف التبديل كالتحريف الى قياـ الساعة  }ِإنها َنْحُن َنزهْلَنا َعَمْيَك اْلُقْرآَن َتْنِزيالا
عربية عذبة سمسة بحيث يستطيع أؼ إنساف أف يفيـ  أنزلو سبحانو كتعالى بمغة ،(ٖٕاإلنساف: )

}ِإنها َأْنَزْلَناُه ُقْرآناا َعَرِبيًّا قاؿ تعالى:  الحقائق األساسية لتمؾ الرسالة ميما كاف حظو مف الثقافة،
ضمف السمسمة التي يشرؼ عميو قسـ رغبت في المشاركة  فمذلؾ ،(ٕ)يكسف:  َلَعمهُكْم َتْعِقُموَن{
 ،ثاني كاألربعيف مف القرآف الكريـالحزب ال مكقكؼ عمى أىداؼ كمقاصدل ـ القرآفالتفسير كعمك 

 أف يكفقني لما يحبو كيرضاه، كأف يككف عممي ىذا خالصا  لكجيو الكريـ. هللا سائبل  
 أولا: أىمية الموضوع وأسباب اختياره:

 آف الكريـ.تعمق مكضكع الدراسة بأشرؼ الكتب كأجميا عمى كجو األرض، أال كىك القر  .ٔ
 خدمة القرآف الكريـ مف أشرؼ األعماؿ كأحبيا إلى هللا تعالى. .ٕ
 لمشاكل المعاصرة التي تعاني منيا األمة.لبعض اتقديـ الحمكؿ المناسبة المساىمة في  .ٖ
 كمعالجة ىذا الكاقع كالتأصيل القرآني لو. ،ربط القرآف الكريـ بكاقعنا المعاصر .ٗ
في نفكس المؤمنيف، كيدفعيـ لبلعتناء بالقرآف الكريـ  عمـ المقاصد كاألىداؼ يرسخ اإليماف .٘

 كاإلقباؿ عميو. 
تعميق النظر في كتاب هللا تعالى، كالتفكر كالتدبر في آياتو، كالغكص في ثنايا النصكص  .ٙ

 الستخراج المكنكف فييا.
اطبلع القارغ عمى معالـ الطريق المكصمة إلى مرضاة هللا رب العالميف، كسعادتو في  .ٚ

 الداريف.
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 ثانياا: أىداف البحث:
 لمبحث أىداف عديدة وغايات سامية أذكر أىميا:

 

 األجر كالثكاب.نيل مرضات هللا تعالى، ك  الكصكؿ إلى .ٔ
ظيار ، مف سكر القرآف الكريـ الثاني كاألربعيفبياف المكضكعات األساسية لمحزب  .ٕ كا 

 مقاصدىا العامة كأىدافيا التي تيدؼ لترسيخيا في المجتمع اإلسبلمي.
 ـ.ػػازؼ في القرآف الكريػػػػاف الجانب اإلعجػػػلبي ،ةػػػػة تحميميػػد اآليات دراسػػدراسة أىداؼ كمقاص .ٖ
الكقكؼ عند كل ما يتعمق بالحزب الثاني كاألربعيف مف أسماء السكر، كمكاف كزماف نزكليا،  .ٗ

 كالجك الذؼ نزلت فيو، كفضائميا كمحكرىا كمكضكعاتيا.
 بيذا النكع مف التفسير.إثراء المكتبة اإلسبلمية  .٘
طرحيا في ىذه  تـفتح آفاؽ جديدة أماـ الباحثيف، كذلؾ مف خبلؿ المكضكعات التي  .ٙ

 إلييا الباحث. تكصل، كالنتائج التي الرسالة

 ثالثاا: الدراسات السابقة:
 

ة األبحاث التي تـ اعتمادىا في قسـ التفسير كعمكـ القرآف ميعد ىذا البحث استكماال  لسمس
أصكؿ الديف في الجامعة اإلسبلمية، كالتي تتناكؿ الدراسة التحميمية لممقاصد كاألىداؼ بكمية 

ككاف نصيبي مف ىذه السمسمة الحزب الثاني كاألربعيف المتنكعة كالمختمفة آليات القرآف الكريـ، 
 مف القرآف الكريـ.

 رابعاا: منيجية الباحث:
 

القائـ  ىداؼ كالمقاصد لمسكر القرآنيةكتحميل األ اعتمد الباحث منيج التفسير المكضكعي
 عمى النقاط التالية:

اسميا، كفضائميا، كمكاف كزماف نزكليا كالجك الذؼ نزلت  كضع مقدمة لكل سكرة، كبياف .ٔ
فيو، كمحكرىا الرئيس، كالمناسبة بيف سكر الدراسة في البحث، كالمقاصد العامة لمسكرة 

 كأغراضيا.
 مطالب.تقسيـ الدراسة إلى فصكؿ كمباحث ك  .ٕ
 مف إثقاؿ الحاشية.تجنبا  متف، الذكر اسـ السكرة، كرقـ اآلية في  .ٖ
 ا، كبياف المعاني التفسيرية.يإيراد القراءات القرآنية المتكاترة كتكجيي .ٗ
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 ةػػػقرآف الكريـ كتحميميا، مع محاكلحزب الثاني كاألربعيف مف الالىداؼ أ استنباط مقاصد ك  .٘
 ربطيا بالكاقع إف أمكف.

استخبلص المعنى المقتبسة ألصحابيا كتكثيقيا حسب األصكؿ، كفي حالة  عزك األقكاؿ .ٙ
، كفي حالة التصرؼ في النص اكتب )بتصرؼ(، ثـ بالقكؿ: )انظر( العاـ مف النص أكتفي

    أذكر المرجع الذؼ نقمت منو.
أك  تخريج األحاديث النَّبكية مف مصادرىا األصمية، فإذا كاف الحديث في الصحيحيف .ٚ

ف كاف في غيرىما استعنت بأكثر مف مرجعأك أحدىما كذكرت حكـ العمماء  ،تفي بذلؾ، كا 
 . ما أمكف عميو

 بياف معنى المفردات الغريبة في الحاشية. .ٛ
بذكر اسـ الكتاب كاسـ المؤلف كرقـ الجزء كالصفحة فقط في الحاشية، ثـ أبيف باقي  كتفيتا .ٜ

 .المعمكمات المتعمقة بالمرجع في فيرس المصادر كالمراجع
عند كجكد تكرار لنفس المصدر في الحاشية نفسيا عمى التكالي أكتفي بالقكؿ: المرجع  .ٓٔ

 السابق، كأذكر رقـ الجزء كالصفحة.
 لؤلعبلـ المغمكريف. الترجمة .ٔٔ
 الفيارس البلزمة لمرسالة. إعداد .ٕٔ

 

 خامساا: خطة البحث:
تخدـ البحث،  يتككف ىذا البحث مف مقدمة، كتمييد، كثبلثة فصكؿ كخاتمة كمجمكعة فيارس

 :آلتيكىي كا
 أما المقدمة فتشمل عمى:

 أكال : أىمية المكضكع كأسباب اختياره.
 ثانيا : أىداؼ البحث.

 ثالثا : الدراسات السابقة.
 رابعا : منيجية الباحث.
 خامسا : خطة البحث.
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 التمهيـد
 مفهىم الدراست التحليليــت، للمقاصد واألهداف يف السىر القرآويـــت

 من مبحثين: ويتكون 
 

 املبحث األول: تعريف الدراست التحليليت ومتطلباتها وأهميتها
 

 ويشتمل عمى ثالثة مطالب:
 :تعريف الدراسة التحميمية. المطمب األول 
 :متطمبات الدراسة التحميمية. المطمب الثاني 
 :أىمية الدراسة التحميمية لمسكر القرآنية. المطمب الثالث 

 

 قاصد واألهداف للسىر القرآويت، وأهميتها املبحث الثاوي: تعريف امل
 

 ويشتمل عمى أربعة مطالب:
 :تعريف المقاصد كاالىداؼ. المطمب األول 
 :أىمية معرفة المقاصد كاألىداؼ. المطمب الثاني 
 :الفرؽ بيف المقاصد كاألىداؼ. المطمب الثالث 
 :طرؽ معرفة مقاصد السكر كاآليات. المطمب الرابع 

 الفصل األول
 ا ــان، وبيان مقاصدها وأهدافهـــعام بسىرة لقمتعريف 

 

 ويتكون من مبحثين:
 املبحث األول: تعريف عام بسىرة لقمان

 ويشتمل عمى أربعة مطالب:
 :أسماء السكرة كعدد آياتيا. المطمب األول 
 :كسبب نزكليامكاف كزماف  المطمب الثاني . 
 :فضائل السكرة. المطمب الثالث 
 كرة لقماف كمناسبتيامقاصد س: المطمب الرابع. 

ت ـي ملقاصد وأهداف سىرة لقمان مه آيـر التحليلـاملبحث الثاوي: التفسي
(22 -34) 

 مقاطع:عمى أربعة ويشتمل 
  :تسمية الرسكؿ كتمسؾ المسمميف بالعركة الكثقى.المقطع األول 
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 :كقدرتوتذكير المشركيف بدالئل كحدانية هللا تعالى  المقطع الثاني. 
 اءظر إلى الككف كعجائبو، كبياف حاؿ المشركيف في الشدة كالرخالن: المقطع الثالث. 
 :األمر بتقكػ هللا تعالى، كبياف مفاتح الغيب. المقطع الرابع 

 الفصل الثاوي
 تعريف عام بسىرة السجدة، وبيان مقاصدها وأهدافها 

 

 ويتكون من مبحثين:
 

 املبحث األول: تعريف عام بسىرة السجدة
 مطالب: ويشتمل عمى أربعة

 :أسماء السكرة كعدد آياتيا. المطمب األول 
 :كسبب نزكليا مكاف كزماف المطمب الثاني . 
 :فضائل السكرة. المطمب الثالث 
 مقاصد سكرة السجدة كمناسبتيا: المطمب الرابع. 

 

 املبحث الثاوي: التفسري التحليلي ملقاصد وأهداف سىرة السجدة
 ويشتمل عمى سبعة مقاطع:

 :ثبات النبػكة المقطع األول  القرآف حق منزؿ مف عند هللا كا 
  :ػػػػةدرة اإللييػػػػد كالقػػػػدالئل التكحيالمقطع الثاني 
  :ةػيـك القيام مجرميفث كحاؿ الػات البعػإثبالمقطع الثالث 
  :صفػة المؤمنيػف في الدنيا كجزاؤىـ عند ربيـ في اآلخػرةالمقطع الرابع 
  :فاسقيفجزاء المؤمنيف كالالمقطع الخامس 
  :كةػػػكحدة الرساالت كسنف الدعالمقطع السادس 
  :ثبات رسالة التكحيدالقدرة عمى إ المقطع السابع  ىبلؾ األمـ الماضية، كا 

 الفصل الثالث
 تعريف عام بسىرة األحزاب وبيان مقاصدها وأهدافها 

 ويتكون من مبحثين:
 املبحث األول: تعريف عام بسىرة األحزاب

 لب:ويشتمل عمى أربعة مطا
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 :أسماء السكرة كعدد آياتيا. المطمب األول 
 :كسبب نزكليا. مكاف كزماف المطمب الثاني 
 :فضائل السكرة. المطمب الثالث 
 قاصد سكرة األحزاب كمناسبتيا.: مالمطمب الرابع 

 (33-1املبحث الثاوي: التفسري التحليلي ملقاصد وأهداف سىرة االحزاب مه آيت )
 مقاطع: ثمانية ويشتمل عمى

 األمر بتقكػ هللا كاتباع الكحي كالتككل عمى هللا.لمقطع األول: ا 
 :أحكاـ الظيار كالتبني المقطع الثاني. 
  :أخذ الميثاؽ مف النبييف كسؤاؿ الصادقيف.المقطع الثالث 
 :غزكة األحزاب كالتذكير بنعمة هللا كابتبلء المؤمنيف. المقطع الرابع 
  :تيـ القبيحة.فضح المنافقيف كبياف صفاالمقطع الخامس 
  :بو ىـ النمكذج الفريد في التضحية.الرسكؿ ىك األسكة الحسنة كأصحاالمقطع السادس 
 :بني قريظة ييكدنتيجة المعركة كخيانة  المقطع السابع. 
 :تخيير النبي ملسو هيلع هللا ىلص لزكجاتو بيف الدنيا كاآلخرة كمقدار العقكبة. المقطع الثامن 

 ج كالتكصيات التي تكصل إلييا الباحث.كفييا أىـ النتائ اخلامتت:
 الفهارس: 
 فيرس اآليات القرآنية. (ٔ
 فيرس األحاديث النبكية. (ٕ
 فيرس األعبلـ المترجـ ليـ. (ٖ
 فيرس المصادر كالمراجع. (ٗ
 فيرس المكضكعات. (٘

 وهللا ولي التوفيق
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 التمهيد
مفهـىم الدراسـت التحليليـت للمقاصـد 

 واألهـداف يف السـىر القرآويت
 
 

 ون من مبحثين:ويتك
 

 كمتطمباتيا تعريف الدراسة التحميمية المبحث األول:
 كأىميتيا.

مسكر لىداؼ األك مقاصد ال تعريف المبحث الثاني:
 القرآنية كأىميتيا.
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 املبحث األول

ت ـــت التحليليـــف الدراســـتعري
 ـاوأهميته اـومتطلباته

 
 

 ويشتمل عمى ثالثة مطالب:

  الدراسة التحميمية.تعريف  :األولالمطمب 

 :متطمبات الدراسة التحميمية. المطمب الثاني 

  :أىمية الدراسة التحميمية لمسكر القرآنية.المطمب الثالث 
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 المطمب األول
 تعريـف الدراســـة التحميميــة

 

إفَّ مصطمح الدارسة التحميمية يتألف مف كممتيف: ىما )الدراسة(، ك)التحميمية(، كلكي 
 ى ىذا المعنى ال بد مف التعريج أكال  عمى المعنى المغكؼ لكل كممة.نقف عم

 ( في المغة:الدراسةكممة ) أولا: معنى
دارس، ُمدارَسة ، فيك ُمداِرس، كالمفعكؿ يمف الفعل الثبلثي درس،  ىي مصدر مشتق

زُْن رُعَلُِّوَْى ثَِوب ُكٌْ ]، كقد كردت في القرآف الكريـ في عدة مكاضع منيا: قكلو تعالى: (ٔ)ُمَداَرس

ٌْزُْن رَْدُرُسْىَ  ثَِوب ُك َّ الِكزَبَة  عمران:)[ ِليَقُْلُْا َدَرْسذَ ]، كقكلو: (79آل َّ ، كقكلو: (105األوعام:)[
[ َِ َدَرُسْا َهب فِي ب]، كقكلو: (169األعراف:)[َّ َِ ُُْن ِهْي ُكزٍُت يَْدُرُسًَْ َهب آَرَْيٌَب  .(44سبأ:)[َّ

 

 في لغة العرب لمعان عدة منيا:وقد استعممت كممة )درس( 
 

ُدكُه ِلَئبلَّ َتْنَسْكُه"ت: "القراءة والحفع والتعيد لمشيء .ٔ "كَأصل  ،(ٕ) دارسكا اْلُقْرآَف؛ َأؼ اقرُأكه َكَتَعيَّ
ُد لمشيء" راَسِة الرياضة كالتََّعيُّ ُيْقَرُأ فيو القرآُف كمنو ِمْدراُس  الذؼ عالمكضىك كالِمْدراُس:  ،(ٖ)الدِّ

 .(٘) كدرس الكتاب: "أؼ كّرر قراءتو ليحفظو" ،(ٗ) دِ الَيُيك 
ـَ عمى فبلف: أؼ تمّقاه عمى يديو" التمقي والتبادل: .ٕ : أؼ ، (ٙ) "دَرس العم ـَ "كدارسو العم

 (ٚ).تبادلو"
أؼ لبسو  ،(ٜ)"كَدَرَس الثكُب َدْرسا ، أؼ أخَمَق"،( ٛ) "َدَرَستو الريح أؼ عفت أثره" اإلزالة والمحو: .ٖ

 .(ٓٔ) المكاف أؼ أبمكا أثره" "كدرس القكـُ  ،يا  لبسو حتى أصبح بال
 .فالدرس كناية عف المرأة إذا حاضت، (ٔٔ)"َكَدَرَسِت المرأُة ُدركسا ، أؼ حاضت"  الحيض: .ٗ

                                                 

 (ٖٛٚ/ٔالحميد عمر ) أحمد مختار عبدد.معجـ المغة العربية المعاصرة، انظر:  (ٔ)
 (.ٓٛ/ ٙلساف العرب، البف منظكر ) (ٕ)

. 

 (.ٜٚ/ ٙ) المرجع السابق( ٖ)
 (.ٕٓٚآبادؼ )ص:  القامكس المحيط، لمفيركزانظر: ( ٗ)
 .(ٔٓٔ/ ٕمجمل )لعجـ كتفسير لغكػ لكممات القرآف، م (٘)

 

 .(ٖٚٚ/ ٔ) د أحمد مختار عبد الحميد عمر  معجـ المغة العربية المعاصرة، (ٙ)
 

 .(ٖٚٚ/ ٔ)المرجع السابق  (ٚ)
 (.ٜٚ/ ٙ( لساف العرب، البف منظكر )ٛ)
 (.ٕٕٓ/ ٔ( الصحاح في المغة، لمجكىرؼ )ٜ)
 .(ٛٛٔ/ ٛالمكسكعة القرآنية، لؤلبيارؼ ) (ٓٔ)

 

 (.ٕٕٓ/ ٔ( الصحاح في المغة، لمجكىرؼ )ٔٔ)
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: "ِإذا كاف بالبعير شيء (ٕ)قاؿ اأَلصمعي ،(ٔ) الَدْرُس: َجَرٌب قميٌل يبقى في البعير"" ب:رَ الجَ  .٘
 .(ٖ) "خفيف مف الجرب قيل: بو شيء مف َدْرس  

، "كطريق مدركس: كثر مشي الناس فيو حتى (ٗ) راضيا كذّلميا ، أؼ:الناقة َس رَ دَ  التذليل: .ٙ
 .(٘) ذّلمكه"

 ( في المغة:التحميمية) كممة ثانياا: معنى
 

( ليككف مصدره عمى كزف )َتْفعيل(، مف الفعل الرباعي )َحمَّل( عمى كزف )َفعَّلأصميا 
َحَممُت الُعقَدَة َأُحمَُّيا َحبلِّ : "(ٚ)قاؿ الجكىرؼ ككذا ، (ٙ)يا فانحمَّت" حّل العقدة َيُحمُّيا حبل : فتحك "

كزاد صاحب المعجـ تفصيبل  فقاؿ: "كحّمل الشيء: رجعو إلى عناصره، يقاؿ:  ،(ٛ)كُحمكال  كَمَحبلِّ"
ياف حمَّل الدـ، كحمَّل البكؿ، كيقاؿ: حمَّل نفسية فبلف: درسيا ليكشف خباياىا، كتحميل الجممة: ب

 .(ٜ) أجزائيا، ككظيفة كل منيا"
 (ٓٔ)"بأنيا عممية تقسـ الكل إلى أجزائو، كرد الشيء إلى عناصره" :معناىا أيضا  كجاء في 

: المكاف الذؼ َتُحمُُّو، كرجٌل ِحلّّ مف اإلحراـ، أؼ َحبلٌؿ""،  ، "كَحِميمة الرجل امرَأتو كىك (ٔٔ) كالَمَحلُّ
 .(ٕٔ) "اؿُّ صاحبوف كل كاحد منيما ُيحَ ألَ  ؛َحِميُميا

  

                                                 

 (.ٕٕٓ/ ٔالصحاح في المغة، لمجكىرؼ ) (ٔ)
يضرب بو المثل في ك الجكىرؼ إماـ المغة، أبك نصر إسماعيل بف حماد التركي، مصنف كتاب الصحاح  (ٕ)

ضبط المغة، كلمجكىرؼ نظـ حسف كمقدمة في النحك، كقد مات الجكىرؼ مترديا  مف سطح داره بنيسابكر في سنة 
 (.ٕٛ – ٓٛ/ٚٔ)نظر: سير أعبلـ النببلء، لمذىبيثبلث كتسعيف كثبلث مئة، ا

 .(ٜٛٔ/ ٕٔتيذيب المغة، لميركؼ )  (ٖ)
 

 .(ٜٕٚ/ ٖدركيش ) محيي الديف ل إعراب القرآف كبيانو،انظر:   (ٗ)
 

 .(ٜٕٚ/ ٖ)المرجع السابق   (٘)
 

 (.ٖٕٓ/ٔٔ(  لساف العرب، ابف منظكر ) ٙ)
يقاؿ بف قريب بف عبد الممؾ األصمعي ، بك سعيد عبد الممؾ ىك اإلماـ الحافع حجة األدب كلساف العرب أ(  ٚ)

الذىبي: انظر:  .ٕٙٔكقيل  ٕ٘ٔيقاؿ اسـ أبيو عاصـ كلقبو قريب كلد سنة بضع كعشريف كمائة، كمات سنة 
 (٘ٚٔ/ٓٔ )سير أعبلـ النببلء

 

 .(ٕٚٙٔ/ٗ) ، لمجكىرؼ الصحاح في المغة ((ٛ
 (.ٕٓٓ/ٔت، كحامد عبد القادر، كدمحم النجار)المعجـ الكسيط، إلبراىيـ مصطفى، كأحمد الزيا(  ٜ)
 (.ٓ٘٘/ٔمجمع المغة العربية، لمدكتكر: أحمد مختار عمر )(  ٓٔ)

 

 .(ٗٗٔ/ ٔالصحاح في المغة، لمجكىرؼ ) ( ٔٔ)
 

 .(ٖٙٔ/ ٔٔلساف العرب، البف منظكر )(  ٕٔ)
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 ثالثاا: تعريف الدراسة التحميمية:
 ا:ـات منيـدة تعريفـة عـة التحميميـلمدراس

 ة مف ػػػػػكاء تناكؿ جممػػػػػف سػػػػػب المصحػػػػب ترتيػػر اآليات حسػػػػاألسمكب الذؼ يتتبع فيو المفس " .ٔ
 تعمق بكل آية مف معاني ألفاظيااآليات متتابعة أك سكرة كاممة أك القرآف الكريـ كمو، كيبيف ما ي
 .(ٔ) "ككجكه الببلغة فييا كأسباب نزكليا كأحكاميا كمعناىا كنحك ذلؾ

بياف آيات القرآف الكريـ بالتعرض لجميع نكاحييا، كالكشف عف كل مرامييا، كذلؾ بأف  " .ٕ
يمضي المفسر في شرحو لمقرآف مع النظـ القرآني عمي ما ىك مكجكد في المصحف آية آية، 

ي في جمميا، كما ػػو مف المعانػػكرا  ما تضمنتايا، ذػاظ في شرحػي المفردات كاأللفػبعا  معانتمت
و الربط بيف ػػرا  أكجػػيا، ذاكػػات في مفاصمػػػف المناسبػع ا  ػػا، منقبػػو في تراكيبيػػترمي إلي
 .(ٕ) "مقاصدىا

اف  كا عراب كأحكاـ  كغيرىا، "تفكيؾ الكبلـ عمى اآلية لفظة لفظة، كالكبلـ عمى ما فييا مف مع .ٖ
 .(3)ثـ االنتقاؿ إلى ما بعدىا" 
مف خبلؿ  البحث عف أسرار النص القرآني حكؿتدكر  التي ذكرتيا ككل ىذه التعاريف

 كا عراب   ما فييا مف معاف  كأقكاؿ   كذكر، حسب ترتيبيا في المصحف القرآنيةتفسير اآليات 
ـ  كغيرىا مما يعتني بو المفسكأحك كببلغة   ، كىذا ىك األسمكب الذؼ سارت عميو التفاسير إلى را

 .كقتنا الحاضر
 

 المطمب الثاني
 متطمبات الدراسة التحميمية

منو،  تتناكؿ كبلـ هللا تعالى لبياف مراده النص القرآنيالدراسة التحميمية ألىداؼ كمقاصد  إفَّ 
طمبات، كىي عمى في ىذا المجاؿ أف تتكفر فيو بعض المت سمؾلذلؾ كجب عمى مف يريد أف ي

  النحك التالي:

 (ٗ):أولا: متطمبات ذاتية
 .كسبلمة المقصد النية إخبلصتعالى مع التقكػ فيما بينو كبيف هللا  .ٔ

                                                 

 (ٚ٘بحكث في أصكؿ التفسير كمناىجو، لمدكتكر: فيد الركمي )ص:  (ٔ)
 

 (ٕٗة في التفسير المكضكعي، عبدالحي الفرماكؼ )ص:البداي  (ٕ)
 

 ( ، تعريف د. مساعد الطيار.ٛٓٛ٘( أرشيف ممتقى أىل التفسير، )ص: (ٖ
 (.ٖٓٗ)ص:،(  انظر: مباحث في عمـك القرآف، مناع القطافٗ)
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الكتاب كالسنة؛ ففييما اليدػ كالنكر، كالفبلح كالسعادة،  كاالحتكاـ إلى اليكػ، عفالتجرد  .ٕ
  .ػ كاليك  التعصبيماف كالعمـ، مبتعدا  عف اإل بسبلح كالتسمح

 بعقيدة السمف الصالح كما كانكا عميو في فيميـ لمنصكص.الباحث  إلتزاـ .ٖ
عمـ يكرثو هللا تعالى لمف يشاء مف : ىك "عمم الموىبةو أف يككف لو نصيب مف عمـ المكىبة،  .ٗ

 .(1)"عباده العالميف العامميف المتقيف فيميميـ المعرفة بأسرار كتابو
 ليككف لديو المقدرة عمى الترجيح.، باطفيـ كاالستنال كالقدرة عمى كالفطنة الذكاءإتصافو ب .٘
 حسف الُخمق كالتكاضع كليف الجانب. .ٙ

 

 (ٕ)ثانياا: متطمبات عممية:
أف يككف الباحث مطمعا  عمى العمكـ المتصمة بالتفسير، كالتي ُتعينو عمى فيـ المراد كعمـك  .ٔ

 .ـكغيرىكالنحك كالفقو  كالقرآف كالحديث كالسيرة المغة
اب النزكؿ كالمكي ل أساسي عمى عمكـ القرآف، كعمـ القراءات كالمناسبات كأسببشك عتمادها  .ٕ

  .ـكالمدني كغيرى
 النصكص القرآنية بعد تحميميا بكاقع األمة كحاضرىا. قدرتو عمى ربط .ٖ
 .كتقريبيا لمقارغ ، فيذا لو دكر كبير في تكضيح الصكرة كالعرضحسف الصياغة  .ٗ

 المطمب الثالث

 (3)القرآنية لمسور يةالتحميم الدراسة أىمية
 التعرؼ عمى أسرار كمكنكنات القرآف الكريـ. .ٔ
 .في تصحيح السمككيات كاألخبلقيات االستفادة مف دالالت النص القرآني .ٕ
 .ت العقيدة، كبياف منيج السمف فيياالتركيز عمى آيا .ٖ
 .لتي يطرحيا المشكككف كالمستشرقكف ابطاؿ الشبيات ا .ٗ
 .عند العرب بياف إعجاز القرآف لمفطرة المغكية .٘

                                                 

 (.ٛ/ ٔ) عبد القادر مبل حكيشلبياف المعاني، (  ٔ)
 

مباحث في عمـك القرآف، مناع ك (، ٕ٘)ص:، طفى مسمـمصلمباحث في التفسير المكضكعي،  انظر: (ٕ)
 (.ٖٓٗ)ص:،القطاف

 

 (.ٚٔٚٙممتقى أىل التفسير )ص: (، كأرشيف ٖ/ ٔ) ،انظر: سكرة القصص دراسة تحميمية، د. دمحم مطني(  ٖ)
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 كضع الحمكؿ المناسبة لممشاكل التي تكاجو المجتمعات مف خبلؿ فيـ النصكص القرآنية. .ٙ
 .تعدد استنباط األحكاـ الشرعية، كمسايرتيا لظركؼ الزماف كالمكاف .ٚ
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 اويـث الثـاملبح
ىر ـلسلداف ـهاألود ـقاصامل فـتعري

 ا ـت، وأهميتهـالقرآوي
 مطالب: أربعةويشتمل عمى 

 المقاصد كاألىداؼتعريف  :ولاأل  المطمب. 

 ىداؼ.األمقاصد ك الأىمية معرفة  :لثانيالمطمب ا 

 :المقاصذَاألٌذافالفرقبٍهالمطمب الثالث. 

 طرؽ معرفة مقاصد السكر كاآليات. :رابعالمطمب ال 
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 ولالمطمب األ 
 القرآنيةسور لمىداف األمقاصد و التعريف 
 :أولا: تعريف المقاصد لغة

ْيء كلُو ك )قصد(ثي مقصد كأصميا يرجع إلى الفعل الثبلجمع  َليْ ، َقَصْدُت الشَّ ا اِ  و َقصد 
 (ٔ) و.َطَمْبُتُو بعْين بمعنى

 وقد جاءت كممة القصد في لغة العرب بمعان عدة منيا:
  (، كقاؿ تعالى:ٜٔ)لقماف: }َواْقِصْد ِفي َمْشِيَك{قاؿ تعالى:  التوسـط وعدم اإلفراط والتفريـط: .ٔ

، أؼ عميكـ بالتكسط (ٕ))َوالَقْصَد الَقْصَد َتْبُمُغوا(، كفي الحديث: (ٕٖ)فاطر: ُيْم ُمْقَتِصٌد{}ِمنْ 
 .(ٖ) األمكرفي 

تيانو: .ٕ كالقصد إتياف الشيء: تقكؿ قصدتو كقصدت لو كقصدت  العتماد وطمب الشيء وا 
 .(ٗ) إليو

ِبيلِ قاؿ تعالى:  استقامة الطريق: .ٖ (؛ أؼ: "عمى هللا تبييف ٜ)النحل:{}َوَعَمى َّللاهِ َقْصُد السه
 .(٘) الطريق المستقيـ كالدعاء إليو بالحجج كالبراىيف الكاضحة"

 .(ٙ)"يقاؿ فيـ غرضو أؼ قصده، كالغرض ىك اليدؼ الذؼ يرمى إليو"  الغرض واليدف: .ٗ
 .(ٚ) ""َتُقكُؿ: قَصْدُت الُعكد َقْصدا  كَسْرُتو، َكِقيَل: ُىَك اْلَكْسُر ِبالنِّْصفِ  اْلَكْسُر: .٘

 

، ةفإف خبلصة كبلـ أىل المغة أف مادة )قصد( تدؿ عمى معاف  متعدد ،كمف خبلؿ ما سبق
 إال أف الغالب عند إطبلقيا انصرافيا إلى العـز عمى الشيء كالتكجو نحكه.

 ثانياا: المقاصد اصطالحاا:
، مماءلى ما كتبو المتقدمكف مف العمف المعمكـ أف المفاىيـ الشرعية يرجع في تعريفيا إ

 جد تعريفا  نأف  يصعب عميناغير أنو بالنظر إلى البحكث كالدراسات الشرعية كاألصكلية المتقدمة 
 .ؽ مف قبل كافة العمماءلممقاصد يحظى بالقبكؿ كاالتفا أك دقيقا   محددا  

                                                 

 (.ٗٓ٘/ٕالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير، لمرافعي، )انظر: ( ٔ)
 (.ٜٛ/ٛ( )ٖٙٗٙف، باب: القصد كالمداكمة عمى العمل، ح)أخرجو البخارؼ، كتاب: اإليما(  ٕ)

 . (ٕ٘٘/ٕ )في المغة، لمجكىرؼ الصحاح انظر: ( (ٖ
 (.ٖٖ٘/ٖلساف العرب، البف منظكر .)انظر: ( ٗ)
 .(ٗٚٔ/ٕٓتاج العركس، لمزبيدؼ) (٘)
 (.ٕٕٙ( مختار الصحاح، لمرازؼ )ص ٙ)
 (.ٖ٘٘/ ٖ) ، البف منظكر(  لساف العربٚ)
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 ومن التعريفات التي ذكرىا العمماء لممقاصد:
 :في جميع أحكاؿ التشريع أك  "ىي المعاني كالحكـ الممحكظة لمشارع تعريف ابن عاشور

معظميا، بحيث ال تختص مبلحظاتيا بالككف في نكع خاص مف أحكاـ الشريعة، فيدخل في 
ىذا أكصاؼ الشريعة، كغايتيا العامة كالمعاني التي ال يخمك التشريع عف مبلحظاتيا، 

ذا(ٔ)في سائر أنكاع األحكاـ" كيدخل في ىذا أيضا  معاف مف الحكـ ليست ممحكظة كاف  ، كا 
ابف عاشكر قد قصر تعريفو ىنا عمى المقاصد العامة لمشريعة فإنو في قسـ آخر مف كتابو 
ذكر المقاصد الشرعية الخاصة كبيف أنيا: "الكيفيات المقصكدة لمشارع لتحقيق مقاصد الناس 

 (2)النافعة، أك لحفع مصالحيـ العامة في تصرفاتيـ الخاصة".
 المقاصد عمكما : "بأنيا الغاية كاألسرار التي كضعيا  عرؼ فقد (3)عـالل الفاسي العالمة وأما

 .(ٗ)كضعيا الشارع عند كل حكـ مف أحكاميا"
الفاسي أنو جمع في تعريفو بيف مقاصد الشريعة العامة كالذؼ يظير مف تعريف 

الفاسي في تعريفيما ك إليو كل مف ابف عاشكر  ىأف ما انتي يبدكك ، كما كمقاصدىا الخاصة
الكتب المعاصرة التي ألغمب التعريفات المتداكلة بعدىما في  عد مرجعا  لمقاصد الشريعة يُ 

 .اىتمت بمقاصد الشريعة
  قاؿ: "ىي الغايات التي كضعت الشرعية ألجل تحقيقيا، (٘)أحمد الريسوني الدكتورتعريف ،

 .(ٙ)لمصمحة العباد"
 الريسكني مبني عمى التعريفيف السابقيف.يبدك أف تعريف ك 

  قاؿ بأفَّ المقاصد: "ىي المعاني الممحكظة في األحكاـ (ٚ)ر الدين الخادمينو  الدكتوركأما ،
الشرعية، كالمترتبة عمييا، سكاء أكانت المعاني حكما  جزئية، أـ مصالح كمية، أـ سمات 

                                                 

 (.٘ٙٔشريعة اإلسبلمية، البف عاشكر )ص:( مقاصد الٔ)
 (.ٖٚٓ-ٖٙٓالمرجع السابق )ص:( ٕ)
ىك عبلؿ بف عبد الكاحد بف عبلؿ الفاسي الفيرؼ، يقاؿ لعائمتو: الفاسي، كأحيانا : الفيرؼ، كذلؾ نسبة إلى  ( ٖ)

كزعيـ  حزب االستقبلؿـ، كىك سياسي كأديب، كمؤسس ٜٓٔٔإلى قبيمة بني فير، كلد بمدينة فاس بالمغرب سنة 
 (ٕٙٗ/ ٗاألعبلـ، لمزركمي ) ـ. انظر:ٜٗٚٔ، تكفي سنة الحركة الكطنية المغربية

 
 

 (ٙٗ( قكاعد المقاصد عف اإلماـ الشاطبي عرضا  كدراسة كتحميبل ، د. عبد الرحمف الكيبلني، )صٗ)
ـ بمدينة القصر الكبير، بالمممكة المغربية، عضك مؤسس لبلتحاد ٖٜ٘ٔ( د. أحمد الريسكني، كلد سنة ٘)

 (http://www.raissouni.ma العالمي لعمماء المسمميف، كلو العديد مف المناصب. انظر )
 (.ٚ( نظرية المقاصد عند الشاطبي، د. أحمد الريسكني، )صٙ)
ـ، حاصل عمى الدكتكراه في أصكؿ ٖٜٙٔر الخادمي، كلد في تالة  بتكنس عاـ (  د. نكر الديف بف مختاٚ)

 الفقو، كلو عدة بحكث فقيية معاصرة.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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، كمصمحة اإلنساف في إجمالية، كىي تتجمع ضمف ىدؼ كاحد كىك تقرير عبكدية هللا 
 .(ٔ)الداريف"

  قائبل : "بأنيا الغايات التي تيدؼ إلييا النصكص مف يوسف القرضاوي  ورالدكتكما كعرفيا ،
األكامر كالنكاىي كاإلباحات، كتسعى األحكاـ الجزئية إلى تحقيقيا في حياة المكمفيف، أفرادا  

 .(ٕ)كأسرا  كجماعات كأمة"
  ي دنياىـ "ىي المصالح التي تعكد إلى العباد ف :فقاؿ ،(ٖ)يوسف حامد العالم األستاذكعرفيا

 .(ٗ)كآخرتيـ سكاء كاف تحصيميا عف طريق جمب المنافع، أك عف طريق دفع المضار" 
  فقاؿ :"ىي الغايات كاألىداؼ كالنتائج كالمعاني التي الدكتور دمحم الزحيميكأختـ بتعريف ،

يجادىا كالكصكؿ إلييا في كل  أتت بيا الشريعة، كأثبتتيا في األحكاـ كسعت إلى تحقيقيا كا 
 .(٘)كمكاف"زماف 

إلى أف المقاصد الشرعية متعمقة بدراسة  تيدؼ جممتيا ىذه التعريفات في أفَّ  كخبلصة القكؿ
األدلة كاألحكاـ الشرعية، كفيـ مناطيا، كمقصكد الشارع منيا، كالغاية المرجكَّة مف كرائيا، تحقيق ا 

ا لممفسدة، كىي تسعى دائم ا إلى حفع الضركريات الخمس؛ مف الديف، كالنفس،  لممصمحة كَدْرء 
 كالنسل، كالعقل، كالماؿ. 

 ثالثاا: مرادفات مصطمح مقاصد السور:
سياؽ  :كثيرة في كبلـ المفسريف كغيرىـ، منيا مصطمح مقاصد السكر لو مرادفات

ضكع السكر العاـ، ك السكر، كغرض السكرة، كالكحدة المكضكعية، كالكحدة السياقية لمسكرة، كم
 ؾ لإلى غير ذ ،(6)كمضمكف السكرة .. ،سكرة، كجك السكرةكرة، كركح الكعمدة السكرة، كىدؼ الس

                                                 

 (.ٚٔ( عمـ المقاصد الشرعية، د. نكر الديف الخادمي، )صٔ)
 (.ٕٓ( دراسة في فقو المقاصد بيف المقاصد الكمية كالنصكص الجزئية، د. يكسف القرضاكؼ، )صٕ)
ـ، حاصل عمى الدكتكراه في أصكؿ الفقو اإلسبلمي، تكلى مياـ عمادة ٖٜٚٔلعالـ كلد سنة (  د. يكسف اٖ)

كمية الدراسات االجتماعية بجامعة أـ درماف، كىك عضك ىيئة كبار العمماء بالسكداف، كىك أكؿ منشئ كعميد 
 ـ.ٜٛٛٔلكمية القرآف، كلو العديد مف المؤلفات، تكفي 

 (.ٜٚسبلمية، د. يكسف العالـ، )ص( المقاصد العامة لمشريعة اإلٗ)
 (ٕٖ(  شرح المعتمد في أصكؿ الفقو، دمحم حبش )ص: ٘)
في ظبلؿ القرآف، ك (، ٖٓٔ/ ٖٔالتحرير كالتنكير، البف عاشكر )ك (، ٕٔ/ ٔانظر: التفسير الحديث، دركزة )( ٙ)

 .ا مف كتب التفسير( كغيرىٖٗٔ/ ٙٔالمنير، لمزحيمي )التفسير ك (، ٜٕ٘٘/ ٘القرآف، سيد قطب )
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 تشابية، ككميا تصب في معنى كاحد.مف المرادفات الم
 : تعريف األىداف لغة:رابعاا 

اُؿ َكاْلَفاُء: "َىَدؼ:   كل شيء"كاليدؼ:  (ٔ)"َيُدؿُّ َعَمى اْنِتَصاب  َكاْرِتَفاع   أصلٌ اْلَياُء َكالدَّ
، (ٕ)"أك جبل، كمنو سمي الغَرُض ىدفا  ل بناء مرتفع ُمْشِرؼ، أك كثيب َرْمل عظيـ مرتفع، كك

 .(ٖ)"كامرأة ُمْيِدَفٌة، أؼ َلحيَمةٌ "
 

 األىداف اصطالحاا:خامساا: 
 لألىداف عدة تعريفات اصطالحية منيا:

المصالح التي تعكد إلى العباد في دنياىـ كآخرتيـ، سكاء كاف تحصيميا عف طريق جمب  "ىي .ٔ
 .(ٗ)"الح أك درء المفاسدالمص

الغايات كالرغبات التي تسعى لتحقيقيا منذ نقطة البداية ألؼ مخطط أك منيج كانت " .ٕ
 .(٘)"أـ آجمة، كاضحة أـ خفية، معمكمة أـ مجيكلة فيو عاجمة األىداؼ

التغيرات التي يراد حصكليا في سمكؾ اإلنساف الفرد كفي ممارسات كاتجاىات المجتمع " .ٖ
 .(6) "تمعات اإلنسانيةالمحمي أك المج

إلى الشرعي، كالثاني عاـ كشامل،  التعريف األكؿ أقربكمف خبلؿ التعريفات السابقة نجد أف 
كالثالث أقرب إلى التربكؼ، كما كنجد أّف األىداؼ تتغير كتتطكر تبعا  لممستكػ العممي كالثقافي 

بً.لدػ اإلنساف كتبعا  لمظركؼ المحيطة 

  

                                                 

 .(ٜٖ/ ٙ) البف فارس، (  مقاييس المغة1)
 (.ٖ٘ٗ/ٜ)لساف العرب، البف منظكر،  ( ٕ)
 .(ٕٗٗٔ/ ٗمجكىرؼ  )ل، الصحاح مختار (  3)
 (.ٜٚص)يكسف حامد العالـ،  لمدكتكربلمية، ( المقاصد العامة لمشريعة اإلسٗ)
 (.ٗٔ)ص:ميدؼ محمكد سالـ،  لمدكتكر:مككية، ( األىداؼ الس٘)
 .(ٛٔ :ماجد الكيبلني )صل، التربية اإلسبلمية(  أىداؼ ٙ)
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 لثانيالمطمب ا
 دافـىاألد و ـمقاصالة ـمعرف ةـأىمي

َر ُأوُلو ، كما قاؿ تعالى: التدبر كاليداية .ٔ بهُروا آَياِتِو َوِلَيَتَذكه } ِكَتاٌب َأْنَزْلَناُه ِإَلْيَك ُمَباَرٌك ِلَيده
كذلؾ ألف التدبر ال يككف إال بعد فيـ المعاني، كمقصد كل سكرة ىك (، ٜٕ)ص:اأْلَْلَباِب { 

كليذا فإف معاني السكرة ال تتحقق إال بعد استيفاء جميعيا  إليو،أصل معانييا الذؼ ترجع 
 .(ٔ) بالنظر كاستخراج مقصدىا

إف معرفة مقصد السكرة الذؼ تنتظـ بو معانييا كآياتيا سبيل لمسبلمة مف الخطأ كتفسير  .ٕ
 .(ٕ) ، فتككف لحمة كاحدة يجمعيا معنى كاحدكبلـ هللا عمى غير مراده

منتظم ا عمى نحك كماؿ نظمو   مقاصد السكر يجعل كبلـ هللا  أف تفسير القرآف باعتبار .ٖ
 (ٖ). كمعناه، كتككف السكرة معو كالبناء المرصكص ككالعقد المتناسق

إف مقاصد السكرة مف أعظـ ما يتحقق بيا ربط اآليات بالكاقع، كذلؾ أف المتدبر في مقصد  .ٗ
 .تطبيقفاعل كالعمل كالالسكرة يعايش السكرة معايشة تبعثو عمى الت

إعماؿ العقل في البحث عف مراد هللا تعالى، كتكسيع افاؽ الباحثيف في البحث عف أسرار  .٘
 ىذا الكتاب العظيـ.

إمداد المجتيد بثركة عظيمة تعينو في عممية االجتياد كتساعده في فيـ كتفسير النصكص  .ٙ
في مما ال ينافي مقاصد الشارع، كعمى الكجو الصحيح دكف إفراط كال تفريط كخاصة 

 المسائل كالنكازؿ، كاستنباط األحكاـ المناسبة لذلؾ.
البحث كاستخراج المقاصد، حتى تككف لشريعة، كعمماء ىذه األمة، عمى تعكيد حممة ا .ٚ

طبقات عمماء األمة صالحة في كل زماف كمكاف لفيـ تشريع الشارع كمقصده مف التشريع، 
 .(ٗ)فيككنكا قادريف عمى استنباط األحكاـ التشريعية 

 
 

                                                 

 .(٘ٔٗ/ٖالمكافقات ، لمشاطبي ) :( انظرٔ)
 .(:ٜٗٔص، لمبقاعي، ) لئلشراؼ عمى مقاصد السكر مصاعد النظر :( انظرٕ)
 .(٘٘ٔ:، دمحم دراز )صالنبأ العظيـ :( انظرٖ)

 . (ٛ٘ٔ/ٖبف عاشكر )،الالتحرير كالتنكير انظر: ( (ٗ
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 المطمب الثالث
 الفرق بين األىداف والمقاصد

مف خبلؿ ما سبق مف تعريفات اصطبلحية لكل مف األىداؼ كالمقاصد، نبلحع الفرؽ  
 :كيتمثل فيما يميبيف كبل االصطبلحيف، 

 (ٔ) :آلتيأولا: األىداف تتميز عن المقاصد با

 كف قبل كضع الخطط.كتك ،أك تربكؼ ىداؼ ىي نقطة البداية ألؼ عمل في إطار تعبدؼ األ 
 في صياغة القيـ كاالتجاىات. ىناألىداؼ الكبرػ كالعامة تيتـ كتع 

 .األىداؼ تقـك عمى تطكير فمسفة المجتمع الممنيجة كفق سياستيا التربكية 

  بالكاقع التطبيقي لمحياة قدر اإلمكاف. مف ربطيااألىداؼ العامة كالخاصة ال بد 

 حقيقيا إلى تنظيـ سمككو اإلنساني.سعى مف خبلؿ تاألىداؼ ىي التي يرغبيا اإلنساف، كي 

 كقد ال تتحقق.بل نتاج أؼ عمل، ألنيا قد تتحقق األىداؼ تككف ق 

 .يختمف تعريف اليدؼ تبعا  لنكعيتو، كمستكػ عمكميتو 

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

 (ٕ):آلتيبااألىداف ثانياا: المقاصد تتميز عن 
  األىداؼ أصبحت المقاصد ىي المبادغ كالنتائج التي تسعى األىداؼ إلييا، فإف تحققت

 النتائج مقصكدة لذاتيا، فاألعماؿ شرعت لمكصكؿ إلى المقاصد.

 .المقاصد ىي الحق المقصكد لذاتو 

  كدرء المفاسد كدفع المضار.مصالح العباد في الدنيا كاآلخرةتحقيق ، 

  كتسعى المباحاتىي الغايات التي تيدؼ إلييا النصكص مف األكامر كالنكاىي ك المقاصد ،
 األحكاـ الجزئية إلى تحقيقيا في حياة المكمفيف، أفرادا  كجماعات.

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

 كغاياتيا العامة.

                                                 

 .( ٛٔ-ٗٔميدؼ سالـ )ص: ،اؼ السمككيةاألىدانظر:  (ٔ)
 (.٘ٙ/ٔ) ، نكر الديف الخادمي،االجتياد المقاصدؼ حجيتو .. ضكابطو .. مجاالتوانظر: ( ٕ)
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  المقاصد ىي المعاني الممحكظة في األحكاـ القرآنية كالشرعية المترتبة عمييا، سكاء كانت
تمؾ المعاني حكما  جزئيا  أـ مصالح كمية أـ سمات إجمالية، كىي تتجمع ضمف تقرير كنتاج 

 لداريف.ية هلل كمصمحة اإلنساف في اىك: العبكد، ك كاحد

 رابعالمطمب ال
 طرق معرفة مقاصد السور واآليات

حقيق المقصد مف الخمق ىك العبادة، إف ت، فتعالى كاخبلص العمل لو كحدهباهلل   االستعانة .ٔ
 كال يتـ ىذا المقصد بدكف االستعانة باهلل تعالى.

كاآليات : فإف أكؿ ما ينبغي معرفتو لمكصكؿ إلى مقاصد السكر نص القرآنيالفيـ الصحيح لم .ٕ
 .(1)ىك الفيـ الصحيح لممقصد كضابطو؛ فإف ذلؾ ييدؼ لمطريق الصحيح إليو

ا االلتزاـ بضكابط التفسير: كمف ذلؾ أف يفسر القرآف بالقرآف، .ٖ ، ألف القرآف يبيف بعضو بعض 
كبمعاني  ألنو أعرؼ الخمق باهلل   كأف ينظر الباحث في ىذا العمـ ألقكاؿ الرسكؿ

 .كأقكاؿ التابعيف تو الكراـ رضكاف هللا عمييـكبلمو، كألقكاؿ صحاب
ال ُبدَّ لمف أراد الكصكؿ لمقصد السكرة أف يبدأ بحثو في السكرة كمقصدىا بمعرفة ما يتعمق  .ٗ

بالسكرة مف الظركؼ كاألحكاؿ التي نزلت فييا السكرة مف ككنيا مكية أك مدنية، كسبب 
 .نزكليا، كفضائميا، كخصائصيا

 كما يككف منطمق االسمف في بياف ما أنزلت فيو السكر  راء الكاردة عفجكع إلى الكتب كاآلالر  .٘
 ا.أف مكضكع ىذه السكرة كذبينص أحد العمماء المعركفيف  كأف ،لتحديد مقاصدىا

 .تعتني بمقاصد السكر االستعانة ببعض الكتب كالتفاسير التي .ٙ
 .(ٕ) المعايشة الركحية الحية لمسكرة .ٚ
، كذلؾ لمكقكؼ عمى الجك الخاص الذؼ يظمل مكضكعاتيا ستقراء المفسر آليات كل سكرةا .ٛ

 .كميا كيجعل سياقيا يتناكؿ ىذه المكضكعات
أف يككف مكضكع السكرة ظاىرا  مف مطمعيا كفكاتحيا، فيظير لممفسر أف كل السكرة مبني  .ٜ

 .عمى أكليا، كفكاتحيا مؤثرة في مكضكعيا كمقصكدىا


                                                 

 .(ٛٗ/ٔ) ،عمـ مقاصد السكر، د.دمحم الربيعة انظر:( ٔ)
 (.ٛٔ/ٔمعالـ في الطريق، سيد قطب، )انظر: ( (ٕ





22 

 

















 الفصـل األول
قمـان، وبيـان تعريـف عام بسـىرة ل

 مقاصـدها وأهدافـها 
 

 

 ويتكون من مبحثين:
 تعريف عاـ بسكرة لقماف.المبحث األول: 
مقاصد كأىداؼ ل التحميمي التفسيرالمبحث الثاني: 

(.ٖٗ- ٕٕ) مف آيةلقماف سكرة 
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 املبحـث األول
 تعريـف عـام بسـىرة لقمـان 

 

 ويشتمل عمى أربعة مطالب:

 :ء السكرة كعدد آياتيا.أسما المطمب األول 

 :كسبب نزكليامكاف كزماف  المطمب الثاني . 

 :فضائل السكرة. المطمب الثالث 

 بتيامناسمقاصد سكرة لقماف ك : المطمب الرابع. 
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 المطمب األول
 أسماء السورة وعدد آياتيا

 
 

 :اسم السورة ووجو التسمية: أولا 
 

 اسم السورة: 
لقماف فييا، كالسكرة تسمى باسـ ما ُذكر فييا أحيانا ، كليس سميت بسكرة لقماف لكركد قصة 

 .(ٔ) ليا غير ىذا االسـ، كبيذا ُعرفت بيف القراء كالمفسريف
 :وجو التسمية  

كَرُة ِبِإَضاَفِتَيا ِإَلى ُلْقَماَف؛ أِلَفَّ ِفيَيا ِذْكَر  َيْت َىِذِه السُّ ذكر ابف عاشكر سبب ذلؾ فقاؿ: "َسمِّ
َب ِبَيا اْبَنُو"ُلْقَماَف َكِحْكمَ  َلـ َيِرد ِذكُرُه ِفي  عميو السبلـ َكُلقَمافُ "، (ٕ) ِتِو َكُجَمبل  ِمْف ِحْكَمِتِو الَِّتي َأدَّ

 .(ٖ) َغيِرَىا ِمف ُسَكِر الُقرآِف"
 

 : عدد آياتيا:ثانياا 
، كىي مف أكاخر ما نزؿ كقبل سكرة سبأبعد سكرة الصافات  سكرة لقماف سكرة مكية، نزلت

 ف آية،يكثبلث ا  ثبلثكمف العمماء مف عدىا  ،(4) ل اليجرةقد نزلت بعد سكرة اإلسراء كقببمكة، ف
 ف آية.يكثبلث ا  كمنيـ مف عدىا أربع

، َكَأْربع ِفي عدد الَباِقيفَ  ،ِفي عدد اْلَمَدِنييف كالمكي ثبلثكف كثبلث آياتَكِىي قاؿ الداني: 
 في آيتيف:اختبلفيا ك 

 : )لـ يعدىا اْلَباُقكفَ كَ  ،عدَىا اْلُككِفي )الم. 
 (ُمخمصين َلُو الّدين:) (5) َكلـ يعدىا اْلَباُقكفَ  ،عدَىا اْلَبْصِرّؼ كالشامي. 

 .(ٙ) يا خمسمائة كثمانية كأربعكف اتكممك  ،حركفيا ألفاف كمائة كعشرةكعدد 

 
                                                 

 .(ٖٚٔ/ ٕٔالتحرير كالتنكير، البف عاشكر )انظر: (  ٔ)
 

 .(ٖٚٔ/ ٕٔ) المرجع السابق  (ٕ)
 

 .(ٖٗٔ/ٕمميايمي ) ل( تبصير الرحمف كتيسير المناف، (ٖ
 .(ٖٜٕ/ٔ(  انظر: أىداؼ كل سكرة كمقاصدىا في القرآف الكريـ، د. عبدهللا شحاتو )ٗ)
 .(ٕٙٓالبياف في عد آؼ القرآف، لمداني )ص: انظر: (  ٘)

 

 .(ٕٔٗ/ ٘رقاف، لمنيسابكرؼ )غرائب القرآف كرغائب الفانظر: (  ٙ)
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 المطمب الثاني
 نزوليامكان وزمان 

 نزول السورة : مكان وزمان :أولا 
السابعة كىي السكرة  ،السابعة كالخمسكف في تعداد نزكؿ السكرىي السكرة سكرة لقماف 

بيف سكر المصحف  ، ترتيبياافتتحت بحركؼ اليجاء المقطعة ،كرةعشر مف بيف تسع كعشريف س
كما ىي  مكيةكىي ، (ٔ)الركـ كالسجدة عمى الترتيب يتكسطت سكرت ،الحادية كالثبلثكف  الشريف

 .(2)عند جميكر المفسريف 
}َلْو َأنهَما ِفي : أكليف منيا نزلت بالمدينة، ثبلث آياتإال  عمماء أنيا مكيةكقاؿ بعض ال

ُه ِمْن َبْعِدِه َسْبَعُة َأْبُحٍر َما َنِفَدْت َكِمَماُت َّللاهِ ِإنه  َّللاهَ َعِزيٌز اأْلَْرِض ِمْن َشَجَرٍة َأْقاَلٌم َواْلَبْحُر َيُمدُّ
}َلْو َأنهَما ِفي اأْلَْرِض   :أكليما، ذه السكرة مكية غير آيتيفى، كقاؿ بعضيـ: (ٖ) (ٕٚلقماف: ) َحِكيٌم{

ُه ِمْن َبْعِدِه َسْبَعُة َأْبُحٍر َما َنِفَدْت َكِمَماُت َّللاهِ ِإنه َّللاهَ عَ   ِزيٌز َحِكيٌم{ِمْن َشَجَرٍة َأْقاَلٌم َواْلَبْحُر َيُمدُّ

اَلَة  :كىي ،حدةكا إال آية مكية، كقيل ىي إلى آخر اآليتيف (ٕٚلقماف: ) }الهِذيَن ُيِقيُموَن الصه
ال  ،كجكبيما بالمدنية كىذا ضعيف؛ ألف ،(ٗ)لقماف:  َوُيْؤُتوَن الزهَكاَة َوُىْم ِباآْلِخَرِة ُىْم ُيوِقُنوَن{

 .(4) ينافي شرعيتيما بمكة
 

 : سبب نزوليا:ثانياا 
   كسأذكره في حينو.بعض آياتيا سبب نزكؿ، ـ يرد سبب نزكؿ لمسكرة كاممة، بل كرد لل

 المطمب الثالث
 ورةــل السـفضائ

 

 ورد حديثان صحيحان في فضل آيتين منيا، وىما:
 ، كد  سعُ مَ  بفِ  ِيَما، ِمف َحِديِث َعبِد هللاِ َخاِرؼُّ كُمسِمـٌ ِفي َصِحيَحيالبُ  وأخَرجَ  ما الحديث األول:

 :األنعاـ)وا ِإيَماَنُيْم ِبُظْمٍم ُأوَلِئَك َلُيُم اأْلَْمُن َوُىْم ُمْيَتُدوَن{}الهِذيَن آَمُنوا َوَلْم َيْمِبسُ ت: لَ زَ ا نَ مَّ : لَ اؿَ قَ 
 اؿَ قَ فَ  ،؟وُ فسَ نَ  ـْ ظمِ ا لـ يَ نَ : أيُّ هللاِ  كؿَ سُ ا رَ كا: يَ الُ قَ كَ  ، هللاِ  كؿِ سُ رَ  ابِ مى أصحَ ؾ عَ لِ ذَ  قَّ شَ  (،ٕٛ

                                                 

 (.ٕٔٗ/ ٘(  انظر: غرائب القرآف كرغائب الفرقاف، لمنيسابكرؼ )ٔ)
 

 (.ٖ٘ٗ/ ٗ(  انظر: المحرر الكجيز ، البف عطية )ٕ)
 ( .ٖ٘ٗ/ ٗ(  انظر: المرجع السابق )ٖ)

 

 (.ٜٓٗ/ ٗمبيضاكؼ )ل ،(  انظر: أنكار التنزيل كأسرار التأكيلٗ)
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ُبَنيه َل ُتْشِرْك  }َيا: وِ لبنِ  انَ قمَ لُ  ولَ وا قَ عُ مَ سألم تَ  ،ركُ الشِّ  وَ ا ىُ مَ إنه  ،اكَ ذَ  يَس لَ : " هللاِ  كؿُ سُ رَ 
ْرَك َلُظْمٌم َعِظيٌم{  .(ٔ) " (ٖٔلقماف: )ِباّلِلهِ ِإنه الشِّ

 ، أفَّ  رَ مَ عُ  ابفِ  ِمف َحِديثِ  ،أيضا   ِيَماَخاِرؼُّ كُمسِمـٌ ِفي َصِحيَحيالبُ  وأخَرجَ  ما الحديث الثاني:
َـّ َقَرَأ  ،إل هللاُ  نه يُ مُ عمَ ، ل يَ مٌس خَ  يِب الغَ  حَ اتِ فَ مَ ": اؿَ قَ   يَّ بِ النَّ  }ِإنه َّللاهَ ِعْنَدُه ِعْمُم : ُث

اَعِة  ا َوَما َتْدِري َنْفٌس ِبَأيِّ السه ُل اْلَغْيَث َوَيْعَمُم َما ِفي اأْلَْرَحاِم َوَما َتْدِري َنْفٌس َماَذا َتْكِسُب َغدا  َوُيَنزِّ
 .(ٕ)("ٖٗ)لقماف: ِميٌم َخِبيٌر{ َأْرٍض َتُموُت ِإنه َّللاهَ عَ 

 السورة مجتمعة حديث واحد وىو: وقد ورد في فضل
كاف رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يصمِّي بنا الظُّير، فنسَمُع منو اآلية بعد اآليات  ، قاؿ: "عِف الَبراء بف عازب  

 .(ٖ)مف سكرة لقماَف كالذاريات"
 عـب الرابـالمطم

 ناسبتيـامقاصـد سـورة لقمـان وم
 سـورة لقمـان: دأولا: مقاصـ

سكرة لقماف مف السكر التي عالجت مكضكع العقيدة في نفكس المشركيف، كتعنى 
كر كما ىك بالتركيز عمى األصكؿ الثبلثة لعقيدة اإليماف كىي الكحدانية كالنبكة كالبعث كالنش

 .الحاؿ في السكر المكية
بلة، كَأداِء عمييـ فبشارة المؤمنيف بنزكؿ القرآ": ىكمقصكدىا ك  ، كاأَلمر بِإقامة الصَّ

،  يالزَّكاة، كالشكاية مف قكـ اشتغمكا بَمْيك الحديث، كالشكاية مف المشركيف ف اإِلعراض عف الحقِّ
قامة الحّجة عمييـ، كالِمنَّة عمى لقماف بما أُعِطى مف الحكمة، كالكصّية ببّر الكالديف، ككصية  كاِ 

بللة، كبيافلقماف أَلكالده، كالِمنَّة  لزاـ الحّجة عمى أَىل الضَّ َأفَّ كممات القرآف  بِإسباغ النعمة، كاِ 
 عمى الحق في كقت ، كالحّجة عمى َحقِّيَّة الَبْعث، كالشكاية مف المشركيف بِإقباليـيبحكر المعان

 .(4)"القيامةبيـك كقت النعمة، كتخكيف الَخْمق  يالِمْحنة، كا ِعراضيـ عنو ف
                                                 

() ٜٕٖٗصحيحو ، كتاب: األنبياء، باب: قكؿ هللا تعالى: كلقد آتينا لقماف الحكمة، ح)( أخرجو البخارؼ في (ٔ
خبلصو، ح)ٖٙٔ/ٗ  (.ٗٔٔ/ٔ( ) ٜٚٔ(، كصحيح مسمـ، كتاب: اإليماف، باب: صدؽ اإليماف كا 
، كتاب: تفسير القرآف، باب: قكلو: إف هللا عنده عمـ الساعة، ( أخرجو البخارؼ في صحيحو(ٕ
 (.ٓٗ/ٔ()ٚ، كصحيح مسمـ، كتاب: اإليماف، باب: اإلسبلـ ما ىك كبياف خصالو ،ح )( ٘ٔٔ/ٙ()ٚٚٚٗح)
، كضعفو (ٖٓ٘/ٕ()ٜٓٚالقراءة في الظير ح) أخرجو النسائي، كتاب: جامع ما جاء في القرآف، باب: (ٖ)

 (.ٕٓٔ/ٜ()ٕٓٔٗااللباني في السمسة الضعيفة، ح)
 

 (.ٖٔٚ-ٖٓٚ/ٔ) ؼآباد الفيركز ،بصائر ذكؼ التمييز في لطائف الكتاب العزيز (ٗ)
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 (1) وىبة الزحيمي مقاصد وأىداف السورة في نقاط:الدكتور  قد ذكرو 
( ِتْمَك ٔ}الم )، قاؿ تعالى: الخالدة كىي القرآف، كمكقف الناس منو ملسو هيلع هللا ىلص بياف معجزة النبي .ٔ

ى َوَرْحَمةا ِلْمُمْحِسِنيَن )ٕآَياُت اْلِكَتاِب اْلَحِكيِم ) اَلَة َوُيْؤتُ ٖ( ُىدا وَن الزهَكاَة ( الهِذيَن ُيِقيُموَن الصه
ى ِمْن َربِِّيْم َوُأوَلِئَك ُىُم اْلُمْفِمُحوَن{َٗوُىْم ِباآْلِخَرِة ُىْم ُيوِقُنوَن )  (٘-ٔ)لقماف: ( ُأوَلِئَك َعَمى ُىدا

}َخَمَق ، قاؿ تعالى: الباىرة مف خمق العالـ كالككف  توكقدر الحديث عف أدلة كحدانيتو  .ٕ
َماَواِت ِبَغْيِر َعَمٍد َتَرْوَنيَ  ا َوَأْلَقى ِفي اأْلَْرِض َرَواِسَي َأْن َتِميَد ِبُكْم َوَبثه ِفيَيا ِمْن ُكلِّ َدابهٍة السه

َماِء َماءا َفَأْنَبْتَنا ِفيَيا ِمْن ُكلِّ َزْوٍج َكِريٍم ) ( َىَذا َخْمُق َّللاهِ َفَأُروِني َماَذا َٓٔوَأْنَزْلَنا ِمَن السه
 (ٔٔ-ٓٔ)لقماف:  ظهاِلُموَن ِفي َضاَلٍل ُمِبيٍن{َخَمَق الهِذيَن ِمْن ُدوِنِو َبِل ال

}َوَلَقْد آَتْيَنا ُلْقَماَن اْلِحْكَمَة َأِن ، قاؿ تعالى: بياف قصة لقماف الحكيـ ككصاياه الخالدة البنو .ٖ
ِ َوَمْن َيْشُكْر َفِإنهَما َيْشُكُر ِلَنْفِسِو َوَمْن َكَفَر َفِإنه َّللاهَ َغِنيٌّ َحِمي ْذ َقاَل ُلْقَماُن ٌٕٔد )اْشُكْر ّلِلِه ( َواِ 

ْرَك َلُظْمٌم َعِظيٌم ) ِلْبِنِو َوُىَو َيِعُظُو َيا ْنَساَن ُٖٔبَنيه َل ُتْشِرْك ِباّلِلهِ ِإنه الشِّ ْيَنا اإلِْ ( َوَوصه
َواِلَدْيَك ِإَليه اْلَمِصيُر ِبَواِلَدْيِو َحَمَمْتُو ُأمُُّو َوْىناا َعَمى َوْىٍن َوِفَصاُلُو ِفي َعاَمْيِن َأِن اْشُكْر ِلي َولِ 

ْن َجاَىَداَك َعَمى َأْن ُتْشِرَك ِبي َما َلْيَس َلَك ِبِو ِعْمٌم َفاَل ُتِطْعُيَما َوَصاِحْبُيَما ِفي ٗٔ) ( َواِ 
ْنَيا َمْعُروفاا َواتهِبْع َسِبيَل َمْن َأَناَب ِإَليه ُثمه ِإَليه َمْرِجُعُكْم َفُأَنبُِّئُكْم ِبَما كُ   ( َياْ٘ٔنُتْم َتْعَمُموَن )الدُّ

َماَواِت َأْو ِفي اأْلَْرِض يَ  ْأِت ُبَنيه ِإنهَيا ِإْن َتُك ِمْثَقاَل َحبهٍة ِمْن َخْرَدٍل َفَتُكْن ِفي َصْخَرٍة َأْو ِفي السه
اَلَة َوْأُمْر ِباْلَمعْ  ( َياِٙٔبَيا َّللاهُ ِإنه َّللاهَ َلِطيٌف َخِبيٌر ) ُروِف َواْنَو َعِن اْلُمْنَكِر ُبَنيه َأِقِم الصه

َك ِلمنهاِس َوَل َتْمِش ِفي َٚٔواْصِبْر َعَمى َما َأَصاَبَك ِإنه َذِلَك ِمْن َعْزِم اأْلُُموِر ) ْر َخده ( َوَل ُتَصعِّ
ا ِإنه َّللاهَ َل ُيِحبُّ ُكله ُمْخَتاٍل َفُخوٍر ) ْض ِمْن ( َواْقِصْد ِفي َمْشِيَك َواْغُض ٛٔاأْلَْرِض َمَرحا

 (ٜٔ-ٕٔ)لقماف:  َصْوِتَك ِإنه َأْنَكَر اأْلَْصَواِت َلَصْوُت اْلَحِميِر{
َأَلْم َتَرْوا  }، قاؿ تعالى: هللا الكثيرة، كجحكدىـ نعـ ىـباءألفي تقميدىـ  عمى المشركيف النعي .ٗ

َماَواِت َوَما ِفي اأْلَْرِض َوَأْسَبَغ  َر َلُكْم َما ِفي السه َعَمْيُكْم ِنَعَمُو َظاِىَرةا َوَباِطَنةا َوِمَن َأنه َّللاهَ َسخه
ى َوَل ِكَتاٍب ُمِنيٍر ) َذا ِقيَل َلُيُم اتهِبُعوا َما ٕٓالنهاِس َمْن ُيَجاِدُل ِفي َّللاهِ ِبَغْيِر ِعْمٍم َوَل ُىدا ( َواِ 

ْيَطاُن َيْدُعوُىْم ِإَلى َعَذاِب  َأْنَزَل َّللاهُ َقاُلوا َبْل َنتهِبُع َما َوَجْدَنا َعَمْيِو آَباَءَنا َأَوَلوْ  َكاَن الشه
ِعيِر{  (ٕٔ-ٕٓ)لقماف: السه

                                                 

 ( .ٕٚٔ-ٕٙٔ/ٕٔ)لمزحيمي  ،التفسير المنيرانظر:  (ٔ)
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، كعدـ االغترار بمتاع الدنيا كزخارفيا، بياف األمر بالتقكػ كالخكؼ مف عذاب يكـ القيامة .٘
َلِدِه َوَل َمْوُلوٌد ُىَو َأيَُّيا النهاُس اتهُقوا َربهُكْم َواْخَشْوا َيْوماا َل َيْجِزي َواِلٌد َعْن وَ  }َياقاؿ تعالى: 

نهُكْم ِباّلِلهِ  ْنَيا َوَل َيُغره نهُكُم اْلَحَياُة الدُّ   اْلَغُرور{َجاٍز َعْن َواِلِدِه َشْيئاا ِإنه َوْعَد َّللاهِ َحقٌّ َفاَل َتُغره

 (ٖٖ)لقماف:
لكائنات التنبيو عمى مفاتيح الغيب الخمسة التي اختص هللا بعمميا، كأف هللا محيط عممو با .ٙ

ُل اْلَغْيَث َوَيْعَمُم َما ِفي اأْلَْرَحاِم َوَما ، قاؿ تعالى: جميعيا اَعِة َوُيَنزِّ }ِإنه َّللاهَ ِعْنَدُه ِعْمُم السه
ا َوَما َتْدِري َنْفٌس ِبَأيِّ َأْرٍض َتُموُت ِإنه َّللاهَ َعِميٌم َخِبيٌر{  َتْدِري َنْفٌس َماَذا َتْكِسُب َغدا

 .(ٖٗ)لقماف:

 : مناسبة السورة:ياا ثان
 مناسبة افتتاح السورة لمضمونيا: .ٔ

ككذلؾ في ، كما كرد ذلؾ في كصاياه البنو يركز عمى حكمة لقماف لقماف مضمكف سكرة إفّ 
، كاليقيف بادتو كاإليماف بما جاء في كتابوالعقيدة التي تتمخص في تكحيد الخالق كعقضية بياف 

، الذػ ينطق بقدرة هللا ككحدانيتو كىى في كل ذلؾ لككف فييا مف ثكاب كعقاب كتدبر ا باآلخرة كما
 منسجمة مع ما افتتحت بو.

 مناسبة السورة لما قبميا: .ٕ
كتعمقيػا بيػا سػكاء أكػاف  ،قبميػا يمف أسرار القرآف الكػريـ مناسػبة فاتحػة السػكرة لخاتمػة التػ

ػػا يحتػػاج إلػػى تأمػػل كنظػػر ذلػػؾ ظػػاىر ا جميِّػػا أـ كػػاف خفيِّػػا دقيق 
 (1)

مىاساابسسااُقملقمااان،َأماااعااه

 (2) :قذجاءتبعذمَجُيمىٍابخاتمسسُقمالرَمف
}َوَلَقْد َضَرْبَنا ِلمنهاِس ِفي َىَذا اْلُقْرآِن ِمْن ُكلِّ َمَثٍل َوَلِئْن  في خاتمة سكرة الركـ، تعالى قاؿ - أ

:  {ِجْئَتُيْم ِبآَيٍة َلَيُقوَلنه الهِذيَن َكَفُروا ِإْن َأْنُتْم ِإله ُمْبِطُمونَ  ، كأشار إلى ذلؾ في  )ٛ٘)الرـك
 (.  ٕ-ٔ)لقماف : ( ِتْمَك آَياُت اْلِكَتاِب اْلَحِكيِم {ٔ}الم ) مطمع لقماف بقكلو:

َوَلِئْن ِجْئَتُيْم ِبآَيٍة َلَيُقوَلنه الهِذيَن َكَفُروا ِإْن َأْنُتْم ِإله }قاؿ في سكرة الركـ مف نفس اآلية،  - ب
:  ُمْبِطُموَن{ َذا ُتْتَمى َعَمْيِو آَياُتَنا َولهى ُمْسَتْكِبراا َكَأْن َلْم  جاء في أكؿ لقماف:ك  ) ٛ٘)الرـك }َواِ 

ْرُه ِبَعَذاٍب َأِليٍم{   ( ٚ)لقماف: َيْسَمْعَيا َكَأنه ِفي ُأُذَنْيِو َوْقراا َفَبشِّ

                                                 

 .(٘ٙ/ٕٔ: ركح المعاني، لؤللكسي، )انظر( ٔ)
 (. ٔٚ/ٕٔ( انظر : تفسير المراغي، )ٕ)
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ُن َعَمْيِو َوَلُو اْلَمَثُل اأْلَْعَمى ِفي }َوُىَو الهِذي َيْبَدُأ اْلَخْمَق ُثمه ُيِعيُدُه َوُىَو َأْىوَ  ،قاؿ في سكرة الركـ - ت
َماَواِت َواأْلَْرِض َوُىَو اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم {) : السه }َما َخْمُقُكْم َوَل َبْعُثُكْم ِإله  ،(، كقاؿ ىنإٚالرـك

 .، ففي كمتييما إفادة سيكلة البعث(ٕٛ)لقماف:  َكَنْفٍس َواِحَدٍة ِإنه َّللاهَ َسِميٌع َبِصيٌر {
َذا َمسه النهاَس ُضرٌّ َدَعْوا َربهُيْم ُمِنيِبيَن ِإَلْيِو ُثمه ِإَذا َأَذاَقُيْم ِمْنُو َرْحَمةا ، ذكر في سكرة الركـ - ث }َواِ 

:  ِإَذا َفِريٌق ِمْنُيْم ِبَربِِّيْم ُيْشِرُكوَن{ َذا َغِشَيُيْم َمْوٌج َكالظَُّمِل َدَعُوا َّللاهَ  ،(، كقاؿ ىناٖٖ)الرـك }َواِ 
اُىْم ِإَلى اْلَبرِّ َفِمْنُيْم ُمْقَتِصٌد َوَما َيْجَحُد ِبآَياِتَنا ِإله ُكلُّ َخته مُ  يَن َفَممها َنجه  اٍر َكُفوٍر{ْخِمِصيَن َلُو الدِّ

 ما  لـ يذكره في اآلخر.سْ (، فذكر في كل مف اآليتيف قِ ٕٖ)لقماف: 
يا، كذكر ىنا قصة عبد مممكؾ ذكر في السكرة التي قبميا محاربة ممكيف عظيميف ألجل الدن - ج

 .(ٔ) زىد فييا، كأكصى ابنو بالصبر كالمسألة، كذلؾ يقتضى ترؾ المحاربة
خاتمػػػة الػػػرـك كمطمػػػع لقمػػػاف متعمػػػق  يفػػػكالػػػذؼ يبػػػدك لػػػي مػػػف خػػػبلؿ مػػػا سػػػبق أّف الكػػػبلـ 

نكػػارىـ ليػػا  :كىػػك ،بمكضػػكع كاحػػد حكاميػػا كجحػػكد الكػػافريف بيػػا كا  القػػرآف الكػػريـ كشػػمكؿ آياتػػو كا 
اضػػيـ عنيػػا إلػػى ليػػك الحػػديث ثػػـ المصػػير الػػذػ ينتظػػرىـ مػػف هللا تعػػالى فيطبػػع عمػػى قمػػكب عر ا  ك 

كيتكعد المعرضػيف المسػتيزئيف الػذيف أنفقػكا  ،الركـ فيالذيف كفركا بيا كصدكا عنيا كىك ما جاء 
 .لقماف فيلصرؼ الناس عف تدبر آيات هللا بالعذاب المييف يـك القيامة كىك ما جاء أمكاليـ 

 

 ة السورة لما بعدىا:مناسب .ٖ
إفَّ سكرة لقماف تستكمل مع سكرة السجدة مكضكع العقيدة، فقد ذكر هللا سبحانو كتعالى في  

}ِإنه َّللاهَ ِعْنَدُه كقد تضمنيا قكلو تعالى:  ىك، أكاخر سكرة لقماف مفاتح الغيب التي ال يعمميا إال
ُل اْلَغْيَث َوَيْعَمُم مَ  اَعِة َوُيَنزِّ ا َوَما َتْدِري َنْفٌس ِعْمُم السه ا ِفي اأْلَْرَحاِم َوَما َتْدِري َنْفٌس َماَذا َتْكِسُب َغدا

ذا كانت سكرة لقماف ٖٗ)لقماف: ِبَأيِّ َأْرٍض َتُموُت ِإنه َّللاهَ َعِميٌم َخِبيٌر{ (، كىى مف أدلة تكحيده، كا 
عاد كالمحشر كىك ثـ ذكرت الم ،قد تناكلت دالئل التكحيد منذ بدأ الخمق كىك األصل األكؿ

كىك تبييف  ،السجدة األصل الثالثسكرة في افتتاح  رَ كَ األصل الثاني الذػ ختمت بو السكرة، ذَ 
 .(ٕ) الرسالة كالكتاب كالقرآف

 
 

                                                 

 (.ٜٖٙ٘/٘(  انظر: في رحاب التفسير، لمشيخ كشؾ )ٔ)
 .(ٕٛٗ/ ٛالبحر المحيط، أبك حياف األندلسي )(  انظر: ٕ)
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 ثاوــيث الـاملبح
 دافــهد وأــي ملقاصــر التحليلـــالتفسي
 (34- 22ىرة لقمان مه آيت )ـس 

 

 :مقاطع أربعةويشتمل عمى 
  تسمية الرسكؿ كتمسؾ المسمميف بالعركة الكثقى. ول:المقطع األ 

 :كقدرتو تذكير المشركيف بدالئل كحدانية هللا تعالى المقطع الثاني. 

 :المشركيف في  حاؿ، كبياف إلى الككف كعجائبوالنظر  المقطع الثالث
 ءالشدة كالرخا

 :األمر بتقكػ هللا تعالى، كبياف مفاتح الغيب المقطع الرابع. 
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 األولقطع مال
 ملسو هيلع هللا ىلص تسمية الرسولو  تمسك المسممين بالعروة الوثقى 

 

ِ َوُىَو ُمْحِسٌن َفَقِد اْسَتْمَسَك ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثَقى قال تعالى:  }َوَمْن ُيْسِمْم َوْجَيُو ِإَلى َّللاه
ِ َعاِقَبُة اأْلُُموِر ) َلى َّللاه َك ُكْفُرُه ِإَلْيَنا َمْرِجُعُيْم َفُنَنبُِّئُيْم ِبَما ( َوَمْن َكَفَر َفاَل َيْحُزنْ َٕٕواِ 

ُدوِر ) َ َعِميٌم ِبَذاِت الصُّ  {َطرُُّىْم ِإَلى َعَذاٍب َغِميعٍ ( ُنَمتُِّعُيْم َقِميالا ُثمه َنْض َٖٕعِمُموا ِإنه َّللاه
 [ٕٗ - ٕٕ]لقماف: 

 أولا: المناسبة:
أردؼ ذلؾ بذكر  ،بغير عمـ هللا في المجادؿفر االك حاؿ أف ذكر هللا سبحانو كتعالى بعد      
 عف المشركيف إعراض مف يمقاه ما عمى ملسو هيلع هللا ىلص ثـ سمى رسكلو ،ه إلى هللار المفكض أم المسمـ حاؿ

الحساب كالجزاء، فيك  هللا كبيف لو أنو قد بمغ رساالت ربو، كتمؾ كظيفة الرسل، كعمي دعكتو،
 . (1) ب الغميع في جينـ، كبئس المصيريجازييـ بما يستحقكف مف العذا

 ثانياا: التحميل المغوي: 
ْض َأْمَرُه ِإَلى ّللاَِّ )َوَمْن ُيْسِمْم َوْجَيُو ِإَلى َّللاهِ ( .ٔ ِ، َكُيَفكِّ  .(ٕ) ": "أؼ ُيْخِمْص ِديَنُو ّلِلَّ

 .(ٖ) هلل االستسبلـ الثالث:طاعة هلل، ال الثاني:االخبلص هلل، ك أحدىا:ثبلثة معاف: كفييا      

 .(ٗ) "المحسف: الذؼ جمع القكؿ كالعمل" )وىو ُمحِسٌن(: .ٕ
، كالقرآف، ماف، كاالسبلـ، كال إلو إال هللااالي كجاءت بعدة معاف  منيا: )العروة الوثقى(: .ٖ

 .(٘) كالحب في هللا كالبغض في هللا
يماف ألف مف تمسؾ ببل إلو إال هللا فقد تمسؾ باإل ،ككل ىذه األقكاؿ ال تعارض بينيا 

ككاف  ،كاإلسبلـ كالقرآف، كالمقصكد أنو تمسؾ بالديف القكيـ الذؼ ثبتت قكاعده كرسخت أركانو
 .ال انقطاع لياو استمسؾ بالعركة الكثقى التي المتمسؾ بو عمى ثقة مف أمره لككن

    

                                                 

 (ٕٔٛ/ ٕٕ) ، لميررؼ تفسير حدائق الركح كالريحاف في ركابي عمـك القرآفانظر: (  ٔ)
 .(ٜٕٔ/ ٙ) (  تفسير البغكؼ ٕ)
 .(ٖٖٗ/ ٗ) مماكردؼانظر: النكت كالعيكف، ل(  ٖ)
 .(ٖٖ٘/ ٗالمحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز، البف عطية ) (ٗ)

 

 .(ٖٕ٘/ ٔر )بف كثيال القرآف العظيـ، تفسيرانظر: (  ٘) 
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 نعمةالجحكد ككفراف ال، كيطمق عمى (ٔ)"التغطية كالسترفي المغة "أصل الكفر  )ومن كفر(: .ٗ
ـَ مف الديف ضركرة ، أك بإنكار األحكاـ قاؿ ابف تيمية ، (ٕ) "كالكفر إنما يككف بإنكار ما ُعِم

 .(ٖ)المتكاترة كالمجمع عمييا كنحك ذلؾ" 
ُدورِ عميم ) .٘  .(4) اِطِر النَّاِس ِمَف النََّكاَياَما ِفي َخكَ عميـ ب" :( ِبَذاِت الصُّ
 .(5)"نمجئيـ كنمزميـ"رىم(: ط)نض .ٙ
 .(6)"اب شديد ثقيلعذ" :)عذاب غميع( .ٚ

 : البالغة اا: لثثا
رادة الكلكىك  (َكْجَيوُ )مجاز مرسل في " (:َوَمْن ُيْسِمْم َوْجَيوُ ) .ٔ  .(7) "مف قبيل إطبلؽ الجزء كا 
بينيما ما يسمى " (:َوَمْن َكَفَر َفال َيْحُزْنَك ُكْفُرهُ ) (،َوَمْن ُيْسِمْم َوْجَيُو ِإَلى َّللاهِ َوُىَو ُمْحِسنٌ ) .ٕ

 .(8) "ةبالمقابم
تشبيو تمثيمي، شّبو مف تمسؾ باإلسبلـ بمف أراد الصعكد " (:َفَقِد اْسَتْمَسَك ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثقى) .ٖ

 .(9) "إلى قمة جبل، فتمسؾ بأكثق حبل
لى هللا عاقبة األمور(: .ٗ )إلى هللا( إلفادة الحصر، كذلؾ ردا  في قكلو تقديـ ما حقو التأخير  )وا 

 ، فاألمكر عاقبتيا ترجع إليو كحده.(ٓٔ)ية آليتيـ لبعض األمكرعمى الكفرة في زعميـ مرجع
رىاقيـ إياه باضطرار المضّطر إلى )ثم نضطرىم(:  .٘ "استعارة مكنية فقد شبو إلزاميـ التعذيب كا 

، كالتعبير باالضطرار يمقي ظل اليكؿ الذؼ (ٔٔ)"الشيء الذؼ ال يقدر عمى االنفكاؾ منو
عميو كالِعَياُذ  َبرُ لكنَّو ُيجْ  هألنو ال يِريد، قدرتو عمى دفعوعدـ م مع يحاكؿ الكافر أال يكاجيو،

 .باهلل

                                                 

 .(ٗٙ/ ٚ)مفاتح الغيب، لمرازؼ ( ٔ)
 (.ٖٖٗ:ص)( انظر: المفردات في غريب القرآف، لؤلصفياني، ٕ)
 (.ٙٓٔ/ٔ)بف تيمية، المجمكع الفتاكػ،  ( ٖ)
 .(ٖٚٙ/ ٕٚ) ، البف عاشكرالتحرير كالتنكير  (ٗ)

 

 .(ٜٚ/ ٛباألزىر ) التفسير الكسيط ، مجمكعة مف العمماء بإشراؼ مجمع البحكث اإلسبلمية(  ٘)
 

 .(ٜٚ/ ٛ)انظر: المرجع السابق (  ٙ)
 

 .(ٕٙٔ/ ٕٔلمزحيمي ) ،التفسير المنير(  ٚ)
 .(ٕٙٔ/ ٕٔ) المرجع السابق(  ٛ)
 .(ٕٙٔ/ ٕٔ) المرجع السابق(  ٜ)
 .(ٜٗ/ ٔٔركح المعاني، لؤللكسي )انظر: (  ٓٔ)
 (ٜٔ/ ٕٔ(  الجدكؿ في إعراب القرآف، محمكد صافي )11)
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 .(1)"ألنو إنما يككف لممادة الكثيفة، فاستعير لممعنى ؛استعارة الغمع لمشدة" (:َعذاٍب َغِميعٍ ) .ٙ
 :: المعنى الجمالياا رابع

 تمسك المسممين بالعروة الوثقى .ٔ
خبلقيـ مف أعظـ ما جر أىل الكفر لمدخكؿ تمسؾ المسمميف بدينيـ كأعمى مر العصكر فإف 

ف قلّ  وخير دليل عمى أن ككى، (2) في اإلسبلـ  .(3)عددىـ كعدتيـ مفتاح نصرىـ كا 
ىي  :العركة الكثقى: "فأجاب ؟العركة الكثقى عفئل الشيخ ابف عثيميف رحمو هللا سُ قد ك       
 ال ألنو الكثيق بالبناء شبيت، كقيل: (4) "عركة كثقى ألنيا تكصل إلى الجنة، كسميت اإلسبلـ
 .(5) ينحل
 عميو الصالة والسالمتسمية الرسول  .ٕ

تخبرنا اآليات عف حاؿ الفريق الثاني مف الناس، كىـ الذيف لـ يجادلكا في هللا كلـ يتبعكا 
رسكال ، إنَّو فريق أسمكب تقميد اآلباء كاألجداد، بل آمنكا باهلل ربا ، كباإلسبلـ دينا ، كبدمحم ملسو هيلع هللا ىلص نبيا  ك 

المخمصيف الذيف اعتصمكا باهلل كأخمصكا دينيـ هلل، فميس االيماف بالتمني، كلكف ما كقر في القمب 
 كصدقو العمل.

}ُأوَلِئَك أما الذيف جادلكا في هللا بغير عمـ كال ىدؼ كال كتاب منير كقمدكا اآلباء كاألجداد
}إنهُيْم ، فيؤالء ال تحزف عمييـ فإف مرجعيـ الى هللا[ٕٚ٘]البقرة:  َأْصَحاُب النهاِر ُىْم ِفيَيا َخاِلُدوَن{

الذيف غرتيـ  ىـ، ىؤالء  [ٕٛ - ٕٚ]النبأ:  ( َوَكذهُبوا ِبآَياِتَنا ِكذهاباا {َٕٚكاُنوا َل َيْرُجوَن ِحَساباا )
نهَك َتَقمُُّب الهِذيَن َكَفُروا ِفي اْلِباَلِد ) الدنياالحياة  ( َمَتاٌع َقِميٌل ُثمه َمْأَواُىْم َجَينهُم َوِبْئَس ٜٙٔ} َل َيُغره

قميل، قصير األجل، زىيد  ـكمتاع الحياة الذؼ يخدعي، (6) [ٜٚٔ -ٜٙٔ] آؿ عمراف: اْلِمَياُد { 
ُثمه »: ردىا كف ال يممك إلييا دفعا   كف مدفكع ـكى ،كالعاقبة بعد ذلؾ مركعة ،«ُنَمتُِّعُيْم َقِميالا »، القيمة
كالتعبير باالضطرار يمقي ظل اليكؿ الذؼ يحاكؿ الكافر أال يكاجيو، ، «رُُّىْم ِإلى َعذاٍب َغِميعٍ َنْضطَ 

كيصير إلى  مع العجز عف دفعو، فأيف ىذا ممف يسمـ كجيو إلى هللا كيستمسؾ بالعركة الكثقى،
 .(7) النفس مطمئف الضمير ىادغفي النياية  ربو

                                                 

 (ٕٙٔ/ ٕٔلمزحيمي ) ،ير المنير(  التفسٔ)
 

 (ٖٖٗٙٔ/ ٖٔفتاكػ الشبكة اإلسبلمية )انظر: (  ٕ)
 

 (ٔ/ ٓٔراغب السرجاني )، التتار مف البداية إلى عيف جالكتانظر: (  ٖ)
 

 .(ٕٛٔٔص: ، البف عثيميف ) فتاكػ نكر عمى الدرب(  ٗ)
 

 .(ٖٗٗ/ ٗمماكردؼ )انظر: النكت كالعيكف، ل(  ٘)
 (ٕٗٓٗ-ٖٕٓٗ/ٕٔاب التفسير، كشؾ )(  انظر: في رحٙ)

 

 (ٜٕٗٚ/ ٘في ظبلؿ القرآف )(  انظر: ٚ)
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 فيما كاف يقاسيو مف قكمو مف فنكف الببلء كالعذاب، كفي ىذه اآليات تسمية لمنبي ملسو هيلع هللا ىلص
 .(1) أعداءه الظالميف ىبلؾ فيككعد لو 
اليدايات المستنبطة من المقطع:سادساا: 



دلت اآليات عمى أف الناس في اآلخرة، فريقاف: فريق في الجنة، كفريق في السعير، فمف  .ٔ
الناجيف، كمف أشرؾ باهلل، فإف هللا سيجازيو أخمص عبادتو كقصده إلى هللا تعالى، فيك مف 

 .(ٕ) يـك القيامة
يشترط  لقبكؿ العمل: إخبلص العبادة هلل كعدـ الشرؾ بو، ككجكب طاعة الرسكؿ ملسو هيلع هللا ىلص كاتباع  .ٕ

 .(ٖ) ما شرعو، كترؾ البدع كالمحدثات
حساف العمل مف أجل  .ٖ  مرضاتو.بينت اآليات أىمية االستسبلـ هلل كاالنقياد لو كا 
 .(ٗ)  "اإلحساف مرتبة أعمى في اإلسبلـ" .ٗ
، لذا ينبغي كل شيء بيده ممككتعز كجل، فيك الذؼ  مرجعيا ِإلى هللا عكاقب األمكرإفَّ  .٘

 لو.كيحتسب؛ ألفَّ العاقبَة  يصبرأف  محسفلمف أسمـ كجَيو هلل كىك 
َزف لمف ال يؤمف، مع أف عدـ إيماف شدة حرص النبي ملسو هيلع هللا ىلص عمى ىداية الناس جميعا  لككنو َيحْ  .ٙ

 الناس ال يضره شيئا ، كلذلؾ فإفَّ المسمـ الحق يحزف كيتألـ لكفر الكافر كانحراؼ العاصي.
 ينبغي لئلنساف أْف يعمـ أفَّ هللا عّز كجل مطمع عميو، فيك الذؼ يعمـ السرَّ كأخفى. .ٚ
الػُمْؤِمف كلكف متاعو في الدنيا َقِميل زائل، قاؿ  أفَّ الكاِفَر قد ُيَمتَُّع في الدنيا أْكَثَر مما ُيَمتَّعُ  .ٛ

، فكل ممذات الدنيا كمتاعيا (٘) " َمْوِضُع َسوِط في الجنة َخْيٌر ِمن الدنيا وما فيياالنبي ملسو هيلع هللا ىلص: "
 كمتاعيا قميل، ألنيا تنتيي بمكت صاحبيا.

 
 

  

                                                 

 (ٖٙٙ/ ٕانظر: لطائف اإلشارات، القشيرؼ )(  ٔ)
 

 (ٖٙٔ/ ٕٔلمزحيمي ) ،التفسير المنيرانظر: (  ٕ)
 

 (ٛٗ:)ص حمد الحريقيلالتكحيد كأثره في حياة المسمـ، انظر: (  ٖ)
 

 (ٜٖ/ٙالكريـ، نخبة مف عمماء التفسير)التفسير المكضكعي لسكر القرآف (  ٗ)
 

 (ٜٔٔ/ ٗ) (ٕٖٓ٘)ح  ،مثل الدنيا في اآلخرة :باب ،الرقاؽ :كتاب ،(  أخرجو البخارؼ ٘)
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 يـع الثانــالمقط
 وــوقدرت ىة هللا تعالــل وحدانيـن بدلئـر المشركيـتذكي

ِ َبْل قال تعالى:  ُ ُقِل اْلَحْمُد ّلِلِه َماَواِت َواأْلَْرَض َلَيُقوُلنه َّللاه }َوَلِئْن َسَأْلَتُيْم َمْن َخَمَق السه
َ ُىَو اْلَغِنيُّ اْلَحِميُد َٕ٘أْكَثُرُىْم َل َيْعَمُموَن ) َماَواِت َواأْلَْرِض ِإنه َّللاه ِ َما ِفي السه ( ّلِلِه

ُه ِمْن َبْعِدِه َسْبَعُة َأْبُحٍر َما ( وَ ٕٙ) َلْو َأنهَما ِفي اأْلَْرِض ِمْن َشَجَرٍة َأْقاَلٌم َواْلَبْحُر َيُمدُّ
َ َعِزيٌز َحِكيٌم ) ِ ِإنه َّللاه ( َما َخْمُقُكْم َوَل َبْعُثُكْم ِإله َكَنْفٍس َواِحَدٍة ِإنه َٕٚنِفَدْت َكِمَماُت َّللاه

َ َسِميٌع َبِص   [ٕٛ - ٕ٘]لقماف:  يٌر{َّللاه
 أولا: المناسبــة:

ف بيّ ، كبنعمو الظاىرة كالباطنة، بخمق السمكات بغير عمد توبعد إقامة األدلة عمى كحداني
، كأنيـ يتضرعكف إليو كقت الشدة، ثـ يعكدكف إلى كفرىـ بعد أنيـ معترفكف بذلؾ غير منكريف لو

سمكات كما في األرض، ثـ أقاـ الدليل عمى سعة ثـ أثبت تعالى كحدانيتو بممكو ما في ال ،النجاة
 .(1)عممو، كشمكؿ قدرتو عمى كل شيء، كمنو خمق الناس كبعثيـ

 ثانياا: سبب النزول:
ُه ِمْن َبْعِدِه َسْبَعُة َأْبُحٍر َما َنِفَدْت قولو تعالى:  } َوَلْو َأنهَما ِفي اأْلَْرِض ِمْن َشَجَرٍة َأْقاَلٌم َواْلَبْحُر َيُمدُّ

 [ٕٚ]لقماف:  ِمَماُت َّللاهِ ِإنه َّللاهَ َعِزيٌز َحِكيٌم {كَ 

}ويسألونك َعِن قاؿ المفّسركف: َسَأَلِت الييكُد رسكَؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص عف الّركح، فأنزؿ هللا بمّكة: 
وَح ِمْن َأْمِر َربِّي، َوَما ُأوِتيُتْم ِمَن اْلِعْمِم ِإله َقِميالا  وِح ُقِل الرُّ (،  فمّما ىاجر النبي ٘ٛ)اإلسراء:{ الرُّ

}َوَما ُأوِتيُتْم ِمَن اْلِعْمِم ِإله ملسو هيلع هللا ىلص إلى المدينة أتاه أحبار الييكد، فقالكا: يا محّمد بمغنا عنؾ أّنؾ تقكؿ: 
} تينا الّتكراة ، َأَفَتْعِنيَنا أـ قكمؾ؟ فقاؿ: كبّل قد عنيت، قالكا: ألست تتمكا فيما جاءؾ، إّنا قد أك َقِميالا

كفييا عمـ كّل شيء؟ فقاؿ رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ىي في عمـ هللا قميل، كقد آتاكـ هللا ما إْف عممتـ بو 
، }َوَمْن ُيْؤَت اْلِحْكَمَة َفَقْد ُأوِتَي َخْيراا َكِثيراا{انتفعتـ بو، َفَقاُلكا: َيا مَحمَُّد َكْيَف َتْزعـ َىَذا؟ أنت َتُقكؿ: 

ـٌ َقِميٌل َكخْيٌر َكِثيٌر؟ َفَأنَزؿ ّللاَّ تعاَلى: َفَكيْ  }َوَلْو َأنهَما ِفي اأْلَْرِض ِمْن َشَجَرٍة َف َيْجَتِمع َىَذا ِعْم
 .(ٕ) اآْلَيَة" َأْقاَلٌم...{

                                                 

 (ٕٙٔ/ ٕ٘مفاتيح الغيب، لمرازؼ )انظر: (  ٔ)
 

، تفسير القرآف العظيـ، البف (ٔ٘-ٓ٘/ٕٔتفسير الطبرؼ )، (ٖٙٗأسباب النزكؿ، لمكاحدؼ )ص: انظر:   (ٕ)
 . (ٔ٘ٗ/ٖير )كث
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 ثالثاا: التحميـل المغـوي:
 .(ٔ) جمع قمـ، كىك العكد المشقكؽ الذؼ يكتب بو)اأْلَْقاَلُم(:  .ٔ
ُه( .ٕ ، "مف مد الدكاة إذا زادىا مف المداد كىك الحبر، كيطمق المد عمى مطمق (ٕ) "دهيزي": )َيُمـــدُّ

 .(ٖ) الزيادة"
 .(ٗ) "ما فنيت كال انتيت)نفدت(: " .ٖ
نما المقصكد التكثير ال خبلؼ في )سبعة أبحر(: .ٗ كقد  ،أف العدد سبعة ليس مقصكدا  بذاتو كا 

 .(٘) ال الحصر ُذِكرت السبعة عمى كجو المبالغة
 .(ٙ) المراد بيا: العمـ كحقائق األشياءهللا(: )كممات  .٘

 رابعاا: البالغة:
، حتى ال يبقى مف جنس الشجر، كال أنكاع الشجركل  نكرة، لتشمل: كقد جاءت (َشَجَرةٍ )من  .ٔ

 .(ٚ) أقبلما   ُبريتكاحدة، إال قد 
 .(ٛ)كقد جاءت بالجمع؛ كذلؾ لمتكثير(: اأْلَْقاَلمَ ) .ٕ

 :خامساا: القراءات
  َقرأىا أبك عمرك كيعقكب بنصب الراء()َواْلَبْحر :. 
  :)(9) كقرأىا الباقكف برفع الراء)َواْلَبْحُر. 

 :التوجيو
مف  فأما عمى قراءة النصب فإنو عطف عمى )ما( فيككف المعنى: َكَلك َأف َما ِفي اأَلْرض

 .(ٓٔ) يمده مف بعده سبعة أبحر َكَلك َأف اْلَبْحر شجرة أقبلـ،

                                                 

 .(ٕٛٔ/ ٕٔانظر: التحرير كالتنكير، البف عاشكر )( ٔ)
 

 .(ٕٜٕ/ ٙتفسير البغكؼ ) (ٕ)
 

 .(ٓٓٔ/ ٛمجمع البحكث ) ،التفسير الكسيط (ٖ)
 

 .(ٓٓٔ/ ٛ) المرجع السابق (ٗ)
 

 .(ٜٙٔ/ٕٔ( انظر: التفسير المنير، لمزحيمي )٘)
 .(ٜٕٚ/ ٓٔ) خاف ، دمحم صديقفتح البياف في مقاصد القرآفانظر:  (ٙ)
 .(ٙٙٔ/ ٕٔلمزحيمي ) ،التفسير المنيرانظر: (  7)

 

 .(ٜٕٚ/ ٗلمشككاني ) ،فتح القديرانظر: (  8)
 

  .(ٖٚٗ/ٕالنشر، البف الجزرؼ )انظر: (  ٜ)
 .(ٚٙ٘( انظر: حجة القراءات، البف زنجمة )ص: ٓٔ)
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، كقيل المعنى: َكاْلَبْحُر َىِذه َحالوإنو اعتبر الكاك كاك حاؿ فيككف كأما عمى قراءة الرفع ف
 .(ٔ) أنو يجكز أف تككف الكاك معطكفة عمى مكضع )إف( مع ما بعدىا

 جمع بين القراءتين:ال
و مثقاؿ ذرة في إحاطة عمـ ّللاَّ تعالى بكل شيء كال يغيب عف عمم"عمى  :تدؿ القراءتاف
 .(2)"ىي تصكير لعممو الذؼ اَل يحصى  تعالىكممات ّللاَّ السماء كاألرض، ك 

 سادساا: المعنى اإلجمالي:
 ة هللا تعالىــل وحدانيـن بدلئـر المشركيـتذكي .ٔ

السمكات  قمأف هللا خبيخبر هللا تعالى عف ىؤالء المشركيف المعانديف: بأنيـ يعترفكف  
َمَواِت َواألْرَض }َوَلِئْن َسأَ  كمع اعترافيـ بيذا إال أنيـ يشرككف بو، ،كاألرض ْلَتُيْم َمْن َخَمَق السه

}ِ كفي  كعندما تظير الحجة عمييـ، فقل الحمد هلل الذػ أنطقيـ بالحق، ،َلَيُقوُلنه َّللاهُ ُقِل اْلَحْمُد ّلِلِه
لى كل مؤمف، بالتعقيب عمى ىذا الجكاب بحمد هللا، الذؼ خمق ملسو هيلع هللا ىلص دعكة إلى النبي ىذا ، كا 

 .(3) نعمة تستكجب الحمد كالشكر لمخالق كاألرض، فيذا الخمق السمكات
خالق ىذه  هللا حتى يعممكا أف فكركف تلعنادىـ ال يتدبركف كال ي ل يعممون(: أكثرىم لكنّ )و      

، (ٗ)فبل يحتاج معو إلى غيرهالغني عما سكاه،  ، كىكىك الذؼ تجب لو العبادة دكف غيرهك األشياء 
 .، ككل شيء فقير إليو(ٗ)غيره
 مك هللا المطمقم .ٕ

َماَواِت َواأْلَْرِض ِإنه َّللاهَ )، لو ما في السمكات كاألرض كتعالى كحده هللا سبحانو  ِ َما ِفي السه ّلِلِه
نو ليممؾ مف ىؤالء المشركيف ما ال يممككف ىـ مف أنفسيـ ،(ُىَو اْلَغِنيُّ اْلَحِميد فكيف يككف ، كا 

 .(٘) (ٕٚ:)ص«يَن َكَفُروا َفَوْيٌل ِلمهِذيَن َكَفُروا ِمَن النهارِ ذِلَك َظنُّ الهذِ » ؟ييـالخالق في حاجة إل
 القرطبي عملك  في مكاطف كثيرة مف القرآف الكريـ،سبحانو بيف الغني كالحميد  قرف كقد 
ذا جاَد كأنعـ َحِمَدُه " ذلؾ فقاؿ: ا ُمنِعم ا، كا  ا بغناه، إال إذا كاف الغني َجَكاد  ألنو ليس كلُّ غنيّ  نافع 

                                                 

 ( .ٚٙ٘( انظر: حجة القراءات، البف زنجمة )ص: ٔ)
 

 (ٜٛ٘ٗ/ ٜ) ر، ألبي زىرة(  زىرة التفاسيٕ)
 

 (ٔٛ٘/ ٔٔ) ، لمخطيبالتفسير القرآني لمقرآفانظر: (  ٖ)
 

 (.ٖٓٔ/ ٔاألسماء كالصفات، لمبييقي )انظر: ( ٗ)
 

 (ٕٛ٘/ ٔٔ) ، لمخطيبالتفسير القرآني لمقرآفانظر:  (٘)
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ـُ عمييـ، كاستحقَّ عمييـ الحمد، كليدؿَّ بو عمى أنو الغني النافع بِغناه خمَقو، الَجَكاد الُمنِعـ ا لُمنَع
 .(ٔ)عمييـ، المستحق بإنعامو عمييـ أف يحمدكه"

 كممات هللا ل تنفد .ٖ
سعة عظمتو ككبريائو كجبللو، ككمماتو التامة التي ال يحيط  يخبرنا سبحانو كتعالى َعفْ 

ُه ِمْن َبْعِدِه َسْبَعُة َأْبُحٍر َقاَؿ َتَعاَلى: }فَ  بيا أحد، َوَلْو َأنهَما ِفي األْرِض ِمْن َشَجَرٍة َأْقالٌم َواْلَبْحُر َيُمدُّ
كُجعل البحر مدادا  كمده  ، فمك أف جميع أشجار األرض ُجعمت أقبلما ،{..َما َنِفَدْت َكِمَماُت َّللاهِ 

 دالدالة عمى عظمتو كصفاتو كجبللو لتكسرت األقبلـ، كنف سبعة أبحر معو، فكتبت بيا كممات هللا
 ماء البحر، كما انتيت كال نفدت كممات هللا.

ال   كىذا التمثيل مف باب تقريب المعنى، الذؼ ال يطاؽ الكصكؿ إليو إلى األفياـ كاألذىاف، كا 
ف تضاعفت عمى ما ذكر، عفة، بأضعاؼ مضا أضعافا كثيرة، كالبحكر لك امتدت فاألشجار، كا 

 .(2) كأما كبلـ هللا تعالى، فبل يتصكر نفاده، فإنو يتصكر نفادىا كانقضاؤىا، لككنيا مخمكقة
: ىك القكؼ كقيلىك الممتنع الذؼ ال يغمبو شيء،  العزيز:ف، }ِإنه َّللاهَ َعِزيٌز َحِكيٌم{قاؿ، ثـ    
الذؼ ال  الحكيم:و ككرة، ، كعزة هللا سبحانو كتعالى تجتمع فييا كل ىذه المعاني المذ(ٖ) الغالب

ف في آيات التشريع كالتككيف اف االسماكليذا كثيرا  ما يقترف ىذ، (ٗ) يقكؿ كال يفعل إال الصكاب
 .(٘) كالجزاء ليدؿ عباده عمى أف مصدر ذلؾ كمو عف حكمة بالغة كعزة قاىرة

 يسر الخمق وسيولة البعث .ٗ
كما ىذا بالنسبة  ،بعثيـ بعد مكتيـ، ك ، بأف خمق جميع الخمقثـ ذكر عظمة قدرتو ككماليا   

، فيك سبحانو، }َما َخْمُقُكْم َول َبْعُثُكْم ِإل َكَنْفٍس َواِحَدٍة{فقاؿ: إلى قدرتو إال كخمق نفس كاحدة، 
 .(ٙ) [ٕٛ]يس:  }ِإنهَما َأْمُرُه ِإَذا َأَراَد َشْيئاا َأْن َيُقوَل َلُو ُكْن َفَيُكوُن{

}ِإنه َّللاهَ َسِميٌع مكعات، كبصره لجميع المبصرات فقاؿ: ثـ ذكر عمكـ سمعو لجميع المس 
السميع: بمعنى السامع، إال أنو أبمغ في الصفة، كىك الذؼ يسمع السر كالنجكػ، سكاء و، َبِصيٌر{

                                                 

 (.ٕ٘ٔٓ/ٗٔالجامع ألحكاـ القرآف، لمقرطبي ) (ٔ)
 (ٔ٘ٙ)ص:  دؼ، لمسعتيسير الكريـ الرحمفانظر:   (2)

 

 (.   ٖ٘ٚ/٘لساف العرب، البف منظكر )انظر: (  ٖ)
 (.ٜٔٔ/ٔكتاب المنياج في شعب اإليماف، لمحميمي )انظر: (  ٗ)
 ( .٘ٛٗ/ٕمفتاح دار السعادة، البف القيـ )انظر:   (٘)

 

 (ٔ٘ٙ)ص:  ، لمسعدؼتيسير الكريـ الرحمفانظر:  (ٙ)
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)الميم الجير كالخفت، كالنطق كالسككت، كقد يككف بمعنى قبكؿ اإلجابة، كقكؿ النبي ملسو هيلع هللا ىلص:  عنده
أؼ مف دعاء ال يستجاب، كمف ىذا  (ٔ)(بك من قمب ل يخشع ومن دعاء ل يسمع إني أعوذ

"فيك الذؼ أحاط بصره بجميع المبصرات وأما البصير: ، (ٕ)قكؿ المصمي: سمع هللا لمف حمده 
في أقطار األرض كالسمكات، فيرػ دبيب النممة السكداء عمى الصخرة الصماء في الميمة 

فيك سبحانو ، (ٖ) باطنة كالظاىرة، كسرياف القكت في أعضائيا الدقيقة"الظمماء، كجميع أعضائيا ال
كتعالى البصير الذؼ يشاىد كل ىذه األشياء، ظاىرىا كخفييا، يبصر خائنة األعيف كما تخفي 

 الصدكر، يشاىد كيرػ كال يغيب عنو ما فكؽ السمكات العبل أك ما تحت الثرػ.

 سابعاا: اليدايات المستنبطة من المقطع:


َماَواِت َواأَلْرَض تعالى:  لقكلواعتراؼ المشركيف بتكحيد الربكبية  .ٔ }َوَلِئْن َسَأْلَتُيْم َمْن َخَمَق السه
ِ َبْل َأْكَثُرُىْم ل َيْعَمُموَن{   (.ٕ٘)لقماف:َلَيُقوُلنه َّللاهُ ُقِل اْلَحْمُد ّلِلِه

عت فيو الخبلئق مؤمنيا فتكحيد الربكبية ىك الذؼ اجتم انكار المشركيف لتكحيد األلكىية، .ٕ
 .(4) ككافرىا، كتكحيد األلكىية مفترؽ الطرؽ بيف المؤمنيف كالمشركيف

إقرار الخمق باهلل مف جية ربكبيتو أسبق مف إقرارىـ بو مف جية ألكىيتو، فالنفس البشرية  .ٖ
بحاجة إلى رب يدبر شؤكنيا كيقكـ عمى أمكر حياتيا، ثـ تأتي الرسل بعد ذلؾ لدعكتيـ إلى 

 .(5) ة هللا كحده ال شريؾ لوعباد
ما لعدـ االنتفاع يعممكف كانكا ال  مشركيفىؤالء الػ أكثرإفَّ  .ٗ بل أكثُرىم ل ؛ ِلقكِلو: )إما لمجيل كا 

 (.يْعَمُمون 
 .(6) "إعماؿ العقل كالتفكير في ممككت السمكات كاألرض" .٘
نما أمرىـ  جميع ما في السمكات، كاألرض، كأنو الغني عف خمقو كعف عبادتيـ، هلل أفَّ  .ٙ كا 

 .(7) بالعبادة لينفعيـ

                                                 

 .(ٔٛ/ٛ()٘ٓٓٚباب: مف دعاء النبي ملسو هيلع هللا ىلص ح) في صحيحو، كتاب: الدعكات، مسمـ أخرجو(  ٔ)
 

 (.ٜ٘(  انظر: شأف الدعاء، لمخطابي )ص ٕ)
 .(ٖٙ(  الحق الكاضح المبيف، عبدالرحمف آؿ سعدؼ )صٖ)

 

 .(ٕٔ-ٕٓيد التكحيد، لممقريزؼ )ص: تجر انظر:   (ٗ)
 

 .(٘ٔ-ٗٔ/ٗٔالفتاكػ، البف تيمية ) مجمكعانظر:   (٘)
. 

 .(ٚٚ/ ٛمجمع البحكث ) ،الكسيط التفسير  (6)
 

 .(ٖٚٔ/ ٕٔتفسير المنير، لمزحيمي )انظر: ال  (ٚ)
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لك كانت ك إّف كممات هللا سبحانو ال تنفد، كال نياية ليا، كال يمكف حصرىا كال عدىا،  .ٚ
األشجار أقبلما ، كالبحار مدادا ، فكتب بيا عجائب صنع هللا الدالة عمى قدرتو ككحدانيتو لـ تنفد 

ذا كانت معاني كبلـ هللا ال نياية ل يا، فعمـ هللا بحقائق األشياء ال يمكف حصره، تمؾ العجائب، كا 
نما ىك كاسع شامل  .(1) كا 

رد عمى منكرؼ البعث مف المشركيف، حيث بيف ليـ أف هللا الذؼ خمقيـ أكؿ مرة قادر عمى  .ٛ
  أف يبعثيـ مرة أخرػ.

إثبات قدرة هللا تعالى عمى الخمق كالبعث كالنشكر، كداللة ىذا كمو عمى صدؽ النبي صمى  .ٜ
 .يو كسمـ في رسالتو كنزكؿ القرآف عميوهللا عم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 

 .(ٗٚٔ/ ٕٔانظر: التفسير المنير، لمزحيمي )  (1)
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 المقطع الثالث
 المشركين في الشدة والرخاة حالوبيان ، إلى الكون وعجائبو النظر
َر قال تعالى:  َ ُيوِلُج المهْيَل ِفي النهَياِر َوُيوِلُج النهَياَر ِفي المهْيِل َوَسخه }َأَلْم َتَر َأنه َّللاه
ْمَس وَ  ( َذِلَك ِبَأنه ٜٕ) ِبَما َتْعَمُموَن َخِبيرٌ اْلَقَمَر ُكلٌّ َيْجِري ِإَلى َأَجٍل ُمَسمًّى َوَأنه َّللاهَ الشه

َ ُىَو اْلَحقُّ َوَأنه َما َيْدُعوَن ِمْن ُدوِنِو اْلَباِطُل َوَأنه َّللاهَ  ( َأَلْم َتَر ٖٓ) ُىَو اْلَعِميُّ اْلَكِبيرُ َّللاه
ِ ِلُيِرَيُكْم ِمْن آَياِتِو ِإنه ِفي َذِلَك آَلَياٍت ِلُكلِّ َصبهاٍر َأنه اْلُفْمَك َتْجرِ  ي ِفي اْلَبْحِر ِبِنْعَمِت َّللاه

اُىْم ِإَلى َٖٔشُكوٍر ) يَن َفَممها َنجه َ ُمْخِمِصيَن َلُو الدِّ َذا َغِشَيُيْم َمْوٌج َكالظَُّمِل َدَعُوا َّللاه ( َواِ 
 [ٕٖ - ٜٕ]لقماف: { ا ِإله ُكلُّ َختهاٍر َكُفورٍ َما َيْجَحُد ِبآَياِتنَ اْلَبرِّ َفِمْنُيْم ُمْقَتِصٌد وَ 

 أولا: المناسبة:
تروا ألم ) هللا تعالى بأنو سخر لئلنساف ما في السمكات كما في األرض، بقكلو، لما ذكر

 ، كىذه اآلية عمى عمكميا، ثـ[ٕٓ]لقماف:  (وات وما في األرضأن هللا سخر لكم ما في السم
كبعض ما في ، }ُيوِلُج المهْيَل ِفي النهَياِر ...{ :فقاؿكر بعض ما ىك فييما عمى كجو الخصكص ذ

ْمَس َواْلَقَمَر{كات بقكلو: السم َر الشه }َأَلْم َتَر َأنه اْلُفْمَك َتْجِري كبعض ما في األرض بقكلو: ، }َوَسخه
ركيف معترفكف بتمؾ اآليات، إال أف البصير يدركيا أف كل المش رَ كَ ثـ ذَ  ِفي اْلَبْحِر ِبِنْعَمِت َّللاهِ{

 .(1) عمى الفكر، كمف في بصيرتو ضعف ال يدركيا إال إذا كقع في شدة كأحدؽ بو الخطر

 اا: التحميل المغوي:ثاني
 (2)ب.خطالو الح ميص مف لكقيل عاـ لك ،الخطاُب لرسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص )ألم تر(: .ٔ
أنو  أحدىما:في معنى اإليبلج قكالف،  يولج النيار في الميل(:)يولج الميل في النيار و  .ٕ

الشمس كيجعل ضياء النيار مكاف ظممة الميل  بغيابيجعل ظممة الميل مكاف ضياء النيار كذلؾ 
ىك ما يزيد في أحدىما كينقص مف اآلخر مف الساعات كذلؾ ال  القول الثاني:، بطمكع الشمس

 (3). يقدر عميو إال هللا تعالى

                                                 

 .(ٕٕٛ/ ٕٕ) ، لميررؼ تفسير حدائق الركح كالريحاف في ركابي عمـك القرآفانظر: (  ٔ)
 

 .(ٚ٘ٔ/ ٕٓ) ، لمطبرؼ جامع البيافانظر:  (ٕ)
 

.(3/263)،للخازنلبابالتأٌَلفًمعاوًالتىسٌلاوظر:(  ٖ)
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 .(1) "كقت معيف في عمـ هللا" مسمى(: جلٍ )أ .ٖ
 .(ٕ) "السفف" )الفمك(: .ٗ
 .(3) "عبلىـ كغطاىـ" )غشييم(: .٘
 .(٘) "في ارتفاعو كتغطيتو ما تحتو ، كذلؾ "(4) "كالجباؿ، كقيل كالسحاب" كالظمل(:موٌج ) .ٙ
المقتصد المتكسط بيف السابق  ، كقيل:مؤمف متمسؾ بالتكحيد كالطاعة أؼ )فمنيم مقتصد(: .ٚ
 .(6) كقيل: متكسط بيف الكفر كاإليمافكىك الذؼ تساكت سيئاتو كحسناتو، لخيرات، كالظالـ لنفسو،با
ار   أؼ (ٚ) "أقبح الغدرأسكأ ك  :الختر" )ختهار(: .ٛ  .َغدَّ
 .(8) ليالمنعـ، غير شاكر  جحكدا   )كفور(: .ٜ

 ثالثاا: البالغة:
قب الظممة كالضياء بكلكج "تمثيل لتعا)يولج الميل في النيار ويولج النيار في الميل(:  .ٔ

، كاالبتداء بالميل: "ألف أمره أعجب فكيف تغشى ظممتو تمؾ االنكار (9) أحدىما في اآلخر"
 . (10) النيارية"

استعير النتقاؿ الشمس في فمكيا كقد الجرؼ: المشي السريع ")كل يجري إلى أجل مسمى(:  .ٕ
بالمشي السريع ألجل  ا  كانتقاؿ األرض حكؿ الشمس كانتقاؿ القمر حكؿ األرض، تشبيي

لئلشارة إلى  (:إلى أجل مسمى)كزيادة قكلو ، "(11) "شسكع المسافات التي تقطع في خبلؿ ذلؾ
 فإذا انتيى ذلؾ األمد بطل ذلؾ التحرؾ كالتنقل، كىك ،يعممو هللا أف ليذا النظاـ الشمسي أمدا  

                                                 

 .(ٕ٘/ ٗٔمطنطاكؼ )لالتفسير الكسيط، (  ٔ)
ٔ 

 .(ٙٙٔ/ ٕٔلمزحيمي ) ،التفسير المنير(  ٕ)
 

 .(ٕٚٔ/ ٗأنكار التنزيل كأسرار التأكيل، لمبيضاكؼ )(  ٖ)
 

 .(ٔ٘ٛالكجيز، لمكاحدؼ )ص: (  ٗ)
 

 .(ٓٙٙ/ ٕ) منيسابكرؼ ، لإيجاز البياف عف معاني القرآف(  ٘)
 ج

 .(ٖٔٓ/ ٓٔدمحم صديق خاف )لفتح البياف في مقاصد القرآف، انظر: (  ٙ)
 

 .(ٕٖ/ ٖٔمككارؼ )ل ،تفسير غريب القرآف، (ٜٕٔ/ ٕ) ، ألبي عبيدةمجاز القرآف(  ٚ)
 

 .(ٕٕٛ/ ٕٕ) ، لميررؼ تفسير حدائق الركح كالريحاف في ركابي عمـك القرآفانظر: (  ٛ)
 

 .(٘ٛٔ/ ٕٔكالتنكير، البف عاشكر ) (  التحرير9)
 

 .(٘ٛٔ/ ٕٔ) المرجع السابق  (ٓٔ)
 

 (٘ٛٔ/ ٕٔ)التحرير كالتنكير، البف عاشكر (  ٔٔ)
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 .(1) "الكقت الذؼ يؤذف بانقراض العالـ فيذا تذكير بكقت البعث
إشارة إلى ما ُتمي مف اآلياِت الكريمِة كما فيو مف معنى الُبعد لئليذاف بُبعد منزلِتيا ": (كذل) .ٖ

 (ٕ)."في الفضل
ذا غشييم موج كالظمل(: " .ٗ  .(3) "جمع ظمة َشبََّو ِبَيا اْلَمْكَج ِفي َكْثَرِتَيا َكاْرِتَفاِعَيا، الظمل)وا 
ى: فمنيـ مقتصد كمنيـ كافر، دؿ عمى فيو إيجاز بالحذؼ، كالمعن" (:َفِمْنُيْم ُمْقَتِصدٌ ) .٘

 .(4) "(َوما َيْجَحُد ِبآياِتنا ِإله ُكلُّ َختهاٍر َكُفور)المحذكؼ قكلو تعالى: 
 .(5) "صيغ مبالغة، كفييا ما يسمى تكافق الفكاصل أك السجع" (:َختهاٍر َكُفورٍ  (،)صبهاٍر َشُكورٍ ) .ٙ

(5). 
 :رابعاا: القراءات
 :)كحفص كحمزة كالكسائي كيعقكب كخمف بياء الغيبقرأىا أبك عمرك  )َيْدُعوَن. 
 :)(6)رأىا الباقكف بتاء الخطاب.كق )َتْدُعوَن 

بالياء  ىاقرأ  مفعبلقة ببلغية باستخداـ اسمكب االلتفات مف الخطاب الى الغيبة، ف :التوجيو
كىك  ،(، ألف بعده )يا أييا الناسحممو عمى لفع الخطابعمى لفع الغيبة، كمف قرأه بالتاء حممو 

 . (7) كالمخاطب الكفار كالمشرككف  أقرب إليو،
 خامساا: التفسير الجمالي:

 إلى الكون وعجائبو النظر .ٔ
، فمف ذلؾ إيبلج الميل في هللا، كسعة عممو الدالة عمى قدرةيتكالى تذكير البشر بالنعـ 

دكرة ككنية ىما كنقص اآلخر عند اختبلؼ فصكؿ السنة في ر، كالنيار في الميل، كزيادة أحدالنيا
، كل منيما يجرؼ في فمكو مف ذلؾ أيضا  تسخير الشمس كالقمرمستمرة دائمة، دقيقة منظمة، ك 
 .(8) إلى أجل مسمى كبانتظاـ دائـ

                                                 

 (٘ٛٔ/ ٕٔ)التحرير كالتنكير، البف عاشكر (  ٔ)
 (ٙٚ/ ٚإرشاد العقل السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ، أبي السعكد )(  ٕ)

 

 (ٕٜ٘/ ٖلبغكؼ، )اتفسير   (ٖ)
 

 (٘ٙٔ/ ٕٔالتفسير المنير، لمزحيمي )  (ٗ)
 

 (٘ٙٔ/ ٕٔ) المرجع السابق،  (٘)
 

  (ٕٖٚ/ٕ، البف الجزرؼ )انظر: النشر(  ٙ)
 (ٜٜٔ/ٖالبدكر الزاىرة في القراءات العشر المتكاترة، سراج الديف النشار)(ٚ)

 

 (ٖٖٔ/ ٙف كثير )بتفسير القرآف العظيـ، الانظر: (  ٛ)
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 كثرة تكراره ، كلكفكمشيد دخكؿ الميل في النيار، كدخكؿ النيار في الميل، مشيد عجيب حقا  
اـ دقيق، ال يتخمف العجيبة، التي تتكرر بانتظأكثر الناس الحساسية تجاىو فبل يمحظكف ىذه  أفقد

 .(1)كهللا كحده ىك القادر عمى إنشاء ىذا النظاـ كحفظو، مرة كال يضطرب
 

كتسخير الشمس كالقمر ، كعبلقة تمؾ الدكرة بالشمس كالقمر كجريانيـ المنتظـ عبلقة كاضحة"
عمى ىذا التسخير إال هللا كما يقدر ، عجيبة أضخـ مف عجيبة الميل كالنيار كنقصيما كزيادتيما

 .(2) "كىك الذؼ يقدر كيعمـ أمد جريانيما إلى الكقت المعمكـ ،القدير الخبير
 

كذلؾ  ،مى كجكد هللا تعالى، ككماؿ قدرتوكىذا كمو مف اآليات الباىرة المعجزة، التي تدؿ ع
 . تخطيء أبدا   لما يراه الناظر مف االنتظاـ الدقيق، في دكراف ىذه األجراـ كجريانيا؛ بحيث ال

 

عمى ىذه الظكاىر الككنية التي سخرىا هللا لكافة الخمق، كال يستطيع تدبيرىا كتسييرىا  كتعقيبا  
}َذِلَك ِبَأنه َّللاهَ ُىَو اْلَحقُّ َوَأنه َما َيْدُعوَن ِمْن ُدوِنِو اْلَباِطُل َوَأنه إال اإللو الخالق الحق، قاؿ تعالى: 

 .(3) أؼ اعتبارفالعاجز عف اإليجاد كاإلمداد، ليس لو  اْلَكِبيُر{َّللاهَ ُىَو اْلَعِميُّ 
 تسخير اآليات الكونية لمصمحة اإلنسان .ٕ

ىي ظاىرة المبلحة، التي تقـك ك ظاىرة ككنية أخرػ ثـ ينتقل سبحانو كتعالى بالحديث عف 
َك َتْجِري ِفي اْلَبْحِر َأَلْم َتَر َأنه اْلُفمْ )فقاؿ تعالى: ، بيا السفف في البحر فتطفك عمى سطح الماء

ِ ِلُيِرَيُكْم ِمْن آَياِتِو ِإنه ِفي َذِلَك آَلَياٍت ِلُكلِّ َصبهاٍر َشُكورٍ  فمكال أف هللا تعالى خمق الماء  ،(ِبِنْعَمِت َّللاه
في البحر عمى الصفة التي يمكف معيا جرياف السفف، كلكال أف هللا ىدػ اإلنساف إلى الطريقة 

سفف، كىداه إلى الكشف عف العبلقة القائمة بيف كثافتيا ككثافة الماء، كلكال أف الصالحة لبناء ال
في قطيعة تامة، طيمة  هللا ىداه إلى معرفة التيارات المائية كاليكائية المنتظمة، لبقيت البشرية

و، كل ذلؾ ليرينا هللا تعالى بعض آيات، (4) ظـ بيف أبنائيا تبادؿ كال اتصاؿقركف كأجياؿ، كلما انت
كيجعمنا نشاىد بعض مظاىر قدرتو في البحار، كفي ذلؾ عبلمات كعبر كعظات لكل صّبار 

 عمى قضاء هللا، شككر عمى نعمائو.
 
 

                                                 

 (ٜٕٙٚ/ ٘) ، لسيد قطبففي ظبلؿ القرآانظر: (  ٔ)
 

 (ٜٕٙٚ/ ٘) المرجع السابق(  ٕ)
 

 (ٕٚ/ ٘التيسير في أحاديث التفسير، دمحم المكي الناصرؼ )انظر: (  ٖ)
 

 (ٖٚ/ ٘) انظر: المرجع السابق(  ٗ)
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 ءبيان تغير المشركين في الشدة والرخا .ٖ
بعد ذلؾ أحكاؿ الناس عند ما تحيط بيـ المصائب كىـ في كسط كتعالى  ثـ بيف سبحانو

ذا َغِش ": تعالى البحر فقاؿ ينَ َواِ  ذا ما ركب أؼ ."َيُيْم َمْوٌج َكالظَُّمِل َدَعُوا َّللاهَ ُمْخِمِصيَن َلُو الدِّ : كا 
في  فإنيـ الناس في السفف، كأحاطت بيـ األمكاج مف كل جانب، كأكشكت أف تعمكىـ كتغطييـ

كحده، يدعكنو بإخبلص كطاعة كتضرع، أف ينجييـ مما ىـ فيو مف  تمؾ الحالة لجئكا إلى هللا
ـْ كأكصميـ ِإَلى اْلَبرِّ ، ببلء اُى َفَممَّا َنجَّ

(1)
مقتصد في الكفر، منزجر  فمنيـ: الناس إلى قسميفانقسـ ،

بعض االنزجار، متجو إلى تكحيد هللا، كمنيـ غّدار ناقض لمعيد، كافر بأنعـ هللا، كما يكفر بآياتنا 
(2) الككنية كالقرآنية إال كل كثير الغدر، كفكر بما أنعـ هللا عميو

.

 :: اليدايات المستنبطة من المقطعسادساا 
بطاؿ الشرؾ بذكر األدلة المستفادة مف مظاىر قدرة هللا كعممو كرحمتو  .ٔ تقرير التكحيد كا 

 .(3) كحكمتو
يبلُج المَّيل في النَّيار كالعكس، كما َينتُج عنو مف تقمُّب  ف ا"بياف َضْعف اإلنساف كحاجِتو؛ فإ .2

ْف جاء في الفصكؿ ُيعرُِّؼ اإلنساَف بم َدػ َضْعِفو كافتقاِره إلى ربِّو، فإْف جاَء البرُد احتاج إليو، كا 
 .(4) "الحرُّ احتاج إليو

الزمف، كعمي تحديد األكقات  يعيننا عمي إدراؾ التبادؿ بيف الميل المظمـ، كالنيار المنير، إفّ  .ٖ
مف  ماضيا   يستطيع اإلنساف أف يميز األرض، كال ىتستقيـ الحياة عم ألنو بدكنيا ال ،بدقة

 ،عمى ىذه المعمكرة كبالتالي فإنو بدكنيا البد كأف تتكقف مسيرة الحياة حاضر أك مستقبل،
دراؾ  ىمف ىنا كاف التدبر في ظاىرة تعاقب الميل كالنيار دعكة إل الخمق كافة لئليماف باهلل، كا 

 .(5) شيء مف بديع صنعو في ىذه الحياة
 يتجاكزه كال يقصر عنو، كينتيي كجكدىما في كقت محدد ال جعل هللا الشركؽ كالغركب .ٗ

 بانتياء السمكات كاألرض يكـ القيامة، كمف قدر عمى ىذه األشياء، فبل بّد أف يككف عالما  
الحق، كأف ما عداه  هللا ىكبأف هللا ىك  ، لذلؾ ال بد مف اإلقراربيا، كالعالـ بيا عالـ بأعمالكـ

َأْصَدُق َكِمَمٍة )في حديث أبى ىريرة  د قاؿ النبي كق، (6) باطل زائل ال كجكد لو كال حقيقة لو
                                                 

 (ٕٖٔ/ ٔٔلطنطاكؼ ) ،التفسير الكسيطانظر: (  ٔ)
 

 (ٖٚٔ/ ٕٔلمزحيمي ) ،التفسير المنيرانظر:  (ٕ)
 

 (ٕٚٔ/ ٗلمجزائرؼ ) ،تفاسيرأيسر ال(  ٖ)
 

 (ٚٙٔ/ٔ(  تفسير ابف عثيميف )ٗ)
 

 ( ٖٕٗ-ٕٕٗ، الدكتكر زغمكؿ النجار،)ص مف آيات االعجاز العمميانظر:   (٘)
 

 .(ٗٚٔ/ ٕٔ) ،لمزحيمي ،التفسير المنيرانظر: (  ٙ)
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اِعُر، َكِمَمُة َلِبيٍد: ، كالدالئل عمى كحدانيتو كقدرتو (1)َأَل ُكلُّ َشْيٍء َما َخاَل َّللاهَ َباِطٌل( َقاَلَيا الشه
 كثيرة، كعبادة غيره باطل مضمحل.

درة هللا سبحانو، كعمى المؤمف تعاقب الميل كالنيار كتسخير الشمس كالقمر: آيات دالة عمى ق .٘
أف يمتفت ليا، كقد نّظـ هللا حركة الشمس كالقمر كاألرض كالنجكـ كقّدرىا تقديرا ، كجعميا تسير 

 بدقة متناىية.
عمى  العبد ، لذلؾ البد أف يحرص(2)فضيمة الصبر كالشكر كالجمع بينيما خير مف افتراقيما .ٙ

ائب، كلنشكر هللا عند النعـ التي ال تعد كال ، فمنصبر عند االبتبلء بالمصيمابين أف يجمع
َعَجباا : )عف المؤمف تحصى، فالمسمـ  ما بيف صبر كشكر كليس ذلؾ إال لممؤمف كقد قاؿ 

اَن َخْيراا َر َفكَ أِلَْمِر اْلُمْؤِمِن ِإنه َأْمَرُه ُكمهُو َخْيٌر َوَلْيَس َذاَك أِلََحٍد ِإله ِلْمُمْؤِمِن ِإْن َأَصاَبْتُو َسرهاُء َشكَ 
ْن َأَصاَبْتُو َضرهاُء َصَبَر َفَكاَن َخْيراا َلوُ  ، فالصبر كالشكر كسيمتاف لبلعتبار بآيات هللا، (3) (َلُو َواِ 

 كعمى المؤمف أف يجمع بيف األمريف.
، فالكافر (4) بياف أف المشركيف أياـ نزكؿ القرآف كانكا يكحدكف في الشدة كيشرككف في الرخاء .ٚ

يمانو في كقت الشدة، ككفره ال يعرؼ هللا إ ال عند الشدة، كىك ينقض عيده معو عند الرخاء، كا 
 في كقت الرخاء لؤـ عظيـ.

 .(5) ذـ الختر كىك أسكأ الغدر، فقد شر الناس الختار أؼ الغدار الكفكر .ٛ
 
 
 
 
 
 

  

                                                 

 .(ٕٗ/ ٘) (،ٖٔٗٛ، باب: أياـ الجاىمية، ح)و، كتاب: مناقب األنصارصحيحالبخارؼ في أخرجو (  ٔ)
 

 (ٕٚٔ/ ٗلمجزائرؼ ) ،أيسر التفاسير(  ٕ)
 

 (ٕٕٚ/ ٛ( )ٓٔٙٚ)ح اْلُمْؤِمُف َأْمُرُه ُكمُُّو َخْيٌر، :الرقائق، َبابُ  :(  أخرجو مسمـ، كتابٖ)
 

 (ٕٚٔ/ ٗلمجزائرؼ ) ،أيسر التفاسير(  ٗ)
 

 (ٕٛٔ/ ٗ) المرجع السابق(  ٘)
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 المقطع الرابع
 بــح الغيـان مفاتـوبي ،ى هللا تعالىو ـاألمر بتق

النهاُس اتهُقوا َربهُكْم َواْخَشْوا َيْوماا َل َيْجِزي َواِلٌد َعْن َوَلِدِه َوَل َمْوُلوٌد  }َيا َأيَُّياقال تعالى: 
ْنَيا َوَل َيغُ  نهُكُم اْلَحَياُة الدُّ ا ِإنه َوْعَد َّللاهِ َحقٌّ َفاَل َتُغره ِ ُىَو َجاٍز َعْن َواِلِدِه َشْيئا نهُكْم ِباّلِله ره

ُل اْلَغْيَث َوَيْعَمُم َما ِفي اأْلَْرَحاِم َوَما َتْدِري ِإنه َّللاهَ (ٖٖاْلَغُروُر) اَعِة َوُيَنزِّ  ِعْنَدُه ِعْمُم السه
َ َعِميٌم َخِبيٌر{  ا َوَما َتْدِري َنْفٌس ِبَأيِّ َأْرٍض َتُموُت ِإنه َّللاه ]لقماف: َنْفٌس َماَذا َتْكِسُب َغدا

ٖٖ-ٖٗ] 
 أولا: المناسبة:

عباده  مف أكؿ السكرة إلى آخرىا، أمر هللا تعالى كحدانيتودالئل  ىهللا تعال ذكر أف بعد
 أكجب التقكػ البالغة، ثـ أردفو ختاما   ، ألنو تعالى لما كاف كاحدا  بتقكاه كالخكؼ منو كخشيتو

 .(1) لمسكرة ببياف ما استأثر هللا بعممو، كىي مفاتح الغيب الخمسة
 :ثانياا: سبب النزول

ُل اْلَغْيَث َوَيْعَمُم َما ِفي اأْلَْرَحاِم َوَما َتْدِري َنْفٌس َماَذا }ِإنه َّللاهَ قال تعالى:  اَعِة َوُيَنزِّ  ِعْنَدُه ِعْمُم السه
ا َوَما َتْدِري َنْفٌس ِبَأيِّ َأْرٍض َتُموُت ِإنه َّللاهَ َعِميٌم َخِبيٌر{  [ٖٗ]لقماف:  َتْكِسُب َغدا

ِ َصمَّى هللاُ َعِف اْبِف ُعَمَر َرِضَي ّللاَُّ َعْنُيمَ  ـَ َقاَؿ: "ا: َأفَّ َرُسكَؿ ّللاَّ َمَفاِتُح الَغْيِب  َعَمْيِو َكَسمَّ
ـُ ِإالَّ  ـُ َما َتِغيُض اأَلْرَحا ـُ َما ِفي َغد  ِإالَّ ّللاَُّ، َكاَل َيْعَم ـُ َخْمٌس اَل َيْعَمُمَيا ِإالَّ ّللاَُّ: اَل َيْعَم  ّللاَُّ، َكاَل َيْعَم

ـُ َمَتى تَ َمَتى َيْأِتي الَمطَ  اَعُة ِإالَّ ُر َأَحٌد ِإالَّ ّللاَُّ، َكاَل َتْدِرؼ َنْفٌس ِبَأؼِّ َأْرض  َتُمكُت، َكاَل َيْعَم ُقكـُ السَّ
  .(2)"ّللاَُّ 

 ثالثاا: التحميل المغوي:
"يـك القيامةىك "اليـك المراد:  :(َواْخَشْوا َيْوماا) .ٔ

 (3). 
 .(4) "ال يغني " :(َل َيْجِزي ) .ٕ

                                                 

 (ٚٚٔ/ ٕٔلمزحيمي ) ،التفسير المنيرانظر: (  ٔ)
 

قكلو )هللا يعمـ ما  أخرجو البخارؼ، كتاب: تفسير القرآف، باب: ،(ٖٚٗأسباب النزكؿ، لمكاحدؼ )ص:   (ٕ)
 .(ٜٚ/ ٙ( )ٜٚٙٗح) تحمل كل أنثى كما تغيض األرحاـ(

 

 (ٙٓٔ/ ٛ) ،التفسير الكسيط، مجمكعة مف العمماء بإشراؼ مجمع البحكث اإلسبلمية باألزىر ( ٖ)
 

 (ٙٓٔ/ ٛ) المرجع السابق(  ٗ)
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نهُكم ِباّلِلهِ اْلَغُرورَوَل َيغُ ) .ٖ ، كقيل: في تأكيل الغركر أنو (1) "فبل تميينكـ كال تخدعنكـ" (:ره
، (كىك تمني المغفرة في عمل المعصيةالشيطاف؛ ألنو يغر اإلنساف كيخدعو، كقيل: األمل)
 .(2) كقيل: أف تخفي عمى هللا ما أسررت مف المعاصي

مف  بو إلى مكاطف الببلء، كالشر ونساف، كيدفعما يغّرر اإلكقد عرفو الخطيب فقاؿ: "ىك  
 .(3) "شيطاف، أك ماؿ، أك سمطاف

 .(4) "المطر" (:غيثُ ال) .ٗ

كالمطر كرد في ذكر  ،ألنو في معرض ذكر النعـكذلؾ  ؛ذكر الغيث كلـ يذكر المطركقد  
مطر كسمي ال"، الغيث في األغمب خيرا  كخصبا  كبركة، أما المطر فينصرؼ إلى العذابك  ،العذاب
 .(5) "اؤىـ  فالغيث مخصص بالمطر النافع، كعميو بقػػألنو غياث الخمق، بو رزقيـ ؛غيثا  

مف الذككرة كاألنكثة، كالتماـ كالنقص، كالحياة كالمكت، كغير ذلؾ " ( :ما ِفي اأْلَْرحاِم)ويعمم  .٘
 .(ٙ) "مف خكاص الجنيف كأحكالو كأعراضو

 رابعاا: البالغــة:
 .(7) "ِكَناَيٌة َعْف ِإْثَباِت اْلَبْعثِ " :(َواْخَشْوا َيْوماا) .ٔ
ألنيما  ؛ذكر الكالد كالكلدقد ك (: َل َيْجِزي َواِلٌد َعْن َوَلِدِه َوَل َمْوُلوٌد ُىَو َجاٍز َعْن َواِلِدِه َشْيئاا) .ٕ

ْن َيْوَم َيِفرُّ اْلَمْرُء مِ ) فيعمـ أف غيرىما أكلى بيذا النفي، َقاَؿ َتَعاَلى: ا،أشد محبة مف غيرىم
ألنو أشد شفقة عمى ابنو فبل يجد لو " ؛كابتدغ بالكالد، (ٖ٘ -ٖٗعبس: ) (َوُأّمِو َوَأِبيوِ  َأِخيوِ 

 .(8)  "مف سكء إال فعمو مخمصا  

                                                 

 (ٙٓٔ/ ٛ) ،التفسير الكسيط، مجمكعة مف العمماء بإشراؼ مجمع البحكث اإلسبلمية باألزىرانظر: (  ٔ)
 

 (ٜٖٗ/ ٗ) ، لمماكردؼالنكت كالعيكف انظر: (  ٕ)
 

 (ٖٜ٘/ ٔٔالتفسير القرآني لمقرآف، لمخطيب ) (ٖ)
 

 (ٔ٘ٛلمكاحدؼ )ص:  ،الكجيز (4)
 

 (.ٖٓٔ/ٚ) بي الفداءركح البياف، أل انظر:( ٘)
 

 .(ٙٚٔ/ ٕٔلمزحيمي ) ،التفسير المنير(  ٙ)
 

 .(ٖٜٔ/ ٕٔ(  التحرير كالتنكير، البف عاشكر )ٚ)
 

 ( ٖٜٔ/ ٕٔ) المرجع السابق(  ٛ)
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ُؿ صاحبيا " :دكف )كلد(كقد عبر )بمكلكد(   لقصد التنبيو عمى أف تمؾ الصمة الرقيقة ال ُتَخكِّ
أف بحسـ أطماعيـ سبحانو كتعالى   ، فأراد(1) "التعرض لنفع أبيو المشرؾ في اآلخرة كفاء لو

ينفعكا آباءىـ بالشفاعة في اآلخرة، كمعنى التأكيد في لفع المكلكد: إف الكاحد منيـ لك شفع لؤلب 
 .(2) األدنى الذؼ كلد منو لـ تقبل شفاعتو، فضبل  أف يشفع ألجداده

اَعةِ ) .ٖ و قصر عمـ الساعة عمى هللا ، كيراد ببإفَّ  كدأسمكب قصر، مؤ " (:ِإنه َّللاهَ ِعْنَدُه ِعْمُم السه
فكممة عنده، إشارة إلى اختصاصو بذلؾ العمـ؛ ألف العندية ، أؼ: عنده ال عند غيره (3) "كحده

 .(4) شأنيا االستئثار
ُل اْلَغْيثَ ) .ٗ  جاء بالفعل المضارع؛ إلفادة تجدد نزكؿ الغيث مرة بعد المرة عند احتياج األرض (:َوُيَنزِّ

(5). 
 (6).كرر العمـ بتبدؿ األطكار كاألحكاؿجاء بالفعل المضارع؛ إلفادة ت :(َيْعَمُم َما ِفي اأْلَْرَحاِموَ ) .٘

ا َوَما َتْدِري َنْفٌس ِبَأيِّ َأْرٍض َتُموتُ ) .ٙ "كناية عف إثبات العمـ بما  :(َوَما َتْدِري َنْفٌس َماَذا َتْكِسُب َغدا
فس، فحصمت إفادة اختصاص هللا تعالى تكسب كل نفس، كالعمـ بأؼ أرض تمكت فييا كل ن

بيذيف العمميف، كقد عبر في جانب نفي معرفة الناس بفعل الدراية؛ ألف الدراية عمـ فيو معالجة 
، كلذلؾ ال   .(7) بالدراية عف عمـ هللا تعالى" ُيَعبَّرلبلطبلع عمى المعمـك

الثبلثة مف الخمسة  العمـ إلى نفسو في كالمتأمل في اآلية األخيرة "يجد أف هللا أضاؼ 
المذككرة، كنفى العمـ عف العباد في األخيرتيف منيا، مع أف الخمسة سكاء في اختصاص هللا 
تعالى بعمميا، كانتفاء عمـ العباد بيا، ألف الثبلثة األكلى أمرىا أعظـ كأفخـ، فخصت باإلضافة 

و إذا انتفى عنيـ عمميما إليو تعالى، كاألخيرتاف مف صفات العباد، فخصتا باإلضافة إلييـ مع أن
 (8)".كاف انتفاء عمـ ما عداىما مف الخمس أكلى

                                                 

 ( ٜٗٔ/ ٕٔ(  التحرير كالتنكير، البف عاشكر )ٔ)
. 

 ( ٕٖٓ/ ٓٔفتح البياف في مقاصد القرآف، دمحم صديق خاف )انظر:   (ٕ)
 

 .(ٜٗ٘/ ٔٔلمقرآف، لمخطيب ) التفسير القرآني(  ٖ)
 

 .(ٜٚٔ/ ٕٔانظر: التحرير كالتنكير، البف عاشكر )(  ٗ)
 

 .(ٜٚٔ/ ٕٔ) المرجع السابقانظر:  ( ٘)
 

 .(ٜٚٔ/ ٕٔ) المرجع السابقانظر: (  ٙ)
 

 ( ٜٛٔ/ ٕٔ) المرجع السابق(  ٚ)
 

 .(ٖ٘ٓ/ ٓٔفتح البياف في مقاصد القرآف، دمحم صديق خاف )  (ٛ)
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 خامساا: القراءات:
 :)ل  قرأىا نافع كابف عامر كعاصـ كأبك جعفر بفتح النكف كتشديد الزاؼ. )وُيَنزِّ
 :)(1) قرأىا الباقكف بتخفيف النكف كتخفيف الزاؼ )وُيْنِزل. 

 :التوجيو
في التنزيل الذؼ ال ينقطع إال بانقطاع االنساف عف  حجة مف قراء بالتشديد لممبالغة

الحياة، كيدؿ أيضا  عمى التكثير كالتكرير، كمف قرأ بالتخفيف إلفادة خبر النزكؿ ، كالتشديد 
 .(2) كالتخفيف لغتاف مف لغات العرب
 سادساا: المعنى الجمالي:

 وى هللا تعالىـاألمر بتق .ٔ
يـك  تولخشي دعكىـامتثاؿ أكامره، كترؾ زكاجره، كي تعالى الناس بتقكاه، التي ىيهللا يأمر 
}ل َيْجِزي  كل بعممو، فبل ينفع أحد أحدا ، ػحيث يجازػ الناس فراداليكـ الشديد، ذلؾ القيامة، 

متاعيا قميل فبل ك الدنيا متاع الغركر،  إفَّ ف ،َواِلٌد َعْن َوَلِدِه َول َمْوُلوٌد ُىَو َجاٍز َعْن َواِلِدِه َشْيئاا{
ْنَيا{غتر بيا إال مغركر ي نهُكُم اْلَحَياُة الدُّ كالدنيا بأجمعيا مف أكؿ خمقيا إلى نيايتيا كبكل  }َفال َتُغره

ْنَيا َقِميٌل  ،ما فييا مف زينة كعمراف كممذات ليست بالنسبة لآلخرة إال متاع قميل }ُقْل َمَتاُع الدُّ
زكاؿ كما سميت الدنيا إال لدناءتيا الفناء ك الدار فيي ، (ٚٚالنساء: )َواآْلِخَرُة َخْيٌر ِلَمِن اتهَقى{ 

)لو كانت الدنيا تعدل عند هللا جناح بعوضة ما سقى كافرا من قاؿ رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  ،كحقارتيا
 .(4) ((3)شربة ماء
ألف رابطة المحبة كالمكدة بينيما ىي أقكػ الركابط "الكالد كالمكلكد بالذكر،  سبحانو كخص

 .(5) "أكثقيا، فإذا انتفى النفع بينيما في ىذا اليكـ، كاف انتفاؤه بالنسبة لغيرىما مف باب أكلىك 
 بيان مفاتح الغيب الخمس .ٕ

 ثـ يختـ هللا تعالى السكرة بمفاتح الغيب الخمسة التي استأثرىا عنده كىي:

                                                 

 (ٕٛٔ/ٕلنشر، البف الجزرؼ )اانظر: (  ٔ)
 (.٘ٛالحجة في القراءات السبع، البف خالكيو )(  ٕ)
صححو ( ٓٙ٘/ ٗ)(ٕٖٕٓ)، ح: ما جاء في ىكؿ الدنيا عمى هللاالزىد، باب :أخرجو الترمذؼ ، أبكاب( ٖ)

 االلباني
 

 (ٕ٘ٙ)ص:  ، لمسعدؼتيسير الكريـ الرحمفانظر: ( ٗ)
 

 (ٖٗٔ/ ٔٔلطنطاكؼ ) ،التفسير الكسيط (٘)
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ذا، ألنيا ساعة فعمـ الساعة مبدأ مفتاح لحياة اآلخرة، كسميت الساعة بي األول: عمم الساعة:
عظيمة، ييدد بيا جميع الناس، كىي الحاقة كالكاقعة، كالساعة عمميا عند هللا ال يدرؼ أحد متى 

 تقـك إال هللا عز كجل.
ذا كاف ىك  ،زكؿ شدة القحط كالجدبتألنو بالمطر  ؛المراد بو المطر: الثاني: تنزيل الغيث كا 

المطر نزكلو مفتاح لحياة األرض بالنبات، ك ، الذؼ ينزؿ الغيث، كاف ىك الذؼ يعمـ كقت نزكلو
 كبحياة النبات يككف الخير في المرعى كجميع ما يتعمق بمصالح العباد.

، كما ترصده بعض أيامنا فتعتمد عمى بعض الحسابات كأما نشرة األرصاد الجكية في      
نما األجيزة المخصصة لمعرفة نسبة الرطكبة كسرعة الرياح، فميس ذلؾ غيبا   ىك تخميف ، كا 

كظف، قد يحدث نقيضو، كما أف معرفتو تككف قبل مدة قريبة، يبلحع فييا اتجاىات الرياح 
 .(1) كالمنخفضات اآلتية مف الشماؿ أك مف الغرب مثبل  

أؼ: ما في بطكف األميات مف بني آدـ كغيرىـ، كمتعمق العمـ عاـ  الثالث: عمم ما في األرحام:
 ـ إال مف خمقيا عز كجل.بكل شيء، فبل يعمـ ما في األرحا

َأْؼ: َما َحَمَمْت ِمْف ِذْكر  "  [ٖٗ]ُلْقَماَف:  }َوَيْعَمُم َما ِفي األْرَحاِم{في قكلو:  قاؿ ابف كثير رحمو هللا
، َأْك َطِكيِل اْلُعُمِر َأْك َقِصيُرُه، َكَما َقاَؿ تَ  ، َأْك َشِقيّ  َأْك َسِعيد  }ُىَو َعاَلى: َأْك ُأْنَثى، َأْك َحَسف  َأْك َقِبيح 
وا َأْنُفَسكُ  ْذ َأْنُتْم َأِجنهٌة ِفي ُبُطوِن ُأمهَياِتُكْم َفال ُتَزكُّ ْم ُىَو َأْعَمُم َأْعَمُم ِبُكْم ِإْذ َأْنَشَأُكْم ِمَن األْرِض َواِ 

ـِ:  ِبَمِن اتهَقى{  .(2)" [ٕٖ]النَّْج
ى، إنما يحتكؼ عمى عمـ األرحاـ ال يقتصر عمى معرفة ما في األرحاـ مف ذكر أك أنثف   

 ،آالؼ الغيبيات التي تتعمق بيذا الكائف، كبكل خمية مف خبلياه كبكل صفة مف صفاتو
فالصبغيات التي في أؼ خمية مف خبليا اإلنساف تحتكؼ عمى المكرثات، كتحمل أكثر مف عشرة 
آالؼ مكرثة، كل كاحدة تختص بشيء معيف في الجسـ، ىذه تختص بالمشية، كثانية تختص 

مكف، كثالثة تختص بالشعر، كرابعة تختص بطبيعة اإلنساف، كخامسة تختص بعقل كذكاء بال
عمـ األرحاـ عالـ مستقل بذاتو أكبر مف أف تحتكيو  إفّ  .كألفاف. .كألف. .كسادسة.اإلنساف، 

 .(3) العقكؿ كتكتشفو األفياـ
كىذا  ،ٌس َماَذا َتْكِسُب َغداا{}َوَما َتْدِري َنفْ كىك ما بعد يكمؾ: لقكلو:  الرابع: عمم ما في الغد:

ذا كاف اإلنساف ال يعمـ ما يكسب لنفسو، فعدـ عممو بما يكسبو  مفتاح الكسب في المستقبل، كا 
 غيره أكلى.

                                                 

 (ٜٚٔ/ ٕٔلمزحيمي ) ،التفسير المنير(  ٔ)
 

 .(ٖ٘ٗ/ ٗتفسير القرآف العظيـ، البف كثير )(  ٕ)
 

 .(ٜٗ/ ٕ٘مجمة الجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنكرة )انظر:   (ٖ)
1

 





52 

 

ما يدرؼ أؼ أحد ىل ك ،  }َوَما َتْدِري َنْفٌس ِبَأيِّ َأْرٍض َتُموُت{لقكلو:  الخامس: عمم مكان الموت:
كال  البحر أك في الجك؟ ال يدرؼ ىل يمكت في البر أك فييمكت في أرضو أك في أرض أخرػ؟ ك 

 .(1) يدرؼ بأؼ ساعة يمكت
 تسميتيا بمفاتيح الغيب سبب 

قياـ الساعة مفتاح  فقالكا:، ألنيا مفاتيح لما بعدىا كما ذكر العمماء ؛ح الغيبمفاتبُسّميت ك  
، تاح لحياة المخمكقاتكعمـ ما في األرحاـ مف، كنزكؿ الغيث مفتاح لحياة األرض، لميكـ اآلخر

كما تدرؼ نفس بأؼ أرض تمكت مفتاح لمقيامة ، مفتاح لؤلرزاؽ كما تدرؼ نفس ماذا تكسب غدا  
 (2) الصغرػ.

لتقريب األمر عمى السامع؛ ألف كل شيء جعل بينؾ كبينو حجاب فقد  ،عبر بالمفاتح كقد 
اب احتيج إلى المفتاح فإذا غيب عنؾ، كالتكصل إلى معرفتو في العادة مف الباب، فإذا أغمق الب

 .(3) المغيب كاف الشيء الذؼ ال يطمع عمى الغيب إال بتكصيمو ال يعرؼ مكضعو فكيف يعرؼ

 :: اليدايات المستنبطة من المقطعسابعاا 
 اف.طياآلخر، كالتحذير مف الدنيا كالشبتقكػ هللا كالخكؼ مف اليكـ األمر  .ٔ
دة المؤمف، كىك مف األمكر الغيبية التي ال اآلخر جزء مف عقيتقرير عقيدة البعث، فاليكـ  .ٕ

يستطيع العقل البشرؼ إدراكيا، كاإليماف بو ركف مف األركاف الستة التي تبنى عمييا عقيدة 
 .ٗ) )الِمؤمف، فبل تتـ عقيدة المؤمف إال بيػذه األركاف

 بأىكاؿ يكـ القيامة، حيث ال يجزؼ أحد عف أحد. التذكير .ٖ
الدنيا كزخارفيا كزينتيا، كاالتكاؿ عمييا كالرككف إلييا، كترؾ العمل الحذر مف االغترار بالحياة  .ٗ

 .(٘) لآلخرة، فإنيا فانية
كالحذر مف كساكسو كتزيينو، كعدـ االستجابة لو، الحذر مف أف يغرنا الشيطاف فيك عدك لنا،  .٘

 ألنو ال يعد الناس إال غركرا .
  أماـ ما يجيمو كُيخفيو هللا عنو.ميما بمغ االنساف مف العمـ، فإفَّ عممو ال يكاد يذكر  .ٙ

                                                 

  (ٜٚٔ-ٖٜٔانظر: شرح العقيدة الكاسطية، البف عثيميف )(  ٔ)
 (ٜٚٔ/ ٔ) المرجع السابقانظر: (  ٕ)

 
 

 (.ٗٔ٘/ٛفتح البارؼ، البف حجر،)ظر: ان(  ٖ)
 

 (٘ٗ/ٙالتفسير المكضكعي لسكر القرآف الكريـ، نخبة مف عمماء التفسير )(  ٗ)
 

 (ٔٛٔ/ ٕٔلمزحيمي ) ،التفسير المنير(  ٘)
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 (ٔ) ."كل مدع لمعرفة الغيب مف الجف كاإلنس فيك طاغكت يجب لعنو كمعاداتو" .ٚ
.. الخ، كعمى كجو أك نيارا ، أك صيفا  أك شتاء   عمـ الساعة مف حيث: مكعدىا، ككقتيا ليبل   .ٛ

نبيا  مرسبل ، كال ممكا  ، ال ُيطمع عمييا بشرا ، كال التفصيل، ىك مما ُأضيف عمُمُو إلى هللا 
با ، كما ُعمـ مف أحكاليا، ىك غير مكعدىا اليقيني، كما ُعمـ مف أمرىا فيك إجماال ، ال  مقرَّ

 تفصيبل .
نما خصت بالذكر إحاطة عمـ هللا بالغيب كمو .ٜ ، فالغيبيات ليست محصكرة بيذه الخمس، كا 

كقد عّمل القسػطبلني ذلؾ  ؛عمـ بيالكقكع السؤاؿ عنيا، أك ألنيا كثيرا  ما تشتاؽ النفكس إلى ال
ف كاف الغيب ال يتناىى، ألف العدد ال ينفي زائدا  عميو، كألف  فقاؿ: "ذكر النبي  خمسا ، كا 

 (ٕ).ىذا الخمس ىي التي كانكا يدَّعكف عمميا" 

 
 

                                                 

 (ٕٕٓ/ ٗلمجزائرؼ ) ،أيسر التفاسير(  ٔ)
 

 (ٜٓٔ/ ٔٔركح المعاني، لؤللكسي )انظر: (  ٕ)
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 ثاويالفصـل ال
وبيـان السجــدة تعريـف عام بسـىرة 

 مقاصـدها وأهدافـها 
 

 

 ويتكون من مبحثين:
 السجػػػػػدة.تعريف عاـ بسكرة المبحث األول: 

مقاصد كأىداؼ ل التحميمي التفسير: ثانيالمبحث ال
 السجػػػػدةسكرة 
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 املبحـث األول
 السـجدةتعريـف عـام بسـىرة  

 

 ويشتمل عمى أربعة مطالب:

 :أسماء السكرة كعدد آياتيا. المطمب األول 

 :بب نزكلياكسمكاف كزماف  المطمب الثاني . 

 :فضائل السكرة. المطمب الثالث 

 تياابمناسك  السجدةمقاصد سكرة : المطمب الرابع. 
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 المطمب األول
 أسماء السورة وعدد آياتيا

 
 

 :اسم السورة ووجو التسمية: أولا 
ىذا يعد ك ، (1)مصاحف ككتب التفسيرال، كىك المكتكب في أشير أسماءىا كىكسورة السجدة:  .ٔ

 .(2) ف األسماء التكقيفية لمسكرةماالسـ 
كسميت بذلؾ لشيرة سجدتيا، حيث كاف النبي ملسو هيلع هللا ىلص يديـ قراءتيا في فجر  وجو التسمية: 

: "(3)الجمعة تيا مف ااسميا السجدة منطبق عمى ذلؾ بما دعت إليو آي، كقد ذكر البقاعي أفَّ
 .(4) "خبات كترؾ االستكباراال
ـُ  ، َقاَؿ: كاَف النَِّبيُّ َجاِبِر بِف عبِد هللِا  في حديث ىذا االسـكقد كرد الم تنزيل:  .ٕ ال َيَنا

َكاَف َيْقَرُأ ملسو هيلع هللا ىلص َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َأفَّ َرُسكَؿ ّللاَِّ ك  ،(٘) حتَّى َيقَرَأ )الـ تنزيل( َك)َتَباَرَؾ الذؼ ِبيِدِه الُممُؾ(
ْبِح َيْكـَ الْ  ْنَسافِ ُجُمَعِة: الـ َتْنِزيُل، ِفي َصبَلِة الصُّ  .(6) "َكَىْل َأَتى َعَمى اإْلِ

كذلؾ البتدائيا بيذا المفع، كتميزىا عف أخكاتيا مف ذكات  )الـ َتنِزيل(؛بوجو التسمية:  
 .(ٚ) ِبػ)الـ(التصدير 

}َتَتَجاَفى ُجُنوُبُيْم َعِن  :لقكلو تعالى ىذه السكرة سكرة المضاجع؛ ىكتسم لمضاجع:ا .ٖ
كالسيكطي في  اإلماـ ابف الجكزؼ في زاد المسير،، كقد ذكر ىذه التسمية (8) َضاِجِع{اْلمَ 

 (9) االتقاف، كابف عاشكر في التحرير كالتنكير، كالرازؼ في مفاتح الغيب كغيرىـ.

                                                 

 (ٕٔٓ/ ٕٔ، البف عاشكر )انظر: التحرير كالتنكير(  1)
 

في عمـك القرآف، االتقاف "، ر بالتكقيف مف األحاديث كاآلثارقاؿ السيكطي: "كقد ثبت جميع أسماء السك ( 2)
(، كقاؿ ابف عاشكر: "كأما أسماء السكر فقد ُجعمت ليا مف عيد نزكؿ الكحي، كالمقصكد مف ٙٛٔ/ٔلمسيكطي، )

 (.ٛٛ/ٔحرير كالتنكير، البف عاشكر )التظر: ، انميتيا تيسير المراجعة كالمذاكرة"تس
 

 (،ٜٕٙ/ٔ(،)ٖٕٛسنف ابف ماجو، كتاب: إقامة الصبلة كالسنة فييا، باب: القراءة في الفجر يـك الجمعة، ح) (ٖ)
 صححو االلباني.

 

 (ٕٕٕ/ ٘ٔنظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر، لمبقاعي ) (ٗ)
 

 (ٔٗ٘/ٔ(،)ٜٕٓٔح) اذا يقكؿ إذا أكػ إلى فراشو،باب: م ( أخرجو البخارؼ في األدب المفرد،(٘
 

 (،ٜٕٙ/ٔ(،)ٖٕٛسنف ابف ماجو، كتاب: إقامة الصبلة كالسنة فييا، باب: القراءة في الفجر يـك الجمعة، ح) (ٙ)
 صححو االلباني.

 

 (ٕٕٕ/٘ٔ( انظر: نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر، البقاعي، )(ٚ
 (ٓٔٔ/ ٛ) مف العمماء بإشراؼ مجمع البحكث اإلسبلمية باألزىر مجمكعة التفسير الكسيط ،انظر: ( ٛ)

 

في عمـك القرآف، لمسيكطي  اإلتقاف ،(ٖٚٗ/ ٖ) ، البف الجكزؼ زاد المسير في عمـ التفسير انظر:( ٜ)
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 :في قكلو عند كصف هللا تبارؾ كتعالى لعباده المؤمنيف،لكقكع لفع المضاجع ووجو التسمية:    
 .(1) (وُبُيْم َعِن اْلَمضاِجِع َتَتجافى ُجنُ )
 .(ٕ) ىذا االسـ مجمع البياف كقد أطمق عمييا صاحب سجدة لقمان: .ٗ

لئبل تمتبس بسكرة )حـ السجدة(، كىي سكرة ، ك ألنيا كاقعة بعد سكرة لقمافوجو التسمية:     
 .(ٖ) فصمت

اقرأكا المنجية َكِىي " ؿ:حيث قا (4)خالد بف معداف الجميل ىذا االسـ التابعي رَ كَ كقد ذَ  الُمنجية: .٘
َغيرَىا َكَكاَف كثير اْلَخَطاَيا فنشرت  َكاَف يقرأكىا َكَما ىكػ َشْيئا   فانو َبمغِني َأف رجبل   ،}الـ َتْنِزيل{

جناحيا َعَمْيِو َكَقاَلت: رب اْغِفر َلُو فانو َكاَف يكثر قراءتي فشفعيا الرب ِفيِو َكَقاَؿ اكتبكا َلُو ِبُكل 
 .(6) ىاَفَكاَف َخاِلد َرِضي هللا َعنُو اَل يبيت َحتَّى يْقَرأ ، (5)"َنة َكاْرَفُعكا َلُو َدَرَجةَخِطيَئة َحسَ 

 ألنيا تشفع لصاحبيا يـك القيامة فتنجيو مف العذاب. وجو التسمية:   
 
 

جَدةَباُب: كقد عنكف ليا البخارؼ، فقاؿ: سجدة تنزيل السجدة:  .ٙ   .(ٚ) َسجَدُة َتنِزيل السَّ
 كذلؾ البتدائيا ب)الـ(، ككجكد السجدة فييا. لتسمية:وجو ا  

 

  :سورة السجدة : عدد آياتثانياا 
 :اختبلفيا آيتافف، ك َيا ِتسٌع كِعشُركَف آَية  ِعنَد الَبصِريِّيَف، َكَثبلُثكَف آَية  ِعنَد الَباِقياتَعَدُد آيِ 
  (عدَىا اْلكُ الـ ) َكِفي َكلـ يعدىا اْلَباُقكف. 
 (8) كِفي كالبصرؼ كعدىا اْلَباُقكفَ لـ يعدىا اْلكُ  ()لفي خمق َجِديد . 

 
                                                                                                                                            

 .(ٖ٘ٔ/ ٕ٘) ، لمرازؼ مفاتيح الغيب، (ٖٕٓ/ ٕٔ) ، البف عاشكرالتحرير كالتنكير، (ٜٗٔ/ٔ)
 

 (ٖٕٓ/ ٕٔ) ، البف عاشكركيرالتحرير كالتنانظر: (  ٔ)
 

 (ٔٚ/٘مجمع البياف في تفسير القرآف، لمطبرسي )انظر: (  ٕ)
 

 (ٔٚ/٘) انظر: المرجع السابق(  ٖ)
 

مف فقياء الشاـ أدرؾ سبعيف  ، تابعي جميلخالد بف معداف بف أبي كريب الكبلعي أبك عبد هللا الحمصي(  ٗ)
 كقيل بعد ذلؾ. ق.ٖ.ٔ مف الصحابة. مات سنة

 

 (ٙٗ٘/ ٕ) (ٖٛٓٗ، كتاب: فضائل القرآف، باب: فضل سكرة تنزيل السجدة كتبارؾ ،ح)(  سنف الدارمي٘)
 

 .(ٖ٘٘/ ٙ) ، لمسيكطيالدر المنثكر في التفسير بالمأثكرانظر: (  ٙ)
 

 (ٓٗ/ٕ()ٛٙٓٔالقرآف، باب: سجدة تنزيل السجدة، ح) داتسجكتاب: البخارؼ،  انظر: صحيح( (ٚ
 

 .(ٕٚٓ)ص:  ، لمدانيعد آؼ القرآف البياف فيانظر:   (ٛ)
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 المطمب الثاني
 وسبب النزولمكان وزمان 

  :مكان وزمان نزول السورة :أولا 
كما ُنقل عف ابف  ،جماع في ذلؾؿ األكثريف، بل إفَّ بعضيـ نقل اإلكىي مكية عمى قك  .ٔ

(2)، كاأللكسي(1)الجكزؼ 
 .(3)مكية"ُكمََّيا ؿ عميو أف السكرة  قاؿ ابف عاشكر: "كالذؼ ُنعكّ  ،كغيرىـ

 َتَتجافى)  تعالى: كىي قكلو ،نزلت بالمدينة في األنصاركقيل أنيا مكية باستثناء آية كاحدة  .ٕ
، كاستدلكا بحديث أنس بف مالؾ قاؿ: نزلت فينا معاشر االنصار كنا جنوبيم عن المضاجع(

}َتَتَجاَفى َفنزلت ِفيَنا  ملسو هيلع هللا ىلص النبي معلعَشاء َفبَل نْرِجع ِإَلى رحالنا َحتَّى نصمي ا نصمي المغرب
 .(4) جُنوبيم َعن اْلمَضاِجع{

"أفمن كان مؤمناا مف قكلو تعالى:  نزلف بالمدينة، كىفّ مكية باستثناء ثبلث آيات  اكقيل أني .ٖ
 . (5) "كمن كان فاسقاا ل يستوون 

كاستدلكا بحديث ،  (ٙ)"..تجافي جنوبيم"ت فآيات مدنيات أكليمكية باستثناء خمس  اكقيل أني .ٗ
، َكاْلَكِليِد ْبِف ُعْقَبَة ْبِف َأِبي َقاَؿ:  بحديث عطاء بف يسار َنَزَلْت ِباْلَمِديَنِة ِفي َعِميِّ ْبِف َأِبي َطاِلب 

، َكاَف َبْيَف اْلَكِليِد َكَبْيَف َعِميّ  َكبَلـٌ، َفَقاَؿ اْلَكِليُد ْبُف ُعْقَبَة: َأَنا َأْبسَ  ُط ِمْنَؾ ِلَسان ا، َكَأَحدُّ ِمْنَؾ ُمَعْيط 
: اْسُكْت، َفِإنََّؾ َفاِسٌق، َفَأْنَزَؿ ّللاَُّ ِفيِيَما:  }َأَفَمْن َكاَن ُمْؤِمناا ِسَنان ا، َكَأَردُّ ِمْنَؾ ِلْمَكِتيَبِة، َفَقاَؿ َعِميّّ

ا، َل َيْسَتُووَن{  ُبوَن{}ِبِو ُتكَ ِإَلى َقْكِلِو  [ٛٔ]السجدة: َكَمْن َكاَن َفاِسقا ، فنص  (7) [ٕٓ]السجدة:  ذِّ
 الركاية أفَّ ىذه اآليات الثبلثة نزلّف بالمدينة قبل إسبلـ الكليد بف عقبة.

                                                 

 .(ٕٖٖ/ٙزاد المسير في عمـ التفسير، البف الجكزؼ)انظر: (  ٔ)
 

 .(٘ٔٔ/ٔٔركح المعاني، لؤللكسي)انظر: (  ٕ)
 

 .(ٕٗٓ/ ٕٔالتحرير كالتنكير، البف عاشكر )(  ٖ)
 

 ،كصححو األلباني ،(ٖٙٗ/ ٘)(،ٜٖٙٔح) ، أبكاب تفسير القرآف، باب: كمف سكرة السجدةسنف الترمذؼ(  ٗ)
 .(ٙٗ٘/ ٙالدر المنثكر في التفسير بالمأثكر، لمسيكطي )انظر: 

 

 ( ٔٗٔ/ ٕانظر: التسييل لعمـك التنزيل، البف جزؼ )(  ٘)
 

 (.ٕٖٖ/ٙ ، البف الجكزؼ)زاد المسير :انظر (ٙ)
جامع ، انظر: (ٓٔٙ/ ٕ)(،ٖٗٓٔح) ، ألحمد بف حنبل، فضائل عمي عميو السبلـ ،فضائل الصحابة(  ٚ)

 .(ٕ٘ٙ/ ٛٔالبياف، لمطبرؼ )
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عدد حركفيا: ألف كممة، ك  عدد كمماتيا: ثبلثمائة كثبلثكف ك  ،آية عدد آياتيا: ثبلثكف ك 
 .(1) سكرة غافرنزلت بعد ،حرفا   كخمسمائة كتسعة كتسعكف 

 ا:: سبب نزوليثانياا 
ب نزكؿ صريح لمسكرة كاممة، بل كرد سبب نزكؿ لبعض آياتيا سأذكره عند لـ يرد سب         

   شرح آياتيا.
 المطمب الثالث
 فضائـل الســورة

 :امني ، كسأكتفي بذكر الصحيحدد مف االحاديثَكَرَد ِفي َفضميا ع
َفجِر َيكـَ الُجُمَعِة ِبػ)الـ َتنِزيل( ِفي كاَف َيقَرُأ ِفي َصبلِة ال : أفَّ النَِّبيَّ عف أِبي ُىَريَرَة  .1

 .(ٕ)الرَّكَعِة األكَلى، َكِفي الثَّاِنَيِة )َىل أَتى َعمى اإلنَساِف("

نما كاف النبي ملسو هيلع هللا ىلص يقرأ ىاتيف كسبب حرص النبي ملسو هيلع هللا ىلص عمى قراءتيا ما ذكره ابف تيمية، حيث قاؿ: "إ
؛ ألنيما تضمنتا ما كاف كيككف في يكميا، فإنيما اشتممتا عمى خمق السكرتيف في فجر الجمعة

آدـ، كعمى ذكر المعاد كحشر العباد، كذلؾ يككف يكـ الجمعة، ككاف في قراءتيما في ىذا اليـك 
 .(3) "تذكير لؤلمة بما كاف فيو كيككف، فيذه خاصة مف خكاص يكـ الجمعة

قراءة كل مف السجدة كاإلنساف في فجر الجمعة كسر ": نحٌك مف ذلؾ فقاؿ قاؿ اإلماـ البقاعي
أنيما ذكرا ابتداء الخمق، كالبعث، كالجنة، كالنار فيي مذكرة بخمق آدـ عميو السبلـ فيو كقياـ 

 . (4)" الساعة فيو إلى غير ذلؾ مف أحكاؿ اآلخرة
ـَ َرُسكِؿ هللِا َقاَؿ: " َعف أِبي َسِعيد  الُخدِرؼِّ ك  .ٕ ي الظُّيِر َكالَعصِر، َفَحَزرَنا فِ  ُكنَّا َنحِزُر ِقيا

  .(٘)ِقَياَمُو ِفي الرَّكَعَتيِف األكَلَييِف ِمَف الظُّيِر َقدَر ِقَراَءِة )الـ تنزيل(
ـُ حتَّى َيقَرَأ: )الـ َتنِزيل( َك)َتَباَرَؾ الذؼ  : "أفَّ النَِّبيَّ  بف عبدهللا َعف َجاِبر  ك  .ٖ كاَف ال َيَنا

 ف النبي ملسو هيلع هللا ىلص يقرأىا في كل ليمة قبل أف يناـ.، فكا (ٙ)ِبَيِدِه الُممُؾ("
 

 

                                                 

 .(ٔٗٔ/ ٕالتسييل لعمـك التنزيل، ابف جزؼ )، (ٜٛ٘/ ٔٔلقرآني لمقرآف، لمخطيب )انظر: التفسير ا  (ٔ)
 

(، كأخرجو ٘/ٕ() ٜٔٛ)ح ،الجمعة، باب: ما يقرأ في صبلة الفجر يـك الجمعة :( أخرجو البخارؼ، كتاب(ٕ
 .(ٜٜ٘/ٕ()ٜٚٛ)، حيـك الجمعةالجمعة، باب: ما يقرأ في  :مسمـ، كتاب

 (ٖٗٙ/ ٔ) ، البف القيـزاد المعاد في ىدؼ خير العباد (ٖ)
 .(ٖ٘ٙ/ٕ( مصاعد النظر، لمبقاعي) ٗ)

 .(ٖٖٖ/ٔ()ٕ٘ٗ)ح ،باب: القراءة في الظير كالعصر كتاب: الصبلة، ،( أخرجو مسمـ(٘
 

( كعقب ٚٔ/٘( )ٕٜٕٛ)ح ؾ،أبكاب: فضائل القرآف، باب ما جاء في فضل سكرة المم ( سنف الترمذؼ،(ٙ
 .الترمذؼ: ىذا حديث صحيح
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 عـب الرابـالمطم
 مقاصـد سـورة السجدة ومناسبتيـا

 أولا: مقاصـد سـورة السجدة:
ككل ، أصكؿ العقيدةتعالج سكرة السجدة سكرة مكية، كمف خصائص السكرة المكية، أنيا 

كأنيا  بو في طريقة عرضيا تتميزىذا األمر سكرة مف السكر المكية ليا طابع خاص في معالجة 
بأسمكب خاص، كمؤثرات خاصة تمتقي كميا في أنيا تخاطب القمب البشرؼ  مستقمة عف غيرىا،

 .(1)ع عمى أسرار ىذه القمكب كخفاياىاخطاب العميـ الخبير، المطم
 :سورة السجدة عمى عدة مقاصد أىمياوقد اشتممت 

فعدـ الخضكع هلل في ،  مخضكعلالسجكد ىك صفة  فأل ،الخضكع هلل تعالى بياف عظمة .ٔ
)َفُذوُقوا ِبَما َنِسيُتْم ِلَقاء قاؿ تعالى:  ،الدنيا إيمانا  بو كتعظيما  لو ينتج عنو خضكع ذؿ  في اآلخرة

 (ٗٔ)السجدة: َيْوِمُكْم َىَذا ِإنها َنِسيَناُكْم َوُذوُقوا َعَذاَب اْلُخْمِد ِبَما ُكنُتْم َتْعَمُموَن(
صمى هللا  التصديق برسالة دمحميد عمى أفَّ القرآف الكريـ كتاب منزٌؿ مف عند هللا تعالى، ك التأك .ٕ

 .(2) الكريـ المكحى اليو بيذا القرآف عميو كسمـ
خالق السمكات كاألرض  وأنَّ كحدانية هللا تعالى، ك  ابطاؿ مزاعـ الكافريف كالرد عمييـ بإثبات .ٖ

 .(3) كفي مشاىد اآلخرة ، كفي نشأة االنساف كأطكاره،كما بينيما
حاؿ المؤمنيف كحاؿ الفاسقيف، كبياف مصير كل منيما يكـ القيامة، كاستبعاد التسكية  كصف .ٗ

 بينيما.
لىعميو السبلـ شارة إلى رسالة مكسىاإل .٘ عمى فضل هللا عمى بني إسرائيل حينما صبركا  ، كا 

إلى اإلسبلـ مف كيد اه الدعاة اإليحاء بالصبر عمى ما يمقالدعكة فجعميـ أئمة، كفي ىذه اإلشارة 
 .(4) كمف تكذيب

 .(5) المكذبيف مف القركف السابقة، كىـ يمشكف في مساكنيـ غافميف الظالميف التذكير بمصارع .ٙ
(5). 

                                                 

 (ٕٕٓٛ/ ٘سيد قطب )لفي ظبلؿ القرآف، انظر:   (ٔ)
 

 (ٖٛٔ/ ٕٔلمزحيمي ) ،التفسير المنير(  انظر: ٕ)
 

 (ٖٛٔ/ ٕٔ)المرجع السابق(  انظر: ٖ)
 

 ( ٕٗٓٛ-ٕٕٓٛ/ ٘سيد قطب )ل ( انظر: في ظبلؿ القرآف،ٗ)
 

 (ٖٛٔ/ ٕٔزحيمي )لم ،التفسير المنير(  انظر: ٘)
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كانتظار مصيرىـ  عف المشركيف باهلل كآياتو تحقيرا  ليـ، ضاعر ملسو هيلع هللا ىلص باإل تكجيو الرسكؿ .ٚ
 .(ٖٓالسجدة:)(َعْنُيْم َواْنَتِظْر ِإنهُيْم ُمْنَتِظُرونَ َفَأْعِرْض  ) :، قاؿ تعالىالمحتكـ

 .البعثك الرسالة ك التكحيد إثبات أصكؿ االعتقاد الثبلثة كىي:  .ٛ
 

 ة:رئيس ر مقاصد السورة في أربعة مقاصدوعمى ضوء ما سبق يمكن حص
 .مقصد الكحي كصدؽ الرسكؿ ملسو هيلع هللا ىلص .ٔ
 .مقصد األلكىية كصفتيا .ٕ
 .مة يعرض فيو مشيد المؤمنيف كالكافريفمقصد يـك القيا .ٖ
  .مقصد البعث كالمصير .ٗ

 

 : مناسبة السورة:ثانياا 
 مناسبة افتتاح السورة لمضمونيا:  -ٔ
، فإذا انتفى بالحقفاتحة سكرة السجدة جاءت لتؤكد عمى أّف القرآف الكريـ منزؿ مف عند هللا  إفَّ 

و القرآف الكريـ، كمف ذلؾ اإليماف بأصكؿ ذلؾ، فإنَّو يجب التصديق كاإليماف بما جاء بالريب في 
 االعتقاد الثبلثة التي جاءت في سكرة السجدة كالمتمثمة بالرسالة كالتكحيد كالبعث.

 مناسبة السورة لما قبميا: -ٕ
 كجكه: عدة ككجو اتصاليا بما قبميا مف

 .اشتماؿ كل منيما عمى دالئل األلكىية 
 " ثـ ذكر  ،كحيد مف بدء الخمق، كىك األصل األكؿذكر تعالى، فيما قبميا، دالئل التهللا لما

المعاد كالحشر، كىك األصل الثاني، كختـ بو السكرة، ذكر في بدء ىذه السكرة األصل 
 .(1) "الثالث، كىك تبييف الرسالة

 ُثمه َيْعُرُج ، فقكلو: سكرة لقمافخاتمة  فيشرحت مفاتح الغيب التي ذكرت  أف سكرة السجدة{
وَن{ ِإَلْيِو ِفي َيْومٍ  }ِإنه َّللاهَ : في لقماف شرح لقكلو(، ٘)السجدة:َكاَن ِمْقَداُرُه َأْلَف َسَنٍة ِممها َتُعدُّ

اَعِة{  َياَدِة{؛ كلذلؾ عقب بقكلو: (ٖٗلقماف: )ِعْنَدُه ِعْمُم السه (، ٙ)السجدة: }َعاِلُم اْلَغْيِب َوالشه
: في لقماف قكلول، شرح (ٕٚ)السجدة:ى اأْلَْرِض اْلُجُرِز{}َأَوَلْم َيَرْوا َأنها َنُسوُق اْلَماَء ِإلَ كقكلو: 

ُل اْلَغْيَث{  ، (ٚ)السجدة: }الهِذي َأْحَسَن ُكله َشْيٍء َخَمَقُو{كقكلو: كقكلو: ، (ٖٗلقماف: )}َوُيَنزِّ
ماِء ُيَدبُِّر اأْلَْمَر مِ }كقكلو:  ،[ٖٗ]لقماف:  }َوَيْعَمُم َما ِفي اأْلَْرَحاِم{: في لقماف شرح لقكلو َن السه

                                                 

 .(ٕٛٗ/ ٛالبحر المحيط في التفسير، ألبي حياف )(  ٔ)
 



 


62 

 

(، ٖٗلقماف: ) {َوما َتْدِري َنْفٌس ماذا َتْكِسُب َغداا }إيضاح لقكلو:  (٘السجدة:) {ِإَلى اأْلَْرضِ 
َوما َتْدِري َنْفٌس ِبَأيِّ }شرح لقكلو: (، ٔٔ-ٓٔ)السجدة: {..ِإذا َضَمْمنا ِفي اأْلَْرضِ ء}كقكلو: 

 .(1)(ٖٗلقماف: ) {َأْرٍض َتُموتُ 

 بعدىا:مناسبة السورة لما  .ٖ
تشابو مطمع ىذه كمقطع تمؾ؛ فإف تمؾ ختمت ؿ سكرة السجدة بسكرة األحزاب: تصااجو ك ك  

بأمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص باإلعراض عف الكافريف، كانتظار عذابيـ، كمطمع ىذه األمر بتقكػ هللا، كعدـ 
 .(2) رة كاحدةطاعة الكافريف كالمنافقيف، فصارت كالتتمة لما ختمت بو تمؾ، حتى كأنيما سك 

 

                                                 

 .(ٖٕٔ)ص:  ، لمسيكطيأسرار ترتيب القرآفانظر: (  ٔ)
 

 ( ٕٗٔ)ص: المرجع السابقانظر: (  ٕ)
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 ثاوــيث الـاملبح
 دافــهد وأــي ملقاصــر التحليلـــالتفسي

  السجـــدةىرة ـــــس 
 

 :مقاطعسبعــة ويشتمل عمى 
 :ثبات النبػكة المقطع األول  القرآف حق منزؿ مف عند هللا كا 

 :ػػػػةدرة اإللييػػػػد كالقػػػػدالئل التكحي المقطع الثاني 

  :ةػيـك القيام مجرميفث كحاؿ الػات البعػإثبالمقطع الثالث 

 :صفػة المؤمنيػف في الدنيا كجزاؤىـ عند ربيـ في اآلخػرة المقطع الرابع 

  :جزاء المؤمنيف كالفاسقيفالمقطع الخامس 

 :كةػػػكحدة الرساالت كسنف الدع المقطع السادس 

  :ثبات رسالة إ القدرة عمى المقطع السابع ىبلؾ األمـ الماضية، كا 

 التكحيد

 



 


64 

 

 األولقطع الم
ثبات النبـوة   القرآن حق منزل من عند هللا وا 

( َأْم َيُقوُلوَن َٕن )ـاِب َل َرْيَب ِفيِو ِمْن َربِّ اْلَعاَلِميــ( َتْنِزيُل اْلِكتَ ٔ}الم )قال تعالى: 
ا َما َأَتاُىْم ِمْن َنِذيٍر ِمنْ  { ْبِمَك َلَعمهُيْم َيْيَتُدونَ قَ  اْفَتَراُه َبْل ُىَو اْلَحقُّ ِمْن َربَِّك ِلُتْنِذَر َقْوما

 [ٖ - ٔ]السجدة: 
 أولا: المناسبة:

، دالئل التكحيد مف بدء الخمق، كىك األصل في سكرة لقماف التي قبميا تعالى هللا لما ذكر
ثـ ذكر المعاد كالحشر، كىك األصل الثاني، كختـ بو السكرة، ذكر في بدء ىذه السكرة  ،األكؿ

 .(1) بييف الرسالةاألصل الثالث، كىك ت
بعد مفاتح  أتت [ٔ]السجدة:  (الم)كقد ذكر اإلماـ الشعراكؼ رحمو هللا لفتة أخرػ فقاؿ: "أفَّ 

ي ِسرّّ استأثر هللا تعالى الغيب الخمسة التي سبقْت في آخر سكرة لقماف، ككأنيا ُمْمحقة بيا، في
.(2) "بعممو

 ثانياا: التحميل المغوي:
تفيد كميا أنو جاء مف جية العمك إلى  ،ا ُيشتق منيا مف إنزاؿ كتنزيلمادة نزؿ كم)َتنِزيُل(:  .ٔ

 .(3) كأنؾ تتمّقى مف جية أعمى منؾ كأرفع جية أسفل منو،
ِإنهُو َلُقْرآٌن )المحفكظ كما قاؿ تعالى:  ألنو مكتكب في المكح ؛كسمي بذلؾ ،القرآف :(الكتاب) .ٕ

 .(4) (ٛٚ-ٚٚ)الكاقعة: (ِفي ِكَتاٍب َمْكُنوٍن  ،َكِريٌم 
 :و أيضاا ئومن أسما

 الكاقعة: }ِإنهُو َلُقْرآٌن َكِريٌم{: كما قاؿ تعالى رآن:ــالق(ٚٚ). 
 :َل اْلُفْرَقاَن َعَمى َعْبِدِه ليكون لمعالمين : كما قاؿ تعالى الفرقان }َتَباَرَك الهِذي َنزه

 (ٔ)الفرقاف:نذيراا{
 نها َلُو َلَحاِفُظوَن{ }ِإنها َنْحُن َنزهْلَنا: كما قاؿ تعالى ر:ـــالذك ْكَر َواِ   (ٜالحجر:) الذِّ
 (1) (ٛ)التغابف: }َفآِمُنوا ِباّلِلهِ َوَرُسوِلِو َوالنُّوِر الهِذي َأنَزْلَنا{في قكلو تعالى:  ور:ــالن. 

                                                 

 .(ٕٛٗ/ ٛالبحر المحيط في التفسير، ألبي حياف )انظر: (  ٔ)
 

 .(ٙٚٚٔٔ/ ٜٔتفسير الشعراكؼ ) ( ٕ)
 

 .(ٚٚٚٔٔ/ ٜٔ) لمرجع السابقانظر: ا(  ٖ)
 

 .(ٕٛٗ/ ٛ) ، ألبي حيافالبحر المحيط في التفسيرانظر: (  ٗ)
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 .(3) "قمق النفس كاضطرابيا": ة الريبكحقيق، (2) فيوال شؾ  ل ريب فيو(:) .ٖ
 الفرق بين الريب والشك ؟

ينفي الريب دائما  عف القضايا الكبرػ، كالكتاب، كالساعة، كما أنو ينفيو عف المؤمنيف القرآف  
ى ِلْمُمتهِقيَن{في جميع أحكاليـ، قاؿ تعالى:  }َوَأنه قاؿ: ك ، [ٕ]البقرة:  }َذِلَك اْلِكَتاُب َل َرْيَب ِفيِو ُىدا

اَعَة آِتَيٌة َل َرْيَب ِفيَيا{ ممت كممة الشؾ فتككف مسندة إلى الكافريف، ، أما إذا استع[ٚ]الحج:  السه
نيا غالبا  ما تكصف بكممة مريب،  نه الهِذيَن ُأوِرُثوا اْلِكَتاَب ِمْن َبْعِدِىْم َلِفي َشكٍّ ِمْنُو ُمِريٍب{كا   }َواِ 

أما إذا ُذِكرت كممة الشؾ لكحدىا فتككف مسندة لمكافريف، فإف يضرب عنيا، ، [ٗٔ]الشكرػ: 
اَرَك ِعْمُمُيْم ِفي اآْلِخَرِة أكثر منيا ضبلال ، كأشد منيا سكءا ، قاؿ تعالى:  كينتقل إلى ما ىك } َبِل اده

 [ٙٙ]النمل: َبْل ُىْم ِفي َشكٍّ ِمْنَيا َبْل ُىْم ِمْنَيا َعُموَن{ 
أف الريب شيء أكثر مف الشؾ، فالريب  دكمف خبلؿ ىذه اآلية الكريمة يتبيف لنا بدكف ترد 

 (ٗ) لريب في قمكبيـ، كأما الشؾ يدؿ عمى التردد.يدؿ عمى استقرار ا
ٗ. ) متصرؼ المعبكد المدبر لشؤكف خمقو، كيطمق في المغة عمى الرب ىك: المالؾ ال: )َربِّ

 .(5) السيد
 :خاصةتربية عامة و تربية وتربيتو تعالى لخمقو نوعان: 

، يا بقاؤىـ في الدنياىي خمقو لممخمكقيف، كرزقيـ، كىدايتيـ لما فيو مصالحيـ، التي في فالعامة:
، كحقيقتيا: العكائق تربيتو ألكليائو، فيربييـ باإليماف، كيكفقيـ لو، كيدفع عنيـفيي  الخاصة:كأما 

 .(6) التكفيق لكل خير، كالعصمة عف كل شر
، الجف كاإلنس، كقيل: أىل كل زماف عالـ، كقيل: كل مكجكد سكػ هللاقيل: ىك  :(اْلَعاَلِمين) .٘

إلى غير ذلؾ مف  ،كىـ: اإلنس، كالجف، كالمبلئكة، كالشياطيف ،عقلما يكل  ىككقيل: 
كقاؿ: إف القكؿ  ،القرطبي في تفسيره كذكر أدلتيا اإلماـ حكى ىذه األقكاؿكقد األقكاؿ، 

                                                                                                                                            

 . (ٕٙفيد الركمي )ص:  ،دراسات في عمـك القرآفانظر: (  ٔ)
 

 .(ٗٙٔ/ ٕٓانظر: جامع البياف، لمطبرؼ )(  ٕ)
 

 .(ٖٗ/ ٔالكشاؼ عف حقائق غكامض التنزيل، لمزمخشرؼ )(  ٖ)
 

 (ٙٓٔ/ٔعاني ، لؤللكسي )ركح المانظر: (  ٗ)
 

 .(ٖٔٔ/ ٔتفسير القرآف العظيـ، البف كثير )انظر: (  5)
 

 .(ٜٖتيسير الكريـ الرحمف، لمسعدؼ )ص: انظر: (  6)
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 .(1) ألنو شامل لكل مخمكؽ كمكجكد ؛أصح األقكاؿ ىك األكؿ
 .(2) "كلـ ينزلو هللا عميو ،اخترعو مف نفسو" )افتراه(: .ٙ
، (3)؛ لذلؾ فالحقائق ثابتة ال تتغير أبدا  رىك الشيء الثابت الذؼ ال يطرأ عميو التغيي (:الحقُّ ) .ٚ

 .(4) الكريـ القرآف كالمقصكد بو
كقكـ كل رجل  ،لمرجاؿ خاصة :القكـ الجماعة مف الرجاؿ كالنساء جميعا ، كقيل )َقْوماا(: .ٛ

 .(٘) ل نبي رجاؿ كنساءألف قـك ك ،شيعتو كعشيرتو، كيدخل فيو النساء عمى سبيل التبع
 

 ثالثاا: البالغــة:
كما داـ أنو مف ، }ِمن رهبِّ العالمين{كبيف  ،}الكتاب{جممة اعتراضية بيف : (َل َرْيَب ِفيوِ ) .ٔ

بنفي الريب، سبحانو كتعالى  عجلقد ك ، (6) فبل ُبدَّ أنو حقّّ ال ريب فيو ،}ِمف رَّبِّ العالميف{
 .(7) لمشؾ أك الريب لبياف أف ىذه القضية ليست محبل  لؾ كذحيث جعمو بيف المبتدأ كالخبر، 

 استحضار الجبللة بطريق اإلضافة بكصف رب العالميف دكف االسـ العمـ؛")رب العالمين(:  .ٕ
لمناس كميـ بخبلؼ ما سبق مف الكتب  ئليماء إلى عمكـ الشريعة كككف كتابيا منزال  ذلؾ ل
 .(8) "اإلليية

ّبكَ ) .ٖ  ربِّ إلى ضميره ملسو هيلع هللا ىلص بعد إضافتو فيما سبق إلى العالميف تشريفا  لوإضافة اسـ ال" (:ِمن ره
 .(9) كتكريما "

 .(10) لتفيد العمكـ جاءت نكره: (َقْوماا) .ٗ

                                                 

 (ٖٛٔ/ ٔ)تفسير القرطبي انظر:(  ٔ)
 

 (ٜٛٔ/ ٗمجمع البحكث )، التفسير الكسيط(  ٕ)
 

 .(ٙٛٚٔٔ/ ٜٔتفسير الشعراكؼ )انظر: (  ٖ)
 

 .(ٕٓٗ/ ٖ) ، لمخازف اب التأكيل في معاني التنزيللبانظر: (  ٗ)
 

 (.ٛٔٗ(، المفردات، لمراغب، )ٖٔٙ/ٔٔانظر: كانظر: لساف العرب، البف منظكر، )  (٘)


 

 (ٓٛٚٔٔ/ ٜٔتفسير الشعراكؼ )انظر: (  ٙ)
 

 .(ٕٗٔ/ ٔٔلطنطاكؼ ) ،التفسير الكسيطانظر: (  ٚ)
 

 .(ٕٙٓ/ ٕٔ) ، البف عاشكرالتحرير كالتنكير(  ٛ)
 

 .(ٜٚ/ ٚإرشاد العقل السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ، ألبي السعكد )  (ٜ)
 

 .(ٕٓٙ/ ٔٔالتفسير القرآني لمقرآف، لمخطيب )انظر:   (ٓٔ)
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ألنو جاء كذلؾ النذير؛ بصَّ ىنا خُ  وجاء بشيرا  كنذيرا ، لكنملسو هيلع هللا ىلص  ا  دمحم معمكـ أفّ  (:مِّن نهِذيرٍ ) .٘
صبلح الفاسد ليصمح معتقدات ال ُبدَّ أف يسبق ما ُيبشر بو، كلـ يْأِت ذكر البشارة  فاسدة، كا 

 .(1) ما سمعكا لمنذارة، كما استفادكا بيا ىنا؛ ألنيـ
بصيغة  )يقكلكف(، كجاءت كممة (2)"لتقريع كالتكبيخا يتضمفستفياـ "ا (:افتراه )َأْم َيُقوُلونَ  .ٙ

ال يقمعكف عنيا عمى الرغـ مما جاءىـ مف كأنيـ  ،يذاف بتجدد مقالتيـ ىذهلئل ؛المضارع
 .(3) البينات

 

 رابعاا: المعنى الجمالي:
افتتحت ىذه السكرة بيذه األحرؼ كغالب السكر المكية لبياف إعجاز القرآف كعظمتو، 

 .ملسو هيلع هللا ىلصكالرد عمى المشركيف المنكريف نزكلو مف عند هللا، كالمكذبيف برسالة النبي 
، كقد كردت ىذه الفكاتح في سكر بيذه األحرؼمف السكر التي ابتدأت سكرة السجدة ك 

 .(ٗ) حرفيف أك ثبلثة أك أربعة أك خمسةالقرآف تارة مفردة بحرؼ كاحد، كتارة مركبة مف 
أقوال وقد وقع خالف بين العمماء في المراد من أحرف فواتح السور، ويرجع ىذا الخالف إلى 

 منيا:
ـ مستكر كسر محجكب استأثر هللا بو، فيك مف المتشابو الذؼ ال يعممو ىذا عم أفَّ  القول األول:

 .(٘) إال هللا، كليذا قاؿ الصديق رضي هللا عنو في كل كتاب سر كسره في القرآف أكائل السكر
، كقاؿ بو جمع القول الثاني: مف العمماء، كذكركا فيو ما يزيد عمى  كثير أف المراد منيا معمـك

 .(ٙ) لبعيد كمنيا القريبعشريف كجيا  منيا ا
أما القكؿ الذؼ يدؿ استقراء القرآف عمى  :في فكاتح السكر الشنقيطي بعد أف ذكر الخبلؼ كقاؿ

آف، إلعجاز القر  رجحانو فيك: أف الحركؼ المقطعة ذكرت في أكائل السكر التي ذكرت فييا بيانا  
ف المحققيف، كحكاه م ، كجمعٌ القكؿ الرازؼ ، كحكى ىذا كأف الخمق عاجزكف عف معارضتو

ليو ذىب رقاؿ ابف كثي، ك كقطرب، كنصره الزمخشرؼ في الكشاؼالقرطبي عف الفراء،  بف ا: كا 

                                                 

 .(ٙٛٚٔٔ/ ٜٔتفسير الشعراكؼ )انظر: (  ٔ)
 

 (ٕ٘ٛ/ ٗفتح القدير، لمشككاني )  (ٕ)
 

 .(ٕٚٓ/ ٕٔالتحرير كالتنكير، البف عاشكر )انظر:   (ٖ)
 

حقائق  (، المعجزة القرآنيةٛ٘ٔانظر: اإلعجاز البياني لمقرآف كمسائل ابف األزرؽ، بنت الشاطئ )ص:   (ٗ)
 (.ٛٔٔشكفة )ص:  عممية قاطعة، أبك

 

 (.ٖٕ٘/ٔ، البحر المحيط، ألبي حياف )(ٗ٘ٔ/ٔانظر: تفسير القرطبي )  (٘)
 

 .(ٚٚٔ-ٖٚٔ/ ٔ) ، لمزركشيالبرىاف في عمـك القرآفانظر: (  ٙ)
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ككجو استقراء القرآف ليذا القكؿ: أف السكر التي افتتحت بالحركؼ  :ثـ قاؿ رحمو هللا ،تيمية
 .(1) ه كأنو حقعقب الحركؼ المقطعة االنتصار لمقرآف كبياف إعجاز  غالبا  المقطعة يذكر فييا 

كيرػ الباحث أنو ال يصح أبدا  أف يجـز أحد بمعناىا، ألنو لـ يثبت تفسير شيء منيا 
نما جاءت ىذه الحركؼ المقطعة لبياف  عف الرسكؿ ملسو هيلع هللا ىلص، لذلؾ فبل يعمـ مرادىا إال هللا تعالى، كا 

أكائل السكر بيانا  إلعجاز  كرت ىذه الحركؼ فيإنما ذُ " :ابف كثيرقاؿ إعجاز القرآف الكريـ، 
القرآف، كأف الخمق عاجزكف عف معارضتو بمثمو ىذا مع أنو مركب مف ىذه الحركؼ المقطعة 

 .(2) "التي يتخاطبكف بيا
ن المتأمل ليذه اآليات يجد أنيا تدور حول:  وا 

 القرآن حق منزل من عند هللا .ٔ
عمى قمب دمحم  نو أنزلوأك ، عنده منزؿ مفأف ىذا الكتاب الكريـ،  يخبرنا هللا سبحانو كتعالى

نما ىك كبلـ رب الع، فميس بسحر كال شعر كال سجملسو هيلع هللا ىلص  فاهلل جعل القرآف ىدػ   ،الميفع كاىف، كا 
 .لمناس كخص العرب أف شرفيـ بجعميـ أكؿ مف يتمقى ىذا الكتاب، كبأف أنزلو بمغتيـ

َل ): ، كما قاؿ تعالىكىذا التنزيل لـ ينزؿ جممة كاحدة عمى النبي ملسو هيلع هللا ىلص َوَقاَل الهِذيَن َكَفُروا َلْوَل ُنزِّ
( َوَل َيْأُتوَنَك ِبَمَثٍل ِإله ِجْئَناَك َٕٖعَمْيِو اْلُقْرآُن ُجْمَمةا َواِحَدةا َكَذِلَك ِلُنَثبَِّت ِبِو ُفَؤاَدَك َوَرتهْمَناُه َتْرِتيالا )

نما أنزلو مفرقا  عمى قمب النبي ملسو هيلع هللا ىلص (ٖٖ-ٕٖ)الفرقاف: (ِباْلَحقِّ َوَأْحَسَن َتْفِسيراا  .كا 
  الكريم: تنزلت القرآن

}َبْل ُىَو ُقْرآٌن َمِجيٌد ِفي َلْوٍح سبحانو:  وكدليمو قكل ،إلى المكح المحفكظ مف هللا :ل األولنزيالت
كقت ال يعمميما إال هللا  ككاف ىذا الكجكد في المكح بطريقة كفي(، ٕٕ-ٕٔ)البركج:  َمْحُفوٍظ{

 .ككاف جممة ال مفرقا  ، عو عمى غيبوتعالى كمف أطم
}ِإنها : تعالى وكدليمو قكل ،إلى بيت العزة في السماء الدنيامف المكح المحفكظ  :ل الثانييلتنز ا

 (، كقد نزؿ جممة كاحدة في ليمة القدر.ٔ)القدر:{َأْنَزْلَناُه ِفي َلْيَمِة اْلَقْدرِ 
ككاف ىذا النزكؿ إلى األرض مفرقا  في نيف كعشريف سنة،  بيت العزةمف  :ثالثل اليالتنز 
وُح اأْلَِميُن. و: كدليمو قكل ،طة أميف الكحي جبريل ييبط بو عمى قمب النبي ملسو هيلع هللا ىلصسابك  }َنَزَل ِبِو الرُّ

 .(ٖ) (ٜ٘ٔ-ٖٜٔ)الشعراء: {َعَمى َقْمِبَك ِلَتُكوَن ِمَن اْلُمْنِذِريَن. ِبِمَساٍن َعَرِبيٍّ ُمِبينٍ 
 فييا إنكار لقكليـ، كىـ بذلؾ يرتكبكف جنايتيف: )َأْم َيُقوُلوَن اْفَتراُه(:كقكلو تعالى: 

اتياـ النبي ملسو هيلع هللا ىلص بالكذب كاالفتراء، كىـ عمى عمـ بأنيـ كاذبكف مفتركف، إذ أنيـ يعرفكف  أولىما:

                                                 

 بتصرؼ يسير. (ٙٙٔ/ ٕ) ، لمشنقيطيأضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف  (ٔ)
 

 .(ٔ٘/ٔتفسير القرآف العظيـ، البف كثير )  (ٕ)
 

 (ٚٗ-ٖٗ/ ٔ) ، لمزرقانيمناىل العرفاف في عمـك القرآفانظر: (  ٖ)
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 ؼ لـ يعرؼ الكذب في حياتو، كلـ يجربكا عميو كذبة منذ عرفكه. صدؽ ىذا النبي ملسو هيلع هللا ىلص، الذ
أنيـ يفتركف الكذب عمى ىذا الكتاب، كىـ يركف بأعينيـ آيات الحق مشرقة في كل  وثانيتيما:

 .(ٔ) كممة مف كمماتو
 وقد اختمف العمماء في المراد من القوم عمى ثالثة أقوال:

، فأخبر هللا تعالى أنو (ٕ) لـ يأتيـ نذير قبل دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ، ككانكا أمة أميةقريش خاصة القول الول:
لـ يبعث إلييـ رسكال  بخصكصيتيـ قبل دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، ال ليـ كال آلبائيـ، لكنيـ كانكا متعبديف بممة 

ف كانكا مقصريف، كما زالكا عمى ذلؾ إلى أف عبدكا األصناـ فأرسل إل سماعيل كا  ييـ دمحم إبراىيـ كا 
ْن ِمْن فمـ يبق منيـ عمى الممة الحنيفية إال القميل فيـ داخمكف في عمكـ قكلو: عميو السبلـ،  )َواِ 

 .(ٖ) (ٕٗ)فاطر: ُأّمٍة إل َخاَل ِفيَيا َنِذير(
المراد بيـ العرب مف قريش كغيرىـ، كلـ يأت المعاصريف منيـ نذير مف األنبياء  القول الثاني:

، ككاف فييـ مف ينذر كيدعك إلى التكحيد كعبادة هللا تعالى كحده كليس بنبي، إال رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 .(ٗ) كالعرب غير المعاصريف لـ يأتيـ مف عيد إسماعيل نبي منيـ بل لـ يرسل إلييـ نبي مطمقا  

 .(٘) المراد بالقـك أىل الفترة التي كانت بيف عيسى كدمحم عمييما السبلـ :لثالقول الثا
أكثر كجاىة فيما يتبادر لنا، كتاريخ قريش ال يرتقي إلى أكثر مف بضع مائة سنة " القول األول:و 

 .(ٙ) "فبل تناقض بيف ىذا القكؿ كرساالت األنبياء مف عيسى كما قبمو
 إثبات الرسالة .ٕ

ف قبل، م كلكف أتاىـ ،يعني: لـ يأتيـ في عصرؾ (:ما َأتاُىْم ِمْن َنِذيٍر ِمْن َقْبِمكَ )قولو تعالى: 
يعرؼ كلـ  ،لـ يشاىدكا نذيرا  قبمؾأنيـ : كقيل، ما كانكا إلى جميع الناس ألف األنبياء المتقدميف

(7) ملسو هيلع هللا ىلص كبيف دمحم ،جد العرب األكؿ عميو الّسبلـ بيف إسماعيل التاريخ رسكال  
نما اإلنذار قد كاف ، كا 

ِبيَن َحته  َوما ُكنها)سبق ألنو قاؿ:  مَّا  ، كقيل:كقد سبق الرسل ،[٘ٔ]اإلسراء:  (ى َنْبَعَث َرُسولا ُمَعذِّ
ـْ ِمْف َنِذير  ِمْف َقْبِمَؾ يعني: مف قكميـ مف قريش َأتاُى

 (8). 
                                                 

 .(ٔٓٙ/ ٔٔ) ، لمخطيبالتفسير القرآني لمقرآفانظر: (  ٔ)
 

 .(ٕ٘ٛ/ ٗلمشككاني ) ،فتح القديرانظر: (  ٕ)
 

 (ٕٛٗ/ ٛ(  انظر: البحر المحيط في التفسير، ألبي حياف )ٖ)
 

 .(ٕ٘ٛ/ ٗلمشككاني ) ،فتح القدير (،ٜٜٔ/ٔٔ، لؤللكسي )ركح المعانيانظر: (  ٗ)
 

 .(ٕ٘ٛ/ ٗلمشككاني ) ،فتح القدير، (ٜٚٔ/  ٚ(  انظر: البحر المحيط، ألبي حياف )٘)
 

 .(ٖٔٗ/ ٘) دركزة، (  انظر: التفسير الحديثٙ)
 

 .(ٖٚ٘/ ٗ) ، البف عطيةالمحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيزانظر: (  ٚ)
 

، لمسمرقندؼ )انظر: (  ٛ)  .(ٕٖ/ ٖبحر العمـك
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ِإْن َىذا ِإله ِإْفٌك )كبرىاف كاضح عمى صدقو، كرّد لقكؿ المشركيف:  ملسو هيلع هللا ىلص،إثبات لرسالة دمحم  في ىذاك 
 .(1) [ٕ٘]الفرقاف  (َنُو َعَمْيِو َقْوٌم آَخُرونَ اْفَتراُه، َوَأعا

بالشرائع التي ال  إما الحجةفإّف قياـ  فإف قاؿ قائل إذا لـ يأتيـ نذير لـ تقـ عمييـ الحجة ؟ 
فعمى الثاني فقد قامت عمييـ  كأما قياميا بمعرفة هللا كتكحيده كحكمتو، يدرؾ عمميا إال بالرسل،

 .(2) مة إلى ذلؾ معيـ في كل زمافألف أدلة العقل المكص الحجة،
 خامساا: اليدايات المستنبطة من المقطع:

 كمع ذلؾ يتحدػ القرآف أف يأتكا بمثمو.بدأ السكر بحركؼ مقطعة،  بياف إعجاز القرآف، حيث .ٔ
عمى نسبتيـ افتراءه لمنبي عميو  كرّد عمى الكفار ،في السكرة تككيد بصمة القرآف بالكحي اإلليي .ٕ

 مف قضايا العقيدة: قضية الكحي كصدؽ الرسكؿ في السكرة ي القضية األكلىكىذه ى، السبلـ
 .(3) في التبميغ عف رب العالميف ملسو هيلع هللا ىلص

 كالرد عمى مف ادعى افتراءه. ،بياف مصدر القرآف ، كأنو كبلـ إليي ال افتراء بشرؼ  .ٖ
سحر كال شعر كال كيانة كال هللا، فميس ب القرآف الكريـ كبلـ هللا الذؼ ال شؾ فيو أنو مف عند .ٗ

أثبت هللا تعالى ككف القرآف كبلـ هللا بككنو ، ف(4) أساطير األكليف، كما يزعـ المشرككف كالكفار
أف ، كدليل ذلؾ قكلو )تنزيل(: أؼ (5) ال يضارعو شيء، كليس كبلـ أحد مف خمقو معجزا  

 .القرآف منزؿ غير مخمكؽ 
 .(6) ف بأنو شعر كسجع كياف كأساطير األكليفإبطاؿ ما كاف المشرككف يقكلكف في القرآ .٘
.، كنفي الريب عنوالثناء عمى القرآف، ك اسـ مف أسماء القرآف، كىك الكتابإثبات  .ٙ

 (7) 
 .(8) بياف الحكمة مف إنزاؿ القرآف عمى النبي ملسو هيلع هللا ىلص كىك اإلنذار .ٚ
كلي كال شفيع فما عمييا إال  كأنو ليس ليا مف دكنو مف ،تقرير أنو ما لمبشرية مف إلو إال هللا .ٛ

 أف تؤمف باهلل كتعبده فتكمل كتسعد عمى عبادتو.

                                                 

 .(ٙٛٔ/ ٕٔلمزحيمي ) ،التفسير المنير انظر:(  ٔ)
 

 .(ٜٕٗ/ ٛالبحر المحيط في التفسير، ألبي حياف )انظر: (  2)
 

 .(ٖٕٓٛ/ ٘) ، لسيد قطبفي ظبلؿ القرآف، (ٖٓٗ/ ٘) ، دركزةديثالتفسير الحانظر: (  ٖ)
 
 

 .( ٙٛٔ/ ٕٔلمزحيمي ) ،التفسير المنيرانظر: (  ٗ)
 

 .(ٕٔٗٓ/ ٖلمزحيمي ) ،التفسير الكسيطانظر: (  ٘)
 

 (ٖٕٕ/ ٗلمجزائرؼ ) ،أيسر التفاسير(  ٙ)
 

 .(ٓٗتيسير الكريـ الرحمف، لمسعدؼ )ص: انظر: (  ٚ)
 

 (ٖٕٕ/ ٗلمجزائرؼ ) ،أيسر التفاسير، (ٙٛٔ/ ٕٔلمزحيمي ) ،فسير المنيرالتانظر: (  ٛ)
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 ثانيالمقطع ال

 ــــةدرة اإللييــــد والقــــدلئل التوحي
َماَواِت َواأْلَْرَض َوَما َبْيَنُيمَ }قال تعالى:  ُ الهِذي َخَمَق السه ا ِفي ِستهِة َأيهاٍم ُثمه اْسَتَوى ـــَّللاه

ُروَن )ـــَعْرِش َما َلُكْم ِمْن ُدونِ َعَمى الْ  ( ُيَدبُِّر اأْلَْمَر ِمَن ِٗو ِمْن َوِليٍّ َوَل َشِفيٍع َأَفاَل َتَتَذكه
وَن ) َماِء ِإَلى اأْلَْرِض ُثمه َيْعُرُج ِإَلْيِو ِفي َيْوٍم َكاَن ِمْقَداُرُه َأْلَف َسَنٍة ِممها َتُعدُّ ( ٘السه

يَ  ِب ْـــ َذِلَك َعاِلُم اْلَغي ِحيُم )ـــَوالشه ( الهِذي َأْحَسَن ُكله َشْيٍء َخَمَقُو َوَبَدَأ ٙاَدِة اْلَعِزيُز الره
ْنسَ  ( ُثمه َسوهاُه ٛ( ُثمه َجَعَل َنْسَمُو ِمْن ُساَلَلٍة ِمْن َماٍء َمِييٍن )ٚاِن ِمْن ِطيٍن )ــــَخْمَق اإلِْ

َع َواأْلَْبَصاَر َواأْلَْفِئَدَة َقِميالا َما َتْشُكُروَن{ ــمْ َوَنَفَخ ِفيِو ِمْن ُروِحِو َوَجَعَل َلُكُم السه 
 [ٜ - ٗ]السجدة: 

 أولا: المناسبة:
قامة ما عمى الرسكؿ مف ال بّيفتعالى أمر الرسالة،  ذكر هللالما  دعاء إلى التكحيد كا 

َماَواِت َواأَلْرَض دلة عمى ذلؾ  فقاؿ تعالى: )األ ، "كىذه ىي القضية (ٔ) (..َّللاهُ الهِذي َخَمَق السه
قضية األلكىية كصفتيا: صفة الخمق، كصفة التدبير، كصفة اإلحساف، كصفة الثانية في السكرة: 
 .(ٕ) "ككميا مذككرة في سياؽ آيات الخمق كالتككيف، كصفة الرحمة ،اإلنعاـ، كصفة العمـ

 ثانياا: التحميل المغوي:
 ، بمعنى(3) لـ يسبق إليو اع الشيء عمى مثاؿ  ابتديطمق عمى الخمق في كبلـ العرب: )َخَمَق(:  .ٔ

 .(4) بعد العدـ كبعد أف لـ تكف شيئا   أكجد كأبدع بمعنى
و بما يميق عبل كارتفع عمى عرشبمعنى أنو  ،(5) ىك العمك كاالرتفاع االستكاء: :)اْسَتَوى( .ٕ

 .(ٙ) ، كأما كيفية ذلؾ فاهلل أعمـ بكيفيتوبجبللو

                                                 

 (ٖٙٔ/ ٕ٘مفاتيح الغيب، لمرازؼ ) انظر:(  1)
 

 .(ٖٕٓٛ/ ٘) ، لسيد قطب(  في ظبلؿ القرآف2)
 

 .(ٙٔ/ ٚ) ، لميركؼ تيذيب المغةانظر: (  ٖ)
 

 .(ٙٛ/ ٗٔتفسير القرطبي )انظر: (  ٗ)
 

 .(ٜٕٗ/ ٔ)رؼ ، لمطبجامع البيافانظر: (  ٘)
 

 .(ٕٓٗ/ ٕلمشككاني ) ،فتح القديرانظر: (  ٙ)
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 الرتفاعو كعمكه، كىك ؛، كسّمي عرشا  (ٔ) "سرير الممؾى : يطمق عمالعرش :)َعَمى اْلَعْرِش ( .ٖ
 عظيـ مف المخمكقات الُعمكية الغيبية التي أطمعنا هللا عمى بعض أكصافيا، كمنيا: أنو سريرٌ 

، كأكسِعيا، كىك كالقبة عمى العالـ، كأعظميا ، كىك أعمى المخمكقاتتحممو المبلئكة ذك قكائـ
ْحَمُن َعَمى اْلَعْرِش )كػ الرحمف؛ كما قاؿ تعالى: كىك سقف ىذه المخمكقات، كعميو است الره

 .(2) [٘]طو:  (اْسَتَوى 
ريد بالكلي: المشارؾ كأُ  ،مف الكالء، بمعنى: العيد كالحمف الكلي: مشتق(: َوِليٍّ َول َشِفيعٍ ) .ٗ

 .(4) "نفع   أك جمبِ  ضرّ   الكسيط في قضاء الحكائج مف دفعِ " الشفيع:، ك (3) في الربكبية
 ( ليا معنيان:ما َلُكْم ِمْن ُدوِنِو ِمْن َوِليٍّ َول َشِفيعٍ تعالى: ) وقولو
 يشفع لكـ. ينصركـ كال شفيعا   ناصرا   ؼ، أأنكـ إذا جاكزتـ رضاه لـ تجدكا ألنفسكـ كليا   األول:
ناصركـ عمى سبيل المجاز، ألف  ؼأف هللا كليكـ الذؼ يتكلى مصالحكـ، كشفيعكـ أ والثاني:

 .(5) لمشفكع لوالشفيع ينصر ا
أفبل بمعنى ، (6)كىك التفكر كالنظر بالعقل ،التذكر: مشتق مف الذكر (:ونَ ذكرُ تَ  تَ اَل فَ أَ ) .٘

  تتعظكف.
ُر اأَلْمرَ ) .ٙ كدابر كل كعكاقبو،  في دابر األمر كالتفكر النظر في المغة: أصل التدبير (:ُيَدبِّ

جنكد، كميكائيل لمقطر كالماء، كيدبر أمر الدنيا أربعة: جبريل لمرياح كال"، (7) ه.شيء آخر 
سرافيل لنزكؿ األمر عمييـ  .(8) "كممؾ المكت لقبض األركاح، كا 

ُر اأَلْمرَ )أقوال المفسرين في قولو تعالى:  َماِء إلى األرِض(: ُيَدبِّ بأنو يقضى األمر،  ِمَن السه
 .(9) كقيل: ينزؿ الكحي، كقيل: يدبر أمر الدنيا

                                                 

 .(ٖٕٙ/ ٔ) ، لميركؼ تيذيب المغة(  ٔ)
 

 .(ٔٚتفسير جزء عـ لمشيخ مساعد الطيار )ص: انظر: (  ٕ)
 

 .(ٕٔٔ/ ٕٔ) ، البف عاشكرالتحرير كالتنكيرانظر: (  ٖ)
 

 .(ٕٔٔ/ ٕٔ) ، البف عاشكرالتحرير كالتنكير(  ٗ)
 

 (ٚٓ٘/ ٖكشاؼ عف حقائق غكامض التنزيل، لمزمخشرؼ )الانظر:   (5)
 

 (ٕٕٔ/ ٕٔ) ، البف عاشكرالتحرير كالتنكيرانظر: (  ٙ)
 

 (ٕٚٔ/ ٔ) ، بنت الشاطئالتفسير البياني لمقرآف الكريـانظر: ( ٚ)
 

 .(ٖٔٗ/ ٛ) ، ألبي حيافالبحر المحيط في التفسير(  ٛ)
 
 

 .(ٖٔٗ/ ٛ)انظر: المرجع السابق (  9)
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لصعكد الدعاء  بذلؾ؛ كليمة المعراج سميت ،(1) الصعكدبمعنى كج: العر  ِو(:ــ)ثمه يعرج ِإَليْ  .ٚ
 .(2) فييا

، عبر بو عف مدة مف الزماف أؼ مدة كانتكقد يُ ، (ٖ) مطمق الكقت اليكـ في المغة )ِفي َيوٍم(: .ٛ
 .(4): التنبيو عمى عظـ القدرة كسعة ممككت هللا كتدبيرهىنا المقصكد باليكـقيل إفَّ ك 

وَن(:ممها  سنة )َأْلفَ  .9 الف سنة حقيقية مما تعدكنيا كتعرفكنيا في دنياكـ،  المراد باأللف َتُعدُّ
د منو حقيقة العدد، إذ ىك عند العرب منتيى المراتب العددية، كأقصى ك ليس المقص كقيل:
(5) كىك كناية عف الكثرة الشديدة، غاياتيا

أي تعذَن: َمعىىمما مما تحسبكف مف أياـ "،
(6) "الدنيا

.

َياَدِة(: )َذِلكَ  .ٓٔ كالشيادة: كل ما شكىد مف ، الغيب: كل ما غاب عف الخمق َعاِلم الَغْيِب والشه
 ، كلعل القكؿ األكؿ يتناسب مع مراد اآلية.(7) كقيل: الغيب اآلخرة، كالشيادة: الدنيا ،األشياء

كتحّسف: تجمل كتزيف، كاألحسف: األفضل، كالُحسف ، : جعمو حسنا  ءالشيحّسف  (:أْحَسنَ ) .ٔٔ
 .(ٛ) الُقبح كنقيضود ض

، كذلؾ بأف يككف كافيا  بالمقصكد منو، فإنؾ إذا ال عيب فيواإلحساف: جعل الشيء حسنا ، ك  
، كتكجو لييب فصبلبة األرض مثبل  لمسير عمييا ،تأممت األشياء رأيتيا مصنكعة عمى ما ينبغي

الحرائق فأما اليكاء فبل يقبل ألنيا لك كانت مثل الماء تمتيب يمينا  كشماال  لكثرت  ؛النار إلى فكؽ 
 كّل شيء خمقو. فاهلل سبحانو كتعالى أتقف ،(9) ، كىكذااالحتراؽ

 .(10) سميت بذلؾ ألنيا تنسل كتنفصل منو، وذريتو )َنْسَمُو(: .ٕٔ

                                                 

 (.ٕٓٔ/ٜظر: لساف العرب، البف منظكر )ان(  1)


 .(ٖٓٚ/ ٛ) ، األبيارؼ المكسكعة القرآنيةانظر: (  ٕ)
 

 .(ٕٚ٘/ ٚإعراب القرآف كبيانو، لمزجاج )انظر: (  3)
 

 .(ٖٕٔ/ ٕٔالتحرير كالتنكير، البف عاشكر )انظر: (  ٗ)


 (ٕٗٔ/ ٕٔ)المرجع السابق انظر: (  ٘)


 .(ٛٗ٘/ ٕ(  تفسير العز بف عبد السبلـ )ٙ)
 

 .(ٕٖٗ/ ٛ) ، ألبي حياف(  انظر: البحر المحيط في التفسيرٚ)
 

 (.ٓٛٔ/ٔ) مجمع المغة العربية بالقاىرة، المعجـ الكسيطانظر: ( ٛ)
 .(ٕ٘ٔ/ ٕٔالتحرير كالتنكير، البف عاشكر )انظر: (  ٜ)

 

 .(٘ٓ٘/ ٔ) ، لمخطيبأكضح التفاسيرانظر: (  ٓٔ)
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: ألنو ينسل مف سائر البدف، أك كتقاؿ لممنيالسبللة: ما انسل مف الشيء؛  :ُساَلَلٍة(من ) .ٖٔ
 .(2) النطفة سبللةكالعرب تسمي ، (1)النخاع مف

الشيء "كالمييف:  ،(3)التي ىي أكؿ خمقو كىك النطفة ،ماء ضعيف حقير :مهِييٍن(ماء ) .ٗٔ
 .(4) "عبأ بوالممتيف الذؼ ال يُ 

لو بتكميِل  أكسّكؼ خمقو  ، كالمعنى:(٘)قّكمو كعّدلو كجعمو سكيا   ،ءالشيسكػ  )ُثمه َسوهاُه(: .٘ٔ عدَّ
ـِ كتصكيِرىا عمى  .(6) ما ينبِغي، كأصل التسكية جعل األجزاء متساكية أعضاِئو في الرَّح

ة ممؾ  كتشريف ال خمق مف مخمكقات هللا عز كجل، أضيفت إلى هللا إضافالركح: " (:روحو) .ٙٔ
 .(7) يقبضيا متى شاء كيرسميا متى شاء" سبحانو خالقيا كمالكيا،إضافة كصف؛ فيك 

 .(8)نعقلالتي بيا القمكب  كىي )اأَلْفِئَدَة(:  .ٚٔ
: البالغــة:ثالثاا 

ماواِت َواأْلَْرَض َوما َبْيَنُيما( .1 جيء باسـ الجبللة مبتدأ إلحضاره في ":)َّللاهُ الهِذي َخَمَق السه
(ٜ)"األذىاف باالسـ المختص بو قطعا  لدابر عقيدة الشريؾ في اإلليية سـ الثـ جيء با،

سماكات كاألرض كما بينيما، بالربكبية لجميع الخبلئق في ال منفرد أنولئليماء إلى ؛ "المكصكؿ
(ٓٔ) "كالخطاب مكجو إلى المشركيف عمى طريقة االلتفات

.

 .(11)"استفياـ إنكارؼ " )َأَفاَل َتَتذكُروَن(:  .ٕ
ماِء ِإَلى اأْلَْرِض ُثمه َيْعُرُج ِإَلْيِو( .ٖ : تمثيل إلظيار عظمتو، كما يصدر الممؾ )ُيَدبُِّر اأْلَْمَر ِمَن السه

(1) عكانو ما يدؿ عمى تنفيذىاأكامره، ثـ يتمقى مف أ 
 :كالمقصكد مف حرفي االبتداء كاالنتياء،

 .(2) كميا في العالميف العمكؼ كالسفمي تدبيرا  شامبل  ليا لؤلمكرشمكؿ تدبير هللا تعالى 
                                                 

 .(٘ٓ٘/ ٔ) ب، لمخطيأكضح التفاسيرانظر: (  ٔ)
 

 .(ٔٔٗ/ ٘تفسير البغكؼ )انظر: (  ٕ)
 

 .(ٖٓٚٔ/ ٓٔمجمع البحكث ) ،التفسير الكسيطانظر: (  ٖ)
 

 .(ٕٙٔ/ ٕٔ) ، البف عاشكرالتحرير كالتنكير(  ٗ)
 

 (.ٛٛٗ/ٙانظر: لساف العرب ، البف منظكر )  (٘)
 

 .(ٔٛ/ ٚد )إرشاد العقل السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ، البي السعك انظر: (  ٙ)


 .(ٗٛٔ)ص:  ، لمسقاؼصفات هللا عز كجل الكاردة في الكتاب كالسنة(  انظر: ٚ)
 
 
 

 .(٘ٓ٘/ ٔ) ، لمخطيبأكضح التفاسيرانظر: (  ٛ)
 


 .(ٕٔٔ/ ٕٔالتحرير كالتنكير، البف عاشكر )(  ٜ)
 

 . (ٕٔٔ/ ٕٔ) انظر: المرجع السابق(  ٓٔ)
 

 .(ٕٕٔ/ ٕٔ) المرجع السابق(  ٔٔ)
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وِحِو(: .ٗ إضافة الركح إليو سبحانو كتعالى لمتشريف كالتعظيـ، كلئليذاف بأنَّو " )َوَنَفَخ ِفيِو ِمن رُّ
 .(3) "يٌب كصنٌع بديٌع كأفَّ لو شأنا  لوخمٌق عج

ْمَع َواأْلَْبصاَر َواأْلَْفِئَدَة( .٘  .(4)"التفاٌت ِمف الغيبة إلى الخطاب" :)َوَجَعَل َلُكُم السه
ألف السمع قكة ، "ك (5)كالمصدر ال يجمع كال يثنى ،كأفرد سبحانو كتعالى السمع لككنو مصدرا   

اختيار ليا فيو، فإف الصكت يصل إلييا، كال تقدر عمى  كاحدة كليا محل كاحد، كىك األذف كال
رده، كال عمى تخصيص السمع ببعض المسمكعات دكف بعض بخبلؼ األبصار فمحميا العيف 
كلو فيو اختيار، فإنيا تتحرؾ إلى جانب المرئي دكف غيره، كتطبق أجفانيا إذا لـ ترد الرؤية 

 .(6) "ككذلؾ الفؤاد لو نكع اختيار في إدراكو ،لشيء
لما ثبت مف أف الطفل بعد الكالدة يسمع كال يبصر مدػ ثبلث أياـ، ثـ "كجاء الترتيب ىكذا:  

 .(7) "يبتدغ يبصر، ثـ يبتدغ يدرؾ كيميز كما ىك مشاىد
 رابعاا: القراءات:

 القراءة : .ٔ
 :)ـِ. (8)قرأىا نافع، َكالككفيكفَ  )َخَمَقُو  بفتح البلَّ
 :)(9) البلـ كقرأىا الباقكف بإسكاف )َخْمَقُو. 

أؼ: كل مف قرأ بالنصب: اعتبر )َخَمقو( فعبل  ماضيا ، عمى أف الجممة صفة لشيء،  التوجيو:
 .(10) شيء مف المكجكدات التي خمقيا هللا عمى إرادتو

 كفييا عدة أكجو: (11) الذؼ أحسف كل شيء :مف قرأ بالجـز فمعناهك 
  (.ُكلَّ َشْيء  )كالضمير عائد عمى  ،ماؿبدؿ اشت (ُكلَّ َشْيء  )بدال  مف: ( َخْمَقوُ )أف يككف 

                                                                                                                                            

 .(٘ٓٔ/ ٕٔتفسير المراغي ) انظر:(  ٔ)
 

 .(ٕٕٔ/ ٕٔالتحرير كالتنكير، البف عاشكر )انظر: (  ٕ)
 

 .(ٔٛ/ ٚ(  إرشاد العقل السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ، البي السعكد )ٖ)
 

 (ٜٕٙ/ ٚالتفسير المظيرؼ )(  4)
 

 (ٕٚٔ/ ٕٔالتحرير كالتنكير، البف عاشكر )انظر: (  5)
 

 (ٕٛٛ/ ٗي )(  فتح القدير، لمشككانٙ)
 

 .(٘ٓٔ/ ٕٔتفسير المراغي )انظر: (  ٚ)


 (  المقصكد بالككفييف: عاصـ كحمزة كالكسائي.8)
 ( ٖٚٗ/ٕ، البف الجزرؼ ) في القراءات العشر (  النشرٜ)
، لمسمرقندؼ )ٕ٘ٔ/ ٕٔ(  انظر: التحرير كالتنكير، البف عاشكر )ٓٔ)  (.ٖٗ/ ٖ(، كبحر العمـك

 

، لمسانظر: (  11)  (ٖٗ/ ٖمرقندؼ )بحر العمـك
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 ( أْحَسفَ ( مفعكال  بو أكال  ؿ)َخْمَقوُ أف يككف،)  ـَ كَعرَّؼَ  (أْحَسفَ )يضمف ك قاؿ الفراء:  ،معنى أْلَي
 أليـ كل شيء خمقو فيما يحتاجكف إليو فيككف أعمميـ ذلؾ.

 ( منصكبا  عمى المصدرية،َخْمَقوُ أف يككف )  َُو َخْمقا  كىك مذىب سيبكيو أؼ َخَمق. 
  ألنو  ؛حسف( أحسف)، كمعنى (البارؼ )عائد عمى  (ىذا)كالضمير في  ،بدؿ مف كل أف يككف

 ما مف شيء خمقو إال كىك مرتب عمى ما يقتضيو الحكمة، فالمخمكقات كميا حسنة.
َح عمى بدؿ االشتماؿ بأف فيو إضافة الَمْصَدر إلى فاعمو، كىك أكثر مف إضافتو إلى المفعكؿ  كُرجِّ

؛ }أحسف خمق كل شيء{كاف أبمغ مف  }َأْحَسَن ُكله َشْيٍء{ألنو إذا قاؿ:  ،أنو أبمغ في االمتنافكب
ذا قاؿ: « حسنا  »كىك المحاكلة كال يككف الشيء في نفسو  ،ألنو قد يحسف الخمق }أْحَسَن ُكله كا 

 .(1) اقتضى أف كل )شيء( خمقو حسف بمعنى أنو كضع كل شيء في مكضعو َشْىء{
 المعنى الجمالي: خامساا:
 خمق السموات واألرض وما بينيما وتدبير شئونيما .ٔ
في ىذه اآليات  ،ذكر هللا تعالى المدة التي خمق فييا السمكات كاألرض كما بينيما لقد   

} ُقْل َأِئنهُكْم َلَتْكُفُروَن المدة في سكرة فصمت حيث قاؿ: كتعالى كقد فصل سبحانو ،بدكف تفصيل
ا َذِلَك َربُّ اْلَعاَلِميَن ) ِبالهِذي َخَمقَ  ( َوَجَعَل ِفيَيا َرَواِسَي ِمْن ٜاأْلَْرَض ِفي َيْوَمْيِن َوَتْجَعُموَن َلُو َأْنَدادا

اِئِميَن) َر ِفيَيا َأْقَواَتَيا ِفي َأْرَبَعِة َأيهاٍم َسَواءا ِلمسه َماءِ َٓٔفْوِقَيا َوَباَرَك ِفيَيا َوَقده  ( ُثمه اْسَتَوى ِإَلى السه
( َفَقَضاُىنه َسْبَع َٔٔوِىَي ُدَخاٌن َفَقاَل َلَيا َوِلأْلَْرِض اْئِتَيا َطْوعاا َأْو َكْرىاا َقاَلَتا َأَتْيَنا َطاِئِعيَن)

ْنَيا ِبَمَصاِبيَح َوِحْفظاا َذلِ  َماَء الدُّ َتْقِديُر َك َسَماَواٍت ِفي َيْوَمْيِن َوَأْوَحى ِفي ُكلِّ َسَماٍء َأْمَرَىا َوَزيهنها السه
 [ٕٔ - ٜ]فصمت:  اْلَعِزيِز اْلَعِميِم{

كىك تظاىرت األحاديث الصحاح أف الخمق ابتدغ يـك األحد، كخمق آدـ يكـ الجمعة كقد       
 .(2) آخر األشياء

فمنيـ مف قاؿ: ىي أياـٌ كأياـ كأما المراد مف مقدار ىذه األياـ فقد اختمف المفسركف فيو؛       
نيا ـ  كأياـ اآلخرة ىي ـ مف قاؿ:كمني ،(3)الدُّ كمنيـ مف تكقَّف ، (4) ، كمقدار اليـك الكاحد ألف سنةأيا

األياـ في ، كحجتيـ: أفَّ في تحديد مقدارىا قاطعتكقَّف في مقدار ىذه األياـ؛ ألنو لـ يأِت نصّّ 

                                                 

 (ٙٚٗ/ ٘ٔ) ، سراج الديف النعمانيالمباب في عمـك الكتابانظر: (  1)


 (ٖٚ٘/ ٗتاب العزيز، البف عطية )( انظر: المحرر الكجيز في تفسير الكٕ)
 
 

 .(ٕٙٗ/ٖتفسير القرآف العظيـ، البف كثير )انظر: ( ٖ)
 
 

 .(ٕٙٗ/ٖ، البف كثير )تفسير القرآف العظيـ (،ٙٛ/ ٗٔتفسير القرطبي )انظر:   (ٗ)
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الدنيا مقدرٌة بحركِة الشمس كالقمر، كلـ تكف الشمُس كال القمُر مكجكديف قبل خْمق السمكات 
 .(1) رض، حتى ُيصار إلى التقدير بيماكاأل

اليكـ المذككر مف األياـ الستة التي خمق هللا فييا كلعل أقرب المعاني في ذلؾ: أّف        
أياـ هللا تعالى التي ذكرىا في كتابو كما  يكـ مفليس كأيامنا ىذه، إنما ىك  ،السمكات كاألرض

نه َيْوماا ِعْنَد َربِّكَ :في قكلو تعالى وَن { }َواِ  فالزمف بالنسبة لمخالق  ،[ٚٗ]الحج:  َكَأْلِف َسَنٍة ِممها َتُعدُّ
كعمى ىذا سبحانو تعالى يختمف عف المخمكؽ، فإنو إذا أراد أف يقكؿ لمشيء كف فإنو سيككف، 

 .(2)تفسيرأىل ال أكثر
  ؟واحدة : أليس هللا بقادر عمى أن يخمقيا في لحظةقال قائلفإن 

ذا أراد شػػػسبحانو كتعالى قادر عمى كل شبمى، فاهلل فالجواب:   ئا  يػػػيء، كقدرتو ليس ليا حدكد، كا 
نما خمقيا في ستة أياـ لحكمة أرادىا سبحانو، منيا:  (ٖ) فإنما يقكؿ لو كف فيككف، كا 

 .أنو أراد أف يكقع في كل يـك أمرا  تستعظمو المبلئكة كمف يشاىده 
 و قبل كجكده، أبمغ في تعظيمو عند المبلئكةأف التثبُّت في تمييد ما ُخمق آلدـ كذّرّيت . 
  أف التعجيل أبمغ في القدرة، كالتثبيت أبمغ في الحكمة، فأراد إظيار حكمتو في ذلؾ، كما

 يظير قدرتو في قكؿ: ُكْف َفَيُككُف.
 كالرفق في األمكر عّمـ عباده التثبُّتأراد أف ينو أ. 
 ُيظف أف ذلؾ كقع بالطبع أك  أف ذلؾ اإلمياؿ في خمق شيء بعد شيء، أبعد مف أف

 باالتفاؽ.
 عنده  ألف لكل شيء ؛، كبيف بيذا ترؾ معاجمة العصاة بالعقابعنده أجبل   لكل شيء أف

 .أجبل  
   دبير بعد حاؿ أبمغ في الحكمة كأدؿ عمى صحة الت كحاال   ،بعد شيء أف إنشاءىا شيئا

نو عالـ قادر يصرؼ األمكر ه مف المخمكقات تكرار المعمكـ بأؤ ليتكالى مع األكقات بما ينش
 اختياره كيجرييا عمى مشيئتو. عمى
 الستواء عمى العرش .ٕ
 عمى قكليف:، )ُثمه اْسَتَوى َعَمى اْلَعْرِش (قكلو تعالى:  قد اختمف العمماء فيل  
كاألكؿ أسمـ؛ ألف صفة االستكاء ، التعرض إليو الثاني:و ، ترؾ التعرض إلى بياف المراد :األول

                                                 

 (ٖٕٕٗٗالجكاب الكافي، البف القيـ )انظر: (  ٔ)
 


 .(ٕ٘ٔ/ٖالمحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز، البف عطية )انظر:   (ٕ)
 

 .(ٕٚٔ/ ٕزاد المسير في عمـ التفسير، البف الجكزؼ )انظر:   (ٖ)
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كمف تعرض إليو فقد يعتقد خبلؼ ما  ،فمف لـ يتعرض إليو لـ يترؾ كاجبا   ،لعمـ بيامما ال يجب ا
فاألكؿ غاية ما يمزمو أنو ال يعمـ، كالثاني يكاد يقع في أف يككف جاىبل  كعدـ العمـ  ،ىك عميو

 (1)أقرب إلى الحكمة.ك مف الكذب  كال شؾ أف السككَت خير ،كالجيل المركب كالسككت كالكذب
نما نسمؾ في ىذا المقاقاؿ       ـ مذىب السمف ابف كثير: لمناس في ىذا المقاـ مقاالت كثيرة، كا 

كىك إمرارىا كما جاءت مف غير  ،، مالؾ، كاألكزاعي، كالثكرؼ، كالميث بف سعد، كغيرىـالصالح
وىو السميع  ليس كمثمو شيء)فاهلل ال يشبيو شيء مف خمقو  تعطيل، تشبيو كال تكييف كال
شيخ البخارؼ: مف شبو هللا بخمقو  (ٕ)بل األمر كما قاؿ نعيـ بف حماد ،(ٔٔشكرػ:)ال( البصير

رسكلو  كصف هللا بو نفسو كال كصف هللا بو نفسو فقد كفر، كليس فيما كفر، كمف جحد ما
الكجو  كاألخبار الصحيحة عمى ةكردت بو النصكص الصريح فمف أثبت هلل تعالى ما، تشبيو

 .(ٖ)فى عف هللا تعالى النقائص فقد سمؾ سبيل اليدػالذؼ يميق بجبلؿ هللا، كن
فأعرض ابف كثير رحمو هللا عف الخبلؼ الذؼ جرػ ممف تكممكا في االستكاء كفسركه       

أننا  بمعنى االستيبلء كغير ذلؾ، كمما ىك معمكـ أف مذىب أىل السنة نحك صفات هللا قكليـ:
كبما جاء عف هللا عمى مراد  ،آمنا باهلل نبيو، كنقكؿ نثبت ما أثبتو هللا تعالى لنفسو في كتابو كسنة

 كبما جاء عف رسكؿ هللا عمى مراد رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص. ،كآمنا برسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،هللا
أؼ ليس لكـ أييا الناس مف يمى " :)ما َلُكْم ِمْن ُدوِنِو ِمْن َوِليٍّ َول َشِفيٍع(قولو تعالى:        

كليس لكـ شفيع يشفع لكـ عنده إف ىك عاقبكـ عمى ، أمكركـ، كينصركـ منو إف أراد بكـ ضرا  
 .(4) "معصيتكـ إياه

ُرونَ )       ، تعالى هللا كتقدس أف ركف أييا العابدكف غيرهأؼ أفبل تعتبركف كتتفك (:َأَفال َتَتَذكه
 .(5) يككف لو نظير أك شريؾ، ال إلو إال ىك، كال رب سكاه

                                                 

 .(ٖٚٗ/ ٘ٔ) ، سراج الديف النعمانيالمباب في عمـك الكتابانظر: (  ٔ)
 

كثير ا،  يخطئنعيـ بف حماد بف معاكية بف الحارث الخزاعي، أبك عبد هللا المركزؼ، نزيل مصر، صدكؽ  (ٕ)
، كأبك داكد، ىػ( عمى الصحيح، أخرج لو البخارؼ مقركنا  ٕٕٛفقيو عارؼ بالفرائض، مف العاشرة، مات سنة )

 (ٛ٘ٗ/ ٓٔكالترمذؼ، كابف ماجة. انظر: تيذيب التيذيب، ابف حجر )
 

 (.ٕٓٛ/ٕ)بف كثير القرآف العظيـ، التفسير انظر: ( ٖ)
 .(ٗٓٔ/ ٕٔتفسير المراغي )(  ٗ)



 .(ٗٓٔ/ ٕٔ) انظر: المرجع السابق(  ٘)
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 ر األمر وعروجو إليوتدبي .ٖ
ثم يعرج إليو يدبر األمر من السماء إلى األرض )من قولو: اختمف المفسرون في المراد        

وَن(:  (ٔ) إلى أقوال كثيرة، ومنيا: ِفي َيْوٍم َكاَن ِمْقَداُرُه َأْلَف َسَنٍة ّممها َتُعدُّ
 ر دِ ء في يكـ كاحد، كقُ كيصعد مف األرض إلى السما ،أف األمر ينزؿ مف السماء إلى األرض

ألف سنة مما تعدكف مف أياـ الدنيا، ألف ما بيف السماء إلى األرض خمسمائة عاـ، بذلؾ 
 .(ٕ) كما بيف األرض إلى السماء مثل ذلؾ، فذلؾ ألف سنة

 ثـ يعرج إليو في يكـ مف األياـ الستة التي خمق  ،يدبر األمر مف السماء إلى األرض :كقيل
 .(ٖ) اف مقدار ذلؾ اليكـ ألف سنة مما تعدكف مف أيامكـكك ،هللا فييف الخمق

 ثـ تعرج إليو المبلئكة في يكـ كاف  ،نو يدبر األمر مف السماء إلى األرض بالمبلئكةإ :كقيل
 .(ٗ) مقداره ألف سنة مف أياـ الدنيا

 ض يدبُِّر المأمكر بو مف الطَّاعاِت، كاألعماؿ الصالحات منزال  مف السماء إلى االر " :كقيل
ثـ ال يعرُج إليو خالصا  إال في مدة متطاكلة لقمة المخمصيف مف العباد كأنت خبيٌر  ،بالكحي

ماءِ   .(5) "بأفَّ قمََّة األعماؿ الخالصِة ال تقتضي بطَء عركِجيا إلى السَّ
 العرش مكضع التدبير، كما دكنو مكضع التفصيل، كما دكف السمكات مكضع  :كقيل

 التعريف.
  اعِة ثـ يعرج إليو األمُر كمُّو عند قياميا، ليحكـ فيو يدبر أمَر ا"كقيل نيا إلى أف تقكـ السَّ لدُّ

 .إلى غير ذلؾ مف األقكاؿ (6) "في يكـ مقداره ألف سنة مما كنا نعده في ىذه الحياة
كأكلى األقكاؿ بالقبكؿ كالصكاب: قكؿ مف قاؿ: معناه يدبر األمر مف السماء إلى األرض ثـ "

كاف مقدار ذلؾ اليكـ في عركج ذلؾ األمر إليو كنزكلو إلى األرض ألف سنة  يعرج إليو في يكـ
مما تعدكف مف أيامكـ خمسمائة في النزكؿ، كخمسمائة في الصعكد، ألف ذلؾ أظير معانيو 

 .(ٚ) "كأشبييا بظاىر التنزيل
مر يدبر األ تعالى هللافي معنى ىذه اآلية، بأف األقكاؿ الكاردة معظـ كيمكف أف نجمع بيف 

                                                 

 (ٜٙٔ/ٕٓجامع البياف، لمطبرؼ )انظر: ( ٔ)
 

 ٜٕٔ/ٖالكشاؼ لمزمخشرؼ )انظر: ( ٕ)
 

 (ٜ٘ٔ/ٚالبحر المحيط، البي حياف )انظر: ( ٖ)
 

 (ٚٛ/ٗٔالقرطبي ) تفسيرانظر: ( ٗ)
 

 (ٓٛ/ ٚ(  إرشاد العقل السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ، البي السعكد )٘)
 

 (٘ٓٔ/ ٕٔ(  تفسير المراغي )ٙ)
 

 .(ٜٙٔ/ٕٓ( جامع البياف، لمطبرؼ )ٚ)
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يـ هللا تعالى في يكـ كاحد كقدره ألف مف السماء إلى األرض كيقكـ بيذا األمر مبلئكة كراـ ككمّ 
، كىذا اليكـ كيكـ مف األياـ الستة التي خمق (خمسمائة في النزكؿ كخمسمائة في الصعكد)سنة 

، أحدىماكمف ذكر مقدار العركج ألف سنة لعمو أراد النزكؿ معو كاكتفى بذكر ، هللا فيو الخمق
 كمف تدبيره لؤلمكر تدبير أمر الشمس مف طمكعيا كغركبيا فيذا خاص يدخل في العمـك السابق.

 

َماِء ِإَلى اأْلَْرِض ُثمه َيْعُرُج ِإَلْيِو ِفي َيْوٍم َكاَن ِمْقَداُرُه ) الجمع بين قولو تعالى: ُيَدبُِّر اأْلَْمَر ِمَن السه
ونَ  وُح ِإَلْيِو ِفي َيْوٍم َكاَن ِمْقَداُرُه )، كقكلو تعالى: (٘سجدة: ال)(َأْلَف َسَنٍة ِممها َتُعدُّ َتْعُرُج اْلَمالِئَكُة َوالرُّ
 .(ٗ)المعارج:(َخْمِسيَن َأْلَف َسَنة

نما اختمف المدة في   ذىب طائفة مف العمماء إلى أف المراد باليكميف في اآليتيف يكـ كاحد، كا 
األخرػ خمسيف ألفا ، الختبلؼ المسافة المقطكعة في كل اآليتيف، فكانت في إحداىما ألفا ، كفي 

منيما، فاأللف سنة جعمت مدة لنزكؿ المبلئكة كصعكدىـ إلى السماء الدنيا، فإف المسافة بيف 
األرض كالسماء الدنيا ُقدرت في األحاديث بخمسمائة عاـ، فإذا قدر نزكليـ كصعكدىـ كاف 

المدة التي يعرجكف فييا مف فكؽ السبع الطباؽ مف  المجمكع ألف سنة، كأما الخمسكف ألفا  فيي
 عند العرش إلى أسفل األرض.

، كذىب بعض العمماء إلى أف المراد باليكميف المذككريف في اآليتيف ىما يكماف مختمفاف 
فاليكـ المذككر في سكرة السجدة: ىك في الدنيا، فالمبلئكة تعرج ، كليس المراد بيما يكما  كاحدا  

كأما اليـك ، ثـ تنزؿ في يـك مف أياـ الدنيا، كقدر ذلؾ اليكـ ألف سنة مما يعد خمقوإلى السماء 
فيك يكـ القيامػػة، فالمبلئكة كمعيـ الركح إليو تعرج في يكـ يفرغ فيو  ،المذككر في سكرة المعارج

ف ألف ػػاء بينيـ قدر خمسيػػمف القضاء بيف خمقو، كاف قدر ذلؾ اليكـ الذؼ فرغ فيو مف القض
 .(ٔ) سنة

 كل شيء خمقوإحسان هللا في  .ٗ
ف جمالو ال ينفد، إف ىذا الكجكد جميل ف اإلنساف ليرتقي في إدراؾ ىذا الجماؿ  ،كا  كا 

ف عنصر الجماؿ لمقصكد قصدا  ، وكاالستمتاع ب فإتقاف الصنعة يجعل كماؿ  ،في ىذا الكجكد كا 
 ،ضك، كفي كل خمقككماؿ التككيف يتجمى في صكرة جميمة في كل ع، الكظيفة في كل شيء

ع بيا كىك ػػنستمتلكد الجميل الصنع البديع يمفتنا القرآف إلييا ػػػة في ىذا الكجػػػة ممتعػػإنيا رحم
فيكقع القمب لتتبع مكاضع الحسف كالجماؿ في ىذا الكجكد  «الهِذي َأْحَسَن ُكله َشْيٍء َخَمَقوُ »يقكؿ: 
 .(ٕ) الكبير

                                                 

 (.ٓٙ/ٕ)لمسيكطي ،التقاف(، إٛٗ/ٗ، لمشنقيطي)أضكاء البياف: انظر (ٔ)
 (ٜٕٓٛ /٘) ، لسيد قطبفي ظبلؿ القرآفانظر:  (ٕ)

 



 


81 

 

 (ٔ) :َسَن ُكله َشْيٍء َخَمَقُو()أحْ  في قولو تعالى:أقوال المفسرين 
 .حتى جعل الكمب في خمقو حسنا   كالمعنى أؼ جعل كل شيء خمقو حسنا   عامة،أنيا  :األول
 .أحكـ كل شيء خمقو حتى أتقنو الثاني:
  .قكليـ "فبلف يحسف كذا" أؼ يعممو يحتاجكف إليو حتى عِمُمكه مف أليـ خمقو ما الثالث:
 يحتاج إليو، ثـ ىداه إليو ما أعطى كل شيء خمقو الرابع:

سبق مثاؿ حتى ظيرت فيو  كال ،ؼ كل شيء خمقو، كأحسنو مف غير تعمـأنو عرّ  الخامس:
 (ٕ) القدرة، كبانت فيو الحكمة

، كأحكمو، يءأتقف خمق كل ش كتعالى سبحانوبأنو  ،أف نجمع بيف ىذه األقكاؿ فنقكؿ كيمكف
 ـ يجعل خمق البيائـ في خمق اإلنساف، كال، فموتو مناسبة لكأحسف خمق كل شيء فجعل صكر 

 كمع أف هللا عز كجل أتقف خمق كل شيء كحسنو أليـ خمقو ما، خمق اإلنساف في خمق البيائـ
 .يحتاجكف إليو

 خمق اإلنسان من طين .٘
كيعد ىذا الخمق آية مف آيات هللا ، كمف إحسانو في الخمق بدء خمق ىذا اإلنساف مف طيف

اإلنساف مف ذكر هللا تعالى أنو بدأ خمق : فقد (بدأ خمق اإلنسان من طينو ) قاؿ تعالى: العظيمة،
: (ومن آياتو أن خمقكم من تراب)كما في قكلو تعالى:  ،كأصل الطيف ترابطيف،  ، (ٕٓ)الرـك
 .(ٜ٘)اؿ عمراف: (إن مثل عيسى عند هللا كمثل آدم خمقو من تراب) تعالى: كقاؿ

فقيل: ىك : "وبدأ خمق اإلنسان من طين"اف في قكلو المراد باإلنسكقد اختمف المفسركف في 
 .(ٖ) آدـ عميو السبلـ، كقيل: المراد جنس االنساف

: أؼ ثـ جعل ذريتو يتناسمكف مف )ُثمه َجَعَل َنْسَمُو ِمْن ُسالَلٍة ِمْن ماٍء َمِييٍن( قاؿ تعالى:
 .(4) كل مف الرجل كالمرأة ينطفة تخرج مف بيف الصمب كالترائب ف

 ، كقد كرد تفصيل خمق االنساف في قكلو تعالى:آلية أجممت خمق اإلنساف في بطف أموىذه اك 
ْنَساَن ِمْن ُساَلَلٍة ِمْن ِطيٍن  ُثمه َخَمْقَنا  (ٖٔ)ُثمه َجَعْمَناُه ُنْطَفةا ِفي َقَراٍر َمِكيٍن  (ٕٔ)}َوَلَقْد َخَمْقَنا اإلِْ

ا النُّْطَفَة َعَمَقةا َفَخَمْقَنا اْلَعَمَقَة ُمْض  َغةا َفَخَمْقَنا اْلُمْضَغَة ِعَظاماا َفَكَسْوَنا اْلِعَظاَم َلْحماا ُثمه َأْنَشْأَناُه َخْمقا
َأيَُّيا النهاُس ِإْن ُكْنُتْم  } َيا، كقكلو تعالى: [ٗٔ - ٕٔ]المؤمنكف: آَخَر َفَتَباَرَك َّللاهُ َأْحَسُن اْلَخاِلِقيَن{ 

َمْقَناُكْم ِمْن ُتَراٍب ُثمه ِمْن ُنْطَفٍة ُثمه ِمْن َعَمَقٍة ُثمه ِمْن ُمْضَغٍة ُمَخمهَقٍة َوَغْيِر ِفي َرْيٍب ِمَن اْلَبْعِث َفِإنها خَ 

                                                 

 (ٜٓ/ٗٔ)لمقرطبي ،الجامع ألحكاـ القرآف(، ك ٜٕٗ/ٗ)لمشككاني ،فتح القديرانظر: ( ٔ)
 (ٜٓ/ٗٔ(، كتفسير القرطبي)ٖ٘٘/٘، لمماكردؼ)النكت كالعيكف انظر: ( ٕ)

 

 .(ٖٕٔ/ٔٔركح المعاني، لؤللكسي)( انظر: ٖ)
 

 .(٘ٓٔ/ ٕٔتفسير المراغي )انظر: (  ٗ)
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ُكمْ ُمَخمهَقٍة ِلُنَبيَِّن َلُكْم َوُنِقرُّ ِفي اأْلَْرَحاِم َما َنَشاُء ِإَلى َأَجٍل ُمَسمًّى ُثمه ُنْخِرُجُكْم ِطْفالا ُثمه   ِلَتْبُمُغوا َأُشده
َرى اأْلَْرَض َوِمْنُكْم َمْن ُيَتَوفهى َوِمْنُكْم َمْن ُيَردُّ ِإَلى َأْرَذِل اْلُعُمِر ِلَكْياَل َيْعَمَم ِمْن َبْعِد ِعْمٍم َشْيئاا َوتَ 

كغير ذلؾ ، [٘: ]الحج َىاِمَدةا َفِإَذا َأْنَزْلَنا َعَمْيَيا اْلَماَء اْىَتزهْت َوَرَبْت َوَأْنَبَتْت ِمْن ُكلِّ َزْوٍج َبِييٍج {
مف اآليات التي فصمت مراحل خمق اإلنساف في بطف أمو مف بداية استقرار النطفة في الرحـ 

 .(ٔ) ةمستقيـ الخمق إلى تماـ استكاء خمقو حتى صار بشرا  
 نفخ الروح .ٙ

فقّكـ أعضاءه، كعّدليا، كأتميا، ثـ أشار هللا تعالى إلى عظمة ما بعد ذلؾ مف خمقو كتطكيره، 
قاؿ  يتحرؾ كينمك، الركح التي ىي مف أمر هللا كالتي ال يعرؼ حقيقتيا إنساف، فبدأ كنفخ فيو

 .(ونفخ فيو من روحو )ُثمه َسوهاهُ : تعالى
كحكا ، أضيفت إلى هللا إضافة ممؾ  كتشريف  ال إضافة " :لرُّ خمٌق مف مخمكقات هللا عزَّ كجلَّ

 .(2) "تى شاء سبحانوكصف؛ فيك خالقيا كمالكيا، يقبضيا متى شاء كيرسميا م
، منيا قكلو كقد كردت في الكتاب كالسنة مضافة إلى هللا عزَّ كجلَّ في عدة مكاضع

ْيُتُو َوَنَفْخُت ِفيِو :) كقكلو تعالى ،(ٔٚٔ)النساء: (َوَكِمَمُتُو َأْلَقاَىا ِإَلى َمْرَيَم َوُروٌح ِمْنوُ :)تعالى َفِإَذا َسوه
 (.ٜٕ)الحجر: (ِمْن ُروِحي

ي مجرد اإلضافة ما يستمـز أف يككف المضاؼ إلى هللا صفة لو، بل قد يضاؼ إليو ليس ف"ك  
الخمق؛ كقكلو تعالى: }بيت  مف األعياف المخمكقة كصفاتيا القائمة بيا ما ليس بصفة لو باتفاؽ

}ركح هللا{ عند سمف المسمميف كأئمتيـ كجميكرىـ،  هللا{، ك}ناقة هللا{، ك}عباد هللا{، بل ككذلؾ
إذا أضيف إليو ما ىك صفة لو كليس بصفة لغيره؛ مثل كبلـ هللا، كعمـ هللا، كيد هللا ... كلكف؛ 

 .(3)" كنحك ذلؾ؛ كاف صفة لو
حديػث أبي ىريرة رضي هللا عنو في كمف األحاديث التي كردت فييا إضافة الركح إليو سبحانو: 

م، فيقول: اذىبوا إلى عيسى فيأتون آدم .. ثم موسى عمييما السال .. ) : استفتاح الجنة، كفيو
 .(4) (...كممة هللا وُروُحو

 
                                                 

  (.ٕٕ٘/ٖضاح القرآف بالقرآف، لمشنقيطي )في إي أضكاء البيافانظر: ( ٔ)
 (ٗٛٔ)ص:  ، لمسقاؼصفات هللا عز كجل الكاردة في الكتاب كالسنة(  انظر: ٕ)

 
 

 (٘ٗٔ/ٖ) ، البف تيميةالجكاب الصحيح(  ٖ)
 
 
 
 

 .(ٙٛٔ/ٔ()ٜ٘ٔأخرجو مسمـ في صحيحو، كتاب: اإليماف ، باب: أدنى أىل الجنة منزلة فييا، ح) (ٗ)
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 السمع والبصر واألفئدة تكوين .ٚ
ْمَع َواأْلَْبصاَر َواأْلَْفِئَدَة(قال تعالى:  أؼ كأنعـ عميكـ، فأعطاكـ السمع تسمعكف  )َوَجَعَل َلُكُم السه

خير كالشر، كبيف بو األصكات، كاألبصار تبصركف بيا المرئيات، كاألفئدة تميزكف بيا بيف ال
 .الحق كالباطل، ثـ بيف سبحانو كتعالى أف اإلنساف قابل ىذه النعـ بالكفراف إال مف رحـ هللا

 يسمع أكال كبلما  ، كقيل بأف اإلنساف ألنو أشمل كأعـ ألنؾ تسمع ما ال تراه ؛كبدأ بالسمع 
 ؛لكثرة فكائد السمع :كقيل، (ٔ)فينظر إلى قائمو ليعرفو ثـ يتفكر بقمبو في ذلؾ الكبلـ ليفيـ معناه

فيو إلماح إلى َسْبِق تككف حاسة السمع قبل البصر  :، كقيلفإف أكثر أمكر الديف تعمـ مف جيتو
 .(2) في مراحل تككيف الجنيفكالفؤاد 

مف مادة ىي الطيف  كىكذا يبلحع التدرج في الخمقة كأطكار اإلنساف، فيك ينشأ أكال  
فرازات حية، يتـ بيا تككيف الجنيف، ثـ تتحرؾ المادة بالركح البلزب، ثـ تصبح ىذه المادة ذات إ

قكيـ، فتبارؾ هللا أحسف في أحسف ت سكيا   دا  ػػجدي ح خمقا  ػػق تعالى، فيصبػػالتي ىي مف الح
 .(ٖ) فػػالخالقي

 سادساا: اليدايات المستنبطة من المقطع:
 .سمكات كاألرض كما بينيماتعالى، كبياف عظـ خمقو في ال ىك هللا لؤلشياء إثبات أف الخالق .ٔ
 بياف الزماف الذؼ خمق هللا فيو السمكات كاألرض كما بينيما. .ٕ
 .استكاء يميق بجبللو تعالى إثبات صفة االستكاء عمى العرش هلل تعالى .ٖ
ف هللا عز كجل كلي المؤمنيف الذؼ يتكلى مصالحيـ كناصرىـ كشفيعيـ، فإذا تجاكز الناس "أ .ٗ

يشفع ليـ، كعميو، ليس لمكافريف  ينصرىـ كال شفيعا   ، أؼ ناصرا  رضاه لـ يجدكا ألنفسيـ كليا  
 .(4) "مف كلي يمنع عنيـ العذاب، كال شفيع يتكسط ليـ فيرفع عنيـ العقاب

 بياف جبلؿ هللا كعظمتو في تدبيره أمر الخبلئق. .٘
 .(5) "بياف صفات هللا تعالى مف العمـ كالعزة كالرحمة" .ٙ
: إف الخمق نشأ بالتطكر، كأف أصل اإلنساف قرد ثـ تي تقكؿالتفِنيُد نظرية داركيف الفاسدة  .ٚ

 صار عمى طكؿ الزمف إنسان ا.

                                                 

 (ٖ٘ٓ/ٖ) لمخطيب ،راج المنيرالسانظر: ( ٔ)
 .(٘٘/ٖتفسير اآليات الككنية في القرآف الكريـ، د. زغمكؿ النجار )انظر:  (ٕ)

 

 (ٕٜٔ-ٜٔٔ/ ٕٔلمزحيمي ) ،التفسير المنير (ٖ)
 

 (ٖٜٔ/ ٕٔ) المرجع السابق(  ٗ)
 

 (ٕٕ٘/ ٗلمجزائرؼ ) ،أيسر التفاسير(  ٘)
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هلل القدرة البالغة التي ال تكصف عظمتيا كحدكدىا، فقد خمق أصل اإلنساف مف طيف، ثـ " .ٛ
جعل ذريتو يتناسمكف كذلؾ مف ماء ممتيف ضعيف، ثـ أكممو كأتمو كعّدلو كنفخ فيو الركح، 

السمع كالبصر كالعقل أدكات المعرفة ككسائل إدراؾ الحق كاليدػ، كتمؾ كخمق فيو حكاس 
تستحق الشكر كالكفاء بالمعركؼ، لكف أكثر الناس كافركف ال يشكركف، كقميل  ىنعـ عظم

 .(1) "مف عباده الشككر
 .كل مخمكؽ ُخمق عمى ما يناسب حالو .ٜ

 ر كالفؤاد.بياف بعض النعـ التي أنعميا هللا عمى اإلنساف مف السمع كالبص .ٓٔ
 .(2) "كحمد هللا تعالى عمييا كصرفيا في مرضاتو ،جكب شكر النعـ باالعتراؼ بيا كذكرىا"ك  .ٔٔ


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 (ٜٗٔ/ ٕٔلمزحيمي ) ،التفسير المنير(  ٔ)
 

 (ٕٕ٘/ ٗلمجزائرؼ ) ،أيسر التفاسير  (ٕ)
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 ثـع الثالـالمقط
 ةـيوم القيام مجرمينحال البيان ث و ـات البعـإثب
ٍد َبْل ُىْم ِبِمَقاِء َربِِّيْم َذا َضَمْمَنا ِفي اأْلَْرِض َأِإنها َلِفي َخْمٍق َجِديءِ قال تعالى: }َوَقاُلوا أَ 

( ٔٔ( ُقْل َيَتَوفهاُكْم َمَمُك اْلَمْوِت الهِذي ُوكَِّل ِبُكْم ُثمه ِإَلى َربُِّكْم ُتْرَجُعوَن )َٓٔكاِفُروَن )
ِجْعَنا َنْعَمْل َوَلْو َتَرى ِإِذ اْلُمْجِرُموَن َناِكُسو ُرُءوِسِيْم ِعْنَد َربِِّيْم َربهَنا َأْبَصْرَنا َوَسِمْعَنا َفارْ 

ا ِإنها ُموِقُنوَن ) ( َوَلْو ِشْئَنا آَلَتْيَنا ُكله َنْفٍس ُىَداَىا َوَلِكْن َحقه اْلَقْوُل ِمنِّي َٕٔصاِلحا
( َفُذوُقوا ِبَما َنِسيُتْم ِلَقاَء َيْوِمُكْم َىَذا ٖٔأَلَْمأَلَنه َجَينهَم ِمَن اْلِجنهِة َوالنهاِس َأْجَمِعيَن )

 [ٗٔ - ٓٔ]السجدة: َنِسيَناُكْم َوُذوُقوا َعَذاَب اْلُخْمِد ِبَما ُكْنُتْم َتْعَمُموَن{ ِإنها 
 ـة:أولا: المناسب
َّللاهُ الهِذي َخَمَق )هللا تعالى، كبياف األدلة عمى ذلؾ في قكلو تعالى:  كحدانيةإثبات بعد 

مواتِ  ِلُتْنِذَر َقْوماا ما َأتاُىْم ِمْن َنِذيٍر ِمْن )كبياف الرسالة كبرىانيا في قكلو: ، ... (َواأْلَْرَض  السه
عف البعث كطريق إثباتو لمرد عمى المشركيف المنكريف لو،  سبحانوأخبر ، لعميم ييتدون( َقْبِمكَ 

كمما ذكر أصميف مف أصكؿ االعتقاد الثبلثة ذكر األصل الثالث،  الكريـ كىذا عمى عادة القرآف
 .(1) (ذا َضَمْمنا ِفي اأْلَْرضِ ءَوقاُلوا أ)لحشر في قكلو تعالى: اذكر األصل الثالث، كىك كىك ىنا 

 التحميل المغوي:: ثانياا 
ىمكنا كضعنا في األرض " :، كقيل(ٕ)"صارت لحكمنا كعظامنا ترابا  في األرض")َضَمْمنا(:  .ٔ

 . (ٗ) "غبنا ِفييا بالمكت كصرنا ترابا  " :كقيل (ٖ)"،كصرنا ترابا  
 (٘)."أركاحكـ حتى ال يبقى أحد ممف كتب عميو المكت يقبض" )َيَتَوفهاُكْم(: .ٕ

                                                 

 (ٕٗٔ/ ٕ٘(  انظر: مفاتيح الغيب، لمرازؼ )ٔ)
 

 (ٖٚٔ/ ٕٓ(  جامع البياف، لمطبرؼ )ٕ)
 

 .(ٓٙٗ/ ٕ(  صفكة التفاسير، لمصابكني )ٖ)
 

 (ٓٚ/ ٔ(  التفسير الكسيط، لمكاحدؼ )ٗ)
 

 (ٖٓٗ/ ٖ(  لباب التأكيل في معاني التنزيل، لمخازف )٘)
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أك مطأطئكىا حياء   مطرقكىا، أؼ (1) "كىك قمب الشيء عمى رأسو"مف النْكس:  :(َناِكُسوا) .ٖ
كنكس الرؤكس عبلمة الذؿ كالندامة، كذلؾ مما "، (2) كخكفا  كخزيا  كذال  مف ربيـ يكـ العرض

 .(3) "يبلقكف مف التقريع كاإلىانة
زالت عنا الشككؾ اآلف، كآمنا بالبعث أؼ " ،(4) "العمـ كزكاؿ الشؾ: "ىك اليقيف (:ا ُموِقُنونَ ِإنه ) .ٗ

(5) "الذؼ كنا ننكره
. 

 .(6) ينقطع"لذػ ال االعذاب الدائـ " ؼأ :(الُخْمد)عذاب  .٘
 

ثالثاا: البالغــة:

ركا الستيزاء، أؼ أظيَ اكاالستنكار، كغرضو  االستفياـ لمتعجب" (:َذا َضَمْمَنا ِفي اأْلَْرضِ ءأَ ) .ٔ
 .(7) "في كبلميـ استبعاد البعث بعد فناء األجساد كاختبلطيا بالتراب

لرعاية الفاصمة، لبلختصاص ك  "تقديـ المجركر عمى كافركف (: َبْل ُىْم ِبِمَقاِء َربِِّيْم َكاِفُرونَ ) .ٕ
 .(8) "كاإلتياف بالجممة االسمية إلفادة الدكاـ عمى كفرىـ كالثبات عميو

لبلختصاص، أؼ إليو ال إلى غيره " ؛تقديـ الجار كالمجركر" (:ِإلى َربُِّكْم ُتْرَجُعونَ  ُثمه ) .ٖ
 .(9) "مرجعكـ يـك القيامة

 .(10) "ميكال   أؼ لرأيت أمرا   ،لمتيكيل« لك»حذؼ جكاب " (:َوَلْو َترى ِإِذ اْلُمْجِرُمونَ ) .ٗ
 القكؿ عذيبيـ ليس لمجرد سبقبأف تالباء لمسبيبة، كفيو إشعار (: بما نسيتم لقاء يومكم ىذا) .٘

 .(11) ـ التفكر فيو كاالستعداد لو بالكميةيكترك ،ـ لقاء ىذا اليـك اليائليبل بسبب نسيان ،

                                                 

 .(ٕٓٔ/ ٛالتفسير الكسيط، مجمع البحكث ) انظر:(  ٔ)
 

 (ٖ٘ٗ/ ٛفي التفسير، البي حياف )انظر: البحر المحيط (  ٕ)
 

 .(ٕٕٔ/ ٕٔ(  التحرير كالتنكير،  البف عاشكر )ٖ)
 

 .(ٜٖٗ(  مختار الصحاح، لمرازؼ )ص: ٗ)
 

 .(ٗٛ/ ٘(  التيسير في أحاديث التفسير، لمناصرؼ )٘)
 

 .(ٜ/ ٖالتأكيل، لمنسفي )(  مدارؾ التنزيل كحقائق ٙ)
 

 .(ٜٕٛ/ ٗلمشككاني ) ،فتح القديرانظر: (  ٚ)
 

 .(ٜٕٔ/ ٕٔ(  التحرير كالتنكير، البف عاشكر )ٛ)
 

 (ٜٙٔ/ ٕٔلمزحيمي ) ،(  التفسير المنيرٜ)
 

 (ٜٙٔ/ ٕٔ)لمرجع  السابق، (  آٔ)
 

 (ٗٛ /ٚإرشاد العقل السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ، ألبي السعكد )انظر: (  ٔٔ)
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ألنيـ كانكا ينكركنو فمما  ،إضافة )يكـ( إلى ضمير المخاطبيف تيكـ بيـ(: َيْوِمُكْم َىَذا) .ٙ
 .(1)كميةبيـ عمى طريقة االستعارة التي تحققكه جعل كأنو أشد اختصاصا  

ئلشعار بأف لك  ،كالتشديد لمتأكيد التكرار في ذكقكا(: وذوقوا عذاب الخمد بما كنتم تعممون ) .ٚ
بل لو أسباب أخر مف فنكف الكفر كالمعاصي التي  ،سببو ليس مجرد ما ذكر مف النسياف

 .(2) كانكا مستمريف عمييا في الدنيا
 رابعاا: القراءات:

 القراءة: .ٔ
 عامر كأبك جعفر، باإلخبار في األكؿ كاالستفياـ في الثاني.قرأىا ابف  أءنا(:-َذا)إ 
 (َأِئَذا-:)(3) كقرأىا الباقكف باالستفياـ في االكؿ كاإلخبار في الثاني إنا. 

 توجيو القراءة:
فأمػػا عمػػة االسػػتفياـ كالخبػػر، فحجػػة مػػف اسػػتفيـ فػػي األكؿ كالثػػاني؛ أنػػو أتػػى الكػػبلـ عمػػى 

لتػػػكبيخ بمفػػػع االسػػػتفياـ، ففيػػػو معنػػػى المبالغػػػة كالتككيػػػد، فأكػػػد أصػػػمو، فػػػي  التقريػػػر كاإلنكػػػار، أك ا
باالسػػتفياـ ىػػذه المعػػاني، كزاده تككيػػدا  بإعػػادة لفػػع االسػػتفياـ فػػي الثػػاني، فأجراىمػػا مجػػرػ كاحػػدا ، 
كحجػػة مػػف أخبػػر فػػي أحػػداىما كاسػػتفيـ فػػي اآلخػػر؛ أنػػو اسػػتغنى بمفػػع االسػػتفياـ فػػي أحػػدىما عػػف 

الثػػاني كداللػػة الثػػاني عمػػى األكؿ، كأيضػػا  فػػإف مػػا بعػػد االسػػتفياـ فػػي اآلخػػر، إذ داللػػة األكؿ عمػػى 
أكثر ىذه المكاضع تفسير لمعامل األكؿ في )إذ( التي دخل عمييا حػرؼ االسػتفياـ، فاسػتغنى عػف 

 .(4) االستفياـ في الثاني باألكؿ
 . كالقراءات بمجمكعيا تبيف مدػ إنكارىـ لمبعث

 خامساا: المعنى الجمالي:
 لمشركين لمبعثإنكار ا .ٔ

َذا َضَمْمَنا ءِ )أَ  حيث قالكا: ،المشركيف في استبعادىـ المعاديخبر هللا سبحانو كتعالى عف حاؿ 
ت أجسامنا كتفرقت في تمزقإذا أؼ:  ،ِفي اأْلَْرِض َأِإنها َلِفي َخْمٍق َجِديٍد َبْل ُىْم ِبِمَقاِء َربِِّيْم َكاِفُروَن(

 يستبعدكف ذلؾ، ،د بعد تمؾ الحاؿأؼ: أئنا لنعك  ،جديد{ }أئنا لفي خمقأجزاء األرض كذىبت، 

                                                 

 .(ٕٕ٘/ ٕٔالتحرير كالتنكير، البف عاشكر )انظر: (  ٔ)
 

 .(ٗٛ/ ٚإرشاد العقل السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ، ألبي السعكد )انظر: (  ٕ)
 

 .( ٖٚٗ/ٕالنشر، البف الجزرؼ )انظر: (  ٖ)
بػف أبػي طالػب (، الكشف عف كجكه القراءات، مكي ٕٓٗ-ٖٕٙ/ٕشرح طيبة النشر، البف الجزرؼ )انظر: (  ٗ)

 (ٕٕ/ٕطالب )
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كىذا إنما ىك بعيد بالنسبة إلى قدرتيـ العاجزة، ال بالنسبة إلى قدرة الذؼ بدأىـ كخمقيـ مف العدـ، 
 .(1)}بل ىم بمقاء ربيم كافرون{أف يقكؿ لو كف فيككف؛ كليذا قاؿ:  الذؼ إنما أمره إذا أراد شيئا  

إشارة إلى أف ىؤالء المشركيف عمى ضبلؿ في حياتيـ (: ِبِمَقاِء َربِِّيْم َكاِفُرونَ َبْل ُىْم ) كقكلو:
 .(2) كىذا ما أكقع في تفكيرىـ أف ال حياة بعد المكت، كأف ال حساب كال جزاءالتي فتنتيـ، الدنيا 

ىذه اآلية الكريمة  (:ُكْم ُتْرَجُعونَ ُقْل َيَتَوفهاُكْم َمَمُك اْلَمْوِت الهِذي ُوكَِّل ِبُكْم ُثمه ِإَلى َربِّ ) كقكلو:
كاحد معيف، كقد جاء في بعض اآلثار أف اسمو  ؾٌ مَ ظاىرىا أف الذؼ يقبض أركاح الناس مَ 

مف ذلؾ  ،أف الناس تتكفاىـ مبلئكة ال ممؾ كاحد ػ،، كقد بيف هللا تعالى في آيات أخر (ٖ)عزرائيل 
فكيف إذا )، كقكلو تعالى: (ٜٚ)النساء: (يم..إن الذين توفاىم المالئكة ظالمي أنفس)قكلو تعالى: 

ولو ترى إذ الظالمون في )، كقكلو تعالى: (ٕٚ)دمحم:(توفتيم المالئكة يضربون وجوىيم وأدبارىم
حتى إذا )كقكلو تعالى:  ، (ٖٜ)األنعاـ:(غمران الموت والمالئكة باسطوا أيدييم أخرجوا أنفسكم..

 ، كغير ذلؾ مف اآليات.( ٔٙ)االنعاـ:(طون يفر  جاء أحدكم الموت توفتو رسمنا وىم ل
يضاح ىذا عند أىل العمـ: أف المككل بقبض األركاح مَ  كاحد، كىك المذككر في اآلية  ؾٌ مَ كا 

، كقد جاء في حديث البراء بف عازب الطكيل المشيكر أف النبي يعينكنو كلو أعكاف التي معنا،
روح الميت أخذىا من يده بسرعة مالئكة فصعدوا بيا إلى "أن ممك الموت إذا أخذ ملسو هيلع هللا ىلص ذكر فيو 

حديث البراء دؿ عمى أف مع ممؾ المكت مبلئكة آخريف يأخذكف مف يده الركح حيف ف، (ٗ)السماء"
هللا يتوفى األنفس )يأخذىا مف بدف الميت، كىـ المقصكدكف باآليات السابقة، كأما قكلو تعالى: 

إال بمشيئة هللا  يقدركف أف يتكفكا أحدا   ألف  المبلئكة ال ؛فيو، فبل إشكاؿ (ٕٗ)الزمر:(حين موتيا
 ،(٘) (٘ٗ)اؿ عمراف: (وما كان لنفس أن تموت إل بإذن هللا كتابا مؤجالا ): كما قاؿ سبحانو ،تعالى

فخمق هللا ممؾ المكت كأمره بقبض األركاح، كجعل لو جنكدا  يككنكف معو، يعممكف بأمره فيجذبكف 
 .(ٙ) إلى الحمقكـ، كممؾ المكت يتناكليا مف الحمقكـالركح مف البدف 

أف ممؾ المكت لمف يعقل كماال يعقل مف "قاؿ اإلماـ األلكسي: كالذؼ ذىب إليو الجميكر: 
 .(ٚ) "الحيكاف
 

                                                 

 .(ٖٓٙ/ ٙبف كثير )ال القرآف العظيـ، تفسيرانظر: (  ٔ)
 

 (ٖٔٙ/ ٔٔ) ، لمخطيبالتفسير القرآني لمقرآفانظر: (  ٕ)
 
 

 (.ٗٚٗ/ٖ)بف كثير ال القرآف العظيـ، تفسيرانظر: ( ٖ)
 (ٜٜٗ/ ٖٓ)(ٖٗ٘ٛٔ، ح)َحِديُث اْلَبَراِء ْبِف َعاِزب  ، ُمْسَنِد اْلُككِفيِّيفَ ، مسند أحمد (ٗ)
 (.ٕٗٔ/٘)، كتفسير الطبرؼ ( ٕٛٗ/ٗ)لمشنقيطي  ،أضكاء البيافانظر: ( ٘)
 . ( ٖٗ٘/ٖ)البف العربي  ،أحكاـ القرآفانظر: ( ٙ)
 .(ٕٙٔ/ٔٔ ، لؤللكسي)ركح المعاني( ٚ)
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 حال المجرمين يوم القيامة .ٕ
حيث  ،، كيبيف لنا حاليـ حيف يعاينكف البعثيكـ القيامة جرميفتعالى عف حاؿ الم نا هللايخبر 
مف الحياء كالخجل،  رؤكسيـ كاناكسفيقكمكف  ،(َوَلْو َتَرى ِإِذ اْلُمْجِرُموَن َناِكُسو ُرُءوِسِيمْ )قاؿ: 

كعدؾ  لناأؼ: قد أيقنا كتحققنا  (،إنا موقنون  عمل صالحاا فارجعنا ن ربنا أبصرنا وسمعنا)يقكلكف: 
يكذبكف  انكا كما كانكا فييا كفارا  تعالى منيـ أنو لك أعادىـ إلى الدار الدنيا لك هللا، كقد عمـ حقال
 .(1) آيات هللا كيخالفكف رسموب

إنو مشيد الخزؼ كاالعتراؼ بالخطيئة، كاإلقرار بالحق الذؼ جحدكه، كا عبلف اليقيف بما 
كلكف ىذا كمو يجيء  ،شككا فيو، كطمب العكدة إلى األرض إلصبلح ما فات في الحياة األكلى

 .(2) تراؼ كال إعبلفبعد فكات األكاف حيث ال يجدؼ اع
الحقيقة التي تتحكـ في المكقف كمو كتتحكـ قبل ذلؾ في حياة الناس  هللا يقرر ثـ
َوَلْو ِشْئَنا آَلَتْيَنا ُكله َنْفٍس ُىَداَىا َوَلِكْن َحقه اْلَقْوُل ِمنِّي أَلَْمأَلَنه َجَينهَم ِمَن اْلِجنهِة )كمصائرىـ:

كفق كل نفس كنميميا اليداية إلى اإليماف كالعمل الصالح أردنا أف نُ  أؼ كلك" (َوالنهاِس َأْجَمِعينَ 
]يكنس  (َوَلْو شاَء َربَُّك آَلَمَن َمْن ِفي اأْلَْرِض ُكمُُّيْم َجِميعاا )لفعمنا، كما قاؿ تعالى في آية أخرػ:

ٜٜ]" (3). 
(، إلى ثالثة َنْفٍس ُىَداَىا َوَلْو ِشْئَنا آَلَتْيَنا ُكله واختمف المفسرون في المراد من قولو تعالى: )

 أقوال:
 .ىدايتيا لئليماف: األول

 .ىدايتيا لمجنةالثاني: 
 .(ٗ) ىدايتيا في الرجكع إلى الدنيا، ألنيـ سألكا الرجعة ليؤمنكاالثالث: 

كأما تفسيرىا بما سألو الكفرة مف الرجكع إلى الدنيا أك باليداية إلى "قاؿ: ك  ،كرد األلكسي األخيريف
تيتدؼ  كيككف المعنى آلتينا كل نفس ما ،، كالقكؿ األكؿ ىك الذؼ يرجحو(٘)"ءبشييس الجنة فم

 .بو إلى اإليماف كالعمل الصالح 
 (: وجيان:َوَلِكْن َحقه اْلَقْوُل ِمنِّيوفي معنى قولو تعالى: )

 .معناه سبق القكؿ مني أحدىما:

                                                 

 (.ٕٖٙ/ ٙتفسير القرآف العظيـ، البف كثير )انظر: (  ٔ)
 

 .(ٕٔٔٛ/ ٘) ، سيد قطبفي ظبلؿ القرآفانظر: (  ٕ)
 

 .(ٜٜٔ/ ٕٔالتفسير المنير، لمزحيمي )(  ٖ)
 

 (ٜٖ٘/ٗ)لمماكردؼ، النكت كالعيكف (، ٜٜ/ٗٔانظر: تفسير القرطبي)( ٗ)
 (.ٕٛٔ/ٔٔ، لؤللكسي )ركح المعاني (٘)
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فقد كجب كحق  ،ؿ قد سبق مف هللافإذا كاف القك  بينيما تناقض كال، (ٔ)كجب القكؿ مني الثاني:
 عمييـ.

َفُذوُقوا ) تعالى: فقاؿ ،مقى بيـ في جينـما يُ ما يقاؿ ليؤالء المجرميف عند سبحانو ثـ بيف
ر يقاؿ ألىل الناف، ِبَما َنِسيُتْم ِلَقاَء َيْوِمُكْم َىَذا ِإنها َنِسيَناُكْم َوُذوُقوا َعَذاَب اْلُخْمِد ِبَما ُكْنُتْم َتْعَمُموَن(
كاستبعادكـ كقكعو،  عمى سبيل التقريع كالتكبيخ: ذكقكا ىذا العذاب بسبب تكذيبكـ بيكـ القيامة،

، كيقاؿ ليـ عمى سبيل ألنو تعالى ال ينسى شيئا   ؛، لذا فإنا سنعاممكـ معاممة الناسيكتناسيكـ لو
 .(ٕ) أعمالكـ التأكيد: كذكقكا عذاب النار الدائـ الذؼ تخمدكف فيو بسبب كفركـ كتكذيبكـ كسكء

 سادساا: اليدايات المستنبطة من المقطع:
ة إال مجرد الكفر ء، ك تقرير عقيدة البعث كالجزا .ٔ أفَّ ىؤالء المنكريف بالبعث ليس عندىـ ُحجَّ

ثبات الرجكع إليو )بل ىم بمقاء ربيم كافرون(لقكلو:  ، كىذا (3) ) ثم إلى ربكم ترجعون (، كا 
بعد أف غابكا في األرض كاضَمَحمُّكا إحياء األمكات إعادة تماـ قدرة هللا عز كجل بيدؿ عمى 

 ينشئيـ هللا تعالى خمقا  جديدا .ف ،فييا
 .(4) "الذنب الذؼ ىك سبب كل ذنب ىك الكفر بمقاء هللا تعالى" .ٕ
 إثبات مبلقاة هللا عز كجل يـك القيامة. .ٖ
رفكف بقدرتو، كلكنيـ ألنيـ يعت ،الحقيقة أف المشركيف ال يجحدكف قدرة هللا تعالى باإلعادة" .ٗ

 .(5) "اعتقدكا أال حساب عمييـ، كأنيـ ال يمقكف هللا تعالى
أف الذؼ يتكلى قبض األركاح ممؾ المكت؛ لقكلو: ، ك )ممك الموت(إثبات المبلئكة؛ لقكلو:  .٘

كأف األرض جعمت لممؾ مف المبلئكة،  أعكاف كأّف ليذا الممؾ، )قل يتوفاكم ممك الموت(
 .(6) و يتناكؿ منيا ما يشاءالمكت كالطست بيف يدي

 .(1) "عمى جكاز الككالة ،(ُوكَِّل ِبُكمْ )الذي استدؿ بعض العمماء بقكلو تعالى: " .ٙ

                                                 

 (.ٜٖ٘/ٗ، لمماكردؼ)النكت كالعيكف انظر: ( ٔ)
 (ٜٜٔ/ ٕٔلمزحيمي ) ،التفسير المنير (ٕ)
 .(ٕٕٙ/ ٗؼ )أيسر التفاسير، لمجزائر انظر: (  ٖ)

 

 .(ٕٕٚ/ ٗ(  أيسر التفاسير، لمجزائرؼ )ٗ)
 

 .(ٕٓٓ/ ٕٔ(  التفسير المنير، لمزحيمي )٘)
 

 .(ٕٕٚ/ ٗأيسر التفاسير، لمجزائرؼ )انظر: (  ٙ)
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حكامو ليا؛ لقكلو:  .ٚ فإف كل ممؾ مككل  ،لذي ُوكل بكم(ا)كماؿ تنظيـ هللا عز كجل لؤلمكر كا 
 .كفق قدرة هللا كحكمتوبشيء مف األشياء 

 .(2) يـك القيامة، ألنيا دار جزاء ال دار عمل" معاينة العذاب عند الكفار بياف عدـ نفع ايماف" .ٛ
فعند الحساب كالجزاء  يدعك لمعجب، حاليـ يكـ القيامةأّف كبياف  ،التنديد باإلجراـ كالمجرميف .ٜ

مف الحياء كالندـ، كالخزؼ، كالذؿ كالغـ كالحزف، كيقكلكف: رّبنا أبصرنا ما  يخفضكف رؤكسيـ
ننكر، فارجعنا إلى الدنيا نعمل العمل الصالح الذؼ يرضيؾ، إنا  كنا نكذب، كسمعنا ما كنا

 .(3) ملسو هيلع هللا ىلصمصّدقكف بالبعث كبالذؼ جاء بو دمحم 
 (.)نعمل صالحاا بأف عمميـ السابق ليس بصكاب، لقكلو: إقرار المجرميف عمى أنفسيـ  .ٓٔ
































 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                            

 .(ٕٓٓ/ ٕٔ(  التفسير المنير، لمزحيمي )ٔ)


 .(ٜٕٕ/ ٗ(  أيسر التفاسير، لمجزائرؼ )ٕ)
 

 .(ٜٕٕ/ ٗأيسر التفاسير، لمجزائرؼ )، ك (ٕٕٓ-ٕٔٓ/ ٕٔ)التفسير المنير، لمزحيمي انظر: (  ٖ)
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 المقطع الرابع
 جزاؤىم عند ربيم في اآلخـرةصفـة المؤمنيـن في الدنيا و 

 

ا َوَسبهُحوا ِبَحْمِد َربِِّيْم قال تعالى:  دا وا ُسجه } ِإنهَما ُيْؤِمُن ِبآَياِتَنا الهِذيَن ِإَذا ُذكُِّروا ِبَيا َخرُّ
َمعاا ( َتَتَجاَفى ُجُنوُبُيْم َعِن اْلَمَضاِجِع َيْدُعوَن َربهُيْم َخْوفاا َوطَ َ٘ٔوُىْم َل َيْسَتْكِبُروَن )

( َفاَل َتْعَمُم َنْفٌس َما ُأْخِفَي َلُيْم ِمْن ُقرهِة َأْعُيٍن َجَزاءا ِبَما َٙٔوِممها َرَزْقَناُىْم ُيْنِفُقوَن )
 [ٚٔ - ٘ٔ]السجدة: َكاُنوا َيْعَمُموَن { 
 أولا: المناسبـة:

 في مكقف الحساب يكـ القيامة مف ذلة كخزؼ بعد أف ذكر هللا تعالى جزاء الكافريف 
كىـ الذيف آمنكا بآيات هللا  ،جزاء المؤمنيفأعقبو بذكر  ،و مف عذاب شديدكخجل، كما يتعرضكف ل

ا  }ِإنهَما ُيْؤِمُن ِبآياِتَنا: تعالى أجمل صفاتيـ فقاؿ ذكرف ،كلقائو دا وا ُسجه الهِذيَن ِإَذا ُذكُِّروا ِبَيا َخرُّ
، فأراد بذلؾ "تسمية النبي صمى هللا عميو (1) [٘ٔ]السجدة: ُروَن{َوَسبهُحوا ِبَحْمِد َربِِّيْم َوُىْم َل َيْسَتْكبِ 

 .(2) كسمـ"
كيمكف أف يقاؿ أيضا : أنو سبحانو كتعالى ذكر أقساـ الناس في الداريف، فقسميـ إلى 

كما ذكرت عبلمة أىل الكفراف، كأف  ،أىل اإليمافقسميف، فتشكقت النفس إلى ذكر عبلمة 
 بعد ذلؾ ، فعقب[ٕٛ]األنعاـ:  }ولو ردوا لعادوا لما نيوا عنو{نيـ المجرميف ال سبيل إلى إيما

 .(3) بصفة المؤمنيف الذيف استحقكا اليداية إلى اإليماف

 :سبب النزول: ثانياا 
  :ا َوَسبهُحوا ِبَحْمِد َربِِّيمْ  }ِإنهَما ُيْؤِمُن ِبآياِتَناقولو تعالى دا وا ُسجه َوُىْم َل  الهِذيَن ِإَذا ُذكُِّروا ِبَيا َخرُّ

 :[٘ٔ]السجدة: َيْسَتْكِبُروَن{
: نزلت ىذه اآلية في شأف الصمكات جاء في سبب نزكليا ما ركؼ عف ابف عباس، أنو قاؿ

 .(4) الخمس

                                                 

 (ٕ٘ٓ/ ٕٔلمزحيمي )(  انظر: التفسير المنير، ٔ)
 
 
 

 .(ٖٕٔ/ ٛ(  التفسير الكسيط، مجمكعة مف العمماء بإشراؼ مجمع البحكث اإلسبلمية باألزىر )ٕ)
 
 
 
 

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


 .(ٖٙٙ/ ٗ) (ٕٗ٘ٙفضل المشي إلى المساجد، ح)باب: الصبلة،  كتاب: ، لمبييقي،(  شعب اإليمافٗ)
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 ( :َتَتَجاَفى ُجُنوُبُيْم َعِن اْلَمَضاِجِع َيْدُعوَن َربهُيْم َخْوفاا َوَطَمعاا َوِممها َرَزْقَناُىْم قولو تعالى
 : [ٙٔ]السجدة:  (ُيْنِفُقونَ 

نزلت في انتظار ىذه الصبلة التي ): قاؿ عف أنس بف مالؾجاء في سبب نزكليا ما ركؼ 
 .(1) (تدعى العتمة

 اا: التحميل المغوي:لثثا
 .(2) "يصدؽ بياأؼ: " (:ِإنهما ُيْؤِمُن ِبآياِتَنا) .ٔ
 .(3) "ُكِعظكا بيا" أؼ:(: ِإذا ُذكُِّروا ِبيا) .ٕ
داا ) .ٖ وا ُسجه ُقكط"خركر: ال (:َخرُّ تنبيو عمى مف أعمى إلى أسفل، كاستعمل في اآلية؛ لم ُىَك السُّ

 .(4) "اجتماع أمريف: السقكط، كحصكؿ الصكت منيـ بالتسبيح
 .(5) "كضع الجبية عمى األرض إرادة التعظيـ كالخضكع"ىك كالسجكد:  

كا بمعرفة هللا ػػػػسبحأنيـ  الثاني:و ، دا  لربيـػػػػصمكا حم أنيـ :األول: ا قكالفػػػكفي معناى
 .(7) مفسريف"عميو أكثر الىك الذؼ ك كالمعنى األكؿ أقرب لممراد، "، (6) كطاعتو

، فيككف المراد أنيـ (8)كالتقديس عما ال يميق بو" التنزيوىك "التسبيح:  (:َوَسبهُحوا ِبَحْمِد َربِِّيمْ ) .ٗ
جمعكا بيف التسبيح أنيـ  يلكما يريد، كقبألسنتيـ نزىكه بقمكبيـ عما ال يميق بو، كحمدكه 

 .(9) كسبحاف ربي األعمى كالحمد في سجكدىـ، فقالكا: سبحاف هللا كبحمده

                                                 

، ، صححو األلباني(ٖٙٗ/ ٘) (ٜٖٙٔ، ح)(  سنف الترمذؼ، أبكاب تفسير القرآف، باب: زمف سكرة السجدةٔ)
الصحيح المسند ، (ٓٚ/ ٖصر )دمحم بف مكسى آؿ نكاالستيعاب في بياف األسباب، سميـ بف عيد اليبللي انظر: 

 (ٔٙٔ)ص:  ، لمكادعيمف أسباب النزكؿ
 

 .(ٖٖٙ/ ٙ) القرآف العظيـ، البف كثير(  تفسير ٕ)
 
 
 

 .(ٔٔ٘/ ٖالكشاؼ عف حقائق غكامض التنزيل، لمزمخشرؼ ) (ٖ)
 
 
 

 (ٖٛٙ/ ٕٕتفسير حدائق الركح كالريحاف في ركابي عمـك القرآف، لميركؼ )انظر: (  ٗ)
 

 .(ٕٕٚ/ ٕٔ) ، البف عاشكرر كالتنكيرالتحري(  ٘)
 

 .(ٖٔٙ/ ٗ) ، لمماكردؼالنكت كالعيكف انظر: (  ٙ)
 

 .(ٖٕٔ/ ٛ(  التفسير الكسيط، مجمكعة مف العمماء بإشراؼ مجمع البحكث اإلسبلمية باألزىر )ٚ)
 
 
 


 .(ٕٕٔ/ ٗأنكار التنزيل كأسرار التأكيل، لمبيضاكؼ ) (ٛ)
 

 (ٖٕٔ/ ٛعة مف العمماء بإشراؼ مجمع البحكث اإلسبلمية باألزىر )التفسير الكسيط، مجمك انظر: (  ٜ)
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كما  السجكد لوكقيل: ال يستكبركف عف  عبادتو،عف أؼ ال يستكبركف  (:َوُىْم َل َيْسَتْكِبُرونَ ) .٘
عبادتو  كال منافاة بيف القكليف؛ فيـ ال يستكبركف عف، (1) استكبر أىل مكة عف السجكد

دليل كاضح ىك ك  ،أخص العبادات ، فإّف السجكدكطاعتو كمنيا السجكد لو سبحانو كتعالى
 .العالميفعمى التذلل كالخضكع لرب 

إلى ما ىك ألذ ، تتنحى كتتجنُب جنكبيـ الُفُرش كمكاضع النكـترتفع ك أؼ:  :(َتَتَجاَفى ُجُنوُبُيمْ ) .ٙ
قالو جميكر المفسريف؛ ألف أفضل "، (2) الميلمصبلة في القياـ لعندىـ منو كأحب إلييـ، كىك 

 .(3) "أفضل النفل ما كاف في األسحار
 .(4) كمكاضع النَّكـ يعني الفرش ،كىك مكاف الضجع ،جمع مضجع (:اْلَمضاِجعِ ) .ٚ
خائفيف مف غضبو كعذابو كعدـ قبكؿ عبادتيـ، "أؼ:  ا(:َيْدُعوَن َربهُيْم َخْوفاا َوَطَمعا ) .ٛ

 .(5) "ئوكطامعيف في ثكابو كحسف جزا
 أؼ: كمف الماؿ الذؼ أعطيناىـ إياه ينفقكف في كجكه الخير، كذلؾ (َوِممها َرَزْقَناُىْم ُيْنِفُقونَ ) .ٜ

 .(6) عمى العمكـ حممياصدقة النفل، كاألكلى: في الصدقة الكاجبة، كقيل:  في
 .(ٚ) "مما تسر بو قمكبيـأؼ " :(ِمْن ُقرهِة َأْعُينٍ ) .ٓٔ
: البالغــة:رابعاا 

يتجددكف في لئلشعار بأنيـ " ضارع؛ كذلؾبصيغة الم لفع )يؤمف( جاءؤمن(: )إنما ي .ٔ
ال فإف المؤمنيف قد حصل إيمانيـ فيما مضى، اإليماف كيزدادكف يقينا    .(8) "كا 

تعرض لعنكاف الربكبية بطريق االلتفات مع إضافتو إلى ضميرىـ، " (:َوَسبهُحوا ِبَحْمِد َربِِّيمْ ) .ٕ
 .(9) "لتحميدلئلشعار بعمة التسبيح كا

                                                 

 .(ٕٗ/ ٔٔ) ، دمحم صديق خاففتح البياف في مقاصد القرآفانظر: (  ٔ)
 
 
 


 (ٕٗٔ/ ٛالتفسير الكسيط، مجمكعة مف العمماء بإشراؼ مجمع البحكث اإلسبلمية باألزىر )انظر: ( ٕ)
 

 (ٜٛ٘/ ٖتفسير البغكؼ ) (ٖ)
 

 .(ٜٕٕ/ ٕٔالتحرير كالتنكير، البف عاشكر )، (ٗٓٗ/ ٖلباب التأكيل في معاني التنزيل، لمخازف )ظر: ان(  ٗ)
 

 .(ٕ٘ٔ/ ٛ(  التفسير الكسيط، مجمكعة مف العمماء بإشراؼ مجمع البحكث اإلسبلمية باألزىر )٘)
 

/ ٔٔ)  صديق خاف، دمحمفتح البياف في مقاصد القرآف، (ٖٜٕ-ٕٜٕ/ ٗفتح القدير، لمشككاني )انظر: (  ٙ)
ٕٙ). 

 

 .(ٖٕٔ/ ٛ)مجمكعة مف العمماء بإشراؼ مجمع البحكث اإلسبلمية باألزىر (  التفسير الكسيط، ٚ)
 

 .(ٕٕٚ/ ٕٔ) ، البف عاشكرالتحرير كالتنكير(  ٛ)
 

 .(ٕٗٔ/ ٛ(  التفسير الكسيط، مجمكعة مف العمماء بإشراؼ مجمع البحكث اإلسبلمية باألزىر )ٜ)
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بصيغة  لفع )تتجافى( اءجك  ،(1) "ليبل   كالتبتل كناية عف كثرة العبادة" :(َتَتَجاَفى ُجُنوُبُيمْ ) .ٖ
كىي األكقات التي  أكقات اإلضجاع، إلفادة تكرر ذلؾ كتجدده منيـ في"كذلؾ  ؛بالمضارع

 .(2) "الشأف فييا النكـ
 .(3) "بينيما طباؽ" (:َخْوفاا َوَطَمعاا ) .ٗ
 تفيد العمكـ، أؼ: ال تعمـ نفس مف النفكسلفي سياؽ النفي  جاءت النكرة"(: ْعَمُم َنْفٌس َفاَل تَ ) .٘

 .(ٗ) "ما أخفاه هللا سبحانو ألكلئؾ الذيف تقدـ ذكرىـ بما تقر بو أعينيـ
كفي ، "(ٙ) "اإلبياـ في لفع "أعيف" لمتعظيـ كا عبلء الشأف، "ك (٘)"كناية عف المسرة": (ُقرهِة َأْعُينٍ ) .ٙ

عمى أف ما أخفي ليـ في  تنبيوٌ  ؛القرة إلى األعيف عمى اإلطبلؽ ال إلى أعينيـ كفي إضافة"
 .(ٚ) "غاية الحسف كالكماؿ

 :رابعاا: القراءات
 :القراءة .ٔ
 ( ُْأْخِفي :)قرأىا حمزة كيعقكب بإسكاف الياء.  
 ( َُأْخِفي:) .(8) كقرأىا الباقكف بفتح الياء 
 توجيو:ال

 آلية فبل تعمـ نفس ما ُأخفْي أنا ليـ مف قرة أعيف،عمى قراءة حمزة كيعقكب يككف معنى ا
كقراءة الباقيف عمى أنو فعل ماضي  ،تعطي صكرة الحاضر لمعرفة عظمة هللا في اعطائوكبذلؾ 

اده لعب ى أف هللا يعمـ بعممو األزلي ما أخفىبمعن، (ٜ)لما لـ يسـ فاعمو، كال شؾ أف فاعمو ىك هللا
 المؤمنيف كىذا مما ال شؾ فيو.

                                                 

 (ٖٕٓ/ ٕٔلمزحيمي ) ،ير المنيرالتفس(  ٔ)
 

 (ٕٕٛ/ ٕٔ(  التحرير كالتنكير، البف عاشكر )ٕ)
 

 .(ٖٕٓ/ ٕٔالتفسير المنير لمزحيمي )(  ٖ)
 

 .(ٖٜٕ/ ٗ(  فتح القدير، لمشككاني )ٗ)
 

 .(ٖٕٓ/ ٕٔ(  التحرير كالتنكير، البف عاشكر )٘)
 

 .(ٕٙٔ/ ٛ)اإلسبلمية باألزىر مجمكعة مف العمماء بإشراؼ مجمع البحكث (  التفسير الكسيط، ٙ)
 

 .(ٖٓٔ/ ٔٔ) ، لؤللكسيركح المعاني(  ٚ)
 
 

 ( ٖٚٗ/ٕالنشر ، البف الجزرؼ )انظر: (  ٛ)
 (.ٕٗٗ/ٓٔ) مطبرؼ ل جامع البياف،  (ٜ)
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 مساا: المعنى الجمالي:خا
 جزاء المؤمنين والفاسقين .ٔ

، أخذ برة، المصرة عمى التمسؾ بضبللياالفئة الغافمة المستك بعدما أخبر هللا تعالى عف 
يمانا  هلل يتحدث عف الفئة المؤمنة، الخاشعة ، فبل ، فكصفيا بأف سماعيا لكبلـ هللا يزيدىا ىدػ كا 

(1) بحمده ككمالو بح في تيجدىاتمبث أف تخر ساجدة لجبللو كجمالو، كتس
ِإنهما ُيْؤِمُن حيث قاؿ:)،

داا َوَسبهُحوا ِبَحْمِد َربِِّيْم َوُىْم ل َيْسَتْكِبُرونَ  وا ُسجه  ،(٘ٔ)السجدة:(ِبآياِتَنا الهِذيَن ِإذا ُذكُِّروا ِبيا َخرُّ
 ،المؤمنيفو مشيد إنّ  ،تستركح لو األركاح كتخفق لو القمكبكفي ىذه اآلية مشيد لو عطر 

كىي صكرة مشيدىـ خاشعيف مخبتيف عابديف، داعيف إلى ربيـ كقمكبيـ راجفة مف خشية هللا، 
دا  هللا  كرإذا ذُ فبآيات هللا،  كضيئة لؤلركاح المؤمنة كا ُسجَّ بجبللو الذؼ يقابل  ، كشعكرا  هلل َخرُّ

َوَسبهُحوا »الجباه بالتراب عف اإلحساس الذؼ ال يعبر عنو إال تمريغ  بالسجكد أكؿ ما يقابل، تعبيرا  
ـْ ال َيسْ  مع حركة الجسد بالسجكد ،«ِبَحْمِد َربِِّيمْ  فيي استجابة الطائع الخاشع المنيب  ،َتْكِبُركف َكُى

 .(2) الشاعر بجبلؿ هللا الكبير المتعاؿ

 قاؿ اإلماـ النككؼ: سجكد التبلكة مما يتأكد االعتناء بو، فقد أجمع : حكم سجود التالوة
، كالراجح أنو ليس ء عمى األمر بسجكد التبلكة، كاختمفكا في أنو أمر استحباب أـ إيجابالعمما

 .(ٖ) بكاجب بل مستحب، كىك رأؼ أكثر العمماء
 حكـ سجكد التبلكة حكـ صبلة النافمة في اشتراط الطيارة عف : ما يشترط لسجود التالوة

عمى مف ببدنو أك ثكبو نجاسة غير الحدث، كعف النجاسة كاستقباؿ القبمة، كستر العكرة فيحـر 
معفك عنيا، كعمى المحدث إال إذا تيمـ في مكضع يجكز فيو التيمـ كيحـر إلى غير القبمة 

كيسف السجكد لمقارغ إذا كاف طاىرا  مف الحدثيف سكاء كاف في  ،(ٗ)كىذا كمو متفق عميو
 .(٘) الصبلة أك خارجا  منيا

 لو حاالف: حاؿ في غير الصبلة، كحاؿ في قاؿ اإلماـ النككؼ : كيفية سجود التالوة :
 الصبلة.

                                                 

 .(ٙٛ/ ٘التيسير في أحاديث التفسير، لمناصرؼ )انظر: (  ٔ)
 

 .(ٕٕٔٛ/٘انظر: في ظبلؿ القرآف، سيد قطب )(  ٕ)
 
 

 (.ٕٖٔاف في آداب حممة القرآف، لمنككؼ )ص: التبي (ٖ)
 

 (.ٖٕٗ/ٔ)لمنككؼ  ، كعمدة المفتيف ركضة الطالبيفانظر:  (ٗ)
 (.ٛٓٔص)لمنككؼ  ،التبياف في آداب حممة القرآفانظر: ( ٘)
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بيو كما يفعل في تكبيرة ينكؼ كيكبر لبلفتتاح، كيرفع يديو في ىذه التكبيرة حذك منك فاألول:
، ثـ يكبر أخرػ لميكؼ مف غير رفع اليد، ثـ تكبيرة اليكؼ مستحب ليس بشرط كفي االفتتاح

 تكبيرة االفتتاح أكجو أصحيا أنيا شرط.
أف يسجد لمتبلكة في الصبلة، فبل يكبر لبلفتتاح، لكف يستحب التكبير لميكػ إلى السجكد  ي:الثان

كينبغي أف يسجد  ،مف غير رفع اليديف، ككذا يكبر عند رفع الرأس كما يفعل في سجدات الصبلة
ف طاؿ فاتت كىل تقضي  ،فإف أخر كقصر الفصل سجد ،عقب قراءة أية السجدة، أك استماعيا كا 

 .(ٔ) أظيرىما ال تقضىقكالف: 
 جنوب المؤمنون عن المضاجعتجافي  .ٕ

َتَتَجاَفى ) فقاؿ: بديعا   أحكاليـ في عبادتيـ كتقربيـ إلى هللا، تصكيرا  كتعالى سبحانو  ثـ صكر
ـ الذيف ى، فيؤالء (ُجُنوُبُيْم َعِن اْلَمَضاِجِع َيْدُعوَن َربهُيْم َخْوفاا َوَطَمعاا َوِممها َرَزْقَناُىْم ُيْنِفُقونَ 

تتجافى جنكبيـ عف المضاجع، كيبتعدكف عف الفراش الكثير، كييرعكف إلى الصبلة يدعكف ربيـ 
كجكه البر،  يكمما رزقناىـ مف الماؿ ينفقكف ف ،كرحمتو في ثكابو عقابو، كطمعا  عذابو ك مف  خكفا  

 .كيؤدكف حقكقو التي أكجبيا عمييـ فيو
 ية:في اآل ةأقوال المفسرين في الصالة المراد

كاف  مف أصحاب رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قـكفي  ىذه اآلية نزلت، ك التنفل بيف المغرب كالعشاء :األول
 .كالعشاء يصّمكف ما بيف المغرب

ال ينامكف حتى  أصحاب رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، فكافلعشاء التي يقاؿ ليا صبلة العتمةصبلة ا الثاني:
  .يصمُّكىا
 .ة الصبح كالعشاء في جماعةصبل الثالث:
ديف بالميل، فقياـ الميل الرابع: ، كىك الذؼ عميو الذيف يقكمكف لمصبلة عف الفراش نزلت في المتيجِّ

ال أدلؾ عمى أأف رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ لو ، كمما يقكؼ ىذا القكؿ حديث معاذ بف جبل (2) الجميكر
كصبلة الرجل مف  ،كما يطفئ النار الماء الخطيئة طفئتأبكاب الخير: الصكـ ُجَنة، كالصدقة 

تتجافى جنوبيم عن المضاجع يدعون ربيم خوفاا وطمعاا ومما رزقناىم ): جكؼ الميل، ثـ قرأ
 .(ٖ)(ينفقون 

                                                 

 .(ٕٕٖ-ٕٖٔ/ ٔ) ، لمنككؼ ركضة الطالبيف كعمدة المفتيفانظر:  (ٔ)
 

 ( ٖٖٙ/ ٗ) ، لمماكردؼالنكت كالعيكف ، (ٖٜٕ-ٕٜٕ/ ٗلمشككاني ) ،فتح القديرانظر: (  ٕ)
 

 .(، صححو األلبانيٖٗٔٔ/ ٕ()ٖٜٖٚسنف ابف ماجو، كتاب: الفتف، باب: كف المساف في الفتنة ح) (ٖ)
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 حكم قيام الميل  .ٖ
ا عم أرجح األقكاؿ في ذلؾ أنو فقد كرد في صحيح مسمـ  كعمى ُأمتو، ى النبي ملسو هيلع هللا ىلصكاف فرض 

كفي ىذا الحديث  ، ..ف زرارة بف َأكفى: َأف سعد بف ىشاـ بف عامر َأراد َأف يغزك في سبيل هللاع
)َيا َأيَُّيا فقمت )َأؼ: سعد بف ىشاـ( لعائشة: َأنبئيني عف قياـ رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقالت: َألست تقرُأ 

ُل( ياـ الميل في َأكؿ ىذه السكرة، فقاـ صمى افترض ق عز كجلقمت: بمى، فقالت: فِإف هللا  اْلُمزهمِّ
، كَأمسؾ خاتمتيا اثنى عشر شير ا في السماِء حتى َأنزؿ هللا في هللا عميو كسمـ كَأصحابو حكال  
ر قياـ الميل تطكع ا بعد فصا )َعِمَم َأْن َلْن ُتْحُصوُه َفَتاَب َعَمْيُكْم(آخر ىذه السكرة التخفيف 

 .(1) الفريضة
صمى  النبيكبقيت فريضة قياـ الميل عمى  ،خ كالتخفيف كاف في حق اأُلمةكالظاىر َأف النس

ْد ِبِو َناِفَمةا َلَك َعَسى َأن َيْبَعَثَك َربَُّك َمَقاماا هللا عميو كسمـ بدليل قكلو تعالى:  )َوِمَن المهْيِل َفَتَيجه
ا(  .(2) كىذا رَأؼ كثير مف المفسريف كالفقياءِ  (ٜٚ)األسراء: مهْحُمودا

 ضل قيام الميل والحث عميوف .ٗ
القياـ بالميل كالتيجد فيو لكف مف العبادة عاؿ، كتكفيق مف هللا كبير، كذلؾ فضل هللا يؤتيو 
مف يشاء، كقد كرد فيو مع ىذه اآليات آيات كأحاديث كثيرة كميا تيدؼ إلى بياف فضمو، كجزيل 

 (3)كسأكتفي بذكر حديثيف: مثكبتو
 : أؼ الصبلة أفضل بعد المكتكبة؟النبي ملسو هيلع هللا ىلص ل، قاؿ: سئعنو عف أبي ىريرة رضي هللا األول:
 .(4) (أفضل الصالة، بعد الصالة المكتوبة، الصالة في جوف الميل)فقاؿ: 
عميكم بقيام الميل فإنو دأب الصالحين )هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ:  عف أبي أمامة الباىمي، عف رسكؿ الثاني:

(5)(لكم إلى ربكم، ومكفرة لمسيئات، ومنياة عن اإلثم قبمكم، وىو قربة
.. 

 جزاء المؤمنين عند ربيم .٘
أنو أعد ليؤالء الذيف ذكرت محاسنيـ ثكاب ا عظيم ا مف النعيـ المقيـ  نا سبحانو كتعالىيخبر ثـ 

 (زَاءا ِبَما َكاُنوا َيْعَمُمونَ َفاَل َتْعَمُم َنْفٌس َما ُأْخِفَي َلُيْم ِمْن ُقرهِة َأْعُيٍن جَ )، حيث قاؿ: الذؼ ُأخفي ليـ
عمف عداىـ بيذا النعيـ  ، فبل تعمـ كنيو نفس مف النفكس، ال ممؾ مقّرب، كال نبي مرسل، فضبل  

                                                 

(  صحيح مسمـ، كتاب: صبلة المسافريف كقصرىا، باب: جامع صبلة الميل، كمف ناـ عنو أك مرض، ح ٔ)
(ٚٗٙ ()ٔ /ٖ٘ٔ) 

 

 (ٖٖٙٔ/ ٓٔمجمع البحكث )، يطالتفسير الكسانظر: (  ٕ)
 

 .(ٙٙ/ ٖحجازؼ )محمكد التفسير الكاضح، انظر: (  ٖ)
 

، ح)ٗ) ، باب: فضل صـك المحـر  (.ٕٔٛ/ ٕ()ٖٙٔٔ(  صحيح مسمـ، كتاب: الصـك
 

السنف الكبرػ لمبييقي، كتاب: جماع أبكاب صبلة التطكع، كقياـ شير رمضاف، باب: الترغيب في قياـ  (٘)
 .(ٚٓٚ/ ٕ( )ٖٚٔٗالميل، ح)
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الذؼ تبُرُد أعينيـ سركر ا بو كتبتيج قمكبيـ لو: جزاء كفاق ا لما أخفكه مف أعماليـ الصالحة في 
 .(ٔ)الدنيا، فإف الجزاء مف جنس العمل

، كالعمـ الذؼ نفاه هللا عف جميع النفكس ىك العمـ هللا فييا نعيـ الجنة مجمبل   ذكر كقد 
كالمراد: ال تعمـ نفس ما أخفي ليـ عمم ا تفصيمي ا،  ،التفصيمي المحيط بجميع أنكاع النعيـ في الجنة

، مف حيث إنو غرٌؼ في الجنة كقصكر  ال فنحف نعمـ ما أعد لممؤمنيف مف النعيـ إجماال  كا 
كىكذا نرػ في ىذه اآليات الكريمة صكرة مشرقة ، (ٕ) ر كأنيار كمبلبس كمآكل كغير ذلؾكأشجا

اؿ رسكؿ هللا صمى عف أبي ىريرة قاؿ: ق، فلعباد هللا الصالحيف، كلمثكاب الذؼ ال تحيط بو عبارة
اِلِحيَن َما، هللا عميو كسمـ َل َعيٌن َرَأْت َوَل ُأُذٌن َسِمَعْت  )َقاَل َّللاهُ َعزه َوَجله ِإِني َأْعَدْدُت ِلعَبادي الصه

 .(3) }َفاَل َتْعَمُم َنْفٌس مها ُأْخِفَي َلُيم مِّن ُقرهِة َأْعُيٍن{: َوَل َخَطَر َعَمى َقْمِب َبَشٍر اْقَرُأوْا ِإْن ِشْئُتم
 سادساا: اليدايات المستنبطة من المقطع:

 .(4) "الىهللا تع آليات الخضكع كاالستسبلـمف صفات المؤمنيف " .ٔ
كسبحاف ربي األعمى  ،كىك سبحاف ربي العظيـ في الرككع ،فضيمة التسبيح في الصبلةبياف  .ٕ

 .(5) في السجكد
 .(6)و"ذـ االستكبار كأىمو كمدح التكاضع هلل كأىم" .ٖ
مف سطكتو  آلياتو، كخكفا   هلل تعالى، تعظيما   مف صفات المؤمنيف أنيـ يخركف سجدا   .ٗ

 .(7) يح بالتحميدكعذابو، كأنيـ يقرنكف التسب
: مبلزمة قياـ الميل، أؼ صبلة التيجد في الثمث األخير مف كمف صفات المؤمنيف أيضا   .٘

مف العذاب،  ليميـ كنيارىـ، خكفا  في كمع تجافي جنكبيـ عف المضاجع يدعكف ربيـ  الميل،
، كفي (8) أمكاليـ كتمؾ ىي النكافل بعد أداء الزكاة المفركضةبفي الثكاب، كيتصدقكف  كطمعا  

 .قياـ الميل كىك المعركؼ بالتيجد ذلؾ بياف فضيمة
 .يككف دعاُئو كعبادُتو بيف الخكؼ كالرجاء لممسمـ أف ينبغي، كأنو فضيمة الدعاءبياف  .ٙ

                                                 

 (ٕ٘ٔ/ ٛمجمع البحكث ) ،التفسير الكسيطانظر: (  ٔ)
 

 (ٖٙ٘/ ٕٕ(  انظر: تفسير حدائق الركح كالريحاف في ركابي عمـك القرآف، لميركؼ )ٕ)
 

 .(ٖٗٔ/ ٛ)( ٖٕٗٚح ) ،باب ما أعده هللا لعباده الصالحيف، كتاب: الجنة، باب: صحيح مسمـ(  ٖ)
 

 .(ٖٙٓة قاطعة، ألبي شكفة )ص: (  المعجزة القرآنية حقائق عمميٗ)
 

 .(ٖٕٔ/ ٗأيسر التفاسير، لمجزائرؼ )انظر: (  ٘)
 

 (ٚ٘/ٙالتفسير المكضكعي لسكر القرآف الكريـ، نخبة مف عمماء التفسير كعمـك القرآف )(  ٙ)
 

 (ٕٛٓ/ ٕٔلمزحيمي ) ،التفسير المنير(  ٚ)
 

 (ٕٛٓ/ ٕٔ)المرجع السابق، (  ٛ)
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 إال ، ال يعمـ حقيقتومفتكح كعظيـ جدا  " ىـجزاء، كأف (1)"بشارة المؤمنيف بعظيـ النعيـ كالتكريـ" .ٚ
لنعيـ الذؼ لـ تعممو نفس كال بشر كال ممؾ، كىذه الكرامة هللا ، فبل يدرؼ أحد ما ليـ مف ا
 .(2) "إنما ىي ألعمى أىل الجنة منزال  

 

 
  

                                                 

(ٕٕٔٛ/٘د قطب )في ظبلؿ القرآف، لسي(  ٔ)
(ٕٛٓ/ ٕٔلمزحيمي ) ،التفسير المنير(  ٕ)
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 المقطع الخامس
 عدم استواء المؤمنين والفاسقين في الجزاء

ا َل َيْسَتُووَن )قال تعالى:  ( َأمها الهِذيَن آَمُنوا ٛٔ}َأَفَمْن َكاَن ُمْؤِمناا َكَمْن َكاَن َفاِسقا
اِلَحاِت َفَمُيْم َجنهاُت اْلَمْأَوى ُنُزلا ِبَما َكاُنوا َيْعَمُموَن )وَ  ( َوَأمها الهِذيَن َفَسُقوا َٜٔعِمُموا الصه

َفَمْأَواُىُم النهاُر ُكمهَما َأَراُدوا َأْن َيْخُرُجوا ِمْنَيا ُأِعيُدوا ِفيَيا َوِقيَل َلُيْم ُذوُقوا َعَذاَب النهاِر 
ُبوَن )الهِذي ُكْنتُ  َوَلُنِذيَقنهُيْم ِمَن اْلَعَذاِب اأْلَْدَنى ُدوَن اْلَعَذاِب اأْلَْكَبِر َلَعمهُيْم  (ْٕٓم ِبِو ُتَكذِّ
( َوَمْن َأْظَمُم ِممهْن ُذكَِّر ِبآَياِت َربِِّو ُثمه َأْعَرَض َعْنَيا ِإنها ِمَن اْلُمْجِرِميَن َٕٔيْرِجُعوَن )
 [ٕٕ -ٛٔ]السجدة: ُمْنَتِقُموَن{ 

 أولا: المناسبـة:
: ىل  عقبلءلم عطف عمى ذلؾ سؤاال   ،المجرميف كالمؤمنيف سبحانو كتعالى حاؿلما بيف 

 .(1) ل ذلؾ ببياف مآؿ كل منيما يـك القيامةيستكؼ الفريقاف؛ كبيف أنيما ال يستكياف، ثـ فصَّ 
 :سبب النزول: ثانياا 

عف عبد هللا بف كالكليد بف عقبة، فقيل أنيا نزلت في أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب 
رضي هللا عنيما؛ قاؿ: قاؿ الكليد بف عقبة بف أبي معيط لعمي بف أبي طالب رضي هللا  عباس

عنو: أنا أحد منؾ سنانا ، كأبسط منؾ لسانا ، كأمبلء لمكتيبة منؾ، فقاؿ لو عمي: اسكت؛ فإنما 
ا َل َيْسَتُووَن{؛ }َأَفَمْن َكاَن ُمْؤِمناا َكَمْن َكانَ أنت فاسق؛ فنزؿ: قاؿ: يعني بالمؤمف: عميا ،  َفاِسقا

 .(2) كبالفاسق: الكليد بف عقبة
، ألف يست اآلية نازلة في معيف كما قيلل" عقب ابف عاشكر عمى سبب نزكليا فقاؿ:كقد 

لـ ترد في " ةالركاي فضبل  عمى أّف ىذه، (3) "في المكضعيف عامة بقرينة التفصيلالمكصكلة  (فْ مَ )
كاآلية تقرر  ،كالمفركض أف الكليد كاف مسمما  ، بل ىي ركاية ضعيفة، ب األحاديث الصحيحةكت
 ر،لكافعف القذؼ بمسمـ بصفة الفاسق ا كتنزه عميا   ،ػ الفاسقيف في النار خالديف فييامأك 

بل كاآليتيف البلحقتيف  ،كاإلمعاف في السياؽ يسكغ القكؿ إف اآليات منسجمة مع اآليات السابقة
 .(4) "كل االنسجاـ كمكضكعا   ا  سبك

                                                 

 (ٚٗٔ/ ٕ٘)، لمرازؼ مفاتيح الغيبانظر: (  ٔ)
 
 

كدمحم بف ف األسباب، سميـ بف عيد اليبللي االستيعاب في بيا(، ك ٖٖٙانظر: أسباب النزكؿ، لمكاحدؼ ص)(  ٕ)
 (ٕٚٙص) ،د العؾتسييل الكصكؿ في معرفة أسباب النزكؿ، خال، ك (ٖٚ/ ٖمكسى آؿ نصر )

 

 (ٖٕٔ/ ٕٔ) ، البف عاشكرالتحرير كالتنكير(  ٖ)
" 

 (ٕٖ٘/ ٘) ، دركزةالتفسير الحديثانظر: (  ٗ)
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 اا: التحميل المغوي:لثثا
ا) .ٔ مف فسقت الثمرة إذا خرجت مف قشرىا، ثـ استعمل  مطمقا ، أصل الفسق: الخركج :(َفاِسقا

، كالمراد بالفسق ىنا: الفسق األكبر، كىك (1) الخركج مف الطاعة كأحكاـ الشرع مطمقا   في
َوَأمها الهِذيَن َفَسُقوا )د بو الكفر، كقكلو تعالى: المخرج عف الممة، فقد يطمق الفسق، كيرا

 .(2) ( َما ُيِضلُّ ِبِو ِإله اْلَفاِسِقينَ ) و كقكلو:  (،َفَمْأَواُىُم النهارُ 
 .(3) "أؼ في المآؿ، كالمستقر، أك في الشرؼ كالمثكبة" (:ل َيْسَتُوونَ ) .ٕ
ىي نكع مف ، كقيل: (4) "أؼ يرجع إليو المكاف الذؼ يؤكػ إليو،"ىك  المأوى: (:اْلَمْأَوى جنات ) .ٖ

 .(5) عمـ لمكاف مخصكص مف الجناف كعدف ىيكقيل:  ،الجناف تأكؼ إلييا أركاح الشيداء
"كضيافة ليـ عطاءأؼ "(: ُنُزلا ) .ٗ

 ما يعد لمنازؿ مف الطعاـ كالشراب"كالنزؿ في األصل: ، (6)
 .(7) "، ثـ أطمق عمى كل عطاء يعد لمضيفكالمبيت

مصائب الدنيا في اه عمى أقكاؿ كثيرة: فقيل: ىك في معنالمفسركف اختمف  (:اأْلَْدَنى اْلَعَذاِب ) .٘
القحط كقيل: ىك  الحدكد، كقيل: ىك، يكـ بدر القتل بالسيفكقيل: ىك  األنفس كاألمكاؿ،

كقيل:  ،عذاب القبركقيل: ىك كالجدب بمكة حتى أكمكا الجيف كالعظاـ كالكبلب سبع سنيف، 
حمميا عمى  أكلى األقكاؿ في ذلؾ"ك، (8)إلى غير ذلؾ مف األقكاؿكميا، عذاب الدنيا ىك 

(9) الجميع"
ىك ك إف هللا كعد ىؤالء الفسقة المكّذبيف بكعيده في الدنيا العذاب األدنى، "يقاؿ: ف ،

ما كاف في الدنيا مف ببلء أصابيـ، إما شّدة مف مجاعة، أك قتل، أك مصائب يصابكف بيا، 
(10) "األدنى، كلـ يخصص هللا تعالى ذكرهفكل ذلؾ مف العذاب 

. 
القتل كقيل: عذاب يكـ القيامة،  ، كقيل ىك:أؼ: قبل العذاب األكبر(: اْلَعَذاِب اأْلَْكَبرِ )دون  .ٙ

                                                 

 (ٗٔٔ/ ٕٔتفسير المراغي )انظر: (  ٔ)
 
 

 (ٖٙٙ)ص:  ، لمراغب األصفيانيالمفردات في غريب القرآفانظر: (  ٕ)
 
 

 (ٕٛ/ ٔٔ) ، دمحم صديق خاف(  فتح البياف في مقاصد القرآفٖ)
 
 

 (ٖٕٔ/ ٕٔ) ، البف عاشكرالتحرير كالتنكيرانظر: (  ٗ)
 
 
 
 

 (ٖٛٗ/ ٛ) ، ألبي حيافالبحر المحيط في التفسير، (ٖٔٔ/ ٔٔ) ، لؤللكسيركح المعانيانظر: (  ٘)
 
 
 
 

 (ٖٔ٘/ ٖ) ، لمزمخشرؼ الكشاؼ عف حقائق غكامض التنزيل(  ٙ)
 
 
 

 (ٖٔٔ/ ٔٔ) ، لؤللكسيركح المعاني(  ٚ)
 
 

 (ٖ٘ٙ/ ٗ) ، لمماكردؼالنكت كالعيكف ، (ٜٔٔ/ ٕٓ) ، لمطبرؼ جامع البياف: انظر( ٛ)
 

 (ٖٓ/ ٔٔ) ، دمحم صديق خاففتح البياف في مقاصد القرآف(  ٜ)
 

 (ٜٔٔ/ ٕٓ) ، لمطبرؼ جامع البياف(  ٓٔ)
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 .(2)كالقكؿ األكؿ أقرب لمعنى اآلية، كىك الذؼ عميو جميكر المفسريف (1) ببدر
نعامو عميو"أؼ  (:ِبآياِت َربِّوِ ) .ٚ  .(3) "بدالئل كحدانيتو كا 

 .(4) "تكلَّى بترؾ التدبر كالقبكؿ"أؼ:  :(ُثمه َأْعَرَض َعْنَيا) .ٛ
 .(5) "منتصركف "أؼ:  :(ُمْنَتِقُمونَ ) .ٜ

: البالغــة:رابعاا 

ا) .ٔ " أؼ: ، (6)كفيو معنى التعجب، االستفياـ لئلنكار كالنفي (:َأَفَمْن َكاَن ُمْؤِمناا َكَمْن َكاَن َفاِسقا
 .(8) "الكاؼ لمتشبيو في الجزاء، ك"(7)"ا بينيما مف التفاكتليس المؤمف كالفاسق فقد ظير م" 

، (9)"التعبير بكاك الجمع مع أف الضمير عائد عمى اثنيف كىما المؤمف كالكافر" (:َيْسَتُوونَ  َل ) .ٕ
 فالعبرةأراد الجنس منيما، كلـ يرد مؤمنا  كاحدا ، كال فاسقا  كاحدا ، كذلؾ ألنو؛ "، (9)"كالكافر

ككف لما نزلت في اثنيف بأعيانيما عمى كيجكز أف ت ،(10) "بعمكـ المفع ال بخصكص السبب
مى معنى حمل الكبلـ ع، في، ثـ ىي عامة في جميع الكفار كالمؤمنيفاعتبار صحة الركاية

 .العمـك
إشارة إلى أنيا ىي المأكػ كالمسكف " :إضافة الجنات إلى المأكػ  (:َفَمُيْم َجنهاُت اْلَمْأَوى ) .ٖ

ببلـ " (فميم)كقكلو في حق المؤمنيف ، (11) "ٌل عنو ال محالةالحقيقي، كالدنيا منزؿ مرتح
يذاف بأنيـ ال يخرجكف منيا، التمميؾ زيادة إكراـ  .(12) "كا 

بسبب الذؼ كانكا يعممكنو في الدنيا مف  :أؼ ،"لمسببيةىنا  الباء" (:ِبما كاُنوا َيْعَمُمونَ ) .ٗ
                                                 

 (ٕٗٗ/ ٖبف الجكزؼ )، الزاد المسير في عمـ التفسير(  ٔ)
 

/ ٕٓ) ، لمطبرؼ جامع البياف، (ٕٓٗ/ ٔى بف سبلـ )تفسير يحي، (٘ٗ٘تفسير مجاىد )ص: انظر: (  ٕ)
 (ٕٓٙ/ ٖتفسير البغكؼ )، (ٕٜٔ

 

 (ٙٓٗ/ ٖلباب التأكيل في معاني التنزيل، لمخازف )(  ٖ)
 

 (ٕٚٔ/ ٛمجمع البحكث ) ،التفسير الكسيط(  ٗ)
 

 (ٜٖ/ ٖ) ، لمسمرقندؼبحر العمـك(  ٘)
 

 (ٕٖٕ/ ٗلمجزائرؼ ) ،أيسر التفاسير، ك (ٕٚٔ/ ٛمجمع البحكث ) ،التفسير الكسيطانظر: (  ٙ)
 

 (ٖٜٕ/ ٗلمشككاني ) ،(  فتح القديرٚ)
 
 

 (ٖٕٔ/ ٕٔ) ، البف عاشكر(  التحرير كالتنكيرٛ)
 
 

 (ٕٛٔ/ ٛمجمع البحكث ) ،(  التفسير الكسيطٜ)
 

 .(ٕٛ/ ٔٔ) ، دمحم صديق خاف(  فتح البياف في مقاصد القرآفٓٔ)
 

 (ٕٛٔ/ ٛمجمع البحكث ) ،التفسير الكسيط، (ٖٔٔ/ ٔٔ) ، لؤللكسيركح المعانيانظر: (  ٔٔ)
 
 

 (ٕٔٔ/ ٕٔلمزحيمي ) ،التفسير المنيرانظر: (  ٕٔ)
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 .(1) األعماؿ الصالحة
اِلَحاِت َفَمُيْم َجنهاُت اْلَمْأَوى َأمها الهِذيَن آَمُنوا َوَعِمُمو ) .٘ (: َوَأمها الهِذيَن َفَسُقوا َفَمْأَواُىُم النهارُ (،)ا الصه

فيما جماعتاف متقابمتاف لكل منيما جزاؤه ، مقابمة، كذلؾ بيف الكصفيف كالجزاءيف بينيما"
 .(2) "الذؼ يناسبو

مع أف اسـ  (ُذوُقوا َعذاَب النهارِ )نار في قكلو اسـ ال كاظيار :(ُذوُقوا َعذاَب النهارِ  َوِقيَل َلُيمْ ) .ٙ
كقيل ليـ  فكاف مقتضى الظاىر اإلضمار بأف يقاؿ: (َفَمْأواُىُم النهارُ )النار تقدـ في قكلو 

كفي إظيار لفع النار مف  ،أف سياؽ اآلية التيديد األول: بكجييف:كاإلجابة ، ذكقكا عذابيا
فناسب أف  ،أف الجممة حكاية لما يقاؿ ليـ يكمئذالثاني: و ، التخكيف ما ليس في اإلضمار

 .(3) يحكى كما قيل ليـ كليس فيما يقاؿ ليـ تقدـ ذكر النار
 (4) "طباؽ ألف األكبر ىك األقصى"األدنى كاألكبر: بيف :)الَعَذاِب األْدَنى ُدوَن الَعَذاِب األْكَبر( .ٚ

دنى، ألف المقصكد ىنا: لـ يقل: األصغر في مقابمة األكبر، أك األبعد في مقابمة األك  (4)
 .(5) التخكيف كالتيديد، كذلؾ إنما يحصل بالقرب ال بالصغر، كبالكبر ال بالبعد

باعتبار القبيمة كالجماعة، أؼ لعل  ،إسناد الرجكع إلى ضمير جميعيـ" :(َلَعمهُيْم َيْرِجُعونَ ) .ٛ
 .(6) "جماعتيـ ترجع

أؼ  ،النفي منوالمراد ك  ،ستفياـ انكارؼ ا (:ياأعرض عنْ  بآيات ربو ثمّ  رَ كِ م ممن ذُ مَ أظْ  ومنْ ) .ٜ
 .(7) بيا، ثـ يعرض عنيا لييتدؼمف ذلؾ الذؼ تعرض عميو آيات هللا  أنو ال أحد أكثر ظمما  

، كالمعنى: أف اإلعراض عف لمداللة عمى استبعاد ذلؾ (ثمب)المجيء  (:ثم أعرض عنيا) .ٓٔ
رشادىا إلى سكاء السبيل كا نارتيا كا  لفكز بالسعادة العظمى بعد آيات هللا في كضكحيا كا 

 .(8) التذكير بيا مستبعد في العقل كالعادة
عف تفظيع ظمـ الذؼ ذكر  ناشئا   بيانيا   جممة مستأنفة استئنافا  ": )ِإنها ِمَن اْلُمْجِرِميَن ُمْنَتِقُموَن( .ٔٔ

كالمراد بالمجرميف ىؤالء ، ألف السامع يترقب جزاء ذلؾ الظالـ ؛أعرض عنياثـ بآيات ربو 
                                                 

 (ٖٜٕ/ ٗلمشككاني ) ،فتح القدير ،(ٖٔٔ/ ٔٔ) ، لؤللكسيركح المعانيانظر: (  ٔ)
 
 
 

 (ٜٕٓ/ ٕٔلمزحيمي ) ،التفسير المنير(  ٕ)
 
 
 
 
 

 (ٕٖٕ/ ٕٔ) ، البف عاشكرالتحرير كالتنكيرانظر: (  ٖ)
 (ٜٕٓ/ ٕٔلمزحيمي ) ،التفسير المنير(  ٗ)
 (ٜٕٔ/ ٛمجمع البحكث ) ،التفسير الكسيط، (ٛٗٔ/ ٕ٘) ، لمرازؼ مفاتيح الغيبانظر: (  ٘)

 

 (ٖٖٕ/ ٕٔالتحرير كالتنكير، البف عاشكر )(  ٙ)
 

 (ٕ٘ٙ/ ٔٔ) ، لمخطيبالتفسير القرآني لمقرآفانظر: (  ٚ)
 (ٙٛ/ ٚ) ، ألبي السعكدلى مزايا الكتاب الكريـإرشاد العقل السميـ إانظر: (  ٛ)
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 .(1) "المكف الظ
 خامساا: المعنى الجمالي:

 فاسقينعدم المساوة بين المؤمنين وال .ٔ
كمشيد المؤمنيف الناعـ الكريـ، يعقب بتمخيص مبدأ  ،كأماـ مشيد المجرميف البائس الذليل

كالذؼ يعمق الجزاء  ،الجزاء العادؿ، الذؼ يفرؽ بيف المسيئيف كالمحسنيف في الدنيا أك اآلخرة
بل ، ف(َأَفَمْن كاَن ُمْؤِمناا َكَمْن كاَن فاِسقاا ) :، فقاؿ تعالى(2) س العدؿ الدقيقبالعمل، عمى أسا

عف  خارجا   لرسمو، بمف كاف فاسقا   بآياتو متبعا   كاف مؤمنا  بيف مف يساكؼ في حكمو يكـ القيامة 
َئاتِ ، كما قاؿ تعالى: ولرسم ، مكذبا  توطاع يِّ َأْن َنْجَعَمُيْم َكالهِذيَن  }َأْم َحِسَب الهِذيَن اْجَتَرُحوا السه

اِلَحاِت َسَواءا َمْحَياُىْم َوَمَماُتُيْم َساَء َما َيْحُكُموَن{  كقاؿ تعالى:  ،[ٕٔ]اْلَجاِثَيِة: آَمُنوا َوَعِمُموا الصه
اِلَحاِت َكاْلُمْفِسِديَن ِفي األْرِض َأْم َنْجَعُل ا اِر{ }َأْم َنْجَعُل الهِذيَن آَمُنوا َوَعِمُموا الصه ْلُمتهِقيَن َكاْلُفجه

}َل َيْسَتِوي َأْصَحاُب النهاِر َوَأْصَحاُب اْلَجنهِة َأْصَحاُب اْلَجنهِة ُىُم اْلَفاِئُزوَن{  كقاؿ تعالى:، [ٕٛ]ص: 
ا َل َيْسَتُووَن{  :، كليذا قاؿ تعالى ىاىنا[ٕٓ]اْلَحْشِر:  عند  :أؼ}َأَفَمْن َكاَن ُمْؤِمناا َكَمْن َكاَن َفاِسقا

 .(3) هللا يـك القيامة
اقتضى ذلؾ نفي المساكاة بيف المؤمف كالكافر،  ،ـ هللا تعالى المؤمنيف كالفاسقيفلما قسّ ك 

كبذلؾ  ،كليذا منع القصاص بينيما، إذ مف شرط كجكب القصاص المساكاة بيف القاتل كالمقتكؿ
د نفي المساكاة ىا ىنا في : أراكاكقال ،في قتل المسمـ بالذميبعض  العمماء عمى الحنفية احتج 
 .(4) في الثكاب كفي الدنيا في العدالةاآلخرة 

 بيان جزاء المؤمنين .ٕ
: ، فقاؿخرة، بعد ذكر أحكاليما في الدنيافي الدار اآل عف منازؿ الفريقيف سبحانو كتعالى ثـ أخبر

اِلَحاِت َفَمُيْم َجنهاُت اْلَمْأوَ  الذيف صدقت قمكبيـ بآيات هللا  إفّ  :أؼ ى{}َأمها الهِذيَن آَمُنوا َوَعِمُموا الصه
كرسمو، كعممكا صالح األعماؿ، فميـ جنات المأكػ التي فييا المساكف كالدكر كالغرؼ العالية، 

 .(5) الدنيا يعمى جميل أعماليـ، كطيب أفعاليـ التي كانكا يعممكنيا ف كجزاء كتكريما   ثكابا  
 فاسقينبيان جزاء ال .ٖ

                                                 

 .(ٖٕٗ/ ٕٔالتحرير كالتنكير، البف عاشكر )(  ٔ)
 

 (ٖٕٔٛ/ ٘) ، لسيد قطبفي ظبلؿ القرآف(  ٕ)
 
 

 .(ٜٕٖ/ ٙبف كثير )ال القرآف العظيـ، تفسيرانظر: (  ٖ)
 
 

 (ٙٓٔ/ ٗٔتفسير القرطبي )انظر: (  ٗ)
 
 

 (ٕٔٔ/ ٕٔلمزحيمي ) ،التفسير المنير، (ٜٕٖ/ ٙبف كثير )الالقرآف العظيـ،  تفسيرانظر: (  ٘)
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َوَأمها الهِذيَن َفَسُقوا َفَمْأَواُىُم النهاُر ُكمهَما َأَراُدوا َأْن َيْخُرُجوا ِمْنَيا )قاؿ: ثـ بيف مصير الكافريف ف
ُبونَ  اإليماف إلى  مفخرجكا ، فالذيف (ُأِعيُدوا ِفيَيا َوِقيَل َلُيْم ُذوُقوا َعَذاَب النهاِر الهِذي ُكْنُتْم ِبِو ُتَكذِّ

بل جنات المأكػ التي أعدت لممؤمنيف، ىؤالء الكافركف كمما الكفر مسكنيـ كمقاميـ النار، في مقا
الخركج منيا كقربكا منو ُردكا إلى مكضعيـ فييا عمى دفعيـ لييب النار إلى أعبلىا فشارفكا 

قاؿ الفضيل: كهللا إف  ،مشيد فيو حركة المحاكلة لمفرار كالدفع لمنارىذا الك  كدفعكا إلى قعرىا،
ف األرجل ل األيدؼ ف المييب ليرفعيـ لمكثقة كا   .(1) تقمعيـ كالمبلئكةمقيدة، كا 

 العذاب األدنى والعذاب األكبر .ٗ
الذؼ يسمطو عمى الكفار كالعصاة مف خمقو، لتأديبيـ  وبأف عذاب سبحانو كتعالىفنا ثـ عرّ 
 كىك(، ُيْم َيْرِجُعونَ َوَلُنِذيَقنهُيْم ِمَن اْلَعذاِب اأْلَْدنى ُدوَن اْلَعذاِب اأْلَْكَبِر َلَعمه )حيث قاؿ:  كعقابيـ،
 نكعاف:
فيك عذاب الدنيا، كيصدؽ بالمصائب كاألسقاـ التي يبتمى بيا الخمق،  :العذاب األدنى :األول
إلى صراطو المستقيـ، كمما يندرج في ىذا النكع مف  ليـ، حتى يتكبكا إلى هللا كيرجعكا تأديبا  

 .(2)كالغبلءالعذاب حدكد الجرائـ كالقتل، كاألسر في الحرب، كالقحط 
 .(3) ىك عذاب اآلخرة بشدائده كأىكالو، عمى اختبلؼ أصنافو كأحكالوك  كبر:العذاب األ  :الثاني

 بعد التذكير بيا اإلعراض عن آيات هللا .٘
ثـ ذكر حاؿ مف قابل آيات هللا باإلعراض، بعد بياف حاؿ مف قابميا بالسجكد كالتسبيح 

 أحد أظمـ، ممف ذكر أؼ: ال ُذكَِّر ِبآياِت َربِِّو ُثمه َأْعَرَض َعْنيا()َوَمْن َأْظَمُم ِممهْن  كالتحميد، فقاؿ:
، الذؼ يريد تربيتو، كتكميل نعمتو عمى أيدؼ رسمو، تأمره، كتذكره مصالحو الدينية بآيات ربو

كالدنيكية، كتنياه عف مضاره الدينية كالدنيكية، التي تقتضي أف يقابميا باإليماف كالتسميـ، كاالنقياد 
الشكر، فقابميا ىذا الظالـ بضد ما ينبغي، فمـ يؤمف بيا، كال اتبعيا، بل أعرض عنيا كتركيا ك 

}ِإنها ِمَن اْلُمْجِرِميَن كراء ظيره، فيذا مف أكبر المجرميف، الذيف يستحقكف شديد النقمة، كليذا قاؿ: 
 .(4) ُمْنَتِقُموَن{
 
 

                                                 

 (ٖٕٔٛ/ ٘) ، سيد قطبفي ظبلؿ القرآف، (ٕٛٔ/ ٛالتفسير الكسيط، مجمع البحكث )انظر: (  ٔ)
 

 (ٛٛ-ٚٛ/ ٘) ، لمناصرؼ التيسير في أحاديث التفسيرانظر: (  ٕ)
 

 (ٛٛ-ٚٛ/ ٘) انظر: المرجع السابق(  ٖ)
 

 (ٙٔٔ/ ٕٔلمراغي )تفسير اانظر: (  ٗ)
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 سادساا: اليدايات المستنبطة من المقطع:
ميس في حكـ هللا كعدلو كال في ميزاف ف ال مساكاة بيف المؤمف كالكافر أبدا  عند هللا، "تقرير أنو .ٙ

في الجزاء بيف المؤمف المستقيـ البار الذؼ يعمل الصالحات كالفاسق أف يسكػ السميـ  العقل
 .(1) المنحرؼ الذؼ يعمل السيئات"

أؼ الجميكر غير في ر  -يترتب عمى نفي المساكاة بيف المؤمف كالكافر منع القصاص .ٚ
كرأػ أبك حنيفة  ،إذ مف شرط كجكب القصاص المساكاة بيف القاتل كالمقتكؿ ،بينيما -الحنفية

قتل المسمـ بالذمي، كقاؿ: أراد نفي المساكاة ىاىنا في اآلخرة في الثكاب، كفي الدنيا في 
 .(2) كحممو الجميكر عمى عمكمو، إذ ال دليل يخصو، العدالة

 .(3) "بياف جزاء كل مف المؤمنيف كالفاسقيفتبلؼ العمل، ك اختبلؼ الجزاء باخ" .ٛ
 .(4) "الفاسقيف النار رمقر المؤمنيف في اآلخرة جنات المأكػ، كمق" .ٜ

عظـ منزلة المؤمف عند هللا فيك خيٌر مف الفاسق، كلك كاف الفاسُق أعظـ جاىا  في بياف  .ٓٔ
 الدنيا.

يماف ال يتـ إال بالعمل الصالح؛ مف أسباب دخكؿ الجنة اإليماف كالعمل الصالح، كأف اإل .ٔٔ
، فبل يكفي ُمجرد اإليماف بل ال بد مف عمل :) فأما الذين آمنوا وعمموا الصالحات(لقكلو

 صالح.
 فإف المراد بو عذاب اآلخرة. ،)دون العذاب األكبر(إثبات العذاب في اآلخرة؛ لقكلو:  .ٕٔ
كال بد مف االستسبلـ كاالنقياد ظمـ لمنفس البشرية،  عف آيات هللا الككنية كالقرآنية االعراض .ٖٔ

 .(5) لمحق
 نتقـ مف المجرميف.سيأف هللا تعالى  .ٗٔ
 
 
 

 
 

                                                 

 (ٖٕٔ/ ٕٔلمزحيمي ) ،التفسير المنيرانظر: (  ٔ)
 
 
 

 (ٖٕٔ/ ٕٔ) المرجع السابقانظر: (  ٕ)
 
 
 

 (ٖٖٕ/ ٗلمجزائرؼ ) ،أيسر التفاسير (ٖ)
 
 
 
 
 

 (ٖٕٔ/ ٕٔلمزحيمي ) ،التفسير المنير( ٗ)
 

 (ٖٕٔٛ/٘انظر: في ظبلؿ القرآف، لسيد قطب )( ٘)
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 المقطع السادس
 وةـــوحدة الرسالت وسنن الدع

ى } َوَلَقْد آَتْيَنا ُموَسى اْلِكَتاَب َفاَل َتُكْن ِفي ِمْرَيٍة ِمْن ِلَقاِئِو َوَجَعْمَناُه قال تعالى:  ُىدا
َوَجَعْمَنا ِمْنُيْم َأِئمهةا َيْيُدوَن ِبَأْمِرَنا َلمها َصَبُروا َوَكاُنوا ِبآَياِتَنا (ِٖٕلَبِني ِإْسَراِئيَل )

( ِإنه َربهَك ُىَو َيْفِصُل َبْيَنُيْم َيْوَم اْلِقَياَمِة ِفيَما َكاُنوا ِفيِو َيْخَتِمُفوَن{ ُٕٗيوِقُنوَن )
 [ٕ٘ - ٖٕ]السجدة: 

 أولا: المناسبـة:
 األصكؿ الثبلثة: الرسالة، كبدء الخمق، كالمعاد، عاد ى في أكؿ السكرةذكر هللا تعال لما

)َوَلَقْد آَتْينا ُموَسى اْلِكتاَب َفال َتُكْن ِفي  آخرىا إلى األصل الذؼ بدأ بو، كىك الرسالة فقاؿ: في
مف كاف  ليمـز، ك ، لقرب عيده مف النبي ملسو هيلع هللا ىلصبالذكر عميو السبلـخص مكسى ك  ،ِمْرَيٍة ِمْن ِلقاِئِو(

، ألف الييكد ما كانكا يعترفكف بنبكتو، كأما النصارػ عميو السبلـ كلـ يذكر عيسى ،عمى دينو
 .(1) فذكر المجمع عميو ،فكانكا يعترفكف بنبكة مكسى عميو السبلـ

، كتخفيف عميو مما يجد في نفسو مف خبلؼ قكمو لو تسمية لرسكلو ملسو هيلع هللا ىلصكقيل أنيا جاءت "
، فقيل لو: تذّكر حاؿ شديدا   فإنو لما أتى بكل آية كذّكرىـ بيا، كأعرض قكمو عنيا حزف حزنا  

مكسى كال تحزف، فإنو قد لقى مثل ما لقيت، كأكذػ كما أكذيت، فإّف مف لـ يؤمف بو آذاه، 
 .(2) "بالمخالفة لو إسرائيل آذكه أيضا   كفرعكف كقكمو، كمف آمنكا بو مف بنى

 يل المغوي:: التحمثانياا 
 .(3)"التكراة": )اْلِكتاَب( .ٔ
 .(5)شؾ كريبةال تكف في أؼ:  ،(4)المرية: "التردد في األمر، كىي أخص مف الشؾ" (:)ِمْرَيةٍ  .ٕ
 أنو جعل منيـ قادةالمراد ىنا بو في خير أك شّر، ك  ؤتـجمع إماـ، كاإلماـ الذؼ يُ  (:َأِئمهةا ) .ٖ

 .(6) العمماء :ء، كقيلىـ أتباع األنبيا :كقيل، يقتدػ بيـ في الخير
"يدعكف "(: َيْيُدونَ ) .ٗ

 ، أؼ يدعكف الناس إلى طريق اليداية كالرشاد.(1) 
                                                 

 (ٓ٘ٔ/ ٕ٘) ازؼ ، لمر مفاتيح الغيبانظر: ( ٔ)
 

 .(ٖٕ٘/ ٗأيسر التفاسير، لمجزائرؼ ) (ٕ)
 

 .(ٜٕٙ/ ٗلمشككاني ) ،فتح القدير، (ٔٔ/ ٖ) ، لمنسفيمدارؾ التنزيل كحقائق التأكيلانظر: ( ٖ)
 

 (ٙٙٚالمفردات في غريب القرآف، لمراغب األصفياني )( ٗ)
 

 (ٖٗٙ /ٗ) ، البف عطيةالمحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيزانظر: ( ٘)
 

 .(ٖٖ/ ٔٔ) ، دمحم صديق خاففتح البياف في مقاصد القرآف،  (ٜٗٔ/ ٕٓ) ، لمطبرؼ جامع البياف انظر:( ٙ)
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العمـ الحاصل عف نظر يعممكف التكراة عمم ا ال يداخمو أؼ شّؾ، كاليقيف: "أؼ:  :(ُيوِقُنونَ ) .٘
 .(2) "كاستدالؿ

 .(3) "يقضي كيحكـ"(: ينيمْ بَ  صلُ فْ يَ ) .ٙ
: البالغــة:اا ثالث

إيماء إلى "ذلؾ  يف، ك (4) الكتاب الى مكسى كناية عف إرساؿ: اْلِكتاَب(اتينا ُموسى ولقْد ءَ ) .ٔ
سيككف ىداية لمناس، كسيككف مف أتباعو أئمة ييدكف مثل تمؾ  آتيناؾ إياهأف الكتاب الذؼ 

 .(5)"اليداية
أؼ: جعمنا مكسى ، يحتمل أف يعكد عمى مكسى الضمير (:ىدى لبني إسرائيل َوَجَعْمَناهُ ) .ٕ

، (6) جعمنا التكراة ىدػ لبني إسرائيل، أؼ ػ لبني إسرائيل، كيحتمل أف يعكد عمى اْلِكتابَ ىد
فيذا الكتاب  الكتاب الذؼ جاءىـ مف عند هللا، قبمكا عمىتحريض لممشركيف عمى أف يُ  كفيو

لبنى إسرائيل، كمعمـ  ىك كتابيـ، كىك اليدػ الذؼ ييتدكف بو، كما كاف كتاب مكسى كتابا  
 (7) لذؼ ييتدكف بو.اليدػ ا

إلى  راجعا   أف يككف  ، كيحتملإلى بني إسرائيل يحتمل أف يككف راجعا   ضميرال ا(:رو بَ ا َص لمّ ) .ٖ
 .(8) ألنيـ األقرب إلى الجممة ؛كرجكعو إلى األئمة أكجو، األئمة

ـ، كفي زيادة في مدحي، كىي "(9) تقديـ اآليات عمى يكقنكف لبلىتماـ (:َوكاُنوا ِبآياِتنا ُيوِقُنونَ ) .ٗ
آياتنا: يكقنكف  ي: ككانكا بسبب إدراكيـ السميـ لمعانأؼ ،تقرير أنيـ أىل لئلمامة في الخير

التي ال  كبأنيـ متبعكف لشريعة هللا ،بأنيـ عمى الحق الذؼ ال يحكـ حكلو باطل جازما   إيقانا  
 .(10) "يضل مف اتبعيا كسار عمى نيجيا

                                                                                                                                            

 (ٜٖ/ ٖ) ، لمسمرقندؼبحر العمـك(  ٔ)
 

 (ٖٓٔ/ ٛمجمع البحكث ) ،التفسير الكسيط(  ٕ)
 

  (ٔٔ/ ٖ) ، لمنسفيمدارؾ التنزيل كحقائق التأكيل (ٖ)
 

 (ٖٕ٘/ ٕٔ) ، البف عاشكركيرالتحرير كالتنانظر: (  ٗ)
 

 (ٚٔٔ/ ٕٔ(  تفسير المراغي )٘)
 

 (ٖٚٙ/ ٗ) ، لمماكردؼالنكت كالعيكف انظر: (  ٙ)
 

 (ٕٙٙ/ ٔٔ) ، لمخطيبالتفسير القرآني لمقرآف(  ٚ)
 

 (ٖ٘٘/ ٘التفسير الحديث، دركزة )انظر: (  ٛ)
 

 (ٖٕٚ/ٕٔالتحرير كالتنكير، البف عاشكر )انظر: (  ٜ)
 

 (٘٘ٔ/ ٔٔلكسيط، لطنطاكؼ )(  التفسير آٔ)
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إيماء إلى كفي ذلؾ  ،مف ذلؾ كالمراد أمتو تحذيرا   ملسو هيلع هللا ىلص الخطاب لمنبي"(: يفصل بينيم)إّن ربك  .٘
تقرير ، كىك "(1)"كجكب تجنب االختبلؼ الذؼ ال يدعك إليو داع في مصمحة األمة كفيـ الديف

نذارؼ لمكفار بأف هللا سيفصل بيف الناس يـك القيامة  ملسو هيلع هللا ىلص تقرير تطميني لمنبي" كالمؤمنيف كا 
الطرؽ المختمفة حيث يحق الحق كيؤيد أىمو كيزىق الباطل كيخذؿ في ما اختاركه مف 

 .(2) "أصحابو

 : القراءات:رابعاا 
  ( َِما َصَبُروال:) .قرأىا حمزة كالكسائي كركيس بكسر البلـ كتخفيف الميـ 
 (َلمها َصَبُروا:) (3) كقرأىا الباقكف بفتح البلـ كتشديد الميـ. 

 توجيو القراءات:
ى أف )ما( مصدرية سبقت ببلـ الجر، كالتقدير بسبب صبرىـ جعمناىـ أئمة، عم القراءة األولى:

 الدنيا كشيكاتيا، كاجتيادىـ في طاعتنا، كالعمل بأمرنا عمىلصبرىـ فيككف معنى القراءة: 
 .(4) اخترناىـ قادة كأئمة لغيرىـ لما يمتمككف مف الحكمة كالصبر

ى عندما، كالتقدير عندما صبركا جعمناىـ أئمة، عمى أف )ما( ظرفية شرطية بمعن القراءة الثانية:
 .(5) ، ككانكا بآياتنا يكقنكف عمى دينيـ كعمى الببلء مف عدكىـ حيف صبركا فيككف معنى القراءة:

 خامساا: المعنى الجمالي:
 الربط بين الرسالة الدمحمية والرسالة الييودية .ٔ

جكلة مختصرة ال تزيد ، سالتوسياؽ السكرة في جكلة جديدة مع مكسى كقكمو كر  نايأخذ"ثـ 
يل كما جعل القرآف الذؼ جعمو هللا ىدػ لبني إسرائ عميو السبلـ عمى إشارة إلى كتاب مكسى

لى التقاء صاحب القرآف مع صاحب التكراة عمى األصل الكاحد  ،ىدػ لممؤمنيف ملسو هيلع هللا ىلص كتاب دمحم كا 
لى اصطفاء الصابريف المكقني، كالعقيدة الثابتة ف مف قكـ مكسى ليككنكا أئمة لقكميـ إيحاء كا 

لمصفة التي تستحق بيا اإلمامة في األرض  لممسمميف في ذلؾ الحيف بالصبر كاليقيف، كبيانا  

                                                 

 (ٖٕٛ/ ٕٔ) ، البف عاشكرالتحرير كالتنكير(  ٔ)
 

 (ٖٙ٘/ ٘(  التفسير الحديث، دركزة )ٕ)
 

 (ٖٚٗ/ٕ، البف الجزرؼ )انظر: النشر(  ٖ)
 .(ٗٓٙ/ ٖتفسير البغكؼ )، (ٜٗٔ/ ٕٓ) ، لمطبرؼ جامع البيافانظر: (  ٗ)

 

، الكشف كالبياف عف تفسير القرآف، (ٗٓٙ/ ٖير البغكؼ )تفس، (ٜٗٔ/ ٕٓ) ، لمطبرؼ جامع البيافانظر:  (٘)
 (ٖٖٗ/ ٚ) لمثعالبي
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ى } :، فقاؿ تعالى(1)"كالتمكيف َوَلَقْد آَتْيَنا ُموَسى اْلِكَتاَب َفاَل َتُكْن ِفي ِمْرَيٍة ِمْن ِلَقاِئِو َوَجَعْمَناُه ُىدا
 يـعمى اإليماف برسالة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، كتحريض يكد كالكفارحمل الي مف اآليةكالمقصكد ، ِإْسَراِئيَل{ِلَبِني 

عمى التصديق بتمؾ الرسالة، لمتشابو القائـ بيف الرسالتيف كالميمتيف، ككذلؾ تسمية الرسكؿ صمى 
 .(2) هللا عميو كسمـ عف حزنو الشديد بسبب إعراض قكمو عف رسالتو

قاؿ المفسركف: كعد رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنو سيمقى مكسى قبل أف يمكت، ثـ لقيو في السماء أك  
 ،كقيل: فبل تكف في شؾ مف لقاء مكسى في القيامة كستمقاه فييا، في بيت المقدس حيف أسرؼ بو

مف لقاء  فبل تكف في شؾ، كقيل: كالقبكؿ ىضبالر كقيل: فبل تكف في شؾ مف لقاء مكسى لمكتاب
 .(3) لمنبي ملسو هيلع هللا ىلصككأف اآلية تسمية  األذػ كما لقيو مكسى

 ؛أف الضمير في لقائو يعكد إلى الكتابكمف أكثر األقكاؿ كجاىة كانسجاما  مع ركح اآليتيف،  
ىك الذؼ ينسمؾ في سياؽ التثبيت ك المقاء عمى الحق الثابت، كالعقيدة الكاحدة،  وألنك ، ألنو األقرب

مف التكذيب كاإلعراض، ككذلؾ ىك الذؼ يتسق مع ما جاء بعده في  ملسو هيلع هللا ىلص ى ما يمقاه النبيعم
 .«َوَجَعْمنا ِمْنُيْم َأِئمهةا َيْيُدوَن ِبَأْمِرنا َلمها َصَبُروا َوكاُنوا ِبآياِتنا ُيوِقُنونَ »اآلية: 

 نيل اإلمامة في الدين بالصبر واليقين .ٕ
فاألكؿ: أصل فتنة ، عمى الشرع، كاليكػ عمى العقل الرأؼك مف تقديـ كأصل كل فتنة إنما ى

ففتنة الشبيات تدفع باليقيف، كفتنة الشيكات تدفع بالصبر، ، : أصل فتنة الشيكةكالثانيالشبية، 
َنا َوَجَعْمَنا ِمّنُيْم َأئِمةا َيْيُدوَن ِبَأْمرِ كلذلؾ جعل سبحانو إمامة الديف منكطة بيذيف األمريف، فقاؿ: }

 يفدؿ عمى أنو بالصبر كاليقيف تناؿ اإلمامة ف ،[ٕٗ]السجدة:  َلّما َصَبُروا وَكاُنوا ِبآَياِتَنا ُيوِقُنوَن{
ْبِر{قكلو:  فيكجمع بينيما أيضا  ، الديف فتكاصكا ، [ٖ]العصر:  }َوَتَواَصْوا ِباْلَحقِّ َوَتَواَصْوا ِبالصه

 .(4) عف الشيكاتبالحق الذػ يدفع الشبيات، كبالصبر الذػ يكف 
ككما اختار الحق سبحانو مف بيف ذرية مكسى كقكمو أئمة ييدكنيـ بيف الفترة كاألخرػ، "

 .(5) "يحممكف ىذا الديف، كيبمغكنو لمعالميف إلى يكـ الديف فسيختار مف األمة الدمحمية أئمة عدكال  
ئمة ييدون بأمرنا }وجعمنا منيم أ: اؿ تعالىالصبر مف اإليماف بمنزلة الرأس مف الجسد، قك 

كىذا الصبر ىك ، (6)"بالصبر كاليقيف تناؿ اإلمامة في الديف"، قاؿ بعض العمماء: لما صبروا{
                                                 

 (ٕٗٔٛ/ ٘) ، لسيد قطبفي ظبلؿ القرآف (ٔ)
 

 (ٜٕٗٓ/ ٖالتفسير الكسيط، لمزحيمي )انظر: ( ٕ)
 

 .(ٖٙٙ/ ٗالنكت كالعيكف، لمماكردؼ )، (ٜٕٙ/ ٗلمشككاني ) ،فتح القديرانظر: ( ٖ)
 

 (ٚٙٔ/ ٕ) بف القيـ الجكزيةال، مف مصايد الشيطافإغاثة الميفاف انظر: (  ٗ)
 

 (ٜٛ/ ٘(  التيسير في أحاديث التفسير، الناصرؼ )٘)
 

 (ٕٖٚ/ ٙ(  تفسير القرآف العظيـ، البف كثير )ٙ)
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يصدقكف صبرىـ عمى مشاؽ التكميف، كاليداية لمناس، كقيل: صبركا عف الدنيا ككانكا بآياتنا 
 .(1) كيعممكف أنيا حق مف عند هللا

 بين عباده يوم القيامةهللا  فصل .ٖ
"ىك كالفصل: ، } ِإنه َربهَك ُىَو َيْفِصُل َبْيَنُيْم َيْوَم اْلِقَياَمِة ِفيَما َكاُنوا ِفيِو َيْخَتِمُفوَن{ عالى:قال ت

ػ فيك اختبلؼ القضاء كالحكـ، كىك يقتضي أف اختبلفيـ أكقعيـ في إبطاؿ ما جاءىـ مف اليد
"كلكنو متابعة لميكػ كميل ألعراض الدنيا، غير مستند إلى أدلة

يحكـ  ، فاهلل سبحانو كتعالى (2)
عمى عممو،  بحكمو العدؿ فيجازػ كبل  يفصل كيقضي بيف المؤمنيف كالكافريف المنكريف لمرسالة، ك 

كىذا باعث عمى اإليماف الصحيح كالعمل الصالح،  ،كيعطيو ما يستحق مف ثكاب أك عقاب
اة كافتقاد عد فقد التكر كتيديد ضمني لمف يعرض عف ىداية هللا التي صارت متمثمة بالقرآف ب

 .(3) األصل الصحيح لئلنجيل
األحكاـ كفي فيـ الديف مما ال ينقض أصكلو كال  فركع مة الديف فيئكليس منو اختبلؼ أ

نما ىك إعماؿ ألصكلو  ،يخالف نصكصو فإف ذلؾ كمو  ،كألدلتو في األحكاؿ المناسبة لياكا 
، كاختمفكا بعد كفاتو فمـ يعنف في حياتو فمـ يعنف أحدا  قد اختمف أصحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص ف ،محمكد

بيف الميتديف كالضاليف منيـ كما  كيشمل ما كانكا فيو يختمفكف ما كاف اختبلفا   ،بعضيـ بعضا  
نطقت بو  فإف ذلؾ خبلؼ بيف المجمعيف كبيف ما ،مف جميع أمتيـ عمى الضبللة كاف اتفاقا  

االختبلؼ كتمانيـ الشيادة ببعثة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص كجحدىـ ما أخذ  أنبياؤىـ، كمف أعظـ ذلؾ ةشريعتيـ كسن
 .(4) عمييـ مف الميثاؽ مف أنبيائيـ

 سادساا: اليدايات المستنبطة من المقطع:
 (، كأنو ال يجكز الشؾ فيو.اْلِكتابَ ولقْد َءاتينا ُموسى إثبات رسالة مكسى كتأكيدىا؛ لقكلو: ) .ٔ
 .(5) الكتبك ساؿ الرسل مف نعـ هللا عمى الناس ار  .ٕ
أنزؿ هللا القرآف عمى دمحم ملسو هيلع هللا ىلص كما أنزؿ التكراة عمى مكسى عميو السبلـ، فاإليماف بيما كالعمل " .ٖ

، كما أف بأحكاميما كاجب، إال أف فقد التكراة جعل العمل بالقرآف مف الناحية الكاقعية متعينا  
 رسالتو بنص القرآف كتشريعو الرساالت السماكيةالمنزؿ عميو القرآف خاتـ النبييف، كنسخت 

 .(1) "رض بقاء شيء ثابت صحيح منياالسابقة، حتى لك فُ 

                                                 

 (ٜٕٚ/ ٗلمشككاني ) ،فتح القديرانظر: (  ٔ)
 

 (ٖٕٛ/ ٕٔ) ، البف عاشكرالتحرير كالتنكير(  ٕ)
 

 (ٕٚٔ-ٕٙٔ/ ٕٔالتفسير المنير، لمزحيمي )، (ٓٚ/ ٖلحجازؼ )التفسير الكاضح، انظر: (  ٖ)
 

 (ٖٕٛ/ ٕٔ) ، البف عاشكرالتحرير كالتنكيرانظر: (  ٗ)
 

 (ٓٙ/ٙانظر: التفسير المكضكعي لسكر القرآف الكريـ، نخبة مف عمماء التفسير )(  ٘)
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دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ىـ الدعاة إلى ديف هللا كشرعو، كما أف أتباع مكسى عميو السبلـ كانكا قادة أتباع  إف .ٗ
لى ح لمتكراة كاإلنجيل، كا  يقتدػ بيـ في الديف، كيدعكف الناس إلى اإليماف باألصل الصحي

فحيث جعل هللا كتاب مكسى ىدػ،  ،طاعة هللا فيما أمر، كاالنتياء عما نيى عنو كزجر
كجعل منيـ أئمة ييدكف، كذلؾ يجعل القرآف المنزؿ عمى دمحم ملسو هيلع هللا ىلص كتاب ىدػ، كيجعل مف 

 .(2) أمتو صحابة ييدكف 
فبل ، ائو الرسالة الكاممة، فمقد آتى هللا مكسى عميو السبلـ التكراةحكؿ إيت ملسو هيلع هللا ىلصتطميف النبي " .٘

تكف يا دمحم في شؾ مف لقائؾ الكتاب، فإنا آتيناؾ القرآف كما آتينا مكسى التكراة، فأنت 
 .(3)"كغيرؾ مف الرسل

إف اتخاذ بعض الناس أئمة سببو الصبر عمى الطاعة لمديف، كالرضا بأمر هللا، كالعمل عمى " .ٙ
كممة هللا، كالصبر عمى الببلء كالمحف في سبيل هللا تعالى، فإف جعل األئمة ىاديف  إعبلء

 .(4) "يحصل بالصبر، كىذا أمر بالصبر كاإليماف بأف كعد هللا حق
، فنيل (5) بياف فضيمة الصبر كاليقيف، كأّف الصبر كاليقيف ثمرتو إمامة الناس في الديف .ٚ

 .يفقِ كىما الصبر كاليَ لكصفيف اإلمامة في الديف ال يككف إال بيذيف ا
أف الجزاء مف جنس العمل؛ ألف ىؤالء لما صبركا كأيقنكا صاركا أئمة يقتدػ بيـ، كىذا دليل  .ٛ

 ، يجازؼ عميو الجزاء العظيـ.ى أف الصبر محبكب إلى هللا تعالىعم
 إثبات يـك القيامة، كأنو ال حاكـ في اآلخرة إال هللا. .ٜ

 .(6) "بحكـ هللا فيو يـك القيامةكل خبلؼ في ىذه الحياة سينتيي " .ٓٔ
 






 

 

  

                                                                                                                                            

 (ٕٛٔ/ ٕٔ(  التفسير المنير، لمزحيمي )ٔ)
 

 (ٕٛٔ/ ٕٔ) انظر: المرجع السابق(  ٕ)
 

 (ٜٕٗٓ/ ٖ(  التفسير الكسيط، لمزحيمي )ٖ)
 

 (ٕٛٔ/ ٕٔ(  التفسير المنير، لمزحيمي )ٗ)
 

 (ٖٔٔ/ ٛمجمع البحكث ) ،التفسير الكسيطانظر: (  ٘)
 

 (ٓٙ/ٙالتفسير المكضكعي لسكر القرآف الكريـ، نخبة مف عمماء التفسير )(  ٙ)
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 المقطع السابع
ثبات إالقدرة عمى   قدرة هللاىالك األمم الماضية، وا 

}َأَوَلْم َيْيِد َلُيْم َكْم َأْىَمْكَنا ِمْن َقْبِمِيْم ِمَن اْلُقُروِن َيْمُشوَن ِفي َمَساِكِنِيْم ِإنه تعالى:  الق
( َأَوَلْم َيَرْوا َأنها َنُسوُق اْلَماَء ِإَلى اأْلَْرِض اْلُجُرِز ٕٙوَن )ِفي َذِلَك آَلَياٍت َأَفاَل َيْسَمعُ 

ا َتْأُكُل ِمْنُو َأْنَعاُمُيْم َوَأْنُفُسُيْم َأَفاَل ُيْبِصُروَن ) ( َوَيُقوُلوَن َمَتى َىَذا َٕٚفُنْخِرُج ِبِو َزْرعا
َل َيْنَفُع الهِذيَن َكَفُروا ِإيَماُنُيْم َوَل ُىْم  ( ُقْل َيْوَم اْلَفْتحِ ٕٛاْلَفْتُح ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقيَن )

 [ٖٓ - ٕٙ]السجدة: {  ْم ُمْنَتِظُرونَ ( َفَأْعِرْض َعْنُيْم َواْنَتِظْر ِإنهيُ ُٜٕيْنَظُروَن )
 أولا: المناسبـة:
ذكر هللا الرساالت السماكية كسنف الدعكة إلى هللا في المقطع السابق، كالذؼ تمثل  بعد أف

ى ِلَبِني ِإْسَراِئيَل(: قكلوفي   ،)َوَلَقْد آَتْيَنا ُموَسى اْلِكَتاَب َفاَل َتُكْن ِفي ِمْرَيٍة ِمْن ِلَقاِئِو َوَجَعْمَناُه ُىدا
بقكلو:  أعاد ىنا ذكر التكحيد مع ذكر البرىاف عميو بما يركنو مف المشاىدات التي يبصركنيا

َقْبِمِيْم ِمَن اْلُقُروِن َيْمُشوَن ِفي َمَساِكِنِيْم ِإنه ِفي َذِلَك آَلَياٍت َأَفاَل  َأَوَلْم َيْيِد َلُيْم َكْم َأْىَمْكَنا ِمنْ )
َأَوَلْم َيَرْوا َأنها َنُسوُق اْلَماَء ِإَلى اأْلَْرِض اْلُجُرِز َفُنْخِرُج ِبِو َزْرعاا َتْأُكُل ِمْنُو )كقكلو: ، (َيْسَمُعونَ 

ثباتو بقكلو:  ،(ُيْبِصُرونَ  َأْنَعاُمُيْم َوَأْنُفُسُيْم َأَفاَل  َوَيُقوُلوَن َمَتى َىَذا اْلَفْتُح )ثـ أعاد ذكر الحشر كا 
 .(1) (ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقينَ 

 : التحميل المغوي:ثانياا 
ـْ يتبيف لكفار أؼ:  (2)،كالبياف كىي الداللة كاإلرشاد ،مف اليدايةييدؼ  :(َأَوَلْم َيْيِد َلُيمْ ) .ٔ أَك َل

 .(3) السابقة ما حدث لؤلمـ مكة
اإلىبلؾ الناشئ عف " :باإلىبلؾ المقصكدك ، (4)"تفيد االستفياـ عف العدد": كـ(: َكْم َأْىَمْكَنا) .ٕ

"تكذيب الرسل كترؾ اإليماف باهلل كاتباع رسمو
 (5). 

                                                 

 (ٔ٘ٔ/ ٕ٘انظر: مفاتيح الغيب، لمرازؼ ) (ٔ)
 (ٜٖٕ/ ٕٔ) ، البف عاشكرالتحرير كالتنكير انظر:(  ٕ)
 (ٓٗ/ ٖ) ، لمسمرقندؼبحر العمـك، (ٕٖٔ/ ٛمجمع البحكث ) ،التفسير الكسيطانظر:  (ٖ)

 

 (ٚ٘ٔ/ ٔٔلطنطاكؼ ) ،التفسير الكسيط(  ٗ)
 (ٜٖٙ/ ٚ) ، البف حيافالبحر المحيط في التفسير(  ٘)
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"جمع قرف كىك الجيل مف الناس" :(اْلُقُرونِ ) .ٖ
 .(2)كنحكىـ عاد كثمكد كقـك لكط كالمراد بيـ:،(1)

 .(3) "يمركف ماشيف بديارىـ"(: ي َمساِكِنِيمْ َيْمُشوَن فِ ) .ٗ
 .(4) "دالئل كعبلمات عمى قدرة هللا تعالى"أؼ  (:آَلياتٍ ) .٘
بسبب  أك لعدـ الماءإما  ،أؼ: التي قطع نباتيا القطع،: كأصل الجرز"(: اأْلَْرِض اْلُجُرزِ ) .ٙ

 .(5) "يبس األرض
حبكبو في األرض كالشعير  رِ ذْ ما نبت بسبب بَ "الزرع: ك ، (6)"بالماء"أؼ:  (:َزْرعاا  َفُنْخِرُج ِبوِ ) .ٚ

 .(7) "كغيره كالبر
، كبعض الحبكب كالعشب التبف: مف نبات البيائـ(: َتْأُكُل ِمْنُو َأْنعاُمُيْم َوَأْنُفُسُيمْ ) .ٛ

كالثمار  مف الحبكب: طعاـ اآلدمييفك  ،(8)المخصكصة بيا، كنحكىا مما ال يأكمو الناس
 .(9) ا يقتاتكنوكاألقكات الخارجة مف الزرع مم

عمى إحياء  عمى كماؿ قدرتو اأؼ أفبل يركف ذلؾ بأعينيـ، فيستدلكف بي(: ُيْبِصُرونَ )أفال  .ٜ
 .(10) المكتى

 .(11) يميمكف لمتكبةال يؤخركف ك  ال أؼ: (:َوَل ُىْم ُيْنَظُرونَ ) .ٓٔ
ض عف أعر  :األولثبلثة أكجو:  منيا نزلت قبل أف يؤمر بقتاليـ، كيحتمل (:َفَأْعرْض َعنُيمْ ) .ٔٔ

أعرض عف قتاليـ كانتظر أف يؤذف لؾ  الثاني:و  ،عف سفييـ كتكذيبيـ كانتظر عقابيـك أذاىـ 
 .(12) فأعرض باليجرة كانتظر ما يمدؾ بو مف النصرة الثالث:، في جيادىـ

                                                 

 (ٕٖٔ/ ٛمجمع البحكث ) ،التفسير الكسيط(  ٔ)
 

 (ٙٔ٘/ ٖ) ، لمزمخشرؼ الكشاؼ عف حقائق غكامض التنزيلانظر: (  ٕ)
 

 (ٙٔ٘/ ٖ) ، لمزمخشرؼ الكشاؼ عف حقائق غكامض التنزيل(  ٖ)
 (ٖٕ٘/ ٗلمجزائرؼ ) ،أيسر التفاسير(  ٗ)
 (ٙٔ٘/ ٖ) ، لمزمخشرؼ الكشاؼ عف حقائق غكامض التنزيل (٘)
 (ٓٗ/ ٖ) ، لمسمرقندؼبحر العمـك ،(ٖ٘/ ٔٔ) ، دمحم صديق خاففتح البياف في مقاصد القرآف (ٙ)
 (ٕٔٗ/ ٕٔ) ، البف عاشكرالتحرير كالتنكير (ٚ)
 (ٚ٘ٙ)ص:  ، لمسعدؼتيسير الكريـ الرحمفانظر:  (ٛ)
 (ٖ٘/ ٔٔ) ، دمحم صديق خاففتح البياف في مقاصد القرآفانظر:  (ٜ)
 (ٗٗ/ ٛ) ، لمقاسميمحاسف التأكيلانظر:   (ٓٔ)
 (ٖٗٔ/ ٛمجمع البحكث ) ،التفسير الكسيط، (ٖٛٙ/ ٗ) دؼ، لمماكر النكت كالعيكف انظر :  (ٔٔ)
 (ٕٕٓ/ ٕٔلمزحيمي ) ،التفسير المنير، (ٖٛٙ/ ٗ) ، لمماكردؼالنكت كالعيكف انظر:  (ٕٔ)
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يكـ الفتح، كىك ، أؼ: انتظر (1)"بمعنى الترقب أصمو مشتق مف النظر"االنتظار:  (:َواْنَتِظْر ) .ٕٔ
 .(2) رلؾ بالنصمكعدؼ يـك إىبلكيـ بالقتل ك  أك ،يـك القيامة

 .(3) "منتظركف ىبلككـ"أؼ: : ِإنهُيْم ُمْنَتِظُروَن() .ٖٔ

: البالغــة:اا ثالث

، ينكر عمى المشركيف أنيـ لـ يركا فيما بيف أيدييـ مف ديار ؼ استفياـ إنكار  :(َأَوَلْم َيْيِد َلُيمْ ) .ٔ
نيـ لك عقمكا األقكاـ الظالميف قبميـ، كما اشتمل عمييا مف خر  اب ىذه الديار مف عبر، كا 

، (4)دامكا سائريف عمى طريقيـ لعممكا أنيـ مأخكذكف بما أخذ بو أصحاب ىذه الديار، ما
 .(5)"كالخطاب لممشركيف كعمى رأسيـ كفار مكة"

ألف اجتبلب المضارع كىك يسمعكف مؤذف  ؛استفياـ تقريرؼ مشكب بتكبيخ" :)أفال َيْسَمُعوَن( .ٕ
 .(6) "خبار تمؾ األمـ متكرر متجددبأف استماع أ

 ُفُسُيمْ )َأَوَلْم َيَرْوا َأنها َنُسوُق اْلماَء ِإَلى اأْلَْرِض اْلُجُرِز َفُنْخِرُج ِبِو َزْرعاا َتْأُكُل ِمْنُو َأْنعاُمُيْم َوَأنْ  .ٖ
عما إذا لـ يركا بأعينيـ أف هللا  استنكارؼ يتضمف التنديد بالكفار سؤاؿ" :(أفال يبصرون 

، يأكمكنو ىـ كأنعاميـ يرسل الماء إلى األرض الجافة اليابسة فيخرج بو زرعا   تعالى
 .(7) "االستدالؿ عمى البعث كتقريبوكالمقصكد 

الستحضار الصكرة العجيبة الدالة " جاءت كممة نسكؽ بصيغة المضارع؛الماء(: َنُسوُق ) .ٗ
 .(8) "عمى القدرة الباىرة

 .(9) "، كألنو أعظـ ما يقصد مف النباتلو تشريفا  "خص الزرع بالذكر،  (:َزْرعاا ) .٘
 زرع كىي تأكمو ألف انتفاعيا مقصكر عمى ال ؛قدـ األنعاـ(: َتْأُكُل ِمْنُو َأْنعاُمُيْم َوَأْنُفُسُيمْ ) .ٙ

                                                 

 (ٖٕٗ/ ٕٔ) ، البف عاشكرالتحرير كالتنكير (ٔ)
 (ٗٓٙ/ ٖتفسير البغكؼ )، (ٜٕٛ/ ٗلمشككاني ) ،فتح القديرانظر:  (ٕ)
 (ٖٗٔ/ ٛمع البحكث )مج ،التفسير الكسيط (ٖ)
 (ٜٖٕ/ ٕٔ) ، البف عاشكرالتحرير كالتنكيرانظر: ( ٗ)
 (ٙٔ٘/ ٖ) ، لمزمخشرؼ الكشاؼ عف حقائق غكامض التنزيل (٘)
 (ٕٓٗ/ ٕٔ) ، البف عاشكرالتحرير كالتنكير( ٙ)
 (ٕٔٗ/ ٕٔ) المرجع السابق (ٚ)
 (ٕٔٗ/ ٕٔ) المرجع السابق (ٛ)
 .(ٖٙٙ/ ٗ) ، البف عطيةعزيزالمحرر الكجيز في تفسير الكتاب ال (ٜ)
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 (2)"لمترقي مف األدنى إلى األشرؼكقد يككف "، (1) كأما اإلنساف فقد يتغذػ بغيره، قبل أف يثمر
 (2)"األشرؼ

 وجوه، فقال:وقد عمل ذلك الرازي  من عدة 
  :يصمح لمدكاب كال يصمح لئلنساففأف الزرع أكؿ ما ينبت الوجو األول.  
 :كأما غذاء اإلنساف فقد يحصل مف الحيكاف، أف الزرع غذاء الدكاب كىك ال بد منو والثاني ،

 .فكأف الحيكاف يأكل الزرع، ثـ اإلنساف يأكل مف الحيكاف
  ب كاإلنساف يأكل بحيكانيتو أك بما فيو مف القكة إشارة إلى أف األكل مف ذكات الدكا الثالث:و

 .(3) "العقمية فكمالو بالعبادة
جعمت الفاصمة: يبصركف ألف المكعظة فييا مرئية مف سكؽ الماء إلى  (:ُيْبِصُرونَ )أفال  .ٚ

خراج الزرع كأكل النبات، كفيما قبمو يسمعكف  ألف المكعظة فييا  ؛األرض الجرز، كا 
يـ مف القركف، أك ترقيا  إلى األعمى في االتعاظ مبالغة في مسمكعة، كىى أخبار مف قبم

 .(4) التذكير، كدفع العذر
متى كاستبعادا   بطريق االستعجاؿ تكذيبا  كاستيزاءاستفياـ (: َوَيُقوُلوَن َمَتى َىَذا اْلَفْتحُ ) .ٛ

كالقائمكف ىـ الكفار عمى العمكـ، أك كفار مكة عمى  ،تنصر عمينا أييا الرسكؿ كما تزعـ
 .(5)الخصكص 

ألنو إف عـ ؛ اظيار كصف الذيف كفركا في مقاـ اإلضمار (:َل َيْنَفُع الهِذيَن َكَفُروا ِإيَماُنُيمْ ) .ٜ
ف خص بيـ ،غير المستيزئيف فيك إظيار في مقاـ اإلضمار،  ،فيك تعميـ بعد تخصيص، كا 

 .(6) تسجيبل  عمييـ بالكفر، كبيان ا لعمة عدـ النفع كعدـ إمياليـ
نما ىك أسمكب قصد ؛عنيـ ال يعني أف ينقطع عف إنذارىـ االعراض (:رْض َعنُيمْ َفَأعْ ) .ٓٔ  كا 

 .(7)عما لحقو مف حزف بسبب إصرار الكافريف عمى كفرىـ  تثبيت النبي كتسميتو منو

                                                 

 (ٖ٘/ ٔٔ) ، دمحم صديق خاففتح البياف في مقاصد القرآفانظر:  (ٔ)
 (ٛ٘ٔ/ ٔٔلطنطاكؼ ) ،التفسير الكسيط (ٕ)
 (ٔ٘ٔ/ ٕ٘مفاتيح الغيب ) (ٖ)
 (ٛٙ)ص:  ، لمبدكؼ مف ببلغة القرآف، (ٖ٘/ ٔٔ) ، دمحم صديق خاففتح البياف في مقاصد القرآفانظر:  (ٗ)
 (ٖٙ/ ٔٔ) ، دمحم صديق خاففتح البياف في مقاصد القرآفانظر:  (٘)
 (ٖٕٗ/ ٕٔ) ، البف عاشكرالتحرير كالتنكيرانظر:   (ٙ)
 (ٖٛ٘/ ٘) ، دركزةالتفسير الحديث، (ٔٚٗ/ ٛلطنطاكؼ ) ،التفسير الكسيطانظر:  (ٚ)
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في ، ك (1) "النصر يككف لؾ فييا حذؼ مفعكؿ انتظر لمتيكيل، أؼ: انتظر أياما  " (:َواْنَتِظْر ) .ٔٔ
يض بالبشارة لممؤمنيف بالنظر، كتعريض بالكعيد لممشركيف بالعذاب في األمر باالنتظار تعر 

 .(2)الداريف 
 .(3) "تعميل لما تضمنو األمر باالنتظار مف إضمار العذاب ليـ": ِإنهُيْم ُمْنَتِظُروَن() .ٕٔ

 المعنى الجمالي:رابعاا: 
 القدرة عمى إىالك األمم السابقة .ٔ

}َأَوَلْم َيْيِد َلُيْم َكْم َأْىَمْكَنا ِمْن َقْبِمِيْم  ما قاؿ تعالى:ك، مف سنف هللا في خمقو إىبلؾ المكذبيف
أؼ أكلـ يتبيف ليؤالء  ،آَلَياٍت َأَفاَل َيْسَمُعوَن{ ِمَن اْلُقُروِن َيْمُشوَن ِفي َمَساِكِنِيْم ِإنه ِفي َذِلكَ 

إياىـ، فمـ يبق  المكذبيف بالرسل كثرة مف أىمكنا مف األمـ الماضية بتكذيبيـ الرسل كمخالفتيـ
}فكأين كقكلو:؛  [ٜٛ]مريـ:  {}ىل تحس منيم من أحد أو تسمع ليم ركزاا  كقكلو تعالى:، منيـ أثر

من قرية أىمكناىا وىي ظالمة فيي خاوية عمى عروشيا وبئر معطمة وقصر مشيد. أفمم 
بصار يسيروا في األرض فتكون ليم قموب يعقمون بيا أو آذان يسمعون بيا فإنيا ل تعمى األ

سبحانو اآلية بما يزيد في  ثـ ختـ، [ٙٗ -٘ٗ]الحج:  ولكن تعمى القموب التي في الصدور{
أؼ: إف في تدمير أكلئؾ القـك بسبب تكذيبيـ الرسل، }إن في ذلك آليات{ فقاؿ:  تبكيتيـ كتقريعيـ

كف كعظات يعتبركف كيتعظكف بيا، فيبل يسمع عمى قدرتنا، كعبرا   كنجاة مف آمف بيـ لدالئل  
كالخبلصة: أف مساكف الميمكيف دالة  ،عظاتنا، كيتذكركف تذكيرنا ليـ، سماع تدبر كاتعاظ كتفكر

 .(4) عمى حاليـ
فالكممة ، أف السمع طريق مف طرؽ االىتداء"إشارة إلى  :)أفال َيْسَمُعوَن( كفي قكلو تعالى: 

كما تينع كتثمر البذرة الطيبة، الطيبة إذا تمقتيا أذف كاعية، كاستقبميا قمب سميـ، أينعت، كأثمرت، 
 .(5) "األرض الطيبةي ف
 إثبات رسالة التوحيد .ٕ

ليبيف أف النفع كالضر بيده  كبعد بياف القدرة عمى اإلىبلؾ، بيف هللا تعالى القدرة عمى اإلحياء
اْلماَء  )َأَوَلْم َيَرْوا َأنها َنُسوقُ  :تعالى قاؿ ،في تقرير عقيدة البعث كالجزاء ما زاؿ السياؽف ،تعالى

أؼ أكلـ يشاىد  (ِإَلى اأْلَْرِض اْلُجُرِز َفُنْخِرُج ِبِو َزْرعاا َتْأُكُل ِمْنُو َأْنعاُمُيْم َوَأْنُفُسُيْم أفال يبصرون 
                                                 

 (ٖٕٗ/ ٕٔ) ، البف عاشكرالتحرير كالتنكير (ٔ)
 (ٖٚ٘/ ٘) ، دركزةالتفسير الحديث، (ٗٗٗ/ ٕٔ) ر، البف عاشك التحرير كالتنكيرانظر:  (ٕ)
 (ٗٗٗ/ ٕٔ) ، البف عاشكرالتحرير كالتنكير (ٖ)
التفسير ، (ٛ٘ٔ/ ٔٔلطنطاكؼ ) ،التفسير الكسيط ،(ٕٖٚ/ ٙبف كثير)القرآف العظيـ، ال تفسيرانظر: ( ٗ)

 (ٜٕٔ/ ٕٔلمزحيمي ) ،المنير
 

 (ٜٕٙ/ ٔٔ) ، لمخطيبالتفسير القرآني لمقرآف(  ٘)
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ىؤالء المكذبكف بالبعث أننا قادركف عمى اإلحياء، فنسكؽ الماء مف السماء أك السيكؿ إلى 
أخضر تأكل منو أنعاميـ مف التبف كالشعير  زرعا  األرض اليابسة التي ال نبات فييا، فنخرج بو 

كالحشيش، كتتغذػ منو أجساميـ، كتتقكػ بو أبدانيـ، أفبل يبصركف ىذا بأعينيـ، فيعممكا أننا 
 .(1) قادركف عمى اإلعادة بعد المكت، كإحياء األرض بعد مكتيا

حسانوالعيف، فترػ فييا قدرة هللا، كما تر  تتأمبلىاكتمؾ آية مف آيات هللا، " فيذا  ،ػ فضمو كا 
، كيحيى بةعمى أجنحة السحاب، فينزؿ في األرض الجد الماء الذؼ يسكقو هللا تعالى محمكال  

 ي، تحيا عمييا األنعاـ، كيعيش فييا الناس ف، كجنات ألفافا  كنباتا   مكاتيا، كيخرج مف صدرىا حبا  
 .(2) "ىذا عبرة لمعتبر، كذكرػ لمف يتذكر

التي ال  األرض اليابسةأنو  :، منياراد باألرض الجرز إلى أقوال كثيرةاختمف المفسرون في الم
األرض التي أكمت ما فييا مف زرع ىي  كقيل: ألنو جرز نباتيا، أؼ قطع كأزيل، نبات فييا
أرض أْبيَف ال تنبت، كقيل: ىي األرض التي ال يأتييا الماء إال مف السيكؿ، ىي  كقيل:كشجر، 

 كقيل: ،أرض عدفىي  :كقيل، : ىي أرض باليمف، كقيلاليمف كالشاـبيف  قرػ نبيا   كقيل: ىي
 .(3) أرض النيل ألف الماء إنما يأتييا في كل عاـ ىي كقيل:ىي األرض العطشاء، 

كل أرض جزر داخمة في ىذا، فبل تخصيص كاألكلى حمميا عمى الجميع لدخكؿ اؿ التعريف، ف
 .(4) ليا بمكاف معيف

 استعجال المشركين لمعذاب .ٖ
َوَيُقوُلوَن َمتى ىَذا اْلَفْتُح ِإْن ) ثـ ذكر تعالى تساؤؿ المشركيف عف يـك البعث كالحشر، فقاؿ:

كاف الرد الحاسـ عمى ىؤالء الحمقى أف يكـ الفتح كالحكـ فمتى يكـ الفتح،  أؼ: (ُكْنُتْم صاِدِقينَ 
ألف  ؛يماف حينئذ، كلكف ال ينفع فيو اإلال شؾ فيو كالفصل بيف المؤمنيف كالكفار كائف حتما  

، كلينتظر نبي هللا كالمؤمنكف يكـ الفتح كحكـ هللا بكؿ ىك الذؼ يككف في دار الدنيااإليماف المق
عمييـ، كتحقيق النصر، كلف يفيد الكفار المكذبيف انتظار حكادث الزماف بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص كأتباعو، فإف 

                                                 

 (ٖٔٔ/ ٗٔتفسير القرطبي )انظر:  (ٔ)
 (ٜٕٙ/ ٔٔ) ، لمخطيبالتفسير القرآني لمقرآفانظر:  (ٕ)
 (ٖٚٙ/ ٗ) ، لمماكردؼالنكت كالعيكف ، (ٖٗٚ-ٕٖٚ/ ٙبف كثير )القرآف العظيـ، ال تفسيرانظر:  (ٖ)
 (ٖٗٚ-ٕٖٚ/ ٙبف كثير )القرآف العظيـ، ال تفسيرانظر:  (ٗ)
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نتظر عذابيـ، إنيـ منتظركف الشعار حينئذ: اهللا عاصمو مف الناس، كناصر جنده المؤمنيف، ك 
 .(1) كىـ ىالككف ال محالة ،ىبلكؾ

 المر باإلعراض عن المشركين وانتظار الفتح .ٗ
)َفَأْعِرْض  ثـ ختـ السكرة بأمر رسكلو باإلعراض عنيـ، كانتظار الفتح بينو كبينيـ، فقاؿ:

ىؤالء المشركيف، كال تباؿ بيـ، كبّمغ ما أنزؿ إليؾ  أؼ فأعرض عف َعْنُيْم َواْنَتِظْر ِإنهُيْم ُمْنَتِظُروَن(
مف ربؾ، كانتظر ما هللا صانع بيـ، فإنو سينجزؾ ما كعد، كسينصرؾ عمى مف خالفؾ، إنو ال 

كسترػ عاقبة صبرؾ عمييـ، كعمى أداء ، يخمف الميعاد، كىـ منتظركف يتربصكف بكـ الدكائر
 .(2) رسالة ربؾ، بنصرؾ كتأييدؾ

 عمى أربعة أقوال: (َوَيُقوُلوَن َمَتى َىَذا اْلَفْتحُ )في قولو:  ن في المراد بالفتحاختمف المفسرو
يـك  :رابعالك  ،يكـ بدر كالثالث: الثاني: أف الفتح انقضى بعذابيـ في الدنيا،ك فتح مكة،  يـك: األكؿ

مكة؛ كيـك  أقكػ األقكاؿ، ألف يكـ فتح ، كالقكؿ األخير ىك(3)الذؼ فيو الحكـ بيف العبادالقيامة 
 كىذا قكؿ،بدر: كمييما مما ينفع اإليماف، كقد أسمـ أىل مكة يكـ الفتح، كقبل منيـ ذلؾ النبي ملسو هيلع هللا ىلص

 .(4)المفسريف  جماعة مف
كبيذا األمر القاطع ينحسـ المكقف بيف النبي كأىل الشرؾ مف  ،بيذه اآلية تختـ السكرةك 

 .(5) نو بمغ رسالة ربو، أقكمو
 اليدايات المستنبطة من المقطع: :سادساا 

عبرة أكبر ك دليل عمى قدرة هللا ككحدانيتو،  ، فإّف ىبلكيـاالعتبار بيبلؾ األمـ الماضية .ٔ
 .(6) كاعع لمف لو قمب كسمع كبصيرةك 

 .(7)"باألمـ السالفة الذيف كفركا فأىمككا يفإقامة الحجة عمى الكفر " .ٕ
إف سكؽ الماء بقدرة هللا إلى األرض ، فِتيابياف قدرة هللا عز كجل بإحياء األرض بعد مك  .ٖ

عمى  تواليابسة التي ال نبات فييا إلحيائيا بالنبات األخضر كالزرع النضر دليل عمى قدر 
أف ليعممكا ، كال يبصركف اإلحياء كا عادة البشر لحياة البعث كالنشكر، كلكف الكفار ال يتأممكف 

                                                 

 (ٖٕٕ/ ٕٔي )لمزحيم ،التفسير المنيرانظر:  (ٔ)
 (ٕٔٔ/ ٕٔتفسير المراغي )انظر:  (ٕ)
 ، (ٖٛٙ/ ٗ) ، لمماكردؼالنكت كالعيكف ، (ٚٔ٘/ ٖ) ، لمزمخشرؼ الكشاؼ عف حقائق غكامض التنزيلانظر:  (ٖ)
أضكاء البياف في إيضاح القرآف ، (ٖٙٙ/ ٗ) ، البف عطيةالمحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيزانظر:  (ٗ)

 (ٙٛٔ/ ٙ) ، لمشنقيطيبالقرآف
 (ٖٔٙ/ ٔٔ) ، لمخطيبالتفسير القرآني لمقرآفانظر:  (٘)
 (ٖٕٕ/ ٕٔالتفسير المنير لمزحيمي )انظر: ( ٙ)
 (ٖ٘ٙ/ ٗ) ، البف عطيةالمحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز(  ٚ)
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 .(1) ـك القيامةهللا قادر عمى الحشر كعمى إعادتيـ إلى الحياة ي
 .(2) "الككف، المدبر لو عمى أتـ نظاـ كأحكـ كجو يإثبات كحدانية هللا، كأنو المتصرؼ ف" .ٗ
كفي ىذيف الدليميف مف اإلىبلؾ كاإلماتة، كاألحياء كاالعادة إشارة إلى أف الضر كالنفع بيد " .٘

 .(3)"هللا تعالى
 آيات هللا.في  كالتدبر النَظردعكة الناس إلى  .ٙ
 .(4) "دة البعث كالجزاء بذكر األدلة المقررة لياتقرير عقي" .ٚ
 .(5) استعجاؿ الكافريف العذاب داؿ عمى جيميـ كطيشيـ .ٛ
ج تكبياف ع .ٜ : متى ىذا الحكـ بيننا بقكليـكالمؤمنيف  نبيال يتحدكف  لككنيـ؛ راميـالكافريف كا 

 إف كنتـ صادقيف.
 .(6) "لمكت ساعة االحتضاربياف أف التكبة ال تقبل عند معاينة العذاب أك مشاىدة ممؾ ا" .ٓٔ
ينبغي اإلعراض عف المنكريف المستيزئيف بالدعاة كالمرشديف كالُمِضيُّ في كعظيـ " .ٔٔ

رشادىـ لعل هللا ييدييـ  .(7) "كا 
 

 
 

                                                 

 (ٔٗٗ/ ٛ) ، البف حيافالبحر المحيط في التفسيرانظر:  (ٔ)
 (ٕٕٔ/ ٕٔتفسير المراغي ) (ٕ)
 ،(ٔ٘ٔ/ ٕ٘) ، لمرازؼ مفاتيح الغيب: انظر (ٖ)
 (ٖٕٚ/ ٗلمجزائرؼ ) ،أيسر التفاسير (ٗ)
 (ٕٕٔ/ ٕٔتفسير المراغي )انظر:   (٘)
 (ٖٕٚ/ ٗلمجزائرؼ ) ،أيسر التفاسير (ٙ)
 (ٖ٘ٔ/ ٛمجمع البحكث ) ،التفسير الكسيط (ٚ)
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 الفصـل الثالث
وبيـان األحـــزاب تعريـف عام بسـىرة 

 مقاصـدها وأهدافـها 
 

 

 ويتكون من مبحثين:
 األحزاب.ة تعريف عاـ بسكر المبحث األول: 

مقاصد كأىداؼ ل التحميمي التفسير: ثانيالمبحث ال
 .(ٖٓ- ٔ) مف آية األحزابسكرة 
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 املبحـث األول
 األحزابتعريـف عـام بسـىرة  

 

 ويشتمل عمى أربعة مطالب:

 :أسماء السكرة كعدد آياتيا. المطمب األول 

 :كسبب نزكليامكاف كزماف  المطمب الثاني . 

 فضائل السكرة. لثالث:المطمب ا 

 بتيامناسك  األحزابمقاصد سكرة : المطمب الرابع. 
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 المطمب األول
 أسماء السورة وعدد آياتيا

 
 

 :اسم السورة ووجو التسمية: أولا 
 اسم السورة:

 ىكذا سميت في المصاحف ككتب التفسير كالسنةسكرة األحزاب، "ك يا ئأشير أسمااألحزاب:  .ٔ
: "فقدت قاؿ رضي هللا عنو زيد بف ثابت ، ففي صحيح البخارؼ مف حديث(ٔ) ء"كعمى ألسنة القرا

آية مف األحزاب حيف نسخنا المصحف، كنت أسمع رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقرأ بيا فالتمسناىا فكجدناىا 
}من المؤمنين، رجال صدقوا ما عاىدوا هللا عميو، فمنيم من مع خزيمة بف ثابت األنصارؼ 

 .(ٕ) فألحقناىا في سكرتيا في المصحف" ،[ٖٕ]األحزاب:  بو ومنيم من ينتظر{قضى نح
 :كما جرػ فييا حزابغزكة األ تيا باألحزاب كاضح، كذلؾ لذكرىاتسميككجو  وجو التسمية ،

ككفى هللا المؤمنيف فرد هللا كيدىـ مف معجزة لرسكؿ هللا، متضمنة لنصره بالريح كالمبلئكة، 
 .(ٖ) القتاؿ

 .(ٗ) كقد ذكر بعض العمماء ليا ىذا االسـ، كىذا االسـ اجتيادؼ الفاضحة: .ٕ
 

 

 :المنافقيف، كأبانت شدة إيذائيـ لرسكؿ هللا  فضحتألنيا  ؛الفاضحةب كسميت وجو التسمية
 . (٘) في أزكاجو كتألبيـ عميو في تمؾ المكقعة ملسو هيلع هللا ىلص

 

 ثانياا: عدد آياتيا:
ي ترتيب المصحف، التسعكف في تعداد النزكؿ، آياتيا السكرة الثالثة كالثبلثكف ف ىي

آالؼ كسبعمائة كتسعكف  ةخمس ، حركفياألف كمائتاف كثمانكف كممةكمماتيا  ثبلث كسبعكف آية،
 .(ٙ) حرفا  

 

                                                 

 .(ٕ٘ٗ/ ٕٔ) ، البف عاشكرالتحرير كالتنكيرانظر:  (ٔ)
 .(ٜ٘/ ٘)(ٜٗٓٗغزكة أحد، ح) :المغازؼ، باب :حيحو، كتابأخرجو البخارؼ في ص (ٕ)
 (.ٖٚٚ/ٔانظر: بصائر ذكؼ التمييز، لمفيركز آبادؼ ) (ٖ)
 .(ٕٕ٘/ ٕٔلمزحيمي ) ،التفسير المنيرانظر:  (ٗ)
 .(ٕٕ٘/ ٕٔ) انظر: المرجع السابق (٘)
/ ٕٔ) ، البف عاشكرنكيرالتحرير كالت، (ٛٔ٘/ ٖ) ، لمزمخشرؼ الكشاؼ عف حقائق غكامض التنزيلانظر:  (ٙ)

 .(ٖ٘ٔ/ ٕ٘) ، لمرازؼ مفاتيح الغيب، (ٕ٘ٗ
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 المطمب الثاني
 وسبب النزولمكان وزمان 

 :مكان وزمان نزول السورة :أولا 
ككاف نزكليا أكاخر  ،ف، كقيل بعد االنفاؿعمرا آؿنزلت بعد سكرة ، (ٔ)كىي مدنية باالتفاؽ

 مف اليجرة، سنة أربع كقيل: ،غزكة األحزاب التي كانت فييا سنةالكىي ، سنة خمس مف اليجرة
، فيي مف أكائل السكر المدنية نزكال    .(ٕ) كعمى كل 

 

 : سبب نزوليا:ثانياا 
 كره في حينو.بعض آياتيا سبب نزكؿ، كسأذـ يرد سبب نزكؿ لمسكرة كاممة، بل كرد لل

 المطمب الثالث
 ورةــل السـفضائ

نما شأنيا كباقي سكر  لـ يرد في فضميا حديث صحيح يخصيا بالفضل عف غيرىا، كا 
 القرآف، ككل ما كرد في فضميا قد قدح فيو أىل العمـ.

 

 عـب الرابـالمطم
 مقاصـد سـورة األحزاب ومناسبتيـا

 سـورة األحزاب: دأولا: مقاصـ
مية في أحكاميا الفرعية مستقمة عف الشرائع األخرػ، سكاء كانت كضعية الشريعة اإلسبل

عامة كدائمة، ال تتغير كال تتبدؿ، كتتميز بعبلجيا  أك سماكية، ألنيا شريعة خاتمة، تقرر أحكاما  
لمشكبلت كقضايا تعايش معيا المجتمع العربي الجاىمي، كلكنيا ليست صالحة لبلستمرار، عمى 

اؿ في الحياة، النافعة، مثل التعاكف في تحمل دية القتل الخطأ، كاالعتدخبلؼ بعض العادات 
، كادعاء تعدد القمب لدػ اإلنساف، النفاؽ اإلسبلـ فمثل ، أما الذؼ لـ يرتضوكالسخاء كالشجاعة

منيا ما ىك تشريعي في  ،مكاضيع عديدةكر فييا أيضا  ، كقد ذُ كىذا ما أكضحتو سكرة األحزاب
، كمنيا ما ىك حربي في صدد كقعتي األحزاب كبني قريظة ،لتبني كالظيارصدد إلغاء أحكاـ ا

كفييا فصل في تخيير نساء النبي كمكاعع ليف كفييا ما فيو استدراؾ لمسألة طبلؽ الزكجة قبل 
 .(ٖ) كمنيا ما لو عبلقة بأزكاج النبي ملسو هيلع هللا ىلص كبيكتو كزكاجو بمطمقة ابنو بالتبني، المسيس

                                                 

 (ٖ٘ٔ/ ٕ٘) ، لمرازؼ مفاتيح الغيبانظر:  (ٔ)
 ، لؤللكسيركح المعاني، (ٕ٘ٗ/ ٕٔ) ، البف عاشكرالتحرير كالتنكير، (ٖٔٔ/ ٗٔتفسير القرطبي )انظر:  (ٕ)
  ، (ٜٜٕ/ ٗلمشككاني ) ،فتح القدير ،(ٓٗٔ/ ٔٔ)
 (ٕٕ٘ٓ/ ٖلمزحيمي ) ،ير الكسيطالتفسانظر:  (ٖ)
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 (ٔ) سورة األحزاب: أىم مقاصد
كالمنافقيف، كاتباع ما  إلى تقكػ هللا كعدـ الطاعة لمكافريف ملسو هيلع هللا ىلص بتكجيو الرسكؿ بدأت السكرة .ٔ

 كىك البدء الذؼ يربط سائر ما كرد في السكرة مف ،يكحي إليو ربو، كالتككل عميو كحده
 ياتو.باألصل الكبير الذؼ تقكـ عميو شرائع ىذا الديف كتكجي أحداث

 االجتماعية.عادات الحق كالفصل في بعض التقاليد كال القكؿ بكممة .ٕ
حقيقة كراءه، بل تظل الزكجة  ينشئأف ىذا الكبلـ يقاؿ باألفكاه كال ك  ،إبطاؿ عادة الظيار .ٖ

ثـ يبطل آثار المؤاخاة التي  ،كيثني بإبطاؿ عادة التبني ،بيذا الكبلـ زكجة كال تصير أما  
 .يرد األمر إلى القرابة الطبيعية في اإلرث كالدية كما إليياك  ،تمت في أكؿ اليجرة

 ،ألنو أخذ العيد بذلؾ عمى جميع النبيئيف ؛تحريض المؤمنيف عمى التمسؾ بما شرع هللا ليـ .ٗ
، في مشاىد متعاقبة، ترسـ المشاعر حيا   تصكير كقعتي األحزاب كبني قريظة تصكيرا   .٘

كفي خبلؿ رسـ المعركة  ،الجماعات كاألفرادالباطنة، كالحركات الظاىرة، كالحكار بيف 
كتطكراتيا تجيء التكجييات في مكضعيا المناسب كتجيء التعقيبات عمى األحداث مقررة 

 لممنيج القرآني في إنشاء القيـ الثابتة التي يقررىا لمحياة.
عرض تصكرات المؤمنيف الصادقيف لممكقف، كتصكرات المنافقيف كالذيف في قمكبيـ مرض  .ٙ

 .يكشف عف القيـ الصحيحة كالزائفة مف خبلؿ تمؾ التصكراتعرضا   
مف  إشارة غير صريحة إلى مكضكع تزكيج زينب بنت جحش بنت عمة رسكؿ هللا تتناكل .ٚ

مف رد أمر المؤمنيف كالمؤمنات كافة إلى هللا،  كما نزؿ في شأنو أكال   ،زيد بف حارثة مكاله
نما ىي إرادة هللا كقدره الذؼ يسير كل إ، ليس ليـ منو شيء، كليس ليـ في أنفسيـ خيرة

ثـ يعقب حادث الزكاج حادث الطبلؽ كما ، شيء، كيستسمـ لو المؤمف االستسبلـ الكامل
 .كراءه مف إبطاؿ آثار التبني

إلى غير ذلؾ  ملسو هيلع هللا ىلص تنظيـ الحياة الزكجية لمنبي كالحديث عف، بياف حكـ المطمقات قبل الدخكؿ .ٛ
  .مف األحكاـ

لو  كتحريض المؤمنيف عمى ذكر هللا كتنزييو شكرا  ، مت السكرة بالتنكيو بالشرائع اإللييةخت .ٜ
 ،كتعظيـ قدر النبي ملسو هيلع هللا ىلص عند هللا كفي المؤل األعمى، كاألمر بالصبلة عميو كالسبلـ، عمى ىديو

التكرط في ذلؾ  كالتحذير مف ،ككعيد المنافقيف الذيف يأتكف بما يؤذؼ هللا كرسكلو كالمؤمنيف
  كيبل يقعكا فيما كقع فيو الذيف آذكا مكسى عميو السبلـ.

                                                 

  (ٕٕٔٛ-ٜٕٔٛ/ ٘) ، سيد قطبفي ظبلؿ القرآف انظر:( ٔ)
 



 

127 

 

 : مناسبة السورة:ثانياا 
 مناسبة السورة لما قبميا: -ٔ

سكرة ، فإف السجدة خاتمة سكرةك  سكرة األحزابككجو اتصاليا بما قبميا تشابو مطمع 
َفَأْعِرْض َعْنُيْم َواْنَتِظْر )، كانتظار عذابيـ  باإلعراض عف الكافريف،ختمت بأمر النبي ملسو هيلع هللا ىلصالسجدة 

بأمره عميو الصبلة كالسبلـ بالتقكػ، كعدـ  سكرة األحزاب تأبدك  ،(ٖٓ)السجدة: (ِإنهُيْم ُمْنَتِظُرونَ 
)َيا َأيَُّيا النهِبيُّ اتهِق َّللاهَ ، طاعة الكافريف كالمنافقيف كاتباع ما أكحى إليو مف ربو مع التككل عميو

 .(ٔ) ( َكاَن َعِميماا َحِكيمااَل ُتِطِع اْلَكاِفِريَن َواْلُمَناِفِقيَن ِإنه َّللاهَ وَ 
 مناسبة السورة لما بعدىا: -ٕ

َب َّللاهُ اْلُمَناِفِقيَن لما ختمت بقكلو:  سكرة األحزاب: كىك أف بسكرة سبأجو اتصاليا ك ك  }ِلُيَعذِّ
سكرة سبأ، افتتحت  ،{..َكاِت َوَيُتوَب َّللاهُ َعَمى اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناتِ َواْلُمَناِفَقاِت َواْلُمْشِرِكيَن َواْلُمْشرِ 

لعاـ ا ؾَ مْ لو ما في السماكات كما في األرض، كىذا الكصف الئق بذلؾ الحكـ؛ فإف المُ  هللا بأف
، ِحيماا{}َوَكاَن َّللاهُ َغُفوراا رَ األحزاب:  خاتمة سكرة، ككذلؾ كاف كالقدرة التامة يقتضياف ذلؾ

ِحيُم اْلَغُفوُر{كفاصمة اآلية الثانية مف مطمع سبأ:   .(ٕ) }َوُىَو الره
 :مناسبة افتتاح السورة لخاتمتيا -ٖ

بيذا اإليقاع اليائل العميق تختـ "ك  ،(اا رحيمَ  هللا غفوراا  انَ وكَ ) كاف خاتمة سكرة األحزاب
كعصياف الكافريف كالمنافقيف، كاتباع كحي هللا،  ،هللاإلى طاعة  النبي ملسو هيلع هللا ىلصالسكرة التي بدأت بتكجيو 

كالتي تضمنت تكجييات كتشريعات يقكـ عمييا نظاـ المجتمع  ،كالتككل عميو كحده دكف سكاه
بيذا اإليقاع تختـ السكرة، فيتناسق بدؤىا ، لتكجيياتو لو، مطيعا   هلل، متكجيا   اإلسبلمي، خالصا  

 ؾ التناسق المعجز، الداؿ بذاتو عمى مصدر ىذا الكتابذل ،كختاميا، مع مكضكعيا كاتجاىيا
 .(ٖ) العظيـ"

                                                 

 .(ٕٗٔأسرار ترتيب القرآف، لمسيكطي )ص: انظر: ( ٔ)
 .(ٖٕٔ/ ٕٔتفسير المراغي )انظر: ( ٕ)
 .(ٕٗٔأسرار ترتيب القرآف، لمسيكطي )ص:  (ٖ)
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 ثاوــيث الـاملبح
 دافــهد وأــي ملقاصــر التحليلـــالتفسي

 (33- 1مه آيت ) األحزابىرة ـس 
 :مقاطع ثمانيةويشتمل عمى 

 

  :األمر بتقكػ هللا كاتباع الكحي كالتككل عمى هللا.المقطع األول 
 :أحكاـ الظيار كالتبني المقطع الثاني. 
  :أخذ الميثاؽ مف النبييف كسؤاؿ الصادقيف.المقطع الثالث 
 :غزكة األحزاب كالتذكير بنعمة هللا كابتبلء المؤمنيف. المقطع الرابع 
  :فضح المنافقيف كبياف صفاتيـ القبيحة.المقطع الخامس 
  :الرسكؿ ىك األسكة الحسنة كأصحابو ىـ النمكذج المقطع السادس

 د في التضحية.الفري
 :نتيجة المعركة كخيانة الييكد. المقطع السابع 
 :تخيير النبي ملسو هيلع هللا ىلص لزكجاتو بيف الدنيا كاآلخرة كمقدار  المقطع الثامن

 العقكبة.
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 األولقطع الم
 األمر بتقوى هللا واتباع الوحي والتوكل عمى هللا

ا َأيَُّيا النهِبيُّ اتهِق َّللاهَ  }َياقال تعالى:  َ َكاَن َعِميما  َوَل ُتِطِع اْلَكاِفِريَن َواْلُمَناِفِقيَن ِإنه َّللاه
َ َكاَن ِبَما َتْعَمُموَن َخِبيراا )َٔحِكيماا ) ْل ٕ( َواتهِبْع َما ُيوَحى ِإَلْيَك ِمْن َربَِّك ِإنه َّللاه ( َوَتَوكه

} ِ َوِكيالا ِ َوَكَفى ِباّلِله  [ٖ - ٔ]األحزاب:  َعَمى َّللاه
 أولا: المناسبة:

سكرة ، فإف السجدة خاتمة سكرةك  سكرة األحزابككجو اتصاليا بما قبميا تشابو مطمع 
َفَأْعِرْض َعْنُيْم َواْنَتِظْر )،  باإلعراض عف الكافريف، كانتظار عذابيـختمت بأمر النبي ملسو هيلع هللا ىلصالسجدة 

بأمره عميو الصبلة كالسبلـ بالتقكػ، كعدـ  األحزابسكرة  تأبدك  ،(ٖٓ)السجدة: (ِإنهُيْم ُمْنَتِظُرونَ 
)َيا َأيَُّيا النهِبيُّ اتهِق َّللاهَ ، طاعة الكافريف كالمنافقيف كاتباع ما أكحى إليو مف ربو مع التككل عميو

 .(ٔ) ( َكاَن َعِميماا َحِكيمااَوَل ُتِطِع اْلَكاِفِريَن َواْلُمَناِفِقيَن ِإنه َّللاهَ 
 :النزول سببثانياا: 

 .)َيا َأيَُّيا النهِبيُّ اتهِق َّللاهَ َوَل ُتِطِع اْلَكاِفِريَن َواْلُمَناِفِقيَن ِإنه َّللاهَ َكاَن َعِميماا َحِكيماا(قولو تعالى: 
 :نيتفي سبب نزول ىذه اآلية رواي المفسرون  وقد ذكر

األعكر عمرك بف سفياف  نزلت في أبي سفياف كعكرمة بف أبي جيل كأبي"أنيا  الرواية األولى:
عطاىـ النبي قدمكا المدينة بعد قتاؿ أحد، فنزلكا عمى عبد هللا بف أبي، كقد أ يـ حيث إن ، السممي
األماف عمى أف يكممكه، فقاـ معيـ عبد هللا بف سعد بف أبي سرح كطعمة بف أبيرؽ، فقالكا  هللا ملسو هيلع هللا ىلص

الخطاب: ارفض ذكر آليتنا البلت كالعزػ كمناة، كقل إف ليا شفاعة  لمنبي ملسو هيلع هللا ىلص كعنده عمر بف
قكليـ، فقاؿ عمر بف الخطاب  رضي هللا بدىا كندعؾ كربؾ، فشق عمى النبي ملسو هيلع هللا ىلص كمنفعة لمف ع

عنو  إئذف لنا يا رسكؿ هللا في قتميـ، فقاؿ: إني قد أعطيتيـ األماف، فقاؿ عمر: اخرجكا في لعنة 
)َيا  ىذه اآلية عز كجلكغضبو، فأمر رسكؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىلص عمر أف يخرجيـ مف المدينة، فأنزؿ هللا هللا 

، كقد ذكر ىذا (ٕ) "َأيَُّيا النهِبيُّ اتهِق َّللاهَ َوَل ُتِطِع اْلَكاِفِريَن َواْلُمَناِفِقيَن ِإنه َّللاهَ َكاَن َعِميماا َحِكيماا(
 .(3) المفسريفالسبب جمع كبير مف 

                                                 

 (ٕٗٔأسرار ترتيب القرآف، لمسيكطي )ص: انظر: ( ٔ)
 (ٖٔ٘)ص:  ، لمنيسابكرؼ أسباب النزكؿ (ٕ)
 كغيرىما. (ٕٖٔ/ ٙ(، تفسير البغكؼ )ٛٓٗ/ ٖلباب التأكيل في معاني التنزيل، لمخازف )انظر: (  ٖ)
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عف ابف عباس قاؿ: إف أىل مكة منيـ الكليد بف المغيرة كشيبة بف ربيعة دعكا  الرواية الثانية:
فو المنافقكف كالييكد بالمدينة كخكّ  ،النبي ملسو هيلع هللا ىلص إلى أف يرجع عف قكلو عمى أف يعطكه شطر أمكاليـ

 .(1) (...يُّ اتهِق َّللاهَ َوَل ُتِطِع اْلَكاِفِريَن َواْلُمَناِفِقيَن )َيا َأيَُّيا النهبِ إف لـ يرجع قتمكه فأنزؿ هللا 
يات قد نزلت في أف اآليات التي تمي ىذه اآل نبلحعك  ،في الصحاح الـ ترد تافكالركاي

كمف المحتمل أف تككف آيات كقعة األحزاب قد كضعت في مكضعيا ، صدد كقعة األحزاب
كالذؼ يتبادر لنا أف اآليات إما أف تككف نزلت ، ب الظركؼف ىذه اآليات بسبب تناسالقريب م

ما  في مناسبة مراجعة فريق آخر مف الكفار كالمنافقيف في صدد التساىل في بعض الشؤكف، كا 
أف تككف مقدمة لآليات التالية التي فييا حممة عمى بعض التقاليد الجاىمية الراسخة كأمر بإلغائيا 

لتنبيو عمى كجكب تنفيذ كحي هللا كأمره كعدـ المباالة باعتراض عمى سبيل التثبيت كالتشجيع كا
 (2) الكفار كالمنافقيف كىذا ما نرجحو.

 : التحميل المغوي:لثاا ثا
َكَقْيُت  :يقاؿ ،الشيِء مّما يؤذيو كيضّرهحفُع  :كالِكَقاَيةُ  ،التقكػ مف الفعل كقى (: اتهِق َّللاهَ ) .ٔ

كصارت التَّْقَكػ في  التَّْقَكػ جعل الّنفس في ِكَقاَية  مما ُيخاؼ،ك  ،شيَء َأِقيِو ِكَقاَية  كِكَقاء  ال
و كتقكػ هللا سبحانو: خشيت، (3) ، كذلؾ بترؾ المحظكرارؼ الّشرع حفع الّنفس عّما يؤثـتع

 .(4) كامتثاؿ أكامره كاجتناب نكاىيو
، ر فبل يكفرأف يطاع هللا فبل يعصى، كأف يذكر فبل ينسى، كأف يشكب التقوى: ف العمماءعرّ و 

ذعاف، جبلؿ، كشكر دائـ كعرفاف فيي طاعة مطمقة؛ خضكع كا      (5) كذكر قمب كلساف مع تعظيـ كا 
ىي اتخاذ الكقاية مف عذاب هللا عز كجل بفعل : "مف أحسف كأجمع ما يقاؿ في تعريف التقكػ ك ، 

  . (6) "أكامره، كاجتناب نكاىيو
ف أظيركا أنيا ال تكافقيـ عمى أمرأؼ:  (:نَ َوَل ُتِطِع اْلَكاِفِريَن َواْلُمَناِفِقي) .ٕ ، كال تقبل أقكاليـ كا 

إلى أف يأخذ  ملسو هيلع هللا ىلص بيتنبيو لمن"كفي ىذا  ،(7)فإنيـ أعداء هللا كأعداء المؤمنيف حيف لؾصان
 .(8) "حذره، كأف يتكّقى ىذا الداء الذؼ يغتاؿ ىؤالء المصابيف بو

                                                 

 (ٕٕٔ-ٕٕٓ، أسباب النزكؿ، لمسيكطي )(ٓٙ٘/ ٙفسير بالمأثكر، لمسيكطي )الدر المنثكر في التانظر: (  ٔ)
 (ٖٚٗ/ ٚدركزة )، التفسير الحديثانظر: (  ٕ)

 (ٔٓٗ/٘ٔلساف العرب، البف منظكر )(، ٔٛٛ/ٔ) مراغب األصفياني، ل في غريب القرآف انظر: المفردات(  ٖ)
 (ٕٖٚٔ-ٖٔٚٔانظر: القامكس المحيط، لمفيركز أبادؼ )(  ٗ)
 (ٕٔٓ/ ٚ) ، دركزةالتفسير الحديثانظر: (  ٘)
 (ٕٔٛ/ ٕتفسير العثيميف: الفاتحة كالبقرة )(  ٙ)
 (ٜٙٗ/ ٕالتفاسير، لمصابكني )صفكة انظر: ( ٚ)
 (ٙٗٙ/ ٔٔ) ، لمخطيبالتفسير القرآني لمقرآف(  ٛ)
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: أبا سفياف، كعكرمة، يعني مف أىل مكة كىـ ىذه اآلية قاؿ المفسركف: كأراد بالكافريف في 
: عبد هللا بف أبي، كعبد هللا بف سعد بف مف يعني مف أىل المدينة كىـ كأبا األعكر، كبالمنافقيف

 .(1) أبي سرح، كطعمة بف أبيرؽ 
بالمصمحة حكيما   عميما   كقيل: ،عميما  بسرائرىـ حكيما  بتأخيرىـ :ِإنه َّللاهَ َكاَن َعِميماا َحِكيماا() .ٖ

النبي صمى هللا  عمى أفّ (حكيماا  إن هللا كان عميماا ) قكلو: قاؿ النحاس: كدؿ، (2)"في التدبير
 .(3) يميل إلييـ

أؼ خبير بأعمالكـ ال تخفى عميو خافية مف شؤكنكـ، كىك " :(ِإنه هللا َكاَن ِبَما َتْعَمُموَن َخِبيراا ) .ٗ
تيديد لمكافريف كالمشركيف، كأف هللا سبحانو مطمع عمى ما ىـ فيو فييا ، "ك (4) "مجازيكـ عمييا

 .(5) "فيو مف منكر، كسيجزييـ بما كانكا يعممكف 
ْل َعَمى َّللاهِ ) .٘ ي صمى تثبيت لمنب ، كفييا(6) كفكض أمكرؾ إليو كاعتمد عميو، أؼ ثق باهلل (:َوَتَوكه

يناس لو مف ربو، بالتككل عميو كحده،ملسو هيلع هللا ىلص خكؼ عميو مف قطيعة الكافريف  الكأنو  ، كا 
 .(7) كالمنافقيف

 .(9) "برزقؾ كفيبل  : "كقيل ،(8)كألصحابؾ ،لؾ كناصرا   حافظا   (:َوَكفى ِباّلِلهِ َوِكيالا ) .ٙ
اا: البالغــة:رابع

اثبْت  :ؼالنبكة ُمشعر بالتعظيـ كالتكريـ أياء النداء لمتنبيو، كلفع  (:َأيَُّيا النهِبيُّ اتهِق َّللاهَ  يا) .ٔ
ـْ عمييا  .(10)عمى تقكػ هللا كُد

بعنكاف النبكة تنكيٌو بشأنو، كتنبيٌو عمى سمك مكانو،  ملسو هيلع هللا ىلصفي ندائو "ك قاؿ أبك السعكد:  
 . (11)"كتصريحو باسمو في قكلو دمحم رسكؿ هللا كنحكه لتعميـ الناس بأنو رسكؿ هللا

                                                 

 (ٔٗ/ ٔٔ) ، دمحم صديق خاففتح البياف في مقاصد القرآف، ، (ٖٙٔ/ ٙتفسير البغكؼ )انظر: ( ٔ)
 (ٖٓٚ/ ٗ) ، لمماكردؼالنكت كالعيكف (  ٕ)

 (ٖٓٓ/ ٗفتح القدير، لمشككاني )انظر: (  ٖ)
 (ٜٙٗ/ ٕر، لمصابكني )صفكة التفاسي(  ٗ)
 (ٙٗٙ/ ٔٔ) ، لمخطيبالتفسير القرآني لمقرآف(  ٘)
 (ٜٙٗ/ ٕصفكة التفاسير، لمصابكني )(  انظر: ٙ)
 (ٚٗٙ/ ٔٔ)، لمخطيبالتفسير القرآني لمقرآف انظر: (  ٚ)
 (ٕٗ/ ٔٔ)فتح البياف في مقاصد القرآف، دمحم صديق خاف انظر:  (ٛ)

 

 (ٛٓٗ/ ٖزيل، لمخازف )لباب التأكيل في معاني التن(  ٜ)
 

 (ٔٗ/ ٔٔ) ، دمحم صديق خاففتح البياف في مقاصد القرآفانظر: (  10)
 (ٜٛ/ ٚ) ، ألبي السعكدإرشاد العقل السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ(  11)
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مى عمى األدنى، فإنو تعالى إذا كاف يأمر عبده ىذا تنبيو باألعكقد أشار ابف كثير فقاؿ: "ك  
 .(1) "كرسكلو بيذا، فؤلف يأتمر مف دكنو بذلؾ بطريق األكلى كاألحرػ 

نيي مؤكد لمضمكف األمر السابق، أؼ اتق هللا تقكػ " (:َوَل ُتِطِع اْلَكاِفِريَن َواْلُمَناِفِقينَ ) .ٕ
يحاء إلى ما كاف  كفي إيراد ىذا النيى بعد األمر، "(2) "تمنعؾ مف طاعتيـ بتقكػ هللا، إشارة كا 

عما ىك عميو مف  كاف يبذلو ىؤالء الكافركف كالمنافقكف مف جيكد عنيفة، لزحزحة النبي ملسو هيلع هللا ىلص
داللة عمى شدة الضغط كالتأثير منيـ  أيضا   لو، ك (3) "حق، كلصرفو عف دعكتيـ إلى اإلسبلـ

عف الحق، كىك أمر  ع المسمميف إلبعادىـبما يستخدمكنو مف أساليب خبيثة في تعامميـ م
 .يستحق الحذر كاالنتباه ،مستمر كمتجدد

ككجو ككنيا  ، تعميل لؤلمر كالنيي مؤكد لكجكب االمتثاؿ بيا :(ِإنه َّللاهَ كاَن َعِميماا َحِكيماا ) .ٖ
ريف بيف أف ىذا األمر بالتقكػ كنياه عف طاعة الكاف ملسو هيلع هللا ىلصأف هللا لما أمر نبيو  ،لما قبميا تعميبل  

كأنو سبحانو كتعالى أعمـ بما يكيده ىؤالء األعداء مف الكفار  ،كالنيي صادر عف عمـ كحكمة
 .(4) ملسو هيلع هللا ىلص لمنبيتسمية  ، كفي ىذاكالمنافقيف

، (5) "ا  بأف ما سيكحى إليو قريب ا  بالفعل المضارع إيذانجيء " (:َواتهِبْع ما ُيوحى ِإَلْيَك ِمْن َربِّكَ ) .ٗ
أؼ اتبع في كل ما تأتي مف  ،عمى ما تقدـ مف قبيل عطف العاـ عمى الخاص عطفٌ كفيو "

إيماء  ؛كفي إفراد الخطاب لمنبي ملسو هيلع هللا ىلص بقكلو كاتبع"، (6) "كر الديف ما يكحى إليؾ مف اآلياتأم
نبي عميو إلى أف فيما سينزؿ مف الكحي ما يشتمل عمى تكميف يشمل تغيير حالة كاف ال

زيد  لبعض األمة في التمبس بيا كىك حكـ التبني إذ كاف النبي متبنيا   الصبلة كالسبلـ مشاركا  
 .(7) "بف حارثة مف قبل بعثتو

تعميل ألمره باتباع ما أكحي إليو، كتأكيد لمكجبو، كاألمر " :)إن هللا كان بما تعممون خبيراا( .٘
 .(8) "كف باتباع القرآف، كما ىك مأمكر باتباعولو ملسو هيلع هللا ىلص أمر ألمتو، فيـ مأمكر 

 .(9) "بينيما جناس اشتقاؽ" (:وتوكل عمى هللا وكفى باهلل وكيال) .ٙ

                                                 

 (ٖ٘ٚ/ ٙبف كثير )ال القرآف العظيـ، (  تفسيرٔ)
 (ٕٕٛ/ ٕٔلمزحيمي ) ،التفسير المنير(  ٕ)
 (ٓٚٔ/ ٔٔ، لطنطاكؼ )التفسير الكسيط(  ٖ)
 (ٕٗٔ/ ٔٔ) ، لؤللكسيركح المعاني(  ٗ)

 (ٕٕ٘/ ٕٔ) ، البف عاشكر(  التحرير كالتنكير٘)
 (ٕٗٔ/ ٔٔ) ، لؤللكسي(  ركح المعانيٙ)

 (ٕٕ٘/ ٕٔ) ، البف عاشكرالتحرير كالتنكير(  ٚ)
 

 (ٕٗ/ ٔٔ)فتح البياف في مقاصد القرآف، دمحم صديق خاف (  ٛ)
 (ٕٕٚ/ ٕٔ، لمزحيمي )التفسير المنير(  ٜ)
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 : القراءات:خامساا 
   قرأىا أبك عمرك بياء الغيبة. (:ْعَمُموَن َخِبيراا يِبَما )إّن هللا كان 
  (1) .ء الخطابكقرأىا الباقكف بتا (:ِبَما َتْعَمُموَن َخِبيراا )إّن هللا كان 

 توجيو القراءات:
ليفيد ، الَغْيَبة عمى أنو راجع لمناس كميـ لممسمميف كالكافريف كالمنافقيفمف قرأ بياء  القراءة األولى:

بالمشركيف كالمنافقيف بمحاسبة هللا إياىـ عمى ما يبيتكنو مف  مع تعميل األمر باالتباع تعريضا  
 .(2) ما يعمـ منيـ الكيد، ككناية عف إطبلع هللا رسكلو عمى

 .(3) الخطاُب فمقكِلو: }يا َأيَُّيا النبي{ ألفَّ المراَد ىك كأمُتوبتاء  مف قرأ  كأمَّا القراءة الثانية:
 : المعنى الجمالي:سادساا 

 األمر بتقوى هللا تعالى .ٔ
الكصف كبيذا الكصف الكريـ، كىك  افتتحت سكرة األحزاب بيذا النداء لسيد الخمق ملسو هيلع هللا ىلص

العميق كالبعيد في تربية ، فما أركع ىذا االفتتاح كتأثيره بكة، عمى سبيل التشريف كالتعظيـبالن
كمف ثـ كاف التكجيو األكؿ في ،  القيادة اإلسبلمية كاإلصرار عمى المبدأ، كالثبات عمى العقيدة

ة، ىك التكجيو إلى السكرة التي تتكلى تنظيـ الحياة االجتماعية لممسمميف بتشريعات كأكضاع جديد
 .(4) ككاف القكؿ مكجيا  إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص القائـ عمى تمؾ التشريعات كالتنظيمات ،تقكػ هللا

 كيا مكسى ،كيا نكح ،؛ أؼ: لـ يقل يا دمحم، كما قاؿ يا آدـكأما عف نداءه بالنبي دكف اسمو
إذ ال يصح  كفي ىذا تأديب لنا؛ ، تعالىعمى عمك منزلتو عند هللاكلمداللة  ،تشريفا  كتعظيما  لو ..،

؛ فيرتقي كيتشرؼ بل البد مف تكقيره كاحترامو كذكر أّؼ مف الناس؛  مف المسمـ أف يذكره
 . (5) فمتعميـ الناس أنو رسكؿ هللا (ُمَحمهٌد َرُسوُل َّللاهِ )، كأما تصريحو باسمو في قكلو: المسمـ بذلؾ

، الشتماؿ السكرة عمى أنباء كأخبار ميمة كف الرسالة؛كقد جاء النداء ىنا بكصف النبكة د
، نجدىا كؿ، أك في ثنايا السكرة بعد ذلؾكعند النظر في القضايا التي جاءت بعد النداء األ

فكاف األنسب ؛ تعميمات كأكامر كنكاىي ليا فكائد عظيمة، كال يستغني المسمـ عف االسترشاد بيا
 . استعماؿ لفع النبي دكف لفع الرسكؿ

                                                 

 (ٖٚٗ/ٕ، البف الجزرؼ )انظر: النشر(  ٔ)
 (ٜٔ/ ٜالدر المصكف في عمـك الكتاب المكنكف، لمسميف الحمبي )انظر: (  2)
 (ٜٔ/ ٜ) انظر: المرجع السابق(  3)
 (ٖٕٕٛ-ٕٕٕٛ/ ٘في ظبلؿ القرآف، سيد قطب )انظر: (  4)
 (ٚٓٗ/ ٕٕ) ، لميررؼ عمـك القرآف تفسير حدائق الركح كالريحاف في ركابيانظر: (  ٘)
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فتقكػ هللا كالشعكر برقابتو كاستشعار جبللو ىي " (:..يا َأيَُّيا النهِبيُّ اتهِق َّللاهَ )قولو تعالى: 
كىي التي يناط بيا  ،القاعدة األكلى، كىي الحارس القائـ في أعماؽ الضمير عمى التشريع كالتنفيذ

: مـ السابقة، قاؿ تعالىىي كصية هللا تعالى لجميع األك ، (1) "كل تكميف في اإلسبلـ ككل تكجيو
ياكم أن اتقوا هللا) ىي أكؿ طاعة ك  ،(ٖٔٔ)النساء: (ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبمكم وا 

أمر هللا بيا عباده في ىذه السكرة، ككأنو سبحانو يريد أف يبيف لنا أف كل األحكاـ كالتكجييات 
 قكػ كتابعة ليا.الكاردة في ىذه السكرة مف أكامر كنكاىي إنما ىي مظاىر لمت

 

 :وفي المراد من تقواه هلل أربعة أقوال
 .(2) "أف معنى ىذا األمر اإلكثار مف اتقاء هللا في جياد أعدائو" :األول
كالرجل يقكؿ لغيره كىك قائـ قـ ىا ىنا أؼ: اثبت ، استدامة التقكػ عمى ما سبق مف حالو الثاني:
كالمقصكد الدكاـ كالثبات عمييا، كقيل: ، المداكمة كمتى أمر أحد بشيء ىك بو قائـ، فمعناه، قائما  

 .(3) منيا كاإلكثار االزدياد
؛ كالمراد بو أمتو: إذ ليس في البشر جميعا  أتقى منو لمكاله عميو ملسو هيلع هللا ىلص لمنبيالخطاب أّف  الثالث:

 .(4) الصبلة كالسبلـ
 .(5) سابقا   رَ كِ كقد ذُ  ،لنزكؿ ىذه اآلية سببا   وأنّ  الرابع:

أؼ إف هللا عميـ بما تضمره نفكسيـ،  )ِإنه َّللاهَ كاَن َعِميماا َحِكيماا(ثـ عمل ما تقدـ بقكلو: 
فإف ، (6) تدبير أمرؾ، كأمر أصحابؾ، كسائر شئكف خمقو يعميو جكانحيـ، حكيـ ف ؼ كبالذؼ تنطك 
يعات مف ألحكاـ كالتشر كيأخذ ا التكجييات اإلليية فبل يطيع الكافريف كال المنافقيف،بالتقي يمتـز 

فكانت فاصمة ؛ ، كالحكيـ فيما شرع ليـ مف تشريعات كمنيج حياة متكاملهللا العميـ بأحكاؿ خمقو
 .يتناسب مع مضمكف اآلية الكريمة، اآلية تعميبل  لمنيي عف طاعة الكافريف كالمنافقيف

 
 

                                                 

 (ٕٕٕٛ/ ٘) ، لسيد قطبفي ظبلؿ القرآف(  1)
 (ٜٖٙ/ ٗ) ، لمماكردؼالنكت كالعيكف (  ٕ)
 (ٕٙ٘/ ٗتفسير السمعاني )انظر: (  ٖ)
 (ٚٓ٘/ ٔأكضح التفاسير، لمخطيب )انظر: (  ٗ)
 (ٜٖٙ/ ٗ) ، لمماكردؼالنكت كالعيكف انظر: (  ٘)
 (ٕٗٔ/ ٕٔتفسير المراغي )انظر: (  6)
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 عدم طاعة الكافرين المنافقين .ٕ
أتبعو بالنيي عف االلتفات نحك العدك كالحسكد، هللا،  األمر بتقكػ  ملسو هيلع هللا ىلص كلما كجو إلى رسكلو

ىك النيي عف طاعة ك  :التكجيو الثانيكىذا ىك ، (1) (...اْلكاِفِريَن َواْلُمناِفِقينَ  }َوَل ُتِطعِ فقاؿ: 
ضغط الكافريف كالمنافقيف في المدينة كما كذلؾ ألف  ،النيي عمى األمر قدـالكافريف كالمنافقيف، ك 

ئيـ كتكجيياتيـ، كالخضكع ، فاقتضى ىذا النيي عف اتباع آراكليا كاف في ذلؾ الكقت عنيفا  ح
في كل بيئة ككل زماف، يحذر المؤمنيف أف يتبعكا آراء  ثـ يبقى ذلؾ النيي قائما   ،ضغطيـل

هلل، غير مشكب بتكجيو مف سكاه، كال ينخدع  ليبقى منيجيـ خالصا   ،الكافريف كالمنافقيف إطبلقا  
حد بما يككف عند الكافريف كالمنافقيف مف ظاىر العمـ كالتجربة كالخبرة كما يسكغ بعض أ

فإف هللا ىك العميـ الحكيـ كىك الذؼ اختار  المسمميف ألنفسيـ في فترات الضعف كاالنحراؼ
 .(2) لممؤمنيف منيجيـ كفق عممو كحكمتو

، بيعتيـ، كحقيقة عدائيـ لوإنما ُيبيِّف لو ط ،تيـحيف ينيى رسكلو عف طاعكهللا سبحانو 
بيَّف لنا عمى مدػ مككب الرسل جميعا  أنو ما مف رسكؿ إال كاف لو أعداء كمعاندكف، لكف سنة كي

َوَلَقْد َسَبَقْت َكِمَمُتَنا ِلِعَباِدَنا )هللا في الرسل أْف تككف ليـ الَغَمبة في نياية األمر، كما قاؿ: 
نه ُجنَدَنا َلُيُم الغالبون المرسمين ِإنهُيْم َلُيُم المنصورون وَ   .(3)[ ٖٚٔ - ٔٚٔ]الصافات:  (اِ 

 اتباع الوحي من هللا .ٖ
مف ؛ كىي قضية تقتضي االىتماـ كاالنتباه حتى ال يغفل المؤ كيأتي بعد ذلؾ التكجيو الثالث

 ،، كىي منارة ال بد منيا في حياة المؤمف تيديو لمحق إذا الزمياعف تعميمات دينو كأكامر مكاله
 اعمل بمقتضى الكحي المنزؿ إليؾ مف ربؾ مف قرآف كسنةك أؼ  (ِبْع ما ُيوحى ِإَلْيَك ِمْن َربِّكَ َواته )
بيذا « ِإَلْيؾَ »فالكحي  يتضمف لمسات مكحية تكمف في صياغة التعبير: ىنا كالنص ،(4)

أكحى عف بقية ما  فقد خصؾ هللا بو متميزا  ، (5)بيذه اإلضافة« ِمْف َربِّؾَ »كالمصدر ، التخصيص
 .ف اإلسبلـ ىك الرسالة العالمية؛ كألهللا ألنبيائو، كذلؾ يدؿ عمى العناية كالفضل

 جممة تعميمية تحمل الكعد كالكعيد إذ عمـكىي  « ِإنه َّللاهَ كاَن ِبما َتْعَمُموَن َخِبيراا » كالتعقيب:
 ف الجزاءهللا بأعماؿ العباد صالحيا كفاسدىا يستمـز الجزاء عمييا فمتى كانت صالحة كا

 .(6) كمتى كانت فاسدة كاف الجزاء سكءا  كعده حسنا  كفي 
                                                 

 (ٕٗٔ/ ٕٔتفسير المراغي )انظر: (  ٔ)
 (ٕٕٕٛ/ ٘) سيد قطبل، في ظبلؿ القرآفانظر: (  ٕ)

 (ٕٜٓٔٔ/ ٜٔتفسير الشعراكؼ )انظر: (  ٖ)
 (ٜٕٕ/ ٕٔلمزحيمي ) ،التفسير المنيرانظر: (  ٗ)

 ( ٖٕٕٛ-ٕٕٕٛ/ ٘في ظبلؿ القرآف، سيد قطب )انظر: (  5)
 (ٕٓٗ-ٜٖٕ/ ٗرؼ )لمجزائ ،أيسر التفاسيرانظر: (  ٙ)
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 التوكل عمى هللا وحده .ٗ

ْل َعَمى َّللاهِ، َوَكفى ِباّلِلهِ َوِكيالا )كالتكجيو األخير:  التزاـ رسكلو بعد  فاهلل تعالى أمر (َوَتَوكه
 .(1) كحده يواألكامر بتفكيض األمكر إل

قد سكرة بما يسميو بعض أىل العمـ ببراعة االستيبلؿ، ك ّدرت بيا الىذه األكامر التي ُص 
كما تضمنت نييو صمى هللا  ،كحده تضمنت ثبلثة أكامر: تقكػ هللا، كاتباع كحيو، كالتككل عميو

كىي االصل الذؼ تقكـ عميو جميع التكجييات  ،عميو كسمـ عف طاعة الكافريف كالمنافقيف
ىي ، ك ه األكامر كالنكاىي، يسعد األفراد، كتسعد األمـكباتباع ىذكاالحكاـ التي كردت في السكرة، 

 .(2) العناصر التي تزكد الداعية بالرصيد كتقيـ الدعكة عمى منيجيا الكاضح الخالص
كالصمة بيف ىذه االكامر كاضحة، فالتقكػ ال تككف مع طاعة الكافريف كالمنافقيف، إذ 

تقكػ كترؾ طاعة الكافريف كالمنافقيف كأتباع الكافركف كالمنافقكف يرغبكف أف يحرفكا المؤمنيف، كال
 .(3) الكحي كميا تحتاج إلى تككل عمى هللا كتفكيض أمر لو كمعرفة لو

 اا: اليدايات المستنبطة من المقطع:سابع
كمتابعة طاعة هللا أمر عاـ مفركض عمى جميع كالمداكمة عمييا  كجكب تقكػ هللا تعالى .ٔ

 .(4) البشر
 .(5)  عند ذكره بكصف النبكة""تعظيـ النبي ملسو هيلع هللا ىلص .ٕ
منع هللا سبحانو مف طاعة الكافريف مف أىل مكة كنحكىـ كالمنافقيف مف أىل المدينة  .ٖ

 .(6) عميـ بكفرىـ كنفاقيـ فيك سبحانو، ، فإنو ال أماف ليـمف الميل إلييـ كحذركأمثاليـ، 
 .(7) ال يحبكف الخير لئلسبلـ" "النيي عف طاعة المعاديف لئلسبلـ مف الكفار كالمنافقيف الذيف .ٗ

(7). 
كأمر  ،كسنة، كفي ذلؾ زجر عف اتباع مراسـ الجاىمية كتاباتباع الكحي مف  كجكب" .٘

بجيادىـ كمنابذتيـ، كفيو دليل عمى ترؾ اتباع اآلراء مع كجكد النص، فبل مساغ لبلجتياد 
 .(1) "في مكرد النص

                                                 

 (ٜٕٕ/ ٕٔلمزحيمي ) ،التفسير المنيرانظر: (  ٔ)

 .(ٔٚٔ/ ٔٔالتفسير الكسيط، لطنطاكؼ )انظر: (  ٕ)
 (ٖٚٛٗ-ٖٙٛٗ)ٛاألساس في التفسير، سعيد حكػ جانظر: (  ٖ)
 (ٜٕٕ/ ٕٔالتفسير المنير، لمزحيمي )انظر: (  ٗ)
 (ٕٚ/ٙمماء التفسير )التفسير المكضكعي لسكر القرآف الكريـ، نخبة مف ع(  ٘)
 (ٕٓٗ-ٜٖٕ/ ٗأيسر التفاسير، لمجزائرؼ )انظر: (  6)
 (ٕٚ/ٙالتفسير المكضكعي لسكر القرآف الكريـ، نخبة مف عمماء التفسير )(  ٚ)
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 .(2) في جميع االحكاؿ كاالمكر لزـك االعتماد عمى هللا تعالى كالثقة بو كالتككل عميو .ٙ
قررت اآليات ىذه األحكاـ كىي أف هللا عميـ بالمصمحة كالصكاب، حكيـ ال يأمر كال ينيى  .ٚ

إال عمى كفق الحكمة كالصكاب، فالكاجب األكؿ: امتثاؿ األمر كتنفيذ النيي، كالكاجب 
الثالث: التككل عمى  الثاني: اتباع كحي هللا، فإف هللا خبير بما يصمح أمكر العباد، كالكاجب

 .(3) ، كمف يتككل عمى هللا فيك حسبو ككافيو، ككفى باهلل ككيبل  هللا حقا  
 













































 
  

                                                                                                                                            

 (ٜٕٕ/ ٕٔالتفسير المنير، لمزحيمي )(  1)
 (ٕٚ/ٙانظر: التفسير المكضكعي لسكر القرآف الكريـ، نخبة مف عمماء التفسير )(  ٕ)
 (ٖٕٓ/ ٕٔالتفسير المنير، لمزحيمي )انظر: (  3)
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 المقطع الثاني
 أحكام الظيـــار والتبني

ُ ِلَرُجٍل ِمْن َقْمَبْيِن ِفي َجْوِفِو َوَما َجَعَل َأْزَواَجُكُم الاله قال تعالى: } ِئي ُتَظاِىُروَن َما َجَعَل َّللاه
ُ َيُقوُل الْ  َحقه َوُىَو ِمْنُينه ُأمهَياِتُكْم َوَما َجَعَل َأْدِعَياَءُكْم َأْبَناَءُكْم َذِلُكْم َقْوُلُكْم ِبَأْفَواِىُكْم َوَّللاه

ِبيَل ) اَءُىْم َفِإْخَواُنُكْم ( اْدُعوُىْم آِلَباِئِيْم ُىَو َأْقَسُط ِعْنَد َّللاهِ َفِإْن َلْم َتْعَمُموا آبَ َٗيْيِدي السه
يِن َوَمَواِليُكْم َوَلْيَس َعَمْيُكْم ُجَناٌح ِفيَما َأْخَطْأُتْم ِبِو َوَلِكْن َما َتَعمهَدْت ُقُموُبُكْم َوَكانَ   ِفي الدِّ

ُ َغُفوراا َرِحيماا ) اُتُيْم َوُأوُلو ( النهِبيُّ َأْوَلى ِباْلُمْؤِمِنيَن ِمْن َأْنُفِسِيْم َوَأْزَواُجُو ُأمهيَ َّ٘للاه
ى اأْلَْرَحاِم َبْعُضُيْم َأْوَلى ِبَبْعٍض ِفي ِكَتاِب َّللاهِ ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمَياِجِريَن ِإله َأْن َتْفَعُموا ِإلَ 

 [ٙ - ٗ]األحزاب: َأْوِلَياِئُكْم َمْعُروفاا َكاَن َذِلَك ِفي اْلِكَتاِب َمْسُطوراا{ 

 أولا: المناسبة:
هللا سبحانو كتعالى نبيو بتقكاه كطاعتو كالخكؼ منو، كحّذره مف طاعة الكفار  بعد أف أمر

كالمنافقيف كالخكؼ منيـ، ضرب لنا األمثاؿ، ليبيف لنا أنو ال يجتمع خكؼ مف هللا كخكؼ مف 
ذا لـ يكف لممرء إال  سكاه، فذكر أنو ليس لئلنساف قمباف حتى يطيع بأحدىما كيعصي باآلخر، كا 

ى اتجو ألحد الشيئيف صّد عف اآلخر، فطاعة هللا تصد عف طاعة سكاه، كأنو ال قمب كاحد، فمت
تجتمع الزكجية كاألمكمة في امرأة، كال البنكة الحقيقية كالتبني في رجل، فجمع في اآليات بيف أمر 

 .(1) معركؼ حسي، كبيف أمريف معنكييف
 ثانياا: سبب النزول:

ن َقْمَبْيِن ِفي َجْوِفِو. .( قولو تعالى: )مها َجَعَل هللا ِلَرُجلٍ  .ٔ  مِّ
 ر أصحيا:أذكوقد روى المفّسرون في سبب نزوليا أسباباا عدة 

ما أخرجو الترمذؼ كحسنو عف ابف عباس أف النبي ملسو هيلع هللا ىلص قاـ يكما  يصمي فخطر خطرة، األول: 
ؿ هللا ىذه تكذيبا  ليـ؛ فقاؿ المنافقكف الذيف يصمكف معو إف لو قمبيف قمبا  معكـ كقمبا  معيـ فأنز 

 .(2) كيككف معناه ما جعل هللا لرجل مف جسديف

                                                 

 (ٕٙٔ/ ٕٔانظر: تفسير المراغي )  (ٔ)
(، زاد المسير في عمـ التفسير، البف الجكزؼ ٔٚٔ/ٔ(  انظر: لباب النقكؿ في أسباب النزكؿ، لمسيكطي )ٕ)
(، ثـ قاؿ ٜٜٖٔ) (ٜٜٖٔ(، سنف الترمذؼ، أبكاب تفسير القرآف الكريـ، باب: كمف سكرة االحزاب ، ح)ٚٗٗ/ ٖ)

 كىذا حديث حسف
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ما أخرجو ابف أبي حاتـ عف السدؼ أنيا نزلت في رجل مف قريش مف بني جمح يقاؿ لو:  الثاني:
، ككاف رجبل  لبيبا  حافظا  لما سمع ككاف ذا فيـ كدىاء، فقالت قريش: ما (1)جميل بف معمر الفيرؼ 

ء إال كلو قمباف، ككاف يقكؿ: إف لي قمبيف أعقل بكل كاحد منيما أفضل مف عقل حفع ىذه األشيا
دمحم ملسو هيلع هللا ىلص فمما كاف يكـ بدر، كىـز المشرككف كفييـ يكمئذ جميل بف معمر، تمقاه أبك يكسف كىك 

زمكا، معمق إحدػ نعميو بيده، كاألخرػ في رجمو، فقاؿ لو: يا أبا معمر، ما حاؿ الناس؟ قاؿ: اني
قاؿ: فما بالؾ إحدػ نعميؾ في يدؾ، كاألخرػ في رجمؾ؟ قاؿ: ما شعرت إال أنيما في رجمي، 
كعرفكا يكمئذ أنو لك كاف لو قمباف لما نسي نعمو في يده. كيككف معناه: ما جعل هللا لرجل مف 

(2) فيميف
.

ف نفسا  تأمرني ما أخرجو ابف جرير عف الحسف البصرؼ أف رجبل  كاف يقكؿ إف لي نفسي الثالث:
 .(3) كنفسا  تنياني فنزؿ ذلؾ فيو. كيككف معناه: ما جعل هللا لرجل مف نفسيف

أنو مثٌل ضربو هللا لزيد بف حارثة حيف تبناه النبي ملسو هيلع هللا ىلص بعد أف أعتقو فمما نزؿ تحريـ التبّني الرابع:  
ِمَف َقْمِبيِف{ يقكؿ: ما جعل هللا لرجل مف أبكيف،  منع مف ادعائو كلدا  كنزؿ فيو }َما َجَعَل ّللاَُّ ِلَرُجل  

كذلؾ ال يككف لزيد أبكيف حارثة كدمحم ملسو هيلع هللا ىلص، قالو مقاتل بف حياف. كيككف معناه: ما جعل هللا لرجل 
 .(4) مف أبكيف

قكؿ مف قاؿ لرجل لكأكلى األقكاؿ في ذلؾ بالصكاب قكؿ مف قاؿ: ذلؾ تكذيب مف هللا تعالى 
جكفو قمباف يعقل بيما، عمى النحك الذؼ ُركؼ عف ابف عباس، كجائز أف يككف ذلؾ تكذيبا  في 

مف هللا لمف كصف رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص بذلؾ، كأف يككف تكذيبَا لمف سمى القرشّي الذؼ ُذكر أنو سمي 
يككنكا بتمؾ  ذا القمبيف مف دىيو، كأّؼ األمريف كاف فيك نفي مف هللا عف خمقو مف الرجاؿ أف

 .(5) الصفة
 قولو تعالى: )َوَما َجَعَل َأْدِعَياَءُكْم َأْبَناَءُكْم( .ٕ

نزلت في زيد بف حارثة، أعتقو النبي ملسو هيلع هللا ىلص كتبناه قبل الكحي، فمما تزكج رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص زينب بنت 
 .(6) الناس عنيا، فنزلت ىذه اآلية جحش قاؿ الييكد كالمنافقكف: تزكج دمحم امرأة ابنو كىك ينيى

                                                 

جميل بف معمر الفيرؼ، كيكنى أبا معمر، كيمقب ذا القمبيف، كىك الذؼ أخبر قريشا  بإسبلـ عمر، ككاف مف  (ٔ)
 (ٜٜٗ/ٔأذكى العرب كأحفظيـ، انظر: اإلصابة في تمييز الصحابة، البف حجر )

صفكة التفاسير، لمصابكني ، (،ٖٖٕ/ ٕٔزحيمي )التفسير المنير، لم، (ٕٔٓانظر: أسباب النزكؿ، لمكاحدؼ)  (ٕ)
(ٕ /ٜٗٙ) 
 (ٖٔٚ/ ٗالنكت كالعيكف، لمماكردؼ )، (ٖٖٕ/ ٕٔانظر: التفسير المنير، لمزحيمي )  (ٖ)
 (ٚٗٗ/ ٖ(  انظر: زاد المسير في عمـ التفسير، البف الجكزؼ )ٗ)
 (ٕ٘ٓ/ ٕٓ(  انظر: جامع البياف، لمطبرؼ)٘)
 (ٛٗٗ/ ٖـ التفسير ، البف الجكزؼ )(  انظر: زاد المسير في عمٙ)
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 (1)كقد ذكر القرطبي في تفسيره: إجماع أىل التفسير عمى أف ىذه نزلت في زيد بف حارثة.     
كزيد كاف مسبيا  مف الشاـ، سبتو خيل مف تيامة، فابتاعو حكيـ بف حزاـ بف خكيمد، فكىبو 

كتبناه، كقد اختار زيد الرؽ مع رسكؿ هللا عمى الحرية لعمتو خديجة، ثـ كىبتو لمنبي ملسو هيلع هللا ىلص فأعتقو 
، كمف ىنا «يا معشر قريش اشيدوا أنو ابني يرثني وأرثو»مع أىمو كقكمو، فتبناه النبي كقاؿ: 

 .(2) نفيـ أف التبني كاف معمكال  بو في الجاىمية، كأقره اإلسبلـ مدة
 ْنَد َّللاهِ ...(قولو تعالى: )اْدُعوُىْم آِلَباِئِيْم ُىَو َأْقَسُط عِ  .ٖ

بف حارثة إال زيد ابف دمحم حتى نزؿ القرآف:  ا  " ما كنا ندعك زيد قاؿ:عف ابف عمر، 
اآلية. فقاؿ النبي ملسو هيلع هللا ىلص: أنت زيد بف حارثة}اْدُعوُىْم آِلَباِئِيْم ُىَو َأْقَسُط ِعْنَد َّللاهِ ...{ 

(3) . 
مسمميف كمف النبي ملسو هيلع هللا ىلص مف دعكة المتبنيف إلى الذيف "كىذه اآلية ناسخة لما كاف جاريا  بيف ال

تبنكىـ فيك مف نسخ السنة الفعمية كالتقريرية بالقرآف، كذلؾ مراد مف قاؿ: إف ىذه اآلية نسخت 
 .(4) حكـ التبني"

 ثالثاا: التحميل المغوي:
مضغة صغيرة  ب:والقم، (5) بمعنى خمق" "جعل )ما جعل هللا لرجل من قمبين في جوفو (: .ٔ

في ىيئة الصنكبرة في داخل التجكيف الصدرؼ، خمقيا هللا تعالى في الجانب األيسر مف 
صدر اإلنساف، معمقة بعرؽ الكتيف، كجعميا محبل  لمعمـ، كىك محل الخطرات كالكساكس، 

 والجوف:، "(6) كمكاف الكفر كاإليماف، كمكضع اإلصرار كاإلنابة، كمحل االنزعاج كالطمأنينة
 .(7) اطف اإلنساف صدره كبطنو كىك مقر األعضاء الرئيسية عدا الدماغ"ب

مضارع ظاىر كمصدره الظيار، كذلؾ بأف يشبِّو زكجتػو بمف تحُرـُ عميو  )ُتَظاِىُروَن ِمْنُيّن(: .ٕ
عمى التَّأبيد فيما يتعمق بالكطء، فيقكؿ ليا: أنت عمي كظير أمي، أك كظير أحد محارمي 

، ككاف طبلق ا قصدا  إلى تحريميا، أ ؼ أنت في التحريـ عمي كتحريـ األـ كنحكىا مف المحاـر
في الجاىمية، ككانكا يجتنبكف المَظاىر منيا كما يجتنبكف المطمقة، فمعنى أنت عمي كظير 
أمي: أنت عمي حراـ كبطف أمي، فكنكا عف البطف بالظير، لئبل يذكركا البطف، الذؼ ذكره 

                                                 

 (ٛٔٔ/ٗٔ(  انظر: تفسير القرطبي )ٔ)
 (ٗٚ/ ٖ(  انظر: التفسير الكاضح، محمكد حجازؼ )ٕ)
(، سنف الترمذؼ، أبكاب تفسير القرآف الكريـ، باب كمف سكرة ٖٙ٘(  انظر: أسباب النزكؿ، لمكاحدؼ )ٖ)

 .(، ثـ قاؿ كىذا حيث حسف صحيحٖٖ٘/٘()ٜٕٖٓاالحزاب، ح)
 (ٖٕٙ/ ٕٔ(  التحرير كالتنكير، البف عاشكر )ٗ)
 .(ٕٖٕ/ ٕٔانظر: التفسير المنير لمزحيمي )  (٘)
 (ٖٕ٘/ ٕٔ(، التفسير المنير لمزحيمي )ٚٔٔ/ ٗٔانظر: تفسير القرطبي )  (ٙ)
 (.ٕٙ٘/ ٕٔانظر: التحرير كالتنكير، البف عاشكر )  (ٚ)
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نما جعمكا ا ، (1) لكناية بالظير عف البطف، ألنو عمكد البطف قكاـ البنيةيقارب ذكر الفرج، كا 
كقد كاف الرجل في الجاىمية متى قاؿ ىذه المقالة المرأتو، صارت حرام ا حرمة  مؤيدة ، فجاء 
اإِلسبلـ كمنع ىذا التأبيد، كجعل الحرمة مؤقتة، حتى تؤدػ كفارة النتياكو حرمة الديف، إذ 

 .(2) حـر ما أحل هللا لو
أؼ: كاألميات في التحريـ، فقد كاف الظيار في الجاىمية طبلقا ، أما في اإلسبلـ  َياِتُكْم(:)ُأمه  .ٖ

(3) فتجب فيو الكفارة قبل الجماع
.

 

 .(4) أؼ: "نساَءكـ كزكجاتكـ" )َأْزَواَجُكُم(: .ٗ
ِئي(: " .٘ (5)اسـ مكصكؿ لجماعة النساء، جمع التي" )الاله

.

ا لغير أبيو كُيتخذ ابن ا األدعياء جمع دعي: )َأْدِعياَءُكْم(: .ٙ  كىك الذؼ تدعى بنكتو، فُيدعى كلد 

، فيك الكلد الذؼ كاف الرجل يدعيو، كىك ليس لو، أك ُيْدَعى إليو، بسبب تبنيو إياه، كما (6)
 .(7) كاف األمر بالجاىمية، كأكؿ اإلسبلـ، فأراد هللا تعالى أف يبطمو كيزيمو

(8) يقة في حكـ الميراث كالحرمة كالنسب"أؼ: "كأبنائكـ في الحق )َأْبَناَءُكْم(: .ٚ
.

أؼ قكؿ بالمساف دكف اعتقاد القمب، أؼ مجرد قكؿ في الظاىر، ال حقيقة  )َقْوُلُكْم ِبَأْفَواِىُكْم(: .ٛ
لو في الكاقع، فبل تصير المرأة بو أمو، كال ابف الغير بو إبنا ، كال يترتب عمى ذلؾ شيء مف 

(9) أحكاـ األمكمة كالبنكة
.

السبيل: الطريق الكاضحة، كالمراد: نفي كجكد القمبيف، كنفي األمكمة  دي السبيل(:)وىو يي .ٜ
 .(10) كالبنكة عف المظاىر منيا كالمتبنى

 .(11) انسبكىـ إلى آبائيـ الذيف كلدكىـ)اْدُعوُىْم آِلَباِئِيْم(:  .ٓٔ

                                                 

/ ٖالتفسير الكاضح، محمكد حجازؼ )، (ٕٔ٘/ ٖخشرؼ )انظر: الكشاؼ عف حقائق غكامض التنزيل، لمزم (ٔ)
ٕٚ) 
 (ٕٔٗ-ٔٔٗ/ ٕٕتفسير حدائق الركح كالريحاف في ركابي عمـك القرآف، لميررؼ )  (ٕ)
 (ٕٖٕ/ ٕٔانظر: التفسير المنير، لمزحيمي )  (ٖ)
 (ٔٔٗ/ ٕٕتفسير حدائق الركح كالريحاف في ركابي عمـك القرآف، لميررؼ )  (ٗ)
 (.ٕٙ٘/ ٕٔالتنكير، البف عاشكر )التحرير ك   (٘)
 (ٕٖٕ/ ٕٔانظر: التفسير المنير لمزحيمي )  (ٙ)
 (ٕٕٜٔٔ/ ٜٔ(  انظر: تفسير الشعراكؼ )ٚ)
 (ٕٔٗ/ ٕٕانظر: تفسير حدائق الركح كالريحاف في ركابي عمـك القرآف، لميررؼ )  (ٛ)
 (ٕ٘ٛ/ ٖ(  انظر: تفسير ابف عرفة )ٜ)
 (ٕٓٙ/ ٕٔبف عاشكر )انظر: التحرير كالتنكير، ال  (ٓٔ)
 (ٜٓ/ ٚ(  انظر: إرشاد العقل السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ، البي السعكد )ٔٔ)
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ارجاع  أعدؿ عند هللا في: كأقسط مف القسط بمعنى العدؿ، أؼ ذلؾ)ُىَو َأْقَسُط عنَد هللا( .ٔٔ
 .(1) االبف ألبيو كاعطائو حقكقو

جمع مكلى، كيطمق في المغة عمى: المعتق، كالعتيق، كابف العـ، كالناصر،  )َوَمَواِليُكْم(: .ٕٔ
كالجار، كالحميف،

كالمراد ىنا: بمكاليكـ: بعد التحرر يصبحكا اخكانكـ في الديف كمناصريف  
 .(2) لكـ

ينِ ) .ٖٔ نكـ في الديف، إف كانكا مف أىل ممَّتكـ، فقكلكا ليـ يا أخي (: فيـ إخكافِإْخَواُنُكْم ِفي الدِّ
 .(3) فبلف، كمكاليكـ إف كانكا محّرريكـ كليسكا ببنيكـ

 .(4) "إثـ" )ُجَناٌح(: .ٗٔ
(: الخطأ: الذؼ رفع هللا تعالى فيو الجناح أف تعتقد في أحد أنو ابف فبلف فتنسبو )َأْخَطَأُتْم ِبوِ  .٘ٔ

)ربنا كالخطأ مرفكع عف ىذه األمة عقابو، كما قاؿ تعالى:  إليو كىك في الحقيقة ليس بابنو،
فيككف المعنى: أنو ال إثـ عميكـ فيما ، (5) (ٕٙٛ)البقرة: ل تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا( 

 .(6) فعمتمكه مف ذلؾ مخطئيف بالسيك أك النسياف أك سبق المساف
"بلف كأنت تدرؼ أنو ابف غيره"العمد: ىك أف تنسبو إلى ف)َما َتَعمهَدْت ُقُموُبُكْم(:  .ٙٔ

كلكف ، (7) 
 .(8) الجناح كاإلثـ فيما تعمدتمكه كقصدتمكه مف ذلؾ بعد النيي

 .(ٜ) بمعنى "أرأؼ كأشفق كأحرس" )َأْوَلى(: .ٚٔ
فيّف منزالت منزلة األميات  أؼ: أف أزكاجو النبي ملسو هيلع هللا ىلص أميات لممؤمنيف،)َوَأْزَواُجُو ُأمهَياُتُيْم(:  .ٛٔ

 .(10) تحريـ كاستحقاؽ التعظيـ كالتكقير، كفيما عدا ذلؾ كاإلرث كنحكه فكاألجنبياتفي ال
 .(1) أؼ: "ذكك القرابات" )َوُأوُلوا اأْلَْرَحاِم(: .ٜٔ

                                                 

/ ٕ٘(، مفاتيح الغيب، لمرازؼ)ٜٔ/ ٚ(  انظر: إرشاد العقل السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ، البي السعكد )ٔ)
 (ٕٕ٘/ ٗلمبيضاكؼ ) (، أنكار التنزيل كأسرار التأكيل،ٛ٘ٛ(، الكجيز، لمكاحدؼ )ص: ٙ٘ٔ

 (.ٕٙٛ/ ٘(، معجـ كتفسير لغكػ لكممات القرآف، لمجمل )ٕ٘ٔ/ ٗ(  انظر: معاني القرآف كا عرابو، لمزجاج )ٕ)
 (.ٙ٘ٔ/ ٕ٘(  انظر: مفاتيح الغيب، لمرازؼ)ٖ)
 (ٕٗٙ/ ٕٔكالتنكير، البف عاشكر )(  التحرير ٗ)
 (ٜٖٙ/ ٗعطية ) (  انظر: المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز، البف٘)
 (ٜٔ/ ٚ(  انظر: إرشاد العقل السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ، البي السعكد )ٙ)
 (ٜٖٙ/ ٗ(  المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز، البف عطية )ٚ)
 (ٜٔ/ ٚ(  انظر: إرشاد العقل السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ، البي السعكد )ٛ)
 (ٚٔٗ/ ٕٕاف في ركابي عمـك القرآف، لميررؼ )(  تفسير حدائق الركح كالريحٜ)
 (ٜٔ/ ٚ(  انظر: إرشاد العقل السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ، ألبي السعكد )ٓٔ)
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(: أؼ: في الميراث، كىك نسخ لما كاف في صدر اإِلسبلـ مف التكارث )َبْعُضُيْم َأْولى ِبَبْعضٍ  .ٕٓ
 .(2) باليجرة كالمكاالة أك التبني في الديف

في حكمو كقضائو أك في المكح المحفكظ الذؼ قضى أحكاؿ خمقو أك فيما )ِفي ِكَتاِب َّللاهِ(:  .ٕٔ
(3) فرضو هللا تعالى كشرعو

 .(4) كيجكز أف يراد بو "القرآف إشارة إلى ما تضمنتو آية المكاريث"،
، (٘)ياجريف قريشا  قيل: إنو أراد بالمؤمنيف األنصار، كبالم )مَن اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمَياجِريَن(: .ٕٕ

 .(6)فاإلرث بقرابة الرحـ مقدـ عمى اإلرث باإليماف كاليجرة الذؼ كاف أكؿ اإلسبلـ 
(7)القرآف :المراد بالكتاب: المكح المحفكظ، كقيل)َكاَن َذِلَك ِفي اْلِكَتاِب َمْسُطوراا(:  .ٖٕ

  :كقيل،
العمـك كالتشريعات كلعل المقصكد ىنا المكح المحفكظ؛ كذلؾ ألنو يحتكؼ كل ، (8) التكراة

 .(10) مسطكرا : مكتكبا  ، كمعنى(9) اإلليية كمنيا القرآف الكريـ؛ فيدخل القرآف فيو دخكال  أكليا  
رابعاا: البالغــة:

جاءت كممة )رجل( نكرة لبلستغراؽ كالشمكؿ، كبذلؾ تخرج  )ما جعل هللا لرجل من قمبين(: .ٔ
حمل في جكفيا باإلضافة إلى قمبيا قمب المرأة مف سياؽ اآلية، كالتي قد تككف حامبل ، كت

جنيف أك قمكب أكثر مف جنيف كاحد، كحرؼ الجر)مف(: لتأكيد االستغراؽ ألف النكرة في ،
(11) سياؽ النفي تقتضي العمكـ

 ف كاف مف المعمكـ أف ّ  "كذكرُ ، القمب ال يككف إال الجكؼ كا 
}ولكن تعمى كلو تعالى: بالجكؼ لزيادة التصكير في اإلنكار، كالتكذيب لممّدعى، فيك كق

[، فإذا سمع اإلنساف ذلؾ، تصّكر لنفسو جكفا  يشتمل ٙٗ]الحج: القموب التي ِفي الصدور{ 
(12) فسارع عقمو إلى إنكاره" ،عمى قمبيف

.

                                                                                                                                            

(، التفسير المنير، ٛ٘ٛ(، الكجيز، لمكاحدؼ )ص: ٗٗٔ/ ٛ(  انظر: التفسير الكسيط،  مجمع البحكث )ٔ)
 .(ٕٗٗ/ ٕٔلمزحيمي )

 (ٕٗٗ/ ٕٔالتفسير المنير، لمزحيمي ) (،ٕٖٓ/ ٗني )فتح القدير، لمشككا( انظر: ٕ)
 

 (ٕٗٗ/ ٕٔ(، التفسير المنير، لمزحيمي )ٛٔ/ ٖ(  انظر: مدارؾ التنزيل كحقائق التأكيل، لمنسفي )ٖ)
 (ٕٓٚ/ ٕٔ(  التحرير كالتنكير، البف عاشكر )ٗ)
 (ٖ٘ٚ/ ٗ(، النكت كالعيكف، لمماكردؼ )ٖٕٔ/ ٗٔ(  انظر: تفسير القرطبي )٘)
 (ٜٔ/ ٚانظر: إرشاد العقل السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ، ألبي السعكد ) ( ٙ)

 

 (ٖٙٚ/ ٗ(، النكت كالعيكف، لمماكردؼ )ٕٖٓ/ ٗ(  انظر: فتح القدير، لمشككاني )ٚ)
 (ٜٔ/ ٚ( انظر: إرشاد العقل السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ، ألبي السعكد )ٛ)
 (.ٜ٘ٔ /ٕ٘( انظر: مفاتيح الغيب، لمرازؼ )ٜ)
 ( ٘ٚ/ ٖ(، التفسير الكاضح، حجازؼ )ٜ٘ٔ/ ٕ٘( انظر: مفاتيح الغيب، لمرازؼ )ٓٔ)
 (ٖٕٔ/ ٕٔ(، التفسير المنير، لمزحيمي )ٕ٘٘/ ٕٔانظر: التحرير كالتنكير، البف عاشكر )  (ٔٔ)

 

 (ٕٓٙ/ ٕركائع البياف تفسير آيات األحكاـ، لمصابكني )  (ٕٔ)
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كذكر الجكؼ في جكفو لزيادة تصكير اإلنكار كزيادة في  أؼ: في صدره، )ِفي َجْوِفِو(: .ٕ
ُدوِر()َوَلكِ التقرير، كما في قكلو تعالى:   .(1) ْن َتْعَمى اْلُقُموُب الهِتي ِفي الصُّ

 .(2) "كناية عف األبناء بالتبني" )أدعياءكم(: .ٖ
 .(3) "بينيما طباؽ" )أخطأتم( )تعمدت قموبكم(: .ٗ
البلـ في آلبائيـ الـ االنتساب، كأصميا الـ االستحقاؽ. يقاؿ: فبلف )اْدُعوُىْم آِلَباِئِيْم(: " .٘

 .(4) ينتسب لو"لفبلف، أؼ: ىك ابنو، أؼ: 
 .(5) : "تعميل لؤلمر بدعاء األبناء لآلباء")ُىَو َأْقَسُط عنَد هللا( .ٙ
"ككقكع جناح في سياؽ النفي ب ليس يقتضي العمكـ فيفيد تعميـ  )وليس عميكم ُجَناٌح(: .ٚ

انتفاء اإلثـ عف العمل الخطأ بناء عمى قاعدة عدـ تخصيص العاـ بخصكص سببو الذؼ 
ربنا ل معضكد بتصرفات كثيرة في الشريعة، منيا قكلو تعالى: )كرد ألجمو  كىك أيضا 

 .(6)("ٕٙٛ)البقرة: ( تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
"تعميل نفي الجناح عف الخطأ بأف نفي الجناح مف آثار اتصاؼ  )إن هللا كان غفوراا رحيماا(: .ٛ

 .(7) هللا تعالى بالمغفرة كالرحمة بخمقو"
ميغ، حذؼ منو كجو الشبو كأداة التشبيو، كأصل الكبلـ أزكاجو تشبيو ب )وأزواجو أمياتيم(: .ٜ

 .(8) مثل أمياتيـ في الحرمة كالتعظيـ
 .(9) بالحذؼ، تقدير الكبلـ أؼ أكلى بميراث بعض ايجاز )أولى ببعض(: .ٓٔ
"كتعبير مف المؤمنيف كالمياجريف يحتكؼ قيدا  احترازيا  عمى ما  )مَن اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمَياجِريَن(: .ٔٔ

يتبادر إلخراج غير المؤمنيف مف ذكؼ األرحاـ مف األكلكية كحقكؽ اإلرث كحصر ذلؾ بيف 
 .(1)المؤمنيف" 

                                                 

 (ٕٔ٘/ ٖالتنزيل، لمزمخشرؼ )انظر: الكشاؼ عف حقائق غكامض   (ٔ)
 (ٖٛٗ/ ٚ(  التفسير الحديث، دركزة )ٕ)
 (ٕٖٕ/ ٕٔالتفسير المنير، لمزحيمي )  (ٖ)
 (ٕٔٙ/ ٕٔ(  التحرير كالتنكير، البف عاشكر )ٗ)
 (ٖٔٓ/ ٗ(  فتح القدير، لمشككاني )٘)
 (ٕ٘ٙ/ ٕٔ(  التحرير كالتنكير، البف عاشكر )ٙ)
 (ٕٙٙ/ ٕٔ) المرجع السابق(  ٚ)
 (ٖٓٙ/ ٚ(  انظر: إعراب القرآف كبيانو، لدركيش )ٛ)

 

 (ٖٕٗ/ ٕٔ(  انظر: التفسير المنير، لمزحيمي )ٜ)
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  خامساا: القراءات:
  :)قرأىا عاصـ بضـ التاء كتخفيف الظاء كألف بعدىا مع كسر الياء. )ُتَظاِىُروَن 
 :)لفكقرأىا ابف عامر: بفتح التاء كالياء كتشديد الظاء مع األ )َتظهاىرون 
 :)كقرأىا حمزة كالكسائي كخمف: بفتح الياء كالياء كتخفيف الظاء مع األلف. )َتَظاىرون 
 :)(2) كقرأىا الباقكف بتشديد الظاء كالياء مف غير ألف )تّظّيرون. 

 توجيو القراءات:
كممة )تظاىركف(: القراءة بالتشديد: تعني صيغة مبالغة، بأف ىذه الظاىرة كانت 

تمع، كيصعب التخمي بيا، كسكاء قرأت بالتشديد أك بالتخفيف فيي بمعنى مستشرية في ذلؾ المج
 .(3) كاحد، كىي قكؿ الرجل لزكجتو: أنت عمّي كظير أمي

 سادساا: المعنى الجمالي:
 مف المفاىيـ السيئة التي كانت منتشرة في االسبلـ كمنيا: جاء االسبلـ إلبطاؿ كثير

 نفي الدعاء بان لمرجل قمبين .ٔ
أؼ ما خمق هللا ألؼ أحد  أيا كاف مف  )ما جعل هللا لرجل من قمبين في جوفو(: :قاؿ تعالى

نما ىك قمب كاحد ، فإذا كاف اإلنساف  ؛قمبيف في جكفو، كا  ألف القمب محل التكجيو كاإلرادة كالعـز
 ، كالعرب تفيـبل يجتمع في قمب كاحد اعتقاداففمؤمنا  باهلل كرسكلو، فمف يككف كافرا  أك منافقا ، 

مف ىذا أنو ال يجتمع اعتقاداف متغايراف في قمب  كما ال يجتمع قمباف في جكؼ، كال يصح أف 
آخر، كقد كاف العرب في  تككف أخبلقنا كآدابنا مف كاد كديننا مف كاد، كنظامنا كاقتصادنا مف كاد

اؽ تحت ظركؼ الحياة التي تعتمد عمى االستكثار مف الرجاؿ يعممكف جاىديف عمى إلح جاىميتيـ
 .(4) غير أبناءىـ بيـ، ممف يتكسمكف فييـ القكة كالشجاعة

فمما جاء اإلسبلـ، كأقاـ حياة الناس عمى العدؿ، لـ تعد ثمة داعية إلى اإلبقاء عمى ىذه 
العادة، كلكف كاف ىناؾ كثير مف الحاالت أدركيا اإلسبلـ، كقد أخذت كضعيا في المجتمع، كلـ 

أجل ىذا فقد جاء التكجيو السماكؼ بإنياء ىذه العبلقة، التي يكف مف اليسير التخمص منيا، كمف 
قامة عبلقة أخرػ مقاميا، أكثق عرػ، كأقرب قرابة، ىي  كانت قائمة بيف األدعياء كاآلباء، كا 

 . (5) عبلقة األخّكة في الديف، كقرابة الكالء هلل بيف المؤمنيف

                                                                                                                                            

 (ٖٙ٘/ ٚ(  التفسير الحديث، دركزة )ٔ)
 (ٕٓٛ/ٖ(، الحجة، لمفارسي )ٕٓٙ/ٕ(  انظر: النشر، البف الجزرؼ )ٕ)
 (ٕٔٗ/ ٕٕؼ )انظر: تفسير حدائق الركح كالريحاف في ركابي عمـك القرآف، لميرر   (ٖ)
 (ٛٗٙ/ ٔٔ(  انظر: التفسير القرآني لمقرآف، لمخطيب )ٗ)
 (ٛٗٙ/ ٔٔ) المرجع السابق(  انظر: ٘)
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نما جعل لو سمعين و ألف اإلدراؾ بالسمع  كذلؾ بصرين؟والحكمة فيما لم يجعل ألحد قمبين، وا 
كالبصر إنما يككف بالمشاىدة، فيخرج ذلؾ مخرج معاكنة بعضيـ بعضا ، كما يدرؾ بالقمب إنما 
يدرؾ باالجتياد، كقد يختمف القمباف فيما يجتيداف في شيء، فيناقض أحدىما صاحبو؛ إذ يجكز 

 .(1)  يككف كذلؾأف يرػ أحدىما خبلؼ ما يراه اآلخر، كأما السمعاف كالبصراف ال
 الظيار في الجاىمية وموقف الشريعة منو .ٔ

كاف الرجل في الجاىمية يقكؿ المرأتو: أنت عمّي كظير أمي، أؼ حراـ محرمة كما تحـر 
عمّي أمي، فيحـر عميو كطؤىا ثـ تبقى معمقة، ال ىي مطمقة فتتزكج غيره، كال ىي زكجة فتحل 

االجتماعية في محيط األسرة، كيعتبرىا ىي المبنة  لو، فمما أخذ اإلسبلـ يعيد تنظيـ العبلقات
َوما َجَعَل »األكلى  لممجتمع، جعل يرفع عف المرأة ىذا الخسف، ككاف مما شرعو ىذه القاعدة: 

ِئي ُتظاِىُروَن ِمْنُينه ُأمهياِتُكمْ   .(2) «َأْزواَجُكُم الاله
 خبلؼ البطف، ك"الظير مف كل شيء:  ،مصدر مأخكذ مف الظير :لغة معنى الظيار

 .(3) كالظير مف اإلنساف: مف لدف مؤخر الكاىل إلى أدنى العجز"
قكؿ الرجل المرأتو: أنت عمي كظير أمي، كىي كممة كانكا يقكلكنيا، يريدكف ىك "كالظيار: 

ال نما اختصكا الظير لمكاف الرككب، كا  ، (4)"رفسائر أعضائيا في التحريـ كالظي بيا الفراؽ، كا 
 .(5) المرأة كظيرىا إلى السماء كاف محرما  في الجاىميَّة" إتيافَ  كقيل: "ألف

 :(6) ويطمق لفع الظيار عمى عدة معان منيا 
 يقاؿ: ظاىرتو، إذا قابمت ظيرؾ لظيره حقيقة. مقابمة الظير لمظير حقيقة:

 يقاؿ: ظير لي رأؼ، إذا عممت ما لـ تكف عممتو. البروز بعد الخفاء:
 (ٗٔ)الصف: }َفَأْصَبُحوا َظاِىِريَن{إذا غمبو، قاؿ تعالى: يقاؿ: ظير عمى عدكه  الغمبة:
 يقاؿ: ظير الحمل إذا تبيف. التبين:
 يقاؿ: تظاىر القكـ، إذا تناصركا. النصرة:
 .أؼ يعمكه (ٜٚ)الكيف: }َفَما اْسَطاُعوا َأْن َيْظَيُروُه{قاؿ تعالى:  العمو:

 يقاؿ: تظاىركا أؼ تقاطعكا. التقاطع:
 يقاؿ: استظيرت في طمب الشيء، تحريت كأخذت باالحتياط. ط:التحري والحتيا

                                                 

 (ٖٔ٘/ ٛ(  انظر: تأكيبلت أىل السنة، لمماتريدؼ )ٔ)
 (ٕٕٗٛ/ ٘انظر: في ظبلؿ القرآف، سيد قطب )  (ٕ)
 ( ٔٚٗ/ٖلساف العرب، البف منظكر، )  (ٖ)
 (ٔٚٗ/ ٖارس )مقاييس المغة، البف ف  (ٗ)
 (ٖٗٚ/ٖتاج العركس، لمزبيدؼ )  (٘)
 (ٕٖٚ-ٕٖٙ/ ٖٙانظر: مجمة البحكث اإلسبلمية )  (ٙ)
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 يقاؿ: ظير بالشيء أؼ ظفر بو. الظفر:
 يقاؿ: ظاىر فبلف فبلنا عاكنو. التعاون:
 يقاؿ: ظير مف بمد كذا إذا خرج منو. الخروج:
 يقاؿ: ظير فبلف عمى فبلف، أؼ قكؼ عميو. القوة:

 .(1) جل زكجتو بمف تحـر عميو عمى التأبيد""أف يشبو الر فيو:  اصطالحاا  أما معنى الظيار
 :(2) صيغ الظيار 

قػػاؿ ابػػف المنػػذر: "أجمػػع أىػػل العمػػـ عمػػى أف تصػػريح الظيػػار أف  تشــبيو الزوجــة بظيــر األم، - أ
 (3)يقكؿ: أنت عمي كظير أمي".

ككقػع اختمػف أىػل  قول الزوج لزوجتو أنت كظير أمي بحذف حرف الصمة ) عمي ( ونحـوه، - ب
أنػو ال يكػكف ظيػارا  إال بالنيػة؛ ألف ىػذا المفػع كنايػة  قكليف، الراجح منيما:العمـ في ذلؾ عمى 

فػي الظيػػار؛ الحتمػػاؿ مقصػػده أنيػػا محرمػػة عمػى غيػػره؛ ألف حػػذؼ الصػػمة )عمػػي( يػػكىـ ذلػػؾ، 
 .ظيار عينت النية المراد مف المفعفمما نكػ ال

جدتػػو، كعمتػػو، ك تشــبيو الزوجــة بظيــر مــن تحــرم عميــو عمــى التأبيــد مــن أقاربــو غيــر األم، - ت
كخالتو، كأختو، كنحك ذلؾ، فاختمف أىل العمػـ فػي ككنػو ظيػارا  أـ ال؟ كالػراجح: مػا ذىػب إليػو 

 جميكُر أىل العمـ أنو ظيار؛ إذ الشريعة ال تفرؽ بيف المتماثبلت.
كاألميػػات المرضػػعات،  تشــبيو الزوجــة بظيــر مــن تحــرم عميــو عمــى التأبيــد ســوى األقــارب، - ث

كحبلئػػػل اآلبػػػاء كاألبنػػػاء، كأميػػػات النسػػػاء، كالربائػػػب البلتػػػي دخػػػل كاألخػػػكات مػػػف الرضػػػاعة، 
بػػأميف، كقػػد اختمػػف العممػػاء فػػي ىػػذه المسػػألة، كالػػراجح: أنػػو ظيػػار، كىػػك قػػكؿ جميػػكر أىػػل 

 العمـ، إلحاق ا لممحرمة إلى أبد باألـ؛ ألفَّ الشريعَة ال ُتفرُِّؽ بيف الُمَتَماثبلت.
كأخػت امرأتػو، أك عمتيػا، أك األجنبيػة، كنحػك  قيـت،تشبيو الزوجة بمن تحرم عميو عمـى التأ - ج

ذلؾ، فاختمف العمماء في ذلؾ عمى قكليف: كالراجح منيما، أنو ليس ظيػارا ، إذ التشػبيو بأخػت 
 الزكجة كنحكىا ليس  في الغمظة كالقبح كالشناعة كالتشبيو باألـ.

ك ابني، أك غيرىما مثل أف يقكؿ لزكجتو: أنت عميَّ كظير أبي، أ تشبيو الزوجة بظير ذكر، - ح
 مف الرجاؿ، فقد اختمف العمماء في ذلؾ عمى قكليف: كالراجح منيما، أنو ال يككف ظيارا .

مثل أف يقكؿ:  تشبيو عضو من أعضاء الزوجة بظير األم، أو بعضو من أعضائيا، - خ
ظيرؾ، أك يدؾ، أك رأسؾ عميَّ كظير أمي، فاختمف العمماُء في  ىذه المسألة، كالراجح أنو 

                                                 

 (ٖٖٓ/ ٖٙمجمة البحكث اإلسبلمية )  (ٔ)

 (ٖٛٚ-ٖٖٚ/ ٖٙانظر: مجمة البحكث اإلسبلمية )  (ٕ)

 (٘ٓٔاالجماع، البف المنذر، )  (ٖ)



 


148 

 

؛ إف نكػ الظياَر، ال  يككف مظاىرا  حتى يشبو جممة زكجتو، لكف يظير أفَّ عميو كفَّارَة يميف 
، كقد يستثنى مف ذلؾ: ما إذا شبَّو عضكا  يفيد تشبيو جماع الزكجة بجماع األـ في  ـَ أك التحري

 الحرمة، كالفرج فظياٌر.
ييمة، أك دابتي، كأف يقكؿ لزكجتو: أنت عميَّ كظير الب تشبيو الزوجة بظير بييمة، - د

فممعمماء في ذلؾ قكالف: الراجح منيما:  أنو ال يككف ظيارا ؛ إذ ظير البييمة ليس محبل  
ف لـ  ، كا  ـَ فكفَّارُة يميف  لبلستمتاع، فينتفي التشبيو القبيح، كعمى ىذا إف نكػ الظياَر أك التحري

 َينِك فبل شيَء عميو .
لزكج لزكجتو: أنت عميَّ كأمي، أك مثل أمي، يقكؿ اتشبيو الزوجة باألم بحذف لفع الظير،  - ذ

كلـ يذكر الظير، فاختمف أىل العمـ رحميـ هللا في ذلؾ عمى قكليف: الراجح منيما: أنو ال 
 يككف ظيارا .

أنت كأمي، أك مثل أمي، أك أنت أمي بحذؼ لفع )عمي( أك )عندؼ(، قول الزوج لزوجتو:  - ر
ذا لـ ينك، فقد اختمف العمماء في فإف نكػ الظيار فإنو يككف ظيارا  باتفاؽ األ ئمة األربعة، كا 

 ذلؾ عمى قكليف، الراجح منيما: أنو ليس بظيار
فإذا نكػ بو الظيار، فالراجح: أنو  قول الزوِج لزوجِتِو: أنت عميه حراٌم كأمي، أو مثل أمي، - ز

ذا لـ ينكؼ فقد اختمف العمماء فيما عمى قكليف: الراجح منيما أنو ظيار؛ لك  جكد ظيار، كا 
 التشبيو القبيح.

 :الظيار 
كقد ذكر هللا سبحانو كتعالى إبطاؿ عادة الظيار في مطمع سكرة المجادلة عندما ظاىر أكس 
بف الصامت مف زكجو خكلة بنت ثعمبة، فجاءت إلى رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص تشكك تقكؿ يا رسكؿ هللا، أكل 

ت سني كانقطع كلدؼ، ظاىر مني، فقاؿ مالي، كأفنى شبابي، كنثرت لو بطني، حتى إذا كبر 
َقْد َسِمَع َّللاهُ َقْوَل الهِتي »فأنزؿ هللا:  (1)، فأعادت ذلؾ مرارا ،«ما أراؾ إال قد حرمت عميو»ملسو هيلع هللا ىلص 

َبِصيٌر. الهِذيَن  ُتجاِدُلَك ِفي َزْوِجيا َوَتْشَتِكي ِإَلى َّللاهِ، َوَّللاهُ َيْسَمُع َتحاُوَرُكما، ِإنه َّللاهَ َسِميعٌ 
نهُيْم لَ  ِئي َوَلْدَنُيْم، َواِ  َيُقوُلوَن ُيظاِىُروَن ِمْنُكْم ِمْن ِنساِئِيْم ما ُىنه ُأمهياِتِيْم، ِإْن ُأمهياُتُيْم ِإله الاله

َ َلَعُفوٌّ َغُفوٌر. َوالهِذيَن ُيظاِىُروَن ِمْن نِ  نه َّللاه ساِئِيْم ُثمه َيُعوُدوَن ِلما قاُلوا ُمْنَكراا ِمَن اْلَقْوِل َوُزوراا. َواِ 
ا ذِلُكْم ُتوَعُظوَن ِبِو. َوَّللاهُ ِبما َتْعَمُموَن َخِبيٌر. َفَمْن َلْم َيِجْد َفِصياُم  َفَتْحِريُر َرَقَبةٍ  ِمْن َقْبِل َأْن َيَتَماسه

ا َفَمْن َلْم َيْسَتِطْع  َفِإْطعاُم ِستِّيَن ِمْسِكيناا. ذِلَك ِلُتْؤِمُنوا ِباّلِلهِ َشْيَرْيِن ُمَتتاِبَعْيِن ِمْن َقْبِل َأْن َيَتَماسه
فجعل اإلسبلـ الحرمة مؤقتة،  (،ٗ-ٔ)المجادلة:« َوَرُسوِلِو. َوِتْمَك ُحُدوُد َّللاهِ َوِلْمكاِفِريَن َعذاٌب َأِليمٌ 

ماع، تزكؿ بالكفارة كىي تحرير رقبة، أك صياـ شيريف متتابعيف، أك إطعاـ ستيف مسكينا قبل الج

                                                 

 (، كصححو األلبانيٙٙٙ/ ٔ(، )ٖٕٙٓ: الظيار، ح)أخرجو ابف ماجو في سننو، كتاب: الطبلؽ، باب  (ٔ)
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كبذلؾ تحل الزكجة مرة أخرػ، كتعكد الحياة الزكجية لسابق عيدىا، كيستقر الحكـ الثابت 
(1) المستقيـ عمى الحقيقة الكاقعة

.

 :كفارة الظيار 
كفػػارة الظيػػار كاجبػػة عمػػى الترتيػػب كىػػي: اإلعتػػاؽ، ثػػـ الصػػياـ شػػيريف متتػػابعيف، ثػػـ إطعػػاـ 

فػإف جػامع قبػل أف يكفػر، لػـ يجػب عميػو إال كفػارة  ستيف مسكينا ، كذلؾ قبل الّتمػاس، أؼ الجمػاع،
 .(2) كاحدة في قكؿ أكثر العمماء

قاؿ ابُف قدامة: "أجمع أىُل العمـ عمى أفَّ المظاىَر إذا لػـ يجػد رقبػة  أفَّ فرضػو صػياـ شػيريف 
 .(3) متتابعيف، كأجمعكا عمى أفَّ مف كجد رقبة  فاضمة  عف حاجتو فميس لو االنتقاؿ إلى الصياـ"

 لتبني في الجاىميةا .ٕ
"كاف التبني مف تقاليد العرب في الجاىمية، ككاف يجرؼ بشيء مف المراسـ حيث يعمف 
المتبني في مؤل مف الناس تبني الطفل أك الصبي فيصبح في مقاـ ابنو مف صمبو في كل 
الكاجبات كالحقكؽ فيرث كل منيما اآلخر، كيحـر عمى كل منيما ما يحـر بيف األب كاالبف مف 

 .(4) نكحة"أ
 فَل: اّتخذه ابن ا في المغة:  معنى التبني ، كتبنَّى الطِّ مصدر تبنَّى َيتبنَّى، تَبّني ا، فيك متبفّ 

 .(ٙ)، كيطمق عميو لفع )أدعياء((٘) أك عاممو كابنو
  ىك اتخاذ رجٌل ما طفبل  أك صبيا  غريبا  ابنا  لو" التبني اصطالحاا:أما" (ٚ). 
 و:التبني في السالم وابطال 

سبلـ عمى المسمميف حفع أنس ، كقد حـر نسبة ابيـ، فالكلد ينسب إلى أبيو كأموأكجب اإل 
كأما مسألة عمينا حفع نسب األسرة، كحـر عمينا خمط األنساب، ، كقد أكجب ىـالكلد إلى غير 

في بناء األسرة، كفي  التبني، كدعكة األبناء إلى غير آبائيـ، فقد كانت كذلؾ تنشأ مف التخمخل
، فإنو في المجتمع العربي كالنسب اء المجتمع كمو، كمع ما ىك مشيكر مف االعتزاز بالعفةبن

كانت تكجد إلى جانب ىذا االعتزاز ظكاىر أخرػ مناقضة في المجتمع، في غير البيكت 
آباء، ككاف الرجل يعجبو أحد  ـكاف يكجد أبناء ال يعرؼ ليحيث المعدكدة ذات النسب المشيكر، 

                                                 

 (ٕٕٗٛ/ ٘انظر: في ظبلؿ القرآف، سيد قطب )  (ٔ)
 (ٖٕ/ ٕٛالتفسير المنير، لمزحيمي )  (ٕ)
 (٘ٛ/ٔٔالمغني، البف قدامة )  (ٖ)
 (ٖٔ٘/ ٚالتفسير الحديث، دركزة )  (ٗ)
 (ٕٓ٘/ ٔميد عمر  )معجـ المغة العربية المعاصرة، د. أحمد مختار عبد الحانظر:   (٘)
 (ٖٖٓ/ ٔالتيسير في أحاديث التفسير، لمناصرؼ )انظر:   (ٙ)
 (ٖٔ٘/ ٚالتفسير الحديث، دركزة )  (ٚ)
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ياه تكارث النسب، ككاف ىناؾ أبناء ليـ آباء ك ه، ىؤالء فيتبنا يدعكه ابنو، كيمحقو بنسبو، فيتكارث كا 
يف معركفكف، كلكف كاف الرجل يعجب بأحد ىؤالء فيأخذه لنفسو، كيتبناه كيمحقو بنسبو، فيعرؼ ب

 ، فمما شرع اإلسبلـ ينظـ عبلقاتالناس باسـ الرجل الذؼ تبناه، ككاف ىذا يقع بخاصة في السبي
، أبطل عادة التبني كرد عبلقة النسب إلى أصميا فقاؿ تعالى: ألسرة عمى األساس الطبيعي لياا
 (1).«وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذِلُكْم َقْوُلُكْم ِبَأْفواِىُكمْ »

ِبيَل(ثـ ختـ سبحانو اآلية الكريمة بقكلو:  ى أؼ أّف هللا تعال )َوَّللاهُ َيُقوُل اْلَحقه َوُىَو َيْيِدي السه
يقكؿ الحق الثابت الذؼ ال يحكـ حكلو باطل، كىك سبحانو دكف غيره ييدػ كيرشد إلى السبيل 

، كىذه الفاصمة ليا أثرىا النفسي (2)القكيـ كالطرؽ المستقيـ الذؼ يكصل إلى الخير كالصبلح
 العظيـ عمى كجداف المؤمف الذؼ يبحث دكما  عف كل ما ييديو كيكصمو إلى مرضاة هللا تعالى.

 حكمة في ابطال ظاىرة التبني:ال 
كلعل مف الكاجب معرفة حكمة ابطاؿ التبني، ليتبيف لنا حرص الشريعة االسبلمية عمى حفع 

 حقكؽ االنساف التي ال بد منيا في نظاـ الحياة.
حرماف األب الحقيقي مف أف يتصل بو نسمو المنسكب إليو في الكاقع كفيما يعمـ هللا،  أولا:

 كالمعكنة التي أساسيا اتحاد الشعكر بالمسؤكلية كرابطة البنكة الحق. كحرمانو مف النصرة
تضييع حقكؽ الكرثة بمشاركة المدعّي الدخيل عمييـ في ميراثيـ كىك ال يستحق ذلؾ،  ثانياا:

 كبذلؾ تقع العداكة كالبغضاء بينيـ كبيف مكرثيـ كدعّيو الذؼ تبناه.
زكجتو المتبني كبناتو باسـ البنكة كاالخكة، كيعاشرىف أف المتبني "الكلد الزكر" يدخل عمى  ثالثاا:

 .(3) عمى أساس منيما، كىك أجنبي عنيف، كبذلؾ تضيع االنساب
 : أف المتبني قد يقع في زكاج المحاـر خطأ فيزكج أختو مثبل .رابعاا 
 :وجوب دعوة األبناء إلى ءابآئيم 

)اْدُعوُىْم االبف المتبنى فقاؿ: ثـ أرشدىـ سبحانو كتعالى إلى الطريقة السميمة في معاممة 
( أؼ: انسبكا أكلئؾ الذيف تبنيتمكىـ كألحقتـ نسبيـ بكـ إلى آبائيـ آِلباِئِيْم ُىَو َأْقَسُط ِعْنَد َّللاهِ 

، كفي ىذا إشارة (4) الحقيقييف، فذلؾ أعدؿ في حكـ هللا كشرعو، كأصكب مف نسبة االبف لغير أبيو
مف تخمخل في العبلقات الجنسية، كمف اضطراب في  إشارة إلى ما كاف عميو المجتمع الجاىمي

                                                 

 (ٕٕ٘ٛ/ ٘انظر: في ظبلؿ القرآف، سيد قطب )  (ٔ)
 (ٖٚٔ/ ٔٔ(  انظر: التفسير الكسيط،  لطنطاكؼ )ٕ)
 (ٖٚٔ/ ٔٔ) المرجع السابق(  انظر: ٖ)
 (ٖٚٔ/ ٔٔسيط، لطنطاكؼ )( انظر: التفسير الك ٗ)
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األنساب، كقد عالج اإلسبلـ كل ذلؾ بإقامة األسرة الفاضمة، المبنية عمى الطير كالعفاؼ، ككضع 
 .(1) األمكر في مكاضعيا السميمة

ثـ أعقب ذلؾ ببياف المخرج مف ىذه العادة في حالة عدـ االىتداء إلى معرفة اآلباء الحقيقيف 
فإن لم تعمموا »كف العبلقة القائمة بيف األفراد قائمة عمى االخكة في الديف، فقاؿ تعالى: بأف تك
: كىذا النص يصكر لنا حقيقة الفكضى في المجتمع الجاىمي، ىذه الفكضى التي «آباءىم

عالجيا اإلسبلـ بإقامة نظاـ األسرة عمى أساس األبكة، كعمى أساس األسرة السميمة، كبعد 
رد األنساب إلى حقائقيا فميس عمى المؤمنيف مف مؤاخذة في الحاالت التي يعجزكف االجتياد في 

َوَلْيَس َعَمْيُكْم ُجناٌح ِفيما َأْخَطْأُتْم ِبِو َولِكْن ما َتَعمهَدْت »عف االىتداء فييا إلى النسب الصحيح: 
كالرحمة، فبل يعنت  كىذه السماحة مردىا إلى أف هللا سبحانو كتعالى يتصف بالغفراف ،«ُقُموُبُكمْ 

 .(2) «َوكاَن َّللاهُ َغُفوراا َرِحيماا »الناس بما ال يستطيعكف: 
 وليـة النبـي ملسو هيلع هللا ىلص لممؤمنيــن .ٗ

ذكر هللا سبحانو كتعالى لرسكلو مزية  عظيمة ، كخصكصية  جميمة  ال يشاركو فييا أحد مف 
ألمكر كميا، فإنو ال يأمرىـ كال يرضى منيـ إال العباد فقاؿ: النبي أكلى بالمؤمنيف مف أنفسيـ في ا

بما فيو صبلحيـ كنجاحيـ بخبلؼ النفس، فيك أحق بيـ، كأرأؼ، كأشفق في كل ما دعاىـ إليو، 
، كىذا يستدعي محبة النبي أكثر مف محبة (3) إذ ىك يدعك إلى النجاة كأنفسيـ تدعكىـ إلى اليبلؾ

كغيره مف األنبياء أك الرسل السابقيف ممـز بتبميغ رسالة اإلنساف نفسو، كأف يمتثل أكامره، كالنبي 
ربو عمى الكجو األكمل، بمقتضى العيد كالميثاؽ اإلليي عمييـ، كذلؾ لينقسـ الناس فريقيف: فريق 
الصادقيف المصدقيف برساالت األنبياء، كفريق المكذبيف الجاحديف الذيف يتنكركف لدعكات 

 .(ٗ) اإليماف، كيعاقب أىل الكفر كالضبلؿاألنبياء، كيثيب هللا أىل الصدؽ ك 
عمى أمتو، كقربو منيـ، كحرصو عمييـ؛ فجعمو أحرػ  كلقد عمـ هللا تعالى شفقة رسكلو 

كأجدر بيـ مف أنفسيـ، كىذه الكالية عامة تشمل ىدايتيـ إلى منياج حياة شامل ُيْسِعُد المؤمنيف 
عمى أؼ  مسمـ أف يقدـ محبة الرسكؿ في الدنيا كاآلخرة، كلذلؾ؛ فإنو مف الكاجب عمى كل 

مع تمؾ  محبة، حتى محبة الذات، كيظير صدؽ اّدعاء المحبة عند تعارض محبة هللا كرسكلو 
؛ فتككف س كاليكػ أك األقارب أك الماؿ...المظاىر الدنيكية كالعبلقات االجتماعية، كمحبة النف

 .التضحية بكل شيء في سبيل مرضاة هللا تعالى كرسكلو 

                                                 

 (ٖ٘ٔتفسير القرآف الكريـ، محمكد شمتكت، )ص:( انظر: ٔ)
 

 (ٕٕٙٛ/ ٘( انظر: في ظبلؿ القرآف، سيد قطب )ٕ)
 (ٕٕ٘/ ٗ( انظر: أنكار التنزيل كأسرار التأكيل، لمبيضاكؼ )ٖ)

 

 (ٕ٘٘ٓ/ ٖ( انظر: التفسير الكسيط، لمزحيمي )ٗ)
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ل يؤمن أحدكم، حتى أكون أحب إليو من »: عف أنس، قاؿ: قاؿ النبي ملسو هيلع هللا ىلص في الصحيحك 
 .(ٔ)«والده وولده والناس أجمعين

كفي الصحيح أيضا  أف عمر بف الخطاب رضى هللا عنو، قاؿ: يا رسكؿ هللا، ألنت أحب 
ل، والذي نفسي بيده، حتى أكون أحب إليك »إلي مف كل شيء إال مف نفسي، فقاؿ النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 

اآلن »فقال لو عمر: فإنو اآلن، وهللا، ألنت أحب إلي من نفسي، فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: « من نفسك
 .(ٕ) «يا عمر

 فقولو تعالى: }النهِبيُّ َأْوَلى ِباْلُمْؤِمِنيَن ِمْن َأنُفِسِيْم{: قيل في تفسيره أربعة أقوال: 
نو أكلى بيـ مف بعضيـ البعض، فإذا دعاىـ النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص إلى شيء  كدعتيـ أنفسيـ إلى أ أحدىا:

 .(ٖ) شيء  كانت طاعة النبي ملسو هيلع هللا ىلص أكلى
 أنو أكلى بيـ في الجياد بيف يديو، كبذؿ النفس دكنو. الثاني:
ليا أف النبي ملسو هيلع هللا ىلص لما أراد غزكة أنو كاف في الحرؼ األكؿ: ىك أب ليـ، ككاف سبب نزك  الثالث:

 تبكؾ أمر الناس بالخركج فقاؿ قـك منيـ: نستأذف آباءنا كأمياتنا فأنزؿ هللا فييـ ىذه اآلية. 
سعافيـ في نكائبيـ الرابع:  .(ٗ)كقيل ىي خاصة بالقضاء، فيك أكلى بيـ في قضاء ديكنيـ كا 

 .(٘) مسمـ مف نفسوكالقكؿ األكؿ أكلى؛ ألف النبي َأْكلى بال
 حرمة نكاح أزواج النبي ملسو هيلع هللا ىلص وأنين أميات المؤمنين 

شّرؼ هللا تعالى أزكاج نبيو ملسو هيلع هللا ىلص بأف جعميف أميات المؤمنيف، أؼ في كجكب تعظيميف 
كاحتراميف، كتحريـ نكاحيف، كحجبيف رضي هللا تعالى عنيف بخبلؼ األميات، كأزكاج النبي، 

مف حرماتو، فيّف أميات لكل مؤمف، فبل يحل ألحد أف يتزكج بكاحدة منيف، كما ال يحل لو  ىفّ 
 .(ٙ) أف يتزكج بأمو

                                                 

 (ٕٔ/ ٔ(، )٘ٔباب حب النبي ملسو هيلع هللا ىلص مف اإليماف، ح )صحيح البخارؼ، كتاب اإليماف، (  ٔ)
 (ٜٕٔ/ ٛ( )ٕٖٙٙ، ح)صحيح البخارؼ، كتاب األيماف كالنذكر، َباٌب َكْيَف َكاَنْت َيِميُف النَِّبيِّ (  ٕ)
 (ٛ٘ٛ( الكجيز، لمكاحدؼ )ص: ٖ)
(، ٖٖٚ/ ٗت كالعيكف، لمماكردؼ )(، النكٙٗ/ ٔٔ(  انظر: فتح البياف في مقاصد القرآف، دمحم صديق خاف )ٗ)

 (ٕٕٔ/ ٗٔ(، تفسير القرطبي )ٖٛٔ/ ٙتفسير البغكؼ )
 (.ٙٗ/ ٔٔ(، فتح البياف في مقاصد القرآف، دمحم صديق خاف )ٖٔٓ/ ٗ(  انظر: فتح القدير، لمشككاني )٘)
 (ٖٕٔ/ ٗٔ(  انظر: تفسير القرطبي )ٙ)
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؛ فكاف كىذا الحكـ يشير إلى خصكصية اكتسبتيا أميات المؤمنيف؛ الرتباطيف بالرسكؿ 
 ذاؾ التكريـ اإلليي؛ ليتميزف بو عف بقية نساء المؤمنيف، كُحق ليف ذلؾ.

 في كتاب هللا رحام بعضيم أولى ببعضال  واأول .٘
 )إل أن تفعموا إلى أوليائكم(حكـ الميراث، كبقكلو:  )وأولوا األرحام(ثـ بيف هللا تعالى بقكلو: 

حكـ الكصية، ليبيف الفرؽ بيف كالية النبي ملسو هيلع هللا ىلص لممؤمنيف، ككالية المؤمنيف ألقاربيـ، كلما ىاجر 
لى المدينة، كترككا أىميـ كأمكاليـ كديارىـ، فكاف االنصارؼ يعرض المسممكف االكائل مف مكة إ

عمى أخيو المياجر أْف ُيطمِّق لو إحدػ زكجاتو ليتزكجيا، كىذا لكف مف اإليثار الذؼ لـ يشيده 
تاريخ البشرية كميا، كحيف آخى النبي ملسو هيلع هللا ىلص بيف المياجريف كاألنصار ىذه المؤاخاة اقتضت أْف يرث 

مياجر أخاه األنصارؼ، فمما أعزَّ هللا اإلسبلـ، ككجد المياجركف سبيبل  لمعيش أراد الحق سبحانو ال
أْف تعكد األمكر إلى مجراىا الطبيعي، فمـ َتُعْد ىناؾ ضركرة ألْف يرث المياجر أخاه األنصارؼ، 

ْوُلو األرحام }َوأُ فقررت اآليات أف ُأكلى األرحاـ بعضيـ أكلى ببعض في الميراث، فقاؿ سبحانو: 
 .(1) [ٙ]األحزاب: َبْعُضُيْم أولى ِبَبْعٍض ِفي ِكَتاِب هللا ِمَن المؤمنين والمياجرين. .{ 

كىذا االستثناء إما متصل، كالتقدير: كأكلكا األرحاـ بعضيـ أكلى ببعض في كل شيء مف 
ألجنبي أحق بيا اإلرث كالصدقة كاليدية كغير ذلؾ، إال في الكصية؛ فإنيا المرادة بالمعركؼ، فا

مف القريب الكارث، فإنيا ال تصح لكارث، كيجكز أف يككف االستثناء منقطعا ؛ فيككف المعنى: 
لكف فعل المعركؼ لؤلكلياء، كىك أف تكصكا لمف أحببتـ فجائز؛ أؼ: أف هللا سبحانو  لما نسخ 

 .(2) التكارث بالحمف كاليجرة أباح أف يكصى ليـ
 بعض األحكام الفقيية: -ٙ
 يات المؤمنين ىن أميات لمرجال والنساء، أم أميات الرجال فقط؟ىل أم

"الراجح أنيف أميات لمرجاؿ كالنساء، كذلؾ تعظيما  لحقيف عمى الرجاؿ كالنساء، ككما شممت 
فكذلؾ قكلو  {}النهِبيُّ َأْوَلى ِباْلُمْؤِمِنيَن ِمْن َأْنُفِسِيمْ أكلكية النبي ملسو هيلع هللا ىلص الرجاؿ كالنساء بقكلو تعالى: 

 .(ٖ) }َوَأْزَواُجُو ُأمهَياُتُيْم{"سبحانو: 
باحة النظر، عمى وجيين:  واختمف العمماء في كونين كاألميات في المحرم وا 

، ال يحـر النظر إلييف.  األول:  أنيف كالمحاـر

                                                 

 (ٕٚٗ/ ٕٔنير، لمزحيمي )(، التفسير المٜٓٗٔٔ/ ٜٔ(  انظر: تفسير الشعراكؼ )ٔ)
 

 (ٕٖٓ/ ٗ(  انظر: فتح القدير، لمشككاني )ٕ)
 

 (ٖٕٔ/ ٗٔ(  تفسير القرطبي )ٖ)
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، ألف تحريـ نكاحيف؛ إنما ىك لحفع حق الرسكؿ الثاني: فييف، كمف  ملسو هيلع هللا ىلص أف النظر إلييف محـر
حفع حقو فييف حرمة النظر إلييف، كألف عائشة رضي هللا عنيا كانت إذا أرادت دخكؿ رجل 

 .(1)عمييا  أمرت أختيا أسماء أف ترضعو ليصير ابنا  ألختيا مف الرضاعة، فيصير محرما  
ت ىذه الحرمة لين وأما الالتي طمقين رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص في حياتو، فقد اختمف العمماء في ثبو 

 عمى ثالثة أوجو؟
 ثبتت ليف ىذه الحرمة تغميبا  لحرمة رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص.  األول:
 ال يثبت ليف ذلؾ، بل ىف كسائر النساء، ألف النبي ملسو هيلع هللا ىلص قد أثبت عصمتيف. الثاني:
ف طمقيا حفظا  لحرمتو أف مف دخل بيا رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص منيف ثبتت  الثالث: حرمتيا كحـر نكاحيا كا 

 .(ٕ) كحراسة لخمكتو، كمف لـ يدخل بيا لـ تثبت ليا ىذه الحرمة
أف الفقرة األكلى )النبي أولى بالمؤمنين ..( كلقد ركػ المفسركف في تفسير قكلو تعالى: 

ذف آباءنا كأمياتنا، كأف الفقرة إلى الجياد فقالكا نذىب فنستأ ملسو هيلع هللا ىلص نزلت في جماعة ندبيـ النبي
الثانية نزلت في صدد تحريـ نكاح زكجات النبي عمى المؤمنيف، كأف الفقرة الثالثة في صدد نسخ 
ما كاف يجرؼ مف التكارث بيف المياجريف كاألنصار الذيف آخى النبي ملسو هيلع هللا ىلص بينيـ حيف قدكمو إلى 

ريق الكالء كالتبني كالمؤاخاة كحصره بيف ذكؼ األرحاـ، المدينة أك لما كاف يجرؼ مف التكارث بط
كلـ يرد شيء مف ىذه الركايات في الصحاح كيبدك غريبا  أف تشتمل آية كاحدة عمى فقرات، كل 
 ،منيا في صدد مكضكع ال صمة لو باآلخر، كالذؼ يتبادر لنا أف اآلية متصمة باآليات السابقة

ة مف جية، كمستدركة مف جية، كمقررة لمكضكع كأنيا جاءت معقبة عمييا مف جية كمشرع
 .(3) التكارث في نصابو الحق مف جية

 سابعاا: اليدايات المستنبطة من المقطع:
"االسػػػبلـ مػػػنيج كاحػػػد، كطريػػػق كاحػػػد، ككحػػػي كاحػػػد، كاتجػػػاه كاحػػػد، كىػػػك استسػػػبلـ هلل كحػػػده،  .ٔ

يتجو اتجاىيف، كما يفعل فالقمب الكاحد ال يعبد إلييف، كال يخدـ سيديف، كال ينيج نيجيف، كال 
 .(4) شيئا  مف ىذا إال أف يتمزؽ كيتفرؽ كيتحكؿ إلى أشبلء كركاـ"

ما فيو كفر، كال  .ٕ نما ىك قمب كاحد، فإما فيو إيماف كا  ـَ هللا عز كجل أنو ال أحد بقمبيف، كا  أعم
 .(1) يجتمع في القمب الكفر كاإليماف، كاليدػ كالضبلؿ، كاإلنابة كاإلصرار

                                                 

 (ٙٗٔ/ ٛ(  انظر: التفسير الكسيط، مجمع البحكث )ٔ)
 (ٖٗٚ/ ٗ(، النكت كالعيكف، لمماكردؼ )ٕ٘ٔ/ ٗٔ(  انظر: تفسير القرطبي )ٕ)
 (ٖٗ٘/ ٚ(  التفسير الحديث، دركزة )ٖ)
 (ٕٕٗٛ/ ٘ر: في ظبلؿ القرآف، سيد قطب )انظ  (ٗ)
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يكلد إنساف كفي جكفو قمباف، كذلؾ مما يؤكده العمـ الحديث، حيث إنو حتى في "استحالة أف  .ٖ
حدكث تشكىات جسدية في إنساف، فإنو يستحيل كجكد قمبيف فيو، كذلؾ لدقة تشابؾ األكعية 

 .(2) الدمكية كمسارات الدـ بينيما"

، فذلؾ مف ال يجتمع في كياف إنساف حب هللا تعالى كحب أعدائو كطاعة هللا كطاعة أعدائو .ٗ
 .(3) شأنو أف يفسد األمريف معا  

إبطاؿ التحريـ بالظيار الذؼ كاف في الجاىمية، كىك قكؿ الرجل المرأتو: أنت عمي كظير  .٘
 .(4) أمي، فتصبح محرمة عمى التأبيد، أما في اإلسبلـ فالحرمة مؤقتة تنتيي بالكفارة

ة بتحريـ الظيار، كرتب عميو أحكاما  قاسية في اإلسبلـ كي رفع االسبلـ الظمـ عف المرأ  .ٙ
 .(5)يايبتعد عنو المسمـ، ألف فيو ظمما  لممرأة، كبذلؾ يككف االسبلـ أكؿ مف دافع عن

، ألنو  حرص شريعة اإلسبلـ عمى إعطاء كل ذؼ حق حقو، كمف مظاىر ذلؾ إبطاؿ التبني .ٚ
لمفاسد كثيرة أخرػ فيذه السكرة أساس يخمط بيف االنساب، كفيو قمب الحقائق، كىك يؤدؼ 

 .(6) في أمكر تنظيـ االسرة
حـر اإلسبلـ التبني، ألف البنكة نسب أصيل عريق، كالدعكة إلصاؽ عارض بالتسمية ال  .ٛ

 .(7) غير، كال يجتمع في الشيء الكاحد أف يككف أصيبل  غير أصيل
عنكاف األخكة اإلسبلمية، كجكب دعكة االبناء إلى ءابآئيـ، فإف لـ يعرؼ لممدعى أب دعي ب .ٜ

 .(8) أك العمكمة أك المكلكية
ككما حـر التبني، حـر انتساب الشخص إلى غير أبيو، كىك يعمـ أنو غير أبيو، بل ىك مف  .ٓٔ

 .(9) الكبائر إذا كاف عمى النحك الجاىمي، فقد كاف الرجل منيـ ينتسب إلى غير أبيو كعشيرتو
 .(1) الناس اذا ما خالفت الحقيقة أك الشرعيةال عبرة لمتقاليد كالعادات المنشرة بيف  .ٔٔ

                                                                                                                                            

 .(ٕٓٗ/ ٕٔانظر: التفسير المنير لمزحيمي )  (ٔ)
 (ٔٛ-ٖ(  تفسير اآليات الككنية في القرآف الكريـ، د. زغمكؿ النجار )ٕ)
 (ٛٗٙ-ٚٗٙ/ ٔٔانظر: التفسير القرآني لمقرآف، لمخطيب )  (ٖ)
 ،(ٕٓٗ/ ٕٔانظر: التفسير المنير، لمزحيمي )  (ٗ)
 (ٙٗ/ٙانظر: التفسير المكضكعي لسكر القرآف الكريـ، مسمـ )  (٘)
(، التفسير المكضكعي لسكر القرآف الكريـ، لنخبة مف عمماء ٗٚٔ/ ٔٔ(  انظر: التفسير الكسيط، لطنطاكؼ )ٙ)

 (ٚٚ/ٙالتفسير كعمـك القرآف)
 (ٖٕٗ/ ٗ(  انظر: أيسر التفاسير، لمجزائرؼ )ٚ)
 (ٖٕٗ/ ٗ) المرجع السابق(  انظر: ٛ)
 (ٕٔٗ/ ٕٔالتفسير المنير، لمزحيمي )  (ٜ)
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ليس مف ينبغي أف يككف قكؿ اإلنساف إما عف حقيقة يقرىا العقل السميـ أك عف شرع ثابت،  .ٕٔ
 .(2) الرجكلة كال مف العقل أف يقكؿ اإلنساف قكال  بفيو كىك ال يعتقده

دراؾ، كلـ تقـ عمى منطق كحجة كانت لغكا   .ٖٔ ، كىذرا ، ال كزف الكممة إذا لـ تكف عف كعى كا 
 .(3) ليا

 (.َوَّللاهُ َيُقوُل اْلَحقه )أف قكؿ هللا عز كجل كمو حق ليس فيو باطل لقكلو:  .ٗٔ
رفع الحرج كاإلثـ في الخطأ عمكما  كفيما نزلت فيو اآلية الكريمة خصكصا  كىك دعاء الدعي  .٘ٔ

 .(4) باسـ مدعيو سبق لساف بدكف قصد، أك بقصد ألنو يرػ أنو ابنو كىك ليس ابنو
"مف صفات هللا تعالى المغفرة كالرحمة، فاهلل تعالى ال يؤاخذ اإلنساف عمى الخطأ كلكف  .ٙٔ

 .(5) يؤاخذه عمى تعمد الخطأ"
"النبي ملسو هيلع هللا ىلص أرأؼ كأعطف كأشفق عمى المؤمنيف مف أنفسيـ، ألف أنفسيـ تدعكىـ إلى اليبلؾ،  .ٚٔ

 .(6) كىك يدعكىـ إلى النجاة"
، كبذلؾ فعميو أف (7) ه الرسكؿ مف المؤمف عمى ما يريده المؤمف لنفسوكجكب تقديـ ما يريد .ٛٔ

 يطيع النبي طاعة ال تردد فييا.
لذكؼ األرحاـ حق عظيـ عمى االنساف، إذ جعل هللا تعالى ليـ األكلكية عمى غيرىـ، كمف  .ٜٔ

الذي  )واتقوا هللاىنا مدح االسبلـ الذيف يصمكف أرحاميـ كيتقكف هللا فييـ، قاؿ هللا تعالى 
 .(8) (ٔالنساء:)تساءلون والرحام(

 .(9) حرمة نكاح أزكاج النبي ملسو هيلع هللا ىلص كأنيف أميات المؤمنيف كىك ملسو هيلع هللا ىلص كاألب ليـ .ٕٓ
 .(10) بطبلف التكارث بالمؤاخاة كاليجرة كالتحالف الذؼ كاف في صدر اإلسبلـ .ٕٔ
 .(11) جكاز الكصية لغير الكارث بالثمث فأقل .ٕٕ



                                                                                                                                            

 (ٙٗ/ٙانظر: التفسير المكضكعي لسكر القرآف الكريـ، مسمـ )  (ٔ)
 (ٕٕٗ/ ٕٔانظر: التفسير المنير لمزحيمي )  (ٕ)
 (ٜٗٙ/ ٔٔانظر: التفسير القرآني لمقرآف، لمخطيب )  (ٖ)
 (ٜٕٔ/ ٕٔ)(، تفسير المراغي ٖٕٗ/ ٗ(  انظر: أيسر التفاسير، لمجزائرؼ )ٗ)
 (ٚٚ/ٙ(  التفسير المكضكعي لسكر القرآف الكريـ، لنخبة مف عمماء التفسير كعمـك القرآف)٘)
 (ٕٔ٘/ ٕٔ(  التفسير المنير، لمزحيمي )ٙ)

 

 (ٖٗ٘/ ٚ(، التفسير الحديث )ٕٙٗ/ ٗ(  انظر: أيسر التفاسير، لمجزائرؼ )ٚ)
 (ٓٛ/ٙمماء)(  التفسير المكضكعي لسكر القرآف الكريـ، نخبة مف العٛ)
 (ٖٗ٘/ ٚ) ، دركزة(  انظر: التفسير الحديثٜ)
 (ٖٗ٘/ ٚ) المرجع السابق(  انظر: ٓٔ)
 (ٖٕ٘/ ٕٔ(  انظر: التفسير المنير، لمزحيمي )ٔٔ)
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ع الثالثقطالم  
 أخذ الميثاق من النبيين وسؤال الصادقين

ْبَراِىيَم َوُموَسى َوِعيَسى قال تعالى:  يَن ِميَثاَقُيْم َوِمْنَك َوِمْن ُنوٍح َواِ  ْذ َأَخْذَنا ِمَن النهِبيِّ }َواِ 
اِدِقيَن َعْن ِصدْ ٚاْبِن َمْرَيَم َوَأَخْذَنا ِمْنُيْم ِميَثاقاا َغِميظاا ) ِقِيْم َوَأَعده ( ِلَيْسَأَل الصه

الِ   [ٛ -ٚ]األحزاب: { ْمَكاِفِريَن َعَذاباا َأِليما
 أولا: المناسبة:

صمى هللا  دمحمسابقة بعض ما أبمغو رسكلو في اآليات السبحانو كتعالى بعد َأف بيف هللا "
أحكاـ  أُلمتو مف اأَلحكاـ الناسخة لما كانكا عميو قبميا، جاَء بيذه اآلية لبياف أف تبميغ عميو كسمـ

ا، كقد أخذ عمييـ العيكد كالمكاثيق بتبميغيا، سكاُء  هللا كشرائعو أمر مفركض عمى النبييف جميع 
، كأشار سبحانو كتعالى إلى (1) "َأكانت ناسخة لما قبميا، َأـ مؤكدة ليا، أـ جديدة لـ يسبق مثميا

رسل خاصة، في حمل أمانة ىذا المنيج، كأكلي العـز مف ال ملسو هيلع هللا ىلص مع النبييف عامة، كالنبيميثاقو 
يمانيـ  كاالستقامة عميو، كتبميغو لمناس، كذلؾ حتى يككف الناس مسؤكليف عف ىداىـ كضبلليـ كا 

 .(2) ككفرىـ، بعد انقطاع الحجة بتبميغ الرسل عمييـ صمكات هللا كسبلمو
 

 : التحميل المغوي:نياا ثا
مأخكذ مف لفع كثق، المتضمف معنى الشد ، مؤكدالمكثق ال العيد"ىك الميثاؽ:  :ِميثاَقُيْم() .1

حكاـ  ،ميثاؽ النبييف بالتبميغ كبتصديق بعضيـ بعضا  ، ك (3)"كالربط عمى الشيء بقكة كا 
(4) كبجميع ما تتضمنو النبكءة

.

 كقيل، (5) كأف يتبع بعضيـ بعضا  ، أف يصّدؽ بعضيـ بعضا  عظيما   عيدا   :)ِميَثاقاا َغِميظاا( .ٕ
 .(6) "عمى الكفاء بما حممكا اليميف باهللىك: "

 

                                                 

 (ٓ٘ٔ/ ٛالتفسير الكسيط،  مجمكعة مف العمماء بإشراؼ مجمع البحكث اإلسبلمية )  (ٔ)
 

 (ٜٕٕٛ/ ٘) ، لسيد قطبفي ظبلؿ القرآفانظر:   (ٕ)
 (ٛٚٔ/ ٔٔلطنطاكؼ ) ،التفسير الكسيطانظر:   (ٖ)

 

 (ٜ٘ٔ/ ٕ٘) ، لمرازؼ مفاتيح الغيبانظر:   (ٗ)
 

 .(ٖٕٔ/ ٕٓجامع البياف، لمطبرؼ )انظر: ( ٘)
 

 (ٕ٘٘/ ٖ) ، لمزمخشرؼ الكشاؼ عف حقائق غكامض التنزيل  (ٙ)
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اا: البالغــة:ثالث

ْذ َأَخْذَنا ِمَن النهِبيِّيَن ِميَثاَقُيْم َوِمنَك َوِمَن نُّوحٍ ) .1  ؛عطف الخاص عمى العاـ: "و...( َواِ 
براىيـ كمكسى كعيسى عمييـ الصبلة  لمتشريف كالتنكيو بشأنيـ، بالرغـ مف دخكؿ دمحم كنكح كا 

(1) "كالسبلـ في جممة النبييف
.

مف صفات  كاستعار لو شيئا   ،، شّبو الميثاؽ بجـر محسكسمكنية استعارة :)ِميَثاقاا َغِميظاا( .ٕ
ر"، (2)بياف حرمة الميثاؽ كخطكرتول ، كذلؾاألجراـ كىك الغمع لمتنكيو بعظـ الميثاؽ أخذ  كُكرِّ

 .(4)"ككصفو بككنو غميظ ا تعظيم ا لشْأنو، "(3)"إيذانا  بتككيدهالميثاؽ 
 .(5) "التفات مف التكمـ لمغيبة لتبكيت المشركيف كتقبيح فعميـ" (:َيْسَأَل الصادقينلِّ ) .ٖ

 رابعاا: المعنى الجمالي:
 

 الميثاق الذي أخذه هللا عمى أنبيائو .ٔ
عف أكلي العـز الخمسة، كبقية األنبياء: أنو أخذ عمييـ العيد كالميثاؽ في  يقكؿ تعالى مخبرا  

ببلغ رسال ىك ما أشار إليو سبحانو ك كالميثاؽ الذؼ أخذه هللا عمى النبييف، ، توإقامة ديف هللا، كا 
ْذ َأَخَذ َّللاهُ ِميثاَق النهِبيِّيَن َلما آَتْيُتُكْم ِمْن ِكتاٍب َوِحْكَمٍة ُثمه جاَءُكْم َرُسوٌل )قكلو:  كتعالى في َواِ 

ٌق ِلما َمَعُكْم َلُتْؤِمُننه ِبِو َوَلَتْنُصُرنهُو قاَل  َأْقَرْرُتْم َوَأَخْذُتْم َعمى ذِلُكْم ِإْصِري قاُلوا َأْقَرْرنا قاَل ءُمَصدِّ
اِىِدينَ  أخذ هللا ميثاؽ األنبياء أف يصدؽ ، فقد (6) (ٔٛآؿ عمراف: ) (َفاْشَيُدوا َوَأَنا َمَعُكْم ِمَن الشه

ة ديف أخذ عمييـ الميثاؽ في إقام، كقيل: بانو (7) ، كيأمر بعضيـ باإليماف بعضا  بعضيـ بعضا  
ببلغ رسالتو، كالتعاكف كالتناصرهللا، ك   .(8) كاالتفاؽ ا 

ف كل ، كىذا ما جاء عمى لساسالة التكحيد كالعبكدية هلل كحدهكلقد أرسل هللا تعالى أنبياءه بر 
َوَلَقْد َبَعْثَنا ِفي ُكلِّ ُأمهٍة َرُسول َأِن ُاْعُبُدوا َّللاهَ )، قاؿ تعالى: رسكؿ مف الرسل عمييـ السبلـ

الَلُة َفِسيُروا ِفي اأَلْرِض  ْت َعَمْيِو الضه َواْجَتِنُبوا الطهاُغوَت َفِمْنُيْم َمْن َىَدى َّللاهُ َوِمْنُيْم َمْن َحقه
                                                 

 (ٖٕٗ/ ٕٔلمزحيمي ) ،التفسير المنير  (ٔ)
 (ٕ٘٘/ ٖ) ، لمزمخشرؼ مض التنزيلالكشاؼ عف حقائق غكاانظر:   (ٕ)
 (ٜٙ/ ٜ) ، لمسميف الحمبيالدر المصكف في عمـك الكتاب المكنكف   (ٖ)

 

 (ٓ٘ٔ/ ٛالتفسير الكسيط،  مجمكعة مف العمماء بإشراؼ مجمع البحكث اإلسبلمية )  (ٗ)
 

 (ٜٕٗ/ ٕٔلمزحيمي ) ،التفسير المنير  (٘)
 .(ٕٖٛ/ ٙبف كثير )القرآف العظيـ، التفسير انظر:   (ٙ)

 

  (ٕٗٔ/ٗ) تفسير القرطبيانظر:   (ٚ)
 

 (ٜٙٗ/ٖتفسير القرآف العظيـ، البف كثير )  (ٛ)
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ِبينَ  ، ىي هللا بيا رسموكىذه الرسالة التي كمف  ،( ٖٙ:)النحل(َفاْنُظُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمَكذِّ
 .؛ ليقكمكا بتبميغو لمناستعالى مف النبييف الذؼ أخذه هللامضمكف الميثاؽ 

ْذ َأَخْذَنا ِمَن النهِبيِّيَن ِميَثاَقُيْم{ فيو ثالثة أوجو: )وقولو تعالى:   ميثاقيـ عمى  أحدىا:َواِ 
اؽ ميث الثالث:، نبياء أف يبمغكا الرسالة إلييـميثاؽ األمـ عمى األ الثاني:، قكميـ أف يؤمنكا بيـ

 .(1) ـ بعضا  األنبياء أف يصدؽ بعضي
، إذ ىؤالء الخمسة صمى فضيبل  كت ليـ تشريفا  ؟ ىؤلء الخمسة بالذكر هللا تعالى خّص  وقد      

تحممكا في سبيل  كىـ الذيف، (2) لأصحاب الشرائع كالكتب كأكلك العـز مف الرسهللا عمييـ ىـ 
مكسى ف بقية األنبياء، فقد كاجيكا مف الشدائد كالمحف في دعكة أقكاميـ أكثر مف، إعبلء كممة هللا

الييكدية كالمسيحية ديانتاف معاصرتاف ف ،كاف ليما في زماف نبينا قـك كأمة عمييما السبلـ كعيسى
لدعكة رسكؿ هللا، حيث كاف الييكد في المدينة، كالنصارػ في نجراف، كىما أىل الكتاب الذيف 

عربية السيادة العممية كاف بينيـ كبيف رسكؿ هللا مكاقف شتى، ككانت ليـ في الجزيرة ال
براىيـ كاف العرب يقكلكف بفضمو ككانكا ىذه الببلد أصحاب، ككأنيـ ىـ العمرانيةاالقتصادية ك ك  ، كا 

ركالذبح كالسعي كغيرىما، يتبعكنو في الشعائر  ألنو  ، كنكحا  عبلقتو بالكعبة كَرْفع قكاعدىا كُتقدِّ
 .(3) افحيث كجد الخمق منو بعد الطكف بشرمل ثانيا   أبا  كاف 

تكريم ا لو كتعظيم ا لشْأنو، لعمـك نبكتو  عمى سائر أولى العزم؛ وقدم نبينا محمهد ملسو هيلع هللا ىلص
المنزؿ عميو ىك ك كلككنو أيضا  المخاطب مف بينيـ،  ،لى قياـ الساعة، فيك سيد كلد آدـكبقائيا إ

األنبياء  باقيرتب بعده  سبلـثـ لما قدـ ذكره عميو الصبلة كال، فكاف تقديمو لذلؾ القرآف،ىذا 
 .(4) حسب ترتيبيـ في الكجكد

  :ُسوُل : قاؿ تعالىفوقد أخذ ميثاقو قبل ذلك عمى بني آدم )َوَما َلُكْم ل ُتْؤِمُنوَن ِباّلِلهِ َوالره
قاؿ مجاىد: ىك ، (ٛ)الحديد:َيْدُعوُكْم ِلُتْؤِمُنوا ِبَربُِّكْم َوَقْد َأَخَذ ِميَثاَقُكْم ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن( 

 .(5) الميثاؽ األكؿ الذؼ كاف كىـ في ظير آدـ بأف هللا ربكـ ال إلو لكـ سكاه
  ْذ َأَخْذَنا ِميَثاَق َبِني ِإْسرائيَل( قاؿ تعالى:: بني اسرائيل عمى و أيضاا ميثاقوقد أخذ هللا  )َواِ 

)َوَلَقْد َأَخَذ قاؿ تعالى: ك ، (6) (، كالميثاؽ الذؼ أخذه عمييـ ىك العمل بما في التكراةٖٛ)البقرة:
                                                 

 (ٖٚٚ/ ٗ) ، لمماكردؼالنكت كالعيكف انظر:  (ٔ)
، الكشف كالبياف عف تفسير القرآف، (ٓٔٙ/ ٖتفسير البغكؼ ) ،(ٖٗٓ/ ٗلمشككاني ) ،فتح القديرانظر:   (ٕ)

 .(ٓٔ/ ٛ) لمثعمبي
 

 (ٜ٘ٔ/ ٕ٘) ، لمرازؼ مفاتيح الغيب انظر:  (ٖ)
 

 (ٙ٘ٙ/ ٔٔ) ، لمخطيبالتفسير القرآني لمقرآفانظر:   (ٗ)
 

 (ٖٕٛ/ٚٔ(، تفسير القرطبي )ٕٛٔ/ٕٚانظر:  جامع البياف، لمطبرؼ )  (5)
 

 (ٕٓٔ/ٔ(، تفسير القرآف العظيـ، البف كثير )ٕٛ٘/ٔالتحرير كالتنكير، البف عاشكر )انظر:   (ٙ)
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فالميثاؽ ىنا ىك ما (، ٕٔ)المائدة:َّللاهُ ِميَثاَق َبِني ِإْسرائيَل َوَبَعْثَنا ِمْنُيُم اْثَنْي َعَشَر َنِقيباا( 
)َفِبَما كقاؿ تعالى: ، (1) أخذ عمى بني إسرائيل مف كجكب طاعة هللا كالعمل بما في التكراة

 .(2) "فبسبب نقضيـ الميثاؽ الذؼ أخذ عمييـ لعناىـ(،  "ٖٔ)المائدة: اُىْم(َنْقِضِيْم ِميَثاَقُيْم َلَعنه 
فمف ذلؾ  ،العيد أعـّ مف الميثاؽ، فالعيد يأتي لمعاف غير معنى الميثاؽ ؟ىو العيدالميثاق ىل 
ا َأله )ِإنه َّللاهَ َعِيَد ِإَلْينَ ، الكصية كاألمر، يقاؿ عيد إلّي بكذا أكصاني، كمنو قكلو تعالى: مثبل  

أمرنا في التكراة "عيد إلينا: ، (ٖٛٔ)آؿ عمراف: ُنْؤِمَن ِلَرُسوٍل َحتهى َيْأِتَيَنا ِبُقْرَباٍن َتْأُكُمُو النهاُر( 
َرا َبْيِتَي ِلمطهاِئِفيَن َواْلَعاِكِفينَ كمنو قكلو تعالى: ، (3)"كأكصانا ْسَماِعيَل َأْن َطيِّ  )َوَعِيْدَنا ِإَلى ِإْبَراِىيَم َواِ 

ُجوِد( ِع السُّ كه كيأتي العيد بمعنى الزماف، ، (4)"أكصينا كأمرنا"، فعيدنا ىنا بمعنى (ٕ٘ٔ)البقرة: َوالرُّ
العيد الزماف، يريد مدة "قاؿ الزمخشرؼ: ، (ٙٛ)طػو:  )َأَفَطاَل َعَمْيُكُم اْلَعْيُد(كمنو قكلو تعالى: 

 .(5) "مفارقتو ليـ
، فكصفو بالشدة كالغمع مبالغة في حرمتو كعظمتو ثـ أكد هللا تعالى ذلؾ الميثاؽ بعينو

عمى الكفاء بما حممكا، كما أخذه  شديدا   أؼ: عيدا   (غميظاا  وأخذنا منيم ميثاقاا )فقاؿ: كثقل تبعتو 
هللا عمييـ، كيجكز أف يككف قد أخذ هللا عمييـ الميثاؽ مرتيف، فأخذ عمييـ في المرة األكلى مجرد 

 .(6) مشددا   مغمظا   ديد، ثـ أخذه عمييـ ثانيا  الميثاؽ بدكف تغميع، كال تش
يثاقاا َغِميظاا{ فيو ثالثة أوجو: وقولو:   }َوَأَخْذَنا ِمْنُيم مِّ
 أف الميثاؽ الغميع تبميغ الرسالة.  أحدىا:
 يصدؽ بعضيـ بعضا .  الثاني:
 .(7)، كيعمف دمحم أنو ال نبي بعده أف يعمنكا أف دمحما  رسكؿ هللا الثالث:

 صادقين عن صدقيمسؤال ال .ٕ
 قولو تعالى: }لَِّيْسَأَل الَصاِدِقيَن َعَن ِصْدِقِيْم{ فيو أربعة أوجو:

كفي ىذا تنبيو أؼ إذا كاف األنبياء ، اء عف تبميغيـ الرسالة إلى قكميـليسأؿ األنبي أحدىا:
 يسألكف، فكيف مف سكاىـ؟

 .أؿ األنبياء عما أجابيـ بو قكميـليس الثاني:
                                                 

 (ٖٓٔ/ٕالمسير، البف القيـ )انظر: زاد   (ٔ)
 

 (ٖٖ/ٕتفسير القرآف العظيـ، البف كثير )  (ٕ)
 

 (ٗٔٙ/ٔارشاد العقل السميـ إلى مزايا الكتاب العزيز، ألبي السعكد )  (3)
 

 (ٙ٘ٔ/ٔالنكت كالعيكف، لمماكردؼ )  (4)
 

 (ٜٗ٘/ٕالكشاؼ، لمزمخشرؼ )  (5)
 

 (ٕٗٗ/ ٕٔلمزحيمي ) ،فسير المنيرالت، (ٖٗٓ/ ٗلمشككاني ) ،فتح القديرانظر:   (ٙ)
 (ٖٚٚ/ ٗ) ، لمماكردؼالنكت كالعيكف انظر:  (ٚ)
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 .يثاؽ الذؼ أخذه عمييـنبياء عف الكفاء بالمليسأؿ األ الثالث:
 .(1) ليسأؿ األفكاه الصادقة عف القمكب المخمصة الرابع:

يف بالصادقيف لمبلزمتيـ يكُعّبر عف النب، األنبياء الذيف أخذ هللا عمييـ الميثاؽ والمراد بالصادقين:
 .(2) لمصدؽ، كعما بمَُّغكه بالصدؽ؛ أَلنو مف عند هللا

ْكا ما عمييـ ليـ كشيادة، تشريف ىؤالء الرسل كتكريميـ ذا السؤالوالحكمة من ى كىك  ،بأنيـ أدَّ
 .(3) كذلؾ تبكيت لمف كذَّب بيـ

لذيف نقضكا الميثاؽ الذؼ ا ألىل الكتاب تيديد ككعيد «َوَأَعده ِلْمكاِفِريَن َعذاباا َأِليماا »كقكلو تعالى: 
 .(4)أخذه هللا عمى نبييـ بأف يصدؽ بالنبي كينصره

 اا: اليدايات المستنبطة من المقطع:سابع
عمى حمل رسالتو  مؤكدا   قكيا  أف هللا سبحانو كتعالى قد أخذ مف األنبياء جميعا  ميثاقا   .ٔ

 .(5) كتبميغيا لمناس
 بياف منزلة أكلي العـز مف الرسل. .ٕ
 .(6) إذا كاف هللا سيسأؿ الصادقيف عف صدقيـ في تبميغ دعكتو، فكيف بسؤاؿ مف ىـ دكنيـ .ٖ















 
 

  

                                                 

 (ٕٗ٘/ ٕٔلمزحيمي ) ،التفسير المنير، (ٖٛٚ/ ٗ) ، لمماكردؼالنكت كالعيكف انظر:  (ٔ)
 (ٜٗٔ/ ٛالتفسير الكسيط،  مجمكعة مف العمماء بإشراؼ مجمع البحكث اإلسبلمية )انظر:   (ٕ)

 

 (ٜٚٔ/ ٔٔلطنطاكؼ ) ،الكسيطالتفسير انظر:   (ٖ)
 (ٙ٘ٙ/ ٔٔ) ، لمخطيبالتفسير القرآني لمقرآف  (ٗ)
 (ٕٙٗ/ ٗلمجزائرؼ ) ،أيسر التفاسيرانظر:   (٘)
 (ٙ٘ٙ/ ٔٔ) ، لمخطيبالتفسير القرآني لمقرآفانظر:   (ٙ)
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 قطع الرابعالم
 غـــزوة األحـــزاب

 التذكير بنعمة هللا وابتالء المؤمنين
ِ َعَمْيُكْم ِإْذ َجاَءْتُكْم ُجُنوٌد َفَأْرَسْمَنا  }َياقال تعالى:  َأيَُّيا الهِذيَن آَمُنوا اْذُكُروا ِنْعَمَة َّللاه

ا َلْم َتَرْوَىا َوَكاَن َّللاهُ  ا َوُجُنودا ( ِإْذ َجاُءوُكْم ِمْن ٜ ِبَما َتْعَمُموَن َبِصيراا )َعَمْيِيْم ِريحا
 ِ ْذ َزاَغِت اأْلَْبَصاُر َوَبَمَغِت اْلُقُموُب اْلَحَناِجَر َوَتُظنُّوَن ِباّلِله َفْوِقُكْم َوِمْن َأْسَفَل ِمْنُكْم َواِ 

اُزْلِزُلوا ِزْلَزالا ( ُىَناِلَك اْبُتِمَي اْلُمْؤِمُنوَن وَ ٓٔالظُُّنوَنا )  [ٔٔ - ٜ]األحزاب: { َشِديدا
 

 سبب النزول: أولا:
َأيَُّيا الهِذيَن آَمُنوا اْذُكُروا ِنْعَمَة َّللاهِ َعَمْيُكْم ِإْذ َجاَءْتُكْم ُجُنوٌد َفَأْرَسْمَنا  )َياقكلو: في عف قتادة 

ا َلْم َتَرْوَىا( ا َوُجُنودا  .(1) قاؿ: نزلت ىذه اآلية يكـ األحزاب َعَمْيِيْم ِريحا
 

 ثانياا: المناسبة:
 ،عباده بتقكاه بحيث ال يبقى في نفس المؤمف خكؼ مف أحد هللا سبحانو كتعالى أمر المّ 
حكؿ  المشرككف بأسرىـ كالييكد بأجمعيـجتمع تحيث ، مف كقعة األحزاب كاقعيا   ذكر مثاال  

عنيـ  عمى عباده المؤمنيف، إذ صرؼفأنعـ هللا المدينة بقصد القضاء عمى النبي كصحبو، 
فإنو قادر عمى كل  ،فينبغي أف ال يخاؼ العبد غير ربو، أعداَءىـ، كىزميـ حيف تألبكا عمييـ

 .(2) شيء
 

 ثالثاا: التحميل المغوي:
قريظة  يبنكىـ قريش كغطفاف كييكد  ،كمف معيـ يعني األحزاب(: ِإْذ َجاءْتُكْم ُجُنودٌ ) .ٔ

 .(3) اثني عشر ألفا   ، ككاف عددىـالنضير يبنك 
كالريح المذككرة ىنا ىي ريح الصبا ككانت باردة كقمعت األكتاد  (:َسْمَنا َعَمِيِيْم ِريحاا َفأرْ ) .ٕ

كىمؾ كثير مف خيميـ  ،كاألطناب كسفت التراب في عيكنيـ كماجت الخيل بعضيا في بعض

                                                 

، كقد (ٚٛ/ ٖسميـ بف عيد اليبللي )ك( دمحم بف مكسى آؿ نصر )، االستيعاب في بياف األسبابانظر:   (ٔ)
، كأيضا : (ٙٚ٘/ ٙكالحديث ذكره السيكطي في "الدر المنثكر" )، (ٕٙٔ/ ٕٓجامع البياف )أخرجو الطبرؼ في 

 (.ٓٚٗ/ٖ(، تفسير القرآف العظيـ، البف كثير )ٖٚ٘-ٖٙ٘/ٙزاد المسير، البف القيـ )
 

 (ٕٙٙ/ ٕٔالتفسير المنير لمزحيمي )انظر:  (ٕ)
 

 (ٕٗٔ/ ٕٓجامع البياف، لمطبرؼ )انظر:   (ٖ)
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بميـ كشائيـ ُبوِر(وُأْىِمَكت َعاٌد بِ  (1))ُنِصْرُت ِبالّصَباكفييا قاؿ النبي ملسو هيلع هللا ىلص: ، كا   ريح الصبا كضد، (2) الده
 :أيضا   ككاف مف دعائو ،(3)الَصباريح أشد مف  ، كىيالدبكر، كىي التي أُىمكت بيا قكـ عاد

 (4) .)المهُيمه اْسُتْر َعوَرَتَنا َوآِمن َرْوَعَتَنا(
ا َلْم َتَرْوَىا() .ٖ  .(5) ككانكا ألفا   المراد بيـ: المبلئكة: َوُجُنودا

 منيا:وجاء فييا أقوال 
قعاد بعضيـ عف بعض :األول  الثالث:، إيقاع الرعب في قمكبيـ الثاني:، تفريق كممة المشركيف كا 

تقكية نفكس المسمميف مف غير أف يقاتمكا معيـ كأنيا كانت نصرتيـ بالزجر حتى جاكزت بيـ 
 .(6)قد بدأكـ بالسحر فالنجاة النجاة إف دمحما  "فقاؿ طمحة بف خكيمد:  ،مسيرة ثبلثة أياـ

ن َفْوِقُكمْ ) .ٗ  .(7) مف أعمى الكادؼ مف جية المشرؽ، كىـ بنك غطفاف كبنك قريظة (:مِّ
، (8) مف جية المغرب، كىـ قريش كباقي حمفائيا ؼمف أسفل الكاد (:َوِمْن َأْسَفَل ِمنُكمْ ) .٘

 .(9) "مسمميف مف كل جية، فتمكنكا منيـىذا يعنى أنيـ قد أطبقكا عمى ال"ك 
ْذ زَاَغِت األبْ  .ٙ  .(10) مف شدة الرعب: مالت، كقيل: شخصت كذلؾ َصاُر()َوا 
فالكبلـ عمى التمثيل أك ، (11) مف الرعب زالت عف أماكنيا (:َوَبَمَغِت اْلُقُموِب اْلَحَناِجرَ ) .ٚ

 ،الكناية ال عمى الحقيقة؛ ألف القمكب ال تفارؽ أماكنيا مف الصدكر، كلكنيا تضطرب رعب ا
 .(12) كمدخل الطعاـ كالشراب مقـك حيث مخرج الصكتالح منتيى كالحناجر: جمع حنجرة، كىي

  كفي معناىا كجياف:(: َوَتُظنُّوَن ِباّلِلهِ الظُُّنوَنا) .ٛ

                                                 

با: ريح لطيفة تأتي مف المشرؽ   (ٔ) العرب ىذه الريح بأنيا التي تحف إلى الكعبة كتصبك  ، كقد عرفياريُح الصَّ
َبا تسمى اْلقُبكؿ أِلَنََّيا تَقابل الدبكر، َأك أِلَنََّيا تْسَتْقبل َباب اْلَكْعَبة، إلييا أبك البقاء ، كميات. انظر: الكريح الصِّ

 (ٜٚ٘/ ٕد أحمد مختار عبد الحميد عمر )، معجـ المغة العربية المعاصرة، (ٖٖٚالحنفي )ص: 
 

 .(ٕٚ/ٖ()ٕٕٗٔح) ،في ريح الصبا كالدبكر :َبابُ  االستسقاء، صبلة كتاب ،صحيح مسمـ (ٕ)


 .(ٕٔ٘/ ٕالبف حجر ) ،فتح البارؼ  (ٖ)


َحاَبِة، ُمْسَنُد أَ  (ٗ)  (ٕٚ/ ِٚٔبي َسِعيد  اْلُخْدِرؼِّ َرِضَي هللُا َعْنُو )مسند أحمد، ُمْسَنُد اْلُمْكِثِريَف ِمَف الصَّ


 (ٕٙٔ/ ٕٓجامع البياف، لمطبرؼ )انظر:  (٘)
 

 (ٜٖٚ/ ٗ) ، لمماكردؼالنكت كالعيكف ، (ٓٙٔ/ ٕ٘) ، لمرازؼ مفاتيح الغيبانظر:  (ٙ)
 (٘٘/ ٔٔ) ، دمحم صديق خاففتح البياف في مقاصد القرآفانظر:  (ٚ)

 

 (ٕٙ٘/ ٖئق غكامض التنزيل، لمزمخشرؼ )الكشاؼ عف حقاانظر:  (ٛ)
 

  (ٕٙٙ/ ٔٔالتفسير القرآني لمقرآف، لمخطيب ) (9)
 

 (ٖ٘ٓ/ ٗلمشككاني ) ،فتح القديرانظر:  (ٓٔ)
 (ٜٖٚ/ ٗ) ، لمماكردؼالنكت كالعيكف ، (ٕٛٔ/ ٕٓجامع البياف، لمطبرؼ )انظر:   (ٔٔ)
 (ٔ٘ٔ/ ٛالتفسير الكسيط، مجمع البحكث )انظر:   (ٕٔ)
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 عدكا بو مف نصر. فيما كُ أنيـ يظنكف  :األول
كأصحابو ُيستأصمكف كأيقف المؤمنكف أف  ملسو هيلع هللا ىلص أنو اختبلؼ ظنكنيـ فظف المنافقكف أف دمحما   الثاني:
 .(1) ىـ هللا كرسكلو حق كأنو سيظيره عمى الديف كمو كلك كره المشرككف ما كعد
كاالبتبلء: أصمو االختبار، كيطمق ، "(2)اختبر كامتحف بمعنى (:ُىَناِلَك اْبُتِمَي اْلُمْؤِمُنونَ ) .ٜ

كناية عف إصابة الشدة ألف اختبار حاؿ الثبات كالصبر الـز ليا، كسمى هللا ما أصاب المؤمنيف 
 .(3) "ارة إلى أنو لـ يزعزع إيمانيـابتبلء إش

  فيو ثالثة أوجو:واما نوع البتالء ف
امتحنكا في الصبر  الثالث:، : بالجكع فقد أصابيـ بالخندؽ جكع شديدالثاني، رابالحص ا:مأحدى

 .(4) عمى إيمانيـ كتميز المؤمنكف عف المنافقيف
ا) .ٓٔ ضطراب ا عنيف ااضطربكا مف الفزع ا :(َوُزْلِزُلوا ِزْلزَالا َشِديدا

حرككا بالخكؼ  ، كقيل:(5)
 .(6) تحريكا  شديدا  

رابعاا: البالغــة:

 .(7) "بينيما طباؽ(: "ِمْن َأْسَفَل ِمنُكمْ و ِمن َفْوِقُكْم ) .ٔ
ْذ زاَغِت اأْلَْبصاُر َوَبَمَغِت اْلُقُموُب اْلَحناِجرَ ) .ٕ تصكير لمحاؿ التي استكلت عمى المسمميف مف " (:َواِ 

كناية عف الكرب الذؼ دخل عمى كفيو ف عمييـ، كزيغاف األبصار، ىذا الخطر الزاح
 .(8) "المسمميف، حتى اضطرب لذلؾ تفكيرىـ

صكر القمكب في خفقانيا كاضطرابيا، حيث مبالغة في التمثيل،  (:َوَبَمَغِت اْلُقُموُب اْلَحناِجرَ ) .ٖ
قمب عند الغضب ، كذلؾ ألف الالكربكناية عف  أيضا   ، كفيو(9) كأنيا كصمت إلى الحمقكـ

كقد يفضي إلى أف يسد مجرػ النفس  ،يندفع كعند الخكؼ يجتمع فيتقمص فيمتصق بالحنجرة

                                                 

 (ٖٓٛ/ ٗ) ، لمماكردؼالنكت كالعيكف ر: انظ  (ٔ)
 (ٖٖٚ/ ٗ) ، البف عطيةالمحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيزانظر:  (ٕ)

 

 (ٖٕٛ/ ٕٔالتحرير كالتنكير، البف عاشكر )  (ٖ)
 

 (ٖٓٛ/ ٗ) ، لمماكردؼالنكت كالعيكف انظر:   (ٗ)
 (ٔ٘ٔ/ ٛالتفسير الكسيط، مجمع البحكث )انظر:   (٘)

 

 (ٙ٘/ ٔٔ) ، دمحم صديق خافالبياف في مقاصد القرآف فتحانظر:   (ٙ)
 

 (ٕٚ٘/ ٕٔالتفسير المنير، لمزحيمي )  (ٚ)
 

  (ٕٙٙ/ ٔٔالتفسير القرآني لمقرآف، لمخطيب )  (ٛ)
 

 (ٕٛ٘/ ٕٔالتفسير المنير، لمزحيمي )  (ٜ)
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فمول إذا بمغت ) كمثمو قكلو تعالى: ،فبل يقدر المرء أف يتنفس كيمكت مف الخكؼ
 (1) .(ٖٛ)الكاقعة:(الحمقوم

ر الصكرة الماضية، كلمداللة عمى الستحضا جاءت بصيغة المضارع)َوَتُظنُّوَن ِباّلِلهِ الظُُّنوَنا(:  .ٗ
 .(3)، كجمع كممة )الظنكنا( لمداللة عمى أنيا ظنكف كثيرة مختمفة(2) االستمرار

 ىنالؾ، أؼ في ذلؾ المكاف كىك، ك كالمتكسط ظرؼ مكاف يقاؿ لممكاف البعيد :(ُىَناِلكَ ) .٘
ف اإلشارة إلى كاألظير أف تكك ، "(4) الخندؽ، كقد يككف ظرؼ زماف، أؼ عند ذلؾ الكقت ابتمكا

 .(5) "الزماف
 

  القراءات: :خامساا 
  ( عممون بصيراا يوكان هللا بما:)  ىا أبك عمرك بياء الغيبة.قرأ 
 ( عممون بصيراا توكان هللا بما:)  (6) ىا الباقكف بتاء الخطاب.كقرأ 

 توجيو القراءات:
هلل كلرسكلو، كالتحزب  بما يعممو الكفار مف العناديككف المعنى في القراءة األكلى: أّف هللا كاف 
بصٍرا عمى المسمميف كاجتماعيـ عمييـ مف كل جية

أما قراءة الباقيف فيككف المعنى أّف هللا ، ك (7) 
 بما تعممكف أييا المسممكف مف ترتيب الحرب، كحفر الخندؽ، كاستنصاركـ بو، كتككمكـ عميوكاف 
 .(8) بصيرا  
 المعنى الجمالي:: اا دسسا
  ألحزابأحداث ووقائع غزوة ا .ٔ

 ا تصكيرا  معجزا ،ىر مشاىدلقد سجل القرآف الكريـ ىذه الغزكة المباركة تسجيبل  بديعا ، كصكَّ 
باألسباب أسبابا  ما  لقاء ما بذلكه مف أخذ   ـفيشخص قمق المسمميف كيبدليـ بذلؾ أمنا ، كيمدى

تصحيح مفاىيـ القكة رىـ، كيعيد تكانكا ليبمغكىا إال بفضل هللا، كيفضح باطل أىل النفاؽ كييتؾ س

                                                 

 (ٓٙٔ/ ٕ٘) ، لمرازؼ مفاتيح الغيبانظر:   (ٔ)
 

 (ٜ٘ٗ/ ٕٕف في ركابي عمـك القرآف، لميررؼ )(  انظر: تفسير حدائق الركح كالريحإ)
 

 (ٕٕٛ/ ٕٔالتحرير كالتنكير، البف عاشكر )انظر:   (ٖ)
 

 (ٙ٘/ ٔٔ) ، دمحم صديق خاففتح البياف في مقاصد القرآفانظر:   (ٗ)
 

 (ٕٕٛ/ ٕٔالتحرير كالتنكير، البف عاشكر )  (٘)
 

 (ٕٓٛ/ٖ، الحجة لمفارسي )(ٕٓٙ/ٕ، البف الجزرؼ )انظر: النشر(  ٙ)
 (ٖ٘ٓ/ ٗلمشككاني ) ،فتح القديرانظر:   (ٚ)

 

 (ٜٕٚ/ ٕٔالتحرير كالتنكير، البف عاشكر )انظر:   (ٛ)
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كمقكمات النصر، كيقطع الصمة بيف أىل اإليماف كأىل الكفر فبل مكاالة بيف مسمـ ككافر، كال 
 صمت عمى غدر غادر.

كىذا المقطع مف سكرة األحزاب يتكلى تشريح حدث مف األحداث الضخمة في تاريخ الدعكة "
تحاف العسيرة، كىك غزكة قف االممف مكا اإلسبلمية، كفي تاريخ الجماعة المسممة كيصف مكقفا  

، كمف تدبر ىذا النص القرآني، كطريقة عرضو لمحادث، كأسمكبو في الكصف كالتعقيب األحزاب
كيف كاف هللا يربي ىذه األمة باألحداث كالقرآف في  يدرؾككقكفو أماـ بعض المشاىد كالحكادث 

 (1)"آف
قبل البدء في شرح النص  ننافإ ،كلكي ندرؾ طريقة القرآف الخاصة في العرض كالتكجيو

كالسير في عرضيا لمحادثة مع  التفسير كتب توما ذكر  كمجمل نأت عمى خبلصة القرآني،
 .(2) االختصار المناسب

 سبب المعركة .ٕ
مف أشراؼ ييكد بني النضير، الذيف كانكا قد أجبلىـ رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص مف المدينة إلى  أف نفرا  

كبعض أصحابو كانكا في ديار بني النضير، فائتمركا عمى قتمو، بأف  ملسو هيلع هللا ىلص بيكذلؾ َأف الن ،خيبر
فرجع مع أصحابو، كبعث  ذلؾ،، فَأطمع هللا نبيو عمى عمى النبي ملسو هيلع هللا ىلص يْأخذ أحدىـ صخرة فيمقييا
ي ست لياؿ، فقد ىممتـ بقتمى، فتحصنكا بحصكنيـ، فحاصرىـ النب ؼإلييـ أف اخرجكا مف ببلد

فسَألكا أف يكف عف قتاليـ، عمى أف يخرجكا مف ديارىـ كمعيـ ما حممت اإلبل غير آلة الحرب، 
لـ كلكف فَأجابيـ النبي إلى ما طمبكا، فذىب فريق منيـ إلى خيبر كعمى رْأسيـ حيي بف أخطب، 

اسة حيّي بف ئليستردكا ببلدىـ، فذىب جمع منيـ بر  عزمكا عمى اأَلخذ بالثْأرف، يقر ليـ قرار
، ثـ حرضكا غطفاف فاستجابكا ليـ، فخرجت ملسو هيلع هللا ىلصى قريش لتحريضيـ عمى قتاؿ النبي أخطب إل

 .(3) اسة أبي سفيافئبخركجيـ بر  نبي ملسو هيلع هللا ىلصعمـ الفكبنك غطفاف،  نصارىاقريش مع أ
 الستعداد لممعركة: .ٖ

أصحابو: أيمكث بالمدينة أـ يخرج لقتاليـ خارجيا؟  ستشاراعمـ النبي ملسو هيلع هللا ىلص بخركجيـ  افمم
أعطى لكل ك ، فكرة سمماف فقبل النبي ملسو هيلع هللا ىلص ،ف الفارسي بحفر خندؽ حكؿ المدينةفَأشار عمييـ سمما

يسبق ليـ حفر ، حيث لـ الخندؽ في حفرشدائد العشرة أربعيف ذراع ا ليحفركىا، كقاسى المسممكف 
ستة أياـ، كقيل: خمسة عشر، كقيل: أربعة  كعشريف،  هكمكثكا في حفر بيـ، الخنادؽ في حرك 

 بشعر عبد هللا بف ركاحة: فكاف ينقل التراب متمثبل  كعمل معيـ النبي ملسو هيلع هللا ىلص ، كقيل: شير ا

                                                 

 (ٕٖٕٛ/ ٘في ظبلؿ القرآف، لسيد قطب )  (ٔ)
 

 (ٕٖٕٛ/ ٘) انظر: المرجع السابق  (ٕ)
 

 (ٖٗٛ/ ٙكثير )القرآف العظيـ، البف  تفسير انظر: (ٖ)
 



 


167 

 

 اـول تصدقنا ول صمين الميم لول أنت ما اىتدينا ...                      
 ن سكينة عمينا ... وثبت اأَلقدام إن لقيناـــــــــــــــــفَأنزلَ 

ن أرادوا فتن   اــة َأبينــــــوالمشركون قد بغوا عمينا ... وا 
، ككاف الخندؽ ، فضرب بعسكره في الجية الشرقيةبثبلثة آالؼ مف المسمميفثـ خرج ملسو هيلع هللا ىلص 

 .(1) بيف الرسكؿ كبيف أعدائو فاصبل  
 معركةفرار المنافقين من ال .ٗ

الخكؼ عند المسمميف، كتجمى نفاؽ المنافقيف في ىذه الغزكة، فانسحبكا مف كقد اشتد 
}َما َوَعَدَنا ككانكا يقكلكف:  }َوَما ِىَي ِبَعْوَرٍة ِإْن ُيِريُدوَن ِإله ِفَراراا{المعركة معتذريف بَأف بيكتيـ عكرة 

َّللاهُ َوَرُسوُلُو ِإله ُغُروراا{
 (2). 

 قريظة لمعيد نقض ييود بني .٘
فَأصبح المسممكف بيف نار  ،ملسو هيلع هللا ىلص كفي َأثناِء ىذا الخطر الداىـ، نقضت قريظة عيدىا مع النبي

مف فكقيـ كنار مف َأسفل منيـ، كقد ىرب المنافقكف بَأعذارىـ المكذكبة، فزاغت األَبصار كبمغت 
بالنبل  يريقيف سكػ الرمشير دكف حرب بيف الفقرابة القمكب الحناجر مف الخكؼ، كمضى 

ككاف يعد بَألف  -كالحجارة مف كراِء الخندؽ، إال َأف فكارس مف قريش منيـ عمرك بف َعْبِد ُكّد 
كعكرمة بف أبي جيل كضرار بف الخطاب، كىبيرة بف أبي كىب، كنكفل بف عبد هللا،  -فارس 

عمي  ليـ خرجفكسمع، اقتحمكا الخندؽ بخيكليـ مف مكاف ضيق، فجالت خيكليـ في بيف الخندؽ 
، عمييـ الثغرة التي اقتحمكا منيافي نفر مف المسمميف، كَأخذكا رضي هللا عنو بف أبي طالب ا

 .(3) كقتل عميّّ َعْمَرك بَف َعْبِد ُكّد في قصة مشيكرة
 دور نعيم في تخذيل األحزاب .ٙ

جعي مف لممسمميف بعد ذلؾ أسباب النصر، فقد جاَء نعيـ بف مسعكد اأَلش كقد ىيأ هللا
ال يعممكف،  يفقاؿ: يا رسكؿ هللا إني قد أسممت كقكم -كىك صديق قريش كالييكد  -اف ػػغطف
ْؿ عنا إف  يفمرن بَأمرؾ حتى ُأساعدؾ، فقاؿ ملسو هيلع هللا ىلص: أنت رجل كاحد، كماذا عسى أف تفعل، كلكف َخذِّ

كقاؿ ليـ:  ملسو هيلع هللا ىلص ع النبياستطعت فإف الحرب خدعة، فتكجو إلى بني قريظة الذيف نقضكا عيدىـ م
ني محدثكـ حديث ا فاكتمكه عني، فكعدكه بكتمانو فقاؿ: لقد  أنتـ تعرفكف كدؼ لكـ كخكفي عميكـ، كا 

ا كغطفاف ليسكا  ،ـ كديارىـيرأيتـ ما كقع لبني قينقاع كالنضير مف إجبلئيـ كأخذ أمكال كأف قريش 
ال  انصرفكا إلى ببلدىـ كأما أنتـ فتساكنكف الرجل )يريد مثمكـ، فيـ إذا رأكا فرصة انتيزكىا كا 

                                                 

 (ٖٗٛ/ ٙكثير )، البف القرآف العظيـ تفسير انظر: (ٔ)
 

 (ٖ٘ٔ/ ٛالتفسير الكسيط، مجمع البحكث ) انظر: (ٕ)
 

 (ٖ٘ٔ/ ٛ) المرجع السابق انظر: (ٖ)
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الرسكؿ( كال طاقة لكـ بحربو كحدكـ، فَأرػ أف ال تدخمكا ىذه الحرب حتى تستيقنكا مف قريش 
كغطفاف أنيـ لف يتركككـ كيذىبكا إلى ببلدىـ، بَأف تْأخذكا منيـ رىائف سبعيف شريف ا منيـ، 

 يجتمع برؤسائيـ كقاؿ: أنتـ تعرفكف كدػ لكـ، كمحبتإلى قريش فا فاستحسنكا رْأيو، ثـ تكجو
ن محدثكـ حديث ا فاكتمكه عني، فكعدكه بذلؾ، فقاؿ: إف بني قريظة قد ندمكا عمى ما  يإياكـ، كا 

مف أشرافيـ  فعمكا مع محمَّد، كخافكا أف ترجعكا كتترككىـ معو، فقالكا لو: أيرضيؾ أف نْأخذ جمعا  
فرضي بذلؾ منيـ، ثـ أتى غطفاف  -يريد بني النضير-ي كسرت ـ إليؾ، كترد جناحنا التكنسممي

ا، فأرسل أبك سفياف كفدا   ا  فأخبرىـ بمثل عما أخبر قريش  ككاف يـك  -لقريظة يدعكىـ لمقتاؿ غد 
فيو، كلف نقاتل حتى  ؼفقالكا: إنا ال نقاتل يكـ السبت، كلـ يصبنا ما أصابنا إال بالتعد -سبت 

تترككنا كتذىبكا إلى ببلدكـ، فتحققت قريش كغطفاف مما قالو نعيـ بف  تعطكنا رىائف منكـ حتى ال
ا، كأدػ نعيـ بف مسعكد بيذه الكقيعة يمسعكد األشجع ، فتفرقت القمكب كخاؼ بعضيـ بعض 

 .(1) أعظـ خدمة لئلسبلـ في ىذا الخطر المحدؽ بو
 الدعاء في المعركة .ٚ

"الميم منزل الكتاب، سريع الحساب، اىزم : قائبل  ككاف النبي ملسو هيلع هللا ىلص  قد ابتيل إلى ربو 
ا مف إجابة هللا  عمييم" اأَلحزاب، الميم اىزميم وانصرنا فكاف ىذا الدكر الذؼ أداه نعيـ جزء 

ا باردة في ليمة مظممة شاتية، كفأت قدكرىـ، كأطفَأت نيرانيـ،  لدعكتو، كأرسل هللا عمى أعدائو ريح 
ا مف المبلئكة لـ يركىا، كبَّرت في جكانب العسكر، فماجت كقمعت خياميـ، كَأرسل عمييـ جن كد 

: أما محمَّد فقد بدأكـ بالسحر فالنجاَء ؼالخيل بعضيا في بعض، فقاؿ طميحة بف خكيمد اأَلسد
 .(2) النجاء

 رحيل األحزاب .ٛ
فَأجمعكا َأمرىـ عمى الرحيل قبل أف يصبح الصباح، خكف ا مف أف تتفق ييكد مع المسمميف 

عمييـ في تمؾ الميمة المدليمة، كقد بمغ مف خكفيـ أف كاف رئيسيـ أبك سفياف يقكؿ ليـ:  فييجمكا
ليتعرؼ كل منكـ أخاه، كليمسؾ بيده خكف ا مف أف يدخل بينكـ عدك، كبدأ بالرحيل، فقاؿ لو 

كآذنيـ بالرحيل،  صفكاف بف ُأمية: أنت رئيس القكـ فبل تتركيـ كتمضى، فنزؿ مف فكؽ بعيره
 .( 3) ككفى هللا المؤمنيف القتاؿ مـ ينالكا خيرا  فكىكذا ردىـ هللا بغيظيـ  يزكميففرحمكا م

                                                 

 (ٖ٘ٔ-ٗ٘ٔ/ ٛالتفسير الكسيط، مجمع البحكث ) انظر: (ٔ)
 

 (٘٘ٔ/ ٛ) المرجع السابق انظر: (ٕ)
 

التحرير في تفاسير عديدة منيا: ، كقد ذكرت غزكة األحزاب بتفاصيميا (٘٘ٔ/ ٛ) المرجع السابق انظر: (ٖ)
 تفسير ،(ٕٙ٘/ ٖالكشاؼ عف حقائق غكامض التنزيل، لمزمخشرؼ )، (ٕٛٚ-ٕٚٚ/ ٕٔكالتنكير، البف عاشكر )
التفسير القرآني في  (ٖٕٛٛ-ٕٖٕٛ/ ٘) ، لسيد قطبظبلؿ القرآف، (ٖٗٛ/ ٙكثير )القرآف العظيـ، البف 

 .(ٓٙٙ-ٛ٘ٙ/ ٔٔلمقرآف، لمخطيب )
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 التذكير بنعمة هللا عمى المسممين باإلنقاذ .ٜ
 :(... ُجُنودٌ  َجاَءْتُكمْ  ِإذْ  َعَمْيُكمْ  َّللاهِ  ِنْعَمةَ  اْذُكُروا آَمُنوا الهِذينَ  َأيَُّيا َيا)قال تعالى: 
حسانو كفضمو تونعم عف مخبرا   تعالى يقكؿ  أعداءىـ صرفو في المؤمنيف، عباده إلى كا 

 اليجرة مف خمس سنة شكاؿ في كذلؾ الخندؽ، عاـ كذلؾ كتحزبكا عمييـ تألبكا عاـ إياىـ كىزمو
فقد نجاىـ مف أحداث خطيرة كشديدة في ، (1) مف اليجرة سنة أربع كقيلالمشيكر،  الصحيح عمى

حيث حفع هللا دينو مف األحزاب الساعية  لغفمة عنيا؛كتمؾ النعمة ال تصح ا ،غزكة األحزاب
 .كأتباعو الستئصالو بالقضاء عمى رسكلو 

 في المعركة ينجنود الفريق .ٓٔ
معسكر الكفر كمعسكر اإليماف؛ ففريق ب لمكاقعة متمثبل   ا  سريع ا  عرض ثـ تذكر اآلية الكريمة

تركىا"  ريق اإليماف "ريٌح كجنكد لـالكفر "جنكد" جاؤكا بقدر هللا كىـ مرئيكف ظاىركف لمعياف، كف
ا َلْم َتَرْوَىا )أرسميـ هللا تعالى بأمره، قاؿ تعالى:  ا َوُجُنودا ِإْذ َجاَءْتُكْم ُجُنوٌد َفَأْرَسْمَنا َعَمْيِيْم ِريحا

اذكركا إنعاـ هللا عميكـ حيف جاءتكـ جنكد األحزاب الذيف تحزبكا كاجتمعكا عمى رسكؿ هللا ف...(: 
  كىـ قريش يقكدىـ أبك سفياف، كبنك َأسد يقكدىـ طميحة، كغطفاف يقكدىـ  ،منيفكعمى المؤ

عيينة بف حصف، كبنك عامر يقكدىـ عامر بف الطفيل كبنك سميـ يقكدىـ أبك اأَلعكر السممى، 
اسة سيدىـ ئكبنك النضير يقكدىـ رؤساؤىـ حيي بف أخطب كأبناء بني الحقيق، كبنك قريظة بر 

بني قريظة كبيف النبي ملسو هيلع هللا ىلص عيد فنقضكه بسعي ُحَيّي ابف أخطب، ككاف  ككاف بيف ،كعب بف أسد
 .(2) عشرة آالؼ، كقيل: عدد جنكد اأَلحزاب اثنى عشر ألف ا

لقتاؿ المسمميف كالقضاء عمييـ، كعمى النكر المبيف الذؼ انبثق عنو  كتألبكا جميعا   تظاىركاف
؛ ألف بالخندؽ الخندؽ، كسميت أكاألحزاب  غزكةماة؛ المنيج القكيـ، كذلؾ في  الغزكة المس

زاب، فقاـ بحفر خندؽ حكؿ بعد ما سمع باجتماع األح أخذ برأؼ سمماف الفارسي الرسكؿ 
 .(3) ألف اآليات سمت الزاحفيف الغزاة باألحزاب ،األحزاب بغزكةكقد سميت ، المدينة

ده، ثـ األمف كاألماف؛ فقد أرسل هللا ثـ تفضل هللا عمييـ بنصرىـ عمى أعدائيـ كتأييدىـ بجن
حتى لـ تبق ليـ  ا(َفَأْرَسْمَنا َعَمْيِيْم ِريحا ) عز كجل عمى األحزاب ريحا  باردة، شديدة اليبكب قكية،

 .فارتحمكا خائبيف خاسريف مذعكريف خيمٌة، كلـ ُتكَقد ليـ نار، كلـ يقر ليـ قرار؛
 

                                                 

 (ٖٖٛ/ ٙ) كثير بفال القرآف العظيـ، فسيرتانظر:   (ٔ)


 .(ٕ٘ٔ/ ٛالتفسير الكسيط، مجمع البحكث )انظر:   (ٕ)


 . (ٖٔٙ/ ٚ) ، دركزةالتفسير الحديثانظر:   (3)
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 ودور المنافقين جيةمجيء الكفار من كل  .ٔٔ
ِقُكْم ِإْذ َجاُءوُكْم ِمْن َفوْ ) د األمر تفصيبل  كبيانا  عمى ما أجمل مف قبل فقاؿ سبحانو:ثـ زا

، كنزلت طائفة منيـ في أعالي أرض اء المشرككف فنزلكا شرقي المدينةجف: (...َوِمْن َأْسَفَل ِمْنُكمْ 
ء كالذرارؼ كمف معو مف المسمميف، كىـ نحك ثبلثة آالؼ، كجعل النسا  ، كخرج رسكؿالمدينة

كذمة؛  ككانت بنك قريظة ليـ حصف شرقي المدينة، كليـ عيد مف النبي  ؛(1)مدينةفي آطاـ ال
، فمـ يزؿ بيـ حتى نقضكا العيد، كظاىركا رفذىب إلييـ ُحَيّي بف أخطب زعيـ بني النََّضي

 .(2) ؛ فَعُظـ الَخْطب كاشتد األمر، كضاؽ الحاؿ عمى المسمميفاألحزاب عمى رسكؿ هللا 
 ،كلقد بمغ الخكؼ كالفزع مف المسمميف مبمغا  عظيما ، كىك خكٌؼ ِجبّميّّ ال يقدح في التكحيد

نما يحكي الطبيعة البشرية، كيصكر لنا مدػ شدة ىذا اليجكـ العسكرؼ كخطره.   كا 
فأحاط المشرككف بيـ مف جانب حتى بمغ األمر بالمسمميف ما كصفتو اآليات بأبمغ 

ذ زاغت البصار(: دة المكقف، فقاؿ تعالى:كصف، كأدؽ عبارة، لش كاذكر حيف مالت يعني  )وا 
األبصار عف طبيعتيا حيرة كاضطرابا  مف شدة الخكؼ كالرعب حيف أحاط األحزاب بالمدينة، 

كىذا مشيد آخر لمقدار الرعب كالفزع الذؼ  )وبمغت القموب الحناجر(، ،(3)كنقض بنك قريظة العيد
ف كانت لـ تبمغ الحناجر  ، ، كىذا مثٌل لشدة اضطراب القمكبالزمافعاشو أىل المدينة في ذلؾ  كا 

لعمكـ المسمميف، فالذيف آمنكا ظنكا ظنا  حسنا ،  ىنا الخطاب: ك )وتظنون باهلل الظنونا(، حقيقة
)َوَلمها َرَأى كينجز كعده كلك كره المشرككف؛ كما قاؿ تعالى عنيـ: ،كىك أف هللا سينصر رسكلو

 .(4) اأْلَْحزاَب قاُلوا ىذا ما َوَعَدَنا َّللاهُ َوَرُسوُلو َوَصَدَق َّللاهُ َوَرُسوُلُو( اْلُمْؤِمُنونَ 
 كأّما المنافقكف فظنكا أّف المسمميف ُيستأصمكف كيتـ القضاء عمى الديف، كبذلؾ يتبيف أف كل

فيك غير نافق أما المك ، مف مستيقف ككاثق بكعد هللا تعالى، فالمؤ فئة يرتبط ظنيا بفكرىا كعقيدتيا
لذلؾ  ، كيتمنى زكاليـ فيظف ظف السكء تبعا  مؤمف كال مصدؽ بكعد هللا، كيخفي العداء لممؤمنيف

 .(5) الفيـ المنحرؼ
 
 
 

                                                 

 (ٕٛٔ/ٗانظر: السيرة النبكية، البف ىشاـ )، أؼ: في حصكف أىل المدينة  (ٔ)
 

 (ٕٛٔ/ٗانظر: السيرة النبكية، البف ىشاـ )  (2)
 

 (ٖٔٓ/٘ٔ) قاعي، لمبنظـ الدررانظر:   (ٖ)
 

 (ٕٖٔ-ٖٔٔ/ٕٔجامع البياف، لمطبرؼ )انظر:   (ٗ)
 

 (ٕٖٔ-ٖٔٔ/ٕٔ) المرجع السابقانظر:   (٘)
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 البتالء والتمحيص لممؤمنين .ٕٔ
)ىنالك ابتمي ، فقاؿ تعالى: في المعركة كلما كانت الشدة في الحقيقة إنما ىي لمثابت

 كالقتاؿ  بالخكؼ ؛، اخُتِبَر المؤمنكف مكافأك في ذلؾ ال،(1)عظيـأؼ في ذلؾ الكقت ال المؤمنون(
 . الحصار؛ ليتبّيف المؤمف مف المنافقك 

ىذا المكقف ابتمى  يفف ،ف األحزابنك ىذا المكقف الذؼ كاجو فيو المؤماإلشارة ىنا إلى "ك 
، ال يصبر عميو، كال ، كاالمتحاف قاسيا  ككاف االبتبلء شديدا  ، إيمانيـ باهلل يالمؤمنكف، كامتحنكا، ف
في معتقده، معافى في إيمانو، إاّل مف اطمأف قمبو باإليماف،  بدينو، سميما   يخمص منو، ناجيا  

 .(2) "(ٖٚ:األنفاؿ) «ِلَيِميَز َّللاهُ اْلَخِبيَث ِمَن الطهيِِّب »كعرؼ ما هلل في عباده مف ابتبلء، 

، كاآلية تصكر مقدار ما كالحركة الشديدةالزلزلة تعني: االضطراب :  )وزلزلوا زلزالا شديداا(
َوِلَيْبَتِمَي َّللاهُ ما ِفي ُصُدوِرُكْم »سبحانو:  ، كما قاؿ(3) لحق المسمميف مف الشدائد في تمؾ المعركة

َص ما ِفي ُقُموِبُكمْ   .(ٗ٘ٔ:)آؿ عمراف« َوِلُيَمحِّ
 تعالى عالـ بما ىـ كاالمتحاف مف هللا ليس الستبانة األمر لو، بل لحكمة أخرػ، ىي أف هللا"

 .(4) "عميو، لكنو أراد إظيار األمر لغيره مف األنبياء كالمبلئكة
 مقومات النصر في غزوة األحزاب .ٖٔ

يقكؿ الدكتكر منير الغضباف: "لقد شارؾ في الحرب خمسة عناصر انتيت لصالح المسمميف 
 ككفى هللا بيا المؤمنيف القتاؿ:

 الجنكد: كىـ المبلئكة. .ٔ
 رىا أبك سفياف عنصرا  مف أىـ العناصر في انسحابو.الريح: كقد ذك .ٕ
 نعيـ بف مسعكد: كدكره في تخذيل المشركيف كالييكد. .ٖ
 الرسكؿ ملسو هيلع هللا ىلص كتضرعو إلى ربو عز كجل. دعاء .ٗ
 (5) صمكد المسمميف العظيـ كثباتيـ. .٘

                                                 

 (ٖٙٙ/ ٔٔ) ، لمخطيبالتفسير القرآني لمقرآف  (ٔ)
 

 (ٖٙٙ/ ٔٔ) المرجع السابق  (ٕ)
 

 (ٕٚٗ/ ٕ) ، لمصابكنيصفكة التفاسيرانظر:   (ٖ)
 

 (ٕٚٙ/ ٕٔلمزحيمي ) ،لمنيرالتفسير ا  (ٗ)
 

 (ٕٛٙ-ٕٚٙ/ٕالتربية الجيادية، منير الغضباف )انظر:   (٘)
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 اا: اليدايات المستنبطة من المقطع:بعسا
كميما شكر االنساف ربو فمف ليشكرىا  ي أنعميا هللا عميوبالنعـ الكثيرة التمشركعية التذكير  .ٔ

ن تعدوا نعمة هللا ل تحصوىا(يستطيع أداء ىذا الشكر   .(1) (ٖٗ)ابراىيـ: )وا 
 .(2) أسباب النصر ليـتعالى يسخر  وأنتأييد هللا لعباده المؤمنيف عند نزكؿ الشدائد، ك  .ٕ
مف جنكد هللا تعالى، ككذلؾ المبلئكة  "بياف قدرة هللا عز كجل في ارساؿ الريح التي ىي جند .ٖ

 .(3) يرسميـ لنصرة أكليائو، كما حدث لممسمميف في غزكة الخندؽ"
تفاؤؿ القيادة رغـ الضيق الذؼ حل بيـ، فمما جاء الخبر لرسكؿ هللا بنقض بني قريظة  .ٗ

 .هللا أكبر أبشركا يا معشر المسمميفؿ رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: لمعيد، قا
 .كخاصة في المكاقف الحرجة كالتضرع إلى هللا تعالى ىمية الصبلة ككثرة الدعاءأ بياف  .٘
 .(4) "عمى المسمميف كتعبا   غزكة الخندؽ كانت مف أشد الغزكات كأكثرىا ألما  " .ٙ
 .(5) "لممؤمنيف بياف مكاقف المنافقيف الداعية إلى اليزيمة ليككف ذلؾ درسا  " .ٚ
أثبت التاريخ قديما  ، فقد كالمكاثيق معيكدل يـنقضك ، كعدائيـ لممسمميف بياف حقيقة الييكد .ٛ

 .يستقيمكف عمى عيدأىل غدر كخيانة كال  كحديثا  أنيـ
قد تككف ىذه القبائل ليس بينيا رابطة في ف ،ألنيـ تحزبكا ضدىـ ،شدة عداكة الكفار لممؤمنيف .ٜ

 إلسبلـ اجتمعت.عمى اكلكف مف أجل أنيا اتفقت في عداكتيا  ،حد ذاتيا
 .(6)الداخمية في ساعة المعركة جزاؤىا اإلعداـ كما فعل رسكؿ هللا في بني قريظة" "الخيانة .ٓٔ
قرير النبكة الدمحمية بإخبار الغيب التي أخبر بيا رسكؿ هللا فكانت كما أخبر مف فتح فارس "ت .ٔٔ

 .(7) "كالرـك كاليمف
 الصمكد لمحصار حتى رحيل األحزاب. .ٕٔ

                                                 

 (ٕٔ٘/ ٗلمجزائرؼ ) ،أيسر التفاسيرانظر:   (1)
 

 (.ٗٛ/ٙانظر: التفسير المكضكعي لسكر القرآف الكريـ، نخبة مف عمماء التفسير كعمـك القرآف )  (2)
 

 (.ٗٛ/ٙانظر: المرجع السابق )  (3)
 

 (ٕٔ٘/ ٗلمجزائرؼ ) ،أيسر التفاسيرانظر:   (4)
 

 (ٕٔ٘/ ٗلمجزائرؼ ) ،أيسر التفاسير  (5)
 

 (ٙٓٗٗ/ٛاألساس في التفسير، سعيد حكػ )  (6)
 

 (ٕٔ٘/ ٗلمجزائرؼ ) ،أيسر التفاسير  (7)
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، كخاصتو في أمر القتاؿ كاف يشاكر أصحابو رسكؿ هللا األخذ بمبدأ الشكرػ، فقد كاف  .ٖٔ
فأشار عميو سمماف ، باجتماع األحزاب كخركجيـ إلى المدينةلما عمـ  فقد شاكر أصحابو

 .(1) رأيو فقبلالفارسي بحفر الخندؽ، 
، فبل يظف العبد بربو بياف أف حسف الظف باهلل ممدكح، كأف سكء الظف بو تعالى كفر كنفاؽ .ٗٔ

 .(2) إال خيرا  
اهلل سبحانو كتعالى يبتمي عباده المؤمنيف بأشد أنكاع ، فء كاالمتحاف سنة مف سنف هللااالبتبل .٘ٔ

 .(3)(ٖ٘األنبياء:)ونبموكم بالشر والخير فتنة( )الببلء حسب درجاتيـ ليرفع مقامتيـ عنده، 
كالكفر  إف الصراع بيف اإلسبلـ، فحتمية الصراع كالمكاجية بيف قكػ اإلسبلـ كقكػ الكفر .ٙٔ

ف ىذا الجياد ماض  إلى يـك القيامةف الحق كالباطلصراٌع بي  .، كا 














































 

                                                 

 ( ٔٛٙ/ ٕٔلمزحيمي ) ،التفسير المنيرانظر:   (ٔ)
 

 (ٕٔ٘/ ٗلمجزائرؼ ) ،أيسر التفاسيرانظر:   (2)
 

 (.ٗٛ/ٙانظر: التفسير المكضكعي لسكر القرآف الكريـ، نخبة مف عمماء التفسير كعمـك القرآف )  (3)
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قطع الخامسالم  
 صفاتيم القبيحة بعض ، وبيانالمنافقينفضح 

ُ َوَرُسوُلُو ِإله قال تعالى:  ْذ َيُقوُل اْلُمَناِفُقوَن َوالهِذيَن ِفي ُقُموِبِيْم َمَرٌض َما َوَعَدَنا َّللاه }َواِ 
ْذ َقاَلْت َطاِئَفٌة ِمْنُيْم َيإٔا )ُغُرورا  َأْىَل َيْثِرَب َل ُمَقاَم َلُكْم َفاْرِجُعوا َوَيْسَتْأِذُن َفِريٌق  ( َواِ 

( َوَلْو ِٖٔمْنُيُم النهِبيه َيُقوُلوَن ِإنه ُبُيوَتَنا َعْوَرٌة َوَما ِىَي ِبَعْوَرٍة ِإْن ُيِريُدوَن ِإله ِفَراراا )
( َوَلَقْد ْٗٔم ِمْن َأْقَطاِرَىا ُثمه ُسِئُموا اْلِفْتَنَة آَلَتْوَىا َوَما َتَمبهُثوا ِبَيا ِإله َيِسيراا )ُدِخَمْت َعَمْييِ 

ِ َمْسُئولا ) َ ِمْن َقْبُل َل ُيَولُّوَن اأْلَْدَباَر َوَكاَن َعْيُد َّللاه ُقْل َلْن  (َ٘ٔكاُنوا َعاَىُدوا َّللاه
ذاا َل ُتَمتهُعوَن ِإله َقِميالا ) َيْنَفَعُكُم اْلِفَراُر ِإنْ  ( ُقْل َمْن َٙٔفَرْرُتْم ِمَن اْلَمْوِت َأِو اْلَقْتِل َواِ 

ا َأْو َأَراَد ِبُكْم َرْحَمةا َوَل َيِجُدوَن َلُيْم ِمْن  ِ ِإْن َأَراَد ِبُكْم ُسوءا َذا الهِذي َيْعِصُمُكْم ِمَن َّللاه
ِ َوِليًّا َوَل َنِصيرا  ْخَواِنِيْم َىُممه ٚٔا )ُدوِن َّللاه ِقيَن ِمْنُكْم َواْلَقاِئِميَن إلِ ُ اْلُمَعوِّ ( َقْد َيْعَمُم َّللاه

ةا َعَمْيُكْم َفِإَذا َجاَء اْلَخْوُف َرَأْيَتُيْم َيْنُظُروَن ِٛٔإَلْيَنا َوَل َيْأُتوَن اْلَبْأَس ِإله َقِميالا ) ( َأِشحه
ِذي ُيْغَشى َعَمْيِو ِمَن اْلَمْوِت َفِإَذا َذَىَب اْلَخْوُف َسَمُقوُكْم ِبَأْلِسَنٍة ِإَلْيَك َتُدوُر َأْعُيُنُيْم َكاله 

ُ َأْعَماَلُيْم َوَكاَن َذِلَك َعَمى َّللاهِ  ةا َعَمى اْلَخْيِر ُأوَلِئَك َلْم ُيْؤِمُنوا َفَأْحَبَط َّللاه ِحَداٍد َأِشحه
وا َلْو َأنهُيْم َباُدوَن ِفي ( َيْحَسُبوَن اأْلَْحَزاَب َلْم َيذْ َٜٔيِسيراا ) ْن َيْأِت اأْلَْحَزاُب َيَودُّ َىُبوا َواِ 

 ٕٔ]األحزاب: ({ ٕٓاأْلَْعَراِب َيْسَأُلوَن َعْن َأْنَباِئُكْم َوَلْو َكاُنوا ِفيُكْم َما َقاَتُموا ِإله َقِميالا )
- ٕٓ] 

 سبب النزول: أولا:
قاؿ: خط رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص الخندؽ عاـ عبد هللا بف عمرك بف عكؼ عف أبيو عف جده  عف

فشككنا إلى  ،األحزاب فخرجت لنا مف الخندؽ صخرة بيضاء مدكرة فكسرت حديدنا كشقت عمينا
كبرقت منيا برقة أضاءت  ،ضربة صدعيا رةرسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فأخذ المعكؿ مف سمماف فضرب الصخ

فكبر رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ككبر  ،مصباحا في جكؼ ليل مظمـما بيف ال بتي المدينة حتى لكأف 
ثـ ضربيا الثانية فصدعيا كبرؽ منيا برقة أضاء ما بيف ال بتييا فكبر ككبر  ،المسممكف 
ثـ ضربيا الثالثة فصدعيا كبرؽ منيا برقة أضاء ما بيف ال بتييا ككبر ككبر  ،المسممكف 
ي األكلى قصكر الحيرة كمدائف كسرػ كأنيا أنياب الكبلب فسألناه فقاؿ: أضاء لي ف ،المسممكف 

كأضاء لي في الثانية قصكر الحمر مف أرض الرـك كأنيا  ،فأخبرني جبريل أف أمتي ظاىرة عمييا
كأضاء لي في الثالثة قصكر صنعاء كأنيا  ،أنياب الكبلب كأخبرني جبريل أف أمتي ظاىرة عمييا

 ،فاستبشر المسممكف ، ظاىرة عمييا فابشركا بالنصر أنياب الكبلب كأخبرني جبريل أف أمتي
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كقالكا: الحمد هلل مكعد صادؽ بأف كعدنا النصر بعد الحصر فطمعت األحزاب فقاؿ المسممكف 
كقاؿ المنافقكف: { وتسميماا  وصدق هللا ورسولو وما زادىم إل إيماناا  َما َوَعَدَنا َّللاهُ َوَرُسوُلوُ }ىذا 

ـ كيمنيكـ الباطل يخبر أنو يبصر مف يثرب قصكر الحيرة كمدائف اال تعجبكف يحدثكـ كيعدك
نكـ تحفركف  نيا تفتح لكـ كا  ْذ َيُقوُل )نزؿ القرآف ف ،الخندؽ كال تستطيعكف أف تبرزكا كسرػ كا  َواِ 

 .(1)(اْلُمَناِفُقوَن َوالهِذيَن ِفي ُقُموِبِيْم َمَرٌض َما َوَعَدَنا َّللاهُ َوَرُسوُلُو ِإله ُغُرورا 
 انياا: المناسبة:ث

بعد أف بيف هللا تعالى نعمتو عمى عباده المؤمنيف في ىذه المعركة كما حدث ليـ مف "
االبتبلء العظيـ، أكضح أنكاع الظنكف التي كانت تختمج في نفكس المنافقيف كفضح أعماليـ 

تعالى عف ىذه المعركة، كىذه األمكر التي ذكرىا هللا  كأقكاليـ الشنيعة كصفاتيـ التي ظيرت في
، "فيـ نمكذج مكرر في األجياؿ (2)المنافقيف تنطبق عمى المنافقيف في كل زماف كمكاف"

 .(3)كالجماعات عمى مدار الزماف"
 ثالثاا: التحميل المغوي:

ْذ َيُقوُل اْلُمَناِفُقونَ ) .ٔ (4)رػػػػب بف قشيػػي معتػػيعن(: َواِ 
كقيل: عبد هللا بف أبي ، كأصحابو

 .(٘) كأصحابو
كالمرض في القمكب ىك ، (6) شّؾ في اإليماف كضعف في اعتقادىـ :(ُموِبِيْم َمَرٌض ِفي قُ ) .ٕ

َاالضطرابالشؾ كالريبة
كىـ قكـ كاف المنافقكف يستميمكنيـ باإلغراءات كزرع الّشبو  ،(7) 

 (8) .في قمكبيـ، لحداثة عيدىـ باإلسبلـ
 .(9) هللا ء ديفالظفر كا عبلك  النصر مف :(َما َوَعَدَنا َّللاهُ َوَرُسوُلوُ ) .ٖ

                                                 

 (ٕٓٗ-ٜٔٗ/ٖٔ، دالئل النبكة، لمبييقي ) (ٗٚ٘/ ٙ)، لمسيكطي الدر المنثكر في التفسير بالمأثكرانظر: (  ٔ)
 

 (ٛٛ/ٙمـك القرآف )التفسير المكضكعي لسكر القرآف الكريـ، نخبة مف عمماء التفسير كع(  ٕ)
 

 (ٖٕٛٛ/ٕٔفي ظبلؿ القرآف، سيد قطب )(  ٖ)
 

ساىـ في بناء مسجد الضرار كقد  ،كاف مف أعياف المنافقيف ،معتب بف قشير ىك أحمد بني عمرك بف عكؼ (ٗ)
/ ٔ) ، لمجرجانيدرج الدرر في تفسير اآلؼ كالسكرانظر:  الذؼ أمر النبي عميو الصبلة كالسبلـ بإحراقو كىدمو.

 (ٜٕ٘/ ٘) ، لمبييقيدالئل النبكة، (ٖٓٔ
 

   ،(ٖٙٓ/ ٗلمشككاني ) ،فتح القدير، (ٕٚ٘/ ٖ) ، لمزمخشرؼ الكشاؼ عف حقائق غكامض التنزيلانظر: ( ٘)
 (ٚ٘/ ٔٔ) ، دمحم صديق خاففتح البياف في مقاصد القرآف، (ٜٔ/ ٛ) ، لمثعمبيالكشف كالبياف عف تفسير القرآف

 

 (ٖٕٕ/ ٕٓ) طبرؼ ، لمجامع البيافانظر: (  ٙ)
 

 (ٖٙٓ/ ٗلمشككاني ) ،فتح القديرانظر: (  ٚ)
 

 (ٜٕ٘/ ٕٔلمزحيمي ) ،التفسير المنيرانظر: (  ٛ)
 

 (ٖٙٓ/ ٗلمشككاني ) ،فتح القديرانظر: (  ٜ)
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(1) مف القكؿ ال حقيقة لو باطبل   كعدا   :(ُغُروراا ِإله ) .4
.

ككاف القائمكف بيذه المقالة نحك ، (2) "ظيكر الشيء المكركه في صكرة المحبكبكالغركر: "
، أؼ كاف ظف ىؤالء ىذا الظف كما يـسبعيف رجبل  مف أىل النفاؽ كالشؾ، كىذا القكؿ المحكي عن

 .(3)يف النصر، كا عبلء كممة هللاكاف ظف المؤمن
ْذ قاَلْت طاِئَفٌة ِمْنُيمْ ) .٘ إنو  :، كقيلمف المنافقيف بنك سالـىـ  :قيل ،يعني مف المنافقيف(: َواِ 

عبد هللا بف  أنوكالظاىر "، (4)أنو عبد هللا بف ُأبي كأصحابو كقيل:، كأصحابويظي قأكس بف 
د ػػػػتطمق عمى الكاح" ة:ػػػػكالطائف، (5)ـ"رب كميػػيث ك أىلػػػف، فيك الذؼ يدعػػػي رأس المنافقيػػػأب

 .(6) "فأكثر
كقيل: أسـ أرض كقعت المدينة في ناحية  نفسيا، المدينة :ربػػالمراد بيث (:يا َأْىَل َيْثِربَ ) .ٙ

 .(7) منيا
 ثبلثة أكجو: ياكفي تأكيم (:َل ُمقاَم َلُكمْ ) .ٚ

ال مقاـ لكـ  الثاني:، ديف مشركي العربأؼ ال مقاـ لكـ عمى ديف دمحم فارجعكا إلى  أحدىا:
 (8) .ال مقاـ في مكانكـ فارجعكا إلى مساكنكـ الثالث:، عمى القتاؿ فارجعكا إلى طمب األماف

 .(9) أمرىـ باليرب مف عسكر رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلصمنازلكـ، فقد  فانصرفكا إلى: )فاْرِجُعوا( .ٛ
، بمعنى يطمبكف اإلذف بالرجكع (10)كىـ بنك حارثة كبنك سممة  (:ِبيه َوَيْسَتْأِذُن َفِريٌق ِمْنُيُم النه ) .ٜ

 إلى المدينة.
ال نأمف عمى  فة لمعدكك مكشؽ، أك خشى عمييا السراغير حصينة نخالية : )إنه ُبُيوَتنا َعْوَرٌة( .ٓٔ

 .(1)ي"الثغر بيف الجبميف الذؼ يتمكف العدك أف يتسرب منو إلى الح"ىك كالعكرة: ، (11) أىمنا
                                                 

 (ٖٙٓ/ ٗلمشككاني ) ،فتح القدير انظر:(  ٔ)
 

 (ٕٗٛ/ ٕٔ) ، البف عاشكرالتحرير كالتنكير(  ٕ)
 (ٚ٘/ ٔٔ) ، دمحم صديق خافالقرآف فتح البياف في مقاصد(  ٖ)

 

/ ٕٔ) ، البف عاشكرالتحرير كالتنكير ،(ٕٚ٘/ ٖ) ، لمزمخشرؼ الكشاؼ عف حقائق غكامض التنزيلانظر:   (ٗ)
(ٕٔ /ٕٛٗ)  

 

 (ٕٗٛ/ ٕٔ) ، البف عاشكرالتحرير كالتنكير  (٘)
 

 .(ٖٙٓ/ ٗلمشككاني ) ،فتح القديرانظر:   (ٙ)
 

 (ٔٙٔ/ ٕ٘) ، لمرازؼ مفاتيح الغيب ،(ٕٕٗ/ ٕٓجامع البياف، لمطبرؼ)انظر:   (ٚ)
 

 (ٕٖٛ/ ٗ) ، لمماكردؼالنكت كالعيكف انظر:  (  ٛ)
 

 (ٔ٘/ ٖ) ، لمسمرقندؼبحر العمـكانظر: (  ٜ)
 

 (ٖٚٓ/ ٗلمشككاني ) ،فتح القديرانظر: (  ٓٔ)
 

 (ٕٕٙ/ ٕٓجامع البياف، لمطبرؼ)انظر: (  ٔٔ)
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، كقيل ألنيـ ال يريدكف مكاجية العدك ما يريدكف إال اليرب مف القتاؿ: (ْن ُيِريُدوَن ِإله ِفراراا إِ ) .ٔٔ
 .(2) المراد: ما يريدكف إال الفرار مف الديف

 .(3) المدينة أك بيكتيـ (:َوَلْو ُدِخَمْت َعَمْيِيمْ ) .ٕٔ
، (4) ناحية كالجانب كالجيةكاألقطار: جمع قطر بمعنى الكنكاحييا،  مف جكانبيا(: َأْقَطاِرَىا) .ٖٔ

 .مف نكاحييا كميا أك مف أؼ ناحية منياسكاء مف 
، "كقيل (5)كالمراد بالفتنة ىنا، الردة عف اإلسبلـ أك قتاؿ المسمميف: (ُثمه ُسِئُموْا اْلِفْتَنَة أَلَتوَىا) .ٗٔ

لقاء التخاذؿ في جيشيـ"  .(6) الكيد بالمسمميف كا 
 .(7) لجاءكىا أك أعطكىا (:آَلَتْوَىا) .٘ٔ
 .(8) ما تريثكا كال تميمكاك  (:َوَما َتَمبهُثوا) .ٙٔ
يعني ما بيف ، (9) قدر ما يسمع السؤاؿ كالجكاب كىذا الزمف اليسير ىك، قميبل  إال  (:َيِسيراا)إل  .ٚٔ

 .أف يسألكا ثـ يجيبكا
 البمعنى أنيـ " (10) "التكلية: التكجو بالشيء كىي مشتقة مف الكلي كىك القرب" (:َل ُيَولُّونَ ) .ٛٔ

 .(11) "يفركف 
 .(12) "كناية عف الفرار"كتكلية األدبار:  ،الظيكر :(األدبار) .ٜٔ
 .(13) كمجازػ عمى ترؾ الكفاء بو، مطمكب ا الكفاُء بوك مسئكال  عنو  :(َمْسُئولا ) .ٕٓ
ٕٔ. :)  .(ٔ) ألف الدنيا كميا قميمة، ال تنتفعكف بالبقاء إال زمن ا قميبل   )َل ُتَمتهُعوَن ِإله َقِميالا

                                                                                                                                            

 (ٕ٘ٛ/ ٕٔ) ، البف عاشكرالتحرير كالتنكير(  ٔ)
 

 (ٖٖٛ/ ٗ) ، لمماكردؼالنكت كالعيكف انظر: (  ٕ)
 

 (ٖٚٓ/ ٗلمشككاني ) ،فتح القدير ،(ٔٙٔ/ ٕ٘) ، لمرازؼ مفاتيح الغيبنظر: (  ٖ)
 

 (٘ٓٔ/٘لساف العرب، البف منظكر )، (ٖٚٓ/ ٗلمشككاني ) ،فتح القديرانظر: (  ٗ)
 

 (ٕٛ٘/ ٖ) ، لمزمخشرؼ الكشاؼ عف حقائق غكامض التنزيلانظر: (  ٘)
 

 (ٕٛٛ/ ٕٔ) ، البف عاشكرالتحرير كالتنكير  (ٙ)
 

 (ٖٚٓ/ ٗلمشككاني ) ،فتح القدير، (ٕٛ٘/ ٖ) ، لمزمخشرؼ الكشاؼ عف حقائق غكامض التنزيلانظر: (  ٚ)
 

 (ٕٚٗ/ ٗلمجزائرؼ ) ،أيسر التفاسيرانظر: (  ٛ)
 

 (ٖٛٗ/ ٕٕتفسير حدائق الركح كالريحاف في ركابي عمـك القرآف، لميررؼ )انظر: (  ٜ)
 

 (ٜٕٛ/ ٕٔ) ، البف عاشكرالتحرير كالتنكير(  ٓٔ)
 (ٓٙٔ/ ٛمجمع البحكث )، التفسير الكسيط(  ٔٔ)

 

 (ٜٕٛ/ ٕٔ) ، البف عاشكرالتحرير كالتنكير(  ٕٔ)
 (ٖٛٓ/ ٗلمشككاني ) ،فتح القديرانظر: (  ٖٔ)

 



 


178 

 

 .(ٖ) "كالعصمة: الكقاية كالمنع مما يكرىو المعصكـ، "(ٕ) "يمنعكـ" (:ُكمْ ْعِصمُ )ي .ٕٕ
 ثبلثة أكجو:  : كفي معناىا(َأْو َأراَد ِبُكْم َرْحَمةا  ِإْن َأراَد ِبُكْم ُسوءاا ) .ٖٕ

، إف أراد بكـ عذابا  أك أراد بكـ خيرا   الثاني:، إف أراد بكـ ىزيمة أك أراد بكـ نصرا   أحدىا:
 .(ٗ) بكـ قتبل  أك أراد بكـ تكبة إف أراد الثالث:

المراد بالكلي: الذؼ يتكلى نفعيـ، كبالنصير: النصير في الحرب فيك  (:َوِليًّا َول َنِصيراا ) .ٕٗ
 .(٘) أخص

ِقينَ ) .ٕ٘ مف العكؽ كىك المنع كالصرؼ، يقاؿ: عاؽ "، بمعنى المخذليف (ٙ) ."المثبطيف" :(اْلُمَعوِّ
 .(ٚ) "يريدىا، إذا صرفو عف الجية التي فبلف فبلنا  

 .(ٛ) "تعالكا إلينا كَأقبمكا عمينا" :(َىُممه ِإَلْيَنا) .ٕٙ
 .(ٜ) الشدة كالمكركه، كالمراد بو القتاؿ كالحرب؛ لما يقع فيو مف الشدائد :(اْلَبْأَس ) .ٕٚ
ةا َعَمْيُكمْ ) .ٕٛ الشح في معناه العاـ ىك البخل، لكف الشحيح ك  ،ليجمع شحيح كىك البخ :(َأِشحه

ير، كقد يككف كريما  عمى نفسو كعمى أىمو، أما البخيل فيك الذؼ يبخل الذؼ يبخل عمى الغ
. .{ ليس عمى أنفسيـ ـْ ة  َعَمْيُك حتى عمى نفسو؛ لذلؾ قاؿ تعالى: }َأِشحَّ

 أنيـ كقيل:، (ٓٔ) 
أشحة بالنفقة  ، كقيل:بالغنائـ إذا أصابكىا ، كقيل:بالقتاؿ معكـ أشحة ، كقيل:أشحة بالخير
 .(ٕٔ) كالصكاب: أف يعـ شحيـ كل ما فيو منفعة المؤمنيف ، (ٔٔ)في سبيل هللا 

                                                                                                                                            

 (ٓٙٔ/ ٛالتفسير الكسيط ، مجمع البحكث )انظر:   (ٔ)
 

 (ٚٔٗ/ ٖ) ، لمخازف يللباب التأكيل في معاني التنز (  ٕ)
 

 (ٕٜٕ/ ٕٔ) ، البف عاشكرالتحرير كالتنكير(  ٖ)
 (ٖٗٛ/ ٗ) ، لمماكردؼالنكت كالعيكف انظر: (  ٗ)

 

 (ٖٜٕ/ ٕٔ) ، البف عاشكرالتحرير كالتنكيرانظر: (  ٘)
معجـ كتفسير لغكػ لكممات  ،(ٕٗٔ/ ٖ)، لمسميف الحمبي عمدة الحفاظ في تفسير أشرؼ األلفاظ انظر: (  ٙ)
 (٘ٚٔ/ ٖ) ، لمجمللقرآفا
 (ٛٛٔ/ ٔٔلطنطاكؼ ) ،التفسير الكسيط(  ٚ)
 (ٔٙٔ/ ٛمجمع البحكث ) ،التفسير الكسيط(  ٛ)
 (ٜٕ٘/ ٕٔ) ، البف عاشكرالتحرير كالتنكيرانظر: (  ٜ)
 (ٖٜٚٔٔ/ ٜٔتفسير الشعراكؼ )، (ٜٛٔ/ ٔٔلطنطاكؼ ) ،التفسير الكسيطانظر: (  ٓٔ)
 (ٖ٘ٛ/ ٗ) كردؼ، لمماالنكت كالعيكف انظر: (  ٔٔ)
 (ٖٙٗ/ ٛ) ، ألبي حيافالبحر المحيط في التفسيرانظر: (  ٕٔ)
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قيل معناه فإذا قكؼ الخكؼ مف العدك كتكقع أف يستأصل جميع أىل  (:َفِإذا جاَء اْلَخْوفُ ) .ٜٕ
 .(ٔ)المدينة الذ ىؤالء المنافقكف بؾ

، (ٕ) "ب مف المكتأؼ كدكراف عيف الذؼ قر (: "َتُدوُر َأْعُيُنُيْم َكالهِذي ُيْغَشى َعَميِو ِمَن اْلَموتِ ) .ٖٓ
 .كأنيا تدكر بغير اختيارىا مف شدة الخكؼف، (ٕ)
 .(ٗ) ، كقد يككف باليد أك المسافكالسمق: األذػ، (ٖ) كأصابككـ جرحككـك آذككـ  َسَمُقوُكْم(:) .ٖٔ
ذلؾ في أذػ المؤمنيف كسبيـ كتنقص  فقيل:واختمف الناس في المعنى الذي فيو يسمقون،  .ٕٖ

 .(٘) العطاء مف الغنيمة كاإللحاح في المسألةذلؾ في طمب  كقيل:الشرع كنحك ىذا، 
الحدة لقطعيا المعاني كنفكذىا ككصف األلسنة ب، "(ٙ) شديدة طةيقاطعة سم :(ِبَأْلِسَنٍة ِحَدادٍ ) .ٖٖ

 فيي ذك حدة. (ٚ)"في األقكاؿ
ةا َعَمى اْلَخْيرِ ) .ٖٗ ، كقيل: عمى قسمة في سبيل هللاالماؿ الذؼ ينفقكه  بخبلَء عمى(: َأِشحه

 .(ٜ) كاألكلى حمميا عمى العمـك مف غير تقييد، (ٛ)الغنيمة
ألنيا لـ تكف ليـ أعماؿ تقتضي  ،أظير بطبلنيا :بمعنىيا، أبطمأؼ (: َفَأْحَبَط َّللاهُ َأْعماَلُيمْ ) .ٖ٘

 .(ٓٔ) الثكاب حتى يبطميا هللا

 .(ٔٔ) "المنافقكف " يظنكف، أؼ )يحسبون(: .ٖٙ
قريش كغطفاف كالييكد مف  النبي ملسو هيلع هللا ىلصكىـ الطكائف الذؼ تحزبكا عمى  ،جمع حزب )األحزاب(: .ٖٚ

 .(ٕٔ) كمف معيـ

                                                 

 (ٖ٘ٚ/ ٗ) ، البف عطيةالمحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيزانظر: (  ٔ)
 (ٗٙ/ ٔٔ) ، دمحم صديق خاففتح البياف في مقاصد القرآف(  ٕ)
 (ٕٙٔ/ ٕ٘) ، لمرازؼ مفاتيح الغيبانظر: (  ٖ)
 (ٖٔٔ/ ٗلمشككاني ) ،فتح القديرانظر: (  ٗ)
 (ٖٙٚ/ ٗ) ، البف عطيةالمحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيزانظر: (  ٘)
 (ٕٙٔ/ ٛمجمع البحكث ) ،التفسير الكسيطانظر: (  ٙ)
 (ٖٙٚ/ ٗ) ، البف عطيةالمحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز(  ٚ)
 (ٖٙٛ/ ٗ) ، لمماكردؼالنكت كالعيكف انظر: (  ٛ)
 (ٖٙٚ/ ٗ) ، البف عطيةحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيزالمانظر: (  ٜ)
  (ٖٖٕ/ ٕٓ) ، لمطبرؼ جامع البيافانظر: (  ٓٔ)
 (ٖٕٗ/ ٕٓ) المرجع السابق(  ٔٔ)
 (ٖٕٙ/ ٖتفسير البغكؼ )انظر: (  ٕٔ)
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كقد انيزمكا فانصرفكا عف الخندؽ إلى المدينة راجعيف لما نزؿ ، (ٔ) لـ ينصرفكا :)َلْم َيْذَىُبوا( .ٖٛ
ألنو حتى بعد ذىاب  ؛كىذا يدؿ عمى جبنيـ كخكفيـ كذعرىـ، (ٕ) بيـ مف الخكؼ الشديد

 .ؤالء المنافقكف أنيـ لـ يذىبكااألحزاب كتفريقيـ يظنكا ى
ن يأت األحزاب) .ٜٖ  .ىذا عمى سبيل الفرض كالتقديرك ، (ٖ) لمقتاؿ يرجعكا كرَّة  ثانية :(وا 
وا( .ٓٗ محّبة الشيء، كتمّني ككنوعبارة عف الكّد: ، ك (ٗ) يتمنكا: )َيَودُّ

(٘). 
 .(ٚ) المدينة بعيدا  عف، أؼ مقيمكف في البادية (ٙ)البادية في جمع باد كىك ساكف  :(بادون ) .ٔٗ

(ٚ). 
 .(ٛ) كاألعراب سكاف البادية خاصة ،ىـ أىل البكادؼ مف العربك ، جمع أعرابيّ  )األعراب(: .ٕٗ
 .(ٜ)"أخباركـ" (:َأْنباِئُكمْ ) .ٖٗ

 رابعاا: البالغة:
ْذ َيُقوُل اْلُمَناِفُقونَ ) .ٔ  .(10) مف )قاؿ( لمداللة عمى تكرار قكليـ التعبير بمفع )يقكؿ( بدال  (: َواِ 
بالفعل المضارع لئلشارة إلى أنيـ يمحكف في االستئذاف كيكرركنو  جيء" (:يستأذن)و .ٕ

 .(11) "كيجددكنو
 "تمكيو إلظيار قكليـ بيكتنا عكرة في صكرة الصدؽ التأكيد بحرؼ إفّ ": )إنه ُبُيوَتنا َعْوَرٌة( .ٖ

 .(13) "كناية عف ككنيا غير حصينة، "كىك (12)
 ممجيكؿ إشارة إلى أف ىؤالء المعتذريفبناء لالكأسند فعل دخمت إلى : (ُدِخَمْت َعَمْيِيمْ )ولو  .ٗ

 .(1) بأنفسيـ يسممكف بيكتيـ ألػ داخل عمييـ، فرارا  

                                                 

 (ٖٕٗ/ ٕٓ) ، لمطبرؼ جامع البيافانظر: (  ٔ)
 (ٖٓ٘/ ٖ) ، لمزمخشرؼ الكشاؼ عف حقائق غكامض التنزيلانظر: (  ٕ)
 (ٖٕٙ/ ٖتفسير البغكؼ )انظر: (  ٖ)
 (ٖٕٗ/ ٕٓ) ، لمطبرؼ جامع البيافانظر: (  ٗ)
 (ٖ٘ٗ/ٖالعرب، البف منظكر )انظر: لساف (  ٘)
 (ٕٓٙ/ ٚ) ، لمزجاجإعراب القرآف كبيانوانظر:  (ٙ)
 (ٕ٘٘تفسير الجبلليف )ص: انظر: (  ٚ)
 (ٖٕٗ/ ٕٓ) ، لمطبرؼ جامع البيافانظر: (  ٛ)
 (ٕٖٓ/ ٕٔ) ، البف عاشكرالتنكيرالتحرير ك (  ٜ)
 (ٚ٘ٔ/ ٛالتفسير الكسيط، مجمع البحكث )انظر: (  ٓٔ)

 

 (ٕ٘ٛ/ ٕٔ) ، البف عاشكرالتحرير كالتنكير(  ٔٔ)
 

 (ٕٙٛ/ ٕٔ) المرجع السابق(  ٕٔ)
 

 (ٜ٘ٗ/ ٕٕ) ، لميررؼ تفسير حدائق الركح كالريحاف في ركابي عمـك القرآف(  ٖٔ)
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 .(ٕ) ألجل االىتماـ بمضمكف الجممة الفعل تكريرك إعادة  (: ..ُقْل َمْن َذا الهِذي َيْعِصُمُكمْ ) .٘
ِقينَ ) .ٙ  .(ٖ) عكيقلتأكيد العمـ بالتلمتحقيق ك  :قد(: َقْد َيْعَمُم َّللاهُ اْلُمَعوِّ
كاحدة في اإلفراد كالتثنية كالجمع  كىك صكت سمي بو فعل متعد، يمـز حاال   إلينا(: ىمم) .ٚ

 .(ٗ) كالتذكير كالتأنيث، فيقاؿ لبلثنيف: ىمـ، كلمجمع: ىمـ
 .(٘) عمى تكرر ىذا النظر كتجدده لمداللةالمضارع  الفعلجيء ب (:ينظرون إليك) .ٛ
 .(ٙ) "تشبيو تمثيمي" (:شى َعَمْيِو ِمَن اْلَمْوتِ َتُدوُر َأْعُيُنُيْم َكالهِذي ُيغْ ) .ٜ

شبو المساف بالسيف ، كحذؼ المشبو بو، كرمز فقد استعارة مكنية،  (:َسَمُقوُكْم ِبَأْلِسَنٍة ِحدادٍ ) .ٓٔ
 .(ٚ) لو بشيء مف لكازمو كىك السمق أؼ الضرب

ميمة التي جيء باسـ اإلشارة لقصد تمييزىـ بتمؾ الصفات الذ" لم يؤمنوا .. (: أولئك) .ٔٔ
 .(ٛ) "أجريت عمييـ مف قبل

 خامساا: القراءات:
  ( َْل ُمقاَم َلُكم:)  بضـ الميـ ىا حفص عف عاصـقرأ. 
 ( قاَم َلُكمْ مَ َل:) كقرأىا الباقكف بفتح الميـ (ٜ). 

 توجيو القراءات:
لكـ ال مكاف  عمى قراءة الباقيف يككف المعنى، ك إقامة لكـ اليككف المعنى عمى القراءة األكلى 

 .(10) ، أؼ ال مكضع لكـتقكمكف فيو
 )بالمد ابف عامر كأبك عمرك كعاصـ كحمزة كالكسائي كيعقكب كخمفقرأىا : )آَلَتْوَىا. 
 )بالقصر نافع كابف كثير كأبك جعفركقرأىا  :)أَلََتْوَىا. (ٔٔ) 

 
                                                                                                                                            

 (ٕٚٛ/ ٕٔ) بف عاشكر، الالتحرير كالتنكيرانظر: (  ٔ)
 

 (ٕٜٕ/ ٕٔ) المرجع السابق(  ٕ)
 (ٖٜٕ/ ٕٔ) ، البف عاشكرالتحرير كالتنكيرانظر: (  ٖ)
 (ٜٙ/ ٚ) ، ألبي السعكدإرشاد العقل السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـانظر: (  ٗ)
 (ٜٕٚ/ ٕٔ) ، البف عاشكرالتحرير كالتنكيرانظر: (  ٘)
 (ٕٚ٘/ ٕٔيمي )لمزح ،التفسير المنيرانظر: (  ٙ)
 (ٕٛ٘/ ٕٔ) انظر: المرجع السابق(  ٚ)
 (ٜٕٛ/ ٕٔ) ، البف عاشكرالتحرير كالتنكير(  ٛ)
 (.ٕٓٙ/ٕانظر: النشر في القراءات العشر، البف الجزرؼ )(  ٜ)
 (ٚ٘٘، مختار الصحاح، لمرازؼ )(ٓ٘/ ٖ) ، لمسمرقندؼبحر العمـكانظر: (  ٓٔ)

 

 (.ٕٔٙ/ٕالبف الجزرؼ )انظر: النشر في القراءات العشر، (  ٔٔ)
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 توجيو القراءات:

ُككنكا عمى المسمميف ُمْظِيِريَف الفتنَة  بالمدِّ فالمعنى ألعطكىا، أؼ َلْك ِقيَل َليـْ  )آَلَتْوَىا(مف قرأ 
 ،(1)كلجاءكىا بالقصر، فالمعنى َلَقصُدكىا )أَلََتْوَىا(كمف قرأ ، )َوَما َتَمبهُثوا ِبَيا ِإله َيِسيراا(َلَفَعمكا َذِلَؾ، 

 ،(1)كلجاءكىا
 .عمى أنيـ يعطكف ما سألكا كيأتكف إليو بانقياد فدالت ككبل القراءتيف

 سادساا: المعنى الجمالي:
لصفات المنافقيف كبياف أحكاليـ ليضفي  أطكؿ مقاطع السكرة، كأكثره تناكال   ىذا المقطع ىكك 

فسو أف يربط مصيره مف الرعب كالخكؼ عمى كل مف تسكؿ لو ن عمى ىذا المقطع جكا  
، كقد ، ال يألكف جيدا  في الدس كالكيد لممسمميفئلسبلـل ما زالكا معكؿ ىدـك فقد كانكا ىـ، بمصير 
ألنيـ العدك  اتنا،كلنحذرىـ في مجتمع يا،لنجتنبيا فبل نتصف بأؼ  من عدد مف صفاتيـ ذكر هللا

 .في ثكب الصديق
 تعريف النفاق .ٔ
  :كَأنَفَق الرجل إذا  ،كَنفاقا ، كبلىما: نقص كقلّ  ىمو كطعامو َنْفقا  ا َنَفق ماُلو كدر مف النفاق لغة

( إن استطعت َأن تبتغي َنَفقاا في األرضف): ، كما في قكلوكالنََّفُق: َسَرٌب في اأَلرض، افتقر
َرب في اأَلرض،ك ، (ٖ٘)األنعاـ: كقيل: إنما سمي ُمنافقا   سمي المنافُق ُمنافقا  لمنََّفق كىك السَّ

مف غير ثـ يخرج منو فيقاؿ ىكذا يفعل الُمنافق، يدخل في اإلسبلـ، ألنو ناَفَق كاليربكع 
(2) الكجو الذؼ دخل فيو

.

 :ظيار القكؿ بالمساف، أك الفعل؛ بخبلؼ ما " النفاق اصطالحاا ىك مخالفة الباطف لمظاىر، كا 
 .(3) "في القمب مف االعتقاد

 النفاؽ نكعاف:أنواع النفاق:  .ٕ
، يظير صاحبو اإلسبلـ كيبطف الكفر كىك النفاؽ األكبر الذؼ النوع األول: النفاق العتقادي:

 (4) .ل مف النار، كصاحبو في الدرؾ األسفالممةكىذا النكع مخرج مف 
  :عالمات منياالنفاق  وليذا
  تكذيب الرسكؿ أك تكذيب بعض ما جاء بو ،. 

                                                 

 ، (ٕٕٓ/ ٗلمزجاج ) ،معاني القرآف كا عرابو(، ٘ٚ٘-ٗٚ٘انظر: الحجة، البف زنجمة )(  ٔ)
 

 (ٖٕٗ/ٗٔ(  انظر: لساف العرب، البف منظكر)ٕ)
 (ٖٕ٘اإليماف حقيقتو، خكارمو، نكاقضو عند أىل السنة كالجماعة، عبد هللا بف عبد الحميد األثرؼ )ص:   (ٖ)

 

 (ٕ٘لمفكزاف )ص:  ،لتكحيداانظر:   (ٗ)
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  بغض الرسكؿ أك بغض بعض ما جاء بو ،. 

  المسرة بانخفاض ديف الرسكؿ أك الكراىية بانتصار ديف الرسكؿ ،
 (1). 

، ء اإليماف في القمبكىك عمل شيء مف أعماؿ المنافقيف مع بقا عممي:النفاق النوع الثاني: ال
ال يخرج مف الممة لسبلمة المعتقد، كصحة اإلسبلـ، ك كىك اختبلؼ السر كالعبلنية في الكاجبات، 

 .(2)كأبرز خصالو: الكذب، كخمف الكعد، كخيانة األمانة، كالُفْجَر في الخصكمة 
ذا كعد   آية المنافق ثبلثقاؿ: " عف النبي  فعف أبي ىريرة  أخمف، إذا حدَّث كذب، كا 

ذا أؤتمف خاف  (3) "كا 
 التحذير من النفاق والمنافقين .ٖ

ف كافك  ات ، إال أنيـ يمتازكف كيتصفكف بصفيمثمكف صفا  خفيا  بيف المسمميف المنافقكف  ا 
بيا عمى غمبة الظف مف بيف  ، كأكلكا األمر خاصة أف يميزكىـمعينة، يستطيع المسممكف عامة

كتكا عمييـ فرص النيل مف ، كيفكىـ، كيتقكا شرىـعاممكىـ عمى ىذا األساس كيحذر ، فيالناس
 .كالمسمميف اإلسبلـ

 صفات المنافقين من خالل ىذا المقطع .ٗ
 كسأذكر ىذا الصفات التي كرد ذكرىا في ىذا المقطع حسب ترتيب اآليات:

ْذ َيُقوُل اْلُمَناِفُقوَن َوالهِذيَن فِ )تعالى:  : كما في قكلورسولوو  التشكيك في وعد هللا - أ ي َواِ 
مف خبلؿ طبيعتيـ الجبانة، كالتي  كذلؾ، ُقُموِبِيْم َمَرٌض َما َوَعَدَنا َّللاهُ َوَرُسوُلُو ِإله ُغُروراا(

 يحاكلكف تكريثيا لغيرىـ، كخاصة بمف يثقكف بيـ مف أقاربيـ، بكسائميـ المتعددة.
ذْ  كما في قكلو تعالى:: والتخمف عنو دون عذر صحيح الستئذان عن الجياد - ب َقاَلْت  )َواِ 

نه ُبُيوَتَنا َطاِئَفٌة ِمْنُيْم َيا َأْىَل َيْثِرَب َل ُمَقاَم َلُكْم َفاْرِجُعوا َوَيْسَتْأِذُن َفِريٌق ِمْنُيُم النهِبيه َيُقوُلوَن إِ 
دفع يقكؿ البقاعي: )فيـ يكسعكف حيميـ في كجو  ي، َعْوَرٌة َوَما ِىَي ِبَعْوَرٍة ِإْن ُيِريُدوَن ِإله ِفَراراا(

فكيف يجاىدكف كىـ ، (ٗ) عنيـ قصكرىـ، ألخذ اإلذف بما اعتذركا كاذبيف، كيقعدكا عف الغزك(
 أصبل  ال يؤمنكف باهلل كاليكـ اآلخر، فطبيعتيـ تفرض عمييـ االستئذاف لمقعكد، كالتخمف عف

 الجياد.
َطاِرَىا ُثمه ُسِئُموا اْلِفْتَنَة )َوَلْو ُدِخَمْت َعَمْيِيْم ِمْن َأقْ  كما في قكلو تعالى:: اإلسراع إلى الفتنة - ت

 .آَلَتْوَىا َوَما َتَمبهُثوا ِبَيا ِإله َيِسيراا(

                                                 

 (ٕٚالتكحيد لمفكزاف )ص: انظر:   (ٔ)
 

 (ٕٚ)ص:  المرجع السابقانظر:   (ٕ)
 

(.ٖٔ/ٔ) ٖٖح: عبلمة المنافق، اب:اإليماف، بتاب: صحيح البخارؼ: ك  (ٖ)
 

 (ٖٗٚ/ٖانظر: نظـ الدرر، لمبقاعي ) (ٗ)
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)َوَلَقْد َكاُنوا َعاَىُدوا َّللاهَ ِمْن َقْبُل َل ُيَولُّوَن  كما في قكلو تعالى:عدم الوفاء بالعيود:  - ث
) فع عمى العيكد مع هللا فيك يخكنيا كسيسأؿ فالمنافق ال يحا، اأْلَْدَباَر َوَكاَن َعْيُد َّللاهِ َمْسُئولا

 .(1) عنيا يـك القيامة
)ُقْل َلْن َيْنَفَعُكُم اْلِفَراُر  كما في قكلو تعالى:الفرار من المعركة خوفاا من الموت أو القتل:  - ج

) ذاا َل ُتَمتهُعوَن ِإله َقِميالا ق ال يقاتل عف عقيدة كليذا إذا فالمناف، "ِإْن َفَرْرُتْم ِمَن اْلَمْوِت َأِو اْلَقْتِل َواِ 
 .(2) "بل يتنصل مف كاجباتو ةكجد الفرصة لميرب مف أؼ ميمة صعبة فيك ال يتحمل المسؤكلي

ِقيَن ِمْنُكْم  كما في قكلو تعالى:وبث الفوضى:  والتخذيل اإلرجاف - ح )َقْد َيْعَمُم َّللاهُ اْلُمَعوِّ
ْخَواِنِيْم َىُممه ِإَلْينَ  (َواْلَقاِئِميَن إلِ  .ا َوَل َيْأُتوَن اْلَبْأَس ِإله َقِميالا

ةا َعَمْيُكْم َفِإَذا َجاَء  كما في قكلو تعالى:البخل والجبن واليمع وسالطة المسان:  - خ )َأِشحه
اْلَخْوُف  اْلَخْوُف َرَأْيَتُيْم َيْنُظُروَن ِإَلْيَك َتُدوُر َأْعُيُنُيْم َكالهِذي ُيْغَشى َعَمْيِو ِمَن اْلَمْوِت َفِإَذا َذَىبَ 

ةا َعَمى اْلَخْيِر ُأوَلِئَك َلْم ُيْؤِمُنوا َفَأْحَبَط َّللاهُ َأْعَماَلُيْم َوَكانَ  َذِلَك َعَمى َّللاهِ  َسَمُقوُكْم ِبَأْلِسَنٍة ِحَداٍد َأِشحه
إذا كقعكا في فميس لدييـ القدرة عمى مكاجية الجيش عند رؤيتو الف قمكبيـ مزعزعة، ف، َيِسيراا(

لحرب تراىـ مضطريف كالميت الذؼ ينازع في السكرات تتحكؿ عيناه يمنة كيسرة مف مصيبة كا
 .(3) ىكؿ ما يعينو

ف أبرز ما يثير االنتباه في سياؽ  ألساليب المنافقيف ىك اعتمادىـ عمى الكبلـ  ىذا المقطعكا 
عالى: كا عماؿ ألسنتيـ باإلرجاؼ كالتخذيل كالتثبيط، فسبلحيـ ضد المؤمنيف لسانيـ كما قاؿ ت

ذ يقكؿ(،  )سمقوكم بألسنة حداد(، كىـ يتفننكف في استعماؿ ىذا السبلح، تأمل قكلو تعالى: )كا 
ذ قالت(، )يقكلكف(، )كالقائميف   ).)كا 

ْن َيْأِت  : كما في قكلو تعالى:لمجيادعدم استعدادىم  - د )َيْحَسُبوَن اأْلَْحزَاَب َلْم َيْذَىُبوا َواِ 
وا َلْو َأنه  ُيْم َباُدوَن ِفي اأْلَْعَراِب َيْسَأُلوَن َعْن َأْنَباِئُكْم َوَلْو َكاُنوا ِفيُكْم َما َقاَتُموا ِإله اأْلَْحزَاُب َيَودُّ

)  .َقِميالا
 

ف  بعيدا  عنيا فبل  بنفسو سمـ، لينأػ المفي غاية األىميةمعرفة ىذه الصفات كغيرىا أمر كا 
السياسة السميمة المناسبة في جياد  ، كيسيل لممسمميف كألكلي األمر مف اتباعيتصف بأؼ  منيا

المنافقيف، لتحجيـ دكرىـ، كحصر خطرىـ، كتفكيت الفرصة عمييـ، كتمزيق شمميـ، ككل ذلؾ 
 تمييدا  لمقضاء عمى دكرىـ المشؤكـ في الدكلة كالمجتمع اإلسبلمي.

                                                 

 (  ٕٜ/ٙمماء التفسير كعمـك القرآف )التفسير المكضكعي لسكر القرآف الكريـ، نخبة مف عانظر: ( ٔ)
 

 (  ٕٜ/ٙ) المرجع السابق( ٕ)
 

 (  ٕٜ/ٙ)انظر: المرجع السابق(  ٖ)
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ر أنو مع اتخاذ جميع األسباب كالكسائل، فإف النصر قد يككف بأسباب أخرػ، ال يككف لمبشك 
  :أتينجدىا في غزوة األحزاب فيما يفييا يد كال أثر، 

دكر عظيـ  الدكر الذؼ قاـ بو نعيـ بف مسعكد فإف  :إسالم نعيم بن مسعود الغطفاني .ٔ
بأكممو، كمف ىنا فإف الفرد قد يقكـ بدكر ال تستطيع الجماعة أف كبطكلي، قد ال يقكـ بو جيش 

 تقكـ بو، ككما يقكلكف فإف الحرب خدعة.
بعث هللا تعالى المبلئكة، فقمعت األكتاد، كأطفأت النيراف، كأكفأت القدكر،  :الئكةالم .ٕ

 .(1) كجالت الخيل بعضيا في بعض
منيا، لـ يكف  كانت ىذه الريح معجزة لمنبي ملسو هيلع هللا ىلص، ككاف المسممكف قريبا   :الريح العاصفة .ٖ

 .(2)ال خبر عندىـ بيابينيـ كبينيا إال عرض الخندؽ، ككانكا في عافية منيا، ك 
  .ىي أبرز األسباب في انتصار المسمميف في األحزاب فيذه األسباب الثبلثة

 بيان موقف المنافقين من المسممين .٘
ْذ َيُقوُل اْلُمناِفُقوَن َوالهِذيَن ِفي ُقُموِبِيْم ) هللا تعالى مكقف المنافقيف كمؤيدييـ، فقاؿ: بيف َواِ 

حيف قاؿ المنافقكف الذيف  -أييا المؤمنكف  -أؼ كاذكركا (َوَرُسوُلُو ِإله ُغُروراا َمَرٌض: ما َوَعَدَنا َّللاهُ 
أسممكا في الظاىر كلـ تؤمف قمكبيـ، كضعفاء العقيدة لحداثة عيدىـ باإلسبلـ: ما كعدنا هللا 

كىذا القكؿ المحكي عف ، ال كجكد كال حقيقة لو باطبل   كرسكلو مف النصر عمى العدك إال كعدا  
، كقد حصرنا ىاىنا، حتى  فقالكا: ،ء تشكيٌؾ بالكعد اإللييىؤال قد كاف دمحم يعدنا فتح فارس كالرـك

كىكذا تكشف الشدائد ، "(3) ما يستطيع أحدنا أف يبرز لحاجتو، ما كعدنا هللا كرسكلو إال غركرا  
 .(4) ر"مطكيات الضمائر، كما تخفى الصدك كالمحف عف معادف الناس، كعف 

بل جاكزكا ىذا إلى  الظف،سكء ك لـ يقفكا عند حّد ىذه الكساكس  لمنافقيفثـ إّف ىؤالء ا
ارجعكا إلى دياركـ ، «ل ُمقاَم َلُكْم َفاْرِجُعوا يا َأْىَل َيْثِربَ » يـطائفة من، فقالت الناس بيفإذاعتيا 

 فأصبحكا، (5) كراءه شيءكأىميكـ، حيث األمف كالسبلمة، كحيث الراحة مف ىذا العبث الذؼ ال 
يحرضكف أىل المدينة عمى ترؾ الصفكؼ، كالعكدة إلى بيكتيـ، بحجة أف إقامتيـ أماـ الخندؽ ال 

 .بيكتيـ معرضة لمخطر مف كرائيـأف مكضع ليا كال محل، ك 

                                                 

 (ٕٗٛ/ ٕٔلمزحيمي ) ،التفسير المنيرانظر: (  ٔ)
 

 (ٕٗٛ/ ٕٔ) انظر: المرجع السابق(  ٕ)
 

 (ٕٚٙ/ ٕٔ) انظر: المرجع السابق(  ٖ)
 

 (ٗٙٙ /ٔٔ) ، لمخطيبالتفسير القرآني لمقرآف(  ٗ)
 (ٗٙٙ/ ٔٔ) انظر: المرجع السابق(  ٘)
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أف ىؤالء المنافقيف لـ يكتفكا بيذا القكؿ الذميـ، بل كانكا ييربكف  كتعالى سبحانو هللا ثـ بيف
َوَيْسَتْأِذُن َفِريٌق ِمْنُيُم ) فقاؿ تعالى: ،باختبلؽ االعذار الكاذبة مف الكقكؼ إلى جانب المؤمنيف
، َيُقوُلوَن ِإنه ُبُيوَتنا َعْوَرةٌ  يستأذنو في الرجكع إلى ، فقد ذىب فريق منيـ إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص (النهِبيه
 .(1) كمكشكفة لمعدك لية ممف يحرسيا: خاؼأ (ِإنه ُبُيوَتنا َعْوَرةٌ )بيكتيـ، قائميف لو: يا رسكؿ هللا: 

بيكتيـ ليست كما ف ،(َوما ِىَي ِبَعْوَرةٍ ) ثـ بيف هللا كذبيـ ككشف عف حقيقتيـ فقاؿ سبحانو:
نما يريدكف الفرار مف ميداف القتاؿ، لضعف إيمانيـ، كجبف نفكسيـ ، ثـ بيف هللا (2) يزعمكف، كا 

كليس لحفع  ،ريدكف إال اليرب مف القتاؿما يأؼ ، )إن يريدون إل فراراا(السبب الحقيقي، 
 .يـنفكسخفايا  فكشف هللا، العكرات

 ثـ بّيف هللا تعالى مدػ ضعف اإليماف في قمكبيـ كأف ذلؾ الفرار ليس لحفع البيكت، فقاؿ:
أؼ كلك دخل  (ا ِإله َيِسيراا َوَلْو ُدِخَمْت َعَمْيِيْم ِمْن َأْقطاِرىا، ُثمه ُسِئُموا اْلِفْتَنَة آَلَتْوىا، َوما َتَمبهُثوا ِبي)

البيكت، ثـ طمب منيـ الردة كالعكدة صراحة  األعداء عمييـ مف كل جانب مف جكانب المدينة، أك
، كلـ يحافظكا إلى الكفر كمقاتمة المسمميف، لجاؤكىا أك ألعطكىا مف أنفسيـ كلفعمكا ذلؾ سريعا  

 يسيرا   كعطائيـ ما طمب منيـ إال زمنا   عمى اإليماف كلـ يستمسككا بو، كما مكثكا في استجابتيـ
 .(3) مف أدنى خكؼ كفزع

، بل ىـ مسرعكف كقاؿ أكثر المفسريف: إف المعنى: كما احتبسكا عف فتنة الشرؾ إال قميبل  
إلييا راغبكف فييا ال يقفكف عنيا إال مجرد كقكع السؤاؿ ليـ، كال يتعممكف عف اإلجابة بأف بيكتيـ 

أنيا قد صارت عكرة عمى الحقيقة، كما تعممكا عف إجابة الرسكؿ، كالقتاؿ في ىذه الحالة عكرة مع 
 .(4) معو بأنيا عكرة، كلـ تكف إذ ذاؾ عكرة

كؼ، أال يكلكا األدبار كال بما كانكا عاىدكا هللا مف قبل ىذا الخ ذكرىـ سبحانو كتعالىثـ 
كلقد  أؼ: ،..(ِمْن َقْبُل ل ُيَولُّوَن اأْلَْدبارَ َوَلَقْد كاُنوا عاَىُدوا َّللاهَ  )، فقاؿ تعالى: يفركا مف الزحف

كاف ىؤالء المنافقكف قد حمفكا مف قبل غزكة األحزاب، كذلؾ يكـ فركا مف غزكة أحد إذ كانت قبل 
كال نكلي  األدبار، فذكرىـ  غزكة األحزاب بقرابة السنتيف فقالكا كهللا لئف أشيدنا هللا قتاال لنقاتمفّ 

                                                 

 (ٗٛٔ/ ٔٔلطنطاكؼ ) ،التفسير الكسيطانظر: (  ٔ)
 

 (ٔٙٔ/ ٕ٘) ، لمرازؼ مفاتيح الغيبانظر: (  ٕ)
 

 (ٜٕٙ-ٕٛٙ/ ٕٔلمزحيمي ) ،التفسير المنيرانظر: (  ٖ)
 

 (ٖٚٓ/ ٗلمشككاني ) ،فتح القديرانظر: (  ٗ)
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كسيعاقب عمى  فالمطمكب مف المتعيد الكفاء،، (1) عكه عمى أنفسيـ ثـ نكثكههللا بعيدىـ الذؼ قط
 .ترؾ الكفاء

ىـ بنك حارثة ىّمكا يكـ أحد أف يفشمكا مع بني سممة، فمّما نزؿ فييـ ما نزؿ عاىدكا هللا أف  كقيل:
 أىل بدر ىـ ناس كانكا قد غابكا عف كاقعة بدر كرأكا ما أعطى هللا، كقيل: ال يعكدكا لمثميا أبدا  

 لنقاتمّف، فساؽ هللا ذلؾ إلييـ في ناحية المدينة مف الكرامة كالفضيمة فقالكا: لئف أشيدنا هللا قتاال  

: اشترط لربؾ لمنبي ملسو هيلع هللا ىلص بايعكا رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ليمة العقبة، كقالكا: ىـ سبعكف رجبل  ، كقيل: (2)
ِرُط ِلَربِّي َأْن َتْعُبُدوُه ول ُتْشِرُكوا بِو َشْيئاا وأْشَتِرُط ِلَنْفِسي َأْن َأْشتَ ) فقاؿ: ،كلنفسؾ ما شئت

لكم النصرة في ) :فما لنا؟ قاؿ ،فقالكا: قد فعمنا ذلؾ، (َتْمَنُعوِني ِممها َمَنْعُتْم بو َأْنُفَسُكْم َوَأْولَدُكمْ 
َوَلَقْد كاُنوا عاَىُدوا َّللاهَ ِمْن َقْبُل َل ): قالكا: قد فعمنا ذلؾ، فذلؾ قكلو ،(الدنيا، والجنة في اآلخرة

، كالصحيح أنيـ المنافقكف الذيف عاىدكا هللا يكـ أحد حيف (3) (ُيَولُّوَن اأْلَْدباَر َوكاَن َعْيُد َّللاهِ َمْسُؤلا 
 .(4) عابيـ هللا تعالى بما أنزؿ فييـ أف ال يفركا

أؼ إف هللا سيسأليـ عف ذلؾ  (،ُد َّللاهِ َمْسُؤلا َوكاَن َعيْ )ثـ ىددىـ تعالى كأكعدىـ بقكلو: "
 .(5) "العيد كالكفاء بو يـك القيامة، كيجازييـ عمى نقضو كخيانة رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

كىذه اآلية الكريمة تعيب عمييـ نككصيـ في عيدىـ في غزكة الخندؽ، حيث كانكا "
ركة لحفع بيكتيـ مف اأَلعداِء، بحجة َأف بيا عكرة ضمف المنافقيف المستْأذنيف في الرجكع مف المع

، كُتذّكرىـ بكجكب الكفاِء بالعيد  .(6) "كخمبل 
ُقْل ): تعالى فقاؿل أعمارىـ، يال يؤخر آجاليـ، كال يط مف المعركة ثـ أخبرىـ أف فرارىـ

برىـ بأف اليرب أف يخأمر هللا تعالى نبيو ، ف (..ِإْن َفَرْرُتْم ِمَن اْلَمْوِت َأِو اْلَقْتلِ  ارَلْن َيْنَفَعُكُم اْلِفرَ 
مف لقاء المكت أك القتل في ميداف المعركة، فإف المقّدر كائف ال محالة، كربما كاف ال ينفعيـ 
فإنو ال بد لكل شخص مف حتف أنف، أك قتل في كقت ، في تعجيل أخذىـ غّرة فرارىـ سببا  

ذلؾ الخكؼ مف المكت، يدؿ عمى فكر  كيظير أف  ،(ٚ) معيف سبق بو القضاء كجرػ عميو القمـ
 .يستند ليا المنافقكف  ُمنحرؼ كعقيدة ضعيفة

                                                 

 (ٜٖٓ/ ٙبف كثير )ال القرآف العظيـ، تفسيرانظر: (  ٔ)
 

 (ٕٓ/ ٛ)، لمثعالبيالكشف كالبياف عف تفسير القرآفانظر: (  ٕ)
 

 (ٕٓ/ ٛ)المرجع السابق انظر:(  ٖ)
 

 (.ٖٚٔ/ٕٔجامع البياف، لمطبرؼ ) انظر:(  ٗ)
 

 (ٜٕٙ/ ٕٔلمزحيمي ) ،التفسير المنير(  ٘)
 (ٓٙٔ/ ٛمجمع البحكث )، التفسير الكسيط(  ٙ)

 

 (ٜٕٙ/ ٕٔمنير لمزحيمي )التفسير الانظر:   (ٚ)
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ذاا ل ُتَمتهُعوَن ِإله َقِميالا )كفي قكلو تعالى:  ف نفعكـ الفرار فمتعتـ بالتأخير لـ أؼ:  (،َواِ  كا 
 (َول َيْسَتْقِدُمونَ  َفِإذا جاَء َأَجُمُيْم ل َيْسَتْأِخُروَن ساَعةا )، يكف ذلؾ التمتيع إال زمانا  قميبل  

 .    إلى رشدىـ يعكدكاكىذا تيديٌد ليـ لعمو ، (ٔ) (ٖٗ:)األعراؼ
ُقْل ) أف يقرعيـ بحجة أخرػ ال يستطيعكف الرد عمييا، فقاؿ: ملسو هيلع هللا ىلص نبيو تعالى ثـ أمر هللا

أييا  : كقل ليـ أيضا  أؼ ، (َأراَد ِبُكْم َرْحَمةا  َمْن َذا الهِذي َيْعِصُمُكْم ِمَن َّللاهِ، ِإْن َأراَد ِبُكْم ُسوءاا َأوْ 
بكـ مف خير أك شر، كمف نعمة أك  تعالى مف ىذا الذؼ يممؾ أف يدفع ما يريده هللا :الرسكؿ

 .(ٕ) نقمة، كمف مكت أك حياة
ىؤالء أؼ كال يجد  )َول َيِجُدوَن َلُيْم ِمْن ُدوِن َّللاهِ َوِليًّا َول َنِصيراا( ثـ أكد ىذا بقكلو:

 (ٖ) يدفع السكء عنيـ. ، كال نصيرا  ينفعيـ المنافقكف كليا  
 ةالمنافقون ىم األخطر عمى األم .ٙ

كد الحرب، كالقائميف ػػػػػػػػػػػػػػػػشي إحاطة عممو بالمعكقيف لغيرىـ عفكتعالى عف  ثـ بيف سبحانو
ة ال سبيل إلى كالتعبير القرآني يرسـ ىذه الصكرة في لمسات فنية مبدعىمـ إلينا،  إلخكانيـ

ِقيَن ِمْنُكْم، ) :تعالى فقاؿ، استبداليا أك ترجمتيا في غير سياقيا المعجز َقْد َيْعَمُم َّللاهُ اْلُمَعوِّ
ْخواِنِيْم َىُممه ِإَلْينا  الذيفيعمـ عمى سبيل التحقيق المثبطيف  فاهلل سبحانو كتعالى ،(ٗ)(َواْلقاِئِميَن إلِ
نو، كيمنعكنيـ مف شيكد ـ فريق مف المنافقيف يصدكف الناس ع، كى يصرفكف الناس كيثبِّطكنيـ

ـ: ىمـ إلينا، ، كىـ الذيف يقكلكف إلخكانيـ في النفاؽ ككراىية الرسكؿ كبغض اإِلسبلالحرب معو
ا فبل تشيدكا معو حرب ا، فإنا نخاؼ عميكـ اليبلؾ بيبلكوَأؼ: انضمكا إلينا ، ، كتعالكا كدعكا محمد 

 (٘) .يبل  م قإال يقاتمكف ككانكا ال 
قالكا ليـ: ما دمحم ك ، ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ المفسركف: ىؤالء قكـ مف المنافقيف كانكا يثبطكف أنصار النبي 

 .(ٙ)اللتيميـ أبك سفياف كحزبو، فخمكىـ كتعالكا إلينا كأصحابو إال أكمة رأس، كلك كانكا لحما  
 فيو ثبلثة أقكاؿ: (:ِإلْيَنا َواْلَقاِئِميَن إِلْخَواِنِيْم َىُممه )قولو تعالى: 

 أنيـ المنافقكف قالكا لممسمميف ما دمحم إال أكمة رأس كىك ىالؾ كمف معو فيمـ إلينا.  :األول
أنيـ الييكد مف بني قريظة قالكا إلخكانيـ مف المنافقيف ىمـ إلينا أؼ تعالكا إلينا كفارقكا  الثاني:

ف أبا سفياف إف ظفر لـ يبق  منكـ أحدا .  دمحما  فإنو ىالؾ كا 
                                                 

 (ٜٙٙ/ ٔٔ) ، لمخطيبالتفسير القرآني لمقرآفانظر:   (ٔ)
 

 (ٚٛٔ/ ٔٔلطنطاكؼ ) ،التفسير الكسيطانظر: (  ٕ)
 (ٖٗٔ/ ٕٔتفسير المراغي )انظر: (  ٖ)
 (ٕٓٗٛ/ ٘) ، سيد قطبفي ظبلؿ القرآفانظر: (  ٗ)
 (ٕٙٔ/ ٛمجمع البحكث ) ،التفسير الكسيطانظر: (  ٘)
 (ٖٙٗ/ ٖلمكاحدؼ ) ،التفسير الكسيطنظر: ا(  ٙ)
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األحزاب فكجد  ما حكاه ابف زيد أف رجبل  مف أصحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص انصرؼ مف عنده يكـ الثالث:
أخاه بيف يديو شكاء كرغيف فقاؿ: أنت ىكذا كرسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص بيف الرماح كالسيكؼ ، فقاؿ لو أخكه 

بصاحبؾ أؼ قد أحيط بؾ كبصاحبؾ ، فقاؿ لو: كذبت ىّمـ إلّي قد ُتبع بؾ ك ، كاف مف أبيو كأمو
كهللا ألخبرنو بأمرؾ كذىب إلى رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ليخبره فكجده قد نزؿ عميو جبريل عميو السبلـ بقكلو 

 .(ٔ) هللا المعوقين ..( عممَقْد ي)تعالى: 
: أف مف أؼ، بنيـ كخكرىــ عمى جذـ لي :(َول َيْأُتوَن اْلَبْأَس ِإله َقِميالا )كقكلو سبحانو: 

فيـ ،  إذا اضطركا قميبل   صفاتيـ األصيمة أنيـ جبناء، كال يقبمكف عمى الحرب كالقتاؿ، إال شيئا  
، أك يخرجكف معيـ عمى سبيل الرياء كالطمع في مع المؤمنيف، يكىمكنيـ انيـ معيـتارة يخرجكف 

 .(ٕ) غنيمة
ال ، ـ مف زيغ، كما في نفكسيـ مف مرضبعد أف فضحت اآليات السابقة ما في قمكبي

ةا َعَمْيُكْم )، فقاؿ تعالى: صكر المنافقيفبعض يعرض  قرآنييزاؿ النظـ ال بخبلء فيـ ..(، َأِشحه
َفِإَذا َجاَء اْلَخْوُف )ثـ أخبر عف جبنيـ، فقاؿ:  عميكـ بالنفقة كالنصرة كبكل ما فيو منفعة لكـ،

فِإذا جاَء الخكؼ مف ، ..(َكالهِذي ُيْغَشى َعَمْيِو ِمَن اْلَمْوتِ  ُدوُر َأْعُيُنُيمْ َرَأْيَتُيْم َيْنُظُروَن ِإَلْيَك تَ 
تدكر أعينيـ في أحداقيـ  ةينظركف إليؾ في تمؾ الحال يا دمحم رأيتيـ ،كحضر البأس كالقتاؿ العدك،

قرب  كذلؾ أف مف، حائرة، كحاؿ المغشى عميو مف معالجة سكرات المكت حذر ا كخكف ا مف الحرب
في اآلية تصكيٌر ، ف (ٖ) بصره، فبل يطرؼ مف المكت كغشيو أسبابو يذىب عقمو كيشخص

، يصكر حالتيـ بصكرة  يراىا الناظر، ك فيرعبيـ مف شدة جبنيـ؛ كأنو شخٌص يأتييـ لمخكؼ
 .فالعيكف تدكر يمنة  كيسرة

البخل ك  ء،البأس جبناء، كحيف الغنيمة بخبلفقد كصفيـ هللا بالبخل كالجبف، فيـ حيف   
شبيو الجبف، فمما ذكر البخل بيف سببو كىك الجبف كالذؼ يدؿ عميو ىك أف الجباف يبخل بمالو كال 

قاؿ قتادة: أما عند الغنيمة فأشح قكـ كأسكؤه مقاسمة، يقكلكف: أعطكنا  ،ينفقو في سبيل هللا
 .(ٗ) أعطكنا، قد شيدنا معكـ، كأما عند البأس فأجبف قكـ كأخذلو لمحق

منافقيف بالخكؼ كاف لمتشبيو في اآلية الكريمة دكره الميـ في الداللة عمى اتصاؼ اللقد ك 
، ال يدرؼ ماذا يجرؼ عميو، فيك في أشد األحكاؿ كاالضطراب كالقمق؛ كحاؿ مف ينازع المكت

ظيارىا، بحيث يراىا كل مف يقرأ اآلية  كأصعبيا؛ فكاف التشبيو سببا  في كشف ىذه الصكرة كا 
 .نفسية  كاضحة  ال غبش فييا الكريمة صكرة  

                                                 

 ، (ٖٗٛ/ ٗ) ، لمماكردؼالنكت كالعيكف  ،(ٕ٘ٔ/ ٗٔتفسير القرطبي )انظر: (  ٔ)
 (ٜٙ/ ٚ) ، ألبي السعكدإرشاد العقل السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـانظر: (  ٕ)
 (ٖٙٔ/ ٛمجمع البحكث ) ،التفسير الكسيطانظر: ( ٖ)
 (ٕٕٚ/ ٕٔلمزحيمي ) ،التفسير المنيرانظر: ( ٗ)
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فإذا ذىب الخكؼ كحيزت الغنائـ ككقعت  ،(..َفِإذا َذَىَب اْلَخْوُف َسَمُقوُكْم ِبَأْلِسَنٍة ِحدادٍ )
غمبككـ بالمساف  ،)َسَمُقوُكْم بأْلِسَنٍة ِحداٍد(، نسكا تمؾ الحاؿ كاجترْأكا عميكـ تحقق األمفك  القسمة

يقكلكف: أعطكنا فإنا قد شيدنا معكـ القتاؿ، فمستـ ، ِرَبة  فصيحةكضربككـ بَألسنة ذَ  كآذككـ بالكبلـ
 )أشحةا عمى الخير(:، (ٔ) أحق بالغنيمة منا، فيـ عند الغنيمة أشح قكـ كعند البأس أجبف قكـ

 .بخبلء بالخير عامة  مف غير تقييد  بنكع  مف أنكاعو كرغـ كل ما سبق مف الصفات فيـ
ُأولِئَك َلْم ُيْؤِمُنوا َفَأْحَبَط َّللاهُ َأْعماَلُيْم َوكاَن )رىـ فقاؿ: سكء مصي كتعالى سبحانو ثـ بيف

لـ يؤمنكا إيمان ا أكلئؾ المنافقكف المكصكفكف بما سبق مف الصفات السيئة ف ،(ذِلَك َعَمى َّللاهِ َيِسيراا 
ا نابع ا مف قمكبيـ ظاىركا كأضمركا في قمكبيـ الكفر كتحيث أبطنكا خبلف ا ما أظيركا، ، صحيح 

أك المراد  أبطل تصنعيـ  ،منثكرا   يا كجعميا ىباء  نبطبلظير بأف أ (َفَأْحَبَط َّللاهُ َأْعماَلُيمْ ) باإِلسبلـ
كجميكر المفسريف عمى أف ىذه اإلشارة إلى منافقيف لـ يكف ليـ قط إيماف، كيككف "، (ٕ) ،كنفاقيـ

 .(ٖ) "حبطةقكلو َفَأْحَبَط ّللاَُّ أؼ أنيا لـ تقبل قط، فكانت كالم
فأجاب: ال، كلكنو  وتساءل الزمخشري بقولو: ىل يثبت لممنافق عمل، حتى يرد عميو اإلحباط؟

ف لـ يكاطئو القمب، كأف ما يعمل المنافق مف  تعميـ لمف عسى يظف أف اإليماف بالمساف إيماف، كا 
 .(ٗ)األعماؿ يجزػ عميو، فبيف أف إيمانو ليس بإيماف، كأف كل عمل يكجد منو باطل

 }َوَكاَن َذِلَك َعَمى َّللاهِ َيِسيراا{ فيو وجيان: 
 خص" كقد، (٘) ككاف إحباط عمميـ عمى هللا ىينا   الثاني:، ككاف نفاقيـ عمى هللا ىينا   أحدىما:

لبياف أف أعماليـ جديرة باإلحباط كذلؾ  يسر إحباط عمميـ بالذكر مع أف كل شيء يسير عميو
 .(ٙ) "، كنفكس خبيثةكاإلفساد، لصدكرىا عف قمكب مريضة

، كىي في صكرة شاخصة، كاضحة المبلمح ذهكى فقال: ذلكصاحب الظالل  صوروقد 
لو كجكارحو في الكقت ذاتو مضحكة، تثير السخرية مف ىذا الصنف الجباف، الذؼ تنطق أكصا

َفِإذا » كأشد إثارة لمسخرية صكرتيـ بعد أف يذىب الخكؼ كيجيء األمف: ،لحظة الخكؼ بالجبف
فخرجكا مف الجحكر، كارتفعت أصكاتيـ بعد االرتعاش، ، «َب اْلَخْوُف َسَمُقوُكْم ِبَأْلِسَنٍة ِحدادٍ َذىَ 

، كادعكا في غير حياء، ما شاء ليـ االدعاء، مف الببلء في القتاؿ كانتفخت أكداجيـ بالعظمة
ةا َعَمى اْلَخْيرِ »ثـ ىـ: ، كالفضل في األعماؿ، كالشجاعة كاالستبساؿ فبل يبذلكف لمخير  ،«َأِشحه

                                                 

 (ٖٔٔ/ ٗلمشككاني ) ،فتح القديرانظر: ( ٔ)
 (ٜٓٔ/ ٔٔلطنطاكؼ ) ،التفسير الكسيطانظر: (  ٕ)
 (ٖٙٚ/ ٗ) ، البف عطيةالمحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز(  ٖ)
 .(ٖٗ٘/ ٕ) ، لمزمخشرؼ الكشاؼ عف حقائق غكامض التنزيلانظر: (  ٗ)
 (ٖٚٛ/ ٗ) اكردؼ، لممالنكت كالعيكف انظر: (  ٘)
 (ٜٓٔ/ ٔٔلطنطاكؼ ) ،التفسير الكسيط(  ٙ)
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كىذا النمكذج مف الناس ال ينقطع في جيل كال في  ،أنفسيـمف طاقتيـ كجيدىـ كأمكاليـ ك  شيئا  
كىك جباف  ،كىك شجاع فصيح بارز حيثما كاف ىناؾ أمف كرخاء ،فيك مكجكد دائما   ،قبيل

يناليـ  الخير كأىل الخير، ال كىك شحيح بخيل عمى ،حيثما كاف ىناؾ شدة كخكؼ صامت منزك  
فيذه ىي العمة أف قمكبيـ لـ ، «ُأولِئَك َلْم ُيْؤِمُنوا َفَأْحَبَط َّللاهُ َأْعماَلُيمْ » ،منيـ إال سبلطة المساف
كلـ ينجحكا ألف عنصر النجاح األصيل ليس  ،«َفَأْحَبَط َّللاهُ َأْعماَلُيمْ » تخالطيا بشاشة اإليماف،

 .(ٔ) كليس ىنالؾ عسير عمى هللا، ككاف أمر هللا مفعكال   ،«َوكاَن ذِلَك َعَمى َّللاهِ َيِسيراا »ىناؾ
 ىتك ستر المنافقين وفضح سرائرىم .ٚ

 ىذا الحديث الجامع عف صفات المنافقيف عند الشدائد كالمحف فقاؿ كتعالى سبحانو ثـ ختـ
خكر، أنيـ حتى أػ: أف ىؤالء المنافقيف بمغ بيـ الجبف كال ،(َيْحَسُبوَن اأْلَْحزاَب َلْم َيْذَىُبوا) :تعالى

، فيـ يأبكف إلى ديارىـما زالكا يحسبكف كيظنكف أنيـ لـ يذىبكا  بعد رحيل األحزاب عف المدينة،
كفي ىذه الجممة ما فييا مف التيكـ ، قد رد الذيف كفركا بغيظيـ تعالىأف يصدقكا أف هللا 

 .(ٕ) يـ يعيشكف بالمنافقيف، حيث كصفتيـ بأنيـ حتى بعد ذىاب أسباب الخكؼ، ما زالكا في جبن
ْن ) حاليـ فيما لك عاد األحزاب عمى سبيل الفرض كالتقدير فقاؿ:كتعالى  سبحانو ثـ بيف َواِ 
وا َلْو َأنهُيْم باُدوَن ِفي اأْلَْعراِب  َيْأِت اأْلَْحزابُ  جيكش األحزاب إلى مياجمة المدينة  فمك عادت ،(َيَودُّ
 .(ٖ) مع األعراب أف يككنكا في الباديةتمنى ىؤالء المنافقكف مف شدة جزعيـ مرة ثانية، 

َيْسَئُموَن َعْن )تميفيـ عمى سماع األخبار السيئة عف المؤمنيف فقاؿ:  كتعالى ثـ بيف سبحانو
، أك ، كما جرػ لكـالقادميف مف المدينة، كالذاىبيف إلييا عف أخباركـ المنافقكف  يسأؿ (،َأْنباِئُكمْ 

السؤاؿ عف األنباء ، كقيل: "أف (ٗ)تو مف أخبار األحزابيسأؿ بعضيـ بعضا  عف األخبار التي بمغ
األنباء لقصد التجسس عمى المسمميف لممشركيف كليسرىـ ما عسى أف يمحق المسمميف مف 

 (٘) "اليزيمة
أؼ كلك كاف ىؤالء ، (ما قاَتُموا ِإله َقِميالا يكم َوَلْو َكاُنوْا فِ )ثـ يقرر القرآف ىذه الحقيقة: 

، الستيبلء الجبف كالضعف قميبل   كزمنا   يسيرا   لمعركة لما قاتمكا إال قتاال  المنافقكف معكـ في ساحة ا

                                                 

 (ٕٓٗٛ/ ٘) ، سيد قطبي ظبلؿ القرآفانظر: ف(  ٔ)
 (ٜٓٔ/ ٔٔلطنطاكؼ ) ،التفسير الكسيطانظر:  (ٕ)
 (ٜٔٔ-ٜٓٔ/ ٔٔ) انظر: المرجع السابق (ٖ)
 (ٜٔٔ/ ٔٔ) انظر:  المرجع السابق (ٗ)
 (ٖٔٓ/ ٕٔ) ، البف عاشكرالتحرير كالتنكير (٘)
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نما يقاتمكف رياء كمخادعة، عمييـ كىكذا تكشف الشدائد كالمحف ، "(ٔ) فيـ ال يقاتمكف عف رغبة، كا 
 .(2) ر"مطكيات الضمائر، كما تخفى الصدك عف معادف الناس، كعف 

في الجماعة  ذلؾ النمكذج الذؼ كاف عائشا  صكرة  ،كبيذا الخط ينتيي رسـ الصكرة"
بنفس المبلمح، كذات ، اإلسبلمية الناشئة في المدينة كالذؼ ما يزاؿ يتكرر في كل جيل ككل قبيل

ينتيي رسـ الصكرة كقد تركت في النفكس االحتقار ليذا النمكذج، كالسخرية منو، ، السمات
مكبيـ مرض كالمرجفيف في الصفكؼ، كتمؾ ذلؾ كاف حاؿ المنافقيف كالذيف في ق كاالبتعاد عنو،

 .(ٖ) "كانت صكرتيـ الرديئة
لقد كانت غزكة األحزاب إحدػ المنعطفات الميمة في تاريخ اإلسبلـ كالبشرية، كلقد كانت 
ف المسمميف اليكـ أحكج ما يككنكف إلى العكدة لدراسة سيرة نبييـ  انتصارا  عظيما  لممسمميف، كا 

 .فة جياده كبذلو كتضحيتو في سبيل هللا عز كجلملسو هيلع هللا ىلص، كمعر 
 اليدايات المستنبطة من المقطع: سابعاا:

تكجيو أنظار المسمميف إلى الخطر الداخمي الكبير الذؼ يمثمو المنافقيف، لذا تحدثت اآليات  .ٔ
 .عف بعض صفاتيـ، محذرة المسمميف مف الكقكع فييا

كسبلطة المساف  الشح كالبخل كالجبفا: نافقيف التي يجب االبتعاد عنيمف أىـ صفات الم .ٕ
 .(4) خريفكعدـ حب الخير لآل

هللا تعالى، مع  إف كاجب المسمميف اليكـ األخذ بسائر األسباب استعدادا  لمجياد في سبيل .ٖ
 تاـ بتحقق كعد هللا بالنصر كالتمكيف.اليقيف ال

 بيف قكػ اإلسبلـ كقكػ الكفر. حتمية الصراع بيف اإلسبلـ كالكفر .ٗ
ف عنكاف ىذا الصراع بالنسبة إف ال .٘ صراع بيف اإلسبلـ كالكفر صراٌع بيف الحق كالباطل، كا 

ف ىذا الجياد ماض  إلى يكـ القيامة.  لممسمـ ىك الجياد في سبيل هللا إلعبلء كممة هللا، كا 
خطكرة التخمف كالقعكد عف الجياد؛ فإف ذلؾ أمارة مف أمارات النفاؽ، كداللة عمى عدـ فيـ  .ٙ

 ياتية، كسنة التدافع الككنية.الكقائع الح
قاؿ: )اجتنبكا السبع  عف النبي  ، فعف أبي ىريرة تحريـ تكلية األدبار عند مبلقاة العدك .ٚ

م المكبقات( قالكا: يا رسكؿ هللا كما ىفَّ ؟ قاؿ:  )الشرك باهلل، والسحر، وقتل النفس التي حره

                                                 

 (ٖٕٚ/ ٕٔلمزحيمي ) ،التفسير المنير انظر: (ٔ)
 (ٗٙٙ/ ٔٔ) ، لمخطيبالتفسير القرآني لمقرآف(  ٕ)
 (ٚٚٙ/ ٔٔ) انظر: المرجع السابق (ٖ)
 (  ٕٜ/ٙالتفسير المكضكعي لسكر القرآف الكريـ، نخبة مف عمماء التفسير كعمـك القرآف )انظر: (  ٗ)
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ي يوم الزحف، وقذف المحصنات هللا إل بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولِّ 
 .(1) المؤمنات الغافالت(

جبلؿ يتعظيـ عيد هللا، كما ينبغ" .ٛ  .(2) "أف يككف لو في الناس مف إكبار كا 
فإذا قدر هللا شيئا  فيك كائف ال محالة، األمكر مقدرة ال يمكف الفرار مما كقع عميو القرار،  .ٜ

فمف حضر أجمو، مات مل الرضا كالقبكؿ، فعمى اإلنساف أال يفر مف قضاء هللا بل يتمقاه بكا
كيككف تمتعو في الدنيا بعد الفرار إلى انقضاء األجل زمنا قميبل، ، أك قتل، كال ينفعو الفرار
 .(ٖ) ككل ما ىك آت فقريب

 .(ٗ) ."ذلؾ تصريف كال تبديل يإف النفع كالضر بيده سبحانو، كليس لغيره ف" .ٓٔ
ماـ المسمميف  إف رسكؿ هللا صمكات هللا كسبلمو عميو ىك .ٔٔ قدكة المجاىديف كقائدىـ كا 

كأسكتيـ، قد سف لنا منيج التضحية كالبذؿ في سبيل هللا أكضح ما يككف؛ ىجر األكطاف، 
 كل مسمـ متابعتو ملسو هيلع هللا ىلص في ذلؾ. ىكقاتل كضرب بيده الشريفة، ككاجب عم

في غزكة األحزاب  أىمية الصبلة ككثرة الدعاء كبخاصة في المكاقف الحرجة، فقد كاف  .ٕٔ
، كالرسكؿ  يصمي في آخر الميل حتى  يكثر مف الصبلة، كجاءه حذيفة يخبره بخبر القـك

بأف ينصر دينو، كيعمي كممتو،  مف شدة البرد، ككاف يدعك هللا جل كعبل أدخمو في ردائو 
 .كيعز جنده 

لما جاءه خبر ك  مع ىذا الضيق الذؼ حل بالصحابة، كبرسكؿ هللا  :رغـ األلـ التفاؤؿ .ٖٔ
 .(٘)" أكبر أبشروا يا معشر المسممينهللانقض بني قريظة لمعيد، قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص: " 

ف مكاالتيـ كمعاكنتيـ عمى حرب  .ٗٔ إف أىل الكتاب ال سيما الييكد أىل الغدر كالخيانة، كا 
إف ىـ المسمميف عنكاف الكفر كالردة، فميحذر أناٌس يسارعكف اليكـ فييـ أف ُيحشركا معيـ 

 ماتكا في عدادىـ، فإنو مف يتكليـ منا فإنو منيـ.
فعل نعيـ بف مسعكد األشجعي الذؼ استطاع بدىائو  كمامشركعية الخدعة في الحرب،  .٘ٔ

 .(ٙ) كحيمتو بذر بذكر الفرقة بيف العرب كبيف الييكد، كنجح في خدعتو، كما تقدـ بيانو

                                                 

 (ٖٚ٘ٔ/ٗ()ٚ٘ٛٙح): رمي المحصنات، صحيح البخارؼ: كتاب: الحدكد، باب(  ٔ)
 (ٚٙٙ/ ٔٔ(  التفسير القرآني لمقرآف، لمخطيب )ٕ)
 (ٔٙٔ/ ٕ٘مفاتيح الغيب، لمرازؼ )انظر: (  ٖ)

 

 (ٖٗٔ/ ٕٔ(  تفسير المراغي )ٗ)
 (ٕٜٕٗصحيح مسمـ، كتاب الفتف كأشراط الساعة )(  ٘)
 (ٖٕٛ/ ٕٔلمزحيمي ) ،التفسير المنيرانظر: (  ٙ)
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االشكرػ، فقد  .ٙٔ يشاكر أصحابو امتثاال  ألمر هللا تعالى لو، ككاف يأخذ  كاف الرسكؿ ملسو هيلع هللا ىلص دائم 
بالرأؼ السديد مف أؼِّ شخص كاف، فقد شاكر الرسكؿ ملسو هيلع هللا ىلص أصحابو في غزكة الخندؽ، كفي 

، قاؿ ابف القيـ: غزكة بدر، كفي أسارػ بدر، كفي غزكة أحد، كفي غيرىا مف المكاقف الكثيرة
اـ رعيتو كجيشو استخراجا  لكجو الرأؼ كاستطابة لنفكسيـ، كأمنا  "كمنيا استحباب مشاكرة اإلم

 .(ٔ) " هللالعتبيـ، كتعرفا  لمصمحة يختص بعمميا بعضيـ دكف بعض، امتثاال  ألمر 


































































                                                 

 (ٔٗٔ/ ٕ) د، البف القيـعازاد الم(  ٔ)
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 قطع السادسالم
 في التضحية ، وأصحابو ىم النموذج الفريد الرسول ىو األسوة الحسنة

 

ا َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل َّللاهِ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن َيْرُجو َّللاهَ َواْلَيْوَم اآْلِخَر َوَذَكَر َّللاهَ َكِثيرا  )َلَقدْ  
( َوَلمها َرَأى اْلُمْؤِمُنوَن اأْلَْحَزاَب َقاُلوا َىَذا َما َوَعَدَنا َّللاهُ َوَرُسوُلُو َوَصَدَق َّللاهُ َوَرُسوُلُو ٕٔ)
ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَىُدوا َّللاهَ َعَمْيِو َفِمْنُيْم  (ٕٕا َزاَدُىْم ِإله ِإيَماناا َوَتْسِميماا )َومَ 

ُلوا َتْبِديالا ) اِدِقيَن ِبِصْدِقِيْم َٖٕمْن َقَضى َنْحَبُو َوِمْنُيْم َمْن َيْنَتِظُر َوَما َبده ( ِلَيْجِزَي َّللاهُ الصه
َب اْلُمَناِفِقيَن ِإْن َشاَء َأْو َيُتوَب َعَمْيِيْم ِإنه َّللاهَ َكاَن َغُفوراا َرِحيماا(َويُ   ( ٕٗ-ٕٔ) األحزاب:  َعذِّ

 سبب النزول: أولا:
ْم َمْن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَىُدوا َّللاهَ َعَمْيِو َفِمْنُيْم َمْن َقَضى َنْحَبُو َوِمْنيُ )قولو تعالى: 

ُلوْا َتْبِديالا َيْنَتِظُر   (.َوَما َبده
عف أنس بف مالؾ رضي هللا عنو قاؿ: غاب عمي أنس بف النضر عف قتاؿ بدر، فقاؿ: 
يا رسكؿ هللا غبت عف أكؿ قتاؿ قاتمت المشركيف، لئف أشيدني هللا قتاؿ المشركيف  ليريف هللا ما 

: الميـ إني أعتذر إليؾ مما صنع ىؤالء؛ قاؿ، أصنع، فمما كاف يكـ أحد، كانكشف المسممكف 
يعني: أصحابو، كأبرأ إليؾ مما صنع ىؤالء؛ يعني: المشركيف، ثـ تقدـ، فاستقبمو سعد بف معاذ 

فما  فقاؿ: يا سعد بف معاذ! الجنة كرب النضر، إني أجد ريحيا مف دكف ُأحد، قاؿ سعد:
كثمانيف ضربة  بالسيف، أك طعنة  قاؿ أنس: فكجدنا بو بضع ا ، استطعت يا رسكؿ هللا ما صنع

برمح، أك رمية  بسيـ، ككجدناه قد قتل كقد مثل بو المشرككف، فما عرفو أحد إال أختو ببنانو، قاؿ 
}ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن ِرَجاٌل َصَدُقوا َما أنس: كنا نرػ أك نظف أف ىذه اآلية نزلت فيو كفي أشباىو 

 .(1) َعاَىُدوا َّللاهَ َعَمْيِو{
 : المناسبة:ثانياا 

في  ذكر حاؿ المؤمنيفكَذَكَر صفاتيـ،  الحديث عف المنافقيف مف سبحانو كتعالى فرغ لما
بأنيـ استمركا عمى العيد ككصف المؤمنيف ملسو هيلع هللا ىلص  هللا رسكؿعمى ثباتيـ كتأسييـ ب ثناء   يـعمكم

 .(2) بالمكت فكفكا بعيدىـ الذؼ عاىدكا هللا أنيـ ال يفارقكف نبيو إال كالميثاؽ
 ثالثاا: التحميل المغوي:

                                                 

(، تفسير القرآف العظيـ، البف ٖٗٙ/٘(، الدر المنثكر، لمسيكطي )ٕٖٚانظر: أسباب النزكؿ، لمكاحدؼ )(  ٔ)
ِمَف اْلُمْؤِمِنيَف ِرَجاٌؿ ) في صحيحو، كتاب: الجياد كالسير، باب: قكؿ هللا: البخارؼ أخرجو  (، كقد٘ٚٗ/ٖكثير )

 .(ٜٔ/ ٗ) (،ٕ٘ٓٛ(، ح) َعَمْيوِ َصَدُقكا َما َعاَىُدكا ّللاََّ 
 

 .(ٕٖٓ/ ٕٔ) ، البف عاشكرالتحرير كالتنكير، (ٕٜٖ/ ٙتفسير القرآف العظيـ، البف كثير )انظر:   (2)
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 .(ٔ) صالحةقدكة  :(ُأْسَوٌة َحَسَنةٌ ) .ٔ
كالرجاء ، (ٕ) أؼ: يْأمل رضا هللا، كثكاب اليكـ اآلخر (ِلَمْن َكاَن َيْرُجو هللَا َواْلَيْوَم اآْلِخرَ ) .ٕ

 .يكـ بعدهكسمي بذلؾ ألنو ال  ،كاليـك اآلخر: ىك يـك القيامة، (ٖ) ، كىك تكقع الخيربمعنى األمل
 .أؼ استكثر مف العمل بطاعتو تذكرا  ألكامره أحدىما:يحتمل كجييف: " (:َوَذَكَر َّللاهَ َكِثيراا ) .ٖ

 .(ٗ) "أؼ استكثر مف ذكر هللا خكفا  مف عقابو كرجاء لثكابو الثاني:ك
 .(٘) "مف االبتبلِء كالنصر" (َما َوَعَدَنا هللا َوَرُسوُلوُ )ىذا  .ٗ
 .(ٙ) َأؼ: ظير صدؽ خبر هللا كرسكلو في الكعد (وُ َوَصَدَق هللا َوَرُسولُ ) .٘
ا أَلكامره :(َتْسِميماا) .ٙ  .(ٚ)هللا كرسكلو انقياد 
أؼ كفِّكا بما عاىدكا رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ليمة العقبة مف الثبات معو (: َما َعاَىُدوْا َّللاهَ َعَمْيوِ ) .ٚ

 .(8) لقكا حربا  مع رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ثبتكا لو كلـ يفركاكالمقاتمة لمف قاتمو، كقيل ىـ الذيف نذركا أنيـ إذا 
(8). 

عمى نفسو،  كالشيء الذؼ يمزمو اإلنساف كالعيد النحب في كبلـ العرب: النذر (:نْحَبوُ ) .ٛ
يقاؿ قضى فبلف نحبو: أؼ كفي بنذره، كالمراد بو ف، "(9) الكفاء بو، كقد يسمى المكت نحبا   يجبك 

تحتمل عدة معاني متنكعة تبيف سر انتقاء ىذه الكممة؛ لتعطي  كممة النحب:ف، (10)"انقضاء األجل
 .دالالت تشير إلى أنكاع مف النفكس المؤمنة التي تسعى لرضكاف هللا بمظاىر عدة

 (11) في المعركة"ملسو هيلع هللا ىلص أف يثبتكا  نذر المؤمنكف إذا لقكا حربا  مع الرسكؿ"كقدر 

                                                 

 (٘ٙٔ/ ٛمجمع البحكث )، التفسير الكسيط ، (ٖٔٔ/ ٗلمشككاني ) ،فتح القديرانظر: ( ٔ)
 

 (ٕٗٙ/ ٖتفسير البغكؼ ) ،(٘ٙٔ/ ٛمجمع البحكث )، التفسير الكسيط انظر: ( ٕ)
 

 (ٜٚ/ ٕتفسير ابف فكرؾ )، (ٖٔ٘/ ٖ) ، لمزمخشرؼ الكشاؼ عف حقائق غكامض التنزيلانظر:  (ٖ)
 

 (ٖٛٛ/ ٗ) ، لمماكردؼالنكت كالعيكف  (ٗ)
 

 (٘ٙٔ/ ٛمجمع البحكث )، التفسير الكسيط ( ٘)
 

 (٘ٙٔ/ ٛ) المرجع السابق( ٙ)
 

مجمع البحكث ، التفسير الكسيط ، (ٖٚٚ/ ٗ) ، البف عطيةالعزيز المحرر الكجيز في تفسير الكتاب انظر:( ٚ)
(ٛ /ٔٙ٘) 

 

 (ٜٖٛ/ ٗالنكت كالعيكف، لمماكردؼ )، (ٛٙ/ ٔٔفتح البياف في مقاصد القرآف، دمحم صديق خاف )انظر: (  ٛ)
 

ي المحرر الكجيز ف، (ٖٚٓ/ ٕٔالتحرير كالتنكير، البف عاشكر )، (ٛ٘ٔ/ ٗٔتفسير القرطبي ) انظر:(  ٜ)
 (ٖٛٚ/ ٗتفسير الكتاب العزيز، البف عطية )

 

 (ٔٛٙ/ ٔٔ) ، لمخطيبالتفسير القرآني لمقرآف(  ٓٔ)
 

 (ٜٛ/ ٕ(  تفسير ابف فكرؾ )ٔٔ)
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ُلوْا َتْبِدي) .ٜ  .(1) منو كال نقضكا شيئا   ىـأؼ: كما غيركا عيد :(الا َوَما َبده
 رابعاا: البالغة:

ظيار االسـ (:َوَصَدَق َّللاهُ َوَرُسوُلوُ ) .ٔ )ما كعدنا هللا الجبللة كاسـ الرسكؿ بعد قكلو  كا 
 .أؼ ظير صدؽ خبرىما، (ٕ) كرسكلو(، لمتعظيـ

كاإلخبار عنيـ ، (3) يـنكرة لمداللة عمى التفخيـ كالتعظكممة )رجاؿ(: جاءت )رجاٌل(:  .ٕ
فكانكا ، ألف الرجل مشتق مف الرجل كىي قكة اعتماد اإلنساف ،برجاؿ زيادة في الثناء

 .(4) شيءلـ ينتقص مف إنسانيتيـ ك  ،قد كممت رجكلتيـ ،حّقا   رجاال  
ألف النحب حقيقة في النذر، فاستعير استعارة تصريحية،  (:َفِمْنُيْم َمْن َقَضى َنْحَبوُ ) .ٖ

 .(5) في رقبة اإلنساف الزـٌ  نو نياية كل حي، فكأنو نذرٌ لممكت؛ أل
ُلوا َتْبِديالا ) .ٗ ، كأصحاب مرض القمب، بالمنافقيفكفيو التعريض ، جناس االشتقاؽ(: َوَما َبده

 .(6) فإنيـ ينقضكف العيكد، كيبدلكف العقكد
اِدِقيَن ِبِصْدِقِيمْ ) .٘ قاـ إضماره لمداللة عمى في م إظيار اسـ الجبللة(: "ِلَيْجِزَي َّللاهُ الصه

كلـ يذكر القرآف ما يجزييـ هللا بو، إشارة إلى أنو ، كالجزاء ىك الثكاب، "(7) "عظمة الجزاء
َىْل )، كما يقكؿ سبحانو: فما يجزػ المحسنكف إال إحسانا   ،جزاء معركؼ، كىك اإلحساف
ْحسانُ  ْحساِن ِإله اإلِْ  .(8) "إلى بياف فيك جزاء ال يحتاج( ٓٙ)الرحمف:(َجزاُء اإلِْ

                                                 

 /ٔٔفتح البياف في مقاصد القرآف، دمحم صديق خاف )، (ٛٙٔ/ ٛالتفسير الكسيط، مجمع البحكث )انظر: (  ٔ)
 (ٜٖٓ/ ٗالنكت كالعيكف، لمماكردؼ )، (ٓٚ



 (ٖٕٙ/ ٚ) ، لمزجاجإعراب القرآف كبيانو، (ٜٕٕ/ ٗ) ، لمبيضاكؼ أنكار التنزيل كأسرار التأكيلانظر:  (ٕ)
 

 (ٓٛٙ/ ٔٔ) ، لمخطيبالتفسير القرآني لمقرآف، (ٖٚٓ/ ٕٔالتحرير كالتنكير، البف عاشكر )انظر: (  ٖ)
 

 (ٖٚٓ/ ٕٔ(  التحرير كالتنكير، البف عاشكر )ٗ)
 

، تفسير حدائق الركح كالريحاف في ركابي عمـك القرآف، (ٖٛٓ/ ٕٔ) ، البف عاشكرنكيرالتحرير كالتانظر: (  ٘)
 (٘ٓ٘/ ٕٕ) ، لميررؼ القرآف

 

، تفسير حدائق الركح كالريحاف في ركابي عمـك القرآف، (ٖٛٓ/ ٕٔ) ، البف عاشكرالتحرير كالتنكيرانظر: (  ٙ)
 (٘ٓ٘/ ٕٕ) ، لميررؼ القرآف

 

 (ٜٖٓ/ ٕٔ) ، البف عاشكرالتحرير كالتنكير(  ٚ)
 

 (ٕٛٙ/ ٔٔ) ، لمخطيبالتفسير القرآني لمقرآف(  ٛ)
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ُب اْلُمَناِفِقيَن ِإن شَ ) .ٙ تنبيو ليـ بسعة  :تعميق تعذيب المنافقيف بالمشيئة كالمراد مف(: ءَ اَوُيَعذِّ
كأنو ال يقطع رجاءىـ في السعي إلى مغفرة ما أتكه بأف يتكبكا فيتكب هللا  ،رحمة هللا

 .(1) تعالى أف أمر العذاب أك الرحمة، مكككؿ لمشيئتو، كأف عمييـ
ِحيما) .ٚ  تعميل لمجزاء كالتعذيب كمييما عمى التكزيع، أؼ غفكرٌ " (:ِإنه َّللاهَ َكاَن َغُفوراا ره

 .(2) "بالمحسف أف يجازيو عمى قدر نصبو لممذنب إذا أناب إليو، رحيـٌ 
 خامساا: القراءات:

 ()بضـ األلف. عاصـ ىاقرأ  :ُأْسَوٌة 
 )كقرأىا الباقكف بكسرىا. :)ِإْسَوٌة (ٖ) 
 لقراءات:توجيو ا

 كقدكة يعني: لقد كاف لكـ اقتداء بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص ،كمعناىما كاحد أسكة بالضـ أك الكسر لغة مف لغات
 .(ٗ) حسنة، كسنة صالحة

 سادساا: المعنى الجمالي:
 برسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص تأسيال .ٔ
سمـ االقتداء كالتأسي عمى كل م و يجبتعالى عمى جية المكعظة بأنسبحانو ك  بيف هللا   
َلَقْد كاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل َّللاهِ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن كاَن َيْرُجوا َّللاهَ َواْلَيْوَم )، فقاؿ تعالى: ملسو هيلع هللا ىلصبالنبي 

رعب كالضيق المجيد، عمى الرغـ مف اليكؿ الم ملسو هيلع هللا ىلص قد كاف رسكؿ هللاف (،اآْلِخَر، َوَذَكَر َّللاهَ َكِثيراا 
 .(٘) كاالطمئنافمثابة األماف لممسمميف، كمصدر الثقة كالرجاء 

كلقد أعطى اإلسبلـ جانب القدكة الحسنة اىتماما  كبيرا  حيث لـ يقف األمر عند إنزاؿ الكتاب 
عمى الرسل الكراـ كالحديث عف قصصيـ كعرض سيرتيـ، بل أمر باتباعيـ كاالقتداء بيـ، فقاؿ 

ٍِ ]تعالى:  ُُُن اْقزَِد َدا ُِ ََُدٓ هللاُ فَجِ أُّلَئَِك الَِّذيَي  {90}األوعام:[ قدكٌة حسنٌة في ىك  الرسكؿ ف،
عاليـ  الدينية مختمف شؤكف الحياة السعيدة التي ترنك ليا النفكس السكية، كمنارة االقتداء إلى الت

 .كالقيـ األخبلقية

                                                 

، تفسير حدائق الركح كالريحاف في ركابي عمـك القرآف، (ٜٖٓ/ ٕٔ) ، البف عاشكرالتحرير كالتنكيرانظر: (  ٔ)
 (٘ٓ٘/ ٕٕ) لميررؼ 

 

 (ٜٖٓ/ ٕٔ) ، البف عاشكرالتحرير كالتنكير(  ٕ)
 

 (ٖٕ٘/ ٕٓ) ، لمطبرؼ جامع البياف (ٖ)
 

 (ٖ٘/ ٖ) ، لمسمرقندؼبحر العمـك،  (ٖٕ٘/ ٕٓ) ، لمطبرؼ جامع البياف انظر: (ٗ)
 

 (ٕٔٗٛ/ ٘) ، لسيد قطبفي ظبلؿ القرآفانظر:  (٘)
 



 


199 

 

اآلية أصبل   كبيرا  في التأسي برسكؿ هللا  ىذه أف كلقد اعتبر ابف كثير كغيره مف المفسريف  
  في أقكالو كأفعالو كسائر أحكالو، كليذا أمر الحق تبارؾ كتعالى الناس جميعا  باالقتداء بالنبي

 .(ٔ)انتظاره الفرج مف ربوالكريـ في غزكة األحزاب في صبره كمصابرتو ك 
كىذه  يكـ األحزاب، ؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلصلممتخمفيف عف القتاؿ مع رسك ىذه اآلية عتاب مف هللا  كفي   
ف سيقت لبلقتداء بو عميو السبلـ في أمر الحرب مف الثبات في القتاؿ كنحكه، فيي عامة اآلية  كا 

 .(ٕ) لبلقتداء بو في كل أفعالو "ما لـ ُيعمـ أنيا مف خصكصياتو"
ـْ ِفي َرُسكؿِ في تفسيرىا قاؿ المفّسركف "   ِ ُأْسَكٌة َحَسَنٌة صالحة  : يعني َلَقْد كاَف َلُك أف بّللاَّ

تنصركه كتؤازركه كال تتخّمفكا عنو كال ترغبكا بأنفسكـ عف نفسو كعف مكاف ىكاه، كما فعل ىك إذ 
كسرت رباعيتو، كجرح فكؽ حاجبة كقتل عّمو حمزة، كأكذؼ بضركب األذػ فكاساكـ مع ذلؾ 

 .(ٖ) "كذلؾ كاستّنكا بسّنتو بنفسو، فافعمكا أنتـ أيضا  
ره، ألف التأسى التاـ بالرسكؿ بيف الرجاء كاإلكثار مف ذك كتعالى سبحانوهللا  جمعقد ك    

 .(ٗ)  ال يتحقق إال بيماملسو هيلع هللا ىلص
 يىل ى ملسو هيلع هللا ىلصالتأسي برسول هللا  قد أورد اإلمام القرطبي في تفسيره اختالف العمماء في مسألةو 

 ؟، فذكر قولين الستحباب يلسب عمى أماإِليجاب سبيل عمى 
 االستحباب. اإليجاب حتى يقـك دليل عمى سبيل عمىأنو  :القول األول
 االستحباب حتى يقـك دليل عمى اإليجاب.  سبيل عمىأنو  القول الثاني:

 .(٘) كيحتمل أف يحمل عمى اإليجاب في أمكر الديف كعمى االستحباب في أمكر الدنياثـ قاؿ: 
 في التضحيةج الفريد الصحابة ىم النموذ .ٕ

، كىك ما صكرة عممية لمصحابة في اقتدائيـ برسكليـ الكريـ  كتعالى ثـ بّيف سبحانو    
: تعالى فقاؿ ،التي أحاطت بيـ كالبحر العباب عند رؤيتيـ لؤلحزاب كجيكش الكفاركاف منيـ 

فيؤالء المؤمنكف حيف رأكا األحزاب لـ ، (ٙ) ...(َوَلمها َرَأ اْلُمْؤِمُنوَن اأْلَْحزاَب قاُلوا ىذا ما َوَعَدَنا)
، يينكا، كلـ يضعفكا، كلـ ترىبيـ كثرة العدّك، كلـ يفزعيـ المكت المطّل عمييـ مف كل مكاف

كليذا ، عبلء كممة هللاإل كيقدمكنيا ثمنا   ،فالمكت في ىذا المكطف ىك أمنيتيـ التي كانكا يتمنكنيا
                                                 

  (ٕٕ٘/ٖ)تفسير ابف كثير (ٔ)

مجمع ، التفسير الكسيط ، (ٖٔٔ/ ٗلمشككاني ) ،فتح القدير، (ٖٕ٘/ ٕٓ) ، لمطبرؼ جامع البيافانظر:  (ٕ)
 (ٙٙٔ/ ٛالبحكث )

 

 (ٕٕ/ ٛ) ، لمثعالبيف كالبياف عف تفسير القرآفالكش (ٖ)
 

 (ٙٙٔ/ ٛمجمع البحكث )، التفسير الكسيط ، (ٜٗٔ/ ٔٔلطنطاكؼ ) ،التفسير الكسيطانظر:  (ٗ)
 

 (ٙ٘ٔ/ ٗٔتفسير القرطبي )انظر:  (٘)
 

 (ٕٖٔ/ ٗلمشككاني ) ،فتح القدير، (ٜٖٔ/ ٙبف كثير )القرآف العظيـ، ال تفسيرانظر:  (ٙ)
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ق ما كعدىـ هللا كرسكلو بو، مف االبتبلء كالببلء عمى فإنيـ حيف رأكا األحزاب، رأكا فييـ تحقي
 .(ٔ) عمى طريق الجياد فالمؤمنكف دائما   ،طريق الجياد في سبيل هللا

كاختمف المفسركف في المراد بكعد هللا كرسكلو، فقيل: كعد هللا كرسكلو ما نزؿ في سكرة      
ْتُيُم َأْم َحِسْبُتْم َأْن َتْدُخُموا اْلَجنه )البقرة مف قكلو:  َة َوَلمها َيْأِتُكْم َمَثُل الهِذيَن َخَمْوا ِمْن َقْبِمُكْم َمسه

ُسوُل َوالهِذيَن آَمُنوا َمَعُو َمتى َنْصُر َّللاهِ َأل ِإنه نَ  رهاُء َوُزْلِزُلوا َحتهى َيُقوَل الره ْصَر َّللاهِ اْلَبْأساُء َوالضه
 رأػ المؤمنكف فمما ، (ٕ) "نزلت قبل كقعة األحزاب بعاـ ككانت آية البقرة، "(ٕٗٔ)البقرة:( َقِريبٌ 

أرادكا ما أعمميـ بو رسكؿ هللا  وقيل:، (ٖ) (َقاُلوْا َىَذا َما َوَعَدَنا َّللاهُ َوَرُسوُلوُ ) ،يكـ الخندؽ األحزاب
استبشر ، ، فمما رأكا األحزابكسينصركف بعد ذلؾ سيحاصركف بأنيـ ،  حيف أمر بحفر الخندؽملسو هيلع هللا ىلص

 .(ٗ) (قاُلوا ىذا ما َوَعَدَنا َّللاهُ َوَرُسوُلوُ ك) راالمسممكف كقالكا: الحمد هلل إذ كعدنا بالنصر بعد الحص
(ٗ). 

كيحتمل أف يككف المؤمنكف نظركا في ىذه اآلية، كفي قكؿ "قاؿ الفقيو اإلماـ القاضي:     
 .(٘) "بالكعد إلى جميع ذلؾرسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص عند أمرىـ بحفر الخندؽ، كأشاركا 

 ،ما زادىـ ما رأكه إال تصديقا  بكعد هللا ليـك أؼ :  )وما زادىم إل إيماناا وتسميماا( ثـ قاؿ:    
 .كهللا أعمـ ، كفي اآلية شيادة التصاؼ المؤمنيف باليقيف كقكة اإليمافكتسميما  ألمره كقضائو

 رجال صدقوا ما عاىدوا هللا عميو .ٖ
عاىدكا هللا تعالى عمى  الصادقيف الذيف عمى رجاؿ مف المؤمنيفكجل عز ثـ أثنى هللا 
مف : أؼ )قضى نحبو(قسم  ؛يف، كقسميـ إلى قسميـثـ فصل سبحانو حال، االستقامة التامة

)ومنيم  ،(ٙ) فقاتمكا حتى قتمكا كعيدىـ ككفكا بنذرىـ نحبيـ، كقضكا المؤمنيف رجاؿ أدرككا أمنيتيـ
ىذه اآلية ة الصحابة الذيف نزلت يبقاء نحبو حتى يحضر أجمو، كالذؼ ينتظر قض من ينتظر(

 عميو مف الثبات مع فإنيـ مستمركف عمى الكفاء بما عاىدكا هللا، كىـ ما زالكا عمى قيد الحياة
دراؾ فضل، كالقتاؿ لعدكه، كمنتظركف لقضاء حاجتيـ كحصكؿ أمنيتيـ رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  بالقتل، كا 

                                                 

 (ٜٚٙ/ ٔٔ) ، لمخطيبالتفسير القرآني لمقرآفانظر:  (ٔ)

 (ٖٗٓ/ ٕٔ) ، البف عاشكرالتحرير كالتنكير (ٕ)
 

النكت ، (ٕٕ/ ٛ) ، لمثعالبيالكشف كالبياف عف تفسير القرآف، (ٖٕٙ/ ٕٓ) ، لمطبرؼ جامع البيافانظر: ( ٖ)
 (ٖٛٛ/ ٗ) ، لمماكردؼكالعيكف 

 

، ألبي البحر المحيط في التفسير، (ٖٚٚ/ ٗ) البف عطية ،المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيزانظر:  (ٗ)
 (ٜٖٛ/ ٗ) ، لمماكردؼالنكت كالعيكف ، (ٚٙٗ/ ٛ) ألبي حياف

 

 (ٖٚٚ/ ٗ) ، البف عطيةالمحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز (٘)
 

/ ٔٔفتح البياف في مقاصد القرآف، دمحم صديق خاف )، (ٖٚٓ/ ٕٔالتحرير كالتنكير، البف عاشكر )انظر: (  ٙ)
(ٔٔ /ٜٙ) 
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كىذه الصكرة الكضيئة ليذا النمكذج الفريد مف المؤمنيف تذكر ىنا تكممة لصكرة "، (ٔ) الشيادة.
لتتـ المقابمة في معرض  ،كالضعف كنقض العيد مف ذلؾ الفريق اإليماف، في مقابل صكرة النفاؽ

 (ٕ) ."التربية باألحداث كبالقرآف
صادؽ اإليماف، ينتظر إشارة إلى أف المؤمف ال" (:َيْنَتِظر)ومنيم من في قكلو تعالى: ك 

طريقو  يلقاء رّبو، كىك في شكؽ إلى ىذا المقاء، يعّد لو المحظات، كيستطيل أياـ الحياة الدنيا، ف
 .(3) "ىك عمى مكعد معو محبكبا   شأف مف ينتظر أمرا   ،إلى ربو
ُلوا َتْبِديالا )كقكلو تعالى: كفي  مكانو  يزؿائو لـ إشارة إلى أف إيمانيـ باهلل، كيقينيـ بمق" (:َوما َبده

، (4) "فيـ عمى حاؿ كاحدة مف أمر رّبيـ ،مف قمكبيـ لحظة، كلـ ينحرؼ عف مكضعو أؼ انحراؼ
 ؛ كالمنافقيف. كفييا ذـ كتعريض بمف بدؿ عيده

 الحكمة من ىذا البتالء .ٗ
كعاقبة النقض كالكفاء ، الحكمة مف ىذا االبتبلء كاالختبار كتعالى سبحانو هللا ثـ بيف    
اِدِقيَن ِبِصْدِقِيمْ )فقاؿ:  ،ض األمر كمو لمشيئة هللاكتفكي سبحانو يختبر اهلل ف، (ِلَيْجِزَي َّللاهُ الصه

 كيكافئ، فيظير َأمر ىذا كذاؾ ،عباده بالخكؼ كالشدائد كالمحف ليميز الخبيث مف الطيب
كأخمفكا كا كنقضكا العيد الذيف كذب، كيعذب المنافقيف ادقيف بصدقيـ في إيمانيـ ككفائيـالص
ف ، أكامره كالكل تحت مشيئة هللا في الدنيا، إف شاء بقكا عمى ما ىـ عميو حتى يمقكه، فيعذبيـ، كا 

شاء تاب عمييـ بأف أرشدىـ إلى اإلقبلع عف النفاؽ إلى اإليماف كالعمل الصالح بعد الفسكؽ 
 ( كاَن َغُفوراا َرِحيماا ِإنه َّللاهَ ) كلما كانت رحمتو كرأفتو بخمقو ىي الغالبة لغضبو قاؿ:، كالعصياف

 .(5) فكىذا حث عمى التكبة كاإليماف قبل فكات األكا ،ككفقيـ إلى التكبةحيث ستر ذنكبيـ، 
 اليدايات المستنبطة من المقطع: سابعاا:

 .(ٙ) فيك األسكة الحسنة ملسو هيلع هللا ىلص برسكؿ هللا قتداء كالتأسيكجكب اال .ٔ

 .(ٚ) "ليـك االخر اتباع الرسكؿإف مف مستمزمات االيماف باهلل كا" .ٕ

                                                 

فتح البياف في مقاصد القرآف، ، (ٖٛٚ/ ٗالمحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز، البف عطية )انظر: (  ٔ)
 (ٓٚ/ ٔٔدمحم صديق خاف )

 

 (ٕٗٗٛ/ ٘) ، سيد قطبفي ظبلؿ القرآف(  ٕ)
 

 (ٔٛٙ/ ٔٔ) ، لمخطيبالتفسير القرآني لمقرآف(  ٖ)
 

 (ٔٛٙ/ ٔٔ) المرجع السابق(  ٗ)
 

 (ٕٙٚ/ ٕٔلمزحيمي ) ،التفسير المنير، (ٓٚٔ/ ٛالتفسير الكسيط، مجمع البحكث ): انظر(  ٘)


 (ٜٕ٘/ ٗلمجزائرؼ ) ،أيسر التفاسير، (ٖٖٓ/ ٕٔ) ، البف عاشكرالتحرير كالتنكير انظر: (ٙ)

 (ٜٜ/ٙالتفسير المكضكعي لسكر القرآف الكريـ، نخبة مف عمماء التفسير كعمـك القرآف ) (ٚ)
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يغرس شجرة اإليماف في القمب، ككمما ازداد العبد ذكرا  هلل قكؼ ، فإنو مشركعية كثرة الذكر .ٖ
أنو "كقد ذكر ابف القيـ أف لمذكر مائة فائدة، عدد منيا ثبلثا  كسبعيف فائدة: منيا ، إيمانو

فرح كالسركر، كيقكؼ القمب يطرد الشيطاف، كيرضي الرحمف، كيزيل اليـ كالغـ، كيجمب ال
 .(ٔ) "كالبدف، كينكر الكجو كالقمب، كيجمب الرزؽ، كغير ذلؾ مما ذكره رحمو هللا

فيـ مصدقكف كاثقكف بكعد هللا كرسكلو صمى هللا  ،ثناء هللا تعالى عمى المؤمنيف الصادقيف .ٗ
 لقضائو  كتسميما  باهلل عميو كسمـ، كلـ تزدىـ المحنة كاالبتبلء كالنظر إلى األحزاب إال إيمانا  

نفسيـ لو أباعكا  ،صادقكف في عيكدىـ مع هللا تعالى ،رجاؿ مؤمنكف حقا   فيـ أكال  ، "(ٕ)
كليذا كجب تعظيميـ كاحتراميـ رضى  ،كضحكا بيا في سبيمو حتى آخر لحظة مف حياتيـ

 .(ٖ) أجمعيف"هللا عنيـ 
 .(ٗ) "كجكب الثقة بكعد هللا كرسكلو" .٘
وما زادىم إل )، كما قاؿ تعالى: يزيد بالطاعة، كينقص بالمعصية أّف اإليماف يزيد كينقص؛ .ٙ

 .كمذىب أىل السنة كالجماعة ،قكؿ جميكر األئمةكىذا ، (٘) (وتسميماا  إيماناا 
 .(ٙ) "ذـ االنيزامييف الناكثيف لعيكدىـ الجبناء مف المنافقيف كضعاؼ اإليماف" .ٚ






























                                                 

 (ٗٛ-ٗٛبل الصيب مف الكمـ الطيب، البف القيـ )انظر: الكا(  ٔ)
 

 (ٕٙٛ/ ٕٔلمزحيمي ) ،التفسير المنير، (ٜٕ٘/ ٗلمجزائرؼ ) ،أيسر التفاسيرانظر:  (ٕ)

 (ٜٜ/ٙالتفسير المكضكعي لسكر القرآف الكريـ، نخبة مف عمماء التفسير كعمـك القرآف ) (ٖ)
 (ٕ٘ٚ/ ٕٔلمزحيمي ) ،التفسير المنير (ٗ)

 (ٚٙٔ/ ٛمجمع البحكث )، التفسير الكسيط ، (ٕٜٖ/ ٙبف كثير )القرآف العظيـ، ال سيرتفانظر:  (٘)
 

 (ٜٕ٘/ ٗلمجزائرؼ ) ،أيسر التفاسير(  ٙ)
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 قطع السابعالم
 ة خيانة الييودنتيجة المعركة، ونتيج

ُ اْلُمْؤِمِنيَن اْلِقَتاَل َوَكاَن َّللاهُ ) ُ الهِذيَن َكَفُروا ِبَغْيِظِيْم َلْم َيَناُلوا َخْيراا َوَكَفى َّللاه  َوَرده َّللاه
( َوَأْنَزَل الهِذيَن َظاَىُروُىْم ِمْن َأْىِل اْلِكَتاِب ِمْن َصَياِصيِيْم َوَقَذَف ِفي َٕ٘قِويًّا َعِزيزاا )

ا ) ا َتْقُتُموَن َوَتْأِسُروَن َفِريقا ( َوَأْوَرَثُكْم َأْرَضُيْم َوِدَياَرُىْم َوَأْمَواَلُيْم ُٕٙقُموِبِيُم الرُّْعَب َفِريقا
ا َلْم َتَطُئوَىا َوَكاَن َّللاهُ   ( ٕٚ-ٕ٘) األحزاب: (  َعَمى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرااَوَأْرضا

 المناسبة: أولا:
، جنكدا  لـ يركىاأرسل عمى أعدائيـ بأف  المؤمنيف بنعمو عمييـبعد أف ذكر هللا تعالى 

، قاؿ مذكرا  بأثرىما فيما خرقو مف صادقيف كما لو في ذلؾ مف األسراركبيف أحكاؿ المنافقيف كال
 .(1) العادة بصرؼ األعداء عمى كثرتيـ كقكتيـ عمى حالة ال يرضاىا لنفسو عاقل

 ثانياا: التحميل المغوي:
لئليماء إلى أف كفرىـ ىك "بالذيف كفركا  عنيـ كعبر، (2) يعني األحزاب :(َكَفُرواالهِذيَن ) .ٔ

 .(3)"سبب خيبتيـ العجيبة الشأف
 .(5) الحنق كالغضبأشد كالغيع: ، (4): "بغميـ ككربيـ"(ِبَغْيِظِيمْ ) .ٕ
(6)ما  كأصحابو ظفرا  كال مغن ملسو هيلع هللا ىلص لـ يصيبكا مف دمحم :(َلْم َيَناُلوا َخْيراا) .ٖ

ألف "خير ا؛  كسماه،
 (7) "ذلؾ كاف خير ا عندىـ، فجاء عمى استعماليـ كزعميـ

 .(9) مـ يحكجيـ إلى قتاؿف، (8)بجنكد مف المبلئكة كالريح  :(َوَكَفى َّللاهُ اْلُمْؤِمِنيَن اْلِقَتالَ ) .4
 .(10) يغالبو أحد مف خمقوغالبا  ال  ،إحداث ما يريدهعمى َقِكيِّا  (: َعِزيزاا َوَكاَن َّللاهُ َقِويًّا) .٘

                                                 

 (ٖٖٔ/ ٘ٔ) ، لمبقاعينظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكرانظر: (  ٔ)
 

 (ٓٚٔ/ ٛالتفسير الكسيط، مجمع البحكث )، (ٕٕٗ/ ٕٓ)، لمطبرؼ جامع البيافانظر: (  ٕ)
 

 (ٖٓٔ/ ٕٔ) ، البف عاشكر(  التحرير كالتنكيرٖ)
 (ٕٕٗ/ ٕٓ)، لمطبرؼ (  جامع البيافٗ)

 

 (ٓٚٔ/ ٛالتفسير الكسيط، مجمع البحكث )، (ٖٓٔ/ ٕٔ) ، البف عاشكرالتحرير كالتنكيرانظر: (  ٘)
 

 (ٜٖٔ/ ٗ) ، لمماكردؼالنكت كالعيكف ، (ٜ٘/ ٛ) ، لمقاسميمحاسف التأكيلانظر: (  ٙ)
 

 (ٜٚٗ/ ٕٕ) ، لميررؼ تفسير حدائق الركح كالريحاف في ركابي عمـك القرآف(  ٚ)
 

 (ٖٖ٘/ ٖ) ، لمزمخشرؼ الكشاؼ عف حقائق غكامض التنزيل، (ٕٕٗ/ ٕٓ)، لمطبرؼ جامع البيافانظر: (  ٛ)
 

 (ٖٓٔ/ ٕٔ) ، البف عاشكرالتحرير كالتنكير، (ٗٙٔ/ ٕ٘) ، لمرازؼ مفاتيح الغيبانظر: (  ٜ)
 

 (ٔٚ/ ٔٔ) ، دمحم صديق خاففتح البياف في مقاصد القرآف، (ٜ٘/ ٛ) ، لمقاسميسف التأكيلمحاانظر: (  ٓٔ)
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(1) ككقفكا كراءىـ يشدكف أزرىـ عاكنكىـ (:ظاَىُروُىمْ ) .6
.

 

 .(3) ، كقيل: بنك النضير(2)ييكد بني قريظة(: ِمْن َأْىِل اْلِكتاِب ) .ٚ
، (5) يتحصف بوكل شيء ع ِصيصَية، كىك: مج، (4) حصكنيـ كقبلعيـ (:َصياِصيِيمْ ) .ٛ

لقكـ، كيجدكف في ظميا الحماية مف كّل حصينة، يعيش فييا ىؤالء ا كانت حصكنا  ك"
 .(6) "عدك يريدىـ

"الخكؼ" (:الرُّْعبَ ) .9
(7)

.

 .(8) كف الرجاؿ المقاتم (:َفِريقاا َتْقُتُمونَ ) .ٓٔ
 .(9) النساء كالصبياف(: َوَتْأِسُروَن َفِريقاا ) .ٔٔ
ارع كالعقار، كبالديار: المراد: باألرض: النخل كالمز  )َوَأْوَرَثُكْم َأْرَضُيْم َوِدَياَرُىم َوَأْمَواَلُيم(: .ٕٔ

 .(10)المنازؿ كالحصكف، كباألمكاؿ: الحمي، كاألثاث، كالمكاشي، كالسبلح، كالدراىـ
 ثالثاا: البالغة:

لمتنبيو عمى عظـ شأف " ؛إظيار اسـ الجبللة دكف ضمير المتكمـ(: َوَرده َّللاهُ الهِذيَن َكَفُروا) .ٔ
 (11)".ىذا الرد العجيب

لبلىتماـ ؛ تقديـ المفعكؿ في األكؿ كتأخيره في الثاني(: َتْأِسُروَن َفِريقاا وَ  َفِريقاا َتْقُتُمونَ ) .ٕ
ألف الرجاؿ لما كانكا أىل الشككة ككاف الكارد عمييـ أشد األمريف كىك القتل كاف  ،بذكره

 (12) فبدأ باألىـ فاألىـ. االىتماـ بتقديـ ذكرىـ أنسب بالمقاـ
                                                 

، (ٖٓٛ/ ٗ) ، البف عطيةالمحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز، (ٔٙٔ/ ٗٔتفسير القرطبي )انظر: (  ٔ)
 ، ، (ٗٙٔ/ ٕ٘) ، لمرازؼ مفاتيح الغيب

 (ٕٚٔ/ ٛمجمع البحكث )، التفسير الكسيط، (ٜٖٛ/ ٙبف كثير )ال القرآف العظيـ، تفسيرانظر: (  ٕ)
، ألبي البحر المحيط في التفسير، (ٖٓٛ/ ٗ) ، البف عطيةالمحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيزانظر: (  ٖ)

 .(ٜٙٗ/ ٛ) ألبي حياف
 (ٗٙ/ ٛ(  محاسف التأكيل، لمقاسمي )ٗ)

 

 (ٖ٘ٔ/ ٗ) لمشككاني ،فتح القدير، (ٖٕٗ/ ٕٓ) ، لمطبرؼ جامع البيافانظر: (  ٘)
 (٘ٛٙ/ ٔٔ) ، لمخطيبالتفسير القرآني لمقرآف(  ٙ)
 (ٕٖٔ/ ٕٔ) ، البف عاشكرالتحرير كالتنكير(  ٚ)

 

 (ٕٖٔ/ ٕٔ) ، البف عاشكرالتحرير كالتنكير، (ٗٙٔ/ ٕ٘) ، لمرازؼ مفاتيح الغيبانظر: (  ٛ)
 (ٕٖٔ/ ٕٔ) ، البف عاشكرالتحرير كالتنكير، (ٖٙٔ/ ٗلمشككاني ) ،فتح القديرانظر: (  ٜ)
 (ٗٚ/ ٔٔ(، فتح البياف في مقاصد القرآف، دمحم صديق خاف )ٖٙٔ/ ٗ(  انظر: فتح القدير، لمشككاني )10)
 (ٖٓٔ/ ٕٔ) ، البف عاشكر(  التحرير كالتنكيرٔٔ)
 (ٖٚ/ ٔٔ) ف، لمخطيبفتح البياف في مقاصد القرآ، (ٗٙٔ/ ٕ٘) ، لمرازؼ مفاتيح الغيبانظر: (  ٕٔ)
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 رابعاا: المعنى الجمالي:
 حزاباأل نياية معركة .ٔ
}َيا َأيَُّيا تعالى:  بقكلو لتتمة النعمة المشار إلييا إجماال   بقية القصة، كتفصيبل   إلى ا  رجكع   

ا َلمْ  ا َوُجُنودا  ، َتَرْوَىا{الهِذيَن آَمُنوا اْذُكُروا ِنْعَمَة هللِا َعَمْيُكْم ِإْذ َجاَءْتُكْم ُجُنوٌد َفَأْرَسْمَنا َعَمْيِيْم ِريحا
عف األحزاب لما َأجبلىـ عف المدينة بما َأرسل عمييـ مف الريح كالجنكد  مخبرا   يقكؿ هللا تعالى

فيذا الغيع « بغيظيـ»فقد رّد هللا األحزاب " ،(َوَرده َّللاهُ الهِذيَن َكَفُروا ِبَغْيِظِيْم َلْم َيناُلوا َخْيراا )اإلليية: 
فبدال مف أف يعكدكا ، نصر كالغنيمةىك محّصميـ مف ىذه الغزكة التي كانكا يمّنكف أنفسيـ فييا بال

يحممكف الغيع كالكمد، كيتمفعكف إلى أىمييـ محّمميف بالغنائـ، كبأىازيج الفرح كالزىك، عادكا 
مف غزكىـ لممؤمنيف، فقد َألقى هللا الرعب في قمكبيـ فكلكا  ، فمـ ينالكا خيرا   (1) "بالخزؼ كالذلة

، بل كفى هللا يحتاجكا إلى منازلتيـ كمبارزتو ؿ كلـميزكميف مدحكريف، ككفى هللا المؤمنيف القتا
المْؤمنيف قتميـ كحده، كنصر عبده، كأعز جنده بجنكد مف الريح كالمبلئكة، كقيل: المراد عمي بف 
أبي طالب كمف معو، برزكا لمقتاؿ كدعكا إليو. كقتل عمي مف الكفار عمرك بف عبيد مبارزة، حيف 

ي، فقاؿ: إني ال أكثر قتمؾ لصحبتي ألبيؾ، فقاؿ لو عمي: طمب عمرك المبارزة، فخرج إليو عم
كاقتحـ نكفل بف الحارث، مف قريش، الخندؽ بفرسو، فقتل فيو. ، فأنا أكثر قتمؾ، فقتمو عمي مبارزة

: منبو بف عثماف، كعبيد بف السباؽ. كاستشيد مف المسمميف، في غزكة كقتل مف الكفار أيضا  
تيؾ، كعبد هللا بف سيل، كأبك عمرك، كىـ مف بني عبد معاذ، كأنس بف أكس بف ع الخندؽ:

األشيل كالطفيل بف النعماف، كثعمبة بف غنمة، كىما مف بني سممة ككعب بف زيد، مف بني ذبياف 
كلـ تغز قريش المسمميف بعد الخندؽ، ككفى هللا مداكمة ، بف النجار، أصابو سيـ غرب فقتمو

(2) بقكتو كعزتوالقتاؿ كعكدتو بأف ىزميـ بعد ذلؾ، كذلؾ 
.

مف خبلؿ ردىـ خائبيف  أعداء هللافي إغاظة  حزابلقد ظيرت حكمة هللا تعالى في غزكة األك   
كلقد كاف في  ،مفرَّقيف مشتتيف عمى عكس ما جاؤكا بو مف االجتماع عمى حرب هللا كرسكلو ملسو هيلع هللا ىلص

إلليي كاجتماع الجنكد الككنية عمى رد تسميط الريح عمييـ لتفريق شمميـ معاني بديعة مف التأييد ا
أعداء هللا تعالى، كذكر الحافع ابف كثير كبلما  نفيسا  في ىذا المعنى حيث قاؿ رحمو هللا:" يقكؿ 
تعالى مخبرا  عف األحزاب لما أجبلىـ عف المدينة بما أرسل عمييـ مف الريح كالجنكد اإلليية، 

اجتماعيـ مف اليكػ، كىـ أخبلٌط مف قبائل شتى  فسمط عمييـ ىكاء  فرَّؽ شمميـ، كما كاف سبب
أحزاب كآراء، فناسب أف يرسل عمييـ اليكاء الذؼ فرؽ جماعتيـ كردىـ خائبيف خاسريف بغيظيـ 

                                                 

 (ٖٛٙ/ ٔٔ) ، لمخطيبرآف(  التفسير القرآني لمقٔ)
، ألبي البحر المحيط في التفسير، (ٜٖٚ/ ٗ) ، البف عطيةالمحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيزانظر: (  ٕ)

 (ٜٙٗ/ ٛ) ألبي حياف
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كحنقيـ لـ ينالكا خيرا  في الدنيا، مما كاف في أنفسيـ مف الظفر كالمغنـ، كال في اآلخرة  بما 
كات هللا كسبلمو عميو بالعداكة، كىمِّيـ بقتمو كاستئصاؿ تحممكه مف اآلثاـ في مبارزة رسكؿ هللا صم

 .(1)"جيشو، كمف ىَـّ بشيء كصدؽ ىمَّو بفعمو فيك في الحقيقة كفاعمو
: إشارة إلى كضع الحرب بينيـ كبيف قريش، (وكفى هللا المؤمنين القتال)كفي قكلو تعالى:   

قاؿ دمحم بف إسحاؽ: لما  ، في ببلدىـكف، بل غزاىـ المسممكف كىكذا كقع بعدىا، لـ يغزىـ المشرك
كـ انصرؼ أىل الخندؽ عف الخندؽ قاؿ رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فيما بمغنا: "لف تغزككـ قريش بعد عام

قريش بعد ذلؾ، ككاف ىك يغزكىـ بعد ذلؾ، حتى فتح هللا عميو  ىذا، كلكنكـ تغزكنيـ" فمـ تغز
، َكاَل َيْغُزكَنا اآْلفَ يـك األحزاب: قاؿ رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  مكة. ـْ  .(2) "َنْغُزكُى
َعَمى اأْلَْحَزاِب، َفَقاَؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصَعْف َعْبِد هللِا ْبِف َأِبي َأْكَفى، َقاَؿ: َدَعا َرُسكُؿ هللِا كفي الصحيحيف   

 .(3) «، المُيمه، اْىِزْمُيْم َوَزْلِزْلُيمْ المُيمه، ُمْنِزَل اْلِكَتاِب، َسِريَع اْلِحَساِب، اْىِزِم اأْلَْحزَابَ »
بياف لما هللا سبحانو كتعالى مف سمطاف قاىر، كقكة  :(َوكاَن َّللاهُ َقِويًّا َعِزيزاا )كفي قكلو تعالى : 
 (4) فبل يممؾ أحد مع سمطاف هللا سمطاف، كال مع قكة هللا قكة ،غالبة
:بني قريظة غزوة .ٕ

  
ني قريظة مف عذاب ييكد بعف غزكة األحزاب، ببياف ما حل ب الحديث كتعالى ثـ ختـ سبحانو

  .(َوَأْنَزَل الهِذيَن ظاَىُروُىْم ِمْن َأْىِل اْلِكتاِب ِمْن َصياِصيِيمْ )مييف، بسبب نقضيـ لعيكدىـ فقاؿ: 
كقد  ،كاألحاديث كتاب السيرفي   اكأحاديثي ابأدلتي ةمفصمقصة غزكة بني قريظة ك 

 (5) مف كتب التفسير: أفردت خبلصة ىذه الغزكة
رجع ، القتاؿ اىـمـ ينالكا خيرا  ككففلما أيد هللا تعالى نبيو بنصره، كرد أعداءه بغيظيـ 

 أرسل هللا جبريل عميو السبلـ، فأكحى إلى، ككضع الناس السبلح، صكرا  إلى المدينة من ملسو هيلع هللا ىلص النبي

                                                 

 (ٕٕ٘/ٙتفسير القرآف العظيـ، البف كثير )(  ٔ)
 

مسند ، (ٔٚٔ/ ٛبحكث )مجمع ال، التفسير الكسيط، (ٜٖٙ/ ٙبف كثير )ال القرآف العظيـ، تفسيرانظر: (  ٕ)
 (ٕٔٗ/ ٖٓ)(، ٜٖٓٛٔ، )ح: أحمد

 

، الدعاء عمى المشركيف باليزيمة كالزلزلة :باب، الجياد كالسير :كتابفي صحيحو،  البخارؼ أخرجو  (ٖ)
َعاِء ِبالنَّْصِر ِعْنَد ِلَقاِء مسمـ في صحيحو، كتاب: الجياد كالسير، ، ك (ٗٗ/ ٗ) (ٖٖٜٕ)ح: َباُب: اْسِتْحَباِب الدُّ

 (ٖٖٙٔ/ ٖ(،)ٕٗٚٔ، )ح:ْلَعُدكِّ ا
 
 (ٗٛٙ/ ٔٔالتفسير القرآني لمقرآف )انظر: (  ٗ)
، ألبي البحر المحيط في التفسير، (ٖٓٛ/ ٗ) ، البف عطيةالمحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز انظر:(  ٘)

قرآف ال تفسير، (ٖٗ٘-ٖٖ٘/ ٖ) ، لمزمخشرؼ الكشاؼ عف حقائق غكامض التنزيل، (ٔٚٗ-ٓٚٗ/ ٛ) حياف
، لسيد في ظبلؿ القرآف، (ٜٕٚ-ٕٛٚ/ ٕٔلمزحيمي ) ،التفسير المنير، (ٜٜٖ-ٜٖٚ/ ٙبف كثير )ال العظيـ،
 (ٜٕٓ-ٕٛٛ)ص:  ، لممباركفكرؼ الرحيق المختـك(، ٜٕٗٛ-ٕٙٗٛ/ ٘) قطب
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فنيض رسكؿ هللا « لى بني قريظةبارؾ كتعالى يأمرؾ أف تنيض إإف هللا ت» قائبل:  ملسو هيلع هللا ىلصرسكؿ هللا
ال »: ، كذلؾ بعد صبلة الظير، كقاؿ ملسو هيلع هللا ىلصمر الناس بالمسير إلى بني قريظة مف فكره، كأملسو هيلع هللا ىلص

فسار الناس، فأدركتيـ الصبلة في الطريق، فصمى  «يصميف أحد منكـ العصر إال في بني قريظة
 إال تعجيل المسير، كقاؿ آخركف: ال نصمييا كقالكا: لـ يرد منا رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلصفي الطريق،  بعضيـ

 مف الفريقيف. إال في بني قريظة، فمـ يعّنف كاحدا  
ـّ مكتكـ رضي هللا عنو، كأعطى ملسو هيلع هللا ىلصكتبعيـ رسكؿ هللا  ، كقد استخمف عمى المدينة ابف أ

كعشريف  ، كحاصرىـ خمسا   عنو، ثـ نازليـ رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلصأبي طالب رضي هللا الراية لعمي بف
فمما طاؿ عمييـ الحاؿ، نزلكا عمى حكـ سعد بف معاذ سيد األكس رضي هللا عنو ألنيـ ، ليمة

 كانكا حمفاءىـ في الجاىمية.
 فقاـ إليو المسممكف إعظاما  « دكـقكمكا إلى سي»: قاؿ رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فمما جاء سعد

كراما    -كأشار إلييـ -إف ىؤالء»: ملسو هيلع هللا ىلص، فمما جمس قاؿ لو رسكؿ هللا لو في محل كاليتو كاحتراما   كا 
قاؿ: « نعـ»: ملسو هيلع هللا ىلصفقاؿ: كحكمي نافذ عمييـ؟ قاؿ  ،«قد نزلكا عمى حكمؾ، فاحكـ فييـ بما شئت

قاؿ: كعمى مف ىاىنا؟ كأشار إلى الجانب الذؼ فيو « نعـ»يمة؟ قاؿ: الخ كعمى مف في ىذه
كراما   إجبلال   ملسو هيلع هللا ىلص، كىك معرض بكجيو عف رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلصرسكؿ هللا  ، فقاؿ لو رسكؿ هللا كا عظاما   كا 

كتسبى ذرارييـ كأمكاليـ، فقاؿ لو  فقاؿ رضي هللا عنو: إني أحكـ أف تقتل مقاتمتيـ، ،«نعـ: »ملسو هيلع هللا ىلص
 أؼ سبع سمكات. « أرقعة لقد حكمت بحكـ هللا تعالى مف فكؽ سبعة»: ملسو هيلع هللا ىلصرسكؿ هللا 

 باألخاديد، فخّدت في األرض، كجيء بيـ مكّتفيف، فضرب أعناقيـ، ملسو هيلع هللا ىلصثـ أمر رسكؿ هللا 
كأمكاليـ، لذا قاؿ  ئة، كسبى مف لـ ينبت منيـ مع النساءككانكا ما بيف السبع مائة إلى الثماف ما

أؼ كألقى في نفكسيـ الخكؼ  (َوَقَذَف ِفي ُقُموِبِيُم الرُّْعَب، َفِريقاا َتْقُتُموَن، َوَتْأِسُروَن َفِريقاا ) تعالى:
خافتيـ المسمميف، كقصدىـ قملسو هيلع هللا ىلصالشديد، لمماألتيـ المشركيف عمى حرب النبي  تميـ، فانعكس ، كا 

الحاؿ عمييـ، كأسممكا أنفسيـ لمقتل، كأكالدىـ كنساءىـ لمسبي، فريقا تقتمكف، كىـ الرجاؿ المقاتمة، 
 .كتأسركف فريقا، كىـ النساء كالصبياف

كاف المقتكلكف مف ستمائة إلى "تمف في عدد المقتكليف كالمأسكريف، فقيل: كقد اخُ 
كقيل: ثمانمائة، كقيل: تسعمائة، ككاف المأسكركف سبعمائة، كقيل: ستمائة، كقيل: سبعمائة، 

 .(1) "سبعمائة، كقيل: سبعمائة كخمسيف، كقيل: تسعمائة
لقد كاف مف الضركرؼ محاسبة أىل الغدر كالخيانة، كمف الضركرؼ أيضا  أف ال تمر ك 

 جريمة الييكد في نقضيـ العيد في أحمؾ ظرؼ مر بالدكلة اإلسبلمية الفتية دكف عقاب. 

                                                 

 (ٖٙٔ/ ٗلمشككاني ) ،فتح القدير(  ٔ)
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نما كانت أمرا  ربانيا  كلـ ت كف ىذه المحاسبة تشفيا  كانتقاما  لممسمميف ممف غدر بيـ، كا 
نزؿ بو جبريل عميو السبلـ إلى رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص بعد أف كضع المسممكف السبلح، كلما أجاب الجيش 

 .الكفاء بكعد النصر مف هللا تعالىالمسمـ المنيؾ النداء الرباني عمى الفكر كاف 
كىكذا تـ ، كىكذا ذىب ىذا الداء الذؼ كاف يعيش في كياف المدينة، كيمكج بالفتف فييا"

إستئصاؿ أفاعي الغدر كالخيانة، كالذيف كانكا قد نقضكا الميثاؽ المؤكد، كعاكنكا األحزاب عمى 
كلبست  ،كىكذا نفت المدينة خبثيا، إبادة المسمميف في أحرج ساعة كانكا يمركف بيا في حياتيـ

 .(1) "إذ قد طابت الحياة لممسمميف فييا بعد ذىاب ىذا الخبث عنيا ،«طيبة»ليا ىك  جديدا   اسما  
  عظيمة لممؤمنينبيان الغنائم، وبشارة  .ٖ

ا َلْم َتَطُئوَىا َوَكاَن َّللاهُ َعَمى ُكلِّ َشيْ ) ثـ قاؿ تعالى: ٍء َوَأْوَرَثُكْم َأْرَضُيْم َوِدَياَرُىْم َوَأْمَواَلُيْم َوَأْرضا
أؼ جعل هللا لكـ أراضييـ المزركعة كمنازليـ المعمكرة كأمكاليـ المدخرة، كأرضا أخرػ لـ ، (َقِديراا

خيبر كمكة كببلد فارس  تح في المستقبل، بعد بني قريظة، تطأىا أقدامكـ بعد كىي التي ستف
 .(2) كالركـ

فييا كاالستيبلء  تممككا أرضيـ بالنزكؿ فإف المؤمنيف أكال  : " أما عن سر ترتيب اآلية
 .(3) "ثـ أمكاليـ التي كانت في بيكتيـ ،بالدخكؿ عمييـ كأخذ قبلعيـ ثـ تممككا ديارىـ ،عمييا
بشارة عظيمة لممؤمنيف، بأف هللا تعالى سينصرىـ عمى " (:َوَأْرضاا َلْم َتَطُؤىا)قكلو تعالى: كفي 

 .(4) "أعدائيـ
ىي أرض خيبر، كقيل: ىي أرض  ف ىذه األرض: فقيل:ياختمف المفسركف في تعيكقد 

، كقيل: ىي أرض اليمف، كقيل: كل أرض تفتح إلى يـك  مكة، كقيل: ىي أرض فارس كالرـك
بل كجو ، فىي كل أرض تفتح إلى يكـ القيامة القكؿ األخيركتدخل تمؾ األقكاؿ تحت  ،(5)القيامة 

فإف  أنيا خيبركجميكر المفسريف  يجكز أف يككف الجميع مرادا ،ك بل  ،ليذه التخصيصات
 .(6) يجكز أف يككف الجميع مرادا  ك بل ، فتحكىا بعد غزكة قريظة بعاـ كشيرالمسمميف 

                                                 

 (ٙٛٙ/ ٔٔ) ، لمخطيبالتفسير القرآني لمقرآف(  ٔ)
 (ٕٓٛ/ ٕٔير لمزحيمي )التفسير المن(  ٕ)

 

 (ٗٙٔ/ ٕ٘) ، لمرازؼ مفاتيح الغيب(  ٖ)
 (ٜٛٔ/ ٔٔلطنطاكؼ ) ،التفسير الكسيط(  ٗ)
فتح القدير، لمشككاني ، (ٔٙٔ/ ٗٔتفسير القرطبي ) (،ٜٜٖ/ ٙ) (  انظر: تفسير القرآف العظيـ، البف كثير٘)
(ٗ /ٖٔٙ). 
 (، أيسر التفاسير،ٜٜٖ/ ٙرآف العظيـ، البف كثير )(، تفسير القٕٔ٘/ ٕٓ(  انظر: جامع البياف، لمطبرؼ )ٙ)

 (ٜٕ٘/ ٗلمجزائرؼ )
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َوكاَن َّللاهُ َعمى ُكلِّ َشْيٍء » ىذه اآلية بقدرتو عمى كل شيء، فبل يعجزه شيء، ـَ تَ كخَ 
ىذه، فكذلؾ ىك فكما ممكيـ  ككاف في ذلؾ إشارة إلى فتحو عمى المسمميف الفتكح الكثيرة، ،«َقِديراا 

 .(1) قادر عمى أف يممكيـ غيرىا مف الببلد
كقد اشتمل عمى السنف كالقيـ كالتكجييات  ،استعراض ذلؾ الحادث الضخـ تـكىكذا "

كىكذا ، كالقكاعد التي جاء القرآف ليقيميا في قمكب الجماعة المسممة كفي حياتيا عمى السكاء
، لمحياة كأحداثيا، كالتجاىيا كتصكراتيا كترجمانا  بل   تصبح األحداث مادة لمتربية كيصبح القرآف دلي

 .(2) "كتستقر القيـ، كتطمئف القمكب، باالبتبلء كبالقرآف سكاء
 اليدايات المستنبطة من المقطع:خامساا: 

إف النصر الحاسـ لممسمميف عمى المشركيف في غزكة الخندؽ كاألحزاب، كعمى ييكد بني " .ٔ
ستكجب الشكر كالحمد هلل تعالى ألنو نصر دبره هللا عز قريظة ناقضي العيد نعمة عظمي ت

كجل بإرساؿ الريح كالمبلئكة، كقد صدقت فيو عزيمة المؤمنيف عمى خكض المعركة، 
 .(3) "كالدفاع عف مدينتيـ عاصمة اإلسبلـ

اف عاقبة الكافريف كالمعاديف لئلسبلـ ىي الخذالف في الدنيا كاألخرة كلنا في مصير " .ٕ
 .(4) "دىـ مف الييكد عبرةاألحزاب كمف أي

كعد هللا إذ أكرث المسمميف أرضا لـ يككنكا قد كطئكىا كىي خيبر كالشاـ لبياف صادؽ " .ٖ
 .(5) "كالعراؽ كفارس كببلد أخرػ كبيرة ككثيرة

 .(6) "تقرير أف قدرة هللا ال تحد أبدا  فيك تعالى عمى كل شيء قدير ال يعجزه شيء" .ٗ
تيد أك أخطأ، فقد أقّر النبي ملسو هيلع هللا ىلص كبّل مف الفريقيف: الذؼ االجتياد جائز، سكاء أصاب المج" .٘

صمى العصر في الطريق إلى بني قريظة، كالذؼ أّخر الصبلة حتى فات كقتيا، عمبل  بقكؿ 
 .(7) "«ال يصميف أحد العصر إال في بني قريظة»النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 

 لو.ضركرة االستبشار بنصر هللا كاالطمئناف  .ٙ
إف كاجب المسمميف اليكـ األخذ بسائر األسباب استعدادا  لمجياد في سبيل  هللا تعالى، مع  .ٚ

 يقيف تاـ بتحقق كعد هللا بالنصر كالتمكيف.
                                                 

 (ٔٚٗ/ ٛ) ، ألبي حيافالبحر المحيط في التفسيرانظر: (  ٔ)
 (ٜٕٗٛ/ ٘) ، سيد قطبفي ظبلؿ القرآف(  ٕ)
 (ٕٓٛ/ ٕٔ(  التفسير المنير، لمزحيمي )ٖ)
 (ٖٓٔ/ٙتفسير كعمـك القرآف)التفسير المكضكعي لسكر القرآف الكريـ، نخبة مف عمماء ال(  ٗ)
 (ٕٔٙ/ ٗ(  أيسر التفاسير، لمجزائرؼ )٘)
 (ٕٔٙ/ ٗ) المرجع السابق(  ٙ)
 (ٕٕٛ/ ٕٔ(  التفسير المنير، لمزحيمي )ٚ)
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 قطع الثامنالم
 تخييــر النبي ملسو هيلع هللا ىلص لزوجاتــو

 نـعقابي دارــرة ومقـا واآلخـبين الدني
 

ْنَيا َوِزيَنَتَيا َفَتَعاَلْيَن ُأَمتِّْعُكنه َأيَُّيا النهِبيُّ ُقْل أِلَ  }َيا ْزَواِجَك ِإْن ُكْنُتنه ُتِرْدَن اْلَحَياَة الدُّ
ا َجِميالا ) اَر اآْلِخَرَة َفِإنه َّللاهَ َٕٛوُأَسرِّْحُكنه َسَراحا َ َوَرُسوَلُو َوالده ْن ُكْنُتنه ُتِرْدَن َّللاه ( َواِ 

ِنَساَء النهِبيِّ َمْن َيْأِت ِمْنُكنه ِبَفاِحَشٍة  ( َياَٜٕأْجراا َعِظيماا ) َأَعده ِلْمُمْحِسَناِت ِمْنُكنه 
ِ َيِسيراا {  َنٍة ُيَضاَعْف َلَيا اْلَعَذاُب ِضْعَفْيِن َوَكاَن َذِلَك َعَمى َّللاه  ( ٖٓ-ٕٛ) األحزاب: ُمَبيِّ

 المناسبة: أولا:
، ظف قريظةفي غزكة األحزاب، كفتح عميو في  نبيو ملسو هيلع هللا ىلص سبحانو كتعالى بعد أف نصر هللا

يا رسكؿ هللا:  :كقمف ،أزكاجو رضى هللا عنيف أنو اختص بنفائس الييكد كذخائرىـ فقعدف حكلو
، كآلمف قمبو "حمي كالحمل، كنحف عمى ما تراه مف الفاقة كالضيقالُ  يبنات كسرػ كقيصر ف"

 فأكحى، بما يعامل بو الممكؾ كاألكابر أزكاجيـكأف يعامميف الشريف بمطالبيف مف تكسعة الحاؿ 
 (ٔ) اآليتيف. اتيفإلى رسكلو بي هللا

 ثانياا: سبب النزول:
ا ِبَباِبِو، ملسو هيلع هللا ىلصعْف َجاِبِر ْبِف َعْبِد هللِا، َقاَؿ: َدَخَل َأُبك َبْكر  َيْسَتْأِذُف َعَمى َرُسكِؿ هللِا  ، َفَكَجَد النَّاَس ُجُمكس 

ـْ ُيؤْ  َـّ َأْقَبَل ُعَمُر، َفاْسَتْأَذَف َفُأِذَف َلُو، َفَكَجدَ َل ، َفَدَخَل، ُث ، َقاَؿ: َفُأِذَف أِلَِبي َبْكر  ـْ  النَِّبيَّ َذْف أِلََحد  ِمْنُي
ا َحْكَلُو ِنَساُؤُه، َكاِجم ا َساِكت ا، َقاَؿ: َفَقاَؿ: أَلَُقكَلفَّ َشْيئ ا ُأْضِحُؾ النَّ  ملسو هيلع هللا ىلص ، َفَقاَؿ: َيا َرُسكَؿ ملسو هيلع هللا ىلصِبيَّ َجاِلس 

، ملسو هيلع هللا ىلص هللِا، َلْك َرَأْيَت ِبْنَت َخاِرَجَة، َسَأَلْتِني النََّفَقَة، َفُقْمُت ِإَلْيَيا، َفَكَجْأُت ُعُنَقَيا، َفَضِحَؾ َرُسكُؿ هللاِ 
ـَ ُعَمُر ِإَلى «ةَ ُىفَّ َحْكِلي َكَما َتَرػ، َيْسَأْلَنِني النََّفقَ »َكَقاَؿ:  ـَ َأُبك َبْكر  ِإَلى َعاِئَشَة َيَجُأ ُعُنَقَيا، َفَقا ، َفَقا

َما َلْيَس ِعْنَدُه، َفُقْمَف: َكهللِا اَل َنْسَأُؿ َرُسكَؿ  ملسو هيلع هللا ىلصَحْفَصَة َيَجُأ ُعُنَقَيا، ِكبَلُىَما َيُقكُؿ: َتْسَأْلَف َرُسكَؿ هللِا 
َـّ اْعَتَزَلُيفَّ َشْير ا هللِا َصمَّى هللُا َعمَ  ا َلْيَس ِعْنَدُه، ُث ـَ َشْيئ ا َأَبد  ا َكِعْشِريفَ  -ْيِو َكَسمَّ َـّ َنَزَلْت  ،َأْك ِتْسع  ُث
ْنَيا َوِزيَنَتَيا َفَتَعا }َياَعَمْيِو َىِذِه اآْلَيُة:  َلْيَن ُأَمتِّْعُكنه َأيَُّيا النهِبيُّ ُقْل أِلَْزَواِجَك ِإْن ُكْنُتنه ُتِرْدَن اْلَحَياَة الدُّ

ا َجِميالا ) اَر اآْلِخَرَة َفِإنه َّللاهَ َأَعده ِلْمُمْحِسنَ َٕٛوُأَسرِّْحُكنه َسَراحا ْن ُكْنُتنه ُتِرْدَن َّللاهَ َوَرُسوَلُو َوالده اِت ( َواِ 
ي ُأِريُد َأْف أَْعِرَض َعَمْيِؾ َأْمر ا ُأِحبُّ َيا َعاِئَشُة، ِإنِّ »َقاَؿ: َفَبَدَأ ِبَعاِئَشَة، َفَقاَؿ: ، ِمْنُكنه َأْجراا َعِظيماا{

، َقاَلْت: َكَما ُىَك َيا َرُسكَؿ هللِا؟ َفَتبَل َعَمْيَيا اآْلَيَة، َقاَلْت: «َأْف اَل َتْعَجِمي ِفيِو َحتَّى َتْسَتِشيِرؼ َأَبَكْيؾِ 
؟ َبْل َأْخَتاُر هللَا  اَر اآْلِخَرَة، َكَأْسَأُلَؾ َأْف اَل ُتْخِبَر اْمَرأَة  َأِفيَؾ َيا َرُسكَؿ هللِا، َأْسَتِشيُر َأَبَكؼَّ َكَرُسكَلُو، َكالدَّ

                                                 

 (ٔ٘ٔ/ ٕٔتفسير المراغي )انظر:   (ٔ)
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ت ا، َكاَل »ِمْف ِنَساِئَؾ ِبالَِّذؼ ُقْمُت، َقاَؿ:  ـْ َيْبَعْثِني ُمَعنِّ اَل َتْسَأُلِني اْمَرأٌَة ِمْنُيفَّ ِإالَّ َأْخَبْرُتَيا، ِإفَّ هللَا َل
ت ا، َكَلِكْف َبَعَثِني  ر اُمَتَعنِّ ا ُمَيسِّ  .(1)«ُمَعمِّم 

 ثالثاا: التحميل المغوي:
ْنَيا) .ٔ "السعادة في الدنيا ككثرة األمكاؿ"أؼ:  (:ِإْن ُكْنُتنه ُتِرْدَن اْلَحَياَة الدُّ

 (2). 
 .(3) "زخرفيا كنعيميا"الدنيا:  الحياة زينةالمراد مف  :(َوِزيَنَتَيا) .ٕ
ككاف يكمئذ ، (5) "كىك دعاء إلى اإلقباؿ إليو، "(4) "فَأْقبْمَف بإرادتكف كاختيارك" :(َفَتَعاَلْينَ ) .ٖ

 .(6) قد اعتزليف شيرا
أف يعطي الزكج ،  بمعنى (7) "كىي اإلحساف إلى المرأة إذا طمقت ،مف المتعة" (:ُأَمتِّْعُكنه ) .ٗ

 لخاطرىا. تطيبا  كجبرا   عطيةيطمقيا لزكجتو إذا أراد أف 
 .(8) ."أطمقكف" :(َوُأَسرِّْحُكنه ) .٘
ا َجِميالا َسرَ ) .ٙ  .(9) "طبلقا حسن ا ال ضرار فيو" :(احا
 .(10) "ثكابا  جزيبل  " (:َأْجراا َعِظيماا ) .ٚ
، كقيل: عمـك قيل: إنيا الزنى، كقيل: النشكز كسكء الخمق ،(11)"بكبيرة" )ِبَفاِحَشٍة(: .ٛ

: الفاحشة، "(12) المعاصي ذا كردت منكرة في :كقاؿ قـك ي إذا كردت معرفة فيي الزنا كالمكاط، كا 
ذا كردت مكصكفة بالبياف فيي عقكؽ الزكج كفساد عشرتو  .(13) "سائر المعاصي، كا 

                                                 

يَّةِ  َباُب َبَياِف َأفَّ َتْخِييَر اْمَرَأِتِو اَل ، كتاب: الطبلؽ، باب: في صحيحو مسمـأخرجو (  ٔ) ، َيُككُف َطبَلق ا ِإالَّ ِبالنِّ
 (ٗٓٛ/ ٕ) ، المزينيالمحرر في أسباب نزكؿ القرآف مف خبلؿ الكتب التسعة، انظر: (ٗٓٔٔ/ ٕ)(، ٛٚٗٔ)ح:

 

 .(ٕٚ/ ٖ) ، لمنسفيمدارؾ التنزيل كحقائق التأكيل(  ٕ)
 

 .(ٔ٘ٔ/ ٕٔتفسير المراغي )(  ٖ)
 

 .(ٗٚٔ/ ٛ(  التفسير الكسيط، مجمع البحكث )ٗ)
 

 (ٓٚٔ/ ٗٔ(  تفسير القرطبي )٘)
 (ٖٖ٘/ ٖتفسير العز بف عبد السبلـ )(  ٙ)
 .(ٓ٘ٔ/ ٕ) ، البف جزؼ التسييل لعمـك التنزيل(  ٚ)

 

 .(ٕٛ/ ٖ) ، لمنسفيمدارؾ التنزيل كحقائق التأكيل(  ٛ)
 

 .(ٗٚٔ/ ٛ(  التفسير الكسيط، مجمع البحكث )ٜ)
 

 (ٛ٘/ ٖ) ، لمسمرقندؼبحر العمـك(  ٓٔ)
 

 (ٛٚٔ/ ٛالتفسير الكسيط ، مجمع البحكث )  (ٔٔ)
 (ٜٖٚ/ ٗ(  انظر: النكت كالعيكف، لمماكردؼ )ٕٔ)
 (ٖٔٛ/ ٗ) ، البف عطيةالمحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز(  ٖٔ)
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لعصمة رسكؿ هللا صمى " كقد استبعد بعض العمماء أف يككف المراد بالفاحشة الزنا، كذلؾ  
هللا عميو كسمـ، مف ذلؾ، كألنو كصفيا بالتبييف كالزنا مما يتستر بو، كينبغي أف تحمل 

 .(1) "زكج كفساد عشرتوالفاحشة عمى عقكؽ ال
َنٍة(: .ٜ  .(2) "كالفحش ظاىرة القبح" )ُمَبيِّ
 "عذاب اآلخرة"، كالمراد بالعذاب: (3) "ضعفي عذاب غيرىف، أؼ: مثميو"أؼ:  )ِضْعَفْيِن(: .ٓٔ

 .(5) عذاب الدنيا كاآلخرة، كقيل: (4)
 .(6) "سيبل  (: "َيِسيراا) .ٔٔ

 رابعاا: البالغة:
ْنيا َوِزيَنَتياِإْن ُكْنُتنه ُتِرْدَن اْلَحيا) .ٔ اَر اآْلِخَرةَ ) (،َة الدُّ ْن ُكْنُتنه ُتِرْدَن َّللاهَ َوَرُسوَلُو َوالده  (:َواِ 

 .(7) "بينيما ما يسمى بالمقابمة أؼ الطباؽ بيف جممتيف"
ا َجِميالا ) .ٕ كـر مف باب ال؟ "كتقديـ التمتع عمى التسريح(: َفَتَعاَلْيَن ُأَمتِّْعُكنه َوُأَسرِّْحُكنه َسَراحا

ألف الفرقة كانت بإرادتيف كاختيار "، كقيل: (8)"كحسف الخمق، كفيو قطع لمعاذيرىف مف أكؿ األمر
 .(9) "كاختيار المخيرة نفسيا

)ِمْف( لمبياف ال لمتبعيض؛ أَلف كميف كف محسنات في أعماليف (: ِمْنُكنه َأْجراا َعِظيماا) .ٖ
 .(10) آثرف هللا كرسكلو كاليكـ اآلخر
 لي:خامساا: المعنى الجما

 تخييـر النبي ملسو هيلع هللا ىلص لزوجاتـو بين الدنيـا واآلخـرة .ٔ

عف حياة المتاع، فقد عاش   لنفسو كألىل بيتو معيشة الكفاؼ، ال عجزا  لقد اختار النبي ملسو هيلع هللا ىلص"   
 ،حتى فتحت لو األرض، ككثرت غنائميا، كعـ فيؤىا، كاغتنى مف لـ يكف لو مف قبل ماؿ كال زاد

                                                 

 (ٖٚٗ/ ٛ) ، ألبي حيافالبحر المحيط في التفسير(  ٔ)
 (ٛٚٔ/ ٛ(  التفسير الكسيط ، مجمع البحكث )ٕ)
 (ٛٚٔ/ ٛ) المرجع السابق(  ٖ)
 (ٕ٘٘/ ٕٓ(  انظر: جامع البياف، لمطبرؼ )ٗ)
 (٘ٚٔ/ ٗٔتفسير القرطبي )انظر: (  ٘)
 (ٖٚٗ/ ٛ) ، ألبي حيافالبحر المحيط في التفسير(  ٙ)
 (ٕٛٛ/ ٕٔلمزحيمي ) ،التفسير المنير(  ٚ)

 

 (ٗٛٗ/ ٕٕ(  تفسير حدائق الركح كالريحاف في ركابي عمـك القرآف، لميررؼ )ٛ)
 (ٖٕٓ/ ٗالتنزيل كأسرار التأكيل، لمبيضاكؼ ) (  أنكارٜ)
 (ٓ٘ٔ/ ٕ) ، البف جزؼ التسييل لعمـك التنزيلانظر: (  ٓٔ)
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 ،مع جكده بالصدقات كاليبات كاليدايا، ع ىذا فقد كاف الشير يمضي كال تكقد في بيكتو ناركم
 .(1) "خالصة فيما عند هللالبلستعبلء عمى متاع الحياة الدنيا كرغبة  كلكف ذلؾ كاف اختيارا  

كرامتيف كعمى فضميف ك ،  كف نساء، مف البشر، ليف مشاعر البشرملسو هيلع هللا ىلص كلكف نساء النبي"  
، ي متاع الحياة ظمت حية في نفكسيفكقربيف مف ينابيع النبكة الكريمة، فإف الرغبة الطبيعية ف

صمى هللا  فمما أف رأيف السعة كالرخاء بعد ما أفاض هللا عمى رسكلو كعمى المؤمنيف راجعف النبي
 .(2) "ـ في أمر النفقةعميو كسم
 بأف يخّير نساءه بيف الطبلؽ كالمتعة إف أرادكا زينة ملسو هيلع هللا ىلص ا  أمر هللا سبحانو كتعالى نبيو دمحمف   

 .(3) الدنيا، كبيف الصبر عمى ما عنده مف ضيق الحاؿ مع البقاء في عصمتو إف أرادكا اآلخرة
"ككاف تحتو يكمئذ تسع نسكة، خمس مف قريش كىف:)عائشة، كحفصة، كأـ حبيبة بنت أبي   

سممة بنت أبي ُأمية(، كمف غير قريش: )صفية بنت ُحَيّي سفياف، كسكدة بنت زمعة، كأـ 
الخيبرية، كميمكنة بنت الحارث اليبللية، كزينب بنت جحش األسدية، كجكيرية بنت الحارث مف 

 .(4) بني المصطمق("
"فبدأ ملسو هيلع هللا ىلص بعائشة رضى هللا عنيا: فاختارت البقاء في عصمتو، ثـ تبعيا باقي زكجاتو في   
، فاخترف، رضي هللا عنيف كأرضاىف، هللا كرسكلو كالدار اآلخرة، فجمع هللا ليف بعد ذلؾ بيف ذلؾ

 عوضين هللا تعالى عمى صبرىن بأمرىن بأمرين:و ، (5) خير الدنيا كسعادة اآلخرة
يدا  تعظيما  لحقكقيف كتأك }َوَأْزَواُجُو َأمهَياُتُكْم{بأف يجعميف أميات المؤمنيف فقاؿ تعالى:  أحدىما:
َساُء ِمن َبعد أف حظر عمييف طبلقيف كاالستبداؿ بيف فقاؿ  الثاني:، كلحرمتيف }َل َيِحلُّ لك النِّ
 .(6) ، فمنعو مف تطميق أؼ كاحدة منيف، كذلؾ مف أجل أف يبقيف لو زكجات دائماتيةاآل ... {
 (7) ملسو هيلع هللا ىلص:زوجات النبي  .ٕ
كاحدة ىي السيدة  تا عشرة، كىف أميات المؤمنيف، كلـ يتزكج إال بكرا   اثنالنبي ملسو هيلع هللا ىلص زكجات  

لمقمكب، كمف أجل نشر الدعكة اإلسبلمية، كبناء الدكلة،  عائشة، ككاف زكاجو باألخريات تأليفا  
 :ككحدة الكممة، كىف

                                                 

 (ٖٕ٘ٛ/ ٘(  في ظبلؿ القرآف، لسيد قطب )ٔ)
 

 (ٕٗ٘ٛ/ ٘) المرجع السابق(  ٕ)
 

 (ٓ٘ٔ/ ٕ(  انظر: التسييل لعمـك التنزيل، البف جزؼ )ٖ)
 (ٕٕ٘/ ٕٓ(  جامع البياف، لمطبرؼ )4)

 

 (ٓ٘ٔ/ ٕ(  انظر: التسييل لعمـك التنزيل، البف جزؼ )٘)
 (ٜٖٙ/ ٗ) ، لمماكردؼالنكت كالعيكف انظر: (  ٙ)
 (ٖٜٕ/ ٕٔلمزحيمي ) ،التفسير المنيرانظر: (  ٚ)
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عشريف أكؿ زكجاتو، تزكجيا رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص بمكة، كىك ابف خمس ك  خديجة بنت خويمد: - أ
سنة، كبقيت معو إلى أف أكرمو هللا برسالتو فآمنت بو كنصرتو، ككانت لو كزير صدؽ، كماتت 

 (1) إبراىيـ. إالقبل اليجرة بثبلث سنيف، رضي هللا عنيا، في األصح، كجميع أكالده منيا 
 دخل بيا بمكة، كتكفيت بالمدينة.: سودة بنت زمعة - ب
الصديق، العالمة الفقيية راكية الحديث الصديقة بنت  :عائشة بنت أبي بكر الصديق - ت

الكثير عف النبي ملسو هيلع هللا ىلص، بنى بيا بالمدينة كىي بنت تسع، كبقيت عنده تسع سنيف، كمات رسكؿ هللا 
كتكفيت بالمدينة، كدفنت بالبقيع، كأكصت أف ، "غيرىا ملسو هيلع هللا ىلص كىي بنت ثماف عشرة، كلـ يتزكج بكرا  

 .(2) "ىريرة سنة ثماف كخمسيف يصمي عمييا أبك
تزكجيا رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ككانت قبمو عند حبيش بف حذافة،  :حفصة بنت عمر بن الخطاب - ث

إف هللا يأمرؾ أف »، ثـ طّمقيا، فقاؿ لو جبريل: ككاف مف أصحاب رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كممف شيد بدرا  
 .تكفيت سنة سبع، كقيل: ثماف كعشريف، فراجعيا« تراجع حفصة، فإنيا صّكامة قّكامة

تزكجيا رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص مف ابنيا سممة عمى  ىند بنت أبي أمية بن المغيرة: ،أم سممة - ج
 .تكفيت سنة اثنتيف كستيف، كدفنت بالبقيع، كىي آخر أزكاج النبي ملسو هيلع هللا ىلص مكتا  ، الصحيح

تزكجيا رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص سنة سبع مف اليجرة كدخل بيا  :أم حبيبة، رممة بنت أبي سفيان - ح
ككاف ككيمو في زكاجيا عمرك بف أمية الّضمرؼ، كقد أصدقيا النجاشي  ،بعد اليجرة بسبع سنيف

 عف رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أربع مائة دينار، لما مات زكجيا.
ككاف اسميا ، ف زكجيا زيد بف حارثةتزكجيا بأمر هللا بعد طبلقيا م زينب بنت جحش: - خ

 تكفيت بالمدينة سنة عشريف، كدفنت بالبقيع.، بّرة، فسماىا رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص زينب
تزكجيا النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ثـ ماتت بعد ثمانية أشير، كانت تسمى في  زينب بنت خزيمة: - د

ـّ المساكيف إلطعاميا إياىـ.  الجاىمية أ
تزكجيا النبي ملسو هيلع هللا ىلص بعد أف أعتقيا، ككانت مف سبايا خيبر، اشتراىا  حيّي:صفية بنت  - ذ

  .تكفيت سنة ست كثبلثيف، كقيل: سنة خمسيف،  الرسكؿ ملسو هيلع هللا ىلص مف دحية الكمبي
د الكداع، ككاف زكجيا ق تزكجيا الرسكؿ ملسو هيلع هللا ىلص سنة ست، كماتت إثر حجة ريحانة بنت زيد: - ر

 لو كألكالده. قتل في الحرب، فتزكجيا إكراما  
مف سبايا بني المصطمق، تزكجيا سنة ست مف اليجرة، ككاف  :جويرية بنت الحارث - ز

 .اسميا بّرة، فسماىا رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص جكيرية، كتكفيت سنة ست كخمسيف

                                                 

 (ٜٙٔ-ٗٙٔ/ ٗٔتفسير القرطبي )انظر: (  ٔ)
 (ٗٓٗ/ ٙبف كثير )ال القرآف العظيـ، تفسير(  ٕ)
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ة ثبلث كىي آخر مف تزكج مف أميات المؤمنيف، تكفيت سن :ميمونة بنت الحارث - س
 .كستيف، كىي خالة خالد بف الكليد، كخالة ابف عباس

كلو نساء ، ف البلتي دخل بيف، رضي هللا عنيف، كىالء المشيكرات مف أزكاج النبي ملسو هيلع هللا ىلصىؤ "   
تزكجيف كلـ يدخل بيف، منيف الكبلبية كاسميا فاطمة أك عمرة كىي المستعيذة، كأسماء بنت 

تيمة بنت قيس أخت األشعث بف قيس، كعددىف عشر، ككاف لو مف النعماف بف الجكف، كق
السرارؼ سّرّيتاف: مارية القبطية كريحانة، كأما مف خطبيف فمـ يتـ نكاحو معيف كمف كىبت لو 

 .(1) "نفسيا فعددىف تسع، كأـ ىانئ بنت أبي طالب
 :مسائل فقيية .ٖ

  واجو عمى قولين:اختمف العمماء في كيفية تخيير النبي ملسو هيلع هللا ىلص أز 
لقكؿ ، أنو خيرىف بإذف هللا في البقاء عمى الزكجية، أك الطبلؽ فاخترف البقاء :القول األول

عائشة رضي هللا عنيا لما سئمت عف الرجل يخير امرأتو، فقالت: قد خّيرنا رسكؿ هللا صمى هللا 
 إال التخيير المأمكر بيف البقاء عميو كسمـ، فاخترناه، فمـ يعّده طبلقا ، كلـ يثبت عف رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 .كىذا ما رجحو األماـ القرطبي في تفسيره ،كالطبلؽ
، لتككف ليف المنزلة ،أنو إنما خيرىف بيف الدنيا، فيفارقيف، كبيف اآلخرة، فيمسكيف القول الثاني:

 .(ٕ) كلـ يخيرىف في الطبلؽ ، العميا
لك قاؿ جميكر العمماء مف السمف: إنو  ؟تارت زوجيااختمف العمماء في المخيرة إذا اخكذلك 

إف اختارت زكجيا فكاحدة بائنة، كالصحيح األكؿ، لقكؿ  اختارت زكجيا ال يقع شيء، كقيل:
 .(ٖ) عائشة: خيرنا رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فاخترناه فمـ يعده عمينا طبلقا  

 .(4) طمقة بائنةكقيل: تقع ، طالق ثبلثا   قاؿ مالؾ: ىي ؟نفسيا في المخيرة إذا اختارت وااختمفو 
ألنو إببلغ التخيير منو كاف كاجبا  عميو ببل شؾ؛  إف أم ل؟ ملسو هيلع هللا ىلصعمى النبي  كان واجباا  التخيير ىل

 .(5) الرسالة
 ،المتعة لممطمقة التي لـ ُيدخل بيا كلـ ُيفرض ليا في العقد المتعة في الطالق واجبة أم ل؟ىل 
 .(6)كأما سائر المطمقات فمتعتيف مستحبةكاجبة عند اإلماـ أبي حنيفة كأصحابو،  امتعتي
 نـعقابي دارــمق

                                                 

 (ٖٜٕ/ ٕٔي )لمزحيم ،التفسير المنيرانظر: (  ٔ)
 (ٖٛٔ-ٖٚٔ/ ٗلمشككاني ) ،فتح القدير، (ٓٚٔ/ ٗٔتفسير القرطبي )انظر: (  ٕ)
 (ٔٚٔ/ ٗٔتفسير القرطبي )انظر: (  ٖ)
 (ٖٔٛ/ ٗالمحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز، البف عطية )انظر: (  ٗ)

 

 (٘ٙٔ/ ٕ٘مفاتيح الغيب، لمرازؼ )انظر: (  ٘)
 (ٖ٘٘/ ٖكامض التنزيل، لمزمخشرؼ )الكشاؼ عف حقائق غانظر: (  ٙ)
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زكجاتو الخطاب إلى  كجو ،اخترف هللا كرسكلو خير النبي ملسو هيلع هللا ىلص زكجاتو، كقد كبعد أف
القدكة  فيفّ ، ، فأدبيف أكمل تأديب كأمرىف بالتزاـ الفضائل، كباجتناب الرذائلأميات المؤمنيف

)يا ِنساَء النهِبيِّ َمْن :  فقاؿتيف ينزؿ الكحى عمى رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلصكألنيف في بيك  لغيرىف مف النساء،
َنٍة ُيضاَعْف َلَيا اْلَعذاُب ِضْعَفْيِن َوكاَن ذِلَك َعَمى َّللاهِ َيِسيراا( أؼ يا نساء  ،َيْأِت ِمْنُكنه ِبفاِحَشٍة ُمَبيِّ

كأميات المؤمنيف مف يرتكب منكف معصية كبيرة ظاىرة القبح كالنشكز كعقكؽ الزكج كسكء  النبي
ئر النساء، لشرؼ منزلتكف، كفضل درجتكف، كتقدمكف عمى سا يككف عقابيا مضاعفا،  ، الخمق

، ككاف ذلؾ فالصغائر عندىف كالكبائرألف قبح المعصية منيف أشد، ك ، فأنتف أىل بيت النبكة
ألجل أحد، إذ ككنيف نساء رسكلو ليس بمغف عنيف  عمى هللا الذؼ ال يحابى أحدا   يسيرا   سيبل  
كمما تضاعفت الحرمات تضاعفت العقكبات، كلذلؾ ، "ف(1) ، بل ىك سبب لمضاعفة العذابشيئاَ 

 .(2) "ضكعف حد الحر عمى العبد كالثيب عمى البكر
، فإف حدث مف ملسو هيلع هللا ىلصبنساء النبي  ىذا الحكـ خاصّّ  ُمبيِّنة؟الالفاحشة غير ما حكم  فإن قيل:

فيك ُمَضاعف؛  إحداىف ذنب بينيا كبيف نفسيا فيك ذنب كاحد مقصكر عمييا، فإْف كاف عبلنية  
 .(3) ألنيف أسكة كقدكة

 اليدايات المستنبطة من المقطع: سادساا:
ىد كالعفة كالخمق ز  عمى ال، كظير ذلؾ مف خبلؿ تربيتو لنسائو ملسو هيلع هللا ىلصاألدب العالي لبيت النبكة .ٔ

 السامي.
ف لـ تخترنو فبل يقع الطبلؽ" .ٕ  .(ٗ) "مشركعية تخيير الزكجات فإف اخترف الطبلؽ تطمقف كا 
 .(٘) كماؿ أزكاج النبي ملسو هيلع هللا ىلص حيث اخترف هللا كرسكلو كالدار اآلخرة عف الدنيا كزينتيا .ٖ
التقدير في نفكس زكجاتو، فقد ممؾ قمكبيف مف المحبة كاإلجبلؿ ك  بياف ما كاف لمنبي  .ٗ

كتعمقف بو كل التعمق كفكؽ كل أحد، ففضبل  عف ككنو رسكؿ رب العالميف، فيك عميو 
 الصبلة كالسبلـ الزكج الحبيب.

                                                 

 (ٗ٘ٔ/ ٕٔتفسير المراغي )انظر: (  ٔ)
 (ٗٚٔ/ ٗٔتفسير القرطبي )(  ٕ)
 (ٕٔٔٓٔ/ ٜٔتفسير الشعراكؼ )انظر: (  ٖ)
 (ٕٗٙ/ ٗأيسر التفاسير، لمجزائرؼ )انظر: (  ٗ)
 (ٕٗٙ/ ٗ) المرجع السابق(  ٘)
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بياف حب النبي ملسو هيلع هللا ىلص لزكجو عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي هللا عنيا حيث بدأ " .٘
كفضل أميات المؤمنيف عمى غيرىف مف نساء العالميف حيث بتخييرىا، كفيو بياف فضميا 

 .(ٔ) "إنيف اخترف رضاء هللا تعالى كرضاء رسكلو عمى متاع الدنيا الزائل
مف الماؿ بحسب غنى المطمق  مشركعية المتعة بعد الطبلؽ كىي أف تعطى المرأة شيئا  " .ٙ

 .(ٕ) "كفقره لقكلو تعالى }عمى المكسع قدره كعمى المقتر قدره{
مف الزىد في الدنيا كالرغبة عنيا، مع أنيا كانت بيف يديو،  ياف ما كاف عميو النبي ب .ٚ

 َوَلْْلَِخَرُة َخْيٌر َلَك ِمَن اأْلُوَلىكلكنو رغب في اآلخرة إيثارا  ليا عف الدنيا، قاؿ هللا تعالى: 
 (.ٗ)الضحى:

النساء فيف  ىذه اآليات تدؿ عمى عظمة نساء النبي كشرفيف كفضميـ عمى غيرىف مف" .ٛ
 .(ٖ) "لسف كأحد مف النساء بشرط االلتزاـ التاـ بالتقكػ 

كا سيئات األبرار كلذا قال، بياف أف سيئة العالـ الشريف أسكأ مف سيئة الجاىل الكضيع" .ٜ
 .(ٗ) "حسنات المقربيف

ف، ػػػػػػػػػػػفضل درجتيف، ك ػػػػلشرؼ منزلتيف، كذلؾ ػػػػيأزكاج النبي ملسو هيلع هللا ىلص عقاب ابػػعقجعل هللا ثكاب " .ٓٔ
.(5) "كتقدميف عمى سائر النساء أجمع

                                                 

 (ٚٓٔ/ٙعمماء التفسير كعمـك القرآف )التفسير المكضكعي لسكر القرآف الكريـ، نخبة مف (  ٔ)
 (ٕٗٙ/ ٗأيسر التفاسير، لمجزائرؼ )(  ٕ)
 (ٔٔٔ/ٙالتفسير المكضكعي لسكر القرآف الكريـ، نخبة مف عمماء التفسير كعمـك القرآف )(  ٖ)
 (ٕٗٙ/ ٗأيسر التفاسير، لمجزائرؼ )(  ٗ)
 (ٜٕٗ/ ٕٔالتفسير المنير، لمزحيمي )(  ٘)
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 ةــــــــــــاتمـالخ
كما ىذا إال جيد المقل، كال أدعي فيو  أعاني عمى إتماـ ىذا البحث، الحمد هلل الذؼ

ف أخطأت فمف نفسي كالشيطاف ، كالصبلة كالسبلـ عمى الكماؿ، فإف أصبت فمف هللا تعالى، كا 
 عمى آلو كصحبو، كسمـ، كبعد...، ك نبيِّنا دمحم 

ـ، أبرز اختالأعرض في كبعد طكؿ معايشة آليات هللا كالتفاعل مع مكضكع البحث، 
أىـ التكصيات المؤمل القياـ بيا،  ذكر، مع ىذا البحث النتائج التي تكصمت إلييا مف خبلؿ

 كأسأؿ هللا التكفيق كالسداد.
 أولا: النتائج:

 ومن أبرز النتائج:
مقاصد يعيف القارغ عمى فيـ كتاب هللا تعالى فيما  صحيحا ، كيكصمو إلى معرفة أف عمـ ال .ٔ

 الحق في تفسير كبلـ هللا تعالى، كالتبحر في دالالتو كدقائق معانيو.
سكرة لقماف مف السكر التي عالجت مكضكع العقيدة في نفكس المشركيف، كتعنى بالتركيز  .ٕ

لكحدانية كالنبكة كالبعث كالنشكر كما ىك الحاؿ كىي ا ،عمى األصكؿ الثبلثة لعقيدة اإليماف
 .في السكر المكية

  ميما بمغ مف العمـ، فإفَّ عممو ال يكاد يذكر أماـ ما يجيمو كُيخفيو هللا عنو.أف اإلنساف  .ٖ
 ميس في حكـ هللا كعدلو كال في ميزاف العقلف ال مساكاة بيف المؤمف كالكافر أبدا  عند هللا، .ٗ

جزاء بيف المؤمف المستقيـ البار الذؼ يعمل الصالحات كالفاسق المنحرؼ في الأف يسكػ السميـ 
، فالمؤمف أعظـ منزلة عند هللا مف الفاسق، كلك كاف الفاسُق أعظـ جاىا  الذؼ يعمل السيئات

 في الدنيا.
عمى بعض اآلداب االجتماعية، كاألحكاـ التشريعية كأخبار في  سكرة األحزاب اشتممت .٘

 حزاب كبني قريظة كعف المنافقيف.السيرة عف غزكتي األ
، كلكنيا أثمرت عمى المسمميف كتعبا   غزكة الخندؽ كانت مف أشد الغزكات كأكثرىا ألما  أّف  .ٙ

 كأينعت عف انتصار مؤزر لممسمميف.
أثبت التاريخ كالمكاثيق، فقد  معيكدل يـنقضكعدائيـ لئلسبلـ كالمسمميف، ك  بياف حقيقة الييكد .ٚ

كليذا حذرنا هللا تعالى عف  ،يستقيمكف عمى عيدىل غدر كخيانة كال أ  قديما  كحديثا  أنيـ
 مكاالتيـ كمعاكنتيـ ضد اإلسبلـ كالمسمميف.

 إف أكبر خطر يكاجيو المؤمنكف في كل زماف ىـ المنافقكف ككالؤىـ لمكافريف. .ٛ

ع نكا اهلل سبحانو كتعالى يبتمي عباده المؤمنيف بأشد أ، فاالبتبلء كاالمتحاف سنة مف سنف هللا .ٜ
 (.ٖ٘األنبياء:)ونبموكم بالشر والخير فتنة( )يـ عنده، الببلء حسب درجاتيـ ليرفع مقام
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كالكفر يماف كقكػ الكفر، فإف الصراع بيف اإليماف حتمية الصراع كالمكاجية بيف قكػ اإل .ٓٔ
ف ىذا الجياد ماض  إلى يـك القيامة.  صراٌع بيف الحق كالباطل، كا 

هللا تعالى، مع  بسائر األسباب استعدادا  لمجياد في سبيل إف كاجب المسمميف اليكـ األخذ .ٔٔ
 تاـ بتحقق كعد هللا بالنصر كالتمكيف.اليقيف ال
في غزكة األحزاب  أىمية الصبلة ككثرة الدعاء كبخاصة في المكاقف الحرجة، فقد كاف  .ٕٔ

، كالرسكؿ  يصمي في آخر الميل حتى  يكثر مف الصبلة، كجاءه حذيفة يخبره بخبر القـك
 .مف شدة البرد أدخمو في ردائو 

 المجتمع اإلسبلمي يقـك عمى العفة كالطير، كحفع األعراض كاألنساب. .ٖٔ
ىي كارثة الرساالت جميعا ، كأف اإليماف برسل هللا  عالمية الرسالة الدمحمية، كأف أمة دمحم  .ٗٔ

 تعالى يعني تشريفيـ كتكريميـ كتعظيـ شأف رساالتيـ.
حصر ليا، كما تكصل إليو العمـ ىك غيض مف فيض، كيعد  إف كجكه اإلعجاز كثيرة كال .٘ٔ

 .كجو اإلعجاز البياني ىك المييمف عمى كل الكجكه

 ثانياا: أىم التوصيات:
أكصي الدعاة كطمبة العمـ الشرعي بالتركيز عمى عمـ المقاصد، فإنو يعيف عمى فيـ كتاب  .ٔ

ف فيـ كتاب هللا كتدبره لو األثر الكبير في حياة الف  رد.هللا، كا 
أكصي المؤسسات كالجمعيات الميتمة في تعميـ كتحفيع القرآف الكريـ، أف تجعل عمـ  .ٕ

 التفسير جزءا  مف برامجيا.
حث طمبة العمـ عمى إكماؿ المسيرة التعميمية، كالخكض في غمار البحث العممي، كعدـ  .ٖ

 االقتصار عمى مرحمة البكالكريكس، فالعمـ بحر ال ينتيي.
، عمى األجيزة الحديثة في عمكـ القرآف كتفسيرهج تطبيقات متنكعة إنتاكما كأكصي بضركرة  .ٗ

 .بمختمف أنكاعيا
أف يككف القرآف الكريـ مرجعا  كزادا  لممسمميف لؤلخذ منو في السمـ كالحرب، ككيفية التعامل  .٘

 مع العدك، كمخاطبة اآلخر.
ا لكجيو اكفي الختاـ، أسأؿ هللا العمي العظيـ  لكريـ كيتقبمو أف يجعل ىذا العمل خالص 

َدني في القكؿ كالعمل، إنَّو كلي ذلؾ كالقادر عميو  .مني، كأفَّ يغفر لي زالتي، كأف ُيكفَِّقَني كُيسدِّ
أجمعيفكصمَّى هللُا كسمَّـ عمى سيِّدنا محّمد، كعمى آلو كصحبو 
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 الفهارس العامـــت:
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػات القرآنيػػػػػػفيرس اآليأكال : 
 ةػػػػػػػػػػػيرس األحاديث النبكيفثانيا : 
 فيرس األعبلـ المترجـ ليـثالثا : 
 عػػػػػػػػفيرس المصادر كالمراجرابعا : 
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 أولا: فيرس اآليات القرآنية:
 

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
 سورة البقرة

ػ ِلْمُمتَِّقيفَ  ٔ  ٘ٙ ٕ َذِلَؾ اْلِكَتاُب اَل َرْيَب ِفيِو ُىد 
ْذ َأَخذْ  ٕ  ٜ٘ٔ ٖٛ .. َنا ِميَثاَؽ َبِني ِإْسرائيلَ َكاِ 
ْذ َجَعْمَنا اْلَبْيَت َمَثاَبة  ِلمنَّاِس َكَأْمن ا َكاتَِّخُذكا ِمْف َمَقاـِ  ٖ  ٓٙٔ ٕ٘ٔ ..َكاِ 
ـْ َمَثُل الَِّذيَف َخَمْكا  ٗ ـْ َأْف َتْدُخُمكا اْلَجنََّة َكَلمَّا َيْأِتُك ـْ َحِسْبُت  ٕٓٓ ٕٗٔ ..َأ
َبا اَل َيُقكُمكَف ِإالَّ َكَما َيُقكـُ الَِّذؼ َيَتَخبَُّطُو الَِّذيَف َيأْ  ٘  ٖٖ ٕٚ٘ ..ُكُمكَف الرِّ
ا ِإالَّ ُكْسَعَيا َلَيا َما َكَسَبْت  ٙ  ٗٗٔ ٕٙٛ ..اَل ُيَكمُِّف ّللاَُّ َنْفس 

 سورة ال عمران
 ٜٛ ٘ٗ .. كما كاف لنفس أف تمكت إال بإذف هللا كتابا مؤجبل   ٚ
 ٕٛ ٜ٘ .. ند هللا كمثل آدـ خمقو مف ترابإف مثل عيسى ع ٛ
ـَ َكالنُُّبكََّة  ٜ  ٜ ٜٚ ..َما َكاَف ِلَبَشر  َأْف ُيْؤِتَيُو ّللاَُّ اْلِكَتاَب َكاْلُحْك
ـْ ِمْف ِكَتاب  َكِحْكَمة   ٓٔ ْذ َأَخَذ ّللاَُّ ِميَثاَؽ النَِّبيِّيَف َلَما آَتْيُتُك  ٓٙٔ ٔٛ .. َكاِ 
َـّ َأْنَزَؿ َعَميْ  ٔٔ ا َيْغَشى َطاِئَفة  ُث ّـِ َأَمَنة  ُنَعاس  ـْ ِمْف َبْعِد اْلَغ  ٖٚٔ ٗ٘ٔ ..ُك
 ٔٙٔ ٖٛٔ ..الَِّذيَف َقاُلكا ِإفَّ ّللاََّ َعِيَد ِإَلْيَنا َأالَّ ُنْؤِمَف ِلَرُسكؿ  َحتَّى َيْأِتَيَنا  ٕٔ
نََّؾ َتَقمُُّب الَِّذيَف َكَفُركا ِفي اْلِببَلدِ  ٖٔ  ٖٖ ٜٙٔ اَل َيُغرَّ
ـُ َكِبْئَس اْلِمَيادُ  ٗٔ ـْ َجَينَّ َـّ َمْأَكاُى  ٖٖ ٜٚٔ َمَتاٌع َقِميٌل ُث

 سورة النساء
 ٙ٘ٔ ٔ يا أييا الناس اتقكا ربكـ الذؼ خمقكـ مف نفس كاحدة .. ٘ٔ
بَلةَ  ٙٔ ـْ َكَأِقيُمكا الصَّ ـْ ُكفُّكا َأْيِدَيُك ـْ َتَر ِإَلى الَِّذيَف ِقيَل َلُي  ٓ٘ ٚٚ .. َأَل
 ب ٕٛ تدبركف القرآف كلك كاف مف عند غير هللا ..أفبل ي ٚٔ
 ٛٛ ٜٚ إف الذيف تكفاىـ المبلئكة ظالمي أنفسيـ.. ٛٔ
ْيَنا  ٜٔ َماَكاِت َكَما ِفي اأْلَْرِض َكَلَقْد َكصَّ ِ َما ِفي السَّ  ٖٗٔ ٖٔٔ ..َكّلِلَّ
ـْ َكاَل َتُقكُلكا  َيا ٕٓ  ٕٛ ٔٚٔ ..أَْىَل اْلِكَتاِب اَل َتْغُمكا ِفي ِديِنُك

 سورة المائدة
ـُ  ٕٔ  ٓٙٔ ٕٔ ..َكَلَقْد َأَخَذ ّللاَُّ ِميَثاَؽ َبِني ِإْسرائيَل َكَبَعْثَنا ِمْنُي
ـْ َلَعنَّاُىـْ  ٕٕ ـْ ِميَثاَقُي  ٓٙٔ ٖٔ .. َفِبَما َنْقِضِي
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 سورة األنعام
ـْ َفإِ  ٖٕ ْف َكاَف َكُبَر َعَمْيَؾ ِإْعَراُضُي  ٖٛٔ ٖ٘ ..َي ِف اْسَتَطْعَت َأْف َتْبَتغِ َكاِ 
ـْ َحَفَظة  َحتَّى  ٕٗ  ٜٛ ٔٙ ..َكُىَك اْلَقاِىُر َفْكَؽ ِعَباِدِه َكُيْرِسُل َعَمْيُك
ـُ اأْلَْمُف  ٕ٘ ـ  ُأكَلِئَؾ َلُي ـْ ِبُظْم ـْ َيْمِبُسكا ِإيَماَنُي  ٕ٘ ٕٛ ..الَِّذيَف آَمُنكا َكَل
ـُ اْقَتدِ  ٕٙ ـْ َعَمْيِو ُأكَلِئَؾ الَِّذيَف َىَدػ ّللاَُّ َفِبُيَداُى  ٜٜٔ ٜٓ ..ْه ُقْل اَل َأْسَأُلُك
ِ َكِذب ا َأْك َقاَؿ ُأكِحَي ِإَليَّ  ٕٚ ـُ ِممَِّف اْفَتَرػ َعَمى ّللاَّ  ٜٛ ٖٜ ..َكَمْف َأْظَم
 ٜ ٘ٓٔ َكَكَذِلَؾ ُنَصرُِّؼ اآْلَياِت َكِلَيُقكُلكا َدَرْسَت َكِلُنَبيَِّنُو ِلَقْكـ  َيْعَمُمكفَ  ٕٛ

 سورة األعراف
ـْ اَل َيْسَتْأِخُركَف َساَعة   ٜٕ  ٜٛٔ ٖٗ ..َكِلُكلِّ ُأمَّة  َأَجٌل َفِإَذا َجاَء َأَجُمُي
ـْ َخْمٌف َكِرُثكا اْلِكَتاَب َيْأُخُذكَف  ٖٓ  ٜ ٜٙٔ ..َفَخَمَف ِمْف َبْعِدِى

 سورة األنفال
 ٕٚٔ ٖٚ ..َضُو َكَيْجَعَل اْلَخِبيَث َبعْ  ِلَيِميَز ّللاَُّ اْلَخِبيَث ِمَف الطَّيِّب ٖٔ

 سورة يونس
ـْ َجِميعا   ٕٖ  ٜٓ ٜٜ .. َكَلْك شاَء َربَُّؾ آَلَمَف َمْف ِفي اأْلَْرِض ُكمُُّي

 سورة يوسف
 ٔ ٕ إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعمكـ تعقمكف  ٖٖ

 سورة ابراىيم
كا ِنْعَمَت ّللاَِّ  ٖٗ ْف َتُعدُّ ـْ ِمْف ُكلِّ َما َسَأْلُتُمكُه َكاِ   ٖٚٔ ٖٗ ..َكآَتاُك

 سورة الحجر
نَّا َلُو َلَحاِفُظكفَ  ٖ٘ ْكَر َكاِ  ْلَنا الذِّ  ٗٙ ٜ ِإنَّا َنْحُف َنزَّ
ْيُتُو َكَنَفْخُت ِفيِو ِمْف ُركِحي ٖٙ  ٕٛ ٜٕ َفِإَذا َسكَّ

 النحل
ِبيلِ  ٖٚ ِ َقْصُد السَّ  ٘ٔ ٜ .. َكَعَمى ّللاَّ
 ٜ٘ٔ ٖٙ ..اُْعُبُدكا ّللاََّ َكَلَقْد َبَعْثَنا ِفي ُكلِّ ُأمَّة  َرُسكال َأِف  ٖٛ

 سورة اإلسراء
 ٓٚ ٘ٔ ..َمِف اْىَتَدػ َفِإنََّما َيْيَتِدؼ ِلَنْفِسِو َكَمْف َضلَّ َفِإنََّما ٜٖ
ْد ِبِو َناِفَمة  َلَؾ َعَسى َأْف َيْبَعَثَؾ َربَُّؾ  ٓٗ  ٓٓٔ ٜٚ ..َكِمَف المَّْيِل َفَتَيجَّ
ك  ٔٗ كِح ُقِل الرُّ  ٖ٘ ٘ٛ ..َح ِمْف َأْمِر َربِّيكيسألكنؾ َعِف الرُّ

 سورة الكيف
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 ٛٗٔ ٜٚ َفَما اْسَطاُعكا َأْف َيْظَيُركُه َكَما اْسَتَطاُعكا َلُو َنْقب ا ٕٗ
 سورة مريم

 ٕٓٔ ٜٛ ىل تحس منيـ مف أحد أك تسمع ليـ ركزا ٖٗ
 سورة طو

 ٖٚ ٘ الرَّْحَمُف َعَمى اْلَعْرِش اْسَتَكػ  ٗٗ
 ٕٙٔ ٙٛ ضباف اسفافرجع مكسى الى قكمو غ ٘ٗ

 سورة األنبياء
 ٕٕٓ، ٘ٚٔ ٖ٘ .. كنبمككـ بالشر كالخير فتنة ٙٗ

 سورة الحج
ـْ  ٚٗ ـْ ِفي َرْيب  ِمَف اْلَبْعِث َفِإنَّا َخَمْقَناُك  ٕٛ ٘ ..َيا َأيَُّيا النَّاُس ِإْف ُكْنُت
اَعَة آِتَيٌة اَل َرْيَب ِفيَيا ٛٗ  ٘ٙ ٚ .. َكَأفَّ السَّ
 ٛٔٔ ٘ٗ ..رية أىمكناىا كىي ظالمة فيي خاكية فكأيف مف ق ٜٗ
 ٖٗٔ، ٛٔٔ ٙٗ ..أفمـ يسيركا في األرض فتككف ليـ قمكب يعقمكف بيا  ٓ٘
ا ِعْنَد َربَِّؾ َكَأْلِف َسَنة  ِممَّا َتُعدُّكفَ  ٔ٘ فَّ َيْكم   ٚٚ ٚٗ َكاِ 

 سورة المؤمنون 
ْنَساَف ِمْف ُسبَلَلة  ِمْف طِ  ٕ٘  ٕٛ ٕٔ يف  َكَلَقْد َخَمْقَنا اإْلِ
َـّ َجَعْمَناُه ُنْطَفة  ِفي َقَرار  َمِكيف   ٖ٘  ٕٛ ٖٔ ُث
َـّ َخَمْقَنا النُّْطَفَة َعَمَقة  َفَخَمْقَنا اْلَعَمَقَة ُمْضَغة   ٗ٘  ٕٛ ٗٔ ..ُث

 سورة الفرقان
 ٘ٙ ٔ َتَباَرَؾ الَِّذؼ َنزََّؿ اْلُفْرَقاَف َعَمى َعْبِدِه ليككف لمعالميف نذيرا   ٘٘
 ٔٚ ٕ٘ ..َقاَؿ الَِّذيَف َكَفُركا ِإْف َىَذا ِإالَّ ِإْفٌؾ اْفَتَراُه َكأََعاَنُو كَ  ٙ٘
 ٜٙ ٕٖ ..َكَقاَؿ الَِّذيَف َكَفُركا َلْكاَل ُنزَِّؿ َعَمْيِو اْلُقْرآُف ُجْمَمة  َكاِحَدة   ٚ٘
 ٜٙ ٖٖ اَكاَل َيْأُتكَنَؾ ِبَمَثل  ِإالَّ ِجْئَناَؾ ِباْلَحقِّ َكَأْحَسَف َتْفِسير   ٛ٘

 سورة الشعراء
كُح اأْلَِميفُ  ٜ٘  ٜٙ ٖٜٔ َنَزَؿ ِبِو الرُّ
 ٜٙ ٜٗٔ َعَمى َقْمِبَؾ ِلَتُككَف ِمَف اْلُمْنِذِريفَ  ٓٙ
 ٜٙ ٜ٘ٔ ِبِمَساف  َعَرِبيّ  ُمِبيف   ٔٙ

 سورة النمل
ـْ ِفي َشؾّ  ِمْنَيا  ٕٙ ـْ ِفي اآْلِخَرِة َبْل ُى اَرَؾ ِعْمُمُي  ٘ٙ ٙٙ ..َبِل ادَّ
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 ورة الرومس
 ٕٛ ٕٓ .. كمف آياتو أف خمقكـ مف تراب ٖٙ
َـّ ُيِعيُدُه َكُىَك أَْىَكُف َعَمْيِو  ٗٙ  ٜٕ ٕٚ ..َكُىَك الَِّذؼ َيْبَدُأ اْلَخْمَق ُث
ـْ ُمِنيِبيَف ِإَلْيِو  ٘ٙ َذا َمسَّ النَّاَس ُضرّّ َدَعْكا َربَُّي  ٜٕ ٖٖ ..َكاِ 
 ٕٛ ٛ٘ ..َذا اْلُقْرآِف ِمْف ُكلِّ َمَثل  َكَلَقْد َضَرْبَنا ِلمنَّاِس ِفي ىَ  ٙٙ

 سورة لقمان
 ٕٛ، ٕٚ ٔ الـ ٚٙ
 ٕٛ، ٕٚ ٕ ِتْمَؾ آَياُت اْلِكَتاِب اْلَحِكيـِ  ٛٙ
ػ َكَرْحَمة  ِلْمُمْحِسِنيفَ  ٜٙ  ٕٚ ٖ ُىد 
ـْ ُيكِقُنكفَ  ٓٚ ـْ ِباآْلِخَرِة ُى َكاَة َكُى بَلَة َكُيْؤُتكَف الزَّ  ٕٚ،  ٕ٘ ٗ الَِّذيَف ُيِقيُمكَف الصَّ
ـُ اْلُمْفِمُحكفَ  ٔٚ ـْ َكُأكَلِئَؾ ُى ػ ِمْف َربِِّي  ٕٚ ٘ ُأكَلِئَؾ َعَمى ُىد 
 ٖٕ ٙ ..َكِمَف النَّاِس َمْف َيْشَتِرؼ َلْيَك اْلَحِديِث ِلُيِضلَّ َعْف َسِبيلِ  ٕٚ
ـْ َيْسَمْعَيا ٖٚ َذا ُتْتَمى َعَمْيِو آَياُتَنا َكلَّى ُمْسَتْكِبر ا َكَأْف َل  ٕٛ ٚ .. َكاِ 
ـْ َجنَّاُت النَِّعيـِ  ٗٚ اِلَحاِت َلُي  ٖٕ ٛ ِإفَّ الَِّذيَف آَمُنكا َكَعِمُمكا الصَّ
ِ َحقِّا َكُىَك اْلَعِزيُز اْلَحِكيـُ  ٘ٚ  ٖٕ ٜ َخاِلِديَف ِفيَيا َكْعَد ّللاَّ
َماَكاِت ِبَغْيِر َعَمد  َتَرْكَنَيا َكَأْلَقى ِفي اأْلَْرِض  ٙٚ  ٕٚ ٓٔ ..َخَمَق السَّ
ِ َفَأُركِني َماَذا َخَمَق الَِّذيَف ِمْف ُدكِنِو  ٚٚ  ٕٚ ٔٔ ..َىَذا َخْمُق ّللاَّ
 ٕٚ، ز ٕٔ ..َكَلَقْد آَتْيَنا ُلْقَماَف اْلِحْكَمَة َأِف اْشُكْر ّلِلَِّ  ٛٚ
ْذ َقاَؿ ُلْقَماُف اِلْبِنِو َكُىَك َيِعُظُو َياُبَنيَّ  ٜٚ  ٕٚ، ٕٙ ٖٔ ..َكاِ 
ْيَنا ا ٓٛ ْنَساَف ِبَكاِلَدْيِو َحَمَمْتُو ُأمُُّو َكْىن ا َعَمى َكْىف  َكَكصَّ  ٕٚ ٗٔ ..إْلِ
ْف َجاَىَداَؾ َعَمى َأْف ُتْشِرَؾ ِبي َما َلْيَس َلَؾ ِبِو ِعْمـٌ  ٔٛ  ٕٚ ٘ٔ ..َكاِ 
 ٕٚ ٙٔ ..َياُبَنيَّ ِإنََّيا ِإْف َتُؾ ِمْثَقاَؿ َحبَّة  ِمْف َخْرَدؿ   ٕٛ
ـِ ال ٖٛ بَلَة َكْأُمْر ِباْلَمْعُركِؼ َكاْنَو َعِف اْلُمْنَكرِ َياُبَنيَّ َأِق  ٕٚ ٚٔ ..صَّ
ا ٗٛ َؾ ِلمنَّاِس َكاَل َتْمِش ِفي اأْلَْرِض َمَرح  ْر َخدَّ  ٕٚ ٛٔ ..َكاَل ُتَصعِّ
 ٕٚ، ٗٔ ٜٔ ..َكاْقِصْد ِفي َمْشِيَؾ َكاْغُضْض ِمْف َصْكِتؾَ  ٘ٛ
َر َلُكـْ  ٙٛ ـْ َتَرْكا َأفَّ ّللاََّ َسخَّ َماَكاِت  َأَل  ٔٗ، ٕٚ ٕٓ ..َما ِفي السَّ
ـُ اتَِّبُعكا َما َأْنَزَؿ ّللاَُّ َقاُلكا َبْل َنتَِّبُع َما  ٚٛ َذا ِقيَل َلُي  ٕٚ ٕٔ ..َكاِ 
ِ َكُىَك ُمْحِسٌف َفَقِد اْسَتْمَسَؾ  ٛٛ ـْ َكْجَيُو ِإَلى ّللاَّ  ٖٔ ٕٕ ..َكَمْف ُيْسِم
ـْ َكَمْف َكَفَر َفبَل َيْحُزْنَؾ ُكفْ  ٜٛ  ٖٔ ٖٕ ..ُرُه ِإَلْيَنا َمْرِجُعُي
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ـْ ِإَلى َعَذاب  َغِميع   ٜٓ َـّ َنْضَطرُُّى ـْ َقِميبل  ُث  ٖٔ ٕٗ ُنَمتُِّعُي
َماَكاِت َكاأْلَْرَض  ٜٔ ـْ َمْف َخَمَق السَّ  ٜٖ، ٖ٘ ٕ٘ ..َكَلِئْف َسَأْلَتُي
َماَكاِت َكاأْلَْرِض ِإفَّ ّللاََّ ُىَك الْ  ٕٜ ِ َما ِفي السَّ  ٖ٘ ٕٙ َغِنيُّ اْلَحِميدُ ّلِلَّ
 ٖ٘، ٕ٘ ٕٚ ..َكَلْك َأنََّما ِفي اأْلَْرِض ِمْف َشَجَرة  َأْقبَلـٌ  ٖٜ
ـْ ِإالَّ َكَنْفس  َكاِحَدة  ِإفَّ ّللاََّ َسِميٌع َبِصيرٌ  ٜٗ ـْ َكاَل َبْعُثُك  ٖ٘، ٜٕ ٕٛ َما َخْمُقُك
ـْ َتَر َأفَّ ّللاََّ ُيكِلُج المَّْيَل ِفي النَّ  ٜ٘  ٔٗ ٜٕ ..َياِر َأَل
 ٔٗ ٖٓ ..َذِلَؾ ِبَأفَّ ّللاََّ ُىَك اْلَحقُّ َكَأفَّ َما َيْدُعكَف ِمْف ُدكِنِو  ٜٙ
ـْ َتَر َأفَّ اْلُفْمَؾ َتْجِرؼ ِفي اْلَبْحِر ِبِنْعَمِت ّللاَِّ  ٜٚ  ٔٗ ٖٔ ..َأَل
ـْ َمْكٌج َكالظَُّمِل َدَعُكا ّللاََّ ُمْخِمِصيَف َلوُ  ٜٛ َذا َغِشَيُي يَف  َكاِ   ٔٗ، ٜٕ ٕٖ ..الدِّ
ـْ َكاْخَشْكا َيْكم ا اَل َيْجِزؼ َكاِلٌد  ٜٜ  ٚٗ، ٕٛ ٖٖ ..َياَأيَُّيا النَّاُس اتَُّقكا َربَُّك

اَعِة َكُيَنزُِّؿ اْلَغْيَث  ٓٓٔ ـُ السَّ  ٖٗ ..ِإفَّ ّللاََّ ِعْنَدُه ِعْم
ٕٙ ،ٕٛ ،ٕٜ ،
ٗٚ، ٘ٔ، ٙٔ ،ٖٙ 

 سورة السجدة
 ٗٙ ٔ الـ ٔٓٔ
 ٗٙ ٕ ِزيُل اْلِكَتاِب اَل َرْيَب ِفيِو ِمْف َربِّ اْلَعاَلِميفَ َتنْ  ٕٓٔ
ـْ َيُقكُلكَف اْفَتَراُه َبْل ُىَك اْلَحقُّ ِمْف َربِّؾَ  ٖٓٔ  ٗٙ ٖ .. َأ
َماَكاِت َكاأْلَْرَض َكَما َبْيَنُيَما  ٗٓٔ  ٔٚ ٗ ..ّلِلَُّ الَِّذؼ َخَمَق السَّ
َماِء  ٘ٓٔ  ٓٛ، ٔٚ، ٕٙ، ٔٙ ٘ .. ِإَلى اأْلَْرضِ ُيَدبُِّر اأْلَْمَر ِمَف السَّ
َياَدِة اْلَعِزيُز الرَِّحيـُ  ٙٓٔ ـُ اْلَغْيِب َكالشَّ  ٔٚ، ٔٙ ٙ َذِلَؾ َعاِل
ْنَساِف ِمْف ِطيف   ٚٓٔ  ٔٚ، ٔٙ ٚ الَِّذؼ َأْحَسَف ُكلَّ َشْيء  َخَمَقُو َكَبَدَأ َخْمَق اإْلِ
َـّ َجَعَل َنْسَمُو ِمْف ُسبَلَلة  ِمْف َماء   ٛٓٔ  ٔٚ ٛ َمِييف   ُث
ـُ  ٜٓٔ َـّ َسكَّاُه َكَنَفَخ ِفيِو ِمْف ُركِحِو َكَجَعَل َلُك  ٔٚ ٜ ..ُث
 ٙٛ، ٕٙ ٓٔ ..َكَقاُلكا َأِإَذا َضَمْمَنا ِفي اأْلَْرِض َأِإنَّا َلِفي َخْمق  َجِديد   ٓٔٔ
َـّ ِإَلى رَ  ٔٔٔ ـْ ُث ـْ َمَمُؾ اْلَمْكِت الَِّذؼ ُككَِّل ِبُك ـْ ُتْرَجُعكفَ ُقْل َيَتَكفَّاُك  ٙٛ، ٕٙ ٔٔ بُِّك
ـْ  ٕٔٔ ـْ ِعْنَد َربِِّي  ٙٛ ٕٔ ..َكَلْك َتَرػ ِإِذ اْلُمْجِرُمكَف َناِكُسك ُرُءكِسِي
 ٙٛ ٖٔ ..َكَلْك ِشْئَنا آَلَتْيَنا ُكلَّ َنْفس  ُىَداَىا َكَلِكْف َحقَّ اْلَقْكُؿ ِمنِّي ٖٔٔ
ـْ ِلَقاَء َيْكِمُكـْ  ٗٔٔ ـْ  َفُذكُقكا ِبَما َنِسيُت  ٙٛ، ٓٙ ٗٔ ..َىَذا ِإنَّا َنِسيَناُك
ا  ٘ٔٔ د  كا ُسجَّ  ٜٚ، ٖٜ ٘ٔ ..ِإنََّما ُيْؤِمُف ِبآَياِتَنا الَِّذيَف ِإَذا ُذكُِّركا ِبَيا َخرُّ
ـْ  ٙٔٔ ـْ َعِف اْلَمَضاِجِع َيْدُعكَف َربَُّي  ٜٗ، ٖٜ ٙٔ ..َتَتَجاَفى ُجُنكُبُي
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ـُ َنْفٌس َما ُأْخِفيَ  ٚٔٔ ـْ ِمْف ُقرَِّة أَْعُيف   َفبَل َتْعَم  ٖٜ ٚٔ ..َلُي
 ٕٓٔ، ٛ٘ ٛٔ َأَفَمْف َكاَف ُمْؤِمن ا َكَمْف َكاَف َفاِسق ا اَل َيْسَتُككفَ  ٛٔٔ
ـْ َجنَّاُت اْلَمْأَكػ  ٜٔٔ اِلَحاِت َفَمُي  ٕٓٔ ٜٔ ..َأمَّا الَِّذيَف آَمُنكا َكَعِمُمكا الصَّ
 ٕٓٔ، ٛ٘ ٕٓ ..النَّاُر ُكمََّما َأَراُدكا  َكَأمَّا الَِّذيَف َفَسُقكا َفَمْأَكاُىـُ  ٕٓٔ
ـْ ِمَف اْلَعَذاِب اأْلَْدَنى ُدكَف اْلَعَذاِب اأْلَْكَبِر  ٕٔٔ  ٕٓٔ ٕٔ ..َكَلُنِذيَقنَُّي
َـّ أَْعَرَض َعْنَيا  ٕٕٔ ـُ ِممَّْف ُذكَِّر ِبآَياِت َربِِّو ُث  ٕٓٔ ٕٕ ..َكَمْف َأْظَم
 ٜٓٔ ٖٕ ..اَب َفبَل َتُكْف ِفي ِمْرَية  ِمْف ِلَقاِئِو َكَلَقْد آَتْيَنا ُمكَسى اْلِكتَ  ٖٕٔ
ـْ َأِئمَّة  َيْيُدكَف ِبَأْمِرَنا َلمَّا َصَبُركا  ٕٗٔ  ٕٔٔ، ٜٓٔ ٕٗ ..َكَجَعْمَنا ِمْنُي
ـْ َيْكـَ اْلِقَياَمِة ِفيَما َكاُنكا ِفيِو َيْخَتِمُفكفَ  ٕ٘ٔ  ٜٓٔ ٕ٘ ِإفَّ َربََّؾ ُىَك َيْفِصُل َبْيَنُي
ـْ ِمَف اْلُقُركِف  ٕٙٔ ـْ أَْىَمْكَنا ِمْف َقْبِمِي ـْ َك ـْ َيْيِد َلُي  ٘ٔٔ ٕٙ ..َأَكَل
ـْ َيَرْكا َأنَّا َنُسكُؽ اْلَماَء ِإَلى اأْلَْرِض اْلُجُرِز  ٕٚٔ  ٘ٔٔ، ٔٙ ٕٚ ..َأَكَل
ـْ َصاِدِقيفَ  ٕٛٔ  ٘ٔٔ ٕٛ َكَيُقكُلكَف َمَتى َىَذا اْلَفْتُح ِإْف ُكْنُت
ـْ ُيْنَظُركفَ  ُقْل َيْكـَ  ٜٕٔ ـْ َكاَل ُى  ٘ٔٔ ٜٕ اْلَفْتِح اَل َيْنَفُع الَِّذيَف َكَفُركا ِإيَماُنُي

ـْ ُمْنَتِظُركفَ  ٖٓٔ ـْ َكاْنَتِظْر ِإنَُّي ، ٕٛٔ، ٘ٔٔ، ٔٙ ٖٓ َفَأْعِرْض َعْنُي
ٖٔٓ 

 سورة األحزاب
 ٖٓٔ ٔ ..ْلُمَناِفِقيَف َأيَُّيا النَِّبيُّ اتَِّق ّللاََّ َكاَل ُتِطِع اْلَكاِفِريَف َكا َيا ٖٔٔ
 ٖٓٔ ٕ َكاتَِّبْع َما ُيكَحى ِإَلْيَؾ ِمْف َربَِّؾ ِإفَّ ّللاََّ َكاَف ِبَما َتْعَمُمكَف َخِبير ا ٕٖٔ
ِ َكِكيبل   ٖٖٔ ِ َكَكَفى ِباّلِلَّ ْل َعَمى ّللاَّ  ٖٓٔ ٖ َكَتَككَّ
 ٜٖٔ ٗ .. َما َجَعَل ّللاَُّ ِلَرُجل  ِمْف َقْمَبْيِف ِفي َجْكِفوِ  ٖٗٔ
ـْ ُىَك َأْقَسُط ِعْنَد ّللاَِّ  ٖ٘ٔ ـْ آِلَباِئِي  ٜٖٔ ٘ ..اْدُعكُى
ـْ  ٖٙٔ ـْ َكَأْزَكاُجُو ُأمََّياُتُي  ٗ٘ٔ، ٜٖٔ ٙ ..النَِّبيُّ َأْكَلى ِباْلُمْؤِمِنيَف ِمْف َأْنُفِسِي
ـْ َكِمْنَؾ َكِمْف ُنكح   ٖٚٔ ْذ َأَخْذَنا ِمَف النَِّبيِّيَف ِميَثاَقُي  ٛ٘ٔ ٚ ..َكاِ 
ـْ َكأََعدَّ ِلْمَكاِفِريَف َعَذاب ا َأِليم ا ٖٛٔ اِدِقيَف َعْف ِصْدِقِي  ٛ٘ٔ ٛ ِلَيْسَأَؿ الصَّ
ـْ ُجُنكدٌ  ٜٖٔ ـْ ِإْذ َجاَءْتُك ِ َعَمْيُك  ٖٙٔ ٜ ..َياَأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنكا اْذُكُركا ِنْعَمَة ّللاَّ
ـْ َكِمْف َأْسَفلَ  ٓٗٔ ـْ ِمْف َفْكِقُك ْذ َزاَغِت اأْلَْبَصارُ  ِإْذ َجاُءكُك ـْ َكاِ   ٖٙٔ ٓٔ ..ِمْنُك
ا ٔٗٔ  ٖٙٔ ٔٔ ُىَناِلَؾ اْبُتِمَي اْلُمْؤِمُنكَف َكُزْلِزُلكا ِزْلَزاال  َشِديد 
ـْ َمَرٌض  ٕٗٔ ْذ َيُقكُؿ اْلُمَناِفُقكَف َكالَِّذيَف ِفي ُقُمكِبِي  ٘ٚٔ ٕٔ ..َكاِ 
ـْ َياأَْىلَ  ٖٗٔ ْذ َقاَلْت َطاِئَفٌة ِمْنُي ـْ  َكاِ  ـَ َلُك  ٘ٚٔ ٖٔ ..َيْثِرَب اَل ُمَقا
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َـّ ُسِئُمكا اْلِفْتَنَة آَلَتْكَىا ٗٗٔ ـْ ِمْف َأْقَطاِرَىا ُث  ٘ٚٔ ٗٔ ..َكَلْك ُدِخَمْت َعَمْيِي

 ٘ٚٔ ٘ٔ ..َكَلَقْد َكاُنكا َعاَىُدكا ّللاََّ ِمْف َقْبُل اَل ُيَكلُّكَف اأْلَْدَبارَ  ٘ٗٔ

ـُ الْ  ٙٗٔ ـْ ِمَف اْلَمْكِت َأِك اْلَقْتِل ُقْل َلْف َيْنَفَعُك  ٘ٚٔ ٙٔ ..ِفَراُر ِإْف َفَرْرُت

ـْ  ٚٗٔ ِ ِإْف َأَراَد ِبُك ـْ ِمَف ّللاَّ  ٘ٚٔ ٚٔ ..ُقْل َمْف َذا الَِّذؼ َيْعِصُمُك

ـْ  ٛٗٔ ْخَكاِنِي ـْ َكاْلَقاِئِميَف إِلِ ِقيَف ِمْنُك ـُ ّللاَُّ اْلُمَعكِّ  ٘ٚٔ ٛٔ ..َقْد َيْعَم

ة   ٜٗٔ ـْ َأِشحَّ ـْ َفِإَذا َجاَء اْلَخْكُؼ َرَأْيَتُي  ٘ٚٔ ٜٔ ..َعَمْيُك

ْف َيْأِت اأْلَْحَزاُب  ٓ٘ٔ ـْ َيْذَىُبكا َكاِ   ٘ٚٔ ٕٓ ..َيْحَسُبكَف اأْلَْحَزاَب َل

ِ ُأْسَكٌة َحَسَنٌة ِلَمْف َكاَف  ٔ٘ٔ ـْ ِفي َرُسكِؿ ّللاَّ  ٜٙٔ ٕٔ ..َلَقْد َكاَف َلُك
 ٜٙٔ ٕٕ ..ُنكَف اأْلَْحَزاَب َقاُلكا َىَذا َما َكَعَدَنا َكَلمَّا َرَأػ اْلُمْؤمِ  ٕ٘ٔ
 ٜٙٔ، ٕ٘ٔ ٖٕ .. ِمَف اْلُمْؤِمِنيَف ِرَجاٌؿ َصَدُقكا َما َعاَىُدكا ّللاََّ َعَمْيوِ  ٖ٘ٔ
َب اْلُمَناِفِقيفَ  ٗ٘ٔ ـْ َكُيَعذِّ اِدِقيَف ِبِصْدِقِي  ٜٙٔ ٕٗ .. ِلَيْجِزَؼ ّللاَُّ الصَّ
ـْ َيَناُلكا َخْير ا َكَردَّ ّللاَُّ ا ٘٘ٔ ـْ َل  ٕٗٓ ٕ٘ ..لَِّذيَف َكَفُركا ِبَغْيِظِي
ـْ  ٙ٘ٔ ـْ ِمْف أَْىِل اْلِكَتاِب ِمْف َصَياِصيِي  ٕٗٓ ٕٙ ..َكَأْنَزَؿ الَِّذيَف َظاَىُركُى
ـْ َتَطُئكَىا  ٚ٘ٔ ا َل ـْ َكَأْرض  ـْ َكَأْمَكاَلُي ـْ َكِدَياَرُى ـْ َأْرَضُي  ٕٗٓ ٕٚ ..َكَأْكَرَثُك
ْنَيا  َيا ٛ٘ٔ  ٕٔٔ ٕٛ ..َأيَُّيا النَِّبيُّ ُقْل أِلَْزَكاِجَؾ ِإْف ُكْنُتفَّ ُتِرْدَف اْلَحَياَة الدُّ
اَر اآْلِخَرَة  ٜ٘ٔ ْف ُكْنُتفَّ ُتِرْدَف ّللاََّ َكَرُسكَلُو َكالدَّ  ٕٔٔ ٜٕ ..َكاِ 
 ٕٔٔ ٖٓ ..ِنَساَء النَِّبيِّ َمْف َيْأِت ِمْنُكفَّ ِبَفاِحَشة  ُمَبيَِّنة   َيا ٓٙٔ

 سورة سبأ
ـْ ِمْف ُكُتب  َيْدُرُسكَنَيا ٔٙٔ  ٜ ٗٗ .. َكَما َآَتْيَناُى

 سورة فاطر
ْف ِمْف ُأّمة  إال َخبَل ِفيَيا َنِذير ٕٙٔ  ٜٙ ٕٗ َكاِ 
ـْ  ٖٙٔ َـّ َأْكَرْثَنا اْلِكَتاَب الَِّذيَف اْصَطَفْيَنا ِمْف ِعَباِدَنا َفِمْنُي  ٘ٔ ٕٖ ..ُث

 سورة يس
 ٖٛ ٕٛ .. َما َأْمُرُه ِإَذا َأَراَد َشْيئ ا َأْف َيُقكَؿ َلُو ُكْف َفَيُككفُ ِإنَّ  ٗٙٔ

 سورة الصافات
 ٖ٘ٔ ٔٚٔ َكَلَقْد َسَبَقْت َكِمَمُتَنا ِلِعَباِدَنا المرسميف ٘ٙٔ
ـُ المنصكركف  ٙٙٔ ـْ َلُي  ٖ٘ٔ ٕٚٔ ِإنَُّي
ـُ الغالبكف  ٚٙٔ فَّ ُجنَدَنا َلُي  ٖ٘ٔ ٖٚٔ َكاِ 

 سورة ص
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َماَء َكاأْلَْرَض َكَما َبْيَنُيَما َباِطبل  َذِلَؾ َظفُّ  ٛٙٔ  ٖٚ ٕٚ ..َكَما َخَمْقَنا السَّ
اِلَحاِت َكاْلُمْفِسِديَف  ٜٙٔ ـْ َنْجَعُل الَِّذيَف آَمُنكا َكَعِمُمكا الصَّ  ٚٓٔ ٕٛ ..َأ
بَُّركا آَياِتِو َكِلَيَتذَ  ٓٚٔ َر ُأكُلك اأْلَْلَبابِ ِكَتاٌب َأْنَزْلَناُه ِإَلْيَؾ ُمَباَرٌؾ ِلَيدَّ  ٜٔ ٜٕ كَّ

 سورة الزمر
 ٛٛ ٕٗ .. هللا يتكفى األنفس حيف مكتيا ٕٚٔ

 سورة فصمت
ـْ َلَتْكُفُركَف ِبالَِّذؼ َخَمَق اأْلَْرَض ِفي َيْكَمْيفِ  ٖٚٔ  ٚٚ ٜ ..ُقْل َأِئنَُّك
 ٚٚ ٓٔ ..َكَجَعَل ِفيَيا َرَكاِسَي ِمْف َفْكِقَيا َكَباَرَؾ ِفيَيا  ٗٚٔ
َماِء َكِىَي ُدَخاٌف َفَقاَؿ َلَيا َكِلؤْلَْرِض  ٘ٚٔ َـّ اْسَتَكػ ِإَلى السَّ  ٚٚ ٔٔ ..ُث
 ٚٚ ٕٔ ..َفَقَضاُىفَّ َسْبَع َسَماَكات  ِفي َيْكَمْيِف َكَأْكَحى ِفي ُكلِّ  ٙٚٔ

 سورة الشورى 
ـْ َأْزكَ  ٚٚٔ ـْ ِمْف َأْنُفِسُك َماَكاِت َكاأْلَْرِض َجَعَل َلُك ا َفاِطُر السَّ  ٜٚ ٔٔ ..اج 
ـْ َكَلْكاَل  ٛٚٔ ـُ َبْغي ا َبْيَنُي ـُ اْلِعْم  ٙٙ ٗٔ ..َكَما َتَفرَُّقكا ِإالَّ ِمْف َبْعِد َما َجاَءُى

 سورة الجاثية
ـْ َكالَِّذيَف آَمُنكا ٜٚٔ يَِّئاِت َأْف َنْجَعَمُي ـْ َحِسَب الَِّذيَف اْجَتَرُحكا السَّ  ٘ٓٔ ٕٔ ..َأ

 سورة دمحم
 ٜٓ ٕٚ .. ا تكفتيـ المبلئكة يضربكف كجكىيـ كأدبارىـفكيف إذ ٓٛٔ

 سورة النجم
ـِ َكاْلَفَكاِحَش ِإالَّ الا ٔٛٔ ْث ـَ لَِّذيَف َيْجَتِنُبكَف َكَباِئَر اإْلِ  ٕ٘ ٕٖ ..مََّم

 سورة الرحمن
ْحسافُ  ٕٛٔ ْحساِف ِإالَّ اإْلِ  ٕٓٓ ٓٙ َىْل َجزاُء اإْلِ

 سورة الواقعة
 ٘ٙ ٚٚ َكِريـٌ  ِإنَُّو َلُقْرآفٌ  ٖٛٔ
 ٘ٙ ٛٚ ِفي ِكَتاب  َمْكُنكف   ٗٛٔ
 ٛٙٔ ٖٛ فمكال إذا بمغت الحمقـك ٘ٛٔ

 سورة الحديد
ـْ  ٙٛٔ ـْ ِلُتْؤِمُنكا ِبَربُِّك ِ َكالرَُّسكُؿ َيْدُعكُك ـْ ال ُتْؤِمُنكَف ِباّلِلَّ  ٜ٘ٔ ٛ ..َكَما َلُك

 سورة المجادلة
 ٛٗٔ ٔ ..اِدُلَؾ ِفي َزْكِجيا َكَتْشَتِكي ِإَلى ّللاَِّ َقْد َسِمَع ّللاَُّ َقْكَؿ الَِّتي ُتج ٚٛٔ



 


229 

 

ـْ ما ُىفَّ ُأمَّياِتِيـْ  ٛٛٔ ـْ ِمْف ِنساِئِي  ٛٗٔ ٕ ..الَِّذيَف ُيظاِىُركَف ِمْنُك

َـّ َيُعكُدكَف ِلما قاُلكا  ٜٛٔ ـْ ُث  ٛٗٔ ٖ ..َكالَِّذيَف ُيظاِىُركَف ِمْف ِنساِئِي

ـُ شَ  ٜٓٔ ـْ َيِجْد َفِصيا ا َفَمْف َل  ٛٗٔ ٗ ..ْيَرْيِف ُمَتتاِبَعْيِف ِمْف َقْبِل َأْف َيَتَماسَّ

 سورة الحشر
 ٚٓٔ ٕٓ ..اَل َيْسَتِكؼ َأْصَحاُب النَّاِر َكَأْصَحاُب اْلَجنَِّة  ٜٔٔ

 سورة الصف
ِ َكَما َقاَؿ ِعيَسى  َيا ٕٜٔ  ٜٗٔ ٗٔ ..َأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنكا ُككُنكا َأْنَصاَر ّللاَّ

 غابنسورة الت
ِ َكَرُسكِلِو َكالنُّكِر الَِّذؼ َأنَزْلَنا ٖٜٔ  ٘ٙ ٛ َفآِمُنكا ِباّلِلَّ

 سورة المعارج
كُح ِإَلْيِو ِفي َيْكـ  َكاَف ِمْقَداُرُه  ٜٗٔ  ٓٛ ٗ ..َتْعُرُج اْلَمبلِئَكُة َكالرُّ

 سورة اإلنسان
 ٔ ٖٕ إنا نحف نزلنا عميؾ القرآف تنزيبل .. ٜ٘ٔ

 سورة النبأ
ـْ َكاُنكا اَل َيْرُجكَف ِحَساب اإنَّ  ٜٙٔ  ٖٖ ٕٚ ُي
 ٖٖ ٕٛ َكَكذَُّبكا ِبآَياِتَنا ِكذَّاب ا ٜٚٔ

 سورة عبس
 ٛٗ ٖٗ َيْكـَ َيِفرُّ اْلَمْرُء ِمْف َأِخيوِ  ٜٛٔ
 ٛٗ ٖ٘ َكُأّمِو َكَأِبيوِ  ٜٜٔ

 سورة البروج
 ٜٙ ٕٔ َبْل ُىَك ُقْرآٌف َمِجيدٌ  ٕٓٓ
 ٜٙ ٕٕ ِفي َلْكح  َمْحُفكظ   ٕٔٓ

 سورة الضحى
 ٕٕٓ ٗ َكَلآْلَِخَرُة َخْيٌر َلَؾ ِمَف اأْلُكَلى ٕٕٓ

 سورة القدر
 ٛٙ ٔ ِإنَّا َأْنَزْلَناُه ِفي َلْيَمِة اْلَقْدر ٖٕٓ

 سورة العصر
ْبرِ  ٕٗٓ  ٔٔٔ ٖ َكَتَكاَصْكا ِباْلَحقِّ َكَتَكاَصْكا ِبالصَّ
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 ثانياا: فيرس األحاديث النبوية:
 

 قم الصفحةر  الراوي  الحديث م
 ٕٜٔ صحيح البخارؼ  اجتنبكا السبع المكبقات، قالكا: يا رسكؿ .. ٔ
اِعُر، َكِمَمُة َلِبيد  .. ٕ  ٘ٗ صحيح البخارؼ  َأْصَدُؽ َكِمَمة  َقاَلَيا الشَّ
 ٜٛ صحيح مسمـ أفضل الصبلة، بعد الصبلة المكتكبة.. ٖ

 ٜٚ سنف ابف ماجو أال أدلؾ عمى أبكاب الخير: الصكـ ُجَنة.. ٗ
 ٖٛٔ سنف الترمذؼ أف النبي ملسو هيلع هللا ىلص قاـ يكما  يصمي فخطر خطرة .. ٘
 ٛٛ مسند أحمد أف ممؾ المكت إذا أخذ ركح الميت أخذىا .. ٙ
 ٜٛ صحيح مسمـ َأنبئيني عف قياـ رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقالت: َألست .. ٚ
 ٖٛٔ البخارؼ صحيح  إذا حدَّث كذب ..  آية المنافق ثبلث ٛ
 ٛٗٔ سنف ابف ماجو جاءت خكلة بنت ثعمبة، تشكك زكجيا تقكؿ .. ٜ
 ٕٓٔ صحيح مسمـ َدَخَل َأُبك َبْكر  َيْسَتْأِذُف َعَمى َرُسكِؿ هللِا ملسو هيلع هللا ىلص .. ٓٔ
 ٙٗ صحيح مسمـ َعَجب ا أِلَْمِر اْلُمْؤِمِف ِإفَّ َأْمَرُه ُكمَُّو َخْيٌر َكَلْيَس .. ٓٔ
 ٜٛ السنف الكبرػ لمبييقي عميكـ بقياـ الميل فإنو دأب الصالحيف قبمكـ .. ٔٔ

 ٜ٘ٔ صحيح البخارؼ  غاب عمي أنس بف النضر عف قتاؿ بدر .. ٕٔ
 ٕٗٔ صحيح البخارؼ  فقدت آية مف األحزاب حيف نسخنا المصحف.. ٖٔ
 ٕٛ صحيح مسمـ فيأتكف آدـ .. ثـ مكسى عمييما السبلـ، فيقكؿ.. ٗٔ
 ٜٜ صحيح مسمـ َؿ ّللاَُّ َعزَّ َكَجلَّ ِإِني أَْعَدْدُت ِلعَبادؼ ..َقا ٘ٔ
 ٘ٔ صحيح البخارؼ  الَقْصَد الَقْصَد َتْبُمُغكا ٙٔ
ـُ حتَّى َيقَرَأ )الـ تنزيل( .. ٚٔ  ٙ٘ صحيح البخارؼ  كاَف النَِّبيُّ ال َيَنا
ْبِح َيْكـَ اْلُجُمَعةِ  ٛٔ  ٙ٘ سنف ابف ماجو .. َكاَف النبي َيْقَرُأ ِفي َصبَلِة الصُّ
 ٜ٘ صحيح البخارؼ  كاَف النبي َيقَرُأ ِفي َصبلِة الَفجِر َيكـَ الُجُمَعِة .. ٜٔ
 ٕٙ سنف النسائي كاف رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يصمِّي بنا الظُّير، فنسَمُع .. ٕٓ
ـَ َرُسكِؿ هللِا  ِفي الظُّيِر َكالَعصِر.. ٕٔ  ٜ٘ ـصحيح مسم ُكنَّا َنحِزُر ِقيا
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 ز سنف الترمذؼ اَل َيْشُكُر هللَا َمْف اَل َيْشُكُر النَّاَس  ٕٕ
 ٕ٘ٔ صحيح البخارؼ  ال يؤمف أحدكـ، حتى أككف أحب إليو مف..  ٖٕ
 ٕ٘ٔ صحيح البخارؼ  ال، كالذؼ نفسي بيده، حتى أككف أحب إليؾ..  ٕٗ
 ٖٜٔ صحيح مسمـ هللا أكبر أبشركا يا معشر المسمميف ٕ٘
َـّ  ٕٙ  ٖٙٔ مسند أحمد اْسُتْر َعكَرَتَنا َكآِمف َرْكَعَتَنا.. المَُّي
 ٜٖ صحيح البخارؼ  الميـ إني أعكذ بؾ مف قمب ال يخشع .. ٕٚ
َـّ، ُمْنِزَؿ اْلِكَتاِب، َسِريَع اْلِحَساِب .. ٕٛ  ٕٙٓ صحيح البخارؼ  المُي
 ٓ٘ سنف الترمذؼ لك كانت الدنيا تعدؿ عند هللا جناح بعكضة .. ٜٕ
َـّ َقَرَأ ..َمفَ  ٖٓ  ٕٙ صحيح البخارؼ كمسمـ اِتَح الَغيِب َخمٌس، ال َيعَمُمُيفَّ إال هللُا، ُث
رُؾ، ألـ َتسَمُعكا .. ٖٔ  ٕٙ صحيح البخارؼ كمسمـ َليَس َذاَؾ، إنََّما ُىَك الشِّ
 ٓٗٔ سنف الترمذؼ ما كنا ندعك زيد بف حارثة إال زيد ابف دمحم .. ٕٖ
 ٚٗ صحيح البخارؼ  ْمٌس اَل َيْعَمُمَيا ِإالَّ ّللاَُّ ..َمَفاِتُح الَغْيِب خَ  ٖٖ
 ٖٗ صحيح البخارؼ  َمْكِضُع َسكِط في الجنة َخْيٌر ِمف الدنيا .. ٖٗ
 ٖٜ سنف الترمذؼ نزلت في انتظار ىذه الصبلة التي تدعى العتمة  ٖ٘
ُبكرِ  ٖٙ  ٖٙٔ صحيح مسمـ ُنِصْرُت ِبالّصَبا كأُْىِمَكت َعاٌد ِبالدَّ
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 :فيرس األعالم المترجم ليملثاا: ثا
 رقم الصفحة أسماء األعالم م
 ٙٔ أحمد الريسكني ٔ
 ٓٔ األصمعي ٕ
 ٜٖٔ جميل بف معمر الفيرؼ  ٖ
 ٓٔ الجكىرؼ  ٗ
 ٚ٘ خالد بف معداف ٘
 ٙٔ عػبلؿ الفاسي ٙ
 ٘ٚٔ معتب بف قشير ٚ
 ٚٚ نعيـ بف حماد ٛ
 ٙٔ نكر الديف الخادمي  ٜ
 ٚٔ ـ يكسف حامد العال ٓٔ
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 رابعاا: فيرس المصادر والمراجع:
 أولا: التفاسير

: أبك السعكد العمادؼ دمحم بف دمحم بف مصطفى، دار إرشاد العقل السميم إلى مزايا الكتاب الكريم
 إحياء التراث العربي، بيركت.

 ـ.ٜٜٛٔ/ٕ: لسعيد حكَّػ/دار السبلـ/ القاىرة/ ط/األساس في التفسير
: دمحم األميف بف دمحم المختار بف عبد القادر الجكني يضاح القرآن بالقرآنأضواء البيان في إ

 ـ.ٜٜ٘ٔ –ق ٘ٔٗٔالشنقيطي، دار الفكر، بيركت، ط 
: القاضي ناصر الديف أبك سعيد عبد هللا بف عمر بف دمحم الشيرازؼ أنوار التنزيل وأسرار التأويل

رش، دار الرشيد كمؤسسة اإليماف، ط البيضاكؼ، تحقيق : دمحم صبحي حبلؽ كد. دمحم أحمد األط
 ـ.ٕٓٓٓ -ق ٕٔٗٔ، ٔ

ىػ(، الناشر: المطبعة المصرية ٕٓٗٔدمحم عبد المطيف بف الخطيب )المتكفى:  :أوضح التفاسير
 ٔـ، عدد األجزاء:  ٜٗٙٔفبراير  -ىػ  ٖٖٛٔكمكتبتيا، الطبعة: السادسة، رمضاف 
ف عبد القادر بف جابر أبك بكر الجزائرؼ، جابر بف مكسى ب أيسر التفاسير لكالم العمي الكبير:

 ـ.ٖٕٓٓ -ق ٕٗٗٔ، ٘مكتبة العمكـ كالحكـ، المدينة المنكرة، ط 
: أبك الميث نصر بف دمحم بف أحمد بف إبراىيـ السمرقندؼ، تحقيق : عمي دمحم معكض بحر العموم

 ـ.ٖٜٜٔ -ق ٖٔٗٔ، ٔكآخراف، دار الكتب العممية، بيركت، ط 
أبك حياف دمحم بف يكسف بف عمي بف يكسف بف حياف أثير الديف  فسير:البحر المحيط في الت

 قٕٓٗٔاألندلسي، تحقيق : صدقي دمحم جميل، دار الفكر، بيركت، ط 
 .ٔعمي الميايمي، مطبعة بكالؽ، ط  تبصير الرحمن وتيسير المنان:

 .ـٜٗٛٔ: دمحم الطاىر ابف عاشكر، الدار التكنسية لمنشر، تكنس، التحرير والتنوير
أبك القاسـ دمحم بف أحمد بف دمحم بف عبد هللا ابف جزؼ الكمبي الغرناطي،  التسييل لعموم التنزيل:

 ق.ٙٔٗٔ، ٔتحقيق: د. عبد هللا الخالدؼ، دار األرقـ بف أبي األرقـ، بيركت، ط 
 ـ.ٖٕٓٓ/ٔمكتبة الفبلح/ الككيت، ط/ تفسير اإلمام مجاىد بن جبر:

بف أحمد بف دمحم الكاحدؼ النيسابكرؼ الشافعي، تحقيق : جامعة  أبك الحسف عمي التفسير البسيط:
 ق.ٖٓٗٔ، ٔاإلماـ دمحم بف سعكد، عمادة البحث العممي، ط 

: جبلؿ الديف دمحم بف أحمد المحمي كجبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر تفسير الجاللين
 .ٔالسيكطي، دار الحديث، القاىرة، ط 

 ق.ٖٖٛٔزة، دار إحياء الكتب العربية، القاىرة، ط دمحم عزت درك  التفسير الحديث:
ىػ(، الناشر: مطابع ٛٔٗٔالمؤلف: دمحم متكلي الشعراكؼ )المتكفى:  :الخواطر -تفسير الشعراوي 
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، عدد األجزاء:   ٕٓأخبار اليـك
ىػ(، الناشر: دار ٕٔٗٔالفاتحة كالبقرة، دمحم بف صالح بف دمحم العثيميف )المتكفى:  تفسير العثيمين:

 ٖىػ، عدد األجزاء:  ٖٕٗٔ، ٔطابف الجكزؼ، المممكة العربية السعكدية، 
أبك دمحم عز الديف عبد العزيز بف عبد السبلـ بف أبي القاسـ بف  :تفسير العز بن عبد السالم

ىػ(، المحقق: الدكتكر عبد هللا بف إبراىيـ ٓٙٙالحسف الدمشقي، الممقب بسمطاف العمماء )المتكفى: 
 ٖـ، عدد األجزاء: ٜٜٙٔىػ/ ٙٔٗٔ، ٔطبيركت،  –ر: دار ابف حـز الكىبي، الناش

أبك دمحم عبد الرحمف بف دمحم ابف المنذر التميمي الحنظمي الرازؼ ابف أبي   تفسير القرآن العظيم:
 ق.ٜٔٗٔ، ٖحاتـ، تحقيق: أسعد دمحم الطيب، مكتبة نزار الباز، السعكدية، ط 

عيل بف عمر بف كثير الدمشقي، تحقيق : مصطفى السيد : أبك الفداء اسماتفسير القرآن العظيم
 ـ.ٕٓٓٓ -ق ٕٔٗٔ، ٔدمحم كآخركف، مؤسسة قرطبة كمكتبة أكالد الشيخ، ط 

ق، ٕٓٗٔاإلماـ الكبير محمكد شمتكت، دار الشركؽ، الطبعة التاسعة ، تفسير القرآن الكريم،
ٜٕٔٛ ، 

 لفكر العربي، القاىرة.: عبد الكريـ يكنس الخطيب، دار االتفسير القرآني لمقرآن
: ألبي عبد هللا دمحم بف أحمد األنصارؼ القرطبي/ تحقيق/ تفسير القرطبي الجامع ألحكام القرآن

 الشيخ دمحم بيكمي كاألستاذ عبد هللا المنشاكؼ/ مكتبة اإليماف/المنصكرة/ بدكف طبعة.
كد، أبك منصكر الماتريدؼ المؤلف: دمحم بف دمحم بف محم :)تأكيبلت أىل السنة( تفسير الماتريدي

، الناشر: دار الكتب العممية ٖٖٖ)المتكفى:  ، ٔطبيركت، لبناف،  -ىػ(، المحقق: د. مجدؼ باسمـك
 .ٓٔـ، عدد األجزاء:  ٕ٘ٓٓ -ىػ  ٕٙٗٔ

، ٔأحمد بف مصطفى المراغي، مطبعة مصطفى البابى الحمبي كأكالده، مصر، ط  تفسير المراغي:
 ـ.ٜٙٗٔ -ق ٖ٘ٙٔ

 دمحم ثناء هللا المظيرؼ، تحقيق : غبلـ نبي التكنسي، مكتبة الرشدية، الباكستاف. ظيري:التفسير الم
د. كىبة بف مصطفى الزحيمي، دار الفكر  التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنيج:

 ق.ٛٔٗٔ، ٕالمعاصر، دمشق، ط 
قرآف بإشراؼ أ. د. : نخبة مف عمماء التفسير كعمكـ الالتفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم

 ـ.ٕٓٔٓ -ق ٖٔٗٔ، ٔمصطفى مسمـ، جامعة الشارقة، ط 
 ق.ٖٔٗٔ، ٓٔدمحم محمكد الحجازؼ، دار الجيل الجديد، بيركت، ط   التفسير الواضح:

 ق.ٕٕٗٔ، ٔد. كىبة بف مصطفى الزحيمي، دار الفكر، دمشق، ط  التفسير الوسيط لمزحيمي:
 ـ.ٜٜٚٔ، ٔد طنطاكؼ، دار نيضة مصر، القاىرة، ط : دمحم سيالتفسير الوسيط لمقرآن الكريم

يحيى بف سبلـ بف أبي ثعمبة، التيمي بالكالء، مف تيـ ربيعة، البصرؼ ثـ  :تفسير يحيى بن سالم
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ىػ(، تقديـ كتحقيق: الدكتكرة ىند شمبي، الناشر: دار الكتب ٕٓٓاإلفريقي القيركاني )المتكفى: 
 ٕـ، عدد األجزاء:  ٕٗٓٓ -ىػ  ٕ٘ٗٔلى، لبناف، الطبعة: األك  –العممية، بيركت 

: عبد الرحمف بف ناصر بف السعدؼ، تحقيق: عبد تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان
 ـ.ٕٓٓٓ -ىػ ٕٓٗٔ، ٔالرحمف بف معبل المكيحق، مؤسسة الرسالة، ط 

الغرب  ىػ(، الناشر: دارٗٔٗٔدمحم المكي الناصرؼ )المتكفى:  :التيسير في أحاديث التفسير
 .ٙـ، عدد األجزاء:  ٜ٘ٛٔ -ىػ  ٘ٓٗٔلبناف، الطبعة: األكلى،  –اإلسبلمي، بيركت 

: أبك جعفر دمحم بف جرير بف يزيد بف كثير اآلممي الطبرؼ، جامع البيان في تأويل آي القرآن
 ـ.ٕٓٓٓ -ىػ ٕٓٗٔ، ٔتحقيق : أحمد دمحم شاكر، مؤسسة الرسالة، ط 

أبك زيد عبد الرحمف بف دمحم بف مخمكؼ الثعالبي، تحقيق :  ن:الجواىر الحسان في تفسير القرآ
، ٔالشيخ دمحم عمي معكض كالشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد، دار إحياء التراث العربي، بيركت، ط 

 ق.ٛٔٗٔ
دمحم األميف بف عبد هللا األرمي العمكؼ اليررؼ  حدائق الروح والريحان في روابي عموم القرآن:

 ـ.ٕٔٓٓ –ق ٕٔٗٔ، ٔىاشـ ميدؼ، دار طكؽ النجاة، بيركت، ط  الشافعي، مراجعة :
أبك العباس شياب الديف أحمد بف يكسف بف عبد الدائـ  الدر المصون في عموم الكتاب المكنون:

 الشيير بالسميف الحمبي، تحقيق: د. أحمد دمحم الخراط، دار القمـ، دمشق.
ني/مؤسسة مناىل العرفاف/بيركت، دمحم عمي الصابك  روائع البيان تفسير آيات األحكام:

 ـ. ٜٓٛٔ/ٖط/
شياب الديف محمكد بف عبد هللا الحسيني  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني:

 ق.٘ٔٗٔ، ٔاأللكسي، تحقيق : عمي عطية، دار الكتب العممية، بيركت، ط 
عمي بف دمحم الجكزؼ، تحقيق  : جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بفزاد المسير في عمم التفسير

 ق.ٕٕٗٔ، ٔ: عبد الرزاؽ الميدؼ، دار الكتاب العربي، بيركت، ط 
ىػ(، دار ٜٖٗٔدمحم بف أحمد بف مصطفى بف أحمد المعركؼ بأبي زىرة )المتكفى:  زىرة التفاسير،

 ٓٔالنشر: دار الفكر العربي، عدد األجزاء: 
المؤلف: شمس  :ي كالم ربنا الحكيم الخبيرالسراج المنير في اإلعانة عمى معرفة بعض معان

الناشر: مطبعة بكالؽ ، ىػ(ٜٚٚالديف، دمحم بف أحمد الخطيب الشربيني الشافعي )المتكفى: 
  ٗعدد األجزاء: ، ىػ ٕ٘ٛٔعاـ النشر: ، القاىرة –)األميرية( 

 ـ.ٜٔٛٔ/ٗ: لدمحم عمي الصابكني/ دار القرآف الكريـ/ بيركت، ط/صفوة التفاسير
: نظاـ الديف الحسف بف دمحم بف حسيف القمي النيسابكرؼ، تحقيق : القرآن ورغائب الفرقان غرائب

 ق.ٙٔٗٔ، ٔالشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العممية، بيركت، ط 
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أبك الطيب صديق بف حسف بف عمي الحسيف القنكجي البخارؼ،  فتح البيان في مقاصد القرآن:
 رؼ، المكتبة العصرية، بيركت.تحقيق : عبد هللا بف إبراىيـ األنصا

دمحم بف عمي بف دمحم بف عبد هللا الشككاني اليمني، دار ابف كثير كدار الكمـ الطيب،  فتح القدير:
 ق.ٗٔٗٔ، ٔدمشق كبيركت، ط 

سميماف الجمل، المطبعة العامرة  الفتوحات اإلليية بتوضيح تفسير الجاللين لمدقائق الخفية:
 ق.ٕٖٓٔالشرقية، مصر، 

 ـ.ٜٛٛٔ/  ٔالمكتب المصرؼ الحديث القاىرة، ط/  اب التفسير لعبد الحميد كشك:في رح
، ٚٔسيد قطب إبراىيـ حسيف الشاربي، دار الشركؽ، بيركت كالقاىرة، ط  في ظالل القرآن :

 ق.ٕٔٗٔ
أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد جار هللا الزمخشرؼ،  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل:

 ىػ.ٚٓٗٔ، ٖعربي، بيركت، ط دار الكتاب ال
أبك إسحاؽ أحمد بف دمحم بف إبراىيـ الثعمبي، تحقيق : الطاىر  الكشف والبيان عن تفسير القرآن:

 ـ.ٕٕٓٓ -ق ٕٕٗٔ، ٔبف عاشكر، دار إحياء التراث العربي، بيركت، ط 
بالخازف، : أبك الحسف عبلء الديف عمي بف دمحم الشيحي المعركؼ لباب التأويل في معاني التنزيل

 ق.٘ٔٗٔ، ٔتحقيق : دمحم عمي شاىيف، دار الكتب العممية، بيركت، ط 
أبك حفص سراج الديف عمر بف عمي بف عادؿ الحنبمي الدمشقي  المباب في عموم الكتاب:

النعماني، تحقيق : الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد كالشيخ عمي دمحم معكض، دار الكتب العممية، 
 ـ.ٜٜٛٔ -ق ٜٔٗٔ، ٔبيركت، ط 

عبد الكريـ بف ىكازف بف عبد الممؾ القشيرؼ، تحقيق : إبراىيـ البسيكني، الييئة  لطائف اإلشارات:
 .ٖالمصرية العامة لمكتاب، مصر، ط 
إعداد الشيخ مجدؼ السيد كآخركف / تفسير القرآف الكريـ  :مجمع البحوث اإلسالمية باألزىر

 ـ.ٕٕٓٓ/ٗ، ط/لؤلطفاؿ، / بإشراؼ / دار الصحابة لمتراث/طنطا
دمحم جماؿ الديف بف دمحم سعيد بف قاسـ الحبلؽ القاسمي، تحقيق : دمحم باسل  محاسن التأويل :

 ق.ٛٔٗٔ، ٔعيكف السكد، دار الكتب العممية، بيركت، ط 
أبك دمحم عبد الحق بف غالب بف عبد الرحمف بف تماـ بف  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز:

حاربي، تحقيق : عبد السبلـ عبد الشافي دمحم، دار الكتب العممية، بيركت، ط عطية األندلسي الم
 ق.ٕٕٗٔ، ٔ

أبك البركات عبد هللا بف أحمد حافع الديف النسفي، تحقيق : يكسف  مدارك التنزيل وحقائق التأويل:
 -ق ٜٔٗٔ، ٔعمي بديكؼ، تقديـ : محيي الديف ديب مستك، دار الكمـ الطيب، بيركت، ط 
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 ـ.ٜٜٛٔ
: ألبي دمحم الحسيف بف مسعكد بف دمحم المعركؼ بالفراء البغكؼ/ دار الكتب العممية/ معالم التنزيل
 ـ. ٖٜٜٔ/ ٔبيركت/ ط/

: محيي السنة أبك دمحم الحسيف بف مسعكد البغكؼ، تحقيق : دمحم معالم التنزيل في تفسير القرآن
 -ق ٚٔٗٔ، ٗر طيبة، ط عبد هللا النمر كعثماف جمعة ضميرية كسميماف مسمـ الحرش، دا

 ـ.ٜٜٚٔ
أبك زكريا يحيى بف زياد بف عبد هللا بف منظكر الديممي الفراء، تحقيق : أحمد  معاني القرآن:

يكسف النجاتي كدمحم عمي النجار كعبد الفتاح إسماعيل الشمبي، دار المصرية لمتأليف كالترجمة، 
 .ٔمصر، ط 

 بف عمر التيمي الرازؼ الممقب بفخر الديف الرازؼ، أبك عبد هللا دمحم مفاتيح الغيب التفسير الكبير:
 ق.ٕٓٗٔ، ٖدار إحياء التراث العربي، بيركت، ط 

 ق.٘ٓٗٔإبراىيـ بف إسماعيل األبيارؼ، مؤسسة سجل العرب، ط  الموسوعة القرآنية:
: أبك الحسف عمي بف دمحم بف دمحم بف حبيب البصرؼ البغدادؼ الشيير بالماكردؼ، النكت والعيون 

 تحقيق : السيد بف عبد المقصكد بف عبد الرحيـ، دار الكتب العممية، بيركت.
: أبك الحسف عمي بف أحمد بف دمحم بف عمي الكاحدؼ النيسابكرؼ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز

، ٔالشافعي، تحقيق : صفكاف عدناف داككدؼ، دار القمـ كالدار الشامية، دمشق، بيركت، ط 
 ق.٘ٔٗٔ

أبك الحسف عمي بف أحمد بف دمحم بف عمي الكاحدؼ النيسابكرؼ،  فسير القرآن المجيد:الوسيط في ت
 -ق ٘ٔٗٔ، ٔتحقيق : الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد كآخركف، دار الكتب العممية، بيركت، ط

 ـ.ٜٜٗٔ
البي حفص سراج الديف عمر بف عمي بف عادؿ الحنبمي الدمشقي  المباب في عموم الكتاب،

ىػ(، المحقق: الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد كالشيخ عمي دمحم معكض، ٘ٚٚمتكفى: النعماني )ال
 بيركت / لبناف -الناشر: دار الكتب العممية 

ىػ(، ٙٓٗدمحم بف الحسف بف فكرؾ األنصارؼ األصبياني، أبك بكر )المتكفى:  تفسير ابن فورك،
 ٔاء: دراسة كتحقيق: عبلؿ عبد القادر بندكيش )ماجستير(، عدد األجز 

ق ٕٓٗٔ، ٔد. أحمد السيد الككمي كد. دمحم أحمد القاسـ، ط  التفسير الموضوعي لمقرآن الكريم :
– ٜٕٔٛ. 

د مساعد بف سميماف بف ناصر الطيار، الناشر: دار ابف الجكزؼ،   تفسير جزء عم لمشيخ،
 ٔىػ، عدد األجزاء:  ٖٓٗٔالطبعة: الثامنة، 
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 ثانياا: عموم القرآن
جبلؿ الديف عبد الرحمف السيكطي/ دار الحديث/ القاىرة، مجمداف/  وم القرآن :اإلتقان في عم

 ـ.ٕٗٓٓ/ٔط/
 ـ. ٕٔٓٓ/ٔأبك الحسف عمى بف أحمد الكاحدؼ / دار المعرفة بيركت، ط/  أسباب النزول:

أكؿ مكسكعة عممية حديثية محققة في أسباب نزكؿ آؼ القرآف » :الستيعاب في بيان األسباب
لف: سميـ بف عيد اليبللي )ك( دمحم بف مكسى آؿ نصر، الناشر: دار ابف الجكزؼ ، المؤ «الكريـ

 ٖىػ، عدد األجزاء:  ٕ٘ٗٔلمنشر كالتكزيع، السعكدية، الطبعة: األكلى، 
ىػ(، الناشر: ٜٔٔعبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف السيكطي )المتكفى:  أسرار ترتيب القرآن،

 ٔد األجزاء: دار الفضيمة لمنشر كالتكزيع، عد
محي الديف دركيش، دار ابف كثير لمطباعة كالنشر/ بيركت،  إعراب القرآن الكريم وبيانو،

 ـ. ٕٔٓٓ/ٛط/
ىػ(، المحقق: ٖٔٔإبراىيـ بف السرؼ بف سيل، أبك إسحاؽ الزجاج )المتكفى:  إعراب القرآن وبيانو،

 ـ ٜٛٛٔ -ىػ  ٛٓٗٔكلى بيركت، الطبعة: األ –عبد الجميل عبده شمبي، الناشر: عالـ الكتب 
د. عبد هللا محمكد شحاتو، المكتبة العصرية، أىداف كل سورة ومقاصدىا في القرآن الكريم : 

 ـ.ٜٙٚٔ
د. عبدهللا محمكد شحاتة/الييئة المصرية العامة  أىداف كل سورة ومقاصدىا في القرآن الكريم،

 لمكتاب/ القاىرة/ بدكف طبعة.
لمدكتكر: فيد عبدالرحمف بف سميماف الركمي ، مكتبة التكبة، ، بحوث في أصول التفسير ومناىجو

 ق.ٜٔٗٔالطبعة الرابعة 
 -الدكتكر عبد الحي الفرماكؼ  -"دراسة منيجية مكضكعية"  البداية في التفسير الموضوعي

 ـ.ٜٚٚٔ -ىػ  ٜٖٚٔ - ٕط  -مطبعة الحضارة العربية 
حفص عمر بف قاسـ سراج الديف النشار، ألبي  راءات العشر المتواترة، البدور الزاىرة في الق

 ـ.ٖٜٛىػػ، ٖٔ٘ٔ
 .بدر الديف دمحم بف عبد هللا الزركشي/ تحقيق/ دمحم أبك الفضل إبراىيـالبرىان في عموم القرآن : 

: مجد الديف أبك طاىر دمحم ابف يعقكب الفيركز  بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز
 ـ.ٕٜٜٔ -ق ٕٔٗٔر، إحياء التراث، القاىرة، آبادؼ، تحقيق : دمحم عمي النجا
عثماف بف سعيد بف عثماف بف عمر أبك عمرك الداني )المتكفى:  البيان في عد آي القرآن،

 الككيت. –ىػ(، المحقق: غانـ قدكرؼ الحمد، الناشر: مركز المخطكطات كالتراث ٗٗٗ
ىػ، عالـ ٖ٘ٛالمتكفى سنة  عمى بف أحمد بف ابراىيـ الميايمي، تبصير الرحمن وتيسير المنان،
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 ـ. ٖٜٛٔق، ٖٓٗٔالكتاب، الطبعة الثانية ، 
ىػ(، ٙٚٙأبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككؼ )المتكفى: التبيان في آداب حممة القرآن: 

ـ، الناشر: دار  ٜٜٗٔ -ىػ  ٗٔٗٔحققو كعمق عميو: دمحم الحجار، الطبعة: الثالثة مزيدة كمنقحة، 
 لبناف -بيركت  -كالنشر كالتكزيع  ابف حـز لمطباعة

الجامع بيف ركايات الطبرؼ كالنيسابكرؼ كابف الجكزؼ  تسييل الوصول في معرفة أسباب النزول،
كالقرطبي كابف كثير كالسيكطي،  الشيخخالد عبدالرحمف العؾ، دار المعرفة ، بيركت لبناف ، 

 ـ،ٜٜٛٔىػ ٜٔٗٔالطبعة األكلى 
ىػ(، الناشر: ٖٙٚٔمؤلف: محمكد بف عبد الرحيـ صافي )المتكفى: ال الجدول في إعراب القرآن،

 ىػ ٛٔٗٔمؤسسة اإليماف، بيركت، الطبعة: الرابعة،  -دار الرشيد، دمشق 
ىػ(، محقق ٖٓٗعبد الرحمف بف دمحم، أبك زرعة ابف زنجمة )المتكفى: حكالي  حجة القراءات،

 ، الناشر: دار الرسالةٔالكتاب كمعمق حكاشيو: سعيد األفغاني، عدد األجزاء: 
ىػ(، ٖٓٚالحسيف بف أحمد بف خالكيو، أبك عبد هللا )المتكفى:  الحجة في القراءات السبع،

، األستاذ المساعد بكمية اآلداب  جامعة الككيت، الناشر: دار  -المحقق: د. عبد العاؿ سالـ مكـر
 بيركت -الشركؽ 

د الغفار الفارسّي األصل، أبك عمي المؤلف: الحسف بف أحمد بف عب الحجة لمقراء السبعة،
بشير جكيجابي، راجعو كدققو: عبد العزيز رباح  -ىػ(، المحقق: بدر الديف قيكجي ٖٚٚ)المتكفى: 

ىػ  ٖٔٗٔدمشق / بيركت، الطبعة: الثانية،  -أحمد يكسف الدقاؽ، الناشر: دار المأمكف لمتراث  -
  ٚـ، عدد األجزاء: ٖٜٜٔ -

عبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف السيكطي )المتكفى:  بالمأثور، الدر المنثور في التفسير
 ٛبيركت، عدد األجزاء:  –ىػ(، الناشر: دار الفكر ٜٔٔ

أ. د. فيد بف عبد الرحمف بف سميماف الركمي، الناشر: حقكؽ الطبع  دراسات في عموم القرآن،
 ٔجزاء: ـ، عدد األٖٕٓٓ -ىػ ٕٗٗٔمحفكظة لممؤلف، الطبعة: الثانية عشرة 
أبك القاسـ دمحم بف دمحم بف دمحم بف عمي ابف الجزرؼ /  شرح طيبة النشر في القراءات العشر :

 ـ. ٖٕٓٓ/ٔتقديـ كتحقيق د. مجدؼ دمحم سركر سعد باسمكـ/ دار الكتب العممية/ بيركت، ط/
، ىػ(ٖٖٛشمس الديف أبك الخير ابف الجزرؼ، دمحم بف دمحم بف يكسف )المتكفى: شرح طيبة النشر، 

بيركت، الطبعة: الثانية،  –ضبطو كعمق عميو: الشيخ أنس ميرة، الناشر: دار الكتب العممية 
 ٔـ، عدد األجزاء:  ٕٓٓٓ -ىػ  ٕٓٗٔ

ىػػ، تحقيق الدكتكر ٖٚٗ -ٖ٘٘أبك دمحم مكي بف أبي طالب القيسي  الكشف عن وجوه القراءات،
 ، شارع سكريا -محي الديف رمضاف، مؤسسة الرسالة، بيركت
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جبلؿ الديف عبد الرحمف السيكطي/ مكتبة الصفا/ القاىرة/  لباب النقول في أسباب النزول :
 ـ.ٕٕٓٓ/ٔط/

 ـ.ٕ٘ٓٓ -ىػ ٕٙٗٔ، ٗ: مصطفى مسمـ، دار القمـ، ط  مباحث في التفسير الموضوعي
 ـ.ٜٜٚٔ/ٓٔمناع القطاف / مكتبة كىبة/ القاىرة، ط/ مباحث في عموم القرآن،

 ٔير القرآف:  إبراىيـ شمس الديف الطبرسي، دار الكتب العممية، طفي تفسمجمع البيان 
د. خالد بف سميماف المزيني ، دار ابف  المحرر في أسباب نزول القرآن من خالل الكتب التسعة،

 ق. ٕٚٗٔالجكزؼ، الطبعة األكلى، محـر 
بف أبي  إبراىيـ بف عمر بف حسف الرباط بف عمي مصاعد النظر لإلشراف عمى مقاصد السور :

 ـ.ٜٚٛٔ -ق ٛٓٗٔ، ٔبكر البقاعي، مكتبة المعارؼ، الرياض، ط 
أبك القاسـ الحسيف بف دمحم المعركؼ بالراغب األصفياني، تحقيق :  المفردات في غريب القرآن:

 ق.ٕٔٗٔ، ٔصفكاف عدناف الداكدؼ، دار القمـ، دمشق، ط 
دار الكتب العممية/ بيركت، : دمحم عبدالعظيـ الزرقاني/  مناىل العرفان في عموم القرآن

 ـ.ٖٕٓٓ/ٔط/
رقاني، مطبعة عيسى البابي الحمبي كشركاه،  مناىل العرفان في عموم القرآن: دمحم عبد العظيـ الزُّ

 .ٖط 
شمس الديف أبك الخير ابف الجزرؼ دمحم بف دمحم بف يكسف، تحقيق :  النشر في القراءات العشر:

 برػ.عمي دمحم الضباع، المطبعة التجارية الك
إبراىيـ بف عمر بف حسف الرباط بف عمي بف أبي بكر  نظم الدرر في تناسب اآليات السور: 

 البقاعي، دار الكتاب اإلسبلمي، القاىرة.
المؤلف: جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف  نواسخ القرآن = ناسخ القرآن ومنسوخو،

هللا العاممي الّسمفي الداني بف منير آؿ زىكؼ،  ىػ(، المحقق: أبك عبدٜٚ٘دمحم الجكزؼ )المتكفى: 
 بيركت. –الناشر: شركو أبناء شريف األنصارػ 

 ثالثاا: كتب السنة النبوية
أبك عبد هللا دمحم بف إسماعيل البخارؼ الجعفي، تحقيق: دمحم فؤاد عبد الباقي، دار  األدب المفرد:

 ـ.ٜٜٛٔ –ق ٜٓٗٔ، ٖالبشائر اإلسبلمية، بيركت، ط 
ابف ماجو أبك عبد هللا دمحم بف يزيد القزكيني، تحقيق: بشار عكاد معركؼ، دار  ن ابن ماجو:سن

 ـ.ٜٜٛٔىػ ، ٛٔٗٔ، ٔالجيل، بيركت، ط 
كمعرفة الصحيح كالمعمكؿ كما  كىك الجامع المختصر مف السنف عف رسكؿ هللا  سنن الترمذي:

ى بف سكرة الترمذؼ، حكـ كعمق عمى عميو المعركؼ بجامع الترمذؼ، لئلماـ الحافع دمحم بف عيس
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 ىػ. ٚٔٗٔ/ٔأحاديثو: المحدث ناصر الديف األلباني، مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع/ الرياض ط/
أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الُخْسَرْكِجردؼ الخراساني، أبك بكر البييقي  :السنن الكبرى 

لبنات،  –اشر: دار الكتب العممية، بيركت ىػ(، المحقق: دمحم عبد القادر عطا، النٛ٘ٗ)المتكفى: 
 ـ ٖٕٓٓ -ىػ  ٕٗٗٔالطبعة: الثالثة، 
أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني، النسائي، تحقيق: مكتب  سنن النسائي:

 ىػ.ٕٓٗٔ، ٘تحقيق التراث، دار المعرفة، بيركت، ط 
ؼ، تحقيق: د. دمحم تامر، دار البياف : لئلماـ أبي عبد هللا دمحم بف إسماعيل البخار صحيح البخاري 

 ـ.ٕ٘ٓٓ/ٔالعربي/ القاىرة، ط/
: لئلماـ أبي حسيف مسمـ بف حجاج القشيرؼ/ تحقيق دمحم فؤاد عبد الباقي، دار إحياء صحيح مسمم

 ـ. ٕٜٚٔ/ٕالتراث العربي/ بيركت، ط/
)المتكفى:  أبك عبد هللا أحمد بف دمحم بف حنبل بف ىبلؿ بف أسد الشيباني :فضائل الصحابة

 بيركت -ىػ(، المحقق: د. كصي هللا دمحم عباس، الناشر: مؤسسة الرسالة ٕٔٗ
أبك عبد هللا أحمد بف دمحم بف حنبل بف ىبلؿ بف أسد الشيباني، تحقيق  مسند اإلمام أحمد بن حنبل:

 ـ.ٕٔٓٓىػ ، ٕٔٗٔ، ٔ: شعيب األرنؤكط، مؤسسة الرسالة، بيركت، ط 
ماف بف سعيد بف خالد بف سعيد الدارمي السجستاني، تحقيق: حسيف أبك سعيد عث مسند الدارمي:

، الرياض كبيركت، ط   ـ.ٕٓٓٓ،  ٔسميـ أسد الداراني، دار المغني كدار ابف حـز
أحمد بف حجر العسقبلني/ تحقيق الشيخ عبد العزيز بف باز كدمحم فؤاد عبد الباقي/  فتح الباري :

  ـ.ٕٔٓٓ/ٔدار مصر لمطباعة/ القاىرة، ط/
 رابعاا: المعاجم والمغة

: ألبي الفضل أحمد بف عمي العسقبلني دار إحياء التراث العربي/  اإلصابة في تمييز اإلصابة
 ىػ.ٕٖٛٔ/ٔبيركت، ط/

محمكد بف أبى الحسف بف الحسيف النيسابكرؼ أبك القاسـ، نجـ  إيجاز البيان عن معاني القرآن،
كتكر حنيف بف حسف القاسمي، الناشر: دار الغرب ىػ(، المحقق: الدٓ٘٘الديف )المتكفى: نحك 

 بيركت -اإلسبلمي 
أبك الفيض محّمد بف محّمد بف عبد الرزَّاؽ الحسيني الممّقب  تاج العروس من جواىر القاموس :

 بمرتضى الزَّبيدؼ، تحقيق : مجمكعة مف المحققيف، دار اليداية.
،  آؿ جياـ الككارؼ، الناشر: دار بف حـزكاممة بنت دمحم بف جاسـ بف عمي  تفسير غريب القرآن،
 ٔ، عدد األجزاء: ٕٛٓٓالطبعة: األكلى، 

ىػ(، المحقق: دمحم ٖٓٚدمحم بف أحمد بف األزىرؼ اليركؼ، أبك منصكر )المتكفى:  تيذيب المغة،
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ـ، عدد ٕٔٓٓبيركت، الطبعة: األكلى،  –عكض مرعب، الناشر: دار إحياء التراث العربي 
 .ٛاألجزاء: 

أبك بكر دمحم بف الحسف بف دريد األزدؼ، تحقيق : رمزؼ منير بعمبكي، دار العمـ  المغة : جميرة
 ـ.ٜٚٛٔ، ٔلممبلييف، بيركت، ط 

أبك نصر إسماعيل بف حماد الجكىرؼ الفارابي، تحقيق :  الصحاح تاج المغة وصحاح العربية :
 ـ.ٜٚٛٔ -  ىػٚٓٗٔ، ٗأحمد عبد الغفكر عطار، دار العمـ لممبلييف، بيركت، ط 

مجد الديف أبك طاىر دمحم بف يعقكب الفيركز آبادؼ، تحقيق : مكتب تحقيق  القاموس المحيط:
 ـ.ٕ٘ٓٓ -ىػ ٕٙٗٔ، ٛالتراث بإشراؼ: دمحم نعيـ العرقُسكسي، مؤسسة الرسالة، بيركت، ط 

، : أبك البقاء أيكب بف مكسى الحسيني الحنفيالكميات )معجم في المصطمحات والفروق المغوية(
 تحقيق : عدناف دركيش كدمحم المصرؼ، مؤسسة الرسالة، بيركت.

أبك الفضل دمحم بف مكـر بف عمى جماؿ الديف ابف منظكر األنصارؼ، دار صادر،  لسان العرب :
 ق.ٗٔٗٔ، ٖبيركت، ط 

زيف الديف أبك عبد هللا دمحم بف أبي بكر الحنفي الرازؼ، تحقيق: يكسف الشيخ  مختار الصحاح :
 ـ.ٜٜٜٔ -ىػ ٕٓٗٔ، ٘مكتبة العصرية كالدار النمكذجية، بيركت، ط دمحم، ال

ىػ( بمساعدة ٕٗٗٔأحمد مختار عبد الحميد عمر، )المتكفى: د. معجم المغة العربية المعاصرة،
 ـ ٕٛٓٓ -ىػ  ٜٕٗٔفريق عمل، عالـ الكتب، الطبعة: األكلى، 

: مجمع ر كدمحم النجار، تحقيقعبد القاد إبراىيـ مصطفى كأحمد الزيات كحامد :المعجم الوسيط
 المغة العربية، دار الدعكة.

: عبد السبلـ ، تحقيقالقزكيني الرازؼ أبك الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا  معجم مقاييس المغة :
 ـ.ٜٜٚٔ -ىػ ٜٜٖٔدمحم ىاركف، دار الفكر، ط 

الجمل، الييئة حسف عز الديف بف حسيف بف عبد الفتاح أحمد  معجم وتفسير لغوى لكممات القرآن،
 ـ ٕٛٓٓ - ٖٕٓٓالمصرية العامة لمكتاب، مصر، الطبعة: األكلى، 

المؤلف: أبك القاسـ الحسيف بف دمحم المعركؼ بالراغب األصفيانى  المفردات في غريب القرآن،
دمشق  -ىػ(، المحقق: صفكاف عدناف الداكدؼ، الناشر: دار القمـ، الدار الشامية ٕٓ٘)المتكفى: 

 بيركت.
 اا: مراجع عامةخامس

، نكر الديف بف مختار الخادمي، الناشر: كزارة الجتياد المقاصدي حجيتو .. ضوابطو .. مجالتو
أصدر ضمف سمسمة دكرية تصدر كل شيريف تسمى بػ ) كتاب ، األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية قطر

 ـ ٜٜٛٔ -ىػ  ٜٔٗٔ: الطبعة األكلى، ( ألمة
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: فؤاد عبد  ىػ(، المحققٜٖٔـ بف المنذر النيسابكرؼ )المتكفى : أبك بكر دمحم بف إبراىي الجماع،
مػ، ٕٗٓٓىػ/ ٕ٘ٗٔكلى : دار المسمـ لمنشر كالتكزيع، الطبعة : الطبعة األالمنعـ أحمد، الناشر

 ٔ: عدد األجزاء
القاضي دمحم بف عبد هللا أبك بكر بف العربي المعافرؼ االشبيمي المالكي )المتكفى:  أحكام القرآن،

كخرج أحاديثو كعمَّق عميو: دمحم عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العممية، و ىػ(، راجعٖٗ٘
 ٗـ، عدد األجزاء: ٖٕٓٓ -ىػ  ٕٗٗٔلبناف، الطبعة: الثالثة،  –بيركت 

 أرشيف ممتقى أىل التفسير 
فى: أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى  الخراساني، أبك بكر البييقي )المتك  األسماء والصفات،

ىػ(، حققو كخرج أحاديثو كعمق عميو: عبد هللا بف دمحم الحاشدؼ، قدـ لو: فضيمة الشيخ مقبل ٛ٘ٗ
 بف ىادؼ الكادعي

المؤلف: عائشة دمحم عمي عبد الرحمف المعركفة  اإلعجاز البياني لمقرآن ومسائل ابن األزرق،
 الثةىػ(، الناشر: دار المعارؼ، الطبعة: الثٜٔٗٔببنت الشاطئ )المتكفى: 

ىػ(، ٜٖٙٔخير الديف بف محمكد بف دمحم بف عمي بف فارس، الزركمي الدمشقي )المتكفى:  األعالم،
 ـ ٕٕٓٓأيار / مايك  -دار العمـ لممبلييف، الطبعة: الخامسة عشر 

دمحم بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ إغاثة الميفان من مصايد الشيطان، 
ػ(، المحقق: دمحم حامد الفقي، الناشر: مكتبة المعارؼ، الرياض، المممكة ىٔ٘ٚالجكزية )المتكفى: 

 ٕالعربية السعكدية، عدد األجزاء: 
 د ماجد عرساف الكيبلني األردني، الناشر: دار القمـ، الطبعة: األكلى أىداف التربية اإلسالمية،

ق، الطبعة ٛٔٗٔدية، لمدكتكر: ميدؼ محمكد سالـ، مكتبة العبيكاف، السعك  األىداف السموكية،
 األكلى

، عبد هللا بف عبد الحميد األثرؼ ، اإليمان حقيقتو، خوارمو، نواقضو عند أىل السنة والجماعة
 ـ، مدار الكطف لمنشر.ٖٕٓٓق، ٕٗٗٔالطبعة األكلى 
ىػ(، مطبعة ٜٖٛٔلعبد القادر مبل حكيش السيد محمكد آؿ غازؼ العاني )المتكفى:  بيان المعاني،

 ـ ٜ٘ٙٔ -ىػ  ٕٖٛٔمشق، الطبعة: األكلى، د –الترقي 
راغب السرجاني، مصدر الكتاب: دركس صكتية قاـ بتفريغيا  التتار من البداية إلى عين جالوت،

 مكقع الشبكة اإلسبلمية
أحمد بف عمي بف عبد القادر، أبك العباس الحسيني العبيدؼ، تقي الديف المقريزؼ تجريد التوحيد،  

 الناشر: الجامعة اإلسبلمية، المدينة المنكرة، حقق: طو دمحم الزينيالم، ىػ(٘ٗٛ)المتكفى: 
 ـ ٜٜٜٔالقاىرة، رقـ الطبعة: الثالثة،  –تحقيق: سيد إبراىيـ، الناشر: دار الحديث 
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 ـ، ٕ٘ٓٓق، ٕٙٗٔ، منير الغضباف ، دار الكفاء، الطبعة السادسة، التربية الجيادية
المممكة العربية  -، الناشر: دار الكطف، الرياض  ريقيحمد الحل التوحيد وأثره في حياة المسمم،
 ـ ٖٜٜٔ -ىػ  ٗٔٗٔالسعكدية، الطبعة: األكلى، 

صالح بف فكزاف بف عبد هللا الفكزاف، الناشر: كزارة الشؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعكة  التوحيد،
، عدد ٖٚٔحات: ىػ، عدد الصفٖٕٗٔالمممكة العربية السعكدية، الطبعة: الرابعة،  -كاإلرشاد 
 ٔاألجزاء: 

المؤلف: تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، 
تحقيق: عمي ، ىػ(ٕٛٚعبد السبلـ بف أبي القاسـ ابف تيمية الحراني الحنبمي الدمشقي )المتكفى: 

ر العاصمة، السعكدية، الطبعة: حمداف بف دمحم، الناشر: دا -عبد العزيز بف إبراىيـ  -بف حسف 
 ٙـ، عدد األجزاء: ٜٜٜٔىػ / ٜٔٗٔالثانية، 

دمحم بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية )المتكفى:  الجواب الكافي،
ـ، عدد األجزاء: ٜٜٚٔ -ىػ ٛٔٗٔالمغرب، الطبعة: األكلى،  –ىػ(، الناشر: دار المعرفة ٔ٘ٚ

ٔ 
عبدالرحمف بف ناصر آؿ سعدؼ ، دار ابف القيـ لمنشر كالتكزيع، الطبعة  الحق الواضح المبين،

 ـٜٚٛٔق، ٚٓٗٔالثانية، 
د. يكسف القرضاكؼ، دار  دراسة في فقو المقاصد بين المقاصد الكمية والنصوص الجزئية،

 ـ.ٕٛٓٓالشركؽ، الطبعة الثالثة 
يف بف عمي بف مكسى المؤلف: أحمد بف الحس دلئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة،

بيركت، الطبعة:  –ىػ(، الناشر: دار الكتب العممية ٛ٘ٗالخراساني، أبك بكر البييقي )المتكفى: 
 عمدة الحفاظ في تفسير أشرؼ األلفاظ ، لمسميف الحمبي ٚىػ، عدد األجزاء:  ٘ٓٗٔ -األكلى 

 ـ. ٕٗٓٓصفي الرحمف المباركفكرؼ / دار الكفاء/ المنصكرة/ ط/ الرحيق المختوم :
بيركت  -ىػ(، الناشر: دار اليبلؿ ٕٚٗٔصفي الرحمف المباركفكرؼ )المتكفى:  الرحيق المختوم،

 ٔ)نفس طبعة كترقيـ دار الكفاء لمطباعة كالنشر كالتكزيع(، الطبعة: األكلى، عدد األجزاء: 
 إسماعيل حقي بف مصطفى اإلستانبكلي الحنفي الخمكتي ، المكلى أبك الفداء روح البيان،
 بيركت -ىػ(، الناشر: دار الفكر ٕٚٔٔ)المتكفى: 

أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككؼ )المتكفى:  روضة الطالبين وعمدة المفتين،
عماف، الطبعة:  -دمشق -ىػ(، تحقيق: زىير الشاكيش، الناشر: المكتب اإلسبلمي، بيركتٙٚٙ

 ٕٔـ، عدد األجزاء: ٜٜٔٔىػ / ٕٔٗٔالثالثة، 
 د. دمحم مطني ص دراسة تحميمية،سورة القص
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 : أبك الفداء إسماعيل ابف كثير / دار إحياء التراث العربي/ بيركت/ بدكف طبعة. السيرة النبوية
أبك دمحم عبد الممؾ بف ىشاـ بف أيكب الِحْمَيِرؼ / تحقيق كضبط   السيرة النبوية لبن ىشام :

براىيـ االبيارؼ، كعبد الحفيع شمبي  ، تراث اإلسبلـ.مصطفى السقا، كا 
أبك سميماف حمد بف دمحم بف إبراىيـ بف الخطاب البستي المعركؼ بالخطابي  شأن الدعاء،
 ىػ(، المحقق: أحمد يكسف الّدقاؽ، الناشر: دار الثقافة العربيةٖٛٛ)المتكفى: 

ىػ(، خرج أحاديثو  ٕٔٗٔدمحم بف صالح بف دمحم العثيميف )المتكفى:  شرح العقيدة الواسطية،
تنى بو: سعد بف فكاز الصميل، الناشر: دار ابف الجكزؼ لمنشر كالتكزيع، المممكة العربية كاع

 ىػ ٕٔٗٔالسعكدية، الطبعة: السادسة، 
 دمحم حبش، مع مقدمة: لمدكتكر دمحم الزحيمي شرح المعتمد في أصول الفقو،

)المتكفى: أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخراساني، أبك بكر البييقي  شعب اإليمان،
ىػ(، حققو كراجع نصكصو كخرج أحاديثو: الدكتكر عبد العمي عبد الحميد حامد، أشرؼ ٛ٘ٗ

اليند،  –عمى تحقيقو كتخريج أحاديثو: مختار أحمد الندكؼ، صاحب الدار السمفية ببكمباؼ 
الطبعة: الناشر: مكتبة الرشد لمنشر كالتكزيع بالرياض بالتعاكف مع الدار السمفية ببكمباؼ باليند، 

 ـ ٖٕٓٓ -ىػ  ٖٕٗٔاألكلى، 
قَّاؼ، الناشرعمكؼ ب صفات هللا عز وجل الواردة في الكتاب والسنة، : الدرر ف عبد القادر السَّ

 ٔ: ـ، عدد األجزاء ٕٙٓٓ -ىػ  ٕٙٗٔ، دار اليجرة، الطبعة : الثالثة  -السنية 
تبة العبيكاف، الطبعة: األكلى د. نكر الديف بف مختار الخادمي، الناشر: مك عمم المقاصد الشرعية،

 ـ.ٕٔٓٓ -ىػٕٔٗٔ
ـ، فيرسة مكتبة ٕٔٔٓق، ٖٕٗٔالطبعة األكلى ،  د.دمحم بف عبدهللا الربيعة، عمم مقاصد السور،

 الممؾ فيد الكطنبة لمنشر.
 المؤلف: لجنة الفتكػ بالشبكة اإلسبلمية فتاوى الشبكة اإلسالمية،
 ىػ(ٕٔٗٔ العثيميف )المتكفى: دمحم بف صالح بف دمحم فتاوى نور عمى الدرب،

د. عبد الرحمف إبراىيـ الكيبلني، دار  قواعد المقاصد عن اإلمام الشاطبي عرضاا ودراسة وتحميالا،
 ـ.ٕٓٓٓق، ٕٔٗٔالفكر دمشق، الطبعة األكلي، 

ىػ، ٖٓٗأبي عبدهللا الحسيف بف الحف الحميمي، المتكفى سنة  كتاب المنياج في شعب اإليمان،
 ـ. ٜٜٚٔق، ٜٜٖٔيق حممي فكره، دار الفكر ، الطبعة األكلى ، ـ، تحقٕٔٓٔ

مجمة دكرية تصدر عف الرئاسة العامة إلدارات البحكث العممية  - مجمة البحوث اإلسالمية
كاإلفتاء كالدعكة كاإلرشاد، المؤلف: الرئاسة العامة إلدارات البحكث العممية كاإلفتاء كالدعكة 

 ءا .جز  ٜ٘كاإلرشاد، عدد األجزاء: 
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، المؤلف: الجامعة اإلسبلمية بالمدينة النبكية، الناشر: مجمة الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة
ا، أعده لمشاممة: أسامة بف الزىراء ٕٓٔمكقع الجامعة عمى اإلنترنت، عدد األجزاء:   عدد 
أبك العباس أحمد بف دمحم بف عمي الفيكمي ثـ الحمكؼ،  المصباح المنير في غريب الشرح الكبير،

 بيركت –ىػ(، المكتبة العممية ٓٚٚ)المتكفى: نحك 
لييا،  –أحمد عمر أبك شكفة، الناشر: دار الكتب الكطنية  المعجزة القرآنية حقائق عممية قاطعة،

 ٔ، عدد األجزاء: ٖٕٓٓعاـ النشر: 
لييا،  –ية أحمد عمر أبك شكفة، الناشر: دار الكتب الكطن المعجزة القرآنية حقائق عممية قاطعة،

 ٔف عدد األجزاء: ٖٕٓٓعاـ النشر: 
أبك دمحم مكفق الديف عبد هللا بف أحمد بف دمحم بف قدامة الجماعيمي المقدسي ثـ الدمشقي  المغني،

ىػ(، الناشر: مكتبة القاىرة، الطبعة: بدكف ٕٓٙالحنبمي، الشيير بابف قدامة المقدسي )المتكفى: 
 ـٜٛٙٔ -ىػ ٖٛٛٔر: ، تاريخ النشٓٔطبعة، عدد األجزاء: 

دمحم بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف مفتاح دار السعادة ومنشور ولية العمم واإلرادة، 
 بيركت -الناشر: دار الكتب العممية ، ىػ(ٔ٘ٚابف قيـ الجكزية )المتكفى: 

 ـ.ٜٜٛٔ/ٔ: دمحم الطاىر ابف عاشكر / البصائر لئلنتاج العممي/  ط/ مقاصد الشريعة
: د. يكسف حامد العالـ /المعيد العالمي لمفكر اإلسبلمي، د العامة لمشريعة اإلسالمية المقاص

 ـ. ٜٜٗٔ/ٕالرياض، ط/
الدكتكر زغمكؿ راغب دمحم النجار، مكتبة الشركؽ الدكلية ، الطبعة  من آيات العجاز العممي،

 ـ.ٕٚٓٓق، مارس ٕٛٗٔاألكلى 
ىػ(، اعتنى بو ٖٚٚٔدمحم بف عبد هللا دراز )المتكفى :  النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن الكريم:

 : أحمد مصطفى فضمية، قدـ لو : أ. د. عبد العظيـ إبراىيـ المطعني، الناشر : دار القمـ 
 ٕطد. أحمد الريسكني، الناشر: الدار العالمية لمكتاب اإلسبلمي،  نظرية المقاصد عند الشاطبي،

 ـٕٜٜٔ -ىػ  ٕٔٗٔ -
دمحم بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية  الكمم الطيب،الوابل الصيب من 

 ىػ(ٔ٘ٚ)المتكفى: 
http://www.raissouni.ma 
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