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 اءإهد

 أمي وأبي الغالينيإىل 

 إىل شسيك حياتي عالء

 ألحباء  إىل عمي األستاذ محدانوإخوتي وأخواتي ا

 إىل  زفيقة دزبي جنالء 

 و إىل كل مه وقف جباوبي

 أهدي هرا البحثولكل طالب علم  
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 شكر  و تقدير
 {...      ...} -سبحانو كتعالى -مف قكلو  انطبلقان 

أتقدـ بجزيؿ الشكر فإنني  (ُ)(يشكر النَّاس ال يشكر المَّو: )مف ال  كقكؿ النَّبي ,61سورة لقمان:
ـ يد العكف الذم قدَّ , : محمكد ىاشـ عنبرالدكتكر ـ لمعممي القدير كأستاذم الكريـكخالص االحترا
باإلشراؼ عمى رسالتي كأنا خارج الببلد, ككاف قد غرس في داخمي ركح األمؿ ك لي بمساعدتي 

فكاف شعمة تضيء بالعمـ كالمعرفة لكؿ   ,كبذؿ الجيد كالعطاءصح تحدم الصعاب كتكجيو الن  
ة المناقشة كؿ مف الدكتكر: إلى عضكم لجن أتقدـ بخالص شكرم كعرفاني أيضان  طالب عمـ, كما

سداء  المذاف كافقا مشككريف, : فايز أبك عمرهكالدكتكر ,اليكبي جماؿ نصحيما عمى مناقشتي كا 
لغرَّاء منارة العمـ  اكر مكصكؿ إلى جامعتي اإلسبلمية كالش  لي فجزاىما اهلل عني خير الجزاء, 

لى أساتذة كمية أصكؿ الديف خاصة أساتذتي في قسـ التفسير كعمـك القرآف,كالعمماء ك  كما  ا 
امعة كخاصة طبلب كأشكر كؿ العامميف في المكتبة المركزية عمى مساعدتيـ لطبلب الج

لما  ,رعاىاليمى حفظيا اهلل ك  :زيزة األستاذةلدتي الع, كما ال أنسى أف أشكر كاالدراسات العميا
بالجميؿ أتقدـ   كفاءان ك  ,ىذه الرسالة بجانبي إلنجازقدمتو لي مف التشجيع كالعكف كالكقكؼ 

ـ لي كقدَّ  ,الذم ساندني في تحقيؽ أمنيتي ,عبلء زكجي الغالي بخالص شكرم كامتناني إلى
 لى ىذه المرتبة في حياتي,  كما ال أنسى أف أتكجوشجعني لمكصكؿ إك  ,جميع الكسائؿ المساعدة

التي ساعدتني في طباعة  البحث كتنسيقو   ,إيمافبالشكر الجزيؿ إلى أختي الغالية األستاذة: 
 .كمراجعتو فكؿ ىؤالء ليـ  مني خالص الش كر كالتقدير

 

 كجزاىـ اهلل خير الجزاء
                                                           

(, حديث ُْٓٗ) حديث رقـ  ,َّْ/ّ, أبك عيسى, جمحمد بف عيسى سنف الترمذم,, "الجامع الكبير" .  ُ
 صحيح.
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 بسمِ اهللِ الرَّمحنِ الرَّحيم

 املقدمة      

, الذم عمـ بالقمـ, عمـ اإلنساف ما لـ يعمـ, كالصبلة كالسبلـ عمى مف  هلل دالحم األكـر
 أرسمو ربو باليدل كديف الحؽ ليظيره عمى الديف كمو كلك كره المشرككف ... ثـ أما بعد :

     } بتدبر كتابو فقاؿ سبحانو: فقد أمر اهلل 

       }  81النساء:سورة  

العظيمة التي بيا تطمئف القمكب, كتسكف النفكس,  بالمكضكعاتكالقرآف الكريـ زاخر 
 كتسمك األركاح, كما تشتمؿ عمى إجابات إليية تشعر العبد بصمتو بربو, كمعية ربو لو, فيك

ر بالدعاء ككعد باإلجابة, كىك الذم يجيب المضطر إذا دعاه كيكشؼ السكء, كما الذم أم
سنبلحظ مف خبلؿ تدبر القرآف الكريـ عظيـ رحمة اهلل بعباده كمراقبتو ليـ, كاستجابتو لنداءاتيـ 
كتفريجو لكرباتيـ مما يشعر بالعناية اإلليية, كمف عظيـ فضمو أيضان أنو سبحانو أجاب عف 

في خكاطر عباده, كىي قضايا تمس كاقعيـ كتمتد إلى معادىـ كأخراىـ, كما نبلحظ أسئمة تجكؿ 
مف خبلؿ تدبر كتاب اهلل نماذج مف اإلجابات التي كانت سببان في نجاة أصحابيا كفبلحيـ في 
دنياىـ كآخرتيـ, كنماذج مف اإلجابات الميمكة التي كانت سببان في إىبلؾ أصحابيا في الدنيا 

 ا نماذج يستميـ منيا المؤمف العبر كالعظات .كاآلخرة, ككمي
باإلضافة إلى كؿ ما سبؽ يقؼ المتأمؿ لكتاب اهلل أماـ ثمرات االستجابة لمحؽ ككيبلت 
اإلعراض عنو بأسمكب يستنيض اليمـ كيبعث العزائـ في النفكس, كيدفع المؤمف إلى المسارعة 

متقدمة في ميادينو, ككؿ ما سبؽ دفع  إلى الحؽ كالمنافسة كالمزاحمة عمى أبكابو, كحكز مكانة
 الباحثة إلى اختيار مكضكع قرآني بعنكاف :

 دراسة مىضىعية(   –)اجلىاب يف ضىء القرآن الكريم 
 :أمهية البحث  أوالً : 

تكمف أىمية ىذا المكضكع في ككنو يبحث في مكضكع ىاـ مف مكضكعات القرآف الكريـ  
عبلقة المؤمف بربو كمعية اهلل لعبده, ككيؼ استجاب اهلل  لو عبلقة بإجابات قرآنية متنكعة تظير

لدعكات أنبيائو كنداءاتيـ في أصعب األكقات كأحرجيا, كما كيحمؿ ىذا المكضكع الكثير مف 
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العبر كالعظات كالرسائؿ لجميع الغافميف عف ديف اهلل كالمستيتريف بأحكامو كذلؾ مف خبلؿ 
ر المتنطعيف في ىذا الزماف, كما كيحمؿ األمؿ لكؿ نماذج أصحاب اإلجابات الميمكة, كما أكث

المؤمنيف مف خبلؿ نماذج الناجيف كالفائزيف في الدنيا كاآلخرة, كالتي كانت إجاباتيـ سبب 
 سعادتيـ كنجاتيـ .

 :ثانياً : أسباب اختيار البحث 

 الرغبة في الكتابة في مكضكع مف مكضكعات القرآف الكريـ . -ُ
تي تتضمف الجكاب, كمشتقاتو, باإلضافة إلى إجابات قرآنية لـ ترد كثرة اآليات القرآنية ال -ِ

 فييا لفظة الجكاب, كال إحدل مشتقاتيا .

افتقار المكتبة اإلسبلمية إلى مكضكع قرآني, يتناكؿ مكضكع الجكاب في القرآف الكريـ مف  -ّ
 جميع جكانبو كأطرافو, في إطار دراسة تفسيرية مكضكعية .

 دكتكر محمكد عنبر لدراسة ىذا المكضكع ككنو جديران بالدراسة .تشجيع أستاذم كمشرفي ال -ْ

حاجة المجتمع اإلسبلمي إلى مكضكع قرآني يستميـ منو المسممكف العبر كالعظات ممف  -ٓ
 قبميـ, كيستشرفكف منو مستقبميـ .

 ثالثاً : أهداف البحث وغاياته :

 لمبحث أىداؼ, كغايات عديدة أذكر أىميا : 

 أىـ ىدؼ كأسمى غاية أرجكىما مف كتابة البحث .ابتغاء مرضاة اهلل  -ُ
 إبراز عظيـ رحمة اهلل بعباده, كأنبيائو, مف حيث استجابتو لدعائيـ كنداءاتيـ . -ِ

 إظيار إجابات عف أسئمة قرآنية تنفع المؤمنيف في معاشيـ كمعادىـ . -ّ

دؼ بياف اإلجابات المنجية ألصحابيا كالتي كانت سببان في سعادتيـ في الدَّرايف بي -ْ
 التزاميا, كاإلجابات الميمكة ألصحابيا بغية اجتنابيا كالحذر كالتحذير منيا .

 إبراز ثمرات االستجابة لمحؽ, ككيبلت عدـ االستجابة لو في الدنيا كاآلخرة . -ٓ

 إثراء المكتبة اإلسبلمية بمكضكع جديد تفتقر إليو . -ٔ

 رابعاً : اجلهىد السابقة : 

البحثية, ككتب الرسائؿ الجامعية, تبيف أف عنكاف  بعد البحث كالمراسمة في المراكز 
البحث جديد عمى المكتبة اإلسبلمية, كلـ يسبؽ الكتابة في مكضكعو, كبمراسمة عمادة المكتبات 
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في جامعتنا اإلسبلمية لعدد مف المؤسسات العممية في الخارج, كاف الرد بحداثة المكضكع, كعدـ 
 يس مكجكدان في قائمة الرسائؿ الجامعية .طرقو مف قبؿ طبلب العمـ, كأف عنكانو ل

 خامساً : منهج البحث :
اعتمدت الباحثة المنيج االستقرائي, كذلؾ حسب نظرية التفسير المكضكعي متمثبلن في  

 الخطكات التالية :

 جمع اآليات القرآنية التي كردت فييا لفظة الجكاب أك إحدل مشتقاتيا . -ُ

بات عف أسئمة دكف أف تذكر فييا لفظة الجكاب أك إحدل جمع اآليات القرآنية التي كردت إجا -ِ
 مشتقاتيا .

 تقسيـ اآليات إلى مجمكعات تمثؿ عناكينيا عناكيف الفصكؿ, كالمباحث, كالمطالب . -ّ

 تكثيؽ اآليات القرآنية في متف الرسالة تجنبان إلثقاؿ الحكاشي . -ْ

 صحيحيف ما أمكف .اختيار األحاديث الصحيحة, كنقؿ حكـ العمماء عمى غير أحاديث ال -ٓ

 الترجمة لؤلعبلـ المغمكريف عند ذكرىـ ألكؿ مرة . -ٔ

 استخداـ المراجع القديمة كالحديثة, كالتي تخدـ المكضكع كتربطو بالكاقع المعاش ما أمكف -ٕ

تكثيؽ المعمكمات مف المراجع في الحاشية حسب األصكؿ, مع ترؾ مكاصفات الكتاب لتذكر  -ٖ
 مف باب التخفيؼ عف حكاشي الصفحات . في قائمة المصادر كالمراجع, كىذا

 عمؿ الفيارس البلزمة التي تسيؿ الكصكؿ إلى المعمكمات . -ٗ
 سادساً : خطة البحث :

كتحقيقان ليذه األىداؼ كالغايات, قامت الباحثة بكضع خطة تشتمؿ عمى: مقدمة,  
 كتمييد, كثبلثة فصكؿ, كخاتمة, كمجمكعة فيارس, كذلؾ كما يمي :

ؿ عمى أىمية المكضكع, كأسباب اختيار المكضكع, كأىداؼ البحث كغاياتو, كتشتم المقدمة :
 كالدراسات السابقة, كمنيج البحث, كخطة البحث .

 التمييد
 لمغة واالصطالح والسياق القرآنيالجواب ومشتقاتو في ا

 أواًل : معنى الجواب لغة واصطالحًا .
 ثانيًا : العالقة بين المعاني المغوية واالصطالحية .
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 ثالثًا : الجواب ومشتقاتو في السياق القرآني .
 في اآليات المكية . -ُ 
 في اآليات المدنية . -ِ 

 رابعًا : دراسة وتحقيق حول ورود الجواب ومشتقاتو في اآليات المكية والمدنية .
 الفصل األول

 اإلجابات اإلليية وأنواعيا
 : ثبلثة مباحثكفيو  

 المبحث األول : إجابة الدعاء .
 كفيو خمسة مطالب : 

 المطمب األول : إجابة دعوة الداعي .
 المطمب الثاني : إجابة المضطر إذا دعاه .

 . المطمب الثالث : إجابة دعوة يوسف 
 المطمب الرابع : إجابة دعوتي موسى وىارون .

 المطمب الخامس : إجابة دعوة المؤمنين يوم بدر .
 المبحث الثاني : استجابة النداء .

 خمسة مطالب : كفيو 
 . المطمب األول : االستجابة لنداء نوح 

 . المطمب الثاني : االستجابة لنداء أيوب 
 . المطمب الثالث : االستجابة لنداء يونس 
 . المطمب الرابع : االستجابة لنداء زكريا 

 المؤمنين .من المطمب الخامس : االستجابة ألولي األلباب 
 يية عن أسئمة .المبحث الثالث : إجابات إل

 كفيو أحد عشر مطمبان : 
 المطمب األول : الجواب عن األىمة .

 المسجد الحرام . الشَّير الحرام و المطمب الثاني : الجواب عن
 المطمب الثالث : الجواب عن النفقة .
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 المطمب الرابع : الجواب عن اليتامى .
 المطمب الخامس : الجواب عن األنفال .

 جواب عن الخمر والميسر .المطمب السادس : ال
 المطمب السابع : الجواب عن المحيض .

 المطمب الثامن : الجواب عن ذي القرنين .
 المطمب التاسع : الجواب عن الروح .
 المطمب العاشر : الجواب عن الجبال .

 المطمب الحادي عشر : الجواب عن الساعة .
 الفصل الثاني

 الكريمفي ضوء القرآن اإلجابات البشرية أنواع 
 :ثبلثة مباحث كفيو  

 المبحث األول : اإلجابات الوعظية .
 كفيو ثمانية مطالب : 

 المطمب األول : إجابة قابيل ألخيو ىابيل .
 المطمب الثاني : إجابة نوح لولده .

 المطمب الثالث : إجابة إبراىيم ألبيو .
 المطمب الرابع : إجابة يعقوب ليوسف بعدم قص الرؤيا .

 امس : إجابات يعقوب ألبنائو .المطمب الخ
 المطمب السادس : جواب يوسف لصاحبيو في السجن .

 لصاحبو . المطمب السابع : جواب صاحب الجنة
 المطمب الثامن : جواب األخ األوسط إلخوتو .

 المبحث الثاني : اإلجابات المنجية .
 كفيو ستة مطالب : 

 ألبيو . المطمب األول : إجابة إسماعيل 
 المرأة العزيز  الثاني : إجابة يوسف المطمب 

جابة الممك لو ولزوجتو. المطمب الثالث : إجابة يوسف   لمممك وا 
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 لقومو . المطمب الرابع : إجابة موسى 
 المطمب الخامس : إجابة السحرة لفرعون .

 ألبي بكر في الغار . المطمب السادس : إجابة النبي 
 المبحث الثالث : اإلجابات الميمكة .

 ة مطالب :بعكفيو س 

 المطمب األول : إجابة ابن نوح ألبيو .
 . المطمب الثاني : إجابة النمرود إلبراىيم 
 المطمب الثالث : إجابة قوم لوط لنبييم .
 المطمب الرابع : إجابة قوم صالح لنبييم .

 لنبييم . المطمب الخامس : إجابة قوم إبراىيم 
 و .المطمب السادس : إجابة قارون لقوم
 المطمب السابع : إجابات إبميس لربو .

 الفصل الثالث
 ثمرات االستجابة لمحق وويالت اإلعراض عنو

 كفيو مبحثاف : 
 المبحث األول : ثمرات االستجابة لمحق .

 كفيو ثبلثة مطالب : 
 المطمب األول : الحسنى وزيادة الفضل .

 المطمب الثاني : األجر العظيم .
 ة واإلجارة من العذاب .المطمب الثالث : المغفر 

 المبحث الثاني : ويالت عدم االستجابة لمحق .
 كفيو ثبلثة مطالب : 

 المطمب األول : اإلضالل المبين .
 المطمب الثاني : سوء الحساب .

 المطمب الثالث : االنتقام منيم يوم القيامة .
 .كتشتمؿ عمى أىـ ما ستتكصؿ إليو الباحثة مف نتائج كتكصيات الخاتمة : 



  ط  

 كتشتمؿ عمى :: خامسًا : الفيارس 

   فيرس اآليات القرآنية .  .6

 فيرس األحاديث النبوية .  .1

 فيرس األعالم المترجم ليم . .3

 فيرس المصادر والمراجع .  .4
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 الجىاب ومشتقاته                     التمهيد                                                     
 

 ~1 ~ 
 

 التمييد

 الجواب ومشتقاتو في المغة واالصطالح والسياق القرآني

 أواًل : معنى الجواب لغة واصطالحًا : 

 لغة:  الجواب

ـي الجً ")جوب(   أىناا فى بن كٍ جى  األرضى  تي بٍ قاؿ جي يء, كيي الشَّ  ؽي رٍ , كىك خى كاحده  أصؿه  كالباءي  كالكاكي  ي
 رمى قى كيقاؿ جكىب ال,"(ُ) د"بلالبً  كبي جي يى  ره بى أم: خى  رً بى خى  ةي ئبى جاً  ؾى دى نٍ عً  ؿٍ ىى  كيقاؿي  ... ابي كَّ كجى  ئبه اً جى 
كبان  ري يٍ الطَّ  ى, كجابى مى كجى  ؼى شى ككى  رى نكَّ  :أم ء قىطىعىو كقىطىع كسطو بلف الشَّيٍ في  ابى ض, كجى انقى  جى

رىقو كا عي أم قىطى , 9ر:الفجسورة  {    }تعالىكفي قكلو  ,كخى
ابى  :قاؿران, كيي يٍ سى  األرضى  ابى  رى شى تى انٍ  :بلد بمعنىالبً  ري بى الخى  جى  عفً  ابى ت, كأجى تى أنب :األرض تً فييا, كأجى

      }قاؿ تعالى  (ِ)", توى حاجى ضى كقى  وي مى بً قى  :مأؤاؿ الس  

    ....}  686:البقرةسورة. 

") ٍكبي رؽي, كالئلجٍ  :ك)الجى ٍكبىةي عي طٍ اب كالقى يى تً الخى فرةي  :, كالجى فجكة مابيف الك  الكطىءكالمكاف  الحي
 درعه : جكاب الشيء, ك)الجكب( ك)الجكاب(" (ّ)",بمٍ ا لمحى قيى ني عي  تٍ دَّ مى  :أم قةي اى ت النَّ نجابى كاالبيكت, 

يب كىك الذم يقابؿ الدعاء كالسؤاؿ بالعطاء كالقبكؿ جً ك)جكب( في أسماء اهلل المي " (ْ)المرأة" وي سي بً مٍ تى 
رديد الكبلـ, كاإلجابة رجع  ىك:اسـ فاعؿ مف أجاب يجيب, كالجكاب كتعالى كىك  سبحانو

جابان  ةن ابى جى إً  وي ابى الكبلـ, كقد أجى   (ٓ) " وي لى  جابى تى كاسٍ  وي جابى تى كاسٍ  وي بى كى جٍ كاستى  كجابةن  كابان كجى  كا 

فمف خبلؿ المعاني المغكية السابقة يتبيف لمباحثة أف لفظة جكب كمشتقاتيا تنحصر في 
 ة: العطاء كرجع الكبلـ كالكشؼ كاالنجبلء.المعاني اآلتي

 

                                                           
 .ُْٗ/ُ. " معجـ مقاييس المغة " , ألبي الحسيف , أحمد بف فارس بف زكريا , ج ُ
 .ُْٓ-ُْْ/ُ. " انظر", المعجـ الكسيط" , مجمع المغة العربية, إلبراىيـ مصطفى كآخركف, ج ِ
 .َٕ/ُ. " القامكس المحيط " , ألبي طاىر, مجد الديف محمد بف يعقكب الفيركز آبادم, ج ّ
 .َِِ/ُ. " مجمؿ المغة البف فارس", ألبي الحسيف, أحمد بف فارس القزكيني الرازم, ج ْ
 .ِّٖ/ُبف منظكر اإلفريقي المصرم, ج . " لساف العرب" , لمحمد بف مكـر ٓ
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      -الجواب اصطالحًا: تعددت التعريفات االصطالحية لمفظة الجواب عند العمماء وىذه بعضيا:

كالجكابي يقاؿ في مقابمة  ىك ما يقطع الجيكىب فيصؿي مف فـ القائؿ ًإلى سمع المستمع,"
, كطمب نكاؿ كجكابو النَّكاؿي السؤاؿ, كالٌسؤاؿ عمى ضربيف: طمب مقاؿ كجكابو الم فعمى األىٌكؿ  ,قاؿي

  }ي, كعمى الثان36 :سورة األحقاف {...   }قكلو تعالى

  ...} أىم أيعًطيتما ما سأىلتما ,89: سورة يونس. 

ر بو عف اإًلجابة لمجكاب كالتَّيٌيؤ لو, لكف عبَّ  حرٍّما ىي التَّ كقيؿ االستجابة ىي اإًلجابة, كحقيقتي

سورة {...    }قاؿ تعالى (ُ),"لقمَّة انفكاكيا منيا

 66ر:غاف
ر عف السمع باإلجابة كذلؾ ألف السماع كالجكاب سماع دعكة الداعي إذا دعاه فيعبٍّ " 
 (ّ)"كاإلستجابة ىي اإلجابة" (ِ)"سأؿ جابة أك أف الجكاب معناه أراد إجابة الداعي إلى مامقدمة اإل

 (ْ)" كيستجيب بمعنى يجيب فالسيف كالتاء زائدتاف لمتأكيد"
 العالقة بين المعاني المغوية واالصطالحية :ثانيًا: 

بينيما, بؿ كبل  كبيران  لمجكاب ال يجد فارقان  االصطبلحيإف الناظر في المعنييف المغكم ك 
, بينما كاالختصارالمعنييف متقاربيف, إال أف المعنى المغكم متعدد كمتنكع كفيو مف اإليجاز 

 ففيو نظرة تفصيمية كتكضيحية أكثر مف المعنى المغكم. االصطبلحيالمعنى 

 .ثالثًا : الجواب ومشتقاتو في السياق القرآني

ي في إحدل كأربعيف مكضعان, مكزعة كردت لفظة الجكاب كمشتقاتيا في السياؽ القرآن
 عمى أربعيف آية, كفي اثنيف كعشريف سكرة, كذلؾ في اآليات المكية كالمدنية.

                                                           
المفردات في " , َْٕ/ِج الفيركز آبادم,", ألبي الطاىر طائؼ الكتاب العزيزبصائر ذكم التمييز في ل"  .ُ

 .َُِ/ُألبي القاسـ الراغب األصفياني, ج ," غريب القرآف
 .ِّْ/ُالبصرم البغدادم, ج الحسيف يب" , ألالنكت كالعيكف" .  ِ
 .ّْٖ/ُ, جالجكزم الفرج يبأل, "زاد المسير في عمـ التفسير"  . ّ
 .َِٕ/ٕج ف محمد الطاىر بف عاشكر,محمد الطاىر ب " ,ر كالتنكيرالتحري " . ْ
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عمى لفظة الجكاب كمشتقاتيا في اآليات  مبلتجدكليف يشكقد قامت الباحثة بإعداد 
 .مؿ عمى لفظة الجكاب كمشتقاتيا في اآليات المدنيةتالمكية, كاآلخر يش

    ب كمشتقاتو في اآليات المكية:: الجكاأكالن  

كردت لفظة الجكاب كمشتقاتيا في اآليات المكية في اثنيف كثبلثيف مكضعان, مكزعة عمى 
 اثنيف كثبلثيف آية , كفي سبع عشرة سكرة, كذلؾ عمى النحك التالي:

 رقـ اآلية إسـ السكرة اآلية القرآنية الرقـ

وَن َواْلَمْوَتى ِإنََّما َيْسَتِجيُب الَِّذيَن َيْسَمعُ }  .ُ
َعثُ ُهُم اللَُّو ثُمَّ ِإلَْيِو يُ ْرَجُعونَ   {يَ ب ْ

 ّٔ األنعاـ

َوَما َكاَن َجَواَب قَ ْوِمِو ِإَّلَّ َأْن قَاُلوا َأْخرُِجوُىْم }  .ِ
ُرونَ   {ِمْن قَ ْريَِتُكْم ِإن َُّهْم أُنَاٌس يَ َتَطهَّ

 ِٖ األعراؼ

َباٌد ِإنَّ الَِّذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّو عِ }  .ّ
َأْمثَاُلُكْم فَاْدُعوُىْم فَ ْلَيْسَتِجيُبوا َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم 

 {َصاِدِقينَ 

 ُْٗ األعراؼ

 ٖٗ يكنس {...قَاَل َقْد ُأِجيَبْت َدْعَوُتُكَما فَاْسَتِقيَما}  .ْ

فَِإلَّْم َيْسَتِجيُبوا َلُكْم فَاْعَلُموا أَنََّما أُْنِزَل ِبِعْلِم }  .ٓ
 {...اللَّوِ 

 ُْ ىكد

ُىَو أَْنَشَأُكْم ِمَن اْْلَْرِض َواْستَ ْعَمرَُكْم ِفيَها ...}  .ٔ
فَاْستَ ْغِفُروُه ثُمَّ ُتوبُوا ِإلَْيِو ِإنَّ رَبِّي َقرِيٌب 

 {ُمِجيبٌ 

 ُٔ ىكد

 ّْ يكسؼ { ..فَاْسَتَجاَب َلُو رَبُُّو َفَصَرَف َعْنُو َكْيَدُىنَّ }  .ٕ

ِإَّلَّ َأْن َوَما َكاَن ِلَي َعَلْيُكْم ِمْن ُسْلطَاٍن ...}  .ٖ
{... َدَعْوُتُكْم فَاْسَتَجْبُتْم ِلي

 ِِ إبراىيـ

َوأَْنِذِر النَّاَس يَ ْوَم يَْأتِيِهُم اْلَعَذاُب فَ يَ ُقوُل }  .ٗ
ْرنَا ِإَلى َأَجٍل َقرِيٍب ُنِجْب  الَِّذيَن ظََلُموا رَب ََّنا َأخِّ

 {...َدْعَوَتَك َونَ تَِّبِع الرُُّسلَ 

 
 إبراىيـ

 
ْْ 
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ُعوُكْم فَ َتْسَتِجيُبوَن ِبَحْمِدِه َوَتظُنُّوَن يَ ْوَم َيدْ }  .َُ
{ِإْن لَِبْثُتْم ِإَّلَّ قَِليًل 

 ِٓ اإلسراء

َويَ ْوَم يَ ُقوُل نَاُدوا ُشرََكاِئَي الَِّذيَن زََعْمُتْم }  .ُُ
 { ...َفَدَعْوُىْم فَ َلْم َيْسَتِجيُبوا َلُهمْ 

 ِٓ الكيؼ

َنا َلُو َونُوًحا ِإْذ نَاَدى ِمْن قَ ْبُل فَاْسَتَجب ْ }  .ُِ
َناُه َوَأْىَلُو ِمَن اْلَكْرِب اْلَعِظيمِ  ي ْ  {فَ َنجَّ

 ٕٔ األنبياء

َناُه }  .ُّ َنا َلُو َفَكَشْفَنا َما ِبِو ِمْن ُضرٍّ َوآتَ ي ْ فَاْسَتَجب ْ
 {...َأْىَلُو َوِمثْ َلُهْم َمَعُهمْ 

 ْٖ األنبياء

َناُه ِمَن اْلَغمِّ وََكَذِلَك }  .ُْ ي ْ َنا َلُو َوَنجَّ فَاْسَتَجب ْ
 {ِجي اْلُمْؤِمِنينَ نُ نْ 

 ٖٖ األنبياء

َنا َلُو َيْحَيى َوَأْصَلْحَنا َلُو }  .ُٓ َنا َلُو َوَوَىب ْ فَاْسَتَجب ْ
{...َزْوَجوُ 

 َٗ األنبياء

َفَما َكاَن َجَواَب قَ ْوِمِو ِإَّلَّ َأْن قَاُلوا َأْخرُِجوا }  .ُٔ
ُرونَ  {آَل ُلوٍط ِمْن قَ ْريَِتُكْم ِإن َُّهْم أُنَاٌس يَ َتَطهَّ

 ٔٓ النمؿ

َأمَّْن ُيِجيُب اْلُمْضَطرَّ ِإَذا َدَعاُه َوَيْكِشُف }  .ُٕ
وءَ  {...السُّ

 ِٔ النمؿ

فَِإْن َلْم َيْسَتِجيُبوا َلَك فَاْعَلْم أَنََّما يَ تَِّبُعوَن }  .ُٖ
{...َأْىَواَءُىمْ 

 َٓ القصص

َوِقيَل اْدُعوا ُشرََكاءَُكْم َفَدَعْوُىْم فَ َلْم }  .ُٗ
 {...َيْسَتِجيُبوا َلُهمْ 

 ْٔ صالقص

يُ َناِديِهْم فَ يَ ُقوُل َماَذا َأَجْبُتُم  َويَ ْومَ }  .َِ
 {اْلُمْرَسِلينَ 

 ٓٔ القصص

تُ ُلوُه َأْو }  .ُِ َفَما َكاَن َجَواَب قَ ْوِمِو ِإَّلَّ َأْن قَاُلوا اق ْ
 {...َحرُِّقوهُ 

 ِْ العنكبكت

َفَما َكاَن َجَواَب قَ ْوِمِو ِإَّلَّ َأْن قَاُلوا اْئِتَنا ...}  .ِِ
{ِو ِإْن ُكْنَت ِمَن الصَّاِدِقينَ ِبَعَذاِب اللَّ 

 ِٗ العنكبكت
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ِإْن َتْدُعوُىْم ََّل َيْسَمُعوا ُدَعاءَُكْم َوَلْو َسِمُعوا }  .ِّ
{...َما اْسَتَجابُوا َلُكْم 

 ُْ فاطر

 ٕٓ الصافات{َوَلَقْد نَاَدانَا نُوٌح فَ َلِنْعَم اْلُمِجيُبونَ }  .ِْ

 َٔ غافر { ...ُكمْ َوقَاَل رَبُُّكُم اْدُعوِني َأْسَتِجْب لَ }  .ِٓ

وَن ِفي اللَّوِ }  .ِٔ ِمْن بَ ْعِد َما  َوالَِّذيَن ُيَحاجُّ
تُ ُهْم َداِحَضٌة ِعْنَد رَبِِّهمْ   {..اْسُتِجيَب َلُو ُحجَّ

 ُٔ الشكرل

َوَيْسَتِجيُب الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت }  .ِٕ
 {...َوَيزِيُدُىْم ِمْن َفْضِلوِ 

 ِٔ الشكرل

َن اْسَتَجابُوا ِلَربِِّهْم َوَأقَاُموا الصََّلَة َوالَِّذي}  .ِٖ
َناُىْم يُ ْنِفُقونَ  ا َرزَق ْ نَ ُهْم َوِممَّ  {َوَأْمُرُىْم ُشوَرى بَ ي ْ

 ّٖ الشكرل

اْسَتِجيُبوا ِلَربُِّكْم ِمْن قَ ْبِل َأْن يَْأِتَي يَ ْوٌم ََّل }  .ِٗ
 {...َمَردَّ َلُو ِمَن اللَّوِ 

 ْٕ الشكرل

ْن َيْدُعو ِمْن ُدوِن اللَِّو َمْن ََّل َوَمْن َأَضلُّ ِممَّ }  .َّ
 { ...َيْسَتِجيُب َلُو ِإَلى يَ ْوِم اْلِقَياَمةِ 

 ٓ األحقاؼ

يَا قَ ْوَمَنا َأِجيُبوا َداِعَي اللَِّو َوآِمُنوا ِبِو يَ ْغِفْر }  .ُّ
{...َلُكْم ِمْن ُذنُوِبُكْم 

 ُّ األحقاؼ

ِجٍز ِفي َوَمْن ََّل ُيِجْب َداِعَي اللَِّو فَ َلْيَس ِبُمعْ }  .ِّ
 {اْْلَْرِض َولَْيَس َلُو ِمْن ُدونِو أولياء

 ِّ األحقاؼ

 : الجكاب كمشتقاتو في اآليات المدنية:ثانيان 

كردت لفظة الجكاب كمشتقاتيا في اآليات المدنية في عشرة مكاضع, مكزعة عمى ثماني 
 آيات , كفي  خمس سكر, كذلؾ عمى النحك التالي:

 قـ اآليةر  إسـ السكرة اآلية القرآنية 

َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعنِّي فَِإنِّي َقرِيٌب ُأِجيُب } .ُ
اِع ِإَذا َدَعانِ  فَ ْلَيْسَتِجيُبوا ِلي َوْليُ ْؤِمُنوا  َدْعَوَة الدَّ

{ ِبي َلَعلَُّهْم يَ ْرُشُدونَ 

 ُٖٔ البقرة
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الَِّذيَن اْسَتَجابُوا لِلَِّو َوالرَُّسوِل ِمْن بَ ْعِد َما } .ِ
 {...ُم اْلَقْرحُ َأَصابَ هُ 

 ُِٕ آؿ عمراف

فَاْسَتَجاَب َلُهْم رَب ُُّهْم أَنِّي ََّل ُأِضيُع َعَمَل } .ّ
 {...َعاِمٍل ِمْنُكْم ِمْن ذََكٍر َأْو أُنْ َثى

 ُٓٗ آؿ عمراف

يَ ْوَم َيْجَمُع اللَُّو الرُُّسَل فَ يَ ُقوُل َماَذا } .ْ
 {...ُأِجْبُتمْ 

 َُٗ المائدة

رَبَُّكْم فَاْسَتَجاَب َلُكْم أَنِّي  ِإْذ َتْسَتِغيُثونَ } .ٓ
 {ُمِمدُُّكْم بِأَْلٍف ِمَن اْلَمَلِئَكِة ُمْرِدِفينَ 

 ٗ األنفاؿ

يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا لِلَِّو َولِلرَُّسوِل } .ٔ
 {...ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما ُيْحِييُكمْ 

 ِْ األنفاؿ

ِذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدونِِو ََّل َلُو َدْعَوُة اْلَحقِّ َوالَّ } .ٕ
 {...َيْسَتِجيُبوَن َلُهْم ِبَشْيءٍ 

 ُْ الرعد

لِلَِّذيَن اْسَتَجابُوا ِلَربِِّهُم اْلُحْسَنى َوالَِّذيَن َلْم } .ٖ
َيْسَتِجيُبوا َلُو َلْو َأنَّ َلُهْم َما ِفي اْْلَْرِض َجِميًعا 

َتَدْوا ِبوِ   { ...َوِمثْ َلُو َمَعُو ََّلف ْ

 ُٖ دالرع

 رابعًا : دراسة وتحقيق حول ورود الجواب ومشتقاتو في اآليات المكية والمدنية .

أنيا  يففتب مكية كالمدنيةبالنظر إلى الجدكليف السابقيف فقد تتبعت الباحثة اآليات ال
 تحدثت في المكضكعات اآلتية:

 مكضكعات اآليات المكية: اشتممت اآليات المكية عمى المكضكعات اآلتية: -ُ

  }كردت لفظة الجكاب بمعنى إجابة اهلل تعالى لمدعاء كما في قكلو تعالى. أ

          

 }66:سورة غافر 
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 بقكلو ادعكني فقيؿ: أف المراد منو األمر بالدعاء, كقيؿ:المراد  " كقد اختمؼ العمماء في

 قدك  {    } المراد منو األمر بالعبادة بدليؿ قكلو بعده

    }تعالى كقكلو (ُ)" القرآف آيات جاء الدعاء بمعنى العبادة في كثير مف

  ...}  667:النساءسورة  

  }كذلؾ في قكلو تعالى كردت بمعنى استجابة الناس لدعكة الشيطاف, كماب. 

           

         }  11إبراىيم: سورة 

لقاء الدعاء إال مني كاف ما"كمعنى اآلية:   كجاءتكـ اهلل دالئؿ سمعتـ كقد الكسكسة, كا 
 الدالئؿ عمى كليق رجحتـ فمما ,قكلي تسمعكا كال ,إليَّ  تمتفكا ال أف عميكـ الكاجب مف فكاف الرسؿ
 منقذكـ كال بمغيثكـ اأن ما, دليؿ كال حجة غير مف كمتابعتي بإجابتي, أكلى بكـ المكـ كاف الظاىرة

 مف أتكتبرَّ  ,عبادتو في لو شريكان  إيام بجعمكـ كفرت ينٍّ إ ,فيو أنا مما منقذم كال بمغيثي أنتـ ماك 
 (ِ)" ذلؾ مف كتبرأ هلل شريكان  نوكك  مف فيو, الكفار يعتقده ما جحد إبميس أف كالمعنى ,ذلؾ

    كردت لفظة الجكاب ىنا بمعنى طمب اإلجابة مف اآللية التي اتخذىا المشرككف آلية كقد  ج.

         }يعبدكنيا مف دكف اهلل كىك في قكلو تعالى

        } 5: حقافاأل سورة 

                                                           
   .ٕٓ/ُٕ حفص, سراج الديف النعماني, يب" , أل المباب في عمـك الكتاب" .  ُ
  .ّْ/ّجلباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ", ألبي الحسف, عبلء الديف الخازف, " .  ِ
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استفياـ عمى سبيؿ اإلنكار كالمعنى ال أحد أبعد عف الحؽ { } كلفظة" 

كأقرب إلى الجيؿ ممف يدعك مف دكف اهلل األصناـ, فيتخذىا آلية كيعبدىا, كىي إذا ديًعيىت ال 
 (ُ)"  في الحاؿ كال في المآؿ إلى يـك القيامة تسمع, كال تجيب ال

طمب تأخير العذاب عنيـ, مدَّعيف إجابة دعكة الرسؿ كردت لفظة الجكاب بمعنى كما ك د. 

        }كما في قكلو تعالىكاتٍّباعيـ, 

        ...} 44: سورة إبراىيم 

أنو يـك القيامة يقكؿ الذيف ظممكا في ىذا اليـك ربنا أميمنا, كسألكه الرجكع " كمعنى اآلية: 
بلـ, كنتبع الرسؿ كيجاب عمييـ إلى الدنيا حيف ظير الحؽ في اآلخرة , نجب دعكتؾ كىي اإلس

 (ِ)"  أنيـ أقسمكا في الدنيا أنيـ ال يبعثكف

بمعنى التعمؽ بالمعاصي كاإلصرار عمى فعميا كما في قكلو  أيضان  كجاءت لفظة الجكاب ق.
           } تعالى

 }  81ف: األعراسورة. 

 عمؿلمفعميـ ك خيـ عمى فعميـ القبيح أنو ما كاف جكاب قكـ لكط لو بعد أف كبَّ  "كالمعنى
مف  الخبيث إال أف قالكا لبعضيـ البعض أخرجكىـ مف قريتكـ أم أخرجكا لكطا كأتباعو أىؿ دينو

كيتنزىىكف عف فعمكـ كعف أدبار الرجاؿ فالبعد عف بمدكـ كالسبب في ذلؾ أنيـ أناس يتطيركف 
 . (ّ)"  المعاصي كاآلثاـ طيارة

الكفار كالمشركيف لعذاب اهلل كما كرد في قكلو  كتحدم كردت المفظة ىنا بمعنى إنكاركما ك. 
         }تعالى

             

} 19: سورة العنكبوت. 
                                                           

 .َّٕ/ُُج " , المباب في عمـك الكتاب" .  ُ
 .ّٖٕ/ٗعبد اهلل, محمد بف أحمد القرطبي, ج يبأل, " لجامع ألحكاـ القرآفا" .  ِ
 .ِِٔ/ِج,"لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ" .  ّ
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ما يأتكف بو مف القبائح إال أىٍف « لكط»لما أنكر عمييـ  فما كاف جكاب قكمو  "كالمعنى
 .(ُ)"  ائتنا بالعذاب النازؿ بنا إف كنت مف الصادقيف استيزاءقىاليكا لو 

 مكضكعات اآليات المدنية: اشتممت اآليات المدنية عمى المكضكعات اآلتية: -ِ

  } إجابة الناس لدعكة اهلل تعالى كرسمو لئليماف بو سبحانو كما في قكلو تعالىأ.

            

     }  14: األنفالسورة  

كاستجابتو   كذلؾ ألف استجابة رسكؿ اهلل {}الضمير ىنا في دى حٍّ كقد كي " 
سبحانو كتعالى, كقد ذكر أحدىما مع اآلخر لمتككيد, كالمقصكد باالستجابة ىنا ىي الطاعة ك 

 (ِ)" االمتثاؿ

 في سياؽ سؤاؿ اهلل ألنبيائو حكؿ إجابة أقكاميـ ليـ كىك بذلؾ أعمـ, كردت لفظة الجكاب ىناب. 
           }في قكلو تعالى ذلؾك 

   } 669: سورة المائدة. 

 ما أم {} لقكميـ كالمعنى ىنا بيكـ الجمع ىك يكـ القيامة فيقكؿ ليـ تكبيخان "  
ٍكتـي إلىى {} الذم   } بذلؾ {   }لتكحيد ا بو حيف دىعى

 }  أم تعمـ ما غاب عف العباد كذىب عنيـ عممو, لشَّدة ىكؿ يكـ القيامة
 (ّ)" كفزعيـ, ثـ يشيدكف عمى أمميـ لما يسكنكف

لمدنية, يتبيف لمباحثة كبعد استعراض المكضكعات التي كردت في سياؽ اآليات المكية كا
يف, فقد الحظت الباحثة أف اآليات  أف ىذه المكضكعات تتناسب مع طبيعة المرحمة كحالة المدعيكٍّ
المكية التي كردت فييا لفظة اإلجابة أك أحد مشتقاتيا, مكضكعات الدَّعكة إلى التكحيد, كعبادة 

ـ ليـ, ككبل المكضكعيف اهلل, كما كجاءت مكضكعاتيا تعرض قصص األنبياء كتكذيب أقكامي
يتناسباف مع طبيعة المرحمة المكٍّية التي كانت تحتاج إلى تصحيح المسار العقدم ألقكاـ كانكا 

                                                           
 .ّْٓ/ُٓ, ج" المباب في عمـك الكتاب"  . ُ
  .                            َُِ/ِ , جالزمخشرمالقاسـ محمكد  يب" , ألالكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ" .  ِ
 .ُٗٓ/ُِجبلؿ الديف السيكطي, ج, ك المحميجبلؿ الديف " , الجبلليف " .  ّ
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يعبدكف آلية باطمة, كما كانت القصص القرآنية كالحديث عف األمـ الماضية مف أجؿ أخذ العبر 
د كالعظات, مما حدث لتمؾ األقكاـ التي يسير أىؿ مكة عمى نيجيـ مف  رفض دعكة اهلل كالصَّ

 عف سبيؿ اهلل.

كأما اآليات المدنية التي كردت فييا لفظة الجكاب أك إحدل مشتقاتيا, فقد الحظت 
الباحثة أنيا تطرَّقت لمكضكعات كثيرة, منيا: الحديث عف مازاؿ متمسٍّكا بعبادة غير اهلل, 

تتطرؽ اآليات المدنية إلى مثؿ ىذا  كيتكجَّيكف بالدٍّعاء إلى اآللية الباطمة, كليس ذلؾ غريبان بأف
ةن ممف مازاؿ منيـ  المكضكع في مجتمع إيماني, فقد كاف المقصكد بذلؾ ىـ أىؿ مكَّة كخاصَّ

 عاكفان عمى تمؾ اآللية الباطمة كيعتقد فييا الض ر كالنَّفع.

, كما كتناكلت اآليات المدنية الحديث عف استجابة اهلل الستغاثات المؤمنيف في غزكة بدر
حيث إفَّ ىذه الغزكة كقعت في بداية العيد المدني, باإلضافة إلى ذلؾ تحدَّثت اآليات المدنية عف 
نيكًبًيـ, ككصفيـ بأنَّيـ أكلكا  المؤمنيف الذيف يذكركف اهلل في كؿٍّ أحكاليـ قيامان كقعكدان كعمى جي

ككؿ ذلؾ استنياضان  األلباب, ككيؼ أفَّ اهلل استجاب ليـ دعائيـ ككعدىـ بعدـ تضييع أعماليـ
 ليمـ المؤمنيف في العيد المدني بأف يستمركا في تعظيـ اهلل كذكره في كؿ أحكاليـ. 

كما كتحدَّثت اآليات المدنية أيضان عف استجابة دعاء المؤمنيف ميبيٍّنةن أف اهلل قريب منيـ 
المرحمة المدنية, يجيب دعكة الدَّاعي إذا دعاه, ككؿ ذلؾ يناسب حالة الدَّعكة كالمدعكيٍّف في 

 كبيذا تظير طبيعة العبلقة بيف المكضكعات في المرحمتيف.
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 المبحث األول: إجابة الدعاء.

 

 وفيو خمسة مطــــالب:
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 صل األولـــــالف
 اإلجابات اإلليية وأنواعيا 

 المبحث األول: إجابة الدعاء.
,  لى اهللالدعاء عبادة مف العبادات, بؿ ىك مف أشرؼ الطاعات, كأفضؿ القربات إ

الكريـ, كسكؼ يرة مف القرآف عباده بالتكجو إليو بالدعاء, كذكر ذلؾ في آيات كث  لذلؾ أمر اهلل
 ىذه اآليات عمى شكؿ مطالب كما ىك مكضح عمى النحك اآلتي: تستعرض الباحثة

 .يالمطمب األول: إجابة دعوة الداع
 ,كاسطةو, كأف ليس بينيما حاجز أك قريب من الداعي البلجئ إليو بأنو كجؿ اهلل عزى  بشَّر

بإجابة الدعاء, في آيات  , ككعدىـ تو العمياكصفا دعكه كيسألو بأسمائوعمى المسمـ أف ي لذلؾ
         }تعالى مف كتابو منيا: قكلو

       }686 :سورة البقرة  

 }لقد جاءت ىذه اآلية معطكفة عمى اآلية السابقة كىي قكلو تعالى"  

       } 
  }فيك ىنا في مقاـ التبميغ فقاؿ ,كحده لى خطاب النبي ك جاءت اآلية تمتفت إ

}  كالعباد ىـ العباد الذيف كاف الحديث معيـ في اآليات السابقة, كفي ىذا تعظيـ لشأف
 ليـ عف كيفية الدعاء كىؿ يككف جيران  بأف يسألو المسممكف عف أمر اهلل تعالى كجكابو  النبي 
  .(ُ)" أـ سران 

 قؿ ليـ إني قريب:" أم { }في أكضح التفاسير أف معنى قكلو تعالى كجاء
إنؾ أييا السائؿ لـ كالمعنى  {    },ـمنيـ, أسمع نجكاىـ كشككاى

تسأؿ ربؾ بؿ امتحنتو, كلـ تناده بؿ سخرت منو؛ كلك أنؾ ناديتو بحؽ ألجابؾ, كسألتو بصدؽ 
أف تتيقف بإجابتو تيقنؾ بكجكدؾ, كأف تثؽ  بوأييا الممتحف لر  إف مف شرائط السؤاؿف الستجاب لؾ

كأنت مف اإلجابة آيس, كمف عطائو  أف ييبؾ كتدعك ربؾ  المعطي المانع  بما عنده كثكقؾ بنفسؾ
ا تؤمف بربؾ, كترجك إجابة سؤالؾ كدعائؾ؛ ىييات ىييات أف يجاب مبصديقؾ أكثر م تؤمف  قانط

  .(ِ) "ه كأنؾ تراه, كتخشاه كأنو يراؾلؾ؛ قبؿ أف تحسف ظنؾ بو, كتثؽ بما عنده, كتعبد
                                                           

 .ُٖٕ/ِالطاىر بف محمد الطاىر بف عاشكر, ج, محمد " التحرير كالتنكيرانظر: "  . ُ
 .ّّ/ ُج ,محمد عبد المطيؼ بف الخطيب.  ِ
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يقكؿ الشٍّيخ  {     }كفي معنى قكلو تعالى
أم إذا كنت أنا ربكـ الغني عنكـ أجيب دعاءكـ فاستجيبكا أنتـ لدعكتي باإليماف محمد عمي الصابكني: " 
 .(ُ)اإليماف لتككنكا مف السعداء الراشديف"  مىبي كطاعتي ك داكمكا ع

 يشرؾال كمف صفات المسمـ السائؿ هلل تعالى بإجابة الدعاء, أف يخمص كيكحد في عبادتو هلل, ك 
, كمف كأف يطمب التكبة كالمغفرة, كأما مف تكبر عف الدعاء فيك مف المتكبريف عمى اهلل  ,غيره معو

       }لى كما يقكؿ تعااألذالء في نار جينـ, 

      }  :66سورة غافر 
أم: اعبدكني كأخمصكا لي العبادة, دكف مف تعبدكف  {}" يقكؿ اهلل تعالى أييا الناس

( ِ)أم: أًجب دعاءكـ فأعفكا عنكـ ك أرحمكـ,"  { }دكني مف األكثاف كاألصناـ,مف 

 }كجاء في صفكة التفاسير أف معنى اآلية: "أدعكني أجبكـ فيما طمبتـ كأعطكـ ما سألتـ, كقكلو

      } أم إف الذيف يتكبركف عف "
 .(ّ)دعاء اهلل سيٍّدخمكف جينـ أذالء صاغريف" 

في كؿ  الدعاء,يو بلإيتضرع , كأف يخمص في عبادتو لمخالؽ, كأف يسألو ك هلل ابإذف عمى المسمـ أف يستعيف 
 الكاعد باإلجابة. ,ف الداعيالقريب م ىك ألنو مكاف كفي أم كقت, كبأم حاؿ, سران كعبلنية, كأالَّ يتردد أبدان,

 المطمب الثاني: إجابة المضطر إذا دعاه.
رشادىـ لمحؽ كالصراط المستقيـ, فقميؿ مف  يثير الخالؽ  لمناس سؤاالن يقصد بذلؾ تذكيرىـ كا 

 } الناس مف يتذكر عظمة الخالؽ, كقدرتو عمى اإلجابة لمدعاء بمفرده, دكنما شريؾ لو, قاؿ تعالى

             

 } :61سورة النمل . 

منو  " أفَّ ىذا استدالؿ{    }جاء في تفسير قكلو تعالى
, كفي قكلو   أم: المكركب المجيكد الذم ال {}سبحانو بحاجة اإلنساف إليو عمى العمـك

                                                           
 .َُٗ/ُجمحمد عمي الصابكني, صفكة التفاسير,  . ُ
, " اليداية إلى بمكغ النٍّياية ", ألبي محمد مكٍّي القيركاني, َْٔ/ُِجعفر الطبرم, ج "جامع البياف", ألبي . ِ
 .ُْٓٔ/َُج
 .ٗٗ/ّ" صفكة التفاسير" , ج .ّ
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حكؿ لو كال قكَّة, فألجأه إلى التضرع إلى اهلل, كالبلـ في المضطر لمجنس, فقد ال يجاب دعاء بعض 
ال فقد ضمف اهلل المضطريف لمانع يمنع ذلؾ, بسبب يحدثو العبد, يحكؿ بينو كبيف إجابة دعائو,  كا 

رَّ كالبأساء أم{ }كقكلو  سبحانو إجابة المضطر إذا دعاه,  كيكشؼ عنو الضي
{  }كأمَّة بعد  ,جيبلن بعد جيؿ أم سكاف األرض تعمركنيا
أم: تذكران   {  }الجساـالذم يكليكـ ىذه النعـ {  },أمَّة

 (ُ)قميبل ما تذكركف " 

فالمضطر في لحظات الكربة كالضيؽ ال يجد لو ممجأ إال اهلل يدعكه قاؿ سيٍّد قطب في تفسيره: " 
ر قة, كتتخاذؿ القكل, كتتياكل األسناد كينظنٍ الخى  الحمقة, كتشتد   ليكشؼ عنو الضر كالسكء ذلؾ حيف تضيؽ  

, ال قكتو, كال قكة في األرض تنجده ,مف كسائؿ النصرة كأسباب الخبلص اإلنساف حكاليو فيجد نفسو مجردان 
ى ككؿ مف كاف يرجكه لمكربة قد تنكر لو أك تكلى في ه لساعة الشدة قد زاغ عنو أك تخمَّ ككؿ ما كاف يعد  

غكث كالنجدة, كيتجو اإلنساف إلى اهلل كلك ىذه المحظة تستيقظ الفطرة فتمجأ إلى القكة الكحيدة التي تممؾ ال
ىك كحده دكف سكاه يجيبو  ,فيك الذم يجيب المضطر إذا دعاه, كاف قد نسيو مف قبؿ في ساعات الرخاء

اس يغفمكف عف كالنَّ , يقة اآلخذة بالخناؽيو مف الضٍّ بلمة, كينجٍّ ه إلى األمف كالسَّ كء, كيرد  كيكشؼ عنو الس  
فيمتمسكف القكة كالنصرة كالحماية في قكة مف  ,خاء, كفترات الغفمة يغفمكف عنياالرَّ ىذه الحقيقة في ساعات 

ىـ الكرب, فتزكؿ عف فطرتيـ غشاكة الغفمة, دة, كيضطرَّ ىـ الشٍّ ؤ ا حيف تمجفأمَّ  ,قكل األرض اليزيمة
, كاستجابة اهلل فالتجاء المضطر إلى اهلل كيرجعكف إلى ربيـ منيبيف ميما يككنكا مف قبؿ غافميف أك مكابريف

كيمضي في لمس , ىذه في اآلفاؽ كتمؾ في األنفس سكاء بسكاء ,لو دكف سكاه حقيقة كيذه الحقائؽ
فمف يجعؿ الناس خمفاء األرض؟  {   } مشاعرىـ بما ىك كاقع في حياتيـ

بعد جيؿ, يخمؼ  بعد قرف, كجيبلن  ميـ قرنان ثـ جع ,أليس ىك اهلل الذم استخمؼ جنسيـ في األرض أكالن 
 بعضيـ بعضا في مممكة األرض التي جعميـ فييا خمفاء؟

أليس ىك اهلل الذم فطرىـ كفؽ النكاميس التي تسمح بكجكدىـ في ىذه األرض, كزكدىـ      
, عدىـ ليذه الميمة الضخمة الكبرلبالطاقات كاالستعدادات التي تقدرىـ عمى الخبلفة فييا, كت

بعضو مع بعض بحيث تتييأ  كالتي تنظـ الككف كمو متناسقان  النكاميس التي تجعؿ األرض ليـ قراران 
و إلى ربٍّو سبحانو  (ِ)" لؤلرض تمؾ المكافقات كالظركؼ كمف ىنا نفيـ أنَّو عمى المؤمف أف يتكجَّ

 كتعالى, فيك الَّذم يجيب المضطر إذا دعاه كيكشؼ عنو الس كء كالض ر.
 

                                                           
 .ُّٖ/ِصفكة التفاسير" لمصابكني, ج", ُٗٔ/ْجلمشككاني, " فتح القدير",  .  ُ
 .ِٖٓٔ/ ٓ.  " في ظبلؿ القرآف " , ج ِ



 اإلجابات اإللهية وأنىاعها               الفصل األول                                                       

 

 ~16 ~ 
 

 .لثالث: إجابة دعوة يوسف المطمب ا
قاؿ  كمف الصكر التي ذكرىا القرآف الكريـ مثبلن لمدعاء المستجاب, دعاء النبي يكسؼ 

يوسف:  سورة{         }تعالى
34. 

إلى اهلل شاكيان مما لقيو مف نسكة مصر امرأة العزيز كصكاحباتيا ,  " فقد لجأ نبي اهلل يكسؼ 
       }البلتي أردنو أف يقع  في الزنا كالفاحشة, فدعا ربو فقاؿ

مى العصمة كالًعفَّة كثبَّتو ع, فاستجاب اهلل ليكسؼ دعاءه, كصرؼ عنو كيدىف,  34سورة يوسف: {...

السميع لكؿ قكؿ ككبلـ؛ " {   }قاؿ أبك منصكر الماتريدم في تفسير قكلو تعالى ,(6)"

ًفيًّا كاف عمى الخمؽ أك ظاىرنا, العميـ بو؛ ال يخفى عميو شيء بأحكاليـ ك أم: " {} , كقكلو (ِ)" خى

 .(ّ)" ما انطكت عميو نياتيـ
 . (ْ)دعاءه فصرؼ عنو ما أرادت منو امرأة العزيز مف معصية اهلل"  كقد استجاب اهلل ليكسؼ  "

دعاء  فأجاب اهلل تعالى أم" {  }كيقكؿ اإلماـ الخازف في تفسيره  لقكلو تعالى

ًميـي  بحالولا, لدعاء يكسؼ كغيره{        },يكسؼ  ,عى

لما أظمتو البمية بكيد النساء كمطالبتيف إياه بما ال يميؽ بحالو لجأ إلى  كفي اآلية دليؿ عمى أف يكسؼ 
اهلل كفزع إلى الدعاء رغبة إلى اهلل ليكشؼ عنو ما نزؿ بو مف ذلؾ األمر مع االعتراؼ بأنو إف لـ يعصمو 

فدؿ ذلؾ عمى أنو ال يقدر أحد عف االنصراؼ عف المعصية إال بعصمة اهلل كلطفو مف المعصية كقع فييا 
 (ٓ) "بو

 المطمب الرابع: إجابة دعوتي موسى وىارون عمييما السالم.

, , إجابة دعكتي مكسى كىاركف عمييما السبلـكمف صكر إجابة الدَّعاء في القرآف الكريـ
         } تعالى كما يقكؿ

  } 89:سورة يونس. 

                                                           
 .ْٓ/ِج " ," صفكة التفاسيرانظر:  .  ُ
 .ِّٕ/ٔالماتريدم, ج" , ألبي منصكر تفسير الماتريدم. "  ِ
 .ْٓ/ِصفكة التفاسير" , ج. "  ّ
 .َٗ/ُٔ" جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف" , ج . ْ
 .ِٕٓ/ِ. " لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ ", ج ٓ
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جعؿ الدعكة ىنا في اآلية مضافة إلى مكسى  {  } قكلو تعالىف
, ف عمى دعاء مكسى ىاركف كاف يؤمٍّ  , كفيما تقدـ أضافيا إلى مكسى كحده, فقيؿ إفكىاركف

ف كاف الداعي مكسى كحده ,ىاركف داعيان فسمٍّي ىنا  , كلقد أضاؼ الدعاء إلى مكسى في أكؿ كا 
عي, كيجكز أف يككنا الممؤمٍّف منزلة الدَّ  أضاؼ الدعكة إلييما تنزيبلن الكبلـ لككنو كاف داعيان, كىنا 

: (ُ)قاؿ النَّحاس لتو في الرسالة,, كلقد أضاؼ الدعاء لمكسى في أكؿ الكبلـ ألصاداعييف جميعان 
 (ّ). كالدليؿ عمى ذلؾ قكؿ مكسى ربنا كلـ يقؿ ربٍّ  يقكؿ, (ِ)سمعت عمٌي بف سميماف

عمى الرسالة كالدعكة استقيما أم: " {}كيقكؿ اإلماـ الكاحدم في تفسيره لقكلو تعالى
, (ٓ) عميو مف الدعاء إلى اهلل اىم مى مااالستقامة ىنا ىي الثبات ع, ك (ْ)"إلى أف يأتييـ العذاب

طريؽ الجيمة في االستعجاؿ أك  " أم{      } كقكلو تعالى
 .(ٔ)" عدـ الكثكؽ كاالطمئناف بكعد اهلل تعالى

كتبت ليا أم: "{  }كيقكؿ سيٍّد قطب في تفسيره لقكلو تعالى
 },عمى ىداكما حتى يأتي األجؿفي طريقكما ك  {},اإلجابة كقضي األمر

    } خبطكا عمى غير عمـ, كيترددكا في الخطط كالتدبيرات, تفي
 (ٕ)" الطريؽ اليادم أـ ىـ ضمكا السبيؿي كيقمقكا عمى المصير, كال يعرفكا إف كانكا يسيركف ف

 

 
                                                           

مات سنة خمس كأربعيف جعفر الٌنحاس, ك محمد بف عبيد بف محمد بف المحاربي, مف أىؿ اٍلكيكفىة, كنيتو أىبي . )ُ
 .(ُّْٓٓ,  )رقـ َُٖ/ ٗانظر: " الثقات", البف حباف, باب الميـ, ج ,(كمائتيف

بف بشير اإلخميمي, ييكنَّى بأبي الحسف, نسبكه في مكالى مراد, كيعرؼ بابف أبي الٌرقاع, مف  . )عمي بف سميمافِ
كغيره, آخر مف حدَّث عنو بمصر أحمد بف حمَّاد زغبة, تكفَّى أىؿ مصر, كاف قد رحؿ, ككتب عف عبد الرزَّاؽ  

" تاريخ ابف يكنس المصرم",  باب ذكر مف اسمو  ,(يـك الثبلثاء لست خمكف مف رجب سنة ثبلث كعشريف كمائتيف
 .(ٖٕٗ, )رقـ ّٖٓ/ ُعمي, ج

 .ّّٓ/ِ. " فتح القدير" , ج ّ
 .ٕٓٓ/ِف الكاحدم ج" الكسيط في تفسير القرآف المجيد ", ألبي الحس.  ْ
 .ّّٓ/ِج ,فتح القدير" " . ٓ
 .ِِٓ/ُُ" التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج " , لكىبة بف مصطفى الزحيمي, ج .ٔ
 .ُُٕٖ/ّ. " في ظبلؿ القرآف" , ج ٕ
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 .المؤمنين يوم بدرو   النَّبي المطمب الخامس: إجابة دعوة

, حيث إف إمدادىـ دعكة المؤمنيف يكـ بدرلمد عاء أيضان, إجابة  اهلل  إجابةكمف صكر 
قاؿ  عاء,لمد -جٌؿ كعبل -مف الصكر الجمية إلجابة الخالؽ ,بجنكد مف المبلئكة, كنصرىـ يكـ بدر

          }تعالى

} 9: سورة األنفال  

كجكد األلؼ كالسيف كالتاء لمطمب, كاستغاث أم: مادة استغاث تفيد طمب الغكث, ك  فإفَّ " 
كجؿ في قكلو  كم قادر عمى اإلغاثة, كىنا في اآلية طمبكا الغكث مف اهلل عزَّ طمب الغكث مف ق

{ }  ,كقد جاءت بضمير الجمع كأنيـ كميـ جميعان يستغيثكف في كقت كاحد
  يعني انو طمب مف جنكد الحؽ في األرض أف يككنكا مع محمد {}كمعنى

قكل خفية ال نراىا كال  , كخالؽ المبلئكة الذيف ىـلككف كخالؽ األسباب فيويك خالؽ اكأصحابو ف
فاإلمداد:  { }نبصرىا كىذه المبلئكة سبب خفي ال يرل كلكف يحرؾ الشيء, كقكلو

بالعدد المكجكد مف الرجاؿ  عدـ استطاعة الجيش مكاجية المعركةالتي تأتي لمجيش في حاؿ  الزيادة
المسمميف المحاربيف  مف الرجاؿ ك العتاد, كقد أمَّد بلح, فيطمب قائد الجيش إرساؿ إمداد أك الس

 مف المبلئكة مردفيف. ان في غزكة بدر ألف

كالبد أف نعمـ أف الحؽ تبارؾ كتعالى قد أرسؿ ألفان مف المبلئكة لتكثير العدد أماـ العدك كىذا يفيد 
 .(ُ)مداد القكة لممؤمنيف" األكؿ: إلرىاب العدك, كالثاني إل أمريف:

أم تطمبكف منو  "{  }كيقكؿ الزحيمي في تفسيره لقكلو تعالى
كـ, فاستجاب لكـ, أنٍّي ممدكـ أم معينكـ بألؼ مف المبلئكة مردفيف  الغكث بالنصر عمى عدكٍّ

" كما في  (ِ)ثـ صارت خمسة متتابعيف يردؼ بعضيـ بعضا حيث كعدىـ أكالن بألؼ مف المبلئكة
           }قكلو تعالى

           

     } :615- 614سورة آل عمران. 

                                                           
 .َْٗٓ -ْٖٔٓ/ ٖلخكاطر" , لمحمد متكلي الشعراكم, ج" اانظر: .  ُ
 .ُِٔ/ٗحيمي, جر المنير", لمز التفسي" انظر: .  ِ
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 .استجــــــــــــــابة النداء المبحث الثاني:
 

 وفيو أربعة مطالب:

 

 ستجابة نداء نوح عميو السالم.االمطمب األول: 

 

 نداء أيوب عميو السالم.ستجابة لاالالمطمب الثاني: 

 

 االستجابة لنداء يونس عميو السالم.المطمب الثالث: 

 

 االستجابة لنداء زكريا عميو السالم.المطمب الرابع: 

 

 ستجابة النداء ألولي األلباب .االمطمب الخامس: 
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 المبحث الثاني: استجــــــــــــــابة النداء

نرل األنبياء كالرسؿ كىـ خير الخمؽ, كأحب مف خبلؿ التأمؿ في سكر القرآف الكريـ, 
يكا بالشٍّكاية إال إلى اهلل, كدعائيـ لو   الناس إلى اهلل نزؿ بيـ الببلء كاشتد بيـ الكرب, كلـ يتكجَّ

مجيب الدعاء, كرافع الكرب كالشدة كالببلء, كما ذكر ىذا في  برفع الببلء عنيـ, ككاف الخالؽ 
 قصص األنبياء, كما يأتي:

 .ب األول: استجابة نداء نوح المطم

 :قاؿ تعالىفنجاه كقكمو المؤمنيف مف الطكفاف العظيـ,   نداء نكحل استجاب اهلل 

{           } 
 .76سورة األنبياء:

     }كالمقصكد بندائو ىك قكلو تعالى {  }فقكلو 

    } 16:سورة نوح  

{ }أم" فاستجاب اهلل لنبيٍّو نكح {    } 
كالكرب ىك: ما لبثو نكح في دعكة قكمو مف عمر امتد ألؼ سنة إال خمسيف عامان كما تحمَّمو في سبيؿ 
دعكتو مف عنتو كمشقَّة, كشدَّة كتكذيب كأذل كمع ذلؾ لبث فييـ يدعكىـ إلى اهلل, كلـ يؤمف بو منيـ إال 

 .(ُ)القميؿ" 

لقكمو حيف نادل نكح ربَّوي مستنصرا بو, ككاف ذلؾ قبؿ  أف يىٍذكيٍر  " كلقد أمر اهلل رسكلو محمدان 
اه كأىمو المؤمنيف مف الغرؽ بالطكفاف, كصار الماء الذم ىك  رسالة خاتـ النبييف فاستجاب اهلل دعاءه, كنجَّ

حقَّان كعدالن مف اهلل الجتماع أمريف ىما:  كلـ يكف تعذيب قـك نكح بالطكفاف إالمصدر الحياة مصدران لمفناء, 
 .(ِ)كذيب الحؽ كرسالة النَّبي, كاإلغراؽ في الشر كذلؾ جزاء الظالميف" ت

 تعالى كذلؾ في قكلو كذلؾ تؤكد اآليات الكريمة استجابة اهلل تعالى لنداء نكح 
{    } 75: سورة الصافات 

                                                           
/ ُٓلشعراكم, جلمشيخ ا ,, " الخكاطر"ّْٓ/ٓ" تفسير القرآف العظيـ" , ألبي الفداء إسماعيؿ بف كثير, ج. ُ

ٗٓٗٔ. 
 .َُُٔ/ِج كىبة بف مصطفى الزحيمي,ل " الكسيط" ,.  ِ
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أكؿ رسكؿ بعثو اهلل إلى الناس, كابتداء القصة بقصة نكح مع قكمو, فيك  " ابتدأ اهلل 
عمييـ كما دعا نكح عمى ربَّو بالنصر  ركيف ليحذركا دعاء الرسكؿ بذكر نداء نكح مكعظة لممش

      }, كالنداء ىنا ىك نداء الدعاء كاالستغاثة بو كقكلوقكمو

   } كقكلو16: سورة نوح , {    

} 66: سورة القمر. 
 أملو نحف,  مجيبكفال عـفىمىنو, م دعانا نكح, فاستجبنا لأ {   }كقكلو تعالى 

 .(ُ)" جيبكف نحففأجبناه أحسف اإلجابة, كالتقدير: فك اهلل لنعـ الم
 .ستجابة لنداء أيوب المطمب الثاني: اال

 قاؿ تعالىكرفع عنو المرض كالضر,  لدعاء النبي أيكب  كذلؾ استجاب الخالؽ 

{              

 }  :84سورة األنبياء 
  }كصفوي بغايًة الرَّحمة فقاؿ ربَّو كىك متضرٍّعان لو, نادل أيكب  كلما" 

} فأخبر اهلل سبحانو كتعالى أنَّو استجاب لدعائو فقاؿ{     } أم
 (ِ)"  مما كاف بو كعكَّضو بما ذىب عميوشفاه اهلل

أم: " أعطيناه أىمو في الدنيا كرزقناه {    }كمعنى قكلو تعالى
أم مف أجؿ رحمتنا {   }مف زكجتو مثؿ ما كاف لو مف األكالد كاألتباع

 .(ّ)تذكرةن لغيره مف العابديف ليصبركا كما صبر"  { }ه,اًإيَّ 
يتمممؿ مف  ال يضيؽ صدره بالببلء, كال, نمكذج لمعبد الصابر كجاء في تفسير سيٍّد قطب:" أنو

 كذلؾ ,سبحانو األمر كمو إليو ترؾربو رفع الببلء عنو, في مفبؿ إنو ليتحرج أف يطمب  ,رالض  
بيذه الثقة  إلى ربو كفي المحظة التي تكجو فييا أيكب , كغناه عف السؤاؿعممو بالحاؿ ب اطمئنانان 

   }, لقكلو تعالىنياية االبتبلء كبذلؾ األدب كانت االستجابة, كالرحمة

          }  رفعفقد 
                                                           

بد الكريـ يكنس , " التفسير القرآني لمقرآف" , لعَُّ/ِّ, " التحرير كالتنكير" , جْٗٓ/ْفتح القدير" , ج " . ُ
 .َُْ/ صِّ, " التفسير المنير"  لمزحيمي, ج ّٗٗ/ صُِالخطيب, ج

 .ْٓٗ/ّفتح القدير" , ج " . ِ
 .ِْٗ/ِصفكة التفاسير" , ج " . ّ
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, في أىمو الذم كاف  ركرفع عنو الض   ,في بدنو فإذا ىك معافى صحيح الذم كاف رعنو الض  
 أك أنو كىب لو أبناءن  ,ؿ ىـ أبناؤه فكىب اهلل لو مثمييـكقي ,ف فقد منيـ, كرزقو مثميـعمَّ  ضوي فعكَّ 

 ,ةنَّ كمً  نعمة ىي رحمة مف عند اهللكؿ  أفَّ {  }, كقكلو تعالىكأحفادان 

{ }  ٍّف في بى  ,و, كرحمتو في الببلء كبعد الببلءببلئبىـ باهلل ك ري تذك بلء كا 

فَّ  ,لمبشرية كميا أيكب لمثبلن  لمعابديف, إشارة ليا مغزاىا,  , كقكلوب لعبرة لمبشرية كمياك أي   رً بٍ في صى  كا 
كالعقيدة أمانة ال تسمـ إال لؤلمناء القادريف عمييا, المستعديف بتبلء كالببلء, فالعابدكف معرَّضكف لبل

مف الصبر ليجتاز العابدكف  كال بد ,الشفاه, كال دعكل يدعييا مف يشاءلتكاليفيا كليست كممة تقكليا 
 (ُ)ء" الببل

 .المطمب الثالث: االستجابة لنداء يونس 
أف  ,في الظممات ربو نادل عندما يكنس  النكف مذل -عز كجؿ -استجاب اهلل  كذلؾ

 }قاؿ تعالى ,اه مف الغـب لو كنجافاستج, إني كنت مف الظالميف, ال إلو إال أنت سبحانؾ
       } 88: سورة األنبياء. 

  }أم: أجبنا { }زم في تفسيره: "قاؿ أبك الفرج الجك 

} أم: مف الظممات ,{   } ا " ًإذا دعكن(ِ) 
ي المؤمنيف مف كربيـ إذا  :في تفسيره (ّ)أبك الحسف الكاحدم كقاؿ " كذلؾ ككما نجيَّناه ننجٍّ

 .(ْ) ثكا بنا كدعكنا "استغا
يناه مف الضيؽ استجبنا لتضرعو كاستغاثتو كنجَّ كقاؿ محمد عمي الصابكني في تفسيره: " 

أم كما نجينا يكنس {  }الحكت التقموكرب الذم نالو حيف كال
 .(ُ)ا" لشدائد كاألىكاؿ إذا استغاثكا بنمف تمؾ المحنة ننجي المؤمنيف مف ا

                                                           
 ." بتصر ؼ يسير ", ِِّٗ/ْ. " في ظبلؿ القرآف " , جُ
 .َُِ/ّ. " زاد المسير في عمـ التفسير" , لجماؿ الدٍّيف الجكزم, جِ
أصمو مف ساكة, كاف األستاذ أبك أبك الحسف الكاحدم النٍَّيسابكرم,  ()عمي بف أحمد بف محمد بف عمي,ِِٓ. )رقـ ّ

اؽ الثعمبي المفسر سىف كاحد عصره ًفي التفسير, الـز أىبىا ًإٍسحى , كطائفة مف ركل عنو أحمد  بف عمر األرغياني, اٍلحى
ريخ اإلسبلـ", ألبي عبد اهلل, شمس الدٍّيف الذَّىبي, باب (" تأْٖ, تكفى سنة كتاب الدعكات, كالمغازم العمماء,

 .ِْٔ/َُعمي بف احمد, ج
 .ِِٕ/ُج ألبي الحسف, عمي بف أحمد الكاحدم," , الكجيز في تفسير الكتاب العزيز. " ْ
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         ..}" نادل كىك في الظممات 

} :وي ظى فى لى كى  ,الذم ىك فيو ف الغٍـّ اه م, كنجَّ ودعائً فاستجاب اهلل ل , 87سورة األنبياء 
, لحظات فتات كلمسات نقؼ أماميال إف في ىذه الحمقة مف قصة يكنس, فالحكت عمى الساحؿ

, كألقى عبء الدعكة, إف يكنس لـ يصبر عمى تكاليؼ الرسالة, فضاؽ صدران  كذىب  بالقـك
مضايقات  لى جانبويكف إفأكقعو اهلل في الضيؽ الذم تى  ,ج النفسرً در, حى الصَّ  ؽى يٍّ مغاضبا, ضى 

ج اهلل عنو ىذا لما فرَّ  ,ككاجبواعترؼ بظممو لنفسو كدعكتو ك  ,اب إلى ربوتكلكال أف , بيفالمكذٍّ 
ف, يعانيو كاف حفظتو كنجتو مف الغـ الذمة القدر كلكنيا ؽ, الضي في رحمة اهلل لذم النكف  كا 

  }, لقكلو سبحانومنيب في الظممات لبشرل لممؤمنيفكاستجابة دعائو ال

}"(ِ) ا يكنس عميو السبلـ كمف خبلؿ ما سبؽ نفيـ أفَّ اهلل سبح انو كتعالى كما نجَّ
مف ضيقو كىك في بطف الحكت, فإنو قادر عمى أف ينجٍّي المؤمنيف أيضان مف الكرب كالضيٍّؽ, 

 كذلؾ إذا تكجَّيكا لو بالطمب كالد عاء.

 .المطمب الرابع: االستجابة لنداء زكريا 

قاؿ ريثان يرثو مف بعده, فكىب لو  ك  نصيب في استجابة اهلل لو  زكريا  لنداءكذلؾ 
          }تعالى

        }  سورة

 96: بياءاألن

رث لي كأنت أفضؿ أف زكريا دعا ربَّو ال تذرني كحيدان ال كاكجاء في تفسير السمرقندم: 
 {       }الكارثيف فقاؿ اهلل 

 }فأصمحيا اهلل تعالىرحـ امرأتو ككانت عقيمان لـ تمد قط, سيئة الخمؽ,  :أم

  } أم زكريا كامرأتو ك يحيى عمييما السبلـيبادركف في الطاعات ,(ّ) 

                                                                                                                                                                          
 .َِٓ/ِ. " صفكة التفاسير" , جُ
 ." بتصر ؼ يسير" ,ِّّٗ/ْج. " في ظبلؿ القرآف " ,  ِ
" " بح. ّ  .َْْ-ّْٗ/ِج, ر العمـك
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أم يبادركف في  "{   }جاء في تفسير الكاحدم:

رغبة في الجنة, , بمعنى لمرغبة كالرىبة {  }أداء فرائضوطاعة اهلل ك 

 (ُ)" : ذلبل ألمر اهلل قاؿ قتادة { }كخكفا مف النار

:أىحدىا:  ثىبلثة "{  }كجاء في تفسير الرازم لقكلو تعالى أقكاؿو

يى  ةيلا أ, كىذدةاا المانع بالعيمكالدة بأىف أىزىاؿ عنا لأىصمىحى  او أىصمحيا في أخبلقيي: أىنَّ كىالثَّان ,ؽي بالقصَّ
ميؽً  د كانىت عمى طريقةو مفقك  كالثَّالث:  ,كجعؿ ذىلؾ مف نعمو عميويو طىًة المٍّساف تيؤذكسبل سيكًء اٍلخي

ةن فبأىنَّو س ى ًعينا إلككًنًو دىا يف وعكانأ ريف مف أكبي الدٍّ حيا فصبل فَّ إً الدٍّيف, ف يحانو جعميا ميصًمحى
كىذا كأىنَّو أقرىبي  ,عنايجم ؿىاألك  لدك الا بكنىة عمى الدٍّيف كالد نيعي سىأىؿ ربَّوي الم أىنىو كف ,و تعالىالمَّ 
 دٍّيف, كاعمـ أىفَّ قكلوالظيري فيو ما يتَّصؿ بننا فاألى أصمحى المَّو فبل:ألىنَّو إذا قيؿ رالظَّاىً ى ًإل

{     }فَّ ألى  ,بيتر الكاك ال تفيد التَّ  أىفَّ  ىعم ؿ  يد

ـه عمى ى كج مقدَّ رهلاة الكلد مع أىنىو تعبإصبلح الزَّ لى مصداؽ ما ذكرناه ايَّف تعبفظ ك ي المَّ ف ى أىخَّ
و آتاىـ نَّ أ فيَّ كأىمو فب لدهك ك  ايَّ كأراد بذلؾ زكر  {    }فقاؿ

عة ار , كالمستكف في الخيراعيسار  نت طريقتيـ أنَّيـادى بعضيـ ببعضو مف حيث كعىضَّ ما طمبكه ك 
 .ـو عمى الطَّاعةيعظ حرصو  ىمدح المرء ًبو أًلنَّو يدؿ  عممف أكبر ما يي ى في طاعًة المَّو تعال
لى اأحدىما: الفزعي إلى المَّو تع أمريف امسارعة فييالطَّاعات كال يـ ضم كا إلى فعؿنَّ كالمعنى أ

, فيككف بلمخافة الثَّابتة في القما كع كىك كالثٌاني: الخش ,وابو كالرَّىبة في عقابك بة في ثلمكاف الرَّغٍ 
ذً  كالخاًشع ى  (ِ)." مف اإلثـ الَّذم ال ينبسط في األمكر خكفان  رالحى

ىك أف جعميا صالحةن لمحمؿ بعد أف كانت عاقران كىذا كترل الباحثة أفَّ المقصكد في إصبلح زكجو 
 ترجيح لمقكؿ األكؿ.

 المطمب الخامس: إستجابة النداء ألولي األلباب.

أكلي األلباب الذيف يذكركنو قيامان كقعكدان كعمى جنكبيـ, باستجابة دعائيـ  بشَّر الخالؽ 
      }كعدـ تضييع أعماليـ كذلؾ في قكلو تعالى

     {081}      

                                                           
 .َِٓ/ّ, ج " .  " الكسيطُ
 .ُّٖ-ُِٖ/ِِ, ج "مفاتيح الغيب . "  ِ
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    {080}        

  {081}         

           {082}  

             {083 }

            }...  سورة آل

 .695-696عمران: 
          قال تعاىل }

 }  

لعبلمات كاضحة عمى الصانع كباىر حكمتو, كال يظير ذلؾ إال لذكم العقكؿ ينظركف في ذلؾ " 
 (ُ)"بطريؽ الفكر كاالستدالؿ, ال كما تنظر البيائـ

اإلنساف  إف المقصكد ىنا ىك المداكمة عمى الذكر في عمـك األحكاؿ ألف: "المفسٍّريف رائً سقاؿ 
    }يخمك مف إحدل ىذه الحاالت الثبلث, كما في قكلو تعالى قمَّما

    }663اء: سلنسورة ا ,{     

}  ا" كما أبدع فييما ًليىديلَّيـ ذلؾ عمى قدرة المَّو كيعرفكا أفَّ ليا صاًنعنا قادرنا مدبٍّرنا حكيمن(ِ) 

الشمس,  قاؿ بعض العمماء: المتفكر في ذات اهلل تعالى كالناظر في عيفكقاؿ ابف عطية في تفسيره: "   
نما التفكير كانبساط الذىف في المخمكقات, كفي مخاكؼ اآلخرة  (ّ)"  ألنو تعالى ليس كمثمو شيء, كا 

      {    }  :ما خمقت ىذا الخمؽ عبثنا, بؿ بالحؽ لتجزم الذيف أساؤكا "أم

 {} الكا:قى ف كىخمؽ الباطؿ ثه عف العبكي ىبما عممكا, كتجزم الَّذيف أحسنكا بالحسنى. ثـ نزَّ 

لحؽٍّ اأىم: يا مف خمؽ الخمؽ ب {  }م: عف أف تخمؽ شيئنا باًطبلن أ

تؾ ك  , قنا مف عذاب النَّار بحكلؾ ثه عف النَّقائص كالعيب كالعبكالعدؿ يا مف ىك مينزَّ   قكى
                                                           

 .ْٖٔ/ّج ألبي حياف األندلسي, . " البحر المحيط في التفسير ", ُ
 .ُِٓ/ِمعالـ التنزيؿ في تفسير القرآف", لمبغكم, جمختصر تفسير البغكم," " . "  ِ
 .ٓٓٓ/ُج فسير الكتاب العزيز" ,. " المحرر الكجيز في ت ّ
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تجيرنا بو مف ك , ـات النَّعينَّ إلى ج وا لعمؿ صاًلح تيدينا بقن, ككفٍّ ى بيا عنَّاضعماؿو تر قيضنا ألى ك 
 (ُ)يـ." عذابؾ األل

          }وقىله تعاىل

} " :مرشدان  ىاديان  يان مشفقان دنا سمعنا منانَّ مؾ إلينا إسي قتنا بإرساؿ ري ما كفَّ  بَّنا بعدى ر  كالمعنى, 

التائيكف  ياأي  كا عباد اهلل كتكجيكا أف آمن ,إيانا مخاطبان  بتكحيدؾ قائبلن  يمافم كيرشد لئلدإذ ىك ينا
 (ِ)" في تيو العدـ

 ؾىك نبي, يا ربنا إننا سمعنا مناديا" { }كذيكر في تفسير قكلو تعالى

ينادم الناس لمتصديؽ بؾ, كاإلقرار بكحدانيتؾ, كالعمؿ بشرعؾ, {   } محمد

  (ّ)" فأجبنا دعكتو كصدَّقنا رسالتو, فاغفر لنا ذنكبنا, كاستر عيكبنا, كألحقنا بالصالحيف
فتبحث أكؿ  كحتى تستيقظ فييا الحساسية الشديدة, ,ب مفتكحة ما إف تتمقى حتى تستجيبفيي قمك " 

فير السيئات, ما تبحث عف تقصيرىا كذنكبيا كمعصيتيا, فتتجو إلى ربيا تطمب مغفرة الذنكب كتك
كيتسؽ ظؿ ىذه الفقرة في الدعاء مع ظبلؿ السكرة كميا, في االتجاه إلى , كالكفاة مع األبرار

ع الذنب شيكات النفس كم االستغفار كالتطير مف الذنب كالمعصية, في المعركة الشاممة مع
, مع المعركة التي يتكقؼ عمى االنتصار فييا ابتداء كؿ انتصار في معارؾ الميداف ,كالخطيئة

 (ْ)" كالسكرة كميا كحدة متكاممة متناسقة اإليقاعات كالظبلؿ أعداء اهلل كأعداء اإليماف

{             

} ىك الثكاب أك كالمكعكد,  ,يحفظ عمينا أسباب إنجاز الميعاد التكفيؽ فيما :أم

      },ال تيٍخًزنا أم ال تبعدناك , النصرة عمى األعداء

       }{ قىله تعاىل  } وقىله , أم أجابيـ 

                                                           
 .ُٖ/ِ. " تفسير القرآف العظيـ " البف كثير, ج ُ
 .ُّٖ/ُ" الفكاتح اإلليية كالمفاتيح الغيبية" , لنعمة اهلل, كيعرؼ بالشيخ عمكاف, ج .  ِ
 .ٕٓ/ُ. " التفسير الميسر" , ج ّ
 .ْٕٓ/ُ. " في ظبلؿ القرآف" , ج ْ
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ناثكـ أصؿ كاحد, فكؿ كاحد منكـ مف  {  }سبحانه  أم يجمع ذككركـ كا 

  (ُ).أصمو. كقيؿ: المراد كصمة اإلسبلـاآلخر, أم مف 

أجاب دعاءىـ, قائبلن ليـ " {  } ه لقكلوكقاؿ محمد الخطيب في تفسير 
{         } فعؿ زم كبلن بماكسأج"(ِ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .ِٖٓ/ٗ. " المكسكعة القرآنية ", إلبراىيـ األبيارم, ج ُ
 . ٖٖ/ُج ضح التفاسير ",. " أك ِ
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 إجابات إليية عن أسئمة.: المبحث الثالث

 
 وفيو أحد عشر مطمبًا:

 

 .الجواب عن األىمةاألول:  المطمب

 .المسجد الحرامالشير الحرام و  الجواب عنالمطمب الثاني: 

 الجواب عن النفقة.المطمب الثالث: 

 الجواب عن اليتامى.المطمب الرابع: 

 الجواب عن األنفال.المطمب الخامس: 

 الجواب عن الخمر والميسر.المطمب السادس: 

 الجواب عن المحيض.المطمب السابع: 

 الجواب عن ذي القرنين.مطمب الثامن: ال

 الجواب عن الروح.المطمب التاسع: 

 .الجواب عن الجبالالمطمب العاشر: 

 الجواب عن الساعة.المطمب الحادي عشر: 
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 المبحث الثالث: إجابات إليية عن أسئمة.
تبيَّف خبلؿ كىذا ما سي لقد كردت الكثير مف األسئمة في القرآف الكريـ كجاء جكابيا مف اهلل   

 المطالب اآلتية: 
 المطمب األول: الجواب عن األىمة.

عف األىمة, فأجاب الشَّارع عف سؤاليـ بأنيما جعمت مكاقيت لشعائر, سأؿ الناس رسكؿ اهلل 
        } كمناسبات المسمميف, قاؿ تعالى

              

    }  :689سورة البقرة.  

د عف األىمة, كىي جمع ىبلؿ, كسمي ىبلالن ألنو حيف ييرل يىًيؿ  كالمعنى: " يسألكنؾ يا محم
, " (ِ)"  ثـ يسمى قمران  رلميمتيف أك لثبلث مف الشي كيسمى ىبلالن  ," كلظيكره بعد خفائو(ُ)الناس ًبًذٍكًر اهلل " 

  } كقاؿ بعضيـ الميقات منتيى الكقت قاؿ تعالى كمكاقيت: جمع ميقات بمعنى الكقت,

}  كاليبلؿ ميقات الشير" 641: اأَلعرافسورة ,(ّ). 

 .(ْ) الزمف المقدر المعيف" أم كىك ما يعرؼ بو الكقتمكاقيت جمع ميقات كجاء في التفسير المنير: " بأفَّ  
: يا مة كىما رجبلف مف األنصار, قاالغنبف  نزلت في معاذ بف جبؿو كثعمبة: " أنَّيا كر في سبب النزكؿكذي 

, ثّـَ ال يزاؿ رى يىٍعظيـ كيستكم كيستديتَّ يزيد ح ّـَ رسيكؿ المَّو ما بىاؿي اليبلًؿ يبدك فيطمع دقيقنا مثؿ الخيط, ث
  } ال يككف عمى حاؿو كاحدةو , فنزلت ىذه اآلية, ى يككف كما كافتى ينتقص كيًدؽ  ح

...."} (ٓ) 

      }قيت لكثير مف العبادات, كقكلو" كاألىمة مكا

}  كذلؾ في اإلحراـ, يدخمكف منيا  مف نقب ينقبكنو في ظيرىافقد كانكا يأتكف بيكتيـ

 } البر: التقكل {   } كقكلور, مف الب فعميـ ىذازاعميف أف  كيخرجكف,

} أم اتقى اهلل بترؾ مخالفتو ,{   }  في اإلحراـ 

                                                           
 .ٖٓ/ِ" الكشؼ كالبياف عف تفسير القرآف" , ألبي إسحاؽ الثعمبي,ج.  ُ
 .ُٗٔ/ِج " التفسير المنير",.  ِ
 .ِِٖ/ ٓألبي عبد اهلل , الممقب بفخر الديف الرازم, ج", " مفاتيح الغيب.  ّ
 .ُٗٔ/ِج " التفسير المنير", . ْ
 (.ٖٗ, رقـ )ٔٓ/ ُألبي الحسف عمي بف أحمد بف محمد بف عمي الكاحدم, ج. " أسباب نزكؿ القرآف" ,  ٓ
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, كناية عف كجكب مباشرة األمكر مف كجكىيا التي يجب أف تباشر عميياكغيره, 
 (ُ)" أم تفكزكف { }التقكل

بيا الناس مزارعيـ  تمعالـ يكقٍّ " {}احب الكشَّاؼ في تفسيره لقكلو تعالىكقاؿ ص
كغير ذلؾ,  ,كمدد حمميف ,كفطرىـ كعدد نسائيـ كأياـ حيضيف كصكميـ ,كمتاجرىـ كمحاؿ ديكنيـ

كال  منيـ حائطان  كاف ناس مف األنصار إذا أحرمكا لـ يدخؿ أحده  , كعرؼ بيا كقتوـ لمحج يي كمعالً 
مف باب, فإذا كاف مف أىؿ المدر نقب نقبا في ظير بيتو منو يدخؿ كيخرج, أك  ان كال فسطاطان دار 

ف كاف مف أىؿ الكبر خرج مف خمؼ الخباء ,يصعد فيو يتخذ سممان  فقيؿ ليـ: لىٍيسى اٍلًبر  بتحٌرجكـ  ,كا 
 قمت ما كجو اتصالو بما قبمو,, فإف ـ المَّواتَّقى ما حرَّ  مف برَّ  { }}مف دخكؿ الباب

كؿ ما  أفَّ  ,كمة في نقصانيا كتماميا معمكـو قيؿ ليـ عند سؤاليـ عف األىمة كعف الحً قمت: كأنَّ 
يفعمو المَّو عز كجؿ ال يككف إال حكمة بالغة كمصمحة لعباده, فدعكا السؤاؿ عنو كانظركا في كاحدة 

 (ِ)ان." بكنيا برَّ تفعمكنيا أنتـ مما ليس مف البر في شيء كأنتـ تحس

 المسجد الحرام.الشَّير الحرام و المطمب الثاني: الجواب عن 
, فجاءت اآليات الكريمة تجيب  سأؿ المسممكف رسكؿ اهلل          عف القتاؿ في األشير الحـر

          }قاؿ تعالىعف سؤاليـ, 

            

            

            

          

} 167 :سورة البقرة 

 , نزلت في سريةو بعثيا رسكؿ اهللفقد جاء في تفسير الكجيز أف سبب نزكؿ ىذه اآلية: " أنيا        
فقاتمكا المشركيف كقد أىؿَّ رجب كىـ ال يعممكف ذلؾ فاستعظـ المشرككف سفؾ الدٍّماء في رجب فأنزؿ اهلل 

, يسألكف كقيؿ المسممكف كفالمشرك قيؿ ىـ {}ىذه اآلية, كجاء أيضان في تفسيره لآلية: تعالى
         }عف القتاؿ في الشير الحراـ

 } وب ة اهلل ككفره طاععف  أم منعه{ }أم كصدٌّ عف المسجد 

                                                           
 ." بتصر ؼ يسير ", ّْ/ُكد حجازم, ج" , لمحمالتفسير الكاضح, " ُٗٔ/ِلمنير" , ج. " التفسير ا ُ
 .ِّْ/ُلزمخشرم, جا .  ِ
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 عاـ الحديبيةكذلؾ في كأصحابو عف البيت الحراـ  المشركيف رسكؿى اهلل  صدَّ كالمقصكد:  الحراـ 
{  }  أىؿ المسجد كالمقصكد: رسكؿ اهلل أم  كأصحابو حيف أيخرجكا مف مكَّة
{  } أعظـ ًكٍزران {     }  الشٍّرؾكالفتنة: أم ,
 }كف المشرك كىـ { } معنى: قتؿ السًَّرية المشركيف في رجبالقتؿ بك 

    } إلى الكفر أم يردكنكـ{     

  }  :سبلـ بمعنى يرجع فيمكت عمى الكفر اإلً أم{  

} :بطمت أعماليـ أم "(ُ) .  

فَّ كقاؿ اإلماـ أبك زىرة في تفسيره لمشير الحراـ: " أ          األشير الحـر  نو مفرد أريد بو الجمع كا 
 .(ِ) " أربعة, ىي: رجب, كذك القعدة, كذك الحجة, كالمحـر

أم ذنب " {   }قكلو تعالىكجاء في أيسر التفاسير معنى  
 {} صرؼ عف ديف اهلل أم{     }عظيـ,

كف عمييا بطؿ أجرىا فبل يثاب { }ا, كقكلو الشرؾ كاضطياد المؤمنيف ليكفرك 
أخبر تعالى المؤمنيف محذران إياىـ مف االرتداد ميما كاف العذاب أف مف يرتد عف دينو فقد  ,لردتيـ

"  كلـ يتب بأف مات كافران فإف أعمالو الصالحة كميا تبطؿ كيصبح مف أىؿ النار الخالديف فييا أبدان 
, صد  عف طاعة اهلل س(ّ)  بحانو كتعالى ككفره بو., كالخبلصة أفَّ القتاؿ في األشير الحـر

 المطمب الثالث: الجواب عن النفقة.

 }عف الس ؤاؿ قائبلن :   عف النفقة كمصارفيا, فأجابيـ كذلؾ سئؿ رسكؿ اهلل 

           

          } :165سورة البقرة  
ينفقكنو, كالسائؿ الذيف  أم{  }محمد يا{"}كالمعنى

ـٍ  {}عمَّا ينفؽ كعمى مف يينًفؽ  خان ذا ماؿ فسأؿعمرك بف الجمكح كاف شي لىيي
{    }  د حأى ك ىكفيو بياف المنفؽ الذم  الكثيرك بياف شامؿ لمقميؿ

ر  كاٍلمىٍصًرؼ الًَّذم ى أجاب عفًشقٍَّي الس ؤىاؿ ك    }بقكلو الشٌٍّؽ اآٍلخى

                                                           
 ." بتصر ؼ يسير ", ُّٔ/ ُ, ج الكاحدم  . ُ
 .ٖٓٔ/ ِج ير",  ألبي زىرة ," زىرة التفاس.  ِ
 .ُٗٗ-ُٖٗ-ُٕٗ/ ُج , لكبلـ العمٌي الكبير" " أيسر التفاسير  .ّ
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    } فيجب صرفيا في ىذه الكجكه, (ُ) "أم ىـ أكلى بو 
كقكلو  (ِ)أدناؾ أدناؾ ـأباؾ كأختؾ كأىخاؾ ثك أيمَّؾ  :قاؿ عف النبي الحديثفي  ما جاءك

{        } مف فعؿ ـٍ ًمٍنكي  رميما صد "أم 
كؼو  ـي أحدان مثقاؿ ذرَّةو  فإف اهلل يعممو كسيجزيكـ مىٍعري  .(ّ) " عمى ذلؾ أكفر الجزاء, فإنىوي ال يظًم

عف النفقة في مكضع آخر مف كتاب اهلل ككرد الجكاب عمى السؤاؿ مف  كما سئؿ النبي  
        }في قكلو تعالى اهلل كذلؾ

   } 169 :سورة البقرة  
ا أف يعرفكا فأرادك "  {  }كقاؿ أبك بكر الجزائرم في تفسيره: 

أم مازاد  { } فأجابيـ اهلل تبارؾ كتعالى, الجزء الذم ينفقكنو مف أمكاليـ في سبيؿ اهلل
خير الصدقة ما كاف :   كمف ىنا قاؿ الرسكؿ"  (ْ)" عف نفقتكـ عمى أنفسكـ ؿى ضي عمى حاجتكـ كفى 
 (ٓ) "عف ظير غنى

 {      }"  كفي مثؿ ىذا بياف
دكـ بذلؾ إلى التفكير الكاعي البصير في أمر الدنيا يمشرائع كاألحكاـ كالحبلؿ ليعلاهلل لكـ  مف

مردكـ إلييا ىي مصيركـ ليا ك آلخرتكـ التي تعممكف ك  بحسب احتياجكـ ليا,لدنياكـ  اكاآلخرة فتعممك 
 كيفيـ مف خبلؿ ما سبؽ, أفَّ النفقة تككف مف ما زاد عف حاجتنا كفضؿ عنَّا. (ٔ)"  كبقاؤكـ فييا

 المطمب الرابع: الجواب عن اليتامى.

أما السؤاؿ عف مخالطة أمكاؿ اليتامى, فأجابيـ الخالؽ تعالى, كبيف استقبللية كتفرد  
     ...}أمكاليـ عف أمكاؿ غيرىـ فبل يخمط بو, قاؿ تعالى

                                                           
 .ْٓ/ ُ" الجبلليف" , ج .ُ
) نص ,عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني يبأل " ,السنف الصغرل لمنسائي ,المجتبى مف السنف"  .ِ

, صححو ُٔ/ٓ(, جِِّٓ, )حيما اليد العمياالحديث: يد المعطي العميا كابدأ بمف تعكؿ...( كتاب الزكاة, باب أيت
 األلباني.

 .ُٖٗ/ ُ" مختصر تفسير ابف كثير", ج. ّ
4
 .َِِ/ُأيسر التفاسير" , ج" .  

دقة ما كاف عف ظير غنى كابدأ بمف تعكؿ, ألبي عبد اهلل البخارم,  . صحيح بخارم, ٓ )نص الحديث: خير الصَّ
 .ُُِ/ِ(, جُِْٔحكتاب الزكاة, باب ال صدقو إال عف ظير غنى, )

 ." بتصر ؼ يسير ", َِِ/ُ" أيسر التفاسير" , ج  .ٔ
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        } 116 :سورة البقرة 

        "{...  } أم عف مخالطة اليتامى {   

 } يقكؿ: أم لماليـ خير مف ترؾ مخالطتيـ  "(ُ) 
     } ؿ قكلو تعالىلما نز : " (ِ)كقاؿ عز الديف بف عبد السبلـ  

           } 
        } قكلو تعالىك  ,34سورة اإلسراء:

    } :جكا مف خمط طعاميـ بأطعمة تحرَّ , 66سورة النساء
في  أم { } قكلواليتامى فعزلكا أطعمة اليتامى حتى ربما فسدت عمييـ, فنزؿ 

أم " {  }كقكلو تعالى( ّ)"الطعاـ كالشراب, كالسكنى, كالدابة, كاستخداـ العبيد
أم فيـ إخكانكـ في الدٍّيف, كمف شأف األخ أف يخالط أخاه  {}تخمطكا نفقتيكيـ بنفقًتًيـ 

ليا, فيجازيو عمى حسب مداخمتو, فاحذركه  {    }فمكـ ذلؾ 
بقاكـ في المشقة المترتبة عمى أم أ {   } حكال تتحٌركا غير اإلصبل
غالب عمى ما يريده حكيـ فيما يفعمو  {   }أيتامكـ,فصؿ أمكالكـ عف أمكاؿ 

 .(ْ)" كيقضي بو
اـ بأمرىـ, كيسألكنؾ عف مخالطة اليتامى كالقيكقاؿ اإلماـ الز حيمي في تفسيره ليذه اآلية: " 

نمية إصبلح أمكاليـ بالتَّ  دي صٍ قى بأفَّ تعالى  اهلل يخالطكنيـ أك يجعمكف أمكاليـ مستقمة؟ فأجابيـ ىؿ
ليـ كمنفعة, فذلؾ خير, فيـ إخكانكـ  مف اعتزاليـ, فإف كاف في مخالطتيـ إصبلحه  خيره  كالحفظ 
ف كاف في عزؿ بعض أمكاليـ  سب, كاألخ يخالط أخاه كيداخمو كال حرج في ذلؾ,كالنَّ  يفً في الدٍّ  كا 

, خير, فعميكـ أف تراعكا المصمحة فييـ, كأف تحسنكا النظر في أمكاليـ فيك كالنقكد إصبلح ألمكاليـ
 ة القصد, ال أف يقصد الكلي نفع نفسو بيذه الخمطةحَّ في المخالطة مع صً  فكانت ىذه اآلية إذنان 

                                                           
" , ج.  ُ  .ُْٓ/ ُ" بحر العمـك
ركل عنوي الشَّيخ تقٌي الٌديف, , أبك محمد السممي الدٍّمشقي الشَّافعي, كلد سنة سبع أىك ثماف كسبعيف كخمس مائة. )ِ

" (تكفَّى سنة ستيف كست مائىة د, لو كتاب الفتاكل السديدة,, كبمغ رتبة االجتياكقرأ األيصيكؿ كالعربية كدرس كأفتى
 .(ّ, )رقـُّٖ/ُٖالكافي بالكفيات", ج

 .ُُِ/ُتفسير القرآف" , ألبي محمد, عز الديف بف عبد السبلـ, ج. " ّ
, " أيسر التفاسير", ُُْ/ِج جماؿ الديف القاسمي,, " محاسف التأكيؿ", لمحمد ْٕ/ ُالجبلليف" , ج" . ْ
 .َِِ/ُج
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لى أكؿ أمكاليـ بغير حؽ, فاهلل سبحانو كيضر اليتيـ, كال يقبؿ أف تككف مخالطتيـ ذريعة إ 

    } كجممة, يعمـ المحسف كالمسيء ككؿ ما تضمره النفكس

} بالذم يفسد مف الذم يصمح,  ـه و عالً تعالى فييا أنَّ  اهلل معناىا التحذير, أخبر

ما ينسب العمـ إلى اهلل تعالى  ؼ الذم قاـ بو, ككثيران منيما عمى الكص كالمعنى: أنو يجازم كبلن 
كالخبلصة: أفَّ خمط أمكاؿ اليتامى بقصد اإلصبلح كالتنمية أكلى مف  (ُ)" عمى سبيؿ التحذير

 عزليا, ألنيـ إخكاننا في الدٍّيف, كال حرج في ذلؾ.

 ال.المطمب الخامس: الجواب عن األنف

عنيا, فنزلت اآليات الكريمة  يـك بدر, فسألكا  رسكؿ اهلل اختصـ المسممكف في أمر أنفاؿ         
        }تعالىقاؿ تبيف ليـ أمرىا, 

         } 6: األنفال سورة 

عف الغنائـ التي غنمتيا يكـ بدر, لمف ىي؟ فقيؿ  يسألؾ أصحابؾ يا محمد" كالمعنى:  
 دؿَّ  {    } قكلوك  ,قؿ يا محمد: ىي هلل كالرسكؿ  لمنبي

اخشكا اهلل كأطيعكه في أمر الغنيمة كأصمحكا ما بينكـ  المعنىك  فيياتنازعو عمى أف سؤاليـ كاف بعد 
  },في أمر الصمح كالغنيمة {  } مف االختبلؼ في الغنيمة

}  :قيفإف كنتـ مصدٍّ أم "(ِ) 

الو المسممكف مف كؿ نيؿ ن أم, الغنيمة ية, كىكى رَّ حى ىي المغانـ, جمع )نفؿ( مي كاألنفاؿ: "  
نو قيؿ لمزائد عمى الكاجبات: كأصؿ النفؿ الزيادة, فكؿ زائد ييسمى نىفىبلن, كم (ّ)بأمكاؿ أىؿ الحر 

نما سيميت المغانـ أنفاالن؛ ألف اهلل زادىا مف الحبلؿ ل ,نفؿ  ,يذه األمة, لـ تكف تحؿ لمف قبمياكا 
 .(ْ)ف" ـ العرب, كقد نزؿ بو القرآركؼ في كبلكىذا مع ,ؿ: المغنـ, كاألنفاؿ: المغانـفٍ كالنَّ 

كسبحاف  ,األنفاؿ, ىك اليتاؼ بتقكل اهلل لقد كاف اليتاؼ ليذه القمكب التي تنازعت عمى" 
و طائعة ذلكلة , إف التقكل زماـ ىذه القمكب الذم يمكف أف تقاد منلؽ القمكب العميـ بأسرار القمكبخا

قاؿ  ىذه القمكب إلى إصبلح ذات بينيا القرآفكبيذا الزماـ يقكد  ,في يسر كفي ىكادة
                                                           

 .ِٖٔ/ِج . " التفسير المنير", ُ
" , جَُِٕ -َِٖٕ/ْ" اليداية إلى بمكغ النياية " , ج.  ِ   .ْ/ِ, " بحر العمـك
 .ِّٓ-ِِٓ/ٓ" محاسف التأكيؿ " , ج.  ّ
 .ِْٕ/ْ.  " العذب النمير" , جْ
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, كبيذا الزماـ يقكدىا إلى طاعة اهلل كرسكلو {     }تعالى
كأكؿ الطاعة ىنا طاعتو في حكمو الذم قضاه في  {  }لقكلو تعالى

هلل  ان ت مف أف تككف ألحد مف الغزاة عمى اإلطبلؽ, كارتدت ممكيتيا ابتداءفقد خرج ,األنفاؿ
فما عمى الذيف آمنكا إال أف يستسممكا فييا  ,كالرسكؿ, فانتيى حؽ التصرؼ فييا إلى اهلل كالرسكؿ

ال أف يصمحكا عبلئقيـ كمشاعرىـ,  ,لحكـ اهلل كقسـ رسكؿ اهلل طيبة قمكبيـ, راضية نفكسيـ كا 
, فبل بد لئليماف مف صكرة عممية كاقعية {  } ـ بعضيـ لبعضيـ ذلؾكيصفكا قمكبي

فيا ىك ذا اإليماف الذم يريده  {  }, يتجمى فييا, ليثبت كجكده, كيترجـ عف حقيقتو
 (ُ).منيـ رب ىذا الديف

 المطمب السادس: الجواب عن الخمر والميسر.
    }لتكضح لمناس حكـ الخمر كالميسر, قاؿ تعالى نزلت اآلية  

         }  :169سورة البقرة  
ككؿ  ,خمر كفي كاف أك نيئان  , مطبكخان أك نقيعان  كاف عصيران  لمعقؿ سكاء مغط   كؿ شرابو  الخمر:        

 كارتوأم: كأخمرتو األرض عني كمني كعمي:  ,خماره كفي ككؿ ما يستر شيئان  ,شيء غطيتو فقد خمرتو
: ما أسك, ك (ِ) كعة لمتَّغطية كالمخالطة ًفي سترو , مادَّ رالخٍمري مىرى الشٍَّيءى يىٍخمي , كالخمر: السٍّتر, تيا مكضي ره خى

ٍمران: سىتىره  (ّ)خى
شاربو ال يميز كال يعقؿ, كيطمؽ لفظ الخمر عمى عصير العنب أك كقاؿ الجزائرم في تفسيره: " ك 

ميسران ألف  يكسمٍّ " ( ٔ) لعب فيو ميراىنة كؿ  ك  (ٓ)" القمارىك:  الميسر" ك  (ْ)"  التمر أك الشعير كغيرىا

ما كانكا يصيبكنو أم منفعة الخمر:  {}:فيك اإلثـ, أمَّا  صاحبو يناؿ الماؿ بيسر كسيكلة

ما ييصاب مف  :كمنفعةي الميسر كالتَّقكٍّم بيا, كالتٍّجارة فييا كالمَّذَّة عند شربيايا مف الماؿ في بيع

    } أم اإلثـ الحاصؿ{},القمار كيرتفؽ بو الفقراء

                                                           
 .ُْْٕ-ُّْٕ/ّج " في ظبلؿ القرآف",. ُ
 .ُْْ/ ُالكميات " , ج ". ِ
 .ُُِ -َِٖ/ ُُ. " تاج العركس" , ج ّ
 .ََِ/ُأيسر التفاسير" , ج"  . ْ
 .ّّٗ/ُ, " القامكس الفقيي " , جََِ/ُ, " أيسر التفاسير" , جُِٖ/ُتفسير القرآف " , لمسمعاني, ج. "  ٓ
 .ُِِٓ/ّ. " معجـ المغة العربية المعاصرة " , ج ٔ
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} جمع عالمنافك   صؿ مف اإلثـ بسببيما يضر باآلخرةكما يح ا,ألف نفعيما في الدني :

 (ُ)"  مف سائر األقكاؿ كاألفعاؿمنفعة, كىي ما يسر كال يضر 

 المطمب السابع: الجواب عن المحيض.
  } قاؿ تعالىجاءت اآليات الكريمة لتجيب عف أحكاـ الحيض,        

           

            

 }  111: ةسورة البقر  
 ًذر, ق {  }يضالحى  أم {  }"كالمعنى 

{   }  ,اترككا كطأىيفَّ في المحيض بمعنى كقتو أك مكانو
{  }  " بالجماع(ِ)  

الض ر الَّذم  اأٍلىذىل:ذم يسيؿي مف رحـ المرأًة في أكقاتو منتظمة, ك " كالمحيض اسـ لمدَّـ الَّ 
ليس بفاحش فبيَّف ليـ أفَّ الحيض أذل ليككف ما يأتي مف النَّيي عف قرباف المرأة الحائض نييان 

 (ّ)معمَّبلن فتىتىمقَّاه النفكسي عمى بصيرةو كتتييَّأ بو األمة لمتشريع في أمثاًلو" 
مىًحيًض: الحيض, كىك دـ فاسد يخرج مف رحـ المرأة لاجازم في تفسيره: " قاؿ محمكد الح  

في  {   } ,كناية عف عدـ الجماع { },كؿ شير

كاف الييكد يتشددكف في معاممة الحائض , كالمعنى: المكاف المأمكر بو كىك القبؿ ال الدبر
فأجيبكا , لتساؤؿ المسمميف فكاف ىذا داعيان  ككانت النصارل ال تفرؽ بيف الحيض كغيره, كنيافيعتزل

 (ْ)" مف اهلل: أف الحيض أذل يضر الرجؿ كالمرأة عمى السكاء
لي مف  ما يحؿ  »كسئؿ الرسكؿ:  (ٓ)«اصنعكا كٌؿ شيء إاٌل الجماع»:   بيعف النَّ ك  

رف يَّ تطى رف مف الحيض فإذا يي طٍ حتى يى  كال تقربكىفَّ " (ُ)«اركىي حائض؟ فقاؿ: لؾ ما فكؽ اإلز  امرأتي
                                                           

 .َِِ/ُ, " أيسر التفاسير", جِّْ/ُ" الكسيط لمكاحدم", ج . ُ
 .ْٕ/ُليف" , ج" الجبل.  ِ
 .ّٓٔ/ِ" التحرير كالتنكير" , ج.  ّ
 .َُْ-ُّٗ/ُ" التفسير الكاضح", ج . ْ
جاء في مؤالكة  " سنف ابف ماجو" , ألبي عبد هلل محمد بف يزيد القزكيني, كتاب الطيارة كسننيا, باب ما. ٓ

 حو األلباني., صحُُِ/ُ(, جْْٔئض كسؤرىا, )حالحا
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رف باغتساؿ فجامعكىف في المكاف الذم أمركـ اهلل بو إف اهلل يحب التكابيف الذيف يتكبكف عف فعميـ يَّ تطى 
 (ِ)ي"المخالؼ لمشرع كاهلل يحب المتطيريف الذيف يتطيركف مف دنس الفكاحش كارتكاب المعاص

في ىذا األذل, كقد جاء الحكـ  ىف ألف يتمقى حكمان يييئ الذٍّ  ,و أذلنَّ أالمحيض " كقكلو تعالى عف  
كىك الخالؽ أراد أف تككف عممية الحيض في المرأة  إف الحؽ , بالحظر كالمنع بعد أف سبقت حيثيتو

ألف  ,حكائض فَّ كأمر الرجاؿ أف يعتزلكا النساء كىي  ,عممية كيماكية ضركرية لحياتيا كحياة اإلنجاب
, إنو أذل لمرجاؿ كالنساء معا؛ ألف اآلية أطمقت األذل, كلـ تحدد مف المقصكد بو, أذل ليـالمحيض 

كالذم يدؿ عمى ذلؾ أف الحيض يعطي قذارة لمرجؿ في مكاف حساس ىك مكضكع اإلنزاؿ عنده, فإذا 
أف  كالحيض يصيب المرأة بأذل في قكتيا كجسدىا؛ بدليؿ, كصمت إليو الميكركبات تصيبو بأمراض خطيرة

تعميـ بأف األذل يصيب الرجؿ  { }ذف فقكلو تعالى, إاهلل رخص ليا أاٌل تصـك كأاٌل تصمي
 }, كقكلو تعالىفبلبد أف يككف حظران  , كما داـ ىك أذلن «أذل»كبعد ذلؾ بيف الحؽ أف كممة  ,كالمرأة

 } كىك دـ الحيض ال تأتكىف في المكاف الذم يأتي منو األذل :أم {   

      } كعندما نتأمؿ قكلو{ }  نجد أنو
 ؟« تطير»ك« طير», فما الفرؽ بيف «فإذا طيرف »: لـ يقؿ

يعني اغتسمف مف الحيض؛ كلذلؾ نشأ خبلؼ بيف « طيرفت»معناىا امتنع عنيف الحيض, ك« رفيي يطٍ » إفَّ 
العمماء, ىؿ بمجرد انتياء مدة الحيض كانقطاع الدـ يمكف أف يباشر الرجؿ زكجتو, أـ البد مف االنتظار 

 حتى تتطير المرأة باالغتساؿ؟ 
ف كم, يعني اغتسمف فبل مباشرة قبؿ االغتساؿ« تطيرف»مف الخبلؼ نقكؿ: إف قكلو الحؽ:  كخركجان 

أم حتى يأذف اهلل ليف  { },عجائب ألفاظ القرآف أف الكممات تؤثر في استنباط الحكـ
يعني {     }رثـ يغتسمف استجابة لتشريع اهلل ليف بالتطي, بالطير

كأراد الحؽ تبارؾ كتعالى أف  {     }في األماكف الحبلؿ
فيك سبحانو قبؿ أيضان منؾ أف تتطير  يدخؿ عميؾ أنسا, فكما أنو طمب منؾ أف تتطير ماديان 

 (ّ)" .معنكيا بالتكبة, لذلؾ جاء باألمر حسيا كمعنكيان 

 
                                                                                                                                                                          

(, ُِِ, )حفي المذمالطيارة, باب  , كتابالسجستاني د سميماف بف األشعثداك  يبأل ",سنف أبي داكد"  .ُ
 , صححو األلباني.ٓٓ/ُج
 .َُْ-ُّٗ/ُ" التفسير الكاضح" , ج  .ِ
 .ٖٔٗ-ٔٔٗ/ِالخكاطر", ج ". ّ
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 المطمب الثامن: الجواب عن ذي القرنين.
عف ذم القرنيف, فأثبتت اآليات القرآنية نبكة  اؿ الييكد كالنصارل لرسكؿ اهلل أمَّا عف سؤ      

      }تعالى قاؿ  باإلجابة عف سؤاليـ, رسكؿ اهلل 

  } 83: سورة الكيف 
المردكدكف  يا أكمؿ الرسؿ الييكد كيسألكنؾ لحبيبو قاؿ سبحانو عمى كجو التنبيو " 

عف ذم  كيؼ كالركحصحاب الأف سؤاؿ اقتراح كامتحاف مثؿ سؤاؿ كالنصارل المنحكسكف المطركدك 
مف  عميكـ منو أمف شاء اهلل إاذكر قرأ ك أك قؿ سأتمكا كأطكاره ككيفية سيره كطكافو حكؿ العالـ  القرنيف

كذك القرنيف ىك اإلسكندر , سبحانو بالكحي في كتابو المعجز أخبرني بوذم القرنيف كقصتو ًذٍكران قد 
, المشرؽ كالمغرب أم القرنيف ألنو طاؼ قرني الدنيا األكبر الركمي بف فيمقكس الركمي سمى بذم

 (ُ)" قد اختمؼ في كاليتو كنبكتو ك

ف أمره كشأنو العظيـ سأقرأ عميكـ مأم  "{   }كقكلو تعالى

  (ِ)ة " ذكران خبران يحمؿ المكعظة كالعمـ كالمعرف
عف ذم القرنيف جكابان كافيان كشافيان كمفصَّبلن كذلؾ في قكلو تعالى  كقد أجاب اهلل نبيَّو  

{         {73}  {74}  

              

        {75}      

      {76}        

    {77}  {78}      

        {81}     

{80}   {81}          

  {82}       

           {83} 

                                                           
 .ْٖٗ/ ُنعمة اهلل, جل. " الفكاتح اإلليية كالمفاتح الغيبية المكضحة لمكمـ القرآنية كالحكـ الفرقانية " , ُ
 . ِِٖ/ ّ"  أيسر التفاسير" , ج .ِ
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{84}           

        {85}     

    {86}          

     {87} :98-84سورة الكيف. 

إنا أم:" {         }قاؿ تعالى

كآتيناه مف كؿ شيء ما يتسبب  أم: {    } أنا لو في األرض,كطَّ 

 (ُ)" إليو كىك العمـ بو

عمـ قاؿ بعضيـ:  اختمؼ في ذلؾ:"{    }كقكلو عزَّ كجؿَّ 

كأصمو: أنو ذكر أنو أتاه , العمـ كالقكة, كقاؿ بعضيـ: أم: منازؿ األرض كمعالميا كآثارىا ,المنازؿ
" ف ما ذلؾ السبب؛ فبل ندرم ما أراد بذلؾ؟ـ يبيٍّ عميو, كل ؾى مى لو كمى  فى كَّ السبب الذم بو صبلح ما مى 

 بى إلى مغرً  يوً يؤدٍّ  كالمعنى: طريقان , طريقان  أم قاؿ المفسركف" { }وقىله تعاىل(ِ)

 (ّ)."مسالشَّ 

ذات حمأةو  "{         }وقىله تعاىل

      }عند العيفأم: { },كىك الطٍّيف األسكد

} كا ما تدعكىـ إليوبى إمَّا أف تقتميـ إف أى{    }  تأسرىـ

 }أشرؾ{    } تعالى بيف القتؿ كاألسر فقاؿفتعمٍّميـ اليدل خيَّره اهلل

                                                           
 .ْٗ-ّٗ/ُٖ. " جامع البياف في تأكيؿ القرآف ", ألبي جعفر الطبرم, ج ُ
 .َِٓ/ٕ. " تفسير الماتريدم " , لمماتريدم, ج ِ
 .ُْٔ/ّ. " التفسير الكسيط" , لمكاحدم, ج ّ
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} نقتمو إذا لـ يرجع عف الشٍّرؾ {   } بعد القتؿ{   

}في النَّار أم"(ُ){    }"تاب مف الكفر{  

} ةنَّ جى ىي الجنَّة, فأضاؼ الجزاء إلى الة ك ر لو جزاء الحسنى عند المَّو تعالى في اآلخ "
(ِ){    }ميريه ًبما يسييؿ عميو" نأ {  } أم: نحك

 {   }مكضع طمكعيا{    }المشرؽ

ني  ـىك  فَّ قؼ ألى  سمف لباس كال {} الشَّمس أم{    }(ّ)جالزَّ

كب يغ ,بناءؿ ضيـ ال تحمر أ  اف عند ارتفاعيكيظيرك  سًعند طيميكع الشَّم اكف فيييبكليـ سيري
{} األمر كما قمنا: أم{   } مف اآلالت  فعند ذم القرني

قاؿ  "{       }(ْ) " عممان {  }كالجند كغيرىما

اف, يف, كىما سدَّ دَّ لمشماؿ, فكصؿ إلى ما بيف السَّ  قاصدان  المفسركف: ذىب متكجيا مف المشرؽ,
   }وبيف يأجكج كمأجكج كبيف الناس, ان كانا سبلسؿ جباؿ معركفيف في ذلؾ الزماف, سدَّ 

     }  َّال يكادكف يفقيكف ديف قكمان كجد مف دكف الس ,

لعجمة ألسنتيـ, كاستعجاـ أذىانيـ كقمكبيـ, كقد أعطى اهلل ذا القرنيف مف األسباب العممية, ما  قكالن 
ـ, كراجعكه, فاشتككا إليو ضرر يأجكج كمأجكج, كىما يي ـ, كراجعى يي يى و بو ألسنة أكلئؾ القكـ كفقَّ قَّ فى 
أم:  {     } عظيمتاف مف بني آدـ فقالكا افً تى أمَّ 

  }مف الماؿ بلن عٍ أم جي  {   }, بالقتؿ كأخذ األمكاؿ كغير ذلؾ

   }  َّد, كعرفكا ذلؾ عمى عدـ اقتدارىـ بأنفسيـ عمى بنياف السَّ  كدؿ

ليفعؿ ذلؾ, كذكركا لو السبب الداعي, كىك: إفسادىـ في  , فبذلكا لو أجرةن ذم القرنيف عميواقتدار 

                                                           
 .ُٕٔ-َٕٔ/ُ. " الكجيز" , لمكاحدم, ج ُ
 .ّٓ-ِٓ/ُُي, ج. " الجامع ألحكاـ القرآف", لمقرطب  ِ
بعضيـ: كتمتد   ؿاكق ,يس كراءىـ عمارةلًبيىو ك ك خطٍّ االستكاء كجن تتحتىسكفي , : جيؿ مف السكداف. ) الزنج ّ

 .ُٖ/ٔ..(, " تاج العركس " , جؿ مصرنيمف المغرب إلى قرب الحبشة, كبعض ببلدىـ عمى  ىـببلد

 .ّْٗ-ّّٗ/ُ. " الجبلليف ", ج ْ
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إلصبلح أحكاؿ الرعية, بؿ كاف  في الدنيا, كال تاركان  األرض, فمـ يكف ذك القرنيف ذا طمع, كال رغبةو 
قصده اإلصبلح, فمذلؾ أجاب طمبتيـ لما فييا مف المصمحة, كلـ يأخذ منيـ أجرة, كشكر ربو عمى 

      }كما ذكر عنو القرآف الكريـ كاقتداره, فقاؿ ليـتمكينو 

 }نما أطمب منكـ أف تعينكني بقكة منكـ بأيديكـ  أم: مما تبذلكف لي كتعطكني, كا 

{   }  عميكـ مف عبكرىـ أم: مانعان "(ُ) 

 {  } " الحديد كؿ قطعة كالًَّمبنة المضركبة, فجاءكا  عى طى قى  :أم

    },بو إليو فأخذ يضع الحجارة كزبر الحديد كيبني حتى ارتفع البناء

}  : ليـقاؿ فيف جانبي الجبميف, ك دى فساكل بيف الصَّ أي { }النار عمى  :أم

غ رى فٍ أى فى  ,وه بً كي تى فأى  , اب أفرغ عميو قطران ذي حاس المي قاؿ آتكني بالن   {   }الحديد

يأجكج كمأجكج  :أم { } عميو مف القطر ما جعمو كأنو صفيحة كاحدة مف نحاس

{ } يعمكا فكقو: أم {   } قان فمما نظر إليو كىك رٍ خى  :أم

ي عميَّ كعمى رحمة ربٍّ  رً ثى ف أى مً  :أم {    }جبؿ شامخ كحصف حصيف 

 أجكج كمأجكج عند قرب الساعةكىك خركج ي{    }اس كأردؼ قائبلن النَّ 

{  }ترابان مساكيان لؤلرض,  :أم{   }  كىذا مما كعد بو

 (ِ)"  ال محالة و كائفه كأنَّ 

 المطمب التاسع: الجواب عن الروح.

   }أما السؤاؿ عف الركح, فقد كرد الجكاب عنو في قكلو تعالى

          } 85 :سورة اإلسراء. 

                                                           
 .ْٖٔ/ُف ", لمسعدم, ج. " تيسير الكريـ الرحم ُ
 .ِٖٔ/ّ. " أيسر التفاسير " , ألبي بكر الجزائرم, ج ِ
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 دليؿ عمى {    } جاء في تفسير القرطبي: " اإلبياـ في قكلو

ره مف أمر اهلل تعالى, مبيمان لو كتاركان تفصيمو, ليعرؼ أمره عظيـ, كشأفه كبي خمؽ الركح أىم ىك
ذك  اإلنساف عمى القطع عجزه عف عمـ حقيقة نفسو مع العمـ بكجكدىا, نس فا كاا   ةرفعفي م افاإٍلً

ؽٍّ أًإدٍ  نىفسو ىكذا كاف بعٍجزًه عف ى, كحكمة ذلؾ تعجيز العقؿ عف إدراؾ معرفة لك راؾ حقيقة الحى
 (ُ)أنو عف إدراؾ خالقو أعجز" مخمكؽ مجاكر لو داللة عمى

كيسألؾ الكفار عف حقيقة الركح كذكر نخبة مف أساتذة التفسير في تفسير ىذه اآلية: "
ع تعنتنا, فأجبيـ بأف حقيقة الركح كأحكاليا مف األمكر التي استأثر اهلل بعمميا, كما أيعطيتـ أنتـ كجمي

 (ِ)  "الناس مف العمـ إال شيئنا قميبلن 
فبل الذم يدركو,  المجاؿكفي , أف يعمؿ في حدكدهالبشرم عمى معقؿ ل كجييان ت " إف في ىذا

التي كسائؿ ال مف ألنو ال يممؾكذلؾ إدراكو  عمى العقؿ يقدرمف إنفاؽ الطاقة فيما ال جدكل 
 في كالركح غيب مف غيب اهلل ال يدركو سكاه, كسر مف أسراره القدسية أكدعو ,إدراكوتساعده عمى 

عمـ اإلنساف محدكد بالقياس إلى ف ,يقتياالخبلئؽ التي ال نعمـ حق غيرىا مفبشرم ك ىذا المخمكؽ ال
كاإلنساف ال  ,ف يحيط بيا العقؿ البشرم المحدكدعمـ اهلل المطمؽ, كأسرار ىذا الكجكد أكسع مف أ

ليقـك كذلؾ  ,منيا بقدر محيطو كبقدر حاجتو بى ىً طاقاتو ليست شاممة, إنما كي ألف ىذا الككف يدبر 
كلقد أبدع اإلنساف , في حدكد عممو القميؿ الخبلفة في األرض, كيحقؽ فييا ما شاء اهلل أف يحققو,ب

بل فالركح  , أال كىكأماـ السر المطيؼ كقؼ حسيران بالرغـ مف ذلؾ كلكنو  ,في ىذه األرض ما أبدع
بو العميـ خبر أ أيف كاف كال أيف يككف, إال ما يدرم ما ىك, كال كيؼ جاء, كال كيؼ يذىب, كال

كلك شاء اهلل  ,و مف العميـ الخبيركما جاء في التنزيؿ ىك العمـ المستيقف, ألن, الخبير في التنزيؿ
 (ّ) ."اهلل كفضؿمف ـ البشرية منو, كذىب بما أكحى إلى رسكلو, كلكنيا رحمة ر لحى 

 .المطمب العاشر: الجواب عن الجبال

 تعالىؿ يـك القيامة, قاؿ كأجاب القرآف الكريـ عف سؤاؿ قريش عف حاؿ الجبا

{      } 665: سورة طو    

في ذلؾ اليكـ أىي عمى قرارىا كقكاميا عف الجباؿ يا أكمؿ الرسؿ  كالمعنى: " كيسألكنؾ
كأنو قد  كميان  سحقان فييا رىبٍّي نىٍسفان كيسحقيا ليـ يا أكمؿ الرسؿ يىٍنسً  قؿى يؤكل كيمتجأ إلييا أـ ال فحت

                                                           
 .ِّْ/ َُ" الجامع ألحكاـ القرآف" , ج.  ُ
 .َِٗ/ُ" التفسير الميسر" , نخبة مف أساتذة التفسير, ج.  ِ
 .ِِْٗ/ْد قطب, جيسَّ م" في ظبلؿ القرآف" , لانظر:  .  ّ
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 أماكنيا كيذرييا مف يقمعياأم: " {  }كقكلو (ُ) " الدقيقة المناخؿ اخرج مف

عند النفخة {} كنيو غي مى بٍ بنصرم في يكـ القيامة نصران ال يي  إليَّ  في سً حٍ المي {} ,باليكاء

  .(ِ) "األكلى

"ىؿ تبقى : أم {  }كقاؿ الحافظ ابف كثير في تفسير اآلية

كيمحقيا أم: يذىبيا عف أماكنيا {   }؟ يكـ القيامة أك تزكؿ

  (ّ)". ىا تسييران ري يٍّ سى كيي 

 سألكا عنيا النبي ليا استعظاميـ كبسبب ة؟ماذا تككف يكـ القيام ,كيسألكنؾ عف الجباؿ" 
يقمعيا  أم: قاؿ بعضيـ ,أف يقكؿ ليـ: فقؿ ينسفيا ربي نسفا اهلل نبييو فأمر عميو الصبلة كالسبلـ,

 يجعؿف, منثكرا ان كالصكؼ المندكؼ, ثـ تككف ىباء فتصبحرمبل دقيقا,  صيرىامف أصكليا, ثـ ي
صغيرة,  , كال تبلالن كال ميبلن  كال بناء, ال ترل فييا عكجان  ال نبات فييا ,مستكية مكشكفة أرضان مكانيا 

 (ْ) " تكية مكشكفة معتدلة ال شيء عميياكالمعنى أف الجباؿ ذىبت كبقيت مكاضعيا أرضا مس
 .المطمب الحادي عشر: الجواب عن الساعة

عممو , ككقت حدكثيا فبيف الخالؽ تعالى أف ذلؾ مف عممو فبل يالساعة عف قياـ سؤاؿالا أمَّ 
     {31 }  }قاؿ تعالى أحد مف الخمؽ,

{32}  {33}    {34} 

        {35}46-41:سورة النازعات. 

متى إرساؤىا أم إقامتيا يعني متى " {    }فقكلو

استيزاء بالساعة قائميف: متى تككف؟  قد كانكا يسألكف النبي, "ك (ٓ)" يقيميا اهلل تعالى كيثبتيا
  النبي مخاطبان  ممييـ عمى طريؽ االستفياـ اإلنكار اهلل ع قصدكف بذلؾ إنكار الكقكع, فيرد  كي

                                                           
 ُِٓ/ ُبية" , جالفكاتح اإلليية كالمفاتح الغي. "  ُ
 .ّْٓ/ ُِ. " نظـ الدرر في تناسب اآليات السكر" , إبراىيـ بف عمر بف أبي بكر البقاعي, ج ِ
 . ّْٗ/ ِ. " مختصر تفسير ابف كثير" ,  لمحمد عمي الصابكني, ج ّ
 .َٔٓ/ِلمحمد حجازم, ج " التفسير الكاضح",انظر:  .  ْ
 .ََٔ/ ّحافظ الديف النسفي, ج, البركات مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ" , ألبي . "  ٓ
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شيء أنت حتى تذكر ليؤالء  مٍّ في أ عمى معنى{    }, ليككف أتـ كأبمغ

 (ُ)"  الساعةكقت حصكليا؟ كاهلل كحده عنده عمـ 

 متى :أم { } يا محمد عف السَّاعة يسألكنؾ : "أم {}قاؿ تعالى

مف عمميا كذكراىا حتى تيتـ ليا  لست في شيءو  :أم {   }ظيكرىا كقياميا

منتيى عمميا ال يعمـ متى تقكـ الساعة إال ىك, كقيؿ  :أم{   }كتذكر كقتيا

أنت يا محمد مف ذكراىا, أم مف  فيـ ؤاؿ, ثـ قاؿإنكار لسؤاليـ, أم فيـ ىذا الس   (فيـ)ه معنا
 ىا, ككجكب االستعداد لياكٍّ ني سؿ, كخاتـ األنبياء, فكفاىـ ذلؾ دليبل عمى دي عبلمتيا, ألنؾ آخر الر  

{    }كفي قكلو تعالى ,إنما ينفع إنذارؾ مف يخافيا " :أم 

{} يعني الكفار{ } يعاينكف يكـ القيامة :أم,{ } في : أم

 (ِ)" {   }الدنيا, كقيؿ في قبكرىـ

الياء ك  "{    } تفسيره لقكلو قطب في كقاؿ سيٍّد

كالجكاب:  ,الممدكدة ذات اإليقاع الضخـ الطكيؿ, تشارؾ في تشخيص الضخامة كتجسيـ التيكيؿ

{   }  كىك جكاب يكحي بعظمتيا كضخامتيا, بحيث يبدك ىذا السؤاؿ تافيان 

 إنيا {   }لعظيـفيا ىك ذا يقاؿ لمرسكؿ ا ,كذلؾ كتجاكزان  , كتطفبلن باىتان 

مف أف تسأؿ أك تسأؿ عف مكعدىا. فأمرىا إلى ربؾ كىي مف خاصة شأنو كليست مف  ألعظـ

كىك الذم  ـ مكعدىا,ك الذم ينتيي إليو أمرىا, كىك الذم يعمفي{   }شأنؾ

(ّ) "يتكلى كؿ شيء فييا 

                                                           
 .ُِٖ/ّمحمد محمكد الحجازم, جل " التفسير الكاضح",  . ُ
 .ّّٗ/ْ" لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ" , ج.  ِ
 .َِّٖ-ُّٖٗ -ُِّٖ/ٔ. " في ظبلؿ القرآف ", ج ّ
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 الفصل الثاني
 أنواع اإلجابات البشرية في ضوء القرآن الكريم.

 المبحث األول: اإلجابات الوعظية.
 

ما ىك , فمنيا أغراض استخدامياساليب التي استخدميا القرآف الكريـ, كتعددت األتعددت 
في ىذه ستتناكؿ الباحثة لكعظ, ك كالكعيد كا لمتيديد ما ىك كمنيالئلرشاد  ما ىك لمتذكير, كمنيا

 كذلؾ عمى النحك التالي: بعض مياديف الكعظ في القرآف الكريـ, المطالب
 المطمب األول: إجابة قابيل ألخيو ىابيل

قصَّ القرآف الكريـ لنا القصص لنأخذ منيا العبرة كالعظة, كمف أمثمة ذلؾ ما ذكره في قصة 
         }ابيؿ, كذلؾ في قكلو تعالىقابيؿ كى

              

{16}          

      {17}       

      {18}     

    {21} :(.36-17) سورة المائدة 

ذكر أىؿ العمـ حيث  ,ابيؿذكر لقكمؾ كأخبرىـ خبر ابني آدـ كىما ىابيؿ كق" كالمعنى: أ
كجارية فكاف جميع ما كلدتو أربعيف  باألخبار كالسير أف حكاء كانت تمد آلدـ في كؿ بطف غبلمان 

ثـ بارؾ  ,المغيث كآخرىـ عبد المغيث كتكأمتو أـ ,أكليـ قابيؿ كتكأمتو إقميما ,في عشريف بطنان  كلدان 
شاء غير تكأمتو التي كلدت معو ألنو لـ يكف  ككاف الرجؿ منيـ يتزكج أية أخكاتو ,اهلل في نسؿ آدـ

أكحى اهلل عزَّ كجؿَّ إلى آدـى أف يزكج , فكبر قابيؿ كأخكه ىابيؿ فمما بمغكا ,يكمئذ نساء إال أخكاتيـ
 أففحسد عمييا أخاه كسًخط كزعـ  إقميماكاسميا  منيما تكأمةى اآلخر ككانت تكأمة قابيؿ أجمؿ كبلًّ 
با قيربا فقاؿ ليما  بؿ مف جية آدـى  لؾ ليس مف عند اهلل تعالىذ  ف أيٍّكما قيبؿنان فمً قرٍّ

فازداد قابيؿ حسىدان  قابيؿٍتو كلـ تتعرٍَّض لقيرباًف فأكم ىابيؿنزلت ناره عمى قيرباًف  فعبلن ك جيا تزكَّ 
 .(ُ)"  كسيٍخطان 

                                                           
ألبي , لسميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ"ا, " إرشاد العقؿ ّّ-ِّ/ ِ" لبَّاب التأكيؿ في معاني التنزيؿ" , لمخازف, ج. ُ

 .ِٔ/ ّ, جالسعكد
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 ككاف راعيان  كبشا سمينا ـ ىابيؿكقدَّ , ككاف زارعان  قميبلن مف سنبؿ القمح ـ قابيؿحيث قدَّ " 
ؾ, قاؿ ىابيؿ: كلـ يا , كقاؿ: ألقتمنَّ أكثرفتقبؿ اهلل مف ىابيؿ كلـ يتقبؿ مف قابيؿ, فحنؽ عميو  غنـ,لم

مخمصا لكجو اهلل, فإنما يتقبؿ كأنت  قدـأك  فأصمح نفسؾ, ؟ كما ذنبي في أف اهلل لـ يتقبؿ منؾ؟أخي
 .(ُ)" مف الذبائح كغيرىا - بحانه وتعاىلس - ما يتقرب بو إلى اهلل باف ىك:قيرٍ كال فاهلل مف المتقي

{     } إنما كمرشدان  قاؿ ىابيؿ لقابيؿ ناصحان "  :أم :

يتقبؿ اهلل األعماؿ كالصدقات مف عباده المتقيف الذيف يخشكنو في السر كالعمف كليس مف سكاىـ 
رىـ عمى ما آتاىـ اهلل مف نعـ, فعميؾ أف تككف مف المتقيف لكي يقبؿ مف الظالميف الحاسديف لغي

 (ِ)." منؾ اهلل
 : {           }وقىله تعاىل 

    }م أبدؤؾ بالقتؿيقكؿ ىابيؿ ألخيو: لئف بدأتني بالقتؿ فما أنا بالذ "

} ؾفي قتم " (ّ){     }"  ثـ أف تحمؿ إثـ قتمي كا 

سيَّمتو كزيَّنت لو {    }الذم كاف منؾ قبؿ قتمي

بسخط اهلل  خسر دنياه بإسخاط كالديو كآخرتو {   }لؾذ

عميو فممَّا قتمو لـ يدًر ما يصنع بو ألنَّو كاف أكَّؿ ميٍّت عمى كجو األرض مف بني آدـ فحممو في 
   (ْ)"جرابو عمى ظيره

خبلصؽ, إذف نستفيد مف قصة قابيؿ كىابيؿ أف في طاعة الخال أكامره  كاتباعالعبادة,  كا 
, كما يستفاد مف إجابة ىابيؿ كنككف مف المتقيف -وتعاىل هسبحان  -كتجنب نكاىيو, نناؿ رضى الخالؽ

  سبحانه وتعاىل.قد ربَّى أبناءه عمى الخكؼ مف اهلل   ألخيو قابيؿ بأفَّ ىابيؿ كاف تقيَّان, كأفَّ آدـ 

 .المطمب الثاني : إجابة نوح لولده
 كحكاره مع ابنو,      كمف اإلجابات الكعظية في القرآف الكريـ ما كرد في قصة النبي نكح

             }قاؿ تعالى

                                                           
 .َْٓ/ُ" التفسير الكاضح" , ج.  ُ
 .ُُٗ/ْ. " التفسير الكسيط" , لطنطاكم, ج ِ

 .ُٕٔ/ِ. " الكسيط",  لمكاحدم, ج ّ
 .ُّٔ/ُ. " الكجيز", لمكاحدم, ج ْ
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   {25}     

     {26}     

             

 {27}          

 {28}             

             {31} 

           

{30}           

        {31}     

              

    {32} 43-36 (سورة ىود.) 

            }قىله تعاىل 

          } 

كالعكاطؼ اإلنسانية ال تتحرؾ إال في الفطرة  تحركت عاطفة األبكة في نفس نكح, " بعد أف
 يو الداعي إلى الحؽقد عزؿ نفسو عف أبكاف ابنو عمى ابنو خشية الغرؽ, ك  نكح نادلالسميمة, 
غير  ا مخدكعان رار مف قضاء المَّو المحتكـ, فقاؿ مغركرن  فى الكلكف  ,فسوبن عف القكـ فراران ك لكفره, 

 .(ُ)" يمنعني مف الماء فبل يغرقني سآكم إلى جبؿ ,ر أف العذاب نازؿ الى محالةمقدٍّ 

سألجأ إلى  كيقكؿ يؽ الشر,ر ابنو طريؽ الخير فيأبى إال طر صٍّ بى يي   نكح" كىنا سيدنا 
جبؿ يحفظني مف طغياف الماء كأنو فيـ أنو ماء مف بحر أك نير لو حد محدكد يقؼ أماـ ربكة 

         }قاؿ تعالىعالية أك جبؿ شامخ 

                                                           
 ." بتصر ؼ يسير", ُُّٕ/ ٕ,  ج. " زىرة التفاسير" ,  ُ
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} ال شيء في الكجكد  يالكاىية: يا بن عمى كبلمو كحجتو قاؿ نكح ردان ف, 56:سورة القصص

يعصـ أحدا مف أمر اهلل إذا نزؿ كيرد قضاءه إذا حكـ لكف مف رحـ اهلل مف الخمؽ فيك كحده 
 .(ُ)" كقد جعؿ السفينة منجاة لممؤمنيف يعصمو كيحفظو,

المكج ككاف , " (ِ)" عاًصـى اليىٍكـ ًإال الذم رحمناال كجاء في تفسير الثعالبي: " المعنى 
ف ألنو رضي أف يككف مع كابنو, ككاف مف المغرقي حاؿ بيف نكح  شديد اليائؿ كالجباؿال

جزاء ما اقترفكا كأشرككا,  ان بعد أف غرقكا كلـ يبؽ منيـ ديَّار  ,نالو مما ناليـ مع أنو ابف نكحيالكافريف 
كج فكاف االبف مف ما المكبينما ىـ في ىذا النقاش حاؿ بيني, لمَّو الماء الذم كاف إىبلكا ليـرفع اك 

 (ّ) " المغرقيف
يستفاد مما سبؽ أف ال عصمة لمبشر مف غضب اهلل تعالى, كال ممجأ كال منجى منو إال  

 لو الرحمة.   -سبحانه وتعاىل   -إليو, فبل عاصـ مف العذاب, إال لمف كتب الخالؽ
 ألبيو.  لمطمب الثالث: إجابة إبراىيما

ا ما كرد في قصة إبراىيـ كمف اإلجابات القرآنية الكعظية أي مف خبلؿ إجابتو ألبيو,  ضن
إقناع أبيو بترؾ عبادة األصناـ كاألكثاف التي ال تضر كال تنفع, إلى   عندما حاكؿ أبك األنبياء 

       }تكحيد اهلل تعالى, كما قاؿ سبحانو

{30}             

 {31}          

  {32}         

{33}           

{34}           

 {35}           

                                                           
 .ُِٓ_ُِْ/ ِر الكاضح" , ج. " التفسي ُ
 .ِٖٓ/ّج ف في تفسير القرآف" ,. " الجكاىر الحسا ِ
3

 .ُِٓ/ ِ, " التفسير الكاضح" , جُُّٕ/ ٕ" زىرة التفاسير" , ج .  
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{36}            

 {37} (.48-46: )سورة مريم  

 } فقكلو {         }قال تعاىل 

 }"ًفيًّا: لطيفان " (ُ) "بمعني المتاركة كالمفارقة ىك  (ِ) ", كالحفاكة: الرأفة كالكرامةرحيمان  حى

إبراىيـ إصرار أبيو عمى  سيدنا لما رأل"  (ّ) أدعك اهلل في ىدايتؾ فيغفر لؾ"" كمعنى سأستغفر لؾ: 
مىٍيؾى يعني سبلـ تكديع ك :التمرد كالجيالة قاؿ   }سبحانو  كقكلو ,(ْ) ركو"متا سىبلـه عى

   }:كال مكركه, كال أقكؿ لؾ  فبل ينالؾ مني أذلن "  ,63سورة الفرقان

 {   }بعدي ما يؤذيؾ لحرمة األبكَّة, كسأسأؿ اهلل أف ييديؾ كيغفر لؾ ذنبؾ 

 .(ٓ)" العتناء بشأنيمبالغان في المطؼ بي كا

ًبر الكالديف كاإلحساف ليما, كالدعاء ليما بالمغفرة,   إبراىيـ كنتعمـ مف حكار نبينا
كاليداية, كمخاطبتيـ بمطؼ, ككعظيـ, كلك رفضكا اليداية, فسبلـ حميـ ليما, كال ننسى الدعاء 

 ليما.    

 .بعدم قص الرؤيا  المطمب الرابع : إجابة يعقوب ليوسف

, عندما قصَّ رؤياه عميو, بأف ال يقٌص عمى إخكتو رؤياه  ابنو يكسؼ   قكبكعظ يع
           }قاؿ تعالى

    {3 }       

        {4} :(.5-4)سورة يوسف 

                                                           
 .ّّْ/ِ, لحسف عز الديف الجمؿ, جمخطكطة الجمؿ " معجـ كتفسير لغكم لكممات القرآف" , " . "  ُ
 .ّٕٓ/ِبي القاسـ, ج", ألآفإيجاز البياف عف معاني القر . "  ِ
 . ُِٕ/ٕ" البحر المحيط في التفسير", ألبي حياف األندلسي, ج.  ّ
 .ِْٗ/ْج لمنيسابكرم, غرائب القرآف كرغائب الفرقاف", . "  ْ
  .َُِ/ِ" صفكة التفاسير" , ج . ٓ
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يعقكب مف رؤيا يكسؼ أف اهلل تعالى يبمغو مبمغان مف الحكمة, كيصطفيو لمنبكة,  يـف" 
 .(ُ)" اريف, فخاؼ عميو مف حسد إخكتو فنياه أف يقصَّ رؤياه عمييـكينعـ عميو بشرؼ الد

قاؿ ذلؾ ألنو عمـ أف تأكيميا كجاء في تفسير أبك القاسـ ابف جزم في تفسيره لآلية: " 
ابيتو, كال  فكالكيد: احتياؿ مستكر لم, " (ِ)" رتفاع منزلتو فخاؼ عميو مف الحسدا ال تقكل عمى ميجى

كيد النساء عظيـ؛ ألف ضعفيف كلذلؾ ييقىاؿ: إف  القكم يقدر عمى المكاجيةيؼ؛ ألف يكيد إال الضع
  (ّ)." أعظـ

رأيت في منامي أحد عشر  يو, يا أبتي إناذكر أييا الرسكؿ إذ قاؿ يكسؼ ألبي" المعنىك 
  }قكلوف ,سجكد انحناء كخضكع, س كالقمر رأيتيـ جميعا لي ساجديفكالشم ,كككبا

 }ست أضغاث كلذا فيـ أبكه أنيا رؤيا إلياـ لي, عبارة تقاؿ في سجكد العقبلء المكمفيف

و سيككف ليكسؼ شأف عظيـ كسيسكد قكمو حتى أباه كأمو فيـ يعقكب مف ىذه الرؤيا أنَّ , ك أحبلـ
خكتو, كخاؼ أف يسمع إخكتو بيا فيحسدكه كيكيدكا لو كيدا فنياه عف أف يقص رؤياه عمى إخكتو:  كا 

, أخاؼ إف قصصتيا يحسدكؾ فيكيدكا لؾ كيدان  يعزيز ال تقص رؤياؾ عمى إخكتؾ فإنال بنييا 
مف ذلؾ فإف الشيطاف لئلنساف عدك مبيف, ال تفكتو فرصة مف  يجب يا بنكيدبركا لؾ أمرا كال تع

كالحسد كاألنانية حتى يكسكس لصاحبيا كيكقعو في الشر, كقد كاف  دكاعي النفس األمارة بالسكء
 (ْ)"عداد إذ زيف ليـ ما عممكه ألخييـلشيطاف مع إخكة يكسؼ عمى أتـ استا

المفسركف: الككاكب األحد عشر كانت  قاؿ, ك قاؿ ابف عباس: كانت الرؤيا فييـ كحيان " 
إذ ذاؾ اثنتي عشرة سنة, كبيف ىذه الرؤيا كاجتماعو بأبيو  وي ن  إخكتو, كالشمس كالقمر أبكاه, ككاف سً 

خكتو في مصر أر   .(ٓ) " بعكف سنةكا 
كمما سبؽ يتبيف لنا أف مف كاجبات الكالد تجاه أكالده تقديـ الكعظ كاإلرشاد, بما فيو 

 مصمحة, كدفع مضرة, كمف كاجبات األبناء طاعة الكالديف, كالعمؿ بنصائحيـ. 

 .ألبنائو  المطمب الخامس : إجابات يعقوب 

ألبنائو كقد كرد ذلؾ في عدة   كمف اإلجابات الكعظية القرآنية أيضان إجابة يعقكب
 مكاقؼ, منيا:

                                                           
 . ّٕ/ ِ, ج" المرجع السابؽ".  ُ
 .ُّٖ/ ُ, جسييؿ لعمـك التنزيؿ"" الت. ِ
 .ّٖٓٔ/ُُر" , جالخكاط. " ّ
4

 .َُٔ/ِ. " التفسير الكاضح" , ج 

 .ّٕ/ِصفكة التفاسير", ج. " ٓ
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    عندما أرادكا صحبة أخييـ الصغير يكسؼ ليرتع كيمعب, فرفض أبكىـ يعقكب أواًل: 

    }كيصكٍّر اهلل سبحانو ىذا المكقؼ بقكلو خشية الغفمة منيـ عميو,

     {00}       

{01}          

  {02}         

 (.64-66:)سورة يوسف {03}

            }قال تعاىل 

     } 

عمى أنيـ قد {       } دؿَّ قكلو تعالى" 

طمبكا إخراجو مف أبييـ غير مرة؛ ألف مثؿ ىذا الكبلـ ال يتكمـ بو مبتدأ عمى غير مسابقة شيء مف 
    }" , كالمعنى:(ُ)"  أنيـ قد استأذنكه في إخراجو غير مرة أمثالو, فدؿَّ 

   }بأف ترسمو معنا{   }كف ب  حً كيقاؿ: مي  ,: لحافظكفأم

خكة يكسؼ قالكا ألبييـ: أرسؿ يكسؼ معنا إلى ى: إكالمعن {  } قكف ثـ قاؿفً شٍ مي 

نَّ  لن ال يصيبو أذ {    }الغنـ    (ِ)." ا مشفقكف عميوكال مكركه, كا 

         } قكلو تعالىكفي معنى 

   }  ذكر الشككاني في تفسيره:" أخبرىـ أنَّو يحزف لغيبًة يكسؼ عنو

فا عميو منيـ  لفرًط محبَّتًو لو كخكفو عميو, كمع ذلؾ أخاؼ أف يأكمو الذئب, قاؿ يعقكب ىذا تخك 
كلك  كىًثيرى الذٍّئىاًب, كاف ألف ذلؾ المكاف ئب حقيقةفكنَّى عف ذلؾ بالذٍّئب كقيؿ أنو خاؼ أف يأكمو الذٍّ 

 (ّ)خاؼ منيـ عميو أف يقتمكه ألرسؿ معيـ مف يحفظو " 

                                                           
 .ُِّ/ٔ. " تفسير الماتريدم", ج ُ
",  لمسمرقندم, ج ِ  .ُِٖ/ِ. " بحر العمـك
 .ُّ_ُِ/ ّ" فتح القدير" , ج.  ّ



 أنىاع اإلجابات البشرية              الفصل الثاني                                                          

 

 ~54 ~ 
 

ظ" كقد    يار الحزف عمى أخذىـ يكسؼ لمنزىةبادرىـ األب الشيخ الكبير بإبداء المخاكؼ كا 
جماعة عشرة مف بأنيـ  ع,و, فأجابكه بأساليب المكر كالخداكاالستجماـ, كاحتماؿ أكؿ الذئب ل

تضمف اعتذار ك  , الرجاؿ األشداء األقكياء, فكيؼ يعجزكف عف مقاكمة الذئاب كالكحكش الضارية
أمريف: أف فراقو يكسؼ مما يحزنو, كخكفو عميو مف الذئب إذا غفمكا عنو أثناء   يعقكب
 .(ُ)"ليكىـ

 {        }وقىله تعاىل 

, رافار كالخسليككنف ذلؾ الع ,كنحف جماعة قكية لئف أكمو الذٍّئب, نقسـ لؾكالمعنى: " قالكا 
فاطمئف فمف  ,يجب الحرص عميو كعدـ التفريط فيوتخشاه, لخاسركف لكؿ ما  مإنا إذا حدث ىذا الذ

  (ِ ) "ض أنفسنا لمضياع كاليكاف.ألننا بذلؾ نعرٍّ  ,المحافظة عميو ينتياكف ف
كتـ مخاكفو عمى ابنو يكسؼ عف أكالده الباقيف, مستخدمان أسمكب     فالنَّبي يعقكب  

الكعظ الممثؿ بحجة الخكؼ عمى يكسؼ مف الذئاب, كغفمتيـ عنيـ أثناء رعييـ, كليس الخكؼ 
 منيـ عميو.  

بقميص يكسؼ الممطخ بدـو كذب,  ألبييـ يعقكب   عندما جاءكا إخكة يكسؼكذلؾ ثانيًا: 
ليقنعكا أباىـ بصدقيـ, فما لقكا مف أبييـ سكل الصبر, كتفكيض أمره إلى اهلل, كاالستعانة بو عمى 

     {05}  } قاؿ تعالى ما يصفكف مف الكذب,

             

   {06}         

         {07} :66)سورة يوسف-

68.) 

          }قال تعاىل

           } 

{  }  " أم جاءكه كقت العشاء حيف خالط سكاد الميؿ بياض النيار

إنا  {    }ليقنعكه بما يريدكف قائميف لو: {} حاؿ ككنيـ

                                                           
 .َُٕٗ_َُٔٗ/ ِ" التفسير الكسيط" , لمزحيمي, ج.  ُ
 .ِّّ/ ُلكريـ", جالمنتخب في تفسير القرآف ا. "  ِ
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كتركنا  {   },ف مكضع اجتماعنا نتسابؽ كنترامى بالنباؿذىبنا م

 ,استباقنا الذم يرىؽ القكل ييكسؼ عند ثيابنا كأزكادنا ليحفظيا, إذ ال يستطيع مجاراتنا ف
{ } ,إذ بعدنا عنو كلـ نسمع استغاثتو كال صراخو{    

   } َّيقنا كلك كنا عندؾ صادقيف, فكيؼ كأنت تتيمنا فصدٍّ ؾ ال تي كنحف نعمـ أن 

 (ُ) "ذلؾ األمري ما اتفؽ لنا ف ىذا لغرابة ما كقع, كعجيبي  يذلؾ؟ كلؾ العذر ف
عف طريؽ الرمي  أك مي,ك في الرَّ نتسابؽ في العدك أأم: "  {  }وقىله تعاىل

: تسابقا حتى ينظر أييما ميقاؿ: فبلف كفبلف استبقا أ ,ـ, أك عمى الخيؿ, أك عمى األقداـبالسيا
كالمراد: قتمو , في تمؾ الفترة التي تركناه فييا عند متاعنا{  }يسبؽ اآلخر

      } دفنوا نالذئب, ثـ أكمو دكف أف يبقى منو شيئن 

} ٍّا ى كلك كنٍّ لنا فيما أخبرناؾ بو مف أف يكسؼ قد أكمو الذئب, حتَّ  ؽو كما أنت بمصد

عمى أبييـ, بكذبيـ  يكىذه الجممة الكريمة تكح, تؾ لودة محبَّ شَّ ؾ بنا, كً صادقيف في ذلؾ, لسكء ظنٍّ 
كنيـ لـ يكتفكا بيذا التباكي كبيذا القكؿ, بؿ أضافكا إلى ذلؾ تمكييا آخر حكاه كل, كبمخادعتيـ لو

 (ِ) "القرآف
          }قال تعاىل  

       } 

القميص غير  أبكىـ فمما رأل, سخمة أك ظبية كالمعنى: "جاء إخكة يكسؼ كعمى قميصو دـ
ككاف في القميص ثبلث  مشقكؽ قاؿ: يا بني كاهلل ما عيدت الذئب حميمان أفأكؿ ابني كأبقى عميو قميصو

{  } ؿلذا قا"  ,(ّ)"  آيات: حيف جاءكا عميو بالدـ, كحيف قيد, كحيف أيلقي عمى كجو أبيو

كاف مف افتراس  كلكف إرادة اهلل أبت إال أف يظير آثار جريمتيـ, فنسكا أف يخرقكا الثكب كيشٌقكه إذ لك
قيـ يعقكب كأعرض عنيـ كعف كبلميـ إلى ما كقع في نفسو مف صدٍّ الذئب لتمزؽ القميص, فمـ يي 

  .(ْ) " لبسيـ عميو
                                                           

 .ُِِ/ ُِ,  ج المراغي". " تفسير  ُ
 .َّّ-ِّٗ/ٕ, ج لطنطاكم ,الكسيط"التفسير  , "ُٖٓ/ ّ, ج أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ" " . ِ
 .بتصر ؼ يسير""  ,ُُِ/ ِج" لمعز بف عبد السبلـ, , " تفسير القرآف.  ّ
 ِِّ/ ُِ, ج, لمزحيمي" التفسير المنير" .  ْ
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قالو  ,ترى نت أك أمى زيَّ  قاؿ بؿ: " أم {   }كمعنى قكلو تعالى

ال جزع فيو, كىك ما { },كفراسة أك عف عمـ تقدـ لو بو, أك عف حدسو  ,عف كحي

كاهلل المستعاف عمى ما تذكركف مف الكذب, كىك المعيف عمى شر ما  ,ال شككل فيو إلى الخمؽ
 .(ُ)" تصفكف مف الحدث األليـ

كذب أبنائو كخداعيـ, كضعؼ برىانيـ عمى سبب فقداف أخيو     لقد عمـ النبي يعقكب 
فأجابيـ إجابة كعظيٍّة بأفَّ أنفسكـ سكلت لكـ أمران, كتخفكه عمٌي, فصبره جميؿ عمى ما     يكسؼ

 تدَّعكف, كاهلل المستعاف. 
ذه المرة اصطحاب أخييـ مرةن أخرل أكالده, كذلؾ عندما أرادكا ى    يعظ يعقكبثالثًا: 

     } قاؿ تعالى, بنياميف معيـ إلى مصر ليزداد كيميـ

            {48 }  

       {51 }    

  {50}        

     {51}     

          {52} 

              

  {53}        

              

     {54}       

              

   {55} (:66-59سورة يوسف.) 

                                                           
 . ّٗ/ ِ, " صفكة التفاسير" , جُِِ/ُِ, " التفسير المنير" , جُُِ/ ِ, ج, لمعز بف سبلـفسير القرآف"" ت.  ُ
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            }قىله تعاىل 

               

        } 

تىاع الًَّذم يٍنقؿ مفاخر ال ك:ىزالجياك " {  }تفسير قكلو تعالىك  

: أنَّو باع منيـ الطَّعاـ كسمَّموي إلييـ كسيَّؿ ليـ الر جكع ىك ا ىنامعنى التٍَّجًييز ىك مف بمد إلى بمد؛ 
, ذا الذم ذكرتـى ائتكني بأًخيكيـأم:  {    }كقكلو " (ُ)" إلى بمدىـ

كالمقصكد  {       }عمـ صدقكـ فيما ذكرتكـأل

        }ـ رىَّبيـ فقاؿ, ثي ىنا ييرغٍّبييـ في الر جكًع إليو

 }أم إف لـ تىقدىمكا بو معكـ في المرة الثَّانية, فميس لكـ عندم ميرة,{ 

    } أم: سنحرص عمى مجيًئو إليؾى بكيؿ ممكف كال نيٍبًقي

دان لتعمـ ًصٍدقىنا فيما ق  ( ِ) "مناه مىجيكي
         }قال تعاىل 

    } 

كىك  , كالفتياف جمع فتى,اليف المككميف عمى خدمة الكيؿالكيَّ  غممانوليكسؼ  قاؿ"  أم:
كذلؾ  ـليقيي جكاكىا فس  دي أم {   } ,شيخان  أكا كاف المممكؾ شابن 

عطاء بدليا مف الطعاـ بعد أخذىا يا نَّ أل ,عطٍ ؽ كالقى بمعنى الشَّ  ,عضٍ مف البى  :كالبضاعة ,كقبكليا كا 
 يالماء ف كمنو نسى يضان أ ,قاؿ لمنزؿ اإلنساف كمأكاه رحؿكيي  ,الكعاء :كالرحؿ ,طعة مف الماؿقً 

كقيؿ  ,كأدمان  بيا الطعاـ ككانت نعاالن  افيو بضاعتيـ التي شرك  مف يعبٍّ  ؿو حٍ رى  ؿً كي بً  ؿى كَّ كى  :رحمو
نما ,دراىـ  أخرل ال يككف عند أبيو ما يرجعكف بو مرةن  أفمف  عمييـ كخكفان  تفضبلن  فعمو  كا 

{ } :ليفدى ـ بإعطاء البى كر  التَّ  ىا كحؽَّ ردٍّ  يعرفكف حؽَّ  أم{ }  أم

                                                           
 .ّْ/ّمسمعاني", جل القرآف", . " تفسير ُ
 .ّٖٗ/ْ" تفسير القرآف العظيـ", البف كثير, ج  .ِ
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 }األكعيةدة بالرجكع كتفريغ فالمعرفة مقيَّ  ,كفتحكا أكعيتيـ { } رجعكا

}  :ؿ فض  ف التَّ إبأخييـ بنياميف ف أخرل إلينا مرةى  جكعً الر   إلىمعرفتيـ بذلؾ تدعكىـ  لعؿَّ أم

  (ُ)" .الرجكع إلىما عند إعادة البضاعة مف أقكل الدكاعي يَّ ـ بإعطاء البدليف كال سً عميي
           }وقال تعاىل

    } 

خكتو قاؿ تعالى مخبران عف رجكع إخكة "   ما زاؿ السياؽ الكريـ في الحديث عف يكسؼ كا 
 }يكسؼ مف مصر إلى أرض كنعاف بفمسطيف فمما رجعكا إلى أبييـ يعقكب عميو السبلـ

   }أتي بأخينا بنياميفأم منع منا ممؾ مصر الكيؿ إال أف ن{ 

   }أف ينالو مكركه بحاؿ مف األحكاؿ{  }. "(ِ) 

             }وقىله تعاىل

   } 

كلـ يصرٍّح بمنعيـ  ميفمف فرقة بنيا   , كتألـ يعقكبتكقيؼه كتقريره  كىي {} قاؿ" 

أنينىًتًو ًإلييـًمٍف حممو لما رأىل في ذلؾ ًمفى المصمحة, لكنَّو أعمم كأنو يخاؼ عميو مف  يـ بقمَّة طىمى
يؼ آمنكـ عمى بنياميف كقد فعمتـ بأخيو يكسؼ ما فعمتـ بعد أف ضمنتـ قاؿ ليـ يعقكب: ككيدىف, ف

 كلكف لي حفظو, ثّـَ خنتـ العيد؟ فأنخاؼ أف تكيدكا لو كما كدتـ ألخيو؟ فأنا ال أثؽ بكـ كال بحفظكـ,
فمـ يخؼ كمثؿ ما خاؼ عمى يكسؼ  ظاىر أمرىـ أنيـ قد أنابيكا ًإلى المَّو سيٍبحانو, كانتقمىٍت حاليـ,

 ؼ, كىكتعالى, بخبلؼ عبارتو في قصة يكس قبؿ, لكف أعمـ بأف في نفسو شيئا, ثـ استسمـ هلل مف
  }حفظ اهلل خيره مف حفظكـ :أم {  }ثؽ بحفظ اهللي

} 

                                                           
1

 .ِِٖ/ْ" ركح البياف" , ألبي الفداء, ج.  

 .ِٖٔ-ِٕٔ/ِ" أيسر التفاسير" , لمجزائرم, ج.  ِ
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خكتو, فأرجك أف يميفَّ عميَّ بحفظو كال :أم  " . يجمع عميَّ مصيبتيفىك أرحـ مف كالديو كا 
(ُ  ) 

           }قال تعاىل

             

  } 

 { },أكعيتيـ التي كضعكا فييا الميرة بحضرة أبييـلما فتحكا كالمعنى"

ما نبغي قكلو {       },كىي ثمف الميرة الذم دفعكه ليكسؼ

منا عمى خير رجؿ أنزلنا كأكرمنا كرامة عظيمة أك المعنى أم شيء دً ا قى ما نكذب بما قمنا مف أنَّ  :أم
ىؿ مف مزيد عمى ذلؾ فقد أحسف الممؾ  {   } ,نريد مف إكراـ الممؾ

كقيؿ المعنى نحف ال نطمب منؾ يا  ,اناعمينا متاعنا فبل نطمب كراء ذلؾ إحس ردَّ ا كى مثكانا كباع منَّ 
 (ِ)" أبانا عند رجكعنا إلى الممؾ بضاعة أخرل فإف ىذه التي ردت إلينا كافية لنا في ثمف الطعاـ

{  } " :كنزداد ألجؿ أخينا عمى أحمالنا حمؿ بعير مف الطعاـ أم { 

 } الذم نزداد مف الطعاـ ىيف عمى الممؾ ألنو قد أحسف إلينا  يعني إف ذلؾ الحمؿ

 (ّ) " يسير قميؿ ال يكفينا كأىمنا كقيؿ معناه أف الذم حممناه معنا كيؿه  ,كأكرمنا بأكثر مف ذلؾ

             }وقىله تعاىل 

           }  :حتى " أم

ف قاؿ  { } كبعيكد منو ,تأتكني بمكاثيؽ مف المَّو   }فيو داللة أنو كا 

   }  كاعتمد في الحفظ عمى المَّو, كرأل الحفظ منو, لـ يرسمو

ف كاف اعتمادىـ عمى المَّو  معيـ إال بالمكاثيؽ كالعيكد مف المَّو, كىذا أمر ظاىر بيف الناس؛ أنيـ كا 

                                                           
/ ِ, " صفكة التفاسير" , جَِٔ-ِٗٓ/ّالمحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز", ألبي محمد األندلسي, ج. "  ُ

ّٓ. 
 .ُْٓ/ُ" مراح لبيد لكشؼ معنى القرآف المجيد " , لمحمد بف عمر نككم, ج.  ِ
 .َْٓ/ِ. " لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ" , ج ّ
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ليو يكمكف في جميع أمكرىـ في األمكاؿ كاألنفس, كمنو يركف الحفظ فإنو يأخذ بعضيـ مف  بعض  كا 
ف أخبر أف اعتماده كاتكالو في حفظ كلده عمى المَّو لـ  المكاثيؽ كالعيكد؛ فعمى ذلؾ يعقكب أنو كا 

لتأتينَّني أم  باهلل لتردف بنياميف اتحمفك أف  كالمعنى ,بعدما أخذ منيـ العيكد كالمكاثيؽيرسمو معيـ إال 
 أجابكه إلى ذلؾ,فى كا فبل تطيقكا اإلتياف بو, بأف تمكتكا أك تغمب {   }, كقكلو بو

, كعميكـ شييد عميَّ  أم: {        } كقكلو

 .(ُ) "أم فأشيد اهلل تعالى عمى عيدىـ
نياميف معيـ, إلى أشيد األب اهلل كجعمو الككيؿ عمى العيد بأف يردكا أخاىـ بوىنا نالحظ: 

 حضنو, ككاف ذلؾ شرطان ليـ حتى يأخذكا بنياميف معيـ. 
ؿ كتككَّ , ربى صى فى , كييكذا مف مصر كليس معيـ بنياميف    ما جاء أبناء يعقكبعندرابعًا: 
 ذلؾكفي  معان في يـك ما, كييكذا يكسؼ كبنياميف مٍّبلن مف اهلل تعالى أف يرجع أبناؤهعمى اهلل, متأ

            }قكلو تعالى

    {70}      

     {71}        

          {72} 

           

{73}           

{74}             

{75 }         

           {76}( :87-86سورة يوسف). 

 

                                                           
, " الجبلليف" , ّٕٔ/ ٔ, ج, ألبي الطَّيب, " فتح البياف في مقاصد القرآف" ِِٔ/ ٔ, ج" تفسير الماتريدم"  . ُ
 .ِٖٔ/ ِ, " أيسر التفاسير" , جُّّ/ ُج
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{   }  " :ارًجعيكا أنتـأم {    }  :أم

د المسركؽ جً و كي ألنَّ {  }بأنو سرؽ{  } بنياميف سىرىؽى صكاع الممؾ

قاؿ ابف عباس: لـ نعمـ ما كاف يصنع {    }رظفي رحمو كنحف نن

كالمعنى: ما كنا لغيب ابنؾ حافظيف, إنا كنا نحفظو في محضره فإذا غاب عنا ه, في ليمو كنيار 
 (  ُ)" .ذىب عف حفظنا

  {          }وقال تعاىل

كىي مصر, كالمعنى كاسأؿ أىؿ القرية فحذؼ ذكر "  {  }قىله سبحانه 

 ,كجياف {}كفي {   },ألف الحاؿ تشيد بو ,األىؿ إيجازان 

كقيؿ فيو كجو ثالث:  الثاني: الحميرك  ,ىما: أنيا القافمة, كقافمة اإلبؿ تسمى عيران عمى التشبيوأحد
ف كانت حيكانان  ف كانت جمادان, أك نفس العير كا  أنيـ أرادكا مف أبييـ يعقكب أف يسأؿ القرية كا 

فة إعجازان بييمان ألنو نبي, كاألنبياء قد سخر ليـ الجماد كالحيكاف بما يحدث فييـ مف المعر 
 :أم { },ألنبيائو, فأحالكه عمى سؤاؿ القرية كالعير ليككف أكضح برىانان 

  (ِ)" قنا أف ابنؾ سرؽ.يستشيدكف بصد

ف كاف في شؾ  كقاؿ سيٍّد قطب في تفسيره: "  يسأؿ أىؿ القرية التي كانكا فييا مف قكليـ فم كا 
كليسأؿ القافمة التي كانكا فييا, فيـ لـ يككنكا  ,ينة الكبيرةاسـ لممد :كالقرية, كىي عاصمة مصر

كيطكم السياؽ الطريؽ , لتمتار الغمة في السنيف العجاؼ كحدىـ, فالقكافؿ الكثيرة كانت ترد مصر
ده فبل نسمع إال ر , ع, كقد أفضكا إليو بالنبأ الفظيعبيـ, حتى يقفيـ في مشيد أماـ أبييـ المفجك 

كلكف كراءه أمبلن لـ ينقطع في اهلل أف يرد عميو كلديو, أك أكالده الثبلثة , كجيعان  قصيران سريعان, شجيان 
نو ألمؿه  ,يبرح حتى يحكـ اهلل لو بما فييـ كبيرىـ الذم أقسـ أالَّ   (ّ)" عجيب في ذلؾ القمب الكجيع كا 

           }قائبلن كما قاؿ تعالى

      } 

                                                           
 .ِٔٔ/ِ" الكسيط ",  لمكاحدم ج.  ُ
 .ٖٔ/ّ. " النكت كالعيكف", ج ِ
 .َِِٓ/ْ. " في ظبلؿ القرآف", ج ّ
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مران اشتيت كزينت لكـ قمكبكـ أ {    }:قاؿ يعقكب" 

 ,أشكك فيو إلى أحد الحسف, مف غير جزع, جميؿه  صبري  أم: { } فصنعتمكه

{     }  :ؼ كييكذا كبنياميفيكسي  عميَّ  دَّ ري لعؿ اهلل أف يى أم" (ُ) 

عشر فضاع يكسؼ كبقي أحد عشر كلما أرسميـ  يلى البادية أكؿ مرة كانكا اثنإ انيـ حيف ذىبك إف" 
ف بنياميف حبسو يكسؼ كاحتبس ذلؾ الكبير الذم قاؿ فمف ألة الثانية عادكا تسعة رَّ مال يلى مصر فإ

الحزف  يبحالي ف{   }أبرح األرض فمما بمغ الغائبكف ثبلثة أكرد صيغة الجمع

 ,يك العميـ بفقرم إليو كحاجتي عندهف ,ال لحكمة بالغةإ ينيلذم لـ يبتما {}كاألسؼ

 .(ِ) " ألكليائو كصالحي عبادهالحكيـ في تدبيره كىك 
          }قال تعاىل و

  } 

د و, كحيمٍّ يى بً  و منفرده س أنَّ حي يى  ,صكرة مؤثرة لمكالد المفجكعقاؿ سيٍّد قطب في تفسيره: " كىي 
عزؿ, يندب فجيعتو في كلده صابو, ال تشاركو ىذه القمكب التي حكلو كال تجاكبو, فينفرد في ما أبم

ه بو نكبتو الجديدة في ري ذكٍّ ف مف مصيبتو السنكف, كالذم تي , كلـ تيكٍّ وي سى نٍ الذم لـ يى  ,الحبيب يكسؼ
كيكظـ الرجؿ حزنو  {   } بقكلو و األصغر فتغمبو عمى صبره الجميؿأخي

 }لقكلو تعالى عيناه حزنان ككمدان  ىذا الكظـ في أعصابو حتى تبيضَّ  رؤثً د فيي كيتجمَّ 

    }  يرحمكا ما بو, كأف يمسع قمكبيـ  و أالَّ يً نً كيبمغ الحقد بقمكب بى

كف عنو, كال يعزكنو, كال يعممكنو لحزف الكامد الكظيـ, فبل يسر  ؼ كحزنو عميو ذلؾ احنينو ليكسي 
 (ّ) "بالرجاء, بؿ يريدكف ليطمسكا في قمبو الشعاع األخير

          }قال تعاىل 

 } "يعقكب أكالد :قالكا أم     َّفقة عميوألبييـ عمى سبيؿ الرفؽ بو, كالش, 

                                                           
 .َِٔ/ ِ, ج" بحر العمـك" .  ُ
 .ّٗٔ/ ِ, ج" أيسر التفاسير" , َّٓ/ ْ, ج" , ألبي الفداء ركح البياف ".  ِ
 .َِِٓ/ْ. " في ظبلؿ القرآف", ج ّ
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{         }عمى اليبلؾ, ا مشفيان مريضن : أم{ 

  } يقكلكف: إف استمر بؾ ىذا الحاؿ, خشينا عميؾ  ,بالمكت :أم

 (ُ)" مؼاليبلؾ كالت
            }قال تعاىل

} 

ٍزنو كىىمَّو إالَّ     عمف يعقكب" ي ؛  أنو ال يشكك حي رٍّ إلى اهلل, فيك القادر عمى كشؼ الض 
فقد كاف يشعر بكجدانو, كبما كاف لديو , ـ أبناؤه أك أحفادههلل ما ال يعميعمـ مف ا    ألف يعقكب

ؤيا التي حكى  مف شككؾ لحظة إببلغيـ لو بحكاية الذئب المكذكبة أف يكسؼ ما زاؿ حيان, كأف الر 
 (ِ)"  يكسؼ عنيا ألبيو, سكؼ يأذف الحؽ بتحقيقيا

: ىي المصيب" ك  قيدرة ألحد عمى ة التي ال شكاية األمر إلى اهلل لىٍكف مف العبادة هلل, كالبىث 
 ,و إلى الناس أم ينشرهالبٌث أصعبي اليـ الذم ال يصبر عميو صاحبيو فيبث  ك  ,كتمانيا؛ فينشرىا
فقاؿ ليـ إني ال أشكك ما بي إليكـ أك إلى غيركـ  شَّككلما قالكا بطريؽ التسمية كالفكأنيـ قالكا لو 

نما أشكك ىمي , فيك الذم تنفع الشككل إليو{   }حتى تتصٌدكا لتسميتي كا 

{     }  حسانو ما ال تعممكف أنتـ فأرجك أعمـ مف رحمتو كا 

 .(ّ)" أف يرحمني كيمطؼ بي كيأتيني بالفرج مف حيث ال أحتسب
           }وقىله تعاىل 

        } 

يعني مف رحمة اهلل  {    } طمب الخبر بالحاسة :سس  حى التَّ ك " 

        },هلل كقيؿ مف فرج اهللكقيؿ مف فضؿ ا

                                                           
 .ُُِ/ٔ" محاسف التأكيؿ", ج . ُ
 .َِٕٓ/ ُُ, ج" الخكاطر" .  ِ
/ ُُ, " الخكاطر" , جٗٓ/ ِج صفكة التفاسير", , "َِّ/ ْ" إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ" , ج.  ّ

 "بتصر ؼ يسير"., َُٕٓ
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} دي محٍ كيي  ,فيصبر عند الببلء فيناؿ بو خيران  ,مف اهلل خير يرجكه المؤمف عمى أفَّ  :يعني 

 (ُ)." كالكافر بضد ذلؾ خيران خاء فيناؿ بو عند الرَّ 
 ؼ نتيجةن مف فقداف كلده الحبيب يكسي      بي يعقكبذم كقع عمى النَّ لَّ فرغـ الببلء اإذن 

عمى  , إال أنو صبرأيضان  هلتآمر أبنائو عميو, كاشتداد الببلء بفقداف بنياميف كىك تحت عيدة أكالد
 الببلء, كعمى أكالده, كصبر كاحتسب ذلؾ عند اهلل العميـ بحالو, الحكيـ في التدبير. 

  } بقكلو -عز َّ وجل   -ت يعقكب ألبنائو أيضان يصكٍّره اهلل إجابا كمف خامسًا:

         {83 }   

   {84}         

           {85}  :سورة يوسف

(94-96.) 

 {           }قىله تعاىل 

يةن إلى " أم:  {  }ومعنى قىله  خرجت مف عريش مصر, متكجٍّ

كذلؾ أنَّو  {   } أم: قاؿ يعقكب لكلد كلده, { }كنعاف,

القميص كاتَّصمت بيعقكب فكجد ريح الجنَّة فعمـ أنَّو ليس في الد نيا مف  ىاجت الرٍّيح فحممت ريح
 ,(ِ)" كأصؿ الفند: الفساد تيسىفٍّييكًني, {  }ريح الجنَّة إالَّ ما كاف مف ذلؾ القميص

دىٍدتوك " أم لما " {  }, كقكلو(ّ)" يقاؿ: فىنَّدت فبلنان, أم: أىٍفسىٍدت رأيىو كرى

لحفدتو كمف حكلو مف قكمو, مف عظـ اشتياقو ليكسؼ, {  },خرجت مف مصر

أم: ألتنسـ  ,الرائحة, تكجد في النسيـ الريح:ك  {   } كانتظاره لركح اهلل

 .(ْ)" رائحتو مقبمة إليَّ 
 

                                                           
 .ُٓٓ/ِ,ج , لمخازف" لباب التأكيؿ عف معاني التنزيؿ" .  ُ
 َٔٓ/ُ, " الكجيز" , لمكاحدم, جِٕٓ/ْمبغكم, ج", لمعالـ التنزيؿ في تفسير القرآف. "  ِ
 .ٔٓٓ/ٔ" الدر المصكف في عمـك الكتاب المكنكف", ألبي العباس, ج . ّ
 .ُِٕ/ٔ, ج" محاسف التأكيؿ" .  ْ
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      }قكلو تعالى ر في تفسيرجاء في التفسير الميسك 

} " :تسخركا مني,  يكني كسفٍّ لكال أف تي  قاؿ يعقكب لمف حضره: إني ألجد ريح يكسؼأم

"كتنسبكني إلى ضعؼ العقؿ كفساد الرَّأم  (ُ)"ي مف غير شعكرمنٍّ  رى دى كتزعمكا أف ىذا الكبلـ صى 
 .(ِ)قتمكني أنٍّي أًجدي ريحى يكسيؼ, كأصؿ التَّفنيد مف الفىنىًد, كىك ضعؼ الرَّأم" لصدَّ 

فما يخطر عمى باؿ أحد أف  ,ريح يكسؼ! كؿ شيء إال ىذاكقاؿ سيٍّد قطب في تفسيره: "
الشيخ الكميؿ! إني ألجد ريح كأف لو ريحان يشميا ىذا , ؿيكسؼ بعد في األحياء بعد ىذا األمد الطكي

الغائب  مف ريحً  هه دي جً قتـ معي ما أى لصدَّ  {  },لكال أف تقكلكا شيخ خرؼ ,يكسؼ

كمف أيف فصمت؟ يقكؿ بعض ؟ ؼ منذ أف فصمت العيركيؼ كجد يعقكب ريح يكسي , البعيد
كلكف ىذا ال  ,لقميص مف ىذا المدل البعيدحة ارائً  المفسريف: إنيا منذ فصمت مف مصر, كأنو شّـَ 

يت إلى ما كاف المقصكد لما فصمت العير عند مفارؽ الطرؽ في أرض كنعاف, كاتجفربَّ  ,اللة عميود
 كنحف بيذا ال ننكر أف خارقة مف الخكارؽ يمكف أف تقع لنبيٍّ , محمة يعقكب عمى مدل محدكد

 (ّ)".كيكسؼ كيعقكب مف ناحية نبيٍّ 
             }قال تعاىل

             }  

"{} يعني أكالده {    }  أم: خطًئؾى القديـ مف

كاب, فإفَّ عندىـ أفَّ يكيسؼ قد مات  ًذٍكًر يكسيؼ ال تنساه, كالضَّبلؿ ىك الذَّىاب عف طريؽ الصَّ

         } كيركف يعقكب قد ليج ًبًذٍكًره,

          } ,كىك الميبىشٍّر عف يكسيؼ  

{   },يعنيؾ ألقى البشيري قميص يكسيؼ عمى كىٍجًو يعقكب{ 

} كسركره  فعاد بصيران بعدما كاف عىًميى كعادت , تو بعد الضَّعؼ, كشبابيوي بعد اليـر إليو قكَّ

                                                           
 .ِْٔ/ُ, ج" تفسير الميسرال" .  ُ
 ْٗ/ُِ, كاممة بنت محمد الككارم, ج" تفسير غريب القرآف" .  ِ
 .َِِٖ/ْ. " في ظبلؿ القرآف" , ج ّ
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مف حياة  {          }بعد الحٍزف,

 (ُ)يكسيؼ, كأفَّ المَّوى يجمع بيننا." 

 {  }كقكلو ارة,ييكذا, سيمٍّيى بذلؾ ألنَّو جاءه ًبًبشىك:  {}ك" 

ؤيا يكسيؼ, أك قكؿ ممؾ المكت ما قبضت ركحو, أك مف بمكل األنبياء أم ما ال تعممكف  مف صحة ري
حيف اقترب أبناء يعقكب مف دار أبييـ, تقدـ البشير الذم ف, " (ِ) "بالمحف كنزكؿ الفرج كنيؿ الثكاب

لـ يكف بو كجيو فعاد إلى يعقكب بصره كأف يعقكب, فألقى القميص عمى  يحمؿ قميص يكسؼ إلى
حيث رد إليو بصره    بيا نبيو يعقكب كىذه معجزة أكـر اهلل تعالى, ضعؼ أك مرض مف قبؿ ذلؾ

تمؾ التي  ,ذكر يعقكب حقيقة ما يعممو مف ربوكىنا ي, "(ّ) "بسبب إلقاء قميص يكسؼ عمى كجيو
 (ْ)" ني أعمـ مف اهلل ما ال تعممكفإ قاؿ: ألـ أقؿ لكـف قبؿ فمـ يفيمكهحدثيـ بيا مف 

كجاء مف اإلجابات أيضان ما طمبو أبناء يعقكب عميو السبلـ منو كىك طمب : سادساً 
         {86}} المغفرة, كما قاؿ تعالى

         {87} ( :98-97سورة يوسف) 

مف اعترؼ بذنبو أف ييصفح عنو كييستغفرى لو فكأنيـ  كمف حؽٍّ قاؿ أبك السعكد في تفسيره: " 
كأدرجكا ذلؾ  كانكا عمى ثقة مف عفكه عميًو الصبلةي كالسبلـي كلذلؾى اقتصركا عمى استدعاء االستغفار

 (ٓ)" في االستغفار
ا بالذَّنب, كفي الكبلـ ك كاعترف ,ليـ رأف يستغف منو كاطمبكجاء في تفسير الشككاني: " 

 (ٔ)"ا طمبكه منوم, فكعدىـ بؿذا القك الكا ىصمكا إلى أبييـ قك ك  را رجعكا مف مصمَّ حذؼ, كالتقدير: كل
كلـ يقؿ: سأستغفر لكـ ربي, كىذا يدؿ عمى   {   } " كقاؿ يعقكب

 ثـ إف , لذلؾ أجَّؿ يعقكب االستغفار لما بعد ,أف الكبار يحتاجكف لكقت أكبر مف كقت الشباب
 

                                                           
 .ِٕٔ/ْنزيؿ " لمبغكم, جت. " معالـ ال ُ
 , "بتصر ؼ يسير".ُّٖ/ِ, ج , لمعز بف عبد السبلـ. " تفسير القرآف" ِ
 .ُْٓ-ُْْ/ ٕمحمد سيد طنطاكم, جل " التفسير الكسيط لمقرآف الكريـ" , . ّ
 .َِِٖ/ ْفي ظبلؿ القرآف" , ج   . ْ
 .َّٔ/ْ. " إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ" , ج ٓ
 .ٓٔ/ّ" فتح القدير" , ج.  ٔ
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 ,ذنكبيـ ىنا ىي مف الذنكب الكبيرة التي مٌر عمييا كعمى تأثيرىا عمى األب زمف طكيؿ
 .(ُ)" , ألف الدعاء فيو مستجابالسَّحىراالستغفار ليـ إلى  رقد أخَّ  كيقاؿ: إف يعقكب 

ىنا قاؿ ك  " كيؤكٍّد عمى ىذا المعنى الشَّيخ سيد طنطاكم حيثي يفسٍّر ىذا المكقؼ بقكلو:
: تضرع إلى أم {    } األبناء ألبييـ في تذلؿ كاستعطاؼ

  },ما فرط منا مف ذنكب في حقؾ كفي حؽ أخكينا يكسؼ كبنياميفاهلل تعالى أف يغفر لنا 

}  بالخطأ, في حقؾ كفي حؽ أخكينا, كمف شأف الكريـ أف يصفح كيعفك عمف اعترؼ لو

سكؼ أتضرع إلى ربي لكي  {   }فكاف رد أبييـ عمييـ أف قاؿ ليـ

ـي  ,الكثير المغفرة أم{   }نَّوي سبحانو , إفر لكـ ذنكبكـيغ  : الكثيرأمالرًَّحي

كىكذا صكرت لنا السكرة الكريمة ما دار بيف , شاء أف يغفر لو كيرحمو مف عباده الرحمة لمف
خكتو, كبيف يعقكب كبنيو في ىذا المقاء ال كلكف األمر , مفاجآت كالبشاراتمثير الحافؿ باليكسؼ كا 

لـ ينتو عند ىذا الحد, فقد كانت ىناؾ مفاجآت كبشارات أخرل تحققت معيا رؤيا يكسؼ كىك 
صغير, كما تحقؽ معيا تأكيؿ يعقكب ليا فقد ىاجر يعقكب ببنيو كأىمو إلى مصر لمقاء ابنو 

 .(ِ)" يكسؼ, كىناؾ اجتمع شمميـ
 

 في السجن . المطمب السادس : جواب يوسف لصاحبيو
لقد طمب صاحبيٍّ السٍّجف مف يكسؼ عميو السبلـ أف يقصَّ عمييما عبارة الرؤيا, فكاف 
جكاب يكسؼ عميو السبلـ ليما, أنَّو ميما رأيا في المناـ, فإنَّو يعمـ تأكيمو, مكضحان أف عممو ىذا 

   } مف اهلل سبحانو كتعالى ال مف عممو ىك, كما جاء في قكلو سبحانو

             

          {25}  

            

                                                           
 .َْٕٕ/ُِ" الخكاطر", ج.  ُ
 .ُْٓ/ٕالتفسير الكسيط" , ج. "  ِ
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{26}              

             

{27}        

{28}          

                

     {31}    

            

   {30}  :(.46-36)سورة يوسف 

          }قال تعاىل

             

    } 

ًف كانا لمممؾ األكبر ًبًمٍصر, قيؿ: ىما غيبلما" {    }وقىله 

أحدىما صاًحبي طعاًمو, كاآلخري صاًحبي شىرىاًبو, ريًفع إليو أفَّ صاًحب طعاًمو ييريد أف يىسيمَّو كظفَّ 
 { } ابيرَّ الش   :يعني { }أفَّ اآلخر يساعده عميو, فأمىرى ًبحبًسيما, 

 { } اه خمران باعتباًر ما يؤكؿ إليوعنبان كسمَّ  { } في المناـ أم:

, منو شي يى تنٍ  {        }ازالخبَّ  :أم

{     }  :ؤيا, أك مف نكف تأكيؿ الر  حسً يف يي مف الذَّ أم

نَّ  ,العالميف الناس كيعبر رؤياىـ, أك مف المحسنيف إلى  يذكر جفيما رأياه في السٍّ ما قاال ذلؾ ألنَّ كا 
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(ُ)" نا بتأكيؿ ما رأينا إف كنت تعرفوأىؿ السجف فأحسف إلي
 "{ }  َّذيف مف ال

ف إلينا فأحسً  ,ليا لو, فقاال لو ذلؾجف رؤياه فيؤكٍّ عميو بعض أىؿ السٍّ  ص  قي يى  بارة الرؤيا,حسنكف عيي 
  (ِ)." ة بتأكيؿ ما رأينا إف كانت لؾ يد في تأكيؿ الرؤيامَّ ج عنا الغي بأف تفرٍّ 

           }وقىله تعاىل

              

} 

مـما يي أنَّ     ييكسيؼ ىماييٍخًبر "  ا , كيخبرىمتفسيرهبً  فإٌنو عارؼ ,ميما رأيا في مناميما مف حي
 {       }بتأكيمو قبؿ كقكعو لذلؾ قاؿ 

فبل , باهلل كاليكـ اآلخر اجتنبت ممة الكافريف نٍّيألالمًَّو ًإيَّام,  عميـت فم كًإنَّما ى المعنى:أفَّ ىذاك 
 .(ّ)بان, كال عقابان في المعاد" يرجكف ثكا
قاؿ ليما يكسؼ: ال يأتيكما طعاـ ترزقانو في حاؿ مف األحكاؿ إال أخبرتكما بتفسيره قبؿ " 

إني آمنت بو, كأخمصت لو العبادة,  ,م سأعبٍّره لكما مما عمَّمني ربيأف يأتيكما, ذلكما التعبير الذ
 .(ْ)" كالحساب جاحدكف كابتعدت عف ديف قكـ ال يؤمنكف باهلل, كىـ بالبعث

ليس ذلؾ بإعبلـ أحد, إنما ىك  :التأكيؿ ىنا معرفة حقيقة الطعاـ, كمآلو, كقاؿ" كالمقصكد ب
بالغيب بتعميـ  إف ذلؾ إخبارأم: {   } مف تعميـ المَّو تعالى, كلذا قاؿ

كما يعطيو اهلل تعالى, كما أعطى عيسى ابف  إال اهلل ال يعمـ الغيب أنَّوهلل تعالى, كليس مف ذاتو, ك ا
 .(ٓ)" مريـ

 {          }وقال تعاىل

 يككف كبلمان مبتدأ كأف يككف تعميبلن لما قبمو أم عممني ذلؾ كأكحى بو إلي ألنييجكز أف  "
   },ـممة أكلئؾ كىـ أىؿ مصر كمف كاف الفتياف عمى ديني تي رفضَّ 

                                                           
 .ُّٔ/ّيؿ كأسرار التأكيؿ", ج, " أنكار التنز ّْٓ/ُٖ. " مفاتيح الغيب" , ج ُ
 .ْٗٔ/ِج لمزمخشرم,"  الكشَّاؼ " , .  ِ
 .َِٓ/ ِ" مختصر تفسير ابف كثير" , ج.  ّ
 .ِّٗ/ ُ. " التفسير الميسر", ج ْ
 .ِّْٖ-ِّّٖ/ ٕ. " زىرة التفاسير" , ج ٓ
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        }  ة الحنيفية الممَّ  يى" ك

يكحى إليو بما ذكر  ي  و نبً ما أنٌ يي فى رَّ كتكريرىـ لمتككيد كذكر اآلباء ليرييما أنو مف بيت النبكة بعد أف عى 
 و ثـ تركوكالمراد بو ترؾ االبتداء ال أنو كاف في ,قكلو إتباعم رغبتيما في مف إخباره بالغيكب ليقكٍّ 

{   }لنا معشر األنبياء صحَّ  ما,{      }شيء كاف  :أم

       }التكحيد  {}صنمان أك غيره ثـ قاؿ

  }  بو كال ينتيكففضؿ اهلل فيشرككف ".(ُ)  

, أقبؿ عمى الفتييف بالمخاطبة, كالد عاء ليما إلى عبادة اهلل كحده ال شريؾ " إفَّ يكسيؼى 
ٍمع ما سكاه مف األكثاف التي يعبيديىا قكميييما فقاؿ    }لو, كخى

            

  }  ّـَ بيَّف ليما أفَّ التي يعبدكنيا كييسم كنيا آليةن, إنَّما ىك جيؿ ث

 ده مف عند المَّو, كليذا قاؿمنيـ, كتسميةه مف تمقاء أنفيًسيـ, تمقَّاىا خمىفيـ عف سمفيـ, كليس لذلؾ مستن

{     }  ةو كال برىاف, ثـ أخبرىـ أفَّ الحكـ كالتَّصر ؼ كالمشيئة جَّ أم: حي

  }كقد أمىرى عباده قاطبةن أالَّ يعبدكا إالَّ إياهي  {   }كالممؾ كم و هلل,

  }  ّـَ قاؿ , وأم: ىذا الَّذم أدعككـ ًإليو مف تكحيد المَّ {   }ث

خبلص العمؿ لو, ى ة كالبيرىاف الَّ  وكأٍنزؿ ب والمَّو ب رى الدٍّيف المستقيـ, الَّذم أمى  ككا  جَّ م ييًحب و ذالحي
  (ِ)" فيركميش أم: فميذا كاف أٍكثىرىـ {    } يرضاه,ك 

    }ر ليما الرؤيا فقاؿبعد ذلؾ شرع يكسؼ يفسٍّ " 

          } ف مف يٍّ عى لـ يي ك 

                                                           
 .ُُُ-َُُ/ِج لمنسفي", " مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ ",.  ُ
 .َّٗ-ّٖٗ/ْظيـ " , جالقرآف الع. " تفسير  ِ
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ر تمطفان كتحرجان مف المكاجية بالشَّ  ,يئب المصير السَّ كمف ىك صاحً  ,شرلب البي ىك صاحً 
    }د ليما األمر كاثقان مف العمـ الذم كىبو اهلل لوكلكنو أكَّ , كءكالس  

}  اهللكانتيى فيك كائف كما قضاه "(ُ).  

 المطمب السابع : جواب صاحب الجنة لصاحبو .

كمف اإلجابات القرآنية أيضان ما دار مف حكارو بيف صاحب الجنة كصاحبو عندما استكبر 
     } قاؿ تعالىصاحبو كتعالى عمى اهلل كىك كلي  ًنعىًمو, 

        {21} 

         {22}   

          {23}  

         {24}     

      {25}      

          {26}   

    {27}            

      {28}        

      {31}     

  {30} ( :46-31سورة الكيف.) 

          }قىله تعاىل 

   } 

حمد ليؤالء كاضرب يا م أم: { }دمحمَّ  وذكره لنبيٍّ  يقكؿ تعالى" 

 {} جيويريدكف ك  ,ذيف سألكؾ أف تطرد الذيف يدعكف ربيـ بالغداة كالعشيالَّ  المشركيف باهلل,

 { }جعمنا لو بستانيف مف كرـك {   }مثؿ أم:
                                                           

 .ُِٗٗ/ْ. " في ظبلؿ القرآف " , ج ُ
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جعمنا كسط ىذيف البستانيف أم:  {  },نا ىذيف البستانيف بنخؿفٍ طى أى 

خؿ كبل البستانيف أطعـ ثمره كما فيو مف الغركس مف النَّ أم:  {   }زرعا,

(ُ)" أم: كلـ تنقص منو شيئان {    },كالكـر كصنكؼ الزرع
 { 

 }:شققنا كأخرجنا كسطيما نيران  بمعنى {   }يعني: الماؿ الكثير  كالثمر

 } يجاكبو { } المؤمف{  }المثمر مف كؿ صنؼ, جمع ثمار

     } كرىطان  يعني عشيرةن { } أخذ بيد أخيو المسمـ  عني:ي

ا رأل ما فييا مف األنيار بكفره, فممَّ  {  }اىا كيعجبو منيا, بو كيريو إيَّ يطكؼ 

القيامة آتية  {         }كاألشجار كاألزىار كالثمار

رفت ًإلى صي  {   } كو فقاؿرً شٍ و كً  أمنية أخرل مع شكٍّ ى عمى اهللتمنَّ  ثّـَ  ,كائنة

بٍّي, فرجعت إليو في المعاد  منزالن  {} اأم مف الجنة التي دخمي {  } رى

  (ِ)"  كمرجعان 
 راء, أفَّ لذكم الجاه كالسمطاف كالمتاع كالثَّ  ؿي يَّ خى الغركر يي  وي إنَّ قاؿ سيد قطب في تفسيره: " 

األعمى! فما دامكا  لمؤلا محفكظة ليـ حتى في القيـ التي يعامميـ بيا أىؿ ىذه الدنيا الفانية تظؿ  
بو ا صاحً فأمَّ   ماء مكاف ممحكظ!أف يككف ليـ عند السَّ  فبل بدَّ  ,ىذه األرض يستطيمكف عمى أىؿً 
بعقيدتو  زه معت, بما ىك أبقى كأعمى عتزه و مي فإنَّ  ر,نفر, كال جنة عنده كال ثمكال  الفقير الذم ال ماؿ لو

يمانو بره, عميو بطره ككً  ران كً نٍ ر المغركر مي صاحبو المتبطٍّ  يجبوفيك  ,نؤ لو الجباهباهلل الذم ت معتزي  ,كا 
ره عاقبة ذً نٍ كيي  , إلى األدب الكاجب في حؽ المنعـ وي يً ره بمنشئو المييف مف ماء كطيف, كيكجٍّ يذكٍّ 

  (ّ)".مارة كالثٍّ مف الجنَّ  و ما ىك خيره كيرجك عند ربَّ , البطر كالكبر
           }وقىله تعاىل 

            }  "يقكؿ 

نشئت مف تراب ثـ مف ماء مييف, ثـ كانت أي  ,: إنؾ نسيت خمقؾ األكؿلصاحبو صاحب الجنَّة
ثـ كسكنا  ,أدكارؾ مف أصبلب اآلباء إلى أرحاـ األميات نطفة في قرار مكيف, ثـ مضغة ثـ عظامان 

                                                           
  .َِ-ُٗ/ُٖ, ج ف في تأكيؿ القرآف"جامع البيا"  . ُ
 .ُُٕ-َُٕ/ٔ" الكشؼ كالبياف عف تفسير القرآف " , ج.  ِ
 .َِِٕ/ْ. " في ظبلؿ القرآف " , ج ّ
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ؾ الغركر, غرَّ  رجبلن  تى رٍ ثـ صً  ,في كؿ أدكارؾ ضعيفان  تى قٍ مً , كخي يان سك  ثـ صرت رجبلن , العظاـ لحمان 
ي إلى أنو كفر بكؿ ىذا ف وي يى بَّ حة, كنى أشار إلى كؿ ىذا في كمماتو المكجزة المشيرة كالمكضٍّ فقد 

فحالو , اه في أحسف تقكيـإلنكار ما كقع منو مف كفر بربو الذم خمقو فسكَّ  استفياـ إنكارم تكبيخي,
نكارو  رو حاؿ كف كأنو بيذا الطغياف كالغركر كنسياف  ,بذلؾ كمو هي رى كَّ عمة, كجيؿ لحقيقة أمره فذى لمنٍّ  كا 

ىمالو لطاعات المَّو تعالى قد كفر بالمَّو أشد الكفر   .(ُ)" البعث كا 
لقد أجاب الرجؿ المؤمف صاحبو المفتكف ببساتينو كثركاتو حينما كاف يحاكره, كاعظا لو, " ك 

فيو مف الكفر كاالغترار, لكني أنا ال أقكؿ بمقالتؾ, بؿ أقر هلل بالكحدانية كالربكبية, كزاجرا عما ىك 
 .(ِ)" , بؿ ىك اهلل المعبكد كحده ال شريؾ لوكال أشرؾ بو أحدان 

أم أجحدت اهلل الذم خمؽ أصمؾ مف " : ليذه اآلية محمد عمي الصابكني في تفسيره كقاؿ
 .(ّ)"  لمتقريع كالتكبيخ,  كيان؟ االستفياـتراب ثـ مف منٌي ثـ سكَّاؾ إنسانان س

                }قال تعاىل 

             

    }   

{         }  :ما ,ىبل قمت حيف دخمت"أم 

إقرارنا بأنَّيىا  {    }ما شاء اهلل أك ما شاء كائف  مكصكلة أم:شاء اهلل, كما 

ف شاء أفناىا كاعترافنا بالعجز عمى نفسؾ كالقدرة هلل قاؿ بعض السمؼ: مف  بمشيئتو إف شاء أبقاىا كا 
 ؿضمير الفصؿ أك تأكيد لممفعك  {  }أعجبو شيء فميقؿ ما شاء اهلل ال قكة إال باهلل

{           }  في اآلخرة أك في

ا جمع  حسبانان  {  }عمى جنتؾأم كيرسؿ  { }الدنيا أيضن

 }قدـ ممساء ال يثبت فيوأم فتصبح الجنة أرضان {  }حسبانة كىي الصاعقة

                                                           
 ." بتصر ؼ يسير", ُّْٓ/ٗ. " زىرة التفاسير" , ج ُ
 .ُِْٔ/ِ, ج لمزحيمي" يط ". " التفسير الكس ِ
 .ُٕٕ_ُٕٔ/ ِ. " صفكة التفاسير" , ج ّ
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  }غائرنا في األرض{  }لمماء الغائر{ }  في

  (ُ)."رده
كمما سبؽ يستفاد أفَّ مف كاجب المسمـ أف يعظ صاحبو إذا اخطأ كاف يرشده إلى الصكاب 

 مجتمع متناصح كصالح. كما فعؿ صاحب الجنة لصديقو كذلؾ لبناء
 

 وجوابيم لو: المطمب الثامن : جواب األخ األوسط إلخوتو
كذلؾ كقد ذكر القرآف صكرة كعظيَّة جميمة كمؤثٍّرة  في تحاكر اإلخكة في ما بينيـ بشأف 

    }منع إعطاء الفقراء حقكقيـ, حيث يصكٍّر اهلل ذلؾ بقكلو تعالى

     {06} {07} 

       {08}   {11} 

 {10}       {11}  

 {12}      {13}   

 {14}    {15}    {16} 

      {17}      

{18}      {21}    

  {20}           {21} 

 (.31-67)سورة القمم: 

قكؽ ح ييخاؼ اهلل, كيعطكألصحاب البستاف قصة خبلصتيا: كاف ىناؾ رجؿ صالح " 
ليحضر كؿ مستحؽ فيأخذ مف خير اهلل ما يستحؽ, ثـ تكفى ىذا  ٍي,المساكيف, كيعمف عف يكـ الجن
الثمار تذاكركا فيما بينيـ ماذا  يستاف ككانكا كثرة, ثـ لما قرب جنالرجؿ كخمفو أكالده عمى الب

, ال,التسميدقمنا بالحرث كالزرع ك كيف في البستاف؟ كنحف الذيف اشيء يستحؽ المس مكبأ ,يفعمكف
لف نعطى أحدا, قالكا ىذا إال كاحدا منيـ كعظيـ فمـ يتعظكا, كأمرىـ فمـ يأتمركا, فنزؿ عمى إرادتيـ 

كحدىـ بدكف أف  كا الجنةمي رً صٍ يى لى  عمى أف يذىبكا مبكريف في الصباح ان عقدكا أمرىـ عشاء, ك ىان رى كٍ مي 

                                                           
 , "بتصر ؼ يسير".ُْْ/ِج لئليجي . " جامع البياف في تفسير القرآف " , ُ
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ىـ كذلؾ إذ طاؼ  امدركف عمى منعيـ, كبينكا أنيـ قاكلـ يقكلكا: إف شاء اهلل, كظن   ,يعمـ المساكيف
أصبحت كقطعة  ,ثمره المصركـببلء عظيـ , فأصبحت كالبستاف  عمييا طائؼ مف ربؾ, كطرقيا

 كيفامسال الميؿ ظبلما, فمما رأكىا ىكذا, بعد أف ساركا ليبل في السر, ككتمكا أنفاسيـ حتى ال يعمـ
حيث منعنا حقكؽ المساكيف كغفمنا عف قدرة اهلل قصدىـ, لما رأكىا قالكا: يا كيمنا إٌنا لضالكف 

ليسكا , ا أنا حرمنا المساكيف بفعمنا ىذا القائميف: ال تظنك  ذىبكا إلى أبعد مف ىذاثـ الكبير, 
كقسكنا عمى  ,فيؽ كاليداية, حيث خرجنا عف أمرهالمحركمكف مف التك  كلكف نحف, محركميف أبدان 
رأيا: ألـ أقؿ لكـ عند ما عزمتـ عمى منع المساكيف ىبل  قاؿ أكسطيـ عقبل, كأرجحيـ ,عباده كخمقو

تسبحكف اهلل؟ ىبل تنزىكف اهلل فتطيعكا أمره؟ كال تظنكا فيو العجز عمى الرزؽ كاإلعطاء كمعاقبة 
  (ُ)" العاصي المتكبر؟ 

ىذه القصة قد تككف متداكلة كمعركفة, كلكف السياؽ القرآني كقاؿ سيٍّد قطب في تفسيره: " ك 
ىذا ىك ما كراء حكادثيا مف فعؿ اهلل كقدرتو, كمف ابتبلء كجزاء لبعض عباده. كيككف يكشؼ ع

كمف خبلؿ نصكصيا كحركاتيا نممح مجمكعة مف الناس ساذجة بدائية , الجديد في سياقيا القرآني
أشبو في تفكيرىا كتصكرىا كحركتيا بأىؿ الريؼ البسطاء السذج. كلعؿ ىذا المستكم مف النماذج 

كاف أقرب إلى المخاطبيف بالقصة, الذيف كانكا يعاندكف كيجحدكف, كلكف نفكسيـ ليست  البشرية
  (ِ)"  شديدة التعقيد, إنما ىي أقرب إلى السذاجة كالبساطة!

ىا ىـ أكالء يترككف "{    }كفي قكلو تعالى 

عسى أف يغفر اهلل ليـ, كيعكضيـ مف الجنة  ,يئة أماـ العاقبة الرديئةالتبلكـ ليعترفكا جميعا بالخط
       }الضائعة عمى مذبح البطر كالمنع كالكيد كالتدبير

        } "(ّ) 

أف الكعظ ال يتكقؼ عمى صغير أك كبير بؿ ىك حؽ عمى مف يممكو لمف كمف ىنا نفيـ 
 يحتاجو أك يجيمو.

 
                                                           

 .ِٕٕ-ِٕٔ/ ّالتفسير الكاضح" , ج. "  ُ
 .ّْٔٔ/ٔ. " في ظبلؿ القرآف" , ج ِ
 .ّٔٔٔ/ٔالمرجع السابؽ, ج  . ّ
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 المبحث الثاني : اإلجابات المنجية .
 

 وفيو ستة مطالب:
 

 ألبيو . إجابة إسماعيل المطمب األول: 

 

 المرأة العزيز إجابة يوسف المطمب الثاني: 

 

جابة الممك لو ولزوجتو. إجابة يوسف الثالث:  المطمب  لمممك وا 

 

 لقومو . إجابة موسى المطمب الرابع: 

 

 إجابة السحرة لفرعون .المطمب الخامس: 

 

 ألبي بكر في الغار . إجابة النبي المطمب السادس: 
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 .يةالمبحث الثاني : اإلجابات المنج  
المتنكعة  ذاكران منيا قصصان  تحتكم عمى  جاء القرآف مشتمبل عمى العديد مف اإلجابات

 إجابات منجيو كذلؾ عمى النحك التالي:
 .ألبيو المطمب األول : إجابة إسماعيل 

كاف ك مف قكة إيمانو كتسميمو لقضاء اهلل كقدره  ألبيو نابعان  إسماعيؿ جكاب سيدنا  كاف
   {010 }}تعالى قاؿ هلل مف الذَّبح كفداه بكبشو عظيـ,اه اسببان بأف نجَّ 

               

          {011}    

 {012}    {013}       

{014}      {015}     {016} 

 (.667-661) سورة الصافات:

             }قال تعاىل

             

   } 

رناه بيذا بشَّ  مأ "{  }جاء في تفسير طنطاكم لقكلو تعالى

 ف التي في إمكانو أف يسعى معو فييا, ليساعده فيـ عاش ىذا الغبلـ حتى بمغ السٍّ الغبلـ الحميـ, ث
   }(ُ)"  قيؿ: كاف سف إسماعيؿ في ذلؾ الكقت ثبلث عشرة سنة, ك قضاء مصالحو

}  :ألكاف السعي في طاعة اهلل كعبادتو" أم  "(ِ). 

"  {          }وقال تعاىل

أذبحؾ, فانظر  يرأيت في منامي أن يإن ي: يا بنالبنوالسف, قاؿ األب  اىذفمما بمغ الغبلـ مع أبيو 
نَّما شاكره بقكلو ماذا ترل في شأف نفسؾ   بو  سينفذ ما أمره اهلل تعالى ماذا تىرل مع أنو {}, كا 

                                                           
 .ََُ/ُِ, ج. " الكسيط " ُ
  .ُُِٔ/ِبي القاسـ, محمكد بف أبي الحسف, جأل " باىر البرىاف في معاني مشكبلت القرآف" ,.  ِ
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إسماعيؿ أـ لـ يرض, ألف في ىذه المشاكرة إعبلما لو بما رآه, لكي يتقبمو  يفي منامو سكاء رض
  (ُ)"  بثبات كصبر, كليككف نزكؿ ىذا األمر عميو أىكف, كليختبر عزمو كجمده

 امض"  :مأ {           }وقىله 

أم فمماَّ  {      }بحيمىا أمرؾ المَّو مف ذلً 

و أم صرعو كأضجعو ككبَّ  { } انقادا كخضعا ألمر اهلل سبحانو كتعالى كرضيا بو

 (ِ)" .بحعمى كجيو لمذَّ 
         }وقال سبحانه

           }  

, إبراىيـب بالسكيف عمى حمقو كالسكيف ال يقطع, فتعجَّ  قيؿ في التفاسير إنو كاف يمرَّ " 
كيقاؿ إف اهلل ستر عمييما عمـ ما أريد منيما , ـ كاف المقصكد مف ىذا استسبلمكما: يا إبراىيفنكدم

نما كشؼ عنيما بعد مضفي حاؿ   (ّ)" ى االبتبلءمعن كقت المحنة لئبل يبطؿ يٍّ الببلء, كا 
الًَّذم ابتميتؾ بو أم " {    }كجاء في تفسير ىذه اآلية  

مىٍيؾ مف المَّو؛ ًإذ لـ تذبح اب, ككاحدؾ ؾى رى كٍ عىًظيـ أىف تذبح لي بً   (ْ)"نؾيعني: النٍٍّعمىة البيٍّنة عى
{ } "ـ  بو الفعؿم أ أم عظيـً الجثَّة سميفو أك  {}ًبما ييذبح بدلو فيت

عظيـ القدر ألنَّو يىفدم بو المَّوي نبيًّا ابًف نبيى مف نسمو سيٍّدي الميرسميفى قيؿ كاف ذلؾ كبشان مف 
 (ٓ)"الجنَّةً 

 المرأة العزيز.  المطمب الثاني : إجابة يوسف 

اه اهلل مف االعزيز ك  المرأة  لقد كاف في جكاب يكسؼ  ستعاذه باهلل مما راكدتو لو, أف نجَّ
     }قاؿ تعالىكيدىا كالكقكع في الفاحشة كجعمو مف عباده الصالحيف 

                                                           
 .ََُ/ُِ. " الكسيط " ,  لطنطاكم, ج ُ
 .ُٕٓ-ُٔٓ/ٖ. " الكشؼ كالبياف" , لمثعمبي, ج ِ
 .ِّٗ/ّالقشيرم" , ج لطائؼ. "  ّ
 .ٔٔ/ٓج القرآف العزيز" ,. " تفسير  ْ
 .َُِ/ٕسميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ " , ج. " إرشاد العقؿ ال ٓ
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      {12 }       

           

 {13} 14 -13 (سورة يوسف.) 

" ييخبر تعالى عف امرأة العزيز التي كاف يكسؼي في بيتيا بمصر, كقد أكصاىا زكجيا بو 
بَّان شديدان لجماًلًو  ٍتوي إلييا, كذلؾ أنيا أحبَّتوي حي كبإكرامو, فراكدتو عف نفسو, أم حاكلتوي عمى نفًسًو كدىعى

ٍسًنًو كبياًئًو, فحمميا ذ لؾ عمى أٍف تجمَّمٍت لو كغمَّقت عميًو األبكاب كدعتوي إلى نفًسيا, كقالت: كحي
قاؿ يكسؼ: أعكذ باهلل كحده أف أككف مف الجاىميف! , " (ُ) ىيت لؾ, فامتنع مف ذلؾ أشدَّ اإلمتناع"

يا ىذه إف زكجؾ سيدم كقد أحسف مثكام كأكـر كفادتي كاستأمنني عمى نفسو كبيتو فكيؼ أخكنو؟!! 
ي, إنو ال يفمح الظالمكف أبدا الذيف يظممكف أنفسيـ بارتكاب المعاصي كمخالفة القانكف اإللي يا ىذه

مقد فا باإليماف باهلل كباألمانة لسيده كأنو ال يفمح الظالمكف كالخائنكف, أجابيا معتزن       ؼترل يكسي 
جنسية عاصفة كىي  ثكرةن  كصادميا في عكاطفيا في كقت ىي فيو ثائرةن  عنيفان  ان ىا يكسؼ ردَّ ردَّ 

 .(ِ)" سيدتو كىك خادميا إنو شيء يخرج الشخص عف صكابو
            }وقال تعاىل

      } 

ـ  بالشيء قصده, كالعـز عميو,  "أم{ }كمعنى قصدتو كأرادتو لنفسيا, فاليى

 .(ّ)"{ }أرادت مخالطتو في ىذه الخمكة التي أرادتيا, { }فقكلو 

د ميؿ الطبع كمنازعة الشيكة ال القص كالمراد بيمو بيا : جاء في تفسير البيضاكمك " 
االختيارم, كذلؾ مما الى يدخؿ تحت التكميؼ, بؿ الحقيؽ بالمدح كاألجر الجزيؿ مف المَّو مف يكؼ 

    } نفسو عف الفعؿ عند قياـ ىذا اليـ, أك مشارفة اليـ, كقكلو: قتمتو لك لـ أخؼ المَّو

}  ممة كال يجكز أف يجعؿكسكء مغبتو لخالطيا لشبؽ الغ الزنافي قبح{ }  جكاب لكال, ك

 حكـ أدكات الشرط كخبلصة كبلـ البيضاكم, كىك كبلـ الزمخشرم أيضا,  فإنيا في
                                                           

 .ِّٓ/ْ. " تفسير القرآف العظيـ " , ج ُ
 .َُٕ/ِ. " التفسير الكاضح " , ج ِ
 .ُّٖٔ/ٕ. " زىرة التفاسير" , ج ّ
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أنيا بدأت لو في حاؿ انفعاؿ جسدم, كىمت بمخالطتو كأثارت شيكتو, ككاف الشأف أف ييّـَ 
اف ربو كأراد الفرار مف سىٍكرة بيا كأف يقصد مخالطتيا, كلكف في ىذه الساعة الحرجة رأل برى

الشيكة, كليس في ذلؾ ما يمس النبكة, بؿ ىك يعمييا, فميس الفضؿ لمف ال يزني كىك غير قادر, 
دفعيا عف , ا, كردىا, كاالستقامة عمى الطريؽإنما الفضؿ لمف كؼ عند منازعة الشيكة كمساكرتي

باب, ىي تريد الكصكؿ إليو لتحكـ نفسو, كتركيا فشدت قميصو حتى قيدَّ مف كرائو, كاستبقا ال
 (ُ) " مطيران  إغبلقو, أك تسد عميو طريؽ الخركج, كىك يريد أف يسبؽ ليخرج طاىران 

 {        }وقىله 

كلما  ر,عصمتو مف الكقكع فيما يقع فيو عامة البش: "أم { }فمعنى قكلو سبحانو 

كاف البرىاف: ىك الدليؿ؛ كاف برىاف اهلل تعالى دليؿ كجكده كقدرتو؛ فأثبت اهلل تعالى قدرتو بمنعو, 
كأثبت كجكده بالحيمكلة بينو كبيف الكقكع في الخطيئة أرانا اهلل تعالى برىانو, كعصمنا بقدرتو, كحاؿ 

  }م أريناه برىاف كجكدناأ{}يف معصيتو, كىدانا برحمتوبيننا كب

 } الخيانة كالزنا  "(ِ) 

جابة الممك لو ولزوجتو. المطمب الثالث : إجابة يوسف   لمممك وا 

يا لو كاف دفاع يكسؼ عف نفسو ضافة إلى شيادة شاىد كاف مف أىؿ زكجة باإل ,منجٍّ
         } قاؿ تعالىالممؾ,  

             {14} 

              

    {15}       

  {16}           

  {17}         

  } (.18-15: )سورة يوسف 

                                                           
 .ُّٖٔ/ٕ. " زىرة التفاسير " , ج ُ
 .ِّٖ/ُ. " أكضح التفاسير " , ج ِ
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           }قال تعاىل

           } 

استبقت ىي لتغمؽ األبكاب, م: " أ { } في قكلو سبحانو ـقاؿ بعضي
 لكف قكلو: لتغمؽ الباب, ال يحتمؿ؛ ألف األبكاب كانت مغمقة بقكلو, كاستبؽ ىك ليخرج كيفر

{ } :كلكف استبقت ىي لتحبسو كتمنعو, كاستبؽ ىك ليخرج  ,13سورة يوسف
 {   } تو لتحبسولما جر  {    } ,كييرب

            }(ُ)"  دىاأم: كجدا سيٍّ 

 } "تفعؿ , كلك صدؽ حبيا لـ ريبة عف نفسيا بإلقائيا عمى يكسؼىذا قكليا لزكجيا لتدفع ال
كذلؾ أنو لما اقترف شدة حبيا  ,كآلثرتو عمى نفسيا, كلكنيا شيكة نزعت كمحبة لـ تصؼ ذلؾ بو
, كلك خمص مف الشيكة لطمبت دفع الضرر عنو كة طمبت دفع الضرر بالتكذيب عميوبالشي

 (ِ) ."بالصدؽ

          }وجاء يف تفسري قىله تعاىل 

        } 

بعد أف ذكر في اآليات السابقة مخادعتيا ليكسؼ عف نفسو كتغميقيا األبكاب كىربو منيا " 
بإرادة السكء منيا, ذكر ىنا  سؼإلى الباب كجذبيا لقميصو كرؤية سيدىا لذلؾ الحادث كاتياميا ليك 

تبرئة يكسؼ لنفسو كحكـ قريبيا في القضية بعد بحث كتشاكر بيف زكجيا كأىميا, ثـ عمـ الزكج 

فامتنعت  يطمبتن يى :أم {    } ببراءة يكسؼ كثبكت خطيئتيا,

 .(ّ) "كفا عمى النفس كالعرضكفررت كما ترل, كقد قاؿ ىذه المقالة كىتؾ سترىا خ

{   } "  ليا, إنما ألقى اهلل الشيادة عمى لساف  قيؿ كاف ابف عـ

كقيؿ: ىك  ,ؽ لبراءة يكسؼ, كأنفى لمتيمة عنومف ىك مف أىميا, لتككف أكجب لمحجة عمييا, كأكث
كيجكز أف  ,ما يرجع إليو الممؾ كيستشيرهكقيؿ كاف حكي ,م كاف جالسان مع زكجيا لدل البابالذ

                                                           
 .ِِٕ/ٔ. " تفسير الماتريدم " , ج ُ
 .ِٖ-ِٕ/ّالعيكف " , ج" النكت ك .  ِ
 .ُّْ-ُّّ/ُِ" تفسير المراغي " , ج.  ّ
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يكسؼ بالشيادة لو يككف بعض أىميا كاف في الدار فبصر بيا مف حيث ال تشعر, فأغضبو اهلل ل
 .(ُ)" كقيؿ: كاف ابف خاؿ ليا صبيا في الميد, كالقياـ بالحؽ

{    } "احتاج أف  ألنيا لما برأت نفسيا بالكذب عميو

  }نفسو بالصدؽ عمييا, كلك كفت عف الكذب عميو لكؼ عف الصدؽ عمييا يبرئ

 } شاىد يعمـ بو صدؽ الصادؽ منيما  ألنيما لما تعارضا في القكؿ احتاج الممؾ إلى

 },يادةمف الكاذب, فشيد شاىد مف أىميا, أم حكـ حاكـ مف أىميا ألنو حكـ منو كليس ش

              

    }  َّجؿ إذا طمب المرأة كاف مقببلن عمييا فيككف شؽ ألف الر

ذا ىرب مف المرأة كاف مدبران عنيا فيككف شؽ قميصو مف دبره قميصو مف قبمو دليبلن عمى ط مبو. كا 
كىذه إحدل اآليات الثبلث في قميصو: إف كاف قيدَّ مف دبر فكاف فيو دليؿ عمى  ,دليبلن عمى ىربو

            },صدقو

} ياف: أحدىما: كجكفي الكيد  ,قو كقاؿ إنو مف كيدكفؽ يكسؼ فصدَّ عمـ بذلؾ صدبمعنى

 (ِ)" الثاني: أنو أراد السكء الذم دعتو إليو ,يعني بو كذبيا عميو

 {         }قال تعاىل 

 }اكقاؿ لزليخ, رضى يي األمر كال تذكره ألحد لكيبل يفشك فى " { }قىله 

}  أم اطمبي العفك مف زكجؾ ليصفح عنؾ كال يؤاخذؾ بما فرط منؾ مف ذنب إنؾ كنت

 (ّ)" مف الخاطئيف أم اآلثميف مف الناس

 لقومو .  المطمب الرابع : إجابة موسى

 -: لقكمو في القرآف الكريـ كمف ىذه اإلجابات تعددت إجابات مكسى 

                                                           
 .ْٗٓ/ِ" الكشاؼ" , لمزمخشرم, ج.  ُ
 .ِٗ-ِٕ/ّ" النكت كالعيكف " , ج.  ِ
 .َٕٔ/ِ. " أيسر التفاسير " , ج ّ
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       }ما ذكره سبحانو كتعالى أواًل:

       } :(.61-66)سورة الشعراء 

ٍمعىاًف ت : "أم{   }سبحانو  لقكلو جاء في تفسير القرطبي  قاببل الجى
اًحبىوي, كى ؤيةً  كًبحيثي يرل كؿ  فريؽو صى      } تفاعؿ مف الر 

 } تقاببل بحيث يرل كؿ فريؽ صاحبو: " يعني (ُ) " ولعدك  كال طاقة لنا با انَّ أم قرب م {

   }  سيدركنا فرعكف كقكمو كال طاقة لنا بيـ" أم "(ِ){ 

    } جاء في تفسير الجبلليف: "{} ىمكس{ }  أم
 . (ّ)"  جاةطريؽ النَّ { } ينصره{   } لف يدرككنا

: " أم {     }:قاؿ القاسمي في تفسيرهك  
 .(ْ)"  ـكىبلَّ أم لف يدركككـ فإف اهلل كعدكـ بالخبلص مني قاؿ, لممحقكف

لقكمو: ال لف يدرككنا, ككف كا عف التَّمف ظ  سى كقاؿ الصابكني في تفسيره: " قاؿ مك   
 .(ٓ)بمثؿ ىذا الحديث, فإف اهلل ربي معنا, يحفظنا كينصرنا, كييدينا لمنَّجاة كالخبلص" 

     }لقكمو قكلو تعالى كمف إجابات مكسى ثانيًا:  

           
كذلؾ في قكلو  ككاف ىذا الجكاب رداًّ عمى تكعد فرعكف بتقتيؿ األبناء كاستحياء النساء {017}

           }تعالى

         

 {016} ( :618 -617سورة األعراف.) 

           }قىله تعاىل

    } 

                                                           
 .َُٔ/ُّ. " الجامع ألحكاـ القرآف " , ج ُ
 .ِّٔ/ّ. " لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ " , ج ِ
 .ْْٖ/ ُليف" , ج. " الجبل ّ
 .ْٖٓ/ٕ. " محاسف التأكيؿ " , ج ْ
 .ُّٓ/ِ. " صفكة التفاسير " , ج ٓ
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ذيف فييـ قكة كقياـ فيما يريدكف بني إسرائيؿ الَّ  "أم{   }وتفسري قىله 

 أعظـ ذم الالَّ  {}أم ألصقكا طمب العكف {} ـاجتمعت قمكبي لك ر,مف األمك 

اؿ لما يريد, كال اعتراض عميو كال ثـ عمؿ ذلؾ بأنو فعَّ  {},منو بما يرضيو مف العبادة

 . (ُ)"  مفر مف حكمو

 إليوع ر  ضى بالتَّ " {    }كجاء في تفسير المظيرم:

اهلل  بإرادةعمى ما يصيبكـ مف فرعكف كقكمو فاف ذلؾ {},ؿ عميوكك  عاء كالتَّ كالدَّ 

 أككاف  كافران  {       },تو كابتبلئوئكمشي

جزاء الحسنات كالسعادة  ييعن { } ال يجكز االعتراض عميو تعالى مسممان 

الدنيا  يالباقية كاصبركا عمى ما أصابكـ ف اآلخرةقيف فابتغكا الدار ة لممتَّ التي ال تنقطع كالجنَّ  األبدية
 .(ِ)" الفانية 

لمَّو نفكس قكمو, فشد مف عزميـ, كقاؿ ليـ: اطمبكا معكنة ا يىنا رأل مكسى أثر الجزع ف" 
كتأييده, كاثبتكا كال تجزعكا, إف األرض في قبضة قدرة اهلل كممكو, يجعميا ميراثا لمف يشاء مف عباده 

 (ّ)" عتصاـ بو كاالستمساؾ بأحكاموال لفرعكف, كالعاقبة الحسنة لمذيف يتقكف المَّو باال

     }كمف إجابات مكسى لقكمو أيضان جكابو عمى قكليـ  ثالثًا:

             

   } 619:سورة  األعراف.  

 أم {         } قـك مكسى كاقال" 

ح ليـ مكسى بما رمز إليو مف البشارة ثـ صرَّ  ,فعمكا بنا مف اليكاف كاإلذالؿ مف قبؿ بعثتؾ كبعدىا
          } ,قبؿ

                                                           
 .ّٔ/ٖ. " نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر" , ج ُ
 .ّٓٗ/ّ. "  التفسير المظيرم " , لمحمد ثناء اهلل , ج ِ
 .ِِٓ/ُ. " المنتخب في تفسير القرآف الكريـ " , لجنة مف عمماء األزىر, ج ّ



 أنىاع اإلجابات البشرية              الفصل الثاني                                                          

 

 ~85 ~ 
 

}  ليجازيكـ عمى حسب ما فرانيا, كشكر النعمة ككي وقبيححسنو ك  منكـ مف العمؿفيرل الكائف ,

 .(ُ)" يكجد منكـ
زعيـ مف فرعكف ة فر فييـ, كلشدَّ الكصية لـ تؤثٍّ  دار حكار بيف بني إسرائيؿ كمكسى, ككأفَّ " 

الؾ, كفعمكا بنا مثمما رأيت مف اليكاف قالكا: أكذينا مف قبؿ مجيئؾ كقبؿ كالدتؾ, كمف بعد إرسكقكمو 
لنا, كاليـك يتكرر ما كاف  ؤاافقتمكا أكالدنا, كعٌذبكنا كأس كاإلذالؿ مف قبؿ ما جئت يا مكسى, كمف بعد ذلؾ,

دا نصر اهلل ليـ, كما فأجابيـ مكسى مؤكٍّ  يديدفي الماضي, كتعكد المأساة, كما تسمع مف الكعيد كالتَّ 
ؿ القريب, كثقتو باهلل تعالى, كمبٌشرا بيبلؾ فرعكف كاستخبلفيـ بعده في أرض يصيركف إليو في المستقب

 فرعكف كقكمو, {  } ,جائي بفضمو, كاهلل محققو بمشيئتومصر: أممي باهلل كر 

يا, كيجعمكـ خمفاء في األرض مف بعدىـ, فينظر عممكـ الكائف منكـ, حسنو كقبيحو, كشكر الٌنعمة ككفران
ف شرًّ  كـ, إف خيران كسيجازيكـ عمى حسب ما يكجد من ليـ عمى العـز عمى  كىذا حض  , ا فشرفخير, كا 

 .(ِ)"  كر عند حمكؿ الٌنعمة, كزكاؿ الٌنقمةالش  
  }لقكمو أيضان ما صكَّره اهلل سبحانو كتعالى بقكلو  كمف إجاباتو  رابعًا: 

             

        {028 }       

  {031 }        

{030}  (.646-639)األعراف: سورة 

            }قىله تعاىل 

          } 

ببني  كمعنى جاكزنا, بعد الفراغ مما فعمو فرعكف كقكموشركع في بياف ما فعمو بنك إسرائيؿ " ىذا 
أم جزناه بيـ ك قطعناه فأتكا عمى قـك يعكفكف عمى أصناـ ليـ قيؿ ىؤالء القـك الذيف أتاىـ  إسرائيؿ البحر

بنك إسرائيؿ ىـ مف لخـ كانكا نازليف بالرٍّقة, كانت أصناميـ تماثيؿ بقر كقيؿ كانكا مف الكنعانييف 
ا كائنا كالذم قالكا أم بنك إسرائيؿ عند مشاىدتيـ لتمؾ التماثيؿ يا مكسى اجعؿ لنا إليا أم صنم

, فأجاب عمييـ مكسى كقاؿ إنكـ قكـ تجيمكف كصفيـ بالجيؿ ألنيـ قد شاىدكا مف آيات  ليؤالء القـك
 .(ّ)اهلل ما يزجر مف لو أدنى عمـ عف طمب عبادة غير اهلل" 

                                                           
 .َُٕ/ٓ. " محاسف التأكيؿ " , ج ُ
 .ٓٓ-ْٓ/ٗ. " التفسير المنير" , ج ِ
 .ِْٕ/ِ"  فتح القدير" , ج.  ّ
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البحر بعنايتنا كتأييدنا كتيسير األمر ليـ فمما تجاكزكه مركا عمى قـك  إسرائيؿكتجاكز بنك "  
لعبادة أصناـ ليـ, فمما شاىدكا ىذه الحالة غمب عمييـ ما ألفكا قديما مف عبادة المصرييف مبلزميف 

لؤلصناـ, فطمبكا مف مكسى أف يجعؿ ليـ صنما يعبدكنو, كما أف ليؤالء القكـ أصناما يعبدكنيا 
ة, قَّ بادة الحكقاؿ: إنكـ قكـ سفياء ال عقكؿ لكـ, ال تعرفكف الع مكبخا ليـ رادعان   فسارع مكسى 

 .(ُ)" يستحؽ أف يعبد مكال مف ىك اإللو الذ
   {         }وقىله تعاىل 

أعمميـ مكسى عف اهلل عز كجؿ بفساد حاؿ أكلئؾ القكـ ليزكؿ ما استحسنكه مف "    
  } كقكلو, العقبى ءاليبلؾ كسك  :باررة إلى أكلئؾ القكـ ميتىبَّره كالتَّ حاليـ فقاؿ ًإفَّ ىؤيالًء إشا

}  ذاىب مضمحؿ.ك  ,معناه فاسد ,لفظ يعـ جميع حاليـ كباًطؿه "(ِ) 
        }قىله تعاىل  جاء في تفسيرك 

} 
اطمب ك  أبغي لكـ أمبحذؼ البلـ , المستحؽ لمعبادة أىٍبًغيكيـٍ اهلل, أغير  قاؿ مكسى أغير"   

   }كالمنكر ىك ككف المبغى غيره تعالى لئلنكار,كاليمزة فيو , لكـ ًإليان 

} لقاىرة كالمعجزات الباىرة اآليات ا يالى خصكـ بنعـ لـ يعطيا غيركـ كىتع أم: أنَّو
لمكجبة قكمو بنعـ اهلل عمييـ ا مذكران    سىك قاؿ م"  (ّ)" مف العالميف ألحدلـ يحصؿ مثميا  إنما ك

أغير اهلل أطمب لكـ معبكدا أحممكـ عمى العبكدية لو, كىك فضمكـ عمى , إلفراده بالعبادة كالخضكع
 ,ما اختصكـ ىك بشتى النعـ الجميمةبادة, كتخصكه بالع أمعالمي زمانكـ, كقد كاف الكاجب عميكـ 
 -تعالى -معنى التعجب البتغائيـ معبكدا سكل اهلل المشربفاالستفياـ في اآلية الكريمة لئلنكار 

  .(ْ)" الذم غمرىـ بنعمو, كأحاطيـ بألكاف إحسانو
اهلل,  كمف إجابات مكسى لقكمو إجابتو ليـ ردَّان عمى اتخاذىـ العجؿ إليان مف دكف خامسًا:  

    }حيث ييصكٍّر اهلل سبحانو كتعالى ما درأ بيف مكسى كقكمو بقكلو 

              

                                                           
 .ِِٕ/ُ" المنتخب في تفسير القرآف الكريـ" , ج.  ُ
 .ْْٖ/ِ" , جالمحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز" .  ِ
 .ِِٔ-ِِٓ/ّركح البياف" , ج ".  ّ
 .ّٕٔ/ٓج كم,لطنطا . " التفسير الكسيط" , ْ
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    {037}        

           

{038 }            

               

           

 {041}  :(.656-648) سورة األعراف 

          }اخلىاطر لقىله تعاىل جاء يف تفسري 

           } 

كار, كنعرؼ أف الحمي ىك ما ييتىزيف بو "  بعد ذلؾ اتخذ قـك مكسى مف حمييـ عجبلن جسدان لو خي
شياء الثمينة, كسيد ىذه الحمي ىك الذىب دائمان, كنعمـ أف الصائغ الماىر يشكؿ مف الذىب, كالجكاىر كاأل

ـ ميما ارتقى, فمف يككف ىناؾ رصيد ألمكالو إال الذىب, كلذلؾ لـ يأت الذىب كما يريد, كنعمـ أف العالى 
كىذه , ىبفالمراد بيا الذ« الحمي»كلذلؾ إذا أطمقت كممة  ,الياقكت, أك بالجكاىر, أك بالماسسبحانو ب

الحمي لقد احتالكا عمى أىؿ مصر كأخذكا منيـ  منيا مكسى السامرم تمثاؿ العجؿ, الزينة ىي التي صنع
كغرؽ قـك فرعكف كبقيت الحمي مع قـك  ثـ جاء رحيميـ فأخذكا الحمي معيـ! ,كسمفة سيردكنيا مف بعد ذلؾ

ر مف كلد البقر, كساعة تسمع كمكسى, كصنع مكسى السامرم مف ذىب ىذه الحمي عجبلن, كالعجؿ ىك الذ
ـ, { } قكلو جَّ ف أ« جسدان »كأخذ أىؿ التفسير مف كممة  ,أم لو حجـ كاضح أم أنو ميحى

ىذا القكؿ يدؿ عمى أف جسدية {   } كقكلو الحؽذلؾ العجؿ ىك بدف ال ركح لو, 

كجاء فيو ركح لما احتاج إلى أف يقكؿ عجبلن جسدان لو خكار,  ألنو لك كاف جسدان  العجؿ لـ تكف ليا حياة؛
كار ىك صكت البقر { }بالكصؼ في قكلو  كصنعو بطريقة أف ىذا, كقد صنعو مف الذىب, كالخي

العجؿ الجسد إذا ما استقبؿ مف دبره ىبة اليكاء؛ صنعت كأحدثت في جكفو صكتان يشبو صكت 
  (ُ)." ف فموار البقر الذم يخرج مكخك 

                                                           
 .ُّٔٓ-ّٗٓٓ/ٕ" , ج شعراكم ".  ُ
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{...          

}  عمييـ قاؿ اهلل تعالى منكران {     }  أم: ال يستطيع

أم: ال يرشدىـ إلى ديف, {   },ك يصرؼ عف غيى , فيدعك إلى رشد أكبلمان 

{  } كمعبكدان  إليان { } قاؿ ابف عباس: مشركيف.(ُ)  

            }وقال تعاىل

     } 

 في ا اشتد ندميـ كازدادت حسرتيـ عمى ما فرط منيـأم كلمَّ جاء في تفسير المراغي: " 
ف جر  جنب اهلل كعممكا أنيـ قد ضمكا منا لكبير, ضبلال بعيدا بعبادة العجؿ قالكا إف ذنبنا لعظيـ كا 

نو لف يسعيـ بعد ىذا الذنب إال رحمة اهلل التي كسعت كؿ  , كلئف لـ يرحمنا ربنا بقبكؿ تكبتنا شيءكا 
أرض  فيكالتجاكز عف جريمتنا لنككنف مف الذيف خسركا سعادة الدنيا كىى الحرية كاالستقبلؿ 

(ِ)" .عيـالمكعد, كخسركا سعادة اآلخرة كىى دار الكرامة كالنعيـ المقيـ كجنات الن
 

          }وقىله تعاىل 

    } 
كمو, كأف ق فى تً , أنو قد في أف اهلل تعالى أعمـ مكسى "  كجاء في تفسير أيسر التفاسير:   

 } ,شدة الغضب :كاألسؼ, السامرم قد أضميـ, فرجع مكسى غضباف عمى قكمو أسفان عمييـ

   } بئس الفعؿ فعمتـ بعد فراقي إياكـ, في عبادتكـ  أم
   }حتى قاؿ كاجييـ , لما رجع إلى قكمو مف مناجاتو (ّ)العجؿ

    } أم استعجمتـ فمـ تتمكا ميعاد ربكـ أربعيف يكمان فقمتـ مات مكسى
 (ْ)" ؿتـ دينو فعبدتـ العجلكبدَّ 

                                                           
 .ُُْ/ِ. " التفسير الكسيط " , لمكاحدم, ج ُ
 .َٕ-ٗٔ/ٗالمراغي " , ج أحمد. "  ِ
 .ِِٔٓ-ِْٔٓ/ْ" , ج ى بمكغ النياية" اليداية إل.  ّ
 .ِِْ/ِ" ,جأبك بكر الجزائرم" .  ْ
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            }وقال تعاىل 

           

 } 

 { }  عمى  ان ألقى مكسى ألكاح التكراة غضب" (ُ)" فتكسرتطرحيا " أم

قكمو الذيف عبدكا العجؿ, كغضبنا عمى أخيو ىاركف, كأمسؾ برأس أخيو يجره إليو, قاؿ ىاركف 
مستعطفنا: يا ابف أمي: إف القكـ استذلكني كعد كني ضعيفنا كقاربكا أف يقتمكني, فبل تىسرَّ األعداء بما 

 .(ِ)" ؿتفعؿ بي, كال تجعمني في غضبؾ مع القـك الذيف خالفكا أمرؾ كعبدكا العج

كيتكرر جكاب مكسى لقكمو ردان عمى عبادتيـ لمعجؿ في مكضع آخر مف القرآف الكريـ 
         }حيث يقكؿ سبحانو

            

    } 86 :سورة طو 

بعد ما استكفى  {   }"جاء في تفسير محمد بف عمر: 

     },أم حزينان { } األربعيف ليمة كأخذ التكراة

 }  َّكرجكعي بيا إليكـأم بإنزاؿ التكراة عمي , {  }  أم

         }زماف اإلنجاز, أك مجيئي

} .أم كعدكـ إيام بالثبات عمى ما أمرتكـ بو إلى أف أرجع مف الميقات "(ّ) 

 }كاألسؼ: شدة الغضب, { }كجاء في تفسير عبد العزيز الراجحي: "

       }كعدكـ عمى لساني كؿ خير في  أم: أما

ظياركـ عميو كغير ذلؾ  الدنيا كاآلخرة, كحسف العاقبة كما شاىدتـ مف نصرتو إياكـ عمى عدككـ, كا 
أم: في انتظار ما كعدكـ اهلل, كنسياف ما  {  }مف أيادم اهلل جؿ كعبل؟ 

                                                           
 .ِِْ/ِ" أيسر التفاسير" ,ج.  ُ
  .ُٗٔ/ُ" التفسير الميسر" , ج.  ِ
 .ُُْ/ٕ, "محاسف التأكيؿ", لمقاسمي, جّْ/ِج المجيد", مراح لبيد لكشؼ معنى القرآف ".  ّ
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 {       }سمؼ مف نعمو, كما بالعيد مف قدـ 

ىاىنا بمعنى: بؿ, كىي لئلضراب عف الكبلـ األكؿ كعدكؿ إلى الثاني, كأنو يقكؿ: بؿ أردتـ )أـ( 
 .(ُ)" ب مف ربكـ فأخمفتـ مكعدمبصنيعكـ ىذا أف يحؿ عميكـ غض

فس كتميفيا إف كاف عمى كؿ شيء كاف بعضيـ يقكؿ: تألـ الن"  :ابف عرفو في تفسيره قاؿ
ف كاف عمى   (ِ)." أمر فات الى يمكف تبلفيو فيك أسؼيمكف تبلفيو فيك غضب, كا 

 ة لفرعون .إجابة السحر المطمب الخامس : 
عبلف إيمانيـ باهللجكاب السحرة لفرعكف ك  أواًل: قاؿ  كاف منجيان ليـ مف عذاب اهلل, كما ا 

           }تعالى

{002}      {003}       

    {004}        

    {005}      

     {006}     {007} 

    {008}  {011} 

  {010 }  } ( :616-661سورة األعراف.) 

           }قىله تعاىل

               

} 

قيؿ: ىنا " {  }لقكلو تعالىجاء في تفسير ابف جزم ك 

كاألجر ىنا:  {  } ,محذكؼ يدؿ عميو سياؽ الكبلـ كىك أنو بعث إلى السحرة

                                                           
 .ّ/ ٕٖ, ج" شرح تفسير ابف كثير ".  ُ
 .ُُٓ/ّ. " تفسير ابف عرفة" , ألبي عبد اهلل, ج ِ
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كالجاه  [ ليـ فرعكف بيا كزادىـ التقريب منواألجرة, طمبكىا مف فرعكف إف غمبكا مكسى فأنعـ ]أقرَّ 
 (ُ)" كنقربكـ كأنو قاؿ نعطيكـ أجران  ,عطؼ عمى معنى نعـ {  }عنده

             }قال تعاىل

        } 

 } ركا مكسى بيف أف يبدأ باإللقاء أك يبدءكا ىـ بإلقاء سحرىـ, فأمرىـ أف يمقكاخيَّ " 

     }  َّركا عف إلقاء مكسى بالفعؿ, كانظر كيؼ عب

{}  َّفكىـ بما أظيركا ليـ مف أعماؿ السحرأم خك{    

  } بؿ كقيؿ: إنو طاؿ حتى جاكز الفيؿجعمى قدر ال عظيمان  لما ألقاىا صارت ثعبانان 

{    } ما صكركا مف إفكيـ :ما يىأًفكيكف أم ,تبتمع :تىٍمقىؼي أم 

 (ِ)"ككذبيـ
إنيـ محترفكف ... يحترفكف السحر كما يحترفكف الكيانة! قاؿ سيٍّد قطب في تفسيره: " 

كاألجر ىك ىدؼ االحتراؼ في ىذا كذاؾ! كخدمة السمطاف الباطؿ كالطاغكت الغالب ىي كظيفة 
فراده سبحانوالديف! ككمما انحرفت األكضاع عف إخبل المحترفيف مف رجاؿ  ص العبكدية هلل, كا 

بالحاكمية كقاـ سمطاف الطاغكت مقاـ شريعة اهلل, احتاج الطاغكت إلى ىؤالء المحترفيف, ككافأىـ 
ياىـ الصفقة: ىـ يقركف سمطانو باسـ الديف! كىك يعطييـ الماؿ كيجعميـ  عمى االحتراؼ, كتبادؿ كا 

! كلقد أكد ليـ فرعكف أنيـ مأجكركف عمى حرفتيـ, ككعدىـ مع األجر القربى منو, مف المقربيف
زيادة في اإلغراء, كتشجيعان عمى بذؿ غاية الجيد.. كىك كىـ ال يعممكف أف المكقؼ ليس مكقؼ 
االحتراؼ كالبراعة كالتضميؿ إنما ىك مكقؼ المعجزة كالرسالة كاالتصاؿ بالقكة القاىرة, التي ال يقؼ 

إلى ثـ ىاىـ أكالء يتكجيكف ..... ف! كلقد اطمأف السحرة عمى األجرالساحركف كال المتجبرك  ليا
ثـ يككف مف أمرىـ ما قسـ اهلل ليـ مف الخير الذم لـ يككنكا يحتسبكف,  ..بالتحدم  مكسى

 (ّ)" قعكفكمف األجر الذم لـ يككنكا يتك 

                                                           
 .ِٖٗ-ِٕٗ/ُ" التسييؿ لعمـك التنزيؿ " , ج.   ُ
 .ِٖٗ-ِٕٗ/ُ, ج"  " المرجع السابؽ .  ِ
3

 .ُّْٗ/ّ" في ظبلؿ القرآف" , ج.      
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            }وقىله تعاىل 

         } 

دك كذلؾ ثقتيـ كتب ,حدم كاضحان في تخييرىـ لمكسىكيبدك التَّ  "قاؿ سيٍّد قطب في تفسيره: 
حدم كاستيانتو بالتَّ  بسحرىـ كقدرتيـ عمى الغمبة.. كفي الجانب اآلخر تتجمى ثقة مكسى 

{ } ثقة الكامنة كراءىا في فيذه الكممة الكاحدة تبدك فييا قمة المباالة, كتمقي ظؿ ال

ة المفردة في كثير مف , بالكممعمى طريقة القرآف الكريـ في إلقاء الظبلؿعميو السبلـ,  نفس مكسى
 (ُ)" األحاييف

          }قال سبحانه 

        } 

 عميو السبلـ كعمى كؿ حاؿ لما ألقى مكسىكقاؿ محمد األميف الشنقيطي في تفسيره: "  
العصا كاستحالت إلى ىذا الثعباف العظيـ كالتقمت جميع ما كانكا يكٌدسكنو مف الحباؿ كالعصي كلـ 

كأخذىا بيده فإذا ىي عصاه, كلـ يكجد أثر كال عيف لتمؾ  عميو السبلـ يبؽ فييـ شيء, كجاء مكسى
لحباؿ كالعصي, عرؼ السحرة أف ىذا أمر مف خالؽ السماكات كاألرض فخٌركا ساجديف هلل بإيماف ا

خبلص عظيـ رغـ فرعكف, كقالكا: آمنا باهلل رب العالميف, رب مكسى كىاركف, كداخمتيـ  صحيح, كا 
  } اهلل عف شدة عظـ البرىاف بقكلور بشاشة اإليماف مداخمة ىائمة عظيمة, فعبَّ 

     }  كعبَّر بقكلو{}  َّأمسكيـ كألقاىـ  إنسانان  كأف

لقكة البرىاف الذم رأكا بو الحؽ, كمف ىنا تعمـ أنو قد يككف الشيء الخسيس الحقير  ,ةكَّ ساجديف بالقي 
 (ِ)ا..." كفيو بعض النفع كما قالك 

{       }أف ذلؾ  ة سحرة فرعكففمعر  " فعند
صدقنا بما جاء بو مكسى كبربو كربٍّ  قالكا ليس إال مف السماء, الذم أتى بو مكسى 

 (ْ)" أرادكا بو فرعكف أنيـالثاني باألكؿ لئبل يتكىـ  أبدلكا"  ,(ّ)"ىاركف

                                                           
 .ُّْٗ/ّ" في ظبلؿ القرآف " , ج .  ُ
 .ْٖ/ْج عذب النَّمير مف مجالس التفسير",.  " ال ِ
 .بتصر ؼ يسير"" , ِْْٗ/ْ, ج " اليداية إلى بمكغ النياية " ,.  ّ
 .ّّٗ/ّالمظيرم " , ج. "  ْ
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كفى اإللو الذم يؤمف بو , منا بخالؽ العالميف كمالؾ أمرىـآ: "لمعنىكا رىبٍّ ميكسى كىىاري
 .(ِ)" آمنا بخالؽ العالميف, كمالؾ أمرىـ المتصرؼ فييـ, "ك (ُ)" مكسى كىاركف

فرعكف حيف ظيرت ليـ الحجج كاألدلة عمى صدؽ دعكة لسحرة الكجاء جكاب كذلؾ  ثانيًا: 
        }الىكذلؾ في قكلو تع مكسى ليـ

          } 71:سورة طو 

 } دىـ بما تكعَّدىـ بوجاء في تفسير الطبرم: " قالت السَّحرة لفرعكف لمَّا تكعَّ 

 } ىأجمؾ مكس ٌذب مفكنيكفىنىتَّبعؾ {    }  يعني مف

    } قكؿي{  }الحجج كاألدلة عمى حقيقة ما دعاىـ إليو مكسى

    } لوك كيعني بقكعمى الذم فطرنا, قىاليكا { }كا: أم قال"  (ّ)"  اخمقن

مى ما جاءىنا مف اهلل تعالى  إتباعؾأم لف نختار  { } السحرة لفرعكف غير مكترثيف بكعيده عى

  } الدالة عمى صدؽ مكسىأم المعجزات الظاىرة  { }عمى يد مكسى

      }  َّا تقضي ىذًه الحياة مأم فاصنع ما أنت صانعو, إن

 .(ْ)"  يانالد  

ثبت السحرة عمى إيمانيـ, كدفعكا تيديد فرعكف بقكليـ: لف " : في تفسير المنتخب كركذي  
 مسى, كلف نختارؾ عمى إلو مكسى الذمعجزة مك  فيعمى الكفر معؾ بعدما تبيَّف لنا الحؽ  نبقى

فألقى اهلل جؿ , " (ٓ)"  نؾ ال يتجاكز ىذه الحياة القصيرةخمقنا, فافعؿ ما تريد أف تفعمو, إف سمطا
 أعكامان في كعبل في قمكبيـ اإليماف كاليقيف ككجدكا حبلكتو, رغـ أنو ليس ليـ أيامان كال شيكران كال

نالكىا ببركة سجكدىـ, حتى يعمـ أثر  اإللييةالطاعة كاإليماف كالعمؿ الصالح, لكف تمؾ الحظكة 
العمؿ الصالح عمى قمب العبد, ثـ ردكا عميو بطريقتو كما كاف يطمؽ األفعاؿ عمى صيغة األمر, 

 }لو ضعفو فقالكا نكاأم: فافعؿ ما شئت, ثـ بيَّ {    }لو:قالكا 

                                                           
 .ُّٓ/ٗاألبيارم, جبراىيـ بف إسماعيؿ إل" المكسكعة القرآنية " , .  ُ
 .ِِْ/ُالمنتخب في تفسير القرآف الكريـ " , ج. "  ِ
 .َّْ/ُٖ" جامع البياف " , ج. ّ
 .ِّ_ُّ/ِمراح لبيد لكشؼ معنى القرآف المجيد " , ج. " ْ
 .ِْٔ/ُالمنتخب في تفسير القرآف" , ج. " ٓ
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   }  قد يككف اهلل أعطاؾ سمطانان عمى الدنيا, لكف ليس لؾ سمطاف
نا أصبلن إلى المكت فبل عمى حياتنا في اآلخرة كالدنيا, كسكاء قضيت عمينا أك لـ تقض عمينا فمرد  

 (ُ)" خركية ؼ بشيء, لكف العبرة بالحياة األخكَّ ني 

 .ي بكر في الغار ألب المطمب السادس : إجابة النبي 

دليؿ  كىما في الغار -رضي اهلل عنو  – ديؽبي بكر الصٍّ أل بي إجابة النَّ لقد كانت  
       } قاؿ تعالىعمى الثٍّقة باهلل كحسف الظَّف بو كما 

              

           

         } سورة التوبة: 

46 

أعدائو  قد تكفؿ بنصره عمى عز كجؿ أف اهلل اهلل ألصحاب النبي  مف أنيا إعبلـ"   
  محمد يىقيكؿ ذإً  قريش مع صاحبو أبي بكر,كفار  { }, في كؿ كقت كحيف

ذلؾ أف أبا بكر خاؼ مف أف يعرؼ مكانو,  {    }أبي بكر لصاحبو

 . (ِ)" كالغار بجبؿ يسمى ثكران , ر ثبلثة أياـفي الغا بكر كأبك فمكث النبي 
في   ا أنا مع رسكؿ اهللمبين" قاؿرضي اهلل عنو ركل الطبرم عف أنس أف أبا بكر "  

يا الغار, كأقداـ المشركيف فكؽ رءكسنا فقمت يا رسكؿ اهلل: لك أف أحدىـ رفع قدمو ألبصرنا فقاؿ 
  حزف أبي بكر خكفو عمى رسكؿ اهلل ككاف سبب (ّ)"  ؾ باثنيف اهلل ثالثيما؟كر: ما ظن  أبك ب

اهلل السككف كالطمأنينة عمى أم أنزؿ  {  },تسكينان لقمبو  فنياه الرسكؿ

الغار  مف عنده مف المبلئكة يحرسكنو في اه بجنكدقكَّ  {   }رسكلو

أم جعؿ كممة الشرؾ سافمة  {    } ,لـ تركىا أنتـ

                                                           
 .ّ/ْٓمحاسف التأكيؿ " , ج. "  ُ
 .ِٗٗٗ/ْج" اليداية إلى بمكغ النياية " , .  ِ
عف أنس أف أبا بكر حدثو قاؿ قمت لمنبي صمى اهلل عميو كسمـ كنحف في الغار لك أف أحدىـ  نص الحديث :).  ّ

سنف (, صححو األلباني, " ينظر إلى قدميو ألبصرنا تحت قدميو فقاؿ يا أبا بكر ما ظنؾ باثنيف اهلل ثالثيما
 (.َّٔٗ, )رقـِٖٕ/ٓالترمذم" , ج
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ال »أم ككممة التكحيد  {   },كالمشركيف دنيئة حقيرة, أذؿ بيا الشرؾ

  }ىي الغالبة الظاىرة, أعزَّ اهلل بيا المسمميف, كأذؿ الشرؾ كالمشركيف « ًإلو ًإال اهلل

} أم قاىر غالب ال ييغمب, ال يفعؿ ًإال ما فيو الحكمة كالمصمحة  "(ُ).

                                                           
 .ْٗٗ-ْٖٗ/ ُ" , ج" صفكة التفاسير.  ُ
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 المبحث الثالث: اإلجابات الميمكة.

كىذا نكع مف الجكاب الذم جاء بو القرآف الكريـ مختمفا عما سبقو مف األجكبة كالتي تعد 
 .في الكقكع في اليبلؾ سببان 

 .: إجابات إبميس لربو المطمب األول

 إبميس كرفضو ألمر ربو حيف أمره بالسجكد آلدـ ابات الميمكة أيضان إجابة كمف اإلج

      }رحمتو, كفي ذلؾ يقكؿ سبحانو مف  اهلل طرده حيث

     {17}      

  {18}    {21}   

   {20}        

{21}            {22} 

     {23}       {24} 

     {25}   {26} 

   {27 }        

 {28}   {31} ر: سورة الحج

(18-46.) 

            }قال تعاىل

        } 
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خمؽ آدـ, كقبؿ ميبلده  ث القرآف عف أف اهلل سبحانو كتعالى قد آذف لممبلئكة قبؿىنا يحدٍّ " 
بأف ينتظركا ميبلد ىذا الكائف, كأف يسجدكا لو ساعة  -سبحانو -سمسمة التطكر, آذنيـ يالمنتظر ف

األرض, كيقؼ بيف يديو  يهلل فمتو, كيككف خميفة امكلده, سجكد كالء هلل, كتمجيد لقدرتو كحك
 (ُ)" تعممكف منو ما لـ يككنكا يعممكفالمبلئكة مكقؼ التبلميذ مف أستاذىـ, ي

             }وقىله تعاىل 

              

 } 

مكاجية ىذه الظاىرة العجيبة, التي  يحقيقتو, سجكد هلل سبحانو, ف يجكد آلدـ ففالس  " 
   }كفى قكلو تعالى ,منيا عمى المبلئكة آية مف آياتوتتجمى فييا قدرة اهلل, كتطمع 

             

 } (:71, 76سورة ص,)  كىذا يشير إلى أف اهلل سبحانو كتعالى, قد لفت المبلئكة
كأف أكؿ , لذم سيخرج مف ىذا الكائف البشرلمة األكلى مف مراحؿ ىذا الخمؽ اأكؿ األمر إلى المرح

بكف ىذا الطيف, كيمحظكف مسيرتو الطيف.. كقد أخذ المبلئكة منذ ىذه المفتة, يرق يىذه المراحؿ, ى
    } أم سجد آلدـ جميع المبلئكة لـ يمتنع منيـ أحد" , (ِ)"  خط الحياة يف

  }  االستثناء منقطع ألف إبميس خمؽه آخر غير المبلئكة, فيك مف نار
كىـ مف نكر, كىـ ال يعصكف اهلل ما أمرىـ كىك أبى كعصى, فميس ىك مف المبلئكة بيقيف, كلكنو 

امتنع مف السجكد كاف بيف صفكفيـ فتكجو إليو الخطاب كالمعنى: سجد جميع المبلئكة لكٍف إبميس 
أم  {        } بعد أف صدر لو األمر اإًلليي

 (ّ)" تناع؟ كىك استفياـ تبكيتو كتكبيخما المانع لؾ مف السجكد؟ كأم  داعو دعا بؾ إلى اإًلباء كاالم
نيا لجرأة  اهلل سبحانو كتعالى ىذا  لعف أمر ربو, كأف يتحدَّ  يقالشَّ  عجيبة أف يخرج ىذا المخمكؽكا 

  سبحانو دهكقد أرا التعس قيالشَّ ىذا المخمكؽ  يمشيئة اهلل ف يسافر كلكف تمؾ ىالكقاح ال مالتحدٍّ 

                                                           
 .ِّْ/ٕ. " التفسير القرآني لمقرآف " , ج ُ
 .ِّْ/ٕ, ج" المرجع السابؽ " .  ِ
 .َُُ/ِ. " صفكة التفاسير " , ج ّ
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ز األمكر, كتنكشؼ كبيذا تتماي الذم يقابؿ الخير بلـ الذم يكاجو النكر, كالشرَّ الظَّ  ليككف
 (ُ) "الظبلـ ما عرؼ النكر, كلكال الشٌر ما استباف الخيرإذ لكال  حقائؽ األشياء

  {           }وقىله تعاىل 

بميس جاء في تفسير دركزة محمد عزَّت: "  في اآليات تذكير بقصة آدـ كمكقؼ المبلئكة كا 
ناتو كينحرفكف عف طريؽ اني بأف الذيف يتبعكف إبميس كتزي تعالى بالسجكد لو كتككيد ربمف أمر اهلل

الحؽ كاليدل ىـ األشرار الغكاة الذيف فسدت أخبلقيـ كحؽ عمييـ بسبب ذلؾ عذاب جينـ, كبأف 
ابت إبميس لف يككف لو سمطاف كتأثير عمى عباد اهلل الصالحيف المخمصيف الذيف حسنت نكاياىـ كط

كاآليات كما يبدك جاءت استطرادية, حيث انتيت اآليات السابقة ليا , قيـ فاتبعكا الحؽ كاليدلأخبل
بميس المذيف يمثبلف اإلنس بذكر خمؽ اإلنساف كالجاف, فجاءت ىذه تستطرد إلى ذكر قصة آدـ ك  ا 

 .(ِ)"كالجف

صرحت طبيعة الغركر كاالستكبار كالعصياف في ذلؾ كجاء في تفسير سيٍّد قطب: "
خة العمكية التي تبلبس ىذا كذكر إبميس الصمصاؿ كالحمأ, كلـ يذكر النف ,مخمكؽ مف نار السمكـال

مقو اهلل مف كتشامخ برأسو المغركر يقكؿ: إنو ليس مف شأنو في عظمتو أف يسجد لبشر خ ,الطيف
 .(ّ)" صمصاؿ مف حمأ مسنكف

مف طيفو يابسو متغير,  ال ينبغي كال يميؽ لمثمي أف يسجد آلدـ كىك مخمكؽ" قاؿ إبميس  
رأل عدك  اهلل نفسو  لقد فيك مف طيفو كأنا مف نار فكيؼ يسجد العظيـ لمحقير, كالفاضؿ لممفضكؿ؟

ف انتقؿ الطيف إلى ثـ حي" , (ْ) "أكبر مف أف يسجد آلدـ, كمنعو كبره كحسده عف امتثاؿ أمر اهلل
و كتعالى المبلئكة مرة أخرل إلى لفت سبحان -مرحمة الصمصاؿ, كالحمأ المسنكف يمرحمة أخرل, ى

ىذا التغيير الذم حدث لمطيف, كالذم بدأ يأخذ طريقو متحركا نحك الغاية المؤدية إلى ظيكر ىذا 
اإلنساف الذم ستمده الحياة المتكلدة مف ىذا الطيف, كالذم يجب عمى المبلئكة أف يستقبمكا مكلده 

 تجمى فييا مف رائع حكمتو كقدرتوهلل, كما بالسجكد فإف السجكد ليذا المكلكد ىك سجكد آليات ا

                                                           
 .َُِ-َُُ/ِ. " التفسير القرآني لمقرآف " , ج ُ
 .ْٕ/ْج" التفسير الحديث ", .  ِ
 .ُُِْ/ْ" في ظبلؿ القرآف" , ج.  ّ
 .َُُ/ِ" صفكة التفاسير" , ج.  ْ
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 كيبلحظ أف ىذيف األمريف المكجييف تكجييا مباشرا إلى المبلئكة بالسجكد آلدـ, يتضمناف الصفة 
التي يككف عمييا ىذا السجكد, كىك أف يككف سجكدا مستكليا عمى كياف المبلئكة, بحيث يخركف 

  (ُ)"{   }:ان ا, كيتياككف ىكيخرٌ 

 {            }قال تعاىل 

     }أم اخرج مف السماكات فإنؾ مطركده مف رحمتي"  

 } ف عميؾ لعنتي إ  (ِ) " لى يـك الجزاء كالعقكبةأم كا 

            }قال سبحانه 

            

      } 

, كالفاء ىنا جاءت متعمقة بمحذكؼ تقديره أميمًنيقاؿ إبميس هلل سبحانو كتعالى رب "  
ٍرني كال )إذ جعمتني رجيما فأميمني( آدـي كذريتيو لمجزاًء  أم {  } ي,تمتن كأخٍّ

بعد فناًئيـ كأرادى بذلؾ أٍف يجدى فيسحةن إلغكاًئيـ كيأخذى منيـ ثأرىه كينجكى مف المكت الستحالتو بعد يكـً 
يخرجكف مف ميمكة إال  ظممات الميالؾ, فبل يبيـ ف يالضبلؿ أىمو, كيمق يكىكذا يعم, (ّ)البعثً 

فطمب إلى  ,ب كأس المعنة إلى آخر قطرة فيياأف يشر  الَّ فمقد أبت عمى إبميس شقكتو إ ,إلى ميمكة
ؿ لو العذاب قبؿ يـك القيامة, كذلؾ ليثأر لنفسو مف ىذا اإلنساف  يعجٍّ أجمو, كأالَّ  يلو ف ربو أف يمدَّ 

لباسو لباس المعنة طرده مف يف مباشران  الذم كاف سببان  كلكنو أبى إال أف ييمؾ نفسو,  ,رحمة اهلل, كا 
شباع شيكة االنتقاـ مف عدكٍّ  ؾ غيره,سبيؿ إىبل يف  ,إلى يكـ يبعثكف يرب فأميمنقاؿ إبميس:  (ْ)هكا 

فأجابو اهلل بقكلو: فإنؾ مف المنظريف المؤجميف إلى البعث ثـ ال بد مف , بسؤالو ىذا أال يمكتأراد 
  16:سورة الرحمن {   }(ٓ)" مكتؾ كحسابؾ

                                                           
 ِّْ/ٕ. " التفسير القرآني لمقرآف " , ج ُ
 .َُُ/ِ. " صفكة التفاسير " , ج ِ
 .ٕٕ/ٓإرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ" , ج.  " انظر" : " ّ
 .ِّٕ-ِّٔ/ٕ" التفسير القرآني لمقرآف" , ج.  ْ
 .ِِٖ/ِالتفسير الكاضح" , ج.  " ٓ
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ف لـ تذكر في ىذه إبميس بع استحؽَّ "    صياف أمر اهلل الطرد كاإلبعاد مف الجنة, كىي كا 
, ال يستحؽ مبعدان  اآلية, فالقصة تتضمنيا, أمره اهلل بالخركج منيا, كجعمو مرجكما, أم مطركدان 

قيامة, فيك اهلل تعالى عميو المعنة, أم الٌطرد مف رحمتو إلى يكـ ال كصبَّ , عاليةاإلكراـ كالمنزلة ال
فمما تمقى إبميس ىذا الجزاء, طمب اإلمياؿ إلى يكـ البعث مف القبكر, , كت مف الخمؽآخر مف يم

فأجاب اهلل طمبو, كأٌخره إلى  ,لو كلذٌريتو ي الكيد آلدـ, كحسدان ف كحشر الخمؽ ليكـ الحساب, إمعانان 
, كىك كقت رار : رىبٍّ إقكقكلو المتكٌرر ,النفخة األكلى حيف تمكت الخبلئؽ يكـ الكقت المعمـك

 (ُ)" فمما تحقؽ إبميس االنتظار ليـك البعث بالٌربكبية كالخمؽ

         }وقال سبحانه 

} 

يغكم بني آدـ إال عباد  قاؿ بعض العمماء ىذا قسـ مف إبميس بإغكاء اهلل لو عمى أنَّو"   
   }ي قكلوفكيدؿ عمى أنو أقسـ بعزتو تعالى  اهلل المخمصيف,

} :كالباء ىنا في قكلو ,81سورة ص { } سببيو "(ِ),"{  

   }  ذكر سبحانو أف إبميس سيبذؿ جيده في إضبلؿ بني آدـ
 .(ّ)حتى يضؿ أكثرىـ" 

قاؿ ما أخبر اهلل  مما سمع المعيف ما حكـ بو الرب تعالى عميوقاؿ الجزائرم في تفسيره: " ف 
   } ئؾأم بسبب إغكا {   } بقكلو تعالى عنو

}  ,الكفر كالشرؾ ككبائر الذنكب{ }  َّأجمعيفيـ أم ألضمن ,
{   }  فاستثنى المعيف مف استخمصيـ اهلل تعالى لطاعتو

 (ْ)" ضبه كال تتحكـ فييـ شيكة كال ىكليىٍستىًبد  بيـ غكأكرميـ بكاليتو كىـ الذيف ال 

 }كقد كردت إجابات إبميس لربو في مكضع آخر مف كتاب اهلل منيا قكلو تعالى 

           

                                                           
 .ُُِِ/ِ. " الكسيط " , لمزحيمي , ج ُ
 , " بتصر ؼ يسير".ِٕٔ/ِ.  " أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف" , لمحمد األميف الشنقيطي, جِ
 .ِٕٔ/ِ.   المرجع السابؽ" , ج ّ
 .ِٖ/ّ. " أيسر التفاسير" , ج ْ
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   {00}          

       {01 }     

       {02}    

 {03}     {04}      

 {05}         

     {06}     

       {07}66ألعراف: )سورة ا-

68.) 

         }قال تعاىل 

      }  " :لنعمة عظيمةو تذكيره كالمعنى

ساريةو إلى ذريتو مكجبةو لشكرىـ كتأخيريه عف تذكير ما كقع قبمو مف نعمة  فائضةو عمى آدـى 
ما لئليذاف بأف كبل  التمكيف في األرض إما ألنيا فائضةه عمى المخاطىبيف بالذات كىذه بالكاسطة كا 

الكقكعيٍّ ربما تؤدٍّم إلى تكٌىـ عدٍّ  منيا نعمةه مستقمةه مستكًجبةه لمشكر عمى حياليا فإف رعايةى الترتيبً 
الكؿٍّ نعمةن كاحدةن كمىا ذكر في قصة البقرة كتصديري الجممتيف بالقسـ كحرًؼ التحقيًؽ إلظيار كماًؿ 

نما نيسب الخمؽي كالتصكيري إلى المخاطىبيف مع أف المرادى بيما خمؽي آدـ   العناية بمضمكنيما كا 
 (ُ)" تناًف حقَّو كتأكيدان لكجكب الشكر عمييـكتصكيريه حتمان تكفيةن لمقاـ االم

أم: خمقنا  { } جبللو يقكؿ الحؽ جؿَّ كجاء في تفسير أبك العباس: " 

نزَّؿ خمقو كتصكيره  ,أم: صٌكرنا خمقة أبيكـ آدـ { }أباكـ آدـ طيننا غير مصكر

ابتدأنا خمقكـ ثـ تصكيركـ بأف خمقنا أباكـ آدـ,  أم: مادة األصمية,منزلة خمؽ الكؿ كتصكيره ألنو ال
 لو, حيث كجد فيو ما لـ يكجد فييـتعظيمنا  {    }ثـ صكرناه,

      }كاختبارنا ليـ ليظير مف يخضع ممف لـ يخضع,, 

                                                           
 .ُِْ/ ّج.  " إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ " ,  ُ
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} آلدـ {          

      } :كقيؿ: الممنكع مف الشيء  أف تسجد, مامنعؾ أم

كفيو دليؿ عمى  { }اضطرؾ إلى ترؾ السجكد كالمضطر إلى خبلفو, فكأنو قاؿ: ما 

ألف الممنكع عف شيء مضطر ر,أحكج كاضط :منع بمعنىكال" (ُ)" أفَّ مطمؽ األمر لمكجكب كالفكر
    },سؤاؿ لمتكبيخبمعنى  إلى خبلفو, أم: ما أحكجؾ إلى عدـ السجدة؟ أك ال

 } كأنو قاؿ: المانع أني خير منو, {     }  َّاركالن 

ركحو فيو, ألطؼ كأنكر, فقاس كقصر النظر بالعنصر, كما نظر إلى تشريؼ خمقو بيده كنفخ 
ا النبات كالنمك,  الحمـ كالكقار كالرزانة كالصبر كىك محؿ :ًطيفو الفإف ًمف  ,كأخطأ في القياس أيضن

 (ِ)"  إلىبلؾ كالطيش كالسرعة كاالرتفاعا :كمف النار
قاؿ اهلل منكران عميو عصيانو: ما منعؾ عف كجاء في تفسير المنتخب في معنى اآلية: " 

مف نار  خمقتنيعناد ككبر: أنا خير مف آدـ ألنؾ  يبو؟ أجاب إبميس ف تعظيـ آدـ كقد أمرتؾ
 (ّ)" ف الطيفتو مف طيف, كالنار أشرؼ مكخمق

            }وقىله تعاىل 

          } " ككاف جزاء

ياف األمر اإلليي أنو تعالى أمر إبميس باليبكط مف الجنة التي خمقو اهلل فييا, ككانت المخالفة كعص
ريف, لذا عمى مرتفع مف األرض ألف الجنة مكاف المخمصيف المتكاضعيف, ال مكاف المتمرديف المتجبٍّ 

ىذه الجنة  أم فما ينبغي لؾ أف تتكبر في {     } قاؿ تعالى

 فاخرج مف ىذا المكاف, إنؾ مف الذليميف, المعدة لمكرامة كاإلسعاد, ال لمتكبر كالشقاء كالعصياف

                                                           
 .َُِ/ِالمجيد " ,ج" البحر المديد في تفسير القرآف .  ُ
 , " بتصرؼ يسير".َْٔ/ُ" تفسير اإليجي جامع البياف في تفسير القرآف" , محمد بف عبد الرحمف اإًليجي, ج.  ِ
 .َِٔ/ُ" المنتخب في تفسير القرآف الكريـ" , ج . ّ
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فاستدرؾ المعيف كسأؿ اإلمياؿ إلى , قيض مقصكده, كمكافأة لمراده بضدهالحقيريف, معاممة لو بن 

 ني إلى يكـ يبعث فيو آدـ كذريتومأم أمي {    }يكـ الديف, قاؿ

فأجابو اهلل إلى , اإلغكاء, كأشيد انقراضيـ كبعثيـ فأككف معيـ حاؿ الحياة لؤلخذ بالثأر مف طريؽ

المؤجميف إلى كقت النفخة األكلى حيث تصعؽ  {  } مطمبو, فقاؿ لو

        }الخبلئؽ, كىي نفخة الفزع لقكلو تعالى

          } :أم إف إبميس  ,87سورة النمل

كلما أنظر إبميس إلى يـك البعث كاستكثؽ بذلؾ, أخذ في المعاندة قب النفخة األكلى, يمكت ع

جاء في  {      }فقاؿ (ُ)" كالتمرد

بعضيـ: فبما  كقاؿ, قاؿ بعضيـ: فبما أٍضمىٍمتىًني ,قكالف" {}:لقكلو تفسير أبك إسحاؽ

 (ِ)" أم غكيتي مف أٍجؿ آدـ كالمعنى غىًكيت بو,دىعىٍكتني إلى شيء 

  }أبمس كأيس مف رحمة اهلل لما قاؿ إبميس كجاء في تفسير السعدم: "     

    } أم: لمخمؽ { } 
" قاؿ  (ّ)ه " دـ سمككيـ إياالناس عنو كع ألسعى غاية جيدم عمى صدٍّ  أم: أللزمف الصراط ك

عف  ـ عف طريقؾ القكيـ, كألصدَّنَّيـفبسبب ما أضممتني ألجتيدفَّ في إغكاء بني آدإبميس لعنو اهلل 
 (ْ)و" اإلسبلـ الذم فطرتيـ عمي

           }قال سبحانه 

   } 

                                                           
  ُٔٓ/ٖ. " التفسير المنير" ,  لمزحيمي ج ُ
عرابو", إلبراىيـ بف السرم ب.  ِ  .ِّْ/ِج ,ف سيؿ" معاني القرآف كا 
 ِْٖ/ُتيسير الكريـ الرحمف" , ج. "  ّ
 .ُِٓ/ُالتفسير الميسر" , ج. "  ْ
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يصد عنو إنو سيقعد آلدـ كذريتو عمى صراط اهلل المستقيـ, "  جاء في تفسير سيٍّد قطب: 
كالطريؽ إلى اهلل ال يمكف أف يككف حسان, فاهلل سبحانو جؿ عف التحيز,  كؿ مف ييـ منيـ باجتيازه

نو سيأتي البشر مف كؿ جيةاف كالطاعات المؤدم إلى رضى افيك إذف طريؽ اإليم  } هلل كا 

        }  لة بينيـ كبيف اإليماف لمحيمك
ة إلغكائيـ, كىك مشيد حي شاخص متحرؾ إلطباؽ إبميس عمى البشر في محاكلتو الدائب كالطاعة

 (ُ)". يـ إال القميؿ الذم يفمت كيستجيبفبل يعرفكف اهلل كال يشكركنو, الم

كيجيء ذكر الشكر, تنسيقان مع  {   }"كقكلو تعالى  
الشكر لبياف السبب في قمة , 66:األعرافسكرة  {  } ما سبؽ في مطمع السكرة:

ككشؼ الدافع الحقيقي الخفي, مف حيمكلة إبميس دكنو, كقعكده عمى الطريؽ إليو! ليستيقظ البشر 
لمعدك الكامف الذم يدفعيـ عف اليدل كليأخذكا حذرىـ حيف يعرفكف مف أيف ىذه اآلفة التي ال تجعؿ 

ف يترؾ الكائف اقتضت أ -سبحانو -أكثرىـ شاكريف! لقد أجيب إبميس إلى ممتمسو. ألف مشيئة اهلل
البشرم يشؽ طريقو بما ركب في فطرتو مف استعداد لمخير كالشر كبما كىبو مف عقؿ مرجح كبما 

كما اقتضت أف يتمقى  ,ؿ كمف الضبط كالتقكيـ بيذا الديفأمده مف التذكير كالتحذير عمى أيدم الرس
ة لنيايتيف, فتحؽ عميو سناليداية كالغكاية كأف يصطرع في كيانو الخير كالشر كأف ينتيي إلى إحدل ا

سكاء اىتدل أك ضؿ, فعمى سنة اهلل الجارية كفؽ مشيئتو الطميقة, , اهلل كتتحقؽ مشيئتو باالبتبلء
 .(ِ)" تحقؽ اليدل أك الضبلؿ

          }قال تعاىل 

  } 

 {} ",منفيان  ا أكمقيتن  , أكلئيمان ك حاالن مف المذمكـ, أ أأسك  أك مذمكمان {} 
 (ّ)"  , أك مطركدان مدفكعان 

خركج  { } قاؿ اهلل إلبميس لما قاؿ ما قاؿ"  كجاء في تفسير السعدم: 
عف اهلل كعف  مبعدان  {},أم: مذمكما{ }بؿ  صغار كاحتقار, ال خركج إكراـ

                                                           
 .ُِٕٔ/ ّ.  " في ظبلؿ القرآف " , ج ُ
 .ُِٕٔ/ ّ. " سيد قطب" , ج ِ
 .ْٖٕ/ ُ. " العز بف عبد السبلـ" , ج ّ
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كىذا قسـ منو  {}منؾ كممف تبعؾ منيـ  { }, رحمتو كعف كؿ خير
 (ُ) "تعالى, أف النار دار العصاة, ال بد أف يمؤلىا مف إبميس كأتباعو مف الجف كاإلنس.

 .ابة ابن نوح ألبيو : إجالمطمب الثاني

مف اإلجابات الميمكة ألصحابيا كالتي كردت في القرآف الكريـ إجابة ابف نكح ألبيو كىذا ما 
        }يصكٍّريهي القرآف الكريـ بقكلو 

           {32}  

     .....}  (.44-43: )سورة ىود 

الماء ككاف  مفكجييف, األكؿ: أنو رأل اليبلؾ  بيو مفألخطأ ابف نكح في جكابو ألقد "         
ابنو ," فقاؿ (ِ)" النجاة كالعصمة مف الجبؿ كىما أيضا مف اهلل رأللثاني: أنو ىذا اليبلؾ مف اهلل, كا

بىؿو مف الجباؿ صيرسأ أم سىآًكم " اعو ًمفى اٍلماًء فبل أغرؽبارتف ييمنعن :يىٍعًصميًني ,ك التجئ ًإلى جى
 لتي ربما يتقىكسائر المياه كالسيكؿ المعتادة ا ذلؾ أفَّ منو  مف كال اركب السفينة زعمان ؤ كال أ, " (ّ)

مف ذلؾ سكل  محيصال  فَّ كأ كاف إلىبلؾ الكفرة إنماذلؾ  فَّ أب الربى كجيبلن  إلىمنيا بالصعكد 
 .(ْ)" المؤمنيف ممجأ إلىااللتجاء 

ميع بَّؽ جم قد طذكجو الماء, الَّ ى سَّفينة سىائرىةه بيـ عمال"  كجاء في تفسير ابف كثير: 
يبلن م قيؿ: ًبثمانيفك  ا,اعن كارتفع عمييا بخمسة عىشىرى ًذر  ,ؿى ريءكًس الجباعماألرض, حتَّى طفت 

  (ٓ)" وكًحراستو كامتنان ًتوً ت كىنىفو كعنايحلمَّو كتا كجو الماء ساًئرةه بًإذفى كىذه السَّفينىة عم

كب نكح كما معو كأىمو, كمف معو ممف آمف كاتبعو, كمف بعد رككبيـ كاف الغرؽ بالماء ر  "  
فانيمر  السماء كاألرض, جاءىـ مف السماء  يحسبكف, جاءىـ الماء مفالذم جاءىـ مف حيث الى 

  }(ٔ), كما ذكر سبحانو كتعالى في سكرة القمرالمطر, كجاء مًف عيكف األرض

                                                           
 .ِٖٓ/ُ. " تيسير الكريـ الرحمف" , ج ُ
 .بتصر ؼ يسير" , "ُّٖ/ِ, جف ىكازف بف عبد الممؾ القشيرم, عبد الكريـ ب لطائؼ اإلشارات". "  ِ
 .ِْٕ/ْ, " مختصر تفسير البغكم" , جُِّ-ُُّ/ْ" ركح البياف" , ج.  ّ
 .ُِّ/ْ" ركح البياف" , ج.  ْ
 .ِّّ/ْ. " تفسير القرآف العظيـ " , ج ٓ
  .َُّٕ/ٕ. " زىرة التفاسير" , ج  ٔ
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          } (64-66آيات)  

إنيا , حتى طفت عمى رؤكس الجباؿلسفينة تجرم بسرعة, كجاء في تفسير الزحيمي: " أفَّ ا
ؿ الشاىقة في ارتفاعيا كعظـ حجميا, كىذا يدؿ عمى حصكؿ رياح تجرم بيـ كسط أمكاج كالجبا

 } كرعايتو كحراستو, كما قاؿ تعالى كىي تسير بإذف اهلل كتحت كنفو, عاصفة شديدة حينذاؾ

           } 

االبف الرابع,  عمى نكح, فنادل ابنو كىك كاستكلت الشفقة كعاطفة األبكة, (61, 66الحاقة:) سورة
ككاف في مكاف منعزؿ عنو, ككاف كافرا دعاه أبكه عند رككب السفينة أف يؤمف كيركب معيـ, كال 

, تكف مع الكافريف اليالكيف ؾ, كاليغرؽ مثؿ ما يغرؽ الكافركف, ناداه بقكلو: يا بني اركب معنا الفم
فرد االبف العاصي عميو قائبل: سآكم كأصير إلى جبؿ يحفظني مف الغرؽ في الماء, ظنا منو أنو 

 .(ُ)"  شامخ أك جبؿو  عاؿو  ف في مكافو حص  عادم يمكف النجاة منو بالتَّ ماء سيؿ 

 المطمب الثالث : إجابة قوم لوط لنبييم .

 قاؿ تعالى الصبلة كالسبلـ تعد مف اإلجابات الميمكة كما عميوإجابة قكـ لكط لنبييـ لكط 

{             

{71 }           

{70}           

 {71} ( :81-86سورة األعراف). 

                                                           
 .ٕٓ/ُِ" التفسير المنير", ج.  ُ
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أتفعمكف السيئة المتمادية في  {   } إذكاذكر كقت " 

ـٍ ًبيا « مف»{   } ما عمميا قبمكـ{   }القبح ما سىبىقىكي

فادة معنى االستغراؽ, كالثانية لمتبعيض  بقكلو الن أنكر عمييـ أك  ,األكلى زائدة لتككيد النفي كا 

{ }  َّأك عمى أنو جكاب لسؤاؿ  ,عمييا فقاؿ: أنتـ أٌكؿ مف عمميا خيـثـ كب

 }و, مقٌدر, كأنيـ قالكا: لـ ال نأتييا؟ فقاؿ: ما سبقكـ بيا أحد, فبل تفعمكا ما لـ تسبقكا ب

         }  :بياف لقكلو

شتياء ال حامؿ لكـ عميو إال لئل أم ,في أىتىٍأتيكفى لئلنكار كالتعظيـكاليمزة مثميا  ,أتأتكف الفاحشة
ليـ  يتداعمجٌرد الشيكة مف غير داع آخر, كال ذـ أعظـ منو, ألنو كصؼ ليـ بالبييمية, أنو ال 

بمعنى مشتييف تابعيف لمشيكة غير ممتفتيف إلى  مف جية العقؿ البتة كطمب النسؿ كنحكه أك حاؿ

أضرب عف اإلنكار إلى اإلخبار عنيـ بالحاؿ التي  {   } السماجة

الشيكات كىك أنيـ قـك عادتيـ اإلسراؼ كتجاكز الحدكد في  عباتإتكجب ارتكاب القبائح كتدعكا إلى 
   (ُ)" جاكزكا المعتاد إلى غير المعتاد.ضاء الشيكة, حتى تكؿ شيء, فمف ثـ أسرفكا في باب ق

           }وقىله تعاىل 

 } "قاليكا مستكبريف متيكميف ف سمعكا منو ما سمعكا ًإالَّ أفحي {   

} كمف آمف لو لكطان  أم {    }  َّعكف كيد
فينا ثـ لما لـ يمتنعكا عف فعميـ  اإلقامةطير عف الخبائث كيجتنبكف عف الفكاحش فبل يناسبيـ التَّ 

صرارىـبقكلو بؿ زادكا عمى اإلصرار كالعد سرافيـ كا   .(ِ)" اكة أخذناىـ بظمميـ كا 

سخرية بيـ كبتطيرىـ مف الفكاحش كافتخار بما  {  }كقكليـ "  
كما كاف جكاب قكمو عمى ىذا االستنكار ألقبح األفعاؿ إال أف قالكا: , (ّ)" كانكا فيو مف القذارة

                                                           
 .ُِٓ/ِالكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ " , ج. "  ُ
 .ِٕٓ/ُالفكاتح اإلليية كالمفاتيح الغيبية" , ج. "  ِ
 .َِٖ/ّ" غرائب القرآف كرغائب الفرقاف" , ج.  ّ
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يٍنأٍكف عف ىذا الفعؿ الذأخرجكا لكطان كآلو كأتباعو مف قر  يستقبحو العقؿ  ميتكـ ألنيـ يتطيركف كى
   .(ُ)" كالفطرة كيستحسنكنو ىـ

    } تعالى قكلوما كرد في  كمف إجابات قكـ لكط لنبييـ أيضان  

        } 667:سورة الشعراء. 

ننفيؾ , "ك (ِ) " يبلن مؾ, فنخًرجيؾ منيا قتتقريتنا, أم: نق فم": يحيى بف سبلـ جاء في تفسير 
 كف عمى ضبللتيـ تبٌرأ منيـمرٍّ مستمف بيف أظيرنا, فمما رأل أنيـ ال يرتدعكف عما ىـ فيو كأنيـ 

{    }  ني برمء أم: المبًغضيف ال أحٌبو كال أرضى بو, كا 
 .(ّ)ـ"منك

كاإلنكار  ف لـ تنتو عف تقبيح فعمنا كلـ تتركنا عف إتياف الذككرلئقاؿ قكـ لكط لو: يا لكط "  
 .(ْ)ك مخرج منيا"  , لتككنف مف المطركديف مف ىذه الببلدعمينا

 المطمب الرابع : إجابة قوم صالح لنبييم .

ي جكاب رؤساء كأشراؼ قكـ صالح الذيف استكبركا عف رسالة نبييـ سببا في كقكع كاف ف
        }قاؿ تعالى اليبلؾ عمييـ

             

 {64}       

{65 }          

     {66} (.77-75: )سورة األعراف  

كاف المستضعفكف ليسكا  لمَّا ركا عف الحؽ,تكبَّ الرؤساء كاألشراؼ الذيف كالمعنى: " قاؿ 
     } لمف آمف مف المستضعفيفكميـ مؤمنيف, قالكا 

} فقاؿ المستضعفكف أم: أىك صادؽ أـ كاذب؟{    } 

                                                           
 .ُِٖ/ُالمنتخب في تفسير القرآف" , ج. "  ُ
 .َِٓ/ِ. " تفسير يحيى بف سبلـ", ج ِ
 .َّٗ/ّ.  " تكفيؽ الرحمف في دركس القرآف", جّ
 .ّْٕ/ُ, " التفسير الميسر", جُِّ/ْ. " انظر" : " فتح القدير" , ج ْ
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      }حيد اهلل كالخبر عنو كأمره كنييومف تك 

 }  ادكا لمحؽ الذم انقاد لو الضعفاءال ينق ر أفبٍ حمميـ الكً فقد "(ُ). 

 فأجابو المؤل كىـ أشراؼ القكـ "أم{  }كجاء في تفسير الزحيمي ليذه اآلية 

{ }  ٍّركف مف قكموالمتكب { }  لممستضعفيف الذيف

 العادة المتٌبعة: أف األنبياء يتبعيـ ؟ لككفا مرسؿ مف عند رٌبومكف أف صالحأتعم ,آمنكا منيـ
قكف بما فقاؿ المستضعفكف المؤمنكف: إننا مؤمنكف مصدٍّ  ,عفاء, كيكفر بيـ القادة كالزعماءالض

قاؿ أشراؼ القكـ المستكبركف: إننا كافركف بما آمنتـ بو, كلـ يصٌرحكا , ك أرسؿ بو صالح مف رٌبو
 .(ِ)"  يا صالح, حتى ال يقٌركا بيا ظاىران بالرسالة التي جاء ب

{             

 } عقران  جعؿ النحرثـ  ,قطع عرقكب البعير: فعقرت ثمكد الناقة كالعقر "كالمعنى 
ركا عف أمر ربيـ كعصكه تكبَّ  :أم {   },ألف ناحر البعير يعقره ثـ ينحره

كالمعنى أنيـ عصكا اهلل كترككا أمره في الناقة ككذبكا  ,كالتكبر عف الحؽ ؿ,الغمٌك في الباط :كالعتك, 
ًإٍف  ,مف العذاب {    } ,نبييـ صالحا عميو الصبلة كالسبلـ

ًميفى  يعني: إف كنت كما تزعـ أنؾ رسكؿ اهلل فإف اهلل  {   }كيٍنتى ًمفى اٍلميٍرسى
نما قالكا ذلؾ ألنيـ كانكا مكذبيف في كؿ ما أخبرىـ  , تعالى ينصر رسمو عمى أعدائو بو مف كا 

 .(ّ)" ؾالعذاب فعجؿ اهلل ليـ ذل

 { } "ٌنما نسب الفعؿ إلييـ جميعا  نحركىا بالٌذبح, كأصؿ العقر: الجرح كا 
ألف العقر كاف برضاىـ كأمرىـ, فتكٌبركا عف اإليماف بو, كاستخٌفكا بو, كعاندكه, كعتكا عف أمر 

     }(ْ)" سالؼ بأمرىـرٌبيـ, كعقركا الٌناقة, عقرىا قدار بف 

                                                           
 بتصرؼ يسير"."  ,ِٓٗ/ُ"  تيسير الكريـ الرحمف" , ج.  ُ
 .ٕٖٔ-ٖٔٔ/ُ" الكسيط" , ج.  ِ
 .ُُّ-َُّ/ِ,  " مختصر تفسير البغكم " , جُِِ/ِلباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ " , ج. " ّ
 .ُِٕ-ِٗٔ/ٖلمزحيمي, ج " التفسير المنير" ,.  ْ
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         },  كقاؿ تعالى
{   }  19مرالقسورة. 

 

 لنبييم . طمب الخامس : إجابة قوم إبراىيم الم

 }نبييـ جكابا ميمكان ليـ كيصكر اهلل سبحانو كتعالى ذلؾ بقكلوقكـ إبراىيـ ل جكاب

        {40}      

      {41}      

{42}         {43}    

    {44}  :(.55-56)سورة األنبياء 

            }قال تعاىل 

       } " آتينا إبراىيـ رشده مف قبؿ يقكؿ كلقد

 -يقكؿ اهلل قبؿ مكسى كىاركف ككنا بو عالميف السرب كىك صغير مف فيكلقد أعطينا إبراىيـ ىداه 
ه التماثيؿ التي أنتـ ليا ككنا بإبراىيـ عالميف بطاعتو لنا إذ قاؿ ألبيو آزر: كقكمو ما ىذ -عز كجؿ
  (ُ)تعبدكنيا "  عاكفكف

{    }"  يقكؿ تعالى ذكره: قاؿ أبك إبراىيـ كقكمو
 . (ِ)" آبائنا نعبدىا كما كانكا يعبدكف إلبراىيـ: كجدنا آباءنا ليذه األكثاف عابديف, فنحف عمى ممة

ة ليـ في عبادتيـ ليذه التماثيؿ التي صنعكىا كأقامكىا بأنفسيـ, إال أني"  ـ رىأىٍكا إذف: ال حيجَّ
تيـ التقميد األعمى, كلك كاف ع ككممة  ,ندىـ حجة لذاتية العمؿ لىقاليكىاآباءىـ يعبدكنيا, فحيجَّ

                                                           
 .ّٖ/ّ. " تفسير مقاتؿ بف سميماف " , ج ُ
 .ْٔٓ/ُٖ" جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف" , ج.  ِ
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{}  ىنا تعبير عف أف عبادتيـ ليـ عبادة عف غير فىٍيـ, ألف العبادة طاعة عباد
 (ُ)"  ألكامر معبكده, فبماذا أمرتيـ األصناـ؟

أم نعبدىا تقميدان ألسبلفنا, أم لقد  "{    }وقىله  
كنتـ كأسبلفكـ الذيف عبدكا ىذه األصناـ في خطأو بٌيف بعبادتكـ ًإياىا ًإذ ىي جمادات ال تنفع كال 

          } تضر كال تسمع

    } ىؿ أنت جادٌّ فيما تقكؿ أـ العب؟ كىؿ قكلؾ حؽٌّ أـ مزاح؟  :أم
استعظمكا ًإنكاره عمييـ, كاستبعدكا أف يككف ما ىـ عميو ضبلالن, كجكَّزكا أف ما قالو عمى سبيؿ 

 يما استركحكا ف"  (ِ)" جادٌّ فيما قاؿ غير العب المزاح ال الجد فأضرب عف قكليـ كأخبر أنو
الضبلؿ, كالحجة  يكـ بالتسكية بينيـ كبيف آبائيـ فالجكاب إال إلى التقميد, فكاف مف جكابو الح

  } المتكجية عمى سمفيـ لزمكىا كتكجيت عمييـ, فمـ يرضكا منو بتخطئة آبائيـ حتى قالكا

      }يماف "فطالبكه بالبرىاف إلى ما دعاىـ إليو مف اإل (ّ)  

بالجد الصريح كالنص الكاضح أم:  {}المدعى  أييا{ } قاليكا لو"  
كالمعنى: أجاده , زاحكؿ ما تقكؿ عمى المبلعبة كالمفتق" {   }(ْ) " ؟المبيف

, أـ العب فيما تقكؿ؟ قالكا ذلؾ استعظامنا منيـ إلنكاره, كاستبعادنا لككف ما ىـ عميو  مف أنتى
ثـ أضرب عنيـ مخبرنا بأنو جاد فيما قاؿ, غير العب, بإقامة , مف تضميمو إياىـ ان بكتعجيضبلؿ, 

       }(ٓ)" البرىاف عمى بطبلف ما ادعكه فقاؿ

     } يقكلكف: ىذا الكبلـ 56:سورة األنبياء ,
 (ٔ)الصادر عنؾ تقكلو العبا أك محقا فيو قبمؾ, فإنا لـ نسمع بو قبمؾ" 

صرارىـ  كيصكر اهلل سبحانو كتعالى حرص قكـ إبراىيـ   عمى عبادتيـ الباطمة كا 
     {61}    }عمييا كذلؾ في قكلو تعالى

                                                           
 .ٕٓٓٗ/ُٓالخكاطر" , ج.  " ُ
 .ِْْ/ِ. " صفكة التفاسير" , ج ِ
 .َٕٓ/ِ. " تفسير القشيرم " , ج ّ
 .ّٔٓ/ ُ" الفكاتح اإلليية كالمفاتيح الغيبية" , ج.  ْ
 .َْٕ/ّ, جألبي العباس أحمد بف محمد" البحر المديد في تفسير القرآف المجيد", .  ٓ
 .ُُٓ/ِمختصر تفسير ابف كثير" , ج.  " ٔ



 أنىاع اإلجابات البشرية                                 الفصل الثاني                                       

 

~ 113 ~ 
 

 {60}      {61}  

   {62}    {63}    

   {64} (.75-76: )سورة الشعراء 

{   }  :ـى أم: خبره العظيـ راىعمى المشركيف نبأ إب"أم ي
ةو إال في ىذه تفخيمان لشأنو, كتعظيمان ألمر يأمر في قصص ىذه السكرة بتبلكة قالشأف, كلـ  صَّ

     }كقت قكلو ألبيو كقكمو   ًإٍذ قاؿ, حيد, الذم دلت عميوالتك 

}  براىيـ بىدة األصناـ, لكنو سأليـ لييعمميـ أف ما يع أم  شيء تعبدكف؟ كا  مـ أنيـ عى
 (ُ) " يعبدكنو ال يستحؽ العبادة

 :جاء في تفسير يحيى بف سبلـ{      }وقىله سبحانه 
الفتخار كاالبتياج بعبادة حكا بذلؾ عمى كجو افالجكاب أنيـ صرَّ "  (ِ)" فنصير ليا "  )فنظؿ ليا(

 (ْ)"عاًكًفيفى أم مقيميف عمى عبادتيا" (ّ)" األصناـ, ثـ زادكا قكليـ: فنظؿ ليا عاكفيف مبالغة في ذلؾ

" لـ يقتصركا عمى الجكاب الكافي بأف يقكلكا أصناما بؿ أطنبكا فيو قصدا إلى إبراز ما  (ْ)"عبادتيا
 كجكاب"  (ٓ)كاالستمرار عمى عبادتيا "  في نفكسيـ مف االفتخار بذلؾ كالمراد بقكليـ فنظؿ الدكاـ

{ ؟} ألنو , ماذا قاؿ ربكـ قالكا الحؽ ,قؿ العفك ؟كيسئمكنؾ ماذا ينفقكف ,نىامان أىص
نما زادكا نعبد في الجكاب افتخاران كمباىاة بعبادتيا كلذا عطفكا  سؤاؿ عف المعبكد ال عف العبادة كا 

نما قالكا فنظؿ ألنيـ كانكا {   } عمى نعبد فقيـ عمى عبادتيا طكؿ النيار كا 
 (ٔ) " يعبدكنيا بالنيار دكف الميؿ أك معناه الدكاـ

ىؿ : " أم {        }قال تعاىل 
بدأ " (ٕ)" أم ىؿ يممككف جمب نفع أك دفع ضر غناء عندىـ. يسمعكف دعاءكـ, يعنى أنيـ ال

                                                           
 .َْٕ/ّ" البحر المديد" , ج.  ُ
 .َٕٓ/ِ" تفسير يحي بف سبلـ", ج.  ِ
 .ِٗ_ُٗ/ِ" التسييؿ لعمـك التنزيؿ" , ج.  ّ
 .ّْٓ/َُالمكسكعة القرآنية" , ج. " ْ
 .ُٔ/ْالمقتطؼ مف عيكف التفاسير" , الشيخ مصطفى الحصف المنصكرم, ج ". ٓ
 . ٕٔٓ/ِ. " مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ" , ج ٔ
 .ّْٓ/َُ. " المكسكعة القرآنية " , ج ٕ
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ككنو عرضةن ك مبكه, ا طثنى ببياف فساد مك , ـنفسيأبٍّيـ كبر ات جيميـ بً بجكابو لقكمو بإث  إبراىيـ
كاًؿ, كباطبلن فمتَّبل مى ًعمـو كعىقي ار كالزَّ , فبل الطَّاًلبي عى ب, كال مًفيما ط ؿو نفسو عمى كؿٍّ حاؿو

عيؼى الطَّ  ا يىًصح  أف ييطمىبالمطمكب ممَّ   (ُ)" اًلبي كالمطميكبضى

قاؿ ليـ إبراىيـ عمى سبيؿ التنبيو كالتبكيت: ىذه األصناـ التي تعبدكنيا مف دكف م: " أ
اهلل, ىؿ تسمع دعاءكـ إذا دعكتمكىا, كىؿ تحس بعبادتكـ ليا إذا عبدتمكىا, كىؿ تممؾ أف تنفعكـ 

كلـ يستطع القكـ أف يكاجيكا إبراىيـ بجكاب. بعد أف  الضر؟ بشيء مف النفع أك تضركـ بشيء مف
    }:ألقميـ حجرا بنصاعة حجتو, فمجأكا إلى التمسح بآبائيـ فقالكا

 } "(ِ) 

ة فقالكا كف ليـ حجفمـ ت" , (ّ)ـ" ىكذا يعبدكف األصنا" جاء في تفسير مقاتؿ بف سميماف:
 .(ْ)ىذا القكؿ كليس ليـ حجة " 

نما  كجاء في مختصر ابف كثير: " يعني اعترفكا بأف أصناميـ ال تفعؿ شيئا مف ذلؾ, كا 
قالكا لو: إف ىذه األصناـ ىي كما قمت يا إبراىيـ " أم (ٓ) رأكا آبائيـ كذلؾ يفعمكف فيـ عمى آثارىـ"
ا, كلكننا كجدنا آباءنا يعبدكنيا, فسرنا عمى طريقتيـ في ال تسمع دعاءنا, كال تنفعنا كال تضرن

 (ٔ)" ليـ في الجيالة في كؿ زماف كمكافعبادتيا, فيـ قالكا ما قالو أمثا

اف  في مكضع آخر أشد قكة مف سابقو, رفض قكـ إبراىيـ دعكة نبييـ ككاف جكابيـ" كقد 
  }قاؿ تعالىما ك اقتمكه أك حرقكه فأنجاه اهلل مف الحرؽ كبطؿ كيد الظالميف

               

  } 14(سورة العنكبوت,) {   } م: حيف أ
كىذا بياف  {     } دعاىـ إلى اهلل تعالى كنياىـ عف األصناـ

                                                           
 .ٗٗ/ٗ. " تفسير المنار" , ج ُ
 .ِٓٓ/َُ. " التفسير الكسيط " , لطنطاكم , ج ِ
 .ِٗٔ/ّ" تفسير مقاتؿ بف سميماف" , ج. ّ
 .َٕٓ/ِيحي بف سبلـ" , ج. " ْ
 .ْٗٔ/ِمختصر تفسير ابف كثير" , محمد عمي الصابكني, ج. " ٓ
 .ُٓٓ/َُ. " الكسيط " , لطنطاكم , ج ٔ
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المعنى: فحرَّقكه فأنجاه اهلل ًمفى  { }, ـ حيف قابمكا احتجاجو عمييـ بيذالسفو أحبلمي
 .(ُ)" نجائو ًإبراىيـيشير ًإلى إً  {  }النَّارً 

كنياىـ عف  -عز كجؿ -حيف دعاىـ إلى اهلل  كاف جكاب قكمو يعني قـك إبراىيـما ف" 
             }عبادة األصناـ

  }  تحرؽ إبراىيـإف في النار التي لـ   يعني لقـك يؤمنكف,  لعبرة
 .(ِ)" عز كجؿ يصدقكف بتكحيد اهلل

       } و تعالىقكلقاؿ اإلماـ الخازف في تفسيره ل

        } "ؿ قاؿ ذلؾ بعضيـ لبعض كقيؿ قا
قيكه فأنجاه المَّو مف النَّار كه أمك الرؤساء لؤلتباع اقت اليـك أم بأف جعميا بردا كسبلما قيؿ إف ذلؾ  حرٍّ
ياتو لقكـو يؤمنكف يصدقكف كقاؿي ذلًإفَّ ف ,لـ ينتفع أحد بنار  (3)" يعني إبراىيـ لقكمو ؾ آلى

ؤساء عمى إحراؽ إبراىيـ  بمعنى إتَّفؽ{    } فقكلو"  ,  الر 
 {   }لقكلو تعالى فأنجاه اهلل تعالى منياكألقكه في النَّار بعد أف أشعمكىا, 

 مأ {      } , كقكلوبأف جعميا اهلل برادان كسبلمان عميوكذلؾ 
ياتو بينات عمى   الذم فعمناه بقدرتنا مع إبراىيـ إف في ذلؾ حيث أخرجناه سميما مف النار آلى

 (ْ)ر" العالميف, كأنو لو الخمؽ كاألم ىك رب ا, لقكـ يؤمنكف, بأف اهلل تعالىكحدانيتنا كقدرتن

 . إلبراىيم إجابة النمرود المطمب السادس: 

 سبحانو كتعالى  كاستكباره عمى الخالؽكطغيانو رغـ ما أعطاه اهلل مف الممؾ,  مركدر النَّ تكبَّ 
     }قاؿ تعالىالظالميف أخرجو مف ىداية اهلل تعالى فكاف مف القكـ 

             

            

                                                           
 .َْْ/ّ" زاد المسير في عمـ التفسير" , ج . ُ
 .ّٕٗ/ّ" تفسير مقاتؿ بف سميماف" ,  مقاتؿ بف سميماف, ج . ِ
 .ّٖٕ/ّيؿ", ج. " لباب التأكيؿ في معاني التنز  ّ
 , " بتصر ؼ يسير".ِٖ/ُُ. " الكسيط لطنطاكم" , ج ْ
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   .158:سورة البقرة  {

ىؿ انتيى إليؾ يا محمد خبر الذم خاصـ كجادؿ إبراىيـ, كىك نمركد, كىك أكؿ مف " 
ف أتاه اهلل الممؾ فطغى, ككانت تمؾ ألكضع التَّاج عمى رأسو كتجبَّر في األرض كادَّعى الربكبية, 

ة مف بىطىًر الممؾ كطغياًنوً الم ـي  ,(ُ)" حاجَّ أفَّ اهلل ىك الَّذم يخميؽي الحياة كالمكتى في  " أراد إبراىي
كأراد الكافر أنَّوي يقدر أف يعفك عف القتؿ فيككف ذلؾ إحياءان, كعمى أف يقتؿ فيككف ذلؾ  ,األجساد

ة إ جَّ براىيـ, ألنو أراد غير ما أراد الكافر, إماتةن, فكاف ىذا جكابا أحمقان, ال يصح نصبو في مقابمة حي
ًة كيٍفر" ك  , إشعاران بأف تمؾ الميحاجَّ إذ , " (ِ)قاؿ سبحانو فىبيًيتى الَّذم كفر, كلـ يقؿ فىبيًيتى الَّذم حاجَّ

كأميت, فرد عميو  يميت, كأنت ال تحي كال تميت, فقاؿ أنا أحي ربي الذم يحي كقاؿ لو إبراىيـ 
 ,بي يأتي بالشمس مف المشرؽ فآت بيا أنت مف المغرب, فاندىش كتحيرإبراىيـ حجتو قائبلن: ر 

و إبراىيـ فانتصر, فيذا مثاؿ إلخراج اهلل تعالى أكلياؤه مف ظممة الجيؿ إلى نكر د اهلل كلي  كانقطع كأيَّ 
 .(ّ)" العمـ

يتاء إ أفَّ حاج ألف آتاه اهلل الممؾ, أم  :آتاهي أم أفكجاء في تفسير إبراىيـ األبيارم: "  
ربو مكضع ما كجب عميو  يأم انو كضع المحاجة ف, ه كأكرثو الكبر كالعتك فحاج لذلؾالممؾ أبطر 

كقت أف آتاه اهلل  كقيؿ: حاجَّ ,  الممؾ فكأف المحاجة كانت لذلؾمف الشكر عمى أف آتاه اهلل
 .(ْ)"الممؾ

 .إجابة قارون لقومو :المطمب السابع

ة كىك قاركف الذم استعمى كتكبر عمى اهلل كنعمو, كىذا نمكذج مف نماذج اإلجابات الميمك
   } فأىمكو اهلل أشد اليبلؾ ككاف مف القكـ المجرميف, كيصكر اهلل ذلؾ بقكلو

              

                                                           
 .ُّٓ/ُ" مختصر تفسير البغكم" , ج.  ُ
 .ُّٗ-ُّٖ/ُ" فتح القدير" , ج.  ِ
 .ِْٖ/ُأيسر التفاسير" , ج. "  ّ
 .ُٖٓ/ٗالمكسكعة القرآنية" , ج. "  ْ
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        {67}     

               

        {68 }  

             

     {71} ( :86-78سورة القصص.) 

           }قال تعاىل

              

} 

{     } اطمب فيما أعطاؾ اهلل مف األمكاؿ الجنة : " يعني
    } كىك أف تقكـ بشكر اهلل فيما أنعـ عميؾ كتنفقو في رضا اهلل

}  أم ال تترؾ أف تعمؿ في الدنيا لآلخرة حتى تنجك مف العذاب ألف حقيقة نصيب اإلنساف
كقيؿ ال تنس صحتؾ كقكتؾ كشبابؾ كغناؾ  ,مف الدنيا أف يعمؿ فييا لآلخرة بالصدقة كصمة الرحـ

ا أحسف إليؾ أم أحسف بطاعة اهلل كم {    } أف تطمب بيا اآلخرة
أم كال تطمب اٍلفىسادى ًفي  {    } ,كقيؿ أحسف إلى الناس ,بنعمتو

 (ُ)" {    }اأٍلىٍرًض ككؿ مف عصى اهلل فقد طمب الفساد في األرض

             }قال تعاىل 

              

 } 

مف أجؿ , ماال كثيرا, يصكر كثرتو بأنو كنكز لقد كاف قاركف مف قكـ مكسى, فآتاه اهلل"  
فقد كجد مف قكمو مف يحاكؿ رده عف ىذا البغي, كرجعو إلى النيج , ىذا بغى قاركف عمى قكمو

فكاف رده جممة كاحدة, تحمؿ شتى معاني الفساد , القكيـ, الذم يرضاه اهلل في التصرؼ بيذا الثراء
:, كاإلفساد فما لكـ  ,ى عممي الذم طكع لي جمعو كتحصيموقاقا عمإنما أكتيت ىذا الماؿ استح قاؿى

 تممكف عمٌي طريقة خاصة في التصرؼ فيو, كتتحكمكف في ممكيتي الخاصة, كأنا إنما حصمت ىذا 

                                                           
 .ُّٕ/ّ. " لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ " , ج ُ
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تيا, كيفتنو قكلة المغركر المطمكس الذم ينسى مصدر النعمة كحكممإنيا  ,دم الخاصالماؿ بجي
عمة ربو, كلـ يخضع لمنيجو لنداء قكمو, كلـ يشعر بنكلكف قاركف لـ يستمع  ,الماؿ كيعميو الثراء

كمف ثـ جاءه التيديد قبؿ تماـ , كأعرض عف ىذا كمو في استكبار لئيـ كفي بطر ذميـ ,القكيـ
اال كانت فإف كاف ذا قكة كذا ماؿ, فقد أىمؾ اهلل مف قبمو أجي ,ردا عمى قكلتو الفاجرة المغركرة اآلية,

ف قبمو مف األمـ مىف ىك أشد م قد أىمؾ أك لـ يعمـ قاركف أف اهلل"  ,(ُ) " أشد منو قكة كأكثر ماالن 
لعمـ اهلل تعالى بيا, إنما ييٍسألكف  ؿ؟ كال ييسأؿ عف ذنكبيـ المجرمكفمنو بطشنا, كأكثر جمعنا لؤلمكا

 .(ِ)"  منيـ وي مى مً كيعاقبيـ اهلل عمى ما عى  سؤاؿ تكبيخ كتقرير,

          }وقىله سبحانه 

         }  

  "{  } الذيف  عمى قكمو خرجأف سبب تجبره كاغتراره بمالو تف
خرج بأظير  أم { }, ي االقتصاد في شأنو كاإلكثار في الجكد عمى إخكانونصحكه ف

 (ّ)"  كأكمميا زينتو

لكا عمى فما كاف مف الذيف يريدكف الحياة الدنيا كزخارفيا مف قكمو, إال أف قاكالمعنى"  
لذك حظ عظيـ,  يا ليت لنا مثؿ ما أكتى قاركف مف ماؿ كزينة كرياش, إنو: سبيؿ التمني كاالنبيار

كىـ الفريؽ األكؿ  ,الذيف يريدكف الحياة الدنيا وقال ذا ماى ,الدنيا كزينتياكنصيب ضخـ, مف متاع 
 (ْ)"  مف قـك قاركف

 

 

 

 

                                                           
 .ُِِٕ-ُُِٕ-َُِٕ/ٓؿ القرآف" , ج. " في ظبلُ
 . ّٓٗ/ُ. " التفسير الميسر" , جِ
شمس الديف, محمد بف أحمد " السراج المنير في اإلعانة عمى معرفة بعض معاني كبلـ ربنا الحكيـ الخبير", . ّ

 .ُُٗ/ّ, جالخطيب
 .ّْٗ-ّْٖ/َُ" التفسير الكسيط" , ج.  ْ
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 الفصل الثالث

 ثمرات االستجابة لمحق وويالت اإلعراض عنو
 المبحث األول : ثمرات االستجابة لمحق .

لمغفرة إفَّ مف ثمرات اإلستجابة لمحؽَّ كثيرة منيا الحسنى كزيادة الفضؿ, كاألجر العظيـ, كا 
 كاإلجارة مف العذاب, كىذا ما ستتناكلو الباحثة مف خبلؿ المطالب اآلتية:

 المطمب األول : الحسنى وزيادة الفضل .
ستجابة لمحؽٍّ, كقد كرد ذلؾ في قكلو الحسنى كزيادة الفضؿ ثمرة مف ثمرات اال تعد  

          }تعالى

            

    } :(68)سورة الرعد 

ٍسنىالكريـ في تفسيره القشيرم: " ذكر عبد  الكعد بقبكؿ استجابتيـ, كذلؾ مف أجٌؿ  :اٍلحي
أما الذيف لـ يستجيبكا لو , المحٌب مف قبكؿ محبكبو منو شيئا أعٌز عمى شيءاألشياء عندىـ فبل 
 (ُ)" ألرض كأنفقكه عمدا ال يقبؿ منيـا فيفمك أٌف ليـ جميع ما 

الذيف أف ك  ,كىي الجنة ,المثكبةى الحيسنى : ىيالحسنىكذكر أبك السعكد في تفسيره : " أف 
ًميعان  فمك أف ليـ ما فيميَّ كعاندكا الحؽَّ الج يستجيبكا لـ بحيث لـ  األرض مف أصناؼ األمكاؿ جى

أم بما  {   }مجمكعان غيرى متفرؽو بحسب األزماف ,يًشذَّ منو شاذٌّ 

 (ِ)" رض كمثمىو معو جميعان ليتخٌمصكا عما بيـفي األ
أنو يبيف سبحانو كتعالى في ىذه اآليات عاقبة " أما طنطاكم فقد ذكر في تفسيره الكسيط: 
 {   }أىؿ الحؽ, كعاقبة أىؿ الباطؿ, كأف المقصكد بقكلو

ادقكف المثكبة ك  الذيف أطاعكا ربيـ في كؿ ما أمرىـ بو أك نياىـ عنو, ـكى ,ىـ المؤمنكف الصَّ
           } ,ةىي الجن: الحسنى

   }  َّالضمير في قكلوأف { }  يعكد إلى ما في

كفي ذلؾ فيو مف تيكيؿ ما يمقكنو مف عذاب أليـ جزاء كفرىـ  ,مف أصناؼ األمكاؿ األرض جميعان 
                                                           

 .ِِٓ/ِ. " لطائؼ القشيرم" , ج ُ
 " بتصر ؼ يسير" ,ُٓ/ٓشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ" , ج. " إر  ِ
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أكلئؾ  م أفأ {   }سكء مصيرىـ فقاؿ سبحانو ثـ بيف, كجحكدىـ

 },مة معو, كال تساىؿ فيوليـ الحساب السيئ الذم ال رح الذيف لـ يستجيبكا لربيـ

} جينـكىك مرجعيـ الذم يرجعكف إليو,{ } بئس المستقر الذم 

 (ُ)ف" يستقرك 
        }قاؿ تعالى

   } (16):سورة الشورى 

ا طمبكا كزادىـ المراد أنو إذا دعكه استجاب ليـ كأعطاىـ مذكر النيسابكرم في تفسيره: " 
عمى ثكابيـ, منة منو  يزيدىـ مف فضموـ ك يثيبيـ عمى طاعتي " كأف اهلل (ِ) "عمى مطمكبيـ تفضبلن 

أم يستجيب اهلل ليـ دعائيـ كما "  :في تفسيره المنصكرمذكر الشيخ مصطفى ك  (ّ)"  كطكال
 (ْ)" استجابكا لطاعتو عمى ما سألكا كاستحقكا بمكجب الكعد

يجيب دعاءىـ فيما طمبكه كيزيدىـ مف فضمو فيعطييـ ما لـ كذكر الجزائرم في تفسيره: " 
كأما الكافركف فميـ  ,ىذا لمذيف آمنكا كعممكا الصالحات, رحمتويطمبكه فما أعظـ كرمو كما أكسع 

 (ٓ)د" عذاب شدي
{    } بيـ ييؤمنيكفى بو" مأ  (ٔ),"يستجيبكف لرى

"{} بمعنى ييجيب, كفيو قكالف: أحدىما: أف الفعؿ فيو هلل, كالمعنى: ييجيبيـ إذا سألكه ,

 (ٕ)" كاألكؿ أصح ,ممؤمنيف فالمعنى: يجيبكنو: أنو لكالثاني

ىـ مف فضمو عمى ما طمبكه كيجيب الذيف آمنكا إذا دعكه, كيزيد: " قاؿ المراغي في تفسيره
 كاب أردؼ ذلؾ ما أعده لمكافريف مف العذابه لممؤمنيف مف الثَّ كبعد أف ذكر ما أعدَّ , عاءبالد  

مة ليـ عذاب مؤلـ مكجع, أم كالكافركف يـك القيا {   }فقاؿ

                                                           
 " بتصر ؼ يسير". ,ْٖٔ-ْٕٔ/ٕ. " الكسيط", لطنطاكم,, ج ُ
 .ٕٕ/ ٔ. " غرائب القرآف كرغائب الفرقاف", ج ِ
 , " بتصر ؼ يسير".ّٖٔ/ٖمحاسف التأكيؿ" , ج. "  ّ
  .ّٖٓ/ ْ" المقتطؼ مف عيكف التفاسير" , ج .  ْ
 .َٗٔ/ْأيسر التفاسير" , ج. "  ٓ
 .ُٖٔ/ْ. " تفسير القرآف", البف أبي زمنيف, ج ٔ
 . ٓٔ/ْ" زاد المسير في عمـ التفسير" , ج.  ٕ
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  }(ُ),دعاء قد تقبؿ دعاءىـ كزادىـ مف فضمو, كىؤالء ال يستجيب ليـ منكففالمؤ 

   } ":64سورة الرعد 

السيئات كيعمـ جميع ما في اآليات تقرير بأف اهلل تعالى يقبؿ تكبة التائبيف إليو كيعفك عف " 
يفعمو الناس فيستجيب لمذيف تابكا كآمنكا كعممكا الصالحات كيمنحيـ عطفو كيزيدىـ مف فضمو أما 

 (ِ)"  ا فميس ليـ عنده إال شديد العذابالذيف كفرك 

 المطمب الثاني : األجر العظيم .
الى لعباده المجيبيف لو كلرسكلو ستجابة لمحؽٍّ, األجر العظيـ مف اهلل سبحانو كتعالأيضان مف ثمرات ا

 كما قاؿ تعالى{         

      } (671: )سورة آل عمران 

الًجراح كىـ أم "  {    }ذكر ابف المنذر في تفسيره:
كا مع رسيكؿ كفى الَّ المؤمن ٍمرىاًء األسد عمى ما ًبيـ مف الجً   اهللذيف ساري د إلى حى  (ّ)" احر يكـ أيحي

طمبكا إجابة داعي اهلل أصؿ استجابكا: طمبكا اإلجابة, كالمعنى ىنا أنيـ عالجكا أنفسيـ ك " ك 
نفسيـ عمى إجابة أفأجابكا, فاالستجابة ألف السيف كالتاء لمطمب تدؿ عمى أنيـ راضكا  رإلى النص

اهلل تعالى, كنالكا ذلؾ الشرؼ العظيـ؛ إذ أجابكا داعي اهلل كرسكلو مف بعد ما أصابيـ ذلؾ الجرح 
ـ كأنيكلـ ينينو مف قكتيـ, بؿ استرسمكا في قكة كصبر كعزيمة, كاستثارىـ الجرح كلـ يضعفيـ, 

 (ْ)"  أجابكا الداعي فكر الكاقعة

   }" :كذكر عبد اهلل بف أحمد في مختصر تفسير البغكم

 }قاؿ: د ثـأم: ناليـ الجرح في أح {  } الرسكؿ ًبطاعة  
جابتو ًإلىى  (ٓ) "{  }معصيتو  {}الغزك, كا 

                                                           
 .ّْ-ِْ/ِٓ.  " تفسير المراغي" , ج ُ
 .ِْٔ/ْ.  " التفسير الحديث" , جِ
 .ْٕٗ/ِكتاب تفسير القرآف" , ألبي بكر النيسابكرم , ج. "  ّ
 .َُٔٓ/ّالتفاسير", ج " زىرة . ْ
 .ُٕٓ-ُٔٓ/ُ" مختصر تفسير البغكم معالـ التنزيؿ" , ج.  ٓ
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 المطمب الثالث : المغفرة واإلجارة من العذاب .

يغفر اهلل لو, كيجيره مف العذاب األليـ, كما قاؿ  إفَّ مف يستجيب هلل بإجابة رسكلو محمد 
           } سبحانو

  } (36:)سورة األحقاف 

  {يعني محمدان  {   }"ذكر البغكم في تفسيره:

     } ذنكبكـ, كيجركـ مف عذاب أليـ. مف )مف( أم "(ُ) 

يضا أيا قكمنا أجيبكا أنتـ " {   }اهلل في تفسيره: كذكر نعمة
كآًمنيكا بو كبكتابو  ,تكحيد الحؽ كديف اإلسبلـ إلىقبمكا منو دعكتو اك   يعنى محمدان  داًعيى المَّو

ف تبتـ كرجعتـ إ ,ميعياج أمكيـ سبحانو ًمف ذينيكبكـ ل مره يغفرأكتأييد ف دينو ليو لتبيإنزؿ أالذم 
 (ِ)" أشد منيا كأفزع إذ ال عذاب ,ىك عذاب النار{   }نحكه مخمصيف

{  } "حقكؽ الناس  يغفر بعض ذنكبكـ, فإفَّ , الذم يدعك إلى اإليماف باهلل

نما تسقط برضا  {   } أصحابيا كمظالـ العباد ال تغفر باإليماف, كا 

  (ّ)" لمكفار د  أم يحمكـ مف عذاب مؤلـ مع

 {م: محمد أ {  }"كذكر السمعاني في تفسيره لقكلو

 }صدقيكا بو أىم {   } ال تيغفر مظاًلـ, ك أم بعضيا, ألفَّ منيا ال

 (ْ)مؤلـ."  أم {   }أصحابيا,إال برضا 

                                                           
 , " بتصر ؼ يسير".َِٔ/ْ" تفسير البغكم" , ج . ُ
 .ِّٓ-ِّْ/ِ" الفكاتح اإلليية كالمفاتح الغيبية" , ج .ِ
 َٔ/ِٔ" التفسير المنير", لمزحيمي, ج . ّ
 .ُٕٔ/ُجبلليف" , ج, " الُّٔ/ٓ.  " تفسير القرآف العظيـ" , ج ْ
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 المبحث الثاني : ويالت عدم االستجابة لمحق .

لقد بيَّف اهلل سبحانو كتعالى أفَّ عدـ االستجابة لمحؽ يترتب عميو كيبلت كثيرة, كعقكبات  
, كذلؾ ما ستبيٍّنو الباحثة الحساب, كاالنتقاـ منيـ يـك القيامةعديدة, منيا اإلضبلؿ المبيف, كسكء 

 مف خبلؿ المطالب اآلتية:

 المطمب األول : اإلضالل المبين .

 تعالى إفَّ مف ثمرات عدـ االستجابة لمحؽ الكقكع في اإلضبلؿ المبيف, كذلؾ كما جاء في قكلو
{             

    } (31:)سورة األحقاف 

محمد ونبي   ىك { }ذكر العز بف عبد السبلـ في تفسيره: " أف 
كمعنى  (ُ) " 

رسكؿ اهلل إلى ما دعا إليو  كمف ال ييًجب" (ِ)و" كتال يعجز اهلل فيف أم" { }قكلو 
فميس بمعجز اهلل في األرض إذا أراد عقكبتو, كليس لو مف دكف اهلل أنصار يمنعكنو مف عذابو, 

 (ّ)." أكلئؾ في ذىىاب كاضح عف الحؽ
فميس بمعجز  " أم {   }كذكر أبك العباس في تفسيره لآلية

ف ىرب في أقطار األرض كدخؿ ف ول      },أعماقيا يتعالى كا 

}  ينصركنو مف عذاب اهلل, كىك بياف الستحالة نجاتو بكاسطة, إثر بياف استحالة نجاتو
بعدـ  المكصكفيف {},بنفسو, كجمع األكلياء مبالغة, إذا كاف ال ينفعو أكلياء, فأكلى كاحد

أم: ظاىر, بحيث ال تخفى ضبللتو عمى أحد, حيث {  }إجابة داعي اهلل
        }" (ْ)"أعرضكا عف إجابة مىف ىذا شأنو

 } يعني ال يعجز اهلل فيفكتو,{    }  يعني أنصارا
 (ٓ)ظاىر كاضح."  {  }, يعني الذيف لـ يجيبكا داعي اهلل {}يمنعكنو مف اهلل 

 
                                                           

 , " بتصر ؼ يسير".َُٗ/ّ" تفسير العز بف عبد السبلـ" , ج.  ُ
 . ٕٖ/ْ" تكفيؽ الرحمف في دركس القرآف" , لفيصؿ بف عبد العزيز, ج . ِ
 .َٔٓ/ُ" التفسير الميسر" , ج.  ّ
 .ٖٗ/ ٖ, "  تفسير أبك السعكد" , جّْٕ/ٓ.  " البحر المديد في تفسير القرآف المجيد" , ج ْ
 .ِّ/ٓ, " فتح القدير" , جُّٕ/ْ.  " لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ",ج ٓ



 اإلعراض عنهيالت ووثمرات اإلستجابة للحق       الفصل الثالث                                    

 

 ~126 ~ 
 

 المطمب الثاني : سوء الحساب .

 }الىسكء الحساب مف كيبلت عدـ االستجابة لمحؽ, كقد كرد في ذلؾ قكلو تع يعىد  

            

           

  } (.68د: )سورة الرع 

أجابكه إلى ما دعاىـ إليو مف التكحيد كالعدؿ كالنبٌكة كبعث األمكات, كالتزاـ كالمعنى: " 
الشرائع الكاردة عمى لساف رسكلو محمد 

 " (ُ){} " :قاؿ ابف عباس كجميكر المفسريف

ىي المنفعة العظمى في الحسف كىي المنفعة الخالصة الخالية عف كقيؿ: الحسنى  ,يعني الجنة
عمى  يعني الكبار الذيف استمركاك  {   }, شكائب المضرة كاالنقطاع

كالذيف لـ يطيعكا اهلل كلـ يمتثمكا أكامره كلـ ينتيكا عما نيى " أم  (ِ)و" كفرىـ كشركيـ كما كانكا عمي
ذاب لك استطاعكا أف إنيـ مف شدة ما يركف مف ىكؿ الع عنو ليـ ألكاف كأنكاع مف العذاب منيا:

 األرض جميعا كمثمو معو فدية ألنفسيـ لفعمكا, فإف المحبكب أكال لكؿ إنساف ىكي يجعمكا ما ف
ساكيو مو كلما يذاتو, كما سكاىا فيحٌب لككنو كسيمة إلى مصالحيا, فإذا كاف مالكا ليذا العالـ ك

ـ, ما ال يخفى عمى ذلؾ اليك  ييكيؿ الشديد كمف سكء ما يمقاىـ فىذا مف الت يكف, جعمو فداء لنفسو
كىك أف يحاسبكا  {  }أم األشقياء {}" (ّ)ر" مف اعتبر كتذك

أم مقرىـ  {  }عمى كؿ صغيرة ككبيرة في أعماليـ كال يغفر ليـ منيا شيء 

 (ْ)." أم الفراش جينـ ليـ { },كمكاف إيكائيـ

أم {   }" :كذكر الشيخ مصطفى المنصكرم في تفسيره لآلية

ادقيف, الَّذيف استجابكا هلل باإليماف كالطَّاعة كدعاىـ إلى ال حؽٍّ بفنكف الدَّعكة التي مف لممؤمنيف الصًّ
  }أم الطَّيبة الني ال يشكبيا كىدره أصبل {}جممتيا ضرب األمثاؿ,

                                                           
 .ُْٓ/ِ.  " السراج المنير" , ج ُ
 .ُْ/ّ.  " لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ" , ج ِ
 .ُٗ/ُّ.  " تفسير المراغي" , ج ّ
 .ُِ/ّ. " أيسر التفاسير" , ج ْ
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 }  َّكعاندكا الحؽ الجمي{     }  مف أصناؼ

أم لبذلكا فداءان ألنفسيـ  { }أقطارىا بحيث لـ يشذ منو شاذ  في {}األمكاؿ

 }ؿ ما يمقاىـ ما ال يحيط بو البيافبو مف العذاب, كفيو تيكي ألرض ليتخمَّصكاجميع ما في ا

  }  أم يحاسبكف بذنكبيـ كميا, فبل تقبؿ حسناتيـ كال تغفر

 (ُ)المستقر."  { }جينَّـ يخمَّدكف فييانار  {}مرجعيـ{}سيئاتيـ,

 المطمب الثالث : االنتقام منيم يوم القيامة .
أيضان مف كيبلت عدـ اإلستجابة لمحؽ, أفَّ اهلل جؿَّ كعبل ينتقـ منيـ يـك القيامة, كجاء ذلؾ في 

           }نو قكلو سبحا

              

 } (44: )إبراىيم سورة 

ثيّـَ  يـك يأتييـ العذاب ىك يـك القيامة, أىفَّ قىٍكلىوي:" المفسركف مجمعكف عمى  ذكر الرازم في تفسيره:
انو ما يقيكؿي الكيفَّار في ذلسيب المَّو حكا  (ِ) { ... }, فقاؿـكالي ؾحى

نا إلى الدنيا أم ردَّ " {       } كقكلو

أم إلى اإلقرار بتكحيدؾ  {  }أم أمد مف الزماف قريب { }كأميمنا ًإلى

 (ّ)" إليو مف الشرائعأم فيما دعكنا  { }, كأسمائؾ الحسنى

يأتييـ  ملمناس أىكاؿ يـك القيامة الذ يف أييا النببيٍّ كذيًكر في المنتخب في تفسير القرآف الكريـ: " 
ر العذاب عنا, كري يذيف ظممكا أنفسيـ بالكفر كالمعاصفيو العذاب فيقكؿ ال نا إلى الدنيا, كأميمنا دَّ : ربنا أخٍّ

تباعدعكتؾ إلى التكحيد  فرطنا بإجابة إلى أجؿ مف الزماف قريب, نتدارؾ ما فيقاؿ ليـ: أتقكلكف  ,الرسؿ كا 
لنعمة إف كاف بعث الدنيا أنكـ إذا متـ ال تزكؿ عنكـ ىذه ا يف ىذا كنسيتـ أنكـ حمفتـ مف قبؿي  اليكـ

 (ْ)"  يـك القيامة

                                                           
 .ُِ/ّ. " المقتطؼ مف عيكف التفاسير" , ج ُ
 .َُٗ/ُٗ" مفاتيح الغيب" , ج . ِ
 .ُِّ/ٔ" محاسف الػتأكيؿ" , ج . ّ
 .َّٕ/ُ, ج" المنتخب في تفسير القرآف الكريـ" .  ْ
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بالرجاء,  يكمئذ إلى اهلل نذرىـ يكـ يأتييـ ذلؾ العذاب المرسكـ آنفان, فيتكجو الذيف ظممكا" أ
   } !اآلف كقد كانكا يكفركف بو مف قبؿ كيجعمكف لو أندادان « ربنا » يقكلكف

    } مب السياؽ مف الحكاية إلى الخطابكىنا ينق, 

فيا ىك ذا  ,كقد انطكت الدنيا كما كاف فييا ةككأننا في اآلخر  كأنيـ ماثمكف شاخصكف يطمبكف
 بما فرط منيـ في تمؾ الحياة الخطاب يكجو إلييـ مف المؤل األعمى بالتبكيت كالتأنيب, كالتذكير

{        }  فكيؼ تركف اآلف؟! زلتـ يا ترل

قمتـ قكلتكـ ىذه كآثار الغابريف شاخصة أمامكـ مثبلن بارزان لمظالميف كمصيرىـ  أـ لـ تزكلكا؟! كلقد
         }المحتكـ

     }:عجيبان أف تركا مساكف فكاف  ,45سورة إبراىيم

  !{   } الظالميف أمامكـ, خالية منيـ, كأنتـ فييا خمفاء, ثـ تقسمكف مع ذلؾ:

, اذا كاف بعد الدعاء كخيبة الرجاءكعند ىذا التبكيت ينتيي المشيد, كندرؾ أيف صاركا, كم
ف ىذا المث اكف الطغاة الذيف ىمككا كف مسفكـ مف طغاة يسكن, ؿ ليتجدد في الحياة كيقع كؿ حيفكا 

ذلؾ كيتجبركف كيسيركف حذكؾ ثـ ىـ يطغكف بعد  ,ربما يككنكف قد ىمككا عمى أيدييـك  ,مف قبميـ
(ُ) "مؾ اآلثار الباقية التي يسكنكنياسيرة اليالكيف فبل تيز كجدانيـ ت بالنعؿ النعؿ

                                                           
 .ُُِِ/ْ.  " في ظبلؿ القرآف" , ج ُ
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 النتائج والتوصيات

ا الباحثة في ىذا البحث كفييا أىـ النتائج كالتكصيات التي تكصمت إليي
 كىي ما يمي:

 أواًل: أىم النتائج: 

 معنى الجكاب لغة ينحصر في العطاء كالكشؼ كاالنجبلء. .ُ
جابتو إلى ما سأؿ.  .ِ  معنى الجكاب اصطبلحا ىك سماع دعكة الدَّاعي كا 
بمغ عدد كركدىا اثنيف  مف سكر القرآف, حيثي  اتيا كردت في عددو لفظة الجكاب كمشتقَّ  فَّ إ  .ّ

 ة.كر المدنيَّ , كتسعة مكاضع في الس  في الس كر المكٍّية عان مكضً  ثيفكثبل
المكضكعات التي كردت في سياؽ اآليات المكٍّية كالمدنيَّة جاءت تتناسب مع طبيعة  .ْ

 المرحمتيف .
آية كاحدة لـ  , عدلؿكأعقبيا كممة قي  يسألكنؾ في القرآف إالَّ  لفظة جد فيياما مف آية كي  .ٓ

        }قؿ, كىي ذكر فييا لفظة يى 

 .686:البقرةسورة  { ....

عاء في فعؿ المأمكرات كترؾ و إليو بالد  يتكجَّ  أف ص لربو سبحانوعمى العبد المؤمف المخم .ٔ
كالكقكع في الفاحشة  ,أماـ جبركت المعصية كخشيةن  منو يدعكه ضعفان  بان المحظكرات متقرٍّ 

 كما لجأ نبي نا يكسؼ عميو السبلـ لما أرادتو امرأة العزيز.
 .إذا دعا العبد ربَّو سبحانو فبل بيدَّ أف يككف كاثقان بربٍّو ميطمئنان بكعده .ٕ
دكف لفظة كجاء جكابيا مف اهلل سبحانو كتعالى  دت أسئمة كثيرة في القرآف الكريـ,كر  .ٖ

 ا.الجكاب, أك أم مف مشتقاتي
و المسمميف بالس ؤاؿ لمرسكؿ  .ٗ إفَّ اختبلؼ المسمميف عمى أنفاؿ يكـ بدر, كاف سببان في تكج 

عميو السبلـ, فنزلت اآليات تبيٍّف أفَّ األنفاؿ ىي هلل كالرسكؿ كال بد مف حؿ النٍّزاع بينيـ, 
مح كالغنيمة بينيـ إف كانكا مؤمنيف.  كطاعة اهلل كالرَّسكؿ في الص 

 مف األساليب, منيا أسمكب الكعظ. لكريـ قد اشتمؿ عمى الكثيرإفَّ القرآف ا .َُ
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ية  .ُُ  ككذلؾ إجابات ميمكة.أيضان جاء في القرآف إجابات عديدة متنكعة منيا, إجابات منجٍّ
كانت إجابة النَّبي عميو السبلـ, ألبي بكر رضي اهلل عنو فييا مف الثٍّقة باهلل بحمايتو  .ُِ

هلل عمى نبيَّو السككف كالطَّمأنينة كتأييده بمبلئكة لـ سبحانو ليـ مف كفَّار قريش, فأنزؿ ا
 يركىا.

إفَّ مف اإلجابات الميمكة ألصحابيا جكاب ابف نكح عميو السبلـ ألبيو حيف دعاه ألف  .ُّ
يركب معو السَّفينة حتى ال يييمؾ مع القكـ الكافريف, كلكنَّو رفض ذلؾ كأصرَّ عمى الكفر, 

مان لو مف الط كفاف, فأىمؾ اهلل الكفرة كأىمؾ نفسو معيـ كرأل أفَّ االلتجاء إلى الجبؿ عاص
 كىنا كاف جكابو ألبيو ميمكان لو.

أفَّ الذيف يستجيبكا هلل ليـ الجنَّة, فيذه ىي ثمرات اإلستجابة لمحؽ, كالذيف لـ يستجيبكا لو  .ُْ
ذاب فميما كانكا يممككف مف األمكاؿ كمثمو معو الفتدكا بو ليتخمَّصكا مما سيمقكنو مف الع

 األليـ جزاء كفرىـ, فيؤالء ليـ سكء الحساب, 
إفَّ كيبلت عدـ اإلستجابة لمحؽ تتمثَّؿ في عدـ اإلستجابة لنبي اهلل محمد صمى اهلل عميو  .ُٓ

كسمـ, فيؤالء ال يعجزكف اهلل في معاقبتيـ, كال أعكاف لو يمنعكف كقكع العذاب عميو, أكلئؾ 
 في ضبلؿ كاضحو كبيٍّف.

 التوصيات:

ىتماـ بيذا العمـ, كالعناية بو كباقي باإل ف العمـك الدينية اليامَّة , فأكصيالتفسير م فَّ عمـإ .ُ
العمكـ, كالحرص عمى عرضو بأسمكب سيؿ كميسَّر حتى ال يصعب فيمو عمى العامة مف 

 الناس. 
امة الندكات كالمحاضرات الدينية حتى كذلؾ بإق ,تكعية الناس كبياف أىمية الد عاءب أكصي .ِ

 ناس عمى اتصاؿ دائـ بربٍّيـ.يبقى ال
ةن باالىتماـ بمكضكعات القرآف  .ّ أكصي طبلَّب العمـ عامَّةن, كطبلب الدٍّراسات العميا خاصَّ

الكريـ, فالقرآف مازاؿ زاخران بالمكضكعات الكثيرة التي بيا تسعد حياتنا كتشفي صدكرنا 
 كتطمئف قمكبنا.
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أجمع فيو جيؿَّ ما أستطيع مف  كىذا ىك حصيمة بحثي المتكاضع, كلقد حاكلت أف
أسأؿ اهلل الكريـ رب العرش العظيـ أف ك , قني اهلل كأعانني عميوا ما كفَّ العمـ, فيذ

كآخر  ,كالثكاب أناؿ منو األجر ,صا لكجيو الكريـيجعؿ عممي ىذا, كجيدم خال
كصمى اهلل عمى نبينا محمد كعمى آلو كصحبو  ,هلل رب العالميف دعكانا أف الحمد

 .فأجمعي
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 فيرس اآليات القرآنية.أواًل: 

 

 فيرس األحاديث النبوية الشريفة.ثانيًا: 

 

 فيرس األعالم المترجم ليم.ثالثًا: 

 

 .صادر والمراجعفيرس المرابعًا: 

 

 فيرس الموضوعات.خامسًا: 
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 أواًل: فيرس اآليات القرآنية:

 الصفحة رقم اآلية سورة البقرة                           

0. {     ........... }            075 02 

1{.      .......}         078 17 

2{.     ......}         104 20 

3{.     ...........}          106 21 

4{.    ........             } 108 21 , 24 

5{....    ......            } 111 21 

6{.      .......}        111 25 

7{.       .....           } 147 004 

   سورة آل عمران

8{.    ........          }   061 012 

01{.    .......... }            081- 084 13 

   المائدةسورة 

00{ .    ........}                  16- 2174

01 {     ........}               018 8 

   األعراف سورة

31{.    .........}             08- 08     0 ,016 

03{.    .....                }  001- 010 81 

04{.      .......}     016- 017 72 
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05{.      ........ }                018 73 

06{.     .........}          028- 030 74 

07{.      ........               }  037- 041  75 

08{.      .......}      64- 66 004 

11{.     .........}      00- 07 011 

   سورة األنفال

10{ .     .........}          0 23 

11{ .    ......}           8 07 

12{.       }..... 13 8 

   يونسسورة 

13{.     .....}           78 05 

 

   سورة ىود

14{.     ........}         25- 32 37 

15{.       .......           } 32- 33 015 

   سورة يوسف

16{.      ........}           3- 4  40 

17{.     ........                          } 00- 03 41 

18{.   ........                          } 05- 07  43 

21{.      .........            } 12- 13 67 
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20{.    ......}                  14- 18 71 

21 {.    ......}                  23 05 

22{.      ..........        } 25- 30 56 

23{.     .......               } 48- 55 45 

24{.     .......}              70- 76 51 

25{.      .......         } 83- 85 53 

26{.   ..........                             } 86- 87 55 

   الرعدسورة 

10{.    .......}               30 383-  381  

   مسورة إبراىي

28{.     ......                      } 33 7- 016  

31{.                          }..... 11 6 

   سورة اإلسراء

30{.     .......                     } 74 30 

   سورة الكيف

31{.   .......}                      21- 30 60 

32{.    ......                      }  72- 87 27 

   األنبياءسورة 

33{.   ......}                    40- 44 000 

34{.    ....... }                                              65 11 
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35{.     ......}                                  73 10 

36{ .     ......}                                        77 11 

37{ {.   .....}                                                 81 12 

   سورة النمل

38{.     }....                              51 03 

   سورة القصص

41{.      ...... }             67- 71 005 

   سورة العنكبوت

40{.      ......}             13 003 

41{ .    ......}             18 7 

   سورة الصافات

42{.     }....                64 11 

43{.  ......}                            011- 016 66 

   سورة غافر

44{.     .... }                 51 5 , 03 

   سورة الشورى

45{.   .....}                     15 72- 011 

   سورة األحقاف

74.{     ......}                                          13 327 

 47{.      ......                } 21 014 

48 {.      .....}                  4 6 
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   سورة طو

51{.   ...... }                         61 82 

50{.      ......}                      014 31 

51{.     ......}               75 78 

   سورة النازعات

52{.    ....}              31- 35 32 

   سورة الشعراء

53{.    ......}                              056 018 

54{.     .....}        50- 51 72 

55{.   .....                                   } 60- 64 001 

   سورة مريم

56{.     ......}          30-  37 41 

   سورة القمم

57{.     ......}       06- 21 63 

   سورة التوبة

58{.      ......}          31 83 

   سورة الحجر

61{.     ......                   }  17- 31 86 
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 الشريفة. ثانيًا: فيرس األحاديث النبوية

 

 الصفحة  النص النبوي الشريف م
                                             المَّو رال يشك سمف ال يشكر النَّا   .ُ

 
 ب

                               .....أباؾ كأٍختؾ ك مَّؾ يد المعطي العميا أ   .ِ
     

ِّ 

                                        خير الصدقة ما كاف عف ظير غنى   .ّ
 

ِّ 

                                              شيء إال الجماع اصنعكا كؿَّ    .ْ
 

ّٔ 

                لؾ ما فكؽ اإلزار   .ٓ
              

ّٔ 

         ما ظنؾ باثنيف اهلل ثالثيما   .ٔ
 

ْٗ 
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     . فيرس األعالم المترجم ليمثالثًا: 

          

 الصفحة مم المترجم ليعالاأل م
 النَّحاس. .ُ

 
ُٕ 

 عمي بف سميماف. .ِ
 

ُٕ 

 الكاحدم.   أبك الحسف  .ّ
                                                         

ِِ 

 عز الديف بف عبد السَّبلـ.                                                        .ْ
 

ّّ 
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 مصادر والمراجعفيرس ال رابعًا:

 القرآن الكريم:

حمد بف إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ, المؤلؼ: أبك السعكد العمادم محمد بف م .ُ
 (.ـََِّىػ/ُِْْ) بيركت., ىػ(, دار إحياء التراث العربيِٖٗمصطفى )المتكفى: 

 النيسابكرم, الكاحدم, عمي بف محمد بف أحمد بف عمي الحسف القرآف, أبك نزكؿ أسباب .ِ
العممية,  الكتب دار: زغمكؿ, الناشر بسيكني كماؿ: المحقؽ (ىػْٖٔ :المتكفى)الشافعي

 ىػ(.ُُُْاألكلى ) بيركت, الطبعة
أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف, محمد األميف بف محمد المختار بف عبد القادر  .ّ

 لبناف, ىػ(, دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع بيركتُّّٗالجكني الشنقيطي )المتكفى : 
 ـ(. ُٓٗٗ -ىػ ُُْٓ)

 بف عمر بف محمد أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ, المؤلؼ: ناصر الديف أبك سعيد عبد اهلل .ْ
ىػ( تحقيؽ: محمد عبد الرحمف المرعشمي, دار إحياء ٖٓٔالشيرازم البيضاكم )المتكفى: 

 (.ىػُُْٖ )بيركت الطبعة األكلى, التراث العربي
ىػ(, المطبعة َُِْعبد المطيؼ بف الخطيب )المتكفى: أكضح التفاسير, محمد محمد .ٓ

 (.ـ ُْٔٗفبراير  -ىػ ُّّٖرمضاف ) لمصرية كمكتبتيا, الطبعة السادسةا
نجـ  إيجاز البياف عف معاني القرآف, محمكد بف أبى الحسف بف الحسيف النيسابكرم أبك القاسـ, .ٔ

 ي,دار الغرب اإلسبلم, حقؽ: الدكتكر حنيؼ بف حسف القاسميت ىػ(َٓٓالديف )المتكفى: نحك
 (.ىػُُْٓ ) بيركت, الطبعة األكلى

, بر بف مكسى بف عبد القادر بف جابر أبك بكر الجزائرمجا, يسر التفاسير لكبلـ العمي الكبيرأ .ٕ
 . الخامسة مكتبة العمكـ كالحكـ, المدينة المنكرة, المممكة العربية السعكدية الطبعة

الحسيف  مشكبلت القرآف, المؤلؼ: محمكد بف أبي الحسف )عمي( بف معاني فيباىر البرىاف  .ٖ
)رسالة  ىػ(, تحقيؽّٓٓحؽ( )المتكفى: بعد ياف الالنيسابكرٌل الغزنكم, أبك القاسـ, الشيير بػ )ب

مكة المكرمة حرسيا اهلل تعالى,  , عممية(: سعاد بنت صالح بف سعيد بابقي, جامعة أـ القرل
 (.ـ ُٖٗٗ -ىػ  ُُْٗ ر)عاـ النش

 .ىػ(ّّٕبحر العمكـ, أبك الميث نصر بف محمد بف أحمد بف إبراىيـ السمرقندم )المتكفى:  .ٗ



 الفيارس العامة

 

 ~141 ~ 
 

كسؼ بف حياف أثير الديف التفسير, أبك حياف محمد بف يكسؼ بف عمي بف يالبحر المحيط في  .َُ
 بيركت, ىػ(, تحقيؽ: صدقي محمد جميؿ, الناشر: دار الفكرْٕٓ)المتكفى:  األندلسي

 (.قَُِْ)
أبك العباس أحمد بف محمد بف الميدم بف عجيبة  ,البحر المديد في تفسير القرآف المجيد .ُُ

ىػ(, تحقيؽ: أحمد عبد اهلل القرشي ُِِْي )المتكفى: الحسني األنجرم الفاسي الصكف
 (ىػ ُُْٗ)القاىرة, الطبعة , رسبلف, الدكتكر حسف عباس زكي

 بصائر ذكم التمييز في لطائؼ الكتاب العزيز, مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب الفيركز .ُِ
, اإلسبلميةىػ(, تحقيؽ: محمد عمي النجار, المجمس األعمى لمشئكف ُٕٖآبادل )المتكفى: 

: ٓ, ْـ, جػ  ُٔٗٗ -ىػ  ُُْٔ: ّ, ِ, ُجػ عاـ:  ,لجنة إحياء التراث اإلسبلمي, القاىرة
 .ـ ُّٕٗ -ىػ  ُّّٗ: ٔـ, جػ  ُِٗٗ -ىػ  ُُِْ

 الفيض, أبك الحسيني, الرٌزاؽ عبد بف دمحم بف د, محمالقامكس جكاىر مف العركس تاج .ُّ
 دار: المحققيف, الناشر مف مجمكعة: ؽيحقت, (ىػَُِٓ: المتكفى) الزَّبيدم بمرتضى, بالممق

 . اليداية
المتكفى: ), بف يكنس الصدفي, أبك سعيدتاريخ ابف يكنس المصرم, عمي بف سميماف  .ُْ

 (.قُُِْ, )ػدار الكتب العممية, بيركت, الطبعة األكلى(, قّْٕ
ف عثماف كفيات المشاىير كاألعبلـ, شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بتاريخ اإلسبلـ ك  .ُٓ

تحقيؽ: الدكتكر بشار عكَّاد معركؼ, دار الغرب ىػ(, ْٖٕبف قىاٍيماز الذىبي )المتكفى: 
 ـ(.ََِّاإلسبلمي, الطبعة األكلى )

«, تحرير المعنى السديد كتنكير العقؿ الجديد مف تفسير الكتاب المجيد» ,لتحرير كالتنكيرا .ُٔ
ىػ(, الدار ُّّٗي )المتكفى : محمد الطاىر بف محمد بف محمد الطاىر بف عاشكر التكنس

 (ق ُْٖٗ)تكنس, , التكنسية لمنشر
لتسييؿ لعمكـ التنزيؿ, أبك القاسـ, محمد بف أحمد بف محمد بف عبد اهلل, ابف جزم الكمبي ا .ُٕ

 ىػ(, تحقيؽ: الدكتكر عبد اهلل الخالدم, شركة دار األرقـ بف أبيُْٕالغرناطي )المتكفى: 
 (.ىػ ُُْٔ), بيركت, الطبعة األكلى, األرقـ
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أبك عبد اهلل )المتكفى:  تفسير ابف عرفة, محمد بف محمد ابف عرفة الكرغمي التكنسي المالكي, .ُٖ
 ََِٖ) الطبعة األكلى لبناف ,تحقيؽ: جبلؿ األسيكطي, دار الكتب العممية, بيركت ىػ(َّٖ

 (.ـ
لعمادم محمد بف إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ, أبك السعكد ا, تفسير أبي السعكد .ُٗ

 .بيركت, ىػ(, دار إحياء التراث العربيِٖٗمحمد بف مصطفى )المتكفى: 
تفسير اإليجي جامع البياف في تفسير القرآف, محمد بف عبد الرحمف بف محمد بف عبد اهلل  .َِ

 بيركت, الطبعة ,ىػ(, دار الكتب العمميةَٓٗالحسني الحسيني اإًليجي الشافعٌي )المتكفى: 
 (.ـ ََِْ -ىػ  ُِْْ)األكلى, 

التفسير البياني لمقرآف الكريـ, عائشة محمد عمي عبد الرحمف المعركفة ببنت الشاطئ  .ُِ
 .القاىرة, الطبعة السابعة , ىػ(, دار النشر: دار المعارؼُُْٗ)المتكفى: 

ىػ( كجبلؿ الديف عبد ْٖٔتفسير الجبلليف, جبلؿ الديف محمد بف أحمد المحمي )المتكفى:  .ِِ
 القاىرة, الطبعة ,الناشر: دار الحديث ىػ(ُُٗبكر السيكطي )المتكفى:مف بف أبي الرح

 .األكلى
 (.ىػُّّٖ) القاىرة, الطبعة:, دركزة محمد عزت, دار إحياء الكتب العربية ,لتفسير الحديثا .ِّ
 .ىػ(, مطابع أخبار اليكـُُْٖالخكاطر, محمد متكلي الشعراكم )المتكفى: , فسير الشعراكمت .ِْ
اختصار لتفسير الماكردم(, أبك محمد عز الديف عبد العزيز بف عبد  تفسير القرآف )كىك .ِٓ

السبلـ بف أبي القاسـ بف الحسف السممي الدمشقي, الممقب بسمطاف العمماء )المتكفى: 
بيركت, الطبعة األكلى,  ,ىػ(, تحقيؽ: الدكتكر عبد اهلل بف إبراىيـ الكىبي, دار ابف حـزَٔٔ

 (ـُٔٗٗ -ىػُُْٔ)
تفسير المنار, محمد رشيد بف عمي رضا بف محمد شمس الديف بف , لحكيـتفسير القرآف ا .ِٔ

الييئة المصرية  ىػ(,ُّْٓمحمد بياء الديف بف منبل عمي خميفة القممكني الحسيني )المتكفى: 
 (.ـ َُٗٗ)العامة لمكتاب, 

تفسير القرآف العزيز, أبك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل بف عيسى بف محمد المرم, اإللبيرم  .ِٕ
ًنيف المالكي )المتكفى:  المعركؼ مى , ىػ(, تحقيؽ: أبك عبد اهلل حسيف بف عكاشةّٗٗبابف أبي زى

 -ىػ ُِّْ)القاىرة, الطبعة األكلى,  ر,مص, محمد بف مصطفى الكنز, الفاركؽ الحديثة
 (.ـََِِ
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أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ , ابف كثير, تفسير القرآف العظيـ .ِٖ
العممية, منشكرات : محمد حسيف شمس الديف, دار الكتب ىػ(, تحقيؽْٕٕدمشقي )المتكفى: ال

 (.ىػ ُُْٗ) ى,بيركت, الطبعة األكل, محمد عمي بيضكف
تفسير القرآف, أبك المظفر, منصكر بف محمد بف عبد الجبار ابف أحمد المركزل السمعاني  .ِٗ

ؽ: ياسر بف إبراىيـ كغنيـ بف عباس بف ىػ(, تحقيْٖٗالتميمي الحنفي ثـ الشافعي )المتكفى: 
 (.ـُٕٗٗ -ىػُُْٖ)السعكدية, الطبعة األكلى,  ,غنيـ, دار الكطف, الرياض

 ,دار الفكر العربي ىػ(َُّٗالتفسير القرآني لمقرآف, عبد الكريـ يكنس الخطيب )المتكفى: بعد  .َّ
 القاىرة.

, أبك منصكر الماتريدم محمد بف محمد بف محمكد, تأكيبلت أىؿ السنة, تفسير الماتريدم .ُّ
 .بيركت, لبناف, ىػ(, تحقيؽ: د. مجدم باسمكـ, دار الكتب العممية ّّّ)المتكفى: 

النكت كالعيكف, أبك الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصرم  ,تفسير الماكردم .ِّ
السيد ابف عبد المقصكد بف عبد  ىػ( تحقيؽ:َْٓ, الشيير بالماكردم )المتكفى:البغدادم

 .لبناف ,بيركت, يـ, دار الكتب العممية الرح
 كمطبعة مكتبة شركة( ىػُّٕ: المتكفى) المراغي مصطفى بف أحمد المراغي, تفسير .ّّ

 ـ(.ُْٔٗ - ىػُّٓٔاألكلى) بمصر, الطبعة كأكالده الحمبي البابى مصطفى
 ,التفسير المظيرم, المظيرم, محمد ثناء اهلل, تحقيؽ: غبلـ نبي التكنسي, مكتبة الرشدية .ّْ

 (.ىػُُِْ (ةالباكستاف, الطبع
كىبة بف مصطفى الزحيمي, دار الفكر  .التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج, د .ّٓ

 (.ىػُُْٖ), دمشؽ, الطبعة الثانية ,المعاصر
, , نخبة مف أساتذة التفسير, مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼالتفسير الميسر .ّٔ

 (.ـََِٗ -ىػ َُّْ)يدة كمنقحة, ك الطبعة الثانية, مز  السعكدية
مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ, أبك البركات عبد اهلل بف أحمد بف محمكد حافظ , تفسير النسفي .ّٕ

ىػ(, تحقيؽ كخرج أحاديثو: يكسؼ عمي بديكم, راجعو كقدـ لو: َُٕالديف النسفي )المتكفى: 
 (.ـ ُٖٗٗ -ىػ  ُُْٗ)ى, الطبعة األكل محيي الديف ديب مستك, دار الكمـ الطيب, بيركت,

, بيركت, الطبعة العاشرة ,الحجازم, محمد محمكد, دار الجيؿ الجديد الكاضح, التفسير .ّٖ
 (.ىػ ُُّْ)
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 دمشؽ, الطبعة الفكر دار: الزحيمي, الناشر مصطفى بف كىبة د. لمزحيمي, الكسيط التفسير .ّٗ
 ىػ(. ُِِْاألكلى)

يضة مصر لمطباعة كالنشر دار ن الكسيط لمقرآف الكريـ, محمد سيد طنطاكم, التفسير .َْ
 .القاىرة, الطبعة األكلى ,الفجالة ,كالتكزيع

 .تفسير غريب القرآف, كاممة بنت محمد بف جاسـ بف عمي آؿ جياـ الككارم, دار بف حـز .ُْ
 )المتكفى: بشير األزدم البمخىتفسير مقاتؿ بف سميماف, أبك الحسف مقاتؿ بف سميماف بف  .ِْ

 ُِّْ, )األكلى الطبعة, بيركت, حمكد شحاتو, دار إحياء التراثىػ(, تحقيؽ: عبد اهلل مَُٓ
 (ىػ

يحيى بف سبلـ بف أبي ثعمبة, التيمي بالكالء, مف تيـ ربيعة, البصرم  ,تفسير يحيى بف سبلـ .ّْ
دار الكتب العممية,  تقديـ كتحقيؽ: الدكتكرة ىند شمبي ىػ(ََِريقي القيركاني )المتكفى: ثـ اإلف
 (.ـ ََِْ -ىػ  ُِْٓ)األكلى,  لبناف, الطبعة ,بيركت

 -رضي اهلل عنيما  -تنكير المقباس مف تفسير ابف عباس, ينسب: لعبد اهلل بف عباس  .ْْ
آبادل )المتكفى:  ىػ(, جمعو: مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب الفيركزٖٔ)المتكفى: 

 .لبناف ,ىػ(, دار الكتب العمميةُٕٖ
عبد العزيز بف فيصؿ ابف حمد المبارؾ الحريممي تكفيؽ الرحمف في دركس القرآف, فيصؿ بف  .ْٓ

ىػ(, حققو كخرج أحاديثو كعمؽ عميو: عبد العزيز بف عبد اهلل بف ُّٕٔالنجدم )المتكفى: 
الرياض, دار العمياف لمنشر , عاصمة, المممكة العربية السعكديةإبراىيـ الزير آؿ محمد, دار ال

 (.ـ ُٔٗٗ -ىػ  ُُْٔ)األكلى,  بريدة, الطبعة ,كالتكزيع, القصيـ
يسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف, عبد الرحمف بف ناصر بف عبد اهلل السعدم ت .ْٔ

 ,الطبعة األكلىة, ىػ(, تحقيؽ: عبد الرحمف بف معبل المكيحؽ, مؤسسة الرسالُّٕٔ)المتكفى: 
 (.ـ َََِ-ىػ َُِْ)
يمي, أبك حاتـ, ف مىٍعبدى, التمالثقات, البف حباف, محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ ب .ْٕ

ىػ(, طبع بإعانة: كزارة المعارؼ لمحككمة العالية اليندية تحت ّْٓ)المتكفى: الدارمي, البيستي
لناشر: دائرة المعارؼ مراقبة: الدكتكر محمد عبد المعيد خاف مدير دائرة المعارؼ العثمانية, ا

 ق(.ُّٕٗق/ُّّٗالعثمانية بحيدر آباد الدكف اليند الطبعة األكلى, )
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ممي, أبك جعفر محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآل, جامع البياف في تأكيؿ القرآف .ْٖ
 )ؽ: أحمد محمد شاكر, مؤسسة الرسالة, الطبعة األكلى,يق, تحىػ(َُّالطبرم )المتكفى:

 (.ـ َََِ -ىػ  َُِْ
, مـ كسننو كأياموصمى اهلل عميو كسالجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ اهلل  .ْٗ

صحيح البخارم, محمد بف إسماعيؿ أبك عبداهلل البخارم الجعفي, تحقيؽ: محمد زىير بف 
ناصر الناصر, دار طكؽ النجاة, )مصكرة عف السمطانية بإضافة ترقيـ ترقيـ محمد فؤاد عبد 

 (.ىػُِِْ)الباقي( الطبعة األكلى, 
هلل محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح أبك عبد اتفسير القرطبي,  ,الجامع ألحكاـ القرآف .َٓ

براىيـ ُٕٔالقرطبي )المتكفى:  األنصارم الخزرجي شمس الديف ىػ(, تحقيؽ: أحمد البردكني كا 
 (.ـ ُْٔٗ -ىػ ُّْٖ)الطبعة الثانية, , القاىرة, أطفيش, دار الكتب المصرية

مف بف أبي بكر ىػ( كجبلؿ الديف عبد الرحْٖٔجبلؿ الديف محمد بف أحمد المحمي )المتكفى:  .ُٓ
 القاىرة, الطبعة األكلى. ,ىػ(, دار الحديثُُٗالسيكطي )المتكفى: 

مخمكؼ الثعالبي أبك زيد عبد الرحمف بف محمد بف  ,الجكاىر الحساف في تفسير القرآف .ِٓ
دار  تحقيؽ: الشيخ محمد عمي معكض كالشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد ىػ(ٕٖٓ)المتكفى: 

 (.ىػ ُُْٖ) , الطبعة: األكلىبيركت ,إحياء التراث العربي
الدر المصكف في عمكـ الكتاب المكنكف, أبك العباس, شياب الديف, أحمد بف يكسؼ بف عبد  .ّٓ

ىػ(, تحقيؽ: الدكتكر أحمد محمد الخراط, دار ٕٔٓالدائـ المعركؼ بالسميف الحمبي )المتكفى: 
 .القمـ, دمشؽ

, المكلى أبك الفداء ي الخمكتيلي الحنفركح البياف, إسماعيؿ حقي بف مصطفى اإلستانبك  .ْٓ
 .بيركت ,دار الفكر ىػ(,ُُِٕ)المتكفى: 

بف محمد الجكزم التفسير, جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي زاد المسير في عمـ  .ٓٓ
, بيركت, الطبعة األكلى ,تحقيؽ: عبد الرزاؽ الميدم, دار الكتاب العربي ىػ(ٕٗٓ)المتكفى: 

 (.ىػ ُِِْ)
محمد بف أحمد بف مصطفى بف أحمد المعركؼ بأبي زىرة )المتكفى:  زىرة التفاسير, .ٔٓ

 ىػ(, دار النشر: دار الفكر العربي.ُّْٗ
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لسراج المنير في اإلعانة عمى معرفة بعض معاني كبلـ ربنا الحكيـ الخبير, شمس الديف, ا .ٕٓ
 ,األميرية(ىػ(, مطبعة بكالؽ )ٕٕٗمحمد بف أحمد الخطيب الشربيني الشافعي )المتكفى: 

 (.قُِٖٓ)القاىرة 
سنف ابف ماجو, ابف ماجة أبك عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني, كماجة اسـ أبيو يزيد, تحقيؽ:  .ٖٓ

 .فيصؿ عيسى البابي الحمبي ,محمد فؤاد عبد الباقي, دار إحياء الكتب العربية
 األزدم عمرك بف شداد بف بشير بف إسحاؽ بف األشعث بف سميماف داكد أبك داكد, أبي سنف .ٗٓ

 العصرية, المكتبة الحميد, عبد الديف محيي محمد: , تحقيؽ(ىػِٕٓ: المتكفى) السًٍّجستاني
 بيركت. صيدا,

محمد بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ, الترمذم,  الجامع الكبير, سنف الترمذم, .َٔ
 بيركت, , ىػ( تحقيؽ: بشار عكاد معركؼ, دار الغرب اإلسبلميِٕٗأبك عيسى, )المتكفى: 

 (.ـُٖٗٗ)
 عيسى أبك الترمذم, الضحاؾ, بف مكسى بف سىٍكرة بف عيسى بف محمد, الترمذم سنف .ُٔ

 الباقي عبد فؤاد كمحمد, (ِ ,ُ جػ) شاكر محمد أحمد :كتعميؽ تحقيؽ, (ىػِٕٗ: المتكفى)
براىيـ, (ّ جػ)  مكتبة شركة: الناشر ,(ٓ ,ْ جػ) الشريؼ األزىر في المدرس عكض عطكة كا 

 ٓ: األجزاء عدد( ـُٕٓٗ - ىػُّٓٗالثانية) الطبعة, مصر ,الحمبي بابيال مصطفى كمطبعة
  . أجزاء

 عمي بف شعيب بف أحمد الرحمف عبد , أبكالمجتبى مف السنفلمنسائي,  الصغرل السنف .ِٔ
 (ىػَّّ: المتكفى) النسائي الخراساني, عمي بف شعيب بف أحمد الرحمف عبد الخراساني, أبك

نية الثا حمب, الطبعة, اإلسبلمية المطبكعات مكتب: الناشر غدة, أبك الفتاح عبد: تحقيؽ
 ـ(.ُٖٔٗ – قَُْٔ)
: المتكفى) الفارابي الجكىرم حماد بف إسماعيؿ نصر أبك, العربية كصحاح المغة تاج الصحاح .ّٔ

 الرابعة بيركت, الطبعة, لممبلييف العمـ دار: الناشر, عطار الغفكر عبد أحمد: تحقيؽ (ىػّّٗ
 (. ـُٕٖٗ -  ىػَُْٕ)
الطبعة  القاىرة ,صفكة التفاسير, حمد عمي الصابكني, دار الصابكني لمطباعة كالنشر كالتكزيع .ْٔ

 (.ـُٕٗٗ -ىػ ُُْٕ)األكلى, 
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, محمد األميف بف محمد المختار بف عبد رمف مجالس الشنقيطي في التفسي رب النميعذال .ٓٔ
إشراؼ: بكر , السبت تحقيؽ: خالد بف عثماف ىػ(ُّّٗجكني الشنقيطي )المتكفى: القادر ال

 (.قُِْٔ) الطبعة الثانية, بف عبد اهلل أبك زيد, دار عالـ الفكائد لمنشر كالتكزيع, مكة المكرمة
غرائب القرآف كرغائب الفرقاف, نظاـ الديف الحسف بف محمد بف حسيف القمي النيسابكرم  .ٔٔ

الطبعة , ركتبي ة, ىػ(, تحقيؽ: الشيخ زكريا عميرات, دار الكتب العمميَٖٓ)المتكفى: 
 (.ىػ ُُْٔ, )األكلى

فتح البياف في مقاصد القرآف, أبك الطيب محمد صديؽ خاف بف حسف بف عمي ابف لطؼ اهلل  .ٕٔ
ـ عبد ىػ(, عني بطبعو كقدـ لو كراجعو: خادـ العمَُّٕالحسيني البخارم الًقنَّكجي )المتكفى: 

 -ىػُُِْ),بيركت ,يداشر, صنالمىكتبة العصرية لمطباعة كالاهلل بف إبراىيـ األنصار, 
 (.ـُِٗٗ

دار , ىػ(َُِٓ الشككاني اليمني )المتكفى:فتح القدير, محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل .ٖٔ
 (.ىػُُْْ)دمشؽ, بيركت, الطبعة األكلى , ابف كثير, دار الكمـ الطيب

 بف محمكد الفكاتح اإلليية كالمفاتح الغيبية المكضحة لمكمـ القرآنية كالحكـ الفرقانية, نعمة اهلل .ٗٔ
الغكرية, مصر,  ر,ىػ(, دار ركابي لمنشَِٗالنخجكاني, كيعرؼ بالشيخ عمكاف )المتكفى: 

 (.ـ ُٗٗٗ -ىػ  ُُْٗ)الطبعة األكلى, 
, دار الشركؽ ىػ(ُّٖٓ)المتكفى: , حسيف الشاربي في ظبلؿ القرآف, سيد قطب إبراىيـ .َٕ

 (.ىػ ُُِْ)القاىرة, الطبعة السابعة عشر ,بيركت
, دمشؽ, الفكر دار: حبيب, الناشر أبك سعدم الدكتكر, كاصطبلحا لغة فقييال القامكس .ُٕ

 ـ.ُّٗٗ: تصكير (ـُٖٖٗ _ ىػَُْٖ) الثانية سكرية, الطبعة
, ىػ(ُٕٖآبادل )المتكفى:  مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب الفيركز القامكس المحيط, .ِٕ

 مؤسسة, نعيـ العرقسيكسي محمد بإشراؼ: ,مكتب تحقيؽ التراث في مؤسسة الرسالة تحقيؽ:
 (.ـََِٓ -ىػ ُِْٔ)لبناف, الطبعة الثامنة,  ,الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع, بيركت

قدـ لو  ىػ(ُّٗكتاب تفسير القرآف, أبك بكر محمد بف إبراىيـ بف المنذر النيسابكرم )المتكفى:  .ّٕ
الدكتكر: سعد بف محمد األستاذ الدكتكر: عبد اهلل بف عبد المحسف التركي, حققو كعمؽ عميو 

 (.ـََِِ -ىػُِّْ)المدينة النبكية, الطبعة األكلى  ,السعد, دار المآثر
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مخشرم جار الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ, أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد, الز  .ْٕ
 (.ىػَُْٕ), الطبعة الثالثةبيركت,  ,دار الكتاب العربي ىػ(ّٖٓاهلل )المتكفى: 

)المتكفى: ؽ, تفسير القرآف, أحمد بف محمد بف إبراىيـ الثعمبي, أبك إسحا الكشؼ كالبياف عف .ٕٓ
ىػ(, تحقيؽ: اإلماـ أبي محمد بف عاشكر, مراجعة كتدقيؽ: األستاذ نظير الساعدم, دار ِْٕ

 (.ـََِِ -ىػ ُِِْ, )لبناف, الطبعة األكلى , إحياء التراث العربي, بيركت
 الكفكم, القريمي الحسيني مكسى بف أيكب ,مغكيةال كالفركؽ المصطمحات في معجـ الكميات .ٕٔ

: المصرم, الناشر محمد ,دركيش عدناف: ؽيحقت (ىػَُْٗ:المتكفى) الحنفي البقاء أبك
 . بيركت ,الرسالة مؤسسة

باب التأكيؿ في معاني التنزيؿ, عبلء الديف عمي بف محمد بف إبراىيـ بف عمر الشيحي أبك ل .ٕٕ
تحقيؽ: تصحيح محمد عمي شاىيف, دار الكتب  ىػ(ُْٕى:لحسف, المعركؼ بالخازف )المتكفا

 .(ىػُُْٓ) بيركت, الطبعة األكلى ,العممية
المباب في عمـك الكتاب, أبك حفص سراج الديف عمر بف عمي بف عادؿ الحنبمي الدمشقي  .ٖٕ

تحقيؽ: الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد كالشيخ عمي محمد  ىػ(,ٕٕٓ)المتكفى: ي النعمان
 (.ـُٖٗٗ-ىػ  ُُْٗ) بيركت / لبناف, الطبعة األكلى - كتب العمميةمعكض,  دار ال

 ق(ُُْْالثالثة )  بيركت, الطبعة ,دار صادر ,بف منظكر: محمد بف مكـرلساف العرب, ال .ٕٗ
تفسير القشيرم, عبد الكريـ بف ىكازف بف عبد الممؾ القشيرم )المتكفى:  ت, لطائؼ اإلشارا .َٖ

 .الطبعة الثالثة, مصر ,الييئة المصرية العامة لمكتابىػ(, تحقيؽ: إبراىيـ البسيكني, ْٓٔ
بكر بف سميماف الييثمي أبك الحسف نكر الديف عمي بف أبي , مجمع الزكائد كمنبع الفكائد .ُٖ

 (.ـُْٗٗ -ىػُُْْ)مكتبة القدسي, القاىرة, تحقيؽ: حساـ الديف القدسي,  ىػ(َٕٖ)المتكفى:
ا القزكيني الرازم, أبك الحسيف )المتكفى: مجمؿ المغة البف فارس, أحمد بف فارس بف زكري .ِٖ

  ,بيركت, الطبعة الثانية ,مؤسسة الرسالة, زىير عبد المحسف سمطاف تحقيؽ:, ىػ(ّٓٗ
 (ـُٖٔٗ -ىػ َُْٔ)
حبلؽ القاسمي )المتكفى: محاسف التأكيؿ, محمد جماؿ الديف بف محمد سعيد بف قاسـ ال .ّٖ

, الطبعة األكلى, بيركتة, ب العمميتحقيؽ: محمد باسؿ عيكف السكد, دار الكت ىػ(ُِّّ
 (.ىػُُْٖ)
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المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز, أبك محمد عبد الحؽ بف غالب بف عبد الرحمف بف  .ْٖ
ىػ(, تحقيؽ: عبد السبلـ عبد الشافي محمد, ِْٓتماـ بف عطية األندلسي المحاربي )المتكفى: 

 (.ػىُِِْ) ,بيركت, الطبعة األكلى, دار الكتب العممية 
مختصر تفسير ابف كثير,)اختصار كتحقيؽ( محمد عمي الصابكني, دار القرآف الكريـ,  .ٖٓ

 (.ـ ُُٖٗ -ىػ  َُِْ)لبناف, الطبعة السابعة,  ,بيركت
الرياض, , مختصر تفسير البغكم, عبد اهلل بف أحمد بف عمي الزيد, دار السبلـ لمنشر كالتكزيع .ٖٔ

 (.ىػُُْٔ)الطبعة األكلى, 
حسف عز الديف بف حسيف بف عبد جـ كتفسير لغكم لكممات القرآف, عم ,مخطكطة الجمؿ .ٕٖ

 -ـََِّ)امة لمكتاب, مصر, الطبعة األكلىالفتاح أحمد الجمؿ, الييئة المصرية الع
 (.ـََِٖ

مراح لبيد لكشؼ معنى القرآف المجيد, محمد بف عمر نككم الجاكم البنتني إقميما, التنارم بمدا  .ٖٖ
 ىاألكل بيركت, الطبعة ,مد أميف الصناكم, دار الكتب العمميةىػ( تحقيؽ: محُُّٔ)المتكفى: 

 (.ىػُُْٕ )
عرابو, إبراىيـ بف السرم بف سيؿ, أبك إسحاؽ الزجاج )المتكفى:  .ٖٗ ىػ(, ُُّمعاني القرآف كا 

 ُٖٖٗ -ىػ  َُْٖ , )بيركت, الطبعة األكلى , تحقيؽ: عبد الجميؿ عبده شمبي, عالـ الكتب
 (.ـ
( ىػُِْْ: المتكفى) عمر الحميد عبد مختار أحمد , الدكتكرمعاصرةال العربية المغة معجـ .َٗ

 (. ـ ََِٖ - ىػ ُِْٗ) األكلى الكتب, الطبعة عالـ: عمؿ, الناشر فريؽ بمساعدة
أللفاظ القرآف الكريـ, بحاشية المصحؼ الشَّريؼ, كضعوي محمد فؤاد عبد  المعجـ المفيرس .ُٗ

 الباقي, دار الحديث, القاىرة.
إبراىيـ مصطفى, أحمد الزيات, حامد عبد , تأليؼ مجمع المغة العربية, )المعجـ الكسيط .ِٗ

 الناشر: دار الدعكة., (القادر, محمد النجار
: المتكفى) الحسيف أبك الرازم, القزكيني زكرياء بف فارس بف أحمد المغة, مقاييس معجـ .ّٗ

 - ىػُّٗٗ):النشر الفكر, عاـ دار: ىاركف, الناشر محمد السبلـ عبد: تحقيؽ (ىػّٓٗ
 .ـ(ُٕٗٗ
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التفسير الكبير, أبك عبد اهلل محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف التيمي  ب,مفاتيح الغي .ْٗ
, ىػ(, دار إحياء التراث العربئَٔالرازم الممقب بفخر الديف الرازم خطيب الرم )المتكفى: 

 (.ىػ َُِْ) ,بيركت, الطبعة الثالثة
 ييف بف محمد المعركؼ بالراغب األصفيانأبك القاسـ الحس ,المفردات في غريب القرآف .ٓٗ

دمشؽ بيركت , تحقيؽ: صفكاف عدناف الداكدم, دار القمـ, الدار الشامية (,ىػَِٓ)المتكفى: 
 (.ىػ ُُِْ)الطبعة األكلى 

, لممرحكـ فضيمة الشٍّيخ مصطفى الحصف المنصكرم, حقَّقو المقتطؼ مف عيكف التفاسير .ٔٗ
ابكني, دمشؽ, دار القمـ, بيركت, الدَّار كخرَّج أحاديثو خادـ الكتاب كالس ن ة محمد عمي الصَّ

 الشَّامية.
 ,المنتخب في تفسير القرآف الكريـ, لجنة مف عمماء األزىر, المجمس األعمى لمشئكف اإلسبلمية .ٕٗ

 (.ـ ُٓٗٗ -ىػ  ُُْٔ)رسسة األىراـ, الطبعة الثامنة عشمصر, طبع مؤ 
ىػ(, مؤسسة سجؿ العرب, ُُْْيارم )المتكفى: المكسكعة القرآنية, إبراىيـ بف إسماعيؿ األب .ٖٗ

 (.ىػَُْٓ ة )الطبع
نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر, إبراىيـ بف عمر بف حسف الرباط بف عمي بف أبي بكر  .ٗٗ

 ىػ(, دار الكتاب اإلسبلمي, القاىرة.ٖٖٓالبقاعي )المتكفى: 
و, كجمؿ مف فنكف عمكمو, اليداية إلى بمكغ النياية في عمـ معاني القرآف كتفسيره, كأحكام .ََُ

ٌمكش بف محمد بف مختار القيسي القيركاني ثـ األندلسي  أبك محمد مكي بف أبي طالب حى
تحقيؽ: مجمكعة رسائؿ جامعية بكمية الدراسات العميا  ىػ(ّْٕالقرطبي المالكي)المتكفى: 

كتاب جامعة الشارقة, بإشراؼ أ. د: الشاىد البكشيخي, مجمكعة بحكث ال ,كالبحث العممي
 -ىػ  ُِْٗ)جامعة الشارقة,الطبعة األكلى,  ,كمية الشريعة كالدراسات اإلسبلمية ,كالسنة
 (.ـ ََِٖ

 ىػ(,ْٕٔصبلح الديف خميؿ بف أيبؾ بف عبد اهلل الصفدم )المتكفى:  الكافي بالكفيات, .َُُ
 (.ـَََِىػ/َُِْ) ,تحقيؽ: أحمد األرناؤكط كتركي مصطفى, دار إحياء التراث, بيركت

, في تفسير الكتاب العزيز, أبك الحسف عمي بف أحمد بف محمد بف عمي الكاحدم الكجيز .َُِ
, الدار ار القمـصفكاف عدناف داككدم, د تحقيؽ: ىػ(ْٖٔالنيسابكرم, الشافعي)المتكفى:

 (.ىػُُْٓ) دمشؽ, بيركت, الطبعة األكلى, ,الشامية



 الفيارس العامة

 

 ~151 ~ 
 

د بف عمي الكاحدم, الكسيط في تفسير القرآف المجيد, أبك الحسف عمي بف أحمد بف محم .َُّ
ىػ(, تحقيؽ كتعميؽ: الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد, ْٖٔالنيسابكرم, الشافعي )المتكفى: 

 ., الدكتكر أحمد عبد الغني الجمؿالشيخ عمي محمد معكض, الدكتكر أحمد محمد صيرة

 ت.فيرس الموضوعاخامسًا: 

 رقـ الصفحة                  المكضكعات                                                 
 أ                                                                       اإلىداء

 ب                                                                        الشكر كالتقدير
 د                                                                        المقدمة

 ق                                                                      خطة البحث
 ُ        التمييد                                                                    

 ُ                 الجكاب كمشتقاتو في المغة كاالصطبلح كالسياؽ القرآني.           
 ُ         أكالن : معنى الجكاب لغة كاصطبلحان .                                     
 ِ         الجكاب اصطبلحا.                                                      
 ِ           ثانيان : العبلقة بيف المعاني المغكية كاالصطبلحية .                     

 ّ     ثالثان : الجكاب كمشتقاتو في السياؽ القرآني .                                 
 ّ      في اآليات المكية .                                                         
 ٔ       في اآليات المدنية .                                                      

 ٕ     رابعان: دراسة كتحقيؽ حكؿ كركد الجكاب كمشتقاتو في اآليات المكية كالمدنية . 
 ٕ     المكضكعات التي كردت في سياؽ آياتيا .                                   

 ٕ        مكضكعات اآليات المكية                                                
 ٗ       ات اآليات المدنية                                                مكضكع

 61         الفصل األول: اإلجابات اإلليية وأنواعيا                                
 ُْ                                                المبحث األول: إجابة الدعاء .

 ُْ       ة دعكة الداعي .                                      المطمب األكؿ: إجاب
 ُٓ     المطمب الثاني: إجابة المضطر إذا دعاه .                                 
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 ُٕ                  .                               المطمب الثالث: إجابة دعكة يكسؼ 
 ُٕ         مكسى كىاركف .                           المطمب الرابع: إجابة دعكتي

 ُٗ     المطمب الخامس: إجابة دعكة المؤمنيف يكـ بدر .                           
 َِ                                                المبحث الثاني: استجابة النداء .

 َِ                                   .    المطمب األكؿ: االستجابة لنداء نكح 
 ِِ    .                                 المطمب الثاني: االستجابة لنداء أيكب 
 ِّ    .                                 المطمب الثالث: االستجابة لنداء يكنس 
 ِْ                 .                    المطمب الرابع: االستجابة لنداء زكريا 

 ِٓ       المطمب الخامس: االستجابة ألكلي األلباب مف المؤمنيف .                 
 ِٗ      .                                المبحث الثالث: إجابات إليية عن أسئمة 

 ِٗ           المطمب األكؿ: الجكاب عف األىمة .                                       
 َّ         المطمب الثاني: الجكاب عف الشَّير الحراـ ك المسجد الحراـ .             
 ُّ                    المطمب الثالث: الجكاب عف النفقة .                                      

 ِّ         المطمب الرابع: الجكاب عف اليتامى.                                  
 ّْ       المطمب الخامس: الجكاب عف األنفاؿ .                                  
 ّٓ        المطمب السادس: الجكاب عف الخمر كالميسر .                         

 ّٔ    المطمب السابع: الجكاب عف المحيض .                                    
 ّٖ     امف: الجكاب عف ذم القرنيف .                                 المطمب الث

 ُْ       المطمب التاسع: الجكاب عف الركح .                                     
 ِْ المطمب العاشر: الجكاب عف الجباؿ .                                        

 ّْ الساعة .                                 المطمب الحادم عشر: الجكاب عف 
 46  الفصل الثاني: أنواع اإلجابات البشرية في ضوء القرآن الكريم.              
 ْٕ المبحث األول: اإلجابات الوعظية .                                          

 ْٕ                       المطمب األكؿ: إجابة قابيؿ ألخيو ىابيؿ .              
 ْٗ         المطمب الثاني: إجابة نكح لكلده .                                       
 َٓ      المطمب الثالث: إجابة إبراىيـ ألبيو .                                     
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 ُٓ           المطمب الرابع: إجابة يعقكب ليكسؼ بعدـ قص الرؤيا .             
 ِٓ    المطمب الخامس: إجابات يعقكب ألبنائو .                                  

 ٕٔ المطمب السادس: جكاب يكسؼ لصاحبيو في السجف .                        
 ُٕ             المطمب السابع : جكاب صاحب الجنة لصاحبو .                            

 ْٕ           ب الثامف : جكاب األخ األكسط إلخكتو .                         المطم
 ٕٔ المبحث الثاني : اإلجابات المنجية .                                          

 ٕٕ                                   ألبيو . المطمب األكؿ : إجابة إسماعيؿ 
 ٖٕ   المرأة العزيز.                            يكسؼ المطمب الثاني : إجابة 

 َٖ          لمممؾ .                             المطمب الثالث : إجابة يكسؼ 
 ّٖ                                    لقكمو .  المطمب الرابع : إجابة مكسى 

 َٗ                          المطمب الخامس : إجابة السحرة لفرعكف .         
 ْٗ ألبي بكر في الغار .                       المطمب السادس : إجابة النبي 

 ٖٗ المبحث الثالث : اإلجابات الميمكة .                                         
 ٗٗ           المطمب األكؿ : إجابات إبميس لربو .                              

 َُٖ إجابة ابف نكح ألبيو .                                       المطمب الثاني : 
 َُٗ المطمب الثالث : إجابة قكـ لكط لنبييـ .                                      
 ُُِ المطمب الرابع : إجابة قكـ صالح لنبييـ .                                     

 ُُّ لنبييـ .                              لمطمب الخامس : إجابة قـك إبراىيـ ا
 ُُٖ .                                 إجابة النمركد إلبراىيـ المطمب السادس : 
 َُِ      إجابة قاركف لقكمو .                                     المطمب السابع : 
 635          مرات االستجابة لمحق وويالت اإلعراض عنو.       الفصل الثالث: ث

 ُِّ المبحث األول : ثمرات االستجابة لمحق .                                     
 ُِْ                                     المطمب األكؿ : الحسنى كزيادة الفضؿ .

 ُِٔ                                       المطمب الثاني : األجر العظيـ .  
ُِ                                         المطمب الثالث : المغفرة كاإلجارة مف العذاب . ٕ 

 ُِٖ المبحث الثاني : ويالت عدم االستجابة لمحق .                               
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 ُِٖ                                            المطمب األكؿ : اإلضبلؿ المبيف .
 ُِٗ                                               المطمب الثاني : سكء الحساب .

 َُّ                                    المطمب الثالث : االنتقاـ منيـ يـك القيامة .
 ُِٗ                                الخاتمة : كتشتمؿ عمى أىـ النتائج كتكصيات .

 619                                                  النتائج                  
 َُّ                                                                    .التكصيات

 ُِّ                                                               .الفيارس العامة
 ُّّ                                                        .فيرس اآليات القرآنية 
 ُّٖ                                                       .فيرس األحاديث النبكية

 ُّٗ                     .                               فيرس األعبلـ المترجـ ليـ
 َُْ                         يرس المصادر كالمراجع.                          ف

 ُُٓ                                                           .فيرس المكضكعات
 ُٓٓ                                                .ممخص الرسالة بالمغة العربية 

 ُٔٓ                                             .ة اإلنجميزية ممخص الرسالة بالمغ
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 بالمغة العربية ممخص الرسالة

 الجواب في ضوء القرآن الكريم

 

 اشتممت ىذه الرسالة عمى تمييد و ثالثة فصول:

 أما التمييد فقد اشتمؿ عمى معنى الجكاب لغةن كاصطبلحان, كالعبلقة بيف المعاني المغكية
دراسة  يات المكية كاآليات المدنية, ثـ كاالصطبلحية, كالجكاب كمشتقاتو في السياؽ القرآني في اآل

 في اآليات المكية كالمدنية. االجكاب كمشتقاتي لفظة كتحقيؽ حكؿ كركد

فقد تناكلت فيو الباحثة اإلجابات اإلليية كأنكاعيا, كتشمؿ إجابة الدعاء, كاستجابة : الفصل األول
جابات إليية عف أسئمة.النداء  , كا 

كفيو أنكاع اإلجابات البشرية كذلؾ في ضكء القرآف الكريـ, كاشتمؿ عمى إجابات الفصل الثاني:  

جابات ميمكة ية, كا  جابات منجٍّ  .كعظية, كا 

 ثمرات اإلستجابة لمحؽ ككيبلت اإلعراض عنو.الفصل الثالث: 

 صيات.كقد اشتممت عمى أىـ النتائج كالتك الخاتمة: 

المترجـ فيرس لآليات القرآنية, كفيرس لؤلحاديث النبكية, ثـ فيرس األعبلـ تشمؿ عمى ك  لفيارس:ا
 ليـ, كفيرس المكضكعات.

 بالمغة العربية كبالمغة اإلنجميزية. ممخص الرٍّسالة :وأخيراً 
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Message Digest: 

The answer in the light of the Holy Quran 
This letter included a preface and three chapters: 
The boot has included on the meaning of the answer language and 
idiomatically, and the relationship between the meanings of language and 
terminology, and the answer and its derivatives in the context Quranic verses 
Meccan and verses civil, then study and investigation into the receipt of the 
word answer and derivatives in verses Meccan and civil. 

 
Chapter One: the researcher has addressed divine answers and types, and 
include the answer to pray, in response to the appeal, and divine answers to 
questions. 
Chapter II: the types of human responses in the light of the Holy Quran, 
and included answers and hortatory, answers Mngeh, lethal and Answers. 

Chapter III: The fruits of the right response and the ravages to ignore them. 

Conclusion: It included the most important findings and recommendations 

Indexes: Includes an index of Quranic verses, and an index of the sayings of 
the Prophet, then index compiler flags them, and Subject Index. 

 . Finally: Summary message in Arabic and English
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