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 [ 78]األنبياء: 
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 اإلهــــــداء 
 

 سيدنا محمد الحؽ كسيد الخمؽ إلى حبيب، كالنعمة المسداة، إلى الرحمة الميداة ، . 
  خير ىذه األمة بعد  نبييا إلى  ،عمر  رضى ا عنيما.ك  إلى الشيخاف أبك بكر 
 شيداءن كأسرل، ك مسرلك  أرضان ، إلى فمسطيف الحبيبة . 
 إلى ركح أمي الحبيبة، السير لؤلماـك  دفعتني نحك العمـ، ك إلى مف دعمتني بالحب كالحناف ،

 . ثراىا، كجعؿ الجنة مثكاىاطيَّبى ا 
 أبي الغالي ، كعممني معنى الثبات كقت المحف، إلى مف زرع في قمبي حب الديف كالكطف

 . –أطاؿ ا في عمره  –
 أجمؿ أيامي إخكاني السبعة ك  إلى عزكتي، أسند بيـ ظيرم، ك إلى مف اشدد بيـ أزرم

 . عبداك  محمكدك  أحمدك  محمدك  فارسك  فبلحك  فيد -حماىـ ا 
 أبك  رفيؽ دربيك  شريؾ عمرم زكجي، إلى مف ساندني بعد ا في إكماؿ مسيرتي التعميمية

 . الغالي ) أحمد مطر( محمد
 حفظيـ ا عبدالعزيز،ك  مياك  لمىك  نكرك  محمد: أبنائي، فمذة كبدم، ك إلى فرحة قمبي. 
 كمدرستي  رفيقتيك  حبيبتيإلى ، رائحة السكافير الشرقية، أتراحيك  إلى مف شاركتني أفراحي

 إنعاـ حمداف. الغالية
 تمـ ا شفاه كعافاه، كجمع لو بيف األجر  ( مطر )محمد إلى الغالي مقامان كقدران أبك عمر

 كالعافية. 
سائمة المكلى عزكجؿ أف يتقبمو مني عمبلن ، "إلى كؿ ىؤالء أىدم ىذا الجيد المتكاضع

 .خالصان لكجيو الكريـ"
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 شكر وتقدير
بالحمد كالثناء إلى ا تعالى الػذم كفقنػي، كيسػر لػي أمػرم إلتمػاـ ىػذا البحػث، أتكجو بدايةن 

[، كقػػػكؿ الرسػػػكؿ 12] لقمػػػاف:  ﴾.....﴿كانطبلقػػػان مػػػف قكلػػػو تعػػػالى: 
ال يسػػعني إال أف أتقػػدـ بجزيػػؿ الشػػكر كالعرفػػاف  (1): )ال يشػػ ر    ػػف ال يشػػ ر    ػػ س الكػػريـ 
 إلى:

 –حفظػ    ررصػ    –فضيلة  ألست ذ   ػد ترر/ صاػ ـ   د ػد ز ػد أستاذم الجميؿ كشيخي 
الذم تفضؿ بقبكؿ اإلشراؼ عمى ىذه الرسالة، كقد جػاد عمػٌي باراشػادتو السػديدة، كنصػائحو الدقيقػة، 

كجػو كرحابػة صػدر، فجػزاه ا خيػر الجػزاء، كبػارؾ ا  كمبلحظاتو القيمة العميقػة، كػؿ ذلػؾ بطبلقػة
 لو في دينو ككقتو كعممو كعممو.

 كما أتقدـ بجزيؿ الشكر كاالمتناف ألستاذٌم الجميميف عضكم لجنة المناقشة: 

 حفظ    ررص  .   فضيلة   د ترر/ ا حي رشيد   ي زجي 

   . حفظ    ررص  رفضيلة   د ترر/ ص د  صلي    الحي 

بداء رأييما فيو  شراقان فيما يبديانو مف  ؛لتفضميما بمناقشة بحثي ىذا، كا  ليزداد البحث قيمان كا 
مة، فجزاىما ا عني خير الجزاء.   مبلحظات ليخرج في أجمؿ حي

كال يفكتني أف أسجؿ شكرم كامتناني إلى الجامعة اإلسبلمية الغراء، التػي نيمػت مػف معينيػا 
الصػػافي الشػػيء الكثيػػر، ممثمػػة بػػرئيس الجامعػػة كعميػػد كميػػة أصػػكؿ الػػديف، كأسػػاتذتي الكػػراـ، ككػػذلؾ 

 عمادة الدراسات العميا، كأسأؿ ا أف يعينيـ كيكفقيـ ألداء األمانة التي كمفكا بيا. 

الجنػكب فػي الجامعػة ك  غػزة: األخكات في المكتبة المركزية بفرعيياك  لؤلخكةشكر مكصكؿ كال
 مساعدات .و الجزاء لما ٌقدمونه من تسهٌالت   َجزاىـ عٌنا خيرك  بارؾ ا فييـ، اإلسبلمية

                                                           

ح  -4/339 –بػاب مػا جػاء فػي الشػكر لمػف أحسػف إليػؾ  –سنف الترمػذم، كتػاب البػر كالصػمة عػف رسػكؿ ا  (1)
 حديث حسف صحيح.  -1954
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عمػى مػا  أل ي رزرجػي رأ لػي رأ ػص    ػذ ر أ ػي فػالح/ أ ػر    جػدرأسجؿ ش ري أيضً  
 قدمكه مف دعـ معنكم كمادم الستكماؿ مسيرتي التعميمية فجزاىـ ا خيران.

  ػػديرتي   ل  يػػة/  ألسػػت ذة ص يػػدة    جػػ را ر     ػػ     حتػػـر كمػػا كأتقػػدـ بالشػػكر الجزيػػؿ، 
لما قدماه لي مف تسييبلت، كدعػـ مػف أجػؿ إكمػاؿ ىػذه الرسػالة فجػزاىـ ا  ألست ذ/ ز ي    شيتيا 

 زاء. خير الج

كصديقاتي  صغيرىـ ( ك  عائمة زكجي )كبيرىـك  أتكجو بشكرم كتقديرم لجميع عائمتي كأخيران 
كجميػػع معممػػات مدرسػػة ابػػف خمػػدكف األساسػػية )أ( لمبنػػات، كالعػػامميف بمديريػػة التربيػػة كالتعمػػيـ/ خػػاف 

لنػكر كلػك يكنس، كلكؿ مف دعا لي بالتكفيؽ كلك بظير الغيب أك ساىـ في إخراج ىذه الرسػالة إلػى ا
 بأقؿ مجيكد. 

 كا المكفؽ كاليادم إلى سكاء السبيؿ.

 كصمى ا كسمـ كبارؾ عمى سيدنا محمد كآلو كأصحابو أجميعف.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباحثة  

 مساح فايس مطر
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 ة ــاملقدم
 الحمػػد  العزيػػز الغفػػار، كالصػػبلة كالسػػبلـ عمػػى النبػػي محمػػد األمػػيف المختػػار، كعمػػى آلػػو

 كأصحابو األبرار كبعد: 

فػػػاف نعمػػػة اإلسػػػبلـ مػػػف أجػػػؿ الػػػنعـ، التػػػي بيػػػا صػػػمح حػػػاؿ األمػػػـ، كىػػػدل بيػػػا ا البريػػػة، 
 . كأخرجيا مف الظممات إلى النكر، بتطبيؽ خير دستكر، كتاب ا كسنة الرسكؿ

سػػػيد األنػػػاـ كخػػػاتـ األنبيػػػاء الكػػػراـ عميػػػو كعمػػػييـ  فقػػػد كانػػػت حكمػػػة ا تعػػػالى أف أنػػػزؿ عمػػػى
الفصػحاء عػف معارضػتو كعػف اإلتيػاف بنيػة مػف عجػز  التػي، لسػبلـ أعظػـ معجزاتػوأفضؿ الصػبلة كا

ْ ُس َر ْ ِجفُّ َصَلى َأْف َيْأُتر  ِ ِ ْثِؿ َ َذ   ْ قُػْرنِف اَل َيػْأُترَف ِ ِ ْثِلػِ   ﴿قاؿ تعالى: مثمو،  ُقْؿ َ ِ ِف  ْجَتَ َدِت  ْلِْ
ـْ ِ َ ْدٍض    [ 88االسراء: ]  ﴾ َظِهيرً َرَ ْر َ  َف َ ْدُضُه

فاف القرآف الكريـ ىك النكر المبيف، كالحؽ المستبيف، ال شيء أسطع مف أعبلمو كال أصدع 
تو، كال أكثر مف إفادتو، كال ألذ مػف تبلكتػو، احمف أحكامو، كال أفصح مف ببلغتو، كال أرجح مف فص

بػػالنفس اإلنسػػانية، كمسػػاربيا  مػػـ المطمػػؽبشػػرية، القػػائـ عمػػى العفيػػك المػػنير الربػػاني الكامػػؿ لمحيػػاة ال
الظػػاىرة كالخفيػػة، ذلػػؾ المػػنير التربػػكم كالعممػػي كالتشػػريعي الػػذم صػػنعو العمػػيـ الخبيػػر، العػػالـ بمػػا 

الدراسػة كػاف ىػذا البحػث بعنػكاف ] يصمح ليا كيصمحيا، كيجنبيا شقاء الدنيا كاآلخرة، كمف أجػؿ ذلػؾ
 .سكرة البقرة [ؼ الحزب الرابع مف أىداك  التحميمية لمقاصد

أساؿ ا عزكجؿ أف يكفقني، كأف ينفعني كينفع بو غيرم، كأف يككف خالصان لكجيو الكريـ، 
 كالحمد  رب العالميف. 

   در سة: أراًل: س     تي ر  رضرع 

 دفعني الختيار ىذا المكضكع عدة أسباب أذكر منيا: 

 الكريـ.  آفخدمة كتاب ا تعالى، كالحث عمى تفسير القر  .1
 في سكرة البقرة.  يمانيةء عمى المكضكعات المتنكعة كالمختمفة في التربية اإلتسميط الضكٌ  .2
 ىداؼ كالمقاصد كأىميتيما في سكرة البقرة.بياف األ .3
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 األمة بحاجة إلى معرفة تمؾ األىداؼ كالمقاصد كربطيا بالكاقع كتطبيقيا عمميان.  .4
 ف.آمف كمية أصكؿ الديف قسـ التفسير كعمـك القر  تـ اختيار ىذا المكضكع بناءن عمى اقتراح .5

 :   در سةث  يً : أ  ية 

 تظير أىمية الدراسة مف خبلؿ عدة جكانب، أذكر أىميا: 

مػة اإلسػبلمية اليػكـ، كذلػؾ عػف طريػؽ يقػدـ الحمػكؿ المناسػبة لممشػاكؿ التػي تعػاني منيػا األ  .1
 إبراز األىداؼ كالمقاصد التي تحتكييا اآليات القرآنية. 

 بداعيا. إبياف المقاصد كاألىداؼ لمسكرة أشبو مجازان بكشؼ الستار عف لكحة كبياف مدل  .2
ف الكػػريـ، كببلغتػػو ككمالػػو كدقػػة نظمػػو، فػػاف مػػف إعجػػازه كببلغتػػو نظػػاـ آإعجػػاز القػػر  بػػرازإ .3

 السكرة ككحدة بنائيا كترابطيا. 
 ف كاإلقباؿ عميو، كالتحاكـ إليو. آعمى رسكخ اإليماف في النفس، كالعناية بالقر  البعث  .4

 : در سةث  ثً : أ د ؼ   

 لمدراسة مجمكعة أىداؼ أذكر أىميا في النقاط التالية: 

عجاز الق .1  ف الكريـ. رآبياف عظمة كا 
 مف سكرة البقرة. الحزبف الكريـ في ىذا آتسميط الضكء عمى مقاصد كأىداؼ القر  .2
 طاع.بالكاقع قدر المست مقاصد كاألىداؼربط تمؾ ال .3
 ف الكريـ ذلؾ الدستكر اإلليي صالح لكؿ زماف كمكاف.آبياف أف القر  .4
 إبراز القضايا التي تتحدث عنيا السكرة.  .5
 إخراج جيؿ كاع كمثقؼ ضد الجاىمية الجديدة كيعيد لؤلمة عزىا كمجدىا. .6
ىػػداؼ كالمقاصػػد المسػػتنبطة مػػف إثػػراء المكتبػػات اإلسػػبلمية ببحػػث عممػػي محكػػـ يتنػػاكؿ األ .7

 ف الكريـ. آرابع مف القر الحزب ال

 ر  دً :   در س ت   س  قة: 

 ف    ػريـ ن د ؼ   حز    ر  ػ   ػف   قػر أ ق اد ر   در سة   تحليلية  )مكضكع البحث:  ديعُ
جػػػبلء البحػػػث فػػػي ىػػػذا فػػػي حيػػػاة النػػػاس، كقػػػد سػػػبؽ لمعديػػػد مػػػف العممػػػاء األ ميمػػػةمػػػف المكاضػػػيع ال
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عبدا شحاتو ،حيث أنو ذكر أىداؼ كمقاصد السػكر  ف الكريـ لمدكتكرآالمكضكع، منيـ: تفسير القر 
ف كػاف تنػاكلي لممقاصػد كاألىػداؼ بطريقػة مختمفػة مػف آعند تفسػيره لسػكر القػر  ف بصػكرة مختصػرة، كا 

ناحيػة محاكلػػة ربطيػػا بػػالكاقع قػػدر المسػػتطاع كقػػد أجػػازت لػػي كميػػة اصػػكؿ الػػديف بالمضػػي فػػي كتابػػة 
قػد سػبقني عػدة زمػبلء فػي ىػذا ف الكػريـ، ك آكر القػر رسالتي في ىذا المكضكع ضػمف سمسػمة تشػمؿ سػ

 المشركع، كسيتبع زمبلء آخركف الستكماؿ البحث في كؿ سكر القرآف الكريـ. 

 : در سة   سً :   هج   

األىػػدافي فػػي ك  المكضػػكعي فػػي تحميػػؿ المقاصػػد المػػنير عمػػى ه الدراسػػة بمشػػيئةفػػي ىػػذ تعتمػػدإ
 ذلؾ مف خبلؿ ما يمي: ك ، تفسير الحزب الرابع مف سكرة البقرة

ياتو المناسبة آتقسيـ الحزب الرابع إلى مباحث مختمفة في أربعة فصكؿ، جاعبلن لكؿ مبحث  .1
يػػات كػػؿ مبحػػث مػػف آيػػات البحػػث نفسػػو، كتحديػػد كاكتشػػاؼ مػػا تحتكيػػو آلػػو حسػػب مكضػػكع 

فيػو االستشياد ليذه المقاصد كاألىداؼ بالمنير التحميمػي بمػا ثـ مقاصد كأىداؼ، كتحميميا، 
عجاز القرافف، كعمـك المغآمف أدكات متعددة تخدـ ىذا المنير مف: عمـك قر   كغيرىا.  ،ة، كا 

 تيػػا بالرسػػـ العثمػػانيكتابك ، رقػػـ اآليػػةك  عػػزك اآليػػات القرءانيػػة إلػػى سػػكرىا بػػذكر اسػػـ السػػكرة .2
   ذلؾ في متف الدراسة بيدؼ التخفيؼ عف الحكاشي .ك 

 التفسيرية المختمفة. كالمراجع  المصادر الرجكع إلى .3
إف  مػا أمكػف في البحث تخريجػان عمميػان مػع حكػـ العممػاء عمييػا كردتالحاديث التي تخرير ا .4

 لـ تكف في الصحيحيف. 
 الرجكع إلى المعاجـ المغكية مف أجؿ بياف معاني المفردات الغريبة.  .5
 الذيف سيردكف في البحث.  ألعبلـالترجمة لبعض ا .6
 في البحث.الترجمة لمبمدف المذككرة  .7
قكاؿ المقتبسة ألصحابيا كذلؾ فػي مكاضػع االقتبػاس، كتكثيقيػان حسػب األصػكؿ أمػا عزك األ .8

قػػػـك أكمػػػف ثػػػـ  ينظػػػرإذا كنػػػت استخمصػػػت المعنػػػى العػػػاـ مػػػف األقػػػكاؿ فػػػاني أكتفػػػي بػػػالقكؿ: 
 بالتكثيؽ. 

 في الحاشية . ختصران كرقـ المجمد كرقـ الصفحةذكر اسـ الكتاب كالمؤلؼ م .10



 ح
 

.عند إحالة القارئ إلى فكرة جزئية قد سبؽ ذكرىا في البحث أقكؿ: سبؽ اإلشارة إليو، كاذكر 11
 رقـ الصفحة. 

 في الحاشية . حات كالعبارات الكاردة في البحث.شرح بعض المصطم12

 :در سةس دسً :  طة   

 يتكػػكف ىػػذا البحػػث مػػف مقدمػػة كتمييػػد كأربعػػة فصػػكؿ كخاتمػػة متبعػػة بخمسػػة مػػف الفيػػارس،
 كفيما يمي تفاصيؿ الخطة كىيكمتيا: 

    قد ة
 مؿ عمى: تتشك 

 الدراسة. أكالن: سبب اختيار مكضكع 
 الدراسة. ثانيان: أىمية 

 .دراسةثالثان: أىداؼ ال
 رابعان: الدراسات السابقة. 

 . دراسةخامسان: منير ال
 دراسة. سادسان: خطة ال

   ت هيد
  ي ف      س ةر    سررةأ د ؼ ر   فهـر   در سة   تحليلية   ق اد

 مبحثيف:  تككف مفكي
   تدريؼ    در سة   تحليلية ر   ق اد ر أل د ؼ:     حث  ألرؿ: 

 : كيشتمؿ عمى مطمبيف

 : كفيو باتيا،التحميمية كمتطمالمطمب األكؿ: تعريؼ بالدراسة 

 أكالن: المقصكد بالدراسة التحميمية. 

 ثانيان: متطمبات الدراسة التحميمية. 

 : صد كاألىداؼ كأىميتيا، كفيوالمطمب الثاني: تعريؼ بالمقا

 أكالن: تعريؼ مقاصد كأىداؼ السكر كاآليات. 



 ط
 

 ثانيان: أىمية معرفة مقاصد كأىداؼ السكر كاآليات. 

 ثالثان: طرؽ معرفة مقاصد السكر كاآليات. 

 :     حث   ث  ي: تدريؼ ص ـ  سررة    قرة

 : أربعة مطالب كيشتمؿ عمى

 ياتيا. آأسماء السكرة كعدد : المطمب األكؿ

 مكاف كزماف نزكؿ السكرة. : المطمب الثاني

 أكجو المناسبة في سكرة البقرة .: المطمب الثالث

 فضائؿ السكرة كجك نزكليا. : المطمب الرابع

 محكر السكرة كخطكطيا الرئيسة. : المطمب الخامس

   فاؿ  ألرؿ
    2019- 203)    ر    ألرؿ  ف   حز    ر   رأ د ؼ  ق اد    تفسير   تحليلي 

 تككف مف أربعة مباحث: كي

  207 -203ية ) آل    ق اد ر أل د ؼ  سررة    قرة  ف ألرؿ:   حث   

 : مطالب كيشتمؿ عمى ثبلثة 

  أحكاـ الحر  بيافك  ذكر ا: المطمب األكؿ

 عبلمات النفاؽ.: نيثاالمطمب ال

 اإليماف.عبلمات : المطمب الثالث
  212-208ية )سررة    قرة  ف  آل حث   ث  ي:    ق اد ر أل د ؼ     

 كيشتمؿ عمى أربعة مطالب:  

 : السبلـ في اإلسبلـ. المطمب األكؿ

 ثارىا. آثاني: خطكات الشيطاف ك المطمب ال

 ثالث: مف مشاىد القيامة. المطمب ال

 رابع: جزاء مف ال يتبع أحكاـ الديف.المطمب ال



 ي
 

  215-213ية )سررة    قرة  ف  آل   ق اد ر أل د ؼ    ث  ث:   حث   

 كيشتمؿ عمى ثبلثة مطالب: 

 الحاجة إلى الرسؿ. : المطمب األكؿ

 ابتبلء المؤمنيف. : المطمب الثاني

 تنظيـ النفقة. : المطمب الثالث
  219-216ية )سررة    قرة  ف  آل حث   ر   :    ق اد ر أل د ؼ     

 كيشتمؿ عمى مطمبيف: 

 في سبيؿ ا الجياد : المطمب األكؿ

 . الخمر كالميسر : المطمب الثاني

 
   فاؿ   ث  ي

    232 – 220)   حز    ر     ر     ث  ي  ف  أ د ؼر   ق اد   تفسير   تحليلي 
 كيتككف مف مبحثيف: 

  223-220ية )سررة    قرة  ف  آل    حث  ألرؿ:    ق اد ر أل د ؼ  

 كيشتمؿ عمى ثبلثة مطالب: 

 : الكالية عمى ماؿ اليتيـ. المطمب األكؿ

 : تحريـ زكاج المسمـ بالمشركة. انيثالمطمب ال

 : الحيض كحكمو. المطمب الثالث
  232-224ية )سررة    قرة  ف  آل   ق اد ر أل د ؼ    ث  ي:   حث   

 كيشتمؿ عمى ثبلثة مطالب: 

 كامو. حأ: الحمؼ با ك المطمب األكؿ

 .: اإليبلء المطمب الثاني

 .: الطبلؽثثالالمطمب ال



 ك
 

   فاؿ   ث  ث
  242 – 233)    حز    ر     ر     ث  ث  ف  أ د ؼر   ق اد  تفسير   تحليلي  
 كيتككف مف مبحثيف: 

  235-233ية )سررة    قرة  ف  آل    حث  ألرؿ:    ق اد ر أل د ؼ  

  كيشتمؿ عمى ثبلثة مطالب: 

 : الرضاعة كما يتعمؽ بيا. المطمب األكؿ

 عدة المتكفي عنيا زكجيا. المطمب الثاني: 

 داب خطبة المتكفي زكجيا. آ: المطمب الثالث
  242-236ية )سررة    قرة  ف  آل حث   ث  ي:    ق اد ر أل د ؼ     

 كيشتمؿ عمى ثبلثة مطالب: 

 ؿ. : الطبلؽ قبؿ الدخك المطمب األكؿ

 ثاني: المحافظة عمى الصبلة. المطمب ال

 المتعة كالنفقة كتبعاتيما. المطمب الثالث: 

 
   فاؿ   ر   

   252- 243)   حز    ر     ر     ر     ف  أ د ؼر   ق اد  تفسير   تحليلي  
 كيتككف مف مبحثيف: 

  246-243) يةسررة    قرة  ف  آل   ق اد ر أل د ؼ   ألرؿ:   حث   

 : كيشتمؿ عمى مطمبيف

 المكت كالحياة بيد ا تعالى. المطمب األكؿ: 

 : فضؿ القتاؿ كالصدقة. المطمب الثاني

 



 ل
 

  252-247ية )سررة    قرة  ف  آل حث   ث  ي:    ق اد ر أل د ؼ     

 كيشتمؿ عمى ثبلثة مطالب: 

 . ؾٍ مً : مؤىبلت المى المطمب األكؿ

 ثاني: العبرة مف قصة طالكت كجالكت. المطمب ال

 ثالث: اختبار الجنكد. ال المطمب
     ت ة 

 عمى أىـ النتائر كالتكصيات.  تشتمؿك 

 
   فه رس

 كتشتمؿ عمى: 

 نية. آيات القر فيرس اآل .1

 فيرس األحاديث النبكية.  .2

 فيرس األعبلـ المترجـ ليـ.  .3

 فيرس البمداف . .4

 فيرس المصادر كالمراجع.  .5

 فيرس المكضكعات.  .6
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 متهيد
 

 :  ريشت ؿ صلى   حثيف

 ق اد ر أل د ؼر    تدريؼ    در سة   تحليلية:     حث  ألرؿ     . 
 تدريؼ ص ـ  سررة    قرة:     حث   ث  ي  . 
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  املبحث األول
 املقاصد واألهدافو تحليليةالتعريف بالدراسة ال

 

 :  صلى  طل يف يشت ؿر 

    طل   ألرؿ: تدريؼ    در سة   تحليلية ر تطل  ته 

    طل    ث  ي: تدريؼ     ق اد ر أل د ؼ رأ  يته .
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  تطل  ته ر   تحليليةتدريؼ    در سة  :    طل   ألرؿ

 : فيوك 

 :    قارد    در سة   تحليلية: أرالً 

أف نعػػػرؼ ىػػػذا البػػد ، مػػػف لفظػػػيفيتكػػكف ، ك إف مصػػطمح الدراسػػػة التحميميػػة مصػػػطمح مركػػػب
 : ثـ بالصكرة المركبة، منفردةو  ريقةو بط المصطمح بدايةن 

 :   در سة  لة -

دىرىسى الكتػابى يىٍدريسيػو دىٍرسػان : منيػاك  عدة معاف ليذا الفعػؿ ىناؾك  "سى رى " دى : مصدر مف الفعؿ
 (1)".درست الكتاب أدرسو درسا أم ذلمتو بكثرة القراءة: أل، كدراسة

 .(2)دارست فبلنان كتابان لكي أحفظ"، ك درس دراسة، ك " درس الكتاب لمحفظ: كالدرس

 :   تحليلية  لة -

ػػبلا " مصػػدر مػػف الفعػػؿ "حمػػؿ مػػكالن كمىحى ػػؿال حي ػػؿَّ بالمكػػاف يىحي حميػػا حػػبلن إذا فتحيػػا دة أه تقػػكؿ حممػػت العقػػك  حى
 (3).فانحمت"

القائمػػة  كينظػػر فػػي العبلقػػاتيطة فككيػػا إلػػى عناصػػر بسػػتالعناصػػر الداخميػػة ك ىػػي بمعنػػى تحميػػؿ ك 
بياف أجزائيػا : تحميؿ الجممة، ك كرد الشئ إلى عناصره، ، "أم ىي عممية تقسيـ الكؿ إلى أجزائوبينيا

 (4)".ككظيفة كؿ منيا

 : تدريؼ   در سة   تحليلية

كنحػف ىنػا ، مميػاالدراسػة المنػكم عك  إف ىذا المصطمح يختمؼ في تعريفو حسب نػكع البحػث
 . أىداؼ الحزب الرابع مف القرآف الكريـلدراسة التحميمية لمقاصد ك زاكية ا بصدد تعريفيا مف

                                                           

الػػػرازم،  –، مختػػػار الصػػػحاح 1/192الفيػػػكمي،  –، المصػػػباح المنيػػػر 79/  6ابػػػف منظػػػكر،  –لسػػػاف العػػػرب  (1)
1/218. 
 . 227/ 7الفراىيدم  –العيف  (2)
 . 11/163ابف منظكر، –لساف العرب  – 3/37الفراىيدم  –العيف ، 1/167الرازم  –حاح مختار الص (3)
   ػ.550/  1د. أحمد مختار  عمر،  -معجـ المغة العربية المعاصرة  (4)
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حيػث أف الثػاني ، أشػمؿ مػف مصػطمح المػنير التفسػير التحميمػيك  إف ىذا المصطمح يعد أعـ
، العقيػدة، الفقػو، "يتـ مف خبللػو البحػث فػي كػؿ مػا يتعمػؽ باآليػات الكريمػة المػراد تفسػيرىا مثػؿ المغػة

 .(1)"دالالت اآليات، ػ صحيح المأثكرمناسبات اآليات 

أىداؼ  السكر يشمؿ السابؽ لممقاصد كاألىداؼ التي تنجـ ك  كلكف الدراسة التحميمية لمقاصد
، محاكلػػة ربطيػػا بػػالكاقع قػػدر المسػػتطاع، ك األىػػداؼ مػػف تمػػؾ اآليػػاتك  ثػػـ بيػػاف المقاصػػد، عػػف السػػكرة

إلػى ، خالػدة باقيػة أف معجػزة سػيدنا محمػد ، ك مكػافك  أف ىػذا القػرآف صػالح لكػؿ زمػافان ذلؾ تأكيػدك 
 . أف يرث ا تعالى األرض كمف عمييا

 :  تطل  ت   در سة   تحليلية:  ً ث  ي

، إف ىذه الدراسة تعتمد عمى عدة متطمبػات حتػى تخػرج ىػذه الدراسػة دراسػة شػاممة متكاممػة  
 : مف ىذه األمكر التي ترتكز عمييا، ك تحقؽ الغاية المنشكدة

ذكػر لمناسػبة " : يػو مػفممؿ عتمػا تشػك  كتب عمكـ القػرآفك  كالتنقيب في كتب التفسيرالبحث  -
معػاني ك  بيػاف أسػباب النػزكؿ، ك مناسػبة اآليػات المػراد تفسػيرىا، ك مػا بعػدىاك  السكرة لمػا قبميػا

باإلضػػػافة إلػػػى بيػػػاف القػػػراءات المنسػػػكخ ك  الناسػػػ ، المسػػػتطاع راأللفػػػاظ ككجػػػكه اإلعػػػراب قػػػد
 (2)."المؤثرة في المعنىالقرآنية خاصة 

، النحػػػك، الفقػػو، العقيػػدة، السػػيرة، مثػػؿ كتػػب الحػػػديث، التطػػرؽ لمكتػػب التػػي تخػػػدـ المكضػػكع -
احتياجػات الدراسػػة التحميميػػة التػي ال يمكػػف االسػػتغناء ك  جميعيػػا تعػد مػػف متطمبػػاتك  الببلغػةك 

 . عنيا في ىذه الدراسة
محاكلػة ربػط كػؿ ذلػؾ ، ك الحاليػة ماىي أىـ المعضػبلت، ك النظر في قضايا الكاقع المعاصر -

 . بالكاقع لتحقيؽ اليدؼ
 

 

 

                                                           

 .223د.ثابت أحمد أبك الحاج  ص  -المدخؿ لدراسة التفسير كعمـك القرآف  (1)
 . 224المرجع السابؽ، ص:  (2)
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 .أ  يته ر   أل د ؼر  تدريؼ     ق اد:    طل    ث  ي

 : فيوك 

 : أ د ؼ   سرر ر آلي تر  يؼ  ق ادتدر : أرالً 

 : تدريؼ    ق اد  لة

ػػدى )  ػػو، قىصى ػػر ( القػػاؼ كالصػػاد كالػػداؿ أصػػكؿه ثبلثػػة، يػػدؿال أحػػدىا عمػػى إتيػػاًف شػػيءو كأىمة كاآلخى
قىاًصػػدى يجمػػع عمػػى )، ك فػػي الشػػيء عمػػى اكتنػػازو  سػػمةيت القصػػيدةي مػػف الشةػػعر قصػػيدةن لتقصػػيد قػػد ، ك (مى

  (1)األبنية.أبياتييا إالَّ تامَّةأبياتيا، كال تككف

 ﴾...َرَصَلى   لَِّ  َقْاػُد   سَّػِ يؿِ  ﴿: قاؿ تعالى، استقامة الطريؽك  كجوالتك  ك لو أيضان معنى " االعتماد
َر ْقِاػػػػػْد ِفػػػػػي  ﴿: فػػػػػي التنزيػػػػؿ، ك التفػػػػػريطك  عػػػػػدـ االفػػػػراط، ك كػػػػػذلؾ معنػػػػى التكسػػػػػط، ك [ 9: النحػػػػؿ ]

 (2)".[ 19: ] لقماف ﴾...َ ْشِيؾَ 

 : تدريؼ  أل د ؼ  لة

كػػؿ بنػػاء مرتفػػع : اليػػدؼ ىػػك. ك أم قربػػكا، أىػػدؼ القػػكـك  دنػػكت منػػؾك  مػػف أىػػدفت اليػػدؼ": ) ػػدؼ 
  (3)."كاليىدىؼ: الغرض أك كثب رماؿ أك جبؿ ،مشرؼ

 ىػػك مػػا انعقػػد العػػـز عمػى احػػداثيا فػػي المػػتعمـ مػػف تحػكؿ فػػي مسػػتكل المعػػارؼ كالميػػارات": (اليػدؼ)
 (4)".المكاقؼ بشرط أف يقع التثبت في حصكؿ ذلؾ التحكؿ إثر فترة مف التككيف تحدد مسبقان ك 

 

 

 

                                                           

 –(، المصػػػػباح المنيػػػػر 3/353ابػػػػف منظػػػػكر ) –(، لسػػػػاف العػػػػرب 5/95ابػػػػف فػػػػارس ) –معجػػػػـ مقػػػػاييس المغػػػػة  (1)
 (. 2/505الفيكمي، )

 .  13د. نكر الديف  الخادمي ص  -عمـ المقاصد الشرعية  (2)
 (. 9/345(، لساف العرب البف منظكر، )6/39معجـ مقاييس المغة البف فارس، ) (3)
 http: //www.minbr.com /bhaoth7.php -د. عمي بف عبده األلمعي  –ة مكقع منبر التربي (4)
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 : أ د ؼ   سرر ر آلي تر  تدريؼ  ق اد

 تمؾ األحكاـ كرائيا مقاصد، ك مف المعمكـ أف كؿ شريعة شرعت لمناس بيدؼ بياف األحكاـ 
قاؿ ، قد ثبت باألدلة القطعية أف ا تعالى ال يفعؿ األشياء عبثان ، ك حكمة مف المشرع الحكيـ العميـك 

ـْ َصَ ثً  ﴿: تعالى ـْ َأ ََّ   َ َلْقَ  ُ   . [ 115: المؤمنكف]  ﴾...َأَفَحِسْ ُت

نمػا اعتبػره ، لػـ يػنص عميػو األكائػؿأىػداؼ السػكر كاآليػات ك  يػؼ مقاصػدكيظير لنػا أف تعر  كا 
كلكػف لػـ يػنص عمػى ىػذا العمػـ بيػذا االسػـ ، ، اعتبركه فػي تفسػيرىـ-باالستقراء-الصحابة كالتابعكف 
كشػػػؼ ب، السػػػير بطػػػرؽ االسػػػتدالؿ الصػػػحيح لمكصػػػكؿ إلػػػى الحػػػؽىػػػك محاكلػػػة ، إال عنػػػد المتػػػأخريف

التعػػػرؼ عمػػػى مشػػػكبلت كقضػػػايا األمػػػة اإلسػػػبلمية كالعمػػػؿ عمػػػى ك ، كالػػػرد عمػػػى األباطيػػػؿالشػػػبيات 
 . قدر المستطاع معالجتيا

 : أ د ؼ   سرر ر آلي تر  فة  ق ادأ  ية  در : ث  ي ً 

يك المصدر األكؿ كاألسػاس لؤلحكػاـ عنػد ف، القرآف الكريـ ىك ىداية الخالؽ إلصبلح الخمؽ
فػي  لئلسبلـ كحتى يكمنػا ىػذا يعتمػد المسػممكف عميػو لمعرفػة أحكػاميـالمسمميف، كمنذ الصدر األكؿ 

الػذم تكفػؿ بجميػع مػا يحتػاج إليػو البشػر فيك أكؿ مصدر مػف مصػادر التشػريع ، شتى شئكف حياتيـ
 .في أمكر دينيـ كدنياىـ

المعػػاني التػػي تكمػػف ك  كمػػا ىػػي األغػػراض، كىػػذا العمػػـ الػػذم يػػراد منػػو معرفػػة مبتغػػى السػػكرة
نجػػد أف بعػػض المفسػػريف ، ك أىػػداؼ السػػكرك  بػػاألحرل مقاصػػد، ك المكضػػكعات التػػي تحتكييػػا، ك كرائيػػا

الكحػػدة ، مضػػمكف السػػكرة، شخصػػية السػػكرة، مغػػزل السػػكرة: يعبػػركف عنيػػا بمصػػطمحات أخػػرل مثػػؿ
 المكضكعية أك نحك ذلؾ.

 : ذ ؾ فإف أ  ية  ذ    دلـ ي رز في   يلي 

ىػػك ك  ؼ األساسػػي مػػف إنػػزاؿ القػػرآف الكػػريـأىػػداؼ السػػكر يػػتـ بػػو تحقيػػؽ اليػػدك  عمػػـ مقاصػػد (1
 ﴾ ...ِإفَّ َ َذ   ْ ُقْرنَف َيْهِدي ِ لَِّتي ِ َي َأْقَرـُ  ﴿: اليداية كاإلرشاد إلى طريؽ السداد قاؿ تعالى

 . [ 9: ] اإلسراء
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حػث عميػو لمكصػكؿ إلػى مػراده ، ك الػتمعف الػذم دعػا إليػو القػرآفك  عمـ المقاصد يػتـ بػو التػدبر (2
ِ تَػ ٌ  َأْ َزْ َ ػ ُ  ِإَ ْيػَؾ ُ َ ػ َرٌؾ ِ َيػدَّ َُّرر  نَي ِتػِ   ﴿: قػاؿ تعػالى، ثػـ تطبيقػو عمميػان ، سػبحانو كتعػالى

 .[ 29: ص ] ﴾ َرِ َيَتَذ ََّر ُأرُ ر  أْلَْ َ   ِ 
حكػاـ سػردهك  جػكدة سػبؾ القػرآفتسػميط الضػكء عمػى  (3 التػي تظيػر  تػوببلغ، ك هإعجػاز ركعػة ، ك ا 

 . كجماؿ ترابطيا، تناسقياتكامؿ ، ك في كحدة بناء السكرة
االنطبلؽ بالفكر ك ، االسياـ الفعاؿ في معالجة القضايا التي تتحدث عف تمؾ السكر كاآليات (4

 اإلسبلمي في المسار الذم يقكده إلى تحقيؽ سنف ا سبحانو كتعالي عمى أرضو.
ك يجػػػدر بػػػي التأكيػػػد عمػػػى أف معرفػػػة المقصػػػد الخػػػاص باآليػػػة يكػػػكف مقيػػػد بعػػػدـ الجػػػـز بػػػؿ 

 . ألف المغزل الحقيقي ال يعممو إال ا عزكجؿ ؛باالجتياد كاالحتماؿ 

 : طرؽ  درفة  ق اد   سرر ر آلي ت:   ث ً ث

مػا مػف شػيء يحتاجػو البشػر إال ، ىػادم البشػرية كمرشػدىا كنػكر الحيػاة كدسػتكرىاالكريـ  القػرآف 
ًممو،  ًممو مىٍف عى دعػكة العبػاد إلػى ربيػـ  فيػو، مػويً مف جى  ُومى يً كجى كبيَّنو ا فيو نصان أك إشارة أك إيماءن، عى

 بمعرفػػة مقاصػػد السػػكر كاآليػػات يػػتـ تحقيػػؽ، ك كىػػك السػػبيؿ لمكصػػكؿ إلػػى الطريػػؽ المنشػػكد، المعبػػكد
 : يتـ ذلؾ عف طريؽ اآلتي، ك ذلؾ

 :   قرنف    ريـ - أ

عزكجػػؿ قػػد أمرنػػا ا ك ، أىػػداؼ السػػكر كاآليػػاتك  األساسػػي لمعرفػػة مقاصػػدك  إنػػو المصػػدر األكؿ
َأَفػػاَل َيتَػَد َُّررَف  ْ قُػػْرنَف َرَ ػْر َ ػػ َف ِ ػْف ِصْ ػػِد َهْيػِر   لَّػػِ  َ َرَجػُدر  ِفيػػِ   ﴿: قػػاؿ تعػالى، بتػدبر آيػات القػرآف

 .[ 82: ] النساء ﴾  ْ ِتاَلًف  َ ِثيرً 

 كجمػػع، فيػػك تحػػديؽ نػػاظر القمػػب إلػػى معانيػػو" : آيػػات القػػرآف كقػػد قػػاؿ ابػػف القػػيـ عػػف تػػدبر
 . (1)"كىك المقصكد بانزالو ال مجرد تبلكتو ببل فيـ كال تدبر، تدبره كتعقمو الفكر عمى

تمعػف آيػات القػرآف الكػريـ يػتـ التكصػؿ إلػى ك  كمف خبلؿ ذلؾ يتبيف لنا أنػو عػف طريػؽ تػدبر
 . معرفة المقصد مف كراء اآلية

                                                           

ياؾ نستعيف(  (1)  .1/451ابف قيـ الجكزية،  -مدارج السالكيف بيف منازؿ )إياؾ نعبد كا 
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 :   س ة   س رية –  

،  إلػى رسػكلو الكػريـ -كجؿعز -كىي كحيه مف ا ، مصدر الثاني لمتشريع اإلسبلميال 
 . [ 4، 3: ] النجـ ﴾ ِإْف ُ َر ِإالَّ َرْحٌي ُيرَحىا َرَ   َيْ ِطُؽ َصِف  ْ َهَرى ﴿: قاؿ تعالى

اآليػػات بمػػا ك  قػػد بػػيف لنػػا فػػي بعػػض األحاديػػث الػػكاردة فػػي فضػػائؿ السػػكر  نجػػد أف النبػػي
بيػاف فضػؿ سػكرة البقػرة عػف فمػثبلن جػاء فػي ، أىػدافياك  عظػـ مقاصػدىاك  يؤكػد عمػى عظػـ ىػذه السػكر

إف   شيط ف ي فر  ف    يػت   ػذي ا ال تجدلر   يرت ـ  ق  ر": قاؿ رسػكؿ ا : قاؿ  أبي ىريرة
 (1)"تقرأ في  سررة    قرة

حيػػث أنيػػا تعػػد حػػرز ، فيظيػػر لنػػا مػػف ىػػذا الحػػديث مقصػػدان عظيمػػان مػػف تػػبلكة سػػكرة البقػػرة
 تحقيػػػؽ السػػػكينة كالراحػػػة النفسػػػية فػػػي البيػػػػكتك  يػػػتـ طػػػرد الشػػػػيطاف بقرأتيػػػا، ك ككقايػػػة مػػػف الشػػػيطاف

 . القمكبك 

 

  

                                                           

 . 780ح - 1/539 -باب استحباب صبلة النافمة في بيتو  -كتاب المسافريف كقصرىا  -صحيح مسمـ  (1)
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  املبحث الثاني
 تعريف عام بسورة البقرة

 

 :   سة  ط    يشت ؿ صلىر 

 .صدد ني ته ر  :  سـ   سررة   طل   ألرؿ

 .ز  ف  زرؿ   سررةر  :    ف   طل    ث  ي

    قرة.   طل    ث  ث: أرج       س ة  سررة 

   جر   ذي  ز ت في .ر  : فض  ؿ   سررة   طل    ر   

  طرطه    ر يسية.ر     طل       س:  حرر   سررة
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 .ي ته نصدد ر  أس  ء   سررة:    طل   ألرؿ

 : كمنيا ما ىك اجتيادم، ىك تكقيفي سميت ىذه السكرة بأسماء منيا ما

 :  ألس  ء   ترقيفية: أرالً 

 :    قرة -1

ذا نظرنػػػا إلػػػى اسػػػـ ك  "المشػػػيكر، ىػػػك اسػػػميا ك  سػػػكرة البقػػػرة(تسػػػمية ىػػػذه السػػػكرة ) كقػػػد ثبتػػػت ا 
لـ تكف البقرة كقت ، ك السكرة كجدنا أنو ال بد أف يثير انتباىنا ؛ ألف القرآف الكريـ نزؿ في بيئة عربية

الحيكانػات ؿ جػفى ، نزكؿ القرآف الكريـ حيكانان معركفان أك مف األنعاـ التي يعرفيا العرب في ذلؾ الكقت
لكػف نجػد ، ك فيػي بيئػة صػحراكية، الشاةك  الحمارك  الجمؿ كالحصاف: التي كانت معركفة آف ذاؾ ىي

اإليمػػاف بالبعػػث ىػػك ك  "، ىػػي اإليمػػاف بالبعػػثك  أف اسػػـ السػػكرة قػػد أخػػذ مػػف قضػػية أساسػػية فػػي الػػديف
أك  البعػػث كالحسػػاب يفعػػؿ مػػا يشػػاء فػػي الػػدنيا دكف أم كازع ك  فمػػف ال يػػؤمف بػػاآلخرة، أسػػاس الػػديف

 رادع .

 : رج    تس ية

ىػػذه السػػكرة بسػػكرة البقػػرة نسػػبة إلػػى القصػػة المفصػػمة التػػي جػػاءت فػػي صػػكرة حكايػػة ميت سيػػ
 لقػد كػانكا قػد، حيث كشؼ ا الحكمة مف ذبح البقرة"، رائيؿمع بنى اس سيدنا مكسى حدثت بيف 

لـ يكف ىنػاؾ شػاىد؛ فػأراد . ك يمحقيا بسكاهك  ثـ جعؿ كؿ فريؽ يدرأ عف نفسو التيمةنفسان منيـ؛  قتمكا
ربو ببعض ذلؾ بض، ك كاف ذبح البقرة كسيمة إلى إحيائوك  ا أف يظير الحؽ عمى لساف القتيؿ ذاتو؛

 الشػػككؾ التػػي أحاطػػت بمقتمػػو ك  يجمػػك الريػػب، ك يخبػػر عػػف قاتمػػوك  الحيػػاة منيػػا بعػػد ذبحيػػا فترجػػع لػػو
 .(1)يبطؿ الباطؿ بأكثؽ البراىيف"ك  الحؽ ليحؽك 

 

 

 

                                                           

 ـ. 1972ط األكلى،  –القاىرة  –دار الشركؽ  – 1/79 -سيد قطب  -في ظبلؿ القرآف  (1)
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   ز ر ء: -2

قد كردت في تسميتيا أحاديث منيا ، ك اشتيرت بيذه التسمية مع سكرة آؿ عمراف بالزىراكيفك 
 يقػػػكؿ:(  سػػػمعت رسػػػكؿ ا ) : (  قػػػاؿ )  (1)أمامػػػة البػػػاىمي أبػػػيمػػػا جػػػاء فػػػي الصػػػحيح عػػػف 

 قرأر    قرنف فإ   يأتي يـر   قي  ة شػفيدً  ألاػح   ا  قػرأر    ز ػرر يف    قػرةا رسػررة نؿ ص ػر فا )
أر  أ ه ػػ  فرقػػ ف  ػػف طيػػر   2)فإ ه ػػ  تأتيػػ ف يػػـر   قي  ػػة  أ ه ػػ  ه   تػػ فا أر  أ ه ػػ  هي يتػػ ف 

 .(3) ار ؼا تح ج ف صف أاح  ه  

 : رج    تس ية

 . (4)عظيـ أجرىماك  املنكرى سكرة آؿ عمراف بالزىركاف ك  ىذه السكرةسميت 

 آؿ عمراف بالزىركايف ثبلثة أقكاؿ :ك  ك قاؿ القرطبي في كجو التسمية: " لمعمماء في تسمية البقرة

األكؿ: أنيمػػػا النيرتػػػاف مػػػأخكذ مػػػف الزىػػػر كالزىػػػرة ليػػػدايتيما قارئيمػػػا بمػػػا يزىػػػر لػػػو مػػػف أنكارىمػػػا أم 
 معانييما.

 رتب عمى قراءتيما مف النكر التاـ يـك القيامة.الثاني: لما يت

 .(5)الثالث: سميتا بذلؾ ألنيما اشتركتا فيما تضمنو اسـ ا األعظـ"

 

 

 

                                                           

آخر مف بقى بالشاـ ، كاف يسكف حمص، غمبت عميو كنيتو، صدل بف عجبلف بف كىب: أبك أمامة الباىمي ىك (1)
 نة سػػتكيقػػاؿ مػػات سػػ، تسػػعيف سػػنةك  ىػػك ابػػف إحػػدلك  ثمػػانيفك  تػػكفى سػػنة إحػػدل، ( مػػف أصػػحاب رسػػكؿ ا ) 

 ( .  2/736، ثمانيف ) االستيعاب البف عبد البرك 
الغياية: ظؿ الشمس بالغداة كالعشي. كقيؿ ىك ضكء الشمس كليس ىك نفس الشعاع، ككؿ مػا أظمػؾ بػو غيايػة،  (2)

 (.  15/134)ينظر: لساف العرب البف منظكر 
 . 804ح  1/355 -باب فضؿ قراءة القرآف كسكرة البقرة -كتاب صبلة المسافريف كقصرىا  -ركاه مسمـ  (3)
 . 6/89، شرح النككم لمسمـ : ينظر (4)
 . 1/24السكر لمبقاعي ك  نظـ الدرر في تناسب اآليات، 3/4تفسير القرطبي : ينظر (5)
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 :  ألس  ء   ترفيقية  الجته دية: ث  ي ً 

 :  فسط ط   قرنف .1

، قيؿ المدينة التي فييا مجتمع الناس، ك ىك ما يحيط بالمكاف، ك سميت سكرة البقرة بالفسطاط
كقػػد ذكػػر ىػػذا اإلسػػـ بعػػض المفسػػريف فػػي ، سػػكرة البقػػرة أحاطػػت بأحكػػاـ كثيػػرة، ك مدينػػة فسػػطاطككػػؿ 

 . (1)تفاسيرىـ 

  رج    تس ية: 

 ،(2)"األحكػاـ التػي لػـ تػذكر فػي غيرىػػالمػا جمػع فييػا مػف ، ك ك ذلػؾ لعظميػا: "قػاؿ السػيكطي
  (3)" لعظـ فقييا أقاـ عبدا بف عمر ثماني سنيف في تعمميا " : قاؿ ابف العربيك 

 :  س  ـ   قرنف .2

نمػا كانػت سػناـ القػرآفك   ىك ارتفاع الشػيء": "السناـ أم ذركتػو ألنيػا اشػتممت عمػى جممػة ، ا 
 . (4) لذلؾ سميت بسناـ القرآف، فركع اإلسبلـك  النكاىيك  كامراألك  مف األحكاـ

  : رج    تس ية

أحكػػاـ كثيػػرة أك لمػػا فييػػا مػػف احتكائيػػا عمػػى ك  البقػػرة سػػناـ القػػرآف إمػػا لطكليػػا ك سػػميت سػػكرة
 .(5)بو الرفعة الكبيرة ك  األمر بالجياد

ال ك  ك قاؿ البقاعي: سميت بالسػناـ ألنػو لػيس اإليمػاف بالغيػب بعػد التكحيػد الػذم ىػك األسػاس بػأعمى
الكتاب الذم ىي سػكرتو ك  المطية الحاممة،ألف السناـ أعمى ما في بطف ، ك أجمع مف اإليماف باآلخرة

 . (6)ىك أعمى ما في الحامؿ لؤلمر كىك الشرع الذم أتاىـ بو الرسكؿ

 
                                                           

  .[ 1/152، القرطبي، ػ1/81تفاسير ] ابف عطية : ينظر  (1)
  . 1/119، السيكطي –االتقاف في عمـك القرآف   (2)
 . 1/8، ابف العربي –أحكاـ القرآف   (3)
 . 1/77ابف كثير  –ينظر تفسير القرآف العظيـ  (4)
 . 8/181لممباركفكرم ، تحفة األحكذم بشرح سنف الترمذم (5)
 . . 1/24، البقاعي -السكرك  نظـ الدرر في تناسب اآليات (6)
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 : سررة    رسى .3

 . كرسي التي ىي أعظـ آيات القرآفك ذلؾ نسبة إلى كجكد آية ال

 صدد ني ت   سررة: 

أمػا عنػد ، (1)"  كقيػؿ سػبع البقرة مائتاف كثمانكف كخمس كقيؿ سػت"  أف عدد آيات جاء في اإلتقاف 
ىػذا يعػكد بسػبب ، و (2)ثمػانكف كسػبع آيػات " ك  " مائتػاف: ابف كثير فقد جاء أف عدد آيات سكرة البقػرة

 مائتػػاف: كلكػػف الػػرأم الػػراجح أف عػػدد  آيػػات سػػكرة البقػػرة ىػػي، احتسػػاب البسػػممة مػػف ضػػمف اآليػػات
 ست آيات . ك  ثمانكفك 
 

 :  سررة   ف رز  ف  زرؿ :    طل    ث  ي
 

إال قوله ، هً أول سورة نزلت بالمدٌنة: قٌلو "، نزلت فً مدد شتى، سورة البقرة سورة مدنٌة

، فانو آخر آيػة نزلػت مػف السػماء [ 281: البقرة ] ﴾ ...  ُتْرَجُدرَف ِفيِ  ِإَ ى   ّل َر تَُّقر  َيْر ً  ﴿: تعالى
قػد ك  (3)آٌات الربا أٌضاً من أواخر ما نززل مزن القزرآن" ، والوداع بمنى النحر في حجة نزلت يكـك 

تمرت فزً نزولهزا إلزى العزام العاشزر ل هجزرة اسزك، (4)فػي أكؿ اليجػرة"  ابتػداء نػزكؿ سػكرة البقػرة كاف

 . النبوٌة

 

 أرج       س ة في سررة    قرة::    طل    ث  ث

  ت  س  سررة    قرة       ق له  ) سررة   ف تحة :  -1

ىي متضمنة لمعنى طمب اليداية إلى الصراط ك ( بالبقرة سكرة الفاتحة )أـ الكتا ةسبقت سكر 
كىػػذه اليدايػػة تكػػكف ، الصػػديقيف كالشػػيداءك  ىػػك صػػراط الػػذيف أنعػػـ ا عمػػييـ مػػف األنبيػػاء، ك المسػػتقيـ

                                                           

 .1/211السيكطي  –اإلتقاف في عمـك القرآف   (1)
 . 1/77ابف كثير  –تفسير القرآف العظيـ  (2)
 . 1/122القرطبي،  تفسير (3)
 .  2/134ابف عاشكر،  -التحرير كالتنكير (4)
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فجػػاءت سػػكرة البقػػرة بعػػدىا مباشػػرة لتبػػيف ( فالنصػػارل )الضػػاليك ( ـالمغضػػكب عمػػيي )مخالفػػة لمييػػكد 
، [2: ] البقػػرة ﴾ َذِ ػػَؾ  ْ ِ تَػػ ُ  اَل َرْيػػَ  ِفيػػِ  ُ ػػًدى ِ ْلُ تَِّقػػيفَ  ﴿: تعػػالى ىػػك القػػرآف قػػاؿك  اليدايػػةسػػبيؿ 

 .(1)(ـ)المغضكب عمييبينت حقائؽ في صكر العصياف ألمر ا سبحانو مف الييكد ك 

 ت  س  سررة    قرة        دد   ) سررة نؿ ص ر ف   : -2

فػػالبقرة ، آؿ عمػػراف مكممٌػػة لمقصػػكدىاك  البقػػرة تضػػمنت قكاعػػد الػػديف" سػػكرة : ك قػػد قػػاؿ السػػيكطي أف
 .(2)ـ آؿ عمراف بمنزلة الجكاب عف شبيات الخصك ، ك بمنزلة إقامة الدليؿ عمى الحكـ

 : ت  س   طل    سررة    ن ر   -3

بقكلػػو تعػػالى:  لقػػد بػػدأت السػػكرة"، خاتمتيػػاك  جػاء فػػي الظػػبلؿ أف ىنػػاؾ تناسػػؽ بػػيف مطمػػع سػػكرة البقػػرة
ػاَلَة َرِ  َّػ  2  َذِ َؾ  ْ ِ تَ ُ  اَل َرْيَ  ِفيِ  ُ ًدى ِ ْلُ تَِّقيَف )1  ـ )}     َِّذيَف ُيْؤِ ُ رَف ِ  ْ َلْيِ  َرُيِقيُ رَف   اَّ

ـْ ُيْ ِفقُػػرَف ) ـْ ُيرِقُ ػػرفَ    َر  َّػػِذيَف ُيْؤِ ُ ػػرَف ِ َ ػػ  ُأْ ػػِزَؿ ِإَ ْيػػَؾ َرَ ػػ  ُأْ ػػِزَؿ ِ ػػْف َقْ ِلػػَؾ َرِ ػػ آْلِ َرةِ 3َرَزْقَ ػػ ُ   {ُ ػػ
كبخاصػة حقيقػػة اإليمػاف بالرسػؿ جميعػػان . ، ككرد فػي ثناياىػا إشػارات إلػػى ىػذه الحقيقػة[  4 -1: ]البقػرة

نَ َف   رَُّسػرُؿ ِ َ ػ  ُأْ ػِزَؿ ِإَ ْيػِ  ِ ػْف َر ّْػِ  َر ْ ُ ْؤِ ُ ػرَف ُ ػؿّّ نَ ػَف ِ   لَّػِ  } : كىا ىي ذم تختـ بقكلو تعػالى
َ ْيػػَؾ َرَ اَلِ َ ِتػػِ  َرُ تُ  ُؽ َ ػػْيَف َأَحػػٍد ِ ػػْف ُرُسػػِلِ  َرَقػػ ُ ر  َسػػِ ْدَ   َرَأَطْدَ ػػ  ُهْفرَ َ ػػَؾ َر ََّ ػػ  َر ِ  ِ ػػِ  َرُرُسػػِلِ  اَل ُ َفػػرّْ

 .(3)" { كىك ختاـ يتناسؽ مع البدء كأنيما دفتا كتاب!  ْ َ ِايرُ 

 ت  س   سـ   سررة     رضرصه    ر يس:  -4

قصػة إحيػاء المػكتى فػي سػكرة ، ك و كتعػالىبياف قدرة ا سػبحانالدافع مف ذكر القصة في السكرة ىك 
اسػػػتدعى المقػػػاـ التػػػذكير بقػػػدرة ا، كقػػػد جػػػاء الحػػػديث عػػػف قػػػدرة ا سػػػبحانو كتعػػػالى ضػػػمف البقػػػرة، 

 . (4)السياؽ كالجك العاـ الذم يتناسب مع مكضكع السكرة
 

                                                           

د. أمجػػػػػػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػػػػػػعادة  –تػػػػػػػػػػػػػػأمبلت فػػػػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػػػػكرة البقػػػػػػػػػػػػػػرة كمقاصػػػػػػػػػػػػػػدىا  –ينظػػػػػػػػػػػػػػر تػػػػػػػػػػػػػػاج الكقػػػػػػػػػػػػػػار  (1)
http://amjads.wordpress.com 

 .  3/280السيكطي  –اإلتقاف في عمـك القرآف  (2)
 .  1/321سيد قطب  –في ظبلؿ القرآف  (3)
 .  1/24البقاعي ، السكرك  ينظر نظـ الدرر في تناسب اآليات (4)
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 فض  ؿ   سررة رجر  زر ه :    طل    ر   

 :فضؿ   سررة: أرالً 

قػد سػميت ، ك ( آيػةثمػانكفك  سػتك  مائتػاففيػي )، سكرة البقرة ىي أطكؿ سػكرة فػي المصػحؼ
حكػػػاـ التػػػي حيػػػث كردت فييػػػا آيػػػات لؤلبفسػػطاط القػػػرآف الكػػػريـ لمػػػا تضػػػمنت مػػػف األحكػػػاـ كالمػػػكاعظ 

آيػة : أعظـ آيػة فييػا، ك آية الديف: نجد أف أطكؿ آية فييا، ك نظمت حياة األسرة بأف تككف بالمعركؼ
كلعظػػيـ فقييػػا أقػػاـ عبػػد ا بػػف عمػػر ثمػػاني " ، ألػػؼ نيػػي، ك كمػػا كرد أف فييػػا ألػػؼ أمػػرك ، الكرسػػى

 . أف الشيطاف يفر منيا: يكفى أف يقاؿ، ك (1)" سنيف في تعمميا

 : قد كرد في فضؿ السكرة أحاديث كثيرة منياك  

ف    يت   ذي ا ر ال تجدلر   يرت ـ  ق  ر) :قاؿ رسكؿ ا  أف ي ىريرة عف أب .1 تقرأ في    
 .  (2)(   قرة ال يد ل    شيط ف

 قػػرءر    قػػرنف فإ ػػ  يػػأتي يػػـر ): ٌقززول  رسػػكؿ ا سػػمعت قػػاؿ (3)عػػف أبػػك أمامػػة البػػاىمي .2
فإ ه ػ  تأتيػ ف يػـر   قي  ػة ا نؿ ص ػر فا ر  قػرءر    ز ػر ريف    قػرةا   قي  ة شفيدً  ألاػح   

تح جػػ ف صػػف ا  ػػف طيػػر اػػر ؼ أر  أ ه ػػ  فرقػػ فا أر  أ ه ػػ  هي يتػػ فا  أ ه ػػ  ه   تػػ ف
ال تسػػػػتطيده  ا ر تر هػػػػ  حسػػػػرةا ر فػػػػإف أ ػػػػذ    ر ػػػػةا  قػػػػرءر  سػػػػررة    قػػػػرةا أاػػػػح  ه  

 .(5()4)   طلة

 ف قرأ  ػ آليتيف  ػف ن ػر سػررة    قػرة فػي  يلػة ): النبي : قاؿقاؿ  (6)عف أبي مسعكد .3
 .(7)( فت  

                                                           

 .  1/15 بيابف العر  -أحكاـ القرآف  (1)
 2877ح -5/157باب مػا جػاء فػي فضػؿ سػكرة البقػرة كآيػة الكرسػي ػ  -أبكاب فضائؿ القرآف  -سنف الترمذم  (2)

 في نفس المكاف( .  –)قاؿ األلباني: صحيح 
 . 10سبؽ ترجمتو، ص:  (3)
 (.  11/56البطمة: السحرة )لساف العرب البف منظكر:  (4)
 . 2سبؽ تخريجو ص  (5)
ك عقبة بف عمرك بف ثعمبة مف بنى الحارث بف الخزرج ىػك مشػيكر بكنيتػو، كلػـ يشػيد أبك مسعكد األنصارم: ى (6)

يشػيد بػػدرا كشػػيد أحػػدا كمػػا بعػػدىا، مػػات سػػنة إحػػدل أك اثنتػػيف كأربعػػيف قيػػؿ مػػات أيػػاـ عمػػى رضػػى ا عنيمػػا، كقيػػؿ 
 (. 3/1075تكفي في خبلفة معاكية. )االستيعاب البف عبد البر، )

 . 34ح  -1/16 –باب عبلمة المنافؽ  –كتاب اإليماف  –صحيح البخارم  (7)
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جمعػت كميػات أصػكؿ  حيث أنيا، غيرىا تظير مدل فضؿ سكرة البقرةك  ك نجد أف ىذه األحاديث
قاؿ األلكسػي:" كالسػكرة الكريمػة لككنيػا سػناـ القػرآف ذكػر فييػا كميػات األحكػاـ الدينيػة مػف فقد ، فالدي

 .(1)الصياـ كالحر كالصبلة كالجياد عمى نمط عجيب"

   جر   ذي  ز ت في    سررة: : ث  ي ً 

ىي مف أكائؿ ما نزؿ بعد ، ك سكرة مدينةفسكرة البقرة كما عممنا أنيا ، ما بالنسبة لجك نزكلياأ
قبؿ نزكؿ آيػات مػف سػكر  المرجح أف آياتيا لـ تنزؿ متكالية كميا حتى اكتممتك  "، اليجرة مف السكر

فػػي حػػيف أف الػػراجح أف ، فػػي ىػػذه السػػكرة آيػػات فػػي أكاخػػر مػػا نػػزؿ مػػف القػػرآف كنيػػات الربػػا، ك أخػػرل
 .(2)ينة"ؿ ما نزؿ مف القرآف في المدمقدماتيا كانت مف أك 

الػذم  كاالضػطيادف السكرة قد نزلت في بداية اليجرة فذلؾ تزامف مع أجكاء التعػذيب أك بما 
ت سػكرة البقػرة بكػؿ فنزلػ، رضػكاف ا عمػييـ أجمعػيف() أصػحابو الكػراـك  تعرض لو الرسكؿ الكريـ 

الخبلفة في ك  الدعكةإلعداد االمة اإلسبلمية التي ستحمؿ أمانة  أكامرك  مكاعظك  حكاـأما تحتكيو مف 
 .  الػأرض

  طرطه    ر يسةر   حرر   سررة:    طل       س

  حرر   سررة: : أرالً 

 كالعنػػكاف يشػػير إلػػى المحتػػكل عمػػى اعتبػػار أنػػو اختصػػار مكثػػؼ ، اسػػـ السػػكرة بمثابػػة عنػػكاف
كػػالرمز يحػػكل مػػا  اإلسػػـك  يػػدخؿ إلػػى الػػنص،ُلمػػنص القػػادـ ... كىػػك أشػػبو بالعتبػػة التػػي منيػػا 

مخالفة بنى اسرائيؿ رمز إلى صكرة مف ك  سكرة البقرة سكرة االلتزاـ بأمر ا،ك  ،يكحي بمعناه
 أشد صكرة  المخالفة ألمر ا .

 كلكػػف ، " ىػػذه السػػكرة تضػػـ عػػدة مكضػػكعات: محػػكر السػػكرة إذف كمػػا قػػاؿ صػػاحب الظػػبلؿ
، لخطاف الرئيسياف فيو ترابطان شديدان يترابط ا، محكر كاحد مزدكج، المحكر الذم يجمعيا كميا

تػػدكر ، ك فيػػي مػػف ناحيػػة تػػدكر حػػكؿ مكقػػؼ بنػػى اسػػرائيؿ مػػف الػػدعكة اإلسػػبلمية فػػي المدينػػة

                                                           

 . 1/755األلكسى،  -ركح المعاني (1)
 .1/27سيد قطب،  -في ظبلؿ القرآف  (2)
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عػػدادىا لحمػػؿ أمانػػة الػػدعكة، ك حػػكؿ مكقػػؼ الجماعػػة المسػػممة فػػي أكؿ نشػػأتيا الخبلفػػة فػػي ك  ا 
تجريػدىـ عػف شػرؼ االنتسػاب ك  األرض، بعد أف تعمف السكرة نككؿ بنى اسرائيؿ عف حمميػا

 .(1)الحقيقي إلبراىيـ صاحب الحنيفية األكلى

 : ث  يً     طرط   ر يسة  لسررة

 : ط السكرة الرئيسة فيي تتألؼ مفما بالنسبة لخطك أ

 :   ت ةر  ثالثة أقس ـر   قد ة 

 :  20-1 ف  آلي ت ) فتتأ ؼ: أ      قد ة

كػبلـ ، ك منػافقيف، ك كػافريف، ك ثبلثػة أقسػاـ متقػيفبتقسػيـ النػاس إلػى ( آلػـ) كتبدأ بعػد األحػرؼ
 صػفاتيـك  حقيقتيـك  ف المنافقيفثـ ع، أكضح عبلماتيـك  الكافريفثـ ، بعد ذلؾ عف المتقيف كصفاتيـ

 . تكضيحات في شأنيـك 

 :  167-21 ف  آلي ت ):   قسـ  ألرؿ

ثػػـ يسػػير ، مبتػػدءان بػػدعكة النػػاس لسػػمكؾ طريػػؽ العبػػادة كالتكحيػػد كطريػػؽ مكصػػؿ إلػػى التقػػكل
اجتنػاب ك  ليعمؽ قضية السير فػي التقػكل مػف خػبلؿ تأكيػد طاعػة األمػر، ك القسـ ليناقش قضية الكفر

تمحػػؿ ك  التمكػػؤ فػػي االسػػتجابةك  التعنػػتك  ترسػػـ سػػمة المجاجػػة، ك تجػػئ قصػػة البقػػرة مفصػػمة،  ك النيػػي
  ،فػػي النيػػيالكقػػكع ك  عػػرض اآلثػػار الخطيػػرة لمخالفػػة األكامػػر،  ك ىػػي سػػمة بنػػى اسػػرائيؿ، ك المعػػاذير

 . انتياء بتأكيد قضية التقكلك  ،مف خبلؿ عرض نماذج االستقامة في قصة إبراىيـ ك 

  202-168)  ف  آلي ت:   قسـ   ث  ي

، عمػػػى مسػػػتكل األمػػػة، ك يرسػػػـ طرائػػػؽ التحقػػػؽ بيػػػا عمػػػى مسػػػتكل الفػػػردك  يؤكػػػد قضػػػية التقػػػكل
، اإليمػػػاف: أركػػػاف اإلسػػػبلـك  خػػػبلؿ ذلػػػؾ يػػػتـ الكػػػبلـ عػػػف اإليمػػػاف، ك طرائقػػػوك  يعمػػػؽ مفيػػػـك الشػػػكرك 

 . كالحر، الصكـ، الزكاة، الصبلة

 

                                                           

 .1/28سيد قطب،  -في ظبلؿ القرآف ينظر  (1)
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 :  286-203 ف  آلي ت ):   قسـ   ث  ث

العبلقات االجتماعية فػي ك  فيعرض قضايا الحرب، اآليات إلى الدخكؿ في اإلسبلـ دعت 
األخيػرتيف ىػي تنػتظـ اآليتػيف ك  تػأتي خاتمػة السػكرة، ك االقتصػادك  فػي قضػايا السياسػة، ك محيط األسرة

 . (1)تربط ىذه الخاتمة كؿ شيء بقضايا اإليماف كالتكجو إلى اك  في السكرة

فقد تكممت عف المؤمنيف، ثـ تكممت عػف الكػافريف، ثػـ  ؛الحافمة باألحكاـ ، إذف فسكرة البقرة
لمحػديث عػف  بعػدىا تتطرقػت، ك تكممت عف المنػافقيف، ثػـ دعػت النػاس لتكحيػد رب العػالميف أجمعػيف

مػا بػيف نكػاح كطػبلؽ كقصػاص، كمػا ، فممػا انتيػى ا مػف بنػي إسػرائيؿ أتػى باألحكػاـ، بني اسػرائيؿ
فتبارؾ ا ما ، (2) بيف صياـ كحر، ثـ ختميا بالنفقة، كفي غضكنيا أعاجيب كقصص لبني إسرائيؿ

كت مف أحكاـك  أعظميا مف سكرة  . كـ حى

 

 

 

 

  

                                                           

عػالـ الكتػب  – 150ص  - د. خمػكد العمكشػي -ينظر الخطاب القرآني دراسة في العبلقة بيف النص كالسػياؽ  (1)
 ـ.  2008 -ىػ 1429الحديث، 

 .  1/77، سيد قطب  –في ظبلؿ القرآف ينظر  (2)
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  نفصم األولا
انتحهيهي ألهداف ومقاصد انتفسري 

  انربع األول من احلزب انرابع
 ( 212 – 203)   اآليات
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  املبحث األول
 سورة البقرة أهداف و التفسري التحليلي ملقاصد

 (207 -203) لآليات
 

 :ر يشت ؿ صلى ثالثة  ط   

 .أح  ـ   حج  ي فر     طل   ألرؿ: ذ ر  

   .   ف ؽ   طل    ث  ي: صال  ت 

   .   طل    ث  ث: صال  ت  ْلي  ف
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    طل   ألرؿ: ذ ر   ر ي ف أح  ـ   حج

َر َفاَل إِ  ﴿تد  ى  ق ؿ ـَ َصَلْيِ  َرَ ْف تََأ َّ َؿ ِفي َيْرَ ْيِف َفاَل ِإْث ـَ َر ْذُ ُرر    لََّ  ِفي َأيَّ ـٍ َ ْدُدرَد ٍت َفَ ْف َتَدجَّ ثْػ
ـْ ِإَ ْيِ  ُتْحَشُررَف )َصَلْيِ  ِ َ ِف  تََّقى   . ﴾  203َر تَُّقر    لََّ  َر ْصَلُ ر  َأ َُّ 

 :   تفسير  ْلج   ي: أرالً 

( مرتبطػة بتكػاليؼ الحػر السػابقة التػي أقرىػا اإلسػبلـ كىػذبيا، كعػدؿ 203جاءت اآلية رقـ )
تنتيي أيػاـ فييا كؿ ما يمت إلى التصكرات الجاىمية، كفي تسمسؿ دقيؽ تـ عرض تمؾ المناسؾ، ثـ 

لػى تقػكاه "فػالتقكل تشػكؿ رقابػة ذاتيػة لػدل اإلنسػاف  ؛الحر كشػعائره كمناسػكو بالتكجيػو إلػى ذكػر ا كا 
 . (1)حكؿ كؿ معتقداتو كتصكراتو كمفاىيمو كأخبلقياتو كسمككياتو كتصرفاتو"

ا كتكبيرنا في أياـ قبلئػؿ، كىػي أيػاـ التشػريؽ: الحػادم عشػر كالثػاني  عشػر كاذكركا ا تسبيحن
كالثالػػث عشػػر مػػف شػػير ذم الحجػػة. فمػػف أراد التعجػػؿ كخػػرج مػػف "ًمنػػى" قبػػؿ غػػركب شػػمس اليػػكـ 
الثاني عشر بعد رمي الجمار فبل ذنب عميو، كمف تػأخر بػأف بػات بػػ "ًمنػى" حتػى يرمػي الجمػار فػي 

د فػػي العبػػا اليػـك الثالػػث عشػػر فػػبل ذنػػب عميػػو، لمػػف اتقػػى ا فػي حجػػو كالتػػأخر أفضػػؿ دة ؛ ألنػػو تػػزكال
كراقبكه في كؿ أعمالكـ، كاعممكا أنكـ إليو كحده  -أييا المسممكف -، كخافكا اكاقتداء بفعؿ النبي 

 . تيٍحشىركف بعد مكتكـ لمحساب كالجزاء

 :  ل ق اد ر أل د ؼ   تفسير   تحليلي: ث  ي ً 

 : فرد ت    -1

ال خػػػبلؼ بػػػيف العممػػػاء أف األيػػػاـ " قػػػاؿ القرطبػػػي: قػػػد و{  َر ْذُ ػػػُرر    لَّػػػَ  ِفػػػي َأيَّػػػ ـٍ َ ْدػػػُدرَد تٍ }  -
 (2)." المعدكدات في ىذه اآلية ىي: أياـ منى، كىي أياـ التشريؽ، كىي أياـ رمي الجمار

  ذ ر   -

 كفيو النقاط التالية:

                                                           

 .  723ص  -د. أحمد رجب األسمر  –مكاـر األخبلؽ في اإلسبلـ نظرية كتطبيقان  (1)
 . 2/140لقرطبي، تفسير ا (2)
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 أراًل:  د ى   ذ ر  لة ر اطالحً : 

الًحٍفػػظي لمشػػيء تىػػٍذكيريه كالػػذةٍكري أىيضػػان ، كىػػك كذيٍكػػران الػػذةٍكرى لغػػة فػػي الػػذكر ذىكىػػرىهي يىػػٍذكيريه ًذٍكػػران :   ػػذ ر  لػػة
يراد بو ىيئة ": قد قاؿ األصفيانيك  (1). كالذةٍكرل بالكسر نقيض النسياف، الشيء يجرم عمى المساف
أف يحفػػظ مػػا يقتنيػػو مػػف المعرفػػة كىػػك كػػالحفظ إال أف الحفػػظ يقػػاؿ اعتبػػارا  لمػػنفس بيػػا يمكػػف لبلنسػػاف

بػػاحرازه، كالػػذكر يقػػاؿ اعتبػػارا باستحضػػاره، كتػػارة يقػػاؿ لحضػػكر الشػػئ القمػػب أك القػػكؿ، كلػػذلؾ قيػػؿ 
 . (2)"  الذكر ذكراف: ذكر بالقمب كذكر بالمساف

   ذ ر  اطالحً : 

 فات لمذكر منيا: جاء في كتاب تاج العركس لمزبيدم عدة تعري

 الصبلة  تعالى كالدعاء إليو كالثناء عميو. "  -1
الطاعػػة كالشػػكر كالػػدعاء كالتسػػبيح كقػػراءة القػػرآف كتمجيػػد ا كتسػػبيحو كتيميمػػو كالثنػػاء عميػػو  -2

 بجميع محامده. 
 . الكتاب الذم فيو تفصيؿ الديف ككضع الممؿ ككؿ كتاب مف األنبياء ذكر -3
 . (3) " كحمؿ عمى خصكص القرآف كحده -4

 ك ترل الباحثة أف الذكر ىك: 

كأسمائو، كيككف سران كجيران، كىػك مػف أنفػع العبػادات  كآالئوكصافو أثناء عمى ا عز كجؿ بجميؿ ال
 ، كالغفمة عنو شر كبير.ألنو ىك الحبؿ المتيف بيف العبد كربو ؛بعد الفرائض 

ؿَ }  -  { اآلية، اليكماف ىما: يـك ثاني النحر، كيـك ثالثو.  َفَ ف َتَدجَّ

مػػف رمػػى فػػي اليػػكـ الثػػاني مػػف األيػػاـ المعػػدكدات، فػػبل حػػرج، كمػػف تػػأخر إلػػى : كقػػاؿ ابػػف عبػػاس"  
الثالث، فبل حرج، فمعنى اآليػة: كػؿ ذلػؾ مبػاح، كعبػر عنػو بيػذا التقسػيـ اىتمامػان، كتأكيػدان؛ ألف مػف 

                                                           

ابف فارس  –، معجـ مقاييس المغة 1/226الرازم  –، مختار الصحاح 4/308لساف العرب البف منظكر ينظر  (1)
2/358. 
 .  1/179الراغب األصفياني  –مفردات غريب القرآف  (2)
 .  1/2864تاج العركس مف جكاىر القامكس لمزبيدم،  (3)
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نيـ مف كاف يذـٌ التأخر، فنزلت اآلية رافعة لمجناح في كؿ ذلؾالعرب مف كاف يذـٌ التعجؿ، كم
(1)

 عبػارة ىػي الحػر، كالتقػكل أحكػاـ مياـٌ  بياف آخر في كقعت بالتقكل : كصاية{   ر تقر }   -
كترؾ ما ال بأس بو حذران عما بو البأس. ، المحرمات كترؾ الكاجبات فعؿ عف

كليػػذا مػػف أسػػباب تسػػمية يػػـك القيامػػة بيػػـك  ؛{: تجمعػػكف يػػـك القيامػػة لمحسػػاب  ُتْحَشػػُررفَ }  -
 .(2)الحشر

 :    س ة  آلية       ق له   -2

؛ كىػك ذكػر ا تعػالى  أفعػاؿ الحػر ذكػر مػا بعػد انتيػاء أفعػاؿ الحػر -تبارؾ كتعالى  -لما ذكر ا 
شر؛ كالثالث عشر الحادم عشر؛ كالثاني عيكـ النحر ك : أربعةعدكدات؛ كىي أياـ التشريؽ في أياـ م

 . كالذكر ىنا يشمؿ كؿ ما يتقرب بو إلى ا عٌز كجٌؿ مف قكؿ أك فعؿ ، (3) مف شير ذم الحر

 :    ص   يستف د  ف  -3

 أ ر ع   ذ ر:  أراًل:

فػي الػذكر بنكعيػو: السػرم كالجيػرم ػك  إف الذكر مشركعه سران كجيران، كقد رغىب رسكؿ ا 
فضػػؿ أبالقمػػب كالمسػػاف تػػارة كذلػػؾ قػػد ذكػػر ابػػف القػػيـ فػػي كتابػػو الكابػػؿ الصػػيب: أف الػػذكر قػػد يكػػكف 

، " كرب كىػػػي الدرجػػػة الثالثػػػة كبالمسػػػاف كحػػػده تػػػارة، كبالقمػػػب كحػػػده تػػػارة كىػػػي الدرجػػػة الثانيػػػة، الػػػذكر
، كرب متحػػدث عػػف ا بمسػػانو، كفػػؤاده عػػف ا سػػاكت ال تسػػمع منػػو حرفػػان، كقمبػػو عػػامر بػػذكر ا

نمػػاعميػػو القمػػب كالمسػػاف تكاطػػأالػػذكر مػػا  أفضػػؿك  (4)مشػػغكؿ" فضػػؿ مػػف أكػػاف ذكػػر القمػػب كحػػده  ، " كا 
ف ذكػػر القمػػب يثمػػر المعرفػػة كييػػير المحبػػة كيثيػػر الحيػػاء كيبعػػث عمػػى المخافػػة ذكػػر المسػػاف كحػػده أل
عف التقصير في الطاعات كالتياكف في المعاصي كالسيئات كذكر المسػاف  بعدكيدعك إلى المراقبة كي

 ػ لذلؾ ينبغي عمى الذاكر أف يككف حاضران القمب كالمساف.  (5)"كحده ال يكجب شيئا منيا

                                                           

 . 1/274 -الشككاني  -فتح القدير  (1)
 .   2/309د. عبدا شحاتو   -ينظر تفسير القرآف الكريـ  (2)
 . 1/336ابف كثير –لقرآف العظيـ اينظر تفسير  (3)
 . 187محمد الغزالي  ص  -ليس مف اإلسبلـ  (4)
 .  1/120 -ابف قيـ الجكزية   –الكابؿ الصيب مف الكمـ الطيب  (5)
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 فر  د   ذ ر:  ث  يً :

لمػا لػو  ؛أف يحػافظ عمػى الػذكر  ال ريب أنو يجػب عمػى كػؿ أحػد يػؤمف بمػا جػاء بػو الرسػكؿ
، بػػػذكر اإللػػػو الكػػػريـ مشػػػغكالن  طػػػكبى لمػػػف رزؽ لسػػػانان مػػػف فكائػػػد جمػػػة: تنيػػػر الػػػدرب كتجمػػػك القمػػػب، ف

، فقػد تعػددت فكائػد الػذكر حتػى أف االمػاـ ابػف قػيـ قػد أكرد مػا يقػارب كبالصبلة عمػى الػرؤكؼ الػرحيـ
 مائة فائدة منيا: 

 . نو يطرد الشيطاف كيقمعو كيكسرهإحداىا: أ

 . رضي الرحمف عز كجؿنو يإالثانية: 

 . نو يزيؿ اليـ كالغـ عف القمب: إالثالثة

 . نو يجمب لمقمب الفرح كالسركر كالبسط: إالرابعة

 . نو يقكم القمب كالبدف: إالخامسة

 . نو ينكر الكجو كالقمب: إالسادسة

 . نو يجمب الرزؽ: إالسابعة

 . نو يكسك الذاكر الميابة كالحبلكة كالنضرة: إالثامنة

 . .....نو يكرثو المحبة: إسعةالتا

إذان فمػػػذكر ا نعػػػـ جميمػػػة، فيػػػك غػػػذاء لمقمػػػب، كسػػػكينة لمػػػركح، كقػػػرة لمعػػػيف، كشػػػرح لمصػػػدكر، فيجػػػب 
، كبيػا تفػتح أبػكاب عبادة تؤدَّل في كؿة كقػتو كمكػافالحرص عمى ىذه العبادة كالمداكمة عمييا ألنيا 

 الخير، كتضاعؼ الحسنات. 
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 : في حي ة    سلـ أ  ية   ذ رث  ثً : 

عمػى أىميػة الػػذكر فػي حيػاة المسػػمـ  ممػا لػو أثػػر، ذكػرت اآليػة طمػػب ذكػر ا بصػيغة األمػػر
ـْ ِ ِذْ ِر   لَِّ  َأاَل ِ ِذْ ِر   لَِّ  َتْطَ ػِ فُّ  ْ ُقلُػر ُ ﴿: لقكلو تعالى ، [28: ]الرعػد ﴾  َِّذيَف نَ ُ ر  َرَتْطَ ِ فُّ ُقُلرُ ُه

 . ذكران  وكنطق، فكران  وصمت فيككف، يديـ الذكرك  يذكر ايجب عمى المسمـ أف لذلؾ 

تقػكاه فػي ختػاـ مناسػؾ الحػر ؛ كنػكع مػف التػذكير ليػـ ك  كقد جاء أمر ا عز كجؿ بذكر ا
ىػذا ال يتفػؽ ، ك أف نياية مكسـ الحر ليس معناه إال بداية جديدة لمزيد مف التقػرب ، ك بأىمية الذكر

فتتػػكالى ، أك بعػػد انقضػػاء شػػير رمضػػاف، بعػػد انتيػػاء مكسػػـ الحػػر يفعمػػو بعػػض النػػاس حاليػػان  مػػع مػػا
 . كأف القضية أف يككف االلتزاـ فقط في المكسـ، ك المعاصىك  ارتكاب المنيياتك  التجاكزات

 :  ر ص ت   ظررؼ     سر  سر   ديف  ْلسال يير  دً : 

يراعػػي اإلنسػػاف فيػػك ، أحػػكاؿ المسػػمميفك  مراعاتػػو لكػػؿ ظػػركؼ سػػماحة الػػديف اإلسػػبلمي إف مػػف 
صػالح لكػؿ ألنػو ديػف ، رفػع الحػرج عػف اخػرلك  خير بيف كثير مػف األحكػاـ، ك في حالة ضعفو كقكتو

كيضػمف ليػـ حيػاة طيبػة ممؤىػا السػعادة ، جاء ليرفع عػف النػاس اإلصػر كاألغػبلؿديف ، فزماف كمكا
 . كاالستقرار

مػػف أراد التعجػػؿ كخػػرج مػػف خيػػر بػػيف  عنػػدما، ك فمػػـ يحمػػؿ الشػػارع الحكػػيـ البشػػر مػػاال يطيقكنػػو 
ال ذنػػب عميػػو، كمػػف تػػأخر بػػأف فقػػاؿ "ًمنػػى" قبػػؿ غػػركب شػػمس اليػػكـ الثػػاني عشػػر بعػػد رمػػي الجمػػار 

 . أيضان  بات بػ "ًمنى" حتى يرمي الجمار في اليكـ الثالث عشر فبل ذنب عميو

 :    تقرى أل ر    سً : 

ـْ ِإَ ْيػػِ  تُ  ... ﴿قػػاؿ تعػػالى:   إف التقػػكل، [203: ] البقػػرة﴾ ْحَشػػُررَف َر تَّقُػػر    لَّػػَ  َر ْصَلُ ػػر  َأ َُّ ػػ
عمػػى كػػؿ صػػغيرة  ؛ ألنػػو محاسػػبه  فجػػدير بالمسػػمـ المػػؤمف أف يتقػػي ربػػو، ا إلػػي مػػف أعظػػـ القربػػات

 . غـسبب لممخرج مف كؿ ألنيا ك ، ككبيرة مما يأتي كيذر

يضػػمره القمػػب ىػػك األعمػػاؿ الظػػاىرة عمػػى  لكػػف الػػدليؿ عمػػى مػػا، مكػػاف التقػػكل ىػػك القمػػب إف
كالسػػبيؿ إلػػى التقػػكل ىػػك مراقبػػة ، فمػػف اٌدعػػى التقػػكل ككانػػت أعمالػػو تنػػاقض قكلػػو فقػػد كػػذب، الجػػكارح
 .كمنعيا عف إتباع أىكائيا بما يناقض أكامر ا تعالى، النفس
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    طل    ث  ي: صال  ت    ف ؽ

َرِ َف    َّ ِس َ ْف ُيْدِجُ َؾ َقْرُ ُ  ِفي  ْ َحَي ِة   دُّْ َي  َرُيْشػِهُد   لَّػَ  َصَلػى َ ػ  ِفػي َقْلِ ػِ  َرُ ػَر  ﴿ : تد  ىق ؿ 
َذ  َتَر َّى َسَدى ِفي  أْلَْرِض ِ ُيْفِسػَد ِفيَهػ  َرُيْهِلػَؾ  ْ َحػْرَث َر   َّْسػَؿ َر  لَّػُ  اَل ُيِحػ204أََ دُّ  ْ ِ َا ـِ )  ُّ   َر ِ 

ـُ َرَ ِ ْ َس  ْ ِ َه ُد )205 ْ َفَس َد ) ْثـِ َفَحْسُ ُ  َجَه َّ َذ  ِقيَؿ َ ُ   تَِّؽ   لََّ  َأَ َذْتُ   ْ ِدزَُّة ِ  ْلِْ َرِ ػَف   206  َر ِ 
 [  207 -204: ] البقرة ﴾ )207   َّ ِس َ ْف َيْشِري َ ْفَسُ   ْ ِتَل َء َ ْرَض ِت   لَِّ  َر  لَُّ  َرُءرٌؼ ِ  ْ ِدَ  ِد )

   تفسير  ْلج   ي  آلي ت: : أرالً 

 يات نجد أننا بيف صنفي مف الناس:بيف يدم ىذه اآل

، يركقػؾ منطقػو، كيعجبػؾ بيانػوالمنافؽ الذم يعجبؾ قكلو فػي الحيػاة الػدينا،    ا ؼ  ألرؿ: 
مػف محبػة كيحمؼ مستشيدنا با عمى ما في قمبو طف، فأنت معجب بكبلمو الحمك الظاىر، المر البا

، كما جاء اإلسبلـ، كفي ىذا غاية الجرأة عمى ا، كىك شديد العداكة كالخصكمة لئلسبلـ كالمسمميف
قاؿ: )إف أبغض الرجاؿ إلى ا  رضى ا عنيا، عف النبي  –في الحديث الشريؼ: عف عائشة 

ذا  (2)كجسػده. ، فيسعى في اىبلؾ الحرث كالنسؿ، ليصؿ إلػى مطالػب نفسػو(1)تعالى األلد الخصـ( كا 
رشادان: اتؽ ا حممتو الحمية الجاىمية، كالعزة الشػيطانية عمػى ارتكػاب اإلثػـ المنيػي  قيؿ لو نصحان كا 

 عنو شرعان، كجزاؤه جينـ كلبئس المياد مياده. 

: فيك مف يبيع نفسو ابتغاء مرضاة ا في الجيػاد كاألمػر بػالمعركؼ كالنيػى عػف أ     ا ؼ   ث  ي
 .(3)يقدميا خالصة ة كاممة ال تردد فييا، ليعتقيا ك المنكر، بيع

 :  ل ق اد ر أل د ؼ   تفسير   تحليلي: ث  ي ً 

 أس       زرؿ:  -1
َرِ َف    َّ ِس َ ْف ُيْدِجُ َؾ َقْرُ ُ  ِفي  ْ َحَي ِة   دُّْ َي  َرُيْشػِهُد   لَّػَ  َصَلػى َ ػ  ِفػي  ﴿: تعالى قاؿ ا -

َذ  تَػػَر َّى َسػػَدى ِفػػي  أْلَْرِض ِ ُيْفِسػػَد ِفيَهػػ  َرُيْهِلػػَؾ  ْ َحػػْرَث 204َقْلِ ػػِ  َرُ ػػَر أََ ػػدُّ  ْ ِ َاػػ ـِ )   َر ِ 
                                                           

(، 204بػػػػاب قػػػػكؿ ا تعػػػػالى: )كىػػػػك ألػػػػد الخصػػػػاـ( )البقػػػػرة:  -كتػػػػاب المظػػػػالـ كالغضػػػػب  -صػػػػحيح البخػػػػارم  (1)
 .2457، ح 3/131
 .  1/225عبدالرحمف حسف حنبكة الميداني   -رة النفاؽ كخبائث المنافقيف في التاري  ينظر ظاى (2)
 .  1/206سيد قطب  -ينظر في ظبلؿ القرآف  (3)
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ْثـِ َفَحْسػػُ ُ  205َسػػ َد )َر   َّْسػػَؿ َر  لَّػػُ  اَل ُيِحػػ ُّ  ْ فَ  َذ  ِقيػػَؿ َ ػػُ   تَّػػِؽ   لَّػػَ  َأَ َذْتػػُ   ْ ِدػػزَُّة ِ ػػ ْلِْ   َر ِ 
ـُ َرَ ِ ْ َس  ْ ِ َه ُد )   ﴾  206َجَه َّ

 نػو أقبػؿ إلػى النبػي حيػث إ (1)أنيا نزلت في األخػنس بػف شػريؽ: جاء في تفسير الجبلليف -
فػأحرؽ ، حمػرك  بػزرع لقػـك مػف المسػمميففأعجبو ذلؾ منو ثػـ خػرج فمػر ، أظير لو اإلسبلـك 

 .(2)عقر الحمرك  الزرع
 . عامة في كؿ مف كاف عمى ىذه الصفةأيضان أنيا  كقيؿ، في المنافقيف: نيا نزلتؿ إكقي -
َرِ ػػَف    َّػػ ِس َ ػػْف َيْشػػِري َ ْفَسػػُ   ْ ِتَلػػ َء َ ْرَضػػ ِت   لَّػػِ  َر  لَّػػُ  ﴿: كفػي سػػبب نػزكؿ قكلػػو تعػػالى -

 . ﴾ )207ِ  ْ ِدَ  ِد )َرُءرٌؼ 

؛ ألنو كاف أسىرىه الركـي فػي الجاىميػة فػي  (4)الركمي نزلت في صييب: (3) المسيب قاؿ سعيد بف
كاشػػػتراه بنػػػك كمػػػب فكػػػاف مػػػكالىـ كأثػػػرل فػػػي الجاىميػػػة بمكػػػة ككػػػاف مػػػف المسػػػمميف  ،جيػػػات المكصػػػؿ

 ،ليكثقػكه فنػزؿ عػف راحمتػػوفممػا ىػاجر النبػي خػرج صػػييب ميػاجران فمحػؽ بػو نفػر مػػف قػريش ، األكلػيف
ـي ا ال تصمكف إليَّ حتى أرمي بمػا فػي كنػانتي، ككاف راميان كقاؿ ليـ لقد عممتـ أني مف أرماكـ ، كأىٍي
ال نتركػػؾ تخػػرج مػػف عنػػدنا غنيػػان كقػػد جئتنػػا : فقػػالكا ،ثػػـ أضػػرب بسػػيفي مػػا بقػػي فػػي يػػدم منػػو شػػيءه 

فممػا قػدـ عمػى ، عمػى ذلػؾ فػدليـ عمػى مالػوكعاىػدكه ، خمي عنػؾنتك ، كلكف دلنا عمى مالؾ، صعمككان 
ًبحى البيعي أيا يٍحيى كتبل عميو ىذه اآلية  . (5) النبي قاؿ لو حيف رآه رى

 

 

                                                           

ىك األخنس بف شريؽ كاسمو أبي شريؽ بػف عمػرك بػف كىػب بػف عػبلج، ككػاف اسػمو أبيػان، فممػا أشػار عمػى بنػي  (1)
زىرة بالرجكع إلى مكة في كقعة بدر، فقبمكا منػو فرجعػكا، قيػؿ: خػنس بيػـ فسػمي األخػنس، كحميفػان لبنػي زىػرة، كتػكفي 

 . ( 1/76في أكؿ خبلفة عمر بف الخطاب. )أسد الغابة البف األثير: 
 .  109جبلؿ الديف المحمي، كجبلؿ الديف  السيكطي، ص:  -تفسير الجبلليف  (2)
ىك سعيد بف المسيب بف حزف القرشي المخزكمي، أحد العمماء األثبات الفقياء الكبار، كىػك مػف كبػار التػابعيف،  (3)

 (287مات بعد التسعيف، كقد ناىز الثمانيف. )تقريب التيذيب ص: 
، صحابي المشيكر كىػك صػييب بػف سػناف الركمػي، كسػمى الركمػي: ألف الػرـك سىػبىكه صػغيران،صييب الركمي ال (4)

كنيتو أبك يحيى، كناه بيا رسكؿ ا. ككػاف مػف السػابقيف إلػى اإلسػبلـ، تػكفي بالمدينػة كىػك ابػف ثػبلث كسػبعكف )أسػد 
 (.3/41الغابة ،البف األثير 

 . 60: ص، ، تفسير الجبلليفػ 2/220بف عاشكر  ا  -التحرير كالتنكير ينظر  (5)



37 
 

 :    فرد ت -2

ًمفى النَّاسً }  - ظػاىر فػي الػنص أف المػراد مػف ىػذا ، ك لمتبعيضبعض الناس فحرؼ )مف( ك  أم: { كى
 يدعي بأقكالو.ك  يعمؿ خبلؼ ما يظيرك  يبطف، ك الفريؽ قسـ مف المنافقيف ألنو يظير شيئان 

ػػػف ييٍعًجبيػػػؾى قىٍكليػػػوي { - الشػػػىء العجيػػػب الػػػذم يعظػػػـ فػػػي " : أم يركقػػػؾ كيعظػػػـ فػػػي قمبػػػؾ كمنػػػو: } مى
فػػي الحقيقػػة كالكاقػػع كالخشػػب المسػػندة فػػي ك  عذكبػػة حػػديثيـك  يسػػركنؾ بجمػػاؿ أجسػػاميـ. " (1)الػػنفس

 . (2)نخرة فارغةفي الباطف ك  الظاىر عظيمة كضخمة

لَّى}  -  . (3)أدبر كانصرؼ عنؾ كقيؿ إذا غمب كصار كاليا: { تىكى

لىبًػػٍئسى اٍلًميىػػادي }  - ، كىػػك المكضػػع المييػػأ لمنػػكـ. كسػػمى جيػػنـ ميػػادا ألنيػػا (4) ٍلًميػػادي جمػػع الميػػدا: { كى
كىػػك عمػػػى سػػبيؿ الػػػتيكـ ، ألف الشػػيء المميػػػد المفػػركش ليػػػـ فػػي النػػػار ىػػك أمػػػاكف ، ارمسػػتقر الكفػػػ

 .  التعذيب الشديد

ٍرثى }  -  : كالحرث لو معنياف: { اٍلحى

َرَد ُررَد َرُسػَلْيَ  َف ِإْذ َيْحُ َ ػ ِف ِفػي   حػرث ِإْذ َ َفَشػْت  ﴿: كرد في قكلػو تعػالى، ى الزرعفمرة ييطمؽ عم
ـُ   قـر   [ 78: ] األنبياء ﴾ِفيِ  َهَ 

ـٍ : ييطمؽ الحرث عمػى المػرأة فػي قكلػو تعػالى: كالمعنى الثاني ـٍ {} ًنسىػنؤيكي ػٍرثه لَّكيػ ، [ 223: ] البقػرة حى
 . جاءت ىنا بمعنى الزرع كالنباتك 

 .اإلبؿ كالبقر كالغنـ كغير ذلؾ مما يتناسؿ{ كىالنٍَّسؿى }  -
 . أم يبيعيا ببذليا في الجياديىٍشًرل نىٍفسىوي {}   -

 

 

                                                           

 .  1/181الزمخشرم   -الكشاؼ  (1)
 .  302محمد الصالح الصديؽ ص:  -ينظر مقاصد القرآف  (2)
 .  1/491البيضاكم   –أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ  (3)
 .  3/410ابف منظكر،  -لساف العرب  (4)
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    ف ؽ  لة ر اطالحً :  -
: مػػف نىفىػػؽى كلػػو أصػػبلف يػػدؿ أحػػدىما عمػػى انقطػػاع شػػيء كذىابػػو، كاآلخػػر عمػػى النفػػاؽ لغػػة -

غماضو، فاألكؿ: نفقت الدابة نفكقان: ماتت، كاألصؿ الثاني: النفؽ: سرب في  إخفاء شيء كا 
األرض لػػو مخمػػص إلػػى مكػػاف. كمنػػو اشػػتقاؽ النفػػاؽ، ألف صػػاحبو يكػػتـ خػػبلؼ مػػا يظيػػر، 

 (1)ك مف اإليماًف في خفاء.فكأف اإليماف يىخريج منو، أك يخرج ى
عمػى ذلػؾ نبػو ، ك ىك الدخكؿ في الشرع مف باب كالخركج عنػو مػف بػاب" :    ف ؽ  اطالح ً  -

ـُ  ْ َف ِسػػػُقرفَ  ... ﴿: بقكلػػػو ، الخػػػارجكف مػػػف الشػػػرع: أم، [ 67: ] التكبػػػة ﴾  ِإفَّ  ْ ُ َ ػػػ ِفِقيَف ُ ػػػ
 ْ ُ َ ػ ِفِقيَف ِفػي   ػدَّْرِؾ  أْلَْسػَفِؿ ِ ػَف    َّػ ِر ِإفَّ  ﴿: فقػاؿ، جعؿ ا المنافقيف شران مػف الكػافريفك 

ـْ َ ِايرً   ." (2)[ 145: ] النساء ﴾  َرَ ْف َتِجَد َ ُه
 إذف فالمنافؽ الذم يختمؼ بيف سريرتو كعبلنيتو، كيكتـ خبلؼ ما يظير. 

 :  ْلصر   -3
أنػػو مصػػدر : أحػػدىما: فػػي الخصػػاـ قػػكالف، ك (3)" شػػديد الخصػػكمة " : } كىىيػػكى أىلىػػدال الخصػػاـ { -

 .(4)أنو جمع خصيـ: الثاني، ك كالقتاؿ بمعنى المقاتمة، مف المخاصمة
لَّى سىعىى ًفي اأٍلىٍرًض ًلييٍفًسدى ًفييىا}   - ذىا تىكى إذا ظػرؼ لمػا : الػكاك عاطفػة" : { جػاء فػي إعرابيػاكىاً 

لَّى»يستقبؿ مف الزمف متعمؽ بيشيد.  ىك كالجممة جكاب شرط غيػر  فعؿ ماض كالفاعؿ« تىكى
« ًلييٍفًسػدى »متعمقػاف بسػعى. « ًفػي اأٍلىٍرضً »مػاض فاعمػو مسػتتر « سىػعى »جاـز ال محؿ ليا. 

الػػبلـ الـ التعميػػؿ يفسػػد فعػػؿ مضػػارع منصػػكب بػػأف المضػػمرة بعػػد الـ التعميػػؿ كالفاعػػؿ ىػػك 
 .(5)"يعكد إلى مف

 

 

                                                           

 (.  455-454معجـ مقاييس المغة البف فارس، ) (1)
 .  820: ص، لؤلصفياني، مفرادت ألفاظ القرآف (2)
 .  1/311تفسير القرآف الكريـ، الدكتكر عبدا شحاتة   (3)
 . 1/265الماكردم  –ينظر النكت كالعيكف  (4)
 .  1/86قاسـ حميداف دعاس   -اعراب القرآف الكريـ  (5)
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 :  ف    ص    يستف د -4
 : أ ر ع    ف ؽ: أرالً 

 : نفاؽ عمؿ، كنفاؽ اعتقاد: النفاؽ إلى نكعيفينقسـ 

قػػاؿ ا سػػبحانو كتعػػالى فػػي ، أف يػػبطف الشػػخص الكفػػر فػػي قمبػػو كيظيػػر اإلسػػبلـ فنفػػاؽ االعتقػػاد:
ـْ َ ِايرً   ﴿: أىمو  [.145]النساء: ﴾ِإفَّ  ْ ُ َ  ِفِقيَف ِفي   دَّْرِؾ  أَلْسَفِؿ ِ َف    َّ ِر َرَ ْف َتِجَد َ ُه

مػػف كػػف فيػػو كػػاف  )أربػػعه : قػػاؿ النبػػي  مػػا كرد عػػف عبػػدا بػػف عمػػرك أف مػػف صػػكرهكنفػػاؽ العمػػؿ: 
اؤتمػػف إذا : مػػف كانػػت فيػػو خصػػمة مػػنيف كانػػت فيػػو خصػػمة مػػف النفػػاؽ حتػػى يػػدعياك  منافقػػان خالصػػان:

ذا ك ، خاف ذا عاىد غدر،  حٌدث كذب،ا  ذا خاصـ فجركا   (1)(كا 

 : ال  ت      فؽ راف ت ص: ث  ي ً 

ـْ َصػَذ ٌ  أَِ ػيـٌ ِ َ ػ  َ ػ ُ ر   ﴿: قاؿ تعػالى، مرض القمب: أكالن  ـُ   لَُّ  َ َرًضػ  َرَ ُهػ ـْ َ َرٌض َفزَ َدُ  ِفي ُقُلرِ ِه
 .[10: ] البقرة ﴾َيْ ِذُ رفَ 

ـْ اَل ُتْفِسػػُدر  ِفػػي  أْلَْرِض َقػػػ ُ ر  ِإ ََّ ػػ  َ ْحػػػُف  ﴿قػػاؿ تعػػػالى: ، االفسػػاد فػػي األرض: ثانيػػان  َذ  ِقيػػَؿ َ ُهػػػ َر ِ 
ـُ  ْ ُ ْفِسُدرَف َرَ ِ ْف اَل َيْشُدُررفَ 11ُ ْاِلُحرَف ) ـْ ُ   . [12، 11: البقرة ] ﴾  َأاَل ِإ َُّه

َرِ ػػَف    َّػػ ِس َ ػػْف ُيْدِجُ ػػَؾ َقْر ُػػُ  ِفػػي  ْ َحَيػػ ِة  ﴿: ، قػػاؿ تعػػالىبػػاإلثـالمػػدد فػػي الخصػػكمة كالعػػزة : ان ثالثػػ
َذ  تَػَر َّى َسػَدى ِفػي  أْلَْرِض ِ ُيْفِسػَد 204َقْلِ ػِ  َرُ ػَر أََ ػدُّ  ْ ِ َاػ ـِ )  دُّْ َي  َرُيْشِهُد   لََّ  َصَلى َ   ِفي    َر ِ 

ْثـِ 205ِفيَه  َرُيْهِلَؾ  ْ َحْرَث َر   َّْسَؿ َر  لَُّ  اَل ُيِح ُّ  ْ َفَس َد ) َذ  ِقيَؿ َ ػُ   تَّػِؽ   لَّػَ  َأَ َذْتػُ   ْ ِدػزَُّة ِ ػ ْلِْ   َر ِ 
 .[ 206 -204: البقرة ] ﴾َرَ ِ ْ َس  ْ ِ َه دُ  َفَحْسُ ُ  َجَه َّـُ 

ـْ َصػػَذ ً   أَِ يً ػػ   ﴿: قػػاؿ تعػػالى، مػػكاالة الكػػافريف كالتػػربص بػػالمؤمنيف: ان رابعػػ َ شّْػػِر  ْ ُ َ ػػ ِفِقيَف ِ ػػَأفَّ َ ُهػػ
ـُ  ْ ِدػػزََّة َفػػِإفَّ  ْ ِدػػزََّة ِ لَّػػِ      َّػػِذيَف َيتَِّ ػػُذرَف  ْ َ ػػ ِفِريَف َأْرِ َيػػ َء ِ ػػْف ُدرِف  ْ ُ ػػْؤِ ِ يَف َأَيْ َتُلػػرَف صِ 138) ْ ػػَدُ 

 .[139، 138: النساء ] ﴾َجِ يًد 
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ِإفَّ  ْ ُ َ ػػ ِفِقيَف ُيَ ػػ ِدُصرَف   لَّػػَ   ﴿: قػػاؿ تعػػالى، داء العبػػاداتأالخػػداع كالريػػاء كالتكاسػػؿ عػػف : سػػان خام
اَلِة َق ُ ر  ُ َس َ ى  َذ  َق ُ ر  ِإَ ى   اَّ ـْ َر ِ    142ُيرَ ُءرَف    َّ َس َراَل َيْذُ ُررَف   لََّ  ِإالَّ َقِلػياًل )َرُ َر َ  ِدُصُه

، 142: النساء] ﴾ُ َذْ َذِ يَف َ ْيَف َذِ َؾ اَل ِإَ ى َ ُؤاَلِء َراَل ِإَ ى َ ُؤاَلِء َرَ ْف ُيْضِلِؿ   لَُّ  َفَلْف َتِجَد َ ُ  َسِ ياًل 
143.] 

ـْ  ﴿: قػاؿ تعػالى، الصػد عنيػاك  إلى شػريعة التحاكـ اعدـ : ان دسسا ـْ تَػَر ِإَ ػى   َّػِذيَف َيْزُصُ ػرَف َأ َُّهػ أََ ػ
َأْف َيْ فُػُرر  نَ ُ ر  ِ َ   ُأْ ِزَؿ ِإَ ْيَؾ َرَ   ُأْ ِزَؿ ِ ْف َقْ ِلَؾ ُيِريػُدرَف َأْف َيَتَحػ َ ُ ر  ِإَ ػى   طَّػ ُهرِت َرَقػْد ُأِ ػُرر  

ـْ َضػػاَل  َ ػػى 60اًل َ ِديػػًد  )ِ ػػِ  َرُيِريػػُد   شَّػػْيَط ُف َأْف ُيِضػػلَُّه ـْ َتَدػػ َ ْر  ِإَ ػػى َ ػػ  َأْ ػػَزَؿ   لَّػػُ  َر ِ  َذ  ِقيػػَؿ َ ُهػػ   َر ِ 
ـْ 61  رَُّسرِؿ رََأْيَت  ْ ُ َ  ِفِقيَف َيُادُّرَف َصْ َؾ ُاُدرًد  ) ـْ ُ ِاػيَ ٌة ِ َ ػ  َقػدََّ ْت َأْيػِديِه   َفَ ْيَؼ ِإَذ  َأَا َ ْتُه

َـّ َج ُءرَؾ َيْحِلُفرَف ِ   لَّ ِ  ـْ 62ِإْف َأَرْدَ   ِإالَّ ِإْحَس ً   َرَتْرِفيًق  ) ُث ـُ   لَّػُ  َ ػ  ِفػي ُقلُػرِ ِه   ُأرَ ِ ػَؾ   َّػِذيَف َيْدَلػ
ـْ َقػػْراًل َ ِليًلػػ  ـْ ِفػػي َأْ ُفِسػػِه ـْ َرُقػػْؿ َ ُهػػ ـْ َرِصْظُهػػ إف الحالػػة التػػي ، [ 63-60: النسػػاء ] ﴾َفػػَأْصِرْض َصػػْ ُه

كالفساد الػذم ظيػر فػي البػر كالبحػر ، نتكست فيو الفطرة اإلنسانيةالدرؾ الذم ا، ك تردت إلييا البشرية
: الشقاء كالنكد الذم فرؽ النفػكس فػي كػؿ مكػاف راجػع كمػو إلػى سػبب كاحػد، ك بما كسبت أيدم الناس

 .  (1)ىك الخركج عف ىذه القاعدة األساسية في سعادة البشرية كىي قاعدة التحاكـ إلى كتاب ا 

ـْ  ﴿االفساد بيف المؤمنيف، قاؿ تعػالى: : ان سابع ـْ ِإالَّ َ َ ػ اًل َرأَلَْرَضػُدر  ِ اَلَ ُ ػ ـْ َ   زَ ُدرُ ػ َ ْر َ َرُجر  ِفيُ 
ـْ َر  لَُّ  َصِليـٌ ِ   ظَّ ِ ِ يفَ  ـْ َس َّ ُصرَف َ ُه ـُ  ْ ِفْتَ َة َرِفيُ   .[47: التكبة ] ﴾َيْ ُلرَ ُ 

ـْ ِ ْف َ ْدٍض  ْ ُ َ  ِفُقرفَ  ﴿األمر بالمنكر كالنيي عف المعركؼ، قاؿ تعػالى: : ثامنان  َر ْ ُ َ  ِفَق ُت َ ْدُضُه
ـْ ِإفَّ  ْ ُ َ ػػ ـْ َ ُسػػر    لَّػػَ  َفَ ِسػػَيُه ـُ َيػػْأُ ُررَف ِ ػػ ْ ُ ْ َ ِر َرَيْ َهػػْرَف َصػػِف  ْ َ ْدػػُررِؼ َرَيْقِ ُضػػرَف َأْيػػِدَيُه  ِفِقيَف ُ ػػ

 . [ 67 :التكبة ] ﴾ ْ َف ِسُقرفَ 

ـْ ِ اَلَؼ َرُسرِؿ   لَِّ  َرَ رُِ ر   ﴿: قاؿ ا تعالى، تكاصييـ بترؾ الجياد: تاسعان  َفِرَح  ْ ُ َ لَُّفرَف ِ َ ْقَدِدِ 
ـْ ِفي َسِ يِؿ   لَِّ  َرَق ُ ر  اَل َتْ ِفُرر  ِفي  ْ َحػرّْ ُقػْؿ َ ػ ُر  ـْ َرَأْ ُفِسِه ـَ َأَشػدُّ َحػرِّ  َ ػْر َأْف ُيَج ِ ُدر  ِ َأْ َر ِ ِه َجَهػ َّ

 . [ 81: التكبة ] ﴾َ  ُ ر  َيْفَقُهرفَ 
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، غيرىػاك  ف تمؾ الصػفات السػابقةأ: صفات المنافؽك  ترل الباحثة بعد سرد عبلمات النفاؽك  
ف كانػت صػػفات منػافقيف فػػبل يمنػع ذلػػؾ أف يقػػع فػي بعضػػيا المسػمـك  عميػػو الػتخمص منيػػا قبػػؿ أف ، ك ا 

زرع النفػػػاؽ ينبػػػت عمػػػى " : البػػػف القػػػيـ فػػػي ذلػػػؾ كػػػبلـ طيػػػب حيػػػث قػػػاؿ، ك تنتشػػػر فيػػػوك  تػػػزدادك  تنمػػػك
كعػيف ضػعؼ ، عػيف ضػعؼ البصػيرة: كمخرجيما مف عينيف، كساقية الرياء، ساقية الكذب: ساقيتيف
كلكنو بمػدارج السػيكؿ عمػى شػفا ، فاذا تمت ىذه األركاف األربع استحكـ نبات النفاؽ كبنيانو ،العزيمة

 ،مػػا فػػي القبػػكر كبعثػػر، ككشػػؼ المسػػتكر ،فػػاذا شػػاىدكا سػػيؿ الحقػػائؽ يػػـك تبمػػى السػػرائر ،جػػرؼ ىػػار
تبػػيف حينئػػذ لمػػف كانػػت بضػػاعتو النفػػاؽ أف حكاصػػمو التػػي حصػػميا كانػػت  ؛كحصػػؿ مػػا فػػي الصػػدكر

كا سػريع ، ككجد ا عنده فكفاه حسػابو، حتى إذا جاءه لـ يجده شيئا، كالسراب يحسبو الظمنف ماء
 .(1)"الحساب

    طل    ث  ث: صال  ت  ْلي  ف

 [  207]  ﴾ ْ ِدَ  دِ َرِ َف    َّ ِس َ ْف َيْشِري َ ْفَسُ   ْ ِتَل َء َ ْرَض ِت   لَِّ  َر  لَُّ  َرُءرٌؼ ِ   ﴿ق ؿ تد  ى :

 :  ْلي  ف  لة ر اطالح ً  -

 :  ْلي  ف  لة

، األمانػػة التػػي ىػػي ضػػٌد الخيانػػةمػػف اليمػػزة كالمػػيـ كالنػػكف أصػػبلف متقاربػػاف: أحػػدىما أى  ًمػػف" 
.(2)"كمعناىا سيككف القمب، كاآلخر التصديؽ

 :   ْلي  ف  اطالح ً 

قرار ب، تصديؽ بالجناف" : ما اجتمع فيو ثبلثة أمكرىك    .(3)"كعمؿ باألركاف، المسافكا 

 : كما يمي السنة كالجماعة أمكر اشتمؿ عمييا مسمى اإليماف عند أىؿ ثبلثةفيذه 
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كىك النية كاإلخبلص كالمحبة كاالنقياد كاإلقباؿ عمػى ا عػز كجػؿ كالتككػؿ :   قل  ص ؿر  قرؿ: أرالً 
َذ  ُتِلَيْت  ﴿قاؿ تعػالى: ، عميو كلكاـز ذلؾ كتكابعو ـْ َر ِ  ِإ ََّ    ْ ُ ْؤِ ُ رَف   َِّذيَف ِإَذ  ُذِ َر   لَُّ  َرِجَلْت ُقُلرُ ُه

ـْ ِإيَ  ً   رَ  ـْ نَي ُتُ  زَ َدْتُه ـْ َيَتَر َُّلرَف ﴾َصَلْيِه  [.  2: األنفاؿ]  َصَلى َر ِّْه

يقانو  أيضان ىكك   ـُ  ْ ُ تَّقُػرَف  ﴿: قاؿ ا تعالىتصديقو كا  ػْدِؽ َرَاػدََّؽ ِ ػِ  ُأرَ ِ ػَؾ ُ ػ َر  َِّذي َجػ َء ِ   اّْ
ـْ َذِ َؾ َجزَ ُء  ْ ُ ْحِسِ يفَ 33) ـْ َ   َيَش ُءرَف ِصْ َد َر ِّْه  .[ 34، 33الزمر ] ﴾   َ ُه

 كىك النطؽ بالشيادتيف شيادة أف ال إلو إال ا كأف محمدان رسكؿ ا،:   لس فص ؿ ر  قرؿ: ث  ي ً 

ـْ َيْحَزُ ػرفَ  ﴿: قاؿ تعالى ـْ َراَل ُ ػ َـّ  ْسَتَق ُ ر  َفاَل َ ْرٌؼ َصَلْيِه األحقػاؼ  ] ﴾ ِإفَّ   َِّذيَف َق ُ ر  َر َُّ     لَُّ  ُث
بػػػو كػػػتبلكة القػػػرآف كسػػػائر األذكػػػار مػػػف التسػػػبيح كالتحميػػػد كالتكبيػػػر  العمػػػؿ الػػػذم ال يػػػؤدل إال، ك [13

 : تعالى قاؿ، كالدعاء كاالستغفار كغير ذلؾ مف األعماؿ التي تؤدل بالمساف

 [42، 41األحزاب  ]   َرَس ُّْحرُ  ُ ْ َرًة َرَأِاياًل﴾41َيَأيَُّه    َِّذيَف نَ ُ ر   ْذُ ُرر    لََّ  ِذْ رً  َ ِثيرً  ) ﴿

كىػػك العمػػؿ الػػذم ال يػػؤدل إال بيػػا مثػػؿ القيػػاـ كالركػػكع كالسػػجكد كالمشػػي فػػي : ص ػػؿ   جػػر رح:  ً ث  ثػػ
لى الحر كالجياد في سبيؿ ا كغير ذلؾ مف األعماؿ التي ، مرضاة ا كنقؿ الخطا إلى المساجد كا 

ـْ َر ْفَدلُػر   ْ َ ْيػَر َي  َأيَُّه    َِّذيَف نَ ُ ر   ْرَ ُدر   ﴿: قاؿ ا تعالى، تؤدل بالجكارح َر ْسػُجُدر  َر ْصُ ػُدر  َر َُّ ػ
ـْ ُتْفِلُحرَف )  . (1) [ 78،77الحر  ] ﴾  َرَج ِ ُدر  ِفي   لَِّ  َحؽَّ ِجَه ِد ِ 77َ َدلَُّ 

االيمػػاف بػػا كمبلئكتػػو ككتبػػو كرسػػمو كاليػػـك اآلخػػر ) :ىػػك فاإليمػػافأمػػا فػػي اصػػطبلح الشػػرع 
بػارزان   رسػكؿ ا  كػاف: قػاؿ، كمػا جػاء فػي الحػديث عػف أبػي ىريػرة( كالقضػاء كالقػدر خيػره كشػره

 لقائػػوك  وأف تػػؤمف بػػا كمبلئكتػػو ككتبػػ" اإليمػػافق قػػاؿ: مػػا ، يػػا رسػػكؿ ا: فقػػاؿ، فأتػػاه رجػػؿ، لمنػػاس
 (2)".تؤمف بالبعث اآلخر سمو ك كر 
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     يستف د  ف    ص:: ث  ث ً 

 : ظ  رة    ف ؽ: أرالً 

، ألف اإلسبلـ في مكة كاف ضعيفان ليست في مكة كذلؾ ك  بدأت في المدينةإف ظاىرة النفاؽ 
ىػػذا ك كالقػػكم ىػػك الػػذم ينافقػػو النػػاس، كاإلسػػبلـ فػػي المدينػػة أصػػبح قكيػػان ، كالضػػعيؼ ال ينافقػػو أحػػد

ألف الػذم يياجمػؾ  ؛كصؼ المنافؽ بألد الخصاـ ىػك أدؽ كصػؼ لقد . ك ينطبؽ عمى جميع األزماف
 . يغرر بؾك  في األمر يجعمؾ تحتاط لو أما الذم يقابمؾ بنفاؽ فيك الذم يريد أف يخدعؾ

 التػي النفػاؽ تيارات، بالعممانية تسمى التي التيارات انتشار قضية: مف ضمف صكر النفاؽك 
 صػػارتك  االجتمػػاع عػػف الػػديف، السياسػػة عػػف الػػديف، االقتصػػاد عػػف الػػديف، الحيػػاة عػػف الػػديف تفصػػؿ
 طغػػت مػػف ثمػػةك ، كتخمػػؼ جيػػؿ عنػػدنا أضػػحى، ك مػػثبلن  بيػػـ كالتشػػبو لمكفػػار كالػػكالء النفسػػية اليزيمػػة
َذ   ﴿: المنافقيف عف تعالى ا قاؿ كما تخريبية الحقيقة في كىي،  إصبلحية تسمى تيارات قضايا َر ِ 

ـْ اَل ُتْفِسُدر  ِفي  أْلَْرِض َق ُ ر  ِإ ََّ   َ ْحُف   [. 11: ] البقرة ُ ْاِلُحرَف ﴾ِقيَؿ َ ُه

تكػكف لمقضػايا العربيػة بينمػا  ـنصػرتييػدعكف ك  الحذر ممف يدسػكف السػـ فػي العسػؿ ك يجب
 . تمكر كتغدر كتؤلب عمى اإلسبلـ كالمسمميف كؿ أجيزتيـ

كليسػػػت منػػػو،  كىػػػي ىنػػػاؾ أخػػػبلؽ يمتػػػبس عمػػػى الػػػبعض فيميػػػا فيظنكنيػػػا مػػػف النفػػػاؽكلكػػػف 
كالسبلـ عمى مف تكره، كالمداراة كىي: ليف الكبلـ كالمبلطفة فػي حػؽ  كالتبسـ في كجو مف ال تحب،

نما ىك مف كـر المسمـ كحسف خمقػو ىنػاؾ فػرؽ ك ، مف تعتقد شره كفسقو، فكؿ ىذا ليس مف النفاؽ، كا 
 . األخبلؽ كسكء كالشقاؽ النفاؽ مف با نعكذك  دارة الجائزة كالمداىنة المحرمةكبير بيف الم

 :    ف ؽ   رق يةطرؽ : ث  ي ً 

 الكبػػر،ك  فتصػػاب الػػنفس بػػأمراض العجػػب، إف الػػنفس كالقمػػب يمرضػػاف كمػػا تمػػرض األجسػػاد
 . الغؿك  كالحقد، النفاؽ، ك الحسدك  الغركر،ك 

تشػػكؿ كقايػػة  التػػي ؛(1)تطييرىػػا مػػف ىػػذه األمػػراض يكػػكف بػػالتقكلك  عبلجيػػاك  تزكيػػة الػػنفسك 
فيػػػي الضػػػابط الفعػػػاؿ لضػػػبط ، اتوتصػػػرفك  أخبلقياتػػػوك  تصػػػكراتوك  ذاتيػػة لػػػدل اإلنسػػػاف حػػػكؿ معتقداتػػػو

                                                           

 .  155ص   سعيد حكل -ينظر في المستخمص في تزكية األنفس  (1)
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كىي التي تجعؿ كؿ شعكر أك تصرؼ يصدر مف ، األخبلقي كالسمككي لئلنسافك  المسار اإلعتقادم
 . اإلنساف منكطان بما أمر بو تعالى

ِإ ََّ ػػػػ   ﴿: فػػػػي اآليػػػػة الكريمػػػػة كمػػػػا جػػػػاء، كيػػػػنقص بالمعصػػػػية، ف اإليمػػػػاف يزيػػػػد بالطاعػػػػةإ
ـْ ِإيَ  ً ػ  ـْ نَي ُتُ  زَ َدْتُهػ َذ  ُتِلَيْت َصَلْيِه ـْ َر ِ   [ 2: األنفػاؿ]  ﴾  ْ ُ ْؤِ ُ رَف   َِّذيَف ِإَذ  ُذِ َر   لَُّ  َرِجَلْت ُقُلرُ ُه

-  الػذكر قميمػك المنػافقيف فػاف، النفػاؽ مػف أمػاف المداكمػة عمييػا فييػاك  -جؿك  عز -ا ذكر كثرةف
 . [142: ] النساء ﴾ َراَل َيْذُ ُررَف   لََّ  ِإالَّ َقِلياًل  ﴿: تعالى قاؿ، -جؿك  عز
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 :   سلـ في  ْلسالـ   طل   ألرؿ

ػْلـِ َ  فَّػًة َراَل َتتَِّ ُدػر  ُ ُطػَر ِت   شَّػْيَط ِف ِإ َّػُ   ﴿: ق ؿ تد  ى َي  َأيَُّه    َِّذيَف نَ ُ ر   ْدُ ُلر  ِفػي   سّْ
ـْ َصػػُدرّّ  ـُ  ْ َ يَّْ ػػ ُت َفػػ ْصَلُ ر 208ُ ِ ػػيٌف )َ ُ ػػ ـْ ِ ػػْف َ ْدػػِد َ ػػ  َجػػ َءْتُ     َأفَّ   لَّػػَ  َصِزيػػٌز َحِ ػػيـٌ   َفػػِإْف َزَ ْلػػُت

(209 ﴾ 

 :   تفسير  ْلج   ي: أرالً 

ػٍمـً جاء في تأكيؿ اآليات عنػد أبػي جعفػر لقكلػو تعػالى: }  ميػكا ًفػي السة { أف المخاطػب بيػا  اٍدخي
 المؤمنكف كلف يتعد أحد أمريف: 

كبرسػػالتو، أك يكػػكف الخطػػاب لمػػف آمػػف باألنبيػػاء  إمػػا أف يكػػكف خطػػاب لممػػؤمنيف بمحمػػد 
.(1)كلكنيـ منكركف محمدان كنبكتو، فقيؿ ليـ: ادخمكا في السمـ الذيف سبقكا سيدنا محمد 

لسػػمـ كافػػة، كحػػذرىـ مػػف اتبػػاع خطػػكات " كبيػػذا الخطػػاب دعػػا ا الػػذيف آمنػػكا لمػػدخكؿ فػػي ا
الشيطاف كسبمو، فميس ىناؾ مناىر متعددة لممؤمف كليس لو أف يختار ما يناسػبو كيناسػب ىػكاه، أك 
أف ىناؾ مػنير بػيف بػيف، أك حػؿ كسػط، بػؿ يجػب أف يػدخؿ فػي السػمـ بكميتػو، كيسػمـ نفسػو خالصػة 

مػنير آخػر، يػدخؿ بالسػمـ فػبل يػتمجمر لقيادة ا كشريعتو، كأف يتجرد مف كػؿ تصػكر آخػر كمػف كػؿ 
 . (2)كال يتردد كال يتحير بيف شتى السبؿ كشتى االتجاىات"

، كعدلتـ عف الحؽ بعد مػا قامػت عمػيكـ الحجػر، فػاعممكا تنحيتـ عف طريؽ االستقامةفاف " 
 .(3)أف ا عزيز في انتقامو ال يفكتو ىارب كال يغمبو غالب، حكيـ في أحكامو كأكامره "

  :  ل ق اد ر أل د ؼ   تفسير   تحليلي: ث  ي ً 

 :    س ة  آلية       ق له  -1

مػػف يشػػرل نفسػػو ابتغػػاء : فمػػنيـ، سػػبؽ ىػػذه اآليػػات عػػدة آيػػات قسػػمت النػػاس حسػػب ديػػنيـ 
يفسػػػد فػػػي ك  يظيػػػر بخػػػبلؼ مػػػا يػػػبطفك  مػػػف يضػػػمر الكيػػػد: مػػػنيـ، ك ىػػػك أعمػػػى المراتػػػبك  مرضػػػاة ا

                                                           

 .  4/254 -الطبرم  -ينظر جامع البياف  (1)
 . 1/211 -سيد قطب  -في ظبلؿ القرآف  (2)
 .  339/ 1 -ابف كثير  -تفسير القرآف العظيـ  (3)
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أراد ا ، ك النػػػػاس إلػػػػى الػػػدخكؿ فػػػػي السػػػػمـ كافػػػػةفناسػػػب أف يػػػػدعى ، ييمػػػؾ الحػػػػرث كالنسػػػػؿك  األرض
 . الكفاؽ الذم قرره اإلسبلـك  عزكجؿ أف ييدينا إلى ما يجمع البشر كافة عمى الصبلح كاإلسبلـ

 : أس       زرؿ -2

ذلػػؾ أنيػػـ ، أصػػحابوك  ـعبػػد ا بػػف سػػبل أنيػػا نزلػػت فػػي" : جػػاء فػػي ركح المعػػاني لؤللكسػػى
ألبانيا بعدما ك  كرىكا لحماف اإلبؿك  شرائع مكسى فعظمكا السبتك  آمنكا بشرائعوك  حيف آمنكا بالنبي 

ف التػػكراة إ: قػػالكا لمنبػػي ، ك ىػػذاك  إنػػا نقػػكل عمػػى ىػػذا: فقػػالكا، فػػأنكر ذلػػؾ عمػػييـ المسػػممكف، أسػػممكا
 . (1)"فنزلت، ا بالميؿقـ بيفدعنا فمن، تعالىكتاب ا 

إذ يسػتبعد : كثير في ذكػر عبػدا بػف سػبلـ مػع أصػحابو مػف أىػؿ الكتػاب فيػو نظػر ك إلبف
التعػػكيض عنػػػو ك  بطبلنػػػوك  رفعػػوك  ىػػػك مػػع تمػػػاـ إيمانػػو يتحقػػؽ نسػػػخوك  أف يسػػتأذف فػػي إقامػػػة السػػبت

يطمب طمبان مثؿ ك  ذكر أنو مف المبشريف بالجنة فكيؼ يككف صحابي جميؿ مثمويك  (2)بأعياد اإلسبلـ
 . !ذلؾ 

 :    فرد ت -3
نيكا}  - ممػف آمنػكا بمػف ى مؤمنى أىؿ الكتػاب قيؿ أف الخطاب مكجو إما إل: { يىا أىياليىا الًَّذيفى آمى

 . أك لممؤمنيف عامة ألف الخطاب باسـ اإليماف، سمؼ مف األنبياء
ميػػػكا } - حقيقتػػػو نفػػػكذ الجسػػػـ فػػػي جسػػػـ أك مكػػػاف محػػػكط كالبيػػػت كالمسػػػجد، الػػػدخكؿ " : { اٍدخي

مشيكرا عمى حمكؿ المكاف الكاسع يقاؿ دخػؿ بػبلد بنػي أسػد كىػك ىنػا مسػتعار كيطمؽ مجازا 
قػػػػد جػػػػاءت ىنػػػػا بصػػػيغة لؤلمػػػػر لمداللػػػػة عمػػػػى . ك (3)"لبلتبػػػاع كااللتػػػػزاـ كشػػػػدة التمػػػػبس بالفعػػػؿ

 .الكجكب
ٍمـً }   -   د ى   سلـ  لة ر اطالحً : : { السة

كمنيػػػا السػػػبلـ مػػػف الشػػػرؾ، كأنكاعػػػو (4)" السَّػػػبلـي كالسَّػػػبلمىة ي البػػػراءة" )سػػػمـ( :   سػػػلـ  لػػػة
 كالسبلمة مف كؿ البدع، كالبراءة لديف ا كسنة نبيو كاالستناف بيديو. 

                                                           

 .  2/146األلكسى    –القرآف العظيـ كالسبع المثاني  ركح المعاني في تفسير (1)
 .  1/339ابف كثير  -تفسير القرآف العظيـ  (2)
 .  2/275ابف عاشكر،  -التحرير كالتنكير  (3)
 . 12/289 -ابف منظكر  -لساف العرب  (4)
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: أل االسبلـ بجميع شػرائعو، " كىػك أيضػان مػف المسػالمة كالكفػاؽ، كىػك ضػد الشػقاؽ   سلـ  اطالح ً 
 .(1)كالتنازع كاالعتصاـ بحبؿ الكحدة " 

جمػاالن : مف المسالمة إذف ف  سلـ  ر كاإلنقياد كالتسميـ الكمي، كيطمؽ أيضان عمػى الصػمح كالسػبلـ، كا 
 ىك الديف اإلسبلمي الحنيؼ بما يشمؿ مف عقائد كعبادات كشعائر كمناىر حياة. 

أف يػػدخمكا جميعػػان فػػي ، عائػػد إلػػى الػػذيف آمنػػكا: أحػػدىما: فيػػو تػػأكيبلفك  أم جميعػػان : { كىافَّػػةن }  -
، " أف يأخػػذكا بجميػػع عػػرل اإلسػػبلـ، أف يػػدخمكا فػػي جميعػػو عائػػد إلػػى السػػمـ: الثػػاني، ك السػػمـ

منصػكب عمػى الحػاؿ " : ىنػا كافػة تعػرب. ك (2)ترؾ زكاجره "ك  العمؿ بجميع أكامره، ك شرائعوك 
 .(3)" كىك مصدر عمى فاعمة كالعافية كالعاقبة

لىٍمتيـٍ  } -  .(4)"" أم فاف انحرفتـ عف الصكاب: { فىًاٍف زى
 :    قر ء ت -4
ٍمـً }  - اختمؼ أىؿ المغة ك  .(5)كالباقكف بكسرىا، الكسائي بفتح السيفك  نافعك  قرأ ابف كثير: { السة

 : في الفتح كالكسر عمى كجييف

 . أنيما لغتاف تستعمؿ كؿ كاحدة منيما في مكضع األخرل: أحدىما"

 .(6)" السمـ بالفتح المسالمةك  اإلسبلـكالفرؽ بينيما أف السمـ بالكسر ، معناىما مختمؼ: الثانيك 
سػػبلـ : ك بػػالجمع بػػيف القػػراءتيف يصػػبح المعنػػى التمسػػؾ ك  إف عمػػى المسػػمميف جميعػػان الػػدخكؿ فػػي اإلو

ضػػد  يطمػػؽ عمػػى الصػػمح كالسػػبلـ أم، ك يـاالنقيػػاد كالتسػػمك  المسػػالمة: ىػػك السػػمـبجميػػع شػػرائعو  ألف 
 . (7)عمى ديف اإلسبلـ، ك الحرب

 
 

                                                           

 .  258/ 2 -محمد رشيد رضا  -تفسير المنار  (1)
 .  1/6099الزبيدم،  -تاج العركس مف جكاىر القامكس  (2)
 .  1/6099تاج العركس مف جكاىر القامكس لمزبيدم،  (3)
 . 2/317تفسير القرآف الكريـ، د. عبدا شحاتو،  (4)
 . 177ابف الجزرم ص  -تقريب النشر في القراءات العشر  (5)
 .  1/267 -الماكردم  -النكت كالعيكف  (6)
 . 2/256محمد رشيد  رضا   -ينظر تفسير القرآف الحكيـ )تفسير المنار(  (7)
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 :  ْلصر   -5
ػػا }  - لىٍمػػتيـٍ ًمػػٍف بىٍعػػًد مى ـي اٍلبىيةنىػػاتي فىػػاٍعمىميكافىػػًاٍف زى ػػاءىٍتكي فك  " الفػػاء ىنػػا اسػػتئنافية: {جى حػػرؼ شػػرط : ا 

فعػػؿ مػػاض مبنػػي عمػػى السػػككف التصػػالو بضػػمير الرفػػع المتحػػرؾ فػػي محػػؿ : زلمػػتـ، ك جػػاـز
 جـز فعؿ الشرط.

اعممػػكا فعػػؿ امػػر مبنػػي عمػػى حػػذؼ النػػكف ألف مضػػارعو مػػف ك  ة بجممػػة الشػػرطنػػالفػػاء مقتر : فػػاعممكا
جممػػة فػػاعممكا جػػكاب ، ك األلػػؼ فارقػػةك ، كالػػكاك ضػػمير متصػػؿ فػػي محػػؿ رفػػع فاعػػؿ، خمسػػةاألفعػػاؿ ال

 . (1)"ـ مقترف بالفاء في محؿ جـزجاز  شرط

 : ك الزلؿ فيو ثبلثة تأكيبلت

 . (2)إف ضممتـ": الثالث، ك كفرتـ: الثاني، ك معناه عصيتـ: "أحدىا

    الهة : -6
ًكيـه  } - أف قارئػان قػد : الكشاؼ لمزمخشرم بخصػكص ىػذه الفاصػمةجاء في : { أىفَّ المَّوى عىًزيزه حى

لػـ يسػبؽ لػو ك  –أنكػره ك  فسػمعو أعرابػي، بػدالن مػف عزيػز حكػيـ، قرأ ىذه الفاصمة بغفكر رحيـ
غفػراف عنػد الحكػيـ ال يػذكر ال ؛إف كػاف ىػذا كػبلـ ا فػبل يقػكؿ كػذا : فقػاؿ، -أف قرأ القػرآف 

ؿ عمى أف الفكاصؿ لـ تأًت عبثان أك لتتمػيـ السػجع، بػ. فيذا دليؿ (3) !الزلؿ ألنو إغكاء عميو
 . مف لدف حكيـ خبير كتاب ميحكىـ ىذا يؤكد أنو، ك ؿ جاءت لتؤدم معنى تتـ بو الفائدةب

 :  ف    ص    يستف د -7
 :   د رؿ في   سلـ  يف   رجر  ر   هي -

في سبب خمؽ  العمةفيي ، األصؿ في العبادات أنيا تؤدل امتثاالن كاستجابة ألكامر ا عزكجؿ 
فػػبل ، طاعػػاتيـك  غنػػي عػػف عبػػاداتيـ، حسػػب المػػؤمف أف يعمػػـ أف ا غنػػي عػػف العػػالميف، ك الخبلئػػؽ

 . (4)ال تضره معصية مف عصى، ك تنفعو طاعة مف أطاع

                                                           

 . 1/195بيجت عبدالكاحد صالح   -اإلعراب المفصؿ لكتاب ا المرتؿ  (1)
 .  1/268 -الماكردم  -النكت كالعيكف  (2)
 . 1/353الزمخشرم  -الكشاؼ  (3)
 .  207د. يكسؼ القرضاكم ص  –ينظر العبادة في اإلسبلـ  (4)
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ػػٍمـً } : ففػػي قكلػػو تعػػالى: إذا كػػاف بمعنػػى اإلسػػػبلـ:   رجػػر : أرالً  ميػػكا ًفػػػي السة { جػػاء عمػػى سػػػبيؿ  اٍدخي
ركػكا يتجميػع شػرائع اإلسػبلـ، عػامميف بجميػع أحكامػو، كال لممؤمنيف جميعان لبلنقيػاد ل دعكة، ك الكجكب

 .  منيا شيئنا

كمػا فػي قكلػو : إذا كاف بمعنى الصػمح الػذم يػؤدم إلػى ضػياع الحقػكؽ كالذلػة لؤلعػداء:    هي: ث  ي ً 
ـُ  أْلَْصَلػػْرفَ ﴿: تعػػالى ػػْلـِ َرَأْ ػػُت فػػي بعػػض  نيػػى نبيػػو ، [35: ]محمػػد ﴾...َفػػاَل َتِهُ ػػر  َرتَػػْدُصر  ِإَ ػػى   سَّ

سػنة ا فػي المدافعػة بػيف الكفػر كاإليمػاف، كالحػؽ  بيػاف، ك األحكاؿ عف دعاء أىؿ الكفر إلى الصػمح
، الػػػذيف يعبثػػػكف بالحيػػػاة كمػػػف فييػػػا كالباطػػػؿ، كأف العاقبػػػة لممتقػػػيف، كالخػػػزم كالسػػػكء نػػػازؿ بالكػػػافريف

 . ينتيككف المحرمات، ك ف الحقكؽيسمبك ك  يستذلكف الضعفاء ػ، ك يريقكف الدماءك 

أف األصػؿ : محققػة لممصػمحةك  ال ذلػةك  إذا كػاف بمعنػى المصػالحة التػي ال حػذر فييػا:  ْل  حة: ث  ث ً 
كمػا فػي ، في التعامؿ مع غير المسمميف ىك تقديـ السبلـ عمى الحػرب، كاختيػار التفػاىـ ال التصػارع

ْلـِ  ﴿: قكلو تعػالى ْف َجَ ُحر  ِ لسَّ  " فقػد أبػاح لػو، [ 61: ]األنفػاؿ ﴾ ...َف ْجَ ْح َ َه  َرَتَر َّْؿ َصَلػى   لَّػ ِ َر ِ 
 فمتػى مػاؿ األعػداء إلػى السػمـ، (1)ابتػداء المصػالحة "، إذا دعكه إلى الصمح، في بعض األحكاؿ ،

"  ؛أك سػمب إلرادتيػـ ، ما لػـ يكػف مػف كراء ىػذا األمػر ضػياع حقػكؽ لممسػمميف، رضي المسممكف بو
: غرضػو المنشػكد ىػك، ديػف التعػاكف كالتػنخي، ديف األمف كالسبلـ، البرىافك  ألف اإلسبلـ ديف الحجة

قامػػة المػػكازيف العادلػػةك  رفػػع الظمػػـ، ك إحقػػاؽ الحػػؽ يحػػكطيـ كارؼ ك  حتػػى يعػػيش النػػاس فػػي سػػبلـ، ا 
 .(2)األمف كاألماف "

 

 

 

 

 

                                                           

 . 4/255أبك جعفر الطبرم    –جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف  (1)
 .  318د. محمد عبد الحميد أبك زيد  ص  -السمـ كالحرب في اإلسبلـ  (2)
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  طر ت   شيط ف:    طل    ث  ي

ػْلـِ َ  فَّػًة َراَل َتتَِّ ُدػر  ُ ُطػَر ِت   شَّػْيَط ِف ِإ َّػُ  َي  َأيَُّه   ﴿: ق ؿ تد  ى   َِّذيَف نَ ُ ر   ْدُ ُلر  ِفػي   سّْ
 [ 208: ] البقرة ﴾ـْ َصُدرّّ ُ ِ يٌف َ  ُ 

 : في     ق ط   ت  يةر   

 : ارر  طر ت   شيط ف 

خمػػؽ منيػػا كىػػي كاسػػتكباره بالمػادة التػػي  أكؿ شػبية كقعػػت فػػي الخميقػػة شػبية إبمػػيس لعنػػو ا
ابتداء مف فتنة آدـ عميو السبلـ كمقاسمة الشػيطاف لػو ، النار عمى مادة آدـ عميو السبلـ كىي الطيف

 . بأنو مف الناصحيف كنيايةن باغكاء أبنائو عمى األرض كفتنتيـ عف دينيـ

قػاده إلػى ، كمما ركضػو عمػى معصػية مػا، ال يمؿك  ال يكؿ، يسير باإلنساف خطكة خطكة "إنو
، تمػػؾ سػػنة ا فػػي عبػػاده، ك ييمكػػوك  حتػػى يكصػػمو عمػػى المعصػػية الكبػػرل فيكبقػػو، ة أكبػػر منيػػامعصػي

ػػػػ  زَ ُهػػػػر  َأزَ َغ   لَّػػػػُ  .. . ﴿: قػػػػاؿ تعػػػػالى: أزاغ قمػػػػكبيـ، ك أنيػػػػـ إذا زاغػػػػكا سػػػػمط عمػػػػييـ الشػػػػيطاف َفَل َّ
 . (1)"[ 5: لصؼ] ا ﴾ ...ُقُلرَ ُهـْ 

 مختمفة منيا:خطكاتو ك  سبمو متعددةك  كصكر اغكائو كثيرة

تباع الصدقة بالمف كاألذل ، اإللقاء باليد إلى التيمكة"  كاتخاذ الكػافريف ، تباع المتشابوإ ك،كا 
كالػكىف ، كالرضػى بحكػـ الطػاغكت، كالحسػد كالترفػع عػف حكػـ ا ،كحب الحمػد بمػا لػـ يفعػؿ، أكلياء

تبػػػاع غيػػػر سػػػبيؿ ا  ك ، رسػػػكؿكمشػػػاقة ا كال ،كالخيانػػػة كرمػػػي البػػػرمء بالػػػذنب كىػػػك البيتػػػاف ،لؤلعػػػداء
، كالتعػػاكف عمػى اإلثػـ كالعػػدكاف، كالجيػر بالسػػكء مػف القػكؿ، كالميػؿ عػف الصػػراط المسػتقيـ، المػؤمنيف

، كاألمػػر بػػالمنكر كالنيػػي عػػف المعػػركؼ، كاالرتشػػاء عمػػى إبطػػاؿ األحكػػاـ، كالحكػػـ بغيػػر مػػا أنػػزؿ ا
غيرىػػا ، ك كالحمػػؼ الكاذبػػة، كالغيبػػة، كالتجسػػس، كعبػػادة ا عمػػى حػػرؼ كالظػػف، كالنفػػاؽ، كنسػػياف ا
 . (2)مف السبؿ " 

 

                                                           

 . 103أ. د عمر سميماف عبدا األشقر ص –عالـ الجف كالشياطيف  (1)
 .  3/137الشاطبي   –المكافقات في أصكؿ الفقو  (2)
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 :  ر ض  ذ ر  طر ت   شيط ف في   قرنف 

حيػث يتػدرج بػالمرء، فيغريػو بتػرؾ الػبعض، كمػا يػزاؿ  ! خطػكة إنيا خطكات الشيطاف: خطكة
 الضبللة كاالنحراؼ.: النتيجة كاحدةفاف اختمفت الخطكات ف، بو حتى يترؾ الكؿ

 : خطكات الشيطاف في القرآف في ثبلثة مكاضع كىيك قد ذكرت 

ػػ  ِفػػي  ﴿: قػػاؿ ا تعػػالى: فػػي سػػياؽ ذكػػر الطعػػاـ: ؿ   رضػػ   ألر -8 َيػػ  َأيَُّهػػ     َّػػ ُس ُ لُػػر  ِ  َّ
ـْ َصػُدرّّ ُ ِ ػيفٌ   كقػاؿ [168البقػرة:]  ﴾  أَلْرِض َحاَلاًل َطيًّْ   َراَل َتتَِّ ُدر  ُ ُطَر ِت   شَّْيَط ِف ِإ َّػُ  َ ُ ػ

ـْ َصػػػُدرّّ ُ ِ ػػػيفٌ  ﴿: تعػػػالى ـُ  ُ َراَل َتتَِّ ُدػػػر  ُ ُطػػػَر ِت   شَّػػػْيَط ِف ِإ َّػػػُ  َ ُ ػػػ ػػػ  َرَزَقُ ػػػ  ﴾ ُ لُػػػر  ِ  َّ
 . [142األنعاـ:]

َيػػ  َأيَُّهػػ    َّػػِذيَف  ﴿ ، قػػاؿ تعػػالىفػػي سػػياؽ األمػػر بأخػػذ شػػرائع اإلسػػبلـ كميػػا:    رضػػ    ثػػ  ي -9
ػػػْلـِ  ـْ َصػػػُدرّّ ُ ِ ػػػيفٌ َنَ ُ ػػػر   ْدُ لُػػػر  ِفػػػي   سّْ  ﴾ َ  فَّػػػًة َراَل َتتَِّ ُدػػػر  ُ ُطػػػَر ِت   شَّػػػْيَط ِف ِإ َّػػػُ  َ ُ ػػػ

 [208البقرة:]
ىػػي تأكيػػد عمػػى اظيػػار ، ك ظيػػر فػػي اآليػػات الثبلثػػة السػػابقة أنيػػا اختتمػػت بػػنفس الفاصػػمةيى ك 

 . العداكة الكاضحة مف قبؿ الشيطاف لبنى البشر
َي  َأيَُّه    َِّذيَف َنَ ُ ر  ﴿ : قاؿ تعػالى، الفكاحشفي سياؽ النيي عف : ث  ث   رض     -10

 ﴾اَل َتتَِّ ُدػػر  ُ ُطػػَر ِت   شَّػػْيَط ِف َرَ ػػْف َيتَِّ ػػْ  ُ ُطػػَر ِت   شَّػػْيَط ِف َفِإ َّػػُ  َيػػْأُ ُر ِ   َفْحَشػػ ِء َر  ُ ْ َ ػػرِ 
 . [ 21 النكر:]

 :   تدرج في    طر ت 

بػػدء الخميقػػة فػػي اسػػتكباره السػػجكد آلدـ عميػػو  كمػػا ذكػػر سػػابقان أف الشػػيطاف بػػدأ عداكتػػو منػػذ
جػاء إليػو بػالمكر كالحيمػة، كقػاؿ زكجػو حػكاء ،ك  بعدىا تدرج في إغكاء سػيدنا آدـ، ك ثـ الحسد، السبلـ
ـُ َ ْؿ َأُد َُّؾ َصَلى َشَجَرِة  ْ ُ ْلِد َرُ ْلٍؾ ال َيْ َلى  ...﴿لو:  مػف ثمػة حمػؼ ليػـ بػا ك  [120طو: ] ﴾َي  نَد

لػـ يتػػركيـ ، ك [21]األعػراؼ: ﴾َرَق َسػَ ُهَ   ِإ ّْػػي َ ُ َ ػ  َ ِ ػَف    َّ ِاػِحيفَ  ﴿: ناصػح كىػك كػاذبإنػو ليػـ 
 [36: ]البقرة ﴾..﴿َفَأَز َُّهَ     شَّْيَط ُف َصْ َه  َفَأْ َرَجُهَ   ِ  َّ  َ  َ   ِفي ِ : حتى أزليما كما في قكلو تعالى
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يػػك أكؿ الطػػرؽ كأكؿ الخطػػكات ف، النظرتبػػدأ بػػكىكػػذا مػػع بنػػى البشػػر فمػػثبلن فػػي فاحشػػو الزنػػا 
في الفكاحش، كالػذم يغػض بصػره ابتػداءن ال يقػع فػي الفاحشػة، كلكػف مػف أطمػؽ بصػره قػاده الشػيطاف 
إلػػػػى الخطػػػػكة الثانيػػػػة، فػػػػاذا كػػػػاف ينظػػػػر اليػػػػـك فػػػػانتظره بعػػػػد أيػػػػاـ، تجػػػػده يبػػػػدأ يػػػػتكمـ كيتصػػػػؿ، كبعػػػػد 

فالشػيطاف ال يجػر ، ﴾َتتَِّ ُدػر  ُ ُطػَر ِت   شَّػْيَط ِف  ال ﴿االتصاالت تتطكر؛ ألنيا خطػكات كا يقػكؿ: 
 تتػدرج إلػى أف تصػؿ إلػى، ك بػؿ ىػي خطػكات تبػدأ بػاطبلؽ العنػاف لمنظػر، إلى الزنا في خطػكة كاحػدة

 . ثـ النار كبئس المصير، الزنا

     يستف د  ف    ص:: ث  ث ً 

 : رجر    د رؿ في   سلـ   فة: أرالً 

نفيػـ ، ك الحكػيـ رعانػص عميػو الشػ بأف ننظر في جميع مػا، بجممتو يعنى لزكـ أخذ اإلسبلـ 
كىذا النكع مف ، لمكصكؿ إلى االستسبلـ لمديف المسألة تحتاج إلى عزيمةىذه ، ك نعمؿ بوك  المراد منو

القرآف كالسنة المطيرة فتككف  إالمف ا كال يتبع  إالفي ا كال يتمقى  إالاالستسبلـ يجعمو ال يخاؼ 
 . خطكاتو كميا محكمة بعيدة عف خطكات الشيطاف

البرىػاف ديػف ك  ديػف الحجػة بياف لمديف اإلسبلمي فػي أنػو، فةكفي دعكة الدخكؿ في السمـ كا 
بػػػيف الػػػديف كالػػػدنيا، كالػػػركح كالجسػػػد، كالػػػدنيا  التمػػػازج ديػػػف، ديػػػف التعػػػاكف كالتػػػنخي، األمػػػف كالسػػػبلـ

قامػػة ، كىػك إحقػاؽ الحػؽ ػ كرفػع الظمػـ، لمكصػكؿ إلػى الغػػرض المنشػكد، كالفػرد كالمجتمػعكاآلخػرة،  كا 
 . (1) المكازيف العادلة

مػف ، ك بالخركج مف ظممة االختبلؼ إلى نػكر الكفػاؽ، خاطب ا تعالى الذيف ىداىـ إلى السمـ ك قد
 . الكتاب باتباعيـ ىدل كذلؾ، مضيؽ الخبلؼ كالشقاؽ إلى بحبكحة الكحدة كاالتفاؽ

 :  قص   قر  يف   رضديةر     ؿ   تشري    س  ري:  ً ث  ي

الرجػكع بالحيػاة البشػرية إلػى ك  األرضية اليابطة لػـ تحقػؽ إال الحػركبإف القكانيف الكضعية  
بخػبلؼ التشػريع ، ألنيا تسير عمى قكانيف سػنيا البشػر ؛الكراء في عالـ القيـ كاألخبلؽ كالمثؿ العميا 

التطبيػػػؽ الكامػػػؿ ليػػػذا ك  قػػػد أمػػػر ا عزكجػػػؿ باإليمػػػاف، ك مػػػف لػػػدف حكػػػيـ خبيػػػر الصػػػادراإلسػػػبلمي 

                                                           

 . 317د. محمد عبدالحميد أبك زيد، ص: -ينظر السمـ كالحرب في اإلسبلـ  (1)
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: البقػرة]  ﴾ ...َأَفُتْؤِ ُ رَف ِ َ ْدِض  ْ ِ تَ ِ  َرَتْ ُفُررَف ِ َ ْدضٍ ... ﴿: قاؿ تعالى في سكرة البقػرة، التشريع
كأف ىػذه المبػادئ نؤمف إيمانان قاطعان بأف كؿ ما سكل اإلسبلـ باطؿ كزائؿ كمنيػار، فيجب أف ، [85

التي أيسست عمى غير اإليماف با، كعمى غير تقكل ا، كعمػى غيػر ىػدل مػف ا، فػبل ريػب أنيػا 
 .تنيار كتنحصر

تػرؾ خبلفيػا يػؤدم ك  اتبػاع مػا كافػؽ ىػكل الػنفس، ك إف ىكل النفس باب مف أبػكاب الضػبلؿ 
كالذيف في الغالػب يكػكف فػي ، اي يبحث عف العمماء كالمشفيناؾ مف ، الزيغ عف سبيؿ احتمان إلى 

فػػي ذلػػؾ ك ، فتػػاكييـ نػػكع مػػف الفسػػحة كالتكسػػع التػػي يفػػرح بيػػا ىػػؤالء ؛ ألنيػػا كافقػػت ىػػكل فػػي قمػػكبيـ
 . ىك التسميـ الكمي لمتعاليـ كأحكاـ الديف، ك ر بو امخالفة لما أم

 :  صدـ  ت  ع  طر ت   شيط ف: ث  ث ً 

ألف الشػيطاف ىػك  الحيػاة ، ىػك الشػيطاف الػرجيـ ؛ف أكبر كأخطر عدك لبنػي آدـ فػي ىػذه إ 
 . منبع الشركر كاآلثاـ ، كىك القائد إلى اليبلؾ كالخسراف الدنيكم كاألخركم

، تكعػػده بالنػػار خالػػدان فييػػاك  طػػرده ا مػػف رحمتػػو، نػػا آدـ عميػػو السػػبلـعػػدك أبيك  فيػػك عػػدكنا
كلمػػا كػػاف ، عمػػى إضػػبلؿ بنػػي آدـأخػػذ العيػػد عمػػى نفسػػو أف يعمػػؿ ك  فطمػػب مػػف رب العػػزة أف يميمػػو
 شرع ا لنا طرؽ لئلستعاذة منو كالكقاية مف شركره.، الشيطاف بيذا الخبث كالمكر

، ما بيف تزيف الباطؿ، إف الشيطاف يتفنف في التنكع في طرؽ اإلغكاء كاإلضبلؿ لبنى البشر
حػػػبلؿ الحػػػراـك  التػػػي يجػػػب تجنبيػػػا،  غيرىػػػا مػػػف صػػػكر الفػػػتف، ك اإلفػػػراط كالتفػػػريط، ك تحػػػريـ الحػػػبلؿ، ك ا 

 . كالحذر منيا لمكصكؿ إلى بر األماف كالفكز بالجناف

ليا طقػكس كأفعػاؿ ، عبدة الشيطاف كالعياذ با: ىناؾ فرقة بمغت في الضبلؿ مبمغيا تسمى
تعمػػد إلػػى ، كطريقػػة التػػزيف، كشػػـك  يضػػعكنيا رسػػكماتكليػػـ ، تصػػرفات مخمػػة، ك مػػا بػػيف ألفػػاظ بذيئػػة

، تنػػاكؿ المخػػدارت كفعػػؿ المحرمػػات، ك تػػدعك أفرادىػػا إلػػى االنتحػػار، ك اتقػػديس الشػػيطاف مػػف دكف 
 . فيجب التعامؿ معيـ بحـز ألنيـ فكر منحرؼ ضاؿ كمضؿ
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 : طرؽ  ح ر ة   شيط ف: ر  د ً 

يجعػؿ العبػد فػي حػرز ك  يعصـ منػو، ك إف االلتزاـ بالكتاب كالسنة قكالن كعمبلن يطرد الشيطاف 
 . منو

قاؿ ، فيك القادر عمى ذلؾ، خير طريؽ لبلحتماء مف الشيطاف ىك االلتجاء إلى ا عزكجؿ
كذلؾ قد بيف لنا ، ك [ 200: األعراؼ ] ﴾ ...َر ِ  َّ  َيْ َزَه ََّؾ ِ َف   شَّْيَط ِف َ ْزٌغ َف ْسَتِدْذ ِ   لَّ ِ  ﴿: تعالى

، عدة أمكر يتـ بيا الكقاية مف الشيطاف عف طريؽ المحافظػة عمػى الصػبلة كالكضػكء  نبينا محمد
كػػػذلؾ آخػػػر آيتػػػيف فييػػػا كمػػػا جػػػاء فػػػي الحػػػديث ك  سػػػكرة البقػػػرة، ك قػػػراءة المعػػػكذتيفك  التيميػػػؿك  ذكػػػر ا

(1)بػػدرمأبػػي مسػػعكد ال الشػػريؼ عػػف
 قػػاؿ رسػػكؿ ا: قػػاؿ  :(مػػف ، مػػف آخػػر سػػكرة البقػػرة اآليتػػاف

 . (2)في ليمة كفتاه( قرأىما

فيحػػذر ا تعػػالى منيػػا ، يػػزيف لممسػػمـ أف يقعػػد فييػػا، كػػذلؾ ىنػػاؾ مجػػالس ألعػػكاف لمشػػيطاف
ػػ  ُيْ ِسػػَي ََّؾ   شَّػػْيَط ُف َفػػاَل َتْقُدػػْد َ ْدػػَد   ػػذّْْ َرى َ ػػَ   ْ َقػػْرـِ   ظَّػػ ِ ِ يفَ  ﴿: قػػاؿ تعػػالى، شػػد التحػػذيرأ  ﴾ َر ِ  َّ

نػػػو يعمػػػدك  [68: ]األنعػػػاـ فػػػذلؾ مػػػف ، يػػػكحى لػػػو باليػػػأس كالعجػػػز عػػػف التكبػػػة، ك إلػػػى تخػػػذيؿ المػػػذنب ا 
 . فيجب االستعانة با كالتككؿ عميو، مكائدهك  كسكسو

عمػى اجتنػاب مػا نيػى ا عنػو، كلػـ يسػتطع أف يضػمو  رأل المػؤمف حريصػان إف الشيطاف لك 
، حريصػػػان ، متيقظػػػان فيجػػػب عمػػػى المػػػؤمف أف يكػػػكف ، عػػػف طريػػػؽ المعاصػػػي، أتػػػاه مػػػف بػػػاب الطاعػػػات

 . كيأخذ بالحيطة كالحذر مف ىذا العدك الماكر

 :أكليمػا: طػريقيفبيف لنػا األىداؼ أف ا عزكجؿ قد ك  المقاصدكترل الباحثة في نياية ىذه 
ىك التسميـ الكمي ألكامر ا بالدخكؿ بالسمـ ، ك سبيؿ الرشاد في الدنيا كاآلخرةك ، اليدلك  طريؽ الخير

 .كافة

فجػػاء طمػػب الػػدخكؿ ، خطػػكات الشػػيطاف الضػػبللة باتبػػاعك  طريػػؽ الشػػقاء: الثػػانيالطريػػؽ ك  
، الثاني بأسمكب النيي عػف اتبػاع خطػكات الشػيطاف، ك بالسمـ كافة بأسمكب األمر دليؿ عمى الكجكب

 . إلى الجنة ألف االلتزاـ بيما ىك الطريؽ المكصؿ
                                                           

 . 12أبك مسعكد األنصارم: سبؽ ترجمتو ص  (1)
 . 4008،ح  5/84صحيح البخارم، كتاب المغازم، باب شيكد المبلئكة بدران،  (2)
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   ث  ث:  ف  ش  د   قي  ة   طل  

َ ػى َ ْؿ  ﴿: ق ؿ تد  ى ـُ   لَّػُ  ِفػي ُظَلػٍؿ ِ ػَف  ْ َلَ ػ ـِ َر ْ َ اَلِ َ ػُة َرُقِضػَي  أْلَْ ػُر َر ِ  َيْ ُظػُررَف ِإالَّ َأْف َيػْأِتَيُه
ـْ ِ ْف نَيٍة َ يَّْ ٍة َرَ ْف ُيَ دّْْؿ ِ ْدَ َة   لَِّ  ِ ػْف َ ْدػ210  لَِّ  ُتْرَجُ   أْلُُ رُر ) ـْ نَتْيَ  ُ  ِد   َسْؿ َ ِ ي ِإْسرَ ِ يَؿ َ 

  ُزيّْػػَف ِ لَّػػِذيَف َ َفػػُرر   ْ َحَيػػ ُة   ػػدُّْ َي  َرَيْسػػَ ُررَف ِ ػػَف   َّػػِذيَف 211َ ػػ  َج َءْتػػُ  َفػػِإفَّ   لَّػػَ  َشػػِديُد  ْ ِدَقػػ ِ  )
ـْ َيْرـَ  ْ ِقَي َ ِة َر  لَُّ  َيْرُزُؽ َ ْف َيَش ُء ِ َلْيِر ِحَس ٍ  )  . ﴾  212نَ ُ ر  َر  َِّذيَف  تََّقْر  َفْرَقُه

   تفسير  ْلج   ي: : أرالً 

مف بعد مػا  اإلسبلـلذيف أبكا الدخكؿ في يف، االكافر  يفالمعاند ىنا -عز كجؿ-يخاطب ا 
ا جيػرة فػي  كايػر  ىػؿ ينتظػركف أفق  بعد قياـ األدلة البينة ، كيسأليـ ماذا ينتظركفجاءتيـ البينات

، (1)كيصػير اإلنسػاف أمػاـ لحظػة الحسػاب رتػداىميـ األمػك ك غماـو سائر مػع المبلئكػة، حتػى يقتنعػكا! 
 . كحينئذ يقضي ا تعالى فييـ قضاءه

حػػؽ يريػػد أف يضػػرب لنػػا مػػثبلن كمثػػؿ إنسػػاف يأكػػؿ خيػػرؾ كينكػػر معركفػػؾ، لا" كمػػف ثمػػة إف 
كيشككؾ إلى إنساف، فترد أنت لـ ينقؿ لؾ الشككل: سمو ماذا قدمت لػو مػف جميػؿ، أنػا لػف أتكمػـ بػؿ 

" كالعكدة ىنا إلى بني إسرائيؿ عػكدة طبيعيػة، فييػا تحػذير مػف مكقػؼ بنػى . " (2) سأجعمو ىك يتكمـ!
فيػذكر ا  (3)إسرائيؿ في التمكؤ كالنشكز كالتعنت كسؤاؿ الخكارؽ، ثـ االسػتمرار فػي العنػاد كالجحػكد"

مف آية بينة، كحجر قاطعة بصدؽ نبكتو  تعالى مخبران عف بنى اسرائيؿ، كـ شاىدكا مع مكسى 
جاء بو مف اآليات البينات الػداالت عمػى كجػكد الفاعػؿ المختػار، كمػع ىػذا اعػرض كثيػر  كصدؽ ما

 (4)مػػنيـ عنيػػا، كبػػدلكا نعمػػة ا كفػػران كعصػػيانا، فاسػػتحقكا بػػذلؾ العقػػاب الشػػديد فػػي الػػدنيا كاآلخػػرة. 
محتبيػا كالخطاب الذم يميو إلى أكلئؾ الكافريف كالمنافقيف " الذيف حسنت الػدنيا فػي أعيػنيـ كأشػربت 

فػػي قمػػػكبيـ، حتػػػى تيػػػالككا عمييػػا كبػػػاعكا اخػػػرتيـ بػػػدنياىـ حتػػػى طغػػت عمػػػى حقػػػكؽ العبػػػاد كخالقيػػػا، 
يسػتيزئكف بػالمؤمنيف أك بالمتػدينيف أك بالصػالحيف، كنظركا إلػى مػف دكنيػـ نظػرة اسػتيزاء كسػخرية، ف

                                                           

 . 1/550ينظر خكاطر حكؿ القرآف الكريـ، لمشعراكم،  (1)
 .  1/553المرجع السابؽ،  (2)
 .1/211تفسير القرآف الكريـ، د. عبدا شحاتو،  (3)
 . 1/492ينظراألساس في التفسير لسعيد حكل،  (4) 
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ا تعػػالى  ، ظنػػان مػػنيـ بػػأف األفضػػمية كالسػػبؽ ليػػـ، كلكػػفيسػخركف بعبػػاداتيـ كيسػػخركف مػػف أعمػػاليـ
بمكػػانيـ فػػي أعمػػى عميػػيف كىػػـ فػػي - كعبَّػػر بػػالتقكل ألنيػػا سػػبب رفعيػػـ كاسػػتعبلئيـ -كعػػد المتقػػيف 
 .(1)"أسفؿ سافميف

 :  ل ق اد ر أل د ؼ ث  يً :   تفسير   تحليلي

 :    س ة  آلية       ق له   -1

بيػاف ، ك الشػيطافاجتنػاب خطػكات ، ك سبؽ ىذه اآليات أمر ا عػز كجػؿ بالػدخكؿ فػي السػمـ
 بعد قياـ األدلة البينػة مػاذا ينتظػركف ق فالكافري الخطاب ىنا لممعانديف فجاء، جزاء مف زؿ بعد ذلؾ

 . ىؿ ينتظركف إال أف يأتييـ ا في ظمؿ مف الغماـ فيقضى في امرىـ ما ىك قاض

 : س      زرؿ -2

نزلػػت فػػي أنيػػا : ﴾ُزيّْػػَف ِ لَّػػِذيَف َ َفػػُرر   ْ َحَيػػ ُة   ػػدُّْ َي   ﴿قكلػػو عػػز كجػػؿ جػػاء فػػي سػػبب نػػزكؿ 
مشركي العرب أبي جيؿ كأصحابو ألنيـ كانكا يتنعمكف بما بسػط ليػـ فػي الػدنيا مػف المػاؿ كيكػذبكف 

. نزلػػػت فػػػي رؤسػػػاء الييػػػكد: كقيػػػؿ. نزلػػػت فػػػي المنػػػافقيف عبػػػدا بػػػف أبػػػٌي كأصػػػحابو: كقيػػػؿ، بالمعػػػاد
 (2)". في الكؿٌ كيحتمؿ أنيا نزلت 

 :    فرد ت -3

كال تقػكؿ العػرب ، يىظىػؿال ظىػبلا كظيميػكالن  ظىػؿَّ " أنيػا مػف : جاء في لساف العػرب، مةجمع ظ: ( ظيمىؿو )  -
ػػٍكءه فيػػك كىػػك ، ظىػػؿَّ يىظىػػؿال ًإال لكػػؿ عمػػؿ بالنيػػار ضػػكء شيػػعاع الشػػمس دكف الشالػػعاع فػػًاذا لػػـ يكػػف ضى

 . (3)"ظيٍممة

اـً  ) - اـل السماء أم يسترىا" كىك : ( اٍلغىمى نما سمي غمامان ألنو يىغي  (4)الغىٍيـ األبيض كا 

                                                           

 . 1/270إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا القرآف الكريـ، أبك السعكد العمادم،  (1)
 . 2/294البف عاشكر ، ينظر التحرير كالتنكير (2)
 .  11/415لساف العرب البف منظكر،  (3)
 .  12/441التحرير كالتنكير،  (4)
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ما تضمنتو التكراة كاإلنجيػؿ مػف ، ك ىنا المعجزة كدليؿ صدؽ الرسؿ: اآليات البينات: ( آيىةو بىيةنىةو )  -
: -عميػػػػو السػػػػبلـ  –ى أك معجػػػػزات مكسػػػػ، كتصػػػػديؽ مػػػػا جػػػػاء بػػػػو، ، كتحقيػػػػؽ نبكتػػػػو صػػػػفة النبػػػػي

كأنػػػزؿ ، كظمػػؿ عمػػييـ الغمػػاـ، كأغػػرؽ عػػدٌكىـ كىػػـ ينظػػػركف ،كفمػػؽ البحػػػر، كاليػػد البيضػػاء، كالعصػػا
  (1).عمييـ المف كالسمكل

ٍف ييبىدةٍؿ ًنٍعمىةى المَّوً )  - مى ػرَّح ، تبػديؿ نعمػة ا بػالكفرك  ،التبديؿ جعػؿ شػيء بػدالن عػف آخػر: (كى كقػد صى
 . [ فكفران ىك المحذكؼي ىنا 28: ] إبراىيـ ﴾ ...ُ ْفر ً َ دَُّ رْ  ِ ْدَ َة   ... ﴿: تعالى بو في قكلو

يىاةي الدالٍنيىا)  - كا اٍلحى يةفى ًلمًَّذيفى كىفىري ٍيفف، الزينة في أصميا شيء جميؿ: (زي  . شدة الحسف ىك الزَّ

ـَ ِزيَ ػػَة   لَّػػِ    َِّتػػي َأْ ػػَرَج  ﴿: قػػد قػػاؿ تعػػالى فػػي سػػكرة األعػػراؼك   ِ ِدَ ػػ ِدِ  َر  طَّيَّْ ػػ ِت ِ ػػَف ُقػػْؿ َ ػػْف َحػػرَّ
ْزؽِ  ، بتحسيف ما قبح شرعان ، لكنيا ىنا جاءت مف باب الزينة المذمكمةك ، [ 32: ] األعراؼ ﴾ ...  رّْ

األكؿ ": كما بينيا ابف عاشكر حيف حصر الزينة المذمكمة بثبلثة أنكاع كىي. كتقبيح ما حسف شرعان 
جميعػػػو ذـ كأذل كلكنػػػو زيػػػف لمنػػػاس بأكىػػػاـ كخػػػػكاطر ألف ، مػػػا لػػػيس بػػػزيف أصػػػبلن ال ذاتػػػان كال صػػػفة

الثػػاني مػػا ىػػك زيػػف حقيقػػة لكػػف لػػو عكاقػػب تجعمػػو ضػػران كأذل . شػػيطانية كتخيػػيبلت شػػعرية كػػالخمر
 .(2)"الثالث ما ىك زيف لكنو يحؼ بو ما يصيره ذميمان كنجدة الظالـ. كالزنا

 :    الهة -4
كفى ) - مػأخكذة "، ينظػركف بمعنػى ينتظػركف، ك (3)"النفػىاستفياـ إنكارم في معنى " : (ىىٍؿ يىٍنظيري

 . (4)"كالنظر ىك طمب اإلدراؾ لشيء مطمؽ. مف النظر
ػػػاـً ) - مجػػاز مرسػػؿ عبلقتػػػو السػػببية، ألف الغمػػاـ مظٌنػػػة الرحمػػة أك العػػػذاب " : (ظيمىػػؿو ًمػػفى اٍلغىمى

كسػػػػببيما، فمنػػػػو تيطػػػػؿ األمطػػػػار، كقػػػػد تنشػػػػأ السػػػػيكؿ المتمفػػػػة الجارفػػػػة، كتنػػػػزؿ الصػػػػكاعؽ 
 . (5)"ةالميمك

                                                           

 .  1/485السيكطي   –ينظر الدر المنثكر في التأكيؿ بالمأثكر  (1)
 .2/239ابف عاشكر  -التحرير كالتنكير  (2)
 . 1/212أبك السعكد العمادم   -إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ (3)
 .  1/550خكاطر حكؿ القرآف الكريـ لمشعراكم،  (4)
 ػ.  1/310محي الديف بف أحمد مصطفى دركيش  -اعراب القرآف كبيانو  (5)
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فممػا تحركػت السػيف لػـ يحػتر إلػى ، بتخفيؼ اليمػزة: مف السؤاؿ: سؿ": ( بىًني ًإٍسرىاًئيؿى  سىؿٍ )  -
قد جاءت ىنا محذكفة بينما جاءت مثبتة في مكاضع أخرم كما في قكلػو ك  .(1)"ألؼ الكصؿ

بالسػػػػؤاؿ تبكيػػػػتييـ كالمػػػػرادي بنػػػػى اسػػػػرائيؿ ك  ،[82] يكسػػػػؼ: ﴾ ...َر ْسػػػػَأِؿ  ْ َقْرَيػػػػةَ  ﴿: تعػػػػالى
 (2).كتقريعييـ بذلؾ

ػػـٍ )  - يجػػكز أف ": قيػػؿ، ك (3)"كػػـ اسػػـ اسػػتفياـ فػػي محػػؿ نصػػب مفعػػكؿ بػػو ثػػاف آلتينػػاىـ"( كى
كأيضػان جػاز أف تكػكف  ، (4)" كػـ آتينػا آتينػاىـ: ينتصب بفعؿ مقدَّر يفسةره الفعؿ بعدىا تقديره

 . (5)"اتيناىـ إياىا مكضع رفع باالبتداء كاتيناىـ خبرىا كالعائد محذكؼ كالتقدير فى"
   ف    ص    يستف د -5

 : في     ق ط   ت  يةر 

 :  ْل قال     ر ي يـر   قي  ة: أرالً 

" آيػػات تصػػكر مشػػاىد تخمػػع ، ىمػػع اليػػـك المكعػػكدك  تصػػكر فػػزع، كثيػػرة متنكعػػة نزلػػت آيػػات
الككاكػب مػا ، ك فالشػمس قػد ذىػب ضػياؤىا، تشػخص األبصػارك  الصدكر ػ،القمب حتى تكاد تقفز مف 

َرْت ) ﴿: قاؿ تعالى، ىناؾك  تناثرت ىنا، عادت تضيء َذ     ُُّجػرـُ  ْ َ ػَدَرْت )1ِإَذ    شَّْ ُس ُ رّْ   2  َر ِ 
َذ   ْ ِجَ  ُؿ ُسيَّْرْت ) َذ   ْ ِدَش ُر ُصطَّْلْت )3َر ِ  َذ   ْ ُرُحرُش ُحِشرَ 4  َر ِ  َرْت )5ْت )  َر ِ  َذ   ْ ِ َح ُر ُسجّْ   6  َر ِ 

َجْت ) َذ     ُُّفرُس ُزرّْ َذ   ْ َ ْرُءرَدُة ُسِ َلْت )7َر ِ  ُحُؼ ُ ِشَرْت )9  ِ َأيّْ َذْ ٍ  ُقِتَلْت )8  َر ِ  َذ    اُّ   10  َر ِ 
َذ    سََّ  ُء ُ ِشَطْت ) ـُ ُسدَّْرْت )11َر ِ  َذ   ْ َجِحي َذ   ْ َج َُّة 12  َر ِ   . [13-1التككير]  ﴾ 13ُأْزِ َفْت )  َر ِ 

كمػا كصػفيا ، (6)أصػبحت قطػع متنػاثرة كػالعيف المنفػكش"، الجباؿ مف أرسػاىا جعميػا دكػاءك "
ػػػِت 3  َ  ِفَضػػػٌة رَ ِفَدػػػٌة )2  َ ػػػْيَس ِ َرْقَدِتَهػػػ  َ  ِذَ ػػػٌة )1ِإَذ  َرَقَدػػػِت  ْ َر ِقَدػػػُة ) ﴿: تعػػػالى بقكلػػػو   ِإَذ  ُرجَّ
 .[ 6 -1الكاقعة ] ﴾ 6  َفَ  َ ْت َ َ  ًء ُ ْ َ ثِّ  )5َرُ سَِّت  ْ ِجَ  ُؿ َ سِّ  )  4 أْلَْرُض َرجِّ  )

                                                           

 . 2/159القرطبي تفسير  (1)
 .1/270أبك السعكد العمادم،  -ارشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ  (2)
 .  1/309محي الديف دركيش،  -اعراب القرآف كبيانو  (3)
 .  3/489أبك حفص عمر بف عمي الحنبمي  -المباب في عمـك الكتاب  (4)
 .  1/170أبك البقاء  العكبرم  -التبياف في إعراب القرآف  (5)
 . 145د. جابر محمكد العمصي ص:  -اليـك اآلخر مف المكت إلى الخمكد في الجنة أك النار  (6)
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كممات معدكدات، كأحيانا بالتفصيؿ فى  يتعرض أحيانا فى اختصار شديد، فىذه اآليات ك  
نسػػؼ ، ك تفجيػػر البحػػار، ك مػػا بػػيف كشػػط السػػماء كميػػا تكضػػح ذلػػؾ اإلنقػػبلب الكػػكني، آيػػات متكاليػػات

ِإَذ    سَّػػػَ  ُء  ﴿: قػػػاؿ تعػػػالى، ىػػػذا يعنػػػى سػػػيادة الظممػػػةك  انكػػػدار النجػػػكـ، ك تكػػػكير الشػػػمس، ك الجبػػػاؿ
َذ   أْلَْرُض ُ ػػدَّْت )2  َرَأِذَ ػػْت ِ َر َّْهػػ  َرُحقَّػػْت )1 ْ َشػػقَّْت ) َرَأِذَ ػػْت   4  َرأَْ َقػػْت َ ػػ  ِفيَهػػ  َرَتَ لَّػػْت )3  َر ِ 

 . [ 5-1] االنشقاؽ  ﴾  5ِ َر َّْه  َرُحقَّْت )

اإليمػاف بػذلؾ كاجػب ألنيػا ، ك بثبكت النص في الكتػاب كالسػنة، ك قياـ الساعة آتيو ال محالة
 . ال خمةك  عمى اإلنساف اف يصمح مف عممو قبؿ أف يأتي يكـ ال بيع فيوك ك  ،جزء مف عقيدتنا

 :    ال  ة  فاؿ   قض ءر   جيء  : ث  ي ً 

َرَجػ َء  ﴿: قػاؿ تعػالى، يسػبحكف ا سػبحانوىػـ ك  ىك عمػى عرشػو تحممػو المبلئكػةك  ينزؿ ا
 .[22: ] الفجر ﴾َر َُّؾ َر ْ َ َلُؾ َاّفً  َاّف ً 

، جبللػوك  اآلخػريف مجيئػان يميػؽ بكمالػوك  في ذلؾ اليكـ يجئ الرب لفصؿ القضاء بػيف األكلػيف
 حقيػاك  السػنةك  ثبتػت بػالنص الصػحيح المتػكاتر فػي الكتػاب -صػفة المجػيء  – ىذه الصػفة الفعميػةك "

حػيف نفػت ىػػذه  (1)كمػا فعمػػت المعتزلػة ، صػػرفيا عػف ظاىرىػاك  كال يجػكز تأكيميػا، أف تثبػت  تعػالى
ال ك  ال تشػػػبيوك  بػػػؿ يجػػػب اثبػػػات الصػػفة بػػػبل تكيػػػؼ، (2)أكلتيػػػا إلػػى اإلرادة "ك  الصػػفة عػػػف ا عزكجػػػؿ

لمعرفػػة الحقػػة فيػػذه ا.(3)ال كػػؼء ، ك ال ندلػػو، النظيػػر كالمثيػػؿك  فػػا تعػػالى منػػزه عػػف الشػػبيو، تعطيػػؿ
أنيػا ال تماثػؿ صػفات ، ك عظمتوك  اإليماف بأنيا صفات حقيقية تميؽ بجبلؿ ا، ك صفاتوك  بأسماء ا

صػػػرفيا عػػػف معناىػػػا ك  مػػػف لػػػـ يػػػؤمف بيػػػا أك أكليػػػا، ك المخمػػػكقيف يكسػػػب السػػػعادة فػػػي الػػػدنيا كاآلخػػػرة
 . [11: ] الشكرل ﴾  سَِّ يُ   ْ َ ِايرُ َ ْيَس َ ِ ْثِلِ  َشْيٌء َرُ َر  ﴿: قاؿ تعالى، الحقيقي حـر السعادة

                                                           

المعتزلة: مف الفرؽ اإلسبلمية، كىـ مف أتباع كاصؿ بف عطاء المعتزلػي، الػذم اعتػزؿ مجمػس الحسػف البصػرم  (1)
كليػػذا سػػمكا بالمعتزلػػة، كىػػك أكؿ مػػف قػػاؿ إف الفاسػػؽ لػػيس بمػػؤمف كال كػػافر كال منػػافؽ كال مشػػرؾ " )اعتقػػادات فػػرؽ 

 (. 1/39المسمميف كالمشركيف لفخر الديف الرازم 
 . 179د. سعد عبد ا عاشكر، أ. د جابر السميرم، ص:  -تكحيد األسماء كالصفات اإلليية دراسات في  (2)
 .186ينظراليـك اآلخر مف المكت إلى الخمكد في الجنة أك النار، د. أحمد جابر محمكد العمصي، ص:  (3)
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كتفػكيض عممػو إلػى ا ، كالسػككت عنػو، عدـ الخكض في مثػؿ ىػذا :مذىب السمؼ ىكإف 
 إثباتػو عمػى كتكاردت النصكص بو صرحت كقد إنكاره، لنا فميس كالمجيء النزكؿ إثبات فأما، تعالى
 . ا إلى كنىًكمييا الكيفية عف نتكقؼ ذلؾ كمع التأكيؿ، تحتمؿ ال التي األدلة

، أف نتجػاكز قػدرنا فػي بػاب التصػكرات كالقػكانيف، " إف مف مصػادر الخطػأ فػي بػاب المعرفػة
لقػػػكانيف ، أك نخضػػػع عػػػالـ اآلخػػػرة، صػػػفاتيا لتصػػػكرات مقيسػػػة عمػػػى الخمػػػؽك  فنخضػػػع الػػػذات اإللييػػػة

 . (1)الدنيا أك ال تتفؽ"الحياة الدنيا ػ فمآلخرة قكانينيا الخاصة التي قد تتفؽ مع قكانيف الحياة 

، ريفيػػػاال يجػػكز تأكيميػػا أك تعطيميػػا أك تحإف الصػػفات اإللييػػة ىػػي صػػػفات غيبيػػة : خبلصػػة القػػكؿ
نما نؤمف بيا كما جاءت بيا الشريعة اإلسبلمية فنؤمف بأنو لػو اسػتكاءك  ككجػو يميػؽ بػو ك  مجػئك  يػدك  ا 

 . دكف تأكيؿ أك تعطيؿ أك تحريؼ، سبحانو كتعالى كما كصؼ بو نفسو

    طل    ر   : جز ء  ف ال يت   أح  ـ   ديف

َرَ ػػ  َ َلْقػػُت  ْ ِجػػفَّ  ﴿: قػػاؿ تعػػالى، عبػػادة ا كطاعتػػو: ف الغايػػة مػػف الكجػػكد اإلنسػػاني ىػػيإ
ْ ػػػَس ِإالَّ ِ َيْدُ ػػػُدرفِ  ف، ك [ 56: الػػػذاريات ] ﴾َر ْلِْ مػػػف أعظػػػـ دكاعػػػي الضػػػبلؿ كأسػػػباب اليػػػبلؾ اتبػػػاع  ا 

أعماليـ سيحاسب الناس عمى  تعالى ا، ك اليكل، فانو ييكم بصاحبو إلى الميالؾ حتى يكرده النار
 . ابتغاء مرضات ا، ك يستغميا لطاعة ا أف نعمةفعمى مف أنعـ ا عميو ب

 : ش ر    دـ 

حػػرمب بالعبػػػد إف كفَّقػػػو ا إلػػػى الشػػػكر، أف يشػػػكرىه عمػػى ذلػػػؾ، فاإلعانػػػةي عمػػػى الشػػػكر نعمػػػةه  
ـْ  ...﴿: لقكلػو تعػالى كال يزاؿ العبدي بمزيد مف ربةو ما كػاف شػاكران ألنعيمػو، تستكجبي الشكر َ ػِ ْف َشػَ ْرُت

 . [7إبراىيـ:  ] ﴾ ...أَلَِزيَد َُّ ـْ 

فعميػػػػو أف ، أك سػػػػمطاف، أك نفػػػػكذ، مػػػػف أنعػػػػـ ا بجػػػػاهف، مػػػػف الشػػػػكر األعمػػػػاؿ الصػػػػالحةإف 
الشػػكر  كبالعمػػؿ فسػػٌر المٌػػو تعػػالى كرسػػكلو، يسػػتعممو لمخيػػر، كفػػي إحقػػاؽ الحػػؽ، كمحاربػػة الباطػػؿ

 . [13سبأ: ] ﴾ ... ْص ُلر  نؿ د ُرد ُشْ ر ً ...﴿فقاؿ تعالى: ، لممنعـ

                                                           

  . 1/492سعيد حكل   -األساس في التفسير  (1)
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فىػرى ا: فقيؿ لو، ُهقدما تكرَّمتصمى حتى   النبي قاـ: قاؿ (1)المغيرة بف شعبة"عف  لػؾ  ُغى
إذان ىنػاؾ فػرؽ بػيف مػف يقابػؿ نعػـ ا  ،(2)"أفبل أككف عبدا شػككرا": قاؿ، ما تأخرك  ما تقدَّـ مف ذنبؾ

 . بيف مف يقابميا بالنكراف كالكفرك  الشكر،ك  بالعرفاف

فريػػػؽ فػػػي الجنػػػة كفريػػػؽ فػػػي  ،جػػػزاء الكػػػافر العاصػػػي ىػػػك النػػػارك ، جػػػزاء المػػػؤمف المطيػػػع ىػػػك الجنػػػةف
 السعير.

 : ت ديؿ    دـ

ْف َتُدػػػدُّر  ِ ْدَ ػػػَة   لَّػػػِ  اَل ُتْحُاػػػرَ   ﴿: قػػػاؿ تعػػػالى أف  فمػػػك أراد أحػػػدنا، [18: النحػػػؿ ] ﴾...َر ِ 
حسػػبنا بػػأعظـ نعػػـ مػػف ا بيػػا ك ، يحصػػي الػػنعـ التػػي تفضػػؿ ا بيػػا عمػػى أم كاحػػد منػػا ال يسػػتطيع

عمػؿ مبػارؾ، تيحفىػظ بػو الػنعـ ألنػو الشػكر المقابػؿ لػذلؾ ىػك ك  فالكاجػب، نعمة اإلسػبلـ ىيك  عمينا أال
 كأف الكفػػػػػػر شػػػػػػـؤ عمػػػػػػى أىمػػػػػػو فػػػػػػي العاجمػػػػػػة كاآلجمػػػػػػة، الحاصػػػػػػمة، كتيسػػػػػػتجمىب بػػػػػػو الػػػػػػنةعـ الكاصػػػػػػمة

مػا بػدلت البشػرية ىػذه النعمػة إال ، ك " فكيؼ بمف يبدؿ نعـ ا مف بعػدما كصػمت إليػو كاتضػحت لػو 
ىػػا ىػػي ذم البشػػرية المنكػػكدة ، ك فػػي حياتيػػا عمػػى األرض قبػػؿ عقػػاب اآلخػػرةأصػػابيا العقػػاب الشػػديد 

 تعػػاني القمػػؽ كالحيػػرة، ك تجػػد الشػػقكة كالنكػػدةك ، الطػػالع فػػي إنحػػاء األرض كميػػا تعػػاني العقػػاب الشػػديد
 : مف صكر تبديؿ النعـك  (3)يأكؿ بعضيا بعضان"ك 

بنظػاـ ا ، ك ر اسػبلميدسػتكران غيػ، كبدسػتكر اسػبلمي، تبديؿ قانكف اسبلمي بقانكف كضعي -1
 نظاـ البشر.

                                                           

كىػػك ثقيػػؼ الثقفػػي. يكنػػى أبػػا عبػػد ا. كقيػػؿ: أبػػك عيسػػى. كأمػػو ، مسػػعكد المغيػػرة بػػف شػػعبة: ابػػف أبػػي عػػامر بػػف (1)
أيمامػػة بنػػت األفقػػـ أبػػي عمػػر، أسػػمـ عػػاـ الخنػػدؽ، كشػػيد الحديبيػػة، ككػػاف مكصػػكفان بالػػدىاء، كاعتػػزؿ الفتنػػة بعػػد قتػػؿ 

كىميف، استعمؿ عمى الككفة حتى مات سنة خمسيف ىجرم ،)أسد الغابة البف األثير  (. 5/261، عثماف، كشيد الحى
صػحيح البخػارم، كتػاب تفسػير القػػرآف، بػاب قيػاـ النبػي )ليغفػػر لػؾ ا مػا تقػدـ مػف ذنبػػؾ كمػا تػأخر كيػتـ نعمتػػو  (2)

 . 4836، ح 6/135، عميؾ كييديؾ صراطان مستقيما(
 .1/321 -تفسير القرآف الكريـ، د. عبدا شحاتو  (3)
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السػنة ك  ال يػأتي فيػـ الكتػاب، ك التػي ىػي لغػة اإلسػبلـ لغػة القػرآف، تبديؿ نعمػة المغػة العربيػة  -2
"إف السمؼ كانكا يكرىكف التكمـ بغير المغة العربيػة لغيػر ضػركرة أشػد . فيمان صحيحان إال بيا

 (1).ينيكف عنو"ك  الكراىية
، مػػف شػػعائر أديػػانيـ الباطمػػة المحرفػػةك  البدعيػػة مػػف شػػرائع الكفػػاراالحتفػػاالت ك  " إف األعيػػاد -3

 أمػػػا بالنسػػػبة لممسػػػمميف فاألعيػػػاد مػػػف جممػػػة الشػػػرائع، فػػػبل يجػػػكز لممسػػػمميف أف يتشػػػبيكا بيػػػـ
بؿ إف تشػريع أعيػاد ، احتفاالتك  ليست مجرد أعياد، ك الصياـ، ك الصبلة، ك كالقبمة، المناسؾك 

 (2).ابتداعان في الديف"ك  تشبو بالكافريفك  أنزؿ الـ يشرعيا ا يككف حكمان بغير ما 
تعاليـ اإلسبلـ ك  تتعارض مع العقيدة الحقةك  تقميد الغرب في بعض السمككيات التي تتناقض -4

" ال تقػػػـك : قػػػاؿ عػػػف النبػػػي ، عػػػف أبػػػي ىريػػػرة  كمػػػا جػػػاء فػػػي حػػػديث سػػػيدنا محمػػػد 
 . (3)ذراعان بذراع "ك  الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القركف قبميا شبران شبران 

، كاصػطفاه لعبادتػو عبػادة طكاعيػة، إف ا تعالى قد كـر ابف آدـ بأف خمقو في أحسػف تقػكيـ
ىػك اآلف ، ك سػخر لػو كػؿ شػيء لتحقيػؽ ذلػؾ، ك حممو مسؤكلية اعمار األرض بأف جعمػو خميفػة فييػاك 

 . مسؤكؿ أماـ ا مسئكلية كاممة سيحاسب عمييا في الدنيا كاآلخرة

    يستف د  ف    ص::  ً ث  ث

 : جحرد   ي  سر  يؿ أراًل:

ككاجيكا ىذه النعـ بالكفراف  عظيمة في الديف كالدنيا ، ان تعالى أنعـ عمى أجدادىـ نعمإف ا 
كبػػدلكا ، كفػػركا نعمتػػو ، ككػػذبكا رسػػمولػػـ يشػػكركه بػػؿ ك  فمػػـ يطبقػػكا مػػا أمػػرىـ ا عزكجػػؿ لػػو، كالجحػػكد

 . عمييـ العذاب المييف المخزمفأنزؿ ، كتابو ، كغيركا دينو

فمسػطيف خيػر شػاىد ، ك ك ىا ىـ أحفادىـ يسػيركف عمػى نيجيػـ فػي الظمػـ كالكفػر كالعصػياف
، أىمنػػا فػػي فمسػػطيف يصػػطمكف بنػػار الييػػكد أطفػػاال كنسػػاء كشػػيكخا، كعممػػاء كمثقفػػيفإف ، عمػػى ذلػػؾ

                                                           

 .  60/ 1بف تيمية، اشي  اإلسبلـ  –اقتضاء الصراط المستقيـ لمخالفة أصحاب الجحيـ  (1)
 .2/235ينظر المرجع السابؽ،  (2)
(: " لتتػػػبعف سػػػنف مػػػف كػػػاف قػػػبمكـ " صػػػحيح البخػػػارم، كتػػػاب االعتصػػػاـ بالكتػػػاب كالسػػػنة، بػػػاب قػػػكؿ النبػػػي ) (3)
 .7319، ح 9/102
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مػػا بػػيف ىػػدـ ، تنكيػػؿمختمفػػة فػػي طريقػػة التعػػذيب كال، شػػعب كاجػػو معػػارؾ متنكعػػة فػػي أسػػاليب الػػدمار
كػاف اخرىػا ، ك بنػاء العديػد مػف المسػتكطنات، ك طػرد مػف تبقػىك  قتػؿ أىميػا، ك المدف كالقرل الفمسطينية

جعمػت مػف غػزة مختبػرا ألسػمحة جديػدة أكثػر فتكػا كمحرمػة حرب حجارة السجيؿ التػي ك  حرب الفرقاف
اطػػؿ مصػػيره الػػدمار فيػػـ كيػػاف أقػػيـ عمػػى باطػػؿ كسػػيزكؿ ألف مػػا يبنػػى عمػػى ب، دكليػػة ضػػد المػػدنيف

 . كاليبلؾ

 :  طررة   س رية ر الستهز ء     ؤ  يفث  يً : 

، النقائص عمى كجو يضحؾ منوك  التنبيو عمى العيكبك  التحقيرك  معنى السخرية " االستيانة
فالسػػخرية كاالسػػتيزاء  (1)اإليمػػاء "ك  قػػد يكػػكف باإلشػػارة، ك القػػكؿك  قػػد يكػػكف ذلػػؾ بالمحاكػػاة فػػي الفعػػؿك 

: السخرية قد تككف عمى اشػخاص مختمفػة فمػثبلن ك ، الديفك  بكؿ أشكاليا ألنيا مف نقص العقؿ محرمة
َأيَُّه    َِّذيَف نَ ُ ػر  اَل َيْسػَ ْر َقػرـٌ  ّْػف َي   ﴿: كما قاؿ تعالى الرجاؿ بعضيـ ببعض، أك النساء مف -

ـْ َراَل ِ َس ء  ّْف  َقْرـٍ  ْ ُه ْ ُهفَّ َصَسى َأف َيُ رُ ر  َ ْيرً   ّْ  . [11: الحجرات] ﴾  َّْس ء َصَسى َأف َيُ فَّ َ ْيرً   ّْ

فربمػا كػاف المسػتيزأ ، ف الكاجب عمى المؤمف أف يحذر السخرية مف أخيو كاالستيزاء بأخيوإ
قػاؿ : قػاؿ قد كرد عف أبي ىريػرة ، ك بو أفضؿ عند ا كخيران مف ىذا المستيزئ الساخر المتنقص

، دمػو، كػؿ المسػمـ عمػى المسػمـ حػراـ، امرئ مف الشر أف يحقر أخاه المسمـ" بحسب :  رسكؿ ا
 . (2)"كعرضو ، كمالو

ال ك  فيػػذه أيضػػان ال تجػػكز ألنيػػا ليسػػت مػػف أخػػبلؽ المسػػمميف، ذمػػي مػػف مسػػمـ عمػػى أك تكػػكف -
أمػا الكػافر الحربػي فتجػكز ، ألف الشرع عصـ عرضو كدمػو كمالػو، مف تعاليـ الديف الحنيؼ

  .أمر حساف أف ييجك المشركيف  ألف الرسكؿ ؛السخرية بو 
: كما ىػك الحػاؿ عمػى أرض الكاقػع، عمى مسمـ أك منافؽ مف كافر أما السخرية التي تصدر -

، النػاىيف عػف المنكػرك  اآلمػريف بػالمعركؼ، ك المشػاي ك  عممػاءلم سخرية، كازدراء، كاحتقار مف
فينػػاؾ بػػرامر مخصصػػة فػػي ، لمػػزىـ باأللقػػاب السػػئية، ك الخيػػرك  غيػػرىـ مػػف أىػػؿ الصػػبلحك 

                                                           

 . 405كل، ص: المستخمص في تزكية األنفس، سعيد ح (1)
بػػاب تحػػريـ ظمػػـ المسػػمـ كخذلػػو كاحتقػػاره كدمػػو كعرضػػو كمالػػو،  –كتػػاب البػػر كالصػػمة كاآلداب  –صػػحيح مسػػمـ  (2)
 . 2564، ح 4/1986
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بالنسػػػػكة الممتزمػػػػات بػػػػدينيف ك  لحػػػػاىـك  االسػػػػتيزاء برجػػػػاؿ الػػػػديفك  قنػػػػكات فضػػػػائية لمسػػػػخرية
، كػػؿ ىػػذا خيػػر دليػػؿ عمػػى بدايػػة النيايػػة ليػػؤالء الػػذيف حسػػنت الػػدنيا فػػي أعيػػنيـ، ك كحجػػابيف

 تحقيػػؽ كعػػد ا، ك بػػاعكا آخػػرتيـ بػػدنياىـك  حتػػى تيػػالككا عمييػػا، أشػػربت محبتيػػا فػػي قمػػكبيـك 
 . ىـ في أسفؿ سافميفك  مكانيـ في أعمى عمييف، ك لمذيف اتقكا بفكزىـ بالجناف

باستثناء  -، ال تجكز بأم حاؿ، ك كمنافية لؤلخبلؽ، إذا فالسخرية بكؿ أنكاعيا مخالفة لمشرع
ضػػحاؾ  كلئػػؾأل بالنسػػبةك  -المحػػاربيف لممسػػمميف  المسػػتيزئيف كالمتبلعبػػيف بالشػػرع مػػف أجػػؿ المػػاؿ كا 

: قػػاؿ تعػػالى، خطػػكرة مػػا يصػػنعكفك  تنبػػيييـ عمػػى جػػرميـك  يجػػب إنكػػار ذلػػؾ عمػػييـالتسػػمية ك  النػػاس
ـْ َتْسػػتَ ﴿ ـْ َ َيقُػػرُ فَّ ِإ ََّ ػػ  ُ  َّػػ  َ ُ ػػرُض َرَ ْلَدػػُ  ُقػػْؿ َأِ   لَّػػِ  َرنَي ِتػػِ  َرَرُسػػرِ ِ  ُ ْ ػػُت  ﴾ْهِزُ رفَ َرَ ػػِ ْف َسػػأَْ َتُه

 . [65:]التكبة
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   ح جة إ ى   رسؿ:    طل   ألرؿ

ـُ  ْ ِ تَػ َ  َ ػ َف    َّػ ُس ُأ َّػًة  ﴿: ق ؿ تدػ  ى َر ِحػَدًة َفَ َدػَث   لَّػُ     َِّ يّْػيَف ُ َ شّْػِريَف َرُ ْ ػِذِريَف َرَأْ ػَزَؿ َ َدُهػ
ـَ َ ػْيَف    َّػ ِس ِفيَ ػ   ْ َتَلفُػر  ِفيػِ  َرَ ػ   ْ َتَلػَؼ ِفيػِ  ِإالَّ   َّػِذيَف ُأرتُػرُ  ِ ػْف َ ْدػِد َ ػ ـُ ِ  ْ َحؽّْ ِ َيْحُ    َجػ َءْتُه

ـْ َفَهَدى   لَُّ    َِّذيَف نَ ُ ر  ِ َ    ْ َتَلُفر  ِفيِ  ِ َف  ْ َحؽّْ ِ ِإْذِ ػِ  َر  لَّػُ  َيْهػِدي َ ػْف َيَشػ ْ َ يَّْ  ُت َ لْ   ُء ًي  َ ْيَ ُه
 . ﴾ 213ِإَ ى ِارَ ٍط ُ ْسَتِقيـٍ )

 :   تفسير  ْلج   ي: أرالً 

فطػػرة التكحيػػد التػػي عمػػى ك  متَّفقػػيف عمػػى كممػػة الحػػؽة كديػػًف اإلسػػبلـ"  كػػاف النػػاس أمػػة كاحػػدة
دريػػسى أك نػػػكحو عمػػػييـ السَّػػبلـ أك بعػػػدى  ، كلمػػػا (1)الطكفػػػاف " فطػػرىـ المٌػػػو عمييػػػا، ككػػاف ذلػػػؾ بػػػيف آدـى كا 

تطػػاكؿ عمػػييـ العيػػد تطػػرؽ الزيػػغ كالشػػرؾ إلػػى عقائػػدىـ، كاختمفػػكا فػػي المػػذاىب كاآلراء كالمعتقػػدات 
، كمحػذريف مػف كفػر بػو  ا بالجنػةفكاف مف لطؼ ا كرحمتو أف يرسؿ الرسؿ، مبشريف مىف أطػاع 

؛ ليحكمكا بما فييا بيف النػاس  كعصاه النار، كأنزؿ معيـ الكتب السماكية بالحؽ الذم اشتممت عميو
،  ككتابو ظممنا كحسػدنا إال الػذيف أعطػاىـ ا التػكراة ، كما اٍختىمىؼ في أمر محمد  فيما اختمفكا فيو

كفَّػػػؽ ا المػػػؤمنيف بفضػػػمو إلػػػى تمييػػػز الحػػػؽ مػػػف الباطػػػؿ، كعرفػػػكا مػػػا فييػػػا مػػػف الحجػػػر كاألحكػػػاـ، ف
 .كمعرفة ما اختمفكا فيو. كا يكفةؽ مف يشاء مف عباده إلى طريؽ مستقيـ

 :  ل ق اد ر أل د ؼ   تفسير   تحليلي : ث  ي ً 

 : س      زرؿ -1
نَّػػةى ): قكلػػو تعػػالى - ميكا اٍلجى ًسػػٍبتيـٍ أىٍف تىػػٍدخي ـٍ حى : قالػػت فرقػػة، ك حػػرب أحػػد( " قيػػؿ أنيػػا نزلػػت فػػي أى

فػػأنزؿ ا ىػػذه ، أمػػكاليـ بأيػػدم المشػػركيفك  ديػػارىـنزلػػت اآليػػة تسػػمية لمميػػاجريف حػػيف تركػػكا 
فػي غػزكة الخنػدؽ حػيف أصػاب المسػمميف  " نزلػتقيػؿ أيضػان أنيػا. (2)اآلية تطييبان لقمكبيـ "

حتى بمغت القمػكب ، ما أصابيـ مف الجيد كالشٌدة كالخكؼ كالبرد كسكء العيش كأنكاع األذل
 .(3)"الحناجر

                                                           

 .1/271السعكد  كبأ -إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ  (1)
 .2/164القرطبي  تفسير (2)
 . 2/193األلكسي  -ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ  (3)
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 :    فرد ت -2
دىه: (أيمَّةن  ) - القكـ المجتمعكف عمى الشيء ىـك  (1)"األاـل بالفتح القىٍصد أىمَّوي يىؤيمالو أىٌمان ًإذا قىصى

ألف كػػؿ كاحػػد مػػف أفػػراد القػػكـ يػػـؤ المجمػػكع كيقصػػده فػػي  ؛ بعضػػيـ بػػبعضالكاحػػد يقتػػدم 
أم العقائػػػد كأصػػػكؿ ، كتػػػاب ا تعػػػالى بمعنػػػى الممػػػةتطمػػػؽ األمػػػة فػػػي ك ". (2)مختمػػػؼ شػػػؤكنو

 .(3)" الشريعة
نما ىي فضؿ مف اىنا بياف : ( فىبىعىثى المَّوي النًَّبيةيفى )  -  . أف النبكة ال تناؿ بالكسب؛ كا 
ـي اٍلًكتىػػابى )  - مجػػنس؛ فػػيعـ إمػػا ل الػػبلـ فييػػاك} اٍلًكتىػػابى { ، المعيػػة ىنػػا لممصػػاحبة: (كىأىٍنػػزىؿى مىعىييػػ

لكتػػب المعركفػػة لػػػدينا ىػػي التػػػكراة، كاإلنجيػػؿ، كالزبػػػكر، أك لمعيػػػد فتشػػمؿ عمػػػى ا، كتػػاب كػػؿ
 .كصحؼ إبراىيـ، كصحؼ مكسى، كالقرآف الكريـ

 :   الهة  -3
كىػػك ىنػػا مجػػاز فػػي كصػػكؿ ، حقيقتػػو تدليػػة الجسػػـ مػػف عمػػك إلػػى أسػػفؿاإلنػػزاؿ ( أىٍنػػزىؿى )  -

كذلػؾ أف الػكحي جػاء مػف قبػؿ ا تعػالى كداؿ ، الشيء مف األعمى مرتبة إلى مف ىػك دكنػو
 .(4)" عمى مراده مف الخمؽ فيك كارد لمرسؿ في جانب لو عمك منزلة 

 : أح  ـ  ستف دة  ف    ص -4

:  ْلي  ف    رسؿ: أرالً   

كمػا جػاء ، عمػييـ السػبلـ أحػد األصػكؿ الخمػس التػي ىػي أركػاف اإليمػافرسؿ اإليماف بالإف 
ٍيرىةى رضي ا عنوأبي في الحديث الشريؼ عف  ، فأتػاه رجػؿ، بارزان لمناس رسكؿ ا كاف:  قاؿ ىيرى

تػؤمف بالبعػث كرسػمو ك  لقائػوك  وأف تػؤمف بػا كمبلئكتػو ككتبػ" اإليمافق قاؿ: ما ، يا رسكؿ ا: فقاؿ
 . (5)(اآلخر

                                                           

 .12/22ابف منظكر  -لساف العرب  (1)
 . 1/595التفسير الكسيط: د. محمد سيد طنطاكم  (2)
 .2/220محمد رشيد رضا  -تفسير المنار  (3)
 .2/249 ابف عاشكر -التحرير كالتنكير  (4)
 . 28صحيح مسمـ، سبؽ تخريجو، ص  (5)
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منيـ مف أنكر نبكة كاحد منيـ، أك أنكر رسالة مف بعث ك ، كاجباإليماف برسالتيـ كنبكتيـ ف
الكفػر  -سػبحانو -فقد أنكر المرسػؿ كلػـ يػؤمف بػو كليػذا جعػؿ ا، فمف أنكر الرسكؿ ؛ برسالة، كفر
 برسمو كفرا بو

 صلة  رس ؿ   رسؿ إ ى    شر: : ث  ي ً 

إنما ىك لطؼ مف ا تعالى بخمقو كرحمة ليـ ليتـ ليـ  - عمييـ السبلـ -ف إرساؿ الرسؿ إ
صػدقيـ ، ك بأحكاـ شػرعيا فقد أرسؿ ا عزكجؿ الرسؿ إلى البشر، معادىـمر معاشيـ كيتبيف حاؿ أ

فكيػؼ يحاسػب ا تعػالى ، ، ليقػيـ الحجػة عمػييـبما جػاءكا بػو بمػا أظيػره عمػى أيػدييـ مػف المعجػزات
عػػف طريػؽ مػف ق عػػف طريػؽ األنبيػػاء ك  كيػؼ يكػػكف ذلػؾ، ك !نكاىيػو ك  البشػر قبػؿ أف يبػػيف ليػـ أكامػػره

 . كالرسؿ

ٌة َ ْدَد   رُُّسػؿِ  ﴿: تعالىككما قاؿ   ﴾ُرُساًل ُ َ شِّْريَف َرُ ْ ِذِريَف ِ َ الَّ َيُ رَف ِ ل َّ ِس َصَلى   لَِّ  ُحجَّ
 [165: ]النساء

باليداية ، كاتقى آمف لمف البشارة ؛فجاءت اآلية الكريمة تكضح ميمة الرسؿ ككنيـ مبشريف 
بالعػػػذاب الميػػيف كالمصػػػير ، كفجػػر كفػػػر لمػػف كالنػػػذارة ؛منػػذريف ك ، الفػػكز بالجنػػػةك  فػػي الػػدنيا كاآلخػػػرة
 كاإلنػػذار، الصػػحة حفػػظ مجػػرل تجػػرم البشػػارة ألف اإلنػػذار عمػػى البشػػارة قػػدـ " كقػػد، المػػذؿ فػػي جيػػنـ

 (1)" المرض إزالة يجرم مجرل
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 3/248الرازم    –مفاتيح الغيب )التفسير الكبير(  (1)
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   تالء    ؤ  يف:    طل    ث  ي
ـْ َأْف َتْدُ ُلر   ْ َج َّػَة  ﴿ق ؿ تد  ى:  ـْ َحِسْ ُت ـُ  ْ َ ْأَسػ ُء َأ ـْ َ سَّػْتُه ـْ َ ثَػُؿ   َّػِذيَف َ َلػْر  ِ ػْف َقػْ ِلُ  ػ  َيػْأِتُ  َرَ  َّ

ػػرَّ ُء َرُزْ ِز ُػػر  َحتَّػػى َيقُػػرَؿ   رَُّسػػرُؿ َر  َّػػِذيَف نَ ُ ػػر  َ َدػػُ  َ تَػػى َ ْاػػُر   لَّػػِ  َأاَل ِإفَّ  َ ْاػػَر   لَّػػِ  َقِريػػٌ   َر  ضَّ
(214 ﴾ . 

 :   تفسير  ْلج   ي أراًل:
كمػػف معػػو مػػف المػػؤمنيف حثاػػا ليػػـ عمػػى الثبػػات عمػػى  رسػػكؿي ا يػػأتي الخطػػاب مكجيػػان ل "

 ، كما جاء في الحديث الشػريؼ عػف أنػس: أف النبػي المصابرة عمى مخالفة الكفىرىة كتحمالؿ المشاؽ
فيو اختبار لممؤمنيف باالبتبلء بػأنكاع الفػتف ، ك (1)(حفت النار بالشيكات ُحفت الجنة بالمكاره كُ) قاؿ:

ـْ اَل ُيْفَتُ ػػرَف﴾ ﴿كمػػا قػػاؿ تعػػالى:  [  2] العنكبػػكت:  َأَحِسػػَ     َّػػ ُس َأْف ُيْتَرُ ػػر  َأْف َيُقر ُػػر  نَ  َّػػ  َرُ ػػ
مػػػف الفقػػػر كاألمػػػراض كالخػػػكؼ كالرعػػػب، كزيلزلػػػكا بػػػأنكاع المخػػػاكؼ، حتػػػى قػػػاؿ : بػػػتبلءفيتعرضػػػكا لئل

: متػػى نصػػر اق أال إف -عمػػى سػػبيؿ االسػػتعجاؿ لمنصػػر مػػف ا تعػػالى-كف معػػو رسػػكليـ كالمؤمنػػ
 (2)"و إال الذيف يثبتكف حتى النياية.، ألنو مدخر لمف يستحقكنو، كلف يستحقنصر ا قريب

   تفسير   تحليلي:  : ث  ي ً 
    فرد ت:  -1
ٍلًزليكٍا )   -  . (3)شديدان شبييان بالزلزلةكحرككا بأنكاع الببليا كأزعجكا إزعاجان (: كىزي
 :    يستف د  ف    ص -2
 : ح  ة  ال تالء: أرالً 

عمػػك ، ك مػػدل الجمػػدك  فيػػك اختبػػار لدرجػػة اإليمػػاف، تيػػذيب لمػػركحك  إف االبػػتبلء تربيػػة مػػف ا
َأَحِسػَ     َّػ ُس َأْف ُيْتَرُ ػر   ﴿: قاؿ تعالى، يميز الخبيث مف الطيبك  فيك كالغرباؿ الذم ينقى، اليمة

ـْ اَل ُيْفَتُ رفَ   .[2: العنكبكت ] ﴾ َأْف َيُقرُ ر  نَ  َّ  َرُ 

                                                           

ح:  4/693باب ما جاء في حفت الجنة بالمكاره كحفػت النػار باشػيكات،  –أبكاب صفة الجنة  –( سنف الترمذم 1)
 )صححو األلباني بنفس المكاف (.  2559

 -سػيد قطػب  -، فػي ظػبلؿ القػرآف 1/272 -السػعكد كأبػ -ينظر إرشاد العقػؿ السػميـ إلػى مزايػا الكتػاب الكػريـ  (2)
1/219 . 
 . 1/220جبلؿ الديف المحمي، جبلؿ الديف السيكطي   –تفسير الجبلليف  (3)
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درجػػة  ممػػا يكسػػب، صػػبر جميػػؿك  معرفػػة مػػدل تقبمػػو لػػو بصػػدر رحػػبك  فيػك امتحػػاف لممػػؤمف
زالػة الغشػاكة عػف العيػكف قػد ، ك الػراف عػف القمػكبك  عالية فػي اإليمػاف، كالحػث عمػى تطييػر الػنفس، كا 

" إف : -رحمػػػو ا  –حيػػث قػػػاؿ ابػػػف القػػػيـ ، بيػػػاف لحكمػػػة االبػػػتبلء( إغاثػػػة الميفػػاف) جػػاء فػػػي كتػػػاب
عمػى  تأييػدهك  كانكسارىـ لو كافتقارىـ إليو كسؤالو نصػرىـابتبلء المؤمنيف فيو بياف مدل عبكديتيـ  

دائمػا مقيػكريف مغمػكبيف كلك كانكا دائما منصكريف قاىريف غالبيف لبطركا كأشركا كلػك كػانكا ، أعدائيـ
ثػػـ إنػػو لػػك كػػانكا دائمػػان منصػػكريف غػػالبيف لػػدخؿ فػػي ، منصػػكرا عمػػييـ عػػدكىـ لمػػا قامػػت لمػػديف قائمػػة

نمػػا تبعػػان لؤلقػػكل، ك الػػديف مػػف لػػيس قصػػده الػػديف لػػك كػػانكا مقيػػكريف مغمػػكبيف دائمػػا لػػـ يػػدخؿ معيػػـ ، ا 
 (1)".أحد
 : فر  د  ال تالء: ث  ي ً 

الػػذؿ ك  فػػتح بػػاب التكبػػة، ك حيػػث إنػػو بػػاب مػػف أبػػكاب تكفيػػر الػػذنكب: إف لبلبػػتبلء فكائػػد جمػػة
 حػػيف يػػؤمف بقضػػاء ا، ثػػـ إنػػو يعمػػؿ عمػػى تقكيػػة صػػمة العبػػد بربػػو، كاالنكسػػار بػػيف يػػدم ا تعػػالى

فضػبلن عمػا ينتظػره فػي اآلخػرة. ، فػي الػدنيا كتمكيننػا فريػدنا، كنصػرنا عزيػزنا، فيثػاب أجػران عظيمػان  ؛قدره ك 
ـْ ِ َلْيِر ِحَس  ٍ .. .﴿: قاؿ تعالى  .[10]الزمر:  ﴾ِإ ََّ   ُيَرفَّى   اَّ ِ ُررَف َأْجَرُ 

كأنػو ، كأرحػـ الػراحميف، يفمأحكـ الحػاك ىكأف يعمـ أف الذم ابتبله ك اإلنساف المبتمى يجب 
نمػػا افتقػػده بػػو ليمػػتحف صػػبره ، كال ليجتاحػػو، كال ليعذبػػو بػػو، سػػبحانو لػػـ يرسػػؿ إليػػو الػػببلء لييمكػػو بػػو كا 

يمانو كليسمع تضرعو كابتيالػو مكسػكر القمػب بػيف ، الئػذان بجنابػو، كليػراه طريحػا ببابػو، كرضاه عنو كا 
، ألمر المؤمف عجبان :  قاؿ رسكؿ ا: قاؿ (2) عف صييب" : قد جاء في الحديث الشريؼ. يديو

ف أصػابتو ، فكػاف خيػرا لػو، إف أصابتو سػراء شػكر، كليس ذاؾ ألحد إال لممؤمف ،إف أمره كمو خير كا 
 (3)" ضراء صبر فكاف خيرا لو

                                                           

 . 2/192ابف قيـ الجكزية    -إغاثة الميفاف مف مصائد الشيطاف  (1)
 .11صييب الركمي، سبؽ ترجمتو ص:  (2)
 . 2999ح4/2296اب المؤمف امره كمو خير، ب -كتاب الزىد كالرقائؽ  –صحيح مسمـ  (3)
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أف يعمػػـ أنػػو لػػكال محػػف الػػدنيا كمصػػائبيا ألصػػاب : ك ىنػػاؾ فائػػدة جميمػػة أيضػػان لممبتمػػى كىػػي
كمػػا ىػػك ، العبػػد مػػف أدكاء الكبػػر كالعجػػب كالفرعنػػة كقسػػكة القمػػب مػػا ىػػك سػػبب ىبلكػػو عػػاجبل كآجػػبل

 . إال ممر كليست مقر الحاؿ بكثير مف الظممة الذيف نسكا أف ىذه الدنيا ما ىي

ال نصػػػػب كال ، ال ألػػػػـ كال فػػػػراؽ، لػػػػك أف الحيػػػػاة كانػػػػت بػػػػبل ابػػػػتبلءات: ك ىنػػػػاؾ لفتػػػػة أخػػػػرل
فكيػػػؼ لنػػػا ، االسػػػتمتاع بجميػػػع الممػػػذاتك  بػػػؿ كانػػػت انتصػػػارات كبطػػػكالت، ال جػػػكر كال ظمػػػـ، كصػػػب
 . السعى لتحقيؽ اليدؼ األسمى كىك الكصكؿ لمجنةك  !العبادة ك  بالعمؿ

 ت ظيـ    فقة: ث   طل    ث  

ـْ ِ ْف َ ْيٍر َفِلْلَر ِ َدْيِف َر أْلَْقَرِ يَف َر ْ َيتَ َ ى َر ْ  َ ق ؿ تد  ى:  َس ِ يِف ﴿ َيْسأَُ رَ َؾ َ  َذ  ُيْ ِفُقرَف ُقْؿ َ   َأْ َفْقُت
 .  ﴾215َر ْ ِف   سَِّ يِؿ َرَ   َتْفَدُلر  ِ ْف َ ْيٍر َفِإفَّ   لََّ  ِ ِ  َصِليـٌ )

   تفسير  ْلج   ي :أراًل: 

 بالسػػػؤاؿ، كىػػػك سػػػؤاؿ مػػػف ال يعمػػػـ حتػػػى يعمػػػـ، كىػػػذا طريػػػؽ العمػػػـ، كلػػػذا قػػػالكا: تبػػػدأ اآليػػػة  
السؤاؿ نصؼ العمـ (، ككاف السؤاؿ عف النفقة الخيرة عمى مف تجب كلمػف تحبػذ، كقػد ناسػبت ىػذه )

ف جيػاد الػنفس ألف اآلية لما قبميا التي كانت تحض عمى الصػبر كجيػاد الػنفس، كتعػد النفقػة نػكع مػ
كبػدأ فػي المصػرؼ بػاألقرب فػاألقرب، ثػـ بػاألحكج النفس البشرية مجبكلػة عمػى حػب كجمػع المػاؿ، " 

 كىذا مف أىـ األسباب المكصمة إلى الجنة. (1)" فاألحكج

 :  ل ق اد ر أل د ؼ   تفسير   تحليلي: ث  ي ً 

 س      زرؿ:  -1
ػػػاذىا ييٍنًفقيػػػكفى يىٍسػػػأىليكنىؾى كجػػػاء فػػػي سػػػبب نػػػزكؿ قكلػػػو تعػػػالى: ) - ( " أنيػػػا نزلػػػت فػػػي عمػػػرك بػػػف مى

، ككاف شيخان كبيران فقاؿ: يا رسكؿ ا، إف مالي كثير، فبماذا أتصػدؽ، كعمػى مػف (2)الجمكح
                                                           

 .2/329ابف حياف،  -تفسير البحر المحيط  (1)
عمرك بف الجمكح بف زيد بػف حػراـ بػف كعػب بػف غػنـ بػف كعػب بػف سػممة األنصػارل السػممى مػف بنػى جشػـ بػف  (2)

يـك أحد: كا ما عميػؾ الخزرج شيد العقبة ثـ شيد بدرا كقتؿ يـك أحد شييدا، ككاف عمرك بف الجمكح أعرج فقيؿ لو 
مف حػرج ألنػؾ أعػرج فأخػذ سػبلحو ككلػى كقػاؿ كا إنػى ألرجػك أف أطػأ بعرجتػى ىػذه فػى الجنػة فممػا كلػى أقبػؿ عمػى 
القبمػػػػة كقػػػػاؿ الميػػػػـ ارزقنػػػػى الشػػػػيادة كال تردنػػػػى إلػػػػى أىمػػػػى خائبػػػػا كاستشػػػػيد يػػػػـك أحػػػػد )االسػػػػتيعاب البػػػػف عبػػػػد البػػػػر، 

(3/1168.)) 
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أنفؽ ق فنزلت ىذه اآلية، كقيؿ إف السائميف ىػـ المؤمنػكف، كالمعنػى يسػألكنؾ مػا ىػي الكجػكه 
 .(1)التي ينفقكف فيياق كأيف يضعكف ما لـز إنفاقو" 

 .(2)"كأكثر عمماء التفسير عمى أف ىذه اآلية منسكخة، قاؿ ابف مسعكد: نسختيا آية الزكاة"

نػدب، كالزكػاة غيػر ىػذا اإلنفػاؽ، فعمػى  أنيػا: كقد جاء في تفسير البحر المحيط ألبػك حيػاف"
كيتبػػيف أف فػػي اآليػػة حػػث عمػػى بػػر الكالػػديف كصػػمة األرحػػاـ كبػػذؿ الخيػػر، كقػػد  (3)"ىػػذا ال نسػػ  فييػػا.
 .يتضمف ككنو حبلال إذ ال يسمى ما عداه خيراىذا ك  صرح بمفظة: خير

    فرد ت:  -2
ًبيفى )  - : كػػاألخكة كاألخػػكات كأكالدىػػـ، كاألعمػػاـ كالعمػػات كأكالدىػػـ كاألخػػكاؿ كالخػػاالت (اأٍلىٍقػػرى

 كأكالدىـ. 
 :  ف    ص    يستف د -3

 :  ْل ف ؽ في   قرنف    ريـ: أرالً 

ىػك عػدد يفػكؽ كػؿ اآليػات التػي جػاء ، ك خمسػيف آيػةك  جاء ذكر االنفاؽ في القػرآف فػي أربػع" 
ىذا الثقؿ العػددم آليػات االنفػاؽ ىػك الداللػة عمػى مكانتػو ، ك فييا ذكر الصبلة كالزكاة كالصـك كالحر

 . تنفر مف البخؿك  تحذرجاءت آيات أخرل ك  (4)في الخطاب القرآني".

فتأتى كسػاكس الشػيطاف لتخػكؼ اإلنسػاف ، ئيس لمبخؿ ىك الخكؼ مف الفقرالسبب الر  ك إف
: قاؿ تعالى، احتاجك  فتقريخيؿ إليو أنو إذا أنفؽ ا، ك مف الفقر لكى ال ينفؽ مما في يده في سبيؿ ا

ـْ ِ  ْ َفْحَش ِء  ﴿ ـُ  ْ َفْقَر َرَيْأُ ُرُ  لكػف ا يطمػئف كػؿ مػؤمف مػكقف ، ك [ 268: البقػرة]  ﴾  شَّْيَط ُف َيِدُدُ 
ـْ َ ْلِفَرًة ِ ْ ُ  َرَفْضاًل َر  لَُّ  َر ِسٌ  َصِليـٌ  ﴿: بقكلو تعالى  (5)[ 268: البقرة]  ﴾َر  لَُّ  َيِدُدُ 

                                                           

 .2/197، تفسير األلكسى 2/166القرطبي  ينظر تفسير (1)
 ػ.  1/207الجكزم  ابف –زاد المسير في عمـ التفسير  (2)
 .  2/328حياف األندلسي  كأب -( تفسير البحر المحيط 3)
  www.Sudaneseonline.comاالنفاؽ في الخطاب القرآني، د. محمد سعيد القداؿ  (4)
 . 212، 211كحيد عبد السبلـ بالي  -ينظر كقاية االنساف مف الجف كالشيطاف (5)

http://www.sudaneseonline.com/
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تطييػػر لمقمػػب كتزكيػػة ىػػكك ، المباحػػاتك  الطيػػب فػػي الطاعػػاتإخػػراج المػػاؿ : ىػػكاإلنفػػاؽ إذان 
ثػػـ منفعػػة ، -عصػػب الحيػػاة ك  الػػذم ىػػك شػػقيؽ الػػركح - كنػػزهك  تػػي جبمػػت عمػػى حػػب المػػاؿاللمػػنفس 

أنفؽ نفقػة ، ك آتاه الجكد كالسخاء كالكـرك  طكبى لمف كقاه ا شح نفسو، ك سعادة ليـك  لآلخريف كعكف
 . المباىاةك  الرياء، ك بعيدة عف المف كاآلذل، خالصة لكجيو الكريـ

 :   ت  فؿ  الجت  صي: ث  ي ً 

ف المجتمػػػع المسػػػمـ ىػػػك الػػػذم يطبػػػؽ فيػػػو اإلسػػػبلـ عقيػػػدة كعبػػػادة كشػػػريعة كنظامػػػا كخمقػػػا إ
قػد ، ك ألنو مجتمع متبلحـ فػي كحػدة جسػدية جماعيػة عامػة، كفقا لما جاء بو الكتاب كالسنة، كسمككا
، مثؿ المؤمنيف في تكادىـ) :قاؿ رسكؿ ا : قاؿ، رضي ا عنيما (1)عف النعماف بف بشيرركل 

 . (2)(عى لو سائر الجسد بالسير كالحمىمثؿ الجسد إذا اشتكى منو عضك تدا، كتعاطفيـ، كتراحميـ

أكجػب ا عمػى الرجػؿ القػادر ف، راعػى ظػركؼ الجميػع، ك إف دينننا الحنيؼ قد اىتـ بػالجميع
فػػأمر اإلنسػػاف أف يبػػدأ  كيػػكفر ليػػـ سػػبؿ الراحػػة كاالسػػتقرار، لكػػي يعيػػؿ أىمػػوأف ينفػػؽ كيطمػػب المػػاؿ 

، لػـ يتػرؾ األمػكر عشػكائيان ، فػاألدنى ،بعد ذلػؾ يتػدرج االىتمػاـ حسػب األدنػي، ك ثـ بمف يعكؿ، بنفسو
ف شػاء منػعك  إف شػاء أعطػى، كؿ يقدـ حسػب رغبتػو  بػؿ ىنػاؾ بػاب الكاجػب عمػى الرجػؿ أف ينفػؽ، ا 

: شػجع عمػى البػاب اآلخػر مػف بػاب النػدب كالفضػؿ، ك النفقة المتمثمػة فػي الزكػاةك: مف ناحية الفرض
 كالصدقة.

كىػػؿ ، المػاؿ فػػي غالبيػػة األحػػكاؿ يكػػكف ابػػتبلء مػػف ا سػػبحانو لمعبػػد ليػػرل مػػاذا يفعػػؿ بػػوإف 
 ىداياتو أـ كسيمة لطغيانو كفساده.ك  سيككف ىذا الماؿ كسيمة لصبلحو

                                                           

النعماف بف بشير بف سػعد بػف ثعمبػة األنصػارم ،كأمػو عمػرة بنػت ركاحػة أخػت عبػد ا بػف ركاحػة كلػد قبػؿ كفػاة  (1)
ان عمػػى الككفػػة ثػػـ النبػػي صػػمى ا عميػػو كسػػمـ بثمػػاف سػػنيف كقيػػؿ بسػػت سػػنيف ،ككػػاف كريمػػا جػػكادا شػػاعرا، ككػػاف أميػػر 

 (4/1498حمص. )االستيعاب البف عبدالبر، )
صػحيح مسػمـ: كتػاب البػر ، 6011ح  8/10، بػاب الحػب فػي ا، كتػاب األدب: صػحيح البخػارم: متفؽ عميو (2)

 . 2586، ح 4/1999كالصمة كاآلداب، باب تراحـ المؤمنيف كتعاطفيـ كتعاضدىـ، 
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كسػػيمة يسػػتغميا المسػػمـ لمكصػػكؿ إلػػى غايػػات  أم أنػػو، كسػػيمة كلػػيس غايػػة فػػي حػػد ذاتػػوفيػػك 
كتحصػػيميا بكػػؿ الكسػػائؿ حتػػى تصػػبح ، كال يجػػكز أبػػدنا أف يتخػػذه غايػػة يسػػعى إلػػى تحقيقيػػا، محػػدده

 كتكقعو في الحراـ كالشبيات.، كتنسيو كاجباتو، كتفتنو، شغمو الشاغؿ

بػؿ يتعػداه ، النػكاحي الماديػةفقػط فػي  أف التكافؿ االجتماعي ال يكػكف: ك مما سبؽ يتبيف لنا
بػػػػػؿ بمصػػػػػاحبتيما ، فاإلحسػػػػػاف إلػػػػػى الكالػػػػػديف ال يكػػػػػكف فقػػػػػط باإلنفػػػػػاؽ عمييمػػػػػا، لمنػػػػػكاحي المعنكيػػػػػة

كػذلؾ ، طاعتيما مادامت ال تتعارض تمؾ الطاعة مع طاعػة الخػالؽ عػز كجػؿ، ك برىما، ك بالمعركؼ
معاممػػػة بحسػػػف الخمػػػؽ مػػػع جميػػػع ال، ك ىػػػداء إلػػػييـاإلك  ميـكػػػراا  ك  تفقػػػد أحػػػكاليـك  بزيػػػارتيـ، بػػػةحػػػؽ القرا

 . الخمؽ

 :  ال تالؼ في  أل ة ث  ثً :

كأنيػـ تفرقػكا كاختمفػكا فتفرقػت بيػـ ، قبمنػا يةؿ قد أعممنػا اخػتبلؼ األمػـ الماضػف ا عز كجإ
كالكػػذب عميػػو كالتحريػػؼ لكتابػػو ، الطػػرؽ حتػػى صػػار بيػػـ االخػػتبلؼ إلػػى االفتػػراء عمػػى ا عػػز كجػػؿ

، ،األلفػة كأعممنا تعالى أف السبب الػذم أخػرجيـ إلػى الفرقػة بعػد، كالتعدم لحدكدهكالتعطيؿ ألحكامو 
 األمػػػة خػػػذالف عبلمػػػات ألف مػػػف، ىػػػك شػػػدة حسػػػد مػػػف بعضػػػيـ لػػػبعض كبغػػػي بعضػػػيـ عمػػػى بعػػػض

 طمبػػا شػػرائعو كيبػػدلكف ا كػػبلـ فيحرفػػكف كدينيػػا كتابيػػا فػػي تختمػػؼ أف كالػػدمار لمخسػػار كتعرضػػيا
 . إسرائيؿ بني لدمار ىذا سببان  ككاف، كالعصبٌيات األىكاء كراء كجرياٍ  لمرئاسة

 عمػػػى تعػػػيش التػػػي اإًلسػػػبلـ ، أمػػػةأمػػػا بالنسػػػبة ألمػػػة محمػػػد ، لسػػػابقةىػػػذا بالنسػػػبة لؤلمػػػـ ا
َفَهَدى   لَُّ    َِّذيَف نَ ُ ر  ِ َ    ْ َتَلُفر   ﴿: تعالى بقكلو المعنية ىي كقضاء كعبادة عقيدة كالسنة الكتاب

أف األئمة السابقيف لـ يختمفػكا فػي أصػكؿ الػديف، فمف المعمـك ، [213: البقرة]﴾  ْ َحؽّْ ِ ِإْذِ  ِ ِفيِ  ِ َف 
كاإليماف با تعػالى كمبلئكتػو ككتبػو، ألف ىػذه األمػكر ال مجػاؿ فييػا لبلخػتبلؼ، كلػـ يختمفػكا كػذلؾ 

الزنا كالسرقة، بػؿ  في كجكب الفركع المعمكمة مف الديف بالضركرة، كالصبلة كالصياـ كالحر، كحرمة
 البحػػث فػي أصػكليـ اتفقػت " كلػذلؾ كػانكا يكفػركف مػف خػالفيـ فػي أحػد األمػكر السػػابقة كمػا يشػبييا،

 أكثػػر فػػي كاتفقػػكا، كتصػػرفاتو الشػػارع مقصػػد عػػف لبلسػػتدالؿ رسػػكلو سػػنة كعػػف تعػػالى ا مػػراد عػػف
نما، الفركع العممػاء فػي  أيضػان اختمػؼك  ،(1) الشػارع " مقصػد إلػى الكصػكؿ كيفيػة تعيػيف فػي اختمفكا كا 

                                                           

 . 2/252ابف عاشكر،  -التحرير كالتنكير  (1)
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، ألف  طبيعػػيب الفػػركع االجتياديػػة التػػي لػػـ يػػأت فييػػا نػػصب صػػريحه قطعػػيال الثبػػكت كالداللػػًة، كىػػذا أمػػر ه
فبل بػد أف يتفػاكت فيميػـ ليػذه األدلػة التػي ، االجتياد يدعك إلى إعماؿ العقؿ، كعقكؿي الناس متفاكتةه 

كلكػػػف االخػػػتبلؼ المػػػذمـك ىػػػك التعصػػػب ، دىػػػذا االخػػػتبلؼ مشػػػركع بػػػؿ محمػػػك ، ك تحتمػػػؿ االخػػػتبلؼ
، مػػف غػػبلة المتػػدينيف الػػذم يعمػػد إلػػى تكفيػػر جمػػاىير النػػاس، " الػػذم يتبنػػاه االتجػػاه المتطػػرؼ،لمػػرأم

، ألف ىػذه الجمػاىير ال زالػت مؤمنػة بربيػا، ىػذا االتجػاه خػاطئ جزمػان ، ك عػف الػديفاعتبارىـ مارقيف ك 
لكػػف ، ك يػػب أف فييػػا العاصػػى الظػػالـ لنفسػػوال ر ، ك دينيػػامػػكر أال زالػػت تسػػأؿ عػػف ، ك رسػػكليا، ك قرآنيػػاك 

قد بمػغ  لكننا نجد في الكقت الحالي أف االختبلؼ بيف الناس، ك (1)السابؽ بالخيرات " ك  فييا المقتصد
يجب عمى عمماء العصػر بيػاف األحكػاـ المسػتجدة  " لذا، فأضحى ما يفرقنا أكثر مما يجمعنا، مبمغو

كتػاب ك  ال ىػدلك  فػي القضػايا التػي يكثػر خػكض فييػا النػاس بػبل عمػـ الفصػؿ، ك فػي المسػائؿ الحادثػة
تفصػؿ ، ك المتسػاىميفك  تعالر بشكؿ فقيي شرعي بعيػدان عػف المتشػدديف، ك حتى تسمـ مف البدع، منير

 (2). تعطى بيانان شافيان "ك  في تمؾ المسائؿ

 : دف     الءر   يف  ال تالء: ر  د ً 

، لينظػر المسػتجيب لدعكتػو مػف المعػرض أتبػاعيـك  جرت سنة ا في خمقو أف يبتمػي رسػمو 
أنػػػكاع ، ك نجػػػد أف الرسػػػؿ عمػػػييـ الصػػػبلة كالسػػػبلـ قػػػد تعرضػػػكا لصػػػنكؼ األذل، ك الصػػػابر مػػػف غيػػػرهك 

زالػكا يناصػبكف أعػداء الػديف مػا ف، ىذه المؤامرات مػا زالػت مسػتمرةك  المنافقيفك  المؤامرات مف الكافريف
لصػػؽ الػػتيـ ، ك كمحاكلػػة اقرانػػو باإلرىػػاب، يشػػنكف ىجػػكـ الذع عمػػى اإلسػػبلـك  أىمػػو العػػداءك  سػػبلـاال

ناىيػػػػؾ عػػػػف الحػػػػركب التػػػػي تشػػػػف ضػػػػد ، تشػػػػكيو صػػػػكرة اإلسػػػػبلـ كالمسػػػػمميفك ، المختمفػػػػة بالمتػػػػدينيف
االحػتبلؿ الصػربي ، ك ما يتبعو مف قمػع، المسمميف في أرجاء العالـ مثؿ "االحتبلؿ الييكدم لفمسطيف

التػػػػػنمر الصػػػػػييكني ، ك الصػػػػػراع بػػػػيف المسػػػػػمميف كالينػػػػػدكس، ك االحػػػػػتبلؿ الينػػػػػدم لكشػػػػػمير، ك مبكسػػػػنةل
الػدماء فػي ك  خاصة دكؿ الربيع العربي حيث نشاىد القتؿ لممسػمميفك  األمريكي عمى العالـ اإلسبلمي

 . (3) غيرىا مف الصراعات كالحركب التي كاف ضحيتيا المسممكف "ك  تكنسك  ليبياك  مصرك  سكريا

                                                           

 (1/34ىدل االسبلـ فتاكل معاصرة، الدكتكر يكسؼ القرضاكم ) (1)
 .  2/559 -عبدالرحمف المكيحؽ -مشكمة الغمك في الديف في العصر الحديث األسباب كاآلثار كالعبلج  (2)
 .646،647المرجع نفسو،  (3)
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مػػػا  لكػػػفك ، لقضػػاء عمػػػى اإلسػػبلـا ليػػػدؼ مػػػف كراء ذلػػؾ ىػػػك:يظيػػر ممػػػا سػػبؽ ذكػػػره أف ىػػذا اك  
، !الػػػدعاء ك  ال نممػػػؾ إال الصػػػبرك  ق ىػػػؿ يجػػدر بنػػػا أف نعتبػػػره ابػػتبلءمكقفنػػا كمسػػػمميف تجػػػاه ذلػػؾ كمػػػو

لكػػف ال بػػد مػػف التفعيػػؿ العممػػي حتػػى نصػػؿ إلػػى ، ك صػػحيح أف الصػػبر كالػػدعاء ىػػك سػػبلح المػػؤمف
 :مف خبلؿذلؾ ك  التمكيف

تمقػػنيـ قيميػػا التػػي ، تنشػػئة جيػػؿ صػػالح مػػف الناشػػئة المسػػممة بعػػدما اسػػتبدت بيػػـ الجاىميػػة  -
 . كأخبلقيا عبر مناىر تكاطئكا عمييا مع الشيطاف إلفساد األمة

 مػػف ناحيػػة التقميػػد كاالقتنػػاع بنمطيػػة التفكيػػر، ىنػػاؾ أنػػاس بمغػػكا مػػبمغيـ فػػي االنتمػػاء لمغػػرب -
كالقمػكب الخاليػة يجػب اعػادة استصػبلحيا ، ىذه العقػكؿ الخاكيػة، ليـحتى باالنتماء كالكالء ك 

 . بشتى الطرؽ كاألساليبك  قدر المستطاع
 نصػػرة ديػػف اأف تكػػكف منػػاىر تعمػػؿ عمػػى ، ك اإلسػػبلمية جمعػػاءك  تطػػكير المنػػاىر العربيػػة -

 يمكاجيػػػة المػػػد العممػػػان تعمػػػؿ عمػػػىو، تعمػػػف اقامػػػة دكلػػػة اإلسػػػبلـك  ،نصػػػرة نبيػػػو محمػػػد ك 
كالتى تقكدىػا إلػى ، األمة كمكاجية مناىحو الباطمة التى تنخر فى جسد ياإلنحبلل ماإللحاد
 . الدمار المحقؽك  ؾاليبل

 :  ح      ؿ:    س ً 

ْ َ ػ ُؿ َر ْ َ ُ ػرَف ِزيَ ػُة  ْ َحَيػ ِة   ﴿: قػاؿ تعػالى، ات التػي أكدعيػا ا فينػاالماؿ أحد أكبر الشػيك 
بػػو ، ك إنػػو قػػكاـ الحيػػاة، أحػػد أكبػػر أسػػباب التقػػرب مػػف ا عػػز كجػػؿ ىػػكك  [ 46: ] الكيػػؼ ﴾   ػػدُّْ َي 

، يمكف أف ييكل إلى أسفؿ سافميف بالماؿ نفسو، ك يمكف أف يرقى اإلنساف إلى أعمى عمييف في الجنة
، كغيرىػا مػف أبػكاب الخيػر، أك ينشػئ معيػدان ، أك يطعػـ يتيمػان ، يزكج شػابان أك يعػالر مريضػان فبو يمكف 

معامبلتػػو الماليػػة ينبغػػي أف يسػػير عمػػى ضػكء اإلسػػبلـ كعمػػى ضػػكء مػػا حػػدَّده ا، كبيَّنػػو كالمسػمـ فػػي 
ميو مف ألنو سيحاسب ع، يتحرل الماؿ الحبلؿ دائمان كأبدان ك  يبتعد عف المعامبلت الربكيةك  ، رسكلو

ذير تبػك  ـإال بسػبب بخػؿ قػك ، كمػا ظيػرت تمػؾ المجاعػات فػي أنحػاء العػالـ فيما أنفقػو قك  أيف اكتسبو
غػػزة قطػػاع ىػػا نحػػف نعػػيش فػػي ، ك كاإلنسػػاف مػػؤتمف عميػػو، إف المػػاؿ مػػاؿ ا، اسػػتبداد آخػػريفك  قػػكـ

، التخريػػػب لممؤسسػػػات كالمشػػػاريع التنمكيىػػػةك  الػػػدمارك  الخػػػانؽ مػػػف جػػػراء الحصػػػارأكضػػػاع مأسػػػاكية 
كػؿ حسػػب ، اجالتبػػرع لممحتػ، ك اكػراـ اليتػيـ، ك بمسػاعدة الضػػعيؼ، فالمسػئكلية تقػع عمػى عاتقنػػا جميعػان 
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مكانتػػػوك  اسػػػتطاعتو كعمػػػى . يصػػػبحكا عمػػػى قػػػدـ المسػػػاكاةك  ليتحقػػػؽ التكافػػػؿ االجتمػػػاعي بػػػيف النػػػاس، ا 
المػف كاألذل " ألف اإلنسػاف ك  لكجػو ا الكػريـ بحيػث تكػكف بعيػدان عػف الريػاء يخمص النية المنفؽ أف

أنفػػػؽ مػػػف قصػػػد باإلنفػػػاؽ كعمػػػؿ الخيػػػر مرضػػػاة الخػػػالؽ األعمػػػى عػػػز كجػػػؿ السػػػتبقى مػػػا المسػػػمـ لػػػك 
، كلسػػخر ا لػػو قمػػكب مػػف تصػػدؽ عمػػييـ بالمحبػػة كالكفػػاء بػػالمعركؼ، حسػػنات كثػػكاب ليػػـك القيامػػة

، ؛ ألنيـ يعطكف كفي باليـ أنيـ أعطػكا لػو كىذه عدالة مف ا تتجمى في أنو يفعؿ مع المرائيف ذلؾ
 .(1)"كلك أعطكا ا لما أنكر اآلخذ جميؿ العطاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 . 1/570تفسير الشعراكم  (1)
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   جه د في س يؿ  :   طل   ألرؿ 
 

ـْ َرَصَسػى َأْف ﴿: ق ؿ تد  ى ـْ َرَصَسػى َأْف َتْ َرُ ػر  َشػْيً   َرُ ػَر َ ْيػٌر َ ُ ػ ـُ  ْ ِقتَػ ُؿ َرُ ػَر ُ ػْرٌ  َ ُ ػ ُ ِتػَ  َصَلػْيُ 
ـْ اَل َتْدَلُ رَف ) ـُ َرَأْ ُت ـْ َر  لَُّ  َيْدَل يػِ  َيْسأَُ رَ َؾ َصِف   شَّْهِر  ْ َحرَ ـِ ِقتَػ ٍؿ فِ   216ُتِح ُّر  َشْيً   َرُ َر َشرّّ َ ُ 

ْ رَ ُج َأْ ِلػِ  ِ ْ ػُ  أَ  ْ َ ػُر ِصْ ػَد   لَّػِ  ُقْؿ ِقتَ ٌؿ ِفيِ  َ ِ يٌر َرَادّّ َصْف َسِ يِؿ   لَِّ  َرُ ْفٌر ِ ِ  َر ْ َ ْسِجِد  ْ َحرَ ـِ َر ِ 
ـْ َصْف ِديِ ُ ـْ  ـْ َحتَّى َيُردُّرُ  ـْ  َر ْ ِفْتَ ُة َأْ َ ُر ِ َف  ْ َقْتِؿ َراَل َيزَ ُ رَف ُيَق ِتُلرَ ُ  ِإِف  ْسَتَط ُصر  َرَ ػْف َيْرتَػِدْد ِ ػْ ُ 

ـْ ِفي   دُّْ َي  َر آْلِ َرِة َرُأرَ ِ َؾ َأْاَح ُ     َّ  ـْ ِفيَهػ  َصْف ِديِ ِ  َفَيُ ْت َرُ َر َ  ِفٌر َفُأرَ ِ َؾ َحِ َطْت َأْصَ  ُ ُه  ِر ُ 
 َ ُدر  ِفي َسِ يِؿ   لَّػِ  ُأرَ ِ ػَؾ َيْرُجػرَف َرْحَ ػَت   لَّػِ    ِإفَّ   َِّذيَف نَ ُ ر  َر  َِّذيَف َ  َجُرر  َرجَ 217َ  ِ ُدرَف )

 ﴾  218َر  لَُّ  َهُفرٌر َرِحيـٌ )

   تفسير  ْلج   ي:  : أرالً  

لمفرد المسمـ،  إف التكافؿ اإلجتماعي السابؽ الذكر حماية لممجتمع في داخمو، كالقتاؿ حماية
 .(1)لحماية الديف  ؛مف األعداء في الخارج، كلذلؾ فرض ا عزكجؿ القتاؿ  كلمجماعة المسممة

؛ فػػبل ينكػػر مشػػقة  ف القتػػاؿ فػػي سػػبيؿ ا فريضػػة شػػاقة، كاإلسػػبلـ يحسػػب حسػػاب الفطػػرةإ 
ىذه الفريضة، كال ييكف مف أمرىػا، إنػو يقػرر أف مػف الفػرائض مػا ىػك شػاؽ مريػر كريػو؛ كلكػف كراءه 

ة في الشيادة كالجن أكفي الدنيا  -الظفر كالغنيمة مثؿ: ؿ كراء المكركه خيران حكمة تيكف مشقتو، فمع
إف العمػيـ : كالذؿ كالكقكع تحت طائمة األعداء عند القعكد عف الجياد، ككراء المحبكب شران  -اآلخرة 

 .(2)بالغايات البعيدة، المطمع عمى العكاقب المستكرة، ىك الذم يعمـ كحده 

لقتػػػاؿ فػػػي الشػػػير الحػػػراـ فسػػألكؾ عنػػػو، فقػػػؿ ليػػػـ: نعػػػـ إف القتػػػاؿ فػػػي كقػػد كػػػره المسػػػممكف ا 
الشػػير الحػػراـ إثػػـ كبيػػر كلكػػف ىنػػاؾ إثػػـ أكبػػر منػػو كىػػك الصػػد عػػف سػػبيؿ ا، كعػػف المسػػجد الحػػراـ 

                                                           

 .1/331الدكتكر عبدا شحاتو -فسير القرآف الكريـ ينظر ت (1)
 .2/223سيد قطب  -ينظر في ظبلؿ القرآف  (2)
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يذاء المسمميف، كالتعرض ليـ إلخراجيـ مف دينيـ أكبر مف كؿ قتؿ كلذلؾ أبيح القتػاؿ فػي  خراج كا  كا 
 (1)الشير الحراـ. 

صرارىـ عمى فتنتكـ فػي الػديف عداكة دكاـ عف تعالى أخبر ثـ"  رجػاعكـ، ك الكفار كا   مػا إلػى ا 
 عػف رجػع مػف أف تعػالى أخبػر ثـ، قاتمككـ عميو كقدركا ذلؾ أمكنيـ متى كأنو، الضبلؿ مف عميو ىـ

جػػراء، الػػدنيا فػػي بطمػػت قػػد الصػػالحات أعمالػػو مػػف تقػػٌدـ مػػا فجميػػع، الباطػػؿ دينػػو إلػػى الحػػؽ دينػػو  كا 
 خالػػدان  النػػار إلػػى منلػػو بػػؿ، غفرانػػان  بيػػا يرتجػػي ثمػػرة ليػػا يبقػػى فػػبل اآلخػػرة كفػػي، عميػػو المرتػػديف أحكػػاـ
 الكفػر محػؿ ىػك الػذم كطنػو مػف كىػاجر، إيمانػو عمػى كثبت با آمف مف حاؿ بعد ذلؾ ذكر، ك فييا
 (2)الغفكر الرحيـ ". ا رحمة في طامع كأنو، با كفر مف ا سبيؿ في جاىد ثـ، اإلسبلـ دار إلى

 :  ل ق اد ر أل د ؼ   تفسير   تحليلي: ث  ي ً 

 :    س ة  آلي ت  -1

قكلػو سػبؽ ىػذه اآليػات فقد ، ظاىرة األسئمة عف أحكاـ: البارزة في ىذه اآليات ىي ةالظاىر  
ػػػاذىا ييٍنًفقيػػػكفى } : تعػػػالى الخمػػػر سػػػؤاؿ عػػػف ، ك كىنػػػا سػػػؤاؿ عػػػف القتػػػاؿ فػػػي الشػػػير الحػػػراـ، {يىٍسػػػأىليكنىؾى مى

سيد قطب في الظػبلؿ حيػث  األسباب التي ذكرىا الشي  الشييدبكاعث ىذه األسئمة تمثؿ ، ك كالميسر
كي يطابقكا ، حياتيـ اليكمية مف شئكفإنيا رغبة المؤمنيف في معرفة حكـ العقيدة في كؿ شأف : قاؿ

، تصػػرفات المسػػمـفمػػا أقػػره اإلسػػبلـ ىػػك الدسػػتكر كالقػػانكف الػػذم يحكػػـ ، حكػػـ العقيػػدةك  بػػيف تصػػرفيـ
 ؛كذلؾ كانت تثار بعػض األسػئمة بسػبب الحمػبلت الكيديػة التػي يشػنيا الييػكد كالمنػافقكف كالمشػرككف

مػا تػأثران بتمػؾ الحمػبلت ، ك حكمتيػاك  إما ليستيقف مف حقيقتيا، مما يدفع بعض المسمميف ليسأؿ عنيا ا 
 .(3)القرآف يتنزؿ فييا بالقكؿ الفصؿفكاف . المسمكمة

 بعػػد اإلنفػػاؽ لممػػاؿ أف القتػػاؿ يحتػػاج لبػػذؿ الػػنفس كالنفػػيس مػػف المػػاؿ القتػػاؿ ك مناسػػبة ذكػػر
ـْ  ﴿: الىكػػذلؾ سػػبؽ قكلػػو تعػػ، القتػػاؿ يحتػػاج إلػػى التضػػحية بالمػػاؿ أك بػػالنفس أك كبلىمػػاك  ػػ  َيػػْأِتُ  َرَ  َّ

رَّ ُء  ـُ  ْ َ ْأَس ُء َر  ضَّ ـْ َ سَّْتُه  فقد، قبمنا األمـ بو كمفت فقد[  214: البقرة]  ﴾َ َثُؿ   َِّذيَف َ َلْر  ِ ْف َقْ ِلُ 
                                                           

 .1/331 الدكتكر عبدا شحاتو -ينظر تفسير القرآف الكريـ  (1)
 .2/344ابف حياف  -البحر المحيط  (2)
 . 1/220سيد قطب   -ينظر في ظبلؿ القرآف  (3)
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 بتعػػػذيب القػػػرنيف ذك ككمػػػؼ، ككمفػػػكا، السػػػبلـ عميػػػو مكسػػػى مػػػع الكنعػػػانييف بقتػػػاؿ إسػػػرائيؿ بنػػػك كمفػػػت
جاء الخطاب ىنا مكجو لممؤمنيف ك  (1)". األرض مف المغرب جية في كانكا الذيف القكـ مف الظالميف

 . بفرضية القتاؿ

 : س      زرؿ -2

ػرىاـً ًقتىػاؿو ًفيػوً  }: المفسركف في سبب نػزكؿ قكلػو تعػالىقاؿ  ػًف الشَّػٍيًر اٍلحى " أف : { يىٍسػأىليكنىؾى عى
فػػي جمػػادل اآلخػػرة قبػػؿ  - كىػػك ابػػف عمػػة الٌنبػػي -، (2) عبػػد المٌػػو بػػف جحػػش بعػػث رسػػكؿ المٌػػو 

عمػػرك بػػف لقػػريش فييػػا  مػػف الميػػاجريف، ليترصػػدكا عيػػرا قتػػاؿ بػػدر بشػػيريف، كبعػػث معػػو ثمانيػػة رىػػط
كثبلثػػة آخػػركف معػػو، فقتمػػكه كأسػػركا اثنػػيف، كاسػػتاقكا العيػػر، كفييػػا عيػػر لقػػريش تحمػػؿ  (3) الحضػػرمي

زبيبػػا كأدمػػا، كتجػػارة مػػف تجػػارة الطػػائؼ، ككػػاف ذلػػؾ أكؿ يػػـك مػػف رجػػب، كىػػـ يظنكنػػو مػػف جمػػادل 
لحراـ، كأكقؼ تكزيع ليـ عند ما قدمكا عميو: كالٌمو ما أمرتكـ بقتاؿ في الشير ا اآلخرة، فقاؿ الٌنبي 

الغنيمة، كقالت قريش: قد استحؿ محمد الشير الحراـ، كىك الشير الذم يأمف فيػو الخػائؼ، كيسػعى 
 (4)." الناس فيو إلى معايشيـ

 :    فرد ت -3
رىاـً }  - : يػدعى ككػاف، رجػب شير ىنا بو كالمراد، القتاؿ فيو يحـر الذم الشير" : { الشٍَّيًر اٍلحى

 (5)". لو تعظيمان  قعقعة لمسبلح فيو يسمع يكف لـ ألنو ؛األصـ{ }

                                                           

 .2/259ابف عاشكر،  -التحرير كالتنكير  (1)
عبػػػدا بػػػف جحػػػش بػػػف خزيمػػػة األسػػػدل أمػػػو أميمػػػة بنػػػت عبػػػد المطمػػػب، كىػػػك الميػػػاجريف األكلػػػيف ممػػػف ىػػػاجر  (2)

اليجرتيف، كشيد بدرا كاستشيد يـك أحد يعرؼ بالمجػدع فػى ا ألنػو مثػؿ بػو يػـك أحػد كقطػع أنفػو. )االسػتيعاب البػف 
 (. 3/878عبدالبر، 

عمػػرك بػػف الحضػػرمي أبػػكه عبػػدا الحضػػرمي، كىػػك أكؿ قتيػػؿ مػػف المشػػركيف قتػػؿ فػػي سػػرية عبػػدا بػػف جحػػش، ( 3)
كمالو أكؿ ماؿ خمس في المسمميف كبسببو كانت كقعة بػدر.) اإلصػابة فػي معرفػة الصػحابة البػف حجػر العسػقبلني، 

2/263 .) 
ت:  –1/62 -احػدم، النيسػابكرم، الشػافعي أبػك الحسػف عمػي بػف أحمػد بػف محمػد بػف عمػي الك  -( أسباب النزكؿ4)

 مكقع مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ.  –عصاـ عبدالمحسف الحميداف 
 . 1/111محمد عمي ا لصابكني   –( ركائع البياف تفسير آيات األحكاـ مف القرآف 5)
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أم كفػركـ أكبػػر مػف قتمنػػا أكلئػؾ فػػي الشػػير ، " الفتنػة ىنػػا الكفػػر: { كىاٍلًفٍتنىػةي أىٍكبىػػري ًمػفى اٍلقىٍتػػؿً }  -
 . (1)الحراـ "

 :  جه د  لةً ر  اطالح  ً    -
ٍيػد بمعنػى "  جه د في   للة:  ٍيػدىك بذؿ الجيد كالكسع كالطاقػة، مػف اٍلجي سػع، أك مػف اٍلجى الكي

 (2)." بمعنى المشقة
 :  أ     جه د  اطالح ً 

ذؿ الجيػػد مػػف المسػػمميف فػػي قتػػاؿ الكفػػار المعانػػديف المحػػاربيف، كالمرتػػديف، كالبغػػاة " بػػىػػك:  -
. كيتبػػيف لنػػا أف جيػػاد الكفػػار يػػأتي فػػي معنػػى الجيػػاد (3)"  كنحػػكىـ؛ إلعػػبلء كممػػة ا تعػػالى

جيػػاد الػػنفس كجيػػاد اليػػكم حيػػث أف الجيػػاد العػػاـ أعػػـ كأشػػمؿ مػػف ذلػػؾ فيػػك: "  ؛الخػػاص 
فأما مجاىدة النفس فعمػى تعمػـ أمػكر الػديف ثػـ عمػى العمػؿ ، ". كجياد الشيطاف كجياد الدنيا

بيا ثـ عمى تعميميا كأما مجاىدة الشيطاف فعمى دفع ما يأتي بو مف الشبيات كما يزينو مف 
، فمػف جاىػد فػي ا ىػذه (4) "كفار فتقع باليد كالماؿ كالمسػاف كالقمػبالشيكات كأما مجاىدة ال

 األربعة كأخمص النية ىداه ا إلى سبيؿ الرشاد في الدنيا كاآلخرة. 
ًبطىتٍ }  - أف تأكػؿ الماشػية : الحػبط، ك عمػؿ عمػبلن ثػـ أفسػده: حبىط حٍبطان كحبكطػان : " كىك: { حى

 (5)" عنيا ما فييافتكثر حتى تنتف  لذلؾ بطكنيا كال يخرج 
 :    قر ء ت -4
 . (6)بالنصب ( َالعفك) قرأ الباقكف، ك بالرفع( ُالعفك) قرأ أبك عمرك: (  ْ َدْفرَ ) -

)ذا( ك اسػػػما( مػػػا) حيػػػث أنػػػو فػػػي حالػػػة الرفػػػع تكػػػكف، عبلقػػػة نحكيػػػة ءتيفكالعبلقػػػة بػػػيف القػػػرا
 النصػب تكػكفأما فػي حالػة ، ك ما الذم ينفقكف ق: كأنو قاؿ، مكضع الذم كالعفك في، خبرىا

  أم شيء ينفقكف ق: أم، اسـ بمعنى االستفياـ( ماذا)
                                                           

 .2/173القرطبي،  -الجامع ألحكاـ القرآف الكريـ  (1)
 .3/133ابف منظكر،  -لساف العرب  (2)
 .  6/3بف حجر العسقبلني  ا -فتح البارم شرح صحيح البخارم (3)
 .6/3ابف حجر العسقبلني،  -فتح البارم ،  59ابف قيـ الجكزية، ص:   –الفكائد  (4)
 . 7/269 -ابف منظكر  -لساف العرب  (5)
 .  2/227ابف الجزرم   –ينظر النشر في القراءات العشر  (6)
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قػػػراءة النصػػػب ، ك التػػػي تفيػػػد الثبػػػات كاالسػػػتقرارك  إذف فقػػػراءة الرفػػػع تشػػػير إلػػػى إسػػػمية الجممػػػة
 ػ (1)االستمرارك  التي تفيد التجددك  تشير إلى فعمية الجممة

 عف حاجتيـ مع االستمرار ك بالجمع بيف القراءتيف نجد أف فييما حث عمى االنفاؽ مما زاد
 . ألنو خير مف االنقطاع، لك بالقميؿك 

 :  ف    ص   يستف د  -5
 ح ـ   جه د : -

يكػػػكف فػػي ثػػػبلث ك  فػػػرض عػػيفأنػػو  ": األكؿ: ذىػػب العممػػاء إلػػػى قػػكليف بشػػػأف حكػػـ الجيػػػاد
 . إذا دخؿ الكفار بمدة مف ببلد المسمميف: أكالن  حاالت كىي:

 . الزحفاف تقابؿك  إذا التقى الصنفاف: ثانيان 

 . إذ استنفر اإلماـ أفرادان أك قكمان كجب عمييـ النفير: ثالثان 

فػي سػبيؿ يككف ك  جياد الطمب، كىك (2)"  كاآلخر: فرض كفاية، إذا قاـ بو البعض سقط عف الباقيف
نقؿ الدعكة اإلسبلمية إلى سائر الببلد حتى يحكميا اإلسبلـ، فمف استسمـ مف أىميا فبيا كمف كقػؼ 

ـْ َحتَّػػى ال َتُ ػػرَف ِفْتَ ػػٌة  ﴿: . لقكلػػو تعػػالىطريقيػػا قكتػػؿ حتػػى تكػػكف كممػػة ا ىػػي العميػػافػػي  َرَقػػ ِتُلرُ 
 . [ 39: ] األنفاؿ ﴾...َرَيُ رَف   دّْيُف ُ لُُّ  ِ لَّ ِ 

بحكػػػـ أنيػػػا بمػػػد محتػػػؿ  ؛ أف الجيػػػاد فػػػي فمسػػػطيف يعػػػد فػػػرض عػػػيف: ك يتبػػػيف لنػػػا ممػػػا سػػػبؽ
، اعػػادة األرض المسػػمكبة، ك يجػػب الػػدفاع عنػػو حتػػى درء االحػػتبلؿ، ك مغتصػػب مػػف العػػدك الصػػييكني

 . تطيير بيت المقدس مف رجسيـك 

 

 

 

                                                           

ص: ، عبػدا عمػى المبلحػي  –ينظر تفسير القرآف بالقراءات العشر مف خبلؿ سكر الفاتحة كالبقرة كآؿ عمراف  (1)
151  . 

 .2/216القرطبي تفسير   (2)
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     ر ر   يسر:    طل    ث  ي

ْثُ ُهَ ػ  َأْ َ ػُر ِ ػْف  ﴿ق ؿ تد  ى:  ـٌ َ ِ يػٌر َرَ َ ػ ِفُ  ِ ل َّػ ِس َر ِ  َيْسأَُ رَ َؾ َصِف  ْ َ ْ ِر َر ْ َ ْيِسِر ُقْؿ ِفيِهَ   ِإْث
ـُ  آْليَ  ـْ َتَتَف َُّررَف)َ ْفِدِهَ   َرَيْسأَُ رَ َؾ َ  َذ  ُيْ ِفُقرَف ُقِؿ  ْ َدْفَر َ َذِ َؾ ُيَ يُّْف   لَُّ  َ ُ   ﴾ 219 ِت َ َدلَُّ 

   تفسير  ْلج   ي: : أرالً 

ًف الخمر كالميسر { ىـ المؤمنػكفتعالى السائمكف في قكلو ، كىػذه اآليػة كانػت : } يىٍسئىميكنىؾى عى
ـه كىًبيػره تعػالى: قكلػو إحدل مراحؿ تحريـ الخمر كالميسر أل مميدة لمتحريـ، كجاء في  ػا ًإثٍػ } قيػٍؿ ًفيًيمى

نىػػاًفعي ًلمنَّػػاًس { مى مػػا يصػػدر عػػف فاسػػد المفسػػدة الراجحػػة المتعمقػػة بالعقػػؿ كالػػديف، ك فػػاثـ الخمػػر أم: : كى
العقؿ مف المخاصمة، كالمشاتمة، كقكؿ الفحش، كالزكر، كتعطيؿ الصمكات، كسائر مػا يجػب عميػو، 
كأمػػا إثػػـ الميسػػػر أم: إثػػـ تعاطيػػػو، فمػػا ينشػػػأ عػػف ذلػػؾ مػػػف الفقػػر، كذىػػػاب المػػاؿ فػػػي غيػػر طائػػػؿ، 

كقيؿ: ما يصدر عنيا مف الطرب يي دنيكية مف حيث االنتفاع بالثمف، نافع الخمر فكالعدكاة، كأما م
كقػد أمػر  (1)كبالنسبة لمنافع الميسر فيي: الكسب السريع مف غير كد كال تعب كالنشاط كقٌكة القمب، 

، وما زاد عمى حاجة المرء مف الماؿ أم فىضؿى بعد نفقتػو كنفقػة عيالػفي ىذه اآلية بانفاؽ العفك كىك 
ا تعالى عمييا لتتمقى تكاليفيا عمى بصيرة كبينة كتتفكر فػي  ّكىذا بياف مف ا ليذه األمة التي مف

 (2)أمكر الدنيا كاآلخرة. 

 : ل ق اد ر أل د ؼ  تفسير   تحليلي : ث  ي ً 

    فرد ت : -1
ٍمرً  } - مػاء : المعػركؼ الشَّػراب، كىك الخاء كالميـ كالراء أصؿه كاحد يدؿال عمى التغطية{: " اٍلخى

 خمػػار سػػتر، كمنػػو إذا خمػػر مػػف ، " كىػػك مػػأخكذ(3)"  العنػػب الػػذم غػػبل كاشػػتد كقػػذؼ بالزبػػد
ككانػت العػرب تقػكؿ: خمىػركا  (4)كيسػتره. "  يغطيػو أم: العقػؿ يخمػر ألنو خمرا كسمي المرأة

 أنيتكـ أم غطكىا. 

                                                           

 .  1/294الشككاني  -ينظر فتح القدير  (1)
 .2/286ابف عاشكر  -ينظر التحرير كالتنكير  (2)
 . 2/216 -ابف فارس  -معجـ مقاييس المغة  (3)
 .1/335 -فتح القدير لمشككاني  (4)
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ٍيًسػػرً }  - ، كقػػاؿ (1)بػػاألزالـ " بالعػػر  {: " مػػف يسػػر كىػػك المعػػب بالقػػداح، كالميسػػر ىػػك قمػػاراٍلمى
 الميسػػر فيػػك غيرىمػػا أك شػػطرنر أك نػػرد مػػف قمػػار فيػػو شػػيء جماعػػة مػػف السػػمؼ ىػػك: كػػؿ

 إفػػراز فػػي كالقرعػػة الخيػػؿ فػػي الرىػػاف مػػف أبػػيح مػػا إال كالكعػػاب بػػالجكز الصػػبياف لعػػب حتػػى
 (2)الحقكؽ ".

ليػػك يميػػكف كقػػد بػػاف أف الميسػػر قػػريف الخمػػر فػػي الػػتمكف مػػف نفػػكس العػػرب يكمئػػذ كىػػك أكبػػر "
 (3)".بو

 :  ف    ص    يستف د -2

 :   تدرج في تحريـ     ر ر   يسر صلى أر    ر حؿ أراًل: 

 ر ػف  ﴿: قػاؿ تعػالى، لػذاتك  جاءت اآلية األكلى تذكر أف الخمر مشتمؿ عمى منافع لمنػاس
قػػاؿ قػػػكـ:  .[ 67: النحػػػؿ ]﴾ث ػػر ت     يػػػؿ ر ألص ػػ   تت ػػػذرف   ػػػ  سػػ رً  ررزقػػػً  حسػػ ً  

، قػػػػالكا: كىػػػػذا قبػػػػؿ تحػػػػريـ كالزبيػػػػب، كالتمػػػػر"السػػػػكر": الخمػػػػر، ك"الػػػػرزؽ الحسػػػػف": الخػػػػؿ، 
 (4)الخمر.

 َيْسػػأَُ رَ َؾ َصػػِف  ﴿: قػػاؿ تعػػالى، أمػػا اآليػػة الثانيػػة فكانػػت اجابػػة عػػف سػػؤاؿ المػػؤمنيف عنيمػػا
ْثُ ُهَ ػ  َأْ َ ػُر ِ ػْف َ ْفِدِهَ ػ  ـٌ َ ِ يػٌر َرَ َ ػ ِفُ  ِ ل َّػ ِس َر ِ  : البقػرة]  ﴾  ْ َ ْ ِر َر ْ َ ْيِسِر ُقػْؿ ِفيِهَ ػ  ِإثْػ

219] . 

اسػػتئناؼ إلبطػػاؿ عممػػيف غػػالبيف عمػػى النػػاس فػػي الجاىميػػة كىمػػا شػػرب الخمػػر ك ىنػػا يػػأتي "
 . (5)"األحكاؿ التي كاف عمييا الناس في الجاىميةإصبلحىي مرحمة ، ك كالميسر

                                                           

 .5/295ابف منظكر،  -لساف العرب  (1)
 . 1/335 -الشككاني  -فتح القدير  (2)
 .2/345ابف عاشكر،  -التحرير كالتنكير  (3)
 .  5/28البغكم    -( معالـ التنزيؿ 4)
 . 2/338ابف عاشكر  -التحرير كالتنكير  (5)
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  ينيى تعالى عباده المؤمنيف عف فعؿ الصبلة في حاؿ السالٍكًر، الػذم ال يػدرم معػو المصػمي
ـْ ُسَ  َرى َحتَّػى َتْدَلُ ػر  َ ػ   ﴿: قاؿ تعػالى، ما يقكؿ اَلَة َرَأْ ُت َي  َأيَُّه    َِّذيَف نَ ُ ر  اَل َتْقَرُ ر    اَّ
 . [43: ] النساء ﴾َتُقرُ رفَ 

 إف اآلية الرابعة ىي التي تػـ فييػا تحػريـ الخمػر كالميسػر قطعيػان بعػدما سػأؿ ا سػيدنا عمػر 
، الميـ بيف لنا في الخمر بيانا شافيا. فكػانكا ال يشػربكف الخمػر فػي أكقػات الصػمكات" قاؿ: ك 

َي  َأيَُّه    َِّذيَف نَ ُ ر  ِإ ََّ    ْ َ ْ ُر َر ْ َ ْيِسُر َر ألْ َاػ ُ  َر ألْزالـُ ِرْجػٌس  ﴿: قكلو تعػالىفمما نزؿ 
ـْ ُتْفِلُحػػػرَف   ﴾ُ ْ َتُهػػػرَف  َفَهػػػْؿ َأْ ػػػُتـْ ... ﴿إلػػػى قكلػػػو: ﴾ِ ػػػْف َصَ ػػػِؿ   شَّػػػْيَط ِف َفػػػ ْجَتِ ُ رُ  َ َدلَُّ ػػػ

 (1)فقاؿ عمر: انتيينا، انتيينا [91، 90المائدة: ]

ال يكػػػكف العػػػبلج ، ك فػػػي معالجػػػة قضػػػية ليػػػا جػػػذكر، كىػػػذا التػػػدرج يػػػدؿ عمػػػى حكمػػػة المشػػػرع
تسػػػمـ مرحمػػػة بعػػػد مرحمػػػة لمكصػػػكؿ إلػػػى ، ك بػػػؿ بالتػػػدرج الػػػذم معػػػو ترتػػػاح النفػػػكس، الشػػػافي باجتثاثيػػػا
 . اليدؼ المنشكد

 : قضية   جه د: ث  ي ً 

ببػذؿ الغػالي  يكػكف، ك األمػةتعػز ك  بػو تعمػك الكممػة، في اإلسػبلـ لػو مكانػة عظيمػةإف الجياد 
 الػػديف: د الشػػريعة اإلسػػبلمية الخمسػػةلممحافظػػة عمػػى مقاصػػك  إلعػػبلء كممتػػوك  كالنفػػيس فػػي سػػبيؿ ا

 . النسؿ كالماؿ ك  العقؿك  سالنفك 

 . فمسطيف: باألخص في أرض الرباطك  إف الحديث عف الجياد يطكؿ

 العػدك نػزؿ إذا أنػو عمػى العممػاء أجمػع "كقػد، ك كما ذكرت سابقان أف الجياد فييا فرض عيف
 (2).قدرتو" حسب عمى كؿ، المسمميف كؿ عمى القتاؿ كجب الببلد بساحة

اسػتخداـ جميػع ك  بلحان نفسػان ككممػة كمػاالن كسػ وبكػؿ أنكاعػبترسي  فكػرة الجيػاد معنييففنحف  
جانب عظػيـ ميـ ف، كسائؿ اإلعبلـ، المسجد، المدرسة، األسرة: ى ذلؾ مف خبلؿالكسائؿ المعينة عم

أىػػداؼ المسػػتعمر فػػاف مػػف ، تعزيػػز القػػيـ، ك تكػػكيف االتجاىػػات الحػػث عمػػىك  لتنشػػئة االجتماعيػػةفػػي ا

                                                           

 . 2/308ابف كثير  -تفسير القرآف العظيـ  (1)
 . 374ص   د. محمد سيد طنطاكم -التفسير الكسيط  (2)
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، القكميػػة ليػػتمكف مػػف السػػيطرة عمػػييـشػػغاليـ عػػف قضػػاياىـ اك  مسػػتعمرةإضػػعاؼ أخػػبلؽ الشػػعكب ال
 المعمػػػـ مجاىػػػد حػػػيف يغػػػرس فػػػي قمػػػكب، ك يخمػػػص النيػػػةك  فالطبيػػػب مجاىػػػد حػػػيف يتقػػػى ا فػػػي عممػػػو

فبل يقتصر مفيكـ الجياد ، كؿ يككف في عممو مجاىد، ك المنير القكيـك  عقكؿ طبلبو العمـ الصحيحك 
 . القتاؿ فقطك  عمى الرباط

ذا كػاف بنػى ، ك غرس حب الجياد في النفكسيجب ف أما بالنسبة لمفيكـ الجياد بقتاؿ الييكد ا 
 يجػبك  فػنحف أكلػى بػذلؾ قتالنايدربكف نساءىـ عمى ، ك صييكف ىـ مف يرضعكف أبناءىـ كره العرب

فػػػبل بػػػديؿ عػػػف ، بػػػؿ ىػػػك الحػػػؿ األكحػػػد، فالجيػػػاد فػػػي فمسػػػطيف لػػػيس حػػػؿ مػػػف الحمػػػكؿ، عػػػداد العػػػدةإ
مػػا ىػػي إال حمػػكؿ ، ف جميػػع الحمػػكؿ اآلخػػرللػػذلؾ فػػا، مػػا أخػػذ بػػالقكة ال يسػػترد إال بػػالقكة، ك المقاكمػػة

د مػػػا ىػػك إال محاكلػػػة تغريػػر بنػػػا بػػيف الييػػك ك  طػػرح امكانيػػػة السػػبلـ بيننػػػا، ك تحريكيػػة كليسػػت تحريريػػػة
تػػاريخيـ خيػػر ك  ! ان كيػػؼ بالعػػدك الخػػادر الخػػائف الغاصػػب أف يصػػبح صػػديقك  ألنػػو عػػدك لنػػا، جميعػػان 

 . شاىد عمييـ

ف كانػت عمػى مراحػؿك  ك الحرب بيننا كبينيـ سػجاؿ  الميػـ ىػك اعػداد العػدة، فيػذا ال يمنػع، ا 
 . أخذ الحيطة كالحذرك 

أعػكانيـ ك  أف يػرد كيػد المعتػديف مػف الييػكد، ك يعمػي كممتػو، ك دينوفنسأؿ ا تعالى أف ينصر 
 . أف يرييـ مف المسمميف ما كانكا يحذركف، ك في نحكرىـ

 :    يرة في     ت ر   : ث  ث ً 

قػػد يقػػع ، ك يػػأتي ابػػتبلؤه حسػػب ارادة المػػكلى عػػز كجػػؿ كػػؿه ، ك اإلنسػػاف فػػي ىػػذه الحيػػاة مبتمػػى
كىك ال يدرل ، اليأس في نفسو، ك يدب الجزع في قمبو، ك القاضيةفيظف أنيا ، لئلنساف مصيبة مكجعة

، أيضػان ربمػا أصػاب اإلنسػاف أمػران ففػرح بػو، ك ككراء ىػذا االبػتبلء ىنػاء، ربما خمؼ ىػذه المحنػة منحػة
فػبل يعمػـ الغيػب إال ، أك فقػدان لعزيػز، ران مؤلمػان اىك ال يعمـ أنو يخفػى مػر ، ك ممؾ الدنيا بأسرىا وظف أنك 

ف ، ا (1)صػييبكاف أمر المؤمف كمػو خيػر كمػا بينػو حػديث كا 
 رسػكؿ ا قػاؿ : قػاؿ :"  عجبػان 

ف  ألمر المؤمف إف أمره كمو خير كليس ذاؾ ألحد إال لممؤمف إف أصابتو سراء شكر فكاف خيرا لو كا 

                                                           

 .15سبؽ ترجمتو ص:  (1)
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. لػػك تػػدبرىا أحػػد ألحػػس . قاعػػدة قرآنيػػة كمػػنير حيػػاةإنيػػا ، (1)" أصػػابتو ضػػراء صػػبر فكػػاف خيػػرا لػػو 
 .بالسعادة كالطمأنينة في داخمو كمف حكلو

 لعبكر لمجنة.أف تتيقف القمكب بذلؾ ألف ذلؾ ىك بكابة اك  فيجب عمى المؤمف أف يحسف الظف با

فأىػؿ الحكمػة ال يغػػالكف فػي الحػػزف عمػى شػػيء ، إف التسػميـ الكمػي لػػو أثػر فػػي حيػاة المػػؤمف
شػػران خػػالص أـ خيػػر خفػػي أراد ا بػػو أف  فػػاتيـ ألنيػػـ ال يعرفػػكف عمػػى كجيػػة اليقػػيف إف كػػاف فكاتػػو

كال يغػػالكف أيضػػان فػػي االبتيػػاج لػػنفس السػػبب كيشػػكركف ا دائمػػان عمػػى كػػؿ مػػا ، يجنػػبيـ ضػػرران أكبػػر
 .فاتيـ بصبر كتجمؿ كيحزنكف عمى ما باعتداؿأعطاىـ كيفرحكف 

 :     ر في  ذ    دار: ر  د ً 

تحػػػػريـ الخمػػػػر فػػػػي الكتػػػػاب كالسػػػػنة  ثبػػػػت، ك لقػػػػد شػػػػدد الػػػػديف اإلسػػػػبلمي فػػػػي تحػػػػريـ الخمػػػػر 
 بتزيينػو كفو فػي صػكرة حسػنة، كيقكمػنالباطؿ كيصكر  كفيقمب شياطيف الجف كاإلنس لكف، ك كاالجماع

أك مشػػركبات ، فنجػػدىـ اسػػتحدثكا اسػػـ المشػػركبات الركحيػػة بػػدالن مػػف الخمػػر، يمبسػػكنو لبػػاس الحػػبلؿك 
، الخمػر، بػأنيـ مػف الطبقػة الراقيػةكسػائؿ االعػبلـ فػي تصػكير مشػاىد شػاربي بعػض بدأت ، ك منعشة

تجد األفبلـ ، ك ينسى فاجعتوك  أك مف يصاب بمصيبة يذىب سريعان ليشرب، رجاؿ األعماؿ الميميفك 
ناىيؾ عف عرض الزجاجات ، تعرض صكر كؤكس الخمر فكؽ الطاكالت ببل أم استحياء أك خشية

 . كالعياذ با في الخزانات بطريقة مرتبة أنيقة تضاىي ترتيب الكتب في المكتبة

كلكػػف أضػػحى بيػػع ، لػػـ يقتصػػر عمػػى األفػػبلـ أك االعػػبلـ، األمػػر المسػػتغرب بػػأف ىػػذا األمػػر
رأيت المشيد بأـ عيني في ك  فقد سبؽ لي السفر، الخمر في بعض الدكؿ العربية ال يعارض أك يمنع

 . مطار إحدل الدكؿ

نجػد أف ، بات غازيػةمشػرك ك  حتى أف األمر تعدل ذلؾ إلى المشركبات الحػبلؿ مػف عصػائر
كأنيا خطكة مف خطػكات ، ك طريقة الصنعك  زجاجتيـ أضحت تشبو زجاجات الخمر مف حيث الشكؿ

 !أك لتذكر الشارب بزجاجة الخمر ، الشيطاف

                                                           

 .2999ح 4/2295باب المؤمف أمره كمو خير،  -كتاب الزىد كالرقائؽ  –صحيح مسمـ  (1)
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" إنيػػا مػػف أعظػػـ األخطػػار التػػي تيػػدد نػػكع ، مػػف الكبػػائرك  لخبائػػثإف ىػػذه الخمػػر ىػػي أـ ا
عػػي الجنػػكف مػػف أعظػػـ دكا، ك بالمجمكعػػة العصػػبيةفيػػي شػػديدة الفتػػؾ ، مػػف الناحيػػة الصػػحية، البشػػر

 (1)كىي جرثكمة اإلفبلس كالذؿ ".، فيي إذف عمة الشقاء كالبؤس، كاإلجراـ

متحمػػى بصػػفات ، شػػبابيا عاقػػؿ ناضػػر، قكيػػة العزيمػػة، صػػحيحة البػػدف، إننػػا بحاجػػة إلػػى أمػػة قكيػػة
الصػػػفات مػػػع كجػػػكد الخمػػػر ال تجتمػػػع تمػػػؾ ، ك النخػػػكةك  محػػػافظ عمػػػى الرزانػػػة كالعفػػػة كالشػػػرؼ، حميػػػدة

 . كشاربييا

لكف المطمكب ىك تطبيػؽ ك  فيذا معمكـ، تأكيد تحريمياك  ليس المطمكب ىك تكضيح مضارىا
تطبيػػؽ حكػػـ الشػػرع فػػي شػػارب ، ك أنكاعػػو جممػػة كتفصػػيبلك  بالقضػػاء عمػػى الخمػػر، حكػػـ الشػػرع فييػػا

 (2). " مدة عمى ظيرهبالجمد ثمانيف جأف يحد إف ثبت ذلؾ باعترافو أك بشيادة عدليف  الخمر "

ا أك مػػ، الحشػػيش، ك ك يطبػػؽ الشػػرع أيضػػان فيمػػا يماثمػػو مػػف متعػػاطى جميػػع أنػػكاع المخػػدرات
( tramal) ىي في أصميا نػكع مػف العػبلج الػذم يسػمى تجاريػان يسمكنو اليـك بحبكب الترمادكؿ التي 

، حبػػكب مخػػدرةكىػػي ، ( كىػػك مسػػكف آالـ مػػف المػػكاد االفيكنيػػةtramadolأمػػا اسػػميا العممػػي فيػػك )
مع رقابة ، األصؿ أف الحككمة تفرض عمى الصيدليات عدـ بيعيا إال بكصفة مف طبيب مكثكؽ بوك 

مػف النتػائر الكخيمػة ، ك إال أنو أضػحى تيػداكؿ بػيف الشػباب مػف مصػادر غيػر معركفػة، كزارة الصحة
بب الضػػرر سػػمثػػؿ المخػػدرات الػػذم بػػدكره ي، التػػي تترتػػب عمػػى تعاطيػػو أنػػو يػػؤدم إلػػى اإلدمػػاف عميػػو

تفعيػؿ دكر ، ك نشر حمبلت التكعيػة، ك لذلؾ ينبغي محاربة كؿ ىذه األنكاع، الماليك  العقميك  الجسمي
 . مالوك  بدنوك  عقموك  لمحفاظ عمى سبلمة المسمـ في دينوالجميعات المتعمقة بعبلج اإلدماف 

 

 

 

 

                                                           

 .  2/250سيد سابؽ  -ينظر فقو السنة  (1)
 .  369منياج المسمـ، أبك بكر جابر الجزائرم ص:  (2)
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 انفصم انثاني 
مقاصد و انتفسري انتحهيهي ألهداف

 احلزب انرابعانربع انثاني من 
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  املبحث األول
 التفسري التحليلي ملقاصد وأهداف سورة البقرة

 (  223-220اآليات )  
 

 ريشت ؿ صلى ثالثة  ط   :

   رالية صلى   ؿ   يتيـ.:    طل   ألرؿ

 تحريـ   زر ج  ف    شر ة.:    طل    ث  ي

   حيض. :    طل    ث  ث
 

 

  



73 
 

   رالية صلى   ؿ   يتيـ:    طل   ألرؿ

ـْ  ﴿: قػػاؿ تعػػالى ْف ُتَ ػػ ِ ُطرُ  ـْ َ ْيػػٌر َر ِ  ِفػػي   ػػدُّْ َي  َر آْلِ ػػَرِة َرَيْسػػأَُ رَ َؾ َصػػِف  ْ َيتَػػ َ ى ُقػػْؿ ِإْاػػاَلٌح َ ُهػػ
ـُ  ْ ُ ْفِسَد ِ َف  ْ ُ ْاِلِح َرَ ْر َش َء   لَُّ  أَلَْصَ تَ  ـْ َر  لَُّ  َيْدَل ـْ ِإفَّ   لََّ  َصِزيٌز َحِ يـٌ )َفِإْ َر ُ ُ   ُ220  ﴾ . 

   تفسير  ْلج   ي : :أرالً 

 عف اليتامى كيؼ يتصرفكف معيـ في معاشيـ كأمكاليـق -أييا النبي-يسألكنؾ 

ػػا  ف تخػػالطكىـ فػػي سػػائر شػػ، قػػؿ ليػػـ: إصػػبلحكـ ليػػـ خيػػر، فػػافعمكا األنفػػع ليػػـ دائمن ف ئؤ كا 
 كمكاجبيػا، االخػكة حقػكؽ النسػبية، كمػف العبلقػة مػف أقػكل ىػك الػذم فيـ إخكانكـ فػي الػديف، المعاش

كا يعمـ المضيع ألمكاؿ اليتامى مػف الحػريص عمػى إصػبلحيا. كلػك شػاء ا باالصبلح.  المخالطة
 (1)خالطة. إف ا عزيز في ممكو، حكيـ في خمقو كتدبيره كتشريعو.ملضيَّؽ كشؽَّ عميكـ بتحريـ ال

 :  ل ق اد ر أل د ؼ   تفسير   تحليلي : ث  ي ً 

 : أس       زرؿ -1

ـْ َ ْيػػرٌ } : جػػاء فػػي سػػبب نػػزكؿ قكلػػو تعػػالى عػػف ابػػف {  َرَيْسػػأَُ رَ َؾ َصػػِف  ْ َيتَػػ َ ى ُقػػْؿ ِإْاػػاَلٌح َ ُهػػ
ِإفَّ  }ك [34{ ]اإلسػػراء:  َرال َتْقَرُ ػػر  َ ػػ َؿ  ْ َيِتػػيـِ ِإال ِ ػػ  َِّتي ِ ػػَي َأْحَسػػفُ عبػػاس قػػاؿ: لمػػا نزلػػت: } 

ـْ َ ػػػ رً  َرَسَيْاػػػَلْرَف َسػػػِديرً  {    َّػػػِذيَف َيػػػْأُ ُلرَف َأْ ػػػَر َؿ  ْ َيتَػػػ َ ى ُظْلً ػػػ  ِإ ََّ ػػػ  َيػػػْأُ ُلرَف ِفػػػي ُ ُطػػػرِ ِه
[ انطمػػؽ مػػف كػػاف عنػػده يتػػيـ فعػػزىؿ طعامػػو مػػف طعامػػو، كشػػرابو مػػف شػػرابو، فجعػػؿ 10]النسػػاء:

ػػؿ لػػو الشػػيء مػػف طعامػػو فييحػػبىس لػػو حتػػى يأكمػػو أك  يفسػػد، فاشػػتد ذلػػؾ عمػػييـ، فػػذكركا ذلػػؾ يفضي
ـْ فػػػأنزؿ ا: } ، لرسػػػكؿ ا  ْف ُتَ ػػػ ِ ُطرُ  ـْ َ ْيػػػٌر َر ِ  َرَيْسػػػأَُ رَ َؾ َصػػػِف  ْ َيتَػػػ َ ى ُقػػػْؿ ِإْاػػػالٌح َ ُهػػػ
ـْ   (2). { فخمطكا طعاميـ بطعاميـ كشرابيـ بشرابيـَفِإْ َر ُ ُ 

 :    فرد ت -2
 . في فاصمة اآلية السابقة ليا (3)فكركف بتتمتعمؽ : { ًفي الدالٍنيىا كىاآٍلًخرىةً }  -

                                                           

 .1/220السعكد  أبك -ينظر إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا القرآف الكريـ (1)
 .1/581ابف كثير  -تفسير القرآف العظيـ  (2)
 .2/354  ابف عاشكر -التحرير كالتنكير  (3)
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فػػاذا ، اسػػـ لكػػؿ مػػف ال أب لػػو مػػف اآلدميػػيف حتػػى يبمػػغ الحمػػـكىػػك عنػػد العػػرب: { اٍليىتىػػامىى}  -
 (1). كصار في جممة الرجاؿ، بمغو خرج عف ىذا االسـ

ػػاًلطيكىيـٍ }  - ٍف تيخى يكػػكف مخالطػػة اليتػػامى أف : فقيػػؿ، ختمػػؼ فػػي تفسػػير المخالطػػة ليػػـ" ا: { كىاً 
فيأخػذ ، كال يجد بدان مف خمطو بعيالػو، كيشٌؽ عمى كافمو أف يفرد طعامو عنو، ألحدىـ الماؿ

: المػراد بالمخالطػة: كقيػؿ، فيجعمػو مػع نفقػة أىمػو، مف ماؿ اليتيـ ما يػرل أنػو كافيػو بػالتحرم
 كاألكلػى عػدـ قصػر المخالطػة عمػى نػكع، المصػاىرة ليػـ: المراد بيا: كقيؿ. المعاشرة لؤليتاـ

 (2)" . بؿ تشمؿ كؿ مخالطة كما يستفاد مف الجممة الشرطية، خاص
ـٍ }  - ىٍعنىتىكي  . (3)" دخكؿ المشقة عمى اإلنساف كلقاء الشدة :العنت( عنت) ": { ألى
 :    يستف د  ف    ص -3

  :فضؿ  ف  ة   يتيـأراًل: 

ـْ ﴿: تعػالىقػاؿ ، لقد مف ا تعالى عمى أمة اإلسبلـ بأف تككف خير أمة أخرجت لمنػاس ُ ْ ػُت
ػػػػٍة ُأْ ِرَجػػػػْت ِ ل َّػػػػ ِس تَػػػػْأُ ُررَف ِ ػػػػ ْ َ ْدُررِؼ َرَتْ َهػػػػْرَف َصػػػػِف  ْ ُ ْ َ ػػػػِر َرُتْؤِ ُ ػػػػرَف ِ   لَّػػػػ ِ  آؿ ] ﴾َ ْيػػػػَر ُأ َّ

إف المجتمػػػع ، ا كاجتنػػػاب مػػػا نيػػػى عنػػػويػػػة ال تقػػػـك إال بتنفيػػػذ مػػػا أمػػػر ىػػػذه الخير . ك [110:عمػػػراف
لػـ يسػتثني ، اعتبػارك  الكؿ فيو لو مكانة، مجتمع العدؿ كالتكافؿ، لتعاكفاك  مجتمع الرحمة: اإلسبلمي

مستضعؼ ، لـ يترؾ ىكذا، سنده، ك مربيو، ك اليتيـ الذم فقد معيمو، ك أك ينظر نظرة دكنية ألحد، أحدان 
، رعايػة اليتػيـك  ككضح فضؿ كفالةك  بؿ جاء الديف اإلسبلمي، دكف عناية أك رعاية محركـ في كحدة

المبادرة في فعؿ ، ك الثكاب مف ا عزكجؿك  يف عمى اغتناـ فرصة الحصكؿ عمى األجرحث المسممك 
فقػػػد جػػػاء فػػػي الحػػػديث ، فػػػي الجنػػػة  ىػػػك مصػػػاحبة الرسػػػكؿك  جػػػزاء أالك  كفػػػى لػػػو مػػػف أجػػػرك  الخيػػػر

                                                           

 .  2/12الجصاص   –ينظر أحكاـ القرآف  (1)
 .1/296الشككاني  -فتح القدير (2)
 .2/62ابف منظكر،  -لساف العرب  (3)
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كقػاؿ باصػبعيو  "أنػا ككافػؿ اليتػيـ فػي الجنػة ىكػذا " قػاؿ  عػف النبػي (1)سيؿ بػف سػعدالشريؼ عف 
 . (2)السبابة كالكسطى

يتػيـ   فقػد كلػد سػيدنا محمػد، كاآلخػريف ك ال ننسى أف ا عزكجؿ قد اختار اليتـ لسيد األكليف
 فحسبو بنبي األمة كلد ىكذا.، يـفيذه مكاساة لكؿ يت، تجرع مف مرارة ىذا الكأس، ك األب

 :  االح   يت  ىث  يً : 
مراقبػػػة ا فيمػػػا يتعمػػػؽ ك  صػػػيانة حقػػػكقيـ، ك الرعايػػػة ألمػػػكاليـك  ك ذلػػػؾ يكػػػكف بحسػػػف تػػػربيتيـ

كػػانكا فػػي  التػػي تضػػر بمصػػالح البشػػر حيػػث ألف االسػػبلـ أراد أف ينسػػؼ الجاىميػػة ، بشػػؤنيـ
 فػػػرغبيـ ا فػػػي مخػػػالطتيـ، حميػػػةك  مػػػؤاكمتيـ أنفػػػةك  الجاىميػػػة يتػػػأذكف مػػػف مخالطػػػة اليتػػػامى

ـْ َفػِإْ َر ُ  ُ ... ﴿: فقػاؿ تعػالى ،(3) حسف الرعاية ليـك  ْف ُتَ ػ ِ ُطرُ  األخػكة فػي ا ا ر﴾... ـْ َر ِ 
 مف أقكل النسب .

 :   رالية صلى   يتيـث  ثً : 

اليتػػيـ إمػػا أف يكػػكف ذا مػػاؿ ، أك ال مػػاؿ لػػو ، فالثػػاني إمػػا أف يتػػكلى أحػػد أقاربػػو االنفػػاؽ إف 
يكػكف مػف في ىػذه الحالػة الصدقات أيضا فيك ك  عميو أك تنفؽ عميو أمو أك يعطى مف الزكاة الكاجبة

ـْ ِ ػْف َ ْيػٍر َفِلْلَر ِ ػَدْيِف َر أْلَْقػَرِ يَف َر ْ َيتَػ َ ى  ﴿: ا تعالى يقكؿك ، مف المساكيفالفقراء أك  ُقْؿ َ ػ  َأْ َفْقػُت
مػػػا أف يكػػػكف لػػػو مػػػاؿ، ك [215: ] البقػػػرة ﴾ َر ْ َ َسػػػ ِ يِف َر ْ ػػػِف   سَّػػػِ يؿِ  ىػػػذه الحالػػػة ليػػػا اعتباراتيػػػا ك  ا 

 كبيػػػر بيػػػد المػػػاؿ يكػػػكف البسػػػاطة حػػػاؿ فػػػي األمػػػـ كسػػػائر الجاىميػػػة فػػػي قػػػديمان كػػػاف العػػػرب، الخاصػػػة
 ماؿ. لصغير تجد فقمما، العائمة

حػرر اإلسػػبلـ أمػػكاؿ ، ك أعطػى كػػؿ ذم حػؽ حقػػو، ديػف العدالػػة، لمػا جػػاء الػديف اإلسػػبلميك  
حيػث كانػت أمػكاليـ مسػتباحة ، مف االغتصاب كالنيب كالسرقة مف قبؿ األغنياء كاألكصػياء اليتامى

فشػػدد اإلسػػبلـ عمػػى ، كعػػدـ قدرتػػو عػػف انتػػزاع حقػػو مػػنيـ، لمعػػرفتيـ بضػػعؼ اليتػػيـ مػػف قبػػؿ األقكيػػاء
                                                           

سيؿ بف سعد: بف مالؾ بف خالد الساعدم األنصارم يكنى أبا العباس، مات سنة إحدل كتسعيف كقػد قيػؿ سػنة  (1)
( سػػيبل كىػػك آخػػر مػػف مػػات مػػف الصػػحابة بالمدينػػة. )الثقػػات البػػف ثمػػاف كثمػػانيف كػػاف اسػػمو حزنػػا فسػػماه النبػػي )

 (.3/168)حباف، 
 . 6005ح  8/9صحيح البخارم، كتاب األدب، باب فضؿ مف يعكؿ يتيما،  (2)
 .2/353أبك حياف  -ينظر تفسير البحر المحيط  (3)
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كأنػذرىـ عػذابان شػديدان،  كحـر تحريمػان مطمقػان أكػؿ أمػكاليـ بالباطػؿ،، ضركرة إعادة أمكاؿ اليتامى إلييـ
ـْ َ ػػ رً  َرَسَيْاػػَلْرَف ِإفَّ   َّػػِذيَف َيػػْأُ ُلرَف َأْ ػػَر َؿ  ْ َيتَػػ َ ى ُظْلً ػػ  ِإ ََّ ػػ   ﴿قػػاؿ تعػػالى:  َيػػْأُ ُلرَف ِفػػي ُ ُطػػرِ ِه

 . [10: ] النساء ﴾َسِديرً 

كعدـ اقتطاع أم ماؿ منو إال لمضركرات في ، كطالب األكصياء عمييـ باعادة أمكاليـ إلييـ
ـْ َراَل َتَتَ ػػدَّ  ﴿رعايػػة اليتػػيـ، كمنػػع أخػػذ المػػػاؿ كػػامبلن، قػػاؿ تعػػالى:  ُ ر   ْ َ ِ يػػػَث َرنتُػػػر   ْ َيتَػػ َ ى َأْ ػػػَر َ ُه

ـْ ِإ َُّ  َ  َف ُحرً   َ ِ يرً  ـْ ِإَ ى َأْ َر ِ ُ   ػ  [ 2: ] النساء ﴾ ِ   طَّيِّْ  َراَل تَْأُ ُلر  َأْ َر َ ُه

ك لكػف فػي حالػة أف يكػكف الكصػػي أك الكافػؿ لميتػيـ فقيػرا فػبل يمنػػع أف ينتفػع مػف مػاؿ اليتػػيـ 
َرَ ػػْف َ ػػ َف َهِ يِّػػ  َفْلَيْسػػَتْدِفْؼ َرَ ػػْف َ ػػ َف ... ﴿: تعػػالىقػػاؿ ، ليتقػػى ا ربػػوك  بالقػػدر الػػذم يسػػد حاجتػػو
 . [ 6: ] النساء ﴾ ...َفِقيرً  َفْلَيْأُ ْؿ ِ  ْ َ ْدُررؼِ 

ـُ  ْ ُ ْفِسػػَد ِ ػػػَف  ْ ُ ْاػػػِلحِ  ... ﴿: ك قػػد حػػذر ا مػػػف العبػػث بمػػاؿ اليتػػػيـ فقػػاؿ  ﴾ َر  لَّػػػُ  َيْدَلػػػ
أف ك  أف يشػػترل لػػوك  فمػػو أف يبيػػع مالػػو، كجػػو االصػػبلح يجػػكز لػػكلي اليتػػيـ التصػػرؼ فػػي مالػػو عمػػىك "

مػػف ضػػمف ، ك ىػػذا كمػػو مػػف بػػاب النػػدب، ك أف يخمػػط مػػاالن لػػو بمالػػو إذا كػػاف ذلػػؾ صػػبلحان ك  يقسػػـ لػػو
أف يزكجو بنتو أك يزكج اليتيمػة بعػض كلػده ك  المناكحةك  أف يخالط اليتيـ نفسو في الصير، المخالطة

  (1). اختمط ىك بيـ "ك  عيالوك  فيككف قد خمط اليتامى بنفسو

 تحريـ   زر ج  ف    شر ة:    طل    ث  ي

ـْ َراَل  ﴿قاؿ تعالى:  َراَل َتْ ِ ُحر   ْ ُ ْشػِرَ  ِت َحتَّػى ُيػْؤِ فَّ َرأَلََ ػٌة ُ ْؤِ َ ػٌة َ ْيػٌر ِ ػْف ُ ْشػِرَ ٍة َرَ ػْر َأْصَجَ ػْتُ 
ـْ ُأرَ ِ ػَؾ َيػْدُصرَف ِإَ ػى    َّػ ِر ُتْ ِ ُحر   ْ ُ ْشِرِ يَف َحتَّى ُيْؤِ ُ ر  َرَ َدْ ٌد  ُ ْؤِ ٌف َ ْيٌر ِ ْف ُ ْشػِرٍؾ َرَ ػْر َأْصَجػَ ُ 

ـْ َيَتَذ َُّررَف )  .   ﴾221َر  لَُّ  َيْدُصر ِإَ ى  ْ َج َِّة َر ْ َ ْلِفَرِة ِ ِإْذِ ِ  َرُيَ يُّْف نَي ِتِ  ِ ل َّ ِس َ َدلَُّه

   تفسير  ْلج   ي: أراًل:

مف المشركات حتػى يػؤمف بػا كاليػـك  –أييا المؤمنكف  –ال تتزكجكا " المقصكد مف النص:
ف أعجبػتكـ المشػركة بجماليػا، كماليػا،  اآلخر، كألمػة مؤمنػة بػا كرسػكلو أفضػؿ مػف حػرة مشػركة، كا 

تزكجػكا المشػركيف مػف المؤمنػات، حتػى يؤمنػكا بػا كرسػكلو، ُكسائر ما يكجب الرغبة فييا، كذلؾ كال 

                                                           

 .132، 2محمد عمي السايس   -تفسير آيات األحكاـ  (1)
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ألنيػـ يػدعكنكـ إلػى مػا يػؤدم بكػـ إلػى النػار، كا  ؛كلعبد مؤمف خير مف حر مشرؾ ميما أعجػبكـ 
يػػػدعك إلػػػى العمػػػؿ الػػػذم يكجػػػب الجنػػػة، كيكضػػػح حججػػػو كأدلتػػػو لمنػػػاس ليتػػػذكركا فيميػػػزكا بػػػيف الخيػػػر 

 (1)كالشر."

 : ل ق اد ر أل د ؼ   تفسير   تحليلي: ث  ي ً 

 س      زرؿ: -1

تَّى ييٍؤًمفَّ جاء في سبب نزكؿ قكلو تعالى: }   كا اٍلميٍشًركىاًت حى في مرثد بف  نزلت" أنيا  { كىالى تىٍنًكحي
مكػة سػرا ليخػرج رجػبل مػف أصػحابو ككانػت لػو بمكػة امػرأة إلػى  بعثػو رسػكؿ ا ، (2) أبي مرثد

مػػا كػػاف فػػي الجاىميػػة يحبيػػا فػػي الجاىميػػة يقػػاؿ ليػػا )عنػػاؽ( فجاءتػػو فقػػاؿ ليػػا: إف اإلسػػبلـ حػػـر 
، فاسػػتأذنو،  قالػػت: فتزكجنػػي قػػاؿ: حتػػى اسػػتأذف رسػػكؿ ا صػػمى ا عميػػو كسػػمـ فػػأتى النبػػي

 (3)."كىي مشركة فنياه عف التزكج بيا، ألنو كاف مسممان 

    الهة:  -2

ٍيػػػره ًمػػػٍف ميٍشػػػًركى }  ٍؤًمنىػػػةه خى ػػػةه مي ىمى تَّػػػى ييػػػٍؤًمفَّ كىألى ٍشػػػًركىاًت حى ػػػكا اٍلمي ػػػكا كىالى تىٍنًكحي ـٍ كىالى تيٍنًكحي بىػػػٍتكي لىػػػٍك أىٍعجى ةو كى
ـٍ أيكلىئًػؾى يىػٍدعيكفى ًإلىػى النَّػ ػبىكي لىػٍك أىٍعجى ٍيػره ًمػٍف ميٍشػًرؾو كى ػٍؤًمفه خى لىعىٍبػده مي تَّى ييٍؤًمنيكا كى اًر كىالمَّػوي اٍلميٍشًرًكيفى حى

نَّػػةً  )المقابمػػة( فقػػد  يسػػمى" بفػػي ىػػذه اآليػػة الكريمػػة مػػف المحسػػنات البديعيػػة مػػا : {يىػػٍدعيك ًإلىػػى اٍلجى
( كيقابميػػا )العبػػد(، كبمفػػظ )مؤمنػػة( كيقابميػػا )مشػػركة(، كبمفػػظ )الجنػػة( كيقابميػػػا جػػاء بمفػػظ )أمػػة

 (4)".جماالن )النار(، فيي مقابمة لطيفة بديعة تزيد الكبلـ ركنقان ك 

ـٍ }  - ٍرثه لىكي ـٍ حى داللة عمى ، ومعناه مزرع لكـ كمنبت لمكلد، كىذا عمى سبيؿ التشبي{: "  ًنسىاؤيكي
  (5)". أف الغرض األصمي في اإلتياف ىك طمب النسؿ ال قضاء الشيكة

                                                           

 .1/283ركائع البياف تفسير آيات األحكاـ مف القرآف، محمد عمى الصابكني،  (1)
أبي مرثد: اسـ أبى مرثد كناز بف حصيف كيقاؿ ابف حصف، شيد مرثد كأبكه أبػك مرثػد جميعػا بػدرا كانػا مرثد بف  (2)

حميفػيف لحمػػزة بػػف عبػػد المطمػػب آخػػى رسػػكؿ ا صػػمى ا عميػو كسػػمـ بينػػو كبػػيف أكس بػػف الصػػامت أخػػى عبػػادة بػػف 
 (. 3/1383بد البر، )الصامت كشيد مرثد بدرا كأحدا كقتؿ يـك الرجيع شييدا. )االستيعاب البف ع

 . 1/218 ، لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ لمخازف3/64القرطبي  تفسير (3)
 .1/286محمد عمى الصابكني،  -ركائع البياف تفسير آيات األحكاـ مف القرآف  (4)
 –دار إحيػػاء العمػػـك  –ت: الشػػي  بيػػير غػػزاكم  – 1/196الخطيػػب القزكينػػي،  –اإليضػػاح فػػي عمػػـك الببلغػػة  (5)

 ـ. 1988 -ىػ 1419بيركت، 
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 :    يستف د  ف    ص -3

 :    ح    شر  ت: أرالً 
 : اختمؼ بعضيـ حكؿ بياف لفظ المشركات

سػكاء كانػت كثنيػة ، غيػر الكتابيػاتك  جميػع المشػركات الكتابيػات يعػـ فذىب بعضيـ إلى أنػو -
 . فبل يجكز لمسمـ أف ينكح مشركة أبدان ، أف حكميا غير منسكخك  أك ييكدية أـ نصرانية

العػػرب دكف ك  عمػػى أف المػػراد بالمشػػركات مػػف ال كتػػاب ليػػف مػػف المجػػكس ك ذىػػب آخػػركف -
 . الكتابيات

قد نس  منيف الكتابيات بقكلو تعالى ، ك أنيا عامة في جميع المشركات ـ إلىك ذىب بعضي -
 (1).[5: المائدة ] ﴾...ِ َف   َِّذيَف ُأرُتر   ْ ِ تَ َ  ِ ْف َقْ ِلُ ـْ  َر ْ ُ ْحَاَ  تُ ...﴿: في سكرة المائدة

َراَل َتْ ِ ُحػػر   ﴿: لقكلػػو تعػػالى، حػػـر الػػديف زكاج الرجػػؿ المسػػمـ مػػف المػػرأة المشػػركة التػػي ال ديػػف ليػػا
 .ما أنزؿ عميو ، ك رسكلوك  فيصدقف با ﴾...  ْ ُ ْشِرَ  ِت َحتَّى ُيْؤِ فَّ 

ألف رباط الزكاج في ىذه الحاؿ  ؛فالنيي يحـر أف يربط الزكاج بيف قمبيف ال يجتمعاف عمى عقيدة 
(2).كال اندفاعان شيكانيان ، كا يريد ليذه الصمة أال تككف ميبلن حيكانيان ، رباط زائؼ

 

 :    ح    ت  ي ت: ث  ي ً 

العمماء كرىكا نكاح الحربية  إال أف" ، إف اإلسبلـ أحؿ الزكاج بالكتابية إف لـ تكف حربية
خصكصان الكتابية التي تعيش االنحبلؿ ، (3)"   لئبل يكلد لو فييـ فيتنصركا كتجرم عمييـ أحكاميـ

 فيؿ ىذا ىك المحضف الذم نرجكه ألبنائنا حتى يتربكا فيو .، التحمؿ مف التشريعاتك  األخبلقي

أما إذا كاف مجتمع ، في ظؿ الدكؿ اإلسبلميةفالذم نراه أنو يمكف الزكاج بالكتابية إذا كانت تعيش 
تزكج بيا مع كجكد المرأة المرأة الكتابية أقكل مف مجتمع الرجؿ المسمـ فانو ال يجكز أف ي

                                                           

 .1/281 -الماكردم  -ينظر النكت كالعيكف  (1)
  صػػػبحى رشػػػيد: اعػػػداد الباحػػػث –رسػػػالة دكتػػكراة  –الػػػزكاج كالصػػػحة اإلنجابيػػػة فػػي ضػػػكء القػػػرآف الكػػػريـ  ينظػػر  (2)

 .500/502ص ، اليازجي
 .3/84، ابف العربي –أحكاـ القرآف  (3)
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لك كانت أمة فيي عند ا خير مف ، ك بذلؾ يتضح حكـ اختيار الزكجة المؤمنةو  (1).المسممة
   أك جاحدة تنكر خالؽ الكجكد . ، مشركة تعبد صنمان 

   حيض:    طل    ث  ث

َرَيْسػػأَُ رَ َؾ َصػػِف  ْ َ ِحػػيِض ُقػػْؿ ُ ػػَر َأًذى َفػػ ْصَتِزُ ر     َّْسػػ َء ِفػػي  ْ َ ِحػػيِض َراَل َتْقَرُ ػػرُ فَّ  ﴿قػػاؿ تعػػالى: 
ـُ   لَّػُ  ِإفَّ   لَّػَ  ُيِحػ ُّ    تَّػرَّ ِ يَف َرُيِحػ ُّ  ْ ُ َتَطهّْػِريَف َحتَّى َيْطُهْرَف َفِإَذ  َتَطهَّْرَف َفْأُترُ فَّ ِ ْف َحْيػُث َأَ ػَرُ 

ـْ َر تَّقُػر    لَّػَ  َر ْصَلُ ػر  َأ َّ 222) ـْ َرَقدُّْ ر  أِلَْ ُفِسُ  ـْ َأ َّى ِشْ ُت ـْ َفْأُتر  َحْرَثُ  ـْ َحْرٌث َ ُ  ـْ ُ اَلقُػرُ    ِ َس ُؤُ  ُ ػ
 . ﴾  223َرَ شِّْر  ْ ُ ْؤِ ِ يَف )

   تفسير  ْلج   ي:: أرالً 

كانكا يحبكف أف  ، حيثقكة إيمانيـكذلؾ دليؿ عمى مف بعض الصحابة، المكجو  السؤاؿيأتي  
، كيأتي السؤاؿ عف أمر خاص كىك الحيض، كقد يعرفكا حكـ اإًلسبلـ في شئكنيـ الخاصة كالعامة

النساء في المحيض حتى  لنتنو كقذره كنجاستو، كجاء األمر بعتزاؿ ؛كصفو ا تعالى بأنو أذل 
يطيرف، كىك انقطاع دـ الحيض، ثـ أكد تعالى النيى عف إتياف النساء في غير المحؿ المعيكد 
الذم أباحو لمرجاؿ، كأمرىـ أف يقدمكا ألنفسيـ صالح األعماؿ، كيتقكا ا بامتثاؿ أكامره كاجتناب 

لممؤمنيف بالكرامة كالسيادة كالنعيـ  نكاىيو، كجاء بعدىا التذكير بمقاء ا كتختـ اآلية بالبشرل
(2)المقيـ.

 

  

 

 

 

 

                                                           

صػػػبحي رشػػػيد : اعػػػداد الباحػػػث –رسػػػالة دكتػػػكراة  –الػػػزكاج كالصػػػحة اإلنجابيػػػة فػػػي ضػػػكء القػػػرآف الكػػػريـ ينظػػػر  (1)
 . 501ص ، اليازجي

، ركائع البياف تفسير آيات األحكاـ مف القػرآف، محمػد 1/136ينظر تفسير آيات األحكاـ لمشي  محمد السايس،  (2)
 .1/294عمى الصابكني، 
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 : ل ق اد ر أل د ؼ   تفسير   تحليلي: ث  ي ً 

 أس       زرؿ : -1
ًحػيًض قيػٍؿ ىيػكى أىذنلأما في سبب نزكؿ قكلػو تعػالى: }  - ػًف اٍلمى يىٍسػأىليكنىؾى عى أف : (1)عػف أنػس{  كى

يجامعكىػا فػي البيػكت فسػأؿ أصػػحاب الييػكد كػانكا إذا حاضػت المػرأة فػييـ لػـ يؤاكمكىػا، كلػـ 
ًحػيًض قيػٍؿ ىيػكى أىذنل فىػاٍعتىًزليكا   النبي  رسكؿ ا ػًف اٍلمى يىٍسػأىليكنىؾى عى فأنزؿ ا عز كجؿ: } كى

جػامعكىٌف فػي البيػكت كاصػنعكا كػؿ شػيء  : " النةسىاءى ًفي اٍلمىًحيًض { اآلية فقاؿ رسكؿ ا
 (2)"إال النكاح

ٍرثه لىكيػـٍ عالى: } ك في سبب نزكؿ قكلو ت - ـٍ حى أف الييػكد قػالكا لممسػمميف: مػف أتػى " : { ًنسىاؤيكي
ـٍ أىنَّػى ًشػٍئتيـٍ {  ػٍرثىكي ـٍ فىػٍأتيكا حى ػٍرثه لىكيػ ـٍ حى امرأتو كىي مدبرة جاء الكلد أحػكؿ. فػأنزؿ ا } ًنسىػاؤيكي

 (3)«. مقبمة كمدبرة إذا كاف ذلؾ في الفرج » : فقاؿ رسكؿ ا 
    فرد ت : -2
يقاؿ حاضت المرأة تحيض حيضان كمحيضان كمحاضان فيي " :   حيض  لة: { اٍلمىًحيضً }  -

سمى الحيض حيضان ك  ".(4)"إذا ساؿ دميا: حائض كحائضة كتجمع عمى حكائض كحيض
ا ساؿ الدـ منيا في أكقات إذ: فيقاؿ حاضت، حاض السيؿ إذا فاض: مف قكليـ
 .(5)معمكمة"

ثـ يعتادىا فػي ، عمى سبيؿ الصحة مف غير سبب إذا بمغت المرأةدـ يرخيو الرحـ ىك : ر  اطالح ً 
ىك الدـ الخارج في حاؿ الصػحة مػف أقصػى رحػـ " : قاؿ الدكتكر كىبة الزحيميك  .(6) أكقات معمكمة

                                                           

أنس بف مالؾ: ابف النضر بف ضمضـ األنصارم الخزرجي البصرم، صحابي جميؿ يكنى أبا حمزة، قاؿ: دعػا  (1)
ككلػػده كأطػػؿ حياتػػو فػػا أكثػػر مػػالي حتػػى إف كرمػػا لػػي لتحمػػؿ فػػي السػػنة ( فقػػاؿ " الميػػـ أكثػػر مالػػو لػػي رسػػكؿ ا )

 (. 3/398مرتيف ككلد لصمبي مئة كستة. كىك آخر مف مات مف الصحابة بالبصرة. )سيرأعبلـ النببلء لمذىبي، 
 .2/220األلكسي  –ركح المعاني  (2)
 .  2/27 السيكطي –الدر المنثكر في التأكيؿ بالمأثكر  (3)
 .  1/826 الفيركز آبادم  –مكس المحيط القا (4)
 . 7/142ابف منظكر  –لساف العرب  (5)
 .  2/43بف قدامة المقدسي ا –المغني في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ الشيباني  (6)
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كىػػػك محتػػػدـ )أم شػػػديد  ، المػػػرأة مػػػف غيػػػر كالدة كال مػػػرض، فػػػي أمػػػد معػػػيف. كلكنػػػو عػػػادة: السػػػكاد
 . (1)"  ؤلـ(، كريو الرائحةالحرارة(، لذاع محرؽ )أم مكجع م

 :    قر ء ت -3

تَّػػػػى يىٍطييػػػػٍرفى }  بيػػػػكىيفَّ حى ( بسػػػػككف الطػػػػاء كضػػػػـ اليػػػػاء، كقػػػػرأ حمػػػػزة يىٍطييػػػػٍرفى {: قػػػػرأ الجميػػػػكر ) كىالى تىٍقرى
الطػاء" ألنيػـ قػالكا: معنػى الكممػة:  " كشػددكا، " (2)كالكسائي )يىٌطيرف( بتشديد الياء كالطاء كفتحيمػا 

 ، ، كرجح الطبرم قراءة تشديد الطاء، كقػاؿ: أدغمت"التاء" في"الطاء" لتقارب مخرجييماحتى يتطيٍَّرفى
 .(3)ىي بمعنى يغتسمف " 

  ف    ص :    يستف د -4
 :  دة   حيضأراًل: 

، أكسػػطو خمسػػة، ك أقػػؿ مػػدة الحػػيض ثبلثػػة أيػػاـ: " فقػػاؿ الحنفيػػة: اخػػتبلؼ العممػػاء فػػي مػػدة الحػػيض 
: قػػاؿ المالكيػػة، ك خمسػػة عشػػر يكمػػان : أكثػػره، ك أقمػػو يػػـك كليمػػة: الشػػافعيةك  قػػاؿ الحنابمػػة، ك أكثػػره عشػػرةك 

 .(4)ال حد ألقمو"ك  أكثره خمسة عشر يكمان 

 إنمػػا ىػػك أمػػر اجتيػػادم، ال أكثػػرهك  نجػػد أنػػو ال يكجػػد فػػي اآليػػة مػػا يػػدؿ عمػػى أقػػؿ مػػدة لمحػػيضك  
 . بنية جسـ المرأةك  يختمؼ بيف النساء حسب المكاف كالبيئةك 

 :  يحـر صلى   ح  ض   ث  يً : 
، اتفػػؽ العممػػاء عمػػى أف المػػرأة الحػػائض يحػػـر عمييػػا كػػؿ مػػا يحػػـر عمػػى الجنػػب مػػف الصػػبلة -

ال يحؿ لزكجيا أف يقربيا حتى ، ك المكث في المسجد، ك مس المصحؼ، ك كالطكاؼ، كالصياـ

                                                           

 .2/227ابف الجزرم،  -النشر في القراءات العشر  (1)
 .1/536، دكتكر كىبة الزحيمي، أدلتوك  فقو اإلسبلميال (2)
 . 4/384الطبرم،  -جامع البياف في تأكيؿ آم القرآف  (3)
 .2/356، عبدا شحاتو -تفسير القرآف الكريـ  (4)
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عمػػػػى كجػػػػكب أجمػػػػع العممػػػػاء ك " ،(1)ال تقضػػػػى الصػػػػبلة ك  تقضػػػػى الحػػػػائض الصػػػػكـ، ك تطيػػػػر
 .(2)"حاؿ النفاس، أك حاؿ النزيؼ؛ قياسان عمى كجكب االعتزاؿ في الحيضاعتزاؿ النساء 

قػد يختمػؼ ، ك ك ىكذا يتفػؽ الطػب مػع الشػريعة فػي أف الحػيض يختمػؼ مػف امػرأة إلػى أخػرل
 .(3)مدة الحيض، ك تختمؼ كمية الدـ، ك عند نفس المرأة

 :  أليت ـ في فلسطيفث  ثً : 

كػػذا العديػػد مػػف ، ك تكصػػى بيػػـ، ك رعايػػة األيتػػاـجػػاءت آيػػات عديػػدة فػػي القػػرآف تحػػث عمػػى 
مػا بػيف يتػيـ بفقػد ، نحػف فػي فمسػطيف لنػا مػف األيتػاـ نصػيب كبيػر، ك جر كافػؿ اليتػيـاالحاديث عف أ

بػػيف الغاصػػب ك  اسػػتمرار المعركػػة بيننػػا، ك بفعػػؿ الحػػركب نيـمػػ، ك انتيػػاء األجػػؿك  كالديػػو بفعػػؿ المػػكت
 . المحتؿ

حيػث أف االقػارب كالجمعيػات ، لػو مكانػة خاصػة -الشػييدابػف  -كمما ال شؾ فيو أف اليتيـ 
مػف  إلػى إعفائػوالصػحة تعمػد ك  كػذلؾ مؤسسػات التعمػيـ، ك مػد يػد العػكف لػو، ك الخيرية تتسابؽ فػي بػره

 . الرسـك المالية

يجػب  بػؿ، فميسػت القضػية قضػية ماديػة بحتػة فقػط، ك كؿ ذلؾ ال يعنى أنو قد استكفى حقو
ف استطاع مسػاعدتو، ك ماـ أم يتيـأف يشعر الجميع بأنو مسؤكؿ أ  تقػديـ الػدعـ المػادم كالمعنػكم، ك ا 

 كعدكنا كاحد.، كقضيتنا كاحدة، ألننا أبناء كطف كاحد، فيسارع إلى ذلؾ

 :    ء    يت    سلـر  دً : 

المؤمنػػات بمػػزـك ك  قػػد أمػػر ا المػػؤمنيف، ك إف الصػػحبة الصػػالحة ليػػا أثػػر عظػػيـ فػػي الثبػػات
إف البيػت . ةفما الحاؿ بالزكج كالزكجػ، األصدقاءك  ىذا عمى مستكل الجمساء، الصالحيف كالصالحات

كال يتحقػؽ ذلػؾ عمػى الكجػو ، تقكيمػوك  الػذم يسػعى إلػى صػبلحو، المسمـ ىك لبنة المجتمع اإلسبلمى

                                                           

(، تقسػػير القػػرآف  303، 1/302ينظػػر ركائػػع البيػػاف تفسػػير آيػػات األحكػػاـ مػػف القػػرآف، لمحمػػد عمػػى الصػػابكني ) (1)
 . 2/356عبدا شحاتو،  د.الكريـ، 

 .  303البغدادم  ص:   -تيسير الكصكؿ إلى قكاعد األصكؿ كمعاقد الفصكؿ (2)
 .   473-472ص ، د . صبحي اليازجي، الزكاج كالصحة اإلنجابية في ضكء القرآف: ينظر (3)
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إال إذا اتفػػؽ الزكجػػاف فػػي الػػديف كالعقيػػدة، ككانػػا مسػػمميف يػػأتمراف بػػأمر  -فػػي نظػػر اإلسػػبلـ-األكمػػؿ 
 .يياف بنييواإلسبلـ كينت

جػػػر أخػػػذ أك  ربمػػػا تزكجيػػػا، ك ك معمػػػـك أف الػػػديف اإلسػػػبلمي لػػػـ يحػػػـر زكاج المسػػػمـ بالكتابيػػػة
قػػب كثيػػرة مترتبػػة عمػػى ألف ىنػػاؾ عكا ؛كلػػى فيػػي األ، لكػػف األفضػػمية لممسػػممة، ك دخكليػػا فػػي الػػديف

الطفػػؿ إلػػى فيػػؿ سػػيذىب ، فالمسػػألة مسػػألة عقائديػػة، منيػػا الصػػراع فػػي تربيػػة األبنػػاء: ةالػػزكاج بكتابيػػ
ربمػػا شػػاىد رسػػكمات ، ك أـ سػػيذىب إلػػى الكنيسػػة مػػع أمػػو يػػـك األحػػد، المسػػجد مػػع أبيػػو يػػـك الجمعػػة

مػا ليػذا مػف أثػر فػي التػأثير عمػى ك  غيرىػاك  صػكر مػريـ كعيسػى، لصػميبمنيا ا، ك معبكداتيـك  آليتيـ
 . العقيدة

ال بػد فميأخػذ زكجتػو مف يسافر إلى الخارج فاف كػاف ، ك تقاليدنا األصيمةك  ناىيؾ عف عاداتنا
 . يسافر بياك  معوك  مف بمده

 :   احية   د  ية   سً : 

ألنيػا تتعمػؽ بغريػزة البقػاء كمػا أنيػا  ؛ا إف الصحة البدنية مما فطر النػاس عمػى االىتمػاـ بيػ
 فاىػػتـ اإلسػػبلـ باإلنسػػا لػػذلؾك ، السػػبيؿ لتحقيػػؽ الغايػػات الماديػػة مػػف مأكػػؿ كمشػػرب كممػػبس كمركػػب

كىػػػي فػػػي ، جمػػػاع المػػػرأةألنػػػو ديػػػف الفطػػػرة فنيػػػى عػػػف  ؛ يضػػػر ببدنػػػو كصػػػحتونيػػػى عػػػف كػػػؿ مػػػا ك 
 اإلتياف أثناء كجكده ضار جدااحيث أف ، لما فيو مف األذل لكبل الطرفيف، اأمر باعتزالي، ك المحيض
تمتػػد الجػػراثيـ إلػػى داخػػؿ القنػػاة ، ك يحػػدث التيابػػات مختمفػػة فػػي أعضػػائو التناسػػمية ألنػػو قػػد ؛بالرجػػؿ 
كاألكعيػػة ، احتقػػاف ألف أعضػػاءىا التناسػػمية تكػػكف فػػي حالػػة ؛ يػػؤثر ذلػػؾ أيضػػان عمػػى المػػرأةك ، البكليػػة

، األمػراض تسبب كركباتيكما يسيؿ جداا دخكؿ م، فيسيؿ حصكؿ نزيؼ، متدةالدمكية فييا تككف م
 ان مراضػقػد تسػبب أك ، ا العقػـ الػدائـكغيرىػا قػد تػذىب بحيػاة المػرأة أك تكرثيػ فتحدث التيابات مكضعية

لػـ يػدع أمػران إال ، ك الػذم تطػرؽ لكػؿ شػئكف الحيػاة ىذا يظير عظمة ىذا الػديفك  ،(1)أخرل كالسيبلف 
 . نيى عف شيء إال لضرره ماك ، أحؿ شيئان إال لنفع اإلنسافما ك ، نكه لو

  

                                                           

 . 2/357الدكتكر عبدا شحاتو،  –ينظر تفسير القرآف الكريـ  (1) 
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    طل   ألرؿ:   حلؼ    رأح    

ر  َرَتتَّقُػر  َرُتْاػِلُحر  َ ػْيَف    َّػ ِس  ﴿: ق ؿ تد  ى ـْ َأْف َتَ ػرُّ َر  لَّػُ  َسػِ يٌ  َراَل َتْجَدُلر    لََّ  ُصْرَضػًة أِلَْيَ ػ ِ ُ 
ـْ َر  لَّػػُ  َهفُػػرٌر   224َصِلػػيـٌ ) ـْ ِ َ ػػ  َ َسػػَ ْت ُقلُػػرُ ُ  ـْ َرَ ِ ػػْف ُيَؤ ِ ػػُذُ  ـُ   لَّػػُ  ِ ػػ  لَّْلِر ِفػػي َأْيَ ػػ ِ ُ  اَل ُيَؤ ِ ػػُذُ 
 ﴾  225َحِليـٌ )

   تفسير  ْلج   ي: :أرالً 

بدأت اآلية بالتحذير بعدـ جعؿ الحمؼ با حاجزان كمانعان عف البػر كالتقػكل، كاإلصػبلح بػيف النػاس، 
كا سميع لما يتمفظكف بو، كبينت أف ا ال يعاقب عمى ما يصدر مػف األيمػاف البلغيػة فضػبلن منػو 

 .(1)ككرمان، كلكف يعاقب مف أقسـ بو كاذبان متعمدان  -سبحانو  –

  :  ل ق اد ر أل د ؼ   تفسير   تحليلي: ث  ي ً 

 :    س ة  آلي ت -1

فبعػد أف بػيف ا أىميػة ، تناسؽ عميػؽ، ك ف ىذه اآليات تأتي في تسمسؿ دقيؽمف الكاضح أ
ت اآليػػا تمػػف ثمػػة تتطرقػػ، ك أفضػػمية الػػزكاج مػػف المؤمنػػة بػػدالن مػػف المشػػركة، ك العنايػػة بنظػػاـ األسػػرة

، ضػكابطك  بػؿ ىػي عبلقػة ليػا حػدكد، ليست مجرد شيكة جسد فقػطنيا كأ، بعدىا إلى العبلقة الزكجية
 . ليا كظيفة انسانية ألنيا منبت لمذرية التي ىي ذخيرة المستقبؿ، ك في التزاـ الطيارة

 ةتتحػػػدث عػػػف قضػػػايا ميمػػػة فػػػي حفػػػظ األنسػػػاب داخػػػؿ األسػػػر  اآليػػػات الػػػكاردة فػػػي ىػػػذه السػػػكرة فأتػػػت
،ك جميعيػػا  كالمتعػػة، كالنفقػػة، كالعػػدة، كالطػػبلؽ، اإليػػبلءكىػػي : مػػف دسػػتكر األسػػرةكانػػب ج تتنػػاكؿك 

 (2). كفييا بياف لبعض حقكؽ ككاجبات كمييما، متعمقة بالزكج كالزكجة

 :    زرؿ س   -2
ـٍ {: جاء فػي سػبب نػزكؿ قكلػو تعػالى"  - ػاًنكي ػةن ألىٍيمى  :نزلػت فػي إمػا أنيػا } كىالى تىٍجعىميػكٍا ا عيٍرضى

شيء فحمؼ عبػد ( بشير بف النعماف) -صيره  – بينو كبيف ختنوكاف ( عبد ا بف ركاحة)
قد : فكاف إذا قيؿ لو فيو يقكؿ، كال يصمح بينو كبيف خصـ لو، كال يكممو، ا ال يدخؿ عميو

                                                           

 . 1/361عبدا شحاتو  -(ينظر تفسير القرآف الكريـ 1) 
 . 1/216سيد قطب،  -ينظر في ظبلؿ القرآف  (2)
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نزلػػػت نيػػػا إ قيػػػؿ، ك اآليػػػةفػػػأنزؿ ا ، أبػػػر بيمينػػػي فػػػبل يحػػػؿ لػػػي أف،  أف ال أفعػػػؿحمفػػػت بػػػا
إذ حمػؼ أال ينفػؽ عمػى مسػطح حػيف تكمػـ فػي عائشػػة  بكػر الصػديؽ  سػيدنا أبػا أف بسػبب

 . (1)"  رضى ا عنيا، كما في حديث االفؾ
 :  ف    ص    يستف د -3
 -أح     :ر    حلؼ -

ًمفان مف :   حلؼ  لة مىؼ يحًمؼي حى ًمػؼ،، ىك مػا يمػـز اإلنسػاف الثبػات عميػو، ك حى ذلػؾ مػف ك  كاليمػيف: الحى
.(2) بالعىٍزـً كالنيةكأىصمييا العىٍقدي ، اليد الييٍمنى

ىػػػي تككيػػػد األمػػػر المحمػػػكؼ عميػػػو بػػػذكر ا، أك اسػػػـ مػػػف أسػػػمائو، أك صػػػفة مػػػف  :  حلػػػؼ شػػػرص ً 
 .  كاليميف فييا معنى التعظيـ لممحمكؼ بو صفاتو عمى كجو مخصكص، كتسمى الحمؼ أك القسـ.

 : ك لميميف ثبلثة أقساـ

 .(3)ال يفعمف في المستقبؿ"ىي مف عقد القمب ليفعمف أك ك  ": اليميف المعقدة -1
شيكد يدخؿ فييا االيماف التي يحمفيا ، ك ىي التي تغمس صاحبيا في النارك  اليميف الغمكس " -2

 .(4)مف يشابييـ في تعمد الكذب"ك  الزكر كالكاذبكف عند التقاضي
كىػػذه اليمػػيف ال تنعقػػد، كال كفػػارة ، ىػػك مػػا يجػػرل بػػو المسػػاف مػػف غيػػر قصػػد إليػػو: ك لغػػك اليمػػيف -3

ـٍ  فييا، ػاًنكي ـٍ المَّػوي بًػالمٍَّغًك ًفػي أىٍيمى ك ىػك الػذم ال " كال يؤاخذ بيا الحالؼ، لقكلو تعالى: "ال ييؤىاًخذيكي
 (5).يؤاخذ بو ا تعالى

ـُ   لَّػػُ   ﴿قػػد بينيػػا ا تعػػالى فػػي قكلػػو :    دقػػد     يػػة ر  قاػػد  فػػ رة   ح ػػث صػػف   ي ػػيف اَل ُيَؤ ِ ػػُذُ 
ـُ َصَشػَرِة َ َسػ  ِ  ـُ  أْلَْيَ ػ َف َفَ فَّ َرتُػُ  ِإْطَدػ  ـْ ِ َ   َصقَّْدُت ـْ َرَ ِ ْف ُيَؤ ِ ُذُ  يَف ِ ػْف َأْرَسػِط َ ػ  ِ   لَّْلِر ِفي َأْيَ  ِ ُ 

                                                           

 . 3/97القرطبي،  -الجامع الحكاـ القرآف  (1)
 .9/53ابف منظكر،  -، لساف العرب 6/158ابف فارس،  -معجـ مقاييس المغة  (2)
 . 2/104 -الشككاني  -فتح القدير  (3)
 . 1/401، سيد طنطاكم -الكسيط  (4)
 .2/361عبدا شحاتو،  -، تفسير القرآف الكريـ 1/140محمد عمى السايس،  -تفسير آيات االحكاـ  (5)
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ـْ َيِجػدْ  ـْ َأْر َتْحِريُر َرَقَ ٍة َفَ ْف َ  ـْ َأْر ِ ْسَرُتُه ـْ ِإَذ   ُتْطِدُ رَف َأْ ِليُ  ـُ َثاَلثَػِة َأيَّػ ـٍ َذِ ػَؾ َ فَّػ َرُة َأْيَ ػ ِ ُ  َفِاػَي 
 [89: ] المائدة ﴾ َحَلْفُتـْ 

إمػػا إطعػػاـ عشػػرة مسػػاكيف مػػف أكسػػط مػػا يطعػػـ : فينػػا اإلنسػػاف مخيػػر بػػيف ثبلثػػة أمػػكر كىػػي
أيػاـ صػاـ ثبلثػة ، ف ذلػؾفمػف لػـ يجػد شػيئان مػ، أك تحريػر رقبػة مؤمنػة، أك كسكة عشرة مساكيف، أىمو

 . متتابعة أك غير متتابعة

 الءػ ْلي:     ث  يػ   طل

ـْ تَػػَر ُُّص َأْرَ َدػػِة َأْشػػُهٍر َفػػِإْف َفػػ ُءر  َفػػِإفَّ   لَّػػَ  َهفُػػرٌر َرِحػػيـٌ  ﴿: قػػ ؿ تدػػ  ى ِ لَّػػِذيَف ُيْؤ ُػػرَف ِ ػػْف ِ َسػػ ِ ِه
ْف َصَزُ ر    طَّاَلَؽ َفِإفَّ   لََّ  َسِ يٌ  َصِليـٌ )226)    ﴾227  َر ِ 

   تفسير  ْلج   ي :: أرالً 

ما الرجكع أك عـز الطبلؽ لدفع الضرر عف  تأتي آية اإليبلء كفييا تكضيح لحكـ كمدة اإليبلء، كا 
 .(1)المرأة 

 : ل ق اد ر أل د ؼ   تفسير   تحليلي: ث  ي ً 

 :    فرد ت -1
ػؿ إذا حمػؼ، األىًلٌيػةي مػف اإليبلء لغة {:  ييٍؤليكفى }  - فيػك أف  "كأٌمػا شػرعان:  (2)" يقػاؿ ائتمػى الٌرجي

(3)يحمؼ الرجؿ عمى ترؾ كطء زكجتو أكثر مف أربعة أشير

 .(4){: " التربص ىك االنتظار كالترقب " تىرىبالصي  }  -
تَّػى تىًفػيءى {: " مف الفىء بمعنى الرجكع مف حاؿ عمػى حػاؿ، كمنػو قكلػو تعػالى: }  فىاءيكا}  - حى

 .(5)("9{ )الحجرات:  ًإلىى أىٍمًر المَّوً 

 

                                                           

 . 1/361عبدا شحاتو  -(ينظر تفسير القرآف الكريـ 1) 
 .1/128ابف فارس،  -معجـ مقاييس المغة (2)
 .2/292محمد رشيد رضا،  -تفسير المنار  (3)
 .2/359 شحاتو، عبدا -تفسير القرآف الكريـ  (4)
 .141/ 1محمد عمى السايس،  -تفسير آيات األحكاـ  (5)
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 :  ف    ص    يستف د -2

 : اختمؼ العمماء في المدة التي تبيف فييا المرأة مف زكجيا

ىػػذا مػػذىب أبػػي ، ك ف يفػػئ بانػػت بتطميقػػةإذا مضػػت أربعػػة أشػػير قبػػؿ أ: فقػػاؿ ابػػف عبػػاس "  -3
 . -رحمو ا  –حنيفة 

نما يػؤمر الػزكج بالفيئػة أك بػالطبلؽك  ال تطمؽ بمضى المدة: أحمدك  ك قاؿ مالؾ كالشافعي -4 ، ا 
 (1)" . فاذا امتنع الزكج منيما طمقيا الحاكـ عميو

قػػػد أكضػػػح لمػػػذم يػػػؤلى مػػػف  –عزكجػػػؿ -نجػػػد أف ا ، ك بػػػالرجكع إلػػػى نػػػص اآليػػػة الكريمػػػة
، يػرحميـك  كا يغفػر ليػـ، ربعة أشير فاف رجع بعدىا ففييا استدامة لمحياة الزكجيػةزكجتو أ

ذا كقعت النية بعدىا لمطبلؽ فاف ا تعالى ك   . سميع عميـ بوا 
 يتنػافى اإليذاءك  أف اإليبلء بقصد االضرار، ك ك في ىذا خير دليؿ عمى رحمة الديف بالزكجة

 . مع كجكب حسف المعاشرة بالمعركؼ

 د    د  لة    طلقةنر    طالؽ: ث  ث       طل

ي َر ْ ُ َطلََّق ُت َيَتَر َّْاَف ِ َأْ ُفِسِهفَّ َثاَلَثَة ُقُررٍء َراَل َيِحؿُّ َ ُهفَّ َأْف َيْ ُتْ َف َ ػ  َ َلػَؽ   لَّػُ  ِفػ ﴿: ق ؿ تد  ى
  ِإْاػاَلًح  َرَ ُهػفَّ  ُدر َأْرَح ِ ِهفَّ ِإْف ُ فَّ ُيْؤِ فَّ ِ   لَِّ  َر ْ َيْرـِ  آْلِ ِر َرُ ُدرَ ُتُهفَّ َأَحؽُّ ِ َردِّْ فَّ ِفي َذِ ػَؾ ِإْف َأرَ 

    طَّػػاَلُؽ َ رَّتَػػ ِف 228ِ ْثػػُؿ   َّػػِذي َصَلػػْيِهفَّ ِ ػػ ْ َ ْدُررِؼ َرِ لرَّْجػػ ِؿ َصَلػػْيِهفَّ َدَرَجػػٌة َر  لَّػػُ  َصِزيػػٌز َحِ ػػيـٌ )
ـْ َأْف تَْأُ ُذر  ِ  َّػ  نَتْيتُ  ُ ػرُ فَّ َشػْيً   ِإالَّ َأْف َيَ  َفػ  َأالَّ َفِإْ َس ٌؾ ِ َ ْدُررٍؼ َأْر َتْسِريٌح ِ ِإْحَس ٍف َراَل َيِحؿُّ َ ُ 

ـْ َأالَّ ُيِقيَ   ُحُدرَد   لَِّ  َفاَل ُجَ  َح َصَلْيِهَ   ِفيَ    ْفَتَدْت ِ ِ  ِتلْ  َؾ ُحُدرُد   لَِّ  َفاَل ُيِقيَ   ُحُدرَد   لَِّ  َفِإْف ِ ْفُت
  َفِإْف َطلََّقَهػ  َفػاَل َتِحػؿُّ َ ػُ  ِ ػْف َ ْدػُد َحتَّػى 229  ظَّ ِ ُ رَف ) َتْدَتُدرَ   َرَ ْف َيَتَددَّ ُحُدرَد   لَِّ  َفُأرَ ِ َؾ ُ ـُ 

ِ  َرِتْلػَؾ ُحػُدرُد َتْ ِ َح َزْرًج  َهْيَرُ  َفِإْف َطلََّقَه  َفاَل ُجَ  َح َصَلْيِهَ   َأْف َيَترَ َجَد  ِإْف َظ َّ  َأْف ُيِقيَ   ُحػُدرَد   لَّػ
ـُ    َّْسػػػ َء َفػػػَ َلْلَف َأَجَلُهػػػفَّ َفَأْ ِسػػػُ رُ فَّ ِ َ ْدػػػُررٍؼ َأْر 230ْدَلُ ػػػرَف )  لَّػػػِ  ُيَ يُّْ َهػػػ  ِ َقػػػْرـٍ يَ  َذ  َطلَّْقػػػُت   َر ِ 

ـَ َ ْفَسُ  َراَل َتتَّ  ِ ُذر  نَي ِت   لَِّ  َسرُّْحرُ فَّ ِ َ ْدُررٍؼ َراَل ُتْ ِسُ رُ فَّ ِضرَ رً  ِ َتْدَتُدر  َرَ ْف َيْفَدْؿ َذِ َؾ َفَقْد َظَل
ـْ ِ ِ  َر تَّقُػر ُ زُ  ـْ ِ َف  ْ ِ تَ ِ  َر ْ ِحْ َ ِة َيِدُظُ  ـْ َرَ   َأْ َزَؿ َصَلْيُ      لَّػَ  َر ْصَلُ ػر  ًر  َر ْذُ ُرر  ِ ْدَ َت   لَِّ  َصَلْيُ 

                                                           

 .313، 1/312الصابكني،  -ركائع البياف تفسير آيات األحكاـ مف القرآف  (1)
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ـُ    َّْسػػػ َء َفػػػَ َلْلَف َأَجَلُهػػػفَّ َفػػػاَل َتْدُضػػػ231َأفَّ   لَّػػػَ  ِ ُ ػػػؿّْ َشػػػْيٍء َصِلػػػيـٌ ) َذ  َطلَّْقػػػُت ُلرُ فَّ َأْف َيػػػْ ِ ْحَف   َر ِ 
ـْ ُيػْؤِ ُف ِ   لَّػِ  َر ْ َيػرْ  ـْ ِ  ْ َ ْدُررِؼ َذِ َؾ ُيرَصُظ ِ ِ  َ ْف َ  َف ِ ػْ ُ  ـْ َأْزَر َجُهفَّ ِإَذ  َترَ َضْر  َ ْيَ ُه ـِ  آْلِ ػِر َذِ ُ ػ

ـْ اَل َتْدَلُ رَف ) ـُ َرَأْ ُت ـْ َرَأْطَهُر َر  لَُّ  َيْدَل  ﴾  232َأْزَ ى َ ُ 

 :   تفسير  ْلج   ي: أرالً 

تأتي احكاـ المطمقات كمدة االنتظار لمعرفة براءة الػرحـ حتػى ال تخػتمط األنسػاب، يبػيف ا 
تعالى " أف الطبلؽ الػذم تجػكز بػو الرجعػة مرتػاف، فػاف طمقيػا الثالثػة فػبل تحػؿ لػو حتػى تتػزكج بعػده 

مػػػا أف يمسػػػكيا بػػػزكج آخػػػر، أمػػػا إذا لػػػـ يكػػػف الطػػػبلؽ ثبلثػػػان فمػػػو أف يراجعيػػػا إلػػػى ع صػػػمة نكاحػػػو، كا 
 . (1)بالمعركؼ أك يطمؽ سراحيا لتتزكج ممف تشاء " 

أنػػو ال يحػػؽ لمرجػػاؿ أف يأخػػذكا ممػػا دفعػػكا مػػف الميػػكر شػػيئان، " إال إذا افتػػدت  –تعػػالى  –ك يبػػيف ا 
نفسيا خشية إال يقيما حدكد ا، كفي حالة طبلقيا كانقضاء العدة، فعمى الرجؿ إمػا اف يراجعيػا مػف 
مػػػا أف يتركيػػػا، كتػػػأتي بعػػػدىا اآليػػػة تخاطػػػب أكليػػػاء المػػػرأة عمػػػى أف  غيػػػر طمػػػب ضػػػرر بالمراجعػػػة، كا 

 .(2)حؽ الزكاج مف الكؼء، كذلؾ أزكى كأطير كا يعمـ كأنتـ ال تعممكف" يمنعكىا 

 :  ل ق اد ر أل د ؼ   تفسير   تحليلي: ث  ي ً 

 : أس       زرؿ -1
{:    طَّاَلُؽ َ رَّتَ ِف َفِإْ َس ٌؾ ِ َ ْدُررٍؼ َأْر َتْسِريٌح ِ ِإْحَسػ فٍ سبب نزكؿ قكلو تعالى: }  جاء في -

أف أىػػؿ الجاىميػػة لػػـ يكػػف عنػػدىـ لمطػػبلؽ عػػدد، ككػػاف ىػػذا فػػي أكؿ االسػػبلـ برىػػة، يطمػػؽ "
الرجؿ امرأتو ما شاء مف الطبلؽ، فػاذا كػادت تحػؿ مػف طبلقيػا راجعيػا مػا شػاء، فقػاؿ رجػؿ 

ال آكيؾ كال أدعؾ تحميف، قالت: ككيؼ ق قػاؿ: أطمقػؾ فػاذا دنػا : المرأتو عمى عيد النبي 
كت المرأة ذلؾ إلى عائشة )رضى ا عنيا (، فذكرت ذلػؾ لمنبػي مضى عدتؾ راجعتؾ، فش

 " (3)فأنزؿ ا تعالى ىذه اآلية 

                                                           

 . 321/ 1الصابكني  -( ركائع البياف تفسير آيات االحكاـ مف القرآف 1)
 .1/155محمد السايس  -( تفسير آيات االحكاـ2)
 . 371، 2/370عبدا شحاتو،  -تفسير القرآف الكريـ  (3)
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ـُ    َّْس َء َفَ َلْلَف َأَجَلُهفَّ َفاَل َتْدُضُلرُ فَّ َأْف َيػْ ِ ْحَف ك في سبب نزكؿ قكلو تعػالى: }  - َذ  َطلَّْقُت َر ِ 
ـْ ِ ػػ عػػف ابػػف عبػػاس: نزلػػت ىػػذه اآليػػة فػػي الرجػػؿ {: "   ْ َ ْدُررؼِ َأْزَر َجُهػػفَّ ِإَذ  َترَ َضػػْر  َ ْيػػَ ُه

يطمؽ امرأتو طمقة أك طمقتيف، فتنقضي عدتيا، ثـ يبػدك لػو أف يتزكجيػا كأف يراجعيػا، كتريػد 
 .(1)" المرأة ذلؾ، فيمنعيا أكلياؤىا مف ذلؾ، فنيى ا أف يمنعكىا

 :    فرد ت -2
ىك حؿى عقدة النكاح، كأصمو االنطبلؽ كالتخمية، يقاؿ: ناقة طػالؽ : " طالؽا: { اٍلميطىمَّقىاتي }  -

أم ميممة قد تركت في المرعى ببل قيد كال راعي، فسػميت المػرأة المخمػي سػبيميا طالقػان ليػذا 
 .(2)المعنى"

ميكىيفَّ  فىبلى }  -  . (3){: "فبل تمنعكىف مف الزكاج، كالعضؿ الحبس كالتضييؽ" تىٍعضي
    الهة:  -4
لىييػػفَّ }  - كؼً  كى مىػػٍيًيفَّ بًػػاٍلمىٍعري {: " فيػػو إيجػػاز كابػػداع، فقػػد حػػذؼ مػػف األكؿ بقرينػػة  ًمٍثػػؿي الَّػػًذم عى

الثػػػاني، كمػػػف الثػػػاني بقرينػػػة األكؿ، كأنػػػو قيػػػؿ: ليػػػف عمػػػى الرجػػػاؿ مػػػف الحقػػػكؽ، مثػػػؿ الػػػذم 
 لمرجاؿ عمييف مف الحقكؽ كالكاجبات. 

 .(4)ك) عمييف (" ( ليف) كفيو أيضان: طباؽ بيف لفظي 

 :  ر ء ت  ق -5

 .(5)بفتحيا"( يخافا) يػخافا( بضـ الياء، كقرأ الباقكف) قرأ أبك جعفر كيعقكب كحمزة : "َيَ  َف )

( يخافػابالفتح أف الفاعؿ ىـ األزكاج، أم إال أف يخػاؼ الزكجػاف، أمػا )( يخافا) "ك قد افادت
 . (6)بضـ الياء فيككف الفاعؿ المحذكؼ ىـ الكالة كالحكاـ "

                                                           

 .1/631ابف كثير،  -تفسير القرآف العظيـ  (1)
 .3/111القرطبي  تفسير (2)
 .2/381عبدا شحاتو،  -تفسير القرآف الكريـ  (3)
 .1/326الصابكني،  -ركائع البياف تفسير آيات االحكاـ مف القرآف  (4)
 .  2/227ابف الجزرم،  -عشر النشر في القراءات ال (5)
 .3/137القرطبي  تفسير (6)
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ك بالجمع بيف القراءتيف يمكف القكؿ أنو ال يجكز الخمع إال إذا تحقؽ الخػكؼ مػف الػزكجيف كمػف 
 الحكاـ بعدـ قياـ الزكجيف بالحقكؽ الزكجية كؿ تجاه صاحبو. 

 :  ف    ص    يستف د -6

 : صدة    طلقة -أراًل 

َـّ ... ﴿: ال عػػدة عمييػػا لقكلػػو تعػػالى: بيػػا غيػػر مػػدخكؿعػػدة المطمقػػة   -1 َطلَّْقُتُ ػػرُ فَّ ِ ػػْف ثُػػ
ـْ َصَلْيِهفَّ ِ ْف ِصدٍَّة َتْدَتدُّرَ َه   .[ 49: األحزاب]  ﴾ ...َقْ ِؿ َأْف َتَ سُّرُ فَّ َفَ   َ ُ 

َر ْ ُ َطلََّقػ ُت َيَتَر َّْاػَف ِ َأْ ُفِسػِهفَّ  ﴿: ثبلثػة قػركء لقكلػو تعػالى: عدة المطمقة المػدخكؿ بيػا -2
 .[ 228: ] البقرة ﴾ ...َثاَلَثَة ُقُررءٍ 

َرُأراَلُت  أْلَْحَ ػػػػ ِؿ َأَجُلُهػػػػفَّ َأْف َيَضػػػػْدَف ...﴿: كضػػػػع الحمػػػػؿ لقكلػػػػو تعػػػػالى: عػػػػدة الحامػػػػؿ -3
 [. 4: ] الطبلؽ ﴾ ...َحْ َلُهفَّ 

ِ ػػي  ﴿: عػػدة المػػرأة التػػي ال تحػػيض ككػػذا اليائسػػة عػػدتيا ثبلثػػة أشػػير لقكلػػو تعػػالى -4 َر  الَّ
ـْ  ـْ َيِحْضػفَ َيِ ْسَف ِ َف  ْ َ ِحيِض ِ ْف ِ َس ِ ُ  ِ ػي َ ػ ـْ َفِدػدَُّتُهفَّ َثاَلثَػُة َأْشػُهٍر َر  الَّ  ﴾ِإِف  ْرَتْ ػُت

 [4]الطبلؽ: 

 :   قرء ر  طهر: ث  ي ً 

: التي بناءن عمييا يحكـ بمدة العدة عمػى قػكليف، اختمؼ العمماء في المراد مف القركء المعتبرة
أف : كالمعنػى عنػدىـ، كاألحناؼىك قكؿ الحنابمة ، ك أف    ر د    قررء       حيض ت:  ألرؿ

المطمقػات عمػػييف أف يمكػػثف بعػػد طبلقيػف مػػف أزكاجيػػف مػػدة ثػبلث حيضػػات بػػدكف زكاج ثػػـ 
 . بعد ذلؾ ليف أف يتزكجف إف شئف

كىػك ، أم األكقات التي تككف بيف الحيضتيف لمنسػاء أف    ر د    قررء      ألطه ر:   ث  ي
 . (1)قكؿ المالكية كالشافعية

الخػبلؼ سػػيؿ؛ ألف المقصػكد مػػف ىػذا التػػربص العمػـ ببػػراءة الػرحـ مػػف الػػزكج كالخطػب فػػي "
كمػػػف النػػػادر أف يسػػػتمر ، السػػػابؽ كىػػػك يحصػػػؿ بػػػثبلث حػػػيض كمػػػا يحصػػػؿ بثبلثػػػة أطيػػػار

 .(2)"فكؿ مف القكليف مكافؽ لحكمة الشرع في المسألة، الحيض إلى آخر الحمؿ
                                                           

 .2/228عبدا شحاتو  د. –ينظر تفسير القرآف الكريـ  (1)
 .2/294محمد رشيد رضا  -تفسير المنار (2)
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طيػر ( أطػكؿ زمنػان مػف التػربص عمػى أف القكؿ الثاني ) ال: ك ثمرة ىذا الخبلؼ بيف القكليف
 القكؿ األكؿ ) الحيض ( ألف الطير أطكؿ مف الحيض .

 ك بذلؾ يككف الخيار لممفسر فقد :
أخػػػؼ مػػػف ك  فيحمػػػؿ القػػػرء عمػػػى الحػػػيض ألنػػػو أقػػػؿ، يحمػػػؿ المعنػػػى عمػػػى األغمػػػظ حكمػػػان  -1

 الطير.
فيحمػػػؿ معنػػى القػػػرء عمػػى الطيػػػر ألنػػو أطػػػكؿ مػػػف ، يحمػػؿ المعنػػػى عمػػى األخػػػؼ حكمػػان  -2

 . (1)بذلؾ تككف فرصة الزكج أكفر في مراجعة زكجتو، ك الحيض

 : ضر  ط   طالؽ: ث  ث ً 

احتياطػػات مػػف شػػأنيا أف تقمػػؿ مػػف حػػكادث الطػػبلؽ فػػي المجتمػػع ك  االسػػبلـ كضػػع ضػػكابط
 : المسمـ منيا

  طَّػػػاَلُؽ َ رَّتَػػػ ِف َفِإْ َسػػػ ٌؾ } : قػػػاؿ تعػػػالى، ال يقػػػع مػػػرة كاحػػػدةك  مفرقػػػان  عالطػػبلؽ المشػػػرك "  -1
 { . ِ َ ْدُررٍؼ َأْر َتْسِريٌح ِ ِإْحَس فٍ 

 مراعاة لحالة النفرة بيف الزكجيف . ؛أف ىذا الطبلؽ يجب أف يقع في حالة طير  -2
أكجب عمى المػرأة أف تقضػي العػدة فػي بيػت الػزكج ليكػكف كجكدىػا سػببان لمراجعػة الػزكج  -3

 نفسو .
 ك ازديادان في الحيطة طمب القرآف االشياد عمى الطبلؽ . -4
 .(2)ثـ الحث عمى التقكل  -5

 :   قر  ة  لرجؿ: ر  د ً 

ػػةه ): قػػاؿ تعػػالى مىػػٍيًيفَّ دىرىجى ػػاًؿ عى ًلمرةجى ىنػػا يظيػػر أف لمرجػػؿ أفضػػمية عمػػى المػػرأة فػػي عػػدة : ك ( كى
ـْ َصَلى َ ْدٍض  ﴿: أمكر كما قاؿ تعالى َؿ   لَُّ  َ ْدَضُه َرِ َ   َأْ َفُقر    رَّْج ُؿ َقرَّ ُ رَف َصَلى    َّْس ِء ِ َ   َفضَّ

إف مػػف شػػأنيـ المعػػركؼ ": كىػػذه القكامػػة ترجػػع لعػػدة أسػػباب منيػػا، [ 34: ] النسػػاء ﴾ ِ ػػْف َأْ ػػَر ِ ِهـْ 
كمػػف لػػكاـز ذلػػؾ أف يفػػرض عمػػييـ ، المعيػػكد القيػػاـ عمػػى النسػػاء بالحمايػػة كالرعايػػة كالكاليػػة كالكفايػػة

                                                           

 . 61-2/59الزرقاني  –ينظر مناىؿ العرفاف في عمـك القرآف  (1)
 بتصرؼ . 330- 329ص: ، د. فضؿ حسف عباس، ينظر :إعجاز القرآف الكريـ (2)
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ف الميػػراث أكثػػر مػػف حظيػػف ؛ ألف كأف يكػػكف حظيػػـ مػػ، فانػػو يتضػػمف الحمايػػة ليػػف، الجيػػاد دكنيػػف
كسػػبب ذلػػؾ أف ا تعػػالى فضػػؿ الرجػػاؿ عمػػى النسػػاء فػػي أصػػؿ ، عمػػييـ مػػف النفقػػة مػػا لػػيس عمػػييف

 (1). " الخمقة

 :  ل    :    س ً 

جاز لمرجؿ أف ، ك بأف تدفع لو المير حتى يسرحيا باحساف، ىك أف تفتدلك  ىك طبلؽ المرأة
جػاءت امػرأة ثابػت بػف قػيس إلػى : ركل عػف ابػف عبػاس أنػو قػاؿ كمػا، د اخكفان أال يقيما حػدك يأخذ 

، لكنػي ال أطيقػػو، ك إنػي ال أعتػب عمػى ثابػت فػي ديػف كال خمػؽ، يػا رسػكؿ ا: فقالػت"   رسػكؿ ا
يجػػػب أف : الخمػػػع يكػػكف بشػػركط، ك (2)"  نعػػـ: قالػػت، ق ( فتػػرديف عميػػػو حديقتػػو):  رسػػكؿ افقػػاؿ 

يككف بدكف سبب سكل أنيا ك  تخمع نفسيا حتى ال يكثر الخمع في المجتمعتبينيا المرأة إذا أرادت أف 
 . مما يؤدم إلى أمكر ال تحمد عقباىا، تريد الخمع

 :    ح    حلؿ: س دس ً 

فػػػذىب سػػػعيد بػػػف  –نػػػو سػػػبب الحػػػؿ سػػػمي محمػػػؿ أل -مىػػػؿ اختمػػػؼ العممػػػاء فػػػي نكػػػاح المح
ذىػب سػػائر ، ك كبػرل بمجػرد العقػد عمػػى الثػانيفتحػؿ المطمقػة بائنػان بينكنػػة ، إلػى أنػو العقػػد (3)المسػيب

أمػا التأقيػت بقصػد ، يكػكف النكػاح مقصػكد منػو االسػتمرارية كالػدكاـ، ك العمماء إلى أف المراد بو الكطء
 (4). كىك باطؿ باتفاؽ العمماء( نكاح المتعة) فانو يبطؿ النكاح ألنو يشبو حينيا، التحميؿ

 :   حلؼ    طررة : س  د ً 

ذـ ا قػػد ك ، لسػػبب شػػرعيك  أصػػمو شػػيء غيػػر محبػػذ فػػي ديننػػا إال لمضػػركرة فػػي ف الحمػػؼأ
عمػى الحمػؼ يكػكف ، ك [10: ] القمػـ ﴾ َراَل ُتِطْ  ُ ؿَّ َحالٍَّؼ َ ِهيفٍ  ﴿ تعالى مكثر الحمؼ بقكلو تعػالى:

ـْ ﴾﴿ َر ْحَفُظػػػر  : لقكلػػػو تعػػػالى هالحمػػػؼ بػػػا تعػػػالى، فيػػػذا ينعقػػػد كلػػػو آثػػػار  :كجيػػػيف: األكؿ  َأْيَ ػػػ َ ُ 

                                                           

 .  5/55محمد رشيد رضا  -تفسير المنار  (1)
 . 5275ح  47/ 7، ( صحيح البخارم البف بطاؿ، كتاب الطبلؽ، باب الخمع ككيؼ الطبلؽ فيو2)
 . 22سعيد بف المسيب: سبقت ترجمتو ص:  (3)
محمػد  - تفسػير آيػات األحكػاـ، 1/341محمػد الصػابكني  -ينظر ركائع البياف تفسير آيات االحكاـ مف القرآف، (4)

 . 1/152السايس 
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ـُ  ﴿: قاؿ تعالىىي كما بينتيا اآلية الكريمة ك  كمف حنث فيو لزمتو الكفارة، [ 89المائدة: ] اَل ُيَؤ ِ ُذُ 
ـُ  أْلَْيَ  َف  ـْ ِ َ   َصقَّْدُت ـْ َرَ ِ ْف ُيَؤ ِ ُذُ  ـُ َصَشػَرِة َ َسػ ِ يَف ِ ػ  لَُّ  ِ   لَّْلِر ِفي َأْيَ  ِ ُ  ْف َأْرَسػِط َفَ فَّ َرُتُ  ِإْطَد 

ـُ َثاَلثَػِة َأيَّػ ـٍ َذِ ػَؾ  ـْ َيِجػْد َفِاػَي  ـْ َأْر َتْحِريُر َرَقَ ٍة َفَ ْف َ ػ ـْ َأْر ِ ْسَرُتُه ـْ َ   ُتْطِدُ رَف َأْ ِليُ  َ فَّػ َرُة َأْيَ ػ ِ ُ 
ـْ  عشػػػرة مػػػا عتػػػؽ رقبػػػة، أك إطعػػػاـ إذان فالكفػػػارة تكػػػكف عمػػػى التخييػػػر: إ، [ 89المائػػػدة: ]  ﴾ِإَذ  َحَلْفػػػُت

 . لثبلثة فالصياـ عميو ثبلثة أياـفاف لـ يقدر عمى كاحدة مف ا، مساكيف، أك كسكتيـ

كمػػػع ، ، بػػػؿ ىػػػك مػػػف الشػػػرؾ الػػػذم حرمػػػو االحمػػػؼ بغيػػػر ا، فيػػػذا ال يجػػػكز :الكجػػػو الثػػػانيك 
األسؼ فاف بعضان مف المسمميف ال يدرككف خطكرة ىذا الحمؼ الػذم يحػبط أعمػاليـ، كمػا أف بعضػان 

يمينػان تؤكػػد بػػو ض فيجعمكنػػو لطبلؽ، فيحمفػػكف بػػو لغػرض كلغيػػر غػر ال يتكرعػػكف عػف الحمػػؼ بػامػنيـ 
لحمػػؿ المخاطػػب عمػػى فعػػؿ  أكليكػػـر بػػو الضػػيكؼ،  فيحمػػؼ بػػواألخبػػار كمػػا يفعػػؿ بعػػض الجيػػاؿ، 
فيػذا خطػأ عظػيـ كانحػراؼ كبيػر فػي ا اعتػاد عميػو بعػض النػاس شيء أك االمتناع عف شػيء مثػؿ مػ

لمػػا فيػػو مػػف مسػػاكاة غيػػر ا بػػا فػػي التعظػػيـ كلػػك لفظػػان، فالكاجػػب  ؛ الشػػرعي اسػػتعماؿ ىػػذا األمػػر
 الحذر مف ذلؾ، كاإلنكار عمى مف قالو.

كما نجده عنػد بعػض التجػار فيحمػؼ بػأف ، الستخفاؼ باليميفما اعتاد عميو بعض الناس با -
يكصػؿ بػو إلػى فيػذا نػكع مػف الغػش كالبيتػاف الػذم ، عيػا بسػعر أغمػىييب، ك السمعة تكمفو كػذا

بخبلؼ التاجر الصػدكؽ األمػيف الػذم ، جينـ كبئس المصير إلى الماؿ الحراـ المؤدم بدكره
 . الشيداءك  يككف مع النبييف كالصدقيف

 يػػذىب مصػػداقيتوك ، بنفسػػو اإلنسػػاف ثقػػة يقمػػؿ نػػوحيػػث إ، الحمػػؼ إف ىنػػاؾ مػػذاـ كثيػػرة لكثػػرة -
 الخشػػػية قميػػػؿ إال يكػػػكف ال إنػػػو ثػػػـ، ،فيحمػػػؼ صػػػدؽيُ ال بأنػػػو يشػػػعر فيػػػك، بػػػو النػػػاس كثقػػػة

 ا اسـ فتعريض، عندىـ بو مكثكقا كيككف الناس يرضى أف إال ييمو ال تعالى  كالتعظيـ
جبللو ا ىيبة فقد عف ينشأ حاجة كال ضركرة بدكف لمحمؼ تعالى : قػاؿ تعػالى الػنفس مف كا 

 مف الحمؼ كثرة يتعممكف الناس فاف، [ 224: ] البقرة ﴾ َراَل َتْجَدُلر    لََّ  ُصْرَضًة أِلَْيَ  ِ ُ ـْ  ﴿
المجتمػع حتػى يتربػى ك  لػذلؾ البػد مػف إصػبلح األسػرة ؛ صػغار كىػـ فييػا يتربػكف البيئة التػي

 . الناس عمى اإلنضباط بركح الشريعة اإلسبلمية
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 :  يف    د ة ر   ق ة  طالؽ : ث    ً 

 :  د ة   طالؽ  -

ا إف  بحيث يجبر اإلنساف عمػى معاشػرة مػف يػبغض ، كاثكليكيناالزكاج في شريعتنا ليس زكاجن
األمػكر خصكصػان حينمػا تصػؿ ، األنسػب ُعػض األحيػاف الحػؿيعتبػر فػي بُ، كمشػركع فيك حػؿه ، كيكره

بعػػد محػػػاكالت ، ىػػػك الحػػؿفحينئػػذ يكػػكف الطػػبلؽ ، بػػيف الػػزكجيف إلػػى درجػػػة ال تطػػاؽ العشػػرة بينيمػػػا
 . إصبلحية عديدة لـ تثمر شيئان يعيد الحياة الزكجية إلى طبيعتيا 

فػػػي اإلسػػػبلـ ليكػػكف سػػػيفان مصػػػمتان عمػػى رقبػػػة المػػػرأة كمػػا يعتقػػػد بعػػػض إف الطػػبلؽ لػػػـ يشػػرع  -
 لمغضػػػبكاسػػتجابة ، تبعنػػا لميػػكل، جعمػػكا مػػف الطػػبلؽ كسػػيمة إرىػػػاب كابتػػزازالػػذيف ، األزكاج

 . عميو تكابعوك  أسبابو بؿ لو، كالجيؿ كاالنفعاؿ
مػرأة ؛ ألف المػرأة سػرعاف مػا ال ال بيػد، جعؿ العصػمة بيػدهك ، أعطى ا حؽ التطميؽ لمزكج  -

كالرجػؿ أكثػر ضػبطان لنفسػو كأبعػد ، خػذ القػرارات السػريعةفتثػكر كتت، مف حاؿ إلى حاؿ تنقمب
مجاؿ لكؿ منيمػا ىذا يعطى ، ك ثبلثة مراحؿجعؿ التدرج في الطبلؽ بأف يككف عمى ، ك نظران 

 .أكلكياتواظيار ، ك لمراجعة حساباتو
 :  ق ة   طالؽ -

نيػاء لعبلقػة مشػتركة كػاف ا  ، ك يك عبارة عف ىػدـ بيػتف، الطبلؽ يعد مشكمة نفسية اجتماعية
بو يفتح باب ، ك كادخاليـ في صراعات بيف األب كاألـ، ينتر عنيا تشريد لؤلكالد، يحكميا رباط كثيؽ

ممػا يػؤثر عمػى المجتمػع  –حػاالت ال بعػض طبعػان باسػتثناء –كعػدـ احسػاف تػربيتيـ ، ع األبنػاءلضيا
 . بأسره

ذلػؾ ، ك خاصػةفػي فمسػطيف ، ك عامػة تزايد نسبة الطبلؽ بشكؿ كبيػر فػي المجتمعػات العربيػة -
الػػػزكج ) الماديػػػة بػػػيف الطػػػرفيف، ك الفػػػركؽ التعميميػػػة، الػػػديني قمػػػة الفيػػػـ: ألسػػػباب عػػػدة منيػػػا

 األفػػبلـ، ك دخػػكؿ كسػػائؿ افسػػاد فػػي كػػؿ بيػػت مػػا بػػيف مشػػاىدة المسمسػػبلتكػػذلؾ ، كالزكجػػة (
عػدـ ، ك  الػزكجيفلكػبل باإلضػافة إلػى نمطيػة التربيػة الخاطئػة، التي ال تمت إلى الػديف بصػمة

 . تنشئ تصدىعان في العبلقة الزكجيةُكاألنانية التي ، تحمؿ المسؤكلية
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ف كػاف ك  الطػبلؽ، ك يصمح المجتمع بأسػرهبصبلحيا ، ك إف األسرة ىى المبنة األكلى لممجتمع - ا 
خصكصػػان إذا كػػاف ىنػػاؾ أبنػػاء سػػيدفعكف ، ك فيػػك نقمػػة فػػي أغمػػب األكقػػات، نعمػػة فػػي كقػػت

 نػػالػػك رجع، ك كاجبػػات اعمييمػػك  ان حقكقػػ اليمػػأف يعممػػا أف كػػبل الطػػرفيف  يجػػب عمػػىف، الضػػريبة
حصػػػي منيػػػا مػػػا يتصػػػؿ بقضػػػايا ن ناكأخػػػذ، كدكر المحػػػاكـ إلػػػى إحصػػػائيات ممفػػػات القضػػػاء
أف معظػػـ المشػػكبلت كالخبلفػػات التػػي تحػػدث بػػيف  ناكجػػدلاألسػػرة كمشػػاكؿ الحيػػاة الزكجيػػة، 

أغمػػػب أسػػػباب ك ، إنمػػػا مصػػػدرىا البعػػػد عػػػف أحكػػػاـ اإلسػػػبلـ كتشػػػريعاتو األسػػػر كبػػػيف األزكاج
ا ككظمػػػ، اا إلػػػى أنفسػػػيمذكػػػرا ا كرجعػػػ كػػػبل الطػػػرفيف كلػػػك أف، الغضػػػبالطػػػبلؽ يرجػػػع إلػػػى 

 . كقع الذم كقعا با مف الشيطاف ما كاستعاذ، اغيظيم
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  انفصم انثانث
مقاصد و انتفسري انتحهيهي ألهداف

 احلزب انرابعانربع انثانث من 
 (  242-233اآليات ) 
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 املبحث األول
 سورة البقرة املقاصد واألهداف ل 

 (235-233) لآليات

 

  ريشت ؿ صلى ثالثة  ط   : 
 :   رض صة ر   يتدلؽ  ه .    طل   ألرؿ

 صدة    ترفي ص ه  زرجه .    طل    ث  ي: 
 د    ط ة    ترفي زرجه . ن:    طل    ث  ث
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   رض صة ر   يتدلؽ  ه : ل   ألرؿ   ط

َـّ   رََّضػ َصَة َرَصَلػى  ْ َ ْر ُػردِ  ﴿: ق ؿ تد  ى  َر ْ َر ِ َد ُت ُيْرِضْدَف َأْراَلَدُ فَّ َحْرَ ْيِف َ ػ ِ َلْيِف ِ َ ػْف َأرَ َد َأْف ُيػِت
ْر ُػػرٌد َ ػػُ    َ َ ػػُ  ِرْزُقُهػػفَّ َرِ ْسػػَرُتُهفَّ ِ ػػ ْ َ ْدُررِؼ اَل ُتَ لَّػػُؼ َ ْفػػٌس ِإالَّ ُرْسػػَدَه  اَل ُتَضػػ رَّ َر ِ ػػَدٌة ِ َرَ ػػِدَ   َراَل 

ْف ِ َرَ ِدِ  َرَصَلى  ْ ػَر ِرِث ِ ْثػُؿ َذِ ػَؾ َفػِإْف َأرَ َد  ِفَاػ اًل َصػْف تَػرَ ٍض ِ ْ ُهَ ػ  َرَتَشػ ُرٍر َفػاَل ُجَ ػ َح َصَلْيهِ  َ ػ  َر ِ 
ـْ ِ   ْ  ـْ َ   نَتْيُت ـْ ِإَذ  َسلَّْ ُت ـْ َفاَل ُجَ  َح َصَلْيُ  ـْ َأْف َتْسَتْرِضُدر  َأْراَلَدُ  َ ْدُررِؼ َر تَّقُػر    لَّػَ  َر ْصَلُ ػر  َأفَّ َأَرْدُت

  ﴾  233  لََّ  ِ َ   َتْدَ ُلرَف َ ِايٌر )

   تفسير  ْلج   ي:: أرالً 

 الػرحيـ نظرة لممسألة ينظر كتعالى سبحانو كالحؽ، كالمرأة الرجؿ بيف الشقاؽ يكرث "الطبلؽ
، األبػػكيف بػػيف الشػػقاؽ يحػػدث أف قبػػؿ الػػزكاج مػػف نتجػػت التػػي الثمػػرة يحمػػي أف فيريػػد، بعبػػاده العمػػيـ
 ، كيجػب عمػى(1)الرضػيع " البرمء لمطفؿ تعاسة مصدر كطبلقكـ كخبلفكـ شقاقكـ تجعمكا ال: فيبمغنا
الرضػػػاعة، كعمػػػى  إتمػػػاـ الرضػػػيع كأب ىػػػي أرادت إف كػػػامميف حػػػكليف كلػػػدىا ترضػػػع أف المطمقػػػة األـ
 نٌبػػو كالفقػػر، ثػػـ الغنػػى مػػف الكالػػد حػػاؿ بحسػػب بػػالمعركؼ ككسػػكة كشػػرابان  طعامػػان  المرضػػعة نفقػػة األب
 عمػػى تكػػره أك كلػػدىا إرضػػاع مػػف تمنػػع بػػأف كلػػدىا بسػػبب الكالػػدة تػػؤذل أف يجػػكز ال أنػػو عمػػى تعػػالى

ذا مػػات  تريػػد ال كىػي ارضػاعو ذلػؾ، كمػػا ال ينبغػي أف يكػػكف الكلػد سػببان فػػي إلحػاؽ الضػػرر بأبيػو، كا 
ف أرادكا فطػاـ الطفػؿ قبػؿ تمػاـ األب أك كاف فقيران، كانت النفقة عمػى كارث الكلػد  لػك كػاف لػو مػاؿ، كا 

العاميف، أك أردكا اتخاذ مرضػعة غيػر األـ فػبل إثػـ عمييمػا مقابػؿ دفػع األجػر كاتقػكا ا ألنػو مػراقبكـ 
 .(2)في كؿ اعمالكـ 

 

 

 

 

                                                           

 . 1/628تفسير الشعراكم   (1)
 .1/116 أبك بكر الجزائرم -، أيسر التفاسير 1/385و عبدا شحاتد.  –ينظر تفسير القرآف الكريـ  (2)
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 :  ل ق اد ر أل د ؼ   تفسير   تحليلي: ث  ي ً 

 :    س ة  آلي ت -1

 مػػػف نكػػػاح، األحكػػػاـ المتعمقػػػة باألسػػػرة كدسػػػتكرىا لمػػػا ذكػػػر جممػػػة مػػػف -عزكجػػػؿ –ف ا إ
لياديػة إلػى كيفيػة ا مف أحكاـ البيكت ىيك ، إلى أحكاـ الرضاعة انتقؿ، رجعة كعضؿك  طبلؽ كعدةك 

 . (1)مف ثـ عطؼ عمى ما قبموك  التعامؿ بيف األزكاج مف المعاشرة بالمعركؼ كتربية األطفاؿ

ت مػف يمػك تتعمػؽ بأحكػاـ ف ىػاتيف اآليتػي كقػد ذكػر فػي، أحكاـ النساءثـ كاصؿ الحديث عف 
 . (2)تتزكج مف آخرك  اكمتى تجكز خطبتي، ما فييا مف أحكاـك  عدةمف ال اماذا يجب عميي، زكجيا

 :    فرد ت -2
ىػػػػف : ذكػػػػرت أغمػػػػب كتػػػػب التفسػػػػير بػػػػأف المػػػػراد فػػػػي الكالػػػػدات ىنػػػػا: ( كىاٍلكىاًلػػػػدىاتي ييٍرًضػػػػٍعفى )  -

" عبػدا شػحاتو فػي أف : كلكنى مع قكؿ الدكتكر، ألنيا جاءت بعد آية الطبلؽ ؛المطمقات 
قػد ، ك المػراد بالكالػدات األميػات بشػكؿ عػاـ سػكاء أكػف فػي عصػمة أزكاجيػف أـ كػف مطمقػات

منيػا يكػكف الغػذاء ك  لفػظ كالػدات أم التػي كلػدت، ك لـ يقؿ أمياتك  سماىف ا تعالى كالدات
 .(3) "الطبيعي المناسب ليذا المكلكد

االن ) - منو ك  الثدمك  فيك تفريؽ بيف الصبي، أصمو التفريؽ، ك فطامان لمكلد عف الرضاع" : (ًفصى
  (4)."سمى الفصيؿ 

 :    الهة -3
 .خبر بمعنى األمر لممبالغة في الحمؿ عمى تحقيقو، أم ليرضعف: (كىاٍلكىاًلدىاتي ييٍرًضٍعفى  -
دىكيػػػػػـٍ ) - ـٍ أىٍف تىٍستىٍرًضػػػػػعيكا أىٍكالى ٍدتيػػػػػ ٍف أىرى بالحػػػػػذؼ، أم تسترضػػػػػعكا المراضػػػػػػع فيػػػػػػو إيجػػػػػاز " : ( كىاً 

ألكالدكـ، كفيو التفات مف الغيبة إلى الخطاب، كالغيبة في قكلػو: فىػًاٍف أىرادا ًفصػاالن كااللتفػات 
 .(5) "لتحريؾ مشاعر اآلباء نحك األبناء

                                                           

محمػػد  -، تفسػير المنػػار 1/350محمػػد عمػى الصػػابكني  -ينظػر ركائػػع البيػاف تفسػػير آيػات األحكػػاـ مػػف القػرآف  (1)
 2/324رشيد رضا 

 .  2/331محمد رشيد رضا  -ينظرتفسير المنار  (2)
 . 1/385عبدا شحاتو  -تفسير القرآف الكريـ  (3)
 . 387- 2/384المرجع السابؽ،  (4)
 .  – 2/357 د. كىبة الزحيمي -التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنير  (5)



553 
 

 :    قر ء ت  -4
ػػارَّ  - كبقرائتيػػا عمػػى  (1)قػػرأ ابػػف كثيػػر كالبصػػرياف برفػػع الػػراء كقػػرأ البػػاقكف بفتحيػػا" (: الى تيضى

ال تضػارر األب : أم: أك المفعػكؿ، أك ال تضػارر عمػى البنػاء لمفاعػؿ، ال تضػار: الفتح أم
أك بػػأف تفػػرط فػػي حفػػظ ، كالكسػػكة، بسػػبب الكلػػد بػػأف تطمػػب منػػو مػػا ال يقػػدر عميػػو مػػف الػػرزؽ

كال تضارر مف زكجيا بأف يقصػر عمييػا فػي شػيء ممػا يجػب ، كالقياـ بما يحتاج إليو، الكلد
 . (2) كىكذا قراءة الرفع تحتمؿ الكجييف، أك ينتزع كلدىا منيا ببل سبب، عميو

 :  ف    ص    يستف د -5
  ؿ يج  صلى  ألـ إرض ع ر د   ؟  -1

 : اختمؼ العمماء في فرضية الرضاعة عمى األـ عمى عدة أقكاؿ
لظػػػاىر قكلػػػو ، فقػػػد ذىػػػب بعػػػض العممػػاء إلػػػى أنػػػو يجػػػب عمػػى األـ إرضػػػاع كلػػػدىا: الكجػػكب -

دىىيفَّ ) :تعالى  "، ليرضػعف أكالدىػف () فيػك أمػر فػي صػكرة الخبػر أم( كىاٍلكىاًلدىاتي ييٍرًضٍعفى أىٍكالى
أف ىػػذه ألنػػو يعمػػـ سػػبحانو  ؛حػػدد المػػدة بحػػكليف كػػامميف إذا شػػاء الكالػػداف إتمػػاـ الرضػػاعة ك 

 (3)"  الفترة ىي المثمى مف جميع الكجكه الصحية كالنفسية لمطفؿ
، أك إذا لػػـ يقبػػؿ الصػػبي ثػػدم غيرىػػا، كىػػك قػػكؿ اإلمػػاـ مالػػؾ: الكجػػكب فقػػط حػػاؿ الزكجيػػو -

أما المطمقة فبل رضاع عمييا إال أف تشاء ىي إرضػاعو ، ك استثنكا مف ذلؾ الشريفة بالعرؼك 
 . كليا أجرة المثؿ، فيي أحؽ

أنػػو ال يجػػب عمػػى الكالػػدة إرضػػاع ، ك ذىػػب جميػػكر الفقيػػاء إلػػى أف األمػػر ىنػػا لمنػػدب: النػدب -
 (4). أك كاف الكالد عاجزان عف استئجار مرضعة، لـ يقبؿ غير ثدييا كلدىا إال إذا

 

 

 

                                                           

 .2/260النشر في القراءات العشر، البف الجزرم،  (1)
 . 1/329ينظرفتح القدير لمشككاني،  (2)
 .  6د. عصاـ العبد زىد، د. جماؿ اليكبي، ص:  -أثر الرضاعة عمى العبلقات األسرية  (3)
 .1/353الصابكنيمحمد عمى  -، ركائع البياف تفسير آيات األحكاـ مف القرآف3/161 لقرطبيتفسير اينظر  (4)
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 :   تي ر    رضدة -2

لديف حسف افينبغي عمى الك ، بما أف الشريعة اإلسبلمية أجازت المراضع في بعض الظركؼ
فيػذا المػبف الخػارج مػف جسػدىا ، بأف تككف المرضع طيبػة الػنفس راضػية ذات خمػؽ، اختيار المرضع
فيجػػب أف يحتػػاط فػػي انتقػػاء ، ينقػػؿ معػػو بعػػض صػػفات المرضػػعك  ينتقػػؿ، جسػػد الطفػػؿكالػػداخؿ فػػي 

كألف لبف الفاجرة  ؛الحمقاء ك  صاحبة الفجكرك  مكركىا مف لبف المشركة يككف الرضاع افف، المراضع
، كيتضػرر طبعػا كتعيػرا، فيعتبػر بيػا، كيجعميػا أمػا لكلػده، ربما أفضى إلى شبو المرضعة في الفجػكر

، كربمػػا مػػاؿ إلييػػا فػػي محبػػة دينيػػا، ليػػا حرمػػة األـ مػػع شػػركيا، مػػف المشػػركة يجعميػػا أمػػا كاالرتضػاع
إف الرضػػػػاع يغيػػػػر : فانػػػػو يقػػػػاؿ، كػػػػيبل يشػػػػبييا الكلػػػػد فػػػػي الحمػػػػؽ، كيكػػػػره االرتضػػػػاع بمػػػػبف الحمقػػػػاء

 .(1)الطباع

 صدة    ترفي ص ه  زرجه :     ث  يػ   ط

ـْ َرَيػَذُررَف َأْزَر ًجػ  َيَتَر َّْاػَف ِ َأْ ُفِسػِهفَّ َأْرَ َدػَة َأْشػُهٍر َرَصْشػرً  َفػِإَذ  َر  َِّذيَف ُيَتَرفَّْرَف  ﴿: ق ؿ تد  ى  ِ ػْ ُ 
ـْ ِفيَ   َفَدْلَف ِفي َأْ ُفِسِهفَّ ِ  ْ َ ْدُررِؼ َر  لَُّ  ِ َ   َتْدَ ُلرَف  َ      ﴾234ِ يٌر )َ َلْلَف َأَجَلُهفَّ َفاَل ُجَ  َح َصَلْيُ 

   ْلج   ي :  تفسير : أرالً 

المتكفى عنيا زكجيا كانت تمقى الكثير مف العنت مف األىؿ كقرابة الزكج يأتي الحديث عف  
ما  -جعؿ عدتيا أربعة أشير كعشر لياؿ ك ىذا العنت،  أزاؿ عنيا كالمجتمع كمو، فمما جاء اإلسبلـ

كليس ، ف ترتضيليا أف تزكج نفسيا مم كبعد انقضاء العدة –لـ تكف حامبلن فعدتيا عدة الحامؿ 
 . عمييا مف رقيب إال ا

 :  ل ق اد ر أل د ؼ   تفسير   تحليلي: ث  ي ً 

 :    فرد ت  -1
بٍَّصفى ) -  (: ينتظرف في بيت الزكجية.  يىتىرى

 

                                                           

 . 18/118ابف قدامة المقدسي  -ينظر المغني  (1)
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 :    يستف د  ف    ص -2
 : صدة    ترفى ص ه  زرجه  -

مػػا لػػـ ، عشػػران ك  ىػػي أربعػػة أشػػير، ك ذكػػرت اآليػػة الكريمػػة عػػدة المػػرأة التػػي مػػات عنيػػا زكجيػػا
 : اختمفكا عمى ثبلث مذاىبأما إذا كانت حامبلن فقد " ، تكف حامبلن 

حدل الركايتيف عف ابف عباس: عدتيا آخر األجميف. -  فقاؿ عمى رضي ا عنو، كا 
 كقاؿ عمر كابنو، كزيد بف ثابت، كأبك ىريرة في آخريف: عدتيا أف تضع حمميا.  -

كلكػػف  .(1)"  نفاسػػيا، كال تتػػزكج كىػػي تػػرل الػػدـكقػػاؿ الحسػػف: عػػدتيا أف تضػػع حمميػػا، كتطيػػر مػػف 
 ": كمػػا فػػي حػػديث أبػػي ىريػػرة قػػاؿ ،فػػي أف عػػدة الطػػبلؽ تنقضػػي بكضػع الحمػػؿ أغمػب الفقيػػاء اتفقػػكا

كىػػي حبمػػى  قتػػؿ زكج سػػبيعة األسػػممية: أرسػػؿ ابػػف عبػػاس غبلمػػو كريبػػا إلػػى أـ سػػممة يسػػأليا فقالػػت
ا صػمى ا عميػو كسػمـ ككػاف أبػك السػنابؿ  أربعيف ليمة فخطبت فأنكحيػا رسػكؿفكضعت بعد مكتو 

 (2)"  فيمف خطبيا
ينف  فيو الػركح ك  ألنيا التي تكمؿ فييا خمقة الكلد ؛بيذه المدة "  ىناؾ حكمة لتحديد العدةك   -

كىػي زيػادة عمػى أربعػة أشػير لنقصػاف األىمػة فجبػر الكسػر ، بعد مضي مائػة كعشػريف يكمػان 
مػػدة أربعػػة ، ك تحػػؿ حتػػى تػػدخؿ الميمػػة الحاديػػة عشػػرة فػػبل، إلػػى العقػػد عمػػى طريػػؽ االحتيػػاط

لػذلؾ جعػؿ اإليػبلء ، ك األشير ىي المدة التي قدرىا الشارع أقصػى مػدة لمحرمػاف مػف الرجػاؿ
ىػذا ك  تسػتبرلء فييػا رحميػا قد شرعت ىذه العدة لعدة حكـ منيػا: أف، ك (3)"مدتو أربعة أشير
يػأبى عمييػا دينيػا ككفاؤىػا ، ؤمنػة الكفيػةألف المػرأة المك  "، حداد عمى الزكجك ، لحفظ األنساب

كال تجػػرح  (4)لزكجيػا المتػكفى عنيػا أف تعػرض نفسػيا عمػى غيػره بعػد فتػرة قصػيرة مػف كفاتػو"

                                                           

 .  1/144الكيا اليراسي   –أحكاـ القرآف  (1)
 5/80...{ } كأكالت األحمػاؿ أجميػف أف يضػعف حمميػفبػاب ، كتاب تفسػير القػرآف: متفؽ عميو صحيح البخارم (2)

 2/1122 عنيا زكجيا كغيرىا بكضع الحمؿ انقضاء عدة المتكفىباب  ، كتاب الطبلؽ: صحيح مسمـ – 3991ح 
 . 1484ح 
 . 2/220سيد سابؽ  -فقو السنة  (3)
 . 1/389عبدا شحاتو  -تفسير القرآف الكريـ  (4)
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ال تمػس ك  كفي أثناء ىذه العدة تمبس ثيابػا محتشػمة، بخركجيا لتكىا ـأىؿ الزكج في عكاطفي
 .(1)حتى انقضاء العدة، كال تتزيف لمخطاب الطيب

 د    ط ة    ترفي زرجه ن:   ث  ثل  ػ   ط

ـَ   لَّػُ   ﴿: ق ؿ تد  ى ـْ َصِلػ ـْ ِفػي َأْ ُفِسػُ  ـْ ِ ِ  ِ ْف ِ ْطَ ِة    َّْسػ ِء َأْر َأْ َ ْ ػُت ـْ ِفيَ   َصرَّْضُت َراَل ُجَ  َح َصَلْيُ 
ـْ َسَتْذُ ُررَ ُهفَّ َرَ ِ ْف اَل ُتَر ِصُدرُ فَّ ِسرِّ  ِإالَّ َأْف َتُقر ُػر   َقػْراًل َ ْدُررًفػ  َراَل َتْدِزُ ػر  ُصْقػَدَة    َّْ ػ ِح َحتَّػى َأ َُّ 

ـْ َف ْحػػَذُررُ  َر ْصَلُ ػػر  َأفَّ   لَّػػَ  هَ  ـُ َ ػػ  ِفػػي َأْ ُفِسػػُ  فُػػرٌر َحِلػػيـٌ َيْ لُػػَ   ْ ِ تَػػ ُ  َأَجَلػػُ  َر ْصَلُ ػػر  َأفَّ   لَّػػَ  َيْدَلػػ
(235  ﴾  

   تفسير  ْلج   ي:  : أرالً 

؛ فيػػكجييـ تكجييػػان قائمػػان عمػػى أدب  الرجػػاؿ الػػراغبيف فييػػا فػػي فتػػرة العػػدةيمتفػػت السػػياؽ إلػػى 
الػػػنفس، كأدب االجتمػػػاع، كرعايػػػة المشػػػاعر كالعكاطػػػؼ، مػػػع رعايػػػة الحاجػػػات كالمصػػػالح، فقػػػد أبػػػيح 

أدبػػػان معيػػػف كحفظػػػف لسػػػبلمة المجتمػػػع مػػػف الشػػػؾ  ؛(2) بخطبػػػة النسػػػاء -ال التصػػػريح  -التعػػػريض 
 كالريبة. 

 :  ل ق اد ر أل د ؼ ر   تحليلي  تفسي: ث  ي ً 

 :    فرد ت -1
(: " التعػػريض كالتمػػكيح مػػف غيػػر كشػػؼ أك إظيػػار، كىػػك أف تفيػػـ المخاطػػب بمػػا  عىرٍَّضػػتيـٍ ) -

تريد بضرب مػف اإلشػارة بػدكف تصػريح، كالتعػريض فػي خطبػة المػرأة: أف يػتكمـ بكػبلـ يشػبو 
نؾ إلى خير "  .(3)الخطبة كال يصرح بو كأف يقكؿ: إنؾ لنافقة، كا 

 

 

 

                                                           

 .  1/237سيد قطب  -ينظرفي ظبلؿ القرآف  (1)
 . 1/237سيد قطب،  -ينظرفي ظبلؿ القرآف  (2)
 . 1/370محمد الصابكني   - ركائع البياف تفسير آيات األحكاـ مف القرآف (3)
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 :    يستف د  ف    ص -2

 : ند    ط ة  ألر لةأراًل 

أباح فقد ، -المتكفي عنيا زكجيا  –لمف أراد أف يخطب األرممة  ان جعؿ الديف اإلسبلمي آداب
كلػـ يحػـر عمػييـ أف يقطعػكا فػي ، لعػدة بػأمر الػزكاج تعريضػايعػرض الرجػؿ لممػرأة فػي ا ا تعالى أف

فقفػكا عنػػد حػػد ، فػػرخص لكػػـ فػي التعػػريض دكف التصػػريح، دينػي ىػذا األمػػر بأنفسػيـ ألف األمػػر أمػػر
 كمػدعاة لمباطػؿالرخصة )كلكف ال تكاعدكىف سرا( أم في السر؛ فػاف المكاعػدة السػرية مدرجػة الفتنػة 

كجممػػػة القػػػكؿ أنػػػو ال يجػػػكز لمرجػػػاؿ أف ، كالتعػػػريض يكػػػكف فػػػي المػػػؤل ال عػػػار فيػػػو كال قػػػبح. الحػػػراـك 
ككؿ ما رخص ، دة الكفاة في أمر الزكاج بالسر كيتكاعدكا معيف عميويتحدثكا مع النساء المعتدات ع

، كال يعدكنو خركجا عف األدب معيف، ليـ فيو ىك التعريض الذم ال ينكر الناس مثمو في حضرتيف
حتى إذا تمت العدة كانت المرأة عالمػة بالراغػب أك ، كالفائدة منو التمييد كتنبيو الذىف، أك بابان لمشؾ

 . (1) اذا سبؽ إلى خطبتيا المفضكؿ ردتو إلى أف يجيء األفضؿ عندىاف، الراغبيف

 : أ  ية   رض صة   ط يدية: ث  ي ً  

فائػػدة عمػػى بنيػػة الطفػػؿ الجسػػدية ك  كليػػا تػػأثير، إف الرضػػاعة الطبيعيػػة أفضػػؿ سػػبيؿ لمتغذيػػة -
نيػػا حيػػث إ ؛النفسػػية لمطفػػؿ ، ك الجسػػدية عمػػى الصػػحة ان باإلضػػافة إلػػى أف ليػػا أثػػر ، كالنفسػػية
لمػػا يحتكيػػو مػػف فكائػػد غذائيػػة تحمػػى ، مػػراض كالحساسػػية المفرطػػةحمايػػة لػػو مػػف األتشػػكؿ 

فالرضػػاعة ، كػػذلؾ بالنسػػبة لػػؤلـ، تسػػاعد عمػػى نمػػكه، ك التمػػكثك  الطفػػؿ مػػف اإلصػػابة بالعػػدكل
ممػا ال شػؾ فيػو ، ك تعمػؿ عمػى تنظػيـ الحمػؿ، ك الػرحـك  الطبيعية تقى األـ مف سرطاف الثػدم

، تنمػػػى الػػػذكاء، ك الراحػػػة الجسػػػدية، ك مػػػاف النفسػػػىالطبيعيػػػة تمػػػنح الشػػػعكر باأللرضػػػاعة أف ا
 .(2)باكتماؿ الحكليف يتـ النمك الطبيعي عند الطفؿ مف الناحية الجسدية كالنفسية كالعقمية ك 

فيقكلػكف ، ضػكع الرضػاعة الطبيعيػةالشػبيات حػكؿ مك  بعض نجد أف ىناؾ البعض مف يثير -
 ألف الرضػاعة الطبيعيػة سػبب فػي، كىػذا نػكع مػف قمػب الحقػائؽ، نيا تؤثر عمى شكؿ المرأةإ

                                                           

 .  2/388محمد رشيد رضا  -ينظر تفسير المنار  (1)
 (31-27ينظر أثر الرضاعة عمى العبلقات األسرية، د. عصاـ العبد زىد، د. جماؿ اليكبي، ) (2)
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لمسػػػمنة عػػػدـ تعرضػػػيا ك ، عػػػكدة الػػػرحـ إلػػى كضػػػعو الطبيعػػػي، ك اسػػتعادة رشػػػاقتيا بعػػػد الػػػكالدة
 . كالبدانة

ال يقتصػػػر عمػػػى ، بشػػػكؿ كبيػػػركفػػػي كاقعنػػػا الحػػػالي أضػػػحى المجػػػكء إلػػػى الحميػػػب الصػػػناعي  -
الرقػي أك نػكع مػف ، ك كأنو نكع مف التحضػرك  بؿ حتى إلى ربات البيكت، األميات العامبلت

عػػداد التػػي ال تحتػػاج إلػػى إ، ة الطبيعيػػةلكػػف التيسػػير األكبػػر فػػي الرضػػاع، ك التيسػػير عمػػييف
، مػػػف المحػػػبلتك االنقطػػػاع أ، أك لمحصػػػار، أك فسػػػاد لمحميػػػب، أك تتعػػػرض لمتمػػػكث، مسػػػبؽ

حػػب ، ك كرسػكلوىف حػب ا يات ىػف مػف يرضػعف أبنػاءميػات الفمسػطينحسػبنا أف تكػكف األك 
 . الديف كالكطف عداءً كره أُ، كالشيادة

 : ت ظيـ   دالق ت  ْل س  ية: ث  ث ً 

كاقتضػػػػى منػػػػع االعتػػػػداء عمػػػػى الحيػػػػاة الزكجيػػػػة، ، تنظػػػػيـ الػػػػزكاجالػػػػديف اإلسػػػػبلمي اقتضػػػػى  -3
فجػػاء الػػديف ، كاقتضػػى منػػع العبلقػػات غيػػر الشػػرعية أيَّػػان كػػاف نكعيػػا، كعمػػى أمة صػػفةو كانػػت

، كيفيػةك  مكػافك  فيػذه العػدة ليػا زمػف، كضع ليا ضػكابطك  حددىاك  العبلقاتنظـ ك  اإلسبلمي
 . تضمف معيا مرعاة حرمة الزكج المتكفي

منػػػع ، ك التػػػي بيػػػا يػػتـ حفػػػظ أعػػػراض النػػػاس، حفػػظ النسػػػؿ أك النسػػػب مػػػف أىػػـ أسػػػباب العػػػدة -4
الغيػر لحػاؽ ابنيػا تمجأ الػى إعند الغرب مف  –كالعياذ با  –ال كما نجد ، اختبلط األنساب
( DNAتصؿ إلى مرحمة عمؿ تحميؿ ما يسػمى الحمػض النػككم )، ك معيف معترؼ بو برجؿو 

صػػيانتو مػػف أم ك  فػػظ النسػػؿفنجػػد أف ديننػػا الحنيػػؼ عمػػؿ عمػػى ح، الكتشػػاؼ مػػف ىػػك األب
المحافظػة عمػى أعػراض ، ك اختبلط بكضع مثؿ ىذه المقدمات التي محصمتيا حفظ األنسػاب

َـّ َجَدْلَ  َؾ َصَلى َشػِريَدٍة  ﴿: قاؿ تعػالى، ريعة اإلسبلميةالناس ضمف مجتمع يحتكـ إلى الش ُث
 . [ 18: ] الجاثية ﴾ ِ َف  أْلَْ ِر َف تَِّ ْدَه  َراَل َتتَِّ ْ  َأْ َر َء   َِّذيَف اَل َيْدَلُ رفَ 

 :   االح   قل  ر  ق   : ر  د ً 

جعػػػػؿ كسػػػػائؿ ، الكقػػػػتالتطػػػػكر التكنكلػػػػكجي المتقػػػػدـ كالمخيػػػؼ فػػػػي ذات ك  إف الكاقػػػع الحػػػػالي
التعامػؿ ، ك الحػذر منيػاك  لػذا يجػب أخػذ الحيطػة، متاحػة لمػف أراد سبؿ الخمػكة، ك االتصاؿ أيسر بكثير

اسػػتغبلليا ناىيػػؾ عػػف محػػاكالت االسػػقاط ك ، شػػرعيالغيػر ألنيػػا بػػاب لبلخػػتبلط  ؛حػػذر ك  معيػا بتعقػػؿ
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ـْ َر ْصَلُ ػػر   ...﴿: قػػاؿ تعػػالى، عمالػػةفػػتح بػػاب ال، ك لترقػػب المجاىػػديف ـُ َ ػػ  ِفػػي َأْ ُفِسػػُ  َأفَّ   لَّػػَ  َيْدَلػػ
ػػُدررُ  ﴿: كقػػاؿ سػػبحانو أيضػػان ، [ 235: ] البقػػرة ﴾ َف ْحػػَذُرر ُ  ـُ َ  ِ َ ػػَة  أْلَْصػػُيِف َرَ ػػ  ُتْ ِفػػي   اُّ  ﴾َيْدَلػػ

كنكايػػاىـ فيػػك يعمػػـ كػػؿ حركػػة مػػف ، إلػػى سػػعة إحاطػػة المٌػػو بأعمػػاؿ النػػاس ةشػػار إ ىنػػا، ك [19: غػػافر]
، مريبػةكتخفيو الصػدكر مػف النكايػا ال، ما تنطكم عميو لحظات العيكف اىرىا حتىحركاتيـ خفييا كظ

لكػف ال يسػتطيع أف يفعػؿ ذلػؾ مػع ، ك يخفي مػا يشػاء إخفػاؤه، ك فابمكاف اإلنساف أف يمارم كؿ البشر
الخشػية فػي السػر كالعبلنيػة ، ك استشػعار المراقبػة الدائمػةك  ،فيجب اصبلح القمب كالقالب، ا عزكجؿ

 . طريؽ لتحقيؽ األمف كاألماف باذف ا ؾففي ذل
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   د رؿ  طالؽ ق ؿ :  ألرؿ    طل 

ـْ َتَ سُّرُ فَّ َأْر َتْفِرُضػر  َ ُهػفَّ َفِريَضػًة َرَ تُّْدػرُ فَّ  ﴿: ق ؿ تد  ى ـُ    َّْس َء َ   َ  ـْ ِإْف َطلَّْقُت اَل ُجَ  َح َصَلْيُ 
ْف   236َقػػػَدُرُ  َ تَ ًصػػػ  ِ ػػػ ْ َ ْدُررِؼ َحقِّػػػ  َصَلػػػى  ْ ُ ْحِسػػػِ يَف )َصَلػػػى  ْ ُ رِسػػػِ  َقػػػَدُرُ  َرَصَلػػػى  ْ ُ ْقِتػػػِر  َر ِ 

ـْ ِإالَّ َأْف َيدْ  ـْ َ ُهفَّ َفِريَضًة َفِ ْاُؼ َ   َفَرْضُت ُفرَف َأْر َيْدفُػَر َطلَّْقُتُ رُ فَّ ِ ْف َقْ ِؿ َأْف َتَ سُّرُ فَّ َرَقْد َفَرْضُت
ـْ ِإفَّ   لََّ  ِ َ ػ  َتْدَ لُػرَف َ ِاػيٌر   َِّذي ِ َيِدِ  ُصْقَدُة    َّْ  ِح  َرَأْف َتْدُفر  َأْقَرُ  ِ لتَّْقَرى َراَل َتْ َسُر   ْ َفْضَؿ َ ْيَ ُ 

(237  ﴾ . 

   تفسير  ْلج   ي : :أرالً 

ػػػاءى  ﴿المقصػػػكد مػػػف اآليػػػة:  ـٍ ًإٍف طىمٍَّقػػػتيـي النةسى مىػػػٍيكي نىػػػاحى عى أييػػػا  –: " أم ال إثػػػـ عمػػػيكـ ﴾ الى جي
كال يجػب عمػػيكـ الميػر إذا طمقػػتـ زكجػاتكـ قبػػؿ الػدخكؿ بيػػف، كقبػؿ أف تقػػدركا ليػف ميػػران،  –األزكاج 

كلكػػف أعطػػكىف عطيػػة مػػف المػػاؿ يتمػػتعف بيػػا لتخفيػػؼ آالـ نفكسػػيف، كىػػذه العطيػػة مػػف أعمػػاؿ البػػر 
 . (1)التي يمتزميا ذكك المركءات كأىؿ الخير كاإلحساف "

 :  ل ق اد ر أل د ؼ   تفسير   تحليلي: ث  ي ً 

 :    س ة  آلي ت  -1

ذكػر ، ك ( 232حتػى ك  227المطمقػات فػي اآليػات السػابقة )ك  لقد سبؽ الحػديث عػف الطػبلؽ
، عػػدد الطمقػػات التػػي تجػػكز بيػػا الرجعػػةك  مػػا يتعمػػؽ بػػو مػػف عػػدةك  فػػييف الحػػديث عػػف أحكػػاـ الطػػبلؽ

المفػركض لممطمقػة قبػؿ الػدخكؿ أك يأتي الحديث ىنا ليسػتكمؿ الحػديث عػف الطػبلؽ كأحكػاـ الميػر ك 
 . بعده

 :    فرد ت -2
قصػد بػو أف يكػكف تعكيضػان ، مقدار مالي تعطاه المطمقة قبؿ الػدخكؿ، " المتعة:   َ تُّْدرُ فَّ ) -

 . (2)جبران لما ناليا مف انكسار النفس "، ك ليا عما فاتيا مف زكجيا
 . (3)"الذم يككف في ضيؽ لفقره":    ْ ُ ْقِتر)  -

                                                           

 .2/393، ( المرجع السابؽ1)
 . 2/393عبدا شحاتو د.  –تفسير القرآف الكريـ  (2)
 .1/432محمد سيد طنطاكم  - الكسيط (3)
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ذا كػػاف المقصػػكد ىػػك كلػػي .  1)"  قيػػؿ الػػزكجك  أم الػػكلي" :   ِ َيػػِدِ  ُصْقػػَدُة    َّْ ػػ حِ   َّػػِذي ) - كا 
ككَّؿ في العقػكد؛ فيجػكز أف   ئدة جكاز التككيؿ فيو؛ ألف النبيكيترتب عمى ىذه الفااألمر 

زكجػػت مككةمىػػؾ : يككػػؿ اإلنسػػاف مػػف يعقػػد النكػػاح لػػو؛ كحينئػػذو يقػػكؿ كلػػٌي المػػرأة لككيػػؿ الػػزكج
فبلنان بنتي فبلنة؛ كال يصح أف يقكؿ: زكجتؾ بنتي فبلنة؛ كيقكؿ ككيؿ الكلي لمزكج: زكجتؾ 

ال بػد مػف الػنص أم بنت مككمي فبلفو فبلنة؛ كال يصح أف يقكؿ: زكجتؾ فبلنة بنػت فػبلف؛ 
 . عمى الككالة

 :    الهة -3
ـْ َتَ سُّػػرُ فَّ ) - لمعبػاد فػػي اختيػػار  تأديبػػان كنػػى بػذلؾ ك ، كنايػة عػػف الجمػاع: س ىنػػامػال" :   َ ػ  َ ػػ

لػـ يػأت باأللفػاظ الدالػة ، ك ألف ا كريـ فكػاف يكنػي دائمػان  ؛ (2)" أحسف األلفاظ في التخاطب
ـْ َص ِ ُفرَف ِفي  ْ َ َس ِجدِ ... ﴿: فقاؿ تعالى، مباشرة ، [187: البقرة ] ﴾...َراَل ُتَ  ِشُررُ فَّ َرَأْ ُت

ـْ ِإَ ػى َ ْدػضٍ ... ﴿: تعالى تارة باإلفضاء فقاؿك  تػارة ك  [21: النسػاء] ﴾...َرَقػْد َأْفَضػى َ ْدُضػُ 
َفػػػُث ِإَ ػػػى ِ َسػػػػ ِ ُ ـْ ﴿: أخػػػرل جػػػاء بمفػػػظ الرفػػػث فقػػػاؿ تعػػػالى ػػػَي ـِ   رَّ ـْ َ ْيَلػػػَة   اّْ  ﴾ُأِحػػػؿَّ َ ُ ػػػػ

 . [187:البقرة]
 :    قر ء ت -4
قراءتػػاف } قػػدىره { بفػػتح قكلػػو تعػػالى: } عمػػى المكسػػع قػػدره كعمػػى المقتػػر قػػدره {: فػػي } قػػدره {  -

؛ كعمػى الثانيػة  الداؿ؛ ك} قٍدره { بسككنيا؛ فعمى القراءة األكلػى يكػكف المعنػى مػا يقػًدر عميػو
 . (3) أم بقدر سعتو -يككف المعنى بقىٍدره 

 قيرأ، ك( بالىصي  (وصيةت   وحفص وحمزة عامر وابه عمر أبى قرأ:   أِلَْزَر ِجِهـْ  َرِايَّةً )  -

بالرفع ( (الباقىن وصةت  
(4) . 

أميا ميه قيرأ بيالرفع ، وو أفادث القراءة بالىص  على أوها وقعج في محل وصي  مفعيىب بي 

. فهي على حقدير أوها مبخدأ مرفىع مؤخر
(5) 

                                                           

 . 1/162محمدعمي السايس  -تفسير آيات األحكاـ  (1)
 . 2/383الزحيمي  -التفسير المنير  (2)
 . 2/228ابف الجزرم  -النشر في القراءات العشر (3)
 .  2/228 -المرجع السابؽ  (4)
 .  138ص:   بف زنجمةا  -حجة القراءات  (5)
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 :     سخ ر    سرخ في ني ت   ددة -5

: فػي قكلػو تعػالى، ك معػركؼ بدقػةك  عند عمماء اإلسبلـ منصػكص عميػوإف الناس  كالمنسكخ 
ـْ َ تَ ًص  ِإَ ى  ْ َحْرِؿ َهْيػَر ِإْ ػرَ جٍ َر  َِّذيَف  ﴿ ـْ َرَيَذُررَف َأْزَر ًج  َرِايًَّة أِلَْزَر ِجِه : البقػرة ] ﴾ ُيَتَرفَّْرَف ِ ْ ُ 

ـْ َرَيػَذُررَف  َر  َّػِذيفَ  ﴿: قػد نسػخت بقكلػو تعػالى، ك لمحكـ دكف الػتبلكةجاء النس   [ 240 ُيَتَرفَّػْرَف ِ ػْ ُ 
 . [ 234: ] البقرة ﴾ ِ َأْ ُفِسِهفَّ َأْرَ َدَة َأْشُهٍر َرَصْشرً  َأْزَر ًج  َيَتَر َّْافَ 

فنسػػ  ذلػػؾ فػػي اآليػػة التػػي ، كامػػؿ أم سػػنة كىػػي فػػي العػػدة حػػكؿ ىػػك أف عػػدتيا كانػػت ىػػي المنسػػكخ
عميػػو جميػػكر ك ، عشػػران ك  أثبتػػت أف عمػػى المػػرأة المتػػكفي عنيػػا زكجيػػا أف تتػػربص بنفسػػيا أربعػػة أشػػير

 .(1) الثقيؿ إلى الخفيؼكىك نس  مف ، العمماء

 :  ف    ص    يستف د -6
 :أح     ر    طالؽ -

كرد ذكػػر الطػػبلؽ كأحكامػػو كآثػػاره ثػػبلث عشػػرة مػػرة فػػى القػػرآف الكػػريـ حظيػػت سػػكرة البقػػرة " 
فػي الغالػب منكسػرة القمػب حزينػة عمػى فػراؽ بعميػا، أمػر ا بتمتعيػا  المطمقػة لما كانت، ك (2)" بأكثرىا

ذكػػرت اآليػػات حػػالتيف لمطػػبلؽ قبػػؿ قػػد ك  متاعػػان بػػالمعركؼ، المقتػػر قػػدرهكعمػػى ، عمػػى المكسػػع قػػدره
 : مفقياء ليـ فييا أراءلك  الحالة األكلى ىي قبؿ تقدير المير: الدخكؿ

فذىب أبك حنيفة كأصحابو إلى أنيا كاجبة لممطمقة قبؿ الدخكؿ كلـ يسـٌ ليا ميػر، لظػاىر "  -5
تةعيكىيفَّ ) :تعالى قكلو مى  كى

المشيكر عنو: إلى أف المتعة مندكبة ما عدا المطمقػة قبػؿ الػدخكؿ التػي لػـ  كذىب مالؾ في -6
  يسـ ليا المير، كقيؿ بكجكبيا.

كرأل الشػػافعي كأحمػػد: أنيػػا كاجبػػة لممطمقػػة قبػػؿ الػػدخكؿ سػػكاء التػػي فػػرض ليػػا ميػػر أك لػػـ  -7
 ﴾ ْ ُ تَِّقػػػػػيفَ َرِ ْلُ َطلَّقػػػػػ ِت َ تػػػػػ ٌع ِ ػػػػػ ْ َ ْدُررِؼا َحقِّػػػػػ  َصَلػػػػػى ﴿ :لقكلػػػػػو تعػػػػػالى، يفػػػػػرض ليػػػػػا

 . (3)"[241البقرة:]
                                                           

 . 216/ 2الزرقاني   -العرفاف في عمـك القرآف  ينظرمناىؿ (1)
 .  26د. أحمد بخيت الغزالي  ص:  -الطبلؽ االنفرادم. .تدابير الحد منو  (2)
  .2/385الزحيمي  -التفسير المنير  (3)
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إذا طمؽ الرجػؿ المػرأة قبػؿ أف يػدخؿ بيػا  بعد البحث تبيف أف أغمب العمماء ذىبكا إلى أنوك 
بمػػا  أك يفػػرض ليػػا ميػػرا فعميػػو أف يمتعيػػا أم يعكضػػيا عػػف الطػػبلؽ بمػػا يقتضػػيو العػػرؼ،أم

تعػػارؼ أمثػػاؿ الػػزكج كمػػف ىػػـ فػػي طبقتػػو عمػػى أدائػػو لممػػرأة فػػي مثػػؿ ىػػذه الحالػػة، كالمقصػػكد 
 . باألمثاؿ، أف يككنكا مثمو مف الناحية المالية

أف يككف قد فرض ميػران معمكمػان كفػي ىػذه الحالػة يجػب نصػؼ الميػر : أما في الحالة الثانية
كلكلييػػا إف كانػػت  -فممزكجػػة . ة كالفضػػؿ كاليسػػركلكػػف القػػرآف يػػدع األمػػر بعػػد ذلػػؾ لمسػػماح، المعمػػكـ
كالتنػػازؿ فػػي ىػػذه الحالػػة ىػػك تنػػازؿ اإلنسػػاف الراضػػي . أف تعفػػك كتتػػرؾ مػػا يفرضػػو القػػانكف -صػػغيرة 

(1) القادر العٌفك السمح

نزلت مؤكدة لممتعة ألنو : قاؿ بعضيـ
حقان عمى : فنزلت، فاف لـ أرد أف أحسف لـ أمتع: فقاؿ رجؿ، قبميا حقان عمى المحسنيفنزؿ 

 . (2)المتقيف
لقكلػػو  ،طمػػؽ الرجػػؿ المػػرأة بعػػد الػػدخكؿ فيػػك ممػػـز ليػػا بكػػؿ الميػػرمػػا إذا  بقػػى أف نبػػيف حالػػة

ـْ  ﴿: تعالى ـُ  ْسِتْ َد َؿ َزْرٍج َ َ  َف َزْرٍج َرنَتْيُت ْف َأَرْدُت ِإْحَد ُ فَّ ِقْ َط رً  َفاَل تَْأُ ُذر  ِ ْ ُ  َشػْيً   َأتَْأُ ُذرَ ػُ  َر ِ 
ْثً   ُ ِ يً    .[ 20: ءالنسا]  ﴾ُ ْهتَ ً   َر ِ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 1/239 سيد قطب -في ظبلؿ القرآف : ينظر (1)
  . 2/278األلكسي  –ركح المعاني  ينظر (2)
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    ح فظة صلى   االة:    طل    ث  ي

اَلِة  ْ ُرْسَطى َرُقرُ ر  ِ لَِّ  َق ِ ِتيَف  ﴿: ق ؿ تد  ى َلَر ِت َر  اَّ ـْ   238)َح ِفُظر  َصَلى   اَّ َفِإْف ِ ْفُت
ـْ َتُ رُ ر  َتْدَلُ رَف ) ـْ َ   َ  ـْ َف ْذُ ُرر    لََّ  َ َ   َصلََّ ُ   .﴾239َفِرَج اًل َأْر ُرْ َ  ً   َفِإَذ  َأِ ْ ُت

 :   تفسير  ْلج   ي: أرالً 

، كأمرىـ حقكؽ الناس دليـ عمى المحافظة عمى حقكؽ ا  -سبحانو– ذكر بعد أف
 .المحافظة عمى أكقاتيا مف أف تؤخر عنيابالمحافظة عمى الصمكات، كأمرىـ بالعناية بيا، 

 :  ل ق اد ر أل د ؼ ي  تفسير   تحليل: ث  ي ً 

 :    س ة  آلي ت -1

يأتي الحديث عف الصبلة كأىميتيا كصبلة الخكؼ، كىذا انتقاؿ إلى مكضكع اخر كيأتي بعده 
 ؛مطمقة، كيأتي ىذا الحديث كمذكر عممي لمبعد عف البغي كالعداكف العكدة لمحديث عف متاع ال

االنتقاؿ مف غرض إلى غرض في ألف الصبلة تنيى عف الفحشاء كالمنكر، كتجدر اإلشارة إلى أف 
ألف القرآف ليس كتاب تدريس يرتب بالتبكيب كتفريع المسائؿ ، آم القرآف ال تمـز لو قكة ارتباط

كلكنو كتاب تذكير كمكعظة فيك مجمكع ما نزؿ مف الكحي حسب المكضكع،  بعضيا عمى بعض
 .(1)تحقيؽ اليداية لؤلمة في تشريعيا كمكعظتيا كتعميميا في 

 :    فرد ت -2
اَلِة  ْ ُرْسَطى ) - اختمؼ العمماء فػي تعيػيف المقصػكد بالصػبلة الكسػطى، فػذكرت أقػكاؿ  :    اَّ

قيػػؿ فييػػا إف المقصػػكد أنيػػا صػػبلة الصػػبح كقيػػؿ صػػبلة الظيػػر كقيػػؿ صػػبلة المغػػرب كقيػػؿ 
صػػبلة العشػػاء، كقيػػؿ صػػػبلة الجمعػػة، كقػػاؿ بعضػػيـ إف ا أبيػػػـ الصػػبلة الفضػػمى ليحػػػافظ 

ككػػؿ ىػػذه آف العظػػيـ البػػف كثيػػر " . كقػػد جػػاء فػػي تفسػػير القػػر (2)المؤمنػػكف عمػػى كػػؿ صػػبلة 

                                                           

 .2/465ابف عاشكر،  -لتنكير ينظر التحرير كا (1)
 .  1/398عبدا شحاتو  -ينظر تفسير القرآف الكريـ  (2)
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نمػػػا المػػػدار كمعتػػػػرؾ النػػػزاع فػػػي الصػػػػبح  األقػػػكاؿ فييػػػا ضػػػعؼ بالنسػػػػبة إلػػػى التػػػي قبميػػػػا، كا 
 .(1)"  كالعصر. كقد ثبتت السنة بأنيا العصر، فتعيف المصير إلييا

 كقاؿ ابف عمر:. (2)(: " القنكت ىك الطاعة كالعبادة، كأصمو الدكاـ عمى الشئ "  َق ِ ِتيفَ  ) -
 (3)[ "  9] الزمر:  أٌمٍف ىيكى قاًنته آناءى الٌمٍيًؿ﴾ القنكت ىك طكؿ القياـ، كقرأ ﴿" 

 .عمى رجميو يمشي أمجمع راجؿ، كىك خبلؼ الراكب،  : "  َفِرَج اًل ) -
 :    الهة -3
اَلِة  ْ ُرْسَطى) - َلَر ِت َر  اَّ عطؼ خاص عمى عاـ، تنكييػا بفضػميا كتنبييػا   َح ِفُظر  َصَلى   اَّ

 .(4) شرفيا في جنسياعمى 
ـْ ) - كعبر بكممة الشرط فىًاٍف لعدـ تحقؽ كقكع الخػكؼ، كأكرد " ا بينيما طباؽ :  َأِ ْ ُتـْ   ر)ِ ْفُت

الثانيػػػة بكممػػػة فىػػػًاذا لتحقػػػؽ كقػػػكع األمػػػف ككثرتػػػو، كأكجػػػز فػػػي جػػػكاب األكلػػػى مراعػػػاة لظػػػرؼ 
 .(5)" الخكؼ، كأطنب في جكاب الثانية لمناسبتو ظرؼ األمف كاالستقرار

 :  ف    ص    يستف د -4
 : أ  ية   االة -
اَلَة ...﴿: قاؿ تعالى، ركف رئيسي مف أركاف اإلسبلـك  إف الصبلة فرض أساسي - ِإفَّ   اَّ

، ال يصح لمسمـ أف يتركيا لعذر، ك [103: ] النساء ﴾َ  َ ْت َصَلى  ْ ُ ْؤِ ِ يَف ِ تَ ً   َ ْرُقرتً 
الحرب حيف تككف كفي حالة ، العرض حتى في حاؿ الخكؼ عمى النفس أك الماؿ أك

إف ىذه الصبلة " ، ال يجكز ترؾ الصبلة داخؿ الصفكؼ المكاجيةفي  المسممكفك  مشتعمة
أمر ا عزكجؿ المسمميف  بؿ ال تسقطك  (6)" بؿ إنيا السبلح!. سبلح مف أسمحة المعركة

، كضع كافصمكا عمى أم كيفية راكبيف أك ماشيف أك سائريف أك كاقفيف عمى أم بأف ي
ال يمزمو رككع أك سجكد إذا كاف ، ك تككف قبمتو حيثما تكجيت دابتو أك عربتو أك طائرتوك 

                                                           

 . 1/654ابف كثير  -تفسير القرآف العظيـ  (1)
 .  396/ 1عبدا شحاتو  -تفسير القرآف الكريـ  (2)
 .  1/158  الكيا اليراسي -أحكاـ القرآف  (3)
 . 85د. محمد  دسكقي  ص  –ينظر مف ببلغة القرآف في التعبير بالغدك كاآلصاؿ  (4)
 . 292، 2/291الزحيمي  -التفسير المنير (5)
 . 2/227سيد قطب  -في ظبلؿ القرآف  (6)
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فاذا زاؿ الخكؼ فاذكركا ا في الصبلة كما عممكـ مالـ ، يكفيو اإليماء بالرأس، ك ىذا يضره
 .(1)كيفية الصبلة في حاؿ األمف كالخكؼ ك  تككنكا تعممكنو مف فريضة

ذا كاف الخكؼ أقؿ مف ذلػؾ، يصػمكف جماعػة خمػؼ إمػاـ كاحػد حرصػا كىناؾ صبلة أخرل إ
 عمى صبلة الجماعة ككحدتيا كأىميتيا، كىذا ما جاء فػي سػكرة النسػاء حيػث قػاؿ ا تعػالى مخاطبػان 

ـْ َ َدػَؾ  ﴿:  رسػكلو ـْ َط ِ َفػٌة ِ ػْ ُه ػاَلَة َفْلػَتُق ـُ   اَّ ـْ َفَأَقْ َت َ ُه َذ  ُ ْ َت ِفيِه ـْ َفػِإَذ  َر ِ  َرْ َيْأُ ػُذر  َأْسػِلَحَتُه
ـْ ُيَالُّر  َفْلُيَالُّر  َ َدػَؾ َرْ َيْأُ ػُذر  ِحػْذرَ  ـْ َرْ تَْأِت َط ِ َفٌة ُأْ َرى َ  ـْ َسَجُدر  َفْلَيُ رُ ر  ِ ْف َررَ ِ ُ  ـْ َرَأْسػِلَحَتُه  ُ

ـْ َرَأْ تِ  ـْ ِإْف َردَّ   َِّذيَف َ َفُرر  َ ْر َتْلُفُلرَف َصْف َأْسِلَحِتُ  ـْ َ ْيَلًة َر ِحَدًة َراَل ُجَ ػ َح َصَلػْيُ  ـْ َفَيِ يُلرَف َصَلْيُ  َدِتُ 
ـْ ِإفَّ   لَّػَ  َأَصػدَّ  ِ  ـْ َرُ ػُذر  ِحػْذَرُ  ـْ َ ْرَضػى َأْف َتَضػُدر  َأْسػِلَحَتُ  ـْ َأًذى ِ ػْف َ َطػٍر َأْر ُ ْ ػُت ْلَ ػ ِفِريَف َ  َف ِ ُ 

فمػػتقـ طائفػػة مػػنيـ ، إذا كنػػت فػػييـ فػػأممتيـ فػػي الصػػبلة: كالمعنػػى" ، [102: النسػػاء ] ﴾َصػػَذ ً   ُ ِهيً ػػ 
فػاذا أتمػت . عمى حيف تقؼ طائفة أخرل بأسمحتيا مػف كرائكػـ لحمػايتكـ. تصمي معؾ الركعة األكلى

كجػػػاءت الطائفػػػة التػػػي كانػػػت فػػػي ، الطائفػػػة األكلػػػى الركعػػػة األكلػػػى رجعػػػت فأخػػػذت مكػػػاف الحراسػػػة
 . (إذ يككف قد أتـ صبلتو ركعتيف، )كىنا يسمـ اإلماـ"  ركعة كذلؾفمتصؿ معؾ . الحراسة كلـ تصؿ

بينمػا  -كتسػمـ . فتقضي الركعػة الثانيػة التػي فاتتيػا مػع اإلمػاـ، عندئذ تجيء الطائفة األكلى
بينما تحرسيا  -ثـ تجيء الثانية فتقضي الركعة األكلى التي فاتتيا كتسمـ  -تحرسيا الطائفة الثانية 

 . (2)"الطائفة األكلى 

نما ىي شحنة ركحية لممحارب تمػده بػركح القػكة، كال معطبلن  معكقان  فالصبلة ليست شيئان  " ، كا 
 .(3)"يثبت في المعركة ، ك كبقكة الركح، كمدد لعزيمتو، يستطيع بيا أف يجابو األعداء

 

 

 

  

                                                           

 . 1/398عبدا شحاتو  د.  -ينظر تفسير القرآف الكريـ (1)
 . 2/228سيد قطب  -في ظبلؿ القرآف (2)
 .http://www.qaradawi.net/supportus/5760.htmlضاكم، مكقع القر  (3)
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    يتدلؽ  ه ر   فقة  :    طل    ث  ث

ـْ َ تَ ًص  ِإَ ى  ْ َحْرِؿ َر  َِّذيَف ُيَتَرفَّْرَف  ﴿: ق ؿ تد  ى ـْ َرَيَذُررَف َأْزَر ًج  َرِايًَّة أِلَْزَر ِجِه  ُ ْ ِ
ـْ ِفي َ   َفَدْلَف ِفي َأْ ُفِسِهفَّ ِ ْف َ ْدُررٍؼ َر  لَُّ  َصِزيزٌ  َحِ يـٌ  َهْيَر ِإْ رَ ٍج َفِإْف َ َرْجَف َفاَل ُجَ  َح َصَلْيُ 

ـْ 241ْدُررِؼ َحقِّ  َصَلى  ْ ُ تَِّقيَف )َرِ ْلُ َطلََّق ِت َ تَ ٌع ِ  ْ  َ   240) ـْ نَي ِتِ  َ َدلَُّ    َ َذِ َؾ ُيَ يُّْف   لَُّ  َ ُ 
 .﴾  242َتْدِقُلرَف )

   تفسير  ْلج   ي:  : أرالً 

فَّػػٍكفى  سػػبحانو  يعػػكد الحػػؽ" لسػػياؽ الحػػديث عػػف المتػػكفى عنيػػا زكجيػػا فيقػػكؿ: ﴿ كالػػذيف ييتىكى
ٍيرى ًإٍخػرىاجو  ـٍ مَّتىاعان ًإلىى الحكؿ غى ًصيَّةن ألىٍزكىاًجًي كفى أىٍزكىاجان كى يىذىري ـٍ كى أف كقػد سػبؽ ىػذه اآليػة حكػـ  ﴾ ًمنكي

اة أك أسػػبابيا أك حكػػـ آخػػر بػػأف لمػػزكج حػػيف تحضػػره الكفػػىنػػا تتػػربص بنفسػػيا أربعػػة أشػػير كعشػػرا، ك 
مقدماتيا أف ينصح كيكصي بأف تظؿ الزكجة في بيتػو حػكال كػامبل، كتكػكف األربعػة األشػير كالعشػر 

ف شاءت عدلت عنيا  . (1)" فريضة كبقية الحكؿ كالعاـ كصية، إف شاءت أخذتيا كا 

)كىػػي مػػا يتٌفػػؽ ، كلممطمقػػات متػػاع مػػف كسػػكة كنفقػػة عمػػى الكجػػو المعػػركؼ المستحسػػف شػػرعنا
الزكجػػاف أك يقػػدرىا القاضػػي( لكػػؿ مطٌمقػػة مػػدخكؿ بيػػا أك غيػػر مػػدخكؿ بيػػا، كىػػذا حػػٌؽ عمػػى  عميػػو

 .(2) حقنا المتٌقيف الذيف يخافكف الٌمو كيرىبكف عقابو

لػػى ىنػػا تكػػكف السػػكرة قػػد بينػػت لنػػا فػػي أكثػػر مػػف عشػػريف آيػػة بعػػض األحكػػاـ التػػي تتعمػػؽ  كا 
بأسػمكب مػؤثر حكػيـ كبطريقػة تيػدل األسػرة  ، كبيػاف لحقػكؽ كػؿ فػرد فػيباألسرة كصيانتيا كسػعادتيا

ف المتأمػػػؿ فػػػي ىػػػذه اآليػػػات كمػػػا  إلػػػى أفضػػػؿ األخػػػبلؽ، كأقػػػكـ العبلقػػػات بػػػيف األفػػػراد كالجماعػػػات، كا 
اشتممت عميو مف تكجييات سامية ليكقف بأف ىذا القرآف إنما ىك مػف عنػد ا، الػذم شػرع لعبػاده مػا 

  .(3)في الدنيا كاآلخرة  فيو صبلحيـ كسعادتيـ

 

                                                           

 .  1/645تفسير الشعراكم  (1)
 . 2/406الزحيمي  - المنير ( ينظر التفسير2)
 . 1/444سيد طنطاكم  -ينظر الكسيط  (3)
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 : ل ق اد ر أل د ؼ   تفسير   تحليلي: ث  ي ً 

 : أح  ـ  تدلقة     ص -

 :  تدلق ته ر     فقةأراًل: 

مػف بيػنيـ المطمقػة ، ك دفػع الظمػـك  أقػر العدالػة، ك إف ديننا الحنيػؼ راعػى شػئكف النػاس جميعػان 
، شػػقاؽإزالػػة لمػػا قػػد يكػػكف بػػيف الػػزكجيف مػػف  ؛عمػػى مطمقيػػا  فرضػػوك  ليػػا ىػػذا الحػػؽ جعػػؿ ا التػػي

 .كتخفيفان لما قد يحيط بجك الطبلؽ مف تنافر كتخاصـ كعدـ كفاؽ

أكجبػػو ا لممػػرأة ، أنيػػا أمػػر زائػػد عمػػى النفقػػة: الػػرأم األكؿ: لمعممػػاء رأيػػاف فػػي ىػػذه النفقػػةك  "
عمػى ىػذا التفسػير يكػكف المػراد بالمتػاع مػا يعطيػو الرجػؿ المرأتػػو . ك عمػى مطمقيػا جبػران لكحشػة الفػراؽ

 . ليككف التسريح باحساف، زيادة عمى الحقكؽ المقررة ليا شرعان ، التي طمقيا

أف ، بػػالمعركؼ: معنػػى كػػكف ىػػذا المتػػاع، ك اف المػػراد بالمتػػاع نفقػػة المعتػػدات: الػػرأم الثػػاني
َرَ تُّْدػرُ فَّ َصَلػى  ﴿: بحيػث يكػكف عمػى نحػك مػا قػاؿ ا عػز كجػؿ، ك يككف حسب العػرؼ بػيف النػاس

، عمى كبل الرأييف فييما جبران لخاطر المػرأةك  ،(1) [ 236: ] البقرة ﴾ َرَصَلى  ْ ُ ْقِتِر َقَدُر ُ  ْ ُ رِسِ  َقَدُرُ  
 . مساعدة ليا عمى استمرار حياتيا، ك مراعاة لمعنكياتياك 

 : قضية هالء    هرر: ث  ي ً 

ىػػك المػػاؿ الػػذم يجػػب فػػي عقػػد النكػػاح مػػف ك  -عزكجػػؿ–إف الميػػر حػػؽ لمزكجػػة شػػرعو ا 
جعػؿ ك  قد شػرع فػي الػزكاجك ، لزكجتو كيسمى بالصداؽ إلشعاره بصدؽ رغبة الرجؿ في النكاحالزكج 

لما فيو مف فكائد تعكد بالنفع عمى المرأة ككنيا تستشػعر نفسػيا المطمكبػة ال ، بمثابة عطية ببل مقابؿ
أيضػان ، ك فييػاالرغبة ك  ككنو اظيار لممكدة، ك -باكستاف اليكـ ك  في اليند بخبلؼ اليندكسية –الطالبة 

: فقد قاؿ المكلى عزكجػؿ، ليس ممياة أك نكع مف التسميةأف الزكاج ك  اشعاره بالجديةك  فيو الزاـ لمرجؿ
ـْ َصْف َشْيٍء ِ ْ ُ  َ ْفًس  َفُ ُلرُ  َ ِ يً   َ ِريً  ﴿  . [4:النساء] ﴾َرنُتر     َّْس َء َاُدَق ِتِهفَّ ِ ْحَلًة َفِإْف ِطْ َف َ ُ 

مػػػع الترغيػػػب فػػػي عػػػدـ ، كػػػؿ حسػػػب طاقتػػػو، دكف تحديػػػد أك تقيػػػيـ معػػػيففقػػػد شػػػرع الميػػػر  
ـُ   لَُّ  ِ ْف َفْضِل ِ ... ﴿: حيث قاؿ تعالى، المغاالة في الميكر  [32: النكر ] ﴾ ِإْف َيُ رُ ر  ُفَقرَ َء ُيْلِ ِه

محػبلن جعمػو ك  إف كاف في المعجؿ أك المؤجػؿالمغاالة في الميكر  ظاىرةشيكع لكف ما نمحظو اليـك ك 
أثػاث ك  خرل فػي نفقػات الػزكاجأال يقتصر األمر عمى ذلؾ بؿ يتعداه إلى شركط ، ك المباىاةك  لممفاخرة
أك الشػاب فػي مقتبػؿ عمػره أف يطيػؽ فكيؼ بالخرير الجديد ، كؿ ذلؾ يقع عمى كاىؿ الزكج، ك البيت

                                                           

 . 2/402عبدا شحاتو  .د –تفسير القرآف الكريـ  (1)
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درتيـ عميػو كىػذا قػكيبقى الكثيركف عازفيف عنو لعدـ ، يجعؿ الراغبيف في الزكاج قمة كىذا !كؿ ذلؾ 
 . فتف ال تقاكـ، ك يجر إلى مفاسد ال تخفى العزكؼ

فيجػػب عميػػو ، ككصػػؿ إلػػى مرحمػػة الطػػبلؽ، حتػػى الػػزكج الػػذم كصػػؿ إلػػى طريػػؽ مسػػدكدك  
ـْ ... ﴿: قاؿ تعالى، حؽ المطمقة حينئذأشترط عميو في عقد النكاح الذم ىك ُحينيا أف ينفذ ما  َرنَتْيُت
، فكيؼ سيككف حاؿ مف كتب عمى نفسو [ 20: النساء ] ﴾ ...َفاَل تَْأُ ُذر  ِ ْ ُ  َشْيً  ِإْحَد ُ فَّ ِقْ َط رً  

، فػي حػدكد المعقػكؿك  لػذلؾ فاألفضػؿ أف يكػكف الميػر بقػدر االسػتطاعة ؛ما ال يطيؽ أك أجبر عميو 
 فديننا ديف الكسطية في كؿ شيء.

 : أ  ية   االة: ث  ث ً 

فاف قيبمت ، كىي أكؿ ما يحاسب عنو العبد يكـ القيامة، اإلسبلـمف أركاف إنيا الركف الثاني 
نكر فػي الحيػاة كلػذلؾ نػكر ا كجػكه : بعد الكفاة كنكره ، في الحياة نكره  نكره  ىي، ك سائر األعماؿقيبؿ 

ـْ ِ ػْف ... ﴿المصميف، كقاؿ ا في كتابو المبيف عػف أصػحاب رسػكلو األمػيف:  ـْ ِفػي ُرُجػرِ ِه ِسػيَ  ُ 
ىػي ، ك بيػا يػتـ حفػظ الػديف، ك ىي عبلمة مميزة لممؤمنيف المتقػيفك  ،[ 29: الفتح ] ﴾ ...  سُُّجردِ  َأَثرِ 

ا عػػػز كجػػػؿ أمػػػر بالمحافظػػػة عمييػػػا فػػػي السػػػفر، كالحضػػػر، كالسػػػمـ، قػػػد أمػػػر ، ك صػػػمة العبػػػد بربػػػو
 . عمى أم حاؿ، ك في أم مكضعك ، كالمرض، كالحرب، كفي حاؿ الصحة

يظير لي ، خصكصان في غزةك  كالمقصد بأرض الكاقع في فمسطيفك بالنسبة لمقارنة اليدؼ 
، أضػػحى أفضػػؿ مػػف السػػابؽ بكثيػػر –خصكصػػان الجماعػػة ك  –بالنسػػبة إللتػػزاـ الفمسػػطينيف بالصػػبلة 

ذلػؾ فانمػا يػدؿ عمػى زيػادة  َّفػاف دؿ، ب كاألطفاؿ في تزايد كالحمد باألخص الشباك  عدد المصميفك 
فكثيػران مػا يمجػأ النػاس إلػى ، أيضػان عمػى كثػرة المجػكء إلػى ا سػبحانوك  الكعي بأحكاـ الديف اإلسبلمي

 . اإلبتبلءات أكثرك  خاصة عند المحف ا

، لف نناؿ النصػر حتػى تمتمػئ المسػاجد بالمصػميف، ك الصبلة فرض عيف عمى كؿ مسمـ إف 
صػؼ كيتسػابؽ المصػمكف لمصػبلة فػي ال، تصبح صبلة الفجػر كأنيػا صػبلة الظيػر مػف يػـك الجمعػةك 

 تكػػكف قمػػكبيـ عمػػى قمػػب رجػػؿو ك  خيػػوأيبلمػػس كتفػػو كتػػؼ ك  الفمسػػطينيالمسػػمـ كحػػيف يصػػطؼ ، األكؿ
ِإْف َتْ ُاػػػُرر    لَّػػػَ   ...﴿: قػػػاؿ تعػػػالى، -عزكجػػػؿ  -النصػػػر بػػػاذف ا ك  حينيػػػا نػػػرل التمكػػػيف، كاحػػػد

ـْ َرُيَث ّْْت َأْقَد َ ُ ـْ    . [ 7: محمد ] ﴾ َيْ ُاْرُ 
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  األول بحثامل
 سورة البقرة أهداف و التفسري التحليلي ملقاصد

 (246-243)لآليات  

 

 :  ريشت ؿ صلى  طل يف

    رت ر  حي ة  يد   تد  ى.    طل   ألرؿ: 

 : فضؿ   قت ؿ ر  ادقة.    طل    ث  ي
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    رت ر  حي ة  يد   تد  ى:    طل   ألرؿ
 

َـّ  ﴿: ق ؿ تد  ى ـُ   لَّػُ  ُ رتُػر  ثُػ ـْ أُُ رٌؼ َحَذَر  ْ َ ْرِت َفَقػ َؿ َ ُهػ ـْ َرُ  ـْ َتَر ِإَ ى   َِّذيَف َ َرُجر  ِ ْف ِدَي رِِ  أََ 
ـْ ِإفَّ   لَّػَ  َ ػُذر َفْضػٍؿ  َرَقػ ِتُلر  ِفػي َسػِ يِؿ   243َصَلػى    َّػ ِس َرَ ِ ػفَّ َأْ ثَػَر    َّػ ِس اَل َيْشػُ ُررَف )َأْحَي ُ 

 ﴾  244  لَِّ  َر ْصَلُ ر  َأفَّ   لََّ  َسِ يٌ  َصِليـٌ )

    تفسير  ْلج   ي: :أرالً 

 في بداية تفسػيره لمػذيف خرجػكا مػف ديػارىـ فقػاؿ: " ال–رحمو ا  –أشار األستاذ سيد قطب 
. . المػػكت حػػذر ألػػكؼ كىػػـ ديػػارىـ مػػف خرجػػكا الػذيف ىػػؤالء عػػف، التػػأكيبلت تيػػو فػػي نػػذىب أف أحػب
 كمػػا، لبػػيف عػػنيـ بيانػػان  يريػػد ا كػػاف فمػػك خرجػػكا ق زمػػاف أم كفػػي كػػانكا ق أرض أم كفػػي ىػػـ ق مػػف

 كأماكنيػػا أحػػداثيا تػػراد كال، مغزاىػػا يػػراد كعظػػة عبػػرة ىػػذه إنمػػا، القػػرآف فػػي المحػػدد القصػػص يجػػيء
 . (1)كمغزاىا "  القصة عبرة عمى شيئان  ىنا يزيد ال كاألزماف األماكف كتحديد، كأزمانيا

عبلميػػـ تشػػجيع المػػؤمنيف عمػػى القتػػاؿ،  ىػػك:لمقصػػكد مػػف ىػػذه اآليػػة الكريمػػة ا أف اإلماتػػة كا 
أف الفػػرار مػػف المػػكت ال ينجػػي، فػػاذا عمػػـ اإلنسػػاف أف فػػراره مػػف المػػكت أك كحػػده، ك كاإلحيػػاء بيػػد ا

 حيف قاؿ:  (3)كقد أحسف المتنبي . (2) القتؿ ال ينجيو، ىانت عميو مبارزة األقراف، كالتقدـ في الميداف

ذ   ـ َيُ ْف ِ َف   َ ْرِت ُ دّّ    4)َفِ َف   َدْجِز أْف تُ رَف َجَ  َ    َر  

 

 

                                                           

 . 1/245سيد قطب  -في ظبلؿ القرآف  (1)
 . 1/179الشنقيطي   –ينظر تفسير أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف  (2)
( المتنبػػي: أحمػػد بػػف الحسػػيف أبػػك الطيػػب الشػػاعر المعػػركؼ بػػالمتنبى، طمػػب األدب كعمػػـ العربيػػة كنظػػر فػػي أيػػاـ 3)

بغػػداد إلػػى النػػاس، كتعػػاطى قػػكؿ الشػػعر مػػف حداثتػػو، حتػػى بمػػغ فيػػو الغايػػة التػػي فػػاؽ أىػػؿ عصػػره، خػػرج المتنبػػي مػػف 
مػػف النعمانيػػة، فػػي شػػير  فػػارس، فمػػدح عضػػد الدكلػػة كقػػاـ عنػػده مديػػدة ثػػـ رجػػع يريػػد بغػػداد، فقتػػؿ فػػي الطريػػؽ القػػرب

 (. 4/102الخطيب البغدادم ) –رمضاف مف سنة أربع كخمسيف كثبلثمائة . .)تاري  بغداد 
 . 1/114أبي ىبلؿ العسكرم  -جميرة األمثاؿ  (4)
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 :  ل ق اد ر أل د ؼ   تفسير   تحليلي: ث  ي ً 

 :    س ة  آلي ت  -1

عمػػى مػػا يتعمػػؽ باألسػػرة المسػػممة فػػي حالػػة عػػبلج  - سػػبحانو كتعػػالى -عػػد أف تكمػػـ الحػػؽ ب 
ما بالكفاة لؤلمة اإلسػبلمية أف تعػرؼ  -سبحانو كتعالى-أراد الحؽ ، الفراؽ في الزكاج إما بالطبلؽ كا 

فاألمػػة اإلسػػبلمية ىػػي األمػػة التػػي أمنيػػا عمػػى حمػػؿ ، أف أحػػدان لػػف يفػػر مػػف قػػدر ا إال إلػػى قػػدر ا
 ذلػؾ ليحمميـ ؛ساؽ القرآف مف القصص ف، السماء إلى األرض إلى أف تقـك الساعة كمنير، رسالةال

، عمػػى الجيػػاد فػػي سػػبيؿ ا كيحػػرض، كاالنقيػػاد الخضػػكع كمزيػػد كالعنػػاد التمػػرد تػػرؾ عمػػى االعتبػػار
كاٍ : -تعالى  -فقاؿ  رىجي ـٍ تىرى ًإلىى الذيف خى  .(1) {. . . } أىلى

 : س      زرؿ  -2
ػكاٍ : قكلػو تعػالىجاء في سػبب نػزكؿ  -1 رىجي ـٍ تىػرى ًإلىػى الػذيف خى ابػف  أنػو ركم عػفقيػؿ  {. . . } أىلىػ

كقػؼ متعجبػان لكثػرة مػػا يكشػع نفسػػو : كقيػؿ، ذك الكفػؿ إنػػو ": عنيمػا عبػاس رضػي ا تعػالى
، فػػأكحى ا تعػػالى إليػػو أف نػػاد أيتيػػا العظػػاـ أف ا تعػػالى يػػأمركـ أف تجتمعػػي، يػػرل مػػنيـ

ثػـ أكحػى ، فصػارت أجسػادان مػف عظػاـ ال لحػـ كال دـ، بعضيا بػبعضفاجتمعت حتى التزؽ 
، فاكتسػت لحمػان ، ا تعالى إليػو أف نػاد أيتيػا األجسػاـ أف ا تعػالى يػأمرؾ أف تكتسػي لحمػان 

فبعثػكا أحيػاء يقكلػكف سػػبحانؾ ، ثػـ أكحػى ا تعػالى إليػػو أف نػاد أف ا تعػالى يػأمرؾ تقػػكمي
 .(2)" أنتالميـ ربنا كبحمدؾ ال إلو إال

 منيػػا فخرجػػكا الطػػاعكف فػػييـ كقػػع (3)داكرداف أىػػؿأف ": ك ركم أيضػػان فػػي سػػبب نػػزكؿ اآليػػة -2
 سػػػػػمطانو عػػػػػز ا حكػػػػػـ مػػػػػف مفػػػػػر أال كيعممػػػػػكا ليعتبػػػػػركا أحيػػػػػاىـ ثػػػػػـ ا فأمػػػػػاتيـ ىػػػػػاربيف
 . (4)كقضاؤه"

 
                                                           

 . 1/444سيد طنطاكم  -الكسيط ، 1/648ينظر تفسير الشعراكم  (1)
 .  2/280األلكسي  -ركح المعاني  (2)
داكرداف: بفػػتح الػػكاك كسػػككف الػػراء كآخػػره نػػكف، قريػػة مػػف نػػكاحي شػػرقي كاسػػط بينيمػػا فرسػػ  ،) معجػػـ البمػػداف،  (3)

 ( (.2/434ياقكت الحمكم )
 .  1/298أبك السعكد -لكريـ ( إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب ا4)
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 :    فرد ت -3
ـْ َتَر ِإَ ى   ذيف َ َرُجر ْ ) - ـٍ تيخبر" :   أََ  ـٍ ترى أم أل ـٍ تعمـ باعبلمي إٌياؾ كىك رؤية القمب ، أل أل

 .(1) "ال رؤية العيف؛ فصار تصديؽ أخبار ا عٌز كجٌؿ كالنظر إليو عيانان 
عمػى أنػو ال يقػاؿ عشػرة  الؼ عمػى مػا اسػتظيره األكثػر بنػاءن كػانكا فػكؽ عشػرة آ ":   أُُ رؼٌ )  -

نما يقاؿ آالؼ  . (2)" ألكؼ كال تسعة ألكؼ كىكذا كا 
 :    الهة -4
ـْ َترَ ) - ، (3) التنبيو كالتعجب مف حاؿ ىػؤالءىدفو ، إنكارم ىك استفياـك ـاليمزة لبلستفيا:  أََ 

 : ذلؾ لعدة أسبابك 
 . ارادتيـ دكف اجبار أك إكراهأنيـ خرجكا مف ديارىـ ب  -1
 . ال يخرج منيا الشخص بسيكلةك  غاليةك  الديار عزيزةك  خرجكا مف ديارىـ  -2
 أم لك كاف عددىـ قميؿ لكاف ليـ العذر.، كثرة (كذلؾ خرجكا ألكؼ ك) ألكؼ جمع  -3
 . ىذا دليؿ عمى شدة جبنيـ، ك حذر المكت أم لـ يكف المكت كاقعان  -4

 : ف    ص    يستف د -5

  :    رت ر  حي ةأراًل: 

 عمػى اإلنسػاف تشػجع القصػة فيػذه، يفيػد ال المكت مف الحذر أف عمى تدؿ "إف ىذه اآليات 
فباإليماف بقدر  ؛ (4)"  المكت مف الخكؼ قمبو عف كتزيؿ، كاف كيؼ تعالى ا طاعة عمى اإلقداـ

، ا _عػػز كجػػػؿ_ فػػػي اآلجػػػاؿ كاألعمػػػار كأسػػػباب انتيائيػػا يتحػػػرر المػػػؤمف مػػػف الخػػػكؼ مػػػف المػػػكت
حيػػث آمػػف أف ا _عػػز كجػػؿ_ ىػػك الػػذم يحيػػي كيميػػت، كأف أسػػباب المػػكت ، كالخػػكؼ عمػػى الحيػػاة
لحظػة محػددة فػػي عمػـ ا _عػز كجػؿ_ يخػرج فييػا مػف ىػػذه  كأف لكػؿ مخمػكؽ، كالحيػاة بيػده سػبحانو

ُقػػْؿ ِإفَّ  ْ َ ػػْرَت   َّػػِذي  ﴿فػػا تعػػالى يقػػكؿ: ، الػػدنيا، ميمػػا اتخػػذ لنفسػػو مػػف كسػػائؿ الحمايػػة كالكقايػػة
رَف ِ ْ ُ  َفِإ َُّ  ُ الِقيُ ـْ   . [ 8الجمعة: ] ﴾ ...َتِفرُّ

                                                           

 . 1/299 -الكشؼ كالبياف )تفسير الثعمبي(  (1)
 .  2/280األلكسي  -( ركح المعاني 2)
 .  2/15قاسـ حميداف دعاس  -إعراب القرآف الكريـ  (3)
 .  3/397المرجع السابؽ  (4)
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التي يتميز بيا المسمـ، سػكاء كانػت الشػجاعة ىك سر الشجاعة ، قضية التحرر مف المكتإذان ف 
 أك الشجاعة في كممة الحؽ.، في ميداف المعارؾ

 :    رؼ  ف    رتث  يً : 

 : أس       رؼ  ف    رت -

 : إذا سألت أم إنساف عف سبب خكفو مف المكت فبل يخرج جكابو عف األمكر التالية

 . غمكض حقيقة المكت -1

 . كالمعاصي كر بالخطيئة مف الذنكبالشع -2

 . راؽ عف األحبة كالممذات كاآلماؿاالفت -3

 . ة كاستحالتو إلى شيء مخيؼ ككريوانحبلؿ الجسد كفقداف القيمة االجتماعية كالمعنكي-4

 : رؽ   دالجط  -

كتخبػػك بتمقػػي العػػبلج ، تنمػػك لظػػركؼ مبلئمػػة، إف الخػػكؼ غريػػزة كامنػػة فػػي الػػنفس اإلنسػػانية
جػابر ىػك الحػؿ الكحيػد  التسػميـ  " فاف، بالنسبة لمخكؼ مف المكتك ، المناسب في الكقت المناسب

سمـ ال يؤمف عبػد حتػى يػؤمف بالقػدر خيػره كشػره ك  قاؿ رسكؿ ا صمى ا عميو: قاؿ (1)بف عبد ا
ُقػْؿ َ ػْف  ﴿: ، قػاؿ تعػالى(2)" حتى يعمـ أف ما أصابو لـ يكف لخيطئو كأف ما أخطأف لػـ يكػف ليصػيبو

 . [51: ] التكبة ﴾...ِإالَّ َ   َ َتَ    لَُّ  َ َ  ُيِايَ َ   

 .فالمكت في نظر العقبلء كالمؤمنيف انتقاؿ مف مرحمة مؤقتة إلى حياة أخركية دائمة 

  

                                                           

 ،شػيد العقبػة الثانيػة مػع أبيػػو، جػابر بػف عبػد ا بػف عمػػرك بػف حػراـ األنصػارم السػممى : جػابر بػف عبػدا ىػك (1)
ككػاف مػف ، كذكر البخارم أنو شيد بدرا ككاف ينقؿ ألصحابو الماء يكمئذ ثـ شيد بعدىا مع النبي  ثمػاف عشػرة غػزكة

ة ثمػاف كسػبعيف كقيػؿ سػنة كتػكفي سػنة اربػع كسػبعيف كقيػؿ سػن، المكثريف الحفػاظ لمسػنيف ككػؼ بصػره فػي آخػر عمػره
 ( . 1/220) االستيعاب البف عبد البر  سبع كسبعيف بالمدينة

) قػػاؿ  2144ح  4/451، شػػرهك  بػػاب مػػا جػػاء فػػي اإليمػػاف بالقػػدر خيػػره، كتػػاب أبػػكاب القػػدر –سػػنف الترمػػذم  (2)
 صحيح ( .: األلباني



525 
 

 فضؿ   قت ؿ ر  ادقة:    طل    ث  ي

َ ْف َذ    َِّذي ُيْقِرُض   لََّ    244)َرَق ِتُلر  ِفي َسِ يِؿ   لَِّ  َر ْصَلُ ر  َأفَّ   لََّ  َسِ يٌ  َصِليـٌ ﴿: ق ؿ تد  ى
َ ْيِ  ُتْرَجُدرَف ) ـْ َتَر ِإَ ى   245َقْرًض  َحَسً   َفُيَض ِصَفُ  َ ُ  َأْضَد ًف  َ ِثيَرًة َر  لَُّ  َيْقِ ُض َرَيْ ُسُط َر ِ  أََ 

ـُ   ْ َدْث َ َ   َ ِلً   ُ َق ِتْؿ ِفي َسِ يِؿ   لَِّ  َق َؿ  ْ َ ََلِ ِ ْف َ ِ ي ِإْسرَ ِ يَؿ ِ ْف َ ْدِد ُ رَسى ِإْذ َق ُ ر  ِ َ ِ يٍّ َ ُه
ـُ  ْ ِقتَ ُؿ َأالَّ ُتَق ِتُلر  َق ُ ر  َرَ   َ َ   َأالَّ ُ َق ِتَؿ ِفي َسِ يِؿ   لَّ ِ  ـْ ِإْف ُ ِتَ  َصَلْيُ  َرَقْد ُأْ ِرْجَ   ِ ْف  َ ْؿ َصَسْيُت

ـْ َر  لَُّ  َصِليـٌ ِ   ظَّ ِ ِ يَف )ِدَي ِرَ   َرَأْ َ  ِ َ   َفَل َّ  ُ ِتَ  َصَليْ  ـُ  ْ ِقتَ ُؿ َتَر َّْر  ِإالَّ َقِلياًل ِ ْ ُه  ﴾  246ِه

 :   تفسير  ْلج   ي: أرالً 

االستطراد لمحث عمى اإلنفاؽ لكجػو ا فػي طػرؽ البػر، لمناسػبة الحػث عمػى القتػاؿ، " يأتي 
المىؤيكنػة مػع الحػث عمػى إنفػاؽ الكاجػد فضػبلن فاف القتاؿ يستدعي إنفاؽ المقاتؿ عمى نفسو في العيدَّة ك 

 (1)"في سبيؿ ا باعطاء العيدَّة لمف ال عيدَّة لو

باعػادة نفػس كيجػكز أف يكػكف لكػؿ سػامع ك بعدىا يأتي تكجيو الحديث إلى سػيدنا محمػد 
} ألـ تر إلى المؤل مف بني إسرائيؿ { استئناؼ ثاف مف جممػة } ألػـ تػر إلػى الػذيف خرجػكا : االستفياـ

كفييػػا زيػػادة تأكيػػد لفظاعػػة حػػاؿ التقػػاعس عػػف القتػػاؿ بعػػد التييػػؤ لػػو فػػي سػػبيؿ ا، " مػػف ديػػارىـ { 
يض كقػد قػدـ أحػدىما كأخػر اآلخػر ليقػع التحػر ، كالتكرير في مثمو يفيد مزيد تحذير كتعريض بالتكبي 

 مػف كالكجيػاء األشػراؼ قصػة -الرسػكؿ أييا- تعمـ ، فكجو الخطاب بقكلو: ألـ(2)" عمى القتاؿ بينيما
 تحػػت يجتمعػػكف، ممكػػا عمػػييـ يػػكلي أف نبػػييـ مػػف طمبػػكا حػػيف؛ مكسػػى زمػػاف بعػػد مػػف إسػػرائيؿ بنػػي

 عمػػيكـ فيػػًرض إفٍ  أتكقعػػو كمػػا األمػػر ىػػؿ: نبػػييـ ليػػـ قػػاؿ. ا سػػبيؿ فػػي أعػػداءىـ كيقػػاتمكف، قيادتػػو
 تكقػػع مسػػتنكريف قػػالكا، القتػػاؿ مػػف كفػػراركـ جبػػنكـ أتكقػػع فػػاني؛ تقػػاتمكف ال أنكػػـ ا سػػبيؿ فػػي القتػػاؿ
نىػا كقػد، ا سػبيؿ في القتاؿ عف يمنعنا مانع كأم: نبييـ نا أىٍخرىجى  أكالدنػا عػف كأبعػدنا، ديارنػا مػف عػدكال
بينػػكا ليػـ عيَّنػػو الػػذم المًمػػؾ مػػع القتػاؿ عمػػييـ ا فػػرض فممػػا كاألسػػرق بالقتػؿ كا جى  إال، القتػػاؿ عػػف كفػػرال

                                                           

 .2/398ابف عاشكر  -التحرير كالتنكير  (1)
 . 2/400المرجع السابؽ  (2)
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َرَأْرفُػػػر  . ..﴿، قػػاؿ تعػػالى: (1)عيػػكدىـ  النػػاكثيف بالظػػػالميف عمػػيـ ا، كا بفضػػؿ ثبتػػكا مػػنيـ قمػػيبل
 [.  34] اإلسراء:  ﴾ ِ  ْ َدْهِد ِإفَّ  ْ َدْهَد َ  َف َ ْسُ راًل 

 :  ل ق اد ر أل د ؼ   تفسير   تحليلي: ث  ي ً 

 :    س ة  آلي ت -1
ػػنناجػػاء فػػي تفسػػير الػػرازم فػػي مناسػػبة قكلػػو تعػػالى: }  - سى ػػا حى ػػٍف ذىا الَّػػًذم ييٍقػػًرضي المَّػػوى قىٍرضن {  مى

ىػػذه اآليػة متعمقػة بمػػا قبميػا كالمػراد منيػا القػػرض فػي الجيػاد خاصػػة، قػكالف: " إمػا أف تكػكف 
القادر عمى الجياد، كأمر القادر عمى الجياد فندب العاجز عف الجياد أف ينفؽ عمى الفقير 

، كأنيػػا أف ىػذا الكػبلـ مبتػدأ ال تعمػػؽ لػو بمػا قبمػو، أك أف ينفػؽ عمػى نفسػو فػي طريػػؽ الجيػاد
 . (2)آية تحث عمى اإلنفاؽ في سبيؿ ا " 

 :    فرد ت -2
 كمنػو: المقػراض كىػك، (3) " قرضػو يقرضػو بالكسػر قرضػا: القػرض لغػة: " القطػع   َقْرًض )  -

، اقتطعػت لػػو جػػزءان مػػف مػػالي فأعطيتػػو إيػػاه« أقرضػػت فبلنػػان »المقػص قػػاطع الثيػػاب؛ كمعنػػى 
ىذا اإلنفاؽ حقيقة أك مجاز،  عمى قكليف: أف في أف إطبلؽ لفظ القرضكقد اختمؼ العمماء 

، كالقػكؿ الثػاني: قػاؿ الزجػاج: إنػو حقيقػة، كذلػؾ ألف القػرض ىػك كػؿ مػا يفعػؿ ليجػازل عميػو
مجاز، كذلؾ ألف القػرض ىػك أف يعطػي اإلنسػاف شػيئان ليرجػع إليػو مثمػو  أف لفظ القرض ىنا

كا عػػز ، (4)، كينتظػػر الجػػزاء مػػف ا كالمنفػػؽ فػػي سػػبيؿ ا إنمػػا ينفػػؽ ليرجػػع إليػػو بدلػػو
 . كجؿ ال يستقرض مف عكز كلكنو يبمك عباده

حبلالن خالصػان، فػاف كػاف ككف القرض حسنان يحتمؿ كجكىان أحدىا: أراد بو :   َقْرًض  َحَسً  )  -
ال يخػػتمط بػػو الحػػراـ؛ ك  ؛ ألف ا طيػػب ال يقبػػؿ إال طيبػػان  مػػف مػػاؿ حػػراـ فمػػيس بقػػرض حسػػف

                                                           

 . 1/139لمزحيمي  -ينظرالتفسير الكسيط  (1)
 . 3/399الرازم  -التفسير الكبير كمفاتيح الغيب  (2)
 .  7/216ابف منظكر  -( لساف العرب 3)
 . 3/400( ينظر التفسير الكبير كمفاتيح الغيب الرازم 4)
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ألف مػػع الشػػبية يقػػع االخػػتبلط، كثانييػػا: أف ال يتبػػع ذلػػؾ اإلنفػػاؽ منػػان كال أذل كثالثيػػا: أف 
 .(1)بو الثكاب يفعمو عمى نية التقرب إلى ا تعالى، ألف ما يفعؿ رياء كسمعة ال يستحؽ

المؤل: أشراؼ الناس مف أىؿ الحؿ كالعقد بينيـ إذا نظر المرء "  :  ِ ْف َ ِ ي ِإْسرَ ِ يؿَ   ْ َ ََلِ ) -
 .(2)"إلييـ مؤلكا عينو ركاءن كقمبو ىيبة

 :    الهة -3
عمؿ المؤمنيف تعالى شٌبو ا فييا تشبيو حيث: "  :  َ ْف َذ    َِّذي ُيْقِرُض   لََّ  َقْرًض  َحَسً  ) -

 عمى ما يرجكف مف ثكابو بالقرض؛ ألٌنيـ إنمػا يعطػكف مػا ينفقػكف ابتغػاء مػا عنػد ا عػٌز 
  (3)"كجٌؿ مف جزيؿ الثكاب، فالقرض اسـ لكؿ ما يعطيو اإلنساف ليجازل عميو

َـّ َأْحَي ُ ـْ )  -  ض كالبسط. (: طباؽ في المكت كالحياة، كأيضان القب َيْقِ ُض َرَيْ ُسطُ   ر)ُ رُتر  ُث
 :   قر ء ت -4
اًعفىوي )  - ػاًعفيو { ػػػػػػأربع قػراءات أحػدىا: قػرأ أبػك عمػرك كنػافع كحمػزة كالكسائ(: " فىييضى ي } فىييضى

ػػػاًعفىو { بػػػألؼ كالنصػػػب كالثالػػػث: قػػػرأ ابػػػف كثيػػػر  بػػػاأللؼ كالرفػػػع كالثػػػاني: قػػػرأ عاصػػػـ } فىييضى
و { بالتشػػػػػػديد فى عػػػػػػامر } فيضػػػػػػعة فو{ بالتشػػػػػػديد كالرفػػػػػػع بػػػػػػبل ألػػػػػػؼ كالرابػػػػػػع: قػػػػػػرأ ابػػػػػػف ضػػػػػػع  }في

 . (4)"كالنصب
أمػػػا التشػػػديد كالتخفيػػػؼ فيمػػػا لغتػػػاف، ككجػػػو الرفػػػع العطػػػؼ عمػػػى ك فػػػي تكجيػػػو القػػػراءات: "  -

يقرض، ككجو النصب أف يحمؿ الكبلـ عمى المعنى ال عمى المفظ ألف المعنى يككف قرضػان 
الفػػػػاء ال يكػػػػكف إال فيضػػػػاعفو، كاالختيػػػػار الرفػػػػع ألف فيػػػػو معنػػػػى الجػػػػزاء، كجػػػػكاب الجػػػػزاء ب

لكف يجدر بي التعميؽ عمى ما جاء في مفاتيح الغيب لمرازم بخصكص االختيػار ك  ،(5)"رفعان 
ألف  ؛بمػػػا أف القػػػراءتيف متػػػكاترتيف صػػػحيحتيف فػػػبل يجػػػكز االختيػػػار بينيمػػػا ، بػػػيف القػػػراءتيف

 كبلىما صحيح قطعي الثبكت . 
 

                                                           

 .  3/400 - ينظر التفسير الكبير كمفاتيح الغيب، الرازم( 1)
 .  1/123أبك بكر الجزائرم   -( أيسر التفاسير لكبلـ العمي الكبير2)
 .  1/299تفسير الثعمبي  (3)
 .  2/288ابف الجزرم  -النشر في القراءات العشر  (4)
 .  3/401الرازم  -التفسير الكبير كمفاتيح الغيب  (5)
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  ف    ص :    يستف د -5

 :  فضؿ   قت ؿ في س يؿ أراًل: 

، إعػػػبلء كممػػػة ا " الجيػػػاد فػػػي االصػػػطبلح الشػػػرعي يقصػػػد بػػػو القتػػػاؿ مػػػف أجػػػؿحقيقػػػة إف 
كال يصػػػدكا عػػػف إظيػػػار ، كالػػػدفاع عػػػف حزبػػػو كػػي ال يغمبػػػكا عمػػػى حقيػػـ، كتػػأميف دينػػػو كنشػػػر دعكتػػو

الدفاع عف  دعكتو؛ ألنو يشمؿ مع الدفاع عف الديف كحماية  فيك أعـ مف القتاؿ ألجؿ الديف، أمرىـ
أك أراد العػػػدك البػػػاغي ، الحػػػكزة إذا ىػػػـ الطػػػامع الميػػػاجـ باغتصػػػاب ببلدنػػػا كالتمتػػػع بخيػػػرات أرضػػػنا

إمػػا ظفػػرنا بالعػػدك  ": القتػػاؿ فػػي سػػبيؿ ا يػػؤدم إلػػى نتيجتػػيفك ، (1)"  كالعػػدكاف عمػػى اسػػتقبللنا، إذاللنػػا
ا لنا ًبغىمىبىًتنا نا لنػا، ففيػو الشػيادة، كالفػكز ، يـ، ففييا األجر كالغنيمة كالسبلمةل كفتحن ما قتبل مف عػدكة كا 

ُقػْؿ َ ػْؿ َتَر َُّاػرَف ِ  ػ  ِإالَّ  ﴿: قػاؿ تعػالى (2)"  بالجنة، كالنجاة مف النار. ككمتاىما مما نيحبال كال نكره
 .[52: التكبة] ﴾..ِإْحَدى  ْ ُحْسَ َيْيفِ 

   حث صلى   قت ؿ: ث  يً : 

ػػو  ػػرة فػػي الحيػػاة الػػدنيا، منتظػػرىة فػػي الػػدار اآلخػػرةإفَّ الجيػػاد فػػي سػػبيؿ ا نتائجي ننػػا ميبصى ، كا 
لنرل األمر بالجياد كالتحريض عميػو منثػكران فػي ىػذه السػكرة، ضػمف آيػات األحكػاـ مػذكران بػو مػف آف 

عبلء كممتو، كنشػر دعكتػوألنو مف أشؽ التكاليؼ، كبو يتـ  ؛آلخر  كالحفػاظ عميػو مػف ، رفع دينو، كا 
 سػيدنا محمػد  –عزكجػؿ  –كقد خاطػب ا  (3)اىدكا ليمككا، كضاع دينيـ ،أعدائو الذيف لك لـ يج

يػا أييػا  :فػالمعنى ىنػا[  65] األنفػاؿ:  ﴾... َيػ  َأيَُّهػ     َِّ ػيُّ َحػرِّْض  ْ ُ ػْؤِ ِ يَف َصَلػى  ْ ِقتَػ ؿِ  ﴿بقكلو: 
،ك ألىػؿ الجيػاد، كألىػػؿ  فالخطػاب ألمػة محمػد  النبػي بػالغ فػي حػث المػؤمنيف عمػى قتػاؿ الكفػار

االستشػياد، كألىػػؿ الغيػػرة عمػػى حرمػػات المسػػمميف، كمقدسػاتيـ صػػبران فيػػي مكتػػة كاحػػدة إذ يبمػػغ المػػرء 
 أجمو فيمكت، سكاء أكاف عمى فراشو، أـ كاف في حرب ضركس فمتكف في سبيؿ ا. 

 

 
                                                           

 .  2/365محمد رشيد رضا  -تفسير المنار  (1)
 . 14/291الطبرم  -جامع البياف في تأكيؿ القرآف  (2)
 .2/406عبدا شحاتو  د. –تفسير القرآف الكريـ  ينظر (3)
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 : فضؿ   ادقةث  ثً : 

 فييػا " ترغيػبر    َّػِذي ُيْقػِرُض   لَّػَ  َقْرًضػ  َحَسػً  َ ْف َذ  ) :بقكلو تعػالىجاءت اآلية الكريمة  -
 تأكيػػػػدان  قرضػػػػان  كسػػػػماه، كأبمغػػػػو كػػػػبلـ بػػػػألطؼ الخيػػػػر، سػػػػبيؿ فػػػػي كاإلنفػػػػاؽ البػػػػر أعمػػػػاؿ فػػػػي

فػػاف القتػػاؿ يسػػتدعي "  ؛قػػد جػػاءت بعػػد آيػػة الحػػث عمػػى القتػػاؿ ك ، (1)بػػو " الثػػكاب السػػتحقاؽ
كالمىؤيكنػة مػع الحػث عمػػى إنفػاؽ الكاجػد فضػبلن فػي سػػبيؿ إنفػاؽ المقاتػؿ عمػى نفسػو فػػي العيػدَّة 

اإلنفػاؽ فػي سػبيؿ  (2)"كاإلنفاؽ عمى المعسريف مف الجيش، ا باعطاء العيدَّة لمف ال عيدَّة لو
ا مف أفضؿ األعماؿ كأزكاىا، فيك يزكي النفس كيطٌيرىا مف رذائؿ األنانية المقيتة كاألثرة 

التزكية يرتقي اإلنساف في معػارج الكمػاؿ كالعطػاء كلػذلؾ كػاف  القبيحة، كالشح الذميـ، كبيذه
 العطاء مف صفات ا عز كجؿ.

رتقػػاء ليػػا كاسػػتعبلء كنجػػاة مػػف  - كىػػك أيضػػان تطييػػر لمػػنفس مػػف العبكديػػة لغيػػر ا تعػػالى، كا 
البخػػؿ الػػذم ييػػبط بالعبػػد إلػػى مػػدارؾ العبكديػػة لمػػدينار كالػػدرىـ كصػػدؽ ا العظػػيـ إذ يقػػكؿ: 

ـْ َرُتَز ّْيِهـ ِ َهػ ُ ْذ ﴿ ـْ َاَدَقًة ُتَطهُّْرُ  كاإلنفػاؽ فػي سػبيؿ ا  ،[103التكبػة: ] ﴾...ِ ْف َأْ َر ِ ِه
ىػك فػػي الحقيقػػة حفػػظ لممػػاؿ كزيػػادة لػػو كلػػيس نقصػػانان لػػو كاتبلفػػان كمػػا قػػد يظػػف الػػبعض لقكلػػو 

قػد جػاء ك ، [39سػبأ: ] ﴾  ػرَّ ِزِقيَف  َرَ   َأ َفْقتـُ  ّْف َشْيٍء َفُهَر ُيْ ِلُفُ  َرُ َر َ ْيػرُ  ...﴿تعالى: 
ٍيػرىةى في الحديث الشريؼ أيضان عػف  } مػا مػف يػكـ يصػبح العبػاد : قػاؿ  أىفَّ النَّبًػيَّ   أىبًػي ىيرى

ـ أعػػػط الميػػػ :كيقػػػكؿ اآلخػػػر، إال ممكػػػاف ينػػػزالف فيقػػػكؿ أحػػػدىما: الميػػػـ أعػػػط منفقػػػان خمفػػػان ، فيػػػو
 .(3)ممسكان تمفان {

كقػد بػٌيف ا ، أجرىػاك  تظيػر فضػمياك  كثيرة كميػا ترغػب فػي الصػدقةك قد كردت آيات قرآنية  -
ـْ ِفي َسِ يِؿ   لَِّ  َ َ َثِؿ  ﴿بقكلو تعػالى:  ا األجرسبحانو كتعالى ىذ َ َثُؿ   َِّذيَف ُيْ ِفُقرَف َأْ َر َ ُه

َضػ ِصُؼ ِ َ ػْف َيَشػ ُء َر  لَّػُ  َر ِسػٌ  َح ٍَّة َأْ َ َتْت َسْ َ  َسػَ  ِ َؿ ِفػي ُ ػؿّْ ُسػْ ُ َلٍة ِ  َ ػُة َح َّػٍة َر  لَّػُ  يُ 
 .[ 261البقرة:  ] ﴾ َصِليـٌ 

                                                           

 .162/ 1الكيا اليراسي  -أحكاـ القرآف الكريـ  (1)
 .  2/398ابف عاشكر  -التحرير كالتنكير  (2)
ح  – 2/115باب قكؿ ا تعالى )فأما مف أعطى كاتقى كصدؽ بالحسنى(،  -كتاب الزكاة  -صحيح البخارم  (3)

1442 . 
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 :    رؼ    تأاؿ ص د   يهرد: ر  د ً 

، باقية فػييـ، ك القدـ ذفييـ منمتأصمة كىذه سمة ، لييكد بأنيـ جبناءكصفت اآليات السابقة ا
القيػػاـ بالعمميػػات ك  قفكيػػؼ ليػػـ بخػػكض تمػػؾ الحػػركب ضػػدنا ، كلكػػف إذا كػػانكا ىػػـ جبنػػاء منػػذ القػػدـ

رسػاليـ لنػا جنػكدىـك  المذابح الدمكية ق أك بمعنى آخر كيؼ نجمع بيف خكفيـ مف القتػاؿك  اإلرىابية  ا 
 ىـ يعممكف أنيـ سيقتمكف ق ك 

كلػـ ، عشػكائية قػراراتك  ان أمكر  ال يتخذكف، ك حرب إال بعد دراسة كاستشارة يشنكفال إف الييكد  -
نمػػا حػػركب الييػػكد دائمػػا ، ان معركػػة ضػػد خصػػكميـ عمنػػييػػكد قػػادكا يعػػرؼ فػػي التػػاري  أف ال كا 

ال يقػػدمكف عمييػػا إال إذا شػػعركا بضػػعؼ الطػػرؼ بػػالمكر كالخػػداع كالمػػؤامرات فػػي الخفػػاء
 . القدرات العسكرية ضعيفةك  أف الركح المعنكية ميزكمة، ك المقابؿ ليـ

 بالػػػػدعـ المػػػػادمتمػػػػدىـ ، ال يقػػػػدمكف عمػػػػى حػػػػرب إال باسػػػػتعانة مػػػػف حمفػػػػاء ليػػػػـ إف الييػػػػكد -
، ( تكنكلكجيػػػػا حربيػػػػةك  طػػػػائراتك  صػػػػكاري ك  دبابػػػػاتك  مػػػػف أسػػػػمحة) كالعسػػػػكرماالقتصػػػػادم ك 
 . مف يساندىاك  الضكء األخضر مف أمريكا ذاتيا يأخذكفك 

فتػػػػراىـ يبنػػػػكف ، فيػػػػـ ال يقػػػػدركف عمػػػػى المكاجيػػػػة المباشػػػػرة ؛إف صػػػػفة الجػػػػبف متأصػػػػمة بيػػػػـ  -
ـْ َجِ يًد  ِإالَّ ِفػي قُػًرى  ﴿: -تعالى  -فييـ ا  كما قاؿ، الجدر العازلةك  الحصكف اَل ُيَق ِتُلرَ ُ 

َ ٍة َأْر ِ ْف َررَ ِء ُجُدرٍ   [ 14: الحشر ] ﴾ ...ُ َحاَّ

   ، لمبلجػػئ تحػػت األرضالرعػػب فػػي قمػػكبيـ تجػػدىـ ييرعػػكف إلػػى اك  كحتػػى عنػػدما يػػدب الفػػزع
قصؼ منطقة بصاركخ ترل الصغار قبػؿ الكبػار الذم إذا ما تـ ، عبنا الشجاع المقداـفأيف ىـ مف ش

قػداـك  يغيثكف مف يحتاج بكؿ عزيمة، ك يركضكف ليركا ما حدث المػرابطيف ك  ناىيػؾ عػف المجاىػديف، ا 
 . عمى الحدكد

يانػة لمييػكد قػاؿ خصمة يصكرىا القرآف صكرة تفيض بالزرايػة كتنضػح بػالتحقير كالمك ىناؾ  -
ـْ َأْحَرَص  ﴿: تعالى   [ 96: ] البقرة ﴾ ...   َّ ِس َصَلى َحَي ةٍ َرَ َتِجَد َُّه
ال ييـ أف تككف حياة كريمة كال حياة مميزة عمى اإلطبلؽ! حياة فقػط! حيػاة ، أية حياة "

 ـفػي ماضػيي، ييػكد ـداف أك حشػرات! حيػاة كالسػبلـ! إنيػبيذا التنكير كالتحقير! حياة ديػ
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فػاذا كجػدت . إال حػيف تغيػب المطرقػة يرفعػكف رؤكسػيـكما . سكاء ـكمستقبمي ـكحاضرى
 (1)"  أم حياة!. . كعنت الجباه جبنان كحرصان عمى الحياة، المطرقة نكست الرؤكس

صفة الجبف متأصمو ، ك سكؼ ننتصر عمييـ باذف اك  ،ف صراعنا مع الييكد دائـ كمستمرإ -
مبلزمػة فيػو تأكيػد ألف ىػذه الصػفة  حػديث سػيدنا محمػد ، ك في الماضػي كالحاضػر داخميـ

ال تقػـك السػاعة حتػى يقاتػؿ " : قػاؿ أف رسػكؿ ا  عػف أبػي ىريػرة: ليـ حتى قيػاـ السػاعة
المسػػممكف الييػػكد فيقػػتميـ المسػػممكف حتػػى يختبػػئ الييػػكدم مػػف كراء الحجػػر كالشػػجر فيقػػكؿ 
الحجػػر أك الشػػجر يػػا مسػػمـ يػػا عبػػد ا ىػػذا ييػػكدم خمفػػي فتعػػاؿ فاقتمػػو إال الغرقػػد فانػػو مػػف 

 فاختبػػاؤىـ خمػػؼ الحجػػر أك الشػػجر مػػا ىػػك إال دليػػؿ عمػػى الجػػبف كاليػػكاف (2)" كدشػػجر الييػػ
 . النياية الذليمة ليـك 

 :  س صدة   لير  ف أ ؿ    ير:    س ً 

 ؛مسػػتخمفان فيػػو ك  مػػؤتمف عميػػوفيػػك إلنسػػاف ا أمػػا، ىػػك المالػػؾ الحقيقػػي لػػوك  إف المػػاؿ مػػاؿ ا -
عطػاء كػؿ ذم ك ، ثػـ اإلنفػاؽ الرشػيد، لػو بالكسػب الحػبلؿ شػرعُيسػتعممو كفػؽ مػا ك  لينتفع بػو ا 
يسػػأؿ عنػػو يػػـك بػػؿ سػػكؼ ، لػػف ترحػػؿ مالػػو يرحػػؿ كلكػػف تبعػػاتاإلنسػػاف سػػكؼ ف، حػػؽ حقػػو
ال تػزكؿ قػدما عبػد يػـك " :  قػاؿ رسػكؿ ا: قػاؿ (3) عف أبي بػرزة األسػمميفعف ، الحساب

 ق كعػف مالػو مػف أيػف اكتسػبو، كعػف عممػو فػيـ فعػؿ، القيامة حتى يسأؿ عف عمره فيما أفناه
فنجػد فػي الحػديث أف اإلنسػاف سيسػأؿ مػرة عػف كػؿ ، (4)"  كعف جسمو فيـ أبػبله قكفيـ أنفقو

يػو أف مفػيـ أنفقػوق فيجػب عك  مػف أيػف اكتسػبو: ماكرد باستثناء الماؿ سكؼ يسأؿ عنػو مػرتيف
 . ف يغتنـ الفرصة قبؿ فكات اآلكافأ، ك يعد جكابان ليما

                                                           

 .  1/64 سيد قطب -في ظبلؿ القرآف الكريـ (1)
صحيح مسمـ، كتاب الفتف كأشراط الساعة، باب ال تقـك السػاعة حتػى يمػر الرجػؿ بقبػر الرجػؿ فيتمنػى أف يكػكف  (2)

 . 2922ح  – 4/2239ف الببلء، مكاف الميت م
أبي برزة األسممي: ىك نضمة بف عبيد بف الحارث غمبت عميو كنيتو، شيد فتح مكة ثـ تحكؿ إلى البصرة ككلػده  (3)

بيػػا ثػػـ غػػزا خراسػػاف كمػػات بيػػا فػػي أيػػاـ يزيػػد بػػف معاكيػػة أك فػػي آخػػر خبلفػػة معاكيػػة. )االسػػتيعاب البػػف عبػػد البػػر، 
(4/1495 .) 
)حكػػـ األلبػػاني  2417، ح 4/612 –أبػػكاب صػػفة القيامػػة كالرقػػائؽ كالػػكرع، بػػاب فػػي القيامػػة  –سػػنف الترمػػذم  (4)

 صحيح في نفس المكاف(. 
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ـْ ِ   لَّْيػػِؿ َر   ََّهػػ ِر ِسػػرِّ   ﴿: تعػػالى عمػػى المنفقػػيف بقكلػػوقػػد أثنػػى ا ك     َّػػِذيَف ُيْ ِفقُػػرَف َأْ ػػَر َ ُه
ـْ َيْحَزُ رَف  ـْ َراَل ُ  ـْ َراَل َ ْرٌؼ َصَلْيِه ـْ ِصْ َد َر ِّْه ـْ َأْجُرُ    [ 274: ] البقرة ﴾َرَصاَلِ َيًة َفَلُه

ذلػػؾ لمترغيػػب ، ك األحاديػػث النبكيػػةك  قرآنيػػةجػػاء الحػػث عمػػى اإلنفػػاؽ فػػي العديػػد مػػف اآليػػات ال -
كػػؿ حسػػب ، النػػدب لئلنفػػاؽ جػػاء مكجػػو لمجميػػع، ك جػػر المنفػػؽ فػػي الػػدنيا كاآلخػػرةبيػػاف أك  فيػػو

الػػذيف مػػٌف ا عمػػييـ بالمػػاؿ الػػكفير كالػػرزؽ الكثيػػر، كأغػػدؽ بػػاألخص ، ك قدرتػػوك  اسػػتطاعتو
ف ا قػد تكعػد ىػذه أعمييـ نعمو ظاىرة كباطنة، كلكنيـ كنزكه كلػـ يػؤدكا حػؽ ا فيػو كرغػـ 

َر  َّػِذيَف  ﴿: قػاؿ تعػالى مكاليا مف الذىب كالفضة بالعذاب فانيـ لـ يأبيكا ليػذاالفئة الكانزة أل
ـْ ِ َدَذ ٍ  أَِ يـٍ َيْ ِ ُزرَف   ذََّ َ   َة َراَل ُيْ ِفُقرَ َه  ِفي َسِ يِؿ   لَِّ  َفَ شّْْرُ   . [ 34: ] التكبة ﴾َر ْ ِفضَّ

أىمنػػا فػػي اليرمػػكؾ : فمنيػػا، متعػػددة، كثيػػرة طػػرؽ اإلحسػػافك  أعمػػاؿ البػػرك  إف مجػػاالت الخيػػر -
 الحصػػػارك  كالتبػػػرع إلنقػػػاذىـ مػػػف كيػػػبلت الجػػػكع، فالكاجػػػب عمينػػػا جميعػػػان مػػػد يػػػد العػػػكف ليػػػـ

خبلص العمػؿ ك  أيضان أىمنا في غزة المحاصرة بحاجة إلى تكاتفنا جميعان ، ك الحرب الشعكاءك  ا 
 . بذؿ ما نستطيع حتى نتخطى ىذه األزمة، ك كالنية

 :   رزؽ  يد   تد  ى: س دس ً 

ػػف يشػػاء مػػف ، كا يقػػبض كيبسػػط، إف مػػف أسػػماء ا الحسػػنى الػػرزاؽ الكػػريـ ييضػػيةؽ عمػػى مى
 . الرزؽ، كيكسعو عمى آخريف، لو الحكمة البالغة في ذلؾ عباده في

، بأف ينظر اإلنساف لما في يػد غيػره ؛الحسد : ك لكف الخطأ الذم يقع فيو الكثير مف الناس
ـْ َصَلػى َ ْدػٍض ِ لرَّْجػ ِؿ  ﴿: قػاؿ تعػالى، مع عدـ الرضا بمػا عنػده ػَؿ   لَّػُ  ِ ػِ  َ ْدَضػُ  َراَل َتَتَ  َّػْر  َ ػ  َفضَّ

ؿّْ َشػْيٍء َ ِايٌ  ِ  َّ   ْ َتَسُ ر  َرِ ل َّْس ِء َ ِايٌ  ِ  َّ   ْ َتَسْ َف َر ْسػأَُ ر    لَّػَ  ِ ػْف َفْضػِلِ  ِإفَّ   لَّػَ  َ ػ َف ِ ُ ػ
 . [ 32: ] النساء ﴾َصِليً  

عمينا إذان حيف نرل نعمة أنعميا ا عمى بعض إخكاننا أك أخكاتنا مف المسمميف أف ندعك ك 
مف الحسد  فاألفضؿ. بركة، كأف ننظر إلى مف ىك أقؿ منا نعمة لكي نستشعر نعمة ا عميناليـ بال

االجتيػػاد فػػي ك  الجػػدك ، الرضػػا بمػػا قسػػـ ا ىػػك:الػػذم يػػؤدم بػػدكره إلػػى الشػػحناء كاألحقػػاد بػػيف النػػاس 
  َرَيْرُزْقُ  ِ ْف َحْيُث 2َ ْ َرًج  )َرَ ْف َيتَِّؽ   لََّ  َيْجَدْؿ َ ُ   ﴿: قاؿ تعالى، التككؿ عمى اك  رزؽطمب ال

 . [ 3، 2: ] الطبلؽ ﴾ اَل َيْحَتِسُ  َرَ ْف َيَتَر َّْؿ َصَلى   لَِّ  َفُهَر َحْسُ  ُ 
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 :   ذؿ صف   قت ؿ  ت : س  د ً 

كالخػكؼ عمػػى ، الخػكؼ عمػى الحيػاة: التثاقػؿ عػف الجيػػاد ىػكك  إف سػبب التخػاذؿ عػف القتػاؿ
ـُ  ﴿: قػػاؿ تعػػالى، الدنيكيػػةكالخػػكؼ عمػػى المصػػالح ، المػػاؿ ـْ ِإَذ  ِقيػػَؿ َ ُ ػػ َيػػ  َأيَُّهػػ    َّػػِذيَف نَ ُ ػػر  َ ػػ  َ ُ ػػ

ـْ ِ  ْ َحَي ِة   ػدُّْ َي  ِ ػَف  آْلِ ػَرِة َفَ ػ  َ تَػ عُ  ـْ ِإَ ى  أْلَْرِض َأَرِضيُت  ْ َحَيػ ِة   ػدُّْ َي    ْ ِفُرر  ِفي َسِ يِؿ   لَِّ   ثَّ َقْلُت
 . [ 38: ] التكبة ﴾ ِليؿٌ ِفي  آْلِ َرِة ِإالَّ قَ 

بالجػػػد ال بػػػاليزؿ ذلػػػؾ ، ك فػػػي سػػػبيموبالجيػػػاد عمػػػك رايتػػػو ال تتحقػػػؽ إال، ك إف نصػػػرة اإلسػػػبلـ
الييػػكد  نحػػف فػػي ىػػذه الفتػػرة نػػرل مػػف، ك كباألعمػػاؿ ال باآلمػػاؿ كبػػالقمكب الصػػادقة ال النفػػكس الخائنػػة

كدكلػػتيـ ، سػػعادتيـ عمػػى شػػقاكتناأقػػامكا لدرجػػة انيػػـ  ؛مجػػازر عظيمػػة ك  أعػػكانيـ منسػػىك  كالنصػػارل
كتغييػػر األكضػػاع كيػػؤثركف ، ىامػػدة ال يتحركػػكف نحػػك الجيػػاد عمػػى أراضػػينا كبعػػض المسػػمميف جثػػث

 . االنتظار كينتظركف الفرج دكف مقاكمة تذكر أك بذؿ يشكر

ميمػػػا فشػػػت الضػػػبللة كاسػػػتحكمت الغكايػػػة كاستشػػػرل الفسػػػاد ك لكػػػف مػػػا يطمػػػئف القمػػػب أنػػػو 
فسػيبقى اإلسػبلـ كتمتػد رقعتػو كيبمػغ مػا بمػغ الميػؿ كالنيػار بصػدؽ العممػاء كجيػكد كانتيكت األعراض 

 ﴾َر  لَّػػُ  َه ِ ػػٌ  َصَلػػى َأْ ػػرِِ  َرَ ِ ػػفَّ َأْ ثَػػَر    َّػػ ِس اَل َيْدَلُ ػػرفَ ...﴿: قػػاؿ تعػػالىالػػدعاة كدمػػاء الشػػيداء
ف النصر آلت مػا داـ ىنػاؾ قمػكب خافقػة بػذكر ا، ك [21: ]يكسؼ كػرة مسػبحة مسػتغفرة ألسػف ذا، ك ا 

 . [ 47: ] الركـ ﴾ َرَ  َف َحقِّ  َصَلْيَ   َ ْاُر  ْ ُ ْؤِ ِ يفَ  ...﴿: قاؿ تعالى، ساجدة  الكاحد القيار

 
 

 

 

 

  



534 
 

 

 

 

 

 

  بحث الثانيامل
 سورة البقرة هداف أالتفسري التحليلي ملقاصد و

 (252-247) لآليات
 

 :  ر يشت ؿ صلى ثالثة  ط   

 .  ؾْ لِ  ؤ الت    َ :    طل   ألرؿ

 ث  ي:   د رة  ف قاة ط  رت رج  رت.    طل    

 ث  ث:   ت  ر   ج رد.    طل    
 
 

 

 

 

 

 

 



535 
 

 ؾْ لِ  ؤ الت    َ :  ألرؿ    طل 
 

ـْ َطػ ُ رَت َ ِلً ػ  َقػ ُ ر  َأ َّػى َيُ ػرُف َ ػُ   ْ ُ ْلػُؾ َصَلْيَ ػ   ﴿: ق ؿ تد  ى ـْ ِإفَّ   لََّ  َقػْد َ َدػَث َ ُ ػ ـْ َ ِ يُُّه َرَق َؿ َ ُه
ـْ َرزَ َدُ   َ  ـْ ُيْؤَت َسَدًة ِ َف  ْ َ  ِؿ َق َؿ ِإفَّ   لََّ   ْاَطَف ُ  َصَلْيُ  ِفي  ْ ِدْلـِ  ْسَطةً َرَ ْحُف َأَحؽُّ ِ  ْ ُ ْلِؾ ِ ْ ُ  َرَ 

ـْ ِإفَّ نَيػَة ُ ْلِ ػِ  َأْف 247َر ْ ِجْسـِ َر  لَُّ  ُيػْؤِتي ُ ْلَ ػُ  َ ػْف َيَشػ ُء َر  لَّػُ  َر ِسػٌ  َصِلػيـٌ ) ـْ َ ِ ػيُُّه   َرَقػ َؿ َ ُهػ
ـْ َرَ ِقيٌَّة ِ  َّ  َتَرَؾ نُؿ ُ رَسى َرنُؿ َ  رُ  ـُ   تَّ ُ رُت ِفيِ  َسِ يَ ٌة ِ ْف َر ُّْ  رَف َتْحِ ُلُ   ْ َ اَلِ َ ػُة ِإفَّ ِفػي َيْأِتَيُ 

ـْ ُ ْؤِ ِ يَف ) ـْ ِإْف ُ ْ ُت ـْ ِ َ َهػٍر َفَ ػْف 248َذِ َؾ آَلَيًة َ ُ    َفَل َّ  َفَاَؿ َط ُ رُت ِ  ْ ُجُ رِد َقػ َؿ ِإفَّ   لَّػَ  ُ ْ َتِلػيُ 
ـْ َيْطَدْ ُ  َفِإ َّػُ  ِ  ّْػي ِإالَّ   َ ػِف  ْهتَػَرَؼ ُهْرَفػًة ِ َيػِدِ  َفَشػِرُ ر  ِ ْ ػُ  ِإالَّ َقِلػياًل َشِرَ  ِ ْ ُ  َفَلْيَس ِ  ّْي َرَ ْف َ 

ـْ َفَل َّ  َج َرَزُ  ُ َر َر  َِّذيَف نَ ُ ر  َ َدُ  َق ُ ر  اَل َط َقَة َ َ    ْ َيْرـَ ِ َجػ ُ رَت َرُجُ ػرِدِ  َقػ َؿ    َّػِذيَف َيُظ ُّػرَف ِ ْ ُه
ـْ ِ ػْف ِفَ ػ ـْ ُ اَلُقر   لَّػِ  َ ػ ػ ِ ِريَف )َأ َُّه   َرَ  َّػ  249ٍة َقِليَلػٍة َهَلَ ػْت ِفَ ػًة َ ِثيػَرًة ِ ػِإْذِف   لَّػِ  َر  لَّػُ  َ ػَ    اَّ

ـِ  ْ َ ػػ ِفِريَف َ ػػَرُزر  ِ َجػػ ُ رَت َرُجُ ػػرِدِ  َقػػ ُ ر  َر ََّ ػػ  َأْفػػِرْغ َصَلْيَ ػػ  َاػػْ رً  َرَث ّْػػْت َأْقػػَد َ َ   َر ْ ُاػػْرَ   َصَلػػى  ْ َقػػرْ 
ػ  َيَشػ ُء َرَ ػْراَل   َفَهَز ُ 250) ـْ ِ ِإْذِف   لَِّ  َرَقَتَؿ َد ُررُد َج ُ رَت َرنتَ ُ    لَُّ   ْ ُ ْلػَؾ َر ْ ِحْ َ ػَة َرَصلََّ ػُ  ِ  َّ  رُ 

ـْ ِ ػَ ْدٍض َ َفَسػَدِت  أْلَْرُض َرَ ِ ػفَّ   لَّػَ  ُذر َفْضػٍؿ َصَلػى  ْ َدػ َ ِ يَف )   ِتْلػَؾ 251َدْفُ    لَّػِ     َّػ َس َ ْدَضػُه
 . ﴾  252نَي ُت   لَِّ  َ ْتُلرَ   َصَلْيَؾ ِ  ْ َحؽّْ َر ِ  ََّؾ َ ِ َف  ْ ُ ْرَسِليَف )

 :   تفسير  ْلج   ي :أرالً 

ـْ َط ُ رتَ ) قكلو تعالى:  ـْ ِإفَّ   لََّ  َقْد َ َدَث َ ُ  ـْ َ ِ يُُّه " : ابػف كثيػر فػي تفسػيره ذكر:   َرَق َؿ َ ُه
لما طمبكا مف نبييـ أف يعيف ليـ ممكنا منيـ فعيف ليـ طالكت ككاف رجػبل مػف أجنػادىـ كلػـ يكػف مػف 

 سػبط فػي إال الخبلفػة تكػكف فبل خبلفة كسبط نبكة سبط: سبطاف إسرائيؿ مف ككاف، (1)" بيت الممؾ 
َقػػ ُ ر  َأ َّػػى َيُ ػػرُف َ ػػُ  السػػبطيف، فقػػالكا: ) أحػػد مػػف النبػػكة، كلػػيس سػػبط فػػي إال النبػػكة تكػػكف كال الخبلفػة

، فرد عمييـ نبييـ برد بميغ بأف (2)الرياسة "  لو يسممكا أف فأبكا   ْ ُ ْلُؾ َصَلْيَ   َرَ ْحُف َأَحؽُّ ِ  ْ ُ ْلِؾ ِ ْ  ُ 
كفػكر العمػـ ليػتمكف كىػذه حجػة قاطعػة، كزاده  كاختاره كىك سبحانو أعمـ بالمصالح مػنكـا اصطفاه 

السياسػػية، كجسػػامة البػػدف ليكػػكف أعظػػـ خطػػران فػػي القمػػكب كأقػػكل عمػػى كفػػاح  بػػو مػػف معرفػػة األمػػكر

                                                           

 .  1/6666ابف كثير  –تفسير القرآف العظيـ  (1)
 .  1/403 الشككاني –فتح القدير  (2)
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، كا مالؾ الممؾ، كالمالؾ لو حؽ التصرؼ في ممكػو كيفمػا يشػاء، كيكسػع األعداء كمكابدة الحركب
أف يتحػداىـ بمعجػزة تػدؿ عمػى أف ا تعػالى ثـ إف نبييـ أراد ، (1)عمى الفقير كيغنيو أيضان كما يشاء

كقد ككؿ ا تعالى ، " ممكا، فجعؿ ليـ آية تدؿ عمى ذلؾ كىي أف يأتييـ التابكت طالكتيـ اختار ل
 . (2)"بيما أربعة مف المبلئكة يسكقكنيما حتى أتكا منزؿ طالكت

ػػ  َفَاػػَؿ َطػػ ُ رُت  ػػ  ج رد  ) ، أم انفصػػؿ عػػف بيػػت المقػػدس مصػػاحبان ليػػـ لقتػػاؿ العمالقػػة َفَل َّ
كىػك ، كقفكا ضد تعيينو ممكان، لذلؾ أراد أف يدخؿ الحكـ عمػى أرض صػمبةأراد أف يختبرىـ، فيـ قكـ 

كا مبتمػيكـ بنيػر مػف يشػرب منػو فمػيس منػا إال مػف اغتػرؼ ، سبحانو الذم سيجرم عمػيكـ االختبػار
ػْ ُهـْ ) ،غرفة بيده، فأباح ما يفؾ العطش كلـ يحرميـ منو نيائيان  كػذا تػتـ كى  اَفَشػِرُ رْ  ِ ْ ػُ  ِإالَّ َقِلػياًل  ّْ

كأماـ ىػذا التخػاذؿ ثبتػت الفئػة القميمػة المختػارة، ، كىذا القميؿ لـ يثبت كذلؾ إلى النياية،" (3)التصفية
ـْ ِ ػػْف ِفَ ػػٍة َقِليَلػػٍة َهَلَ ػػْت ِفَ ػػًة َ ِثيػػَرًة ِ ػػِإْذِف   لَّػػ ِ )كقالػػت: ، اعتصػػمت بػػا ككثقػػت ثػػـ اتجيػػت لربيػػا   َ ػػ

 .(4)"كاستحقت العز كالتمكيفتدعكه

، كآتاه ا الممؾ كالنبكة، كعٌممو في عسكر طالكتسيدنا داككد  كافك   َرَقَتَؿ َد ُررُد َج ُ رتَ  )
كلػػػكال أنػػػو سػػػبحانو كتعػػػالى يػػػدفع بعػػػض النػػػاس بػػػبعض، كينصػػػر ، (5)صػػػنعة الػػػدركع كمنطػػػؽ الطيػػػر

 كمػػا دفػػع بػػداكد شػػر جػػالكت عػػف بنػػي إسػػرائيؿ، لغمبػػكا، المسػػمميف عمػػى الكفػػار، كيكػػؼ بيػػـ فسػػادىـ
إشػػارة إلػػى مػػا قػػص مػػف حػػديث،  ِتْلػػَؾ نيػػ ت   ) ،كأفسػػدكا فػػي األرض، أك لفسػػدت األرض بشػػؤميـ

تيػػػاف التػػػابكت كانيػػػزاـ الجبػػػابرة، كقتػػػؿ داكدي كأخبػػػار األمػػػـ الماضػػػية مػػػف  األلػػػكؼ، كتمميػػػؾ طػػػالكت كا 
الكتػاب كأربػاب  بالكجػو المطػابؽ الػذم ال يشػؾ فيػو أىػؿ َ ْتُلرَ   َصَلْيَؾ    حؽ ) ، كىذه اآليػاتجالكت

 . (6)لما اختبرت بيا مف غير تعرؼ كاستماعلمجف كاإلنس كافة، ك  )َر ِ  ََّؾ َ ِ َف    رسليف  التكاري .

 

                                                           

 .  2/291األلكسي  -ينظر ركح المعاني  (1)
 . 2/293أللكسي ا -ركح المعاني  (2)
 .666، 1/665ينظر تفسير الشعراكم،  (3)
 .  1/244،245سيد قطب  -في ظبلؿ القرآف  (4)
 . 1/257جبلؿ الديف المحمي، جبلؿ الديف السيكطي  -ينظر تفسير الجبلليف  (5)
 . 1/283البيضاكم  -ينظر أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ  (6)
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 :  ل ق اد ر أل د ؼ   تفسير   تحليلي: ث  ي ً 

 :    س ة  آلي ت -1

، المػكت مػف فػراران ، ديػارىـ مػف الخػارجيف بقصة األخبار السابقة الشريفة اآليات تضمنت قدل
مػا، القتػاؿ عمػييـ فػرض إذ بالقتػؿ إما  قػٌدره ممػا مفػر ال أنػو ليعممػكا أحيػاىـ ثػـ ا فأمػاتيـ، بالكبػاء كا 
 فػػي جاىػػد لمػػف مثبتػػة اآليػػة ىػػذه فأتػػت، القتػػاؿ عػػف فػػنحجـ، سػػمككه مػػا نسػػمؾ لػػئبل كذلػػؾ، تعػػالى ا

،  بيػت النبػكة كال الممػؾليسػت كراثػة متعمقػة بأىػؿ أنيػا ك ، الزعامػة كاإلمامػة بينت مكضكعك " ،(1)سبيمو
، كال حػػظ لمنسػػب مػػع العمػػـ كفضػػائؿ الػػنفس، كأنيػػا مقدمػػة  بػػالعمـ كالقػػكة ال بالنسػػب كأف ذلػؾ مسػػتحؽ

 . (2)"عميو

 : س      زرؿ -2
ػػا): جػػاء فػػي سػػبب نػػزكؿ قكلػػو تعػػالى - ًمكن ـٍ طىػػاليكتى مى ـٍ ًإفَّ المَّػػوى قىػػٍد بىعىػػثى لىكيػػ ـٍ نىبًػػياليي قىػػاؿى لىييػػ أنػػو ( كى

ـٍ تىرى ًإلىى اٍلمىئلىً ًمٍف بىًني ًإٍسرىاًئيؿى ًمٍف بىٍعًد ميكسىى ًإٍذ قىاليكا ) :اآلية نزكؿ قكلو تعالىسبؽ ىذه  أىلى
ػػا ًمكن ـي اٍبعىػػٍث لىنىػػا مى تسػػمطكا عمػػييـ،  العمالقػػةف يختػػار ليػػـ ممكػػا، ألف إذ طمبػػكا منػػو أ: (ًلنىبًػػي  لىييػػ

مػػف قبػػؿ يسػػتفتحكف بػػو )يطمبػػكف الفػػػتح  ، ككػػػانكاالتػػابكتكقتمػػكا مػػنيـ العػػدد الكثيػػر، كأخػػذكا 
 .(3)قد أجابكـ إلى ما سألتـ مف بعث الممؾ، ك كالنصر بو( عمى أعدائيـ

 :    فرد ت -3
ىػػك "  اٍشػػمكيؿ عميػػو السػػبلـ" : جػػاء فػػي كتػػب التفاسػػير أف النبػػي المقصػػكد ىػػك: ( نىبًػػيالييـٍ  ) -

مػػػف كلػػػد : كىػػػك، شػػػمعكف: كيقػػػاؿ فيػػػو، كيعػػػرؼ بػػػابف العجػػػكز، شػػػمكيؿ بػػػف يػػػار ابػػػف عمقمػػػة
 (4)"  مف نسؿ ىاركف: كقيؿ، يعقكب

لطكلو ألنو كاف أطكؿ مػف كػؿ أحػد برأسػو " سمى طالكت ؛ ، (5)" اسـ اعجمي" : (طىاليكتى )  -
 . (7)" كاف رجبلن سقاء أك دباغان فقيران ك  ،" (6)" كمنكبو

                                                           

 .  2/483أبك حياف  -ينظر البحر المحيط  (1)
 . 1/163الكيا اليراسي  -أحكاـ القرآف  (2)
 . 2/422الزحيمي  -( ينظر التفسير المنير 3)
 .1/355الشككاني  -فتح القدير  (4)
 .  2/30الراغب األصفياني  –مفردات ألفاظ القرآف  (5)
 .  1/301أبك السعكد العمادم  -( إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ 6)
 .  1/218الزمخشرم  -الكشاؼ  (7)
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 (2)رضاض ": فيوك  كىك صندكؽ التكراة، (1)كاإلنابة " الرجكع كىك الٌتكب " مف: ( التَّابيكتي )  -
ككػػاف رفعػػو ا تعػػالى بعػػد مكسػػى عميػػو ، األلػػكاح كعصػػى مكسػػى كثيابػػو كشػػيء مػػف التػػكراة

فكػػػػػاف ذلػػػػػؾ آيػػػػػة الصػػػػػطفاء ا ، السػػػػػبلـ فنزلػػػػػت بػػػػػو المبلئكػػػػػة تحممػػػػػو كىػػػػػـ ينظػػػػػركف إليػػػػػو
 .(3)"طالكت

 : جاء العديد مف األقكؿ حكؿ ما تعنيو السكينة:   َسِ يَ ةٌ ) -

 . ليا كجو ككجو الير كجناحاف كذنب مثؿ ذنب الير، مف ا كييئة الريحالسكينة ف قيؿ إ"  - 

ألقى مكسى فييػا ، طست مف ذىب مف الجنة كاف يغسؿ فييا قمكب األنبياءنيا إ: قيؿ أيضان ك  -
 . األلكاح

 . فأخبرىـ ببياف ما يريدكف، ركح مف ا تتكمـ إذا اختمفكا في شيء تكمـأك أنيا -

 . (4)"كقار قيؿ أيضان أنياك  -

 التفاسػػير "ىػػذه: ك لكنػػي مػػع قػػكؿ اإلمػػاـ الشػػككاني فيمػػا قػػاؿ حػػكؿ تفسػػير )السػػكينة( حيػػث قػػاؿ
 لقصػد األمػكر بيػذه فجػاءكا ا أقمػاىـ الييػكد كجيػة مػف األعػبلـ ىؤالء إلى كصمت لعميا المتناقضة
 جمػادا كتػارة حيكانػا تػارة ليػا جعميػـ إلػى كانظر عمييـ كالتشكيؾ عنيـ ا رضي بالمسمميف التبلعب

 الغالب في يعقؿ ال ما عمى كيشتمؿ يتناقض إسرائيؿ بني عف منقكؿ كؿ كىكذا، يعقؿ ال شيئا كتارة
 قػدرا أجػؿ فيػـ قائمػو رآه رأيػا كال  النبي عف مركيا المتناقضة التفاسير ىذه مثؿ يككف أف يصح كال
 مثػؿ فػي الرجػكع الكاجػب أف عرفػت ىػذا لػؾ تقرر إذا فيو لبلجتياد مجاؿ ال كبما بالرأم التفسير مف
  5)" المتناقضػة المتعسػفة األمػكر ىذه رككب إلى حاجة كال معركؼ كىك لغة السكينة معنى إلى ذلؾ

 . ما تسكف اليو النفس كيطمئف بو القمب: السَّكينةالذم ترتاح لو النفس أف ر  5)"

                                                           

 .  1/367محي الديف دركيش  -إعراب القرآف كبيانو  (1)
 (. 1/4626( رضاض: رضاض الشيء: فتاتو )تاج العركس مف جكاىر القامكس، الزبيدم، 2)
 .  1/219الزمخشرم  -الكشاؼ  (3)
 .  2/139السيكطي  -( الدر المنثكر في التأكيؿ بالمأثكر4)
 . 1/403الشككاني  -فتح القدير  (5)
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ػػاليكتى )  -  إف كيقػػاؿ، العمالقػػة ممػػؾ كػػاف، كالعمميػػة لمعجمػػة الصػػرؼ ممنػػكع أعجمػػي اسػػـ": ( جى
 . (1)"نسمو مف البربر

 :    قر ء ت -4
، كعاصػـ، كقػرأ ابػف عػامر، بفػتح الغػيف« غىرفة»، كأبك عمرك، قرأ ابف كثير كنافع: (غيرفةن )  -

أراد ، كمػػف ضػػميا، أراد المػػرة الكاحػدة باليػػد، مػف فػػتح الغػػيفك  "، (2)كالكسػػائي بضػػميا، كحمػزة
 . (3)"مؿء اليد

كقػرأ البػاقكف دفػع ، فػاع (دً ) قرأ المدنياف كيعقػكب بكسػر الػداؿ كألػؼ بعػد الفػاء" : (َدْفُ    لَّ ِ ) -
سكاف الفاء مف غير ألؼ ، بفتح الداؿ دفعى ا عف خمقو فيك يدفع " قاؿ أبك جعفر: .(4)" كا 

ف خمقػػو، كال أحػػد دفعنػا". كاحتجػػت الختيارىػا ذلػػؾ، بػأف ا تعػػالى ذكػره ىػػك المتفػرةد بالػػدفع عػ
كالقػػكؿ فػػي ذلػػؾ عنػػدم أنيمػػا قراءتػػاف قػػد قػػرأت بيمػػا القػػرأة، كجػػاءت بيمػػا ، فيغالبػػوييدافعػػو 

جماعة األمة، كليس في القراءة بأحد الحرفيف إحالةي معنػى اآلخػر. كذلػؾ أف مػف دافػع غيػره 
 .(5)" عف شيء فمدافعو عنو بشيء دافع

 :    الهة -5
ـٍ ًإفَّ المَّػػوى قىػػٍد بىعىػػثى ) - ـٍ نىبًػػياليي قىػػاؿى لىييػػ ػػاكى ًمكن ـٍ طىػػاليكتى مى  جػػاء فػػي ىػػذه اآليػػة حرفػػاف لمتككيػػد: ( لىكيػػ

ىػػػذا يػػػدؿ عمػػػى تأكيػػػد بعػػػث طػػػالكت ، ك لمتحقيػػػؽ () قػػػد، ك حػػػرؼ تككيػػػد كنصػػػب () إف: ىمػػػاك 
 . تتأصؿ في الييكد منذ أبعد اآلماد العنصرية كالطبقية كلكف ردىـ يدؿ عمى أف، ممكان 

ـٍ يي ) - لى ؽال ًباٍلميٍمًؾ ًمٍنوي كى نىٍحفي أىحى ػؽال ) الفرؽ بػيف الػكاكيف فػي: ( ٍؤتى سىعىةن ًمفى اٍلمىاؿً كى نىٍحػفي أىحى  ،(كى
ـٍ ييػػػػٍؤتى ) لىػػػػ قػػػػد ، كالثانيػػػػة لعطػػػػؼ الجممػػػػة عمػػػػى الجممػػػػة الكاقعػػػػة حػػػػاالن ، األكلػػػػى لمحػػػػاؿ" : (كى

كيػػػؼ يتممػػػؾ عمينػػػا كالحػػػاؿ أنػػػو ال يسػػػتحؽ : كالمعنػػػى. انتظمتيمػػػا معػػػان فػػػي حكػػػـ كاك الحػػػاؿ
 .(6)"  كأنو فقير كال بٌد لمممؾ مف ماؿ يعتضد بو، بالممؾ التممؾ لكجكد مف ىك أحؽ

                                                           

 .  2/485أبك حياف  -البحر المحيط  (1)
 .  2/230ابف الجزرم  -ينظر النشر في القراءات العشر  (2)
 .  1/254ابف الجكزم  -زاد المسير في عمـ التفسير  (3)
 .  2/230 -النشر في القراءات العشر  (4)
 . 5/376الطبرم  -جامع البياف في تأكيؿ القرآف  (5)
 . 1/218الزمخشرم  -الكشاؼ  (6)
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ٍبرنا) - مىٍينىا صى بَّنىا أىٍفًرٍغ عى نىا رى ثىبةٍت أىٍقػدىامى تشػبيو كىػك ، مػاءالالصػبر ب شػبو اسػتعارة مكنيػة حيػث: (كى
كشػبو خمقيػو فػي نفكسػيـ بػافراغ المػاء " ، عمى طريقة االستعارة المكنية، المعقكؿ بالمحسكس

كالمقصكد مػف ذلػؾ ، فاف اإلفراغ ٌصب جميع ما في اإلناء، مف اإلناء عمى طريقة التخييمية
فاشػتممت ، الكناية عػف قػكة الصػبر ألف إفػراغ اإلنػاء يسػتمـز أنػو لػـ يبػؽ فيػو شػيء ممػا حػكاه

يصكر مشيد الصبر فيضان مف  "ك ىذا التعبير (1)" ىذه الجممة عمى مكنية كتخييمية ككناية 
قد ك  (2)" كينسكب عمييـ سكينة كطمأنينة كاحتماالن لميكؿ كالمشقة، ا يفرغو عمييـ فيغمرىـ

، (ىػك أمػر محسػكسك ) ثػـ بتثبيػت األقػداـ( كىػك أمػر معنػكم) جاء الدعاء أكالن بطمب الصػبر
 . عدـ الرجكع عمى األعقابك  الثبات سبب في الصبرذلؾ ألف ك 

البسػطة فػي العمػـ عمػى البسػطة فػي الجسػـ إيمػاء إلػى ( " قػدـ بىٍسطىةن ًفي اٍلًعٍمـً كىاٍلًجٍسػـً  كىزىادىهي ) -
، العمـ ىك مبلؾ اإلنساف، ك (3)" أف الفضائؿ النفسانية أعمى كأشرؼ مف الفضائؿ الجسمانية

 . أما الجسـ فيك المعيف في الحرب كالعدة عند المقاء
 : ف    ص    يستف د -6

 : ؾْ لِ    َ أراًل:  ؤ الت 

تنفيػػذ ك  بطاعتػػو ىػػـ مطػػالبكفك  ىػػك الراعػػي األكؿ لممسػػمميف: فػػي االصػػطبلح الشػػرعي ؾٍ ًمػػلمى ا
 ﴾...َيػػ  َأيَُّهػػ    َّػػِذيَف نَ ُ ػػرْ  َأِطيُدػػرْ    لّػػَ  َرَأِطيُدػػرْ    رَُّسػػرَؿ َرُأْرِ ػػي  أَلْ ػػِر ِ ػػ ُ ـْ  ﴿: قػػاؿ تعػػالى، أكامػػره

أك ، بالممػػػؾ: فػػػي ىػػػذه األيػػػاـ كيعػػػرؼ، ر المػػػؤمنيفأميػػػ كأ، مػػػاـاإل كأ، الخميفػػػة: كىػػػك [59: ]النسػػػاء
 بحسب "النظاـ" المكجكد. أك األمير، الرئيس

، كمف الطبيعي أف تككف ىناؾ شركط ال بػد مػف تكفرىػا فيػو، المسؤكؿ األكؿ عف الرعية إنو -
قػد جػاء فػي سػكرة ، ك لكبػرل التػي سػتمقى عمػى عاتقػونظرنا لممكانة التي سيشغميا كالمسؤكلية ا

ـْ َرزَ َدُ  َ ْسػػَطًة ِفػػي  ْ ِدْلػػـِ َر ْ ِجْسػػـِ ﴾ : البقػػرة قكلػػو تعػػالى ] البقػػرة:  ﴿ ِإفَّ   لّػػَ   ْاػػَطَف ُ  َصَلػػْيُ 

 : الكفاءة نكعاف، ك كليككف كفؤنا لحمؿ ىذه األمانة الثقيمة، [ 247

                                                           

 .  5/419ابف عاشكر  -التحرير كالتنكير  (1)
 .  1/252سيد قطب  -في ظبلؿ القرآف  (2)
 .  2/291األلكسي  -ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني  (3)
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 : كالمقصػكد بيػا سػبلمة الحػكاس كاألعضػاء التػي يػؤثر فقػدانيا عمػى الػرأم   ف ءة   جس ية
 . في قصة طالكت كما مر، كالعمؿ

، أف يكػكف شػػجاعنا جريئنػا عمػى إقامػة الحػػدكد كاقتحػاـ الحػركب بصػيرنا بيػػا    فػ ءة    فسػية:
إنػي أراؾ  ،يػا أبػا ذر: " قػاؿ أف رسػكؿ ا  (1)عف أبي ذركما يبيف لنا الحديث الشريؼ، 

ني أحب لؾ ما أحب لنفسي  .(2)"تكليف ماؿ يتيـكال ، ال تأمرف عمى اثنيف، ضعيفا، كا 

صػػفة كامنػػة فػػي الػػنفس تكجػػب عمػػى اإلنسػػاف اجتنػػاب  كىػػيالعدالػػة: ك  يشػػترط فػػي الممػػؾ 
ما كرد في قصة إبراىيـ ، كالكبائر كالصغائر كالتعفؼ عف بعض المباحات الخارمة لممركءة

  :يَِّتي َق َؿ ال َيَ  ُؿ َصْهِدي ﴿ َق َؿ ِإ ّْي َج ِصُلَؾ ِ ل َّ ِس ِإَ   ً  َق َؿ َرِ ف ُذرّْ حينما قاؿ لو ربو
 .  [124] البقرة،    ظَّ ِ ِ يَف ﴾

ك قػد ذكػػر المػػاكردم فػػي كتابػػو األحكػػاـ السػػمطانية عشػػرة أمػػكر ال بػػد مػػف تكافرىػػا فػػي اإلمػػاـ  -
 : كىي

 . حفظ الديف عمى أصكلو المستقرة كما أجمع عميو سمؼ األمة: أحدىا" 

 . ـ بيف المتنازعيف حتى تعـ النصفةكقطع الخصاتنفيذ األحكاـ بيف المتشاجريف : الثاني
حماية البيضة كالذب عف الحريـ ليتصرؼ الناس فػي المعػايش كينتشػركا فػي األسػفار آمنػيف : الثالث

 مف تغرير بنفس أك ماؿ .
إقامػػػة الحػػػدكد لتصػػػاف محػػػاـر ا تعػػػالى عػػػف االنتيػػػاؾ كتحفػػػظ حقػػػكؽ عبػػػاده مػػػف إتػػػبلؼ : كالرابػػػع

 كاستيبلؾ .
تحصػػيف الثغػػكر بالعػػدة المانعػػة كالقػػكة الدافعػػة حتػػى ال تظفػػر األعػػداء بغػػرة ينتيكػػكف فييػػا  :كالخػػامس

 محرما أك يسفككف فييا لمسمـ أك معاىد دما .

                                                           

أبي ذر ىك: جندب بف جنادة أبك ذر الغفارم، كقد ركل عنو أنو قاؿ أنا رابع اإلسبلـ كقيؿ خامسا ثػـ رجػع إلػى  (1)
فصػحبو إلػى أف مػات، ببلد قكمو بعػدما اسػمـ، فاقػاـ بيػا حتػى مضػت بػدر كأحػد كالخنػدؽ ثػـ قػدـ عمػى النبػي المدينػة 

كخػػػرج بعػػػد كفػػػاة ابػػػي بكػػػر، ككانػػػت كفاتػػػو بالربػػػذة سػػػنة ثنتػػػيف كثبلثػػػيف كصػػػمى عميػػػو ابػػػف مسػػػعكد رضػػػى ا عنيمػػػا. 
 ( 1/253االستيعاب البف عبد البر)
 . 1826ح  -3/1457صحيح مسمـ، كتاب اإلمارة، باب كراىة اإلمارة بغير ضركرة،  (2)
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جيػاد مػف عانػد اإلسػبلـ بعػد الػدعكة حتػػى يسػمـ أك يػدخؿ فػي الذمػة ليقػاـ بحػؽ ا تعػػالى : كالسػادس
 . في إظياره عمى الديف كمو

 يء كالصدقات عمى ما أكجبو الشرع نصا كاجتيادا مف غير خكؼ كال عسؼ .جباية الف: كالسابع
تقدير العطايا كما يستحؽ في بيت الماؿ مف غير سرؼ كال تقتير كدفعو في كقت ال تقػديـ : كالثامف

 فيو كال تأخير .
، اؿاسػػتكفاء األمنػػاء كتقميػػد النصػػحاء فيمػػا يفػػكض إلػػييـ مػػف األعمػػاؿ كيكمػػو إلػػييـ مػػف األمػػك : التاسػػع

 لتككف األعماؿ بالكفاءة مضبكطة كاألمكاؿ باألمناء محفكظة .
 .(1)بسياسة األمة كحراسة الممة فة األمكر كتصفح األحكاؿ ؛ لينيضأف يباشر بنفسو مشار : العاشر
  :طل   ْل   ةث  يً : 

 منصب الحكـ فيناؾ رأياف :التقدـ لمكصكؿ  ، ك بالنسبة لمكضكع طمب اإلمامة

عبػد الػرحمف بػف فعػف ، عمػى ىػذا الشػرط  كقد نص النبػي: الحرص عميياعدـ ىك : األكؿ
فػاف أعطيتيػا ، يػا عبػد الػرحمف بػف سػمرة ال تسػأؿ اإلمػارة ":  قػاؿ لػي رسػكؿ ا: اؿقػ  (2) سمرة

ف أعطيتيا عف غير مسألة أعنت عمييا، عف مسألة ككمت إلييا  . (3)"كا 

ذلػؾ ك  ؛قػد سػألكا الكاليػة  –عمييـ السبلـ  –ىناؾ بعض األنبياء  ال يمنع طمبيا ألف: الثاني
طالػب بمػا يعتقػد أنػو "  ، فيػذا يكسػؼ (4)لخطكرة ما يترتب عمييا لك كضعت في يػد غيػر أمينػة 

خيػران ممػا يػنيض ، قادر عمى أف ينيض بو مف األعباء في األزمة القادمة التػي أٌكؿ بيػا رؤيػا الممػؾ
كمجتمعػان مػف ، كبما يعتقد أنو سيصكف بو أركاحان مف المكت كببلدان مػف الخػراب؛  بيا أحد في الببلد

                                                           

 . بتصرؼ . 23الماكردم  ص:  –يات الدينينة  الكالك  ينظر األحكاـ السمطانية (1)
عبدالرحمف بف سمرة: ىك عبد الرحمف بف سمرة بف حبيب بف عبد شمس بف عبد مناؼ القرشي كنيتو أبك سعيد  (2)

( عبػػد الػػرحمف. مػػات بالككفػػة سػػنة خمسػػيف كصػػمى عميػػو زيػػاد ككػػاف اسػػمو عبػػد كػػبلؿ فػػي الجاىميػػة فسػػماه النبػػي )
 (. 3/249الثقات البف حباف، )

 . 7137ح  – 9/63 –صحيح البخارم، كتاب األحكاـ، باب مف سأؿ األمارة ككؿ إلييا  (3)
 . 310عبدا الدميجي ص:  –اإلمامة العظمى عند أىؿ السنة كالجماعة  (4)
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: لمممػػؾفقػػاؿ ، فكػػاف قكيػػان فػػي إدراكػػو لحاجػػة المكقػػؼ إلػػى خبرتػػو ككفايتػػو كأمانتػػو، الفتنػػة فتنػػة الجػػكع
 . (1) [ 55: ] يكسؼ ﴾ ْجَدْلِ ي َصَلى َ َزنِ ِف  أَلْرِض ِإ ّْي َحِفيٌظ َصِليـٌ ﴿

اإلمامػػػة تحتػػػاج إلػػػى كمػػػاؿ الػػػرأم كتمػػػاـ العقػػػؿ : شػػػركط اإلمامػػػة يتبػػػيف لنػػػا أفك بعػػػد بيػػػاف 
 ؛حصػػيمة عمميػػة كافيػػة وأف يكػػكف لديػػا رحػػـز مػػع أخػػذ األمػػكر بالحكمػػةال، كقيػػادة الجيػػكش كالفطنػػة

ـْ ِفػػي  ﴿: قػػاؿ تعػػالىا حفظػػوك  حراسػػة الػػديفك  لتػػدبير األمػػكر عمػػى كجييػػا األكمػػؿ   َّػػِذيَف ِإْف َ  َّ َّػػ ُ 
ػػاَلَة َرنتَػػُر    زََّ ػػ َة َرَأَ ػػُرر  ِ ػػ ْ َ ْدُررِؼ َرَ َهػػْر  َصػػِف  ْ ُ ْ َ ػػِر َرِ لَّػػِ  َص ِقَ ػػُة    ﴾أْلُُ ػػرِر  أْلَْرِض َأَقػػ ُ ر    اَّ

 . [41الحر: ]

   د رة  ف قاة ط  رت رج  رت:    طل    ث  ي

أف يحث مف خبلليا ، ك التي يجب أف نقؼ عندىا كثيران ك  لمتأمؿمف القصص القرآنية الداعية 
 : جالكتك  العبر المستفادة ىي قصة طالكتك  عف الدركس

 طمباتيـ المتكررة.، ك مف ثـ أمر نبيوك  طبيعة الييكد كاعتراضيـ عمى أمر ا تعالى -1
 مقدار السمع كالطاعة مف جانب الكفيف لقائدىـ . -2
بػػؿ يػػأتي مػػع ، ال يػػأتي مػػع كثػػرة العػػدد، ك التحمػػؿك  بػػاتإف النصػػر يػػأتي بعػػد الصػػبر كالث -3

 التقكل التي في القمكب .ك  مع مقدار اإليماف، ك مقدار اإلتصاؿ با تعالى
فكػرة أف يكػكف رفضػيـ ، ك كما أف القرآف ذكر أىـ المنعطفات التػي تتعمػؽ باختيػار القائػد -4

 .  (2)طالكت ممكان عمييـ 
 مػف لػيس مػف عمػييـ التمميػؾ مػف أنكػركه مػا عمػييـ ا إلنكار، كراثة ليست اإلمامة أف  -5

كىػػػـ أصػػػحاب الغنػػػى ، يػػػـ الػػػذيف كرثػػػكا الزعامػػػة كػػػابران عػػػف كػػػابرأنك ، كالممػػػؾ النبػػػٌكة أىػػػؿ
 ،كىـ الذيف شارككا في الحركب السابقة كبالتالي ىـ الممثمكف الشرعيكف لمشعب، ءكالثرا

: قاؿ تعالى، (3)الماؿك ، بالنسب ال كالقٌكة بالعمـ مستحؽ ذلؾ أف في قصة طالكت تبيفك 
 [. 247: البقرة ] ﴾َر  لَُّ  ُيْؤِتي ُ ْلَ ُ  َ ْف َيَش ُء َر  لَُّ  َر ِسٌ  َصِليـٌ  ﴿

                                                           

 . 4/317سيد قطب  –في ظبلؿ القرآف  (1)
 . 367-366: ص، 483صبحي رشيد اليازجي  –القرآف " دراس مكضكعية "  ينظر إدارة األزمات مف كحي (2)
 . 2/483ابف حياف  -البحر المحيط  ينظر (3)
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َفَل َّػ   ﴿: قػاؿ تعػالى يرل مػدل اسػتعدادىـ لممعركػة، ك القائد يجب عميو أف يختبر جنكده -6
ـْ ِ َ َهرٍ َفَاَؿ َط ُ رُت ِ  ْ ُجُ رِد َق َؿ ِإفَّ   لََّ   ىذا طريػؽ ليكشػؼ ك  [ 249: ] البقرة ﴾ُ ْ َتِليُ 

ر عمػػى الحػػرب برىـ عمػػى المتاعػػب حتػػى يتميػػز مػػف يصػػكامتحػػاف لصػػب، عػػزيمتيـمػػدل 
كمػػف شػػأف القػػكاد األقكيػػاء العقػػبلء أنيػػـ يختبػػركف جنػػكدىـ قبػػؿ اقتحػػاـ ، ممػػف ال يصػػبر

َأَحِسػَ     َّػ ُس َأْف ُيْتَرُ ػر   ﴿: قػاؿ تعػالى، (1) المعارؾ حتى يككنكا عمى بينة مػف أمػرىـ
ـْ اَل ُيْفَتُ رفَ  ـْ َفَلػَيْدَلَ فَّ   لَّػُ    َّػِذيَف َاػَدُقر  ا َأْف َيُقرُ ر  نَ  َّ  َرُ  َرَ َقْد َفَت َّ    َِّذيَف ِ ػْف َقػْ ِلِه

 .[ 3، 2: العنكبكت] ﴾ َرَ َيْدَلَ فَّ  ْ َ  ِذِ يفَ 
فيذا تأكيد   َرزَ َدُ  َ ْسَطًة ِفي  ْ ِدْلـِ َر ْ ِجْسـِ ) :قاؿ عنوك  عندما كصؼ ا تعالى طالكت -7

قبػؿ أف ينطمػؽ لمجيػاد فػي المعركػة يكػكف قػد ف، عمى أف ىاتيف الصفتيف أساسػيتف لمقائػد
خػػاض معركػػة الجيػػاد األكبػػر فػػي نفسػػو مػػع الشػػيطاف مػػع ىػػكاه كشػػيكاتو مػػع مطامعػػػو 

 . (2)كرغباتو مع مصالحو كمصالح عشيرتو كقكمو
األنانيػػػػة ، ك جػػػػكد الحسػػػػد الظػػػػاىر، كالحقػػػػد الػػػػدفيف: ك أيضػػػػان مػػػػف قصػػػػة طػػػػالكتنسػػػػتميـ  -8

ذىب زعماء القػكـ إلػي النبػي ليفكتػكا الفرصػة عمػى طػالكت كأمثالػو مػف  المستعمية حينما
 . مطابؽ لشركطيـ، ك الممؾ منيـ القيادات المؤمنة الصاعدة كحرصكا عمى أف يككف

يػػزجيـ فػػي ، ك ىػػك فػػي عرشػػو العػػاجيك  يصػػدر ليػػـ أكامػػره، القائػػد ال يجمػػس عمػػى كرسػػيو -9
، كيشػػػارؾ فػػػي المعركػػػة، يقػػػكد جيشػػػوك ، بػػػؿ ينػػػزؿ معيػػػـ إلػػػى الميػػػداف ؛سػػػاحة المعركػػػة 

حتػػى يقػػدـ القػػدكة الحسػػنة ، ك يرفػػع الػػركح المعنكيػػة، شػػجاعتو منػػوك  جيشػػو يسػػتمد طاقتػػوك 
 . يناؿ النصر

كالممػػػؾ كقػػػكة الػػػديف  جمػػػع قػػػكة البػػػدفقػػػد ك  جػػػاء فػػػي القصػػػة ذكػػػر سػػػيدنا داككد  -10
ْرَ    ْ ِجَ ػ َؿ َ َدػُ  ا  أْلَْيػِد ِإ َّػُ  َأرَّ  ٌ  َر ْذُ ْر َصْ َدَ   َد ُررَد َذ  ﴿قاؿ تعالى: ، كالجنكد ِإ َّػ  َسػ َّ

ْشػػرَ ِؽ  يػػر ر الطسػػخأنعػػـ ا عميػػو بػػأف  دفقػػ، [18، 17: ] ص ﴾ُيَسػػ ّْْحَف ِ  ْ َدِشػػيّْ َر ْلِْ
 .الخطابه الحكمة كفصؿ أعطاك ، كشٌدة ممكو، كالجباؿ

                                                           

 . 1/456سيد طنطاكم  -ينظر التفسير الكسيط  (1)
 .  2/496ابف حياف  -ينظر البحر المحيط  (2)
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ف ك  الحػػؽ كالباطػػؿك  جػػالكت ىػػي معركػػة بػػيف الخيػػر كالشػػر،ك  المعركػػة بػػيف طػػالكت -11 ا 
ف بتغيػػػر لكػػػ، ك مػػػا زالػػػتك  فيػػػذه المعركػػػة كانػػػت، نصػػػرة الحػػػؽك  انتيػػػت بيزيمػػػة الباطػػػؿ

 . ىذا دليؿ عمى استمرارية الجياد بأنكاعو حتى قياـ الساعة، ك األماكفك  األشخاص
كأف الحػؽ ، الحرب ضركرة اجتماعية ": أفنستفيد أيضان مف قصة طالكت كجالكت  -12

كأنو لكال كجكد قكة أماـ قكة لفسد العالـ؛ فمك سيطرت قكة كاحدة فػي . يدفع الناس بالناس
ـْ ِ ػػػَ ْدٍض َ َفَسػػػَدِت ... ﴿: ، قػػػاؿ تعػػػالى(1)"الكػػػكف لفسػػػد َرَ ػػػْراَل َدْفػػػُ    لَّػػػِ     َّػػػ َس َ ْدَضػػػُه

 [251: ]البقرة ﴾...  أْلَْرُض 

   ث  ث:   ت  ر   ج رد   طل  

ػػ  ... ﴿: قػػاؿ تعػػالى، الصػػادقةك  اختبػػار القمػػة المقاتمػػة ليميػػز أصػػحاب النيػػات الصػػالحة  -1 َفَل َّ
ـْ َر  لَُّ  َصِليـٌ ِ   ظَّ ِ ِ يَف ) ـُ  ْ ِقتَ ُؿ َتَر َّْر  ِإالَّ َقِلياًل ِ ْ ُه  .  ﴾246ُ ِتَ  َصَلْيِه

ػ  َفَاػَؿ َطػ ُ رُت ِ ػ ْ ُجُ رِد َقػ َؿ ِإفَّ  ﴿: قػاؿ تعػالى، اختبار الفئة الثانيػة التػي سػارت لمقتػاؿ -2 َفَل َّ
ـْ َيْطَدْ ػُ  َفِإ َّػُ  ِ  ّْػي ِإالَّ َ ػِف  ْهتَػ ـْ ِ َ َهٍر َفَ ْف َشِرَ  ِ ْ ػُ  َفَلػْيَس ِ  ّْػي َرَ ػْف َ ػ َرَؼ   لََّ  ُ ْ َتِليُ 

 : ما يمي مف ىذه االختبارات ك  ﴾( 249...) ُهْرَفًة ِ َيِد ِ 
 الكسؿ كالتراخي . -ث  عف السير .التخمي ك  دالقعك  - أ

 تذكيرىـ بالنعـ . -ج  التأخير عف أداء الميمات . - ب
 كثرة شرب الماء بعد الجيد. -ح   انشغاليـ بالطيبات . - ت

ىػػػك االختبػػػار فػػػي سػػػاحة ك  اختبػػػار القمػػػة المؤمنػػػة المتبقيػػػة مػػػع طػػػالكت فػػػي سػػػاحة المعركػػػة -3
كمػف ، فػي القتػاؿ مػنيـ لػو نيػة يعمـ طالكت مف ككجو الحكمة في ابتبلئيـ بو أف ، المكاجية

ف ا  ك ، خجػبلن أك بػدكف إيمػاف كاقتنػاعكيدرؾ طالكت أف في جيشو مف التحؽ بو ، ليس لو نية
، كضعاؼ النفكس الذيف إذا كانكا في الجيش زادكىـ خباالن ، كمرضى القمكب، فييـ المنافقيف

فػيعمميـ أف ا مختبػرىـ بنيػر ، كيقؼ طالكت خطيبػان بالجنػد، فكاف ال مناص مف استثنائيـ
كليفػػارؽ الجػػيش كأمػػا مػػف يصػػبر كلػػـ يشػػرب أك شػػرب ، فمػػف شػػرب منػػو فمػػيس مػػف طػػالكت

إف مػف ال يصػبر عمػى المػاء ال يرجػى منػو ، غرفة بيده فيك فقط الػذم يسػمح لػو باالسػتمرار
                                                           

 .  1/669تفسير الشعراكم  (1)
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مػر كالذم ال يطيع قائده في األمر الصغير فمف يطيعو في األ، أف يصبر إذا حمي الكطيس
 مجاىػديياك  ميفػات لعناصػرىاة إلػى طمػب بعػض التككمف ىنا تمجػأ الحركػات الجياديػ ر،الكبي

مكانيات كقدرات تحمػؿ الشػعب  نكدنييان لقياس مدل استجابة الجأمران أك  ليا كلقياس طاقة كا 
 . في الخطكات القادمة كما في اإلضرابات كأياـ المكاجية كالصياـ كغيره

ؽ كتصػػحك مػػف سػػباتيا تػػدرؾ أف ىزيمتيػػا كانػػت ألنيػػا لػػـ تػػدخؿ إف الشػػعكب التػػي بػػدأت تفيػػ -
قػدرات ك  بدكف اختبػار لعزيمػة، ك معارؾ حقيقية أك أنيا حاربت بدكف تخطيط كاستكماؿ لمعدة

 . الجنكد

    يستف د  ف    ص:

 :   ق  د   تي ر: أرالً 

صػبلحية الحكػـ لقد تـ كالحمد  نفض الغبار عف القكانيف كالتشريعات الجػائرة التػي تعطػي  -
ف كنػػا ك  ميػػراث شػػرعي ليػػـ. فػػنحف، ك ككأنػػو رىػػف مكقػػكؼ عمػػييـ، ذريتيػػاك  ىػػي، لفئػػة معينػػة ا 

ألف ، العربػػػي ( الخريػػػؼ) األجػػػدر أف تسػػػمى، ك الربيػػػع العربػػػي () نعػػػيش مرحمػػػة مػػػا يسػػػمى
مػف الصػعب أف يػتـ فػي سػنكات قميمػة اصػبلح مػا تػـ افسػاده بسػنكات ، ك بعػد المرحمة لـ تنتػو

 . طكيمة
ممػف قػرءكا كفيمػكا ، كمعيػـ الكفػاءة كالمعرفػة، فػييـ األىميػة تتػكافر قادة ممػف بحاجة إلى إننا -

 . كعرفكا ما استنبطو العمماء المعترؼ بيـ كتعممكا كنيمكا مف معيف كتاب ا كسنة النبي 
، سػمككيا الػى كيػدفعيـ عمييػا، النػاس كيػدؿٌ  كالرشاد، الخير سبيؿ عف نحتاج إلى قائد يبحث -

 يفتحيا. أف أحدا كيمنع، فيقفميا، كمنافذه الفساد أبكاب يرصد كأف
يفػػتح لمشػػباب أبػػكاب العمػػكـ كافػػة، كيرفػػع مسػػتكاىـ العممػػٌي، كيشػػجعيـ عمػػى  حتػػاج إلػػى مػػفن -

أف يككف ىك إماـ المسمميف في صبلتيـ، كأكؿ المكاظبيف ، ك كاالختراع، كالتأليؼ، التحصيؿ
  ا عز كجؿ.كأحرص الناس عمى طاعة  ،عمى الفرائض

بتطبيقو عمميان في كاقعنا، كاذا أردنا أف نقيـ أ فيجب عمينا أف نبد، ذا أردنا أف يسكد اإلسبلـإ -
لكػػػي نعطػػػي ، فيجػػػب أف نقيمػػػو أكالن فػػػي بيتنػػػا، كفػػػي أكسػػػاطنا القريبػػػة، المجتمػػػع اإلسػػػبلمي
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اَل ُيَليُّْر َ   ِ َقْرـٍ َحتَّى ِإفَّ   لََّ  ... ﴿: قاؿ تعالى، لحي لفكرتنا التي نريد أف نطبقياالنمكذج ا
 . [11: ] الرعد ﴾...ُيَليُّْرر  َ   ِ َأْ ُفِسِهـْ 

خػػػػبلص كأخػػػػبلؽ  أصػػػحاب، ككػػػػاف رؤسػػػػاؤه ان إذا كػػػاف الشػػػػعب رشػػػيد - عمػػػػـ كحكمػػػػة كنزاىػػػة كا 
َي  َأيَُّه    َِّذيَف نَ ُ ر  ِإْف َتْ ُاػُرر   ﴿: قاؿ تعػالى، ينتصركف باذف اك  سامية، فانيـ ينجحكف

ـْ َرُيَث ّْْت َأْقَد َ ُ ـْ   .[ 7: ] محمد ﴾   لََّ  َيْ ُاْرُ 

 :    فحة   ط  رر      س: ث  ي ً 
كبعػػد اختبػػار ا ليػػـ ، المقصػػد قػػد ظيػػر لػػي بعػػد تػػدبرم فػػي قصػػة طػػالكتك  إف ىػػذا اليػػدؼ -

فػاف كػاف ىػذا االختبػار لمجنػكد عمػى العطػش ، تجمدىـ عمى العطشك  مدل صبرىـ، ك بالنير
 لكػػف لؤلسػػؼ قػػد تختػػرؽ عمػػى يػػد مػػف يسػػمكا بك  عزيمػػة جبػػارةك  بجيػػكش قكيػػة فكيػػؼ حالنػػا

 . الطابكر الخامس()
أرض ، القبمػػة األكلػػى: المسػػجد األقصػػى فييػػا، القػػدس عنػػد المسػػمميف أرض الربػػاط كالجيػػاد -

 ُسػػْ َح َف   َّػػِذي َأْسػػَرى ِ َدْ ػػِدِ  َ ػػْياًل ِ ػػفَ  ﴿: قػػاؿ تعػػالى، األرض المباركػػة، اإلسػػراء كالمعػػراج
يُ   ْ َ ْسِجِد  ْ َحرَ ـِ ِإَ ى  ْ َ ْسِجِد  أْلَْقَاى   َّػِذي َ  َرْ َ ػ  َحْرَ ػُ  ِ ُ ِرَيػُ  ِ ػْف نَي ِتَ ػ  ِإ َّػُ  ُ ػَر   سَّػ ِ 

إذان نحػف فػي فمسػطيف نحيػا فػي ، الجياد فييا حتػى قيػاـ السػاعة، ك [ 1: اإلسراء ] ﴾  ْ َ ِايرُ 
جيكشنا مف ىذا العدك ك  نحصف أنفسنا، ك العدة بناءن عمى ذلؾ يجب أف نعد، ك معركة مستمرة

ف ذلػؾ عػك  يػكىف عزيمتنػاك  نايدبر المكائػد ليختػرؽ صػفكف، الذم يحيؾ لنا المؤامرات، الغاشـ
 طريؽ ما يسمى بالطابكر الخامس :

مف اشػتركا العمالػة بػث، ك الػذيف بػاعكا ضػمائرىـ فػي سػكؽ الزيػؼ، إنيـ المتخػابركف مػع العػدك
، المركجػكف لئلشػاعات، الناقمكف ألخبارىـ، المتربصكف بالمجاىديف، إنيـ الجكاسيس، بخس

 . ف لمحركب النفسيةالمنظمك 
تمريػػر ، ك بشػػكؿ سػػرم غيػػر معمػػف، إنيػػـ األشػػخاص الػػذيف يقكمػػكف بجمػػع شخصػػية أك أمنيػػة

 . ىذه المعمكمات إلى العدك
، عػػنيـالتحػرم ، ك يعمػؿ ليػؿ نيػػار عمػى كشػفيـ، ضػدهفيػذا الطػابكر يجػب أف يشػكؿ طػػابكر 

كػـ مػف ، ك بسػببيـفكػـ مػف شػييد سػقط ، مػا زلنػا نعػاني، ك فنحف في فمسطيف كـ عانينػا مػنيـ
 . أىدـ مف مكالماتيـ كـ مف بيت، ك عممية احبطت بتبميغاتيـ
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أف تشػكؿ ك ، يتتبع طرؽ اسقاطيـ إلنقػاذ غيػرىـ يجب أف، ك التنكيؿك  يستحقكف العقاب فيؤالء
 شعبنا منيـ.ك  لحماية مجاىدينا، ك لجاف تكعية تشمؿ جميع األعمار

 :   يقيف   : ث  ث ً 
ـْ ِ ْف ِفَ ٍة َقِليَلٍة َهَلَ ْت ِفَ ًة َ ِثيَرًة ِ ػِإْذِف   لَّػ ِ ): قاؿ تعالى - ىػذه اآليػة الكريمػة فييػا أعظػـ  ا  َ 

بػػأف النصػػر فيػػو تأكيػػد قػػانكف ربػػاني فيػػذا ، أف النصػػر مػػف عنػػد اك ، دليػػؿ عمػػى اليقػػيف بػػا
ذا أى ، بكثػػػػرة العػػػػدد كالعتػػػػادلػػػػيس  بالنصػػػػر فانيػػػػا تغمػػػػب الفئػػػػة الكثيػػػػرة كا مػػػػع  ا لفئػػػػةو  فى ذى كا 

كلكػف مشػيئة ، إف مكازيف الدنيا كميا ليست ىي التي تحدد المنتصػر مػف المنيػـز، فالصابري
كبالتالي فػبل نصػر لمػف لػـ يػرد ا نصػره كلػك كػاف معػو كػؿ القػكل ، ا ىي التي تقرر ذلؾ

 . كال ىزيمة لمف أراد ا نصره كلك اجتمعت ضده كؿ القكل الباغية، في العالـالعظمى 
، فعػػددىـ قػػرب مػػف اثنػػيف مميػػار، لئلسػػؼ فػػي الكقػػت الحػػالي ىػػـ الفئػػة الكثيػػرةك  إف المسػػمميف -

ف مف ، ك يفكعدد الييكد في فمسطيف حكالي ستة مبلي المتبلحقة ىك  المسمميف أسباب ىزائـا 
 المسػػممة األمػػة أجيػػاؿ مػػف يتمقػػى كأف يقػػرأ أف ينبغػػي القػػرآف ىػػذا إف "، بعػػدىا عػػف مػػنير ا

 كلتنيػر، اليػكـ مسػائؿ لتعػالر، اليػكـ تتنػزؿ، حيػة تكجييات أنو عمى يتدبر أف كينبغي. بكعي
 لحقيقػػػة سػػػجؿ أنػػػو عمػػػى أك يرتػػػؿ؛ جميػػػؿ كػػػبلـ مجػػػرد أنػػػو عمػػػى ال. المسػػػتقبؿ إلػػػى الطريػػػؽ
 الكاقعػة حياتنػا تكجييػات عنػده لنمػتمس نقػرأه حتػى القػرآف بيػذا ننتفع كلف، !تعكد كلف مضت

 التكجيػػػو عنػػػده لتمػػػتمس تتمقػػػاه األكلػػػى المسػػػممة الجماعػػػة كانػػػت كمػػػا غػػػدنا؛ كفػػػي يكمنػػػا فػػػي
 .(1)"  الكاقعة حياتيا شؤكف في الحاضر

كتتػػذكر زمانػػان ، نكبػػاتلحيػػث أنيػػا قػػد جربػػت كػػؿ الرايػػات الكضػػعية فمػػـ تحصػػد إال اليػػزائـ كا  -
 . اإلسبلـ فسادت كممكت كحققت اعظـ االنتصارات رفعت فيو راية

: كحيف تككف الراية كاضحة يستحؽ الجنكد النصر كتحػؽ عمػى أعػدائيـ اليزيمػة بمشػيئة ا -
ا أف يعػػػز اإلسػػػبلـ كالمسػػػمميف بنصػػػر  نسػػػأؿ، [ 251: ]البقػػػرة ﴾فهز ػػػر ـ  ػػػإذف    ﴿

 . مبيف
 

                                                           

 .1/242سيد قطب  -في ظبلؿ القرآف الكريـ  (1)
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     ت ة

، المبعػػكث رحمػػة لمعػػالميف، كالٌسػػبلـ عمػػى اليػػادم األمػػيفالٌصػػبلة ، ك الحمػػد  رب العػػالميف
 : بعدك  مف تبعو باحساف إلى يـك الديف، ك أصحابو الٌطيبيف الٌطاىريفك  عمى آلوك 

أشػكره ، ك ككفقنػي لكتابػة ىػذا البحػث كصػكالن إلػى خاتمتػو فانني أحمد ا تعالى الػذم أعػانني
أف شػرفني فػي ، ك مكضػكعات كتابػو العظػيـىداني إلػى تنػاكؿ مكضػكع عػاـ مػف ك  سبحانو أف أكرمني

أسػػألو تعػػالى أف يتقبمػػو ، ك مػػف بعػػدك  لػػو الشػػكر مػػف قبػػؿ، ك اآلخػػرةك  فمػػو الحمػػد فػػي األكلػػى، الكتابػػة فيػػو
 . كلممسمميف عامة، لطمبة العمـ خاصةك  أف يجعؿ فيو الخير لي، ك مني عمبلن خالصان لكجيو الكريـ

أذكػر أىميػا فػي النقػاط ، ة مػف النتػائر كالتكصػياتك في نياية ىذا الجيد المتكاضع خرجت بمجمكعػ
 : التالية

 :  ت  ج    حث: أرالً 

ىنػػػاؾ العديػػػد مػػػف المقاصػػػد كاألىػػػداؼ التػػػي تػػػـ التكصػػػؿ إلييػػػا مػػػف خػػػبلؿ التػػػدبر فػػػي آيػػػات 
 : عمى النحك التالي( 252 -203) الحزب الرابع حسب تسمسؿ اآليات

 ييػػػير المحبػػػةك  ألف ذلػػػؾ يثمػػػر المعرفػػػة ؛أفضػػػؿ الػػػذكر مػػػا تكاطػػػأ عميػػػو القمػػػب كالمسػػػاف  - أ
التياكف في ك  يبعد عف التقصير في الطاعاتك  يدعك إلى المراقبةك  يبعث عمى المخافةك 

 . المعاصي
كالسبيؿ إلييا ىػك مراقبػة ، مكانيا القمب، ك التقكل أعظـ القربات التي يتقرب بيا العبد  - ب

 .  تعالىمنعيا عف إتباع أىكائيا بما يناقض أكامر ا، ك النفس
تكػكف كػؿ لمقضػايا العربيػة بينمػا  ـنصػرتييدَّعكف ، ك الحذر ممف يدسكف السـ في العسؿ - ت

 . تمكر كتغدر كتؤلب عمى اإلسبلـ كالمسمميف أجيزتيـ
البرىػاف ديػف ك  بيػاف لمػديف اإلسػبلمي فػي أنػو ديػف الحجػة، دعكة الدخكؿ في السمـ كافػة  - ث

بػيف الػديف كالػدنيا، كالػركح كالجسػد،  التمػازج ديػف، ديػف التعػاكف كالتػنخي، األمف كالسػبلـ
 . كالدنيا كاآلخرة، كالفرد كالمجتمع
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الرجػػكع بالحيػػاة البشػػرية ك  إف القػػكانيف الكضػػعية األرضػػية اليابطػػة لػػـ تحقػػؽ إال الحػػركب - ج
، ألنيا تسير عمى قكانيف سنيا البشػر ؛إلى الكراء في عالـ القيـ كاألخبلؽ كالمثؿ العميا 

 بخبلؼ التشريع اإلسبلمي الصادر مف لدف حكيـ خبير. 
 . ال تجكز بأم حاؿ، ك منافية لؤلخبلؽ، ك السخرية بكؿ أنكاعيا مخالفة لمشرع - ح
عمػػك ك  مػػدل الجمػػدك  ىػػك اختبػػار لدرجػػة اإليمػػاف، ك تيػػذيب لمػػركحك  االبػػتبلء تربيػػة مػػف ا - خ

 . اليمة
التػػػي جبمػػػت عمػػػى حػػػب المػػػاؿ تزكيػػة لمػػػنفس ك  اإلنفػػاؽ فػػػي سػػػبيؿ ا ىػػػك تطييػػػر لمقمػػػب - د

 . ككنزه
اسػػػتخداـ جميػػػع ، ك سػػػبلحان ك  مػػػاالن ك  كممػػػةك  يجػػػب ترسػػػي  فكػػػرة الجيػػػاد بكػػػؿ أنكاعػػػو نفسػػػان  - ذ

 . الكسائؿ المعينة عمى ذلؾ
 قػػػكؿ الفحػػػشك  مػػػدعاة لممخاصػػػمة كالمشػػػاتمة، ك الخمػػػر كالميسػػػر مفسػػػدتاف لمعقػػػؿ كالػػػديف - ر

فينبغػػػي محاربػػػة كػػػؿ ، اكةالعػػػدك  ينشػػػأ عنيمػػػا ذىػػػاب المػػػاؿ، ك تعطيػػػؿ الصػػػمكاتك  الػػػزكرك 
 . نشر حمبلت التكعيةك  األنكاع

تعػػػريض اسػػػـ ا تعػػػالى ، ك فيجػػػب عػػػدـ االسػػػتخفاؼ بػػػاليميف، الحمػػػؼ بػػػا أمػػػر خطيػػػر - ز
 . لمحمؼ بدكف ضركرة

فيجػػػػب ، بصػػػػبلحيا يصػػػػمح المجتمػػػػع بأسػػػػره، ك األسػػػػرة ىػػػػي المبنػػػػة األكلػػػػى لممجتمػػػػع - س
ىػذا بػدكره يقمػؿ نسػبة ك  قضػايا األسػرةنشػر االىتمػاـ كالتكعيػة ب، ك الحفاظ عمى ىػذه المبنػة

 . ىذا بدكره يحافظ عمى المجتمع بأسره، ك الطبلؽ
ممػا ، تعد الرضاعة الطبيعيػة حمقػة كصػؿ بػيف األـ كطفميػا، ك األمكمة نعمة مف ا - ش

 . ىذا تفسير الىتماـ الشرع بيذه القضية، ك لو أثر عمى صحة الطفؿ الجسدية كالنفسية
ال يصح لمسمـ أف يتركيا لعذر حتػى فػي ، ك اإلسبلـ الصبلة ركف أساسي مف أركاف - ص

 . حالة الخكؼ عمى النفس أك الماؿ أك العرض
المعنكيػػػة ك  يجػػػب اعػػػداد العػػػدة النفسػػػية، ك بػػػيف الييػػػكد دائػػػـ كمسػػػتمرك  الصػػػراع بيننػػػا - ض

 . كالمادية حتى تحرير أرضنا كأسرانا منيـ
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المعركة بينيما ىي معركة أف : مف أىميا، ك ىناؾ عبر كثيرة مف قصة طالكت كجالكت - ط
 لمقائػد أف يختبػػر جنػػكده، ك أف اإلمامػة ليسػػت كراثػػة، ك كالحػػؽ كالباطػػؿ، بػيف الخيػػر كالشػر

 . يعمـ مدل استعدادىـ لممعركةك 

 :   تراي ت: ث  ي ً 

 ر  ف  الؿ  ذ    در سة تراي     حثة :

البحػث فػي كافػة ، ك االىتماـ بمكضػكعات القػرآف الكػريـ المختمفػةطبلب العمـ كالباحثيف ب .1
تخػػػػدـ مجتمعنػػػػا  متنكعػػػػةك  حيػػػػث إف القػػػػرآف الكػػػػريـ زاخػػػػر بمكضػػػػكعات قيمػػػػة، مجاالتػػػػو
 . تعالر قضاياه المختمفةك  اإلسبلمي

أمػػكر ، ك مقاصػػد القػرآف الكػريـ فػي سياسػتيـك  منيجيػاتك  كالة األمػكر بػأف يطبقػكا تعػاليـ  .2
 . حياتيـ ألف فييا صبلح الببلد كالعباد

كالفصؿ فػي ، د في بياف األحكاـ المستجدة في المسائؿ الحادثةعمماء العصر باالجتيا  .3
حتػى تسػمـ مػف ، ال ىدل كال كتاب منيػرك  القضايا التي يكثر خكص الناس فييا ببل عمـ

 . شرعيك  تعالر بشكؿ فقيي، ك البدع
، الدعاة عمى التركيز في حثيـ الناس عمى االلتزاـ بيذه المقاصد كاألىداؼ في حياتيـ  .4

 . طمئنينة لمقمكب، ك كنكر لمعقكؿ، كشرح لمصدكر، قيا إحياء لمنفكسألف في تطبي

، لمخػػركج بمػػا يخػػدـ اإلسػػبلـ كالمسػػمميف، فيػػذا جيػػد متكاضػػع بػػذلت فيػػو كػػؿ مػػا فػػي كسػػعي
قػػػد ، ك فمسػػػطينية خصكصػػػان كباحثػػػةك  تسػػػميط الضػػػكء عمػػػى قضػػػاياىـ، ك يسػػػاعدىـ عمػػػى فيػػػـ ديػػػنيـك 

 مػف ا فمػا كػاف فيػو مػف صػكاب فبتكفيػؽو ، اسػتطعتحرصت أثناء البحث فيو أف أتجنػب الخطػأ مػا 
أسػتغفره مػف كػؿ ك  أعػكذ بػا مػف كػؿ خطػأ، ك مػف الشػيطافك  ما كاف فيو مف خطأو فمف نفسي، ك منةك 

 . كا اليادم إلى سكاء السبيؿ، زلؿ

 كآخر دعكانا أف الحمد  رب العالميف

 
 سماح فايز مطر : الباحثة
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 فهرس  آلي ت   قرن ية

 )حس  ترتي     احؼ 

   افحة رقـ  آلية  ص  آلية ـ

 سررة    قرة

قِينَ  ﴿  .1  14 2 ﴾َذلَِك اْلِكَتاُب ََل َرْيَب فِيِه ُهًدى لِْلُمتَّ

ـُ   لَُّ  َ َرًض .  ﴿  .2 ـْ َ َرٌض َفزَ َدُ   30 10  ﴾..ِفي ُقُلرِ ِه

ـْ اَل ُتْفِسُدر  ِفي  أْلَْرِض َق ُ ر .  ﴿  .3 َذ  ِقيَؿ َ ُه  34، 30 11 ﴾ ..َر ِ 

ـُ  ْ ُ ْفِسُدرَف َرَ ِ ْف اَل َيْشُدُررَف﴾  .4 ـْ ُ   30 12 ﴿َأاَل ِإ َُّه

 43 36 ﴾..َصْ َه  َفَأْ َرَجُهَ   ِ  َّ  َ  َ   ِفي ِ َفَأَز َُّهَ     شَّْيَط ُف  ﴿  .5

 45 85  ﴾... َأَفُتْؤِ ُ رَف ِ َ ْدِض  ْ ِ تَ ِ  َرَتْ ُفُررَف ِ َ ْدضٍ ...﴿  .6

ـْ َأْحَرَص    َّ ِس َصَلى َحَي ةٍ  ﴿  .7  141 96 ﴾... َرَ َتِجَد َُّه

يَِّتي.﴿ َق َؿ ِإ ّْي َج ِصُلَؾ ِ ل َّ ِس ِإَ   ً  َق َؿ َرِ ف   .8  152 124 ﴾.ُذرّْ

 43 168 ﴾ .َي  َأيَُّه     َّ ُس ُ ُلر  ِ  َّ  ِفي  أَلْرِض َحاَلاًل َطيًّْ  . ﴿  .9

ـْ َص ِ ُفرَف ِفي  ْ َ َس ِجدِ ...﴿  .10  121 187 ﴾... َراَل ُتَ  ِشُررُ فَّ َرَأْ ُت

َي ـِ   رََّفُث ِإَ ى ِ َس ِ ُ ـْ  ﴿  .11 ـْ َ ْيَلَة   اّْ  121 187 ﴾... ُأِحؿَّ َ ُ 

 21 203 ﴾..َر ْذُ ُرر    لََّ  ِفي َأيَّ ـٍ َ ْدُدرَد ٍت.  ﴿  .12

 30، 27، 26 204 ﴾... ْرُ ُ  ِفي  ْ َحَي ِة َرِ َف    َّ ِس َ ْف ُيْدِجُ َؾ قَ  ﴿  .13

َذ  َتَر َّى َسَدى ِفي  أْلَْرِض ِ ُيْفِسَد ِفيَه  ﴿  .14  30، 27، 26 205 ﴾...َر ِ 

َذ  ِقيػػَؿ َ ػػُ   ﴿  .15 ْثـِ َفَحْسػػُ ُ  َر ِ   تَّػػِؽ   لَّػػَ  َأَ َذْتػػُ   ْ ِدػػزَُّة ِ ػػ ْلِْ
 ﴾ ...َجَه َّـُ 

206 26 ،27 ،30 
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   افحة رقـ  آلية  ص  آلية ـ

َرِ ػػػَف    َّػػػ ِس َ ػػػْف َيْشػػػِري َ ْفَسػػػُ   ْ ِتَلػػػ َء َ ْرَضػػػ ِت  ﴿  .16
 ﴾...   لَّ ِ 

207 26 ،27 ،32 

ْلـِ َ  فًَّة.  ﴿  .17  43، 42، 37 208 ﴾ ..َي  َأيَُّه    َِّذيَف نَ ُ ر   ْدُ ُلر  ِفي   سّْ

ـُ  ْ َ يَّْ  ُت.  ﴿  .18 ـْ ِ ْف َ ْدِد َ   َج َءْتُ   40، 37 209 ﴾..َفِإْف َزَ ْلُت

ـُ   لَّػػػُ  ِفػػػي ُظَلػػػٍؿ ِ ػػػَف  ﴿  .19 َ ػػػْؿ َيْ ُظػػػُررَف ِإالَّ َأْف َيػػػْأِتَيُه
 .  ﴾.. ْ َلَ  ـِ

210 47 

ـْ ِ ْف نَيٍة َ يَّْ ٍة.  ﴿  .20 ـْ نَتْيَ  ُ   47 211 ﴾..َسْؿ َ ِ ي ِإْسرَ ِ يَؿ َ 

ُزيّْػػػَف ِ لَّػػػِذيَف َ َفػػػُرر   ْ َحَيػػػ ُة   ػػػدُّْ َي  َرَيْسػػػَ ُررَف ِ ػػػَف  ﴿  .21
 ﴾...  َِّذيَف نَ ُ ر 

212 47 

ػػػػًة َر ِحػػػػػَدًة َفَ َدػػػػَث   لَّػػػػػُ     َِّ يّْػػػػػيَف  ﴿  .22 َ ػػػػ َف    َّػػػػػ ُس ُأ َّ
 ﴾...ُ َ شِّْريفَ 

213 58 

ـْ َأْف َتْدُ ُلر   ْ َج َّػَة  ﴿  .23 ـْ َحِسْ ُت ـْ َ ثَػُؿ   َّػِذيَف َأ ػ  َيػْأِتُ  َرَ  َّ
 ﴾ ..َ َلْر .

214 61 

ـْ ِ ْف َ ْيرٍ  ﴿  .24  63 215 ﴾. .. َيْسأَُ رَ َؾ َ  َذ  ُيْ ِفُقرَف ُقْؿ َ   َأْ َفْقُت

ـْ َرَصَسػى َأْف َتْ َرُ ػر  ﴿  .25 ـُ  ْ ِقتَ ُؿ َرُ ػَر ُ ػْرٌ  َ ُ ػ ُ ِتَ  َصَلْيُ 
 ﴾ ...َشْيً  

216 71 

َصِف   شَّْهِر  ْ َحرَ ـِ ِقتَ ٍؿ ِفيِ  ُقػْؿ ِقتَػ ٌؿ ِفيػِ   َيْسأَُ رَ ؾَ  ﴿  .26
 ﴾...َ ِ يرٌ 

217 71 

ِإفَّ   َِّذيَف نَ ُ ر  َر  َِّذيَف َ ػ َجُرر  َرَج َ ػُدر  ِفػي َسػِ يِؿ  ﴿  .27
 ﴾...   لَّ ِ 

218 71 
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ـٌ َ ِ يػٌر.  ﴿  .28 َيْسأَُ رَ َؾ َصِف  ْ َ ْ ِر َر ْ َ ْيِسِر ُقػْؿ ِفيِهَ ػ  ِإثْػ
.. ﴾ 

219 76 ،77 

 84 220 ﴾ ..ِفي   دُّْ َي  َر آْلِ َرِة َرَيْسأَُ رَ َؾ َصِف  ْ َيتَ َ ى.  ﴿  .29

 ..َراَل َتْ ِ ُحر   ْ ُ ْشِرَ  ِت َحتَّى ُيْؤِ فَّ َرأَلََ ٌة ُ ْؤِ َ ػٌة.  ﴿  .30

﴾ 

221 87 

َرَيْسػػػأَُ رَ َؾ َصػػػِف  ْ َ ِحػػػيِض ُقػػػْؿ ُ ػػػَر َأًذى َفػػػ ْصَتِزُ ر   ﴿  .31
 ﴾...    َّْس ءَ 

222 90 

ـْ  ﴿  .32 ـْ َأ َّى ِشْ ُت ـْ َفْأُتر  َحْرَثُ  ـْ َحْرٌث َ ُ   90 223 ﴾. .. ِ َس ُؤُ 

33.  ﴿  . ـْ  105، 96 224 ﴾.. َراَل َتْجَدُلر    لََّ  ُصْرَضًة أِلَْيَ  ِ ُ 

34.  ﴿  . ـْ ـْ َرَ ِ ػْف ُيَؤ ِ ػُذُ  ـُ   لَُّ  ِ   لَّْلِر ِفي َأْيَ ػ ِ ُ  اَل ُيَؤ ِ ُذُ 
.. ﴾ 

225 96 

ـْ َتَر ُُّص َأْرَ َدػِة َأْشػُهٍر َفػِإْف  ﴿  .35 ِ لَِّذيَف ُيْؤُ رَف ِ ْف ِ َس ِ ِه
 ﴾..َف ُءر 

226 98 

ْف َصَزُ ر    طَّاَلَؽ َفِإفَّ   لََّ  َسِ يٌ  َصِليـٌ  ﴿  .36  98 227 ﴾ ...َر ِ 

 102، 99 228 ﴾... َر ْ ُ َطلََّق ُت َيَتَر َّْاَف ِ َأْ ُفِسِهفَّ َثاَلَثَة ُقُررءٍ  ﴿  .37

  طَّػػػػػاَلُؽ َ رَّتَػػػػػ ِف َفِإْ َسػػػػػ ٌؾ ِ َ ْدػػػػػُررٍؼ َأْر َتْسػػػػػِريٌح  ﴿  .38
 ﴾... ِ ِإْحَس فٍ 

229 99 

َفِإْف َطلََّقَه  َفاَل َتِحػؿُّ َ ػُ  ِ ػْف َ ْدػُد َحتَّػى تَػْ ِ َح َزْرًجػ   ﴿  .39
 ﴾... َهْيَر ُ 

230 99 

ـُ    َّْسػػػػػ َء َفػػػػػَ َلْلَف َأَجَلُهػػػػػفَّ َفَأْ ِسػػػػػُ رُ فَّ  ﴿  .40 َذ  َطلَّْقػػػػُت  100 231َر ِ 
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 ﴾.... ِ َ ْدُررؼٍ 

ـُ    َّْس َء َفَ َلْلَف َأَجَلُهفَّ َفػاَل َتْدُضػُلرُ فَّ  ﴿  .41 َذ  َطلَّْقُت .... َر ِ 

﴾ 

232 100 

 110 233 ﴾..َر ْ َر ِ َد ُت ُيْرِضْدَف َأْراَلَدُ فَّ َحْرَ ْيِف َ  ِ َلْيِف.  ﴿  .42

ـْ َرَيػػػَذُررَف َأْزَر ًجػػػ  َيَتَر َّْاػػػَف  ﴿  .43 َر  َّػػػِذيَف ُيَتَرفَّػػػْرَف ِ ػػػْ ُ 
 ﴾...ِ َأْ ُفِسِهفَّ 

234 113 ،122 

ـْ ِ ػػػِ  ِ ػػػْف ِ ْطَ ػػػػِة  ﴿  .44 ـْ ِفيَ ػػػ  َصرَّْضػػػػُت َراَل ُجَ ػػػ َح َصَلػػػْيُ 
 ﴾ ...   َّْس ءِ 

235 115 

ـْ  ﴿  .45 ـُ    َّْسػػػػػػ َء َ ػػػػػػ  َ ػػػػػػ ـْ ِإْف َطلَّْقػػػػػػُت اَل ُجَ ػػػػػػ َح َصَلػػػػػػْيُ 
 ﴾...َتَ سُّرُ فَّ 

236 120 

46.  ﴿  . ـْ ْف َطلَّْقُتُ رُ فَّ ِ ْف َقْ ػِؿ َأْف َتَ سُّػرُ فَّ َرَقػْد َفَرْضػُت َر ِ 
.. ﴾ 

237 120 

اَلِة  ﴿  .47 َلَر ِت َر  اَّ  124 238 ﴾...  ْ ُرْسَطىَح ِفُظر  َصَلى   اَّ

ـْ َفػػػ ْذُ ُرر   ﴿  .48 ـْ َفِرَجػػػ اًل َأْر ُرْ َ  ً ػػػ  َفػػػِإَذ  َأِ ْ ػػػُت َفػػػِإْف ِ ْفػػػُت
 ﴾...   لَّ َ 

239 124 

ـْ َرَيَذُررَف َأْزَر ًج  َرِايَّةً  ﴿  .49  127، 122 240 ﴾ ...َر  َِّذيَف ُيَتَرفَّْرَف ِ ْ ُ 

 127 241 ﴾ َرِ ْلُ َطلََّق ِت َ تَ ٌع ِ  ْ َ ْدُررِؼ َحقِّ  َصَلى  ْ ُ تَِّقيفَ  ﴿  .50

ـْ َتْدِقُلرفَ  ﴿  .51 ـْ نَي ِتِ  َ َدلَُّ   127 242 ﴾ َ َذِ َؾ ُيَ يُّْف   لَُّ  َ ُ 

ـْ  ﴿  .52 ـْ َرُ ػػػػ ـْ تَػػػػَر ِإَ ػػػػى   َّػػػػِذيَف َ َرُجػػػػر  ِ ػػػػْف ِدَيػػػػ رِِ  أََ ػػػػ
 ﴾ ...أُُ رؼٌ 

243 132 
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َرَقػػػ ِتُلر  ِفػػػي َسػػػِ يِؿ   لَّػػػِ  َر ْصَلُ ػػػر  َأفَّ   لَّػػػَ  َسػػػِ يٌ   ﴿  .53
 ﴾َصِليـٌ 

244 132 ،136 

َ ػػْف َذ    َّػػِذي ُيْقػػِرُض   لَّػػَ  َقْرًضػػ  َحَسػػً   َفُيَضػػ ِصَفُ   ﴿  .54
 ُ  َ... ﴾ 

245 136 

ـْ تَػػػَر ِإَ ػػػى  ْ َ ػػػََلِ ِ ػػػْف َ ِ ػػػي ِإْسػػػرَ ِ يَؿ ِ ػػػْف َ ْدػػػِد  ﴿  .55 أََ ػػػ
 ﴾... ُ رَسى

246 136 

ـْ َطػػػ ُ رَت  ﴿  .56 ـْ ِإفَّ   لَّػػػَ  َقػػػْد َ َدػػػَث َ ُ ػػػ ـْ َ ِ ػػػيُُّه َرَقػػػ َؿ َ ُهػػػ
 ﴾ ...َ ِلً  

247 146 

ـُ   تَّػػ ُ رُت  ﴿  .57 ـْ ِإفَّ نَيػػَة ُ ْلِ ػػِ  َأْف َيػػْأِتَيُ  ـْ َ ِ ػػيُُّه َرَقػػ َؿ َ ُهػػ
 ﴾... ِفيِ  َسِ يَ ةٌ 

248 146 

ـْ  ﴿  .58 ػػ  َفَاػػَؿ َطػػ ُ رُت ِ ػػ ْ ُجُ رِد َقػػ َؿ ِإفَّ   لَّػػَ  ُ ْ َتِلػػيُ  َفَل َّ
 ﴾ ...ِ َ َهر

249 146 ،155 ،
156 

َرَ  َّ  َ َرُزر  ِ َجػ ُ رَت َرُجُ ػرِدِ  َقػ ُ ر  َر ََّ ػ  َأْفػِرْغ َصَلْيَ ػ   ﴿  .59
 ﴾... َاْ رً 

250 146 

ـْ ِ ِإْذِف   لَِّ  َرَقَتػَؿ  ﴿  .60 َد ُررُد َجػ ُ رَت َرنتَػ ُ    لَّػُ  َفَهَزُ رُ 
 ﴾... ْ ُ ْلؾَ 

251 146 

ِتْلػػػَؾ نَيػػػ ُت   لَّػػػِ  َ ْتُلرَ ػػػ  َصَلْيػػػَؾ ِ ػػػ ْ َحؽّْ َر ِ  َّػػػَؾ َ ِ ػػػَف  ﴿  .61
 ﴾  ْ ُ ْرَسِليفَ 

252 146 

ـْ ِفي َسِ يِؿ   لَِّ . ﴿  .62  140 261 ﴾.. َ َثُؿ   َِّذيَف ُيْ ِفُقرَف َأْ َر َ ُه

ـْ ِ  ْ َفْحَش ِء.  شَّْيَط ُف  ﴿  .63 ـُ  ْ َفْقَر َرَيْأُ ُرُ   64 268 ﴾..َيِدُدُ 
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ـْ َ ْلِفَرًة ِ ْ ُ  َرفَ ..﴿  .64  64 268 ﴾ْضاًل َر  لَُّ  َر ِسٌ  َصِليـٌ َر  لَُّ  َيِدُدُ 

ـْ ِ   لَّْيػػػػػِؿ َر   ََّهػػػػػ ِر ِسػػػػػرِّ   ﴿  .65   َّػػػػػِذيَف ُيْ ِفقُػػػػػرَف َأْ ػػػػػَر َ ُه
 ﴾ ...َرَصاَلِ َيةً 

274 143 

 13 281 ﴾... َر تَُّقر  َيْرً   ُتْرَجُدرَف ِفيِ  ِإَ ى   ّل  ﴿  .66

 نؿ ص ر فسررة 

ػػػػػػػٍة ُأْ ِرَجػػػػػػْت ِ ل َّػػػػػػ ِس تَػػػػػػػْأُ ُررَف  ﴿  .67 ـْ َ ْيػػػػػػَر ُأ َّ ُ ْ ػػػػػػُت
  ﴾..ِ  ْ َ ْدُررؼِ 

110 85 

    س ءسررة 

ـْ َراَل َتَتَ ػػػػػػدَُّ ر   ْ َ ِ يػػػػػػَث  ﴿  .68 َرنتُػػػػػػر   ْ َيتَػػػػػػ َ ى َأْ ػػػػػػَر َ ُه
 ﴾..ِ   طَّيّْ ِ 

2 87 

ـْ .  ﴿  .69  128 4 ﴾.. َرنُتر     َّْس َء َاُدَق ِتِهفَّ ِ ْحَلًة َفِإْف ِطْ َف َ ُ 

 87 6 ﴾..َرَ ْف َ  َف َهِ يِّ  َفْلَيْسَتْدِفْؼ َرَ ْف َ  َف َفِقيرً . ...﴿  .70

 87، 84 10 ﴾.. ِإفَّ   َِّذيَف َيْأُ ُلرَف َأْ َر َؿ  ْ َيتَ َ ى ُظْلً  . ﴿  .71

ـْ  ﴿  .72 ـُ  ْسػػػػػػػِتْ َد َؿ َزْرٍج َ َ ػػػػػػػ َف َزْرٍج َرنَتْيػػػػػػػُت ْف َأَرْدتُػػػػػػػ َر ِ 
.  ﴾..ِإْحَد ُ فَّ

20 123 

ـْ ِإَ ى َ ْدضٍ . ..﴿  .73  121 21 ﴾... َرَقْد َأْفَضى َ ْدُضُ 

ـْ َصَلػػػػػى  ﴿  .74 ػػػػػَؿ   لَّػػػػػُ  ِ ػػػػػِ  َ ْدَضػػػػػُ  َراَل َتَتَ  َّػػػػػْر  َ ػػػػػ  َفضَّ
 ﴾..َ ْدٍض.

32 143 

َؿ   لَّ ُ   رَّْج ُؿ  ﴿  .75  103 34 ﴾... َقرَّ ُ رَف َصَلى    َّْس ِء ِ َ   َفضَّ

ـْ  ﴿  .76 ػػػػاَلَة َرَأْ ػػػػُت َيػػػػ  َأيَُّهػػػػ    َّػػػػِذيَف نَ ُ ػػػػر  اَل َتْقَرُ ػػػػر    اَّ
 ﴾..ُسَ  َرى.

43 78 
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َيػػػػػ  َأيَُّهػػػػػ    َّػػػػػِذيَف نَ ُ ػػػػػرْ  َأِطيُدػػػػػرْ    لّػػػػػَ  َرَأِطيُدػػػػػرْ   ﴿  .77
 ﴾...  رَُّسرؿَ 

59 151 

ـْ  ﴿  .78 ـْ نَ ُ ػػػػر  ِ َ ػػػػ  أََ ػػػػ تَػػػػَر ِإَ ػػػػى   َّػػػػِذيَف َيْزُصُ ػػػػرَف َأ َُّهػػػػ
  ﴾..ُأْ ِزَؿ.

60 31 

َ ػػػػى  ﴿  .79 ـْ َتَدػػػػ َ ْر  ِإَ ػػػػى َ ػػػػ  َأْ ػػػػَزَؿ   لَّػػػػُ  َر ِ  َذ  ِقيػػػػَؿ َ ُهػػػػ َر ِ 
 ﴾...  رَُّسرؿِ 

61 31 

80.  ﴿ . ـْ ـْ ُ ِايَ ٌة ِ َ   َقدََّ ْت َأْيِديِه  31 62 ﴾..َفَ ْيَؼ ِإَذ  َأَا َ ْتُه

ـْ َفػػػَأْصِرْض   .81 ـُ   لَّػػػُ  َ ػػػ  ِفػػػي ُقلُػػػرِ ِه ﴿ُأرَ ِ ػػػَؾ   َّػػػِذيَف َيْدَلػػػ
 ﴾... َصْ ُهـْ 

63 31 

 7 82 ﴾..َأَفاَل َيَتَد َُّررَف  ْ ُقْرنَف. ﴿  .82

ـْ  ﴿  .83 ػػػػػاَلَة َفْلػػػػػَتُق ـُ   اَّ ـْ َفَأَقْ ػػػػػَت َ ُهػػػػػ َذ  ُ ْ ػػػػػَت ِفػػػػػيِه َر ِ 
 ﴾..َط ِ َفٌة.

102 126 

اَلَة َ  َ ْت ...﴿  .84  125 103 َصَلى  ْ ُ ْؤِ ِ يَف ِ تَ ً   َ ْرُقرتً ﴾ِإفَّ   اَّ

ـْ َصَذ ً   أَِ يً   ﴿  .85  30 138  ﴾َ شِّْر  ْ ُ َ  ِفِقيَف ِ َأفَّ َ ُه

  َّػػػػػػِذيَف َيتَِّ ػػػػػػُذرَف  ْ َ ػػػػػػ ِفِريَف َأْرِ َيػػػػػػ َء ِ ػػػػػػْف ُدرِف  ﴿  .86
  ﴾... ْ ُ ْؤِ ِ يفَ 

139 30 

.ِإفَّ  ْ ُ َ  ِفِقيَف ُيَ  ِدُصرَف  ﴿  .87 ـْ  31 142  ﴾..  لََّ  َرُ َر َ  ِدُصُه

ُ َذْ ػػػػػػَذِ يَف َ ػػػػػػْيَف َذِ ػػػػػػَؾ اَل ِإَ ػػػػػػى َ ػػػػػػُؤاَلِء َراَل ِإَ ػػػػػػى  ﴿  .88
 ﴾....َ ُؤاَلءِ 

143 31 

 30، 29 145  ﴾..﴿ ِإفَّ  ْ ُ َ  ِفِقيَف ِفي   دَّْرِؾ  أَلْسَفِؿ ِ َف    َّ ِر.  .89

 60 165 ﴾..َيُ رَف ِ ل َّ ِس.ُرُساًل ُ َ شِّْريَف َرُ ْ ِذِريَف ِ َ الَّ  ﴿  .90
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      دةسررة 

َر ْ ُ ْحَاػػػػػَ  ُت ِ ػػػػػَف   َّػػػػػِذيَف ُأرتُػػػػػر   ْ ِ تَػػػػػ َ  ِ ػػػػػْف ...﴿  .91
  ﴾...َقْ ِلُ ـْ 

5 89 

ـُ   لَُّ  ِ   لَّْلِر ِفي َأْيَ  ِ ُ ـْ  ﴿  .92  105، 89 89  ﴾ ...اَل ُيَؤ ِ ُذُ 

َر ْ َ ْيِسُر َر ألْ َا ُ   ﴿ َي  َأيَُّه    َِّذيَف نَ ُ ر  ِإ ََّ    ْ َ ْ رُ   .93
 ﴾...َر ألْزالـُ 

90 78 

ـْ ُ ْ َتُهرَف ﴾..﴿.  .94  78 91 َفَهْؿ َأْ ُت

 سررة  أل د ـ

 46 68  ﴾.. َر ِ  َّ  ُيْ ِسَي ََّؾ   شَّْيَط ُف َفاَل َتْقُدْد َ ْدَد   ذّْْ َرى. ﴿  .95

ـُ  ُ َراَل َتتَِّ ُدػػػػػػػػر  ُ ُطػػػػػػػػَر ِت  ﴿  .96 ػػػػػػػػ  َرَزَقُ ػػػػػػػػ ُ لُػػػػػػػػر  ِ  َّ
  ﴾...   شَّْيَط ِف.

142 43 

 سررة  ألصر ؼ

 43 21 ﴿ َرَق َسَ ُهَ   ِإ ّْي َ ُ َ   َ ِ َف    َّ ِاِحيَف﴾  .97

ـَ ِزيَ َة   لَِّ    َِّتي َأْ َرَج ِ ِدَ  ِدِ .﴿   .98  49 32 ﴾ ..ُقْؿ َ ْف َحرَّ

 46 200  ﴾... َر ِ  َّ  َيْ َزَه ََّؾ ِ َف   شَّْيَط ِف َ ْزٌغ َف ْسَتِدْذ ِ   لَّ ِ  ﴿  .99

 سررة  أل ف ؿ

ِإ ََّ ػػػػػ   ْ ُ ْؤِ ُ ػػػػػرَف   َّػػػػػِذيَف ِإَذ  ُذِ ػػػػػَر   لَّػػػػػُ  َرِجَلػػػػػْت  ﴿  .100
. ـْ   ﴾ ..ُقُلرُ ُه

2 33 ،35 

ـْ َحتَّػػى ال َتُ ػػرَف ِفْتَ ػػٌة َرَيُ ػػرَف   ػػدّْيُف ُ لُّػػُ   ﴿  .101 َرَقػػ ِتُلرُ 
  ﴾...ِ لَّ ِ 

39 75 

ْلـِ َف ْجَ ْح  ﴿  .102 ْف َجَ ُحر  ِ لسَّ  41 61  ﴾..َ َه  َرَتَر َّْؿ َصَلى   لَّ ِ َر ِ 
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 139 65 ﴾...َي  َأيَُّه     َِّ يُّ َحرِّْض  ْ ُ ْؤِ ِ يَف َصَلى  ْ ِقتَ ؿِ  ﴿  .103

 سررة   تر ة

ػػَة َراَل ُيْ ِفُقرَ َهػػ  ِفػػي  ﴿  .104 َر  َّػػِذيَف َيْ ِ ػػُزرَف   ػػذََّ َ  َر ْ ِفضَّ
 ﴾...َسِ يِؿ   لَّ ِ 

34 143 

ـُ  ْ ِفُرر َي  َأيَُّه   ﴿  .105 ـْ ِإَذ  ِقيَؿ َ ُ   144 38 ﴾...  َِّذيَف نَ ُ ر  َ   َ ُ 

ـْ ِإالَّ َ َ  اًل. ﴿  .106 ـْ َ   زَ ُدرُ   31 47  ﴾..َ ْر َ َرُجر  ِفيُ 

 139 52 ﴾... ُقْؿ َ ْؿ َتَر َُّارَف ِ    ِإالَّ ِإْحَدى  ْ ُحْسَ َيْيفِ  ﴿  .107

ـْ َ َيُقرُ فَّ  ﴿  .108  56 65  ﴾. ِإ ََّ   ُ  َّ  َ ُ رُض َرَ ْلَدُ .َرَ ِ ْف َسأَْ َتُه

ـْ ِ ْف َ ْدٍض ِ ﴿ ْ ُ َ  ِفُقرفَ   .109  31 67  ﴾...َر ْ ُ َ  ِفَق ُت َ ْدُضُه

ـْ ِ اَلَؼ َرُسرِؿ   لَّ ِ   .110  31 81  ﴾...﴿َفِرَح  ْ ُ َ لَُّفرَف ِ َ ْقَدِدِ 

ـْ  ﴿  .111 ـْ َاَدَقًة ُتَطهُّْرُ   140 103  ﴾...َرُتَز ّْيِهـ ِ َه ُ ْذ ِ ْف َأْ َر ِ ِه

 سررة يرسؼ

َر  لَّػػػُ  َه ِ ػػػٌ  َصَلػػػى َأْ ػػػرِِ  َرَ ِ ػػػفَّ َأْ ثَػػػَر    َّػػػ ِس اَل ...﴿  .112
 َيْدَلُ رَف﴾

21 144 

 154 55 ﴿  ْجَدْلِ ي َصَلى َ َزنِ ِف  أَلْرِض ِإ ّْي َحِفيٌظ َصِليـٌ ﴾  .113

 50 82  ﴾... َر ْسَأِؿ  ْ َقْرَيةَ  ﴿  .114

 سررة   رصد

ِإفَّ   لَّػػػػَ  اَل ُيَليّْػػػػُر َ ػػػػ  ِ َقػػػػْرـٍ َحتَّػػػػى ُيَليّْػػػػُرر  َ ػػػػ  ... ﴿  .115
 ﴾...ِ َأْ ُفِسِهـْ 

11 158 

ـْ ِ ِذْ ِر   لَِّ .  ﴿  .116  25 28 ﴾..  َِّذيَف نَ ُ ر  َرَتْطَ ِ فُّ ُقُلرُ ُه
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 سررة إ ر  يـ

ـْ أَلَِزيَد َُّ ـْ ... ﴿  .117  52 7  ﴾... َ ِ ْف َشَ ْرُت

 49 28  ﴾ ...َ دَُّ رْ  ِ ْدَ َة   ُ ْفر ً ..﴿.  .118

 سررة    حؿ

 5 9  ﴾...َرَصَلى   لَِّ  َقْاُد   سَِّ يؿِ  ﴿  .119

ْف َتُددُّر  ِ ْدَ َة   لَِّ  اَل ُتْحُارَ   ﴿  .120  53 18  ﴾...َر ِ 

﴿ ر ػػػػف ث ػػػػر ت     يػػػػؿ ر ألص ػػػػ   تت ػػػػذرف   ػػػػ    .121
   ﴾..س رً .

67 77 

 سررة  ْلسر ء

ُسػػػػْ َح َف   َّػػػػِذي َأْسػػػػَرى ِ َدْ ػػػػِدِ  َ ػػػػْياًل ِ ػػػػَف  ْ َ ْسػػػػِجِد  ﴿  .122
.  ﴾.. ْ َحرَ ـِ

1 158 

 6 9 ﴾... ِإفَّ َ َذ   ْ ُقْرنَف َيْهِدي ِ لَِّتي ِ َي َأْقَرـُ  ﴿  .123

 137 34 ﴾ َرَأْرُفر  ِ  ْ َدْهِد ِإفَّ  ْ َدْهَد َ  َف َ ْسُ راًل . ..﴿  .124

.ُقْؿ َ ِ ِف  ْجَتَ َدِت  ﴿  .125 ْ ُس َر ْ ِجفُّ  ق 88 ﴾..  ْلِْ

 سررة    هؼ

 68 46  ﴾... ْ َ  ُؿ َر ْ َ ُ رَف ِزيَ ُة  ْ َحَي ِة   دُّْ َي   ﴿  .126

 سررة ط 

ـُ َ ػػػْؿ َأُد ُّػػػَؾ َصَلػػػى َشػػػَجَرِة  ْ ُ ْلػػػِد َرُ ْلػػػٍؾ ال ..﴿.  .127 َيػػػ  نَد
  َيْ َلى﴾

120 43 

 سررة  أل  ي ء
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 28 78  ﴾ ..َيْحُ َ  ِف ِفي   حرث.﴿ َرَد ُررَد َرُسَلْيَ  َف ِإْذ   .128

 سررة   حج

ػاَلَة َرنتَػػُر   ﴿  .129 ـْ ِفػػي  أْلَْرِض َأَقػ ُ ر    اَّ   َّػِذيَف ِإْف َ  َّ َّػ ُ 
 ﴾...  زََّ  ةَ 

41 154 

َيػػػ  َأيَُّهػػػػ    َّػػػػِذيَف نَ ُ ػػػر   ْرَ ُدػػػػر  َر ْسػػػػُجُدر  َر ْصُ ػػػػُدر   ﴿  .130
. ـْ  ﴾..َر َُّ 

77 33 

 33 78 ﴾...  لَِّ  َحؽَّ ِجَه ِد ِ َرَج ِ ُدر  ِفي  ﴿  .131

 سررة    ؤ  رف

ـْ َصَ ثً  ﴿  .132 ـْ َأ ََّ   َ َلْقَ  ُ   6 115 ﴾... َأَفَحِسْ ُت

 سررة    رر

﴿ َيػػػػػػػ  َأيَُّهػػػػػػػ    َّػػػػػػػِذيَف َنَ ُ ػػػػػػػر  اَل َتتَِّ ُدػػػػػػػر  ُ ُطػػػػػػػَر ِت   .133
   ﴾....ِ   شَّْيَط فِ 

21 43 

ـُ ...﴿  .134  128 32 ﴾   لَُّ  ِ ْف َفْضِل ِ ِإْف َيُ رُ ر  ُفَقرَ َء ُيْلِ ِه

 سررة   د   رت

ـْ اَل   .135 ﴿ َأَحِسَ     َّ ُس َأْف ُيْتَرُ ر  َأْف َيُقرُ ر  نَ  َّ  َرُ 
 ﴾ ُيْفَتُ رفَ 

2 61 ،155 

ـْ َفَلػػَيْدَلَ فَّ   لَّػػُ    َّػػِذيَف  ﴿  .136 َرَ َقػػْد َفَت َّػػ    َّػػِذيَف ِ ػػْف َقػػْ ِلِه
 ﴾..َاَدُقر .

3 155 

 سررة   رـر

 144 47 ﴾ َرَ  َف َحقِّ  َصَلْيَ   َ ْاُر  ْ ُ ْؤِ ِ يفَ ... ﴿  .137

  ق  فسررة 
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   افحة رقـ  آلية  ص  آلية ـ

 ج 12 ..﴾َرَ ْف َيْشُ ْر َفِإ ََّ   َيْشُ ُر ِ َ ْفِسِ . ﴿...  .138

 5 19 ﴾... َر ْقِاْد ِفي َ ْشِيؾَ  ﴿  .139

 سررة  ألحز  

 33 41 َيَأيَُّه    َِّذيَف نَ ُ ر   ْذُ ُرر    لََّ  ِذْ رً  َ ِثيًر﴾ ﴿  .140

 33 42 َرَس ُّْحرُ  ُ ْ َرًة َرَأِاياًل﴾ ﴿  .141

ـْ ... ﴿  .142 َـّ َطلَّْقُتُ ػػرُ فَّ ِ ػػْف َقْ ػػِؿ َأْف َتَ سُّػػرُ فَّ َفَ ػػ  َ ُ ػػ ثُػػ
 ﴾...َصَلْيِهفَّ 

49 102 

 سررة س أ

 52 13 ﴾...  ْص ُلر  نؿ د ُرد ُشْ ر ً ...﴿  .143

َرُ َر َ ْيُر َرَ   َأ َفْقتـُ  ّْف َشْيٍء َفُهَر ُيْ ِلُفُ  ...﴿  .144
   رَّ ِزِقيَف ﴾

39 140 

 سررة ص

 155 17 َر ْذُ ْر َصْ َدَ   َد ُررَد َذ   أْلَْيِد ِإ َُّ  َأرَّ ٌ  ﴾ ﴿  .145

ْشرَ ِؽ﴾ ﴿  .146 ْرَ    ْ ِجَ  َؿ َ َدُ  ُيَس ّْْحَف ِ  ْ َدِشيّْ َر ْلِْ  155 18 ِإ َّ  َس َّ

ِ َيدَّ َُّرر  نَي ِتِ  َرِ َيَتَذ ََّر ِ تَ ٌ  َأْ َزْ َ  ُ  ِإَ ْيَؾ ُ َ  َرٌؾ  ﴿  .147
 ﴾ ُأرُ ر  أْلَْ َ   ِ 

29 7 

 سررة   ز ر

ـْ ِ َلْيِر ِحَس ٍ ﴾... ﴿  .148  62 10 ِإ ََّ   ُيَرفَّى   اَّ ِ ُررَف َأْجَرُ 

ـُ  ﴿  .149 ْدِؽ َرَادََّؽ ِ ِ  ُأرَ ِ َؾ ُ  َر  َِّذي َج َء ِ   اّْ
  ْ ُ تَُّقرَف﴾

33 33 
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   افحة رقـ  آلية  ص  آلية ـ

ـْ َ    ﴿  .150 ـْ َذِ َؾ َجزَ ُء  ْ ُ ْحِسِ يفَ َ ُه  33 34 ﴾ َيَش ُءرَف ِصْ َد َر ِّْه

 سررة   شررى

 51 11 َ ْيَس َ ِ ْثِلِ  َشْيٌء َرُ َر   سَِّ يُ   ْ َ ِايُر﴾ ﴿  .151

 سررة ه فر

ُدرُر﴾ ﴿  .152 ـُ َ  ِ َ َة  أْلَْصُيِف َرَ   ُتْ ِفي   اُّ  118 19 َيْدَل

 سررة   ج ثية

َـّ  ﴿  .153  117 18 ﴾. ..َجَدْلَ  َؾ َصَلى َشِريَدٍة ِ َف  أْلَْ ِر َف تَِّ ْدَه ُث

 سررة  ألحق ؼ

َـّ  ْسَتَق ُ ر  ﴿  .154  33 13 ﴾...ِإفَّ   َِّذيَف َق ُ ر  َر َُّ     لَُّ  ُث

 سررة  ح د

ـْ َرُيثَ ّْْت َأْقَد َ ُ ـْ . ..﴿  .155  158، 129 7 ﴾ ِإْف َتْ ُاُرر    لََّ  َيْ ُاْرُ 

ـُ  أْلَْصَلْرفَ  ﴿  .156 ْلـِ َرَأْ ُت  41 35 ﴾ ...َفاَل َتِهُ ر  َرَتْدُصر  ِإَ ى   سَّ

 سررة   فتح

ـْ ِ ْف َأَثِر   سُُّجردِ ...﴿  .157 ـْ ِفي ُرُجرِ ِه  129 29 ﴾ ...ِسيَ  ُ 

 سررة   حجر ت

 55 11 ﴾...َأيَُّه    َِّذيَف نَ ُ ر  اَل َيْسَ ْر َقرـٌ  ّْف َقْرـٍ َي   ﴿  .158

   ذ ري تسررة 

ْ َس ِإالَّ ِ َيْدُ ُدرِف﴾ ﴿  .159  52 56 َرَ   َ َلْقُت  ْ ِجفَّ َر ْلِْ

 سررة    جـ

 8 4، 3 ﴾ َرَ   َيْ ِطُؽ َصِف  ْ َهَرىا ِإْف ُ َر ِإالَّ َرْحٌي ُيرَحى ﴿  .160
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 سررة   ر قدة

 51 6 ﴾..ِإَذ  َرَقَدِت  ْ َر ِقَدُة. ﴿  .161

 سررة   حشر

ـْ  ﴿  .162 َ ٍة َأْر ِ ْف اَل ُيَق ِتُلرَ ُ  َجِ يًد  ِإالَّ ِفي ُقًرى ُ َحاَّ
 ﴾... َررَ ِء ُجُدرٍ 

14 141 

 سررة   اؼ

 42 5 ﴾... َفَل َّ  زَ ُهر  َأزَ َغ   لَُّ  ُقُلرَ ُهـْ ... ﴿  .163

 سررة   ج دة

رَف ِ ْ ُ  َفِإ َُّ  ُ الِقيُ ـْ  ﴿  .164  134 8 ﴾ ...ُقْؿ ِإفَّ  ْ َ ْرَت   َِّذي َتِفرُّ

   طالؽسررة 

 144 2 ﴾ َرَ ْف َيتَِّؽ   لََّ  َيْجَدْؿ َ ُ  َ ْ َرًج  ﴿  .165

َرَيْرُزْقُ  ِ ْف َحْيُث اَل َيْحَتِسُ  َرَ ْف َيَتَر َّْؿ َصَلى  ﴿  .166
 ﴾..  لَِّ .

3 143 

ِ ي َيِ ْسَف ِ َف  ْ َ ِحيِض ِ ْف ِ َس ِ ُ ـْ  ﴿  .167  102 4 ﴾...َر  الَّ

 102 4 ﴾... َأَجُلُهفَّ َأْف َيَضْدَف َحْ َلُهفَّ َرُأراَلُت  أْلَْحَ  ِؿ ...﴿  .168

 سررة   قلـ

 104 10 ﴾ َراَل ُتِطْ  ُ ؿَّ َحالٍَّؼ َ ِهيفٍ  ﴿  .169

 سررة   ت رير

َرتْ  ﴿  .170  50 13- 1 ﴾... ِإَذ    شَّْ ُس ُ رّْ

 سررة  ال شق ؽ
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 51 5-1 ﴾... ِإَذ    سََّ  ُء  ْ َشقَّتْ  ﴿  .171

 سررة   فجر

 51 22 َرَج َء َر َُّؾ َر ْ َ َلُؾ َاّفً  َاّفً ﴾ ﴿  .172
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 فهرس  آلح ديث   شريفة

   حديث ـ
ر ري 
   حديث

ح ـ 
   حديث

   افحة

 11 صحيح  مسمـ    سررة نؿ ص ر ف...ا ر )... قرأر    ز رر يف    قرة  .1

 86 صحيح البخارم ...  أ   ر  فؿ   يتيـ في   ج ة   ذ )  .2

 26 صحيح  البخارم   رج ؿ إ ى   تد  ى  أل د    اـ  ) إف أ لض   .3

 61 صحيح  الترمذم  حفت     ر    شهر تُحفت   ج ة       ر  رُ )  .4

 62 صحيح  مسمـ  ..  . إف أ ر   ل   يرا أل ر    ؤ ف صج  ً )  .5

 104 صحيح البخارم  ... ؟ فترديف صلي  حديقت )   .6

 53 صحيح البخارم .. . ُ قد   تررَّ تالى حتى       ي )ق ـ  .7

 114 صحيح البخارم ...  قتؿ زرج س يدة  ألسل ية ر ي ح لى )   .8

 114 صحيح مسمـ  ...   قتؿ زرج س يدة  ألسل ية ر ي ح لى )   .9

متفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ    رزً   ل  سا فأت   رجؿ...   رسرؿ   )   ف   .10
 عميو

 59، 33 صحيح

سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنف  ) ال تجدلر   يرت ـ  ق  ر...   .11
 الترمذم 

 15، 8 صحيح 

سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنف  ..  ال تزرؿ قد   ص د يـر   قي  ة حتى يسأؿ صف ص ر )  .12
 الترمذم 

 142 صحيح 

 54 صحيح  البخارم  )ال تقـر   س صة حتى تأ ذ أ تي  أ ذ   قررف...   .13

 142 صحيح مسمـ  ...  ال تقـر   س صة حتى يق تؿ    سل رف   يهرد)  .14

سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنف    يش ر     س) ال يش ر    ف ال   .15
 الترمذم

حسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 
 صحيح

 ج
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   حديث ـ
ر ري 
   حديث

ح ـ 
   حديث

   افحة

 135 صحيح الترمذم  ...  ال يؤ ف ص د حتى يؤ ف    قدر)  .16

 140 صحيح البخارم ...  ل  ف ي زالف إالا     ف يـر يا ح   د  د في )  .17

متفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ    ...رتد طفهـا رتر ح هـا )  ثؿ    ؤ  يف في تر د ـ  .18
  عميو

 65 صحيح 

 15 صحيح  البخارم سررة    قرة في  يلة  فت     )  ف قرأ   آليتيف  ف ن ر  .19

 152 صحيح  مسمـ  ... إ ي أر ؾ ضديف  اي  أ   ذر)   .20

 153 صحيح  البخارم  ... ي  ص د   رح ف  ف س رة ال تسأؿ  ْل  رة)   .21
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 فهرس  ألصالـ    ترجـ  هـ

   افحة  السـ ـ

 15 أبك أمامة الباىمي   .1

 152 أبك ذر الغفارم  .2

 46، 15 مسعكد األنصارم أبك  .3

 142 أبي برزة األسممي  .4

 91 أنس بف مالؾ  .5

 135 جابر بف عبدا   .6

 27 األخنس بف شريؽ  .7

 104، 27  سعيد بف المسيب  .8

 86 سيؿ بف سعد  .9

 62، 27 الركمي صييب  .10

 153 عبد الرحمف بف سمرة  .11

 73 عبد الٌمو بف جحش  .12

 63 عمرك بف الجمكح   .13

 73 عمرك بف الحضرمي  .14

 65 النعماف بف بشير   .15

 88 مرثد بف أبي مرثد  .16

 53 المغيرة بف شعبة  .17
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 فهرس    لد ف

   افحة  سـ    لد ـ

 133 د ررد ف  .18
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 فهرس    ا در ر   ر ج 

د. عصػػاـ  -بحػػث مقػػدـ إلػػى مػػؤتمر كميػػة الشػػريعة ، أثػػر الرضػػاعة عمػػى العبلقػػات األسػػرية .1
 .ـ2005 -ىػ 1426، ط األكلى –اليكبي جماؿ . د، العبد زىد

 –عمػػي بػػف محمػد بػػف حبيػػب المػػاكردم ، أبػك الحسػػف –الكاليػػات الدينيػػة ك  األحكػاـ السػػمطانية .2
  ـ.1989 –ق 1409، ط األكلى، الككيت –دار ابف قتيبة  –أحمد مبارؾ البغدادم : ت

قمحػاكم  محمػد الصػادؽ: ت –أحمػد بػف عمػي الػرازم الجصػاص ، أبػك بكػر –أحكاـ القرآف  .3
 . ىػ1405، بيركت –دار إحياء التراث العربي  –

محمػد عبػدالقادر : ت -المعػركؼ بػابف العربػي ، أبك بكر، محمد بف عبدا -أحكاـ القرآف  .4
 . ـ 2003 -ىػ 1424، الثالثة ط، بيركت –دار الكتب العممية  -عطا 

عمػػاد الػػديف عمػي بػػف محمػد بػػف عمػي الكيػػا اليراسػػي  –أبػك الحسػػف الطبػرم  –أحكػاـ القػػرآف  .5
 . ـ1983، بيركت –دار الكتب العممية لمنشر كالتكزيع  – ىػ(504: )المتكفى

، النيسػػػابكرم، أبػػػك الحسػػػف عمػػػي بػػػف أحمػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف عمػػػي الكاحػػػدم -أسػػػباب النػػػزكؿ .6
مكقع مجمع الممػؾ فيػد  –دالمحسف الحميداف ت: عصاـ عب –( ىػ468: المتكفى) الشافعي

 . لطباعة المصحؼ الشريؼ

 عز الديف بف األثير أبػي الحسػف عمػي بػف محمػد الجػزرم –أسد الغابة في معرفة الصحابة  .7
، لبنػػػػاف –دار إحيػػػػاء التػػػػراث العربػػػػي  –ت: عػػػػادؿ أحمػػػػد الرفػػػػاعي  –( ق630: المتػػػػكفى)

 .ـ1996 –ق 1417

-366ص ، صػبحي رشػيد اليػازجي –" دراسػة مكضػكعية "  إدارة األزمات مف كحي القػرآف .8
ق 1432رجػب  -العدد الثاني  ، 19مجمد ، بحث منشكر بمجمة الجامعة اإلسبلمية، 367

  ـ . 2011يكنيك  –

أبػػك السػػػعكد العمػػادم محمػػد بػػػف محمػػد بػػػف  -إرشػػاد العقػػؿ السػػػميـ إلػػى مزايػػا الكتػػػاب الكػػريـ .9
 . بيركت –التراث العربي دار احياء  –( ىػ982: المتكفى) مصطفى
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فخػر الػديف أبػك ، محمد بف عمر بف الحسيف –اعتقادات فرؽ المسمميف كالمشركيف  .10
 . ق1402، بيركت –دار الكتب العممية  –عمى سامي النشار : ت –عبدا الرازم 

، دمشػؽ –دار الفػارابي ، دار المنير -قاسـ حميداف دعاس  -اعراب القرآف الكريـ  .11
 . ىػ1425

دار االرشػػاد لمشػػئكف  -محػػي الػػديف بػػف أحمػػد مصػػطفى دركيػػش  -بيانػػو ك  القػػرآف اعػػراب .12
 . ىػ1415، ط الرابعة –سكرية  –حمص  –الجامعية 

 –ت ، أحمػػد بػػف عمػػى  –جػػبلؿ الػػديف عبػػدالرحمف السػػيكطي  –اإلتقػػاف فػػي عمػػـك القػػرآف  .13
 ـ. 2004 –ق 1425القاىرة  -دار الحديث 

 –األردف  –دار الفكػر  -بيجػت عبدالكاحػد صػالح  - اإلعراب المفصؿ لكتاب ا المرتؿ .14
 ـ. 2010-ىػ 1430، ط الثالثة

محمد بػف أبػي بكػر بػف أيػكب بػف سػعد شػمس الػديف  -إغاثة الميفاف مف مصائد الشيطاف  .15
 -بيػركت  –دار المعرفػة  -محمػد حامػد الفقػي : ت -ىػػ( 751: ابف قػيـ الجكزيػة )المتػكفى

 . ـ1975 –ق 1395، ط الثانية

شػػي  اإلسػػبلـ أحمػػد بػػف عبػػدالحميـ  –اء الصػػراط المسػػتقيـ لمخالفػػة أصػػحاب الجحػػيـ اقتضػػ .16
ط  –السػػعكدية  –دار العاصػػمة  –ت: ناصػػر عبػػدالكريـ العقػػؿ  -بػػف عبدالسػػبلـ بػػف تيميػػة 

 . ـ1998 -ىػ 1419، السادسة

م ناصر الديف أبك سعيد عبدا بف عمر بف محمد الشػيراز  –أسرار التأكيؿ ك  أنكار التنزيؿ .17
 . بيركت –دار الفكر  -( ىػ685: المتكفى) البيضاكم

عمػى بػف  –اإلبياج فػي شػرح المنيػاج عمػى منيػاج الكصػكؿ إلػى عمػـ األصػكؿ لمبيضػاكم  .18
 . ىػ1404، ط األكلى –بيركت  –دار الكتب العممية  –عبد الكافي السبكي 

، السادسػػػةط  –مصػػػر  –القػػػاىرة  –دار السػػػبلـ  –سػػػعيد حػػػكل  -األسػػػاس فػػػي التفسػػػير  .19
 . ـ 2003 -ىػ 1424
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 –أبػك عمػر يكسػؼ بػف عبػدا بػف محمػد بػف عبػدالبر  –االستيعاب في معرفة األصحاب  .20
 . ق1412، بيركت –دار الجيؿ  –عمى محمد البجاكم : ت

: المتػكفى) أبك الفضؿ أحمد بف عمي بػف حجػر العسػقبلني –اإلصابة في تمييز الصحابة  .21
 . ـ2004 –ق 1425، بيركت –فة دار المعر  –ت: خميؿ شيحا ( ق852

 محمػػد األمػػيف بػػف محمػػد المختػػار الشػػنقيطي –أضػػكاء البيػػاف فػػي إيضػػاح القػػرآف بػػالقرآف  .22
 . ـ1995 -ىػ 1415، بيركت –دار الفكر  –( ىػ1393: المتكفى)

 1991 –ق 1412، سناء فضؿ عباس –د . فضؿ حسف عباس  –إعجاز القرآف الكريـ  .23
 ـ .

ط  –عبػدا بػف عمػر بػف سػميماف الػدميجي  -السػنة كالجماعػة اإلمامة العظمى عند أىؿ  .24
 . ـ1987 -ىػ 1407، األكلى

  www.Sudaneseonline.comد. محمد سعيد القداؿ ، االنفاؽ في الخطاب القرآني .25

بػػف جػػابر أبػػك بكػػر  جػػابر بػػف مكسػػى بػػف عبػػد القػػادر -أيسػػر التفاسػػير لكػػبلـ العمػػي الكبيػػر .26
 ـ2003ىػ/1424ط الخامسة،  -المدينة المنكرة  -مكتبة العمـك كالحكـ -الجزائرم 

دار إحيػاء  –غػزاكم  الشػي  بيػير: ت –الخطيػب القزكينػي  –اإليضاح في عمكـ الببلغػة  .27
 . ـ1988 -ىػ 1419، بيركت –العمـك 

، أبك الفيض، الحسينيمحمد بف محمد بف عبدالرزاؽ  –تاج العركس مف جكاىر القامكس  .28
دار  –مجمكعػػػػػة مػػػػػف المحققػػػػػيف : ت –( ق1205: المتػػػػػكفى) الزبيػػػػػدم، الممقػػػػػب بمرتضػػػػػى

 . اليداية

 بيركت. –دار الكتب العممية  –أحمد بف عمي أبك بكر الخطيب البغدادم  –تاري  بغداد  .29

عمػى : ت – العكبػرم أبك البقاء عبدا بف الحسيف بػف عبػدا -التبياف في إعراب القرآف  .30
 . شركاهك  عيسى البابي الحمبي: الناشر –محمد البجاكم 

http://www.sudaneseonline.com/
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الدار التكنسية لمنشر  – 2/220 -محمد الطاىر بف عاشكر التكنسي  -التحرير كالتنكير  .31
 . ىػ1984، تكنس –

أبػػػك العػػػبلء محمػػػد بػػػف عبػػػدالرحمف بػػػف عبػػػدالرحيـ  –تحفػػػة األحػػػكذم شػػػرح سػػػنف الترمػػػذم  .32
 . ق (1353: المباركفكرم ) المتكفى

عبػػػد : عمػػػؽ عميػػػوك  خػػػرَّج أحاديثػػػوك  حققػػػو -محمػػػد عمػػػي السػػػايس  -تفسػػػير آيػػػات األحكػػػاـ  .33
 . ـ2001، ط األكلى –القاىرة  –مؤسسة المختار  -الحميد الينداكم 

 745: المتكفى) -محمد بف يكسؼ الشيير بأبي حياف األندلسي  -تفسير البحر المحيط  .34
الشػػػي  عمػػػي محمػػػد معػػػكض، شػػػارؾ فػػػي  -الشػػػي  عػػػادؿ أحمػػػد عبػػػد المكجػػػكد : ت –( ىػػػػ

 –دار الكتب العمميػة  -( د.أحمد النجكلي الجمؿ 2( د.زكريا عبد المجيد النكقي 1التحقيؽ 
 . ـ2001-ىػ 1422، بيركت

جػبلؿ الػديف ك ، (ىػػ864: المتػكفى) جبلؿ الديف محمد بف أحمد المحمي -تفسير الجبلليف  .35
، شػػػبرا الخيمػػػة –دار التقػػػكل  –( ىػػػػ911: المتػػػكفى) أبػػػي بكػػػر السػػػيكطي عبػػػد الػػػرحمف بػػػف

 . ـ2004

محمد رشيد بف عمػي رضػا بػف محمػد شػمس الػديف  -تفسير المنار( ) تفسير القرآف الحكيـ .36
ط  –لبنػػاف ، بيػػركت –دار المعرفػػة  –( ق 1354: المتػػكفى) بػػف محمػػد القممػػكني الحسػػيني

 ـ.1990، الثانية

أبػػك الفػػدا عمػػاد الػػديف إسػػماعيؿ بػػف عمػػر بػػف كثيػػر  –ابػػف كثيػػر( ) ـتفسػػير القػػرآف العظػػي .37
، طػػو عبػػدالرؤكؼ سػػعد: حقػػؽ أصػػكلو -( ىػػػ774: المتػػكفى) القرشػػي البصػػرم ثػػـ الدمشػػقي

 . ـ2006، ط األكلى –المنصكرة  –مكتبة اإليماف  –عبدا المنشاكم : خٌرج أحاديثو

 . ط األكلى  –القاىرة  –دار غريب  –عبدا شحاتو . د -تفسير القرآف الكريـ  .38

 ـ.1987 -ىػ 1427، ط الثالثة، دار الرسالة -د. محمد سيد طنطاكم : التفسير الكسيط .39
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اعػػػػداد  – آؿ عمػػػػرافك  البقػػػػرةك  تفسػػػػير القػػػػرآف بػػػػالقراءات العشػػػػر مػػػػف خػػػػبلؿ سػػػػكر الفاتحػػػػة .40
 –مػػركاف أبػػك راس : كتكراشػػراؼ الػػد – رسػػالة ماجسػػتير() عبػػدا عمػػى المبلحػػي: الباحػػث

 . ـ 2002-ىػ 1423، مقدـ لكمية أصكؿ الديف في الجامعة اإلسبلمية

دار الفكػر  –الزحيمػي  الشريعة كالمنير ،د. كىبػة بػف مصػطفىك  التفسير المنير في العقيدة .41
 . ىػ1418، ط الثانية –دمشؽ  –المعاصر 

محمػد : ت –الشػافعي أحمػد بػف عمػي بػف حجػر أبػك الفضػؿ العسػقبلني  –تقريب التيػذيب  .42
 . ـ 1986 –ق 1406، دار الرشيد –عكامة 

تقريب النشر في القراءات العشر شمس الديف أبك الخير ابف الجزرم، محمد بف محمد بف  .43
، القاىرة –دار الحديث  –تقديـ ابراىيـ عطكة عكض ك  تحقيؽ -ىػ( 833: يكسؼ )المتكفى

 . ـ 2004 -ىػ 1420

عبػدالمؤمف بػف عبػدالحؽ البغػدادم  -كؿ كمعاقػد الفصػكؿتيسير الكصكؿ إلػى قكاعػد األصػ .44
 . مقدمة الطبعة الثانية -شرح عبدا بف صالح الفكزاف  –الحنبمي 

، محمد بف جرير بف يزيد بػف كثيػر بػف غالػب اآلممػي –جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف  .45
 حققػػو، شػػاكرأحمػػد محمػػد : خػػرَّج أحاديثػػوك  راجعػػو –( ىػػػ310: المتػػكفى) الطبػػرم أبػػك جعفػػر

 . ـ2008، ط األكلى –القاىرة  –دار ابف الجكزم  –محمكد محمد شاكر : عمَّؽ حكاشيوك 

 أياموك  سننوك  الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ .46
محمػػد زخيػػر : ت –محمػػد بػػف إسػػماعيؿ أبػػك عبػػدا البخػػارم الجعفػػي  –( صػػحيح البخػػارم)

مصػػكرة عػػف السػػمطانية باضػػافة تػػرقيـ محمػػد فػػؤاد ) دار طػػكؽ النجػػاة –ر بػػف ناصػػر الناصػػ
 . ق1422، ط األكلى –( عبدالباقي

أحمػػد بػػف أبػػي بكػػر  أبػػك عبػػدا محمػػد بػػف -تفسػػير القرطبػػي () - الجػػامع ألحكػػاـ القػػرآف .47
عبػدا ، محمد بيكمي: ت( ق671: المتكفى) –األنصارم الخزرجي شمس الديف القرطبي 

 . ـ2006، ط الثانية –المنصكرة  –مكتبة اإليماف  –المنشاكم 
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عبػػػد المجيػػػد ، ك محمػػػد أبػػػك الفضػػػؿ إبػػػراىيـ: ت –أبػػػي ىػػػبلؿ العسػػػكرم  -جميػػػرة األمثػػػاؿ  .48
 . ـ1988، ط الثانية –دار الفكر  –قطامش 

عػػػالـ  -د. خمػػػكد العمكشػػػي  -الخطػػػاب القرآنػػػي دراسػػػة فػػػي العبلقػػػة بػػػيف الػػػنص كالسػػػياؽ  .49
 . ـ 2008 -ىػ 1429، الكتب الحديث

 -سػػعيد األفغػػاني : ت - أبػػك زرعػػة، عبػػدالرحمف بػػف محمػػد بػػف زنجمػػة -حجػػة القػػراءات  .50
 . ـ1982 -ىػ 1402، ط الثانية –بيركت  –مؤسسة الرسالة 

، قطػػػاع الثقافػػػة –أخبػػػار اليػػـك  -محمػػػد متػػكلى الشػػػعركام  -خػػكاطر حػػػكؿ القػػرآف الكػػػريـ  .51
 . ـ1991 -ىػ 1411

أ. د جػػػابر ، سػػػعد عبػػػد ا عاشػػػكر. د -فات اإللييػػػة دراسػػػات فػػػي تكحيػػػد األسػػػماء كالصػػػ .52
 . ـ 2008 -ىػ 1429، ط الثالثة –مطبعة دار المنارة ك  مكتبة -179ص: ، السميرم

 جػػبلؿ الػػديف السػػيكطي، عبػػد الػػرحمف بػػف أبػػي بكػػر –الػػدر المنثػػكر فػػي التأكيػػؿ بالمػػأثكر  .53
 . بيركت –دار الفكر  –( ىػ911: المتكفى)
 –مكتبة الغزالي  -محمد عمي ا لصابكني  –يات األحكاـ مف القرآف آ ركائع البياف تفسير .54

 . ـ1977 -ىػ 1397، ط الثانية –دمشؽ 

شػياب الػديف محمػكد بػف عبػدا  –السػبع المثػاني ك  ركح المعاني في تفسػير القػرآف العظػيـ .55
دار الفكػػر  –محمػػد حسػػيف العػػرب : ت –ق(1270: المتػػكفى) الحسػػيني األلكسػػى البغػػدادم

 . ة كالنشر كالتكزيعلمطباع

المكتػػػػػب  –عبػػػػدالرحمف بػػػػف عمػػػػي بػػػػػف محمػػػػد الجػػػػكزم  –زاد المسػػػػير فػػػػي عمػػػػـ التفسػػػػػير  .56
 .ىػ1404، ط الثالثة –بيركت  –اإلسبلمي 

 الباحػػث : اعػػداد –الػػزكاج كالصػػحة اإلنجابيػػة فػػي ضػػكء القػػرآف الكػػريـ ) رسػػالة دكتػػكراة (  .57
  ـ .2003، أحمد شكرم: اشراؼ الدكتكر –اليازجي  رشيد صبحي

، النسػػر الػػذىبي لمطباعػػة –د. محمػػد عبػػد الحميػػد أبػػك زيػػد  - السػػمـ كالحػػرب فػػي اإلسػػبلـ .58
 . ـ2001 -ىػ1422
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 أبػك عيسػى، محمد بف عيسى بػف سػكرة بػف مكسػى بػف الضػحاؾ الترمػذم –سنف الترمذم  .59
بػػراىيـ ك  محمػػد فػػؤاد عبػػدالباقيك  تعميػػؽ: أحمػػد محمػػد شػػاكرك  تحقيػػؽ -ق (279المتػػكفى )) ا 

-ق 1395، ط الثانيػة –مصر  –مطبعة مصطفى البابي الحمبي ك  شركة –كض عطكة ع
 . ـ1975

: ت –ق( 748: المتػػكفى) شػػمس الػػديف محمػػد بػػف عثمػػاف الػػذىبي –سػػير أعػػبلـ النػػببلء  .60
 . ـ1997 –ق 1417، ط األكلى –بيركت  –دار الفكر  –محب الديف العمرم 

 –دار النيضػة العربيػة  -بخيػت الغزالػي د. أحمػد  -الطبلؽ االنفرادم.. تدابير الحػد منػو  .61
 . ـ 2000 -ىػ 1420، ط األكلى

 - عبػػػػدالرحمف حسػػػػف حنبكػػػػة الميػػػػداني -خبائػػػػث المنػػػػافقيف فػػػػي التػػػػاري  ك  ظػػػػاىرة النفػػػػاؽ .62
 . دمشؽ –دار العمـ  – 1/225
 –دار النفػائس، دار السػبلـ  –أ. د عمر سميماف عبػدا األشػقر  –عالـ الجف كالشياطيف  .63

 ـ2008 -ىػ 1429األردف، 
، ط الرابعػػػة –بيػػركت  –مؤسسػػة الرسػػػالة  -يكسػػؼ القرضػػػاكم  د. –العبػػادة فػػي اإلسػػػبلـ  .64

 . ـ1975 -ىػ 1395
 .http://www.al-islam.com –د. عبدا عزاـ  –أثرىا في بناء الجيؿ ك  العقيدة .65
ط  -مكتبة العبيكاف الرياض  -د. نكر الديف بف مختار الخادمي -عمـ المقاصد الشرعية  .66

 ـ. 2006 -ىػ 1427، األكلى
: الفراىيػػػدم )المتػػػػكفى، أبػػػك عبػػػػدالرحمف، الخميػػػؿ بػػػػف أحمػػػد بػػػػف عمػػػرك بػػػف تمػػػػيـ -العػػػيف .67

 . ط األكلى –مكتبة المبلؾ ك  دار –إبراىيـ السامرائي : ت: ميدم المخزكمي –( ق170

أبػػك الفضػػؿ أحمػػد بػػف عمػػي بػػف محمػػد بػػف أحمػػد بػػف  -فػػتح البػػارم شػػرح صػػحيح البخػػارم .68
 . بيركت –دار المعرفة  –( ىػ852: قبلني ،) المتكفىحجر العس

 محمػد بػف عمػي بػف محمػد -الدرايػة مػف عمػـ التفسػير ك  فتح القدير الجامع بيف فني الركاية .69
 -ىػػػػ 1426، الثالثػػػة ط، المنصػػػكرة –دار الكفػػػاء  -عبػػػد الػػػرحمف عميػػػرة : ت -الشػػػككاني 

 .ـ2005
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 دمشؽ ػ ط الرابعة . –دار الفكر  – الزحيمي أ . د  كىبة  –أدلتو ك  الفقو اإلسبلمي .70

 -ىػػػػػ  1419، ط الثانيػػػػة –لبنػػػػاف  –بيػػػػركت  –دار الفكػػػػر  –سػػػػيد سػػػػابؽ  -فقػػػػو السػػػػنة  .71
 . ـ1998

دار الكتػػب  –، أبػػك عبػػدا ابػػف قػػيـ الجكزيػػة، محمػػد بػػف أبػػي بكػػر أيػػكب الزرعػػي –الفكائػػد  .72
 . ـ1973 -ىػ 1393، ط الثانية –بيركت  –العممية 

 . ـ1972، ط األكلى –القاىرة  –دار الشركؽ  -سيد قطب  -في ظبلؿ القرآف  .73

مؤسسػػػة : ت( ىػػػػ817: محمػػػد بػػػف يعقػػػكب الفيػػػركز آبػػػادم) المتػػػكفى –القػػػامكس المحػػػيط  .74
 . بيركت –الرسالة 

أبػػػي القاسػػػـ جػػػار ا  –عيػػػكف األقاكيػػػؿ فػػػي كجػػػكه التأكيػػػؿ ك  الكشػػػاؼ عػػػف حقػػػائؽ التنزيػػػؿ .75
محمػد الصػادؽ : حقػؽ الركايػة –( ىػ538: المتكفى) محمكد بف عمر الزمخشرم الخكارزمي

ىػػ 1392، ط األخيػرة –مصػر  –أكالده ك  مطبعػة مصػطفى كالبػابي الحمبػيك  شركة –قماكم 
 . ـ1972-

أبػػػػك إسػػػػحاؽ أحمػػػػد بػػػػف محمػػػػد بػػػػف إبػػػػراىيـ الثعمبػػػػي  -( الكشػػػػؼ كالبيػػػػاف )تفسػػػػير الثعمبػػػػي .76
مراجعػػػػة كتػػػػدقيؽ ، راإلمػػػػاـ أبػػػػي محمػػػػد بػػػػف عاشػػػػك : ت -ق( 427: المتػػػػكفى) النيسػػػػابكرم

 . ـ2002 –ق 1422، بيركت –دار إحياء التراث العربي  -األستاذ نظير الساعدم 

الشػػي  عػػادؿ أحمػػد : ت -أبػػك حفػػص عمػػر بػػف عمػػي الحنبمػػي  -المبػػاب فػػي عمػػـك الكتػػاب  .77
ط  –لبنػػػػاف  –بيػػػػركت  –دار الكتػػػػب العمميػػػػة  كالشػػػػي  عمػػػػى محمػػػػد معػػػػكض، عبػػػػدالمكجكد

 . ـ1998 -ىػ 1419، األكلى

جماؿ الػديف ابػف منظػكر األنصػارم ، أبك الفضؿ، محمد بف مكـر بف عمى –لساف العرب  .78
 . ىػ141، الثالثة ط –بيركت  –دار صادر  –( ىػ711: المتكفى) الركيفعي اإلفريقي

، ط الخامسػػػة –األزىػػػر  –دار الكتػػػب اإلسػػػبلمية  -محمػػػد الغزالػػػي  -لػػػيس مػػػف اإلسػػػبلـ  .79
 . ـ1983 -ىػ 1403
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 الػػرازم زيػػف الػػديف أبػػك عبػػدا محمػػد بػػف أبػػي بكػػر عبػػد القػػادر الحنفػػي –مختػػار الصػػحاح  .80
-ق 1415، لبنػػاف –مكتبػػة لبنػػاف ناشػػركف  -محمػػكد خػػاطر : ت –ىػػػ(  666: المتػػكفى)

 . ـ 1995
ياؾ نستعيفك  إياؾ نعبد) مدارج السالكيف بيف منازؿ .81 محمد بف أبػي بكػر بػف أيػكب بػف  -( ا 

محمػد حامػد الفقػي : ت -( ق751: المتػكفى) جكزيػةالمشيكر بػابف قػيـ ال سعد شمس الديف
 ـ.1973-ىػ 1393، ط الثانية –بيركت  -دار الكتاب العربي  -
ط  –دار الميسػػػرة  - د.ثابػػػت أحمػػػد أبػػػك الحػػػاج -المػػػدخؿ لدراسػػػة التفسػػػير كعمػػػـك القػػػرآف  .82

 ـ. 2102 -ىػ 1433، األكلى

ط الرابعػػػػة  – دار السػػػػبلـ – 155 ص، سػػػػعيد حػػػػكل -المسػػػػتخمص فػػػػي تزكيػػػػة األنفػػػػس  .83
 . ـ2008 -ىػ 1429، عشر

 –المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عػف العػدؿ إلػى رسػكؿ ا صػمى ا عميػو كسػمـ  .84
محمػػػػد فػػػػؤاد : ت( ق261: المتػػػػكفى) مسػػػمـ بػػػػف الحجػػػػاج أبػػػػك الحسػػػػف القشػػػيرم النيسػػػػابكرم

 . بيركت –دار إحياء التراث العربي  –عبدالباقي 
عبػػػػدالرحمف  - العػػػػبلجك  اآلثػػػارك  لعصػػػػر الحػػػديث األسػػػػبابمشػػػكمة الغمػػػػك فػػػي الػػػػديف فػػػي ا .85

 ـ1998 -ىػ 1419، المكيحؽ
أحمػػد بػػف محمػػد بػػف عمػػي المقػػرم ، الرافعػػي –المصػػباح المنيػػر فػػي غريػػب الشػػرح الكبيػػر  .86

 . بيركت –المكتبة العممية  –( ق77نحك : المتكفى) أبكالعباس، الفيكمي ثـ الحمكم
ػرج  -ىػػ ( 516المتػكفى ) أبك محمد الحسػيف بػف مسػعكد البغػكم -معالـ التنزيؿ  .87 حققػو كخَّ

دار  -سػػػميماف مسػػػمـ الحػػػرش -عثمػػػاف جمعػػػة ضػػػميرية  -محمػػػد عبػػػد ا النمػػػر : أحاديثػػػو
 . ـ 1997 -ىػ  1417، ط الرابعة -طيبة لمنشر كالتكزيع 

المتػػكفى ) أبػك الحسػيف، الػرازمأحمػد بػػف فػارس بػف زكريػا القزكينػػي  –معجػـ مقػاييس المغػة  .88
 . ـ1979 –ق 1399 –دار الفكر  –عبدالسبلـ محمد ىاركف : ت( ق395

 . بيركت –دار الفكر  –ياقكت بف عبدا الحمكم ، أبك عبدا –معجـ البمداف  .89
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ط  –عػػػالـ الكتػػػب  -د. أحمػػػد مختػػػار عبدالحميػػػد عمػػػر -معجػػػـ المغػػػة العربيػػػة المعاصػػػرة  .90
 ـ. 2008-ىػ 1429، األكلى

أبػػك محمػػد عبػػدا بػػف أحمػػد بػػف قدامػػة  –المغنػػي فػػي فقػػو اإلمػػاـ أحمػػد بػػف حنبػػؿ الشػػيباني  .91
 . بيركت –دار الفكر  –( ىػ620: المقدسي ،) المتكفى

أبػػػك عبػػػدا محمػػػد بػػػف عمػػػر بػػػف الحسػػػف بػػػف الحسػػػيف  –مفػػػاتيح الغيػػػب )التفسػػػير الكبيػػػر(  .92
دار إحيػاء التػراث العربػي  –( ىػػ 606 :المتػكفى) ،التيمي الرازم الممقب بفخػر الػديف الػرازم

 . ىػ1420، ط الثالثة –بيركت  –

)  المعػركؼ بالراغػب األصػفيانيالحسػي:  بػف محمػد  أبػك القاسػـ  –ات ألفػاظ القػرآف مفرد .93
 . دمشؽ –دار القمـ  – ق (  502: المتكفى

أبػػك القاسػػـ الحسػػيف بػػف محمػػد المعػػركؼ بالراغػػب األصػػفياني )  –مفػػردات غريػػب القػػرآف  .94
دمشػػػػؽ  –الػػػػدار الشػػػػامية ، دار القمػػػػـ –صػػػػفكاف عػػػػدناف الػػػػداكم : ت –ق ( 502المتػػػػكفى :
 ق .1412، ط األكلى –بيركت 

، القػػػػػاىرة –دار الفجػػػػػر لمنشػػػػػر كالتكزيػػػػػع  –محمػػػػػد الصػػػػػالح الصػػػػػديؽ  -مقاصػػػػػد القػػػػػرآف  .95
 . ـ2004

 –دار الفرقػػاف  – د. أحمػػد رجػػب األسػػمر –تطبيقػػان ك  اإلسػػبلـ نظريػػةمكػػاـر األخػػبلؽ فػػي  .96
 . ـ 2008 -ىػ 1428، األردف

دار  –أحمد بػف عمػي : ت – محمد عبدالعظيـ الزرقاني -مناىؿ العرفاف في عمكـ القرآف  .97
 . ـ2001 -ىػ 1422، القاىرة –الحديث 

 –عبػػد العمػػيـ دسػػكقي د. محمػػد محمػػد  –مػػف ببلغػػة القػػرآف فػػي التعبيػػر بالغػػدك كاآلصػػاؿ  .98
 . ـ2003، جامعة األزىر الشريؼ –كمية المغة العربية 

، المنصػػكرة –مكتبػػة اإليمػػاف  -أضػػكاء المنػػار  –أبػػك بكػػر جػػابر الجزائػػرم ، منيػػاج المسػػمـ .99
 ىػ.1418
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 ابراىيـ بف مكسى بف محمد المخمي الغرناطي الشيير –المكافقات في أصكؿ الفقو  .100
 . بيركت –دار المعرفة  –عبدا دراز : ت( ىػ790: المتكفى) بالشاطبي

 http://www.qaradawi.net/supportus/5760.html، مكقع القرضاكم .101

عػػداد الباحػػث فػػي الكتػػابك  جمػػع – مكسػػكعة البحػػكث كالمقػػاالت العمميػػة .102  -السػػنة ك  ا 
 تسعمائة مقاؿ كبحث.ك  حكالي خمسة آالؼ، عمى بف نايؼ الشحكد

 http: //www.minbr.com -د. عمي بف عبػده األلمعػي  –مكقع منبر التربية  .103
/bhaoth7.php 

محمػد بػف محمػد ، ابف الجػزرم شمس الديف أبك الخير –النشر في القراءات العشر  .104
 .المطبعة التجارية الكبرل –عمي محمد الضباع : ت –( ىػ833: المتكفى) بف يكسؼ

إبػراىيـ بػف عمػر برىػاف الػديف أبػي الحسػف  – السكرك  نظـ الدرر في تناسب اآليات .105
عبػػد الػػرزاؽ : ت –ق ( 885: بػػف حسػػف الربػػاط بػػف عمػػي بػػف أبػػي بكػػر البقػػاعي ) المتػػكفى

  .  ـ1995 –ق 1415، بيركت، دار الكتاب اإلسبلمي  -غالب الميدم
، أبك الحسػف عمػي بػف محمػد بػف محمػد الحبيػب البصػرم البغػدادم–العيكف ك  النكت .106

 –السػػيد بػػف عبػػد المقصػػكد بػػف عبػػد الػػرحيـ : ت -ىػػػ(  450: المتػػكفى) بالمػػاكردمالشػػيير 
 . ـ1992 -ىػ 1412، ط األكلى –لبناف ، بيركت –دار الكتب العممية 

مجػػد الػػديف أبػػك السػػعادات المبػػارؾ بػػف محمػػد  –كاألثػػر  النيايػػة فػػي غريػػب الحػػديث .107
 –المكتبػة العمميػة  –الطناحي محمكد محمد ، طاىر أحمد الزاكم: ت –الجزرم ابف األثير 

 . ـ1979 -ىػ 1399، بيركت

محمػػد بػػف أبػػي بكػػر بػػف أيػػكب بػػف سػػعد شػػمس  –الكابػػؿ الصػػيب مػػف الكمػػـ الطيػػب  .108
بيػركت  –دار الكتػاب العػرب  -محمد بف عبدالرحمف عػكض : ت -الديف ابف قيـ الجكزية 

 . ـ1985 -ىػ 1405، ط األكلى –
أبػػػك بكػػػر : تقػػػريظ -كحيػػػد عبػػػد السػػػبلـ بػػػالي ، كقايػػػة االنسػػػاف مػػػف الجػػػف كالشػػػيطاف .109

 . لبناف –بيركت  –دار الكتب العممية  –الجزائرم 
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  ل ص    للة   در ية
 

الدراسػة التحميميػة : ىػك بعنػكافك  يبحث ىذا البحث في مكضكع مف مكضكعات القػرآف الكػريـ
 (252 -203اآليات : )سكرة البقرة. مف القرآف الكريـأىداؼ الحزب الرابع ك  لمقاصد

المكضكعي في التفسير، حيث تناكلت كبلن مف الدراسػة ك  كقد سمكت الباحثة المنير التحميمي
 . أىميتيماك  المقاصد كاألىداؼ لغة كاصطبلحان ك  التحميمية

جػػػك ك  مكػػػاف، ك كعػػػدد آياتيػػػا، بينػػػت فيػػػو أسػػػماء السػػػكرةك  كذكػػػرت الباحثػػػة تقػػػديـ لسػػػكرة البقػػػرة
 . خطكطيا الرئيسةك  محكر السكرةك  ذكرت فضائؿ السكرة، ك نزكليا

كػػػؿ فصػػػؿ إلػػػى عػػػدة ك  ثػػػـ قسػػػمت آيػػػات الحػػػزب الرابػػػع مػػػف سػػػكرة البقػػػرة إلػػػى أربعػػػة فصػػػكؿ
 اإلجمػػالي لآليػػات ثػػـ ذكػػر لؤلىػػداؼ كالمقاصػػدك  اشػػتمؿ كػػؿ مبحػػث عمػػى التفسػػير التحميمػػي، ك مباحػػث

 . ربطيا بالكاقعك 

 . ذكرت الباحثة أىـ النتائر كالتكصياتكفي نياية البحث 
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Abstract of the research in English 
This reseach is studying one of the Holy Quran theme. 

Topic: An analytical study of the purposes and aims of the fourth aims of 

the fourth Hizb in the Holy Quran. 

The researcher followed the analytical and objective method in 

interpretation, which dealt with the analytical study, purposes, goals 

language and idiomatically and their importance. 

The researcher provided Surat Al Bqarah and showed the names of 

the surah, number of verses, place and circumstances of descent, also 

mentioned the virtues, center and the main line of the Surah. 

The researcher divided the fourth Hizb verses of Surat Al-Baqara into four 

chapters, each chapter into several sections. Each study included analytical 

interpretation and total amount of the verses, then mentioned the goals and 

objectives and link them to reality. 

At the end of the research the researcher mentioned the most 

important findings and recommendations. 

 

 


