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 اإلهداء
. محمد سيدنا ,بشريةمعّلم الو  نبّي اإلنسانية,و  ,خير البرية إلى *

. الكرام  الصحابةجى, وأعالم الهدى, إلى إلى مصابيح الد   *

  :ن قىىىىا  ا  قىىىىي  ّ همىىىىاَذي  ل ىىىىإلىىىىى ال *          
إلىىىىى  ,1

 .أطا  ا  عمرهما قي طاعته ,, ينبوع الوّد وال نانالكريمين والدي  
 . فظها ا  اهلل عبد وم: ةالوقيّ   نونال السيدة ,تي ياوشريكة  ,يدربرقي ة  إلى *
 عبتتد: ة قلبىىي, ومهجىىإلىىى قلىىذاد كبىىد  ىىين,  ح كىى ّ تتفىىتّ  ن وهىىبهم ا  لىىيك ليكونىىوا باقىىة ورد  إلىىى َمىى *
 .سائاًل المولى أن يجعلهما من الصال ين ,منارو, اهلل
 , وزوجاتهم وأوالدهم.نضال, وحازم, ورمزي: الكرام أش ائيإلى  *
وأزواجهىىىن  ,وم وجتتتدي, ووم مجتتتدي, ووم وحمتتتد, ووم حستتتن, ووم نتتتور: الغاليىىىاد شىىى ي اتيإلىىىى  *

 وأوالدهن.
 .وم يحيى: العزيزة عمتيإلى  *
 .وم وحمد, وصا بة ال لب ال نون والدعاء المصون: الهندي نائللكريمين: الشيخ  َموّ  اإلى  *
 الكىرام وستاتذتي إلىى ,لمهىممن ينابيع ع   ارتشفد  والمعرقة, و  العلم دروب لي دأنار  التي الشموع إلى *

 األقاض . ومشايخي
 نالمعل متتي زمالئىىيم مىىنه, وأخىىّ  بالىىذ كر قلقيليتتةقىىي م اقظىىة  مديريتتة التربيتتة والتعلتتيمإلىىى أسىىرة  *
 األعزاء. طلبتيو
 األ رار. واألسرىاألبرار,  الشهداء وأرواحاألطهار,  المجاهدين إلى *
ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ      : النىىىد ّ  العىىىذبداء لن ىىىلاسىىىتجاب  مستتتلمإلىىىى كىىىّ   *

ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ       ڭڭ  ۇ     ۇ   ۆ          ۆ          ۈ  
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ث

 والتقدير الشكر

 .صالة والسالم على من ال نبي  بعد , وال و د ال مد       
ىد  لزامىًا علىّي االعتىرال بالجميى ك       امتثىااًل ألمىر بعد أن  رَسد سفينة الب ى  علىى بىّر األمىان, أج 

ىن الش ىك ر أجزلَىه لىذا قىيني 1,"َيْشُكُر النَّتاَس اَل َيْشتُكُر اللَّت َ  َمْن الَ : "ال ائى   المصطفى , ومىن أقىّدم م 
عودة : رالدكتو  الفاض  األستاذ أستاذ  إلىومن االمتنان أوقا ,  ,الثناء أعَطَر ومن العرقان أجَمله, 

ىى  فظىىه عبتتد اهلل أظهىىر  مىىن كىىريم ا ك ولَمىىه ب بىىو  اإلشىىرال علىىى هىىذ  الرسىىالةلا  ورعىىا ك وذلىىف لتفض 
 .صورة, قجزا  ا  عّني كّ  خيرأقض  العم  بهذا ن أج  إخراج التوجيه م  

نىىىه لمىىىن الواجىىىب علىىىّي قىىىي هىىىذا الم ىىىام أن         م بالشىىىكر واالمتنىىىان لعضىىىو  لجنىىىة المناقشىىىةأت ىىىدّ  وا 
بمناقشىىىة هىىىذ   ك لتكّرمهمىىىاخالتتتد علتتتوان الفاضىىى  الىىىدكتورو  ,التميمتتتي حتتتاتم جتتتالل الفاضىىى  الىىىدكتور

 .ينفع بهما اإلسالم والمسلمين أن    سائاًل المولى ,لرسالةا
 .ل العلومعنهم أشرَ  الذين تلّ يد   ةكاقّ  األقاض  األساتذةوالشكر موصو  إلى      
قىي  , مشىرل اللغىة العربيىةسالمة عتودةالفاضى   ألستاذلم شكر  وت دير  أقدّ  ى أن  أنسَ ال  كما     

 متابعاد لغوية, قبارف ا  قيه.ك ل َما أبدا  من قل يليةم اقظة 
أو  هىىداني إلىىى صىىواب,, أو بكتىىاب أمىىد ني, أو أقىىادني بجىىوابن َمىى كىى ّ ل وأخىىتم شىىكر  وت ىىدير      
, لهىم مّنىي جميعىًا خىال  الشىكر وجميى  خالصىة للمل ىف الوّهىاب   علّي بدعوة قىي ظهىر الغيىبتفضّ 

لَما أبدا  من جهد مشىكور  ا ك  فظه ةشواهن كفاحوأخّ  بالذكر المهندس  ,العرقان وعظيم الثناء
وصىلى  أن يجع  ذلف قي ميزان  سىناتهم جميعىًا, ا وأسا   ,األسمى درجاته لىإللبلوغ بهذا العم  

 العالمين. وال مد   رب  , ا  وسلم على نبّينا م مد

                                                 
1

سىبذسم بذم ت الترمذي  ذ و بشذرسيذ امموذذر  ,تدقسذ: ,الترمني  سنن  هذ(: 372,أبذ يسىذممد ذنبذسيسىذذمبذسبن

 ذذر ,:4/222 :,5331حذذن رس ذذ  :,م5393-هذذ(5533-7ط,الدلبذذ البذذرب مصذذط م مطبوذذ مكتبذذ شذذر  ,مصذذر 

.صدسح لبرن األ



ج

 اإلقترار
 :العنوان ت م  التي الرسالة م دم أدنا  الموقع أنا

 

 في القرآن الكريم  محمدنبي للالنداء اإللهي 
 

 إليىه اإلشىارة دتّمى مىا باسىتثناء الخىا  جهىد  نتىاج هىو إنمىا الرسىالة هىذ  عليىه اشىتملد ما بأن أقر
نّ  ورد,  يثما  ل ىب أو علميىة درجىة ةأّيى لنيى  قبى  مىن م ىدّ ي   لىم منهىا جىزء أ  أو كك , الرسالة هذ  وا 
 .أخرى ب ثية أو تعليمية مؤسسة ةأيّ  لدى ب ثي أو علمي
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س

 في القرآن الكريم للنبي محمد النداء اإللهي 
 إعداد

 ةحمزة عبد اهلل سعادة شواهن
 إشراف

 د. عودة عبد اهلل
 
 صالملخ

 دعلىى طريىق التفسىير الموضىوعي لل ىرآن الكىريم, تناولى وهىي خطىوةٌ  ,هذ  الرسالة دراسٌة قرآنيىة     
قصىو  وم دمىة  أربعىةمد إلىى , وقىد ق س ىقي ال رآن الكىريم  للنبي م مدالنداء اإللهي قيها موضوع 

 :ا بالنسبة للفصو أمّ  ,موضوعال ا, كان ال دي  قي الم دمة عن أهمية هذوخاتمة
اشىتم  علىى تعريىل  يى  . النداء وداللت  فتي الستياق القرآنتيكان الكالم عىن  الفص  األو :في ق

 .قي ال رآن الكريمنظائر   , وبيانالنداء قي اللغة واالصطالح
واشتم  على  .في القرآن الكريم السالم معليهاإللهي لألنبياء  النداء: يليه الفص  الثاني بعنوان مّ ث  

 .النداءادتلف  واستعراض .العاّمة هسماتو  السالم معليهي لألنبياء اإلله أهمية النداء
 بيىىانواشىىتم  علىىى  .اإللهيتتة للرستتول محمتتد  وستتاليب النتتداءات: الفصىى  الثالىى  بعنىىوانيليىىه  مّ ث ىى

 م شىتّ ًا مىن  التىه التىي كىان عليهىا.بمىا كىان و بصفة النبىّوة والرسىالة   للنبي م مداإللهية  النداءاد
 . نه نداٌء للنبي م مدإ :ما قي  وبيان
تم قيه الب   بال دي  عن  ق د :الرابعالفص  وأّما  في القرآن   لرسول محمدالنداءات اإللهية لخ 
 بها.خصائصها ومعانيها وما يع    مبّيناً  الكريم
 .المراجع المعتمدة قي هذ  الرسالةوكاند كتب التفسير هي      
 .إليه من نتائج لهذا الب   د  لصّ بخاتمة قيها زبدة ما تو  وأنهيد       
مرتبىىىة  سىىىب منهجيىىىة الب ىىى  العلمىىىي  الفهىىىارس الفنيىىىة هىىىذ  الرسىىىالة بمجموعىىىة مىىىن د  لىىىيّ ثىىىم ذ     

  وأصوله.
 .ياد الدراسةيشتم  على آ بمل ق الفهارس الفنية د  وأتبع     

 



1

 مقدمة
سيئاد أعمالنا, من  ومن نفسناأونعوذ باللىه من شرور  ,ال مد   ن مد  ونستعينه ونستغفر  إنّ      

 ,شىىريف لىىه وأشىىهد أن ال إلىىه إال  اللىىىه و ىىد  ال, لىىه  ومىىن يضىىل  قىىال هىىاد ,يهىىد  اللىىىه قىىال مضىى  لىىه
 م مدًا عبد  ورسوله. وأشهد أنّ 

               
1 ,     

                          

             
2,           

                       

   
,  م مىىد    هىىد  وخيىىر الهىىد ,أصىىدق ال ىىدي  كتىىاب اللىىىه  قىىينّ  د:ا بعىىأّمىى ,3

.النار قي ضاللة   وك ّ  ,4بدعة ضاللة وك ّ , م دثة بدعة وك ّ , األمور م دثاتها وشرّ 

أن  يب ىى  قىىي الكتىىاب العزيىىز, وأن  يكتشىىل لىىى إسىىه نف   تت ىىوققيىىه أّن كىى   مسىىلم ا ال شىىف نىىه مّمىىإ     
  دة.المتعد   الكريم ال رآن كنوز  المخبوءة قي ثنايا موضوعاد ولو جزءًا يسيرًا م ن

سىىىعادة بت  يىىىق ال , وهىىىي كفيلىىىةٌ بالغىىىة األهميىىىة الكىىىريم موضىىىوعاد ال ىىىرآن كىىى ّ  ومىىىن المعلىىىوم أنّ      
 .نيكون دستورًا ومنهاجًا لإلنساإنما جاء ل  ال رآن الكريم  وذلف أنّ  كلإلنسان قي الدنيا واآلخرة

 موضىىوع النىىىداء أنّ  قىىي ريىىب وال, (موضتتوع النتتتداء) الجليلىىة الموضىىوعاد ال رآنيىىىة ومىىن بىىين هىىذ      
اهتمامىىىًا  المجيىىىد ال ىىىرآنبىىىه  ق ىىىد اهىىىتمّ وجاللىىىة شىىىأنه وألهميىىىة أسىىىلوب النىىىداء  ,بالغىىىة أهميىىىة وذال رآنىىىي 
ىى كتىىاب ا   قىىي تىىى إّن ال ىىار   ,واضىى اً  د نوعىىًا مىىن ال يكىىاد يمىىّر علىىى بعىىض الصىىف اد إاّل ويج 

مىّرة قىي  يعشىرة ومىائت عبىاد  علىى اخىتالل أصىناقهم سىدّ  ق د نىادى ا   كةع النداءاد اإللهيأنوا

                                                 
 [701]آ  عمران:  1
 [7]النساء:  2
 [17-10]األ زاب:  3
 المستند :(هىى165: د) النيسىابور  ال شىير  ال سىن ال جىاج أبىو بىن مسىلم: مسىلم ,قىي الصى يح, انظىر أص  خطبة ال اجىة 4

 التىىرا  إ يىىاء دار ,بيىىرود) ,البىىاقي عبىىد قىىؤاد م مىىد: قيىى  ت , اهلل رستتول إلتتى العتتدل عتتن العتتدل بنقتتل المختصتتر الصتتحي 
. وينظىر قىي تفصىي  الطىرق. األلبىاني, (395/ 2) (,868(,  ىدي  رقىم)والخطبىة الصىالة تخفيل , بابالجمعة كتاب, العربي

 (.8-6م(, )3111 -ه 1431 -1, )مكتبة المعارل, طخطبة الحاجةهى(: 1431م مد ناصر الدين )د: 
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ذلىىف أّن النىىداء اإللهىىّي جىىديٌر بىىأن   كهمل يىىأم رهم بمىىا يىىنفعهم, وينهىىاهم عّمىىا يضىىرّ  ك1آيىىاد الىىذكر ال كىىيم
إ َذا : "  بىن مسىعودكمىا قىا  عبىد ا  ويجذب االنتبىا , , ويشَرح الصدور, ويعلي اله َمم,األقئدةيهّز 

 :  َسىىم ع َد الل ىىَه َي  ىىو        
َعفأَ ق 2 هىىا َسىىم  َين هَىىى  َيىىأ م ر  ب ىىه , َأو  َشىىر   َقي ن ىىه  َخي ىىرٌ  كر ع 

.3"َعن ه  

لرسىى  وااني لألنبيىىاء ومىىن النىىداءاد الربانيىىة قىىي ال ىىرآن الكىىريم التىىي قىىّ  الب ىى  قيهىىا: النىىداء الرّبىى     
ىىعلىىى  , اني للرسىىو  م مىىدما النىىداء الرّبىىال سىىيّ  علىىيهم الصىىالة والسىىالم قىىي  كثىىرة ورودهىىا نالىىرغم م 

 ال ىىرآنقىىي  علىىيهم الصىىالة والسىىالم لألنبيىىاء والرسىى   نىىداء ا  بلىىغ ىىد ق كمىىن نا يىىة ال ىىرآن الكىىريم
ى لتسعة   هة)يا(, موج  الظاهر وأربعين نداًء مسبوقًا ب رل النداء  ثالثةً  الكريم علىيهم  لهمن أنبيائه ورس 

 :ن المجيىىىد هىىىمآود  قىىىي ال ىىر ن ن ىىىأشىىىرل َمىى نّ يقىىىوشىىىَرقها كىىذلف مىىىن نا يىىىة أخىىرىك  ,الصىىالة والسىىىالم
قىىي م ىىام التشىىريل  ول ىىد كانىىد هىىذ  النىىداءاد الربانيىىة لألنبيىىاء واردةً  ,علىىيهم السىىالم والرسىى  األنبيىىاء  
.انيةربّ  هم صناعةٌ ق ال غرو قي ذلف,و , والتكليل

   بلغىد يى كعظيماً  النداءاد الربانيةتلف  من م مد   الرسو م س ف الختام  د كان نصيب لو      
 بأ والىه وردا  نيوآخىر  ,بوصىل الرسىالةدا ن منهىا ورَ ينىداء ,نىداءً  عشىرَ  ةَ سىبع لىه  النىداءاد   تلف
ة أكثىر ورودًا قىي ال ىرآن وكىان الخطىاب بوصىل النبىوّ , رث  المىدّ و م ز م   النداء بالكان عليها وهما:  التي
وهىذا , الىذك ر ال كىيم قىي ثىال  عشىرة آيىة  يى  ورد قىي كيم من الخطاب بوصىل الرسىالة وغيىر الكر 
 للنبتي محمتد النداء اإللهي قمن هنا جاءد هذ  الدراسة بعنىوان )من اآلياد ال يستهان به,  عددٌ 

  .هاوت ليل  م مد النداءاد الربانية للرسو الست راء وذلف  ك(في القرآن الكريم

                                                 
آيتات النتداء اإللهتي الموجت  لألنبيتاء علتيهم م مد بن خالد بىن م مىد: . انظر, البداح, د. البداحم مد  صاء ذكر هذا اإل 1

سىالمية, المملكىة عىالم, قسىم الىدعوة واال تسىاب, جامعىة االمىام م مىد بىن سىعود اإل, رسالة ماجسىتير, كليىة اإلالصالة والسالم
(.32, )هى1431العربية السعودية, 

 [114]الب رة:  2

ت  يىق:  ,العظتيم القرآن تفسير: (هىى519: د) التميمي المنذر بن إدريس بن م مد بن منالر  عبد م مد أبو:  اتم أبي ابن 3
 :أ مد شىاكرقا  , (126/ 1) (,هى5153 - 5 ط, ,الباز مصطفى نزار مكتبة ,السعودية العربية المملكة) ,الطيب م مد أسعد

عمتتدة التفستتير عتتن الحتتافظ ابتتن , أ مىد م مىىد: اّل أّن قيىه ان طاعىىًا بىىين معىن وعىىول وبىىين ابىن مسىىعود". شىىاكرإجيىىد, إسىناد  "
 (.1/612م(, )3115  -هى 1436 – 3, )مصر, دار الوقاء, طكثير
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آيىاد النىداء ورعىا   فظىه ا   عتودة عبتد اهللالىدكتور  األسىتاذقضىيلة  شىرالإت ىد  د  وقد تتّبع     
  هوأسىىىأل, رجىىىو لىىىه ال بىىىو  مىىىن المىىىولى أ, قكىىىان هىىىذا الب ىىى  الىىىذ  للرسىىىو  م مىىىد  لهىىىيّ اإل

مىىىع جميعىىىًا وال ىىىّراء  ي شىىىرني , وأن  يجعلىىىه قىىىي ميىىىزان  سىىىناتي أن   السىىىنى وصىىىفاته الع ىىىل بأسىىىمائه ا
 .إنه سميع قريب مجيب, تهجنّ قي المناَدى العظيم قي هذ  الرسالة المباركة 

 
 الدراسات السابقة

ن أّن موضىىوع الرسىىالة لىىم يكتىىب قيىىه تبىىيّ  ,نيىىةآ  قىىي الدراسىىاد ال ر بعىىد الب ىى  والتىىدقيق والت ىىر       
وقىىىىق منهجيىىىىة التفسىىىىير  طبىىىىوع  م كتىىىىاب  شىىىىك  جامعيىىىىة, أو علىىىىى  رسىىىىالة  شىىىىك  علىىىىى  مسىىىىت     بشىىىىك   

 والرسىى  بموضىىوع النىىداء اإللهىىي لألنبيىىاء بعىىض الكتىىب التىىي لهىىا عالقىىةٌ  د  وجىىد ي, ولكنىىالموضىىوعي
 :تيعلى الن و اآل وذلف ,مباشر أو غير   مباشر   قي ال رآن الكريم بشك    عليهم السالم

 "نتداء اهلل نبيت  الكتريم فتي آي التذكر الحكتيم" -1
وهىو ب ى  , لبىدرللىدكتور: بىدر بىن ناصىر ا1

َظىىم منزلىىةت ىىّد  البا ىى  قيىىه صىىغير,  تعىىّرض  مّ ث ىى, عنىىد ا   الرسىىو  م مىىد  عىىن ع 
خىتم بخصىائ   مّ ث ى, معىان   وما يتعّلق بذلف من, م مد للرسو    ألساليب نداءاد ا 

قىىي ال ىىرآن الكىىريم, وكىىان هنىىاف تشىىابٌه كبيىىٌر بىىين موضىىوع هىىذا الب ىى   م مىىد  نىىداء النبىىيّ 
وقىىىق منهجيىىىة التفسىىىير الموضىىىوعي  دكانىىىتميىىىزد بأنهىىىا  رسىىىالتياّل أن إ ,سىىىالتيوموضىىىوع ر 
 .لل رآن الكريم

ور: م مد بن خالد بن للدكت 2"آيات النداء اإللهي الموجَّ  لألنبياء عليهم الصالة والسالم" -3
 ذكىر مّ ث ى ,تبها معنىى النىداء لغىًة واصىطال اً ن قيها كابي   وهو رسالة ماجستير, ,م مد البداح

خىىتم بالوسىىىائ   مّ ث ىى,  ىىة بموضىىوعاد الىىىدعوةض الىىىدالالد المتعل  عىىرَ  مّ ث ىىالنىىىداء, آيىىاد  هميىىةأ
نىوع وكىان هنىاف  ,عليهم الصىالة والسىالملألنبياء ه الموج  اإللهي ياد النداء آواألساليب قي 

 يىىاد نىىىداء ا  آ: دراسىىىة مىىىن  يىى دراسىىتي وموضىىىوع هىىىذ  الرسىىالة تشىىابه بىىىين موضىىوع 
, أّما موضوع هذ  منهجية التفسير الموضوعيعن  ب ثه بعيدٌ  أنّ  الّ إ ,السالم معليه ألنبيائه

                                                 
 واإلقتىىاء العلميىىة الب ىىو  إلداراد العامىىة الرئاسىىة), نتتداء اهلل نبيتت  الكتتريم فتتي آي التتذكر الحكتتيم البىىدر, د. بىىدر بىىن ناصىىر: 1

  ه(.1431, 61د , العداإلسالمية الب و  مجلة, واإلرشاد والدعوة
 .آيات النداءالبداح:  2
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تب ىى  قىىي  بأنهىىا تلىىف رسىىالته وصىىفهنيىىًة موضىىوعية, قضىىاًل عىىن آقر  الرسىىالة ق ىىد كىىان دراسىىةً 
 .عليهم السالم والرس  ألنبياءا جميعل النداء اإللهي

قيهىا عىن النىداء قىي    البا  ت دّ  ,للدكتور: أ مد م مد قارس 1"نآالنداء في اللغة والقر " -2
ن الكىريم, ومىع آض للنىداء قىي ال ىر تعر   مّ ث  , وعَرض النداء قي البالغة العربية ,الن و العربي

 م ىدود   اّل أّن هذا االرتباط كان قىي جانىب  إموضوع هذا الكتاب يرتبط بموضوع الرسالة  أنّ 
النىداء  :و  كتابىه وهىوويدخ  ت د نطاق الفص  الرابع من قصى ,ن جوانب هذا الموضوعم  

 .الكريم نآال ر قي 

النىىىداء قىىىي الن ىىىو  ت ىىىّد  البا ىىى  قيهىىىا عىىىن ,تريكىىىي مبىىىارفل 2النتتتداء فتتتي القتتترآن الكتتتريم"" -4
 ن الكريم.آالنداء قي ال ر عَرض  مّ ث   النداء قي البالغة العربية, بّين مّ ث  العربي, 

 ,م مىىد مشىىر ل 3"الخطتتاب ب النتتداء فتتي القتترآن الكتتريم بتتين المعتتاني النحويتتة وداللتتةركَّتتمُ " -5
قىىي لغىىة ر األ كىىام الن ويىىة لعناصىىر النىىداء ذَكىى مّ ث ىى, رواقىىد النىىداء   البا ىى  قيهىىا عىىنت ىىدّ 

م امىاد  بىّين مّ ث ى ,ن الكىريمآالت لي  الن و  لعناصىر جملىة النىداء قىي ال ىر ض عرَ  مّ ث   ,العرب
النتداء ) الرسىالة  قجىاءد هىذ ,ن الكريمآالخطاب من خال  المجاالد الداللية للنداء قي ال ر 

جانىىب التفسىىير ك لتسىىتكم  هىىذا الموضىىوع مىىن (فتتي القتترآن الكتتريم  محمتتد للنبتتي   اإللهتتي  
 .الموضوعي

 
 وهمية الدراسة

 :تيةتنبع أهمية الدراسة من األمور اآل     
على وجه األرض, وللمصدر األّو   نية ب تة, جاءد خدمًة ألشرل كتابآكونها دراسة قر  -1

 ن الكريم.آاإلسالميك أاَل وهو ال ر من مصادر الد ين 

                                                 
 م(.1282 -ه 1412 - 1, )لبنان, بيرود, دار الفكر اللبناني, طالنداء في اللغة و القرآنقارس, د. أ مد م مد:  1

يوسىل , رسالة دكتوراة, كلية اآلداب واللغاد, قسم اللغة العربية وآدابهىا, جامعىة ابىن النداء في القرآن الكريمتريكي, مبارف:  2
 م.3117 - 3116بن خدة, الجزائر, 

, رسىالة دكتىوراة, كليىة اآلداب واللغىاد, مركب النداء في القرآن الكريم بين المعاني النحوية وداللتة الخطتابمشر , م مد:  3
 م.3112 -ه 1421قسم اللغة العربية وآدابها, جامعة منتور , قسنطينة, الجزائر, 



5

 جاءد خدمًة ألعظم شخصّية عَرقها التاريخ. وبوصفها -3

 من خال  أسلوب النداء ال رآني, وهذا أسلوٌب جديد. لرسو  م مد بيان مكانة ا -2

قىىىي ال ىىىرآن الكىىىريم وقىىىق  لرسىىىو  م مىىىد كونهىىىا دراسىىىة عَرضىىىد موضىىىوع النىىىداء اإللهىىىي ل -4
ضىاقة مىا هىو يق ىد أسىهمد هىذ  الدراسىة ب مىن ثَىمّ   مىّرة, و وّ ألنهجية التفسىير الموضىوعي م

 .لى سا ة الدراساد ال رآنية الموضوعيةإّم اهجديد و 
 

 وسباب اختيار الموضوع
عىىداد  للخطىىب إ منىىذنمىىا راودتنىىي قكرتىىه ا  و  كل ظىىةلىىم يكىىن وليىىد ال هىىذا الموضىىوعن اختيىىار  لإ     

اإللهيىة  النىداءادز صىة  ىين وقفىد علىى تمّيى, وخاه1423عىام  (المولىد النبىو )المنبرية قىي ذكىرى 
 .عليهم الصالة والسالم نبياءاألالرس  و  سائر نداءاد نقي ال رآن الكريم ع للرسو  م مد 

 :يةاختيار هذا الموضوع قي الن اط اآلتيمكن أن أجم  األسباب التي دعد إلى و      
 .المفسرينسير وأقوا  قي غمار التفا دخو  ّبي للكتابة قي الدراساد ال رآنية, وال -1
 الكريم. ال رآنر آياد قي تدب   اتباع أوامر ا   -3
 د إلى هذا الموضوع.تطّرق – سب اطالعيب–عدم وجود دراسة علمية متخّصصة  -2
 من الفوائد العلمية قي هذ  الدراسة. كثير  التأّكد من وجود  -4
 كثيرة, منها: مزايا لرسو  م مد ه لإّن قي اختيار موضوع النداء اإللهي الموج   -5

 .  هل خل  ألشرَ   العظيم ا من ل أنواع النداءك ألنه نداء ن أشرَ هذا الموضوع م   إنّ  - أ
 . خص   بمخص  ما لم ي   ّمتهألنداٌء  م مد لرسو  االنداء إلى  إنّ  - ب

 ,مىن خىال  نصىو  ال ىرآن الكىريم ثرائىهإل وذلىف كالكتابىة قىي هىذا الموضىوعقي  رغبد  من هنا      
 . بيذن ا لل ار   ادة علمية ناقعةولت ديم م

 
 مشكلة الدراسة

 :ة اإلجابة عن هذ  األسئلة اآلتيةست او  الدراس     
 ؟قي السياق ال رآني ما معنى النداء لغًة واصطال ًا؟ وما داللته -1
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 ؟الكريم ال رآنف أشبا  ونظائر لمصطلح النداء قي له  هنا -3
قىىي  النىىداء أن يكىىون وبىىين النىىداءب ة مبىىدوءةيىىتكىىون اآل أنقىىرق قىىي األهميىىة بىىين هىى  هنىىاف  -2

 ؟أثنائها

 ؟عليهم السالم لألنبياءه ما السماد العامة آلياد النداء اإللهي الموج   -4
 ؟ قي ال رآن الكريم لرسو  م مد لالنداءاد اإللهية أساليب ما  -5
 ؟قي ال رآن الكريم لرسو  م مد النداءاد اإللهية لخصائ  ما  -6
 ؟قي ال رآن الكريم النداءاد اإللهية للرسو  م مد نتها المعاني التي تضمّ ما  -7
 ؟قي ال رآن الكريم النداءاد اإللهية للرسو  م مد  بع   يَ  ذاما -8

 
 وهداف الدراسة

 تسعى الدراسة إلى ت  يق األهدال اآلتية:     
 . ا عند  م مد  لرسو امكانة  وّ ل  لفد األنظار إلى ع   -1

 . للنبي م مدالنداء اإللهي  ة آلياد االستفادة من المعاني العمي -3

ه اإللهي الوقول على الو دة الموضوعية قي آياد النداء  -2 . للنبي م مدالموج 

 
 منهجية الدراسة

 :ةاآلتيالخطواد وذلف من خال   ,راسة المنهج االست رائي الت ليليقي هذ  الد د  ل د اتبع     
ه است راء جميع آياد النداء اإللهي  .1  . للنبي م مدالموج 
 .اللغوية واالصطال ية للفظ النداءلمعرقة المعاني العربية اللغة  معاجمالعودة إلى  .3

ون  ىى  مىىا يتناسىىب  ,-موضىىوع الدراسىىة-اد كتىىب التفسىىير, ودراسىىة اآليىىاد الرجىىوع إلىىى أّمىى .2
 .منها مع الموضوع

 الدراسىىة,ردة قىىي الىىواثىىار واآلأل اديىى  ا لتخىىريج كّيةة األصىىلن  كتىىب الس ىىاد الرجىىوع إلىىى أّمىى .4
 .وبيان درجة ص تها

 .سلوب العلمي قي توثيق المعلوماد, وعزو األقوا  إلى قائليهااتباع األ .5
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أكانىىد قىىي مىىتن بخىىط المصىى ل الشىىريل )الرسىىم العثمىىاني(, سىىواء  الكريمىىةكتابىىة اآليىىاد  .6
 .الب   أم قي  واشيه

 .سورة, ورقم اآليةالك بذكر اسم ال رآن الكريم لى مواطنها منإ الكريمةعزو اآلياد  .7

الرجوع إلى معىاجم اللغىة  لمفرداد واأللفاظ الغريبة والغامضة من خال تعريل وتوضيح ا .8
 يب والمصطل اد., وكتب الغر األصيلة

 
 حدود الدراسة

, ال ىرآن الكىريمقىي  م مىد  لرسىو ل هىةة الموج  اإللهّيىهذ  الدراسة م ىدودة بنصىو  النىداءاد      
.عشرة آية سبع )يا(, وظهر من خال  االست راء أنها بلغدالظاهر  اءالمشتملة على  رل الندو 

 
 خطة الدراسة

 وهي على النحو اآلتي: من مقدمة, ووربعة فصول, وخاتمة, الدراسةتتألف هذه      
 وفي : ,الفصل األول: النداء وداللت  في السياق القرآني

 المب   األو : معنى النداء.
 السياق ال رآني.المب   الثاني: النداء قي 

 المب   الثال : نظائر النداء قي ال رآن الكريم.
 وفي : ,في القرآن الكريم السالم معليهاإللهي لألنبياء  الفصل الثاني: النداء

 .السالم معليهاإللهي لألنبياء  أهمية النداء المب   األو :
 .السالم مهعلي اإللهّي لألنبياء المب   الثاني: السماد العاّمة آلياد النداء

 قي ال رآن الكريم. ل : األنبياء الذين ناداهم ا  المب   الثا
 وفي : ,محمد اإللهية للرسول  الفصل الثالث: وساليب النداءات

 المب   األو : النداء بصفة النبّوة.
 المب   الثاني: النداء بصفة الرسالة.

 .المب   الثال : النداء بأ واله 
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 . نداٌء للنبي م مدنه إ  المب   الرابع: ما قي
متا -معانيهتا –خصائصتها -فتي القترآن الكتريم النتداءات اإللهيتة للرستول محمتد : الرابعالفصل 

 وفي : ,بهايعقُ 
 . النداءاد اإللهية للرسو  م مدخصائ   المب   األو :

 . النداءاد اإللهية للرسو  م مدالمب   الثاني: المعاني التي تضّمنتها 
 . النداءاد اإللهية للرسو  م مد بل : ما يع   المب   الثا



2

 الفصل األول
 

 النداء وداللت  في السياق القرآني
 

 وفي  ثالثة مباحث:

 المبحث األول: معنى النداء

 المبحث الثاني: النداء في السياق القرآني

 المبحث الثالث: نظائر النداء في القرآن الكريم
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 النداء وداللت  في السياق القرآني
 

 معنى النداء: المبحث األول

 المطلب األول: النداء في اللغة 
مىن خىال  الب ى  قىي المعىىاجم اللغويىة عىن المعنىى اللغىو  للنىىداء, تبىّين أّن لىه جىذرًا وا ىىدًا, 

َ ( مّ ون والدا  وال رل المعت , ومن ثَ وهو الن  .1قينه ي تم  أن يكون من )َنَدَو(, أو )َند 
ىو  ن ىداء: والن ىداء ...ون ىداءً  منىادةً  ناديت ىه مصىدر :الن ىداء: "الً النداء قائ دريد بناعر ل و   د,الص 

  .2"مدا  عدب   وهو
مع المّد, وكسر النون وضّمها مع  ر النون وضّمهاك كس  فّيومي أّن النداء قيه أربع لغادوبّين ال     

 َومن والث غاء, عاءالد   م خرج أخرجه ضّمه نمَ ق .3لغتان ال صر, قالمّد معه لغتان, وال صر معه
 .4ن داءً  هناديت   مصدر جعله َكسر 
د   ارتفاع   اءالّند ة  ي إّن  وخالصة ال و :      و   ,5الصود دع  ب   :وه و ىالن د م ن ق  مشت وهو, الص 

والصراخ, والدعاء بأّ  بمعنى: الصود, ونداًء والنداء قي اللغة مصدر الفع  ناَدى يناد  مناداًة 
 .6لفظ  كان

 

 : النداء في االصطالحالمطلب الثاني
 .7"دعاء الشخ  باسمه العَلم َأو بنوعه َأو بوصف ه: "بأنهالنداء ان أبو  يّ  عّرل         

                                                 
, ت  يىىق: م مىىود خىىاطر, معجتتم مقتتاييس اللغتتة (:225بىىن عبىىد ال ىىادر الىىراز  )د:  انظىىر ابىىن قىىارس, م مىىد بىىن أبىىي بكىىر 1

َ (, )1225 –ه 1415 )بيرود, مكتبة لبنان ناشرون,  (. 5/411م(, مادة )نَدو, َند 

 
, ت  يىق: رمىز  منيىر بعلبكىي, )بيىرود, دار العلىم للماليىين, جمهترة اللغتة(: 231ابن دريد, أبو بكر م مد بىن ال سىن )د: 2
 (. 3/1161م(, مادة )ند (, )1287 - 1ط
, المصتباح المنيتر فتتي  ريتب الشترح الكبيتر للرافعتتيه(: 771)د ن ىو:  الم   ىر  الفيىومي, أ مىد بىن م مىد بىن علىىي انظىر,  3

 (.3/522د و(, ) ن)بيرود, المكتبة العلمية(, مادة )
 .(1161/ 3), جمهرة اللغةابن دريد: انظر,  4
تىونس, الىدار التونسىية ), التحريتر والتنتويرهىى(: 1222الطىاهر بىن م مىد بىن م مىد الطىاهر )د:  ابن عاشور, م مىدانظر,  5

 .(65/  8), (هى1284, للنشر
 (.21, )النداء في القرآن الكريمانظر, تريكي, مبارف:  6
 ,بيىرود) ,صىدقي م مىد جميى  ت  يىق:, البحتر المحتيط فتي التفستير :هىى(745: دم مىد بىن يوسىل األندلسىي ) , يانو أب 7

 .(38/ 5) (,هى1431 ,دار الفكر
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 المعىرض, وتوجيه ال اضر, وتنبيه الغائب, إ ضار :هو النداء" :(يادل  الك  ) صا ب ي و و 
 .1,2"لتخاطبه عليف إقباله تريد منب تصويتف: الصناعة قي وهو .الفارغ وتهييج المشغو , وتفريغ

ا  بىىىطلىىىب إق: ", الىىىذ  عىىىر ل النىىىداء بأنىىىهميىىى  إليىىىه هىىىو مىىىا أورد  الزركشىىىيالتعريىىىل الىىىذ  أو 
 أن   السىىىيوطيكمىىىا يىىىرى  النىىىداء الغايىىىة مىىىنوذلىىىف ألّن  ك3"ع ّو علىىىى الىىىداعي ب ىىىرل مخصىىىو دالمىىى

 .4أو استفهامٌ  أو نهيٌ  رٌ ي النداء أمل  يَ  ولذا غلب أن  , تناديه إلى أمر  ذ  با  ن  مَ  ييصغ
كىر  إلىى ملفىوظالنداء  سم ينو  ومل ىوظ, كمىا ين سىم النىداء مىن نا يىة معنىا  إلىى  مىن نا يىة ذ 
  اآليىىة  ال رآنيىىة المل ىىوظ و  ي ىىّي, قمىىن أمثلىىة النىىداء 5مجىىاز             

ومىىن  ,6

  اآليىة  ال رآنيىة الملفىوظ أمثلىة النىداء        
ومىن أمثلىة النىداء  7,8

  ال  ي ّي اآليىة  ال رآنيىة         ,9  ومىن أمثلىة النىداء المجىاز  اآليىة

  ال رآنية    
10,11.  

 
 

                                                 
عىىدنان درويىىح, م مىىد المصىىر , , ت  يىىق: يتتاتل  الكُ  هىىى(:1124الَكَفىىو , أبىىو الَب ىىاء أيىىوب بىىن موسىىى ال سىىيني ال ريمىىي )د:  1

 .(216) )بيرود, مؤسسة الرسالة(,
 هذ  الرسالة. ( من3المذكور قي الم دمة. انظر,   )  ومما يد  على هذا المعنى قو  ابن مسعود 2
م مىىد أبىىو الفضىى   ت  يىىق:, البرهتتان فتتي علتتوم القتترآنهىىى(: 724الزركشىىي, أبىىو عبىىد ا  م مىىد بىىن عبىىد ا  بىىن بهىىادر )د:  3

 .(232/ 3), (م1257 -هى 1276  – 7, طدار إ ياء الكتب العربية عيسى البابى ال لبي وشركائه)إبراهيم, 
, ت  يىق: م مىد أبىو الفضى  اإلتقان في علتوم القترآنهى(: 211بن أبي بكر )د: السيوطي, جال  الدين عبد الر من  ,انظر 4

 .(381/ 2)م(, 1226 -هى 1416إبراهيم, )الهيئة المصرية العامة للكتاب, 
ى ع عنىهشاع إطالق النداء على طلب اإلقبا   تى صار من ال  ي ىة, وتفىر   5  نىف, وهىو إقبىا  مجىاز ن ال ريىب م  إقبىا  الىذهن م 
ووضت  هىى(: 761ابىن هشىام, أبىو م مىد عبىد ا  بىن يوسىل األنصىار  )د:  ,انظىر . ا  كنىداء االسىتجابةك طلىب هب د صَ ي  

/ 4, )م(1272 -هى 1222 - 5, ت  يق: م مد م يي الدين عبد ال ميد, )بيرود, دار الجي , طالمسالك إلى ولفية ابن مالك
2). 
 [32]يوسل:  6
 [7]مريم:  7
 (.11-4/11), (7/ 4) ,ض  المسالكوو ابن هشام:  ,انظر 8
 [53 ة:الب ر ] 9

 [82]األنبياء:  10

 .(66/  8) التحرير والتنوير,ابن عاشور:  ,انظر 11
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 النداء في السياق القرآني: الثانيالمبحث 

 ( في القرآن الكريمالنداءعرض مادة )ووال: 
( قي ال رآن الكريم على اخىتالل صىيغها واشىت اقاتها أربعىًا وعشىرين مىرة مىن النداءوردد مادة )     

آيىىاد كىىّ  مفىىردة   سىىب  بتّ ر ي  ( قىىي ال ىىرآن الكىىريم, وَسىىالنىىداءغيىىر تكىىرار, وقيمىىا يلىىي عىىرٌض لمىىادة )
 1ي:تاآلتيب التالوة, باإلضاقة إلى بيان اسم السورة, وكونها مّكية أو مدنّية, وذلف على الن و تر 

عتتتتتتتتتتتدد المفردة
متتتتتتتترات 

ورودها       

 الشاهد الرقم


بيتتتتتان المك تتتتتي السورة
والمتتتتدني  متتتتن 

 السُّور
 نداءً 

 
 1 مرتان         

        

       

 مدنية الب رة
 

 3        مكية مريم 
 قنادته

 
 2 مرة           

       

        

    

 مدنية آ  عمران

 4 مرة يناد          

          

           

     

 آ  عمران
 

 مدنية

                                                 
 -هىى 1433)ال ىاهرة, دار ال ىدي , المعجم المفهترس أللفتاظ القترآن الكتريم, هى(: 1288انظر, عبد الباقي, م مد قؤاد )د:  1

 (.786م(, مادة )ندى(, )3111
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 مناديا

 
 مرة
 

5 
 

         

          

           

     

 آ  عمران
 

 مدنية
 

 ناديتم

 
 مرة
 

6 
             

       

 

  المائدة
 

 مدنية

 ناداهما

 
 7 مرة

          

          

    

 مكية األعرال
 

 نودوا
 

 8 مرة
        

      

 يةمك األعرال
 

 نادى
 
 
 

خمىىىىىىىىىىس 
عشىىىىىىىىىىىىرة 

 مرة
 

2 
        

          

       

         

      

 مكية األعرال
 

 11 
       

       

          



 مكية األعرال
 

 11 
     مكية األعرال 
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 13 
     

      

      

     

 مكية هود
 

 12 
     

        

    

 مكية هود
 

 14 
      كيةم مريم 

 15 
      

           

  

 مكية األنبياء

 16 
    

          

 يةمك األنبياء
 

 17 
      

           

      

    

 مكية األنبياء
 

 18 
     

           

 مكية األنبياء
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 12 
      

    

 مكية الشعراء
 

 31 
          

           

 مكية  
 

 31         

          

       

 مكية الزخرل
 

 33 
      

     

 مكية ال لم
 

 32 
   مكية النازعاد 

أربىىىىىىىىىىىىىىىىىع  ناَدوا
 مراد

34 
          

         

          

     

 األعرال
 
 

 مكية
 

 35 
          

   

  
 

 مكية
 

 36 
           

      

 مكية رلالزخ
 

 37 
         مكية ال مر 

 38 مرة ناد وا
    

           

         

 مكية الكهل
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 ناداها

 
 32 مرة

       

       

 مكية مريم
 

 21 مرتان نادينا 
       

       

 مريم
 

 مكية
 

 21 
           مكية الصاقاد 

 ن ود  َ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أربىىىىىىىىىىىىىىىىىع 
 مراد

23 
      مكية هط 

 22 
      

      

    

 مكية النم 

 24 
       

          

       

    

 ال ص 
 

 مكية

 25 
         

        

           

    

 مدنية الجمعة
 

 نادينا

 
 26 مرة

     

       

       

  

 مكية ال ص 
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أربىىىىىىىىىىىىىىىىىع  يناديهم
 مراد

27 
         

       

 مكية ال ص 
 

 28 
       

     

  ال ص
 

 مكية
 

 22 
     

       

 مكية ال ص 
 

 41 
       

      

 مكية قصلد
 

 41 مرة  اناناد
        

  

 مكية الصاقاد

 ونينادَ 
 

 43 مرتان
        

        

          

 

 مكية غاقر
 

 42 
         

         

     

 قصلد
 

  

 مكية

 44 مرة التناد  
          



 مكية غاقر

 ينادونف
 

 45 مرة
      

          

 مدنية ال جراد

 46 مرة يناد  
        مكية ق 
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 47 مرة المناد
        

  

 مكية ق

 48 مرة ينادونهم
       

              

             

           

 مدنية  ديدال
 

 42 مرة تنادوا
     مكية ال لم 

 51 مرة نادا 
        

  

 مكية النازعاد

 
 الكريم: القرآن( في النداءورود مادة )حول ثانيًا: الملحوظات العام ة 

َيغها واشت اقاتها الكريم ال رآن قي)النداء( عدد ورود مادة  -1 مىع  ن مىرةخمسو  على اختالل ص 
 .ن الكريمآوعشرين سورة من ال ر  أربع, وذلف قي التكرار

,  يى  وردد مشىتّ اد هىذا المصىطلح قىي لتي ورد قيهىا النىداء هىي سىور مّكّيىةأكثر الّسور ا -3
تويىىه النىىداء مىىن , ولعىى  ال كمىىة مىىن ذلىىف مىىا ي ر مدنّيىىةّد سىىوَ ة وسىىّيىىسىىورة مكّ  ثمىىاني عشىىرة

ظمالتنبيه واإلنباء عن  المجتمىع أ وج إلىى ذلىف مىن  المّكيّ  المجتمعالخطب, وال ريب أّن  ع 
ّ   ك وذلف ألنّ المدنيّ   كانوا غاقلين عن الو ي والرسالة. الناس يومئذ  ج 

,  يى  وردد خمىس عشىرة مىرة قىي : )نىادى(الكىريم هىي ال ىرآن أكثر صىيغ النىداء ورودًا قىي -2
 .ةيّ مكّ  تسع سور  

واالهتمىىىام  ,هىىىو: طلىىىب اإلقبىىىا  واالنتبىىىا  الكتىىىاب العزيىىىزالغىىىرض األسىىىاس مىىىن النىىىداء قىىىي  -4
 .بمضمون الخطاب

 .غالباً  قص  أو دعاءمادة )النداء(  بيع    -5
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 نظائر النداء في القرآن الكريم: الثالثالمبحث 
 تمهيد:

األلفىىاظ  نّ يقىى, لىىذا هىىا بدقّىىةكىىّ  كلمىىة  قىىي الكتىىاب العزيىىز و ضىىعد قىىي موضىىعها الخىىاّ  ب إ ن  
أن  يكون   لكالم ا  ا, و اشبينها قروٌق دقي ٌة قي دالالتها التي ي َظن  أنها مترادقٌة هي قي ال  ي ة

.1اآلخر هابعضختلل قي بعض اآلياد الكريمة عن ي ال رآن الكريم, لكّن إ ساس قار  قيه ترادل

عىَد  عىن لفىظ النىداء إلىى  ىرآن الكىريم ال , لكىنّ نىداءقمثاًل هناف بعض األلفاظ ت م   معنى ال
هذ  الكلمادك وذلف لتناسبها مع سياق اآلياد ب ي  ال ينوب لفىظ النىداء عنهىاك ألّن المفىرداد التىي 

, قهىىي األبلىىغ واألقصىىح مىىن المفىىرداد التىىي عىىَد  ال تنىىوب أ   مفىىردة  عنهىىاال ىىرآن الكىىريم يسىىتعملها 
 والصىى يح أنّ ة انت ىىاء الكلمىىاد ال رآنيىة قي ىىو : "دقّى يىىة, ويؤكىىد ابىن عطاعىن اسىىتعماله العزيىىز كتىابال

 ويظهىىىر لىىف قصىىىور البشىىر قىىىي أنّ , مىىىن المخلىىوقين قىىىي قىىدرة أ ىىد     ال ىىىرآن لىىم يكىىىن قىىطّ اإلتيىىان بمث ىى
ى عَطىت   ثىمّ  ,كىامالً   هىا  ىوالً ال يىزا  ين ّ  ثىمّ  , يستفرغ قيها جهدَ  أو قصيدةً  الفصيح منهم يصنع خطبةً 

, ال تىزا  كىذلف قيهىا مواضىع للنظىر والبىد  ثىمّ  ,حن     قيهىا وي ىبىد  قي   جامىة ري ىة  آلخر نظير  قيأخذها ب 
ن ون ىن تبىيّ , يوجىد أ سىن منهىا لىم يوجىد ثم أدير لسان العرب قىي أن  , زعد منه لفظةا  لو ن   كتاب  

قىي سىالمة  ل صىورنا عىن مرتبىة العىرب يومئىذ   كلنا البراعة قي أكثر  ويخفى علينا وجهها قىي مواضىع
 .2"ز الكالمي  وق وجودة ال ري ة ومَ الذ  

, , وت م   قي طّياتها معنى النداءالكريم لأللفاظ التي وردد قي كتاب ا ومن خال  تتّبعي 
 قرد مطلبًا مست اًل عن كّ  لفىظ  منهىاالدعاء, وسول أو  ,األذانو  ,أنها ثالثة ألفاظ هي: الصراختبّين 
 .شاء ا   إن  
 

                                                 
 .(87 - 17/ 4) ,البرهانالزركشي: ,  و  قضية الترادل. انظر للمزيد 1
, المحترر التوجيز فتي تفستير الكتتاب العزيتزهىى(:  543ابن عطية, أبو م مد عبد ال ق بن غالىب األندلسىي الم ىاربي )د:  2

 (.1/53, )(ه1433 - 7, طدار الكتب العلمية ,بيرود)عبد السالم عبد الشاقي م مد,  ت  يق:
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 اخ: الصر األول المطلب
ىراخاً ي ىا : صىرخ قىالن ي" ,1"الصىود الشىديد" :الصراخ قىي اللغىة يىأتي بمعنىى إذا : صىر خ ص 

 .2"ا استغا  ق ا : واغوثا , واصرخت
 وكّلها مّكّية. ,4ال رآن الكريممن  3سورقي أربعة  ( خمس مراد  )الصراخ ورد ذك روقد 

: قولىه الشىواهد ول د جاء الصراخ بمعنى النىداء قىي عىّدة شىواهد قرآنيىة, ومىن هىذ    

                          

               
  قولىىه:و  ,5       

:    :واتهمصىىىىبأَ   يهىىىىا, يجىىىىَأرون إلىىىىى ا وَن قينىىىىاد" َأ             

    "6.  ر جنىا ) :هىم ينىادون قيهىاأنّ  :واالسىتغاثة, يعني يستغيثون قيهىا"قا  م ات : و رب نىا َأخ 

 .7 ("   من الشرفغيَر الذ  ك ن ا نعم نعم   صال اً 
ىىّدةبيتميىىز الصىىراخ  نّ ي, قىىالصىىراخو  النىىداءلكىىن ثَىىّم قىىرق بىىين و  , واختصاصىىه قىىي الصىىود الش 
 (راخالص  ) :وقي . المصيبة أو الفزع عند الشديدة الصي ة: رخةالص  ي و  ابن منظور: " ,ب الة الفزع
 لألمىىىر ك(ال بلىىىى كصىىىرخة كانىىىد): أمثىىىالهم ومىىىن. صىىىراخاً  خيصىىىر   صىىىرخ كىىىانك مىىىا الشىىىديد الصىىىود
 .8"يفجؤف

                                                 
/ 2)(, صىرخ(, مىادة )1, )بيىرود, دار صىادر, طلستان العترب(: 711ور, م مد بن مكرم األقري ي المصىر  )د: ابن منظ 1

22). 
, ت  يق: م مد عوض مرعب, )بيرود, دار إ ياء الترا  تهذيب اللغة(: 271األزهر , أبو منصور م مد بن أ مد )د:  2

 .(62/ 7) م(,3111 - 1العربي, ط
 .[42]يس: , [27]قاطر: , [18]ال ص :  ,[33 ]إبراهيم: الس ور هي: 3
مىىادة , هىىي: يستصىىرخه, يصىىطرخون, صىىريخ, بمصىىرخكم, بمصىىرخّي. انظىىر ال ىىرآن الكىىريمقىىي  تصىىريفاد لفظىىة )الصىىراخ( 4

 .(511, )المعجم المفهرس )صدق( عند عبد الباقي:
 [27]قاطر:  5
سىامي بىىن م مىد سىىالمة,  ت  يىىق: ,فستتير القترآن العظتتيم: تهىىى(774ابىن كثيىر, أبىىو الفىداء إسىىماعي  بىن عمىىر الدمشى ي )د:  6
 .(553/ 6)(, م1222 -هى 1431 – 1, ط دار طيبة للنشر والتوزيع)
عبىد ا  م مىود  ت  يىق:, تفستير مقاتتل بتن ستليمانهىى(: 151البلخي, أبو ال سن م ات  بن سىليمان بىن بشىير األزد  )د:  7

أبىىىو السىىىعود, م مىىىد بىىىن م مىىىد العمىىىاد  )د: , , وانظىىىر(552/ 2) ,(هىىىى1432 - 7, طبيىىىرود, دار إ يىىىاء التىىىرا ) شىىى اته,
 .(154/ 7)بيرود, دار إ ياء الترا  العربي(, ) ,إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم هى(:283

 .(55/ 5)(, صرخمادة ) ,لسان العربابن منظور:  8
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 األذان الثاني:المطلب 
       .2ى بما يراد منه صد به إعالم المنادَ ي   نداءٌ  وهو ,1"ق اإلعالنمطلَ : األذان قي اللغة"
  .3"اإلعالم بوقد الصالة بألفاظ معلومة مأثورة: "ألذان قي الشرعاو         

ال رآنيىة الشىواهد ومىن  4,بمعنى النداء خمىس مىراد ال رآن الكريم قي (األذان)ر لفظ وقد تكر  
:  بمعنىىىى النىىىداء قولىىىه (األذان)التىىىي ورد قيهىىىا لفىىىظ           

                        

      
 .7ع الفري ينسم  ي   وسطهم نداءً  نادى مناد  معنى: وال 5,6

:   قولىىىىه أيضىىىىاً  ال رآنيىىىىةالشىىىىواهد ومىىىىن     
قىىىىي الن ىىىىاس  َأ : نىىىىاد  ", 8

ناف ببنائهبّج إلى هذا اللهم إلى ال  اً داعي  .9"يد الذ  َأمر 
 

 الدعاء الثالث:المطلب 
ىىى": قىىىا  ابىىىن منظىىىور : أ    قالنىىىاً  ودعىىىود  , واالسىىىم الىىىدعوة, نىىىادا : ودعىىىاءً  واً ودعىىىا الرجىىى  دع 

 .10"هواستدعيت   به ص د  
                                                 

 
 .(2/ 12) مادة )أذن(, ,لسان العربابن منظور:  1
, ت  يىق: علىي  سىين البىواب, كشف المشكل من حديث الصتحيحين(: 527الفرج عبد الىر من )د: أبوابن الجوز , انظر,  2

 (.87م(, )1227 -هى 1418)الرياض, دار الوطن, 
 – 7, طدار الكتىىب العلميىىة ,بيىىرود ,لبنىىان), التعريفتتاتهىىى(: 816الجرجىىاني, علىىي بىىن م مىىد بىىن علىىي الىىزين الشىىريل )د:  3

 (.1/21)(, م1282 -هى 1412

, المعجتتم المفهتترسمىادة )أذن( عنىىد عبىد البىاقي:  ,هىي: َأذ ن, َأذ ن, م ىؤذ ن. انظىىر ال ىرآن الكىىريمتصىريفاد لفظىة )األذان( قىىي  4
(21-23). 

 [44]األعرال:  5
م مىد عبىد  ق:ت  يى, نزهة األعين النواظر في علم الوجوه والنظتائر (:527الفرج عبد الر من )د:  أبوابن الجوز , , انظر 6

 (.88-87, )م(1284 -هى 1414 – 7, طمؤسسة الرسالة ,لبنان ,بيرود) الكريم كاظم الراضي,
, (517/ 1), )بىىال معلومىىاد نشىىر(, بحتتر العلتتومهىىى(: 272الليىى  نصىىر بىىن م مىىد بىىن أ مىىد )د:  أبىىوالسىىمرقند ,  ,انظىىر 7

 - 7, طدار ابن كثير, ودار الكلىم الطيىب ,, بيروددمشق), فت  القديرهى(: 1351والشوكاني, م مد بن علي بن م مد )د: 
 (.317/ 3, )(هى1414

 [37]ال ج:  8
 .(414/ 5) ,تفسير القرآن العظيم :بن كثيرا 9

 (.14/357(, )دعا, )لسان العربابن منظور:  10
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ة  ّ تالىدعوى: مشىويؤّكد ذلف الجرجاني قيعّرقىه ب ولىه: " أّن الدعاء لغًة معنا : الطلب, ويظهر
 .1"من الدعاء, وهو الطلب

ا  واستمداد  إيّ  ,العناية ه بّ استدعاء العبد ر " بأنهالخّطابي  هّرقأّما الدعاء قي الشرع ق د ع
 .2"المعونة

 اواشىت اقاته اعلى اختالل صىَيغهاتها قي ال رآن الكريم ومشت ّ  (الدعاء)ر كلمة ر ذك  تكرّ وقد 
 .3عشرة مرةو  نمئتي

النىىداء, ومىىن  مىىن تلىىف المعىىاني ,4أوجىىهعة بسىىل ىىرآن الكىىريم علىىى قىىي ا (الىىدعاء)ووردد كلمىة 
: بمعنىىىى النىىىداء قولىىىىه  (الىىىىدعاء)لفىىىظ  النصىىىو  ال رآنيىىىة التىىىىي ورد قيهىىىا       

   
5

 : قىدعا بو ا كىذّ دعىا علىى قومىه لّمى ه بأن  رب   نادى نوحٌ  أن   وقدَ  ها النبيّ أي   ر  واذك   :أ " ,

ررّبه أني مغلوٌب قانت  .6"ص 
 :  قولىىىه أيضىىىاً  ومىىىن النصىىىو  ال رآنيىىىة      

 ي ىىىو  ,7

 .8"يوم يناد  إسراقي : اع  يوم يد ع الدّ " :لز يليا
 وجود العطل بينهما, ومّما يؤكد ذلف ة قرقاً َثمّ  هناف عالقة وثي ة بين الدعاء والنداء, لكن  و
: وذلىىف قىىي قولىىه, ال ىىرآن الكىىريمبينهمىىا قىىي           

            
ىىىدَأن  يكونىىىا بمعنىىىى و صىىىّح ال يلىىىذا  ,9 ّن أل كا  

  .10َطلال ي ع يّ فظلّ الّتوكيد ال
                                                 

 .(114) ,التعريفاتالجرجاني:  1
ىىد بىن م مىىد بىىن إبىىراهيم البسىتي )د:  2 دار , )ق: أ مىىد يوسىىل الىىّدقاقيىى  ت ,شتتأن التتدعاء هىىى(:288الَخّطىابي, أبىىو سىىليمان َ م 

 .(4/ 1) ,(م1284 -هى  1414 - 1ط الث اقة العربية,
 (.610-673, )المعجم المفهرس( عند عبد الباقي: دعومادة ) ,انظر 3

 
 .(322) نزهة األعين النواظر, انظر, ابن الجوز :4
 [11]ال مر: 5
 – 1, طدمشىق, دار الفكىر المعاصىر), ير المنيتر فتي العقيتدة والشتريعة والمتنه التفستالز يلي, أ. د. وهبىة بىن مصىطفى:  6

 .(24/ 17) (,هى1418
 [6]ال مر:  7
 .(146/ 37)التفسير المنير, الز يلي:  8
 [171]الب رة:  9

 .(112/ 3), والتنوير التحرير انظر, ابن عاشور: 10
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سىىىتعم  كىىىّ  وا ىىىد منهمىىىا موضىىىع وقىىىد ي  " ( ب ولىىىه:المفىىىردادصىىىا ب )ّن مىىىا ذكىىىر  يوعليىىىه قىىى
 غير دقيق.كالم اآلية الساب ة ب استشهد ثمّ  ,1"اآلخر

 قىىي هىىذ  اآليىىة والنىىداء الىىدعاءب َأّن المىىراد -(الت ريىىر والتنىىوير) كمىىا يىىرى صىىا ب– والظّىىاهر
َن اأَلص مالغن ما ي خاَطب به: ها الغنم, قالد عاءمالتي تفه نوعان من اأَلصواد": الكريمة اد الّداّلة و م 

قىي ن    ي ىة ...  ا,ل َتجتمع إلى رعاته كاهيرقع الّصود عل :اد, والنداءعلى الّزجر وهي َأسماء األصو 
اون على ذود لّتعل كًضاضهم بععاء بعالر   نداء :اهن سماع الكالم, َأو المراد بهإل رقع الّصود :الّنداء
 .2"الغنم
 : يأتما ي الدعاء والنداءومن الفروق الدقي ة بين      
 .3ان, وهذا ما ذكر  أبو  يّ إجابة الصود: والنداء, طلب الفع : الدعاء إنّ  -1
يكاد  والدعاء ال, إليه االسم مّ ضَ ي   ن غير أن  ون و  م  ( أيا) أو( يا)النداء قد ي ا  إذا قي   نّ إ -3

 .4, وهو ما ذهب إليه الراغبقالن ياقولنا:  معه االسم ن وإذا كان  ي ا  إالّ 
  .5سمعسمع وقد ال ي  والنداء قد ي  , سمعالدعاء ما ي   إنّ : وقي  -2

هىىذا و  ,7ألنىىه لألباعىىدك نىىداء: ولىىذلف قيىى  لىىألذان بالصىىالة .6الىىدعاء لل ريىىب والنىىداء للبعيىىد إنّ  -4
 لوسي.آل  ال رطبي واو ق

 ,سىيقىي نف   ا َ  ودعود   ,ه من بعيددعوت  : ي ا  ,ضهخف  ع الصود و الدعاء يكون برق   : "وقي -5
 .8"ناديته قي نفسي :وال ي ا 

                                                 

 
صىىفوان عىىدنان  ت  يىىق:, المفتتردات فتتي  ريتتب القتترآنهىىى(: 513األصىىفهاني, أبىىو ال اسىىم ال سىىين بىىن م مىىد الراغىىب )د: 1

 .(215) (,دعا, )(هى1413 -7ط الدار الشامية, ,وبيرود ,دار ال لم ,دمشق) الداود ,

 .(112/ 3), التحرير والتنوير ابن عاشور: 2
 (.1/658, ) المحيط البحر : يان أبو ,انظر 3

 
 .(215)(, دعا, )المفرداتاألصفهاني:  ,انظر4
, روح المعتتاني فتتي تفستتير القتترآن العظتتيم والستتبع المثتتانيهىىى(: 1371اآللوسىىي, م مىىود بىىن عبىىد ا  ال سىىيني )د:  ,ظىىران 5

 (.3/41,  )(هى1415 - 7, طبيرود, دار الكتب العلمية) علي عبد البار  عطية, ت  يق:
 (.3/41, )المرجع السابق ,انظر 6

أ مىىد البردونىىي  ت  يىىق:, الجتتامع ألحكتتام القتترآنهىىى(: 671ن أبىىي بكىىر )د: عبىىد ا  م مىىد بىىن أ مىىد بىىأبىىو ال رطبىىي,  ,انظىىر 7
براهيم أطفيح,   (.314/ 3), (م1264 -هى 1284 – 1, طال اهرة, دار الكتب المصرية)وا 

, : م مىىد إبىىراهيم سىىليم, ت  يىىقالفتتروق اللغويتتة: هىىى(225: د) أبىىو هىىال  ال سىىن بىىن عبىىد ا  بىىن سىىه  بىىن سىىعيد ,لعسىىكر ا 8
 .(28)(, دار العلم والث اقة للنشر والتوزيع ,ل اهرةا ,مصر)
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ك دعىاء َأ ىد"ى على اً غالبى لَىقي ط اءالن ىد نّ أ ب ولىه: ابىن عاشىور والذ  أرا  راج ًا ما ذهىب إليىه
:   يىه قولىهل, ويىدّ  ع1", ولىو لىم يكىن برقىع صىودمهمىه لسىماع كىالفب   بذاتىه َأوبىل ي  

      
:     ك وله عفمرت بصود مالالك يق اًل مستعم يكون َأن   ويجوز" ,2   

         
3",4.

                                                 
1

 .(124/ 8) ,والتنوير التحرير ابن عاشور:

 [2م: ي]مر  2
 [171]الب رة:  3
  .(66/ 8) ,والتنوير التحرير ابن عاشور: 4
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 الفصل الثاني

 في القرآن الكريم السالم معليهاإللهي لألنبياء  النداء
 

 ة مباحث:وفي  ثالث

 السالم معليهاإللهي لألنبياء  وهمية النداء :األولالمبحث 

 السالم معليه اإللهي لألنبياء : السمات العامة آليات النداءالثانيالمبحث 

 آن الكريمفي القر   : األنبياء الذين ناداهم اهللالثالثالمبحث 
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 في القرآن الكريم السالم معليهاإللهي لألنبياء  النداء
 

 يد:تمه
كى     الىذ  أَمىر مىن كتىاب ا  تسىتمّدها  ,لنداءاد الرّبانية قىي ال ىرآن الكىريم أهمّيىة بالغىةل     

: ق ىىىىىىىىىىىا  , ىىىىىىىىىىىّي بتىىىىىىىىىىىدّبر                  

   
. الواجب تدّبر   المجيد كتابجزٌء من ال اإللهيّ  آياد النداءو , 1

 عبىد ا  بىن مسىعود د ذلىفأك ى قىدو  ,, وشأنها جليى آياد النداء أمرها عظيم أنّ ومن المعلوم      
: : "ب ولىىه  إ َذا َسىىم ع َد الل ىىَه َي  ىىو        

َعفأق 2 هىىا َسىىم  م ر  ب ىىه , َأو  َيىىأ   َقي ن ىىه  َخي ىىرٌ  كر ع 

.3"َين َهى َعن ه   َشر  

اإللهىىىّي  أهمّيىىىة النىىىداء جىىىاء المب ىىى  األو   ىىىو  إلىىىى ثالثىىىة مبا ىىى ,الفصىىى  هىىىذا  وقىىىد قّسىىىمد       
اإللهىّي لألنبيىىاء  أّمىا المب ىى  الثىاني قىدار  ىو  السىماد العاّمىىة آليىاد النىداء ,السىالم معلىيهلألنبيىاء 

 قي ال رآن الكريم. عن األنبياء الذين ناداهم ا    دي الفص  بالهذا وختمد  ,السالم معليه

                                                 
 [ 83]النساء:  1

 [114]الب رة:  2

 (.2 ) سبق تخريجه قي الم دمة. انظر, 3
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 السالم معليهاإللهي لألنبياء  وهمية النداء: األولالمبحث 
 تمهيد:
 :اآلتيوذلف على الن و  ,الكتاب العزيزتعّددد صور النداء اإللهّي لألنبياء قي      

 :  : ومىىن أمثلىىة ذلىىف قىىو  ا نىىداء األنبيىىاء بأعيىىانهم -1        

            
1. 

, ومىن أمثلىة ذلىف  م مد للنبيّ س  إاّل : وهذا لم ي ع أل د  من الرّ نداء األنبياء بصفاتهم -3
:  قو  ا            

2.  

ه قولى ة وا ىدة, وذلىف قىيبىذلف مىرّ  السىالم معليه الرس    ود َ : ق د ن  نداء الرس  بلفظ الجمع -2
:                      

3. 

 :4قيما يأتي ةخاصّ  ة وللنبي م مد عامّ  السالم معليهلألنبياء نداء اإللهي اليمكن إجما  أهمية و 
 :رب انية المصدر وواًل:

النىاظر المتأّمى  قىي الكتىاب  نّ وا  النداء اإللهي قي ال رآن الكريم بأنه م ن خالق البشر,  يتميز
, ب  يكون  ىرل غالباً ء رًا ب رل نداال يكون مصد   لرّبهمنداء البشر  أنّ  ووضوح   العزيز يرى بجالء  

:  خليله إبراهيم  على لسان ه قول ومنه, راً وم د   اً يّ نو  النداء مَ         

      
   قىىائاًل:البنىىه   نىىداء نىىوح النتبىىا الالقىىد إلىىى امىىن بىى   5,6    

    
ل  ىىرل  ىىذَ  ه قىىي ندائىىه لرّبىى ولكىىن  , النىىداء أداة  نىىوح خدم, قهنىىا اسىىتَ 7

 :  علىىىى لسىىىان نبّيىىىه نىىىوح  ق ىىىا  ,النىىىداء        

         
8. 

                                                 
 [117]طه:  1
 [67]المائدة:  2
 [51]المؤمنون:  3

 (.42-42, )آيات النداءانظر, البداح:  4
 [136: الب رة] 5
 (.3/171) ,اإلتقانالسيوطي:  ,انظر 6

 [ 43: هود] 7

 [45: هود] 8
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أّن أداة  لىرّبهم عبىادال مىن التىي ورد قيهىا نىداءٌ  ال رآنيىة النصىو  خىال  اسىت راءمن وقد تبّين 
( قي  ذقد من نداء )رب    .1معظم المواضعالنداء )يا(   

 ؟ اً نداء  غالب دون أداة  للربّ  بشرالر نداء كث   لماذا :يسأ  ائ  أن  للسّ و 
ب معنىىىى النىىىداء يتشىىىرّ  ألنّ ك لتعظىىىيم والتنزيىىىهعلىىىى ا ةداللىىىلا ال كمىىىة األبىىىرز لىىىذلف هىىىي: لعىىى ّ 

ى ,أدعىوف يىا زيىد: قمعنىا  ,(يىا زيىد): إذا قلىدَ  فألنى كاألمر معنىى  ليىزو َ ك مىن نىداء الىربّ ( يىا) ذقدق  
  .  التعظيم واإلجال ويتم ّ , األمر

الوسىىائط بىىين العبىىد  كىى ّ  نّ أيضىىًا أ ق لخىىال همنىىداء الخل ىى مىىن (يىىا)شىىعر  ىىذل  ىىرل النىىداء وي  
عىدم  ذلىفنظيىر ف الواسطة  رقىًا, و كاند تل وذلف  فاظًا على جناب التو يد,  تى ولوك ملغاة رّبهو 
 :ثباد الواسطة )ق ( قي قولهإ          

, علىى خىالل العىادة قىي 2

  .3الكريمال رآن أسئلة 
 ىرل أنىه لىم يتصىد ر ها  لىرّبهم عبادال من داءٌ بعد است راء اآلياد التي ورد قيها ن والذ  يظهر

  هما:و  ,قي موضعين كانا على سبي  ال كاية النداء )يا( إالّ 
:   قوله  :األوّ                  

4.  

:   قوله الثاني:و           
5.  

 قىي ال ىرآن لىم أعثىر عليىه مسىبوقاً  بّ الىرّ   ودوعلىى كثىرة مىا ن ىقا : " َمنن خطأ ن هنا يتبيّ م  و         
 .آنفاً  كما بي ند   والصواب أنهما موضعان 7,"6قي تلف اآلية الكريمة ب رل النداء إالّ 

                                                 
 .(261-253, )المعجم المفهرسمادة )ر ب ب( عند عبد الباقي: , انظر 1

 [186]الب رة:  2
3

ياد السؤا  بلفظآمن  موضعاً  عشر بعةأر  قيالواسطة )ق (  الكريم ال رآن ي  أثبد     .مادة )س أ  ( , انظر
 (.414, )المعجم المفهرسعند عبد الباقي: 

 [21 :الفرقان] 4

 [88 :الزخرل] 5
د 6  [.88 :الزخرل] آية َي ص 

ل ىىاهرة, نهضىىة مصىىر, بىىال , )امتتن بال تتة القتترآنهىىى(: 1284البىىدو , أ مىىد عبىىد ا  البيلىىي )د:  ,. انظىىرالبىىدو  أ مىىدوهىىو:  7
 .(121) (,3115 -طبعة
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 : وأّمىىا قولىىه     ك ألنىىه دعىىا رب ىىه مىىن مرتبىىة  ضىىور  , قأثبىىَد  ىىرل النىىداء هنىىا

 ك ل وله: معهم قي م ام المل ف    هىه قىي , وأس َط  رل ضمير ك لَمغيبه عن ذاتىه قىي توج 

.1م ام الملكود ورتبة إ سانه قي إسالمه

قىىي م ىام الشىىكوى,  داولىئن أرجعنىىا البصىر كىىّرًة أخىرى قىىي ذينىف الموضىىعين نجىد أنهمىىا قىد ورَ 
  ب ولىه: قوَمىه  ىين كىّذبو  لرّبىه يىوم ال يامىة  رسولنا م مىدٌ  ا ي  شك        

      
  ثانيىىًة تخل ىىل قومىىه عىىن اإليمىىان ب ولىىه:شىىكا وكىىذلف  2,3     

    
4.5 

تعبيىىرًا عىىن  الىىة   كموضىىعينهىىذين القىىي   ىىرل النىىداءاسىىتخدم  لرسىىو  م مىىدًا ا رى أنّ أو 
بخىىالل سىىائر , ضىراعته إلىىى رّبىىه نفسىية  صىىعبة  ألّمىىد بىىه, كأنمىا أراد أن  َيرقىىع صىىوتهك زيىىادًة قىىي 

 وليس الشكاية. طلبال ا وردد قي م امقينه النداءاد ال رآنية
ىعلىى ود  بىأداة النىداء )يىا( ال ريىب قىي الموضىعين السىاب ين, أنه قد ن ىأيضًا وأرى   نالىرغم م 

 :, ومما يؤكد ذلف قولهللبعيدأّن أص  النداء بها            
6
.

( يىا) :ي, وهىوا ىدة نىداء ةبىأدا لعبىاد  كىان  النداء من ا  أنّ  ,ما سبقمن خال   ويتضح
ى لعبيىد  نىداءٌ  النىداء مىن ا وذلىف ألّن  ك7مىن ال ىرول اغيرهى دون ن قىي الوجىود إلىى ن أعلىى َمىم 
قضىاًل عىن عد ما بىين الكىون وخال ىه قىي المنزلىة, ب  ل   كغيَ يكون بأعلى الص   بأن   جديرٌ  لذلف قهو , هخل  

ل ى, 8وأبعد  لوّ الع   ىهذا النداء من الخالق, وهذا ي تضي أعلَ  وص  لّىة ذلىف ب ولىه: ع   ميال اسى حويوض 

                                                 
 (.1/415) ,البرهانالزركشي: , انظر 1

 [21 :الفرقان] 2

, بيىرود) ,عبد الىرزاق المهىد  ت  يق:, زاد المسير في علم التفسير (:527ابن الجوز , أبو الفرج عبد الر من )د:, انظر 3
 .(212/ 2)(, هى1433 – 7ط ,دار الكتاب العربي

 [88 :الزخرل] 4
 .(86/ 4) ,زاد المسير :الجوز  بنا, انظر 5
 [186]الب رة:  6
ابىىن هشىىام, أبىىو م مىىد عبىىد ا  بىىن يوسىىل  (".يىىا) بغيىىر نىىداء التنزيىى  قىىي لىىيس َأنىىه يىى  قىىا : " هشىىام ابىىنومّمىىن رّجىىح ذلىىف  7

دار  ,دمشىىق, )مىىد ا ق: د. مىىازن المبىىارف/ م مىىد علىىي  يىى  ت ,مغنتتي اللبيتتب عتتن كتتتب األعاريتتب هىىى(:761األنصىىار  )د: 
 .(18), (1285 - 6, طالفكر

 
 . (155 -154/ 1) ,(, )دار الفكر العربيزهرة التفاسيرزهرة, م مد بن أ مد بن مصطفى:  أبو ,انظر 8
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 ألنّ   كعد المنادالمشيرة إلى ب   (يا)ب الغالب إالّ  قيال رآن  قينداء ا  للعباد لم يأد  قأند ترى أنّ "
.1"بالتعالي عنهم واالستغناء موصولٌ  ,داناة العبادعن م    ٌ صا ب النداء منز  

ىىد ر ب ىىولهم: البشىىر لىىر  النىىداء مىىن أنّ ال رآنيىىة النصىىو   خىىال  اسىىت راءمىىن وقىىد ظهىىر  ّبهم ص 
(, )رّبنا( بال أداة نداء  غالباً  لفىظ أّن أيضىًا ال رآنية النصو   خال  است راءمن  وتبّين, )اللهّم(, )رب 

 ذلىفومىن  ,(اللهمّ )بكلمة  عنه  ينئذ   يغنواست  كّله, ال رآن الكريم  لم ي ستخَدم مناَدى قي (ا ) الجاللة
 :قولىه                       

      2. 

, ولىىىذلف ( ايىىىا صىىيغة )النىىىداء بقىىي  َنشىىع ر بىىىهال  رونىىىقٌ  (اللهىىىمّ )قىىىي كلمىىة  ه ي لمىىحأّنىىى يبىىدوو 
 . ال رآن الكريم استخدمها

  لّو المناد  والمناَدى, وظهر هذا التشريل جلّيًا قىي نىداء ا ع  وذلف ل   وشرف ونواع النداء؛: ثانياً 
  بوصفه. ل بيبه المصطفى 

 .3بمشيئة ا الفص  هذا وسيأتي مزيد بيان وتفصي  قي هذا الموضوع قي 
 .اً ألّمته أيضللنبّي تكريٌم له و   ألّن نداء ا  ؛ذلكم أُلمم األنبياء في  تكريم   :ثالثاً 
تتص :رابعتتاً   : قولىىهومىىن األمثلىىة علىىى ذلىىف  ,األصتتل ونتت  للعمتتوم متتا لتتم ُيخصَّ      

                
 .6"ن بعد ه م  ت    قيه أمّ وتدخ   , للنبيّ  الخطابَ قيّن " 4,5

  :تجد د حاجة البشر إلي : خامساً 
قىي كىّ  عصىر  ة إلى الموضوعاد التىي ا توت هىا النىداءاد  الربانّيىة  مسىتمّرةٌ البشريّ  قيّن  اجةَ 

 ذلىفدّ  على ليس أ, و صلة  بالع ائد والشريعة واألخالقرك ذلف أّن ج    تلف الموضوعاد ذاد  ص  وم  
أّن األصىى  قىىي  ربانّيىىةال النىىداءاد ومّمىىا يؤك ىىد  اجىىة البشىىرية إلىىى تلىىف خلىىود هىىذا الكتىىاب العزيىىز.مىىن 

 .العمومالخطاب قيها 
                                                 

م مىد باسى  عيىون السىود,  ت  يىق:, محاستن التأويتلهىى(: 1223ال اسمي, م مد جما  الىدين بىن م مىد سىعيد ال ىالق )د:  1
 .(88/ 1) ,(هى1418 –7, طكتب العلميةبيرود, دار ال)
 [16]الزمر:  2
 ( من هذ  الرسالة.25-24انظر   ) 3
 [72]التوبة:  4

 ( .36-35, )آيات النداءانظر, البداح:  5
 (.314/ 8), الجامع ألحكام القرآن :ال رطبي 6
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فت ىر يَ والنىداء   ,تل ّىي األمىر أو النهىيباإلقبا  ل   وذلف ألّن النداء قيه األمر؛ : ترت ب عمٍل علي اً دسسا
 .عد , وقد يكون تبعًا ألمر  معّينل د  الذ  بل  
 

 سالمال معليهاإللهي لألنبياء  السمات العام ة آليات النداء: المبحث الثاني

أم  للنبىي م مىد  سىواء أكانىدمن العالماد البارزة والممي زة لجميع آياد النداء عن غيرها 
 :1يأتيما  السالم معليهلغير  من األنبياء 

 بحرف النداء )يا(: حصر النداء في آيات النداء وواًل:
 ىىىو: م صىىورتين, وممىىدودتين, ن (أ   ) ىىرول النىىداء ثمانيىىة: الهمىىىزة لنىىداء مىىا هىىو قريىىىب, و

ىىىد , بالمىىىدّ  ىىىد , وآ  َزي  وقيىىى   سىىىتعم  لنىىىداء مىىىا هىىىو قريىىىبوتوال صىىىر وهىىىذ  أربعىىىة,  أزيىىىد , وآزيىىىد , وأ  زي 
 (يىىاأَ ), وىمنىىادَ  هىىي التىىي تكىىون أصىىاًل قىىي النىىداء, ولىىذلف تىىدخ  علىىى كىى ّ و البىىاب  : أمّ (يىىا)و ,لبعيىىدل
   .2لندبةيستعم  قي أسلوب خا  للنداء هو أسلوب ا: (وا)و ,: لنداء البعيد(ياهَ )و

سوى  للنداء اً  رقال رآني  التعبيرستخدم لم يَ أنه  تبينمن خال  است راء آياد النداء ال رآني و 
ت ىدير  ال يصىحّ  اً م ىذوق , ولذلف كان ال و : بأنىه إذا كىان  ىرل النىداءعلى ال و  الراجح (يا)  رل
 ىىرول مىىن دون غيىىر  ( يىىا) قىىي إيثىىار ال ىىرآن الكىىريم ل ىىرل النىىداء السىىرّ  , ولعىى ّ (يىىا)سىىوى   ىىرل   أ   
 مّ َعىأَ ألنهىا  كك إذ هىي أكثرهىا اسىتعماالً ة هي الوسيلة الطبيعية قي النداءأّن هذ  األدا , يكمن قيءالندا

ذ ارناهيىف عىن , والمنىدوب والمسىتغا  والبعيىد ال ريب بها ىينادَ  إذ النداء,  رول أخىّل أ ىرل  صو
سىىان بهىىا دون أن  ك النطىىالق الل  هىىا صىىوٌد وا ىىدقىىي خفّىىة  ركتهىىا كأن ك ألنهىىا تبىىدوالنىىداء قىىي النطىىق

.3يستأنل عمالً 

دما ال يكىون هنىاف عنى ها و دها التي يجوز  ىذقها مىع المنىاَدىدون سواها بأن)يا( تختّ  و 
 يا ا (ك ألّن نداء اسم الجاللة ها تدخ   على اسم الجاللة قي ا : )وهي دون سوا ,4مانٌع من ال ذل

                                                 
 (.53-51, )آيات النداءانظر, البداح:  1
2

 .(138 -136) ,الشباب مكتبة ,المصفى النحو: م مد, عيدو ,:5-4/4  ,ووض  المسالكابن هشام:  ,انظر
خصتتائص التعبيتتر هىىى(: 1432, والمطعنىىي, عبىىد العظىىيم إبىىراهيم م مىىد )د: (151/ 1), البحتتر المحتتيط:  يىىان أبىىو ,انظىىر 3

 .(8/ 3), م(1223 -هى 1412 – 7, ط, )مكتبة وهبةالقرآني وسمات  البال ية
 د. علىىىي بىىو مل ىىىم, ت  يىىق:, المفصتتتل فتتي صتتتنعة اإلعتتراب (:528)د: م مىىود بىىىن عمىىر ال اسىىم  أبىىىو ,الزمخشىىر  انظىىر, 4
 (.82, )النداء(, وقارس: 1/68) ,م(1222 – 7, طبيرود, مكتبة الهال )



23

وال , ا انتهىىى المعنىىى إلىىى النىىداءر أداة النىىداء لَمىىذكَ ( قيىىه, قلىىو لىىم ت ىى علىىى خىىالل األصىى  لوجىىود )ا
 لٌ خلَى أنهمىاقىان الىنجم مىع قانىه كمىا ال تفار  ألنهمىا ال تفار  ك و ىد  (ا ) ى ما قيه األلىل والىالم إالّ ينادَ 

 .1,2(إله) عن همزة
أو  تكىون للبعيىد   ي ىةً  ن  هىا أأص  النداء بن أّن الرغم م  على ال ريب  (يا رل )ى بوقد ينادَ       

 :4منها ,د  كَ لن  ك وذلف 3كماً    
 ن ىىو وّ دع  إظهىىار ال ىىر  قىىي وقوعىىه علىىى إقبىىا  الَمىى -1      

   
5. 

3 ى بىه ن ىومعتًنى وّ كون الخطىاب المتل ى                 

      
6.

 ومر  وو نهي   البًا:  ون  يلَحق آيات النداء :ثانياً 
نىداء  سىواء- ها نداءٌ قيت راء اآلياد ال رآنية التي ورد قمن خال  اس, وهذا شأن أسلوب النداء

ك ألّن أو اسىتفهام قي الغالب إّما أمىٌر أو نهىيٌ  ه َيليهد أنّ نج   -أم لغيرهم السالم معليهلألنبياء   ا 
ىى أكثىىَر ه المشىىاعر, ولهىىذا نب ىىلف ىىد الىىذ هن وي  وقظ الىىنفس ويالنىىداء ي ىى ن مصىىا بة قىىي الكتىىاب العزيىىز م 

: األسىىىىىىىىىاليب, قمثىىىىىىىىىا  األمىىىىىىىىىر قولىىىىىىىىىه النىىىىىىىىىداء لهىىىىىىىىىذ            

                                                 
َض منها )أ ( الّتعريلك قاجتمع المانك قأدغمد األولى قي الث انية.أ :  1  أّنهم  ذقوا الهمزة تخفيفًا قع و 
َلىه (  :أ دخلىد عليىه األلىل والىال مك ق ىالوا ثىمّ  ,)و اَلٌ ( ق لبىد الىواو همىزًة النكسىارهاك ق يى  )إ َلىٌه( أص  )إ َله (قي : و   -بمىّد الىالم-)اإل 

 :عبىىد الىىرزاق بىىن قىىراج ,الصىىاعد  انظىىر, . قن لىىوا  ركىىة الهمىىزة إلىىى الىىال م, ثىىم   ىىذقد الهمىىزة وس ىىك ند الىىاّلم  لإلدغىىام, ق ىىالوا: ا
المدينىة المنىورة, عمىادة الب ى  , الجامعىة اإلسىالمية ,ة العربيىة السىعوديةكالممل, )اللغوية ووثره في بناء المعجمتداخل األصول 

.(214/ 1) (,م3113 - هى1433 -1ط العلمي,
 (.82, )النداء(, وقارس: 1/66, )المفصل: الزمخشر  انظر, 2
د أّن ) 3 ن  ن سىهَ قي مناداة مَ  ستعم ت (ياي ص  ال اسىم م مىود  أبىو ,الزمخشىر . انظىر, دع ىن بَ لىه منزلىة َمى تنىزيالً ك بقىر   ا وغفى  وا 

بيىرود, دار ي, )إلمىام الزيلعى: اتخىريج, الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل فتي وجتوه التنزيتل (:528)د:  بن عمر
 .(82/ 1) ,(هى1417 - 6, طالكتاب العربي

 (.383/ 2) ,إلتقاناانظر, السيوطي:  4
 [21]ال ص :  5

 [31]الب رة:  6
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:   هلىىىىىىىىىىىىىىىىومثىىىىىىىىىىىىىىىىا  النهىىىىىىىىىىىىىىىىي قو  ,1          

     
: ومثىىىىىىىىا  االسىىىىىىىىتفهام قولىىىىىىىىه  ,2          

      
النىىداء ال يكىىاد ينفىىّف عىىن األمىىر أو مىىا جىىرى مجىىرا   نّ يقىىولهىىذا  ,3

, ولهذا لّما جاء نداٌء ينفّف عن أمر  أو نهي ال رآن الكريمال يكاد يوجد قي وعليه من الطلب والنهي, 
:بعد  الخبر قي قولىه        

  :قولىهقىي بعىد  عه األمىر شىفَ  4   

,  ّقوله ما قي النداء ك جملةَ  األمر مد جملة  ما ت دّ ورب:             

    
5,6.    

  الطول في موضوع آيات النداء: :ثالثاً 
:   لى اآلياد التي بعدها, ن و قوله ّن موضوع النداء يتعّدى آية النداء إيق 

                  

                   

                    

   
7. 

, صىىراإللهيىىة أنهىىا متفاوتىىة قىىي الطىىو  وال    النىىداءاد وعادضىىمو  راءيظهىىر مىىن خىىال  اسىىت و 
ها تتطلّىىب تفصىياًل, ومىىن ذلىىف دعىىاء ضىىوعاتمو ال كمىىة مىىن ذلىف أّن  لكىن يغلىىب عليهىىا الطىو , ولعىى ّ 

 السابق. النداءهم كما يظهر من لربّ  السالم معليهاألنبياء 
 
 

                                                 
 [112]التوبة:  1

 [2]المناق ون:  2

 [11 ]الجمعة: 3
 [72]ال ج:  4

 
 [21]النور: 5
 (.234-3/232, )البرهانالزركشي: , انظر 6

 [47-45]هود:  7
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  :دةهم مجرَّ ئوسما جل  ر تذكُ  السالم معليه كون آيات النداء اإللهي لألنبياء :رابعاً 
خاطىىىب جميىىىع  أّن ا  ظهىىىر  السىىىالم معلىىىيهلرسىىىله  نىىىداءاد ا   قمىىىن خىىىال  اسىىىت راء

 النبىّوة خاطبه بكىرم الرسىالة وشىرلنه يق  اً لرسو  م مدا بأسمائهم األعالم, إالّ  السالم معليهله رس  
د ب ى"وهىذ  الَخصيصىة لىم تث :المعنىى ىو  هىذا  1سىلطان العلمىاءقىا  دون اسمهك تكريمًا وتشىريفًا لىه, 

.2,3ك الا منهم نود   باسمه" ير , ب  ثَبد أنّ غل



 في القرآن الكريم األنبياء الذين ناداهم اهلل : الثالثالمبحث 
 تمهيد:

بوصىفهم  ,الصالة والسىالم معليه الرس  واألنبياء :ود  قي ال رآن الكريم همن ن  إّن أشرل مَ 
ة شخصىيّ ذن  يقى, الىذ  عجىز الع ى  البشىر  عىن إدراكىه  علىى الخيىر وأداّلءَ  ,وسائط ال ّق إلى عباد 

لىم تكىن تلىف النىداءاد الرّبانيىة للمرَسىلين تنبيهىًا عليىه ق, و ال ت َب  التأهي  التربو  رّبانيةٌ  النبّي صناعةٌ 
ىىّ  تلىىف النىىداءاد  نمىىا كانىىد ج  لىىذلف  ,4واردًة قىىي سىىياق التشىىريل والتكىىريملهىىم عىىن غفلىىة  قىىي ال لىىب, وا 

 . همن اللّ  ينم خاَطب همنكو  السالم معليه ّن من أعظم صفاد األنبياءيق
 النىىداء ال رآنىىيّ  علىىى تشىىريفهم السىىالم معلىىيه للرسىى  ومىىن األمثلىىة علىىى داللىىة النىىداء اإللهىىيّ 

 : ولىىىىىىىهب  م مىىىىىىىد للنبىىىىىىىيّ                   
5, 

 .6"اً يموتكر  اً يفتشر  الً َأوّ   لنبيّ اخ وطب ":  ولهب ابن كثير اإلمام ذلفويؤّكد 

                                                 
 ,شىقشيخ اإلسالم عىز الىدين أبىو م مىد الشىاقعي خطيىب دم ,الدمش يي م  لَ الس  عبد العزيز بن عبد السالم بن أبي ال اسم هو: 1

 انظىىر, .انرّ بَ ىى ومولىىد  سىىنة أربىىع وتسىىعين وخمسىىمائة, مىىاد سىىنة سىىد وثمىىانين وسىىتمائة, وقاضىىي ال ضىىاة بالىىديار المصىىرية
, ت  يىق: ذيتل التقييتد فتي رواة الستنن واألستانيد :(هىى823: د) ال سىني المكىي الطيىب أبىو علىي بىن أ مىد بن م مد ,الفاسي
 .(513 -518/ 1) ,(م1221 -هى1411 -1ط العلمية, بالكت دار, يرود, بلبنان) ,ال ود سلكما  يو 

ت  يق: د. صالح الىدين  , ُمْنَيُة السُّول في تفضيِل الرَّسُّول :مش يي الد  م  لَ عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم الس   العز: 2
 .(31) (,م1281-هى 1411 - 1, طدار الكتاب الجديد ,بيرود ,لبنان, )المنجد

 (.52الفص  الثال  من هذ  الرسالة,  )للمزيد انظر,  3
 (.451) ,مركب النداءمشر :  ,انظر 4
 [1]الطالق:  5

 .(143/ 8) ,تفسير القرآن العظيم :بن كثيرا 6
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وذلف ألّن أ ّب نداء  إلى اإلنسان  كيفيد التشريل للمؤمنين النداء عندما يصد ر من ا  و 
:يأتيما  اديه بما يدّ  على منزلته وس مّو , ومن أمثلة ذلفأن  تن

 .1,2للمؤمنين بخطاب الذين آمنواالنداء اإللهي  -1

 بأسمائهم. مصلواد ا  وسالمه عليه لألنبياءالنداء اإللهي  -3

 .بغير اسمهم مد  للنبيّ النداء اإللهي  -2

  بصيغةالنداء اإللهي  -4      . 

ىالكىرام نىادى تسىعًة مىن أنبيائىه  ال رآنيىة أّن ا  النصو   خال  است راءن م  وتبّين  له ورس 
وأربعىين  وا ىدةبىأداة النىداء الظىاهرة )يىا( قىي كتابىه العزيىز, وذلىف قىي العظام عليهم الصىالة والسىالم 

 :اآلتي, وذلف على الن و شريفة آيةً 
 عدد آيات النداء اإللهي  ل  النبي  

 ثال  مراد آدم -1
 مرتان نوح -3
 مرتان إبراهيم -2
 إ دى عشرة مرة موسى -4
 مرة وا دة د داو -5
 مرة وا دة  زكريا-6
 مرة وا دة  ي يى -7
 ثال  مراد  عيسى -8
 سبع عشرة مرة                م مد -2

قصىىىاًل لىىىه  , ق ىىد خّصصىىىد  م مىىىدًا  مسىىىت ّ  مىىىا عىىدا النبىىىيّ  طلىىىب  مب إقىىىراد كىىىّ  نبىىي   وآثىىرد  
.موضوع الرسالةل ّب وذلف ألنه ك مست اّلً 

                                                 
بعىد النىداء بلفىظ  آيىاد ال ىرآن الكىريمالنداء أّن النداء بعنوان اإليمان هىو أكثىر األلفىاظ منىادًة قىي آلياد وتبّين من خال  التتّبع  1
  نداًء منها بصىيغة نيوثمان تسعةتسعين نداًء,  للمؤمنين ّب, ق د بلغد نداءاد ا  الرّ           ونىداًء ,

  وا دًا بصيغة           :[21]النور. 

 .(338/ 3) ,البرهان: الزركشي ,(. انظرخطاب المدحهذا النداء ب) الزركشيّ قد سّمى و  2
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 اإللهي  للنبي آدم  لنداءاألول: االمطلب 
قىي  قىد نىادى أبانىا آدم   ال رآنيىة أّن رّب العىالمينالنصىو   خىال  اسىت راءمىن  تبّين
 ,1ء األّو  والثاني قي سورة الب ىرة, قكان الندايا( ثال  مراد) كّله بأداة النداء الظاهرة الكتاب العزيز

 , وهىولاألعىراقىي سىورة  وا ىدةً  مىرةً  دم النداء بلفظىه دون أداتىه آل جاءو  ,2طه والثال  قي سورة
:   قوله             

:اآلتيعلى الن و وذلف  ,3

:  قولىىىهوذلىىىف قىىىي  :خطتتتاب التشتتتريف بتتتالتعليم (0)               

                             


,  يى  أ مىر بأشىياء ون هىي عىن بأّو  النداءاد الرّبانية عند بدء الخلي ىة آدم  َتشّرلق د .4

سىماًء كىان أ السىالم معلىيه ي علّىَم المالئكىة من خال  هذا النىداء الرّبىاني أن   َأب و البشرر , وقد أ م  أخرى
 .5له التبجي  قي معرقتها

:  قولىىهوذلىف قىي  6:خطتاب الكرامتتة (4)              

           
قىىي بيىىان الكريمىىة اآليىىاد  تسىىتمرّ  .7

ة قىي بىدء الخلي ىة, ولكىن اقتضىد أنواع التكريم اإللهي لإلنسان, وهذا التكريم هنا هو الم ام قي الجنّ 
ظهىىار مزّيىى ة هىىي تعميىىرال كمىىة اإللهيىىة إقامتىىه قىىي األرض, وتكليفىىه ال يىىام برسىىالة مهّمىى ة الكىىون, وا 

 .8اإلنسان قي مجاهدة الشيطان وأهوائه

                                                 
 .[25 ]الب رة: ,[22]الب رة:  1

 [117]طه:  2
 [33 ]األعرال: 3
 [22]الب رة:  4
 (.451, )مركب النداءمشر :  ,انظر 5

 .(321/ 3), البرهانالزركشي: , هذا ما أطل ه عليه الزركشي. انظر 6
 [25]الب رة:  7

 .(128/ 1) ,التفسير المنير :لز يليا, انظر 8
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:   قولىىىىىىىه وذلىىىىىىىف قىىىىىىىي :خطتتتتتتتاب التحتتتتتتتذير (3)           

         
 الجليىى   ّ العلىىو  النىىداءهىىذا قىىي   دمآ رّب العىىزةخاطىىب قل ىىد  .1

   :ب وله         : 2ّواء أ. 

 د هىذ  العىداوةأّكى, و و ىواء مىن إبلىيس آدم ا  ر ق د  ذّ  ك3ت ذيرالتعليم و لل الكريم النداءهذا و      
ن ىىىو مىىىا بىىىدا منىىىه وهىىىو  جهىىىةٌ اإلشىىىارة متّ  المفيىىىدة للتوكيىىىد, وبالجملىىىة االسىىىمية, وباإلشىىىارةك ألنّ ( إن  )بىىىى 

ذا ثبتىد العىىداوة قىال ع يتوقّىى أن   بىدّ  كالمىه وامتناعىه عىن السىىجود, قاإلشىارة تشىير إلىىى سىبب العىداوة, وا 
 .4نتائجها  آدم

 
 اإللهي  للنبي نوح  الثاني: النداء المطلب

علىىى  (هىىود)اثنىىين قىىي سىىورة  نىىداءين الكىىريم ال ىىرآنقىىي  نبّيىىه نو ىىًا   ةالعىىزّ  ربّ نىىادى 
:اآلتين و ال

: وذلىف قىي قولىه  :خطتاب اللتوم والعتتاب (0)          

                    

              
5. 

مث لىه  عوتىب بىأنّ  ىد ق ,6من باب اإلعالم والعتىاب لىه هذا النداء اإللهّي لنوح  أنّ ويلَ ظ 
 ينبغىىىي أن  يشىىىتبه عليىىىه كىىىالم   ة المتطاولىىىة القىىىي معىىىرض اإلرشىىىاد وال يىىىام بأعبىىىاء الىىىدعوة تلىىىف المىىىدّ 

                                                 
 [117طه: ] 1

هىى(: 211هى(, والسيوطي, جال  الدين عبد الر من بن أبىي بكىر )د: 864, جال  الدين م مد بن أ مد )د: الم لي ,انظر 2
 .(417) ,(7, طال اهرة, دار ال دي ), تفسير الجاللين

 .(13/ 111), )بال معلوماد نشر(, دروس محمد إسماعيل :م مد أ مد إسماعي  ,الم دم ,انظر 3
إعتتراب القتترآن هىىى(: 1412ودرويىىح, م يىىي الىىدين بىىن أ مىىد مصىىطفى )د:  ,(4728/ 2), يرزهتترة التفاستتزهىىرة:  أبىىو, انظىىر 4

, دار اإلرشىاد للشىؤون الجامعيىة , مى  ,وسىورية -ودمشق , بيرود, دار ابىن كثيىر  -دمشق, بيرود, دار اليمامة ), وبيان 
 .(356/ 6) ,(هى1415 – 4ط
 [46-45]هود:  5
 (.453) ,مركب النداءمشر :  ,انظر 6
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ىى , قمىىىدار العتىىىاب علىىىى اشىىىتبه عليىىىه مىىا يجىىىب أن  ال يشىىىتبه علىىىى أن  إذن د والمعانىىىد, قعوتىىىب المسترش 
ف األَ االشتبا ,   .1ولىويرجع هذا إلى تر 

:   وذلىىىف قىىىي قولىىىه خطتتتاب البشتتترى بالنجتتتاة: (4)               

                 
2. 

ىوخَ , بشىارٌة ب بىو  توبتىه و وهذا منه تعالى إعالٌم قا  اآللوسي: " ه مىن الخسىران مىع الص 
 .3"ن اإلنباد وغير ألرض إلى  الها م  ود ااإلشارة إلى عَ 

 
 اإللهي  للنبي إبراهيم  ث: النداءالثالالمطلب 

المجيىىد نىىداءين اثنىىين, األّو  قىىي سىىورة  ال ىىرآن قىىي نىىادى خليلىىه إبىىراهيم  أّن ا   تبىىّين
 :اآلتيالن و وذلف على  ,هودالثاني قي سورة و , لصاقادا

:  قولىىهوذلىىف قىي  :قصتة التتذبي  (0)                 

                
4.

, وهىىذا مىىن بىىاب النىىداء بلفظىىه وبىىأداة  مىىن أدواتىىه اجتمىىع قىىي هىىذ  اآليىىة الكريمىىةه يالَ ىىظ أّنىى
 , قاسىتهّ  المىولى العظىيم الىذ  ابت لىي بىه لى البالءك نظرًا لَصبر  عبالخطاب  تشريل إبراهيم

المنىىىىىاَدى خطابىىىىىه باإلخبىىىىىار عىىىىىن  ىىىىىا  النىىىىىداء, ثىىىىىّم أع ىىىىىَب ذلىىىىىف بىىىىىيدراج اسىىىىىم )إبىىىىىراهيم( علىىىىىى أنىىىىىه 
,  يى  ب النىاس إليىه وهىو ابن ىهان قي أقىرَ ظوة بهذا النداءك ألّن بالء  كالمخصو , وكاند هذ  ال   

ىىر أن   الولىىد بعىىد انتظىىار ب عليىىه  ا نعىىام إقضىىاًل عىىن  ,5ّيةبشىىر  , وهىىذا مىىا ال تطي ىىه نفىىٌس يذبَ ىىه أ م 
.سنين طويلة دون إنجاب

                                                 
 .(368-367/ 6) ,روح المعانيلوسي: آل, وا(411/ 3) ,الكشاف :الزمخشر , انظر 1
 [48]هود:  2
 .(371/ 6) ,روح المعاني لوسي:آلا 3

 [116-114]الصاقاد:  4
 (.452, )مركب النداءمشر :  ,انظر 5
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 :الصتالة والستالم متاعليه بإستحاق ويعقتوب بالبشترى  إبتراهيم ىقصة مجيء المالئكة إلت (4)
 : وذلىىىف قىىىي قولىىىه                          

 
1.

 : إلبىراهيم السىالم معليه لهعن قو  رس   اً ر مخب   قا          ,

ىرض عىن هىذ دع  عنىف الجىداَ  قىي , و اوذلف قيلهم له  ين َجادلهم قي قوم لوط, ق الوا: يىا إبىراهيم أع 
ن  كاند  , قيهأمرهم والخصومة  .2فديدنَ  الر مة   وا 

 .3له ت ريباً  نادا  باسمهك هرب  أن    إلبراهيم َ ظ قي هذا النداء العلو ّ وي ل
 

  اإللهي  للنبي موسى الرابع: النداءالمطلب 

                                                 
 [76 ]هود: 1
 م مد شاكر, م مود ت  يق:, آي القرآنجامع البيان عن تأويل هى(: 211الطبر , أبو جعفر م مد بن جرير )د:  ,انظر 2

 .(417/ 15), (م3111 -هى 1431 – 7, طمؤسسة الرسالة) أ مد م مد شاكر, وتخريج:
 .(2722/ 7) ,زهرة التفاسير: زهرة أبو, انظر 3

 السورة اآلية الرقم

1
                  

        

 األعرال

3 
                  

     

 طه

2 
        طه 

4 
     طه 

5 
       طه 

6 
         طه 

7 
        طه 

8 
             النم 
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 أنّ  ة للكلىىيم ال رآنيىىة الم تويىىة علىىى النىىداءاد اإللهّيىىالنصىىو   خىىال  اسىىت راءمىىن  تبىىّين
.1نداءً  أ د عشرقد نادا  بأداة النداء الظاهرة )يا(  ا 

:يأتيما    راء النداءاد الربانية لموسىخال  استمن  ظهرو 

ىال رآن الكريمم ن أكثر األنبياء الذين نادوا رب هم قي  موسى  إنّ  وواًل: ن أكثىر األنبيىاء , كما أنه م 
, المجيىد مىن ال ىرآن قي غيىر موضىع    قد أخبر أنه نادى موسى  ةالعزّ  ربّ  قينّ  مناداة,

 العزيىىىز ال ميىىىد: كمىىىا قىىىا            


ك إذ لىم يك ىن والجهد الذ  بذله مىع بنىي إسىرائي قهذ  الخصوصّية معه جاءد تماشيًا  ,2

 .3سالة التي  َملها باألمر الهي نتكليفه بالر 
,  يى  ا تىود علىى سىّتة  (طىه)د قىي سىورة قىد ورد  معظىم النىداءاد الرّبانيىة لموسىى إنّ  :ثانياً 

 من تلف النداءاد بأداة النداء الظاهرة )يا(.
 هما:و  ,مرتين وردباالطمئنان قد  اإللهي لموسى  إّن النداء ثالثًا:

: قوله األولى:         
4. 

  :قوله الثانية:         
5. 

                                                 
 .(778-777, )المعجم المفهرسمادة )موس( عند عبد الباقي: , انظر 1
 [16-15]النازعاد:  2
 (.452) ,داءمركب النمشر :  ,انظر 3

 [11: النم ] 4
 [21 :ال ص ] 5

2
                     

          

 النم 

11 
                

          

 ال ص 

11 
                     

       

 ال ص 
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 :ن لألمىىىر بيتيىىىان الفعىىى , وذلىىىف قىىىي قولىىىهالمتضىىىمّ  ا  لموسىىىى  إّن خطىىىاب رابعتتتًا:  

 
1
  انية.ن أقصر النداءاد الربّ هو م 

 
 عدلالُحكم بال للنبي داود اإللهي   النداءالخامس: المطلب 

ي آيىة  قى ود نبّيىه دا نىادىرّب العىالمين قىد  أنّ ال رآنية النصو   خال  است راءمن  تبّين
ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ  ی    ی  ی  ی     جئ  حئ  مئ  ىئ   : قولىىىىىىىه, وذلىىىىىىىف قىىىىىىىي وا ىىىىىىىدة  

يئ  جب  حب  خبمب  ىب  يب  جت    حت  خت  مت  ىت  يت  جث  مث  ىث  يث  حج  مج
ي: الشىىاقع ا قىى .2

ي كمىىىوا بالعىىىد ,  أن   مىىىوان قبلىىىه, والنىىىاس, إذا  كَ ضىىىًا عليىىىه, وعلىىىى َمىىىقر   نّ أ ه ه نبّيىىىقىىىأعلَم اللّىىى"
 .3"ه المنز  كم      باع  : اتّ والعد   



 استجابة الدعاء للنبي زكريا اإللهي   النداء: السادسالمطلب 
م, وذلىف قىي سىورة مىّرًة وا ىدًة قىي كتابىه الكىري  قد نادى نبّيه زكريا  العزة ربّ  أنّ تبّين 

: , ق ا  مريم              
4.

ظهىىار  ,, وعنايىىةً إدنىىاءً  كاإلجابىىة بندائىىه باسىىمهرّب العىىّزة ابتىىدأ ق ىىد  ختصىىا , الة وا ّبىىملل اً وا 
 ب وله:  الم ر بَ  اءَ ذلف الند إلجابته قي ندائه الضارع, وأردلَ  وتمكيناً      ,  أضال و

 :قي قوله    َالذ   عظمة   م العظيم قوق ك ّ بضمير المتكلّ  ة ذاكراً العليّ  هإلى ذات   التبشير

ا  , قسىىمّ ا  الل ىىه ا للتبشىىير سىىمّ وتأكيىىدً  ,ا يريىىدا  لَمىىد بأسىىباب النىىاس وعىىاداتهم, بىى  إنىىه الفّعىى يت ّيىىال
.5(ي يى)

                                                 
 [12: طه] 1

2  : [36]  
أبىىو عبىىد ا  م مىىد بىىن إدريىس بىىن العبىىاس بىىن عثمىىان بىن شىىاقع بىىن عبىىد المطلىىب بىن عبىىد منىىال المطلبىىي ال رشىىي  ,الشىاقعي 3

, دار التدمريىة ,السىعودية ,ةالمملكىة العربيى, )ت  يق د. أ مد بن مصطفى الفر ان ,تفسير اإلمام الشافعي: هى(314: دالمكي )
  (.1338/ 2) (,م3116 - 1437 -1ط
 [7]مريم:  4

 .(4612/ 2), زهرة التفاسير: زهرة أبو, انظر 5
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 :1ند هذ  البشرى ثالثة أمورتضمّ قد و 
 وهي كرامة., إجابة دعائه وحدها:
  .وهو قّوة له, إعطاؤ  الولد والثاني:
 .لهقب   دٌ بها أ َ  سم  إقراد  بتسمية لم ي   والثالث:

    
  للنبي يحيىاإللهي   النداء: السابعالمطلب 
مىن خىال   تبىّينوقىد قىي الىذ كر ال كىيم,   ىاألنبيىاء الىذين نىاداهم المىول أَ د    (ىي يَ )

: , وذلف قي قوله وا دة مّرةً  نادى نبّيه ي يى   التتّبع للنصو  ال رآنّية أّن ا  

             
, لىىىىه وتشىىىىريفاً  إعىىىىالءً  كبالبعيىىىد هنىىىىا  نىىىىادا  ىىىد ق ,2

.3له وت ريباً  ةً م بّ  كادا  باسمهون

 
 للنبي عيسى اإللهي   النداء: الثامنالمطلب 

كتابىىه قىىي  نىىادى عبىىد  ونبّيىىه عيسىىى   انيىىة أّن ا ع النىىداءاد الربّ تّبىىتخىىال   تبىىّين مىىن
قىي  ادأّمىا النىداء الثىاني والثالى  ق ىد ورَ  ,4آ  عمىران , قجاء النداء األّو  قي سىورةثال  مراد العزيز
:اآلتيعلى الن و وذلف  ,5المائدة سورة

: قولىه  وذلىف قىي :خطاب اإلخبار بالوفتاة مجتازاً ( 0)         

                       

              
6.  

                                                 
المملكىة العربيىة السىعودية, المدينىة المنىورة, ), ويسر التفاسير لكالم العلتي الكبيتربكر جابر بن موسى:  أبوالجزائر , , انظر 1

 .(327/ 2), (م3112 -هى 1434 – 5, طمكتبة العلوم وال كم
 [13]مريم:  2

 .(4617/ 2) ,زهرة التفاسير: زهرة أبو, انظر 3

 [55]آ  عمران:  4

 .[116]المائدة:  ,[111]المائدة:  5

 [55]آ  عمران:  6
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وخذالنىىه  , ورعايتىىه لعبىد  عيسىىى بعىىض مظىىاهر قدرتىهر يم الىالنىىداء  قىىي هىذ  ن يبىيّ 
النىداء  اهىذله قي  ا  ا  عيسى, إذ ق يا م مد للعظة واالعتبار قصَ   والمعنى: اذكر  , ألعدائه

  :لىىىه مىىىن أذى اليهىىىود يىىىاً منجّ                  , 

ه عليىىه ق تلىىىو  شىىبه   يَ ل  ىىىن أ  ه علىىى غيىىىر , قأخىىذوا َمىىه  شىىبَ  يَ ل  ىىىعبىىد  ورسىىىوله عيسىىى إليىىه, وأ   قرقىىع ا   
 .1تهم أنه رسو  ا وا باإلثم العظيم بنيّ ؤ وصلبو , وبا

:  قوله  وذلف قي :بالن َعمخطاب التذكير  (4)          

                      

                             

                   

                
 عيسىىىىىى   يخاطىىىىىب ا  .2

  :ب وله هذا النداء الجلي قي      , إشىارة إلىى أنىه الرّبىاني وقي هذا النىداء   ابىن

 .3داً يكون متول    يمكن أن  اإلله ال أو ابن   ن غير أب, واإلله  لد م  ق د و  , سواها د  مريم اَل ابن أ َ 
: قولىىىىه وذلىىىىف قىىىىي :خطتتتتاب التعتتتتريض بالتتتتذَّْنب (3)         

               

                           
4. 

ىىىى   :ب ولىىىىه بىىىىديع  ىىىىوار قرآنىىىىيّ  قىىىىي عيسىىىىى عبىىىىَد  ة العىىىىزّ  ربّ ب يخاط      , 
ىىمه وبالنىىداء ويظهىىر أّن ورود هىىذا   ردّ والىى للمسىىيح, طبيعيىىةلإلشىىارة إلىىى الىىوالدة ال كةكىىر النبىىوّ غيىىر ذ  باس 

.5ء النصارى  و    ي تهاقترا ىعل

                                                 
تيستير : هىى(1276, والسعد , عبىد الىر من بىن ناصىر بىن عبىد ا  )د: (111/ 4) ,الجامع ألحكام القرآن :ال رطبي ,انظر 1

 -هىىىى 1431 – 7, طمؤسسىىىة الرسىىىالة)عبىىىد الىىىر من بىىىن معىىىال اللوي ىىىق,  ت  يىىىق:, الكتتتريم التتترحمن فتتتي تفستتتير كتتتالم المنتتتان
 .(123) ,(م3111

 [111]المائدة:  2

 .(3224/ 5) ,زهرة التفاسير: زهرة أبو, انظر 3
 [116]المائدة:  4

, الفجالة, دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ,ال اهرة), التفسير الوسيط للقرآن الكريمطنطاو , م مد السيد: , انظر 5
 .(248/ 4), م(1228 – 7ط
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 الصالة والسالم معليهللرسل عام ة اإللهي   النداء: التاسع المطلب

ىه النىداء قىي ال ىرآن الكىريم للّرسى   وللرسىو  مفىردًا, وتبىّين ,1جمعىاً  الصىالة والسىالم معلىيه و ج 
عىًا بصىيغة يجم الصىالة والسىالم معلىيه لرسى ا ىدانى ا   أنّ ال رآنية  النصو  خال  است راءمن 

         موضىىع  قىىي , :  , وهىىو قولىىه (المؤمنىىون)وذلىىف قىىي سىىورة  وا ىىد       

                
2.  

بتوجيىىىه  (المؤمنىىىونقىىىي سىىىورة ) السىىىالمو الصىىىالة  معلىىىيه ن األنبيىىىاءال ىىىدي  عىىى خىىىتمل ىىىد 
م الّصىىىالة والّسىىىالم هعلىىىي لمرسىىىلينا عبىىىاد   أمىىىر قيىىىه ,جميعىىىاً  السىىىالم معلىىىيهسىىى  إلىىىى الرّ  خطىىىاب  
ىى ت ىىديم   مىىن ال ىىال , وال يىىام بالّصىىالح مىىن اأَلعمىىا , قىىد ّ  باأَلكىى  َأجمعىىين ن الطيبىىاد علىىى األكىى  م 

ح عليىىه ال لىىب والبىىدن, قتصىىلح ب يصىىل  الغىىذاء الطّيىى ألنّ  كهىىو الىىذ  يثمرهىىاعلىىى أنىىه  العمىى  الصىىالح
 السىالم معلىيه يىاءبنل لىب والبىدن, قتفسىد األعمىا , ق ىام األالغذاء الخبي  يفسد به ا األعما , كما أنّ 

.3اً باد خير عقجزاهم الّله عن ال ,اً ص نوداللًة و  وعمالً  وجمعوا بين كّ  خير, قوالً  ,بهذا َأتم  ال يام

                                                 
 الزركشىيثىم عّ ىب  ,اإلت ىانصىا ب وتبعىه  ,-وهىو كىذلف– الوا ىد بلفىظ الجمىععّد صا ب )البرهان( هىذا النىداء مىن خطىاب  1

 :السىىيوطي, وانطىىر, (324/ 3) ,البرهتتان :الزركشىىي ".بعىىد  وال قبلىه معىىه نبىىيّ  ال إذك و ىىد   للنبىي خطىىاب قهىىذاعليىه قىىائاًل: "
 .(111/ 2) ,اإلتقان

 [  51]المؤمنون:  2

 .(477/ 5), تفسير القرآن العظيم :بن كثيرا ,انظر 3
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 الفصل الثالث
 اإللهية للرسول محمد  وساليب النداءات

 

 وفي  وربعة مباحث:

 ةالمبحث األول: النداء بصفة النبو  

 المبحث الثاني: النداء بصفة الرسالة

 النداء بأحوال  المبحث الثالث: 

 للنبي محمد  ن  نداء  المبحث الرابع: ما قيل إ
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 حمد اإللهية للرسول م وساليب النداءات
 

 تمهيد:
وذلىف مىىن خىال  ال ىىدي  , لرسىو  م مىىد اإللهيىىة ل هىىذا الفصى  أسىىاليب النىداءاد سىأتناو  قىي    

ال ىىدي  بالفصىى   سىىأختم, و اء بأ والىىه النىىد مّ ث ىى ,النىىداء بصىىفة الرسىىالة مّ ث ىى ,النىىداء بصىىفة النبىىّوة عىىن
 . ا ية إن شاء ى رأ  راجح قي هذ  ال ضإل الً و صو  كللنبي م مد  نه نداءٌ إا قي  مّ ع
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 النداء بصفة النبو ة: المبحث األول
 تمهيد:

 صىىىىىيغة ب لرسىىىىىوله م مىىىىىد  يىىىىىدور هىىىىىذا المب ىىىىى   ىىىىىو  نىىىىىداءاد ا        ,

.1َمن قبله : أن ه المبعو  لت رير شر عَأعلم بالصواب والل ه للنبيّ   هرجّ أالذ  والتعريل 

لىىذا ق ىىد قّسىىمد هىىذا , مىىن ال ىىرآن الكىىريم 2ة قىىي ثىىال  عشىىرة آيىىةً وقىىد جىىاء النىىداء بصىىفة النبىىوّ 
 :على الن و اآلتيم رت بة  سب ترتيب المص ل الشريل ًا مطلب عشراثني إلى المب   

 
                                                                                                                                                                                   البشرى بالكفالة                                                                                        نداءالمطلب األول: 

: قوله

                
3. 

 . انية للنبيّ ثالثة نداءاد ربّ  (األنفا ), وقد تضّمند سورة م مد  للنبيّ  األّو النداء  هو هذا
ى  ه وصفوةَ خل   خيرَ   ةالعزّ  رب   وقي هذ  اآلية الكريمة نادى  هخاطبىقك كرامىة نىداءَ   لهرس 

  ولىىىهبقيىىىه بوصىىىل النبىىىّوة  :         واالعتنىىىاء بمضىىىمون  ,منزلتىىىه وّ عل ىىى لبيىىىانك وذلىىىف

 .4عليه من أوامر وتعاليم عظيمة وما يد ّ  ,الخطاب

 .5جلهفي األّمة أل  يك   تشريل م امه بأّن ا  هي ل  بهذ  الكفاية  ويتضح أّن تخصي  النبي 
: وهىىىو ,ل قىىي موضىىوع النىىداءرَ عىىد الّشىىلب   وذلىىف كالتىىي تكىىون للبعيىىد (يىىا)بىىىهنىىا النىىداء  جىىاءو 

 .6وااللت اء ب مايته وبكالءته , العتماد على ا ا

                                                 

 
م مد  ت  يق:, ونوار التنزيل ووسرار التأويلهى(: 685سعيد عبد ا  بن عمر بن م مد الشيراز  )د:  أبوالبيضاو , , انظر1

/ 2) ,روح المعتتتاني: لوسىىىياآلو  ,(75/ 4) ,(هىىىى1418 – 7, طبيىىىرود, دار إ يىىىاء التىىىرا  العربىىىي)المرعشىىىلي,  عبىىىد الىىىر من
165). 

 (.783, )المعجم المفهرسمادة )نبأ( عند عبد الباقي:  ,انظر 2

 [64]األنفا :  3

, معتالم بيانيتة فتي آيتات قرآنيتة :هاشىم صىالح بىن عىّواد أبىووالمغامسىي,  (,127/ 61) ,نداء اهلل نبيت  الكتريم البدر:, انظر 4
 .(3/ 37))بال معلوماد نشر(, 

 .(11/65) ,التحرير والتنويرابن عاشور: , انظر 5
 . (6/2183) ,زهرة التفاسير: زهرة أبو, انظر 6
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  معنى قولهو   :   و ىد - ا   : أ "قىا  ابىن ال ىيم:  .1ف وكاقيف و اميىفعاصم- 

   .2"دقال ي تاجون معه إلى أ َ  ,كاقيف وكاقي أتباعف
علىىى  ة  , والنصىىر بالكفايىىة  لعبىىاد  المىىؤمنين المت بعىىين لرسىىوله مىىن ا   وهىىذا وعىىٌد م ىىٌض 

ىهم  يكفىيهم مىا أَ  , قىال بىد  أن  لس ىبب الىذ  هىو اإليمىان واالتبىىاعاألعىداء, قىيذا أتىوا با ين ن أمىور الىىد  هىم م 
نّ , والدنيا .3ما تتخل ل الكفاية بتَخل ل  شرطهاوا 

ى لنفسىىه مىىن َعىىق مهمىىا ادّ  ىىابي أ ىىدًا مىىن الخل ىىال ت   انيىىةً ننًا ربّ ه قىىي الكىىون س ىىلّىىل   نّ أ :وال  ي ىىة
ى قد ه زم المسىلمون قىي معركىةكيل و ماد الم اباة, م و    ق و بيىب ال ىقّ سىّيد الخل ىوقائىد الميىدان  د  أ  

خب  مب  ىب   :   يجيب, هم المشركون؟!دو  عو  دمآد ولد سيّ هزم المسلمون وقائدهم , قكيل ي  م مد 

  يب  جتحت
4. 

, جيىىوح المسىىلمين ة قىىيوح المعنوّيىىالىىرّ   ي ىىوّ   است ضىىار معونىىة الجّبىىار أنّ قىىي  وال شىىفّ 
:   لذا ي و  ا ال يمنع األخذ باألسباب, لكنه و               

                    

      
5,6.

 ساعاد اللي  سوادًا هىي السىاعة التىي يليهىا ضىوء الفجىر, وقجىر اإلسىالم قىادمٌ  دّ شَ أَ  نّ وأرى أ
:  , قىىا  -وتىىرمر المتىىرمرين ونفىىاق المنىىاق ين رغىىم كيىىد الكائىىدين- ال م الىىة    

            
ىى نّ ف أللىىذو ك 7    قىىي األمىىر قىىيالىىذ  سيفص 

نمىىا كلىىيس ضىىخامة الباطىى  المطىىالنهايىىة  ومعنىىا رصىىيد  ,معنىىا ال ىىقّ  أنّ  قىىي , وال شىىفّ ال ىىقّ ة قىىوّ  وا 

                                                 

 
/ 6) ,رزهرة التفاسي :زهرة أبوو  ,(43/ 8) ,الجامع ألحكام القرآن :ال رطبيو  ,(542/ 3) ,المحرر الوجيز :ابن عطية ,انظر1

2183).  
مكتىىب الدراسىىاد والب ىىو  العربيىىة  ت  يىىق:, تفستتير القتترآن الكتتريم: هىىى(751: دم مىىد بىىن أبىىي بكىىر بىىن أيىىوب ),  ىىيمالابىىن  2

 .(213) (,هى1411 – 7, طبيرود, دار ومكتبة الهال ) واإلسالمية, إشرال إبراهيم رمضان,
 .(235), تيسير الكريم الرحمن :السعد , انظر 3

 [165 ان:]آ  عمر  4

 [65]األنفا :  5

 .(842/ 1), (هى1412 – 70ط, )التفسير الواض  جاز , م مد م مود:  ,انظر 6
 [8 ]الصل: 7
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ىى, ف و الملىىف مل ىىة معّيىى شىىيء فطىىرة, ومعنىىا قبىى  كىى ّ ال  ا  كىىانن وَمىى ,عىىم الوكيىى ن  بنا و قهىىو  س 
:قا   ؟عليه نقمَ  ,معه               

1.  

ل تكراراً ليس هذا النداء و  :   قوله وهوه, ل َما قب          

 
, كفاية عاّمىٌة غيىر  م  ي ىدةقهي  هذا النداءي ق أّما ,بيرادة الَخد ع ةي دهذ  كفاية خاّصة م  ألّن  ك2

: .3 ( سب َف الل ه  قي ك    ا ) َأ  

 :4دت ديراأربعة  الكريمة وقي هذ  اآلية
 .على الكال المجرورة( نمَ )تكون الواو عاطفة  أن   :األول تقديرال
 قينّ , على الموضع نصب عطفاً  قي م  ّ  (نمَ )وتكون , ةالواو واو المعيّ تكون  أن   :تقدير الثانيالو 

بعىىف, كمىىا ت ىىو  العىىرب: ن اتّ ا  يكفيىىف ويكفىىي َمىى: قىىي معنىىى كاقيىىف, أ  ( سىىبف)
  (.وزيداً  ف سب  )

هم بعىف مىن المىؤمنين  سىب  اتّ  ن  أ : وَمى, باالبتىداء قىي موضىع رقىع   (نَمى)تكىون  أن   ثالتث:التقدير الو 
 ا .

ف  سىب   , ويكىون المعنىى:(ا )علىى اسىم  عطفىاً  قي موضع رقع   (نمَ )تكون  هو أن  : رابعالقدير تالو 
 .مجاهد قاله, فوأتباع   ا   

ىىىوعليىىىه درج َأكثىىر المف- الىىذ  ال م يىىىد عنىىه ال ىىقّ  أنّ رى أو  ىىبأّن  5-رينس  ال  والكفايىىىة ال س 
 خىىا    , قال سىىب  (وقىىالن ا     سىىبيَ )ي ىىا : قىىال  الكىىريم, ل ىىرآنا ءاسىىت راداللىىة وهىىذا ب   ,إالّ  ن ىىاالي  

                                                 
 [31 ]يوسل: 1
 [63]األنفا :  2

مفتاتي  هىى(: 616والىراز , أبىو عبىد ا  قخىر الىدين م مىد بىن عمىر )د:  ,(8/43) ,الجامع ألحكتام القترآن :ال رطبىي انظر, 3
 .(262/ 3), فت  القدير :لشوكاني, وا(512/ 15) ,(هى1431 - 6, طود, دار إ ياء الترا  العربيبير ), الغيب

زاد المعتاد فتي هتدي خيتر  :هىى(751: دم مد بن أبىي بكىر بىن أيىوب ),  يمالابن و  ,(213), التفسير القيم: ابن ال يم ,انظر 4
  .(1/27), (م1224 -هى 1415  – 11طمية, مكتبة المنار اإلسال, الكويد - مؤسسة الرسالة, بيرود) ,العباد

, م مىىد األمىىين بىىن م مىىد الشىىن يطي, و (213), التفستتير القتتيم: ابىىن ال ىىيمو  ,(548/ 3), المحتترر التتوجيز: ابىىن عطيىىة, انظىر 5
نشىر لبنىان, بيىرود, دار الفكىر للطباعىة وال), وضواء البيان في إيضاح القرآن بتالقرآنهى(: 1222المختار بن عبد ال ادر )د: 

 .(114/ 3), (م1225 -هى 1415, والتوزيع
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 :رَخىع أ  قىي مواضى  ولهىذا قىا  ,1كالتوّكى   ة بىهبا , وهو من العبادة الخاص     

       
:  قوله    أيضاً ونظير  ,2     

3.

م ب ولىىه: كىىذلف رّج ىىه ابىىن ال ىىيّ و  ,4يىىرثاقتصىىر عليىىه ابىىن كقىىد  ذهبىىد  إليىىه  نىىى ال ىىذوهىذا المع      
ىأّما الت دير الرابع ق ,6"5الت ديرين هذا أصحّ و " ى  اآليىة هو خطىٌأ م ىٌض م  ن جهىة المعنىى ال يجىوز  م 

 .7عليه
تبّين باالست راء قد بعض األلفاظ التي ت تم  معنى النصرة والتأييد واإلذعان واإليتاء, غير أّن       
لىىى غيىىر و  ضىىيفها إليىىهي    الىىربّ  أنّ  :  كمىىا قىىي قولىىه  ,-المىىؤمنين مأإلىىى الرسىىو  - سىىواء ا  

                      


8,9.

ن  أ   هىىىذا,        إلىىىى غيىىىر ا   ومىىىا شىىىابههاالتىىىي ت تمىىى  معنىىىى النصىىىرة د هىىىذ  األلفىىىاظ سىىىندَ وا 
يتىاءر إنعىام عب ىإنعىام ا  غيىّن يك قىسىنادها إلىى ا  إيختلىل معناهىا عىن  , لكن  أ ياناً  غيىر   د , وا 

غناء  .10غير إغناء عبد   إيتاء عبد , وا 
 

 ريض على الجهادالتح نداء :الثانيالمطلب 
: قوله

                       

               
11. 

                                                 
 .(3/ 25), )بال معلوماد نشر(, شرح تفسير ابن كثيرالراج ي, عبد العزيز بن عبد ا  بن عبد الر من:  ,انظر 1

 [63]األنفا :  2

 [26]الزمر:  3
 .(86/ 4), تفسير القرآن العظيم :بن كثيرا ,انظر 4
د ابن ال يم 5  .ت دير الثانيال َي ص 

 .(28/ 1) ,زاد المعادابن ال يم:  6
 .(213) ,المرجع السابق انظر, 7
 [52]التوبة:  8
 .(3/ 37) ,معالم بيانية: المغامسي, انظر 9

 (.3/ 37) ,المرجع السابق انظر, 10

 [65]األنفا :  11
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 المللتنويىىه بشىىأن الكىى, و عىىًة ل ىىد ر رق كأخىىرى قىىي سىىورة األنفىىا  ةً مىىرّ   م مىىدالنبىىّي أ عيىىد نىىداء       
لىه   ا تكف   اللّىهم  ه لنأل كالتي قبله ةة للجملبسبالنّ  وهذا الكالم قي معنى الم صد, الوارد بعد الّنداء

ة فايىالك :ة إليهم, ا ت يج إلى بيان كيفّية كفايتهم, وتلف هيالكفاي ادالكفاية, وعطل المؤمنين قي إسن
: وهىىو, تىا  الّىذ  يعرقونىه , قىالّتعريل قىىي ال تىا  للعهىد, وهىو الهوقتىا  َأعىداء اللّى, الَ ىوزة نبالىّذّب عى

.1عداء الّدينأ ا تق

:   ه م مىىىىىدلنبّيىىىىى ي ىىىىىو                      ," : ىىىىى   أ   

ىىىىبعيىىىىف ومصىىىىد قيف علىىىىى مىىىىا جئىىىىتَ متّ  مىىىىن  ى عىىىىن ال ىىىىقّ وتىىىىولّ  ن أدبىىىىرَ علىىىىى قتىىىىا  َمىىىى ن ال ىىىىقّ هم بىىىىه م 
.2"المشركين

ارزة بىا  ومنىاجزة اأَلعىداء وم تَىوالمؤمنين على ال  هنبيّ   ضر  ي  النداء الجلي  هذا وقي      
ن كي ىَومؤ  رهم َأّنه  سب هماأَلقران, ويخب   َأعىدادهم وترادقىد َأمىدادهم, ولىو قىّ   ردث ىدهم علىى عىدّوهم, وا 

ا , كمىىىوّ تىىىا  عنىىىد صىىىّفهم ومواجهىىىة العىىىدى ال  ي ىىىر ض علىىى  هىىىذا كىىىان رسىىىو  اللَىىىه, ولنينمعىىىدد المىىىؤ 
.3وم بدري هابَ  َأص ض رّ 

 ار لشىَ َرض, وهو أن  ينهكه المرض  تى ي  مأخوٌذ م ن ال, والّت ريض: المبالغة قي الّطَلب      
 .4و تخل َل عن المأمور بهل فالهى الكَأّنه ينس به إل, على المود

غلبىىون عشىىرة الصىىابرين مىىنهم قىىي ال تىىا  يَ  تثبيتىىًا ل لىىوبهم وتسىىكينًا لخىىواطرهم بىىأنّ  رهم بش ىى مّ ث ىى    
:   ق ىىىىىا , ارأمثىىىىىالهم مىىىىىن الكفّىىىىى           

             
5.        

                                                 
 .(66/ 11) ,التحرير والتنويرابن عاشور: , انظر 1
 .(51/ 14) ,جامع البيانالطبر :  2
 .(86/ 4) ,تفسير القرآن العظيم :بن كثيرا ,انظر 3
, والخىىازن, عىىالء الىىدين علىىي بىىن م مىىد (514/ 15) ,مفتتاتي  الغيتتب :الىىراز و  ,(66/ 2), ونتتوار التنزيتتل: البيضىىاو , انظىىر 4

 ,(هىى1415 - 7, طبيىرود, دار الكتىب العلميىة)م مىد علىي شىاهين,  ت  يىق:, لباب التأويل في معاني التنزيلهى(: 741)د: 
 .(271/ 3), فت  القدير: لشوكاني, وا(235/ 3)
 [65]األنفا :  5
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 :  ولهب يعنيو              رجىالً : أ      العىدو,ل ىاء عنىد 
 ,هممىن عىدو  : يعنىي غل ب وا مئتينيَ , همبين أنفسَ م تس       عنىد ذلىف    

منهم   
1.

:ك ولىىه األمىىر, : معنىىا لكىىن و  ,خبىىرٌ  الكريمىىة اآليىىةهىىذ  ر لفىىظ وظىىاه            

            
ىى كىى    وهكىىذا ,2   د قيىىه عبىىادَ وَعىى  ن ا خبىىر  م 

كىىه ع ابىىاً وجىىزاءً  اً بىى   ثواعلىىى عَمىى ن  لىىم يك ىىوعىىذاباً  , وعلىىى تر  األمىىر, قفىىي  ظىىاهر   مخىىرجَ  ن خارجىىاً , وا 
تىىى هم  يجتهىىدوا قىىي قتىىا  عىىدوّ يصىىبروا ول  إن  يكىىن مىىنكم عشىىرون قل   :قىىا  قكأنىىه  ,3معنىىى األمىىر
 :هقول   المراد بهذا الخبر األمر على أنّ  ويد ّ  ,يغلبوا مائتين     

النسخ  ألنّ ك 4

علىى المىؤمنين  الً ب أوّ َجىو أَ  ا  ذلف علىى أنّ  قد ّ  ,إنما يدخ  على األمر ,خبارال يدخ  على األ
نمىىا  َ  ,كىىمهىىذا ال    لىىه بالنصىىر     ا ن تكّفىىوَمىى ,هم بالنصىىردوَعىى  ا  ألنّ  كن هىىذا التكليىىلس ىىوا 

 .5  عليه الثباد مع األعداءه  سَ 

 :وهىىي كنكتىىة بديعىىة ال توجىىد قيىىه إذا كىىان بلفىىظ األمىىرهنىىا  قىىي إتيانىىه بلفىىظ الخبىىر ويبىىدو أنّ       
 الخبىر منىه المىراد لىيسأنىه "الىراز  ويؤكىد  ,6غلبون الكىاقرينيَ ت وية قلوب المىؤمنين, والبشىارة بىأنهم َسى

 غلبىىىوايَ   تىىىى ال تىىىا  قىىىي يجتهىىىدواول   يصىىىبرواقل   عشىىىرون مىىىنكم يكىىىن إن: قىىىا  كأنىىىه ,األمىىىر المىىىراد بىىى 
 .7"مائتين
هم مىن أمثىال   بوا عشرةَ الجماعة من المؤمنين إن  صبروا غلَ  وبشارٌة بأنّ   دٌة من ا وهذ  ع        
.8وتأييد  بعون ا  ين قر االك

                                                 
 .(51-51/ 14), جامع البيان :الطبر  ,انظر 1
 [322]الب رة:  2

 .(57/ 14), جامع البيان: الطبر انظر,  3

 [66]األنفا :  4

 .(235/ 3), لباب التأويل :الخازن, انظر 5
 .(235) ,تيسير الكريم الرحمن :السعد  ,انظر 6
7

.(301/ 53), مفاتي  الغيب :الراز 

 .(66/ 2) ,ونوار التنزيل: البيضاو و  ,(325/ 3) ,الكشاف :الزمخشر  ,انظر 8
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لىون بهدايىة ديىنهم كىانوا بهىا أربىاب عمَ ولى  ىين كىانوا يَ صور األ  الع قيوهكذا كان المسلمون       
ودانىىد لهىىم الشىىعوب الكثيىىرة,  تىىى إذا مىىا تركىىوا هىىذ  الهدايىىة زا  مجىىدهم  ,عىىريض   وجىىا    واسىىع   لىىف  م  

 .1لفزع منهم أكثر ذلف الم  ون  , وذهب ري هم ,وسؤددهم
 : قا  ثمّ             ,: بسبب أن  الكفار قوٌم جهلٌة با  واليىوم  أ

ون ويست  ّ  ,عدمون نصرتهوي  , ثباتهم كالبهائم, قي     ثواب   وطلب   لون على غير ا تساب  ي ات   ,اآلخر
 .2 ن ا ومعه ما يستوجب به النصر م   ن ي ات  على بصيرة  خذالنه, خالل مَ 

لىىم ب ىىو  ا   تنىىامّ أ   مرضىىها, ولكىىنّ  ضىىد واشىىتدّ مر اإلسىىالمية قىىد ة األّمىى أنّ قىىي ال شىىف و       
ىى ن  و  قهىىي, د ولىىن تمىىودتم  ن  و  مرضىىد قسىىول تشىىَفى, ا  نّ و قسىىول تسىىتي ظ,  نامىىد ا   هىىذ  المىىؤامراد ا 

نّ ال نيىىل لهىىذا الىىدين  فا ىىالتىىي ت   أهلهىىا إلىىى  ولهىىذ  األمىىة قىىي الليىى  والنهىىار, إنمىىا هىىي إلىىى زوا , وا 
العىزة  ربّ  قىا  ,األرض والسىماء واكب الجوزاءك ألنه ديىن ربّ قناء, وسيب ى اإلسالم شامخًا يناطح ك

:                           

   
3. 



                                               سرى       الكشف عن سرائر األ نداءالثالث: المطلب 
 :قوله 

                             

         
4. 

ق ب ىىىا  سىىىرائر بعىىىض يتعلّىىى النىىىداء هىىىذا, و  م مىىىد للنبىىىي الثالىىى  نىىىيآ ر الالنىىىداء  هىىىو هىىىذا      
.5 ريض على ال تا لتّ با ل ً ااب م تعطكان الخ ى, َبعد أن  ر ساأل

                                                 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى ال لبي , , )مصرتفسير المرا ي :هى(1731أ مد بن مصطفى )د:  ,المراغي, انظر 1

 .(21/ 11) ,(م1493 -هى 1731 – 7, طوأوالد 
متتدارك هىىى(: 711البركىىاد عبىىد ا  بىىن أ مىىد بىىن م مىىود )د:  أبىىو, الن َسىىف يّ و  ,(66/ 2), ونتتوار التنزيتتل: البيضىىاو  ,انظىىر 2

 .(655/ 1) ,(م1228 -هى 1412 - 7, طدار الكلم الطيب ,يوسل علي بديو , )بيرود ت  يق:, التنزيل وحقائق التأويل

 [172-171 ]الصاقاد: 3
 [71]األنفا :  4

 
 .(81/ 11), التحرير والتنويربن عاشور: ا, انظر5
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الىىدين العظىىيم مىىنهج كامىى  وصىىالح ومصىىلح  هىىذاعلىىى أّن اإللهىىي النىىداء هىىذا لىيس أدّ  مىىن و       
ليىىة, لىذلف قىىلكى  زمىىان ومكىا لكىى  قيىه  ي ن  ن, وهىىو يبىدأ مىىن قىراح الزوجيىىة, وينتهىي إلىىى العالقىاد الد و 

 األ كىام الكىريم ال ىرآن, ومىن تلىف ال ضىايا التىي عىرض لهىا اً شىرعيّ  اً كمى    -صىغرد أمد جلّى–قضية 
 هذا النداء الكريم.خال  كما سيظهر من سر  ة باألالمتعل  
 قا ق د , ىار سة األ  ملي جق اس خاّصة, أواآلية نازلة قي العبّ  ي َأن  اختلل المفس رون ققد و       
َقى    َطال ىب   َأب ي ب ن   َوَع  ي    ال م ط ل ب   َعب د   ب ن   ال َعب اس   ق ي َنَزَلد  ": يّ ل ب  الك , ب ىن   َوَنو   ال َعب ىاس   َوَكىانَ  ال َ ىار   
رَ  مَ  أ س  ونَ  َوَمَعه   َبد ر   َيو  ش ر  مَ  َبىد ر   إ َلى َمَعه   ب َها َخَرجَ  َوَكانَ  الذ َهب   م نَ  أ وق ي ةً  ع   َوَكىانَ  الن ىاَس, ب هَىا ل ىي ط ع 
ينَ  ال َعَشىىَرة   َأَ ىىدَ  ن وا ال ىىذ  ىى    إ ط َعىىامَ  َضىىم  , َأه  َبىىة   َبَلَغت ىىه   َيك ىىن   َولَىىم   َبىىد ر  الن و 

ىىَر, َ ت ىىى 1 ىىَذد   أ س  ن ىىه   َقأ خ   َوَأَخىىَذَها م 
ن ىىه    الل ىىه   َرس ىىو    ىىد  : قَىىا َ  ,م  َعىى َ  َأن    الل ىىه   َرس ىىو َ  َقَكل م  ىىر ينَ  ل ىىيَ  َيج  ش   َأَخىىَذَها ال ت ىىي الىىذ َهبَ  األ  وق ي ىىةَ  ال ع 
ن ي ءٌ  َأم ا: "َوَقا َ  َعَلي   َقَأَبى ق َداًء, م  دَ  َشي  ين   َخَرج  ىَتع  َنىا ب ىه   َتس  ىي اب ىن   ق ىَداءَ  َوَكل َفن ىي ,"قَىاَل  َعَلي   َع  يى    َأخ 

ش ر ينَ  َطال ب   َأب ي ن  ب   ة , م ن   أ وق ي ةً  ع  َتن ىي: لَىه   َق  ل ىد   ق ض  ىَأ    َوالل ىه   َتَرك  , َمىا َوالن ىاَس  ب َكف ىي ق َري ًشىا َأس   َب  يىد 
ى    أ م   إ لَىى َدَقع َته   ال ذ   الذ َهب   َقَأي نَ : "َقا َ  ى َ  ال َفض  ىفَ  َقب  َرج   َ ىَد ٌ  ب ىي َ ىَد َ  إ ن   :َلهَىا َوق ل ىدَ  َبىد ر   إ لَىى َمخ 
ه ي ق ي َبَرن ىي: "قَىا َ  ي ىد ر يَف؟ َوَمىا: ق ل ىد  : َقا َ  ؟"َوق َثمَ  َوال َفض     الل ه   َول َعب د   َلف   َقه وَ  َهَذا َوج   ,"ب ىَذل فَ  الل ىه   َأخ 
َهد  : َقا َ  قٌ  إ ن فَ  َأش  ىَهد   َقَأَنىا الل ىه , إ ال   َأَ ىدٌ  عليهىا يطلع ولم ذهبا إليها دقعد َقد   َوا  ن ي َلَصاد   إ لَىهَ  اَل  َأن   َأش 
َطىان ي: ال َعب ىاس   قَىا َ  الل ىه , َرس ىو    َوَأن ىفَ  الل ه , إ ال   ىا َخي ىًرا الل ىه   َقَأع  م  ىذَ  م  ن ىي, أ خ  ىر ينَ : قَىا َ  َكَمىا م  ش   َعب ىًدا ع 

ر ب   ك ل ه م   ش ر ينَ  َمَكانَ  َكث ير   ب َما    َيض  و َوَأَنا ,أ وق ي ةً  ال ع   .2"َرب ي م ن   ال َمغ ف َرةَ  َأر ج 
 وم مىىنمىضىىي العتظىىاهر اآليىة ي  أَلنّ  كارىة األ سىملىىي جقى داآليىة نزلىى إنّ أن  ي ىىا :  ولَىىاألو       

 :ا قىىي البىىاب أن ي ىىا : سىىبب نىىزو  اآليىىة هىىومىى صىىىَأققىىا : " مّ , ث ىى3–كمىىا ذكىىر الىىراز - ّتة َأوجىىهسىى
 .4"بصو  الّسبخ بال ظفالل وممبع رةب  الع العّباس, إاّل أنّ 

                                                 
بة يَ  التناوب على ك ّ " 1 بةطعام يوم, وجمع  :نوبها أ وا د منهم َنو  / 1) (,نوب) , مادةلسان العرب ابن منظور:. "بوَ ن   الن و 

775). 
 لم سنا عبد بن عصامت  يق:  ,القرآن نزول وسبابهى(: 468الوا د , أبو ال سن علي بن أ مد بن م مد )د:  2

 عباس ابن ما ذكر  له ويشهد :الم  ق قا  .(343 -341) ,(م1223 - هى1413 - 3ط ,اإلصالح دار ,الدمام, )ال ميدان
سناد  بمعنا , مختصًرا  .ص يح وا 

 .(512/ 15) ,مفاتي  الغيب :الراز , انظر 3
 .(512/ 15) ,المرجع السابق 4
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 ر يمىةً  كلمىةً  لألسىرىي ىو   أنطالبىًا منىه  الكىريم النىداء هذاقي  ه نبي   خاطب ا  ل د و       
 :  ىىا  قب ال لىىوب, ت ىىر   هاديىىةً          د لهىىؤالء : قىى  يىىا م ّمىى, أ

ىىالىىذين وقعىىوا قىىي األَ   : ر مىىن األعىىداءس                    

   
1.

قوله:                 علىى طاعىة الل ىه وطاعىة  اً مىإسالمًا وصدقًا وعز :  , أ

 ةنصىر  علىى المعاصىي, ويىدخ  قيىه العىزم يىعوعىن جمعىن الكفىر  ة, والّتوبىيلرسوله قي جميع الّتكال
 .2ة عن م اربتهبالّرسو , والّتو 

: قولىىىه                ىىى: َأ ىىىر لكىىىم ييّسىىى , بىىىأن  ديىىىةفن الم   خيىىىراً  قضىىىلهن م 

 .3ا أخذ منكموأكثر ممّ 

ل ىىل مّمىى :مىىن هىىذا الخيىىر المىىراد :يىى ق       ىىا أ  الخ  واب ثىى  ه:من ىى المىىراد: وقيىى , اقىىي الىىّدنيذ مىىنهم خ 
 .4ّنه م مو  على الك ّ أ: وقي  ,اآلخرة
أَلّن ذلىىف هىىو اأَلصىى  قىىي التّفضىىي  بىىين شىىيئين َأن يكىىون يتىىرّجح لىىدّ  ال ىىو  األو ك والىىذ        

: قولىىىه هعطىىىل عليىىى هّنىىى  الّنىىىوع, وألَ ائقىىىي خصىىى تفضىىىيالً      , وذلىىىف هىىىو خيىىىر اآلخىىىرة

.5ألّن المغفرة ال ت ص  إاّل للمؤمن كترّتب على اإليمانالم

 : ثّم قا            ,  هلىتأكيٌد لَما مضىى ذكىر  مىن قو  هذاو :    

  ,ك الت ىىذيي قهىىذا  ,شىىأنه المغفىىرة لعبىىاد  والر مىىة بهىىم؟و , فىىي بوعىىد  المغفىىرةى: كيىىل ال يَ والمعنىى

ّن ي, قىمهىر لفىغي ييماء إلى عَظىم مغفرتىه اّلتىلإل رة فى تضىي قىّوة المغمبالغىة, وذلىف ي صىيغة

.6رة لكّ  وا د منهمفوعَظم المغ, بار كثرة المخاطبينتيهما باعق ستعم ا, وي  وكثرته

                                                 
 .(2127/ 6) ,زهرة التفاسير: زهرة أبو, انظر 1
 . (52/ 8) ,الجامع ألحكام القرآن :ال رطبيو  .(512/ 15) ,مفاتي  الغيب :الراز  ,نظرا 2
 .(237) ,تيسير الكريم الرحمن :السعد , و (67/ 2) ,ونوار التنزيل: البيضاو  ,انظر 3
 .(274/ 3) ,فت  القدير :لشوكاني, وا(514/ 15) ,مفاتي  الغيب :الراز و  ,(658/ 1) ,مدارك التنزيل :النسفيانظر,  4
 .(81/ 11) ,التحرير والتنويرابن عاشور: , انظر 5
/ 11), التحريتتر والتنتتوير, وابىن عاشىور: (274/ 3), فتت  القتتدير :لشىىوكاني, وا(514/ 15) ,مفتتاتي  الغيتب :الىراز  ,انظىر 6

81). 
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ن, يمىاعلى المؤمنين ترغيىب األسىرى قىي اإل   يجب أنه الرّباني الجلي  النداء هذا ويؤخذ من      
 .1هإلي تهمودعو 

 
 الحث على مجاهدة الكفار والمنافقين نداءالرابع: المطلب 

: قوله

                                 
2
 . 

قىىي ال ىىّ   هأّن خطىىاب ا  لىى  م مىىد ءاد الربانيىىة للنبىىيالنىىدا خىىال  اسىىت راءمىىن  ظهىىري      
 .       الثاني قي سورة الت ريمو , النداء األّو  قي سورة التوبة, مّرتين وردقد  على الجهاد

ىىىىّر  أنّ  يبىىىىدوو          خطىىىىر الكفىىىىرة  علىىىىىهىىىىو التأكيىىىىد  الجهىىىىاد  مىىىىرتين النىىىىداءة هىىىىذا عىىىىادقىىىىي إالس 
 تالهم والغلظة عليهم.والمناق ين, لذلف أوجب علينا ق

.3تشريفًا وتكريماً  كةبعنوان النبوّ   ه م مداً رسولَ   ىنادهذا النداء الجلي  قي و 

ىىىن بعىىد   م مىىد للنبىىىيّ هىىىذا النىىداء العلىىوّ  الخطىىاب قىىي و        ىى ,4وللمىىؤمنين م    النبىىىيّ  ّ  وخ 
 .5رائدوال هموج  د والاألعلى, وألنه الهاد  والمرش   ألنه ال ائد كبالجهادباألمر  ابتداءً 
كمىا  ,والغلظىة علىيهمبجهىاد الكفّىار والمنىاق ين  الكىريمقي هىذا النىداء   هرسول  أمرول د       
: وذلىف قىي قولىه  ,قىي موضىع  آخىر المىؤمنين نبَأن  يخفض جنا ه لمن اتّبعه مى أَمر     

                 
6,7. 

ويتضح أّن جهاد المناق ين قيه مش ٌة عظيمةك ألنه موقٌل وَسٌط بىين ر متىه ول ينىه للمىؤمنين       
 .8المخل صين, وشّدته قي قتاله ألعدائه الم اربين, يجب قيه إقامة العد  واجتناب الظلم

                                                 
  .(82/ 11) ,(م1221 ,ابالهيئة المصرية العامة للكت), تفسير القرآن الحكيمهى(: 1254رضا, م مد رشيد )د:  ,انظر 1
 .[2, ]الت ريم: [72]التوبة:  2

 .(221/ 5), ويسر التفاسير: لجزائر ا, انظر 3
 .(314/ 8) ,الجامع ألحكام القرآن :ال رطبي ,انظر 4

 .(2275/ 7) ,زهرة التفاسير: زهرة أبو, انظر 5
                        [                                                   315]الشعراء:  6
 .(178/ 4) ,تفسير القرآن العظيم :ابن كثير, انظر 7
 (.164/ 11, )تفسير المرا ي: المراغي ,انظر 8
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ىىىر بجهىىىادهم وهىىىو يعلَىىىم أعيىىىانهم, قكيىىىل  إذا كىىىان رسىىىو  ا   :وقىىىد ي ىىىو  قائىىى        تىىىرف قىىىد أ م 
أص ابه قلم ي تل هم؟  ين بالمدينة النبوّية بين أظه رالمناق

ىىى قىىىالجواب:       قىىىي هىىىذ  ال ىىىا  م قه ىىىظهىىىر كلمىىىة الكفىىىر وأقىىىام عليهىىىا, ن أَ ر ب تىىىا  َمىىىأنىىىه إنمىىىا أ م 
ن ا َمىأّمى ,رين الكفىرار المظه ىن إسرار النفاق إلىى الجهىر بىالكفر, قيىدخلون قىي عمىوم الكفّىيخرجون م  

ى, قيّنىه أ  (مسىل  إنىي م  )ل وقا : ر و لَ أنكَ  فر ى ك  ع علل  ط  اإذا  أخىذ بظىاهر أمىر , وال يب ى  عىن أن  يَ  رم 
ر    .1شيخ المفسرين الطبر  اختيار هذاو  ,س 

 قىىىىي ق   ىىىد تقىىىى علىىىى أّن سىىىىبب األمىىىر بجهىىىىاد الكفّىىىار يهىىىىاً تنب ك ون هنىىىىا بالكفّىىىاراقوق ىىىرن المنىىى      
ّن كىّ  وا ىد مىنهم يخشىى َأن  يل ىاء الّرعىب قىي قلىوبهم, قىإلف كىذلو  ,جهاد الكف ارين, قجهادهم ك المناق

  .2مهلكًا لهمف لون ذكقي ,َيظهر َأمر  قيعام  معاملة الكّفار الم اربين
: قوله               ,  قّىةو  ,3ب وخشىونة الجانىبل ىشىّدة ال  وهىي الغلظة قي الّلغة: ضىّد الر 

ن وقىل منىه َمى وكى    ,هم ىاب  وال ت   قي الجهادين جميعاً  واغل ظ عليهم: "-الزمخشر  كما ي و - ادر والم
 .4"ن منهاستعم  معه الغلظة ما أمك  ة, وت  د بال جّ ثابٌد قيه, يجاهَ  كم  قي الع يدة قهذا ال    على قساد  

 :ض بىين قولىه عار  ال تَ و                 ,لموسىى وقولىه :        

         
 دعىىىىاب ولىىىىه: " ال شىىىىير  ويوضىىىىح ذلىىىىف ,5

:   لموسىى قىا  .قل ىالخ    سىن إلىى لىقالخَ  ةكاقّ   نانبي       .  لنبّينىا وقىا  :

         ,  قفىي المهلىة بأيىام عىذرهم أزاح مىا وبعىد ال جىج, إظهىار بعىد هىذا قا  إنما :وي ا 

: قىىا   يىى  بىىالّرقق ر أَمىى  األوّ        
 بالغلظىىة ر أَمىى واسىىتكبروا واأصىىرّ  اقلّمىى ,6

يضىىاح البرهىىان, لشىىرح اللسىىان لهىىاأوّ  والمجاهىىدة. علىىيهم  العىىدوّ  مىىن  صىى  إن   ثىىمّ  والبيىىان, ال جىىج وا 

                                                 
 .(261-252/ 14) ,الجامع ألحكام القرآن :ال رطبي ,. انظرال رطبي كما ن له عنه 1

 .(366-365/ 11) ,التحرير والتنويرابن عاشور: , انظر 2
/ 11), تفستتير المنتتارورضىىا:  ,(426/ 3) ,فتتت  القتتدير :لشىىوكانياو  ,(315/ 8) ,الجتتامع ألحكتتام القتترآن :طبىىيال ر  ,انظىىر 3

474). 

 . (321/ 3) ,الكشاف :الزمخشر  4
 [44-42 ]طه: 5

 
 [ 46]سبأ: 6
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 وبذ  وال رب قال تا  المالم ينفع ولم الكالم ينجع لم إن   مّ ث   والزجر, قبالوعيد العذر, إزا ة بعد دج   
 .1"الجهاد يق الوسع
: وقىىىىا  الىىىىدعوة, وقىىىىد قىىىىي بالمالينىىىىة ر أَمىىىى: "الت ىىىىريم سىىىىورةقىىىىي تفسىىىىير  ل ال شىىىىير  وأضىىىىال      

      
: قىا  -ال ّجىة بيىان بعىد -أصىّروا لّمىا ثىمّ  2           ألنّ ك 

 .3"أعذارهم وزوا  إصرارهم,  ا  قي هذا
طبىع ن لىم ي  هدايىة َمى قىي تكون سبباً  ى أن  رجَ ي   ,وع وبة لهم ,هذ  الغلظة تربية للمناق يني وق     

 ن يىرَ بعىه قيىه المؤمنىون, وَمىوجىوههم ت  يىٌر لهىم يتّ  قىيشىريل ال ت طيىب وجهىهّن يقى كالكفر على قلبه
ىه م ت َىأنّ  ىٌر بىين قومىه وأبنىاء جنسىه م  ر  وي اسىب  نفسىه ويثىب  إلىى رشىد  ق  صىد  ن الىرئيس وغيىر  يض 

سىالم ألىول األلىول  ,توبىة أكثىر المنىاق ين وهىذ  السياسىة ال كيمىة كانىد سىببَ ,  هويتب  إلى رب ى وا 
 .4من الكاقرين

سان وقي المناق ين الل  و  نانبالس   ينقر اوجوب الجهاد قي الك الكريم هذا النداء من خال رى أو       
ي مىي  المنىاق ين جهاد الكفار ي مي الصّل من العدّو الخىارجي, وجهىاد نّ يق سان,بالل  غير المعلنين 

.نونستأمَ ممسؤولون ألنهم ك ال يام بذلف الصّل من العدّو الداخلي, وينبغي على المسؤولين



                                                                                                                                                                                                    الحث على االستزادة من التقوى نداءالخامس: المطلب 
: قوله

                       

                   

  
5.  

                                                 
الهيئىىة  ,مصىر), إبىراهيم البسىيوني ت  يىىق:, لطتائف اإلشتارات :هىىى(465: دعبىد الكىريم بىن هىىوازن بىن عبىد الملىف ) ,ال شىير  1

 .(46/ 3), (, بال سنة نشر6 , طالمصرية العامة للكتاب
 [715]الن  :  2

 
 .(618/ 2) ,لطائف اإلشارات :ال شير 3
 .(164/ 11), تفسير المرا ي :المراغي ,انظر 4

 [2-1]األ زاب:  5
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 هانفسى, وما بعد  مىن النىداءاد األربعىة قىي السىورة (األ زاب)هذا هو النداء األّو  قي سورة       
ها قي هذا الغرض األساس, لذلف نما هي مندرجةٌ إ   , المىراد منىه هىو األصى  ألنّ  بىهك دت ىاقت   أغراض 

ىى يىى  تضىىمّ  ىىه علىىى أكَمىىوواجىىب تأديىىة رسىىالة رّبىى, ر بىىالت وىن األم  ىى ه,  وج  يىىه أعىىداء د علدون أن  يفس 
.1  عليه و د مع التوكّ   على منهج ا  سيراً  كين أعمالهالد  

ىىؤ النبىىّوة  بوصىىل ب ىىي النّ  ءانىىدب  الس ىىورة احاقتتىىأّن  يظهىىرو        ٌن بىىَأّن األهىىمّ م  ق هىىذ   ذ  ىىن  َسىىو  م 
ىن توقد ن ودَ  قيها خمس مىّراد قىي اق , يالس ورة يتعّلق بَأ وا  الّنب الّتشىريع تىاح َأغىراض مختلفىة م 

 .2ذلف التشريعالبسة لله مر  و يبغ قوبعضها يتعلّ  ,ا   بهبعضها خ
 :وبهىىذا الوصىىل الكىىريم, وهىىو  قد الخل ىىلسىىيّ الكىىريم بهىىذا النىىداء ( األ ىىزاب)ت ىىد سىىورة اقت  و       

 وألنّ  كتىىىهلنبوّ  اً , وت ريىىىر اً وتعظيمىىى اً تشىىىريفو تنويهىىىًا بفضىىىله (ك ديىىىا م ّمىىى): لىىىه لىىىم ي ىىى قة, الوصىىىل بىىىالنبوّ 
ه باسىمه قىي تصىري َ ّن ي  , لىذلف قىعىنهم مواجهة العظماء بأسمائهم قي النداء ال تليق بخالل اإلخبىار

:   قىىي قولىىهكمىىا , يانىىاً عنىىه أ  اإلخبىىار   
النىىاس بىىَأّن صىىا ب  ملَ لىىيع كون ىىو  ,3

ىن اإليمىاني, قىعو  بىهويىد   بىذلف م و تل ىيٌن لهىم بىَأن  ي سىو , ذلف االسىم هىو رسىو  الل ىه ل ىم أسىمائه م   كّن ع 
 .4بس بغير تئاّل يلل

مىا و جىد  د  أن  السي د إذا دعا أ د عبيىد  بأقضى فى على أ َ "وال يخ بن عبد السالم: قا  العزّ       
ىل   بأسمائهم األعالم التي ال ت شعر ن ّية, ودعا اآلخريناألوصال  العلّية واألخالق الس   قيهم من  بوص 

ل  من األوصا سىماء واألوصىال أعىز  عليىه, األ بأقضى دعىا   ق  من األخالق, أن  منزلَة َمنل, وال بخ 
ّمىىىن دعىىىا  باسىىىمه الَعلَىىىم وأقىىىرب ىىىي وهىىىذا معلىىىومٌ  ,إليىىىه م  ه وأخالقىىىه أسىىىمائ بأقضىىى  بىىىالع ر ل أن  َمىىىن  د ع 

 .5ظيمه وا ترامه"وأوصاقه كان ذلف مبالغًة قي تع

                                                 
 .(342/ 31) ,التحرير والتنويرابن عاشور: , انظر 1
 .(342/ 31), المرجع السابق ,انظر 2
 [32]الفتح:  3
البحر المديد هى(: 1334العباس أ مد بن م مد بن المهد  )د:  أبو, بن عجيبةوا ,(518/ 2) ,الكشاف :الزمخشر , انظر 4

, (412/ 4), (هى1412, ال اهرة, الدكتور  سن عباس زكي) أ مد عبد ا  ال رشي رسالن, ت  يق:, في تفسير القرآن المجيد
 .(351/ 31) ,لتنويرالتحرير واوابن عاشور: 

 .(33) ,ُمْنَية السُّول :العز 5
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عىن طاعىىة  , ونهىىيٌ ا   ت ىوىب , أمىىرٌ للنبىّي  ونهىىيٌ  قيىىه أمىرٌ  وهىذا النىداء العلىىوّ  الجليى       
 .قافوأه  الن الكفار
 : ي و  ال قّ            ,  ىأ : الم شىر : المعنىى أو. رتبىةً  م قىد رًا, العلىيّ ل  ىااًل, المفخ 

 .1بابناغ خطابنا إلى أ ينا, المبل  ا, المأمون على و   ر  عنّ ا المخب  هيا َأي  
ق ىىا  لىىه:  لشىىأن الت ىىوى, تفخيمىىًا وتعظيمىىاً  كبىىالت وى  أمىىر قىىد و           : هَ اللّىى ات ىىق  , أ 

.2 دود  عن م ارمه, وانتهاف     وقه عليف, واالنتهاء   وواجب   قرائضه, وأداء بطاعته,

ىىى قىىىين  قىىىا  قائىىى :       سىىىي د المت  ىىىين علىىىى و بىىىالت وى, وهىىى رسىىىوَله  ر ا  مىىىا الفائىىىدة قىىىي أم 
إذ ال  كأمور بالمىىىأمور بىىىهمىىىتغا  الشىىىا ال يكىىىون إاّل عنىىىد عىىىدم بالّشىىىيء رمىىىألومعلىىىوٌم أّن ا اإلطىىىالق؟!

؟(ك داس) :وللّساكد (,ل س  اج) :يصل ح َأن  ي ا  للجالس

 :3والجواب من وجو 
  المراد بذلف استدامة ما هو عليه. أنّ  أ دها:

كثار لم قي كان  الّنبيّ  نّ يق ,ا هو قيهممّ  والثاني: اإل  , وت وا  واستغفار  هبتومرته كّ  ل ظة يزداد ع 
قض , قكان له لألَ  كاً  تى كان  اله قيما مضى بالّنسبة إلى ما هو قيه تر  ,د له هذ  الم امادوتتجدّ 

 .قي كّ  ساعة ت وى متجد دة
ىىَه بىىه قىي الظ ىىاهر خطىىابٌ  والثالى : أنىىه ت ىىه :, والمىىراد بىىهو وج    عليىىه بمىىذاهب نىىزَ  الكىىريم ال ىرآن نّ ألك أ م 
اف أعنىىي إّيىى)لهم: ريىىدون غيىىر , ولىىذلف ي ىىو  متمىىث  بالشىىيء وي   بون الرجىى َ هىىم, وهىىم قىىد يخىىاط  العىىرب كلّ 

بعىدها:  علىى ذلىف أنىه قىا  يىد ّ مّما , و (واسمعي يا جارة      
بمىا )ولىم ي ى :  ,4

:  لىهقو  طىابخنظير هىذا الو  ,5(تعم  خبيراً                

                                                 
د يق خان و  ,(412/ 4) ,البحر المديد: بن عجيبةوا ,(14/ 2) ,مدارك التنزيل :النسفي ,انظر 1 ال  ن وجي, أبو الطيب م مد ص 

 ,(م1223 -هىىى 1413, بيىىرود, صىىيدا, المكتبىىة العصىىرية للطباعىىة والنشىىر) ,فتتت  البيتتانهىىى(: 1217بىىن علىىي ال سىىيني )د: 
(11 /41). 
 .(313/ 31), جامع البيان :الطبر  ,انظر 2
 .(446/ 2), زاد المسير ابن الجوز : ,انظر 3
 [3]األ زاب:  4

 إبىراهيم شىمس الىدين,ت  يىق: , تأويتل مشتكل القترآن هىى(:376م مىد عبىد ا  بىن مسىلم الىدينور  )د:  أبىوابن قتيبىة,  ,انظر 5
 .(167)العلمية(, لبنان, بيرود, دار الكتب )
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  :أيضىىاً  قولىىهو  ,1       

           
ث ىى  هىىذو  ,2 ىىلطان الكبيىىر  كخطىىاب معتىىادال ام  قىىيّن الس 

ع, قيذا َأراد َأن  يأمر الر عّية بأمر مخصو , قيّنه األ فوكان ت د راية ذل ,إذا كان له َأمير مير جم 
ليكون ذلف ك عليهم اً ف الخطاب على ذلف اأَلمير الذ  جعله َأمير له ذال يوّجه خطابه عليهم, ب  يوج  

 .3قي قلوبهم أ ثيراً َأقوى ت
 .5الطبر , وشيخ المفسرين 4وم ن الذين رّج وا ال و  الثال  ابن قتيبة

ىل وقيه تنبيهٌ ,  المعصوم للنبيّ لهي  أمٌر إ ذاقه وعليه       , أمثالنىان لعصىاة غيىر المعصىومين م 
ىىكم ومىا أ  هىا النىىاس تبعىًا لنبىىيّ أ : يىا أي   , قهىىؤالء المنىاق ينو طيعىوا الكىىاقرين وال ت   كم ات ىىوا ا َ ر بىه رسىول  م 
ّيىالمنىاق ون إّيىو  الكاقرون يىٌه بىاأَلعلى بهىذا تنب ولىه: " بىن كثيىراال ىاقظ المعنىى  يؤكىد هىذاو  ,6اهماكم وا 
بذلف بطريق اأَلولى  من  د ونه يأ تمر ألن  قا, إذا كان يأمر عب د  ورسوله بهذ ىتعال دنى, قيّنهعلى األَ 

 .7"ى ر واألَ 
ىىن  ذلىىف, ك ولىىهشىىب  سىىهوعلىىى كىىّ  ت ىىدير  قىىال يلىىزم تلبّ         :علىىى لسىىان موسىىى   يء  م 

               
8,9. 

  ,12الزمخشر و  ,11الراز و , 10اججّ لزّ كا ,-سرينوعليه درج غالب المف- ,األو  ى ال و مي  إلأو      

                                                 
 [65]الزمر:  1
 [116]المائدة:  2

 .(211/ 17) ,مفاتي  الغيب :الراز  ,انظر 3
 .(167) ,تأويل مشكل القرآن :بن قتيبةا ,انظر 4

 .(121/ 2), جامع البيان :الطبر  ,انظر 5
, )بىىال معلومىىاد رآن الكتتريم: تفستتير القتتهىىى( 1412الكتىىاني, م مىىد المنتصىىر بىىا  الزمزمىىي اإلدريسىىي ال سىىني )د:  ,انظىىر 6

 .(3/ 123)نشر(, 
 .(275/ 6) ,تفسير القرآن العظيم :ابن كثير 7
 [143]األعرال:  8

 .(364/ 8) ,تفسير القرآن العظيم :ابن كثير ,انظر 9
عرابتت هىىى(: 211إسىى اق إبىىراهيم بىىن السىىر  بىىن سىىه  )د:  أبىىوالزجىىاج,  ,انظىر 10  عبىىد الجليىى  عبىىد  ت  يىىق:, معتتاني القتترآن واب

 .(312/ 4), (م1288 -هى 1418 – 7, طبيرود, عالم الكتب)شلبي, 
 .(152/ 35) ,مفاتي  الغيب :الراز  ,انظر 11
 .(512/ 2) ,الكشاف :الزمخشر  ,انظر 12
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 .وغيرهم ,5البيضاو و  ,4البغو و  ,3ابن عطيةو  ,2الخازنو  ,1النسفيو 
  :ق ىا  6الم تضي لالنبساط, أمر  بىالخول بوصل النبّوة ا نادا  ولمّ           

       , ت ىىىوى ا  بعىىىد األمىىىر ب يوقىىىي إيىىىراد هىىىذا النهىىى  إشىىىارة إلىىىى مىىىا كىىىان يبذلىىىه هىىىؤالء

ىىى ىىىعّمىىى  لز ز ىىىة النبىىىيّ ك ن جهىىىود عنيفىىىةالكىىىاقرون والمنىىىاق ون م  قه عىىىن , ولَصىىىقّ ن َ ىىىا هىىىو عليىىىه م  ر 
.7دعوتهم إلى اإلسالم

ف مىىن أتباَعى د عنىىفَ اطىر  ) فر الىذين ي ولىون لىىف:المجىاهرين بىىالك   الكىىاقرين عطىال ت  و  :8والمعنىى     
 بىا  والنصىي ةَ  رون لىف اإليمىانَ ظه ىالىذين ي   المنىاق ينكىذلف و (,  تىى نجالسىفك فَ ضعفاء المؤمنين ب

هم قينّ  كبهم ر هم مستنص اً , وال تستش    منهم رأياً قال ت بَ  ,9ينف خباالً لف, وهم ال يألونف وأص ابف ود  
 .أعداء لفَ 

ك غيىر ا  اً ن  ال ي طيىع َأ ىدينبغىي أَ   كر هنىا مىع َأّن الّنبىيّ ن بالىذ  و ن والمناق و الكاقر  ّ  وخ        
:10لوجهين

كىىر الغيىىر ال  اجىىة إليىىه : َأن  اأ ىىدهم ىىن الّنبىىيّ ك ذ  َيتوقّىىع َأن  تّبىىاع, وال اال  أَلّن غيرهمىىا ال َيطلىىب م 
ير النبيّ   .له اً مطيع  َيص 

فىي نهيىه قٌن للكفىر, ٌر باسىم اإلسىالم وهىو مىبط  ن هىو متسىتّ , أو َمىر ٌن كف ىعل ىن هىو م  : ليشىم  َمىان يوالث
َن النب يّ   ّ ألّن كك ٌع م ن  طاعة الك ّ َمنهنا  ألّن َمن  يأمر ك قهو كاقر أو مناقق هطاعت  َمن  طَلب م 
َر إيجاب  م ع  النبيّ  ر  َأم   ًرا.ه ب ّق يكون كاقيعاقب   ه  فعلي على أّنه لو لم اً  دتبَأم 

                                                 
 (.14/ 2) ,مدارك التنزيل :النسفي, انظر 1
 .(418/ 2) ,لباب التأويل :الخازن ,انظر 2
 .(267/ 4) ,المحرر الوجيز :ابن عطية ,انظر 3

عبىد الىرزاق  ت  يىق:, معالم التنزيل فتي تفستير القترآن(: هى516البغو , ال سين بن مسعود بن م مد بن الفراء )د: , انظر 4
 .(616/ 2), (هى1431 – 7, طبيرود, دار إ ياء الترا  العربي)المهد , 

 .(334/ 4) ,ونوار التنزيل: البيضاو  ,انظر 5

دار  ,ال ىىاهرة) ,نظتتم التتدرر فتتي تناستتب اآليتتات والستتور :هىىى(885: د سىىن الربىىاط ) إبىىراهيم بىىن عمىىر بىىن, الب ىىاعي ,انظىىر 6
 .(375/ 15) ,(الكتاب اإلسالمي

 .(171/ 11), التفسير الوسيط: طنطاو , انظر 7
 .(512/ 2) ,الكشاف :الزمخشر و  ,(313/ 31) ,جامع البيان :الطبر انظر,  8
 .(135/ 1), اني القرآنمع :اجلزجّ ". االشيء وذهاب الفساد :خبا "ال 9

 .(154/ 35) ,مفاتي  الغيب :الراز انظر,  10
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 : م قا ث           ,ود ّ قي هذا التذيي  اس ّ   الن  و  ي : 

يلف إليهم قيه مَ  أنّ   م ا ل  لو عَ  :أ , لهم إلى اإلسالم مي  إليهم استدعاءً ب وله هذا أنه إنما كان يَ 
 .1ألنه  كيم كا نهاف عنهمنفعة لمَ 

, ير والنهىألمىلهىذ  الجملىة تعليىٌ   , والصى يح أنّ اس ّ الن  ذكرها عد هذ  الداللة التي وال يخفى ب        
ويفّسىر  ,2ل مه, وسعة  كمتهلكثرة ع  ك م قيه صال ًا أو قساداً بما عل   والمعنى: أنه ال يأمرف أو ينهاف إالّ 

 .3" هل  خَ  قب  يخل ه قيما  كيماً  كونه, قب  يكون بما اً عليم كان :أ "ذلف ب وله:  اججّ لزّ ا
ىىمىىا يىىأتي ويىىذَ  ى إليىىه قىىي كىى ّ بىىاع مىىا يىىو َ باتّ   أمىىر  مّ ث ىى       واالقتصىىار علىىى , ينن أمىىور الىىدّ ر م 
:  ق ا ذلف,           4والّسّنة ال رآن :ييعن.

تىىرف ى زجىىٌر عىن ات بىىاع مراسىم الجاهلّيىىة, وأمىٌر بجهىادهم ومنابىىذتهم, وقيىه دليىى  على هىذا يقىو       
َي إليقيّن قيم كمع وجود النّ  الب تة  اتّباع  اآلراء  تىهن ذلف, والخطاب لىه وألمّ نا عن يَما ي غ  ها أ و  

.5اعهاتّبب اتّباع ال رآن, كما هو مأمور بقهم مأمورون  ,م ن بعد 

: قولىىه              ,  ىىر  باتّبىىاع مىىهىىذ  الو ىىَي جملىىة تعليىىٌ  أَلم  ا أ و  

  :قولىىهو , هإليى   : جىىازيكم علىىى ذلىىف ى عليىىه مىن ذلىىف شىىيء, وهىو م  خفَىىخبىرة, ال يَ  وذ أّنىىه أ

 .6ءن الجزادكم م  بما وعَ 
, ق ىىا :  عليىىهبالتوّكىى  أمىىر  مّ ث ىى                

 أ : ,7

ىىض  إلىىى ا  أَ وقىىو    ي قيىىه عىىن كىى ّ المغن ىى, ئم بىىاألمرال ىىا(: الوكيىى ")و ,8ق  بىىه, وث ىى-رسىىو  ا يىىا -ف رَ م 
 .9"شيء

                                                 
بيىرود, دار الكتىب العلميىة, منشىوراد م مىد علىي ), إعتراب القترآنهىى(: 228انظر, الن اس, أ مد بىن م مىد المىراد  )د:  1

 .(316/ 2) ,(هى1431 – 7, طبيضون
 .(211/ 4), فت  القدير :لشوكانيانظر, ا 2
 .(22/ 2), القرآن معاني :لزجاجا 3

 .(275/ 6) ,تفسير القرآن العظيم :ابن كثير, انظر 4
 .(114/ 14) ,الجامع ألحكام القرآن :ال رطبي ,انظر 5

 .(313/ 31), جامع البيان :الطبر  ,انظر 6
 [2]األ زاب:  7

 .(312/ 31) ,جامع البيان :الطبر  ,انظر 8
 .(267/ 4) ,المحرر الوجيز :ابن عطية 9
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تهىىون,   , وخطىوب  يسىه   ر, وصىعب  يتيّسىى أمىر   عىن كى ّ  قهنىاف ال تسىىأ    :معل  ىاً عد  الّسى قىا       
 الضىعيلَ  وهناف تىرى العبىدَ , عرقَ ت   ع, وشرور  دقَ ت   تنز , ون م   ى, وبركاد   ضَ تزو , و وائج ت   وكروب  
ىالذ  قىو   عليىه مىا كىان    ا  ٌة مىن النىاس, وقىد سىهّ ّمىال ت ىوم بهىا أ   أمور  د , قىد قىام بى  لسىيّ رَ ض أم 

 .1وبا  المستعان ,يصعب على ق و  الرجا 
ن  كىىان  (كفىىى) ىىة بمتعلّ  بىى  هىىي كأّن البىىاء هنىىا غيىىر زائىىدة  ىىهرجّ أوالىىذ         بمعنىىى األمىىر, وا 
  .2(با  وكيالً  اكتل  : )المعنى, و لفَظ الخبر لفظ ه
 ,3وتأكيىد  اسىت ال   االعتىراض ,كىملتعلي   ال    كهار قي لفظ الجاللة م ام اإلضمارجاء اإلظو       

  .4للتعظيمو 
مىىىىع مخالفىىىىة الكىىىىاقرين    عليىىىىهوالتوك ىىىى ,هو ي ىىىى واتبىىىىاع   ,وهىىىىذ  العناصىىىىر الثالثىىىىة: ت ىىىىوى ا "      

 ,لواضىح الخىال هىا اوت ىيم الىدعوة علىى منهج   ,صىيدد الداعيىة بالرّ والمناق ين هي العناصر التي تزو  
لى ا , وعلى ا م    .5"ن ا , وا 

غىىزوة قىىي هىىذ  السىىورة مىىن  رسىىوله بىىه علىىى   ى ا ا أوَ ىىهىىذا ديباجىىٌة وتمهيىىٌد لَمىى وكىى ّ       
  .6وأتباعه  ر رسو  ا ا , ونص   الخندق, وما  ص  قيها من إذال  عدوّ 

:7وأ كام كثيرة, منها قوائد (األ زاب)مطلع سورة قي  ه نبيّ خطاب ا  لقي و 

 عنه. ف المنهيّ   المأمور به وتر  وجوب ت وى ا  بفع   :األولى
 ن أجله.دون م  هد   تر ون أو ي  ي رمة طاعة الكاقرين والمناق ين قيما : الثانيةو 
 .و د    على ا والتوكّ , ةنّ وجوب اتباع الكتاب والس   الثالثة:و 

                                                 
 .(657) ,تيسير الكريم الرحمن :السعد  ,انظر 1
 .(267/ 4), المحرر الوجيز :ابن عطية, و (312/ 4), معاني القرآن :لزجاجا, انظر 2

 .(118/ 7), إرشاد العقل السليم :أبو السعود, انظر 3
4

.(515/ 55) ,روح المعاني: اآللوسي ,انظر

 
 ,(هى1413 – 71, طال اهرة, بيرود, دار الشروق), ل القرآنفي ظال هى(: 1285قطب, سيد إبراهيم  سين الشاربي )د: 5
(5 /3832). 
 .(4/ 123) ,تفسير القرآن الكريم :الكتاني, انظر 6

 .(341/ 4), ويسر التفاسير :لجزائر ا, انظر 7
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إلىىىىى أقضىىىى  األ كىىىىام, وأقىىىىوم اآلداب,  ه نبّيىىىىل    ن ا كثىىىىرة التوجيهىىىىاد واإلرشىىىىاداد مىىىى :رابعىىىىةالو 
التىي نىادد اآليىاد ما مىن آيىاد سىورة األ ىزاب ال سىيّ  وهذ  التوجيهاد نراها قىي كثيىر  , ب وأهدى الس  
.1هذا النداء الذ  قي مطلعها ومن ذلف, ةبوصل النبوّ  الرسو  

أّن سىىورة )األ ىىزاب( هىىي    م مىىد اإللهيىىة للرسىىو  لنىىداءادل ئياسىىت راوقىىد تبىىين مىىن خىىال        
وذلىىىف ألن الغىىىرض  ك,  يىىى  بلغىىىد خمسىىىة نىىىداءاده لىىى نىىىداءادأكثىىىر سىىىورة قرآنيىىىة اشىىىتملد علىىىى 

 ,هت ديىىىد واجبىىىاد رسىىىالته ن ىىىو رّبىىىك ,األسىىىاس مىىىن َسىىىوق هىىىذ  السىىىورة بيىىىان أ ىىىوا  النبىىىي م مىىىد 
 .ةوّ النب دبي آداب كرذ   مع ,ألزواجه نكا هأ كام  بيانو  ,التنويه بم ام أزواجهو 
  

                                                                                                                                                                       النُّص  للن بي  محمد  نداءالسادس: المطلب 
: قوله

                  

                    

         
2.   

النداء متعل ٌق  هذاالنداء األّو  متعل ٌق بذاته, و  فإن ,(األ زاب)و النداء الثاني قي سورة هذا ه      
 (.التخيير النداء )آيةالتي َتصّدرها  هذ  اآلية سّمى, وت  بأزواجه

 : (التخيير )آيةسبب نزول مجمل و 
نَتغايوهّن خير النساء َأن  أزواجه       َأن   ا   , قرلى رسو   ة سوة ونفوأَرد ن زيادًة قي ك  , ر 

د إ لى غرقة له قمك  قيها, قنزلد هذ  اآلية, قعَ   ي َربهنّ ال ض اآلية عليهّن, قبدأ رَ شهرًا, وَصع 
  , وهذ  من بٌة عظيمةٌ اآلخرة والدارَ  هورسولَ  قاختارد ا َ  ,إليه هنّ  ب  وكاند أَ  ,رضي ا  عنها بعائشة

 
 

                                                 
 .(166/ 11), التفسير الوسيط: طنطاو , انظر 1
 [32-38]األ زاب:  2
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ه رسو  وج   يق الفرح   يَ ئقر  , لها, وصّ ة رأيها مع صغر سّنهات بي ن كما  ع    ,لىعائشةوقضيلٌة كبيرٌة 
ا  

1. 
 :2ثالثة أشياء نه أثابهّن ا  قلّما اختر   ,هااختيارَ أزواجه اختار جميع مّ ث       

:   التفضىي  علىى سىائر النسىاء ب ولىه  :األوّ           

             
3. 

:   ب ولىىىه أن  َجَعَله ىىىن  أ م هىىىاد المىىىؤمنين والثىىىاني:             

    
4. 

:  واالسىىىتبدا  بهىىىىّن ب ولىىىىه  َقهىىىىنّ ر عليىىىه طالوالثالىىى : أن   َظىىىى      

                   
5.  

 :6قوالن  وقي ما خي رهن  قيه
قَىىد  ": قالىىد , ق ىىدرضىىي ا  عنهىىا هىىذا قىىو  عائشىىةو خي ىىرهن بىىين الطىىالق والم ىىام معىىه,  أ ىىدهما: أنىىه

.7", َقَلم  َنع د    َطاَلًقاَخي َرَنا َرس و   ا   

ىىى و اختيىىىار اآلخىىىرةبىىىين اختيىىىار الىىىدنيا قيفىىىارقهّن, أ والثىىىاني: أنىىىه خي ىىىرهن   كهّن, ولىىىم يخي ىىىرهّن قىىىي قي مس 
 الطالق, قاله ال سن, وقتادة.

                                                 
الجتامع المستند الصتحي  (: 356عبد ا  م مد بىن إسىماعي  الجعفىي )د:  أبو , البخار , ال دي  بطوله متفق عليه. انظر 1

 – 2ت  يىق: د. مصىطفى ديىب البغىا, )بيىرود, اليمامىة, دار ابىن كثيىر, طوستنن  وويامت ,  المختصر من ومور رستول اهلل 
ىىب المظىىالم كتىىاب م(,1287 -هىىى 1417 ىىر قةالم   وغيىىر الم شىىر قة والع ل ي ىىة ةقىىالغر  اب, بىىوالغص  ,  ىىدي  رقىىم وغيرهىىا الس ىىطوح قىىي ش 

: ق ىا  عمىر قجىاء لىه, عليىة قىي قجلىس قدمىه, انفكىد وكانىد ,شىهراً  نسائه من ا  رسو  آلى, بلفظ: "(125/ 2) (,1168)
 ,صحي  مستلم :مسىلمو ", نسائه على قدخ  نز , ثم وعشرين, تسعاً  قمك  ,شهراً  منهن آليد ولكني ال,»: قا  نساءف؟ أطل د
: الىعىت هلىىوقو  وتخييىرهنّ  النسىىاء, واعت ىزا  اإليىىالء, قىي بىىابٌ , الطىالق كتىاب        [1: الت ىىريم] ىدي  رقىىم  ,

(5198 ,)(5193) . 
 .(461/ 2) ,زاد المسير ابن الجوز : ,انظر 2
 [23]األ زاب:  3
 [6]األ زاب:  4
 [53]األ زاب:  5

 .(461/ 2) ,زاد المسير ابن الجوز : ,انظر 6
 
 ,صتتحي  مستتلم :مسىىلمو , (42/ 7) (,5363,  ىىدي  رقىىم )َمىىن خّيىىر نسىىاء  , بىىابالطىىالق كتىىاب ,صتتحي  البختتاري :البخىىار 7

 .ه. واللفظ ل(1947/ 2)(, 1477,  دي  رقم )بيان َأن  تخيير امرَأته ال يكون طالًقا إال  بالنّية , بابالطالق كتاب
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إال    د عىىىن رسىىىو  اللّىىىهبىىىثي ولىىىم, عائشىىىة ل ىىىدي  كحال ىىىو  اأَلّو  َأصىىىأّن  ال رطبىىىي ويىىىرى      
.1ين الب اء والّطالقب التخيير المأمور

  ته الدلي  الص يح الصريح.لمواقوذلف  كالذ  ذهب إليه ال رطبي هو الصواب رى أنّ أو       
 :2ثالثة أقوا  إّياهنّ وقي سبب تخيير       

 ف ة.سألَنه زيادة النّ  هنّ أ دها: أنّ 
 رة.آَذينه بالَغي هنّ أنّ والثاني: 

ي ىىر بىىين م   والثالىى : أنىىه ىىا خ  ىىر بتخييىىر نسىىائهلم  يكن  علىىى ل ىى كلىىف الىىدنيا ونعىىيم اآلخىىرة قاختىىار اآلخىىرة, أ م 
ث    ال    ه.م 

 د ذلف بالدلي  الص يح.و ثبلال و  األّو ك   هرجّ أ  والذ
:  ولىىهبعنىىوان النبىىّوة ب ه نبي ىىنىىادى   ا  ل ىىظ أنّ ي  و            ,بعىىد ذلىىف قىىا  مّ ث ىى:  

    
مامهم, قهو سي    ر  عندلمنزلته وم امه وقد   وما ذلف إالّ  ك3 .4د األنبياء وا 

 أن    هرسىىولَ  ا    رأَمىى النسىىاء وخاصىىة النىىاس غالىىب علىىى يشىىقّ  السىىيرة هىىذ  شىىأن كىىان ولّمىىا     
 هىىىذ  اقتتىىىاح نّ يقىىى لىىىذا ,يفىىىارقهنّ  أن   وبىىىين ل الىىىه تبعىىىاً  عليهىىىا السىىىير عىىىن رهنّ ويخي ىىى بهىىىا أزواجىىىه ئينبىىى

:  ولىىىىىهب  النبىىىىىيّ  بنىىىىىداء األ كىىىىىام    مزيىىىىىد لىىىىىه النىىىىىداء بعىىىىىد رذكَ سىىىىىي   مىىىىىا أن علىىىىىى تنبيىىىىىه 

.5ة وم ام الرسالةمرتبة النبوّ ب تناس سيرةً  معه أزواجه سيرة ت ديد غرض :وهو به اختصا 

 :6كثيرة قوائد (التخيير آية)تضّمند قد و 
ظهىىىار رقعىىىتهنّ و  , منهىىىا: كمىىىا  أزواج النبىىىيّ  ىىىدرجىىىتهنّ  وّ ل ىىى, وع  ا   ن ا َ  يىىى  اختىىىر   ,رهن, وزيىىىادة أج 

 بعنىىوان  ا  نىىاداهنّ  ك لىىذاعىىن الىىدنيا وزينتهىىا اآلخىىرة ه والىىدارَ ورسىىولَ    عىىن  اً إعالنىى ك

 . مع شظل العيح  اختيارهّن الرسو َ بعد  وكمالهنّ  قهنّ شرَ 

                                                 
 .(171/ 14) ,لقرآنالجامع ألحكام ا :ال رطبي ,انظر 1
 .(461/ 2) ,زاد المسير ابن الجوز : ,انظر 2
 [21 ]األ زاب: 3
 .(8/ 122), تفسير القرآن الكريم :الكتاني ,انظر 4
 .(215/ 31), التحرير والتنويرابن عاشور: , انظر 5

 .(364/ 4) ,ويسر التفاسير: لجزائر , وا(663) ,تيسير الكريم الرحمن :السعد  ,انظر 6



68

 أن  تكىىون نسىىاؤ  كىىامالد   ق, وأراد المىىولى   الخل ىى, قينىىه أكَمىىمنهىىا: ظهىىور المناسىىبة بينىىه وبيىىنهنّ و 
ىى  :  ق ىىىا  ,بىىادبىىىاد مطي  الد, طي  مكم                    

        
1. 

 .تعة بعد الطالقمنها: مشروعية الم  و 
واتبىىاع قىىي طاعىىة ا   والعىىامّ  ,بىىالزوج والزوجىىة , الخىىاّ  -والخىىاّ   العىىامّ -منهىىا: وجىىوب اإل سىىان و 

 ورسوله.
ىى السىىعد   ويعلّىى       ىىر وصىىل الم س  ك  ىىه ذ  ب األجىىر علىىى رتّىى" :ب ولىىه (التخييىىر)قىىي آيىىة  ادنوج 

ىىى وصىىىفهنّ  قىىىين مجىىىرد ذلىىىف ال  ,ب لىىىذلف, ال لكىىىونهن زوجىىىاد للرسىىىو باإل سىىىان, ألنىىىه السىىىبب الموج 
 .2"يكفي, ب  ال يفيد شيًئا, مع عدم اإل سان

ىىئة العىىال  سىىيّ  أنّ  نمنهىىا: بيىىاو  سىىيئاد األبىىرار ": ولىىذا قىىالوا ,ئة الجاهىى  الوضىىيعن سىىيّ م الشىىريل أسىىوأ م 
 ة واالعتبار.ظَ ن األمثا  السائرة للع  م   ث   كمَ  ,3"بين سناد الم ر  

الثىوب الن طىة السىوداء قىي  ي ن  ل وكىذلف إسىاءتهك قىأجر إ سان ال دوة مضاعَ  نّ أأرى وعليه       
  د كتلف التي قي الثوب األسود أصاًل.ناصع البياض ليسال
, والب عىىد عىىن  ضىىرته رسىىو  ا  "اإلشىىارة إلىىى أّن  ىىّب الىىدنيا وزينتهىىا يكىىون سىىببًا لمفارقىىة  منهىىا:و 

 .4تكون سببًا لألجر العظيم" , وأّن م بته الشريفة
وذلىف  كضىيانمويَ التخييىر والطىالق الم َعل  َىين علىى شىرط صى ي ان, قي نفَىذان الداللىة علىى أّن  منها:و 

 : قوله كما قي التخيير على شرط  عل قألّن ا           
5. 

ل   -كما أرى– أيضاً  فوائدال منو        ل ميىة استشارة أه  الع  ق ىد أشىار  كوالتشىريعيةم قي ال ضايا الع 
أمىر   ا  إنّ بى   قي قضية التخيير, َأَبَويها باستشارةعنها رضي ا  شة على أّمنا عائ الرسو  

: مخاطبىىًا لىىه ق ىىا  رسىىوله م مىىدًا بهىىا        
مىىع أنىىه  مىىر بهىىا النبىىي يذا أ  , قىى6

 قكيل يستغني عنها غير ؟, ةه البشريّ    عرقت  صا ب أزكى ع   
                                                 

 [36لنور: ]ا 1
 .(217/ 31) ,التحرير والتنويرابن عاشور:  ,وانظر ,(662) ,تيسير الكريم الرحمن :السعد  2
 .(216 - 215/ 3) (,المعرقة دار ,بيرود) ,إحياء علوم الدين :(هى515: د) الطوسي م مد بن م مد  امد أبو ,اليالغزّ  3
 (.375/ 11, )روح المعاني: اآللوسي 4
 .(171/ 14) ,الجامع ألحكام القرآن :ال رطبي ,انظر 5
 [152 ]آ  عمران: 6
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 لرسول ة لالوظيفة األساسي إعالن نداءالسابع: المطلب 
 : قوله

                               
1. 

ىىا أبلغىىه با  قىىي ّن الل ىىه, (األ ىىزاب)قىىي سىىورة  م مىىد   للنبىىيّ النىىداء الثالىى هىىو هىىذا        لّنىىداءلم 
متعل ىىىق بَأزواجىىىه ومىىىا تخلّىىى  ذلىىىف مىىىن الت كليىىىل  النىىىداء الثىىىاني مىىىا هىىىوبّو  مىىىا هىىىو متعل ىىىق بذاتىىىه, و األ

دعهىىهنىىا  والتّىىذكير, نىىادا  وبىىي ن لىىه أركىىان  ,شىىأنه, وزيىىادة رقعىىة م ىىدار ب للتنويىىهك قيىىه  ابأوصىىال َأو 
ل تع :رسالته, قهذا الغرض هو .2أ وا  األ مم الّسالفةه بَأ وا  أ ّمته و ترسال  ادل  وص 

ىن   ي  قيهىا تأديىٌب للّنبى سورة األ زابأن  ويظهر        ه بمكىارم نبي ى قيهىا  ب ا أدّ  ىد ق, رّبىه م 
 :ب ولىه هي أن  يكىون عليىه مىع رّبىغىبَمىا ينب , قابتىدأاألخىالق        

ى بتىذكير  وثن ى, 3

ىىىب      :ب ولىىىهن معاملىىىة أزواجىىىه س         
ىىىة  ولتىىىه مّ ك ر معاملتىىىه أل    بىىىذ  وثل ىىى, 4 عام 

 :ل ىىق  ب ولىىهالخ              
هىىذ  : ", قي ىىو ذلىىف اإلمىىام ال رطبىىييوّضىىح و  ,5

  .6"هموللمؤمنين, وتكريٌم لجميع  يٌس للّنبيّ ناآلية قيها تأ
هىىىي  هىىىذ  األوصىىىالو  , أوصىىىال للنبىىىيّ  ةَتضىىىّمند خمسىىىالكريمىىىة ة هىىىذ  اآليىىى أنّ  ظيالَ ىىىو       

ف اقَتصىر لقلىذ ,الة الم ّمدّيةسعلى مجامع الر كذلف و  وتنطها, الم صود من رسالته وزبدتها وأصول
:7, وهذ  األوصال هييرةثَأوصاقه الك نها م ن  بييعل

م قي تبليىغ أنبيىائهم ون ىو مَ وعلى سائر األ   ,تف بالتبليغ إليهممّ لى أ  ع :أ  (,شاهد: )الاألو الوصل 
: كما قا   ,ذلف                   

8. 



                                                 
 [46-45]األ زاب:  1

 .(53/ 33) ,التحرير والتنوير ابن عاشور:, انظر 2
 [1]األ زاب:  3

 [38]األ زاب:  4
 .(31/ 33) ,تفسير المرا ي :المراغيو  ,(172/ 35) ,مفاتي  الغيب: الراز , انظر 5
 .(311/ 14) ,الجامع ألحكام القرآن :ال رطبي 6

 .(667), تيسير الكريم الرحمن :السعد , انظر 7
 [  41 ]النساء: 8
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 .1"ةوبالجنّ  الىللمؤمنين بر مة ا  تع" أ : (,م َبش روالوصل الثاني: )ال
 كقىي رسىالته الم صود األصىليّ  هألنّ كذلف و , رينل المبش  لشرَ على اإلنذارك وذلف م التبشير د  ق  و      

ر ما قاته من المبالغىة وكأنه لهذا جبَ , لكثرة عدد المؤمنين قي أ ّمته, وأيضًا للعالمين ر مةٌ  إذ هو 
:  ب وله            

2,3.

ٌر للعصاة والمكذّ م ن: معنا (, و نذيروالوصل الثال : )ال   .4وعذاب الخلد جهنمن بين م  ذ 
ٌر   وله, والنبيّ ب  لر  ق   وهو اإلخبار ب لو   اد  مسيء َأو ,والّنذير: مشتّق م ن اإلنذار      م نذ 

 .5هم على عملهمتمؤاخذ فاو دبمت عاصين كاقرين به وم نن م  ّلذين يخالفون عن دينه ل
  م الفاعاس   قعي   على صيغة المبالغة د ون ةيء قي جانب الن ذارة بصيغج ويالَ ظ هنا أّنه قد      

 ظىىىىاهر عطفىىىىه علىىىىى مىىىىع أنّ  (راً ومنىىىىذ  )   وخصىىىىو   لعمىىىىوم اإلنىىىىذاروذلىىىىف  كي تضىىىىي ذلىىىىف

ىىىمالة اراد, وأيضىىىًا إلالتبشىىىير يرَ ) قىىىينّ ك س  ىىىم للمخب ىىىر ب  (الن ىىىذ  , د ّو بىىىديار ال ىىىومعىىىو  اللىىىقىىىي كالمهىىىم اس 
:   كمىىىا قىىىا , م ىىىو ال قالوصىىىل بنىىىذير  تمثيىىىٌ  ب ىىىا  نىىىذير   

      
 ه   تىىى كَأنىىه قىىد  ىىى ّ بىىذرهم نىىىا أَ إليمىىاء إلىىى ت  يىىق مىىلوذلىىف  ك6

ي , ولىىذلف كث ىىر قىى(الّنىىذير)يىىه إال  اسىىم دّ ر عنىىه مخب ىىٌر عىىن َأمىىر قىىد وقىىع, وهىىذا ال يؤ خب ىىوكىىأّن الم   ,بهىىم
ل بالّنذيرا ر ,ل رآن الوص  .7وقّ  الوصل بمنذ 

ومكاق ىة  ,بىه هىو تبليىغ التو يىد واألخىذ  : تعالى والدعاء إلى ا " (,إلى ا  ياعدوالوصل الرابع: )ال
   .8"رةالكفَ 

: أّنه دعا  إلى ال ضو       ل ىم َأنّ لو  ,(اد ع  قالًنا إليّ ): , ي ا  عند ورأص   دعا  إلى قالن   الل ىهَ  ّمىا ع 
 ىىرها النىىاس عنىىد  ةمنىىّزٌ  عىىن جهىى ف االعتىىرال لىىالىىد عاء إ: معنىىى الىىّدعاء إليىىه ن َأنّ ي  تعىى ,َي ض  ى تىىر 

 .9بغير 
                                                 

 .(282/ 4) ,المحرر الوجيز :ابن عطية 1
 [47]األ زاب:  2
 .(52/ 33) ,التحرير والتنوير, وابن عاشور: (333/ 11), روح المعاني: اآللوسي ,انظر 3
 .(282/ 4) ,المحرر الوجيز :ابن عطية ,انظر 4
 .(52/ 33) ,التحرير والتنويرابن عاشور: , انظر 5
 [46]سبأ:  6

 
 .(52/ 33), التحرير والتنوير ابن عاشور:, انظر7
 .(282/ 4), المحرر الوجيز :ابن عطية 8
 .(54/ 33) ,التحرير والتنويرابن عاشور: , انظر 9
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" ي و  صىا ب الظىال :             ى ال ة, ة قومّيىد, وال إلىى عىزّ إلىى دنيىا, وال إلىى مج 

ىىىة, وال إلىىىى مَ ة جاهلّيىىىوال إلىىى عصىىىبيّ  قىىىي طريىىىق  إلىىىى ا  داعيىىىاً  ولكىىىن   ,نم, وال إلىىىى سىىىلطان أو جىىىا غ 
 .1"  إلى ا  بيذنهيص  , وا د
 بمعونىىة   سىىتطاع إالّ إيىىذانًا بأنهىا أمىىٌر صىىعٌب ال ي  ك د الىىدعوة بىىاإلذنقّيى قىىدهنىىا  والتعبيىر ال رآنىىي      

دخىا ٌ ,   المعبىودةَبىكيىل ال وهىو صىرٌل للوجىو  عىن ال    ,دسهناب ق  ن جَ م    غيىر لألعنىاق قىي قىالدة   وا 
  إلى مىا دعىاهم إليىه مىن وجىوب إخىال  العبىادة لىه الناَس  ع  لم يد   لبيان أنه وكذلف  ,2معهودة

ىى نمىىا دعىىاهم إلىىى ذلىىف بىىأمر ا م  ذنىىه  ن تل ىىاء نفسىىه, وا   يؤتهىىذ  الىىدعوة ال ت ىى أنّ , ولإلشىىارة إلىىى وا 
.3للنفوس ب بولها ا   ها إذ ن  إذا صا بَ  ة منها إالّ ها المرجوّ ثمارَ 

والمعنى:  التشبيه, ه وأداة  ه الشبَ ل منه وج  ذ     , بليغ يهٌ تشب (, وهويرمنالالسراج والوصل الخامس: )
 مىن  النبىي بىه جىاء امى يشم  الوصل وهذا واإلرشاد, د كالسراج المضيء قي الهدايةيا م مّ  أندَ 

يضاح البيان  مىا قشىم  والت ريىل للتبىدي  مسىالف مىن األديىان قىي قبلىه كىان ما وان شاع االستدال  وا 
 السىىراج قناسىىبه بىىالنور ي َشىىب ه   العلىىم قىىين كوالعلىىم الىىدين قىىي والتف ىىه االسىىتنباط أصىىو  مىىن الشىىريعة قىىي

.4المنير

 قهىىىو آنفىىىا  بهىىىا وصىىىل التىىىي األوصىىىال علجميىىى شىىىام  وصىىىلالَذا هىىى َ ىىىظ أنّ ماللمىىىن او       
 .5وكالتذيي  كالخالصة

, وأيضىًا هد قتيلت  ودقّ  هزيت    ّ ضيء إذا قَ ج ما ال ي  ر  من الس   ألنّ ك راج باإلنارةالس   لوص  لعّ  و       
وا  رشىىاد  َأبلَىىغ  ,ىهىىو َأوضىىح اله ىىد ا  ده ىى ي نّ قىى كا   م قىىي الموصىىول بىىه الخىىسىىقىىادة قىىّوة  معنىىى االإل

   .6ادإرش

                                                 
 .(3873/ 5) ,ظالل القرآن يف قطب: 1
 .(333/ 11), روح المعاني: لوسياآل, و (324/ 4), ونوار التنزيل: البيضاو  ,انظر 2
 .(332/ 11), التفسير الوسيط: طنطاو  ,انظر 3
 .(45/ 33), التفسير المنير :لز يليوا ,(55-54/ 33) ,التحرير والتنويرابن عاشور: , انظر 4
 .(55/ 33) ,التحرير والتنويرابن عاشور:  ,انظر 5
/ 2), لبتتاب التأويتتل: الخىىازن, و (311/ 14) ,الجتتامع ألحكتتام القتترآن :طبىىيال ر , و (546/ 2), الكشتتاف :الزمخشىىر  ,انظىىر 6

421). 
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ر ضىىوء الشىىمس يبه ىى ألنّ  كراجالس ىىمىىن  إضىىاءةً  راج ال بالشىىمس التىىي هىىي أشىىد  بالّسىى ّبه ش ىىو       
ذ منىه شىيٌء ؤَخىن أن  ي  ور الشىمس ال يمك ىن ىّن ي, وأيضىًا قىنقترتىاح لىه األعىي راجالس ىا ضىوء العين, وأّمى

ىذ منىه, وكىىذلف إن  يذا انطفىَأ األّو  يقى ,قينىه يؤخىذ منىه أنىواٌر كثيىرة, راجبخىالل نىور الّسى ب ىى الّىذ  أ خ 
 .1ةوَر الهدايه ن  إ ذ  كّ  ص ابي  َأَخَذ منك فلكان كذ  والّنبي ,غاب
بىىىين صىىىفتي الشىىىىمس  النىىىداء الجليىىى  اقىىىي هىىىىذ لرسىىىوله م مىىىد   عجَمىىىقىىىد  ا   رى أنّ أو       

:اج, كمىىا قىىا  وّهىى الشىىمس سىىراجٌ  نّ يقىى, راجالس ىىذ مىىن الشىىمس أَخىى يىى   وال مىىر,     

  
نمىا هىو نىورٌ  ,2  والسراج قيه نور وقيه نىار, وأخىذ مىن ال مىر اإلنىارة مىن غيىر ا تىراق, وا 

:  قىىىا  ا  ك لىىىذلفضىىىوء الشىىىمس س ب ىىىدرة ا  يعك ىىى           
3, 

مىىن  (منيىراً )ا  وسىىمّ  ,مىىن الشىمس (سىراجاً )  هرب ىىا  مّ سىقىىد  والنبىىي األكىرم األعظىم  وعليىه قاإلمىىام
.صلواد ا  وسالمه عليهق ال مر

:4كثيرة, منها الكريمة قوائدقي هذ  اآلية  م مد ه نبيّ ل ا  نداء وتضّمن      

 . ها  ربّ ه إيّ بَ د  الذ  وهَ األولى: بيان الكما  الم مّ 
 .(اإلذن)وهما  ,لمم وال   ل  بالع   الً ان الداعي متأه  إذا ك الثانية: مشروعية الدعوة إلى ا  

 

  التشريع في وحكام زواج الرسول محمد  نداءالثامن: المطلب 
 : قوله

                            

                             

                        

                     


5. 

                                                 
 .(174/ 35) ,مفاتي  الغيب: الراز , انظر 1
 [12]النبأ:  2

 [61 ]الفرقان: 3
 .(378/ 4) ,ويسر التفاسير: لجزائر ا ,انظر 4
 [51]األ زاب:  5
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, بىه خىا    قىي شىأن   م مىد  وطىب بىه النبىيّ خ  , (األ ىزاب)قي سورة  رابعال هذا هو النداء      
     النساء. له من     َ ما أَ  بيان   :هو

نّ و        قي أ كام الشريعة بمعان لم يشاركه قيها ه صّ خد قَ   الّله أنّ   ن جملة خصائصهم   ا 
بهىىاك قفرضىىد  ألمىىة, وهيبىىة لىىه, ومرتبىىة خىىّ  ة علىىى اأ ىىد قىىي بىىاب الفىىرض والت ىىريم والت ليىى , مزّيىى

 ,مىد عليىه أشىياء وأقعىا  لىم ت ىرم علىيهمرّ و    ,, ك يام اللي  مىثالً عليه أشياء, وما قرضد على غير 
.1ة كنكاح الواهبة دون مهرح  لألمّ بَ له أمور لم ت   د يوأب, ك رمة الصدقة

ىى العىالمين  هىذا النىىداء الكىريم لرسىىو  ربّ و       ه التىىي ل عنىه أتعاَبىىتخف ىى ,ةً ربانّيى زةً إجىىاه   لىي م 
ع عليه بىالتخفيل ورق ى ن  قمَ , نياين والدّ وما يعالج من أمور الد  , هما يعاني رسول    مل  ل د عَ , قعانيهاي  

 : ًا عليىىهق ىىا  ممتّنىى, ال ىىرج                    

         
2.

قىي الىزواج مىن   ى الرسىو والتوسعة على ,ن العامّ اإلذ   :هناالم صود باإل ال   يتضح أنّ و       
 منهىا, واختصاصىه  الىزواجَ  ن ت تضىي ال كمىة  َمى هذ  األصنال, واإلبا ة لىه قىي أن  يختىار مىنهنّ 

 .3سوا  أل د   اح, ال ت  ّ ق بالنكتتعلّ  بأمور  
التنبيىه علىى ال الىة  منهىا إالّ  ريىد بوا ىد  ة قيود, مىا أ  قد جاء قي اآلية الكريمة عدّ ه ظ أنّ يال َ و       

 :4ومنها ,الكريمة الفاضلة
.ى أجورهنّ آتَ  بالالتي  ل النبيّ وص   :لاألو  

 ن الفيء.م   نّ ن  يك  تخصي  المملوكاد بأَ  :الثانيو 
:  الهجىرة قىي قولىهد يى يت :الثالثو      ّهد معىن هىاجرَ َمى أنّ قىي  , وال شىف  

الىذ    لىم يصىل ح للنبىي  لىم يكم ى , ومىن يكم ىمن لىم ي هىاجر لىم ق ,عداها نممّ  تهل زوجيّ ى بشرَ أولَ 
 .شر ل وعظ مو  كم  

                                                 
, وحكتتام القتترآنهىىى(: 542م مىد بىىن عبىىد ا  المعىاقر  )د:  بكىىر أبىىوابىىن العربىي,  ,ابىىن العربىىي. انظىر ذكىر هىىذ  الخصىائ  1

, وتابعىه عليهىا (527/ 2) ,(م3112 -هىى 1434 – 6, طلبنىان, بيىرود, دار الكتىب العلميىة) م مد عبىد ال ىادر عطىا, ت  يق:
 .(311/ 14) ,الجامع ألحكام القرآن :ال رطبي ,. انظرال رطبي

 .(381/ 4), ويسر التفاسير: لجزائر ا, انظر 2
 .(321/ 11), التفسير الوسيط: طنطاو  ,انظر 3
 (,3113, المكتبىىة العصىىرية للطباعىىة والنشىىر)نىىاجي سىىويدان,  ت  يىىق:, تفستتير آيتتات األحكتتامالسىىايس, م مىىد علىىي:  ,انظىىر 4
(622). 
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ىنف الك  قد ر  مسل بها  ي َرقع ا تقي اأَلخذ بهذ  الّتوّسعاد ال  النبيّ سَلف و        عبىاد   ّم  م 
 .1اع لنف سه بشيء منهفنتي قلم, وهو َأكَملهم

 ق ا : ,2هواسع ر متو  ين بغفرانهنجميع المؤم  ّم آَنسث              

 , تذييٌ  ل َما شىَرعهوهذ  الجملة  ام للنبىيّ مىن اأَل كى   ,مىا أردنىا   أنّ : َأ   ال للجملىة المعترضىة

ى  والعلىم اإلرادة  ىادتعلّ  مىن همىا اللتىين والر مىة الغفىران صىفتي  ىادمتعلّ  نمن نفي ال رج عنف هو م 
ىىًرا م تم بهمىىا  ا  اتصىال جعىى  قلىىذلف الىىذاد, صىىفاد عىىن ناشىىئتان قهمىا ًنىىا َأم   قعىى  عليىىه د ّ  بمىىاك 

.3والرسوخ الساب ية إلى المشير (كان)

:4منها ,كثيرة قوائد هذا النداء العلوّ  الجلي قي  م مد ه نبيلخطاب ا  قي و      

 .به ر مةً ك قي التخفيل عليه م مد  هلنبيّ   بيان إكرام ا  أواًل:
 تشديد.وال  وأنه لم يطرأ عليها نسٌخ بتخفيل, ت رير أ كام النكاح للمؤمنين :ثانياً 
 ومغفرته لعباد  المؤمنين.  بيان سعة ر مة ا  :ثالثاً 

 

 المتضم ن تشريع الحجاب                      نداءالالتاسع: المطلب 
:قوله 

                             

       
5. 

التىي َتصىّدرها المباركىة  هىذ  اآليىة وتسىّمى, (األ زاب)الخامس واألخير قي سورة هذا النداء       
 النداء )آية ال جاب(.

َد " :وورد تسميتها برية ال جاب قي قو  عمر بن الخطىاب        : َيىا َرس ىوَ  الل ىه , لَىو  َأَمىر  ق ل ىد 
َجاب  ن َساَءَف َأن   , َقَنَزَلد  آَية  ال   ر  ب َن, َقي ن ه  ي َكل م ه ن  الَبر  َوالَفاج  َتج  .6"َي  

                                                 
 .(71/ 33), التحرير والتنويرابن عاشور: , انظر 1
 .(314/ 14) ,الجامع ألحكام القرآن :ال رطبي ,انظر 2
 .(73-71/ 33), التحرير والتنوير ابن عاشور: ,انظر 3
 .(381/ 4), ويسر التفاسير: لجزائر ا ,انظر 4
 [52]األ زاب:  5

, ال  بلىة غير إلى قصل ى سها, َمن على اإلعادة ير لم وَمن ال  بلة, قي جاء ما ابب ,الصالة كتاب ,صحي  البخاري :البخار  6
 .(82/ 1) (,413 دي  رقم )
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ىَن الز جىر ل َمىن   وذلىف أنىه  كتعل  ىًا بمىا قبلىه الكىريمالرّبىاني  أّن لهذا النداء يظهرو        لّمىا قىَرَغ م 
بعض بى بعض َمن  ناله األذ م رن  يأبأَ   َأَمر رسوله ,اد بوالمؤمناد م ن  عين والمؤمن ي ؤذ  رسوله

ىن  شىأن المطالىب الس ىعي قىي تىذلي  وسىائلها كمىا قىا ك مىا يىدقع َمىا ي ىع عليىه منىه :   أَلّن م  

                   
ىىىىع إلىىىىى و  ,1 هىىىىذا يرج 

.2اتة المفاسدمعاون على إقامة المصالح وا  عدة التّ قا

لل اجىة قيتعىرض لهىا بعىض تخىرج كاند المرأة من نساء المؤمنين قب  نزو  هىذ  اآليىة قد و       
وقىد  ,ونزلىد اآليىة بسىبب ذلىف ة, قتصىيح بىه قيىذهب, قشىكوا ذلىف إلىى النبىي أنهىا أَمىَيظ ىن  ار جّ الف  

يرخاء الجالبيىب علىيهن إذا أردن الخىروج إلىى  ىوائجهن, بنساء عمومًا ال َأن  يأ م ر أمر ا  رسوله 
.3عن معارضتهنالف ّساق  َقَيك ل  عرل ال رائر بسترهن, قي ع الفرق بينهن وبين اإلماء, قت  

ىىى  رّب العىىىّزة أنّ  ىىظ ي الو         ق ىىىد خاطبىىىه هنىىىا كمبىىه الشىىىريل المكىىىر  بل َ   د ال يىىىزا  ينىىىاد  عب 
ل النبّوة,  لى ختم ال رآنبوص  عىدم مناداتىه تىه م  على أ   ن   وقه م  لذلف كان  ,4وهكذا منذ البداية وا 

ىىىقىىىد خَ وا   وصىىىفه,باسىىىمه, وكيىىىل ال يخاطبونىىىه ب أكرمىىىه قىىىي , و مخاطبىىىة بمىىىا يليىىىق بىىىهه قىىىي الص 
ىىكىىر  ا  بمىىا لىىم ي  مخاطبتىىه إّيىى ىىقلىىم يد   ,لىىه؟!قب   السىىالم معلىىيه ن األنبيىىاءم بىىه أ ىىدًا م  ال ىىرآن  ه باسىىمه قىىيع 

.5قطّ الكريم 

باال تشىىام  ةً ر أزواجىىه وبناتىىه ونسىىاء المىىؤمنين عاّمىىأن  يىىأم   ًا م مىىدرسىىوله   ر ا أَمىى ثىىمّ       
ىىىقىىىي مالبسىىىهنّ  :  ق ىىىا  ,  ذلىىىف إاّل بال جىىىاب, والىىىذ  ال ي ص           

         
6.

 كك ربالىىىذ    هىىاد المىىىؤمنين وبنىىاد رسىىىو  ا م  أ   ّ  َخىىىقىىد  هنىىىا ويالَ ىىظ أّن التعبيىىىر ال رآنىىي      
ك رهنّ سىاءالنّ  َمى ّن َأكه ىق ,ورقعىة قىد رهنّ  لشىرقهنّ وذلف  كىر ب , قىذ  ىن  ذ  , ب ىه   تمىامهلالك ض َأقىراد العىامّ عىم 

                                                 
 [12إلسراء: ]ا 1

 .(116/ 33) ,التحرير والتنوير, وابن عاشور: (242/ 4), فت  القدير: لشوكانيا ,انظر 2
 .(342/ 14), الجامع ألحكام القرآن :ال رطبي, انظر 3
 .(4/ 311) ,تفسير القرآن الكريم :الكتانيانظر,  4
 .(13/ 134) ماد نشر(,, )بال معلو تفسير القرآن الكريم, م مد أ مد إسماعي : الم دم ,انظر 5
 [52]األ زاب:  6
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:  كمىىىا قىىىا   ,قبىىى  غيىىىرهم ينبغىىىي أن  يبىىىدأ بأهلىىىه لغيىىىر  اآلمىىىرَ  ألنّ كىىىذلف و        

             
1,2. 

ضىىىاقته إلىىىىادنىىىىالمؤم اإلنىىىا : المىىىىراد بىىى , يس المىىىراد بالنسىىىىاء هنىىىا َأزواج المىىىىؤمنينولىىى       ى , وا 
( َأ  المؤمنين  .3المؤمنين النساء م ن :على معنى )م ن 

كما هو واضٌح بمنطوق اآلية ومفهومها  ,و دهنّ   بزوجاد النبي اً خاصّ ليس كم ال   هذا و       
ىىكيىىل يكىىون ال   و  ,أيضىىاً  ىىك  : هانفسىى ي ىىو  قىىي اآليىىة وا  بهىىّن ًا م خاص          لىىذا , و

 -هىاد المىؤمنينن  كاند نزلد قىي أمّ وا   - هذ  اآليةون أّن يرَ رين على مّر العصور جميع المفسّ  نّ يق
  .4المسلمينلسائر نساء  مها عام  ك      أنّ إاّل 

 , ومن ذلف:عّدة قوائد)آية ال جاب( ستخل  من وي        
سىهامها قىي كى ّ  مظهىٌر  ضىار ّ  ال جاب الشىرعيّ  : أنّ األولىالفائدة   كىريم, ال يعىوق نشىاط المىرأة وا 

 .5ةمّ يفيد المجتمع واأل    يو       مَ عَ 
ىىوَ علىىى رأس الس ىى (األ ىىزاب)سىىورة كىىون : الثانيىىةوالفائىىدة  ىى د  ر ال رآنيىىة التىىي اهتم  أ م هىىاد   ببيىىان قض 
 .6وخصائصهنّ  وواجباتهنّ  و  وقهنّ  المؤمنين
أ مىد بىن عيسىى مىن ق هىاء الشىاقعية اسىتنبط مىن هىذ     السىبكي قىي طب اتىه: إنّ و قى" :الثالثةوالفائدة 
ىلعلمىاء والّسىمىا يفعلىه ا اآلية أنّ  ن  , نٌر  َسىاداد مىن تغييىر لباسىهم وعمىائمهم أم  ك ه السىلللىم يفعل ى وا 

  .7"بأقوالهم عم عرقوا قي  لهم  تى ي   قيه تمييزاً  ألنّ 
 .8"وهو استنباٌط لطيلب وله: "ذلف وعّ ب اآللوسي على 

                                                 
 [6]الت ريم:  1
 .(673), : تيسير الكريم الرحمنوالسعد  ,(116/ 33) ,التحرير والتنويرابن عاشور: , انظر 2
3

 .:33/116  ,التحرير والتنويرابن عاشور: ,انظر
تفستتير القتترآن  :ابىىن كثيىىر, و (342/ 14) ,الجتتامع ألحكتتام القتترآن :ال رطبىىي, و (234/ 31) ,جتتامع البيتتان :الطبىىر  ,انظىىر 4

 .(481/ 6) ,العظيم
 .(3188/ 2), (هى1433 – 7, طدمشق, دار الفكر المعاصر), التفسير الوسيطالز يلي, أ. د. وهبة بن مصطفى:  ,انظر 5
 .(166/ 11), التفسير الوسيط: طنطاو  ,انظر 6
 .(365/ 11), روح المعاني: اآللوسي 7

 .(365/ 11), المرجع السابق 8



77

 المتضمن لشروط المبايعة نداءالالعاشر: المطلب 
 : قوله

                          

                 

        
1. 

لّرجا  على ايع ا, وكان قد بنساء قريحق د بايع عليها رسو  ا  (,بيعة النساء) هذ  آية      
.2 سباإليمان والجهاد ق

بعىد قىتح  دوقع د ق دة, وقي أماكن مختلفة,متعد   د قي أوقاد  هذ  المبايعة قد تمّ يظهر أّن و       
 .3والنساء  وأنها شملد الرجا ,النبوّية قي المدينة أيضاً  د, ووقعةمكّ 

ابن عباس رضىي ويشهد لذلف ما روا  , بعد صالة العيد هذ  البيعةيتعاهد النساء ب وكان       
ىىاَلةَ  َشىىه د د  "ا  عنهمىىا, قىىا :  مَ  الص  , َوَأب ىىي  الل ىىه   َرس ىىو    َمىىعَ  الف ط ىىر   َيىىو  ىىر  َمىىَر, َبك  ث َمىىانَ  َوع   َقك ل ه ىىم   َوع 

ط َبة , َقب  َ  ي َصل يَها ط ب   ث م   الخ  ىينَ  إ َلي ىه   َأن ظ ىر   َقَكىَأن ي  الل ىه   َنب ىي   َقَنىَز َ  َبع د , َيخ   ب َيىد   , الر َجىا َ  ي َجل ىس     
, َأق َبى َ  ث ىم   , َمىعَ  الن َسىاءَ  َأتَىى َ ت ىى َيش ى  ه م   : َق َىىا َ  ب ىاَل                   

                    

   
ىينَ  َقا َ  ث م   ك ل َها, اآلَية   م نَ  َقَرغَ  َ ت ى 4 ىَرَأةٌ  َقَ الَىد   «َذل ىَف؟ َعلَىى َأن ىت ن  »: قَىَرغَ      ام 

َدٌة, ب ه   َلم   َوا    ب ىاَل ٌ  َوَبَسىطَ  «َقَتَصىد ق نَ »: َقا َ  -ه يَ  َمن   الَ َسن   َيد ر   الَ - الل ه   َرس و َ  َيا َنَعم  : َغي ر َها ي ج 
َبه , ب   ق ي َوالَخَوات يمَ  5الَفَتخَ  ي ل   ينَ  َقَجَعل نَ  َثو   .6"ب اَل    َثو 

                                                 

 
 [13]الممت نة: 1
 الدكتور عبد ا  الخالىد , ت  يق:, التسهيل لعلوم التنزيلهى(: 741)د: , م مد بن أ مد بن م مد الكلبي ّ زَ ابن ج   ,انظر 2
.(268/ 3) ,(هى 1416 – 7, طبيرود, شركة دار األرقم بن أبي األرقم)

 .(246/ 14), التفسير الوسيط: طنطاو  ,انظر 3
 
 [13ت نة: ]المم4
 :وقيى  ,الخىواتيم التىي ال قصىو  لهىا :وقيى ..., الخىواتيم التىي تلبسىها النسىاء قىي أصىابع الىرجلين  :خىة وهىيت  جمع قَ " :الَفَتخَ  5

, )بيىرود, فتت  البتاري شترح صتحي  البختاري(:  853ابن  جر, أبو الفض  أ مىد بىن علىي العسى الني )د:  ".الخواتم الكبار
 .(221/ 11), (1272دار المعرقة, 

   بىاب, ال ىىرآن تفسىىير كتىىاب ,البختتاري صتتحي  :البخىار  6           [13: الممت نىىة],  ىىدي  رقىىم 

(4825 ,)(6 /151). 
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  :قولىه                  " يىذكر ابىن الجىوز و  ,1"قاصىداد  للمبايعىة: أ 

 .2ن المبايعاد أربعمئة وسبعة وخمسون امرأةم   يَ ن أ ص  جملة مَ أّن 
  ع ا شىىرَ  دخل ىن قىىي اإلسىالم, بعىد أن   أنهىنّ  لهىذ  المبايعىىة بعىد االمت ىان لهىىنّ  يوالم تضى      
ن بالتكاليل التىي  العهود عليهنّ  يأخذ  قكان من المناسب أن   ,ن أ كام وآدابم   عَ ما شرَ  بأن  يلتزم 

 .3بها  المولى فهنّ كلّ 
قىىا :  العىىزة ربّ ويالَ ىىظ أّن                , ن وه ن  ) :ولىىم ي ىى َت   , كَمىىا قىىا  (قَىىام 

 :4واب م ن وجهينجوال ,قي المهاجراد
 بهذ  الشروط الّسّتة المذكورة قي هذ  اآلية.  َأن  االمت ان  اص  األو :

ىن  دار ال ىرب قىال اط ىالع لهىّن علىى الشىرائع, قىيى المهىاجرادَأن   الثاني:و  ىنب ى الأتين م  االمت ىان,  د  م 
 .ت اناالمى  اجة إل الق, الشرائع سالم وعل مندار اإلي مناد قهّن قمؤ ّما الأَ و 

يبىىايع ن علىىى إقامىىة  نّ ك ىى ق ىىد (مبايعىىة النسىىاء)ى سىىمّ المىىذكورة قىىي هىىذ  اآليىىة ت  هىىذ  الشىىروط و       
د مىىا ا الرجىىا  قيتفىىاوَ وأّمىى, كة, التىىي تجىىب علىىى الىىذكور والنسىىاء قىىي جميىىع األوقىىادالواجبىىاد المشىىترَ 

قكىىان إذا جاءتىىه  ,ر  يمتثىى  مىىا أَمىى ن علىىيهم, قكىىان يلىىزمهم ب سىىب أ ىىوالهم ومىىراتبهم, ومىىا يتعىىيّ 
ن بهىىذ  الشىىروط بىىايعَ  نىىه, والتىىزم  قيمىىا ي صىى    ا  , واسىىتغفر لهىىنّ ر قلىىوبهنّ , وجَبىىهنّ النسىىاء يبايع 

.5قي جملة المؤمنين هنّ من الت صير, وأدخلَ  منهنّ 

أجمىىع العلمىىاء علىىى أنىىه لىىيس لإلمىىام أن   , ق ىىدبهىىا اليىىوم وهىىذ  المبايعىىة للنسىىاء غيىىر معمىىو         
 كهىذ  الشىروط ر الناسىخ, أو يكىون تىرف  ذكَ ولىم ي ى المبايعىة منسىوخةً  ا أن  تكونقيمّ , هذا هنّ يشترط علي

األمىىر , قضىىاًل عىىن كىىون 6قىىال  اجىىة إلىىى اشىىتراطها ,مىىد مىىن الشىىرع بالضىىرورةل  وع   ردألنهىىا قىىد ت ىىرّ 
ىإاّل  ال إلىزامٌ  بذلف ندبٌ  ىإذا ا تىيج إلىى الم نىة م  مسىلمين إقامىة كىان علىى إمىام ال, ار  تباعىد الىد  ن أج 

 .7الم نة
                                                 

 .(341/ 8), إرشاد العقل السليم أبو السعود: 1

 .(374/ 4) ,زاد المسير ابن الجوز : ,انظر 2
 .(165/ 38) ,التحرير والتنويروابن عاشور:  ,(244/ 14), ر الوسيطالتفسي: طنطاو  ,انظر 3
 .(534/ 32), مفاتي  الغيب :الراز  ,انظر 4
 .(857) ,تيسير الكريم الرحمن :السعد  ,انظر 5
 .(262/ 3), التسهيل لعلوم التنزيل : ّ زَ ابن ج   ,انظر 6
 .(76/ 18) ,الجامع ألحكام القرآن :ال رطبي ,انظر 7
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ىى, ىشىىت  وشىىروطًا  قىىي صىىفة البيعىىة خصىىاالً  ه ورسىىول    ر ا   ذَكىىوقىىد        بأركىىان  ح قىىيهنّ ر  ص 
: الشىىهادة, والصىىالة, والزكىىاة, والصىىيام, أيضىىاً  وهىىي سىىتةٌ  ,ذكر أركىىان األمىىرت ىىولىىم , ينهىىي قىىي الىىد  الن  

األزمىان واأل ىوا ك قكىان التنبيىه علىى  قىي كى ّ  النهىي دائىمٌ  وذلف ألنّ  ك, واالغتسا  من الجنابةوال جّ 
  .1دكَ آاشتراط الدائم 

ب, النَسى ل  عنهىا شىرَ  وال ي جىزهنّ , ن يرتكبهىاَمى كىان قىي النسىاء كثيىرٌ  األمىورهذ   وقي : إنّ       
 .2كر لهذاد بالذ  ص  قخ  

 ا مىع كمىا  الرغبىةن علىى المسىارعة إليهىهل ىثّ  وذلىف كمن مجيىئهنّ  وت ييد مبايعتهن  بما ذ ك ر      
 .3إليها ة لهنّ دعو  ن غيرقيَها م  
ىىن لكثىىرة وقوع كاآلخىىر هابعضىىعلىىى  المىىذكورة قىىي اآليىىة بعىىض الخصىىا م قىىد  و        مىىَع النسىىاء هىىا م 

 .4ما بعد  إلى آخرها األقبح على ما هو األدنى منه قي ال بح, ثمّ  َقّدم: وقي  ,اختصا   بعضها بهن  
 :, وهيمبايعة النساءًا سّتًة لشروطة الكريماآلية هذ  كرد وقد ذ
  األو :     ,   د ن ا يفر   بأن   5بالعبادة و د.

ىواب والل ىه هناظ ال   وأ       الكبىائر  أكبىر الشىرف ألنّ  قىد بىدأ بالشىرفك وذلىف  ال ىقّ أّن  َأعلىم بالص 
األرض هو  هذ رتكب على ظهر ي   أعظم ذنب   إنّ ب   الدنيا,بح وأجه  الجه  قي م وأقبح ال   أظلم الظل  و 

 :ظلمًا ب وله  العزة رب   وقد سّما  , بهالشرف        
6.  

 الثاني:   ,  ىر و شى ي ًا  : َأموا  الناس اأَلجانب, قَأم ا إذا كان الزوجَأ هىا, تي نف قى اً م  ص 

ىىن مالىىه بىىالمعرول, مىىا جىىرد بىىه عىىادة َأمثالهىىقلهىى ل مىىها, َوا  ا َأن  تأكىى  م  ق ىىد ثبىىد ذلىىف , ن  كىىان بغيىىر ع 
 .7بالدلي  الص يح

                                                 
 .(72/ 18) ,الجامع ألحكام القرآن :ال رطبي ,انظر 1
 .(72/ 18) ,الجامع ألحكام القرآن :ال رطبي, و (327/ 4), وحكام القرآن :ابن العربي ,انظر 2
 .(341/ 8) ,إرشاد العقل السليم :السعود أبو ,انظر 3
/ 5), فتت  القتدير :لشىوكاني, وا(341/ 8) ,إرشتاد العقتل الستليم :السىعود أبىو, و (534/ 32), مفاتي  الغيتب :الراز  ,انظر 4

 .(374/ 14) ,روح المعاني: لوسياآلو  ,(358
 .(857) ,تيسير الكريم الرحمن :السعد  ,انظر 5
      [12 ]ل مان: 6
 .(22/ 8) ,تفسير القرآن العظيم :ابن كثير ,انظر 7
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نىه عنهىا قىي  جىاب,  يَ وهذا إن ما هو قيما ال"ق ا :  ,قّيد هذ  اإلبا ةابن العربي غير أّن        خز 
ب ط عل ه يى َطىع علت  ي بهىا, و َأخذد منه كاند سارقة, تعصوجة, و ها إذا هَتكته الز ينّ  , ق  ف  ها بيوال َيض 

زر  ن    ه م  ألنها أخذت   وذلف ك1"ايد ه
2. 

نىد اكدون الرجىا  أنهىا  َأركان البيعىة   نهي النساء المبايعاد عن السرقة أ د  يبدو أّن جع  و       
ه ب , ق دقيهّن َأكثر منها قي الّرجا   3َبز هىا ,نعم الولىدبى ا هىيمى والّله (:نًتاقا  اأَلعرابّي لم ا ولَدد زوج 

)ونصرها سرقة ,بكاء
4. 

  الثال :   ,  ًك ولهوهذا  ,5قي البغايا وذواد األخدان كثيراً  كما كان ذلف موجودا:    

            
6,7. 

  الرابع:       , 8نياألوالد َأمر  ت    قيعّم  و: 

 وأد البناد. األو : 
 .جهاضة وهو اإلجنّ س اط األإ الثاني:و  

ن  كان بعض- أ سند ال ت  إلى النساءأنه  ويظهر       ك ّن يرَضي ن  النساء نّ أل ك-الر جا  يفعله هوا 
 .9يهلبه َأو يسك تن ع

:خىىىامسال          ,الصىىىريح  والبهتىىىان: الخبىىىر الكىىىاذب

 ن ل  يخىىت ال :, َأ   ذبَكىىق الاَل اخىىت هىىو :واالقتىىراء ,10 ر ة أثَىىمىىن شىىدّ  قيىى  قيىىهَمىىن   يبهَىىد هّنىىأل كقىىي كذبىىه
 .11َأخباًرا بَأشياء لم َت ع

                                                 
 .(328/ 4) ,وحكام القرآن: ابن العربي 1

ز: الموضىع ال صىين. ي ىا : هى" 2 ر  : مىا أَ ال   ز  ىر  ٌز َ ر يىز. وال   ىر  ز  ال ي وَصى   ىذا    ىر  ىن  موضىع وغيىر . ت ىو : هىو قىي    رَزف م 
 .(222/ 5) (, رز) , مادةلسان العرب ابن منظور: ".إليه

ل ب  : والَبز  " 3  .(213/ 5) (,بززمادة ) ,المرجع السابق ".الس 
 .(166/ 38) ,التحرير والتنويرابن عاشور: , انظر 4

 
 .(857) ,تيسير الكريم الرحمن :السعد , انظر5
 [23]اإلسراء:  6
 .(22/ 8), تفسير القرآن العظيم :ابن كثير, انظر 7
 .(166/ 38) ,التحرير والتنوير, وابن عاشور: (384/ 4) ,لباب التأويل :الخازن, انظر 8
 .(166/ 38) ,التحرير والتنويرابن عاشور: , انظر 9

 .(211/ 14), رآني للقرآنالتفسير الق: الخطيب, انظر 10
 .(211/ 14), المرجع السابق, انظر 11
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النهىي عىن  ألنّ  كالزنىا نهىيهّن عىنهنىا:  رج  البهتان المأتّي بين األيد  واأل ليس المراد منو      
إذا  اً ط مولىودأن  تلىت    :1أكثىر المفسىرين عنىد هن ى, بى  المىراد م  اآليىة الكريمىةهىذ  قىي  ك ر م ذ  الزنا قد ت د  

 (,فهىىذا ولىىد  من ىى) وت ىىو  لزوجهىىا إذا سىىاقر ورجىىع:, لعىىدم اإلنجىىاب ك هىىا الىىزوجمىىثاًل أن  يطلّ  د  خشىىيَ 
 .2ط بين يديها ورجليهاس َ  الولد إذا وضعت ه األمّ  ألنّ  كى بين أيديهّن وأرجلهنّ ترَ هو البهتان المفهذا ق

ب للرج  غير ولىد , أو تفتىر  علىى نسَ ي   أن  : وهووم, منا على العالبهتان ه  م  إلىمي  أو      
ى ب قيما ائتمنها ا   كذ  بال و , أو تَ  أ د   ابىن ر  وهىذا الىذ  اختىا   وغيىر ذلىف,عليه مىن ال ىيض وال م 

 .3"من هذا التخصي  فظ أعم  والل  " , وقا :عطية
ثىارةً  اً تنفيىر  (بهتىانٌ )د اإلل ىاق بأنىه تصوير ولَى يقولعّ         لمشىاعر الخىول  مىن هىذا المولىود, وا 

قىىىالٌق   بىىىين يىىىد( البهتىىىان)وضىىىع هىىىذا "كمىىىا أّن  ,4منىىىه, والكراهيىىىة لىىىه المىىىرأة ورجليهىىىا إزعىىىاٌج لهىىىا, وا 
 .5"قاتله  لى هذ  الجريمة البشعة التي تعيح معها, كما يعيح ال تي  بين يدن إلمشاعرها أن  تسك  

: سىادس ب ولىهقي الشىرط العم م النهي , لخطر شأنهاك وبعد تخصي  هذ  المنهي اد بالذ ك ر      
   

كمىىا  ,ى عنىهوينهَى  ر بىه النبىيّ قىي جميىع مىا يىأم   عىام   معىرولوال .6

ىٌم جىامٌع لكىعّرقه ابن األثيىر بأنىه " ىن طاعىة ا  والتاس  ه واإل سىان إلىى الن ىاس, يىر ب إل ىّ  مىا ع ىر ل م 
 .7"ا نَدب إليه الشرع وَنهى عنه م ن الم س ناد والم  ب  ادوك ّ  م
 :8منها ,كثيرة قوائد (بيعة النساء) ا تود آيةقد و      

 ووجوب الوقاء بها., عة إلمام المسلمينذ البيروعية أخ  الفائدة األولى: مش
                                                 

التتوجيز فتتي هىىى(: 468ال سىىن علىىي بىىن أ مىىد بىىن م مىىد )د:  أبىىو, لوا ىىد , وا(241/ 32), جتتامع البيتتان :الطبىىر  ,انظىىر 1
, (هىىىى 1415 – 7, طدمشىىىق, بيىىىرود, دار ال لىىىم, والىىىدار الشىىىامية) صىىىفوان عىىىدنان داوود , ت  يىىىق:, تفستتتير الكتتتتاب العزيتتتز

 ,(374/ 4) ,زاد المستتتير وابىىىن الجىىوز : ,(531/ 4) ,الكشتتاف: الزمخشىىر , و (76/ 5) ,معتتالم التنزيتتتل: البغىىو و  ,(1121)
 .(534/ 32) ,مفاتي  الغيب :الراز و 

 .(358/ 5), فت  القدير: لشوكانيا ,انظر 2
 .(322/ 5) ,المحرر الوجيز :ابن عطية 3

 .(211/ 14) ,للقرآنالتفسير القرآني : الخطيب, انظر 4
 .(211/ 14) ,المرجع السابق 5
 .(167/ 38) ,التحرير والتنوير ابن عاشور:, انظر 6
طىاهر أ مىد ت  يىق: , النهايتة فتي  ريتب الحتديث واألثتر(: 616ابن األثير, أبو السعاداد المبارف بن م مىد الجىزر  )د:  7

 .(316/ 2)مادة )َعَرَل(,  ,(م1272 -هى 1222 - بال طبعة الزاوى, وم مود م مد الطنا ي, )بيرود, المكتبة العلمية,
 .(224/ 5) ,ويسر التفاسير: لجزائر ا, انظر 8
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ل اق الولد بغير أبيه.السرقة والزنا وقت  :  رمة الشرف و والفائدة الثانية    األوالد والكذب والبهتان وا 
   مع الرجا  األجانب.والت د   ,وخمح الوجو  ,الثياب قّ وشَ  ,والفائدة الثالثة:  رمة النيا ة

 .عد من الزناالب    ّ ة كرّ ال    عد  ب   :رابعةوالفائدة ال
"إ ن ىىي اَل أ َصىىاق ح  الن َسىىاَء, : قىىي البيعىىة ل ولىىه ك اداألجنبّيىى  رمىىة مصىىاق ة النسىىاءة: خامسىىالوالفائىىدة 

َرَأة " َئة  ام  ل ي ل م  َرَأة , َقو  م  ل ي ال  إ ن َما َقو 
1. 



                                                                                                                                                                              المتضم ن وحكام الطالق                           نداءالالحادي عشر: المطلب 
: قوله

                         

                  

                  
2. 

 رسىو  ا   زولهىا طىالقن بسىب : إنّ  ي ق ,الكر   اآليةهذ  لل قي سبب نزو   د اخت  لو       
ث َمىان   َأن  الن ب ي  "ق د روى ال اكم  , فصة َمىَر, قَىَدَخَ  َعَلي هَىا َخااَلَهىا ق َداَمىة  َوع  َطل ىَق َ ف َصىَة ب ن ىَد ع 

: َوالل ه  َما , َقَبَكد  َوَقاَلد  , َوَجاَء الن ب ي   اب َنا َمظ ع ون  َبع  ب ر يى    َطل َ ن ي َعن  ش  : , َقَ اَ : "قَىاَ  ل ىي ج 
َجت َف ق ي ال َجن ة " ع  َ ف َصَة, َقي ن َها َصو اَمٌة َقو اَمٌة, َوا  ن َها َزو  َراج 

 .4فلغير ذ: وقي . 3

                                                 
, ت  يىق: شىعيب األرنىؤوط, وعىاد  مرشىد مسند اإلمتام وحمتد بتن حنبتل: هىى(341)د: عبد ا  الشيباني  أبوأ مد بن  نب ,  1

  ىدي  رقىم ,مسىند النسىاءم(, 1007 -هى 7417 – 7سة الرسالة, طوآخرون, إشرال: عبد ا  بن عبد الم سن التركي, )مؤس
 .ص يح إسناد  :األرنؤوطقا  , (556/ 44)(, 37116)
 [1]الطالق:  2
, ت  يىىق: مصىىطفى عطىىا, علتتى الصتتحيحين المستتتدركهىىى(: 405: د) أبىىو عبىىد ا  م مىىد بىىن عبىىد ا  النيسىىابور  ,ال ىىاكم 3

ىر , الصى ابة معرقة كتاب, (م7990 -هى 7477 –7)بيرود, دار الكتب العلمية, ط  بىن عمىر بنىد  فصىة المىؤمنين أ مّ  ذك 
". األلبىىىاني, م مىىىد ناصىىىر الىىىدين )د:  سىىىن. وقىىىا  األلبىىىاني: "(16/ 4) (,6752) ىىىدي  رقىىىم , عنهمىىىا الّلىىىه رضىىىي الخّطىىىاب

 .(813/ 3) (,4251رقم )  دي  ,وال سنة نشر( , بال طبعةالمكتب اإلسالمي, )صحي  الجامع الصغير وزيادات هى(: 1431
 .(425), القرآن نزول وسبابالوا د :  ,انظر 4
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ا  ال اضىي قىقىد و , 1"-علىومم كمىا هىو- وعلى ك   قالعبرة بعموم الّلفظ ال بخصو  السبب"      
ن لم": كر  سَببين لنزولهابعد ذ بو بكر بن العربيأ واأَلصىّح قيىه  ,2ّو  َأمثى ألا ال و قى, صحّ ي وهذا وا 

 .4للمست ب  (ذاإ) َأّن ظاه ر كلمة َأبو بكر بن العربي ي ؤي د ما قاله ومما ,3"أدتَأّنه بياٌن لشرع  مب
. فصة الق  رسو  ا  نزولها ط بسبأّن  -هذ  األقوا  ك ّ  بعد استعراض-أرى و 

 ,5ة تبعىىاً ّمىىاأل    خاطىىب مّ , ث ىىوتكريمىىاً  تشىىريفاً  كالً وطىىب أوّ قىىد خ    رسىىو ال ويالَ ىىظ هنىىا أنّ       
  ق ىىىا :           , ظ أنىىىه كمىىىا يالَ ىىى  ىىىبقىىىد وط  ظيًمىىىا عت كةعىىىابلفىىىظ الجم خ 

.6يًماوتفخ

ابتىىداء الىىرغم مىىن علىىى  (النسىىاء  ىىدَ إذا طلّ يىىا َأي هَىىا الن ب ىىي  ) لمىىاذا لىىم ي ىى : قىىد يسىىأ  سىىائ :و       
 ؟  الخطاب لرسو  ا 

 :7إجابادذلف عّدة للعلماء على و 
ين سم إلى ثالثة أقسام: الخطاب للرسو   اإلجابة األولى: أنّ  -1

: قولىه ومنىه  ,دون غيىر  بىه بىه, قهىو خىا    األو : ما د   الدلي  على أنىه خىاّ   - أ  

    
8.  

ه بىى مىىا يىىرادنّ , وا  اً عىىيكىىون داخىىاًل قيىىه قط الو  ,الثىىاني: مىىا د   الىىدلي  أنىىه للعمىىوم, قهىىو للعمىىومو  -ب
   , ق ولىه:د تفسىيرهاومنه هذ  اآليىة التىي ن ىن بصىدَ  ,األ ّمة بال خالل    للجماعىة, 

ي قىىى ةالعىىىادكمىىىا هىىىي  ,ألنهىىىم تىىىابعون لىىىهك هاهىىىا ورسىىىولَ ى زعيمَ نىىىادَ ا   ة, لكىىىنّ ّمىىىاأل   :وهىىىم
:  ك وله , ب الر ئيس الذ  يدخ   قيه األتباعاخط      

9.

                                                 

 
 .(318/ 8), وضواء البيان :الشن يطي1
 ة. فص  طالق رسو  ا َي صد  2
 .(362/ 4) ,وحكام القرآن :ابن العربي 3
 .(892/ 82) ,لتحرير والتنويراابن عاشور:  ,انظر 4
 .(143/ 8) ,تفسير القرآن العظيم :بن كثيرا ,انظر 5

 .(148/ 18), الجامع ألحكام القرآن :ال رطبي ,انظر 6
: م مىد بىن صىالح العثيمىين, و (312-318/ 8) ,وضتواء البيتان :الشىن يطيو  ,(362/ 4) ,وحكتام القترآن :ابن العربي ,انظر 7

 .(56-55) ,(م3114 -هى 1435 – 7, طالرياض, دار الثريا للنشر والتوزيع), العثيمينتفسير هى(: 1431)د: 
 [1الشرح: ] 8
 [112]األعرال:  9
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 ألّن النبىي إمىام   كبالخطىاب بالنىداء وعىمّ   النبىيّ  خىّ  " :ذلىف الً معل ىال صا ب الكشّ قا  و       
 لت ّدمىه واعتبىاراً  إظهىاراً  ك(يىا قىالن اقعلىوا كيىد وكيىد) هم, كما ي ا  لرئيس ال وم وكبيرهم:قدوت  ه و ّمت  أ  
ىىترؤ  ل   دونىىه, قكىىان هىىو  هم, والىىذ  يصىىدرون عىىن رأيىىه وال يسىىتبّدون بىىأمر  قومىىه ولسىىان   1د رة  سىىه, وأنىىه م 

.2"جميعهم مسد   هم, وساّداً كم كل  و د  قي    

, وممىىىن الخطىىىابهىىىذا  قىىىي معىىىه داخلىىىون والمؤمنىىىون ,م مىىىد  لنبىىىيل خطىىىابٌ  هىىىذا وأرى أن      
 ,5ابىن عطيىةو  ,4لوا ىد او  ,3اجّجىلزّ ا الخطىابهىذا قىي أيضىًا  داخى ٌ  ًا م مىد الرسىو ذهب إلى أّن 

 وغيرهم.  ,6الزركشيو
 ى هذاة ال بم تضَ مّ بعه األ  وتت   , وقي : إنه خاّ  م  األمرين, ق ي : إنه عامّ الثال : ما ي ت  و  - ج

:  قولىىه , ومنىىه ها وقىىدوتهااب, ولكىىن بم تضىىى أنىىه أسىىوت  الخطىى      

              
7. 

:قولىىه  ث ىىم   ,8  قىىي الخطىىاباآليىىة مىىن بىىاب الت ىىو   أنّ  :اإلجابىىة الثانيىىة -3   

          
9.

 لىه والمعنىى و ىد  لىه الخطىاب إن :قىولهم هىو وهىذا"قىائاًل:  علىى هىذا الوجىه العربىي بنا ويع  ب     
ذا. وللمىىؤمنين : ب ولىىه الطفىىه لمىىؤمنينل الخطىىاب ا  أراد وا       . ذاو  بىىاللفظ الخطىىاب كىىان ا 

 :قا  له جميعاً  والمعنى    "10.

                                                 
َر   " 1 ىىد  لستتان ابىىن منظىىور:  ".المىىدار  والجمىىع زائىىدة, والمىىيم رأيىىه, إلىىى يرجعىىون والىىذ  عىىنهم موالمىىتكل   وخطيىىبهم ال ىىوم زعىىيم: الم 

 .(488/ 12)(, مدر, مادة )العرب

 .(553/ 4), الكشاف: الزمخشر  2
 .(585/ 3) ,القرآن معاني: اججّ لزّ ا ,انظر 3
 .(1116), الوجيز :لوا د ا ,انظر 4
 .(233/ 5), الوجيز المحرر: ابن عطية ,انظر 5
 .(318/ 3) ,البرهان: الزركشي ,انظر 6
 [37]الكهل:  7
ولىه قوائىد, منهىا: تطريىة الكىالم, , االنت ىا  مىن أسىلوب إلىى آخىر, وهىو مىن تلىوين الخطىاب :وهو (,االلتفادي عَرل ب) ماهذا  8

 .(382/ 2), اإلتقان: السيوطي انظر, .عن المل  وصيانة السمع

 [33]يونس:  9

 .(148/ 18), الجامع ألحكام القرآن: ال رطبي ,انظرو , (371/ 4), ال رآن أ كام: العربي بنا 10
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 النىىداء الرسىىالة أنّ و  بصىىفة النبىىّوة اإللهيىىة للرسىىو  م مىىد  النىىداءاد  راءوتبىىّين مىىن خىىال  اسىىت     
 بصىىيغة       ظاذذر  ذذر,ةال ىىدي  عىىن رسىىالته العاّمىىيكىىون و , حذذن  ذذرامبذذنال بذذ 

1بصىىفة الرسىىىالة للرسىىىو  م مىىىد  اإللهىىيّ  النىىىداءب ضذذذ حفذذذ 
ذذذ  بصىىىيغة النىىىداءر,أم     

ذا إاّل إ ,2بصىىفة النبىىّوة اإللهىىي للرسىىو  م مىىد  النىىداءيظهىىر بوضىىوح قىىي كمىىا  تىىهأمّ  ويشىىم  يشىىملهق
:  قوله  ث  م   رادة الخصو ,إقامد قرينة على               

 
 بلفظابتداء الخطاب  نّ يعليه ق, و 3   باب التغليب من هو.

ت م ذا طّل ىىىؤمنين إلمىىىهىىىا الّنبىىىي قىىى  ليىىىا أيّ ) ير :ول, وت ىىىدذقيىىىه ت ىىىدير م ىىى َأنّ  اإلجابىىىة الثالثىىىة: -2
 .(اءالن س

على معنى تنبيهىه لسىماع ال ىو   أنهما خطابان مفترقان, خوطب النبي  عطية ورّجح ابن      
 قي  لىه:  ثمّ , ي األمروتل ّ      تىف, ق ولىه:مّ أنىد وأ  : , أ     ,   لىو  ابتىداء كىالم

.4به ابتدأ السورةَ 

   يناسىىىىب بالغىىىىة ال ىىىىرآن, هىىىىو الىىىىذالزمخشىىىىر  هىىىىذا التفسىىىىير الىىىىذ  اقتصىىىىر عليىىىىه أنّ  رىأو      
ىه إلىى النبىيّ , ةمّ الخطاب لأل   الصواب أنّ كذلف, وعليه ق  وقصا ته, ويناسب م ام النبيّ   ولكىن و ج 

 ىىالخطابىىاد إنمىىا ت   ك ألنّ -كمىىا هىىو المتبىىادر- بصىىفته رئىىيس المسىىلمين , ه للرؤسىىاء والمتبىىوعينوج 
مىام للنىاس غالمبلّى ألنىه كإليه الخطاب وتوجيه" ب وله: ويبّين ذلف ابن عاشور  ذوالمنفّى وقىدوتهم أمتىه وا 

 .5("المسلمون هاأيّ   تمطلّ  إذا) :قالت دير المعامالد من بينهم قيما قيهم ا  أل كام
 

                                                 
 (.671, )المعجم المفهرسمادة )ر س  ( عند عبد الباقي:  ,انظر 1

(.783, )المرجع السابقمادة )نبأ(,  ,انظر 2

 [51ب: ]األ زا 3
 
 .(233/ 5), المحرر الوجيز :ابن عطية ,انظر4
 .(324/ 38) ,لتحرير والتنويراابن عاشور:  5
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: قوله ومعنى             " : َمىتم بىه علىى تنزيى  الم ب ىإذا أردتم تطلىي هّن وهم  

:  ك وله وهذا , 1"الشارع قيه ةل له منزلعلى األمر المشار               

     
.3"إذا َأردَد ال راءة": َأ  ,2

 :لمكىان قولىه  كاد بىال يضمىن المعتىدّ  المىدخو  بهىنّ  :والمىراد بالنسىاء قيهىا          

  
ى اسىم جىنس   (:النسىاء)ولكىن  كوال خصىو  مّ ال عمىوم ثَى" :الزمخشر قا   ,4 ن لإلنىا  م 

ا راد بالنسىىاء هىىذا وذاف, قلّمىىي ىى , قجىىاز أن  وقىىي بعضىىهنّ  هىىنّ ة معنىىى قىىائم قىىي كلّ اإلنىىس, وهىىذ  الجنسىىيّ 
 :قيىى         اد لمعتىىدّ مىىن ا المىىدخو  بهىىنّ  :وهىىنّ  ,ق علىىى بعضىىهنّ طل ىىأنىىه أ   مَ ل ىىع

.5"بال يض

قولىىه:             صىىمتهنّ  َ ىى    :النسىىاء طىىالق  ,نّ د تهعىى ت با سىىال اهىىا:, ومعنع 

قي ط ه ر لم يَمّسها قيه ه إالّ المراد: أن  ال ي َطل ق أ ٌد امرأتو 
6.

 قيون أن  يكون قد المسها د طاهرٌ  يق المرأة وهأن  تطل   :الطالق قي ةنّ السّ  نّ أ :والخالصة      
 ثالثة: الف هاء الطالق أقساماً  ما قسّ ا, ومن ها هنمستبينً  الً م   َ   ام ٌ  ي ها وههر, أو أن  يطلّ هذا الط  

 .7ة وال بدعةال هو بسنّ  طالقٌ و  ,طالق بدعة, و ةطالق سنّ 
:8منها قي هذ  اآلية الكريمة على أ كام كثيرة م مد ه نبيّ ل  واشتم  خطاب ا       

أن  يكىون الطىالق , و بجمىاع هها قيمس  لم يَ   ها قي طهرأن  يطلّ  :وهي, ة قي الطالقن  بيان الس   األو :
 ال اثنتين وال ثالثًا. وا دةً 

ىى الثىاني: ب علىى ذلىىف مىىن ا يترتّىىلَمى ك؟ تىىهة مطل  ل الىىزوج متىى تن ضىىي عىدّ يعىر  ل  ك ةد  وجىىوب إ صىاء الع 
 أ كام الرجعة والنف ة واإلسكان.

                                                 
 .(553/ 4), الكشاف :الزمخشر  1

 [28: الن  ] 2

 .(116/ 5) ,معالم التنزيل :البغو  3
 .(238/ 14) ,روح المعاني: اآللوسي ,انظر 4

 .(554/ 4), الكشاف: الزمخشر  5

 .(442/ 5) ,الجواهر الحسان :بيالثعال, انظر 6
 .(125/ 38), تفسير المرا ي: المراغي, و (142/ 8) ,تفسير القرآن العظيم :بن كثيرا, انظر 7
 .(272/ 5), ويسر التفاسير :لجزائر ا, انظر 8
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  أن  ترتكىب قا شىةً ها إالّ ت  تن ضي عدّ   د قيه إلى أن  ل   ة من بيتها الذ  ط   رمة إخراج المطل   الثال :
 يجوز إخراجها. قعندئذ  , معاملة وقبيح   خلق   أو سوء   كزنا ظاهرةً 

 

                                                                                                                  التلط ف في السؤال                                                      نداءالثاني عشر: المطلب 
: قوله

                 
1.  

:  ق ا  م مد  بتوجيه النداء إلى النبي   (الت ريم)سورة   حقد اقتت    .

بالنسىبة لىه ولسىائر  م  ه ىر بعىد النىداء شىيٌء م  ذكَ مىا سىي   تنبيٌه إلى أنّ   وقي توجيه النداء إليه     
ىىر األ كىىام والتوجيهىىاد المناسىىا اشىىتم  عليىىه مىىن بيىىان األمىىور وذ  المسىىلمينك لَمىى سىىبب  وألنّ  كبة لهىىاك 

 .2وقي بيته به  النزو  كان مرتبطاً 
َأّن ما صَدر منه ى ب  بطريق التّنبيه عل كخطاب ليس بطريق العتابا الَأّن هذ ذكر الّراز و       
 3لهيفعَ  لم امه الشريل أن   ينبغيا ممّ  لم َيك ن.

 بالصىفة وتنبيىه وتشىريل إقبىا  نىداء: النبىيّ  هىاأيّ  يىاهىذا النىداء الجليى : "قي ان وي و  أبو  يّ       
 .4"بمعصوم ليس نمَ  قيه ي ع مما عصمته على
مىىا سىىوا  مىىن األزواج  ر عىىن كىى ّ دب  يىىة, وي ىى  إليىىه بالكلّ  ب ىىلي   كهنىىا نىىادا  المىىولى  ويتضىىح أنّ      

 .5وغيرهنّ 
بلفىىىظ ي ت ىىىوأ          رار الت ليىىى  ئ بأسىىىب ىىىالىىىذ  ن  هىىىو بأنىىىه  إشىىىعاراً ك الكىىىريم قىىىي هىىىذا النىىىداء

م النبّوة قي ندائه ّن يكذلف قو  ,6اإللهيوالت ريم   ب وله:  باس      َتنبيهٌ  ح العتابقي مفتت 

ا مىا ال يخفىى, هىيلته التىي َخّصىه بضىمنزلتىه وق علىى َشىَرل لىةٌ دالو  ,ل, وتنويىٌه بشىأنه لط  تَ  سن     و 

                                                 
 [1]الت ريم:  1
 .(467/ 14), التفسير الوسيط: طنطاو , انظر 2
 .(156/ 38), تفسير المرا ي :المراغيو  ,(562/ 21), مفاتي  الغيب :الراز , انظر 3
 .(317/ 11), البحر المحيط: أبو  يان 4
 .(366/ 2), محاسن التأويل :ال اسمي ,انظر 5
 .(468/ 14), التفسير الوسيط: طنطاو و  ,(366/ 2),المرجع السابق, انظر 6
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ر  العفو على العتاب  ذلف ت ديم   ونظير, له ا أ    ا سه منف   م ه َعلىله على ت ري كالم عات ب  وقر 
:  قي قوله       

1,2.

.3هنه  علم ك  عظمته, ب ي  ال ي   ن غاية  ا منه بأنه م  إشعارً  كمبالمبهَ   عنه  وعّبر

 :االستفهام قي قولهو             للنفي المص وب بالعتاب منه ؟   ّه لنبي


ىن راواإلنكى, رااإلنكىى بمعنى ماسىتفهاالوهىذا  ,4  :قولىه أنّ  انأبىو  ّيى ويىرى ,5نهىي  اللّىه م   

 هلىىب  َتلط ىىل, ولىىذلف قَىىد م ق سىىؤا  ؟       قولىىه  فذذ , كمىىا جىىاء:     

             
6,7. 

.8لعتاٌب بطريق التلط   ماستفهأّن هذا اال  هرجّ أوالذ  

 ىومعن"         نمىا هىو امتنىاٌع لتطييىب يم : تمنع, ولىيس الّت ىر المشىروع بىو ي مىن ا , وا 

.9"عه العشرةم نَمن  ي  س   خاطر بعض

لىف مىن   ه ا علىى نفسىف مىا أ لّى مىدَ ها الرسو  الكريم المختىار, لمىاذا  رّ والمعنى: يا أيّ       
ىى أقعلىىدَ  ,أو غيىىر ؟ شىىراب   مىىا  ألنّ  كذلىىف إنىىه ال ينبغىىي لىىف أن  تفعىى َ  ن أجىى  إرضىىاء أزواجىىف؟ذلىىف م 

ىعلىى نف   عىن تعاطيىه, قتشىقّ  تمتنع سف أو أن  مه على نف   ر  ت   أن   لف, ال يصحّ   أبا ه ا  ن سىف م 
 .10أج  إرضاء غيرف

                                                 
 [42]التوبة:  1

/ 38), تفسير المرا ي: المراغيو  ,(451/ 5), جواهر الحسانال :الثعالبي, و (221/ 5), المحرر الوجيز :ابن عطية, انظر 2
157). 

 .(366/ 2), محاسن التأويل :ال اسمي ,انظر 3
 .(467/ 14), التفسير الوسيط: طنطاو  ,انظر 4
 .(568/ 21), مفاتي  الغيب: الراز , انظر 5
 [42]التوبة:  6

  .(317/ 11), البحر المحيط:  يان أبو ,انظر 7
 .(713/ 2), التفسير الواض :  جاز  ,انظر .(التفسير الواضح) لى ذلف صا بإوممن ذهب  8

9
 .:318-11/317 ,المرجع السابق
 .(468/ 14), التفسير الوسيط: طنطاو  ,انظر 10
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ىى م مىىد  ب بىىه النبىىيّ الت ىىريم المخاَطىى أنّ  والىىذ  يظهىىر       ه إلىىى المعنىىى قىىي هىىذ  اآليىىة يتوج 
إذ هىو  ك1لىه  ه ا  ل ىمن االستمتاع ال اعت اد كون ال ال   رامًا بعد مىا أَ االمتناع  :وهو ,اللغو 

ألنىه  كقىي المىراد بىالت ريم قىي هىذ  اآليىة ثانيىاً  منىه  دور المعنىى الشىرعيّ اًل, والمتنىاع صىاألص  أوّ 
.2ذلف  ال  مع اعت اد  أنّ , امتنع عن االنتفاع بذلف النبي ّن قي  , وعليه رف  ك  

سىير  لهىذا النىداء العلىوّ    ت ىد تف,  يى  قىا م مىد النبي قي  قّ هنا الزمخشر   ز ّ وقد       
    َ ىىمىا أَ     َ ىىإنمىا أَ  ا   ك ألنّ ا  م مىىا أ ى ّ أن  ي ىر   ك ألنىه لىيس أل ىىد  منىىه ة: "وكىان هىىذا زلّىالجليى 
 ,ذلف قلىب المصىل ة مفسىدةً كان  مَ , قيذا  ر  هعرقها قي إ الل أو مصل ة   ل كمة      : قىد

.3"قلم يؤاخذ ف به, فقد ر مَ  :  ,قيه دَ ل  لَ ر لف ما زَ غفَ 

ا , قَمىالنبىي  قىي  ىقّ تلىف  زّلتىهعلى الزمخشر   -ركابن المنيّ - رينع بعض المفس  وقد شن        
ىىض  النبىىيّ   ىىه قىىي  ىىقّ أطلَ  ذا كىىان آ ىىاد المىىؤمنين يت اَشىىه بىىراءن ىىم    , والنبىىيّ خطىىٌأ م   ى أن  , وا 

ة ا يرتفىىع عنىىه منصىىب عاّمىىعّمىى  أ بمنصىىب النبىىيّ رَبىى, قكيىىل ال ي  لىىه ا      َ ىىأَ يعت ىىد ت ىىريم مىىا 
  .4ةاألمّ 

 :5ت ريم ال ال  على وجهين أنّ ومن ك  ما سبق يتبين 
وهىىذا  ال ىىال , وهىىو كاعت ىىاد ثبىىود  كىىم الت ليىى  قىىي ال ىىرام, كىىم الت ىىريم قىىياعت ىىاد ثبىىود     األو :

. النبياإليمان, قضاًل عن  مةبس   سمينت  الم  ن صدور  من مك  ر, قال ي  ف  ب الك  وج  م ظوٌر ي  

ل, و ىىالٌ  ر  مبىىاٌح َصىىهىىذا و  ه,ل ىىبىىاليمين مىىع اعت ىىاد     داً أو مؤك ىى طل ىىاً مىىن ال ىىال  م  االمتنىىاع  الثىىاني:
:  هلىىىىىىىىىل و ك م ىىىىىىىىىض                      

                                                 
 .(45/ 3) ,(َ َرمَ )مادة  ,معجمال :ابن قارس. "والت شديد عنالم: هو" اللغة قي( َ َرمَ ) لمادة األصلي المعنى 1
د. عويىد بىن عي ىاد بىن عايىد:  ,والمطَرقىي ,(315/ 14) ,فتت  البيتان, وال  ن ىوجي: (562/ 21) ,مفتاتي  الغيتب: الراز , رانظ 2

, )مكىة المكرمىة, جامعىة الملىف عبىد العزيىز, كليىة الشىريعة والدراسىاد فتي ضتوء العصتمة واإلجتهتاد آيات عتاب المصطفى 
 .(321)م(, 3115 -هى 1436 - 2اإلسالمية, ط

 - 6, طبيرود, دار الكتاب العربىي) (,الكشال , )مطبوع ب اشية تفسيرالكشاف فيما تضمن االنتصاف ابن المنّير:  انظر, 3
 .(564/ 4), (هى1417

 .(563/ 4) ,المرجع السابق, انظر 4
  .(563/ 4),المرجع السابق, انظر 5
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لىيس المىراد مىن ق ,2 ب  ثد  مرضىعةأن  يَ  الكليم  انمنع  أ :  ,1

نم هنايم الت ر  ّيك وا   .3عنهو المالت ريم من المراد ا الت ريم الش ر ع 
, قىيذا أراد ال نى  -كما قىا  ابىن المنّيىر-وجه كان من هذا ال لرسو  م مد ا وما وقع من      

نما عاتبه ا  ارةَ ر كفّ د إليه كف  و  قيه والعَ  جىالالً , ر د  ب َى وتنويهىاً , بىه رق ىاً  كعليىه  يمين, وا   لمنصىبه وا 
  ّطل ا ن ل  ل م  على ما أل   جرياً ك عليه أن  يراعي مرضاة أزواجه بما يشق  بهك لرقعة منزلته ,
مكانته عند   موّ وس  

4. 
سىه علىى نف   طفى صمه الم رّ وقي األمر الذ  الكريمة لل قي سبب نزو  هذ  اآلية واخت        
 :5ثالثة أقوا على 

ة جىىة قىي الصىى ي ين بعىىدّ ة مخر  وذلىىف قىي قّصىى  ,سىه العَسىىعلىىى نف   أنهىا نزلىىد قىي ت ريمىىه  : ألوّ ا
 .كما سيأتي ألفاظ
ىىع مىىن المفسىىرين  الكريمىىة اآليىىةهىىذ  قىىي سىىبب نىىزو   عسىى ح روايىىاد ت ىىريم الوقىىد صىى ّ        جم 

      .11النوو , و 10يآللوس, وا9ال رطبيو  ,8وابن كثير, 7لبغو وا, 6ابن العربيّ العلماء, كو 
 ولىه: ب علىى ذلىف ابىن العربىي ويىردّ  .ل هىا, قلىم ي بَ  نزلد قىي الواهبىة التىي جىاءد النبىي   أنها الثاني:

ه ا ضىعف  , أّمىوضىعيٌل قىي المعنىى, قهو ضعيٌل قي السند اآلية نزلد قي الموهوبة ن روى أنّ ا مَ أمّ "

                                                 
 [13]ال ص :  1

 (.419, )الوجيزانظر, الوا د :  2
 
ياسىىر بىن إبىىراهيم,  ت  يىق:, تفستير القتترآنهىىى(: 482المظفىر منصىور بىىن م مىد بىىن عبىد الجبىار )د:  أبىىوني, السىمعا ,انظىر3

 (136/ 4) ,(م1227 -هى 1418 – 7, طالسعودية, الرياض, دار الوطن)وغنيم بن عباس بن غنيم, 
4

 .:4/563 , االنتصافابن المنّير:  انظر,
 .(214/ 4), زاد المسير ابن الجوز :, انظر 5

 
  .(324/ 4), وحكام القرآن: ابن العربي انظر,6
م مىد زهيىر  - شىعيب األرنىؤوط ت  يىق:, شترح الستنة(: هى516البغو , ال سين بن مسعود بن م مد بن الفراء )د: , انظر 7

 .(337/ 2) ,(م1282 -هى 1412 – 1, طالمكتب اإلسالمي, دمشق, بيرود),الشاويح

 .(161/ 8) ,العظيم تفسير القرآن :بن كثيرا, انظر 8

 .(172/ 18) ,الجامع ألحكام القرآن: ال رطبي, انظر 9
 .(243/ 14), روح المعاني: اآللوسي, انظر 10
دار  ,بيىرود), المنهتاج شترح صتحي  مستلم بتن الحجتاجهى(: 676زكريا ي يى بن شرل بن مر  )د:  أبوالنوو ,  ,انظر 11

 .(77/ 11) ,ه(1223 – 1, طإ ياء الترا  العربي
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 كلهىا للموهوبىة لىيس ت ريمىاً   النبىيّ  رد   نّ ه قىي معنىا ك قىأل َ ف  ا ضعوأمّ  ,1واتهدم عدالة ر  عَ قل   ندقي الس  
نما   ي ة الت رم عليهب له لم ي  ه  ما و   ن ردّ مَ  ألنّ   .2 ريم بعد الت لي ", وا 

 .3ةجاريته ماريَ  إتيانَ سه على نف   أنها نزلد قي ت ريمه  :الثال 
َمىن  ا "وَأّمى :قىائالً  علىى هىذا السىببابىن العربىي  ع  ىبو  ,4ابىن عطيىة ىو  هىذا ال ومّمن صّ ح      

ن  قىي صىنىكقىَرب  إلىى المعنىىك لأة قهىو َأمثَى  قىي الس ىَند, و َيىرَوى َأنه َ ىر م مار  وال ع ىد   , يح ه لىم ي ىدو 
و   مر اقن لىىى هىىذا ال .7وقىىد أورد  تفسىىير الجاللىىين واقتصىىر عليىىه .6"5َسىىاًل لىىه, كمىىا َأنىىه ر   ذهىىب ىىو  وا 

 .8أيضاً  جما  الدين ال اسمي
 ,الثالى األو  و  :وهمانزو   يسبب -موضع الب  -لآلية أّن ظهر بعد طو  ب   وتأم   و       

وقد جاء التصريح  .-ا هو معلومكم– د أسباب النزو  لآلية الوا دة أ ياناً تتعد  ق د كالهما ص يح, و 
 . 9الطبراني بذلف قي رواية أخرجها

:10كثيرة منها اً وأ كام قوائدذ  اآلية الكريمة قي ه لرسوله م مد  ا  نداء  وتضّمن     

                                                 
1

 ,انظىىر.  ابىىن عبىاسإلىى معىىزّوًا عكرمىىة, وبعضىهم إلىى نمىىا أورد  بعىض المفسىىرين معىزّوًا ا  بى  ال يوجىد لىىه سىند ي ىىرَوى بىه, و 
 .(178/ 18) ,القرآن ألحكام الجامع: ال رطبي

 .(322/ 4), وحكام القرآن: ابن العربي 2
ىى 3 ىى ,لتسىىعلزوجاتىىه ا م كىىان ي س  إنمىىا كىىان يأتيهىىا قىىي الوقىىد  ,ة مىىن اإلمىىاءك ألنهىىا أَمىى عنهىىارضىىي ا  ة ال ب طّيىىةم لمارَيىىوال ي س 

 .ر لهالمتيس  
 .(221/ 5), المحرر الوجيز :ابن عطية, انظر 4

 أ مىد ,البيه ىي ,, أخرجىه البيه ىي, انظىرال ىدي , جىويبر عىن الضى اف مرسىالً  بعض طرق هذاإلى كأنه يشير قي قوله هذا  5
َرو ج   موسى بن علي بن ال سين بن  نلبنىا, )عطىا ال ىادر عبد م مد: قي , ت الكبرى السنن: (هى458: د) الخراساني رد الخ س 

 بىاب, بنيىة إال ي ع وال الكالم من الطالق به ي ع ما أبواب جماعكتاب  (,م3112 - هى1434 -2ط العلمية, الكتب دار بيرود
غيىىر أّن قّصىىة مارَيىىىة خ ر جىىد مىىن طىىىر ق  .(578/ 7) (,53091,  ىىدي  رقىىىم )عتاقىىا يريىىىد ال  ىىرام علىىيّ  أنىىىد تىىهألمَ  قىىا  مىىن

 وال الكىالم مىن الطىالق بىه ي ىع مىا أبىواب جمىاعكتىاب  ,الكبرى السننقىي  البيه يص ي ة, لكن دون تسميتها. وممن أخرجها: 
ابىن ليىه إ. وهو الىذ  أشىار (578/ 7) ( (,15176,  دي  رقم )عتاقا يريد ال  رام عليّ  أند تهألمَ  قا  من باب, بنية إال ي ع

 .(152/ 8), العظيم القرآن تفسير :ابن كثير ."وهذا إسناد ص يحثّم عّ ب عليه ب وله: "  تفسير قي كثير 
 .(322/ 4), وحكام القرآن :ابن العربي 6
 .(751) ,الجاللين: السيوطيو  الم لي, انظر 7
 .(368/ 2) ,محاسن التأويل :ال اسمي ,انظر 8

 بىن طىارق :قيى ت  ,األوستط المعجتم: (هىى261: د) الشىامي اللخمىي مطيىر بىن أيىوب نبى أ مىد بىن سليمان ,الطبراني, انظر 9
قىىىا   .(232/ 8)(, 8764 ىىىدي  رقىىىم ) ,(ال ىىىرمين ال ىىىاهرة دار, )ال سىىىيني إبىىىراهيم بىىىن الم سىىىن عبىىىد, م مىىىد بىىىن ا  عىىىوض

 ".اللي : به تفرد يزيد, بن خالد إال سعيد عن وال هال , أبي بن سعيد إال رومان بن يزيد عن ال دي  هذا يرو لمالم  ق: "
 .(286/ 5), ويسر التفاسير :لجزائر ا, انظر 10
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 ته الكاملة.وبشريّ  ته الفائدة األولى: ت رير نبوّ 
 ه.على ربّ  د م مّ والفائدة الثانية: كرامة الرسو  

ف التنطع والتشّدد قي التعّبد" أنّ  والفائدة الثالثة:   .1"هذ  اآلية أصٌ  قي تر 
 ىىرام أو  أنىىد  ) :ن قىىا  لزوجتىىهَمىى أنّ الكريمىىة مىىن هىىذ  اآليىىة   وغيىىر  2أخىىذ الشىىاقعيّ  :رابعىىةوالفائىىدة ال

 .3ارة يمين ال غيرعليه كفّ  أنّ  ,-طالقها وهو لم ينو  - (فمت   رّ 
 قالّت لي  والّت ريم هو إلى ا  ,ال ينع د وال يلزم صا به  ت ريم ما َأ ّ  ا  ة: أنّ خامسال والفائدة
 ه لنبيهتال إلى غير , ومعاتب  4فلبَلغ دلي  على ذأَ  ةالس ور   قي هذ.

 :أيضاً  هذ  اآليةمما ترشد إليه و      
 ة ت ريمىىه قّصىىعلىىى ذلىىف  وممىىا يىىد ّ  الشىىر,قىىي  مأقىىي الخيىىر سىىواء  يىى ,النسىىاء ذواد     أنّ  أواًل:

قىي  الشىيخان د أخىرج , ق-موضع الدراسة-التي كاند أ د سببي نزو  هذ  اآلية   سه العسَ على نف  
 : قالدأنها رضي ا  عنها  عائشةعن ص ي يهما 

َر َأَجاَز َعلَىى ن َسىائ ه   َكاَن َرس و   الل ه  "       ي   ب  الَ ل َواَء, َوي   ب  الَعَسَ , َوَكاَن إ َذا َصل ى الَعص 
َتب   َثَر م م ا َكاَن َي   ن َدَها َأك  َتَبَس ع  , َقَدَخَ  َعَلى َ ف َصَة, َقا   ن ه ن  ن و م  , َقَسَأل د  َعن  َذل َف, َقَ اَ  ل ي: َقَيد  س 

, َقَسَ د  َرس وَ  الل ه   َها ع ك َة َعَس   م  َرَأٌة م ن  َقو  تَىاَلن  لَىه ,  َأه َدد  َلَها ام  : َأَمىا َوالل ىه  َلَن   َبًة, َق  ل د  ن ه  َشر  م 
: إ َذا َدَخَ  َعَلي ف  َقي ن ه   َدَة, ق ل د  د  َذل َف ل َسو  , َق  ول ي َله : َيا َقَذَكر  ن ف  ن و م  , 5َرس وَ  الل ه , َأَكل َد َمَغىاق يرَ  َسَيد 

, َوَكاَن َرس و   الل ه   يح  : اَل, َق  ول ي َله : َما َهذ    الر  , َقي ن ىه   َقي ن ه  َسَي  و   يح  ن ىه  الىر  ىَتد  َعَلي ىه  َأن  ي وَجىَد م  َيش 
: َسَ ت ن ي َ ف َصة  شَ  , َق  ول ي َله : َجَرَسد  َسَي  و   َبَة َعَس   ر 

: َوق ول يىه  َأن ىد  َيىا  6 ق َط, َوَسىَأق و   َذل ىف  ل ىه  الع ىر  َن  
َدة : َوال ىىذ   اَل إ لَىىَه إ ال  ه ىىَو, َل َىىد  ك ىىد د  َأن  أ َبىى : َت  ىىو   َسىىو  َدَة, ق ل ىىد  ىىا َدَخىىَ  َعلَىىى َسىىو  َر   ب ال ىىذ   َصىىف ي ة , َقَلم  اد 

,ق ل د  ل   ن ف  , َقَرًقا م  : َيا َرس وَ  الل ه , َأَكل َد َمَغاق يَر؟ َقاَ :   َقَلم ا َدَنا َرس و   الل ه   ي َوا  ن ه  َلَعَلى الَباب  ق ل د 

                                                 

 
 .(326/ 4), محاسن التأويل :ال اسمي1
 .(1226/ 2) ,تفسير اإلمام الشافعي :الشاقعي, انظر 2
/ 18) ,القتترآن ألحكتتام الجتتامع: ال رطبىىي ,كف ىىر عىن يمينىىهك ألنىىه أسىوٌة ألّمتىىه. انظىىر ح اإلمىىام ال رطبىي أّن الرسىىو  وقىد رّجىى 3

185). 

 .(328/ 5) ,فت  القدير: لشوكانيا, انظر 4
 .(1111/ 3) ,صحي  مسلم: مسلم ."العرقط :له ي ا  الشجر ينض ه كريهة رائ ة وله  لو صمغ هو" :مغاقير 5
 .(27/ 1) ,فت  الباري". ابن  جر: درعَ  :جرسد َأ  :قوله" 6
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؟ قَىىاَ : « الَ » يح  : َقَمىىا َهىىذ    الىىر  َبَة َعَسىى   »ق ل ىىد  ق َط, قَ « َسىىَ ت ن ي َ ف َصىىة  َشىىر  ل ىىه  الع ىىر  : َجَرَسىىد  َن   ىىا ق ل ىىد  َلم 
ىا َدَخىَ  َعلَىى َ ف َصى ث ىَ  َذل ىَف, َقَلم  ث ىَ  َذل ىَف, َوَدَخىَ  َعلَىى َصىف ي َة َقَ الَىد  لَىه  م  َة َقالَىد  َدَخَ  َعَلي  ق ل د  َله  م 

ن ىىه ؟ قَىىاَ :  ىى  يَف م  َدة : س ىىب  « اَل َ اَجىىَة ل ىىي ب ىىه  »لَىىه : َيىىا َرس ىىوَ  الل ىىه , َأاَل َأس  : َت  ىىو   َسىىو  َ اَن الل ىىه , َل َىىد  َقالَىىد 
ك ت ي : ق ل د  َلَها: اس  َنا  , َقاَلد  .1"َ َرم 

 ي  كر مها دين نا ال نيل أّمًا وبنتًا وأختىًا وعّمىًة وخالىًة وزوجىة, بى   مكانة المرأة قي اإلسالم, :ثانياً و 
أّن  وال قنساء(, )البسورة )المجادلة( وثالثًة سورة س ّميد سورة كاملة باسم امرأة وهي )مريم( وثانيًة ب

 المرأة قي اإلسالم لؤلؤة مكنونة وجوهرة مصونة, وهي مرب ية األجيا  ومع  د اآلما  وصانعة الرجا ,
ك بعض المبا اد كالعسى  وغيىر سه على نف   م مد  الوقيّ  زوجالم  ر  وص  األمر إلى أن  ي  ب  ل د 

إرضاًء لنسائه.

 :2قائدتان النبّوة قيهوصل ب م مد  للنبيّ  داء اإللهيّ الن أنّ  يتبّينهذا المب   وقي ختام       
. له التفخيم واإلكرام الفائدة األولى:

 لنعمة النبّوة. كراً ش   كعلى الطاعة واإلذعان ال  ّ  والفائدة الثانية:
 

 النداء بصفة الرسالة: المبحث الثاني
  تمهيد:
بصىىيغة  بصىىفة الرسىالة   لرسىىوله م مىد   يىدور هىىذا المب ى   ىىو  نىداءاد ا          

 ,  3جديد : أّنه َمن  أ و ي إليه بشرع-علم بالصوابأ هواللّ – للرسو   هرجّ أالذ  والتعريل. 

قي بصفة الرسالة   هرسول ىدان ا   أنّ ال رآنية  النصو  خال  است راءمن وقد تبّين       
: هما ,4موضعين

                                                 
 يقىى  يبىالن علىىى نىز  ومىىا والضىرائر, الىىزوج مىع المىىرأة ا تيىا  مىن ي كىىَر  مىا اببىى, ال يى  كتىىاب ,صتتحي  البختاري, البخىار  1
  ىىّرم َمىىن   علىىى الكّفىىارة وبجىىو  اببىى, الطىىالق كتىىاب ,صتتحي  مستتلم :مسىىلم, واللفىىظ لىىه. و (36/ 2) (,6273,  ىىدي  رقىىم )فلىىذ

 . (1111/ 3) (,1474,  دي  رقم )الطالق ينو   ولم امرَأته,
ىعىز الىدين ع ,العز, انظر 2 اإلشتارة إلتى اإليجتاز فتي بعتض ونتواع : هىى(661: د) ي الدمشى يم  لَ بىد العزيىز بىن عبىد السىالم الس 

 .(317) , )بال معلوماد نشر(,المجاز
 
 .(165/ 2) ,روح المعاني: لوسياآلو  ,(75/ 4) ,ونوار التنزيل :البيضاو , انظر3
 (.671, )المعجم المفهرسمادة )ر س  ( عند عبد الباقي:  ,انظر 4
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:  قوله :األول            
1. 

: قوله : والثاني            
2. 

ين الجليلىىين ءهىىذين النىىدا وسأسىىتعرضكمىىا سىىيظهر,  ينلبىىمطالمب ىى  هىىذا  لىىذا سىىول أجعىى       
 .وا  المستعان وعليه التكالن قو , قأهقي
 

المواساة والتلط ف                                     نداء األول:المطلب 

: قوله

                       

                   

                    

                         

         
3. 

 تشىىىريل   خطىىىاب   َأّنىىهقىىىي  شىىّف القىىىي هىىذا النىىىداء الرّبىىاني الجليىىى   سىىو ر الخطىىاب بوصىىىل ال      
ىوتف وتكريم   وتعظيم   بو  م, وقىي هىذا تعلىيٌم للمىؤمنين أن  يخىاط  لَى يى  لىم ينىاد  باسىمه العَ  ,  ل ىد ر  م  يخ 

بك ل َمىا كىانوا ض اأَلعىراعىدب بألَ ا ا, وَجه ى  هىذ(يىا رسىو  ا ) :وصفه, وكذلف كىان يىد عو  َأصى ابهب
:   ى َأنىز  ا تى  (يا م مد) ة وخشونتها, قكانوا ي ناد ونه باسمهيادبال ةعليه م ن  سذاج 

                      

               
قلىىىىىىىىم يع ىىىىىىىىد إلىىىىىىىىىى , 4

 وقىا  ,(يىا م مىد)بعىد أن  كىانوا ينادونىه  (يىا رسىو  ا )أصب وا ينادونه ب ىولهم: و , د عائه باسمه َأَ د
  .5وتواضع لين يق ,(يا رسو  ا ): عو يد   أن   أمرهم :مجاهد

                                                 
 [41]المائدة:  1
 [67]المائدة:  2
 [41]المائدة:  3
 [62]النور:  4
 .(466/ 6) ,معالم التنزيل :البغو و  ,(511/ 1) ,بحر العلوم :السمرقند  ,انظر 5
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ىى أنّ ومىىن العجيىىب        ري كىىَمىىن  النىىاسن م  اب ا  لرسىىوله طىىعنىىد تفسىىيرهم لخ( يىىا م مىىد) كلمىىة ر 
   بمث        

 يكىادونو اء التفسىير, نهم ق ىرّ عى وما َأشبهه م ن الخطاب, وَأَخىذ  ,1

هىذا نىداء " :ب ولىه  يىان أبىو ع ّىبيو  .2داء قي الكتىابلنا لم ي ذَكرن   ولونه قي تفسير كّ  خطاب, وا  ي
 .3"س اإلنسانيبالصفة الشريفة التي هي أشرل أوصال الجن  

ب النىىداء لىىه هنىىا مجىىيء  ل ىىظ  مىىا ي  أوّ  ولعىى ّ           ّ مىىع , علىىى نىىداء البعيىىد التىىي تىىد

ا يىىدعو  إليىىه ويناديىىىه يم لَمىىلبيىىان الشىىأن العظىى وذلىىىف قريىىٌب وهىىو لىىه مجيىىبك  مىىن المىىولى أنىىه 
الىذين يخىاطبهم وتىدبير الىدعوة علىى م تضىى  ىالهم,  هىه إليىه, وهىو  ىا   ألجله, وللموضوع الذ  ينب  

.4ع ما ي ع منهموتوقّ 

 : قولىىىه                 كىىىان الرسىىىو  , ل ىىىد ىىى ىىىم  صىىىه ة  ر  دّ ن ش 

ى وال إلى أنه ال يأسَ  يرجع إلى الكفر, قأرشد  ا   مّ ث  ظهر اإليمان, ن ي  ه لمَ ن   ز   ق يشتدّ على الخل  
ن  غىابوا لىم إن   ضىروا لىم يَ  ,هؤالء ال قي العير وال قي النفيىر قينّ  كن على أمثا  هؤالء زَ يَ  نفعىوا, وا 
.5زنبما يوجب عدَم ال    إلشعاربعنوان الرسالةك ل خ وطب  لذا ف دوا,ي  

يَن ي َسىىىار ع وَن ) : لىىىم  ي ىىى  ا    سىىىائ : ل ىىىمَ أهنىىىا قىىىد يسىىىو        : قولىىىه( بىىىداًل مىىىن ال ك ف ىىىر   إلىىىىال ىىىذ 
        ؟

الشيء(,  في)سارع الشيء( و إلىأّن هناف بونًا شاسعًا بين قولنا: )سارع  والجواب كما أرى      
عنىىي: أنهىىم انت لىىوا مىىن اإليمىىان إلىىى الكفىىر, ومعلىىوٌم أّن المنىىاقق لىىيس قولنىىا: سىىارع إلىىى الشىىيء, ي نّ يقىى

 نفسىها: اآليىةقىي    ي ىة, بىدلي  قولىهقىي ال  كىاقرٌ  ألنىه ككذلف      

       ىىقىيّن , لىذلف , -بعىىد نىزو  الرسىىالة–مىىن الكفىر  مزيىد   إلىىىن كفىر المنىىاقق انت ى  م 

السعود: أبو, و و  هذا المعنى ي و  لم يبرح دائرة الكفروعليه ق

                                                 
 [1]الكوثر:  1

 .(212/ 6), تفسير المنار رضا:, انظر 2
 .(231/ 4), البحر المحيط : يانو أب 3
 .(3182/ 4), التفاسير زهرة: زهرة أبو, انظر 4

 
 .(321), تيسير الكريم الرحمن: السعد , انظر5
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يثىار  "        :تعىالى قول ىىه قىي وقىع مىا علىىى (قىي) كلمىة   وا        
 لإلشىىعارك اآليىة 1

 .2"ومنتهاها المسارعة مبدأ قي له مالبستهم ودوام ,الكفر قي باست رارهم

 ؟عن الطاعة   َهى اال زن على ك ف ر الكاقر ومعصية العاصي طاعة, قكيل ن نّ إ ي ا : وقد

 :3والجواب من وجهين     
به,   وق الضررل   ىك ف ر قومه  تى كاَد ي ؤد  ذلف إلى ال زن علي ط وي سر ل قي َفر   كان  َأنه : وّ األ

سرال ق   ا قنها   :  ى قولهى إلر ال تأ, يهعن اإل           
4.   

لكنىه قىىي , بمسىارعتهم قىي الكفىر نىو  رة عىن أن  ي ز  نهيىًا للكفى ن  كىان ب سىب الظىاهروا  , وهىذا     
النهىي عىن أسىباب  قىينّ ك وجىه  وآكىد   االة بهىم علىى أبلىغر مىن ذلىف والمبىعىن التىأث   ال  ي ة نهٌي له 

 .5إليه نهٌي عنه وقلٌع له من أصله يةد  ومباديه المؤ  الشيء
 (.فهم ال َيضرّ لَ قع   ر, على معنى: َأنّ ال ذين ي سارعون قي الكف  ي زنف قع   ال: )ىالمعن أنّ  ي:الثانو 

:6منها ,كثيرة اً وأ كام قوائدقي هذ  اآلية الكريمة  لرسوله م مد   خطاب ا  وتضّمن     

 أسبابه ومثيراته. ن باجتنابز  ف ال   است باب تر   -1
  رمة سماع الكذب لغير  اجة تدعو إلى ذلف. -3
  رمة ت ريل الكالم وتشويهه لإلقساد. -2
 .ر اليهود وعدم إيمانهمف  ت رير ك   -4
ك إذ لو لم ي ص  العموم لم ي ص  تهديد الكفار مّ في تع  النكرة قي سياق النّ  على أن   الداللة -5    

 .7ةبهذ  اآلي
 

 

                                                 
 [555]آ  عمران:  1
 .(115/ 3), إرشاد العقل السليم :أبو السعود 2
/ 6), التفستتير المنيتتر :لز يلىىيوا ,(427-426/ 2), مفتتاتي  الغيتتب :الىىراز و  (,27/ 3) ,تفستتير القتترآن :السىىمعاني ,انظىىر 3

125). 

 [8]قاطر:  4

 .(26/ 2) ,تيسير الكريم الرحمن: عد الس, انظر 5
 .(622/ 1), ويسر التفاسير: لجزائر ا, انظر 6
 .(427/ 2), مفاتي  الغيب: الراز , انظر 7
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دع بالحق   نداء :نيالثاالمطلب        التشجيع على التبليغ والص 
: قوله  

                        

         
1. 

لىه  تشىريفاً ك بعنىوان الرسىالة الكىريم النىداء الع لىو ّ  هىذا قىي  عبد  ورسىوله م خاطباً   ي و       
ل بتبليغىه ل ىمىن وجىوب تبليىغ مىا ك   ا يىأمر  بىه ا   لمَ  اً وتمهيد كطًة بين الل ه وَخل  ه, إ ذ  كان واساً وتكريم

, د  بالرعايىة وال مايىةا  وتعهّى ىه ورّبىهىو الىذ  خلَ   ا  ألنّ  كسىوا  يخشىى أ ىداً  إلى الناس دون أن  
  .2وهو الذ  اختار  ل  م  هذ  الرسالة دون غير 

 مىىدَ : مىىا د  بىىذلف يعنىىيو  , نىىز  إليىىه منىىهأ  غ جميىىع مىىا يبلّىى أن   قمىىن الواجىىب عليىىه لىىذلف       
.3هاغَ تبل   بأن   فدَ ل  غ الرسالة التي ك  تبلّ  قيجب عليف أن  , رسوالً 

التبليىىغ  :هىا, وهىوبىأعظم األوامىىر وأجلّ   أمىٌر مىن ا  لرسىىوله م مىدالنىداء الع لىىوّ   هىذا فىيق      
: ذلىىف ب ولىىه لشىىوكانيويؤّكىىد ا ,ة عنىىه ّمىىتىىه األ  تل ّ  أمىىر   إليىىه, ويىىدخ  قىىي هىىذا كىى    نىىز  ا  ا أَ لَمىى
 ق ي لعموم الكائن"ا    يفيد َأنه يجب عليه    تم منىه كىال ي, هأنزله الل ه  إليى غ جميع ماأن  يبل

قجىزا   ,  الناس قي دين ا  أقواجىاً , ودخَ ين وّهاجاً ح سراج الد  تبليغ  تى أصبَ  أكم َ  غ قبل  , 4"ئاً شي
.5اً ر الل ه عن أّمته خي

 هنىىىا وهىىو وصىىوله, المطلىىىوب المكىىان إلىىى الوصىىىو  :والبلىىوغ. بالغىىاً  الشىىىيء جعىى  :والتبليىىغ"      
 .6 "ال اجة وبلغد الخبر بلغ: قولهم نم   إليه بها  للمرسَ  الرسالة  كاية قي مجاز
 :هذا الموضع قي بليغلل قي الم صود بالتواخت       

                                                 
 [67]المائدة:  1
, التفستير الوستيط: طنطىاو , و (357/ 6) ,التحريتر والتنتوير, وابىن عاشىور: (121/ 4) ,محاسن التأويتل :ال اسمي ,انظر 2
 .(3/ 44), تفسير القرآن الكريم: دملم , وا(334/ 4)

 .(357/ 6) ,التحرير والتنويرابن عاشور:  ,انظر 3
 .(68/ 3), فت  القدير: لشوكانيا 4

 .(322), تيسير الكريم الرحمن :السعد , انظر 5
 .(358/ 6), التحرير والتنويرابن عاشور:  6
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 :  ك ولىىه, الىىدوامو  االسىىتيفاء والكمىىا  اأَلمىىر بىىالتبليغ مسىىتعم  قىىي طلىىب  :األوّ         

       
 ل عن شيء  ر قي هذ  اآلية بأن  ال يتوقّ م  غ, قينما أ  ألنه قد كان بل   2ك1

ى ل َىىقكىان يَ ,  ىالهم ند الطعىن علىىى أنىواع الكفىرة وبيىان قسىىادتضىمّ  رسىىالته  د, وذلىف أنّ أَ ى مخاقىةَ 
ىن  رب ىف َبل ىغ  مىا أ نىزَ  إليىفَ ) :لىه  قبى  نىزو  هىذ  اآليىة, ق ىا  ا  مىا خىاقهم أ يانىاً وربّ  ,منهم عنتاً   م 

 .3ًا(ممتمّ  كامالً 
 .4المشركين خوًقا م ن كقي َأو   اإلسالم ي خفيه  انأَلنه ك كالتبليغ ه رَأظ :معنا  الثاني:     
رلبل غ ما أ ن ز   إ :معنا  الثال :       .5ار هذيغ قي و . ةيّ ب بند ج ح األسدنزي يف م ن  رّبف قي َأم 
وم, مىىىل صىىىد العوذلىىىف  ك6(َبل ىىىغ) م تعل ىىىق ذل ىىىيؤّكىىىد ذلىىىف  ومّمىىىا ,ال ىىىو  بىىىالعموم حرجّ يتىىىوالىىىذ       

إ ذ ال ي دَرى وقىد ظهىور  كةمّ يف جميع َمن ي تاج إلى معرقته, وهو جميع األلبل غ ما أ ن ز   إوالمعنى: 
 .7ةمّ جميع األا هام ي تاجكلى بعض اأَل كام, على َأّن كثيًرا م ن اأَل إ ةمّ األ  اجة بعض

: قوله ف  يان بضمير المخاَطبتي اإل  ق ظ أنّ يال َ و      ى تشىريل لىإ اً يمىظعَ  ءً اميإ

مىا ك ,(إلىيهم) َأو( إلىيكم) :ولىم ي ى , هيإذ َجعَ  اإلنزا  إل كين ا  والناسب ةة الَوساطببمرتو  الرس
 آخىر: موضىع يقا  ق                         

8 ,

  أيضًا: وقوله                     
9,10

.

                                                 
 [126]النساء:  1

 .(358/ 6), التحرير والتنويرابن عاشور: , انظر 2

 .(317/ 3), المحرر الوجيز :ابن عطية, انظر 3
 .(343/ 6), الجامع ألحكام القرآن :ال رطبي, انظر 4

 .(343/ 6), المرجع السابق, انظر 5
ّن  إأ : أنىىه ن ىىز   الفعىى  المتعىىد  منزلىىة الىىالزمك كىىي ينصىىّب التركيىىز علىىى الفعىى , بغىىّض النظىىر عىىن المفعىىو  بىىه. وقىىد ي ىىا :  6

 م د ر.المفعو  به 
 .(358/ 6) ,التحرير والتنوير, وابن عاشور: (343/ 6), الجامع ألحكام القرآن :ال رطبي, انظر 7
 [122: آ  عمران] 8
 [44]الن  :  9

 .(352/ 6) ,التحرير والتنوير ابن عاشور:, انظر 10
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 دون هنىا (الىربّ ) بلفىظ تيىاناإل"وكىذلف  ,1" للمنىز   تشريل الربّ  نم   بأنه اإلنزا  تعليق قي"و      
 ينبغىي كما إبالغه, أراد ما أداء معنى ومن كرامته, معنى من هربّ  بأنه التذكير قي المَ  كالجاللة اسم
 .2"قيه بما والعم  تناوله على وال  ّ  واإلشاعة التعجي  من

ما  غ ك   بل  ) :المعنى ألنّ  كينن أمر الد  م   شيئاً  ّر إلى أ د  س  لم ي    على أنه داللةٌ  آليةقي او       
 : ولوال هذا ما كان قي قوله ,(نز  إليف ظاهراً أ              3قائدة. 

ىًدا ": َأنهىا قالىد رضىي ا  عنهىا عائشىة أ ّمنىا ولهذا ثبد قي الصى ي ين عىن      َمىن  َ ىد َثَف َأن  م َ م 
 ىىى م  : َكىىَتَم َشىىىي ًئا م  ىىىه , َق َىىىد  َكىىىَذَب, َوالل ىىىه  َي  ىىىو   ىىىَزَ  الل ىىىه  َعَلي  ا َأن          

   "4.  

ىنا ديٌب ل ملة, وتأ يبهذا تأديٌب للنقي و       ل م م  ىن  َأمىت   َيكالّ أّمتىه أ لع  ر شىريعته, وقىد مىوا شىيًئا م 
ر نبيه َأنه ال يكت م شيًئا م ن  و يهن  م    عل م الّله َأم 

5.

 غَ العىىالمين, بل ىى ربّ  رسىىو     النبىىيّ  ل الجميىىع أنّ عىىر  أن  يَ  :هىىذ  اآليىىة مىىن نىىزو ال كمىىة  ولعىى ّ      
ى ,6بشىيء أ ىداً  , ولم يخّ  م شيئاً لم يكت   ,هن ربّ   إليه م  نز  جميع ما أ   كمىا ي ىو  – اَأهىّم م اصىدهن قم 

 أنىه أو غىه,يبل   لم شيئاً  استب ى قد الرسو  أنّ  يزعمون قد نمَ   تخر   عقط   أراد  ا أنّ  :-شورابن عا
 قىو  إلبطىا  آيىة أقطىع قهىي. ةعاّمى للنىاسغىه يبل   لىم الىو ي مىن شىيء بىيبالغ الناس بعض خّ   قد

 ا  رسىو  وأنّ  عثمىان, ونسخه بكر أبو جمعه الذ  المص ل قي هو مما أكثر ال رآن بأنّ  الراقضة
 اليىوم وأنىه بعيىر, رق ىو   يبلىغ وأنىه أبنىاء  أورثىه وأنىه  طالىب أبىي بىن اً علّيى ال ىرآن مىن بكثيىر ّ  تَ اخ

 هىىذ  وكانىىد .وبالوصىىيّ  المنتظىىر بالمهىىد  الشىىيعة بعىىض بىىهيل ّ  الىىذ  المعصىىوم اإلمىىام عنىىد مختىىزن
                                                 

 .(361/ 6) ,المرجع السابق 1
 .(361/ 6) ,المرجع السابق 2
/ 3), فتتت  القتتدير: لشىىوكاني, وا(343/ 6) ,الجتتامع ألحكتتام القتترآن: ال رطبىىي, و (375/ 1), آنمعتتاني القتتر  :لزجىىاجا, انظىىر 3

68). 
 , بىىاب تفسىىير ال ىىرآن كتىىاب ,صتتحي  البختتاري: البخىىار  4                      :ىىدي  رقىىم [67]المائىىدة  ,

 :    معنىى قىو  ا   , بىاباإليمىانكتىاب  ,حي  مستلمصت :مسىلمو  ,(53/ 6)(, 4613)         

ًدا ": , بلفظ(152/ 1), (177)؟,  دي  رقم راءسة اإليلرّبه ل [, وه  رأى النبّي 12]النجم:  َرَأى َرب ه  َقَ د   َمن  َزَعَم َأن  م َ م 
َيةَ  َظَم َعَلى ا   ال ف ر   ".َأع 

 .(343/ 6), الجامع ألحكام القرآن :ال رطبي, انظر 5
 .(527/ 1), التفسير الواض :  جاز , انظر 6
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 إلىىى النىىاس بعىىض ذلىىف قىىدعا  ياتىىه, ةمىىدّ  قىىي  علىىيّ  إلىىى المتشىىيعين بعىىض بىىأنفس دألّمىى األوهىىام
قرّد عليهم , ذلف عن سؤاله

1.

:2منها ,كثيرةًا وأ كام قوائدقي هذ  اآلية الكريمة  لرسوله م مد   خطاب ا  وتضّمن     

 .ال يام مّ ذلف, وقام به َأت وقد امَتَث  , س وجوب البالغ على الر   -0
األنبيىاء علىيهم  تكليىلَ  , قمىا أشىدّ  س قىي ذاد الل ىهمىا دون الىنف   كى ّ  الرسو   م   وجوب ت -3

 .3الصالة والسالم
  ة.عصمة الرسو  المطلَ  -2
.ين ال قّ بع ما جاء به من الدّ واتّ  ,ن منهم بالنبي م مدن آمَ  مَ فر أه  الكتاب إالّ ك   -4

 ًا ونفورًا وطغيانًا وكفرًا.توّ  ع  ة والبراهين إالّ زيدهم األدلّ أه  العناد والمكابرة ال تَ  -5
ف الشىىرف والمعاصىىي العبىىرة باإليمىىان والعمىى  الصىىالح -6 مىىن  إلىىى ديىىن   باالنتسىىاب وليسىىد ,وتىىر 

 األديان.
موضىىع -لىىيس قىىي اآليىىة الكريمىىة  وتجىىدر اإلشىىارة هنىىا إلىىى أّنىىه ,األمىىر مشىىروعية  راسىىة ولىىيّ  -7

م قطعىًا قىي هىذ  ال راسىاد الخاصىة كىان يعَلى رسىو  ا  , بى  إّن ما ينىاقي ال راسىة -الب  
وقىىي  ,4لكيىىان الجىىيح مىىن التفىىرق و مايىىةً  ,تشىىريعًا ألمتىىه كهىىاولكنىىه طلبهىىا أو أقرّ  ,أنىىه معصىىومٌ 

هذا ي و  ال اقظ ابن  جر:

 أنهىم مىع درعىين بىين ظاهر وقد ,ذلف قي به لالستنان كلهتوكّ  ةقوّ  مع ذلف  النبي عانى إنما"
 ال لىب عمى   التوكّ  ألن كاألسباب تعاطي يناقي ال  قالتوكّ  وأيضاً  ,الك  أمام كان البأس اشتدّ  إذا كانوا
:  إبراهيم قا  وقد, البدن عم  وهي           

5"6.

طلىب ال راسىةك ليشىر ع لنىا ق  ىه األمىن, ويطب  ىه واقعىًا  أّن رسىولنا  يظهىرعلى مىا سىبق,  وبناء      
ن  كىان معصىومًا إاّل أنىه ينبغىي عليىه أن  يّتخىذ التىدابير الوقائيىة  الالزمىة لب ائىه  ّيىًا على األرض, قهىو وا 

                                                 
 .)361/ 6) ,التحرير والتنويرابن عاشور: , انظر 1
 .(655/ 1), ويسر التفاسير: لجزائر ا, انظر 2
 .(652/ 1), الكشاف: الزمخشر , انظر 3
 .(128) ,آيات عتاب المصطفى: المطَرقي ,انظر 4

 [361]الب رة:  5
 .(83/ 6), فت  الباري :ابن  جر 6
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ىىن أجىى  التبليىىغ كرسىىو   واإلدارة ك ائىىد  وال ىىدوة كمعل ىىم  و ف ىىظ  ياتىىه لخدمىىة دينىىه كفىىرد  عامىى   قىىي   ىى   م 
 الدعوة والجهاد.

:1قوائدال  ث الرسالة قيهبصفة  لرسو  م مد انداء  أنّ  يتبينهذا المب   وقي ختام      

.لرسو  م مد ل اإلكرام الفائدة األولى:

  .ال   على الطاعة والفائدة الثانية:
ىىالتأكيىىد بىىذك   والفائىىدة الثالثىىة: تسىىتلزم النبىىّوة, وت ىىّ  علىىى تبليىىغ  ألنهىىا كعم الجسىىامن الىىن  ر الرسىىالة, وهىىي م 

 : ن قولهالرسالة. قما أ سَ            
2. 

الخطىاب  أنّ قىي هىذا المب ى ,  اإللهية للرسىو  م مىد  ن خال  استعراضي للنداءادوتبّين م      

 يىى  ورد الخطىىاب بوصىىل  ,النبىىّوة ورودًا قىىي ال ىىرآن الكىىريم مىىن الخطىىاب بوصىىل الرسىىالة أقىى ّ بوصىىل 
 .4قي ثال  عشرة آيةالخطاب بوصل النبّوة ورد و  ,3الرسالة قي موضعين

الرسىالة أّن و  بصىفة النبىّوة اإللهية للرسو  م مىد  ي للنداءادمن خال  استعراضكذلف وتبّين       
ىه الخطىاب ال يسىتلزم أن  يكىون     لخطابه إلى النبّي م مد  توجيه ا   كىم اآليىة خاّصىًا بىه, بى  و ج 

الخطىاب الخىا   , وعليىه قىينّ م أل كىام الىد ين األقىومألنه اإلمام األعظم, والرئيس الم ىد م, والمتىرج   كإليه
كىىم مىىن خواّصىىإ الّ إأتباعىىه باعتبىىار  قىىدوة لهىىم, يشىىم    م مىىد النبيّ بىى  ,5هذا قىىام دليىى  علىىى أّن هىىذا ال  

.6مذهب الجمهوروهذا 









                                                 
 .(317) ,اإلشارة إلى اإليجاز :العز, انظر 1
 [67]المائدة:  2

 (.671, مادة )ر س  (, )المعجم المفهرسعبد الباقي:  ,انظر 3
 (.783, مادة )نبأ(, )المرجع السابق ,انظر 4
 – 11, طللماليىين العلىم دار, )القرآن علوم في مباحث :صب ي, الصالح ,. انظرالصالح صب يوممن اختار هذا الترجيح  5

1000,) (217). 
دفتع إيهتام : (هى5535: د) ال ادر عبد بن المختار م مد بن األمين م مد ,الشن يطي ,. انظرالشن يطي كما نّ  على ذلف 6

 .(181)(, م5336 - هى 5159 -5, طةجد – الخراز مكتبة تيمية, ابن مكتبة, ال اهرة, )االضطراب عن آيات الكتاب
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 النداء بأحوال  : المبحث الثالث
 تمهيد:
 بصىفة مشىتّ ة  اً م مىد هرسىول ىدانى ا   أنّ ال رآنيىة  النصىو  خال  است راءمن تبّين       

 العزيز:  هن كتابلتي هو عليها قي آيتين م  ن  الته ام  
:  قوله :األولى        

1. 

 :  : قوله الثانيةو        
2.  

 .وا  المستعان وعليه التكالنين الجليلين, قأقو  النداءهذين  المب  قي هذا  ستعرضوسأ
 

                        اإلرشاد إلى فضائل األعمال نداء ,ُمزَّم للالنداء با المطلب األول:
 : قوله
                         

        
3. 

 .4وهذا هو الغالب قي النداء ,قد ص ب األمر, وأنه ت ّدم الكالمالنداء  أنّ  ظ هناال َ ما ي    وأوّ     
 :قوله           ٌللنبيّ  نداء  ,يأمر  رسوله  قىي التغطي: وهو التزم , يترف أن 

 قيىىام مىىن بىىه  ا  ر أمىى مىىا ممتىىثالً   ا  رسىىو  كىىان وكىىذلف , لربىىه ال يىىام إلىىى ويىىنهض الليىى ,
 .5و د  عليه واجبا كان وقد اللي ,
َظىىم شىىأن مىىا سىىيكّلل ال يىىام بىىه,   أنىىه قىىد اقت ىىتح خطىىاب  النبىىيّ  وواضىىحٌ        بالنىىداءك إعالمىىًا بع 

 بعيىداً  يكىن ولىم وا ىداً  المخاطب كان إذا بالنداء الكالم اقتتاح: "ي و ويؤكد هذا المعنى ابن عاشور ق
  .6"كالم من المخاطب إلى ىسيل َ  بما االعتناء على يد 

                                                 
 [1]المزم :  1
 [1]المدثر:  2
 [4-1]المزم :  3

 (.381/ 2), اإلتقانالسيوطي: , انظر 4
 .(342/ 8) ,تفسير القرآن العظيم :بن كثيرا ,انظر 5

 .(355/ 32), التحرير والتنوير ابن عاشور: 6
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َتَزم  م ز  و)ال       ( أصله: الم  إذا  (ق الن  )َتَزمّ , ولكن التاء ت دَغم قي الزا ك ل  ربها منها, ي ا : م   
 .1القٌل َقَ د  ز م  َ  شيء   ل بثيابه, وك   تلفّ 

 قىي هىذ  اآليىة مىن التزم ى   هبىه نبّيى  لل أه  التأوي  قي المعنى الىذ  وصىل ا   اختَ و       
 :2على قولين

(, قالىه  األو : منهم َمن   َمله على   ي تىه, ق ىد قيى  لىه: )يىا َمىن َتلف ىل قىي ثيابىه َأو قىي قطيفتىه, ق ىم 
 .إبراهيم وقتادة

ك(, ّوةبالنب يا َمن َتَزم  : )قي  له منهم َمن   َمله على المجاز, كَأنه الثاني:و   رمة.قاله ع 
أّن  م   التزّم  على المعنى ال  ي ي هىو الصىواب, وهىذا مىا رّج ىه الطبىر    يظهروالذ      

3 ,
 .6ال رطبي, و 5ابن العربيأيضًا ّج ه وممن ر , رينجمهور المفس  وعزا  إلى  4وابن عطية

 .7ماورد قي الص يح  األوّ لل و  ويشهد 
نمىا        لىىم الىىذ  المفعىىو  بصىىيغة دةمشىىد   مفتو ىىة المىىيم كانىىد لىىو  المجىىاز  التفسىىير هىىذا يسىىوغ وا 

: ب ولىىه بىىهع ّ  قىىد ألنىىه كوبعيىىٌد عىىن ظىىاهر اآليىىة باطىى  قهىىو الفاعىى  بلفىىظ وهىىو وأمىىا قاعلىىه, مّ َسىىي   

    ي ىو  ,8معنييىه أظهىر هىو ذلىف وأن للصىالة, بالثيىاب بالتزم ى  وصىفه أنّ  عن بيانا ذلف قكان 

 إليه ي تاج قال المجاز إلى ال  ي ة عن العدو  اقأمّ  ي:ابن العربي بعد ترجي ه المعنى ال  ي  اإلمام
ذا الظاهرك خالل قيهوبخاصة أّن   .9عنه العدو  زيج   لم والظاهر ال  ي ة   تعاضدد وا 

 بهذا الوصل للنبي   الّربّ  ءندامن ويتضح               10فوائدال يد منعد:  

                                                 
 .(624/ 4), لكشافا :الزمخشر و  ,(322/ 5), معاني القرآن :اجلزجّ ا ,انظر 1
 . (22/ 12), الجامع ألحكام القرآن :ال رطبيو  ,(286/ 5) ,المحرر الوجيز :ابن عطية انظر, 2

 .(676/ 32) ,جامع البيان :الطبر  انظر, 3
 .(286/ 5) ,المحرر الوجيز :ابن عطية انظر, 4

 (.232/ 4) ,وحكام القرآن :ابن العربي انظر, 5

 .(22/ 12) ,حكام القرآنالجامع أل :ال رطبي انظر, 6

7
 .(7/ 1)(, 5) ,  دي  رقم؟ ا  رسو  إلى الو ي بدء كان باب كيل ,الو ي بدء كتاب ,صحي  البخاري :البخار 

 .(22/ 12) ,الجامع ألحكام القرآن :ال رطبي, و (676/ 32) ,جامع البيان :الطبر  ,انظر 8
  .(232/ 4) ,وحكام القرآن :ابن العربي ,انظر 9

.(22/ 12) ,الجامع ألحكام القرآن :ال رطبي, و (433/ 3), التسهيل لعلوم التنزيل : ّ زَ ابن ج   نظر,ا 10
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مشتق   ف المعاتبة سّمو  باسم  قيّن العرب إذا قَصدد مالطفة المخاَطب وتر   : المالطفة,األولى الفائدة
 ن  الته التي هو عليها.م  

, ق ىىم  َأَبىىا ت ىىَراب  " : لعلىىيّ   قولىىهومىىن ذلىىف         للرسىىو   اإللهىىيّ  النىىداءوكىىذلف  ,1"ق ىىم  َأَبىىا ت ىىَراب 
.2تب  عليهفةك ليستشعر أنه غير  عاومالط قيه تأنيٌس -موضع الب  -م مد 

م إذا كىىىان لَىىىى العَ األصىىى  قىىىي النىىىداء أن  يكىىىون باسىىىم المنىىىادَ أّن  الغرنىىىاطي الزبيىىىر بىىىنايىىىرى و 
ىسىم العلَىاالمىن   عىدَ م, قىال ي  عنىد المىتكل   معروقاً  ى  لغىرض  إالّ  أو إضىاقة   ن وصىل  م إلىى غيىر  م  د  ي ص 

 :قىي الغالىب كىان الم صىود و ضىجعة  أ أو جلسة   ى بوصل هيئته من لبسة  ود  المنادَ البلغاء, قيذا ن  
 .3وت ب بل تلط   نداء   هنا نداء النبيّ وعليه ق ,إليه ولهيئته بَ به والت بّ  لَ التلطّ 

لمواق تىىىه وذلىىىف  كهىىىو الصىىىواب (مىىىالف التأويىىى ) صىىىا بالىىىذ  ذهىىىب إليىىىه  المعنىىىى رى أنّ أو       
, وكىذلف 4(ريىر والتنىويرالت ) صىا ب أيضىاً  المعنىىهىذا  ىذهىب إلىوممىن  الدلي  الص يح الصىريح,

 .5الصابوني
ن م   المشتقّ  االسم ألنّ ك ر قيهك  ذ  الإلى قيام اللي  و  لينتبهَ  كهليلَ  راقد      متزمّ  والفائدة الثانية: التنبيه لك ّ 

 .فةصل بتلف الصّ   ذلف العم , واتّ م  ن عَ مَ  شترف قيه مع المخاطب ك   الفع  يَ 
ىىد , ولىم يخاطب ىه بىالنبّي والرسىو د ث رمىىلّزّمى  وامبالبىه إّنمىا خاطوقيى :          هاهنىىاك ألنىه لىم يكىن بع 

نما كان هذا قي بدء الو ي,الّرسال ًئا م ن  تبليغياد َثر ش  .6والرسو  بالنبيّ  بعد خوطب ثم ة, وا 

 

                                                 
صتتحي   :مسىىلمو . (26/ 1)(, 441,  ىىدي  رقىىم )وم الرجىىا  قىىي المسىىجدنىى , بىىابالصىىالة كتىىاب ,صتتحي  البختتاري: البخىىار  1

/ 4) ,(3412) ,  ىدي  رقىمبىن أبىي طالىب بىاب مىن قضىائ  علىي , عىنهم تعىالى ا  رضىي الصى ابة قضىائ  كتىاب ,مسلم
 .لبخار . واللفظ ل(1874

الوكيى ,  ت  يىق:, الروض األنف في شرح الستيرة النبويتةهى(: 581السهيلي, عبد الر من بن عبد ا  بن أ مد )د:  ,انظر 2
  .(42/ 2), مإرشاد العقل السلي :السعود أبوو  ,(146/ 2), (هى1413 – 7, طبيرود, دار إ ياء الترا  العربي)
مالك التأويل القاطع بذوي اإللحاد والتعطيتل فتي توجيت  المتشتاب  اللفتظ هىى(: 718, أ مد بن إبراهيم )د: ابن الزبير ,انظر 3

 .(421/ 3) ,(لبنان, بيرود, دار الكتب العلمية), من آي التنزيل
4

.(356-355/ 32) ,التحرير والتنويرابن عاشور:  ,انظر

 6, طمكتبىة الغزالىي - مؤسسىة مناهى  العرقىان ,بيىرود) ,روائع البيان تفسير آيتات األحكتامم مد علىي:  الصابوني, ,انظر 5
 .(636/ 3), (م1281 -هى 1411 -
/ 12), الجامع ألحكام القرآن :ال رطبىي, و (252/ 4) ,زاد المسير , وابن الجوز :(139/ 1) ,معالم التنزيلالبغو :  ,انظر 6

23). 
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ىىى أّن  بعىىىض العلمىىىاءظىىىّن و  م مىىىد ي مىىىن َأسىىىماء النبىىى اسىىىمٌ  ال م ز م 
لىىىيس   ّمىىىزّ الم  أّن  والىىىذ  يظهىىىر.1

ل يّ  الصوابَ وأّن  ,لرسو  م مد امن َأسماء  اً معدود  باسىم  ّمىالمزّ  لىيس" :هلىو  ب ما أشار إليه الس ىَهي 
نمىىىا , أسىىىمائه قىىىي و وعىىىد   النىىىاس بعىىىض إليىىىه ذهىىىب كمىىىا بىىىه يعىىىرل ولىىىم , النبىىىي أسىىىماء مىىىن  وا 
.2"رثّ المدّ  وكذلف الخطاب,  ين عليها كان التي  الته من مشتق اسم  مّ المزّ 

قينىىه " :قىىائالً  هنىىابوصىىل هيئتىىه   نىىداء النبىىيّ توضىىي ه ل قىىي لوسىىيمىىة اآلالعاّل  سىىن وقىىد أ      
ن   تعالى نىا بى  يلَزم كبىه  , لكّنا ن ن ال نجر  على ما عاملىهكان له أن  يخاطب  بيبه بما شاء وا 

د  طىىىرَ  بمىىىا خاطبىىىه بىىىه السىىىلطان   الرعايىىىا الىىىوزيرَ  , ولىىىو خاطىىىب بعىىىض  األدب والتعظىىىيم لجنابىىىه الكىىىريم
 .3"ما كان الع اب هو الجواب, وربّ ابج     ال

:4منها ,كثيرةًا وأ كام قوائد ( مّ زّ الم  قي مستهّ  سورة ) لرسوله م مد   خطاب ا  وتضّمن

 م  ودعاء  وغير ذلف.ن صالة  وتسبيح  وطلب عل  بأّ  وجه  م   ب إلى ذكر ا  الند   وواًل:
 ف العجلة قي تالوته.وتر  المجيد,  ال رآنب إلى ترتي  الن د   :ثانياً 
 لتواطىء الس مع وال لب قيها على قهم ال رآنوذلف ن صالة النهارك صالة اللي  أقض  م   :ثالثاً 

 .الكريم

 .بين ر  دأب الصال ين وطريق الم ب إلى قيام اللي , وأنهالند   :رابعاً 
 

                     الةالمتضم ن مستلزمات تبليغ الرسالنداء  رث  المد  النداء ب المطلب الثاني:
: قوله

                          

          
5.  

                                                 
 إعجتاز في األقران معترك :هى(211السيوطي, جال  الدين عبد الر من بن أبي بكر السيوطي )د:  ,انظرومنهم السيوطي.  1

 .(513/ 3) (,م1288 - هى1418 -1, طالعلمية الكتب دار ,بيرود ,لبنان), القرآن
 .(22/ 12) ,الجامع ألحكام القرآن :ال رطبي كما ن   ذلف عنه ال رطبي. 2

 (.112/ 15), روح المعاني: سياآللو  3

 (.457/ 5), ويسر التفاسير: لجزائر ا, انظر 4

 [7-1]المدثر:  5
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سىىه و يىىدًا قىىي هىىذا الشىىأن, ولىىيس نف   ا   جىىد رسىىو   , وقىىد وَ باإلنىىذار العىىامّ   آيىىة نزلىىد أوّ  هىىذ      
ىسىه إخىراج النىاس مّمىقاسىتعظم علىى نف  , ب منىهل    ما ط  ث  د على م  معه أ َ   وضىال    ر  ن كف ىا هىم قيىه م 

 خشىية أن  ك غيواجىه النىاس بىالتبلي ب أن  ر  الشريل الطاهر ذرعًا, وتهّيىإلى الهدى والنور, قضاق صد  
ىل  ما ك   قينّ  كإلى أمر ا  باإلنذار د, ولم يسارع  وا عليه رسالته, قصمَ رد  بو , ويَ كذّ ي مواجهىة  نل بىه م 

ىيعبىدوا إلهىًا وا ىدًا ويتركىوا مىا أل   النىاس بىأن   ىدة أَلَ ن عبىادة اآللهىة المتعىد  فىو  هىم وآبىاؤهم م  قىي   ٌ جلَى رٌ م 
ذودًا عىن كيىانهم, ك كىرة أبىيهم  عىن بَ ون لىردّ يهب ىو  تنخلع له قلىوبهم, ,قهم الجاهلير  وع   معيارهم الفكر 

ب اءً   .1على معت دهم ال ديم وا 
عمىىا  دون ترّيىى-إذ اإلقىىدام علىىى ذلىىف  كمىىواجهتهم  ىىااًل بمىىا يكرهىىون قلىىيس مىىن اليسىىير إذن          وا 

نىه منفىورهم قىد يكىون سىببًا ل -سىن اسىتجابتهم  ولو قي ظاهر ال ا       التي تكفَ بٌ ر قي أنجع الس  قك  
 .2ض لغضبهم, والوقوع قي ن متهموالتعرّ  االستهدال لسهامه, :وذلف معنا , وعدم قبولهم منه

ب  التىي س أقضى  الس ىه قىي ذلىف كىان يىتلم  , ولعلّىقي إبىالغ قومىه   ري  هذا الموقل تَ  قي ظ ّ      
 عليىه جبريى   قنىز  ,به إليهم بسبي  تكىون أقىرب إلىى االسىتجابة  مكنه بها إبالغ ما أمر  ا ي  

الّ ع إلى تبليغ أم  سر  ي   ر  أن  قأمَ   .3لعذابه َض تعرّ  ر ربه, وا 
و          :ىى -, والىىد ثَاربهىىا ل ينىىام َأو ل َيسىىتدق ئ كثارس الىىد  , إذا لىىب  (ر قىىالنتىىدثّ )ن اسىىم قاعىى  م 

ىى-بكسىىر الىىد ا  ي ل ىىالثىىوب الىىذ  يَ : لىىي البىىدن, والشىىعارعار الىىذ  يَ ن الثيىىاب قىىوق الش ىى: هىىو مىىا كىىان م 
ىى"ومنىىه  ىىدي :  ,عرالتصىىاله بالبشىىرة والش ىىى كاى شىىعارً سىىمّ وي   ,الجسىىد , 4"ثىىىارعار والنىىاس د  األنصىىار ش 

 لتجانسىهما كي الىدا قدغمد التاء قأ   ر,ثار, ي ا : َدَثرت ه قتدثّ الد   البس   :المتدّثر, وهو :رثّ أص  المدّ و 
 .5َرجَمخوالت اربهما قي النطق و 

                                                 
 .(136-135) ,آيات عتاب المصطفى: المطَرقي, انظر 1
 .(136) ,المرجع السابق, انظر 2
  .(136) ,آيات عتاب المصطفى: المطَرقي, انظر 3
 ,صتحي  مستلم: مسىلم, و (158/ 5) (,4221م ),  ىدي  رقىغىزوة الطىائل, بىاب المغىاز  كتىاب ,صتحي  البختاري: البخىار  4

 .(728/ 3), (1161),  دي  رقم قلوبهم على اإلسالم وتصب ر َمن قو   إيمانه ةفإعطاء المؤل   , بابالزكاةكتاب 
 ,(252/ 4) ,زاد المستير وابن الجوز : ,(223/ 5), المحرر الوجيز :ابن عطية, و (644/ 4), الكشاف :الزمخشر  ,انظر 5
 .(172/ 15), التفسير الوسيط: طنطاو و  ,(132/ 15) ,روح المعاني: اآللوسيو  ,(235/ 11), البحر المحيط: ان ي أبوو 
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ل ىى علىى ة مىا ي  للتنبيىه علىى أهمّيى ك وذلفبالنداء (رثّ المدّ )تح سورة قد اقتَ   ا  نّ ويالَ ظ أ     
 .1ن أوامر أو نوا ب م  المخاطَ 
بلفظ  وقي ندائه            يناٌس لنفسه, وت بّ تلطّ  قي هذا الَم ام ٌب إليه, كمىا ٌل معه, وا 

تعىىىىالى: قولىىىىه" :مضىىىمارقىىىي هىىىىذا ال ال رطبىىىىي ي ىىىىو  ,2( ّمىىىالمزّ )اقتىىىتح سىىىىورة        
3 

ىىى يىىىا ) :ر عنىىه بصىىىفته, ولىىم ي ىىى إذ  نىىىادا  ب الىىه, وعّبىىى كن الكىىريم إلىىىى ال بيىىبمالطفىىٌة قىىىي الخطىىاب م 
 .4"هن ربّ والمالطفة م   ينيستشعر اللّ ل   ك(ويا قالن ,م مد
ىىن كتىىكثيىىرة  قىىد َدل ىىد آيىىادو        ال يخاطبىىه قىىي كتابىىه باسىىمه,   الل ىىه ب اللّىىه العزيىىز علىىى َأنّ ام 

نمىا ي خاطبىىه بمىىا يىىد ّ  قىىي هىىاتين   نىىاعلىىى ذلىف جىىرى الىىوارد قىىي نىداء نبيّ , و علىى الّتعظىىيم والتىىوقير وا 
.5رثّ   والمدّ مّ السورتين بالمزّ 

,عربىىه أسىىلوٌب يّنىىق كقىىي هىىذا الخطىىاب َضىىيرال  ثىىمّ        ىىل ىى ىىد ع  ق ي   عىىرب قىىي ذلىىف أنّ ال ن  ىىا م م 
ه مىن يشىت ّ  د تأنيسىه خاطبىه باسىم  أو قَصى ,مكانتىه لديىه فًا به ومشىيرًا إلىى  متلطّ خاطب عبدَ إذا د يّ السّ 
يىه بىه ظهىر كىريم ت فّ ريىه مكانتىه وي  ي  ل   كته  عىن معىرول اسىميّ عىد  يكون العبد عليهىا, ويَ  أو صفة    ا   

باأَلمر الم جّرد م ن  و, أَ )يا م مد( وهو قي تلف ال ا  م ن  الكرب باسمه  قلو نادا  ,فهوعظيم تلطّ 
ب ب ىىد ا لهالىىه ذلىىف, ولكىىن لّمىى هىىذ  الم الطفىىة       

َراض  عنىىه,  َأّن َرّبىىه أن ىىس, وَعل ىىم 6

 .7هوكان مطلوبه رضا ربّ 
نمىا سىمّ  , : سىّيد الخلىق و بيىب ال ىقّ هو م د ث رالالمراد بى َأن  أجمعوا علو        ه ل ولىك راً ا  مىدث  وا 
 :" ّ8,9"رونيدث. 

                                                 
 .(153/ 15), التفسير الوسيط: طنطاو , انظر 1

 .(132/ 15), روح المعانيلوسي: آلا, انظر 2
 [1]المدثر:  3

 .(61/ 12), الجامع ألحكام القرآن: ال رطبي 4
 .(413/ 7) ,وضواء البيان :الشن يطي, و (421/ 3) ,مالك التأويل :يرالزب بنا ,انظر 5
 [1]المدثر:  6

 .(421/ 3), مالك التأويل :الزبير بناو  ,(146-145/ 2) ,الروض األنف :السهيلي ,انظر 7
   :قوله , بابال رآن تفسيركتاب  ,البخاري صحي  :البخار  8        [5: المىدثر]6) (,4234  رقىم ),  ىدي /

 .(144/ 1) ,(161),  دي  رقم  ا  و سر  إلى الو ي   بدء , باباإليمان كتاب ,مسلم صحي  :مسلم, و (163

 .(263/ 4), لباب التأويل :الخازن ,انظر 9
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 هىىىىو :ق ىىىىا  مجاهىىىىد ,أّو  مىىىىا َنىىىىز واخَتلَىىىىل َأهىىىى  التأويىىىى  قىىىىي              
 وقىىىىا , 1

   هو :الجمهور        
     عليىها نىزَ أنه لمّ  :والص يح ,2     

   قنز :, رجع قتدّثر         
 .4هو العلق عليه أّو  ما َنز  قظهر أنّ , 3

, قَىاَ : َوه ىَو ي َ ىد    َعىن  " :قي الصى يح لذلف ماوردويشهد        َأن  َجىاب َر ب ىَن َعب ىد  الل ىه  اأَلن َصىار   
يث ىىه : " َبي   ي  َق َىىاَ  ق ىىي َ د  , َقَرَقع ىىد  َبَصىىر  , قَىىي َذا َقت ىىَرة  الىىَو   ىىَن الس ىىَماء  ًتا م  ىىي إ ذ  َسىىم ع د  َصىىو  ش  َنىىا َأَنىىا َأم 

ن ىىه , َقَرَجع ىىد  َق  ل ىى ب ىىد  م  , َقر ع  ىىي  َبىىي َن الس ىىَماء  َواأَلر ض  س  ىىَراء  َجىىال ٌس َعلَىىى ك ر  : الَملَىىف  ال ىىذ   َجىىاَءن ي ب    د 
ل ىىون ي "قَىىَأن َزَ  الل ىى ل ىىون ي َزم  ه  َتَعىىاَلى: َزم                    

ل ىىه   .5 إ لَىىى  َقو       

    
ي  َوَتَتاَبعَ 6 َي الَو    .7". َقَ م 

لىه بهىذا  باً ل   نادا  م  , وقد الجلي  كان بعد قترة الو ي األولى العلو ّ  قهذا النداء اإللهيّ  وعليه      
 .8لها َ ث   وما أشد   ,عوةبأعباء الدّ  لي ومَ ك معه فاً وتلطّ  ب الجمي  تكريماً  َ الل

  :قولىىه     
ر  عىىذاب ا  قوَمىىف , ق ىىم  مىىن نومىىف":  يىىه م مىىدبلن  و  ىىي ,9 قَأنىىذ 

 .10"الذين َأشركوا با , وعبدوا غير 

أو  بثوب   راً ا متدث  كان مضطجعً   قينههنا,  بر كما اختار  الط عنى على ال  ي ةالمق وعليه      
 .معنى مجاز ّ وعليه قهذا وامتثا ,  ومبادرة   وتصميم   عزم   م قيامَ ق   :قي : المرادو  ,رداء

واب. والل ه ,هنا المعنى ال  ي يّ أّن المراد مي  إليه أوالذ    َأعلم بالص 

                                                 
 [1]المدثر:  1

 [1]العلق:  2

 [1]المدثر:  3

 .(12/ 1), لمسيرزاد ا , وابن الجوز :(223/ 5), المحرر الوجيز :ابن عطية ,انظر 4

 [3-1]المدثر:  5

 [5]المدثر:  6

7
.(7/ 1)(, 1) ,  دي  رقم؟ ا  رسو  إلى الو ي بدء كان باب كيل ,الو ي بدء كتاب ,صحي  البخاري :البخار 

 .(462/ 5), ويسر التفاسير: لجزائر ا ,انظر 8
 [3]المدثر:  9

 .(2/ 32), جامع البيان :الطبر  10
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 اقتصر على قوله:ه أنمن المال ظ و            ,النبيّ كون  على الرغم م ن(, رقبش  ) دون 

   رًا ونذيرًا, كما قا  ا   مبشّ رس  أ :                     
1.

  :2أّن قي سبب هذا االقتصار ثالثة تعليالد والذ  يظهر
ن, ن آَمىَمىالبشىارة ل   ألنّ  كالمناسىبو  ة, واإلنىذار هىو الغالىبالنبىوّ ألنه كان قي ابتداء  األو : -أ

ة رضىي جىيا عىدا خدمى  البشىير النىذيرر   تىى يبش ى النىاسمىن  ن هنىاف أ ىٌد آمىنَ لم يك  و 
 ذاس يومئىىىنىىىال  ىىىوا أ بغالىىىكانىىىد  ىىىد ق لىىىذا بالبشىىىارة, جىىىديرةٌ  هىىىا آَمنىىىد قهىىىينقي كاهىىىا  عن
 .ن ضال ا هم قيه م  يرجعوا عمّ   تى كوالت  ذيراإلنذار ى إل ةً م تاج

 .ه التبشيراإلنذار يلزم   ألنّ  ككتفاءلال الثاني: -ب
 اإلنذارق ,واقبهم ن  قع   شيء ال يليق وع الت ذير يجَمع  معانياإلنذار  ألنّ  الثال : -ج

المفاسىد  ءودر , م د مة على الت ليىة ةألّن التخل ي كامد الفعا  ديم قب  اأَلمر بم   يٌق بالت 
 . حى جل ب المصالعلم د  م  

:3منها ,كثيرةًا وأ كام قوائد (رثّ المدّ سورة ) مطلعقي  لرسوله م مد   خطاب ا  وتضّمن

ه قىىي َسىىنف   هم  قليىىتّ  ن قىىارق الجىىدّ وَمىى ,طىىابع المسىىلم, قىىال كسىى  وال خمىىو  وال لهىىو وال لعىىب الجىىدّ  -1
 إسالمه.

 .عائر شوصفاته وكالمه وكتابه و   ا  ءوجوب تعظيم أسما -3
ذهب اإلمام و  ,-سًا ورو اً أكاًل وشربًا وقراشًا ونف  و  ومسجداً  بدنًا وثوباً -وجوب الطهارة للمؤمن  -2

ىن ثيىاب المصىلّ  الشىاقعي ى  النجاسىة م  ى قىينّ  كيإلىى وجىوب غس  ن تمىام طهىىارة طهىارة الظىاهر م 
  .4الباطن

وأنفىىىىق  الىىىىدهر,ولىىىىو صىىىىام -ي بىىىىه نفسىىىىه لىىىىه وال يزّكىىىىب المىىىىؤمن بعمَ عَجىىىىقىىىىال ي  , جىىىىب رمىىىىة الع   -4
 .-هروجاهد الد   ,الصخرة

 .ورضاً  وعلى البالء تسليماً  ,وعلى المعاصي تركاً  ,وجوب الصبر على الطاعاد قعالً  -5

                                                 
 [45 ]األ زاب: 1
, التفستير الوستيط: طنطىاو و  ,(325/ 32) ,التحرير والتنوير, وابن عاشور: (251/ 2), محاسن التأويل :ال اسمي, انظر 2
(15 /174). 

 .(464/ 5), ويسر التفاسير: لجزائر ا, انظر 3
 .(235/ 11), البحر المحيط : يان أبو, انظر 4
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التىي كىان عليهىا بأ والىه  للنبىي م مىد النىداء اإللهىي  أنّ لىى إ يتبىّين هىذا المب ى وقي ختام 
 :قائدتان قيه

قو  المالطفة :األولى الفائدة  .يرالتعظيم والتو 
 .ن أوامر أو نوا ب م  ل ى على المخاطَ ة ما ي  لتنبيه على أهميّ ا والفائدة الثانية:

 قىىي المبا ىىى  الثالثىىة السىىىاب ة اإللهيىىة للرسىىىو  م مىىد  أسىىىاليب النىىداءاد بعىىد اسىىتعراضو       
وقّىر  ق ىد  كال ىرآن الكىريمقىي  م مىد اإللهيىة للرسىو   لنىداءادابجالء ووضىوح تمّيىز  أ د  لك   ظهر
وتخصيصىىًا لىىه بىىذلف , لىىه وتشىىريفاً  تعظيمىىاً  كى أوصىىاقهقىىي ندائىىه, قنىىادا  بأ ىىّب أسىىمائه وأسىىنَ   ا 

ىىن سىىوا   نَمىى ملىىيعلَ  ا قسىىمّ " :قىىي ذلىىف عىىيماإلمىىام أبىىو ن   ي ىىو , ينىىادو  باسىىمه للمىىؤمنين أالّ  وتعليمىىاً , عم 
ىىى أنّ  ج ىىىد   مىىىن اسىىىمه يعلىىىم لىىىم همّ سىىىي   لىىىم ولىىىو بم مىىىد, إالّ  يعرقىىىو  لىىىم وألنهىىىم كال ىىىقّ  هىىىو وكتابىىىه ر أم 

 ,م مىىداً  لىىه ا  كتسىىمية أسىىاميهم رقىىدع   مىىا الكتىىاب قىىي وايسىىمّ  لىىم لىىو األنبيىىاء سىىائر وكىىذلف الكتىىاب,
 .1"  اسم من مشتق اسمه ألنّ  وشرقهك ونباهته, ونبالته, جاللته, قي زيادة هكلّ  وذلف

                                                 
 د. م مىد رواس قلعىه جىي, عبىد البىر عبىاس, ت  يىق:, دالئتل النبتوة هىى(:421أبو ن َعي م, أ مىد بىن عبىد ا  األصىبهاني )د:  1
 (.41), (م1286 -هى 1416 – 1, طبيرود, دار النفائس)
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 للنبي محمد ن  نداء  إما قيل : المبحث الرابع
 تمهيد:
بغيىىر وصىىل النبىىّوة والرسىىالة أو بمىىا   م مىىد أّن هنىىاف نىىداءاد للنبىىي 1عىىض العلمىىاءذكىىر ب      
 .)يس()طه( وب  نادى نبّيه  ا  نإ :قي  د , قشتّ ًا من  الته التي كان عليهام  كان 
 . قي الصف اد ال ادمة بمشيئة ا مست اًل  اً مطلبلكّ  منها أقرد وسول      
 

 ( ط ب)  نداؤه األول:المطلب 
: قولىىىىىه   ود  قيىىىىهممىىىىا قيىىىى  إنىىىىه ن ىىىى                   

   
2. 

ي سورة السورة كما هو شأن  رقَ هذ  دئد بهما ين ب  ذَ ين اللّ دد األقوا  قي ال رقَ تعدّ وقد       
   ّوالعلماء قي تفسير , ةر ال رآن الكريم عامّ وَ دئد بهما س  ئر ال رول التي ب  ة, وساخاص

:3 انيعة قر معنى هذ  ال رول الم ط  

ىىيىىرى أنهىىا  األو :الفريىىق    صىىودالم  د عىىن المعصىىومر  ولىىم َيىى ,المتشىىاَبه الىىذ  ال ي فهَىىم المىىراد بىىهن م 
م بمراد . أعلَ   منها, قا 

  ما ليس مفهومًا للخل ق.العزيز كتاب الد قي ير   أن  يجوز ال  يرى أنه الثاني: والفريق
قي  قهماختال, ومن ذلف قي تفسير هذ  ال رول اختالقًا كثيراً  األخير وقد اختلل أص اب ال و 

 :4أقوا  عّدة على الم صود بكلمة 

, وبىىىه قىىىا   عبىىىاس روا  العىىىوقّي عىىىن ابىىىن , النبىىىي   :يريىىىد (,يىىىا رجىىى )معناهىىىا:  أنّ  األو : ال ىىو 
هذا ال و   حورجّ  .هي واختلل هؤالء بأ   لغة  , ال سن, وسعيد بن جبير, ومجاهد, وعطاء, وعكرمة

                                                 
 المب   إن  شاء ا . قي هذا نبيّ كما سأ 1
 [2-1 ]طه: 2
 .(273/ 2), البحر المديد :بن عجيبة, وا(431/ 2) ,فت  القدير: لشوكانيا ,انظر 3
, (6/ 33), مفتاتي  الغيتب :الىراز (, و 151/ 2), زاد المستير , وابىن الجىوز :(26/ 4), لمحرر التوجيزا :ابن عطيىة ,انظر 4
/ 2), فتت  القتدير: لشىوكاني, وا(212/ 7), البحتر المحتيط:  يان أبو, و (167-166/ 11) ,الجامع ألحكام القرآن :ال رطبيو 

431). 
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يىىا رجىى  مىىا أنزلنىىا ) :ى الكىىالموعلىىى هىىذا قمعنىى, (يىىا رجىى ): لوجىىود  قىىي لغىىة العىىرب بمعنىىى ك1الطبىىر 
هىذا  ى الوا ىد د  كىوقى ,الصى ابة والتىابعينجماعىة مىن  وعزا  ابن جرير إلى(, عليف ال رآن لتش ى

.2كثر المفسرينن أال و  ع

ى أنها اسم قوالن: أ دهما: قيه ن أسماء. ثمّ م    رولٌ  الثاني: أنها ال و  والثىاني: أنهىا  ,ن أسىماء ا م 
 ن غير أسماء ا . م  

ىبطَ   َقَسٌم أقسم ا  ال و  الثال : أنه , روا  علىّي بىن أبىي طل ىة  ن أسىمائهوله وهدايتىه, وهىو م 
 .  ن ابن عباسع

د آبىىاد  أَ ىىّد  الفيروز وقىىد َعىى ,اً م مىىد سىىّما ا بىىه كمىى  ا  سىىّما  ,للنبىىي  اسىىم أنهىىاال ىىو  الرابىىع: 
له  ال رآن الكريم قيالمائة المذكورة اأَلسماء 

3,4. 
ىخالقىًا ل ود  بىذلف,, قكأنىه ن ىللنبىي  اً مىا بعىدها كىان خطابى غ ذلف أنّ سو  وربما ي        ور سىائر س 
.5 ال يأتي بعدها مخاطبٌة للنبيّ  نهيق عة ط  م ل  المبدوءة بأ ر   الكريمآن ال ر 

ال رآنيىىة النصىىو   خىىال  اسىىت راءمىىن أنىىه قىىد ثبىىد  -كمىىا أرى–ومّمىىا يىىوهن هىىذا االسىىتدال        
 :قىا   ق ىد ,أيضىاً  (الشىورى)سىورة قي مفتَتح عة بعد ال رول الم طّ   للنبيّ  مباشر   د خطاب  و ر و 

                 
قهىى  ) ىىم(  ,6

 ؟!أيضاً   م مد من أسماء النبي
أ  َطى) معنىا :و  وهما مىن مخىرج وا ىد, الهمزة هاء, أ بدلد (,أطَ ) :أصله قع  أمر   : إنهاالخامس ال و 

كىىان يت ّمىى  مشىىّ ة الصىىالة  تىىى   م مىىد النبىىيَأن   وذلىىف, لىىه م اتىى  بىىن  ّيىىان, قا(األرض ب ىىدميف
                                                 

 .(368/ 18), جامع البيان :الطبر  ,انظر 1

الشيخ عىاد   ت  يق:, الوسيط في تفسير القرآن المجيدهى(: 468ال سن علي بن أ مد بن م مد )د:  أبوا د , الو  ,انظر 2
 (.122/ 2), (م1224 -هى 1415 – 7, طدار الكتب العلمية ,بيرود ,لبنان) أ مد عبد الموجود, الشيخ علي م مد معوض,

 ت  يىىق:, بصتائر ذوي التمييتتز فتي لطتتائف الكتتتاب العزيتز(: هىىى817طىاهر م مىد بىىن يع ىوب )د:  أبىىوالفيروزآبىاد ,  ,انظىر 3
/ 6), (م1272 -هىىى 1222 ,ال ىىاهرة, لجنىىة إ يىىاء التىىرا  اإلسىىالمي, المجلىىس األعلىىى للشىىؤون اإلسىىالمية) م مىىد علىىي النجىىار,

11-13). 
سلستتلة محاستتن  اد:هاشىم صىىالح بىن عىوّ  أبىىوالمغامسىي, , مىن المعاصىىرين صىالح المغامسىىي. انظىرهىىذا ال ىو  ومّمىن اختىار  4

   .(2/ 51) , )بال معلوماد نشر(,التأويل
 .(2/ 51) ,المرجع السابق, انظر 5
 [2-1 ]الشورى: 6
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لىىىى إ ب  تىىىى ت تىىىاجَعىىى: ال تت , أ(رضَطىىىي  األ) :هلىىىى التىىىَرو ح, ق يىىى  لىىىإ كىىىادد قىىىدما  تتىىىوّرم وي تىىىاج
 .التَرو ح
د منها على معني عةسادس: َأنها  رول م ط  ال ال و  ي التي انلمعوا قي هذ  افتلاخ ث مّ  ,ىدّ  كّ  وا  

  .ةها متكل فة متعس فها هذ  ال رول على َأقوا  كلّ يتدّ  عل
 .(ىطوبى لمن اهتد) :اَأن  معناه :سابعال ال و 
 ا. هو اسم للسورة ومفتاح لهالثامن:  ال و 
ح بهىا عىة, المفتىتَ ن جملة ال ىرول الم طّ م   أّن  حرج  أهذ  األقوا  بعد استعراض و       

رادة ك وذلىىف بعىىدهما ي ل ىىىا للتنبيىىه واالسىىترعاء لَمىى ورداوقىىد  مىىن سىىور ال ىىرآن الكىىريم,كثيىىٌر  ألهميتىىه وا 
.1إصغائه إليه

ىىا قىىو  َمىىأّمىى      ن  كانىىد اللغىىة ت تملىىه ,قبعيىىد (يىىا رجىى ) معنىىا : ن العلمىىاء: إنّ ن قىىا  م  ق ىىد  ,وا 
: كلّىه العزيىزالكتىاب قلم ي   له قي ,  هإكرامًا لنبيّ  كلم يخاطبه باسمه ا   ة على أنّ اتف د األمّ 

 : المجيىىىد مىىىا ورد قىىىي ال ىىىرآن , قكىىى ّ (يىىىا م مىىىد)    ,     ,   ع ىىى  أن  قكيىىىل ي 

3؟!2(يا رج ): يهن هذ  الفوقية  تى ينادينت   م  


 أنه عنه  4اح ّ الن   ا رو ا وهو م ,قي ذلفي روى  ر  أثهذا ال و  استندوا على  أص اب لع ّ و       
َماء   َسب َعة   ال   ر آن   ق ي ل ي"قا :  َمد   م َ م دٌ : َأس   .5"الل ه د  َوَعب َوال م ز ّم    َوال م د ّثر   َوَطهَ  َوَيس َوَأ  
ّجة دأّن هذا األثر ال يثب   نيّ بكما توالصواب        : لثالثة أسباب وليس قيه أ     

                                                 
 .(24/ 16), تفسير المرا ي :المراغي ,انظر 1
ن   (رج )ّن يقيه تكريم أيضًا, ق (يا رج )وأرى أّن النداء بصيغة  2 قها. ينّ كاند نكرة قوا   النداء ي عر 

 .(2/ 51), سلسلة محاسن التأويل :امسيالمغ ,انظر 3
, كىان واسىع رالمفّسى الم ىر  البغىداد  مّ ث ى صى األ الموصىليأبىو بكىر, م مىد بىن ال سىن بىن م مىد بىن زيىاد  هو: شىيخ ال ىراء, 4

 التفسىير, قىي( الصىدور شىفاء) نهىامو  له مصىنفاد. احبالن ّ  رلقع   وال يطان الس ول ن ح يتعاطى أمر  مبدأ قي وكان الر لة,
دار العلىىىم ) ,األعتتتالم :هىىىى(1226: د) خيىىىر الىىىدين بىىىن م مىىىود بىىىن م مىىىد بىىىن قىىىارس ,الزركلىىىي ,. انظىىىرهىىىى( 251مىىىاد سىىىنة )

 ."الصىىدور بشىىفاء ولىىيس الصىىدور, إشىى اء الن ىىاح تفسىىير": الال ل َكىىائ ي   ال اسىىم أبىىو وقىىا  .(81/ 6)(, م3113 -15, طللماليىىين
 ت  يىق: علىي م مىد البجىىاو  ,ميتزان االعتتدال فتتي نقتد الرجتتال هىىى(:748)د:  اي مىازهبي, م مىد بىن أ مىد بىىن عثمىان بىن قالىذ
 .(531/ 2) ,(م1262 -هى 1283, دار المعرقة للطباعة والنشر, بيرود, لبنان)

دار الفكىىر ) ,الشتتفا بتعريتتف حقتتوق المصتتطفى هىىى(:544 )د: أبىىو الفضىى  عيىىاض بىىن موسىىى الي صىىبي, ال اضىىي عيىىاض 5
 .(323/ 1) ,(م1288 -هى 1412, الطباعة والنشر والتوزيع
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 ببعض أسمائه كالمّزّم .أنه قد انفرد  األو :
 أن هذا ال دي  لم يخر جه أ د , وال ي عَرل له سند.والثاني: 
يثه م نكر": البرقانيال ي  تّج ب وله قي ال دي , ق د قا  عنه  اح ّ الن   : أنّ والثال   .1"ك ّ  َ د 
ىىبىى  لىىيس لىىذلف  ك مىىن أسىىماء النبىىيّ اَسىىمين  أّن )طىىه( و)يىىس( ليسىىاوالىىذ  يظهىىر       لىىى , أص   وا 

 قغيىىر  النبىيّ  أسىىماء مىن (طىه)و (يىىس) أنّ  العىوام يىىذكر  اوأّمى", قي ىو : ذلىف يشىير اإلمىىام ابىن ال ىىّيم
نمىا كصىا ب عىن أثىر وال مرس  وال  سن وال ص يح  دي  قي ذلف ليس ,ص يح  ال ىرول هىذ  وا 

  .2"ون وها, والر, و م, الم :مث 
 

           (                   يسب) : نداؤه الثانيالمطلب 
:  قوله   ود  قيهمما قي  إنه ن  و      

3. 

تشبه هذ  األقىوا   ,4خمسة أقوا على  رون قي معناهالل المفسّ من األلفاظ التي اختَ  :و    

 (, قال داعي للتكرار هنا.)طهتلف التي قيلد قي معنى 
ىىىح     ىىى (يىىس) أنّ بىىى :ال ىىىو  ابىىىن كثيىىر وقىىد رج  ور ت ىىىد بهىىا بعىىىض الس ىىىعىىة التىىىي اقت   ط  ن األلفىىىاظ المم 

ت ىد بهىذ  اقت   سىورة   كى ّ  أنّ ن م   5اءباالست ر  لما ع  مَ ل  وذلف  لإلشارة إلى إعجاز ال رآن الكريم,ك ال رآنية
 .6إعجاز  وعظمته , وجاء قيها بيان  المجيد ل رآنلصر قيها ال رول قد انت  

                                                 
 المكتبىة ,المنىورة المدينىة, )عثمىان م مد الر من عبد: ت  يق, الموضوعات (:527ابن الجوز , أبو الفرج عبد الر من )د:  1

 .(740/ 1)(, هى5588 -هى5586, 5, طالسلفية
: عبىىد ال ىىادر األرنىىاؤوط, ت  يىىق, دتحفتتة المتتودود بأحكتتام المولتتو هىىى(: 751ابىىن ال ىىيم, م مىىد بىىن أبىىي بكىىر بىىن أيىىوب )د:  2

 .(137) )دمشق, مكتبة دار البيان(,

 [1]يس:  3
 .(516/ 2), زاد المسيرابن الجوز :  ,انظر 4
 ل ىىرآنلاالنتصىىار ع  بهىىا ولىىم ي, ت ىىد بثالثىىة  ىىرول مَ ط عىىةاقت  مىىثاًل  (العنكبىىود)سىىورة ّن يأرى أّن هىىذا االسىىت راء غيىىر تىىاّم, قىى 5

نّ المجيىد  قىي مطلعهىا: , ق ىد قىا   ىديٌ  عىن اإليمىان والوعىد وغيىر ذلىف تبعهىامىا , وا                  

                                                       

                                                    

,  :[3-5]العنكبود. 
 .(161/ 1) ,ن العظيمتفسير القرآ :بن كثيرا ,انظر 6
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جىاءد علىى  (,يىا)و( أاَل )ن ىو أنهىا أدواد تنبيىه  عىة الم ط  ال رول الراجح قي ال و  ن يوعليه ق      
ىهذا ال رآن الكريم المؤل   للتنبيه إلى أنّ وذلف  كغير ما َأل َل العرب نط ىون ن جىنس األلفىاظ التىي يَ ل م 
من  ر  وَ شر س  يأتوا بمثله, أو بعَ  أن   , وأنهم ليس قي إمكانهم أو إمكان غيرهم بها هو من عند ا 

 .1مثلهن م   مثله, أو بسورة  
:يأتيما  يتبّينهذا المب   قي ومن ك  ما سبق      

بغيىىر وصىىل النبىىّوة والرسىىالة أو بمىىا كىىان  قىىي ال ىىرآن الكىىريم للنبىىي م مىىد  د نىىداءادٌ لىىم تىىر   هأّنىى أواًل:
  . الته التي كان عليهان م  م شتّ ًا 
, الكتىاب العزيىزن آيىاد مى كريمتىان تىانآي, وهما عةن جملة ال رول الم طّ م  يس( )أّن )طه( و :ثانياً 

 .هماب ايتم  , وس  تينالسور  اتينه ة العزّ  وبها اقتتح ربّ 
 .م مد  من أسماء النبيّ اَسمين  يس( ليسا)وأّن )طه(  :ثالثاً 



                                                 
 .(11/ 13), التفسير الوسيط: طنطاو  ,انظر 1
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 الرابعالفصل 

 في القرآن الكريم لرسول محمد النداءات اإللهية ل
 هابقُ ما يع -معانيها – خصائصها –

 
 :مباحث ثالثةوفي  

 النداءات اإللهية للرسول محمد خصائص  ث األول:المبح

 النداءات اإللهية للرسول محمد المبحث الثاني: المعاني التي تضم نتها 

 النداءات اإللهية للرسول محمد  بالمبحث الثالث: ما يعقُ 
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 في القرآن الكريم لرسول محمد النداءات اإللهية ل
 هاُقبما يع -معانيها – خصائصها –

 
 :تمهيد
عىد المعىاني التىي تضىّمنتها آيىاد كمىا تنوّ زاد, ة ممّيىبعىدّ  اإللهىي للرسىو  م مىد  تمّيز النداء     

األمىر أسىلوب  الكىريم قىي ال ىرآن م مىد  ع  نىداء الرسىو تب   ي ل ظ أنه قد, و م مد النداء للرسو  
 .غالباً 
 :على الن و اآلتي إلى ثالثة مبا  الفص  لذا ق د قّسمد هذا      
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 لرسول محمد النداءات اإللهية لخصائص : المبحث األول
قىىي ال ىرآن الكىريم تمّيىىز  م مىد أّن نىىداء النبىّي  تبىّينال رآنيىة النصىىو   خىال  اسىت راءمىن       

 بعدة خصائ , منها:
 

 بالوصف ال باالسم:  نداء النبي  محمد  وواًل:
ىىنىىه علىىى يق       ىى قىىي أكثىىر  (اسىىم )م مىىد  ن ورود الىىرغم م   نّ إاّل أن موضىىع قىىي ال ىىرآن الكىىريم, م 

نما كانورود  لم يك    .ن باب اإلخبارم   ن قي معرض النداء, وا 
ك تزكيىىًة كلّىىهال ىىرآن الكىىريم باسىىمه المجىىّرد قىىي   اً م مىىدنبّيىىه  لىىم ينىىاد    المىىولى نّ أ تبىىّينو       

 ,1قعىة الرسىالة والنبىّوةلم امه الشريل,  ي  خاطبه بوصَفي )رسو ( و)نبّي(, ق ىاز الىدرجتين معىًا ر 
 :(الالكشّ )صا ب  ي و  و و  هذا المعنى

: والرسىىىو  قىىىىي قولىىىىه بىىىىالنبيّ جعىىى  نىىىىداء  "              
2,        


3,            

يىىىىىا  ,ف نىىىىىداء  باسىىىىىمه كمىىىىىا قىىىىىا : يىىىىىا آدموتىىىىىرَ  ,4

 .5"لهبفض   وتنويهاً  ,هبم لّ  بئاً , ور  له وتشريفاً  كرامةً  كيا داود, موسى, يا عيسى
ضى  هىذا فلىه ب يل  تشىر هو خطىاب  د ون اسمه العَلمومن المعلوم أّن الخطاب بوصل النبّوة       

ث  َما ي  َأن  ي   ل َيربَأ بم امه عنك الوصل ر  خاَطب به غيخاَطب بم 
للمؤمنين,  وقي هذا تعليٌم وتأديبٌ  ,6

 .7الشريل بو  بوصفهيخاط   بأن   , واألمرَ المجّرد مهعن مخاطبته باس   من النهيَ يتضّ 
 

                                                 
 (.461, )مركب النداءمشر : , انظر 1

 [1]األ زاب:  2
 [1]الت ريم:  3
 [67]المائدة:  4
 .(518/ 2) ,الكشاف :الزمخشر  5
 .(342/ 31) ,التحرير والتنويرانظر, ابن عاشور:  6
 .(254/ 1), وحكام القرآن :ابن العربيانظر,  7
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 بت لنبي  محمد تقيُّد نداِء ا :ثانياً     :

ًا مىا يجىىيء النىىداء كثيىىر ولىذلف  ,العبىىادة أو الشىىرائعموضىوعه  شىىأنك ألنالموضىوع النىىداء عظىيم     
سىىؤا  وهىىو: لمىىاذا كثىىر  نالزمخشىىر  ذلىىف إجابىىة عىىويوضىىح )أّيها(, لكىىريم بىىى)يا( المتل ىىّوة بىىىقىىي ال ىىرآن ا
 بى التنزي النداء قي    ب وله:  ؟ 

ى ك ّ  ألنّ ك ن المبالغةم   ن التأكيد وأسباب  م   الست الله بأوجه   :قلد  "        نما نادى الل ه له عباد  م 
مم الدارجة عليهم, وغيىر ذلىف ووعد  ووعيد , واقتصا  أخبار األ   ,أوامر  ونواهيه, وعظاته وزواجر 

ظىىوا لهىىا, ويميلىىوا ب لىىوبهم علىىيهم أن  يتي ّ  , ومعىىان  , وخطىىوٌب جسىىامٌ أمىىوٌر عظىىامٌ  ,ا أنطىىق بىىه كتابىىهمّمىى
  .1"غلَ د األبال ا  أن  ينادوا باآلكَ  قاقتضد   وبصائرهم إليها, وهم عنها غاقلون.

 قي ىىو : ,(الرجىى  أي هىىايىىا )و(, يىىا رجىى : )ب ولىىهالنىىداء  بىىين (مفىىاتيح الغيىىب)صىىا ب ويفىىّرق       
, علىى ذلىف أيضىاً  يىد ّ ( هىا الرجى يىا أيّ : )وقولىه, علىى النىداء يد ّ  (يا رج : )قو  ال ائ  :ن و  ون ن
ى )َيا َأي َها( جع  المنادَ  له:قو  ا األو : قألنّ أمّ , ىب المناد  له أو غفلة المنادَ عن خطر خط   ئوينب

كان قي ذلف إنبىاء  المناد  وا داً  ّ  قيذا خَ  , إلى المناد عاً متطل   سامع   قيكون ك   , الً غير معلوم أو  
ذا قىا لتطلّ ك الك ّ  إذا , المىذكور إالّ   د إلىى جانىب المنىادلتف ىال يَ  (يىا رجى )أو  (يىا زيىد) :عهم إليىه, وا 
: قولىه ألنّ ك  ه على غفلة النبىىي{ ال يجوز  مل  اَأي هَ }: م هذا قن و ل  ع     ألنّ  كينىاقي الغفلىة 

  .2بر الخط  ه على خطَ قيجب  مل   ,قال يكون غاقالً , خبير النبىيّ 
ىىن           (يىىا) دَ ر  كىىرّ  قكأنىىف ,توكيىىدهىىا( هىىي: ال)يىىا أي   :هىىاء التنبيىىه قىىي النىىداء ن ىىو قولىىهوالفائىىدة م 

 .3سم تنبيهاً وصار اال, تينمرّ 
 

 واإلخبار ع ه:  محمد وجود فرق بي  نداء الرسول :ثالثاً 
 ىىرآن الكىىريم قىىي قىىي ال  ر اسىىم )م مىىد(قىىد ذ ك ىىأنىىه ال رآنيىىة النصىىو   خىىال  اسىىت راءمىىن  تبىىّين     

 ,قىي جميعهىا بوصىل الرسىالة أو الىو ي  أنىه قىد اقتىرن اسىم )م مىد( كذلف وتبّين, 4أربعة مواضع
:اآلتي وذلف على الن و

                                                 
 .(21/ 1) ,الكشاف :الزمخشر  1
 .(152/ 35) ,مفاتي  الغيب :الراز  ,انظر 2
 .(415/ 3) ,البرهانالزركشي: , انظر 3
 (.137, )المعجم المفهرسمادة )ح م د( عند عبد الباقي:  ,انظر 4
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:   قىىىىىىىىىىىىىا  -7                

                       
1. 

:   وقىىىىا  -1               

   
2. 

:   وقا  -6                  
3.   

:   وقىىا  -4                     

             
4. 

 :اتياآل بدايات لرسول محمد ل اإللهي   تصدُّر النداء :رابعاً 
 ا نىداء البشىر لىه, أّمىيىاداآل  مىن أوّ  ابتىداءً بأنىه ورد   للرسو  م مدالبشر  ربّ تمّيز نداء       
 ق د توّسط اآلية. 

, ا ىدةو  ةً مىرّ  ورد ال رآنية أّن نداء البشر للنبّي م مىد النصو   خال  است راءمن  ظهروي     
: قا , (رج  ال   )قي سورة  وذلف                 

5.  

هىىىذا النىىىداء مىىىنهم علىىىى وجىىىه  وكىىىأنّ  ,ةمّكىىى يمشىىىركو  علىىىى لسىىىان قىىىريحهىىىذا النىىىداء  وردوقىىىد       
شىعارًا بعل ىة     ,به  اً مب  تهك   ,ال تسليمًا لذلف واعت ادًا له االستهزاء, نادوا به رسوَ  ا   هىم وا  كم 

:الباط   قي قولهم     , ا   ي أنّ ع  و  قو  المجانين  ىين تىدّ إنف لت    :والمعنى 

.6ال رآن :ر, أ ك    عليف الذ  نز  

                                                 
 [144]آ  عمران:  1

 [41]األ زاب:  2
 [32]الفتح:  3
 [3]م مد:  4
 [6]ال جر:  5
/ 5) ,الستتليم إرشتتاد العقتتل: السىىعود أبىوو  ,(534/ 3) ,زاد المستتير , وابىن الجىىوز :(571/ 3) ,الكشتتاف :لزمخشىىر ا انظىر, 6

66). 
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جريىًا علىىى غالىىب عىىادة  كيىىاداآل بىىداياد لرسىو  م مىىد ل اإللهىىيّ  تصىىد ر النىىداءويظهىر أّن       
پ  پ  پ  پ   ڀ    ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻ  :وله, ومن ذلف ق1ن الكريمآالنداء قي ال ر 

ڀ  
ۓ  ڭ         ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ:وقوله ,2

3.

اتح و قى رتصىد   نىداء النبىي م مىد ال رآنيىة أّن النصىو   خال  اسىت راءمن كذلف  تبّينوقد       
ر.ثّ لمدّ  , وامّ األ زاب, والطالق, والت ريم, والمزّ  :وهير قرآنية, وَ خمس س  

 ما يلي:نداء بأسلوب ال  رآنيةكم من اقتتاح بعض مطالع السور الال    ولع ّ 
  ا  أنّ  السىيوطي, ق ىد ذكىر  رآنيىةالالسىور قىواتح نه أسلوب من أساليب النظم ال رآني قي أ -1

 َومىن عنهىا السىور مىن شىيء يخىرج ال بعشىرة أنىواع مىن الكىالمالكىريم  ر ال رآناقتتح سو ,
 هىذا التنويىعال كمىة مىن ويبىدو أّن  4,5ةاألّمى نىداءأم  الرسىو  نىداءداء, سىواء ذلف أسلوب الن

 ني.آعجاز ال ر بعاد المل , وكذلف لبيان اإلإلهي:  اتح السورو قي ق
سىىىورة  أوضىىىح مثىىىا  علىىىى ذلىىىف االسىىىتهال  لىىىه عالقىىىة بمضىىىمون تلىىىف السىىىور, ولعىىى ّ  هىىىذا نّ أ -1

وليس أدّ   ,م مد  تعلق بشؤون النبيأنها ت يظهر له بجالءّن الناظر قيها ي, ق(األ زاب)
وبخاصىة الجانىىب االجتمىاعي منهىىا, تكىىرار , هىو شخصىىية النبىي م مىىد هىىا علىى أّن م ور 

, إضىىىاقة إلىىىى أّن  لفظىىىة )النبىىىي(, و)الرسىىىو ( قيهىىىا, وكىىىذلف ذك رهىىىا لكثيىىىر مىىىن أوصىىىاقه
  الكىالم أن يشىتم  أوّ ", وهىو: (االستهال براعة )وهذا ما يعرل ب .مطلعها يدور  وله 

 .6"ويشير إلى ما سيق الكالم ألجله ,قيه ل مَ المتكب ال ا  على ما يناس  
                                                 

للمؤمنين على سبي  المثا  بصيغة قد بلغد نداءاد ا   1          ًكّلهىا , تسعة وثمانين نىداًء صىري ا

  :قولىىهوهىىي  كقىىي آيىىة وا ىىدة إالّ  اهولىىم ت ىىع وسىىط  ,قىىي بدايىىة اآل                  

                 [ :56األ زاب]. 
 [1]ال ج:  2

 [378]الب رة:  3
 ,وال ىىج ,والمائىىدة, النسىىاءهىىي: ۀ  ہ  ہ  أمٱ  ٻ   يغة السىىور التىىي اقتت ىىد بنىىداء األّمىىة سىىواء بصىى 4

 . والممت نة ,وال جراد

 .(63 - 61/ 1) ,األقران معترك :السيوطي انظر, 5
 .(565/ 5) ,اإلتقان :السيوطي 6
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سىىن االبتىىداء, -2   مىىا ألنىىه أوّ  كق قىىي أو  الكىىالمأن يتىىأنّ ب ولىىه: "وهىىو:  السىىيوطيويوضىى ه    
ًراي ىىرع السىىمع قىىين كىىان  ال أعىىرض عنىىه لىىو أقبىى  السىىامع علىىى م َ ىىر  كىىان  الكىىالم ووعىىا , وا 

وأسَلسىه, وأ سىنه  يىؤَتى قيىه بأعىذب اللفىظ وأجزلىه وأرقّىه ال  سن, قينبغي أن  الباقي قي نهاية 
 , أوم ل ىب سالمعنىى, وأوضى ه وأخىىال  مىن التع يىد والت ىديم والتىأخير  ه, وأصى ّ َوَسىب ًكانظمىًا 

السىىىور علىىىى أ سىىىن الوجىىىو  وأبلغهىىىا وأكملهىىىا,  الىىىذ  ال يناسىىىب... وقىىىد أتىىىد جميىىىع قىىىواتح
 .1"ذلف وغير والنداء الهجاء و رول كالت ميداد

 

                                                 
 .(262/ 2) ,المرجع السابق 1
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 إللهية للرسول محمدالنداءات االمعاني التي تضم نتها : المبحث الثاني
 قي  م مداً  رسوله التي نادى قيها الرب   اآلياد الكريمة المعاني التي تضّمنت ها تندرج      

:1اآلتيوذلف على الن و  ,أربع مجموعاد

ىر أركىان األمر بيبالغ ال األولى: المجموعة رسالة وما يتعلّىق بهىا, كال ىذر مىن المعوقىاد مىع ذك 
:ةالكريمة اآلتيى ذلف اآلياد عل, ويدّ  وصفاد المرَس  بها والبيعة عليهاالرسالة هذ  

 : قوله -1           
2. 

 : قولهو  -3            
3. 

:    قولهو  -2                   
4.  

:   قولهو  -4                
5.    

:   هقولو  -5            
6. 

علىىى ذلىىىف اآليىىىاد  , ويىىىد ّ لرسىىوله  وتأييىىىد ا   ,ال ىىىّ  علىىىى الجهىىاد الثانيتتتة: المجموعتتة     
 :ةالكريمة اآلتي

:   قوله -1                
7. 

:   قولهو  -3              
8. 

: قولهو  -2                        
9. 

 

                                                 
 .(355-352/ 61), نداء اهلل نبي  الكريم البدر:, انظر 1
 [67]المائدة:  2
 [41لمائدة: ]ا 3
 [45] األ زاب:  4

 
 [13]الممت نة: 5
 [3-1]المدثر:  6
 [64]األنفا :  7

 [65]األنفا :  8

 [72]التوبة:  9
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 :  قولهو  -4                     

                 
1. 

علىىى ذلىىىف  , ويىىد ّ عىىن المخالفىىىادبفعىى  الطاعىىىاد والب عىىد  األمىىىر بت ىىوى ا   الثالثتتة: المجموعتتة
 :ةيالكريمة اآلتاآلياد 

 : قوله -1                     
2.  

:   هقولىىىىىىىىو  -3                  


3.   

 : قولهو  -2               
4. 

بىىىين الب ىىىاء معىىىه أو تخليىىىة , كتخييىىىرهّن ن بعىىىض األ كىىىام المتعّل ىىىة بالنسىىىاءبيىىىا :رابعتتتةال المجموعتتتة
اآليىاد ذلىف علىى , ويىد  ّ  ا  له من النساء, وبيىان شىيء  مىن أ كىام الطىالق َ , وبيان ما أسبيلهنّ 

 :ةيمة اآلتيالكر 
 :  قولىىىىىىىىىىىه -1               

       
5. 

 :  قولىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىهو  -3                    

        
6.  

:  قولىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىهو  -2                      

              
7.  

 

                                                 
 [71]األنفا :  1

 
 [1]األ زاب: 2
 [1]الت ريم:  3

 [3-1]المزم :  4
 [38]األ زاب:  5

 [51]األ زاب:  6
 [52]األ زاب:  7
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:    قولهو  -4                 
1. 

بىىين أنهىىا ت  النىىداءاد اإللهيىىة للرسىىو  م مىىدالتىىي تضىىّمنتها مىىن خىىال  النظىىر قىىي المعىىاني       
 يىىى  عَرضىىىد مىىىا يتعلّىىىق  سىىىه,قىىىي الوقىىىد نف  بالغىىىة أهميىىىة ذاد ا تىىىود علىىىى موضىىىوعاد متنوعىىىة و 
  ّ دَ النساء, وليس أ أ كاممن  قاً رد طرَ رد بالت وى, وذكَ هاد, وذك  بموضوع الرسالة, وبي ند أ كام الج

 مومىن نفىائس الكل ى ,و ىد  إليهنه ينبغي الت اكم أشمو  اإلسالم لشتى جوانب ال ياة, و  ذلف من على
 مغىاليق فىتحت   ال -ا  صىنع مىن وهىي- البشىرية هىذ  إنّ " :(ظىال صىا ب )ال قىو    قي هذا المضمار

 وقد , يد  من يخرج الذ  بالدواء إالّ  للهاوع   أمراضها جتعالَ  وال ,ا  صنع نم   بمفاتيح إالّ  قطرتها
   :داء كى ّ  وشىفاء مغلىق, كى ّ  مفىاتيح و د  منهجه قي جع             

     
 إلىى بىالمريض تىذهب أن   وال صىانعه, إلى ال ف  دّ تر   أن   تريد ال البشرية هذ  ولكن..., 2

 أن   ددتعىوّ  مىا, شى وتها أو سىعادتها أمىر وقىي إنسىانيتها, أمر وقي سها,نف   أمر قي فتسل   وال بدعه,م  
 وهىي ,الصىغيرة اليوميىة  اجاتهىا قىي تسىتخدمها التىي الزهيدة المادية واآلالد األجهزة أمر قي سلكهت

 ال اعىدة هىذ  قتطّبى ال ولكنهىا. الجهىاز صىنع الىذ  المصنع مهندس الجهاز إلصالح تستدعي أنها تعلم
 الجهىاز هىذا أنشىأ الىذ  المبىدع تسىتفتي أن   وال خىرج, منىه الىذ  المصىنع إلىى  قتىردّ  ,نف سىه اإلنسان على

 أبدعه الذ  إالّ  ومداخله مساربه ميعلَ  ال الذ  اللطيل, الدقيق الكريم العظيم اإلنساني الجهاز العجيب,
  :وأنشأ                   

3. 

 الرشىد, تجىد لىن التىي البشىرية ال ىائرة, المسىكينة...  الضىالة للبشرية ةالش و  جاءد هنا ومن      
 صىىانعها إلىىى البشىىرية الفطىىرة دّ تىىر    ىىين إالّ  السىىعادة, تجىىد ولىىن الرا ىىة, تجىىد ولىىن الهىىدى, تجىىد ولىىن

 البشىرية قيىادة عىن اإلسىالم تن يىة كانىد ول ىد ,!الصىغير صىانعه إلىى الزهيىد الجهاز دّ تر   كما الكبير,
 ألىمّ  مىا كى  قىي نظيىراً  البشىرية لهىا تعىرل لىم نكبىة  ياتها, قي قاصمةً  ونكبةً  تاريخها, قي ئالً ها ثاً  دَ 
 .4"نكباد من بها

                                                 
 [1]الطالق:  1

 [83]اإلسراء:  2
 [14 -12ف: ]المل 3

 .(15/ 1) ,في ظالل القرآن :قطب 4
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 للرسول محمد النداءات اإللهية  بما يعقُ : المبحث الثالث
ر   .قي سبعة عشر موضعاً  الكتاب العزيزقي  م مد  للرسو  النداء الرّبانيتكر 
 ةعشىر  ي  ورد األمر ع ب النداء مباشرة قي  ,األكثر قي أسلوب  الطلبالنداَء وقد ص  ب       

 :اآلتياالستفهام, وذلف على الن و  مّ ث  , النهي   مّ ث  , الخبر   مّ ث   ضع منها,امو 



متتتتتتا يعقتتتتتتب 
 نداء ال

 م اآليةرق السورة موطن الشاهد  ددالع

 11 األمر
          67 المائدة 

             65 األنفا 

           



 71 األنفا  

              72 التوبة 

             1 األ زاب 

         

         

        

 38 األ زاب 

        

            

 52 األ زاب 

         3 - 1 المزم 

        3 - 1 المدثر 

               

           

 2 الت ريم

 5 الخبر
          األنفا 

 
64 
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 األ زاب 
 

45 

            

  

  األ زاب
 

51 

           

                                                        

 الممت نة 
 

13 

                    

               

 الطالق 
 

1 

 3  1النهي
          

  

 41 المائدة 

            

         



 1 األ زاب 

 1 االستفهام
       1 الت ريم 



 والنهىي األمىرعىن  ال يكىاد ينفىفّ  الكتاب العزيىزقي  مد نللرسو النداء الرّباني أنّ ويظهر       
  :قولىىهقىىي الشىىرط ا جىىاء بعىىد  , ولهىىذا لّمىىغالبىىاً            

2
  َعه األمىىر قىىىي شىىف

 : قولىىه       قىىىي قولىىىه الشىىرطا جىىاء بعىىىد  لّمىىى أيضىىاً , وكىىىذلف:      

                                                 
النهي معطوقًا علىى األمىر  ة المائدة, والثانية: مجيءسور النهي مباشرة كما قي  وقد ورد النهي على صورتين: األولى: مجيء 1

 ة األ زاب.سور كما قي 

 [1]الطالق:  2
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1
  األمىىىىىىر قىىىىىىي قولىىىىىىهشىىىىىىَفعه:    ڦ  ڄ  ڄڄڦ   , ويؤكىىىىىىد هىىىىىىذا

    .2"النهيو األمر  األكثر يق ويصَ ب": النداءعن  ب وله السيوطي
واب والل ه- وأرى       أّن  ,األمىر والنهىي بعىد النىداء أ سىلوبي إتيىان ةكثىر  ّر قيأّن السّ  -َأعلم بالص 

:  قولىهومىن ذلىف عمى  بم تضىا ,تل   كتتل ّىى أمىرًا مهّمىاً النداء يهي ئ النفس ل           

     
ليىه إتنبيٌه للمنادى ل َيسىمع مىا ي ل ىى " هو: سلطان العلماءقه كما عرّ النداء ّن يق ,3

 .4"من الكالم بعد النداءك ل َيعم  بم تضا 
نىداء  كى ّ إّن  :قىا   يى  مقىي ال ىرآن الكىري  و  ما يع ىب النىداء الزمخشر  قاله ما أدقّ  وما      

 ىىدد بهىىا سىىعادة ا مىىن نا يىىة األوامىىر والنىىواهي التىىي ع  ين, إّمىىم قىىي الىىد  بىىه قه ىىيع    الكتىىاب العزيىىزقىىي 
ّمىى ين الىىذ  ذلىىف راجىىع إلىىى الىىد   وقصىى  لهىىذا المعنىىى, كىى ّ  ووعيىىد ووعىىدا مىىواعظ وزواجىىر الىىدارين, وا 

 .5ق ألجله, وقامد السماواد واألرض بهلق الخل  خ  
قىىي السىىور المكيىىة   اإللهيىىة للنبىىّي م مىىد النىىداءاد ادعو ضىىمو  ويظهىىر مىىن خىىال  اسىىت راء      

لمجتمىع غلبىد علىى معظمىه الغفلىة,  تنبيىهالآلذان, و اولع  ال كمة من ذلف قىرع  قصر العبارة غالبًا,
ن  و  تى   قولىهقومىه, ومىن ذلىف  قينىه أريىد بىه أتباعىه أو  للنبىّي م مىد خطىابٌ  آيىاد النىداءر تصد   ا 
:                

6. 

وذلىىف  كقىىي السىىور المدنيىة قتمتىىاز بىىالطو   للنبىّي م مىىد اإللهيىىة النىىداءاد ادعو ضىىمو ا أّمى      
 اإلسهاب. داقتض لذاو   ,7أ ل بو  التشريعاد واأل كامقد تهيّ  مؤمناً  ألنها تخاطب مجتمعاً 

                                                 
 [13]الممت نة:  1

 .(381/ 2), اإلتقان :السيوطي 2

 [3 – 1]المزم :  3

 .(317) ,اإلشارة إلى اإليجاز :العز 4
 .(21/ 1) ,الكشاف :الزمخشر , انظر 5
 [3 - 1]المزم :  6

, ]الت ريم: [1[, ]الطالق: 52[, ]األ زاب: 51ما يلي: ]األ زاب:   للنبّي م مد اإللهية قي النداءاد األ كام نداءادومن  7
 [.1[, ]المزم : 1
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 الخاتمة
 ا بعد:, أمّ والصالة والسالم على رسو  ا  , مد  ال

 قىي ال ىرآن الكىريم, للنبىي م مىد النىداء اإللهىي  ه بعد الجولة العطىرة بىين ثنايىا موضىوعقين      
 :ةاآلتيمن خال  است راء  لجم  غفير  من اآلياد ال رآنية, يمك ن الخلو  إلى النتائج 

 والذ  ع نيد به هذ  الدراسة. ,نداءمن أهّم األساليب ال رآنية أسلوب ال .1

واالهتمىىام هىىو: طلىىب اإلقبىىا  واالنتبىىا ,  الكتىىاب العزيىىزالغىىرض األسىىاس مىىن النىىداء قىىي  .3
 .بمضمون الخطاب

ى الكىريم من األلفاظ التي وردد قىي كتىاب ا  .2 قىي طّياتهىا معنىى النىداء: الصىراخ,  , وت م 
 الدعاء.و األذان, و 

ل أنىىواع النىىداء, وأنهىىا منهىىا: أنهىىا أشىىرَ  كىىريم أهمّيىىة بالغىىة,للنىىداءاد الرّبانيىىة قىىي ال ىىرآن ال .4
رّبانيىىة المصىىدر, وتجىىّدد  اجىىة البشىىر إليهىىا, وترت ىىب عمىى   عليهىىا, وأّن قيهىىا تكريمىىًا أل مىىم 

 , وغير ذلف.السالم معليه األنبياء

 صىر  األولىى: :يأتيىمىا  السىالم معلىيه اإللهىي لألنبيىاء من السماد العاّمة آليىاد النىداء .5
أنىىه يلَ ىىق تلىىف اآليىىاد أمىىٌر أو نهىىٌي  الثانيىىة:ب ىىرل النىىداء )يىىا(, و  لنىىداء قىىي آيىىاد النىىداءا

 معلىيه كونها تذك ر جّ  األنبيىاء :ةرابعوال ,الطو  قي موضوع تلف اآلياد الثالثة:غالبًا, و 
 .بأسمائهم مجر دة السالم

 ق د تبىع  نىداءَ عد النداء, األمر والنهي واالستفهام بأساليب الغالب قي ال رآن الكريم إتيان  .6
 ةعشىر قىي  مباشىرة األمر غالبًا,  ي  جاء ع ب النداء الكريم قي ال رآن  م مد الرسو 

النهىىي وذلىىف قىىي  مّ ث ىىمواضىىع,  خمسىىةالخبىىر  يىى  ورد بعىىد النىىداء قىىي  مّ ث ىىمنهىىا,  اضىىعمو 
 وا د. االستفهام وذلف قي موضع   مّ ث  موضعين, 

ىىأنىىه ي   ,سىىتفهام بعىىد النىىداءإتيىىان األمىىر والنهىىي واال ةسىىبب كثىىر  .7 ي مىىا تل ّىىهىىا ل  س وي هي ئالىىنف   دّ ع 
 قي ال رآن الكريم. للنبي م مد  ي ا  لها, ومن ذلف ما جاء قي نداء ا  
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بأداة النداء الظاهرة )يا( قي كتابه ورس له العظام نادى تسعًة من أنبيائه الكرام  ا   أنّ  .8
بىىراهيم, و نىىوح, و وهىىم: آدم,  العزيىىز,  م مىىدو عيسىىى, و ي يىىى, و ا, زكرّيىىو د, و داو سىىى, مو و ا 

 .الصالة والسالم معليه

, فعلىى ذلى الكىريم مىا يىد ّ   د جىاء قىي ال ىرآنق ,عند رّبه   م مدالنبي  منزلة وّ سم   .11
( قىىي ثالثىىة عشىىر وبوصىىل )النبىىيّ  نىىداؤ  بوصىىفه الشىىريل )الرسىىو ( قىىي موضىىعين, هومنىى

 إلينىىىىاسل كالتىىىىي كىىىىان عليهىىىىا ن مىىىىن  التىىىىهيين مشىىىىت   بوصىىىىفَ  ود  أيضىىىىاً , كمىىىىا ن ىىىىموضىىىىعاً 
  ر.ث  د  الم  و  , م  ز  وهما: الم   ,والتلطل

ثنىىىان, وكىىىان ا   ضىىىرة المصىىىطفىذاتهىىىا علىىىى  در تكىىىر  التىىىي  انيىىىةعىىىدد النىىىداءاد الربّ  .11
رًا قىىىىىي ورد  يىىىىى مضىىىىىمون ذلىىىىىف النىىىىىداء ال ىىىىىّ  علىىىىىى الجهىىىىىاد,   (التوبىىىىىة) تيسىىىىىور  مكىىىىىر 

 ر الكفرة والمناق ين, ووجوب قتالهم.خط ك وذلف تأكيدًا على(الت ريم)و
عىىة مىن ال ىرول الم ط   , إنمىا همىىاين للنبىىي م مىد تىرجيح أّن )طىه( و)يىىس( ليسىا اسىمَ  .13

 بمراد  منها. التي استأثر ا  
األمىىر بىىيبالغ الرسىىالة ومىىا  تجتمىىع قىىي أربعىىة أمىىور: نها نىىداؤ  المعىىاني التىىي تضىىمّ  نّ أ. 12

  األمىىر بت ىىوى ا و  ,صىى  بىهومىا يتّ  هىاد قىىي سىىبي  ا  علىىى الج ال ى ّ و  ,ق بهىىايتعلّى
مىىا  مبىىه مىىع أهلىىه, أ اً بالنسىىاء, سىىواء كىىان خاّصىى  ىىةبيىىان بعىىض األ كىىام المتعلّ و  ,ورعايتهىىا

  ته.مّ يشترف معه قيه أقراد أ  
بالوصىل نىداؤ   أواًل: منهىا: قي ال رآن الكريم بعىّدة خصىائ ,  تمّيز نداء النبّي م مد. 14

 بىىى ندائىىه ت ي ىىد  :ثانيىىاً م, و ال باالسىى    ندائىىه وجىىود قىىرق بىىين  :ثالثىىاً , و  واإلخبىىار

 ياد ال رآنية.اآل بداياد  له اإللهيّ  تصد ر النداء :رابعاً و  ,عنه
, قىىىال وا ترامىىىه وتىىىوقير  وجىىىوب األدب معىىىهإشىىىارة إلىىىى  لىىىم بأسىىىاليب ندائىىىه الع   قىىىي نّ أ. 15

 .من إجالله ال بدّ , ب  دى باسمه المجرّ ينادَ 
  األ ىىىزاب,  :وهىىىي ر قرآنيىىىة,وَ س ىىى اتح خمىىىسو قىىى لرسىىىوله م مىىىد   نىىىداءاد ا  رصىىىد  تَ  .16

كىىىىم ذلىىىىف  ,رثّ  , والمىىىىدّ ّمىىىوالطىىىالق, والت ىىىىريم, والمزّ  ىىىن    سىىىن االبتىىىىداء,ولعىىىى  م  براعىىىىة و    
 .نه أسلوب من أساليب النظم ال رآنيإوقي   ,االستهال 
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 وبعد؛ 
, وقىد يعتريىه الىن   ن  عرضىة أل بشىر    عمى ٌ هىو , قعي بلىوغ الكمىا دّ , وال أَ  ّ    قهذا جهد الم        

ه اسىتطرادًا ال مىا ظننت ى الّ إ   قي هذ  الدراسة من شيء   , وما أغفلد  بمود المعصوم قند العصمة  د  
اءة ِمتن ال َوبيُعت  بشترط البتر  َون تي: "(تقتاناإلِ )عىن كتابىه  الستيوطيما قاله ما أجمَ  , و ر ذك  ضرورة ل  
 .  1"بريال كيف والبشر َمَحلُّ النَّْقص ب ,الَمةوال َودَّعي َونَّ  َجَمع سَ  ,كل  عيب

لعمىىىىاد ل 2يستتتتانيالبِ ال اضىىىي عبىىىىد الىىىر يم بىىىىن علىىىي  قالىىىىهمىىىا  د  رد  أ وقىىىي ختىىىىام هىىىذ  الرسىىىىالة      
فتي يومت   كتابتاً  كتتب إنستان    ال يَ ون ت ي رويتتُ وذلك ون ت"عن كالم استدركه عليه:  معتذراً  3األصفهاني

 ,لم هتذا لكتان وفَضتد  ولتو قُت ,ستحستنيتد لكتان يُ ولتو زِ  ,نر هذا لكان وحَستي  ه: لو  ُ  قال في  دِ إال  
علتتى استتتيالء التتنقص علتتى جملتتة  وهتتو دليتتل   ,رَبتتن وعظتتم العِ ل. وهتتذا ِمتترك هتتذا لكتتان وجَمتتولتتو تُتت
 .4"البشر
ىأل   ي بذلد  مىا قىي وسىعيو سبي أنّ        ق ىد هىّذبد  , مسىتطاع قىي هىذا الب ى   إلىى أ سىن الص 

لىىم,  , واسىىتعند  بأهىى  الع  ىى قمىىا كىىان مىىن صىىواب  ونّ  ىىد  ىىن , ومىىا كىىان مىىن خطىىأ    ا قمىىن قض  قم 
ىىة لىىي ال  ليىىه, وأسىىاله إ  منىىه وأتىىوب  نفسىىي والشىىيطان, وأسىىتغفر ا   أن  يكىىون عملىىي هىىذا  ج 

 نه سميٌع قريٌب مجيب.إ  علّي, 

ىىه علىىى أشىىرل خل  وسىىالم  ا   وصىىلواد       وال مىىد    ,له م مىىد وعلىىى آلىىه وصىى به ىىه وتىىاج رس 
 .رّب العالمين

                                                 
  .(211/ 4) ,اإلتقان :السيوطي 1

كىىان وزيىىرًا للسىىلطان صىىالح الىىدين  الرسىىائ , كثيىىر اب,تّىىة الك  عبىىد الىىر يم بىىن علىىي بىىن السىىعيد اللخمىىي, وزيىىر, مىىن أئّمىى :هىىو 2
 .(246/ 2) ,األعالم :لزركليا ,(. انظرم1311 - هى526) سنة ال اهرةقي  وتوقي ,(قلسطين)قي  بعس الن لدو  األيوبي, 

سىنة  بدمشىق اب قي عهىد صىالح الىدين األيىوبي, تىوقيتّ م باألدب, من أكابر الك  خ, عال  م مد بن م مد األصبهاني, مؤرّ  :هو 3
, ق: إ سىىىان عبىىىاسيىىى  , تمعجتتتم األدبتتتاء: هىىىى(636: ديىىىاقود بىىىن عبىىىد ا  الرومىىىي ) :ال مىىىو  ,انظىىىر (.م1311 - هىىىى527)
 .(1618-3632/ 6) ,(م1222 -هى 1414 -1, طدار الغرب اإلسالمي ,بيرود)

د يق خان بن علي ال سىيني )د: ال  ن وجي, أبو ا 4  -هىى 1432 -7, طدار ابىن  ىزم) ,وبجتد العلتومهىى(: 1217لطيب م مد ص 
  .(53) ,(م3113
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 فهترس األحتاديث النبتويتة
 الصفحة المرجع طرف الحديث الرقم
 33 البخار  ومسلم "  من نسائه شهرًا ... "آلى رسو  ا   7
 71 المستدرك ..."َطل َق َ ف َصَة ب ن َد ع َمَر,  "َأن  الن ب ي   1
 7 مسلم ال مد   ن مد ..." "إ نّ  6
ثار"  4 عار والناس د   106 مسلمو  البخار  "األنصار ش 

5 
اَئىىىة   ل ي ل م  ىىىَرَأة , قَىىىو  م  ل ي ال  "إ ن ىىىي اَل أ َصىىىاق ح  الن َسىىىاَء, إ ن َمىىىا قَىىىو 

َرَأة "  ام 
 71 مسند أ مد

3 
"... َن الس َماء  ًتا م  ي إ ذ  َسم ع د  َصو  ش   " َبي َنا َأَنا َأم 

 البخار 
701-
707 

 701 مسلمو  البخار  "دّثروني" 1
7 " , ق م  َأَبا ت َراب   706 مسلمو  البخار  "ق م  َأَبا ت َراب 
 96-91 مسلمو  البخار  "ي   ب  الَ ل َواَء, َوي   ب  الَعَسَ ... "َكاَن َرس و   الل ه   9

70 
َمىىىد  َوَيىىىس َوَطىىىَه  ىىىٌد َوَأ   : م َ م  ىىَماء  "ل ىىي ق ىىىي ال   ىىىر آن  َسىىىب َعة  َأس 

 771الشفا م د ّثر  َوال م ز ّم   َوَعبد  الل ه"َوال  

ك ر  الل َه" 77 ك ر  الن اَس اَل َيش     الترمذ  "َمن  اَل َيش 
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 فهترس اآلثتار
 الصفحة مرجعال األثر الرقم

1 
" :  إ َذا َسىىم ع َد الل ىىَه َي  ىىو         هىىا أق ر ع 

َعف  "َين َهى َعن ه   َيأ م ر  ب ه , َأو  َشر   ه  َخي رٌ َقي ن   كَسم 
 3  اتم أبي ابن

3 
ىىاَلةَ  َشىىه د د  " مَ  الص  , َوَأب ىىي  الل ىىه   َرس ىىو    َمىىعَ  الف ط ىىر   َيىىو  ىىر   َبك 

 ...َقك ل ه م   َوع ث َمانَ  َوع َمَر,
 77 البخار 

 66 مسلمو  البخار ", َقَلم  َنع د    َطاَلًقاَقد  َخي َرَنا َرس و   ا   " 2

4 
ىىب َن, َقي ن ىىه  " َتج  َد ن َسىىاَءَف َأن  َي   : َيىىا َرس ىىوَ  الل ىىه , لَىىو  َأَمىىر  ق ل ىىد 

َجاب   , َقَنَزَلد  آَية  ال   ر   "ي َكل م ه ن  الَبر  َوالَفاج 
 74 البخار 

5 

َعَلي ه , َق َىد   َكَتَم َشي ًئا م م ا َأن َزَ  الل ه   َمن  َ د َثَف َأن  م َ م ًدا "
:   َكىىىىىىَذَب, َوالل ىىىىىىه  َي  ىىىىىىو                 

     "

 22 مسلمو  البخار 
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 فهرس الكلمات الغريبة
 الرقم الكلمة الغريبة الصفحة

 1 االلتفاد 48

 2 الَبزّ  97
 3 جرسد 79

 4 َ َرم 47
ز 97 ر   5 ال  

 6 ا َخبلا 29

 7 الَفَتخ 99

َر  48 د   8 الم 

 7 يرَمغاق 79
ب 48 ةالن و  01 
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 عالمفهرس األ

 الرقم اسم العلم الصفحة
 0 عز الدين عبد العزيز بن عبد السالمسلطان العلماء  48
 9 لعماد األصفهانيا 041
 4 يسانيال اضي عبد الر يم الب   041
احالن ّ  009 8 
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 عالمصادر والمراج 
 
 القرآن الكريم. 

  :روح المعاني في تفسير القرآن العظيم هى(: 1371اآللوسي, م مود بن عبد ا  ال سيني )د
 - 7, طبيىىىىرود, دار الكتىىىىب العلميىىىىة) علىىىىي عبىىىىد البىىىىار  عطيىىىىة, ت  يىىىىق:, والستتتتبع المثتتتتاني

 .(هى1415

  ريتب الحتديث النهايتة فتي  : (616المبارف بن م مىد الجىزر  )د: ابن األثير, أبو السعاداد
العلميىىة, بىىال  طىىاهر أ مىىد الىىزاوى, وم مىىود م مىىد الطنىىا ي, )بيىىرود, المكتبىىةت  يىىق: , واألثتتر
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           .(م1272 -هى 1222 - طبعة

 ت  يىىق: مستتند اإلمتتام وحمتتد بتتن حنبتتل: هىىى(341)د: و عبىىد ا  الشىىيباني أ مىىد بىىن  نبىى , أبىى ,
كىي, )مؤسسىىة شىعيب األرنىؤوط, وعىاد  مرشىد وآخىرون, إشىرال: عبىد ا  بىن عبىد الم سىن التر 

  م(.1007 - هى7417 – 7الرسالة, ط

 ت  يىىىق: م مىىىد عىىىوض تهتتتذيب اللغتتتة(: 271: دزهىىىر , أبىىىو منصىىىور م مىىىد بىىىن أ مىىىد )األ ,
 م(. 3111 - 1رود, دار إ ياء الترا  العربي, طبي) مرعب,

 المفردات فتي  ريتب القترآنهىى(: 513الراغب )د:  األصفهاني, أبو ال اسم ال سين بن م مد ,
 .(هى1413 -7ط الدار الشامية, ,وبيرود ,دار ال لم ,دمشق) صفوان عدنان الداود , ت  يق:

  :هىى 1431 -1مكتبة المعارل, ط) ,ةخطبة الحاج هى(:1431األلباني, م مد ناصر الدين )د
 م(.3111 -

 -------------- : وال  , بال طبعىةالمكتب اإلسالمي, )صحي  الجامع الصغير وزيادات
 .سنة نشر(

 الجتتتامع المستتتند الصتتتحي  (: 356 :ا  م مىىىد بىىىن إسىىىماعي  الجعفىىىي )د البخىىىار , أبىىىو عبىىىد
)بيىرود,  طفى ديىب البغىا,, ت  يىق: د. مصىوستنن  وويامت ر رستول اهلل المختصر من ومتو 

 .م(1287 -هى 1417 –2ابن كثير, ط اليمامة, دار
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  ,علتتيهم الصتتالة وجتت  لألنبيتتاء آيتتات النتتداء اإللهتتي المم مىىد بىىن خالىىد بىىن م مىىد: د. البىىداح
عىىالم, قسىىم الىىدعوة واال تسىىاب, جامعىىة االمىىام م مىىد بىىىن كليىىة اإل, رسىىالة ماجسىىتير, والستتالم
 .هى 1431ربية السعودية, , المملكة العسالميةسعود اإل

 :إلداراد العامىة الرئاسىة), نداء اهلل نبي  الكريم في آي الذكر الحكتيم البدر, د. بدر بن ناصر 
  ه(.1431, 61, العدد اإلسالمية الب و  مجلة, واإلرشاد والدعوة واإلقتاء العلمية الب و 

 نهضىة مصىر, بىال )ال ىاهرة, متن بال تة القترآنهىى(: 1284)د:  البدو , أ مد عبد ا  البيلىي ,
 (.3115 -طبعة

  :شىىعيب  ت  يىىق:, شتترح الستتنة(: هىىى516البغىىو , ال سىىين بىىن مسىىعود بىىن م مىىد بىىن الفىىراء )د
 -هىىىى 1412 – 1, طالمكتىىىب اإلسىىىالمي, دمشىىىق, بيىىىرود) ,م مىىىد زهيىىىر الشىىىاويح -األرنىىىؤوط

 .(م1282

 ---------------- :الىىرزاق المهىىد ,عبىىد  ت  يىىق:, معتتالم التنزيتتل فتتي تفستتير القتترآن 
 .(هى1431 – 7, طبيرود, دار إ ياء الترا  العربي)

 نظتتم التتتدرر فتتي تناستتتب اآليتتتات  :هىىى(885: دإبىىراهيم بىىن عمىىىر بىىن  سىىن الربىىىاط ), الب ىىاعي
 .(دار الكتاب اإلسالمي ,ال اهرة) ,والسور

  تفستتتير مقاتتتتل بتتتن هىىىى(: 151: )د البلخىىىي, أبىىىو ال سىىىن م اتىىى  بىىىن سىىىليمان بىىىن بشىىىير األزد
 . (هى1432 - 7, طبيرود, دار إ ياء الترا ) عبد ا  م مود ش اته, ت  يق:, يمانسل

  ونوار التنزيتل ووسترار هى(: 685)د:  البيضاو , أبو سعيد عبد ا  بن عمر بن م مد الشيراز
 – 7, طبيىىرود, دار إ يىىاء التىىرا  العربىىي )م مىىد عبىىد الىىر من المرعشىىلي,  ت  يىىق:, التأويتتل
 .( هى1418

 رد  موسىى بىن علي بن ال سين بن أ مد :ه يالبي ىَرو ج  س   الستنن :(هىى458: د) الخراسىاني الخ 
 - هىى1434 -2ط العلميىة, الكتىب دار بيىرود نلبنىا, )عطىا ال ىادر عبىد م مد: قي , ت الكبرى
 .(م3112
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  رة بىىن موسىىىىالترمىىذ , الترمتتتذي ستتننهىىى(: 372)د:  , أبىىو عيسىىى م مىىد بىىىن عيسىىى بىىن َسىىو 
 7ط ,ال لبىىىي البىىىابي مصىىىطفى ومطبعىىىة مكتبىىىة شىىىركة, مصىىىر)اد معىىىرول, بشىىىار عىىىو  ت  يىىىق:
 .(م5393 - هى5533

  : كليىىة اآلداب واللغىىاد, قسىىم اللغىىة  , رسىىالة دكتىىوراة,النتتداء فتتي القتترآن الكتتريمتريكىىي, مبىىارف
 .م3117 - 3116جامعة ابن يوسل بن خدة, الجزائر, العربية وآدابها, 

  بيىرود ,لبنىان) ,التعريفتاتهىى(: 816)د:  ين الشىريلالجرجاني, علي بن م مد بىن علىي الىز, 
 .(م1282 -هى 1412 – 7, طدار الكتب العلمية

  :المملكىىة العربيىىة ), ويستتر التفاستتير لكتتالم العلتتي الكبيتترالجزائىىر , أبىىو بكىىر جىىابر بىىن موسىىى
 .(م3112 -هى 1434 – 5, طالسعودية, المدينة المنورة, مكتبة العلوم وال كم

 عبىىد  ت  يىىق:, زاد المستتير فتتي علتتم التفستتير (:527و الفىىرج عبىىد الىىر من )د:ابىىن الجىىوز , أبىى
 .(هى1433 – 7ط ,دار الكتاب العربي, بيرود) ,الرزاق المهد 

 ----------------- : ت  يىىق: علىىي  سىىين كشتتف المشتتكل متتن حتتديث الصتتحيحين ,
 م(.1227 -هى 1418)الرياض, دار الوطن,  البواب,

 ----------------- :  المدينىىىة, )عثمىىىان م مىىىد الىىىر من عبىىىد: ت  يىىىق, ضتتتوعاتالمو 
 (.ه5588 -ه5586, 5ط ,السلفية المكتبة ,المنورة

 -----------------  :م مىد  ت  يق:, نزهة األعين النواظر في علم الوجوه والنظائر
 .م(1284 -هى 1414 – 7, طمؤسسة الرسالة ,لبنان ,بيرود) عبد الكريم كاظم الراضي,

  الصتحاح تتاج اللغتة وصتتحاح هىى(: 222)د:  نصىر إسىماعي  بىن  مىاد الفىارابيالجىوهر , أبىو
 -  هىىىى1417 ,4, طدار العلىىىم للماليىىىين ,بيىىىرود) أ مىىىد عبىىىد الغفىىىور عطىىىار, ت  يىىىق:, العربيتتتة
 (.م1287

 (هىى519: د) التميمىي, المنىذر بن إدريس بن م مد بن الر من عبد م مد أبو:  اتم أبي ابن :
 نىىزار مكتبىىة ,السىىعودية العربيىىة المملكىىة) ,الطيىىب م مىىد أسىىعد  يىىق: ت ,العظتتيم القتترآن تفستتير

 (.هى5153 - 5 ط, ,الباز مصطفى
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 على الصتحيحين المستدركهى(: 405: د) أبو عبد ا  م مد بن عبد ا  النيسابور  ,ال اكم ,
 .(م7990 -هى7477 –7ت  يق: مصطفى عطا, )بيرود, دار الكتب العلمية, ط

 (هى1412 – 70ط, )التفسير الواض :  جاز , م مد م مود. 

 فتتتت  البتتتاري شتتترح صتتتحي  (:  853: )د ابىىن  جىىىر, أبىىىو الفضىىى  أ مىىد بىىىن علىىىي العسىىى الني
 .(1272, )بيرود, دار المعرقة, البخاري

  ق: إ سىىان عبىىاسيىى  ت ,معجتتم األدبتتاء: هىىى(636: ديىىاقود بىىن عبىىد ا  الرومىىي ) :ال مىىو, 
 .(م1222 -هى 1414 -1ط ,دار الغرب اإلسالمي ,بيرود)

 ت  يىىق, البحتتر المحتتيط فتتي التفستتير :هىىى(745: دم مىىد بىىن يوسىىل األندلسىىي ) , يىىانو أبىى: 
 .(هى1431 ,دار الفكر ,بيرود) ,صدقي م مد جمي 

 ت  يىق:, لبتاب التأويتل فتي معتاني التنزيتلهىى(: 741)د:  الخازن, عالء الدين علي بن م مىد 
 .(هى1415 - 7, طبيرود, دار الكتب العلمية)م مد علي شاهين, 

 ق: يى  ت ,شتأن التدعاء هىى(:288سىتي )د: د بن م مد بن إبراهيم الب  م  أبو سليمان  َ  ,الَخّطابي
 .(م1284 - ه1414 - 1ط دار الث اقة العربية,, )أ مد يوسل الّدقاق

 دمشىىىق, ) ,إعتتتراب القتتترآن وبيانتتت هىىىى(: 1412: )د درويىىىح, م يىىىي الىىىدين بىىىن أ مىىىد مصىىىطفى
دار اإلرشىىىاد  , مىىى  ,وسىىىورية -ودمشىىىق , بيىىىرود, دار ابىىىن كثيىىىر  -بيىىىرود, دار اليمامىىىة 

 .(هى1415 – 4, طللشؤون الجامعية

  :ت  يىق: رمىز  منيىر بعلبكىي, جمهترة اللغتة(: 231ابن دريد, أبو بكر م مد بىن ال سىن )د ,
 .م(1287 - 1)بيرود, دار العلم للماليين, ط

 ميتزان االعتتدال فتي نقتد الرجتالهى(: 748اي ماز )د: هبي, م مد بن أ مد بن عثمان بن قالذ, 
 -هىىىىى 1283, دار المعرقىىىىة للطباعىىىىة والنشىىىىر, بيىىىىرود, لبنىىىىان) ,ت  يىىىىق: علىىىىي م مىىىىد البجىىىىاو 

 .(م1262

  :بىىال معلومىىاد , شتترح تفستتير ابتتن كثيتترالراج ىىي, عبىىد العزيىىز بىىن عبىىد ا  بىىن عبىىد الىىر من(
 نشر(.
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 بيىىرود, دار ), مفتتاتي  الغيتتبهىىى(: 616)د:  الىىراز , أبىىو عبىىد ا  قخىىر الىىدين م مىىد بىىن عمىىر
 .(هى1431 - 6, طإ ياء الترا  العربي

 الهيئىىة المصىىرية العامىىة للكتىىاب), تفستتير القتترآن الحكتتيمهىىى(: 1254)د:  رضىىا, م مىىد رشىىيد, 
 .(م1221

 مالك التأويتل القتاطع بتذوي اإللحتاد والتعطيتل فتي هىى(: 718)د:  , أ مد بن إبراهيمابن الزبير
 .(لبنان, بيرود, دار الكتب العلمية) ,للفظ من آي التنزيلتوجي  المتشاب  ا

  ّعرابت هى(: 211)د:  اج, أبو إس اق إبراهيم بن السر  بن سه جّ الز  ت  يىق:, معاني القترآن واب
 .(م1288 -هى 1418 – 7, طبيرود, عالم الكتب)عبد الجلي  عبد  شلبي, 

  ,دمشىىق, ) ,يتتدة والشتريعة والمتنه التفستتير المنيتر فتي العقوهبىة بىن مصىطفى: أ. د.الز يلىي
 .(هى1418 – 1, طدار الفكر المعاصر

 ------------------  :7, طدمشىىىىق, دار الفكىىىىر المعاصىىىىر), التفستتتتير الوستتتتيط – 
 .(هى1433

 البرهتان فتي علتوم القترآنهىى(: 724: )د الزركشي, أبو عبد ا  م مد بىن عبىد ا  بىن بهىادر ,
, ار إ يىىاء الكتىىب العربيىىة عيسىىى البىىابى ال لبىىي وشىىركائهد)م مىىد أبىىو الفضىى  إبىىراهيم,  ت  يىىق:

 . (م1257 -هى 1276  – 7ط

 دار العلىىىم ) ,األعتتتالم :هىىىى(1226: د) خيىىىر الىىىدين بىىىن م مىىىود بىىىن م مىىىد بىىىن قىىىارس ,الزركلىىىي
 .(م3113 -15ط ,للماليين

  الكشتتاف عتتن حقتتائق التنزيتتل وعيتتون  (:528: )د أبىىو ال اسىىم م مىىود بىىن عمىىر ,الزمخشىىر
 - 6, طبيىىىرود, دار الكتىىىاب العربىىىي), يإلمىىىام الزيلعىىى: اتخىىىريج ,ل فتتتي وجتتتوه التنزيتتتلاألقاويتتت
 .(هى1417

 -----------------------------  :د.  ت  يىق:, المفصل في صتنعة اإلعتراب
 .م(1222 – 7, طبيرود, مكتبة الهال ) علي بو مل م,

  :(.العربي)دار الفكر  ,زهرة التفاسيرأبو زهرة, م مد بن أ مد بن مصطفى 
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  :المكتبة العصرية للطباعة )ناجي سويدان,  ت  يق:, تفسير آيات األحكامالسايس, م مد علي
 .(3113, والنشر

  (: تيسير الكريم الرحمن في تفسير هى1276)د:  السعد , عبد الر من بن ناصر بن عبد ا
 -هىىىى 1431 –7, طمؤسسىىىة الرسىىالة)عبىىىد الىىر من بىىن معىىىال اللوي ىىق,  ت  يىىق:, كتتالم المنتتتان

 . (م3111

  إرشتتاد العقتتل الستتليم إلتتى مزايتتا الكتتتاب  هىىى(:283)د:  أبىىو السىىعود, م مىىد بىىن م مىىد العمىىاد
 بيرود, دار إ ياء الترا  العربي(.) ,الكريم

 بىىال معلومىىاد , بحتتر العلتتومهىىى(: 272: بىىو الليىى  نصىىر بىىن م مىىد بىىن أ مىىد )دالسىىمرقند , أ(
 نشر(.

 تفستتتير القتتترآنهىىىى(: 482)د:   مىىىد بىىىن عبىىىد الجبىىىارالسىىىمعاني, أبىىىو المظفىىىر منصىىىور بىىىن م ,
 – 7, طالسىعودية, الريىاض, دار الىوطن)ياسر بن إبراهيم, وغنيم بن عباس بن غنيم,  ت  يق:
 . (م1227 -هى 1418

 التتروض األنتتف فتتي شتترح الستتيرة هىى(: 581)د:  السىهيلي, عبىىد الىىر من بىىن عبىىد ا  بىىن أ مىىد
 . (هى1413– 7, طر إ ياء الترا  العربيدا ,بيرود)الوكي ,  ت  يق:, النبوية

 اإلتقتتان فتتي علتتوم القتترآنهىىى(: 211)د:  السىىيوطي, جىىال  الىىدين عبىىد الىىر من بىىن أبىىي بكىىر ,
 .م(1226 -هى 1416العامة للكتاب,  ت  يق: م مد أبو الفض  إبراهيم, )الهيئة المصرية

 --------------------------------------: إعجتاز فتي األقتران معتترك 
 (.م1288 - هى1418 -1, طالعلمية الكتب دار ,بيرود ,لبنان, )القرآن

 أبىو عبىد ا  م مىد بىن إدريىس بىن العبىاس بىن عثمىان بىن شىاقع بىن عبىد المطلىب بىن  ,الشاقعي
ت  يىق د. أ مىد بىن  ,تفسير اإلمام الشتافعي: هىى(314: دعبد منال المطلبي ال رشي المكي )

 .(م3116 - 1437 -1, طدار التدمرية ,السعودية ,ةالمملكة العربي) ,مصطفى الفر ان

  :3الوقىىىاء, ط )مصىىىر, دار ,عمتتتدة التفستتتير عتتتن الحتتتافظ ابتتتن كثيتتترشىىىاكر, أ مىىىد م مىىىد – 
 .م(3115 -هى 1436
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 وضتواء البيتان فتي هىى(: 1222: )د الشن يطي, م مد األمين بن م مد المختار بن عبد ال ىادر
 -هىىىى 1415, ر الفكىىىر للطباعىىىة والنشىىىر والتوزيىىىعلبنىىىان, بيىىىرود, دا), إيضتتتاح القتتترآن بتتتالقرآن

 .(م1225

 ----------------- :ابىىن مكتبىىة, ال ىىاهرة), دفتتع إيهتتام االضتتطراب عتتن آيتتات الكتتتاب 
 .(م5336 - هى5159 -5, طجدة – الخراز مكتبة تيمية,

 دار ابىىن  ,دمشىق, بيىرود), فتت  القتديرهىىى(: 1351: )د الشىوكاني, م مىد بىن علىي بىن م مىد
 .(هى1414 - 7, طدار الكلم الطيبكثير, و 

  :مؤسسىة مناهى  العرقىان ,بيىرود) ,روائع البيتان تفستير آيتات األحكتامالصابوني, م مد علي 
 .(م1281 -هى  1411 - 6, طمكتبة الغزالي -

 (1000 – 11, طللماليين العلم دار), القرآن علوم في مباحث :صب ي, الصالح. 

  ة كىىالممل, )األصتتول اللغويتتة ووثتتره فتتي بنتتاء المعجتتم تتتداخل :عبىىد الىىرزاق بىىن قىىراج ,الصىىاعد
 - هىى1433, 1ط المدينة المنورة, عمادة الب   العلمىي,, الجامعة اإلسالمية ,العربية السعودية

 (.م3113

 المعجتتتتم: (هىىىىى560: د) الشىىىىامي اللخمىىىىي مطيىىىىر بىىىىن أيىىىىوب بىىىىن أ مىىىىد بىىىىن سىىىىليمان ,الطبرانىىىىي 
ال ىاهرة , )ال سىيني إبىراهيم بىن الم سىن عبىد ,م مىد بىن ا  عىوض بن طارق :قي ت  ,األوسط

 .(ال رمين دار

 ت  يق:, القرآنعن تأويل آي جامع البيان هى(: 211 )د: الطبر , أبو جعفر م مد بن جرير 
 -هىىىىى 1431 – 7, طمؤسسىىىىة الرسىىىىالة) أ مىىىىد م مىىىىد شىىىىاكر, :خىىىىريجتو  م مىىىىد شىىىىاكر, دو م مىىىى

 . (م3111
 الفجالىىة, دار نهضىىة مصىىر  ,ال ىىاهرة) ,ن الكتتريمالتفستتير الوستتيط للقتترآ: طنطىاو , م مىىد السىىيد

 .م(1228 – 7, طللطباعة والنشر والتوزيع

 التحريتتر والتنتتويرهىىى(: 1222)د:  ابىىن عاشىىور, م مىىد الطىىاهر بىىن م مىىد بىىن م مىىد الطىىاهر ,
 .(هى1284, تونس, الدار التونسية للنشر)
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 رة, دار )ال ىاهآن الكتريم, المعجم المفهرس أللفاظ القتر هىى(: 1288)د:  عبد الباقي, م مد قؤاد
 .م(3111 -هى 1433ال دي , 

 الريىىىاض, دار الثريىىىا للنشىىىر ), العثيمتتتينتفستتتير  هىىىى(:1431)د:  العثيمىىىين, م مىىىد بىىىن صىىىالح
 (.م3114 -هى 1435 – 7, طوالتوزيع

  البحتر المديتد فتي تفستير هىى(: 1334)د:  ابن عجيبة, أبو العباس أ مد بن م مد بن المهد
, ال ىىاهرة, الىىدكتور  سىىن عبىىاس زكىىي) أ مىىد عبىىد ا  ال رشىىي رسىىالن,   يىىق:ت, القتترآن المجيتتد

 .(هى1412

  م مىد  ت  يىق:, وحكتام القترآنهىى(: 542)د:  ابن العربي, أبو بكر م مد بن عبد ا  المعىاقر
 .(م3112 -هى 1434 – 6, طلبنان, بيرود, دار الكتب العلمية) عبد ال ادر عطا,

 اإلشارة إلتى اإليجتاز فتي : هى(661: د) الدمش ي يم  لَ الس  د السالم عز الدين عبد العزيز بن عب
 )بال معلوماد نشر(., بعض ونواع المجاز

 ----------------: السُّتتول فتتي تفضتتيِل الرَّسُّتتول ُمْنَيتتة ,  ت  يىىق: د. صىىالح الىىدين
 (.م1281 -هى  1411 - 1, طدار الكتاب الجديد ,بيرود ,لبنان) ,المنجد

 الفتتروق اللغويتتة: هىىى(225: د) هىىال  ال سىىن بىىن عبىىد ا  بىىن سىىه  بىىن سىىعيد أبىىو ,لعسىىكر ا ,
 (.دار العلم والث اقة للنشر والتوزيع ,ال اهرة ,مصر), : م مد إبراهيم سليمت  يق

 المحترر التوجيز هىى(: 543)د:  ابن عطية, أبو م مد عبد ال ق بن غالب األندلسىي الم ىاربي
دار الكتىىىب  ,بيىىىرود)بىىىد السىىىالم عبىىىد الشىىىاقي م مىىىد, ع ت  يىىىق:, فتتتي تفستتتير الكتتتتاب العزيتتتز

 .(هى1433 - 7, طالعلمية

 الشباب مكتبة ,المصفى النحو: م مد, عيد. 

  :1, )لبنىان, بيىرود, دار الفكىر اللبنىاني, طالنداء في اللغة و القرآنقارس, د. أ مد م مد - 
 م(.1282 -ه 1412

  ّدار ,بيىرود) ,إحيتاء علتوم التدين :(ىهى515: د) الطوسىي م مىد بن م مد  امد أبو ,اليالغز 
 .(المعرقة
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  معجتتتم مقتتتاييس اللغتتتة (:225: )د بىىىن أبىىىي بكىىىر بىىىن عبىىىد ال ىىىادر الىىىراز ابىىىن قىىىارس, م مىىىد ,
 .م(1225 –ه 1415 ت  يق: م مود خاطر, )بيرود, مكتبة لبنان ناشرون,

 د فتتي ذيتتل التقييتت :(هىىى851: د) ال سىىني المكىىي الطيىىب أبىىو علىىي بىىن أ مىىد بىىن م مىىد ,الفاسىىي
 العلميىىىة, الكتىىىب دار ,يىىىرودب, لبنىىىان) ,ال ىىىود سىىىل, ت  يىىىق: كمىىىا  يو رواة الستتتنن واألستتتانيد

 (.م5330 -هى5150 -5ط

  بصتتائر ذوي التمييتتز فتتي لطتتائف هىىى(: 817)د:  آبىىاد , أبىىو طىىاهر م مىىد بىىن يع ىىوبالفيروز
, المجلىىس ال ىىاهرة, لجنىة إ يىىاء التىىرا  اإلسىىالمي) م مىد علىىي النجىىار, ت  يىىق:, الكتتتاب العزيتتز

 .(م1272 -هى 1222 ,األعلى للشؤون اإلسالمية

  المصتتباح المنيتتر فتتي  ريتتب  ه(:771)د ن ىىو:  ال م   ىىر  الفيىىومي, أ مىىد بىىن م مىىد بىىن علىىي
 (.)بيرود, المكتبة العلمية ,الشرح الكبير للرافعي

 ت  يق:, محاسن التأويلهى(: 1223)د:  ال اسمي, م مد جما  الدين بن م مد سعيد ال الق 
 .(هى1418 – 7, طبيرود, دار الكتب العلمية)م مد باس  عيون السود, 

 الشفا بتعريف حقوق  هى(:544 )د: بن موسى الي صبيعياض أبو الفض  , ال اضي عياض
 .(م1288 -هى 1412, دار الفكر الطباعة والنشر والتوزيع) ,المصطفى

  ت  يىق: , تأويتل مشتكل القترآن :هىى(376)د:  ابن قتيبة, أبو م مد عبىد ا  بىن مسىلم الىدينور
 .بنان, بيرود, دار الكتب العلمية(ل) إبراهيم شمس الدين,

 الجتتامع ألحكتتام القتترآنهىىى(: 671)د:  ال رطبىىي, أبىىو عبىىد ا  م مىىد بىىن أ مىىد بىىن أبىىي بكىىر ,
بىىىراهيم أطفىىىيح,  ت  يىىىق:  -هىىىى 1284 – 1, طال ىىىاهرة, دار الكتىىىب المصىىىرية)أ مىىىد البردونىىىي وا 
 .(م1264

  إبىراهيم  ت  يق:, لطائف اإلشارات :هى(465: دعبد الكريم بن هوازن بن عبد الملف ) , ال شير
 .(, بال سنة نشر6 , طالهيئة المصرية العامة للكتاب ,مصر), البسيوني

 ال ىىاهرة, بيىىرود, دار ), فتتي ظتتالل القتترآنهىىى(: 1285)د:  قطىىب, سىىيد إبىىراهيم  سىىين الشىىاربي
 . (هى1413 – 71, طالشروق
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  د يق خان بن علي ال سيني )د: ال  ن و دار ) ,وبجتد العلتومهىى(: 1217جي, أبو الطيب م مد ص 
 .(م3113 -هى1432 -7, طابن  زم

 ------------------ :بيىىىىرود, صىىىىيدا, المكتبىىىىة العصىىىىرية للطباعىىىىة ) ,فتتتتت  البيتتتتان
 .(م1223 -هى 1413, والنشر

 ت  يىق, ودود بأحكتام المولتودتحفة المهىى(: 751)د:  ابن ال يم, م مد بن أبي بكر بن أيوب :
 .ناؤوط, )دمشق, مكتبة دار البيان(عبد ال ادر األر 

 ------------------  :مكتىىىب الدراسىىىاد والب ىىىو   ت  يىىىق:, تفستتتير القتتترآن الكتتتريم
 .(هى1411 – 7, طبيرود, دار ومكتبة الهال ) العربية واإلسالمية, إشرال إبراهيم رمضان,

 ------------------  :بيىرود, مؤسسىة الرسىالة) ,معاد في هتدي خيتر العبتادزاد ال, 
 . (م1224 -هى 1415 – 11طمكتبة المنار اإلسالمية, , الكويد

  :تفستتتير القتتترآن هىىىى( 1412الكتىىىاني, م مىىىد المنتصىىىر بىىىا  الزمزمىىىي اإلدريسىىىي ال سىىىني )د :
 , )بال معلوماد نشر(.الكريم

 ت  يق: ,: تفسير القرآن العظيمهى(774 )د: ابن كثير, أبو الفداء إسماعي  بن عمر الدمش ي 
 .(م1222 -هى 1431 – 1, طدار طيبة للنشر والتوزيع)سامي بن م مد سالمة, 

  :عىدنان , ت  يىق: الكليتات هى(:1124الَكَفو , أبو الَب اء أيوب بن موسى ال سيني ال ريمي )د
 درويح, م مد المصر , )بيرود, مؤسسة الرسالة(.

 ىى  ت  يىىق:, التستتهيل لعلتتوم التنزيتتلهىىى(: 741)د:  الكلبىىي  مىىد بىىن م مىىد, م مىىد بىىن أ ّ زَ ابىىن ج 
 . (هى 1416 – 7, طبيرود, شركة دار األرقم بن أبي األرقم) الدكتور عبد ا  الخالد ,

  َ ال  الىدين عبىد الىر من بىن هىى(, والسىيوطي, جى864)د: ي, جال  الدين م مىد بىن أ مىد لّ الم
 .(7, طال اهرة, دار ال دي ), نتفسير الجالليهى(: 211)د: أبي بكر 

 شىركة مكتبىة ومطبعىة , , )مصىرتفسير المرا تي :هى(1731)د:  أ مد بن مصطفى ,المراغي
 .(م1493 -هى 1731 – 7, طمصطفى البابى ال لبي وأوالد 
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  :رسىالة مركب النداء فتي القترآن الكتريم بتين المعتاني النحويتة وداللتة الخطتابمشر , م مد ,
اب واللغىىاد, قسىىم اللغىىة العربيىة وآدابهىىا, جامعىىة منتىىور , قسىىنطينة, الجزائىىر, دكتىوراة, كليىىة اآلد

 م.3112 -ه 1421

 الصتتتحي  المستتتند :(هىىىى165: د) النيسىىىابور  ال شىىىير  ال سىىىن أبىىىو ال جىىىاج بىىىن مسىىىلم: مسىىىلم 
, بيىرود) ,البىاقي عبىد قىؤاد م مىد: قيى  ت , اهلل رسول إلى العدل عن العدل بنقل المختصر

 .(والخطبة الصالة تخفيل , بابالجمعة كتاب, العربي ترا ال إ ياء دار

 آيات عتاب المصطفى د. عويد بن عي اد بن عايد:  ,المطَرقيفي ضوء العصمة واإلجتهاد ,
هىى 1436 - 2ط )مكة المكرمة, جامعة الملف عبد العزيز, كليىة الشىريعة والدراسىاد اإلسىالمية,

 .م(3115 -

 خصتتتائص التعبيتتتر القرآنتتتي وستتتمات  هىىىى(: 1432)د:  م مىىىد المطعنىىىي, عبىىىد العظىىىيم إبىىىراهيم
 م(.1223 -هى 1412 – 7, ط)مكتبة وهبة ,البال ية

 :بال معلوماد نشر(., سلسلة محاسن التأويل المغامسي, أبو هاشم صالح بن عّواد( 

 ----------------  :بال معلوماد نشر(., معالم بيانية في آيات قرآنية( 

 بال معلوماد نشر(., تفسير القرآن الكريم: عي سماإ الم دم, م مد أ مد( 

 ---------------- :بال معلوماد نشر(., دروس محمد إسماعيل( 

  :بيىرود, دار ) (,الكشىال , )مطبوع ب اشية تفسىيرالكشاف فيما تضمن االنتصاف ابن المنّير
 .(هى1417 - 6, طالكتاب العربي

  بيىىىرود, دار لستتتان العتتترب(: 711: )د ابىىىن منظىىىور, م مىىىد بىىىن مكىىىرم األقري ىىىي المصىىىر( ,
 (. 1صادر, ط

  بيىرود, دار الكتىب العلميىة, ), إعتراب القترآنهىى(: 228)د:  الن اس, أ مد بن م مىد المىراد
 .(هى1431 – 7, طمنشوراد م مد علي بيضون

  ّمتتتدارك التنزيتتتل وحقتتتائق هىىىى(: 711: اد عبىىىد ا  بىىن أ مىىىد بىىىن م مىىىود )د, أبىىىو البركىىىالن َسىىف ي
 -هىىىىىى 1412 - 7, طدار الكلىىىىىم الطيىىىىىب ,يوسىىىىىل علىىىىىي بىىىىىديو , ) بيىىىىىرود   يىىىىىق:ت, التأويتتتتتل

 .(م1228
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 د. م مىد رواس  ت  يىق:, دالئتل النبتوة هىى(:421)د:  أبو ن َعي م, أ مىد بىن عبىد ا  األصىبهاني
 .(م1286 -هى 1416 – 1, طبيرود, دار النفائس) قلعه جي, عبد البر عباس,

  المنهتتاج شتترح صتتحي  مستتلم بتتن هىىى(: 676مىىر  )د: النىوو , أبىىو زكريىىا ي يىىى بىىن شىىرل بىىن
 .ه(1223 – 1, طدار إ ياء الترا  العربي ,بيرود), الحجاج

  ووضت  المستالك إلتى ولفيتة هىى(: 761: مد عبد ا  بن يوسل األنصار  )دابن هشام, أبو م
 -هىىى 1222 - 5دار الجيى , ط, ت  يىق: م مىىد م يىي الىدين عبىىد ال ميىد, )بيىىرود, ابتن مالتتك

 .م(1272

 --------------------: ق: د. مىىىىازن يىىىى  ت ,مغنتتتتي اللبيتتتتب عتتتتن كتتتتتب األعاريتتتتب
 .(1285 - 6, طدار الفكر ,دمشق, )المبارف/ م مد علي  مد ا 

  :ت  يىىق:  ,القتترآن نتتزول وستتبابهىىى(: 468الوا ىىد , أبىىو ال سىىن علىىي بىىن أ مىىد بىىن م مىىد )د
  .(م1223 - هى1413 - 3ط ,اإلصالح دار ,الدمام,)ال ميدان الم سن عبد بن عصام

 -------------------- :صىفوان عىدنان  ت  يىق:, الوجيز في تفسير الكتاب العزيز
 .(هى1415 – 7, طدمشق, بيرود, دار ال لم, والدار الشامية) داوود ,

 --------------------: الشىيخ عىاد   ت  يىق:, الوسيط فتي تفستير القترآن المجيتد
 – 7, طدار الكتىىب العلميىىة ,بيىىرود ,لبنىىان) م مىىد معىىوض, أ مىىد عبىىد الموجىىود, الشىىيخ علىىي

 (.122/ 2), (م1224 -هى 1415
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Abstract 

This research is a Quran study and it is astep of the subjective explanation 

of the Quran. It deals with the God's call for the prophet Mohammad in the 

Quran, and it's divided into four chapters, introduction and asummary. In 

its introduction it talks about the importance of this study as for the other 

chapters, It talks in the first chapter about the call and its evidences in the 

context of the Quran including the phrasal and lexical meaning of the Gods 

call and showing its synonyms.    

Chapter two talks about the Gods call for all the prophets (PBUH) in the 

Quran and about its importance and its general propereties and showing 

these calls. Chapter three talks about the style of Gods call for his prophet 

Mohammad as prophet and a messenger and what was derived from his 

origin state and to clarify what was called as acall for him as aprophet.    

Chapter four talks about the propereties and meanings of the calls for the 

prophet Mohammad and what follows these calls. 

This study was written by using the explanation prefernces of Quran and it 

is finished whith asummary that includes the results of this study.       

This study includes a collection of indexes arranged according to the 

scientific reresearch basics and followed by an indexes which includes all 

the  verses used  in this study.  




