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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

ِمَِْغ قػػػتؿالىػػػػت   ا ْٗ ـَ اُدَتَتَتَت ى ِمَتَتَتَت ]إِنَّ اهللَ اْصَتَتَتَتَسَ

 َٜ َتَتَتَتُؿ اَ ََّْتَتَتَت َٖنَّ َأُ ْؿ هَِتَتَتَت ْؿ َوَأْمَتَتَتَتَقاَأُ ُٓ َسَتَتَتَت ٍُ ْٕ [ ... اآليَتَتَتَتٜ َأ

 . { 111}افتقهٜ:

َٚر  لىت  اكقتؿ ٍَّ ُُ ٚ افَّْبِله َجِٚهِد اف َ ]َيٚ َأُّيه

 َِ َُّْؿ َوهِْئَس َواُدَْٚؾِ َٓ َْٖواُهْؿ َج ْؿ َوَم ِٓ ْٔ َِ ْظ َظ ُِ َغ َواْؽ

 .{9اَدِهُر[ }افتَّحريؿ:



 -أا-

 

 اإلىــــــــــــــــداء
 إػ افرشقل األظيؿ ... إػ افْبل األـرم ... رساج األمٜ

ِِّؿ األول فَِرآن افُريؿ ٕبل افسالم ورشقل األٕٚم ًَ  اُد

  مٕٜٚ محّد وٕقر افًٚدغ افذي هِغ افرشٚفٜ وأدى األ

 ٚافتل مٚ جػَّ دمًل ظذ ؾراؿٓ افىٚهرة ... افٌٚفٜٔ ...إػ روح ُأمل 

 رمز احلٛ وافًىٚءؿِبل حبٔبٜ  ٓٚ ...راؿؾـ افُتٚهٜ هسبٛ م لوافتل ظجز ؿِّ 

 ...إػ روح أيب افٌٚيل افذي ضٚدٚ إتير هذه افِحيٜ... ادريب افٍٚضؾ

 ءرمز ا د وافَْٚ مُحٛ افًِؿ وافًِامء...

 زوجل افٌٚيل محّقد شُٔؽ إػ رؾٔؼ دريب وظْقان ٕجٚحل وشًٚديت...

 ٕقر وريامهْٚيت...  صًّٚت ضٔٚئل ... وحبٔبٚت ؿِبل ... إػ

 وأزواجٓؿ وأهْٚءهؿ وأحٍٚدهؿإخقيت وأخقايت افُرام رمز افٍخر وادحبٜ ... إػ 

 وأخقاتفوافدة زوجل وإخقتف أهؾ افتَدير وافًرؾٚن ... إػ 

 آل شُٔؽ افُرامؿ وظّقم أزواجٓو 

 إػ األظامم واألخقال واخلٚالت افُرام وظّقم آل ظٚصقر افُرام

 إػ رمز ؾرحتل وشًٚديت ... ظْقان افقؾٚء واإلخالص ... إػ صديَٚيت افٌقايل

 جِٚمًتل افٌراء... وأشٚتذيت األؾٚضؾ وظذ رأشٓؿ             افكح افًِّل افنٚمخ ... إػ 

 ... ظهٚم افًبد زهد د.مؼيف أ.وافٍٚضؾ أشتٚذي 

 واإلداري هّدرشٜ افرمٚل اإلظداديٜ فِبْٚتإػ زمالئل يف افًّؾ افىٚؿؿ افتًِّٔل 

ًٚ افذيـ رووا ... إػ روح افنٔخ ادجٚهد  افذي أحٔٚ ُأمٜ... افنٔخ أمحد يٚشغ... وروح افنٓداء مجًٔ

 تراب هذا افقضـ ؾِسىغ افٌٚفٜٔهدمٚئٓؿ افزـٜٔ 

    يف  جٚمًٜ األٍٕٚل وافتقهٜ... افذيـ تتِّذوا  وادراهىغ ظذ ثٌقر افقضـواألرسى جٚهديـ إػ ـؾ اد

                 يًٍْْل وأن  أن يتَبِف مْل وأن جيًِف يف مٔزان أظاميل يقم فَٚئف،  هدي هذا افًّؾ شٚئِٜ ادقػ أ

 دين ظِامً يهام ظِّْل ويز

 مْٚل ظقين حسغ ظٚصقر



 -با-

 

 شكر وتقدير
 

احلؿد هلل رب العادني والصالة والسالم عذ هادي األمة ومعؾم الـاس اخلر إىل يوم 

 الدين، وعذ آله وصحبه ومن اهتدى هبديه إىل يوم الدين.

الذي وفؼـي بنمتام هذا العؿل الذي خيدم كتابه العزيز،  فالشؽر أوالً وأخرًا هلل 

كه الػضل والثـاء والتعظقم جل شلكه، أقدس وأعظم وأجل كتاب عذ وجه اخلؾقؼة فؾه سبحا

ست أسامؤه.  وتؼدَّ

الذي عؾؿـا أن كشؽر الـاس تؼديرًا دجفوداهتم الؽريؿة،  وامتثاالً ألخالق الـبي 

 أتوجو بالشكر والتقدير والعرفان لفضيمة األستاذ الدكتور: عصام العبد زىد حفظو هللا

يل إرشاداته الـرة وتوجقفاته وآرائه ورعاه، وجعؾه ذخرًا لإلسالم وادسؾؿني، حقث قدم 

جو اهلل تعاىل أن جيزيه خر اجلزاء، وأن يـػع به العؾم والعؾامء، وأن يؽون هذا رالسديدة، وأ

 رصقدًا له يف مقزان حسـاته يوم الؼقامة.

 الشكر موصول لفضيمة الدكتور / عبد الكريم حمدي الدىشان      حفظو هللا
 د أحمد      حفظو هللاوفضيمة الدكتور/ سامي محمو 

ادؽاكة الرفقعة وأسلل اهلل تعاىل أن يؽون كل ما يؼدموه يل من كصح وإفادة أصحاب 

 تزيد البحث عؾاًم ومجاالً وروكؼًا أن جيعؾه اهلل يف موازين أعامهلم.

فؾه كل احلب حمؿود عبد الؽريم سؽقك،  كام وأتؼدم بالشؽر والتؼدير لزوجي الغايل

فؽم قدم يل العون  -رمحفام اهلل  – ، ورضا الوالدينبعد توفقق اهلل والعرفان والػضل 

فؾه التشجقع عذ إكامل مسريت العؾؿقة إىل أن وصؾت إىل حتؼقق هديف، ووادساعدة، والدعم 

 .كل الشؽر والتؼدير والعرفان

 وكام وأشؽر بـايت كور وريام عزيزات قؾبي، عذ ما قدمته كل مـفام من مساكدة يل خالل

 رحؾتي العؾؿقة.



 -جا-

 

  والشؽر موصول إىل اجلامعة اإلسالمقة، رصح العؾم الشامخ، وخاصة إىل كؾقة 

أصول الدين قسم الدراسات العؾقا بلساتذهتا، وعؾامئفا األفاضل، الذين تتؾؿذكا عذ أيدهيم، 

فؾفم عظقم الشؽر واالمتـان، كام وأشؽر كل من قدم يل العون والـصح واإلرشاد، وخاصة 

 يت صديؼات درب العؾم والتعؾم فؽل احلب والتؼدير لؾجؿقع.أخوا

 وأسلل اهلل التوفقق والسداد وآخر دعواكا أن احلؿد هلل رب العادني

 



 -دا-

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 المقدمة
افيا ا مت اا قرآفاشفتء اكجىؿ اا مبيف, اا ملقيفابنكراكلتبو اهللاا ذماأنتراقلكباعبتده ا حمد

نيف,اكأشيداأفاالاإ واإالاهللااكحدهاالاشريؾا واكأشيداأفامحمداعبدهاا صدكراكىدلاكرحمةا لمؤم
اعيميتن,ا اأعينتن اا ذمافلحاهللاابو اا نبياا ىربيااألميف, امحمد اعل اسيدنت اكا سبلـ اكا صبلة كرسك و,

لفتن,اكأخرجابواا نتسامفاا ظلمتتاإ  اا نكر. متن,اكاقلكبتناغي اكآذانتناصي
اا كلتباا ىظيـابحرا ابأنكاعاا ىلكـاكا مىترؼ,اكالايزاؿايلحدلاأستطيفافبلايزاؿاىذا ازاخران ان

ا بلغتء,اككبتراا ىلمتءافيكاا كلتباا مىجزابأ فتظواكمىتنيواكبيتنوافيكايبيراا ىقكؿاكيحٌيرااأل بتبا
بمتافيوامفااإلشراقتتااإل يية,اكا نفحتتاا نكرانية,اا ذماسيظؿايمنحااإلنستنيةامفاعلكمواكمىترفوا

اكحكمو اكليذيبااكأسراره امفالشريع افيو ا مت اا مليف اكا حبؿ اا كلتباا مجيد, ابيذا اإيمتنتن ايزيدىـ ااااامت
الأمرابت مىركؼاكلني اعفاا منكرااالالحريؼافيواكالالبديؿ, ا خيراأمة اا قرآفاا ىظيـ فكتفاىذا

ْد َوفَ ]فكتنتامفاا مفلحيف,النىـابيدلاا قرآفاا حكيـ,احيثايسراهللااذكرهافقتؿافياكلتبواا ىزيز ا ََ

ـْ  ْؾ ِم َٓ ِر َؾ ـْ ْرَآَن فِِذِّ َُ ٚ اف َٕ ْ ـٍِر[َيَّسَّ اكعبل {22}الؼؿر: ُمدَّ َزْفَُْٚه  ,اكأمرابلدبرهاكفيموافقتؿاجؿَّ ْٕ ]ـَِتٌٚب َأ

َر ُأوُفق األَْفَبِٚب[  َـّ ََٔتَذ
ُروا َآَيٚتِِف َوفِ هَّ َْٔؽ ُمَبَٚرٌك فَِٔدَّ اعمكمتن,ا{99}ص:إَِف ا لنتس اىدل ابرحملو افجىؿ ,

كأنز واشفتءا لصدكرامفاأمراضاا شبيتتاكا شيكاتافيكامحطاا ىلكـاكاألسراراافاخصكصتن,ك لملقي
ٚ ]اأنز وابلستفاعربيا نىقلواكنلفيموافيكالبصرةاكلذكرة,اكبشرلافقتؿاعٌزامفاقتئؿا  ًٕ َزْفَُْٚه ُؿْرَآ ْٕ ٚ َأ َّٕ إِ

ُِقنَ  َِ ًْ ْؿ َت ُُ َِّ ًَ ًّٔٚ فَ ا  {2}يوسف:[ َظَرهِ اختدمة اأككف اأحببتاأف اأكلشؼاأسرارها ذا اا جليؿ اا كلتب يذا
ابت لنقيباعفاآيتلو.

فكان بحثي في تحميل واستنباط المقاصد واألىداف لمحزب التاسع عشر من القرآن الكريم 
 شقرة افتقهٜو (57إػ آيٜ  11)افدراشٜ افتحِِٜٔٔ دَٚصد وأهداف شقرة األٍٕٚل مـ اآليٜ {حيث يتناول 

 .}(33-1مـ )

اكا اا لكفيؽ اهللا اا ملكاضع,فأسأؿ اا ىمؿ اىذا افي اعميقتنااا سداد ابحران ايزاؿ اال اا لفسير اااافىلـ
اا دفينة, اركائىو اكاسلنبتط اا ثمينة اكنكزه االسلخراج اأعمتقو ايغكصافي امف ايحلتج اأرجكاا جيتن ااافمت

اإالانيؿارض اا ىمؿ اا ديفااتبيذا ايكـ اكذخران اا كريـ ا كجيو اا ىمؿاخت صتن اأفايجىؿاىذا اااااهللااراجية
اباا ىت ميف.يتارا



 -قا-

 

 أواًل: أىمية الموضوع:
اا ىلـا -ُ ابيذا افتالشلغتؿ اا كريـ اا قرآف اكلتباكىك ابأشرؼاكأقدساكأطير ايلىلؽ اا مكضكع ىذا

اا ملىلؽابأعظـاكلتباشرؼاعظيـامفاعظـاىذااا كلتب.
اكا لكبة -ِ ااألنفتؿ اسكرلي امكضكعتت اكأىداؼ امقتصد افي اا مكضكع اىذا اا حزبااااايبحث في

ا.ا لتسعاعشرامفاا قرآف
البيفاآيتتاسكرةااألنفتؿاا جتنباا لشريىياا ذمايلىلؽابت غزكاتاكا جيتدافياسبيؿاهللاا -ّ
اقتنكفا -ْ اككضع البكؾ اغزكة اكأحكتـ اقضتيت ايلنتكؿ اا ذم اا لشريىي اا جتنب ابينت اا لكبة سكرة

اإسبلميايبيفاكيفيةاا لىتمؿامعاا مشركيفاكا منتفقكفاكأىؿاا كلتب.ا
جاقضتيتالشريىيةاكاقىيةايحيتىتاكاقىنتااآلفاعجزتاا منتىجااعلبتراىذهاا دراسةامىتصرةاكلىت  -ٓ

اا كضىيةاعفاإيجتداحلكؿا يت.
 ثانيًا: أسباب اختيار الموضوع:

الىت    -ٔ ابقك و اعمبلن اكمقتصده اكفكائده اأسراره اكاسلنبتط اقرآنو اكلدبر ابلفكر الىت   اهلل    اإرضتءن

ـَ ] قَن َوافَِّذي ُّ َِ ًْ ـَ َي ُر ُأوُفق األَْفَبِٚب ُؿْؾ َهْؾ َيْسَتِقي افَِّذي َـّ اَم َيَتَذ َّٕ قَن إِ ُّ َِ ًْ مر:[ اَل َي ااااااا,ا{7}الزُّ
ٚ[كقك و ا ُٚأَ ٍَ ُِقٍب َأْؿ ْرَآَن َأْم َظَذ ُؿ َُ ُروَن اف  .{91}محّد: ]َأَؾاَل َيَتَدهَّ

لفسيراناكلحليبلنا مقتصداا سكراكربطيتابمكضكعاكاحداارغبلياا شديدةا بلشلغتؿابكلتباهللاا -ِ
اااا ديفاا ىظيـاكا كلتباا جليؿ.خدمةا يذ

إبرازاأىداؼاكمقتصداا حزباا لتسعاعشرامفاا قرآفاا كريـاكا ىمؿاعل اا ربطابيفامكضكعتلوا -ّ
اكربطيتابت كاقعاا مىتصراا ذمايىت جاقضتيتاىتمةالفيداا مجلمع.

ا.ا ىمؿاعل اإثراءاا مكلبةااإلسبلميةابدراستتالحليليةاألىداؼاكمقتصداسكراا قرآفاا كريـ -ْ
,اإبرازااإلعجتزاا بيتنيافياا قرآفاا كريـامفاخبلؿاارلبتطامقصداكؿاآيةابت يدؼاا ىتـا لسكرة -ٓ

ا.ككذ ؾابيتفااإلعجتزاا قرآنيافيالنتكؿااألىداؼاكا مقتصداا قرآنية
اىذاا -ٔ افي اا بحث اعل  اكرعته اهللا احفظو ازىد اعصتـ اأ.د. اكمشرفي اا فتضؿ اأسلتذم لشجيع

اخدمةاىذااا ديفاا ىظيـ.اا مكضكعا متا وامفاأىميةاكبيرةافي
 ثالثًا: الدراسات السابقة:

طبلعاعل اعددامفاا مكلبتتالبيفاأفاا مكضكعااالبىداا بحثافيامكلبةاا جتمىةااإلسبلميةاكا -ُ
اا ىلمية اا ستحة اكا لنقيباعل  ابت بحث ابىنكافافا,جديد اعلمية ارست ة اأك ابحث اأقؼاعل  لـ



 -كا-

 

كسكؼايككفابإذفاهللاامفاا قرآفاا كريـاا"دراسةالحليليةا مقتصداكأىداؼاا حزباا لتسعاعشر
اأحدااألبحتثاا ميمةاا جديدةاعل اا مكلبةااإلسبلمية.

ك كنيتا ـاا,كقفتاعل ارست ةاعلميةا مقتصداسكرةاا لكبةافياقسـاا لفسيرابت جتمىةااإلسبلميةا-ِ
اك ـاللنتكؿاا دراسةاا ملفؽاعلييتافياعلـاا لفسير.اللنتكؿاربطاا مقتصدابت كاقع,

اا بحثاجديديياا-ّ اىذا اكليةاأصكؿاا ديفاا؛ىد اقتمتابيت اعلميةاجديدة ألنواضمفاخطةاكسلسلة
اا قرآف ا.بت جتمىةااإلسبلميةاقسـاا لفسيراكعلـك

 رابعًا: منيج الباحثة:
ا منيجاا لحليلي,اككذ ؾاا منيجاا مكضكعيا لسكرةاكاسلخبلصاا مقتصداكاألىداؼامفاخبلؿا -ُ

ااسلقراءااآليتتاا قرآنية.
 لظيراا كحدةاا مكضكعيةابيفاقضتيتاا سكرةاكمقتطىيتاككضعاا لسكرةمحكرااألستسيابيتفاا  -ِ

اعنكافا كؿامقطعامنيت.
لقسيـاا حزباإ  افقراتاأكامقتطعاحل السلكعباجميعاآيتتاا حزباا لتسعاعشرامفاا قرآفا -ّ

اا كريـ.
ىيتافياملفاعزكااآليتتاا قرآنيةاا مسلشيدابيتاإ  اسكرىت,ابذكرااسـاا سكرةاكرقـااآليةابكض -ْ

اا بحثاالافياىكامشاا صفحتت.
ا.كاالسلىتنةامفاكلباا لفسيراشرحاا مفرداتاا غريبةامفاكلباا مىتجـاكا لغة -ٓ
اربطاا مكضكعابقضتيتاا ىصراا ليالفيدااألمةافياا حتضراكا مسلقبؿ. -ٔ
اا ىلمتءا -ٕ اعلميتناحسبااألصكؿامبينةاحكـ افياا بحثالخريجتن لخريجااألحتديثاا نبكيةاا كاردة

داييتعل ا.إفاكيجو
ا.,اك بىضاأسمتءاا صحتبةاا كراـا لرجمةا ؤلسمتءاا مغمكرةاكا مبيمة -ٖ
اكا مراجعا -ٗ اا كلب األسمتء ااألبجدية اا حركؼ احسب اعل  امفيرسة اكا مراجع اا مصتدر لرليب

اكلكثيؽاا مىلكمتتاعفاأصحتبيتاكنسبليتاإ ييـ.
 خامسًا: خطة البحث:

اا ستبقة اا بحث اأىداؼ ا لحقيؽ اا خطة اىذه اهللاالىت  اكضىت ابإذف امفاا,ا ذكر كللككف
اكلشلمؿاعل  ا:المقدمة

 ا دراستتاا ستبقة.ا-ّااأسبتبااخليتراا مكضكع.ا-ِااأىميةاا مكضكع. -ُ
اخطةاا بحث.ا-ٓمنيجاا بتحثة.اااااااااااااا -ْ
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اكفيترس.ا,كختلمةا,كفصليفا,كمتاكلشلمؿاا خطةاعل المييد

 أواًل: التمييد
اكيشلمؿاعل اأربىةامبتحث 

 األول المبحث
 تعريف المقاصد واألىداف والفرق بينيما وبيان أىميتيما

اكفيواخمسةامطت ب اا
 المطمب األول: تعريف المقاصد لغة واصطالحًا.
 المطمب الثاني: تعريف األىداف لغة واصطالحًا.

 المطمب الثالث: الفرق بين المقصد واليدف.
 واآليات القرآنية. المطمب الرابع: أىمية بيان المقاصد واألىداف من السور

 المطمب الخامس: طرق معرفة مقاصد السور واآليات وأىم المصنفات في ىذا العمم.

 المبحث الثاني
 تعريف الدراسة التحميمية

اكفيوامطلبتف اا
 المطمب األول: تعريف الدراسة التحميمية لغة واصطالحًا.

 المطمب الثاني: معرفة متطمبات الدراسة التحميمية.

 الثالمبحث الث
 التعريف بسورة األنفال ومناسبتيا مع غيرىا ومحورىا

اكفيواثبلثةامطت ب اا
المطمب األول: التعريف بسورة األنفال من حيث بيان أسمائيا وعدد آياتيا ومكان وزمان نزوليا، 

 وفضميا.
، المطمب الثاني: المناسبات في سورة األنفال من حيث بيان مناسبة السورة بما قبميا وبما بعدىا

 ومناسبة أوليا بآخرىا.
 المطمب الثالث: محور وأىداف سورة األنفال.
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 المبحث الرابع
 التعريف بسورة التوبة وأسمائيا ومناسبتيا مع غيرىا ومحورىا

اكفيواثبلثةامطت ب اا

المطمب األول: التعريف بسورة التوبة من حيث بيان أسمائيا، وعدد آياتيا، وزمان ومكان 
 نزوليا، وفضائميا.

 لمطمب الثاني: المناسبات في سورة التوبة من حيث ربط مناسبة السورة بما قبميا وبما بعدىا.ا

 : محور وأىداف سورة التوبة.لثالمطمب الثا

 الفصل األول
 الدراسة التحميمية لمقاصد وأىداف النصف األول 

 (٘ٚ-ٔٗمن الحزب التاسع عشر األنفال من اآلية )
اكيشمؿاسبىةامبتحث 

 (.ٗٗ-ٔٗول: مقاصد وأىداف سورة األنفال من اآلية )المبحث األ 
 )حكم الغنائم في اإلسالم(   

اكفيوامطلبيف 
 المطمب األول: كيفية توزيع الغنائم من خالل أحداث غزوة بدر الكبرى.

 المطمب الثاني: رؤى األنبياء حق.

 (.ٜٗ-٘ٗالمبحث الثاني: مقاصد وأىداف سورة األنفال من اآلية )
 نصر الحقيقية في بدر الكبرى()عوامل ال  
اكفيواثبلثةامطت ب ا

 المطمب األول: الثبات والدعاء سبب لمنصر والرياء سبب لميزيمة.

 المطمب الثاني: تزيين الشيطان لممشركين أعماليم وخذالنو ليم.

 المطمب الثالث: المنافقون ومواقفيم من النصر.



 -طا-

 

 (.ٗ٘-ٓ٘ية )المبحث الثالث: مقاصد وأىداف سورة األنفال من اآل
 )التدخل اإلليي في المعركة(          
اكفيوامطلبتف ا

 المطمب األول: مشاركة المالئكة في بدر الكبرى.

 المطمب الثاني: سنة هللا في إىالك الطغاة. 

 (.ٗٙ-٘٘المبحث الرابع: مقاصد وأىداف سورة األنفال من اآلية )
 ي لممجتمع المسمم في السمم والحرب(ملداخ)قواعد التعامل مع المعسكرات المتنوعة لمتنظيم ا

اكفيواأربىةامطت ب 
 المطمب األول: شر الدواب الذين ال يسمعون كالم هللا.

 المطمب الثاني: حكم خائن العيد والميثاق.

 المطمب الثالث: إعداد العدة إلرىاب أعداء هللا.

 المطمب الرابع: جواز عقد اليدنة مع غير المسممين.

 (.ٙٙ-٘ٙمقاصد وأىداف سورة األنفال من اآلية ) المبحث الخامس:
 )األمر بتحريض المؤمنين عمى القتال بثقة ويقين أن النصر ليم بإرادة هللا(            

اكفيوامطلبتف ا
 المطمب األول: فريضة الجياد عمى المسممين.

 المطمب الثاني: قوة المؤمنين في ميزان هللا.

 (.ٔٚ-ٚٙرة األنفال من اآلية )المبحث السادس: مقاصد وأىداف سو 
 )حكم األسرى في اإلسالم(      

اكفيواثبلثةامطت ب 
 المطمب األول: األسر بعد اإلثخان في األرض.

 المطمب الثاني: دور اإليمان والمغفرة في فداء األسرى.
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 .المطمب الثالث: تحذير األسرى من خيانة الرسول 

 (.٘ٚ-ٕٚال من اآلية )المبحث السابع: مقاصد وأىداف سورة األنف
 )طبيعة العالقات في المجتمع المسمم والمجتمعات األخرى(    
اكفيواثبلثةامطت ب ا

 المطمب األول: آصرة العقيدة بين المؤمنين.

 المطمب الثاني: الوالية لممؤمنين في اإلسالم.

 المطمب الثالث: حكم التوارث عمى أساس اليجرة والقرابة.

 الفصل الثاني
 لمقاصد وأىداف النصف الثاني من الحزب التاسع عشر من القرآن  التحميميةالدراسة 

ا( ٖٖ-ٔ)التوبة من اآلية 
اكيشلمؿاعل اسبىةامبتحث 

 (.ٙ-ٔالمبحث األول: مقاصد وأىداف سورة التوبة من اآلية )
 )األحكام النيائية بين المسممين والمشركين في الجزيرة العربية عامة(   
ا كفيواثبلثةامطت با

 المطمب األول: البراءة من المشركين وعيودىم.

 المطمب الثاني: الوفاء بالعيد لمن لم ينقضوا عيودىم.

 المطمب الثالث: قتال المشركين بعد األشير الحرم.

 (.ٕٔ-ٚالمبحث الثاني: مقاصد وأىداف سورة التوبة من اآلية )
 )األحكام الشرعية بعد إنياء مبدأ التعاقد مع المشاركين(   

اكفيوامطلبتف 
 المطمب األول: ال عيد لممشركين عند هللا ورسولو.

 المطمب الثاني: كيفية التعامل مع غدر الكفار.
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 (.ٙٔ-ٖٔالمبحث الثالث: مقاصد وأىداف سورة التوبة من اآلية )
 )استنكار مبدأ العيد لممشركين عند هللا ورسولو(    
اكفيوامطلبتف ا

 افة.المطمب األول: قتال المشركين ك

 المطمب الثاني: تمييز صفوف المسممين بالشدائد والمحن.

 (.ٕٕ-ٚٔالمبحث الرابع: مقاصد وأىداف سورة التوبة من اآلية )
 )اإلنكار عمى المشركين دخول بيت هللا الحرام(   

اكفيوامطلبتف 

 المطمب األول: عمارة بيت هللا تقوم عمى قاعدة توحيد هللا.

 ين المياجرين المجاىدين.المطمب الثاني: فضل المؤمن

 (.ٕٗ-ٖٕالمبحث الخامس: مقاصد وأىداف سورة التوبة من اآلية )
 )الوالء ال يكون إال هلل تعالى(     

اكفيوامطلبتف 

 المطمب األول: الوالء ألولي القربي الكفار شرك باهلل.

 المطمب الثاني: الموازنة بين اختيار العقيدة أو المطامع الدنيوية.

 (.ٕٛ-ٕ٘سادس: مقاصد وأىداف سورة التوبة من اآلية )المبحث ال
 )استعراض ألحداث غزوة حنين(     

اكفيوامطلبتف 

 المطمب األول: النصر والعزة بالدين والعقيدة ال بالعدة والعتاد.

 المطمب الثاني: حكم هللا في المشركين إلى يوم الدين.
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 (.ٖٖ-ٜٕ) المبحث السابع: مقاصد وأىداف سورة التوبة من اآلية
 )األحكام النيائية في العالقات بين المجتمع المسمم وأىل الكتاب(    

ا مطت باكفيواثبلثة

 المطمب األول: األمر بقتال أىل الكتاب المنحرفين عن الدين حتى يدفعوا الجزية.

 المطمب الثاني: عقائد أىل الكتاب المنحرفة.

 المطمب الثالث: موقف أىل الكتاب من اإلسالم.

 النتائج والتوصيات.  كلشمؿاعل  : خاتمةال

 كلحلكماعل  *الفيارس: 

 أواًل: فيرس اآليات القرآنية.

 ثانيًا: فيرس األحاديث النبوية.

 ثالثًا: فيرس األعالم المترجم ليم.

 رابعًا: فيرس المصادر والمراجع.

 خامسًا: فيرس الموضوعات.
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 التمييد
امؿاعل اأربىةامبتحث لكيش

      ول: تعريف المقاصد واألىداف والفرق بينيما المبحث األ 
 وبيان أىميتيما.

 المبحث الثاني: تعريف الدراسة التحميمية.
المبحث الثالث: التعريف بسورة األنفال ومناسبتيا مع غيرىا 

 ومحورىا.
المبحث الرابع: التعريف بسورة التوبة وأسمائيا ومناسبتيا مع 

 غيرىا ومحورىا.
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 المبحث األول
 تعريف المقاصد واألىداف 
 والفرق بينيما وبيان أىميتيما

اكيشلمؿاعل اخمسةامطت ب 
 المطمب األول: تعريف المقاصد لغًة واصطالحًا.
 المطمب الثاني: تعريف األىداف لغًة واصطالحًا.

 المطمب الثالث: الفرق بين المقصد واليدف.
ر واآليات المطمب الرابع: أىمية بيان المقاصد واألىداف من السو 

 القرآنية.
المطمب الخامس: طرق معرفة مقاصد السور واآليات وأىم 

 المصنفات في ىذا العمم.
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 المطمب األول
 تعريف المقاصد لغًة واصطالحاً 

اا شيءاأماطلبلوابىينو,ااتعريف المقاصد لغًة: ا مقتصداجمعامقصداكلرجعاإ  ا"قصد"اكقصدتي
اقتصد(ُ)كا  يوامقصدماكقصدما َوَظَذ ]ان,اكطريؽاقتصداسيؿامسلقيـ,اقتؿالىت   ا,اكقصدايقصدي

بِٔؾِ  َٚن َظَرًضٚ ],اكطريؽاقتصداسيؿاقريباكجتءافياا لنزيؿاا ىزيزا {7}الـحل:[ اهللِ َؿْهُد افسَّ ـَ َفْق 

ًُقكَ  َب ًرا َؿِٚصًدا اَلتَّ ٍَ االجتىؾ,ا {22}التوبة:[ َؿِريًبٚ َوَش اأم اكقصدىؾ اقصديؾ اكا قصدي اشتؽ اغير اأم ,
ا مىيشةاأفاالايسرؼاكالاييقلًٌر,امقلصدافياا نفقةااكا قصدافي

ا.(ِ)

ا.(ّ)كا قصديااسلقتمةاا طريؽ,اكا قصدياضدااإلفراطا

اييرم ا اا ذم اا يدؼ اكا غرضاىك اقصده اأم اغرضو, افيـ اييقتؿ اا غرضاكا يدؼ كا قصدي
الق(ْ)إ يو اكأف اقصد امىتني امف اكىذه اكاعلمده اكاكلنزه, اإ يو, اكأل  اكأىمَّو اا شيء دى اكقصى اقصدا, كؿ

ا.(ٓ)ا حجتجاا بيتاا حراـاأماأىمَّكااللؾاا جيةاكاعلمدكىتا

اأالا اا مىيشة افي اكا قصد اقتصد, افيك اقصدان اقصد اكاالعلداؿ اا لكسط اا قصد امىتني كمف
َر األَْصَقاِت ],اكمنواقك والىت   ا(ٔ)يسرؼاكالايقلرا َُ ْٕ ـْ َصْقتَِؽ إِنَّ َأ َواْؿِهْد يِف َمْنَِٔؽ َواْؽُوْض ِم

رِ  َفَهْقُت  ِّ ا. {97}لؼامن:[ احَل

 تعريف المقاصد اصطالحًا:

اا مقتصدا امف اكا لياىياجزء اكأحكتميت, اعلليت اكمىرفة اا شريىة اا كقكؼاعل امقتصد إف
ا قرآنيةايجىؿاا نفسالطمئفابمبتشرةاا يقيفاكاالسلبصترابىيداناعفاأماظف,األفامصدرىتامفاهللاا

َْٕس إاِلَّ ]مفاخلػػػػػؽااإلنسػػػػػػتف,اقػػػتؿالىت   ااا ىليـاا خبيػػػػر,احيػػػػثابيَّػػػػفاا مقصد َـّ َواإِل ُٝ اِ  َْ َِ  َوَمٚ َخ

ُبُدونِ  ًْ َٔ
ا. {34}الذاريات:[ فِ

                                                           

 (.َْٓ,اصِي,ا)ـ(اا مصبتحاا منير,اأحمدابفامحمداا فيكمُ)
 (.ّْٓ,اصّ(ا ستفاا ىرب,اابفامنظكر,ا)ـِ)
 (.ْْٓ,اصُ(اا قتمكساا محيط,ا لفيركزاأبتدم,ا)ـّ)
 (.ِِٔ,اصُ(امخلتراا صحتح,ازيفاا ديفابفاأبيابكراا رازم,ا)ـْ)
 (.ُٖٗ(امىجـامقتييساا لغة,االبفافترس,ا)صٓ)
 (.ِْٕ,اصٖ(اليذيباا لغة,امحمدابفاأحمداا يركم,ا)ـٔ)



-ْ- 

 

كقداالضحامفاخبلؿالىريفتتاا ىلمتءاأفاا مقتصدا يتاعدةامىتني,اك ـاييحددالىريفتناجتمىتنا
بأ فتظامخللفةافمقتصداا شترعاكمقتصدامتنىتنا لمقتصدارغـااسلىمت يتافياكلبيـاكمؤ فتليـابكثرة,اكا

ا.(ُ)ا شريىة,اكا مقتصداا شرعيةاكليتاعبتراتالسلىمؿابمىن اكاحدا

اكفيمتايليابىضاا لىريفتتا مصطلحاا مقتصداعندابىضاا ىلمتء 

عرفيتابأنيت اجلباا منفىةاكدفعاا مضرةامقتصداا خلؽاكصبلحاا خلؽافيااأبو حامد الغزالي: -ُ
ا اكمقصكد اكنفسيـالحصيؿامقتصدىـ, ادينيـ اأفايحفظاعلييـ اكىك اا خلؽاخمسة  ا شرعامف

ااألصكؿااا ايفكتاىذه اككؿامت الضمفاحفظااألصكؿاا خمسة, امت اكىك اكمت يـ اكنسليـ كعقليـ
 .(ِ)فيكامفسدةاكدفىيتامصلحةا

 .(ّ)"جلباا مصت حاكا شريىةاكليتامصت حاكدرءاا مفتسد"ااالعز بن عبد السالم: -ِ

تيتتاا محمكدةافيامفىكاللواكمأمكرالواسبحتنواكىيامتالنليياإ يوا"ا غاشيخ اإلسالم ابن تيمية: -ّ
 .(ْ)مفىكاللواكمأمكرالوامفاا ىكاقباا حميدةاا ليالدؿاعل احكملواا بت غةا مصلحةاا ىبتد"ا

اكا مىتنياا:(٘)اإلمام الشاطبي  -ْ ااألحكتـ, اشرع امف اا مقصكدة اا مصلحية اا مىتني اكؿ "ىي
اا لي اا خطتب امف اا مقصكدة اكنكاىيااا دال ية األكامر اا ميكلَّؼ ااملثتؿ الحقيؽ اعل  للرلب

 .(ٔ)ا شريىة"ا

اكعرفيتابىضاا ىلمتءاا مىتصريفامنيـ 

اكدرءااالعاّلمة الشيخ يوسف القرضاوي: -ُ ا لنتس اا مصت ح اجلب اىي اإنمت اا شريىة مقتصد
 .(ٕ)ا مضتراكا مفتسداعنيـا

                                                           

 (.ٓنظريةاا مقتصداعندااإلمتـاا شتطبي,اأحمداا ريسكني,ا)ص(اُ)
 (.ُْٕ,اصُ(اا مسلصف ,اأبكاحتمداا غزا ي,ا)ـِ)
 (.ُُ,اَُ,اصُ(اقكاعدااألحكتـافيامصت حااألنتـ,اا ىزابفاعبداا سبلـ,ا)ـّ)
 (.ُٗ,اصّ(امجمكعاا فلتكل,االبفاليمية,ا)ـْ)
 شييرابت شتطبي,اأصك ياحتفظ,امفاأىؿاغرنتطة,اكتفامفا(اإبراىيـابفامكس ابفامحمداا لخمياا غرنتطياآ)

أئمةاا مت كية,اكمفامؤ فتلو اا مكافقتتافياأصكؿاا فقو,اكااللفتؽاعل اعلـااالشلقتؽافياأصكؿاا نحك,الكفيا
 (.ٕٓ,اصُىػ,اينظر ااألعبلـا لزركلي,ا)ـَٕٗسنةا

 (.ُُٓ,اصٖ(انظريةاا مقتصداعنداابفاعتشكر,اإسمتعيؿاا حسني,ا)ـٔ)
 (.ّٗ,اصُ(افقواا زكتة,اييكسؼاا قرضتكم,ا)ـٕ)
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اعافياجميعاأحكاؿاا لشريعىياا مىتنياكا حكـاا ملحكظةا لشتراا:(ٔ) محمد الطاىر بن عاشور -ِ
 .(ِ)أكامىظميتابحيثاالالخلصامبلحظليتابت ككفافيانكعاختصامفاأحكتـاا شريىةا

مقتصداا شريىةاىياا غتيةاكاألسراراا لياكضىيتاا شترعاعنداكؿاحكـامفاا:(ٖ)عالل الفاسي  -ّ
 .(ْ)أحكتميتا

 .(ٔ)صلحةاا ىبتداىياا غتيتتاا لياكضىليتاا شريىةاألجؿالحقيقيتا ما:(٘)أحمد الريسوني  -ْ

كبىداذكرالىريفتتاا ىلمتءاا ملىددةا مفيكـاا مقتصدافياا شريىة,انجداأفابينيتاالفتؽاعل ا
اا شريىةاألجؿالحقيؽامصت حاا ىبتداكأنيتا اا غتيتتاا لياكضىليت ا مضمكفا مىن اا مقتصدابأنيت

 لياألتابيتاا شريىةاكأثبلليتاا مىتنياكا حكـاا جليلة,اكاألىداؼاا نبيلة,اكا نلتئجاكا مىتنياا ستميةاا
افياكؿازمتفاكمكتفامفاخبلؿاا نصكصاا نقلية,اكاألحكتـاا شرعية.

كا لىريؼاا ذماأيخلصاإ يواكا ذمااسلنبطوامفاخبلؿاا لىريفتتاا ستبقةابأفالىريؼامقتصدا
اا مىتني اكبيتف اآيتتاا سكرة, الفسير امفاخبلؿ اكا مسلنبطة اا مقصكدة اىياا نلتئج اا قرآنية  اا سكر

اا لياليدؼاإ  القريرىت.

                                                           

(امحمداا طتىرابفاعتشكر ارئيساا مفليفاا مت كييفابلكنس,اكشيخاجتمعاا زيلكنةاكفركعوابلكنس,اك داكلكفياُ)
بييفافيادمشؽاُِّٗكدرسابيت,اعييفاعتـا ـاشيختنا ئلسبلـ,امت كياا مذىب,اكىكامفاأعضتءاا مجمىيفاا ىىرى
ا امصنفتت ا و اا قرآف".اكا قتىرة, الفسير افي اكا لنكير اك"ا لحرير ااإلسبلمية", اا شريىة ا"مقتصد امنيت  مطبكعة,

 (.ُْٕ,اصٔينظر ااألعبلـ,ا لزركلي,ا)ـ
 (.ُٓ(امقتصداا شريىةااإلسبلمية,امحمداا طتىراابفاعتشكر,ا)صِ)
فيرم,ازعيـاكطني,ا(امحمداعبلؿابفاعبداا كاحدابفاعبداا سبلـابفاعبلؿابفاعبداهللاابفاا مجذكباا فتسي,اا ّ)

ىػ,الىلـابت قركيف,اعترضااالسلىمتؿاا فرنسي,الك  اكزارةأُِّمفاكبتراا ىلمتءافياا مغرب,اك دابفتساسنةا
ا شؤكفااإلسبلميةافياا دك ة,اكدرسافياكليةاا حقكؽ,اك واكلبامنيت اىنتاا قتىرة,امقتصداا شريىةااإلسبلميةا

 (.ِْٕ,أِْ,اصْىػ,اينظر ااألعبلـ,ا لزركلي,ا)ـاُّْٗكمكترميت,ادفتعاعفاا شريىة,الكفياسنةا
 (.ٕ(امقتصداا شريىةاكمكترميت,اعبلؿاا فتسي,ا)صْ)
اا ريسكني اعضكامؤسسا بللحتداا ىت ميا ىلمتءاا مسلميف,اك داسنةآ) ىػ,اكعضكاستبؽابمجلسآُّٗ(اأحمد

اا لجديد اا ىدؿااأمنتئواكرئيسا حركةاا لكحيداكاإلصبلحابت مغرب,اكمديراكمسؤكؿاجريدة ا يكميةاكعمؿابكزارة
ااإلنستنيةافياجتمىةا اا ثتنكم,اكدرساعلـاأصكؿاا فقواكمقتصداا شريىةابكليةااآلداباكا ىلـك ابت لىليـ كأسلتذان
محمداا ختمس,اكبداراا حديث,اكمفامؤ فتلو ا"نظريةاا مقتصداعنداا شتطبي",ا"مفاأعبلـاا فكراا مقتصدم",ا

 (.http://av.wikedia.org/wiki"كمدخؿاإ  امقتصداا شريىة"ا)
 (.ٕ(انظريةاا مقتصداعندااإلمتـاا شتطبي,اأحمداا ريسكني,ا)صٔ)

http://av.wikedia/
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 المطمب الثاني
 تعريف األىداف لغًة واصطالحاً 

األىداؼاجمعامفردىتاىدؼاكىكاكؿاشيءامرلفعامفابنتءاأكاكثيبارمؿاأكاجبؿاااألىداف لغًة:
بواا رجؿاا ىظيـ,اجسمواطكيؿاا ىنؽاعريضاا منكبيف,اكىدؼامفا مياا غرضاىدفتن,اكبواشي كمنواسي

,اىىدىٍؼاىىدىٍؼ ا(ُ)أىدؼا ياا شيء,اكأىدؼاا قكـاأماقىرَّبكاافيكامسليدؼاأىدفتاكدنكتامنؾ,اييقتؿا
اكا بيييػػكت اا نتس امف اا ًقطىػػػةي ابت كسػػر  اكا ًيدفػػػة اا جمتعػػػة, اكا يتدفػػة اا حلب, اإ ػػ  ا لنىجػػة ادعػػتء

ا.(ِ)يقيمكفافيامكاضىيـا
ا افي اكيضع امت اكىك اىدفتن, اا غرض مي اسي اكمنيت اأىداؼ اكا جمع اً ييرمى اىدؼ ا يدؼ

ا.(ّ)كت سيـ
 األىداف اصطالحًا:

احسباكؿالخصصاكمجتؿا الىريفتتااصطبلحيةاعديدة اك واعدة األىداؼامفيكـاكاسع,
مفامجتالتاا ىلـاكا لىلـ,اكحسباأىدافواا منكطةابو,اك كفانحفابصدداا حديثاعفااألىداؼامفا

اييدؼ اا ذم ااإلسبلـ, انظر اكجية اكمف ااإلسبلمية, اا لربكية اا صت ح,ااا نتحية ااإلنستف الربية إ  
عداداا مسلـاصتحباا شخصيةاا كتملةاا ملكتملةافياشل امجتالتاكجكانباحيتلواسكاءاا جتنبا كا 
ا ىقدماأكاا ىقلياأكااألخبلقياأكاا مجلمىياأكاا سيتسياأكااالقلصتدم,األفابنتءااإلنستفاا مسلـا

 يـاكأحكتـاا قرآفاا كريـاككمتاعلمنتاىكاا يدؼاا ذمايركزاعليواا منيجااإلسبلمي,اكمتاجتءافيالىت
ا.إيتهاا مىلـااألكؿامحمدا

ااألىداؼ  اكفيمتايليابىضاا لىريفتتااالصطبلحيةا مفيـك
ا لحقيقيت -ُ رعتااألحكتـ ااألىداؼاا لياشي اا,ىي الىكد اا لي اا مصت ح اىي ل اعكأىداؼاا شرع

 .(ْ)درءاا مفتسدااا ىبتدافيادنيتىـاكآخرليـ,اسكاءاكتفالحصيليتاعفاطريؽاجلباا مصت حاأك
ىياا غتيتتاكا رغبتتاا ليانسى ا لحقيقيت,امنذاا بدايةاألمامنيج,اأكامخططاسكاءاكتنتاىذها -ِ

 .(ٓ)األىداؼاعتجلةاأـاآجلة,اكاضحةاأـاخفية,امىلكمةاأـامجيك ةا
                                                           

 (.ّْٔ,آّْ,اصٗ(اينظر ا ستفاا ىرب,االبفامنظكر,ا)ـُ)
 (.ُٖٔ,اصُ(اا قتمكساا محيط,امجداا ديفاأبكاطتىرامحمدابفايىقكباا فيركزأبتدم,ا)ـِ)
 (.ُْٕٔ,اصُا ىركس,ا لمرلض اا زبيدم,ا)ـ(التجاّ)
 (.ٕٗ(اا مقتصداا ىتمةا لشريىةااإلسبلمية,اد.اييكسؼاحتمداا ىت ـ,ا)صْ)
 (.ُْ(ااألىداؼاا سلككية,اد.اميدمامحمكداست ـ,ا)صٓ)
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 اىياا لغيراتاا لياييراداحصك يتافياسلكؾااإلنستفاا فرد,اكفياممترستتا(ُ)كعرفيتاا كيبلني -ّ
 .(ِ)إلنستنيةاكىذهااألىداؼاىياا ثمراتاا نيتئيةا لىمليةاا لربكيةاا مجلمعاا
ا الكا ذم اراه اللنتسباا بتحثة اا لي اا بشرية اا سلككيتت اعمـك افي امحصكرة ااألىداؼ أف

كا قدراتاا شخصيةاا مككنةامفااألبىتداا ىقليةاكا كجدانيةاكا سلككيةاكاألخبلقيةاكاالجلمتعية,ابحيثا
فتإلسبلـاينظراأفاىذااانيةاكالاللحقؽاإالامفاخبلؿااال لزاـابشرعاهللااللجتكبامعااألىداؼاا قرآ

يمتنيتنا ا.(ّ)اىكاا محكرااألستسيا لحقيؽااألىداؼاا قرآنيةاا ليالسى ا لسمكاأخبلقيتناكفكريتناكا 

 المطمب الثالث
 الفرق بين المقصد واليدف

ا اا دقة اخبلؿ امف اإال ثبتليت اكا  الحديدىت ايمكف اال اا قرآنية ااألد ةاا مقتصد ابتسلخداـ كا لدبر
اا نقليةاا مأثػػكرة,اككذ ػػػؾابتسلخداـاا ىقػػػؿاكا فطػػػرةاكا لجربػػػػػةاكحسفاا درايةاكذ ؾاإليجتدالصكراجديد

فقداقسـاعلمتءااألصكؿاا مقتصداإ  اضركرية,اكحتجية,اكلكميلية؛اكمبدعا لمقتصدابلحديداأنكاعيتا
اصت حاكدرءاا مفتسد. لحقيؽاا منيجاا قرآنيافياقضيةاجلباا م

اا ىتـا اكللمثؿافياىدؼاا شريىة اا ىتمة اا مقتصد اأقستـ اإ  اثبلثة اا مقتصد اا ىلمتء كقسـ
كا ذمايؤخذاكيسلنبطامفاا نصكصاا لشريىية,اكا مقتصداا ختصةاكىياىدؼاا شريىةا للحقيؽافيا

اكأسرا الكليفي اشرعي احكـ اكؿ ايقصده امت اكىي اا جزئية اكا مقتصد امىينة, اأبكاب اأك اا ليابتب ره
ا.(ْ)كضىيتاا شترعاعنداكؿاحكـامفاأحكتميتا

ك كفااألىداؼالخللؼافياكستئليتاكطرقيتاعفاا مقتصدارغـاكجكداعبلقةاملرابطةاكقكيةا
بيفااألىداؼاكا مقتصد,افتألىداؼالىلبرانقطةاا بدايةاألماعمؿافياإطترالىبدماأكالربكماقبؿا

كـاعل افلسفةاا مجلمعاا لربكية,افتألىداؼاكضعاا خطط,اكلىلنيابصيتغةاا قيـاكااللجتىتت,اكلق
اىياا ليالنظـاسلكؾااإلنستفاكلىطياشكبلنا مجمكعةامفاا مقتصداا لفصيليةافياا مسلقبؿاا قريب

                                                           

ةا(امتجداعرستفاا كيبلني,امكا يدااألردف,امفكراكمؤرخاكلربكماأردني,امتجسليرافياا لتريخااإلسبلميامفاا جتمىُ)
ابلسبرغا اجتمىة امف اا لربية افي ادكلكراه ااألردنية, اا جتمىة امف اا لربية افي اكمتجسلير اببيركت, ااااااااااألمريكية

اعتداا-بلسلفتنيت– ا"ىكذا اكمؤ فتلو اكأديب, امفكر اكاإلصبلح, اكا نيضة, ابت لربية, اميلـ اا ملحدة, ااااا كاليتت
ية",ا"ا لربيةاكا مسلقبؿافياا مجلمىتتااإلسبلمية",اصبلحاا ديفاكىكذااعتدتاا قدس",ا"أىداؼاا لربيةااإلسبلم

 .http://ar.wikipedia.org/wiki"كا خطراا صييكنياعل اا ىت ـ",ا
ا(.ِٕ(اأىداؼاا لربيةااإلسبلمية,اد.امتجداعرستفاا كيبلني,ا)صِ)
 ا مرجعاا ستبؽ.(ا3)
 (.ُٕٕعتشكر,ا)صا(امقتصداا شريىة,االبفْ)

http://ar.wikipedia.org/wiki
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ا.(ُ)أكاا بىيدا
ا سكرا اكا مبتدئاكا نلتئجاا ىليت اىياا حكمةاا مقصكدة اللميزاعفااألىداؼابأنيت كا مقتصد

ااسلخ اا لي اا قيـ المثؿ اا كريـ اكا لزكيةاا قرآف اا لكحيد ااألرضاكىي اعل  اأجليت امف ااإلنستف لؼ
ا.(ِ)كا ىمرافا

كالابدا كؿادارسامنتاأفاينح امنح اآخراجديداكيضعاقكاعداأخرلا لمقتصداممتايجىلنتا
امفا اسيلضح امت اكىذا ابت بحثاكا دراسة انلنتك يت اجديدة اأىداؼاكمقتصد اكنبحثاعف اكنلدبر نفكر

جديدةا لسكراكاآليتتاا قرآنيةاكربطيتابت كاقعاا ذمانحيته,ااخبلؿاسلسلةاا بحثافياأىداؼاكمقتصد
كا ذمالبن افكرةاىذهاا سلسلةاا رائىةاقسـالفسيراا قرآفاا كريـاكعلكموابكليةاأصكؿاا ديفابت جتمىةا
اإلسبلميةابغزة,اكا ذماييىدابحثياىذااضمفاىذهاا سلسلةاا لياللنتكؿامقتصداكأىداؼاأحزاباا قرآفا

اذفاهللاالىت  .ا كريـاكتمبلنابإ
 المطمب الرابع

 ن السور واآليات القرآنيةأىمية بيان المقاصد واألىداف م
ا قرآفاا كريـاىدايةنا لبشريةاجمىتءا يرشدىـاإ  اا طريؽاا قكيـ,اا مسلقيـ,اا قداأنزؿاهللاا

مدلاكىذهاا يدايةاالاللحقؽاإالابت لأمؿاكا لفكراا دقيؽافيانصكصاا قرآفاا كريـ,اكمفاىنتايأليا
أىميةاعلـامقتصداكأىداؼاا سكراا قرآنية,افيذااا ىلـ,اعلـاعظيـاا صلةابت قرآفاا كريـاا ذماىكاأكؿا
مصدرامفامصتدراا لشريعااإلسبلمياكأستسااألحكتـ,اكا حكـ,اكىذااا ىلـاييرادامنواا كقكؼاعل ا

امفا ااآليتت, اأك اا سكر اعلييت اا ليالدكر خبلؿاحسفااألغراضاكا مىتنياكا مكضكعتتاا رئيسية
اا لدبراكا عمتؿاا ىقؿاكا فكر.ا

 وتبرز أىمية بيان ىذا العمم فيما يمي:
علـامقتصداا سكراراجعاإ  الحقيؽاا مقصدامفاإنزاؿاا قرآفاا كريـاكىكالدبراآيتلواكا لمىفا -ُ

رُ ]كا لفكرافييتاثـاا ىمؿابمقلضتىت,اقتؿالىت   ا هَّ َٔدَّ
َزْفَُْٚه إَِفَْٔؽ ُمَبَٚرٌك فِ ْٕ َر ـَِتٌٚب َأ َـّ ََٔتَذ

وا َآَيٚتِِف َوفِ

,افإفاكؿاعتقؿايىلـاأفامقصكداا خطتبا يساىكاا لفقوافياا ىبترةا {27}ص:[ ُأوُفق األَْفَبِٚب 
نمتاا لفقوافياا ميىىبَّراعنواكا مرادابوا كا 
(ّ). 

                                                           

 (.ُْ(ااألىداؼاا سلككية,اميدمامحمكداست ـ,ا)صُ)
 (.ِٖ(امقتصداا شريىة,امجمكعةامفاا مؤ فيف,احكارامعاد.اطواجتبراا ىلكاني,ا)صِ)
 (.ِِٔ,اصْ(اا مكافقتتافياأصكؿاا فقو,ا ئلمتـاا شتطبي,ا)ـّ)
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إفاعلـاا مقتصدايبرزامدلاإعجتزاا قرآفاكببلغلواكبيتنو,افإفاا سكرةافياكحدةابنتئيتاكلنتسقيتا -ِ
اىكاقمةااإلعجتزاكا بيتفاكا ببلغة,ا ذ ؾالحدلاهللااكلراب ابسكرةامفااطيت ا ىربابأفايألكا
 الكب,اقكماا مىتنيػفااألسػػػبؾ,امليػػؽاا سػرد,ادقيػػػـاا سػػػرهامحكػػػ اآخػػػواإ ػػػرآفامفاأك ػػػو,افت قػػمثل

 .(ُ)كااللصتؿامفاأ فواإ  ايتئواكأنواعقدافريدايأخذابتألبصترا
ايجمىيتاببيتفامقص -ّ اكاحدة ا يحمة افلككف اآيتليت اا منتسبتتابيف اكلظير اآيتليت النلظـ اا سكرة, د

امنيت,ا اكمفاحقؽاا مقصكد اا سكراعرؼامقصكدىت, امفااسـ مىن اكاحد,اكمفاعرؼاا مراد
 .(ِ)عرؼالنتسباآيتليت,اكقصصيت,اكجميعاأجزائيتا

اإليمتفاكا يقيفابمدلاكا ذماأراهاكبتحثةافياىذااا ىلـاا ىظيـ,اأنوايبىثافياا نفسارسكخا
قكةاكعظمةاهللاالبترؾاكلىت  افيانصرةاىذااا ديفاا ىظيـافياكؿازمتفاكمكتف,افيسلنيراا قلباكلقرا
ا ىيفابمتايلضحا يتامفاًحكـاكمقتصداجليلة,اكأسراراجديدةايلـااكلشتفيتامفاآيتتاا قرآفاا كريـ,ا

اا ذماال اا ىظيمة اكأسراره اا كلتباا ذماييىدااهنجديااللؾاا ليالمثؿاركحاا قرآفاا كريـ فياغيراىذا
ادسلكرااألمة,اكمصدراعزليتاكقكليت.

 المطمب الخامس
 يات وأىم المصنفات في ىذا العممطرق معرفة مقاصد السور واآل

قتؿاشيخااإلسبلـاابفاليمية ا"كا لنبيواعل امقتصداا شريىةاكمتافييتامفاإخبلصاا ديفاهللا
مفاا ذريىةاإ  اا شرؾافإفاىذااىكاأصؿاا ديفاكحقيقةااكعبتدلواكحدهاالاشريؾا واكمتاسدلوا

ا.(ّ)ا مرسليفاكلكحيدارباا ىت ميف"ا
فكتفاىذااا كبلـاجتمىتنامتنىتن,األفاهللاالىت  اأمرنتابت لدبرافياآيتلواحل انفيـاىذااا ديفا

انسلكشؼاا ىظيـاكأىدافػػػواكمقتصػػػده,اكمفاىنػػػتانسلطيعاأفانلىرؼاعل امقتصداا سكراكاآليتتاكاف
ادالئليتامفاعدةاأسساكت لت ي 

 أواًل: القرآن الكريم:
ا قرآفاا كريـاىكاا مصدرااألكؿ,اكا مرشدااألسرعا مىرفةامقتصداكأىداؼاا سكراكاآليتت,ا

اداػػػـاا مقتصػػػوافيػػػ امنػػػػتايللقػػػياأكؿامػػػػؿاىػػػده,ابػػػػػػةا مقتصػػػترعامفيمػػػػكصاا شػػػتطبي ا"نصػػػتؿاا شػػق

                                                           

 (.ِٓ,اصُ(ااألستسافياا لفسير,اسىيداحكل,ا)ـُ)
 (.ُْٗ,اصُشراؼاعل امقتصداا سكر,اإبراىيـابفاعمراا بقتعي,ا)ـ(امصتعداا نظرا ئلِ)
 (.ّٖٓ,اصِ(ااقلضتءاا صراطاا مسلقيـا مخت فةاأصحتباا جحيـ,اأحمدابفاعبداا حليـابفاليمية,ا)ـّ)
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ا.(ُ)ا شرعية"

ا.(ِ)كقتؿاابفاعتشكر ا"فياا قرآفاا كريـاأد ةاعل امقتصداا شريىة"ا

اكمفاأمثلةاا مقتصداكاألىداؼاا لياذكرىتاا قرآفاا كريـ 

ْحَنِٚء ]كضحاا قرآفاا كريـاا يدؼاكا مقصدامفاا صبلةافقتؿالىت   ا -ُ ٍَ ـِ اف ك َظ َٓ اَلَة َتْْ إِنَّ افهَّ

رِ  َُ  . {23}العـؽبوت:[ َواُدْْ

ا -ِ الىت    افقتؿ اا زكتة امف اا مقصد اا كريـ اا قرآف ُرُهْؿ ]بيف ِّٓ ًٜ ُتَى ْؿ َصَدَؿ
ـْ َأْمَقاِأِ            ُخْذ ِم

ٚ ْؿ ِِبَ ِٓ ٔ ِـّ اقك وا {901}التوبة:[ َوُتَز افي امنيت اكا مقصد اا يدؼ ابيف اا صيتـ افرضية اككذ ؾ ااا,
ا ؿُ ]لىت    ُُ ْٔ َِ َٛ َظ

تِ ـُ ـَ َآَمُْقا  َٚ افَِّذي َُقنَ  َيٚ َأُّيه ْؿ َتتَّ ُُ َِّ ًَ ْؿ فَ ُُ
ـْ َؿبِِْ ـَ ِم َٛ َظَذ افَِّذي

تِ ـُ اَم  ـَ َُٔٚم  [ افهِّ

 . {961}البؼرة:

افياجميعااألحكتـاكا لشريىتتاكا فرائضابيفا ا حكمةاكا غتيةاكا يدؼاكا مقصدااكىكذا
اا ش ايدؿاعل اأفاا قرآفاا كريـاىكاا مصدرااألكؿا مراعتة اإنمت اكىذا ريىةامفامشركعيةاكؿامنيت

ا لمقتصداكاألىداؼاا لياليىدامصلحةا ؤلمة,افيياليصلحاشئكفاا ىبتداكا ببلد.

 ثانيًا: السنة النبوية:

لىداا سنةاا نبكيةاا مصدراا ثتنيامفامصتدراا لشريعااإلسبلميابىداا قرآفاا كريـاكنجداأفا
ا ااا نبي ايؤكد اكا ذم اكاآليتت اا سكر افضتئؿ افي اا كاردة اكاآلثتر ابىضااألقكاؿ اا ًحكـا و عل 

اكا مقتصداكاألىداؼامفاىذهاا سكراا كريمة.

 ومن أمثمة ذلك:

ا مقصداا ىظيـامفالبلكةاسكرةاا بقرةابأنيتاحرزامفاا شيطتفافىفاأبياىريرةاابٌيفاا رسكؿا -ُ
قتؿ اقتؿااال تجعموا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي ُتقرأ فيو سورة  ا)ا

 ركةاكلركيتاحسرة.,افأخذىتاب(ّ)(االبقرة

                                                           

 (.ُِٓ,اصّ(اا مكافقتت,ا ئلمتـاا شتطبي,ا)ـُ)
 (.ُٖٗ(امقتصداا شريىةااإلسبلمية,امحمداا طتىراابفاعتشكر,ا)صِ)
اّ) ا)ـ( اا نيستبكرم, اا حجتج ابف امسلـ امسلـ, اصُصحيح ابتباّٗٓ, ا لصبلة, اكقصرىت اا مستفريف اكلتب ,)

 (.َٖٕاسلحبتباصبلةاا نتفلةافيابيلو,ا)ح
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ا -ِ اا رسكؿ اكرحمةاابيَّف اشفتعة اكفييت اا قبر, اعذاب امف اا متنىة ابأنيت اا ملؾ اسكرة اااااامقتصد
ا اىريرة اأبي افىف ا صتحبيت, اكلسلغفر اقرأىت, اا مف اهللا ارسكؿ ا)اأف          إن سورة قتؿ 

َٔدِ ]في القرآن ثالثون آية تستغفر لصاحبيا حتى يغفر لو  ُِْؽ َتَبَٚرَك افَِّذي هِ                     [ ِه اُد

 .(ُ)( {9}ادؾك:

احيثاأخرجا -ّ اا فتلحة اسكرة امفالبلكة اا ىظيمة اكا غتية اا مقصد اا شريفة اا نبكية كضحتاا سنة
أال أعممك  ا)اقتؿ اقتؿا يارسكؿاهللاااا بخترمافياصحيحواعفاأبياسىيدابفاا مىل ا

بيدي، فمّما أردنا أن نخرج قمت:       أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ
ايا رسول هللا، إنك قمت: ألعممّنك أعظم سورة في القرآن، قال َٚدِغَ ]  ًَ ُد هللِ َربِّ اف ّْ [ احَل

 .(ِ)(ا{2}الػاحتة:

إن لكل شيء سناماً  ا)قتؿ اقتؿارسكؿاهللاااكأخرجاا حتكـافياا مسلدرؾاعفاأبياىريرةا -ْ
 .(ّ)(اوسنام القرآن سورة البقرة

كىذااا حديثاا شريؼايبيفامدلاعظـاىذهاا سكرةاا ىظيمةابآيتليتاكمىتنييت,اكمتا يًقبىتاىيا
اقتؿ اسمىتارسكؿاهللااا(ْ)ةاا بتىليافاكمتاكردافياا حديثاعفاأبياأيمتمكآؿاعمرافابت زىراكي

ا) مران فإنيما اقرأوا القرآن فإنو يأتي يوم القيامة شفيعًا ألصحابو، اقرأوا الزىراوين وآل عيقكؿ 
تأتيان يوم القيامة كأنيما غمامتان أو غيابتان، أو كأنيما فرقان من طير صواف، تحاجان عن 

 .(ٓ)(اأصحابيما، اقرءوا البقرة، فإن أخذىا بركة وتركيا حسرة وال تستطيعيا البطمة
                                                           

(,اكا لرمذمافياأبكاباثكاباا قرآفا)بتبامتاجتءاََُْ(اركاهاأبكاداكدافياكلتباا صبلةا)بتبافياعددااآلم(ا)ُ)
 ديثاحسف.(اكقتؿ احِّٖٗفيافضؿاسكرةاا ملؾ(ا)

(اصحيحاا بخترم,امحمدابفاإسمتعيؿاا بخترم,اكلتبافضتئؿاا قرآفاا كريـ,ابتبافتلحةاا كلتب,اكفياأكؿاكلتباِ)
 (.َُِ(,ا)ُُٗ,اصٖا لفسير,ا)ـ

اا مسلدرؾاعل اا صحيحيف,اأبكاعبداهللااا حتكـامحمدابفاعبداهللاابفاحمدكيةاا نيستبكرما)ـّ) (,اْٖٕ,اصُ(
 .,اكا حديثاصحيح(َِٖٓ(,ا)حاْٖٕ,اصُأخبترافيافضؿاسكرةاا بقرةا)ـاكلتبافضتئؿاا قرآف,ابتب

دمابفاعجبلفابفاا حترث,اكقيؿاعجبلفابفاكىب,اأبكاأمتمةاا بتىلي,اأكثرافيال(اأبياأمتمةاا بتىْ) ي اىكاصى
ىػ,اككتفاييصفرا حيلو,اىكاآخرامفامتتابت شتـاُٖ,اسكفاحمصامفاا شتـ,اكلكفياسنةاركايلواعفاا نبيا

 (.ُٓ,اصّصحتبة,ايينظر اأيسداا غتبة,ا)ـمفاا 
ا)ـٓ) اا بخترم اإسمتعيؿ ابف امحمد اا بخترم, اصحيح اصٔ( افضؿاُٖٖ, ابتب اا قرآف, افضتئؿ اكلتب ااااااااااا(,

,اكلتبافضتئؿاا قرآف,ابتبافضؿاقراءةاا بقرةاكآؿاعمراف,إُٗ/ِ(,اكصحيحامسلـ,اََٗٓسكرةاا بقرةا)ح
 (.َِٓٗ)ح
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ا كيؼاكردافيافضتئليتاأحتديثاصحيحةابينتاا مقصداكا ًحكـامفالبلكةاىذهاككذ ؾاسكرةا
(ُ)كرةاا كريمةاحيثاأخرجامسلـافياصحيحواعفاأبياا درداءا س

أفاا نبياامن حفظ قتؿ ا)ا
اا نبكيةا(ِ)(عشر آيات من أول سورة الكيف ُعصم من فتنة الدجال اا سنة اىذه ابينت اكىكذا ,

اا ىظيمةاا كثيرامفاا مقتصداكا ًحكـاكا غتيتتا كثيرامفاا سكراكاآليتتاا كريمة.
 عن السمف: ثالثًا: اآلثار الواردة

كىذااييىيفاعل امىرفةامقتصداكأىداؼاا سكراكاآليتت,اكذ ؾايلضحامفاخبلؿاا لىبيراعفا
اا سكرةابتسـاأكاكصؼاأكاغرضاييبيفامقصكدىت,اكمفاأمثلةاذ ؾ 

اا لكبةاأكابراءىةاكلسم اكذ ؾا"ا فتضحة",األنيتاكشفتاا منتفقيفاكفضحليـ,اكيقكؿاابفا -ُ سكرة
بةاأفا يذهاا سكرةاأسمتءاأيخرلاكقىتافياكبلـاا سلؼ,امفاعتشكرافياحديثواعفاسكرةاا لكا

امفا ا"ا مقشقشة" ابراءىة اندعكاسكرة اكنت اعفاابفاعمراكابفاعبتس  ًكمى افىري ا صحتبةاكا لتبىيف,
قشقشةاإذااأبراهامفاا مرضاككتفاىذاااالسـاألنيتالخلصامفاآمفابيتامفاا نفتؽاكا شرؾاألنيتا

,اقتؿ اقلتاالبفاعبتس اسكرةا(ْ)كعفاسىيدابفاجبيراا,(ّ)كصفتاأحكاؿاا نفتؽاكا منتفقيفا
اإالاذًكرا اأحد اأفاالايبق امنت احل اظنكا ازا تالنزؿافييـ امت ابؿاىياا فتضحة اقتؿ  ا لكبة,

اككشفتا(ٓ)فييت اا منتفقيف النتك ت احيث امقصكدىت اخبلؿ امف اا سكرة ا يذه اا كصؼ افجتء ,
 سلميف.أكصتفيـاا ليافضحتاأمرىـاككيدىـاكعداءىـا ئلسبلـاكا م

سكرةامىحٌمداسميتاسكرةاا قلتؿ؛األنيتالنتك تاأحكتـاا جيتدافياسبيؿاهللااكلحدثتاعفاا غزكاتا -ِ
ـَ ]ثاكرداعفاقلتدةاقتؿ افياقك والىت   اػػتراقريشاحيػػػداكفػػػضاياػػتاا نبػػا لياختضي  َوافَِّذي

                                                           

رداء(,ااألنصترماا خزرجي,الأخراإسبلمواقليبلن,افكتفاآخراأىؿادارهاإسبلمتن,اكحسفا(اعكيمرابفاعتمرا)أبكاا دُ)
ا مشتىداكلمتابىداا ا)عكيمراحكيـاأملي(اشيدامعارسكؿاهللااإسبلمو,اككتفافقييتناعت متناحكيمتناقتؿاعنوا

ا الكفياسنة اعثمتف, ادمشؽافياخبلفة اكك  اقضتء افياكلباا حديثاِّأحد, اك و يينظر ااحديثتن,إُٗىػ,
ا) ا لزركلي اا نككماااااااااااإُٓ/ّاألعبلـ ايحي  اا ديف امحيي اا صت حيف, اريتض اشرح اا ملقيف اكنزىة ,)

 (.ِٔٓ,اصِ)ـ
 (.َِٖٗ(,اكلتبافضتئؿاا قرآف,ابتبافضؿاسكرةاا كيؼ,ا)حُٗٗ,اصِ(اصحيحامسلـ,ا)ـِ)
 (.ٓٗ,اصَُ(اينظر اا لحريراكا لنكير,امحمداا طتىراابفاعتشكر,ا)ـّ)
بيرااألسدم,اا ككفي,اأبكاعبداهللاامفاكبتراا لتبىيفاكأعلميـ,اك داسنةا(اسىْ) ىػ,احبشيااألصؿ,امفآْيدابفاجي

بنياأسد,اأخذاا ىلـاعفاعبداهللاابفاعبتساكابفاعمر,اقيلؿاعل ايداا حجتج,اقتؿااإلمتـاأحمدابفاحنبؿ اقلؿا
الكا اعلمو, اإ   امفلقر اكىك اإال ااألرضاأحد اكجو اعل  اكمت اسىيدان اا حجتج اسنة ااألعبلـ,آٗفي اينظر  ىػ,

 (.ّٗ,اصّ لزركلي,ا)ـ
 (.َُّّ(,اكلتباا لفسير,ابتبافياسكرةابراءةا...,ا)حِِِّ,اصْ(اصحيحامسلـ,ا)ـٓ)
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ُِقا يِف َشبِِٔؾ اهللِ اأيحدا {2}حمؿد:[ ُؿتِ  .(ُ)أنيتانز تايـك
َذفَِؽ ],افياقك والىت   ا(ِ)نحؿالسم ابيذاااالسـابت مصحؼ,اك كفاكرداعفاقلتدةاسكرةاا  -ّ  ـَ

قنَ  ُّ
ْؿ ُتْسِِ ُُ َِّ ًَ ْؿ َف ُُ ْٔ َِ َتُف َظ َّ ًْ

 ,اكذ ؾا مت(ّ)ـ"اػػػكرةاا نىػػػػم اسػػػكرةالسػػػذهاا سػػ,ا"ى {69}الـحل:[ ُيتِؿه ِٕ

 .(ْ)عدداهللاافييتامفاا نىـاعل اعبتدها
ال -ْ ااألنفتؿ اعبتسا"سكرةاسكرة االبف اقلتي اقتؿ  اجبير ابف اسىيد اعف اكرد افقد ابدر ابسكرة سم 

 .(ٓ)األنفتؿ"اقتؿ ا"للؾاسكرةابدر"اكذ ؾاألنوااليًفؽىاعل اأنيتانز تافياغزكةابدرا
 رابعًا: أىم المصنفات في ىذا العمم:

ابوا ابتالىلمتـ اا ىلمتء اكشغؿ اا حديث, اا ىصر افياىذا اإ  اذركلو اا رائعاكصؿ اا ىلـ ىذا
فرادهامؤ فتتاختصةابواحيثاأصبحاعلمتناقتئمتنابذالوا متا وامفاأىميةاعظيمةاأكداعلييتاا قرآفاكا ا 

حيثاكتفاييبيفاعليواا صبلةاكا سبلـاا مقتصدااا كريـامنذابدءانزكؿاا كحياعل اا نبيامحمدا
اأ ااألجبلء اا نيجاعلمتؤنت اعل  اكستر اعليو, اللنزؿ اا لي ااآليتتاكا سكر امف مثتؿاكا غتيتتاكا حكـ

,اكاإلمتـاا غزا ياكسلطتفاا ىلمتءاا ًىزابفاعبداا سبلـ,اكشيخااإلسبلـاابفاليمية,ا(ٔ)اإلمتـاا جكينيا
فاا ذيفاكلبكاامؤ فتتافياىذااا ىلـاكمفاخبلؿايكستراعل انيجاىؤالءاا ىظمتء,اا ىلمتءاا مىتصرا
ااإلطبلعاكا بحثادكنتابىضاأسمتئيـاكمتايلي 

 بلمية/ا لدكلكراييكسؼاا ىت ـارحمواهللا.ا مقتصداا ىتمةا لشريىةااإلس -ُ
 نظريةاا مقتصداعندااإلمتـاا شتطبي/ا لدكلكراأحمداا ريسكني. -ِ

                                                           

 (.َٖٗ(اا لفسيراا كجيزاكمىجـامىتنياا قرآفاا ىزيز,اكىبةاا زحيلي,ا)صُ)
ىػ,اكتفامفأُماك داأكمو,اسنةا(اقلتدةابفاعزيزابفاعمركابفاربيىةابفاعمركابفاا حترثاا سدكسياا بصراِ)

علمتءاا قرآفاكا فقو,اكمفاحفتظازمتنو,اقتؿاعفانفسوامتاقلتا محدثاقطاأعداعلي,اكمتاسمىتاأذنتماشيئتنا
إالاكعتهاقلبياكقتؿاأحمدابفاحنبؿ اكتفاقلتدةاأحفظاأىؿاا بصرة,اككتفاعل امبلغاعظيـامفاا ىلـاكا مىرفةا

 (.ّٔٓ-ُّٓ,اصٖسنة,اينظر اليذيباا ليذيب,ا)ـآٓراكاشليرابلفسيراكلتباهللا,الكفياعفاعم
 (.ُٗٓ,اصْ(الفسيراا قرآفاا ىظيـ,اأبكاا فداءاإسمتعيؿابفاعمرابفاكثير,ا)ـّ)
 (.ّٗ,اصُْ(اا لحريراكا لنكير,االبفاعتشكر,ا)ـْ)
 (.ِْٓ,اصٗ,ا)ـا مرجعاا ستبؽ(آ)
سؼابفامحمدابفاحيكية,اا جكيني,اا فقيو,اا مىركؼا(ااإلمتـاا جكيني اأبكاا مىت ياعبداا ملؾاابفاعبداهللاابفايكأ)

بإمتـاا حرميف,اأعلـاا ملأخريفامفاأصحتبااإلمتـاا شتفىياعل ااإلطبلؽ,اا ميجلىمعاعل اإمتملواا ملفؽاعل ا
امفااألصكؿاكا فركعاكاألدب,اكمفالصتنيفو اا شتمؿافياأصكؿاا ديف,اكا برىتفا غزارةامتدلواكلفننوافياا ىلـك

,اينظر اكفيتتااألعيتفاكأنبتءاا زمتف,اأبكاْٖٕكلكفياسنةااُْٗو,اكللخيصاا قريب,اك داسنةافياأصكؿاا فق
 (.ُٗٔ-ُٕٔ,اصّا ىبتساأحمدابفامحمدابفاإبراىيـاابفاخلكتف,ا)ـ
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 نظريةاا مقتصداعفااإلمتـامحمداا طتىراابفاعتشكر/ا لدكلكراإسمتعيؿاا حسني. -ّ
 مصتعداا نظرا ئلشراؼاعل امقتصداا سكر/ا ئلمتـاا بقتعي. -ْ
  لشيخاصت حاآؿاا شيخ.امقتصداا سكراكأثراذ ؾافيافيـاا لفسير/ -ٓ
 نظـاا متساكا دررافيامىرفةامقتصداا سكر/اعدنتفاعبداا قتدر. -ٔ

ااآليتتاكا سكرا اكاألىداؼامف اا مقتصد ابيتف افي ابرزكا اا ذيف اا مىتصريف اا مفسريف كمف
ابشكؿاكاسعاكرائع 

 ا مفسراا شيخامحمداا طتىراابفاعتشكرافيالفسيرهاا لحريراكا لنكير. -ُ
 ؿاسيداقطبافيالفسيرهافياظبلؿاا قرآفاا كريـ.اإلمتـاكا مفسراا جلي -ِ
 ا مفسراا جليؿاسىيداحكلافيالفسيرهااألستسافياا لفسير. -ّ
 ا مفسراا جليؿابرىتفاا ديفاا بقتعيافيالفسيرهانظـاا دررافيالنتسبااآليتتاكا سكر. -ْ

كنجدابىضاا ىلمتءاا مفسريفامفاكتفا وااىلمتـاكعنتيةابذكرامقتصداا سكراكاآليتتابؿا
فيا طتئؼااذ ؾامنيجتنافيالفسيرهاكمؤ فتلو,اكت فيركزاأبتدمافياكلتبوا"بصتئراذكماا لميز"اكالخذ

اكلنتسبااآليتتاا كلتباا ىزيز ابت مقتصد اا ىلـ اإعجتز ايذكراكجكه اا سيكطي, ااإلمتـ اككذ ؾانجد ,
ا.(ُ)كا سكرا

ت حاا ىبتداكقدااىلـاابفاا قيـابت مقتصدافقتؿ ا"إفاا شريىةامبنتىتاكأستسيتاعل اا حكـاكمص
فاخرجتاعفا فياا مىتشاكا مىتداكىياعدؿاكليت,اكرحمةاكليت,اكمصت حاكليت,اكحكمةاكليت,اكا 

ا.(ِ)ذ ؾافليستامفاا شريىة"ا

                                                           

 (.ُٔٓ,اصِ(ايينظر امىلرؾااألقرافافياإعجتزاا قرآف,اعبداا رحمفابفاأبيابكر,اجبلؿاا ديفاا سيكطي,ا)ـُ)
 (.ُُ,اصّفاعفارباا ىت ميف,امحمدابفاأبيابكرابفاأيكباابفاا قيـاا جكزية,ا)ـ(اإعبلـاا مكقىيِ)
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 المبحث الثاني
 تعريف الدراسة التحميمية

اكفيوامطلبيف 
 المطمب األول: تعريف الدراسة التحميمية لغًة واصطالحًا.

 ت الدراسة التحميمية.المطمب الثاني: معرفة متطمبا
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 المطمب األول
 تعريف الدراسة التحميمية لغًة واصطالحاً 

 أواًل: المقصود بالدراسة التحميمية:
إذاانظرنتاإ  اىذااا مصطلحانجداأنوامصطلحامركبامفا فظيف,افكتفامفاا كاجباعلينتا

اأفانيىٌرؼاىذااا مصطلحاأكالنابصكرلواا منفردةاثـابصكرلواا مركبة.

 لغًة:الدراسة 

إذاانظرنتاإ  اكلبامىتجـاا لغةانجداأفاكلمةاا دراسةامفاا فىؿا"درس"اجتءتابىدةامىتنيا
ا كفامتايفيدنتامتاكتفامنتسبتنا دراسلنتاا لحليليةاا قرآنية.

امكتفاالدَّراسة" اك"ا مدرسة" اكلتباهللا, اا ذماييدرسافيو اا مكضع ا"كا ًمٍدرىاس" اكا ممترسة, اا ريتضة "
ا.(ُ)ا دَّرساكا لىليـا

اكأصؿااودارست الكتب وتدارستيا: النسكه, ا ئبل اكليدكه ااقرأكه اأم اا قرآف, اكلدارسكا ادرسليت, أم
ا.(ِ)ا دراسة اا ريتضةاكا لىيدا لشيءا

ا.(ّ)درساا كلتبا لحفظ,اكدرسادراسة,اكدارستافبلنتناكلبتنا كياأحفظااوالدرس:

لَّؿ"القكؿا"حلىٍلتاا ىقداالتحميمية لغًة: ا.(ْ)ةاأحليتاحبلناإذاافلحليتافتنحٌلتامصدرامفاا فىؿا"حى

اا دـ,اكيقتؿ اكحلؿانفسيةافبلفادرسيتا""اوَحمل" لَّؿى ا ىقدةاحليت,اكا شيءارجىواإ  اعنتصره,ايقتؿ احى
ا.(ٓ)ا" كشؼاخبتيتىت

ابيتفاا كا اا جملة  اكلحليؿ اإ  اعنتصره, اا شيء اكرد اإ  اأجزائو, اا كؿ القسيـ لحليؿاعملية
ا.(ٔ)أجزائيتاككظيفةاكؿامنيتا

                                                           

اُ) ا( ا)ـانظر  امصطف , اإبراىيـ اا ىربية, اا لغة امجمع اا كسيط, اصُا مىجـ اا ىربيةاَِٖ, اا لغة اكمىجـ ,)
 (.ُِٕ(,اكلحفةااألريب,اأبكاحيتف,ا)صُِِٕا مىتصرة,اأحمدامخلتر,ا)ص

ابفاعلياجمتؿاا ديفاابفامنظكر,ا)ـا ستفاا ىرب,امحمدابفانظر اا(ِ)  (.َٖ,اصٔمكـر
 (.ِِٕ,اصٕا ىيف,اأبكاعبداا رحمفاا خليؿابفاأحمداا فراىيدم,ا)ـانظر اا(ّ)
 (.ِٕ,اصّا ىيف,ا لفراىيدم,ا)ـانظر اا(ْ)
ا(.ُْٗ,اصُا مىجـاا كسيط,اإبراىيـامصطف ,ا)ـانظر ا(آ)
 (.َٓٓ,اصُلتراعبداا حميداعمر,ا)ـمىجـاا لغةاا ىربيةاا مىتصرة,اد.اأحمدامخانظر اا(ٔ)
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 تعريف الدراسة التحميمية:

بىداا بحثاكا لنقيبا ـانجدا يذااا مصطلحالىريفتناعنداا ىلمتءاا ستبقيف,اكلخللؼاا دراسةا
ا لحليليةافيالىريفيتاحسبانكعاا بحثاكا دراسةاا مرجكةامنو,اكنحفافياىذهاا دراسةاليىنينتاا دارسةا

مكضكعاا بحث,اكىيادراسةالحليليةا مقتصداا لحليليةا مقتصداكأىداؼاا قرآفاا كريـ,احسباا دراسةا
اكأىداؼاا حزباا لتسعاعشرامفاا قرآفاا كريـ.

إفاىذهاا دراسةالركزابت درجةااألك  اعل ابيتفاا مقتصداكاألىداؼامفااآليتتامفاخبلؿا
لحليليت,اكدراسليتادراسةالحليليةابت لفسيراا لحليلي,اكذ ؾاببيتفامىن امفرداتااآليةاكمتالحكيوامفا

اكقراءاتامنتس ااإلعراباكا ببلغة اإ  اكجكه اإضتفة اشرعية, اكأحكتـ اقرآف, اكعلكـ اكأسبتبانزكؿ بة
ابت مقتصدا اكثيقة اعبلقة ا يت اكفكائد اكحكـ اكحركية, اكفكرية ااسلنبتطتتادعكية امف افييت اكمت قرآنية

اا مىت ياا جكينيا اكيقكؿاأبك افيااألا(ُ)كاألىداؼ, ايىلىفىطَّفا كقكعاا مقتصد ا"مفا ـ كامرافياكلتبو 
ا.(ِ)كا نكاىيافليساعل ابصيرةافياكضعاا شريىة"ا

ادراسةا ابأنيت قةابلفكراكلدبرا ذ ؾاأسلطيعاأفاأيعرًٌؼاا دراسةاا لحليلية   آليةاا قرآنيةاميلىمًٌ
اكاسلنبتطامقتصداكأىداؼااآليةامفاًحكـاكأسراراكفكائداكقيـاكشرائع.

 المطمب الثاني
 معرفة متطمبات الدراسة التحميمية

راسةاا لحليليةا لسكراكاآليتتالرلكزاعل اعدةاأيسساحل الخرجاىذهاا دراسةادراسةاإفاا د
مىلمدةاعل ا"ا بحثاا ىلمياا نزيو,اأستساا مىرفةاكتملةاملكتملة,الككفاقداأدتادكرىتاكرست ليت,ا

ا حقة,افياا لفسيراختصةامفاأىـامتايجبااالعلنتءابو,اكا لىرؼاعل اشركطواكآدابو,احل ايصفكا
اكمفاىذهااألمكراا ليالرلكزاعلييتاا دراسةاا لحليلية ا,ا(ّ)كيحفظاركعةاا كحياكجبل و"امشربو,ا

                                                           

(ااإلمتـاا جكيني اأبكاا مىت ياعبداا ملؾاابفاعبداهللاابفايكسؼابفامحمدابفاحيكيو,اا جكيني,اا فقيو,اا مىركؼاُ)
بإمتـاا حرميف؛اأعلـاا ملأخريفامفاأصحتبااإلمتـاا شتفىياعل ااإلطبلؽ,اميجمعاعل اإمتملو,املفؽاعل ا

اا افي اكلفننو امتدلو, اا ديف,اغزارة اأصكؿ افي ا"ا شتمؿ الصتنيفو  اكمف اكاألدب, اكا فركع ااألصكؿ امف  ىلـك
ىػ,اينظر اكفيتتااألعيتفاكأنبتءاْٖٕىػاكلكفياسنةاُْٗكا برىتفافياأصكؿاا فقو,اكللخيصاا لقريب,اك داسنة

 (.ُٗٔ,إُٔ,اصّا زمتف,اأبكاا ىبتساأحمدابفامحمدابفاخلكتف,ا)ـ
 (.َُُ,اصُ مىت ياا جكيني,ا)ـ(اا برىتفافياأصكؿاا فقو,اأبكااِ)
اا قرآف,امنتعاا قطتف,ا)صّ)  (.َّْ(امبتحثافياعلـك
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 أواًل: التفسير بالمأثور:
اعنيـا اهللا ارضي اكا لتبىيف اا صحتبة, اكأقكاؿ اا نبكية, ابت سنة ابت قرآف, اا قرآف الفسير كىك

اأجمىيف.
 ثانيًا: التفسير بالرأي المحمود:

االجليتداكا ىقؿافيافيـاآيتتاا قرآفاكاسلنبتطااألحكتـاكا حكـاىذااا لفسيراا ذمايىلمداعل ا
ا.(ُ)ادكفاأفايلىترضامعاا لفسيرابت مأثكر
 ثالثًا: االعتماد عمى عموم القرآن:

اإ  ااألىداؼاا منشكدة,افت نتسخا اا دراسةاكا كصكؿابيت اعظيـااألثرافياىذه اا قرآفا يت علـك
ا اكا ختص, اكا ىتـ اا نزكؿ, اكأسبتب اكا محكـاكا منسكخ, اكا قراءات, اكا مدني, اكا مكي اكا مقيد, كا مطلؽ

اىذها اكمرجع اا دراسة, اىذه انجتح افي ااألثر اعظيـ ا يت اكغيرىت اا مكضكعتت اىذه اكؿ كا ملشتبو,
اا قرآفاككلباا لفسير,افيسلنبطاا بتحثاا مفتىيـاكا مصطلحتتاكا حقتئؽا ا مكضكعتتاإ  اكلباعلـك

ا.(ِ)حكتـاا شرعية,اكاألفكتراا رئيسية,اكا قيـاكااللجتىتتكا مفرداتاكا لراكيب,اكا مبتدئ,اكاأل
 رابعًا: كتب الحديث، والسيرة، والعقيدة، والفقو، والنحو والبالغة والتاريخ:

كؿاذ ؾامفاملطلبتتاكاحليتجتتاا دراسةاا لحليلية,احيثاالايمكفااالسلغنتءاعنيتافياىذها
ا.(ّ)ا دراسة

 اصر:خامسًا: ربط اآليات بواقع األمة المع
ا دراسةايلـافييتاربطااآليتتابكاقعااألمةاا مىتصر,ااأل يـاا ذمايسكدهاا ضىؼاكاالنيزاـ,ا
ا يىت جاا مشكبلتاكاألزمتتا اا زمتف, امىتصران,اككأفاا قرآفانزؿافياىذا فيلـالفسيرااآليتتالفسيران

اقيتـاا ستعة.اكا قضتيتاا لياييىتنيامنيتاا مسلمكف,افت قرآفاا كريـاىكامىجزةاهللااا خت دةاإ  
امعا ابحيثايلفتعؿ اا فتحصة اا مسلنبطة اا بتحثاا دراسة اللطلبامف اا لحليلية اا دراسة إف
اآليتتاكا نصكص,اكيىيشامىيت,اكيسلنبطامفاخبل يتاا مقتصداكاألىداؼاا لياليدؼاإ ييت,اكىنتا
افياعت استمية اإ  اقمة اكا مجلمع اكاألسرة ابت فرد اا بتحثا كيايصؿ اا مطلكبامف اا مقصد  ـاىك

األخبلؽاكا قيـاكا مثؿاا ىليتاا نبيلة,اكبنتءااألمفاكا سبلـ,اكاالسلقرارافياا مجلمعااإلسبلمي,ابؿافيا
 األمـاكا شىكب.

                                                           

 (.َِِ,اصُا لفسيراكا مفسركف,امحمداا سيداحسيفاا ذىبي,ا)ـا(1)
اا قرآف,امنتعاا قطتف,ا)صا(2)  (.ُّْ,اَّْمبتحثافياعلـك
 .(ُّْا مرجعاا ستبؽ,ا)ص(اّ)
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 المبحث الثالث

 التعريف بسورة األنفال ومناسبتيا مع غيرىا ومحورىا
اكفيواثبلثةامطت ب 

وعدد  المطمب األول: التعريف بسورة األنفال من حيث بين أسمائيا
 آياتيا ومكان وزمان نزوليا، وفضائميا.

المطمب الثاني: المناسبات في سورة األنفال من حيث بيان مناسبة 
 السورة بما قبميا وبما بعدىا ومناسبة أوليا بآخرىا.

 .المطمب الثالث: محور وأىداف سورة األنفال
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 المبحث الثالث
 االتعريف بسورة األنفال ومناسبتيا مع غيرىا ومحورى

اا قرآفااتعريف السورة لغًة: ,ا(ُ)ا منز ةاكا شرؼاكا رفىةاكا فضؿاكا جمعاسكراكمنواسميتاسكرة
ا.(ِ)كا سكرةامفاا بنتءامتاطتؿاكحسف,اكا سكرةامفاا قرآفاقطىةامفاا قرآفا

ا.(ّ)طتئفةامسلقلةامفاآيتتاا قرآفاذاتامطلعاكمقطعااواصطالحًا:

انفلواهللاااتعريف األنفال لغًة: مفافيءاا مشركيف,اكا نتفلةاا زيتدةاعل اا كاجب,اكىكااا نفؿامت
,اكا نفؿا(ْ)ا لطكع,اكا غنيمةانتفلةاألنيتازيتدةافيمتاأحؿاهللاا يذهااألمةاممتاكتفامحرمتناعل اغيرىتا

ا.(ٓ)ا غنيمةاألنيتافضؿامفاهللااكىيامتاكتفازيتدةاعل ااألصؿا ذااسميتاا غنتئـاأنفتالنا
ا.(ٔ)لواا غتزماأمايىطتهازائداناعل اسيموامفاا مغنـامتاينفااألنفال اصطالحًا:

 المطمب األول
 التعريف بسورة األنفال من حيث بيان أسمائيا وعدد آياتيا 

 ومكان وزمان نزوليا وفضائميا
 أسماء السورة: -ٔ

قتؿ اقلتاالبفاعبتساسكرةااألنفتؿاقتؿ انز تافياا(ٕ)اأخرجاا بخترماعفاسىيدابفاجبيرااألنفال:
اتسـااألنفتؿاكعرفتابيفاا مسلميفاكبواكلبتالسميليتاسكرةااألنفتؿاكافللحتابآيةافييتا"اسـابدر,اب

                                                           

 (.ِْٕ,اصٔ ستفاا ىرب,ا)ـانظر ا(اُ)
 (.ِْٔ,اصُا مىجـاا كسيط,ا)ـاانظر (اِ)
اّ) ا( ا)ـانظر  ا لزرقتني, اا قرآف, اعلـك افي اا ىرفتف اصُمنتىؿ افتلحةا(َّٓ, اذك اأم اكمقطع  امطلع اكمىن  ,

 .كختلمة,اكبلـامنزؿامبيفاأك واكآخرهاكأقلواثبلثاآيتت
 (.َٕٔ,اصُُ(,ا ستفاا ىرب,ا)ـِّْ,اصْا جتمعاألحكتـاا قرآف,ا لقرطبي,ا)ـانظر ا(اْ)
 (.َٕٔ,اصُُ ستفاا ىرب,ا)ـر اانظ(آ)
 (.ُّٖ,اصِا كشتؼ,ا لزمخشرم,ا)ـانظر ا(أ)
بيرااألسدم,اا ككفي,اأبكاعبداهللاامفاكبتراا لتبىيفاكأعلميـ,اك داسنةإ) ىػ,احبشيااألصؿ,امفآْ(اسىيدابفاجي

فاحنبؿ اقلؿابنياأسد,اأخذاا ىلـاعفاعبداهللاابفاعبتساكابفاعمر,اقيلؿاعل ايداا حجتج,اقتؿااإلمتـاأحمداب
ا اسنة الكفي اعلمو, اإ   امفلقر اكىك اإال ااألرضاأحد اكجو اعل  اكمت اسىيدان ااألعبلـ,آٗا حجتج اينظر  ىػ,

ا(.ّٗ,اصّ لزركلي,ا)ـ
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 .(ُ)ااألنفتؿ"ا كركداكحكـااألنفتؿافييت

 :لسم اأيضتناسكرةابدرافىفاابفاعبتساقتؿ اسكرةااألنفتؿاللؾاسكرةابدراألنيتانز تافياابدر
 .(ِ)غزكةابدرا

 :يتاللحدثاعفامكضكعاا جيتدافياسبيؿاهللااكلسم اأيضتناسكرةاا جيتداألناالجياد(ّ). 

 عدد آياتيا: -ٕ

 حدلاكثبلثكفاكلمة,اكحركفيتا اأ ؼاكلمةاكسلمتئةاكلمةاكا  اسبىكفاكخمساآيتت,اكلمتليت آيتليت
ا.(ْ)خمسةاآالؼاكمتئلتفاكأربىةاكلسىكفاحرفتنا

ؿااألنفتؿابإجمتعاا ىلمتءاأفاا قرآفامتئةاكأربعاعشرةاسكرةاكقيؿامتئةاكثبلثاعشرةامفايجى
ا.(ٔ)كغيرهاأنيمتاسكرلتفاا(ٓ)اكبراءةاسكرةاكاحدةاكاألرجحاعفامجتىد

 مكان وزمان نزوليا وترتيبيا في المصحف: -ٖ

صٌرحاكثيرامفاا مفسريفاأنيتامدنيةاك ـايسلثنكاامنيتاشيئتن,انز تابت مدينة,اقتؿاا قرطبي ا
ا الىت    اقك و امف اآيتت اسبع اإال امدنية اعبتساىي اابف ُروا ... َوإِذْ ]قتؿ ٍَ ـَ ـَ  ُر هَِؽ افَِّذي ُُ ّْ [ َي

ا.(ٕ),اإ  اآخراسبعاآيتتا{10}األكػال:

ا.(ٖ)كقتؿاا زرقتني افتلحةاسكرةااألنفتؿانز تافيابدرافييامدنيةاالامكيةا

                                                           

اُ) ا)ـ( اكلتبالفسيراا قرآفآِْ,اصْا لحريراكا لكير,االبفاعتشكر, اا بخترمافياصحيحو, اكا كلتباأخرجو ,)
 (.ُٔ,اصٔنفتؿ,اقؿااألنفتؿاهللاكا رسكؿا...,ا)ج(,ابتباقك و ايسأ كنؾاعفااألْْٓٔ(,احا)ٓٔ)

 (.ْٓٓ,اصُ(,اكصفكةاا لفتسير,ا لصتبكني,ا)ـِْٔ,اصْ(اا لحريراكا لنكير,االبفاعتشكر,ا)ـِ)
 (.ُِٓ,اصٖ(انظـاا دررافيالنتسبااآليتتاكا سكر,ا)ـّ)
 (.ْْٕ,اصِ(الفسيراا قرآفاا ىظيـ,االبفاكثير,ا)ـْ)
,التبىي,اك داسنةا(امجتىد امجتىدابفاجبر,امك ٓ) ىػ,امفسرامفاأىؿامكة,اقتؿاعنواا ذىبي اُِ ابنيامخزـك

شيخاا قراءاكا مفسريف,اأخذاا لفسيراعفاابفاعبتس,اقرأهاعليواثبلثامرات,ايقؼاعنداكؿاآيةايسأؿاعنيت,النقؿا
لزركلي,اىػ.اينظر ااألعبلـ,ا َُْفيااألسفتر,اكاسلقرابت ككفة,ايقتؿاأنوامتتاكىكاستجد,اككتفاذ ؾافياسنةا

ا(.ِٖٕ,اصٓ)ـ
اا قرآف,ا جبلؿاا ديفاا سيكطي,ا)ـٔ)  (.ُّٖ,اصُ(ااإللقتفافياعلـك
(,اكلتب اأبكاباا لفسيرا لقرآفاْْ(,اكا حديثاأخرجواا لرمذمافياسننو,ا)ّٔ,اصٕا جتمعاألحكتـاا قرآف,ا)ج(إ)

 .(.َّٖٔ(,احا)ُِّ,اصٓ(,ابتب اكمفاسكرةاا لكبةا)جَُ)
 (.ُٗٓ,اصُتني,ا)ـ(امنتىؿاا ىرفتف,ا لزرقٖ)
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سكرةااألنفتؿامدنيةامعاأنيتانز تابمكةافياجكؼاا كىبةاعتـاا فلحااألعظـاكىذاامتايد ؿا
اا مشيكرا لمدنيامفاا فاكتفانزك وابمكةاعل اا مفيـك ا.(ُ) قرآفاكىكامتانزؿابىداا يجرةاكا 

ااترتيب نزول األنفال في المصحف الشريف:

ابت مدينة,اكقيؿانز تاا بقرةاثـا اا بقرة,اثـاقيؿاىياا ثتنيةانزكالن اانز تاىذهاا سكرةابىداسكرة
عيدتاا سكرةاا لتسىةاآؿاعمرافاثـااألنفتؿاكاألصحاأنيتاثتنيةاا سكرابت مدينةانزكالنابىداا بقرة,اكقدا

كقيؿاأفاكضعاسكرةااألنفتؿاكبراءةا يسابلكقيؼامفاا رسكؿا,ا ثمتنيفافياعدادانزكؿاسكراا قرآفاكا
كا صحتبة,اكمتاىكاا راجحافياستئراا سكر,ابؿااجليتدامفاعثمتفااكقدااسلشكؿاذ ؾاعل اا

بتفاكا حتكـاعفاابفاحبرااألمةاابفاعبتساحيثاأخرجاأحمداكأبكاداكداكا لرمذماكا نستئياكابفاح
عبتساقتؿ ا"قلتا ىثمتفامتاحملكـاعل اأفاعمدلـاإ  ااألنفتؿاكىيامفاا مثتني,اكا   ابراءةاكىيا
افياا س ابينيمتاسطرابسـاهللااا رحمفاا رحيـ,اككضىلمكىت اك ـالكلبكا بعامفاا مئيف,افقرنلـابينيمت

د,افكتفاإذاانزؿاعليواشيءاينزؿاعليواا سكراذكاتاا ىداهللااا طكاؿ؟افقتؿاعثمتف اكتفارسكؿ
دعتابىضامفاكتفايكلب,افيقكؿ اضىكااىؤالءااآليتتافياا سكرةاا ليايذكرافييتاكذااككذا,اككتنتا
األنفتؿامفاأكائؿامتانزؿا)بت مدينة(,اككتنتابراءةامفاآخراا قرآفانزكالناككتنلتاملشتبيليفابقصليمتا

قيرفابينيمتاككضىتافياا سبعاا طكاؿاك كفافقبضارسكؿاهللااك ـايبيفا نتاأنيتامنيتافمفاأجؿاذ ؾا
ا ككنيتا اقصرىت امع ابراءة اقبؿ اكجىلتااألنفتؿ اا كىـ اىذا ايدفع اا طكاؿ الرليباا سبع األف اكىـ ىذا
اسكرلتفاالا اا سلؼاأنيمت امف اجمتعة اقتؿ ا ذ ؾ امنيت اقطىة ا لككف افقدميت اا بسملة, اعل  مشلملة

ا.(ّ)حؼا,اكسكرةااألنفتؿاىياا ثتمنةافيالرليباا مص(ِ)كاحدة
 فضائل السورة: -ٗ

يقرأابيتافياصبلةاا مغرباكمتاأخرجواا طبرانيابسنداصحيحاعفاأبياأيكبااكتفاا نبيا
افامفاا مغربابسكرةػػػياا ركىليػػػفارأػػػتفايقػػػواكػػأناياػػعفاا نبا(ْ)تػػدابفاثتبػػػتناعفازيػػكأخرجواأيض

                                                           

 (.ُٗٓ,اصُ(امنتىؿاا ىرفتف,ا لزرقتني,ا)ـُ)
 (.َٗ,اٖٖ(اأسرارالرليباا قرآف,اجبلؿاا ديفاا سيكطي,ا)صِ)
(,أٖٕ(,اكأبكاداكدا)ُ/ٕٓ,اكا حديثاأخرجوااإلمتـاأحمدا)(ََُٕ,اصٗ(اا قرآفاا كريـ,اعبداهللااشحتلو,ا)ـّ)

ا) ابتب اا قرآف الفسير اكلتب احبِّكا نستئي اكابف ا)(, اصحيحو افي امسلدركو,اّْتف افي اكا حتكـ ,)
 .(,اكقتؿاصحيحااإلسنتدَّّ()ِ/ُِِ)

(ازيدابفاثتبت ازيدابفاثتبتابفاا ضحتؾابفازيدابفا ىٍكذافابفاعمركابفاعبدابفاعكؼابفاغنـابفامت ؾابفاْ)
اا نبيا اقدـ ا مت اكتفاعمره اا نبيااا نجترااألنصترماا خزرجي, ااسلصغره اسنة, اإحدلاعشرة =ااااااا مدينة
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ا.(ُ)األنفتؿا

 قك والىت   امنيتاكىياا(ِ)اكقيؿافيافضؿااآليةارقـ[ ْٝ َِ ـَ إَِذا ُذـَِر اهللُ َوِج ِمُْقَن افَِّذي ْٗ اَم اُد َّٕ إِ

ُِقنَ  َـّ ِْؿ َيتََق ًٕٚ َوَظَذ َرِبِّ ْؿ إِياَم ْؿ َآَيُٚتُف َزاَدْْتُ
ِٓ ْٔ َِ ْٝ َظ َٔ

ْؿ َوإَِذا ُتِِ ُِقُِبُ امل الىرؼاأنوا{2[ }األكػال:ُؿ ,
 .(ِ)ينتمابت دمكعااسلجيبادعتؤؾاقيؿ اإذاااقشىراجلدماككجؿاقلبياكفتضتاع

 فىفاابفاعبتساأفاا نبيااعينان ال تمسيما النار، عين بكت من خشية هللا، قتؿ ا)ا
ا.(ّ)(اوعين باتت تحرس في سبيل هللا

 المطمب الثاني
 األنفال المناسبات في سورة

 مناسبة السورة بما قبميا: )األعراف( -ٔ
اا الرليب اكفؽ اىذا اا مكية ااألعراؼ اسكرة ابىد ااألنفتؿ الرليباجتءت اكفؽ اال  مصحؼ

ا.(ْ)ا نزكؿ
ااألعراؼاعفا كا منتسبةابيفاسكرليااألعراؼاكاألنفتؿامنتسبةاعظيمةاحيثاللحدثاسكرة

امعاقكمو.اأحكاؿاا رسؿامعاأقكاميـاكسكرةااألنفتؿاللحدثاعفاأحكاؿاا نبيا
اعفا اللحدث ااألعراؼ اآخر اأف ااألعراؼ اآلخر ااألنفتؿ اأكؿ امنتسبة اعف اا بقتعي كيقكؿ

اواػػػبابقك ػػػفأجياعنيػػـباػتؿاا مختطػػؤاالناعفاحػػػياسػػ اأفايألػػتؿااقلضػػػكرةااألنفػػفياسكاامكس ا
                                                                                                                                                                          

افقتؿاااا اا مسلميف, اا لرابامع اينقؿ اككتف اأحد, ايشيد اك ـ اا خندؽ, اشيد اكقيؿ اأحدان, اكشيد افرده, ابدر ايـك =
البكؾ,اكىكامفاكلبةاا كحي,اككتفاأعلـاا صحتبةابت فرائض,ارسكؿاهللاا  ا"إنوانىـاا غبلـ"اكحمؿاا رايةايـك

الكفياسنةاخمساكلباا قرآفافياعيداأبيابكراكعثمتفارضياهللااعنيمت,اركلا اا كثيرامفاا صحتبة, عنو
ٍبراىذهااألمة,اكعس اهللااأفايجىؿااا امتتاحى الكفياقتؿاأبكاىريرة اا يـك كأربىيف,اكقيؿاخمساكخمسيف,اك مت
فياابفاعبتسامنواخلفتن.اينظر اأسداا غتبةافيامىرفةاا صحتبة,اعزاا ديفاابفااألثيراأبياا حسفاا جزرم,ا

ا(.ُّّ,اصِر امىرفةاا صحتبة,اأبيانىيـااألصبيتني,ا)ـ(,اكينظّْٖ,إّْ,أّْ,اصِ)ـ
ا)ـُ) ا لشككتني, افلحاا قدير, ارقـا(ٔٔٔ,اصُ( ابفاثتبت, اركماعفازيد ابتبامت اا كبير, اكا حديثافياا مىجـ ,

 .(ُِٓ,اصٓ(,ا)جِْْٖا حديثا)
 .ُْْ(اأيسراا لفتسير,األبيابكراا جزائرم,اصِ)
ا3) ا)( اسننو افي اا لرمذم احدُّٗٔركاه اكقتؿ اا جتمعا(, افياصحيح ااأل بتني, اا شيخ اغريباكصححو يثاحسف

 (,اكقتؿااأل بتني احديثاصحيح.ُُّْا صغير,ارقـاا حديثا)
 (.ُُٔ,اصٗ(الفسيراا مراغي,ا)ـْ)
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ا.(ُ)"يسأ كنؾ"اأماا ذيفاىزمكااا كفتراا مسلحقيفا ؤلنفتؿا

افيا اا كؿ االشلراؾ ااألعراؼابيكنساكىكد اا منتسباإيبلء اأف اا رأم ابتدئ افي ايظير كقد
ام اا نزكؿ,اك كفاكضىتااألنفتؿابىدااألعراؼاحسبامتااشلمت يـاعل اقصصااألنبيتءاكأنيت كية

ا.(ِ)اجتءامفاا كحيا لرسكؿا

 مناسبة السورة بما بعدىا: )التوبة( -ٕ

اكفركعوا اا ديف اأصكؿ امف افييت امت امىظـ افي ااألنفتؿ ا سكرة املممة ابراءة اسكرة جتءت
يةافياا حرباكغيرىتابيفاكاألحكتـاكا لشريعاكأحكتـاا قلتؿاكأحكتـاا مىتىداتاكا مكاثيؽاكأحكتـاا كال

اا مؤمنيفابىضيػػـامعابىضاكا كتفريػػػفابىضيػػػـامعابىض,اكلحدثػػتاعفاا منتفقيػػػفافمػػػتابػػػدأابوافي

ااألنفتؿاألموافياا لكبة.

 ومن األمثمة عمى الترابط والمناسبة بين السورتين ما يأتي:

 لكبةابلفصيؿاا كبلـاعفابيتفانبذىت.ذكرابيتفاكفتءاا ىيكدافياسكرةااألنفتؿ,اكافللحتاسكرةاا  -ُ

 .(ّ)لفصيؿاا كبلـافياقلتؿاا مشركيفاكأىؿاا كلتبافياكؿامنيمتا -ِ

ذكرافيااألنفتؿاا لرغيبافياإنفتؽاا متؿافياسبيؿاهللااكجتءاىذااا لرغيبابأبلغامنوافياسكرةا -ّ
 .(ْ)ا لكبةاكمتاجتءافيااألنفتؿامصترؼاا غنتئـاكفياا لكبةامصترؼاا صدقتتا

اا لكبةافلقبتابتسـاآخرااكرداذكر -ْ ا منتفقيفافيااألنفتؿافياآيةاكاحدةاكفٌصؿاعنيـافياسكرة
 .(ٓ)ا منتفقكفا

ذكرافيااألنفتؿاصفتتاا مؤمنيفاا كتمليفاكبىضاصفتتاا منتفقيفاكحكـاا كاليةابيفاكؿامفا -ٓ
 .(ٔ)اا فريقيفاكجتءاأيضتناا حديثاعفاىذاافياسكرةاا لكبة

                                                           

 (.َُٕ,اصُ(انظـاا دررافيالنتسبااآليتتاكا سكر,ا لبقتعي,ا)ـُ)
 (.ٖٖ(اأسرارالرليباا قرآف,ا لحتفظاجبلؿاا ديفاا سيكطي,ا)صِ)
 (.ِٗ,اصَُلفسيراا منير,ا كىبةاا زحيلي,ا)ـ(اا ّ)
(,آُ,اصَُلفسيراا مراغي,ا)ـ,اكا(ُِْ,اصِكا كشتؼاعفاحقتئؽاغكامضاا لنزيؿ,ا لزمخشرم,ا)ـانظر ا(اْ)

 .(ُّّ,اصَُنتر,امحمدارشيدارضت,ا)ـكلفسيراا م
 (.ّٗ,اصَُ(اا لفسيراا منير,ا كىبةاا زحيلي,ا)ـٓ)
 (.ّٗ,اصَُا مرجعاا ستبؽ,ا)ـ(ا6)
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سلميفافيابدرا)أكؿاغزكة(اكلحدثتاسكرةاا لكبةاعفاجيتدالحدثتاسكرةااألنفتؿاعفاجيتداا م -ٔ
 .(ُ)ا مسلميفافياغزكةالبكؾا)آخراغزكة(ا

 المطمب الثالث
 محور وأىداف سورة األنفال

 اعيا ااألنفتؿ اهللاافقدايىانًاسكرة اسبيؿ افي ابت غزكاتاكا جيتد ايلىلؽ افيمت اكختصة تابجتنباا لشريع
ابىضاا  اعقب اظيرت اا لي اا حربية اا نكاحي اا لشريىتتاعت جت امف اكثيران اكلضمنت غزكات,

ا حربية,اكاإلرشتداتااإل ييةاا ليايجباعل اا مؤمنيفاالبتعيتافياقلت يـاألعداءاهللااكقدالنتك تا
 .(ِ)ـاكا حرب,اكأحكتـااألسراكا غنتئـالٍاجتنباا سًٌا

 فياذ ؾاكابلدأتاا سكرةاببيتفاأحكتـااألنفتؿاكىياا غنتئـاكقسمليتاكمصترفيتاكاألمرابلقكلاهللاا
اكذ ؾامفامقكمتتا اا مسلميفابإصبلحاذاتابينيـ اكأمرتاا سكرة اكا طتعةاهللاكا رسكؿ, كغيره,
امفانصراكلأييدامفاهللاا لمؤمنيفا افييت ابدراكمت مىن ااإليمتفاا كتمؿ,اكذكرتاا خركجا غزكة
اكمتا ا حربااألعداء, ايسلىدكا احل  اا لنتزع اكا نيياعف اا كلمة ابتجلمتع ااألمر افييت اجتء ككمت

نتاأحكتـاا ىيدابيفاا مسلميفاكا كفتراكمتايلرلباعل انقضيـا لىيد,اكحذرتامفاا منتفقيف,اكبيَّا
اكمتا اككاليليـ اا يجرة ابىد افيامكة اا مسلميفاا ذيفالخلفكا اكأحكتـ ااألسرل, اكلنتك تاأحكتـ كمت

 .(ّ)يلرلباعل اللؾاا كاليةا

 اكا منيجا ا لىقيدة احمتيةادارااإلسبلـاحمتية اا مجلمع,اكلنتك تاا سكرة افيو كا مجلمعاا ذمايسكد
كعدـاخيتنةاهللااكرسك و,اكلحمؿااألمتنةاكا ثبتتاكا صبراكاإلخبلصاعل امشتؽاا دعكةاكلحمؿا
اكىيا ابدر اغزكة افي اا سكرة اىذه انز ت ااألرضاحيث افي اا ىظيـ اا ديف اىذا اكلثبيت أعبتئيت,

ااال اا لصكر اأنشأ اا ذم اكا بتطؿ اا حؽ ابيف ااألك   اا ىسكرية اا محرؾاا مكاجية اكجىلو علقتدم
اكبيتفا اكلكجيييت اعرضااألحداث افي اا قرآني اا منيج اسمة اىي اكىذه ااإلنستني ا لنشتط ااااألكؿ

 .(ْ)سنةاهللاافيااألرضانصرةاألك يتئواك دينوا

                                                           

 (.ِٗ,اصَُا لفسيراا منير,ا كىبةاا زحيلي,ا)ـانظر ا(اُ)
 (.ْٓٓ,اصُصفكةاا لفتسير,ا لصتبكني,ا)ـانظر ا(اِ)
 (.ِْٕ,اصْا لحريراكا لنكير,االبفاعتشكر,ا)ـانظر ا(اّ)
 (.ُُْْ,اصّفياظبلؿاا قرآف,ا سيداقطب,ا)ـانظر ا(اْ)
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 المبحث الرابع
 التعريف بسورة التوبة وأسمائيا 
 ومناسبتيا مع غيرىا ومحورىا

اكفيواثبلثةامطت ب 
التعريف بسورة التوبة من حيث بيان أسمائيا، وعدد المطمب األول: 

 آياتيا، وزمن ومكان نزوليا وفضائميا.
المطمب الثاني: المناسبات في سورة التوبة من حيث ربط مناسبة 

 السورة بما قبميا وما بعدىا.
 : محور وأىداف سورة التوبة.لثالمطمب الثا

ا
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 المطمب األول
 ئيا وعدد آياتيا التعريف بسورة التوبة من حيث أسما

 وزمن ومكان نزوليا وفضائميا
 أسمائيا: -ٔ

كلتباإ  اهللااأمارجعافت لكبةاا رجكعاإ  اهللاااكملتبتناايقكؿاابفامنظكرا)لكب(اكلتبالكبتنااالتوبة لغًة:
ا.(ُ)مفاا ذنباكا ندـاعل امتافتتامفاا ذنكبا

اعل اعدـاا اوالتوبة اصطالحًا: طلبتناىكدةاإ يواكا لكجواإ  اهللااا ندـاعل افىؿاا ذنب,اكعقداا ىـز
ا.(ِ)دمييف اكفتءامتافياا ذمةامفاحقكقيـا لمغفرة,اكا لكبةافياحؽااآل

ااوسميت بالتوبة: اا لكبةاعل اا مؤمنيف, كلمتـارضكانواعل اا مؤمنيفاا صتدقيف,اكعل األفافييت
كسميتابفامت ؾ,ااا ثبلثةاا ذيفالخلفكااعفاا جيتداكىـ امرارةابفاا ربيع,اكىبلؿابفاأمية,اككىب

ايلي ابأسمتءاعديدةاأكصليتابىضاا مفسريفاألربىةاعشرااسمتناكمت
اقتؿاا زمخشرم ا يذهاا سكرةاعدةاأسمتءامنيت ا

امفاا مشركيفاكأفىت يـابراءة: -ٔ البرءا اكبراء,األفاهللااكرسك و ابراءىة ايبرأ اكا براءامشلؽامفابرأ ,
ا.(ّ)كلنزه,اكلبتعداكبرمءاإذااأعذراكأنذراكيقتؿ اإنيابرمء,اكىمتابريئتف,اكبرمءاإذاالخلصا

قتؿ ا"إنيتاا فتضحةاااااااا,اعفاابفاعبتساألنيتافضحتاا منتفقيفاككشفتاأسرارىـاالفاضحة: -ٕ
ا.(ْ)متازا تالنزؿافييـاكلنتؿامنيـ,احل اخشينتاأالاندعاأحدانا

ا.(ٓ) ككنيتاأخزتاا منتفقيفامفاكفراكمكرااالمخزية: -ٖ
ا.(ٔ)لدمدـاعلييـاألنيتااالمدمدمة: -ٗ
اكا بىثرةاألنيتالبىثراعفاأسراراا منتفقيف.االمبعثرة: -٘

                                                           

 (.ِّّ,اصُ(ا ستفاا ىرب,االبفامنظكر,ا)ـُ)
 (.َُٔاألجزاءاا ىشرةااألك  ,ا ئلمتـامحمكداشللكت,ا)صا– قرآفاا كريـا(اينظر الفسيرااِ)
ا(.ِّ,اصُ(ا ستفاا ىرب,االبفامنظكر,ا)ـّ)
ا)ـْ) اا زحيلي, اكىبة اا منير, اا لفسير اينظر  اصَُ( اشحتلو,ااااااااااااااُٗ, اهللا اعبد اا كريـ, اا قرآف اكلفسير ,)

 .(ُِ,اكا ركايةاسبؽالخريجيتا)ص(ُٖٕٗ,اصٗ)ـ
 (.ُِْ,اصِ(,اكا كشتؼ,ا لزمخشرم,ا)ـُّْٖةاا لفتسير,ا لصتبكني,ا)ج(اصفكآ)
 (.َٓ,اصَُ(,اكلفسيراا مراغي,ا)ـّٖٕ,اصِ(افلحاا قدير,ا لشككتني,ا)ـٔ)



-ِٖ- 

 

ا.(ُ)ألنيتالقشقشامفاا نفتؽاأمالبرئامنوااالمقشقشة: -ٙ

ا ككنيتالثيراأخبتراا منتفقيف.االمثيرة: -ٚ

ا ككنيتالحفراعفاقلكباا منتفقيف.االحافرة: -ٛ

ا.(ِ)ا ككنيتالنكؿابت منتفقيفاكأفىت يـاالمنكمة: -ٜ

ا ككنيتاأىلكتاا منتفقيفاكشردتابيـ.االميمكة: -ٓٔ

األنيتاشردتاا منتفقيفانليجةاكفرىـاكمكرىـ.االمشردة: -ٔٔ

األنيتالبحثاأسراراا منتفقيفاكلفضحيـ.االبحوث: -ٕٔ

ا.(ّ)ألفافييتاا لكبةاعل اا مؤمنيفااالعذاب: -ٖٔ

 عدد آياتيا وكمماتيا حروفيا: -ٕ

 اداا ككفييفاكثبلثكفاعنداا بتقيف.عدداآيتليتامتئةاكلسعاكعشركفاعن

 كعدداكلمتليتاأ فتفاكأربىمتئةاكسبعاكلسىكفاكلمة,اكعدداحركفيتاعشرةاآالؼاكسبىمتئةاكسبعا
ا.(ْ)كثمتنكفاحرفتنا

 مكان نزوليا: -ٖ

اعل اقك يفا امدنية اأـ اىيامكية اىؿ اا لكبة, اسكرة امكتفانزكؿ افيالحديد اخللؼاا ىلمتء
اكت لت ي ا

ا.(ٓ)رةاا لكبةابت مدينة,اكقتؿاا قرطبي امدنيةابتلفتؽانز تاسكااالقول األول:

ا.(ٔ)سكرةاا لكبةامدنيةاإالااآليليفااألخيرليفافمكيلتفااالقول الثاني:
                                                           

 (.ُٗ,اصَُ(اينظر اا لفسيراا منير,ا لزحيلي,ا)ـُ)
 (.ُٗص,اَُ(,اكا لفسيراا منير,اكىبةاا زحيلي,ا)ـّٖٕ,اصِ(اينظر افلحاا قدير,ا لشككتني,ا)ـِ)
(,اإرشتداُٗ,اصَُ(,اكا لفسيراا منير,ا لزحيلي,ا)ـَُُٓ,اصِ(افيارحتباا لفسير,اعبداا حميداكشؾ,ا)ـّ)

ا(.ّٗ,اصْا ىقؿاا سليـ,اأبكاا سىكد,ا)ـ
 (.َُُٓ,اصِ(انفساا مرجعاا ستبؽ,ا)ـْ)
 (.ِّٓ,اصِ(,اكأيسراا لفتسير,ا لجزائرم,ا)ـُٔ,اصٖ(الفسيراا قرطبي,ا)ـٓ)
 (.ُُِّ,اصٔ(,اكزىرةاا لفتسير,ا ئلمتـامحمداأبكازىرة,ا)ـُِْ,اصِمخشرم,ا)ـ(اا كشتؼ,ا لزأ)
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سكرةاا لكبةامدنيةابد يؿاحديثيتاعفاا منتفقيفاككشؼامكرىـاككيدىـاكىذهاا ظتىرةااااالقول الراجح:و 
كانلشرتافياا مدينة,اككذ ؾاكجكداخصتئصاا ـالكفامكجكدةافيامكة,اك كنيتالكاجدتابشكؿاكاسع

ا.(ُ)ياكطكؿااآليتت,اكا حديثاعفاا جيتدافياسبيؿاهللاادنا قرآفاا م

 زمان نزوليا:  -ٗ

نز تاأكائؿاسكرةاا لكبةاسنةالسعابىدافلحامكة,اككتنتامفاأكاخرامتانزؿامفاا قرآفاا كريـا
ابىداغزكةالبكؾافياا سنةاا لتسىةامفاا يجرة ,اكفيا(ِ)اكىياآخراغزكالوااحيثانزؿامىظميت

أفاآخراسكرةانز تاسكرةابراءنةااا حديثاعفاا براءابفاعتزبا
ا.(ّ)

أثنتءارجكعوامفاغزكةااأكؿاىذهاا سكرةانز تاعل ارسكؿاهللاا"ا ا حتفظاابفاكثيرايقكؿا
ىليالبكؾ,اكبىثاأبتبكراا صديؽاأميراناعل اا حجاللؾاا سنةا يقيـا لنتسامنتسكيـ,افلمتاقفؿاألبىواب

تجاعنداجمرةاا ىقبة ااابفاأبياطت با يككفاميبلغتناعفارسكؿاهللاا متافييتامفااألحكتـ,افقتؿا لحيجَّ
ارسكؿاهللاا اا نتساإنيارسكؿي اأييت اعلييـاثبلثيفاأكاأربىيفاآيةامفاايت افقت كا ابمتذا؟افقرأ إ يكـ,

جابىداا ىتـامشرؾ,اكالايطكؼاأكائؿاسكرةاا لكبة,اثـاقتؿ اأمرتابأربع االايدخؿاا جنةاكتفر,اكالايح
ا.(ْ)فيكاإ  امدلواابت بيتاعريتف,اكمفاكتفا واعيداعندارسكؿاهللاا

اا اعلي اا ىربية,ااكبلبلكة اا جزيرة اشبو افي ا ئلسبلـ اا نيتئية اا كلمة اأيعلنت ااآليتت,  يذه
اا اكازدحمتاا مدينةابت كفكد اا ديفاا ىظيـ,  ىربيةاكلمتاا لصفيةابيفاا شرؾاكاإليمتف,اكانلشراىذا

ا.(ٓ)"مىلنةاإسبلميت

 جو السورة: -٘

اكتنتا اا لي البكؾ اكقتاغزكة اا شديد, اكا حر اا ىسرة ازمف اا لكبة انز تاسكرة اا سكرة اااكجك
ا مكتئدا اككشؼ اا مؤمنيف, اإليمتف اابلبلء ابمثتبة اككتنت ا ليجرة, اا لتسىة اا سنة افي اا ركـ اااضد

ا.(ٔ)ا منتفقيفا
                                                           

اا قرآف,افضؿاحسفاعبتس,ا)ـُ)  (.ّّٖ,اصُ(اإلقتفاا برىتفافياعلـك
 (.َٓ,اصَُ(الفسيراا مراغي,ا)ـِ)
ا(.َِِ,اصٓ(اصحيحاا بخترم,اكلتباا لفسير,ابتبالفسيراسكرةابراءة,ا)ـّ)
ا.,اكا حديثاسندهاصحيح(ٓٓ,اصّ(,ا)ـِْٗٔلفسير,ابتباسكرةاا لكبة,ا)ح(اصحيحاسنفاا لرمذم,اكلتباا ْ)
ا(.ُّّ,اصِ(الفسيراا قرآفاا ىظيـ,ا لحتفظاابفاكثير,ا)ـٓ)
 (.ّٗ,اصَُ(اا لفسيراا منير,ا لزحيلي,ا)ـٔ)



-َّ- 

 

 فضائل سورة التوبة: -ٙ

اف اأبياأخرجاا حتكـ اسمىتاأبيايقكؿاسأ تاعليابف اابفاعبتساقتؿ  ياا مسلدرؾاعف
بافيابراءةابسـاهللااا رحمفاا رحيـ؟اقتؿ األفابسـاهللااا رحمفاا رحيـاأمتفالىاكٍاليااـٍا ىااـىا ا ًاطت با

,افكتنتاا نداءااألخيرا لبشريةابت لكبة؛األفاهللاافضحافييتا(ُ)كبراءةانز تابت سيؼا يسافييتاأمتفا
 منتفقيفاكا ملختذ يف,اكمتاحذراا مؤمنيفاكأعلميـاأفابتباا لكبةامفلكحاقبؿافكاتااألكاف,اا كفتراكا

ا.كمتامثلتاىذهاا سكرةاا بيتفاا خلتميا لدعكةاكا رست ة

 المطمب الثاني
 المناسبات في سورة التوبة من حيث ربط مناسبة السورة بما قبميا وبما بعدىا

 أواًل: مناسبة السورة لما قبميا:
امفايكج اأظير افإنو ااألنفتؿ, اسكرة اكىي ا يت اا ستبقة اكا سكرة اا لكبة اسكرة ابيف النتسب د

افييتامفا ا لنتسبابيفاستئراا سكرابىضيتامعابىض,افيياكت ملممةا سكرةااألنفتؿافيامىظـامت
أصكؿاا ديفاكفركعو,اكا سنفااإل ييةاكا لشريعافياأحكتـاا قلتؿ,اككشؼاأحكاؿاا منتفقيفاكمرض ا

ابدأابوافيااألنفتؿاألمَّوافياا لكبة.اا قلكب,افمت

اكمفااألمثلةاعل اا لرابطاكا منتسبةابيفاا سكرليفامتايألي 

أفاا ىيكداذيكرتافيااألنفتؿ,اكافللحتابسكرةاا لكبةابلفصيؿاا كبلـافييت,اكبيتفاكيفيةاا لىتمؿا -ُ
اعيدانامعاا مسلميفامفاغيراا مسلميف.  معامفاييبـر

 يف,اكأىؿاا كلتبافياكؿامنيمت.لفصيؿاا كبلـافياقلتؿاا مشرك -ِ

اجتءا -ّ اا لكبة اكفي ابأك يتئو, ا يسكا اكأنيـ اا حراـ اا مسجد اعف اا مشركيف اصد ااألنفتؿ افي ذيكر
 ا حديثاعفاا مشركيفابأنيـانجساالايقربكااا بيتاا حراـ.

,اكجتءامثؿاىذااا لرغيبابأبلغاذكرافيااألنفتؿاا لرغيبافيااإلنفتؽامفاا متؿافياسبيؿاهللاا -ْ
 .(ِ)مفاا لكبةامصترؼاا زكتةاكا صدقتتاكأكسعا

                                                           

 (.َّٔ,اصِ(اا مسلدرؾاعل اا صحيحيف,ا لنيستبكرم,ا)ـُ)
(,اكلفسيراا منتر,امحمدارضت,آُ,اصَُ مراغي,ا)ـ(,اكلفسيرااُِْ,اصِ(اينظر اا كشتؼا لزمخشرم,ا)ـِ)

 (.ُّّ,اصَُ)ـ



-ُّ- 

 

افياا لكبةاأكسعا -ٓ كرداذكراا منتفقيفاكا ذيفافياقلكبيـامرضافيااألنفتؿافياآيةاكاحدة,اكفيٌصؿى
 .(ُ)لفصيؿاحل اكتنتاأجدرابأفالسم اسكرةاا منتفقكفا كاكتنتاا لسميةا لسكرابت رأما

اذ  -ٔ اثـاذكرافياأكؿااألنفتؿاصفتتاا مؤمنيفاا كتمليف,اكذكرابىد ؾابىضاصفتتاا كتفريف,
اىذها اعف اا حديث اا لكبة افي اكجتء اكا كتفريف, اا مؤمنيف ابيف اا كالية احكـ اآخرىت افي ذكر

 .(ِ)ا مكاضيعافيامكاضعامىينةامنيتا
الصؼاجيتدا -ٕ اا لكبة اكسكرة ابدراا كبرل, اا مسلميفافياغزكة ااألنفتؿاللحدثاعفاجيتد سكرة

 .(ّ)ا مسلميفافيامىركةالبكؾا
كا لكبةارغـاا شبواا مكضكعيابيفاا سكرليف,اكأنيمتالدعيتفاا قرينليف,اكأنيمتاسكرليااألنفتؿا -ٖ

ابت قلتؿ,افإنيمتافيااألصحاسكرلتفامسلقللتف,افليسابراءةاجزءانامفااألنفتؿ,ابد يؿاكثرةا نز لت
افيا اكاآليتت اا سكر الرليب اذ ؾ اعل  اكاسلقر اسبقيت, اعمت اكفصليت ا يت, اا مميزة أسمتئيت

نسخاا مصحؼافياخبلفةاعثمتفاا مصحؼاعنداكلتبةاكا
(ْ). 

 ثانيًا: مناسبة السورة لما بعدىا:
لمتابذكرارست ةااكجوامنتسبةاا سكرةا متابىدىت,اكىياسكرةايكنسا أفاسكرةاا لكبةاخي

ا اييكنساا نبي اسكرة اكافللحتابيت ,اكتنكاا اكمت اا منتفقيف, اأحكاؿ افي اا لكبة امكضكع اكجٌؿ ,
اا كريـ, اا قرآف انزكؿ اعند افياايقك كنو ايقك كنو اكتنكا اكمت اا كفتر, اييكنسافياأحكاؿ كمكضكعاسكرة

 .(ٓ)ا قرآفاا كريـ

 لثالمطمب الثا
 أىداف سورة التوبةمحور و 

الضمنتاسكرةاا لكبةامقتصداكأىداؼاعظيمةافيااإلسبلـاكىياكت لت ي 
مين بيان القانون اإلسالمي في معاممة المشركين وتحديد العالقات النيائية بين المسماأواًل:

اكفؽامتايلي اوالمشركين
 لقريراا براءةامفاا مشركيفاكرفعاا ىصمةاعفاأمكا يـاكأنفسيـ. -ُ

                                                           

 (.ُّّ,اصَُ(,اكلفسيراا منتر,ا)ـُٓ,اصَُ(اينظر الفسيراا مراغي,ا)ـُ)
 (.ُّّ,اصَُ(اينظر الفسيراا منتر,امحمدارشيدارضت,ا)ـِ)
 (.ُٕٗٗ,اصٗ(اينظر الفسيراا قرآفاا كريـ,اعبداهللااشحتدة,ا)ـّ)
 (.ّٔ,اصٖ,اصْبياألحكتـاا قرآف,ا)ـ(اينظر الفسيراا قرطْ)
 (.ٖٓ,اصُُ(اينظر الفسيراا مراغي,ا)ـٓ)
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امنحيـاىدنةامقدارىتاأربىةاشيكراحل ايلييئكاافياا دخكؿافيااإلسبلـاأكاإعبلفاا حرباعلييـ -ِ
اا حجااألكبر  .يـك

 يـابىداانقضتءا,اكبيتفاكيفيةامىتملةااإلسبلـاإلمتـاا ىيدابمفاحتفظاعل اا ىيدامعاا مشركيف -ّ
 .مدةاا ىيد

 لأميفاا مسلجيراحل ايىكداإ  ااإلسبلـ. -ْ
 .  اا شرؾابتهللإ,اكقطعاكؿاكاليةا غيرىـالؤدماا كالءاهللاك رسك واك لمؤمنيف -ٓ
 قلتؿاا مشركيفاكمقتطىليـافياا جزيرةاا ىربية. -ٔ
 قداسةاكطيترةابيتاهللااا حراـ. -ٕ

اكفؽامتايلي اأىل الكتابثانيًا: تحديد العالقات النيائية بين المسممين و 
 بيتفامدلامكراكحقداا ييكداكا نصترلاعل ااإلسبلـ. -ُ
 عقتئداأىؿاا كلتباا منحرفة. -ِ
ااإظيترامتاكتنتاعليوانفكساا مسلميفاحينمتااسلنفرىـارسكؿاهللااا-ّ  .(ُ) غزكاا رـك

 قلتؿاأىؿاا كلتبابسببامخت فليـا شريىةااإلسبلـ. -ٓ
 .نىياا ملثتقليفاعفاا جيتدافياسبيؿاهللا -ٔ
متايسم ابت طتبكراا ختمس,اا مندساافضحاا منتفقيفاككشؼاأحكا يـاكمؤامراليـاضدااإلسبلـ -ٕ

 .بيفاصفكؼاا مسلميف
 ا حديثاعفاا طكائؼاكا طبقتتاكا مسلكيتتااإليمتنيةافياا مجلمعاا مسلـ. -ٖ
 ا بيىةاعل اا جيتدافياسبيؿاهللا. -ٗ

اإ   اا دعكة اا حركيافي اا منيج اطبيىة اأكضحتاا سكرة هللاالىت  اككشؼامراحؿااكىكذا
اكا حركةا ااألمتف ااألمف اعل  ايقكـ اا ذم ااإلسبلمي اا مجلمع اإقتمة اأجؿ اهللاامف اسبيؿ افي ا جيتد

 .(ِ)اكا سبلـابلطبيؽاشرعاهللاافيااألرض

 
                                                           

ا(.ُٔٔٓ,آُٔٓ,اصّ(افياظبلؿاا قرآف,اسيداقطب,ا)ـُ)
دراسةاا-(,اكينظر امقتصداكأىداؼاسكرةاا لكبةأُٖٓا-ُٔٔٓ,اصّ(اينظر افياظبلؿاا قرآف,اسيداقطب,ا)ـِ)

ا(.َُ-ٓكد.ازىدمامحمداأبكانىمة,ا)صامكضكعيةافياا قرآفاا كريـ,اد.اعصتـاا ىبدازىد,
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 الفصل األول

 الدراسة التحميمية لمقاصد وأىداف النصف األول 

 (٘ٚ-ٔٗمن الحزب التاسع عشر األنفال من اآلية )

ابىةامبتحث كيشمؿاس

 (.ٗٗ-ٔٗحث األول: مقاصد وأىداف سورة األنفال من اآلية )المب

 (.ٛٗ-٘ٗالمبحث الثاني: مقاصد وأىداف سورة األنفال من اآلية )

 (.ٗ٘-ٜٗالمبحث الثالث: مقاصد وأىداف سورة األنفال من اآلية )

 (.ٖٙ-٘٘المبحث الرابع: مقاصد وأىداف سورة األنفال من اآلية )

 (.ٙٙ-ٗٙامس: مقاصد وأىداف سورة األنفال من اآلية )المبحث الخ

 (.ٔٚ-ٚٙالمبحث السادس: مقاصد وأىداف سورة األنفال من اآلية )

 (.٘ٚ-ٕٚالمبحث السابع: مقاصد وأىداف سورة األنفال من اآلية )
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 المبحث األول

 (ٗٗ-ٔٗمقاصد وأىداف سورة األنفال من اآلية )
اف كفيوامطلبت

 .في غزوة بدرفية توزيع الغنائم المطمب األول: كي

 .المطمب الثاني: رؤى األنبياء حق
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 المطمب األول
 في غزوة بدرم كيفية توزيع الغنائ

ا الىت    ََٔتَٚمك ]قتؿ ْرَهك َواف َُ ُشقِل َوفِِذي اف ٍء َؾَٖنَّ هللِ ُُخَُسُف َوفِِرَّ ـْ ََشْ ُتْؿ ِم ّْ
ِ اَم َؽْ َّٕ قا َأ ُّ َِ َواْظ

ـِ ا ِٚن وَ َواَدَسٚـِِغ َواْه ًَ ّْ ََك اَ  ْرَؿِٚن َيْقَم افَت ٍُ ٚ َيْقَم اف َٕ َزْفَْٚ َظَذ َظبِْد ْٕ ُْْتْؿ َآَمْْتُْؿ هِٚهللِ َوَمٚ َأ ـُ بِِٔؾ إِْن  ـُؾِّ فسَّ اهللُ َظَذ 

ٍء َؿِديرٌ  ؿْ *  ََشْ ُُ َؾ ِمْْ ٍَ ُٛ َأْش ـْ َُْهَقى َوافرَّ ْدَوِة اف ًُ َٔٚ َوُهْؿ هِٚف ْٕ ْدَوِة افده ًُ تُْؿ هِٚف ْٕ ُتْؿ يِف  إِْذ َأ ٍْ َِ َوَفْق َتَقاَظْدُتْؿ اَلْختَ

ـْ  ـْ َحلَّ َظ َٔٚ َم  َوََيْ
ٍٜ َِّْٔ ـْ َه ََِؽ َظ ـْ َه َِِؽ َم ْٓ قاًل فَِٔ ًُ ٍْ َٚن َم ـَ َِِْضَ اهللُ َأْمًرا  َٔ

ـْ فِ
ِٚد َوَفُِ ًَ ٌٔع  ادِٔ ِّ  َوإِنَّ اهللَ َفَس

ٍٜ َِّْٔ َه

ا. {22-29}األكػال:[ َظِِٔؿٌ 

 أواًل: سبب النزول:
اا م ابفاجبيراىذا احيثاأخرجاا بخترماعفاسىيد اا سكرة ايلىلؽافيابداية قطعامفاا سكرة

ااااا نزكؿاعفافياسبباام,اكركلاا كاحد(ُ)اقتؿ اقلتاالبفاعبتساسكرةااألنفتؿاقتؿا)نز تافيابدر(
ا) اكقتصاقتؿ  اأبي ابف اكاسىد ابدر ايـك اكتف ابوا مت افأليت اا ىتصافأخذتاسيفو, ابف اسىيد ااااقلؿ

ىبافتطرحوافياا قبضاأما)ا مكضعاا ذمالجمعافيواا غنتئـ(افرجىتاكبيامتاالاقتؿ ا"اذاا نبيا
لىب اقلؿاأخيافمتاجتكزتاإالاقريبتناحل انز تاأحكتـاا غنتئـافياسكرةااألنفتؿاليى مواإالاهللاامفاسى

ا.(ِ)(ااذىب فخذ سيفك)ا فقتؿا يارسكؿاهللاا

مفافىؿاكذااككذاافلواااكقتؿاعكرمةاعفاابفاعبتسا متاكتفا)يكـابدر(اكقتؿارسكؿاهللا
متاكتنتاا غنيمةاجتءاا شبتفايطلبكفالكذااككذا,افذىباشبتفاا رجتؿاكجلساا شيكخالحتاا رايتت,اف

اهللاا افأنزؿ اًرٍدءان, ا كـ اكنت اانيزملـ اك ك اا رايتت الحت افإنت اعلينت السلأثركا اال اا شيكخ  افقتؿ نفليـ
ا.(ّ)"يسأ كنؾاعفااألنفتؿ,افقسميتابينيمتابت سكاء"ا

                                                           

 (.ُِسبؽالخريجوامفاا بخترم,ا)ص(اُ)
ا)صِ) اا كاحدم, اا حسف اأبي ا ئلمتـ اا نزكؿ, اأسبتب ا لسيكطي,اَُٗ( اا نزكؿ, اأسبتب افي اا نقكؿ اك بتب ,)

(,اكا لرمذمافياكلتباا لفسير,اَُٖ,اصُ(,اكا حديثاحسفاصحيح,اأخرجواأحمدافياا مسندا)ـَِّ)ص
 اىذااحديثاحسفاصحيح,اكمىن اسلبياأكاسلبتن اا سلباىكامتاعل اا قليؿامفاثيتباكخؼ,ا(,اكقتؿَّٕٗ)

كآالتاحرباكدرعاكمغفر,اكسبلحاكمرككب,اكطكؽاكسكاراكختلـ,اكمتاعل اا فرسامفاأملىةاكمتؿ,اركضةا
 (.ّٕٓ/ٔا طت بيف,ا لنككم,ا)

اّ) ا( ا)ينظر  ا ؤل بتني, اداكد اأبي اا ِّٕٕصحيح اكلتب اداكد, اأبي اسنف ا)ـ(, اا نفؿ, ابتب اصّجيتد, ,ا(ٕٕ,
 .كا حديثاصحيح
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 ثانيًا: التفسير التحميمي:
 مناسبة اآلية لما قبميا:  -ٔ

انلقتؿا بيتفامتاأجمؿامفاحكـااألنفتؿ,اا ذماافللحلواا سكرة,افنتسبااالنلقتؿاإ  امتاجرلا
اا غنتئـا اقسمة اأف اابلداء اكأفاهللااشرع اا مسلميف, اقلتؿ اإ   اعتدكا اإف اا مشركيف ابقلتؿ ااألمر مف

اػػػوالىػػػرسكؿادكفالىييفاثـاشرعاا لخميساكقك تداا ػػػيريداأنيتاالجليا رسك وا َّٕاَم ]ت    قا َأ ُّ َِ َواْظ

ُتؿْ  ّْ
ِ اسيق[َؽْ اػػػ, اآلية ابيتنتن اىنت ٚلِ ]ت ٍَ ْٕ ـِ األَ ََٕؽ َظ َُٖفق اكردتا[َيْس اانلظافإنيت املصػػػفي امفاػػػتـ ؿ
 .(ُ)بلـػػػػا ك

ااألخير اا مقطع اكخكاليـ اا سكرة امف اا مقطع اىذا امطت ع ابيف املصؿ ااآليتتااكا سيتؽ مف
ا ستبقةا وافيكااسلطردافياأحكتـاا قلتؿاا ذمابدأاا حديثاعنوابأىميةاا قلتؿاحل االالككفافلنةافيا
ااألرضاكيككفاا ديفاكلواهللاثـالتبعاا حديثاعفاأحكتـاا غنتئـاا ليالنشأامفاا نصرافياذ ؾاا قلتؿا

ا.(ِ)ا ذماىدفواكغتيلوانصرةاا ديفاكعدـاا كقكعافياا فلفا
 لمفردات:معاني ا -ٕ

اا قكـاغينمتناكمنواا مغنـااالغنيمة ىي: اينت واا رجؿاأكاا جمتعةابسىيايقتؿاغينـ كقك وا"متا,ا(ّ)مت
ميابتألنفتؿافت نفؿاكا غ اسي اأمامتاحصللـامفاا غنتئـامفاملتعاا جيشاكىكامت نيمةابمىن اغنملـ"

بغيراقلتؿ,اأمتاا غنيمةاافااألنفتؿابمىن اا فيءاكىكامتايىصؿاإ  اا مسلميفكاحداملرادفتف,اكقيؿاإ
ككرداأفاا غنيمةاىيامتؿاا كفتراإذااظفرابوا,ا(ْ)فيكامتايصؿاإ  اا مسلميفابقلتؿاكبىداكقكعاحربا

 ا مسلمكفاعل اكجواا غلبةاكبىداقلتؿ.
كا فرؽابيفاا غنيمةاكا فيءاأنيمتاسكاءاكىكاكؿامتؿاأخذامفاا مشركيفاك كفاا غنيمةامتا

ا.(ٓ)لح,اكا غنيمةاأمكاؿاكا فيءاأرضاأخذاعنكةاكا فيءامتاأخذاعفاص
ا" ابػ اأمكاؿاامن شيء":ا مقصكد امف اا مسلمكف احكاه امبتح اشيء ااسـ اعليو اكقع امت اجميع يريد
ا.(ٔ)ا مشركيفا

                                                           

 (.ٔ,اصٓ(اينظر اا لحريراكا لنكير,اابفاعتشكر,ا)ـُ)
 (.ُُٕٓ,اصّفياظبلؿاا قرآف,ا سيداقطب,ا)ـاانظر (اِ)
 (.ِّٔ,اصْ(اا جتمعاألحكتـاا قرآف,ا لقرطبي,ا)ـّ)
 (.ٔ,اصٓ(الفسيراا لحريراكا لنكير,ا لشيخامحمداا طتىراابفاعتشكر,ا)ـْ)
(,اكلفسيراا بغكماا مسم امىت ـاا لنزيؿ,اُّٗ,اصِ(اا نكتاكا ىيكف,اأبياا حسفاعليابفامحمداا متكردم,ا)ـٓ)

 (.َِٗ,اصاِ ئلمتـاأبيامحمداا حسيفابفامسىكداا بغكم,ا)ـ
 (.ُّٗ,اصِ(اا نكتاكا ىيكف,الفسيراا متكردم,ا)ـٔ)



-ّٕ- 

 

"اأماثتبتاأفاهللاخمسو,اكبتقيةا كـاأييتاا غتنمكف,األنواأضتؼاا غنيمةاإ ييـاكأخرجافإن هلل خمسو"
 لراجؿاسيـ,اك لفترساسيمتفااـاكمتاقسموارسكؿاهللاامنيتاا خمسافدؿاعل اأفاا بتقيا يـايقس

,اكىذااا سيـاهللاك رسك واييصرؼافيامصت حاا مسلميفاعتمةامفاغيرايقيفا مصلحةافتهللاك فرسوا و
ا مصت حا ادؿاعل اأفامصرفو اييىٌيفاهللاامصرفتن, ا ـ اإذا األنو اهللا؛ ا ىبتد افيك اغنيتفاعنو كرسك و

ا.(ُ)ا مسلميفاعتمةا
ضتفةاهللااإ  اا قرابةا يدؿاعل اأفااىـاقرابةاا نبياا" ذي القربى" مفابنياىتشـاكبنياا مطلباكا 

ا.(ِ)تىـا يـاا خمساا ثتنيامفاا غنيمةا ىلةافيوامجرداا قرابة,افيسلكمافيواغنييـاكفقيرىـ,اذكرىـاكأنث
,ا(ّ)طؿا" اىكايكـابدراا ذمافرؽاهللاابوابيفاا حؽاكا بتطؿ,اكأظيراا حؽاكأبطؿاا بتيوم الفرقان"

اا جمىةا سبعاعشرةامضتامفارمضتفا ا.(ْ)ككرداأنوايـك
اكسم اا شرعاا كاصؿامفاا كفتراإ ينتااألمكاؿابتسميف 

ةاا سيراييسم اغنيمة,اكا فيءاعفت شيءاا ذماينت واا مسلمكفامفاعدكىـابت سىياكسرااغنيمة وفيئًا:
حرب,اكخراجااألرضامأخكذامفافتءايفيءاإذاارجعاكىكاكؿامتؿادخؿاعل اا مسلميفامفاغيرا

ا.(ٓ)كخمساا غنتئـاكاالثنتفافييمتاا خمسا
ىكامتاييؤخذامفاا كفترابدكفاقلتؿ,اكأفايختؼاا كفترامفاا مسلميفافييربكااكيلرككااشيئتنااوالفيء:

ا.(ٔ)كراءىـ,اأكايصت حاا كفتراا مسلميفاعل اشيءاييدفعا يـاأكاجزيةاليفرضاعلييـا
ا.(ٕ)ككرداىـاا مسلمكفاكا كتفركفاا" احزباهللااكحزباا شيطتف,الجمعان"
الأنيثااألدن اكىكامكقعاا مسلميف,االعدوة الدنيا" اأمابشفيراا كادمااألدن اإ  اا مدينة,اكا دنيت  "
ا.(ٖ)نتحيةاا كادماا ىليتاىكاا نتصيةاأكاا جتنباكا" االشفير"ك

                                                           

 (.ُِّشيخاعبداا رحمفابفانتصراا سىدم,ا)ص(اليسيراا كريـاا رحمف,افيالفسيراا كبلـاا منتف,ا لىبلمةاا ُ)
 (.ُِّا مرجعاا ستبؽ,ا)صا(ِ)
 (.ِِّ(اليسيراا كريـاا رحمفافيالفسيراكبلـاا منتف,ا لشيخاعبداا رحمفابفانتصراا سىدم,ا)صّ)
 (.ُُِ,اصِ(امىت ـاا لنزيؿاا بغكم,ا ئلمتـاأبيامحمدابفامسىكد,ا)ـْ)
 (.ّّٔصا,ْ(اا جتمعاألحكتـاا قرآف,ا لقرطبي,ا)ـٓ)
 (.ُْٖ,اصُٖ(اا مجمكعاشرحاا ميذب,ا لنككم,ا)ـٔ)
ا)ـٕ) امسىكد, ابف امحمد اأبي ا ئلمتـ ا لبغكم, اا لنزيؿ امىت ـ اصِ( ا لشككتني,اُُِ, اا قدير, اكفلح ااااااااااااا(,

 (.ُٗٔ,اصُ)ـ
 (.ِْٔ,اصُا مىجـاا كسيط,اإبراىيـامصطف اا نجتر,ا)ج(اٖ)
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االعدوة القصوى" ااألقص  الأنيث اكا قصكل اا مدينة امف ااألقص  اا كادم ابشفير اأم امكقعا"  كىك
اا مشركيف.

" ايىنياا ىيراكا مقصكداأبكاسفيتفاكأصحتبواا ذيفاكتنكاافياستحؿاا بحراعل اثبلثةاأميتؿاالركب"
ا.(ُ)مفابدرا

ةاكمىذرةاكقصداجَّاةاشتىدىتا ئبلايككفا واحياجَّاأماعفاحياانة" اأما يمكتامفايمكتاعفابيلييمك"
ا.(ِ)بت يبلؾاا كفراكبت حيتةااإلسبلـا

 القراءات: -ٖ

ا.(ّ)( اقرأتافأفابت كسرافإفاك كفاا جميكراقرأىتابت فلحاهلل خمسو فأن)

( اقرأاا جميكراا ىيدكةابضـاا ىيف,اكقرأاابفاكثيراكابفاعمركاكيىقكبابكسراا ىيفا)ا ًىدكة(االعدوة)
ا.(ْ)كىمتا غلتفاكت ًكسكةاكا كسكةا

فاحييابفؾااإلدغتـا لحمؿا" اقرأتا يىٍيلؾابت فلح,اكقرأاابفاكثيراكنتفعاكأبكابكراكيىقكباملييمك"
ا.(ٓ)عل اا مسلقبؿا

(اكخلؼاحيياوَيْحَيى) يَّ ( اقرأىتانتفعاكا برماعفاابفاكثيراكأبكابكراعفاعتصـاكيىقكب,ا)مفاحى
اكىمتا اقيتسااإلدغتـ ااألخرلاعل  افي اا يتءيف اإحدل ابإدغتـ ) يَّ ا)حى اا بقية اكقرأه اا يتءيف, بإظيتر

ا.(ٔ)كجيتفافصيحتفا

ا.(ٕ)شاكا كستئياقراءليتابدكفالشديدا( اأجتزااألخفالركب)ا

                                                           

ا)ـُ) اا بغكم, ا ئلمتـ اا لنزيؿ, امىت ـ ا)ـِٗصا,ِ( اعتشكر, االبف اكا لنكير, اا لحرير اكلفسير اصٓ(, اااا(,إُ,
 (.ِِّ,اصِكا نكتاكا ىيكف,الفسيراا متكردم,ا)ـ

 (.ّٖٓ,اصُ(الفسيراا بيضتكماا مسم اأنكاراا لنزيؿاكأسراراا لأكيؿ,ا)ـِ)
 (.ّْٖ,اصُ(الفسيراا بيضتكم,ا)ـّ)
اعتْ) اابف امحمد اا طتىر ا ئلمتـ اكا لنكير, اا لحرير الفسير ا)ـ( اصٓشكر, اا بيضتكم,أُ, اكلفسير اااااااااااا(,

 (.ُِِ,اصِ(,اكلفسيراا بغكم,ا)ـّٖٓ,اصُ)ـ
 (.ّٖٓ,اصُ(الفسيراا بيضتكم,اأنكاراا لنزيؿاكأسراراا لأكيؿ,ا)ـٓ)
 .(ِِّ,اصُا كشؼاعفاكجكهاا قراءاتاا سبع,اأ]مامحمدامكيابفاأبياطت ب,ا)ج(أ)
 (.َّٖ,اصْ(اا جتمعاألحكتـاا قرآف,اا قرطبي,ا)ـٕ)
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 النحو والبالغة: -ٗ
ابأفاذ ؾاحكـاهللااكفييتاكنتيةاصريحةاكالزمةااتبلىلمتـاكا لنبيواألني( ابدأابيتا واعمموا) لقرأابت جـز

ا.(ُ)لختطباجميعاا مسلميفاكفيوابيتفا ئلجمتؿاحيثاخصامسلمياجيشابدرا

ا)أف(األفا( اكتفةاكمكفكفةاكىيااسـامكصكؿاكىكااسأنما) ـاأفاككلبتافياا مصحؼاملصلةابػ
ا.(ِ)زمفاكلتبةاا مصحؼاكتفاقبؿااسلقراراقكاعداا رسـاكا ضبطا

اأنواالركب) اا لغة اأىؿ اكأكثر ااإلبؿ اا راكبي ا لجمتعة اإال اركب اا ىرب القكؿ اكال اراكب اجمع ااااااااا( 
اكا  اكا ركبتف اكاألركب اكا ركب ااإلبؿ اعل  ا لذم اإال اكركب اراكب ايقتؿ اإالاراكبال ايككنكف اال اااااكف

ا.(ّ)عل اا جمتؿ

 عموم القرآن: -٘

 الناسخ والمنسوخ: -أ

ا الىت    ََٔتَٚمك ]قك و ْرَهك َواف َُ ُشقِل َوفِِذي اف َٖنَّ هللِ ُُخَُسُف َوفِِرَّ ٍء َؾ ـْ ََشْ ُتْؿ ِم ّْ
ِ اَم َؽْ َّٕ قا َأ ُّ َِ َواْظ

بِِٔؾ  ـِ افسَّ ا. {29}األكػال:[ ...َواَدَسٚـِِغ َواْه

فابداراا حرب,ايجباأفايدفعاإ  اقاآليةالفيداأفازكجتتاا مسلميفاا بللياارلددفاك حفيذها
اأزكاجيفامثؿاميكرىفامفاا غنتئـاا ليايغنميتاا مسلمكفاكييىتقبكفاا ىدكابأخذىت.

كآيةاا غنيمةامفاسكرةااألنفتؿالفيداأفاا غنتئـالخمساأخمتستناثـالصرؼا ا"(ْ)قتؿاا زرقتنيا
فابت لأمؿافيااآليليفايلبيفاأنواالانسخاإذاالالىترضابينيمتاكيمكفاا جمعاكمتارسـاا شترع,اك ك

اثـا اا حرب, ابدار اا بلحقتت اا مرلدات اا زكجتت اىذه اميكر امثؿ اأكالن اا غنتئـ امف ايدفع ابأف بينيمت
ا.(ٓ)ا"لخٌمساا غنتئـابىداذ ؾاأخمتستناكليصرؼافيامصترفيتاا شرعية

                                                           

 (.ٓ,اصٓ(الفسيراا لحريراكا لنكير,ا)ـُ)
 (.ٕ,اصٓ(اا مرجعاا ستبؽ,ا)ـِ)
 (.َّٖ,اصٓ(الفسيراا بيضتكم,ا)ـّ)
ابيتاْ) اكعمؿ اا ديف, اأصكؿ الخرجامفاكلية ااألزىرابمصر, امفاعلمتء اا زرقتني, اا ىظيـ اعبد امحمد اا زرقتني  )

اا قرآفاكا حديث,اكلكفيابت قتىرةاسنةا اُْٖٗ-ىػُْٕٔمدرستنا ىلـك ـ,اكمفامؤ فتلو ا"منتىؿاا ىرفتفافياعلـك
 (.َُِ,اصٔا قرآف",اك"بحثافياا دعكةاكاإلرشتد".اينظر ااألعبلـ,ا لزركلي,ا)ـ

اا قرآف,ا لشيخامحمداعبداا ىظيـاا زرقتكم,ا)ـٓ)  (.َٗٓ,اصِ(امنتىؿاا ىرفتفافياعلـك
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 في نزول القرآن الكريم: -ب
بغتراحراءابصدرااةامفاقت كاابأفابدءانزكؿاا قرآفاا كريـابكاسطةاجبريؿاا رداعل اشبي

فياسكرةااألنفتؿ ااسكرةا)اقرأ(اأنواكافؽاا ستبعاعشرامفارمضتفاكاعلمدكاافياذ ؾاعل اقك وا
ََك ا] ْرَؿِٚن َيْقَم افَت ٍُ ٚ َيْقَم اف َٕ َزفَْْٚ َظَذ َظْبِد ْٕ ُْْتْؿ َآَمُْْتْؿ هِٚهللِ َوَمٚ َأ ـُ ٚنِ إِْن  ًَ ّْ ا {29}األكػال:[ َ  ايـك اكجىلكا ,

ـاا لقتءاا جمىيفافياغزكةابدراككتفايكافؽاا ستبعاعشرامفارمضتفاكىذاااحلمتؿاكاا فرقتفاىكاي
مقبكؿا)مرجكح(اك كفاظتىرااألد ةاعل اخبلفو؛األفاا سنةاا صحيحةاجتءافييتامتايفيداصراحةاأفا

يرامفارمضتفاكىذاارأماجميكراا ىلمتء,اكأفافياا كلرافياا ىشرااألخاا قرآفانزؿافيا يلةاا قدر
ْرَؿٚنِ ]مقصدااآليةا ٍُ ٚ َيْقَم اف َٕ َزْفَْٚ َظَذ َظْبِد ْٕ مىنته اإنزاؿاا كحياكا مبلئكةاكا فلحافيا {29}األكػال:[ َوَمٚ َأ

ا ذمافرؽاهللاافيوابيفاا حؽاكا بتطؿاكبيفاا كفراكاإلسبلـاكأقتمتااذ ؾاا يكـاا مشيكداعل اا نبيا
ا.ا(ُ)اأعدائواعل فييتااإلسبلـااريفادك ةاكسلطتفافياأكؿامكقىةالتريخيةاانلص لمسلم

ٍء ]كقك والىت   اا-ج ـْ ََشْ ُتْؿ ِم ّْ
ِ اَم َؽْ َّٕ قا َأ ُّ َِ  . {29}األكػال:[ ...َواْظ

اا رض اعل  اا مسلميف ايككفاا نز تا لركضاقلكب ابأف اا غنتئـ اقسمة اهللاافي اشرعو بمت
اأخم ااألربىة اأسراراا خمساهللاكيقنىكا اا ذماسخر اهللافيك ايىكد اا غنتئـ افياىذه اا فضؿ تساألف

ا.(ِ)ا نصرافياىذهاا مىركة,اكييؤيداىذااسيتؽاا نظـاا قرآنياا كريـاكعل اىذااا رأماأكثراا مفسريفا
 من األحكام الشرعية المستفادة من النص: -ٙ

ٍء ]فياقك والىت   ا ـْ ََشْ تُْؿ ِم ّْ
ِ اَم َؽْ َّٕ قا َأ ُّ َِ ـايخللؼاا ىلمتءاأنوا يساعل اعمكموا ا[...َواْظ

انتدلابوااإلمتـ,ا اإذا ابإجمتعاأفاقت كا اسلباا مقلكؿا قتللو افمتاخصصكه كأنوايدخلواا خصكص,
من قتل قتياًل فمو  ا)اككذ ؾاا رقتباأعن ااألسترل,اا خيرةافييتاإ  ااإلمتـاببلاخبلؼابقكؿاا نبيا

ا.(ّ)(اسمبو

امفاذىباكفضةاكستئرااألملىةاكا سٍبي.امتاغنملـاكممتاخيصابواأيضتنااألرض,اكا مىن  

ا سلباالايسلحقواا قتلؿاإالابإذفااإلمتـابد يؿامتاكردافياا صحيحاأفامىتذابفاعمركابفا
أيكما قتمو؟ فقتؿ ا)اا جمكحاكمىتذابفاعفراءاضربتاأبتاجيؿابسيفييمتاحل اقلبلهافأليتارسكؿاهللاا

                                                           

اا قرآف,ا لشيخامحمداعبداا ىظيـاا زراا(ُ)  (.ٖٖ-ٕٖ,اصُ)ـاي,نقتمنتىؿاا ىرفتفافياعلـك
 .ا مرجعاا ستبؽا(ِ)
ا)ّ) اا بخترمافيافرضاا خيمس, اركاه ابتبا)ُِّْ( اا جيتد,اُٖ(, افي امسلـ اكركاه ايخمسااألسبلب, ا ـ امف ,)

 (,ااسلحقتؽاا قتلؿاسلباا قليؿ.ُّ(,ابتب)ْْ/ُِٕٓ)



-ُْ- 

 

ا مىتذاسيفين فقال: كالكما قتموفقال كل واحد منيما أنا قتمتو فنظر في ال ابسلبو اكقض  اااااااا(
اا اا جمكح ابف ا ك(ُ)بفاعمرك اإذ ااإلمتـ ابإذف ايقسـ اأنو اد يؿ اكىذا اا نبياا, ا قسمو اذ ؾ اغير كتف

ا.(ِ)بينيمت

اخللؼاا ىلمتءافيالخميساا سلب,افقتؿاا شتفىياالاييخمَّس,اكقتؿاإسحتؽ اإفاكتفاا سلبا
فاكتفاكثي مًٌس,اكقتؿااألكزاعياكمكحكؿ اا سلبامغنـاكفيواا خمساكذىبيسيرانافيكا لقتلؿ,اكا  اراناخي

ا.(ّ)نةاعل اقللوايجميكراا ىلمتءاإ  اأفاا سلباالاييىط ا لقتلؿاإالاأفاييقيـاا ب

لخميساا غنيمةاأمالقسيميتاإ  اخمسةاأخمتساأربىةاأخمتسالىط ا لمجتىديف,اكا خمسا
ا ااألكؿاهللاكرسك و اأسيـ اعل اخمسة اكا ثتنياألقترباا ختمسايقسـ اا مسلميف, كيلفؽافيامصت ح

ا اا سبيؿ اكا ختمساالبف ا لمستكيف, اكا رابع اا فقراء, ا ليلتم  اكا ثت ث اهللا, احديثا(ْ)رسكؿ ابد يؿ ,
آمركم بأربع، وأنياكم عن عفاعبداهللاابفاعبتساأنوارسكؿاهللااقتؿا كفداعبداا قيس ا)اا رسكؿا

ون ما اإليمان باهلل؟ شيادة أن ال إلو إال هللا، وأن محمدًا أربع، آمركم باإليمان باهلل ثم قال أتدر 
يتاء الزكاة وأن تؤدوا  قام الصالة وا  ا.(تمغنم اخمس مإلىَّ رسول هللا وا 

اخللؼاا ىلمتءافياا نفؿاىؿاىكاا خمساأكااألربىةاأخمتساأكاخمساا خمس,األفاا نفؿا
ا.(ٓ)ياا قلتؿاكيأخذاىكازيتدةاعل اسيمواىكازيتدةايىطييتااإلمتـا لمجتىداا ذمايبذؿاجيداناختصتناف

نمتاىكا ئلمتـا كاخللؼاا ىلمتءافياا فيءاىؿاييخمساكت غنتئـ,اكعنداا جميكراالاييخمساكا 
ا.(ٔ)يصرفوافيامصت حاا مسلميفاكينفقوافيمتاىكااألنفعاكاألصلحا يـا

 ثالثًا: التفسير اإلجمالي: 
ااألنفتؿاأحكتاأفاهللاا اا جزءامفاسكرة افبيَّابيفافياىذا اا غنتئـ, ايحصؿاعليواـ فاأفامت

ا مؤمنكفامفاأمكاؿاا مشركيفافياا حرباسكاءاكتفاقليبلناأـاكثيران,افإفاهللاخمسواأمالقسـاا غنيمةا

                                                           

 (.ُٖ(,ابتبا)ُُّْ(اأخرجواا بخترمافيافرضاا خيمس,ا)ُ)
 (.ّٔٔ-ّٓٔ,اصْلقرطبي,ا)ـ(اا جتمعاألحكتـاا قرآف,ا ِ)
 (.ّٗٔ,اصْ,ا)ـا مرجعاا ستبؽ(اّ)
(,اكلتبااإليمتف,ابتباأداءاا خمسامفآّ/ُمسلـ,ا)اأخرجو(,إُٓ/ُٖ(اا مجمكع,اشرحاا ميذب,ا لنككم,ا)ْ)

اا بخترم اصحيح افي ااإليمتف الىت    اقك و ابتب اا صبلة, امكاقيت اكلتب افي اا بخترم اكأخرجو ِْٔف ], ُمِْٔبَِغ إَِف

قهُ َواتَّ  وم:َُ  .(ُُُ,اصُ(,ا)جِّٓ,ارقموا){ 19[ }الرُّ
 (.َّٕ/ٔركضةاا طت بيف,ا لنككم,ا)انظر ا(آ)
 (.َٓٓ-ْٕٓ,اصَُا مغني,االبفاقدامة,ا)ـانظر ا(أ)
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سيـامفاا خمسااخمسةاأقستـاخمسا مفاذكراهللاالىت  اكا بتقيايكزعاعل اا غتنميف,اك لرسكؿا
ااإليكا اأىؿ امف اا سبيؿ اكابف اكا مستكيف ا ليلتم  افيجبالطبيقواسيـ اا غنتئـ اهللاافي احكـ افيذا متف

اكلنفيذهاكمتاأمراهللاالىت  .
كمتالحدثافياىذااا جزءاعفاأعظـايكـامفاأيتـاهللاالىت  اكىكايكـابدرايكـاا فرقتفاا ذما
فرؽاهللاافيوابيفاا حؽاكا بتطؿاكبيفاحزباهللااكحزباا شيطتف,اككيؼاصكراهللااىذااا يكـاا ىظيـا

يريدكفاعيراقريشاحل اجمعاهللاابينيـاكبيفاعدكىـاعل اغيراميىتد,اككتفااحيثاخرجاا مسلمكف
كأىلواكنصرةاىذااا ديفاا ىظيـاا ذما كالانصرااىذاا يقضياهللااأمراناكتفامفىكالنامفاإعزازااإلسبلـ

ا واقتئمة,اك كفاهللاااهللاا ئلسبلـافياىذااا يكـا متاكتفا ئلسبلـ أذؿاا شرؾاكأىلو,افإفاكقىةاأفالقـك
فقكيتاابدرامفااآليتتاا بتىراتاعل انصراهللااألك يتئواكخذالنواألعدائواحيثاثٌبتاهللااا مؤمنيف

اا قلتؿ,ا ا لقعاا حربابينيـاكيللحـ اكا قكة اا كتمؿامعاا ىدكابت جرأة ا بلسلىداد نفكسيـاككتنتاجتىزة
اك اا ذيف اككلمة اا ىليت اىي اهللا اكلمة اكلككف اكحزبو اا بتطؿ اكييـز اجنده اهللا اا سفل ,اكينصر فركا
ا.(ُ)فمصيرااألمكراكليتاإ  اهللااييصرَّفيتاكيؼايريداالامىقبا حكمواكىكاا حكيـاا مجيدا

اا لق ا ايـك اا فرقتف ايكـ اعبده اعل  اأنز و اكمت ابتهلل ااإليمتف اعل  اا جزء اىذا افي اهللا كأكد
مفاا فشؿاا جمىتف,اكيييبابيـاا ثبتتاعنداا لقتءاكا   اذكراهللااكطتعلواكطتعةارسك واكيحذرىـا

ا.(ِ)كاالنكستراحل ايكلباهللااا نصراكا ىزةا ئلسبلـاكا مسلميفابإرادلواكقدرلوا

 رابعًا: مقاصد وأىداف اآليات:
 حكم ُخمس الُخمس: -ٔ

ابىدا اا خمساا ذمايلبق  القسيـ اككيفية اا غنتئـ امد كؿ ابيتف اا سكرة امف اا جزء لضمفاىذا
مساا خيمساا ذماىكاهلل,اكخمساا خمساا ذمااألخمتسااألربىةاا ليامنحيتاهللاا لمقتلليفاكحكؿاخ

أىكاختصابواأـاينلقؿا كؿاإمتـابىده,اكخمساا خمسا لقرب اأىكاختصافيااىكا رسكؿاهللاا
اكلوا افيو اا لصرؼ ايلرؾ اأـ اأخمتسامحددة اىي اكىؿ افيو, ايلصرؼ ا ئلمتـ ايرجع اأـ اا نبي ااقرابة

اك خلفتئوامفابىده.ا رسكؿاهللاا

رداأربىةاأخمتساكؿاشيءامفاا غنيمةا لمقتلليف,اكاسلبقتءاكا يدؼاكا مقصدايللخصافيا
كاألئمةاا مسلمكفاكا قتئمكفاعل اشريىةاهللااا مجتىدكفافياسبيؿااا خمسايلصرؼافيوارسكؿاهللاا

                                                           

 (.ُٕ-َٕ,اصُصفكةاا لفتسيرالفسيراا قرآفاا كريـ,ا لشيخامحمداعلياا صتبكني,ا)ـانظر ا(اُ)
 (.ُُٓٓ,اصّ(افياظبلؿاا قرآف,اسيداقطب,ا)ـِ)
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هللاامفابىدهافياىذهاا مصتريؼ ا)هللاك لرسكؿ,اك ذماا قرب ,اكا يلتم ,اكا مستكيف,اكابفاا سبيؿ(ا
ا.(ُ)عنداكجكداذ ؾاا مغنـاابمتايكاجواا حتجةاا كاقىة

اكاقىةا اقضية اأمتـ ا سنت اا يكـ افنحف ايكاجينت اإسبلميتن ا يساكاقىتن ابجمللو اا غنتئـ اأمر ك كف
متمةامسلمةاكأمةامسلمةالجتىدافياسبيؿاهللااثـالقعا يتاغنتئـالحلتجاإ  ا ككجكدادك ةامسلمةاكا 

,اك يذاايجباأفايككفاا يدؼاا لصرؼافييت,اكا منيجااإلسبلميامنيجاكاقىي,اأكثراجديةاككاقىية
األسم اكا مقصدااألكبرااآلفافياكاقىنتاإعتدةاإنشتءاا مجلمعاا مسلـاكفؽاا منيجاا حركياا كاقىيا

ا يذااا ديف.
كمتايحلتجاإ  النظيـاعبلقتلوامعاغيرهاا داخليةاكا خترجية,افنحفانلىلـامفااآليتتاا منيجا

اييحرراا ببلدامفادنسااالحلبلؿاكيككفاآنذاؾاا قرآنياا لربكماحيثانربياجيؿاا جيتداا ذماسكؼ
اكا غلبةا يذاا اأفانحقؽاا نصراكا ىزة ابىد الحلتجاإ  اا ىمؿابأحكتميت اعنواغنتئـ افىليالنشأ جيتد

ا.(ِ)ا ديفاا ىظيـا يككفاا ديفاكلواهللا
 اإليمان أقوى من العدة والعتاد: -ٕ

متناالاللميحافيواكالالأكيبلتاجتزاامد كؿااإليمتفابتهللالىت  افياا قرآفاا كريـاكاضحتناجتءا
كمتافىلتاا فرؽاكا مذاىباا لياأثترتاجدالنافياقضيةااإليمتفاكختصةاا يكـافياكقلنتاا حتضرانرلا
جدالناكخكضتيافياقضتيتاعقديةاكاضحةابت ديفاعنداأىؿاا شيىةاكغيرىـاممفايظيركفابتسـاا ديفا

اكا اجتءابوامفاأجؿاا يكلاكا مكتيدة ايخرجيـامفاكىـايخت فكفاا ديفاكمت اييىداغلكان اكىذا ا لىصب,
افتإليمتفا يسابت لمنياك كفامتاكقرافياا قلباكصدقوا اإليمتفاإ  اا كفر,اأمتاديفاهللاافكاضحاجتـز

بدا قيتموامفاقبكؿاشرعاهللااكلطبيقوافياكاقعاا حيتة,اكىذاانمكذجامفاا لقريراتاا صريحةاا,اكالا ىمؿ
ْرَهك َواظْ ] ااا كاضحةاا جتزمةامفاقكؿاهللاا َُ ُشقِل َوفِِذي اف َٖنَّ هللِ ُُخَُسُف َوفِِرَّ ٍء َؾ ـْ ََشْ تُْؿ ِم ّْ

ِ اَم َؽْ َّٕ قا َأ ُّ َِ

 ٍُ ٚ َيْقَم اف َٕ َزْفَْٚ َظَذ َظْبِد ْٕ ُْْتْؿ َآَمْْتُْؿ هِٚهللِ َوَمٚ َأ ـُ بِِٔؾ إِْن  ـِ افسَّ ََٔتَٚمك َواَدَسٚـِِغ َواْه ِٚن وَ َواف ًَ ّْ ََك اَ  اهللُ ْرَؿِٚن َيْقَم افَت

ٍء َؿِديرٌ  ؾِّ ََشْ ـُ ا.(ّ),افيذاارسـاحقيقةااإليمتفاكحدكدهافياكلتباهللاا {29}األكػال:[ َظَذ 

 االستسالم واالنقياد ألوامر هللا تعالى: -ٖ
األكامراهللاا اكا طتعة اكاالنقيتد امفااآليتتاإ  اا لجرد اا مقطع اييدؼاىذا اعندمت قتؿا,

ا اا كريمة  ااآلية افي َّٕ ]لىت   قا َأ ُّ َِ َسُف َواْظ َٖنَّ هللِ ُُخُ ٍء َؾ ـْ ََشْ تُْؿ ِم ّْ
ِ اكختصةا{29}األكػال:[ ...اَم َؽْ ,

                                                           

 (.َُِٓ,اصّ,ا)ـينظر افياظبلؿاا قرآف,اسيداقطب(اُ)
 (.َُِٓ,اصّ,ا)ـا مرجعاا ستبؽ(اِ)
 (.َُِٓ,اصّ,ا)ـا مرجعاا ستبؽ(اانظر اّ)



-ْْ- 

 

اا مىترؾاهلل,اكفياسبيؿاهللا,ا اأمرىـاكلواهلل,اكيخكضكا اأفايسلمكا ا مجتىديفافياسبيؿاهللااعلييـ
اإليمتفاطتعةاهلل,اكلحقيقتنا نصرةاهللا,اكرفعارايلو,االا دنيتايصيبيتاأكا غنيمةايمللكيت,افيذااىكاقمةا

ا.(ُ)كمقلضتهاكعلكاشأفاأىلوا
اأفاا مجتىديفاا مرابطيفاا يكـاعل اا ثغكرايدافىكاا اييفيد اأرلامت كييسلخلصامفاذ ؾاكمت
امفامتؿا امفاا دنيت االا شيء اكمقدستليـ اكأرضيـ اكشىبيـ اكطنيـ اكيحمكا اا ديفاا ىظيـ, عفاىذا

اا راسخة اا ىقيدة اا ديفاكىذه ا نصرة نمت ا كاضحة,اكيدؿاعل امدلاصبرىـااكغنتئـاكنفكذاكسلطةاكا 
اكا رزؽا اا متؿ اكيمنحيـ اا خير اكقكلو رادلو اكا  ابإذنو اهللا ا يـ افيكلب اا ديف, ا يذا اكحميتليـ كثبتليـ

ىركةاا فتصلةاـاإ  اأفالألياا ميفافياكؿاجك ةامعاىذااا ىدكاا غتشكيحقؽا يـاا نصراكا ىزةاكا لمك
اف.تاهللاافييتابت نصراكا لمكيمعاا ىدكاكا لياكعدن

 :سبحانو وتعالى العبودية ال تكون إال هلل -ٗ

قررتااآليتتابأفاا ىبكديةاهللاكحدهاا ىتصـامفاا ىبكديةا ليكل,اك ئلنستفاكأفاأعل امقتـا
اهللاالىت  انكعااإلنستفامفابيفاستئراا خبلئؽ,ا اا ىبكديةاهللاكحدهاخصابيت ا ئلنستفاىك كلكريـ

اغيرا اعبتدة امف اا هكحرره اا حلميتت اعبكدية اكمف ا يتا, ارخيصتن اذ يبلن ااإلنستف ايجىلكف اا لي يـك
اا حلميتتا اكستئر اا لطكر اكحلمية ااالقلصتد اكحلمية اا لتريخ ا حلمية اعبدان ايككف اأف اعل  يرغمكنو
ا متديةاا ليالمرغاجبيفااإلنستفافياعبكديةابتئسةاذ يلةادكفاأفايفكراأكايسلخدـاعقلوابلكظيؼا

اككؿالطكراككؿامىرفةافياعبكديةاهللاا امفاأصكؿاا ديفاا ىظيـاكؿاعلـ لىت  اا ذماىكاأصؿي
َزْفَْٚ ]كمد كؿااإليمتفابتهللاكحقيقلواكشرطواكمقلضتهاكىذااكلواقررلوااآلية ا ْٕ ُْْتْؿ َآَمْْتُْؿ هِٚهللِ َوَمٚ َأ ـُ إِْن 

ٚنِ  ًَ ّْ ََك اَ  ْرَؿِٚن َيْقَم افَت ٍُ ٚ َيْقَم اف َٕ  {29}األكػال:[ َظَذ َظْبِد
ا.(ِ)

 فسطاط الحق وفسطاط الباطل:غزوة بدر فرقت بين  -٘

احزباهللااكحزبا ابيف اكاقىتن احقيقيتن افكتنتافرقتنتن اكا بتطؿ اا حؽ ابيف قررتااآليتتاا فرؽ
ا شيطتف,اكارلفىتاا يتمتتاالالنحنيا غيراهللااكلستكتاا رؤكساالالخضعاإالا حتكميةاهللااكشرعوا

عيديفافيالتريخاا حركةااإلسبلمية,اكلحررتاا قطىتفاا بشريةاا مسلىبدةا لطغتة,اككتنتافرقتنتنابيفا
اجديدانا اشكبلن اكأصبح اكاالندفتع, اكا حركة اا قكة اكعيد اكاالنلظتر, اكا لجمع اكا مصتبرة اا صبر عيد
اا لطبيؽاا كاقىيا ئلسبلـا  لكجكدااإلنستنياكلصكراناجديدانا لحيتةاكنظتمتنا لمجلمعاكا دك ةاحيثابدأ

                                                           

 (.َُِٓ,اصاّ,ا)ـفياظبلؿاا قرآف,اسيداقطب(اُ)
 (.ُُِٓ,اصّ,ا)ـينظر اا مرجعاا ستبؽ(اِ)
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ىكااألمراا ذمادعتاهللاا وافياآيتلواكمنواقك والىت   افياحيتةاا مسلميفاثـافياحيتةاا بشريةاكىذاا
ََٔتَٚمك َواَدَسٚـِغِ ] ْرَهك َواف َُ ُشقِل َوفِِذي اف َٖنَّ هللِ ُُخَُسُف َوفِِرَّ ٍء َؾ ـْ ََشْ ُتْؿ ِم ّْ

ِ اَم َؽْ َّٕ قا َأ ُّ َِ بِِٔؾ إِْن  َواْظ ـِ افسَّ َواْه

َزْفَْٚ َظَذ ظَ  ْٕ ُْْتْؿ َآَمُْْتْؿ هِٚهللِ َوَمٚ َأ ٍء َؿِديرٌ ـُ ؾِّ ََشْ ـُ ِٚن َواهللُ َظَذ  ًَ ّْ ََك اَ  ْرَؿِٚن َيْقَم افَت ٍُ ٚ َيْقَم اف َٕ ,ا {29}األكػال:[ ْبِد
كىذاايىلمنتادركساكثيرةاا يكـامنيتاأفاهللاادائمتناينصراا فئةاا مؤمنةاعل اا فئةاا بتغيةاكأكداىذاا

اح اا صييكني اا ىدك امع ااألخيرة اا فرقتف احرب افي اا مسلميف اا حؽانصر ابيف افييت اهللا افرؽ يث
ا اا يـك ابدر, ايـك احرباا فرقتف امف امصغرة افكتنتاصكرة ا لمؤمنيف اكا غلبة اككلباا نصر كا بتطؿ
اسكاءامعابنيا امعااألعداءاا يـك ابكاقىنت اا ستعةاكىكذا اا قتئمةاإ  اقيتـ اا ذماأقتـا ئلسبلـ ا ىظيـ

ُِٔحؼَّ احَلؼَّ ],ا(ُ)أفاهللاامعاا حؽااجلدلنتامفاطكاغيتاا يكـاأكامفاا ىدكاا صييكنياا غتشـافنجد
فِ

ِرَه ادُْجِرُمقنَ  ـَ  {6}األكػال:[ َوُيْبىَِؾ افَبٚضَِؾ َوَفْق 
ا.(ِ)

 التمسك بالعقيدة اإلسالمية سبب تقدم األمم والشعوب: -ٙ

اا ىقيدةا ابأف اعظيمتن ادرستن ااألمة ايىلـ اربتني ادرس اكا بتطؿ اا حؽ ابيف ابدر افي ا فرقتف
حيتة,اكىياأستساقيتـاا مجلمىتتاكا دكؿااألمـاكنيضليتاكنيضةاشىكبيتااإلسبلميةاىياأستساا 

إ  ايكمنتاىذا,األفاا لتريخاا بشرماكلوامنذامكقىةابدراملأثرابيذااا فرقتفافياأرضااإلسبلـاحيثا
لأثراا جميعابلقت يداكلىت يـاا مجلمعااإلسبلمياا راقيابأخبلقواكمىتمللواكعد واكشمك وا كؿانكاحيا

احي اا مجلمعاا حيتة, اكيحطمكا اعليو اكيقضكا ااإلسبلـ ا يحتربكا اجتءكا اا ذيف اا صليبيكف الأثر ث
اا نظتـااالجلمتعيااإلسبلميا ببلدىـا اإلسبلمياا ذيفااندىشكاامنواكمفانظتمواكقيمواكرقيواكنقلكا
ابنظتـااإلسبلـا اعل اا نظتـااإلقطتعياا مذؿاا ذماكتفاستئداناعندىـ,اككذ ؾاا للترالأثركا كقضكا

علواكطبقكهافياخبلفةاعندىـااملدتامفاا قرفاا ختمساعشراإ  اا قرفاا ىشريفافياأركبت,اكركا
كىذاادرسا طكاغيتاا ىصرابأفايأخذكااا ىبرةاكا ىظة,اكيىكدكااإ  ااإلسبلـاكا   اإقتمةاشرعاهللاافيا
نتااألرضاكلحطيـاسلطتفاا بتطؿ,افنحفابحتجةاا يكـاإ  الطبيؽاىذااا فرقتفافياحيتلنتافياضمتئرا

اا يكـاا ىظيـ,ا يىكداا فلحاكا نصرا ا يذا فياسلككيتلنت,اكنزيؿاا بتطؿاكا غشتكةاعفاعيكننتاكنفكسنت
ا.(ّ)مفاجديداكيىـااألمفاكاألمتفاكا سىتدةاكلحقيؽانصراهللاا لمؤمنيفا

ا
                                                           

 (.ُِِٓ,اصّ(اانظر الفسيرافياظبلؿاا قرآف,ا)ـُ)
 (.ُِّٓ,اصّ,ا)ـا مرجعاا ستبؽانفس(اِ)
 (.ُِّٓ,اصاّ,ا)ـا مرجعاا ستبؽا (اينظرّ)
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 فرقان األمس ىو فرقان اليوم: -ٚ
مؿاا نصرارفعاا ركحاا مىنكيةاعنداا جيشاسببامفاأسبتباا نصراكعتمؿاأستسيامفاعكا

ااألعداء امع اا مىترؾ ارغـاا,في اا غتشـ اا صييكني اا ىدك امع احربنت افي اا يكـ انلىلمو امت كىذا
مكتنتليـاا يتئلةامكتنتتاا قليلةافيااالسلىدادامقتباإل بثقةاعت ية,ااكفيلملىاا مجتىديفأفاكاؿاعدليـاكا 

ؽافيافرقتفاا يكـاحيثاكفرقتفااألمسالحقا,كعزيمةاقكية,اكيقيفاأكيدابأفاا نصرامفاعنداهللاالىت  
رألاا مجتىديفاأثنتءاحرباا فرقتفافياغزةاا شتمخةامعاا ىدكاا صييكنياا غتصبامدلانصرةاهللاا
اأنيـاشتىدكااككأفا افييتاكأكدكا  يـافقصكااعل اشىبيـابىداا نصراا كثيرامفاا قصصاا ليابينكا

دبيرهاكقكلوابنصراا فئةاا قليلةاا مبلئكةالحتربامىيـ,اكشىركااأثنتءاا حربابمدلاقدرةاكعظمةاهللااكل
اا مؤمنةاا صتبرةاعل اا فئةاا قكيةاا بتغية,اكىذااأستسواا لربيةاعل احباا جيتداكبثاا ركحا

ا.(ُ)يتاا صبراكا ثبتتاكا ىزيمةافيا مىنكيةاا ىت يةاكا ثبتتافكتنتاسكرةااألنفتؿامدرسةايلىلمكفا
 المطمب الثاني

 رؤى األنبياء حق
َـّ إِْذ يُ ]قتؿالىت   ا

ُتْؿ َوَفَتََْٚزْظُتْؿ يِف األَْمِر َوَفُِ ِْ ِن ٍَ ثًِرا َف ـَ ْؿ  ُٓ ـَ ُؿ اهللُ يِف َمَِْٚمَؽ َؿِِٔاًل َوَفْق َأَرا ُٓ َُ ِري

ُدورِ  ُف َظٌِِٔؿ هَِذاِت افهه َّٕ َؿ إِ َِّ ْؿ يِف *  اهللَ َش ُُ ُِ ِِّ ََ ْؿ َؿِِٔاًل َوُي ُُ ِ ُْٔ ُْٔتْؿ يِف َأْظ ََ  افَت
قُهْؿ إِذِ ُّ ُُ َِِْضَ اهللُ َوإِْذ ُيِري َٔ

ْؿ فِ ِٓ ِ ُْٔ  َأْظ

قاًل َوإَِػ اهللِ ُتْرَجُع األُُمقرُ  ًُ ٍْ َٚن َم ـَ ا. {22-21}األكػال:[ َأْمًرا 

 أواًل: التفسير التحميمي:
 مناسبة اآليات لما قبميا: -ٔ
ُؿ اهللُ ] ُٓ َُ زكةابدراأمازمفاككنيـاعفاحتؿاا مسلميفاكمكقىيـاأثنتءاغاجتءتابىداا حديثا[إِْذ ُيِري
ا.(ِ) كقكعيتافيامدةانزكؿاا مسلميفابت ىدكةامفابدرااىدكةاا دنيت,احصلتاا رؤيتا لنبيابت 
 معاني المفردات: -ٕ
امييريك" اا نبي ارأل احيث اا رؤية امف  "ا ثبتتاا اسبب اىذا اككتف اقليبلن امنتمو افي ا مشركيف

ا.(ّ)كحيابمد ك يتااا مسلميف,اكا رؤيتافياإرادليتاإ  اهللاالىت  األفارؤيتاا نبيا

                                                           

 (.ُِٔٓ,اصّ(اانظر الفسيرافياظبلؿاا قرآف,اسيداقطب,ا)ـُ)
 (.ِِ,اصٓ(اانظر اا لحريراكا لنكير,االبفاعتشكر,ا)ـِ)
 (.ِِ,اصٓ(,اكا لحريراكا لنكير,االبفاعتشكر,ا)ـُٗٔ,اصُ(اانظر افلحاا قدير,ا لشككتني,ا)ـّ)
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ا ا لىلمتء اكجيتف ااأحدىما:كفييت انبيو اأرل اهللا اقك وااأف اكفي اعيتنتن اا مشركيف ااااااااقلة
أنواأ ق اعليواا نكـاكأراهاقلليـااوالثاني:)فيامنتمؾ(ايريدافياعينيؾاا لياىيامكضكعامحؿاا نكـ,ا

ا.(ُ)فيانكمو,اكىكاا ظتىراكعليواا جميكرا

 النحو البالغة: -ٖ

ا.(ِ)ضترعاالسلحضتراحت ةاا رؤيتاا ىجيبةا اا لىبيرابت فىؿاا ممييريك

ا"ولكن هللا سمم اقك و اعليو ادؿ اإيجتزان امحذكؼ املىلقيت امسلدركة اجملة اااااا"الفشمتم ولتنازعتم 
ا.(ّ)كا لقدير اسلمكـامفاا فشؿاكا لنتزعابت رؤيةاا ليابينتاكاقعاعدداا مشركيفافشجىلكـا

ا.(ْ)(الدنياإذ أنتم بالعدوة ا ابدؿامفاقك وا)م هللايإذ يريك

ذ يريكموىم اوا  ايريكيـاهللا" ابت نبيا(ٓ) اعطؼاعل ا"إذ اكا ثتنيةاختصة ا لجميع, ااألك  اا مىطكفة ,
ا.(ٔ)امحمدا

 يقضياملىلؽابمحذكؼ,اأما يقضياأمراناكتفاكاجبتناأفاييفىؿاكىكانصراهللااألك يتئوااليقضي هللا:
ا.(ٕ)كقيراأعدائوا

 القراءات: -ٗ

لى هللا ترجع األمور: ااوا  اا جيـاقرأ اكفلح اا لتء ابضـ ع( اكيىقكبا)ليرجى اعمرك اكأبك اكابفاكثير اااانتفع
ا,اراجعاإ  اهللا,افت ذمايرجىيتاىكاهللاافيكايرجىيتاإ يو.(رجىيت)مأما

كقرأاا بتقكفا)لىرًجع(ابفلحاا لتءاككسراا جيـ,اأمالىرجعابنفسيتاإ  اهللااكرجكعيتاىكابرجكعا
ا.(ٖ)أسبتبيتا

                                                           

 (.ِّّ,اصِ(اانظر اا نكتاكا ىيكف,ا لمتكردم,ا)ـُ)
 (.ِْ,اصٓ(اانظر اا لحريراكا لنكير,االبفاعتشكر,ا)ـِ)
 (.ِْ,اصٓ(اانظر اا مرجعاا ستبؽ,ا)ـّ)
 (.ِِ,اصٓ(اانظر اا لحريراكا لنكير,االبفاعتشكر,ا)ـْ)
 (.ِٓ,اصٓ(اا مرجعاا ستبؽ,ا)ـٓ)
 (.ُّٖ,اصْ(اا جتمعاألحكتـاا قرآف,ا لقرطبي,ا)ـٔ)
 (.ُِْ,اصِ(اا كشتؼ,ا لزمخشرم,ا)ـٕ)
 (.ََّْحجةاا قراءات,اابفازنجلة,ا)ص(اٖ)
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 :ثانيًا: التفسير اإلجمالي
لىلبراغزكةابدرامفااآليتتاا بتىراتاعل انصراهللاالىت  األك يتئواا صت حيف,اللؾاا فئةا
ا قليلةاا مؤمنةاعل اا فئةاا كبيرةاا بتغيةاحيثاخذؿاهللاالىت  اأعداءااإلسبلـافياىذهاا غزكةاا ىجيبةا

كفتراقريشاكأخبرافياا منتـاقلةاعدداأعدائو,اكأعداءااإلسبلـااحيثاأرلاهللااسبحتنوانبيواا كريـا
بيتاأصحتبوارضكافاهللااعلييـاحل اثبلكااكلشجىكااكقكيتانفكسيـاعل اا حرباك كاكتفاغيراذ ؾا

ابينيـاكألدلاذ ؾاإ  اا فرارامفاأرضاا مىركةا سببا يـا ا جبفاكا فشؿاكا لنتزعاكاالخلبلؼافيمت
بيفااإلسبلـاكا كفراكىذاااك كفاهللااسلميـامفاذ ؾاكلواككلبا يـاا فكزاكا فبلحافياأكبراكأكؿا قتء

أدلاإ  ابقتءااإلسبلـا يكمنتاىذا,اككسراشككةااألعداء,ابيذهاا رؤيةاا ىظيمةامفاهللاالىت  اكىذاا
اا بتطؿاكجندها اكحزبواكىـز اجنده اا ليانصراهللاابيت اا ىجيبة اآيتتاهللاافياللؾاا غزكة مفاعظتئـ

ياا ىليتاككلمةاا ذيفاكفركااا سفل افتهللاالامىقباكأراداهللااأفالككفادائمتناكأبداناككلمةاهللااىاكحزبو,
قاًل ] حكمواكىكاا حكيـاا مجيداحيثاقتؿافيامحكـالنزيلو ا ًُ ٍْ َٚن َم ـَ َِِْضَ اهللُ َأْمًرا  َٔ

,ا {22}األكػال:[ فِ
ا.(ُ)كمتاأراداكلحقؽاا نصراكا ىزةاكا رفىةاافيذااىكالدبيراهللاا

راداهللااأفاييىلًٌموا ؤلمة,اأفاا نصرابيداهللااففياكىذاااألمرادرساعظيـا ئلسبلـاكا مسلميفاأ
اا بتغيةا اا فئة اعل  اا ثتبلة اا مخلصة اا مؤمنة اا فئة اهللااينصر اأف اا مسلـ ايىلـ ايجباأف اكاقع كؿ
ا متديةاا ملجبرةاكىذاافياكؿاعصراكزمتف,اكيؤكدااإلسبلـادائمتناعل اضركرةاا جيتدافيااألرضا

ا.(ِ)اعبلءارايةاا حؽاكسلطتفاهللااا الحطيـاقكلاا شراكسلطتفاا طتغكتاكا 
 ثالثًا: مقاصد وأىداف اآليات:

 رؤية النبي سبب من أسباب النصر والعزة: -ٔ
عندمتارألاا كفترافياارؤيةااألنبيتءاحؽاكىذاامتاأثبللوااآليتتاحيثالحقؽارؤيةاا نبيا

فتسلبشركااكلشجىكااامنتمواقليبلناالاقكةا يـاكالاكزفاكنٌبأاأصحتبوارضياهللااعنيـاأجمىيفابت رؤية
سلميـامفاا فشؿاكا لنتزعاكا ضىؼ,اكىذاااككتنتاسببتنافياقكةاعزيمليـاكثبتليـاأمتـاا ىدك,افتهللا

ابيمت اكا ىمؿ اكا سنة اا قرآف الطبيؽ ا ديفاهللاامف اا رجكع اأف اا يـك اكا غلبةاا,يىلمنت اسببا لفكز ىك
ـِ ]األنواا؛قريرمفاقكؿاأكافىؿاأكالاكلصديؽاكؿاأمراجتءابواا نبياكا نصر,ا َوَمٚ َيْْىُِؼ َظ

 {2-1}الـَّجم:[ إِْن ُهَق إاِلَّ َوْحٌل ُيقَحك*  اَأَقى
ا.(ّ)

                                                           

 (.ُْٕ,اصُ(اانظر اصفكةاا لفتسير,ا لصتبكني,ا)ـُ)
 (.ُِٔٓ,اصّ(اانظر افياظبلؿاا قرآف,اسيداقطب,ا)ـِ)
 (.ُِٔٓ,اصّ,ا)ـا مرجعاا ستبؽ(اّ)
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 القانون اإلليي بنصر الفئة القميمة المؤمنة عمى الفئة الكبيرة الباغية: -ٕ

ابأفاهللااا,ا ذماأراهاكأسلنلجواأفااآليتتابيَّنتامقصداناعظيمتناييىداا قتنكفااإل يياا ثتبت
متناكأبداناينصراا فئةاا مؤمنةاا قليلةاعل اا فئةاا كثيرةاا بتغية,اكىذاادرساعظيـايىلمنتافياكقلنتادائ

ا حتضراكنحفانىيشاحت ةاحربامعاا ىدكاا صييكنياا غتشـ,اأفاا قكةا يستابكثرةاا ىدةاكا ىلتدا
نمتاىياقكةااإليمتفاكا ىقيدة,افكتنتابدراا مىركةااألك  ابيفاا كثرةاا مشركةا كا قلةاا مؤمنةا لككفاكا 

اكأسبتباا يزيمة األسبتباا نصر اكلقديريف الصكريف ابيف اكا مرابطيفافرقتنتن اا مجتىديف اييىٌلـ اكىذا ,
ا يكـاعل اأرضافلسطيفاكفياكؿامكتفاكزمتف,اأفايجتىدكااكيخكضكااغمتراا مىركةامعاا بتطؿا

كأعظـالرجحاكفةاا قكةاكا نصراغيرامنلظريفالستكماا قكلاا متديةاا ظتىريةاألنيـايملككفاقكةاأركعا
كا غلبةابتإليمتفاكا ثبتت,اكىذاالحقؽافياا رؤيتاا ليارآىتاا نبيافيامنتمواككتنتاسببتنا لقكةاكا ىزيمةا

تُْؿ ]كا ثبتتاعنداا مسلميفاكذ ؾافياقك والىت   ا ِْ ِن ٍَ ثًِرا َف ـَ ْؿ  ُٓ ـَ ُؿ اهللُ يِف َمَِْٚمَؽ َؿِِٔاًل َوفَْق َأَرا ُٓ َُ إِْذ ُيِري

ُدورِ وَ  ُف َظٌِِٔؿ هَِذاِت افهه َّٕ َؿ إِ َِّ َـّ اهللَ َش
ْؿ َؿِِٔاًل *  َفَتََْٚزْظُتْؿ يِف األَْمِر َوَفُِ ُُ ِ ُْٔ ُْٔتْؿ يِف َأْظ ََ  افَت

قُهْؿ إِذِ ُّ ُُ َوإِْذ ُيِري

قاًل َوإَِػ اهللِ ُتْرَجُع ا ًُ ٍْ َٚن َم ـَ َِِْضَ اهللُ َأْمًرا  َٔ
ْؿ فِ ِٓ ِ ُْٔ ْؿ يِف َأْظ ُُ ُِ ِِّ ََ ,اكىذاايدؿاعل ا {22-21}األكػال:[ ألُُمقرُ َوُي

لدبيراهللااكبيتفامدلاعظملواكقكلواكأنواإذااأراداشيئتنايقكؿا واكفافيككفاحيثالحقؽاا نصرابإرادلوا
ك كفافياا حقيقةاكزنيـاقليؿاادقليبلناكىـاكثيرافياا ىدا,احيثارآىـاا رسكؿاكقدرلواكلدبيرها

ىدؿا ذ ؾاضىفكااعنداا مكاجيةاكىذااكتفالدبيرانامفاهللااا ىليـاألفاقلكبيـاخكاءامفاا خيراكا حؽاكا 
اا ىزيز,اا حكيـا يكلباا نصراكا ىزةا ىبتدهاا مؤمنيفاا طتىريف.

 ذروة سنام اإلسالم الجياد في سبيل هللا: -ٖ

زمفاا طغتةاكا ظت ميف,اا زمفاا ذماكاا,ا زمتفاا جيتدافياسبيؿاهللااختصةنافياىذاضركرةا
كييخكفافيوااألميفاكييصدؽاا طتغيةاا ختئفا كطنواكشىبو,افذركةاسنتـااإلسبلـايكذبافيواا صتدؽا

ا جيتدافياسبيؿاهللاا لحطيـاقكلاا شراكا فستداكسلطتفاا طتغكتاكإلعبلءارايةاا حؽاكسلطتفاهللاا
اعل اطكاغيتاا ىصرا نشراا ىدؿاكا سبلـاكاألمف,اكقيراا كفراكا شرؾاكا فستدافيااألرض.

 ىم المنتصرون:الجند المخمصون  -ٗ

اكحزباهللاا امفااإلدراؾاكاإليمتف, اختكية اقلكبيـ اقليؿاكزنيـ, ا كف اا بتطؿاكتفاكثير جند
اييىٌلـالىت  اصت اكىذا اانلصركا, اكعلتدىـ اا ذيفاعل اقلةاعددىـ اا نتفع, حبااإليمتفاا كاسعاكا زاد
اأفاا كثػػا مسلميفاا ي اا متديةا يستاىيامفايحددااؿاا نصر,اكا ىدةػػةا يساىياا ليالكفػػػرةاا ىدديػػـك



-َٓ- 

 

ا.(ُ)ا مصيراك كفااإليمتفاكا ثبتتاكا طتعةاكا لككؿاعل اهللااىـاأسبتباا نصراكا ىزيمةا

كا ذماأراهافياكاقىنتاا يكـارغـالكت باا طغتةافيااألرضاعل ااإلسبلـاكا مسلميفافياكؿا
إلسبلـاىكاا منلصراكىكامكتفاكمفاأقكلاكأعل اا دكؿاعت ميتناإالاأفاهللاايثبتا لىت ـاأجمعاأفاا

ا اا مصطف  اسيرة اعل  اا غرب ااعلدل اعندمت اكاضحتن اكتف اكىنت اكأبدان ادائمتن ختصةاااألقكل
اا رسكمتتاا لياليسيءا شخصاا نبياعليواأفضؿاا صبلةاكا سبلـ,اك كفا )ا دنمترؾ(اا ذيفارسمكا

ا نصػػياىػػبلمياكا ىربػػا ىت ـااإلس اأفضؿااـاسيداك داآدـامحمدارةااإلسبلـ,اكنصرةاقدكلنتاا ىظيػػبَّ

اإنستفاعل اا بشرية.

ارأما ا يـ اكأصبح اكضيتعيـ, اا ىربياا ذماأيقظاا مسلميفامفاغفلليـ افياا ربيع ككجدنته
اكلىذيبيـا اقيرىـ ارغـ اكعفاحقكقيـ اكعفاعقيدليـ, ايدافىكفاعفاإسبلميـ, اا طغتة افياكجو ككلمة

اإالاأفاهللاا ا اكقلليـ اا نبيااسكؼايىكدأفايىكد,اكالديفاأراد اكتفافياعيد ديفاا سيتدةااكمت
حيثايقكؿافيااكا شمك يةاكا ىدا ةاكاألمفاكاألمتفاكسكؼاللحقؽاا خبلفةافيااألرضاكمتاكعدا

ََِػ افَّ ]كلتبواا ىزيز ا اَم اْشتَْخ ـَ ْؿ يِف األَْرِض  ُٓ َّْ ٍَ
َْٔستَْخِِ ِٚت َف ٚحِلَ ُِقا افهَّ

ِّ ْؿ َوَظ ُُ ـَ َآَمُْقا ِمْْ ـَ َوَظَد اهللُ افَِّذي ِذي

ْؿ َأْمًْٚ ِٓ ِد َخْقؾِ ًْ ـْ َه ْؿ ِم ُٓ َفَّْ َُٔبدِّ ْؿ َوَف َٙ َأُ ُؿ افَِّذي اْرَت ُٓ ْؿ ِديَْ َـّ َأُ َْ ُِّ َّ ُٔ ْؿ َوَف ِٓ
ـْ َؿْبِِ ْٔئًٚ  ِم قَن يِب َص ـُ ِْل اَل ُيْؼِ َٕ ُبُدو ًْ َي

َُقنَ  ِٚش ٍَ ُٖوَفئَِؽ ُهُؿ اف َد َذفَِؽ َؾ ًْ َر َه ٍَ ـَ ـْ  ا. {33}الـور:[ َوَم

                                                           

 .(ُُِاثقتفةاكأخبلقتن,اسىيداحكل,ا)ص,اكجنداهللا(ُِٔٓ,اصّ(افياظبلؿاا قرآف,اسيداقطب,ا)ـُ)



-ُٓ- 

 

 
 
 
 

 مبحث الثانيال
 (ٜٗ-٘ٗسورة األنفال من اآلية )مقاصد وأىداف 

 عوامل النصر في معركة بدر الكبرى
اكفيواثبلثةامطت ب ا

 سبب لمنصر والرياء سبب لميزيمة. الطاعةالمطمب األول: الثبات و 
 المطمب الثاني: تزيين الشيطان لممشركين أعماليم وخذالنو ليم.

 م من النصر.المطمب الثالث: المنافقون وموقفي
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 المبحث الثاني
 (ٜٗ-٘ٗسورة األنفال من اآلية ) مقاصد وأىداف

 عوامل النصر في معركة بدر الكبرى:
ُِِحقنَ ]قتؿالىت   اا ٍْ ْؿ ُت ُُ َِّ ًَ ثًِرا َف ـَ ُروا اهللَ  ـُ ًٜ َؾْٚثُبُتقا َواْذ ُٔتْؿ ؾَِئ

َِ ـَ َآَمُْقا إَِذا َف ٚ افَِّذي َ قا  * َيٚ َأُّيه ًُ َوَأضِٔ

ـَ اهللَ وَ  ٚهِِري وا إِنَّ اهللَ َمَع افهَّ ْؿ َواْصِزُ ُُ َٛ ِرَُي ُِقا َوَتْذَه َن ٍْ ـَ  * َرُشقَفُف َواَل َتََْٚزُظقا َؾَت ٚفَِّذي ـَ ُٕقا  ق ُُ َواَل َت

ٔطٌ  ُِقَن مُحِ َّ ًْ ـْ َشبِِٔؾ اهللِ َواهللُ هاَِم َي وَن َظ ِس َوَيُهده ـْ ِدَيِٚرِهْؿ َهَىًرا َوِرَئَٚء افَّْٚ َْٔىُٚن  * َخَرُجقا ِم ُؿ افنَّ ـَ َأُ َوإِْذ َزيَّ

َص ظَ  َُ َٕ َئَتِٚن  ٍِ امَّ َتَراَءِت اف َِ ْؿ َؾ ُُ ِس َوإيِنِّ َجٌٚر فَ ـَ افَّْٚ ُؿ افَْٔقَم ِم ُُ َٛ َف
ْؿ َوَؿَٚل اَل َؽٚفِ ِْٔف َوَؿَٚل إيِنِّ َأْظاَمَأُ َب

َِ َذ َظ

ْؿ إيِنِّ َأَرى َمٚ اَل َتَرْوَن إيِنِّ َأَخُٚف اهللَ ُُ ِٚب َهِريٌء ِمْْ ََ ًِ ُِقِِبِْؿ  *  َواهللُ َصِديُد اف ـَ يِف ُؿ قَن َوافَِّذي َُ
َُقُل اُدَْٚؾِ إِْذ َي

ْؾ َظَذ اهللِ َؾِ٘نَّ اهللَ َظِزيٌز َحٌُِٔؿ  َـّ ـْ َيتََق ْؿ َوَم ُٓ اَلِء ِديُْ ُٗ ا {.27-23: }األكػال[. َمَرٌض َؽرَّ َه
 المطمب األول

 زيمةلمي سبب لمنصر والرياء سبب الطاعةالثبات و 
 أواًل: مناسبة اآليات لما قبميا:

ُِِحقنَ ]قتؿالىت   اا ٍْ ْؿ ُت ُُ َِّ ًَ ثًِرا َف ـَ ُروا اهللَ  ـُ ًٜ َؾْٚثُبُتقا َواْذ ُٔتْؿ ؾَِئ
َِ ـَ َآَمُْقا إَِذا َف ٚ افَِّذي َ قا  * َيٚ َأُّيه ًُ َوَأضِٔ

ْؿ َواْص  ُُ َٛ ِرَُي ُِقا َوَتْذَه َن ٍْ ـَ اهللَ َوَرُشقَفُف َواَل َتََْٚزُظقا َؾَت ٚهِِري وا إِنَّ اهللَ َمَع افهَّ ـَ  * ِزُ ٚفَِّذي ـَ ُٕقا  ق ُُ َواَل َت

ٔطٌ  ُِقَن مُحِ َّ ًْ ـْ َشبِِٔؾ اهللِ َواهللُ هاَِم َي وَن َظ ِس َوَيُهده ـْ ِدَيِٚرِهْؿ َهَىًرا َوِرَئَٚء افَّْٚ ا{.25-23: }األكػال[.  َخَرُجقا ِم
اعىاا ا رَّا مت اعنتيلو اكدالئؿ ابنىمو اأسرارهاؼاهللااا مؤمنيف امف اسر اككشؼاعف افيابدر, يـ

اكخذال اإيتىـ, ااآليتتاافبنصره اأقبؿافياىذه اأعدائيـ, اككثرة اقلليـ امع اا نصر اككلبا يـ أعدائيـ
ا كريمةابأمرىـابمتاييييئا يـاا نصرافياكؿاا مكاقعافجمعا يـافياىذهااآليتتامتابواقكاـاا نصرا

تاكبت كصتيتاا لياحملليتا لمؤمنيفا لىينيـاعل افياا حركب,اكافللحتاىذهااآليتتابت نداءااىلمتمتنابي
ا صبراكا ثبتت,اكطتعةاهللااكرسك وافياكؿاأمراكعدـاا لنتزعابت لشتكراكعدـااالخلبلؼ,افيذااىكا

ا.(ُ)سبباا نصراكا فبلحاكا ىزا
 ثانيًا: التفسير التحميمي:

 سبب النزول: -ٔ

ا(امفاا مقطع ْٕكردافياسببانزكؿااآليةارقـا)ا

                                                           

 (.اَّ-ِٗ,اصآ(الفسيراا لحريراكا لنكير,االبفاعتشكر,ا)ـُ)
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ابفاكىباا قرظجاابفاأخراا اإ  ابدراجريراعفامحمد اخرجتاقريشامفامكة ا مت ياقتؿ 
ا الىت    اهللا افأنزؿ اكا دفكؼ, ابت قيتف ـْ ِدَيِٚرِهْؿ َهَىًرا ]خرجكا ـَ َخَرُجقا ِم ٚفَِّذي ـَ ُٕقا  ق ُُ [ ...َواَل َت

اكمؤازرةا,افني اهللااعبتدهاا مؤمنيفاأفايككنكاامثليـاكأمرىـابإخبلصاا نيةافيانصراهللا {25}األكػال:
ا.(ُ)انبيوامحمدا

 معاني المفردات: -ٕ
 "افيواأربىةاأقتكيؿ وتذىب ريحكم " 

ايريدابت ريحاا قكة,اكضرباا ريحامثبلن.اأحدىا:
ايريدابت ريحاا دك ةاكمىنتهافلذىبادك لكـ.اوالثاني:
ا نصراأك يتئواكىبلؾاأعدائو.اا نصراا ذمايرسليتاهللااريحايريدابوااوالثالث:
اا ريحاا ييبة,اكريحاا قكـاىيبليـاا لياللقدميـابلقدـاا ريح.اأفاوالرابع:

ا.(ِ)كيككفاا مىن  افلذىباريحكـاكىيبلكـااا
ابطرًا ورئاء الناس" اىكافيوامفانىمةاكاالسلكبتراكا فخرابيت اىكاإعجتباا مرءابمت اا بطر  ,ا(ّ)" 

 .(ْ)ككرداا بطراا طغيتفافياا نىمةاكلرؾاشكرىتا
 .(ٓ)ةاا نتساعملوامحبةاأفايركها يفخراعلييـابت غةافياإرائمفاا رؤيةاكىياماورئاء:
بطتاوالرياء: ا.(ٔ)ا قبيحاافإظيتراا جميؿا ييرلاكا 

 البالغة: -ٖ
اىلمتـ. ئلاايا أييا الذين آمنواااافللحتااآليتتاا ليالحمؿاا كصتيتا لمؤمنيفابت نداءا

 "اوتذىب ريحكم " 
احقيقليالريحا- اا ريح األف ا لغلبة, ااسلىترة اا ريحاااااا  اأف اىك اا شبو اككجو اكلمكجو, اا يكاء الحريؾ ت

ا.ا"كلذىباريحكـ"ااسلىترةاأمالذىباا(ٕ)الايمتنػػعاجرييػػػتاكالاعمليػػػتاشػػػيءافشػػػػبوابيػػتاا غلباكا حكـا
                                                           

 (.ُِّ(ا بتباا نقكؿافياأسبتباا نزكؿ,اجبلؿاا ديفاا سيكطي,ا)صُ)
 (.ِّْ,اصِ(اا نكتاكا ىيكف,الفسيراا متكردم,ا)ـِ)
 (.ّّ,اصٓ(الفسيراا لحريراكا لنكير,االبفاعتشكر,ا)ـّ)
 (.ُِّ,اصِلفسيراا بغكم,ا)ـا(ْ)
 (.ّّ,اصٓ(اا لحريراكا لنكير,االبفاعتشكر,ا)ـٓ)
 (.ُِّ,اصِ(الفسيراا بغكما)ـٔ)
 (.ُّ,اصٓ(اانظر اا لحريراكا لنكير,االبفاعتشكرا)ـٕ)
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ا.(ُ)قكلكـاكشككلكـا
زليف,ا اصيغةامبت غةاأمابت غافياإراءةاا نتساعملوامحبةاأفايركها يفخراعلييـاكفييتاىمرئاء*ا
ا.(ِ)أصليةاكاألخيرةامبد ةاعفايتءاا األك 
 اإلعراب: -ٗ
ا" - الككفاوال تكونواجملة  اأف اكيصح انيي, اعل  انيي اعطؼ ا, النتزعكا" ا"كال اعل  امىطكفة "

 مىطكفةاعل اجملةا"فتثبلكا"افلككفاعطؼانيياعل اأمر.
ابطرًا ورئاء الناس" - المكف اككف ا لمبت غة ابت مصدر اككصفيـ اا حت ية اعل  امنصكبة ا صفليفا" 

 .(ّ)منيـ,اصفةاا بطراكا ريتءافييامفاأخبلقيـا
 .(ْ)" ااإلحتطةامجتزاعقلياألفاا محيطاىكاعلـاهللاالىت  اوهللا بما يفعمون محيط" -
 القراءات: -٘
 تابلشديداا لتء.ا.أ"اقيراوال تنازعوا" -
 .(ٓ)تابت لتءاكا نصب,اكقراءةامفاقرأ ا"كيذىباريحكـ"ابت يتءاكا جـزأ" اقراوتذىب ريحكم" -
اقرافتفشمو" - اأا"  اا نيي احكـ افي ا دخلكه امجزكـ اأك اأف امنصكبابإضمتر اا لتء, .ا(ٔ)تابلشديد

 .(ٕ)تا"فلفشلكا"ابنصباا فتءافياجكاباا نيي.اك"لفشلكا"ابكسراا شيفاأكقرا
 األحكام الشرعية المستفادة من النص: -ٙ
ذكرهاافلرضاهللااا[كجكباذكراهللاالىت  اكثيراناختصةافياا مىترؾاكا حركب,اكقتؿاقلتدة ا .ُ

ا اا نبي اككتف ابت سيكؼ, اا ضراب اعند ايككنكف امت اأشغؿ اعبتده, اا لىبئةااعل  ابىد يقكؿ
 .(ٖ)"اري السحاب وىازم األحزاب، اىزميم وانصرنا عمييمــاب وُمجـــزل الكتــالميم منة ا"ػػػ لمىرك

                                                           

 (.ْْٕ,اصُ(اانظر اصفكةاا لفتسير,ا لصتبكنيا)ـُ)
 (.ِّ,اصٓ(اانظر اا لحريراكا لنكير,االبفاعتشكرا)ـِ)
 (.ّّ-ِّ,اصآ,ا)ـا ستبؽاع(اا مرجّ)
 (.ّْ,اصآ,ا)ـا ستبؽا(اا مرجعْ)
 (.ْٗٔ,اصُ(,اكفلحاا قدير,ا لشككتني,ا)ـِِْ(اا كشتؼ,اا زمخشرم,ا)صٓ)
 (.ِِْ,اصِ,اا كشتؼ,اا زمخشرم,ا)ـا ستبؽا(اا مرجعٔ)
 (.ّّٖ,اصاْ(اا جتمعاألحكتـاا قرآف,اا قرطبي,ا)ـٕ)
(اكلتباا جيتداكا سير,ابتباكراىةالمنيا قتءاا ىدك,آّْسلـ,ا)ص(,اكركاهامّٓٔٔ,اصْ(اركاهاا بخترم,ا)ـٖ)

 (ا.ُِْٕكاألمرابت صبراعنداا لقتء,ا)ح
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لنـــــداء وعند البأس حين يمحم ثنتـــان ال تردان أو قّممــا ُيردان: الدعـــاء عنــــد ا[ اكقك ػػػوا
 .(ُ)ا]بعضاً  بعضيم

مكركهارفعاا صكتافيامكاطفاا قلتؿاكختصةاإذااكتفاا ذاكراكاحدان,اكأمتاإذااكتفامفاا جميعا .ِ
افياعضداا ىدك,اكركلاأبكاداكدا ,اكركماعفاقيسابفاعيبتداقتؿ ا(ِ)فحسفاكمقبكؿاألنوايفتي

ا اهللا ارسكؿ اأصحتب اا ا"كتف اعند اا صكت اخكضايكرىكف اعند اا صمت افمسلحب قلتؿ",
 .(ّ)ا مىركةا

امرضا .ّ اقلكبيـ افي اكا ذيف اا كفر, اكأبطنكا ااإليمتف اأظيركا اا ذيف اا منتفقيف امف اا حذر كجكب
 .(ْ)ا شتككفاكىـادكفاا منتفقيف؛األنيـاحديثكاا ىيدابتإلسبلـاضىفتءافياا نيةاكا ىقيدةا

 .(ٓ)اؼافيارفعاا صكتاييسفاا دعتءاعنداا لقتءامعاا ىدكاكأفاييكبًٌراببلاإسرا .ْ

 ثالثًا: التفسير اإلجمالي:
اكصكرااا اكلكجييتت, اكقكاعد يحتءات اكا  امىتفو الحلشد اا كريمة ااآليتت امف اا مقطع اىذا في

ااألعداء,ا ا قتء اعل اا ثبتتاكا صبراعند الحثيـ اا مسلمة ا لىصبة ا لذيفاآمنكا ابدأتابنداء كمشتىد
,ازكاتاكىي ا"ا ثبتتاعنداا لقتء,اكذكراهللااكأكدتاعل اعكامؿاا نصراا حقيقيةافياا حركباكا غ

اا بطرا امف اكا حذر الكت يؼاا مىركة, اعل  اكا صبر اكا شقتؽ, اا نزاع اكلجنب اك رسك و اهلل كا طتعة
اا طكاغيتاا ليا اهللاا لحطيـ اأجؿاهللااكفياسبيؿ امف القتلؿ اا مؤمنة اا ىصبة األف اكا بغي, كا رئتء

حده,ا لىلكارايةاا حؽ,اكلؤكداعل اا مؤمنيفابأفايلجردكاالسلىبداا ىبتدا لككفاا حتكميةاهللالىت  اكا
نمتامفاأجؿاا ديفاكا ىقيدةا ا.(ٔ)هللابلحقيؽاطتعلوابأمراا جيتداالا دنيتاك غنتئـاكا 

 رابعًا: مقاصد وأىداف اآليات:
 الثبات والصبر والطاعة والذكر سبب لمنصر والعزة: -ٔ

                                                           

,اككردافياصحيحاأبيا(ِِْٓ,ا)عنداا لقتءاركاهاأبكاداكدابسنداصحيح,اكلتباا صبلة,ابتباا دعتءانظر ا(اُ)
 .ابفاحبتف(,اكقداصححواابفاخزيمةاكاَِِٗ(اا دعتءاعنداا لقتءاحديثا)ُْداكدابتبا)

ا)ِ) اا جيتد, افي اداكد اأبك اركاه ابتبا)ِٔٓٔ( اصحيحُُِ(, سنتده اكا  اا لقتء اا صمتاعند ابو ايؤمر افيمت اكقدا( ,
 .صححوااأل بتني

 (.ِّٖ,اصْ(اا جتمعاألحكتـاا قرآف,ا لقرطبي,ا)ـّ)
 (.ّٖٔ,اصْ(اا مرجعاا ستبؽ,ا)ـْ)
 (.َِِ,اصْ(اميغنياا محلتج,ا لخطيباا شربيني,ا)ـٓ)
 (.ُِٖٓ,إُِٓ,اصّ,اسيداقطب,ا)ـفياظبلؿاا قرآفانظر ا(أ)
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بت نداءااكتفاحيثايؤكداهللاافيذهاىياعكامؿاا نصراا حقيقيةافياكؿازمتفاكفياكؿام
اتتاكا صبراكا طتعةاهللاكا ذكراكا دعتءاألنيتاركتئزاػػبلميةابأفالحرصاعل اا ثبػػػةااإلسػػا ربتنيا ؤلم

اأستسيةا لنيكضابيذااا ديف.

مكتفافإذااا لزمنتابلىت يـاكلكجييتتاهللاا نتاكؿاظلـاا طكاغيتافيامفاا يكـااونىيشمتاكىذاا
عل اثقةاعت يةابنصراهللاا نتاحلمتناسنحررااألقص امفادنسابنياصييكفاافياىذهااآليتتاككنت

اكيلحقؽاكعداهللاا لمسلميفاعل اىذهااألرضاا مبتركةاأرضافلسطيف.
 الذكر والدعاء أثبت عمى مر العصور أنو من عوامل النصر: -ٕ

فبلحاكثيراناكا دعتءابلضرعاعندا قتءاا ىدكاأثبتابشكؿامؤكداأنوامفاأسبتباا افذكراهللاا
ا اا نبي اختضيت اا لي اا غزكات اخبلؿ امف اا مسلمة ااألمة التريخ افي اعرفنته امت اكىذا ,ااااااكا فكز,

اا طتغيةااا افىذبيـ ابتهلل اآمنكا اعندمت افرعكف اسحرة اكقصة اا لتريخي ااإليمتني اا مككب اخبلؿ كمف
ا افقتؿ  غَ ]فرعكف ِّ َْٚ ُمْسِِ ا َوَتَقؾَّ َْْٔٚ َصْزً َِ َْٚ َأْؾِرْغ َظ اكا فداءا  {924عراف:}األ[ َرهَّ اا لضحية اففضلكا ,

فياا حديثاعفاا نىمتفا,افت دعتءاركحاا صبلةاكمتا(ُ)بأركاحيـامقتبؿااسلىبلءااإليمتفافياقلكبيـا
ا.(ِ)ا]الدعاء ىو العبادة[ اقتؿاا نبياقتؿ ااابفابشيرا

اهللا اعل  اكا لككؿ اكاالعلمتد افييت اا دعتء اأف ابغزة اا فرقتف امىركة اخبلؿ امف اأراه اكا ذم
ا لمجتىديفابأفايحرسيـاهللاا اا ليؿاكاالبليتؿاكا دعتء اقيتـ بتإلكثترامفاا ذكراكا لضرعاهللاكصبلة
اا مىركةا افياىذه اكا ىزة اا نصر امفاعكامؿ اأستسيتن اعتمبلن اىذا اكتف اكينصرىـ ايثبليـ اكأف بىنتيلو

,اكمعاذ ؾاكسراا ىجيبةاا ذماييقتلىؿافييتاشىباأعزؿابسبلحابسيطاأعل اا دكؿافياعلتدىتاا ىسكرم
األعظـ,احيثاا لىت ـاأجمعاأفاا ثبتتاكا قكةاكا نصرامفاعنداهللاا يبيفاهللااشككليـاكدحرىـابذؿا

َٚء األَْرِض ]يقكؿاهللاالىت  افياكلتبواا ىزيز ا ٍَ َِ ْؿ ُخ ُُ ُِ ًَ قَء َوجَيْ ِنُػ افسه ُْ ُٛ ادُْوىَرَّ إَِذا َدَظُٚه َوَي ـْ جُئِ َأمَّ

ٌف َمَع اهللِ ؿَ  َِ ُرونَ َأئِ َـّ ا. {42}الـؿل:[ ِِٔاًل َمٚ َتَذ

امفاأركتفاا جيتدا فت ثبتتاكا ذكراكا طتعةاكلرؾاا نزاعاييىىدُّ
ُؿ ],اكقتؿالىت   ا(ّ) ُُ َوَؿَٚل َرهه

ـَ  ََّْؿ َداِخِري َٓ ُِقَن َج َْٔدُخ ـْ ِظَبَٚديِت َش وَن َظ ِزُ ُْ ـَ َيْسَت ْؿ إِنَّ افَِّذي ُُ ْٛ َف ا. {40}غافر:[ اْدُظقيِن َأْشَتِج

                                                           

 (.ُِٖٓ,اصاّ(افياظبلؿاا قرآف,اسيداقطب,ا)ـُ)
(,اكقتؿ احديثاحسفاصحيح,اكركاهاأبكاداكدافيإِّٗ(اركاهاا لرمذمافياا دعكات,ابتباا دعتءافياا ىبتدة,ا)ِ)

 (.ُْٕٗا صبلة,ابتباا دعتء,ا)
 (.َِِّّٕٕ(امنيتجاا مسلـ,اأبيابكراا جزائرم,اصا)ّ)
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 الحذر من البطر والرياء ألنيما من أسباب الفشل والخذالن: -ٖ
فياىذااا مقطعامفااآليتتاا كريمةابىدـاا غركراكا بطراكا مراءاةاكمتافىلتااحذرنتاهللاا

اا ريتءا اابلغتء اا جزكر اكينحركف اا ىرب ابيـ ا لسمع ايغدكف اكا قيتف ابت دفكؼ اخرجت اا لي قريش
اهللااعلييـابسبباذ ؾاا ذؿاكا يكافاككسراكا سمىةاكا ييبةابيفاا ىرب,اك كفاىي بَّ يتتاىييتتاصى

ا.(ُ)شككليـاكقض اعل اكبريتئيـاكطغيتنيـافيااألرضا
ابأخبلؽا انللـز اا شخصي اا صىيد اعل  اذ ؾافياحيتلنت امف اكا ىظة اا ىبرة اأخذ كا ذماأراه

تءامنيياعنوافيااإلسبلـاحل انفكزابت سىتدةاكا فبلحافياا دنيتاكاآلخرة,اكألفاا بطراكا غركراكا ري
ال يدخل الجنة من كان في قمبو [قتؿ اافياا حديثاعفاعبداهللاابفامسىكداعفاا نبياا شرع,اف

ا.(ِ)ا]مثقال ذرة من كبر
فت كبرابطراا حؽاأمايدفىواكيسببااالحلقترا صتحبواألنوايلىت  اكيلفتخراعل امتاجتءا

 ئيوالكبرياء ردا يالعز إزار  ا)اهللاقتؿ اقتؿارسكؿااأبياىريرةاافياكلتباهللااكسنةارسك و,افىف
ا.(ّ)(افمن ينازعني في واحد منيما فقد عذبتو

ا اهللا اكحذر اخفي, اشرؾ اكىك الىت  , ابتهلل اشرؾ اييىىدُّ اا ريتء ايبطؿااككذ ؾ األنو منو
من َسمََّع َسمََّع هللا بو، وَمْن [ اقتؿ اقتؿاا نبياااألعمتؿ,افىفاجندبابفاعبداهللاابفاسفيتفا

املفؽاعليو.ا(ْ)ا]اَءى هللا بوراَءى ر 
اني اعنو,اكحذرامنوا ااال لزاـابأخبلؽااإلسبلـاكاجلنتباكؿامت كا ذماأراهاأننتايجباعلينت
سبحتنو,األفاأسبتباا نصراكا فكزاكا فبلحالألياعندمتانىكداهللاكنطبؽاأكامره,اكننفذاكؿامتاجتءابوا

ني فاعندمتاافلخرنتابىددنتاكعيدَّلنتاىزمنتاهللاافياكلتبواا ىظيـاكعلمنتادرستناسبحتنواأننتافياغزكةاحي
اأفااإليمتفاكا ثبتتاكا طتعةاىكاأستساا نصرا اعظيمتن ااألمةادرستن ـى سبحتنوافيابدايةااألمرا ييىىلًٌ
كا ىزةا ئلسبلـاكا مسلميف,اكالاننس اا كلمتتاا خت دةا لصحتبياا جليؿاعبداهللاابفاركاحةافياغزكةا

يا قوم وهللا ما نقاتل الناس بعدٍد وال قوة وال كثرة، ما نقاتميم إال بيذا "[مؤلةاعندمتاقتؿا لمسلميف ا
ا.(ٓ)ا]"الدين الذي أكرمنا هللا بو، فإنما ىي إحدى الُحسنيين إما نصٌر أو شيادة

                                                           

 (.َُّٓ,اصّ(افياظبلؿاا قرآف,اسيداقطب,ا)ـُ)
 (.ّّ(,ا)صُٗ/حّٗ(اركاهامسلـافياكلتبااإليمتف,ابتبالحريـاا كبراكبيتنو,ا)بِ)
 (.ٕٔٔ(,ا)صَِِٔ/حّٖ(اركاهامسلـافياكلتباا بر,ابتبالحريـاا كبر,ا)بّ)
ا)ْ) اكا سمىة( اا ريتء ا)بتب اا رقتؽ اكلتب افي اا بخترم اركاه اكمسلـِٖٖ/ُُ( اا ريتء(,اا(, الحريـ ا)بتب اا زىد في

 (.ْٕٓ(,ا)صِٕٖٗ,أِٖٗ/حٓ)ب
,ا لمبتركفكرم,ا)صٓ)  (.ّٔٗ(اا رحيؽاا مخلـك
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ًئؿارسكؿاهللاااكعفاأبيامكس اعبداهللاابفاقيسااألشىرما عفاا رجؿاييقتلؿااقتؿ اسي
  من قاتل لتكون ا"ؾافياسبيؿاهللا؟افقتؿارسكؿاهللااػػػتءن,اأماذ ػػؿاريػػلةن,اكيقتػػػؿاحميػػشجتعة,اكيقتل

 .(ُ)"اكممة هللا ىي العميا فيو في سبيل هللا
 المطمب الثاني

 تزيين الشيطان لممشركين أعماليم وخذالنو ليم
ُُ ]قتؿالىت   ا َٛ َف

ْؿ َوَؿَٚل اَل َؽٚفِ َْٔىُٚن َأْظاَمَأُ ُؿ افنَّ ـَ َأُ َِامَّ َوإِْذ َزيَّ ْؿ َؾ ُُ ِس َوإيِنِّ َجٌٚر فَ ـَ افَّْٚ َْٔقَم ِم ُؿ اف

ْؿ إيِنِّ َأَرى َمٚ اَل َتَرْوَن إيِنِّ َأَخُٚف اهللَ  ُُ َبِْٔف َوَؿَٚل إيِنِّ َهِريٌء ِمْْ
َِ َص َظَذ َظ َُ َٕ َئَتِٚن  ٍِ ِٚب َتَراَءِت اف ََ ًِ [  َواهللُ َصِديُد اف

ا. {26}األكػال:
 يا:أواًل: مناسبة اآلية لما قبم

ـَ ]بدأتااآليةابىطؼاقك والىت  ا قُهْؿ إِذِ ]عل ااآليةاا كريمةاا ستبقةاا[َوإِْذ َزيَّ ُّ ُُ َوإِْذ ُيِري

ْؿ َؿِِٔاًل  ُُ ِ ُْٔ ُْٔتْؿ يِف َأْظ ََ ا. {22}األكػال:[ افَت
اا ظرؼا اىذا ا يقع اا كريـ ااألسلكباا ىجيبا لقرآف اعل  ارلبانظمو ااعلراض, ابينيمت كمت

افإنوامفاعجيبااعقباللؾاا جملةاا مىلرضة فيككفا واإلمتـاا منتسبةابحكتيةاخركجيـاكأحكا يـ,
انصرا اسبب افيو اكتف اممت ابدر اإ   اخركجيـ افي ااألحكاؿ امف اعرضا لمشركيف افيمت اهللا صنع

ا.(ِ)ا مسلميفا
اا شيطتفا اكسكسة اكييصكًٌر اييبيف ااآلية اسيتؽ اأف اقبليت ا مت ااآلية امنتسبة اا ظبلؿ افي ككرد

ا خركجاا ذماأعلنكااعنوافيااآليتتاا ستبقةابأنيـاسكؼايخرجكاابطراناكريتءنا لمشركيفاكا غرائيـابيذاا
اكا مسلميفا ااإلسبلـ اعل  ايقضكا احل  اكشرباا خمر اا جزر بىزؼاا قيتفاكضرباا دفكؼاكنحر

ا.(ّ)ك كفا ـاينت يـامفاىذااا خركجاإالاا ذؿاكا خيبةاكا خستراكاالنكسترا
 ثانيًا: التفسير التحميمي:

 سبب النزول:  -ٔ
ْؿ ...]نز تااآليةا َْٔىُٚن َأْظاَمَأُ ُؿ افنَّ ـَ َأُ  .(ْ)فياإبليساا لىيفا{26}األكػال:[ َوإِْذ َزيَّ

                                                           

ا,اإلمترةاكلتبصحيحو,اكمسلـافياا(ُٕٗ/ُ)ا–بتبامفاسأؿاعت متناا,ا ىلـفياصحيحواكلتبا(اركاهاا بخترماُ)
 .ؽاعليو,اكىكاحديثاملفبتبامفاقتلؿا لككفاكلمةاهللااىياا ىليت(,اِِ,اُِ/ٔ)

ا(.ّْ,اصٓ(اانظر اا لحريراكا لنكيراالبفاعتشكر,ا)ـِ)
 (.َُّٓ,اصّ(اانظر الفسيرافياظبلؿاا قرآف,اسيداقطب,ا)ـّ)
 (.ُِٓ(اانظر ا بتباا نقكؿافياأسبتباا نزكؿ,اا سيكطي,ا)صْ)
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ككرداأفاا شيطتفاكسكسا سراقةابفامت ؾاا كنتنياأماأفااآليةانز تافيو,احيثاكسكسا وا
واممتاا شيطتفابأفايجيءابجيشا ينصراا مشركيفاك كفاهللااسبحتنواأ ق اا ركعاكا خكؼافياقلب

اكيدا اكيبطؿ ا لمسلميف انصره ا يلـ اهللا ابلقدير اىذا افكتف ابجيشو, اكينخذؿ اكيضىؼ ايلراجع جىلو
ااسـا ايككف اأف اكيجكز امت ؾ ابف اسراقة اصكرة افي المثؿ اا شيطتف اأف اككد اكا مشركيف, ا شيطتف

راقةاألنوافىا ا.(ُ)ؿاا شيطتفاىٍاؿافًاىىاا شيطتفاأيطلؽاعل اسي

 معاني المفردات:  -ٕ

ؿْ َوإيِنِّ َجٌٚر فَ ] يحلمؿاكجييف اأحدىمت ايىنياأنيامىكـاكفياجكاركـاينت نيامتاينت كـ,اكا ثتني اا[ُُ
 .(ِ)مجيرا كـاكنتصرافيككفاعل ااألكؿامفاا جكار,اكعل اا كجواا ثتنيامفااإلجترةا

ا.(ّ) الراجعابخزماكمذ ة,اكا نككصاا يركباذ يبلناختزيتنانكص عمى عقبيو

ا.(ْ) اأمارجعاا قيقرم,اكبطؿاكيدهاونكص

ا.(ٓ) اك  امدبرانانكصكردا

 البالغة:  -ٖ

َْٔىٚنُ ] ُؿ افنَّ ـَ َأُ راقةابفامت ؾابفاجىشـاا كنتنيابإغراءاا[َوإِْذ َزيَّ إسنتدامجتزماإذاا مزيفا يـاىكاسي
راقةاألنوا راقةاأكاأطلؽااسـاا شيطتفاعل اسي مفاا شيطتف,اأكالمثيؿاا شيطتفا لمشركيفافياصكرةاسي

 .(ٔ)فىؿافىؿاا شيطتفا

ؿُ اَل ] ُُ َٛ فَ
اكا نككصا[ َؽٚفِ اا قكؿ اصدكر ابتعلبتر اعقلي ا واامجتز اكسكس اا ذم راقة اسي مف
ا.(ٕ)ا شيطتف

ا
                                                           

 (.ُْٖحيلي,ا)ص(,اكانظر اا لفسيراا كجيز,اكىبةاا زآّ,اصٓانظر الفسيراا لحريراكا لنكير,االبفاعتشكر,ا)ـ(اُ)
 (.ِّٓ,اصِ(اانظر اا نكتاكا ىيكف,ا لمتكردم,ا)ـِ)
 (.ِّٓ,اصِ(اانظر اا مرجعاا ستبؽ,ا)ـّ)
 (.ِٗٔ,اصُ(اانظر افلحاا قدير,ا لشككتني,ا)ـْ)
 (.ِّّ(اانظر اليسيراا كريـاكفيالفسيراا كبلـاا منتف,ا لشيخاعبداا رحمفاا سىدم,ا)صٓ)
 (.ّٓ,اصٓعتشكر,ا)ـ(اانظر اا لحريراكا لنكير,االبفأ)
 (.ّٓ,اصٓ,ا)ـا ستبؽا(اانظر اا مرجعٕ)
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 اإلعراب:  -ٗ

ـَ ] ْٔتُؿْ ]عطؼاعل اا[َوإِْذ َزيَّ ََ  افَت
قُهْؿ إِذِ ُّ ُُ اكبينيمتااعلراض,اريًلبافيانظـاعجيبايبيفا[َوإِْذ ُيِري

 .(ُ)ظتـامدلاركعةاكأسلكباا قرآفاا كريـاا بديعاا محكـااالنل

ؿُ ] ُُ َٛ َف
ا.(ِ) اخبرالقديره االاغت باكتئفا كـا[َوَؿَٚل اَل َؽٚفِ

َْٔىٚنُ ] ُؿ افنَّ ـَ َأُ امحمداكقتالزييفاا شيطتفا يـا[َوإِْذ َزيَّ اأماكاذكرايت اا ظرؼايلىلؽابمحذكؼ   
ا.(ّ)أعمت يـاأمالحسيفاأعمت يـا

 :عموم قرآن  -٘

ا الىت    ؿْ ]قك و ُُ ااعنيابيذها[َوإيِنِّ َجٌٚر َف ابفامت ؾابفاجىشـ اكىكامفا(ْ)اآليةاسراقة ااا,
بنيابكرابفاكنتنة,اككتنتاقريشالختؼامفابنيابكراأفايألكىـامفاكرائيـافكتفايريداأفايجيرىـا

 .(ٓ)مفابنياكنتنة,اكمفاكؿاعدكاكيدفعاا ضرراكمتايدفعاا جتراعفاا جترا

 ثالثًا: التفسير اإلجمالي:
 شيطتفا لمشركيفاأعمت يـاا قبيحةامفاا شرؾاكعبتدةاىذااا مقطعامفااآليتتايلنتكؿالزييفاا

ا يـابأفا فايغلبيـامحمدااألصنتـاكخركجيـا حرباا رسكؿا كأصحتبواألنوامجيراا,اكلأكيده
كمىيفاكنتصرا يـاممفايختفكفامنيـابنيابكرا ىداكةاكتنتابينيـاك كفا متالقتبلتاا فئلتفاكرألا

ا.(ٔ)شديدان,اكك  امدبراناىتربتناذ يبلناايزعياا مبلئكةاختؼاخكفتنااا شيطتفاجبريؿا

ككرداأفاا شيطتفالمثؿافياصكرةاسراقةابفامت ؾاكعندمتالبلقتاا فئلتفاا مسلمةاكا كتفرةا
اختؼا األنو امنيـ اكلبرأ اكخذ يـ اىتربتن ارجع اىشتـ ابف اا حترث ايد افي ايده اككتف اا مبلئكة ااااااكرأل

ارألاا مبلئكةافختؼامفاعقتباهللا اعندمت امفالدبيراهللاالىت  اخكفتناشديدان الىت  اا شديدا واكىذا
ا.(ٕ) منعاكيدها

                                                           

 (.ّْ,اصٓ(اانظر اا لحريراكا لنكير,االبفاعتشكر,ا)ـُ)
 (.ِّْ,اصِ(اانظر اا كشتؼ,اا زمخشرم,ا)ـِ)
 (.ِٗٔ,اصُ(اانظر افلحاا قدير,ا لشككتني,ا)ـّ)
اا قرآف,اجبلؿاا ديفاا سيكطي,ا)ـْ)  (.َْٕ,اصِ(ااإللقتفافياعلـك
 (.ِٗٔ,اصُر الفسيرافلحاا قدير,ا لشككتني,ا)ـ(اانظٓ)
 (.ِّّ(اانظر اليسيراا كريـاا رحمفافيالفسيراكبلـاا منتف,ا لشيخاا سىدم,ا)صٔ)
 (.ُْٖ(اانظر الفسيراا جبل يف,ا)صٕ)
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ا مؤمنيفابأ ؼامفاا مبلئكة,ااككردافياا حديثاعفاابفاعبتساقتؿ اأمداهللاانبيوامحمدا
ٌنبة,اافكتفاجبريؿا اميجى امفاا مبلئكة ٌنبةاكميكتئيؿافياخمسمتئة اميجى امفاا مبلئكة فياخمسمتئة

فاكمىوارايةافياصكرةارجتؿامفابنيامٍد ج,اكا شيطتفافياصكرةافياجندامفاا شيطتاسيلًابًاكجتءاإًا
نياجترا كـ,ا راقةابفامت ؾابفاجىشـافقتؿاا شيطتفا لمشركيف االاغت با كـاا يكـامفاا نتساكا  سي

ا اهللا ارسكؿ اكرفع افتنصره ابت حؽ اأكالنت اا ليـ اجيؿ  اأبك اقتؿ اا قكـ ااصطٌؼ افقتؿ اافلمت اااااااايده
 ا)خذاقبضةامفاا لراب(اؿا ىصتبةافلفاليىبدافيااألرضاأبدان(افقتؿاجبرياليلؾاىذهإفا)يتارباإنؾا

امفاا مشركيفامفاأحداإالا عينيواكمنخريوااملؤلتافأخذاقبضةامفاا لرابافرم ابيتاكجكىيـافمت
إ  اإبليسافلمتارآهاكتنتايدهافيايدارجؿامفاا مشركيفاانلزعااكفموافكٌ كاامدبريف,اكأقبؿاجبريؿا

راقة,اأ ـالزعـاأنؾا نتاجتر,اقتؿ اإنيابرمءاإبليسايدهاثـاك   امدبراناكشيىلوافقتؿا واا رجؿ ايتاسي
ا.(ُ)منكـاإنياأرلامتاالالركفا

ىكذاانجداكذباإبليساكخداعوا لمشركيفاعندمتاعلـاأنواالاقكةا واكلقيقراكفرامفاأرضا
كتفاشيطتفااإلنساأـاا,اكىذاايىلـااألمةادرستناعظيمتنابأفالحذرامفاا شيطتفاكأىلواسكاء(ِ)ا مىركةا

اأـاشيطتفاا جف.
 رابعًا: مقاصد وأىداف اآليات:

 نصر حزب الحق وخذالن حزب الشيطان:  -ٔ
راقةابفاجىشـابنياكنتنةاا ذمالمثؿابت شيطتفا رأينتاكيؼاأكدتااآليتتامفاخبلؿامكقؼاسي

إ  اا كراءااك كفاعندمتالبلقتاا فئلتفاىرباذ يبلناختزيتنااا ذمازيفا يـاشركيـاكقلت يـا رسكؿاهللاا
 لمؤمنيفابإمدادىـابت مبلئكةاا لياأكقىتاا رعباكا خكؼافياقلباىذااا شيطتفاابسببانصراهللاا

 .(ّ)كمفامىواكبطؿاكيدها
ا اا رسكؿ كماعف اري افيوااكقد اىك ايكمتن اا شيطتف( ارألاإبليسا)كفياركاية ا)مت اقتؿ  أنو

ايرلارأصغراكالاأحق مفالنزيؿاا رحمةاكا ىفكاعفااكالاأدحراكالاأغيظامفايكـاعرفة,اكذ ؾاممت
ا ذنكب,اإالامتارألايكـابدر,اقت كا ايتارسكؿاهللااكمتارألايكـابدر؟اقتؿ اأمتاإنوارألاجبريؿايزعيا

ا.(ْ)ا مبلئكة(ا
                                                           

(,اكمىن اقك واْٗٓ(,ااإلمدادابت مبلئكةافياغزكةابدر,ا)صُٖ,ابتبُّٕٔ(اركاهامسلـافياا جيتداكا سير,ا)ُ)
 أماجتنباا جيشافياميمنةاكميسرة.)مجنبة(ا

 (.ّٖٓ,اصْ(اانظر الفسيراا جتمعاألحكتـاا قرآف,ا لقرطبي,ا)ـِ)
 (.ّٖٔ,اصُ(,اكلفسيراا بيضتكم,ا)ـِّٓ,اصِ(اا نكتاكا ىيكف,ا لمتكردم,ا)ـّ)
 (,اجتمعاا حجامرسبلن,اكمىن ايزعي اييكزع.ُٖ(,ابتبا)ِٔٗ(اأخرجوامت ؾافياا مكطأافياا حج,ا)ْ)
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اا ىدكا امع اا حرب احت ة اكنىيش اكمحتصر امنككب اكشىب اعلينت ايجب اأنو اأراه كا ذم
أفاهللاادائمتناينصراا فئةاا مؤمنةافئةاا حؽ,افئةاا صييكنياأفايككفا دينتادائمتناكأبداناا ثقةاكا يقيفاب

امنذا افيانفكساأبنتئنت اا ىت ية اا قيمة اكأفانغرساىذه اا بتطؿ, افئة حزباهللااعل احزباا شيطتف,
اا صغراحل انيربياجيؿاا نصراكا لحريرابإذفاهللاالىت  .

 ىروب الشيطان من قوة وعظمة هللا تعالى:  -ٕ

اكاتتاا نككصاكا يركباكا فراراىيامفاصف عل اا ذ ؾافإفديدفاشيتطيفااإلنساكا جف,
ا مسلـاأفايحلتطاكيحذرامفاكسكسةاا شيطتف,اختصةاكأنوايجرمامفاابفاآدـامجرلاا دـابت ىركؽا

أكضحابأفاا مخلصيفامفاعبتدهااك كفاهللااا,بغكايةااإلنستفاإ  اقيتـاا ستعةاكأنوالحدلاهللاا
اييبيفامدلاقكةاا مؤمفاا مؤمنيفاا صتدقيف,اقتدريفاعل اصداا شيطتفاكا مكاجيلواكمجتىدلو,اكىذا

اإىبلؾا اعل  اهللاالىت   اكقدرة اكعظمة اقكة امدل ايؤكد اكىذا اضىؼاا شيطتف, اأمتـ اإيمتنو كعظمة
 ا شيتطيفاكا طغتةافيااألرضاسكاءاكتنكاامفاشيتطيفااإلنساأـاا جف.

نداسمتعااآلذافاقكةاكعظمةاهللاالىت  افيكاييرباعكافت شيطتفادائمتناييرباعندمتايرلاقدرةا
أفااقتؿ ا)إذااسمعااآلذافاأدبراك واضراط(اكفياركايةاعفاأبياىريرةااكركلافياا حديثاأنوا

ا.(ُ)(اإذا ُنودَي لمصالة أدبر الشيطان لو ضراط حتى ال يسمع التأذينقتؿ ا)اا نبيا

اجميىتناأفاا شيتطيفاليصفَّدافياشيرارمضتف,اشيراا طتع ـي ا واأننتانىل تت,اكا ذماأخليصي
شيرانزكؿاا مبلئكة,اشيرا يلةاا قدر,افنجداضىؼاا شيطتفاكىركبواكخذالنواأمتـاا مؤمفاا مخلصا
اكلوامفالدابيراهللاالىت  ا نصرةاا حؽاكا ديفا ييىلًٌـاا مسلميفا بقكةاكعظمةاا خت ؽاجؿاكعبلاكىذا

مةاالئـ,اكأفاكاألمةاأجمعافياكؿازمتفاكمكتفاأفانىمؿامفاأجؿانصرةاا حؽ,اكالانختؼافياهللاا كا
نلككؿاعل اهللا,اكنأخذابتألسبتب,اكنلحل ابت صبر,اكا يقيفابأفاا نصرامفاعنداهللاالىت  اا قكما
ا ىزيز,افبلانيأساكالانضىؼاأمتـاعدكنتاا غتشـاعل اأراضيافلسطيف,اميمتالكت بتاعل ااإلسبلـا

 نتاا نصراكا ىزةاكمتااشيتطيفااألرضاأكاا سمتء,افتهللامىنتاك فايخذ نتابإذنوالىت  ,اكسكؼايكلب
اَم ]حيثاقتؿالىت  ,افياكلتبواا ىزيز ااكعدنت,اكسكؼانحرراأقصتنتاكمسرلاا حبيبامحمدا َّٕ إِ

ًْٔئٚ إاِلَّ هِِْ٘ذِن اهللِ َوَظَذ اهللِ  ِهْؿ َص َْٔس هَِوٚرِّ ـَ َآَمُْقا َوَف َْٔىِٚن فَِْٔحُزَن افَِّذي ـَ افنَّ مِ افَّْْجَقى ِم ْٗ ِؾ اُد َـّ َٔتََق ِْ [ ُْقنَ َؾ

َٚن اهللُ َظِزيًزا َحُِٔاًم ] ا,اكقتؿا {90}ادجادلة: ـَ اَمَواِت َواألَْرِض َو ا. {5}الػتح:[ َوهللِ ُجُْقُد افسَّ

                                                           

(,افضؿاٖ(,ا)بتبُٗ/ّٖٗ(,افضؿاا لأذيف,اكركاهامسلـافياا صبلة,ا)ْ,ابتبَٖٔا بخترمافيااآلذاف,ا)ا(اركاهُ)
 اآلذافاكىرباا شيطتفاعنداسمتعو.
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 وجوب الخوف والخشية من هللا:  -ٖ

اا مقطعاا خطيرامفاآيتتاهللاا اكأسلنبطوامفاىذا اأفااا ذماأراه أنوايجباعل اا مسلـ
خش امفاهللااسبحتنواكالايخش اغيره,اكأنواإفا ـاينلبوا لشيطتفا,اكيختؼاكييىكداهلل,اكيلقياهللاا

امفاهللااىياأستسا ئليمتفا اا خكؼاكا خشية األف اا ىظيـ, اا ديف اىذا اضتعاكضتعامىو كغكايلو
ا صتدؽاا ىميؽ,افت مسلـاا ذمايلؽاهللاافياكؿاشيءايحفظاهللاا وادينواكيكلبا واا سىتدةافياا دنيتا

وا ]نصرابإذفاهللاالىت  ا قك وافياكلتبواا ىزيز اكاآلخرة,اكمفاىنتايألياا  ُ رِّ ٌَ ْقٍم َحتَّك ُي ََ ُ َمٚ هِ ٌَرِّ اَل ُي

ؿْ  ِٓ ِس ٍُ ْٕ َٖ  . {99}الرعد:[ َمٚ هِ

افياصكرلوا ااإلنساا ذمالمىثَّؿى ااآليتتاشيطتف اعليو اا ذمالدكر امت ؾاذ ؾ ابف راقة اسي أف
لاقدرةاكعظمةاهللاافياا مىركة,اكأدرؾاا شيطتفاختؼامفاعقتباهللااسبحتنو,األنواانبيراكأذىللوامد

راقةافيامكقؼا أفاىنتؾاقكةاأكبراكأعظـالديراا مىركةاأالاكىكاهللااا ىظيـاا قدير,اا ذماكضعاسي
راقةابفامت ؾايكـا قتئوارسكؿاهللاا فيااثتنياقكما يخلبرامدلاإيمتنو,اككلنتايىلـاا مكقؼااألكؿا سي

عندمتااسوافيااألرض,اكأخذااألمتفامفارسكؿاهللااطريؽاا يجرة,احيثاشتىدامىجزةاسكخاقكاـافرا
راقةاحل اأسلـايكـاا فلحا ا.(ُ)كعدهابسكارماكسرلاكقيصر,اكمتازاؿاسي

كىذااافكتنتاىذهاا مكاقؼالمييدانا دخك وافيااإلسبلـ,احيثاشىرابمدلاقكةاكعظمةاهللاا
واا شديداختصةاعندمتاإيمتنو,اخكؼاشديد,اكخشيةاكبيرةامفاهللا,اكمفاعقتبابافييؤكداأفاا ذماسب

ا اكقتؿ  اخكفو اشدة امف اا مشركيف ِٚب ]خذؿ ََ ًِ [ إيِنِّ َأَرى َمٚ اَل َتَرْوَن إيِنِّ َأَخُٚف اهللَ َواهللُ َصِديُد اف

اا مكقؼا{26}األكػال: اك كفاىذا اا مشركيف, اككيد اا خكؼاكا رعباقذفواهللااحل ايبطؿاكيده افيذا ,
راقةابىداذ ؾاا يمتنواكبت فىؿاعندمتاعتداككأنواكتفاييربيافيانفساسي فاإسبلمواكا  إليمتف,احل ايىٍحسي

نكداهللااكمتااكرجعاإ  اهللاا راقةاجنديتنافياجي لحكَّؿاخكفوابىداذ ؾالقكلاكخشيةامفاهللااكأصبحاسي
ابت دنيتا اا غترقيف اا يكـ اشبتب ا كؿ ادعكة اكىذه اكا مسلميف, ا ئلسبلـ اكفترستن اكمقدامتن ابطبلن كأصبح

ديفاهللا,اكعفاخشيلواكا خكؼامنواكمفاعقتبواأفايىكدكااهللاكيلكبكااقبؿافكاتااا فتنية,اا غتفليفاعف
اكعمتدا اا مسلقبؿ اعمتد اىـ اشبتبااألمة األف اهلل, اكيلكجيكا اا فترغة, اميلييتتاا دنيت اكيلرككا األكاف

ال تزال طائفة من  ا)اهللاارسكؿثكبتفاقتؿ اقتؿاا لحريرا ؤلقص اكا مقدستت,اكفياا حديثاعفا
ا.(ِ)(ااىرين عمى الحق ال يضرىم من خذليم حتى يأتي أمر هللا وىم كذلكأمتي ظ

                                                           

 (.ّٓ,اصٓ(اانظر اا لحريراكا لنكير,االبفاعتشكر,ا)ـُ)
 (.َِٓ,ا)ص(,االالزاؿاطتئفةامفاأملياعل اا حؽاظتىريفّٓ,ابتبَُِٗ(اركاهامسلـافياا جيتداكا سير,ا)ِ)
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 لثالمطمب الثا
 المنافقون وموقفيم من النصر

ْؾ َظَذ اهللِ َؾِ٘نَّ ]قتؿالىت   ا َـّ ـْ َيَتَق ْؿ َوَم ُٓ اَلِء ِديُْ ُٗ ُِقِِبِْؿ َمَرٌض َؽرَّ َه ـَ يِف ُؿ َُقَن َوافَِّذي
قُل اُدَْٚؾِ َُ  إِْذ َي

ا. {27}األكػال:[ يٌز َحُِٔؿٌ اهللَ َظزِ 

 أواًل: مناسبة اآلية لما قبميا:
قُل ]للىلؽاىذهااآليةاا كريمةابمتاقبليتاكذ ؾابلىلؽاقك وا َُ بأقربااألفىتؿاكىكاقك واا[إِْذ َي

َْٔىُٚن َأْظاَم ] ُؿ افنَّ ـَ َأُ لزييفااكىذاايكحياأفايككفاقكؿاا منتفقيفاكاقىتنافياكقت {26}األكػال:[ ؿْ أَ َوإِْذ َزيَّ
اجيشا اعل امدلاقكة اأكد اأفاكبلىمت ااآليليف ابيف اا منتسبة اييبيف اا مشركيفاكىذا اأعمتؿ ا شيطتف
ادعميـا اكمدل اا شيطتف اأك يتء اعف ايلحدث ااألكؿ افت خبر اا مسلميف, اجيش اكضىؼ ا مشركيف

قكم,ا لمشركيفاكىذهااآليةاللنتكؿاخبراا منتفقيفاكيؼاقىبَّحكاامتاأقسـاعليواا مسلمكفامفاقلتؿاقكـا
اكتفا احيث اأعمت يـ, ا لمشركيف اا شيطتف ازيف احيث ااآليليف ابيف اا منتسبة ايكضح اا كبلـ فنظيـ

ا منتفقكفاييقىبًٌحكفاأعمتؿاا مسلميفاكيسخركفامنيـاكيصفكنيـابت غركراكقلةاا لدبيرا
ا.(ُ)

 ثانيًا: التفسير التحميمي:
 سبب النزول:  -ٔ

ا الىت    قَن َوافَّ ]قك و َُ قُل اُدَْٚؾِ َُ ُِقِِبِْؿ َمَرٌض إِْذ َي ـَ يِف ُؿ انز تاكقتؿا{27}األكػال:[ ِذي اأنيت اكرد ,

ا امحمد انبيو اعل  اهللا اأنزؿ اعندمت اا قكؿ اىذا ااا منتفقكف الىت    ُهرَ ]قك و ُع َوُيَقفهقَن افده ّْ َزُم اَ  ْٓ [ َشُٔ

را ايتارسكؿاهللااأماجمع؟اكذ ؾاقبؿابدر,افلمتاكتفايكـابد,افقتؿاعمرابفاا خطتبا{23}الؼؿر:
اإ  ارسكؿاهللاا ُع ]فياآثترىـاميٍصللتناأماميشيراناسيفوايقكؿ ااكانيزمتاقريشانظرتي ّْ َزُم اَ  ْٓ َشُٔ

ُهرَ  ابدر,اكبىداقك يـاكاسليزائيـاكسخريليـابجيشاا مسلميفاأنزؿاهللاافييـاا[َوُيَقفهقَن افده فكتنتا يـك
َذاِب إَِذا هُ ] ًَ ْؿ هِٚف ِٓ ؾِٔ ٚ ُمْسَ َٕ َُٖرونَ َحتَّك إَِذا َأَخْذ  {42}ادممـون:[ ْؿ جَيْ

(ِ). 

 المفردات:  -ٕ
 .(ّ)ا ذيفاأظيركاااإليمتفاكأبطنكااا كفرااالمنافقون:

                                                           

 (.ّٕ,اصٓ(اانظر اا لحريراكا لنكير,االبفاعتشكر,ا)ـُ)
 (.ُِْ(اانظر ا بتباا نقكؿافياأسبتباا نزكؿ,اجبلؿاا ديفاا سيكطي,ا)صِ)
 (.ّٖٔ,اصْ(اانظر الفسيراا جتمعاألحكتـاا قرآف,ا لقرطبي,ا)ـّ)
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افياقلكبيـاشؾا ا(ُ)قتؿاا متكردمااوالذين في قموبيم مرض: فييـاثبلثةاأقتكيؿ اأحدىت اأنيـاقـك
كا ثتني اىـاا مشرككف,اابلـاكىـابمكة,اك كفا ـالصحاعقيدليـاك ـالطمئفاقلكبيـ,سكتنكاالكلمكاابتإلوا

ا.(ِ)بخبلؼاا منتفقيفااكا ثت ث اأنيـاقكـامرلتبكفا ـاييظيركااا ىداكةا لنبيا
ككرد اا شتككفاكىـادكفاا منتفقيف؛األنيـاحديثكاعيدابتإلسبلـ,اكفييـابىضاضىؼانية,اقت كااعندا

اىؤالءادينيـ,اككرداأنيمتابمىن اكاحد,اكىكااأل ا.(ّ)ك  اا خركجاكا لقتءاا صفيف اغزًٌ
: اكىـاعدداقليؿااَغرَّ اا منفىة,اأماغىرَّىـاا كعدابت نصرافخرجكا ابإييتـ ا غركر ااإليقتعافياا مضرة

ركفامفاأجلوا(ْ) لقتءاجيشاكبيرا ,اككرداأفاا مسلميفااغلركاابدينيـاكأنيـايينصى
ا.(ٓ)

 البالغة:  -ٖ
َُقنَ ] َُقُل اُدَْٚؾِ ا شتمؿا حديثاا نفس,األفاا منتفقيفا اا قكؿاىنتامسلىمؿافياحقيقلواكمجتزها[إِْذ َي

ا ابأ سنليـ, اذ ؾ امتايقك كف اخبلؼ افييظيركف اصفتليـ, اىي اكىذه اأنفسيـ, افي اا نفتؽ اييخفكف أك
 .ييبطنكف

ُِقِِبِْؿ َمَرٌض ]ا مرضاا كاردافياقك وا ـَ يِف ُؿ ًبواا[َوافَِّذي مجتزايبيفااخلبلؿااالعلقتدا دييـافىشي
ا.(ٔ)ت مرضاا ذماسكؼاينلييابسكءاا ىتقبةاعلييـابفستدااالعلقتداا قتئـاعل اا نفتؽا

 اإلعراب:  -ٗ
ا الىت    ْؾ َظَذ اهللِ َؾِ٘نَّ اهللَ َظِزيٌز َحُِٔؿٌ ]قك و َـّ ـْ َيَتَق اقك واا[َوَم اعل اجملة امىطكفة جملة

ا ؿْ ]لىت    ْٔىَُٚن َأْظاَمَأُ ُؿ افنَّ ـَ َأُ ا بيتفاعنتية[َوإِْذ َزيَّ ااألخبتراا مسكقة امفاجملة األنيت هللاالىت  اا 
ألفاا مسلميفالككلكااعل اهللااا ىزيزاا غت باا حكيـاا؛دىـػػفاا مشركيفاككيػػتباظػػبت مسلميف,اكأنواخ

 ا ذماأيدىـاكنصرىـ.
                                                           

ا لصتنيؼاا كثيرةاا نتفىة,اك دافيا(اعليابفامحمداحبيب,اأبكاا حسفاا متكردم,امفاا ىلمتءاا بتحثيف,اأصحتباُ)
ىػ,اكانلقؿاإ  ابغداد,اكك ياا قضتءافيابلدافاكثيرة,اككتفايميؿاإ  امذىبااالعلزاؿ,اك وأّْا بصرةاسنةا

اكا ديف",ا اا دنيت ا"أدب اكلبو  امف اببغداد, اكفتلو اا كرد امتء ابيع اإ   انسبلو اا خلفتء, اعند اعت ية ارفيىة مكتنة
اك"ا ن اا سلطتنية", اك"األحكتـ الكفياسنة اكا حكـ", اك"األمثتؿ ا لزركلي,آَْكتاكا ىيكف", ااألعبلـ, اينظر  ىػ.

 (.ِّٕ,اصْ)ـ
 (.ُِّٓ,اصّ(,اكلفسيرافياظبلؿاا قرآف,اسيداقطب,ا)ـِّٓ,اصِانظر اا نكتاكا ىيكف,الفسيراا متكردم,ا)ـ(اِ)
 (.ّٖٔ,اصْ(اانظر اا جتمعاألحكتـاا قرآف,ا لقرطبي,ا)ـّ)
 (.ّٖ,اصٓلنكير,االبفاعتشكر,ا)ـ(اانظر اا لحريراكا ْ)
 (.ِّْ,اصِ(اانظر الفسيراا كشتؼا لزمخشرم,ا)ـٓ)
 (.ّٖ,اصٓ(اانظر اا لحريراكا لنكير,االبفاعتشكر,ا)ـٔ)
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جكابا لشرطابتعلبتراالزمواكىكاعًزةاا ملككؿاعل اهللااا[َؾِ٘نَّ اهللَ َظِزيٌز َحُِٔؿٌ ]قك والىت   ا
ْؾ َظَذ ]فياقك وا َـّ ـْ َيَتَق ,افيكاكنتيةاعفاا جكاباكىذاامفاكجكهاا بيتفاكىكاكثيراا كقكعافيا[اهللَِوَم

ا.(ُ)ا قرآفاا كريـا
 ما نزل بشأنيم القرآن )مبيم قصدتو اآلية(:  -٘
ؿْ ] ُٓ اَلِء ِديُْ ُٗ ُِقِِبِْؿ َمَرٌض َؽرَّ َه ـَ يِف ُؿ قَن َوافَِّذي َُ

َُقُل اُدَْٚؾِ امنيـ اعلبةابفاربيىة,اكقيسابفاا[إِْذ َي مًٌيى سي
 .(ِ)ا ك يدابفاا فتكو,اكا حترثابفازمىةاكا ىتصياابفامنبوا

اعل امنيـ  ابفككرد ااي اكا مخزميتف اخلؼاا جمحي ابف ابفا(ّ)أمية اا ك يد اقيسابف اككرد ,
فقت كاااا مغيرة,اكأبكاقيسابفاا فتكوابفاا مغيرة,اارلتبكااكارلدكااعندمتارأكااقلةاأصحتبارسكؿاهللاا

ؿْ ] ُٓ اَلِء ِديُْ ُٗ ا.(ْ)ا[َؽرَّ َه

 ثالثًا: التفسير اإلجمالي:
اا كفرا اكأبطنكا ااإليمتف, اأظيركا احيث اا منتفقيف اعف اا حديث اا كريمة ااآلية اىذه للنتكؿ
اأنيـا اكقت كا اا مسلميفاكجيشيـ امف امرضاحيثاسخركا اكا ذيفافياقلكبيـ ابتهلل,  ضىؼااعلقتدىـ

لياا قدير,ابىيَّفا يـاأفااإليمتفاا ىااغلركاابدينيـافأدخلكااأنفسيـافيمتاالاطتقةا يـابواك كفاهللاا
كاإلخبلصاكا لككؿاعليواسبباا فكزاكا نصراكا ىزة,احيثااعلمداا مسلمكفاعل اهللا,اكلككلكااعليوا
فمفايىلمداعل اهللااكثيؽابو,افإفاهللاانتصرهافيكاا ىزيزاا غت باالايذؿامفااسلجترابو,احكيـافيا

ا.(ٓ)أفىت واكصنىوا
 رابعًا: المقاصد واألىداف:

 الحذر من حركة النفاق والمنافقين: -ٔ

فياىذهااآليةامفاضىتؼااإليمتفاا ذيفافياقلكبيـامرضاكىـاا ذيفامت كااإ  ااحذراهللاا
اإلسبلـافيامكةاك كفا ـالصحاعقيدليـاك ـالطمئفاقلكبيـاكخرجكاامعاا نفيرامزعزعيفافأصبحكاا

اييبطنكفاكيكيدكفا ئلسبلـايشكككفافياقكةاا مسلميفاككذ ؾاأىؿاا نفتؽاا ذيفاييظًيركفاخبل ؼامت
                                                           

ا لزمخشرم,ا)ـُ) الفسيراا كشتؼ, ا)ـِّْ,اصِ( اكلفسيراا بيضتكم, اكا لحريراكا لنكير,االبفإّٖ,اصُ(, ,)
 (.ّٗ,اصٓعتشكر,ا)ـ

اا قرآف,ا جبلؿاا ديفاا سيكطي,ا)ـ(اانظر ااإللقتفافِ)  (.َِْ,اصِياعلـك
 (.ُِْ,اصِ(اانظر الفسيراا بغكم,ا)ـّ)
 (.ََٓ,اصِ(اانظر الفسيراا قرآفاا ىظيـ,االبفاكثير,ا)ـْ)
 (.ِْٕ,اصُ(اانظر الفسيراصفكةاا لفتسير,ا لصتبكني,ا)ـٓ)
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كا مسلميف,اكىؤالءامكجكدكفافياكؿازمتفاكمكتف,افيـاالايدرككفاحقيقةاأسبتباا نصراكأسبتبا
ا يزيمة,األنيـايركفاظكاىرااألمكراك يسا دييـاإيمتفاكالاثقةافياهللا,اقلكبيـاختكيةايسخركفامفا

ا اأجؿ امف ايقتللكف األنيـ اكقكليـ, ابىددىـ اكيسلخفكف ايقيسكفاا مؤمنيف اا مكتاكال اكيكرىكف ا دنيت
امثؿا ا)ا جنة( اا شيتدة اأك اا نصر اا حسنييف اإحدل اعف ايبحثكف اال األنيـ ااإليمتف؛ ابميزاف األمكر

ـْ ] ا,احيثايقكؿا(ُ)ا ىصبةاا مؤمنةاا ليالرلابنكراهللااكىداهاكللككؿاعليواكللبعالىت يموا َوَم

ْؾ َظَذ اهللِ َؾِ٘نَّ اهللَ َظِزيٌز َح  َـّ  . {27}األكػال:[ ُِٔؿٌ َيَتَق

كا ذماييشتىداا يكـاكمتاأرلاأفامثؿاىذهااألصنتؼامفاا نتسامكجكدافياكؿاكاقعاكفياكؿا
زمتف,افىلينتاأفانحلتطامنيـاكنحذرىـ؛األنيـامفاأشداا فئتتاعداءنا ئلسبلـاكا مسلميف,افيـاا طتبكرا

افياا مدينةاا ذيفاييحطمكفاكؿامىتنياا ىزاكا ف ,اكمتاختراكا لمسؾابشرعاهللااا ختمس,اا مرًجفكفى
اكيحتربكفا اكا ىقيدة, اا ديف اعلينت اكيفسدكف اكمذىب, ا كف, ابكؿ ايصدحكف ااأليتـ اىذه افي أكثرىـ
اإلسبلـابشل اا طرؽ,اختصةنافياكستئؿااإلعبلـاا حديثة,ايحتك كفاكسراا يمـا دلاا شبتباا مسلـا

اعل اكمرة اا ىلمتء اعل  اكاالفلراءاتامرة اكاألكتذيب اا فلف اا قتدةابزرع اعل  اكمرة اكأىلو, ااإلسبلـ  
ا ىظمتءاا ذيفاحملكاا كاءاىذااا ديفاا ىظيـ,اك كفانقكؿا يـا فايلركـاهللااأعمت كـ,اكنقكؿا يـاكمتا

ْؾ َظَذ اهللِ َؾِ٘نَّ اهللَ َظِزيٌز َحُِٔؿٌ ]قتؿاعزامفاقتئؿافيامحكـاكلتبوا َـّ ـْ َيَتَق ا.{27}األكػال:[ َوَم

غـاكؿامتايفىلكنواكيقك كنوافياعصرنتاا حتضر,اإالاأفااإلسبلـاكهللااغت باعل اأمره,اكرا
بخيراكأىلوابخيراكهللاامىنتاك فايخذ نتاكمتاكعدنت,افت جميعايىلـاصفتتاىؤالءاا جبنتء,اأىؿاا غدرا

فقداأخبرنتاعفاصفتليـافياحديثواا شريؼاحيثاكرداعفاعبداهللاابفااكا خيتنةامنذاعيداا نبيا
أربع من كن فيو كان منافقًا خالصًا، ومن قتؿ ا)ااعنيمت,اأفاا نبياعمركابفاا ىتصارضياهللا

ذا حدث  كانت فيو خصمة منين، كانت فيو خصمة من النفاق حتى يدعيا: إذا ائتمن خان، وا 
ذا خاصم فجر ذا عاىد غدر، وا  اكذب، وا  ا(ِ)( اا ىزة  ارب اعنيـ اكيقكؿ ْٝ ُشقَرٌة ], ِزَف ْٕ            َؾَِ٘ذا ُأ

ٌٜ وَ  َّ َُ ـَ اَدقْ مُحْ ِْٔف ِم َِ ِقِّ َظ ٌْ َيَر اَد َٕ ُِقِِبِْؿ َمَرٌض َيُْْيُروَن إَِفَْٔؽ  ـَ يِف ُؿ َٝ افَِّذي َتُٚل َرَأْي
َِ ٚ اف َٓ                ِت ُذـَِر ؾِٔ

ؿْ  َْٖوَػ َأُ ا. {20}حمؿد:[ َؾ

ا
                                                           

 (.ُِّٓ(اانظر الفسيرافياظبلؿاا قرآف,اسيداقطب,ا)صُ)
(,اكمسلـافياكلتبااإليمتف,ابتباا كفتءاْٖ,اصُمافياكلتبااإليمتف,ابتباعبلمتتاا نفتؽ,ا)ـ(اركاهاا بختراِ)

 (.َٗٔ,اصِبت ىيد,ا)ـ
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 الناُس معادن: -ٕ
كاع,اكلحدثتاا نتساكمىتدفااألرضامنيـاا طيباا ليف,اكمنيـاا صلباا خبيث,افت نتساأن

ا,اأىؿاا جرائـاكا غدراكا خيتنة.(ُ)اآليتتاعفاأصحتبااألرضاا سكءا
افياكا اللحدثاعفاأصنتؼافتسدة اأنيت اا كريمة الحليليا مىتنيااآلية ابىد ا ذمااسلخلصلو

الطمئفا اك ـ اإسبلميـ ايحسف اك ـ اكضىفكا اارلدكا اثـ ااإليمتف احبلكة اك ؤلسؼاذاقكا اا نتس, مىتدف
اا سليمة ا لىقيدة افياانفكسيـ اكثيرة اآيتت امرضالنتك ليـ اقلكبيـ افي اكا ذيف افت منتفقيف ا صحيحة,

ا قرآفاا كريـا للحذيرامنيـ,اكىذاامتانىتنيامنواا يكـافياكاقىنتاا فلسطينيامفابىضاىؤالء,اا ذيفا
امعا يبيىكفاا ديفابىرضامفاا دنيتاكيبيىكفاا كطفاكيلآمركفاعليوابحجةاا سبلـ,اكأماسبلـاىذا

أرضنت,ا ـايلرؾافييتاأخضراناكالايتبستناإالاكقض اعليو,ايسلباأراضينتااسرؽـاعدكاصييكنياغتش
ااألرضاكا مسرلا اكيييٌكد اكيسرؽ, اكيحرؽ اكيغلتؿ اكيقلؿ اىنتؾ, اكيدمر اىنت اكيقصؼ كمقدستلنت,
اكا محركميف,ا اا مشرديف, ا نداءات امجيب امف اال ااأليدم امكلكؼ اكا ىت ـ اا لىينة, ابأقدامو كيدنسو

األرضاا طتىرة,اا مبتركة,اا لياأمرنتااإلسبلـابت حفتظاعلييتاكلطييرىتامفادنسااكا منككبيفافياىذه
رسكؿااسمىتقتؿ ااا(ِ)جتبرابفاعبداهللااا محلؿاا صييكنياا ظت ـ,احيثاكردافياا حديثاعفا

 .(ّ)(ايقاتمون عمى الحق، ظاىرين إلى يوم القيامةال تزال طائفة من أمتي  ا)يقكؿاهللاا
ريؼايىطيابترقةااألمؿا فلسطيفاكأىؿاا شتـابأفاا نتسامىتدف,افكمتافييـافيذااا حديثاا ش

اا طتئفةا الىت  , اهللا ابإذف اا منصكرة اا طتئفة افييـ اا ختكية, اا مريضة اا قلكب اكأصحتب ا منتفقكف
اا حتميةا اكاألمـ, اا شىكب اككرامة اكرامليت, اعف اا مدافىة اا حؽ اعل  اا ثتبلة اا مخلصة, ا مؤمنة,

فياىذهااألرضاا مبتركةاا طيبةاأرضااألنبيتءاات,اا مدافىةاعفارست ةامحمدا ؤلقص اكا مقدست
 عميكم بالشام فإنيا صفوة بالد هللا يسكنيا ا)قتؿ اقتؿارسكؿاهللاااا(ْ)اكا رستالت,اكعفاكاثلة

                                                           

 (.ٖٕ(ااسلملعابحيتلؾ,اد.امحمدابفاعبداا رحمفاا ىريفي,ا)صُ)
ا ىقبةاا(اجتبرابفاعبداهللا ااألنصترم,اا خزرجي,اا سلمي,اأبكاعبداهللا,اأسلـاقبؿاا يجرةاكحضرامعاأبيوابيىةِ)

,اك ـايشيدابدراناكالاأحدان,ابسببامنعاأبيوا و,اكىكاصغير,اككتفامجتىدان,اغزاالسعاعشرةاغزكةامعاا نبيا
حديثتن,اآَُْك متاقلؿاأبيوافياغزكةاأحد,ا ـايلخلؼاعفاغزكةاقط,اككتفامفاا ركاةاا مكثريف,افقداركما وا

(,أِ,اصّحتبة,اكا بدايةاكا نيتية,االبفاكثير,ا)ـىػ.اينظر اأسداا غتبةافيامىرفةاا صْٕلكفيابت مدينةاسنةا
 (.ِٗ,اِٖ,اْ,اصُحيتةاا صحتبة,ا لكتندىلكم,ا)ـ

 (.َّٓ(,ا)صُِّٗ,احآّ ا)الالزاؿاطتئفةامفاأمليا...(,ا)با(اصحيحامسلـ,اكلتبااإلمترة,ابتباقك واّ)
سقع(اا كنتنياا ليثي,اصحتبياأسلـا(اكاثلة اىكاكاثلةابفااألسقعابفاكىبابفاعتمرابفا يثابفاعبدامنتةا)أبكااألْ)

يلجيزاإ  البكؾ,اكشيدىتامىو,اثـاشيدافلحادمشؽاكحمص,اككتفامفاأىؿاا صفةافياا مدينة,ااكا نبيا
ا اسنة اسنيف, اكخمس امتئة اعمر اعف ابدمشؽ أٖلكفي ا و اكركم اا ليذيب,اأٖىػ, اليذيب اينظر  اااااحديثتن.

 (.َُُ,اصُُ)ـ



-ٔٗ- 

 

ا.(ُ)(اخيرتو من خمقو فمن أبى فميمحق بيمنو وليسق من غدره فإن هللا تكفل لي بالشام وأىمو

 ى هللا سبب لمنصر والعزة:التوكل عم  -ٖ

ْؾ ]ىذاادرساعظيـايىلمواهللاا ؤلمـافياكؿازمتفاكمكتفاكمفاخبلؿاىذهااآليةا َـّ ـْ َيَتَق َوَم

اىكا{27}األكػال:[ َظَذ اهللِ َؾِ٘نَّ اهللَ َظِزيٌز َحُِٔؿٌ  اكمت اإ يو, اكلطمئف اا قلكباا مؤمنة الدركو امت اكىذا ,
ةاا مؤمنةا مقتبلةاجحتفؿاا طتغكتافياعنفكانوافيامحجكباعفاا قلكباا ختكيةافت ذماكضعاا ىصب

ىكاا ىقيدةاكا ثبتتاكا لككؿاعل ارباا ىزةاكا غيرةاعل اا,ىذهاا مىركةاا فتصلةابيفاا حؽاكا بتطؿ
كا لككؿاعل اهللااا ىزيزاا حكيـاا ذماا,أ كىيةاهللااكعل احيرمتتاهللااككؿاذ ؾابدافعاا ثقةابنصراهللا

هاا ثتبليفاا مخلصيفاكىذهاىياعدليـاكعلتدىـافياا مىركةاا ىجيبةاءراأك يتدائمتناكأبداناييؤيداكينص
 .(ِ)ا لياانلصرافييتاا حؽاعل اا بتطؿا

اا درساجيداناختصةاكنحفانىيشاا يكـامثؿامفاأننتايجباعلينتاأفانلىلـاا كا ذماأراه ىذا
فاا قكلاا متديةا دييـاىذهاا مىركةالمتمتنامعاا ىدكاا صييكنياا غتشـاعل اأرضنتاكمقدستلنت,اكميزا

اييسمُّا امف افيـ ابكثير اا دكؿاكاأكبر اكأعل  اأقكل امف اكأنيـ اييقير اال اا ذم اا شىب ابأنيـ اأنفسيـ ااااااف
اكعدلىا اا مؤمنيف اسبلح اك كف اكعلتدان, اكعلتدىاعدة اكا ثبتت,ايـ الىت  , ابتهلل اا صتدؽ ااإليمتف اىك ىـ

اكا افىلينت اهللاالىت  , اعند امف اا نصر ابأف اكا يقيف اعتشيتاكا صبر, اا لي انىيشانفساا محف نحف
فياغزكالواأفانلحل ابت قكةااإليمتنيةاكنلككؿاعل اهللاالىت  احيثايقكؿااا صحتبةامعاا رسكؿا

ا ِمُْقنَ ]لىت    ْٗ ِؾ اُد َـّ ََٔتَق ِْ ا {922}آل عؿران:[ َوَظَذ اهللِ َؾ اكعنو ,اأملواا امف اا جنة ايدخؿ اأنو ذكر
قتؿ ا)يدخؿااأفارسكؿاهللااا(ّ)يثاعفاعمرافابفاحصيفاففياا حدسبىكفاأ فتناالاحستباعلييـ,ا

ون ىم الذين ال يسترقً )ا جنةامفاأملياسبىكفاأ فتنابغيراحستب(,اقت كا امفاىـايتارسكؿاهللا!اقتؿ ا
اوعمى ربيم يتوكمون ، وال يكتوون،رونوال يتطيَّ  اأفا(ْ)( اعنيمت اهللا اعبتسارضي اابف اكعف ااا,

                                                           

,اكصححوااأل بتنيافياصحيحاا جتمعاا صغيراكزيتدالو,ا(ُّٕ,آٖ,اصِِ(اأخرجواا طبرانيافياا كبير,ا)ـُ)
 .(ُٕٓ,اصِ(,ا)جََْٕرقـاا حديثا)

 (.ُّّٓ,اصّ(اانظر الفسيرافياظبلؿاا قرآف,اسيداقطب,ا)ـِ)
غزكات,ابىثواعمرابفاا(اعمرافابفاحصيف اا خزاعياا كىبي,اأبكانجيد,اأسلـاعتـاخيبر,اكغزاامعارسكؿاهللااّ)

ىػ,اركما وافيآِا بصرةا يفقواأىليت,اككتفاميجتباا دعكة,اك ـايشيداا فلنة,الكفيابت بصرةاسنةااا خطتباإ  
 (.ٖٕ,اصٓ(,ااألعبلـ,ا لزركلي,ا)ـِّّ,اصٓحديثتن.اينظر اا طبقتتاا كبرل,ا)ـاَُٖكلباا حديثا

ابغيراْ) ابتباا د يؿاعل ادخكؿاطكائؼامفاا مسلميفاا جنة افياكلتبااإليمتف, امسلـ اركاه حستباكالاعذاب,ا(
(,اَّ,اصَُ(,اكركاهاا بخترمافياكلتباا طب,ابتبامفااكلكلاأكاككماغيره,ا)ـٕٔ(,ا)صُِٖ,احْٗ)ب
 (.ُُّ)ص
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ليك أنبت، وبك خاصمت، الميم كتفايقكؿ ا)ارسكؿاهللاا لك أسممت وبك آمنت وعميك توكمت وا 
الميم أعوذ بعزتك ال إلو إال أنت أن تضمني، أنت الحي القيوم الذي ال يموت، والجن واإلنس 

ا.(ُ)(ايموتون

                                                           

,اكمسلـافياا ذكرابتباا لىكذامفاشرامتاعمؿاَُُ/ُُ(اأخرجواا بخترمافياا لكحيد,ابتباكىكاا ىزيزاا حكيـ,اُ)
 .ُِٕٕكمفاشرامتا ـايىمؿ,ا
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 المبحث الثالث
 (ٗ٘-ٓ٘مقاصد وأىداف سورة األنفال من اآلية )

ا كفيوامطلبتفا
 في بدر الكبرى. المطمب األول: مشاركة المالئكة

 المطمب الثاني: سنة هللا في إىالك الطغاة.
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 المبحث الثالث
 (ٗ٘-ٓ٘مقاصد وأىداف سورة األنفال من اآلية )

 :التدخل اإلليي في المعركة
ْؿ َوَأْدَهَٚرُهْؿ ]قتؿالىت   اا ُٓ ُهقَن ُوُجقَه ُٜ َيْْضِ َُ ُروا اَداَلئِ ٍَ ـَ ـَ  َوُذوُؿقا َظَذاَب َوَفْق َتَرى إِْذ َيتََقَّفَّ افَِّذي

بِٔدِ  * احَلِريِؼ  ًَ ِْ
ٍم فِ َْٔس هِيَالَّ ْؿ َوَأنَّ اهللَ َف ُُ ْٝ َأْيِدي َم ُروا  * َذفَِؽ هاَِم َؿدَّ ٍَ ـَ ْؿ  ِٓ ـْ َؿْبِِ ـَ ِم َدْأِب َآِل ؾِْرَظْقَن َوافَِّذي ـَ

 ََ ًِ ُٕقِِبِْؿ إِنَّ اهللَ َؿِقيٌّ َصِديُد اف ََٖخَذُهُؿ اهللُ هُِذ ٚ َظَذ َؿْقٍم  * ِٚب هَِآَيِٚت اهللِ َؾ َٓ َّ ًَ ْٕ ًٜ َأ َّ ًْ
ِ ا ٕ ً ٌَرِّ نَّ اهللَ ََلْ َيُؽ ُم

َٖ َذفَِؽ هِ

ٌٔع َظِِٔؿٌ  ِّ ْؿ َوَأنَّ اهللَ َش ِٓ ِس ٍُ ْٕ َٖ وا َمٚ هِ ُ رِّ ٌَ ِْؿ  * َحتَّك ُي ُهقا هَِآَيِٚت َرِبِّ ذَّ ـَ ْؿ  ِٓ
ـْ َؿبِِْ ـَ ِم َدْأِب َآِل ؾِْرَظْقَن َوافَِّذي ـَ

َُْٚهْؿ هُِذ  ُْ َِ َْٖه ُٕقا َطٚدَِِغ َؾ ٚ ـَ ؾٌّ  ـُ   {.32-30: }األكػال[ ُٕقِِبِْؿ َوَأْؽَرْؿَْٚ َآَل ؾِْرَظْقَن َو

 المطمب األول
 مشاركة المالئكة في بدر الكبرى

ْؿ َوَأْدَهَٚرُهْؿ َوُذوُؿقا]قتؿالىت   اا ُٓ ُهقَن ُوُجقَه ُٜ َيْْضِ َُ ُروا اَداَلئِ ٍَ ـَ ـَ  َظَذاَب  َوَفْق َتَرى إِْذ َيتََقَّفَّ افَِّذي

بِٔدِ  * احَلِريِؼ  ًَ ِْ
ٍم فِ َْٔس هَِيالَّ ْؿ َوَأنَّ اهللَ َف ُُ ْٝ َأْيِدي َم ا{.39-30: }األكػال[ َذفَِؽ هاَِم َؿدَّ

 أواًل: مناسبة اآليات لما قبميا:
اا بىدمتالحدثافيااآليتتاا ستبقةاعفاىزيمةاا مشركيفاا نكراءاكمتاحدثامىيـافياىذااا يـك

اىزيمة,اكمكَّفاا مسلميفاا ىظيـ,ايكـاا فرقتف,اا  ذماعجؿاهللاا يـافيواا ىذاباكىزميـافيابدراشرَّ
منيـ,اإنمتاىذااخذالفامفاهللاا يـ,اجتءاا حديثاىنتافياىذااا مقطعامفااآليتت,ايصؼامتا قيوا
ا مشرككفامفاا ىذاباحيثاشتركتاا مبلئكةافياقلليـ,افيذهااآليتتالخبرابمتاحدثا لمشركيفافيا

ا.(ُ)مفاا مسلميفاكا مبلئكةالزيدىـاعذابتناعندانزعاأركاحيـابدرامفاضرباكقلؿا

 ثانيًا: التفسير التحميمي:
 معاني المفردات: -ٔ

ا.(ِ)" امفاا لكفًٌياأمااإلمتلةاكسميتالكفيتناألنيتالنيياحيتةاا مرءاأكالسلكفييتاَيَتَوفَّى*ا"

                                                           

 (.ِّٗ,اصٓنكير,االبفاعتشكر,ا)ـ(اانظر اا لحريراكا لُ)
 (.َِْ,اصٓ(اانظر اا مرجعاا ستبؽ,ا)ـِ)
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اا مبلئكةيتوفي" اقلؿ اككرد اأركاحيـ, اقبض اعند اا مكت املؾ ايلكفتىـ اأم اقتللكىـااااااااااا" احيف  يـ
ابدر ا.(ُ)يـك

ا.(ِ)ككرد القبضامبلئكةاا ىذاباأركاحاا كفرةاا مجرميفا
 البالغة: -ٕ
اكؿامختطباكالايىنياا رسكؿاولو ترى" - ايىـ اخطتباعتـ  "اييحمؿاعل اا اك كف ابدر, كأىؿ

اا نبيا اغير ابؿ اكتفر, اكؿ ا يشمؿ اا متضياظتىره امكتف ابت مضترع اكاإلليتف امنو, ابو اأك  
السلحضتراللؾاا حت ةاا ىجيبةاكىياحت ةاضرباا كجكهاكاألدبترا يخيؿا لستمعاأنوايشتىداللؾا

 .(ّ)ا حت ة,افجتءاا لىبيرابت مضترعاعل امقلض اا ظتىرا
اأماعذاب الحريق" - اا نكع, ا بيتف اا جنساإ  انكعو, اإضتفة اا حريؽامف اا ىذاباإ   اإضتفة  "

 .(ْ)عذابتناىكاا حريؽافيياإضتفةابيتنيةا
" اجيءابإشترةاا بىيدا لىظيـامتايشتىدكنوامفااألىكاؿاكا ىذاب,اكا جملةاذلك بما قدمت أيديكم" -

ااقلرفكىت,ا اا لي ااألعمتؿ ابلشبيو امكنية ااسلىترة ااأليدم اكذكر اكا لشفي, اا لنكيؿ ا قصد مسلأنفة
لشبيواا مىقكؿابت محسكس,اكذكرارديؼاا مشبواكىكااأليدماا لياىياآ ةااالكلستب,اأم ابمتا

 .(ٓ)قدملواأيديكـا كـا
 اإلعراب: -ٖ
 .(ٔ)" اجكابا) ك(امحذكؼالقديره ا رأيتاأمراناعجيبتناولو ترى" -
اقبضاأركاحايضربون وجوىيم وأدبارىم" - اا لكفي امف اا مراد اكتف اإف اا حتؿ امكضع افي اإمت  "

 مبلئكةاا مشركيفايكـابدر,اأكابدؿااشلمتؿامفاجملةا"يلكف "اإفاكتفاا مرادابت لكفيالكفيتنايلكفتهاا
 .(ٕ)ا كتفريفا

                                                           

 (.ُِٓ,اصِ(,اكلفسيراا بغكم,ا)ـِّٔ,اصِ(اانظر اا نكتاكا ىيكف,الفسيراا متكردم,)ـُ)
 (.ِْٕ,اصُ(اانظر الفسيراصفكةاا لفتسير,ا لصتبكني,ا)ـِ)
 (.َْ,اصٓ(اانظر الفسيراا لحريراكا لنكير,االبفاعتشكر,ا)ـّ)
 (.ُْ,اصٓ(اا مرجعاا ستبؽ,ا)ـْ)
 (.ْْٕ,اصُ,اكصفكةاا لفتسير,ا لصتبكني,ا)ـ(ُْ,اصٓ(اا مرجعاا ستبؽ,ا)ـٓ)
 .(ُْ,اصٓ,اكا لحريراكا لنكير,االبفاعتشكر,ا)ـ(ُْ,اصٓ(اا مرجعاا ستبؽ,ا)ـٔ)
 (.ّٖٔ,اصْ(,اكا جتمعاألحكتـاا قرآف,ا لقرطبي,ا)ـُْ,اصٓ(اا مرجعاا ستبؽ,ا)ـٕ)
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" اجملةامىطكفةاعل اجملةا"يضربكف"ابلقديراا قكؿ,اأماكيقك كفاذكقكااوذوقوا عذاب الحريق" -
 .(ُ)"عذاباا حريؽ"اأمامقدمةاعذاباا نترا

 القراءات: -ٖ

" اقنرئايىلىكفَّ ابت يتءاكللكفَّ ابت لتءاعل اقراءةاابفاعتمراَيَتَوفَّى" -
(ِ). 

ا - اينلىكفَّ  اا جميكر  اقرأ اا غتئب اجمعاا–بيتء ا صكرة ارعيتن اا لأنيث ابلتء اللكف  اعتمر اابف كقرأه
 .(ّ)ا مبلئكةا

 ثالثًا: التفسير اإلجمالي:
 نبيوااللحدثاىذهااآليتتاا كريمةاعفالىذيباا مبلئكةا لكفترايكـابدراحيثايقكؿاهللاااا

ا ا رأيتاأم"ا كريـ  اا مبلئكة اللكفتىـ احيف اا كفتر, اا رسكؿاحتؿ الرلاأييت افيـاك ك امخيفتن اعظيمتن ران
يضربكفاكجكىيـاكظيكرىـابمقتمعامفاحديد,اكينزعكفاأركاحيـابشدةاكعنؼ,اكيقك كفا يـ الذكقكاا

ا.(ْ)ا"عذاباا نتراا شديدااإلحراؽ

كا خطتبا كؿاستمعاكمختطبا يرلاحتؿاا كفتراحيفالقبضامبلئكةاا ىذاباأركاحيـابشكؿااا
اا ىذابابمتاكسبكاامفاا كفراكاآلثتـ,اىلبراكؿافتفيوامفاا ليكيؿاكا شدة,احل ايىا ,اكىذا جراكمجـر

ا.(ٓ)فتهللاسبحتنواعتدؿا يسابذماظلـاألحدامفاا ىبتداحل ايىذبوابغيراذنبا

ابت مسلميفاأفايلزمكاااا افحرمٌّ االايىرفكنواكالايكقركنو, اكتفاأعداءااإلسبلـايىصكفاربتن فإذا
 لكتفريف,اكقداكتفاعمرابفاا خطتباييكصيااا طتعةاكيحذركااا مخت فةاكأفايلقكااا نتراا لياأيعدت

جندهاكىـايقتللكفاا فرسابت بىداعفاا مىتصياكيقكؿا يـاإنواالايختؼاعلييـاكيداعدكىـاقدرامتا
يختؼاعلييـالسلؿاا مىتصياإ ييـ,ا ذ ؾاعل اا مسلميفاأفايلىظكااممتاحؿابت كتفريفامفاعذابا

ا.(ٔ)كا مسلميفااشديدافياا دنيتاقبؿااآلخرةاعل امتافىلكاابتإلسبلـ

                                                           

 (.ِّْ,اصِكشتؼ,ا لزمخشرم,ا)ـ(الفسيراا ُ)
 (.ّٕٖ,اصُ(,اكلفسيراا بيضتكم,ا)ـِّْ,اصِ(اانظر الفسيراا كشتؼ,ا لزمخشرم,ا)ـِ)
 (.َْ,اصٓ(الفسيراا لحريراكا لنكير,االبفاعتشكر,ا)ـّ)
 (.ُْٖ(اا لفسيراا كجيزاكعلـامىتنياا قرآفاا ىزيز,اكىبةاا زحيلي,ا)صاْ)
 (.ّْٕ,اصُصتبكني,ا)ـ(اانظر الفسيرااصفكةاا لفتسير,ا لٓ)
 (.ُّٓ(اانظر انحكالفسيرامكضكعيا سكراا قرآفاا كريـ,امحمداا غزا ي,ا)صٔ)
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 رابعًا: المقاصد واألىداف:
 المالئكة جند من جنود هللا: -ٔ

اا مىركةا اىذه افي اهللااجنده اكمختطباآليتتاهللااكيؼاسخر استمع ا كؿ بيَّفاهللااسبحتنو
ا ىجيبةابيفاا حؽاكا بتطؿ,اككيؼاشتركتاا مبلئكةافيالىذيباا كفترابنزعاأركاحيـابشدةا لليكيؿا

اربيػػـابمقتمػػعامفاحديػػػدامفاأمتميػػـاكخلفيػػػـاكعل اكجكىيـاكظيكرىـا لشلىؿاكا لخكيػػؼ,اككيػػؼالض

ا.(ُ)جراحتليـانترانا

ا كاكاسلخلصتيا ادرستناعظيمتن األمةااإلسبلمية,اك كؿافردامسلـامؤمفابتهللاكبأفااؿأفاىذا
امىنتاك فالينتاجميىتناأفانلحل ابت صبراكا يقيفابأفاا نصراصبراستعةاكأفاهللاعكاا,ا نصرابيداهللا

يلركنتاكحدنتاحل ا كالخل اا جميعاعنت,افسكؼايرسؿا نتاجندهاكيرينتافياأعدائنتامتاييثلجاصدكرنتا
اأفافلسطيفا اأجمع اكسكؼانرماا ىت ـ اكلىذيب, امفاقصؼاكلدميراكلشريد ابنت ااألعداء افىلو ممت

ابت نصراكا ىزةاأرضاعربيةاإسبلميةامبتركةايدافعاعنيتاأىؿاا سمتءامعاأىؿااألرضا يلحقؽاكعداهللا
َٚن اهللُ َظِزيًزا َحُِٔاًم ]حيثاقتؿالىت  افياكلتبواا ىزيز ا ـَ اَمَواِت َواألَْرِض َو ا. {5}الػتح:[ َوهللِ ُجُْقُد افسَّ

 :في منيج هللا تعالىالعدل  -ٕ

ا ؤلمةاأفاهللاا اا ىدؿاااااالبيفااآليتتامقصداعظيـ اا حكـ, ااألحد, اا كاحد, اا صمد, ا فرد,
رؾاكلىت  اعل اأحدامفاعبتدهالقدساكلنزهاعفافىؿاذ ؾ,اكجتءافياا حديثاعفاااأبياالايجكرالبت

اعبتدماإنياحرمتاا ظلـاعل انفسياكجىللواا,اعفارسكؿاهللااذرا ا"يت أفاهللاالىت  ايقكؿ 
اهللاااااا افليحمد اخيران اكجد افمف ا كـ اأحصييت اأعمت كـ اىي اإنمت اعبتدم ايت الظت مكا, افبل امحرمتن بينكـ

ا.(ِ)غيراذ ؾافبلايلكمفاإالانفسو"اكمفاكجدا

هاأفاىذاادرستناقكيتنا كؿاطكاغيتااألرضاحل ايككنكااعبرةاكمتاكتنتاقريشافياااكا ذماأرا
ابسبباظلم اهللااسبحتنو اكا مسلميفافىذبيت ا ئلسبلـ اكظلميت اككفرىت تهللاعتدؿاالايظلـافايتطغيتنيت

كعتندكا,اكمتزا كااطكاغيتاا يكـامفااا ىبتداحيثاأنزؿاعلييـاا كلباكا رسؿاك كفاأعرضكااككذبكا,
ا حكتـايمترسكفاأبشعاا جرائـافياحؽاشىكبيـامفاقلؿاكلدميراكلىذيباكلشريد,اك كفانحفاعل ا

 فايلرؾاا ظبلـايىيثكاافستدانافيااألرض,اكحلمتناسكؼاينصراا شىكباا مقيكرة,اايقيفابأفاهللاا
اا مظلكمةاا ثتبلةاعل اا حؽاكا ديفابإذنوالىت  .

                                                           

 (.ّْٕ,اصُ(,اكلفسيراصفكةاا لفتسير,ا لصتبكني,ا)ـّٖٔ,اصْ(اانظر الفسيراا قرطبي,ا)ـُ)
 (.ٖٓٔ(,ا)صِٕٕٓ,احُٓ(اصحيحامسلـ,اكلتباا براكا صلةاكاآلداب,ا)بتبالحريـاا ظلـ(,ا)بِ)
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 اء من جنس العمل:الجز  -ٖ

اا يكـ,ا امسلـ اكؿ اينفع اا ذم اا ىظيـ اا مقصد اىذا ااسلخلصت ااآليتت امىن  الحليؿ اااااابىد
اأكااآلخرةاإالابمتاكسبتاكقدمتاأيدينتامفاأعمتؿاكأفىتؿ,ا اا ىذاباسكاءابت دنيت ألننتاالايقعاعلينت

اا حستباكا بىثاكا حشراكا ىرضاكا كقكؼابيفايدماهللا اأفانىمؿا يكـ اللطتيرااكعلينت اكيكـ ,
اكا طتغيةا اكا فتجر اا كتفر اأمت ايسيران, اكيحتسباحستبتن ابيمينو اكلتبو ايأخذ افت مؤمف ا صحؼاعلينت,
يأخذاكلتبوابشمت واكيحتسباحستبتناشديدان,اكيجىلواهللااسبحتنواعبرةاكيفضحواعل ارؤكسااألشيتد,ا

اا يكـ ا يذا انفسو اكيجيز ايسلًىد اأف اراشد اعتقؿ, اكؿ اعل  ايجب اأخبراألا؛ ذ ؾ اكمت اقريب ااااااااانو
اا احيثايقكؿ  اا ىزيز اكلتبو قا ]في َُ ٍد َواتَّ ٌَ ْٝ فِ َم ٌس َمٚ َؿدَّ ٍْ َٕ قا اهللَ َوْفَتُْْيْر  َُ ـَ َآَمُْقا اتَّ ٚ افَِّذي َ            َيٚ َأُّيه

ُِقنَ  َّ ًْ َٖ  * اهللَ إِنَّ اهللَ َخبٌِر هاَِم َت َُٕسقا اهللَ َؾ ـَ  ٚفَِّذي ـَ ُٕقا  ق ُُ َُقنَ َواَل َت ِٚش ٍَ ْؿ ُأوَفئَِؽ ُهُؿ اف ُٓ َس ٍُ ْٕ َسُٚهْؿ َأ ْٕ]       

 {97-96 }احلرش:
(ُ). 

 المطمب الثاني
 سنة هللا في إىالك الطغاة

ُٕقِِبِْؿ إِنَّ اهللَ قتؿالىت   ا ََٖخَذُهُؿ اهللُ هُِذ ُروا هَِآَيِٚت اهللِ َؾ ٍَ ـَ ْؿ  ِٓ
ـْ َؿْبِِ ـَ ِم َدْأِب َآِل ؾِْرَظْقَن َوافَِّذي ـَ [

وا َمٚ هِ َؿقِ  ُ رِّ ٌَ ٚ َظَذ َؿْقٍم َحتَّك ُي َٓ َّ ًَ ْٕ ًٜ َأ َّ ًْ
ِ ا ٕ ً رِّ ٌَ ِٚب * َذفَِؽ هَِٖنَّ اهللَ ََلْ َيُؽ ُم ََ

ًِ ٌٔع يٌّ َصِديُد اف ِّ ْؿ َوَأنَّ اهللَ َش ِٓ ِس ٍُ ْٕ َٖ

 َٖ ِْؿ َؾ ُهقا هَِآَيِٚت َرِبِّ ذَّ ـَ ْؿ  ِٓ
ـْ َؿْبِِ ـَ ِم َدْأِب َآِل ؾِْرَظْقَن َوافَِّذي ـَ ؾٌّ َظٌِِٔؿ *  ـُ ُٕقِِبِْؿ َوَأْؽَرْؿَْٚ َآَل ؾِْرَظْقَن َو َُْٚهْؿ هُِذ ُْ َِ ْه

ُٕقا َطٚدَِِغ[ }األٍٕٚل: ٚ  .ا{71-79ـَ

 أواًل: التفسير التحميمي:

 مناسبة اآليات لما قبميا:

اسبحتنوا اهللا ر انىصى اككيؼ اببدر, اىزيمليـ اكذكر اا مشركيف, ابقلتؿ الىت   اهللا اأمرى كمت
الحدثاعف اعلييـ, اكجحدىـ,ااا مسلميف اكرسلو, اكا لكذيبابتهللاسبحتنو اا كفر افي ا ذيفاشترككىـ

نكترىـا كحدانيةاهللاالىت  ,اكىـاآؿافرعكف,افأىلكيـاهللاا بت غرؽابسببافستدىـاكطغيتنيـافيااكا 
ا.(ّ),اكىذهاىياسنةاهللاالىت  افيافرؽاا كتفريفاا مىتنديفاا مكذبيفا(ِ)األرضا

                                                           

 (.ُّٓمخلصرامنيتجاا قتصديف,ا)ص(اُ)
 (.ْٗٔ,اصُ(,اكصفكةاا لفتسير,اا صتبكني,ا)ـْٔ,اصٓ(اينظر الفسيراا لحريراكا لنكير,االبفاعتشكر,ا)ـِ)
 (.ْٗٔ,اصُ(اينظر افلحاا قدير,ا لشككتني,ا)ـّ)
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 معاني المفردات:

اعليواػػتؿ افػػػؿ,اييقػػػةاا ىمػػػةاإدامػػػياا لغػػػلوافػػػتدة,ا"كأصػػا ى" اا دأب اكدأب" بلفايدأبافياكذااأمايدـك
ا.(ُ)كيكاظباثـاسميتاا ىتدةادأبتناألفااإلنستفامداكـاعل اعتدلو"ا

ابت لكذيباوالدأب اقبليـ امف افرعكف اكدأباآؿ اكىتدة اا مشركيف, اأمادأباكعتدة اا مأ كفة, اا سيرة  
نبيامفاهللاافكٌذبكه,اكذ ؾاا مشركيفاجتءىـامحمداايثاأيقنكااآؿافرعةفاأفامكس ا,اح(ِ) لرسؿا
اآؿافرعكفابت غرؽاألفادأبيـا(ّ)بت صدؽافكذبكهاا ,اككتفاجزاءاا مشركيفاا قلؿاكا سبياكمتاجيكزمى

ا.(ْ)كاحدافياا كفراكا لكذيبا

 :النحو

اكدأب" اثـ اعفاشيء الحدثكا اا ىرباإذا افإف امحذكؼ, امبلدأ اخبر اأفا"  ـى ًل اعي امبلدأ ادكف ابخبر ألكا
ا.(ٓ)بؽاتا مبلدأامحذكؼافقدرابمتايدؿاعليواا كبلـاا س

 البالغة:

كً ؼابيفاا جملليفالفننتناكدأب آل فرعون" " الكريرا للأكيداكا لسميعا قصدالقريرااإلنذاراكا ليديد,اكخي
ا الىت    اقك و افي اىنت اا لكذيب ابذكر اا فتئدة, افي اكزيتدة ااألسلكب, ذَّ في ـَ ِْؿ[ ] ُهقا هَِآَيِٚت َرِبِّ

ا{71}األٍٕٚل: الىت    افياقك و اا لياسبقليت ابىداذكراا كفرافيااآلية ُروا هَِآَيِٚت اهللِ[،, ٍَ ـَ كىمتاا]
ا.(ٔ)سببتفا ؤلخذاكاإلىبلؾاكا ىقتباا شديدامفاهللاا

ا.(ٕ)" اا بتءا لمبلبسة اأمافأخذىـامللبسيفابذنكبيـاغيرالتئبيفاعنيتابذنوبيم"

ةاإ  امتاحؿابيـ,ايىنياذ ؾاا ىذاباأكااالنلقتـابسبباأفاهللاا ـاينبغا واك ـايصحافيا"اإشتراذلك"
ؿْ ]حكملواأفاييغيرانىملواعنداقكـا ِٓ ِس ٍُ ْٕ َٖ وا َمٚ هِ ُ رِّ ٌَ ,افيـا ؤلسؼا(ٖ),امفاا حتؿ{31[ }األكػال:َحتَّك ُي

                                                           

اُ) ا)ـ( اا ديف, افخر اا ملقب اا رازم اا حسف ابف اعمر ابف امحمد اا كبير, اا لفسير اا رازم, اصُٓلفسير اكلفسيراُٖٗ, ,)
 (.ّٕٖ,اصُا بيضتكم,ا)ـ

 (.ّْ,اصٓ(اينظر اا لحريراكا لنكير,االبفاعتشكر,ا)ـِ)
 (.ُِٓ,اصِ(الفسيراا بغكم,امىت ـاا لنزيؿ,ا ئلمتـاا بغكم,ا)ـّ)
 (.ّٕٖ,اصْ(اا جتمعاألحكتـاا قرآف,اا قرطبي,ا)ـْ)
 (.ْٗٔ,اصُ لشككتني,ا)ـا(,اكينظر افلحاا قدير,ّْ,اصٓ(اا لحريراكا لنكير,االبفاعتشكر,ا)ـٓ)
 (.ْٔ,اصٓ(اا لحريراكا لنكير,االبفاعتشكر,ا)ـٔ)
 (.ْٗٔ,اصُ(افلحاا قدير,ا لشككتني,ا)ـٕ)
 (.ِّْ,اصِ(اا كشتؼ,ا لزمخشرم,ا)ـٖ)
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اا الكذيب اإ   ااألصنتـ, اكعبتدة ابتهلل اا شرؾ امف اأسكأ اإ   اسيء امف احت يـ اكرست ةااااااغيركا  قرآف
ا,افحؽاعلييـاا ىذاب.محمدا

 عموم القرآن:

اآليةاللحدثاعفاآؿافرعكف,اكعتدليـاكىياا كفراكا لكذيباكا لىدماعل اا ربكبيةاكاأل كىيةا
ا ا لخصيصااااااااهلل اكذ ؾ اعمراف, اآؿ اسكرة افي اا كريـ اا قرآف افي اكمثليت امشتبية, اآية القدـ كقد

ااألنف افي افجتء ابت ذكر افرعكف اآؿ ُروا هَِآَيِٚت اهللِ ]تؿ ٍَ ا[ ـَ اعمراف اآؿ ُهقا هَِآَيٚتَِْٚ[كفي ذَّ ـَ اكفيا] ,
ََِٚب[األنفتؿانيتيةاا فتصلةا ًِ ََِٚب[,اكفياآؿاعمرافا]إِنَّ اهللَ َؿِقيٌّ َصِديُد اف ًِ ,افكتفا]َواهللُ َصِديُد اف

اا ابطركا اا ذيف ااألمـ امف ابغيرىـ ؿَّ احى امت اعلييت ايىحؿَّ ابأف ا قريش الحذيران اهللااذ ؾ افىتقبيـ اااااا نىمة
 .(ُ)أشداا ىقتبا

 ثانيًا: التفسير اإلجمالي:

ااآليتتاا كريمةامفاأفاينليجكااطريؽاا مكذبيفاا مىلديفااحذراهللاا ا مشركيفافياىذه
افياحؽااا ا دأباآؿافرعكفاا كفتراا ذيفاأجرمكا مفاقبليـاأمثتؿاآؿافرعكف,األفادأبيـاكتفاممتثبلن

اأعهللاا امثؿ افىملكا اا ىنتدا, افي اكثمكد اكعتد انكح اكقكـ اا ستبقة ااألمـ امف القدميـ اكمىٍف مت يـ,
ا اهللاالىت  , امفاعند اا رسؿ ابو اجتءىـ امت احيثاجحدكا ََٖخَذُهُؿ اهللُ كا لكذيباكا كفراكاإلجراـ, ]َؾ

ُٕقِِبِْؿ[ ,اأماأىلكيـابكفرىـاكلكذيبيـافيكالىت  اقكماا بطشاشديداا ىذاب,االايلغبواغت باكالاهُِذ
ابيـامفاهللاالىت  ابسبباأفاهللااعتدؿافياحكمواالاييغىٌيرانىمةايفكا ؿَّ لواىترب,اكا ىذاباا ذماحى

ْؿ[أنىميتاعل اأحداإالابسبباذنباارلكبو,اكأنواالاييبىٌدؿاا نىمةابت نقمةا ِٓ ِس ٍُ ْٕ َٖ وا َمٚ هِ ُ رِّ ٌَ ,اأما]َحتَّك ُي
انىمةاهللاابت كفراكا ىصيتف,اكلبديؿاكفتراقريشا نىمةاهللاامفاا خصباكا سىةاكاألمفاحل اييبٌد كا

اهللاا يـا اا لياأرسليت اا يداية ابنىمة اككذبكا ابت كفراكا صداعفاسبيؿاهللااكقلتؿاا مؤمنيف, كا ىتفية,
,افكفركاابواككذبكهاكحتربكه,افحمتهاهللاامنيـاكنقلواإ  اا مدينة,اكحؿابت مشركيفاكىيارست ةامحمدا

اف اطغيتنيـ, امفاسبياكقلؿانليجة اككرراا ىقتب, ايفىلكف, ابمت ايقك كفاعليـ ا مت اسميع تهللاسبحتنو
اأماشأفاىؤالءاكحت يـا اا حديثاعفاآؿافرعكفازيتدةنافياا لشنيعاكا لكبيخاعل اإجراميـ, سبحتنو
ابسبباذنكبيـا اكأىلكيـ افغيَّراهللاانىملواعلييـ, احت يـ كشأفاكحتؿاا مكذبيفاا ستبقيفاحيثاغيركا

افاػػػػػكااظت ميػػػػـاكتنػػػرؽ,افكليػػػػترة,اكبىضيـابت غػػػكبىضيـابت حجاة,اكبىضيـابت خسؼ,ػػبىضيـابت رجف

                                                           

 (.ّْ,اصٓ(ايينظر اا لحريراكا لنكير,االبفاعتشكر,ا)ـُ)
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ا.(ُ)ألنفسيـابت كفراكا مىتصياحيثاعىرَّضكىتا لىقتباكا ىذابا

 ثالثًا: المقاصد واألىداف:

اهللاااإىالك هللا لمطغاة ُسنَّة ماضية: -ُ عليو,امنذااىذهااآليتتاا كريمةاقررتاقتنكنتناإ ييتناأكدَّ
هللااا خليقة,اكسكؼايبق اإ  اأفايرثاهللاااألرضاكمفاعلييتاكىذااا قتنكفاىكاأخذااأفاخلؽ

ا كتذبيفاا ضت يفاا كتفريفابت ىذاباكا يبلؾ,افيذهاسنةامتضيةاإ  اقيتـاا ستعة,اكفييتالطميفا
 قلكباا مؤمنيفاا صتبريفاا مخلصيف,اا ذيفاكىـافياأشداا لحظتتاضيقتناكحرجتنامفااعلداءا

لييـاكعل اا ديف,ايلدخؿاا قتنكفااإل ييامفاا سمتء,ابإرستؿاا مبلئكةا لشترؾافياا مشركيفاع
أخذاا ذيفاكفركاابت لىذيباكا يبلؾافياصكرةامنكرةاكميينةا يـاجزاءااسلكبترىـاعل ااإلسبلـا

ا امحمد كا مسلميفاكعل ارست ة
اعفا(ِ) ا طكاغيتاقريشابأفايكفركا الحذير افيو اكتف اكىذا ,

اكا م ااإلسبلـ اإيذاء امحمد ا رست ة اكا مىتداة اكعفاا مكتبرة الاسكؼايككفاجزاءىـااسلميف, كا 
افرعكفاكثمكداكىكداك كط,اقتؿالىت   ا َِْؿ ]مثؿاجزاءاجميعااألمـاا لياسبقليـاأمثتؿاقـك َأَؾ

 ْٔ َِ َر اهللُ َظ ْؿ َدمَّ ِٓ
ـْ َؿْبِِ ـَ ِم ُٜ افَِّذي َب

َٚن َظٚؿِ ـَ َْٔػ  ـَ َُْْٔيُروا  َٚيِسُروا يِف األَْرِض َؾ ـَ َأْمَثُٚأَ ٚؾِِري َُ ِْ
ْؿ َوفِ ِٓ ]

,اكىذهااآليتتافييتارست ةاإ  اكؿاطكاغيتاا ىصر,ابأفايكفيكااعفااعلداءاليـاعل ا{90}حمؿد:
مفاـاكمصيراكؿاىـ,اقبؿافكاتااألكاف,اقبؿاأفايصبحامصيراىىكدكااإ  ارشدياإلسبلـاكأىلو,ا
ا امف اكا حرباسجسبقيـ اأرضو, اهللاافي اسنة اىي ااألرضافيذه اقتؿاطغتة ؿ, اديكى اكاأليتـ تؿ,

ََِٚب[ }األٍٕٚل:لىت   ا ًِ  .{ 79]إِنَّ اهللَ َؿِقيٌّ َصِديُد اف

ٚ قتؿالىت   ااال ُيغّيُر هللا قومًا حتى ُيغّيروا ما بأنفسيم: -ِ َٓ َّ ًَ ْٕ ًٜ َأ َّ ًْ
ِ ا ٕ ً ٌَرِّ ْ َيُؽ ُم نَّ اهللَ ََل

َٖ ]َذفَِؽ هِ

ؿْ  ِٓ ِس ٍُ ْٕ َٖ وا َمٚ هِ ُ رِّ ٌَ ,افتهللاسبحتنواالايغيراحتؿاقكـاإالاإذااغيركاامتا{73[ }األٍٕٚل:َظَذ َؿْقٍم َحتَّك ُي
ا الىت    اقتؿ اكسلككيـ, اكأفىت يـ ْؿ[ بأنفسيـ ِٓ ِس ٍُ ْٕ َٖ وا َمٚ هِ ُ رِّ ٌَ ْقٍم َحتَّك ُي ََ ُ َمٚ هِ ٌَرِّ ]إِنَّ اهللَ اَل ُي

اإ{11}افرظد: انفسو الغيير افي امنت اكاحد اكؿ ايبدأ اأف اا مسلميف انحف اا يكـ افيجباعلينت   ا,
األفضؿاكيلمسؾابتإليمتفافيكاعمكدااألمراكأستسو,اكحتجةاا ىبتداإ يوافكؽاكؿاحتجة,افبوا
لصلحاأمكرىـاكأمكرامىتشيـ,اكمىتدىـاكيحقؽامصت حيـاكيبدؿاهللااحت يـامفاحتؿاإ  احتؿ,ا
ابتإليمتفاقتعدةاا شريىة,اا فرقتفابيفاا حؽاكا بتطؿ,اا مميزابيفاركباا نتجحيفا المسككا فإذا

                                                           

 (.ُٖٓ-ُْٖكىبةاا زحيلي,ا)صا(,اكا لفسيراا كجيز,ّْٕ,اصُ(ايينظر اصفكةاا لفتسير,ا لصتبكني,ا)ـُ)
ا)ـِ) اقطب, اسيد اا قرآف, افياظبلؿ اينظر  اليذيباكلتبامشترعااألشكاؽافيافضتئؿآُّّ,اصّ( اكينظر  ,)

 (.ٔا جيتداإ  امصترعاا ىشتؽ,اأحمدابفاإبراىيـاابفاا نحتس,اىذبواد.اصبلحاا خت دم,ا)ص
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ا يت كيف,اكلبا يـاهللااأفضؿاحتؿ,اكغيراحت يـامفاا ضىؼاكا خنكعاإ  اا قكةاكا ىزةاكركبا
,اكفياا حديثاا شريؼاا ذما(ُ)كا لمكيف,اكا يقيفابنصراهللااسبحتنو,اكا نىيـافياا دنيتاكاآلخرةا

تدةايؤكداأننتاكلمتابد نتانفكسنتاكاقلربنتامفاهللا,اكلنتفسنتاعل اطتعلو,ابدؿاهللااحيتلنتاإ  اسى
يقول هللا  ا)اكأمفاكأمتف,اكمغفرةاكرضتافياا دنيتاكاآلخرة,افىفاأبياذراقتؿ اقتؿارسكؿاهللاا

 من جاء بالحسنة فمو عشر أمثاليا وأزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثميا أو :
أغفُر، ومن تقرب مني شبرًا تقربت منو ذراعًا ومن تقرب مني ذراعًا تقربت منو باعًا ومن 

ني يمشي أتيتو ىرولة، ومن لقيني بقراب األرض خطيئة ال يشرك بي شيئًا لقيتو بمثميا أتا
 .(ِ)(امغفرة

اآليتتاا كريمةاكجَّيتارست ةا كؿامسلـاعربيااالكفر والفجور سبب لتبديل النعمة بالنقمة: -ّ
حرابأفايلمسؾابدينواكالايحيداعنواإ  اطريؽاا كفراأكاا شرؾاأكاا نفتؽ,األفاكغيراعربيا

 بيىداعفاديفاهللااكطريقواكمنيجواا قكيـايقكداا مرءاإ  اا يبلؾاكا ضيتعافياا دنيتاكاآلخرة,اا
ا اا كريمة اكيؼاد تااآلية وا َمٚ ]فرأينت ُ رِّ ٌَ ٚ َظَذ َؿْقٍم َحتَّك ُي َٓ َّ ًَ ْٕ ًٜ َأ َّ ًْ

ا ِٕ ً ٌَرِّ ْ َيُؽ ُم نَّ اهللَ ََل
َٖ َذفَِؽ هِ

ؿْ  ِٓ ِس ٍُ ْٕ َٖ ابدؿاحتؿاا[هِ اكأمفاإ  اأفاهللااسبحتنو افياا ىيشاكسبلـ ا مشركيفامفارختءاكرغد
,افمتاأصتباا مشركيفايكـابدر,اىكاشقتءاكحرباكىبلؾاكأخذابسبباذنكبيـاككفرىـابتهللا

اكق اكقت, اكؿ افي اكا ىصتة اا مىلديف اا مشركيف ايصيب امفامت اكا ذيف افرعكف اآؿ اأصتب د
ضاإذااأراداا نىمةاكا سىتدةامفا,اكىذاادرسافيواا ىظةاكا ىبرةا كؿامسلـاعل اكجوااألرا(ّ)قبليـ

هللااسبحتنوافىليواا لمسؾابشرعواكعقيدلواكعليواأفايجدداا لكبةادائمتنامعاهللااسبحتنو,اكيكثرا
ْؿ مفااالسلغفتراكا دعتء,اقتؿالىت   ا ُُ ْٔ َِ اَمَء َظ ًٚرا * ُيْرِشِؾ افسَّ ٍَّ َٚن َؽ ـَ ُف  َّٕ ْؿ إِ ُُ ُروا َرهَّ

ٍِ ٌْ ُٝ اْشتَ ِْ َُ ]َؾ

ْؿ َأْْنًَٚرا[ }ٕقح:ِمْدَراًرا *  ُُ ْؾ َف ًَ ٍت َوجَيْ ْؿ َجَّْٚ ُُ ْؾ َف ًَ َْٖمَقاٍل َوَهَِْغ َوجَيْ ْؿ هِ ـُ ِدْد ّْ ,افىلينتاا{19-11َوُي
اا يكلا اطريؽ اعف افنبلىد اا شرعية, اكا مصت ح اا مقتصد امف اكرسك و اهللا ايحبو امت انحب أف

امفاأجؿاضي تعادينيـ,اكنسيتفاقرآنيـاكا جتىلية,اكا غزكاا فكرماا ليايغزكاببلداا مسلميفاا يـك
اأفاالان اا ضبلالت,اكاالنحرافتتاعفاا ديف,احل االانكليكيدامقدستليـ,افىلينت جرا مثؿاىذه

                                                           

يبامدارجاا ست كيف,االبفاا قيـاا جكزية,ا(,اكليذُّ(اينظر امستفرافياقطتراا دعكة,اد.اعتدؿاا شكيخ,ا)صُ)
 (.ِِْ-َِْ)ص

ابتبافضؿاا ذكراكا دعتءاِ) اكاالسلغفتر, اكلتباا ذكراكا دعتءاكا لكبة اا منذرم, ا ئلمتـ امخلصراصحيحامسلـ, )
 (.َٖٓ(,ا)صِٕٖٔ,احِكا لقرباإ  اهللاالىت  ,ا)ب

 (.ُّٓٓ,اصّ(اينظر افياظبلؿاا قرآف,اسيداقطب,ا)ـّ)
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لنقلباعلينتانىـاهللااسبحتنواإ  انقمو,اإذاامتاراعينتىتاكأدينتاكاجبنتانحكىتابت شكراكا طتعةا وا
,افنىلـاأفاخيراا كبلـاكلواسبحتنو,االابتالسلكبتراكا لىصباكا لحزبا مخت فةاأكامراهللاا

,اقتؿالىت   ا(ُ)اهللا,اكخيرانيجاىكانيجاكطريؽااإلسبلـاا ىظيـ,اكخيراا يدماىدمامحمدا
َبَؾ ِمْْفُ  َْ ـْ ُي َِ ـْ َيْبَتِغ َؽْرَ اإِلْشاَلِم ِديًْٚ َؾ اابفاليمية اا{57}آل ظّران:[]َوَم اكقتؿاشيخااإلسبلـ ,
ؿاخت صتناهلل,اصكابتنامكافقتنا لسنةاكا شريىة,اكذ ؾاأفا"اإلسبلـاكاإليمتفاأصبلفاكىمتاككفاا ىم

إسبلـاا كجواهللاىكاملضمفاا قصداكا نيةاهلل,اكاإلحستفاىكافىؿاا حسنتتاكىكامتاأمراهللاابو,ا
ىكاا ذماشرعواهللا,اكىكاا مكافؽا سنةارسك و,افمفاكتفامحسنتنافياعملو,افإنوامسلحؽا لثكابا

ابلىداا مسلـاعفاا مىتصي,اكخت ؼاا يكل,اكخلصتاطتعلوا,اكىكذااإذاا(ِ)ست ـامفاا ىقتب"ا
َٜ اهللِ كصحادينوابت صبراكا ثبتتاعل اطتعلو,اقتؿالىت   ااهللا َّ ًْ

ِ فُقا ٕ ـَ َهدَّ ْ َتَر إَِػ افَِّذي ]َأََل

َراُر[ }إهراهٔ ََ ْقَْنَٚ َوهِئَْس اف َِ ََّْؿ َيْه َٓ ْؿ َداَر افَبَقاِر * َج ُٓ ِهقا َؿْقَم ًرا َوَأَح ٍْ ,ااسلحؽاا ثكابا{99-95ؿ:ـُ
,ا ذ ؾاعلينتاكمسلميفاأفانبلىداعفاأمراضاا قلكب,اكحباا يكل,ا(ّ)كا نىيـامفاهللااسبحتنوا

كا شيكاتاحل االانقعافياكحؿاا رذائؿاكا فلفاكا منكرات,افسبباغضباهللااكا عبلفاا حربا
تةاكا نىيـاىكاعل اا مرءاىكاا خركجاعفاحدكداهللاابترلكتباا محرمتتاكا كبتئر,اكسبباا نج

ـَ لزكيةاا نفسابتلبتعاا كلتباكا سنة,اقتؿالىت   ا ـْ َشبِِٔؾ اهللِ إِنَّ افَِّذي ََِّؽ َظ ]َواَل َتتَّبِِع اَأَقى َؾُِٔو

َُٕسقا َيْقَم احِلَسِٚب[ }ص: ْؿ َظَذاٌب َصِديٌد هاَِم  ـْ َشبِِٔؾ اهللِ َأُ ِهقَن َظ َبَع احَلؼه ,اكقتؿ ا{92َيِو ]َوَفِق اتَّ

[ }ادٗمْقن:أَ  َـّ ِٓ ـْ ؾِٔ َقاُت َواألَْرُض َوَم َّ َسَدِت افسَّ ٍَ النقؿا{51ْهَقاَءُهْؿ فَ ااإلسبلـ الىت يـ اكىكذا ,
ا بشرامفاا شقتءاإ  احيتةامشرقةابت فضتئؿاكاآلداباكأخبلؽااإلسبلـافيياأصكؿاا حيتةاا ليا

ْؿ َرُشقَل ]َوا,اكىكايىمؿابمقلض اقك والىت   ا(ْ)لنقؿااإلنستفاإ  انىيـاا داريفا ُُ قا َأنَّ ؾِٔ ُّ َِ ْظ

َُْف يِف ؿُ  ُؿ اإِلياَمَن َوَزيَّ ُُ َٛ إَِفْٔ َـّ اهللَ َحبَّ
ِْتهْؿ َوَفُِ ًَ ـَ األَْمِر َف ثٍِر ِم ـَ ْؿ يِف  ُُ ًُ ُؿ اهللِ َفْق ُيىِٔ ُُ ْٔ َه إَِف رَّ ـَ ْؿ َو ُُ ُِقهِ

اِصُدوَن * َؾْو  َؽ ُهُؿ افرَّ
ََٔٚن ُأوَفئِ ْه

ًِ ُسقَق َواف ٍُ َر َواف ٍْ ُُ ًٜ َواهللُ َظٌِِٔؿ َحٌُِٔؿ[ اف َّ ًْ
ِ ـَ اهللِ َوٕ اًل ِم

ا{ 5-5}احلجرات: اا نبي اىدم ابمقلض  اكأيضتن ,اعفاا اا شريؼ اا حديث افي اكرد ااااااحيث
بادروا باألعمال الصالحة، فستكون فتن كقطع الميل قتؿ ا)اأفارسكؿاهللاااأبياىريرةا

                                                           

 (.ْٖ-ِٖرافياقطتراا دعكة,اعتدؿاشكيخ,ا)ص(اينظر امستفُ)
 (.ُٕٓ,اصِٖ(اا فلتكلاا كبرل,اشيخااإلسبلـاابفاليمية,ا)ـِ)
 (.ِٕٕ(اأدباا دنيتاكا ديف,ا لمتكردم,اعليابفامحمدابفاحبيباا متكردم,ا)صّ)
 (.ِٔ(اخلؽاا مسلـ,امحمداا غزا ي,ا)صْ)
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نًا ويصبح كافرًا، يبيع دينو بَعرٍض من المظمم يصبح الرجل مؤمنًا ويمسي كافرًا، ويمسي مؤم
,افأسأؿاهللاا ياك جميعاا مسلميفاأفايخلـابت صت حتتاأعمت نتاكأفايحسفاخلتمنتافيكا(ُ)(الدنيا
 عمتايصفكف.اا قتدرا

بينتااآليتتاا كريمةامدلاعدؿاكعظمةاهللاالبترؾاكلىت  ااعدل هللا المطمق في معاممة العباد: -ْ
احيثاال ا ىبتده, امىتمللو اكيبد كاافي انكايتىـ, ايغٌيركا اأف ابىد اإال اإيتىت اكىبيـ انىمة ايسلبيـ

ا ـا اا لي اا نىمة امف اإٌيته اأعطتىـ اممت ابيـ امت ايغٌير اأف افتسلحقكا اأكضتعيـ, اكيقلبكا سلككيـ
اا نتسا اا ىدؿامفاهللا,احيثايجىؿاا لغييراا قدرمافياحيتة اقمة افيذه ايشكركىت, اك ـ يقدركىت

اا كاقىيا اعل اا لغيير اا ليايخلتركنيتامبينتن اكأكضتعيـ اكعمليـ اكسلككيـ اكنكايتىـ فياقلكبيـ
اا ديفا اأنكركا ف اكا  اكا نىيـ, اا سىتدة انت كا اا يداية اطريؽ اا قكيـ اا طريؽ ااخلتركا افإذا ألنفسيـ,
اكا ذؿا اا شقتء اكلباهللااعلييـ اكا مسلميف, ااإلسبلـ بت لكذيباكانحرفتانكايتىـاكخطكاليـاضد

افي اكا غضب اكا نقمة اا لصكرااكا يكاف اجكانب امف اجتنبتن المثؿ احقيقة اكىذه اكاآلخرة, ا دنيت
اا كجكداا ذمايجرمامفاخبلؿاحركلوا اإلسبلميا حقيقةااإلنستف,اكعبلقةاقدراهللاابوافياىذا
اكا ذماكا خنكعاكخت ؼاشرعاهللاا ا لمذاىباا متدية اكاسلسلـ اخضع افإذا اكسلككو, اكنيلو كعملو

هابت يبلؾاكا لدمير,افت جزاءامفاجنساا ىمؿ,افتهللافسكؼايغيراهللااحت وابكسراشككلو,اكأخذ
بِٔدِ ]سبحتنواعتدؿاكالاييظلـاعندهاأحد,اقتؿالىت   ا ًَ ِْ

ٍم فِ َْٔس هَِيالَّ ,ا{962[ }آل عؿران:َوَأنَّ اهللَ َف
اىياسنةاهللاافيارحملواكعد وا الكذيبيـاآليتتاكشرعاهللاالىت  اكىذه اإالابىد ايىذبيـ ا ـ فيـ

فيمتاركلاعفاهللاالبترؾاافياا حديثاا طكيؿاعفاأبياذراعفاا نبيا,اكجتءا(ِ)ابىبتدها
ا) اقتؿ  اأنو يا عبادي! إني حّرمت الظمم عمى نفسي، وجعمتو بينكم محرمًا، فال كلىت  

,اكىذاافيوالحذيرامفاا ظلـاكا قيراا ذمامتاأكثرهافياىذااا زمتف,افتهللاسبحتنوا(ّ)(تظالموا...
لييـاأفضؿاا سبلـاالصفكاابت ىدؿ,اكخلفتءاا مسلميفامفاا صحتبةاا ىدؿاكجميعاأنبيتئواا كراـاع

اشليركاابت ىدؿ,اكهللااأكصتنتافياكلتبوابت ىدؿ,اكجىؿاا خبلفةافيااألرضابتإلصبلحاكا ىدؿ,ا
اعل اا ىدؿ,ا ذ ؾايجباأفانلمسؾابت ىدؿا نحيتاكرامتن,افكـا فإقتمةاشرعاهللاافيااألرضامبنيه

اا يكـامفاحكتـااأل ادك ةانحفانفلقده رض,افنقكؿا يـاكمتاعلميـارباا ىزةافيااألنفتؿاأقيمكا
                                                           

 (.ّٗ(,ا)صُُٖ,احُٓألعمتؿاقبؿالظتىراا فلنة,ا)بصحيحامسلـ,اكلتبااإليمتف,ابتباا حثاعل اا مبتدرةابت(اُ)
 (.ْٔ-ْٓ,اصٓ(,اكا لحريراكا لنكير,االبفاعتشكر,ا)ـُّٔٓ,اصّ(اينظر افياظبلؿاا قرآف,اسيداقطب,ا)ـِ)
 (.ٖٓٔ(,ا)صِٕٕٓ,احُٓ(اصحيحامسلـ,اكلتباا براكا صلةاكاآلداب,ابتبالحريـاا ظلـ,ا)بّ)
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افىفاابفاعمرا اكعدكانتن, اظلمتن اكفتكـ اعل اا ىدؿ, اقتؿارسكؿاهللااااإلسبلـ ا)قتؿ  إن  
اقتؿارسكؿاهللاا(ُ)(الظمم ظممات يوم القيامة ا),اكعفاأبيامكس اقتؿ  يممي  إن هللا  
ٌٜ ثـاقرأ اا(ِ)(لمظالم فإذا أخذه لم يفمتو َرى َوِهَل َطٚدَِ َُ َذفَِؽ َأْخُذ َرهَِّؽ إَِذا َأَخَذ اف ـَ إِنَّ َأْخَذُه َأفٌِٔؿ ]َو

َِْسىَِغ[ }احلجرات:,انسأؿاهللااا ىدؿافياأقكا نتاكأفىت نت{119}هقد:َصِديٌد[ ٛه اُد
 .{9]إِنَّ اهللَ َُيِ

ااتكريم: أعظماإلسالم كرم اإلنسان  -ٓ اهللاا ئلنستفافيااألرضاألنو اا بشرالكريـ اأكـر سبحتنو
الىد اكخيراتاال ابنىـ اعلييـ ااألرض,ااكأنىـ افي ا يـ اكمىكَّف افضلو, امف اكرزقيـ كالالحص ,

اكفركا اك كنيـ افييت, اخبلئؼ اجبتبرةااكجىليـ افصتركا اأيعطكا, ابمت اكبغكا اكطغكا ايشكركا, ك ـ
ك ـايييلكيـااكطكاغيت,اكمعاكؿاطغيتنيـاكفجكرىـا ـايييلكيـاهللااإالابىداا لكذيبابآيتلواكرسلو,

اسنلوا اكتفريف,األفاىذه اكتنكا اسبحتنوامعاأنيـ ,اكمدلارحملواكفضلواكلكرمواعل اقبليت
َٞ َرُشقاًل ]عبتده,اقتؿالىت   ا ًَ بْ َٕ هَِغ َحتَّك  ذِّ ًَ َّْٚ ُم ـُ ,افمفالكريـاهللاا ئلنستفا{93[ }اإلرساء:َوَمٚ 

ا  اكيككنكا ا ينذركه اا رسؿ, ا و اأرسؿ اأف الكريـ, ااألرضاأعظـ اا يدايةافي اإ  اطريؽ اسبيبلن و
,اكىذاامتافىلوا(ّ)كا صبلح,افينجكامفاا ىقتبافياا دنيتاكاآلخرة,اكيحميواهللاامفاا ذؿاكا يكاف

,اأنذرىـاهللااسبحتنوافيابدرامعاا مشركيفاا مىتنديف,افبىدالكذيبيـاكمحتربليـا رست ةامحمدا
اك كف ااإلسبلـ, افي اكا دخكؿ ا للكبة اأميليـ اثـ اسبحتنو, اجتىليةااهللا اعلييـ اسيطرت بىدمت

اكدمَّرا اكاالسلقرار, اا نىمة, امنيـ اكسلب ابت يبلؾ, اهللا اأخذىـ اككبريتئيـ اكغطرسليـ عقك يـ,
اك ـا اكالابصيرة, ابصر ا دييـ ايكف اك ـ اا حؽ, اعفاسمتع اآذانيـ اأصمكا األنيـ الدميران, علييـ

انلي اىك احدثامىيـ, اك كفامت اأفااإلنستفاميقدَّرافياميزافاهللا, اأفىت يـاكصنيىيـايدرككا جة
اك كفاصدكاا اكا رشتد, اا خيراكا يدايةاكطريؽاا سىتدة ا يـ اكأراد افتهللاسبحتنواكرميـ بأنفسيـ,
اىذها األنفسيـ اا ذيفاأرادكا اىـ اا ذؿاكا لحقيراكا يكافاألنيـ افكتنتانليجليـ اكحتربكا, كعترضكا

ده,اككؿاا ًفرؽاا ضت ةاا نيتية,اكىذاادىٍيدىفاكؿاطتغيةاككؿامنتفؽ,اكعتصياهلل,اخترجاعفاحدكا
ا منحرفةاعفاطريؽاا حؽاكا يداية,اكأكجوارست ةا كؿامسلـافياأمةاا مليتراكمتايزيد,اإفاهللاا

ْمَْٚ َهِْل َآَدمَ ]كرمكـافقتؿافياكلتبواا ىزيز ا رَّ ـَ ْد  ََ ْؿ { ، وقال تعاىل: ]50[ }اإلرساء:َوَف ُُ َرَم ـْ إِنَّ َأ

ؿْ  ـُ ٚ ََ ,افككنكااأىؿا يذااا لكريـامفاهللااسبحتنو,اكقتبلكااىذااا لقديراا{91[ }احلجرات:ِظَْْد اهللِ َأْت
اأـا اىؿالشكركف ا ينظراسبحتنو اكاملحتف, اابلبلء ادار افت دنيت اطتعلو, بت رجكعاإ  اهللااك زكـ

                                                           

 (.ُٕٗٗ,اصْج(,ا)ِٕٗٓ,احُٓ,ابتبالحريـاا ظلـ,ا)ب(اصحيحامسلـ,اكلتباا براكا صلةاكاآلدبُ)
 (.ُٕٗٗ,اصْ(,ا)جِّٖٓ,احُٔا مرجعاا ستبؽ,ا)ب(اِ)
 .(ُّٓٓ,اصّـ)(اينظر افياظبلؿاا قرآف,اسيداقطب,اّ)
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اسلقيمكا اىؿ ا كـاافلكفركف, افنقكؿ ااألرض, افي اكللجبركا السلبدكا اأـ ااألرض, افي اهللا ااااااشرع
ا اإفادكاـ اا ىت ـ, اأشرار ايلغير,ايت اكا ىت ـ اكاألحكاؿاللبدؿ, اللحكؿ, افت دنيت ااا حتؿامفاا محتؿ,

اكذ يؿاعزا امفاعزيزاذؿ, اككـ اكمفافقيرااغلن , امفاغنياافلقر, ابدينكـا(ُ)فكـ افلمسككا ,
 كحتفظكااعل اشرؼاأملكـافإفاهللااكرمكـ.

,اأفااآليتتاا كريمةاأكعزتا ئلنستفافاعمية اإلنسان في مصير نفسو واألحداث من حولو: -ٔ
قدراهللاابواينفذاكيجرماعفاطريؽاحركلواكعملو,اكيجىؿاا لغييراا قدرمافياحيتةااإلنستفاكمفا
حك و,امفاخبلؿاا لغييراا كاقىيافياقلبواكنكايتهاكأكضتعواكأحكا واكسلككو,اكحسبامتايخلترا

ـِ ] نفسواقتؿالىت   ا فيااألرضاكميزهاا,افىندمتاخلؽاهللاااإلنستف{90[ }البؾد:َوَهَدْيَُْٚه افَّْْجَدْي
اا لكريـا القتبؿ البىتتاعظيمة اعليو اجىؿ افيااألرض, اكا خبلفة ابت لكريـ امخلكقتلو استئر عف
افإذاا اأفايسلبقيانىمةاهللااعليو, اا ذماميزهاهللاابو, افيكاا ذمايملؾامفاخبلؿاعقلو ا ىظيـ,

نحرفتاعرؼاشكر,اكمتايملؾاأفايزيؿاىذهاا نىمةاعنواإذااىكاأنكراكبطراكانحرفتانكايتهافت
ا الىت    اقتؿ ااإلنستف, ا حقيقة ااإلسبلمي اا لصكر اجكانب امف اجتنبتن ايمثؿ اكىذا ٚ ]خطته, َّٕ إِ

 َٓ َِ ٚ َومَحَ َٓ ـَ ِمْْ َْ ٍَ ٚ َوَأْص َٓ َْ ِْ
ِّ
ََٖهْغَ َأْن ََيْ اَمَواِت َواألَْرِض َواِ َبِٚل َؾ َٜ َظَذ افسَّ َٕ َٚن َظَرْضَْٚ األََمٚ ـَ ُف  َّٕ َْٕسُٚن إِ ٚ اإِل

 ُٓ ُِقًمٚ َج اهللاا{52[ }األحزاب:قاًل َط اأىىَّلىو اكبيرة, اأمتنة افىل ااإلنستف ,ابأفاكرمواا  حمليت,
بت ىقؿاكا خبلفةافيااألرض,افيجباعليواأفايىمؿاكاجبواكتمبلنالجتهاىذااا ديفاا ىظيـ,األفا
لبىتتامتايحصؿا واك غيرهاكاألحداثامفاحك والىلمداعل امدلاقكةاإيمتنواأكاضىفو,اكمدلا

 .(ِ)إلسبلـاا ىظيـاإخبلصوا يذااا

 
ا

 

 
 

                                                           

 (.ْٗ(اينظر اا مبشراتابتنلصترااإلسبلـ,اد.ايكسؼاا قرضتكم,ا)صُ)
 (.ُّٕٓ,اصّ(اينظر افياظبلؿاا قرآف,اسيداقطب,ا)ـِ)
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 المبحث الرابع
 (ٖٙ-٘٘مقاصد وأىداف سورة األنفال من اآلية )

اةامطت ب كفيواأربى
 المطمب األول: شر الدواب الذين ال يسمعون كالم هللا.

 المطمب الثاني: حكم خائن العيد والميثاق.
 : إعداد العدة إلرىاب أعداء هللا.المطمب الثالث
 واز عقد اليدنة مع غير المسممين.: جالمطمب الرابع
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 المبحث الرابع
 (ٗٙ-٘٘مقاصد وأىداف سورة األنفال من اآلية )

 :سياسة الضبط التشريعي لعالقة المجتمع المسمم مع غيره

ا ِمُْقنَ ]قتؿالىت    ْٗ ْؿ اَل ُي ُٓ ُروا َؾ ٍَ ـَ ـَ  َوابِّ ِظَْْد اهللِ افَِّذي ـَ َظَٚهْدَت مِ  * إِنَّ ََشَّ افدَّ ْؿ ُثؿَّ افَِّذي ُٓ ْْ

َُقنَ  ٍة َوُهْؿ اَل َيتَّ ؾِّ َمرَّ ـُ َدُهْؿ يِف  ْٓ ُوقَن َظ َُ ُرونَ  * َيْْ َـّ ْؿ َيذَّ ُٓ َِّ ًَ ْؿ فَ ُٓ ٍَ ِْ ـْ َخ ْد ِِبِْؿ َم ْؿ يِف احَلْرِب َؾَؼِّ ُٓ َّْ ٍَ ََ ٚ َتْث  * َؾِ٘مَّ

ْؿ َظَذ َشَقاٍء إِ  ِٓ ْٔ بِْذ إَِف ْٕ ًٜ َؾٚ َٕ َٚٔ ـْ َؿْقٍم ِخ َـّ ِم َٚؾ ٚ ََتَ ٛه اخَلٚئِِْغَ َوإِمَّ
ُْؿ  * نَّ اهللَ اَل َُيِ قا إِْنَّ َُ ُروا َشَب ٍَ ـَ ـَ  َـّ افَِّذي َسَب َواَل ََيْ

ِجُزونَ  ًْ ْؿ َوَآَخ  * اَل ُي ـُ ِْٔؾ ُتْرِهُبقَن هِِف َظُدوَّ اهللِ َوَظُدوَّ ـْ ِرَهِٚط اخَل ٍة َوِم ـْ ُؿقَّ ُتْؿ ِم ًْ ْؿ َمٚ اْشَتىَ وا َأُ ـْ َوَأِظده ـَ ِم ِري

َِ  ُدوِْنِؿْ  ُتْؿ اَل ُتيْ ْٕ ْؿ َوَأ ُُ ٍء يِف َشبِِٔؾ اهللِ ُيَقفَّ إَِفْٔ ـْ ََشْ قا ِم َُ
ٍِ ْؿ َوَمٚ ُتْْ ُٓ ُّ َِ ًْ قَْنُُؿ اهللُ َي ُّ َِ ًْ قنَ اَل َت َوإِْن َجَُْحقا  * ُّ

ِِٔؿُ  ًَ ُٔع اف
ِّ
ُف ُهَق افسَّ َّٕ ْؾ َظَذ اهللِ إِ َـّ ٚ َوَتَق ِؿ َؾْٚجَْْح َأَ ِْ َأْن ََيَْدُظقَك َؾِ٘نَّ َحْسبََؽ اهللُ ُهَق افَِّذي َوإِْن ُيِريُدوا  * فِِسَّ

ِمِْغَ  ْٗ ِه َوهُِٚد َدَك هَِْْكِ َـّ اهللَ  * َأيَّ
ُِقِِبِْؿ َوَفُِ َٝ َهْغَ ُؿ ٍْ ٚ َمٚ َأفَّ ًً َٝ َمٚ يِف األَْرِض مَجِٔ َْ ٍَ ْٕ ُِقِِبِْؿ َفْق َأ َوَأفََّػ َهْغَ ُؿ

ُف َظِزيٌز َحُِٔؿٌ  َّٕ ْؿ إِ ُٓ َْْٔ ا. {42-33:}األكػال[ َأفََّػ َه

 المطمب األول
 م هللاشر الدواب الذين ال يسمعون كال

ا ِمُْقنَ ]قتؿالىت    ْٗ ْؿ اَل ُي ُٓ ُروا َؾ ٍَ ـَ ـَ  َوابِّ ِظَْْد اهللِ افَِّذي ْؿ ُثؿَّ  * إِنَّ ََشَّ افدَّ ُٓ ـَ َظَٚهْدَت ِمْْ افَِّذي

 َُ ٍة َوُهْؿ اَل َيتَّ ؾِّ َمرَّ ـُ َدُهْؿ يِف  ْٓ ُوقَن َظ َُ ا.{33:}األكػال[ قنَ َيْْ

 أواًل: التفسير التحميمي:

 مناسبة اآلية لما قبميا:

ذكراكفتراآخريفاكصفيـااسلئنتؼاابلدائياانلقؿابوامفاا كبلـاعل اعمكـاا مشركيفاإ  ا
كقصدابيـاا ييكداا,ألفامفاينكرااإلسبلـاكيغدراكيخكفاكيجحدايككفاكمفاالاعقؿا وبشراا دكاب؛ا
اأصركا(ُ)كا منتفقيفا افيـ امطبكعيفاعل اا كفرا, اإيمتف, امنيـ افبلايلكقع افيو اعل اا كفراكرسخكا ا

ا.(ِ)بأنيـاالايؤمنكفا

                                                           

 (.ْٖ,اصٓيراا لحريراكا لنكير,االبفاعتشكر,ا)ـ(الفسُ)
 (.ّٖٖ,اصُ(الفسيراا بيضتكم,ا)ـِ)
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 سبب النزول:
أنيتانز تامجتىداكغيرهااحيثانيقؿاعفا,نز تاىذهااآليةافياييكدابنياقريظةاكبنياا نضير

ا اا نبيفي اعتىدكا ااااا ذيف اعل  اكاسلمركا ااإلسبلـ اضد اا كفتر اكأعتنكا اكغدركا اختنكا  كفراثـ
ا.(ِ)كأصحتبواا(ُ)اكا خيتنة,اككرداأنيتانز تافياسلةارىطامفاا ييكدامنيـاكىبابفااألشرؼ

 المفردات الغريبة:
ايدباعل ااألرضامفاا مخلكقتتاعنداهللاافياحكمواكعلمواا ذيفاكفركاااشر الدواب: أماشرامت

ذيفاالايىقلكفاكىـاييكدابكحدانيةاهللاالىت  اككمتؿاقدرلو,اكىـاأىؿاا خيتنةاكا غدراا صـاا بكـاا 
ا.(ّ)بنياقريظةا

 البالغة والنحو:
شبواا كفترابت بيتئـ,ابؿاجىليـاشرانامنيت,اكىذاامنلي اا ببلغةاكاإلعجتزا"إن شر الدواب عند هللا": 

اكا اكت بيتئـ, افيـ اا حؽ, ايسمىكف اال اعل احيثاإنيـ اعطؼاصلة ايؤمنكف" اال ا"فيـ افياقك و ا فتء
نيةامفاا صلة,اكا مقصكد اأماا ذيفاكفركاامفاقبؿااإلسبلـافتسلمراصلة,افأفتدتاأفاا جملةاا ثت

كفرىـافيـاالايؤمنكفابىداسمتعادعكةااإلسبلـ,اكىذااا كصؼاىكاا ذماجىليـاشراا دكاباعنداهللا,ا
كعطؼاىنتابت فتءا ئلشترةاإ  اأفاسبباإجراءاذ ؾاا حكـاعلييـاىكامجمكعاا كصفيفاكأل ابصلةا

ا.(ْ)ميةاإلفتدةاثبكتاعدـاإيمتنيـاكأنيـاغيرامرجكامنيـااإليمتفا"فيـاالايؤمنكف"اجملةااس
 ثانيًا: التفسير اإلجمالي:

كصؼاخطيرا كؿامفايخكفاهللااكرسك و,اكينفياعنيـااإليمتف,ابسبباكفرىـاايكجواهللاا
كغدرىـاهللاكرسك و,افكصفيـابشراا دكاب,اأماشرامفايدباعل اكجوااألرضافياعلـاهللااكحكمو,ا

,اكا مقصكدافياىذهااآليةاا ييكداااعل اا كفراكرسخكاافيوافبلايلكقعامنيـاإيمتفابتهللافيـاأصركا
ا.(ٓ)كا منتفقكفاكختصةاييكدابنياقريظةاا ذيفاختنكااكغدركااأكثرامفامرةا

                                                           

ٍفا كىبابفا(اكىبابفااألشرؼ ازعيـاييكدابنياقريظة,اآذلاا مسلميفابمكرهاكخداعو,اكقتؿارسكؿاهللااُ)  امى
 ليلةايصلي,اكيكبر,ا,اكقللو,اكبىداقللواقتـاا نبياللؾاااألشرؼافإنواآذلاهللااكرسك و,افقتـامحمدابفاسلمةا

ا لزركلي,ا ااألعبلـ, اينظر  اينطقكا. اك ـ ايكميت امف اا ييكد اكختؼ اشره, امف اكلخليصاا مسلميف اقللو ااااااابسبب
 (.ٕ,اصُ(,اكا بداية,االبفاكثير,ا)ـِِٔ,اصٓ)ـ

 (.ُِٓ(ا يبتباا نقكؿافياأسبتباا نزكؿ,ا لسيكطي,ا)صِ)
 (.ُٖٓ(اا لفسيراا كجيز,ا كىبةاا زحيلي,ا)صّ)
 (.ّْٔ,اصُ(,اكصفكةاا لفتسير,ا لصتبكني,ا)ـْٕ,اصٓ(الفسيراا لحريراكا لنكير,االبفاعتشكر,ا)ـْ)
 (.ّْٕ,اصُ(الفسيراصفكةاا لفتسير,ا لصتبكني,ا)ـٓ)
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 ثالثًا: األىداف والمقاصد:

اا مىسكراا:المجاورة لممجتمع المسممكيفية التعامل مع المعسكرات  -ُ ايىتىدكف اا ذيف إف
اا مىسكرااإل اعل  اكيجب ااألرض, اعل  اا دكاب اشر اىـ امىو اعيدىـ ايخلفكف اثـ سبلمي

اإلسبلمياأفايؤدبيـاحل ايككنكااعبرةا مفالراكدىـاا خيتنةاكا غدراأكافيواميتجمةاا مىسكرا
 .(ُ)اإلسبلميا

أنوايجباا حذراكؿاا حذرامفاا ييكداا,خبلؿالحليؿااآليةيظيرامفاا ذمااالحذر من الييود: -ِ
افيافلسطيفاكنحفا,ختصة افياكاقىنت اا ييكد اا حربامع ك كفا ؤلسؼاا شديداا,نىيشاحت ة

فكلمتانجداخيتنةاكغدراا,كيكذبافيواا مؤمفا,زمفاا ركيبضةاا ذماييصدؽافيواا ختئفاا يكـاىك
انجدامفايضعايدهافيايدىـاكيدافعاعنيـ.  مفاا ييكداا يـك

اا جمتعةاا ابينتااآليةيااالحذر من أخطر فئة عمى المجتمع اإلسالمي: -ّ حت ةاا قتئمةافياحيتة
ا مسلمةاعندانشأةاا دك ةاا مسلمةابت مدينةاا منكرة,اككيؼاظيرتاأخطرافئةالىتدمااإلسبلـ,ا

ىكاا غدراكا خيتنةاكنقضاا ىيكد,اكىـاا,كىـاا منتفقكفاا ذيفابينيـاكبيفاا ييكداقتسـامشلرؾ
ا(ِ)شراا دكاباعنداهللاالىت  ا افياكاقىنت فايدافىكفاعفاا بتطؿايا منتفق,اكمعاذ ؾانرلاا يـك
,اكمستندليـاا خيتنةاكا غدرفيااعيداا نبيااذكىتدليـاكديدنيـامنا,كعفاا طغيتفافيااألرض

  ؤلعداءادكمتن.
يظيرامفاخبلؿااآليةاأفاهللاالىت  انف ااإليمتفاعفاىذهاانفي اإليمان عن الييود والمنافقين: -ْ

اأ اا ييكد امف اكتنكا اسكاء اا غتدرة اا جتحدة اا منتفقيفاطكاغيتااألرضاحيثافسدتاا فئة امف ك
فطرليـاكبتلكاامفاشراا دكاباعل ااألرض,ابسبباكفرىـاكعدـاإيمتنيـافلجردكاامفاختصيةا

 .(ّ)الاضتبطا يـاافياأخبلقيـااإلنستنيةاكأصبحكااكت بيتئـ
ااالخذالن والضعف موجود في واقع المسممين اليوم: -ٓ اا ذماايظيركا ذم اكاقىنت اخبلؿ مف

ا ااالحلبلؿامكانحيته, امع احركبيت اخبلؿ اغزة اأحداث اككذ ؾ اا ىربي, اا ربيع اأحداث اخبلؿ ف
اأكاحرا اكيؼاابا صييكنياسكاءاحرباا فرقتف, اأكاحرباا ىصؼاا مأككؿ, اا سجيؿ, حجترة

ألفاا؛بت خذالفاكا خيبةاكا ىترافياكجوااإلسبلـاكا مسلميفااألنظمةاا ىربيةاا ليااشليرتاتكقف
فاكافاا مسلضىفك ذ ؾايىيشاا مسلمكاا,فاكيكذبافيواا صتدؽىذاازمفاغريبايصدؽافيواا ختئ

حقيـاا ىيشافييتابكرامةاكأمتفاافيااألرضامكلكميف,امنككبيفامقيكريفافيااألرضاا ليامف

                                                           

 (.ُّٖٓ,اصّ(افياظبلؿاا قرآف,اسيداقطب,ا)ـُ)
 (.ُّٗٓ,اصّ,ا)ـا ستبؽا(اا مرجعِ)
ا(.ُُْٓ,اصّ,ا)ـا ستبؽا(اا مرجعّ)
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ابإذفاهللااينصرااإلسبلـاكا مسلميفاكمتاكعدنتافياقك والىت   اا,ةزَّاكعًا ُهَق ]ك كفاكعداهللااآتو

ًٔداافَِّذي َأْرَشَؾ َرُشقَفُف هُِٚأَد  ِٓ ك هِٚهللِ َص ٍَ ـَ ِف َو ِِّ ـُ ـِ  ي َرُه َظَذ افدِّ ِٓ ُٔيْ
ـِ احَلؼِّ فِ ,اكقتؿ ا {26}الػتح:[ ى َوِدي

ٚؾُِرونَ ] َُ ِرَه اف ـَ ُٕقَرُه َوفَْق  َْٖهك اهللُ إاِلَّ َأْن ُيتِؿَّ  ْؿ َوَي ِٓ َْٖؾَقاِه ُٕقَر اهللِ هِ ُئقا 
ٍِ ,ا {12}التوبة:[ ُيِريُدوَن َأْن ُيْى
ِمِْغَ ]كقك والىت   ا ْٗ َْٕكُ اُد  َْْٚٔ َِ ٚ َظ ًَّ َٚن َح ـَ وم:[ َو  . {25}الرُّ

 المطمب الثاني
 حكم خائن العيد والميثاق

َُقنَ ]قتؿالىت   ا ٍة َوُهْؿ اَل َيتَّ ؾِّ َمرَّ ـُ َدُهْؿ يِف  ْٓ َُُوقَن َظ ْؿ ُثؿَّ َيْْ ُٓ ـَ َظَٚهْدَت ِمْْ ْؿ  * افَِّذي ُٓ َّْ ٍَ ََ ٚ َتْث َؾِ٘مَّ

ُرونَ يِف احَلْرِب َؾَؼِّ  َـّ ْؿ َيذَّ ُٓ َِّ ًَ ْؿ َف ُٓ ٍَ ِْ ـْ َخ ْؿ َظَذ َشَقاٍء إِنَّ اهللَ اَل  * ْد ِِبِْؿ َم ِٓ بِْذ إَِفْٔ ْٕ ًٜ َؾٚ َٕ َٚٔ ـْ َؿْقٍم ِخ َـّ ِم َٚؾ ٚ ََتَ َوإِمَّ

ٛه اخَلٚئِِْغَ 
ا.{36-34:}األكػال[ َُيِ

 أواًل: التفسير التحميمي:

 مناسبة اآليات لما قبميا:

االحدثاهللاا اىذا امعافي اا ىيد اكنقضكا اكغدركا اختنكا اا ذيف اعف ااآليتت امف اااا مقطع
ا اا كفراا نبي اعل  اكاسلمركا اكفركا اا ذيف اعقليةاا؛كىـ ادال ة ااإلسبلـ اأحقية اعل  اا دال ة اااااألف

فقدااندرجاىؤالءاا كفترافياجنسا"شراا دكاب"اا ذماا,بينة,افمفايجحدهافيكاأشبوابمتاالاعقؿا و
اا ستبقة ااآلية افي اقبتئؿااكرد ابىض امف اكغيرىـ اكا نضير اقريظة ابني اييكد اكىـ ااآليتت اا يذه

عبداهللاابفاأيبياكمفامىو,افيؤالءاغلباعلييـاا كفراكمتاكصفيـاهللااا منتفقكف اا مشركيفاكمنيـا
ا.(ُ)فياا قرآف

 سبب النزول:

ًٜ ](آٖنز تااآليةا) َٕ َٚٔ ـْ َؿْقٍم ِخ َـّ ِم َٚؾ ٚ ََتَ كرداعفاابفاشيتبايكـاقريظةاحيثاا[...َوإِمَّ
,افتخرجااااقتؿ ادخؿاجبريؿاعل ارسكؿاهللاا فقتؿ اقداكضىتاا سبلحاكمتاز تافياطلباا قـك

ًٜ ]فإفاهللااقداأذفا ؾافياقريظة,اكأنزؿافييـا َٕ َٚٔ ـْ َؿْقٍم ِخ َـّ ِم َٚؾ ٚ ََتَ [ ...َوإِمَّ
ا.(ِ)

                                                           

 (.ْٕ,اصٓنكير,االبفاعتشكر,ا)ـ(اا لحريراكا لُ)
 (.ُِٔ(ا يبتباا نقكؿافياأسبتباا نزكؿ,ا لسيكطي,ا)صِ)
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 المفردات الغريبة:

ا.(ُ) ثتني الظفرابيـا"افيواكجيتفاأحدىمت الصتدفيـ,اكافإما تثقفنَّيم"

افشرد بيم" اأكجو اثبلثة افيو ااأحدىما:" اخلفيـ, امف ابيـ افييـ,اااااااوالثاني:أنذر اكا نكتية قلليـ
ا.(ِ)ا لفريؽاكا لبديداأمافرؽابيـاجمعاكؿانتقضااوالثالث:

اكا نبذااااااافانبذ إلييم" ابيـ ا لىذر اينسبكؾ اال احل  اعيدىـ اإ ييـ افأ ؽ اأم اعيدىـ اإ ييـ افتطرح  "
ا.(ّ)اإل قتءاىكا

اقيصدابقطعامكشكؼااوالثاني:عل اميؿ,ااأحدىا:"افييتاخمسةاأكجو اعمى سواء" عل اطريؽامسلكو
ا اخيتنة, الككف اال احل  اوالثالث:  لىيد ابنقضاا ىيد, اا ىلـ افي افيااوالرابع:اسلكاء ااسلكاء عل 

ا.(ْ)عل اعدؿامفاغيراحيؼااوالخامس:ا ىداكة,ا

 القراءات:

"فشرذ"ابت ذاؿاا مىجمةابمىن اففرؽ,اكأنوامقلكبا"شذر"امفاقك يـااكدا" اقرأاابفامسىفشرد بيم"
ا"ذىبكااشذرامدر"اكمنواا شذر اا مللقطامفاا مىدفا لفرقو.

كقرأاأبكاحيكةا"ًمٍفاخلًفيـ"ابكسراا ميـاكا فتءاكمىنته افتفىؿاا لشريدامفاكرائيـ,األفاا كراءا
ايلىظكف اا مشرديف ا ىؿ اا مشرديف, اكاحدكاا,جية اا لفريؽااااااااااا مىن  اأكتف اسكاء اا قراءليف اكبل في

ا.(ٓ)أكاا لنكيؿا

 البالغة والنحو:

" ابدؿامفاا ذيفاكفركا,اأماا ذيفاعتىدليـامفاا ذيفاكفركااجىليـاشراا دكاب؛االذين عاىدت منيم"
ا.(ٔ)ألفاشراا نتساا كفتر,اكشراا كفتراا مصركفامنيـاكشراا مصريفامنيـ,اا نتكثكفا لىيكدا

                                                           

 (.ّٖٖ,اصُ(,اكلفسيراا بيضتكم,ا)ـِّٕ,اصِ(الفسيراا متكردم,ا)ـُ)
 (.ُِٔ,اصِ(الفسيراا بغكم,ا)ـِ)
 (.ِْْ,اصِ(,اكلفسيراا كشتؼا لزمخشرم,ا)ـِّٖ,اصِ(الفسيراا متكردم,ا)ـّ)
 (.ِْْ,اصِٖ(,اكلفسيراا كشتؼ,ا)ـِّٖ,اصِم,ا)ـ(الفسيراا متكردْ)
(,اّٖٖ,اصُ(,اكلفسيراا بيضتكم,ا)ـّْْينظر احجةاا قراءات,اعبداا رحمفابفامحمداأبكازرعةاابفازنجلة,ا)ص(آ)

 (.ّٖٗ,اصْ(,اكلفسيراا قرطبي,ا)ـِْْ,اصِكلفسيراا كشتؼ,ا)ـ
 (.ِْْ,اصِ(الفسيراا كشتؼ,ا)ـٔ)
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امنواا"منيمك" اأخذت اييقتؿ األنو اجتنبيـ, امف اا لزامتن ايلضمف اكتف اا ىيد اأف اعل  ا لدال ة اااااًمٍف 
اكيلكررا امنيـ ايلجدد اذ ؾ اأف اعل  ا لدال ة امضترع  افىؿ ا"ينقضكف" اكجتءت اا لزامتن, اأم ااااااعيدان,

ا.,افأصبحانقضاا ىيداكا ميثتؽاصفةامبلزمةا يـاككاقىةافييـ(ُ)كالاينليكفاعنو

صفةا مصدرامحذكؼ,اأمانبذااعل اسكاءاأكاحتؿامفاا ضميرافيا"انبذ"اأماحت ةا" اعمى سواء"
ا.(ِ)ككنؾاعل اسكاءا
 األحكام الشرعية:

ٛه اخَلٚئِِْغَ ]كردافيابيتفااآلية ا
ْؿ َظَذ َشَقاٍء إِنَّ اهللَ اَل َُيِ ِٓ بِْذ إَِفْٔ ْٕ ًٜ َؾٚ َٕ َٚٔ ـْ َؿْقٍم ِخ َـّ ِم َٚؾ ٚ ََتَ [ َوإِمَّ

اثامستئؿافقيية ثبلا{36:}األكػال

إذاابتدراا ىدكابت غشاكا خداعاكنقضاا ىيدا"فتنبذاإ ييـاعل اسكاء"اأمااطرحاعيدىـاكبلغيـا -ُ
 .(ّ)بقيتـاا حرباضدىـ,األفاخيتنليـاظتىرةاكمشيكرةا

اأفا -ِ انقكؿ امىو, ايقيف اال اكا خكؼاظف اخكؼاا خيتنة, امع انقضاا ىيد اكيؼايجكز اقيؿ إذا
باآخر اإذااظيرتاآثتراا خيتنةاكثبلتادالئليتاكجبانبذاا خكؼاقدايأليابمىن اا يقيف,اأكاجكا

إِنَّ ] قك والىت   اا(ْ)ا لياكقىتامنيـااا ىيدابلبليغاا ىدكابتنليتءاا ىيدابسبباا غدراكا خيتنة

ٛه اخَلٚئِِْغَ 
 .{36:}األكػال[ اهللَ اَل َُيِ

فحشامنوافياغيرهالحريـاغدرااإلمتـ,افقتؿاا ىلمتء اإنمتاكتفاا غدرافياحؽااإلمتـاأعظـاكأ -ّ
لكل  ا) متافياذ ؾامفاا مفسدة,اكفياا حديثاعفاأبياسىيداا خدرماقتؿ اقتؿارسكؿاهللاا
 .(ٓ)(اغادر لواء يوم القيامة ُيرفع لو بقدر غدره أال وال غادر أعظم غدرًا من أمير عامة

 ثانيًا: التفسير اإلجمالي:
اا كف اثبلث اخصتؿ اجمىكا اا ذيف اعف اا كريمة ااآليتت اكا خيتنةاللحدث ااإليمتف اكعدـ ر,

كا غدر,ابحيثاالايثبلكفاعل اعيداعتىدكه,اكالاقكؿاقت كه,اكىـافياا حربا يسا يـاعيداأكاميثتؽ,ا

                                                           

 (.ْٕ,اصٓتشكر,ا)ـ(اا لحريراكا لنكير,االبفاعُ)
 (.ِٓ,اصٓ(اا مرجعاا ستبؽ,ا)ـِ)
 (.ّٖٗ,اصْ(اا جتمعاألحكتـاا قرآف,ا لقرطبي,ا)ـّ)
 (.ّٖٗ,اصْ(اا مرجعاا ستبؽ,ا)ـْ)
آ) ا)ـ( اا ستبؽ, اصْا مرجع اكا حديثافياّٖٗ, اا غدر(,ا(, ا)بتبالحريـ اكا سير, اا جيتد اكلتب امسلـ, صحيح

 (.ّْٓ(,ا)صُّٖٕ,احْ)ب
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فيجباا لنكيؿابيـاحل ايككنتاعبرةا مفابىدىـامفاأىؿاا خيتنةاكا غدرا ىليـاالايفىلكفامثليـ,اكىذها
 ـايىمؿاا مىتصي,اكبؿازجرانا مفاعمليتامفافكائداا ىقكبتتافيااإلسبلـاألنيتاسبباالزدجترامفا

أفاالايىتكدىت,اكالايجكزافيااإلسبلـانقضاا ىيكداكا مكاثيؽاك كفاإذااغدراا ىدكابت ىيداكا ميثتؽا
كظيرامنواقرائفاكدالئؿاعل اخيتنلواكغدرهافيجباىنتانبذاعيدىـابإخبترىـاأنواالاعيدا يـاحل ا

ا.(ُ)الايحباا ختئنيفااألفاهللااا؛متيسلكماا ىلـابيفاا طرفيفابتنليتءاا ىيدابيني
 ثالثًا: األىداف والمقاصد:

اا دراسةا ذمااييود األمس ىم ييود اليوم: -ُ افي اا نبياايظير ابىثة امنذ كحل اكفتلوااأنو
كا ييكداىـاا ييكدا يسا يـاعيداكالاذمةاكالاميثتؽ,اكا ذماكجدنتهامفاييكدابنياا نضيراكبنيا

مفاا ييكداا صيتينةاا ذيفا يسا يـاعيداكالاذمةاكالاميثتؽ,ااقريظةابتألمساىكامتانجدهاا يكـ
اعيدا اا مجتىديف اكبيف ابينيـ اكيككف اكيقللكف ايدمركف اا فلسطيني ابت شىب انيتر ا يؿ يغدركف
كىدنةابكقؼاا حربا مدةازمنيةامحددة,اك كفافياكؿامرةاالايجداا شىبامنيـاإالاا فستدافيا

فيـاأىؿاغدراكخيتنة,افىل اايـامفاعيداا نبيااألرض,اكا خراباكا دمتراألفاىذااىكاديدن
 .(ِ)اا مسلميفاأخذاا حيطةاكا حذرامنيـ

اكىذاامتاجتءاكاضحتنافياىذهااآليتتاا كريمةابأفاهللاااتأمين المعسكر اإلسالمي من العدو: -ِ
بأفايأخذامكقفتناصترمتناممفااعلتدكااا غدراكا خيتنةاكمردكاااعل انقضاا ىيداايأمرارسك وا

فياا لىتمؿااكمنيجواا ىتدؿا,تؽ,احل ايمنعاكؿامفايجرؤافياا كقكؼافياكجوااإلسبلـكا ميث
اا مىسكراتااألخرلاا  ااإلسبلـااظت مةمع اكعظمة ابذ ؾامدلاىيبة افيظير طكاغيتااألرض,

ابت ضربةا اكراءىـ امىٍف رىتب اكا  رىتبيـ اكا  اكا ميثتؽ ا لىيد اا نتقضيف اييضرب اأف افيجب ا ىظيـ
 .(ّ)فىليـامفاا غدراكا خيتنةااا قتصمةاا مركعةا يـاجزاء

اا ختئفااوجوب نبذ العيد مع أىل الغدر والخيانة: -ّ دعتااآليتتاا كريمةاإ  انبذاا ىيدامعاا قـك
ْؿ َظَذ َشَقاٍء إِنَّ اهللَ ] ىيداكا ميثتؽافياقك والىت   ااا ذماغدرا ِٓ بِْذ إَِفْٔ ْٕ ًٜ َؾٚ َٕ َٚٔ ـْ َؿْقٍم ِخ َـّ ِم َٚؾ ٚ ََتَ َوإِمَّ

ٛه 
,افتإلسبلـايىتىداكيصكفاعيده,افإذااختؼاا خيتنةامفاغيرهانبذا{36:}األكػال[ اخَلٚئِِْغَ  اَل َُيِ

ا ىيداا قتئـاجيرةناكعبلنية,اك ـايخفاأكايغدراأكايغشاكيخدعاكمتايفىؿاأىؿاا غدراكا خيتنةا
  اكعليوامصترحليـابتنليتءاا ىيداكأنوا ـايىدا يـاأمفاكأمتفاكبيذاايرلفعااإلسبلـابت بشريةاإ

نمتابىدانبذاا,آفتؽامفاا شرؼاكاالسلقتمةافبلايغدراحل اكىكايخش اا خيتنةامفاجتنباا ىدك كا 
                                                           

 (.ِّْ رحمفافيالفسيراكبلـاا منتف,اعبداا رحمفابفانتصراا سىدم,ا)ص(اليسيراا كريـااُ)
 (.ُِٓ,اصّيينظر امنيجاا سيرةاا حركية,امنيراا غضبتف,ا)ج(اِ)
 (.ُِْٓ,اصّفياظبلؿاا قرآفاا كريـ,اسيداقطب,ا)ـانظر ا(اّ)
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ألفاكؿاخصـاأخذاحذرهافيكاجتئزاكالاييىداغدران,افيذااا,ا ىيدايسلىمؿاا خدعةافت حرباخدعة
ايكتفحاألسم اا غتيتتاكأشرؼاا مقتصد افيك ابلىت يمو اا ىظيـ ااإلسبلـ ا لغتيةاا,ىك كالايسمح

ا ليالىلمداعل اا مكراكا خديىةاكا غشاكا غدرافليساا,يفةاأفالسلخدـاا كسيلةاا خسيسةا شرا
ابأفكترها اا ىظيـ ااإلسبلـ اكمنيج افكر اغريباعف اا مبدأ افيذا ابت غتية اا كسيلة ايبرر امف مسلمتن

 .(ُ)كلىت يمواكمنيجوابت لىتمؿامعااآلخريفا
يكمنتاىذااأفاطكاغيتااألرضاافيايلضحكا ذمااقانون الغاب ىو الذي يحكم عالمنا اليوم: -ْ

افيغدركفا ايحكمكفابقتنكفاا غتب, اأكامفاا ىرباأكامفاغيرىـ امفاا ييكد اسكاءاكتنكا جميىتن
اكا ايسمع, اأحد اكال اكيدمركف, اىنتكيفسدكف, ااألرض,اا يس افي اا منككبيف اآلىتت مجيب

كا مكاثيؽ,ااكا مسلضىفيفامفاا مسلميف,اا كؿايينتدمابلطييراا ببلدامفاا فستداكبتحلراـاا ىيكد
اا مبتدئا يؿانيتراك كفاىيابمثتبةاشىتراتارنتنةا كبتحلراـاحقكؽااإلنستفاا لياينتدكفابيذه

غيرىـاإالالطبيؽاقتنكفااكأفقط,اكالانجداىنتاأكاىنتؾ,ابفلسطيفاأكامصراأكاسكريتاأكاا ىراؽا
ا ركيبضةاا غتب,ابت يجمةاا شرسةاعل ااإلسبلـاكا مسلميف,اكالانسمعامفاإعبلميـاا يكـاإالا

كصدؽاا,ك دينيـاك شىكبيـاكألكطتنيـا,ا غشاكا خداعاألنفسيـكاا ذيفايلصفكفابت غدراكا خيتنةا
ٛه اخَلٚئِِْغَ ]قكؿاهللاافييـا

 .{36:}األكػال[ إِنَّ اهللَ اَل َُيِ
ابىااوجوب احترام العيود والمواثيق: -ٓ اا ىظيـ ااإلسبلـ اعل ايَّاإف ااألمكر اأخطر امف اأف ف

ذ ؾامنذاعيدااسىااألمـاكا شىكباىكاغدراكخيتنةاا ىيكداكا مكاثيؽ,اكأسَّاا مجلمىتتاكا دكؿاكا
ا امحمد اا ىيكدااا نبي انقض الٌحـر ابأف اا دك ية اا قكانيف احل  اعلَّـ اا ذم اا بشرية, مىلـ

كا مكاثيؽ,افلـالكفاأكركبتالىرؼاشيئتناعفاا مىتمبلتاا دك يةاإالامتالقلبسوافياأثنتءالىتمليتا
اكا اييسم ابت قتنكفاا دك يمعاا ىت ـااإلسبلمي, امت افيـاا,عرفكا ك كفا ؤلسؼاا كفراىكاا كفر,

ك كفااإلسبلـاييىلميـا يكمنتاىذااكجكبااحلراـاا ىيكداكا مكاثيؽاا,أىؿاغدراكخيتنة
,اكا ذما(ِ)

ايحقؽا اا ذم ااألرض, اهللاافي الطبيؽاشرع اليربامف اأنيت اا مىتصرة ااألنظمة امف اا يكـ أراه
يلـاكضعاقكانيفاكعيكداكمكاثيؽاك كفايضىكىتاكالايحلرمكنيت,ااا ىدا ةا لجميع,اك كفا ؤلسؼ

كا ىيكداا دك يةاا,ا ىلمتنيةاألنيـا كاقترنكاابيفامنيجااإلسبلـاكا كاقعاا مىتصرابلطبيؽااألنظمة
اا حؿافيالطبيؽاشريىةاهللاافيااألرض حل ايحؿاا,ا قتىرةاكا ظت مةا لشىكباكاألمـ,ا كجدكا

 ا سبلـاكاألمفاكا ىدؿ.

 
                                                           

 (.ُِْٓ,اصّفياظبلؿاا قرآف,اسيداقطب,ا)ـينظر ا(اُ)
,ا لمبتركفكرم,ا)ص,ا(ُّْٓ,اصّ,ا)ـا ستبؽا(اا مرجعِ)  .(ُِٓكا رحيؽاا مخلـك
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 ثالثطمب الالم
 إعداد العدة إلرىاب أعداء هللا

ِجُزونَ ]قتؿالىت   ا ًْ ُْؿ اَل ُي قا إِْنَّ َُ ُروا َشَب ٍَ ـَ ـَ  َـّ افَِّذي َسَب ٍة  * َواَل ََيْ ـْ ُؿقَّ تُْؿ ِم ًْ ْؿ َمٚ اْشتََى وا َأُ َوَأِظده

ـَ  ْؿ َوَآَخِري ـُ ـْ ِرَهِٚط اخَلِْٔؾ ُتْرِهُبقَن هِِف َظُدوَّ اهللِ َوَظُدوَّ ـْ  َوِم قا ِم َُ
ٍِ ْؿ َوَمٚ ُتْْ ُٓ ُّ َِ ًْ قَْنُُؿ اهللُ َي ُّ َِ ًْ ـْ ُدوِْنِْؿ اَل َت ِم

قنَ  ُّ َِ ُتْؿ اَل ُتْي ْٕ ْؿ َوَأ ُُ ْٔ ٍء يِف َشبِِٔؾ اهللِ ُيَقفَّ إَِف ا.{40-37:}األكػال[ ََشْ
 أواًل: التفسير التحميمي:

رامفاا ييكداكا منتفقيف,ابىداا حديثافيااآليتتاا ستبقةاعفاخيتنةاا ىيداكا غدامناسبة اآليات: -ُ
عل امتاأبدأهابواأعداؤهامفاا خيتنةاأمثتؿاعبداهللاااجتءتاىذهااآليتتاا كريمةالسليةا لنبيا

ابفاأيبيابفاسلكؿاكغيرىـامفافلكؿاا مشركيفاا ذيفانجكاايكـابدر,اكطمأنةا واك لمسلميفابأنيـا
,ا(ُ)فاهللااسيمكفامنيـاا مسلميفاسينت كفامنيـاكيألكفاعل ابقيليـ,اكفييتاأيضتناليديدا لىدكابأ

كبدايةااآليتتاكبلـامسلأنؼاأماإنيـاالاييىجزكفاربيـ,ابؿاىكاقتدراعل ااالنلقتـامنيـافياكؿا
اكيىدكا اا مؤمنيفابأفايسلىدكا, اكأمر افيااألرضاكالافياا سمتء اأحد االايىجزه ا ىدةااا حظة,

 .(ِ) قلتؿاأعداءاهللاا
ا مشركيفايكـابدرااكؿنز تافيمفاأفلتاكىربامفافلاكرداعفاا زىرماأنيتاسبب نزول اآلية: -ِ

ككرداأنيتانز تافياييكداا مدينة,اككتفازعيميـاا طتغكتاكىبابفااألشرؼ,اكىكافييـاكأبيا
 .(ّ)جيؿافيامشركيامكةا

 .(ْ)ربتطاا خيؿ اإنتثاا خيؿاكعل اقكؿاا جميكراا ذككراكاإلنتثامفاا خيؿاالمفردات الغريبة: -ّ
 القراءات:  -ٗ
ابت يتءاوال تحسبن" - اجىفر اكحفصاكأبك اابفاعتمراكحمزة اكقرأ ا"لحسبَّف" ابت فكقية اقرأ اا جميكر "

ااألكؿا اكا مفىكؿ اا ذيفاكفركا اأك امفاخلفيـ, اأك اأحد اا فتعؿاضمير اعل اأف ا"يحسبف" ا لحلية
أنفسيـافحذؼا للكراراأماالايحسبفاا ذيفاكفركااأنفسيـاسبقكا,اكقيؿاحذؼاا فتعؿا دال ةاا فىؿا

 .(ٓ)ير اكالايحسبفاحتسباعليو,اكا لقد
                                                           

 (.ّٓ,اصٓ(الفسيراا لحريراكا لنكير,االبفاعتشكر,ا)ـُ)
 (.ِْْ,اصِ(الفسيراا كشتؼ,ا لزمخشرم,ا)ـِ)
 (.ْْٕ,اصُ(اصفكةاا لفتسير,ا لصتبكني,ا)ـّ)
 (.َّّ,اصِ(اا نكتاكا ىيكف,الفسيراا متكردم,ا)ـْ)
(,اكا لحريراكا لنكير,االبفاعتشكر,آْْبكازرعةاابفازنجلة,ا)ص(احجةاا قراءات,اعبداا رحمفابفامحمد,اأٓ)

 (.ُِٕ,اصِ(,اكلفسيراا بغكم,ا)ـّٖٗ,اصُ(,اكلفسيراا بيضتكم,ا)ـْٓ,اصٓ)ـ
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اجملةاإنيم ال ُيعجزون" - اسؤاؿ اعف اجكابتن ابيتني ااسلئنتؼ ا"إنيـ" اىمزة ابكسر اا جميكر اقرأ  "      

ُروا ] ٍَ ـَ ـَ  َـّ افَِّذي َسَب ,اكقرأاابفاعتمرا"أنيـ"ابفلحاىمزةا"أف"اعل احذؼاالـاا لىليؿ,ا[...َواَل ََيْ
اأماألني ا لنيي, امفا(ُ)ـاالايىجزكفافت جملةافيالأكيؿامصدراىكاعلة اأفاكؿاكاحدة ,اككرد

 .(ِ)ا مكسكرةاكا مفلكحةالىليؿاإالاأفاا مكسكرةاعل اطريقةااالسلئنتؼاكا مفلكحةالىليؿاصريحا
بيطاا خيؿ"ابضـاا بتءاكسككنيتاجمعاربتطاكىذاايدؿاعل اومن رباط الخيل" - "اقرأاا حسفا"كمفارى

فيواعل اأعدائيـامفاا خيؿاا ليالربطاالخصيصا لخيؿامفابيفامتايلقكلابواكيلرابطاا مسلمكف
 فياسبيؿاهللا.

"اقرئابت لخفيؼاكا لشديد,اكقرأاابفاعبتساكمجتىدارضياهللااعنيمتا"لخزكف"اكا ضميراترىبون" -
 .(ّ)فيا"بو"اراجعاإ  ا"عدكاهللااكعدككـ"اكىـاإمتاأىؿامكةاأكاا ييكداأكاا منتفقكفا

 البالغة والنحو: -٘
 اا قكةاا مىنكيةابمدلاقكةاا جيشاكا قكةاا متديةابقكةاسبلحوا" امجتزامرسؿالطلؽاعلمن قوة" -

 كعلتده.
امفاعطؼاا ختصرباط الخيل" - ا"ا قكة" اعطفتاعل  ابذ ؾاا ختصا"  ا بلىلمتـ اا ىتـ, ,اعل 

" اصيغةامفتعلةا لمبت غةا لدؿاعل اقصداا كثرةامفاربطاا خيؿا لغزك,اأمااحلبتسيتاالرباط"ك
كسميتابت ربتطاألفاا مكتفاا ذمالربطافيواا خيؿاربتطتنافكتنكااكربتطيتاانلظترانا لغزكاعلييت,ا

 يرابطكفاعل اا ثغكراراكبيفاعل اأفراسيـ.
امفاعطؼاصفةامكصكؼاكاحد,األفاأعداءاهللااىـاأعداءاعدو هللا"اعل ا"وعدوكمعطؼا" - "

 .(ْ)كىـاأعداءاا مسلميفاأك يتءاديفاهللااكا قتئمكفابواكأنصترهاارسك وا
 ة الواردة:األحكام الشرعي -ٙ
افيوانصاااألمرامفاهللاا .ُ اكرد اإالامت اكاألعداءاعل اعمكميت اا قكةاإلختفةااألعداء, بإعداد

األنواكرداعفارسكؿاهللاا ااأفاا جفاالالقرباداراناابقكؿاأنيـاا جفابقك والىت   ا"ىـاا جف"
ياا جىدا,اكفياصحيحاا بخترماعفاعركةابفاأب(ٓ)فييتافرساكأنيػػتالنفػػػرامفاصييػػؿاا خيؿا

                                                           

 (.ُِٕ,اصِ(,الفسيراا بغكم,ا)ـّٖٗ,اصُ(,اكلفسيراا بيضتكم,ا)ـْٓ,اصٓا لحريراكا لنكير,االبفاعتشكر,ا)ـ(اُ)
 (.ُٖٓ(,اكا لفسيراا كجيز,ا كىبةاا زحيلي,ا)صِْْ,اصِ(الفسيراا كشتؼ,ا لزمخشرم,ا)ـِ)
 .(ْْٓحجةاا قراءات,اابفازنجلة,ا)ص(اّ)
 (.ٔٓ-ٓٓ,اصٓ(اا لحريراكا لنكير,االبفاعتشكر,ا)ـْ)
 (.ّٔٗ,اصْ(اا جتمعاألحكتـاا قرآف,ا لقرطبي,ا)ـٓ)
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الخيل معقود في نواصييا الخير إلى يوم القيامة، األجر قتؿ ا)اأفارسكؿاهللااا(ُ)اا بترقي
 .(ِ)(اوالمغنم

ااإلنتثاألفابطنيتا .ِ اىيااإلنتثاكا ذككراعل اقكؿاا جميكراكا مسلحبافييت ا خيؿاا مقصكدة
ؿافياا ميدافاخصيتاكنزاكظيرىتاعزاك كفاا خيؿاأجكدىتاأعظميتاأجراناكأكثرىتانفىتن,اكبيتاييجت

ِٚدَيِٚت َضبًْحٚ]بت ذكرالشريفتناكأقسـابغبترىتالكريمتنا ًَ  {9}العاديات:[ َواف
(ّ). 

ا .ّ ااألئمة ابيف اا راجح اا قكؿ اعل  اكا سبلح اا خيؿ اكقؼ افيا(ْ)جكاز ااإلنفتؽ ابتب امف اكىك اااا,
ٍء يِف َشبِِٔؾ اهللِ ُيَقفَّ إِفَ ]سبيؿاهللاا قك و ا ـْ ََشْ قا ِم َُ

ٍِ قنَ َوَمٚ ُتْْ ُّ َِ ُتْؿ اَل ُتيْ ْٕ ْؿ َوَأ ُُ  .{40:}األكػال[ ْٔ

 ثانيًا: التفسير اإلجمالي:
بدأاىذااا مقطعامفااآليتتاا كريمةابكبلـامسلأنؼاأماأفاىؤالءااألعداءاالايىجزكفاربيـ,ا
اكأمرا افيااألرضاكالافياا سمتء, اأحد االايىجزه افياكؿا حظة, بؿاىكاقتدراعل ااالنلقتـامنيـ

عداداا ىدةابجميعاأنكاعيتاسكاءاكتنتاقكةامتديةاأكامىنكية,افنصراا مسلميفاأيضتنا بتالسلىدادا يـاكا 
هللاا لفئةاا مؤمنةادائمتنايأليابىدااسلىداداكلخطيطاكلجييزاحل ايلىلـاا مسلمكفادرستنابأفاا نصرا

اكا  اا جيداإلرىتباا ىدكاأعداءاهللااكأعداءااإلسبلـ امفااالسلىداد مسلميفابيداهللاالىت  اك كفاالبد
سكاءافىلميـامفاا ىرباأكاا ييكداأكاا منتفقيفاأكايىلميـاهللا,افىدكاهللااىكاعدكا ئلسبلـاكا مسلميفا

اةاأكداعل ااإلنفتؽافياسبيؿاهللااكختصةااإلنفتؽافياا جيتداحل ايجزينتػػػتتاا كريمػػػةااآليػػكفيانيتي
ا.(ٓ)األجراا ىظيـاشيئتناا جزاءاكافيتناكتمبلنايكـاا قيتمة,اكالاينقصامفاذ ؾااهللاا

 ثالثًا: المقاصد واألىداف:
كا ذماأراهاأفاىذاامفاأركعاا مقتصداا كاردةااالكفار ال يعجزون هللا في األرض وال في السماء: -ُ

اا ىزةا ايسلمد افت مؤمف اكا مسلميف, ا ئلسبلـ اكا ىزة اا قكة اا مقصد اىذا ااآليتتاحيثايىطي في
                                                           

 سبيىي,اكآخركف,اكتفاممفا(اعركةابفاأبياا جىداا بترقي اكقيؿ ااألزدم,اسكفاا ككفةاكركلاعنواا شىبي,اكاُ)
إ  اا شتـامفاأىؿاا ككفة,اكقتؿاشبيبابفاغردقة ارأيتافياداراعركةابفاا جىداسبىيفافرستنااسيرهاعثمتفا

,اكقيؿ اسمًٌيابترؽاألنوانزؿاعنداجبؿااسموا"بترؽ"افنسباإ يو.اينظر اأسدامربكطةا لجيتدافياسبيؿاهللاا
 (.ِٔ,اصْألثيراا جزرم,ا)ـا غتبةافيامىرفةاا صحتبة,اعزاا ديفاابفاا

ا)بِ) اا قيتمة", ايـك اإ   اا خير انكاصييت افي ا"ا خيؿ ابتب ااإلمترة, اكلتب امسلـ, اصحيح احٕٗ/ِٔ( (,اِْٖٖ,
 (.َِٖٓ(,اكفياصحيحاا بخترم,اكلتباا جيتداكا سير,ابتباا خيؿامىقكدافيانكاصييتاا خير,ا)حِٗٗ)ص

 (.ِّٗ,اصْ(اا جتمعاألحكتـاا قرآف,ا لقرطبي,ا)ـّ)
 (.ّٓٗ-ّْٗ,اصْا مرجعاا ستبؽ,ا)ـا(ْ)
 (.ْْٕ,اصُ(اصفكةاا لفتسير,ا لشيخاا صتبكني,ا)ـٓ)
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َأاَل ]هاا صتدقيفاا مخلصيف,اقتؿالىت   دائمتناينصراأك يتءامتمتناأفاهللاكا قكةامفاهللا,اكيىلـال

ُِِحقنَ  ٍْ ـَ اَل ],اكقتؿ ا {22}ادجادلة:[ إِنَّ ِحْزَب اهللِ ُهُؿ ادُ ٚؾِِري َُ ـَ َآَمُْقا َوَأنَّ اف َٖنَّ اهللَ َمْقَػ افَِّذي َذفَِؽ هِ

ؿْ  كاكىكاإعبلءاكلمةاهللاالىت  ا,اكىذاايحقؽاا يدؼاا منشكدامفاقلتؿاا ىد {99}حمؿد:[ َمْقَػ َأُ
كنصرةاا حؽاكا ىدؿافيااألرضاكىذاايرفعاا ركحاا مىنكيةاا يكـاعنداا مسلميفاا ذيفايىتنكفا
كيبلتاطكاغيتااألرضافيـاالايىجزكفاهللااأبدان,اك كفاهللاايميؿاكالاييمؿاجبتبرةااألرضاكالبدا

ا لصتدق ااخلبتر افيذا الىت   اهللا اكمشيئة ابقدرة اشككليـ اكسر اا صبرامف اعل  اا مؤمنيف يف
 كاالبلبلءاتاكا محف.

فياىذااا جزءامفااآليتتاا كريمةااالسلىداداكا لجييزااأمراهللااااألمر بإعداد العدة لمقتال: -ِ
اا منيجا اعف ا لدفتع اأقصتىت اإ   اا طتقة اعل احسباحدكد اا ىدك ا قلتؿ اكا ىلتد اا ىدة عداد كا 

ااإلسبل اكلىت يـ اشىتئر اك يقيـ ااألرض, افي اا سلطتف,اا ربتني اأجؿ امف ايدافع اال افت مسلـ ـ,
نمتا يقيـاا ىدؿاكاألمفاكاألمتفاكىكذااىيادك ةااإلسبلـاالالدافعا كا فستداكا ظلـافيااألرضاكا 

الىداا ىدةاإلقتمةاا  نمت دااإلسبلمي,اإلقتمةامعفارأسمت يةاأكاعلمتنيةاأكاشيكعيةاأكاغيرىتاكا 
اا يكـاأنوا(ُ) غيراهللاالىت  اامنيجاهللاافيااألرضاكلحريرااإلنستفامفاا ىبكدية ,اكا ذماأراه

اا نتسايىكدكفاهللا اكبدأ افيااألرض, اكلقكلاشككلو ايقكل, ااإلسبلـ ابفضؿاهللاالىت  ابدأ
ا اا لي اا مشتكؿ ا جميع اا كحيد اا حؿ اأف ا ئلسبلـالكيجدكف ابت ىكدة اىي اا شىكب امنيت ىتني

ا امفاإعدككلطبيؽامنيجااإلسبلـ اأنواالبد اكأدرككا ا محتربةاكؿامفامنيجاحيتة, اجيدان اا ىدة اد
اا زمتف,اكيجباأفانيا اأكثرىـافياىذا واا قكةافياكجواا ىدكاجًٌاكىايىتدمااإلسبلـاكا مسلميف,اكمت

اكيسلبا اكيقلؿ ايدمر ازاؿ اا ذمامت اا مجـر اا صييكني اا ىدك اكىك اعل اأرضنت اا غتشـ األكؿ,
اداا ىدةا لىدكامنذازمف,اا حقكؽاكا ىقكؿاكا مقدستت,اكأدرؾاا شىباا فلسطينياا ذمابدأابإعد

اإ  احرباا سجيؿاا ذمابدأككاا,حيثابدأابحجترةاا سجيؿ ا لجميعاأفاا جيشااصؿاا يـك جليتن
اثـا ااألمسكسليف اثـ اا سكيف اثـ ابت حجترة ابدأ افشيئتن اشيئتن انفسو امف ايطكر ابدأ ابت فىؿ ا مسلـ

اذ ؾاام افكؿ اا ىدك, اأخبتر ااألبتبيؿاكىياطتئراتالسلطلع اا طير ا قكؿاهللااا صكاريخاثـ لثتالن
ةٍ ]لىت   ا ـْ ُؿقَّ ُتْؿ ِم ًْ ْؿ َمٚ اْشتَىَ وا َأُ داأنواالايجكزا لىصبةاا مسلمةا,اكىذاايؤك{40:}األكػال[ َوَأِظده

ا لمىترؾاكاا ق اا جيد اا لكليؼابتالسلىداد اكعلييت اعفاسببامفاأسبتباا قكة, معااا مكاجيةىكد
 .عظمةاهللااا ىدكابكؿامتاأكليتامفاقكة,اككؿاذ ؾابفضؿاقدرةاكا

                                                           

 (.ُْْٓ,اصّ(افياظبلؿاا قرآف,اسيداقطب,ا)ـُ)



-ٖٗ- 

 

عل اا غرضااألكؿامفاإعداداا قكةاكىكاإرىتباا ىدك,اكا  قتءاا رعبااأكداهللاااإرىاب العدو: -ّ
ا الىت    اقك و افي اكذ ؾ اقلكبيـ افي اكا رىبة ْؿ ]كا خكؼ ـُ [ ...ُتْرِهُبقَن هِِف َظُدوَّ اهللِ َوَظُدوَّ

ااإلسبلـ,ا {40}األكػال: اقكة كا مسلمكفامكلفكفاأفايككنكاا,اكىؤالءاا مجرمكفاأعداءاهللاالرىبيـ
أقكيتءاكأفايحشدكاامتايسلطيىكفامفاأسبتباا قكةا يككنكاامرىكبيفافيااألرض,اك لككفاكلمةا

,اكىذاامتاأراهاا يكـافياكاقىنتاأفاا ىدكاأىكفامفابيتا(ُ)هللااىياا ىليت,اك يككفاا ديفاكلواهللا
,افمتابت نتاعندمتايلفتجأاخبلؿاا ىنكبكت,اكيضىؼاكيخرامفاأقكاؿاككلمتتااإلسبلـاكا مسلميف

احيثاأعدكاا لىدكا ثبلثاحركباختضيتاا شىباا فلسطينيافياقطتعاغزةامعاىذااا ىدكاا مجـر
افياإثختفاا ىدك,اكمرةنابحربا ا غتصباا مفتجآتاللكاا مفتجآتامرةنابت صكاريخاكمدلاقكليت

اكأغترا اداره اعقر افي اإ يو احيثاكصلكا ا لىدك اا فتجىة اكتنت اا لي انقطةااألنفتؽ امف اعليو كا
ا صفراكأثخنكاافيواضربتناكقلبلناكأسران,اكىذااأثبتا لىت ـاأجمعاأفاا جيشاا ذماكتفايلغن ابأنوا

ككؿاا ىت ـارألابأفااإلسبلـايسلطيعاأفاا مجتىدكفافيافلسطيف,ااا جيشاا ذماالايقيراقيره
ابتألسبتباكا اكبراناكجكانامفاخبلؿاإعدادهاكلخطيطواكأخذه اا ىدكابحران الككلواعل اهللااييـز

ـَ ]حيثايقكؿ ا ٚهِِري ثَِرًة هِِْ٘ذِن اهللِ َواهللُ َمَع افهَّ ـَ  ًٜ ْٝ ؾَِئ َب َِ  َؽ
ٍٜ َِ ٍٜ َؿِِٔ ـْ ؾَِئ ْؿ ِم ,اكقتؿ ا {227}البؼرة:[ ـَ

ُرونَ ] ُُ ْؿ َتْن ُُ َِّ ًَ قا اهللَ َف َُ ٌٜ َؾٚتَّ تُْؿ َأِذفَّ ْٕ ُؿ اهللُ هِبَْدٍر َوَأ ـُ ََٕكَ ْد  ََ ا {921}آل عؿران:[ َوَف اكقتؿ  َوَمٚ ],

ِزيِز احَلُِٔؿِ  ًَ ـْ ِظِْْد اهللِ اف  .{924}آل عؿران:[ افَّْْكُ إاِلَّ ِم
ىذهاا دعكةاجتءتابىدااألمرابإعداداا ىدةاكاالسلىدادااالدعوة إلى إنفاق المال في سبيل هللا: -ْ

ااإلسبلم اكا نظتـ اأمكاالن, ايقلضي اا ىدة اإعداد اكتف اك مت اا غتشـ, اا ىدك ا مقتللة افياا جيد ي
اإ  اإنفتؽاا متؿافيا ابت دعكة اا جيتد اإ   ااقلرنتاا دعكة اعل اأستساا لكتفؿ, ايقكـ األصؿ

قنَ ]سبيؿاهللاا ُّ َِ ُتْؿ اَل ُتْي ْٕ ْؿ َوَأ ُُ ْٔ ٍء يِف َشبِِٔؾ اهللِ ُيَقفَّ إَِف ـْ ََشْ قا ِم َُ
ٍِ ,اكفيا,ا {40}األكػال:[ َوَمٚ ُتْْ

أفانلصدؽافكافؽاذ ؾاعندماااقتؿ ا"أمرنتارسكؿاهللااا حديثاعفاعمرابفاا خطتبا
متالنافقلت اا يكـاأسبؽاأبتابكراإفاسبقلوايكمتنافقتؿ افجئتابنصؼامت يافقتؿارسكؿاهللا امتا
اأبقيتاألىلؾ؟ا اأبتابكر امت أبقيتاألىلؾ؟اقلت امثلو,اكأل اأبكابكرابكؿامتاعنده,افقتؿايت

كيجردااإلسبلـاا جيتدا,ا(ِ)بدان"اقتؿ اأبقيتا يـاهللااكرسك و,اقلت اكهللاامتاأسبقواإ  اشيءاأ
كا نفقةافياسبيلوامفاكؿاغتيةاأرضية,اكمفاكؿادافعاشخصي,اكمفاكؿاشىكراقكمياأكا

                                                           

 (.ُْْٓ,اصّ(افياظبلؿاا قرآف,اسيداقطب,ا)ـُ)
ا(,اكحسنوااأل بتني اصحيحاكضىيؼ,اكسنفاا لرمذم,ّٕٓٔ(,اأبكاباا منتقب,ا)حٔٓ,اصٔ(اسنفاا لرمذم,ا)ـِ)

 (.ُٕٓ,اصٖ)ـ
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اابلغتءارضكانواكمرضتلواكحل السكداأ كىيلو,اكسلطتنواكحتكميلوا طبقيا يككفاخت صتناهلل,
فاا ذمالىيشوافيااألرض,اكيحرراا جيتدافياسبيؿاهللاااألرضامفاا ظلـاكا قيراكا ذؿاكا يكا

اا حستبابت حسنةا(ُ)ا شىكباكاألمـا ,اكبيفاهللااثكابااإلنفتؽافياسبيؿاهللاافيااآلخرةايكؼى
بىشراأمثت يتاإ  اسبىمتئةاضىؼ,اإ  اأضىتؼاكثيرة,اككردافياحديثاابفاعمرافياا فرسا

وافياحؽاخت د ا)كأمتاخت دافإنكـالظلمكفاخت دانافإناا ذماحمؿاعليوافياسبيؿاهللااكقك وا
قدااحلبساأدراعوافياسبيؿاهللا(اأماجىليتاكقفتناهللالىت  ,اعندمتاطلبامنوازكتةاا ىلتداظنتنا

ألنواامنيـاأفاا زكتةافياحقيتاكاجبةافتملنعاخت داكأطلقيتاكقفتناهللالىت  ,افدافعاعنواا نبيا
 .(ِ)كتفامفاأىؿااإلنفتؽافياسبيؿاهللاا

كؿامتاينفؽاإلعبلءاكلمةاهللا,اكا دفتعاعفاا"فتإلنفتؽافياسبيؿاهللاافريضةاكاجبة,اكيشمؿ
قتمةاأحكتمو,اكمفاكاجباكؿامسلخلؼاعل امتؿاهللااأفاينفؽامنوافيا اإلسبلـ,اكنشرهابيفاا نتس,اكا 

ا.(ّ)ىذااا سبيؿ"ا

قال رجل: أّي الناس أفضل يا رسول هللا؟ قتؿ ا"اكفياا حديثاعفاأبياسىيداا خدرما
ا.(ْ)"ال هللا ...قال: مؤمن يجاىد بنفسو ومالو في سبي

افيا نفتقيـ اكا  اكا ىربي اا فلسطيني اا شىب ابلكتفؿ اثـ اهللااأكالن, ابفضؿ اأنو اا يكـ اأراه ااكا ذم
,اكعفانصرةاسبيؿاهللاامفاأجؿاا دفتعاعفاا مقدستتااإلسبلمية,اا قدسامسرلاا حبيبامحمدا

ااأل اطكاغيت امف اكا مسلميف ااإلسبلـ ايىتدم امف اكؿ اكقير اا ىظيـ, ااإلسبلمي اكمفاا ديف رض,
ا بذؿا ا ذ ؾالضتفرتاكؿاا جيكد اكدينواكمقدستلو, اا ىدكاضداشىبو ا طتبكراا ختمساا ذمايستند
اأميتتاكشتبتتا امف انجده امت ااألرضاكىذا اطكاغيت اعل  اا ىظيـ اا نصر اصنع اأجؿ امف ا متؿ
كشبتبااإلسبلـافيابذ يـاكعطتئيـاحيثايقدمكفاكؿامتابكسىيـا خدمةاىذااا ديفاكيبذ كفاا غت يا

ثميفامفاأجؿاا دفتعاكنصرةاىذااا ديفاا ىظيـافرأينتانمتذجاكثيرةاممفاقدمفاكمتاز فايقدمفاإمتاكا 
لييفاأكامفازكتةاأمكا يفاأكامفاميراثيف,اكىذااإنمتايؤكداعل اعظمةاا شىباا فلسطينيارغـا مفاحي

اا قيتمةابإذفاهللاالىت  .  متايىتنيامفاحصتر,افيكاشىبافيواا خيراإ  ايـك

                                                           

 (.ُْٓٓ,آُْْ,اصّ(افياظبلؿاا قرآف,اسيداقطب,ا)ـُ)
اا بخترمافياا زكتةا)ِ) اركاه ابتبا)ُْٖٔ( ا)ْٗ(, افياا زكتة امسلـ اكفياسبيؿاهللا,اكركاه ابتبا)ّٖٗ( افياّ(, )

 لقديـاا زكتةاكمنىيت.
 (.ّٓ(اا متؿاكا حكـافيااإلسبلـ,اعبداا قتدراعكدة,ا)صّ)
 (.ُٖٖٖ(,ا)حَُّٓ,اصّمترة,ابتبافضؿاا جيتداكا ربتط,ا)ـ(اصحيحامسلـ,اكلتبااإلْ)



-ََُ- 

 

 بعراالمطمب ال
 جواز عقد اليدنة مع غير المسممين

ِِٔؿُ ]ا ًَ ُٔع اف
ِّ
ُف ُهَق افسَّ َّٕ ْؾ َظَذ اهللِ إِ َـّ ٚ َوَتَق ِِْؿ َؾْٚجَْْح َأَ َوإِْن ُيِريُدوا َأْن ََيَْدُظقَك *  َوإِْن َجَُْحقا فِِسَّ

ِمِْغَ  ْٗ ِه َوهُِٚد َدَك هَِْْكِ َٝ َوَأفَّ *  َؾِ٘نَّ َحْسَبَؽ اهللُ ُهَق افَِّذي َأيَّ ٍْ ٚ َمٚ َأفَّ ًً َٝ َمٚ يِف األَْرِض مَجِٔ َْ ٍَ ْٕ ُِقِِبِْؿ َفْق َأ َػ َهْغَ ُؿ

ُف َظِزيٌز َحُِٔؿٌ  َّٕ ْؿ إِ ُٓ َْْٔ َـّ اهللَ َأفََّػ َه
ُِقِِبِْؿ َوَفُِ ا. {41}األكػال:[ َهْغَ ُؿ

 أواًل: التفسير التحميمي:
 مناسبة اآليات لما قبميا: -ٔ

ااا اكخيتنليـاككيؼايحؿاانلقؿامفابيتفاأحكاؿامىتملة ابت ىيد,  ىدكافياا حربامفاكفتئيـ
اـاكغدرىـ,اكاألمرابتالسلىدادا يـ؛اإ  ابيتفاأحكتـاا سلـاإفاػػكااخيتنليػػا مسلمكفاا ىيدامىيـاإفاختف

ا.(ُ)طلبكااا سلـاكا ميتدنةاككفكااعفاحت ةاا حربا
 المفردات الغريبة: -ٕ
َوإِْن َجَُْحقا اجنحاا رجؿاإ  اا رجؿ امتؿاعليو,اكمنواقيؿاجنحتااإلبؿ اا اا جنكح اا ميؿ,اييقتؿ

ا.(ِ)إذاامت تاأعنتقيتافياا سير,اكمنواقيؿا ؤلضبلعاجكانحا
 القراءات: -ٖ

ؿِ  ِْ اداحمزةاكأبكابكراكخلؼ,اكا مىن اضداا حرب.ػرىتاعنػػػكر,اككسػػػداا جميػ اقيرئابفلحاا سيفاعنفِِسَّ

ا.(ّ)إمتابإعطتءاا جزيةاأكاا مكادعةا اقيرأتابضـاا نكف,اكا مىن  اَؾْٚجَْْح 

 النحو والبالغة: -ٗ
ِْؿِ ف ِا بلـافياقك و ا) -  (اكاقىةامكقعا)إ  (ا لقكيةاا لنبيواعل اأفاميليـاإ  اا سلـاميؿاحؽ.ِسَّ

- (ٚ  ةالأنيثاضدىتاػػتامؤنثػػػتءتا يػػكج,ا(ْ)كا(اػػو ا)جنحػػتكلةاقك ػػؿا)اجنح(ا مشػػ(اجيءابفىَؾْٚجَْْح َأَ

                                                           

 (.ٖٓ,اصآ(اا لحريراكا لنكير,االبفاعتشكر,ا)ـُ)
 (.ٖٗٔ,اصاُ(افلحاا قدير,ا لشككتني,ا)ـِ)
(,اكا لحريراكا لنكير,االبفاعتشكر,اّٖٗ,اصُ(,اكلفسيراا بيضتكم,ا)ـِْٓ,اصِ(اا كشتؼ,ا لزمخشرم,ا)ـّ)

 (.ٗٓ,اصٓ)ـ
 (.ٗٓ,اصٓ لنكير,االبفاعتشكر,ا)ـ(اا لحريراكاْ)



-َُُ- 

 

 .(ُ)رباكىياا ح

ُِقِِبِؿْ ) - َٝ َهْغَ ُؿ ٍْ ٚ َمٚ َأفَّ ًً َٝ َمٚ يِف األَْرِض مَجِٔ َْ ٍَ ْٕ ُِقِِبِْؿ فَْق َأ ايسم ا (َوَأفََّػ َهْغَ ُؿ ااألسلكب ااااااااااىذا
 .(ِ)عل اا رسكؿاكا مؤمنيفاا)اإلطنتب(اكفتئدلواا لذكيرابت مٌنةاا كبرلاكا نىمةاا ىظم بػػػا

 األحكام الشرعية: -٘

حتكـاا مسلـاأفايميؿاإ  اا مست مة,اأماا صلحامعاا ىدكاإفامتؿاإ يو,اكيجباأفايجكزا لا
يككفاا صلحافيامصلحةااإلسبلـاكا مسلميفا نفعايجللبكنو,اأكاضررايدفىكنو,افبلابأساأفايبلدئا

ا.(ّ)أىؿاخيبراكأىؿانجرافاكقريشتناكغيرىـااا مسلمكفابواإذاااحلتجكااإ يو,افقداصت حارسكؿاهللاا

 :)الناسخ والمنسوخ( م القرآنعمو  -ٙ

ْؾ َظَذ ](امفااألنفتؿ أُاخللؼاا ىلمتءافيااآليةارقـا)ا َـّ ٚ َوَتَق ِؿ َؾْٚجَْْح َأَ ِْ َوإِْن َجَُْحقا فِِسَّ

ِِٔؿُ  ًَ ُٔع اف
ِّ
ُف ُهَق افسَّ َّٕ ُٞ َوَجْدُُتُقُهؿْ ]ىؿاىيامنسكخةاأـاالابقك والىت   ا[ اهللِ إِ ـَِغ َحْٔ ُِقا اُدْؼِ [ َؾْٚؿتُ

ا.اقتؿاقلتدةاكعكرمةاأفابراءىةانسختاكؿامكادعةاحل ايقك كااالاإ واإالاهللا. {3}التوبة:

ِْؿِ ]كقتؿاابفاعبتس اا نتسخا يت,اا ,اكا راجحاعنداجميعا {13}حمؿد:[ َؾاَل َْتُِْقا َوَتْدُظقا إَِػ افسَّ
احتؿ افي اا مسلمكف اكتف اإذا اك كف ابمنسكخة ا يست افتآلية انسخ, اال اأنو اكا قكةاااااا مفسريف ا ًىزة

ااإلسبلـا ا مصلحة اا صلح اا ضىؼافيجكز امف افياحتؿ اكتنكا اإف اكأمت افبلاصلح, اكا شدة كا منىة
ا.(ْ)كا مسلميفا

كاألصؿاا جمعابيفااآليليفاأك  افإفادعكااإ  اا سلـاقبؿامنيـاإفافيوامصلحةا لمسلميفاا
فاكتفاا مسلمكفافياقكةاكمنىةاكعدةافبلاصلحا ا.(ٓ)كا 

 ير اإلجمالي:ثانيًا: التفس
احسبااااااااا اا مسلـ ااإلمتـ اقبؿ امف اكا ميتدنة اا صلح اإ   اا ميؿ اإ   اا كريمة ااآليتت لدعك

اا سميعااا اسبحتنو افيك اهلل اكلو ايفكضااألمر اأف اكعليو اكا مسلميف, ااإلسبلـ امصلحة القلضيو مت
                                                           

 (.ِْٓ,اصِ(الفسيراا كشتؼ,ا لزمخشرم,ا)ـُ)
 (ْٕٗ,اصُ(اصفكةاا لفتسير,ا لصتبكني,ا)ـِ)
 (.ّٕٗ,اصْ(اا جتمعاألحكتـاا قرآف,ا لقرطبي,ا)ـّ)
 (.ٖٗٔ,اصُ(,اكفلحاا قدير,ا لشككتني,ا)ـّٖٗ,اصْا جتمعاألحكتـاا قرآف,ا لقرطبي,ا)ـا(ْ)
 (.َٔ,اصآ,االبفاعتشكر,ا)ـنكيركا لا(اا لحريرٓ)



-َُِ- 

 

بنىملوالىت  اا ؤلقكاؿاا ىليـابت نيتت,افيكاسبحتنواا حسيب,افيكاا ذماينصراا فئةاا مؤمنة,اكيذكر
ا انبيو اا محبةااعل  اعل  اقلكبيـ اأماجمع اقلكبيـ, اكأ ؼابيف ابت مؤمنيف اأزره اكشد حيثانصره

كا لرابطابدالنامفاا ىداكةاكا بغضتءاا لياكتنكااعلييتافياا جتىلية,افيذهاكتنتانىمةاكآيةاعظيمةامفا
ا ىربابتإليمتفابدالنااحيثاأ ؼابيفاقلكباآيتتاهللاالىت  اعل اعبتدهانصراكأيدابيتانبيوامحمدا

مفاا ىصبيةاا قبليةاا ليا كاأينفؽامتافيااألرضاجميىتنافىؿاذ ؾابينيـامتاقدرتاعل الأ يؼاقلكبيـا
بقدرلواكعظملواكجبل واجمعاككفؽابينيـاكأصلحااكاجلمتعيتاعل امحبةابىضيتابىضتن,اك كفاهللاا

,اأماغت باعل اأمرهاالايفىؿاشيئتناذاليـ,افإنواا مت ؾا لقلكب,ايقلبيتاكيؼايشتء,اإنواعزيزاحكيـ
ا.(ُ)إالاعفاحكمةا

 ثالثًا: المقاصد واألىداف:
 إقامة عيود تعايش بين المعسكرات المختمفة: -ٔ

قررتااآليتتاا كريمةاإمكتفاعقداعيكدالىتيشابيفاا مسلميفاكا مىسكراتاا مخللفة,ابشرطاا
ا ىيكداسلترانا لغدراكا خيتنة,افإفاعل ااحلراـاىذهاا ىيكداكعدـاخيتنليت؛األفاا ىدكاإذااالخذاىذها

فا ـايخكنكااعيدىـالكادعيـاكالالرفضا ا قيتدةاا مسلمةاأفالنبذاكلسلىدا قلت يـاكللككؿاعل اهللا,اكا 
فياأكؿاىجرلواإ  اا مدينةاعندمتاصتراا كفترامىواثبلثةاأقستـ,اقسـااا مكادعة,اكمتافىؿاا نبيا

حتربكهاكنصبكاا واا ىداكة,اكقسـالترككهافلـايصت حكهاك ـااصت حيـاككادعيـاعل اأالايحتربكه,اكقسـ
يحتربكهامقتبؿاكؿاطتئفةابمتاأمرهاهللاالبترؾاكلىت  ,اكىذهاكتنتاأكضتعامؤقلة,الكاجواأحكاالناكاقىة,ا
ك ـالكفاأحكتمتنانيتئيةامفاا ىبلقتتاا دك يةااإلسبلمية,اكعيدًٌ تافيمتابىدابمتانزؿامفاأحكتـاشرعيةا

ا.(ِ)ءة,ااسلقراعلييتاحكـاا لىتمؿامعاا مىسكراتاا مخللفةافياسكرةابرا
كا ذماأراهافياكاقىنتاا يكـاأفاا قكلااإلسبلميةاكا كطنيةافيافلسطيفاختصةافياغزة,اكعل اا

رأسيتاحركةاا مقتكمةااإلسبلميةاعقدتاكقؼاإلطبلؽاا نترابنتءناعل امتايطلباا محلؿ,افإفاجنحا
كا قصؼاكا لخريباقبلتامنواا حركةااإلسبلمية,اكمت تا طلبيـ,ا لسلـابكقؼاإطبلؽاا نتراكا دمترا

ك كفاإذااكتفافياذ ؾامصلحةا ئلسبلـاك لشىباا فلسطينياكا لزامتنابت حقكؽاكا ثكابتاكعدـاا لنتزؿا
اكلككفامحددةا اعل اا محلؿ, ابشركطايفرضكىت اكيككفامحدد اكاألسرلاكا مسرل, عفاحؽاا ىكدة

ا حركةاكرجت يتاا ذيفالربكااعل امتئدةاا قرآفاا كريـ,اكستركاافيابزمفامىيف,اكىذاامفامنطلؽاقكةا
ا.ذ ؾاعل اسنةاكىدماا حبيبامحمدا

                                                           

 (.ْٕٕ,اصُ(اينظر اصفكةاا لفتسير,ا لصتبكني,ا)ـُ)
 (.َُْٓ,اصّ(اينظر افياظبلؿاا قرآف,اسيداقطب,ا)ـِ)



-َُّ- 

 

 اإلسالم أو الجزية أو القتال: -ٕ

اا نبياا ابيت اا ليالىتمؿ ااإلسبلـ, افيامنيج اا ثتبلة اا كستئؿ اىي الىجباىذه ا ـ اكا لي ,
لطبيؽامنيجاهللاافيااألرض,اكىـاكثيركفافيااا منيزميفاركحيتناكأخبلقيتناكعقليتن,اا ذيفاالايريدكف

اجديدةا ابأسمتء اعلينت اكيخرجكف اكمنيجو, اكفكره ااإلسبلـ اعل  ادائمتن اا حرب اييىلنكف اكزمتننت أيتمنت
غريبةاعلينت,اكعل امنيجااإلسبلـاكفكرهاا ىظيـ,افإفاا منيجاا حركيا يذااا ديفايكاجواا كاقعادائمتنا

امرا املحرؾ امنيج اكىك امكتفئة, اا كاقعابكستئؿ احتجتت امع ايلكافؽ امليف اكقكم, اكاضح ف,
ا(ُ)كضركرالو امسلـ  ااإلمتـ افياحديثاأخرجو اجتء امت اكىذا امقرف, ابف اا نىمتف اكتفاا(ِ)عف قتؿ 
إذاابىثاأميراناعل اسريةاأكاجيشاأكصتهافياختصةانفسوابلقكلاهللا,اكبمفامىوامفاارسكؿاهللاا

ا اكقتؿ  اخيران,       ل هللا قاتموا من كفر باهلل، إذا لقيت عدوك من اغزوا باسم هللا في سبي)ا مسلميف
ادعيم إلى  المشركين فادعيم إلى إحدى ثالث خصال فأيتين أجابوك إلييا فاقبل منيم، وكف عنيم،

اإلسالم فإن أجابوك فاقبل منيم وكف عنيم، ثم ادعيم إلى التحول من دارىم إلى دار المياجرين، 
لممياجرين وأن عمييم ما عمى المياجرين، فإن أبوا واختاروا دارىم  وأعمميم إن فعموا ذلك أن ليم ما

فأعمميم أنيم يكونون كأعراب المسممين يجري عمييم حكم هللا الذي يجري عمى المؤمنين، وال يكون 
ليم في الفيء والغنيمة نصيب إال أن يجاىدوا مع المسممين، فإن أبوا فادعيم إلى إعطاء الجزية 

ا.(ّ)(منيم وكف عنيم، فإن أبوا فاستعن باهلل وقاتميم فإن أجابوا فاقبل

 اإلسالم دين سالم ال دين حرب: -ٖ

اا اا قرآف  اكيقكؿ ا لسبلـ, ابؿاجتء ا لحرب, اجتء امت ُؿ وَ ]إفااإلسبلـ ُُ ََك إَِفْٔ ـْ َأْف َ
قُفقا دِ َُ اَل َت

ِمًْٚ  ْٗ َٝ ُم اَلَم َفْس رباإالا لأييداا سبلـاك يككفا,افيكاديفاا سبلـ,اكمتاكتنتاا ح {72}الـساء:[ ...افسَّ
أفافلنكااا نتساعفادينيـ,اكأخرجكىـامفاديترىـااىدا مشركيفاإالاباعل اا ىدؿ,اكمتاحترباا نبيا

كأمكا يـ,اكشردكااا مؤمنيف,افكتفاالابدامفاا قلتؿا منىيـامفاا ظلـاكا فستدافيااألرض,افإفاجنحكاا
ؿاكعتدااألمراإ  اأصؿااإلسبلـاا ذماىكاأصؿا لسلـاكاملنىكااعفاا فلنةاكا فستد,ازاؿاسبباا قلت

                                                           

 (.ُْٔٓ,اصاّ(اينظر افياظبلؿاا قرآف,اسيداقطب,ا)ـُ)
اِ) احكيـ, اأبك اكيقتؿ اعمرك, اأبك اا مزني, ابفاعتئذ امقرف ابف اا نىمتف اىك امقرف  ابف اا نىمتف صحتبيامشيكر,ا(

اسنةا ابنيتكند االبفاحجر,اا(ٔ)اىػ,اركما واعفارسكؿاهللااُِاسلشيد اليذيباا ليذيب, اينظر  أحتديث,
 (.ْْٗ,اصَُ)ـ

اا غزكاّ) ابآداب اإيتىـ اككصيلو اا بىكث اعل  ااألمراء ااإلمتـ الأمير ابتب اكا سير, اا جيتد اكلتب امسلـ, اصحيح )
 (.ُْٓ(,ا)صإُُّ-ُِٖٕ,احاِكغيرىت,ا)ـ
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ًٍْض وَ ]كأستساا ىبلقةااإلنستنيةابيفاا مسلميفاكغيرىـ,اقتؿالىت   ا ْؿ هِبَ ُٓ َو ًْ َس َه َفْقاَل َدْؾُع اهللِ افَّْٚ

َٚدِغَ  ًَ َـّ اهللَ ُذو َؾْوٍؾ َظَذ اف
َسَدِت األَْرُض َوَفُِ ٍَ  {239}البؼرة:[ َف

ذااأٌمراكتفاإا,احل اإفاا رسكؿا(ُ)
أميراناعل اجيش,اأكصتهابلقكلاهللا,افبلايغدر,اكالايخكف,اكالايقلؿاك يداناأكاامرأة,اكالايىلدماعل ا

ا اكا مسلميف ا ئلسبلـ اا محتربيف اغير اىدماا نبيا(ِ)ا ضىفتء اىك اكىذا ,اغيراا امع اا لىتمؿ في
ليؽ,ا يفاا جتنباحل امعاأشراا قكـا ا.(ّ)ا مسلميفاسيؿاا خي

 ضعف وخنوع: اإلسالمقوة السمم في حال  -ٗ
اآليتتاا كريمةاأفاا مؤمنيفافياحتؿاا قكةاكا ىدةاكا منىةاالايطلبكااا صلحامعاا ىدك؛ااقررتا

ألفاىذااييىداضىؼاكخنكع,اكيضىؼاىيبليـاكقكليـ,اكيجىؿاا ىدكايقكلاعلييـ,افت صلحاأكاا سبلـا
ْؾ َظَذ اهللِ]لىت   االايككفاإالاحيثالككفاشككةاا ىدكاقداخضىتاكفلتاحدليت,ا ذااقتؿا َـّ [ َوَتَق

,اأمااالعلمتداعل اهللاافياحصكؿااألمفاكا نصرا ئلسبلـاحيثاإفاهللااىكاحتميادينوا {49}األكػال:
َوإِْن ] اه,افيكاسميعا كؿامتايقك كفاعليـابكؿامتايفىلكف,ا ذااقتؿاءكعتصـانبيواكنتصراأك يت

ِمِْغَ ُيِريُدوا َأْن ََيَْدُظقَك َؾِ٘نَّ َحْسبََؽ ا ْٗ ِه َوهُِٚد َدَك هَِْْكِ ,ا ذ ؾانرلاا قكةافيا {42}األكػال:[ هللُ ُهَق افَِّذي َأيَّ
ا سلـالقكماا ىزيمةافياا دعكةاا محمديةاكالالضىؼ,اكلزيدامفاقكةااإلسبلـاعندمتايجنحاا مشرككفا

ني ااإلسبلـافافياحتؿاا غلبةاكا قكة,ا ذ ؾاكاإ  اا سلـاكىـافياحتؿامفاا ضىؼاكا خنكع,اكا مسلم
افقتؿا اكا غلبة, اا قكة افياحتؿ اا مشركيفاكىـ اا صلحاعل  ايىرضاا مسلمكف اأف بنصاا قرآفاعف

ؿْ ]لىت   ا ُُ ْؿ َأْظاَمفَ ـُ ـْ َيِسَ ْؿ َوَف ُُ ًَ ْقَن َواهللُ َم َِ ُتُؿ األَْظ ْٕ ِؿ َوَأ ِْ  {13}حمؿد:[ َؾاَل َْتُِْقا َوَتْدُظقا إَِػ افسَّ
ا.(ْ)

 ه:ءهللا ناصر أوليا -٘

هاءا ذماأراهاأفاىذهاقتعدةالؤكداسنةاهللاافياا دعكات,اأفاهللااسبحتنوادائمتناينصراأك يتكاا
ا امحمد اإمتميـ اكعل ارأسيـ اأنبيتئو اكيؤيد ااآليتتامفاخديىةااا صت حيف, اا نبيافياىذه فحذر

اككتفيوا اكعتصمو, اكنتصره, احسبو, اهللا األف الردد؛ ابدكف اأمتميـ ابت ثبتت اكأمره ااألعداء, كمكر
و,اممتايكيدا وااألعداءامفاا غدراكا خيتنةاكا خديىةاكا مكر,افتهللاكحدهابقكلواكقدرلواا قتىرةاكحتمي

ا ظتىرةاسكؼايؤيدهابنصرهاكبنصراا مؤمنيفاكسكؼايىزااإلسبلـاكا مسلميف,اكىذاامتانراهاا يكـافيا

                                                           

 (.ُّٕٕ,اصأا لفتسير,ا ئلمتـامحمداأبكازىرة,ا)ـا(ازىرةُ)
 (.ُُِ(الحفةاا ذاكريف,امحمدابفاعليابفامحمداا شككتني,ا)صِ)
 (.ُُِ,إَِ(اا شمتئؿاا محمدية,األبياعيس امحمدابفاسكرةاا لرمذم,ا)صّ)
 (.ُّٖٕ,اصأ(اينظر ازىرةاا لفتسير,ا ئلمتـامحمداأبكازىرة,ا)ـْ)
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ك كفاهللاامعااكاقىنتاكزمتننت,اا كؿايكيدا ئلسبلـاك كفاهللااحتفظو,اكا طكاغيتايفسدكفافيااألرض,
ا مؤمنيف,افرأينتاىذاافياا حركباا لياختضليتاغزةاا ىزةامعاا ىدكاا صييكني,افرغـاا فرؽاا يتئؿا
فياا قكةاكا ىدة,ا كفاهللااأيداعبتدهاا مكحديفاا مخلصيفاا طتىريف,اا مرابطيفافياأرضافلسطيفا

متاثبتابت صكتاكا صكرةا,اكىذاابإخبلص,ا ذ ؾانصرىـاهللااكأيدىـابجندامفاعنده,اكلكفيؽامنوا
ختصةافياآخراحربامعاا ىدكا)ا ىصؼاا مأككؿ(افياا ىمليتتاا بطك يةامثؿاعمليةازكيـاكغيرىت,ا
اإالاأنواأيدىـاكأعزىـا اا بطكالتاأفاهللاامعاا مؤمنيفاكنتصرىـارغـاضىؼاعدليـ اأثبلتاىذه فقد

عفاخستئرهابت قصؼاعل امرألاكمسمعاا ىت ـاأجمع,اكأثبتامدلاضىؼاكخكراا ىدكاا ذمايىبرا
ا اا ىزيز  اكصدؽاهللااحيثايقكؿافياكلتبو اكا خراب, ـَ َآَمُْقا َوَأنَّ ]كا لدمير َٖنَّ اهللَ َمْقَػ افَِّذي َذفَِؽ هِ

ؿْ  ـَ اَل َمْقَػ َأُ ٚؾِِري َُ ا. {99}حمؿد:[ اف

 تأليف القموب بين المؤمنين من اآليات الباىرة: -ٙ

ابا احدث اا ذم اكا لرابط اكاألخكة اا لياااااا محبة اكا مىجزات اا بتىرة, ااآليتت امف اا مؤمنيف يف
حيثاالايقدراعل اذ ؾاإالامفاهللااا ىلياا قدير,امقلباا قلكب,اكمؤ ؼااأيداهللاابيتانبيوامحمدا

َٝ َمٚ يِف ]األركاح,اكقدابيفاهللاااسلحت ةاذ ؾاغبلامفاهللاالىت  احيثاقتؿ ا َْ ٍَ ْٕ ُِقِِبِْؿ فَْق َأ َوَأفََّػ َهْغَ ُؿ

ُف َظِزيٌز َحُِٔؿٌ ا َّٕ ْؿ إِ ُٓ َْْٔ َـّ اهللَ َأفََّػ َه
ُِقِِبِْؿ َوفَُِ َٝ َهْغَ ُؿ ٍْ ٚ َمٚ َأفَّ ًً ا. {41}األكػال:[ ألَْرِض مَجِٔ

حيثاحصلتاا مؤاختةابيفاا ميتجريفاكاألنصتر,ااكىذاامتانراهافياا ستبؽافياعيداا نبياا
اكاإليثتراكا لرابطاكا حباا  اعل اا محبة اكقض اعل اككحدتاقلكبيـ ذماحصؿا ؤلكساكا خزرج,

اجمتعةااا ااإلسبلـ اكأصبحتاجمتعة اا جتىلية, اا ىصبية اكأزا ت ابينيـ, اكتنت اا لي اكا حركب ا فلف
قكيةاملآ فةاملآزرةاكت بنيتفايشدابىضوابىضتن,اكىذاا كاأينفؽاكؿامتؿااألرضاعل اذ ؾا فايلحقؽا

اأكا اا لي اىي اا قكة افيذه اا ىظيـ, اا قتدر اا خت ؽ ابأمر اكىياااإال ااألك  , ااإلسبلمية اا جمتعة جدت
اكا لرابط,ا اكا كحدة اا قلكب, ابيف اا لأ يؼ اقتمتاعل  اا لي اكلىت يمو ا ئلسبلـ ااألك   اكا بذرة ا خلية
كا جمعاعل اكلمةاكاحدةاكمنيجاكاحداينظـاحيتليـ,اكىذااجىؿااإلسبلـاقكيتناعزيزاناغت بتناإ  ايكمنتا

ا.(ُ)ىذاابقكةاهللااكقدرلوا
 صم لنبيو ولعباده المؤمنين:هللا عا -ٚ

إ  اأفا قياهللا,اكىكامؤدماا رست ةااىذهاحقيقةايؤكداهللااعلييتامنذابىثةاا نبيامحمداا
اكا لضحيتتا اكا صبر, اا جيتد امف اخبلؿاثبلثاكعشريفاسنة اهللااكنصره اأيده افكمت ا ؤلمتنة, كملـ

                                                           

 (.ُُّٖ,اصٔ ئلمتـامحمداأبكازىرة,ا)ـا(اينظر ازىرةاا لفتسير,ُ)



-َُٔ- 

 

اكسراأنوانتصرامفاالبىوامفاا مؤمنيف,اكىذااىكاسرااكا محف,ايؤكداهللاا نجتحاا مسلميفاا يـك
كيلككلكفاعليواحل ا كالىرضكااإ  اا خيتنةاكا خداعاكا مكرامفااقكليـ؛األنيـايىلمدكفاعل اهللاا

ا ذماعلميـابت يقيفابأفاهللااىكاحتمييـاكعتصميـامفاا؛األنيـالربكاافيامدرسةامحمدا(ُ)ا ىدك
ِزَل ]ىت   اكؿاشراكفلنة,اكمتاكعدانبيوابأنواعتصموامفاا نتسافياقك وال ْٕ ْغ َمٚ ُأ ِِّ ُشقُل َه ٚ افرَّ َ َيٚ َأُّيه

ِس إِنَّ اهللَ اَل َُّيْدِ  ـَ افَّْٚ َؽ ِم ُّ ِه ًْ َٝ ِرَشَٚفَتُف َواهللُ َي ٌْ َِّ ْؾ َؾاَم َه ًَ ٍْ ْ َت ـْ َرهَِّؽ َوإِْن ََل َْٔؽ ِم ـَ إَِف ٚؾِِري َُ ْقَم اف ََ [ ي اف

ا. {45}ادائدة:

انىيشا اكنحف اكقكة اًعزة اا يكـ ايىطينت اا قريباافيذا اا ىدك امف اا قتسية اا ظركؼ أصىب
ا صديؽ,اكا ىدكاا غتشـاعل اأرضنت,افت كؿاييدبرا نتاك ئلسبلـاكا مسلميفافياكؿابقىةافييتااإلسبلـا
كيىلكاشأنو,افىندمتايىلـاا مؤمفاكىكايرابطافياا شتـاأفاهللاانتصرا ىبتدهاا مؤمنيفايرفعامفاا ركحا

كا قكة,اكا يقيفابأفاا نصراحليؼااإلسبلـاكا مسلميفاميمتاطتؿااا مىنكيةا ديواكيمدهابت صبراكا ثبتت
ِف ]ا زمفاأكاقصر,اكصدؽاهللااا قتئؿ ا ِِّ ـُ ـِ  ي َرُه َظَذ افدِّ ِٓ ـِ احَلؼِّ فُِْٔي ُهَق افَِّذي َأْرَشَؾ َرُشقَفُف هُِٚأَدى َوِدي

قنَ  ـُ ِرَه اُدْؼِ ـَ ا. {11}التوبة:[ َوَفْق 

حيثانسيراعل اخطتهاكنلبعاىداهافياااألمةاكسيدىتامحمدافيذااكلوااقلداءنابدأتاخيراا
ابت حرباأكانقضاا ىيداأكاختفافيا حتؿاا سلـاكا حرب,اكنككفاعل اجتىزيةالتمةا لىدكا كابدأ

اا مكحديفا اا مؤمنيف ا ىبتده اكنتصر اكمؤيد افإفاهللااكتؼو امنصكر,ا(ِ)ا صلح, افت صتدؽامعاربو ,
اكا صتبراعل اا جيتداكا اببلاكا غتدرامدحكر, افمفاكتفاهللااحسبوانصره  لضحيةامشككرامأجكر,

ا.(ّ)عشيرة,اكقكاهاببلامتؿ,اكأعزهاببلاجتها

                                                           

 (.ُْٖٓ,اصّينظر افياظبلؿاا قرآف,اسيداقطب,ا)ـ(اُ)
 (.ِٗ,اصُِ-َُ(اينظر الفسيراا مراغي,ا ؤلسلتذاأحمدامصطف اا مراغي,ا)ـِ)
 (.ِِٔ(اينظر اا لفسيراا ميسر,ا لدكلكراعتئضاا قرني,ا)صّ)
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 المبحث الخامس
 (ٙٙ-٘ٙمقاصد وأىداف سورة األنفال من اآلية )

اكفيوامطلبتف ا
 المطمب األول: فريضة الجياد عمى المسممين.
 المطمب الثاني: قوة المؤمنين في ميزان هللا.
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 الخامسالمبحث 
 (ٙٙ-٘ٙمقاصد وأىداف سورة األنفال من اآلية )

 األمر بتحريض المؤمنين عمى القتال بثقة ويقين أن النصر ليم بإرادة هللا:
ُِِبقا ِمَٚئَتْغِ ]قتؿالىت   ا ٌْ وَن َصٚهُِروَن َي ْؿ ِظْؼُ ُُ ـْ ِمْْ ُُ تَِٚل إِْن َي

َِ ِمَِْغ َظَذ اف ْٗ ِض اُد ٚ افَّْبِله َحرِّ َ  َيٚ َأُّيه

قنَ  ُٓ ََ ٍْ ُْؿ َؿْقٌم اَل َي ُروا هَِْٖنَّ ٍَ ـَ ـَ  ـَ افَِّذي ٚ ِم ًٍ ُِِبقا َأْف ٌْ ٌٜ َي ْؿ ِمَئ ُُ ـْ ِمْْ ُُ ْؿ *  َوإِْن َي ُُ ْؿ َوَظَِِؿ َأنَّ ؾِٔ ُُ َػ اهللُ َظْْ ٍَّ اآلََن َخ

 ُُ ـْ ِمْْ ُُ ُِِبقا ِمَٚئَتْغِ َوإِْن َي ٌْ ٌٜ َصٚهَِرٌة َي ْؿ ِمَئ ُُ ـْ ِمْْ ُُ ٚ َؾِْ٘ن َي ًٍ ًْ ْغِ هِِْ٘ذِن اهللِ َواهللُ َمَع َض ٍَ ُِِبقا َأْف ٌْ ْؿ َأْفٌػ َي

ـَ  ٚهِِري ا.{ 44-43[ }األكػال:افهَّ

 المطمب األول
 فريضة الجياد عمى المسممين

ِِبُ ]قتؿالىت   ا ٌْ وَن َصٚهُِروَن َي ْؿ ِظْؼُ ُُ ـْ ِمْْ ُُ تَِٚل إِْن َي
َِ ِمَِْغ َظَذ اف ْٗ ِض اُد ٚ افَّْبِله َحرِّ َ قا ِمَٚئَتْغِ َيٚ َأُّيه

قنَ  ُٓ ََ ٍْ ُْؿ َؿْقٌم اَل َي ُروا هَِْٖنَّ ٍَ ـَ ـَ  ـَ افَِّذي ٚ ِم ًٍ ُِِبقا َأْف ٌْ ٌٜ َي ْؿ ِمَئ ُُ ـْ ِمْْ ُُ ا.{ 43[ }األكػال:َوإِْن َي

 أواًل: التفسير التحميمي:
 مناسبة اآلية لما قبميا: -ٔ

ا لنبيا انداء الكفؿاهللاا واجتءتااآلية ا مت ا واا لنكيواعل اا قلتؿ؛األنو ا كفتيةاكا حمتية
ا.(ُ)ك لمؤمنيف,ااحليجاإ  ابيتفاكيفيةاكفتيليـاكىياقلتؿاأعداءاهللا,اكأعداءاا ديفا

 سبب النزول: -ٕ
أخرجاإسحتؽاابفاراىكيوافيامسندهاعفاابفاعبتساقتؿ ا متاافلرضاهللااعلييـاأفايقتلؿا

حداا رجليف,افأنزؿاهللاالىت   اا كاحداعشرةاثقؿاذ ؾاعلييـاكشؽ,افكضعاهللااعنيـاإ  اأفايقتلؿاا كا
ُِِبقا ِمَٚئتَْغِ ] ٌْ وَن َصٚهُِروَن َي ْؿ ِظْؼُ ُُ ـْ ِمْْ ُُ { 43[ }األكػال:...إِْن َي

ا.(ِ)

 القراءات: -ٖ
ابت صتداغيراَحِرض" ًرص" اا مبت غةافياا حثاعل ااألمرامفاا حرض,اكقيرئا"حى امفاا لحريض  "

ا.(ّ)ا مىجمة,امفاا حرصاعل اىذاااألمرا
                                                           

 (.ٔٔ,اصٓ(اا لحريراكا لنكير,االبفاعتشكر,ا)ـُ)
 (.ُِٕ بتباا نقكؿافياأسبتباا نزكؿ,اجبلؿاا ديفاا سيكطي,ا)ص(اِ)
 (.ِْٔ,اصِ(الفسيراا كشتؼ,ا لزمخشرم,ا)ـّ)



-َُٗ- 

 

 نحو والبالغة:ال -ٗ

اك لمؤمنيف.ا"اخطتبا لنبيامنكمضميرا"

ُِِبقا ِمَٚئَتْغِ ] ٌْ وَن َصٚهُِروَن َي ْؿ ِظْؼُ ُُ ـْ ِمْْ ُُ ىلتابيتنتناا[...إِْن َي جملةامسلأنفةااسلئنتفتنابيتنيتن,األنيتاجي
مىن  اإلجمتؿ,األنوامفاشأنواأفايثيراسؤاؿاستئؿاعمتايىمؿاإذااكتفاعدداا ىدداكثيران,افقداصتراا 

امسلم اكا مىن اأفايككنكا اا كيفية, ابيذه اكالايفاصتبرايحرضاا مؤمنيفاعل اا قلتؿ فاالايلز ز كف,
,اكىذهااآليةامفاا نكعاا بديعايسم ا"االحلبتؾ"ا(ُ)يككفافييـامفاىكاضىيؼاا نفسافيفشؿاا جيشا

اآليتتابقك واففيواا كبلـاا فصيحاا ذماأثبتاشرطاا صبرا لمبت غةافياأىميةاا مطلكب,ا ذ ؾاخلمتا
ـَ ] ٚهِِري ا.(ِ)كىذاايدؿاعل امدلافصتحةاكببلغةاا قرآفاا كريـاكركعلواا[َواهللُ َمَع افهَّ

 أحكام شرعية: -٘

فرضاا جيتداعل اا مسلميفابأفايقتللكاافياسبيؿاهللا,اكأفاالايفراكاحدامفاعشرةاكمتاجتءا
ِِ ] فيااآليةا  ٌْ وَن َصٚهُِروَن َي ْؿ ِظْؼُ ُُ ـْ ِمْْ ُُ ,اثـاجتءاا لخفيؼافقتؿ ا{43[ }األكػال:...ُبقا ِمَٚئَتْغِ إِْن َي

ْؿ ] ُُ َػ اهللُ َظْْ ٍَّ اا فرضاإ  اثبكتاا كاحدا{ 44[ }األكػال:...اآلََن َخ ٌط احى اشؽاعلييـ اكذ ؾا مت ,
ا.(ّ) بلثنيف,افخفؼاعنيـاككلباعلييـاأالايفرامتئةامفامتئليفا

 ثانيًا: التفسير اإلجمالي:
ااآلية افي اا نداء ااجتء ا لنبي اقلتؿااا كريمة اعل  اكحضيـ اشديدان احثتن اا مؤمنيف  يحث

األعداءامفاا مشركيفاكغيرىـ,افإفايكفامفامىشراا مؤمنيفاعشركفاصتبركفافياا مىركة,ايغلبكاا
امتم امنيـ ايكف ف اكا  االاتئليف, اقكـ اا كفتر ابسبباأف اذ ؾ اا كفتر, امف اأ فتن ايغلبكا امقتللة اصتبرة ئة

اهللاا يـايدرككفاحكمةاا حرب,اكيقتل لكفاعل اغيرابصيرة,اك متاشؽاذ ؾاعل اا مؤمنيف,اكخىصَّ
كخفؼاعنيـ,ا متاعلـامفاكجكداضىؼاعفاقلتؿاا كاحداعشرةاأمثت و,اكصتراا كاجباا صمكداأمتـا

فايكفامنيـاأ ؼايغلبكااأ فيفامفاتئةاصتبرةايغلبكاامتاثنيفافقط,افإفايكفامفاا مؤمنيفام ئليف,اكا 
هللااكمشيئلو,اكهللااييىيفاا صتبريفاا كفترااألعداءابإرادةا

ا.(ْ)

                                                           

 (.ٕٔ,أٔ,اصٓ(اا لحريراكا لنكير,االبفاعتشكر,ا)ـُ)
 (.ْٕٗ,اصُ(اصفكةاا لفتسير,ا لصتبكني,ا)ـِ)
 (.َِْ,اصْ(اا جتمعاألحكتـاا قرآف,ا لقرطبي,ا)ـّ)
 (.ُٖٔزحيلي,ا)ص(اا لفسيراا كجيز,ا لْ)



-َُُ- 

 

أفايحضاا مؤمنيفاعل اقلتؿاا مشركيفاكيرغبيـابكؿاامفاا نبيااكبىداأفاطلباهللاا
بغلبةاكؿاجمتعةامفاا مؤمنيفاعل اعشرةااجيده,اأخبرىـابكعداهللاا واك يـاكىكاكعداكريـامنو,ا

غلبكاامتئليفامفاعدكىـ,ابىكفاهللااأمثت يـاأماإفاكتفامنيـاعشركفاصتبركفاعل اشدائداا حرباي
فايكجدامنيـامتئةابشرطاا صبراعنداا لقتءايغلبكااأ فتنامفاا كفترابمشيئةاهللاالىت  اككتفا كلأييدهاكا 
اعلييـافأصبحاثبتتاا كاحدا بلثنيفافرضتن,اكسبباذ ؾاأفا ؽى بثبتتاا كاحدا لىشرةافرضتن,اثـا متاشي

ا.(ُ)الايىرفكفاطريؽاا نصراكسببوا ذ ؾاييغلبكفاا كفتراقكـاجيلةاالايفقيكفاحكمةاهللا,اكا

 ثالثًا: المقاصد واألىداف:
اسلىرضتااآليةاا كريمةاا قكةاا لياالارادا يتاكالامىقبااقوة هللا العزيز القوي أمام قوة البشر: -ُ

علييتاقكةاهللااا قكم,اا قتىر,اا ملىت ي,اا ىزيزاأمتـاا قكةاا ىتجزةاا يزيلةاا لياللصدلا كلتئبا
ذانااهللا ىيامىركةامضمكنةاا ىتقبة,امىركفةاا نيتية,امقررةاا,افإذااا فرؽاشتسعاكا بكفابىيداكا 

َٚ افَّْبِله ]ا مصير,اكىذااكلوايلضمنواكيصدقواقكؿاهللاالىت  ابكعدها نبيواكمفالبىوابقك و ا َيٚ َأُّيه

ِمِْغَ  ْٗ ـَ ادُ َؽ ِم ًَ بَ ـِ اتَّ تءااألمرابىداذ ؾابت حضاعل اا قلتؿ,ا,افج{ 42[ }األكػال:َحْسُبَؽ اهللُ َوَم
 .(ِ)كىـافياقكةاكاسلىداداكثقةاكيقيفابأفاا نصرابيداهللاا

اا ىدكا امع اا فلسطيني اا شىب اختضيت اا لي اا حركب اخبلؿ امف ازمتننت افي انراه امت كىذا
اعل افتنلصتراغزة ا اا ىدكا صييكني,اككيؼابرزتامدلاقكةاكعظمةاكقدرةاهللاالىت  اعلييـ

اكقد ابمىية اكتف األنو اكعظملو اكمشيئلو اهللا اصتبريفاارة اكمؤمنيف ا نت ايؤكد اكأبدان دائمتن
كمحلسبيفاأفاهللااينصراا فئةاا قليلةاا مؤمنةاعل اا فئةاا كبيرةاا بتغية,اكىذهاىياسنةاهللاافيا

اا دعكات.

اإفاهللااأمرانبيوااميزان القوى بين المؤمنين الذين يفقيون والكافرين الذين ال يفقيون: -ِ
اأعداؤىـابلحرا اككثر اعددىـ اقؿ ف اكا  اهللااكؼء, اكعدك ا ىدكىـ اكىـ اعدكىـ اقلتؿ اعل  يضيـ

بلىليؿاصتدؽاكعميؽابأنيـاالايفقيكف,افصلةاا غلبةاكا نصرةااكأعداءاهللااحك يـ,اكعلؿاذ ؾا
فاكتنتاقليلةافإنيتالملتزابأنيتالفقوادينيت,اكمنيجيتا  يتاصلةاحقيقيةابت فقو,افت فئةاا مؤمنةاكا 

كلدرؾاحقيقةاكجكدىتاكغتيليت,الفقواا ىبكديةاكاأل كىيةابأنيتاهللاكحده,افلقتلؿامفاأجؿااكطريقيت,
ذ ؾ,ا لىلياكلمةاهللااكلجتىدافياسبيؿاهللا,اكلىمرااألرضابت خيراكا ىدؿاكا حؽ,ا ذ ؾالنلصرا
امفاهللااكقدرلو,ابينمتااألعداءاالايفقيكفاذ ؾ,اقلكبيـامغلقة,اكبصتئرىـامطمكسة,اكقكلي ـابكعدو

                                                           

 (.ْٕٕ,اصُ(اينظر اصفكةاا لفتسير,ا لصتبكني,ا)ـُ)
 (.ُْٗٓ,اصّ(اينظر افياظبلؿاا قرآف,اسيداقطب,ا)ـِ)



-ُُُ- 

 

رغـالفكقيتاعتجزةاأمتـاقكةاهللاااألعظـ,اكا نسبةافياميزافاا قكلابينيـاىياكاحدا ىشرةاكحل ا
 .(ُ)فياأضىؼاحتالتاا مسلميفاا صتبريفافإفاا نسبةاىياكاحداالثنيفا

 المطمب الثاني
 قوة المؤمنين في ميزان هللا

ؿْ ]قتؿالىت   ا ُُ ْؿ َوَظَِِؿ َأنَّ ؾِٔ ُُ َػ اهللُ َظْْ ٍَّ ُِِبقا ِمَٚئتَْغِ  اآلََن َخ ٌْ ٌٜ َصٚهَِرٌة َي ْؿ ِمَئ ُُ ـْ ِمْْ ُُ ٚ َؾِْ٘ن َي ًٍ ًْ َض

ـَ  ٚهِِري ْغِ هِِْ٘ذِن اهللِ َواهللُ َمَع افهَّ ٍَ ُِِبقا َأْف ٌْ ْؿ َأْفٌػ َي ُُ ـْ ِمْْ ُُ ا.{ 44[ }األكػال:َوإِْن َي

 أواًل: التفسير التحميمي:
 مناسبة اآلية لما قبميا: -ٔ

انز  اا كريمة ااآلية ااآليةاىذه اأفاىذه ابينيمت اكا منتسبة ابمدة, اا لياقبليت انزكؿااآلية تابىد
ا احيث اا مؤمنيف, اعل  اا حكـ ا لخفيؼ اإجتءت اهللا اأكجب ا مت امقتكمةاانو اا كاحد اااااااااعل 

افييـا اكتف اأنو اككرد ااالثنيف, اا كاحد ابمقتكمة اخفؼاعنيـ اعلييـ اذ ؾ اكثقؿ ا يـ, اكا ثبتت ااااااا ىشرة
اث ابذ ؾ افأمركا اا ملنتسبةاقلة ااألعداد ابذكر اا كاحد اا مىن  اكلكرير اعنيـ, اهللا اخفؼ اكثركا ا مت اااـ

اككتنكاا اا بصيرة اضىؼ اكقيؿ اا بدف, اضىؼ اكا ضىؼ اكاحد اكا كثير اا قليؿ احكـ اعل  اا لدال ة
ا.(ِ)ملفتكليفافييتا

 سبب النزول: -ٕ

اكيلباعل اقتؿ  ااآلية, اسفيتفاعفاعمركابفادينتر,اعفاابفاعبتسافياىذه اأفاحدثنت ااااييـ
ا افقتؿ  اعنيـ اهللا اخفؼ اثـ امتئليف, امف اعشركف ايفر ْؿ ]ال ُُ ْؿ َوَظَِِؿ َأنَّ ؾِٔ ُُ َػ اهللُ َظْْ ٍَّ           اآلََن َخ

 ٚ ًٍ ًْ فبلاينبغيا متئةاأفايفركاامفامتئليف,اككرداعفاابفاعمرارضياهللااعنيمتاقتؿ انز تاا[...َض
يقتلؿاا كاحداعشرةاكشؽاعلييـاذ ؾانز تاىذهاكركماأنوا متاثقؿاعلييـاأفاافينتاأصحتبامحمدا

ا.(ّ)اآليةافخفؼاهللااعنيـاككضعاعنيـاإ  اأفايقتلؿاا كاحداا رجليفا

فارسكؿاهللاا ااافياثبلثيفاراكبتن,افلقياأبتاجيؿافياثبلثمتئةاراكب,ااقدابىثاحمزةااكا 
فػػػدةاطكيلػػػدامػػػؾ,اكذ ؾابىػػػـاذ ػػؿاعلييػػثـاثق ادػػةاا كاحػػػؾابمقتكمػػـاكذ ػػػؼاهللااعنيػػػـاكخفػػػعاا حكػػػةافىري

                                                           

 (.َُٓٓ,اصّ(افياظبلؿاا قرآف,اسيداقطب,ا)ـُ)
 (.َّٗ,اصُ(الفسيراا بيضتكم,ا)ـِ)
 (.َٗٓ,اصِالبفاكثير,ا)ـ(,اكلفسيراا قرآفاا ىظيـ,إُِ(ا بتباا نقكؿافياأسبتباا نزكؿ,ا لسيكطي,ا)صّ)



-ُُِ- 

 

ا.(ُ)االثنيفا
 القراءات: -ٖ

اقيرأتابت فلحاا"َضْعَفاً" ٍىفىتن" اا جميكراا ضىؼا"ضى ابت ضـاعل اقراءة افيامىنته اككرد ٍىفىتن" ااكا ضـا"ضي
افيا اأك اكا ىقؿ اا رأم اضىؼ اا مىن  اكخلؼ اكحمزة اعتصـ ابقراءة اا فلح اقراءة اكفي اا بدف اااافي

املفتكليفافياذ ؾ ابفلحاا ىيفاكا مداا بصيرةاكاالسلقتمةافياا ديفافكتنكا اأبكاجىفرا"ضىفتء" ,اكقرأ
ا.(ِ)عل اا جمع

قرأانتفعاكابفاكثيراكابفاعتمراكأبكاعمركاكيىقكبا"لكف"ابت فكقيةا)ا لتءاا مثنتة(ا مراعتةالأنيثاا"َيكن"
ا.(ّ)ا لفظاكا بقيةاقرأابت لحليةاألفاا لأنيثاغيراحقيقيا

 النحو والبالغة: -ٗ
اسـاظرؼا لزمتفاا حتضر,اكقيؿاأصلواأكاف,ابمىن ازمتف,اك متاأريدالىيينوا لزمتفاا حتضراا"اآلن"

اا نصباعل ا اك زمو اكاحدة اكلمة اا بلـ امع افصتر اا حضكرم, اا ىيد اا لىريؼابمىن  االـ الزملو
اا كقتاا ذ اكىك اىكازمفانزك يت ا"اآلف" اكا كقتاا مسلحضرابقك و اانليتءاا ظرفية, ماعلـاهللااعنده

افياثبتتا ابحيثاصترتاا مصلحة امفاا مشركيف, امفاا مسلميفا لىشرة اإ  اثبتتاا كاحد ا حتجة
اا كاحداالثنيف,االاأكثرارفقتنابت مسلميفاكاسلبقتءا ىددىـ.

جتءتانكرةا للنكيعاإمتاأفايككفاا ضىؼافياعمكـاا جسداأكافيابىضو,اضىؼاا رىبةاا"ضعفاً"
ا ذ ؾاأكجبامفا قتءاا ىدكاا اأكافياا رأماكا ىقؿ,  كبيرافياقلةافيككفاضىؼافياا بدفاكا جسـ

ا.(ْ)ا لخفيؼافياا لكليؼا
 ثانيًا: التفسير اإلجمالي:

ظيترهاعل اا ديفاكلو,ا اقلضتارحمةاهللاابىبتدهاإلعبلءاكلملوافيااألرضاكنصرةادينو,اكا 
فياميزافاهللاالىت  ,اكأفاهللاايملفااكذ ؾابلخفيؼاا حكـاعلييـ,اكىذهااآليةابينتامدلاقكةاا مؤمنيف

علييـابمتاجىؿافييـامفاا شجتعةااإليمتنيةاحيثافرضاعلييـافيابدايةااألمراأفاكا كاحداالايجكزا
ئةامفااأل ؼ,اثـاإفاهللااخفؼاذ ؾ,افصتراالايجكزاتئة,اكا مت واأفايفرامفاا ىشرة,اكا ىشرةامفاا م

                                                           

 (.ِْٔ,اصِ(الفسيراا كشتؼ,ا لزمخشرم,ا)ـُ)
 (.ّّْ(اينظر اا مبسكطافياا قراءاتاا ىشر,اأحمدابفاا حسيفاا نيستبكرم,ا)صِ)
ا)ـّ) اا بغكم, الفسير اصِ( ا)ـُِٗ, اعتشكر, االبف اكا لنكير, اكا لحرير اصٓ(, ا لزمخشرم,ااإُ, اكا كشتؼ, ,)

 (.ِْٔ,اصِ)ـ
 (.ٗٔ,اصٓنكير,االبفاعتشكر,ا)ـ(اا لحريراكا لْ)
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عنيـامتافيوامشقةاعلييـاألنواعلـاضىفيـاافعاهللاا,افرا(ُ)فراراا مسلميفامفامثلييـامفاا كفترا
فخفؼاعنيـ,اكرحميـافياأمراا قلتؿ,اكحثيـاعل ااال لزاـابت صبر,اكرغبيـابت ثبتتاكزيتدةااإليمتفا
امىيـا اكىك اأماأفاهللاانتصرىـ ابت نصر, اكبشرىـ اأسبتباا نصر, امف اا ىكامؿ اىذه األف كا صبر

اصتبرا اكتنكا اإف اكا نصرة اا غت بابت حفظاكا رعتية افيك اكتفاهللاامىو اكمف اصتدقيف امخلصيف, يف,
ا.(ِ)بىكفاهللااكلأييدهاكمىيلوا

 ثالثًا: المقاصد واألىداف:
دائمتناكأبدانارحيـابىبتدهاا مؤمنيفاا مخلصيفاا صتدقيف,اكختصةاعندااهللااارحمة هللا واسعة: -ُ

ا مؤمنيفااضحتن,اعندمتادعتـ,احيثاكتفاذ ؾاكاقلت يـاألعدائيـاأعداءاهللااكا ديف,اكا منيجاا قكي
فاأراداا ىدكاا غدرابيـافيكاسبحتنواحسبيـاكحتفظيـاككتفييـامفاكؿا إ  اا جنكحاإ  اا سلـاكا 
شر,اثـاكعدىـابلأييدهاكنصرها يـ,اكفياىذهااآليتتاعندمتاحرضيـاعل اا قلتؿابٌيفا يـاأنيـا

اكثبليـاكثبتاقلكبيـاعل اا ثقةاكا طمأن ابإذفاهللا, اا منصكرة ينةابأفاا نصراحليفيـابقكةاا فئة
كمشيئةاهللاارغـاقلةاعددىـاكعلتدىـ,اثـاجتءتارحمةاهللاابيـاملكررةادائمتناكأبداناحيثابٌيفاهللاا
سبحتنوامدلامىيلواكحبواكنصرهاألك يتئواا صت حيفاا صتدقيفاا صتبريف,اكخفؼاعنيـاا حكـا

دهاا مكحديفاا طتىريفاا صتبريفاتنا بيتفامدلارحمةاكعظمةاهللاابىبتيكمتاجتءافيااآليتتالدريج
فبىداأفاكتفاميزافاا قكلاأفايلصدلاا كاحدا لىشرةاكشؽاعلييـاذ ؾاأصبحاميزافاا قكلاأفا
يلصدلاا كاحدا بلثنيفاكىذهاحقيقةامفالقديراقكةاا مؤمنيفافيامكاجيةاعدكىـافياميزافارحمةا

ئفاقلكبيـ,اكلثبتاأقداميـاكلككفاهللااا ىلياا قدير,اا قكماا ىزيزاا ذماأرادابيذهاا حقيقةاأفالطم
ا غلبةاكا نصرةا يـاأمتـاقكلاا بتطؿاا ىتجزةاأمتـاقدرةاكقكةاكرحمةاهللاالىت  ابىبتده,احيثايقكؿا

ا ؿْ ]لىت    ُُ ْٝ َأْؿَداَم ْؿ َوُيَثبِّ ـُ وا اهللَ َيُْْكْ ـَ َآَمُْقا إِْن َتُْْكُ ٚ افَِّذي َ ًسٚ*  َيٚ َأُّيه ًْ ُروا َؾَت ٍَ ـَ ـَ  ْؿ  َوافَِّذي َأُ

ؿْ  ِمَِْغ ],اكقتؿاعزامفاقتئؿ ا{ 6-5[ }حمؿد:َوَأَضؾَّ َأْظاَمَأُ ْٗ ُِقِب اُد َٜ يِف ُؿ َُِْٔ َزَل افسَّ ْٕ ُهَق افَِّذي َأ

َٚن اهللُ َظِِٔاًم َحُِٔاًم  ـَ اَمَواِت َواألَْرِض َو ٚ َمَع إِياَمِْنِْؿ َوهللِ ُجُْقُد افسَّ ًٕ َْٔزَداُدوا إِياَم
 {2}الػتح: [فِ

(ّ)
 . 

كتفاا لأييداكا نصرةاكا غلبةا لمؤمنيف,اا صتبريف,اا صتدقيفاألنيـااالتأييد والنصرة لممؤمنين: -ِ
ا اأنيـ اكعرفكا اكغتيليـ, اطريقيـ, اا مسلمةا–عرفكا افياا-األمة اا منطلقة اهللا, ابيدم ا ميلدية

                                                           

 (.ِّٔ(اينظر اليسيراا كريـاا رحمفافيالفسيراكبلـاا منتف,ا لشيخاعبداا رحمفاا سىدم,ا)صُ)
 (.ْٕٕ,اصُ(اينظر اصفكةاا لفتسير,ا لصتبكني,ا)ـِ)
 (.َُٓٓ,اصاّينظر افياظبلؿاا قرآف,اسيداقطب,ا)ـ(اّ)
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ةاعفااألرضابإذفاهللااإلخراجاا نتسامفاعبتدةاا ىبتداإ  اعبتدةاهللااكحده,اكأنيتاىياا مسلخلف
هللاافيااألرضا ليىلياكلمةاهللااكلجتىدافياسبيؿاهللااإلظيتراا حؽاكا ىدؿ,اك لىمرااألرضا
ابيفا اعل اا ىدؿ اهللااا ليالقـك افيااألرضامملكة اكلقيـ اا نتسابت قسط, ابيف اكلحكـ بت حؽ,

صرةا,ا ذ ؾاكتنتاسنةاهللاافياا دعكاتاإ  ايكمنتاىذااكمتانرلاأفاا لأييداكا غلبةاكا ن(ُ)ا نتسا
لككفادائمتنا ئلسبلـاكبتإلسبلـاكمعااإلسبلـارغـاا قيراكا لىذيباكا حصتراكا لكذيباكاالفلراءا

 دائمتنامعااإلسبلـاكأىلوايرفعا كاءهاكييىلياشأنو.اعل ااإلسبلـاكأىلواإالاأفاهللاا
ااسلنلجتاأفاهللاااتوازن الرعب والردع: -ّ اكمقتصدىت, اقراءلياكللبىيا آليتتاا كريمة ابىد

ااألرضابقك واعند افي اا فتسديف ا قلتؿ اا جيد اكاالسلىداد ابتإلعداد اا طتىريف اا مؤمنيف اأمر مت
ْؿ َوَآَخ ]لىت   ا ـُ ِْٔؾ ُتْرِهُبقَن هِِف َظُدوَّ اهللِ َوَظُدوَّ ـْ ِرَهِٚط اخَل ٍة َوِم ـْ ُؿقَّ ُتْؿ ِم ًْ ْؿ َمٚ اْشتَىَ وا َأُ ـْ َوَأِظده ـَ ِم ِري

قَْنُُؿ ا ُّ َِ ًْ ؿْ ُدوِْنِْؿ اَل َت ُٓ ُّ َِ ًْ ,ابدأاييىدىـااإلعداداا جيد,اإلرىتباا ىدكاكبدأتا{ 40[ }األكػال:هللُ َي
فيابدراكغيرىتامفاابذ ؾاللىتدؿامكازيفاا رعباكا ردعاكىذاامتارأينتهامفاخبلؿاجيتداا نبيا

ا اسيرلو اللبع اخبلؿ اكمف اا لخطيط,اا غزكات افي ادركس اا يـك اا مسلميف اعلـ اككيؼ ,
اكا اا جيد, اكمفاىنتاكاالسلىداد اا لككؿاعل اهللاابت دعتءاكا ثبتتاكا صبر, اثـ ابتألسبتب, ألخذ

يألياا نصرابإذفاهللا,اكىتاىكاا لتريخاييىيدانفسو,اكنرلاا يكـاأفامكازيفاا ردعاكا رعبا لىدكا
الحققتابفضؿاهللاا ابفضؿاا مجتىديفااا صييكنياا غتشـاعل اأرضافلسطيفاقد اثـ أكالن,

ريف,اا قتىريفا ىدكىـاكذ ؾابتإلعداداكا لحضيراكا لصنيعاكا لكليؾاا طتىريفاا مرابطيفاا صتب
,احيثابىداأفا(ِ)ا,اككمتالىلمكاامفامىلميـااألكؿامحمداا ىسكرماا جيد,اكمتاأمرىـاهللاا

ابصنتعةا اكعزىـ اكنصرىـ امجدىـ ايصنىكف ااآلف اكا زجتجتتاا حترقة, اكا سكيف اا حجر أعدكا
ادخلتاعقر اا لي اكا طتئرات اا غتشـ,اا صكاريخ اا رعبا,كىزتاكيتنواا ىدك اكعتد تامكازيف

امجتىدكا لَّـى الغن ابأنواا جيشاكا ردعامفاجديد,اكعى اا ىت ـاأجمعابأفاا جيشاا ذماطت مت غزة
اا ميتميفاكأثب تالا ذماالايقير,اقيرلواغزةاا ىصيةاعل اا غزاةادائمتناكأبدان,اكقيرلواجنكداغزة

اا مقتكمةاا فلسطينيةافياغزةاا,ليسلرداإالابت قكةا لىت ـاأفاا حقكؽاكا مقدستتاكاألرضاال كقكة
اأعل اكأقكلاسبلحاا دمترا اأمتـ اا ملكاضىة اقيرتاا جيشاا صييكنياا جبتفابإمكتنيتليت ا ىزة

اا,ا شتمؿ اانلصرتاغزة اذ ؾاكلو اا ذيفاكاكرغـ ااألبطتؿ ازا تالنلصراعل اأيدماسكاعدىت اااامت
الحطـ ايجيزكفا لىدكامفتجآتاجديدة ازا كا كلرسـاا,كا ضىؼاكا يكافا,كؿامىتنياا لختذؿامت

                                                           

 .(َُٓٓ,اصّ(اينظر افياظبلؿاا قرآف,اسيداقطب,ا)ـُ)
,اكفرستفاا شيتدة,اإلسبلـاُٗ-ُٖقضتيتاإسبلميةامىتصرةاعل ابستطاا بحثا لدكلكرايكسؼاا قرضتكم,اص(اِ)

 .ُِٕ,اكمنيتجاا مسلـ,األبيابكراا جزائرم,اصُِنتصر,اص
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ئةامنيـالغلباتمىتد ةاجديدةافيامكازيفاا رعباكا ردعا لىدك,اكقرراهللااسبحتنواذ ؾابأفاا م
كمدلانصرلواكلأييده,اكدعمواامئليفاكاأل ؼايغلباأ فيفاكىذااييبيفامدلاقدرةاكعظمةاهللاا

  ئلسبلـاكأىلوافياكؿاعصراكحيف.
فياىذهااآليتتاا كريمةاعل اأىميةاقيمةاا لحليابت صبراكأفااكداهللااأا:النصر مع الصبر -ْ

ا صبراييىداعتمبلناأستسيتنامفاعكامؿااالنلصترافياا مىترؾاكا حركباككرراا صبراعدةامراتا
اا صفة ابيذه اا لخلؽ اأىمية اعل  ا يؤكد اا كريمة ااآليتت امف اا مقطع اىذا اصفةاافي ا رائىة,

يفاكاألنبيتءايكـاا قيتمةاكحسفاأك ئؾارفيقتناكمتاقتؿالىت  افيافامعاا صديقاألنبيتء,افت صتبركا
ا اا ىزيز  َغ ]كلتبو ٚحِلِ َداِء َوافهَّ َٓ َغ َوافنه

َِ ي دِّ َِّٔغ َوافهِّ ـَ افَّْبِ ْؿ ِم ِٓ ْٔ َِ َؿ اهللُ َظ ًَ ْٕ ـَ َأ ُٖوَفئَِؽ َمَع افَِّذي َؾ

ٚ ًَ ـَ ُأوَفئَِؽ َرؾِٔ ا ل{47}الـساء:[ َوَحُس إِْن ]نصراكا غلبةافمرةاقتؿالىت   ا,اكجىؿاا صبراشرطتن

وَن َصٚهُِرونَ  ْؿ ِظْؼُ ُُ ـْ ِمْْ ُُ ُِِبقا ] ا,اكمرةاقتؿا{ 43[ }األكػال:َي ٌْ ٌٜ َصٚهَِرٌة َي ْؿ ِمَئ ُُ ـْ ِمْْ ُُ َؾِْ٘ن َي

ا{ 44[ }األكػال:ِمَٚئَتْغِ  الىت    ابقك و اا كريمة ااآلية اخلـ اثـ ـَ ], ٚهِِري [ َواهللُ َمَع افهَّ

فيذاايؤكدا نتاجميىتناكمتابيفالبترؾاكلىت  افيااآليتتاا كريمةاأفاا صبراىيا,ا{44}األكػال:
ا اهللا ابإذف اا منلصريف, اا مرابطيف, اا مكحديف, اا مخلصيف, اا مؤمنيف, ااصفة عدكىـاعل 

,اكىذاادرساعظيـاييىٌلـاا شىكباكاألمـاا مقيكرةاكا مظلكمةامفاحكتميتاا طكاغيت,ا واقتىريفكا
 اأرضيـ,افإفاهللاامعاا صتبريف,اككردافياا حديثاا شريؼاعفاأبيابأفايصبركااكيثبلكااعل

اا نبيا اأف اأبياىريرة, اعفااألعرجاعف ا)اا زنتد, ال َتَمنَّوا لقاء العدو فإذا لقيتموىم قتؿ 
فياا حديثاعل اأىميةاا صبر,اكأمراا مسلميفابت صبراا,اكىكذاايؤكداا نبيا(ُ)(افاصبروا

ا قتءاعدكىـ,األفاا ثبتتاكا ااإليمتفاىياعكامؿاأستسيةا لنصرافياا غزكاتاعند ا صبراكقكة
اا مؤمنة,اا,كا مىترؾ اا سيكؼاا صتدقة, الحتاظبلؿ افت جنة اكا جنة, اطريؽاا شيتدة اىك كىذا

َْٚ ],اقتؿالىت   ا(ِ)ا صتبرة,اا ثتبلةاعل اا حؽاكعل اإعبلءاكلمةاهللاافيااألرض َِ ٚ َفَُْْْكُ ُرُش َّٕ إِ

ـَ َآَمُْقا يِف  ٚدُ  َوافَِّذي َٓ َُقُم األَْص َٔٚ َوَيْقَم َي ْٕ َِٔٚة افده  . {39}غافر:[ احَل

 

 
                                                           

اا ىدك,اُ) ا قتء المني ابتباكراىية اكا سير, اكلتباا جيتد اا حجتج, ابف اميسلـ اا حسيف اأبي ا ئلمتـ امسلـ, اصحيح )
 (.ّْٓ(,ا)صُُْٕ,احٔبراعنداا لقتء,ا)بكاألمرابت ص

 (.ِٖٔ(,اكمخلصرامنيتجاا قتصديف,االبفاقدامةاا مقدسي,ا)صُِٓجنداهللااثقتفةاكأخبلقتن,اسىيداحكل,ا)ص(اِ)
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 المبحث السادس

 (ٔٚ-ٚٙمقاصد وأىداف سورة األنفال من اآلية )
 حكم األسرى في اإلسالم

امطت ب اثبلثةكفيوا
 المطمب األول: األسر بعد اإلثخان في األرض.

 .فديتيمأفضمية إسالم األسرى عند هللا من المطمب الثاني: 
 .: تحذير األسرى من خيانة الرسول المطمب الثالث
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 المطمب األول
 األسر بعد اإلثخان في األرض

َٔٚ َواهللُ ]قتؿالىت   ا  ْٕ ـَ يِف األَْرِض ُتِريُدوَن َظَرَض افده ى َحتَّك ُيثِْخ قَن َفُف َأرْسَ ُُ َٚن فَِْبِلٍّ َأْن َي ـَ َمٚ 

ْؿ ؾِٔاَم َأَخْذُتْؿ َظَذاٌب َظئِؿٌ *  َحُِٔؿٌ ُيِريُد اآلَِخَرَة َواهللُ َظِزيٌز  ُُ ـَ اهللِ َشبََؼ دََسَّ ُتْؿ * َفْقاَل ـَِتٌٚب ِم ّْ
ِ َّٚ َؽْ ُِقا ِِم ُُ َؾ

قٌر َرِحٔؿٌ  ٍُ قا اهللَ إِنَّ اهللَ َؽ َُ ِّٔبًٚ َواتَّ ا.ا{47-45[ }األكػال: َحاَلاًل َض
 أواًل: التفسير التحميمي:

 مناسبة اآليات لما قبميا: -ٔ
اىنتااا افكتفامكقىو اعنو انزك و الأخر اأـ ابىقبو انزؿ اسكاء اقبلو سلئنتؼاابلدائيامنتسبا مت

بسببامكاالةانزك وا نزكؿامتاقبلو,اأكاكتفا يذهااآليةابكضىيتافياىذااا مكتفالكقيؼاختص,اكىذها
,ابىدا(ُ)اآليتتانز تافياقضيةافداءاأسرلابدر,اكبيتفامتاكقعامفالشريعاختصابقضيةااألسرلا

لاقكةاكعظمةاجيشااإلسبلـ,اكأنوايسلمداا قكةاكا غلبةامفاهللااسبحتنواا قتدراا قكم,اكأفابيتفامد
اا نصراكا ىزةاألىؿاا صبراكا ثبتت.

 سبب النزول: -ٕ
 َٔٚسببانزكؿاقك والىت   ا ْٕ ـَ يِف األَْرِض ُتِريُدوَن َظَرَض افده ى َحتَّك ُيثِْخ قَن َفُف َأرْسَ ُُ َٚن فَِْبِلٍّ َأْن َي ـَ  ]َمٚ 

 اكتفاعمرابفاا خطتبايرلاا رأمافيكافؽا(ِ)ا.اقتؿامجتىدَواهللُ ُيِريُد اآلَِخَرَة َواهللُ َظِزيٌز َحٌُِٔؿ[
اسلشترافياأسترلابدرافقتؿاا مسلمكفابنكاعمؾاارأيوامتايجيئامفاا سمتء,اكأفارسكؿاهللاا

 .(ّ)اأفدىـ,اقتؿاعمر االايتارسكؿاهللاااقلليـ,اقتؿ افنز تاىذهااآلية
 ابفاعمر ااسلشترارسكؿاهللاااكقتؿفيااألسترلاأبتابكرافقتؿ اقكمؾاكعشيرلؾاخؿاسبيليـ,اا

قَن َفُف ,افأنزؿاهللاالىت   ا(ْ)اكاسلشتراعمرافقتؿ ااقلليـ,اففتداىـارسكؿاهللاا ُُ َٚن فَِْبِلٍّ َأْن َي ـَ ]َمٚ 

                                                           

ا(.ِٕ,اصآ(اا لحريراكا لنكير,االبفاعتشكر,ا)ـُ)
,التبىي,اك داسنةاِ) ة,اقتؿاعنواا ذىبي اىػ,امفسرامفاأىؿامكُِ(امجتىد امجتىدابفاجبر,امك  ابنيامخزـك

شيخاا قراءاكا مفسريف,اأخذاا لفسيراعفاابفاعبتس,اقرأهاعليواثبلثامرات,ايقؼاعنداكؿاآيةايسأؿاعنيت,النقؿا
ىػ.اينظر ااألعبلـ,ا لزركلي,اَُْفيااألسفتر,اكاسلقرابت ككفة,ايقتؿاأنوامتتاكىكاستجد,اككتفاذ ؾافياسنةا

 (.ِٖٕ,اصٓ)ـ
 (.ُِٖ(,اك بتباا نقكؿافياأسبتباا نزكؿ,ا لسيكطي,ا)صُٖٗصأسبتباا نزكؿ,ا لكاحدم,ا)(اّ)
اْ) ا)( ابرقـ اا نيستبكرم, ا لحتكـ ا)جَِّٕا ركايةافياا مسلدرؾاعل اا صحيحيف, (,اصحيحاعل اّٗٓ,اصِ(,

 شرطامسلـ.
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َٔٚ َواهللُ ْٕ ـَ يِف األَْرِض ُتِريُدوَن َظَرَض افده ى َحتَّك ُيثِْخ ـَ َأرْسَ  ُيِريُد اآلَِخَرَة َواهللُ َظِزيٌز َحٌُِٔؿ * َفْقاَل ـَِتٌٚب ِم

قا اهللَ إِنَّ  َُ ِّٔبًٚ َواتَّ تُْؿ َحاَلاًل َض ّْ
ِ َّٚ َؽْ ُِقا ِِم ُُ ْؿ ؾِٔاَم َأَخْذُتْؿ َظَذاٌب َظئٌِؿ* َؾ ُُ قٌر َرِحٌٔؿ[ اهللِ َشبََؼ دََسَّ ٍُ  اهللَ َؽ

اأخرلاقتا،{29-25}األٍٕٚل:  اكقتؿاعمر اكفياركاية اأىلؾا ىؿاهللاايلكباعلييـ, ؿاأبكابكر 
ا اهللا ايىلـ احل  اأعنتقيـ, افأضرب افقدميـ اكأخرجكؾ اىكادةااكذبكؾ اقلكبنت افي ا يس أنو

متاقت واأبكابكر,افلمتاكتفامفاا غداقتؿاعمر اغدكتاإ  اا نبياا لمشركيف,افيكلارسكؿاهللاا
ذااىمتايبكيتف,افق امفاتؿاا نبيافإذااىكاقتعداكأبكابكراا صديؽاكا   اأبكيا لذماعيرضاعليَّ

ـَ يِف األَْرِض ا فداء,ا قداعيرضاعلياعذابيـاكأنزؿاهللاا ى َحتَّك ُيْثِخ قَن َفُف َأرْسَ ُُ َٚن فَِْبِلٍّ َأْن َي ـَ ]َمٚ 

ـَ اهللِ َٔٚ َواهللُ ُيِريُد اآلَِخَرَة َواهللُ َظِزيٌز َحٌُِٔؿ * َفْقاَل ـَِتٌٚب ِم ْٕ ْؿ ؾِٔاَم َأَخْذُتْؿ ُتِريُدوَن َظَرَض افده ُُ  َشبََؼ َدَسَّ

 .(ُ) {25-25َظَذاٌب َظئٌِؿ[ }األٍٕٚل: 
اكتفايكـابدراكا لقكا اا مشركككردافياركايتتاأخرلا مت اكىيـز فاكقيلؿافييـاسبىكفارجبلناكاا

ابفاااااا اكنكفؿ اطت ب, اأبي ابف اكعقيؿ اا مطلب اعبد ابف اا ىبتس امنيـ ارجبلن اسبىكف امنيـ كأسر
ا ىبتسامىواعشركفاأكقيةامفاا ذىب,افطلباأفالككفا وافداءامفااألسرافرفضاا حترث,اككتفا

اارسكؿاهللاا ااآليتت  ـَ يِف األَْرِض ُتِريُدوَن كنز تافييـ ى َحتَّك ُيثِْخ قَن َفُف َأرْسَ ُُ َٚن فَِْبِلٍّ َأْن َي ـَ ]َمٚ 

َٔٚ َواهللُ ُيِريُد اآلَِخَرَة َواهللُ َظِزيٌز َحٌُِٔؿ * ْٕ ْؿ ؾِٔاَم َأَخْذُتْؿ َظَذاٌب َظئٌِؿ[  َظَرَض افده ُُ ـَ اهللِ َشَبَؼ دََسَّ َفْقاَل ـَِتٌٚب ِم

{25-25}األٍٕٚل: 
(ٕ)

. 

 المفردات الغريبة: -ٖ

اأىلو,اا)ُيْثِخَن(: اكيسلك ي ااإلسبلـ اكيىز احزبو, اكيقؿ اا كفر ايذؿ احل  افيو اكيبت غ اا قلؿ ايكثر أم
ا.(ّ)كأصلواا ثختنةا

اكا ظاواإلثخان: اا قلؿ, اا جراحتتاحل الثقؿاعليوا(ْ)يكراعل ااألرضاىك اأثخنلو اقك يـ  اكمنو ,
ابت غلبةا ااإلسبلـ اكقكة ابفكز ااألسر اثـ اكا قلؿ, اا جراح اكثرة افيك اأثقلو, اا مرضاإذا اكأثخنو ا حركة

ا.(ٓ)كا قير

                                                           

ا(.ُِٖ(,اك يبتباا نقكؿافياأسبتباا نزكؿ,ا لسيكطي,ا)صُٖٗؿ,ا لكاحدم,ا)صكانزاتباا (اأسبُ)
ا.ُِٖ(,اك يبتباا نقكؿافياأسبتباا نزكؿ,اجبلؿاا ديفاا سيكطي,اصُٗٗ لكاحدم,ا)صؿ,اكا(اأسبتباا نزاِ)
ا(.َّٗ,اصُ(الفسيراا بيضتكم,ا)ـّ)
ا(.َِٕ,اصُ(افلحاا قدير,ا لشككتني,ا)ـْ)
ا(.ِْٔ,اصِ(الفسيراا كشتؼ,ا لزمخشرم,ا)ـٓ)
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 القراءات: -ٗ

 :قيرئتا لنبياعل اا لىريؼابأنواشرعاختصابت نبياالنبيا(ُ). 

 :كف,اذياؤخىايفاعندمتايياقًاكثٌاىـاغيراا مياااألسرى: يمزةاكبفلحيت,اكا مىن اقيرئتاأيسترلابضـاااأسرى
 .(ِ)كفاربطتناقياكثٌاىـاا ميااواأَلسارى:

 :اقلليـااُيثخن افي اكا مبت غة اا كفتر امع اكا غلظة اكا شدة اا قكة امدل ا بيتف ابت لشديد قيرئت
 .(ّ)كجراحتليـ

 :ااأن يكون لو اا جميكر اا–قرأ اكقا–بلحلية اكيىقكباكأبكاعل اأسلكباا لذكير, اأبكاعمر, رأه
ا اا–جىفر افكقية ابلأكيؿاا–بمثنتة الأنيثو ايجكز اا لكسير اجمع اا لأنيثاألفاضمير عل اصيغة

 .(ْ)ا جمتعةا
 البالغة والنحو: -٘
 (ااسلفيتـاإنكترم,اينكراحباا متؿ,اكسمياعرضتناألفااالنلفتعابواقليؿاتريدون عرض الدنيا )

تعابوافقط,اك كفاهللاايحبا لمؤمنيفاا صتبريفاا ثكابافأشبواا شيءاا ىترضاا ذمايؤخذا بلسلمل
 كقكةاا ديف,اكالايريدا يـاا نفعاا دنيكم.

 (اعطفتنايبيفاأفاىذيفاا كصفيفاوهللا يريد اآلخرة( اعطؼاعل اجملة ا)وهللا عزيز حكيمجملةا)
اك ذ ؾايري اا حظاا حؽ, اىك اأفاحظااآلخرة اكت لىليؿايفيد افيك ااآلخرة ايريد دهايؤكدافاعل اأنو

 .(ٓ)ا ىزيزاا حكيـا
 األحكام الشرعية: -ٙ
ألصحتبااأسرلاقبؿااإلثختفافيااألرض,اكجتءاا ىلتبامفاهللاااالايجكزاأفايككفا لنبيا .ُ

ألنيـاىـامفاأشتركااعليوابأخذاا فدية,اككتفااألك  ايكـابدراقلؿااألسرلاا ذيفافكدكااانبيوا
كثركااكاشلداسلطتنيـاكقكيتاشككليـاأنزؿاهللااابت متؿ؛األفاا مسلميفاكتنكاايكمئذاقليؿ,اك كفا مت

ما فداءً أفااألسترلا)ػػػدابشػػػـاجديػػدا)ا قلتؿ(احكػػػكرةامحمػػفياسا  (,افكتفاحقيـافإما منًا بعُد وا 

                                                           

ا(.ْٕ,اصٓ(,اا لحريراكا لنكير,االبفاعتشكر,ا)ـِْٔ,اصِ(اا كشتؼ,ا لزمخشرم,ا)ـُ)
ا)صِ) اا نيستبكرم, اميراف ابف اا حسيف ابف اأحمد اا ىشر, اا قراءات افي اا مبسكط اينظر  اا قدير,أّْ( افلح ,)

ا(.َِْ,اصْ(,اا جتمعاألحكتـاا قرآف,ا لقرطبي,ا)ـََٕ,اصُ لشككتني,ا)ـ
ا(.ِْٔ,اصِ(الفسيراا كشتؼ,ا لزمخشرم,ا)ـّ)
ا(.ٕٓ,اصٓ(اا لحريراكا لنكير,االبفاعتشكر,ا)ـْ)
ا(.ٕٓ,إْ,اصٓ,ا)ـا ستبؽا(اا مرجعٓ)
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ابدراأفاينلظركااا كحياكالايسلىجلكاابأخذاا فديةاكلرؾاقلتؿاصنتديدىـاكستداليـاا طغتة.  يـك
(افيياكتنتالوال كتاب من هللا سبقتنتامحرمةابقك والىت   ا)ا غنتئـابىداأفاكاأحؿاهللاا .ِ

ابدراأسرعاا نتساإ  اا غنتئـافأنزؿاهللاا لوال كتاب من  ا)محرمةاعل امىٍفاقبلنت,افلمتاكتفايـك
 .(ُ)أمابلحليؿاا غنتئـ,اكمغفرةاهللااألىؿابدراكا ىفكاعنيـااهللا سبق(

فافييتاعل اا سكاء,افياقك والىت   اكاأنيـامشلركظتىرااآليةايبيفاأفاا غنيمةاكليتا لغتنميف,اكا .ّ
قٌر َرِحٔؿٌ ] ٍُ قا اهللَ إِنَّ اهللَ َؽ َُ ِّٔبًٚ َواتَّ ُتْؿ َحاَلاًل َض ّْ

ِ َّٚ َؽْ ُِقا ِِم ُُ الىت   ا{47[ }األكػال:َؾ اك كفاقك و ,
َٖنَّ هللِ ُُخَُسُف...[ }األٍٕٚل: ٍء َؾ ـْ ََشْ ُتْؿ ِم ّْ

ِ اَم َؽْ َّٕ قا َأ ُّ َِ تااآليةاكجكباإخراجاا خيمسا,ابين{11]َواْظ
 .(ِ)منواكصرفوافياا كجكهاا مىركفةاكا مذككرةاستبقتن,اكقدالقدـاا قكؿافياىذاا

 ثانيًا: التفسير اإلجمالي:
كأصحتبواعل اأخذاا فداء,اكا مىن  االاينبغيا نبياااآليتتاا كريمةالنتك تاعلتبا لنبياا

اكا قكةاامفااألنبيتءاأفايأخذاا فداءامفااألسرلاإالابىداأف يكثراا قلؿاكيبت غافيو,اكيسلخدـاا شدة
اقلؿا ابدر ايكـ ااألك   امف اكتف اأنو اهللااسبحتنو اأخبر ا ذ ؾ امنو, ايلمكف احل  اا ىدك امع كا غلظة
اثكابااآلخرةا اكيريد اا ديف, اأعداء اكقلؿ ادينو, اإعزاز افتهللايريد اكفدائيـ, امفاأسرىـ ابدالن ا مشركيف

تعيتاا زائؿ,افتهللاسبحتنواعزيزافياملكواالاييقيراكالاييغلب,احكيـاا دائـا لمؤمنيفابدالنامفاا دنيتاكمل
فيالدبيرامصت حاا ىبتد,اكهللااسبحتنواسبؽافياعلمواأنواسيحؿا يذهااألمةاا غنتئـابىداأفاكتنتا
اكالايىذبا الأخر, امفاذنكبيـاكمت القدـ محرمةاعل استئرااألمـ,اككلباأنواسيغفراألىؿابدرامت

الاألصتباا مؤمنيفاعذاباعظيـافياأخذىـاا فداءامفااألسرل,اك كنوابىداا مخطئافيااجليتده,اكا ا
ذ ؾاأصبحاأخذاا غنتئـاحبلالناطيبتن,اكىذاامفارحمةاهللاابىبتده,اكمغفرلوا مفالتبامفاعبتدهابإبتحةا

ا.(ّ)كالبىكااأكامره,اكانليكااعفامخت فةاأمرهااا غنتئـا يـاألنيـاختفكااهللاا
 ف:ثالثًا: المقاصد واألىدا

 حق ترسيخ مبدأ الشورى في اإلسالم: -ٔ
فياقضيةاأسرلابدر,احيثاإنوااسلشتراأصحتبوارضكافاهللااعلييـااكىذاامتافىلواا نبياا

أبكابكراا صديؽ,اكعمرابفاا خطتب,اكعبداهللاابفاركاحة,اكغيرىـافياىذاااألمراا ىظيـ,اعندمتا
اق ابدر ايـك اكتف ا مت اهللااقتؿ  اعبد اعف اعبيدة, اابي اعف اهللااكرد ارسكؿ ا)تؿ ما تقولون في  

                                                           

ا(.َْٔ,اصْ(اا جتمعاألحكتـاا قرآف,ا لقرطبي,ا)ـُ)
ا(.َْٕ,اصْ(اا مرجعاا ستبؽ,ا)ـِ)
ا(.ْٖٕ(اينظر اصفكةاا لفتسير,ا لصتبكني,ا)صّ)
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(افقتؿاأبكابكر ايتارسكؿاهللا,اقكمؾاكأىلؾااسلبقيـاكاسللبيـا ىؿاهللااأفايلكباعلييـا...ااألسارى؟
ة اااااحكقتؿاعمر ايتارسكؿاهللا,اكذبكؾاكأخرجكؾافقدميـافتضرباأعنتقيـا...اكقتؿاعبداهللاابفاركا

ا ا كادماعلييـانتران,اثـاأ قيـافيو!افسكتارسكؿاهللاايتارسكؿاهللااأنتافياكاداكثيراا حطب,افأضـر
فلـايرداعلييـاشيئتن,افأنزؿاهللاااـَ يِف األَْرِض ُتِريُدوَن ] ا ى َحتَّك ُيثِْخ قَن َفُف َأرْسَ ُُ َٚن فَِْبِلٍّ َأْن َي ـَ َمٚ 

َٔٚ َواهللُ ُيِريُد اآلَِخَرَة َواهللُ َظِزيٌز َحُِٔؿٌ  ْٕ ا.(ُ)ا{45[ }األكػال:َظَرَض افده

ٌكتـاكرؤستءاكملكؾاكيؼايلىتملكفامعاشىكبيـ,افيذااا قتئداا كىذااييىلـاطكاغيتاا يكـامفاحي
ييىطياحؽاا شكرلافياكثيرامفاا قضتيتافياا سلـاكا حربا يىلـااألمةااا ربتنياا ىظيـامحمدا

ادرستناعظيمتنافيالرسيخامبدأاا شكرلافيااإلسبلـافيكاحؽا ؤلمة.

 ضوابط الشرعية:حرية االجتياد وفق ال -ٕ

كتنتاغزكةابدراىياا مىركةااألك  ابيفاا مسلميفاكا مشركيف,اككتفاا مسلمكفاالايزا كفاا
اسبىكفاااا امنيـ اكأسركا اا ىظيـ ابت نصر ااإلسبلـ اهللا اأعز اكعندمت اكثرة, ايزا كف امت اكا مشرككف قلة,

األسرل,افتجليدامتذاايفىؿامىيـ,اكنتدلاأصحتبواكشتكرىـافياقضيةاارجبلن,ااحلترارسكؿاهللاا
امخت فةا ابشرطاعدـ االانصافيو, افيمت ايدؿاعل افلحابتباا رأماكاالجليتد اكىذا امنيـ, كؿاكاحد

آلرائيـاكاجليتداليـاحسبامتالقلضيوامصلحةااإلسبلـاكا مسلميف,اك كفااا شريىة,اكاسلمعاا نبيا
ا اا خطتب ابف اعمر ا طغتةرأم اقلليـ األف اا كقت؛ اذ ؾ افي اا سديد اا رأم اىك اكتف مشركيفاا,

افيا ازاؿ امت اكىك ا ئلسبلـ اا محتربيف اعدد امف اكييقلؿ اا ىدك, اشككة ايكسر ااألرض, افي كمفسديف
ضىؼاكقلةاعدد,اكيكسراكبريتئيـاكيىجزىـافيامىتكدةاا محتربةا ئلسبلـاكا مسلميف,اكىذااييىداىدفتنا

اا خطتبا ابف ا ذ ؾاعبراعمر اإ يو, ابحتجة اكتنكا اا متؿاميمت ايىد و اال ااعظيمتن, كصرامةابقكة
كثبتتاكىكايقكؿ ا"كحل ايىلـاهللااأفا يسافياقلكبنتاىكادةا لمشركيف",ا ذ ؾاكافؽاا قرآفاا كريـامتا
قت واعمراكاجليدافيو؛األنواكتفاينتسباا ظركؼاا كاقىيةافياذ ؾاا كقتابيفاا مسلميفاكا مشركيف,ا

اهللاا ااألك  ابينيافكره ا ؤلسرلابت متؿافياا مىركة اا فداء ا يحؽاا حؽاكيبطؿاأفايككفاحكـ ـ
ـَ يِف األَْرِض ُتِريُدوَن ]بقك و ااا بتطؿ,ا ذ ؾاعتلبيـاهللاا ى َحتَّك ُيثِْخ قَن فَُف َأرْسَ ُُ َٚن فَِْبِلٍّ َأْن َي ـَ َمٚ 

َٔٚ َواهللُ ُيِريُد اآلَِخَرَة َواهللُ َظِزيٌز َحُِٔؿٌ  ْٕ ا.(ِ)ا{45[ }األكػال:َظَرَض افده
                                                           

بتحةاُٖ(,ابتبا)ُّٕٔ(اركاهااإلمتـامسلـافياكلتباا جيتداكا سير,ا)حُ) (افيااإلمدادابت مبلئكةافياغزكةابدراكا 
ا(.ْٗٓ)صا غنتئـ,ا

ا(.ُِٓٓ,اصّ(اينظر افياظبلؿاا قرآف,اسيداقطب,ا)ـِ)
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اا حتضراكختصةافا اا دائـامعاا ىدكاا غتشـ,اا محلؿاألرضنتاكنرلافياعصرنت ياصراعنت
كمقدرالنت,اكيؼايجليداا مجتىدكفافياحربيـا لييكداا صيتينةاككيؼايقدراعلمتءااإلسبلـامل انىقدا
افيـا اكىكذا اال, اأـ اا جبنتء اىؤالء امع اسبلـ االفتقيتت اعقد ايجكز اىؿ انلكقؼ, اكمل  امىيـ ىدنة

 مسلميف,اك كفاالالأخذىـاا يكادةابيـ,اكالايختفكفايجليدكفاحسبامتالقلضيوامصلحةااإلسبلـاكا
افياهللاا كمةاالئـ.

 حكم الغنائم في اإلسالم: -ٖ

أنوايريداا خيرا لمسلميف,اكيريدا يـااآلخرةاكا لجردامفاا دنيتاكمتافييتاابىداأفابيفاهللااا
سبؽاحكـاهللاامفامتؿاكغيره,امفاعرضاا دنيت,اكقدرا يـاا نصراكا ىزةاكا لمكيفاعل اأعدائيـ,اكا

هافييـامتاكتفايسلحقواأخذىـاؤاهابأفايغفراألىؿابدرامتايفىلكف,افيكاقتىراسبؽاقضتءكقضتا
حكـااا فداءامفاا ىذاباا ىظيـ,اكبىداذ ؾاحكـا يـاا كىتب,اا قتدر,اا ىظيـابفضؿاكبير,افجىؿا

ا يـا اا حرباحبلالن اا–غنتئـ افييت اا لياعكلبكا اا فدية افياا ا–كمنيت ديتنتتاا ستبقةاككتنتامحرمة
افضلوا احل ايذكركا اعلييـ, اهللاابيت اكبرلاأنىـ اكمنة افضؿاعظيـ افيذا اا رسؿ, األبتع اعل  قبليـ

ا.(ُ)كيرجىكاا و,ابت لقكلاكا لكبةاكا مغفرةا

 مغفرة هللا تعالى أعظم من كنوز الدنيا: -ٗ

ايفىلكف,ا ابىداإعبلفاهللاالبترؾاكلىت  اعفامغفرلواألىؿابدرامت ايلضحاجليتن فكقتىـااكىذا
ا الىت    اقتؿ احيث اا ىظيـ, ْؿ ؾِٔاَم َأَخْذُتْؿ َظَذاٌب َظئِؿٌ ]ا ىذاب ُُ ـَ اهللِ َشبََؼ دََسَّ [ َفْقاَل ـَِتٌٚب ِم

اأكالأخرامفاا{46}األكػال: القدـ حيثاكردافيامىن اا كلتباا ستبؽاأنوامغفرةاهللااألىؿابدرامت
وما يدريك لعل هللا اطمع عمى أىل بدر  ا) ىمرافياأىؿابدراذنكبيـ,اكدال ةاذ ؾامتاقت واا نبيا

عل انىمةاا,اكىذااييىلمنتاا يكـاكمسلميفاكيؼانحمداهللاا(ِ)(افقال اعمموا ما شئتم فقد غفرت لكم
اإ  اهللاالىت  اكنسلغفرهافياكؿاصغيرةاككبيرةاكنلككؿا اإلسبلـا يؿانيتر,اككيؼانىكدادائمتناكأبدان

ابأفايغفرا نت ابت دعتء ا و اكا لمكيفاعل ااعليواكنلجأ اا نصراكا ىزة احل ايكلبا نت اكألملنت ك شىبنت
اكذ ؾا اكنت افإذا ا لفرداا مسلـافياحيتلو, ايكميتن أعدائنت,اككيؼانلمسؾابسيدااالسلغفتر,اكيككفاكردان

احلمتناسكؼايكلباا نصرادائمتناألىؿاا مغفرةاكا لكبةاكاالسلقتمةاكا صبلح.
                                                           

ا(.ُّٓٓ,اصّ(اينظر افياظبلؿاا قرآف,اسيداقطب,ا)ـُ)
(افضؿامفاشيدابدران,اكاإلمتـامسلـافيافضتئؿاا صحتبة,اٗ(,ابتبا)ّّٖٗ(اركاهااإلمتـاا بخترمافياا مغتزم,ا)ِ)

ا(امفافضتئؿاأىؿابدر,اكا لفظا و.ّٔ(,ابتبا)ِْْٗ)
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 المطمب الثاني
   من فديتيمأفضمية إسالم األسرى عند هللا

ْؿ َخْرً ]قتؿالىت   ا ُُ تِ ْٗ ا ُي ْؿ َخْرً ُُ قهِ ُِ ِؿ اهللُ يِف ُؿ َِ ًْ ى إِْن َي ـَ األرَْسَ ْؿ ِم ُُ ـْ يِف َأْيِدي َ
َٚ افَّْبِله ُؿْؾ دِ ا َيٚ َأُّيه

قٌر َرِحٔؿٌ  ٍُ ْؿ َواهللُ َؽ ُُ ْر فَ ٍِ ٌْ ْؿ َوَي ُُ َّٚ ُأِخَذ ِمْْ ا.ا{50[ }األكػال:ِِم

 حميمي:أواًل: التفسير الت
 مناسبة اآلية لما قبميا:

ا اا نبي اخطتب اعل  اإقبتؿ اكىك اابلدائي, ابىضاااسلئنتؼ اسرائر ابحتؿ ايلىلؽ بشيء
ايلبىو,افكتنتاىذهااآليةالرغيبا ابت لحريضاعل اا قلتؿاكمت األسرل,ابىداأفاكتفاا خطتباملىلقتن

حبةا ئليمتف,اثـاينت كاا يـافيااإلسبلـافياا مسلقبؿ,ا ذ ؾاقيؿا يـاىذااا قكؿ,احل ايككفا دييـام
ا.(ُ)بيتامغفرةامفاهللاالىت  ا يـا

 سبب نزول اآلية:

نز تااآليةافياا ىبتسابفاعبداا مطلب,اكعقيؿابفاأبياطت ب,اكنكفؿابفاا حترثاككتفا
ا ىبتساأيسرايكـابدراكمىواعشركفاأيكقيةامفاا ذىباكتفاخرجابيتامىواإ  ابدرا يطىـابيتاا نتس,ا

افاضمنكااإطىتـاأىؿابدر,اكبىداأسرهاأيخذتامىو,احيثاأخذىتارسكؿاهللااككتفاأحداا ىشرةاا ذي
أفايجىؿا ياا ىشريفااألكقيةاا ذىباا لياأخذىتامنيافداء,افأب اامنو,اقتؿ افكلمتارسكؿاهللاا

كقتؿ اأمتاشيءاخرجتالسلىيفابواعلينتافبل,اككلفنيافداءاابفاأخياعقيؿابفاأبياطت باعشريفا
 والركلنياكهللااأسأؿاقريشتنابكفياكا نتسامتابقيت,اقتؿ افأيفاا ذىباا ذماأكقيةامفافضلة,افقلتا

اا فضؿاقبؿاخركجؾاإ  ابدراكقلتا يتاإفاحدثابياحدثافياكجيياىذاافيكا ؾا دفىلواإ  اأيٌـً
نيا ك ىبداهللااكا فضؿاكقيثـ,اقتؿ اقيلتاكمتايدريؾ؟اقتؿاأخبرنياهللاابذ ؾ,اقتؿ اأشيداأنؾا صتدؽاكا 

يتاذىبتناك ـايطلعاعلييتاأحداإالاهللا,افأنتاأشيداأفاالاإ واإالاهللااكأنؾارسكؿاهللا,اقتؿاقدادفىتاإ ي
ا ىبتس افأعطتنياهللااخيراناممتاأخذامني,اكمتاقتؿ ا ياعشريفاعبداناكليـايضربابمتؿاكبيرامكتفا

ا.(ِ)ا ىشريفاأكقية,اكأنتاأرجكاا مغفرةامفاربيا

                                                           

 (.َٖ,اصٓ لحريراكا لنكير,االبفاعتشكر,ا)ـ(ااُ)
 (.ُِٗ(,اك يبتباا نقكؿافياأسبتباا نزكؿ,ا لسيكطي,ا)صُٗٗ(اأسبتباا نزكؿ,ا لكاحدم,ا)صِ)
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 البالغة والنحو:

ـْ يِف َأْيِدي] َ
ؿْ دِ ,اكأفاأيديكـاقتبضةا(ُ)األيػػػػدمااسػػػلىترةاعػػفاا ملػػؾ,اأمامفافياملكلكـاككثتقكـاا[:ُُ

ا.(ِ)علييـا

ؿْ ] ُُ ْر فَ ٍِ ٌْ ؿْ ]عطؼاعل اقك والىت  اا[:َي ُُ َّٚ ُأِخَذ ِمْْ ا ِِم ْؿ َخْرً ُُ
تِ ْٗ فبيفاىذااا ىطؼالفضيبلنافياا[ُي
رااآلخرةاا ملرلباعل ااإليمتفابتهللاخيراكىكاخياخصتئصاا نكع,افكتفااإليمتفاثـامغفرةاهللاا

ا.(ّ)مفامتؿاا دنيتا
 القراءات:

اقِمَن األسَرى" اا جميػػ"  ا"األىسػػػرأ اا يمػػػػكر ابفلح ابىػػػػرىل" اكراء اا سػػػزة اكقرأىػػد اعمػػػػيف اأبك اكأبكاػػت رك,
ا.(ْ)"مفااأليسترل"ابضـاا يمزةاكأ ؼابىداا سيفاارػجىف

 ثانيًا: التفسير اإلجمالي:

,اكيقكؿا و ايتاأييتاا نبياقيؿا يؤالءاا ذيفاكقىكاافيااألسراا خطتبا لنبيااييكجواهللاا
افيادعكلا اكصدقتن خبلصتن, اكا  اإيمتنتن اهللاافياقلكبكـ ايىلـ اإف اأسرلابدر, ابيـ اكا مراد مفااألعداء

لؼااإليمتفايؤلكـاخيران,اأنياييىطيكـاأفضؿاممتاأيخذامنكـامفاا فداء,اكيغفرا كـاكيمحكاعن كـامتاسى
كاسعاا مغفرة,اعظيـاا رحمةا مفالتباكأنتب,اككتفامفاىؤالءااألسرلاا ىبتساامفاا ذنكب,افتهللا

عـاا نبياااحيثالتباكأنتباإ  اهللاالىت  ,اكصدؽاإسبلمو,افلتباهللااعليو,اكأبد واخيراناممتا,
قٌر َرِحٌٔؿ[ }األٍٕٚل:اأخذامنوا ٍُ ْؿ َواهللُ َؽ ُُ ْر فَ ٍِ ٌْ ا.(ٓ)ا{51]َوَي

 ثالثًا: المقاصد واألىداف:

ا ذماأراهاكأسلنلجوادائمتنامفانصكصاا قرآفاا كريـاكختصةامفاىذهاااإليمان يحمي صاحبو: -ُ
ايحميااإلنستفامفاا ىثراتاكيحميوامفاشيتطيفا اآليةاا كريمة,اأفااإليمتفابتهللالىت  ادائمتن

كباا مسلىصيةاإالابفضؿااإلنساكا جف,ايحميوامفاا دنيتاكشيكاليت,ايحميوامفاأمراضاا قل

                                                           

 (.َٖ,اصٓ(اا لحريراكا لنكير,االبفاعتشكر,ا)ـُ)
 (.ِْٕ,اصِ(اا كشتؼ,ا لزمخشرم,ا)ـِ)
 (.ُٖ,اصٓ(اا لحريراكا لنكير,االبفاعتشكر,ا)ـّ)
اا لحراْ) ا)ـ( اعتشكر, االبف اكا لنكير, اصٓير ا)ـُٖ, اا بيضتكم, اكلفسير اصُ(, اا بغكم,ااااااِّٗ, اكلفسير ,)

 (.ُِِ,اصِ)ـ
 (.ْٖٕ,اصُ(اصفكةاا لفتسير,ا لصتبكني,ا)ـٓ)
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اكا خير,ا ا ليدل, اكأكقظافطرليـ امفااألسرل, اكبيرة امجمكعة اأكـر امفاهللاالىت  اكمت كرحمة
كا صبلحاكاإليمتفابتهللالىت  ,اكفلحا يـانتفذةاا رجتءاكاألمؿابمسلقبؿامشرؽارحيـابيـايشيعا

اا ذماكعدىـ ا يـ اهللاالىت   اكرعتية احمتية اظؿ افي اكريمة اكبحيتة اا نكر ااآليةاافيو اىذه في
َّٚ ُأِخَذ ا كريمةابت لكبةاكا مغفرةاكا رحمةافقتؿاجؿاكعبلا ا ِِم ْؿ َخْرً ُُ

تِ ْٗ ا ُي ْؿ َخْرً ُُ قهِ ُِ ِؿ اهللُ يِف ُؿ َِ ًْ ]إِْن َي

قٌر َرِحٌٔؿ[ }األٍٕٚل: ٍُ ْؿ َواهللُ َؽ ُُ ْر فَ ٍِ ٌْ ْؿ َوَي ُُ  .(ُ)ا{51ِمْْ
كأبداناييظيراهللااسبحتنواكلىت  امدلاادائمتنااسبب من أسباب قوة اإلسالم: صدق نبوة محمد  -ِ

كأكداعلييتااكلأييدها وابت مىجزاتاا بتىرة,اكا مكاقؼاا كثيرةاا لياأيدلوااصدؽانبكةامحمدا
هللااسبحتنوافياكلتبواا ىزيز,اكذ ؾافياا سنةاا نبكيةاا مشرفةاككتنتاسببتنافيااال لفتؼاحكؿا

اأثبللواقصةا امت ا ذمانز تافيااعـاا نبيااا ىبتسااإلسبلـاكمدلاقكلواكعظملو,اكىذا
اا قصةامكقؼايؤكداعل امدلاصدؽا اأكضحتامفاقبؿ,اككردافياىذه ااآليةاكمت شأنواىذه

أـاا فضؿاكقتؿا يتاإفاحصؿا يااإ  لواىعندمتاسأؿاا ىبتساعفاا متؿاا ذمادفانبكلوا
اا متؿا بنياا فضؿافتندىشاا ىبتسا اا شيءاماشيءافيذا اا نبياألفاىذا ايركيو اأحدا مت ت

كنطقواايىلمواغيرهاكأـاا فضؿ,افيذااكتفاسببافياإعبلفاإسبلمواصراحةنابيفايدماا نبيا
ف,اككتفاىذااسببتنافيامغفرةاهللاا و,اكقبك وارجبلناجديداناقكيتناينصرااإلسبلـاكينلصرايبت شيتدل

 .(ِ)اإلسبلـابوا
ٚ إِ  ا قتئؿ اكصدؽاهللاا َٓ ُٕقِحٔ  ِٛ ْٔ ٌَ َبِٚء اف ْٕ ـْ َأ َِْؽ ِم

ـْ َؿْبِؾ ]تِ َٝ َواَل َؿْقُمَؽ ِم ْٕ ٚ َأ َٓ ُّ َِ ًْ َٝ َت ْْ ـُ َفَْٔؽ َمٚ 

ََِغ[ }هقد: تَّ ُّ ِْ
َٜ فِ ٚؿَِب ًَ ـِ اَأَقى * إِْن ُهَق إاِلَّ َوْحٌل  ,اكقتؿالىت   ا{19َهَذا َؾْٚصِزْ إِنَّ اف ]َوَمٚ َيْْىُِؼ َظ

ََُقى[ }افَّْجؿ: ُف َصِديُد اف َّ َِّ ا.ا{7-3ُيقَحك * َظ
مقصدارائعاد تاعليوااآليةاا كريمةاكذ ؾافياقك وااح القموب سبب في الرزق:التقوى وصال -ّ

ا قٌر َرحِ لىت    ٍُ ْؿ َواهللُ َؽ ُُ ْر فَ ٍِ ٌْ ْؿ َوَي ُُ َّٚ ُأِخَذ ِمْْ ا ِِم ْؿ َخْرً ُُ
تِ ْٗ ا ُي ْؿ َخْرً ُُ ُِقهِ ِؿ اهللُ يِف ُؿ َِ ًْ ٌٔؿ[ ]إِْن َي

تبكااكأسلمكااهللاكصلحتاقلكبيـ,األنوا,اكىذاامتاكعداهللاابوابىضااألسرلاإفالا{51}األٍٕٚل:
ا اا ذماقصده اا خير اكا    ااإلسبلـ اإ   الميؿ ابأنيت اقلكبيـ اسرائر ابحتؿ ااإليمتفاايىلـ كىك

اعليو,افإفاآمنكاابىدافدائيـ,اسكؼايؤليـاهللااخيراناممتاأيخذامنيـامفامتؿا فدائيـاككتفا كا ىـز
اا ىبتسا اا حترثمنيـ ابف اكنكفؿ اطت ب, اأبي ابف اكعقيؿ افداىـاا, اكقد اا مطلب اعبد ابف

لركلنياألكفؼاقريتناكىذاابىدافقداكؿاأمكا وافيافدائو,اكفيافداءااا ىبتس,اكبىدىتاقتؿا لنبيا
                                                           

 (.ُّٓٓ,اصّ(ايينظرافياظبلؿاا قرآف,اسيداقطب,ا)ـُ)
 (.ُٗٗ(ايينظر اأسبتباا نزكؿ,ا لكاحدم,ا)صِ)
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ابنتاأخكيو,اك كفابىداذ ؾارزقواهللااسبحتنواا خيراا كثير,اكيسرا واأسبتباا ثركةاكا ىطتءامفا
إسبلموامفافيءاا بحريف,امفاثـاا ىبتسابىدااأمكاؿاا غنتئـاكغيرىت,افقداأعط ارسكؿاهللاا

افكتنتاأعظـامفاكؿامتؿ,اثـاأنىـاعليوابتألفضؿامفاا متؿاكمفاكنكزاا دنيتا سلموامتءازمـز
اا درساا ذمايجبا(ُ)كىكامغفرةاهللااسبحتنوا واكاإليمتفاا ذماالايحصؿاإالا لمؤمفا ,اكىذا

ا لقدـاكا فكزابت دنيتاعل اكؿاإنستفالىلمو,اأفاا لقكلاكصبلحااإليمتفاىكاسببافياا نجتحاكا
[ فياذ ؾ ااكاآلخرةاحيثايقكؿا ُٛ َتِس ُٞ اَل ََيْ ْٔ ـْ َح ْؾ َفُف ََمَْرًجٚ * َوَيْرُزْؿُف ِم ًَ ـْ َيتَِّؼ اهللَ جَيْ ]َوَم

َغ ؾِِٔف َؾٚفَّذِ ,اكقتؿالىت   ا{3-9}افىَّالق: ٍِ َِ ْؿ ُمْستَْخ ُُ َِ ًَ َّٚ َج َُقا ِِم
ٍِ ْٕ ـَ َآَمُْقا ]َآِمُْقا هِٚهللِ َوَرُشقفِِف َوَأ ي

بٌِر[ }احلديد: ـَ ْؿ َأْجٌر  قا َأُ َُ ٍَ ْٕ ْؿ َوَأ ُُ  .{5ِمْْ

 المطمب الثالث
 تحذير األسرى من خيانة الرسول 

ا الىت    ْؿ َواهللُ َظٌِِٔؿ َحُِٔؿٌ ]قتؿ ُٓ ـَ ِمْْ َُ َْٖم ـْ َؿْبُؾ َؾ ُٕقا اهللَ ِم ْد َخٚ ََ َتَؽ َؾ َٕ َٚٔ [ َوإِْن ُيِريُدوا ِخ

ا.ا{59}األكػال:
 التفسير التحميمي: أواًل:

 مناسبة اآلية لما قبميا:
الحدثاهللاا ملىلؽابحتؿاسرائرابىضااألسرلامفاميليـاافياخطتبا لنبياابىدمت

ا لنبيا اا كريمة ااآلية اا خطتبافياىذه اكاصؿ ايغلبكفاهللااا ئلسبلـ, اال ااألسرلابأنيـ ايبلغ بأف
سرلا كافكركاافياا خيتنةاكا غدرابىدابيذهااآليةاا كريمةابأفااألانبيوااكرسك واكقداطمأفاهللاا

اإ  اا قلتؿ,افإفاهللاا سكؼاييمٌكفاا مسلميفااعكدليـاكرجكعيـاإ  اقكميـاكنكثكااعيدىـاكعتدكا
ا.(ِ)كمتاكردافياىذهااآليةاامنيـامرةاأخرل,اكينصرىـاعلييـ,اكىذااكعدامفاهللاا

 سبب النزول: 
سرحاا كتلباحيفاارلداك حؽابت مشركيفاقتؿاقلتدة انز تافياعبداهللاابفاسىدابفاأبياا 

ارتػػتاكفيسٌاػػ اقكمنػػؾاعلػػػكا ا ننصحفا ػػػثاقت ػػحيا,(ّ)اوػػتساكأصحتبػػىبا ياػػتافػػػتسانز ػػكعفاابفاعب

                                                           

 (.ُٖ,اصٓلنكير,االبفاعتشكر,ا)ـ(ايينظرا لفسيراا لحريراكا ُ)
ا)ـِ) ا لقرطبي, اا قرآف, األحكتـ اا جتمع الفسير اينظر  اصْ( اكثير,اااااَْٖ, االبف اا ىظيـ, اا قرآف الفسير اينظر  ,)

 (.ُٖ,اصٓ(,ايينظر اا لحريراكا لنكير,االبفاعتشكر,ا)ـُٓٓ,اصِ)ـ
 (.ُٖ,اصٓا لحريراكا لنكير,ا)ـ(اّ)
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ااألسرل.اعل  اا ىمكـاكىكاأشمؿاكأظير,اأنيتانز تافياعمـك
 المفردات الغريبة:

امشلؽامففأمكن منيم" اأمكفابمىن اأقدراكىكاإمت ااااا مكتفاأكامفااإلمكتفابمىن ااالسلطتعةاا" 
ىىؿا وامنوامكتنتنا ,اأماجى ىؿى اااااأكاا مكتنةابمىن اا ظفر,اكأمكنلواجىلتا واعليواقدرةاكقيؿابمىن اجى

ا.(ُ)أمامقران,اأما فاينفللكاامفاسطكةاكقدرةاا مسلميفاعلييـا
 البالغة والنحو:

ن يريدوا" ااألسراوا  ايريدكا ف اكا  اأم اشرط, اأسلكب اا كفرا"  اإ   اكا ىكدة اا ىيد ابنقض اخيتنلؾ اااااااال
اأكاا شرؾا

ْؿ َواهللُ َظٌِِٔؿ َحٌُِٔؿ[بتهلل,اكجكاباا شرطامحذكؼادؿاعليواقك و ا ُٓ ـَ ِمْْ َُ َْٖم ـْ َؿْبُؾ َؾ ُٕقا اهللَ ِم ْد َخٚ ََ  ]َؾ

اأعتدىـاهللا {51}األٍٕٚل: افإنيـاإفافىلكا اااإ  ايدؾا,اكلقديره افبلالضرؾاخيتنليـاأكاالاليلـابيت,
ا.(ِ)أمكنؾامنيـامفاقبؿااكمت

 األحكام الشرعية:
جكازاإعطتءااألسيرا)ا ذمادخؿافيااإلسبلـاحديثتن(اكا محررابت فديةامتالنامفاا غنتئـ,ا يقكلا -ُ

عل اا لمسؾابدينواكالاييفللفامرةاأخرل,افيىكدا لكفراكا شرؾابتهلل,اكىذاامتابينواهللااسبحتنوابىدا
امصترؼاا زا احدثامعاذ ؾافياحكـ امت ايشبو اكىذا اقلكبيـ(, ا)ا مؤ فة امنيـ اذكر اعندمت كتة,

عندمتاأنفؽاكؿاأمكا وافيافداءانفسواكابنتاأخكيوايكـابدر,افىكضواهللااحيثاأعطتهااا ىبتسا
األنوا اا كفير, ابت متؿ اذ ؾ اهللاابىد اكأكرمو اا بحريف, امف اعلييت اا لياحصؿ اا غنتئـ ا نبيامف

 .(ّ)سك واصدؽافياإسبلمواك ـايخفاهللااكرا
أفامفالكلـابتإليمتفافياقلبواكبلستنواك ـايمضافيواعزيمةا ـايكفامؤمنتن,اكىذاامتاحصؿامفا -ِ

بىضااألسرلاا مشركيفايكـابدراحيثالكلـاقكـامنيـابتإلسبلـاك ـايمضكاافيواأكايىلرفكاابوا
افيذا اا مشركيف امف ايىبدكا اكال اا مسلميف امف ايقربكا اأف ايريدكف اكىؤالء اجتزمتن اييىداااعلرافتن ال

ذااكيجدامثؿاذ ؾامفاا مؤمفاكتفاكتفراناإالامتاكتفامفاا كسكسةاا لياالايقدراعل ا مؤمنتن,اكا 
 .(ْ)دفىيت,افإفاهللااقداعفتاعنيتاكأسقطيتا

                                                           

 (.ِٖ,اصٓر,االبفاعتشكر,ا)ـ(ايينظر الفسيراا لحريراكا لنكيُ)
 (.ِٖ,اصٓ(ايينظر اا مرجعاا ستبؽ,ا)ـِ)
 (.َْٗ,اصْ(ايينظر اا جتمعاألحكتـاا قرآف,ا لقرطبي,ا)ـّ)
 (.َُْ,اصْ(ايينظر اا مرجعاا ستبؽ,ا)ـْ)
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َتَؽ[،اكجكبامقتللةاكؿامفايخكفاهللااكرسك و اكىذاالبيفامفاقكؿاهللاا -ّ َٕ َٚٔ ا]َوإِْن ُيِريُدوا ِخ
ا اكمكركا اهللااكرسك و اختنكا اإ  امحتربةاإف اكعتدكا اأقكاميـ اإ   اكعكدليـ اإطبلؽاسراحيـ بىد

ْؿ َواهللُ َظٌِِٔؿ ]اإلسبلـاكا مسلميف,افإفاهللااسبحتنوا يـابت مرصتدا ُٓ ـَ ِمْْ َُ َْٖم ـْ َؿْبُؾ َؾ ُٕقا اهللَ ِم ْد َخٚ ََ َؾ

اا مكرا[َحُِٔؿٌ  ا يحذركا اعلييـ اأخرلاكا قدرة امرة اقلت يـ امف اأماسكؼايمكفاهللااا مسلميف ,
 .(ُ)كا خيتنةاهللاك رسك وا
 ثانيًا: التفسير اإلجمالي:

ا اهللا ااكجو ا لنبي امفااا خطتب اأظيركا ابمت اخيتنلؾ اأرادكا اإف ااألسرل, اأف ااااايخبره
اهللا اختنكا افقد ااإليمتف اكدعكل افقكاا قكؿ ابدر اغزكة اقبؿ اأم اقبؿ, اعليياامف اهللا اكنصرؾ اااـ,اػػػؾ

ـ,اكينصرؾاعلييـافإفاػػػرلافسيمكنؾامنيػػػرةاأخػػةامػػػإ  اا خيتنامفارقتبيـ,افإفاعتدكاافػػؾاللمكػػكجىل
ا.(ِ)هللااعت ـابجميعامتايجرم,اكيفىؿامتالقضيابواحكملواا بت غةا

امفامىتكدةاخيتنليـاكمحتربليـا ئلسبلـاك كنوامعاذ ؾايطمئفاا نبياا ذ ؾايحذراهللاا
اهللاالىت  اف اكقدرة الحتاقبضة األنيـ اعلييـ, امنلصر اأرادكاابأنو اإف اشرىـ اكرد ابكفتيليـ الكٌفؿ يك

ا.(ّ)ا خيتنةا

 ثالثًا: المقاصد واألىداف:

ْؿ ]قتؿالىت   ااالشرك ُيعد خيانة هلل تعالى: -ُ ُٓ ـَ ِمْْ َُ ـْ َؿْبُؾ َؾَْٖم ُٕقا اهللَ ِم ْد َخٚ ََ َتَؽ َؾ َٕ َٚٔ َوإِْن ُيِريُدوا ِخ

,اطكرةاا شرؾابتهلل,األنواخيتنةاهللابينتاىذهااآليةامدلاخا{59[ }األكػال:َواهللُ َظٌِِٔؿ َحُِٔؿٌ 
علييت,افحذرافياىذهااآليةااكخيتنةا ؤل كىيةاكا ربكبية,اكخيتنةنا لفطرةاا سليمةاا لياخلقنتاهللاا

أسرلابدرامفاا ىكدةا لخيتنةاكا مكراكا غدراكذ ؾابت ىكدةا لشرؾاكا كفرامرةاأخرل,اكبيفا يـا
يككنكااعبرةا كؿامفايجرؤاعل ااالعلداءاعل اهللاا,احل ا(ْ)عتقبةاخيتنليـابإيقتعاا ىقتبابيـا

بىدـااإليمتفابو,اأكاإشراؾامىواغيرهافياا ىبتدة,اكذ ؾابمحتربةااإلسبلـاكا مسلميفاكمتاا
نراهاا يكـاىكازمفاا ركيبضةاا ذماييكذبافيواا مؤمف,اكييصدَّؽافيواا منتفؽ,اكا ذيفايخكنكفاهللاا

 كف,اكيلبلعبكفادًٌابىاركفاكييايًٌاغىا اا ديف,اكعل اكبلـاهللا,ايياكا ديفاكثرافياىذهااأليتـ,ايىلدكفاعل

                                                           

 (.ُُْ,اصْ(ايينظر اا جتمعاألحكتـاا قرآف,ا لقرطبي,ا)ـُ)
 (.ْٖٕ,اصُ(ايينظر اصفكةاا لفتسير,ا لصتبكني,ا)ـِ)
 (.ِّٕ(ايينظر اليسيراا كريـاا رحمفافيالفسيراكبلـاا منتف,ا لسىدم,ا)صّ)
 (.ُْٓٓ,اصّ(ايينظر افياظبلؿاا قرآف,اسيداقطب,ا)ـْ)
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ا ئلسبلـا اعداكليـ اكينتسب اينتسبيـ اكمت اأىكائيـ احسب اعل  اكا سنة, اا كلتب انصكص في
 كا مسلميف,افليسا نتاأفانقكؿاإالاحسبنتاهللااكنىـاا ككيؿافيامثؿاىؤالء.

ا ىزيزافياكثيرامفااآليتتاا قرآنيةاافياكلتبواأكداهللاااخيانة هللا ورسولو من أبشع الجرائم: -ِ
اعل ااإلسبلـا اا خطيرة اا جرائـ اأبشع اذ ؾامف اكاعلبر اكا غدراهللاكرسك و اا خيتنة عل الحريـ

ااآليةامفاخيتنةاهللااكرسك وافقتؿالىت   ا ]َوإِْن ُيِريُدوا كا مسلميفاكحذراهللااسبحتنوافياىذه

ـْ َؿبُْؾ ؾَ  ُٕقا اهللَ ِم ْد َخٚ ََ َتَؽ َؾ َٕ َٚٔ ْؿ َواهللُ َظٌِِٔؿ َحٌُِٔؿ[ }األٍٕٚل:ِخ ُٓ ـَ ِمْْ َُ فإفاختنكااا ىيدامعاا{51َْٖم
هللااكرسك و,افلينلظركااا حربامفاهللااكرسك واعلييـ,اكىذااعقتباكؿامفايخكفاكيغدراكيمكرا

[ }األٍٕٚل:بتإلسبلـا ـَ ُر اهللُ َواهللُ َخْرُ اَدٚـِِري ُُ ّْ ُروَن َوَي ُُ ّْ اا{31]َوَي اكقتؿالىت    ـَ , ]إِنَّ افَِّذي

ٚ َوُرُشِع إِنَّ اهللَ َؿِقيٌّ َظزِ  َٕ َـّ َأ َٛ اهللُ أَلَْؽَِِب َت ـَ يٌز[      َُيَٚدهوَن اهللَ َوَرُشقَفُف ُأوَفئَِؽ يِف األََذفَِّغ * 

اكختنكاا{ 91-91}ادجٚدفٜ: اغدركا اعندمت اقريظة ابني اييكد اكيؼاحترباهللااكرسك و اكرأينت ,
,افت يكـانجدا(ُ)و,اكىذهانليجةاكؿاغتدراكحتقداعل ااإلسبلـاكا مسلميفاكمكركاابىيداهللااكرسك 

اا ذيفاقت كاا اا مىتدكفا ئلسبلـاكا مسلميف, اا صيتينة اا ييكد ا ختئنيفاكا متكريفا ديفاهللااكثر,
ارىبتنيـا اكا نصترلاكا صليبييفاا حتقديفاعل اا ديفاا ذيفاالخذكا مفاقبؿاأفاعيزيراابفاهللا,

امفادكف اكا شيكعيكف,ااأربتبتن اكا شيىة, اكا ملحدكف, اكا ليبرا يكف, اكا ىلمتنيكف, اكا منتفقكف, هللا,
اعلييـاجميىتنابقك وا ]ُهَق كغيرىـاا كثيرامفايخكفاهللااكا رسكؿاكا ديف,اك كفاهللااسبحتنوايردي

ِِّفِ  ـُ ـِ  ي َرُه َظَذ افدِّ ِٓ ُٔيْ
ـِ احَلؼِّ فِ قَن[ }افتقهٜ: افَِّذي َأْرَشَؾ َرُشقَفُف هُِٚأَدى َوِدي ـُ ِرَه اُدْؼِ ـَ  .ا{33َوَفْق 

فياىذهااآليةاا كريمةاأنوااأكداهللااااليقين بأن هللا قادر عمى نصر دينو وأوليائو الصالحين: -ّ
ا افقتؿاجؿاكعل   اا مسلميفامفاا نصراعل اأعدائيـ ْد سكؼاييمكف ََ َتَؽ َؾ َٕ َٚٔ ]َوإِْن ُيِريُدوا ِخ

َٖمْ  ـْ َؿْبُؾ َؾ ُٕقا اهللَ ِم ْؿ َواهللُ َظٌِِٔؿ َحٌُِٔؿ[ }األٍٕٚل:َخٚ ُٓ ـَ ِمْْ ,اكىذااقتنكفاإ ييامفاعنداهللااا{51َُ
سبحتنواأنوادائمتناينصرادينواكأك يتئو,اكيىزاا حؽاكأىلو,اكيذؿاا بتطؿاكطكاغيلو,اكىذااا قتنكفا
أكدهاهللاافيامىظـاآيتتاا قرآفاعتمة,اكفياسكرةااألنفتؿاختصة,احيثاأثبتاأفاا فلحاكا نصرا
ا مبيفافيابدر,اىكابلأييداهللااكعكنواكنصرلو,احل اييىٌلميـاأخبلؽاا حرب,اأفايحتربكاادكفاأفا
نمتايجباأفايلككلكااعل ا يغلركااأكايلكبركااريتءناكسمىةاكمتاكتنتالفىؿاا ىربافياا جتىلية,اكا 

,افيذهاكيبلىدكااعفاا خيتنةاكا غدراكا مكراهللااسبحتنوافياكؿاأمر,اكيطيىكهاكيطيىكاارسك وا
اقكانيفا اكبيف اا حركب, افي اا فتسدة اكمبتدئيـ اا جتىلية ابيفاحركباأىؿ الفرؽ دركساعظيمة

 ـاكا مثؿ,اكىذاايؤكدا لدنيتػػبلؽاكا قيػػ ااألخػػكـاعلػػثالقػػلميف,احيػػداا مسػػا لىتمؿافياا حرباعن
                                                           

,ا لمبتركفكرم,ا)صُ)  (.ِّٖ(ايينظر اا رحيؽاا مخلـك
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 .(ُ)كليتامدلاعظمةاكركعةااإلسبلـا
فيالأييده,اكدعمو,اكنصرهااظمةاكقدرةاهللااعادال ةاعل مفاا غزكات,اكغيرىتابدراكليىدا

إ  ايكمنتاا لفئةاا مؤمنة,اعل اا فئةاا بتغيةاا ظت مةاكىذهاىياسنةاهللاافياا دعكات,امفاآدـا
اكعل ا اكا مسلميف ااإلسبلـ اىنتؾاعل  امف اكاعلداء اىنت, امف ااعلداء ايكـ اكؿ افي احيثانجد ىذا,

ا حؽاعل اا بتطؿ,اكيرجعافشؿاكىزيمةااألنظمةاا,اكمعاذ ؾاييظيراهللاا قرآف,اكعل اا نبيامحمدا
ا يكـاإ  اغيتبااألمتنةاكا ىدؿاكاألمف,اكانلشتراا ذؿاكا ظلـاكا قيراكا غيربةا لشىكب,اكلسلبيحاىذها
اكاألخبلؽاكا كرامة,ا ااألمف اعف ابىيدة افتسدة اأمنية اأجيزة ابكاسطة اكا خيتنة اا ىذر اا فتسدة األنظمة

ابت لغييراكا ا.(ِ) نصراكا لمكيفا ئلسبلـاكا مسلميفك كفاكعداهللااآتو

                                                           

,ا لمبتركفكرم,ا)صُ)  (.َِٓ(ايينظر اا رحيؽاا مخلـك
 (.ُٕٓةاا قتئداكا داعيةاا مجتىد,اد.اعتطؼاعدكاف,ا)ص(ايينظر اا شييداا دكلكراإبراىيـاا مقتدمِ)
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 المبحث السابع
 (٘ٚ-ٕٚمقاصد وأىداف سورة األنفال من اآلية )

 المجتمع المسمم والمجتمعات األخرى بينطبيعة العالقات 
اثبلثةامطت ب اكفيوا

 المطمب األول: آصرة العقيدة بين المؤمنين.
 المطمب الثاني: الوالية لممؤمنين في اإلسالم.

 مطمب الثالث: حكم التوارث عمى أساس اليجرة والقرابة.ال
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 المبحث السابع
 (٘ٚ-ٕٚمقاصد وأىداف سورة األنفال من اآلية )

 المجتمع المسمم والمجتمعات األخرى: بينطبيعة العالقات 
اا الىت    ْؿ يِف ]قتؿ ِٓ ِس ٍُ ْٕ ْؿ َوَأ َْٖمَقاِأِ ـَ َآَمُْقا َوَهَٚجُروا َوَجَٚهُدوا هِ ـَ َآَوْوا إِنَّ افَِّذي  َشبِِٔؾ اهللِ َوافَِّذي

ـْ  ْؿ ِم ِٓ ـْ َواَلَيتِ ْؿ ِم ُُ ْ ُُّيَِٚجُروا َمٚ َف ـَ َآَمُْقا َوََل ًٍْض َوافَِّذي َُٔٚء َه
ْؿ َأْوفِ ُٓ ُو ًْ وا ُأوَفئَِؽ َه ََٕكُ ٍء َحتَّك ُُّيَِٚجُروا  َو ََشْ

ُؿ افَّْْكُ إاِلَّ  ُُ ْٔ َِ ًَ ـِ َؾ ي ْؿ يِف افدِّ ـُ و ُِقَن َهِهرٌ َوإِِن اْشَتَْْكُ َّ ًْ ْؿ ِمَٔثٌٚق َواهللُ هاَِم َت ُٓ َْْٔ ْؿ َوَه ُُ َْْٔ ـَ *  َظَذ َؿْقٍم َه َوافَِّذي

بِرٌ  ـَ ٌٜ يِف األَْرِض َوَؾَسٌٚد  ـْ ؾِْتَْ ُُ قُه َت ُِ ًَ ٍْ ًٍْض إاِلَّ َت َُٔٚء َه
ْؿ َأْوفِ ُٓ ُو ًْ ُروا َه ٍَ ـَ َآَمُْقا َوَهَٚجُروا َوَجَٚهُدوا  * ـَ َوافَِّذي

ِريؿٌ  يِف َشبِٔؾِ  ـَ َرٌة َوِرْزٌق  ٍِ ٌْ ْؿ َم ٚ َأُ ًَّ ِمُْقَن َح ْٗ َؽ ُهُؿ اُد
وا ُأوَفئِ ََٕكُ ـَ َآَوْوا َو ُد  * اهللِ َوافَِّذي ًْ ـْ َه ـَ َآَمُْقا ِم َوافَِّذي

ًٍْض يِف ـِتَ  ْؿ َأْوَػ هَِب ُٓ ُو ًْ ْؿ َوُأوفُق األَْرَحِٚم َه ُُ ُٖوَفئَِؽ ِمْْ ْؿ َؾ ُُ ًَ ٍء َوَهَٚجُروا َوَجَٚهُدوا َم ؾِّ ََشْ ُُ ِٚب اهللِ إِنَّ اهللَ هِ

ا {.53-52: }األكػال[ َظِِٔؿٌ 

 المطمب األول
 آصرة العقيدة بين المؤمنين

اا الىت    ـَ َآَوْوا ]قتؿ ْؿ يِف َشبِِٔؾ اهللِ َوافَِّذي ِٓ ِس ٍُ ْٕ ْؿ َوَأ
َْٖمَقاِأِ ـَ َآَمُْقا َوَهَٚجُروا َوَجَٚهُدوا هِ إِنَّ افَِّذي

وا ُأوَفئَِؽ  ََٕكُ ٍء َحتَّك ُُّيَٚجِ َو ـْ ََشْ ْؿ ِم ِٓ
ـْ َواَلَيتِ ْؿ ِم ُُ ْ ُُّيَِٚجُروا َمٚ َف ـَ َآَمُْقا َوََل ًٍْض َوافَِّذي َُٔٚء َه

ْؿ َأْوفِ ُٓ ُو ًْ ُروا َه

ْؿ ِمَٔثٌٚق َواهللُ هاَِم  ُٓ َْْٔ ْؿ َوَه ُُ ُؿ افَّْْكُ إاِلَّ َظَذ َؿْقٍم َهَْْٔ ُُ ْٔ َِ ًَ ـِ َؾ ي ْؿ يِف افدِّ ـُ و ُِقَن َهِهرٌ َوإِِن اْشَتَْْكُ َّ ًْ     [  َت

ا{.52: }األكػال

 أواًل: التفسير التحميمي:
 مناسبة اآلية لما قبميا:  -ٔ

ىذهااآليةااسلئنتؼاابلدائيا ئلعبلـابأحكتـامكاالةاا مسلميفا لمسلميفاا ذيفاىتجركااكا ذيفا
ببدراأنواا ـاييتجركا,اكعدـامكاالليـا لذيفاكفركا,انشأاعفاقكؿاا ىبتسابفاعبداا مطلباحيفاأسر

مسلـاكأفاا مشركيفاأكرىكهاعل اا خركجا بدر,اكمىوامجمكعةامفااألسرلامثلوا ىليـاكتنكااصتدقيفا
اآمفا امف ابحكـ اهللااا مسلميفاكغيرىـ افأخبر ا يـ, اأك يتء ابىضاا مسلميفاكظنكىـ اعلييـ كعطفكا

امتازاؿايلحػدثاعفاأحكتـاا جيتداكاسلمراعل اا بقتءابداراا شػػرؾ,اكىػػذاا ػػػواعبلقػػػةابمػػتاقبلػػػواحيػػػث
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ا.(ُ)كاألسرلاكا كاليةاكا نصرةا

 معاني المفردات الغريبة:  -ٕ

,اكا ميتجرةاىاجروا) ( اأصؿاا يجرةاا لرؾ,اكاشلؽامنواصيغةاا مفتعلةا خصكصالرؾاا داراكا قـك
ديف,اىجراا ببلد,اأماا خركجامنيتاكلركيت.اككتنتاا يجرةامفاأشيراأحكاؿاا مخت فيفا قكميـافياا 

اا,اكىتجرامكس ا,اكىتجرا كطافقداىتجراإبراىيـا ,اكىتجرابقكمو,اكىتجرامحمد
ا.(ِ)ا مسلمكف,اكلىداا يجرةامدحافياا ديفاألنيتاحبتناهللاكرسك وا

 البالغة واإلعراب:  -ٖ

ـِ ] ي ْؿ يِف افدِّ ـُ و ا"[َوإِِن اْشتََْْكُ اعلييت اد ت اا لي اا ظرفية امىن افي  اإ   الؤكؿ امجتزية اظرفية "
اإفالنصركىـاألجؿاا ديف,اأما رداا فلنةاعنيـافيادينيـاإذاحتكؿاا مشرككفاا  لىليؿ,اأم اطلبكا

ا) اك افتنصركىـ, اا شرؾ اديف اإ   اأمافكاجباعليكـاعميكم النصرإرجتعيـ اا كجكب, امفاصيغ )
(ااستنصروكم(افياا نصرا لىيداا ذكرماألفا)وأل(ا بلىلمتـابو,ا)عميكمنصرىـ,اكقدـاا خبراكىكا)

انصرىـاك)يدؿاعل (ااسلثنتءامفاإال عمى قوم بينكم وبينيم ميثاق اطلبانصر,اكا مىن  افىليكـي
ا.(ّ)بت كفتءابت ىيدافيةملىلؽاا نصر,اكىكاأفاا ميثتؽايقلضياعدـاقلت يـ,الكا

 القراءات: -ٖ

( اقيرئابت فلحاعنداجميكراا قراء,اكا كسراعنداحمزة,اأمامفالك ييـافياا ميراث,اككجواواليتيم)
ا.(ْ)أفالك يابىضيـابىضتن,اكأنوابلك يواصتحبوايزاكؿاأمراناكيبتشراعمبلنااا كسر

اا ميتجريفاا ابيف اا ميراث اأك اا نصر اكالية اأم  اا مىن , افي اكأجكد اأك   اا فلح اأف ككرد
كاألنصتر,اكا مفسريفاعل اأنيتاكاليةاا مؤازرةاكا مىتكنةاكا نصرةادكفاا ميراث,اككرداأفاقراءةاا فلحا

ا.(ٓ)ملستكيتفامثؿاا دال ةافلحاا داؿاككسرىتاكا كسراكجيتفا

ا
                                                           

ا(.ّٖ,اصٓ(اينظر اا لحريراكا لنكير,االبفاعتشكر,ا)ـُ)
ا(.ْٖ,اصٓ(اينظر اا مرجعاا ستبؽ,ا)ـِ)
ا(.ٖٔ,اصٓ(اينظر اا لحريراكا لنكير,االبفاعتشكر,ا)ـّ)
ا(.ُٔٓ,اصِالبفاكثير,ا)ـ(,اكلفسيراا قرآفاا ىظيـ,اِْٖ,اصِ(اينظر الفسيراا كشتؼ,ا لزمخشرم,ا)ـْ)
ا(.ٖٔ,اصٓ(,اا لحريراكا لنكير,االبفاعتشكر,ا)ـِْٔينظر احجةاا قراءات,اعبداا رحمفابفامحمداأبكازرعة,ا)ص(آ)
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 األحكام الشرعية: -ٗ
كجكبانصراا مؤمنيفاحل ا كا ـاييتجركاامفاأرضاا حرب,اك كفابشرطاأفاالايككفافيواا

ُؿ افَّْْكُ إاِلَّ َظَذ ]نقضا لىيػػػكداكا مكاثيػػػؽامعاا كفػػتراا محتربيػػفا يػػػػـا قك ػػػوالىت ػػػػػ  ا ُُ ْٔ َِ ًَ ؿْ  َؾ ُُ َْْٔ  َؿْقٍم َه

ْؿ ِمَٔثٌٚق  ُٓ َْْٔ  {52}األكػال:[ َوَه
ا.(ُ)

 ثانيًا: التفسير اإلجمالي:

اأكطتنيـاا الرككا اا ذيف ابيف اكاألنصتر, اا ميتجريف اهللاابيف اعقدىت اكمحبة, امكاالة اعقد ىذا
نفسيـاكأصحتبواكأعتنكىـافياديترىـاكأمكا يـاكأاكىتجركاافياسبيؿاهللا,اكبيفاا ذيفاآككاارسكؿاهللاا

ا.(ِ)منيـاأك يتءابىضا كمتؿاإيمتنيـاكلمتـاالصتؿابىضيـاببىضا

كقتؿاابفاعبتس اأك يتءابىضافياا ميراثاحيثاكتنكاايلكارثكفابت يجرةادكفاذكمااألرحتـ,اا
ككتفامفاآمفاك ـاييتجراالايرثامفاقريبواا ميتجراحل اكتفافلحامكةاانقطىتاا يجرةاكلكارثكاا

ابق امنسكختن اكصتر ابتألرحتـ, الىت    ًٍْض يِف ـَِتِٚب اهللِ]ك و ْؿ َأْوَػ هَِب ُٓ ُو ًْ [ َوُأوُفق األَْرَحِٚم َه

{53}األكػال:
,اكا ذيفا ـاييتجركااك كفاآمنكاا يسا يـاكالية,اأمابت ميراثاحل اييتجركااك كفاإذاا(ّ)

ادينيـ,ا األجؿ اقتلليـ امف اقلتؿ اأم انصرىـ, اعلييـ اكجب اا ديف افي امثليـ اا مؤمنيف ااااااسلنصركا
انقضاا ىيكدا ا لحريـ اا قلتؿ ابلرؾ ايقتلليـ امف اكبيف ابينكـ اعيدان اىنتؾ ايككف اال اأف ابشرط ك كف
كا مكاثيؽ,ا)كهللاابمتالىملكفابصير(,اأمايىلـامتاأنلـاعليوامفااألىكاؿ,افيشرعامفااألحكتـامتايليؽا

ا.(ْ)بكـافبلالخت فكها
 ثالثًا: المقاصد واألىداف:

 مع المسمم:بيان طبيعة العالقات في المجت -ٔ

اا ىبلقتت,اابيَّفاهللاا ا يذه اا منظمة اكبيَّفااألحكتـ اا ىبلقتتافياا مجلمعاا مسلـ, طبيىة
اا ىقيدةافبلالربطيـاعبلقتتاا دـ,اكالاعبلقتتا اكىياآصرة اا لياينطلؽامنيتاكيقكـاعلييت كا قتعدة

تااالقلصتداك يسااألرضاكالاعبلقتتاا جنس,اكالاعبلقتتاا لتريخ,اكالاعبلقتتاا لغة,اكالاعبلقت
ىياقرابةاأكاكطنيةاأكاقكمية,اك يستاىياا مصت حااالقلصتدية,اإنمتاىياعبلقةاا ىقيدة,اكعبلقةا

                                                           

ا(.ُِْ,اصْ(اينظر اا جتمعاألحكتـاا قرآف,ا لقرطبي,ا)ـُ)
ا(.ِّٕ)صا(اينظر اليسيراا كريـاا رحمفافيالفسيراكبلـاا منتف,اعبداا رحمفابفانتصراا سىدم,ِ)
ا(.ِِِ,اصِ(الفسيراا بغكم,ا)ـّ)
ا(.ِّٕ(اليسيراا كريـاا رحمفافيالفسيراكبلـاا منتف,ا لسىدم,ا)صْ)
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ا قيتدة,اكعبلقةاا لنظيـاا حركي,افت ذيفاآمنكااكىتجركااإ  ادارااإلسبلـ,اداراا يجرةاملجرديفامفا
ابأمكا يـ اكجتىدكا اكمصت حيـ, اكقكميـ اكديترىـ ابأرضيـ ايمسكيـ امت اهللا,ااكؿ اسبيؿ افي كأنفسيـ

اأك ئؾابىضيـا احركياكاحد, افيالجمع اكقيتدليـ ا ىقيدليـ امىيـ اكارلبطكا اكنصركىـ اآككىـ كا ذيف
ادرسها ,اك لمسلميفافياكؿاأرجتءااألمة,ابأفااإلسبلـاديفاعقيدة,ااأك يتءابىض,اكىذا اا يـك  لدعتة

ااافتإلسبلـادك ةاككطفااييجراكؿاصتحباىكلاكيلرفعاعفاا مبتدئااألخرلاألىؿاا كفراكا ضبلؿ,
أكاحككمةاكأمةاكىكاخلؽاكقكة,اأكارحمةاكعدا ة,اكىكاثقتفةاكقتنكف,اأكاعلـاكقضتء,اكىكامتدةا
اأكاجيشاكفكرة,اكىكاعقيدةاصتدقةاكعبتدة,اكىكاديفا اأكاكسباكغن ,اكىكاجيتداكدعكة, كثركة

اشتمؿ ا(ُ)عظيـ ا ميزاف البىتن اا ميـ اعل  ااألىـ اليقدـ اقكية اراسخة اكعقيدة اا مصت حا, ابيف ا لكفيؽ
احسباا حتجتتا اكا مسلميف, اكجلباا مصت حا ئلسبلـ اا مفتسد اكذ ؾابت حرصاعل ادرء كا مفتسد
ااألمةا اأبنتء اجمىت اا لي اا ىقيدة اآصرة اللؾ اا قكم, اا فطرم ااإليمتف انليجة اكلو اكىذا كا طتقتت,

يفاا ميتجريفاكاألنصترااإلسبلميةاعل اكلمةاكاحدة,اكقتؿاابفاليمية ا)عقداهللااسبحتنواا مكاالةاب
كبيفامفاآمفامفابىدىـاكىتجراإ  ايكـاا قيتمة,اكا ميتجرامفاىجرامتاني اهللااعنو,اكا جيتدابتؽوا

اا قيتمة( ,ا ذ ؾاانخلعاكؿامفانطؽابت شيتدليفافيامكةامفاا كالءا ؤلسرةاأكاا ىشيرةاأكا(ِ)إ  ايـك
اآخ اا نبياا قبيلة,اأكاا قيتدةاا جتىليةاا ملمثلةابقريشاكأعط اكال بيفااءها لىقيدةاا راسخة,اعندئذو

ا.(ّ)ا ميتجريفاكاألنصتراعل ارابطةاا ىقيدةاا لياقتمتامقتـارابطةاا دـاكا نسبا

 منيج اإلسالم في التعامل مع الذين لم ُيياجروا ِمَن المؤمنين: -ٕ

ا الىت    ِٓ ]قتؿ ـْ َواَلَيتِ ْؿ ِم ُُ ْ ُُّيَِٚجُروا َمٚ فَ ـَ َآَمُْقا َوََل ٍء َحتَّك ُُّيَِٚجُرواَوافَِّذي ـْ ََشْ [ ْؿ ِم

اعل اا،{52}األكػال: اإ  ااإلسبلـ اا طكيلة اا دعكة افياسلسلة اعظيـ امقصد اا كريمة ااآلية بينتاىذه
,ا ذ ؾاجتءااإلسبلـاتنامداراا لتريخاا بشرم,اكىياأفاا حتكميةاهللالىت  ,األفاعكساذ ؾاييىداشرك

ا ىبتد,امفاقيـاكلقت يداكشريىةاا جتىليةاكسلطتنيت,ا يحرراا ىبتدامفاحتكميةاا ىبتداإ  احتكميةاربا
إ  اسلطتفاهللااكحتكميلواكشريىلواكحدهافياكؿاشأفامفاشئكفاا حيتة,افبلايجكزاأفايككفامنيجا
ا لحيتةافياداخؿادارااإلسبلـاكخترجيت,ا اكتمبلن كسلطتف,اغيرامنيجاهللاالىت  اا ذمايحقؽامنيجتن

كاالتبىيفا ئلسبلـانظريتنادكفالطبيؽافىليا منيجااإلسبلـا ذ ؾاالايجكزا بىضاا مسلميفاأفايككن
كقيتدلو,اكيلبىكفاا منيجاكا لركيباا ىضكما لمجلمعاا جتىلياكيلحرككفاطكعتناأكاكرىتنا و,ابكعيا

                                                           

ا(.آُْٓ,اصّ(اينظر افياظبلؿاا قرآف,اسيداقطب,ا)ـُ)
ا(.ْٗ(ااقلضتءاا صراطاا مسلقيـا مخت فةاأصحتباا جحيـ,اأحمدابفاعبداا حليـ,اابفاليمية,ا)صِ)
ا.ُٖٓٓ,اصّ قرآف,اسيداقطب,اـ(اينظر افياظبلؿااّ)
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ابذ ؾا اكيقكمكف الحتاسيطرلو, األنيـ اا جتىلي اا مجلمع اىذا اكيتف اعف اكيدافىكف اكعي, ابغير أك
اخبل اا جتىلياألنيـ اا مجلمع اأفابلقكية امف ابدالن اكاالملداد اا بقتء ابىنتصر المده اكيتنو افي احية يت

الجمعا اا جديد, ا للجمع اكينضمكا ااإلسبلمي اا مجلمع اإلقتمة اعليو, اكلقضي اا مجلمع ليضىؼاىذا
اا مجلمعاعل اأسساا حتكميةاهللاا حؽاكا قكةاكا ىقيدة,اا ملمثلةابقيتدةاا رسكؿا ,اا ذمايبنياىذا

فايشيداأفاالاإ واإالاهللااكأفامحمدارسكؿاهللااأفايخلعاكالءهامفالىت  ,ا ذ ؾايجباعل اكؿامؤم
ا لجمعاا ىضكماا حركياا جتىلياكمفاقيتدلواسكاءاكتنتادينيةاأكاسيتسيةاأكااجلمتعيةاأكاكطنيةا
اقيتدلوا الحت اا جديد ااإلسبلمي اا حركي اا ىضكم اا لجمع افي اكالءه ايحصر اكأف ااقلصتدية, أك

ا اا مسلـ اا مجلمع األف اكلىميقواا مسلمة, اكجكده الأصيؿ اعل  ايىملكف اكأفراده ابيذا اإال ايلحقؽ ال
ايىتدما امف اكؿ اكيقتكمكف اككيتنو, اكجكده اليتجـ اا لي اا ىكامؿ اضد اكيتنو اعف اكا دفتع كلكسيىو,

زا ةاا كجكداا جتىلي ا.(ُ)اإلسبلـاكيىملكااعل امكتفحةاكمقتكمةاكا 

افياكاقىنتااأل يـاأفااإلسبلـاينلشرانظري تنابيفاا نتس,االاعمليتناكاقىيتن,اكىذااكا ذمانراهاا يـك
اا كفرا األىؿ اكا مداىنة ابت بتطؿ, اا حؽ اخلط ايجكز افبل , اا يـك ااإلسبلمية اسبباضىؼااألمة ىك
كا ضبلؿ,اكالايجكزامبتركةاأىؿاا طغيتفامفاطكاغيتااألرض,اكالايجكزاجىؿااإلسبلـاكشريىلوا

ديفاعندابىضاا مسلميفاأدلاإ  المزيؽاأداةا لقريراا فستداكا ظلـاكا طغيتفافيااألرض,اكلميعاا 
ا.(ِ)ا صؼاا مسلـ,اكلمزيؽاكحدةااألمة,ابسبباعدـاىجرليتا لفستدافيااألرض

 نصرة المسممين لكن دون التنازل عن العيود والمواثيق مع المعسكرات اأُلخرى: -ٖ

ُؿ افَّْْكُ إاِلَّ ظَ ]قتؿالىت   ا ُُ ْٔ َِ ًَ ـِ َؾ ي ْؿ يِف افدِّ ـُ و ْؿ ِمٔثٌَٚق َواهللُ هاَِم َوإِِن اْشَتَْْكُ ُٓ َْْٔ ْؿ َوَه ُُ َْْٔ َذ َؿْقٍم َه

ُِقَن َهِهرٌ  َّ ًْ ,اىذهااآليةاا كريمةالكضحامقصداعظيـاكىكاعندمتافلحاهللاا لمسلميفا {52}األكػال:[ َت
اا قيتدةااإلسبلميةاعل اا كالءاا مطلؽاكا سمعاكا طتعةافياا منشطا داراا يجرةافياا مدينة,اكبتيىكا

ا ايحمكفامنواأمكا يـاكأكالدىـاكنستءىـاكقتمتاا دك ةااإلسبلميةاكا مكره, اا نبياكا ديفاممت كحمتية
عل اأستساا ىقيدةاكا ديفا ذ ؾاأكدااإلسبلـاعل انصرةاا مسلميفاا ليالربطيـاابقيتدةاا رسكؿا

علييـارابطةاا ىقيدةارغـاأنيـاالاكاليةا يـاألنيـا يسكااأعضتءافياا مجلمعاا مسلـاك كفاإذاااعلدلا
يقتلليـافيادينيـاحل اييفلنكااعفادينيـافيجباعل اا مسلميفافيادارااإلسبلـاأفاينصركىـااعدكها

ا.(ّ) مسلميفامعاا مىسكراا ذمايحتربيـفياىذهاكحدىت,اعل اشرطاأفاالايخؿاىذاابىيدامفاعيكداا

                                                           

 (.ُٕٓٓ,اصّ(ايينظر افياظبلؿاا قرآف,اسيداقطب,ا)ـُ)
 (.ٔٓ,اصّ(ايينظر افياا منيجاا حركيا لسيرةاا نبكية,امنيرامحمداا غضبتف,ا)ـِ)
 (.ُٖٓٓ,اصّ(ايينظر افياظبلؿاا قرآف,اسيداقطب,ا)ـّ)
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اكالفت مسلمكا البىتليـ اا مسلمكف ايلحمؿ اال اا شرؾ ادار امف اييتجركا اك ـ اأسلمكا اا ذيف اف
ا اكقك و اعداكات, امف األنفسيـ اجركه افيمت ُِقَن َهِهرٌ ]يدخلكف َّ ًْ ا ئبلاا[َواهللُ هاَِم َت ا لمسلميف لحذير

النكيوابأىميةاا كفتءابت ىيدا ابينيـاميثتؽاكىذا اقكمتن يحمليـاا ىطؼاعل اا مسلميفاعل اأفايقتللكا
يتنةامنيـاكمتاقتؿالىت  اراكا خغدمدلواأكامخت فلواكظيكراا اءكعدـانقضواإالابأمراصريحافياانليت

ٛه اخَلٚئِِْغَ ]فياذ ؾ ا
ْؿ َظَذ َشَقاٍء إِنَّ اهللَ اَل َُيِ ِٓ بِْذ إَِفْٔ ْٕ ًٜ َؾٚ َٕ َٚٔ ـْ َؿْقٍم ِخ َـّ ِم َٚؾ ٚ ََتَ {36}األكػال:[ َوإِمَّ

ا.(ُ)

افياكاقىنتااأل يـاعكسامقصداىذهااآليةاا كريمةامفابنياجلدلنت,اكأقك يتاانتك كن نرلاا يـك
اا ىربا ؤلسؼام ابيف اا ىبلقتت اكيؼاللفسخ اا ىربي اا ربيع افي اشتىدنت اكمت اا مسلميف, اا ىرب ف

اا قلؿاكا دمترا افلجد اك لمشركعااإلسبلمي, اا ذيفايكيدكفا يؿانيترا ئلسبلـ  لكضعاا جبرما لطغتة
كا فستدابكتفةاأشكت وامفاقتدةامسلميفاضداشىكبيـاا مسلمة,اا مضطيدةاا مقيكرةاا مسلضىفةافيا

ك كفاحلمتناسكؼاييغيراهللااا حتؿاكمتاكعدنتافياكلتبواابنصراا حؽاعل اا بتطؿاأينمتااألرض,ا
بدا لربيعااإلسبلميابأفايحؿامحؿاا ربيعاا ىربياا ذمالصترعامفاأجؿاا سلطةاكا نفكذااكالا,كيجد

ار.حسبنتاهللااىكانىـاا مك  اكنىـاا نصيأقكؿااأليتـاديكىؿ,اكاكا,اكا متؿاكمتاىياعتدةاطكاغيتااألرض

 المطمب الثاني
 الوالية لممؤمنين في اإلسالم

بِرٌ ]قتؿالىت   ا ـَ ٌٜ يِف األَْرِض َوَؾَسٌٚد  ـْ ؾِْتَْ ُُ ُِقُه َت ًَ ٍْ ًٍْض إاِلَّ َت َُٔٚء َه
ْؿ َأْوفِ ُٓ ُو ًْ ُروا َه ٍَ ـَ ـَ  [ َوافَِّذي

ا. {51}األكػال:

 أواًل: التفسير التحميمي:

 مناسبة اآلية لما قبميا:

ا ح ابيتف ااآلية اىذه اا ستبقة ااآلية افي ا يت اا مقتبؿ اا قسـ ـَ َآَمُْقا َوَهَٚجُروا]كـ [ إِنَّ افَِّذي

ااآليةاعفا {52}األكػال: اا نييافيانيتية احيثاجتء ا لمسلميف, ابأك يتء ا يسكا كذ ؾابأفاا ذيفاكفركا
ا ابقك و اا مسلميفاإيتىـ ـَ ]مكاالة ٌٜ يِف األَْرِض َوَؾَسٌٚد  ـْ ؾِْتَْ ُُ قُه َت ُِ ًَ ٍْ اقطعاا[بِرٌ إاِلَّ َت الفىلكا أماإفا ـ

ا.(ِ)ا كاليةامىيـالحدثاا فلنةاكيكثراا فستدافيااألرضا

                                                           

 (.ٕٖ,اصٓ(ايينظر اا لحريراكا لنكير,االبفاعتشكر,ا)ـُ)
 (.ٕٖ,اصٓ,ا)ـ مرجعاا ستبؽا(اِ)
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 سبب نزول اآلية:
ًٍْض ]قك والىت   ا َُٔٚء َه

ْؿ َأْوفِ ُٓ ُو ًْ ُروا َه ٍَ ـَ ـَ  ا سدماكاأخرجاابفاجريراا،{51}األكػال: [...َوافَِّذي
ا افنز ت اا مشركيف اأرحتمنت انيكىٌرث ارجؿ  اقتؿ اقتؿ  امت ؾ اأبي َُٔٚء ]عف

ْؿ َأْوفِ ُٓ ُو ًْ ُروا َه ٍَ ـَ ـَ  َوافَِّذي

ًْضٍ  [َه
ا.(ُ)

 المفردات الغريبة:
ابىضيـاكارثابىض.اوالثاني:بىضيـاأنصترابىض,ااأحدىما:فييتاكجيتف ااأولياء بعض:

ا.(ِ)أمابغلبةاا كفتراكاخلبلؼاا كلمةاافتنة في األرض:
 النحو والبالغة:

اا مسلميف.ا لىريؼابتألرضا لىيداكا مراداأرضاااألرض:
ؿْ ]مسلىترا لشديداا قكمامفانكعواكذ ؾامثؿاقك والىت  ااكبير: ِٓ ـْ َأْؾَقاِه ُرُج ِم ًٜ ََتْ َّ

ِِ ـَ ْت  ُزَ ألفا [ـَ
اا مسلميفااا كبير افإف اقكمامفانكعو, اأماشديد اكبير افستد اك كفاىنت اا جسـ, اا ىظيـ اااافياحقيقلو

اككيا اشأنيـ اضىؼ اا كفر, اأىؿ اعل  اكاحدة ايدان ايظيركا ا ـ اكلفرقيـاإذا ابتخلبلفيـ اشككليـ ااااااًسرت
ا.(ّ)كىذاافستداكبيرا

 القراءات:
"اقيرئا"كثير"ابت ثتءادال ةاعل اقكةاا فستداألفاا مسلميفامتا ـايصيركاايداناكاحدةاعل اا شرؾ,اكبير"

ا.(ْ)كتفاا شرؾاكثيراناكظتىراناكا فستدازائدانا
 األحكام الشرعية:

ألفاا كفترايلنتصركفابدينيـاكيلىتملكفابتعلقتدىـ,ااؤمنينعدم جواز الوالية بين الكفار والم -ُ
اييزٌكجيتا اأف االايجكز اأخامسلـ ا لكتفرة اكتف ا ك اا ىلمتء  اقتؿ احل اا كتفرة ابىض, اأك يتء ااااافيـ

َٔ ]إذاالاكاليةابينيمت,اكييزكجيتاأىؿاملليتا قك والىت   ا ْؿ َأْوفِ ُٓ ُو ًْ وا ُأوَفئَِؽ َه ََٕكُ ـَ َآَوْوا َو ُٚء َوافَِّذي

ًْضٍ  ًْضٍ ],اكقك والىت   ا {52}األكػال:[ َه َُٔٚء َه
ْؿ َأْوفِ ُٓ ُو ًْ ُروا َه ٍَ ـَ ـَ   {51}األكػال:[ َوافَِّذي

(ٓ). 

                                                           

 .(ُّّْٔ(,ارقـا)ْٖ,اصُِ,اكجتمعاا بيتف,ا لطبرم,ا)ج(ُِٗ يبتباا نيقكؿافياأسبتباا نزكؿ,ا لسيكطي,ا)ص(اُ)
 (.ّّٓ,اصِ(اا نكتاكا ىيكف,ا لمتكردم,ا)ـِ)
 (.ٖٖ,اصٓ(اينظر اا لحريراكا لنكير,االبفاعتشكر,ا)ـّ)
 (.ِْٖ,اصِ(ايينظر اا كشتؼ,ا لزمخشرم,ا)ـْ)
 (.ُِْ,اصْ(ايينظر اا جتمعاألحكتـاا قرآف,ا لقرطبي,ا)ـٓ)
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ال يتوارث أىل قتؿ ا)ا,افىفاأستمةابفازيداعفاا نبياال يجوز التوارث بين المسمم والكافر -ِ
ًٍْض وَ ],ا قك والىت   اممتين، وال يرث مسمم كافرًا، وال كافر مسمماً  َُٔٚء َه

ْؿ َأْوفِ ُٓ ُو ًْ ُروا َه ٍَ ـَ ـَ  افَِّذي

بِرٌ  ـَ ٌٜ يِف األَْرِض َوَؾَسٌٚد  ـْ ؾِْتَْ ُُ قُه َت ُِ ًَ ٍْ ا[إاِلَّ َت اقتؿ ا(ُ)( اىريرة اأبي اعف اجتء ااإلمترة اكفي ااااااا,
الناس تبع لقريش في ىذا الشأن مسمميم تبع لمسمميم، وكافرىم تبع  ا)قتؿارسكؿاهللاا

 .(ِ)(لكافرىم

 انيًا: التفسير اإلجمالي:ث

لؤكداىذهااآليةاا كريمةاعل اأفاا ذيفاكفركاابىضيـاأنصترابىض,افبلاينتصرىـامؤمف,ا
فا ـايفىلكااا مسلميفامتاأمرىـاهللاابو,الحدثافلنةاعظيمةابقكةاا كفراكضىؼااإلسبلـ,اكمفسدةا كا 

ا.(ّ)كبيرةافياا ديفاكا دنيتا

ٍَ ]فذكرتااآليةاا كريمةا ـَ ـَ  ًْضٍ َوافَِّذي َُٔٚء َه
ْؿ َأْوفِ ُٓ ُو ًْ حكـاا كفتراأماىـافياا كفراا[ُروا َه

ُِقهُ ]كا ضبلؿاملةاكاحدةافبلايلكالىـاإالامفاكتفامنيـا ًَ ٍْ امفاا[إاِلَّ َت اأيًمٍرلـي امت فا ـالفىلكا أماكا 
بِرٌ ]لك ياا مؤمنيفاكقطعاا كفترا ـَ ٌٜ يِف األَْرِض َوَؾَسٌٚد  ـْ ؾِْتَْ ُُ نةاعظيمةاأمالحصؿافيااألرضافلا[َت

ا.(ْ)كمفسدةاكبيرة,األنوايلرلباعل اذ ؾاقكةاا كفتراكضىؼاا مسلميفا

اذ ؾا اأك يتءابىضامفااإلرثافبلاإرثابييـاكبيفاا مسلميفاك كافىلكا ككذ ؾاا ذيفاكفركا
فاكخت فكااأكامراهللاالىت  افياذ ؾاك ـايقطىكااا كفتراكيقمىكىـالكفاا فلنةاكا مفسدةاا ىظيمةاكاا مسلم

ا.(ٓ)راكضىؼااإلسبلـابقكةاا كف

 ثالثًا: المقاصد واألىداف:

ىذهااآليةافييتادرساعظيـا ؤلمـاكا شىكبااإلسبلميةاا يكـابأفااالكفار أولياء بعضيم بعض: -ُ
للكحد,اكللمتسؾاضداعدكااإلسبلـاأينمتاكتفاكأينمتاكيجد,األفاملةاا كفراكاحدة,افبلايجكزاأفا

                                                           

(,اكا حديثإَُٓ,اصِ(,اكلفسيراا قرآفاا ىظيـ,االبفاكثير,ا)ـُّْ,اصْيينظر اا جتمعاألحكتـاا قرآف,ا لقرطبي,ا)ـ(اُ)
 (.ُْٗ,اصٖ(,اكا بخترم,ا)ـٗٓ,اصٓأخرجوامسلـ,ا)ـ

 (.ُُٖٖ,احاُ,ا)ب(اصحيحامسلـ,اكلتبااإلمترة,ابتباا نتسالبعا قريشِ)
 (.ُٕٖ(اينظر اا لفسيراا كجيزاكمىجـامىتنياا قرآفاا ىزيز,اأ.د.اكىبةاا زحيلي,ا)صّ)
 (.ْٕٗ,اصُ(اينظر اصفكةاا لفتسير,ا لصتبكني,ا)ـْ)
 (.ُٕٖ(اينظر الفسيراا جبل يف,ا جبلؿاا ديفاا محلياكجبلؿاا ديفاا سيكطي,ا)صٓ)
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ابىرا اكا ىقيدة اا ديف اكنبيع امىيـ اا سبلـ اإسبلمنتانىقد اعل  انحتفظ اأف افيجب اا دنيت, ضامف
اكمسلميفاىكا اا يـك ا ىظيـ,األنواشرؼااأليمةاكسببانيضليتاكقكليتا ذ ؾامفاأسبتباضىفنت
اكلدافعاعفامشركعيـ,ا افياأيدييـ اا لياكا تاا كفتراككضىتاأيدييت بسبباضىؼااألنظمة

اكاحدة, اا فستد افملة ااألمريكياأكاغيره, اا مشركعاا صييكنياأك فت مجلمىتتااإلسبلميةااسكاء
ا يكـايشىرافييتاا مسلـابتالغلراباكالايجدا وانصيراناضداا ظلـاكا فستداكا طغيتفافأصبحكااىـا
ذال يـاألنيـاربطكاا كأىؿاا بتطؿاسكاء,افيااالعلداءاعل ااإلسبلـاكا مسلميفاكسلباحقكقيـ,اكا 

ارأساا كفراكا قيراكا طغيتفافياا منطقةاككأفاا ح امصيرىـابأمريكت اك كفا(ُ)تكميةاألمريكت ,
ـَ ] ُر اهللُ َواهللُ َخْرُ اَدٚـِِري ُُ ّْ ُروَن َوَي ُُ ّْ  . {10}األكػال:[ َوَي

ىذاامقصداعظيـادعتا وااآليةاا كريمةاامخالفة القرآن والسنة مفسدة عظيمة في األرض: -ِ
بِرٌ ] ـَ ٌٜ يِف األَْرِض َوَؾَسٌٚد  ـْ ؾِْتَْ ُُ قُه َت ُِ ًَ ٍْ كتـااألرضاا يكـاككؿادعتةاا حؽايلىلـامنواا[إاِلَّ َت كؿاحي

امخت فةا األف امخت فلو, اا نتسالطبيؽاشرعاهللااكعدـ افيااألرضابلىليـ اا ىدؿ اينشركف ا ذيف
افياا كلتباكا سنةاييىدامفسدةاعظيمةا ئلسبلـ,افلضيعاا دنيتااأكامراهللاا ا ليانصاعلييت

اا كفترابأماشكؿامفا اعدـامكاالة األشكتؿاكالاننتصرىـافياكيضيعاا ديف,ا ذ ؾايجباعلينت
امبتدئنتا اكنلخل اعف اكمقدستلنت اكديترنت اأمكا نت انكرثيـ اكال اا فتسدة, اكعقيدليـ املليـ افي شيء
افيا ابؿاكيستعدكىـ اأفىت يـ اعف اكا رضت اا محبة ابإظيتر اا كفر اأىؿ امفاأجؿاإرضتء كثكابلنت

ـْ َتْرََض َظَْْؽ ] اا ظيكراعل ااإلسبلـاكا كيدا واألفاملةاا كفراكا فستداكاحدةافقتؿالىت   َوَف

ؿْ  ُٓ َت َِّ قُد َواَل افََّْهَٚرى َحتَّك َتتَّبَِع ِم ُٓ َٔ اىذها {920}البؼرة:[ اف اا ىربافي اا حكتـ ادكر انجد ا ذ ؾ ,
ا مرحلة,اأنيـاأكصلكاااألمةاإ  اكاقعاملردماألفابىضيـاحت ؼاا صليبييف,اكبىضيـاحت ؼا

اا ىل اأك اا شيىة امع اكبىضيـ اكاألمريكتف, اا كفراا صيتينة افملة اغيرىـ اأك اا ليبرا ية اأك متنية
كاحدة,اكىـابذ ؾاخت فكااشريىةاهللاالىت  ,اكأفسدكاافيااألرضابدالنامفاأفايىمركىتاكمتاأمرىـ,ا
فيذهامفسدةاعظيمةاكفلنةافيااألرض,اكمفايطعاأعداءاهللااسكاءامفاا ييكداأكاغيرىـاكيقكييـا

ا اقتؿالىت    ـَ ]فيكامنيـ ٚ افَِّذي َ َد  َيٚ َأُّيه ًْ ْؿ َه ـُ و ـَ ُأوُتقا افَُِتَٚب َيُرده ـَ افَِّذي ٚ ِم ًَ قا َؾِري ًُ َآَمُْقا إِْن ُتىِٔ

ـَ  ٚؾِِري ـَ ْؿ  ُُ ,افأمامخت فةا كلتباهللااكأكامرهاكالبتعاأىؿاا كفراكمكاالليـا {900}آل عؿران:[ إِياَمِٕ
ْؿ ]لىداخيتنةاهللاك رسك واقتؿالىت   ا ُُ ْٔ َِ ُروا َظ َٓ َْٔػ َوإِْن َيْي ْؿ ـَ ُُ َٕ ًٜ ُيْرُضق مَّ

ْؿ إاِلًّ َواَل ذِ ُُ اَل َيْرُؿُبقا ؾِٔ

                                                           

 (.ُْٕتدمة,ا ػاد.اعتطؼاعدكاف,ا)ص(ايينظرافياكلتباا شييداد.اإبراىيـاا مقُ)
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َُقنَ  َثُرُهْؿ َؾِٚش ـْ ْؿ َوَأ ُِقُِبُ َْٖهك ُؿ ْؿ َوَت ِٓ َْٖؾَقاِه ,افت كتفركفاا ذيفاخت فكااا ديفاكا فطرةا(ُ)ا {6}التوبة:[ هِ
اأالاكى اكاحدان, اكفكران اكاحدان اكجيتن امنت اينبغياأفايركا اكاحدة اأمة اا قرآفاعل ااخلبلؼاملليـ ك

انداءا ابأف ايصترحكف األنيـ اا لئتـ, امأدبة افي ااأليلتـ امف اأضيع اا يكـ اا مسلميف اك كف كا سنة
اإليمتفاكا قرآفاالايىنييـافبلايسلمىكفاكالايسلجيبكفا طتعلو,افبلاعكدةا نتاكالانصراإالابىكدةا

 .(ِ)اإليمتفاكلمكيفااإلسبلـا
اا حؽااالمواالة لمحق وقطع الباطل: -ّ اا صراعابيف ايرثاهللااإف اإ  اأف اأز ي اصراع كا بتطؿ,

األرضاكمفاعلييت,افت حؽايمثلوااإلسبلـاكا بتطؿالمثلواا قكلااألخرلاا مضتدة,ا ذ ؾايؤكداهللاا
اكأفاأىؿاا بتطؿاالاكاليةاا ااآليةاا كريمةابأفاا كاليةالككفا لمؤمنيفافيااإلسبلـ, فياىذه

افقتؿافياكلتبواا ىزيزا يـ,افأمرنتاهللاالىت  ابقلتؿاا بتطؿاكأىلواأينمتا ُِقا ]كتنكا,اكأفسدكا َؿٚتِ

َم اهللُ َوَرُشقُفُف َواَل َيِديُْقنَ  ُمقَن َمٚ َحرَّ ِمُْقَن هِٚهللِ َواَل هِٚفَْٔقِم اآلَِخِر َواَل َُيَرِّ ْٗ ـَ اَل ُي ـَ احَلؼِّ  افَِّذي [ ِدي

ا صتدقيفاا مخلصيفاأمتا,ا ذ ؾاالالككفاا كاليةاكا نصرةاكا محبةاإالابيفاا مؤمنيفا {27}التوبة:
ا ئلسبلـا اا خير االايضمركف اأشكت يـ اهللااعل اجميع اأعداء األف ا يـ افبلانصرة اا بتطؿ أىؿ

ا ا واكألىلو اكا كيد ايىملكفا يؿانيتراعل الدميرااإلسبلـ افيـ ا(ّ)كا مسلميف, اا يـك ا ذ ؾانجد ,
اا  ابىض امف اك ؤلسؼ اا قرآف اآيتت ابىض افي اكا لبلعب اكا لحريؼ ا لديف, ىمتئـااإلستءة

ا لنبيا لحدثاأكثرامفامرة,اكنجداا يجكـاا شرسااا محسكبةاعل ااإلسبلـ,اكنجدااإلستءة
عل ااإلسبلـاكعلمتءاا مسلميفاا ثقتت,اكنجداا حرباعل ااإلسبلـاكأىلوافياكؿامكتفاكنرلا
انليتؾاحرمتتاا ديفاكا مقدستتااإلسبلميةافياا قدسا ؤلقص اكمتايحدثاحك و,اكفياا خليؿا

اإبراا ,اكلدميراا مستجدافياا ضفةاكغزةاأكالدنيسيتامفاقبؿاا صيتينة,افت حديثاىيـا حـر
اكا مسلميفامفاقلؿاكلشريداكلىذيب,احديثاالاينلييا ايفىلكنوابتإلسبلـ عفاأىؿاا بتطؿاكمت
ألفاىذااصراعاأز ياكطكيؿابيفاأىؿاا حؽاكأىؿاا بتطؿ,ا ذ ؾايجباأفانىكدا ئلسبلـ,اكمنيجا

َوَظَد اهللُ ] لحؽاكأىلواحل ايألياكعداهللاا نتابت فكزاكا نصراكا لمكيفااإلسبلـاكنىطياكالءنتا

ـْ َؿبْ  ـَ ِم ََِػ افَِّذي اَم اْشتَْخ ـَ ْؿ يِف األَْرِض  ُٓ َّْ ٍَ
َْٔسَتْخِِ ِٚت َف ٚحِلَ ُِقا افهَّ

ِّ ْؿ َوَظ ُُ ـَ َآَمُْقا ِمْْ َـّ افَِّذي َْ ُِّ َّ ُٔ ْؿ َوَف ِٓ
ِِ

َٙ أَُ  ُؿ افَِّذي اْرَت ُٓ يَْ
ْؿ دِ ْٔئًَٚأُ قَن يِب َص ـُ ِْل اَل ُيْؼِ َٕ بُُدو ًْ ْؿ َأْمًْٚ َي ِٓ

ِد َخْقؾِ ًْ ـْ َه ْؿ ِم ُٓ َفَّْ ُٔبَدِّ ,ا {33}الـور:[ ْؿ َوَف
ىذهااآليةاكعداكريـامفاهللاا لحؽاكأىلو,اأمتاأىؿاا بتطؿاعل اكتفةاأشكت يـاكأ كانيـاقتؿاعنيـ ا

                                                           

 (.َُٗ(ايينظر اكلتباا شييداا دكلكراإبراىيـاا مقتدمة,اد.اعتطؼاعدكاف,ا)صُ)
 (.ُّٗ(ايينظر انحكالفسيرامكضكعيا سكراا قرآفاا كريـ,امحمداا غزا ي,ا)صِ)
 (.َُٗ(ايينظر اكلتباا شييداد.اإبراىيـاا مقتدمة,اد.اعتطؼاعدكاف,ا)صّ)



-ُِْ- 

 

[َٚٔ ِجبَُؽ َؿْقفُُف يِف احَل ًْ ـْ ُي ِس َم ـَ افَّْٚ بِِف َوُهَق َأفَده اخِلَهٚمِ َوِم ِْ ُد اهللَ َظَذ َمٚ يِف َؿ ِٓ َٔٚ َوُيْن ْٕ َوإَِذا َتَقػَّ *  ِة افده

َسٚدَ  ٍَ ٛه اف
ٚ َوُُّيَِِْؽ احَلْرَث َوافَّْْسَؾ َواهللُ اَل َُيِ َٓ ِسَد ؾِٔ ٍْ ُٔ

ًَك يِف األَْرِض فِ  . {203-202}البؼرة:[ َش

 المطمب الثالث
 رة والقرابةلتوارث عمى أساس اليجحكم ا

ا الىت    وا ُأوَفئَِؽ ُهُؿ ]قتؿ ََٕكُ ـَ َآَوْوا َو ـَ َآَمُْقا َوَهَٚجُروا َوَجَٚهُدوا يِف َشبِِٔؾ اهللِ َوافَِّذي َوافَِّذي

ِريؿٌ  ـَ َرٌة َوِرْزٌق  ٍِ ٌْ ْؿ َم ٚ َأُ ًَّ ِمُْقَن َح ْٗ ؿْ *  اُد ُُ ًَ ُد َوَهَٚجُروا َوَجَٚهُدوا َم ًْ ـْ َه ـَ َآَمُْقا ِم ْؿ َوُأوُفق  َوافَِّذي ُُ ُٖوفَئَِؽ ِمْْ َؾ

ٍء َظِِٔؿٌ  ؾِّ ََشْ ُُ ًٍْض يِف ـَِتِٚب اهللِ إِنَّ اهللَ هِ ْؿ َأْوَػ هَِب ُٓ ُو ًْ ا. {53-52}األكػال:[ األَْرَحِٚم َه

 أواًل: التفسير التحميمي:

 مناسبة اآليات لما قبميا:

ا ااآلية ـَ َآَمُْقا َوَهَٚجُروا َوَجَٚهُدوا ]منتسبة اا[...َوافَِّذي ابيفاجملة امىلرضة ـَ ]جملة َوافَِّذي

ُد َوَهَٚجُروا  ًْ ـْ َه اجزائيـاا[...َآَمُْقا ِم اكبيتف اكاألنصتر ابت ميتجريف ا للنكيو ااعلراضية كجتءتاا كاك
ُد َوَهَٚجُروا َوَجَٚهُدوا ]كثكابيـ,ابىدابيتفاأحكتـاكاليةابىضيـا بىضابقك و ا ًْ ـْ َه ـَ َآَمُْقا ِم ا[...َوافَِّذي

فالشتبيتاأ فتظيتافتألك  ا بيتفاكاليةابىضيـابىضاكىذهاكاردةا لثنتءافيذها يستا لكرارا ؤلك  اكا 
اعلييـاكا شيتدةا يـابصدؽااإليمتفامعاكعدىـابت جزاء.

اييتجركاا ا ـ اا ذيف اكنف اعف اييتجركا, اك ـ اآمنكا اا ذيف اا مسلميف اهللااكالية امنع اأف كبىد
ااآليتتابي اكتنتاىذه ا للقسيتلحقيؽااإليمتف, ااآليتتاألنينتن اا ذمابينلو اا مؤمناتـ فايلنتك تالقسيـ

ا ذيفاىتجركا,اكا مؤمنكفاا ذيفاآمنكاابىداذ ؾاثـاىتجركااكلدارككااأمرىـابأفاصتركاامفاا مؤمنيفا
ا ميتجريفاكصتركاامثليـافياا نصراكا مكاالةاكا ميراث,اككذ ؾابيفاأفاكاليةااألرحتـاقتئمةاكمرجحةا

ا.(ُ)يةاا نسباكاإليمتفاكا نصرةاكا ميراثامثبتافياكلتباهللا غيرىتامفاا كاليةافليـاكال
 من األنفال: (٘ٚ)سبب نزول اآلية 

افنز تا اكأرثؾ, الرثني اا رجؿ اييىتقد اا رجؿ اكتف اقتؿ  اا زبير اابف اعف اجرير اابف اااأخرج
ًٍْض يِف ـَِتِٚب اهللِ ] ْؿ َأْوَػ هَِب ُٓ ُو ًْ  {53}األكػال:[ ...َوُأوُفق األَْرَحِٚم َه

ا.(ِ)

                                                           

 (.ّٗ-ِٗ,اصٓ لحريراكا لنكير,االبفاعتشكر,ا)ـ(ايينظر افيااُ)
 (.َِِ بتباا نقكؿافياأسبتباا نزكؿ,ا لسيكطي,ا)ص(اِ)



-ُّْ- 

 

بيفاا زبيرابفااكأخرجاابفاسىدامفاطريؽاىشتـابفاعركةاعفاأبيواقتؿ اآخ ارسكؿاهللاا
ا ىكاـاكبيفاكىبابفامت ؾ,اقتؿاا زبير ا قدارأيتاكىبتناأصتبلواا جراحابأحد,افقلت ا كامتتافتنقطعا

ًْ ]عفاا دنيتاكأىلوا كرثلو,افنز تااآلية ا ْؿ َأْوَػ هَِب ُٓ ُو ًْ فصترتاا[...ٍض يِف ـَِتِٚب اهللِ َوُأوُفق األَْرَحِٚم َه
ا.(ُ)ا مكاريثابىدا ؤلرحتـاكا قربتت,اكانقطىتاا مكاريثابت مؤاختةا

بيفاأصحتبواككرثابىضيـامفابىضاحل ااككرداعفاابفاعبتساقتؿ اآخ ارسكؿاهللاا
ًٍْض يِف ـَِتِٚب اهللِ ]نز تااآليةا ْؿ َأْوَػ هِبَ ُٓ ُو ًْ ا.(ِ)اااذ ؾاكلكارثكاابت نسبفلرككا [...َوُأوُفق األَْرَحِٚم َه

 النحو والبالغة:

[ٚ ًَّ ِمُْقَن َح ْٗ َؽ ُهُؿ اُد
 اقصرااإليمتفاعلييـادكفاغيرىـاممفا ـايييتجركااكىكامقيدابت حتؿافيا[ُأوَفئِ

اف,اأماىـامحققكفا ئليمتفابت يجرةامفاداراا كفر.يقك وا"حقتن"احتؿامفاا مؤمن

ؿْ ] ُُ ُٖوَفئَِؽ ِمْْ ا[َؾ اعل  اا فتء ادخكؿ اجتءا  األنو اا شرط امىن  اا مكصكؿ ا لضميف ا"فأك ئؾ" ا خبر
اك ـا اا ذيفاآمنكا ااآليتتاسكاء اا ليااسلكعبليت ااألقستـ اا ستئؿاعفاجميع اجكاباعفاسؤاؿ بمثتبة
ييتجركااأكاآمنكااكىتجركااأكاا ذيفاآككااكنصركا,اكا ذيفاآمنكاامفابىداكىتجركااكؿاىذهاا حتالتا

منكا"المييدانا متابىده,اكشرطتنا لقبكؿاألفااإلسبلـايجبامتاقبلوا"فأك ئؾامنكـ"اكبذ ؾاصترافىؿا"آ
افقداصتركاامنكـ,اأمامفاجمتعلكـافليـاا كاليةاكا نصرةامىكـ.

ابت ظتىرافياا لغةاأنواجمعارحـاكىكاقىراا ك دافيابطفا[َوُأوُفق األَْرَحٚمِ ]  اجتءا فظا"األرحتـ"
تشئةاعفااألمكمة,اكىذاامتاعليواجميكراا مفسريف,اا قرابةاا نامفأمو,افجىؿاا مىن افياا لغةاأنيـا

ا"أك  اكقك و  ابت رحـ, اا مك كد اا ىصتبتتادكف اا مراد امفاجىؿ الفضيؿاككمنيـ اصيغة ا كاليةااألف"
ا.(ّ)ا كاليةابت نسباكثبلتافياا كلتبادال ةاعل الأكيدىتامفا ذكمااألرحتـاأك  ا
 األحكام الشرعية:

ا يصبحاا -ُ  ميراثا ذكمااألرحتـامفاا مؤمنيف,اكذ ؾابقك والىت   احكـانسخاا لكارثابت يجرة,
ًْضٍ ] ْؿ َأْوَػ هَِب ُٓ ُو ًْ ,افكتنكاايلكارثكفابت يجرة,اككتفاالايرثامفا{53}األكػال: [َوُأوُفق األَْرَحِٚم َه

ا ابقك و اذ ؾ افنسخ اييتجر اك ـ امفاا[َوُأوُفق األَْرَحٚمِ ]آمف ااألرحتـ ا ذكم اا ميراث كصتر

                                                           

 (.َِِ(ا يبتباا نقكؿافياأسبتباا نزكؿ,ا لسيكطي,ا)صُ)
 (.َْٕ,اصُ(افلحاا قدير,ا لشككتني,ا)ـِ)
 (.َٗ,اصٓ(ايينظر اا لحريراكا لنكير,االبفاعتشكر,ا)ـّ)
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ا(ُ)(اوا الفرائض بأىمياـــألحق ا)واػػػياقك ػػػؾافػػػيئتناكذ ػػؿامليليفاشػػارثاأىف,اكالايلكاػػا مؤمني
 .(ِ)كىذاايىنيابت مكاريثا

ا ذكما -ِ اانلقؿ اا ميراث, اكأمت اكا مىكنة, اا نصرة افي اا كالية ا يـ امىنته نمت اكا  انسخ ا يساىنت قيؿ
حـاقرباأكابىدااألرحتـاكاخللفكااىؿامفاا ىصبةافقط,اكا راجحاحسباظتىرااآليةاأفاكؿارا

يرثاكقدااجلمعافياا لكريثاسببتفاسبباا قرابةاكاإلسبلـافيـاأك  اممفا واسبباكاحداكىكا
 .(ّ)اإلسبلـا

 ثانيًا: التفسير اإلجمالي:

فياىذهااآليتتاا كريمةابت ذكراكا ثنتءاعل اأىؿاا حؽ,اأىؿاا صبراكا ثبتتاايثنياهللاا
ـَ ]حستفاكا محبةاكا لراحـامفااألنصترافقتؿ اكا لضحيةامفاا ميتجريفاككذ ؾاأىؿاا براكاإل َوافَِّذي

أماا ميتجركفاا ذيفا يـاا سبؽاإ  ااإلسبلـابت لضحيةاكا فداءا[ َآَمُْقا َوَهَٚجُروا َوَجَٚهُدوا يِف َشبِِٔؾ اهللِ
ايملككفا امت وا]بكؿ ََٕكُ ـَ َآَوْوا َو اكاإلخا[َوافَِّذي اكاإليثتراكا محبة تءاأمااألنصتراأصحتبااإليكاء

[ٚ ًَّ ِمُْقَن َح ْٗ َؽ ُهُؿ اُد
أماىؤالءاىـاا كتملكفافيااإليمتفاا ملحققكفافيامرالبااإلحستف,ا ذ ؾاا[ُأوَفئِ

ِريؿٌ ]كلباهللاا يـاا مغفرةا ذنكبيـ,اكا رزؽاا كريـافياجنتباا نىيـافقتؿ ا ـَ َرٌة َوِرْزٌق  ٍِ ٌْ ْؿ َم ٚ َأُ ًَّ ا[َح
عل اقسـااراأصحتباداراا نىيـ,اثـايلحدثاهللااكىذاالشريؼاكثنتءاعل اىؤالءااألبرارااألطيت

اا مؤمنيفا احكـ افحكميـ افياسبيؿاهللا, اكجتىدكا اكىتجركا امفابىد اا ذيفاآمنكا اكىـ آخرا حؽابيـ
ؿْ ]ا ستبقيفافياا ثكاباكاألجر,األنيـاىتجركاابىداا يجرةااألك  افقتؿالىت  اعنيـا ُُ ُٖوَفئَِؽ ِمْْ ا[َؾ

اكا نصرة اكا محبة اا كالية ا يـ افقتؿااأم اعليو اا ميراثاكأكد امكضكع النتكؿ اثـ امنكـ, اصتركا ألنيـ
ًٍْض يِف ـَِتِٚب اهللِ ] ْؿ َأْوَػ هِبَ ُٓ ُو ًْ أماأصحتباا قرابتتابىضيـاأحؽابإرثابىضاا[َوُأوُفق األَْرَحِٚم َه

مفااألجتنبافياحكـاهللااكشرعو,اكقتؿاا ىلمتء انسختاىذهااآليةااإلرثابت حلؼاكاإلختء,افكؿامتا
هللاافيواا حكمةاكا صكاباكا صبلحاكالايجكزاألحدامخت فةاأمرهاكحكمواألفاهللااقداأحتطابكؿاشرعوا

ٍء َظِِٔؿٌ ] ااشيءاعلمتناحيثاقتؿا ؾِّ ََشْ ُُ ا.(ْ)ا[إِنَّ اهللَ هِ

                                                           

 (.ِّّ,اصّ(,ا)جُُٓٔ(,ابتباأ حقكااا فرائضابأىليت,ارقموا)ِّفرائضا)صحيحامسلـ,اكلتباا (اُ)
 (.ُِْ,اصْ(ايينظر اا جتمعاألحكتـاا قرآف,ا لقرطبي,ا)ـِ)
 (.ُْْ,اصْ(انفساا مرجعاا ستبؽ,ا)ـّ)
 (.ْٕٗ,اصُ(ايينظر اصفكةاا لفتسير,ا لصتبكني,ا)ـْ)
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افإفاقيؿا اا قرآفاكا عجتزه اكببيتفامدلاعظمة اانليتاببراعة, امفاا سكرة ااألخيرة فاإكاآلية
ياسبقليتاكا لياللحدثاأيضتناعفاا ميتجريفايرداا مفسركفابأنواالالكرارااآليةافييتالكرارا آليةاا ل
اهللااا ميتجرا اقسـ اقبؿايحيث اىتجركا اا ذيف اكىـ ااألك   اا يجرة اأىؿ ابىضيـ افكتف اطبقتت اإ   ف

ابىداصلحاا حديبيةاقبؿافلحامكة,اككتفا اا ثتنيةاكىـاا ذيفاىتجركا ا حديبية,اكبىضيـاأىؿاا يجرة
ىجرةاا حبشةاكا يجرةاإ  اا مدينةافت مرادامفااآليةااألك  اا يجرةااألك  اىجرليفااصتحببىضيـا

اا ميراثاإ  اذكمااألرحتـا اكرد اا لكارثابت يجرة ابنسخ اا سكرة اني  اثـ اا ثتنية, اا يجرة اا ثتنية ااااكمف
اا نستءا افياآيةاا مكاريثافياسكرة ٍء َظِِٔؿٌ ]فياحكـاهللااا ليابينيت ؾِّ ََشْ ُُ ااأمابأحكا كـاا[إِنَّ اهللَ هِ

ا.(ُ)كمتايصلحا كـا

 ثالثًا: المقاصد واألىداف:

أكدتااآليتتاا كريمةاعل ااإليمتفاكجىللوااالتأكيد عمى حقيقة اإليمان وجزاء من يتصف بو: -ُ
نمتااإليمتفاىكامتا شرطتنا لكاليةاكا نصرة,افتإليمتفا يستاكلمةافقطاذاتامشتعراقلبيةابتطنةاكا 

ا ئليمتفاا لياكقرافياا قلباكصدقواا ىمؿ,اكا افت ىمؿاىكاا دال ةاا ظتىرة عملتابواا جكارح,
اكا ىمؿا ابو اكاإليمتف افت قرآف ااإليمتف, ا يذا اا فىلي اا كجكد ا و ا يشيد ا لىيتف امفاظيكرىت البد
بمقلضتهامنيجاعملي,االامنيجانظرمامىرفيافقط,ا ذ ؾاكصؼاهللاافياىذهااآليتتاا كريمةا

اعل الا ميتجريفاكاألنصترابأنيـاحص درجتتاكمتؿااإليمتفاكاإلحستفافقتؿالىت  اعنيـ اكا
ْؿ ] ٚ َأُ ًَّ ِمُْقَن َح ْٗ ِؿ َومَ ُأوَفئَِؽ ُهُؿ اُد ِريؿٌ َدَرَجٌٚت ِظَْْد َرِبِّ ـَ َرٌة َوِرْزٌق  ٍِ ,افيذهاصفتتا{2}األكػال: [ٌْ

اا مؤمفاا حؽ,اا ذمابيَّفاهللاامكتنلواكدرجلوافياا جنةابأنوافياداراا نىيـ,اىـاا ذيفالمسككا
 .(ِ)ابتإليمتفاقكالناكعمبلنافتسلحقكااىذااا ىطتءاا ىظيـامفاهللاا

افبلايىملكفا افقط, اا يكية امسلمكا اأفابىضاا مسلميفاببلاإسبلـ, انجد افياكاقىنت ك كفاا يكـ
اعفا ايقك كف اكاإليمتف, ااإلسبلـ الطبيؽ افي الميىتن اكنجد ااإليمتف, اأركتف اكال ااإلسبلـ, بأركتف

 كفا ؤلسؼاكلمةايقك يتا ستف,اكمفاكرائيتاكاقعاأ يـايشيداشيتدةاأنفسيـامسلمكفاأكامؤمنكفاكا
يمتنيـاافا نصر,احل ايىكدكااظتىرةابىكسامتايقك واا لستف,ا ذ ؾايؤخراهللاا إ  ادينيـاكا 

اأمرىـاهللاا كيسيركفاعل اخط اا ميتجريفاكاألنصترافياا لضحيةاكا فداءامفاأجؿااكمت
انصرةاىذااا ديفاا ىظيـ.

                                                           

 (.ِِّ,اصِ(ايينظر الفسيراا بغكم,ا)ـُ)
 (.ُْٖٕ,اصّا قرآف,اسيداقطب,ا)ـا(ايينظر افياظبلؿِ)
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اكاإليم اعتمفت ديف اعملي امنيج نمت اكا  انظريتن اكلتباهللاا يسامنيجتن افي اجتء ابمت اكا ىمؿ اتىاتف
اسلطتفا ا لحطيـ اكا فداء اكا صبر اكا لضحية ابت جيتد ااإلسبلـ اأعداء اكيكاجو ااإلنستف  لحرير
ا طكاغيتاكلقريراسلطتفاهللاالىت  ,األفاا ديفامنيجاحيتةاالايلمثؿاإالافياكجكدالجمعافىليا

 ؾايككفاكجكدا ؤلمةاا مسلمةاا فتعلةامرةاأخرلاعنداعكدةاا مسلميفاإ  ا,اكبذ(ُ)كاقىياحركيا
ٚ ]تت,اقتؿالىت   اػػػتفاكا ثبػػػرعيـابتإليمػػػؽاشػػػبلميـاكلطبيػػإس َٓ َّ ًَ ْٕ ًٜ َأ َّ ًْ

ِ ا ٕ ً ٌَرِّ نَّ اهللَ ََلْ َيُؽ ُم
َٖ  َذفَِؽ هِ

ؿْ  ِٓ ِس ٍُ ْٕ َٖ وا َمٚ هِ ُ رِّ ٌَ ا. {31}األكػال:[ َظَذ َؿْقٍم َحتَّك ُي

ك قداظؿاشرطاا يجرةاقتئمتناحل افلحامكةاحسبامتااال ىجرة بعد الفتح ولكن جياد وعمل: -ِ
فاكتنتا كردافيااآليتتاا كريمةا كؿامفايلحؽابت طبقةااألك  امفاا ميتجريفاا مجتىديف,اكا 
 لستبقيفادرجليـ,اك كفابىداأفادانتاأرضاا ىربا ئلسبلـاك قيتدلواكانلظـاا نتسافيامجلمىوا

,اكىذااإنمتاكتفافياجرةابىداا فلحاك كفاجيتداكعمؿ,اكمتاأكداعل اذ ؾارسكؿاهللاافبلاى
ااألرضامتئلي افييت اا لياحكـ احكـاافاكأ ؼا جك ةااألك  ا ئلسبلـ اينقطعافييت ا ـ عتـالقريبتن,

شريىةاهللااكسلطتنو,اك كفاا يكـاكقداعتدتااألرضا لجتىلية,اكا بىداعفالطبيؽاشرعاهللاافيا
تاا حتكميةاإ  اطكاغيتااألرض,ايىيثكفافييتافستداناكدمتران,افبلبدامفاأفالبدأااألرض,اكعتد

؛األفاا نبيا(ِ)جك ةاجديدةاأخرلا ئلسبلـاحل النليياإ  اإقتمةادارااإلسبلـابت جيتداكا ىمؿا
بىدافلحامكةابتيعاا مسلميفاعل ااإلسبلـاكا جيتداكا خير,اكفياا حديثاعفاابفاعبتساا

ذا استنفرتم فانفروا ا)اقتؿ اقتؿارسكؿاهللا  .(ّ)(اال ىجرة بعد الفتح ولكن جياد ونية، وا 

ا لمجلمعاااإلسالم منيج رباني في بناء المجتمع اإلنساني: -ّ ااألك   اا فلرة ابنتء افي فنجد
افيا اا كالء اقتـ احيث اكأشكت و, اصكره اكؿ افي اا ختصة اكلكت يفو اا ختصة, اأحكتمو اإلسبلمي

ابك اا دـ افي اا كالء امقتـ اا ىقيدة اكا مغتـر اكا ديتت اكا لكتفؿ ااإلرث اذ ؾ افي ابمت امقلضيتلو, ؿ
اا فلرةا اللؾ اأحكتـ اعد ت ابدر افي اا فرقتف ابيكـ ااإلسبلمي اا كجكد ااسلقر ا مت اك كف كغيرىت,
االسلثنتئيةاا بلزمةا ىمليةاا بنتءااألك  ,اكمفاىذهاا لىديبلتاعكدةاا لكارثاكا لكتفؿافياا ديتتا

افياإطتراا اإ  اا قرابة اكغيرىت افقتؿالىت    افيادارااإلسبلـ َوُأوُفق األَْرَحِٚم ] مجلمعاا مسلـ

ًٍْض يِف ـَِتِٚب اهللِ ْؿ َأْوَػ هِبَ ُٓ ُو ًْ ,افكتنتاأك كيةاذكماا قرب اكىذاايلبياجتنبتنافطريتنا {53}األكػال:[ َه
ادامتاالا اا ىظيمةايحتفظاعل اا مشتعراا فطريةامت ابشمك يلو افتإلسبلـ فياا نفسااإلنستنية,

                                                           

 (.َُٔٓ,اصّ(افياظبلؿاا قرآف,اسيداقطب,ا)ـُ)
 (.َُٔٓ,اصّ(ايينظر اا مرجعاا ستبؽ,ا)ـِ)
 (.ُْٗ(,ا)صُّٖٔ,احَِ(اصحيحامسلـ,اكلتبااإلمترة,ابتباا مبتيىةابىدافلحامكة,ا)بّ)
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للىترضامعالكت يؼاا كجكدااإلسبلمياكىذااييبيفامدلاربتنيةااإلسبلـافيالىتملوامعاا بشراكأفا
ا اا مرحلة اكلكت يفواحسباطبيىة اأحكتمو افيا(ُ) و اا مسلمكفاا يكـ ايجباأفايفيمو امت اكىذا ,

اتنتنافريدانايفااإلنستني؛األنواككاقىيـاا مىتصراكيطبقكاااإلسبلـاكمنيجاحيتةاكيحتفظكااعل اا كيت
اكأقكؿا لذيفاامواهللااكرٌا ااإلنستفافياا لصكرااإلسبلمي, اكرامة عل استئرامخلكقتلواكىذه

يمشكفاضداا ليتراعكدكاا ئلسبلـ,اكفتكـاطكاغيتااألرضافستداناحتصرلـااإلنستفاا مسلـافيا
اكؿامكتفاكسلبلـامنواأبسطاحقكقواكىكاا ىيشابكرامةافيادارااإلسبلـ.

ا

                                                           

 (.ُُٔٓ-َُٔٓ,اصّ,ا)ـقطب(افياظبلؿاا قرآف,اسيداُ)
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 الفصل الثاني

لتحميمي لمقاصد وأىداف النصف الثاني من التفسير ا
 (ٖٖ-ٔالحزب التاسع عشر من القرآن )التوبة من اآلية 

اكيشلمؿاعل اسبىةامبتحث 
 (.ٙ-ٔالمبحث األول: مقاصد وأىداف سورة التوبة من اآلية )
 (.ٕٔ-ٚالمبحث الثاني: مقاصد وأىداف سورة التوبة من اآلية )

 (.ٙٔ-ٖٔالتوبة من اآلية )المبحث الثالث: مقاصد وأىداف سورة 
 (.ٕٕ-ٚٔالمبحث الرابع: مقاصد وأىداف سورة التوبة من اآلية )

 (.ٕٗ-ٖٕالمبحث الخامس: مقاصد وأىداف سورة التوبة من اآلية )
 (.ٕٛ-ٕ٘المبحث السادس: مقاصد وأىداف سورة التوبة من اآلية )
 (.ٖٖ-ٜٕالمبحث السابع: مقاصد وأىداف سورة التوبة من اآلية )
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 المبحث األول

 (ٙ-ٔمقاصد وأىداف سورة التوبة من اآلية )
اكفيواثبلثةامطت ب ا

 المطمب األول: البراءة من المشركين وعيودىم.
 المطمب الثاني: الوفاء بالعيد لمن لم ينقضوا عيودىم.

 المطمب الثالث: قتال المشركين بعد األشير الحرم.
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 المبحث األول
 (ٙ-ٔبة من اآلية )مقاصد وأىداف سورة التو 

 األحكام النيائية في العالقات بين المسممين والمشركين في الجزيرة العربية عامة
َٜ ]قتؿالىت   ا ًَ ـَِغ * َؾِسُٔحقا يِف األَْرِض َأْرَه ـَ اُدْؼِ ـَ َظَٚهْدُتْؿ ِم ـَ اهللِ َوَرُشقفِِف إَِػ افَِّذي َهَراَءٌة ِم

ْؿ َؽْرُ  ُُ َّٕ قا َأ ُّ َِ ٍر َواْظ ُٓ ِّٟ َأْص ِس َيْقَم احَل ـَ اهللِ َوَرُشقفِِف إَِػ افَّْٚ ـَ * َوَأَذاٌن ِم ٚؾِِري َُ ًِْجِزي اهللِ َوَأنَّ اهللَ َُمِْزي اف  ُم

ُْٔتْؿ َؾٚظْ  ْؿ َوإِْن َتَقفَّ ُُ َق َخْرٌ َف ُٓ ـَِغ َوَرُشقفُُف َؾِْ٘ن ُتْبتُْؿ َؾ ـَ اُدْؼِ  َأنَّ اهللَ َهِريٌء ِم
َزِ ـْ َّٕ األَ قا َأ ُّ ِجِزي اهللِ َِ ًْ ْؿ َؽْرُ ُم ُُ

 ْٔ ْؿ َص ـُ ُهق َُ ْ َيْْ ـَِغ ُثؿَّ ََل ـَ ادُْؼِ ـَ َظَٚهْدُتْؿ ِم َذاٍب َأفٍِٔؿ * إاِلَّ افَِّذي ًَ ُروا هِ ٍَ ـَ ـَ  ِ افَِّذي ْؿ َوَهؼِّ ُُ ْٔ َِ ًئٚ َوََلْ ُيَيِٚهُروا َظ

ِْتِْؿ إِنَّ ا َدُهْؿ إَِػ ُمدَّ ْٓ ْؿ َظ ِٓ ْٔ هقا إَِف ُٞ َأَحًدا َؾَُِٖت ْٔ ـَِغ َح ُِقا اُدْؼِ ُر احُلُرُم َؾْٚؿتُ ُٓ ََِخ األَْص َس ْٕ َغ * َؾَِ٘ذا ا
َِ ٛه اُدتَّ

هللَ َُيِ

اَلَة َوَآَتُقا  ؾَّ َمْرَصٍد َؾِْ٘ن َتُٚهقا َوَأَؿُٚمقا افهَّ ـُ ْؿ  ُدوا َأُ ًُ وُهْؿ َواْؿ ِهقا َوَجْدُُتُقُهْؿ َوُخُذوُهْؿ َواْحُكُ َٚة َؾَخ ـَ افزَّ

ؿْ  ُٓ َِ اَلَم اهللِ ُثؿَّ أَ  َشبِٔ ـَ َع  َّ َِٖجْرُه َحتَّك َيْس ـَِغ اْشتََجَٚرَك َؾ ـَ اُدْؼِ قٌر َرِحٌٔؿ * َوإِْن َأَحٌد ِم ٍُ َْٖمَُْف إِنَّ اهللَ َؽ ُف َم ٌْ ْهِِ

قنَ  ُّ َِ ًْ ُْؿ َؿْقٌم اَل َي ا.{ 4-9[ }التوبة:َذفَِؽ هَِْٖنَّ

 المطمب األول
 البراءة من المشركين وعيودىم

َٜ قتؿالىت   ا ًَ ـَِغ * َؾِسُٔحقا يِف األَْرِض َأْرَه ـَ اُدْؼِ ـَ َظَٚهْدُتْؿ ِم ـَ اهللِ َوَرُشقفِِف إَِػ افَِّذي ]َهَراَءٌة ِم

ـَ اهللِ َوَرُشقفِِف إِ  ـَ * َوَأَذاٌن ِم ٚؾِِري َُ ًِْجِزي اهللِ َوَأنَّ اهللَ َُمِْزي اف ْؿ َؽْرُ ُم ُُ َّٕ قا َأ ُّ َِ ٍر َواْظ ُٓ ِس َأْص ِّٟ َػ افَّْٚ َيْقَم احَل

ُْٔتْؿ َؾٚظْ  ْؿ َوإِْن َتَقفَّ ُُ َق َخْرٌ َف ُٓ ـَِغ َوَرُشقفُُف َؾِْ٘ن ُتْبتُْؿ َؾ ـَ اُدْؼِ  َأنَّ اهللَ َهِريٌء ِم
َزِ ـْ ِجِزي اهللِ األَ ًْ ْؿ َؽْرُ ُم ُُ َّٕ قا َأ ُّ َِ

َذاٍب َأفٍِٔؿ[ }افتقهٜ: ًَ ُروا هِ ٍَ ـَ ـَ  ِ افَِّذي ا{.3-1َوَهؼِّ

 التحميمي: أواًل: التفسير
 مناسبة اآليات لما قبميا: -ٔ

ح تامفاخبلؿاأقكاؿاا ىلمتءاأفااألنفتؿاكبراءىةا ـايفصؿابينيمتابت بسملةاألفاقصةااألنفتؿاكىضى
,افمحكراا سكرليفا(ُ)شبييةابقصةاا لكبةافكأنيمتاسكرةاكاحدة,اككأفاا لكبةالكمؿامتابدأتابوااألنفتؿ

 .كاحد,اكىكاا جيتدافياسبيؿاهللا

                                                           

 (.َُُ,اصٓ,االبفاعتشكر,ا)ـ(اا لحريراكا لنكيرُ)
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 ول:سبب النز  -ٕ
كقكؿاا ىلمتءافياسقكطاا بسملةاانز تاا سكرةافياغزكةالبكؾ,اآخراغزكةاغزاىتاا نبيا

مفاأك يتاعل اأقكاؿامنيت اأنواكتفافياشأفاا ىرباإذااكتفابينيـاكبيفاأحداعيدافنبذكهاككلبكااإ ييـا
صحؼاما– ـايكلبكاافيوابسملةايىني ابتسمؾاا ليـ,اكمنيت اأنيتاىكذااجتءتافياا مصحؼااإلمتـا

ئؿاعثمتفاا-عثمتف اكسي اا لتبىكفاذ ؾ, افياافت لـز اكلتبليت الكفياااا عفاعدـ ا قد مصحؼافقتؿ 
افمفاأجؿاذ ؾاقرنتااا نبيا اقتؿ  ااألنفتؿاأـاال, ابسكرة املصلة ابراءىة اكتنتاسكرة ايبيفاإذا ك ـ

اكا افمفاختنكا افأعلفاهللااا براءىة اسطرابسـاهللااا رحمفاا رحيـ اأكلبابينيمت اك ـ األفابينيمت غدركا,
,اكألفاا بسملةالىنياا رحمة,اكبدأتاا سكرةابت براءةامفاا مشركيفا(ُ)األرضاصترتاألىؿااإلسبلـا

ك كاكتنكااأك ياقرب ,اكا بسملةالنتفياا براءةامفاا مشركيف؛ا ذ ؾا ـالكجداا بسملةافياصدراسكرةا
 .(ِ)ا لكبة؛األفااإلحستفاالايلنتسبامعاا سيؼا

 البالغة: -ٖ
 جتءالنكيرا"براءىة"النكيراا لنكيع,ا ئلشترةاإ  اأفاىذااا نكعاكتؼافيافيـاا مقصكد.ا[:َهَراَءةٌ ]

] ـَ "امفامىن ااالبلداء,اكا مىن اأفاىذهابراءةامن بلنليتءا متاأفتدهاحرؼا"ا]إَِػ[االبلدائيةاكا]ِم
ؾاا فسخاأصدرىتاهللاابكاسطةارسك واإببلغتناإ  اا ذيفاعتىدلـامفاا مشركيف,األفاا مقصكداإببلغاذ 

يصت وا يككنكااعل ابصيرةافبلايككفاذ ؾاا فسخاغدرانا ا.(ّ)إ ييـاكا 
افيواا لفتتا مفاكيجوا يـاا خطتباكنكلةاذ ؾاا]َؾِسُٔحقا[: ا فتءا للفريعاعل امىن اا براءىة,اكىذا

ا حرمليتابأمفاكأمتفا إببلغااإلنذاراإ ييـامبتشرة,اكحقيقلواأماسيركاافيااألرضافلرةااألشيراا حـر
,اكفياىذاااألمراإيذافابفرضاا قلتؿافياكىك الأجيؿاختصابىداا براءةابدءانامفاشكاؿاكانليتءنابميحـر

,اكمتادكفاذ ؾااألشيراحربابيفاا مسلميفاكا مشركيفا ا.(ْ)غيرااألشيراا حـر
 القراءات: -ٗ

بت نصباعل اقراءةاعيس ابفاعمر,اكيىقكباأمااسمىكاابراءة,اكا مىن اأفاا]َهَراَءة[تاأقيرا
اذاعيكداػػػبانبػػوايجػػ اأنػػػةاعلػػػػذاا لدال ػػػػركيف,اىػػػػواا مشػػػـابػػػداا ذماعتىدلػػػتامفاا ىيػػػك وابرئػػرسهللااكا

                                                           

 (.ُِِ(ا بتباا نقكؿ,اجبلؿاا ديفاا سيكطي,ا)صُ)
ا(.ْ,اصْ(اا جتمعاألحكتـاا قرآف,ا لقرطبي,ا)ـِ)
 (.َُّ,اصٓ(اا لحريراكا لنكير,االبفاعتشكر,ا)ـّ)
 (.َُٔ,آَُ,اصٓ(اينظر اا لحريراكا لنكير,االبفاعتشكر,ا)ـْ)
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 .(ُ)ا مشركيفابسبباخيتنليـاكغدرىـا
َذاٍب َأفٍِٔؿ[: ًَ ُروا هِ ٍَ ـَ ـَ  ِ افَِّذي اأصؿاا بشترةا متافيواحسرة,اك كفااسلىيرتاىنتا ئلنذارابمتاىكا]َوَهؼِّ

ا.(ِ)سكءا لليكـ

(ابت رفعاعنداا قراءاكليـ,اكفيوامىن ابليغامفاااليضتحا لمىن امعااإليجتزارسولوعطؼا)
ااآليةاسببا اككتنتاىذه ابليغة, اقرآنية انكلة اىذه ارسكؿابرمءامفاا مشركيف, اأف  فياا لفظالقديره

ابريئتنامفارسك واكضعاعلـاا نحكاعندمتاسمعاأعرابيارجبلناقرأىتابت جرافقتؿااإلعرابي اإفاكتفاهللا
ا.(ّ)فأنتابرمءامنوا

 األحكام الشريعة: -٘

اإ  اقيتسااكذ ؾاألفاعثمتفابفاعفتفااالقياس أصل في الدين: .ُ ا جئكا كأعيتفاا صحتبة
(اشبييةابقصةااألنفتؿافأ حقكىتابيت,افإذااكتفاهللاابراَءةا شبواعنداعدـاا نص,اكرأكااأفاقصةا)
 .(ْ) قرآفافمتاظنؾابستئرااألحكتـالىت  اقدابيَّفادخكؿاا قيتسافيالأ يؼاا

فيؤذفااحالة تنقضي المدة بينيماجواز قطع العيد بين المسممين وبين المشركين في حالتين: .ِ
ا ااخليتر, اكاإليذاف ابت حرب, اا مشركيف اإ ييـااوالثانية:ا مسلمكف افننبذ اغدران, انختؼامنيـ أف

 .(ٓ)عيدىـا

 ثانيًا: التفسير اإلجمالي:
اا كريمة ااآليتت اأماابدأت اا مشركيف, امف اعتىدلـ اا ذيف اإ   اكرسك و اهللا امف بت براءة

ا مشركيفاا مىتىديف,اأفا يـاأربىةاأشيرايسيحكفافيااألرضاعل ااخليترىـاآمنيفامفاا مؤمنيف,ا
امقدرا اأك امطلؽاغيرامقدر, اعيد ا مفاكتفا و اكىذا اكالاميثتؽ, ا يـ اأشيراالاعيد ااألربىة كبىد

 واعيدامقدرابزيتدةاعل اأربىةاأشير,افإنوايلىيفاأفايلمـا واعيدهابأربىةاأشيرافأقؿ,اأمتامفاكتفا
اإذاا ـايخؼامنواخيتنة,اك ـايبدأابنقضاا ىيد.

                                                           

 (.َٕٔ,اصُا قدير,ا لشككتني,ا)ـ(,اكفلحاّْٗ,اصُ(الفسيراا بيضتكم,ا)ـُ)
 (.ُُُ,اصٓ,ا)ـا مرجعاا ستبؽ(اِ)
 (.َُُ,اصٓ(اا مرجعاا ستبؽا,ا)ـّ)
 (.ٓ,اصٖ,اجْ(اا جتمعاألحكتـاا قرآف,ا لقرطبي,ا)ـْ)
 (.ٗ,اصٖ,اجْ(اا مرجعاا ستبؽ,ا)ـٓ)
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فاكتنكااآمنيف,افإنيـا فايىجزكااهللااك فا كأنذراهللاالىت  اا مىتىديفافيامدةاعيدىـاأنيـاكا 
نيفاكىذااكعداهللاا يـ,ايفكلكه,اكأفاهللاالىت  اسكؼايخزماكؿامفاأصراعل اا شرؾ,اكينصراا مؤم

احيثاكقتا اعرفة, اا نحراكفيايكـ ايكـ اكىك اا حجااألكبر, ايكـ اأفايؤذف اا نبيامؤذنو حيثاأمر
اأفايؤذفابأفاهللاابرمءاكرسك وامفاا مشركيفا اا ىرب, اجلمتعاا نتسامسلميـاككتفرىـامفاجزيرة

اا  االالقربكا اكقيؿا يـ  اقللكا, اكيجيدكا اكالاميثتؽافأينمت اعيد اىذاافليسا يـ اعتمكـ ابىد اا حراـ مسجد
ا اسنة اىذا اىجريةككتف السع اا صديؽ ابكر اأبك ابت نتس اكحج ,امفا اكرسك و اهللا اببراءة اكأذف ,

,اثـارغباهللاالىت  اا مشركيفابت لكبة,اكرىبيـامفااالسلمراراعل اا مشركيفاعليابفاأبياطت با
للكىـاأكايأسركىـاأكايجلكىـاا شرؾابأنيـافياقبضلواكقتدراأفايسلطاعلييـاعبتدهاا مؤمنيفابأفايق
ا.(ُ)كىذاافياا دنيت,اك يـافيااآلخرةاعذاباأ يـافيانتراجينـاكبئساا قرارا

كجتءااإلعبلـا يـابت براءةاعل اأفايلكبكااعفاا كفراكا غياكا ضبلؿاكيرجىكااإ  الكحيداهللاا
الافلفايىجزكااهللااىربتنامفاعذابو,احيثاجتءاا حديثاعفاا ىذابابت بشترةاعل  اسبيؿااالسليزاءاكا 

ا.(ِ)بيـاكفياىذااكعيداعظيـا يـا

 ثالثًا: المقاصد واألىداف:

سكرةابراءىةانز تابحداا سيؼاك"بسـاهللااا رحمفاا رحيـ"اااإلسالم دين األمان والسالم والرحمة: -ُ
,اكىذاايدؿاعل امدلاسمتحةاكعظمةااإلسبلـ,اكأيضتناعندمتا(ّ)أمتف,افبراءةانز تابرفعااألمتف

رٍ ]  اقتؿالىت  ُٓ َٜ َأْص ًَ أمتفاحيثاأعطتىـاأمتفا فلرةامىينةاقبؿاإعبلفاا[َؾِسُٔحقا يِف األَْرِض َأْرَه
ا حرباعلييـ,ابحيثا كالتبكااكأسلمكااكلرككااا بغياكا ضبلؿافيااألرضافيذااأعظـاأمتفا يـا

ا.امفاهللاا

ُهققتؿالىت   ااحكم اإلسالم في إميال المشركين أربعة أشير: -ِ ذَّ ـَ ْؿ ]َوإِْن  ُُ ِع َوَف َّ ْؾ يِل َظ َُ َك َؾ

ُِقَن[ }يقٕس: َّ ًْ َّٚ َت ٚ َهِريٌء ِِم َٕ ُؾ َوَأ َّ َّٚ َأْظ ُتْؿ َهِريُئقَن ِِم ْٕ ْؿ َأ ُُ ُِ َّ ,ا ذ ؾابىداا براءةاا لياصدرتاا{11َظ
عفاهللااكرسك واضداا قكلاا ختئنة,اجتءتاسيتسلواا منصفةابحؽاا مىسكراتااألخرلاحيثا

ااأميليـاأربىةاأشيرا لكؼاعف ا ظلـاكا بغياكا ضبلؿاكا شرؾاكبىدىتاا حسـابت حرباضداقـك
ا اكا قير اكا ظلـ اكا خيتنة اا غدر اأربىةا(ْ)اسلبتحكا اقدرىت اميلة اميتجميو ااإلسبلـ اأعط  افقد ,

                                                           

 (.ِّٖ(اليسيراا كريـاا رحمفافيالفسيراكبلـاا منتف,ا لشيخاا سىدم,ا)صُ)
 (.ْٖٓ,اصُتسير,ا لصتبكني,ا)ـ(اصفكةاا لفِ)
 (.ّّٕ,اصِ(اا نكتاكا ىيكف,ا لمتكردم,ا)ـّ)
 (.ُُْ(انحكالفسيرامكضكعيا سكراا قرآفاا كريـ,امحمداا غزا ي,ا)صْ)
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ا اخطليـ اعف اكيرجىكا ارأييـ ا يركا ٍر...[ }افتقهٜ:شيكر ُٓ َٜ َأْص ًَ ا{،9]َؾِسُٔحقا يِف األَْرِض َأْرَه
ا يس اا ميلة اأف اكخيمة,اكا مىن  اا غدر افىتقبة اا مزعكمة ابقكاكـ النخدعكا افبل اضىؼ اعف ااااات

امفا وا ا"ا مؤمفاكا مشرؾ" اا ىرباكليـ اا ذمايجمع اا حجااألكبر ايـك اا ميلة اأعلنتاىذه ااكقد
احكـا اكىكذا األحد, اعذر افبل اا كضكح اكؿ اكاضحتن ااألمر ايككف احل  ا و اعيد اال اكمف عيد

ـ,افتإلسبلـاييقررابأننتاا مسلميفانست ـامفاست منتااإلسبلـافيالغييرامجرلاا حربافيااإلسبل
اااكنحتربامفاحتربنت,األفااإلسبلـايرفضاأفايقبؿاا دنيةاكا ذؿاكا يكافاكقررابىداا ميلةابأفا
اا كثنيةا امىتني اكؿ احطـ ارائع اقرار اعريتف, ابت بيت ايطكفف اكال امشرؾ اا ىتـ ابىد ايحجَّف ال

يلكبكااقبؿاإنزاؿاا ىقتب,اكىذااىكاا نظتـااإلسبلمياا بييمية,اكمعاذ ؾاكلوايميليـاهللاا ىليـا
اا مىتمبلت,ا افياجميع اا شرعية اكسيتسلو امىتمللو افي اا ىت ـ افي اأمانظتـ اااا ذماالايضتىيو

ُؿ كصدؽاا ىظيـاا قتئؿ ااكا كفتءابت ىيد,اديفااألمفاكا سبلـاكا ىد ـُ ُس َؿْد َجَٚء ٚ افَّْٚ َ ]ُؿْؾ َيٚ َأُّيه

ؿْ  ُُ ـْ َرهِّ ْؿ هَِقـٍِٔؾ[  احَلؼه ِم ُُ ْٔ َِ ٚ َظ َٕ ٚ َوَمٚ َأ َٓ ْٔ َِ اَم َيِوؾه َظ َّٕ ـْ َضؾَّ َؾِ٘ ِسِف َوَم ٍْ اَم َُّيْتَِدي فَِْ َّٕ
ـِ اْهتََدى َؾِ٘ َّ َؾ

 .(ُ)ا{115}يقٕس:

اإلسبلـاىكاا ذماأقراا مثؿاا ىليتافياا لىتمؿامعاا مسلميفاكمعاغيراااإلسالم واقع وتاريخ: -ّ
اا ل اأقرتاسكرة افىندمت اا مسلميف, البكؾ اغزكة اذ ؾابىد اا مشركيفاككتف امف اا براءة ثمتفاكبة

,اا قراراا حتسـافياا لتريخاكىكاقلتؿاكؿامفايلىدلا(ِ),اكانلشتراا مرجفيفافيااألرضا ليجرة
اشكاؿ,اكذكاا قىدة,اكذكاا حجة,ا عل ااإلسبلـاكا مسلميف,اككتفاأجلواانسبلخااألشيراا حـر

,افتإلسبلـايقتلؿاقكلاا ظلـاكا  بغياعل ادرجةاعت يةامفاا ىقيدةاكاإلخبلصافياسبيؿاكا محـر
هللااكمفاأجؿامرضتةاهللاالىت  ,اكىذاايككفافياأعمتؽاا مسلميفادافىتناقكيتناإ  امكتفحةاا شرا
بسببااإلخبلصاكاألخبلؽااإلنستنيةاا رفيىةاكا مسؤك يةاا ىظم اأمتـاهللااكجزاءااألعمتؿاحيثا

ُِقَن ]إِنَّ اهللَ اْصَسَى مِ قتؿالىت   ا ُت َْ َٔ ُِقَن يِف َشبِِٔؾ اهللِ َؾ
ٚتِ ََ َٜ ُي ُؿ اَ َّْ َٖنَّ َأُ ْؿ هِ ْؿ َوَأْمَقاَأُ ُٓ َس ٍُ ْٕ ِمَِْغ َأ ْٗ ـَ اُد

ـَ اهللِ َؾْٚشتَ  ِدِه ِم ْٓ ًَ ـْ َأْوََّف هِ ْرَآِن َوَم َُ ِجِٔؾ َواف ْٕ ٚ يِف افتَّْقَراِة َواإِل ًَّ ِْٔف َح َِ ُِقَن َوْظًدا َظ َت َْ ْٔ َوُي وا هِبَ ُؿ افَِّذي ْبِؼُ ُُ ًِ

ًَئُِؿ[ }افتقهٜ: ْقُز اف ٍَ ُتْؿ هِِف َوَذفَِؽ ُهَق اف ًْ  .(ّ)ا{111َهَٚي

عندمتاأميؿاهللااا مشركيفاأربىةاأشيرااالمنيج الحركي اإلسالمي أقوى من أي منيج آخر: -ْ
اانليتءااألجؿا مفاكتنتا يـا اأكاكتفابىد اأكاا نتكثيفا ىيكدىـ,  مفاكتنتاعيكدىـامطلقة,

                                                           

 (.ُِْ(اينظرافي انحكالفسيرامكضكعيا سكراا قرآفاا كريـ,امحمداا غزا ي,ا)صُ)
 (.ِِٓ,اصِ(الفسيراا بغكم,ا)ـِ)
 (.ُٔٓا ىقيدةاكا ىبتدة,امحمداا مبترؾ,ا)صا(اينظر انظتـااإلسبلـّ)
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,اكا يدؼاإنيتءاا ىيكدامعاا مشركيفافياا جزيرةاا ىربيةابإعبلفاا براءةاا مطلقةامفاعيكدامقيدة
ا مشركيفاكىذهاىياا ىبلقتتاا حتسمةافيالتريخاا منيجاا حركيااإلسبلميافياكيفيةالىتملوا
اا لىتيشابيفامنيجيفا االايمكف اأنو اكلبيف اا كلتب, اا مىسكراتااألخرلاكت مشركيفاكأىؿ مع

اا ابينيمت اكا سيتسةا لحيتة اكا سلكؾ, لؽ اكا خي اكا لصكر, ااالعلقتد افي اعميؽ اجذرم خلبلؼ
اكمنيجيتا انظتميت اكفؽ ااإلسبلـ ادك ة ايقيـ اأف ااإلسبلـ اقرر ا ذ ؾ اا كثير, اكغيرىت كاالقلصتد
ا ربتنياا ملفرداا ذمايريداإقتمةامملكةاهللاافيااألرضاا ليالريدالحطيـاكؿامنيجاآخرايدعكا

ا اكاالنحبلؿ اكا لدمير اضدا لفستد ايمترسيت اكمف اكا خيتنة اعل اا غدر اا قضتء اكلريد األخبلقي,
اإلسبلـاكا مسلميف,اكىذاااألصؿاا شرعياا ذمانتدتابوااآليتتاكىكامحكابقيةاا شرؾابت قكةا

,اكىذااكمتاأرلاأنواديفاعظيـاشتمؿاكرائعاكصت حا كؿا(ُ)بنبذاعيكدامفاالاعيكدا يـاكالاذمةا
سلمدىتامفاقكةاكعظمةاهللا,اك يسامىن اأنوايقتلؿابت قكةاكؿازمتفاكمكتفاكىذهاا قكةاكا ىظمةاا

مفايخكفاكيغدراكيخت ؼاأنوايظلـاأكايقيراكمتايفىؿاطكاغيتاا يكـافياأرضاهللااكملكو,ابؿا
اإ  اا س ا شرعاهللااكالبتعوابليدعك اأفايىكد ا مفاأراد اكييتدفاعل اا صلحاكيىطيافرصة ـ,

ايحدثافياأرضافلسطيفاا ي اكمت امفامىتىداتاصلحاكمنيجاحيتة, اا صيتينة اا ييكد امع كـ
اعل اا صلحا ايلفقكا اا ختمساكلمت اا طتبكر اككذ ؾاا منتفقيف اكالاذمة, ا يـ االاعيد اأنيـ لؤكد
كا كحدةاكا ىكدةاهللاك لحؽانبذافريؽامنيـاكيفىلكفاعكسامتايقك كفاككأفاا لتريخايىيدانفسو,ا

برجكعواإ  انصكصاا كلتباكا سنةاك كفاىذاااإلسبلـابمنيجواا راقيايلىتمؿابثبتتاككضكحا
اا شأفافيا اىك اكمت اأنواضىيؼاكالايقدراعلييـ, االا مجرد اميلة ايليحا يـ امنيجاىداية فيك
ا ىبلقتتاا دك يةاكالايزاؿ,اك كنوايميليـا للركماكا لدبر,اكاخليتراا طريؽااألقكـا ىليـايسلمىكفا

 .(ِ)كيسلجيبكفا نداءاتاا حؽا
 

 المطمب الثاني
 د لمن لم ينتقضوا عيودىماء بالعيالوف

ه قتؿالىت   ا َُِٖت ْؿ َأَحًدا َؾ ُُ ْٔ َِ ْٔئًٚ َوََلْ ُيَيِٚهُروا َظ ْؿ َص ـُ ُهق َُ ـَِغ ُثؿَّ ََلْ َيْْ ـَ اُدْؼِ ـَ َظَٚهْدُتْؿ ِم قا ]إاِلَّ افَِّذي

ََِغ[ }افتقهٜ: ٛه اُدتَّ
ِْتِْؿ إِنَّ اهللَ َُيِ َدُهْؿ إَِػ ُمدَّ ْٓ ْؿ َظ ِٓ ْٔ ا.ا{1إَِف

                                                           

 (.ُٖٔٓ,اصّ(اينظر افياظبلؿاا قرآف,اسيداقطب,ا)ـُ)
(,اكينظرافي اعل ادرباحذيفةابفاا يمتفامفاسلسلةاا كعيااإلسبلمي,اَّ(افياآفتؽاا لىت يـ,اسىيداحكل,ا)صِ)

 (.ٖٓإسبلـانتصر,ا)ص
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 واًل: التفسير التحميمي:أ
 مناسبة اآليات لما قبميا:  -ٔ

بىدمتالنتكؿالبترؾاكلىت  اا حديثاعفاا براءةامفاأىؿاا شرؾابأفاالاعيدا يـ,اكالاذمة,ا
كأفاهللاارسك وابرمءامنيـا خيتنليـاكنقضيـا لىيكداكا مكاثيؽ,اجتءاا حديثافيااآليةاا لت يةاعفا

بت قلتؿاكذ ؾا مفاألمكااعيكدىـاكبتقكفاعل احرمةاعيدىـااسلثنتءامفاحكـانقضاا ىيد,اكاإلنذارا
ِْتِؿْ ]ـامىيـابقك وابلكعل اا س َدُهْؿ إَِػ ُمدَّ ْٓ ْؿ َظ ِٓ ْٔ هقا إَِف َُِٖت أماا كفتءابمتاعتىدكااعليوامعاا مسلميفاا[َؾ

إ  األنيـا ـايكيدكاا لمسلميفابكيداك ـايظتىركااعلييـاعدكاناسران,ا ذ ؾاأمراهللاابىدـانقضاعيدىـا
ا مدةاا لياعكىدكااعلييت,األنيـااحلفظكاابىيدىـامعاا مسلميفاككفكااعل األـاكجو,اكىذاامفاا لقكلا

 .(ُ)املثتالنا شرعاهللاالىت  ا

 م شممتيم اآليات:اأقو  -ٕ

ا اهللا اا مىتىدااسلثن  ااشير ابأربىة اا لأجيؿ امدة اا مشركيمف اينقضكاايف ا ـ اا ذيف ف
اا,اكحيتفاكىـامفابنياكنتنة ا(ِ)مرةاكبنياكنتنةاضقكـابنياا مسلميفاشيئتنامفاشركطاا ىيدامثؿا

 .(ّ)بنكاجذيمة,اكبنكاا ديؿ,اكىـاممفادخلكاافياعيداا حديبيةا

 معاني المفردات: -ٖ

ْ ُيَيِٚهُروا[ ا]َََل اا ظير, امف امشلقة اا مىتكنة اا مظتىرة  ا  اكا مستعد, اا مستند اصلباكا ظيير أم
ا.(ْ)اتفافياا مشياكا لغلب,اكقكةاا بىيرافياا رحلةاكا حمؿاإلنستفاأكاا بىير,األفاا ظيراقكةااإلنس

 البالغة:

صيغةامبت غةاكمثلواا مىتضدةامشلقةامفاا ىضد,اكا مستعدةامفاا ستعداككليتاأعضتءااالمظاىرة:
اا خفتءاكلأليابلىدماحرؼا) اكيجكزاأفالككفامفاا ظيكراضد اا مجتزماعمىعمؿ, ا بلسلىبلء )

 .(ٓ)بت قكةاافلدؿاعل اا مىتكنةاكاالسلىبلء
                                                           

 (.ُُِ,اصٓ(اينظرافي اا لحريراكا لنكير,االبفاعتشكر,ا)ـُ)
 (.ُٖٖ(اا لفسيراا كجيزاكمىجـامىتنياا قرآفاا ىزيز,اكىبةاا زحيلي,ا)صِ)
 (.ُُِ,اصٓ(اا لحريراكا لنكير,االبفاعتشكر,ا)ـّ)
 (.ُُّ,اصٓا مرجعاا ستبؽ,ا)ـ(اْ)
 (.ُُّ,اصٓ(اا مرجعاا ستبؽ,ا)ـٓ)
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 القراءات: -ٗ

ـُْؿ[ َُُهق ا,اكىذهاعل اقراءةا(ُ)ـاػػكااعيدكػػةاأما ـاينقضػػتدامىجمػػ"ابت ضلم ينقضوكمتا"ػػقيرئا]ََلْ َيْْ

 .(ِ)عكرمةاكعطتءابفايستراكفييتاد يؿاأنواكتفامفاأىؿاا ىيدامفاثبتاعل اعيدهاك ـاينقضوا
 ثانيًا: التفسير اإلجمالي:

اهللاا ااأف اقكاعد ااآليةايبيف افياىذه ااسلثن  اأنو اا مىسكراتااألخرلاكذ ؾ امع ا لىتمؿ
ـَِغ[ا كريمةا ـَ اُدْؼِ ـَ َظَٚهْدُتْؿ ِم اإ ييـاا]إاِلَّ افَِّذي اا ىيدافألمكا أماإالاا ذيفاعتىدلمكىـاك ـاينقضكا

عيدىـاكىكااسلثنتءابمىن ااالسلدراؾاأما كفامفاكف اك ـاينكثافألمكااعلييـاعيدىـاكالالجىلكاا
 كفياكت غتدراألنيـا ـاينقصكاامفاشركطاا ميثتؽاشيئتناك ـايىينكااعليكـاأحدانامفاأعدائكـافيجباا

قتمةاشرعاهللا؛األفاهللاايحباا ملقيفا امفابتباا لقكلاكا  افيذا اإ  امدلو, اكتمبلن ابت ىيد إذفاا كفتء
ا.(ّ)كداكا مكاثيؽمعابنياكنتنةاكغيرىـاممفاحفظا يـاا ىيا ربيـاا مكفيفا ىيكدىـاكمتافىؿاا نبيا

 ثالثًا: المقاصد واألىداف:

اكلحريـااوجوب الوفاء بالعيد في اإلسالم: -ُ ابت ىيد, اعل اكجكباا كفتء اا كريمة أكدتااآلية
كأكداعليوابتالسلقتمةاانقضاا ىيدامعامفايحفظكفاا ىيكداكا مكاثيؽ,اكىذاامتافىلواا نبيا

كيا لمجلمعاا مسلـاا ذمايؤكداعليوامعامفايحفظاا ىيدامعاا مسلميف,اكىذااىكاا منيجاا حرا
ا.(ْ)ا قرآفامراراناكلكرارانافيكاأمراإ ييابت كفتءابت ىيدا لمكفيفابىيدىـاكجىلواعبتدةاهللا والىت  

ا مىتمبلتاا سيتسيةاا دك يةامعاا مىسكراتااألخرلااالمسمم يتخمق بما يحبو هللا ويرضاه منو: -ِ
اكطت اعبتدة اهللا اجىليت اكا مكاثيؽ اا ىيكد اقكاعداكحفظ امف اقتعدة اييىد ابت ىيد افت كفتء ا و عة

اا طريؽاا ذما اىك ااألخبلؽاكسلطتفااألخبلؽافيااإلسبلـ افيياقتعدة األخبلؽافيااإلسبلـ,
يحقؽامنتفعاا ىبتداكيؤمفامصت حيـاكينشئامجلمىتنارفيىتنايلخلؽابأخبلؽااإلسبلـافبلاسيتسةا

تاالايىدامفاا مركءةاكىكاعمؿاقبيحا,اكا لستىؿافياشأفاا ىقكداكا مكاثيؽابنقضي(ٓ)ببلاأخبلؽ
ااإلسبلمية اا لربية امبدأ اإحستفامرفكضافي اا غتيتتاىي اجميع الحكـ اا لي اا كبرل افت غتية ,

                                                           

 (.ِّْ,اصِ(اا كشتؼ,ا لزمخشرم,ا)ـُ)
 (.ِِٕ,اصِسيراا بغكم,ا)ـ(,اكلفَٕٗ,اصُ(افلحاا قدير,ا لشككتني,ا)ـِ)
 (.ْٖٓ,اصُ(اصفكةاا لفتسير,ا لصتبكني,ا)ـّ)
 (.َُُٔ,اصّ(اينظر افياظبلؿاا قرآف,اسيداقطب,ا)ـْ)
 (.َُُٔ,اصّ(اينظر اا مرجعاا ستبؽ,ا)ـٓ)
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اا ىبتدةاكا محبةاهللالىت  ,افت لكت يؼاكا مىتمبلتامفاشىتئراا لىبداإ  اعمترةااألرضابمقلض 
 .(ُ)اا منيجاا ربتني

سبلـاشجعاعل اا ىيداأكاا صلحامعاا ىدكا فلرةامحددةااإلااالتفاقيات اليزيمة تضعف اإلسالم: -ّ
افياكاقىنتااأل يـاسكاءافيافلسطيفاأكاغيرىتا لككفا صت حاا مسلميفاك كفا ؤلسؼامتانراهاا يـك
متايكقىواا ىت ـاا ىربياا مسلـامعاغيرهامفاا غربامفاالفتقيتتاكعيكداالاجدكلا يتاكالالحقؽا

لجلباا ذؿاكا ىتراعل اأمةااإلسبلـافمثتؿاذ ؾاالفتقتتااشيئتنا ئلسبلـاكا مسلميف,اك كفا ؤلسؼ
فلسطيفاا يزيلةامعاا ىدكاا لياخدمتاا ىدكاك ـالخدـااإلسبلـامثؿاالفتقيةاأكسلكاا يزيلةاا ليا
امفا امرفكضة اا ىدك اضد اجيتدية اعملية اكأم ااإلرىتب ابحجة افلسطيف افي اا جيتد أضىفت

تاااللفتؽاا ذماكتفاضدامصت حيتاكمصت حاا مجلمعاا دك يامعاا سلطةاا فلسطينيةاا لياكقى
ا لحريرا ااألستسي ااألسلكب األف ا لكقت امضيىة افكتف ا لحقكؽ, اا مسلكب اا منككب, شىبيت
فلسطيفامفااالحلبلؿاالايككفاإالابت جيتداكرفعارايةاا حؽ,االابتلفتقيتتاصلحاىزيلةاكمبتدراتا

ا يكـاينجركاا مثؿاىذااكىذااا,اك ؤلسؼاضىتؼاا مسلميف(ِ)كمؤلمراتادك يةاالالقدـاكالالؤخرا
كلوامفاا ىك مةااآلليةامفاا غرباا صليبياا ذمايىلمدااألنظمةاكا مفتىيـاا ىلمتنيةاا بلدينية,ا
اكا نصترلا اا ييكد ايقك و امت ابكؿ اكنرض  اكا ثكابت اكاألخبلؽ اا مبتدئ اعف انلخل  اأف لريد

ـْ َترْ ]كنخضعا يـاك مكاثيقيـاا كتذبةاا غتدرةافقتؿالىت   ا قُد َواَل افََّْهَٚرى َحتَّك َوفَ ُٓ ََض َظَْْؽ افَٔ

ؿْ  ُٓ تَ َِّ ْؿ إِِن اْشَتَىُٚظقا[ ,اكقتؿ ا{920[ }البؼرة:َتتَّبَِع ِم ُُ ِ ـْ ِديْ ْؿ َظ ـُ و ْؿ َحتَّك َيُرده ُُ َٕ ُِق
ٚتِ ََ ]َواَل َيَزاُفقَن ُي

ا{915}افبَرة: ايريدكف افيـ اا لربي", اكعف اكا لشريع اا حكـ اعف قصتؤه اكا  ااإلسبلـ ةااسلبىتد
فستحاا مجتؿا لنظـاكا قكانيفاكا قيـاا غربيةاا مسلمدةامفاا فلسفةاا متديةاكا ىلمتنيةا كاألخبلؽاكا 

 .(ّ)ا"ا بلدينية

ا اإ  اكيقكؿ الصؿ اكجيكدىت, ابأخبلقيت ااألمة اقكيتاركح ا"إذا اذ ؾ  اهللاافي ارحمو اا بنت حسف
ا اكا خنكع" ااالنيزاـ اإ   اال اكا ىزة اا نصر اإ   اكيقكدىت افى(ْ)ا نيضة, انلمسؾا, اأف اإذان ااالينت

بت ىقيدةاكا جيتدافياسبيؿاهللا,اكالانخضعاإ  االفتقيتتاىزيلةالجرااألمـاكا شىكبامفاىزيمةا
 إ  اأخرل.

                                                           

(,افيازاداا ركاحؿ,اا دائرةاا لربكية,اَٗٓ,اصِ(اينظر امنيجاا لربيةااإلسبلمية,امحمدابفاقطبابفاإبراىيـ,ا)ـُ)
 (.ُُّص)

 (.ِٗٔ,إِٔ(اينظرافي احمتساا فكراكا ممترسةاا سيتسية,اخت داا حركب,ا)صِ)
 (.ِّ,اِِ(اا ىك مة,اد.اصت حاا رقب,ا)صّ)
ا(.ُُٖ-ُُٔ(اينظر امقتصداا قرآفاا كريـ ااإلمتـاا شييداحسفاا بنت,ا)صْ)
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 لمطمب الثالثا
 قتال المشركين بعد األشير الحرم

ا الىت    ُ ]قتؿ ُٞ َوَجْدُُت ْٔ ـَِغ َح ُِقا ادُْؼِ ُر احُلُرُم َؾْٚؿتُ ُٓ ََِخ األَْص َس ْٕ قُهْؿ َوُخُذوُهْؿ         َؾَِ٘ذا ا

 َِ ِهقا َشبِٔ َٚة َؾَخ ـَ اَلَة َوَآَتُقا افزَّ ؾَّ َمْرَصٍد َؾِْ٘ن َتُٚهقا َوَأَؿُٚمقا افهَّ ـُ ْؿ  ُدوا َأُ ًُ وُهْؿ َواْؿ قٌر َواْحُكُ ٍُ ْؿ إِنَّ اهللَ َؽ ُٓ

عَ * َرِحٔؿٌ  َّ َِٖجْرُه َحتَّك َيْس ـَِغ اْشتََجَٚرَك َؾ ـَ اُدْؼِ ُْؿ َؿْقٌم  َوإِْن َأَحٌد ِم ُف َمَْٖمَُْف َذفَِؽ هَِْٖنَّ ٌْ
اَلَم اهللِ ُثؿَّ َأْهِِ               ـَ

قنَ  ُّ َِ ًْ ا{.4-3[ }التوبة:اَل َي

 أواًل: التفسير التحميمي:
 مناسبة اآليات لما قبميا:

اأربىةا ا يـ ااإلميتؿ ابىد ابت قلؿ ا يـ اا لحذير اجتء اا مشركيف, امف اا براءة اا حديثاعف بىد
ـَِغ[]َؾِ٘ذَ أشيرا ُِقا اُدْؼِ ُر احُلُرُم َؾْٚؿُت ُٓ ََِخ األَْص َس ْٕ ]َؾِسُٔحقا يِف فيذهااآليةالىلبرالفريعاعل اقك وااا ا

ٍر ...[ }افتقهٜ: ُٓ َٜ َأْص ًَ ا.(ُ)ا{9األَْرِض َأْرَه

 معاني المفردات:
كمنواا"امفاانسبلخاا شيراأمالكتملواجزءانافجزءاناإ  اأفاينقضياكتنسبلخاا جلداعمتايحكيوانسمخ"

قَن[ }يس:قك والىت   ا ُّ
َٚر َؾَِ٘ذا ُهْؿ ُمْيِِ َٓ ُخ ِمُْْف افَّْ َِ ْس َٕ ُْٔؾ  َِّ ُؿ اف ٌٜ َأُ ا.(ِ)ا{35]َوَآَي

"اىيااألشيرااألربىةارجباكذكاا قىدةاكذكاا حجةاكا محٌرـاكقتؿامجتىد اىياشيكراواألشير الحرم"
إ  اانقضتءاا محرَّـاخمسكفايكمتنااا ىيدافمفاكتفا واعيدافىيدهاأربىةاأشيراكمفاالاعيدا وافأجلو

ا اكا لىرضا يـ اا مشركيف ادمتء اا مؤمنيف اعل  افييت احـر الىت   اهللا األف ـر احي كسميت
ا(ّ) افحـر ,

ابت ذكر,اكني ا ريـ اكقتؿاا قرطبي ا"خصاهللاالىت  ااألربىةاأشيراا حي اا جيتداكا قلتؿافييت, سبحتنو
فاكتفامنييتناعنوافي ا.(ْ)كؿاا زمتف"ااعفاا ظلـافييتالشريفتنا يت,اكا 

ااألخيذ ااألسيراأماكأسركىـ,اكا حصر اا حبساأماوخذوىم واحصروىم واقعدوا ليم كل مرصد" "
اطكااػػبلايلبسػػػػـا ئػػػػراكراقبكىػػػؿاممػػػػػـاكػػػكااعلييػػػد اأماأغلقػػػراـ,اكمرصػػفاا مسجداا حػػـاكبيػػكاابينيػػحيل

                                                           

 (.ُُْ,اصٓ(اينظر اا لحريراكا لنكير,االبفاعتشكر,ا)ـُ)
 (.َٕٗ,اصُ,ا لشككتني,ا)ـ(اينظر افلحاا قديرِ)
 (.ُْٓ,اصُ(,اكا لفسيراا كسيطا لقرآفاا كريـ,امحمداسيداطنطتكم,ا)ـِِٕ,اصِ(الفسيراا بغكم,ا)ـّ)
ا(.ُّٓ,اصٖ(الفسيراا قرطبي,ا)ـْ)
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ا.(ُ)ا ببلداافي

 النحو:

امراأحدٌ " ابففكا" ايرلفعاع اكال ااسلجترؾ اأحد ااسلجترؾ ف اكا  القديره  اا ظتىر, ايفسره اا شرطامضمران ىؿ
فاجتءؾاأحدامفاا مشركيفابىدا بتالبلداءاألفاإفامفاعكامؿاا فىؿاالالدخؿاعل اغيره,اكا مىن  اكا 
انقضتءااألشيراالاعيدابينؾاكبينواكالاميثتؽ,افتسلأمنؾا يسمعامتالدعكاإ يوامفاا لكحيداكا قرآفا

اكقبيحافياأخكاليتاكمذىباسيبكيوافيا(ِ)األمتفاحل ايسمعاا حؽاافأعطيو ,اكىذااحسفافيا"إٍف"
تابيذاا ا.(ّ)ا فرؽابيفا)إف(اكأخكاليت,اأنيتا متاكتنتاأـاحركؼاا شرطاخيصى

 البالغة:

ابتالنسبلخاا كاقعابيفاا حيكافاكجلدهافإذا انسمخ األشير الحرم" " اشبوامضيااألشيراكانقضتءىت
ا.(ْ)سلىترةافيكامفابتبااال

 األحكام الشرعية:

اكعل ا -ُ اا حـر ااألشير اينسلخ احل  ا يـ اعقد اال اا ذيف اا مشركيف اقلتؿ اعف ااإلمستؾ اااااكجكب
اأشيرا اأربىة اأنيـ اككرد اا نحر, ايكـ ابو اكتف اا نداء األف ايكمتن, اخمسيف امدة اابفاعبتس  ااااقكؿ

افيي اا مؤمنيف اعل  اهللا احـر افقد اا ىلمتء, امف اكغيره امجتىد اقكؿ اا مشركيفاعل  ادمتء ااااااااات
 أكاا لىرضا يـ.

يجكزاقلؿاا مشركيفابأماكجواكتفاسكاءاكتنكااأىؿاا كلتباأكاعبدةااألكثتفاكىذااعل اعمكـا -ِ
 .(ٓ) فظااآليةا

ُٞ َوَجْدُُتُقُهْؿ َوُخُذوُهْؿ ...[ }افتقهٜ:قك والىت   ا -ّ ْٔ ـَِغ َح ُِقا اُدْؼِ الاللنتقضامعاحكـا{، 7]َؾْٚؿُت
مَّا ِفَداءً ىتمؿامىيـافياقك والىت   ا]األسرلاكا ل فاي{,اككرداأفااآليلْ[ا}محمد َفِإمَّا َمنِّا َبْعُد َواِ 

 لتفافتألسراإمتاأفايككفا لقلؿاأكاا فداءاأكاا مف.مىاكىاحٍاميا

                                                           

 (.ّٓٗ,اصُ(الفسيراا بيضتكم,ا)ـُ)
 (.ّّْ,اصِ)ـ لزمخشرم(الفسيراا كشتؼ,اِ)
 (.ُٔ,اصٖ,اجْ(اا جتمعاألحكتـاا قرآف,ا لقرطبي,ا)ـّ)
 (.ْٖٗ,اصُ(اصفكةاا لفتسير,ا لصتبكني,ا)ـْ)
 (.ُّ-ُِ,اصٖ,اجْ(اا جتمعاألحكتـاا قرآف,ا لقرطبي,ا)ـٓ)
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يسقطاحكـاا قلؿا لمشركيفابت لكبةاإ  اهللا,اكيقلضيازكاؿاحكـاا قلؿابىداأداءاا صبلةاكا زكتةا -ْ
 رت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ال إلو إال هللا ويقيموا الصالة ــأم ا)ياػػػبكؿاا نػػكد يؿاذ ؾاق

 .(ُ)(اويؤتوا الزكاة فإذا فعموا ذلك عصموا مني دماءىم وأمواليم إال بحقيا وحسابيم عمى هللا

يجكزاإعطتءااألمتفا مفاسأؿااإلجترةامفاا مشركيفاا ذيفاأمراهللاابقلليـ,احل ايفيـاكيسمعا -ٓ
الافردهاإ  امأمنواإفارفضاشرعاهللااكالاخبلؼافيااكبلـاهللا كأحكتمواكأكامرهاكنكاىيواكيقبلواكا 

 .(ِ)ذ ؾ,األفااإلجترةالككفافيمتايىكدابت منفىةا صت حااإلسبلـاكا مسلميفا

رستؿاا متءاعلييـ,اكبت رميامفا -ٔ يجكزانصباا منجنيؽاعل اا كفتر,اكرمييـابت حجترةاكا نتر,اكا 
 .(ّ)فيااآلبتراألفاىذاامفاضركراتاا قلتؿارؤكساا جبتؿاكا لنكيسا

 ثانيًا: التفسير اإلجمالي:

ا اقلت يـ افييت احـر اا لي ااألربىة ااألشير اكخرجت امضت اإذا اأنو الؤكد ُِقا اآليتت ]َؾْٚؿُت

ـَِغ[ اااُدْؼِ ريـ,اقتؿاابفاعبتس افياا حؿاكا حـر أمااقللكىـافياأمامكتفاأكازمتفامفاًحؿاأكاحي
ا وُهْؿ[أمابتألسرااُخُذوُهْؿ[]وَ كفيااألشيراا حـر أمااحبسكىـاكامنىكىـامفاا لقلبافياا]َواْحُكُ

ـُؾَّ َمْرَصٍد[ا ببلد,احل اييضطركااإ  اا قلؿاأكااإلسبلـا ْؿ  ُدوا َأُ ًُ أمااقىدكاا يـافياكؿاطريؽاا]َواْؿ
ليتؿايسلككنواكارقبكىـافياكؿاممرايجلتزكفامنوافياأسفترىـ,ابإيصتؿااألذلا يـابت قلتؿاأكااالغ

ك كفاإفالتبكااعفاا شرؾاكأدكاامتافرضاعلييـامفاا صبلةاكا زكتةافكفكااعنيـاكالاللىرضكاا يـاألفا
فااسلأمنؾامشرؾاكطلبامنؾاجكارؾافأجرهاأما هللاالىت  اكاسعاا مغفرةاكا رحمفا مفالتباكأنتب,اكا 

يد,اكىذااغتيةافياأمنواحل ايسمعاا قرآفاكيلدبره,اكيطلعاعل احقيقةااألمر,اكمتايدعكاإ يواا لكح
ااألخبلؽ,األفاا مرادا يساا نيؿامفاا كتفريف,ابؿاإقنتعيـاكىدايليـاحل ايىرفكاا حسفاا مىتملةاككـر
ا حؽافيلبىكه,اكيلرككاامتاىـاعليوامفاا ضبلؿ,اثـاإفا ـاييسلـافأكصلواإ  اديتراقكمواا ليايأمفا

 لمشركيفاألنيـاالايىلمكفاحقيقةافييتاعل انفسواكمت وامفاغيراغدراكالاخيتنةاألفاأمرااإلجترةا
ا.(ْ)ديفااإلسبلـ,افبلبدامفاأمتنيـاحل ايسمىكااكيلدبركا,ا ىليـاييلدكااإ  ااإلسبلـا

                                                           

اا بخترمافياكلتباا زكتةا)ُ) (,ااألمرابقلتؿاا نتساحل اٖ(,ابتبا)ُِ(,اكركاهامسلـافيااإليمتفا)ُّٗٗ(اركاه
 يقك كااالاإ واإالاهللاامحمدارسكؿاهللا.

 (.ِّْ,اصَُ(,اكا مغني,ا)ـُٓ,اصٖ,اجْتـاا قرآف,ا لقرطبي,ا)ـ(اا جتمعاألحكِ)
 (.ِِّ,اصْ(,اكمغنياا محلتج,ا)ـُِص,اْـ(اينظر اا جتمعاألحكتـاا قرآف,ا لقرطبي,ا)ّ)
 (.ْٖٔ,اصُ(اصفكةاا لفتسير,ا لصتبكني,ا)ـْ)
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 ثالثًا: المقاصد واألىداف:
ابكتفةااالواقعية الجدية في منيج اإلسالم: -ٔ اكلكاجيو ابشريتن اكاقىتن الكاجو احركة اىك اإلسبلـ

فتإلسبلـامنيجاصت حا كؿازمتفاكمكتف,افيكايكاجواجتىليةاا كستئؿاا مكتفئةا كجكدهاا كاقىي,ا
ابت دعكةا الكاجواذ ؾاكلو ايكاجواأنظمةاذاتاسلطتتامتدية,امخت فةا لشرع, اعلقتديةالصكرية,
كا بيتفاكا لصحيحا يذهاا مىلقداتاكا لصكراتاا فتسدة,الكاجوابت جيتدافياسبيؿاهللا,اك كفاالا

افيكامنيجايلحرؾ اا قيراا متدم, اإ  اا ىبكديةاهللاالسلخدـ ا لىبتد إلخراجاا نتسامفاا ىبكدية
ُر احُلُرُم ...[،كحدهاسبحتنو,اكىذاامتادؿاعليواقك والىت   ا ُٓ ََِخ األَْص َس ْٕ فتإلسبلـايسلخدـاا]َؾَِ٘ذا ا

اكىكا اك كفاالايخت ؼاىدؼااإلسبلـ اا مشركيف, افياا لىتمؿامع كستئؿاذاتامراحؿاملجددة
,اقتؿاابفاا قيـ ا"ا مشرككفايحبكفا(ُ)امستكمةاكالا يفافياذ ؾاإخبلصاا ىبكديةاهللاكحده,افبل

أكثتنيـاكأصنتميـاكمتايحبكفاهللا,اكىذااىكامحضاا شرؾاا ذماالايغفرهاهللا,اكالايلـااإليمتفا
 .(ِ)إالابمىتداةاىذهااألنداد,اكبىضيتاكبغضاأىليتاكمىتداليـاكمحتربليـ"ا

تمؿامعاا مىسكراتااألخرلامعاغيراا مسلميفاسكاءانبلحظافياا لىااإلسالم حركة ذات مراحل: -ٕ
أكتنكااأىؿاا كلتب,اأـاا مشركيف,افإفااإلسبلـايلىتمؿامىيـاكفؽامراحؿاملىددةافتإلسبلـافيا
اا كاقىية,اككؿا كاقىواا حركياذاتامراحؿاكؿامرحلةا يتاكستئؿامكتفئةا مقلضيتليتاكحتجتليت

أينتهافياىذهااآليتتاا كريمةامفاا براءةاإ  اإميتؿامرحلةالسلـاإ  اا مرحلةاا لياللييتاكىذاامتارا
ا مشركيفاأربىةاأشير,اكغيرىـاممفا يسا يـاعيكدامكقكلةاأكاممفا ـايكفا يـاعيكداأصبلن,ا
افت قلؿاأكااألسراأكاا منعامفااألمفاحل ايىطكاا إ  اا لحديداأنوابىداانسبلخااألشيراا حـر

ا امرنة اشرعية اأحكتـ افيذه ااإلسبلـ اأك اا طكاغيتاا جزية, الحطيـ اىك اىدفيت امراحؿ, ذات
اهللاا ا سلطتف اكا خضكع اكمكتف, ازمتف اكؿ افي اا مكجكدة اا قتىرة اا متدية اكا قكل اكاألنظمة

 .(ّ)كا لحتكـا شرعوا

ا آليتتاااإلسالم دين الرحمة والسالم واألمن واألمان: -ٖ اللبىي امفاخبلؿ اأسلخلصو امت كىنت
شكااكيسيحكاافيااألرضابأمتف,اإ  اجكازااإلجترةاكمد ك يت,امفاإميتؿاا مشركيفافرصةا يىي

ـَِغ اْشَتَجَٚرَك ...[، يـابإعطتئيـااألمفاكاألمتفا ـَ اُدْؼِ فتإلسبلـاإذفا ـاينلشراا]َوإِْن َأَحٌد ِم
نمتايىطيافرصة,اكيميؿ,اكيجير,اثـا بحداا سيؼ,اكا ىنؼ,اكمتاقتؿاا مغرضكفاكا حتقدكفاكا 

                                                           

 (.ُٕٗٓ,اصّ(اينظر افياظبلؿاا قرآف,اسيداقطب,ا)ـُ)
ا(.ِْٓألمكاتاكاألحيتءابت دالئؿامفاا كلتباكا سنة,اابفاا قيـاا جكزية,ا)ص(اا ركحافياا كبلـاعل اأركاحااِ)
 (.َُٖٓ,اصّ(اينظر افياظبلؿاا قرآفاسيداقطب,ا)ـّ)
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افتإل ااإلسبلـ, اكيحترب ايخت ؼ امف اآخر  امكطف افي الىت   اقتؿ احيث ايحتربو, ]َوإِْن سبلـ

ٚ ...[ }األٍٕٚل: ِؿ َؾْٚجَْْح َأَ ِْ ـِ ,اكقتؿ اا{21َجَُْحقا فِِسَّ ي ْؿ يِف افدِّ ـُ ق ُِ ٚتِ ََ ـَ ََلْ ُي ـِ افَِّذي ُؿ اهللُ َظ ـُ ٚ َٓ ]اَل َيْْ

ِسُىقا إَِفْٔ  َْ وُهْؿ َوُت ْؿ َأْن َتَزه ـُ ـْ ِدَيِٚر ْؿ ِم ـُ ِرُجق ْؿ ...[ }ادّتحْٜ:َوََلْ َُيْ اا{5ِٓ ,اك كفا ؤلسؼانجداا يـك
أفااإلسبلـامحترباكمضطيدامفاا حتقديف,اا مسلشرقيف,اكا ىلمتنييف,اكغيرىـاا ذيفايشكلكفا
قكلامىتديةاعت ميةاضدامبتدئااإلسبلـاكأخبلقواكلشريىتلوافيذهاشبيتتاييىتنيامنيتااإلسبلـا

دئا لحكـاكا سيتسةافيانظتمواا سيتسياكمنيتاإ  ايكمنتاىذا,افتإلسبلـاديفاكدك ةاكيلضمفامبت
اكيشلمؿاعل انظتـا اكا حرب, اا سلـ اعل اقكاعد اا مسلميف اكغير اا مسلميف ابيف اا ىبلقة يحدد

ا امىتن اكا لشريىية ااألخبلقية ااألنظمة اإعبلـا(ُ) لىقكبتتا ضمتفالنفيذاىذه اا ديفاا ىظيـ افيذا ,
ا مفايسلجيركف,احل امفاأعدا جترة اكا  اا سيؼاكحتربكها مفاالايىلمكف, اعليو اا ذيفاشيركا ئو

اكيخت ؼاأنظمليتا امفايخت فيت اا لياالايأمفافييت اا يكـ اا ظت مة اعكسااألنظمة كعتندكه,اكىذا
كمنيتجيت,افبلايأمفافييتامفايىيشاكفؽاأكضتعيتاالاعل انفسواكالاعل امت واكالاعل اعرضوا

 .(ِ)كالاعل احرمةاكاحدةامفاحرمتتااإلنستف!ا

اآليتتاا كريمةاد تاعل اأنواالاينبغيا ئلسبلـاعندمتااسمم لمظمم والطغيان:اإلسالم ال يست -ْ
ييميؿاا كفتراأكاا مشركيفاأنوايسلسلـا يـا حت ةامفاا ضىؼ,اأكايرض ابت قيراكا طغيتفامفا
اينلظرا ابؿ اكا طغيتف ا لظلـ اأبدان ايسلسلـ اال ااإلسبلـ اأف امنيت اييفيـ اك كف ااألرض, طكاغيت

ميت يـا فلراتامىينةاالايمنعامفاقكؿاا حؽامىيـ,اكيلرقباحل ايحكـاهللا,ا فت صبراعلييـاكا 
فااسلمركااعل اا كفرا ا شرعاهللاالىت  ,اكا  كاألمرابت مىركؼاكا نيياعفاا منكرا ىليـاييلدكا
اا كستئؿا اكتفة ااسلخداـ ابىد اكا ظلـ, اكا طغيتف ااالسلبداد امقتكمة افيجب اكا ضبلؿ, كا شرؾ

ميت يـاك كفاأكجبااإلسبلـامحتربةاا كفراكا شرؾاأىؿااا ممكنةامفادعكليـاكا صبراعلييـ كا 
ا ضبلؿافيااألرض,اكيسكدااإلسبلـابلىت يمو,افيقيـادك لواعل اأستساا ىدؿاكا شكرلاكنشرا
األمفاكاألمتفاكا كرامةاكا حريةا لمسلميفاك غيراا مسلميفاممفايىيشكفافيادارااإلسبلـ,اكىذاا

احيث اا ىربية اا ثكرات افي اا يـك ايحدث اكا طغيتفاامت اكا قير اا ظلـ اضد اا شىكب ثترت
هللااكحدهاكلطبيؽاا,كاالسلبداد,اكمفاأجؿاإخراجاا نتسامفاعبتدةاا ىبتداإ  اعبتدةارباا ىبتد

 تاإ  اسىليتاكمفاجكرااألديتفاكا مذاىباكا فلسفتتاإ  ايػػػؽاا دنػػيااألرض,اكمفاضيػػرعوافػػش
                                                           

اا مبترؾ,ا)صُ) اكا ىبتدة,امحمد اا ىقيدة افيانظتـااإلسبلـ اينظر  اكا لربيةااإلسبلميةاكمدرسةاحسفاا بنت,ااااَّ( ,)
 (.ِٔد.ايكسؼاا قرضتكم,ا)ص

 (.َُّٔ,اصّفياظبلؿاا قرآف,اسيداقطب,ا)ـا(اينظر ِ)
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 .(ُ)عدؿااإلسبلـ,اكقيـااإلسبلـا
اانيج ىداية ال منيج إبادة:اإلسالم م -٘

ا الىت    اقك و اا ىظيـ اا مقصد اىذا اعل  ِهقا دؿ َٚة َؾَخ ـَ اَلَة َوَآَتُقا افزَّ ]َؾِْ٘ن َتُٚهقا َوَأَؿُٚمقا افهَّ

قٌر َرِحٌٔؿ[ }افتقهٜ: ٍُ ْؿ إِنَّ اهللَ َؽ ُٓ َِ ,اثـاأمرابقلت يـاكأسرىـ,اا{7َشبِٔ ,احيثاأميليـاهللاااألشيراا حـر
اكأ التبكا اإف اا شرؾ,اك كف ابزكاؿ اكيزكؿ احكمو اكيسقط اا قلؿ اييىلؽ اا زكتة, اكآلكا اا صبلة ااااقتمكا

امنيجاىدايةا افيك اا ديفاا ىظيـ اىذا ايدؿاعل امدلاعظمةاكسمتحة اإ  اهللاالىت  اكىذا كبت لكبة
ا ا لبشرية اإبتدة امنيج اال ا لشىكبا(ِ) لبشرية اكذبح اكلشريد اقلؿ امف ا ؤلسؼ اا يـك ايحدث اكمت ,

كيؤكداذ ؾافياا حديثاعفاببلدااإلسبلميةامفاأجؿاحباا نفكذاكا سيطرةاكا متؿ,ااإلسبلميةاكفياا 
ال يحل دم امرئ مسمم، يشيد أن ال إلو إال هللا، وأني رسول هللا،  ا)عبداهللااقتؿ اقتؿارسكؿاهللاا

اإال بإحدى ثالثة: الثّيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينة، المفارق لمجماعة ا(ّ)( اااكعفا,
ا ااأبياىريرة اقتؿ  ا)قتؿ ُأمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ال إلو إال هللا فإذا قالوا ذلك  

 .(ْ)(وحسابيم عمى هللا عصموا مني دماءىم وأمواليم إال بحقيا

                                                           

 (,اسلسلةارستئؿالرشيداا صحكة.ُُٓ-ُُْينظر افياا مبشراتابتنلصترااإلسبلـ,اد.ايكسؼاا قرضتكم,ا)ص(اُ)
 (.َُِٔ,اصّ(اينظر افياضبلؿاا قرآف,اسيداقطب,ا)ـِ)
ا(.ّْٓ(,ا)صُٕٔٔ,احٔا مسلـ,ا)بصحيحامسلـ,اكلتباا قستمةاكا محتربيفاكا قصتصاكا ديتت,ابتبامتايبتحابوادـا(اّ)
ا)ْ) اا بخترمافياا صبلة, اركاه ابتبا)ِّٗ( افيااإليمتفا)ِٖ(, ابتبا)ِِ(,افضؿااسلقبتؿاا قبلة,اكمسلـ (,اٖ(,

 (.َِاألمرابقلتؿاا نتساحل ايقك كااالاإ واإالاهللاامحمدارسكؿاهللا,ا)ص
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 المبحث الثاني
 (ٕٔ-ٚمقاصد وأىداف سورة التوبة من اآلية )

 ناألحكام الشرعية بعد إنياء مبدأ التعاقد مع المشركي
ا مطلبتفاكفيو

 عند هللا ورسولو.الخائنين المطمب األول: ال عيد لممشركين 
 المطمب الثاني: كيفية التعامل مع غدر الكفار.

ا
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 المطمب األول
 عند هللا ورسولوالخائنين ال عيد لممشركين 

ٌد ِظَْْد اهللِ َوِظَْْد َرُشقفِِف إاِلَّ ]قتؿالىت   ا ْٓ ـَِغ َظ ْؼِ ُّ ِْ
قُن فِ ُُ َْٔػ َي ـَ َظَٚهْدُتْؿ ِظَْْد اَدْسِجِد ـَ  افَِّذي

َِغَ  ٛه اُدتَّ
ْؿ إِنَّ اهللَ َُيِ قا َأُ ُّ ٔ

َِ ْؿ َؾْٚشَت ُُ ُٚمقا فَ ََ ْؿ إاِلًّ َواَل *  احَلَراِم َؾاَم اْشَت ُُ ْؿ اَل َيْرُؿبُقا ؾِٔ ُُ ْٔ َِ ُروا َظ َٓ َْٔػ َوإِْن َييْ ـَ

َْٖهك ْؿ َوَت ِٓ َْٖؾَقاِه ْؿ هِ ُُ َٕ ًٜ ُيْرُضق َُقنَ  ِذمَّ َثُرُهْؿ َؾِٚش ـْ ُِقُِبُْؿ َوَأ ـْ َشبِِِِٔف *  ُؿ وا َظ ًْٚ َؿِِٔاًل َؾَهده َّ ْوا هَِآَيِٚت اهللِ َث اْصَسَ

ُِقنَ  َّ ًْ ُٕقا َي ٚ ـَ ُْؿ َشَٚء َمٚ  َتُدونَ *  إِْنَّ ًْ َؽ ُهُؿ اُد
ًٜ َوُأوَفئِ ـٍ إاِلًّ َواَل ِذمَّ ِم ْٗ ا.ا{90-5[ }التوبة:اَل َيْرُؿُبقَن يِف ُم

 التفسير التحميمي: أواًل:
 مناسبة اآليات لما قبميا:

ـَ اهللِ َوَرُشقفِِف[ }افتقهٜ:اسلئنتؼابيتنيانشأاعفاقك والىت  افيابدايةاا سكرةا ثـاا{1]َهَراَءٌة ِم
ـَِغ[ }افتقهٜ:عفاقك وا ـَ اُدْؼِ ـَِغ[ }افتقهٜ:,اثـاعفاقك واا{3]َأنَّ اهللَ َهِريٌء ِم ُِقا اُدْؼِ ,اا{7]َؾْٚؿُت

افجتءتااآليتتاف استبقة, اعيكد امف اكا مشركيف اا مسلميف ابيف امت اإبطتؿ اعل  اااااكتنتااآليتتالؤكد
اكخيتنليـ,ا اا حرباعل اا مشركيفاكذ ؾابسبباغدرىـ اكا عبلف اا ىيكد البيفاسبباإبطتؿاىذه ىنت

دامىيـاألنيـا يسا يـاعياكبسبباا بكفاا كاسعابيفاعقيدةاا لكحيداكأىؿاا شرؾافبلايصحادكاـاا ىيد
ا.(ُ)كالاذمة

 معاني المفردات:

ااإلؿاا حلؼاإال" اكقتؿاقلتدة  اا ىيد, ابأنو افسره اكأيضتن ااإلؿاهللااعل اقكؿامجتىد, اأفا(ِ)"  ,اككرد
,اككرداأنوا(ّ)مىنتىتاإ يتن,اكقيؿامنوااشلؽااآلؿابمىن اا قرابة,اكقيؿاا يؿ اأماأنيفايرفعابواصكلوا

اكتن اكقيؿااشلؽا لحلؼامفااإلؿاكىكاا جكار,األنيـ ابواأصكاليـاكشيركه, ارفىكا الحت فكا اإذا نواإكا
,اككرداأنيتابمىن ااألنستبامفاا نسبافقدا(ْ)عبرمابمىن ااإل واألنواقيرئاايبلاكجبرئؿاأكاجبرئيؿا

اكتفابيفاا مشركيف.

                                                           

 (.ُُِ-َُِ,اصٓ(اينظر افياا لحريراكا لنكير,االبفاعتشكر,ا)ـُ)
 (.ِٗٓ,اصِلفسيراا قرآفاا ىظيـ,االبفاكثير,ا)ـا(ِ)
 (.ّّْ,اصِ(اا كشتؼ,ا لزمخشرم,ا)ـّ)
 (.ّٔٗ,اصُ(الفسيراا بيضتكم,ا)ـْ)
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,اكا ذمةاا ىيد,اكأىؿاا ىقد,امفاا لذمـاكلجمعاعل اذمـا(ُ)"اكبيفاا مسلميفانسباكقرابةاوال ذمة"
ا.(ِ)كذمتـا
 :النحو

ا" ااسلفيتـافيامىن ااالسلنكتراكاالسلبىتداألفايككفا لمشركيفاعيداعفارسكؿاهللا.كيف"

ا.(ّ)" ااسلدراؾا مفاحتفظاعل اا ىيداعنداا مسجداا حراـاإال الذين عاىدتم"

 البالغة:

ا" ااسلىترة,افقلكبيـا متانكتاا غدراشبيتابمفاييطلبامنواشيءافيأب .وتأبى قموبيم"

القررتادال ليتابآيات هللا" ابتءاا لىكيضافجلىتاآيتتاهللااكت شيءاا مملكؾا يـاألنيت اا بتءاىنت  "
ابإلبتعاأىكائيـاكا لىبيراعفاا ىكضابت شراءاعل اسبيؿااالسلىترةالشبييتنا عندىـاثـاأعرضكااعنيت

ا.(ْ) منتفعاأىكائيـابت ثمفاا مبذكؿا

 األحكام الشرعية:

مفاالاعيدا يـاكالاذمةاكالاأمتف,األنيـا يسا يـاعيداعنداالايجكزاإقتمةاا ىيكداكا مكاثيؽامعا -ُ
 هللاايأمنكفابواعذابواكالاعندارسك وايأمنكفابواعذاباا دنيت.

ايحفظكفا -ِ اا ذيف ااالسلقتمة اأىؿ امف اكا كعد اا ىيد اعل  ايسلقيـ امف امع ابت ىيد اا كفتء كجكب
 عيكدىـاكمكاثيقيـ.

امفابىداضيتعيتاذنب,االايجكزاخيتنةاكغدراا ذمةاكجمىيتاا ذمـ,األفاا ذم -ّ ةاكؿاحيرمةايلـز
 .(ٓ)كىذهامفاصفتتاا كفتراا فتسقيفاا مجتكزكفاا حبلؿاإ  اا حراـابنقضاا ىيدا

 ثانيًا: التفسير اإلجمالي:
ا لمشركيفاعيدا اكيؼايككف ا للىجباا ملضمفا ئلنكتراعل اأنو بدأتااآليتتابتالسلفيتـ

بأفايككفاعيدامعامفاييضمركفاا غدراكا خيتنةااعنداهللاايأمنكفابوامفاعذابو,افبلايحدثكفاأنفسيـ

                                                           

 (.ُِْ,اصٓ(اا لحريراكا لنكير,االبفاعتشكر,ا)ـُ)
 (.ُٖ,اصٖ,اجْ(اا جتمعاألحكتـاا قرآف,ا لقرطبي,ا)ـِ)
 (.ّْْ,اصِ(الفسيراا كشتؼ,ا لزمخشرم,ا)ـّ)
 (.ُِٓ,اصٓا لحريراكا لنكير,االبفاعتشكر,ا)ـا(اينظر ْ)
 (.ُٖ-ُٕ,اصٖ,اجْ(اينظر افياا جتمعاألحكتـاا قرآف,ا لقرطبي,ا)ـٓ)
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عنداا مسجداا حراـافيجباا كفتءااك كفااسلدرؾاا ذيفا ـاينقضكااا ىيدامفاا ذيفاعتىدىـاا نبيا
تءامىيـاػػرة,افت كفػػكاضمػػةاكبنػػكاكنتنػكابكراأكابنػػـابنػػىا ؿػمة,اكقيػػتكاسلقادػػػتباعيػػػـاأصحػػألنيا؛ يـ

ا.(ُ)مفاصفتتاكأعمتؿاا ملقيفاكاالسلقتمةاعليوا

كقريش,افأمراابكرادخلكااكقتاا حديبيةافياا مدةاا لياكتنتابيفارسكؿاهللااايككرداأفابن
ا يـاعل ا ادامكاامسلقيميفاعل اعيدىـافتسلقيمكا بإلمتـاا ىيدا مفا ـايكفانقضاعيدهامنيـ,افمت

ا.(ِ)ا ىيدابت كفتءا يـا
فَّ ابىيده,اكا لرؾاا غدراكا خيتنة,اكلكراراكيؼاالسلبىتداثبتليـاأمايحبامفاالق اربو,اكىكى

ألنواالاعيدا يـاكالاا؛عل اا ىيدافكيؼايككفا يـاعيداكحت يـاأنيـاالايراعكفافيكـاعيداناكالاذمة
أمتف,ايرضكنكـابت كبلـاا جميؿاكلملنعاقلكبيـامفااإلذعتفاكا كفتءاأمايىطككـابأ سنليـامفاا قكؿا

ا.(ّ) بغضتءاكلأب اقلكبيـامتايبدكنوابأ سنليـاخبلؼامتايضمركنوامفاا ىداكةاكا
ألنيـاالاذمةاكالاقرابةا يـ,اكالايختفكفاهللا,افلكااانلصركااكظيركاايسمكفاا مسلميفاسكءا"

ايدؿا ادكفاقلكبيـ ابأ سنليـ ايظيركه اكا مسلميفاكمت ايبغضكفااإلسبلـ ا ئلسبلـ, اأعداء افيـ ا ىذاب,
اكخ اا دنيت ااخلتركا األنيـ اآليتتاهللا,اعل امدلاعدكاليـ, اكاالنقيتد ابتهللاكرسك و اعل ااإليمتف سليت

,افيـامىتدكفاظت مكفاالا(ْ)ا"فصدكااكصدكااغيرىـاعفاالبتعاا حؽ,األجؿاعداكليـا ئليمتفاكأىلو
اا ىيدا اا خركجاعفاطتعةاهللاابنقضيـ ابت فسكؽاكىك االصفكا اكالايحفظكفاذمةاألنيـ يرعكفاعيدان

ا.(ٓ)كغدرىـاكالبتعيـاا يكلاكا شيكاتا
 ثالثًا: المقاصد واألىداف:

ان ال عيد ليم عند هللا ورسولووالمشرك -ُ اا ليا  اا ىيكد اا مقطعامفااآليتتاإنيتء لضمفاىذا
اا مطلقةا ابت براءة اا مشركيف امع اأصبلن اا لىتقد امبدأ نيتء اكا  اكا مشركيف اا مسلميف ابيف كتنتاقتئمة

اكىذ اعنداهللااكعندارسك و, ا يـ اكبتسلنكتراأفايككفاعيد اكعدـامنيـ, الىترضاا منيجيف, ايؤكد ا
اا غدرا اأىؿ اعل  ااإلسبلـ اكعزة ابقكة احلمتن, النليي ااضطرارية افلرات اإال ابينيمت اا لىتيش إمكتف

 .(ٔ)كا خيتنة,اكىذااىكااألصؿاا شرعيافياا لىتمؿامعاأىؿاا غدراكنقضاا ىيكداكا مكاثيؽا
                                                           

 (.ُُٕ,اصُ(افلحاا قدير,ا لشككتني,ا)ـُ)
 (.ُّ-ُِ,اصٓ(الفسيراا بحراا محيط,ا)ـِ)
 (.ٖٓ-ِٖ,اصَُ(الفسيراا طبرم,ا)ـّ)
 (.َّّتف,ا لسىدم,ا)ص(اليسيراا كريـاا رحمفافيالفسيراكبلـاا منْ)
 (.ُٖٗ(اينظر الفسيراا جبل يف,ا)صٓ)
 (.ُٖٔٓ,اصّ(اينظر افياظبلؿاا قرآف,اسيداقطب,ا)ـٔ)
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ااإلسبلاالوفاء بالعيود واجب وعمى المسممين االلتزام بو: -ِ اىك افيافيذا اعظملو اكمدل ـ
ايحفظا امف امع ابت ىيكد اا كفتء اكأكجب اأكد احيث اا مسلميف, اغير امع اكا مىتمبلت ا ىبلقتت
اغيرا امع اا لىتمؿ افي اا شرعية ااألحكتـ اكىذه اكا مسلميف, ااإلسبلـ امع اا ىيد اعل  كيسلقيـ
افيذاا ااالجلمتعي اا محيط انصلح اأف اا كاجب احيثامف اكمكتف ازمتف ا كؿ اصت حة ا مسلميف

سبلميابتالسلقتمةاكاألخبلؽامعاغيراا مسلميفاممفايحفظكفاعيكدىـايىيفاعل اا لىتمؿااإل
فيـامنيجااإلسبلـاكاال لحتؽابواألنوايغرسااإلنصتؼافيانفكسيـافيركفامدلاسمتحةاكعظمةا

اغيراا مسلميفا,اإلسبلـ اأفايصؿاإ ييت اأمؿايريد ابترقة ايجىؿا دييـ فبلايجدكفاسكلاا,كىذا
كىذاايحدداا ىبلقتتاا ملنكعةابيفاا كاقعاكا غتيةاكأسكرةاإ  اقكاعداا,اإلسبلـا يككنكاامىواكضمنو

 .(ُ)للحكـابطبيىةاا مرحلةاا ليايجمعابيفاا كاجباا دعكماكاالجليتداا فقييا

وُه ]قتؿالىت   اااالحتكام لشرع هللا من تقوى هللا وحسن اإليمان بو: -ّ ٍء َؾُرده َؾِْ٘ن َتََْٚزْظُتْؿ يِف ََشْ

َْٔقِم اآلَِخرِ إَِػ اهللِ َوا ِمُْقَن هِٚهللِ َواف ْٗ ُْْتْؿ ُت ـُ ُشقِل إِْن  ,افت مسلـاعندمتايسلسلـا كؿامتاا{37[ }الـساء:فرَّ
أمراهللاالىت  ابو,افيذاامفالمتـاا لقكلاكاإليمتفابو,ا ذ ؾاعدَّاهللااا كفتءابت ىيدامفالقكلاهللاا

اا مسلـاسكاءاكتالىت  افييامنلي اا طتعةاهللا اأكافرداناكبذ ؾايلىلـ اأكامجتىدان فاداعية,
يىيشافياا مجلمعااإلسبلمياأفااإلسبلـانظتـاشتمؿايلنتكؿامظتىراا حيتةاجميىتنافيكادك ةا
ككطفاكحككمةاكأمة,اكىكاخلؽاكقكةاكرحمةاكعدا ة,اكىكاثقتفةاكقتنكفاأكاعلـاكقضتء,اكىكا

 .(ِ)اجيتداكدعكةاأكاجيشاكفكرةاكمتاىكاعقيدةاصتدقةاكعبتدةاكطتعةاهللالىت  

فايفاا فتسقيلكررتااآليتتاعفاا مىلداالمعتدون في كل زمان ومكان ليس ليم عيد وال ذمة: -ْ
مفاطكاغيتااألرضاسكاءاأكتنكاامشركيفاأكامفاكتفاعل اشتكلليـاحيثاجتءاقكؿاهللاالىت   ا

[ }افتقهٜ: ًٜ ْؿ إاِلًّ َواَل ِذمَّ ُُ اا{5]اَل َيْرُؿُبقا ؾِٔ افياكصفيـ  اقتؿالىت  اأيضتن اثـ ]اَل َيْرُؿُبقَن يِف ,

[ }افتقهٜ: ًٜ ـٍ إاِلًّ َواَل ِذمَّ ِم ْٗ ايبيفامدلابشتعةاا مشركيف,اكقبحيـ,اكمدلاإجراميـا{ 11ُم ,اكىذا
معاا مسلميف,احيثاا لىذيب,اكا ليجير,اكا لنكيؿابيـ,ابأبشعاصكراا جرائـ,امفاغدراكخيتنةا

ـاذ ؾاالايرقبكفافيامؤمفاإالناكقيراكظلـ,ارغـاسمتحةااإلسبلـاا ىظيـافياا لىتمؿامىيـ,اكرغ
كالاذمة,افليسا يـاعيداكالاميثتؽ,اكالايحلرمكفاا قرابةاكالاا نسباكالايحفظكفاعيداكالاكعد,ا
اا ىيكداكا مكاثيؽاالاعيكدادك يةاكالاعربية,ا كىذاا ؤلسؼامتانجدهافيازمتننتاىذا,االاأحدايحلـر

اا اكاالحلبلؿ افلسطيف ابيف اكا صراع افلسطيف اقضية افي اكتمؿاكختصة الحرير اعل  إلسرائيلي
                                                           

 (.ََِ-ُِٕ(اينظر اا مستر,امحمداأحمداا راشد,ا)صُ)
 (.ِٗ(اينظر افياآفتؽاا لىت يـ,اسىيداحكل,ا)صِ)
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ألرضافلسطيفاكىذهاأحداا محتكراا مركزيةااألستسيةالجتهاقضيةافلسطيف,اك كفا ؤلسؼانجدا
ؽامعاا ىدكاسًٌاننايياضعايدهاكامفايلخل اعفاا مبتدئاكا ثكابتاكا حقكؽاا فلسطينيةاكاا يكـامفاي

بيرامفافلسطيفا لكيتفابقراراتااألمـاا ملحدة,اكأفكتراا لسكيةاكا لنتزؿاعفاجزءاكا قبكؿاحيثا
ا صييكني,اكلىقدامىتىداتاكالفتقيتتاأمثتؿاأكسلكاككتمباديفيد,اكمبتدراتاشك لساكمدريد,ا
كغيرهاإ  ايكمنتاىذااكىـايخكنكفاا شىباكا قضيةامفاأجؿاا لنسيؽامعاا ىدكافبلايرقبكاافيا

ا اا قتئؿ  اكصدؽاهللااسبحتنو اكالاذمة, اَم ظَ ا شىباا فلسطينياإالن َِّ ـُ َبَذُه َؾِريٌؼ ]َأَو َٕ ًدا  ْٓ َٚهُدوا َظ

ْؿ[ }افبَرة: ُٓ قا[ ,اكقتؿ اا{111ِمْْ ـُ ـَ َأَْشَ قَد َوافَِّذي ُٓ ـَ َآَمُْقا افَٔ ِذي َِّ
ِس َظَداَوًة فِ ]َفَتِجَدنَّ َأَصدَّ افَّْٚ

 .(ُ)ا{59}ادٚئدة:

 المطمب الثاني
 كيفية التعامل مع غدر الكفار

ا ْقٍم َؾِْ٘ن َتُٚهقا َوَأَؿُٚمق]قتؿالىت    ََ ُؾ اآلََيِٚت فِ هِّ ٍَ ُٕ ـِ َو ي ْؿ يِف افدِّ ُُ ُٕ َٚة َؾِْ٘خَقا ـَ اَلَة َوَآَتُقا افزَّ ا افهَّ

قنَ  ُّ َِ ًْ ُْؿ اَل أَ *  َي ِر إِْنَّ ٍْ ُُ َٜ اف َّّ
ُِقا َأئِ ٚتِ ََ ْؿ َؾ ُُ ِ ُْقا يِف ِديْ ًَ ِدِهْؿ َوَض ْٓ ِد َظ ًْ ـْ َه ُثقا َأْياَمَْنُْؿ ِم َُ َٕ ُٓ َوإِْن  َِّ ًَ ْؿ َف ْؿ ْياَمَن َأُ

قنَ  ُٓ ا.ا{92-99[ }التوبة:َيَْْت

 أواًل: التفسير التحميمي:
 مناسبة اآليات لما قبميا:

 متااسلكف اا بيتفاألصنتؼاا مشركيفاا ذيفاأمراهللاابت براءةامفاعيدىـ,اجتءابلفريعاحكـا
افبلايجكزا ااإلسبلـ اا مسلميفابدخك يـ اعفاعداكة اأقلىكا اىـ افإذا ابت ليف, ا لىقيباا شدة عل احكـ

ا.(ِ)لىرضا يـابسكء,اك كفاإفانكثكااكغدركاافيجبامحتربليـاكقلليـاا 

 معاني المفردات:

انكثوا" انقضا""  اكمنو انقض, افياكؿ ااسليىمؿ اثـ اإبرامو, ابىد انقضاا خيط ا نكثاا نقضاكأصلو
ا.(ّ)ا"األيمتفاكا ىيكداعل اطريؽااالسلىترة

                                                           

ا)صُ) اا حركب, اخت د اا سيتسية, اكا ممترسة احمتساا فكر اكينظر ٖٓ( اعتطؼاعدكاف,اا(, اد. اا مقتدمة, إبراىيـ
 .(ُّٗ)ص

 (.ُِٗ-ُِٕ,اصٓ(اينظر افياا لحريراكا لنكير,االبفاعتشكر,ا)ـِ)
 (.ُِٕ,اصُ(افلحاا قدير,ا لشككتني,ا)ـّ)



-ُُٕ- 

 

 القراءات:

اكراأِئمة" اعمرك اكأبك اكثير اكابف اكنتفع احمزة اقرأ اا يزةا"  ابجىؿ ابت لسييؿ ايىقكبا)أيمة( كيساعف
اا ثتنيةابيفامخرجاا يمزةاكا يتءاكقراءةالحقيؽاا يمزليفاقراءةامشيكرةا بتقياا قراء.

اابفاعتمرا"الاإيمتفا يـ" ابكسراأيمان" " ااألىيمتفاجمعايميفافياقراءةاا جميكرابفلحااأل ؼاكقرأ
فا ؤليمتفاا طتغيفافياا ديفا يسكاامفاأىؿااإليمتفاا يمزة,اكعل اا قراءةاا ثتنية اأفاىؤالءاا نتكثي

نيـاالايىطكفاأ,اأكا(ُ)بتهللاحل ايسلحقكااا ىصمةا دمتئيـاكأمكا يـافقلت يـاكاجباعل اا مسلميفا
ا.(ّ),اككرداأنيـاالاإسبلـا يـابسبباا ردةاكا نكثابىدمتاآمنكااكبتيىكااكبذ ؾاخرجكاامفاا ذمة(ِ)أمتنتنا

 البالغة والنحو:

ا.(ْ)" الخصيصا لصبلةاكا زكتةالفخيـا شأنيمتاكا لنبوا يمتاموا الصالة وآتوا الزكاةأقا"

"اأخاعل اا حقيقةاكا مجتزاكأطلقتااألخكةاعل اا مكدةاكا صداقةاكا ظرفيةافيافإخوانكم في الدين"
فا(امجتزية الشبييتنا لمبلبسةاا قكيةابإحتطةاا ظرؼابت مظركؼا لدؿاعل اا لمكيفامفي الدينقك وا)

اإلسبلـاكأنواييجبامتاقبلوا
ا.(ٓ)

 األحكام الشرعية:

ُِقا ]اسلدؿابىضاا ىلمتءامفاقك والىت   ا -ُ ٚتِ ََ ْؿ َؾ ُُ ِ ُْقا يِف ِديْ ًَ ِدِهْؿ َوَض ْٓ ِد َظ ًْ ـْ َه ُثقا َأْياَمَْنُْؿ ِم َُ َٕ َوإِْن 

قنَ  ُٓ ْؿ َيَْْت ُٓ َِّ ًَ ْؿ َف ُْؿ اَل َأْياَمَن َأُ ِر إِْنَّ ٍْ ُُ َٜ اف َّّ
,اعل اكجكباقلؿاكؿامفاطىفافياا{92:[ }التوبةَأئِ

ا ديف,اأفاىكاكتفر,األفاا طىفايىنيااالسلخفتؼابت ديفاكنسباإ يوامتالايليؽابو,اكمتاأجمعا
 عليواا قلؿاكىذاامذىباا شتفىي.اأىؿاا ىلـاعل اأفامفاسباا نبيا

عل ااا ذمياإذااطىفافياا ديفاانلقضاعيدهافياا مشيكراكعل امذىباا شتفىيايجباقللواأمتا-ِ
اا نكثا اكجكد امع اإال اا ىيد اينقضابو اال اا طىف امجرد اييسللتباكأف افإنو احنيفة اأبك اامذىب
كيككفاذ ؾابشرطيف,ابنقضاا ىيداكا طىفافياا ديف,اك كفاأكثراا ىلمتءاعل اقلؿاكؿامفا

                                                           

ا)ـُ) ا لشككتني, افلحاا قدير, ا)ـُّٕ,اصُ( ا لزمخشرم, اكلفسيراا كشتؼ, اكا لحريراكا لنكير,اّْْ,اصِ(, ,)
 (.َُّ,اصٓالبفاعتشكر,ا)ـ

 (.ّْٓ,اصُ(الفسيراا متكردم,ا)ـِ)
 (.ّْْ,اصِ(الفسيراا كشتؼ,ا لزمخشرم,ا)ـّ)
 (.ْٖٗ,اصُ(اصفكةاا لفتسير,ا لصتبكني,ا)ـْ)
 (.ُِٖ,اصٓ(اا لحريراكا لنكير,االبفاعتشكر,ا)ـٓ)
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مفاأىؿاا ذمةاأكاعىرَّضاأكااسلخؼابقدرهاككصفواأكانقضاعيدهاكاسلد كاابأمرااسباا نبيا
كىبابفااألشرؼاككتفامىتىدان,اكذ ؾابسبباغدرهاكخيتنلوا لىيداكا كعد,اككذ ؾاابقلؿاا نبيا

اا ىيدافنز تااآليتتا بىدامكادعةاأىؿامكةافياصلحاا حديبيةاك كفابىداا يدنةاختنكااكغدركا
أفاييىيفاحلفتءهاعل اأىؿاا غدراكا خيتنةاكمحتربليـالأمرارسكؿاهللاا

,اككردافيالفسيرا(ُ)
فقتؿامتابقيامفاأصحتباىذهااآليةاا(ِ)زيدابفاكىباقتؿ اكذااعنداحذيفةاىذهااآليةاحديثاعف

ِر[ يىنياا- ٍْ ُُ َٜ اف َّّ
ُِقا َأئِ ٚتِ ََ إالاثبلثة,اكالابقيامفاا منتفقيفاإالاأربىة,افقتؿاأعرابي اإنكـاا–]َؾ

أصحتبامحمدالخبركفاأخبتراناالاندرمامتاىي!الزعمكفاأالامنتفؽاإالاأربىة,افمتابتؿاىؤالءا
تؽ,اأجؿا ـايبؽامنيـاإالاأربىة؛اأحدىـااا ذيف يبقركفابيكلنتاكيسرقكفاأعبلقنت,اقتؿ اأك ئؾاا فيسَّ

 .(ّ)شيخاكبيرا كاشرباا متءا متاكجدابردها

اا كفرافياقك وااكفسراابفاعمرا ِر[أئمة ٍْ ُُ َٜ اف َّّ
ُِقا َأئِ ٚتِ ََ قتؿاأبكاجيؿابفاىشتـ,اا]َؾ

اكأبكاسفيتفا ابفاربيىة, ابفاخلؼ,اكعلبة اعيداكأمية اا ذيفانكثكا اااابفاحرباكسييؿابفاعمركاكىـ
اأماكؿا اا كفر اأئمة ابتآلية اا مقصكد اأف اكقتؿابىضاا ىلمتء ابإخراجاا رسكؿامفامكة, ااااهللااكىمكا
احيفانز تا افياا كفراألفااآلية اكرأستن اكا طىفافياا ديفايككفاأصبلن اعل انكثاا ىيد اأقدـ مف

اشأفأكقرا ااسلأصؿ اهللااقد اا نتساكتف اا مقصكداتاعل  اأك امست ـ اأك امسلـ اإال ايبؽ اقريشافلـ ة
ا.(ْ)ا ملقدمكفاكا رؤستءامنيـا

 ثانيًا: التفسير اإلجمالي:
أكدتااآليتتاا كريمةاأفاا مشركيفاإفالتبكااعفاا كفراكأقتمكااا صبلةاكأعطكااا زكتةافيككفا

اسبحتنوابتألد ةاإخكةافياا ديفا يـامتا لمسلميفاكعلييـامتاعل اا مسلميف,اكىذهاا ىبرافصليتاهللا
ابت قبحا ااإلسبلـ اكعتبكا اعيدىـ, ابىد امف اأيمتنيـ انكثاا مشرككف ف اكا  اكا فيـ, اا ىلـ كا حججاألىؿ

                                                           

 (.ِّ-ِِ,اصٖ,اجْ(اا جتمعاألحكتـاا قرآف,ا لقرطبي,ا)ـُ)
 ىسي,اأبكاعبداهللا,اكا يمتفا قباحسؿ,اصحتبي,اكمفاا كالةا(احذيفة احذيفةابفاا يمتفابفاحسؿابفاجتبرااِ)

ا شجىتفاا فتلحيف,امنىواا مشرككفامفاأفايشيدابدراىكاكأبكه,اكشيداأحد,اسكفاا ككفة,اككتفاصتحباسرا
ابىدامقلؿاعثمتفابأربىيفايكمتن.اينظر اليذيبأّ,اكالهاعمراعل اا مدائف,اكلكفيابيتاسنةارسكؿاهللاا ىػ

ا(.َِِ,اصِحجراا ىسقبلني,ا)ـاا ليذيب,االبف
ا)ّ) ابراءة, اسكرة الفسير افي اا بخترم اصحيح ا)ْٖٓٔ( ابتب اكمىن آ(, اصحيح, اسنده اا كفر, اأئمة افقتللكا ,)

اأما افبلاي)يبقركف(  اكفستدامىدلو, اأما ذىتباشيكلو ابرده(  اكجد ا) مت اأمانفتئساأمكا نت, ا)أعبلقنت(  نقبكف,
.  يفرؽابيفااأل كافاكالاا طىـك

 (.ِِ,اصٖ,اجْعاألحكتـاا قرآف,ا لقرطبي,ا)ـ(اا جتمْ)
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كا ذـ,افىل اا مسلميفاقلت يـاكختصةارؤستءاكصنتديداا كفراألنيـاالاأيمتفا يـاكالاعيكدايكفكفا
ا.(ُ)بيت,اكىذااكيايكفكااعفااإلجراـاكينليكااعفاا طىفافيااإلسبلـا

اك يدؿاعل اأفامفاطىفافيا" ا يـ, البع اكألفاغيرىـ اجنتيليـ, اهللاابت ذكرا ىظـ كخصيـ
انتكليفا لىيكدا اكالاذمةاألنيـ ا يـ افيؤالءاالاعيد اا كفر, افإنوامفاأئمة اعليو, اااااا ديفاكلصدلا لرد
افيوا ادخلكا اربمت اأك اكمحتربلو اا ديف افي اا طىف اعف اينليكا ا ىليـ اكاجب اكقلت يـ ابيـ, ايكثؽ ااااال

ا.(ِ)ا"فيلكقؼاأذاىـا ئلسبلـاكا مسلميف
 ثالثًا: المقاصد واألىداف:

ا لمشركيفامفاااإلسالم يجُب ما قبمو: -ٔ اآليتتاا كريمةاكجيَّتامقصداناعظيمتناكحتسمتناصريحتن
أئمةاا كفرابأنيـاإفالتبكااكأقتمكااا صبلةاكآلكااا زكتة,اأمادخلكاافيااإلسبلـاكىكاا ديفاا حؽا

ـابىداألفااإلسبلـايجبامتاقبلو,اك كفاإفانكثكااأيمتنيا؛منىكااأنفسيـامفاا قلؿ,اديفاهللاا
افت قلؿاكاجبافياحقيـ ايدرؾاا؛عيدىـ اكاضحة اأحكتـ اىيااألستساكىذه ااإلسبلـ ألفاعقيدة

امفاإجراـا افىلكا امت افىلكا اا مشركيف اا كفرامف افأئمة اا مؤمنكفافياكؿازمتفاكمكتف حكمليت
فايفاا ظت ميميىتناإ  ايكمنتاىذااكنحفانىتنيامفاأئمةاا كفراا مىلدكلنكيؿامفاعيدااألنبيتءاج

فاا يكـابىداأربىةاعشراقرنتناكىـاالايرقبكفابت مؤمنيفاإالنايكمفاعيداا للتراكا ينداإ  اا ملحد
طكاغيتااألرضامفاأئمةاا كفراا ذيفايىملكفاعل ااكالاذمة,افت لتريخايىيدانفسواا يكـ,اكيىكديا

اكأى ا ئلسبلـ اا ىظيـاإبتدة ااإلسبلـ اذ ؾاسمتحة اكمع اا لىذيباا بشىة ابت مذابحاعبراكستئؿ لو
لىطيافرصةا يؤالءا ىليـاينليكفاعمتايفىلكفاكعندئذايصفحااإلسبلـاعفاكؿامتاصدرامنيـا
اأستسا اعل  اا كشيجة اكلقكـ اا قدام  ا لمسلميف اإخكانتن اا جدد اا مسلمكف اكيصبح ااعلداء مف

ا ذمابىثواابلـامدلاسمتحلواكعظملو,اكعظمةاا نبيامحمدا,اكىكذاايرسـا نتااإلس(ّ)ا ىقيدةا
إمتمتنا قبيؿامفاا نتساصلحكاااهللااىتديتناكسراجتنامنيران,اقتؿااإلمتـاا غزا ي ا" ـايكفامحمدا

 صبلحو,اكذىبكاابمكلواكدفنو,ابؿاكتنتاقكةالمثؿامرحلةاا ىطكرافياا كجكدااإلنستنيابرست ةا
 .(ْ)بصتئراكاألذىتفامفاكلتباهللااكسنلو"الفلحااألعيفاكاآلذاف,اكلنيراا 

اأفااأئمة الكفر سبب ضعف األمة اإلسالمية اليوم: -ِ اا نصاا قرآني الحليؿ اخبلؿ امف أرل
ألفاا؛طكاغيتااألرضاا يكـامفاأئمةاا كفراكا ضبلؿاىـاسبباضىؼااألمةااإلسبلميةاا يكـ

                                                           

 (.ْٖٔ,اصُ(اينظر افياصفكةاا لفتسير,ا لصتبكني,ا)ـُ)
 (.َّّ(اليسيراا كريـاا رحمفافيالفسيراكبلـاا منتف,ا لسىدم,ا)صِ)
 (.َُٗٔ,إَُٔ,اصّ(اينظر افياظبلؿاا قرآف,اسيداقطب,ا)ـّ)
ا(.ِِ(افقواا سيرة,امحمداا غزا ياا سقت,ا)صْ)
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امراحؿالتريخيت,ا كجكداحكتـامفاأئمةاا كفراأكصلكا اا كاقعااألمةالىيشاأسكأ ااألمةاإ  اىذا ا
ا بلعلراؼا ايلستبقكف اا حكتـ اىؤالء امف اا يكـ افت طكاغيت ا شىكبيـ اخيتنليـ ابسبب ا ملردم,
بإسرائيؿاإرضتءناألمريكت,اك ؤلسؼاا شىكباا ىربيةاكاإلسبلميةاا يكـامىظميتا ـالغيراشيئتنامفا

,ابؿامنيـامفاىكامسلسلـا متايقكدىـاإ يواأئم ةاا كفرامفاا ذؿاكا يكافاىذااا كاقعااأل يـا ليـك
,اك فايلحررااإلنستفافيااألرضاإالاكا لنتزؿاعفامبتدئااإلسبلـاكلطبيؽاا ىدا ةافيااألرض

اىكاه, ا سلطتف اال اهلل, اا دينكنة الككف ااحيف الىت    ْؿ حيثايقكؿ ُُ ِس ٍُ ْٕ ْؿ َوَأ ُُ ُقنَّ يِف َأْمَقافِ َِ ]َفُتبْ

ـَ ُأوُتقا افَُِتَٚب  ـَ افَِّذي َـّ ِم ًُ َّ قا َؾِ٘نَّ  َوَفَتْس َُ وا َوَتتَّ ثًِرا َوإِْن َتْهِزُ ـَ قا َأًذى  ـُ ـَ َأَْشَ ـَ افَِّذي ْؿ َوِم ُُ
ـْ َؿْبِِ ِم

ـْ َظْزِم األُُمقِر[ }آل ظّران: اكعبل اا{152َذفَِؽ ِم ِمُْقَن هِٚهللِ ,اكقتؿاأيضتناجؿَّ ْٗ ـَ اَل ُي ُِقا افَِّذي
]َؿٚتِ

ُمقنَ  َْٔقِم اآلَِخِر َواَل َُيَرِّ [ }افتقهٜ: َواَل هِٚف ـَ احَلؼِّ َم اهللُ َوَرُشقُفُف َواَل َيِديُْقَن ِدي ,افملةاا كفرا{ 99َمٚ َحرَّ
كاحدة,افأعداءاهللااعل اجميعاأشكت يـاالايضمركفاا خيرا لمسلميفابؿاىدفيـالدميرااإلسبلـا
اكسيطرتا اكضىفت, اكا شىكب, افسدتااألمـ اا مسلمكفاعفاعقيدليـ اابلىد افكلمت كا مسلميف,

أفكتراا ييكديةاا صييكنيةاكا حضترةاا صليبية,افمفاينقذاا ديفاا يكـاكنحفابيذااا ضىؼاعلييتا
كا بىداعفاا لمسؾابت كلتباكا سنة,اكمىٍفا ؤلقص اكا قدساكفلسطيفا
(ُ). 

كىذاامتابينلوااآليتتاا كريمةااالطعن في الدين ونكث العيود عقابو إقامة الحرب حتى ينتيوا: -ّ
ااإل اكبينو اا مقطع, اىذا اا نبيافي ابأف ااإلسبلـ, التريخ افي اا ىصكر امدار اعل  أقتـااسبلـ

اك كفاحترباكؿامفانقضاا ىيداكطىفافيا اكا مكاثيؽامعاا مسلـاكمعاغيراا مسلـ, ا ىيكد
اأفاعل ا اىذا ا يكمنت ااإلسبلـ ايؤكده امت اكىذا ا ديفاأمثتؿاا ىربامفاقريشاكغطفتفاكغيرىـ,

ت ؼامعاأماجيةامفاأجؿانصرااإلسبلـاكنصرةاا مسلميفافياا حركتتااإلسبلميةاا يكـاأفالح
افىل ا افياشريىةااإلسبلـ, اكا ميثتؽاكطىنكا اا ىيد فانكثكا اكا  ا مظلكميفاكا دفتعاعفاحقكقيـ,

اعفاذ ؾا ]فُِِٔحؼَّ احَلؼَّ َوُيْبىَِؾ افَبٚضَِؾ ,اكصدؽاهللااا قتئؿ ا(ِ)ا مسلميفامحتربليـاحل اينليكا

ِرَه اُدْجِرُمقَن[ }األٕ ـَ ايحدثاا يكـافياا{5ٍٚل:َوَفْق  ,اكالانريداأفانقدـامستكمتتاكلنتزالتاكمت
زمفاا ركيبضةاا ذماييصدؽافيواا كتذباكييخكَّفافيوااألميف,افنرلااآلفااالعلداءاتاا شديدةا

ا اكا قرآفاكعل اا نبيامحمد انرلاا سباكا طىفافياعل ااإلسبلـ ايحرؾاستكنتن, اكالاأحد ,
اكال اا ىت ـ, اكمسمع امرأل اعل  اعل اا ديف اا صييكنية ااالعلداءات انرل النتدم, ا مف احيتة

                                                           

اانُ) اعتطؼاعدكاف,ا)ص( اد. اا مقتدمة, اإبراىيـ اد. اا شييد اَُٖظر  ااإلنستفابيفاا دينكنةاهللاَُٗ, اكينظر  ,)
 (.ُّْكا دينكنةا غيره,اعليابفانتيؼاا شحكد,ا)ص

 (.ٖ,إ(اانظر اا لحت ؼاا سيتسيافيااإلسبلـ,امنيرامحمداا غضبتف,ا)صِ)
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اا ىربا انرل ا نصرلو, ايلحرؾ اكا ىرب اا مسلميف امف اأحد اكال اكاألقص , اكا قدس ا مسرل
ااإلنستفا احمتية افي اا دك ية اكا مكاثيؽ اا ىيكد اكينكثكف اا بىض ابىضيـ ايخكنكف ا مسلميف

اكا طغيتفاكا لجكيع اكا قير انرلاا ظلـ ايلحرؾ, اكالاأحد كا حرمتفاكا حصترافياكؿااكحقكقو,
اك كفا ؤلسؼامتلتاا ضمتئر,ا ااإلسبلميةاكغيرااإلسبلمية, اكأرضامفاشىكباا ىت ـ مكتف,
اا ظلـا الحترب اك ـ القتلؿ, اك ـ اا صدأ الىفنتامف اا جيكشاا ىربية اأسلحة اكا رجك ة, كا نخكة,
اكا مسلمي ااإلسبلـ اضد ااألكبر اا شيطتف امع الحت فت ا ؤلسؼ اك كف ااألرض, افي فاكا فستد

بتدليـا كأخرجتاأسلحليتاضداا ىرباا مسلميف,اكاسلخدمتاأسلحةاا ىدكافياقلؿاا مسلميفاكا 
بكحشيةا ـايشيداا لتريخامثليتاسكاءافيامصراأكاسكريتاأكافلسطيف,اكأصبحاا طىفاكا لشييرا

مفاىذااا زمفاا ىجيب!!اا ذمامتتافيواا ديف...افا,بت ديفااإلسبلمياعل امسمعاكمرألاا ىت ـ
 ..اكا ىركبة.كا ضمير.

كىذاامتانسمىواكؿايكـافياإعبلميـاا فتسد,اا ذمايشفاا حرباعل ااإلسبلـاكعل امنيجا
اا ىدا ة,ا اأك اكا قكمية, اا كطنية, الحتاشىتر ا لزييؼاا حقتئؽ اا كذب امسلخدميف اا ىظيـ, اإلسبلـ

نتنةاا اا كثيرامفاا شىتراتاا رَّ  كتذبةا لبريراكا ديمقراطية,اكمشركعااإلسبلـاا كسطياا جديداكغيرىت
ا اعل ااإلسبلـ اا شرسة اكا يجمة اا ىربية, ا ذ ؾاأمراهللاا(ُ)ا حرباعل ااألمة ,ااآليةاا فياىذه

ِدِهْؿ محتربةاىؤالءاا فجتراا طغتةاحل اينليكااعفاذ ؾابقك والىت   ا ْٓ ِد َظ ًْ ـْ َه ُثقا َأْياَمَْنُْؿ ِم َُ َٕ ]َوإِْن 

 َّّ
ُِقا َأئِ ٚتِ ََ ْؿ َؾ ُُ ِ ُْقا يِف ِديْ ًَ قَن[ }افتقهٜ:َوَض ُٓ ْؿ َيَْْت ُٓ َِّ ًَ ْؿ فَ ُْؿ اَل َأْياَمَن َأُ ِر إِْنَّ ٍْ ُُ ,اكصدؽاهللااا قتئؿ اا{19َٜ اف

قَن َحِديثًٚ[ }افْسٚء: ُٓ ََ ٍْ ُٚدوَن َي َُ ْقِم اَل َي ََ اَلِء اف ُٗ ُض ,اكقك واا{55]َؾاَمِل َه ْؿ َوُأَؾقِّ ُُ ُروَن َمٚ َأُؿقُل فَ ـُ ]َؾَسَتْذ

َبِٚد[ }ؽٚؾر: َأْمِري إَِػ اهللِ إِنَّ  ًِ اكؿامفايلطتكؿاعل اا ديفاا{11اهللَ َهِهٌر هِٚف امحتربة افيجباعلينت ,
اكاال لزاـا اا شرع, ابتالرلقتءاكفؽامكازيفااإليمتفاكقكاعد صبلحاا نظتـ اكا  كينشراا فستدافيااألرض,

ا اهلل اكاإلنتبة اا لكبة اكلزييف ابتهلل, اا شرؾ اأنكاع اكؿ امف اكا براءة اكا زكتة, اا صبلة امحتربةابأداء قبؿ
اا نظرةا اىي اكىذه اا جميع امع اا لىتمؿ افي اكاإلسبلـ اا دعكة امنيج اىك اكىذا افيااألرض, ا مىلديف

ا.(ِ)ا لكتمليةا لسيتسةااإلسبلميةا

                                                           

 (.َُْص(اينظر اأصكؿاا مكاجيةااإلعبلمية,اد.امحمكداا زىتر,ا)ُ)
 (.ّٕ(اينظر النظيراا لغيير,امحمداأحمداا راشد,ا)صِ)
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 المبحث الثالث
 (ٙٔ-ٖٔمقاصد وأىداف سورة التوبة من اآلية )

 استنكار مبدأ العيد لممشركين عند هللا ورسولو
اكفيوامطلبتف ا

 .وفوائده عمى األمة ول: قتال المشركين كافةالمطمب األ 
 المطمب الثاني: تمييز صفوف المسممين بالشدائد والمحن.
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 لمطمب األولا
 وفوائده عمى األمة قتال المشركين كافة

اا الىت    ُشقِل َوُهْؿ َهَدُءو]قتؿ قا هِِْ٘خَراِج افرَّ ُثقا َأْياَمَْنُْؿ َوََهه َُ َٕ ُِقَن َؿْقًمٚ 
ٚتِ ََ ةٍ َأاَل ُت َل َمرَّ ْؿ َأوَّ ـُ

ِمِْغَ  ْٗ ُْْتْؿ ُم ـُ َنْقُه إِْن  َنْقَْنُْؿ َؾٚهللُ َأَحؼه َأْن ََتْ ْؿ *  َأََتْ ـُ ْؿ َوَُيِْزِهْؿ َوَيُْْكْ ُُ َْٖيِدي ُؿ اهللُ هِ ِْبُ ذِّ ًَ ُِقُهْؿ ُي
         َؿٚتِ

ِمِْغَ  ْٗ ْؿ َوَيْنِػ ُصُدوَر َؿْقٍم ُم ِٓ ْٔ َِ ُِقِِبِ *  َظ ْٛ َؽَْٔظ ُؿ ـْ َيَنُٚء َواهللُ َظٌِِٔؿ َحُِٔؿٌ َوُيْذِه [ ْؿ َوَيُتقُب اهللُ َظَذ َم

ا.{93-91 }التوبة:

 أواًل: التفسير التحميمي:
 مناسبة اآليات لما قبميا: -ٔ

اا مقطعامفااآليتتاا كريمةامفاا اا كفر,اصدرافياىذا ابقلتؿاأئمة اأمراهللااسبحتنو بىدمت
األمرابقلليـاكأسرىـاكحصترىـ,اكسدامست ؾاا نجدةافياا لكانيافياقلت يـاعداامتااسلثن امنيـابىدا

كجكىيـ,اجتءتااآليتتاا كريمةالحذرامفاا لراخيافياقلت يـ,احيثاجتءااالسلفيتـاإنكتريتناغرضوا
اكنكثيـا ابسبباخيتنليـ ابقلت يـ, اا ليتكف امف اا لحذير افي اا مبت غة اا قلتؿاعل اسبيؿ ا حضاعل 

امنلصران,ا لىيكداكا مكاثيؽاكمحتك ليـاإخراجاا  اظتفران رسكؿامفاا مدينةاأكامفامكةابىداأفادخليت
ا.(ٔ)ككرامةاكعزةا ئلسبلـاكا مسلميفاا,كفياقلت يـاخزما يـ

 (:ٗٔسبب نزول اآلية ) -ٕ

كرداعفاقلتدةاأفاىذهااآليةانز تافياخزاعةاحيفاجىلكاايقللكفابنيابكرابمكة,اكأخرجاعفاا
ِمِْغَ ]عفاا سدمااعكرمةاقتؿ انز تاىذهااآليةافياخزاعة,اكأخرج ْٗ قتؿ اىـاا[ َوَيْنِػ ُصُدوَر َؿْقٍم ُم

ا.(ٕ)يشؼاصدكرىـامفابنيابكر,احيثااعلدتاعلييـابمستعدةاقريشااخزاعةاحلفتءاا نبيا

ابإخراجاا رسكؿافياقك والىت   اا قا هِِْ٘خَراِج ]كا ذيفاىمُّكا ُثقا َأْياَمَْنُْؿ َوََهه َُ َٕ ُِقَن َؿْقًمٚ 
ٚتِ ََ َأاَل ُت

ِمِْغَ افرَّ  ْٗ ُْْتْؿ ُم ـُ َنْقُه إِْن  َنْقَْنُْؿ َؾٚهللُ َأَحؼه َأْن ََتْ ٍة َأََتْ َل َمرَّ ْؿ َأوَّ ـُ اقتؿاابفا {91}التوبة:[ ُشقِل َوُهْؿ َهَدُءو ,
ابفا اكعكرمة اعمرك, ابف اكسييؿ اىشتـ, ابف اكا حترث احرب, ابف اسفيتف اأبي افي انز ت ااااااعبتس 

ايفانقضكااا ىيداكختنكااا رسكؿاكىٌمكاابإخراجواكسٌمتىـاهللاافياتءاقريشاا ذػػػػتئرارؤسػػؿ,اكسػػأبياجي

                                                           

ا(.ُّّ-ُُّ,اصآ(اينظر اا لحريراكا لنكير,االبفاعتشكر,ا)ـُ)
ا(.ُِِ(,اك بتباا نقكؿافياأسبتباا نزكؿ,ا لسيكطي,ا)صاِّّ,اصاّا دراا منثكرافياا لفسيراا مأثكر,ا لسيكطي,ا)ـ(اِ)
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ا

ِر  ...]ا ستبقةابأئمةاا كفرافياقك و اااآليتت ٍْ ُُ َٜ اف َّّ
ُِقا َأئِ ٚتِ ََ  {92}التوبة:[ ...َؾ

ا.(ٔ)
 القراءات: -ٖ

اسيككف,اويتوُب عميو) ايلضمفااإلخبترابمت اابلداءاكبلـ اعل اأنو " ا"كيلكبي اا جميكرابت ضـ اقرأ  )
اا فلح,افإنيـاأسلمكااكحسفا كىكاأفابىضاا كتفريفايلكباعفاكفرهاكمتاكقعامفابىضاأىؿامكةايـك
"ابإضمتراأف,اكدخكؿاا لكبةافياجملةامتاأجيبابوااألمرامفاطريؽا إسبلميـ,اكقرئابنصبا"يلكبى
السببا اكمت اا قلتؿ اأف اكا مىن   اكاألعرج, اا ثقفي اكعيس  اإسحتؽ اأبي اقراءة اعل  اكىذا ا مىن ,

اآخريفا لىذ ا.(ٕ)يباقكـالسببا لكبةاقـك

 النحو: -ٗ

ُثقا َأْياَمَْنُؿْ ]ا- َُ َٕ ُِقَن َؿْقًمٚ  ٚتِ ََ  اىمزةااالسلفيتـااإلنكترما لحضاعل اقلت يـاكعدـاا ليتكفافيو,ا[ َأاَل ُت
ا.(ٖ)"أال"اكرداأنيتاحرفتناكاحدانايفيداا لخصيصافيكالخصيصاعل اا قلتؿا

ةٍ ]ا- َل َمرَّ ضتفةاأكؿاإ  امرةامفاإضتفةاا صفةاإ  اا مكصكؼ,ا انصباعل اا م[َأوَّ صدرية,اكا 
كا لقدير امرةاأك  اكا مرةاا كحدةامفاحيثاحدثايحدث,اأمابدأككـاأكؿابدءابت نكث,اأمابدءا
فاكتفامكصكفوامؤنثتنا فظتن؛األفااسـاا لفضيؿاإذاا أكؿ,اكأكؿااسـالفضيؿاجتءابصيغةاا لذكيراكا 

ااإلفراداكا ل ذكير,اكا مقصكدامفاىذا اليديدا لمشركيفاعل اا نكثاا ذماأضيؼاإ  انكرةايبلـز
ا.(ٗ)أضمركهاكأنواالالستمحافيوا

 البالغة: -٘

ُِقِِبِؿْ ]ا- َْٔظ ُؿ ْٛ َؽ اعطؼاعل ا[ َوُيْذِه ابت جملةا لأكي[ َوَيْنِػ ُصُدوَر َؿْقٍم ]  ااألك   اا جملة د
ا.(٘)ا ثتنية

                                                           

ا(.ُْٕ,اصُكفلحاا قدير,ا لشككتني,ا)ـ(,اََِ(اأسبتباا نزكؿ,ا لكاحدم,ا)صُ)
ا)ـِ) ا لشككتني, اا قدير, افلح اصُ( ا)ـُّٕ, ا لزمخشرم, اكا كشتؼ, اصِ(, اا بيضتكم,ااااااآّْ, اكلفسير ,)

ا(.اّٖٗ,اصُ)ـ
ا(.ُِّ,اصٓ(اينظر اا لحريراكا لنكير,االبفاعتشكر,ا)ـّ)
ا(.ُّْ,اصٓ(اا مرجعاا ستبؽ,ا)ـْ)
ا(.ُّٔ,اصٓ(اا مرجعاا ستبؽ,ا)ـٓ)
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امك[ َواهللُ َظٌِِٔؿ َحُِٔؿٌ ]ا- اا جليؿ ااالسـ اذكر افيا  اا ركعة دختؿ اكا  اا ميتبة ا لربية اا ضمير تف
ا.(ٔ)ا قلب

 األحكام الشرعية: -ٙ

ايؤكداكجكباكؿامفايىتدما .ُ اكىذا اكا ميثتؽ, اا ىيد اكختنكا اا ذيفانكثكا كجكباقلتؿاكفترامكة
 اإلسبلـاكيغدرابوافياكؿازمتفاكمكتف.

ف,اك كفايقبؿاكىكامكجبابت ىذاباكا خزماعل اا مىلدياا قلتؿاغيرامكجبا للكبةامفاهللاا .ِ
هللااا لكبةا مفالتب,اكا ذيفالتباهللااعلييـامثؿاأبياسفيتفاكعكرمةابفاأبياجيؿ,اكسليـابفا

 .(ٕ)أبياعمركاأسلمكااكحسفاإسبلميـا

 ثانيًا: التفسير اإلجمالي:
اا ىيداألسبتباثبلثةاكىياا طىفافيا اا ذيفانقضكا حضاهللاالىت  اعل اقلتؿاكفترامكة

اكىمٌا ابدراكأحداا ديفاكنكثاا ىيكد, ابت قلتؿافيايكـ اا ذيفابدؤكا اكىـ ابإخراجاا رسكؿامفامكة, كا
كا خندؽاكغيرىت,افيؿالختفكنيـايتامىشراا مسلميف,افتهللاكحدهاأجدراكأك  ابت خكؼامفاعقتبو,اإفا
كنلـامصدقيفابكعداهللااككعيده,افقتللكاامىشراا مؤمنيفاأعداءكـايىذبيـاهللاابأيديكـابت قلؿ,اكيذ يـا

ايشيدكاابتألسر ا ـ امؤمنيف اقكـ اصدكر اكيشفي امبينتن, انصران اعلييـ اكينصركـ اكا يكاف اكاالنيزاـ ,
ا قلتؿ,اكيذىباكرباأكاغـاقلكباا مؤمنيفاا ذيفالأذكاابنقضاا مشركيفاا ىيد,اكيلكباهللااعل امفا
اعبتده,ا ايصلح ابمت اعليـ اكهللا اا فلح, ايكـ ابمكة اإسبلميـ اكحسف اأسلمكا اا ذيف اعبتده امف يشتء

اكبسرا اكأفىت و افياصنىو احكيـ اك(ّ)ائرىـ, ا", الىت    ابقك و اا مقصكد اعبتساأف اابف َوَيْنِػ ]قتؿ

ِمِْغَ  ْٗ اىـامفاا يمفاقدمكااإ  امكةافأسلمكاافلقكاامفاأىليتاأذلاكثيرانافشككااإ  ا[ ُصُدوَر َؿْقٍم ُم ا قـك
 كرباكىذاالأكيدا شفتءافقتؿ اأبشركاافإفاا فرجاقريب,افسكؼايذىباهللااا غيظاكا غـاكاارسكؿاهللاا

اهللااعلييـامفالىذيباأعدائيـ,اكلحدثاهللاا ا صدكراكفتئدلواا مبت غةافياجىليـامسركريفابمتامىفَّ
افلحامكةاأمثتؿاأبكاسفيتفاكغيرهاكهللااعليـابتألسراراالالخف اعليواافٍامىاةاسبحتنواعفالكب أسلـايـك

ا.(ْ)ا"ختفية,احكيـاالايفىؿاإالامتايككفافيواحكمةاكمصلحة

                                                           

ا(.ْٖٗ,اصُ(اصفكةاا لفتسير,ا لصتبكني,ا)ـُ)
ا(.ِٔ,اصٖ,اجْ(اينظر اا جتمعاألحكتـاا قرآف,اا قرطبي,ا)ـِ)
 (.ُٖٗ(,اكلفسيراا جبل يف,ا)صَُٗ(اينظر اا لفسيراا كجيز,اد.اكىبةاا زحيلي,ا)صّ)
 (.ْٕٖ,اصُ(اصفكةاا لفتسير,ا لصتبكني,ا)ـْ)
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 ثالثًا: المقاصد واألىداف:
اعل اا حؽاكالايخش اإالاهللاااالمؤمن ال يخشى إال هللا: -ُ ايجباأفايككفاثتبلتن ااااا مؤمفادائمتن

كالايختؼافياهللاا كمةاالئـافبلايككفاا خكؼاكا لييباإالامفاهللااكحده,افتهللاأحؽاأفانخشتها
ايخشكفاا  افإفاكتنكا امفاا ىبيد, اكأك  افت مؤمفاالايخش اأحدان مشركيفافتهللاأحؽابت خشية,

 .(ُ)بت مختفةا

ٚ َوَؿُٚفقا َحْسُبَْٚ ا]قتؿالىت   ا ًٕ ْؿ َؾْٚخَنْقُهْؿ َؾَزاَدُهْؿ إِياَم ُُ قا َف ًُ َس َؿْد مَجَ ُس إِنَّ افَّْٚ ُؿ افَّْٚ ـَ َؿَٚل َأُ هللُ افَِّذي

َؿ افَقـُِٔؾ  ًْ
اا يكا {951}آل عؿران:[ َوِٕ اا مسلميف اشبتب ايأخذ اأف افيجب اممفا, اكا قدكة اا ىبرة ـ

اكا لتبىيف,ا اكغيرىـ اكعلي اكعثمتف اكعمر ابكر اأبي اهللااعلييـ ارضكاف اا صحتبة امف سبقكىـ
ااالعلراؼابأمانظتـاحككمياالايرلكزا كألبتعاا لتبىيف,ابت قكةاكا ثبتتاعل اا حؽاالايجكزاا يـك

متنيةاا خبيثةاعل اأستسااإلسبلـ,اكيصمداكيصبراعل اظلـاكقيراا طغيتف,االانقبؿابفكراا ىل
كالانرض ابأفانككفاعبيداناإالا لكاحداا قيتر,افت شبتباا,ا دخيلةاا ليالفصؿاا ديفاعفاا دك ة

اكا بىدا اا قكيةاكا لضحية, اكا ثبتتاكاإلرادة اا قكة اا قرآفاا ذماعلميـ اعل امتئدة ا مؤمنكفالربكا
أليامفاطلباا دنيتاعفاا دنيتاكا طمعافياشيكاليتاكملذاليت,األفاا كىفاكا ضىؼاكا خذالفاي

اا جيتدا احب افي اا ىظمتء, اا قتدة امنيـ اجىلت ااألخبلقية اا لربية اىذه ا ذ ؾ اا مكت, ككراىية
كاالسلشيتدافياسبيؿاهللا,اكالايختفكفامفاطكاغيتااألرضايحملكفاأركاحيـاعل اأكفيـ,اكفيا

كركحاكعطتءاقلكبيـاثقةاعت يةابأفاا نصراقريب,األنيـالىلمكااأفاا جيتداإيمتفاكبذؿاكأخبلؽ,ا
اا رابحةاىيا اكلجترليـ اكا مكتافياسبيؿاهللااأسم اأمتنينت( ا)ا جيتداسبيلنت إِنَّ اهللَ ]كشىترىـ

 َٜ ُؿ اَ َّْ ْؿ هَِٖنَّ َأُ ْؿ َوَأْمَقاَأُ ُٓ َس ٍُ ْٕ ِمَِْغ َأ ْٗ ـَ اُد ى ِم ,اكصيحتليـاا مرعبةاألعداءاهللاا {999}التوبة:[ اْصَسَ
ااسلشيدافياكؿازمتفاكمكتفاىيا)هللااأك ذا اا مصتحؼاكا مدافعاكا  اكيحملكفافياأيدييـ بر(,

ََض ]أحدىـ,اكٌبراكلشيَّداكقتؿ ا ُٝ إَِفَْٔؽ َربِّ فَِسْ ِْ ا.(ِ)ا {62}صه:[ َوَظِج

اا ديفااا مؤمفايثؽابتهللااالمؤمن دائم الثقة باهلل: -ِ بأفاهللاانتصره,اكمدافعاعنو,اكعفاىذا
ةاكا رعتيةاكا حفظ,اكأنواملـانصرهاكعد واكنكرهافيااألرضاا ىظيـ,افدائمتناكأبدانايىدهاهللاابت حمتي

ايبشرهاهللاا بأنواسكؼايككفاارغـاكيداا كتئديف,اكرغـاا ىداءاا شديدا ئلسبلـاكأىلو,افىندمت

                                                           

 (.ُُِٔ,اصّ(اينظر افياظبلؿاا قرآف,اسيداقطب,ا)ـُ)
(,اكدكراا حركتتااإلسبلميةأّ-َّ(اينظر اا لربيةااإلسبلميةاكمدرسةاحسفاا بنت,اد.ايكسؼاا قرضتكم,ا)صِ)

 (.َُٗفيااالنلفتضةاا فلسطينيةاا مبتركة,اد.اليسيراجبترة,ا)ص
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اكا اا كفر اأىؿ ااأليتدماا ا خبلصامف اللؾاىي اا طتىر, اا مؤمف اىذا ايد اعل  اكا طغيتف شرؾ
اكأنواسكؼايشؼاصدكراكقل اا شريفة, اعل اا ملكضئة اكا كرامة, كباا مؤمنيفابت نصراكا ىزة

ا ابقك و اهللا افبشرىـ اا ىظيـ, اا ديف اىذا اكأعداء ِزِهْؿ ]أعدائيـ ْؿ َوَُيْ ُُ َْٖيِدي ُؿ اهللُ هِ ِْبُ ذِّ ًَ ُِقُهْؿ ُي
َؿٚتِ

ِمِْغَ  ْٗ ْؿ َوَيْنِػ ُصُدوَر َؿْقٍم ُم ِٓ ْٔ َِ ْؿ َظ ـُ امفاهللاالى {92}التوبة:[ َوَيُْْكْ اعظيمة ابشترة افيذه ت  ا,
الىت  افيا احيثاقتؿ اكمشيئلو, اكعظملو رادلو اهللااكا  امفاقكة اكعزلو اقكلو اا مؤمف امنيت يسلمد

ِمِْغَ ]مكاطفاأخرلامفاكلتبواا ىزيزا ْٗ َْٕكُ اُد  َْْٚٔ َِ ٚ َظ ًَّ َٚن َح ـَ وم:[ َو إِنَّ اهللَ ] ا,اكقتؿا {25}الرُّ

ـَ َآَمُْقا ـِ افَِّذي ؿْ ],اكقتؿا {16}احلج:[ ُيَداؾُِع َظ َِ َـّ  َؾ
َٝ َوَفُِ َٝ إِْذ َرَمْٔ ْٔ ْؿ َوَمٚ َرَم ُٓ َِ َـّ اهللَ َؿتَ

ُِقُهْؿ َوفَُِ ُت َْ َت

ِمَِْغ ِمُْْف َهاَلًء َحَسًْٚ ْٗ ُْٔبِعَ اُد
,اكشىتراا مؤمفاا ثتبتاعل اا حؽاا كاثؽا {95}األكػال:[ اهللَ َرَمك َوفِ

احلمتناسكؼاينصرادينواحيثابتهللاأفاا يقيفاكا نصرامفاعنداهللاا لمؤمنيفاا مخلصيف,اكأفاهللا
ا ًٔدا]قتؿ  ِٓ ك هِٚهللِ َص ٍَ ـَ ِف َو ِِّ ـُ ـِ  ي َرُه َظَذ افدِّ ِٓ ُٔيْ

ـِ احَلؼِّ فِ [ ُهَق افَِّذي َأْرَشَؾ َرُشقَفُف هُِٚأَدى َوِدي

اكعدا {26}الػتح: ابت نصراكىذا اا صتدقيف اهللاا لمؤمنيف اعل اكعد امبشراتاقرآنية اكليت افيذه ,
احيثاقتؿالىت   ااإ ييادائـاكمسلمراإ   اىذا ٚ]يكمنت ًَّ َٚن َوْظُد َريبِّ َح ـَ  {76}الؽفف:[ َو

,ا(ُ)
اعل ا ا لثتبليف اكنصره اكحفظو اهللااكرعتيلو اعل امدلامىية اا نبكية اا سنة اا مبشراتافي كمف
ا حؽاضداا ظلـاكا قيراكا ىدكافامتاكردافياا حديثاعفاأنسابفامت ؾاقتؿا متاأل ارسكؿاهللاا

ا)ا اذا نزلنا بساحة قوم فساَء صباُح المنذرينإنا إخيبراقتؿ  اا مبشراتا(ِ)( اىذه اكىكذا ,
اييلدلابوافياكؿازمتفاكمكتفاإ  اأفايرثاهللاااألرضاكمفاعلييت,ا كا كلمتتابقيتانبراستن

,ا ذ ؾاأنجبتافلسطيفاا يكـارجتالناأبطتالن,ايىملكفابجد,اكعل ااقدكليـاسيداا بشريةامحمدا
ا ايأخذكف ابت نصر, اعت ية ايسيركفاثقة اكعزيمة, ابقكة ايحتربكف, ايىدكف, ايصنىكف, بتألسبتب,
ا ىظمتءاااإلسبلـاا شتمخاا ذماأنجباأبنتءاا مقتكمة,افيـاأبنتءاعل اخيط اا حبيبامحمدا

ا ذيفالربكاافيامدرسةاا بطؿاا مجتىداا شيخاأحمدايتسيفاأسلتذاا جيؿاكبطؿاا مىركة,اا ذما
اأمةاضرباأركعااألمثلةافيابطك لواكشجتعلوارغ ـاضىؼاجسمواكمرضواكشللو,ا كنواأحيت

ا اإيمتنو, اكقكة اا راجح ابىقلو اال اقررتاأف اا نخبة الرلااألرضاقدافيذه احل  اجبيف يجؼا يت
 .(ّ)يرتامفاأدرافاا مىلديفاا ظت ميفاكرايةااإلسبلـاخفتقةاكمتاذ ؾاعل اهللاابىزيزاطيا

                                                           

 (.َِ(اينظر اا مبشراتابتنلصترااإلسبلـ,اد.ايكسؼاا قرضتكم,ا)صُ)
 (.َُِٖ,اَُُٖ,احّْتباغزكةاخيبر,ا)ب(اصحيحامسلـ,اكلتباا جيتداكا سير,ابِ)
ا)صّ) اكادم, اجميؿ اا رقيب اا شييد اقستمية, ابطكالت اينظر  افياّ-ِ( احمتس ااإلسبلمية اا مقتكمة اكحركة ,)

 (.ُِ-ُُفلسطيف,اأحمداعزاا ديف,ا)ص
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هللااسبحتنوافياقك والىت   اكىذاامتاأكدهاااالنتصار عمى الظمم والقير يشف صدور المؤمنين: -ّ
ِمِْغَ ] ْٗ ْؿ َوَيْنِػ ُصُدوَر َؿْقٍم ُم ِٓ ْٔ َِ ْؿ َظ ـُ ِزِهْؿ َوَيُْْكْ ْؿ َوَُيْ ُُ َْٖيِدي ُؿ اهللُ هِ ِْبُ ذِّ ًَ ُِقُهْؿ ُي

َْٔظ *  َؿٚتِ ْٛ َؽ َوُيْذِه

ُِقِِبِْؿ  ا {93-92}التوبة:[ ...ُؿ اا ذيف اا مكحديف, ا لمسلميف اكنصره اكحمتيلو ابرعتيلو ابأنو ااالقكاا,
كمتازا كااكيبلتاا ىذاباكا لنكيؿامفاقبؿاا مىلديفاا ظت ميفامفاا مشركيف,ابدايةامفاا لآمرا
اكا نفياكا ليجيرالترةا اكا لشريد اكبت ليديد الترة ابت غدراكا خيتنة اكأىلو عل اا نبياكعل ااإلسبلـ

اأخرل...اكىكذااكعدىـاهللاابت نصراكا لمكيفاحل ايشفياصدركىـاكقلكبيـامفاغيظي تاا مكظـك
بتنلصتراا حؽاكتمبلناكىزيمةاا بتطؿاكلشريداا مىلديف,اا ذيفاالق امنيـاا مسلمكفاكؿاأنكاعا

,اكىذاامتانراهاا يكـافياكاقىنتااأل يـافت لتريخايجددانفسوافرغـا(ُ)ا ىذاباكا طغيتفافيااألرضا
ىذااا ظبلـااا يجمةاا شرسةاضدااإلسبلـاكمنيجااإلسبلـ,اكعلمتءاا مسلميفا كفايأليافياكسط

 لمسلميفالبىثافييـااألمؿاكلشؼاصدكرىـاكغيظاقلكبيـاممتايحدثامفاابشتراتامفاهللاا
ا ملختذ يفاا ذيفايبيىكفادينيـابىرضامفاا دنيت,اكيذبحكفاا شىكباا ىربيةااإلسبلميةابدـابتردا
اكسين اك يبيت اكفلسطيفاكا يمف اكمصر افياسكريت اا يكـ اكشتليبلاإ  امذابح امفاصبرا تءابداية

كغيرىـ,اك كفافياكؿامرةايبىثاهللاا يذهااألمةامفاينقذىتامفاا جيؿ,اكيفضحاىؤالءاا زعمتءا
طكاغيتااألرض,اكيكشؼامدلاجبركليـاكظلميـاكقيرىـا شىكبيـاعبرااإلعبلـاكا فضتئيتتا

فكستئؿااإلعبلـاا شريفةاا صتدقةالشفياصدكراا مؤمنيفاكلذىباا,كبرامجاا لكاصؿااالجلمتعي
صدكرنتابت نصراكا لمكيفاعل ااكسكؼايشفياهللااا,(ِ)قلكبيـامفاأ ـاكجراحتتاغيظامتافيا

كلباسلمضياىذهاا ىزائـااألبيةاكسكؼايياكاساا صيتينة,انىااألرضامفادىااألعداء,اكسكؼاليطيرا
 ا نصرا لحؽاكىذااكعدامفاهللا.

كفتئدةااىذاامقصداعظيـ,اانتصار اإلسالم ورىبتو يفتح بصيرة بعض المشركين إلى اليدى: -ٗ
اكا مسلميف,ا ااإلسبلـ اعل  اكلآمر اككتد اا كعد اكختف انكثاا ىيد امف ابقلتؿ ااألمر امف جليلة,
فتنلصتراا مسلميفاقدايرداا كثيرامفاا مشركيفاإ  اا لكبةاكا يدايةاكا دخكؿافيااإلسبلـاكذ ؾا

ـْ َيَنٚءُ ]فياقك وا قكةاا بشرالؤيدىـاا,األنيـايحسكفاأفاقكةاغير {93}التوبة:[ َوَيُتقُب اهللُ َظَذ َم
كعندئذايأخذاا مسلمكفاا مجتىدكفاأجراجيتدىـ,اكأجراىدايةاا ضت يفابأيدييـ,اكينتؿااإلسبلـا

                                                           

 (.ُُِٔ,اصّ(اينظر افياظبلؿاا قرآف,اسيداقطب,ا)ـُ)
اا زىترِ) امحمكد اد. ااإلعبلمية, اا مكاجية اأصكؿ اينظر  ا)ص( اصُِ, اا دائرةاَُْ, اا مرابطيف, ازاد اكينظر  ,)

 (.ّٔ,اصِا لربكيةافياا منتطؽ,ا)ـ
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اليضتؼاإ  اجديدة اقكة اا لتئبيف اا ميلديف ابيؤالء ا"فت يدلابغيرا(ُ) اقكلو ااإلسبلـ  اشيخ اقتؿ ,
كلتباكا حكمة,اىدلامفاهللااأكاغيراذ ؾاضبل ة,اكنحفاعلينتاأفانلبعامتاأنزؿاعلينتامفاا 

ا اا مسلقيـ" اا صراط ا(ِ)كنلـز اقكية, اا مسلمة اا جمتعة ايجىؿ اا ذم اىك اا طريؽ افيذا مرىكبةا,
اقتؿاربىيابفاعتمراا جتنب,اعزيزة,اعصيةاعل ااألعداء,ا بشجتعةاكقكةا رسلـاقتئداا(ّ)كمت

كىذاا,اا(ْ)كحده"ااا فرس ا"جئنتا نخرجامفاشتءامفاعبتدةاا ىبتداإ  اعبتدةارباا ىبتد,اهللاا
اإ  ا اكيردىـاجميىتن اا ىبتد ابقكلواييحرراا نتساكتفةامفاعبتدة افيااإلسبلـ, ىكاأصؿاا جيتد
اهللاا اغير اعبتدة اعل  القيرىـ اا لي اكا قكل اكاألنظمة اا طكاغيت اكلحطيـ اكحده, اهللا عبتدة

ا ا شرعاغيراشرعو اكا لحتكـ اأفالككفا(ٓ)كا خضكعا سلطتفاغيراسلطتنو االايقبؿ افتإلسبلـ ,
ايربيارجتؿااا سلطة اا ملخلؼاك كفااإلسبلـ امكقؼاا لتبع امنيت اكيقؼااإلسبلـ اا جتىلية, بيد

اا لتريخي,ا ااإلسبلـ اييسددكفاخيط اا زمتفاكييكجيكفامسيرة اأقكيتء ارجتؿ ملمسككفابتإلسبلـ,
كيغيركفامجرلاا حيتةابجيتدىـ,اكلضحيتليـ,اكلبديؿاأفكتراا ىت ـ,ا لبحثاعفااإلسبلـاا ىظيـا

 .(ٔ)نستفامفاا ىبكديةاكا دكلتلكريةاكا ظلـاكا قيراا ذمايحررااإل

اا مشركيفاكيصبحا ابىضاا كفتر الؤدماإ  اإسبلـ اكغلبلو ااإلسبلـ ايد ؿاعل اأفاقكة كمت
حيفا ـايسلـاإالابىدافلحااجنديتنامفاجنكدااإلسبلـامتاكرداعفاا صحتبياذكاا جكشاا ضبتبيا

درافقتؿا و ا)ىؿا ؾاإ  اأفالككفامفاأكائؿاىذاادعتهاإ  ااإلسبلـابىدابامكةاكقداكتفارسكؿاهللاا
افإفا ارأيتاقكمؾاكذبكؾاكأخرجكؾاكقتللكؾافأنظر, اقتؿ  ايمنىؾامنو؟ افمت اقتؿ  اال, اقتؿ  األمر؟
فاظيركااعليؾا ـاألبىؾ(افكـاندـاذكاا جكشاكلكجعاعل الركوا ظيرتاعلييـاآمنتابؾاكالبىلؾ,اكا 

اااإلسبلـاقكيتناشتمختنادائمتناكأبداناكمتاكعد.,افسكؼاييظيراهللا(ٕ)ااإلسبلـاحيفادعتهاإ يوا

                                                           

ا(.ُُِٔ,اصّ(اينظر افياظبلؿاا قرآف,اسيداقطب,ا)ـُ)
ا(.ُْٓ,اصْ(امجمكعاا فلتكل,االبفاليمية,ا)ـِ)
تنافيا(اربىيابفاعتمر اربىيابفاعتمرابفاخت دابفاعمرك,اصحتبياجليؿ,اكتفامفاأشراؼاا ىرب,اككتفاسيفّ)

ابفاا جراحابأفايصرؼاجندا ا فلكح,اككتفامفاجنداا ىراؽاحيثابىثواعمرابفاا خطتبابكلتباألبياعبيدة
ا ىراؽاإ  اا ىراؽ,افكتفامنيـاربىيابفاعتمر,اكأصبحابىداذ ؾاكا يتناعل اطخترسلتف.اينظر ااإلصتبةافيا

ا(.ّٖٕ,اصِلمييزاا صحتبة,اأحمدابفاعليابفاأحمدابفاحجراا ىسقبلني,ا)ـ
ا(.ُٕ(افقواا سيرةاا نبكيةامعامكجزا لتريخاا خبلفةاا راشد,امحمداسىيداا بكطي,ا)صْ)
 (.ُُِٔ,اصّ(اينظر افياظبلؿاا قرآف,اسيداقطب,ا)ـٓ)
 (.ُِٔ(اينظر اا منطلؽاإحيتءافقواا دعكة,امحمداأحمداا راشد,ا)صٔ)
 برانيابسنداصحيح.(,اكا حديثاركاهاا طُٓ,اصُ(احيتةاا صحتبة,امحمدايكسؼاا كتندىلكم,ا)ـٕ)
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 المطمب الثاني
 ز صفوف المسممين بالشدائد والمحنتميي

ا ـْ ُدوِن اهللِ ]قتؿالىت    ْ َيتَِّخُذوا ِم ْؿ َوََل ُُ ـَ َجَٚهُدوا ِمْْ ِؿ اهللُ افَِّذي َِ ًْ قا َوَدَّٚ َي ـُ       َأْم َحِسْبُتْؿ َأْن ُتْسَ

ُِقنَ  َواَل َرُشقفِِف َواَل  َّ ًْ ًٜ َواهللُ َخبٌِر هاَِم َت ِمَِْغ َوفَِٔج ْٗ ا. {94}التوبة:[ اُد

 أواًل: التفسير التحميمي:
 لما قبميا: ةمناسبة اآلي

ابت ثبتتاكا نصراكا لمكيفاعلييـا" اثـاكعدىـ اقبؿاذ ؾابلرؾاا جيتد, اكبخيـ أنوالىت  ا مت
ـامنقطعايحمؿامىن اا لكبيخاعل اكأنواسكؼايلكباعل امفالتبامنيـاكدخؿااإلسبلـ,اجتءاا كبل

,ا(ُ)ا"كجكداا حسبتفابمىن اأفاهللااالايلرككـاعل امتاأنلـاعليواحل ايلبيفاا مخلصامفاا منتفؽ
كقيؿ اىذااخطتبا لمنتفقيف,اكقيؿا لمؤمنيفاا ذيفاشؽاعلييـاا قلتؿابأفاىؿاظننلـاأفاللرككاافبلا

اا كتذب اا صتدؽامف ا يظير اا؟ليملحنكا ابمت افرضا(ِ)يقك كفاكيفىلكفاكهللااخبير الىت  ا مت األنو ,
ا جيتداعل اا ىبتدابيفامتافيوامفاحكمةاكىكااخلبتراعبيدهامفايطيىواممفايىصيو,اكىكالىت  ا
ا ـايكفا كاكتفاكيؼاكتفايككفافيىلـاا شيءاقبؿاككنواكمعاككنوا ايككفاكمت ا ىت ـابمتاكتفاكمت

ا.(ّ)دا متاقدرهاكأمضتهاعل امتاىكاعليواالاإ واإالاىكاكالارباسكاه,اكالارا

 معاني المفردات الغريبة:

" امفاك جاك كجتناإذاادخؿ,افت ك يجةاا دخيلة,اكمنواكؿاشيءاأدخللوافياشيءا يسامنوافيكاوليجة"
ك يجةاكا مىن  اأماكيؼاللخذكفادخيلةاأكابطتنةامفاا مشركيفالفشكفاإ ييـابأسراركـاكلىلمكنيـا

ا.(ْ)أمكركـامفادكفاهللاا

أنيتاا خيتنةاعل اقكؿاقلتدة,اكا بطتنةاعل الفسيرامقتلؿ,اكقكؿاثت ثااثة أقاويل:وفييا ثال "
ا.(ٓ)ا"أنيتاا دخكؿافياكاليةاا مشركيفامفاقك يـاك جافبلفافياكذااإذاادخؿافيو

                                                           

 (.ّْٓ,اصِ(اا كشتؼ,ا لزمخشرم,ا)ـُ)
 (.ّٖٗ,اصُ(,اكلفسيراا بيضتكم,ا)ـُِّ,اصِ(اينظر الفسيراا بغكم,ا)ـِ)
 (.ُّٓ,اصِ(اينظر الفسيراا قرآفاا ىظيـ,االبفاكثير,ا)ـّ)
 (.ُِّ,اصِ(,اكا بغكم,ا)ـُّٕ,اصُ(اينظر افلحاا قدير,ا لشككتني,ا)ـْ)
 (.ّْٔ,اصِسيراا متكردم,ا)ـ(اا نكتاكا ىيكف,الفٓ)
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 النحو والبالغة:

ِؿ اهللُ] َِ ًْ قا َوَدَّٚ َي ـُ ا لمبت غةافا[َأْم َحِسْبُتْؿ َأْن ُتْسَ إنواكت برىتفاعليوامفاحيثاإفانف اا ىلـاكأراداا مىلـك
ا كقكعو. الىلؽاا ىلـابوامسللـز

ا.(ُ)عطؼاعل اجتىدكااداخؿافياا صفةاا[َوََلْ َيتَِّخُذوا]

 األحكام الشرعية:

اأك يتءىـ,ا اكيككنكا اا مسلميف اكأمكر اأسرار ايىلمكف اا مشركيف امف ابطتنة االختذ ايجكز ال
ا الىت    ايقكؿ احيث اكرسك و اهللا ادكف امف امكدة ؿْ اَل ]كدخيلة ُُ ـْ ُدوِٕ ًٜ ِم َٕ                           [  َتتَِّخُذوا هَِىٚ

 {996}آل عؿران:
ا.(ِ)

 ثانيًا: التفسير اإلجمالي:
اهللاا اللرككااايكجو اأف اأحسبلـ ا يـ اكيقكؿ اكا منتفقيف ا لمؤمنيف اكقيؿ ا لمؤمنيف, ااااخطتب

اا مختد اكا منتفؽ اا صتدؽ اا مؤمف ابيف ا يميز ابت جيتد, الملحنكا اا ثكابافبل ابو ايسلحؽ اا ذم ع,
ا.(ّ)كا ىقتب

اا مقصكدااألعظـاكىكاأفايلميزاا صتدقكفاا ذيفاافشرعاهللاا ااا جيتدا يحصؿاعل اىذا
امفا اكاألك يتء اا كالئج ايلخذكف ااإليمتفاكىـ ايزعمكف اا ذيف اا كتذبيف امف ا ديفاهللا, اإال ايلميزكف اااال

ايص امت افتهللايىلـ اا مؤمنيف اكال اأنلـادكفاهللااكالارسك و امت احقيقة ايظيرابو ابمت افيبلليكـ امنكـ اادر
,اكىذااإلزا ةااألسلتراا ليايقؼاخلفيتامفا ـايلجردا(ْ)عليو,اكيجتزيكـاعل اأعمت كـاخيرىتاكشرىتا

اىـاعليوامفاحباا شيكاتاكا مصت حا ذ ؾايكشؼاا ذيفايخبئكفافياقلكبيـا ا كشفيـاكمت  لىقيدة
افتهللايىلميـاكيحتسبيـاخبيئةايكا كفاا مشركيفامفاأجؿامكتسبيـا اا مسلميف, عل احستباجمتعة

اعل احقيقةاسلككيـاكىذهاسنلوالىت  ابتالبلبلءاتاكا محفا ينكشؼاا مخلصيفامفاا منتفقيفاكللميزا

ا.(ٓ)ا صفكؼاكلمحصاا قلكبا
                                                           

 (.ّٖٗ,اصُ(الفسيراا بيضتكم,ا)ـُ)
 (.ِٔ,اصْ(اينظر اا جتمعاألحكتـاا قرآف,اا قرطبي,ا)ـِ)
 (.ُّٕ,اصُ(افلحاا قدير,ا لشككتني,ا)ـّ)
 (.ُّّ(اليسيراا كريـاا رحمفافيالفسيراكبلـاا منتف,ا لسىدم,ا)صْ)
 (.ُُّٔ,اصّ(افياظبلؿاا قرآف,اسيداقطب,ا)ـٓ)
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 ثالثًا: المقاصد واألىداف:
داا جيتداىذاامقصداعظيـ,اكفتئدةامفافكائاالجياد يكشف رواسب النفوس وخمخمة الصفوف: -ُ

فياسبيؿاهللا,احيثايكشؼاهللاالىت  اأىؿاا دنيتاكا مطتمعاكا شيكاتاأمثتؿاضىتؼااإليمتف,ا
اكأصحتباا مىتذيرا خبلؼاا ىيكد اكا كذباكا  اكا خيتنة اا غدر اأىؿ اا ختمساا منتفقيف كا طتبكر

كيىلفاأفايكشؼاا نكايتاكا خبتيت,ااكىـاا ذيفايلخذكفاك يجةامفادكفاهللااكرسك و,افأراداهللاا
ا مفتصلةا لجميعا يميزاا خبيثامفاا طيب,اكيقطعاا طريؽاعل اىذهاا فئةاكىذاافيامصلحةا
اا مجتىدكفا اا مكتفحكف اكييىرؼ اا كالئج, الكشؼ اعنيت اكا دفتع اكا ىقيدة اا مسلمة ا جمتعة

,اأصحتبابيعاا ضمتئراكا ذمـاك ؤلسؼا(ُ)ا مخلصكفاكييكشؼاا مداكركفاا مللككفاا ختئنكفا
رضابيـافياىذااا زمتف,ا ذ ؾايجباردعاىذهاا فئةاا بتغيةاا مستندة,اا مكا يةا لظلـااملؤلتااأل

ك لطكاغيتافيااألرض,احل ايىكداا صؼااإلسبلميامنيىتناعزيزاناقكيتنابرجت واا مخلصيفاحيثا
ٚدِهِ ]قتؿالىت   ا َٓ ,اككردافياا حديثاعفاابفاأبيامكس ا {56}احلج:[ َوَجِٚهُدوا يِف اهللِ َحؼَّ ِج

عفاا رجؿايقتلؿاشجتعة,اكيقتلؿاحمية,اكيقتلؿاريتء,اأماذ ؾافيااقتؿ ا)سئؿااألشىرماا
 .(ِ)(امن قاتل لتكون كممة هللا ىي العميا فيو في سبيل هللا اسبيؿاهللا؟افقتؿا

يحتسباا نتساعل امتايلكشؼامفاحقيقليـااهللااااالبتالءات والمحن تكشف معادن الناس: -ِ
نةاهللاافيااألرضاأفايملحفاا نتساكمىتدنيـابتالبلبلءاتاكا محفابفىليـاكسلككيـ,اكجرتاس

كا شدائداكا لكت يؼ,احل اللجردامشتعرىـاهللالىت  اك دينو,اكيخلصيتامفاملتعاا دنيتاكشيكاليتا
اأعظـا اىك اكا دفتعاعفادينو اكيمحصاا قلكبا لككفامحبةاهللااكرسك و اكأطمتعيت كمصت حيت

سبلمنتاكنكرثوامفاجيؿاإ  اجيؿاالبدامفاىدؼافياحيتلو,ا ذ ؾاحل انرق ابد عكلنتاكجيتدنتاكا 
ا ثبتتاعل اا محفاكا شدائد,احل ايلحقؽانصراهللا,اكأفانلجرداهللالىت  ابت طتعةاكاإلخبلصا

ْحَبُف َومِ ]كا لقكلاقتؿالىت   ا َٕ  َٙ ـْ َؿ ْؿ َم ُٓ ْْ
ِّ ِْٔف َؾ َِ ِمَِْغ ِرَجٌٚل َصَدُؿقا َمٚ َظَٚهُدوا اهللَ َظ ْٗ ـَ اُد ـْ ِم ْؿ َم ُٓ ْْ

ُفقا َتْبِدياًل   {21}األحزاب:[ َيَْْتيُِر َوَمٚ َهدَّ
اكيميزاهللاابيفا(ّ) اا شدائد اعند اا نتسالظير افمىتدف ,

ا خبيثاكا طيب,الكشؼاأىؿاا ىقيدةامفاأىؿااالسلسبلـاا ذيفايلظتىركفابتإلسبلـافيؤالءا يسا
أمتاأىؿاا ىقيدةاكا ثبتتاعل اا يـامىتدف,األفاقلكبيـاملىفنةاحتقدةاعل ااإلسبلـاكا مسلميف,

                                                           

اُ) ا)ـ( اقطب, اسيد اا قرآف, اظبلؿ افي اصّينظر  اا شكيخ,أُُّ, اعتدؿ اد. اا دعكة, اقطتر افي اكمستفر ,)
 (.َْٕ)ص

 (.َُٓٗ,احِْ(اصحيحامسلـ,اكلتبااإلمترة,ابتبامفاقتلؿا لككفاكلمةاهللااىياا ىليتافيكافياسبيؿاهللا,ا)بِ)
 (.ُُٖ(اينظر افياآفتؽاا لىت يـ,اسىيداحكل,ا)صّ)
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ايلصفكفابت حباكا صدؽا االاغيرىت, اا ىقيدة ارابطة الربطيـ اا ذيف اكا نصرة ااإلختء ا حؽاأىؿ
ِمُْقَن ]كاإليثتر,اأركاحيـاجنكدامجندةاقكليـاكاحدةاعل اعدكىـايصفيـاهللاابقك والىت   ا ْٗ َواُد

ًْضٍ  َُٔٚء َه
ْؿ َأْوفِ ُٓ ُو ًْ ِمَُْٚت َه ْٗ افيا {59:}التوبة[ َواُد اانقستـ اكال اصراع اكال اازدكاج ا دييـ ا يس ,

تجدون الناس قتؿ ا)اأفارسكؿاهللااا,اكفياا حديثاعفاأبياىريرةا(ُ)شخصيةاحيتلوا
معادن فخيارىم في الجاىمية خيارىم في اإلسالم إذا فقيوا، وتجدون من خير الناس في ىذا 

ذا الوجيين الذي يأتي ىؤالء  ن يقع فيو وتجدون من شرار الناسإاألمر أكرىيم لو قيل 
ابوجو وىؤالء بوجو اا نتسا(ِ)( اقلكب السلقيـ اعندمت اإال اينلصر اكال ااإلسبلـ ايسلقيـ افبل ,

كمشتعرىـاكا ىدؿ,اكمتادخلتاا دنيتافياشيءاإالاأفسدلواكا قتئـاعل اا لقكلايسلمرافياا دنيتا
ًْضٍ ]كاآلخرةاقتؿالىت   ا ْؿ فِبَ ُٓ ُو ًْ ُء َيْقَمئٍِذ َه َِغَ  األَِخالَّ خرف:[ َظُدوٌّ إاِلَّ اُدتَّ ,اكىذاايؤكدا {45}الزُّ

ااخلبلؼا ابينيمت اا منككباا ذمايىيشابيفامنيجيفا لحيتة كاقعاا شىباا فلسطينياا محتصر,
جذرماعميؽا كؿاجزئيةامفاجزيئتتااالعلقتداكا لصكر,اكا خلؽاكا سلكؾ,اكا لنظيـااالجلمتعيا

اأحدىمت اكاإلنستني اكا سيتسي اكعبكديلوااكاالقلصتدم اكا مبتدئ اا حؽ اعل  اا ثبتت اعل  يقـك
اكا متؿا اا سلطتفاكا نقكد ا لبشراأكاعبكدية اا بشر اعل اعبكدة اكاآلخرايقكـ اهللاكحده, ملجردة
انظتميفا األنيمت اا حيتة, اخطكات امف اخطكة اكؿ افي الصتدـ ابينيمت ايقع ا ذ ؾ كا شيكات,

,اا ذماذ ؾاسيداا بشريةامحمدانظتـايقيـاشرعاهللااكحدكدهافيااألرضاكقدكلوافياانتقضيفمل
أقتـافيادك لوالىت يـااإلسبلـاديفاكدك ة,اكنظتـاعلمتنياعبدا ؤلنظمةاا صييكنيةاكاألمريكية,ا

ألنواا؛كمتالفرضواعليو,افحرصتاىذهاا منتىجاا كضىيةااألرضيةاأفالخت ؼاا منيجاا ربتني
يييدداكجكدىتاكمنيجيتاا فتسداعل ااألرضا
(ّ). 

                                                           

 .ٔٔاإلسبلـ,اد.ايكسؼاا قرضتكم,ا)ص(ا(اينظر اا ىبتدةافيُ)
 (.ْٔٔ(,ا)صِِٔٓ,احْٖ(اصحيحامسلـ,اكلتبافضتئؿاا صحتبةارضياهللااعنيـ,ابتباخيتراا نتس,ا)بِ)
 (.ُِ(,اكا ىكائؽ,امحمداأحمداا راشد,ا)صُٕٖٓ-ُٖٔٓ,اصّ(اينظر افياظبلؿاا قرآف,اسيداقطب,ا)ـّ)
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 عالمبحث الراب
 (ٕٕ-ٚٔف سورة التوبة من اآلية )مقاصد وأىدا
 ى المشركين دخول بيت هللا الحراماإلنكار عم
اكفيوامطلبتف 

 حيد هللا.المطمب األول: عمارة بيت هللا تقوم عمى قاعدة تو 
 المطمب الثاني: فضل المؤمنين المياجرين المجاىدين.

ا
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 المطمب األول
 حيد هللاعمارة بيت هللا تقوم عمى قاعدة تو 

ا الىت    ِر ُأوَفئَِؽ ]قتؿ ٍْ ُُ ْؿ هِٚف ِٓ ِس ٍُ ْٕ ـَ َظَذ َأ ُروا َمَسِٚجَد اهللِ َصِٚهِدي ُّ ًْ ـَِغ َأْن َي ْؼِ ُّ ِْ
َٚن فِ ـَ َمٚ 

ِر ُهْؿ َخٚفُِدونَ  ْؿ َويِف افَّْٚ ْٝ َأْظاَمُأُ َْٔقِم اآلَِخِر وَ *  َحبَِى ـَ هِٚهللِ َواف ـْ َآَم ُر َمَسِٚجَد اهللِ َم ُّ ًْ اَم َي َّٕ اَلَة َوَآَتك إِ َأَؿَٚم افهَّ

ـَ  َتِدي ْٓ ـَ ادُ ُٕقا ِم ق ُُ َؽ َأْن َي
َسك ُأوَفئِ ًَ ْ ََيَْش إاِلَّ اهللَ َؾ َٚة َوََل ـَ َٜ احَلٚجِّ َوِظاَمَرَة اَدْسِجِد احَلَراِم *  افزَّ َٚي ََ ُتْؿ ِش ِْ ًَ َأَج

َْٔقِم اآلَِخِر َوَجَٚهَد يِف َشبِِٔؾ اهللِ اَل  ـَ هِٚهللِ َواف ـْ َآَم َّ ْقَم افيَّٚدِِغَ ـَ ََ [  َيْستَُقوَن ِظَْْد اهللِ َواهللُ اَل َُّيِْدي اف

ا. {97-95}التوبة:

 أواًل: التفسير التحميمي:
 لما قبميا: اتمناسبة اآلي

ىذهااآليتتاا كريمةامرلبطةابمتالقدـامفاا براءةامفاا مشركيف,اكللنتكؿاغرضامفاأغراضا
اد امف اا مشركيف امنع اكىك اا مشركيف اىذهامىتملة اكللصؿ اا مقبؿ, اا ىتـ افي اا حراـ اا مسجد خكؿ

أبيابكراا صديؽاأفاالاعليابفاأبياطت باإ  اا ستبؽاا ذماأرسؿابوامعاااآليتتاببيتفاا نبيا
كالايجلمعاا مسلمكفاكا مشرككفابىداعتميـاىذا,ايحجابىداا ىتـامشرؾاكالايطكؼابت بيتاعريتف,ا

ٚ افَّ ]كىذاالكطئةا قك والىت   ا َ ْؿ َيٚ َأُّيه ِٓ َد َظِٚم ًْ َرُهقا ادَْسِجَد احَلَراَم َه َْ َجٌس َؾاَل َي َٕ قَن  ـُ اَم اُدْؼِ َّٕ ـَ َآَمُْقا إِ ِذي

 {26}التوبة:[ َهَذا
ا.(ُ)

 سبب النزول:

أخرجاابفاأبياحتلـامفاطريؽاعليابفاأبياطلحةاعفاابفاعبتساقتؿ اقتؿاا ىبتساحيفا
اكا  ابتإلسبلـ اسبقلمكنت اإفاكنلـ ابدر  ايـك اكنسقياأيًسر اا حراـ, انىمراا مسجد اكنت ا قد اكا جيتد يجرة

َْٔقِم اآلَِخِر ] ا حتج,اكنفؾاا ىتني,افأنزؿاهللا ـَ هِٚهللِ َواف ـْ َآَم َّ ـَ َٜ احَلٚجِّ َوِظاَمَرَة اَدْسِجِد احَلَراِم  َٚي ََ تُْؿ ِش ِْ ًَ َأَج

ْقَم افيَّٚدِِغَ َوَجَٚهَد يِف َشبِِٔؾ اهللِ اَل َيْسَتُقوَن ِظَْْد اهللِ َواهللُ اَل َُّيْ  ََ ,اكأخرجامسلـاكابفا(ِ)ا{97}التوبة: [ ِدي اف
فيانفرامفاأصحتبو,ااقتؿ اكنتاعندامنبرارسكؿاهللااا(ّ)احبتفاكأبكاداكداعفاا نىمتفابفابشير

                                                           

 .ُّٗ,اصٓ(الفسيراا لحريراكا لنكير,االبفاعتشكر,اـُ)
 .ِِِ,اك بتباا نقكؿافياأسبتباا نزكؿ,ا لسيكطي,اصَُِ-ََِ(اأسبتباا نزكؿ,ا لكاحدم,اصِ)
(اا نىمتفابفابشير اا نىمتفابفابشيرابفاسىدابفاثىلبةااألنصترماا خزرجي,اأبكهاصحتبي,اكأمواصحتبية,اك داّ)

اا نبياعل ارأساأربىةاعشراشيرانامفاا يجرة,اكىكاأكؿامك كداك دافيااألنصترابىداقد ,اككتفاأميرانا=اااـك
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فقتؿارجؿامنيـ امتاأبت ياأالاأعمؿاهللاعمبلنابىدااإلسبلـاإالاأفاأسقياا حتج,اكقتؿاآخر ابؿاعمترةا
,اكفياركايةا متا(ُ)متاقللـافنز تااآليةامـ,افقتؿاآخر ابؿاا جيتدافياسبيؿاهللااخيراا مسجداا حرا

أيسراا ىبتسايكـاأقبؿاعليواا مسلمكفافىيركهابكفرهابتهللاكقطيىةاا رحـ,اكأغلظاعليا واا قكؿ,افقتؿا
اإ انىـ اقتؿ امحتسف؟ اأ كـ اعلي  ا و افقتؿ امحتسننت, اكالالذكركف امستكئنت الذكركف امت كـ نتاا ىبتس 

اا كىبة,اكنسقياا حتج,اكنفؾاا ىتني,افأنزؿاهللاا رداناعل اا ىبتساا نىمراا مسجداا حراـ,اكنٍحجبي
ُروا َمَسِٚجَد ] ُّ ًْ ـَِغ َأْن َي ْؼِ ُّ ِْ

َٚن فِ ـَ ا.(ِ)ا{95}التوبة:[ َمٚ 

 القراءات:

ُر َمَسِٚجَد ] ُّ ًْ اكقرأاا[َي ميفعابضـاقرأاا جميكرابفلحاا مضترعة,اكضـاا ميـامفاعىمىرايىىميري ابفاا سي
اابفاعبتساكسىيدابفاجبيرا امفايىمرىت,اكقرأ اأمايجىلكفا يت حرؼاا مضترعةامفاأعمراييىمير 
كعطتءابفاربتحاكمجتىداكابفاكثيراكأبكاعمركاكيىقكبا"مسجداهللا"ابتإلفراد,اكقرأاا بتقكفا"مستجد",ا

ألنواقبلةاا مستجداكليتااكركماعفاا حسفاا بصرماأنوالىت  اقتؿا"مستجد"اكا مراد اا مسجداا حراـ
متميتافىتمرهاكىتمراجميعاا مستجد,اكقتؿاا فراء اا ىرباقدالضعاا كاحدامكتفاا جمعاكقك يـافبلفا كا 

ا اكاحدان ايجت ساإالاملكتن ا ـ اكبت ىكساكقك يـافبلفايجت ساا ملكؾاك ىلو ا(ّ)كثيراا درىـ كا مىن ا",
ا.(ْ)ا"ا ثتني ايرادابواجنساا مستجد

قتةاكسقايةك" ا"عمترة"اعمرةاعل اقراءةاعبداهللاابفاا زبيراكأيبيابفاكىب."اسي

االايسلكماأجعمتم ُسقاة الحاج وعمرة المسجد" اكا مىن اأنو اا ستقياكا ىتمر, اكذ ؾاعل اجمع  "
,اكىذاافيواإنكتراأفا(ٓ)آمفابتهللاكا يكـااآلخراكجتىدافياسبيلواافا ستقياكا ىتمرا لمسجداا حراـاكم

ا.(ٔ)يفاكأعمتؿاا مشركيفاا محبطةابأعمتؿاا مؤمنيفاا مثبلةايشبواا مشرككفابت مؤمن

                                                                                                                                                                          

ىػاعل ايداخت دآٔ=اعل اا ككفةافياعيدامىتكيةابفاأبياسفيتف,اككتفاعتمبلناعل احمص,اكقلؿابيتاسنةا
ا(.ْْٗ,إْْ,اصَُحديثتنافياكلباا حديث.اينظر اليذيباا ليذيب,ا)ـاُُْابفاخل اا كبلعي,اركما وا

 (.ُٕٖٗ,احِٗسبيؿاهللا,ا)با(اصحيحامسلـ,اكلتبااإلمترة,ابتبافضؿاا شيتدةافيُ)
 (.ِِِ(,اك بتباا نقكؿافياأسبتباا نزكؿ,ا لسيكطي,ا)صََِ(اأسبتباا نزكؿ,ا لكاحدم,ا)صِ)
 (.ُٕٓ,اصُ(اينظر افلحاا قدير,ا لشككتني,ا)ـّ)
 (.ِّٓ,اصِ(,اكلفسيراابفاكثير,ا)ـّْٕ,اصِ(اينظر اا كشتؼ,ا لزمخشرم,ا)ـْ)
 (.ّٗٗ,اصُكلفسيراا بيضتكم,ا)ـا(,ِّّ,اصِ(اينظر الفسيراا بغكم,ا)ـٓ)
 (.ّْٕ,اصِ(اا كشتؼ,ا لزمخشرم,ا)ـٔ)
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 البالغة والنحو:

اا مسجدانكعتفاحسيةا[ َوِظاَمَرَة ادَْسِجدِ ]فياقك والىت   ا ا غكية األفاعمترة  طيفةاكفتئدة
فاكمىنكيةافت حسيةابت لشييداكا بنتءاكا مىنكيةابت صبلةاكذكراهللااكقداريبطابيفاا ىمترةا لمسجداكاإليمت

ا.(ُ)بتهلل,احيثاا ىمترةاا حقيقيةابت صبلةاكذكراهللاا

ؿْ ] ْٝ َأْظاَمُأُ  اابلداءافيواذـا لمشركيفابتسـااإلشترةاألنيـالميزكاابكصؼاا شيتدةاعل ا[ُأوَفئَِؽ َحبَِى
اأنفسيـابت كفر.

ُر َمَسِٚجَد اهللِ] ُّ ًْ اَم َي َّٕ كجتءابصيغةاا قصراااسلئنتؼابيتنيايبيفاأحقيةاا ىمترةا لمؤمنيفاا ميلديف[ إِ
ا.(ِ) يبيفاأفاا مقصكداإقصتءاا مشركيفاكا مكصكؿاكصللوايثبتاأفاا ىمترةاختصةا لمسلميفا

 األحكام الشرعية:

الايجكزاأفالككفاعمترةاا مسجدا لمشركيفاكا كفتر,اكذ ؾاأفااآليةاكاضحةاكأبطلتاقكؿا
اكشيبة اا ىبتسابت سقتية, اافلخر اقتؿ اا سدم  اذكر اكمت امنيـ اافلخر اكعليابتإلسبلـاامف بت ىمترة,

نمتايككفابتإليمتفاكا ىبتدةا كا جيتدافصدَّؽاهللااعليتناككذبيمت,اكأخبراأفاا ىمترةاالالككفابت كفر,اكا 
اا كريمةا ابٌيفاكاضحاد تاعليوااآلية ُروا َمَسِٚجَد اهللِ ]كأداءاا طتعةاكىذا ُّ ًْ ـَِغ َأْن َي ْؼِ ُّ ِْ

َٚن فِ ـَ َمٚ 

ِس  ٍُ ْٕ ـَ َظَذ َأ رِ َصِٚهِدي ٍْ ُُ ْؿ هِٚف ـَ ],اكأكدتااآليةاقكؿا {95}التوبة:[ ِٓ َتِدي ْٓ ـَ ادُ ُٕقا ِم ق ُُ ًََسك ُأوَفئَِؽ َأْن َي [ َؾ

ا.(ّ),األفاعس ابمىن اكاجبةامفاهللااعفاابفاعبتساكغيرها {96 }التوبة:

 ثانيًا: التفسير اإلجمالي:
بغياكالايليؽابت مشركيفافياىذهااآليتتاا كريمةاأنواالايصحاكالايسلقيـاكالاينايؤكداهللاا

افيا ايقك كف احيثاكتنكا ابأقكا يـ انتطقيف ابت كفر امقريف اككنيـ احتؿ اا مستجد امف اشيئتن ايىمركا أف
اقدانصبكاا ايىنكفااألصنتـ,اككتنكا املؾ" ا" بيؾاالاشريؾا ؾ,اإالاشريكتناىك ؾ,الملكواكمت للبيليـ 

ا.(ْ)دكاا ؤلصنتـاأصنتميـاخترجاا بيت,اككتنكاايطكفكفاعراةاكلمتاطتفكااطكفةاسج

                                                           

 (.ْٖٗ,اصُ(اصفكةاا لفتسير,ا لصتبكني,ا)ـُ)
 (.ُُْ,اصٓ(اينظر اا لحريراكا لنكير,االبفاعتشكر,ا)ـِ)
 (.ِٖ,إِ,اصْ(اينظر اا جتمعاألحكتـاا قرآف,ا لقرطبي,ا)ـّ)
امىتنياا قرآفْ) اا لفسيراا كجيزاكمىجـ اينظر  اا زحيلي,اصا( اكىبة ا لصتبكني,اَُٗا ىزيز, اا لفتسير, اكصفكة ,

 (.ْٖٖ,اصُ)ـ
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امعاكفرابتهللا امستجداهللا, اعمترة ابيفاأمريفاملنتفييف  اأفايجمىكا ا يـ ااسلقتـ كا مىن امت
كبىبتدلوافيؤالءاأحبطاهللااأعمت يـابمتاقترنيتامفاا شرؾاكجزاؤىـانتراجينـامتكثكفافييتاأبدان,اكعمترةا

نيةاهللا,اا مكقفابتآلخرة,اا ذمايقيـاا مستجداالالليؽاكالالسلقيـاإالابت مؤمفاا صتدؽ,اا مصدؽابكحدا
اا مفركضةابشركطيت,اك ـايخىا اا مكلكبةابحدكدىت,اكيؤدماا زكتة إالاهللااك ـايرىباأحدانااؼٍاا صبلة

ا اهللا اختطب اثـ اا قيتمة, ايكـ اا ميلديف ازمرة افي ايككنكا اأف افىس  ابأسلكبااسكاه, ا مشركيف
اا ذمايحمؿامىن اا لكبيخاكاإلنكتراعل امف يستكماأعمتؿاا مشركيفافياا جتىليةامفاااالسلفيتـ

ا ايلستكل افبل اسبيلو, افي اكجتىد ابتهلل اآمف امف اكإيمتف اا بيت, اكسدانة اا حجيج ا مؤمنكفاسقتية
ايجىلوابت مشركيف اا حراـ اا مسجد اكظلـ ابلرؾااإليمتف, انفسو اظلـ افتهللاالاييدماكؿاكتفراظت ـ, ,

ا.(ُ)فاكأثبليتا لمؤمنيفاا صتدقيفاا مخلصيفامىبداناألكثتنيـاكضبلالليـافنف اا يدايةاعفاا مشركي

 ثالثًا: المقاصد واألىداف:
اكاإلعبلفا ـايبؽاعذراكالاحجةا مفااال ُحجة لمن ال يقاتل أىل الكفر والشرك: -ٔ اا براءة اااابىد

الايقتلؿاا ملؿاا منحرفةاعفاطريؽاا حؽافملةاا كفراكاحدة,افبلايصحاأفانلرؾامفايشيدكفا
ابت كفر اككراىيةااعل اأنفسيـ امفاحقد ايصدرامنيـ اممت اا ذماالايملككفاإنكتره اا كاقع شيتدة

ا امحمد اعقيدة اا صحيحة, افيا لىقيدة اككرد اكا ظلـ, اكا قير اكا ىنؼ ابت صد اقتبلكه اا ذيف ,
ا اا نبي ادخؿ اهللااقتؿ  اعبد اعف امىمر اأبي اعف امجتىد اا كىبةااا حديثاعف اكحكؿ مكة,

اب بتن,افجىؿايطىنيت جاء الحق وزىق الباطل إن ىكداكتفابيده,اكيقكؿ ا)ثبلثمتئةاكسلكفانيصي
افطرلوا(ِ)(الباطل كان زىوقاً  اأعمتؽ افي ااإلسبلـ اجذكر اييىمؽ اأف امؤمف اكؿ اعل  افيجب ,

فتإلسبلـاحؽاكيسلمداقكلوامفاهللااا حؽ,افرفعارايةااإلسبلـاكمحتربةاا فجترافيااألرضاىكا
,افتإلسبلـاكلمكينوافيااألرضاضركرةاطريؽاا خبلصاا كحيدا لبشريةاا ميددةابت دمتراكا بكار

افبل افطرية, اكحلمية ااإنستنية اجديد امفاميبلد اابد اا كؿاعل الرؾاألمة ايجلمع اعندمت إلسبلـ
اكا مسلميفا اا ليالحتربااإلسبلـ اا فتسدة اا ملؿ اجميع اكمقتللة اكا غدر, اكا لحتيؿ ,ا(ّ)األعذار

اأنواالبدامفاكؿاإنستفاحريصاعل اعقيدلواكمنيجوا ا صحيح,اكمبتدئواا مسلمدةاكا ذماأراه
مفااإلسبلـاا ىظيـاأفايحطـاصنـاا خكؼاكا ذؿ,اكا يكافامفاداخلواكيسلمداا ثقةاكا يقيفابأفا
,اكفياظؿاىذااا زمفاا ذماينلشرا ا نصرابيداهللا,اك كفايحلتجامفاكؿاغيكراعل ادينواا يـك

                                                           

 (.ْٖٖ,اصُ(اينظر اصفكةاا لفتسير,ا لصتبكني,ا)ـُ)
,اصفياا رحمفاا مبتركفكرم,ا)صِ) اا رحيؽاا مخلـك اينظر  ابتباَُْ( اكا سير, اكلتباا جيتد (,اصحيحامسلـ,

 .(ْْٔ(,ا)صُُٖٕ,اجِّإزا ةااألصنتـامفاحكؿاا كىبة,ا)ب
 (.ٓٓ(اينظر اا دعكةااإلسبلميةافريضةاشرعيةاكضركرةابشرية,اد.اصتدؽاأميف,ا)صّ)
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يبضة,اكديعتةاا ظلـاكا فستداأفايثكرامفاداخلو,افيدفىواإ  كى  اا ىمؿاكا حدا يدحضاىذاافيواا ري
اا كفرا اأصنتـ ايحطـ اأف اا يكـ امسلـ افيجباعل اكؿ اكا مسلميف, ااإلسبلـ اا ىت مياضد ا كيد

قنَ ]كا شرؾ,ا ُّ َِ ًْ ِس اَل َي َثَر افَّْٚ ـْ َـّ َأ
ٌٛ َظَذ َأْمِرِه َوَفُِ

,اكعليواأفاينكمانيةا {29}يوسف:[ َواهللُ َؽٚفِ
خديىة,اكفستد,اضدامفايلآمراعل ااإلسبلـاصتدقة,اكمخلصةابأنواسكؼايجتىداكؿامكر,اكا

ا يكـافبلاعذرا وابىداسكرةابراءة,اأفايلبرأامفاا مفسديفاكا طكاغيتافيااألرضاكمتايفىلكنوا
اعفا اا حديث افي اركم افقد اهللا, اربنت ايقك كا اأف اإال اذنب ا يسا يـ احرب اكجرائـ امذابح اااااامف

ولم يحدث بو نفسو، مات عمى شعبة  من مات ولم يغُز، ا)أبياىريرةاقتؿ اقتؿارسكؿاهللاا
امن نفاق اقتؿ اسمىتارسكؿاهللاا(ِ)اا مغيرةكعفاا,(ُ)( ,ا)ا لن يزال قوم من أمتي يقكؿ 

عفاا نبياا(ّ)(,اكعفاجتبرابفاسمرةاظاىرين عمى الناس حتى يأتييم أمر هللا، وىم ظاىرون
ا)ا اقتؿ  مين، حتى تقوم لن يبرح ىذا الدين قائمًا، يقاتل عميو عصابة من المسمأنو

االساعة افىل اكؿاحيا(ْ)( ا يىكداشرؼاارٌوا, اا حرية, ايلحرؾا لىكد أفايثكراضداطغيتفاا ظلـ,
األمة,اكييىيداا شىتراا ىنيدا"هللااأكبر"اكيبدأابت لغييرا
(ٓ). 

اكطئتاأقداموااا رسكؿااالمساجد بيوت هللا ال يعمرىا إال من يعمر التوحيد قموبيم: -ٕ منذ
دأافيالأسيساا دك ةااإلسبلميةاكمفاأكؿاكأعظـاكأىـااألعمتؿاا لياقتـابيت,اا مدينةاا منكرةاب

كطكرداكعيذباألنوايريداأفايقيـاشىتئرااإلسبلـافيااامفاأرضوارىابنتءاا مسجد,اا ذماىيجًٌا
مفاعمترةاابيتاهللااا حراـافيامكةاا مكرمةاأعظـابقىةافياا ىت ـاكفيالتريخااألرض,امينعا

,ا ذ ؾاأكؿامتاحطتاأقدامواا مدينةاا مكرمةاعامفاا صبلةاكا ىبتدةافيامكةا مسجداا حراـ,اكمين
بن اأكؿامسجدافيااإلسبلـاقبتء,اثـابن اا مسجداا نبكماا شريؼاكىذااإنمتايؤكداعل اأىميةا

                                                           

ا)بُ) ابت غزك, انفسو ايحدث اك ـ ايغزك اك ـ امتت امف اذـ ابتب ااإلمترة, اكلتب امسلـ, اصحيح احْٕ( (,اَُُٗ,
 (.ََٓ)ص

 خندؽ,اكشيداا يمتمةا(اا مغيرة اا مغيرةابفاشىبةابفاأبياعتمراا ثقفي,اأبكامحمد,اشيداا حديبية,اكأسلـازمفااِ)
ا اسنة الكفي اكا فراسة, اا ىقؿ االصؼابدىتء افطنتن, ا بيبتن اأديبتن اكتف اكا قتدسية, آَكا يرمكؾ ا و اركم أُّىػ,

ا(.ُٔٗ,اصَُحديثتن.اينظر اليذيباا ليذيب,االبفاحجراا ىسقبلني,ا)ـ
واكألبيواصحبة,انزؿابت ككفة,ا(اجتبرابفاسمرة اأبكاعبداهللاابفاجنتدةاا سكائي,اصحتبي,اكتفاحليؼابنيازىرة,ا ّ)

حديثتن.اينظر ااألعبلـ,ا لزركلي,اأُْىػ,اركما وافياكلباا حديثإْلكفيافياكاليةابشراعل اا ىراؽاسنةا
ا(.َّٓ,اصُ(,ااإلصتبةافيالمييزاا صحتبة,ا)ـُُٔ,اصُ)ـ

ابتباقك واْ) اكلتبااإلمترة, امفاأملياظتىريفاعل اا حؽاالا(اصحيحامسلـ, ا)الالزاؿاطتئفة امفا  ايضرىـ
 (.ُِِٗ,احُُِٗ,احآّخت فيـ...(,ا)ب

 (.اَُ(النظيراا لغيير,امحمداأحمداا راشد,ا)صٓ)
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اكا ليذيب,اكمحكمةا لقضتءاا ىتدؿ,ا ا للىليـ اا ىظيمةافيااإلسبلـ,احيثاكتفامدرسة ا مسجد
ا اكد اكمركزان ا لشكرل, امؤسسةاران افكتف اكا رسؿ, اا كفكد االسلقبتؿ امكتنتن اككتف اا جيش, قيتدة

ملكتملةا خدمةااإلسبلـاكا مسلميف,اكأنقذاا ىربامفاا جتىليةاا ملىفنةاا لياكتنتالىبدااألصنتـا
كاألكثتفامفادكفاهللااأنقذىـااإلسبلـامفاا لفرؽاكا لمزؽاكخلصيـامفاعبتدةااألحجتراا لياالا

كسيـاكىذبيتابت فكراا دينياا صحيح,اكبت ىقيدةاا راسخةافدعتىـاإ  الضراكالالنفع,اكصقؿانف
ا لكحيدابتهلل,اكأنتراعقك يـابمنيجاا قرآفاا كريـاا فريد,انكرااإلسبلـاا ذماانطلقتاشىللوااألك  ا
اا مسجدا ااألرض, افي اهللا ابيكت اأعظـ امف اكختصة ابىمترليت اهللا, ابيكت امف اا مسجد, مف

اكبيتاهللااا حراـا الحكؿااألقص , اكختصةابىد اأطيراكأقدسابقتعااألرض, اا نبكم, كا مسجد
قبلةاا مسلميفامفابيتاا مقدساإ  ابيتاهللااا حراـا للميزاعفاا مشركيفاقبؿاا يجرة,اكحتزا

اكتفا واعتمبلناىتمتناكأستستناملينتنافيابنتءاكاا مسلم فاشرؼاأفايككنكاامفاأىؿاا قبلليف,اكىذا
مريفافتلحيفالحدكفاهللاأصحتباا ىقيدةاا سلميةابيتاهللاامىا دك ةااإلسبلمية,احيثادخؿاا مكا

,اكعندمتاكبراا نبيا(ُ)منلصريف,اكأشرقتاا جزيرةاا ىربيةابنكرااإلسبلـاإ  استئراأنحتءاا ىت ـا
اإبىدادخك واا بيتاا حراـاكقتؿاالاإ وا الاهللااكحدهاالاشريؾا و,اصدؽاكعدهاكنصراعبده,اكىـز

فاا شرؾافياا جتىليةاإالاسدانةاا بيتاكسقتيةاا حتج,اكأعلفاأفااألحزاباكحده,انبذؿاكؿاأ كا
امكةايكـاخلؽاا سمكاتاكاألرض,افيياحراـابحرمةاهللااإ  ايكـاا قيتمةا ,اكىكذاالبرأا(ِ)هللااحـر

اا اصريحة اكأعلنيت َْٔقِم اآلَِخِر وَ ]مفاا شرؾاكأىلو ـَ هِٚهللِ َواف ـْ َآَم ُر َمَسِٚجَد اهللِ َم ُّ ًْ اَم َي َّٕ َأَؿَٚم إِ

َٚة َوََلْ ََيَْش إاِلَّ اهللَ ـَ اَلَة َوَآَتك افزَّ ,اك قداأثبتااإلمتـاا شييداحسفاا بنتاأفااألمةا {96}التوبة: [ افهَّ
اإلسبلميةالسلطيعاأفالىيدافيـااإلسبلـامفاجديداكلىبراعفانفسيتالىبيراناصتدقتن,اكأفاا لجربةا

اا مسلمكفااألكائؿافياصدرااإلسبلـام اا ديفاا لياختضيت احل ايىكدا يذا فاا ممكفالكرارىت
شلرؾافييتا,اكنصرةاا مسجدااألقص اكا قدس,القعاعل اعتلؽااألمةااإلسبلميةاكليت,اي(ّ)مجدها
ا امفالدميراجيؿه اعل اا مستجد, ااإلسبلـ امفاأعداء اا يـك اشرسة ا ذ ؾانرلاىجمة اجيؿ, بىد

 سبيؿا لحريراا مسجدااألقص اكلدنيساكحرؽ,األنيـايىلمكفالمتمتناأفاا مستجداكا عمترىتاىياا
 ظت ـاكفتجر.اككتفةامستجدااألرضامفادنساكؿامىلدوا

قررتااآليتتامقصداناعظيمتنابتسلحت ةامستكاةاأعمتؿاا مشركيفااال يستوي الخبيث مع الطيب: -ّ
ا الىت    اقتؿ احيث اا كفر, امع ااإليمتف ايسلكم افبل اا مسلميف, َٜ احَلٚجِّ ]بأعمتؿ َٚي ََ تُْؿ ِش ِْ ًَ َأَج

                                                           

 (.ْٓ(اينظر التريخاا دك ةاا ىربيةاحل انيتيةاا غزكاا مغك ي,اد.اأحمدافتعكر,اكد.اشحتدةاا نتطكر,ا)صُ)
,ا لمبتركفكرم,ا)صِ)  (.ُّْ(اينظر اا رحيؽاا مخلـك
 (.ٕلمكفافياحربافلسطيف,اد.امصطف اا سبتعي,اكأ.اكتمؿاا شريؼ,ا)ص(اينظر ااإلخكافاا مسّ)



-ُٗٓ- 

 

َْٔقِم اآلَِخِر َوَجَٚهَد يِف َشبِِٔؾ اهللِ اَل َيْسَتُقوَن ِظَْْد اهللِ َوِظاَم  ـَ هِٚهللِ َواف ـْ َآَم َّ ـَ َواهللُ اَل َُّيِْدي َرَة اَدْسِجِد احَلَراِم 

ْقَم افيَّٚدِِغَ  ََ اللستكلا {97}التوبة:[ اف اأف اا مشركيف اعل  اأنكر اهللاالىت   اأف ااآليتت اكبينت ,
,افميزافا(ُ) مؤمنيف,اا ذماأبطؿاهللااأعمت يـابسبباشركيـاكفستداعقيدليـاأعمت يـامعاأعمتؿاا

عندااعنواهللااعتدؿافبلايسلكماا خبيثامعاا طيب,افت ىمؿاا صت حاا طيب,اىكاا ىمؿاا مرضي
اأفا اكا ثتني  اأفايككفاا ىمؿاكفؽاشرعاهللا, ابيفاشيئيفااألكؿ  اا ذمايجمع اكىك هللاالىت  ,

ذاافقداا ىمؿاىذيفااألمريفاأكاأحدىمت,ا ـايكفامقبكالن,افإكطتعلو,اايككفامقصكدهامرضتةاهللا
الىت   ا اقتؿ اهللاا فتعلو, اكسكؼايحبطو اثكاب, اكال افيو افبلاأجر اهللاالىت  , اعند كالامرضيتن

ِف َأَح ]  َرهِّ
َبَٚدةِ ًِ ْك هِ ٚ َواَل ُيْؼِ اًل َصٚحِلً َّ ْؾ َظ َّ ًْ َٔ ِْ ِف َؾ َٚء َرهِّ ََ

َٚن َيْرُجقا فِ ـَ ـْ  َّ ,افبلا {990}الؽفف:[ ًداَؾ
يسلكماعنداهللاالىت  اعمؿامصتحبا كفراأكاشرؾ,اأكامىصيةاكبيرةاأكانفتؽاأكاغدراكخيتنةا
معاعمؿاطيباطتىر,اىكاثمرةااإليمتفابتهللاكا يكـااآلخر,األفااإلسبلـاشرطا قبكؿاا ىمؿ,ا

ثؿاقكؿاهللاالىت   ا ذ ؾاقرفاهللاالىت  اا ىمؿاا صت حابتإليمتفافيامىظـاآيتتاا قرآفاا كريـام
غَ ] ٚحِلِ ْؿ يِف افهَّ ُٓ َّْ َِ ِٚت َفُْْدِخ ٚحِلَ ُِقا افهَّ

ِّ ـَ َآَمُْقا َوَظ  {7}العـؽبوت:[ َوافَِّذي
(ِ). 

ابأفاالايخلطاعمبلنا اكمسلمة ا كؿامسلـ انداء الكجيو اا كريمة امفاخبلؿادالئؿااآلية كا ذماأراه
ت و,افيجباعلينتاكمسلميفااالبلىتداصت حتنابآخراسيئتن,احل ايقبلواهللااكيرض اعنواكعفاأعم

اكا حذراكؿاا حذرامفاا لجكءاإ  ا عفاا لقليدااألعم األىؿاا كفراكا شرؾاكا فسؽاكا فجكر,
ا سحرةاكا ىرافيف,اكأفاالانىلؽاكؿاىمكمنتاكمشتكلنتاعل اأنواعيفاأكاسحرافنلجأاإ  اأفىتؿا

اا محرمة اا لمتئـ اكلىليؽ اكت لطير ااإلسبلـ املة امف اا مسلـ اكا كؼ,الخرج اا فنجتف اكقراءة ,
كاألبراج,اكؿاىذاا ؤلسؼامتانراهاا يكـافياكاقعاا مسلميف,اأكانسمعامنيـاكبلمتنايخت ؼاا شرع,ا

ستءةااألدبام ,اكىذااكأسأؿاهللااأفايجىؿاعاهللااكىذاايخرجامفاا ملةاأيضتناكتإلكثترامفاا بدعاكا 
ل اديننتاكعقيدلنت,اكالالحبطاأعمت نتاأقكا نتاكأفىت نتاكأعمت نتاصت حةاليرضياربنت,احل انحتفظاع

افيلستكلاا مسلـاكا كتفرافياا ىقكبةاأمتـاهللاالىت  ,افتهلل اا كقكؼابيفايدماخت قنت, اخيرايكـ
بََؾ ِمُْْف َوُهَق يِف اآلَِخَرةِ ]لىت   احتفظتناكىكاأرحـاا راحميف,اقتؿا َْ ـْ ُي َِ ـْ َيْبتَِغ َؽْرَ اإِلْشاَلِم ِديًْٚ َؾ َوَم

ـَ اخَل  ـَ ِم ي ا. {63}آل عؿران:[ ٚرِسِ

اأركتفااالعمل أعظم مظاىر االنتماء لمدين وأعظمو الجياد في سبيل هللا: -ٗ اأحد اىك ا ىمؿ
ا ؤلمةا اا دك ي اا كيتف اإلعتدة اأستس اىك األنو اا مسلميف, اجمتعة اعند ااإلسبلـ اعل  ا بيىة

                                                           

 (.ُُْٔ,اصّ(اينظر افياظبلؿاا قرآف,اسيداقطب,ا)ـُ)
 (.ّٕ(اينظر اأصكؿاا دعكة,اد.اعبداا كريـازيداف,ا)صِ)
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اا ى ايصدؽ اكعمؿ اعقيدة, امنيج ااإلسبلمي افت منيج اا ىت ـ, اكأسلتذية اكاإلسبلـاا مسلمة قيدة,
ايخرجكفا افت ذيف اكاقىي, احركي امنيج األنو ا لدعكة, اا ىمؿ اإ   الحلتج اكاقىية احيتة اااامنيج

ا اقتؿ احيث اا ىمؿ اك ذة ابت سىتدة ايشىركف اا ىمؿا لجيتد افي ا"ا حكمة اا قرضتكم  اااا ىبلمة
,ا ئلسبلـاأظيرتاا صحكةااإلسبلمية,اا لياأعتدتا ؤلمةاا ثقةابت نصراكا جيتدافياسبيؿاهللا

ا افياا داخؿاكا خترج" ااإلسبلـ ايقلؽاأعداء امت اقتؿالىت  (ُ)كىذا ا, ى اهللُ ]  ُِقا َؾَسَرَ َّ َوُؿِؾ اْظ

ِمُْقنَ  ْٗ ْؿ َوَرُشقُفُف َواُد ُُ َِ َّ ,افيجباعل اكؿامسلـاأفايلحل ابت يمةاا ىت ية,ا(ِ)ا{903}التوبة:[ َظ
ا اجيتد اا نفساأـ اجيتد اسكاء اأنكاعاا جيتد, ابكتفة ادينو, اكا بذؿاكيخدـ اا دعكة اجيتد اأـ ا كلمة

اهللاا اإ   اكأحبااألعمتؿ اكخير اأمة, الحيي افريباىمة اكا مقتكمة, اا سبلح اجيتد اأـ كا ىطتء,
  لغدوة  ا)ا جيتدافياسبيلواحيثاكردافياا حديثاعفاأنسابفامت ؾ,اقتؿ اقتؿارسكؿاهللاا

اأبفي سبيل هللا أو روحة خير من الدنيا وما فييا اعف اكفياركاية اقتؿاأياي(, ااااكبايقكؿ 
ا)رسكؿاهللاا اغدوة في سبيل هللا أو روحة خير مما طمعت عميو الشمس وغربت  ,ا(ّ)(

فنحفاا يكـاكنحفانىيشاا ىدكافاكا قيراكا لآمراعل ااإلسبلـاكا مسلميفاكا مقدستتااإلسبلميةا
امف اا كثير ااإلسبلـ اعل  اا يكـ الكت بت احيث ااإلسبلـ, اكأعداء اا صييكني, اا ىدك اقبؿ امف
األنظمةاا فتسدةاسكاءاكتنتاعربيةاأكادك يةافتألعداءا ئلسبلـاكأىلواكثر,ااجلمىكااجميىتناضدا

اقكلاا لآمراعل اااإلسبلـاكا لآمراعليو,ا ذ ؾايجباعلينتاأفانفيؽ قبؿافكاتااألكاف,اكأفانيـز
فاأعداءااإلسبلـاكا نيؿامنو,افيؿاأعددنتاأنفسنتا مكاجيليـافتهللاسبحتنوايقكؿاعفاىؤالءاا مجرمي

ا ْؿ إِِن اْشتََىُٚظقا]اإلسبلـ  ُُ ِ ـْ ِديْ ْؿ َظ ـُ و ْؿ َحتَّك َيُرده ُُ َٕ ُِق
ٚتِ ََ اسكاءا {295}البؼرة:[ َواَل َيَزاُفقَن ُي ,

ايىملكفا يؿا افيـ اا فكرم, ابت غزك اا دمتراا شتمؿاأـ اا ذمابأسلحة نيترا لقضتءاعل ااإلسبلـ
اا مسلميييؤا امف اا كثير انرل ا ؤلسؼ اك كف امضتجىيـ, اكا خكرارؽ اا ضىؼ اأصتبيـ اا يكـ ف

اعل اظيره,االامسلمكفايحملكفا ااإلسبلـاعبئتن اا سيؿامسلمكفايحمليـ اغثتءاكغثتء كأصبحكا
اإلسبلـافكرةاكمنيجاكعقيدةاراسخة,اكيدافىكفاعنيت,اكيىملكفاا كثيرامفاأجليت,ا ؤلسؼانحفا

ا نصر,اجيؿاا ىمؿا,اك كفانحفاننشداا يكـاجيؿا(ْ)نىيشاا يكـاأزمةامسلميفاالاأمةاإسبلـا
جيؿاا دعكة,اجيؿايحقؽااالنلصتراتاعل ايديو,اكيحرراكؿاأرضادنسيتاا طكاغيتاكا فجتر,ا

                                                           

ا(.ُّٖ(اا مبشراتابتنلصترااإلسبلـ,اد.ايكسؼاا قرضتكم,ا)صُ)
 (.ُُٓا لربكية,ا)ص(اينظر ابأقبلمنتازاداا ركاحؿ,اا دائرةاِ)
 (.ُّٖٖ,احَّ(,اك)بَُٖٖ,احَّصحيحامسلـ,اكلتبااإلمترة,ابتبافضؿاا غدكةاكا ركحةافياسبيؿاهللا,ا)ب(اّ)
آٖ(امستفرافياقطتراا دعكة,اد.اعتدؿاعبداهللااا شكيخ,ا)صْ) عل ا-(,اينظر اقضتيتاإسبلميةامىتصرةاٖٗ,ػ

 .ّٓ,اد.ايكسؼاا قرضتكم,اص-بستطاا بحث



-ُٕٗ- 

 

كنىيدازمفاخت داكعمراكعلياكعثمتفاكأبكابكراكمفاستراعل ادربيـ,اكنىمؿاكنجد,اكنسيرا
ُُٕسُِل وَ ]مفاأجؿاخدمةاىذااا ديفاا ىظيـ,اك يكفاشىتراكؿامسلـ ا ََٔٚي َوَِمَٚيِت ُؿْؾ إِنَّ َصاَليِت َو مَحْ

َٚدِغَ  ًَ  . {942}األكعام:[ هللِ َربِّ اف

اَم ]قتؿالىت   ااتخميص مسرى اليادي وميبط األنبياء أعظم مساجد األرض من المعتدين: -٘ َّٕ إِ

َٚة وَ  ـَ اَلَة َوَآَتك افزَّ َْٔقِم اآلَِخِر َوَأَؿَٚم افهَّ ـَ هِٚهللِ َواف ـْ َآَم ُر َمَسِٚجَد اهللِ َم ُّ ًْ ْ ََيَْش إاِلَّ اهللَ َي [ ...ََل

امفايدنساأطيرامستجدااألرضاأك  اا قبلليفاكثتنياا مسجديفا{96}التوبة: اا يـك ,اك كفانجد
ا اهللا ارسكؿ اكمسرل اا شريفيف, اا حرميف اطتىرةاكثت ث اأرضو اكا منشر, اا محشر اأرض ,

ا الىت    اقتؿ اا رستالت, اميبط ْبدِ ]مبتركة, ًَ ى هِ ـَ ادَْسِجِد احَلَراِم إَِػ ُشبَْحَٚن افَِّذي َأرْسَ ْٔاًل ِم ِه َف

ُٔع افبَِهرُ 
ِّ
َّٕف ُهَق افسَّ ـْ َآَيٚتَِْٚ إِ َْٚ َحْقَفُف فُِِْرَيُف ِم ـْ ,انجداا يكـا {9}اإلرساء:[ اَدْسِجِد األَْؿَل افَِّذي َهَٚر

سجدااسلكمتؿااعلداءاتاا ييكداعل افلسطيفابتحلبلؿاا قدس,اكمفاىذهااألخطتراا لياليدداا م
اا حفريتتامفا ااألقص اكبدء امكتفاا مسجد اا مزعكـ اببنتءاىيكليـ اا صيتينة اعقيدة األقص ,

ـاككصلتاإ  اخمسةاعشراملرانالحلو,اكمتازا تإُٔٗلحلو,احيثابدأتاا حفريتتامفاسنةا
اك ؤلسؼا ااألقص , الحتاا مسجد ايقع اسليمتف اىيكؿ اأف ايىلقدكف األنيـ اىذا, ا يكمنت مسلمرة

اكلؤيدهاألنواجزءامفاعقيدليـاةالدعـجميعاا دكؿاا غربي ,افنجدااالعلداءاتاا ملكررةاكؿاىذا
ابيدـاجزءاكبي ابلدنيسوامفاا مسلكطنيفاا صيتينة,اكمرة امرة اعل ااألقص , مفاحك وااريكـ

افيا اا ييكدية قتمةاصلكاليـ اكا  امفاأراضييـ, ابليجيراسكتفاا قدساكطردىـ اكمرة كمفالحلو,
اىذا ايسلفز اممت اا براؽ, احتئط اا مسلميفاستحة اكلتريخياا؛مشتعر اديني احؽ اا قدس ألف

 لمسلميفاكمفاحقيـاا دفتعاعفامقدستليـاكعقيدليـ,اكعفاىذااا خطرا لسيطرةاعل امقدستتا
هااالحلبلؿاكىكاإبىتداقضيةااألقص ايتاكا ىبتدةافييتاكىذاامتاأرادا مسلميفاكحرمتنيـامفازيترل

اا م ابأفكترىـ اكنفكسيـ, اقلكباا مسلميف امدلاكا قدساعف اا ليالؤكد اا مسمكمة, اا كتذبة زيفة
,افيـايدخلكفاا مسجدابأجستدىـاا نجسةاا ملىفنةاكا مسلمكفا(ُ)حقدىـاعل ااإلسبلـاكا مسلميفا

يتاا ييكدامرليفاجُّاحيا,ايىاا!!ميغىيبكف,انتئمكف,ااألقص افياخطر,اأفيقكاايتامسلميفاقبؿاأفايييدـ
طيرىتاهللااكبتركيتاأعظـابقىةافيااألرض,افامفاإعمترىت,ايفامحركميفياا ىتـ,اكنحفاكمسلم
محلؿاظت ـاصتحباعقيدةافتسدةامزيفة,اكتذبة,اكمحرفة,ااتعايدهاعلييفياا قرآفاا كريـ,ايض

                                                           

(,اككثيقةاجنيؼ,ادراسةاكلىليقتت,اُِ-ٔمسجدااألقص اكاألخطتراا محدقةابو,اد.انسيـايتسيف,ا)ص(اينظر اا ُ)
 (.ٗٗ,اُِعبداا فلتحادختف,ا)ص
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كا ىربا ـايسليقظكاابىدا يذااا مخططااإلجراميابحؽاا قدساكا مسرل,ازعمتءاا ييكدايكيدكفا
ا ااألقص  اىدـ اعل  اأ(ُ)كيلآمركف ا ؤلسؼ اا مسلمكف, اكا ىرب املختذ كفا, امسلمكف نيـ

ملكاطئكفاعل ابيعااألقص اكا مقدستت,ابؿابيعاكؿافلسطيف,امفاأجؿاا كراسياكا متؿاكا نفكذا
كا سلطتف,ايتا لىتراعل اأمةاا مليترامفاا مسلميف,امل اسكؼاليز ز كااكيتفاا صييكنية,اقبؿا

ا امحمد انبينت اكمسرل اعقيدلنت, ارمز اكا قدس, ااألقص  اييز ز كا اأف اكا, امفاانيضكا لخلصكا
اكيدمر,ا ايقلؿ, اا ذم ااإلرىتبي اا ىلمتني, اا متسكني اا صليبي اا صييكني ا لحت ؼااالسلىمترم

امفاأجؿاا قضتءاعل اعقيدةااإلسبلـ,اجًٌايىاكيسلكطف,اكييدـ,اكييا ر,ايدنس,اكيشرد...اكؿاىذا
عفاا,اأ يسامفاا ىيباعل اا رجتؿاأفالقكـاا نستءابدكرىـافياا دفتع(ِ)ف!اكافأيفاأنلـايتامسلم

األقص اا شريؼ,اأيفاأحفتداصبلحاا ديف,اكا قستـانريداأفالىكداأيتـاا مجداكا بطك ة,اكاقدسته,ا
ا قدسالنتدماكللأ ـا متايحدثابيتاا يكـاكعل امداراا لتريخاكمتازاؿاا صمتاا ىربياقتئـاعل ا
اجرائـاا محلؿ,افكاجباحمتيةااألقص اكا قدسامفادنساا ييكداىكاكاجباعل اكؿامسلـاعربي
اا سبيؿا لحريرااألقص ا اىك افطريؽاا جيتد اكا ىربية, ااإلسبلمية اكاجباعل ااألمة حراأبي,

 كفلسطيف.

 المطمب الثاني
 ضل المؤمنين المياجرين المجاىدينف

ْؿ َأْظَيُؿ َدَرَج ]قتؿالىت   ا ِٓ ِس ٍُ ْٕ ْؿ َوَأ ـَ َآَمُْقا َوَهَٚجُروا َوَجَٚهُدوا يِف َشبِِٔؾ اهللِ هَِْٖمَقاِأِ ًٜ ِظَْْد اهللِ افَِّذي

ٚئُِزونَ  ٍَ ٔؿٌ  * َوُأوَفئَِؽ ُهُؿ اف َِ ًٌِٔؿ ُم َٕ  ٚ َٓ ْؿ ؾِٔ ٍت َأُ ٍٜ ِمُْْف َوِرْضَقاٍن َوَجَّْٚ ْؿ هَِرمْحَ ُ ُهْؿ َرِبه ُ ٚ َأَهًدا إِنَّ  * ُيبَؼِّ َٓ ـَ ؾِٔ  َخٚفِِدي

ا.{22-20:}التوبة[ اهللَ ِظَْْدُه َأْجٌر َظئِؿٌ 

 أواًل: التفسير التحميمي:
 اآليات لما قبميا: مناسبة

ـَ َآَمُْقا َوَهَٚجُروا َوَجَٚهُدوا]قك والىت   ا نكترااإلىنتابىداا حديثاعفاا{20:}التوبة [...افَِّذي
اإ  ا اد يؿ ابأنو اإعبلمتن ااإليمتف, ابشأف اا لنكيو ا زيتدة اا بيت, اعيٌمتر امف ايككنكا اأف اا مشركيف عل 

                                                           

 (.ٖ-ٓ(اينظر اا ييكداسييدمكفاا مسجدااألقص اا مبترؾاقريبتن,اد.اصت حاا رقب,ا)صُ)
كفياقضيةافلسطيفاا حؽاكا بتطؿ,اا(,ُْٖ(اينظر اا حركةااإلسبلميةاكقضيةافلسطيف,ازيتداأبكاغنيمة,ا)صِ)

 (.ٗ-ٖنبيؿاشبيب,ا)ص
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افضيلة اإ   اإيمتنيـ اىداىـ اقد اآمنكا افت ذيف ااإليمتفااا خيرات, افلكال ااألصؿ اىك افتإليمتف اااااا جيتد,
اا ذماآمفا افلحامكة اكتفامفاآثتراغزكة ا لمؤمنيف,األفاإيمتنيـ اا مسجد اكتنتاا سقتيةاكعمترة اامت

اا حراـ اا مسجد اا ىبتساكىكاصتحباا سقتيةاكآمفاعثمتفابفاطلحةاكىكاصتحباعمترة ,ا(ُ)فييت
ا.فتإليمتفاىكاسبباكد يؿاإ  اا خيرات

 نزول:سبب ال

قتؿاا حسفاكا شىبي انز تااآليةافياعلياكا ىبتساكطلحةابفاشيبة,اكذ ؾاأنيـاافلخركا,ا
اا ىبتس ا اكقتؿ اثيتبابيلو, اكا  يَّ ابتافيو اأشتء اك ك اصتحباا بيتابيدمامفلتحو اأنت اطلحة  ااااافقتؿ

ا نتس,ااأنتاصتحباا سقتيةاكا قتئـاعلييت,اكقتؿاعلي امتاأركمامتالقكالفا قداصليتاسلةاأشيراقبؿ
اأالاليتجراأالاللحؽابت نبيا اقتؿاعليا لىبتس  اابفاسيريف  اكفياركاية اصتحباا جيتد, ,اكأنت

فقتؿ اأ ستافياشيءاأفضؿامفاا يجرة,اأ ستاأسقياحتجابيتاهللا,اكأعمراا مسجداا حراـ,افنزؿا
ـَ َآَمُْقا َوَهَٚجُروا َوَجَٚهُدوا ]قك والىت   ا [ ...افَِّذي

ا.(ِ)

 البالغة:

لشريؼابت مفاهللااكلفضيؿااتنارضاةىاىىافٍا,ارًاعنداهللااا" ااسلىترةا رفعاا مقداردرجات عند ربيمليم "
ا.,اأماقربيـامفاهللااكرفىوامقدارىـاعندها"اظرؼا لقربعندألفاأصؿا"

 النحو:

"اأم اأعظـاكىـاأصحتباا فكزاكلىريؼاا مسنداأعظم درجة" امىطكفةاعل ا"وأولئك ىم الفائزون"
لقصر,اكىكاقصراادعتئيا لمبت غةافياعظـافكزىـاحل اإفافكزاغيرىـابت نسبةاإ  ابت بلـامفيدا 

اا ليا ااألكصتؼ اللؾ األجؿ اا فكز ااسلحقكا اأنيـ اعل  ا للنبيو ااإلشترة اكاسـ , اكت مىدـك ايىد فكزىـ
ا ا لحصراأماىـ امفيدة اكا جملة ابتألمكاؿاكاألنفس, اكا جيتد اااا فتئزكفااميزليـ اكىيااإليمتفاكا يجرة

ا.(ّ)رىـاالاغي
اكصؼابرحمة، رضوان، جنان، نعيم" ايبلغيت اال ابرحمة اأم اكا لفخيـ ا للىظيـ انكرة اكليت اجتءت "

ا.(ْ)كاصؼا

                                                           

 (.ُْٔ,اصٓ(اينظر اا لحريراكا لنكير,االبفاعتشكر,ا)ـُ)
 (.ِِّ(,اك بتباا نقكؿافياأسبتباا نزكؿ,ا لسيكطي,ا)صَُِ(اأسبتباا نزكؿ,ا لكاحدم,ا)صِ)
 (.ْٖٗ,اصُبكني,ا)ـ(,اكصفكةاا لفتسير,ا لصتُْٖ,اصٓ(اينظر اا لحريراكا لنكير,االبفاعتشكر,ا)ـّ)
 (.ْٖٗ,اصُ(,اكصفكةاا لفتسير,ا لصتبكني,ا)ـَُٓ,اصٓ(اا مرجعاا ستبؽ,ا)ـْ)
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 القراءات:

,اكقتؿا(ُ)" اقرأاحمزةايبشرىـابت لخفيؼ,اكلنكيراا مبشرابواإشىترابأنواكراءاا لىييفاكا لىريؼيبشرىم"
ا.(ِ)تصةاابفاعبتساقرأتابت لخفيؼاكا لثقيؿاكىيافياا ميتجريفاخ

 عموم القرآن:

ا اا كريمة ااآلية ْؿ ]أف ِٓ ِس ٍُ ْٕ ْؿ َوَأ َْٖمَقاِأِ ـَ َآَمُْقا َوَهَٚجُروا َوَجَٚهُدوا يِف َشبِِٔؾ اهللِ هِ [ ...افَِّذي

ٍُ ],اللشتبوامعااآليةافياسكرةااألنفتؿ ا{20:}التوبة ْٕ ْؿ َوَأ ـَ َآَمُْقا َوَهَٚجُروا َوَجَٚهُدوا هَِْٖمَقاِأِ ْؿ إِنَّ افَِّذي ِٓ ِس

وا  ََٕكُ ـَ َآَوْوا َو ةاا لنزيؿافياا مىن اا كاردافياا ملشتبيتتارَّا,اكديا {52}األكػال:[ ...يِف َشبِِٔؾ اهللِ َوافَِّذي
فياا قرآف,اأفافيااألنفتؿاقدـااألمكاؿاكاألنفساعل اقك وافياسبيؿاهللا,اك كفاقدـافياسبيؿاهللاافيا

يااألنفتؿاا لأكيداعل اأنيـاأصحتباا نبياكالايمكفاأفابراءةاعل اذكرااألمكاؿاكاألنفساكا مىن اف
مكااا مؤمنيفاأفااألك  ا يـاا جيتداعمتاحرصكااليككنكااقداأسركااا مشركيفامفاأجؿاا متؿاكحل ايى

اا حراـا اا مسجد اعمترة امف اا مشرككف ابو األ  امت اأبطؿ ابراءة افي اك كف ااألسرل, افتئدة امف اااااعليو
افيـاالايسلككفاعنداهللا,اكذكراا متؿاكا نفسابىداذكرااإليمتفاكمفاآمفابتهللاكجتىدافياسبيل و,

كا جيتداألنوااقلض القديـااألك  ,افقدـافيااألنفتؿامتاأخرهافيابراءة,ا بيتفاا حكـاكا ىبرامفاآيتتا
ا.(ّ)هللاالىت  ا

 ثانيًا: التفسير اإلجمالي:
ف,ابأفا يـاخيراكأفضليةافياىذهااآليتتاا كريمةامدلافضؿاأىؿاا جيتداكاإليمتابيفاهللاا

اهللاا ابتإليمتف,ااعند ادنساا شرؾ امف اأنفسيـ اطيركا اا ذيف اأف اسبحتنو افأكد اغيرىـ امف أكثر
اىؤالءا اا رحمف, اسبيؿ افي ا لجيتد اكأمكا يـ اأنفسيـ اكبذ كا ااألكطتف, امف ابت يجرة اأبدانيـ كطيركا

اذكرا اكأرفع اككرامة, اكلشريفتن اأجران, اأعظـ ابتألكصتؼاا جليلة اكعمتراا ملصفكف اا حتج, اسقتة امف ان
احيثايبشرىـا افياجنتتاا نىيـ اا مخلصكفابت فكزاا ىظيـ ابتهللامشرككف,اكىـ اكىـ اا حراـ ا مسجد
ا مك  ابرحمةاعظيمة,اكرضكافاكبيرامفارباعظيـ,اكجنتتاعت ية,اقطكفيتادانية,ا يـافييتانىيـا

اأماث اأمامتكثيفافياا جنتفاإ  امتالانيتية, االازكاؿا و, ادائـ الىجزامقيـ اعنداهللااعظيـ, كابيـ

                                                           

 (.ّٗٗ,اصُ(الفسيراا بيضتكم,ا)ـُ)
 (.ّْٕ,اصِ(الفسيراا كشتؼ,ا لزمخشرم,ا)ـِ)
اا لأكيؿافيابيتفااآليتتاا ملشتبيتتافياكلتباهللااا ىزيز,األبياعبداهللاامحمدابفّ) اا لنزيؿاكغرة عبداهللااا(ادرة

 (.َُْا مىركؼابت خطيبااإلسكتفي,ا)ص
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ا اعفاكصفو اكا يجرة,ا(ُ)ا ىقكؿ ااإليمتف, ابثبلثاصفتت  اكصفتاا مؤمنيف ا مت احيتف  اأبك اقتؿ ,
كا جيتدابت نفساكا متؿ,اقتبليـاعل اذ ؾابت لبشيرابثبلثة اا رحمة,اا رضكاف,اكا جنتف,افبدأابت رحمةا

اكثٌن ابت رضكافاا ذم ااإليمتف, افيامقتبلة اا نىـ اأعـ اا جيتد,ااألنيت ااإلحستفافيامقتبلة انيتية ىك
كثلثابت جنتفافيامقتبلةاا يجرةاكلرؾااألكطتف,اكقتؿااأل كسي اكالايخف اأفاكصؼاا جنتتابأفا

ا.(ِ) يـافييتانىيـامقيـاجتءافياغتيةاا لطتفة,األفاا يجرةافييتاا سفر,اا ذماىكاقطىةامفاا ىذابا

 ثالثًا: المقاصد واألىداف:

اإليمتفابتهللالىت  اظتىران,اكبتطنتن,اكىكااى هللا سبب الرفعة والفوز بالجنة:اإليمان واليجرة إل -ُ
ا لمسؾاا صحيحابت ىقيدةاا راسخة,األنواإذاا ـالصحاا ىقيدة,ا ـالصحاا ىبتدة,افت مؤمنكفاحقتنا

,ا(ّ)ىـامفايسلقيـاقلبيـ,اكلسلقيـاجكارحيـاصتدقكف,امخلصكفاهللالىت  افياأقكا يـ,اكأفىت يـا
نتامكاصفتتاا ميتجريفاا مؤمنيفاا ذيفافتزكاابأعظـادرجةاعنداهللا,اكبفضؿاعظيـاالاكىذهاكت

اكأمكا يـا اكديترىـ, اأكطتنيـ, اىجركا األنيـ اا مخلصة, اا طتىرة ابسبباأعمت يـ افضؿ, يضتىيو
األنيـا اا ذنكباكا مىتصياكاآلثتـ, اىجركا اكمت اكا ىقيدة, اا ديف, اأجؿ امف اكأكالدىـ كزكجتليـ,

ا ذمااةاا قرآف,اكأسلتذىـ,اكمدرسليـاىكاسيداا بشرية,اسيداك داآدـ,امحمدالربكااعل امتئد
اكأداءا اا ديف انشر اأجؿ امف اكشيكاتاا دنيت املذاتاا حيتة اكؿ افياىجر ااألمثلة ضرباأركع

,ا ذ ؾايجباعل اكؿامسلـاا رست ةاحيثاكتفاقرآنتنايمشياعل ااألرضابأخبلقواكمىتمبللوا
ا فلفاكا ضبلالت,اأفاييجراكؿامتايفسداا ديفاكاألخبلؽ,اأفااا يكـاكنحفانىيشاأيتـاكثرافييت

ا اهللا ايغضب امت اككؿ اكا مىتصي اكاألىكاء اا بدع اكا خيتنةاييجر اكا غدر اا ظلـ امثؿ ,
اهللا اكاإلخبلصااكا خصكمتتاكاالعلداءاتاكيلجرد ا(ْ)بت طتعة اا كريمة افتآلية ا, كؿالدعك

أجؿااآلخرةاحل ايفكزابت فضؿاكا رفىةاعندالمسؾابىقيدلو,اكييجراشيكاتاا دنيتامفايمسلـاأفا
ا(ٓ)هللا انفسواكا, افيقدـ ايملؾ, ابأغل امت ابأمكا واكيجتىد اكيجتىد ابلرؾاا محرمتت, انفسو, يجتىد

اكىذاا اا بتطؿ, اعل  اا حؽ اصكت اإعبلء اسبيؿ افي اا لكحيد, اكلمة اإعبلء اسبيؿ افي رخيصة

                                                           

 (.ْٖٗ,اصُ(اصفكةاا لفتسير,ا لصتبكني,ا)ـُ)
 (.ُِ,اصٓ(الفسيراا بحراا محيط,اأبكاحيتف,ا)ـِ)
 (.ُُْٔ,اصّ(اينظر افياظبلؿاا قرآف,اسيداقطب,ا)ـّ)
 (.ٕٗ(اينظر امخلصرامنيتجاا قتصديف,ا لشيخاأحمدابفاا رحمفابفاقدامةاا مقدسي,ا)صْ)
 ا(.ِٓسبتؽانحكاا جنتف,اخت داأبكاشتدم,ا)صا(ٓ)
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ابفاا جكزماىكامفاجتىدااد,اكا مجتىداعن(ُ)مسؤك يةاكؿامسلـاغيكراعل ادينواككطنواكأىلوا
ا اهللا  اقتؿارحمو اا يكل,ا"ىكاه, ابنبؿ اكا شيتطيفايرمكنيـ افياصؼامحتربة رأيتاا خلؽاكليـ

يدا كيضربكنيـابأسيتؼاا لذة,افأمتاا مخلطكفافصرع امفاأكؿاكقتاا لقتء,اكأمتاا ملقكفاففياجي
بل اإفاا جراحةافياجييدامفاا مجتىدة,افيـاييجرحكفاكييداككفاإالاأنيـامفاا قلؿامحفكظكف,ا

 .(ِ)ا"ف,افليحذراذ ؾاا مجتىدكفيٍاا كجواشىا

اأشترتاإ  ااوأفضميتيم: اإليمان بوجوب محبة أصحاب رسول هللا  -ِ ااآليتتاا كريمة ىذه
,اكآؿابيلوامقصداعظيـاكىكاكجكبامحبةامفاأحبيـاهللااكرضياعنيـ,اأصحتبارسكؿاهللاا

اا مؤمنيفاكا مسلميف امف اعل امفاسكاىـ اا فضؿاكأفضليليـ املفتكلكفافي ابينيـ افيمت اكأنيـ ,
كعلكاا درجةابحسباأسبقيليـا ئلسبلـافأفضليـاا خلفتءاا راشدكفااألربىة,اثـاا ىشرةاا مبشركفا
اا فضؿ,ا افي ابىدىـ اجتء امف اثـ اا رضكاف, ابيىة اأىؿ اثـ اا ىشرة, اا مبشركفاغير اثـ بت جنة,

يؿارفعارايةااإلسبلـ,افيؤالءاجميىتناككليـامفاا ذيفاجتىدكاابأمكا يـاكأنفسيـاكأركاحيـافياسب
ا اهللاالىت  احيثايقكؿ  ةٍ َظَذ ]يحبيـ ِمَِْغ َأِظزَّ ْٗ  َظَذ اُد

ٍٜ ُف َأِذفَّ َٕ ْؿ َوَُيِبهق ُٓ ْقٍم َُيِبه ََ ْٖيِت اهللُ هِ َؾَسْقَف َي

َٜ اَلئِؿٍ  ـَ جُيَِٚهُدوَن يِف َشبِِٔؾ اهللِ َواَل ََيَُٚؾقَن فَْقَم ٚؾِِري َُ ا {32}ادائدة:[ اف اكقتؿ ,اأفضليليـ اا في
ْؿ وَ ] ُٓ ًُقُهْؿ هِِْ٘حَسٍٚن َرِِضَ اهللُ َظْْ بَ ـَ اتَّ َهِٚر َوافَِّذي ْٕ ـَ َواألَ ِٚجِري َٓ ـَ ادُ ُفقَن ِم قَن األَوَّ َُ ٚهِ َرُضقا َظُْْف َوافسَّ

ٚ َأَهًدا َذفَِؽ ا َٓ ـَ ؾِٔ ٚ األَْْنَُٚر َخٚفِِدي َٓ تَ ِري ََتْ ٍت ََتْ ْؿ َجَّْٚ ئِؿُ َوَأَظدَّ َأُ ًَ ْقُز اف ٍَ  {900}التوبة:[ ف
,افىلينتا(ّ)

فاكا ذيفايكيدكفا ئلسبلـايإذفاأفانلخذىـاقدكةافياحيتلنتابأعمت يـاكركائىيـ,االانلخذاا مغرض
ةاا صفراءاا مغرضةاف يؿانيتراأمثتؿاعلمتءاا سبلطيفااألشرار,اأكااإلعبلمييفاأصحتباا صحت

غنييفاكا راقصيفاكا راقصتت,اكالانلىرضا يـابسكءاا ليالنشراا فلفاكا فستد,اكالاا فنتنيفاكا م
اا ضربا اىك اا شتغؿ اشغليـ اأصبح احيث اا شيىة, امف اا يكـ اا حتقدكف ايفىؿ اكمت اعيب أك

,اقتؿ اقتؿاىريرةااففياا حديثاعفاأبياكا طىفافياآؿاا بيت,اكفياأصحتبارسكؿاهللاا
بيده لو أن أحدكم أنفق  ال تسبوا أصحابي، ال تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي ا)رسكؿاهللاا

خير  ا),اكعفاعبداهللااقتؿ اقتؿارسكؿاهللاا(ْ)(مثل أحد ذىبًا، ما أدرك ُمدَّ أحدىم وال نصيفو

                                                           

 (.ِٓ(اينظر اسبتؽانحكاا جنتف,اخت داأحمداأبكاشتدم,ا)صُ)
 (.ُْٔ(اصيداا ختطر,االبفاا جكزم,ا)صِ)
 (.ّٓ-ِٓ(امنيتجاا مسلـ,اأبيابكراجتبراا جزائرم,ا)صّ)
 (.ْٗٔ)صا(,َِْٓ,احْٓ(اصحيحامسلـ,اكلتبافضتئؿاا صحتبة,ابتبالحريـاسباا صحتبة,ا)بْ)
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ا)أمتي القرن الذين يموني، ثم الذين يمونيم ثم الذين يمونيم ... اكفياركاية  سئل أي (,
شيادة  رُ دُ بْ ء قوم تَ الناس خير؟ قال: قرني، ثم الذين يمونيم، ثم الذين يمونيم، ثم يجي

(.(ُ)ايمينو شيادتو( رُ دُ بْ أحدىم يمينو، وتَ  ا,اكفياركايةا)لسبؽ(ابدالنامفا)لىٍبديري

امفااالجياد بأنواعو ىو التجارة الرابحة مع هللا:ا-ّ اا مقصكدة اا غتية اىك اأنكاعو ابكتفة ا جيتد
اىكاا غتيةاكنسى اطريؽاا دعكةاإ  اهللا,اكىكاأصؿاا قضيةاكعليوامداراا نجتحاكا فبلحافتهلل

اإ  انيؿارضكانواكنىيمواكا نجتةامفاا نتراكاسلجتبةا نداءاهللاا َٚ ]بسلككنتاطريؽاا دعكة َيٚ َأُّيه

ِمُْقَن هِٚهللِ َوَرُشقفِِف َوَُتَ  ْٗ ـْ َظَذاٍب َأفٍِٔؿ * ُت ْؿ ِم ُُ َٚرٍة ُتِْْجٔ ْؿ َظَذ َِتَ ُُ ـَ َآَمُْقا َهْؾ َأُدفه  ِٚهُدوَن يِف َشبِٔؾِ افَِّذي

 ِْ ْؿ َوُيْدِخ ُُ ُٕقَه ْؿ ُذ ُُ ْر فَ ٍِ ٌْ قَن * َي ُّ َِ ًْ ُْْتْؿ َت ـُ ْؿ إِْن  ُُ ْؿ َخْرٌ َف ُُ
ْؿ َذفِ ُُ ِس ٍُ ْٕ ْؿ َوَأ ُُ َْٖمَقافِ ِري اهللِ هِ ٍت ََتْ ْؿ َجَّْٚ ُُ

ًَئُِؿ * َوُأْخَرى  ْقُز اف ٍَ ِت َظْدٍن َذفَِؽ اف ًٜ يِف َجَّْٚ َِّٔب ـَ َض
ٚ األَْْنَُٚر َوَمَسٚـِ َٓ

تِ ـْ ََتْ ـَ اهللِ َوَؾْتٌح ِم َْٕكٌ ِم بهقَْنَٚ 
َُتِ

ِمِْغَ  ْٗ ِ اُد ٌٛ َوَهؼِّ ف:َؿِري ,افيذهاىياا لجترةاا رابحةامعاهللاالىت  ,األفاطريؽا{91-90[ }الصَّ
اكا ىلـ,ا اكا صحة اكا جيد اكا كقت اكا متؿ ابت نفس اكا لضحية اا بذؿ ايسلكو اممف ايطلب ا دعكة

بطاا ىمؿامفاأمراضاا قلكباا ليالبىداا مؤمفابإخبلصاكصدؽانيةامعاهللا,اكىجراكؿامتايح
عفاصؼاا صتدقيفاا مخلصيف,اكىذااكلواطمىتنافياثكاباهللاالىت  اكجزيؿاعطتئوامفاا نىيـا

ا انىيـ ابجنة االالسى اإ  امغتنـا(ِ)ا مقيـ ابتهللالىت  , ا كؿامؤمفامكحد ارست ة ا ذ ؾاأكجو ,
 ؾامفاأىكاءاكشيكاتاا دنيت,اك كفاأكاغيراذازكافيادنيكيةامفامتؿاأكازعتمةاأكاسلطتفاأكانىا

ضعاخطارجىةاكفكر,اسلجداأفاا حيتةازائلةابكؿامتافييتاك ـاينفعااإلنستفاإالاعملواا صت حا
اكا نفسا ابت متؿ اكا ىطتء, اكبت بذؿ الىت  , اهللا ابشرع اا لمسؾ ايألي اكلو اكىذا اا طيبة, كسيرلو

مايكصلنتاجميىتناإ  ابرااألمتفاكا ركح,ا خدمةااإلسبلـاكا مسلميفافيذااىكاا ربحاا حقيقياا ذ
كا   انيتيةارائىة,اكـاينلظرىتاكؿامؤمف,امجتىد,امخلص,اصتدؽ,افياجنتتاا خلدافيامقىدا

فاحيثايقكؿايفاا قتعديصدؽاعندامليؾامقلدر,احيثاالايسلكماا مؤمنكفاا ىتملكفامعاا بلعب
ا ِمَِْغ َؽْرُ ُأويِل لىت    ْٗ ـَ اُد ِٚظُدوَن ِم ََ ْؿ ]اَل َيْسَتِقي اف َْٖمَقاِأِ ِر َواُدَجِٚهُدوَن يِف َشبِِٔؾ اهللِ هِ َ  افْضَّ

الًّ َوَظَد اهللُ  ـُ ًٜ َو ـَ َدَرَج ِٚظِدي ََ ْؿ َظَذ اف ِٓ ِس ٍُ ْٕ ْؿ َوَأ
َْٖمَقاِأِ ـَ هِ َؾ اهللُ ادَُجِٚهِدي ْؿ َؾوَّ ِٓ ِس ٍُ ْٕ َؾ اهللُ َوَأ احُلْسَْك َوَؾوَّ

                                                           

اُ) ا)ب( ايلكنيـ, اا ذيف اثـ ايلكنيـ اا ذيف اثـ اا صحتبة افضؿ ابتب اا صحتبة, افضتئؿ اكلتب امسلـ, ,آِصحيح
 (.ِّّٓ,آِِّح

ااااا,اّ(,اكينظر افقواا سنة,اا سيداستبؽ,ا)ـٖينظر اقضتيتاأستسيةاعل اطريؽاا دعكة,امصطف امشيكر,ا)ص(اِ)
 (.ّٕ,أّص
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ـَ َأْجًرا  ِٚظِدي ََ ـَ َظَذ اف قًرا َرِحٔاًم[ اُدَجِٚهِدي ٍُ َٚن اهللُ َؽ ـَ ًٜ َو َرًة َوَرمْحَ
ٍِ ٌْ َظئِاًم * َدَرَجٍٚت ِمُْْف َوَم

ا.ا{92-97}افْسٚء:
افىلينتا اآمنيف, ابت جنة انرلقي احل  ابأنفسنت انرلقي اأف اكمؤمنيف اكمسلميف, اعلينت ايجب  ذ ؾ

 بيضتءا يليتاألفاا نبيالركنتاعل اا محجةااا؛ا لمسؾابمنيجااإلسبلـاكبمفيكمواا شتمؿاكا كاسع
اكا فكزاكا فبلحافيا اا نصراكا ىزة اإالاىت ؾ,افكضكحاا طريؽايكلبا نت االايزيغاعنيت كنيترىت

ََّٕؽ َظَذ احَلؼِّ اُدبِِغ[ ا دنيتاكاآلخرة,افلنبدأاا خيط اإ  اا جنةابت لككؿاعل اهللاا ْؾ َظَذ اهللِ إِ َـّ ]َؾَتَق

{ 59}افّْؾ:
ا.(ُ)

يكـاأفااأشترتااآليتتاا كريمةاعل اأفاىجرةاا حبيبامحمدااىجرة األمس ىي ىجرة اليوم:ا-ْ
نتصبلواقريشاا ىداءاكلنكرتا دعكلواكفرضتاعليواا حرباكا حصتراكعذبت,اكقللت,افخرجا
ابت ضىؼا افبدأت اأجمع ا لىت ـ اإيصت يت اعل  اعتزميف اكأصحتبو اىك ادعكلو ايحمؿ امكة مف

ا  اكا نصر, اكا فلح, اكا ىزة, اا ذ ؾايجباأفاكانليتابت قكة, افياىذا اا يكـ اعصراىنسير صر,
ا حركب,اكا محفاكا شدائداعل ااإلسبلـاكأىلو,اكختصةاا بقىةاا صغيرةاا محتصرةاغزة,اعلييتا
أفالصبر,اكلسيراعل اخط اا مؤمنيفاا ستبقيفامفاا ميتجريفامفامكة,اللؾاا بقىةاا طتىرةا

,افيـاىتجركااكلرككاااألمكاؿاا لياطت متاحيكصرتاكعيذباأىليت,اكمتاييفىؿاا يكـابأىؿاغزةالمتمتنا
اكا شيكاتاكأخ اهللافياىجرليـ,اكصدقكا,افصدقيـاهللا,اككذ ؾاا يكـالكا زكجتتاكاألكالد, صكا

اكاألسساا رائىة,اسكؼا اا قيـ اعفاىذه ادافىكا افإذا اكعقيدليـ, اإالاإيمتنيـ ا يسا يـ أىؿاغزة,
دؿاا فقراا غن ,اكبدؿاا خكؼاينلصركا,اكيكلبا يـاا ىزةاكا قكة,اكسكؼايبدؿاهللاا يـاحيتليـاب

األمف,اكاالسلقرارابىداا لشريداا ًىزةابىداا ذؿاكىذااكعدامفاهللاا كؿاا مجتىديفاا مخلصيفامفا
اا دنيتاكشيكاليتاكمتافىؿاا ميتجرا اا ديتراكا متؿامفاكاا مؤمنيف,اا ذيفاىجركا فامفاقبؿالرككا

ؤمفامخلصابذ ؾابقك والىت   اأجؿاا ديف,افىكضيـاهللاابت خيراا كثيراحيثاكعداهللااكؿام
ََِػ افَّذِ  اَم اْشَتْخ ـَ ْؿ يِف األَْرِض  ُٓ َّْ ٍَ

َْٔستَْخِِ ِٚت َف ٚحِلَ ُِقا افهَّ
ِّ ْؿ َوَظ ُُ ـَ َآَمُْقا ِمْْ ْؿ ]َوَظَد اهللُ افَِّذي ِٓ ـْ َؿبِِْ ـَ ِم ي

ـْ  ْؿ ِم ُٓ َفَّْ َُٔبدِّ ْؿ َوَف َٙ َأُ ُؿ افَِّذي اْرَت ُٓ ْؿ ِديَْ َـّ َأُ َْ ُِّ َّ ُٔ ْٔئًٚ[  َوَف قَن يِب َص ـُ ِْل اَل ُيْؼِ َٕ ُبُدو ًْ ْؿ َأْمًْٚ َي ِٓ
ِد َخْقؾِ ًْ َه

ا.(ِ)ا{77}افْقر:

                                                           

(,اكينظر اا كجيزافيافقواا سنةاكا كلتباا ىزيز,ااآْ,اْْ,امحمداعبده,ا)ص(اينظر امتذاايىنياانلمتئيا لدعكةُ)
 (.َّّ(,اكينظر اأصكؿاا دعكة,اد.اعبداا كريـازيداف,ا)صْْٖد.اعبداا ىظيـابدكم,ا)ص

 (.ُِٕ,أُِ(اينظر ابأقبلمنتازاداا ركاحؿ,اا دائرةاا لربكية,ا)صِ)
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اا رسكؿا اىجره انيجرامت ااااارغـاكؿاا ذ ؾايجباأفانيجراكؿامىصية,اكؿاظلـ,اكؿابغي,
اقتستهافياىجرلو,افيقكؿالىت   ا ٚ]مت َٓ ِٚجُروا ؾِٔ َٓ ًٜ َؾُت ًَ ـْ َأْرُض اهللِ َواِش ُُ ْ َت ,ا{ 75}الـساء:[ َأََل

فنيجراا فستد,اكا خصتـ,اكا نزاعتت,اكننشراا ىدؿاكاألمف,اكا مىتملةاا راقيةاألفاا نبياضربا
أركعااألمثلةافيااألخبلؽاحل افياىجرلواكتفايلىتمؿامعاا نتسابت ليفاكا رفؽاكا رحمة,اكا حلـا

افىؿافيادعتئوا كؿامفالطتكؿاعليوامفاا سفيت  اءافقتؿاكمبلقتةااإلستءةابتإلحستفاكمت
(اىذااكىكافياطريؽاىجرلواكآالمو,اكفيالعل هللا يخرج من أصالبيم من يقول ال إلو إال هللا)

راقةا) لحتنابىداكعفكهايكـادخؿامكةافتا(ُ)ا(عد يا سراقة ولك سواري كسرىىجرلواعفتاعفاسي
اكؿاقبيحاحل ايكلباهللا,ارحللواا شتقةامعاا كفتر اا مسلميفاا يكـاىجرة ا ييىٌلـ ا نصرااكىكذا

كا ىزةا مفايلمسككفابت ىقيدةاقكالناكعمبلناكمىتملة,ا ذ ؾاغزةالىيشاا يكـارغـاأنيتاقطتعاصغيرا
ابيكليـا الرككا اكا جيتد اا مقتكمة, احيثادعمكا اكأطفت و, اكنستئو اكمقتكميو, اكبيرابرجت و إالاأنو

 مأككؿ,اكمتاأبنتءىـاكانلصركاابت فرقتفاكا سجيؿاكا ىصؼاابحكااضكأمكا يـانصرةا لمجتىديف,ا
اا ذماىىا اكعظيمةابصمكدىت اك كفاكبيرة اا صغيرة اا جريحة اا صتمدة ا غزة ازَّازا تااالنلصترات,

ا ْؿ ]كيتفااألعداءافياا ىت ـ,اكصدؽاهللااحيثايقكؿ  ـُ وا اهللَ َيُْْكْ ـَ َآَمُْقا إِْن َتُْْكُ ٚ افَِّذي َ َيٚ َأُّيه

ؿْ  ُُ ْٝ َأْؿَداَم ا.(ِ)ا{5[ }حمؿد:َوُيَثبِّ

اجتءاارة بعد الفتح ولكن جياد ونية:ال ىجا-ٓ اا خير اعل  اا مسلميف اكمبتيىة امكة, افلح بىد
ا افقتؿ اا يجرة اعل  اا نبي ايبتيىكا اأف اكأرادكا اا حديثاا شريؼاعفااا مسلمكف افي اكرد ااااكمت

اقتؿارسكؿاهللاا ا)اابفاعبتساقتؿ  افلحامكة  اا فلح, ذا يكـ ال ىجرة، ولكن جياد ونية، وا 
ااستنفرتم فانفروا ا(ّ)( ارسكؿ ئؿ اسي اقت ت  اعنيت اهللا ارضي اعتئشة اكعف ,اا يجرة؟اا ااااعف

ذا استنفرتم فانفروافقتؿ ا) عفاا(ْ)اجتشعم(اككرداعفاال ىجرة بعد الفتح ولكن جياد ونية وا 
                                                           

كلتبابدءاا خلؽ,ابتباإذااقتؿاأحدكـ اآميفاكا مبلئكةافيا(اأخرجواا بخترماكمسلـافياصحيحيمت,اا بخترمافياُ)
القدـامفاذنبو,ا)ب (,اكمسلـافياكلتبإٗٔ(,ا)صُِّّ,احٕا سمتءافكافقتاإحداىمتااألخرلاغفرا وامت

 (.ُْٕ(,ا)صُْٕٗ,احّٗمفاأذلاا مشركيفاكا منتفقيف,ا)باا جيتد,ابتبامتا قياا نبيا
اسىِ) ااألنفس, الزكية افي اا مسلخلص اينظر  ا)ص( احكل, اا لربكية,إُِيد اا دائرة اا ركاحؿ, ازاد اكينظر  ,)

 (.ُِٖ)ص
 (.َْٗ(,ا)صُِّٓ,احَِ(اصحيحامسلـ,اكلتبااإلمترة,ابتبافيامىن االاىجرةابىداا فلح,ا)بّ)
مَّتؿابفاعكؼابفاامرئاا قيسابفاْ) (امجتشع اىكامجتشعابفامسىكدابفاثىلبةابفاكىبابفاربيىةابفايربكعابفاسى

ليـ بفامنصكراا سلمي,انزؿاا بصرة,اركلاعنوابىضاا ركاةامثؿاأبكاعثمتفاا نيدم,اككليبابفاابييئةابفاسي
اا جمؿابت بصرةامعاعتئشةاقبؿاا قلتؿااألكبر,اككتفامعاابفا شيتباكغيرىـ,اأسلـاقبؿاأخيوامجت د,اقلؿايـك

اا امىرفة افي اا غتبة اأسد اينظر  امجتشع. اكقلؿ احكيـ اقلؿ اجبلة, ابف ا كيـ امقتلللو افي  صحتبة,اااااااااااا زبير
 (.أٓ,اصٓ)ـ
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بىداا فلح,افقلت ايتارسكؿاهللااا(ُ)اقتؿ اجئتابأخياأبيامىبداإ  ارسكؿاهللااامسىكدا
ا) اقتؿ  اا يجرة, اعل  ا)ليجرة بأىميامضت ابتيىو اقتؿ  البتيىو؟, اشيء افبأم اقلت  عمى (,

ا.(ِ)(اإلسالم والجياد والخير

اعدـا اكىك اشرعي ابحكـ ايفلكف ااألحتديثاا شريفة ا يذه الطبيقتن اا يـك اا مسلميف كبىضاعلمتء
ُٚهُؿ ]جكازااالسليطتفاا دائـافياببلداا كفتر,اإالافياحتؿاا ضركرةا قك والىت   ا ـَ َتَقؾَّ إِنَّ افَِّذي

ـْ  ُُ ْ َت َغ يِف األَْرِض َؿُٚفقا َأََل ٍِ ًَ َّْٚ ُمْستَْو ـُ ُْْتْؿ َؿُٚفقا  ـُ ْؿ َؿُٚفقا ؾَِٔؿ  ِٓ ِس ٍُ ْٕ ُٜ َطٚدِِل َأ َُ
ًٜ اَداَلئِ ًَ َأْرُض اهللِ َواِش

َُّْؿ َوَشَٚءْت َمِهًرا َٓ َْٖواُهْؿ َج َؽ َم
ُٖوَفئِ ٚ َؾ َٓ ِٚجُروا ؾِٔ َٓ حقوا,ا ذ ؾالجباا يجرةافيا{ 75[ }الـساء:َؾُت

إ  اببلداا مسلميفاعنداعدـااسلطتعلواإظيتراشىتئراا ديف,اختصةاإذااكتفاكتفراناكأسلـافكتفا
اا كفرافبلاييتجرا ااسلطتعااظيترادينوافياببلد اا كفر,اك كفاإذا افيابلد ببلداإ  امسلضىفتن

ألنوامفاا مسلحباأفايبق افيابلدهاختصةاإذااكتفافيوامصلحةاشرعية,اكت دعكةاا؛ا مسلميف
اإلسبلـاكنحكاذ ؾ,اك كفامتانراهاا يكـافياكاقىنتاأفامىظـاشبتباا مسلميفاييتجركفامفاإ  ا

اييتجركفامفا اكأنيـ احركباكحصتراكدمتر, اكليت اأفاببلدىـ اا كفرابحجة اإ  اببلد أكطتنيـ
اببلدىـا اييجركف امنيـ اا كثير ا ؤلسؼ اك كف اا متؿ, اعل  ا لحصكؿ اعمؿ اعف اا بحث أجؿ

 مغريتتاكيىكدكفاببلاديفاأكاخلؽ,ايضيىكفافياكحؿاا فلفاكأكطتنيـامفاأجؿاا شيكاتاكا
,ا اا محـر اطىتميـ اكيأكلكف ابلغليـ, ايلكلمكف اا كفر, ابأىؿ افيلشبيكف اكا رذائؿ, كا منكرات
كيمترسكفاأفىت يـاا مخت فةا لشرع,افيتا لىتراعل ابىضاشبتباا مسلميف,اا ذيفايلرككفاأرضا

ا اكا نصر اكا ىزة, اكا ثبتت, اكا ربتط, اىكاا جيتد, اا ىتقؿ اأف امع اا كفر, ا ببلد اميتجريف  يذىبكا
ابصبراكثبتتا اا لياجزاءاا ىيشافييت ا ذمايلمن اأفايىيشابأرضاا شتـ,ااألرضاا مبتركة,
ااإلسبلـا كربتطاا جنة,ا ذ ؾاشأفاا يجرةاشديداالايجكزاإالابضكابطاشرعيةاكشركطاكضىيت

ةابجيتداأىؿاا كفراكا ضبلؿاكمحتربةاكعل ارأسيتاا محتفظةاعل اا ديفاكا ىقيدة,اكا نيةاا صتدق
ا.(ّ)ا مىلديفامنيـ,االاا يجرةاإ ييـاكمىتكنليـ

                                                           

(,أُْٖ,احَِ(اصحيحامسلـ,اكلتبااإلمترة,ابتباا مبتيىةابىدافلحامكةاعل ااإلسبلـاكا جيتداكا خير,ا)بُ)
 (.َْٗ)ص

ابتباِ) اكا مغتزم, اكلتباا يجرة اا ديفااأل بتني, انتصر الحقيؽامحمد ا لحتفظاا منذرم, امخلصراصحيحامسلـ, )
 (.ّٖ,اصُ(,ا)ـُُٖٓبلـاكا جيتداكا خير,ا)حا مبتيىةابىداا فلحاعل ااإلس

(,اكينظر إُٓ,إُْ(اينظر امخلصرالسييؿاا ىقيدةااإلسبلمية,اأ.داعبداهللاابفاعبداا ىزيزاا جبريف,ا)صّ)
بؿاا سبلـاشرحابلكغاا مراـامفاأد ةااألحكتـ,امحمدابفاإسمتعيؿاا كحبلني,ا)ـ  (.ّْ,اصْسي



-َِٕ- 

 

ادخكؿاهللا:  معالخمود في الجنة استحقاق المؤمنين الصادقين ا-ٔ ا مؤمنيفاا صتدقيفااسلحقكا
ا اهللا, افصدقيـ اهللا اصدقكا األنيـ افييت, اكا خلكد َِ ]ا جنة, [ ْٔفِ ِرَجٌٚل َصَدُؿقا َمٚ َظَٚهُدوا اهللَ َظ

ُف ,اككتفاقدكليـااألنبيتءاصلكاتاهللااعلييـاجميىتناا{21}األحزاب: َّٕ ْر يِف افَُِتِٚب إِْهَراِهَٔؿ إِ ـُ ]َواْذ

ًّٔٚ[ }مريؿ: بِ َٕ  ٚ ًَ ي َٚن ِصدِّ اا{11ـَ امحمد ااألنبيتء اكختلـ اا بشرية اسيد اكعل ارأسيـ اكىكذا ,اا 
َِّٔغ َرُشقاًل ِمْْ  َٞ يِف األُمِّ ًَ [ ]ُهَق افَِّذي َه َٜ َّ ُْ ُؿ افَُِتَٚب َواحِل ُٓ ُّ ِِّ ًَ ْؿ َوُي ِٓ ٔ ِـّ ْؿ َآَيٚتِِف َوُيَز ِٓ ْٔ َِ ُِق َظ ْؿ َيتْ ُٓ

اا قكؿ,اكا فىؿ,اكا نية,اكاإلرادة,اكا ىزيمة,اكا كفتء,اكا ىمؿ,اكبت غكااا{9}ا ًّٜ: ,افيـاصدقكا
 ديفافياا صدؽ,ا ذ ؾاحصلكااعل اا رفىةاكا سمكاكأعل ادرجتتاا جنة,اكصدقكاافيامقتمتتاا

ادرجت اأعل  اا خكؼاكا رجتكىي افي اكت صدؽ اا صدؽ, اكا لككؿااءت اكا رضت اكا زىد كا لىظيـ
كا حباكستئرااألمكر,افصدقكااا قلتؿ,اكصدقكااا خكؼاكا رجتءامفاهللا,اكىكذاافياكؿامقتمتتا

ـَ َآَمُْقا هِٚهللِ َوَرُشقفِفِ ا ديفافقتؿاهللاالىت  اعنيـ ا ِمُْقَن افَِّذي ْٗ اَم اُد َّٕ ْؿ  ]إِ َْٖمَقاِأِ ُثؿَّ ََلْ َيْرَتُٚهقا َوَجَٚهُدوا هِ

ِٚدُؿقَن[ }احلجرات: ْؿ يِف َشبِِٔؾ اهللِ ُأوَفئَِؽ ُهُؿ افهَّ ِٓ ِس ٍُ ْٕ اصيرىـا(ُ)ا{17َوَأ انتس, اخير افكتنكا ,
,األنيـاأقدمكاااإلسبلـاكطيرىـاا قرآف,اككف اخبثيـاسيدااألنتـ,ا ذ ؾاكتنكااممفاأحبيـاهللاا

افمت افيااعل اهللا, اكالايككفاىذا اطكؿاشكقو, ابىد اعل امحبكبو اقدـ اا محباإذا انىيـ أعظـ
اآلخرةاإالا لمؤمفاا صتدؽاا مخلص,اا ذماانقطعاعفاعبلئؽاا دنيت,ا يأنسابت قربامفاهللاافيا

ا ػ:اآلخرة ٚ[ }افهَّ ًٍّ ُِقَن يِف َشبِِِِٔف َص
ٚتِ ََ ـَ ُي ٛه افَِّذي

تتا,افصدقيـافياجميعامقتما{1]إِنَّ اهللَ َُيِ
ا ديف,ااسلحقكاابيتادخكؿاا جنةاكا خلكدافييت,األفاا صتدؽافياجميعاىذهاا مقتمتتاعزيزاعندا

فياا حديثاعبداهللاابفاا,ا قكؿاا نبيا(ِ)هللاالىت  ,اكيكلباعنداهللاافياا جنةامعاا صديقيفا
ن البر  ا)اقتؿ اقتؿارسكؿاهللااامسىكدا عميكم بالصدق فإن الصدق ييدي إلى البر، وا 

ياكم ي يدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق، ويتحرى الصدق حتى يكتب عند هللا صديقًا، وا 
ن الفجور ييدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب  والكذب، فإن الكذب ييدي إلى الفجور وا 

اك كؿاشتباكشتبة,ا(ّ)(اويتحرى الكذب حتى يكتب عند هللا كذاباً  ,ا ذ ؾاكلمةا كؿامجتىداا يـك
اأـ, افكاتااك كؿ اقبؿ اا جنتف اكاضبطاستعلؾامفااآلفاكستبؽانحك اا حيتة, اا كقتاىك كأب,

                                                           

اسُ) ااألنفس, الزكية اا مسلخلصافي اينظر  ا)ص( احكل, ا لزرقتني,اااإِىيد اا قرآف, افياعلـك اا ىرفتف اكمنتىؿ ,)
 (.ِٓٔ,اصُ)ـ

ا)صِ) اا مقدسي, اقدامة االبف اا قتصديف, امنيتج امخلصر اينظر  اّْْ( خبلصتن,ااااااّٗٔ, اكا  اثقتفة اهللا اكجند ,)
 (.َِٗ,اُٗٔسىيداحكل,ا)ص

 (.ْٔٔ(,ا)صَِٗٔ,احِٗكفضلو,ا)باصحيحامسلـ,اكلتباا براكا صلةاكاآلداب,ابتباقبحاا كذباكحسفاا صدؽ(اّ)
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اذىبابىضؾ,اكيكشؾاإذاا األكاف,افيقكؿاا حسفاا بصرم ا"ابفاآدـاإنمتاأنتاأيتـافإذااذىبايـك
اايذىباا كؿاكأنتالىمؿافتعمؿ",اكقتؿاأحداا صت حيف ا"أمساقدافذىباا بىضاأ متت,اكا يـك
,احل ايككفااجلمتعنتافياا جنةامعاا ذيفا(ُ)فبتدرابتألعمتؿاا صت حة"اا ـايك داانافياا نزع,اكغد

ُٕقُرُهْؿ ]آمنكااكجتىدكااكصبركااكصدقكاافأكرميـاهللاابقك و ا ًَك  ِمَِْٚت َيْس ْٗ ِمَِْغ َواُد ْٗ َيْقَم َتَرى اُد

ـْ  ِري ِم ٌت ََتْ َْٔقَم َجَّْٚ ُؿ اف ـُ ا ْياَمِْنِْؿ ُهْؼَ
َٖ ئِؿُ َهْغَ َأْيِدُّيِْؿ َوهِ ًَ ْقُز اف ٍَ ٚ َذفَِؽ ُهَق اف َٓ ـَ ؾِٔ ٚ األَْْنَُٚر َخٚفِِدي َٓ

تِ [ ََتْ

ا,انككفامفاأىؿاا جنةاكمتاكردافياا حديثاعفاأبياسىيداا خدرم,اأفاا نبياا{92}احلديد:
إن هللا يقول ألىل الجنة: يا أىل الجنة فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، قتؿ ا)

فيقولون: وما لنا ال نرضى؟ يا رب! وقد أعطيتنا ما لم تعط احدًا من فيقول: ىل رضيتم؟ 
خمقك فيقول أال أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب! وأي شيء أفضل من ذلك؟ 

ا.(ِ)(افيقول: أِحلُّ عميكم رضواني فال أسخط عميكم بعده أبداً 

                                                           

 (.ٕ,أ(,اكصفقتتارابحة,اد.اخت داأبكاشتدم,ا)صَِ-ٕينظر اسبتؽانحكاا جنتف,اد.اخت داأبكاشتدم,ا)ص(اُ)
(اصحيحامسلـ,اكلتباا جنةاكصفةانىيميتاكأىليت,ابتباإحبلؿاا رضكافاعل اأىؿاا جنةافبلايسخطاعلييـاأبدان,اِ)

 (.ُٕٕ(,ا)صِِٖٗ,احِ)ب
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 المبحث الخامس
 (ٕٗ-ٖٕمقاصد وأىداف سورة التوبة من اآلية )
 الوالء ال يكون إال هلل تعالى

اكفيوامطلبتف 
 .ء ألولي القربي الكفار شرك باهللالمطمب األول: الوال

 .دنيويةالمطمب الثاني: الموازنة بين اختيار العقيدة أو المطامع ال
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 المطمب األول
 ء ألولي القربي الكفار شرك باهللالوال

ـَ َآَمُْقا اَل ]قتؿالىت   ا ٚ افَِّذي َ َر َظَذ اإِلياَمِن  َيٚ َأُّيه ٍْ ُُ ََٔٚء إِِن اْشتََحبهقا اف
ْؿ َأْوفِ ُُ َٕ ْؿ َوإِْخَقا ـُ َتتَِّخُذوا َآَهَٚء

ُٖوَفئَِؽ ُهُؿ افيَّٚدُِقنَ  ْؿ َؾ ُُ ْؿ ِمْْ ـْ َيَتَقأَُّ ا.ا{21[ }التوبة:َوَم

 أواًل: التفسير التحميمي:
 مناسبة اآلية لما قبميا:

كالقريعاا منتفقيفاكمفايكا ييـ,افإنوا متاكتفاأكؿااسلئنتؼاابلدائياالفللتحاغرضاآخراكى
اا كفرا اأبطنكا امف الجريـ ابت حديثاعف اجتء ا لكفر, اا مظيريف امىتملة اطريقة الخطيط افي ا سكرة

افحذراهللاا اقبتئؿاا ىرب, امفامنتفقيفاأىؿاا مدينةاكمفابقتيت ااإليمتف, بنيواكا مؤمنيفااكأظيركا
دافيوا يـاعل احكـابتؽاإ  ايكـاا قيتمةاكىكاقطعاا كاليةا,افت خطتبا لمؤمنيفاكتفة,ايؤك(ُ)منيـا

,افلمتاذكرالىت  اقبتئحاا مشركيف,اكأثن اعل اا ميتجريفاا مؤمنيفاا ذيفا(ِ)بيفاا مؤمنيفاكا كتفريفا
ىجركااا ديتراكاألكطتفاحبتنافياهللا,احذرامفاكاليةاا كتفريف,اكيجبااالنقطتعامفااألقتربابسببا

ا امجت(ّ)كفرىـ اكقتؿ اا, افي انز ت اقبليت ابمت املصلة ااآلية اىذه اعفاىد االملنتعيـ اكطلحة  ىبتس
ا.(ْ)ا يجرة

 سبب النزول:
بت يجرةاإ  اا مدينةاجىؿاا رجؿايقكؿاألبيواكأخيواكامرألو ااكرداأنوا متاأيًمرارسكؿاهللاا

,اكك ده,ا"إنتاقداأمرنتابت يجرة,افمنيـامفايسرعاإ  اذ ؾاكيىجبو,اكمنيـامفاللىلؽابوازكجلو,اكعيت و
اإ  اغيراشيءافلضيىنت,افيرؽافيجلسامىيـاكيدعاا يجرة,افنز تايىتلبيـا فيقك كف اهللااإفالدعنت

ْؿ ...] ُُ َٕ ْؿ َوإِْخَقا ـُ ـَ َآَمُْقا اَل َتتَِّخُذوا َآَهَٚء ٚ افَِّذي َ ا.(ٓ)ا{21[ }التوبة:َيٚ َأُّيه

 النحو والبالغة:
اا لتءا للأكيد." اأحبكهاحبتناملمكنتن,افت سيفاكااستحبوا الكفر"

                                                           

 (.َُٓ,اصٓا لحريراكا لنكير,االبفاعتشكر,ا)ـ(اينظر اُ)
 (.ُْٗ,اصُ(اصفكةاا لفتسير,ا لصتبكني,ا)ـِ)
 (.ُٕٕ,اصُ(اينظر افلحاا قدير,ا لشككتني,ا)ـّ)
 (.ِّْ,اصِ(الفسيراا بغكم,ا)ـْ)
 (.َُِ(اأسبتباا نزكؿ,ا لكاحدم,ا)صٓ)
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" ااسـااإلشترةا للنبيواعل ااسلحقتقيـاىذهاا صفةابسببااسلحبتبيـاا كفراعل اأولئك ىم الظالمون"
ا.(ُ)اإليمتفا

 األحكام الشرعية:
امفااآلبتءا اكتنكا احل ا ك اا مؤمنيفاكا كتفريف, ابيف اا كالية اعل الحريـ اا كريمة اااااد تااآلية

افياببل افبلايجكزامكاالليـ ااألخكة األفاا قرباقرباأديتفاالاقرباأك اكيجبامقتطىليـ, اا كفر, د
ا.(ِ)أبداف,اكقتؿاابفاعبتسامفايلك يـافيكامشرؾامثليـ,األفامفارضيابت شرؾافيكامشرؾا

 ثانيًا: التفسير اإلجمالي:
اآبتايكجواهللاا ابأفاالاللخذكا اكلطلىكنيـاءخطتبا لمؤمنيف الكا كنيـ اأعكانتن خكانكـ اكا  كـ
اإفا اأمنتءاسره,اعل اأسراركـ, ايجىليـ امنكـ اا كفراعل ااإليمتفابتهللاكرسك و,اكمفايلك يـ فضلكا

ألنيـاأضركاابأنفسيـارضكاابأىؿاا شرؾاأكاا؛كيرض ابيـامفادكفاا مؤمنيف,افأك ئؾاىـاا ظت مكف
اإ  ا اكا شرؾاكا ضبلؿ امفاأرضاا كفر اا يجرة اكلدعكا اكأزكاجكـ اأكالدكـ اعند البقكا اأف الالفضلكا

اكا يدايةاأرضااإليمتفا افمفااخلتراا كفراع(ّ)كا سبلـ ا نفسو, اظت متن اييىدُّ الرؾاا؛ل ااإليمتف, ألنو
ا.(ْ)ا يجرةاإ  اهللا,افياسبيؿاأفايبق اعنداأىلواكأمكا واكأكالدها

الىت  افت خطتبانداءابلفظااإليمتفا للكريـاك لحريؾاا يمةا لمسترعةاإ  ااملثتؿاأكامراهللا
ـَ َآَمُْقا]إذااسمىتاهللاالىت  ايقكؿ اف ٚ افَِّذي َ أكاشراليني افأٍرعيتاسمىؾافإنواخيرالؤمرابو,اا[َيٚ َأُّيه

خكانكـاا كتفريفاأنصتراناكأعكانتنالكدكنيـاكلحبكنيـ,اإفاءيتامؤمنيفاالاللخذكااآبتا ,اكا مىن عنو كـاكا 
بلالظلمكااألنكـالككنكاامشركيفامثليـ,افا؛فضلكااا كفراكاخلتركهاعل ااإليمتفاكأصركااعليواإصرارانا

ا.(ٓ)كا يلمكىـاكفرلـاكأشركلـابتهللافيككفامصيركـاجينـامثؿامصيرىـااإذاأنفسكـاألنكـا
 ثالثًا: المقاصد واألىداف:

إفاا شرطااألستسياكيانىطياكالءنتاإلنستفاىكااإلسبلـ,افيكااألستساااإلسالم شرط الوالء: -ُ
ا اكا نصرة ُؿ اهللُ َوَرُشقُفُف وَ ] لكالية ُُ ٔه

اَم َوفِ َّٕ َٚة إِ ـَ ُتقَن افزَّ ْٗ اَلَة َوُي قَن افهَّ ُّ ٔ
َِ ـَ ُي ـَ َآَمُْقا افَِّذي            افَِّذي

ًُقنَ 
ٚفُِبقنَ *  َوُهْؿ َراـِ ٌَ ـَ َآَمُْقا َؾِ٘نَّ ِحْزَب اهللِ ُهُؿ اف ـْ َيَتَقلَّ اهللَ َوَرُشقَفُف َوافَِّذي ,ا{34، 33[ }ادائدة:َوَم

                                                           

 (.ُِٓ,اصٓ(اينظر اا لحريراكا لنكير,االبفاعتشكر,ا)ـُ)
 (.ُّ,اصْجتمعاألحكتـاا قرآف,ا لقرطبي,ا)ـ(اينظر اا ِ)
 (.ُُٗ(اينظر اا لفسيراا كجيزاكمىجـامىتنياا قرآفاا ىزيز,ا كىبةاا زحيلي,ا)صّ)
 (.َُٗ(اينظر الفسيراا جبل يف,ا)صْ)
 (.ُْٗ,اصُ(اينظر اصفكةاا لفتسير,ا لصتبكني,ا)ـٓ)
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اا كاقعاا مرير ,اكىذا ,انجدامفاا مسلميفامفايكا ياا كفتراعبلنية,اجيتران,اك كفا ؤلسؼاا يـك
ا اكمسمع امرأل اكعل  انيتران, اكا مسلميف,امف ااإلسبلـ اكيىتدكف ا ؤلسؼ, اجلدلنت ابني ا ىت ـ,

افيؤالءاا منتفقكيكا كفاا اكا كفتر, ااآليتتاا كريمةافياقك والىت    ِ ]فاا ذيفالحدثتاعنيـ َهؼِّ

ْؿ َظَذاهً  َٖنَّ َأُ َغ هِ
َِ َة *  ٚ َأفِٔاًم اُدَْٚؾِ زَّ ًِ قَن ِظَْْدُهُؿ اف ٌُ ِمَِْغ َأَيْبتَ ْٗ ـْ ُدوِن اُد ََٔٚء ِم

ـَ َأْوفِ ٚؾِِري َُ ـَ َيتَِّخُذوَن اف افَِّذي

ٚ ًً َة هللِ مَجِٔ زَّ
ًِ ًٍْض ,اكيقكؿالىت   اا{917-916[ }الـساء:َؾِ٘نَّ اف ـْ َه ْؿ ِم ُٓ ُو ًْ ُٚت َه ََ

قَن َواُدَْٚؾِ َُ ]اُدَْٚؾِ

ُْٖمُروَن هِ  َٚي ٍَ َغ ُهُؿ اف َِ ْؿ إِنَّ اُدَْٚؾِ ُٓ َٔ َُٕسقا اهللَ َؾَِْس بُِوقَن َأْيِدَُّيُْؿ  َْ ُروِف َوَي ًْ ـِ ادَ ْقَن َظ َٓ ِر َوَيْْ َُ َُقَن[ ُٚدْْ ِش

 .(ُ)ا{25}افتقهٜ:
امكاالةااقطع والية الكفار ولو كانوا ُأولي ُقربى: -ِ اا ديفاكىكاعدـ اإ  ايـك قررتااآليةاحكمتن

اأكا اا كفتراك كاكتنكا افقتؿالىت    ـَ َآَمُْقا اَل َتتَِّخُذوا  ياقرب امفااآلبتءاأكااألخكة ٚ افَِّذي َ ]َيٚ َأُّيه

ُٖوَفئَِؽ  ْؿ َؾ ُُ ْؿ ِمْْ ـْ َيَتَقأَُّ َر َظَذ اإِلياَمِن َوَم ٍْ ُُ ََٔٚء إِِن اْشَتَحبهقا اف
ْؿ َأْوفِ ُُ َٕ ْؿ َوإِْخَقا ـُ ُهُؿ افيَّٚدُِقَن[  َآَهَٚء

اسيا{93}افتقهٜ: افجتء اا جمتعةا, اقلكب افي اكا صبلت اا مشتعر الجريد اعل  ايؤكد ااآلية تؽ
ا مؤمنة,المحيصيتاهللاك ديفاهللا,افيدعكاإ  الخليصيتامفاكشتئجاا قرب ,اكا مصلحةاكا لذة,ا
كيجمعاكؿا ذائذاا بشر,اككؿاكشتئجاا حيتة,افيضميتافياكفة,اكيضعاحباهللااكرسك و,اكحبا

افت ااألخرل, افياا كفة افياسبيلو افإمتاا جيتد اشريكتن, ا يت االالحلمؿ اا راسخة ااإلسبلمية  ىقيدة
متاانسبلخامنيت,اك كفا يساا مطلكباأفاينقطعاا مسلـاعفااألىؿاكا زكجاكا ك دا لجردا يت,اكا 
اكا محركةا اكا حتكمة, اا مسيطرة, اىي افلككف اا ىقيدة, ا يذه ايخلصاا قلب اأف اا مطلكب ك كف

اأكاص النقطع اكىكذا اا حيتة, افي ااإلنستف اا قلبا دكافع اآصرة اانقطىت اإذا اكا نسب, اا دـ ر
ااألك  ,ا اا كالية افللو اا قرابةافياهللا, ابطلتاكالية اإذا افيااألسرة اا قرابة اكلبطؿاكالية كا ىقيدة,

ا قرابةافبلااكفييتالرلبطاا بشريةاجميىتن,افإفا ـالكفاا كاليةاعل اأستساا ىقيدةاالاعل اأستس
,اك ؤلسؼاىذاامتانجدهافياببلداا مسلميف,ا(ِ)قكضةابؿامقطكعاكا ىركةامنحكاليةابىداذ ؾ,اكا 

يكا يااالبفاأبيواأكااألخاأخيواكيلسلـامنواا حكـاختصةافياا نظتـاا ملكياا قتئـاعل اا ظلـا
 كا قيراكمكاالةااألعداءامفاا ييكداكاألمريكتف.

اامواالة الكفار أو المنافقين ظمم لمنفس: -ّ اا كفر ااسلحبكا اإف اكا شرؾ اا كفر اأىؿ عل اكالية
اي اا كفتر اييكا ي امف ا ذ ؾ ااإليمتف, امع ايلفؽ اال اشرؾ امشركتنااإليمتف ايصبح األنو انفسو ظلـ

افكتفا(ّ)مثليـ اسبيلو, افي اكحباا جيتد اعل احباهللااكرسك و اكشيكاليت اا دنيت افضؿ األنو ,
                                                           

 (.ُُْ(اينظر اجنداهللااثقتفةاكأخبلقتن,اسىيداحكل,ا)صُ)
 (.ُُٓٔ,اصّر افياظبلؿاا قرآف,اسيداقطب,ا)ـ(اينظِ)
 (.ُُٓٔ,اصّ(اينظر اا مرجعاا ستبؽ,ا)ـّ)
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اأفامفاخت ؼاأىؿا اأىؿاا ىقيدة اثبتاعند امت اكىذا اىكافىليـ, امثليـاألفافىلو اجينـ مصيره
مفاا شرعاكا بيتف,افبلاإيمتفا و,األفااإليمتفافيااعامتاصحاعفارسكؿاهللاااإليمتفاكجمي

اا يكلاكمبلزمةا اكمخت فة اكا لق , ابت خشية اكا لفتضؿابينيـ اسكاء افياأصلو اكأىلو اكاحد أصلو
حستفاكبغضيـاكفراكنفتؽاكطغيتفا يمتفاكا  ,افكثيرانامتا(ُ)األك  ,األفامكاالةاأىؿاا حؽاديفاكا 

يلرؾااال لزاـابت ديفاشيئتنافشيئتنابسببامكااللواألىؿاا كفراكا ضبلؿافيسقطانرلاىذهااأليتـامفا
اي اثـ ا يـ ا مكااللو اا ختمس اا طتبكر امف ااإلسبلميانكيصبح اا ىمؿ ا لكفير اا مطتؼ ابو ليي

ااإلسبلـا ابلركو انفسو اكبت لت يايظلـ ا لمكستد اعميبلن اأك اعلمتنيتن اأك املحدان اشيكعيتن اإمت فيصبح
ا لبتطؿاكأى اا نفتؽاكالبتعو اا شيطتفافياكحؿاا كفراأك ا لشيكاتاكا فلفافأسقطيـ الىرضكا لو,

َرهُ ]بتالرلداداعفااإلسبلـاكصدؽاهللا ا ٍَ ـْ َسُٚن َمٚ َأ ْٕ فُ *  ُؿتَِؾ اإِل ََ َِ ٍء َخ ـْ َأيِّ ََشْ ُف *  ِم ََ َِ ٍٜ َخ ٍَ ْى ُٕ ـْ  ِم

َرهُ  دَّ ََ هُ *  َؾ َ بَِٔؾ َيَّسَّ هُ *  ُثؿَّ افسَّ ْؿَزَ
َٖ هُ *  ُثؿَّ َأَمَٚتُف َؾ َؼَ ْٕ  .(ِ)ا{22-95[ }عبس:ُثؿَّ إَِذا َصَٚء َأ

اإلسبلـاىكاإيمتفاكعمؿ,اإيمتفايمثؿاامواالة الكفر والضالل سبب لتمزيق األمة اإلسالمية: -ْ
النبثؽافركعو,اكا ىمؿايمثؿاا شريىةا ا ىقيدةاكاألصكؿاا ليالقكـاعلييتاشرائعااإلسبلـ,اكمنيت

ا ا ئليمتف ااملدادان الىلبر اا لي اكا فركع الىت    ايقكؿ احيث ُِقا ]كا ىقيدة ِّ ـَ َآَمُْقا َوَظ ِ افَِّذي َوَهؼِّ

ٚ األَْْنَُٚر ... َٓ
تِ ـْ ََتْ ِري ِم ٍت ََتْ ْؿ َجَّْٚ ِٚت َأنَّ َأُ ٚحِلَ ,افت ىقيدةاا صحيحةاا راسخةاا{23[ }البؼرة:افهَّ

اكلبىثاعل اطلبامى اا مراقبة, اكلربياملكة اكلكقظاحكاساا خير اا نبيلة اا مشتعر ت يالفجر
األمكراكأشرفيتاكلنألابت مرءاعفامحقراتااألعمتؿاكسفتفيت,اكلجىلوايميزابيفاا حؽاكا بتطؿ,ا
المكتاأخبلؽااإلنستف,اكلجىلوايضؿاا طريؽ,اكيليوافيا اا ىقيدة كا حبلؿاكا حراـ,اكبفقداىذه
كحؿاا ضبلؿاكا فسؽاكا فجكراإ  اأفايصؿاإ  اا كفر,اكىذاااالنحراؼاعفاا حؽاجىلوايلنتزؿا

ادخؿاا ضىؼاعل ااألمةااعف ا ديفاكا مبتدئاكا مثؿاكا قيـاكييكا ياأعداءااإلسبلـ,اكمفاىنت
ا مسلمكفاعل اأنفسيـاجنتيتتاخطيرة,ابسبباا اإلسبلمية,اكلمزقت,اكانقسمت,اكلفرقت,اكجن

ا اعفاعقيدليـ اكلخلييـ اا ديفاعفا(ّ)ضىؼاإيمتنيـ, امفايفصؿ اا يكـ اك ؤلسؼاخرجاعلينت ,
ل اا مسلـاأفايلحدثاعفاحكـاا شرع,االايريدكفاا ديفافياا سيتسةاأكاا دك ة,اكمفاينكراع

ادينوا امف اا مسلـ ايلحرر احل  اا ىظيـ, اا ديف اىذا اا شبيتتاعل  اكأدخلكا اغيره اأك االقلصتد
اعفا اييىط النتزالن اا ميـ اىكاشرقياكغربياكعلمتنياك يبرا ي, اكيلمسؾابمت اكأخبلقو, كعقيدلو

                                                           

ااأل بتني,اُ) اا ديف انتصر امحمد اأحتديثيت اخرج اا ىلمتء, امف اجمتعة احققيت  اا طحتكية, اا ىقيدة اشرح اينظر  )
 (.َّْ,اُّّ)ص

 (.ُِٕ(اينظر اا ملستقطكفاعل اطريؽاا دعكة,افلحيايكف,ا)صِ)
 (.َُ,اٗىقتئدااإلسبلمية,اا سيداستبؽ,ا)ص(اينظر اا ّ)
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بلحدةاكييىطياكالءها ىدكاهللا,اكعدكااإلسبلـ,امفاأجؿااإلغراءاتاـاا منتفقيفاكا مظًٌاىىاكيياا,دينو
كا شيكات,افأدلاذ ؾاإ  الفسخاا ىبلقتتابيفاا مسلميفاكظيكرااألحزاباا ملىددة,اا مىتديةا
 بىضيتاا بىض,احل اداخؿااألسرةاا كاحدةانجدااالنحراؼاكا لمزؽ,افيذاامتاأرادهاا ىدكاا ذما

مسلميفا يؿانيتر,احيثابتعاا مسلـادينوابىرضامفاا دنيت,اكبتعايكيداكيلآمراعل ااإلسبلـاكا 
عركبلو,اكثكابلو,اكمبتدئو,اكقضيلواكاضىتنايدهافيايداا ىدكاأكامفايستنده,اك كفانرجكااألمؿا
بت قلةاا قليلةاا بتقيةاعل ادينيتاكعقيدليت,اكمبتدئيت,اا ذيفافيمكااطبيىةاخطراىذهاا مرحلةاا ليا

ااألمة,اكا لآ اا خضـالمرابيت اشىترااالنلصترارغـاىذا امفاا ىدكاكا صديؽ,اكرفىكا مراعلييت
ندامحمدا  .(ُ)اا ملبلطـاضدااإلسبلـاكا مسلميف,ابأننتاجي

أىؿاا لقكلاىـاأك يتءاهللا,اأصحتباا كاليةاحقتناا مجليدكفافيافىؿااالتقوى صفة ألولياء هللا: -ٓ
ا صكفيةاأكاغيرىـاغبلةااكمتايزعـاا طتعتتاكا نكافؿ,اا ذيفايخشكفاهللاافياا سراكا ىلف,اال

أنيـاأك يتءاهللااألنيـامنحرفكف,اأصحتبابدعاكخرافتتامفاأصحتباا مذاىباكا ملؿاا فتسدةا
ا اا شيطتفافقتؿالىت    اا رحمفاكأك يتء ابيفاأك يتء ََٔٚء اهللِ اَل ] ذ ؾاجىؿاهللاافرقتنتن

َأاَل إِنَّ َأْوفِ

ُٕق َز ْؿ َواَل ُهْؿ ََيْ ِٓ ْٔ َِ َُقنَ *  نَ َخْقٌف َظ ُٕقا َيتَّ ٚ ـَ ـَ َآَمُْقا َو َُٔٚؤُه ,اكقتؿ اا{41-42[ }يوكس:افَِّذي
]إِْن َأْوفِ

قَن[ }األٍٕٚل: ُّ َِ ًْ َثَرُهْؿ اَل َي ـْ َـّ َأ
قَن َوَفُِ َُ ََِغ[ 9{ )31إاِلَّ اُدتَّ (، وؿٚل تًٚػ: ]َواهللُ َويِله اُدتَّ

سن الكرراكركدهافياا قرآفاا كريـا لدؿا,افت ك يااسـاعظيـامفاأسمتءاهللااا حا{19}ا ٚثٜٔ:
عل امدلاكاليةاهللاالىت  ا ىبتدهاكىيانكعتف اكاليةاعتمةالشمؿاا مؤمفاكا كتفر,اكا براكا فتجرا

ْؿ َمٚ كفياذ ؾاقك والىت   ا ُٓ وا إَِػ اهللِ َمْقاَلُهُؿ احَلؼِّ َوَضؾَّ َظْْ ْٝ َوُرده ٍَ َِ ٍس َمٚ َأْش ٍْ َٕ ؾه  ـُ ُِق  ]ُهَْٚفَِؽ َتْب

وَن[ }يقٕس: َسُ ٍْ ُٕقا َي ٚ ؼابيـاك كفا يسا يـاكاليةامحبةارا,اأماأنواسبحتنوامت كيـاكملص{31ـَ
]اهللُ َويِله كلكفيؽاكنصراكلأييداكمتا ىبتدهاا مؤمنيف,اا ملقيفاا مخلصيفاكفياذ ؾاقك والىت   ا

ـَ  ُِاَمِت إَِػ افْهقِر َوافَِّذي ـَ افيه ْؿ ِم ُٓ ـَ َآَمُْقا َُيِْرُج ـَ افْهقِر إَِػ  افَِّذي َُٔٚؤُهُؿ افىَُّٚؽقُت َُيِْرُجقَْنُْؿ ِم
ُروا َأْوفِ ٍَ ـَ

ٚ َخٚفُِدوَن[ }افبَرة: َٓ ِر ُهْؿ ؾِٔ اَمِت ُأوَفئَِؽ َأْصَحُٚب افَّْٚ ُِ ,افت ملقيفا يـاا مغفرة,اكا رحمةا{ 975افيه
تفريفاالامك  ا يـاكا لأييد,اكا نصراعل ااألعداء,اكا رض ,اكا رضكاف,افتهللامك  اا ملقيفاكا ك

ا اقك و  اذ ؾ ْؿ[ }محّد:كفي ـَ اَل َمْقَػ َأُ ٚؾِِري َُ ـَ َآَمُْقا َوَأنَّ اف َٖنَّ اهللَ َمْقَػ افَِّذي ااا,ا(ّ)ا{11]َذفَِؽ هِ
                                                           

ا)صُ) اا سبتعي, ايمتف اجراحنت, اعل  اا راقصكف اينظر  اكا غزكاّّ-َّ( ااإلسبلمي اا ىت ـ احتضر اكينظر  ,)
 (.ّْا فكرم,اد.اصت حاا رقب,ا)ص

 (.َُّ(اينظر اسلسلةاأعمتؿاا قلكب,ا لشيخامحمداصت حاا منجد,ا)صِ)
 (.ََِ-ُٗٗ رزاؽابفاعبداا محسفاا بدر,ا)ص(اينظر افقوااألسمتءاا حسن ,اعبدااّ)
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ْؿ َواكقتؿالىت   ا ُُ قَه ُٕ ْؿ ُذ ُُ ْر َف ٍِ ٌْ ُؿ اهللُ َوَي ُُ بِبْ قيِن َُيْ ًُ بِ بهقَن اهللَ َؾٚتَّ
ُْْتْؿ َُتِ ـُ قٌر َرِحٌٔؿ[ ]ُؿْؾ إِْن  ٍُ    هللُ َؽ

اا رسكؿاا{31}آل ظّران: ايلبىكف اا ذيف اا ملقيف اأف افبيف ,اأك يتءاهللااكأفامفاادع اا مف
امقلضيتتااإلسبلـا امف اىذا األف اهللاالىت  , اأك يتء امف اييىد افبل اا رسكؿ ايلبع اهللااك ـ محبة

اذاؽااإليمتفارضيابت افمف ااإلسبلـ( اكا رسكؿ, اكىيا)هللا, اا ثبلثة اكبتإلسبلـاكأصك و هللاربتن,
ا اكبمحمد اادينتن, الىت    افقتؿ اكرسكالن, بََؾ ِمُْْف[ }آل نبيتن َْ ـْ ُي َِ ـْ َيْبتَِغ َؽْرَ اإِلْشاَلِم ِديًْٚ َؾ ]َوَم

,ا ذ ؾانجداا مبلحدةاا يكـاا ذيفايكا كفاأعداءاهللاالحتكؿابكؿاإمكتنيتليتاأفالينسياا{57ظّران:
ا افياقلبو, اكأفالصغر ااإلنستفاهللا, امحمد الشكيواصكرة ارسؿاهللااكختصة اعظمة ,اكذالو

كلشفاحمبلتالزدادايكمتنابىدايكـ,اضمفاحملةاشرسةاعل ااإلسبلـاكأىلواا ملقيف,اا مخلصيف,ا
ايفىلواأعداءااإلسبلـامفاألكفاردةا ا مت فيجباعل اأىؿاا حؽافياكؿامكتفاا يكـاأفاينلبيكا

,اأفايدافىكااعفااإلسبلـاكلككفا,اك كفانريدامفاأك يت(ُ)خطيرةاىتئلةاعفااإلسبلـا ءاهللااا يـك
كبدايةاميبلداجديد,ا جيؿايلرب اعل امىرفةاهللااكا رسكؿاكاإلسبلـاحؽاا مىرفةاكمفاىنتايأليا

 انلصتراا حؽاعل اا بتطؿامفاأك يتءاا شيتطيفاكا طكاغيت.
 المطمب الثاني

 دنيويةالموازنة بين اختيار العقيدة أو المطامع ال
قَهٚ ؿُ ]قتؿالىت   ا ُّ ْؾُت ْؿ َوَأْمَقاٌل اْؿَسَ ُُ ْؿ َوَظِنَرُت ُُ ْؿ َوَأْزَواُج ُُ ُٕ ْؿ َوإِْخَقا ـُ ْؿ َوَأْهَُْٚؤ ـُ َٚن َآَهُٚؤ ـَ ْؾ إِْن 

ٚدٍ يِف َشبِِِٔفِ  َٓ ـَ اهللِ َوَرُشقفِِف َوِج ْؿ ِم ُُ ْٔ َّٛ إَِف ـُ َتْرَضْقَْنَٚ َأَح
َسَٚدَهٚ َوَمَسٚـِ ـَ َنْقَن  َٚرٌة ََتْ هَّ  َوَِتَ ُهقا َحتَّك َيٖيِْتَ َؾَسَ

َِغَ  ِٚش ٍَ ْقَم اف ََ ْمِرِه َواهللُ اَل َُّيِْدي اف
َٖ ا.ا{22[ }التوبة:اهللُ هِ

 أواًل: التفسير التحميمي:
 مناسبة اآليات لما قبميا: 

فاكتنكاامفاأك ياا قرب ايحذرا  متالحدثافيااآليةاا ستبقةاعفاقطعاكؿاكاليةا لكتفريفاكا 
ا ىبلئؽاا ليالفضياإ  اا لقصيرافياا قيتـابكاجبتتااإلسبلـ,ازيتدةامرةاأخرلافيااآليةاا كريمةامفا

فيالفصيؿااألصنتؼامفاذكماا قرب ,افذكرااألبنتءا مدلاا لىلؽابيـاأكثرامفااإلخكافاكمفاصلةا
ا قرابةااألخرل,اكأفامفالىلؽابىبلئؽاا دنيتاعل احستباا ديفافيذهاصفةاا نفتؽاكا منتفقيف,افجتءا

ا.(ِ)ـاا سيتؽاىنتا ليديدى
                                                           

 (.ْ,اّ,اسىيداحكل,ا)صىتدفةدراستتامنيجيةا)هللا(اسلسلةا(اينظر اُ)
 (.ُِٓ,اصٓ(اينظر اا لحريراكا لنكير,االبفاعتشكر,ا)ـِ)
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 سبب النزول: 

كرداعفاابفاسيريفاقتؿ اقدـاعليابفاأبياطت بامكة,اكقتؿا قكـاسمتىـ اأالاليتجركفاأالا
افأنزؿاهللاااللحقكفابرسكؿاهللاا اكمستكننت, اكعشتئرنت انقيـامعاإخكاننت ْؿ ]فقت كا  ـُ َٚن َآَهُٚؤ ـَ ُؿْؾ إِْن 

ْؿ َوَظِن  ُُ ْؿ َوَأْزَواُج ُُ ُٕ ْؿ َوإِْخَقا ـُ ْؿ َوَأْمَقاٌل ...َوَأْهَُْٚؤ ُُ ا.(ُ)ا{ 22[ }التوبة:َرُت

 معاني المفردات الغريبة:
" اكسداا شيءاكستداناككسكداناإذاابتراك ـايكفا وانىفىتؽ,اأماقلةاا لبتيعاكىكاضداا ركاجاأماكسادىا"

اإ بسلمكىت,ابسببامقتطىةاا لجترة,اكفكاتاكقتانفتقيت.

امشلؽامفاقترؼاإذااقترباا شيء." امفااالقلراؼاأمااالكلستباكىكااقترفتموىا"

ا.(ِ)" اا لربصااالنلظتر,اأماانلظركااجزاءكـافتربصوا"

 القراءات:

ابتأل ؼاعل اا جمع,اكاآلخركفاعشيرتكم" اأبكابكراعفاعتصـا"عشيرالكـ" اكقرأ اا جميكر, اقراءة اا" 
تاحسفاكقتؿ اببلاأ ؼاعل اا لكحيداألفاا ىشيرةاكاقىةاعل اا جمع,اكيقكماىذهاا قراءةا"عشتئركـ"اأب

الالكتداا ىربالجمعاا ىشيرةاعل اا ىشيرات,اإنمتالجمىيتاعل اا ىشتئر,اكا مىن  اأفا كؿاكاحدا
ا.(ّ)مفاا مختطبيفاعشيرةا

 األحكام الشرعية:

 كجكباحباهللااكرسك و,اكالاخبلؼافياذ ؾابيفااألمة,اكأنوامقدـاعل اكؿامحبكب. -ُ

 .(ْ)ؿاكا متؿافضؿاا جيتداعل امتاسكاهامفاعبلئؽاا دنيتاكتألى -ِ

 عموم القرآن: )المتشابيات من اآليات(:

َِغَ ]ا ملشتبيتتافياقك والىت  افياسكرةابراءة ا ِٚش ٍَ ْقَم اف ََ ,ا{22[ }التوبة:َواهللُ اَل َُّيِْدي اف
دَِِغ[ }افتقهٜ:مفاسكرةابراءةاا(ُٗ)معااآليةا ْقَم افيَّٚ ََ مفاا(ّٕ),امعااآليةاا{19]َواهللُ اَل َُّيِْدي اف

                                                           

 (.ِِّ(ا بتباا نقكؿافياأسبتباا نزكؿ,اجبلؿاا ديفاا سيكطي,ا)صُ)
 (.ُٕٕ,اصُ(,اكفلحاا قدير,ا لشككتني,ا)ـُْٗص(اينظر اصفكةاا لفتسير,ا لصتبكني,ا)ـ..,اِ)
(,اكا لحريراكا لنكير,االبفاعتشكر,اََْ,اصُ(,اكلفسيراا بيضتكم,ا)ـِّْ,اصِ(اينظر الفسيراا بغكم,ا)ـّ)

 (.ّْٕ,اصِ(,اكا كشتؼ,ا لزمخشرم,ا)ـُِٓ,اصٓ)ـ
 (.ِّ,اصْ(اينظر اا جتمعاألحكتـاا قرآف,ا لقرطبي,ا)ـْ)
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[ }افتقهٜ:بةافياقك والىت  ا لكا ـَ ٚؾِِري َُ ْقَم اف ََ ,افنبلحظامفاخبلؿاا ملشتبيتتاا{35: ]َواهللُ اَل َُّيِْدي اف
ابت فتسقيفاكبىضيتا فيااآليتتاا كريمةامفاا سكرة الخصيصابىضاا مكاضعابت ظت ميفاكبىضيت

ا ىرباا ذيفاظلمكااايبت كتفريفاكىذااييىدُّامفادرراا لنزيؿ,اك وامىتنياحيثاا ظت ميفانتسبتامشرك
انتسبتاصفةاا فتسقيفا اا صفةاعل اا كفر,اكمت أنفسيـابكفرىـافىبراعنيـابت ظت ميفاالنطكاءاىذه
ا ذيفافضلكااشيكاتاا دنيتاعل اا جيتدافياسبيؿاهللااألنيـاخرجكااعفاحدكداطتعةاهللاابمكاالليـا

ا ذيفاكتنكاايزيدكفافيااألشيرا لمشركيفاا مخت فيفا شرعاهللاالىت  ,اكا كتفريفانتسبتاكصؼاا كفترا
ا ييا اهللااكيحرمكاامتاأحلوا يكفياعدةاأربىةاأشير,افأخبراهللاالىت  اأفاذ ؾازيتدةالياحًاا حـر كاامتاحـر

ا.(ُ)يسلحقواكؿامنيـاافياكفرىـ,افتقلض اهللاابكصفيـابأنواالاييدييـاكىذااعقتبامفاهللاا

 ثانيًا: التفسير اإلجمالي:
اا  اسبحتنو اهللا اكاألبنتءاييكٌجو ااآلبتء امف ااألقترب اىؤالء اكتف اإف ابقك و ا لمؤمنيف, خطتب

اا ليا اكأمكا كـ ابيـ, اا ليالسلنصركف اأماجمتعلكـ امفاعشيرليـ كاإلخكافاكا زكجتتاكمفاسكاىـ
اكلسبلمكىتاكلجترةالختفكفاكستدىتاكعدـانفتقيت,اكمنتزؿالرضكنيتاأمالىجبكـااإلقتمةافييت,اكؿاذ ؾا

  اهللااكرسك واكجيتدافياسبيلوا نصرةاديفاهللا,افلربصكااأماانلظركااكعيداأحباإ يكـامفاا يجرةاإ
ا شديدامفاهللاالىت  ,احل ايألياهللاابأمره,اأمابىقكبلواا ىتجلةاأكااآلجلةا كـ,اكهللااالاييدماا قـك
ا فتسقيف,اأماا خترجيفاعفاطتعلواإ  اطريؽاا سىتدةافياا دنيتاكا شيكاتاكىذااكعيدا مفاآثراأىلوا

ا.(ِ)كامت و,اأكاكطنواعل اا يجرةاكا جيتدافياسبيؿاهللااأ

 ثالثًا: المقاصد واألىداف:
اإخبلصاا ىبكديةاهللالىت  ابأفايككفاحباهللاافكؽاكؿاحب,ااإخالص العبودية هلل تعالى: -ُ يقـك

الىترضاحباهللاالىت  امعاحباأماشيءاآخرافليقدـاحباهللاالىت  اكرسك واعل امتا فإذا
أكااألبنتءاأكااألخكةاأكااألزكاجاأكاا ىشيرةاكغيرىـ,اأكاحبوااألمكاؿاكا لجترةااسكاىمتامفااآلبتء

ا اقتؿالىت  افيااآلية  اكمت ْؿ ]كا ثركاتاكشيكاتاا دنيت, ُُ ُٕ ْؿ َوإِْخَقا ـُ ْؿ َوَأْهَُْٚؤ ـُ َٚن َآَهُٚؤ ـَ ُؿْؾ إِْن 

ٚرَ  قَهٚ َوَِتَ ُّ ْؾُت ْؿ َوَأْمَقاٌل اْؿَسَ ُُ ْؿ َوَظِنَرُت ُُ َسَٚدَهٚ ...َوَأْزَواُج ـَ َنْقَن  اىكاا{22[ }التوبة:ٌة ََتْ افيذا ,
الكحيدااأل كىيةا)ا ىبكدية(,ا ا صفتءافياا ىبكديةاهللالىت  ,اكىذاامفااألسساا ليايقكـاعلييت
افيجبااإلخبلصاهللالىت  افياجميعا اأدرانو, اا شرؾاأك اكالايدخؿافيو حل ايككفاصحيحتن,

                                                           

اكاُ) اا لنزيؿ ادرة اينظر  ااإلسكتفي,ا( ا لخطيب اا ىزيز, اهللا اكلتب افي اا ملشتبيتت ااآليتت ابيتف افي اا لأكيؿ غرة
 (.َُٔ,آَُ)ص

 (.ِْٗ,اصُ(اينظر اصفكةاا لفتسير,ا لصتبكني,ا)ـِ)
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فياا حب,ايحبواكمتااكؿافبلايلخذاا ىبدانداناهللاا ىبتداتاا قلبيةامفاحميةاكخكؼاكرجتءاكلكا
اعل احباهللاا افياا محبة ايقدمو اا مشركيفاكفياذ ؾايقكؿايحباهللااأك افبلايككفامف ,

ا ـَ َآَمُْقا َأَصده ُحبًّٚ لىت    ِّٛ اهللِ َوافَِّذي ُح ـَ َداًدا َُيِبهقَْنُْؿ  ْٕ ـْ ُدوِن اهللِ َأ ـْ َيتَِّخُذ ِم ِس َم ـَ افَّْٚ هللِ[ ]َوِم

,افيذاالحذيراشديدامفاهللاالىت  األك ئؾاا ذيفايقدمكفاا قيـاا دنيكيةاعل احباا{127}افبَرة:
ىياأستساا ىبتدة,اكاإلخبلصاهللاا,افت محبةاهللالىت  اك رسك وا(ُ)اهللااكحبارسكؿاهللاا

َْٕس إاِلَّ فِ ,افياا ىبتدةااملثتالنا قك والىت   ا َـّ َواإِل ُٝ اِ  َْ َِ ُبُدوِن[ }افذاريٚت:]َوَمٚ َخ ًْ ,ا{ 72َٔ
نمتايحباألجلواكفيو,ا يساكمفايلخذا فيىمؿاهللاكيفردهابت ىبتدةاكا محبةافبلايحبامىواسكاهاكا 
أندادانايحبكنيـاكحبو,افت محبةا واىياحقيقةاعبكديلواكسرىتاا لياللحقؽابإلبتعاأمره,اكاجلنتبا

فاادع امحبةاهللاالىت  افقتؿافيانييو,ا يذااجىؿالىت  االبتعارسك واشرطتناكشتىداناعل ام
ُؿ اهللُ[ }آل ظّران:كلتبو ا ُُ بِبْ قيِن َُيْ ًُ بِ بهقَن اهللَ َؾٚتَّ

ْْتُْؿ َُتِ ـُ اا{31]ُؿْؾ إِْن  ,افتنلفتءامحبليـاهللاالـز
النلفتءاا ملتبىةا رسك و,افيسلحيؿاصدؽاعبتدليـامعاهللااكثبكتامحبةاهللاا يـادكفامحبةاهللاا

,ا ذ ؾانجداا يكـامفايقدـامحبةاشخصامفا(ِ)ةاأمره,اكاجلنتبانكاىيواكطتعاكالبتعارسك وا
األشختصاعل امحبةاهللااكرسك و,اكطتعلواعل اطتعةاهللااكرسك و,اكمرضتلواعل امرضتةا

 هللاالىت  ,اكيختؼامنواأشدامفاخكفوامفاهللا,اكىذاايكثرافياىذااا زمتفاا مرير.
ا محبةاكاأل فةاا:لمال والولد واألمل وغير ذلكمن ا محبة هللا ورسولو مقدمة عمى ما سواىما -ِ

اأفا اأكثؽاعيرلااإلسبلـ اكمف اا خلؽايكجباا لحتبباكا لكافؽ, األفاحسف اا خلؽ, احسف ثمرة
لحبافياهللااكلبغضافياهللا,افينبغياأفانحباا مسلـاإلسبلمو,اكنبغضوا مىصيلو,اكنبلىدا

كلطبيؽاسنلواألنواإمتاأفايككفاكتفراناعنواإذااابلىداعفامحبةاهللااكطتعةاأمرهاكعفاالبتعاا نبيا
أكامبلدعتناأكاعتصيتناهللابأفىت و,ا ذ ؾايجباأفاالانفضؿاأحداناكنحبواعل امحبةاهللااكرسك و,ا

,افبلانصتحباإالاصتحباا خلؽاكعتقبلنابىيداناعفاا فسؽاكا فجكر,اكالانىطياكالءنتاإالاهللا
ت ركابطاكا ىبلقتتاللبعاكليتا قكاعداثتبلةافيا,اف(ّ)محبةنا واكطتعةاألكامره,اكعدـامخت فةاشرعوا

فتهللاقدافطرااإلنستفاعل اجلباا نفع,افيكايلخذا جلبواكؿاكسيلة,اكفطرهاعل ااديفاهللاا

                                                           

(,اكينظر اا مكاالةاكا مىتداةاُْ(اينظر امنيجاا قرآفاا كريـافياعرضاقضتيتاا ىقيدة,اد.اك يداا ىتمكدم,ا)صُ)
 (.َٔٗ,اصِية,امحمتسابفاعبداهللاامحمداا جلىكد,ا)ـفياا شريىةااإلسبلم

 (.ُُْ(اينظر اليذيبامدارجاا ست كيف,االبفاا قيـاا جكزية,ا)صِ)
(,اكينظر ااإليمتف,اأحمدابفاعبداا حليـاٖٗ,إٗ(اينظر امخلصرامنيتجاا قتصديف,االبفاقدامةاا مقدسي,ا)صّ)

 (.ْٔابفاليمية,ا)ص
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االا امشركعة ااالسلىتنة الككف اأف افيجب احيلة, اكؿ اعنو ا دفىو ايسلىمؿ افيك اا ضرر, كره
ايلرلباعل امدلاا محبةاكا طتعةاهللا  خكؼامنواكابلغتءارجتءهاكااممنكعة,األفاكؿاىذا

ايغضباهللاالىت  ,ا ذ ؾاإذااكمرضتلو,اكمحبةاكاقلداءابنبيوامحمدا ,ابتالبلىتداعفاكؿامت
امنو,ا انختؼاإال اكال اإيته, اإال انرجك اكال ابو, اإال انسلىيف اكال اعليو, اإال انلككؿ اهللاافبل ااااااأحببنت

ا امحمد انبيو اعل  اا ذماأنز و ابشرعو اإال انىمؿ اكلكال اىذا األف اأستساكمسللزمتتا, امف ااو
,افبلالككفا,افتاللبتعافياطتعةاهللااكرسك و,اىكامقيتساا حباهللاك لرسكؿالكحيداهللاا

,ا ذ ؾاطتعةاألنيتااملثتالناألمراهللاااا طتعةاهللاكمتالككفا مخلكقتلواإالاطتعةاا رسكؿا
اسلجتبةا طتعةاهللاااا شىبا لحتكـ,اكطتعةاا ك دا لكا د,اكطتعةاا مرأةا زكجيت,ايجباأفالككف

اأذل,ا اأك امفاخطر اأكاخكفتن ا دكاعياا طبع اكالالككفااسلجتبة اكتنتاهللاكبتهللاكفياهللا, إذا
فلككفامفاأجؿاا دنيتاكأطمتعيتاكشيكاليتاالالككفاطتعةامطلقةاهللالىت  افيذاايدخؿافيواشرؾا

,اكفياا حديثا(ُ)بتهللاكفسؽاإذاافضؿاحباا دنيتاكمتافييتامفامغريتتاعل احباهللااكرسك وا
ا)اعفاأنسابفامت ؾا ال يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليو من والده، وولده والناس  

 .,افىبلمةاإيمتفاا قلباحباهللااكرسك واعل امتاسكاىمت(ٕ) أجمعين(

ا جيتدافرضاعل اا مسلميف,اسكاءافرضااوجوب الجياد في سبيل هللا وخاصة جياد النفس: -ّ
ا اعل احسباحت ة اكفتية اأك اكا محتربيفاعيف اا كفتر اجيتد اأنكاع, اكا جيتد اا ىدك, ا حربامع

اكجيتدا اكا قلب, اكا لستف ابت يد اكيككف اا فستؽ اكجيتد اكا قلب, اكا لستف اكا متؿ ابت يد كيككف
ا شيطتفاكيككفابدفعاا شبيتت,اكلرؾامتايزينوامفاا شيكات,اكجيتداا نفساكيككفابحمليتاعل ا

اأا اأمكراا ديفاكا ىمؿابيت,اكمجتىدة ابسبلحااإليمتف,اكجيتدالىلـ اكمقتكمليت ىكائيت,اكشيكاليت,
ا نفسامفاأعظـاأنكاعاا جيتد,اككؿاىذااا حكمةامنواعبتدةاهللااكحده,اكعدـااإلشراؾابو,اكحفظا

,افت جيتداكسيلةامشركعةا لدفتعاعفا(ّ)ا نفساكاألمكاؿاكرعتيةا لحؽاكصيتنةا لىدؿاكا فضيلةا
اهللااكفياسبيؿاهللا اأجؿ اكمف اأكاذاتاهللا, ابت صييكنية ايسم  امت اعل  اا قضتء اأجؿ اكمف ,

افيا اكا فستد اككؿاقكلاا ظلـ اا ىلمتنية اأك اا صليبية, اأك اا شيكعية اأك اا رأسمت ية اأك ا متسكنية
                                                           

ااإلسبلـُ) ابديف الىريؼاعتـ اينظر  ا)ص( اا طنطتكم, اعلي اْٖ, اأركاحآٖ, اعل  اا كبلـ افي اا ركح اكينظر  ,)
ا)صا اا جكزية, اا قيـ االبف اكا سنة, اا كلتب امف ابت دالئؿ اكاألحيتء آِْاألمكات اا جكاىرآِٓ, اكينظر  ,)

 (.ّْا مضية,امحمدابفاعبداا كىتباسليمتفاا لميمي ,ا)ص
 بتني,اكلتبااإليمتف,ابتباثبلثامفاكفافيواذاؽا(امخلصراصحيحامسلـ,ا لحتفظاا منذرم,الحقيؽ امحمدااألِ)

 (.ُْ,اصُ(,ا)ـِّحبلكةااإليمتف,ا)ح
 (.ِٗٔ(اينظر امنيتجاا مسلـ,اأبكابكراا جزائرم,ا)صّ)
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ـْ ]األرض,اكيبدأاىذااكلوامفاجيتداا نفساحيثايقكؿالىت   ا
ْؿ َوفَُِ ُٓ َتَكَ ِمْْ ْٕ َوَفْق َيَنُٚء اهللُ اَل

ْؿ هِ  ُُ َو ًْ َق َه ُِ َْٔب
ًْضٍ فِ ْؿ ,اكيقكؿالىت   اا{2[ }حمؿد:َب ـُ ْؿ اَل َيُْضه ُُ َس ٍُ ْٕ ْؿ َأ ُُ ْٔ َِ ـَ َآَمُْقا َظ َٚ افَِّذي ]َيٚ َأُّيه

ـْ َضؾَّ إَِذا اْهَتَدْيتُْؿ[ }ادٚئدة: ,افجيتداا نفسايحررااإلنستفامفاأمراضاا قلكب,اكختصةاا{117َم
نصرابجيتدىتاكا قضتءاعل اكؿامفاا نفتؽ,اكلجىؿااألمةااإلسبلميةاقكية,اقتدرةاعل الحقيؽاا 

ييىتدمااإلسبلـاكا مسلميفا
(ُ). 

مفاعبلمتتاأمراضاا قلكب,ااحب الدنيا من مال وقصور وشيوات نتيجة أمراض القموب: -ْ
إيثتراحباا دنيت,اكمطتمىيتاكشيكاليت,اعل احباهللااكرسك و,افيذاامريضابىدـامىرفةاهللا,ا

الايؤثراعليواا دنيتاكالاغيرىتامفاا محبكبتت,اكمتاألفامفاعرؼاهللااأحبو,اكعبلمةاا محبةاأفا
ا ْؿ ]قتؿالىت    ُُ ْؿ َوَأْزَواُج ُُ ُٕ ْؿ َوإِْخَقا ـُ ْؿ َوَأْهَُْٚؤ ـُ َٚن َآَهُٚؤ ـَ افمفاعندها {22}التوبة:[ ...ُؿْؾ إِْن  ,

اك ؤلسؼاأصحتبا افكاتااألكاف, اقبؿ ايجبامىت جلو امريض, امفاهللاافقلبو اأحباإ يو شيء
امت اا مريضة اكزخترفيتااا قلكب اا دنيت ابىرضامف ادينيـ ابتعكا اا ذيف اا زمتف اىذا افي أكثرىـ

نسكااأفاهللااالاييدمااكشيكاليت,اكنسكاااآلخرةاكا حستباكا حشراكا صراطاكا ىقتبامفاهللاا
ا الىت    اهللا اقكؿ اأذنيـ افي انيمس ا ذ ؾ اا فتسقيف, َْٔىِٚن[ ا قكـ قا ُخُىَقاِت افنَّ ًُ ]َواَل َتتَّبِ

ْؿ ، وؿقفف تًٚػ: { 125}افبَرة: ِٓ ْٔ َِ ُوقِب َظ ٌْ ْؿ َؽْرِ اَد ِٓ ْٔ َِ َٝ َظ ّْ ًَ ْٕ ـَ َأ اَط افَِّذي َٔؿ * ِِصَ َِ اَط اُدْسَت َ ٚ افكِّ َٕ ]اْهِد

ٚفَِّغ[ }افٍَٚتٜ: ا,ا{ 5، 2َواَل افوَّ ىدايةاا نفسامظيرىتاا رئيسياقبكؿا ا"(ِ)كيقكؿااإلمتـاابفاحـز
اهللاا اعلييـاىداية اا رسؿ ابيت ابيىث ابأفااا لي الجـز اا لي اا فطرة اكقبكؿ اكا سبلـ, ا صبلة

,اكاالقلداءابمفاىـاأعل اا خلؽامفامقتـاا ىبكديةاهللاكىـارسؿاهللااا ىبكديةاالالككفاإالاهللا
كبذ ؾانبلىداعفاحباا دنيتاكشيكاليتاكنلخلصاا.(ّ)ا"كعل ارأسيـاسيدىـاكختلميـامحمدا

اكنكاامفاا كفراكا شرؾاكا نفتؽاكا فسكؽاكا ىصيتف اأمراضاا قلكب, اأنفسنتايًٌاغ بدعةاكجميع ر
ْؿ[ }افرظد:بتلبتعاا حؽامصداقتنا قك والىت   ا ِٓ ِس ٍُ ْٕ َٖ وا َمٚ هِ ُ رِّ ٌَ ْقٍم َحتَّك ُي ََ ُ َمٚ هِ رِّ ٌَ {11]إِنَّ اهللَ اَل ُي

(ْ). 

                                                           

 (.َّٖ(اينظر اجنداهللااثقتفةاكأخبلقتن,اسىيداحكل,ا)صُ)
اأكؿامفاِ) ,اأصلوامفافترس,اكجده اأبكامحمداعليابفاأحمدابفاسىيدابفاحـز اابفاحـز  دخؿااألند س,اك دا(

ىػ,اككتفاشتفىياا مذىب,اثـاانلقؿا مذىباأىؿاا ظتىر,اكتفامبدعتنافياّْٖبت قرطبةامفاببلدااألند ساسنةا
ا ذ ؾاحذراا فقيتءامفاا كقكعافياا فلف,اختصةا اكتفاكثيراا كقكعافياا ىلمتءاا ملقدميف, اشل اكجمة, علـك

ىػ.اينظر أْٓل الكفيافيابتديةا بلة,افياشىبتفاسنةاا ىكاـامفاا نتس,اأقصلواا ملكؾاكشردكهاعفاببلده,اح
 (.ِّٖ-ِّٓ,اصّكفيتتااألعيتف,االبفاخلكتف,ا)ـ

ااألند سي,ا)ص(اّ)  (.ُّينظر امداكاةاا نفكساكليذيبااألخبلؽاكا زىدابت رذائؿ,االبفاحـز
 .(ُٔٓ,أُْص)(اينظر اا مسلخلصافيالزكيةااألنفس,اسىيداحكل,اْ)
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قتؿالىت  ا مفايقدـاا دنيتاكشيكاليتاكزينليتاعل ااهللا يتوعد الفاسقين في كل زمان ومكان: -ٓ
كعل اا جيتدافياسبيؿاهللا,ابأفاهللااسكؼايغلؽاعليوااهللااكطتعلو,اكطتعةانبيوامحمداحبا

اكبيا اكفجكره, ابسببافسكقو ا و, اعقتبتن اا يداية اكبسبباظلميـاأبكاب اهللاالىت  , ارضت اعف ىده
ألنفسيـابتلبتعيـاأىؿاا كفراكا ضبلؿ,األنواقرراأفايحقداعل ااإلسبلـاكأىلو,اكىذااكلوامفا

محبةاأماأمراسكلامحبةاهللااكاامكاالةاا شرؾ,كاعاتالبكاكأىكائيتاكاالسلئثترابملتعيت,ااأجؿاا دنيت
ََٔٚء ]كرسك واكيلبيفاذ ؾامفاخبلؿاقك والىت   ا

ْؿ َأْوفِ ُُ َٕ ْؿ َوإِْخَقا ـُ ـَ َآَمُْقا اَل َتتَِّخُذوا َآَهَٚء ٚ افَِّذي َ َيٚ َأُّيه

ـْ  َر َظَذ اإِلياَمِن َوَم ٍْ ُُ ْؿ  إِِن اْشتََحبهقا اف ـُ ْؿ َوَأْهَُْٚؤ ـُ َٚن َآَهُٚؤ ـَ ُٖوَفئَِؽ ُهُؿ افيَّٚدُِقَن * ُؿْؾ إِْن  ْؿ َؾ ُُ ْؿ ِمْْ َيَتَقأَُّ

ـُ تَ 
َسَٚدَهٚ َوَمَسٚـِ ـَ َنْقَن  َٚرٌة ََتْ قَهٚ َوَِتَ ُّ ْؾُت ْؿ َوَأْمَقاٌل اْؿَسَ ُُ ْؿ َوَظِنَرُت ُُ ْؿ َوَأْزَواُج ُُ ُٕ َّٛ َوإِْخَقا ْرَضْقَْنَٚ َأَح

ؿْ  ُُ ْٔ ْقَم اف إَِف ََ ْمِرِه َواهللُ اَل َُّيِْدي اف
َٖ يِتَ اهللُ هِ

ْٖ هَُّهقا َحتَّك َي  يِف َشبِِِِٔف َؾَسَ
ٚدٍ َٓ ـَ اهللِ َوَرُشقفِِف َوِج َِغَ ِم ِٚش ٍَ ]

,اأفايقتطعامكاالةاأىؿاا شرؾاا{،22-21}التوبة:  ذ ؾايجباأفايقرراكؿاغيكراعل ادينواا يـك
فاكتنكاامفاأك ياقرب ,اكأف يقتطعاحباا دنيتاكشيكاليتاحل االاينطبؽاعليواصفةااكا كفراكا 

اا فتجريفاكيكا  اكأفايحترباكؿامفايىلدماعل احدكداهللاامفاا فتسقيف, يـايا فسؽاكا فجكر,
رض ايكالاابلىداعفاالبتعاا ذؿاكا يكافي,اكاوا ىداءابت ىداءاحل ا كاكتنكاامفاأقرباا نتساإ ي

ا.(ُ)لكعدىـابت ىقتبافياكؿازمتفاكمكتفنيتاهللااكاىلفاا حرباعلييـاكمتاأعليكااوا دنيةافيادين
 

                                                           

 .ٕٗحمداا غزا ي,اص(اينظر اخلؽاا مسلـ,امُ)
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 .دينحكم هللا في المشركين إلى يوم ال: المطمب الثاني
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 المطمب األول
 النصر والعزة بالدين والعقيدة ال بالعدة والعتاد

ْؿ ]قتؿالىت   ا ُُ ـِ َظْْ ٌْ ْؿ ُت َِ ْؿ َؾ ُُ ثَْرُت ـَ ْؿ  ُُ ثَِرٍة َوَيْقَم ُحَْْغٍ إِْذ َأْظَجَبتْ ـَ ـَ 
ُؿ اهللُ يِف َمَقاضِ ـُ ََٕكَ ْد  ََ َف

ْٝ ُثؿَّ  ُؿ األَْرُض هاَِم َرُحَب ُُ ْٔ َِ ْٝ َظ ًْٔئٚ َوَضَٚؿ ـَ  َص ُْٔتْؿ ُمْدهِِري ِمَِْغ *  َوفَّ ْٗ َزَل اهللُ َشََُِْٔتُف َظَذ َرُشقفِِف َوَظَذ اُد ْٕ ُثؿَّ َأ

ـَ  ٚؾِِري َُ ُروا َوَذفَِؽ َجَزاُء اف ٍَ ـَ ـَ  َب افَِّذي َزَل ُجُْقًدا ََلْ َتَرْوَهٚ َوَظذَّ ْٕ ـْ َيَنُٚء *  َوَأ ِد َذفَِؽ َظَذ َم ًْ ـْ َه ُثؿَّ َيُتقُب اهللُ ِم

قٌر َرِحٔؿٌ وَ  ٍُ ا.ا{25-23[ }التوبة:اهللُ َؽ

 أواًل: التفسير التحميمي:
 مناسبة اآليات لما قبميا:

ـَِغ ]ا  متالضمنتااآليتتاا ستبقةاا حثاعل اقلتؿاا مشركيفافياقك والىت   ُِقا ادُْؼِ َؾْٚؿتُ

ُٞ َوَجْدُُتُقُهؿْ  ْٔ فاكارامنيـ,ابأنيـاعتزمعندمتانقضكااعيدىـاكبدأتاا خيتنةاكظيراا غد{ 3[ }التوبة:َح
 كاقيدرا يـاا نصراعل اا مسلميفاكمفادالئؿاذ ؾااعلداؤىـاعل ااعل انقضاا ىيدامعاا نبيا

ا اا رسكؿ ابإخراج اكىميـ اأحبلؼاا مسلميف, اىذهااخزاعة اا حديثافي اجتء اا فلح, ابىد امكة مف
ا شرؾاكا كفر,ااآليتتابىداا حثاعل اقلتؿاا مشركيف,ابضمتفاا نصرامفاهللاا لمسلميفاعل اأىؿا

انصراهللاا اسبؽامف امت ابشكاىد ااآليتت, افياىذه اجتء اا قلتؿ, اعل  اا مسلميف ايثيراحمتسة كحل 
اكفياغزكةا ااإل ييا حتؿااالملثتؿاألكامره اا لأييد ابمقترنة اكا لذكيرا يـ ا مسلميفافيامكاطفاكثيرة,

ا.(ُ)ا ستبؽاحنيفاشكاىدالثبتاا حت ليف,افت كبلـاجتءااسلئنتؼاابلدائيا منتسبةاا غرضا
 سبب النزول:

نيف اال مفااا يكـانيغلباأخرجاا بييقيافياا دالئؿاعفاا ربيعابفاأنساأفارجبلناقتؿايكـاحي
افشؽاذ ؾاعل ارسكؿاهللاا اأ فتن, اإثنياعشر اككتنكا افأنزؿاهللااقلة, ْؿ , ُُ ]َوَيْقَم ُحَْْغٍ إِْذ َأْظَجَبتْ

ْؿ[ }افتقهٜ: ُُ ْثَرُت ا.(ِ)ا{97ـَ

اأ امجتىد اعف اعلييـ,اككرد افضلو ا لمؤمنيف الىت   ايذكر ابراءة انز تامف اآية اأكؿ اىذه ف
حستنوا دييـافيانصرهاإيتىـافيامكاطفاكثيرةامفاغزكاليـامعارسكؿاهللاا ,اكأفاذ ؾامفاعندهاكا 

                                                           

 (.ُْٗ,اصُ(,اكصفكةاا لفتسير,ا لصتبكني,ا)ـُْٓ,اصٓ(اينظر اا لحريراكا لنكير,االبفاعتشكر,ا)ـُ)
 (.ُِّ,اصٓ(,اكدالئؿاا نبكة,ا لبييقي,ا)ـِِْ(ا يبتباا نقكؿافياأسبتباا نزكؿ,اجبلؿاا ديفاا سيكطي,ا)صِ)
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اسكاءاقؿاا جمعا اكنبييـاعل اأفاا نصرامفاعنده اكالاعلتدىـ, االابىددىـ اكلقديره اااالىت  اكبلأييده
ن احي يفاأعجبليـاكثرليـاكبىداثبتليـ,اأنزؿاهللاانصرهاعلييـا يىلميـاأفاا نصرامفاأكاكثر,األفايـك

ا.(ُ)عنداهللاالىت  اكحدهاكبإمدادها
 النحو والبالغة:

ايوم ُحنين" ابلقديرامضتؼ,القديرهافياأيتـامكاطفاأكالقديرهاكمكطفايـك امىطكؼاعل ا"مكاطف" "
نيف امنصكبابفىؿامقدرامىطكؼاعل ان نيف,اكقيؿايكـاحي نيفاعل احي صركـاأماكنصركـايكـاحي

نيف,اأكاقيؿاأنوامنصكبابفىؿامقدراأماكاذكركااإذاأعجبلكـا لقديراأفاإذاأعجبلكـابدؿامفايكـاحي
نيفا(ِ)كثرلكـا نيفاكادابيفامكةاكا طتئؼ,افياديتراىكزاف,احدثتافيواكقىةاحي ,اكحي

ا.(ّ)
ا نصرابىداا يأس,اكا فرجاا"امفابتباعطؼاا ختصاعل اا ىتـا للنكيوابشأنواحيثاجتءويوم حنين"

ابىداا شدة.
اشبَّاوضاقت عميكم األرض بما رحبت" وامتاحؿابيـامفاا كرباكا يزيمةاكا ضيؽاا نفسيابضيؽا"

ا.(ْ)األرضاعل اسىليتاعل اسبيؿااالسلىترةا
 األحكام الشرعية:

احيثااسلىترارسكؿاهللاا -ُ امفامشرؾ, ااالسلىترة امفاايجكزاشرعتن احربية نيفادركعتن احي يكـ
ارأماأبكاحنيفةاصف اكىذا اكتفران كافاابفاأميةابفاخلؼاا جمحياككتفافياذ ؾاا كقتامشركتن

نمتا كا ثكرماكاألكزاعيابأنواالابأسابتالسلىتنةابت مشركيفاإذااكتفاحكـااإلسبلـاىكاا غت ب,اكا 
 ييكرهااالسلىتنةابيـاإذااكتفاحكـاا شرؾاىكاا ظتىر.

اا -ِ ابمت ااالسلملتع اكجكاز اا سبلح ااسلىترة ا واااجكاز اييسلىتر اممت اا مىيكد اعل  اكتف اإذا سليىير
كماعفا(ٓ)مثلو,اكجكازااسلبلؼااإلمتـاا متؿاعنداا حتجةاإ  اذ ؾاكردهاإ  اصتحبوا ,افقداري

نيفاأدرعتن,افقتؿ اأغصبتنايتاميحمد؟افقتؿ ااصفكافابفاأميةاأفارسكؿاهللاا اسلىترامنوايكـاحي
 .(ٔ)(ابل عاريٌة مضمونة)

                                                           

 (.ّٕٓ,اصِ(اينظر الفسيراا قرآفاا ىظيـ,االبفاكثير,ا)ـُ)
 (.ُٖٕ,اصُ(ايينظر افلحاا قدير,ا لشككتني,ا)ـِ)
 (.ُُِ(اينظر امىجـاا بلداف,اأبكاعبداهللاايتقكتابفاعبداهللااا ركمي,ا)صّ)
 (.ْْٗ,اصُ(اصفكةاا لفتسير,ا لصتبكني,ا)ـْ)
 (.ّٓ,اصْ(اا جتمعاألحكتـاا قرآف,ا لقرطبي,ا)ـٓ)
افيامسنداصفكافابفاأيميةٔ) اأحمد اركاه اكا حديثافيا( ابتبافيالضميفاا ىترية,ا, اكلتباا بيكع, سنفاأبياداكد,

 .(,احديثاحسفُْْ,اصٓ(,ا)جِّٔٓ)
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 جمالي:ثانيًا: التفسير اإل
فياىذهااآليةاا كريمةاأنوانصراا مسلميفافيامشتىداكثيرة,اكحركباعديدة,اايؤكداهللاا

نيفاحيثانصرىـاهللاا بىداا يزيمةاا لياكتنتابسببااإلغلرارابت كثرة,ااكمفاىذهاا مكاطفايكـاحي
ثنياعشراأماحيفااغلراا مسلمكفابكثرةاعددىـاعندمتاقت كا ا فانيغلباا يكـامفاقلة,اككتفاعددىـاا

االستعيتا اككثرة الدفعاعنيـاشيئتن,اكضتقتااألرضاعلييـاعل ارحبيت اك ـ اا كثرة, افلفالنفىيـ أ فتن,
افأخبرىـاهللاا امنيزميف, اعل اأدبترىـ اثـاك كا اا خكؼ, امفاشدة اكمفاابيـ, أفاا نصرابيداهللا,

علييـااذنو,اكأنزؿاهللااعنده,اكأنوا يسابكثرةاا ىدد,اكأنواسبحتنواينصراا فئةاا قليلةاعل اا كثيرةابإ
اكيىذبا ا ينصرىـ امىيـ, القتلؿ اجنكدان اا مبلئكة اكأنزؿ اكسكنت, اقلكبيـ افتطمأنت اكا رحمة ا سكينة

ابت قلؿاكاألسراكا سبي,اكذ ؾاجزاءاكعقكبةا لكتفريفاا ذيفاكفركاابتهللا كخت فكااأمرهااا ذيفاكفركا
اهللاا اأكد اثـ التبااكشرعو, اأنو ااآليتتاأيضتن افيكفقواعلافياىذه اأفايلكباعليو  امفاأراد

,احيثاقبؿالكبةا(ُ) ئلسبلـاككتفامنيـاإسبلـاىكزاف,اكهللااغفكرارحيـاعظيـاا مغفرةاكاسعاا رحمةا
اإ  اا نبيا اكألكا اكلتباهللااعلييـ ااإلسبلـ, اضد اعلييـااا كثيراممفاحتربكا مسلميفالتئبيفافرد

طتعةا واكصفحاعفاجرائميـافياحؽااإلسبلـانستءىـاكأكالدىـافرحميـاهللااحيثاكفقيـا للكبةاكا 
ا.(ِ)فيكاأرحـاا راحميفااكا مسلميف,افبلايأسامفامغفرةاكرحمةاهللاا

 ثالثًا: المقاصد واألىداف:

نيفا–ىذهاا مىركةااغفمة القموب عن هللا سبب لمضياع والفشل: -ُ ةااألك  اا لياا مىركا-يكـاحي
ثنتاعشراأ فتناحيثاأعجبليـاكثرليـ,اكغفلتافاك لمرةااألك  اجيشاعدلوااكااجلمعافييتاا مسلم
اهللاا اعف اقلكبيـ ااألكؿ, اا نصر اسبب اعف ابيت اكغفلكا اهللا, اا مىركةاىزميـ اأكؿ اثـافي ,

اا لياثبلتامعارسكؿاهللاا اا مؤمنة اا صلةاكا قرباانصرىـابت قلة ابزيتدة كلجردتاهللاكحده,
هللااا مسلميفادرستناعظيمتناامنو,األفاىذااىكاسبباا نصرافياا مىترؾاكا حركب,ا ذ ؾاعلـ

اكا ضيتعا اا يزيمة اإ   ايؤدم اكا كثرة, ابت نفساكا متؿ اكاإلعجتب اا غركر ابأف اا غزكة اىذه في
ابأسبتبا ااألخذ اكعف امنو اكا غفلة اقكلو, اغير اعل اقكة افتالنشغتؿاعفاهللااكاالعلمتد كا فشؿ,

كؼاكبت لت ياإ  ابىثاا خكؼاكاالضطرابافياا صفيكاايرجؼاا قلكبز زؿااألقداـاكاكيا نصرا
ااإليمتفابتهلل,اأصحتباا قلكباا طتىرةا ا يزيمةاألفاا نصرايحلتجا لثتبليفاعل اا ىقيدةاكقكة

اا ريتحا اا ذمالذركه اكالابت يشيـ اا ذمايذىباجفتء االابت زبد اا مخلترة, اا صفكة ,ا(ّ)ا مخلصة,
                                                           

 (.ُُٗ(,اكلفسيراا جبل يف,ا)صِْٗ,اصُ(اينظر اصفكةاا لفتسير,ا لصتبكني,ا)ـُ)
 (.ّّّ(اينظر اليسيراا كريـاا رحمفافيالفسيراكبلـاا منتف,ا لىبلمةاعبداا رحمفاا سىدم,ا)صِ)
 (.ُُٕٔ,اصّا قرآف,اسيداقطب,ا)ـ(اينظر افياظبلؿاّ)
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اكيبلتاا حركب ايذكقكف اا ذيف افلسطيف األىؿ اعظيمتن ادرستن اأرلايصلح اكمت اا ىدكاافيذا مف
ا صييكنياكيركفاأنيـارغـاا فرؽاا يتئؿافيااالسلىداداا ىسكرم,اإالاأفاهللااينصرىـافياكؿا
مرةاعل اعدكىـاكىذاايؤكداأفاهللااينصراا فئةاا مؤمنةاا قليلةابإمكتنيتليتاا ضىيفةاعل اا فئةا

اكاالن اااللىتظابت زمف, ا ذ ؾايجباعلينت اا طتغية, اا كثيرة ابإمكتنيتليت اا كقت,اا بتغية لفتعامف
قبؿافكاتااألكافافت مؤمفاا حؽاىكاا ذماليذبواا لجترباكلقكيوااكلسليقظاقلكبنتاكلىكداهللا

َٔٚ ],اكصدؽاهللااا قتئؿافياكلتباا ىزيزا(ُ)األيتـا ْٕ َِٔٚة افده ٚ َوَرُضقا هِٚحَل َٕ َٚء ََ
ـَ اَل َيْرُجقَن فِ إِنَّ افَِّذي

ـَ ُهْؿ  ٚ َوافَِّذي ٕهقا ِِبَ َٖ َّ ُِقنَ َواْض ـْ َآَيٚتَِْٚ َؽٚؾِ ِسُبقنَ *  َظ ُْ ُٕقا َي ٚ ـَ ُر هاَِم  َْٖواُهُؿ افَّْٚ ,اا{6، 5[ }يوكس:ُأوَفئَِؽ َم
ابت كثرةا اا ىجب األف نيف, احي اقصة افي اكرد امت اكختصة اكلتباهللاالىت   افي امذمكـ فت ىجب

 ؤلسؼا,اكىذاا(ِ)ألنواسببا ليبلؾافياا دنيتاكاآلخرةااكا ىمؿاكا متؿامرفكضافياديفاهللاا
اييؤخرااالسلخبلؼاأكا ىثره,اثـالأخراا لمكيفاأكالخلفو,اثـااضطراباا قلكبابخكؼامفايمت

غيراهللااييذىبااألمفاكيكرثاا شقتء,افت غفلةاعفالطبيؽامنيجاهللاافيااألرضاىكاسبباا فشؿا
ٚ]كا ضيؽاكا ضنؾافقتؿالىت   ا ًُ ًٜ َضْْ َٔن ًِ ِري َؾِ٘نَّ فَُف َم ـْ ـْ ِذ ـْ َأْظَرَض َظ ِٜ  َوَم ََٔٚم

َِ ُه َيْقَم اف َْٕحُؼُ َو

ك َّ  .(ّ)ا{922[ }صه:َأْظ

سطرتاىذهاا غزكةامىيةاهللاامعاأىؿااإليمتفاكاإلسبلـاا صتدؽ,اكىذهاامعية هللا مع المسممين: -ِ
سنةاهللاافياا دعكاتاأفاهللاادائمتنايككفابمىيلواكمىكنلواألىؿاا ىقيدةاا راسخة,افأيدىـاكنصرىـا

اكا مىكن اا ىكف ا يـ اا ثتبليفاكأرسؿ ابجتنب ا لقتلؿ اعنده امف اجنكدان اأنزؿ احيث اعنده, امف ة
اكبنبييـا اا مىلزيفابدينيـاكعقيدليـ اقتؿالىت    ْؿ َواَل ُهْؿ , ِٓ ْٔ َِ ََٔٚء اهللِ اَل َخْقٌف َظ

]َأاَل إِنَّ َأْوفِ

َِٔٚة ا ى يِف احَل ُؿ افبُْؼَ َُقَن * َأُ ُٕقا َيتَّ ٚ ـَ ـَ َآَمُْقا َو ُٕقَن * افَِّذي َز ِاَِمِت اهللِ َذفَِؽ ََيْ َُ َٔٚ َويِف اآلَِخَرِة اَل َتْبِديَؾ فِ ْٕ فده

ًَئُِؿ[ ْقُز اف ٍَ {21-29}يقٕس:ُهَق اف
امفاهللاا(ْ) اا مبلئكة افإنزاؿ ,اكا نصرةاا اا مىية اأف لؤكد

ا لفئةاا مؤمنةاا مخلصةامعاهللا,احيثالصدؽاهللاافيصدقيتاهللاابت نصراكا لمكيفا ا غلبةادائمتن
الىت  احيثاقتؿ ٍٚت:   ٚفُِبقَن[ }افهَّ ٌَ ُؿ اف ٚ َأُ َٕ اا{153]َوإِنَّ ُجَْْد اكقتؿ  ]َؾِ٘نَّ ِحْزَب اهللِ ُهُؿ ,

ٚفُِبقَن[ }ادٚئدة: ٌَ اأفا{ 72اف ايسلطيع اال ااألسبتب ابمنظتر احك نت امف ااألمكر اإ   افت نتظر ,
                                                           

 (.ِِّ(اينظر اخلؽاا مسلـ,امحمداا غزا ي,ا)صُ)
 (.ُٕٖ(اينظر اا مسلخلصافيالزكيةااألنفس,اسىيداحكل,ا)صِ)
 (.َِٔ(اينظر امنتىجاا دعكةاكأست يبيت,اد.اعلياجريشة,ا)صّ)
ا)صْ) اا جزائرم, ابكر األبي اا مسلـ, امنيتج اينظر  ااإلسبلمئْ( اا لربية اكأصكؿ اا رحمفا(, اعبد اكأست يبيت, ة

 (.ٕٗا نحبلكم,ا)ص
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اا قكلاا ىتليةاا ظت مةاا طتغيةاا ا ئلسبلـاكا مسلميفاأمتـاىذه احقيقيتن  ليالكاجوايلصكرانصران
ابلحقيؽا اا مصدر اربتنية اكتنتاا مسأ ة اإذا اإال , اا يـك اكا ىربي اا دك ي اا ىت ـ افياكؿ اإلسبلـ

اهللاا اكقدرة ابمىية اكا لمكيف ااا نصر الىت    ِزيِز حيثايقكؿ ًَ ـْ ِظِْْد اهللِ اف ]َوَمٚ افَّْْكُ إاِلَّ ِم

تجا(ُ)ا{192احَلُِِٔؿ[ }آل ظّران:  .هللاامىوافيكاا غت ب" ا"مفاكتفا(ِ),اقتؿاا زَّجَّ

ااالثبات والثقة بالنفس سبب لمفوز والفالح: -ّ الىت    ـَ ]قتؿ ُٔتُؿ افَِّذي
َِ ـَ َآَمُْقا إَِذا فَ ٚ افَِّذي َ َيٚ َأُّيه

ٚ َؾاَل ُتَقفهقُهُؿ األَْدَهٚرَ  ًٍ ُروا َزْح ٍَ تٍَٚل َأْو *  ـَ َِ ًؾٚ فِ ْؿ َيْقَمئٍِذ ُدُهَرُه إاِلَّ ُمتََحرِّ
ِ ـْ ُيَقأِّ ْد َهَٚء َوَم ََ ٍٜ َؾ ُمَتَحًِّٔزا إَِػ ؾِئَ

َُّْؿ َوهِْئَس اَدِهرُ  َٓ َْٖواُه َج ـَ اهللِ َوَم ٍٛ ِم َو ٌَ اا طتىرةا{94-93[ }األكػال:هِ اا مؤمنة افت ثبتتا لفئة ,
ااا مخلصةافياا قلتؿ,اسبباأستسيامفاأسبتباا فكزاكا فبلحاحيثاثبتاا نبيا عندمتاانيـز

نيف,افكتفايقتلؿاا ىدكابثبتتاكعزيمة,اكىكايقكؿ افافيابدايةااألمرايبىضاا مسلم فياكقىةاحي
)أنتاا نبياالاكذباأنتاابفاعبداا مطلب(,اكثبتامىوامفاأصحتبواقريبامفامتئةامنيـاأبكابكرا
كعمراكا ىبتساكعلياكا فضؿابفاعبتساكأبكاسفيتفابفاا حترثاكأستمةابفازيداكغيرىـارضيا

بتساككتفاجييراا صكتاأفاينتدمابأعل اصكلو اعمواا ىاهللااعنيـاأجمىيفاكعندمتاأمرا
اا مشرككفاكانلصرااإلسبلـابثبتتاا-يىنياشجرةابيىةاا رضكاف–يتاأصحتباا شجرةا حل اانيـز

اا لياثبلتامعاا نبيا اا مؤمنة اكقداركمافياا حديثاعفاا براءاكسأ وارجؿامفا(ّ)اا قلة ,
اأفررلـاعفارسكؿاهللاا اك اقيس  افقتؿاا براء  نيف؟ اككتنتااكفارسكؿاهللاايكـاحي  ـايفر,

نتا متاحملنتاعلييـاانكشفكا,افأكببنتاعل اا غنتئـ,افتسلقبلكنتابت سيتـاك قدا ىكزافايكمئذاريمتة,اكا 
فاأبتاسفيتفابفاا حترثاأخذابلجتميتاكىكايقكؿ ااالعل ابغارأيتارسكؿاهللاا لواا بيضتء,اكا 

لبا يـاا نصراكا ىزةاكا لمكيفابثبتليـ,ا,احل ااك(ْ)(اأنا النبي ال كذب أنا ابن عبد المطمب)
[ }إهراهٔؿ:فقتؿالىت   ا ِٝ ْقِل افثَّٚهِ ََ ـَ َآَمُْقا هِٚف ُٝ اهللُ افَِّذي  .ا{95]ُيَثبِّ

قتؿالىت   ااالسكينة وقت القالقل والزالزل المادية والروحية من نعم هللا العظيمة عمى العباد: -ْ
َزَل اهللُ َشََُِْٔتُف َظَذ َرُش  ْٕ ُروا َوَذفَِؽ ]ُثؿَّ َأ ٍَ ـَ ـَ  َب افَِّذي ْ َتَرْوَهٚ َوَظذَّ َزَل ُجُْقًدا ََل ْٕ ِمَِْغ َوَأ ْٗ قفِِف َوَظَذ اُد

                                                           

 (.ّٗ-ّٖ(اينظر اجنداهللااثقتفةاكأخبلقتن,اسىيداحكل,ا)صُ)
ىػ,اعت ـابت نحكاكا لغة,اكتفافيافلكلواُِْ(اا زجتج اإبراىيـابفاا سرمابفاسيؿ,اأبكاإسحتؽاا زجتج,اك داسنةاِ)

ا"مىتني اكمفاكلبو  اإ  اا نحك, افيامؤ فتلو االجو اك"األمت يافيااألدباايخرطاا زيجتج, اك"اإلشلقتؽ", ا قرآف",
 (.َْ,اصُىػ.اينظر ااألعبلـ,ا لزركلي,ا)ـُُّكا لغة",اك"إعراباا قرآف",الكفيافيابغداداسنةا

 (.ُُٕٔ,اصّ(اينظر افياظبلؿاا قرآف,اسيداقطب,ا)ـّ)
 (.ّْٔ(,ا)صُٕٕٕ,احِٖ(اصحيحامسلـ,اكلتباا جيتداكا سير,ابتبافياغزكةاحنيف,ا)بْ)
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[ }افتقهٜ: ـَ ٚؾِِري َُ نيفاا,اكىذهاكتنتانىمةاعظيمةامفانىـاهللااا{92َجَزاُء اف عل اعبتدهايكـاحي
ااألرضاعل ارح اثـاضتقتاعلييـ ابأنفسيـ, اكأيعجبكا اأفااغلركا اك كفاكذ ؾابىد اكسىليت, بيت

أصتبيـاا ضيؽاكا يـاكا غـابىداأفالك كاامدبريف,اك كفابىدمتاعتدكااكرجىكااإ  اهللا,اأنزؿاهللاا
علييـاا سكينةاكاالطمئنتفافياقلكبيـ,احيثاعتشكااأصىبا حظتتاا قبلقؿاا نفسيةاكا متدية,ا

يذهامفاأجؿاكأعظـانىـاكزالزؿاا قلكبافأنزؿاهللااا سكينةا يثبليتاكيسكنيتاكيجىليتامطمئنة,اف
,افبىداا ز ز ةاا ركحيةاكا شىكرابت حرجاكا ضيؽاكا يزيمةاا حسيةاينزؿاهللاا(ُ)هللااعل اا ىبتدا

ا يلكبا المييدان اا ثتئرة, ااالنفىتالت اكييدئ اا طتئرة اا قلكب افيثبت ارداء ا لىتدة اا خترقة ا سكينة
سلمكفافياكؿازمتفاكمكتفاأفا,افكتفاىذاادرسايسلفيدامنواا م(ِ)علييـاكيغفرا يـاكينصرىـا

الايىلمدكااإالاعل اهللااسبحتنواكالايلككلكااإالاعليواكالاينشغلكااعنواأكايىلمدكااعل اقكةاغيرا
بطتعلواكعدـامخت فةاأمرهااقكلو,اكيىلمكاالمتمتناأفاا قكةاىياقكةااإليمتفاكا ىقيدةاكا لجرداهللا

ايذىباجفت ازبد نمت اكا  ا يستابشيء اا ىددية اا كثرة اا يقظةاكأف امف افبلبد ايجرفو, اسيؿ ابأقؿ ء
نزاؿا كرصاا صفكؼاكلكثيؽاا صلةابتهللافيذااىكاسراا نصراكا فكزاكا فبلح,اكلثبيتااألقداـاكا 

امفاهللاا اكا مىكنة اا صتدقيفاا مخلصيفاكصدؽاهللااا قتئؿافياكلتبوااا سكينة عل اعبتده
ـَ ا ىزيز ا َقى ِم َْ ُف َظَذ َت َٕ َٚٔ َس ُهْْ ـْ َأشَّ َّ ٚ ُجُرٍف َهٍٚر  ]َأَؾ ٍَ ُف َظَذ َص َٕ َٚٔ َس ُهْْ ـْ َأشَّ اهللِ َوِرْضَقاٍن َخْرٌ َأْم َم

ْقَم افيَّٚدَِِغ[ }افتقهٜ: ََ ََّْؿ َواهللُ اَل َُّيِْدي اف َٓ ِٚر َج َٕ  .ا{119َؾْْٚنََٚر هِِف يِف 

اهللاااعقوبة التخاذل والفرار:اليزيمة  -ٓ اا مىترؾاكا ابٌيفى امف اكا فرار اا لختذؿ حركباعقكبة
ااإلسبلـا نيف,ارغـاأعدادىـاا يتئلةاإالاأفاضىتؼاا قلكبالختذ كااكفركااكخذ كا كختصةافياحي

[كا مسلميف,احيثاقتؿالىت   ا ـَ ُْٔتْؿ ُمْدهِِري أماك يلـاعل اأدبتركـامنيزميف,اككتفاذ ؾاا]ُثؿَّ َوفَّ
كأنوا يسابكثرةاأفاا نصرابيدهاكمفاعنده,اابسببااغلرارىـابأنفسيـاككثرليـ,افأخبرىـاهللاا

,ا ذ ؾاىزميـاهللااسبحتنوافيابدايةاا مىركةاعقكبةا يـا يبيفا يـامدلاخطكرةاا ىيجب,ا(ّ)ا ىدد
امفاأكبراا كبتئر,ا ذ ؾا اا فرارامفاا مىترؾاكا غزكاتاأمتـاا ىدكافيذا كا غركراكمدلاخطكرة

اا لختذؿاكا فرارامفاأىؿاا خيتنةاكا غدراكضىتؼااإليم اأكايتفاا مذنبا يزيمةاكا فشؿاسببو ف,
اا طتبكا اا مسلما منتفقيفامف اا ختمساا ذماييىتنيامنو اا يكـكار افيواف اكفياكؿامكتفايظير ,

سبلـابقكلواكعزلواكقكةاأىلو,ايخرجاعلينتاأمثتؿاىؤالءاا ملختذ يف,ا ذ ؾاعقتبا يـا ـايلبا اإلو

                                                           

 (.ّّّنظر اليسيراا كريـاا رحمفافيالفسيراكبلـاا منتف,ا لىبلمةاعبداا رحمفاا سىدم,ا)ص(ايُ)
 (.ُُٕٔ,اصّ(اينظر افياظبلؿاا قرآف,اسيداقطب,ا)ـِ)
 (.ِْٗ,اصُ(,اكصفكةاا لفتسير,ا لصتبكني,ا)ـََْ,اصُ(اينظر الفسيراا بيضتكم,ا)ـّ)
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ا دنيتاكاآلخرةافقتؿاهللااعلييـاك ـايكفقيـا ئلسبلـابسببانفتقيـاكفجكرىـ,افكلبا يـاا ىقكبةافيا
ِر[ }افْسٚء:لىت   ا ـَ افَّْٚ ِؾ ِم ٍَ ْرِك األَْش َغ يِف افدَّ

َِ ,اككردافياا حديثاعفاابفا(ُ)ا{117]إِنَّ اُدَْٚؾِ
ا اا نبي ا"كنتامع اقتؿ  امفاامسىكد ارجبلن اثمتنكف اا نتساكثبتامىو اعنو افك   احنيف يكـ

احنيفاا ميتجريفاكاألنصتر,افكفتاعل اأقدامنتاك ـايك يـاا دب ر",اكركايةاابفاعمر"ا قدارأيلنتايـك
فاا نتسا مك يفاكمتامعارسكؿاهللاامتئةارجؿ"ا  .(ِ)كا 

ا لمسلميف,اا:الطبقة اإليمانية األولىفضل  -ٔ اا داخلي اا صؼ اقكة امدل اا كريمة ااآليتت بىيَّنت
ا,اكىذاايثبتامدلاأىميةاا جندماا مسلـبقيتدليـاا حكيمةاا رائىةاا ملمثلةابشخصيةاا رسكؿا

اا شجرة,ا اأصحتب األنيـ اكا فلح, اا بقرة اسكرة اأىؿ األنيـ اا ىدك اعل  اكاالنلصتر اا لمكيف في
امفاهللاا اا رضت ابيىة امفااأصحتباا بيىة, اا صتدقة اا مخلصة اا شريفة اا طتىرة اا فئة  يذه

ا مسلميف,افيكاصؼاعظيـالرب اعل اا لضحيةاكا فداءابكؿامتايملؾامفاأجؿاحمتيةاا ديفا
ىؿااألرضاحل اقتؿاهللااأاةابتيىتابإخبلصاكصدؽافكتنكااخيرامجمكعةافريدكا ىقيدة,افيذها

ُِقِِبِْؿ فييـامفافكؽاسبعاسمكاتا َِِؿ َمٚ يِف ُؿ ًَ َجَرِة َؾ َٝ افنَّ ََٕؽ ََتْ ق ًُ ِمَِْغ إِْذ ُيَبٚيِ ْٗ ـِ اُد ْد َرِِضَ اهللُ َظ ََ ]َف

ْؿ َؾْتًحٚ َؿرِ  ْؿ َوَأَثَِٚبُ ِٓ ْٔ َِ َٜ َظ َُِْٔ َزَل افسَّ ْٕ َٖ ,افكتفاىذاالبليغاعلكماكريـامفاهللااا ىلياا{15يًبٚ[ }افٍتح:َؾ
 وااألميفاعفاىذهاا جمتعةاا مؤمنة,افكتنتا حظةاقدسيةاشيدافييتاا كجكداكلواكاا ىظيـاإ  ارس

اأفاا لجمعاا ذماالالصيرهاا لربيةاعل ا مدلارضتاهللااعنيـ,اكىذاايؤكدا كؿاجندمامسلـاا يـك
نيف,امفاىزةا يميزااا ىقيدةاا سليمةايصىباعليواأف ينلصر,اكىذاامتاحدثامعاا مسلميفايكـاحي

إالاىذهاا فئةاا مؤمنةاا لياجتءىتاا نداءاا خت د ااهللااا خبيثامفاا طيب,افلـايثبتامعاا نبيا
ايتا اآخر  انداء اثـ ااألك يف, اا ستبقيف اكاألنصتر اا ميتجريف امف امتئة افلقدـ اا بقرة اأصحتب يت

اا سم اأصحتب ايت ااألنصتر, اا ىبتسامىشر افييـ انتدل اعندمت افلقدمكا اا شجرة( ابيىة ا)أم رة
فجتءكاايقك كف ايتا بيؾايتا بيؾارسكؿاهللا,افلقدـابيـاا نبيابثبتتاكحمياا كطيساثـاأخذابيدها
افتريفامنيزميف,افكتنتاىذها اكىكايقكؿ ا)شتىتاا كجكه(افأدبركا افرم اا ىدكابيت مفاا حصت

ا اا بقرة اأصحتباسكرة اأىؿ اا طتىرة اا فقرماا فئة اكا ىمكد ا ئلسبلـ, اا صلبة اا قتعدة اىـ كا فلح
 لمسلميف,الجمىيـارابطةاا ىقيدةاكلثبليـاعل اا حؽاكلنصرىـاكيكلبا يـاا ىزةاكا لمكيفامفا

                                                           

 (.ِٗ-ُٖ(اينظر اا راقصكفاعل اجراحنت,ايمتفاا سبتعي,ا)صُ)
ا)ـِ) اا قلتؿ, اعند اا ثبتت افي اجتء امت ابتب اا جيتد, اكلتب اا لرمذم, اسنف اصْ( ا)حُّٕ, اكقتؿ اااااُٖٗٔ(, ,)

 حديثاحسف.
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,ا(ُ)ارباا ىت ميف,افلقضياعل اأكبرالجمعاكثنياضخـامفاىكزافاكثقيؼابلكفيؽامفاهللاا
ا حرباألفاىذااا جيشادخلواأخبلطاكثيركفافكتنتاىذهاا غزكةادرستناعظيمتناميمتنامفادركسا

مفامشركيفاكأعراباكحديثياعيدابتإلسبلـافكتفاعندىـاسيتفاأفاينلصرااإلسبلـاأكاييخذؿا
اك كفابفضؿاهللاا اإ  اامفاقبليـ اانقلبتاا يزيمة اا صتدقة, اا مؤمنة اا جمتعة كبفضؿاىذه

ياا جيشاإالامفاييقتلؿاخت صتنانصر,افىٌلمتاا مسلميفادرستناإ  اا يكـاأنواالاينبغياأفايككفاف
اإ  اا خذالفاكا ضىؼاكا فرارا افبلالميؿانفسو اعفادينو احقتن ا يككفامدافىتن امفاقلبو مخلصتن

اكنحفانىيشازمفا(ِ)خشيةامتاأعدهاهللاا لفتريفامفاعذاباأ يـاكعقتباشديدا ,افيجباعلينتاا يـك
اف اهللاامنيـ اأفانحلتطاكنحذراممفاحذرنت اا ركيبضة اكزمف اأىؿاا فستد, اأمثتؿ اا بقرة ياسكرة

ا غدراكا خيتنةامفاا ييكداكا منتفقيفاكغيرىـ,اكأفاالانمشياحسباأىكائنتاكشيكالنت,اكنلمسؾا
نصراناعزيزانامؤزرانامفاكيكلبا نتابسكرةاا فلح,اكنقلدمابأىؿاسكرةاا فلحاحل ايفلحاهللااعلينتا

ؤمنيفاا صتدقيفاكنلخلصا,اكنسيرافياطريؽاا لخليةاقبؿاا لحليةافنلمسؾابصفتتاا معندها
مفاصفتتاا ملختذ يفاا ختئنيف,افىندمتاالانىطؿاحكـااإلسبلـاا ىتدؿافياأماقطراإسبلميا

 .(ّ)يألياا نصراكا لمكيفامفاهللاا

 المطمب الثاني
 حكم هللا في المشركين إلى يوم الدين

ََٕجٌس قتؿالىت   ا قَن  ـُ اَم اُدْؼِ َّٕ ـَ َآَمُْقا إِ ٚ افَِّذي َ ْؿ َهَذا َوإِْن  ]َيٚ َأُّيه ِٓ َد َظِٚم ًْ َرُهقا ادَْسِجَد احَلَراَم َه َْ َؾاَل َي

ـْ َؾْوِِِف إِْن َصَٚء إِنَّ اهللَ َظٌِِٔؿ َحٌُِٔؿ[ }افتقهٜ: ُؿ اهللُ ِم ُُ ِْٔ ٌْ ًٜ َؾَسْقَف ُي َِ ْٔ ُتْؿ َظ ٍْ ا.ا{95ِخ

 أواًل: التفسير التحميمي:
 مناسبة اآلية لما قبميا:

ابتسلئ اا كريمة اا مسجدابدأتااآلية اا مشركيفاعف اإ  اغرضاإقصتء ا لرجكع نتؼاابلدائي
الىت  افياا ستبؽا ابقك و ُروا َمَسِٚجَد اهللِ[ }افتقهٜ:ا حراـ ُّ ًْ ـَِغ َأْن َي ْؼِ ُّ ِْ

َٚن فِ ـَ ابواا{15]َمٚ  جيء

                                                           

ا)ـُ) اا غضبتف, امحمد امنير اا نبكية, ا لسيرة اا حركي اا منيج اينظر  اصّ( اصُّ, ,أُّ, اا مخلـك اكا رحيؽ ,)
 (.ِّْ لمبتركفكرم,ا)ص

 (.َِِا مرسليف,ا لشيخامحمداا حضرمابؾ,ا)ص(اينظر انكراا يقيفافياسيرةاسيداِ)
 (.ّٕٗ(اينظر اجنداهللااثقتفةاكأخبلقتن,اسىيداحكل,ا)صّ)
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ابىلةاأخرلاكىياأنيـانجساكفياا ستبؽا  لأكيدااألمرابإبىتدىـاعفاا مسجداا حراـامعالىليلواىنت
الايدخلكنواألنيـاشتىدكفاعل اأنفسيـابت كفرافليسكااأىبلنا لىميراا مسجداا مبنيا للكحيد,اكرداأنيـا

ا.(ُ)فربطابيفاا كفراكا نجتسةاألنيـاكفتراكنجسافبلايىمركااا مسجدا طيترلواكقدسيلوا
 سبب النزول:

أخرجاابفاأبياحتلـاعفاابفاعبتساقتؿ اكتفاا مشرككفايجيئكفاإ  اا بيتاكيجيئكفامىيـا
اكااا بيت,اقتؿاا مسلمكف امفاأيفا نتاا طىتـ؟افأنزؿاهللا اػفاأفايألػػكااعػػتانييػػو,افلمػ طىتـايلجركفافيبت

ـْ َؾْوِِِف[ }افتقهٜ: ُؿ اهللُ ِم ُُ ِْٔ ٌْ ًٜ َؾَسْقَف ُي َِ تُْؿ َظْٔ ٍْ ا.ا{95]َوإِْن ِخ

انز تاا(ِ)اكأخرجاابفاجريراعفاسىيداابفاجبير قنَ قتؿ ا مت ـُ اَم اُدْؼِ َّٕ َرُهقا  ]إِ َْ َجٌس َؾاَل َي َٕ

ْؿ َهَذا[  ِٓ َد َظِٚم ًْ ,اشؽاذ ؾاعل اا مسلميف,اكقت كاامفايألينتابت طىتـاكا ملتع؟افأنزؿااَدْسِجَد احَلَراَم َه
ـْ َؾْوِِِف[هللاا ُؿ اهللُ ِم ُُ ِْٔ ٌْ ًٜ َؾَسْقَف ُي َِ ْٔ ُتْؿ َظ ٍْ ا.(ّ)ا]َوإِْن ِخ

 المفردات الغريبة:
شيءاا ذماا نجتسةاصفةامبلزمةا و,اكقداأينيطاكصؼاا نجتسةابيـا" اصفةامشبية,ااسـا لَنَجس"

اعقيدةا انجساألجؿ افت مشرؾ اذالية, اك يستانجتسة انفستنية امىنكية انجتسة افيي ااإلشراؾ, بصفة
بىتدىـاعفامجتمعاا خيراكا فضؿاكا طيترة,ا ذ ؾاأكجبااإلسبلـاا غيسؿا إشراكو,اكا مرادالحقيرىـاكا 

اأسلـاانخبلعتنا اا حسيةاإلزا ةاخبتثةانفسوااعل اا مشرؾاإذا اا مىنكيةابت طيترة اا,اكعفا(ْ)مفاا قذارة
ا.(ٓ)ا"أعيتنيـانجسةاكت كبلباكا خنتزير,اكعفاا حسف امفاصتفحامشركتنالكضأ" اابفاعبتسا

اتؿاا رجؿايىيؿاإذااافلقراػػتؿاعػػ,اكييق(ٔ)راػػؿاإذااافلقػػ"اا ىيلة اا فقر,اعيلةن افقران,اعتؿاا رجؿايىيعيمة"
                                                           

 (.ُٕٗ,اصُ(,اكفلحاا قدير,ا لشككتني,ا)ـُٗٓ,اصٓ(اينظر الفسيراا لحريراكا لنكير,االبفاعتشكر,ا)ـُ)
بيرااألسدم,اا ككفي,اأبكاعبداهللاامفاكبتراا لتبىيفاكأعلميِ) ىػ,احبشيااألصؿ,امفآْـ,اك داسنةا(اسىيدابفاجي

بنياأسد,اأخذاا ىلـاعفاعبداهللاابفاعبتساكابفاعمر,اقيلؿاعل ايداا حجتج,اقتؿااإلمتـاأحمدابفاحنبؿ اقلؿا
ا اسنة الكفي اعلمو, اإ   امفلقر اكىك اإال ااألرضاأحد اكجو اعل  اكمت اسىيدان ااألعبلـ,آٗا حجتج اينظر  ىػ,

 (.ّٗ,اصّ لزركلي,ا)ـ
,اكا حديثا(ُٕٗ,اصُِْ(,اكلفسيراا طبرم,ا)ِِٓ-ِِْفياأسبتباا نزكؿ,اجبلؿاا ديفاا سيكطي,ا)ص بتباا نقكؿا(اّ)

 .سبؽالخريجو
 (.َُٔ,اصٓ(اينظر اا لحريراكا لنكير,االبفاعتشكر,ا)ـْ)
 (.ّْٗ,اصِ(اا كشتؼ,ا لزمخشرم,ا)ـٓ)
اا منثكرٔ) اا در اينظر  ابت مأثكرا( اا لفسير افي ا, اصّ)ـ لسيكطي, أِْ, اكا جتمع ا لقرطبي,ا(, اا قرآف, اااألحكتـ

 (.ُْ,اصْ)ـ
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ا.(ُ)كمنوايىكؿا
 القراءات:

اإنمتاَنَجس" اقيؿ  احذؼاا مكصكؼافكأنو القدير اعل  اا جيـ اكبسككف ا"ًنًجس" اا نكف اقيرئابكسر  "
ا مشرككفاجنسانجس,اأكاضربانجس,اكأكثرامتاجتءالتبىتنا رجساكىكالخفيؼانجس,انحكاكبىدى,ا

افياكبد,افبلايدخلكفاا مسجداا حراـاكىـانجس.
ابمىعيمة" ا"عتئلة" اقيرئ  ا" اعتئلة اأكاحتالن اكىكا(ِ)ن اا مصدراكت ىتفية, ا"عتيلة" اابفامسىكد اكقرأ ,

اكاشلدا ا.(ّ)مصدراكقيؿامىنته اخصلةاشتقةاييقتؿاعت نيااألمرايىك نياأماشؽاعليَّ

 النحو والبالغة:

اخبثاإنما المشركون نجس" اكت نجسافي اأم ابليغ الشبيو افيو اكا لفظ اا حصر اإلفتدة اا صيغة  "
اكخبثااالعل اكت نجتسةاألنيتاا بتطف, ايجىليـ افأصبحابليغتن اا شبو اككجو اا شبو اأداة ذفتامنو احي قتد

امبلبسةا يـا لمبت غةافياكصفيـ.
ا.(ْ)" اعبراعفاا دخكؿابت قربا لمبت غةافال يقربوا المسجدك"

اأكاعل االمشركونك" اعيفاا نجتسة ابذ ؾاحل اكأنيـ افياكصفيـ اا مصدرامبت غة اكخبره امبلدأ, "
اككانجساألفامىيـاا شرؾاكىكابمنز ةاا نجس.لقديرامضتؼ اأماذ

ا.(ٓ)" اا فتءا للفريع,افىدـاقربتنيـا لمسجداا حراـاملفٌرعاعل انجتسليـافال يقربوا"

 األحكام الشرعية:

ألفامىن ااإليمتف اقكؿاا؛كجكباا غيسؿاعل اا كتفراإذااأسلـاعل اقكؿاأىؿاا سنةاكا جمتعة -ُ
ٚفُِح ]تؿالىت   ابت لستفاكلصديؽابت قلب,اكيزككابت ىمؿاق ُؾ افهَّ َّ ًَ ُٛ َواف ِّٔ ُِِؿ افىَّ َُ ُد اف ًَ ِْٔف َيْه إِفَ

فُ  ًُ  .{ 90[ }فاصر:َيْرَؾ

ابتإلجمتعا -ِ المكيفاا مشرؾامفادخكؿاا حـر الايجكزا لمشرؾادخكؿاا مسجداا حراـ,اأماييحـر
كقيؿافياا مسجداا حراـاختصةاكجميعاا مستجداعتمة,األنيـاالالخلكاا نجتسةامفاأجستدىـا

                                                           

 (.ِْ,اصْ(اينظر اا جتمعاألحكتـاا قرآف,ا لقرطبي,ا)ـُ)
 (.َُْ,اصُ(,اكلفسيراا بيضتكم,ا)ـّْٗ,اصِ(اا كشتؼ,ا لزمخشرم,ا)ـِ)
 (.َِٕ,اصُ(افلحاا قدير,ا لشككتني,ا)ـّ)
 (.ّْٗص,اِ(,اكا كشتؼ,ا لزمخشرم,ا)ـْْٗ,اصُ(اصفكةاا لفتسير,ا لصتبكني,ا)ـْ)
 (.ُٕٗ,اصُ(افلحاا قدير,ا لشككتني,ا)ـٓ)
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اعلةاس األف اكاجب اا مسجد امف افمنىو ا ذ ؾ ا)ا شرؾ( اا مىنكية انجتسة اأك اا ىيف انجتسة كاء
ا نجتسةامكجكدةافييـاكا حرمةامكجكدةافياا مسجد,اكقتؿاا شتفىيارحمواهللا ااآليةاعتمةافيا
اا ييكدما افأبتحادخكؿ اكالايمنىكفامفادخكؿاغيره اا حراـ, ابت مسجد اختصة اا مشركيف, ستئر

 .(ُ)ا مستجدااكا نصرانيافياستئر

 ثانيًا: التفسير اإلجمالي:
قَن فياىذهااآليةاا كريمةاعل اقذراكخبثاا مشركيف,افقتؿالىت   اايؤكداهللاا ـُ اَم ادُْؼِ َّٕ ]إِ

اكت كبلباكا خنتزير,ا ََٕجٌس[ انجسو اابفاعبتس  اقتؿ ابشركيـ اكنجسااعلقتدىـ أما خبثابتطنيـ
اكا جمي افليلكضأ, امشركتن امفاصتفح اا حسف  ابمنز ةاكقتؿ اىـ اأم اا لشبيو اعل  اىذا اأف اعل  كر

امبت غةافياا كصؼ,ا ىلكااكأنيـاا نجتسةابىينيت ا نجساأكاكت نجسا خبثااعلقتدىـاككفرىـابتهللاجي
ااكني اهللاا اا حراـ اا مسجد ْؿ َهَذا[بدخك يـ ِٓ َد َظِٚم ًْ َرُهقا ادَْسِجَد احَلَراَم َه َْ أماالايدخلكااا]َؾاَل َي

,احيثاأطلؽاا م اكلو,اكقيؿاا مراداا منعاعفاا حجاكا ىمرةاكيؤيدهاا حـر سجداا حراـاكقصدابواا حـر
مانز تافيواسكرةابراءة,اككجواهللااسبحتنواُحديث ا)كأالايحجابىداىذااا ىتـامشرؾ(,اكىكاا ىتـااؿ

اأكاا حجافإفاهللاا اا فقرابسببامنىيـامفادخكؿاا حـر اختفكا سكؼايغنيكـاا لمؤمنيفابأنيـاإذا
ـْ َؾْوِِِف[ؽاآخرامفافضلواكعطتئواعنيـابطري ُؿ اهللُ ِم ُُ ِْٔ ٌْ ًٜ َؾَسْقَف ُي َِ ُتْؿ َظْٔ ٍْ قتؿاا مفسركف اا]َوإِْن ِخ

ااألطىمةا ايجلبكف اا مشرككف اككتف , اا حـر ادخكؿ امف اا مشركيف المكيف امف اا مسلمكف امنع  مت
امفاأمال اا حزفافقتؿا يـ  اأ ق اا شيطتفافياقلكبيـ افياا مكاسـ, اككيؼاكا لجتراتاإ ييـ أكلكف؟

لىيشكفاكقدامنىتاعنكـااألرزاؽاكا مكتسب؟افأمنيـاهللاامفاا فقراكا ىيلة,اكرزقيـاا غنتئـاكا جزيةا
إنواعليـاحكيـ,اقتؿاابفاعبتس اعليـابمتايصلحكـ,احكيـافيمتاافأغنتىـابإرادلواكمشيئلواكقكلوا

ا.(ِ)حكـافياا مشركيفا

 ثالثًا: المقاصد واألىداف:
اعفاانيج الجاىمية ال يمتقيان:المنيج القرآني وم -ُ اا كريمة ااآلية اىذه افي اهللااسبحتنو أعلف

اا جتىلية,ا امنيج امع ايلىتيش اكال اأبدان ايللقي اال اأنو اا صحيحة اا ىقيدة امنيج اا حؽ, ااااااا منيج
افت منيجاا قرآنيايربيااألمةاعل ا فبلايللقيااإليمتفامعاا كفراكالايللقياا طيرامعاا نجس,

                                                           

 (.ّٗ-ّٖ,اصْ(اينظر اا جتمعاألحكتـاا قرآف,ا لقرطبي,ا)ـُ)
ا لصتبكني,ا)صِ) اا لفتسير, اينظر اصفكة ا كىبةاّْٗ,اِْٗ( امىتنياا قرآفاا ىزيز, اكا لفسيراا كجيزاكمىجـ ,)

 (.ُِٗا زحيلي,ا)ص
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 دينو,اففيوامفتصلةابيفاا حؽاكا بتطؿ,ابيفاأستساا ىقيدةاكأستساا حيتةااا لجرداهللاكا خلكص
ا دنيتاكشيكاليتاا مبنياعل اا جيؿاكقتنكفاا جتىليةاا فتسدافمنيجاهللاايجىؿاا نتساكليـاعبيدانا

افياكاقىنتا(ُ)هللاكحدهاكمنيجاا جتىليةايجىؿاا نتساأربتبتنا بىضيـاا بىضا ,اكىذاامتانجدهاا يـك
ا اكاألمريكتفاكحتضرنت اا ييكد امف األسيتدىـ اعبيدان اا ىربية اا دكؿ اطكاغيت انجد احيث اااااااأل يـ

الايخت فكفا يـامبدءاناكالاقتنكنتناكالارأيتنايسيركفامفالحتاأقداميـاكت ىبيد,اكمتاأصبحكااعبيدانا
لقكاامسلميف,اكجتءكااعل افطرةااإلسبلـ,ادي فا لمتؿاكا منصباكا سلطتفاكا نفكذاكنسكااأنيـاخي

ابسبباطغيتنيـاكغطرسليـاكبىدىـا ا رحمةاكا ىدؿاكاألمفاكا سبلـاا ذماحيرمتاشىكبيـامنيت
اأىكائيـا امع ا يلفؽ اا كريـ اا قرآف اكمنيج ا حقتئؽ الزييفيـ اكمحتك ة اا صحيحة اا ىقيدة عف
كشيكاليـ,احل اأنيـااشلركاابىضاعلمتءاا سبلطيفا يفلكاا يـاكفؽامطت بيـاكأكامرىـاكشيكاليـا

إِنَّ ]قتؿافييـ ااك كفا يسا نتاإالاأفانقكؿافييـاحسبنتاهللااكنىـاا ككيؿافتهللااكمصت حيـ

ؿْ  ْؿ َوَأْمَذ َأُ َل َأُ ْٔىَُٚن َشقَّ ُؿ اُأَدى افنَّ َ َأُ ِد َمٚ َتَبغَّ ًْ ـْ َه وا َظَذ َأْدَهِٚرِهْؿ ِم ـَ اْرَتده ُْؿ َؿُٚفقا *  افَِّذي َْٖنَّ َذفَِؽ هِ

ِرُهقا مَ  ـَ ـَ  ِذي َِّ
ًِْض األَْمرِ فِ ْؿ يِف َه ُُ ًُ َل اهللُ َشُْىِٔ َٕزَّ ,افأعلفاهللااأفاا كفترانجساا{24-23[ }حمؿد:ٚ 

كالايقربكنتاأكانقربيـافيامستئؿاا ىقيدةاكا ديفاختصة,اك كفامتانجدهاا يكـاأفاا ىت ـااإلسبلميا
افأصبحكاايىيشاردةاخطيرةاحيثايليثاخلؼاا كتفريفاكيلبعاخيطتىـ,اكلرؾامنيجاهللااكحكـاهللا

ا الىت    احيثايقكؿ اكا غي اكا كفر اا ضبلؿ افي ُٖوَفئَِؽ ُهُؿ مثليـ َزَل اهللُ َؾ ْٕ ْؿ هاَِم َأ ُُ ْ ََيْ ـْ ََل ]َوَم

ٚؾُِروَن[ }ادٚئدة: َُ ,افقت كااعفاأحكتـاهللاارجىيةاغيرالقدميةاكأبتحكاافياببلدىـاا خمراا{11اف
ابت ق اا مسلميف ادمتء اكاسلبتحكا اكا فجكر اكا زنت اقكانيفاكا ىير اضمف اكا لشريد اكا لىذيب لؿ,

وُه إَِػ اهللِ كضىيةاللصؼابت جيؿاكا قيراكا ظلـاكنسكااقكؿاهللاالىت   ا ٍء َؾُرده ]َؾِْ٘ن َتََْٚزْظُتْؿ يِف ََشْ

ِْٖوياًل  * َأََلْ  ـُ َت َْٔقِم اآلَِخِر َذفَِؽ َخْرٌ َوَأْحَس ِمُْقَن هِٚهللِ َواف ْٗ ْْتُْؿ ُت ـُ ُشقِل إِْن  ُْؿ َوافرَّ قَن َأْنَّ ُّ ـَ َيْزُظ َتَر إَِػ افَِّذي

قا إَِػ افىَُّٚؽقِت َوَؿْد ُأِمُروا ُّ ـَ ـْ َؿبَِِْؽ ُيِريُدوَن َأْن َيتََحٚ ِزَل ِم ْٕ َْٔؽ َوَمٚ ُأ ِزَل إَِف ْٕ ُروا هِِف  َآَمُْقا هاَِم ُأ ٍُ ُْ َأْن َي

ًًِٔدا[ }افْسٚء ْؿ َضاَلاًل َه ُٓ َِّ َْٔىُٚن َأْن ُيِو  .(ِ)ا{21-79:َوُيِريُد افنَّ

اإلسبلميةاإرشتداا نتساإ  اطريؽاا يدايةاكا رشتداإلخراجاا نتسامفاافيجباعل اعلمتءااألمة
اا ىلمتءا افبيتف اكا ىقيدة, اا ديف اأحكتـ اعل  الىدم امف افيو ايحدث اكمت اا ىصر, اىذا جتىلية
ا مستئؿاا شرؾاأداءا ؤلمتنة,اكقيتـابكاجبااألمرابت مىركؼاكا نيياعفاا منكرا صبلحاحتؿ

                                                           

 (.ُُٗٔ,اصّ(اينظر افياظبلؿاا قرآف,اسيداقطب,ا)ـُ)
 (.ٕ,أ,آ(اينظر اجنداهللااثقتفةاكأخبلقتن,اسىيداحكل,ا)صِ)
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اإلسبلـاكا مسلميف,اكعل اا ىلمتءاا رجكعاإ  اا كلتباكا سنةاا لياعرفيتااإلمتـاا شتفىيابأنيتا
ا لنتساا(ُ)اا حكمةاحيثاقتؿاا حكمة اىياسنةارسكؿاهللاا اهللااسبحتنواىداية ا لياأرسليت

ئعازعاا دينياىكاا ذمايبىثاعل اا لمسؾاكاال لزاـابت شرا ا"ا كا(ِ)كتفة,اكقتؿامحمدابفادرازا
ابت بتطؿا اللصؼ اا لي اا فتسدة اا ىقتئد اعف اكيبىد امخت فليت, اعف اكيبىد اا قرآف امف ا مسلمدة

 .(ّ)كاالنحراؼ"ا

ااآليةااطيارة وقداسة أول مسجد ُوضع في األرض )البيت الحرام(: -ِ أكداهللااسبحتنوافياىذه
اَم ادُ ا كريمةاعل انجتسةاأىؿاا شرؾ,اكختصةانجتسةاا فكراكاالعلقتدافقتؿ ا َّٕ ََٕجٌس[]إِ قَن  ـُ اْؼِ

كا ىلمتءاكثرتاأقكا يـافيامىن اكصؼاا مشرؾابت نجسافمنيـامفاقتؿاأنيتامىنكيةاكمنيـاقتؿا
افبىضاا مذاىباأكدتاكأكجبتا ااألمريف ابيف اجمع امف اكمنيـ اأبداف اأمانجتسة امتدية بأنيت

اأسلـ,اكا كضكءاإذااصتفحاا مشرؾ,اككؿاىذاايصبافيادائرةانجت سةاا غسؿاعل اا كتفراإذا
اعلييـادخك وا ـر ا مشرؾ,احيثانيتىـاهللااسبحتنوابأفايقربكااا مسجداا حراـاأمايدخلكه,افقداحي
فليسا يـااالسليطتفاكالااالجليتزابسبباعلةاا نجتسةافييـاسكاءافيااعلقتدىـاا بتطؿاأـافيا

ا اا طتىر,(ْ)أبدانيـ ابيتاهللااا حراـ, اا بيت, اىذا اكقداسة اعل اعظمة ايؤكد اممت ا ذ ؾاىذا ا,
اكلواقبلةاكمسجدافبلايدخلواإالا ا شريؼ,اا مبترؾ,اقبلةاا مسلميفافياكؿاأرجتءاا ىت ـ,افت حـر
أىؿاا طيترةاكا نقتءاكا صفتء,افبلاينجسوامشرؾاكثني,اكقداكردتاقداسلواكطيترلوافياا قرآفا

اا نبيا اا حراـااحيثابيفاهللااسبحتنواأفارحلةااإلسراءاكا مىراجامىجزة حدثتامفاا مسجد
َْٚ َحْقَففُ ؿ افقت ـْ ـَ ادَْسِجِد احَلَراِم إَِػ اَدْسِجِد األَْؿَل افَِّذي َهَٚر ْٔاًل ِم ْبِدِه َف ًَ ى هِ  فُِِْرَيُف ]ُشْبَحَٚن افَِّذي َأرْسَ

ُٔع افبَِهُر[ }اإلرساء: ِّ ف ُهَق افسَّ َّٕ ـْ َآَيٚتَِْٚ إِ اـحطـااألصنتمكةافياا,اكأكؿامتافىؿاا نبياا{1ِم
بتناامكةاكحكؿاا كىبةا,افىفاعبداهللااقتؿ ادخؿاا نبياةحكؿاا كىبمفا ا.ثبلثمتئةاكسلكفانيصي

]ُؿْؾ َجَٚء احَلؼه َوَزَهَؼ افَبٚضُِؾ إِنَّ افَبٚضَِؾ كفياركايةا)صنمتن(افجىؿايطىنيتابىكداكتفابيدهاكيقكؿ ا

َٚن َزُهقًؿٚ[ }اإلرساء: ًُِٔد[ }شبٖ:]ُؿْؾ َجَٚء احَلؼه َوَمٚ ُيْبِدُئ افَبٚ,اكقتؿ ا{ 51ـَ {19ضُِؾ َوَمٚ ُي
,ا(ٓ)

                                                           

 (.ِٖٖ,اصٕ(ااألـ,امحمدابفاإدريساا شتفىي,ا)ـُ)
(امحمدابفاعبداهللاادراز افيواملأدب,امصرم,اأزىرم,اكتفامفاىيئةاكبتراعلمتءااألزىر,اك واكلباكمؤ فتتاِ)

ـ.اينظر ااألعبلـ,ا لزركلي,آُٖٗىػ,اسنةإُّٕياسنةامنيت ا"ا ديف",ا"دراسةالمييديةا لتريخااإلسبلـ",الكف
 (.ِْٔ,اصٔ)ـ

 (.ُٕٗ(اينظر اا نبأاا ىظيـ,انظراتاجديدةافياا قرآفاا كريـ,امحمدابفاعبداهللاادراز,ا)صّ)
 (.ُْ,اَْ,اصْ(اينظر اا جتمعاألحكتـاا قرآف,اا قرطبي,ا)ـْ)
 (.ْٔٔ(,ا)صُُٖٕ,احِّفاحكؿاا كىبة,ا)ب(اصحيحامسلـ,اكلتباا جيتداكا سير,ابتباإزا ةااألصنتـامٓ)
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واا نتساكيحجكفاإ يوامفاكؿابقتعاا ىت ـا مكتنلواكجتءتاطيترلواكقداسلواكفضلواحيثايأمُّا
كفضللواحيثاالالشداا رحتؿاإالاإ  اثبلثةامستجداكمتاكردافياا حديثاا شريؼاعفاأبياىريرةا

قتؿااا)ا سجد الحرام ومسجد ال تشد الرحال إال إلى ثالثة مساجد: مسجدي ىذا وم 
,افطيرهاهللااسبحتنوامفاا شرؾاكا مشركيف,اكمفااألصنتـاكاألكثتفابتإلعبلفايكـا(ُ)(ااألقصى

اكتفايفىؿاأىؿاا جيؿا ا حجااألكبراأفاالايحجاا بيتامشرؾاكالايطكؼابت بيتاعريتفاكمت
ييتارسكؿاكا شرؾاكا ضبلؿافىفاأبياىريرةاقتؿ ابىثنياأبكابكراا صديؽاا حٌجةاا لياأمَّرهاعل

اا نحر ا)اهللاا ال يحج بعد العام مشرك وال قبؿاحجةاا كداعافيارىط,ايؤذنكفافياا نتسايـك
,اك كفا ؤلسؼانجدااالعلداءاا يكـامفاأعداءااإلسبلـاعل امقتستلنتا(ِ)(ايطوف بالبيت عريان

بتتاعميؽ.  اإلسبلميةاك كفاا ىت ـااإلسبلمياميغيَّباكيىيشافياسي

قررتااآليةاا كريمةاأفاا ىقيدةامقدمةااعمى االقتصاد والتجارة والمال: عقيدة اإلسالم مقدمة -ّ
ُتْؿ ]عل اشيكاتاا حيتةاا دنيتاك ذائذىتامفاعمؿاكمتؿاكنفكذاكغيرهاحيثاقتؿالىت   ا ٍْ َوإِْن ِخ

ـْ َؾْوِِِف ... ُؿ اهللُ ِم ُُ ِْٔ ٌْ ًٜ َؾَسْقَف ُي َِ ْٔ  متاحيثاختؼاا مسلمكفاعل اأنفسيـامفاا فقراكا حتجةاا[َظ
اعل ا اأيفايىيشكفاكيحصلكف افمف اا صيؼاكا شلتء اكىيالجترة اا مكسـ امف اا مشركيف منىكا
مصدراا رزؽاكا متؿاكا لجترةامفاأجؿاحيتليـ,اكعدىـاهللااسبحتنواإفالمسككاابىقيدلواكنفذكاا
اا شرؾافلمتا اأىؿ اا لىتمؿامع اهللااعف اسكؼايغنييـ ا شرعو اا مشركيفاكاالحلكتـ ابقلتؿ أكامره

امت اا ديفاكا ىقيدةاعل احباا متؿاكا شيكاتاأكرميـاهللاابت نصرااأمرىـاهللاااطبقكا كقدمكا
كا فكزاكا فبلحاكاألمفاكاألمتفاككثراا خيراكا رزؽاكزادامت يـاككبرتالجترليـاكأغنتىـاهللاامفا

 .(ّ)فضلوابت جيتداكا ظيكراعل ااألمـا
ةاد تاعل امدلالىلؽااإلنستفافياىذهااآليةاا كريماهللا سبحانو ىو المتكفل بالرزق لعباده: -ْ

اا دنيت,ا اا حيتة امدلالىلؽاا قلبابأسبتباا رزؽافياىذه ادائمتن أسبتباا رزؽ,احيثايظيرا نت
فاكتفاا رزؽامقدران,اكأمراهللااكقسموامفىكالن,اك كنوالىت  ا كىذااجتئز,اكغيرامنتؼا للككؿ,اكا 

اا قلكباا لياللىلؽابتألسبتبامف ا يىلـ ا قلكباا لياللككؿاعل اربااعلقوابتألسبتباحكمة؛
لو توكمتم قتؿ ا)اعفاا نبياااألربتبافيذااأفضؿاكأعظـافقداركماعفاعمرابفاا خطتبا

                                                           

 (.ُّْ(,ا)صُّٕٗ,احٓٗ(اصحيحامسلـ,اكلتباا حج,ابتباالالشداا رحتؿاإالاإ  اثبلثةامستجد,ا)بُ)
ا)بِ) اعريتف, ابت بيت ايطكؼ اكال امشرؾ اا بيت ايحج اال ابتب اا حج, اكلتب امسلـ, اصحيح احٖٕ( (,إُّْ,

 (.ِّّ)ص
 (.ِْ,اصْ)ـا(اينظر اا جتمعاألحكتـاا قرآف,اا قرطبي,ّ)
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,افتال لزاـابطتعةا(ُ)(اعمى هللا حق توكمو لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصًا وتروح بطاناً 
اَلةِ وَ ]هللااكا لككؿاعليواسببامفاأسبتباا رزؽامفاهللااحيثاقتؿافياكلتبو ا ََِؽ هِٚفهَّ ْأُمْر َأْه

ْرُزُؿَؽ  َٕ ـُ  ْح َٕ ْسَٖفَُؽ ِرْزًؿٚ  َٕ ٚ اَل  َٓ ْٔ َِ ابت رزؽاا{912[ }صه:َواْصَىِزْ َظ اا ملكفؿ اىك افتهللاسبحتنو ,
خبلصاا ىمؿاألفاأفضؿاا كسباكا رزؽامتاكتفا  ىبتدهابىدااالعلمتداكا لككؿاعليوابت طتعةاكا 

ْؿ[ }األٕبٔٚء:احيثاقتؿالىت   امفاعمؿاا يدامثؿاداكدا ُُ َٜ َفُبقٍس فَ ًَ َُْٚه َصْْ ّْ َِّ ,اا{51]َوَظ
املردًٌا ااقلصتد ايىيشكفافياحت ة اكىـ ادرسا لمسلميفاا يكـ اكبطت ةاكفقراكفتقةاختصةافيذا ية

راكغيرىتامفاا دكؿاا ليالىتنياا فقراصكا محتصرةامثؿافلسطيفاكسكريتاكماا شىكباا منككبة
حيثابىداأفاكثراا فلحاكانلشرااإلسبلـاأكرميـاهللااكصحتبلواايجباأفالقلدمابفىؿاا نبيا

امفا اسكاء اا كفير اكبت رزؽ ااالقلصتد اكازدىتر اكا لجترة اا ملنكعة ااألعمتؿ امف اا كثير بت خير
,افكؿاذ ؾاكتفابفضؿاا ىكدا ئلسبلـاكلطبيؽاشرعواكأحكتموا(ِ)ا سمتءاأكامفاا جزيةاكا غنتئـا

 كاالعلمتداعليو.

                                                           

 (,افياا لككؿاعل اهللا,اكقتؿاأبكاعيس اا لرمذم اىذااحديثاحسفاصحيح.ّّ(,ابتبا)ِّْْا لرمذم,اكلتباا زىد,ا)(اُ)
 (.ّْ,اِْ,اصْ(اينظر اا جتمعاألحكتـاا قرآف,اا قرطبي,ا)ـِ)
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 بعالمبحث السا
 (ٖٖ-ٜٕوأىداف سورة التوبة من اآلية ) مقاصد

 األحكام النيائية في العالقات بين المجتمع المسمم وأىل الكتاب
ا ثبلثةامطت بكفيوا

المطمب األول: األمر بقتال أىل الكتاب المنحرفين عن الدين حتى 
 يدفعوا الجزية.

 المطمب الثاني: عقائد أىل الكتاب المنحرفة.
 الكتاب من اإلسالم.المطمب الثالث: موقف أىل 
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 بعالمبحث السا
 (ٖٖ-ٜٕمقاصد وأىداف سورة التوبة من اآلية )

 :األحكام النيائية في العالقات بين المجتمع المسمم وأىل الكتاب
الىت   ا َم اهللُ]اقتؿ ُمقَن َمٚ َحرَّ َْٔقِم اآلَِخِر َواَل َُيَرِّ ِمُْقَن هِٚهللِ َواَل هِٚف ْٗ ـَ اَل ُي ُِقا افَِّذي

       َوَرُشقفُُف  َؿٚتِ

ـْ َيٍد َوُهْؿ َصِٚؽُرونَ  َٜ َظ ُىقا اِ ْزَي ًْ ـَ ُأوُتقا افَُِتَٚب َحتَّك ُي ـَ افَِّذي ـَ احَلؼِّ ِم قُد  * َواَل َيِديُْقَن ِدي ُٓ َٔ  اف
ِٝ َوَؿَٚف

 ِٓ ْؿ هَِْٖؾَقاِه ـُ اهللِ َذفَِؽ َؿْقُأُ  افََّْهَٚرى اَدِسُٔح اْه
ِٝ ـُ اهللِ َوَؿَٚف ـْ َؿْبُؾ ُظَزْيٌر اْه ُروا ِم ٍَ ـَ ـَ  ْؿ ُيَوِٚهُئقَن َؿْقَل افَِّذي

قنَ  ُُ َؾ ْٗ َّٕك ُي ُؿ اهللُ َأ ُٓ َِ ـَ َمْرَيَؿ َوَمٚ ُأِمُروا إاِلَّ  * َؿَٚت ـْ ُدوِن اهللِ َواَدِسَٔح اْه ُذوا َأْحَبَٚرُهْؿ َوُرْهَبَْٚنُْؿ َأْرَهًٚهٚ ِم َ اَتَّ

ٚ َواِحًدا اَل إَِفَف إاِلَّ  ُبُدوا إَِأً ًْ َٔ
قنَ فِ ـُ ُف َظامَّ ُيْؼِ َٕ َْٖهك اهللُ إاِلَّ َأْن  *  ُهَق ُشبَْحٚ ْؿ َوَي ِٓ َْٖؾَقاِه ُٕقَر اهللِ هِ ُئقا  ٍِ ُيِريُدوَن َأْن ُيْى

ٚؾُِرونَ  َُ ِرَه اف ـَ ُٕقَرُه َوَفْق  ـِ  * ُيتِؿَّ  ي َرُه َظَذ افدِّ ِٓ ُْٔي
ـِ احَلؼِّ فِ ِرَه ُهَق افَِّذي َأْرَشَؾ َرُشقَفُف هُِٚأَدى َوِدي ـَ ِف َوَفْق  ِِّ ـُ

قَن  ـُ ا .{11-27: }التوبة[. اُدْؼِ

 المطمب األول
 األمر بقتال أىل الكتاب المنحرفين عن الدين حتى يدفعوا الجزية

ا الىت    َم اهللُ َوَرُشق]قتؿ ُمقَن َمٚ َحرَّ َْٔقِم اآلَِخِر َواَل َُيَرِّ ِمُْقَن هِٚهللِ َواَل هِٚف ْٗ ـَ اَل ُي ُِقا افَِّذي
       فُُف َؿٚتِ

ـْ َيٍد َوُهْؿ َصِٚؽُرونَ  َٜ َظ ُىقا اِ ْزَي ًْ ـَ ُأوُتقا افَُِتَٚب َحتَّك ُي ـَ افَِّذي ـَ احَلؼِّ ِم ا.{ 27[ }التوبة:َواَل َيِديُْقَن ِدي

 أواًل: التفسير التحميمي:
 مناسبة اآليات لما قبميا:

دقيفاكبيفامدلاصفتتاقبحاا مشركيفاكأثن اعل اا مؤمنيفاا طتىريفاا صتا متاذكراهللاا
اكأنيـا امكاالليـ, امف ا للحذير اا كلتب اأىؿ اقبتئح اعف اا حديث اإ   اعتد انجس, ابأنيـ ا مشركيف

ا.(ُ)كت مشركيفايسىكفاإلطفتءانكراهللاا
اكبيفا ابينيـ اا مشركيفاكأحكاؿاا مىتملة امع اا ىيد اانلقتؿامفاا حديثاعفانبذ افيو فت كبلـ

ابيفاا ااالثنتفاا مسلميفاإ  اا حديثاعفاا مىتملة اكا نصترلاإذ اا كلتبامفاا ييكد  مسلميفاكأىؿ
ا.(ِ)يشلركتفافياا كفراكاالعلداءاعل ااإلسبلـا

                                                           

 .ُْٗ,اصُ(اينظر اصفكةاا لفتسير,ا لصتبكني,اـُ)
 .ُِٔ,اصٓعتشكر,اـا(اينظر الفسيراا لحريراكا لنكير,االبفِ)
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 :تالمفردا

" اكزنيتافىلةامفاجزلايجزم اإذااكتفأاعمتاأسدماإ يو,افكأنيـاأعطكىتاجزاءاعمتامنحكاامفاالجزية"
 اأمايقضكهاكىيافياا شرعااألمف,اكقيؿ اسميتاجزيةاألنيتاطتئفةاممتاعل اأىؿاا ذمة,اأفايجزكه

ا.(ُ)متايىطيواا مىتىداعل اعيدها

" امفاا صغتراا ذؿ,اكا صتغرااسـافتعؿامفاصًغرابكسراا غيفاصًغراناأكاصغتراناإذااصاغرون"
ا الىت    افياقك و ٌٚر ِظَْْد اهللِ]ذؿاكجتء ٌَ ـَ َأْجَرُمقا َص ُٛ افَِّذي اصغتراأماا{922[ }األكعام:َشُِٔهٔ ,

زمةاإلعطتءاا جزيةاعفايد اكا مقصكداهللالىظيـاأمراا حكـااإلسبلمياكلحقيراأذالءاكىذهاحت ةاال
ا.(ِ)أىؿاا كفرا يككفالرغيبتنا يـافيااالنخبلعاعفادينيـاا بتطؿاكالبتعيـاديفااإلسبلـا

 النحو والبالغة:

ابأيدييـاعن يد" ايدفىكىت اأم ا لمجتكزة افيو ا"كعف" ااإلعطتء ا للنصيصاعل  ايىطكا ا مىن  الأكيد ااااا"
كالايقبؿامنيـاإرست يتاكالاا حكا ةافييت,اكمحؿاا مجركراا حتؿامفاا جزية,اكجملةاصتغركفاحتؿا

ا.(ّ)مفاضميرا"يىطكا"اأمايىطكااكىـاصتغركفالحقيراناألىؿاا كفرا

 األحكام الشرعية:

 كجكباقلتؿاا منحرفيفامفاأىؿاا كلتباإلنكترىـااإلسبلـ,اأكاقلت يـامفاأجؿادفعاا جزيةابدالنا -ُ
 قلؿامقتبؿامتايمنحكاامفااألمفافيادارااإلسبلـ,اكأجتزاا جزيةا لمسلميف,اكجىليتاعكضتنامفاا

ا قك وا الصديقتن اذ ؾاكىذا اقبؿ امف الؤخذ اكتنتا ـ ابلجترليـ, اا مشركيف امكافتة امف امنىيـ ممت
ًٜ ...]لىت   ا َِ ُتْؿ َظْٔ ٍْ  .(ْ)ىتامفافضلواسكاءابت جزيةاأكاغيرا{ا,افأغنتىـاهللا26[ }التوبة:َوإِْن ِخ

الالؤخذاا جزيةاإالامفاأىؿاا كلتباعربتناكتنكااأكاعجمتناألنيـاىـاا ذيفاخيٌصكاابت ذكرافيااآليةا -ِ
ا الىت    اقك و افي اكذ ؾ ـْ َيٍد َوُهْؿ ا كريمة َٜ َظ ُىقا اِ ْزَي ًْ ـَ ُأوُتقا افَُِتَٚب َحتَّك ُي ـَ افَِّذي   ]ِم

 ؿاعفاقيراكقيؿايدفىيتاكىـاقتئـاػػػفاكقيػػػمذمكمياـاأذالءػػػتاكىػػػ,اكيىطكىا{99َصِٚؽُروَن[ }افتقهٜ:

                                                           

 .َِٕ,اصُ(افلحاا قدير,ا لشككتني,اـُ)
,اكا نكتاكا ىيكف,اّْٗ,اصِ,اكا كشتؼ,ا لزمخشرم,اـُٕٔ,اصٓ(الفسيراا لحريراكا لنكير,االبفاعتشكر,اـِ)

 .ُّٓ,اصِ لمتكردم,اـ
 .ُٔٔ,اصٓ(اينظر اا لحريراكا لنكير,االبفاعتشكر,اـّ)
,اكمخلصرالسييؿاا ىقيدةااإلسبلمية,اأ.داعبداهللاابفآْ-ْْ,اصْبي,اـ(اينظر اا جتمعاألحكتـاا قرآف,اا قرطْ)

 .َُٖعبداا ىزيزاا جبريف,اص
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 كاآلخذاجت سالحقيرانا يـ,افتهللاسبحتنوايرفعامفايشتءاكيخفضامفايشتءاالاإ واغيره.
امفاجميع -ّ اأمالؤخذ اأكامكذبابتإلسبلـ, اكثفاأكانتراأكاجتحد اا جزيةامفاكؿاعتبد  لؤخذ

ستناعل اا شرؾاا كفراقيؿالؤخذاا جزيةاأجنتساا شرؾاكا جحد,اعربيتناأكاعجميتناإالاا مرلد,افقيت
مفاا مجكساألنيتالقبؿامفاكؿامفادافابغيرااإلسبلـاكلسقطابتإلسبلـ,افبلاجزيةا مفاأسلـ,ا
ك كاعتىدااإلمتـاكأىؿابلداعل ادفعاا جزيةاكاملنىكااعفاأدائيتاكاملنىكاامفاحكـااإلسبلـامفا

ااإلمت امف ابىدؿ اكعكملكا اعلييـ اييىلدل اأك اييظلمكا اأف اغزكىـاغير اا مسلميف اعل  اكجب ـ,
ًلبكااحكـافييـابت حكـافياداراا حرباسكاء,افلؤخذاا جزيةامفا كقلت يـامعاأمتميـافإفاقتللكااكغي
امفا اكغيرىـ اكا مجتنيف اكا نستء اا فتني اا شيخ اأك ااألمة اأك ا لىبد اجزية افبل اا مقتلليف ا رجتؿ

كفراكا ضبلؿاا منحرفيفامفا,اكفياا حديثاا ذمايؤكداعل اكجكبامحتربةاأىؿاا (ُ)ا ضىفتءا
اأُلخرجنَّ الييود والنصارىكؿ ا)ػػػيقاكؿاهللااػػمعارسػػؿاا كلتباعفاعمرابفاا خطتب,اأنواسػػػأى

 .(ِ)(امن جزيرة العرب، حتى ال أدع إال ُمسمماً 

 ثانيًا: التفسير اإلجمالي:
ااآلخراافياىذهااآليةاا كريمةابقلتؿاا ذيفاالايؤمنكفاإيمتنتناصحيحتناايأمراهللاا بتهللاكا يـك

فازعمكاااإليمتفافقتؿاسبحتنو ا َم اهللُ ]كا  ُمقَن َمٚ َحرَّ َْٔقِم اآلَِخِر َواَل َُيَرِّ ِمُْقَن هِٚهللِ َواَل هِٚف ْٗ ـَ اَل ُي ُِقا افَِّذي
َؿٚتِ

عل افستدااعلقتدىـاكبطبلنوافت ييكدايٌدعكفاأفاهللاابفاا,احيثايؤكداا{27[ }التوبة:َوَرُشقُفُف ...
اهللااكا فياسنلواافياكلتبو,اكالارسك واا نصترلايىلقدكفابأ كىيةاا مسيحافبلايحرمكفامتاحـر

بؿايأخذكفابمتاشرعوا يـااألحبتراكا رىبتفاك يذاايسلحلكفاا خمراكا خنزيراكمتاشتبييتاكالايىلقدكفا
ا ذيفانز تابديفااإلسبلـاا ذماىكاديفاا حؽ,افيذاابيتفاعفاىؤالءاا منحرفيفامفاا ييكداكا نصترلا

,اديفامبدؿاكمحرؼا(ّ)علييـاا لكراةاكاالنجيؿ,افيـايزعمكفاأنيـاعل اديفاك كنواديفاغيراا حؽا
فاكتنتا يـا كىكاا ذما ـايشرعواهللااألنيـايحلكفامتاحرمواكيحرمكفامتاأحلو,افيـايجباعلييـاكا 

إلسبلـ,ا ذ ؾاأمراشريىةامنز ةامفاهللااأفايلبىكااآخراشريىةامنز ةانسختامتاقبليتاكىياشريىةاا
ـْ َيٍد َوُهْؿ َصِٚؽُروَن[هللاابقلت يـاكجىؿا قلت يـاغتيةاكىياا جزيةافقتؿالىت   ا َٜ َظ ُىقا اِ ْزَي ًْ ا]َحتَّك ُي

قتمليـاآمنيفاعل اأنفسيـاكأمكا يـابيفا أماييىطكااا متؿاا ذمايككفاجزاءا لرؾاا مسلميفا قلت يـ,اكا 

                                                           

 (.ْٕ-ْٓ,اصْ(اينظر اا جتمعاألحكتـاا قرآف,اا قرطبي,ا)ـُ)
ا)بِ) اا ىرب, اجزيرة امف اكا نصترل اا ييكد ابتباإخراج اكا سير, اا جيتد اكلتب امسلـ, اصحيح احُِ( (,إُٕٔ,

 (.َْٔ)ص
 (.ّْٗ,اصُكةاا لفتسير,ا لصتبكني,ا)ـ(اينظر اصفّ)
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عل احسباحت و,اكعلييـاأفايىطكىتاكىـاأذالءاكبأيدييـااأظيراا مسلميف,ايؤخذامنيـاكؿاعتـ,اكؿ
افبلايرسلكفابيتاختدمتناكالاغيره,ابؿاالالقبؿاإالامفاأيدييـاكىـاصتغركفالحقيرانا يـ.

ا جزيةامفامجكساىجر,اثـاأخذىتاأميرااكأ حؽابأىؿاا كلتباا مجكساحيثاأخذاا نبيا
مفاكؿاكتفراألفاىذهااآليةانز تابىدااا مؤمنيفاعمرابفاا خطتبامفاا فرساا مجكس,اكقيؿالؤخذ

اا صحتبةا الكالراعف افقد اا كلتباكنحكىـ اأىؿ اا ىرباا مشركيفاكا شركعافياقلتؿ اقلتؿ ا فراغامف
ايدعكفامفايقتللكنيـاإ  اإحدلاثبلثاإمتااإلسبلـ,اأكاأداءاا جزية,ا ااارضكافاهللااعلييـاأنيـاكتنكا

ا افإ(ُ)أكاا سيؼامفاغيرافرؽابيفاكلتبياكغيره اا جزيةاصتغرا, اأفايدفىكا فامقيكريفايفاحقيرايمت
ايخضىكا اأف اعلييـ ايجب األنيـ اا قلتؿ, مت اكا  ااإلسبلـ اكيللزمكااابسلطتف ااإلسبلمي, أحكتـااا لحكـ

ا ااإلسبلـ ادار افي ايىيشكف اطت مت ااإلسبلمية, اا دك ة اكسيتدة اأفا(ِ)اإلسبلـ, اذ ؾ امف انفيـ افبل ,
حقيؽاا مكتسباا متديةاأكاا سيتسيةاأكاا شخصية,ااإلسبلـاشرعاا جيتدامفاأجؿاإزىتؽاا نفكساأكال

إنمتاشرعاألىداؼانبيلةاكغتيتتاستميةاكد يؿاذ ؾاأفاا قرآفا ـايذكراا قلتؿافياا قرآفاإالاكقرفاأنوا
مفاأجؿاهللااكفياسبيؿاهللاافياسبيؿانصرةاديفاهللا,افت غتيةاىياغتيةامقدسةاإعبلءاكلمةاهللاالىت  ا

امتدما ا مغنـ اأك اا كلتباا منحرفيفا(ّ)الا سيطرة اأىؿ اعل اقلتؿ اا كريمة ااآلية ا ذ ؾاأكدتاىذه ,
اأىؿاا مكراكا حقداكا كيدا ئلسبلـ.اا صتديفاعفاديفاهللاا

 ثالثًا: المقاصد واألىداف:
,افبلاعيداكالاميتدنةامعاأىؿاا كلتباحل ايىطكااُرقّي اإلسالم في التعامل مع غير المسممين -ُ

انيت احكمتن اقررتااآلية اعل اا كفتء,اا جزية  اا كلتباكفؽاا منيجااإلسبلمياا قتئـ افياأىؿ ئيتن
كاإلخبلصاكا ىيد,ابأخذاقراراحتسـابأمرامفاهللاالىت  ابقلت يـ,ا فستداعقيدليـافيـاأصحتبا
األقكاؿاا فتسدةاكا ييكدايقك كفاعفاأنفسيـاىـاأبنتءاهللااكأحبتؤهاكشىباهللااا مخلتراكا نصترلا

اكك اا لثليث ابىقيدة اا مقدساكصؾايقك كف اا ىشتء اكلنتكؿ ابت مسيح ابتاللحتد اليغفر امىصية ؿ
يدفىكاااكمراهللاابقلت يـاإالاأفايسلمكااأا غفرافافيؤالءاكفركاابتهللاكاعلدكااعل اأ كىيلو,ا ذ ؾاأ

انفقتتا افي ايستىـ افىندمت اإكراه, ادكف ا ئلسبلـ اكيخضىكف احل ايسلسلمكا, اأذالء اكىـ ا جزية
كحرمتلواا ليايكفليتااإلسبلـاألىؿاا ذمةاا ذيفايدفىكفاا جزيةااا دفتعاعفانفسواكمت واكعرضو

فيصبحكاافياذمةاا مسلميفاكضمتنليـافيقدـا يـاا حمتيةاكا رعتيةامفااالعلداءاعلييـ,اكعندمتا
يشىرابت مستكاةابينواكبيفاا مسلـاحيثايدفعاا زكتةاكىكايدفعاا جزيةا لمستىمةافيابيتامتؿا

                                                           

 (.ّّْ(اينظر اليسيراا كريـاا رحمفافيالفسيراكبلـاا منتف,ا لىبلمةاا سىدم,ا)صُ)
 (.ُِٗ(اينظر اا لفسيراا كجيزاكمىجـامىتنياا قرآفاا ىزيز,اأ.داكىبةاا زحيلي,ا)صِ)
 (.ِِٔ,اصُ(اينظر اركائعاا بيتفافيالفسيراآيتتااألحكتـ,امحمداعلياا صتبكني,ا)ـّ)
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افييـاأىؿاا ذمةاا مسلميفاا ذيفايضمفاا كفت  ,اىذاا(ُ)ةاكاإلعتشةا كؿاعتجزاعفاا ىمؿابمت
ا بيتفامدلارقيوا ادكفاإكراه افيىلنقكه ااإلسبلـ, اكلىت يـ اكمنيجااإلسبلـ, اعل ااإلسبلـ, يىرفيـ
اا ييكدا افىلو امت ايىلـ اكا كؿ ابت مسلميف افىلكا امت ارغـ اا مسلميف, اغير امع ابت لىتمؿ كعظملو

اكا مسلميفام ابتإلسبلـ اكعل امداراكا صليبيكف اىذا اعل ابيتاا مقدساإ  ايكمنت ااعلدائيـ نذ
ا لتريخاكا مسلمكفايىتنكفامفاقسكةالىتمؿاا ييكداكا نصترلاا صليبييفامفاذبحاكلشريداكلدميرا
كفستداكرغـاذ ؾاعكملكاامفاقبؿااإلسبلـامىتملةاراقية,اطيبةالؤكداعل امدلاعظمةاكسمتحةا

تطلةاكجتىليليـاا ملىفنة,افيذااحكـاهللاافييـاإ  ايكمنتاىذااا ديفاا ذيفايسمكاعل امىلقداليـاا ب
ىذا,افيـايكيدكاا ئلسبلـاكا مسلميفافيـاكراءاكؿاكترثةاحلتابت مسلميفافياكؿامكتفاكزمتفا
ايريدكفاا قضتءاعل ااسـا اا فلفاكا مؤامراتاكا حركباضدااإلسبلـ, عل اكجوااألرضابإثترة

اكا اا كلمة, ايختفكفاكيرلىبكفامفاىذه اأفاظيراعل اإسبلـ, امفايكـ يشىركفابخطرااإلسبلـ
اكا خضكعا ااالسلسبلـ امف احت ة ايىيش اا يكـ احتضرنت ا كف اىذا, ايكمنت اإ   اا فتسدة عقيدليـ
كا خنكعا يـ,ايلىتيشامىيـ,اكييطبًٌعامىيـ,اكيلنتزؿاعفامبتدئاكمنيجااإلسبلـامفاأجليـ,اكىذاا

افياكاقىنتااإلسبلمياكا ىربياألفاا إلسبلـامكجكداك كفاكاأسفتهامفاغيرامتانلأسؼاعليواا يـك
اقكةا ابىكدة ااألمة امجد اكيىيدكا اكخيبر, اكلبكؾ, امؤلة, اعل اخط  ايسيركا امت افبدالن مسلميف,
ايفكزكفا اكا نصترلا ىليـ ا لييكد اكا خنكع اكا كالء اا طتعة امنيج ايطبقكف افيااألرض, اإلسبلـ

متابدأاسيىكداكىذااكعدابصؾاا غفرافاك كفاالاييأسااإلسبلـامفاأىلواا شرفتءاا مخلصيفافك
ُٕقَرُه َوَفْق ],احيثايقكؿا(ِ)مفاهللاالىت  ا َْٖهك اهللُ إاِلَّ َأْن ُيتِؿَّ  ْؿ َوَي ِٓ َْٖؾَقاِه ُٕقَر اهللِ هِ ُئقا 

ٍِ ُيِريُدوَن َأْن ُيْى

ٚؾُِرونَ  َُ ِرَه اف  .ا{12[ }التوبة:ـَ

اا مسلمكفااًا:حقوق الذمي المعاىد في اإلسالم أصبح اليوم أمرًا تاريخيًا ال واقعي -ِ اراجع إذا
أفااألىداؼاا نيتئيةا يـالجتهااإلسبلـاكا مسلميفاىيااكاا لقريراتاا ربتنيةاعفاا مشركيفايجد

نفسااألىداؼاا نيتئيةاألىؿاا كلتبالجتهااإلسبلـاكا مسلميف,افكبلىمتايريداا خبلصاكا قضتءا
اكا نصت اا ييكد اا قضتءاعل اآخرامىتقؿ اكبىد اكا مسلميف, اا مسلمكفاعل ااإلسبلـ رلاككسر

شككليـاكختصةافيامؤلةاكلبكؾاكضعااإلسبلـاقكاعداأستسيةاكنيتئيةالحدداا ىبلقتتابيفاأىؿا
ا كلتباكا مجلمعاا مسلـاضمفاا منيجاا حركياا كاقىيااإليجتبياا شتمؿ,افحفظتا يـاحقكقيـا

ا ابدفعاا جزية اني ااإلسبلـاعفاقلتؿافئةامن(ّ)فياأرضااإلسبلـ اقلت يـ اكحل اعند اكىـا, يـ
                                                           

 .ُِْ(اينظر التريخاا دك ةاا ىربيةاحل انيتيةاا غزكاا مغك ي,اد.اأحمدافتعكر,اد.اشحتدةاا نتطكر,اصُ)
 .(ُّّٔ-ُِٖٔ,اصّـ)(اينظر افياظبلؿاا قرآف,اسيداقطب,اِ)
 (.ُّْٔ,اصّ,ا)ـا مرجعاا ستبؽ(اينظر اّ)
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ألفااإلسبلـاالايقتلؿاإالاا محتربيفاا ذيفايىلدكفاا؛األطفتؿاكا نستءاكا شيكخاكا ىجزةاكا رىبتف
,اككذ ؾا ـايكرهااإلسبلـاأحدانامنيـا لدخكؿافيوابت لخكيؼاكا لرىيباكاإلكراهافأعطتىـا(ُ)عليوا

ادفىكاااإلسبلـاكمتؿاحقكقيـاكحريليـا لىيشابأمفاكأمتفابحمتيةاكرعتيةاا مسلميفا ي ـاطت مت
اأصبحاأمرانا ااألمرافياكاقىنت انجداىذا اكا مسلميفاك كفاا يـك اعل ااإلسبلـ ايىلدكا ا جزيةاك ـ

اإلسبلـ,انجداا مسلميفاغثتءاكغثتءاا سيؿالطبيؽالتريخيتناالاكاقىيتناألننتاا يكـا ؤلسؼاالانجدا
يجااإلسبلميامنيجا,افت منبىيدكفاجداناعفاأكامرااإلسبلـ,اكلطبيؽاشرعاهللاافيااألرضاك كف

كاقىياجتدا ذ ؾاا يكـا ؤلسؼاعدنتاإ  انقطةاا بدايةاكأكؿاعيداا نتسابرست ةااإلسبلـ,افىندمتا
نطبؽاا شريىةااإلسبلميةاكنجدافىبلنابقىةاطتىرةالطبؽاشرعاهللاافيااألرضايدينكفاهللاكحدها

ا شرعيةاا ختصةابت حتكميةاكا سلطتفاكا لشريعاكمنيجاحيتة,ايطبقكاامتاجتءافياىذهاا نصكصا
فيامجتؿاا ىبلقتتابيفاا مجلمعاا مسلـاكغيرهامفاا مجلمىتتاختصةامعاأىؿاا كلتبااإلسبلـا
نمتاعت ـاا كاقىيةاكا جدية,ا ذ ؾاأكجوارست ةا لمسلميفاا يكـابأفا أبداناالايككفاعت ـانظريتتاكا 

ا اأمر اكمت اكشريىة امنيتجتن ااإلسبلـ ادك ة ابت فىؿاكيقيمكا اعفااإلسبلـ كالايبيىكاااهللاايبحثكا
اييطبؽاا جميعاسكؼايأخذاحقكقواكيىيشابأمتفا دينيـابىرضامفاا دنيت,األفااإلسبلـاعندمت
اا قيراكا ذبحاكا لشريدا اا يكـ انراه امت اا مسلميفاأكاغيراا مسلميفاكا ىكسابت ىكساكىذا سكاء

 .(ِ) لمسلميفاكغيراا مسلميفا

اآليةاا كريمةامدلاقكةاشريىةااإلسبلـافيااأعلنتاىذهاقوة نظام الحكم في الدولة اإلسالمية: -ّ
اقتنكفها ااإلسبلـ اكمنيج ااإلسبلـ, اأف اأجمع ا لىت ـ اكأعلف اا مسلميف اغير امع كشريىةااا لىتمؿ

كأحكتـاأقكلاكأعظـانظتـاحكـاعرفواا لتريخاعل امراا ىصكر,افيياا شريىةاا لياحفظيتاهللاا
كا نصترلاا محرفةاا منحرفةاعفامفاا لحريؼاكا لغييراكا ضبلؿ,اكمتاحدثافياكلباا ييكدا

اعفا اا ليالحدثتافيامىظميت اا ىظيمة اا سكرة اىذه ا ذ ؾاانطلؽااإلسبلـاكختصةابىد ا حؽ,
البكؾاآخراغزكاتااإلسبلـا افياغزكة افيااألرضاكا خبلصامفاآخرامىقؿا يـ قلتؿاا ركـ
اكاإلفنت ااإلبتدة اعل  امسلىصيتن اككقؼااإلسبلـ اكفستدىـ, ادنسيـ ء,احيثاطيرتااألرضامف

متضيتنافياطريقواحل اكصؿاإ  اأعل اقمـاا لميزاكا مفتضلةاحيفاأعلفااإلسبلـاا حرباعل ا
ايزاؿايسيراكفؽا ا طتغكتافيااألرضا لسكداشريىةاهللا,افنظتـاا حكـافيااإلسبلـاستراكمت

عندمتاأعلفادك ةااإلسبلـاا ىريقةافياا مدينةاا ذماأعلفااا ميثتؽاكا قكاعداا لياأعلنيتاا نبيا

                                                           

حةااإلسبلـافياا دعكةاإ  اهللا,اعبداا ىظيـا(,اكسمتُِٓ,اصُ(اينظر ابيفاا ىقيدةاكا قيتدة,امحمكداخطتب,ا)ـُ)
 (.ُْٖإبراىيـامحمداا مطىني,ا)ص

ا(.ُّْٔ,اصّ(اينظر افياظبلؿاا قرآف,اسيداقطب,ا)ـِ)
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يتاعفاأحكتـااإلسبلـاا نيتئيةامعاا مشركيفاكأىؿاا كلتباكغيرىـاكأفاا مؤمنيفا يـامتا يـافي
ابت غنـا–كعلييـامتاعلييـ,اكمتانظـاحكـااإلسبلـاا شتمؿاكا ىتدؿا ,افمفاحؽاا دك ةا(ُ)ا-ا غـر

,ا(ِ)هللااإلسبلميةاأفالقلطعامفاا ثركاتاكاألمكاؿاا ليافيايدااألفرادامتالراهاكتفيتناإلعبلءاكلمةا
فنحفاا يكـافياكاقىنتانىيشاحربااألحزاباكا طكائؼاكا مذاىباكنىيشاا غزكاا فكرمافياكؿا
اكا نزعتتا افكثرتاا طكائؼاكاألحزاباكا فرؽ, اا نزعتتاا جتىليةاعتدتامفاجديد افنجد مكتف,

أفااا قكميةاكا كطنية,اكا دينيةاكىذاانجدهابكثرةافياا ىت ـاا ىربياكاإلسبلميا ؤلسؼ,ا ذ ؾايجب
ااألديتفا امف اا زحتـ اىذا اا ىيشاكسط انسلطيع احل  اكأحكتمو اكلىت يمو اا ىظيـ ا ئلسبلـ نىكد
امىلنتنا اا ىزيز اا قكم اىدلااإلسبلـ ايصؿ اشرعاهللاافيجباأف امنيـ اكنحكـ ا طكائؼاا مخللفة
مدكيتنافياكؿاأرضاكلحتاكؿاسمتءاألنواالاحؿاإالابتإلسبلـاكلطبيؽامنيجاهللاافيااألرض,ا

]َؾِْ٘ن َتََْٚزْظُتْؿ فاكغيراا مسلميفايحلكمكفا ميزافااإلسبلـاا ىتدؿ,اقتؿالىت   اكامسلمكا جميعاا 

ِمُْقَن هِٚهللِ َوافَْٔقِم اآلَِخِر[ }افْسٚء: ْٗ ُْْتْؿ ُت ـُ ُشقِل إِْن  وُه إَِػ اهللِ َوافرَّ ٍء َؾُرده ,افيجباعلينتاا{79يِف ََشْ
قكةااإلسبلـاكعظملوامسلمدةامفاقكةاأخبلقواكمسلميفاأفانلىتمؿامعاا جميعابأخبلؽااإلسبلـاف

كىذاادرساعظيـا كؿاإنستفامسلـاشتبتناأكاداعيتناأكامجتىداناأفايلىتمؿامعاا بشرابليفاكرحمةا
ا امحمد اكقدكلنت اإسبلمنت اعلمنت اكمت اك كفااكسمتحة اكيحطـ اييكسر اصنمتن ا يست فت مسأ ة

,اقتؿاا حسفابفاعليا(ّ)رضابتسلخداـاا لدرجافياإزا ةاا منكراكفرضاشريىةاا حؽافيااأل
 .(ْ)رضياهللااعنيمت ا"مفانتفسؾافيادينؾافنتفسو,اكمفانتفسؾافيادنيتؾافأ قيتافيانحره"ا

فتآليةاا كريمةاأمرتابقلتؿاا منحرفيفااالجياد ُشرِّع من أجل إقامة الدين الحق في األرض: -ْ
ِمُْقَن عفاا ديفاا حؽابقك والىت   ا ْٗ ـَ اَل ُي ُِقا افَِّذي

َم اهللُ ]َؿٚتِ ُمقَن َمٚ َحرَّ َْٔقِم اآلَِخِر َواَل َُيَرِّ هِٚهللِ َواَل هِٚف

ـَ احَلؼِّ ...[ }افتقهٜ: ,افيذاامقصداعظيـامقتصداا جيتدافيااإلسبلـ,اا{99َوَرُشقُفُف َواَل َيِديُْقَن ِدي
اا جيتدا اىك اا مشركع اا قلتؿ اأصؿ ا"كتف اليمية  اابف ااإلسبلـ اشيخ اقتؿ ااألسم  اا مقصد كىك

اىذااكمقص امف ااملنع افمف اا ىليت, اهللااىي اكلمة الككف اكأف اهلل اكلو اا ديف ايككف اأف اىك ااااكده
اا مبدأافىفاابفاعمرارضياهللااعنيمتاأفاا,اكقداأكداا نبيا(ٓ)قكلؿابتلفتؽاا مسلميف"ا ىذا

ا اهللا ا)ارسكؿ     أمرت أن أقاتل الناس حتى يشيدوا أن ال إلو إال هللا وأن محمدًا قتؿ 
                                                           

 (.ّٓ(اينظر اا متؿاكا حكـافيااإلسبلـ,اعبداا قتدراعكدة,ا)صُ)
 (.َُٕ,إٗ,اّٗ,اّٖ(اينظر اا لحت ؼاا سيتسيافيااإلسبلـ,امنيرامحمداا غضبتف,ا)صِ)
 (.ُٕٗ,اصّ(اينظر اا منيجاا حركيا لسيرةاا نبكية,امنيرامحمداا غضبتف,ا)ـّ)
اا ديف,اأبكاحتمدامحمدابفامحمداا غزا ي,ا)ـْ)  (.َِٕ,اصّ(اإحيتءاعلـك
 (.ٗٗ(اا سيتسةاا شرعية,اأحمدابفاعبداا حليـابفاليمية,ا)صٓ)
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     ، ويقيموا الصالة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعموا ذلك عصموا مني دماءىم وأمواليم رسول هللا
اإال بحق اإلسالم وحسابيم عمى هللا اهللاا(ُ)( اكلمة اإعبلء اىك اا جيتد امف افت يدؼاا مرجك ااااا,

فيااألرضاكلطييرىتامفادنساا منحرفيفاأمثتؿاا مشركيفاكا كفترامفاأىؿاا كلتباا مىلديف,ا
اا نتساعفاديفاهللااا محتربي اا ذيفايحتك كفاصد فا ئلسبلـ,اكسحؽاكؿاا طكاغيتافياا دنيت

حل اينت كااا سىتدةاكا كرامةااا حؽافيااألرض,اكيحك كفابيفاا نتساكبيفاكصك يـاإ  اهللاا
ا يتاهللا,اك فايلحررااإلنستفافيا اكاآلخرة,االاك فالنتؿاا بشريةاا كرامةاا لياكىبيت فياا دنيت

,ا ذ ؾاييىدامفا(ِ)حيفايككفاا ديفاكلواهلل,افبلالككفاىنتؾادينكنةا سلطتفاسكاهااألرضاإالا
اا نتساا جي الرؾ اأك ااإلسبلـ ادار اا حربيكف ادخؿ ابأف الىينو اعند اا جيتد الرؾ امفاا كبتئر تد

اا,اكغزكاا كفتراا مىلديف,اكمنتجزةاأىؿاا كفراكحمليـاعل ااإلسبلـ,اأكالسليـاا جزيةا(ّ)أصلو
مىلكـامفاا ضركرةاا دينيةاكألجلوابىثاهللاارسلو,اكأنزؿاكلبو,اكمتازاؿارسكؿاهللااأكاا قلؿافيكا

منذابىثواهللااسبحتنواإ  اأفاقبضواإ يو,اكىكايدافعاعفاىذااا ديف,اككتفاذ ؾامفاأعظـاا
,افت صراعابيفاا حؽاكا بتطؿاكبيفاا كفراكاإليمتفاالاينليياكالايزكؿاإالاأفايرثا(ْ)مقتصدها

,اإذااأرادتاأفالحيتاحيتةاكريمةامفاأفالسلىداهللاااألرضا كمفاعلييت,افبلبدا يذهااألمةاا يـك
ا قلتؿاكؿامفا بتءاكأفانلييأ اكا  االسلىداداا كتمؿا مجتبيةااألعداءابكؿامتانملؾامفاقكةاكعـز

 .(ٓ)يىتدماىذااا ديفاا حؽاكنجتىدابكؿامتانملؾامفاأجؿاإقتملواكا عبلفاشأنوا

 المطمب الثاني
 الكتاب المنحرفةعقائد أىل 

ا الىت    ْؿ ]قتؿ ـُ اهللِ َذفَِؽ َؿْقُأُ  افََّْهَٚرى اَدِسُٔح اْه
ِٝ ـُ اهللِ َوَؿَٚف قُد ُظَزْيٌر اْه ُٓ  افَٔ

ِٝ        َوَؿَٚف

ُذوا أَ  َ قَن * اَتَّ ُُ َؾ ْٗ َّٕك ُي ُؿ اهللُ َأ ُٓ َِ ـْ َؿْبُؾ َؿَٚت ُروا ِم ٍَ ـَ ـَ  ْؿ ُيَوِٚهُئقَن َؿْقَل افَِّذي ِٓ َْٖؾَقاِه ـْ هِ ْحَبَٚرُهْؿ َوُرْهَبَْٚنُْؿ َأْرَهًٚهٚ ِم

َٕفُ  ٚ َواِحًدا اَل إَِفَف إاِلَّ ُهَق ُشْبَحٚ ُبُدوا إَِأً ًْ ـَ َمْرَيَؿ َوَمٚ ُأِمُروا إاِلَّ فَِٔ قنَ  ُدوِن اهللِ َواَدِسَٔح اْه ـُ [ َظامَّ ُيْؼِ

ا.{19-10}التوبة:

                                                           

 (.ِٓا صبلةاكآلكااا زكتة,ا)حا(,اكلتبااإليمتف,ابتبافإفالتبكااكأقتمكاْ,اصُ(اصحيحاا بخترم,ا)ـُ)
 (.ُّْ(اينظر ااإلنستفابيفاا دينكنةاهللاكا دينكنةا غيره,اعليابفانتيؼاا شحكد,ا)صِ)
 (.ِٗٔ,اصِ(اينظر اا زكاجراعفااقلراؼاا كبتئر,اابفاحجراا سىدم,ا)ـّ)
 .(ْٓٗ,اصُ(اينظر اا سيؿاا جراراا ملدفؽاعل احدائؽااألزىتر,امحمدابفاعلياا شككتني,ا)ـْ)
 (.ْٓ,اصُ(اينظر اقبسامفانكراا قرآف,امحمداعلياا صتبكني,ا)ـٓ)
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 أواًل: التفسير التحميمي:
 مناسبة اآليات لما قبميا:

ىذهااآليتتاا كريمةاعطؼاعل امتاقبليتاكىياجملةا"كالايدينكفاديفاا حؽ"األفاا ييكداقت كاا
أفاعزيراابفاهللااكا نصترلاقت تاأفاا مسيحاابفاهللا,افيـابلغكاافياا كفراحل استككااا مشركيف,ا

امفادكفاهللاافج اأربتبتن اكرىبتنيـ اأحبترىـ احيثاالخذكا اكألفىت يـ ا يـ الشنيىتن اجتء تءتااآليتتافيذا
قنَ ]ا كريمةالنكراعلييـاصنيىيـ,افتهللالىت  امنزهاممتاافلركاافياحؽاهللاالىت  ا ـُ ُف َظامَّ ُيْؼِ َٕ  [ُشبَْحٚ

{19}التوبة:
ا.(ُ)ا

 سبب النزول:

األ ارسكؿاهللاا ابفامشكـاكنىمتفابفااأخرجاابفاأبياحتلـاعفاابفاعبتساقتؿ  سبلـ
اؼانلبىؾاكقدالركتاقبللنت,اكأنتاالالزعـاأفػػػكا اكيػػػؼ,افقت ػػؾابفاا صيػػتسابفاقيساكمت ػػأكف ,اكش

ـُ اهللِ ...]عزيراناابفاهللا؟افأنزؿاهللاافياذ ؾا قُد ُظَزْيٌر اْه ُٓ َٔ  اف
ِٝ ا.(ِ)ا[َوَؿَٚف

ا الىت    اقك و افي ـَ مَ ككرد ـْ ُدوِن اهللِ َواَدِسَٔح اْه ُذوا َأْحَبَٚرُهْؿ َوُرْهبََْٚنُْؿ َأْرَهًٚهٚ ِم َ  ْرَيَؿ[]اَتَّ

فراإ  اا شتـاككتفاقداا متابلغوادعكةارسكؿاهللاااأنيتانز تافياعيدمابفاحتلـاا{19}التوبة:
ارسكؿاهللااعل اأخلواكأعطتىتاا حريةا لنصرافياا جتىلية,افأسرتاأخلواكجمتعةامفاقكمو,اثـامىفَّ

افرا افياقغبفرجىتاإ  اأخييت افقدـاعدماإ  اا مدينةاككتفارئيستن كمواطيءاكأبكهالوافيااإلسبلـ,
اهللااح ارسكؿ اعل  افدخؿ اا طتئي ااآليةااتلـ اىذه ايقرأ اكىك افضة اعيدماصليبامف اعنؽ كفي

ـْ ُدوِن اهللِ[  ُذوا َأْحَبَٚرُهْؿ َوُرْهَبَْٚنُْؿ َأْرَهًٚهٚ ِم َ قتؿ افقلتاإنيـايىبدكنيـافقتؿ ابل اإنيـاحرمكااعلييـا]اَتَّ
يا عدي ما تقول؟ أيضرك أن ُيقال هللا  ا)ا,اكقتؿاا حبلؿاكأحلكاا يـاا حراـافذ ؾاعبتدليـاإيتىـ

أكبر؟ فيل تعمم شيئًا أكبر من هللا ما يضرك أن يقال ال إلو إال هللا فيل تعمم إليًا غير هللا؟ ثم 
ا.(ّ)(دعاه إلى اإلسالم فأسمم وشيد شيادة الحق

                                                           

ا)ـُ) اعتشكر, االبف اكا لنكير, اا لحرير الفسير اينظر  اصٓ( اكثير,اااُٗٔ-ُٕٔ, االبف اا ىظيـ, اا قرآف اكلفسير ,)
 (.ِْٖ,اصّ(,اكا درراا منثكرافياا لفسيرابت مأثكر,ا لسيكطي,ا)ـْْٓ,اصِ)ـ

(,اكلفسيرااأل كسي,إُٗ,اصُْ(,اكلفسيراا طبرم,ا)ـِِٓكؿ,ا لسيكطي,ا)ص(ا بتباا نقكؿافياأسبتباا نزاِ)
 (.ْٖ,اصَُ)ـ

 (.ْْٓ,اصِ(اينظر الفسيراا قرآفاا ىظيـ,االبفاكثير,ا)ـّ)
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 المفردات:معاني 
 اكزفافىيؿاألنيتالشبواا رجتؿافيا"امأخكذامفاقك يـ اامرأةاضييتء,اكامرأةاضييءاعلُيضاىئون"

اكا ممت اا مضتىتة اكمنو ا قكؿاثأفىت يت, اكمىن امضتىتليـ ا غة افيو اكا يمز اا مشتبية, اكا محتكتة  لة
اا بلتاكا ىزلاكمنتةا اعفااألصنتـ ااألكثتفاا ذيفاقت كا اعبدة اا مقت ة ابيذه اشتبيكا اأنيـ ا ذيفاكفركا

ا.(ُ)ابنتتاهللا,اكمفاقت كاابأفاا مبلئكةابنتتاهللا
"اكيقتؿاأفكوايأفكواإذااصرفواكاإلفؾاا كذباألنوايصرؼاا ستمعاعفاا صدؽ,اأماييصرفكفاُيؤفكون"

ا.(ِ)عفاا حؽاإ  اا بتطؿابىداقيتـااألد ةاعليوا
"اعلمتءىـاكقٌراءىـ,اكاألحبتراا ىلمتءاكأحدىتاحبر,اكحبرابكسراا حتءاكفلحيت,اأحبارىم ورىبانيم"

اراىب,اكصتحباكصحبتفاكا رىبتفامفاا نصترلاأصحتباا  خصاا حبراكاا"ا,(ّ)صكامعاكأحدىت
بىت ـاا ييكداألفاعظمتءاديفاا ييكديةايشلغلكفابلحريراعلكـاشريىةاا لكراة,امنيـاعلمتءافياا ديف,ا
كخصاا راىبابىظيـاديفاا نصرانيةاألفاديفاا نصترلاقتئـاعل اأصؿاا زىدافياا ديفاكاالنقطتعا

ا.(ْ)ا"كمىلقداليـافتسدةاكمخت فةا لشريىةااإلسبلميةا لىبتدةافكتنتاأقكا يـاكأفىت يـ

 القراءات:
" اقرأاعتصـاكا كستئياكيىقكبا"عزير"ابت لنكيفا)قراءةاا جميكر(اكاآلخركفابغيرالنكيف,افمفاعزيرٌ "

 ـاينكفاقتؿ األنوااسـاأعجمياكيشبوااسمتنامصغران,اكمفانكفاقتؿ األنوااسـاخفيؼ,افكجيواأفا
فاكتفاأعجميتنا امثؿانكحاك كطاكىكد.اييرؼ,اكا 

اُيضاىئون" ا ""  اكىمت اميمكزان, اا يتء ابضـ اكاآلخركف اميمكزان, اا يتء ابكسر اعتصـ اييقتؿاغقرأ لتف
ا.(ٓ)ا"ضتىيلواكضتىألو,اكمىنتىمتاكاحد,ايشتبيكفاأكايكافقكف

 النحو والبالغة:
االُيضاىون" احذؼاا مضتؼاكأقا"  اثـ اقك يـ, ايضتىياقك يـ امفاحذؼامضتؼالقديره افيو يـابد

مفااأفاا ذيفاكتنكاافياعيدارسكؿاهللاا"ا ضميراا مضتؼاإ يوامقتمو,افتنقلبامرفكعتناكا مىن  ا

                                                           

 (.َِْ,اصُ(,اكلفسيراا بيضتكم,ا)ـِِٕ,اصُ(اينظر افلحاا قدير,ا لشككتني,ا)ـُ)
 (.ُٗٔ,اصٓ(,اكا لحريراكا لنكير,االبفاعتشكر,ا)ـَِْص,اُ(,اكلفسيراا بيضتكم,ا)ـُِْ,اصِلفسيراا بغكم,ا)ـ(اِ)
 (.ُِْ,اصِ(الفسيراا بغكم,ا)ـّ)
 (.َُٕ,اصٓ(اا لحريراكا لنكير,االبفاعتشكر,ا)ـْ)
 (.ُٖٔ,اصٓ(,اكا لحريراكا لنكير,االبفاعتشكر,ا)ـُِْ,اَِْ,اصِ(الفسيراا بغكم,ا)ـٓ)
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ا ييكداكا نصترلاييضتىياقك يـاقكؿاقدمتئيـ,ايىنياأنواكفراقديـافييـاغيرامسلحدث,اأكايضتىيا
اق ايضتىي اأم ا لنصترل اا ضمير اكقيؿ اهللااعنو, الىت   ابنتتاهللا اا مبلئكة اا مشركيف  ك يـاقكؿ

ا.(ُ)ا"ا مسيحاابفاهللااقكؿاا ييكداعزيراابفاهللااألنيـاأقدـامنيـ
" ادعتءا للىجيباأكاا لىجبايسلىمؿافياا لىجبامفاعمؿاشنيع,اكىكامركب,اكصيغةاقاتميم هللا"

ا.(ِ)ا مفتعلةافيوا لمبت غةافياا دعتء اأماقلليـاهللااقلبلناشديدانا

 األحكام الشرعية:

اا لىدماع ايىداال اهللااالايجكزاشرعتن بقكؿاينتقضااإليمتفاكاإلسبلـ,اكمخت ؼا لشرعاألفاىذا
,افبلايحؿاإطبلؽاا نبكةاعل اهللاافلىت  اهللااعفاذ ؾافيكامنزهاعمتايقكؿاأىؿاا شرؾاكا كفر,ااناكفرا

ا.(ّ)فكلباهللااعلييـاا قلؿاأماا لىفا قكؿاابفاعبتس اكؿاشيءافياا قرآفاقلؿافيكا ىفا
 مالي:ثانيًا: التفسير اإلج
بقلتؿاأىؿاا كلتب,اذكرامفاأقكا يـاا خبيثةامتايييجاا مؤمنيفاا ذيفايغتركفاا متاأمراهللاا

افت ييكداكقدالجرا اعل اهللااكعل اأ كىيلواأ ربيـاك دينيـاعل اقلت يـ,اكاالجليتداكبذؿاا كسعافيو, كا
اقت تا اا نصترل اابفاهللااككذ ؾ اعزير ابأف اادعتئيـ افي اكجبل و اكعظملو احجةاكربكبيلو اغير ااااامف

أكاد يؿاأفاا مسيحاابفاهللاافشتبيتاأقكا يـاا شنيىةاقكؿاا مشركيفاا ذيفايقك كفاا مبلئكةابنتتاهللا,ا
فلشتبيتاأقكا يـاا بتطلةاا فتسدةاكلشتبيتافيافستدااالعلقتدابت شرؾاكا كفراكصرفيـامفاا حؽاإ  ا

ا.(ْ)ا بتطؿا

ىؤالءاا لىنتءاا ك دا و,افتهللامنزهاكمقدسافتهللاسبحتنواكاحداأحدافرداصمدافكيؼاينسبكفا
عفاذ ؾاا كصؼ,اككرداأنيـاقت كااذ ؾاألنوا ـايبؽافييـابىدابخلنصرامفايحفظاا لكراة,افلمتاأحيتا
هللااعزيرابىدامتئةاعتـاكأمل اعلييـاا لكراةاحفظتنافلىجبكاامفاذ ؾاكقت كا امتاىذااإالاألنواابفاهللاا

اا نصترلاسبباقك يـاأفاا مسيحاابفاهللااألفاعيس افقدسكهاىؤالءاا ييكدا ىنيـاهللا ك داااأمت
ؿْ ]رداعلييـابقك واابدكفاأب,افتدعكااأنواابفاهللا,اك كفاهللاا ِٓ َْٖؾَقاِه ْؿ هِ أماىذهااألقكاؿاا[َذفَِؽ َؿْقُأُ

ا شنيىةاىيامجردادعكلابت لستفامفاغيراد يؿاكالابرىتفاكىذااد يؿاكذبيـاكافلرائيـاعل اهللاافيـا
                                                           

 (.َْْ,اصِ(اا كشتؼ,ا لزمخشرم,ا)ـُ)
 (.ّٔ,اصُٔ(,اكلفسيراا رازم,ا)ـُٗٔ,اصٓكا لنكير,االبفاعتشكر,ا)ـ(اينظر اا لحريراِ)
 (.ُٓ,اصْ(اينظر اا جتمعاألحكتـاا قرآف,ا لقرطبي,ا)ـّ)
 (.ّّْ(اينظر اليسيراا كريـاا رحمفافيالفسيراكبلـاا منتف,ا ىبداا رحمفاا سىدم,ا)صْ)
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ا ابنتتاهللا اا مبلئكة ابأف اقبليـ اا مشركيف اقكؿ ُؿ اهللُ[يشتبيكف ُٓ َِ اهللااعلييـاا]َؿَٚت امف ادعتء فيذا
اككذ ؾا ابتهلل اكأشرككا افكفركا ااألد ة اسمىكا ابىدمت اا بتطؿ اإ   اا حؽ اعف اانصرفكا األنيـ بت يبلؾ

ا اكلرككا اكا لحريـ, اا لحليؿ اأمكر افي ا رىبتنيـ اكا نصترل األحبترىـ اا ييكد اهللاابطتعليـ اكشرع أمر
ـْ ]سبحتنو,افكأنيـاعبدكىـامفادكفاهللا,افكتنتاطتعليـا يـامتديةا طتعةاا ربافتلخذكىـا َأْرَهًٚهٚ ِم

فيذااحتؿاا كفرةاا ذيفاأمركااعل ا ستفاأنبيتئيـابىبتدةاإ واكاحداىكاهللاارباا ىت ميفافبلاا[ُدوِن اهللِ
ُف واكلىت  امقدساكمنزهاعفاأقكا يـامىبكدابحؽاسكاه,اكمعاذ ؾاكفركااكأشرككاابو,افسبحتن َٕ ]ُشبَْحٚ

ـُقَن[ ا.(ُ)ا{19}التوبة:  َظامَّ ُيْؼِ
 ثالثًا: المقاصد واألىداف:

اآليتتاا كريمةاكضحتاأفاملةاا كفر,اكا شرؾااممة الكفر واحدة بين أىل الكتاب والمشركين: -ُ
أفامتاعليواأىؿااكاحدةاسكاءاعنداا ييكداأكاا نصترلاأكاا مشركيفامفاقبليـافنصتااآليتت

ا كلتباشرؾاككفرابتطؿاكىياللكافؽاكلضتىيامىلقداتاا ذيفاكفركاامفاقبؿامفاا مشركيفا
اكأمتـا اا كريـ, اا قرآف اكأمتـ اا حؽ, ااإلسبلـ اأمتـ اا كاقىي اكلصرفيـ اكسلككيـ اأقكا يـ ااااافي

اا لثليثاعنداامحمدا اا نبكةاعنداا ييكداهللابأفاعزيراابفاهللا,اكعقيدة  نصترلابأفا,افىقيدة
اكا فراعنة,ا اكا ينكد اكا ركمتف ااإلغريؽ اا كثنييف اعقيدة اشتبيت اهللا, اابف اا مسيح اىك عيس 
اكالا اا نصرانية اأصؿ امف اك يس اا خبيثة اا لىينة اا كثنيتت اىذه امسلمدة اا بتطلة فمىلقداليـ
اكا كيدا اكا مكر اا ىداء اكبنصب اهللا, اديف اعف اا صد افي اجميىتن ااشلرككا ابيذا افيـ ا ييكدية,

ا اأفا(ِ) لقضتءاعل ااإلسبلـ اا رائىة افيامقتاللو ادائمتن احسفاا بنت اا شييد ااإلمتـ احذرنت اكقد ,
ا اكا ىقيدة, ا لديف اعدك اكاحد, افت ىدك اأعدائنت امف اكمسلميف ابيفاعدنحذر ايفرؽ افبل ا لكطف, ك

أعداءاا ديفاسكاءاكتنكاامشركيفاأكاأىؿاكلتب,اكيؤكداعل اضركرةاااللحتداضداا ىدكا دفعا
,افلقداعبثاىؤالءاا ييكدا(ّ)كا محفامفابطشاكعدكافا يؤالءاا مجرميفاعل ااإلسبلـاااألخطتر

كا نصترلاا مجرمكفافياكلبيـ,افحرفكا,اكبد كا,اككلمكا,اكغيبكااا حؽامفاكلبيـ,اكستركااعل ا
اعفاسبيؿاهللا,اككؿاذ ؾاألنيـا اعفاا حؽاكصدكا نيجامفاقبليـامفاا مشركيفاا ذيفاضلكا

اىذااامحمداايىلمكفاخطرارست ة عل اكيتنيـ,اككجكدىـ,اكمصت حيـ,افيحتك كفاإ  ايكمنت
انكرااإلسبلـاك كفايقكؿالىت   ا انكراا حؽاكا يداية, اا نكر, اشىتعاىذا ُيِريُدوَن ]أفايحجبكا

                                                           

 (.ْْٗ-ّْٗ,اصُ(اينظر اصفكةاا لفتسير,ا لصتبكني,ا)ـُ)
 (.ُُِٔ,اصّظبلؿاا قرآف,اسيداقطب,ا)ـا(اينظر افيِ)
 (.َُُ(اينظر ااإلمتـاا شييداحسفاا بنت,اجتبرارزؽ,ا)صّ)
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ٚؾُِرونَ  َُ ِرَه اف ـَ ُٕقِرِه َوَفْق  ْؿ َواهللُ ُمتِؿه  ِٓ َْٖؾَقاِه ُٕقَر اهللِ هِ ُئقا 
ٍِ ُْٔى
ف:فِ كؿاشيخااإلسبلـ ا,اكيق{6[ }الصَّ

افجىؿاهللااأمةامحمدا ابشرابو, ابرسكؿايأليامفابىدمااسمواأحمد, ا"ككتفاا مسيحامبشران
ا اا قيتمة" ا مفايلبىكفاملةاا كفرامفاا ييكداكا نصترلا(ُ)فكؽاا نصترلاإ  ايـك ,افنقكؿاا يـك

,افإفاا صليبييف,اكفكااعفاذ ؾاختصةامفابنياجلدلنت,افيجباعلينتامخت فليـ,اكا حذرامنيـ
عقيدةاا مسلـاا يكـاكجكبامخت فةاا ييكداكا نصترل,اكعقيدةاا كالءاكا براء,اكاالنلمتءااميزممتاي

ـِ ,افيقكؿالىت   ا(ِ)هللاك رسك واكا مؤمنيف,اكا مىتداةا مفاحترباهللااكرسك واكا مؤمنيفا ]َوَفئِ

 َّٕ ِؿ إِ ِْ ًِ ـَ اف ِد َمٚ َجَٚءَك ِم ًْ ـْ َه َٝ َأْهَقاَءُهْؿ ِم ًْ َب دَِِغ[ }افبَرة:اتَّ ـَ افيَّٚ
ِ ,افليحذراا مسلـا{ 117َؽ إًِذا َد

مفاالبتعيـاكمكاالليـاكمحبليـا ئبلايحشرامىيـايكـاا قيتمة,افئةاأىؿاا سىيراكا جحيـ,افىفا
,افىل اا مسلميفاا حذرا(ّ)(اإن المرء مع من أحبقتؿ ا)اأفاا نبيااعبداهللاابفامسىكدا

 راا خبيثةافيـاأشداأعداءااإلسبلـ.ا شديدامفاىذهاا طتئفةامفاا بش

فت كفتراالايقك كفاشيئتنابأفكاىيـاامن صفات الكفار الكذب وقول الزور واالفتراء عمى الحق: -ِ
ؿْ ]كأ سنليـاإالاككتفاكذبتناكزكران,افىندمتاقتؿاسبحتنوا ِٓ َْٖؾَقاِه ْؿ هِ مىنتهاا لأكيداأنيـاا[َذفَِؽ َؿْقُأُ

اا كتذبابد اا بتطؿ, اا قكؿ اىذا اقكؿاستذجاقت كا ابيتف, اك يسامنو اد يؿاأكاحجة كفابرىتفاأك
مجردادعكلاالامىن ا يت,اقكؿاغيراصحيحافياحؽاهللاالىت  األنيـامىلرفكفابأفاهللااسبحتنوا
 ـايلخذاصتحبةافكيؼايزعمكفاأفا واك دان,افيكاقكؿا ستنياكتذبابتألفكاه,ابخبلؼااألقكاؿا

اا برا ااألد ةاكيقكـاعلييت ىتف,افتهللاسبحتنوا ـايذكراقكالنامقركنتنابذكراا صحيحةاا ليالىضدىت
األفكاهاكاأل سفا كؿاكتفراأكامىلدماعل اا ديفاكت منتفقيفاكغيرىـامفاأىؿاا كفراكا ضبلؿاإالا

اعفاا صحةاكا حقيقة,اكقك والىت   ا(ْ)ككتفاقكالناكزراناكتذبتنا َْٔس ,اعترو ْؿ َمٚ َف ِٓ َْٖؾقاِه قُفقَن هِ َُ ]َي

ُِقِِبِْؿ[ }آل اك{125ظّران: يِف ُؿ ِذًهٚ[ , ـَ قُفقَن إاِلَّ  َُ ْؿ إِْن َي ِٓ ـْ َأْؾَقاِه ُرُج ِم ًٜ ََتْ َّ
ِِ ـَ ْت  ُزَ ـَ [

ُِقِِبِْؿ[ }افٍتح:,اكا{ 7}افُٓػ: ْؿ َمٚ َفَْٔس يِف ُؿ ِٓ َْٖفِسَْتِ قُفقَن هِ َُ ,افلىنيـاهللااسبحتنواعل اا{11]َي
 صمد,اسبحتنوامقدساكمنزهاعفاىذااىذااا كذباكاإلفؾاكاالفلراءاعل اهللااا كاحدااألحداا فرداا

اا مجرمكفاأىؿاا ضبلؿاكاالفلراءا افيؤالء امفاهللا, اا لىنةاكا ىذاباا شديد ا خبثافحقؽاعلييـ
,ابأديتفابتطلةاكمىلقداتافتسدةاكضىية,احرفكىتابأيدييـ,اكقت كاايريدكفاأفايسلبد كااديفاهللاا

                                                           

 (.َْٓ,اصّ(اا جكاباا صحيحا مفابدؿاديفاا مسيح,اأحمدابفاعبداا حليـاابفاليمية,ا)ـُ)
 (.ُٔ,اصِ(اينظر الفسيراا قرآفاا حكيـ,الفسيراا منتر,امحمدارشيدابفاعليارضت,ا)ـِ)
 (.ّٗ,اصٖ)ـ,ا(ُٖٔٔ,ا)حبتباعبلمةاحباهللاا,اا بخترم,اكلتبااألدب(اصحيحاّ)
 (.ِٓ,اصْ(اينظر اا جتمعاألحكتـاا قرآف,اا قرطبي,ا)ـْ)
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اكأ اهللاانبيو ا ذ ؾاحذر ااإلسبلـ, اأمة ا يفسدكا ابأ سنليـ اقتؿ  اعندمت امنيـ ـْ َرهَِّؽ ملو         ]احَلؼه ِم

[ }افبَرة: ـَ ي َسِ ّْ ـَ اُد َـّ ِم َٕ ق ُُ امحمداك لىلـاأملؾامفابىدؾاأفا{ 115َؾاَل َت ,اأمااحذراكاعلـايت
اجتءؾاهللاا اكمت اهللاالىت  , اعند امف اىك ااألصكباإنمت اا مطلؽاكا منيج امتااا حؽ اال اااابو

راإ  اأقكا يـافلكا ييـاجىانٍا ااألمةاا مؤمنةاا ثبتتاعل اا حؽاكالالىايقك واا نصترلاكا ييكد,افىل
ااا,اكقتؿاشيخااإلسبلـ ا"فت يدلابغيراىدلامفاهللاا(ُ)بت مكدة,اكلسيراكفؽاأىكائيـاكمصت حيـا

ضبل ة,اكنحفاعلينتاأفانلبعامتاأنزؿاعلينتامفاربنتامفاا كلتباكا حكمة,اا-اأكاغيراذ ؾا–
اا صراطاا مسلقيـ, ا(ِ)صراطاا ذيفاأنىـاهللااعلييـامفاا نبييفاكا صديقيف"ااكنلـز ,اكنجداا يـك

اعبرا ا ئلسبلـ اا مىتدكف اكا نصترل اا ييكد اكأبكاؽ اأقكاؿ اللبع اا لي اا منحرفة,  ؤلسؼااألبكاؽ
اا فضتئيتتا اعبر افلرلاا يكـ ابنياجلدلنت!, اك ؤلسؼامف اا مسمكمة, اكاألقبلـ اا فتسد, اإلعبلـ

اا اا ركيبضة, ازمف الدميراجيؿاا ملكثة ايريدكف اا كتذب, اا صتدؽاكيصدؽافيو  ذماييكذبافيو
اكشبكةا اا كمبيكلر اعبر اا كاسع اا مىلكمتلي ابت فضتء اارلبط اا يكـ اجيؿ اكأف اختصة بأكملو,
االنلرنت,اك كفاىنتؾابترقةاأمؿافياا مخلصيفامفاشبتبنتاا يكـاا ذيفاانلزعكاابىضاحقكقيـا

ككمتتاا ظت مةاعلكاناكبيرانافيااألرض,افقتمتافيالشكؿافكراسيتسياإسبلميابىدمتاعلتاا ح
 .(ّ)ا ثكراتاا كمبيكلريةاا لياكتنتاسببتنا ثكراتاا شىكباكانلفتضليـاعل اا ظلـاكا قيراكا فستد

اا صحيحةااالربوبية والعبودية ال تكون إال هلل تعالى: -ّ اا ىقيدة اعل  اا كريمة ااآليتت أكدت
قلؿا كؿامفايخت ؼاا ىقيدةابمحتربليتاكمىتداةاأىليتاا راسخة,اعقيدةاا مؤمنيف,اكأعلنتاا لىفاكا 

ا اسبحتنو اعنيـ اا كلتبافقتؿ اأىؿ افىلو امت ـْ ُدوِن اهللِ ]كىذا ُذوا َأْحَبَٚرُهْؿ َوُرْهبََْٚنُْؿ َأْرَهًٚهٚ ِم َ اَتَّ

ٚ َواِحًدا اَل إَِفَف إاِلَّ  ُبُدوا إَِأً ًْ َٔ
ـَ َمْرَيَؿ َوَمٚ ُأِمُروا إاِلَّ فِ قنَ  َواَدِسَٔح اْه ـُ ُف َظامَّ ُيْؼِ َٕ { 19[ }التوبة:ُهَق ُشْبَحٚ

فأكداهللاا يـاأفاا ديفاعنداهللاااإلسبلـ,اكجميعااألنبيتءارضكافاهللااعلييـانتدكاابدعكةاا لكحيدا
ٚ َؾْٚظُبُدونِ  َٕ ُف اَل إَِفَف إاِلَّ َأ َّٕ ِْٔف َأ ُٕقِحل إَِف ـْ َرُشقٍل إاِلَّ  ـْ َؿْبَِِؽ ِم َْٚ ِم ِْ ,اكقك واا{97[ }األٕبٔٚء:]َوَمٚ َأْرَش

ُه[ }هقد: ـْ إَِفٍف َؽْرُ ْؿ ِم ُُ اكبد كااكحرفكا,اكجتءكااا{71]َيٚ َؿْقِم اْظُبُدوا اهللَ َمٚ َف ,اكمعاذ ؾاغيركا
اإ  ا اديدنيـ اىك افيذا الرفضيت اا غيرامحرفة اا صحيحة احل اكلبيـ اكفتسدة, بمىلقداتابتطلة

ىنكفافياديفاهللا,اكفياعقتئداا مسلميفافمفايكمنتاىذا,افينلظركفاا مكاقؼاا ليامفاخبل يتايط
اعل اا كذباكا لشكيؾاكا لسفيوابمتاجتءافيا يكميـاكىـايطىنكفافياأصكؿاا ديفافمنيجيـايقـك

                                                           

 (.ْْٓ,اصُ(اينظر ازىرةاا لفتسير,امحمدابفاأحمدابفامصطف اا مىركؼابأبيازىرة,ا)ـُ)
 (.ُْٓ,اصْ(امجمكعاا فلتكل,االبفاليمية,ا)ـِ)
 (.ُُُ,اَُُيراا نظريةاا لكتمليةا للغيراا سيتسيااإلسبلمي,امحمداأحمداا راشد,ا)ص(اينظر النظيراا لغيّ)
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السمكا احل  اكطريؽاهللااا مسلقيـ اا نتساا لكحيد ا يىلمكا اا رسؿ اجتء افىندمت كلتباهللاالىت  
ا اا منحرفة اا ضبلالت اىذه اعف اكلزككا اكيقكا(ُ)نفكسيـ اا ىتمةا, اا مقتصد ا"كمف اا شتطبي  ؿ

اا نبكيةا اا بىثة افقداعلؿاا قرآفاا كريـ اكاسلقراءن اثتبتانصتن الزكيةااإلنستفاكىكامقصد  ئلسبلـ
,افلزكيةاا نفساإذفاالالككفامفااألحبتراكا رىبتف,اكالالككفابلقديساا منتىجا(ِ)بلزكيةاا نفس"ا

الككفابت ىبكدية نمت امفاا غرباكا  اكا مسلكردة افرداصمد,ااا كضىية اأحد, كا خضكعا رباكاحد
والذي نفس محمد بيده ال يسمع بي أحد من ىذه األمة قتؿ ا)اأفاا نبياافىفاأبياىريرةا

,ا(ّ)(ييودي وال نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسمت بو إال كان من أصحاب النار
ا غي اا ذمايحرراا بشرامفاا كثنيةاكا ىبكدية اا كفيؿاا كحيد اىك راهللااكيقكؿاا غزا ي افت لكحيد

"كمقصكداا شرعامفاا خلؽاخمسةاكىكاأفايحفظاعلييـادينيـاكنفسيـاكعقليـاكنسليـاكمت يـا
ااألصكؿافيكا ايفكتاىذه اككؿامت افيكامصلحة ااألصكؿاا خمسة ايلضمفاحفظاىذه فكؿامت

ا امصلحة" اكدفىيت ا كؿامفااعلدلاعل اأ كىيةاكربكبيةاهللاا(ْ)مفسدة, افنقكؿاا يكـ ,اكمتا ,
سرائيؿاكا ييكديةاا ملىفنةاشريىةاكمنيتجتنا أكثرىـافياىذااا زمتفاا ذيفاأصبحتاأمريكتاقبلليـاكا 
اا ييكدا اا مسلشرقيفامف اعف اأخذكا اممف اكا شيىة ا لىلمتنييفاكا ليبرا ييفاكا شيكعييف انقكؿ  يـ
امنتىجيـ,ا اكيطبقكف اجتمىتليـ افي اكيدرسكف احذكىـ اكيحذكا األقكا يـ ايسلمىكف اااااكا نصترل

ا امت ؾ اأنسابف افىف ااألكاف, افكات اقبؿ اهللااكيىكدكا ايلقكا اهللااابأف ارسكؿ اقتؿ اا اقتؿ,
,افيجباعل اا مسلـا(ٓ)(يأتي عمى الناس زمان الصابر فيو عمى دينو كالقابض عمى الجمر)

أفايحذرامفاأىؿاا متدةاكيؤالءامفاأىؿاا فجكراكا ضبلؿاكأفايلجوا لقكةاا ركحية,ابىبتدةاهللاا
فمفاىنتالىكدااألمةا قكليتاكأخبلقيتاكلنلصراعل اا زيؼ,اكيككفاا نصرابت ىكدةاهللااسبحتنو

سبيبلناإ  انصراآخر,افمتالزاؿااألمةابخيراإذااعتدتاهللاكحدهاالاشريؾا و,اك لطبيؽامنيجوا
 .(ٔ)فيااألرضاككتنتاأمةامجتىدةا يذهاا ملؿاا فتسدةا

ااعاقبة الكفر لعنة هللا: -ْ اهللا اعل اكلب اا كلتبااا لىنة اأىؿ امف اكا ضبلؿ اا كفر أىؿ
قنَ ]ابتهللاسبحتنواكمتاجتءافياقك واكا مشركيفاككؿامفاكفر ُُ َؾ ْٗ َّٕك ُي ُؿ اهللُ َأ ُٓ َِ ,ا{31:تقهٜ}اف[َؿَٚت

                                                           

 (.ُٓٔ,اسىيداحكل,ا)ص(,اكهللاآُ(,اكاإليمتف,امحمدانىيـايتسيف,ا)صِّا ىقتئدااإلسبلمية,اسيداستبؽ,ا)ص(اُ)
 (.َِٕ,اصُ(انظريةاا مقتصداعندااإلمتـاا شتطبي,اأحمداا ريسكني,ا)ـِ)
 (.َِْ,ا)ح(,اكلتبااإليمتف,ابتباكجكبااإليمتفابرست ةانبينتامحمداُّْ,اصُ,ا)ـ(اصحيحامسلـّ)
 (.ُْٕ(اا مسلصف ,اأبكاحتمدامحمدابفامحمداا غزا ي,ا)صْ)
 (.ُِّٔ,اصِ(,اكصححوااأل بتني اا جتمعاا صغيراكزيتدلو,ا)ـَِِٔ(,ابتباا فلف,ا)حٔٗ,اصْسنفاا لرمذم,ا)ـ(آ)
ا(.ُُٖ-ُُٔ,ااإلمتـاا شييداحسفاا بنت,ا)ص(اينظر امقتصداا قرآفاا كريـٔ)
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أما ىنيـاهللا,اكيىنياا ييكداكا نصترل,األفاا ملىكفاكت مقلكؿ,اكقتؿاابفاعبتس اكؿاشيءافيا
,افت كتفريفاا ذيفاصدكااعفااإلسبلـابىداأفا(ُ)يـاا قرآفاقلؿافيكا ىفاكىكادعتءابت شراعلي

ظيرتا يـاا براىيفاكاألد ةاعليو,اكاسلبد كااا يدايةابت جيؿ,افيـاكمتاكصفيـاهللاامفاقبؿابشرا
ِمُْقَن[ }األٍٕٚل:ا دكابافياقك وا ْٗ ْؿ اَل ُي ُٓ ُروا َؾ ٍَ ـَ ـَ  َوابِّ ِظَْْد اهللِ افَِّذي فيـاغتفلكفاا{77]إِنَّ ََشَّ افدَّ

اع اهللا اسطر اك قد ا و اكمحتربكف ارافضكف اا حؽ, اا كفترااف اىؤالء امصير اا قرآف في
ا مجرمكف,اكنىليـابأقبحاا صفتت,اككلباعلييـاا لىنةامفاهللااكا مبلئكةاكا نتساأجمىيف,اقتؿا

مفاا ييكداكا نصترلاكستئراأىؿاا ملؿاكا مشركيفامفااا طبرم ا"إفاا ذيفاجحدكاانبكةامحمدا
,افت كفرةا(ِ)متلكااعل اجحكدىـاذ ؾاكلكذيبيـاأبىدىـاهللااكأسحقيـامفارحملو"اعبدةااألكثتف,اكا

ااألرض,ا افي اكعلكىـ اكاسلكبترىـ ابسببالكذيبيـ اكا نتس, اهللاامفاهللااكا مبلئكة اىذا اسلحقكا
اا كجكداكلو,اذ ؾاا كجكداا ذمايذعفاكينقتدابت طتعةاكا خضكعاهللا اأفايغيركا ,افيـاأرادكا

أكقتليـاكأمكا يـا ليبكطابتإلنستنيةاإ  امنتزؿاا بييمية,ارفضكاااألخبلؽاكا فطرةابذ كااأعمترىـاكا
كا ديف,ا"ىؤالءاالاعل اأركاحيـاإقبتؿاكالا مصيبليـاجيراف,اكالاألحداعلييـالرحـ,اخسركاافيا

ا افياا متء, اكا نقع اا بىكضافياا يكاء, ايلىنيـ اكاآلخرة اا دنيت ا اكالالخفيؼاكالاا الارفؽا يـ
اإسىتؼاكال ا ليدلا(ّ)اأ طتؼ" ا لحؽاكاالسلجتبة ااالنقيتد ابسببارفضيـ افىضباهللااعلييـ ,

اإلسبلـاكا مسلميفابكؿاصفتتاا بشتعةاكا قبحافييـ,اااكا رشتد,اضلكااكأضلكاامفاحك يـ,اعتدكا
فيـااعلدكااعل اهللااقبؿااعلدائيـاعل اا بشر,اطغكااكلجبركاافتسلحقكاامفاا نتساكمفاهللااا لىفا

مىلقداليـا بغض,احل اا مخلكقتتاكليتاعل اكجواا خليقةاللىنيـابسببافستداأديتنيـاكاكا كرهاكا
,ا ذ ؾاعلينتاكمسلميفا(ْ)جنساعمليـافأبىدىـاهللاامفارحملوىـامفاؤاا بتطلة,ا ذ ؾاكتفاجزا

 ا"االسلقتمةاأفالسلقيـامكحديفااالسلقتمةاعل امنيجاهللااكرسك و,اقتؿاعمرابفاا خطتبا
,ا ذ ؾايجباعلينتاكمسلميفاأفانحلتطامفاىذاا(ٓ)ياكالالركغاركغتفاا ثىت ب"اعل ااألمراكا ني

اا سحرةا اككثر اا بتطلة, اكا مىلقدات اكا خرافتت, اكا منكرات, اا بدع, افيو اكثرت افقد ا زمتف
اا مىتصيا األىؿ اكا منكرات اا فستد البث اا لي اا مسمكمة اا فضتئيتت اككثرت كا مشىكذيف,

,ا ذ ؾايجباأفانحذرامفاأفالصيبنتا ىنةامفاهللااكطردامفاكا فسكؽاا خترجيفاعفاحدكداهللا

                                                           

 (.ّٓ,اصْ(الفسيراا جتمعاألحكتـاا قرآف,اا قرطبي,ا)ـُ)
 (.ُِٔ,اصّ(الفسيراا طبرم,االبفاجريراا طبرم,ا)ـِ)
 (.ُّْ,اصُ(الفسيراا قشيرم,اعبداا كريـابفاىكزافاا قشيرم,ا)ـّ)
 (.ٕٕ(الفسيراا سىدم,ا)صْ)
 (.ّْٔ,اصِدابفاعبداا جبتراا مركزماا سمىتني,ا)ـ(الفسيراا سمىتني,امنصكرابفامحمٓ)
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ااالبلداعافياا ديفابأداءاطقكساكعبتداتا ـالشرعا رحملواكنندـايكـاالاينفعاا ندـ,افتإلسبلـاحـر
أكابلقليداأعم األىؿاا كفراكا ضبلؿاكمتاأكثرهافياىذااا زمتف,اففياا حديثاعفاابفاعبتسا

اا نبيا ابينمت ابرااقتؿ  اىك ايخطباإذ ايقـك اأف انذر اإسرائيؿ اأبك افقت كا  اعنو افسأؿ اقتئـ اااااجؿ
ا اا نبي افقتؿ اكيصكـ, ايلكلـ اكال ايسلظؿ اكال ايقىد, افلياكال اك يلـاميره اك يقىد اك يسلظؿ لكلـ

,افكؿامتالىبدابىبتدةا ـايشرعيتاهللااكالارسك وافيكاملىبداببدعةاكىذااكفراكضبلؿا(ُ)صكمو"
 منيياعنوافيااإلسبلـ.

 ثالمطمب الثال
 موقف أىل الكتاب من اإلسالم

ٚؾُِرونَ ]قتؿالىت   ا َُ ِرَه اف ـَ ُٕقَرُه َوَفْق  َْٖهك اهللُ إاِلَّ َأْن ُيتِؿَّ  ْؿ َوَي ِٓ َْٖؾَقاِه ُٕقَر اهللِ هِ ُئقا 
ٍِ *  ُيِريُدوَن َأْن ُيْى

ـُ  ـِ  ي َرُه َظَذ افدِّ ِٓ ُٔيْ
ـِ احَلؼِّ فِ قنَ ُهَق افَِّذي َأْرَشَؾ َرُشقَفُف هُِٚأَدى َوِدي ـُ ِرَه اُدْؼِ ـَ ِف َوَفْق  ا{.11-12[ }التوبة:ِِّ

 أواًل: التفسير التحميمي:
 مناسبة اآليات لما قبميا:

ا اكأنيـااا حديثافييىكد اآليتتاا كريمةاعفاقبتئحاأىؿاا كلتباكيحذرامنيـاكمفامكا ليـ
ائيا زيتدةاإثترةا,افكتنتاىذهااآليتتااسلئنتؼاابلد(ِ)كت مشركيفافياىدفيـايسىكفاإلطفتءانكراهللاا

غيظاا مسلميفاعل اأىؿاا كلتب,ابكشؼامتايضمركنوا ئلسبلـامفامكراكحسداككيداضده,اختصةا
حيفالحققكاامفاانلشترهاكظيكرهاعل ادينيـاكمىلقداليـاا بتطلة,افأرادكااأفايبطلكهابإطفتءانكره,اكصدا

ا.(ّ)االنلشتراا نتساعفاالبتعو,اكا لحريضاعليوابتالعلداءاكا كيدا منىوامفاا ظيكراكا
 النحو والبالغة:

" انكراهللااأرادابوانكرااإلسبلـافإفااإلسبلـابنكرهاا مضيءاكحججواا قتطىةايشبوايطفئوا نور هللا"
ا.(ْ)ا شمساا ستطىةافيانكرىتاكضيتئيتافيكامفابتبااالسلىترة,اكىيامفا طتئؼااالسلىتراتا

بأفايشبوااإلسبلـاكحدهابت نكرااكىكاكبلـابليغامفاكمتؿاببلغلواأنواصت حا لفكيؾاا لشبيو
كيشبوامحتك كاإبطت وابمريدماإطفتءاا نكراكيشبوااإلرجتؼاكا لكذيبا لديفابت نفخاإلطفتءاا نكراكمفا

                                                           

 (.َْٖٔ(,ا)حُّْ,اصٖ(اركاهاا بخترم,ابتباا نذرافيامىصية,ا)ـُ)
 (.ُْٗ,اصُ(اينظر اصفكةاا لفتسير,ا لصتبكني,ا)ـِ)
 (.ُُٕ,اصٓ(اينظر اا لحريراكا لنكير,االبفاعتشكر,ا)ـّ)
 (.ْْٗ,اصُ(اصفكةاا لفتسير,ا لصتبكني,ا)ـْ)
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اإ  ا اا جبل ةاإشترة اا نكراإ  ااسـ ضتفة اكا  اكىيااألفكاه, اا لكذيباكاحدة اا نفخاكآ ة اااا ببلغةاأفاآ ة
اإبطت ايسلطيىكف افبل اعبث, اإطفتئو امحتك ة اكعظملواأف اإرادلو المتـ امف اكىذا الىت   اهللا امراد اااؿ

ا.(ُ)ككمتؿاقدرلوا

 األحكام الشرعية:

ُٕقَر اهللِ ...]كلنزييواعفاكؿانقصاكعيبابقك وااكجكبالكحيداهللاا ُئقا  ٍِ ا[ُيِريُدوَن َأْن ُيْى
امفاا بيتفاكا مىن اال افييت اا نكرا مت افجىؿاا براىيفابمنز ة ادال ةاكحجةاعل الكحيده ايجكزافيذه

ارسكؿاهللاا ا مجيء نكتره, اكا  اجحده اأك اديفااإلسبلـاالكذيبااإلسبلـ, افأظير اكا براىيف, بت حجة
اعل اكؿاديف.

أكاعنداخركجاا ميدم,اكالايجكزاارهاعندانزكؿاعيس ايًاظٍارداأفاهللاالىت  اسكؼايياكاكا
أفافيكاغيراصحيحاألفااألخبتراا صحتحاقدالكالرتاعل ااأفانقكؿاأفاا ميدماىكاعيس ا

ا.(ِ)افبلايجكزاحملواعل اعيس ااا ميدمامفاعشيرةارسكؿاهللاا

 ثانيًا: التفسير اإلجمالي:
اا كلتباعل ااإلسبلـاابيفاهللاا اكمكراأىؿ اككراىية امدلاحقد ااآليتتاا كريمة فياىذه

ا افياقك و ْؿ ...]كا مسلميف ِٓ َْٖؾَقاِه ُٕقَر اهللِ هِ ُئقا  ٍِ اىؤالا[ُيِريُدوَن َأْن ُيْى اأىؿاحيثايريد امف اا كفتر ء
بأفكاىيـاا حقيرة,ااا كلتباككذ ؾامفاا مشركيفاأفايطفئكاانكراهللااأمانكرااإلسبلـاكشرعامحمدا

ا بشىة,ابمجرداجدا يـاكافلرائيـاكىكاا نكراا ذماجىلواهللاا خلقواضيتء,افمثليـافياذ ؾاكمثؿامفا
َْٖهك اهللُ إاِلَّ اذ ؾا قك وايريداأفايطفئاشىتعاا شمساأكانكراا قمرابنفخةابفمواكالاسبيؿاإ  ا ]َوَي

ُٕقَرُه...[ ٚؾُِروَن[أماكيأب اهللااإالاأفايىليواكيرفىواكيىزاشأنوااَأْن ُيتِؿَّ  َُ ِرَه اف ـَ أماك كاكرهاا]َوَفْق 
ابتهللالىت  ا ,اكأرادكا,اكأصركااعل الكذيباا قرآفاا ذماسمتهاهللاانكرانا(ّ)ىؤالءاا فجتراا ذيفاكفركا

َـّانكرهاا بتىراييسلنترابوافياظ لمتتاا جيؿ,اكفياظلمتتاا كلباا محرفةاكاألديتفاا بتطلةاك كفاهللااأل
عل اجميعاخلقو,اكقدالكفؿابحفظوامفاكؿامكركهاكسكءافت حؽاالايضرهاشيئتنامفاأفىتؿاا مجرميفا

امحمدا اأفايكاجيكا اا ذيفا ـايسلطيىكا ا ذمانزؿاعليواىذاااأمثتؿاا ييكداكا نصترلاكا مشركيف,
اا د اأد ةاأكابراىيفافقتؿالىت    ـِ احَلؼِّ يفاا حؽاك ـالكفامىو ]ُهَق افَِّذي َأْرَشَؾ َرُشقَفُف هُِٚأَدى َوِدي

                                                           

 (.ُِٕ,إُُ,اصٓ لحريراكا لنكير,االبفاعتشكر,ا)ـ(اينظر ااُ)
 (.ٓٓ,اصْ(اينظر اا جتمعاألحكتـاا قرآف,ا لقرطبي,ا)ـِ)
 (.ُُٗ(,اكلفسيراا جبل يف,ا)صْْٗ,اصُ(اينظر اصفكةاا لفتسير,ا لصتبكني,ا)ـّ)
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ـُقَن[ ِرَه اُدْؼِ ـَ ِف َوفَْق  ِِّ ـُ ـِ  ي َرُه َظَذ افدِّ ِٓ ُْٔي
افيوامفاأحكتـافِ ,افأظيرهاهللااعل استئرااألديتف,ابكؿامت

مكتفاكىذااىكاا يدلاكا حؽ,اكأيدهاهللاابت براىيفاكا حججاكشرائعاكأخبلؽاكقيـالصلحا كؿازمتفاكا
كاألد ةاا ستطىة,اكبت سيؼاكا سنتفاحل ا كاكرهاا مشرككفاذ ؾاكمكركاامكرىـاكبغكااكاعلدكا,افإفا

ا ى اينجزه اأف االبد اهللا افكعد اصتحبو, اإال ايضر اال اا سيء اا مخلصيفاا مكر اا مؤمنيف بتده
ا لتمةاكا ديفاا كتمؿاكىكااإلسبلـاكأظيرهاعل استئرااألديتفاابت يدايةا,افأرسؿامحمدا(ُ)ا صتدقيف

اا مخت فةابت رفىةاكا ىزةاكعلكاا منز ة.

ا لمؤمنيفا اأفاا نصرة اا مقتـاقتؿ ا"كاعلمكا اأركعاكبلـاشيخااإلسبلـاابفاليميةافياىذا كمت
امقيػػػؤالءاا قػػنكف,اكىػػـامحسػػفاىػػكا ذي اـاكمنلقـا نتامنيـ,اػػػػتاعلييػػنتصرناكف,اكهللااػػكركفامقمكعػػـك

ا.(ِ)فأبشركاابنصراهللاالىت  اكبحسفاعتقبلواكىذااأمراقداليقنتهاكلحققنته"ا

 ثالثًا: المقاصد واألىداف: 

اا كلتبااعداوة أىل الكتاب لإلسالم والمسممين: -ُ اأىؿ امدلاعداكة يسلدؿامفااآليتتاا كريمة
ابخطر اأحسكا اأف امنذ اكختصة اكا مسلميف, ااإلسبلـ افحتك كاااعل  اا مدينة افي اعلييـ اإلسبلـ

محتربلواحربتناخبيثةااسلخدمكاافييتاكؿاا كستئؿاا بشىةا لقضتءاعليو,ابدأتابإنكترىـاكجحكدىـا
اقت كهاا طيبكفامنيـاا ذيفايقركفاامتافياكلبيـاا صحيحةامفاا بشترةابت رسكؿا امت كرفضكا

كيداكا حقداكا فستد,افت قرآفاا مدنيابشريىةااإلسبلـ,اكرفضكاااإلسبلـاكلصدكاا وابكؿاأشكتؿاا 
كشؼازيفيـاكحقيقةاأمرىـ,اككستئليـاا خبيثةافيامحتك ليـاا قضتءاعل اا ديف,اكحسمتاأمرىـا

ا ئلسبلـا اكمحتربليـ ا بيتفامدلابشتعليـ افياا لكبة, اهللاامنيـ افيا(ّ)براءة ايلفقكا ا ـ افيؤالء ,
باا مسلميفاك كؿامفاينلميا يذااشيءامثؿاالفتقيـاعل ااإلسبلـ,االسلئصتؿاجذكرهامفاقلكا

ا ديفاا ىظيـ,اكقداعلـاىؤالءاا مجرمكفاأفاأعظـاأسبتباا قكةاكا منىةاكا نصرةا دلاا مسلميفا
اعقيدليتا افي ااألمة ايشكككا اأف اسبيؿ ابكؿ افحتك كا اا صحيحة اا راسخة ابت ىقيدة المسكيـ ىي

هللاكحدهاالاشريؾا و,افتلبتعااكأفكترىتاككؿامتايدعكىتا للفكرابمتايقربيتامفاإسبلميتاكعبكديليت
أىكاءاا نتساا بتطلةاىكامفاا ظلـاا ىظيـاا ذمايقطعاطريؽاا حؽاكييردماا نتسافياميتكما

                                                           

ا)صُ) اا سىدم, اا رحمف اعبد ا لىبلمة اا منتف, اكبلـ الفسير افي اا رحمف اا كريـ اليسير اينظر  كا لفسيراا(,ّّٓ(
 (.ُّٗا كجيزاكمىجـامىتنياا قرآفاا ىزيز,اأ.داكىبةاا زحيلي,ا)ص

 (.ُْٗ,اصِٖ(امجمكعاا فلتكل,االبفاليمية,ا)ـِ)
(,اكا جكاباا صحيحا مفابدؿاديفاا مسيح,االبفاليمية,أُِّ,اصّ(اينظرافياظبلؿاا قرآف,اسيداقطب,ا)ـّ)

 (.َْٓ,اصّ)ـ
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,ا ذ ؾايجباعلينتاا يكـاا حذراكؿاا حذرامفاأىؿاا كلتب,افىداكليـامسلمرةا يكمنتا(ُ)ا بتطؿ
 ئلسبلـامنيـ,اكيقلدكنيـاىذااكمعاذ ؾانجدامفاينسلخكفاعفادينيـاكأخبلقيـايلبىكفاا مىتدكفا

بتسـاا حضترة,اكيبيىكفادينيـاكعقيدليـامفاأجؿارضتىـاكمكاالليـاعل اا بتطؿ,افتألصؿافيا
اإعجتبوا اعل  ايدؿ افىبلن ايفىؿ اكال اكأىلو ابت كفر ارضته اعل  ايدؿ اسلككتن ايسلؾ اال اأف ا مسلـ

افىفاابفاعمرابىقيدليـ,اكأفايلشبوابيـافياعقتئدىـاأكاعتداليـاأكاشىتئرىـاأكاأزيتئيـ,ا
بعثت بالسيف حتى ُيعبد هللا ال شريك لو، وجعل رزقي تحت ظل  ا)قتؿ اقتؿارسكؿاهللاا

,اكقتؿاابفا(ِ)(ارمحي، وجعل الذلة والصغار عمى من خالف أمري ومن تشبو بقوم فيو منيم
اكفرا ايقلضي اظتىره اكتف ف اكا  ابيـ, اا لشبو الحريـ ايقلضي اأحكا و اأقؿ اا حديث ا"كىذا ليمية 

ابيـ(ا مل اا للترا(ّ)شبو اكخطر اا كلتب اأىؿ اخطكرة امدل اكلتبو افي اأكد ااإلسبلـ اكشيخ ,
كا صليبييفاككيؼاسيطركااعل اأكثراببلداا مسلميفاكحذرامفالقليدىـاكالبتعيـاكحذرااألمةا

اكا نصترل اا ييكد اكختصة اكا نحؿ اا ملؿ األىؿ اكا لقليد اااللبتع اكصؿ افي اا كقكع ا ذيفاامف
اكا مسلم ا ئلسبلـ اكأفايفيكيدكف اا ىميؽ اسبتليـ امف ايسليقظكا اأف اا يكـ اا مسلميف افىل  ,

يسلمسككاابمنيجاا قرآفاففيواا ىقيدةاا صحيحةاا لياىياسبيؿاخبلصيـاكسبباعزىـاكمجدىـا
كنصرىـافكؿامنتاعل اثغرامفاثغكرااإلسبلـ,افيجباأفايدافعاعفاعقيدلوابكؿامتاأكليامفا

ةامخلكؽاكالبىكه,اعل امحبةاهللااكرسلواكتفافييـاقكة,اكقتؿاشيخااإلسبلـ ا"ا ذيفايقدمكفامحب
ا,اكفياا حديثاعفاأنسابفامت ؾا(ْ)مفاا ظلـاكا شرؾ,اكمفاأحباشيئتنادكفاهللااعذب"ا

ثالث من كن فيو وجد حالوة اإليمان: أن يكون هللا ورسولو أحب إليو قتؿ ا)اعفاا نبيا
    ن يعود لمكفر كما يكره أن يقذف مما سواىما وأن يحب المرء ال يحبو إال هلل، وأن يكره أ

,افمحبةاا ذيفايىتدكفااإلسبلـا ـالنفعاكفيااآلخرةايككفاا ندـاكيقكؿاابفاا قيـافيا(ٓ)(في النار
اا ىبل ا"لقطع اهللاذ ؾ  ا غير اكتنت اا لي اكا مكدات اهللا"ئؽ اذات اغير اكفي اعلينتا(ٔ), ا ذ ؾ ,

االاينفعاا ند اقبؿاا حسراتايـك اا قيتمة,افبلانكا ياا كفتراكنلخذىـكمسلميفاأفانحذراا يـك  ـايـك

                                                           

 (.ُٔ,اصِا منتر,امحمدارشيدابفاعليارضت,ا)ـا(اينظر الفسيراا قرآفاا حكيـ,الفسيرُ)
 (.ْٔٓ/ُ(,اكصححوااأل بتني اصحيحاا جتمعاا صغيراكزيتدلو,ا)حُِّ,اصٗ(امسندااإلمتـاأحمد,ا)ـِ)
 (.َِٕ,اصُ(ااقلضتءاا صراطاا مسلقيـا مخت فةاأصحتباا جحيـ,اأحمداعبداا حليـابفاليمية,ا)ـّ)
 (.ْٔية,ا)ص(ااإليمتف,اأحمدابفاعبداا حليـاابفاليمْ)
 (.ُٔ(,اكلتبااإليمتف,ابتباحبلكةااإليمتف,ا)حُِ,اصُ(اصحيحاا بخترم,ا)ـٓ)
 (.َِٖ(اركضةاا محبيفاكنزىةاا مشلتقيف,امحمدابفاأبيابكرابفاأيكباشمساا ديفاابفاا قيـاا جكزية,ا)صٔ)
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 .(ُ)أكثتنتنامفادكفاهللا,اكبلقديـامحبليـاعل امحبةاهللاافت سىيا غيراهللاابتطؿا

إذاااسلىرضنتامكقؼاأىؿاا كلتبامفااإلسبلـاكا مجلمعاا مسلـاافساد أىل الكتاب عبر التاريخ: -ِ
دىـاكفستدامىلقداليـاكعداكليـاعبراا لتريخ,اسنجدافستدىـ,افكؿامتاجتءافياا لتريخاعفافست

اا كلتبامفا امكقؼاأىؿ اطبيىة ابيفاهللااسبحتنو افقد اا كريـ, اا قرآف اعليو اكأكد اصدقة  لديف,
ا مسلميفافياعدةامكاضعامفاا قرآفاكىكالترةايلحدثاعنيـاكحدىـ,اكلترةايلحدثاعنيـامعا

ا م اا حركي الجمىيـ افي اا يدؼابينيـ اكحدة البيف اا مشركيف, امف اكفركا ااإلسبلـاا ذيف كاجية
كا مسلميف,اكلكجواضربةا لقضتءاعليو,افيـايكدكفا كايرجعاا مسلمكفاكفتراناحسدانامفاعندا
أنفسيـامفابىدامتالبيفا يـاا حؽ,اكأفايككنكااىكداناأكانصترل,اكيقكؿالىت  اعفاا مشركيف ا

ْؿ إِِن ا] ُُ ِ ـْ ِديْ ْؿ َظ ـُ و ْؿ َحتَّك َيُرده ُُ َٕ ق ُِ
ٚتِ ََ ,افت كاقعاا لتريخياا{295[ }البؼرة:ْشتََىُٚظقاَواَل َيَزاُفقَن ُي

اىذا,ا اكا   ايكمنت اا لتريخ اكا مسلميفاعل امدار ا ئلسبلـ اكعدائيـ اكمكرىـ يكشؼامدلازيفيـ
اا لحظةا احل  اا مدينة افي ااإلسبلـ اكاجييـ اا ذم ااألكؿ اا يـك امنذ ا حظة اينقطع ا ـ فت لتريخ

كدينوافياامفايكـاأفااسلقبلكاامحمدااا حتضرةاأشتراا لتريخا حربيـاا مسىكرةاعل ااإلسبلـ,
افياا صؼاا مسلـابطرؽاقا مدينةاشرااسلقبتؿ,ابت دستئساكاألكتذيباكا شبيتتاكا فلفايل كنيت

كىـايىرفكنواأكثرامتايىرفكفاأبنتءىـاكاحلضنكااامللكيةامتكرة,افشكككاافيارست ةارسكؿاهللاا
,ابأفاا نبيا(ِ)فياحتدثالحكيؿاا قبلةاا منتفقيفاكأمدكىـابت شبيتتا ضرباا ىقيدة,اكمتافىلكها

,اكا ييكدااسلغلكااذ ؾا ييزكاااإليمتفافياا قلكباك لكجيواحرباإعبلميةاعل ا(ّ)خت ؼااألنبيتءا
,اففياكؿامنتسبةا يـامكاقؼاكيداكحقداكمكراعل ااإلسبلـاكتفايلنزؿاا قرآفابشأنيتا(ْ)اإلسبلـا

اكختصة اأخبلقيـ, اكسكء ابشتعليـ امف اا مسلميف اكخيتنليـاا يحذر اغدرىـ اعف اا لتريخ شيتدة
 لىيكداكا مكاثيؽامعاا نبيامرةابىدامرةاكلأ يباا مشركيفافيااألحزاباضدااإلسبلـاكا مسلميف,ا
اككذ ؾاكتنكاا اعثمتفابفاعفتف, اا راشد اا خليفة اا لياقلؿافييت امثؿاا فلنة اا فلفاا كبرل, ثترة كا 

ا اعلي ابيف اا فلنة اارأس اكاكمىتكية اا كضق, احملة اكركايتتاتدكا اكا سيرة اا حديث افي ع
إ  ايكمنتاىذااكا ييكداىـاا ييكد,اا,لقضتءاعل اخبلفةاا مسلميف كاا حملةاا للتراديايَّاا لفسير,اكمىا

ىـاكراءاكؿامحتك ةا سحؽاطبلئعااإلسبلـ,اكجيؿاا قرآفافياكؿاأرجتءاا ىت ـ,اككذ ؾاا نصترلا
                                                           

ا)صُ) اا جكزية, اا قيـ االبف اا ىتدليف, اكبتب اا يجرليف اطريؽ اينظر  اكا مىُِ( اكا مكاالة اا شريىةا(, افي تداة
 (.َٔٗ,اصِاإلسبلمية,امحمتسابفاعبداهللاابفامحمداا جلىكد,ا)ـ

 (.ُُّٔ-ُِٕٔ,اصّ(اينظر افياظبلؿاا قرآف,اسيداقطب,ا)ـِ)
 (.َٔ,اصّ(اينظر ازاداا مىتد,االبفاا قيـاا جكزية,ا)ـّ)
 (.َْٔ,اصُ(الفسيراا شىراكم,امحمداملك ياا شىراكم,ا)ـْ)
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اأفاظمفاا ركمتفاكا فرساكعدا اكا كنيسةااايركليـاعبراقركفاكأزمنةامنذ إلسبلـافياا جزيرة
اا كثنيتتاصيانٍالىا اديفاا حؽ,اكجتءتابت مسيحيةامفاركتـ اا ديفاا ىظيـ, باا ىداءاكا حربا يذا

ا قديمةاا فتسدة,امفااإلغريؽاكا ينكداكا فراعنة,افمفايكميـاإ  ايكمنتاىذااكىـايىتدكفااإلسبلـا
ا ااإلسبلـ ا محتربة اا غستسنة اا رـك الجمع افمنذ اعلييـاكا مسلميف اا مسلميف اكانلصتر امؤلة في

اكجكدىـا اكأنيت البكؾ اجتءت اأف اإ   اإمكتنيتليـ, ارغـ اأىدافيـ الحقيؽ ابىدـ اشككليـ ككسر
ليتاكضراكليتايكلجمىتليـ,ابىدالتريخابشعا يتافياحربيتاضدااإلسبلـاحيثاشيداا لتريخاكحش

مفاقبؿاكالالراعيافياافيالىذيبامبلييفاا مسلميفاكقلليـاكلشريدىـا ـايىرؼاا لتريخا يتانظيرانا
افت صليبيكفاا ملسلطكفا اىذا اإ  ايكمنت اا حركبا ـالضعاأكزارىت افيذه ا مسلميفاإالناكالاذمة,
عل اا ىت ـااإلسبلميابجبركليـاكطغيتنيـامكجكدكفاكمتازا كااا مسلميفايىتنكفاإ  اا يكـامفا

ىركفادائمتنابخطراقلؿاكذبحاكلشريدافياكؿامكتف,اكؿاىذااألفاا مترداا ىظيـاييددىـ,افيش
اإلسبلـاعلييـ,افكلمةاإسبلـاكقرآفالرعبيـافيكاا جداراا كحيداا ذماييددااألعداء,افىداكةاأىؿا

ا احقيقة اىياك يد نمت اكا  امىينة التريخية امرحلة ا يستاك يد اكا مسلميف ازا تا كلتبا ئلسبلـ امت
صراراأقكلاعل امحتربةااإلسبلـاب كؿاا طرؽاكبكتفةامىلنةاكمكجكدةاإ  اا يكـاكبضراكةاأشداكا 

 .(ُ)ا كستئؿاا ملتحةا يـا

ُٕقَرُه ]كلمثؿاذ ؾابقك والىت   ااعن دينو رغم كيد الكائدين: دفاع هللا  -ّ َْٖهك اهللُ إاِلَّ َأْن ُيتِؿَّ  َوَي

ٚؾُِرونَ  َُ ِرَه اف ـَ لكفؿابحفظادينواكنبيواككلتبو,اكمنيجواا مسلقيـ,اا ذمايصلحا كؿاافتهللاا[َوَفْق 
لصؼابت شمكؿاكا ركعةاكا ىزة,اكمعاذ ؾامكرا واا متكركفاككتدكاا وامفاأجؿازمتفاكمكتف,ام

بقدرلواكعظملو,اقتدراعل احمتيةاىذااا ديفاا ىظيـ,افىندمتاأمرااا قضتءاعليو,اك كفاهللاا
اكىكا اهلل, اكلو اا ديف اكيككف ااألرضاشرؾ اعل اظير ايككف احل اال اا كفتر ابقلتؿ ا مسلميف

فاعمتاىـافيوامفاا شرؾاكا ىنتداكقلتؿاا مؤمنيفاكاإفاانليكااا مىلدستئرااألديتف,افا ظتىراعل ا
كااعنيـادكفاظلـاأكاعدكاف,افحل افيادفتعاهللااعفادينواشرعاا قلتؿافياسبيؿاهللاا لطييرافُّاكىا

األرضاك رداكيدااألعداءاكبطشيـاك كنوامحتطاكمقيدابكثيرامفاا ضكابطاكا قيـاحل االاييستءا
ا اعلمنت اكىكذا ااسلىمت و, امحمد اا كريـ اكنبيو اا ىزيز اكلتبو اإسبلمنتااعبر اعف اندافع كيؼ

,ا(ِ)كعقيدلنتاكمبتدئنتاكمنيجنتاا قكيـاك كفاندافعاكمتاأمرنتاهللااكفؽاضكابطاكأخبلقيتتاا شريىة

                                                           

 (.ُّّٔ,أُُّ,اصّقطب,ا)ـا(افياظبلؿاا قرآف,اسيدُ)
(,اك محتتافياا ثقتفةااإلسبلمية,اَِِينظر اا فكرااإلسبلميا لحديثاكصللوابتالسلىمتراا غربي,امحمداا بيي,ا)ص(اِ)

 (.ِٕٔعمراعكدةاا خطيب,ا)ص
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ا اا نبي ااكأكد اهللا ارسكؿ اأف اعنيمت اهللا ارضي اعمر اابف افىف اا مبدأ اىذا ااااااقتؿ ااعل 
شيدوا أن ال إلو إال هللا وأن محمدًا رسول هللا، ويقيموا الصالة، أمرت أن أقاتل الناس حتى ي)

     ويؤتوا الزكاة، فإذا فعموا ذلك عصموا مني دمائيم وأمواليم إال بحق اإلسالم وحسابيم 
,اكيقكؿالىت  امؤكدااأنوابقدرلواكعظملو,ايغلباكؿامفايكيدا ئلسبلـاكيمكرابوا(ُ)(عمى هللا

رُ  ُُ ّْ ُروَن َوَي ُُ ّْ [ }األٍٕٚل: ]َوَي ـَ ,افتهللامدافىتناعفادينواكعفامفايحمؿاا{31اهللُ َواهللُ َخْرُ اَدٚـِِري
ا اكمنيتجتن اعقيدة اا ديف قٍر[ ىذا ٍُ ـَ اٍن  ؾَّ َخقَّ ـُ ٛه 

ـَ َآَمُْقا إِنَّ اهللَ اَل َُيِ ـِ افَِّذي ]إِنَّ اهللَ ُيَداؾُِع َظ

نصترلاكا مشركيفابأفادأبيـاا لشكيؾامخبراناعفاا سفيتءامفاا ييكداكا ا,اكقتؿاا{35}احلٟ:
ـاهللااا مؤمنيفاكيؼايردكفاعلييـابأنوامت ؾاىذااا ككفاكاالسليزاءاكاالعلراضاعل اا ديف,اكعلَّا

كلو,ا يساشيءاخترجاعفاإرادلواكملكو,ايكجواعبتدهاحيثايشتء,اكييدمامفايشتءاإ  اصراطا
ـَ افَّْ ]مسلقيـاكذ ؾافياقك و ا ُٚء ِم َٓ ٍَ قُل افسه َُ َٔ ٚ ُؿْؾ هللِ َش َٓ ْٔ َِ ُٕقا َظ ٚ ـَ ُؿ افَّتِل  ِٓ

تِ َِ ـْ ؿِبْ ُهْؿ َظ ِٚس َمٚ َوالَّ

ٔؿٍ  َِ اٍط ُمْسَت ـْ َيَنُٚء إَِػ ِِصَ ِرُب َُّيِْدي َم ٌْ ُق َواَد َداَء َظَذ *  اَدْؼِ َٓ ُٕقا ُص ق ُُ ًٜ َوَشىًٚ فِتَ ْؿ ُأمَّ ـُ َْٚ ِْ ًَ َذفَِؽ َج ـَ َو

ؿْ  ُُ ْٔ َِ ُشقُل َظ قَن افرَّ ُُ ِس َوَي ًٔدا افَّْٚ ِٓ انجداا قرآفاا كريـايدافعا(ِ)ا{921-922[ }البؼرة:َص ,افيكذا
لكاأكالىطيؿافيا عفاعقيدةااإلسبلـاا سمحة,اكجىللواديفاكسطابيفااألديتفافيكا يسافيواغي
ا ديفاكت ييكداكالالحكمتافيوالقت يدهاا ركحتنيةاكت نصترل,افيكاديفاا كسطيةاا ذماجمعابيفا

,ا(ّ)مةااإلسبلـاففضلواعل استئرااألمـةاعل استئرااألديتف,اكأا ركحاكا جسداكلميزابتألفضلي
افيا ادينو اعف ايدافع اكىك اكا رسؿ, اكبىثااألنبيتء اأفاخلؽاهللااا خليقة امنذ اجميىتن  ذ ؾانىلـ
األرض,اكسنةاهللاافياا دعكاتاإ  ايكمنتاىذااإىبلؾاهللاا كؿامىلدماعل ااإلسبلـ,افمتاظننتا

اشديداناابتهللا احبتن اا ىذاب,ااا ذمانحبو اسكء ااإلسبلـ اأعداء اكيسكـ اديننت ايدافعاعف فياأف
,اكمحتربةاكؿاا مفسديفافيااألرضا(ْ)كيىرضواألنكاعاا يبلؾ,ا ذ ؾايجباعلينتامىتداةاعدكها

اا فتسديفا ,األفاأىؿاا ضبلؿالجترليـا(ٓ)ملككليفاعل اهللاابأنواسكؼاينصراا مؤمنيفاكييـز
ا افي اكأفسد اهللا اعل  الجرأ امف افكؿ افقتؿاختسرة اكا لىف, اا يبلؾ اعليو اهللا اكلب اااااااألرض

ا ِسُدوَن[ لىت    ٍْ ُٕقا ُي ٚ ـَ َذاِب هاَِم  ًَ ُٚهْؿ َظَذاًهٚ َؾْقَق اف َٕ ـْ َشبِِٔؾ اهللِ ِزْد وا َظ ُروا َوَصده ٍَ ـَ ـَ  ]افَِّذي

 .{55}افْحؾ:
                                                           

 (.ِٓ(,اكلتبااإليمتف,ابتبا)فإفالتبكااكأقتمكااا صبلةاكآلكااا زكتة(,ا)حُْ,اصُ(اصحيحاا بخترم,اـُ)
 (.ُِٓ,اصُظر اأيسراا لفتسيرا كبلـاا ىلياا كبير,اجتبرابفامكس ابفاعبداا قتدرابفاجتبراأبكابكراا جزائرم,ا)ـين(اِ)
 (.ٔ,اصِ(اينظر الفسيراا مراغي,اأحمدابفامصطف اا مراغي,ا)ـّ)
 (.ُِٓ-ُِْ(اينظر اليذيبامدارجاا ست كيف,االبفاا قيـاا جكزية,ا)صْ)
 (.َِِيداحكل,ا)ص(اجنداهللااثقتفةاكأخبلقتن,اسىٓ)
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اارسول اليداية لمعالمين: محمد  -ْ الىت    ـِ احَلؼِّ ]ُهَق افَِّذي َأْرَشَؾ َرُشقَفُف هِٚقتؿ ُأَدى َوِدي

قَن[ }افتقهٜ: ـُ ِرَه اُدْؼِ ـَ ِف َوفَْق  ِِّ ـُ ـِ  ي َرُه َظَذ افدِّ ِٓ ُْٔي
بيىثاا,اأكدتااآليةاا كريمةاأفامحمداا{33فِ

اأعداءا اكا مسلشرقكف اا حتقدكف, اقتؿ اكمت امقتلبلن اأك اجتبيتن اييبىث اك ـ اأجمىيف, ا لنتس ىتديتن
ادعكلابت حسن االاب افتإلسبلـ ااإلسبلـ, اكمحمد انبيااتإلكراه, اكنبياا مرحمة, نبياا ملحمة

محترب,ايلصدلابت سبلحا مفايحملكفاا سبلحاضدااإلسبلـ,اكنبيايبحثاعفاا سبلـافياكؿا
ا ابليفاكرحمةاكسمتحة, ِْٔف َمٚ َظِْتهْؿ ]شبرامفااألرض, َِ ْؿ َظِزيٌز َظ ُُ ِس ٍُ ْٕ ـْ َأ ْؿ َرُشقٌل ِم ـُ ْد َجَٚء ََ َف

ْؿ هِٚدُ  ُُ ْٔ َِ ِمَِْغ َرُءوٌف َرِحٔؿٌ َحِريٌص َظ ,اإنوامتاقتلؿاحبتنافياا قلتؿ,اك كفاكرىتناا{926[ }التوبة:ْٗ
 للسلطاكا ىدكافاعل اا حؽ,اكعل ااإلسبلـ,احل اعندمتافيرضتاا جزية,اعل اأىؿاا كلتب,ا ـا
بتنافياجمعاا متؿاكا سيطرةابت ظلـاكا قيراكمتايفىؿاطكاغيتاا يكـ,ا يكفاجتبيتنا يتاجتمىتنا يتاحي
اغيرامقيكريف,ا اآمنيف, اكعل امقدراليـ, اجمعاا جزيةامفاغيراا مسلميفا يحتفظاعلييـ نمت كا 

,اكىذاا(ُ)ست ميف,امست ميفافيادارااإلسبلـ,ا يدخلكاافياديفاهللاادكفاإكراهاأكالخكيؼاكلرىيبا
رسكؿاا سبلـاكا رحمةا لمسلميفاايد ؿاعل اا ديفااإلسبلمياديفاا ىدا ةاكا مستكاة,اكمحمدا

المسممون تتكافأ دماؤىم ويسعى بذمتيم أدناىم  ا)راا مسلميفاففياا حديثاعفاا نبياكغي
ااإلنستفاكأعطتهاحقكقواكتملةاسكاءاكتفامسلمتناأكا(ِ)(اوىم يد عمى من سواىم ,افتإلسبلـاكـر

,اكتفرانامفاأجؿاىذهاا كرامةاأرسؿاا رسؿاىدايةا لنتساككتفاختلميـارسكؿاا بشريةامحمدا
نفساا مكتاكا يبلؾ,اكاإلسبلـاكفؿاحمتيةااإلنستف,اكحمتيةاعرضواكنفسواكمت و,ا يدفعاعفاا 

,اكقتؿاشيخااإلسبلـا(ّ)كأبطؿامتاكتفافياا جتىليةامفاظلـاكقيراكفستد,اكأمرابت ىدؿاكا مستكاة
ابفاليمية ا"فمفاأمرابكلـامتاكصؼاهللاابوانفسواككصفوابوارسك و,افقداكلـامتاأنزؿاهللاامفا

دلامفابىدامتابينوا لنتسافياا كلتب,اكىذااممتاذـاهللاابواعلمتءاا ييكد,اكىكامفاا بينتتاكا ي
فامفاكا,افرأينتاكيؼالىتمؿاا مجرم(ْ)صفتتاا زائغيفامفاا منلسبيفاإ  اا ىلـامفاىذهااألمة"ا

,ا يصدكااعفاا ديف,اكيبىدكااا مسلميفاا كفرةاا منحرفيفامفاأىؿاا كلتبافيامكاجيةاا نبيا

                                                           

,اكا لحت ؼاا سيتسيافيااإلسبلـ,آُٓ(اينظر انحكالفسيرامكضكعيا سكراا قرآفاا كريـ,امحمداا غت ي,اصُ)
 (.َٔ(,اكمحبةاا رسكؿابيفاااللبتعاكاالبلداع,اعبداا رؤكؼامحمداعثمتف,ا)صْٗمنيراا غضبتف,ا)ص

ا)ـِ) اداكد, اأبي اسنف اصّ( الراَٖ, اا سرية ابتبافي اا جيتد, اكلتب ا)ح(, اا ىسكر, اأىؿ اعل  اكقتؿإُِٓد ,)
 األ بتنياحسفاصحيح.

 (.ُُٕ(اينظر التريخاا لشريعااإلسبلمي,امنتعابفاخليؿاا قطتف,ا)صّ)
 (.ّّّ,اصٔ(اا فلتكلاا كبرل,اأحمدابفاعبداا حليـابفاليمية,ا)ـْ)
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ـاكمجدىـ,اكسراقكليـ,افشكلكااسلتراناحديديتناحكؿاانلشترااإلسبلـ,اكضيقكااعفامصدراعزى
اا شرؾا ا ينشركا اكا رىبتف, اكاألحبتر اا ىلمتء امف اعندىـ اا ديف ارجتؿ اكاسلفلكا اكحتربكه عليو
اكا قرآف,ا ااإلسبلـ ايخت فكا احل  اكلبيـ افي اكحرفكا اكبد كا اكغيركا اا حؽ, اعف اكيحيدكا كا كثنية

ا,اكقتؿا(ُ)كا قرآفابأيدييـ,اطمىتناألىكائيـاكشيكاليـااأثبليتامحمدااكضيىكااا حقتؽاا لي
ا ًٍِٔد[ فييـ  ٍٚق َه ََ ل ِص ٍِ قا يِف افَُِتِٚب َف ٍُ َِ ـَ اْخَت َل افَُِتَٚب هِٚحَلؼِّ َوإِنَّ افَِّذي َٕزَّ ]َذفَِؽ هَِٖنَّ اهللَ 

افت رسكؿا{152}افبَرة: ,اا اا بشرية, اا ليالقتسابيت اا صت حة كىكاكا رسؿاجميىتناىكاا قدكة
ا اا بتقيافياا حيتة ااألثر اك يـ اا كجكد افياىذا ا(ِ)سبباكؿاخير افيك ,بيىثا لنتساكتفةاا

ِذيًرا[ }شبٖ:بت حؽاكا يدلاكا نكرا َٕ ِس َهِنًرا َو ًٜ فَِِّْٚ ٚؾَّ ـَ ََْٚك إاِلَّ  ِْ ,افىفاجبيرابفاا{95]َوَمٚ َأْرَش
لماحي الذي ُيْمَحى بي الكفر وأنا الحاشر أنا محمد وأنا أحمد وأنا اقتؿ ا)امطىـاأفاا نبيا

,افنحفامسؤك كفاجميىتنا(ّ)(االذي ُيحشر الناس عمى عقبي وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي
اا منكر اإنكتر افىدـ اا منكر, اعف ابت مىركؼاكنني  اكنأمر اخطته انلبع اذىتبااأف اعل  د يؿ

عل اا حكتـاا يكـاأفايحفظكااا ديفا,اكا(ْ)اإليمتفاكبقدراكراىٌيةاا منكرايلبيفامدلاقكةااإلنستفا
ا امحمد اعلمنت اكمت اا مسلقرة اكا حقكؽاابأصك و اا حدكد ايقيـ اسلؼااألمة, اعليو اأجمع ككمت

 .,اكىذااىكاىدمامحمدا(ٓ) يككفاا ديفامحركستنامفاا خلؿ,اكاألمةاممنكعةامفاا ز ؿا
اكاا:سورة براءة إعداد لألمة -ٓ اكا كثنية, اا شرؾ البرأتامف اا لي ابراءة ابراثفاسكرة قضتاعل 

احيثاأ حقتا ارجىة, اغير اا خبثاإ   امف اا مجلمع اكغربلت اكا نفتؽ, اا كفر اكلجمع ا شرؾ,
بت كثنية,اكأىؿاا ضبلؿاضربةاقكيةاكقتصمة,اأحدثتالغييراناعميقتنافياا منطقةاكانلشرااإلسبلـا
احيثاأظيراهللاادينواعل اا ديفاكلو,اكنصره ابىدىت اا ىربيةاكمت ,افياجنكباكشمتؿاا جزيرة

ُٕقَر اهللِ ]كأعزه,اكأعزاجندهاا مؤمنكفاا صتدقكفاا مخلصكف,افقتؿاسبحتنو ا ُئقا  ٍِ ُيِريُدوَن َأْن ُيىْ

ٚؾُِروَن * ُهَق افَِّذي َأْرَشَؾ َرُشقفَُف هِٚأُ  َُ ِرَه اف ـَ ُٕقَرُه َوَفْق  َْٖهك اهللُ إاِلَّ َأْن ُيتِؿَّ  ْؿ َوَي ِٓ َْٖؾَقاِه ـِ احَلؼِّ هِ َدى َوِدي

رَ  ِٓ ُْٔي
قنَ فِ ـُ ِرَه اُدْؼِ ـَ ِف َوَفْق  ِِّ ـُ ـِ  ي ,احيثاانفرطاعقداا شرؾاكا كثنية,ا{11-12[ }التوبة:ُه َظَذ افدِّ

                                                           

 (.ِّٓ(اينظر اا نبكةاكاألنبيتءافياا ييكديةاكا مسيحيةاكاإلسبلـ,اأحمداعبداا كىتب,ا)صُ)
 (.َّٕ(اينظر اا ىقيدةااإلسبلمية,اعبداا رحمفاصفاحبنكةاا ميداني,ا)صِ)
اّ) اهللا ارسكؿ اأسمتء افي اجتء امت ابتب اا منتقب, اكلتب اا بخترم, اصحيح )ا)ـ اصْ, ا)حْٓٓ, (,آِّّ(,

 كمخلصراصحيحامسلـ,ا ئلمتـاا منذرم.
 (.َُٕ,اصُ)ـ(اينظر انزىةاا ملقيفاشرحاريتضاا صت حيف,امصطف اسىيداا حؽاكآخركف,اْ)
 (.َْ(اينظر ااألحكتـاا سلطتنية,اعليابفامحمدابفاحبيباا بصرماا مىركؼابت متكردم,ا)صٓ)
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كقض ااإلسبلـاعل امىتقؿاا كثنية,اكا ييكديةاا متكرةاككسرتاشككليـ,اكمتاقض اعل اخطرا
متنياكرسـاا ركمتفافكتنتامؤلةاكآخراغزكاتااإلسبلـالبكؾاحيثاكاجوااإلسبلـااالسلفزازاا ركا

اعل اطكاغيتااألرضامفاا ركمتفاكفضحاكؿامفالىتكفا اكانلصتره ابفكزه ا مسلقبؿا ئلسبلـ
اا كثنيةا ابراثف اكؿ امف ااألرض اكطيرت ااإليمتف, اكضىيفي اكا مرلديف اا منتفقيف امف مىيـ
كا ييكديةاكا منتفقيف,اأىؿاا غدراكا خيتنةافىدابراءةاإعدادا ؤلمةاحل الحمؿاا رست ةابىداذ ؾا

كعزةاكلقؼافياكجواكؿامفايخكفاكيغدرااإلسبلـاأكايىلدماعليو,افيذهاا سكرةاا ىظيمةابقكةا
]َيٚ ا لياحملتاآيةاا سيؼاكأعلنتاا براءةاكا حرباعل اكؿامفايىتدمااإلسبلـاكا مسلميف,ا

ْؿ  ُُ َِٔجُدوا ؾِٔ ِٚر َوْف ٍَّ ُُ ـَ اف ْؿ ِم ُُ َٕ ق ُِ ـَ َي ُِقا افَِّذي
ـَ َآَمُْقا َؿٚتِ ٚ افَِّذي َ ََِغ[ َأُّيه قا َأنَّ اهللَ َمَع اُدتَّ ُّ َِ ًٜ َواْظ َي ِْ ِؽ

,افبلبدا ؤلمةاا يكـامفااإلعداداا جيدا لجيتدافياسبيؿاهللا,ابلكطيداا نفساعل اا{193}افتقهٜ:
اكثراكأىؿاا فلفافيااألرضاالا ااإلسبلـ اا ديفاألفاأعداء ا بذؿاكا لضحيتتامفاأجؿانصرة

يقكؿ ااكعفاعمرابفاا خطتباأنواسمعارسكؿاهللاا,ا(ُ)ينقطعاعدكانيـاكالاينليياطغيتنيـا
,افىلينتاا يكـاأفانىدا(ِ)(األخرجن الييود والنصارى من جزيرة العرب حتى ال أدع إال مسمماً )

ا ىدةا ؤلعداء,اا ذيفاينت كفامفااإلسبلـا يؿانيتراكا ىت ـاا ىربياكاإلسبلميايىيشابذؿاكىكاف,ا
اكيبلىد اا فتسدة, اا كضىية ااألنظمة اا حؽاايطبؽ ابيف افت صراع اهللاالىت  , امنيج الطبيؽ عف

كا بتطؿامسلمراإ  اقيتـاا ستعة,افبلبدامفااالسلىدادا مجتبيةاأعداءااإلسبلـابكؿامتالملؾاأمةا
اا زمتفاإالا افبلاعيشافياىذا اكللككؿاعل اهللا, ابتألسبتب, اكأفالأخذ اكعـز امفاقكة اإلسبلـ

تدا ؤلمةاضداا ىدكاا صييكنياا غتدر,ابحتجةا,افنحفافيافلسطيفابكابةاا جي(ّ) منطؽاا قكةا
ا اكا محفاا يكـ اكؿااآلالـ اففيافلسطيفالجد اا ظت ـ, اا ىدك اىذا ا مكاجية اا جيد إ  ااالسلىداد

اكا دمتر,ا اكا قصؼ اا حركب, اأ ـ ايىيش , اا مكلـك اا فلسطيني اا شىب ايىيشيت اا لي كا شدائد
اكا اا يلتم  اآالـ الرل اكا بطت ة, اكا جكع اكا فقر اأ كافاكا حصتر, اكؿ افلسطيف افي الرل  ثكت  ,

ا ىذابامفاقبؿاا محلؿاا غتصب,اا ذمايىلدماعل اأراضييت,اكيدنسامقدستليتاكمسراىت,اكالا
مفامجيباكانلقلتااآلالـاإ  اجيرافافلسطيفاكمصراكسكريتاكا يمفاك يبيتاكا ىراؽ,افتهللانسأؿا

اهللا اكنسأؿ ازا كا, اكمت اأفسدكا اا ذيف اا طكاغيت اىؤالء امفاا خبلصامف اا شىكب اأفتقت اكمت
ايسيركاا اكال اكشىكبيـ, اكعقيدليـ ا دينيـ اكينلصركا ا رشدىـ, اكيىكدكا اا حكتـ ايفيؽ اأف غفلليت,
ايجرمامفادستئساكمؤامراتاضدا سرائيؿ,األفاكؿامت اكا  خلؼاأنظمةافتسدةالحركيـاكأمريكت

                                                           

 (.ُْٓ-ُْٗ(اينظر انحكالفسيرامكضكعيا سكراا قرآفاا كريـ,امحمداا غزا ي,ا)صُ)
 .(ُٕٕٔ,احُِ(اصحيحامسلـ,اكلتباا جيتداكا سير,ابتباإخراجاا ييكداكا نصترلامفاجزيرةاا ىرب,ا)بِ)
 (.ْٓ,اصُ(اينظر اقبسامفانكراا قرآف,امحمداعلياا صتبكني,ا)ـّ)
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اا صيي اا خطر اىك اا سـ ايدس اخطير اثىبتف اكراءىت ااإلسبلمية اكا شىكب اا يكـ كنيااإلسبلـ
ااإلسبلـا املرابطةاشىترىت اكيؼانككفاأمة ابراءة اعلملنت اكمت اأفانجداكنجليد افىلينت األمريكي,
ابنتءا افي اكا ىزيمة اكا طتقة اكا خير, اا نكر اكيجمىيت اكا سنة, اا قرآف اكمنيتجيت ااإليمتف ككاقىيت

 .(ُ)جيؿااألمة,اكعل اأفااإلسبلـاديفاكدك ةاكمصحؼاكسيؼا
مكراكخبثاا لجمعااكشؼاهللاااعميو بمعية هللا تعالى: براءة كشفت الخبث الوثني وقضت -ٔ

ا كثني,اكلنتك تابراءةا يذهاا فئةاا ليا ىنيتاهللا,اكرغـامحتك ليتابكؿاا كستئؿاا بشىةا للخلصا
مفااإلسبلـاإالاأفامىيةاهللاالىت  امعاا مؤمنيفالجلت,افكتفاا نصراكا ىزةاكا ظيكرا ئلسبلـا

اقتؿاجؿاشأنو ا ْٖهَ ]كفياىذا ٚؾُِرونَ َوَي َُ ِرَه اف ـَ ُٕقَرُه َوَفْق  ,اكىذااا{12[ }التوبة:ك اهللُ إاِلَّ َأْن ُيتِؿَّ 
ظيترهاعل ا ا كعداا حؽامفاهللا,اا داؿاعل اسنلواا لياالاللبدؿ,افياإلمتـانكرهابنصرها دينواكا 
افلغرسافياقلكبيـااألمفاكا طمأنينة,ا الظيرامحبةاكمىيةاهللاا لمؤمنيف, ا ديفاكلو,اكمفاىنت
كلدفىيـاإ  اا جيتد,اكا صبراعل اا مشقةاكا محفاكا ؤلكاء,اككيداكمكراا كتفريفافياكؿازمتفا

مفالبكؾامنلصراناعل اا ركـاا نصترلاا صليبيةاا حتقدة,اا,افبىداأفاعتداا نبيا(ِ)كمكتفا
منلصراناعزيزان,امطيراناألرضااإلسبلـامفاا كجكداا كثني,اأقتمكااحجليـافياا ىتـاا لتسعامفا

ا كاحدااألحد,اكأزا كااايجرةابكتمؿاا حرية,افيالجمعارائعاييىلفاأفاا ىبكديةاكا ربكبيةاهللاا 
كؿاصكراا شرؾامفاا كىبةاا مشرفةامىلنيفاا براءةامفاا شرؾاكأىلواحيثانزؿاقك والىت   ا

ـَِغ[ }افتق ـَ اُدْؼِ ـَ َظَٚهْدُتْؿ ِم ـَ اهللِ َوَرُشقفِِف إَِػ افَِّذي ,اكىذاااإلعبلفاا حتسـامفاا{1هٜ:]َهَراَءٌة ِم
هللااسبحتنواأني اأحزاباا شرؾاكا كثنيةامفاأرضاا ىرب,اكمتاكأعطتافرصةا مشركياا ىربا

,اكىكذاانجحتادعكةاهللاافيااألرضا(ّ)بت لىرؼاعل ااإلسبلـاكبت لت ياا دخكؿافيوادكفاإكراها
أصنتـاا جيؿاكا كثنية,ااعل اا لخلصامفاركتـاا جتىلية,اكا حيتةااألرضية,اا متدية,اككسرت

افيا اا مسلضىفيف اعف اكا قير اا ظلـ اكرفىت اا ىدؿ, اكنشرت اعت يتن, اا لكحيد اصكت كرفىت
األرض,اكأعطتاكؿاذماحؽاحقوافكتنتا حظتتافريدةا ئلسبلـامفاعمراا دعكة,اكلبتا وا

ا ا ئلسبلـ امشرؽ اغد اكرسـ اا لتريخ اخط افغير اكا كحدة, اكا حرية, اسبحتنوا(ْ)ا سىتدة, افتهلل ااااا,
اىـاا غت بكف,افكلبا يـاا نصر,اكا لمكيفاكا ىزة,ا كعداعبتدهاا مؤمنيفافيااألرضاأفايككنكا

                                                           

(,اكقضتيتاإسبلميةامىتصرة,اد.ايكسؼاّٗ,اُٗ(اينظر املحمةافلسطيف,اد.اعدنتفاعليارضتاا نحكم,ا)صُ)
 (.ُْٕا قرضتكم,ا)ص

 (.ُْْٔ,اصّ(اينظر افياظبلؿاا قرآف,اسيداقطب,ا)ـِ)
 (.ُْٗ,اصّ,امنيرامحمداا غضبتف,ا)ـ(اينظر اا منيجاا حركيا لسيرةاا نبكيةّ)
,اصيفياا رحمفاا مبتركفكرم,ا)صْ)  (.ْٗٓ,آْٖ(اينظر اا رحيؽاا مخلـك
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ًرا فكتنتا يـاا دك ةاا ليامؤلتااألرضانكراناكعدالنافقتؿافياكلتبواعفاا مىلديف ا ُْ ُروا َم َُ ]َوَم

َٚن َظٚؿِبَ  ـَ َْٔػ  ـَ ُيْر  ْٕ ُروَن * َؾٚ ًُ ًرا َوُهْؿ اَل َيْن ُْ ٚ َم َٕ ْر َُ ًَِغ[ َوَم ْؿ َأمْجَ ُٓ ُٚهْؿ َوَؿْقَم َٕ ْر ٚ َدمَّ َّٕ ِرِهْؿ َأ ُْ ُٜ َم

ُرُهْؿ فَِتُزوَل ِمُْْف اِ َبُٚل *  كقتؿ {، 71-71}افّْؾ: ُْ َٚن َم ـَ ُرُهْؿ َوإِْن  ُْ َرُهْؿ َوِظَْْد اهللِ َم ُْ ُروا َم َُ ]َوَؿْد َم

ُف إِنَّ اهللَ َظزِ  َِ َـّ اهللَ َُمَِِْػ َوْظِدِه ُرُش َسَب ٍٚم[ }إهراهٔؿ:َؾاَل ََتْ ََ تِ ْٕ ,اكىكذااأعداءااألمساا{15-12يٌز ُذو ا
,اكا لتريخايىيدانفسو,افيذهاىياسنةاهللاافياا خلؽ,افت يكـادعكةاهللاالىكدابنفسا ىـاأعداءاا يـك
اا كتئدكفا اأمتـ اكا ثبتت ابت صبر ايىتدييت, امف اكؿ اكيصدكف ايحمكنيت ارجتؿ ا يت ا مشيد,

امتالىي ةا كنيتاعظيمةاطشواغزة,اىذهاا بقىةاا صغيرةاعل اا ختراا متكركف,اكأكبرامثتؿاا يـك
ا ؤلسؼايلفرجا اكا ىت ـ اا غتصباا محلؿ, اا ىدك افياكجو افلصدكا اأىليت, اإيمتف اكقكة برجت يت,

حتصرافياحربالللكىتاحرباأبشع,اك كفاثبلت,اكصمدتافياقيراكلياعلييتاكىياليضرباكليا
اكبطكالتارا اببطكالليت اكلو اا ىت ـ اكأذىلت اا ىدك, اكجو اعل ا(ُ)جت يت انسير اأف اعلينت افت يكـ ,

ا مجتىدااألكؿاا ذماعلـااألمةاا جيتد,اكرسـا يتاصفحتتاا بطك ةاعبرابدرااخط اا نبيا
كأحداكا خندؽاكانليتءابمؤلةاكلبكؾ,افبلازاؿاا مشكاراأمتمنتايحلتجاإ  اجيد,افبلاكقتا لراحةا

افتنفيا اعفانفسؾاغياكا دعة امسلـ اقدًٌاكقياا,كا كسؿازبتراا ىجضايت اككطنؾاـ اكدعكلؾ, ا دينؾ, ـ
اهللاامى اكمىية امتضية, اا دعكة افتفسفينة اهللااقتئـ, افكعد ا فايخذ ؾ, اكامضي,احؾ, اا راية مؿ

كسراعل انيجاا رسكؿاكا صحتبةاكا لتبىيف,اكعل اخط اا بنتاكا يتسيفاأصحتباا يمـاا ذيفا
كرنتاكا جيتداسبيلنتاكا مكتافياأحيكاااألمـاك يكفاشىترنتاهللااغتيلنتاكا رسكؿاقدكلنتاكا قرآفادسل

ٚفُِبقنَ ]سبيؿاهللااأسم اأمتنينتا ٌَ ُؿ اف ٚ َأُ َٕ ا.ا{951فات:ا[ }الصَّ َوإِنَّ ُجَْْد

                                                           

 (.ِِٓ,اِِْ(اينظر ازاداا ركاحؿ,ابقلـاا دائرةاا لربكيةابغزة,ا)صُ)
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 الخاتمة
ـَ ]ا حمداهللارباا ىت ميفاا ذماقتؿافياكلتبواا ىزيز ا قَن َوافَِّذي ُّ َِ ًْ ـَ َي     ُؿْؾ َهْؾ َيْسَتِقي افَِّذي

قنَ  ُّ َِ ًْ مر:اَل َي اكلتباهللاالىت  ,اا,{7[ }الزُّ اأفاأككفامفاخدمة اككرمو اكلكفيقو, ابفضلو ليَّ اعى فمفَّ
,ابإلمتـارست لي,ا لخرجافياألـاكأفضؿاصكرة,اكأرجكامفاهللااافأعظـاا شكراهللا أفاأنىـاعليَّ

ا ىلياا قدير,ااإلخبلصاكا قبكؿ,اكأفاينفىنتابمتاعلمنت,اكأفايزدنتاعلمتنامفاكلتبواا ىظيـ,اكهللااأسأؿا
اي اكأفايحقؽاهللااأف ا طبلباا ىلـ اكأفالككفاعكنتن اقرأىت, ابرست لياكؿامف ااالسلفتدةاانفع منيت

اكا خيرا لجميعاكهللاامفاكراءاا قصد.

اكقدااشلملتاا رست ةاعل اعدةانلتئجاكلكصيتتاكىياعل اا نحكاا لت ي 

 أواًل: أىم النتائج:

ـاكاألحكتـاكا فكائداا جليلة,ا متاعلـاا مقتصداكاألىداؼ,اعلـاعظيـاكرائع,ايمللئاكيزخرابت حك -ُ
ا اهللا ابكلتب اككطيدة اكثيقة اصلة امف ااألستسيا و اا مصدر اكىك اا حيتة ادسلكر افت قرآف ,

يبحثافياأسراراآيتتاا قرآفاا كريـ,اكمكنكنتلوا,اكىكاعلـاا مسلمدامنواا شرائعاكا حكـاكا فكائد
اا ىبتداتا امفاخبلؿ اا ملكتمؿا ؤلمة اا بنتء اا ليالحدد كا مىتمبلتاكا لشريىتتاكلحدداا جليلة

 مىت ـاا طريؽامفاخبلؿاا منيجاا حركيا لقرآفاا كريـ.

امفا -ِ ا يمت ا مت ااألخرلا)األنفتؿاكا لكبة(, جمعاا بحثابيفاسكرليفاعظيمليفالكمؿاكؿاكاحدة
الحقؽا اكأسرار اكشرائع اأحكتـ امف افييمت اكبمت اا مجتىدة ااإلسبلمية ااألمة اعل  اعظيـ فضؿ

 متفاكمكتف.مصت حاا ىبتدافياكؿازا

كضحتامقتصداا سكرليفاا دالئؿاا راسخةاعل اعظمةاا قرآفاا كريـ,اا كلتباا ىزيزاا ذماالا -ّ
ايحلتجاإ يواا بشرامفا يأليواا بتطؿامفابيفايديواكالامفاخلفو,اكد تاعل امدلامكافقلوا مت

تليـالشريعاكأحكتـاكمتايلطلبكنوامفاحكـاكقيـاكفكائداكأسراراكحقتئؽالنيرا يـاا طريؽافياحي
 كلككفابلسمتناشتفيتنا حؿامشكبلليـ,اختصةامتايىتنكنوامفاا ظلـاكا قيراكا فستدافيااألرض.

 شرعاهللااسبحتنواا غنتئـا لمسلميفاكبٌيفاكيفيةالكزيىيتاعل اا مسلميف. -ْ

 غزكةابدراا كبرلاسبباكجكدااإلسبلـافيااألرض. -ٓ

ا -ٔ اكا خيتنة, اا غدر اأىؿ اكا مكاثيؽاكمحتربة اا ىيكد اا كفتراكجكبااحلراـ اا مسلمكفامع كالايىقد
 عيداناأكاىدنةاإالابشركطاا مسلميفاككفقتنا مصلحةااإلسبلـ.
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اا مسلـا -ٕ اا مجلمع افي اا مسلميف ابيف اا ىبلقتت اطبيىة افي ااألستس اىي ااإلسبلمية ا ىقيدة
اا بغيا األىؿ اكالية افبل اا راسخة, اا ىقيدة األىؿ اإال اكنصرة اكالية افبل ااألخرل, كا مجلمىتت

 كا ضبلؿ.

بلـامنيجاىدايةاالامنيجاإبتدة,افت كفراكا شرؾافيااألرضا ـايىداكثفاأكاصنـاأكاحجرااإلس -ٖ
نمتالىددتااآل يةاا لياليىبدامفادكفاهللااككثرتاا فلف,اكحباا شيكاتامفادكفا يىبداكيقدساكا 
افيا ابكاجبيـ اقتمكا اإذا اكا دعتة افت ىلمتء ااإلسبلمية, اعل ااألمة اأعظـ ااألمتنة ايجىؿ هللااكىذا

 ا نتساإ  اا خير,اسكؼايىيشاا نتسافياظؿانكرااإلسبلـ.ىدايةا

ايككفابقكةا -7 نيفا لىت ـاأجمعافياكؿازمتفاكمكتف,اأفاا نصراكا لمكيف,اكا ىزة أثبلتاغزكةاحي
ا شىباا فلسطينيافيااةاكا ىلتد,اكىذاامتاأثبلوامجتىدكاإليمتفاكا ثبتتاعل اا ىقيدة,االابت ىد
رجت يتاا ذيفاأثبلكاا لىت ـاأجمعاىذهاا مىتد ةاا صحيحةااغزة,اا صغيرةافياحجميتاا كبيرةابىظـ

ثَِرًة هِِْ٘ذِن اهللِ ] ـَ  ًٜ ْٝ ؾَِئ َب َِ ٍٜ َؽ َِ ٍٜ َؿِِٔ ـْ ؾَِئ ْؿ ِم  { .227[ }البؼرة:ـَ

كجكباقلتؿاكؿامفايىتدمااإلسبلـاكيحتربوامفاا منحرفيفاأىؿاا فستداكا فجكرافيااألرضا -َُ
افياكلبيـاألنيـايشىركفادائمتناأمثتؿاأىؿاا كلتبامفاا ييكداكا نصترلاا  ذيفاعبثكااكحرفكا

ا اابخطرارست ةامحمد اا ذمايرعبيـ اا ىظيـ اذ ؾاا مترد فخططكااا-اإلسبلـ–عل اكيتنيـ,
ا ئلسبلـاخكفتناعل اكجكدىـاكمطتمىيـاكمصت حيـ,اكمتازاؿاكاقعااألمةاا يكـاكاقىتنا كمكركا

كا نصترلاا صليبييف,اكمفاستراعل اامؤ متنابلكت بااألعداءامفاا ييكداا صيتينةاا مىتديف,
ؿْ ]خطتىـاكحذااحذكىـامفابنياجلدلنتا ُٓ تَ َِّ قُد َواَل افََّْهَٚرى َحتَّك َتتَّبَِع ِم ُٓ َٔ ـْ َتْرََض َظَْْؽ اف [ َوَف

 .ا{920}البؼرة:

اعلملنتا -ُُ اكمت اا جيد اكاالسلىداد ابت لخطيط ااإلسبلـ, اأعداء امع اا قتدمة ا لمرحلة اا جيد اإلعداد
تؿاكا لكبة,افيجباعل اا مسلميفاأفايىدكااجيؿااألمةا مكاجيةاأماخطراييدداسكرليااألنف

اكا فستد,ا اكا قير اا ظلـ اضد اعربية اثكرات ااآلف انىيش اكنحف اختصة اكا مسلميف, اإلسبلـ
 كبسببااالعلداءاا مسلمراعل امنيجااإلسبلـاكعل اا مسلميف.

 ثانيًا: التوصيات:
ا قرآفاا كريـاحل انكلشؼاأسراراا ىلـاكنسلخلصامنواكثرةاا لدبراكا لفكراكا لأمؿاعندالبلكةا -ُ

ا دركساكا ىبر,اكا حكـاكا فكائداكا حقتئؽاا ليايغفؿاعنيتاا كثير,امعاأنيتاىياسببارقياكاقعا
 ا مسلميفاإ  ااألفضؿابإيجتداحلكؿا كؿامشتكليـ.
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اإحيت -ِ افيو اعلـ األنو اا كريـ, اا قرآف اكأىداؼااآليتتاكا سكرامف امقتصد ابىلـ ا حركةااالىلمتـ ء
اإلسبلـاكمنيجواا قكيـ,اكلجديدهاعل اكؿامسلكلاسكاءاكتفالربكيتن,اأكاثقتفيتن,اأكالنظيميتناأكا

اأكاسيتسيتنا افيككفالأثيرهاألنوامرلبطابنصكصاا قرآفاكبت ىصراكا كاقعاا ذماا؛اقلصتديتن نحيته
امقنىتنا اكاقكيتن ا, اا ىلـ اكطبلب اا بتحثيف اأكصي اا قرآفختصة ايفسركف اا ذيف ا كريـ,ااكا دعتة

بتالىلمتـاكاالعلنتءابىلـامقتصداكأىداؼااآليتتاكا سكراا قرآنيةا متافياذ ؾامفاغتيتتاعظيمةا
ايثبتا الىمؽااإليمتفافياقلباا مؤمفاكلجىلو اأنيت اكمت الفيدااألمةااإلسبلمية, كمصت حاىتمة

 عل اعقيدلواا راسخة.
فاكتفادراسةاا قرآفاا كريـاأدبيتناكفنيتناكلشريىيتن,افيكاكلتباا ىرا -ّ بيةااألعظـاكاألكبر,افت قرآفاكا 

اا ىربا احيتة افي اك غكم اإبداعي افني اجيد اعصترة ابت كقتانفسو ا كنو اكلشريع, كلتباىداية
 كا مسلميف,افيكاعربياا نصاعت مياا دال ة.

أكصياكؿامسلـاكمسلمةابلربيةااألبنتءاعل ااألخبلؽاكغرساركحاا جيتدافياسبيؿاهللاا ديو,ا -ْ
اعل احباا لضح ا دينواحل اينشأ احتميتن امدافىتن افينشأ يةاكا فداءاكا ثبتتاعل ادينواكعقيدلو,

 ككطنواككراملو.
أكصياكؿامفاييموااألمرابلدريساسكرليااألنفتؿاكا لكبةافياا مدارساكا مىتىداكا جتمىتتا -ٓ

كا مستجداك ؤلسراا دعكيةاكا مراكزاا لىليميةاألنيتامدرسةابؿاجتمىةالخرجاجيؿاا نصراكلىدا
ـَ َآَمُْقا ]ا نصراا قريبابإذفاهللاالىت  ,اكمتاكعدنتافياكلتبواا ىزيزااألمةا مكعدا َوَظَد اهللُ افَِّذي

 َْ ُِّ َّ ُٔ ْؿ َوَف ِٓ
ـْ َؿْبِِ ـَ ِم ََِػ افَِّذي اَم اْشتَْخ ـَ ْؿ يِف األَْرِض  ُٓ َّْ ٍَ

َْٔستَْخِِ ِٚت َف ٚحِلَ ُِقا افهَّ
ِّ ْؿ َوَظ ُُ ُؿ ِمْْ ُٓ ْؿ ِديَْ َـّ َأُ

َٙ أَُ  َد َذفَِؽ افَِّذي اْرَت ًْ َر َه ٍَ ـَ ـْ  ًْٔئٚ َوَم قَن يِب َص ـُ َِْٕل اَل ُيْؼِ ُبُدو ًْ ْؿ َأْمًْٚ َي ِٓ
ِد َخْقؾِ ًْ ـْ َه ْؿ ِم ُٓ َفَّْ َُٔبدِّ  ْؿ َوَف

َُقنَ  ِٚش ٍَ ُٖوَفئَِؽ ُهُؿ اف  .{ 33[ }الـور:َؾ

أكصياا بتحثيفابمكاصلةادراستليـاا ىلميةافيامجتؿاا بحثافياا قرآفاا كريـاكختصةاعفاعفا -ٔ
ثبتتااكجو اإلعجتزاا مكضكعيافياا قرآف,اأكاكجواإعجتزاعفاا مقتصداكاألىداؼاا قرآنية,اكا 

اا جتمىتتا افي اا ىليت اا دراستت ا طلبة اا محٌكمة اا ىلمية ااألبحتث امجتؿ افي اا كجو اىذا حجة
 اإلسبلميةاكا كليتتاا شرعية.

اكقداانلي ابحثارست لي,اكآمؿامفاهللاا بصكرةا,اأفايككفاجيدماا ملكاضعاخرجاىذا
,ا,افإفاكفقتافياىذااا بحث,افت فضؿاكا منةاهللالليؽابشرؼاىذااا كلتباا مىظـ,اكلتباهللاا

فاكتفامفاز ؿاأكاسيكاأكانسيتفافيذهاىياطبيىةااإلنستف,افت كمتؿاهللا ,اكأسأؿاهللااكحده,ااكا 
 ا قبكؿاكاإلخبلصاكا ىفكاكا رضت,افيكاسبحتنواك ياا لكفيؽ.
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 أواًل: فيرس اآليات القرآنية
 شقرة افٍَٚتٜ

 رؿؿ افهٍحٜ رؿؿ اآليٜ اآليٜ م

ُد  -1 ّْ َٚدَِغ[  ]احَل ًَ  11 9 هللِ َربِّ اف

ْؿ ...[  -9 ِٓ ْٔ َِ َٝ َظ ّْ ًَ ْٕ ـَ َأ اَط افَِّذي َٔؿ * ِِصَ َِ اَط اُدْسَت َ ٚ افكِّ َٕ  991 5-2 ]اْهِد

 شقرة افبَرة

 رؿؿ افهٍحٜ رؿؿ اآليٜ اآليٜ م

رِ  -3 ٍت ََتْ ْؿ َجَّْٚ ِٚت َأنَّ َأُ ٚحِلَ ُِقا افهَّ
ِّ ـَ َآَمُْقا َوَظ ِ افَِّذي ي ]َوَهؼِّ

ٚ األَْْنَُٚر[  َٓ
تِ ـْ ََتْ  ِم

97 913 

َثُرُهْؿ اَل  -1 ـْ ْؿ َهْؾ َأ ُٓ َبَذُه َؾِريٌؼ ِمْْ َٕ ًدا  ْٓ اَم َظَٚهُدوا َظ َِّ ـُ ]َأَو

ِمُْقَن[  ْٗ  ُي

111 151 

قُد َواَل افََّْهٚرَ  -7 ُٓ ـْ َتْرََض َظَْْؽ افَٔ ؿْ ]َوَف ُٓ َت َِّ ، 175، 111 191 ى َحتَّك َتتَّبَِع ِم

925 

ُؿ ]َشَٔ  -2 ِٓ تِ َِ ـْ ؿِْب ُهْؿ َظ ِس َمٚ َوالَّ ـَ افَّْٚ ُٚء ِم َٓ ٍَ  921 113-119 [ ...َُقُل افسه

ِد  -5 ًْ ـْ َه َٝ َأْهَقاَءُهْؿ ِم ًْ َب ـِ اتَّ
 971 117 [ ...]َوَفئِ

ـَ  -5 ي َسِ ّْ ـَ اُد َـّ ِم َٕ ق ُُ ـْ َرهَِّؽ َؾاَل َت  979 115 []احَلؼه ِم

ـْ َيتَِّخُذ  -9 ِس َم ـَ افَّْٚ َداًدا[ ]َوِم ْٕ ـْ ُدوِن اهللِ َأ  915 127 ِم

ْؿ َظُدوٌّ ُمبٌِغ[  -11 ُُ ُف فَ َّٕ َْٔىِٚن إِ قا ُخُىَقاِت افنَّ ًُ  991 125 ]َواَل َتتَّبِ

َل افَُِتَٚب هِٚحَلؼِّ  -11 َٕزَّ َٖنَّ اهللَ   923 152 [ ...]َذفَِؽ هِ

ُؿ افهِّ  -19 ُُ ْٔ َِ َٛ َظ
تِ ـُ ـَ َآَمُْقا  ٚ افَِّذي َ  11 153 [ ...َُٔٚم ]َيٚ َأُّيه
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ُد اهللَ َظَذ  -13 ِٓ َٔٚ َوُيْن ْٕ َِٔٚة افده ِجبَُؽ َؿْقُفُف يِف احَل ًْ ـْ ُي ِس َم ـَ افَّْٚ ]َوِم

بِِف  ِْ  [ ...َمٚ يِف َؿ

911-917 119 

ْؿ إِِن  -11 ُُ ِ ـْ ِديْ ْؿ َظ ـُ و ْؿ َحتَّك َيُرده ُُ َٕ ُِق
ٚتِ ََ ]َواَل َيَزاُفقَن ُي

 اْشَتَىُٚظقا[ 

915 175 ،192 ،

979 

ثَِرًة هِِْ٘ذِن اهللِ َواهللُ َمَع  -17 ـَ  ًٜ ْٝ ؾَِئ َب َِ ٍٜ َؽ َِ ٍٜ َؿِِٔ ـْ ؾَِئ ْؿ ِم ـَ [

 ] ـَ ٚهِِري  افهَّ

919 95 ،113 ،925 

َـّ  -12
َسَدِت األَْرُض َوَفُِ ٍَ ًٍْض َف ْؿ هَِب ُٓ َو ًْ َس َه ]َوَفْقاَل َدْؾُع اهللِ افَّْٚ

َٚدَِغ[  ًَ  اهللَ ُذو َؾْوٍؾ َظَذ اف

971 111 

اَمِت إَِػ افْهقِر[  -15 ُِ ـَ افيه ْؿ ِم ُٓ ـَ َآَمُْقا َُيِْرُج  911 975 ]اهللُ َويِله افَِّذي

 شقرة آل ظّران

 رؿؿ افهٍحٜ رؿؿ اآليٜ اآليٜ م

ُؿ اهللُ ...[  -15 ُُ بِْب ًُقيِن َُيْ بِ بهقَن اهللَ َؾٚتَّ
ُْْتْؿ َُتِ ـُ  915، 917 31 ]ُؿْؾ إِْن 

ـْ َيبْ  -15 بََؾ ِمُْْف ...[ ]َوَم َْ ـْ ُي َِ  917، 197، 51 57 َتِغ َؽْرَ اإِلْشاَلِم ِديًْٚ َؾ

ـَ ُأوُتقا  -19 ـَ افَِّذي ٚ ِم ًَ قا َؾِري ًُ ـَ َآَمُْقا إِْن ُتىِٔ َٚ افَِّذي       ]َيٚ َأُّيه

 [ ... افَُِتَٚب 

111 111 

ْؿ[  -91 ُُ ـْ ُدوِٕ ًٜ ِم َٕ  157 115 ]اَل َتتَِّخُذوا هَِىٚ

ِمُْقَن[ ]وَ  -91 ْٗ ِؾ اُد َـّ ََٔتَق ِْ  29 199 َظَذ اهللِ َؾ

ْؿ  -99 ُُ َِّ ًَ قا اهللَ فَ َُ ٌٜ َؾٚتَّ ُتْؿ َأِذفَّ ْٕ ُؿ اهللُ هَِبْدٍر َوَأ ـُ ََٕكَ ْد  ََ ]َوَف

ُروَن[  ُُ  َتْن

193 95 

ِزيِز احَلُِِٔؿ[  -93 ًَ ـْ ِظِْْد اهللِ اف  995، 95 192 ]َوَمٚ افَّْْكُ إاِلَّ ِم

قفُ  -91 َُ ُِقِِبِْؿ[ ]َي َْٔس يِف ُؿ ْؿ َمٚ َف ِٓ َْٖؾقاِه  971 125 قَن هِ
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ْؿ َؾْٚخَنْقُهْؿ  -97 ُُ قا فَ ًُ َس َؿْد مَجَ ُس إِنَّ افَّْٚ ُؿ افَّْٚ ـَ َؿَٚل َأُ ]افَِّذي

 ]... ٚ ًٕ  َؾَزاَدُهْؿ إِياَم

153 151 

بِِٔد[  -92 ًَ ِْ
ٍم فِ  59 159 ]َوَأنَّ اهللَ َفَْٔس هَِيالَّ

َِقُ  -95 ـَ ُأوُتقا ]َفُتْب ـَ افَِّذي َـّ ِم ًُ َّ ْؿ َوَفَتْس ُُ ِس ٍُ ْٕ ْؿ َوَأ ُُ
نَّ يِف َأْمَقافِ

قا  ـُ ـَ َأَْشَ ـَ افَِّذي ْؿ َوِم ُُ
ـْ َؿبِِْ  [ ...افَُِتَٚب ِم

152 151 

 شقرة افْسٚء

 رؿؿ افهٍحٜ رؿؿ اآليٜ اآليٜ م

ُش  -95 وُه إَِػ اهللِ َوافرَّ ٍء َؾُرده ِمُْقَن ]َؾِْ٘ن َتََْٚزْظُتْؿ يِف ََشْ ْٗ ْْتُْؿ ُت ـُ قِل إِْن 

َْٔقِم اآلَِخِر ... [   هِٚهللِ َواف

79 129 ،917 

ُشقِل ... [  -99 وُه إَِػ اهللِ َوافرَّ ٍء َؾُرده  931 21-79 ]َؾِْ٘ن َتََْٚزْظُتْؿ يِف ََشْ

دِّ  -31 َِّٔغ َوافهِّ ـَ افَّْبِ ْؿ ِم ِٓ ْٔ َِ َؿ اهللُ َظ ًَ ْٕ ـَ َأ َؽ َمَع افَِّذي
ُٖوَفئِ ََِغ[]َؾ  117 29  ي

قَن َحِديًثٚ[  -31 ُٓ ََ ٍْ ُٚدوَن َي َُ ْقِم اَل َي ََ اَلِء اف ُٗ  157 55 ]َؾاَمِل َه

ِمًْٚ[  -39 ْٗ َٝ ُم اَلَم َفْس ُؿ افسَّ ُُ ْٔ ََك إَِف ـْ َأْف َ
قُفقا دِ َُ  113 91 ]َواَل َت

ِر  -33 َ ِمَِْغ َؽْرُ ُأويِل افْضَّ ْٗ ـَ اُد ِٚظُدوَن ِم ََ ]اَل َيْسَتِقي اف

ْؿ ...[  ِٓ ِس ٍُ ْٕ ْؿ َوَأ َْٖمَقاِأِ  َواُدَجِٚهُدوَن يِف َشبِِٔؾ اهللِ هِ

97-92 911 

31-  ]ٚ َٓ ِٚجُروا ؾِٔ َٓ ًٜ َؾُت ًَ ـْ َأْرُض اهللِ َواِش ُُ  917 95 ]َأََلْ َت

ْؿ ...[  -37 ِٓ ِس ٍُ ْٕ ُٜ َطٚدِِل َأ َُ ُٚهُؿ اَداَلئِ ـَ َتَقؾَّ  912 95 ]إِنَّ افَِّذي

ِ ادُ  -32 ْؿ َظَذاًهٚ َأفِٔاًم[ ]َهؼِّ َٖنَّ َأُ َغ هِ
َِ  919 139-135 َْٚؾِ

ِر ...[  -35 ـَ افَّْٚ ِؾ ِم ٍَ ْرِك األَْش َغ يِف افدَّ
َِ  999 117 ]إِنَّ اُدَْٚؾِ
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 شقرة ادٚئدة

 رؿؿ افهٍحٜ رؿؿ اآليٜ اآليٜ م

ٚؾِرُ  -35 َُ ُٖوَفئَِؽ ُهُؿ اف َزَل اهللُ َؾ ْٕ ْؿ هاَِم َأ ُُ ـْ ََلْ ََيْ  931 11 وَن[ ]َوَم

ٍة  -39 ِمَِْغ َأِظزَّ ْٗ  َظَذ اُد
ٍٜ ُف َأِذفَّ َٕ ْؿ َوَُيِبهق ُٓ ْقٍم َُيِبه ََ ْٖيِت اهللُ هِ ]َؾَسْقَف َي

ـَ ...[  ٚؾِِري َُ  َظَذ اف

71 919 

ـَ َآَمُْقا َؾِ٘نَّ ِحْزَب اهللِ ُهُؿ  -11 ـْ َيَتَقلَّ اهللَ َوَرُشقَفُف َوافَِّذي ]َوَم

ٚفُِبقَن[  ٌَ  اف

72 911 

ٚفُِبقَن[  -11 ٌَ  992، 911 72 ]َؾِ٘نَّ ِحْزَب اهللِ ُهُؿ اف

ـْ َرهَِّؽ[  -19 َْٔؽ ِم ِزَل إِفَ ْٕ ْغ َمٚ ُأ ِِّ ُشقُل َه ٚ افرَّ َ  112 25 ]َيٚ َأُّيه

ـَ  -13 قَد َوافَِّذي ُٓ َٔ ـَ َآَمُْقا اف ِذي َِّ
ِس َظَداَوًة فِ ]َفَتِجَدنَّ َأَصدَّ افَّْٚ

قا ...[  ـُ  َأَْشَ

59 151 

ـْ َضؾَّ إَِذا  -11 ْؿ َم ـُ ْؿ اَل َيُْضه ُُ َس ٍُ ْٕ ْؿ َأ ُُ ْٔ َِ ـَ َآَمُْقا َظ ٚ افَِّذي َ ]َيٚ َأُّيه

 اْهَتَدْيُتْؿ ...[ 

117 991 

 شقرة األًٕٚم

 رؿؿ افهٍحٜ رؿؿ اآليٜ اآليٜ م

ٌٚر ِظَْْد اهللِ َوَظَذاٌب َصِديٌد هاَِم  -17 ٌَ ـَ َأْجَرُمقا َص ُٛ افَِّذي ]َشُِٔهٔ

ُٕق ٚ ُرونَ ـَ ُُ ّْ  [ا َي

191 911 

َٚدَِغ[  -12 ًَ ََٔٚي َوَِمَٚيِت هللِ َربِّ اف ُُٕسُِل َومَحْ  195 129 ]ُؿْؾ إِنَّ َصاَليِت َو

 ظرافشقرة األ

 رؿؿ افهٍحٜ رؿؿ اآليٜ اآليٜ م

َغ[ ... ] -15 ِّ َْٚ ُمْسِِ ا َوَتَقؾَّ َْْٔٚ َصْزً َِ َْٚ َأْؾِرْغ َظ  72 192 َرهَّ



-ِٕٓ- 

 

 شقرة األٍٕٚل

 رؿؿ افهٍحٜ رؿؿ اآليٜ اآليٜ م

ْؿ  -15 ُِقُِبُ ْٝ ُؿ َِ ـَ إَِذا ُذـَِر اهللُ َوِج ِمُْقَن افَِّذي ْٗ اَم اُد َّٕ  93 9 [ ...]إِ

َرٌة  -19 ٍِ ٌْ ِْؿ َوَم ْؿ َدَرَجٌٚت ِظَْْد َرِبِّ ٚ َأُ ًَّ ِمُْقَن َح ْٗ ]ُأوَفئَِؽ ُهُؿ اُد

ِريٌؿ[  ـَ  َوِرْزٌق 

1 117 

ُِٔحؼَّ احَلؼَّ  -71
ِرَه اُدْجِرُمقَن[ ]فِ ـَ  151، 17 5 َوُيْبىَِؾ افَبٚضَِؾ َوَفْق 

ُروا ...[  -71 ٍَ ـَ ـَ  ُٔتُؿ افَِّذي
َِ ـَ َآَمُْقا إَِذا َف ٚ افَِّذي َ  995 12-17 ]َيٚ َأُّيه

َـّ اهللَ  -79
َٝ َوَفُِ ْٔ َٝ إِْذ َرَم ْٔ ْؿ َوَمٚ َرَم ُٓ َِ َـّ اهللَ َؿتَ

ُِقُهْؿ َوَفُِ تُ َْ ْؿ َت َِ ]َؾ

 ..[ َرَمك .

15 151 

ُِقَك َأْو َُيِْرُجقَك  -73 ُت َْ ُْٔثبُِتقَك َأْو َي
ُروا فِ ٍَ ـَ ـَ  ُر هَِؽ افَِّذي ُُ ّْ ]َوإِْذ َي

 ] ـَ ُر اهللُ َواهللُ َخْرُ اَدٚـِِري ُُ ّْ ُروَن َوَي ُُ ّْ  َوَي

31 91 

71-  ] ـَ ُر اهللُ َواهللُ َخْرُ اَدٚـِِري ُُ ّْ ُروَن َوَي ُُ ّْ  111، 199 31 ]َوَي

قَن[  -77 ُّ َِ ًْ َثَرُهْؿ اَل َي ـْ َـّ َأ
قَن َوَفُِ َُ َُٔٚؤُه إاِلَّ اُدتَّ

 911 31 ]إِْن َأْوفِ

72-  ]... ٌٜ قَن ؾِْتَْ ُُ ُِقُهْؿ َحتَّك اَل َت  35 39 ]َوَؿٚتِ

ِٚن[  -75 ًَ ّْ ََك اَ  ْرَؿِٚن َيْقَم افتَ ٍُ ٚ َيْقَم اف َٕ َزْفَْٚ َظَذ َظْبِد ْٕ  11 11 ]َوَمٚ َأ

75-  َِ ُشقِل[ ]َواْظ َٖنَّ هللِ ُُخَُسُف َوفِِرَّ ٍء َؾ ـْ ََشْ ُتْؿ ِم ّْ
ِ اَم َؽْ َّٕ قا َأ ُّ 11 39 ،11 ،13 

ْرَؿِٚن[  -79 ٍُ ٚ َيْقَم اف َٕ َزْفَْٚ َظَذ َظْبِد ْٕ ُْْتْؿ َآَمُْْتْؿ هِٚهللِ َوَمٚ َأ ـُ  17، 11، 11 11 ]إِْن 

ُؿ اهللُ يِف َمَِْٚمَؽ َؿِِٔاًل َوَفقْ  -21 ُٓ َُ ثًِرا ...[  ]إِْذ ُيِري ـَ ْؿ  ُٓ ـَ  12 13 َأَرا

قاًل َوإَِػ اهللِ ُتْرَجُع األُُمقُر[  -21 ًُ ٍْ َٚن َم ـَ َِِْضَ اهللُ َأْمًرا  َٔ
 75، 15 11 ]فِ

ْؿ َؿِِٔاًل ...[  -29 ُُ ِ ُْٔ ْٔتُْؿ يِف َأْظ ََ قُهْؿ إِِذ افَت ُّ ُُ  75، 19 11-13 ]َوإِْذ ُيِري
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ـَ َآَمُْقا  -23 ٚ افَِّذي َ ًٜ َؾْٚثُبُتقا ...[ ]َيٚ َأُّيه ُٔتْؿ ؾَِئ َِ  79 15-17 إَِذا َف

ـْ ِدَيِٚرِهْؿ َهَىًرا ...[  -21 ـَ َخَرُجقا ِم ٚفَِّذي ـَ ُٕقا  ق ُُ  73 15 ]َواَل َت

ْؿ ...[  -27 َْٔىُٚن َأْظاَمَأُ ُؿ افنَّ ـَ َأُ  22، 75 15 ]َوإِْذ َزيَّ

ِٚب[  ]إيِنِّ َأَرى َمٚ اَل َتَرْوَن إيِنِّ َأَخُٚف اهللَ -22 ََ ًِ  21، 23 15 َواهللُ َصِديُد اف

ُِقِِبِْؿ َمَرٌض ...[  -25 ـَ يِف ُؿ قَن َوافَِّذي َُ
قُل اُدَْٚؾِ َُ  21 19 ]إِْذ َي

ْؾ َظَذ اهللِ َؾِ٘نَّ اهللَ َظِزيٌز َحٌُِٔؿ[  -25 َـّ ـْ َيَتَق  29، 25 19 ]َوَم

ُروا ادَ  -29 ٍَ ـَ ـَ  ْؿ ]َوَفْق َتَرى إِْذ َيتََقَّفَّ افَِّذي ُٓ ُهقَن ُوُجقَه ُٜ َيْْضِ َُ اَلئِ

 َوَأْدَهَٚرُهْؿ َوُذوُؿقا َظَذاَب احَلِريِؼ...[ 

71-71 59 

ْؿ  -51 ِٓ ـْ َؿْبِِ ـَ ِم َدْأِب َآِل ؾِْرَظْقَن َوافَِّذي ـَ [... ] 79-71 52 ،59 

51-  ًٜ َّ ًْ
ِ ا ٕ ً ٌَرِّ نَّ اهللَ ََلْ َيُؽ ُم

َٖ  112، 59، 55 71-73 [ ...]َذفَِؽ هِ

ِمُْقَن[  -59 ْٗ ْؿ اَل ُي ُٓ ُروا َؾ ٍَ ـَ ـَ  َوابِّ ِظَْْد اهللِ افَِّذي  971، 52 77 ]إِنَّ ََشَّ افدَّ

ْؿ َظَذ َشَقاٍء إِنَّ اهللَ اَل  -53 ِٓ بِْذ إَِفْٔ ْٕ ًٜ َؾٚ َٕ َٚٔ ـْ َؿْقٍم ِخ َـّ ِم َٚؾ ٚ ََتَ ]َوإِمَّ

ٛه اخَلٚئَِِْغ[ 
 َُيِ

75 59 ،91 ،99 ،

93 ،135 

ْؿ[ ]َوَمٚ ُتْْ  -51 ُُ ْٔ ٍء يِف َشبِِٔؾ اهللِ ُيَقفَّ إَِف ـْ ََشْ قا ِم َُ
ٍِ 21 91 ،92 ،95 

ٍة ...[  -57 ـْ ُؿقَّ ُتْؿ ِم ًْ ْؿ َمٚ اْشتَىَ وا َأُ  111، 95 21 ]َوَأِظده

ْؿ ...[  -52 ـُ  111، 95 21 ]ُتْرِهُبقَن هِِف َظُدوَّ اهللِ َوَظُدوَّ

ِؿ َؾْٚجَْْح  -55 ِْ ْؾ َظَذ اهللِ ...[ ]َوإِْن َجَُْحقا فِِسَّ َـّ ٚ َوَتَق  123، 111 21 َأَ

 111 29 ]َوإِْن ُيِريُدوا َأْن ََيَْدُظقَك َؾِ٘نَّ َحْسَبَؽ اهللُ ...[  -55

59-  ]ًًٚ َٝ َمٚ يِف األَْرِض مَجِٔ َْ ٍَ ْٕ ُِقِِبِْؿ َفْق َأ  117، 111 23 ]َوَأفََّػ َهْغَ ُؿ

ٚ افَّْبِله َحْسبَُؽ اهللُ -51 َ ِمَِْغ[ ]َيٚ َأُّيه ْٗ ـَ اُد َؽ ِم ًَ َب ـِ اتَّ  111 21  َوَم



-ِٕٕ- 

 

ْؿ  -51 ُُ ـْ ِمْْ ُُ َتِٚل إِْن َي
َِ ِمَِْغ َظَذ اف ْٗ ِض اُد ٚ افَّْبِله َحرِّ َ ]َيٚ َأُّيه

وَن[   ِظْؼُ

27 115 

59- ] ُِِبقا ِمَٚئتَْغِ ٌْ وَن َصٚهُِروَن َي ْؿ ِظْؼُ ُُ ـْ ِمْْ ُُ  119، 115 27 ]إِْن َي

[ ]َؾِْ٘ن يَ  -53 ُِِبقا ِمَٚئَتْغِ ٌْ ٌٜ َصٚهَِرٌة َي ْؿ ِمَئ ُُ ـْ ِمْْ ، 111َت 119 22 ُُ

117 

ـَ يِف األَْرِض[  -51 ى َحتَّك ُيثِْخ قَن َفُف َأرْسَ ُُ َٚن فَِْبِلٍّ َأْن َي ـَ  191، 115 29-25 ]َمٚ 

57-  ٍُ قا اهللَ إِنَّ اهللَ َؽ َُ ًِّٔبٚ َواتَّ تُْؿ َحاَلاًل َض ّْ
ِ َّٚ َؽْ ُِقا ِِم ُُ  191، 115 29 قٌر َرِحٌٔؿ[ ]َؾ

ْؿ ؾِٔاَم َأَخْذُتْؿ َظَذاٌب َظئٌِؿ[  -52 ُُ ـَ اهللِ َشبََؼ َدَسَّ  199، 115 25 ]َفْقاَل ـَِتٌٚب ِم

ى ...[  -55 ـَ األرَْسَ ْؿ ِم ُُ ـْ يِف َأْيِدي َ
ٚ افَّْبِله ُؿْؾ دِ َ  193 51 ]َيٚ َأُّيه

قٌر َرحِ  -55 ٍُ ْؿ َواهللُ َؽ ُُ ْر َف ٍِ ٌْ  197، 191 51 ٌٔؿ[ ]َوَي

ْؿ َواهللُ  -59 ُٓ ـَ ِمْْ َُ َْٖم ـْ َؿْبُؾ َؾ ُٕقا اهللَ ِم ْد َخٚ ََ تََؽ َؾ َٕ َٚٔ ]َوإِْن ُيِريُدوا ِخ

 َظٌِِٔؿ َحٌُِٔؿ[ 

51 192 ،195 ،

195 ،199 

ْؿ يِف  -91 ِٓ ِس ٍُ ْٕ ْؿ َوَأ َْٖمَقاِأِ ـَ َآَمُْقا َوَهَٚجُروا َوَجَٚهُدوا هِ ]إِنَّ افَِّذي

 ...[  َشبِِٔؾ اهللِ 

59 139 ،131 ،

911 

ْؿ  -91 ُُ َْْٔ ُؿ افَّْْكُ إاِلَّ َظَذ َؿْقٍم َه ُُ ْٔ َِ ًَ ـِ َؾ ي ْؿ يِف افدِّ ـُ و ]َوإِِن اْشتََْْكُ

ُِقَن َهِهٌر[  َّ ًْ ْؿ ِمَٔثٌٚق َواهللُ هاَِم َت ُٓ َْْٔ  َوَه

59 137 ،132 

ْؿ َأْوفِ  -99 ُٓ ُو ًْ وا ُأوَفئَِؽ َه ََٕكُ ـَ َآَوْوا َو ًٍْض[ ]َوافَِّذي  139 59 َُٔٚء َه

ٌٜ يِف  -93 ـْ ؾِْتَْ ُُ قُه َت ُِ ًَ ٍْ ًٍْض إاِلَّ َت ْؿ َأْوفَُِٔٚء َه ُٓ ُو ًْ ُروا َه ٍَ ـَ ـَ  ]َوافَِّذي

بٌِر[  ـَ  األَْرِض َوَؾَسٌٚد 

53 135 ،135 ،

139 

ؾِّ  -91 ُُ ًٍْض يِف ـَِتِٚب اهللِ إِنَّ اهللَ هِ ْؿ َأْوَػ هِبَ ُٓ ُو ًْ  ]َوُأوُفق األَْرَحِٚم َه

ٍء َظٌِِٔؿ[   ََشْ

57 131 ،119 ،

113 ،112 
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 شقرة افتقهٜ

 رؿؿ افهٍحٜ رؿؿ اآليٜ اآليٜ م

ـَ اهللِ َوَرُشقفِِف ...[  -97 ، 122، 171 1 ]َهَراَءٌة ِم

927 

ٍر ...[  -92 ُٓ َٜ َأْص ًَ  171 9 ]َؾِسُٔحقا يِف األَْرِض َأْرَه

ـَِغ ...[  -95 ـَ اُدْؼِ  122 3 ]َأنَّ اهللَ َهِريٌء ِم

ْٔئًٚ[  -95 ْؿ َص ـُ ُهق َُ ـَِغ ُثؿَّ ََلْ َيْْ ـَ اُدْؼِ ـَ َظَٚهْدُتْؿ ِم  177 1 ]إاِلَّ افَِّذي

ُٞ َوَجْدُُتُقُهْؿ ...[  -99 ْٔ ـَِغ َح ُِقا اُدْؼِ ،  121، 111 7 ]َؾْٚؿُت

121 ،122 

ـَِغ َح  -111 ُِقا اُدْؼِ ُر احُلُرُم َؾْٚؿتُ ُٓ ََِخ األَْص َس ْٕ ُٞ ]َؾَِ٘ذا ا ْٔ   

 َوَجْدُُتُقُهْؿ ...[ 

7-2 179 

ٌد ِظَْْد اهللِ َوِظَْْد َرُشقفِِف ...[  -111 ْٓ ـَِغ َظ ْؼِ ُّ ِْ
قُن فِ ُُ َْٔػ َي ـَ [ 5-11 122 

119-  ] ًٜ مَّ
ْؿ إاِلًّ َواَل ذِ ُُ ْؿ اَل َيْرُؿُبقا ؾِٔ ُُ ْٔ َِ ُروا َظ َٓ َْٔػ َوإِْن َيْي ـَ [ 5 111 ،129 

ًٜ ...[ ]اَل َيْرُؿُبقَن يِف  -113 مَّ
ـٍ إاِلًّ َواَل ذِ ِم ْٗ  129 11  ُم

َٚة ...[  -111 ـَ اَلَة َوَآَتُقا افزَّ  151 19-11 ]َؾِْ٘ن َتُٚهقا َوَأَؿُٚمقا افهَّ

ِدِهْؿ ...[ -117 ْٓ ِد َظ ًْ ـْ َه ُثقا َأْياَمَْنُْؿ ِم َُ َٕ  155، 151 19 ]َوإِْن 

ِر ...[  -112 ٍْ ُُ َٜ اف َّّ
ُِقا َأئِ ٚتِ ََ  155، 157 19 ]َؾ

قا هِِْ٘خَراِج ...[  -115 ُثقا َأْياَمَْنُْؿ َوََهه َُ َٕ ُِقَن َؿْقًمٚ 
ٚتِ ََ  155 17-13 ]َأاَل ُت

ْؿ[  -115 ِٓ ْٔ َِ ْؿ َظ ـُ ِزِهْؿ َوَيُْْكْ ْؿ َوَُيْ ُُ َْٖيِدي ُؿ اهللُ هِ ِْبُ ذِّ ًَ ُِقُهْؿ ُي
 151 11 ]َؿٚتِ

ْؿ . -119 ُُ َْٖيِدي ُؿ اهللُ هِ ِْبُ ذِّ ًَ ُِقُهْؿ ُي
 159 17-11 ..[]َؿٚتِ
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ـْ َيَنُٚء[  -111  159 17 ]َوَيُتقُب اهللُ َظَذ َم

ـَ َجَٚهُدوا  -111 ِؿ اهللُ افَِّذي َِ ًْ قا َوَدَّٚ َي ـُ  151 12 [ ...]َأْم َحِسْبتُْؿ َأْن ُتْسَ

ُروا َمَسِٚجَد اهللِ ...[  -119 ُّ ًْ ـَِغ َأْن َي ْؼِ ُّ ِْ
َٚن فِ ـَ  ، 191 ،191 15 ]َمٚ 

931 

ُروا َمَسِٚجَد اهللِ ...[  -113 ُّ ًْ ـَِغ َأْن َي ْؼِ ُّ ِْ
َٚن فِ ـَ  159 19-15 ]َمٚ 

111-  ] ـَ َتِدي ْٓ ـَ اُد ُٕقا ِم ق ُُ َسك ُأوَفئَِؽ َأْن َي ًَ ، 191، 191 15 ]َؾ

195 

ـَ هِٚهللِ  -117 ـْ َآَم َّ ـَ َٜ احَلٚجِّ َوِظاَمَرَة اَدْسِجِد احَلَراِم  َٚي ََ تُْؿ ِش ِْ ًَ ]َأَج

َْٔقمِ   اآلَِخِر[  َواف

19 159 ،197 

ْقَم افيَّٚدَِِغ[  -112 ََ  912 19 ]َواهللُ اَل َُّيِْدي اف

ـَ َآَمُْقا َوَهَٚجُروا َوَجَٚهُدوا يِف َشبِِٔؾ اهللِ[  -115  911، 195 91 ]افَِّذي

115-  َٔ ْؿ َأْوفِ ُُ َٕ ْؿ َوإِْخَقا ـُ ـَ َآَمُْقا اَل َتتَِّخُذوا َآَهَٚء ٚ افَِّذي َ  911 93 َٚء[ ]َيٚ َأُّيه

ََٔٚء إِِن  -119
ْؿ َأْوفِ ُُ َٕ ْؿ َوإِْخَقا ـُ ـَ َآَمُْقا اَل َتتَِّخُذوا َآَهَٚء َٚ افَِّذي ]َيٚ َأُّيه

َر َظَذ اإِلياَمِن[  ٍْ ُُ  اْشَتَحبهقا اف

93-91 919 ،991 

ْؿ  -191 ُُ ْؿ َوَأْزَواُج ُُ ُٕ ْؿ َوإِْخَقا ـُ ْؿ َوَأْهَُْٚؤ ـُ َٚن َآَهُٚؤ ـَ ]ُؿْؾ إِْن 

قَهٚ[ َوظَ  ُّ ْؾُت ْؿ َوَأْمَقاٌل اْؿَسَ ُُ  ِنَرُت

91 917 ،912 

ََِغ[  -191 ِٚش ٍَ ْقَم اف ََ  915، 912 91 ]َواهللُ اَل َُّيِْدي اف

199-  ] ثَِرٍة َوَيْقَم ُحَْْغٍ ـَ ـَ 
ُؿ اهللُ يِف َمَقاضِ ـُ ََٕكَ ْد  ََ  993 95-97 ]َف

َزَل اهللُ َشََُِْٔتُف َظَذ َرُشق -193 ْٕ ِمَِْغ ...[ ]ُثؿَّ َأ ْٗ  995 92 فِِف َوَظَذ اُد

ََٕجٌس ...[  -191 قَن  ـُ اَم اُدْؼِ َّٕ ـَ َآَمُْقا إِ ٚ افَِّذي َ  159 95 ]َيٚ َأُّيه
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ـْ َؾْوِِِف[  -197 ُؿ اهللُ ِم ُُ ِْٔ ٌْ ًٜ َؾَسْقَف ُي َِ تُْؿ َظْٔ ٍْ ، 931، 931 95 ]َوإِْن ِخ

911 

ِمُْقنَ  -192 ْٗ ـَ اَل ُي ُِقا افَِّذي
َْٔقِم اآلَِخِر[  ]َؿٚتِ ، 151، 111 99 هِٚهللِ َواَل هِٚف

911 ،911 

ـْ َيٍد َوُهْؿ  -195 َٜ َظ ُىقا اِ ْزَي ًْ ـَ ُأوُتقا افَُِتَٚب َحتَّك ُي ـَ افَِّذي ]ِم

 َصِٚؽُروَن[ 

99 939 ،911 

ـْ َيٍد َوُهْؿ َصِٚؽُروَن[ -195 َٜ َظ ُىقا اِ ْزَي ًْ  939 99 ]َحتَّك ُي

ُِقا  -199 ُمقَن َمٚ ]َؿٚتِ َْٔقِم اآلَِخِر َواَل َُيَرِّ ِمُْقَن هِٚهللِ َواَل هِٚف ْٗ ـَ اَل ُي افَِّذي

َم اهللُ َوَرُشقُففُ   [ ...َحرَّ

99-31 939 ،917 

ـُ اهللِ  -131 قُد ُظَزْيٌر اْه ُٓ َٔ  اف
ِٝ  915 31 [ ...]َوَؿَٚف

قَن[  -131 ُُ َؾ ْٗ َّٕك ُي ُؿ اهللُ َأ ُٓ َِ  973 31 ]َؿَٚت

ِٝ افََّْهَٚرى ادَِسُٔح ]َوَؿٚفَ  -139 ـُ اهللِ َوَؿَٚف قُد ُظَزْيٌر اْه ُٓ َٔ  اف
ِٝ           

ـُ اهللِ   [ ...اْه

31-31 912 

ـَ  -133 ـْ ُدوِن اهللِ َواَدِسَٔح اْه ُذوا َأْحَبَٚرُهْؿ َوُرْهبََْٚنُْؿ َأْرَهًٚهٚ ِم َ ]اَتَّ

 َمْرَيَؿ[ 

31 915 ،971 

ُئقا -131 ٍِ ْؿ ...[  ]ُيِريُدوَن َأْن ُيىْ ِٓ َْٖؾَقاِه  923، 913، 59 39 ُٕقَر اهللِ هِ

ُٕقَرُه  -137 َْٖهك اهللُ إاِلَّ َأْن ُيتِؿَّ   9775، 59 39 [ ...]َوَي

َْٖهك اهللُ إاِلَّ َأْن ُيتِؿَّ  -132 ْؿ َوَي ِٓ َْٖؾَقاِه ُٕقَر اهللِ هِ ُئقا 
ٍِ ]ُيِريُدوَن َأْن ُيىْ

ٚؾُِرونَ  َُ ِرَه اف ـَ  [ ... ُٕقَرُه َوَفْق 

39-33 112 ،977 ،

929 ،923 

ـِ احَلؼِّ ...[  -135 ، 199، 119 33 ]ُهَق افَِّذي َأْرَشَؾ َرُشقَفُف هُِٚأَدى َوِدي

929 
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135-  ] ـَ ٚؾِِري َُ ْقَم اف ََ  915 35 ]َواهللُ اَل َُّيِْدي اف

ًُقَك  -139 َب ًرا َؿِٚصًدا اَلتَّ ٍَ َٚن َظَرًضٚ َؿِريبًٚ َوَش ـَ  3 19 [  ...]َفْق 

ِر  -111 َُ ُْٖمُروَن هُِٚدْْ ًٍْض َي ـْ َه ْؿ ِم ُٓ ُو ًْ ُٚت َه ََ
قَن َواُدَْٚؾِ َُ ]اُدَْٚؾِ

ُروِف[  ًْ ـِ ادَ ْقَن َظ َٓ  َوَيْْ

25 919 

ًٍْض ...[  -111 َُٔٚء َه
ْؿ َأْوفِ ُٓ ُو ًْ ِمَُْٚت َه ْٗ ِمُْقَن َواُد ْٗ  155 51 ]َواُد

ٚجِ  -119 َٓ ـَ ادُ ُفقَن ِم قَن األَوَّ َُ ٚهِ َهِٚر ...[ ]َوافسَّ ْٕ ـَ َواألَ  919 111 ِري

ْؿ ِِبَٚ[  -113 ِٓ ٔ ِـّ ُرُهْؿ َوُتَز ِّٓ ًٜ ُتىَ ْؿ َصَدَؿ
ـْ َأْمَقاِأِ  11 113 ]ُخْذ ِم

ِمُْقَن[  -111 ْٗ ْؿ َوَرُشقُفُف َواُد ُُ َِ َّ ى اهللُ َظ ُِقا َؾَسَرَ َّ  192 117 ]َوُؿِؾ اْظ

ََْقى -117 ُف َظَذ َت َٕ َٚٔ َس ُهْْ ـْ َأشَّ َّ ـَ اهللِ َوِرْضَقاٍن[  ]َأَؾ  995 119 ِم

ْؿ ...[  -112 ْؿ َوَأْمَقاَأُ ُٓ َس ٍُ ْٕ ِمَِْغ َأ ْٗ ـَ اُد ى ِم  151، 171 111 ]إِنَّ اهللَ اْصَسَ

ـَ  -115 ُِقا افَِّذي
ـَ َآَمُْقا َؿٚتِ ٚ افَِّذي َ  921 193 [ ...]َيٚ َأُّيه

ْؿ َظزِ  -115 ُُ ِس ٍُ ْٕ ـْ َأ ْؿ َرُشقٌل ِم ـُ ْد َجَٚء ََ ِْٔف َمٚ َظِْتهؿْ ]َف َِ  929 195 [ ...يٌز َظ

 شقرة يقٕس

 رؿؿ افهٍحٜ رؿؿ اآليٜ اآليٜ م

119-  ]... َٚٔ ْٕ َِٔٚة افده ٚ َوَرُضقا هِٚحَل َٕ َٚء ََ
ـَ اَل َيْرُجقَن فِ  999 5-5 ]إِنَّ افَِّذي

171-  ]... ْٝ ٍَ َِ ٍس َمٚ َأْش ٍْ َٕ ؾه  ـُ ُِق   915 31 ]ُهَْٚفَِؽ َتْب

ـَ  -171 َّٚ ]َوإِْن  ُتْؿ َهِريُئقَن ِِم ْٕ ْؿ َأ ُُ ُِ َّ ْؿ َظ ُُ ِع َوَف َّ ْؾ يِل َظ َُ ُهقَك َؾ ذَّ

ُِقَن[  َّ ًْ َّٚ َت ٚ َهِريٌء ِِم َٕ ُؾ َوَأ َّ  َأْظ

11 172 

ْؿ ...[  -179 ِٓ ْٔ َِ ََٔٚء اهللِ اَل َخْقٌف َظ
 999، 915 23-29 ]َأاَل إِنَّ َأْوفِ

ؿُ  -173 ـُ ُس َؿْد َجَٚء َٚ افَّْٚ ْؿ ...[  ]ُؿْؾ َيٚ َأُّيه ُُ ـْ َرهِّ  175 115 احَلؼه ِم
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 شقرة هقد

 رؿؿ افهٍحٜ رؿؿ اآليٜ اآليٜ م

ٚ إَِفَْٔؽ ...[  -171 َٓ ُٕقِحٔ  ِٛ ْٔ ٌَ َبِٚء اف ْٕ ـْ َأ َِْؽ ِم
 197 19 ]تِ

هُ  -177 ـْ إَِفٍف َؽْرُ ْؿ ِم ُُ  979 71 []َيٚ َؿْقِم اْظُبُدوا اهللَ َمٚ َف

َذفَِؽ َأْخُذ َرهَِّؽ  -172 ـَ ٌٜ  ]َو َرى َوِهَل َطٚدَِ َُ  53 119 [...إَِذا َأَخَذ اف

 شقرة يقشػ

 رؿؿ افهٍحٜ رؿؿ اآليٜ اآليٜ م

175-  ًّٔٚ ٚ َظَرهِ ًٕ َزْفَُْٚه ُؿْرَآ ْٕ ٚ َأ َّٕ  د 9 [ ...]إِ

قَن[  -175 ُّ َِ ًْ ِس اَل َي َثَر افَّْٚ ـْ َـّ َأ
ٌٛ َظَذ َأْمِرِه َوَفُِ

 193 91 ]َواهللُ َؽٚفِ

 شقرة افرظد

 رؿؿ افهٍحٜ رؿؿ اآليٜ اآليٜ م

ْؿ ...[  -179 ِٓ ِس ٍُ ْٕ َٖ وا َمٚ هِ ُ رِّ ٌَ ْقٍم َحتَّك ُي ََ ُ َمٚ هِ ٌَرِّ  991، 59، 23 11 ]إِنَّ اهللَ اَل ُي

 شقرة إهراهٔؿ

 رؿؿ افهٍحٜ رؿؿ اآليٜ اآليٜ م

َِٔٚة ا -121  يِف احَل
ِٝ ْقِل افثَّٚهِ ََ ـَ َآَمُْقا هِٚف ُٝ اهللُ افَِّذي َٔٚ َويِف ]ُيَثبِّ ْٕ فده

 اآلَِخَرِة ...[ 

95 995 

َٜ اهللِ  -121 َّ ًْ
ِ ُفقا ٕ ـَ َهدَّ  51 99-95 [ ...]َأََلْ َتَر إَِػ افَِّذي

ُرُهْؿ  -129 ُْ َٚن َم ـَ ُرُهْؿ َوإِْن  ُْ َرُهْؿ َوِظَْْد اهللِ َم ُْ ُروا َم َُ ]َوَؿْد َم

 [ ... فَِتُزوَل ِمُْْف اِ َبُٚل 

12-15 922 
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 ْحؾشقرة اف

 رؿؿ افهٍحٜ رؿؿ اآليٜ اآليٜ م

بِِٔؾ  -123  3 9 [ ...]َوَظَذ اهللِ َؿْهُد افسَّ

قَن[  -121 ُّ
ْؿ ُتْسِِ ُُ َِّ ًَ ْؿ َف ُُ ْٔ َِ تَُف َظ َّ ًْ

َذفَِؽ ُيتِؿه ِٕ ـَ [ 51 13 

ـْ َشبِِٔؾ اهللِ  -127 وا َظ ُروا َوَصده ٍَ ـَ ـَ   921 55 [ ...]افَِّذي

 شقرة اإلرساء

 رؿؿ افهٍحٜ ٜرؿؿ اآلي اآليٜ م

ْبِدِه َفْٔاًل ...[  -122 ًَ ى هِ  937، 195 1 ]ُشبَْحَٚن افَِّذي َأرْسَ

َٞ َرُشقاًل[   -125 ًَ بْ َٕ هَِغ َحتَّك  ذِّ ًَ َّْٚ ُم ـُ  53 17 ]َوَمٚ 

ْمَْٚ َهِْل َآَدَم[  -125 رَّ ـَ ْد  ََ  53 51 ]َوَف

َٚن َزُهقًؿٚ[ ]َوُؿْؾ َجَٚء احَلؼه َوَزَهَؼ افَبٚضُِؾ إِنَّ افَبٚضِ  -129 ـَ  937 51 َؾ 

 شقرة افُٓػ

 رؿؿ افهٍحٜ رؿؿ اآليٜ اآليٜ م

ِذًهٚ -151 ـَ قُفقَن إاِلَّ  َُ ْؿ إِْن َي ِٓ ـْ َأْؾَقاِه ُرُج ِم ًٜ ََتْ َّ
ِِ ـَ ْت  ُزَ ـَ [] 7 971 

151-  ]ًَّٚ َٚن َوْظُد َريبِّ َح ـَ  151 95 ]َو

ِف َأَحًدا[ -159 َبَٚدِة َرهِّ
ًِ ْك هِ  197 111  ]َواَل ُيْؼِ

 شقرة مريؿ

 رؿؿ افهٍحٜ رؿؿ اآليٜ اآليٜ م

153-  ]ًّٚٔ بِ َٕ  ٚ ًَ ي َٚن ِصدِّ ـَ ُف  َّٕ ْر يِف افَُِتِٚب إِْهَراِهَٔؿ إِ ـُ  915 11 ]َواْذ
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 شقرة ضف

 رؿؿ افهٍحٜ رؿؿ اآليٜ اآليٜ م

ُٝ إَِفَْٔؽ َربِّ فَِسََْض[  -151 ِْ  151 51 ]َوَظِج

ـْ  -157 ـْ َأْظَرَض َظ ٚ[  ]َوَم ًُ ًٜ َضْْ َٔن ًِ ِري َؾِ٘نَّ َفُف َم ـْ  992 191 ِذ

ْسَٖفَُؽ ِرْزًؿٚ  -152 َٕ ٚ اَل  َٓ ْٔ َِ اَلِة َواْصىَِزْ َظ ََِؽ هِٚفهَّ  935 139 [ ...]َوْأُمْر َأْه

 شقرة األٕبٔٚء

 رؿؿ افهٍحٜ رؿؿ اآليٜ اآليٜ م

ُٕقحِ  -155 ـْ َرُشقٍل إاِلَّ  ـْ َؿبَِِْؽ ِم َْٚ ِم ِْ  979 97 [...ل إَِفِْٔف ]َوَمٚ َأْرَش

ْؿ ...[  -155 ُُ َٜ َفُبقٍس َف ًَ َُْٚه َصْْ ّْ َِّ  935 51 ]َوَظ

 شقرة احلٟ

 رؿؿ افهٍحٜ رؿؿ اآليٜ اآليٜ م

ـَ َآَمُْقا ...[  -159 ـِ افَِّذي  921، 151 35 ]إِنَّ اهللَ ُيَداؾُِع َظ

ِٚدِه ...[  -151 َٓ  152 55 ]َوَجِٚهُدوا يِف اهللِ َحؼَّ ِج

 ة ادٗمْقنشقر

 رؿؿ افهٍحٜ رؿؿ اآليٜ اآليٜ م

َُٖروَن[  -151 َذاِب إَِذا ُهْؿ جَيْ ًَ ْؿ هِٚف ِٓ ؾِٔ ٚ ُمْسَ َٕ  21 21 ]َحتَّك إَِذا َأَخْذ

َقاُت َواألَْرُض  -159 َّ َسَدِت افسَّ ٍَ َبَع احَلؼه َأْهَقاَءُهْؿ َف  51 51 [ ...]َوَفِق اتَّ

 شقرة افْقر

 فهٍحٜرؿؿ ا رؿؿ اآليٜ اآليٜ م

ْؿ  -153 ُٓ َّْ ٍَ
َْٔسَتْخِِ ِٚت َف ٚحِلَ ُِقا افهَّ

ِّ ْؿ َوَظ ُُ ـَ َآَمُْقا ِمْْ ]َوَظَد اهللُ افَِّذي

 يِف األَْرِض ...[ 

77 71 ،111 ،

911 ،929 
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 شقرة افّْؾ

 رؿؿ افهٍحٜ رؿؿ اآليٜ اآليٜ م

ُرونَ  -151 ًُ ًرا َوُهْؿ اَل َيْن ُْ ٚ َم َٕ ْر َُ ًرا َوَم ُْ ُروا َم َُ  922 71-71  [... ]َوَم

قَء  -157 ِنُػ افسه ُْ ُٛ ادُْوَىرَّ إَِذا َدَظُٚه َوَي ـْ جُئِ  72 29 [ ...]َأمَّ

ََّٕؽ َظَذ احَلؼِّ اُدبِِغ[  -152 ْؾ َظَذ اهللِ إِ َـّ  911 59 ]َؾَتَق

 شقرة افًُْبقت

 رؿؿ افهٍحٜ رؿؿ اآليٜ اآليٜ م

ٚحلَِ  -155 ُِقا افهَّ
ِّ ـَ َآَمُْقا َوَظ َغ[ ]َوافَِّذي ٚحِلِ ْؿ يِف افهَّ ُٓ َّْ َِ  197 9 ِٚت َفُْْدِخ

ِر[  -155 َُ ْحَنِٚء َواُدْْ ٍَ ـِ اف ك َظ َٓ اَلَة َتْْ  11 17 ]إِنَّ افهَّ

 شقرة افروم

 رؿؿ افهٍحٜ رؿؿ اآليٜ اآليٜ م

ِمَِْغ[  -159 ْٗ َْٕكُ اُد  َْْٚٔ َِ ٚ َظ ًَّ َٚن َح ـَ  151، 59 15 ]َو

 فَامنشقرة 

 رؿؿ افهٍحٜ يٜرؿؿ اآل اآليٜ م

ـْ َصْقتَِؽ  -191  3 19 [...]َواْؿِهْد يِف َمْنَِٔؽ َواْؽُوْض ِم

 شقرة األحزاب

 رؿؿ افهٍحٜ رؿؿ اآليٜ اآليٜ م

ِْٔف ...[  -191 َِ ِمَِْغ ِرَجٌٚل َصَدُؿقا َمٚ َظَٚهُدوا اهللَ َظ ْٗ ـَ اُد  915، 152 93 ]ِم

َٜ َظَذ ا -199 َٕ ٚ َظَرْضَْٚ األََمٚ َّٕ ََٖهْغَ َأْن ]إِ اَمَواِت َواألَْرِض َواِ َبِٚل َؾ فسَّ

َسُٚن  ْٕ ٚ اإِل َٓ َِ ٚ َومَحَ َٓ ـَ ِمْْ َْ ٍَ ٚ َوَأْص َٓ َْ ِْ
ِّ
 [ ...ََيْ

59-53 51 
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 شقرة شبٖ

 رؿؿ افهٍحٜ رؿؿ اآليٜ اآليٜ م

ِذيًرا -193 َٕ ِس َهِنًرا َو ًٜ فَِِّْٚ ٚؾَّ ـَ ََْٚك إاِلَّ  ِْ  923 95 []َوَمٚ َأْرَش

ًُِٔد[ ]ؿُ  -191  937 19 ْؾ َجَٚء احَلؼه َوَمٚ ُيبِْدُئ افَبٚضُِؾ َوَمٚ ُي

 شقرة ؾٚضر

 رؿؿ افهٍحٜ رؿؿ اآليٜ اآليٜ م

ُف ...[  -197 ًُ ٚفُِح َيْرَؾ ُؾ افهَّ َّ ًَ ُٛ َواف ِّٔ ُِِؿ افىَّ َُ ُد اف ًَ ِْٔف َيْه  939 11 ]إَِف

 شقرة يس

 رؿؿ افهٍحٜ رؿؿ اآليٜ اآليٜ م

ٌٜ أَُ  -192 قَن[ ]َوَآَي ُّ
َٚر َؾَِ٘ذا ُهْؿ ُمْيِِ َٓ ُخ ِمُْْف افَّْ َِ ْس َٕ ُْٔؾ  َِّ  179 35 ُؿ اف

 شقرة افهٚؾٚت

 رؿؿ افهٍحٜ رؿؿ اآليٜ اآليٜ م

ٚفُِبقَن[ -195 ٌَ ُؿ اف ٚ َأُ َٕ  922، 992 153 ]َوإِنَّ ُجَْْد

 صشقرة 

 رؿؿ افهٍحٜ رؿؿ اآليٜ اآليٜ م

ََِّؽ  -195 ُِٔو ـْ َشبِِٔؾ اهللِ  ]َواَل َتتَّبِِع اَأَقى َؾ  51 92 [...َظ

َر ُأوُفق  -199 َـّ ََٔتَذ
ُروا َآَيٚتِِف َوفِ هَّ َزْفَُْٚه إَِفَْٔؽ ُمَبَٚرٌك فَِٔدَّ ْٕ ]ـَِتٌٚب َأ

 األَْفَبِٚب[

 5د،  99

 افزمرشقرة 

 رؿؿ افهٍحٜ رؿؿ اآليٜ اآليٜ م

ـَ اَل  -911 قَن َوافَِّذي ُّ َِ ًْ ـَ َي قَن[ ]ُؿْؾ َهْؾ َيْسَتِقي افَِّذي ُّ َِ ًْ  925هَت،  9 َي



-ِٖٕ- 

 

 شقرة ؽٚؾر

 رؿؿ افهٍحٜ رؿؿ اآليٜ اآليٜ م

ُض َأْمِري إَِػ اهللِ ...[  -911 ْؿ َوُأَؾقِّ ُُ ُروَن َمٚ َأُؿقُل َف ـُ  157 11 ]َؾَسَتْذ

َُقُم  -919 َٔٚ َوَيْقَم َي ْٕ َِٔٚة افده ـَ َآَمُْقا يِف احَل َْٚ َوافَِّذي َِ ٚ َفَُْْْكُ ُرُش َّٕ ]إِ

ُٚد[ األَْص  َٓ 

71 117 

وَن  -913 ِزُ ُْ ـَ َيْسَت ْؿ إِنَّ افَِّذي ُُ ْٛ َف ُؿ اْدُظقيِن َأْشَتِج ُُ  72 21 [ ...]َوَؿَٚل َرهه

 شقرة افزخرف

 رؿؿ افهٍحٜ رؿؿ اآليٜ اآليٜ م

ََِغ[  -911 ًٍْض َظُدوٌّ إاِلَّ اُدتَّ ْؿ فِبَ ُٓ ُو ًْ ُء َيْقَمئٍِذ َه  155 25 ]األَِخالَّ

 شقرة ا ٚثٜٔ

 رؿؿ افهٍحٜ رؿؿ اآليٜ اآليٜ م

ََِغ[  -917  911 19 ]َواهللُ َويِله اُدتَّ

 شقرة محّد

 رؿؿ افهٍحٜ رؿؿ اآليٜ اآليٜ م

قُهْؿ  -912 ُّ َؿِٚب َحتَّك إَِذا َأْثَخْْتُ َب افرِّ ُروا َؾَْضْ ٍَ ـَ ـَ  ُٔتُؿ افَِّذي
َِ ]َؾِ٘ذا َف

ُد وَ  ًْ ٚ َمًّْٚ َه وا افَقَثَٚق َؾِ٘مَّ ٚ ؾَِداًء َحتَّك َتَوَع احَلْرُب َؾُنده إِمَّ

ْؿ[   ُٓ تََكَ ِمْْ ْٕ  َأْوَزاَرَهٚ َذفَِؽ َوَفْق َيَنُٚء اهللُ اَل

1 121 ،991 

ْؿ[  -915 ـْ ُيِوؾَّ َأْظاَمَأُ َِ ُِقا يِف َشبِِٔؾ اهللِ َؾ
ـَ ُؿتِ  19 1 ]َوافَِّذي

وا اهللَ -915 ـَ َآَمُْقا إِْن َتُْْكُ ٚ افَِّذي َ ْٝ  ]َيٚ َأُّيه ْؿ َوُيَثبِّ ـُ َيُْْكْ

ْؿ[  ُُ  َأْؿَداَم

5 113 ،917 

ْؿ[  -919 ْؿ َوَأَضؾَّ َأْظاَمَأُ ًسٚ َأُ ًْ ُروا َؾَت ٍَ ـَ ـَ   113 5 ]َوافَِّذي



-ِٖٖ- 

 

ْؿ َيِسُروا يِف األَْرِض  -911 َِ  59 11 [ ...]َأَؾ

ـَ  -911 ٚؾِِري َُ ـَ َآَمُْقا َوَأنَّ اف َٖنَّ اهللَ َمْقَػ افَِّذي ْؿ[  ]َذفَِؽ هِ  111، 117، 95 11 اَل َمْقَػ َأُ

تَُٚل ...[  -919 َِ ٚ اف َٓ ٌٜ َوُذـَِر ؾِٔ َّ َُ ْٝ ُشقَرٌة مُحْ ِزَف ْٕ  25 91 ]َؾَِ٘ذا ُأ

َل اهللُ ...[  -913 َٕزَّ ِرُهقا َمٚ  ـَ ـَ  ِذي َِّ
ُْؿ َؿُٚفقا فِ َْٖنَّ  931 92 ]َذفَِؽ هِ

ِِْؿ  -911  111، 111 37 ...[ ]َؾاَل َْتُِْقا َوَتْدُظقا إَِػ افسَّ

 شقرة افٍتح

 رؿؿ افهٍحٜ رؿؿ اآليٜ اآليٜ م

ٚ َمَع  -917 ًٕ ِمَِْغ فَِْٔزَداُدوا إِياَم ْٗ ُِقِب اُد َٜ يِف ُؿ َُِْٔ َزَل افسَّ ْٕ ]ُهَق افَِّذي َأ

َٚن اهللُ َظِِٔاًم َحُِٔاًم[  ـَ اَمَواِت َواألَْرِض َو  إِياَمِْنِْؿ َوهللِ ُجُْقُد افسَّ

1 113 

َٚن اهللُ َظِِٔاًم َحُِٔاًم[  -912 ـَ اَمَواِت َواألَْرِض َو  57، 29 1 ]َوهللِ ُجُْقُد افسَّ

ُِقِِبِْؿ[  -915 ْؿ َمٚ َفَْٔس يِف ُؿ ِٓ ِ َْٖفِسَْت قُفقَن هِ َُ  971 11 ]َي

َجَرِة ...[  -915 َٝ افنَّ ََٕؽ ََتْ ق ًُ ِمَِْغ إِْذ ُيَبٚيِ ْٗ ـِ اُد ْد َرِِضَ اهللُ َظ ََ  999 15 ]َف

ـِ احَلؼِّ ...[  -919  151، 59 95 ]ُهَق افَِّذي َأْرَشَؾ َرُشقَفُف هُِٚأَدى َوِدي

 شقرة احلجرات

 رؿؿ افهٍحٜ رؿؿ اآليٜ اآليٜ م

ـَ  -991 ثٍِر ِم ـَ ْؿ يِف  ُُ ًُ ْؿ َرُشقَل اهللِ فَْق ُيىِٔ ُُ قا َأنَّ ؾِٔ ُّ َِ        ]َواْظ

 [ ...األَْمِر 

5-5 51 

َِْسىَِغ[ ]إِنَّ اهللَ َُيِ  -991  53 9 ٛه اُد

ؿْ  -999 ـُ ٚ ََ ْؿ ِظَْْد اهللِ َأْت ُُ َرَم ـْ  53 13 []إِنَّ َأ

ـَ َآَمُْقا هِٚهللِ َوَرُشقفِِف ُثؿَّ ََلْ َيْرَتُٚهقا ...[  -993 ِمُْقَن افَِّذي ْٗ اَم اُد َّٕ  915 17 ]إِ
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 شقرة افذاريٚت

 رؿؿ افهٍحٜ رؿؿ اآليٜ اآليٜ م

991-  ُٝ َْ َِ ُبُدوِن[  ]َوَمٚ َخ ًْ َٔ
َْٕس إاِلَّ فِ َـّ َواإِل  915، 3 72 اِ 

 شقرة افْجؿ

 رؿؿ افهٍحٜ رؿؿ اآليٜ اآليٜ م

ُف  -997 َّ َِّ ـِ اَأَقى * إِْن ُهَق إاِلَّ َوْحٌل ُيقَحك * َظ ]َوَمٚ َيْْىُِؼ َظ

ََُقى[   َصِديُد اف

3-7 197 

 شقرة افَّر

 رؿؿ افهٍحٜ رؿؿ اآليٜ اآليٜ م

992-  ْٓ ُهَر[ ]َشُٔ ُع َوُيَقفهقَن افده ّْ  21 17 َزُم اَ 

 شقرة احلديد

 رؿؿ افهٍحٜ رؿؿ اآليٜ اآليٜ م

ْؿ ...[  -995 ُُ َِ ًَ َّٚ َج قا ِِم َُ
ٍِ ْٕ  192 5 ]َآِمُْقا هِٚهللِ َوَرُشقفِِف َوَأ

ُٕقُرُهْؿ َهْغَ َأْيِدُّيِْؿ  -995 ًَك  ِمَِْٚت َيْس ْٗ ِمَِْغ َواُد ْٗ ]َيْقَم َتَرى اُد

َْٔقَم ...[ وَ  ُؿ اف ـُ ا ْياَمِْنِْؿ ُهْؼَ
َٖ  هِ

19 915 

 شقرة ادجٚدفٜ

 رؿؿ افهٍحٜ رؿؿ اآليٜ اآليٜ م

ـَ َآَمُْقا  -999 َْٔىِٚن فَِْٔحُزَن افَِّذي ـَ افنَّ اَم افَّْْجَقى ِم َّٕ  29 11 [ ...]إِ

ـَ َُيَٚدهوَن اهللَ َوَرُشقَفُف ُأوَفئَِؽ يِف األََذفِّ  -931  199 91-91 َغ...[ ]إِنَّ افَِّذي

ُِِحقَن[  -931 ٍْ  95 99 ]َأاَل إِنَّ ِحْزَب اهللِ ُهُؿ اُد
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 شقرة احلؼ

 رؿؿ افهٍحٜ رؿؿ اآليٜ اآليٜ م

939-  ]... ْٝ َم ٌس َمٚ َؿدَّ ٍْ َٕ قا اهللَ َوْفَتُْْيْر  َُ ـَ َآَمُْقا اتَّ ٚ افَِّذي َ  52 19-15 ]َيٚ َأُّيه

 شقرة ادّتحْٜ

 رؿؿ افهٍحٜ آليٜرؿؿ ا اآليٜ م

وُهْؿ ...[  -933 ْؿ َأْن َتَزه ـُ ـْ ِدَيِٚر ْؿ ِم ـُ ِرُجق  123 5 ]َوََلْ َُيْ

 شقرة افهػ

 رؿؿ افهٍحٜ رؿؿ اآليٜ اآليٜ م

931-  ]... ٚ ًٍّ ُِقَن يِف َشبِِِِٔف َص ٚتِ ََ ـَ ُي ٛه افَِّذي
 915 1 ]إِنَّ اهللَ َُيِ

ُٕقَر اهللِ  -937 ُئقا  ٍِ ْؿ  ]ُيِريُدوَن فُِْٔى ِٓ َْٖؾَقاِه  971 5 [ ...هِ

ـْ َظَذاٍب  -932 ْؿ ِم ُُ  ُتِْْجٔ
َٚرةٍ ْؿ َظَذ َِتَ ُُ ـَ َآَمُْقا َهْؾ َأُدفه َٚ افَِّذي ]َيٚ َأُّيه

 َأفٍِٔؿ...[ 

11-13 913 

 شقرة ا ًّٜ

 رؿؿ افهٍحٜ رؿؿ اآليٜ اآليٜ م

َِّٔغ َرُشقاًل ...[  -935 َٞ يِف األُمِّ ًَ  915 9 ]ُهَق افَِّذي َه

 شقرة افىالق

 رؿؿ افهٍحٜ رؿؿ اآليٜ اآليٜ م

ُٞ اَل  -935 ْٔ ـْ َح ْؾ َفُف ََمَْرًجٚ * َوَيْرُزْؿُف ِم ًَ ـْ َيتَِّؼ اهللَ جَيْ ]َوَم

 ] ُٛ َتِس  ََيْ

9-3 192 

 

 



-ُِٗ- 

 

 ِؽشقرة اد

 رؿؿ افهٍحٜ رؿؿ اآليٜ اآليٜ م

ؾِّ  -939 ـُ ُِْؽ َوُهَق َظَذ  َِٔدِه ادُ ٍء َؿِديٌر[ ]َتَبَٚرَك افَِّذي هِ  11 1 ََشْ

 ٕقحشقرة 

 رؿؿ افهٍحٜ رؿؿ اآليٜ اآليٜ م

ٚرً ] -911 ٍَّ َٚن َؽ ـَ ُف  َّٕ ْؿ إِ ُُ ُروا َرهَّ
ٍِ ٌْ ُٝ اْشتَ ِْ َُ ْؿ ا * َؾ ُُ ْٔ َِ اَمَء َظ ُيْرِشِؾ افسَّ

 [ ... ِمْدَراًرا

11-19 51 

 شقرة ظبس

 رؿؿ افهٍحٜ رؿؿ اآليٜ اآليٜ م

َسُٚن َمٚ أَ  -911 ْٕ َرُه...[ ]ُؿتَِؾ اإِل ٍَ  913 99-15 ـْ

 بِدشقرة اف

 رؿؿ افهٍحٜ رؿؿ اآليٜ اآليٜ م

919-  ] ـِ  51 11 ]َوَهَدْيَُْٚه افَّْْجَدْي

 شقرة افًٚديٚت

 رؿؿ افهٍحٜ رؿؿ اآليٜ اآليٜ م

ِٚدَيِٚت َضبًْحٚ[  -913 ًَ  92 1 ]َواف
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 ثانيًا: فيرس األحاديث النبوية الشريفة
 الصفحة كم عميومكان وروده والح الحديث م

اِٗاأخرجوامسلـا–صحيحاا)آخراسكرةانز تاسكرةا...(ا-ُ

افسدتاأىؿاا شتـافبلاخيرافيكـاكالالزاؿاطتئفةامفاأملياا-ِ )إذا
اا ستعة( امنصكريفاالانصيرا يـامفاخذ يـاحل القـك

اا–سنفاا لرمذما

احديثاحسفاصحيح

اُّٗ

ايسما-ّ اال احل  افراط ا و ا لشيطتف اأدبر ا لصبلة انكدم عا)إذا
اا لأذيف(

اا–صحيحا

اأخرجواا بخترماكمسلـ

أِ

ا–أخرجواأحمداكا لرمذماا)اذىبافتطرحوافياا قبض...(ا)اذىبافخذاسيفؾ(ا-ْ
احديثاحسفاصحيح

آّ

امفاا-ٓ اخصلة افيو اكتنت اكمف اخت صتن, اكتف افيو اكف امف )أربع
ذااعتىدا ذااحدثاكذباكا  ا نفتؽاحل ايدعيت اإذاااكلمفاختف,اكا 

ذااختصـافجر( اغدر,اكا 

اا–صحيحا

اأخرجواا بخترماكمسلـ

إٔ

ا قيتاا-ٔ اإذا امفاكفرابتهلل, افياسبيؿاهللااقتللكا اهللا, ابتسـ )أغزك
عدكؾامفاا مشركيفافتدعيـاإ  اإحدلاثبلثاخصتؿافإفاىـا

اأجتبكؾاإ يؾافقبؿاككؼاعنو(

اا–صحيحا

اأخرجوامسلـ

اَُّ

اا قيتا-ٕ اُُاأخرجوامسلـا–صحيحاامةا...()اقرأكااا زىراكيفاا بقرةاكآؿاعمرافافإنيمتالأليتفايـك

اا قيتمةا...(ا-ٖ اُُاأخرجوامسلـا–صحيحاا)اقرأكااا قرآفافإنوايأليايـك

اُُاأخرجوامسلـا–صحيحاا...(ا)أالاأعلمؾاأعظـاسكرةافياا قرآفاقبؿاأفالخرجامفا-ٗ

ااألجراا-َُ اا قيتمة, ايـك اإ   اا خير انكاصييت افي امىقكد )ا خيؿ
اكا مغنـ(

اا–صحيحا

اخترماكمسلـأخرجواا ب

أٗ

اسنفاا لرمذم,اأبكاداكد,اا)ا دعتءاىكاا ىبتدة(ا-ُُ

اسندهاصحيح

أٓ

افقداا-ُِ )ا ىزاإزارماكا كبريتءاردائيافمفاينتزعنيافياكاحدامنيمت
اعذبلو...(

اا–صحيحا

اأخرجواا بخترماكمسلـ

إٓ
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اإنياأسلمتاكبؾاآمنتاكعليؾالككلتاكا  يؾاأنبتاكبؾاا-ُّ )ا ليـ
اختصمت(

اا–صحيحا

ارجواا بخترماكمسلـأخ

إَ

ااىزميـاا-ُْ ااألحزاب, اا كلتباكميجرماا سحتباكىتـز امنزؿ )ا ليـ
اكانصرنتاعلييـ(

اا–صحيحا

اأخرجواا بخترماكمسلـ

آْ

ابذمليـا-ُٓ اكيسى  ادمتؤىـ اللكتفأ اعل اا)ا مسلمكف ايد اكىـ أدنتىـ
ا(ا...

سنفاأبياداكد,اقكاؿااأل بتني ا
احسفاصحيح

أِِ

اا قريا-ُٔ البع ا مسلميـا)ا نتس البع امسلميـ اا شأف اىذا افي ش
اككتفرىـالبعا كتفرىـ(

اُّٗاأخرجوامسلـا–صحيحا

اا–صحيحاا)ا نتساكمىتدفااألرضامنيـاا طيباا ليفاكمنيـا...(ا-ُٕ

اأخرجواا بخترماكمسلـ

أٖ

اكاا-ُٖ اهللا اإال اإ و اال اأف ايشيدكا احل  اا نتس اأقتلؿ اأف فاأ)أيمرت
امحمدانارسكؿاهللا...(

اا–صحيحا

اا بخترماكمسلـاأخرجو

,اِْٖ
أِْ

)أمرتاأفاأقتلؿاا نتساحل ايقك كااالاإ واإالاهللااكيقيمكااا صبلةاا-ُٗ
اكيؤلكااا زكتة(

اا–صحيحا

اأخرجواا بخترماكمسلـ

أُُ

اا–صحيحاا)أمرتاأفاأقتلؿاا نتساحل ايقك كااالاإ واإالاهللا...(ا-َِ

اأخرجواا بخترماكمسلـ

أُْ

اُْاأخرجوامسلـا–صحيحااأربع,اأمركـابتإليمتفابتهلل...(ا)آمركـابأربعاكأنيتكـاعفا-ُِ

اٖٗاأخرجوامسلـا–صحيحاا...(نلصدؽافكافؽاذ ؾااأفا)أمرنتارسكؿاهللااا-ِِ

اا قيتمة(ا-ِّ اّٖاأخرجوامسلـا–صحيحاا)إفاا ظلـاظلمتتايـك

اربنتاا-ِْ ا بيؾ افيقك كف اا جنة اأىؿ ايت اا جنة األىؿ ايقكؿ اهللا )إف
اكسىديؾ...(

اَِٖاأخرجوامسلـا–صحيحا

آِْاأخرجواا بخترما–صحيحاا)إفاا مرءامعامفاأحب(ا-ِٓ

اا-ِٔ السلغفر اآية اثبلثكف اا قرآف افي اسكرة احل اااااا)إف  صتحبيت
ا(يغفرا...

اا–صحيحاابفاحبتفا

احديثاصحيح

اَُ
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اا مسلدرؾاعل اا صحيحيفا)إفا كؿاشيءاسنتـاكسنتـاا قرآفاسكرةا...(ا-ِٕ

احديثاصحيح

اُُ

افستءاصبتحاا منذري)إنتاإا-ِٖ اُُٖاأخرجوامسلـا–صحيحاا(اصحيحامسلـفذاانز نتابستحةاقـك

أِٔاصحيحاأخرجواا بخترماكمسلـا)أنتامحمداكأنتاأحمداكأنتاا متحياا ذماييمح ابياا كفر...(اا-ِٗ

اهللااا-َّ ارسكؿ انز تاعل  اا سكرة اىذه امفاا)أكؿ ارجكعو أثنتء
اغزكةالبكؾا...(

كردافياصحيحاا–صحيحا
اا لرمذماسنف

اِٗ

اٗٗاأخرجوامسلـا–صحيحاا)أماا نتساأفضؿايتارسكؿاهللا؟اقتؿامؤمفايجتىد...(ا-ُّ

اَْاأخرجوامسلـا–صحيحاا)أيكمتاقللو؟افقتؿاكؿاكاحدامنيمتاأنتاقلللو...(ا-ِّ

اا ليؿاا-ّّ اكقطع اكقطع افلنة افسلككف اا صت حة, ابتألعمتؿ )بتدركا
اا مظلـ...(

اُٖاأخرجوامسلـا–صحيحا

كجىؿارزقيالحتاابداهللااالاشريؾا وىياىثتابت سيؼاحل اي)با-ّْ
ا...(اظؿارمحيا

مسندااإلمتـاأحمد,اكصححوا
ااأل بتنيابت جتمعاا صغير

آِٖ

ركاهاأحمدافيامسنداصفكافاا)بؿاعتريةامضمكنة(ا-ّٓ
اابفاأميةابسنداصحيح

اِِْ

افياا-ّٔ اخيترىـ اا جتىلية افي افخيترىـ امىتدف اا نتس )لجدكف
ااإلسبلـ...(

إُٖاأخرجوامسلـا–حاصحي

أُِاأخرجواا بخترما–صحيحاا)ثبلثامفاكفافيواكجداحبلكةااإليمتف...(اا-ّٕ

اَِّاأخرجوامسلـا–صحيحاا...(ثـاا ذيفاا)خيراأملياا قرفاا ذمايلكنياثـاا ذيفايلكنيـا-ّٖ

اا-ّٗ اا نبي اصنمتن,اا)دخؿ اكسلكف اثبلثمتئة اا كىبة اكحكؿ مكة,
ايقكؿ ا"قؿاجتءاا حؽا...."(فجىؿايطىنيتابىكداكتفابيدهاكا

اِّٖاأخرجوامسلـا–صحيحا

الكلبافياا-َْ ـٍ ا ى ـى )سمىتاأبيايقكؿاسأ تاعليابفاأبياطت ب اً 
ابراءةابسـاهللااا رحمفاا رحيـ؟افقتؿا..........(ا

اَّاأخرجوامسلـا–صحيحا

اُّاأخرجوامسلـا–صحيحاا)سكرةااألنفتؿاقتؿ ا"للؾاسكرةابدر"اكذ ؾا...(ا-ُْ

ازا تالنزؿ,ا)سكراا-ِْ امت ابؿاىياا فتضحة, اا لكبة  اقتؿ  اا لكبة, ة
اكمنيـاكمنيـاحل اظنكااأفاالايبق ا...(

اُِاأخرجوامسلـا–صحيحا
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اا ذيفاا-ّْ اثـ ايلكنيـ, اا ذيف اثـ اقرني, اقتؿ اأماا نتساخير؟ )سئؿ
)... ايلكنيـ,اثـايجيءاقـك

اَِّاأخرجوامسلـا–صحيحا

أخرجواا طبرانيافياا كبيراايشكنيتاخيرلوامفاخلقو...()عليكـابت شتـافإنيتاصفكةاببلداهللااا-ْْ
احديثاصحيح

أٖ

إَِاأخرجوامسلـا–صحيحاا)عليكـابت صدؽافإفاا صدؽاييدماإ  اا بر...(ا-ْٓ

أُٗاأخرجوامسلـا–صحيحاا)غدكةافياسبيؿاهللااأكاركحةاخيراممتاطلىتاعليواا شمس(ا-ْٔ

إَِاأخرجوامسلـا–صحيحااإ  اا نتر()فإفاا كذباييدماإ  اا فجكراكا فجكراييدماا-ْٕ

اا–سنفاأبياداكداا)كتفاأصحتباا رسكؿايكرىكفاعنداا قلتؿ...(ا-ْٖ

اإسنتدهاصحيح

آٓ

فيانفرامفاأصحتبوافقتؿارجؿاا)كنتاعندامنبرارسكؿاهللااا-ْٗ
امنيـامتاأبت ياالاأعمؿاهللاعمبلنابىدااإلسبلـ...(

اُٖٗاأخرجوامسلـا–صحيحا

اا-َٓ اا نبي امع امىواا)كنت اكثبت اا نتس اعنو افك   احنيف يـك
اثمتنكفارجبلنامفا...(

اِِٗاحديثاحسفا–سنفاا لرمذما

ذاا قيلمكىـافتصبركا(ا-ُٓ آُُاأخرجوامسلـا–صحيحاا)الاللمنكاا قتءاا ىدكاكا 

اينفرا-ِٓ اا شيطتف اإف امقتبر, ابيكلكـ الجىلكا اا ذماااا)ال اا بيت مف
ا...(القرأافيو

اَُاأخرجوامسلـا–صحيحا

اا بأساحيفاا-ّٓ اا نداءاكعند اا دعتءاعند ايرداف  )الالردافاأكاقلَّمت
ايلحـابىضيـا...(

آٓاسندهاصحيحا–سنفاأبياداكدا

امفاا-ْٓ اأملياظتىريفاعل اا حؽاالايضرىـ امف )الالزاؿاطتئفة
اخذ يـاحل ايألياأمراهللااكىـاكذ ؾ(

أّاأخرجوامسلـا–صحيحا

اأصحتبي,افا-ٓٓ اأصحتبي,االالسبكا ا كا)الالسبكا كا ذمانفسيابيده
اأفاأحدكـاأنفؽامثؿاأحداذىبتنامتاأدرؾامفاأحدىـ...(

اَِِاأخرجوامسلـا–صحيحا

أِّاأخرجوامسلـا–صحيحاا)الالشداا رحتؿاإالاإ  اثبلثةامستجد امسجدماىذااكمسجد(ا-ٔٓ

ذاااسلنفرلـافتنفركا(ا-ٕٓ ,أُْاأخرجوامسلـا–صحيحاا)الاىجرةابىداا فلحاك كفاجيتداكنية,اكا 
آَِ
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ذاااسلنفرلـافتنفركا(اا-ٖٓ آَِاأخرجوامسلـا–صحيحاا)الاىجرة,اك كفاجيتداكنيةاكا 

اُِٗ,اِٗاأخرجوامسلـا–صحيحاا)الايحجابىداا ىتـامشرؾاكالايطكؼابت بيتا...(ا-ٗٓ

أُْاأخرجوامسلـا–صحيحاا)الايحؿادـاامرئامسلـايشيداأفاالاإ واإالاهللا...(ا-َٔ

إٓاأخرجوامسلـا–صحيحاافافياقلبوامثقتؿاذرةامفاكبر...()الايدخؿاا جنةامفاكتا-ُٔ

)الايؤمفاأحدكـاحل اأككفاأحباإ يوامفاكا دهاكك دهاكا نتساا-ِٔ
اأجمىيف(

اُِٗاأخرجوامسلـا–صحيحا

اا ىرباحل االاأدعاإالاا-ّٔ )ألخرجفاا ييكداكا نصترلامفاجزيرة
امسلمتن(ا

اُِْاأخرجوامسلـا–صحيحا

اا–صحيحااصبلبيـامفايقكؿاالاإ واإالاهللا() ىؿاهللاايخرجامفاأا-ْٔ

اأخرجواا بخترماكمسلـ

آَِ

أُٗاأخرجوامسلـا–صحيحاا) غدكةافياسبيؿاهللااأكاركحةاخيرامفاا دنيتاكمتا.......(ا-ٓٔ

فاا نتسا مك يفاكمتامعارسكؿاهللاا...(ا-ٔٔ احنيفاكا  اِِّاحديثاحسفا–سنفاا لرمذماا) قدارأيلنتايـك

اا قيتمةاييرفعا وابقدر...() كؿاغتدرا كاا-ٕٔ اُٗاأخرجوامسلـا–صحيحااءايـك

الكلبافيابراءةابسـاهللااا رحمفاا رحيـ؟اقتؿ األفابسـاا-ٖٔ ـٍ ا ى ـى  ً(
اهللااا رحمفاا رحيـاأمتفاكبراءةانز تا...(

ا–ا مسلدرؾاعل اا صحيحيفا
احديثاصحيح

اَّ

اا مسلما-ٗٔ امف اعصتبة اعليو ايقتلؿ اقتئمتن, اا ديف اىذا ايبرح يفا) ف
احل ا...(

اا–صحيحا

اأخرجوامسلـ

اُّٗ

ايرزؽاا طيرالغدكاا-َٕ ) كالككللـاعل اهللااحؽالككلوا رزقكـاكمت
اخمتصتناكلركحابطتنتن(

حديثاحسفاا–سنفاا لرمذما
اصحيح

أِّ

اأئمةاا كفر"اإالاثبلثة,اا-ُٕ )متابقيامفاأصحتباىذهااآليةا"فقتللكا
اكالابقيامفاا منتفقيفاإالا...(

اا–صحيحا

اا بخترماأخرجو

إُِ

اُُِاأخرجوامسلـا–صحيحاا)متالقك كفافيااألسترلا...(ا-ِٕ

اكالاا-ّٕ اأدحر اكال اأحقر اكال اأصغر افيو اىك ايكمتن اإبليس ارأل )مت
اعرفة,اكذ ؾاممتا...( اكأغيظامفايـك

أخرجوااإلمتـامت ؾافياا مكطأاا
احديثامرسؿ

أُ

آِٓابخترمأخرجواا ا–صحيحاا)ميرهافليلكلـاك يسلظؿاك يقىداك...(ا-ْٕ
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أَِاأخرجوامسلـا–صحيحاا)مضتاا يجرةابأىليت...(ا-ٕٓ

اُِاأخرجوامسلـا–صحيحاا)مفاحفظاعشراآيتتامفاأكؿاسكرةاا كيؼاعصـامفا...(ا-ٕٔ

إٓاأخرجواا بخترما–صحيحاا)مفاسٌمعاسٌمعاهللاابو,اكمفاراءلاراءلاهللاابو(ا-ٕٕ

جلساا شيكخا)مفافىؿاكذاافلواكذااككذاافذىباشبتفاا رجتؿاكاا-ٖٕ
الحتاا رايتت(

آّاأخرجوامسلـا–صحيحا

أخرجواا بخترماا–صحيحاا)مفاقتلؿا لككفاكلمةاهللااىياا ىليتافيكافياسبيؿاهللا(ا-ٕٗ
اكمسلـ

أُٖ,آٖ

اَْاأخرجوامسلـا–صحيحاا)مفاقلؿاقليبلنافلواسلبو(ا-َٖ

اُّٗاوامسلـأخرجا–صحيحاا)مفامتتاك ـايغز,اك ـايحدثابوانفسوامتتاعل اشىبةامف(ا-ُٖ

ااألمر؟اقتؿ اال,اقتؿافمتاا-ِٖ )ىؿا ؾاإالاأفالككفامفاأكائؿاىذا
ايمنىؾامنو؟اقتؿ ا...(

أخرجواا–سندهاصحيحا
اا طبرانيابسنداصحيح

اُّٖ

ايكلا-ّٖ اال اا ذيف اربيـاكا)ىـ اكعل  ايلطيركف اكال ايسلرقكف اكال كف
ايلككلكف...(

اا–صحيحا

اأخرجوامسلـ

اٗٔ

يسمعاأحدامفاىذهااألمةاييكدماكالا)كا ذمانفسامحمدابيدهاالاا-ْٖ
انصرانياثـايمكتاك ـايؤمف...(ا

اا–صحيحا

اأخرجوامسلـ

آِّ

اٗٗاأخرجوامسلـا–صحيحاا)كأمتاخت دافإنكـالظلمكفاخت دانافإنواقدالبرعافياسبيؿاهللا...(ا-ٖٓ

اشئلـاا-ٖٔ امت ايدريؾا ىؿاهللاااطلعاعل اأىؿابدرافقتؿااعملكا )كمت
افقداغفرتا كـ...(

اا–صحيحا

اأخرجواا بخترماكمسلـ

اُِِ

ااألرضاا-ٕٖ افي اليىبد افلف اا ىصتبة اىذه اليلؾ اإف اإنؾ ارب )يت
اأبدان...(

اا–صحيحا

اأخرجوامسلـ

أُ

اعبتدماإنياحرمتاا ظلـاعل انفسياكجىللوابينكـامحرمتناا-ٖٖ )يت
افبلالظت مكا...(

اا–صحيحا

اأخرجوامسلـ

اِٖ,إٓ

كبر؟افيؿالىلـاشيئتنا)يتاعدمامتالقكؿ؟اأيضرؾاأفايقتؿاهللااأا-ٖٗ
اأكبرامفاهللاامتايضرؾاأفايقتؿ...(

اا–صحيحا

اأخرجوامسلـ

إِْ
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اكهللاامتانقتلؿاا نتسابىدداكالاقكةاكالاكثرةاالانقتلليـاإالاا-َٗ )يتاقـك
ابيذااا ديف...(

اا–صحيحا

اأخرجوامسلـ

إٓ

)يألياعل اا نتسازمتفاا صتبرافيواعل ادينواكت قتبضاعل اا-ُٗ
اا جمر(ا

كصححواا–لرمذماسنفاا 
ااأل بتنيافياا جتمعاا صغير

آِّ

اٗٔاأخرجوامسلـا–صحيحاا)يدخؿاا جنةامفاأملياسبىكفاأ فتنابغيراحستب...(ا-ِٗ

 ا)مفاجتءابت حسنةافلواعشراأمثت يتاكأزيد,اكمفايقكؿاهللااا-ّٗ
اجتءابت سيئةافجزاؤهاسيئةامثليت,اأكا...(

اَٖاأخرجوامسلـا–صحيحا
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 الم المترجم ليمثالثًا: فيرس األع
 الصفحة العمم م

اَِِاابفاحـزا-ُ

اُِاأبكاا درداءا-ِ

اُُاأبكاأمتمةاا بتىليا-ّ

آاأحمداا ريسكنيا-ْ

ا-اثكبتفا-ٓ

أُٗاجتبرابفاسمرةا-ٔ

إَاجتبرابفاعبداهللاا-ٕ

اُّاا جكينيا-ٖ

إُٓاحذيفةابفاا يمتفا-ٗ

أُٖاربىيابفاعتمرا-َُ

اَِّاا زجتجا-ُُ

اُْايا زرقتنا-ُِ

اِّازيدابفاثتبتا-ُّ

اُِاسىيداابفاجبيرا-ُْ

ا-اسيؿابفاسىداا ستعدما-ُٓ

اَُاا شتطبيا-ُٔ

اٖٗاعركةابفاا جىداا بترقيا-ُٕ

آاعبلؿاا فتسيا-ُٖ

إُاعمرافابفاا حصيفا-ُٗ

اُِاقلتدةا-َِ
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اٖٗاكىبابفااألشرؼا-ُِ

إامتجداعرستفاا كيبلنيا-ِِ

إٔاا متكردما-ِّ

اَِٖامسىكدمجتشعابفاا-ِْ

اَُِابرمجتىدابفاجا-ِٓ

اُّّامحمداا طتىرابفاعتشكرا-ِٔ

اِّٖامحمدابفاعبداهللاادرازا-ِٕ

أُٗاا مغيرةابفاشىبةا-ِٖ

اُِٗاا نىمتفابفابشيرا-ِٗ

أَُاا نىمتفابفامقرفا-َّ

إَاكاثلةابفااألسقعا-ُّ

ا

ا

ا
 

 

 

 

 

 

 

 

 



-َُّ- 

 

 رابعًا: المصادر والمراجع
اا قتئد... -ُ اا مقتدمة  اا نتشر امركزاََِْ اُكا داعيةاكا مجتىد اعتطؼاعدكاف,اطاإبراىيـ ـ,

 غزة.-فلسطيف-أبحتثاا مسلقبؿ
اإبراىيـ,ااااااااااا -ِ اا فضؿ اأبك امحمد الحقيؽ  اا سيكطي, اا ديف اجبلؿ اا قرآف  اعلكـ افي اإللقتف

 ـ,اا نتشر اا ييئةاا مصريةاا ىتمةا لكلتب.ُْٕٗ-ىػُّْٗط ا
فاعبداا رحمفابفاأبيابكراا سيكطي,اراجىو امصطف ااإللقتفافياعلكـاا قرآف اجبلؿاا دي -ّ

 ا ريتض.-ـ,اا نتشر امكلبةاا مىترؼُٔٗٗ-ىػُُْٔ اِا قصتص,اط
ادارا -ْ اا نتشر  ابت متكردم, اا شيير اا بصرم احبيب ابف امحمد ابف اعلي اا سلطتنية  األحكتـ

 ا قتىرة.-ا حديث
اا ديف اأبكاحتمدامحمدابفامحمداا غزا ي,اا نتشر اداراا -ٓ  بيركت.- مىرفةإحيتءاعلـك
مصطف اا سبتعي,اا نتشر اداراا لكزيعا-اإلخكافاا مسلمكفافياحرؼافلسطيف اكتمؿاا شريؼ -ٔ

 ا قتىرة.-كا نشرااإلسبلمية
ابفا -ٕ امحمد ابف امحمد اا ىمتدم اا سىكد اأبك اا كريـ  اا كلتب امزايت اإ   اا سليـ اا ىقؿ إرشتد

 بيركت.ا–مصطف ,اا نتشر اداراإحيتءاا لراثاا ىربيا
ا -ٖ افي اطاألستس احكل, اسىيد اْا لفسير  ا لطبتعةاُّٗٗ-ىػُُْْ  اا سبلـ ادار اا نتشر  ـ,

 كا نشر.
الحقيؽاأيمفاصت حا -ٗ اا كاحدماا نيستبكرم, اأبياا حسفاعليابفاأحمد ا ئلمتـ أسبتباا نزكؿ 

اا قتىرة.-ـ,اا نتشر اداراا حديثُٓٗٗ-ىػُُْٓ اِشىبتف,اط
اكا لشكيشا -َُ ااإلسبلـ افيامحتربة اكأىدافو امحمدااالسلشراؽاكجيكده اا منىـ اعبد عل ادعكلو 

 ا مدينةاا منكرة.-ـ,اا نتشر اا جتمىةااإلسبلميةُٕٕٗ-ىػُّٕٗ اَُحسيف,اط
اط -ُُ اا ىريفي, اا رحمف اعبد ابف امحمد ابحيتلؾ  اُاسلملع اداراََِٖ-ىػُِْٖ  اا نتشر  ـ,

 ا ضيتء.
االسليىتبافيامىرفةااألصحتب ايكسؼابفاعبداهللاابفامحمدابفاعتصـاا قرطبي,الحقيؽ ا -ُِ

 بيركت.-ـ,اا نتشر اداراا جيؿُِٗٗ-ىػُُِْ اُمحمداا بجتكم,اطاعلي
أسرارالرليباا قرآفانكادراا لراث,ا لحتفظاجبلؿاا ديفاا سيكطي,الحقيؽ اعبداا قتدراأحمدا -ُّ

 ا قتىرة.ا–عطت,اكمرزكؽاعلياإبراىيـ,اا نتشر اداراا فضيلةا



-َِّ- 

 

ني,الحقيؽ اعتدؿااإلصتبةافيالمييزاا صحتبة اأحمدابفاعليابفامحمدابفاحجراا ىسقبل -ُْ
اط امىكض, امحمد اكعلي اا مكجكد, اعبد اُأحمد اا ىلميةُُْٓ  اا كلب ادار اا نتشر  -ىػ,

 بيركت.
ـ,اا نتشر إُٗٗ-ىػُّٗٗ اُأصكؿاا لربيةااإلسبلميةاكأست يبيت اعبداا رحمفاا نحبلكم,اط -ُٓ

 دمشؽ.-داراا فكر
 بغداد.-بيتفـ,اا نتشر اداراا ُٕٔٗ-ىػُّٔٔ,اّأصكؿاا دعكة اعبداا كريـازيداف,اط -ُٔ
اط -ُٕ اا زىتر, امحمكد ااإلعبلمية  اا مكاجية اُأصكؿ ا لبحكثاََِْ  اا نكر امركز اا نتشر  ـ,

 غزة.-فلسطيف-كا دراستت
يفاعفارباا ىت ميف امحمدابفاأبيابكرابفاأيكبابفاسىداابفاا قيـاا جكزية,اقىإعبلـاا مكا -ُٖ

اط اإبراىيـ, اا سبلـ اعبد امحمد اُلحقيؽ  اا كُُٗٗ-ىػُُُْ  ادار اا نتشر  -لباا ىلميةـ,
ابيركت.

ـ,اا نتشر اداراََِِ آُاألعبلـ اخيراا ديفابفامحمكدابفامحمدابفافترساا زركلي,اط -ُٗ
 ا ىلـا لمبلييف.

 ا منصكرة.-ـ,اا نتشر اداراا كفتءُِٗٗ-ىػُُّْ إآفتؽاعل اا طريؽ امحمدانكح,اط -َِ
ة,الحقيؽ ااقلضتءاا صراطاا مسلقيـا مخت فةاأصحتباا جحيـ اأحمدابفاعبداا حليـابفاليمي -ُِ

  بنتف.-بيركت-ـ,اا نتشر اداراعت ـاا كلبُٗٗٗ-ىػُُْٗ إنتصراعبداا كريـاا ىقؿ,اط
اا مىرفة -ِِ ادار اا نتشر  اا شتفىي, اا ىبتس ابف اإدريس ابف امحمد اا نشر ا-األـي  اسنة بيركت,

اـ.َُٗٗ-ىػَُُْ
اط -ِّ اا شحكد, انتيؼ ابف اعلي اكا عداد  اجمع ا غيره, اكا دينكنة اهلل اا دينكنة ابيف ا ُاإلنستف

 ـ.ََُِ-ىػُُّْ
اط -ِْ اا كيبلني, اعرستف امتجد ااإلسبلمية  اا لربية اِأىداؼ ا لفكرإُُْ  اا ىت مي اا مىيد ىػ,

 اإلسبلمي.
اط -ِٓ اا جزائرم, اا قتدر اعبد ابف امكس  ابف اجتبر اا كبير  اا ىلي ا كبلـ اا لفتسير  آأيسر

 ـ.ََِّ-ىػُِْْ
ااأل -ِٔ اا ديف انتصر امحمد الحقيؽ  اليمية, ابف اا حليـ اعبد ابف اأحمد اطاإليمتف   آ بتني,

 األردف.-عمتف-ـ,اا نتشر اا مكلبااإلسبلمئُٗٗ-ىػُُْٔ
 مصر.-ـ,امكلبةاا سنة,اا قتىرةُُٗٗ-ىػُُِْ اُاإليمتف امحمدانىيـايتسيف,اط -ِٕ
اغزة.-فلسطيف-ـ,اا نتشر اا دائرةاا لربكيةَُِِ-ىػُّّْ اُبأقبلمنتازاداا ركاحؿ اط -ِٖ
 ىػ.ّّٕبراىيـاا سمرقندم,املكف اسنةابحراا ىلكـ اأبكاا ليثانصرابفامحمدابفاأحمدابفاإ -ِٗ
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ا بحراا محيط امحمدابفايكسؼابفاعليابفاحيتفااألند سي,الحقيؽ اصدقيامحمداجميؿ,ا -َّ
 بيركت.-ىػ,اا نتشر اداراا فكرَُِْط ا

 اُا بدايةاكا نيتية اإسمتعيؿابفاعمرابفاكثير,الحقيؽ اعبداهللاابفاعبداا محسفاا لركي,اط -ُّ
 ىجرا لطبتعةاكا نشر.ـ,اا نتشر اداراُٖٗٗ-ىػُُْٖ

الحقيؽ اصبلحابفا -ِّ اهللاابفايكسؼاا جكيني, اا ملؾابفاعبد اعبد ا برىتفافياأصكؿاا فقو 
ا بنتف.-بيركت-ـ,اا نتشر اداراا كلباا ىلميةُٕٗٗ-ىػُُْٖ اُمحمدابفاعكيضة,اط

 فلسطيف.-بطكالتاقستمية انحكاسلسلةاأمنيةاعسكرم اجميؿاكادم,اا نتشر اغزة -ّّ
اكا قيت -ّْ اا ىقيدة اطبيف اخطتب, اشيت امحمد اُدة  اا قلـُٖٗٗ-ىػُُْٗ  ادار اا نتشر  -ـ,

 بيركت.-دمشؽ
لتجاا ىركسامفاجكاىراا قتمكس امحمدابفامحمدابفاعبداا رزاؽاا حسينياا ملقبابت زبيدم,ا -ّٓ

 لحقيؽ امجمكعةامفاا محققيف,اا نتشر اداراا يداية.
امنتعابفاخليؿاا قطتف,اط -ّٔ اا نتشر امكلبةاََُِ-ىػُِِْ آلتريخاا لشريعااإلسبلمي  ـ,

 كىبة.
-ىػَُّْشحتدةاا نتطكر,اط ا-لتريخاا دك ةاا ىربيةاحل انيتيةاا غزكاا مغك ي اأحمدافتعكر -ّٕ

 ـ.ُّٖٗ
اط -ّٖ ااإلسبلـ, افي اُا لجديد اطَُٗٗ-ىػَُُْ  اِـ, اا منلدلاَُٗٗ-ىػُُُْ  اا نتشر  ـ,

 اإلسبلمي.
اط -ّٗ اا غضبتف, امحمد امنير ااإلسبلـ  افي اا سيتسي اُا لحت ؼ اا نتشر اُِٖٗ-ىػَُِْ  ـ,

 األردفاا زرقتء.-مكلبةاا منتر
لحفةااألريبابمتافياا قرآفامفاا غريب اأبكاحيتفامحمدابفايكسؼابفاعليابفايكسؼابفا -َْ

اط اا مجذكب, اسمير الحقيؽ  ااألند سي, اا ديف اأثير اُحيتف اا نتشر اُّٖٗ-ىػَُّْ, ـ,
 ا مكلبااإلسبلمي.

,امحمدابفاعليابفامحمداسليفالحفةاا ذاكريف ابىدةاا حصفاا حصيفامفاكبلـاسيداا مرا -ُْ
 فلسطيف.ا-ا شككتنياا يمتنياا صنىتني,الحقيؽ اطواعبداا رؤكؼاسىد,اا نتشر اآفتؽ,اغزة

ـ,اا نتشر اُِٗٗ-ىػُُِْ اّا لربيةااإلسبلميةاكمدرسةاحسفاا بنت ايكسؼاا قرضتكم,اط -ِْ
 ا قتىرة.-مكلبةاكىبة

 بح,اا نتشر اا مكلبةااألزىريةا للراث. لقيـاا خلقيةاكا لشريىية اعلياعلياصايراا قرآنيا لصكا -ّْ
اا بغكما -ْْ اا فراء ابفامسىكد اا حسيف اأبيامحمد ا ئلمتـ اا لنزيؿ  اا بغكماا مسم امىت ـ لفسير

  بنتف.-بيركت-ـ,اا نتشر اداراا كلباا ىلميةُّٗٗ-ىػُُْْ اُا شتفىي,اط
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عبداهللاابفاالفسيراا بيضتكم اا مسم اأنكاراا لنزيؿاكأسراراا لأكيؿ انتصراا ديفاأبياسىيد -ْٓ
  بنتف.-بيركت-عمرابفامحمداا شيرازماا بيضتكم,اا نتشر اداراا كلباا ىلمية

ـ,اا نتشر إُٗٗلفسيراا لحريراكا لنكير امحمداا طتىرابفامحمداابفاعتشكر,اسنةاا نشر ا -ْٔ
 لكنس.-داراسحنكف

ا) -ْٕ اا محلي اأحمد ابف امحمد اا ديف اجبلؿ اا جبل يف  اعبدأْٖ-ُٕٗلفسير اا ديف اجبلؿ ىػ(,
ـ,اا نتشر امنصكراََِّ-ىػُِْْ اُىػ(,اطُُٗ-ْٖٗ رحمفابفاأبيابكراا سيكطيا)ا

 فلسطيف.-غزة-داراا بيتفاا حديثة
اا سمىتني -ْٖ اا سمىتني,ا-لفسير اا مركزم اا جبتر اعبد ابف امحمد ابف امنصكر اا قرآف  لفسير

اط اغنيـ, ابف اعبتس ابف اكغنيـ اإبراىيـ اابف ايتسر اُلحقيؽ  اا نتشر إُٗٗ-ىػُُْٖ  ـ,
.مطتبعاأ  خبتراا يـك

اا حكيـ -ْٗ اا قرآف ا-لفسير اا نشر  اسنة ارضت, اعلي ابف ارشيد امحمد اا منتر  ـ,اَُٗٗلفسير
 ا نتشر اا ييئةاا مصريةاا ىتمةا لكلتب.

ـ,اكلباُٖٖٗ-ىػَُْٖ اِلفسيراا قرآفاا ىظيـ اأبياا فداءاا حتفظاابفاكثيراا دمشقي,اط -َٓ
 بيركت.-رىكامشواكضبطو احسيفابفاإبراىيـازىراف,اا نتشر اداراا فك

احسيفاشمسا -ُٓ امحمد الحقيؽ  اا بصرم, اكثير ابف ابفاعمر اإسمتعيؿ اا ىظيـ  اا قرآف لفسير
 بيركت.-ىػ,اا نتشر اداراا كلباا ىلميةُُْٗ اُا ديف,اط

اا قرشيا -ِٓ اكثير ابف اإسمتعيؿ اا فداء اأبي اا ديف اعمتد اا حتفظ ا ئلمتـ اا ىظيـ  اا قرآف لفسير
 ا لكفيقية.اـ,اا نتشر اا مكلبةُٖٖٗ-ىػَُْٖ,اِا دمشقي,اط

األجزاءاا ىشرةااألك  ,ا ئلمتـاأحمداأكبرامحمكداشللكت,اا نتشر اداراا–لفسيراا قرآفاا كريـا -ّٓ
 مصر.ا–ا شركؽا

 ا قتىرة.ا–ـ,اا نتشر اداراا غريباَََِ,اِلفسيراا قرآفاا كريـ اعبداهللااشحتلو,اط -ْٓ
إبراىيـاا بسيكني,اا طتئؼااإلشترات اعبداا كريـابفاىكزافاا قشيرم,الحقيؽ -لفسيراا قشيرم -ٓٓ

 ,اا نتشر اا ييئةاا ىتمةاا مصريةا لكلتب.ّط
ىػ,اا نتشر اَُِْ اّلفسيراا كبير امحمدابفاعمرابفاا حسفاا رازماا ملقبابفخراا ديف,اط -ٔٓ

 بيركت.-دارااإلحيتءا للراثاا ىربي
ا نكتاكا ىيكف اأبياا حسفاعليابفامحمدابفاحبيباا متكردماا بصرم,ا-لفسيراا متكردم -ٕٓ

ىػ,اراجىواكعلؽاعليو اا سيدابفاعبداا مقصكدابفاعبداا رحيـ,اا نتشر ادارآَْ-ّْٔط ا
  بنتف.ا-ابيركتا–اا كلباا ىلمية
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اط -ٖٓ اا مراغي, ابفامصطف  اأحمد اا مراغي  اُلفسير امصطف أُْٗ-ىػُّٓٔ  اا نتشر  ـ,
 مصر.-ا بتبياا حلبياكأكالده

اكا منيج اكىبةابفام -ٗٓ اكا شريىة اطا لفسيراا منيرافياا ىقيدة ىػ,اُُْٖ,اِصطف اا زحيلي,
 دمشؽ.ا–ا نتشر اداراا فكراا مىتصرا

اط -َٔ اعتئضاا قرني, اد. اا ميسر  اْا لفسير اا ىبيكتفََُِ-ىػُُّْ  امكلبة اا نتشر  -ـ,
اا ريتض.

اا قرآفا -ُٔ اىتمش اعل  اا زحيلي اكىبة اا لرليؿ  اكقكاعد اا نزكؿ اأسبتب اكمىو اا كجيز ا لفسير
 سكريت.-دمشؽ-ا فكراـ,اا نتشر ادارُٔٗٗ-ىػُُْٕ اُا ىظيـ,اط

,اا نتشر ادارانيضةامصرا لطبتعةاُا لفسيراا كسيطا لقرآفاا كريـ,امحمداسيداطنطتكم,اط -ِٔ
اكا نشراكا لكزيع.

 ـ.ُٕٔٗ-ىػُّٔٗ اِا لفسيراكا مفسركف امحمداحسيفاا ذىبي,اط -ّٔ
اط -ْٔ اا راشد, اأحمد امحمد ااإلسبلمي  اا سيتسي ا للغيير اا لكتملية اا نظرية اا لغيير  ,اُلنظير

 .قطتعاغزةا–ـ,اا نتشر اا دائرةاا لربكيةاَُِِ-ىػُّّْ
اط -ٓٔ اا ىسقبلني, ابفاحجر اعليابفامحمد ابف اأحمد اُليذيباا ليذيب  اا نتشر آُِّ  ىػ,

 مطبىةامجلسادائرةاا مىترؼاا نظتميةاا كتئنةافياا يند.
اط -ٔٔ اعكضامرعب, امحمد الحقيؽ  اا يركم, ااألزىرم ابف اأحمد ابف امحمد اا لغة   اُليذيب

 ـ.ََُِ
مدارجاا ست كيف اابفاقيـاا جكزية,اكىذبو اعبداا منىـاصت حاا ىلياا ىزل,اا نتشر اليذيبا -ٕٔ

 اإلمترات.-داراا منطلؽ
انتصرا -ٖٔ ابف اا رحمف اعبد اا سىدم  الفسير اا منتف  اكبلـ الفسير افي اا رحمف اا كريـ ليسير

ـ,اا نتشر امؤسسةآََِ-ىػُِْٔ اْا سىدم,الحقيؽ اعبداا رحمفابفامىبلاا لكيحؽ,اط
 بيركت.-ا رست ة

جتمعاا بيتفاعفالأكيؿاآماا قرآف امحمدابفاجريرابفايزيداأبكاجىفراا طبرم,الحقيؽ اأحمدا -ٗٔ
 ـ,اا نتشر امؤسسةاا رست ة.َََِ-ىػَُِْ اُمحمداشتكر,اط

الحقيؽ ا -َٕ اا طبرم, اجىفر اأبك ايزيد ابف اجرير ابف امحمد اا قرآف  اآم الأكيؿ اا بيتفاعف ااااااجتمع
ا اا لركي, اا محسف اعبد ابف اهللا اُطعبد ا لطبتعةاََُِ-ىػُِِْ, اىجر ادار اا نتشر  ـ,

 .كا نشر



-َّٔ- 

 

اصدقيا -ُٕ اراجىو اا قرطبي, ااألنصترم اأحمد ابف اهللاامحمد اعبد األبي اا قرآف  األحكتـ ا جتمع
ت,اط ا ـ,اا نتشر اداراا فكر,آُٗٗ-ىػُُْٓمحمداجميؿ,اعلؽاعليو اا شيخاعرفتتاا ىشَّ

  بنتف.-بيركت
 .ِةاىتدفةافياا بنتء اسىيداحكل,اطجنداهللااثقتفةاكأخبلقتن ادراستتامنيجي -ِٕ
الحقيؽ اعليابفا -ّٕ ابفاليمية, اا حليـ ابفاعبد اأحمد ا جكاباا صحيحا مفابدؿاديفاا مسيح 

 ا سىكدية.-ـ,اا نتشر اداراا ىتصمةُٗٗٗ-ىػُُْٗ اِحسفاكآخركف,اط
ىػ,اا نتشر اداراُّْٗ اُة امحمدابفاعبداا كىتبابفاسليمتفاا لميمي,اطضيَّاا جكاىراا ميا -ْٕ

امة.ا ىتص
اط -ٕٓ اا رقب, احسيف اصت ح اا فكرم  اكا غزك ااإلسبلمي اا ىت ـ اُحتضر ـ,اُٖٗٗ-ىػُُْٖ 

 غزة.-ا نتشر افلسطيف
 حجةاا قراءات اعبداا رحمفابفامحمداأبكازرعةاابفازنجلة,الحقيؽ اسىيدااألفغتني. -ٕٔ
ـ,اا نتشر ادارآُٖٗ-ىػَُْٓ اُا حركةااإلسبلميةاكقضيةافلسطيف ازيتداأبكاغنيمة,اط -ٕٕ

 ا فرقتف.
حركةاا مقتكمةااإلسبلميةاحمتسافيافلسطيف اأحمداعزاا ديف,اا نتشر اداراا لكزيعاكا نشرا -ٖٕ

 ا قتىرة.-اإلسبلمية
ابفا -ٕٗ اا رحمف اعبد ا يت  الطبيقتتاا مسلميف امف اكصكر اككستئليت اأسسيت ااإلسبلمية ا حضترة

 دمشؽ.-ـ,اا نتشر اداراا قلـُٖٗٗ-ىػُُْٖ اُحسفاحبنكةاا ميداني,اط
 ـ,اا نتشر ابيركت.ُٔٗٗ اُترسةاا سيتسية اخت داا حركب,اطحمتساا فكراكا مم -َٖ
اا قتىرة.-,اا نتشر اداراا صتبكنيُحيتةاا صحتبة امحمدايكسؼاا كتندىلكم,اط -ُٖ
 بيركت.-دمشؽ-ـ,اا نتشر اداراا قلـَُٖٗ-ىػََُْخلؽاا مسلـ امحمداا غزا ي,اط ا -ِٖ
 بيركت.-ر اداراا فكرا ديراا منثكرافياا لفسيراا مأثكر اجبلؿاا ديفاا سيكطي,اا نتش -ّٖ
اهللااا مىركؼابت خطيبااإلسكتفي,ا -ْٖ ابفاعبد اهللاامحمد األبياعبد اا لأكيؿ  اا لنزيؿاكغرة ديرة

اط ااألردسلتني, اا فرخ اأبي اابف اُبركاية اا ىلمية,آُٗٗ-ىػُُْٔ  اا كلب ادار اا نتشر  ـ,
  بنتف.-بيركت

ـ,اا نتشر اجمىيةاُٖٕٗا دعكةااإلسبلميةافريضةاشرعيةاكضركرةابشرية اصتدؽاآميف,اط ا -ٖٓ
 عمتف.-عمتؿاا مطتبعاا لىتكنية

ادالئؿاا نبكة ا لبييقي,احديثامفاكلتبا بتباا نقكؿ. -ٖٔ
 ,الحقيؽ اد.اعبداا مىطياقلىجي,اا نتشر اا مريتف.ُدالئؿاا نبكة ا لبييقي,اط -ٕٖ
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-ىػُُِْ اُدكراا حركتتااإلسبلميةافيااالنلفتضةاا فلسطينيةاا مبتركة اليسيراجبترة,اط -ٖٖ
 عمتف.-نتشر اداراا فرقتفـ,اا ُِٗٗ

ايمتفاا سبتعي,اط -ٖٗ اُا راقصكفاعل اجراحنت  اا نتشر امؤسسةاا رست ةَُٖٗ-ََُْ  -ـ,
 بيركت.

اط -َٗ اا مبتركفكرم, اا رحمف اصفي اا نبكية  اا سيرة افي ابحث اا مخلكـ اْا رحيؽ -ىػُِِْ 
 ا قتىرة.-ـ,اا نتشر اداراا كفتءََُِ

اعلي -ُٗ امحمد ااألحكتـ  اآيتت الفسير افي اا بيتف اطاركائع اّا صتبكني, ـ,اَُٖٗ-ىػََُْ 
 بيركت.-دمشؽ,امؤسسةاا ىرفتف-ا نتشر امكلبةاا غزا ي

ركحاا مىتنيافيالفسيراا قرآفاا ىظيـاكا سبعاا مثتني امحمكدابفاعبداهللااا حسينيااأل كسي,ا -ِٗ
 بيركت.-ىػ,اا نتشر اداراا كلباا ىلميةُُْٓ اُلحقيؽ اعلياعبداا بترماعطية,اط

أركاحااألمكاتاكاألحيتء امحمداأبيابكرابفاأيكباابفاا قيـاا جكزية,ااا ركحافياا كبلـاعل  -ّٗ
ابيركت.-داراا كلباا ىلمية

اا قيـا -ْٗ اابف اا ديف اشمس اأيكب ابف ابكر اأبي ابف امحمد اا مشلتقيف  اكنزىة اا محبيف ركضة
 بيركت.-ـ,اا نتشر اداراا كلباا ىلميةُّٖٗ-ىػَُّْا جكزية,اطا

اهللا -ٓٗ اعبد اا منتظر  اكجنة اا نتظر اطاركضة اا مقدسي, اقدامة ابف امحمد ابف اأحمد  اِبف
 ـ,اا نتشر امؤسسةاا ريتفا لطبتعةاكا نشر.ََِِ-ىػُِّْ

ا -ٔٗ اط  اا ثتني, اا جزء اا مرابطيف  اا منترةََِْ-ىػُِْٓزاد ادار اكمطبع امكلبة اا نتشر  -ـ,
 غزة.-فلسطيف

اا قيـ -ٕٗ اابف اأيكبابفاشمساا ديف ابف اأبيابكر ابف امحمد اا ىبتد  افياىدلاخير اا مىتد ازاد
اط إِا جكزية, اا رست ةُْٗٗ-ىػُُْٓ  امؤسسة اا نتشر  اا منترا-ـ, امكلبة بيركت,
 ا ككيت.-اإلسبلمية

اا فكرا -ٖٗ ادار اا نشر  ادار ابفامصطف اا مىركؼابأبيازىرة, ابفاأحمد امحمد اا لفتسير  زىرة
 ا ىربي.

-ىػَُْٕ اُا زكاجراعفااقلراؼاا كبتئر اأحمدابفامحمدابفاعليابفاحجراا سىدم,اط -ٗٗ
 نتشر اداراا فكر.ـ,اا ُٕٖٗ

-ىػَُِْ اُسبتؽانحكاا جنتف,اكيؼالجىؿاقلبؾاأسرعاا قلكب اخت داأحمداأبكاشتدم,اط -ََُ
 طنطت.-ـ,اا نتشر اداراا بشيرا لثقتفةاكا ىلـكَََِ

اا نتشر ا -َُُ ابفاإسمتعيؿاا كحبلني, بؿاا سبلـ,اشرحابلكغاا مراـ,امفاأكؿااألحكتـ امحمد سي
 داراا فكر.
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-ىػُِْٔ اُصت حاا منجد,اا لحقيؽ اعبداا كارثاا حداد,اطسلسلةاأعمتؿاا قلكب امحمدا -َُِ
 ا قتىرة.-ـ,اا نتشر اداراا فجرا للراثََِٓ

سمتحةااإلسبلـافياا دعكةاإ  اهللااكا ىبلقتتااإلنستنيةامنيتجتناكسيرة اعبداا ىظيـاإبراىيـا -َُّ
 ـ,اا نتشر امكلبةاكىبة.ُّٗٗ-ىػُُْْ اُا مطىني,اط

الحقيؽ امحمدامحيياا ديفاسنفاأبياداكد اسليمتفابفااألشى -َُْ ثابفاإسحتؽاا سجسلتني,
 بيركت.-عبداا حميد,اا نتشر اا مكلبةاا ىصرية,اصيدا

سنفاا لرمذم امحمدابفاعيس ابفاسكرةابفامكس اا لرمذم,الحقيؽ اأحمدامحمداشتكرا -َُٓ
 مصر.-ـ,اا نتشر امكلبةاكمطبىةامصطف اا بتبياا حلبيُٕٓٗ-ىػُّٓٗ اِكآخركف,اط

ركجرماا خراستنياا بييقي,الحقيؽ امحمداا سنفاا كبرل اأحم -َُٔ دابفاا حسيفابفاعلياا خيسى
  بنتف.ا–بيركتاا–ـ,اا نتشر اداراا كلباا ىلميةاََِّ-ىػُِْْ,اّعبداا قتدراعطتفاط

اط -َُٕ ابفاليمية, اا حليـ ابفاعبد اأحمد اا شرعية  اُا سيتسة اا شئكفاُُْٖ  اكزارة اا نتشر  ىػ,
 ا سىكدية.-اإلسبلميةاكاألكقتؼ

امجمكعةامفااسيراأعبلـ -َُٖ الحقيؽ  ابفاعثمتفابفاقتيمتزاا ذىبي, ابفاأحمد امحمد ا نببلء 
 ـ,اا نتشر امؤسسةاا رست ة.ُٖٓٗ-ىػَُْٓ اّا محققيف,اط

اط -َُٗ اا شككتني, امحمد ابف اعلي ابف امحمد ااألزىتر  احدائؽ اعل  اا ملدفؽ اا جرار ,اُا سيؿ
.  ا نتشر اداراابفاحـز

امف -َُُ اجمتعة اكراجىيت احققو اا طحتكية  انتصرااشرحاا ىقيدة امحمد اخرجاأحتديثيت  ا ىلمتء,
 بيركت.-ـ,اا نتشر اا مكلبااإلسبلميُْٖٗ-ىػَُْْ اٖا ديفااأل بتني,اط

ا شمتئؿاا محمدية ا ئلمتـاأبياعيس امحمدابفاسكرةاا لرلرماصتحباا سنف,الحقيؽ اسيدا -ُُُ
 ا قتىرة.-ـ,اا نتشر اداراا حديثََِِ-ىػُِِْ اِعمراف,اط

ا -ُُِ اا خلكد  اعشتؽ اا قستـ اإصداراتامجلساطبلباا جتمىةاشيداء اا نتشر  اهللا, اعبد محمد
 غزة.-فلسطيف-اإلسبلمية

اط -ُُّ اعدكاف, اعتطؼ اكجيتده  احيتلو ايتسيف اأحمد اُا شيخ اا جتمىةاُُٗٗ  اا نتشر  ـ,
 غزة.-اإلسبلمية

اا فترابي,ا -ُُْ اا جكىرم احمتد ابف اإسمتعيؿ انصر اأبك اا ىربية  اكصحتح اا لغة التج ا صحتح
ا–ـ,اا نتشر اداراا ىلـا لمبلييفإُٖٗ-ىػَُْٕ,اْر,اطلحقيؽ اأحمداعبداا غفكراعطت

ابيركت.
صحيحاابفاحبتفابلرليباابفابلبتف امحمدابفاحبتفابفاأحمدابفاحبتفابفامىتذاا لميمي,ا -ُُٓ

 بيركت.ا–ـ,اا نتشر امؤسسةاا رست ةاُّٗٗ-ىػُُِْ,اِلحقيؽ اشىيبااألرنؤكط,اط
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,الحقيؽ امحمدازىيرابفانتصراصحيحاا بخترم امحمدابفاإسمتعيؿاأبكاعبداهللااا بخترم -ُُٔ
 ىػ,اا نتشر اداراطكؽاا نجتة.ُِِْ اُا نتصر,اط

 صحيحاا جتمعاا صغيراكزيتدلو امحمدانتصراا ديفااأل بتني,اا نتشر اا مكلبااإلسبلمي. -ُُٕ
اط  -ُُٖ ابفاا حجتجاا قشيرماا نيستبكرم, اأبياا حسيفامسلـ ا ئلمتـ -قُِِْصحيحامسلـ 

 ـ.ََُِ
مدانتصراا ديفااأل بتني,امركزانكرااإلسبلـاألبحتثاصحيحاكضىيؼاسنفاأبياداكد امح -ُُٗ

 اإلسكندرية.-ا قرآفاكا سنة
صحيحاكضىيؼاسنفاا لرمذم امحمدانتصراا ديفااأل بتني,امركزانكرااإلسبلـاألبحتثا -َُِ

 اإلسكندرية.-ا قرآفاكا سنة
 صفقتتارابحة اكيؼالحجزامقىدانافياا جنة؟,اخت داأبكاشتدم. -ُُِ
-ـ,اا نتشر اداراا صتبكنيُٕٗٗ-ىػُُْٕ اُتبكني,اطصفكةاا لفتسير امحمداعلياا ص -ُِِ

 ا قتىرة.
امحمدا -ُِّ الحقيؽ  اا يتشمياا مىركؼابأبياسىد, ابفامنيع ابفاسىد امحمد اااااا طبقتتاا كبرل 

 بيركت.-ـ,اا نتشر اداراا كلباا ىلميةَُٗٗ-ىػَُُْ اُعبداا قتدراعطت,اط
ابفاأبيابكرابفاأيكباا -ُِْ امحمد اا جكزية,اططريؽاا يجرليفاكبتباا سىتدليف   اِبفاا قيـ

 ا قتىرة.-ىػ,اا نتشر اداراا سلفيةُّْٗ
-ـ,اا نتشر امؤسسةاا رست ةُٕٗٗ-ىػُّٗٗ أا ىبتدةافيااإلسبلـ ايكسؼاا قرضتكم,اط -ُِٓ

 بيركت.
عدةاا صتبريفاكذخيرةاا شتكريف امحمدابفاأبيابكرابفاأيكبابفاسىداابفاا قيـاا جكزية,ا -ُِٔ

اّط اكُٖٔٗ-ىػَُْٗ  اابف ادار اا نتشر  اا لراث-ثيرـ, ادار اا منكرة-دمشؽ, -ا مدينة
 ا سىكدية.

  بنتف.-بيركت-ا ىقتئدااإلسبلمية اا سيداستبؽ,اا نتشر اداراا كلتباا ىربي -ُِٕ
 ـ.ُْٗٗ-ىػُُْٓعل ادرباحذيفةابفاا يمتف اإسبلـانتصر,اط ا -ُِٖ
 ـ,اا نتشر اداراا منطلؽ.ُْٗٗ-ىػُُْٓا ىكائؽ امحمداأحمداا راشد,اط ا -ُِٗ
ـ,اا نتشر امجلساَََِ-ىػُُِْ اُفيتاككستئليت اصت حاا رقب,اطأىدا-ا ىك مة انشأليت -َُّ

 غزة.-فلسطيف-طبلباا جتمىةااإلسبلمية
براىيـا -ُُّ اميدماا مخزكمياكا  الحقيؽ  اا فراىيدم, ابفاعمركابفالميـ اا خليؿابفاأحمد ا ىيف 

اا ستمرائي,اا نتشر اداراكمكلبةاا يبلؿ.
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اط -ُِّ اليمية, ابف اا حليـ اعبد ابف اأحمد اا كبرل  اُا فلتكل ادارإُٖٗ-ىػَُْٖ  اا نتشر  ـ,
 ا كلباا ىلمية.

ابفاعليابفا -ُّّ امحمد ا ئلمتـ اا لفسير  امفاعلـ اكا دراية ابيفافنياا ركاية فلحاا قديراا جتمع
 بيركت.-ـ,اا نتشر اداراا كلباا ىلميةََِّ-ىػُِْْ اُمحمداا شككتني,اط

اط -ُّْ انتصر, اإسبلـ اا يمتف  ابف احذيفة ادرب اعل  اا شيتدة, اُفرستف ـ,آُٗٗ-ـُْٗٗ 
 ا نتشر ادراستتافيااألمفاا ىسكرمااإلسبلمي.

افقوااألسمتءاا حسنة اعبداا رزاؽاعبداا محسفاا بدر. -ُّٓ
اط -ُّٔ اا بدر, اا محسف اعبد ابف اا رزاؽ اعبد اا حسن   ااألسمتء اِفقو ـ,اََُِ-ىػُُّْ 

 جدة.-ا نتشر اا مىيداا ىلمياا ىت ي
 ـ,اا نتشر اداراا كلب.ُٖٖٗ-ىػَُْٗفقواا سنة اا سيداستبؽ,اط ا -ُّٕ
اا نبكيةامعامكجزا لتريخاا خبلفةاا رائدة امحمداسىيدارمضتفاا بكطي,اط -ُّٖ  آِفقواا سيرة

 دمشؽ.-ىػ,اا نتشر اداراا فكرُِْٔ
ادمشؽ.-ىػ,اا نتشر اداراا قلـُِْٕ اُفقواا سيرة امحمداا غزا ياا سقت,اط -ُّٗ
اا نتشر امكلَُا فكرااإلسبلمياا حديثاكصللوابتالسلىمتراا غربي امحمداا بيي,اط -َُْ بةا,

 كىبة.
-ـ,اا نتشر امكلبةاا رست ةاا حديثةُُٖٗ-ىػَُُْ اِفياآفتؽاا لىت يـ اسىيداحكل,اط -ُُْ

 عمتف.-األردف
ا–ا قتىرةاا–,اا نتشر اا مكلباا مصرماا حديثاُفيارحتباا لفسير اعبداا حميداكشؾ,اط -ُِْ

 مصر.
اط -ُّْ اا شتزم, احسيف اقطباإبراىيـ اسيد اا قرآف  إُفياظبلؿ اا نتشر اُِٗٗ-ىػُُِْ  ـ,

 ا قتىرة.-بيركت-ا شركؽادار
اط -ُْْ افتئز, اأحمد ااألسرة  ادسلكر اا قرآف, اُفياظبلؿ امؤسسةاَُٖٗ-ىػََُْ  اا نتشر  ـ,

 بيركت.-ا رست ة
ـ,اا نتشر اا مركزاُٖٕٗ-ىػُّٖٗ اُفياقضيةافلسطيفاا حؽاكا بتطؿ انبيؿاشبيب,اط -ُْٓ

 اإلسبلميافياآضفاكالحتداا طلبةاا مسلميفافياأكركبت.
اب -ُْٔ امحمد اا محيط  افياا قتمكس اا لراث الحقيؽ امكلب الحقيؽ  اآبتدم, اا فيركز ايىقكب ف

 ـ.ََِٓ-ىػُِْٔ اٖمؤسسةاا رست ة,اط
ـ,اا نتشر اداراا قلـاُٖٖٗ-ىػَُْٖ اِقبسامفانكراا قرآف امحمداعلياا صتبكني,اط -ُْٕ

  لطبتعةاكا نشراكا لكزيع.
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اكا نشرا -ُْٖ اا لكزيع ادار اا نتشر  امشيكر, امصطف  اا دعكة  اطريؽ اعل  اأستسية قضتيت
 ا قتىرة.-سبلميةاإل

ـ,إُٖٗ-ىػَُْٕ اُقضتيتاإسبلميةامىتصرةاعل ابستطاا بحث ايكسؼاا قرضتكم,اط -ُْٗ
 عمتف.-األردف-ا نتشر اداراا ضيتء

ا كشتؼاعفاحقتئؽاا لنزيؿاكعيكفااألقتكيؿافياكجكهاا لأكيؿ اأبياا قتسـامحمكدابفاعمرا -َُٓ
اط اا خكارزمي, اُا زمخشرم اا ََِّ-ىػُِْْ  اإحيتء ادار اا نتشر  اا ىربيـ, -لراث

  بنتف.-بيركت
اا نشرم -ُُٓ احمزة اكلىليؽ  الحقيؽ اا سيكطي, اا ديف اجبلؿ اا نزكؿ  اأسبتب افي اا نقكؿ ااا- بتب

 ا قتىرة.-عبداا حميدامصطف ,اا نتشر اا مكلبةاا قيمة-عبداا حفيظافرغلي
 بيركت.-ىػ,اا نتشر اداراصتدرُُْْ اّ ستفاا ىرب اجمتؿاا ديفاابفامنظكر,اط -ُِٓ
ابيركت.-ىػ,اا نتشر اداراصتدرُُْْ اّا ديفاابفامنظكر,اطا ستفاا ىرب اجمتؿ -ُّٓ
اط -ُْٓ اا خطيب, اعكدة اعمر ااإلسبلمية  اا ثقتفة آُ محتتافي اا نتشر اََِْ-ىػُِْٓ  ـ,

 مؤسسةاا رست ة.
ـ,اا نتشر اداراُٖٗٗ-ىػُُْٖ اْ,اسلسلةادراستتامنيجيةاىتدفة اسىيداحكل,اطهللاا -ُٓٓ

 ا قتىرة.ا-ا سبلـ,امصر
اانلمتئيا -ُٔٓ ايىني اطمتذا اعبدة, امحمد اُ لدعكة؟  اا لكزيعاََِْ-ىػُِْٓ  ادار اا نتشر  ـ,

 ا قتىرة.-كا نشرااإلسبلمية
اط -ُٕٓ اا قتدراعكدة, اعبد افيااإلسبلـ  اكا حكـ آا متؿ اا مخلترإُٕٗ-ىػُّٕٗ  اا نتشر  ـ,

 اإلسبلميا لطبتعةاكا نشراكا لكزيع.
اط -ُٖٓ اا قطتف اخليؿ امنتع اا قرآف  اعلكـ افي اّمبتحث اا نتشَََِ-ىػُُِْ, امكلبةاـ, ر 

 ا مىترؼا لنشراكا لكزيع.
ا مبسكطافياا قراءاتاا ىشر اأحمدابفاا حسيفابفاميرافاا نيستبكرم,الحقيؽ اسبيعاحمزةا -ُٗٓ

 ـ.ُُٖٗدمشؽ,اسنةاا نتشر ا-حتكيمي,اا نتشر امجمعاا لغةاا ىربية
ـ,اا نتشر اا مكلباُٖٗٗ-ىػُُْٖ اّا مبشراتابتنلصترااإلسبلـ ايكسؼاا قرضتكم,اط -َُٔ

 عمتف.-دمشؽ-بيركت-اإلسبلمي
اط -ُُٔ ايكف, افلحي اك متذا؟! اكيؼ.. اا دعكة اطريؽ اعل  اُا ملستقطكف ـ,اُْٖٗ-ىػَُْْ 

 بيركت.-ا نتشر امؤسسةاا رست ة
مجمكعاا فلتكل اأحمدابفاعبداا حليـابفاليمية,الحقيؽ اعبداا رحمفابفامحمدابفاقتسـ,ا -ُِٔ

 ة.ا سىكدي-ـ,اا نتشر امجمعاا ملؾافيدا طبتعةاا مصحؼُٓٗٗ-ىػُُْٔط ا
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ىػ,اا نتشر اُُْْ اُمحبةاا رسكؿابيفاااللبتعاكاالبلداع اعبداا رؤكؼامحمداعثمتف,اط -ُّٔ
 ا ريتض.-رئتسةاإدارةاا بحكثاكا ىلميةاكاإلفلتء

مخلتراا صحتح امحمدابفاأبيابكرابفاعبداا قتدراا رازم,الحقيؽ ايكسؼاا شيخامحمد,ا -ُْٔ
 صيدا.-بيركت-ـ,اا نتشر اا مكلبةاا ىصريةُٗٗٗ-ىػَُِْ آط

اط -ُٓٔ اا جبريف, اا ىزيز اعبد ابف اهللا اعبد ااإلسبلمية  اا ىقيدة السييؿ اّمخلصر ىػ,اُِْٗ 
 ا نتشر اا مىيداا ىلمياا ىت ياإلعدادامىلمتتاا قرآفاكا سنةابجدة.

ـ,اا نتشر إََِ-ىػُِْٖ اُمخلصراصحيحامسلـ ازكياا ديفاعبداا ىظيـاا منذرم,اط -ُٔٔ
 ا قتىرة.-داراا فجرا للراث

ا ل -ُٕٔ امسلـ  اصحيح اطمخلصر ااأل بتني, اا ديف انتصر امحمد الحقيؽ  اا منذرم,  اّحتفظ
 ا ككيت.-ـ,اا نتشر امطتبعامقيكمُٕٗٗ-ىػُّٗٗ

مخلصرامنيتجاا قتصديف اأحمدابفاعبداا رحمفابفاقدامةاا مقدسي,اعلؽاعليو اشىيبا -ُٖٔ
 دمشؽ.-ـ,اا نتشر اداراا بيتفُِٖٗ-ىػَُّْعبداا قتدرااألرنؤكط,اط ا-األرنؤكط

يتؾانسلىيفيمدارجاا ست كيفاب -ُٗٔ  امحمدابفاأبيابكرابفاأيكبابفاسىدافامنتزؿاإيتؾانىبداكا 
اط اا بغدادم, ابتهلل اا مىلصـ امحمد الحقيؽ  اا جكزية, اا قيـ اّابف ـ,أُٗٗ-ىػُُْٔ,

 بيركت.ا–ا نتشر اداراا كلتباا ىربيا
ااألند سي,الحقيؽ اأبكاحذيفةا -َُٕ مداك ةاا نفكساكليذيبااألخبلؽاكا زىدافياا رذائؿ االبفاحـز

 بطنطت.-ـ,اا نتشر امكلبةاا صحتبةُٕٖٗ-ىػَُْٕ اُبراىيـابفامحمد,اطإ
اط -ُُٕ اا راشد, اأحمد امحمد اّا مستر  اا منطلؽُُٗٗ-ىػُُِْ  ادار اا نتشر  -اإلمترات-ـ,

 دبي.
اداراا بشيرا لثقتفةاِمستفرافياقطتراا دعكة اعتدؿاعبداهللااا ليلياا شكيخ,اط -ُِٕ اا نتشر  ,

 طنطت.-كا ىلـك
-ـ,اا نتشر اداراا سبلـُٖٖٗ-ىػَُْٖ اْألنفس اسىيداحكل,اطا مسلخلصافيالزكيةاا -ُّٕ

 ا قتىرة.
 ا مسلخلصافيالزكيةااألنفس اسىيداحكل,اميكرر. -ُْٕ
ا مسلدرؾاعل اا صحيحيف اا حتكـامحمدابفاعبداهللاابفامحمدابفاحمدكيةاا نيستبكرم,ا -ُٕٓ

-ـ,اا نتشر اداراا كلباا ىلميةَُٗٗ-ىػُُُْ اُلحقيؽ امصطف اعبداا قتدراعطت,اط
 بيركت.

اا شتفي,ا -ُٕٔ اا سبلـاعبد اعبد امحمد الحقيؽ  اا غزا ي, ابفامحمد امحمد اأبكاحتمد ا مسلصف  
 ـ,اا نتشر اداراا كلباا ىلمية.ُّٗٗ-ىػُُّْ اُط
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ا مسجدااألقص اكاألخطتراا محدقةابواكاالعلداءاتاا ليالىرضا يتاا مسجدااألقص امنذا -ُٕٕ
ا اعتـ اطََِٔ-ـُٕٔٗاحلبل و ايتسيف, اشحدة انسيـ اُـ  اا نتشر إََِ-ىػُِْٖ  ـ,

 فلسطيف.-غزة-رابطةاعلمتءافلسطيف
اط -ُٖٕ اكآخركف, اشىيبااألرنؤكط الحقيؽ  احنبؿ, ابف امحمد ابف اأحمد اأحمد  ااإلمتـ  اُمسند

 ـ,اا نتشر امؤسسةاا رست ة.ََُِ-ىػُُِْ
اا نحتسا -ُٕٗ اابف اإبراىيـ ابف اأحمد اا جيتد  اا ىشتؽافيافضتئؿ اإ  امصترع ااألشكاؽ مشتريع

اىذب اطا دمشقياا دميتطي, اا فلتحاا خت دم, اكانلقته اصبلحاعبد اُو ـ,اُٗٗٗ-ىػُُْٗ 
 األردف.-ا نتشر اداراا نفتئس

اط -َُٖ اا بقتعي, ابفاحسف ابفاعمر اإبراىيـ اا سكر  اا نظرا ئلشراؼاعل امقتصد  اُمصتعد
اا ريتض.-ـ,اداراا نشر امكلبةاا مىترؼُٕٖٗ-ىػَُْٖ

اإبراىيـابفاعمرابفا -ُُٖ اا صكر  اا نظرا ئلشراؼاعل امقتصد  اُحسفاا بقتعي,اطمصتعد
 ا ريتض.-ـ,اداراا نشر امكلبةاا مىترؼُٕٖٗ-ىػَُْٖ

اا نتشر ا -ُِٖ اا فيكمي, اعلي ابف امحمد ابف اأحمد اا كبير  اا شرح اغريب افي اا منير ا مصبتح
 بيركت.-ا مكلبةاا ىلمية

,اُمىلرؾااألقرافافياإعجتزاا قرآف اعبداا رحمفابفاأبيابكراجبلؿاا ديفاا سيكطي,اط -ُّٖ
 بيركت.ا–شر اداراا كلباا ىلميةاـ,اا نتُٖٖٗ-ىػَُْٖ

اط -ُْٖ اا ركمي, اهللا اعبد ابف ايتقكت اهللا اعبد اأبك اا بلداف  اِمىجـ ادارآُٗٗ  اا نتشر  ـ,
 بيركت.-صتدر

اط -ُٖٓ اا ركمي, اهللا اعبد ابف ايتقكت اهللا اعبد اأبك اا بلداف  اِمىجـ ادارآُٗٗ  اا نتشر  ـ,
ابيركت.-صتدر

ا -ُٖٔ اا قتسـ اابك اأيكب ابف اأحمد ابف اسليمتف اا كبير  ابفاااااااا مىجـ احمدم الحقيؽ  ا طبراني,
 ا قتىرة.اا–,اداراا نشر امكلبةاابفاليميةاِعبداا مجيداا سلفي,اط

ابفا -ُٕٖ احمدم الحقيؽ  اا طبراني, اا قتسـ اأبك اأيكب ابف اأحمد ابف اسليمتف اا كبير  ااااااا مىجـ
 ا قتىرة.-,اداراا نشر امكلبةاابفاليميةِعبداا مجيداا سلفي,اط

اا مىت -ُٖٖ اا ىربية اا لغة اا حميداعمر,اطمىجـ اأحمدامخلتراعبد ـ,اََِٖ-ىػُِْٗ اُصرة 
اا نتشر اعت ـاا كلب.

,اُمىجـاا لغةاا ىربيةاا مىتصرة اد.اأحمدامخلتراعبداا حميداعمر,اكمستعدةاآخركف,اط -ُٖٗ
 ـ,اا نتشر اعت ـاا كلب.ََِٖ-ىػُِْٗ

ا.مجمعاا لغةاا ىربية اإبراىيـامصطف اكآخركف,اا نتشر اداراا دعكة-ا مىجـاا كسيط -َُٗ
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مىجـامقتييساا لغة اأحمدابفافترسابفازكريتاا قزكيني,الحقيؽ اعبداا سبلـافيداىتركف,ا -ُُٗ
 ـ.ُٕٗٗ-ىػُّٗٗا نتشر اداراا فكر,اعتـاا نشر ا

مىرفةاا صحتبة اأبيانىيـااألصبيتنياأحمدابفاعبداهللاابفاأحمدابفاإسحتؽابفاميراف,ا -ُِٗ
-ىػُِِْ,اُ سىدني,اطلحقيؽ امحمداحسفامحمداحسفاإسمتعيؿ,اكمسىداعبداا حميداا

  بنتف.ا–بيركتاا–ـ,اا نتشر اداراا كلباا ىلميةاََِِ
 ا مغني اعبداهللاابفاأحمدابفامحمدابفاقدامةاا مقدسي,اا نتشر امكلبةاا قتىرة. -ُّٗ
ااإلسبلميةاكمكترميت اعبلؿاا فتسي,اط -ُْٗ اا شريىة آمقتصد اداراا ىرباُّٗٗ  اا نتشر  ـ,

 اإلسبلمي.
اا شريىةااإلسبلمية امح -ُٓٗ اا طتىراا ميستكم,امقتصد الحقيؽ امحمد اا طتىرابفاعتشكر, مد

 األردف.-ـ,اا نتشر اداراا نفتئسََِِ-ىػُُِْ اِط
مقتصداا قرآفاا كريـ ااإلمتـاا شييداحسفاا بنت,اجمعاكلحقيؽ اأحمداسيؼااإلسبلـاحسفا -ُٔٗ

 ا ككيت.-ا بنت,اا نتشر اداراا كثيقة
اا لكبةا -ُٕٗ رآفاا كريـ,اد.اعصتـاا ىبدازىد,ادراسةامكضكعيةافياا قا–مقتصداكأىداؼاسكرة

 غزة.ا–ـ,اا نتشر امطبىةاا مقدادإُٗٗ-ىػُُْٕ,اُكد.ازىدمامحمداأبكانىمة,اط
اط -ُٖٗ اا نحكم, ارضت اعلي اعدنتف افلسطيف  اّملحمة اداراُٖٗٗ-ىػَُُْ  اا نتشر  ـ,

 ا ريتض.-ا سىكدية-ا نحكم
اط -ُٗٗ احريشة, اعلي اكأست يبيت  اا دعكة اُمنتىج ادارُٖٔٗ-ىػَُْٕ  اا نتشر  -ا كفتءاـ,

 ا منصكرة.-ا قتىرة
اأحمدا -ََِ اعليو  اكعلؽ احققو اا زرقتني, اا ىظيـ اعبد امحمد اا قرآف  اعلكـ افي اا ىرفتف منتىؿ

 ا قتىرة.-ـ,اا نتشر اداراا سبلـََِّ-ىػُّْْ اُعيس اا مىصراكم,اط
اط -َُِ اا راشد, اأحمد امحمد اا دعكة  افقو اأحيتء آُا منطلؽ  اا نتشر اُُٗٗ-ىػُُِْ  ـ,

 .بيركت-مؤسسةاا رست ة
اا جزائرم,ا -َِِ اجتبر ابكر اأبي اكمىتمبلت  اكعبتدات اكأخبلؽ اكآداب اعقتئد اا مسلـ  منيتج

 ا مدينةاا منكرة.-ـ,اا نتشر امكلبةاا ىلكـاكا حكـَََِ-ىػُُِْ
 ,اا نتشر اداراا شركؽ.ُٔمنيجاا لربيةااإلسبلمية امحمدابفاقطبابفاإبراىيـ,اط -َِّ
ا,اا نتشر اداراا شركؽ.ٔطمنيجاا لربيةااإلسبلمية امحمدابفاقطبابفاإبراىيـ,ا -َِْ
اط -َِٓ اا غضبتف, امحمد امنير اا نبكية  ا لسيرة اا حركي أا منيج اا نتشر اَُٗٗ-ىػُُُْ  ـ,

 األردف.-مكلبةاا منتر
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منيجاا قرآفاا كريـافيادعكةاا مشركيفاإ  ااإلسبلـ,اد.امحمكدابفاأحمدابفافرجاا رحيلي,ا -َِٔ
اُط اََِْ-ىػُِْْ  اا جتمىة اا ىلمي, اا بحث اعمتدة اا نتشر  ا مدينةا-اإلسبلميةـ,

اا سىكدية.-ا منكرة
-منيجاا قرآفاا كريـافياعرضاقضتيتاا ىقيدة اك يدامحمداحسفاا ىتمكدم,اا نتشر اآفتؽ -َِٕ

 فلسطيف.-غزة
اأبكاعبيدةا -َِٖ اا غرنتطياا مشيكرابت شتطبي,الحقيؽ  ابفامكس ابفامحمد اإبراىيـ ا مكافقتت 

 راابفاعفتف.ـ,اا نتشر ادإُٗٗ-ىػُُْٕ اُمشيكرابفاحسفاآؿاسلمتف,اط
اط -َِٗ اعلكاف, اهللاانتصح اعبد اا لىبيرية  اُمكاقؼاا داعية ادارآُٖٗ-ىػَُْٓ  اا نتشر  ـ,

 جدة.-ا سبلـ
اعلياشحتلو -َُِ افيااإلسبلـ  ا لىلمتء ادارا-مكاقؼاحتسمة اا نتشر  اا مجيد, احبيباعبد أحمد

 ا فكر.
اا جلى -ُُِ امحمتسابفاعبداهللاابفامحمكد افياا شريىةااإلسبلمية  اكا مىتداة اطا مكاالة  اُكد,

 ـ,اا نتشر اداراا يقيفا لنشراكا لكزيع.ُٕٖٗ-ىػَُْٕ
ا -ُِِ اط  ادراز, اهللا اعبد ابف امحمد اا كريـ  اا قرآف افي اجديدة انظرات اا ىظيـ -ىػُِْٔا نبأ

 ـ,اا نتشر اداراا قلـا لنشراكا لكزيع.ََِٓ
ا -ُِّ اط  ادراز, اهللا اعبد ابف امحمد اا كريـ  اا قرآف افي اجديدة انظرات اا ىظيـ -ىػُِْٔا نبأ

اداراا ىلـاكا نشراكا لكزيع.اـ,ََِٓ
 ا نيبكةاكاألنبيتءافياا ييكديةاكا مسيحيةاكاإلسبلـ اأحمداعبداا كىتب,اا نتشر امكلبةاكىبة. -ُِْ
اط -ُِٓ اا غزا ي, امحمد اا كريـ  اا قرآف ا سكرة امكضكعي الفسير اِنحك ـ,أُٗٗ-ىػُُْٔ 

 ا قتىرة.-ا نتشر اداراا شركؽ
ا مرسليف اأبيازكريتامحياا ديفايحي اانزىةاا ملقيف اشرحاريتضاا صت حيفامفاكبلـاسيد -ُِٔ

 بيركت.-ـ,اا نتشر امؤسسةاا رست ةُِٗٗ-ىػُُّْ اَِا نككم,اط
اط -ُِٕ اا مبترؾ, امحمد اكا ىبتدة  اا ىقيدة ااإلسبلـ اْنظتـ ادارإُٓٗ-ىػُّٓٗ  اا نتشر  ـ,

  بنتف.-بيركت-ا فكر
راا لكزيعانظراتافياكلتباهللا احسفاأحمداعبداا رحمفامحمداا بنتاا ستعتت,اا نتشر ادا -ُِٖ

 ـ.ََِِ-ىػُِّْا قتىرة,اسنةاا نشر ا-كا نشرااإلسبلمية
اط -ُِٗ اا حسني, اإسمتعيؿ اعتشكر  اابف اعند اا مقتصد اُنظرية اا نتشر آُٗٗ-ىػُُْٔ  ـ,

 ا مىيداا ىت ميا لفكرااإلسبلمي.
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اا ريسكني,اط -َِِ اأحمد اا شتطبي  ااإلمتـ اا مقتصداعند اا نتشر اُِٗٗ-ىػُُِْ اِنظرية ـ,
 لتبااإلسبلمي.ا داراا ىت ميةا لك

اا بصرم,ا -ُِِ اا متكردم احبيب ابف اعلي اا حسف اأبي اا متكردم  الفسير اكا ىيكف  ااااااااا نكت
 بيركت.-ىػ,اا نتشر اداراا كلباا ىلمية,ا بنتفَْٓ-ّْٔط ا

اداراإحيتءاا لراثاا ىربي -ِِِ اا نتشر  اا خضرم, اا مرسليف امحمد اسيد -نكراا يقيفافياسيرة
  بنتف.-بيركت

لـاا طيب امحمدابفاأبيابكرابفاأيكباابفاا قيـاا جكزية,الحقيؽ اا كابؿاا صيبامفاا ك -ِِّ
 ا قتىرة.-ـ,اا نتشر اداراا حديثُٗٗٗ اّسيداإبراىيـ,اط

 كثيقةاجنيؼ,امسكدةاالفتقيةا لكضعاا دائـ ادراسةاكلىليقتت اعبداا فلتحادختف. -ِِْ
اط -ِِٓ اا خلفي, ابدكم ابف اا ىظيـ اعبد اكا كلتباا ىزيز  اا سنة افقو افي اّا كجيز  -ىػُُِْ 

 ا منصكرة.-ـ,اا نتشر اداراابفارجب,امصرََُِ
كفيتتااألعيتف اأحمدابفامحمدابفاإبراىيـابفاخلكتفاا برمكي,الحقيؽ اإحستفاعبتس,اط ا -ِِٔ

 بيركت.-ـ,اا نتشر اداراصيداََُٗ
 ا يسراكا سمتحةافيااإلسبلـ افت حابفامحمداا صغير,اا نتشر اكزارةااألكقتؼاا سىكدية. -ِِٕ
 سبلـ افت حابفامحمداا صغير,اا نتشر اكزارةااألكقتؼاا سىكدية.ا يسراكا سمتحةافيااإل -ِِٖ
ـ,اََِِ-ىػُِِْ اُا ييكداسييدمكفاا مسجدااألقص اا مبترؾاقريبتن اصت حاا رقب,اط -ِِٗ

 غزة.-ا نتشر افلسطيف
 مراجع ومواقع اإلنترنت:

 - http://ar.wikipedia.ort/wiki. 
 - http://www.masreat.com. 

 - http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid-. 

 - http://ar.wikipedia.org/wiki. 
 - Org/wiki/http://ar.wikedia 

 

http://ar.wikipedia.ort/wiki
http://www.masreat.com/
http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid-
http://ar.wikipedia.org/wiki


-ُّٕ- 

 

 الموضوعاتًا: فيرس خامس
 الصفحة الموضوع

اأااإلىداء
اباشكراكلقدير

اداا مقدمة
اداأىميةاا مكضكعاأواًل:

اىػاثتنيتن اأسبتبااخليتراا مكضكع
اىػاا دراستتاا ستبقةاثالثًا:
اكامنيجاا بتحثةارابعًا:

اكاخطةاا بحثاخامسًا:
اُاا لمييد

اِ د واألىداف والفرق بينيما وبيان أىميتيماالمبحث األول: تعريف المقاص
اّالىريؼاا مقتصدا غةاكاصطبلحتنااالمطمب األول:
أالىريؼااألىداؼا غةاكاصطبلحتنااالمطمب الثاني:
إاا فرؽابيفاا مقصداكا يدؼاالمطمب الثالث:
اٖاأىميةابيتفاا مقتصداكاألىداؼامفاا سكراكاآليتتاا قرآنيةاالمطمب الرابع:

اٗاطرؽامىرفةامقتصداا سكراكاآليتتاكأىـاا مصنفتتافياىذااا ىلـالخامس:المطمب ا
آُ المبحث الثاني: تعريف الدراسة التحميمية

أُالىريؼاا دراسةاا لحليليةا غةاكاصطبلحتنااالمطمب األول:
إُامىرفةاملطلبتتاا دراسةاا لحليليةاالمطمب الثاني:

اُٗ ناسبتيا مع غيرىا ومحورىاالمبحث الثالث: التعريف بسورة األنفال وم
ا لىريؼابسكرةااألنفتؿامفاحيثابيتفاأسمتئيتاكعدداآيتليتاكمكتفااالمطمب األول:

اكزمتفانزك يتاكفضتئليت
اَِ
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ا منتسبتتافياسكرةااألنفتؿامفاحيثابيتفامنتسبةاا سكرةابمتاقبليتااالمطمب الثاني:
اكبمتابىدىتاكمنتسبةاأك يتابآخرىت

اِّ

آِامحكراكأىداؼاسكرةااألنفتؿا:المطمب الثالث

أِ المبحث الرابع: التعريف بسورة التوبة وأسمائيا ومناسبتيا مع غيرىا ومحورىا

ا لىريؼابسكرةاا لكبةامفاحيثاأسمتئيتاكعدداآيتليتاكزمفاكمكتفااالمطمب األول:
انزك يتاكفضتئليت

إِ

ااةاا سكرةابمتاقبليتاا منتسبتتافياسكرةاا لكبةامفاحيثاربطامنتسباالمطمب الثاني:
اكبمتابىدىت

اَّ

اُّامحكراكأىداؼاكمقتصداسكرةاا لكبةاالمطمب الثالث:

 الفصل األول

 الدراسة التحميمية لمقاصد وأىداف النصف األول من الحزب التاسع عشر

ا(٘ٚ-ٔٗاألنفال من اآلية )

اّّ

اّْ (ٗٗ-ٔٗالمبحث األول: مقاصد وأىداف سورة األنفال من اآلية )

آّاكيفيةالكزيعاا غنتئـافياغزكةابدرامب األول:المط

أْارؤلااألنبيتءاحؽاالمطمب الثاني:

آُ (ٜٗ-٘ٗالمبحث الثاني: مقاصد وأىداف سورة األنفال من اآلية )

آِاا ثبتتاكا دعتءاسببا لنصراكا ريتءاسببا ليزيمةاالمطمب األول:

آٖانوا يـلزييفاا شيطتفا لمشركيفاأعمت يـاكخذالاالمطمب الثاني:

أْاا منتفقكفاكمكاقفيـامفاا نصراالمطمب الثالث:

إُ (ٗ٘-ٓ٘المبحث الثالث: مقاصد وأىداف سورة األنفال من اآلية )

إِامشتركةاا مبلئكةافيابدراا كبرلاالمطمب األول:

إٔاسنةاهللاافياإىبلؾاا طغتةاالمطمب الثاني:

آٖ (ٗٙ-٘٘اآلية ) المبحث الرابع: مقاصد وأىداف سورة األنفال من
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أٖاشراا دكاباا ذيفاالايسمىكفاكبلـاهللااالمطمب األول:

اٖٗاحكـاختئفاا ىيداكا ميثتؽاالمطمب الثاني:

اْٗاإعداداا ىدةاإلرىتباأعداءاهللااالمطمب الثالث:

اََُاجكازاعقداا يدنةامعاغيراا مسلميفاالمطمب الرابع:

إَُ (ٙٙ-٘ٙل من اآلية )المبحث الخامس: مقاصد وأىداف سورة األنفا

اَُٖافريضةاا جيتداعل اا مسلميفاالمطمب األول:

اُُُاقكةاا مؤمنيفافياميزافاهللااالمطمب الثاني:

أُُ (ٔٚ-ٙٙالمبحث السادس: مقاصد وأىداف سورة األنفال من اآلية )

إُُااألسرابىدااإلثختفافيااألرضاالمطمب األول:

اُِّاغفرةافيافداءااألسرلدكرااإليمتفاكا ماالمطمب الثاني:

أُِاالحذيرااألسرلامفاخيتنةاا رسكؿااالمطمب الثالث:

اُُّ (٘ٚ-ٕٚالمبحث السابع: مقاصد وأىداف سورة األنفال من اآلية )

اُِّاآصرةاا ىقيدةابيفاا مؤمنيفاالمطمب األول:

إُّاا كاليةا لمؤمنيفافيااإلسبلـاالمطمب الثاني:

اُِْاارثاعل اأستساا يجرةاكا قرابةحكـاا لكااالمطمب الثالث:

 الفصل الثاني

 التفسير التحميمي لمقاصد وأىداف النصف الثاني من الحزب التاسع عشر من القرآن

ا(ٖٖ-ٔ)التوبة من اآلية 

اُْٖ

اُْٗ (ٙ-ٔالمبحث األول: مقاصد وأىداف سورة التوبة من اآلية )

آَُاا براءةامفاا مشركيفاكعيكدىـاالمطمب األول:

آُٓاا كفتءابت ىيدا مفا ـاينقضكااعيكدىـالمطمب الثاني:ا

اُٗٓاقلتؿاا مشركيفابىدااألشيراا حـراالمطمب الثالث:
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آُٔ (ٕٔ-ٚالمبحث الثاني: مقاصد وأىداف سورة التوبة من اآلية )

أُٔاالاعيدا لمشركيفاعنداهللااكرسك واالمطمب األول:

إَُافتركيفيةاا لىتمؿامعاغدراا كاالمطمب الثاني:

إُٔ (ٙٔ-ٖٔالمبحث الثالث: مقاصد وأىداف سورة التوبة من اآلية )

إُٕاقلتؿاا مشركيفاكتفةاالمطمب األول:

اُْٖالمييزاصفكؼاا مسلميفابت شدائداكا محفاالمطمب الثاني:

اُٖٖ (ٕٕ-ٚٔالمبحث الرابع: مقاصد وأىداف سورة التوبة من اآلية )

اعل اقتعدةالكحيداهللاعمترةابيتاهللاااالمطمب األول: اُٖٗالقـك

اُٖٗافضؿاا مؤمنيفاا ميتجريفاا مجتىديفاالمطمب الثاني:

اَِٗ (ٕٗ-ٖٕالمبحث الخامس: مقاصد وأىداف سورة التوبة من اآلية )

اَُِاا كالءاألك ياا قرب اا كفتراشرؾابتهللاالمطمب األول:

آُِاا دنيكيةا مكازنةابيفااخليتراا ىقيدةاأكاا مطتمعااالمطمب الثاني:

اِِِ (ٕٛ-ٕ٘المبحث السادس: مقاصد وأىداف سورة التوبة من اآلية )

اِِّاا نصراكا ىزةابت ديفاكا ىقيدةاالابت ىدةاكا ىلتداالمطمب األول:

اا قيتمةاالمطمب الثاني: اَِّاحكـاهللاافياا مشركيفاإ  ايـك

اِّٖ (ٖٖ-ٜٕالمبحث السابع: مقاصد وأىداف سورة التوبة من اآلية )

اِّٗااألمرابقلتؿاأىؿاا كلتباا منحرفيفاعفاا ديفاحل ايدفىكااا جزيةاالمطمب األول:

أِْاعقتئداأىؿاا كلتباا منحرفةاالمطمب الثاني:

آِٓامكقؼاأىؿاا كلتبامفااإلسبلـاالمطمب الثالث:

إِٔاا ختلمة

إِٔاأىـاا نلتئجاأواًل:

أِٖاأىـاا لكصيتتاثانيًا:
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إَِ الفيارس

إُِافيرسااآليتتاا قرآنيةاا كريمةا:أوالً 

اِِٗافيرسااألحتديثاا نبكيةاا شريفةاثانيًا:

اِٗٗافيرسااألعبلـاا ملرجـا يـاثالثًا:

اَُّافيرساا مصتدراكا مراجعارابعًا:

إُّافيرساا مكضكعتتاخامسًا:

اِِّاملخصاا رست ةابت لغةاا ىربية

اِّّاملخصاا رست ةابت لغةااإلنجليزية
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 الرسالة ممخص
اا قرآفا امف اعشر اا لتسع اكأىداؼاا حزب ا مقتصد اا لحليلية اا دراسة اا رست ة لضمنتاىذه

ا.(ّّ-ُ(اكا لكبةا)ٕٓ-ُْاألنفتؿا)اا كريـ,امفاسكرلي

لنتكؿاا فصؿاا لمييدماا لىريؼابت مقتصداكفصليف,اكاشلملتاا دراسةاعل امقدمةاكلمييدا
اا دراسةاا لككذ ؾااا,كاألىداؼ ابسكرليااألنفتؿاكا لكبة.,اكا لىريؼاحليلية مقصكدابمفيـك

خطكرةاكلنتكؿاا فصؿااألكؿاا حديثاعفاحكـاا غنتئـاككيفيةالكزيىيت,اثـالطرؽاإ  ابيتفا
ا اا مسلـ, اا مجلمع اعل  اكا منتفقيف اا نفتؽ اا مسلـاظتىرة اا مجلمع ابيف اا ىبلقة اطبيىة كذكر

ا.كا مجلمىتتااألخرل,اثـاأكضحاحكـاا لكارثافيااإلسبلـ

ا كالءاكا براءافيااإلسبلـ,اثـاذكراأىميةاا محتفظةاعل اقضيةااحدثاا فصؿاا ثتنياعفكل
اكمسرلاا حبيبا ااألقص اميبطااألنبيتء, اكا مسجد ابيتاهللااا حراـ اكختصة ا مقدستتااإلسبلمية,

اكا مسجداا نبكم.امحمدا
اكا ابت ىذاباا شديد, اا فتسقيف اكلكعد اكشيكاليت, احباا دنيت اا بحثامف احذر سلىرضاكمت

ا بحثاأحداثاغزكةاحنيف,اكرسـاا ىبلقتتاا نيتئيةابيفاا مسلميفاكأىؿاا كلتب,اكلطرؽاإ  اغزكليا
اا كفرا ادنس امف اا مقدسة ااألرض اكلطيير اا لحرير, ا جيؿ اا نصر امىت ـ اكبيتف اكلبكؾ, مؤلة

اكا ضبلؿ,اكألبىتاا بحثابختلمةااشلملتاعل اأىـاا نلتئجاكا لكصيتت.
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ABSTRACT 

 This research contains the analysis study and means and objectives for Part (  ) 

in the Holy Quran in Sorat Al-Anfal "  -  " and Sorat Al-Tawba " -  ". 

 The research covers ( ) main topics such as introduction, body and ( ) chapters 

discussion in the body part talked about the knowledgabe means and what is beyond 

having an analysis study intending and constrating to show the exact full meaning for 

Sorat Al-Anfal and Sorat Al-Tawba. 

 The first part covered the right roll and legetemat legislation on what is 

accepted to have when there is agained benefit of valuable things and items gotten by 

war taken will it will be destrebuted. 

 The chapter of pretending that he/she supporting a moslem group and in fact 

not. Of course it is very dangerous in the moslem world and society which will lead to 

destroy the relationship between people in moslem society against none moslem one. 

 Also showed how can people again from relatives by accepted legetemat roll in 

the same family. 

 The second part talked about how to be with or against a moslem groub in 

Islam. Also talked about the importance of holly Islamic places such as the holly 

mosque witch is known as Al-Aqsa mosque where it has a spiriful feeling due to most 

profits have landed on it and our profit Mohammad walked from his mosque in Al-

Medina at Saudi Arabia to Al-Aqsa mosque in Jerusalem. 

 The research has worn people leaning and linking un-accepted life interest by 

showing a big layied back a part form the moslem group which is known as "Al-

monafkeen". 

 The research went through honin famous war and how it endeed by writing 

down the final relationship agreement between moslems and non moslems; who have 

considered that their own holly book like Jewish and Cristians. 

 Also the research went through the famous Moata and Tabook war by showing 

the big vectory which will be achieved when freeing the aqupied land from non 

moslem aqupant who have a bad believes and mission. 

 The research ended by giving important conclusions and recommendations. 

 

 


