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 انذراسح انتحهيهيح دلقاصذ وأهذاف
 احلزب انثاوي مه انقزآن انكزيم 

 (141آيح إىل 97آيحمه انثقزج ) 
 

Analytical study of the purposes and 

objectives of the second party of the Quran 

Cow (verse 75 to verse 141) 
 

 إعذاد انطانة
  ىجذ عيٌٞ ئثشإٌٞ عيٌٞ 

 
 

 إشزاف انذكتىر
 عَبه ٍؾَ٘د اىٖ٘ثٜ  

  في التفسير درجة الماجستيرعمى  الحصول متطمباتل استكماالً  قدمت ىذه الرسالة
 بغزة –من كمية أصول الدين في الجامعة االسبلمية وعموم القرآن 

 
 مٕٗٔٓ -ىــ ٖٗٗٔ



 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
    

 أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُىبٍ أَقْفَالُهَا 
 حممدة من سور  42اآلية 

  



  
 

 ت

 

 اإلهذاء
 
 

ٍؾَفذ لفي٘اد سثفٜ  ئىٚ ٍِ أسع٘ هللا رؼبىٚ شفابػزٔ ٝفً٘ اىفذِٝد تفذٗرٜ ٗؽجٞجفٜ *

 .  أّذ غجٞت اىقي٘ة ثأثٜ أّذ ٗأٍٜ ٝب سع٘ه هللاد ػيٞٔ ٗعالٍٔ

*   ٛ لفٜ  اىاعفو ثؼفذ هللا  بخٞفشا,د ليَٖف بد ؽاظَٖفب هللا ٗعضإَفاىؼضٝفضِٝ ئىٚ ٗاىذ

أُ ٝغافش  ٍغبػذرٜ ٍبدٝب, ٍٗؼْ٘ٝب,د ؽزٚ رَنْذ ٍِ ئرَبً ٕزا اىجؾشد أدػ٘ هللا 

ىَٖب ٗٝشؽََٖبد ٗأُ ٝجبسك لٜ دَْٖٝبد ٗثذَّٖبد ٗأٍ٘اىَٖفبد ٗأُ ٝغؼفو رىفل لفٜ 

 .  ٍٞضاُ ؽغْبرَٖب ًٝ٘ اىقٞبٍخ

 . خ٘رٜ ٗأخ٘ارٜ األػضاء ػيٚ تيجٜ ؽاظٌٖ هللا عَٞؼب, ٗعضإٌ خٞشا, ئئىٚ  *

اىؼيَبء اىؼبٍيِٞد ٗاىذػبح اىَخيصِٞد ٗغالة اىؼيٌ اىَغزٖفذِٝد ٗأثْفبء األٍفخ ئىٚ  *

 .  اىغٞ٘سِٝ ػيٚ دٌْٖٝ

ئىففٚ مففو لففبؽت تيففت ّقففٜد ّٗاففظ لففبلٞخد اغَأّففذ ثففزمش هللاد ٗتْؼففذ ثشصتففٔد  *

ٗسظٞذ ثقعبئٔد ٗلجشد ػيٚ اثزالئفٔد ٗؽَذرفٔ ػيفٚ أّؼَفٔد ٗاّ فشؽذ ثؾجفٔد 

 .  ٗؽت سع٘ىٔ

 .  لٜ ئخشاط ٕزا اىجؾش ئىٜ مو ٍِ عبػذّٜ *

 

  ...إىل هؤالء مجيعا  
ال  سائال ادلىىل  ،أهذي هذا انثحث ادلتىاضع

ٌ
تأمسائه احلسىن وصفاته انع

 نىجه  
 .انكزيم ه  أن يكىن خانصا 
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 شكز وتقذيز
 
 

ُ  َسثِّٜ  :يقكؿ ا تعالى ِ ِْ َماََش لَا ٍَ َٗ  ِٔ ب َْٝ ُنُش ىَِْْاِغ ََ ِْ َشَنَش لَاِّ  ٍَ َٗ  ٌ ٌّٜ َمِشٝ  . }َْ/ النمؿ{ َغِْ
 . (ُ)(َمْ  اَل َ ْشُكُآ النَّاَس اَل َ ْشُكُآ ال َّوَ ): كيقكؿ رسكلو 

حمدان يميؽ بآيات القدرة كاإلعجاز, كأثني عميو ثناءن قدر ما يكفي عطاءه الكاسع   الحمد 
يدكـ بالصبلة كالسبلـ  ,أف يسر لي جميع السيبؿ إلى إتماـ ىذه الرسالة يدم كجي كبعد أف أيبارؾ جي

 . كشفيعي محمد  ,ى معممي األكؿعم
 ,حفظو ا.. جمال محمود اليوبي: أتكجو بخالص شكرم كتقديرم لفضيمة الدكتكر الفاضؿ
كقد صبر  ,حيث كاف يقرأ لي أكالن بأكؿ ,الذم لـ يدخر جيدان في إبداء تكجيياتو كمبلحظاتو السديدة

كلكال إرادة ا أكالن ثـ متابعتو لي لما استطعت إنجاز ىذه  ,عميى كثيران بسبب انشغالي كعدـ تفرغي
, سائبلن لي باب بيتو في أم ساعة شئت فتح كقد ,ككاف إتباعو باالتصاؿ المتكاصؿ ,الرسالة
 . أف يجزيو عني خير ما جزل بو شيخان عف تمميذه المكلى 

 : كأػقدـ بشكرم الجزيؿ إلى أستاذمى الفاضميف في لجنة المناقشة
 . حفظو اعبدالكريم حمدي الدىشان... : فضيمة الدكتور
 . حفظو ا ...صيدم عيسى إبراىيم: وفضيمة الدكتور

حتى تخرج  ,فيـ أىؿه لسًد خمميا كتقكيـ معكجيا ,لتفضميـ عمىى بقبكؿ مناقشة ىذه الرسالة
 . فأسأؿ ا الكريـ أف يثيبيـ عني خير الجزاء ,لمنكر بأفضؿ صكرة

كأقدـ شكرم العميؽ لجميع أساتذتي في كمية أصكؿ الديف, لما ليـ عميى مف فضؿ كما 
 . فجزاىـ ا عني كؿ خير ,كقد استفدت منيـ الكثير ,التدريس كالتكجيو

سائبلن ا  ,كما كأشكر الجامعة اإلسبلمية بغزة, التي أتاحت لي الفرصة إلتماـ دراستي العميا
 . مف كؿ شرك  ,تعالى أف يحفظيا مف كؿ سكء

كال يفكتني أف أقدـ عظيـ شكرم لؤلخكة العامميف في المكتبة المركزية في الجامعة, عمى ما 
 . كالتسييبلت لطبلب العمـ, فجزاىـ ا عني كؿ خير الخدماتيبذلكنو مف جيد كبير لتقديـ 
ريـ في مسجدم الك ,شكرم كتقديرم إلخكاني كأصحابي األعزاء خالصكما ال يفكتني أف أقدـ 

                                                 
(, َّْ, بػاب مػا جػاء فػي الشػكر لمػف أحسػف إليػؾ, )صسنف الترمذم, كتاب البر كالصمة عف رسػكؿ ا  (ُ)

 (, صححو األلباني.ُْٓٗ)ح



  
 

 ج

يقدمكنو لي مف  عمى ما ,حفظو ا ..أشرؼ كادم: كأخص بالذكر الشيخ الفاضؿ ,مسجد "األلباني"
عبدالرؤكؼ : فاضؿاأل ةكأخص بالذكر األخك  ,تسييبلت كبيرة مف االستفادة مف مكتبتيـ العامرة

كيان عمى تفضميـ بكرميـ مف خبلؿ مراجعتيـ لمرسالة لغ كمحمد شبير ,ببلؿ الطنانيك , الخالدم
سمير صقر عمى ما قاـ بو مف ترجمة ممخص الرسالة إلى المغة  كال أنسى األستاذ الفاضؿ ,كنحكيان 

 . ـ أجمعيففأسأؿ ا أف يبارؾ فيي ,اإلنجميزية
داعيان ا سبحانو كتعالى أف يجزييـ  ,كما أكرر شكرم كتقديرم لجميع مف نصحني كأعانني

 . عني أفضؿ الجزاء كالعطاء
 

 اىَ٘لق ٗاىٖبدٛ ئىٚ ع٘اء اىغجٞوٗهللاُ 

 ٗليٚ هللا ٗعيٌ ٗثبسك ػيٚ عٞذّب ٍؾَذ

 ٗػيٚ آىٔ ٗألؾبثٔ أعَؼِٞ
  



  ادلقذمح
 

 ح

 مقّدمة
 

المتفرد   العزيز القكم المتيف,الحمد  ,الحمد  حمد الشاكريف الحمد  رب العالميف,
بالقكة كالعظمة كالجبركت, كالصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ الخمؽ أجمعيف سيدنا محمد كعمى آلو 

 : أما بعد ,كصحبو كمف سار عمى دربو إلى يـك الديف
كتابان خالدان إلى  فمقد كانت حكمة ا تعالى أف جعؿ الكتاب الذم أنزؿ عمى عبده محمد 

امة, جعمو معجزة عقمية تحدل بو الناس فعجزكا عف االتياف بمثمو, فحيثما قمب االنساف يكـ القي
نظره في القرآف الكريـ كجد أسراران مف اإلعجاز البياني ال يكاد يصؿ الباحث فيو إلى سر جانب منو 

 . حتى يجد كراءه جكانب أخرل, يكشؼ سر إعجازىا عبر الزمف
األرض  ستظؿ خالدة إلى أف يرث ا  ,كمنياجان  يعةن كمعو شر  مف أجؿ ذلؾ جاء النبي 

 . متمثمة بالمنيج الرباني الذم ال يأتيو الباطؿ مف بيف يديو كال مف خمفو كمف عمييا,
تبلكة كدراسة كحفظان كتطبيقان, لمنجاة مف فتنة الدنيا كعذاب  فبل بد مف تدبر كتاب ا تعالى,

 . ديننا الحنيؼكإلعزاز  كلمعالجة أمراضنا, اآلخرة,
 الياقكت كالمرجاف كأنيا بأعناؽ بعض بعضيا أخذ قد مترابطة يجدىا القرآف آيات في كالباحث

 ركح مع بما يتناسب األلفاظ المعاني مف فيستخرج الفريد الرائع كالعقد النظـ ىذا بجبلء يمحظ
الدراسة )كالذم بعنكاف ىذا  أسطر بحثي كي الرائع المنيج ىذا اخترت كقد الكريمة, اآليات

 ا بمشيئة أحاكؿ (ٔٗٔ-٘ٚالبقرة  التحميمية لمقاصد وأىداف الحزب الثاني من القرآن الكريم
 بأقكاؿ كالسداد مسترشدان  التكفيؽ منو طالبان  أكالن  مستعينان با أىـ األىداؼ كالمقاصد أبرز أف

 يفي تطبيقو في جديد في نشأتو أصيؿ منيج ىذا أف ذلؾ في كحسبي كالمحدثيف القدامى المفسريف
 . الجميع يبلءـ بما اإلعجاز كيبرز كجو كمصر عصر كؿ في المتجددة المجتمعات بحاجة
 وأن العميق من بحره الدرر الستخراج يوفقنا وأن العزيز كتابو لفيم صدورنا يشرح أن ا أسأل

 . العالمين رب يا آمين الكريم لوجيو خالصاً  صواباً  العمل ىذا يجعل
 

  



  ادلقذمح
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 : إَٔٞخ اىَ٘ظ٘ع: أٗل, 

أال كىػػك القػػرآف الكػػريـ الػػذم يعػػد  ,االطػػبلؽتعمػػؽ مكضػػكع ىػػذه الدراسػػة بأشػػرؼ كتػػاب عمػػى  .ُ
 . ان عظيم ان االشتغاؿ بو شرف

 تبػػػرز ىػػػذه األىميػػػة مػػػف خػػػبلؿ البحػػػث فػػػي ىػػػذا المكضػػػكع ككنػػػو يبحػػػث أىػػػداؼ كمقاصػػػد .ِ
  .سكرة البقرة مف كمكضكعات

 : اخزٞبس اىَ٘ظ٘عأعجبة : صبّٞب, 

ًْ َػيَٚ تُيُ٘ةٍ أَتْاَبىَُٖب: قاؿبتدبر آياتو كما  تعالى ا إرضاء .ُ َُ أَ َُ اىْقُْشآ  . }ِْمحمد/{ أَلاََل َٝزََذث ُشٗ
 . في البحث كالتنقيب عف مقاصد السكر كربطيا بمكضكع كاحد اخدمة كتاب  .ِ
ككاقػع األمػة,  كربطيػا بمحػكر السػكر, أىداؼ كمقاصد الحزب الثاني مف القرآف الكريـتبييف  .ّ

براز الكحدة المكضكعية في ذلؾ  . كا 
 . (أىداؼ كمقاصد سكر القرآف الكريـإثراء المكتبة اإلسبلمية بيذا النكع مف التفسير) .ْ
 . عمى بحث ىذا المكضكع -حفظيـ ا تعالى -تشجيع أساتذتي الكراـ  .ٓ
 : اىذساعبد اىغبثقخ: صبىضب, 

كالبحث عبر شبكة , بعد االطبلع كالبحث في المكتبة المركزية بالجامعة اإلسبلمية
لـ اعثر عمى أم رسالة عممية سكاء كانت رسالة , كبعد سؤاؿ اإلخكة المختصيف, االنترنت

 . دكتكراة قد تناكلت ىذا المكضكعماجستير أك 
ي سأككف مف األكائؿ المبتدئيف بالكتابة في السمسمة التي أقرىا قسـ التفسػير كعمػـك القػرآف بكميػة نكما أن

كالتػي تتنػاكؿ الدراسػة التحميميػة لممقاصػد كاألىػداؼ المتنكعػة كالمختمفػة , أصكؿ الديف في الجامعة اإلسػبلمية
 . كاف نصيبي في ىذه الدراسة مقاصد كأىداؼ الحزب الثاني مف سكرة البقرةكلذا , آليات القرآف الكريـ

 : ذساعخخطخ اى: ساثؼب, 

 . يتككف ىذا البحث مف مقدمة كتمييد كثبلثة فصكؿ كخاتمة
 : كقد اشتممت عمى - المقدمة

 . أسباب اختيار المكضكع . ِ     . أىمية المكضكع . ُ
 . الدراسات السابقة . ْ   . أىداؼ الدراسة كالغاية منيا . ّ
 .  خطة الدراسة . ٔ      . منيج البحث . ٓ
 
 



  ادلقذمح
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 التمييد
 : كيشتمؿ عمى مبحثيف

 : التعريف بالدراسة التحميمية والمقاصد واألىداف: المبحث األول
 : كفيو مطمباف

 . تعريؼ بالدراسة التحميمية القرآنية كمتطمباتيا: المطمب األكؿ
 . بالمقاصد كاألىداؼ كأىميتياتعريؼ : المطمب الثاني

 : مدخل إلى سورة البقرة: المبحث الثاني
 : كيشتمؿ عمى

 . أسماء السكرة كعدد آياتيا: أكالن 
 . مكاف كزماف نزكؿ السكرة: ثانيان 
 . فضائؿ السكرة كجك نزكليا: ثالثان 
 . محكر السكرة كخطكطيا الرئيسة: رابعان 

 . المناسبات في السكرة: خامسان 
 

 األولالفصل 
 (ٜٔ-٘ٚ)البقرة  لمقاصد وأىداف الربع األول من الحزب الثاني الدراسة التحميمية

 : مباحث ةكيشتمؿ عمى أربع
 (ٜٚ -٘ٚالمقاصد واألىداف لسورة البقرة من اآلية ): المبحث األول

 : مطالب ةكفيو ثبلث
 . تيئيس المؤمنيف مف دخكؿ الييكد في اإلسبلـ: المطمب األكؿ

 . نفاؽ الييكد: الثانيالمطمب 
 . جيؿ الييكد با تعالى, كتجارتيـ بدينو: المطمب الثالث

  (ٕٛ-ٓٛ)المقاصد واألىداف لسورة البقرة من اآلية : لمبحث الثانيا
 : مطالب ثبلثةكفيو 

 . زعـ الييكد بأف النار ال تمسيـ إال أيامان معدكدة: المطمب األكؿ
  الييكد بأنيـ شعب ا المختار.إبطاؿ دعاكم : المطمب الثاني

 . كالسبيؿ إلى تكفيرىا ,خطر الذنكب: ثالثالمطمب ال
 (ٙٛ-ٖٛ)المقاصد واألىداف لسورة البقرة من اآلية : المبحث الثالث



  ادلقذمح
 

 ذ

 : مطالب ةكفيو خمس
 . الدعكة إلى عبادة ا كحده: المطمب األكؿ
 . أىمية حؽ اإلحساف لمكالديف: المطمب الثاني

 . حقكؽ األقارب كاليتامى كالمساكيف: الثالثالمطمب 
يتاء الزكاة: المطمب الرابع  . اقامة الصبلة كا 

 . نقض الييكد لمعيكد كالمكاثيؽ: المطمب الخامس
  (ٜٔ-ٚٛ)المقاصد واألىداف لسورة البقرة من اآلية : المبحث الرابع

 : مطالب ةكفيو أربع
 . منيـاألنبياء كالرسؿ كمكقؼ الييكد : المطمب األكؿ
عطا بشرية عيسى : المطمب الثاني  . ه المعجزاتؤ كا 
 . رغـ عمميـ بو جحكد الييكد بالنبي : المطمب الثالث
 . مخالفة الييكد لؤلنبياء كالرسؿ: المطمب الرابع

 
 الفصل الثاني 

 (٘ٓٔ-ٕٜلمقاصد وأىداف الربع الثاني من الحزب الثاني )البقرة  الدراسة التحميمية
 : مباحث ةأربعكيشتمؿ عمى 
  (ٖٜ-ٕٜ)المقاصد واألىداف لسورة البقرة من اآلية : المبحث األول

 : مطالب ةكفيو ثبلث
 . سفاىة الييكد ككفرىـ باتخاذىـ العجؿ إليان ليـ: المطمب األكؿ
 . المكاثيؽ كالعيكد عمى بني إسرائيؿ أخذ ا : المطمب الثاني
 . جداؿ الييكد كعدـ طاعتيـ: المطمب الثالث

 ( ٜٙ -ٜٗالمقاصد واألىداف لسورة البقرة من اآلية ): المبحث الثاني
 : افكفيو مطمب

 . حرص الييكد عمى أم حياة: المطمب األكؿ
 . استثمار العمر في طاعة ا : المطمب الثاني

 ( ٓٓٔ -ٜٚالمقاصد واألىداف لسورة البقرة من اآلية ): المبحث الثالث
 : افكفيو مطمب

 . كبياف صفات المبلئكة ,عداكة الييكد لجبريؿ : األكؿالمطمب 
 . العناية التامة بالقرآف الكريـ: المطمب الثالث

 ( ٘ٓٔ -ٔٓٔالمقاصد واألىداف لسورة البقرة من اآلية ): المبحث الرابع
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 : مطالب ةكفيو ثبلث
 . لجميع البشر عالمية رسالة النبي محمد : المطمب األكؿ
 . اتخاذ الييكد مناىج الغي كالضبلؿ في إفسادىـ كالسحر: المطمب الثاني
 . األدب في الخطاب مع النبي : المطمب الثالث

 
 الفصل الثالث 

 (ٖٕٔ-ٙٓٔلمقاصد وأىداف الربع الثالث من الحزب الثاني )البقرة  الدراسة التحميمية
 : مباحث ةكيشتمؿ عمى أربع

 (ٖٔٔ -ٙٓٔالبقرة من اآلية )المقاصد واألىداف لسورة : المبحث األول
 : مطالب ةكفيو خمس

 . اثبات كقكع النسخ في القرآف الكريـ: المطمب األكؿ
 . حسدمف مرض الالتحذير : المطمب الثاني
يتاء الزكاة: الممطب الثالث  . كجكب إقامة الصبلة كا 
 . بطبلف دعكل الييكد كالنصارل بعدـ دخكؿ أحد الجنة لغيرىـ: المطمب الرابع

 . عداكة الييكد لبعضيـ البعض: المطمب الخامس 
 (٘ٔٔ -ٗٔٔالمقاصد واألىداف لسورة البقرة من اآلية ): المبحث الثاني

 : بافمكفيو مط
 . عف كظائفياظمـ مف عطؿ مساجد ا : المطمب األكؿ
 . تكجيو األمة ألفضؿ قبمة: المطمب الثاني

 (ٛٔٔ-ٙٔٔ)المقاصد واألىداف لسورة البقرة من اآلية : المبحث الثالث
 : مطالب ةكفيو ثبلث

 . عف النقائص كالعيكب كالكلد تنزيو ا : المطمب األكؿ
 . بدائع ممككت السماكات كاألرض كحكمة ا فييا: المطمب الثاني
 . تشابو القمكب كاألقكاؿ كاألفعاؿ: المطمب الثالث

 (ٖٕٔ-ٜٔٔاألىداف لسورة البقرة من اآلية )المقاصد و : المبحث الرابع
 : مطالب ثبلثةكفيو  

 . ككجكب اتباعو اثبات صدؽ رسالة النبي : المطمب األكؿ
 . التحذير مف مكاالة الييكد كالنصارل: المطمب الثاني

 . تذكير بني اسرائيؿ بنعـ ا عمييـ: ثالثالمطمب ال
 الفصل الرابع
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 ( ٔٗٔ-ٕٗٔ)البقرة من الحزب الثاني لمقاصد وأىداف الربع الرابع الدراسة التحميمية
 : مباحث ةكيشتمؿ عمى ثبلث

 ( ٖٔٔ-ٕٗٔ)المقاصد واألىداف لسورة البقرة من اآلية : المبحث األول
 : مطالب ةكفيو ثبلث

 . فضؿ سيدنا ابراىيـ : المطمب األكؿ
 . فضؿ المسجد الحراـ عمى األمة: المطمب الثاني 

 . أىمية اإلخبلص في أداء العبادات: المطمب الثالث
 (ٖٖٔ-ٕٖٔالمقاصد واألىداف لسورة البقرة من اآلية ): المبحث الثاني

 : افمبكفيو مط
 . أىمية التكاصي عمى الحؽ كالصبر عميو: المطمب األكؿ
 . الدعكة إلى التكحيد كصية األنبياء جميعان : المطمب الثاني

 ( ٔٗٔ-ٖٗٔ)المقاصد واألىداف لسورة البقرة من اآلية : المبحث الثالث
 : مطالب ةكفيو ثبلث

 . فضؿ ممة ابراىيـ : المطمب األكؿ
 . طاعة ا تعالى باتباع شريعة محمد : المطمب الثاني
 . إلييـ إبراىيـ  إبطاؿ دعاكم الييكد كالنصارل بإنتساب: المطمب الثالث

 
 : الخاتمةخامًسا: 

 : كتشتمؿ عمى
  أىـ النتائج كالتكصيات . 
 الفيارس كتحتكم عمى : 

 . فيرس اآليات القرآنية -ُ
 . فيرس األحاديث النبكية -ِ
 . المترجـ ليـ فيرس األعبلـ -ّ
 . فيرس المصادر كالمراجع -ْ
 . فيرس المكضكعات -ٓ
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ب  : ٍْٖظ اىجؾش: عبدع,

لسكرة كذلؾ بكضع مقدمة , استخدـ الباحث المنيج التحميمي ك المكضكعي في التفسير -ُ
, كمحكرىا الرئيسي, كزماف نزكليا كمكاف, كفضميا, البقرة أبيف مف خبلليا أسماء السكرة

كما سأعمؿ عمى تقسيـ آيات الحزب الثاني مف سكرة البقرة إلى مباحث مختمفة في أربعة 
قمت ك , جاعبلن لكؿ مبحث آياتو المناسبة لو حسب مكضكع آيات المبحث نفسو, فصكؿ

االستشياد ك , كتحميميا, تحتكيو آيات كؿ مبحث مف مقاصد كأىداؼ بتحديد كاكتشاؼ ما
: ليذه األىداؼ كالمقاصد بالمنيج التحميمي بما فيو مف أدكات متعددة تخدـ ىذا المنيج مف

عجاز القرآف, كعمـك المغة, عمكـ القرآف ربط ىذه المقاصد ك , كالسنة المطيرة كغيرىا, كا 
 . يساىـ في حؿ مشاكميا التي تعاني منيابما , كاألىداؼ بكاقع األمة كحاليا

كذلؾ كمو في , بذكر اسـ السكرة كرقـ اآلية, عزك اآليات القرآنية المستشيد بيا إلى سكرىا -ِ
 . كذلؾ بيدؼ التخفيؼ عف الحكاشي؛ متف الدراسة كليس في حكاشي الصفحات

كذلؾ حسب , تخريج األحاديث المستشيد بيا في البحث كعزكىا إلى مصادرىا األصمية -ّ
عدا أحاديث , كنقؿ أقكاؿ العمماء في الحكـ عمى الحديث, ضكابط كأصكؿ التخريج

 . الصحيحيف
 . كذلؾ في حكاشي الصفحات, بياف معاني المفردات الغريبة الكاردة في البحث -ْ
أما , مع تكثيقيا حسب األصكؿ, عزك األقكاؿ المقتبسة ألصحابيا بما يحقؽ األمانة العممية -ٓ

)انظر( ثـ : خمصت المعنى العاـ مف األقكاؿ فإني اكتفي في الحاشية بقكؿإذا كنت است
 . ذكر المراجع التي استفدت منياأ
 . الترجمة لمشخصيات كاألعبلـ المغمكرة الكاردة في البحث -ٔ
كاترؾ مكاصفات المرجع لقائمة , كرقـ الجزء كالصفحة, كتفي في التكثيؽ بذكر اسـ الكتابأ -ٕ

 . عف الحاشية كذلؾ تخفيفان ؛ المراجع
سبؽ اإلشارة : قد سبؽ ذكره في البحث أقكؿ عند إحالة القارئ إلى فكرة أك جزئية أك حديث -ٖ

 . كاذكر رقـ الصفحة, إليو
 . عمؿ الفيارس البلزمة لكصكؿ إلى المعمكمة بأقرب طريؽ كأسيمو -ٗ



 

 

 

 
 
 

 انتمهيذ
 انتمهيذ

 
 : عمى مبحثيفكيشتمؿ 

 
 . التعريف بالدراسة التحميمية والمقاصد واألىداف: المبحث األول
 . ةمدخل إلى سورة البقر : المبحث الثاني



 

 

 

 

انتعزيف تانذراسح : ادلثحث األول
 : انتحهيهيح وادلقاصذ واألهذاف

 ادلثحث األول
 انتعزيف تانذراسح انتحهيهيح

 وادلقاصذ واألهذاف
 

 : كفيو مطمباف
 

 . التحميمية القرآنية ومتطمباتياتعريف بالدراسة : المطمب األول
 . تعريف بالمقاصد واألىداف وأىميتيا: المطمب الثاني
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 المطمب األول
 تعريف بالدراسة التحميمية القرآنية ومتطمباتيا 

إذ ىك كبلـ ا الػذم ال يأتيػو الباطػؿ مػف , عمـ الكتاب المنزؿ ,إف أجؿَّ عمـ صرفت فيو اليمـ
كالمكعظة الحسنة , كالرحمة كالبػياف, ؿ مف حكيػـ حميد فيو اليدل كالشفاءبيف يديو كال مف خمفو تنزي

كلك بذلت الجيكد كميا مػا أنػضػبػػت مػف معينو , فمك أنفقت فيو األعمار ما أدركت كؿ غكره, كالتبياف
كاسػػتدرار , كبيانػػو كدراسػػتو, كمػػف ىنػػا اجتمعػػت كممػػة عممػػاء األمػػة عمػػى العنايػػة بتفسػػيره, شػػيئان يػػذكر

تنكعػت طػرائقيـ فػػي عػػرض , كألجػؿ انكبػابيـ عمػى دراسػتو, كالػنيؿ مف معينو العػذب النميػر, نػػػكزهكػ
 . (ُ)كاختمفت مشاريعيـ في إيضاح مكنكناتو, عمكمو

تخدـ القرآف الكريـ استخداـ أسمكب الدراسة التحميمية لمقرآف الكريـ  كمف ىذه المشاريع التي
 . كمقاصد القرآف الكريـمبينان صاحبو مف خبللو أىداؼ 

 :اىَقص٘د ثبىذساعخ اىزؾيٞيٞخ اىقشآّٞخ: أٗل, 

 :دىرىسى الشػػيءي كدىرىسى الكتػػابى يىٍدريسيػػو دىٍرسػػان كًدراسىػػةن  الدراســة لغــة
الًكتىػػابى يىٍدريسيػػوي كيىٍدًرسيػػوي , ك (ِ)

دىٍرسان كًدرىاسىةن : قىرىأىهي كأٍدرىسىوي كدىرَّسىوي 
 .(ْ)الرياضة كالتَّعىيُّدي لمشيءكأىصؿ الدّْراسىًة  ,(ّ)

 : لكػؿ يكتمػؿ المعنػى المطمػكب ىك معاىدة الشيء المدركس بكؿ جكانبو  الدراسة اصطبلحًا
 عمى أكمؿ كجو كأفضؿ ىيئة.

 قػاؿ . كنقػض المنعقػد, الفػتح: فيك مػأخكذ مػف الحػؿ بمعنػى نسبة إلى التحميؿ: التحميمي لغة
 . (ٓ)فانحمت", فتحيا كنقضيا, " كحٌؿ العقدة يحميا حبل: ابف منظكر

  ًعػػراب , تفكيػػؾ الكػػبلـ عمػػى اآليػػة لفظػػة لفظػػة: اصــطبلحا كالكػػبلـ عمػػى مػػا فييػػا مػػف معػػافو كا 
 .ثـ االنتقاؿ إلى ما بعدىا, كأحكاـ كغيرىا

 : سػيدنا محمػد كػبلـ ا المنػٌزؿ عمػى" أم القرآف الكػريـ  القرآنية بكسػاطة األمػيف جبريػؿ ,
 ,المحفػػػػكظ فػػػػي الصػػػػدكر, المنقػػػػكؿ إلينػػػػا بػػػػالتكاتر, المتعبػػػػد , المكتػػػػكب فػػػػي المصػػػػاحؼ

 .(ٔ)"بتبلكتو, المبدكء بسكرة الفاتحة, المختتـ بسكرة الناس
                                                 

 (.ٓمقدمة في التفسير المكضكعي, محمد بف عبدالعزيز الخضيرم )ص (ُ)
 (.ٕٗ/ٔلساف العرب البف منظكر, مادة درس ) (ِ)
 (.َُٕ/ُالقامكس المحيط, لمفيركزآبادم, ) (ّ)
 (.ّٖٓ/ُغريب الحديث, لمخطابي ) (ْ)
 (.ُّٔ/ّلساف العرب, مادة حمؿ, البف منظكر ) (ٓ)
 (.ٗ, د.عبدالرحمف الجمؿ )التبلكة كالتجكيد (ٔ)
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  : ــة ــة القرآني ىػػي القضػػايا األساسػػية كالمحػػاكر الكبػػرل التػػي دارت عمييػػا )الدراســة التحميمي
إلػػػى المعنػػػى سػػػكر القػػػرآف الكػػػريـ كآياتػػػو مػػػف خػػػبلؿ دراسػػػتيا دراسػػػةن معمقػػػة بيػػػدؼ الكصػػػكؿ 

 .(المنشكد كاليدؼ المقصكد لخدمة كتاب ا 
: متطمبات الدراسة التحميمية القرآنية: ثانياً   

كثمرتػو مػػف أشػػيى , البحػث العممػػي النزيػو أسػػاس المعرفػة الحقػػة التػػي تعػكد عمػػى طبلبيػا بػػالنفع
اعتبػاره فػي نضػج ثمػاره كلذلؾ فإف تييؤ أسبابو ألم باحث أمر لػو , األكؿ لغذاء الفكر كتنمية العقؿ

كالبحث في العمػكـ الشػرعية عامػة كفػي التفسػير خاصػة مػف أىػـ مػا يجػب االعتنػاء بػو , كدنك قطكفو
 . (ُ)كيحفظ ركعة الكحي كجبللو, حتى يصفك مشربو, كالتعرؼ عمى شركطو كآدابو

راده عػػز ىػػك الترجمػة عػف ا تعػػالى لبيػاف مػ فالدراسػة التحميميػة ألىػداؼ كمقاصػػد القػرآف الكػريـ
لػػذلؾ ال يجػػكز ألل أحػػد اقتحػػاـ ىػػذا المجػػاؿ إال بعػػد أف تتػػكافر فيػػو متطمبػػات ىػػذه , كجػػؿ مػػف كبلمػػو

 : كأجمميا عمى النحك اآلتي الدراسة لخدمة كتاب ا 
 : ٍزطيجبد ٍطي٘ثخ ٍِ لبؽت اىذساعخ ّاغٔ "رارٞخ ": أٗل, 

كمػػػا يتػػأثر بػػػو , ألف صػػػحة العقيػػدة ليػػػا أثػػر كبيػػػر فػػي نفػػػس صػػاحبيا -صػػحة العقيػػدة  -ُ
 . اا كمكتكبن اإلنساف يظير في كبلمو منطكقن 

 فػػاألىكاء تػػدفع أصػػحابيا إلػػى نصػػرة مػػذاىبيـ كلػػك كانػػت عمػػى غيػػر, التجػػرد مػػف اليػػكل  -ِ
 . حؽ

, كاالنتفػػاع بعممػػوفالصػػمؼ كالتكبػػر يحػػكالف بػػيف العػػالـ , ا لػػيف الجانػػبأف يكػػكف متكاضػػعن  -ّ
 . ا لنفعوفمك كاف عممو نافعن 

ا حتػػػى ال يفيمػػػو ا سػػػريعن فػػػبل يسػػػرد كبلمػػػو سػػػردن . أف يتحمػػػى بالتػػػأني كالركيػػػة فػػػي حديثػػػو -ْ
لكي  بؿ عميو أف يفصؿ الكبلـ كيبٌينو كيكضحو كيخرج الحركؼ مف مخارجيا, القارمء

 . يفيمو المستمع

ٞخ "ٍزطيجبد ٍطي٘ثخ ٍِ لبؽت اىذساعخ " ػيَ: صبّٞب, 
(ِ)

 : 

كالتػػي بػػدكنيا تػػذىب , كىػػك يتمثػػؿ فػػي جممػػة العمػػـك المسػػاعدة كالضػػركرية لمكشػػؼ عػػف الحقيقػػة
ألنيػػا لػػـ تتييػػأ ليػػا األسػػباب الكفيمػػة بإيصػػالنا إلػػى الكشػػؼ الحقيقػػة التػػي , ا كدكف جػػدكلالجيػػكد ىػػدرن 

 . نطمح إلى تجميتيا كبيانيا

                                                 
 (.ّْفي عمـك القرآف, مناع القطاف, )صمباحث  (ُ)
 (. ِِٗ/ُانظر: البرىاف في عمـك القرآف, لئلماـ الزركشي, ) (ِ)
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 : اىؼيٌ ثبىيغخ اىؼشثٞخ ٗلّْٖ٘ب  -ٔ

يحػػؿ لمػػف يػػؤمف بػػا كاليػػكـ اآلخػػر أف يػػتكمـ فػػي كتػػاب ا إف لػػـ يكػػف عالمػػان "ال : قػػاؿ مجاىػػد
, فعمـ المغة يعد دعامةن أساسيةن لفيـ كتاب ا تعالى فيمان صحيحان يراد بػو كجػو ا (ُ)بمغات العرب"

.كمػع ذلػؾ فػاعمـ أنػو  ":كقاؿ أبك حياف األندلسي في معرض ذكره لما ينبغي أف يحيط بو المفسر
 يرتقػػي مػػف عمػػـ التفسػػير ذركتػػو, كال يمتطػػي منػػو صػػيكتو, إال مػػف كػػاف متبحػػران فػػي عمػػـ المسػػاف, ال

 ليكشؼ مف خبلؿ ىذا العمـ الدرر المكنكنة في كتاب ا تعالى .,(ِ)مترقيان منو إلى رتبة اإلحساف "
 : معرفة عموم القرآن -ٕ

كمعرفػػة المكػػي كالمػػدني, كالناسػػخ , كجمػػع القػػرآف كترتيبػػو, أسػػباب النػػزكؿ كعمػػـك القػػرآف تشػػمؿ
كىػي مػف أىػـ العمػـك التػي ينبغػي , كالمنسكخ, كالمحكـ كالمتشابو, إلى غير ذلؾ مما لو صمة بػالقرآف

مثمػػو مثػػؿ عمػـك الحػػديث بالنسػػبة , بػؿ إف عمػػـك القػػرآف بالنسػبة لممفسػػر مفتػػاح لػو, أف يعرفيػا المفسػػر
 . لمف أراد أف يدرس الحديث دراسة حقة

 . المفسرة لآليات القرآنية كأقكاؿ الصحابة في تفسير القرآف الكريـ باألحاديث النبويةالعمم  -ّ
ــي تمكــن المفســر  -ْ ــة الفيــم الت أك اسػػتنباط معنػػى يتفػػؽ مػػع , مػػف تػػرجيح معنػػى عمػػى آخػػر دق

 . نصكص الشريعة
ــة -ٓ ــة األحكــام الشــرعية العممي ــم الفقــو لمعرف  كآراء المجتيػػديف فييػػا, محاليػػا فيػػو كبيانيػػا فػػي عم

 .  كاألحكط عقيدة كتقىكاألخذ بما ىك األقكل دليبلن 
العػػالميف العػػامميف المتقػػيف  عمــم الموىبــة وىــو عمــم يورثــو الّمــو تعــالى لمــن يشــا  مــن عبــاده -ٔ

كىػذا  "مػف عمػؿ بمػا عمػـ أكرثػو المٌػو عمػـ مػا لػـ يعمػـ": ككما قيؿ, فيميميـ المعرفة بأسرار كتابو
كاألسػػاس ليػػذا العمػػـ ليطمػػع عمػػى معانيػػو بمػػا يفيضػػو المٌػػو عمػػى قمبػػو كركػػف ىػػذا العمػػـ العكػػكؼ 

ُ : كمبلكو العمؿ مع الكرع قاؿ تعالى, عمى التقكل ٌُ هللا  ُن َُ َُٝؼيِّ َٗ  َ ار قُ٘ا هللا  َٗ }البقرة /ِّٖ{ . 
  

                                                 
 (.ُٔالقرآف, مناع القطاف,)صمباحث في عمـك  (ُ)
 (.َُٗ/ُتفسير البحر المحيط, ألبي حياف األندلسي) (ِ)
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 المطمب الثاني
 التعريف بالمقاصد واألىداف

 : رؼشٝف ٍقبلذ ٗإٔذاف اىغ٘س ٗاٟٝبد: أٗل, 

 :  اىَقبلذ ىغخ ٗالطالؽب,   -ٔ

ػدان : يقػاؿ, جمػع مقصػد: المقاصد لغة -أ ػدى يىٍقًصػدي قىٍصػدان كمىٍقصى كقػد اسػتعممت كممػة القصػد فػي , قىصى
 : منيالغة العرب لمعاف عديدة 

جِٞوِ  تَْصذُ  هللّاِ  َػيََٚٗ كمنو قكلو تعالى : استقامة الطريق (ُ أم عمى ا تبيف  }ٗ/ النحؿ{  اىغ 
 .(ُ)الطريؽ المستقيـ كالدعاء إليو بالحجج كالبراىيف

أم عميكـ بالقصد مف  (ِ)"القصد القصد تبمغكا"  قكلو  وكمن: العدل والوسط بين الطرفين (ِ
 . (ّ)كالقصد العدؿ, األمكر في القكؿ كالفعؿ كىك الكسط بيف الطرفيف

 (ْ)إذا أمو كاتجو إليو, يقاؿ قصده يقصده قصدان , ـٌ كالقصد االعتماد كاألى : مّ االعتماد واأَل  (ّ
 (ٓ)كقصدت لو كقصدت إليو بمعنى كاحدالقصد إتياف الشيء تقكؿ قصدتو : إتيان الشي  (ْ
"ؽ ص د" كمكاقعيا في كبلـ  (ٔ)ابف جنيقاؿ : االعتزام والتوجو والنيوض نحو الشي  (ٓ

 .(ٕ)النيكض نحك الشيء عمى اعتداؿ كاف ذلؾ أك جكرك العرب لبلعتزاـ كالتكجو 
 . (ٖ)قصدت العكد قصدان كسرتو: تقكؿ, القصد الكسر في أم كجو كاف: الكسر (ٔ
 :  اىَقبلذ الطالؽب,  -ة

 : لممقاصد عدة تعريفات اصطبلحية منيا
كلكف بعض , لـ يقؼ العمماء عمى تعريؼ لممقاصد عند الشاطبي: (ٗ)تعريؼ الشاطبي -

                                                 
 (. ِّْٔ/ٓلساف العرب, البف منظكر, ) (ُ)
 (.ّْٔٔ( )حَُّٔصحيح البخارم, لئلماـ البخارم, كتاب الرقاؽ, باب القصد كالمدارية عمى العمؿ,)ص (ِ)
 (.ّٖ/ ٗالعركس, لمزبيدم,)(, تاج ِّْٔ/ٓلساف العرب,البف منظكر, ) (ّ)
 (.ّّٓ/ّلساف العرب, البف منظكر, ) (ْ)
 (. ٓٗ/ ٓمعجـ مقاييس المغة, البف فارس,) (ٓ)
عثماف بف جني المكصمي, أبك الفتح, مف أئمة األدب كالنحك كلو شعره كلػد بالمكصػؿ كتػكفي ببغػداد عػف نحػك  (ٔ)

 (.ُٖ/ٕىػػ )سير أعبلـ النببلء ِّٗعامان, تكفي سنة  ٓٔ
 (.ِّْٔ/ ٓلساف العرب, البف منظكر, ) (ٕ)
 (.ّّٓ/ّلساف العرب, البف منظكر, ) (ٖ)
الشاطبي, إبراىيـ ابف مكسى بف محمد المخمي الغرناطي, أصػكلي حػافظ, مػف أىػؿ غرناطػة, كػاف مػف أئمػة المالكيػة  (ٗ)

 (.ٕٓ/ُي ـ, )األعبلـ لمزركمُّٖٖ -ىػػ  َٕٗمف كتبو المكافقات كاالعتصاـ في أصكؿ الفقو, ت 



  انتمهيذ
 

7 

يستنبط تعريفان عمى الباحثيف المعاصريف مف خبلؿ دراستو لكتاب المكافقات استطاع أف 
صمحية المقصكدة مف شرع األحكاـ كالمعاني الداللية م"إنيا كؿ المعاني ال: النحك اآلتي

 . (ُ)المقصكدة مف الخطاب التي تترتب عف تحقيؽ امتثاؿ المكمؼ ألكامر الشريعة"
"الغايات التي كضعتيا الشريعة ألجؿ تحقيقيا لمصمحة : (ِ)تعريؼ أحمد الريسكني -

 .(ّ)العباد"
 . ٓ()"الغاية منيا كاألسرار التي كضعيا الشارع عند كؿ حكـ مف أحكاميا": (ْ)تعريؼ عبلؿ الفاسي -
"ىي المعاني كالحكـ الممحكظة لمشارع مف جميع أحكاؿ التشريع أك : (ٔ)تعريؼ ابف عاشكر -

 .(ٕ)معظميا بحيث ال تختصر مبلحظتيا بالككف عمى نكع خاص مف أحكاـ الشريعة 
 : اىؼالتخ ثِٞ اىَؼْٚ اىيغ٘ٛ ٗاللطالؽٜ

 : بعد عرض المعاني المغكية كاالصطبلحية نبلحظ أف ىناؾ ارتباط كثيؽ بينيما
مقاصد فييا االستقامة كالطريؽ النبلحظ أف , كالعدؿ كالكسط بيف الطرفيفاستقامة الطريؽ  (ُ

 . المستقيـ كالعدؿ كالتكسط
تياف الشيء كاالعتزاـ كالتكجو كالنيكض نحك الشيء (ِ كميا تدكر حكؿ إرادة , االعتماد كاألـ كا 

 . كىذا ىك الذم يتناسب مع المعنى االصطبلحي, الشيء كالعـز عميو
 . ال يتناسب مع تعريؼ المقاصدالكسر ىذا المعنى  (ّ

                                                 
 (.ُُٓنظرية المقاصد عند ابف عاشكر, اسماعيؿ الحسيني,)ص  (ُ)

ـ, بناحيػػة مدينػػة القصػػر الكبيػػر بشػػماؿ المغػػرب, يعمػػؿ حاليػػان, ُّٓٗىػػػػ/ُِّٕد. أحمػػد الريسػػكني : كلػػد سػػنة  ( (ٕ
الربػػاط,  -جامعػػة محمػػد الخػػامس -أسػػتاذ عمػػـ أصػػكؿ الفقػػو كمقاصػػد الشػػريعة بكميػػة اآلداب كالعمػػـك اإلنسػػانية

 (.ّ)نظرية المقاصد عند اإلماـ الشاطبي /ص
 باختصار: مكقع الراية (ّ)

http://www.rayah.info/browse.php?comp=viewArticles&file=article&sid=2613  
ـ في بيت عمـ كديف كحفظ القرآف جميعان كتخرج مف جامعة القيركاف  َُُٗالفاسي كلد عبلؿ عبد الكاحد  (ْ)

كافتو المنية, بمدينة بكخاريست عاصمة ركمانيا, إثر نكبة قمبية, عشية يـك اإلثنيف  كقاـك المحتؿ الفرنسي,
داء بحي العمك ـ, كنقؿ جثمانو إلى أرض الكطف, فدفف بمقبرة الشيُْٕٗىػ /  ُّْٗربيع الثاني عاـ  َِ

 (http://istiqlal.ma/ar/?p=661)                                               في مدينة الرباط, 
 (.ٕمقاصد الشريعة اإلسبلمية كمقاصدىا, عبلؿ الفاسي,)ص  (ٓ)
محمػػد الفاضػػؿ بػػف محمػػد الطػػاىر ابػػف عاشػػكر: أديػػب خطيػػب, مشػػارؾ فػػي عمػػـك الػػديف, مػػف طبلئػػع النيضػػة  (ٔ)

الحديثة النابييف, في تكنس. مكلده ككفاتو بيا ككاف مف أنشط أقرانو دؤكبا عمػى مكافحػة االسػتعمار الػذم كػاف 
ضػاء المجمػػع المغػػكم يسػمى )الحمايػػة( كشػػغؿ خطػة القضػػاء بتػػكنس ثػـ منصػػب مفتػػي الجميكريػة. كىػػك مػػف أع

 (.ِّٓ/ٔ, )األعبلـ لمزركمي ت ـ(َُٕٗ –ـ َُٗٗبالقاىرة كرابطة العالـ االسبلمي بمكة) كلد 
 ارجع إلى صدل الكتب, مكقع ماجستير. (ٕ)

http://www.rayah.info/browse.php?comp=viewArticles&file=article&sid=2613


  انتمهيذ
 

8 

 : اىزؼشٝف اىَخزبس ىيَقبلذ

يجػػػد الباحػػػث  بعػػػد النظػػػر لتعريػػػؼ العممػػػاء فػػػي معنػػػى المقاصػػػد مػػػف حيػػػث المغػػػة كاالصػػػطبلح
ىــي القضــايا األساســية  )بالتشػػريع كلػػيس بػػالقرآف الكػػريـ, كنقػػكؿ بػػأف تعريػػؼ المقصػػد القرآنػػي بأنػػو

والمحــاور الكبــرى التــي دارت عمييــا ســور القــرآن الكــريم وآياتــو  تعريفــًا برســالة اإلســبلم وتحقيقــًا 
 . (ٔ)(لمنيجو في ىداية الغير

 : تعريف أىداف السور واآليات: ثانياً 
 أم , ىدؼ مف أىدفت كدنكت منؾ كاالستقباؿ كاالنتصاب مف انتصب األمر: األىداف لغة

: كاليدؼي  ,فيك ميٍستىيدؼً , أم قىريبكا, كأىدؼ القكـ, أىدؼ لي الشيء: يقاؿ, كاعتدؿ استكل
كمنو سيمي الغرضي ؛ أك كثيب رمؿ أك جبؿ, كؿ شيء عظيـ مرتفع ككؿ بناء مرتفع مشرؼ

كأىدؼ عمى التؿ أم , كاليدؼ مف الرجاؿ الجيـ الطكيؿ العنؼ العريض األلكاح, ىدفان 
 . (ِ)جأ أشرؽ كأسرع كأىدؼ إليو ل

  ًلؤلىداؼ تعريفات عدة ككثيرة كلكف اكتفي بذكر أفضؿ ىذه التعريفات بالقكؿ: اليدف اصطبلحا :
ىك الكصكؿ باإلنساف عمكمان كالمسمـ عمى كجو الخصكص, أف يككف عبدان  خالصان, تتحقؽ فيو "

 . ّ()"كافة المقاصد القرآنية العقدية كالشرعية كالتربكية كاألخبلقية
 : (ٗ)الفرق بين األىداف والمقاصدثالثًا: 

مف خبلؿ ما سبؽ مف تعريفات اصطبلحية لكؿ مف األىداؼ كالمقاصد نبلحظ الفرؽ بيف 
 االصطبلحيف  كما يمي: 

 أف األىداؼ تككف قبؿ أم نتاج عممي, ألنيا قد تتحقؽ كقد ال تتحقؽ.  (ُ
 يختمؼ تعريؼ اليدؼ تبعان لنكعية كمستكل عمكميتو.  (ِ
 اليدؼ العاـ قد ينقسـ إلى عدة أىداؼ فرعية.  (ّ
 األىداؼ العامة كالخاصة البد مف ربطيا بالكاقع التطبيقي لمحياة قدر اإلمكاف.  (ْ
 األىداؼ الكبرل كالعامة تيتـ كتعنى في صياغة القيـ كاالتجاىات كالتراث كاآلماؿ.  (ٓ

 ٗاىَقبلذ رزَٞض ػِ األٕذاف ػيٚ اىْؾ٘ اٟرٜ: 

اد في الدنيا كاآلخرة في العاجؿ كاآلجؿ, كدرء المفاسد كدفع المضار تحقيؽ مصالح العب (ُ
 المقصكد األساسي كراء أم عمؿ. 

                                                 
 (.ْالجزائر,)ص–جيكد العمماء في استنباط مقاصد القرآف الكريـ, د.مسعكد بكدكخة جامعة سطيف  (ُ)
 (.ّْٓ/ ٗ,)لساف العرب,البف منظكر (ِ)
انظر: رسالة ماجستير بعنكاف أىداؼ كمقاصػد مكضػكعات سػكرة التكبػة "دراسػة تحميمية",إعػداد الطالػب: حسػف  (ّ)

 (.ٗٓ/ ٕٓغزة,)ص-عبدا طو الخطيب, اشراؼ الدكتكر الفاضؿ عبدالكريـ الدىشاف,الجامعة االسبلمية
 (ٓٓنفس المرجع السابؽ )  (ْ)
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المقاصد ىي الغايات التي تيدؼ إلييا النصكص مف األكامر كالنكاىي كاإلباحات, كتسعى  (ِ
 األحكاـ الجزئية إلى تحقيقيا في حياة المكمفيف, أفرادان كأسران كجماعات. 

لحكمة كالمبادم كالنتائج التي تسعى األىداؼ إلييا, فإف تحققت األىداؼ المقاصد ىي ا (ّ
 أصبحت النتائج مقصكدة لذاتيا, فاألعماؿ شرعت لمكصكؿ إلى المقاصد. 

المقاصد العميا تمثؿ القيـ التي مف أجميا أيٍستيخًمؼى اإلنساف عمى األرض كىي )التكحيد,  (ْ
 كالتزكية, كالعمراف(. 

 . (ُ): مقاصد وأىداف السور واآليات أىمية معرفة: رابعاً 
راجع إلى تخفيؼ المقصد مف إنزاؿ ىذا القرآف كمو كىك التدبر  كاآليات مقاصد السكربعمـ الأف  -ٔ

ىَِٞزََزم َش أُٗىُ٘ اأْلَْىجَبةِ : كاليداية كما قاؿ تعالى َٗ  ِٔ ث ُشٗا آَٝبرِ جَبَسك  ىَِٞذ  ٍُ َْٞل  َّْضْىَْبُٓ ئِىَ  }ِٗ/ ص{ ِمزَبة  أَ
فا تعالى أمرنا بالتدبر لمعرفة مراده تعالى مف كبلمو, كالعمؿ بو كليس المقصكد بالتدبر ىك 

"فإف كؿ عاقؿ يعمـ أف مقصكد : قاؿ الشاطبي, النظر في عباراتو كألفاظو دكف النظر لمقاصده
نما التفقو في المعرفة كالمراد بو", الخطاب ليس ىك التفقو في العبارة  .( ِ)كا 

السكرة ىك أصؿ معانييا التي ترجع إليو فيك أصؿ في فيـ معاني ك  مف اآليات مقصدالأف  -ٕ
 . كبلـ ا تعالى

كالتبحر , تفسير كبلـ ا تعالى فيمان صحيحان كيكصؿ إلى معرفة يعيف عمى فيـ كتاب ا وأن -ٖ
الحؽ مف تفسير معرفة : "كغايتو: ايتو, قاؿ البقاعي في كبلمو عمى مقاصد السكرفي داللتو كىد

 . (ّ)السكر" كالتبحر في عمـ التفسير كمعاني كؿ آية مف تمؾ السكر كمنفعتو
أف معرفة مقصد السكرة الذم تنتظـ بو معانييا كآياتيا سبيؿ لمسبلمة مف الخطأ كتفسير كبلـ  -ٗ

 . ا تعالى عمى غير مراده
عمى نحك كماؿ لى مؤتمفان منتظمان أف تفسير القرآف باعتبار مقاصد السكر يجعؿ كبلـ ا تعا -٘

 . (ْ)كتككف السكرة معو كالبناء المرصكص ككالعقد المتناسؽ نظمو
كذلؾ أف المتدبر في , أف عمـ مقاصد السكر مف أعظـ ما يتحقؽ بيا ربط اآليات بالكاقع -ٙ

 . مقصد السكرة معاينتو تبعثو عمى التفاعؿ كالتطبيؽ

                                                 
باختصار كتاب عمـ مقاصد السكر, إعداد محمد عبد ا الربيعة األستاذ المساعد بقسـ التفسير كعمـك القرآف,  (ُ)

 (. ُّ/ ُُـ, )َُُِ -ىػ  ُِّْجامعة القصيـ, الطبعة األكلى 
 (.ِِٔ/ْالمكافقات, لئلماـ الشاطبي, ) (ِ)
 (ُٓٓ/ُ)االماـ البقاعي مصاعد النظر لئلشراؼ عمى مقاصد السكر,  (ّ)
 (ُٓٓالنبأ العظيـ, د. عبدا دراز ) (ْ)
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ما يتضح مف ركائع ىذا ف كزيادة نكر القمب كقرار العيف باإليماأف ىذا العمـ يبعث عمى رسكخ  -ٚ
 . العمـ العظيـ

ـ كترشيد مسيرتيـ -ٛ  . ُ()فبل ينشغمكف بالمظاىر الجكفاء, إدراؾ المقاصد يساعد الدعاة عمى تحقيؽ أىدافي
كيصكف مف , يساعد الباحثيف في العصر الحديث عمى الفيـ الصحيح الذم يحفظ مف الزلؿ -ٜ

 .االعكجاج كالعمؿ
ىذا العمـ يجمع بيف األصالة كالحداثة, كيربط بيف الماضي كالحاضر, كيؤكد عمى مكاكبة -ٓٔ

  القرآف الكريـ لكؿ زماف كمكاف, بما يتيح لكؿ أىؿ زماف اإلفادة منو قدر ذلؾ الزماف.
 : غشق ٍؼشلخ ٍقبلذ اىغ٘س ٗاٟٝبد: خبٍغب, 

دراكػو , كالكصػكؿ إليػو مبنػي عمػى االجتيػاد كدقػة االسػتنباط كاآليػة الكشؼ عف مقصد السػكرة كا 
كيتطمب فيمو صفاء لمذىف كصحة في , كذلؾ أنو مرتبة بعد إدراؾ المعنى العاـ, تختمؼ فيو العقكؿ

 . كالمقصكد تفاكت الناس في مراتب فيـ النصكص ,(ِ)الذكؽ كمعرفة في كبلـ العرب 
 : إليو واستنباطو يحتاج إلى أمورطريقة الكشف عن مقصد السورة والوصول 

خبلص العمل  وحده -ٔ  . االستعانة با تعالى وا 
ئِٝ فبَك : لػذلؾ قػاؿ تعػالى, إف تحقيؽ المقصد مف الخمؽ كىػك العبػادة ال يػتـ بػدكف اسػتعانة بػا

 ُِ ئِٝ بَك َّْغزَِؼٞ َٗ  . }ٓ/ الفاتحة{  َّْؼجُُذ 
مػف ذكػر ا كالمجػكء , "إف النظر المجرد في الدليؿ دكف تػكافر أسػباب اليدايػة: يقكؿ ابف تيمية

 . (ّ)ال يحصؿ الفقو الصحيح" , مف كسكسة الشيطاف, إليو كدكف انتفاء المكانع المعكقة
 : بواطِ وخَ  هِ دِ الفيم الصحيح لممقصد وحَ  -ٕ

فػػإف ذلػػؾ ييػػدم , كر ىػػك الفيػػـ الصػػحيح لممقصػػد"أكؿ مػػا ينبغػػي معرفتػػو لمكصػػكؿ لمقاصػػد السػػ
 .(ْ)لمطريؽ الصحيح إليو" 

 : االلتزام بضوابط التفسير -ٖ
كأف ينظػػر كػػػذلؾ ألقػػػكاؿ , ألف القػػػرآف يبػػػيف بعضػػو بعضػػػان , كمػػف ذلػػػؾ أف يفسػػر القػػػرآف بػػالقرآف

 ف ينظر ألقكاؿ الصحابة.كأ, ألنو أعرؼ الخمؽ با تعالى كبمعاني كبلمو الرسكؿ
  

                                                 
 .  www.rayah.info/browse.php?comp=viewArticles&file3  مكقع الراية (ُ)
 (.ْٕعمـ مقاصد السكر, د. محمد عبدا الربيعة,) (ِ)
 (.ّٓنقض المنطؽ, البف تيمية,) (ّ)
 (.ْٖعمـ مقاصد السكر, د. محمد بف عبد ا الربيعة,) (ْ)

http://www.rayah.info/browse.php?comp=viewArticles&file=article&sid=2613
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 : وفضائميا وخصائصيا  معرفة مقدمات السورة من أحوال نزوليا -ٗ
البػػد لمػػف أراد الكصػػكؿ لمقصػػد السػػكرة أف يبػػدأ بحثػػو فػػي السػػكرة كمقصػػدىا بمعرفػػة مػػا يتعمػػؽ 

كسػػبب نزكليػػا , السػػكرة مػػف ككنيػػا مكيػػة أك مدنيػػةبالسػػكرة مػػف الظػػركؼ كاألحػػكاؿ التػػي نزلػػت فييػػا 
 . (ُ)كخصائصيا فإف ذلؾ مفتاح رئيس لمكصكؿ لغرضيا , كفضائميا

قػػػاؿ ابػػػف عاشػػػكر مؤكػػػدان أىميػػػة أسػػػباب النػػػزكؿ بمعناىػػػا العػػػاـ فػػػي معرفػػػة المقصػػػد كمنيػػػا "أم 
فػػإف مػػف , أسػػباب النػػزكؿ مػػا ينبػػو المفسػػر إلػػى إدراؾ خصكصػػيات ببلغيػػة تتبػػع مقتضػػى المقامػػات

 . (ِ)أسباب النزكؿ ما يعيف عمى تصكير مقاـ الكبلـ" 
الرجوع إلى كتب واآلرا  الواردة عند السمف في بيان ما أنزلت فيو السور وما يكون منطمقاً  -٘

 . لتحديد مقاصدىا
 . سور كما سنذكرىا الحقاً بإذن الاالستعانة ببعض الكتب والتفاسير التي تعتني بمقاصد ا -ٙ
 : مراعاة السياق والقرائن -ٚ

فكيؼ بكبلـ ا سبحانو كتعالى إذ ال بد مف , إف فيـ جزء مف الكبلـ دكف فيـ بقيتو يعد نقصان 
 . فيـ الكبلـ ضمف السياؽ الذم جيء فيو

 : المعايشة الروحية الحية لمسورة -ٛ
 .  ّ()ركح المعرفة المنشئة لمعمؿ", "إف ىذا القرآف ال يمنح كنكزه إال لمف يقبؿ عميو بيذه الركح: قاؿ سيد قطب

 : أىم المصنفات في مقاصد وأىداف السور واآليات: خامساً 
كألػؼ , فيك الذم أرسػى قكاعػده كخػط منيجػو, يعتبر البقاعي ىك العمدة في عمـ مقاصد السكر

 . فيو تأليفان مستقبلن 
عمػػى مقاصػػد  النظػػر لئلشػػراؼ كيبػػيف البقػػاعي معػػالـ ىػػذا العمػـػ كالتعريػػؼ بػػو فيقػػكؿ فػػي كتابػػو مصػػاعد

: كغايتػػو, كػػؿ سػػكرة عمػػى حياليػػا, آيػػات السػػكر: كمكضػػكعاتو, "ىػػك عمػـػ يعػػرؼ منػػو مقاصػػد السػػكر: السػػكر
فإنػو كالمقدمػة لػو مػف  ....التبحر في عمـػ التفسػيرك , معرفة الحؽ مف تفسير كؿ آية مف تمؾ السكرة كمنفعتو
 .ْ()السكر": كأقسامو, حيث إنو كالتعريؼ ألنو معرفة تفسير كؿ سكرة إجماالن 

 (٘): ويمكن لنا أن نقسم المفسرين في العناية بيذا العمم إلى أصناف
فنجد أف غالب المفسريف , المفسركف الذيف أشاركا لمقاصد السكرة مف غير تصريح: الصنف األول

                                                 
 (. ُٓ – َٓانظر عمـ مقاصد السكر, د. محمد عبد ا الربيعة, ) (ُ)
 (.ْٕ/ ُالتحرير كالتنكير, الطاىر ابف عاشكر) (ِ)
 (. ُٖمعالـ في الطريؽ, لسيد قطب) (ّ)
 (ُٓٓ/ ُؼ عمى مقاصد السكر, إبراىيـ بف عمر بف حسف البقاعي,)مصاعد النظر لئلشرا (ْ)
 (.ِٗباختصار: عمـ مقاصد السكر, د. محمد عبد ا الربيعة, )ص (ٓ)
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دكف , المناسباتكعنايتيـ بعمـ , المتقدميف قد عنكا بيذا العمـ ضمف عنايتيـ بعمـ النزكؿ كأحكالو
 : الغرض أك المقصد كمف ىؤالء التصريح بمفظ

 . ابف جرير الطبرم في تفسيره "جامع البياف في تأكيؿ القرآف" (ُ
 . ابف عطية في تفسيره "المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز" (ِ
 . ابف كثير في تفسيره "تفسير القرآف العظيـ" (ّ
 . القرآفاإلماـ القرطبي في تفسيره الجامع ألحكاـ  (ْ

مف , ككاف ليـ عناية في ىذا العمـ, الذيف تناكلكا مقاصد السكر المفسركف كالعمماء: الصنف الثاني
 : غير أف يككف ليـ تصريح محدد في ذلؾ كمف ىؤالء

 . الزمخشرم في تفسيره الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ (ُ
 . تفسير الفخر الرازم (ِ
 . كتاب المكافقاتالشاطبي في  (ّ

المفسركف كالعمماء الذيف عنكا بعمـ مقاصد السكرة كسمككا فيو منيجان في تفاسيرىـ : الصنف الثالث
 : كمف ىؤالء

 . الفيركز أبادم في كتابو بصائر ذكم التمييز في لطائؼ الكتاب العزيز (ُ
ي تناسب البقاعي في كتابيو )مصاعد النظر لئلشراؼ عمى مقاصد السكر( ك )نظـ الدرر ف (ِ

 . اآليات كالسكر(
 . سيد قطب في كتابة في ظبلؿ القرآف (ّ
 . الطاىر ابف عاشكر في كتابو التحرير كالتنكير (ْ
 . تفسير الشيخ أحمد مصطفى المراغي (ٓ
 . محمد عمى الصابكني في كتابيو )قبس مف نكر القرآف( ك)صفكة التفاسير( (ٔ
 . كىبة الزحيمي في كتابو التفسير المنير (ٕ
 . و في كتابو أىداؼ مف كؿ سكرةعبد ا شحات (ٖ

 : أنواع المقاصد: سادساً 
سػػػكاء أكانػػػت تتعمػػػؽ , لقػػػد تكمػػػـ الكثيػػػر مػػػف العممػػػاء كأجػػػاد فػػػي ذكػػػر تفسػػػيرات كأنػػػكاع المقاصػػػد

 ىػػذا البحػػث سػػكؼ أقتصػػر عمػػى ذكػػر أربعػػةكلكنػػي فػػي , بالشػػريعة أـ كانػػت تتعمػػؽ بكتػػاب ا تعػػالى
 : آراء مف أقكاؿ العمماء في أنكاع المقاصد
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 : (ٔ)مقاصد القرآن الكريم عند اإلمام محمد رشيد رضا: أوالً 
بياف حقيقة أركاف الديف الثبلثة التي دعا إلييا الرسؿ كضؿ فييا أتباعيـ كىذا : المقصد األول

 : المقصد يتككف مف ثبلثة أركاف
 . اإليماف با تعالى :الركف األكؿ
 . عقيدة البعث كالجزاء: الركف الثاني
 . (ٕ)العمؿ الصالح: الركف الثالث

 . بياف ما جيؿ البشر مف أمر النبكة كالرسالة ككظائؼ الرسؿ: المقصد الثاني
 . إكماؿ نفس اإلنساف مف األفراد كالجماعات كاألقكاـ: المقصد الثالث
 . (ّ)كطني بالكحدات الثماني اإلصبلح اإلنساني االجتماعي السياسي ال: المقصد الرابع

 . تقرير مزايا اإلسبلـ العامة في التكاليؼ الشخصية مف الكاجبات كالمحظكرات: المقصد الخامس
 . بياف حكـ اإلسبلـ السياسي الدكلي: المقصد السادس
 . اإلرشاد إلى اإلصبلح المالي: المقصد السابع
خيػر لمبشػر نظػرة عامػة كقصرىا عمى مػا فيػو الإصبلح نظاـ الحرب كدفع مفاسدىا : المقصد الثامن
 . رب كالسمـ كالمعاىداتفي فمسفة الح

 . إعطاء النساء جميع الحقكؽ اإلنسانية كالدينية كالمدنية: المقصد التاسع
 . تحرير الرقبة: المقصد العاشر

 (ْ)مقاصد القرآن الكريم عند محمود شمتوت: ثانياً 
 ةثبلثػ " بتقسيـ مقاصد القرآف الكريـ إلى"إلى القرآف الكريـقاـ العبلمة محمكد شمتكت في كتابة 

 : "إف مقاصد القرآف تدكر حكؿ نكاح ثبلث": مقاصد فقاؿ
 . فالعقائد تطير القمب مف بذكر الشرؾ كالكثنية: ناحية العقيدة: المقصد األول
 . الفرد كالجماعةفاألخبلؽ تيذب النفس كتزكييا كترفع مف شأف : ناحية األخبلؽ: المقصد الثاني
كىي ما بينو ا في كتابو أك بيف أصكلو مف النظـ التي يجب : ناحية األحكاـ: المقصد الثالث

 . اتباعيا في تنظيـ عبلقة اإلنساف بربو كعبلقتو بأخيو اإلنساف
                                                 

 طػرابمس الشػاـ ىػػ فػي قريػة قممػكف عمػى شػاطر البحػر جنػكبُِِٖىك محمد رشيد رضػا البغػدادم كلػد سػنة  (ُ)
 /(.http://www.damasgate.com/vb/t114730)كىك تمميذ لمحمد عبده 

 (. َُٗ – ُُِالكحي المحمدم, محمد رشيد رضا, ) (ِ)
الكحػػدات الثمػػاني ىػػي )كحػػدة األمػػة, كحػػدة الجػػنس البشػػرم, كحػػدة الػػديف, كحػػدة التشػػريع بالمسػػاكاة فػػي العػػدؿ,  (ّ)

 ة, كحدة القضاء, كحدة المغة(.كحدة األخكة الركحية كالمساكاة في التعبد, كحدة الجنينة السياسية الدكلي
 ص(. ٔإلى القرآف الكريـ, محمكد شمتكت ) (ْ)
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 : مقاصد القرآن عند محمد الطاىر ابن عاشور: ثالثاً 
لتحريػر كالتنػكير عػف مقاصػد القػرآف الكػريـ تفسػيره ا تحدث محمد الطاىر بف عاشكر في مقدمة

 : كجعميا ثمانية
ألنو , الخمؽ د الصحيح كىذا مف أعظـ أسباب إصبلحإصبلح االعتقاد كتعميـ العق: المقصد األول

كيطير القمب مف األكىاـ الناشئة عف , يزيؿ عف النفس عادة اإلذعاف لغير ما قاـ عميو الدليؿ
 . اإلشراؾ كالدىرية كما بينيا

إنما بعثت ألتم  ": عف رسكؿ ا  ففي الحديث الذم ركاه أبك ىريرة , األخبلؽ: المقصد الثاني
 . (ُ)"صالحي األخ ق
, كجزئيان في الميـ, الغالبفقد جمع القرآف الكريـ جميع األحكاـ جمعان كميان في , األحكاـ: المقصد الثالث
ءٍ : فقكلو تعالى ْٜ ًَ : كقكلو تعالى {ٖ/ النحؿ {رِجَْٞبّ,ب ىُِنوِّ َش ْ٘ ْيذُ  اىَْٞ ََ ٌْ  أَْم ٌْ  ىَُن المراد  {ّ/ المائدة{ ِدَُْٝن

"ألنو عمى اختصاره جامع : قاؿ الشاطبي, بيا إكماؿ الكميات التي منيا األمر باالستنباط كالقياس
 . كالشريعة تمت بتمامو كال يككف جامعان لتماـ الديف إال كالمجمكع فيو أمكر كمية"

عظيـ في القرآف القصد منو صبلح األمة كحفظ نظاميا  كىك باب, سياسة األمة: المقصد الرابع
 . ةماعكاإلرشاد إلى تككيف الج

 . القصص كأخبار األمـ السالفة لمتأسيس بصالح أحكاليـ: المقصد الخامس
كما يؤىميـ إلى تمقي الشريعة كنشرىا , التعميـ بما يناسب حالة عصر المخاطبيف: المقصد السادس

 . األخبار ككاف ذلؾ مبمغ عمـ مخالطي العربكذلؾ عمـ الشرائع كعمـ 
ككذلؾ , كىذا يجمع آيات الكعد كالكعيد, المكاعظ كاإلنذار كالتحذير كالتبشير: المقصد السابع

 . كىذا باب الترغيب كالترىيب, المحاجة كالمجادلة لمعانديف
ؽ يتكقؼ عمى إذ التصدي اإلعجاز بالقرآف ليككف آية دالة عمى صدؽ الرسكؿ : المقصد الثامن

 . صدؽ المعجزة بعد التحدم
ٍقبلذ اىقشآُ اىنشٌٝ ػْذ ػجذ اىنشٌٝ ؽبٍذٛ: ساثؼب, 

(ٕ)
 : 

انطمػػػؽ الػػػدكتكر عبػػػد الكػػػريـ حامػػػدم إلػػػى مػػػزج تقسػػػيمات المقاصػػػد عنػػػد ابػػػف عاشػػػكر المقاصػػػد 
 : فتكصؿ إلى أف مقاصد القرآف العامة ثبلثة كىي, العامة كالمقاصد الخاصة

كمقصد إصبلح , كيشمؿ مقصد إصبلح العقؿ, تحقيؽ الصبلح الفردممقصد : المقصد األول
 . كمقصد إصبلح الجسـ, النفس

                                                 
 (ِّٕاألدب المفرد, االماـ البخارم, )ح  (ُ)
 (. ْٕمقاصد القرآف الكريـ, الدكتكر عبد الكريـ الحامدم, ) (ِ)
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كمقصد , مقصد تحقيؽ الصبلح االجتماعي كيشمؿ مقصد اإلصبلح العائمي: المقصد الثاني
 . كمقصد اإلصبلح العقابي, اإلصبلح المالي
صبلح التشريعي كمقصد كيشمؿ مقصد اإل, مقصد تحقيؽ الصبلح العالمي: المقصد الثالث

 . اإلصبلح السياسي
يجػػد أنػػو اعتمػػد عمػػى مقاصػػد , كلكػػف النػػاظر فػػي تقسػػيمات عبػػد الكػػريـ الحامػػدم عػػف المقاصػػد

 . الشريعة كالتشريع فيك ال يخرج عف الدائرة الفقيية
 : الرأي المختار من ىذه التقسيمات السابقة

أفضػػػميا تقسػػػيمات ابػػػف عاشػػػكر ألنيػػػػا بعػػػد النظػػػر كالبحػػػث فػػػي التقسػػػيمات لممقاصػػػػد نجػػػد أف 
 . تضمنت المقاصد األساسية لمقرآف الكريـ

صبلح  فتقسيماتو اشتممت عمى جميع األنكاع مف حيث االعتقاد كما يتعمؽ باألحكاـ الشرعية كا 
 . النفس البشرية



 

 

 

 
 
 

 : مذخم إىل سىرج انثقزجادلثحث انثاوي: 
 ادلثحث انثاوي

 مذخم إىل سىرج انثقزج
 

 : كيشتمؿ عمى
 

 . أسما  السورة وعدد آياتيا: أوالً 
 . مكان وزمان نزول السورة: ثانياً 
 . فضائل السورة وجو نزوليا: ثالثاً 
 . محور السورة وخطوطيا الرئيسة: رابعاً 

 . المناسبات في السورة: خامساً 
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 أسما  السورة وعدد آياتيا: أوالً 
 : تسميتيا

 . ذكر أىؿ التفسير كعمـك القرآف لسكرة البقرة عدة أسماء كمنيا ما ىك تكقيفي كمنيا ما ىك اجتيادم
 : األسما  التوقيفية ( أ
 : البقرة -ٔ

الكتشػاؼ , سميت ىذه السكرة "سكرة البقرة" إلتيانيا عمى قصة البقرة التي أمػر ا بنػي إسػرائيؿ
كيخبرىـ عف القاتؿ كالقصة تبدأ باآلية . فيحيييا بإذف ا, منيا قاتؿ إنساف بأف يضربكا الميت بجزء

كمػا , (ُ)يعجب منيا السامع كيحػرص عمػى طمبيػا, سبع كستيف مف سكرة البقرة كىي قصة مثيرة فعبلن 
رادة التبػػيف فػػي األمػػر الكاضػػح البػػيف, فقػػد كػػانكا كممػػا  تػػدؿ عمػػى أخبلقيػػـ مػػف المجاجػػاة فػػي القػػكؿ, كا 

 زادت لجاجتيـ زاد األمر تعقيدان عمييـ, كتمبيسان عمى أنفسيـ. 
 مع ن  ضًا م  ف قو  ب نما جبآ ل قاع  عن  النبي ): قاؿ عف ابف عباس : كالدليؿ عمى ىذا االسـ

ىذا م ك ن ل إلى : ف ال، فن ل منو م ك، ىذا باب م  السماء فتح ال  م ل   فتح قط إال ال  م: ف ال: فآفع  أ و
 خ ات      ة ، فاتح  الكتاب، أبشآ بن     أ ت هما ل   ؤتها نبي قب ك:  قال، فس  ، األ ض ل   ن ل قط إال ال  م

 (ِ)( ل  ت آأ بحآف منها إال أعط تو، الب آة
 : الزىرا  -ٕ

 . كاشتيرت تسمية ىذه السكرة مع سكرة آؿ عمراف بالزىراكيف
 : وجو التسمية

كيؤكػػد ىػػذا الحػػديث الػػذم ركاه مسػػمـ عػػف أبػػي , سػػميت بػػذلؾ لنكرىػػا يقػػاؿ لكػػؿ مسػػتنير زاىػػر
، ألصةحابو شةف عاً  ةآ ن فننةو  ة تي  ة م ال  امة  اقةآأ ا ال): يقػكؿ سػمعت رسػكؿ ا : قػاؿ, أسامة الباىمي

أ    (3)أ  ك نهمةةا   ا تةةان، فننهمةةا ت ت ةةان  ةة م ال  امةة  ك نهمةةا  مامتةةان، ال ىةةآا    الب ةةآة   ةة  ة  ل عمةةآان  ااقةةآأ
 ال ، أخةةذىا بآكةة   تآكهةةا  سةةآةاقةةآأ ا  ةة  ة الب ةةآة فةةنن ،  اف تحاجةةان أصةةحابهماصةةك نهمةةا فآقةةان مةة    ةةآ 

 . (ٗ)(تسط عها البط  
                                                 

 (.ُٕ/ُالتفسير المنير, كىبة بف مصطفى الزحيمي,) (ُ)
 (. َٖٔ(, )ح ّْٖصحيح مسمـ, كتاب صبلة المسافريف كقصصيا, باب فضؿ الفاتحة كخكاتيـ سكرة البقرة, )ص (ِ)
الغمامة كالغياية كؿ شيء أظؿ اإلنساف فكؽ رأسو مف سحابة كغبرة كغيرىما, )المنياج في شػرح مسػمـ لمنػككم  (ّ)

ٔ/َٗ) 
 (َْٖ(,)حّّٖرة,)صصحيح مسمـ, كتاب الصبلة, باب قراءة القرآف كسكرة البق (ْ)
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القمػػػر كزىػػػرت : كاألزىػػػر, الػػػنجـ المعػػػركؼ: الحسػػػف كالضػػػياء كالصػػػفاء كالزىػػػرة: كأصػػػؿ الزىػػػر
فإمػا ليػدايتيما قارئيػا بمػا : "مػأخكذ مػف الزىػر كالزىػرة, النيرتػاف: كالزىػراكاف (ُ)بمعنى أضػاءت: الدنيا

ما لما يترتب عمى قراءتيا مف النكر التاـ يكـ القيامة", أم معانييا, يزىر لو مف أنكارىا  (ِ). كا 
 : األسما  التوفيقية االجتيادية ( ب
الفسطاط بيت القرآف كذلؾ لعظميا كما جمع فييا مف : كقاؿ األلكسي, (ّ)الساعة : الفسطاط -ُ

كألؼ خبر نيي إف فييا ألؼ أمر كألؼ : حتى قاؿ بعض األشياخ, األحكاـ التي لـ تذكر في غيرىا
  (ْ)ثماني سنيف عمى تعمميا   مثبلن كليذا أقاـ ابف عمر قيؿ كفييا خمسة عشر

كذلؾ لعظميا كلما جمع فييا مف األحكاـ التػي لػـ : بيذا االسـ (ٓ)ككاف يسمييا خالد بف معداف
 . (ٕ)البيت مف الشعر : كالفسطاط, (ٔ)تذكر في غيرىا 

، إن لكل شيء  ناماً   نام ال آ ن    ة الب آة): قاؿ عف النبي  عف ابف مسعكد : سنام القرآن -ِ
 . (ٖ)( إن الش طان إذا  مع    ة الب آة تُ آأ خآج م  الب ت الذي  ُ آأ ف و    ة الب آة

أكليػا , كسناـ كؿ شيء أعبله كسكرة البقرة سناـ القرآف "إما لطكليا كاحتكائيػا عمػى أحكػاـ كثيػرة
 . كبو الرغبة الكبيرة" فييا مف األمر بالجياد

 : سورة الكرسي -ّ
قػػاؿ , عػػف أيبػػي بػػف كعػػب قػػاؿ, ىػػي أعظػػـ آيػػة فػػي القػػرآف الكػػريـك الشػػتماليا عمػػى آيػػة الكرسػػي 

أبةا المنةذ  أُي : قةال، ق ت "اهلل    ة لو أع ة : " قالالمنذ  أي     معك م  كتاب اهلل أعظ أبا ): رسكؿ ا 
ًُ : قال ق ت،      معك م  كتاب اهلل أعظ ٜ  اْىقَٞ ف٘ َ٘ اْىَؾف ُٕ ُ َل ئِىََٔ ئِل   قةال فضةآب فةي  }555/ الب ةآة{ هللا 

 .(ٗ)("ل ه  لك  ا أبا المنذ  الع  : ص  ي  قال
                                                 

 (. ّْٔ – ِْٔمعجـ مقاييس المغة,ابف فارس,) (ُ)
 (.ٓ/ْالجامع ألحكاـ القرآف,القرطبي,) (ِ)
 (. َِٓ/ْمعجـ مقاييس المغة, البف فارس,) (ّ)
 (.َُُ/ ُتفسير ركح المعاني في القرآف كالسبع المثاني, شياب الديف األلكسي, ) (ْ)
قامتػػو فػػي حمػػص, تػػكلى َُْالكبلمػػي )ت خالػػد بػػف معػػداف بػػف أبػػي كػػرب  (ٓ) ( تػػابعي ثقػػة, أصػػمو مػػف الػػيمف كا 

 (.ِٗٗ/ ِ, األعبلـ, َِٓ – ُٖٗ/ ُٔشرطة يزيد بف معاكية )ابف عساكر, تاريخ مدينة دمشؽ, 
 (.ُُٗ/ُاالتقاف في عمـك القرآف, جبلؿ الديف السيكطي, ) (ٔ)
 (.ِْٗمختار الصحاح, معد ابف أبي بكر الرازم, ) (ٕ)
(, كذكػػػره األلبػػػاني محمػػػد ناصػػػر الػػػديف, سمسػػػمة األحاديػػػث ُٔٓ/ ُكاه الحػػػاكـ فػػػي كتػػػاب فضػػػائؿ القػػػرآف, )ر  (ٖ)

 (.ٖٖٓ( حديث رقـ )ُّٓ/ ِالصحيحة )
 (,قاؿ عنو األلباني: صحيح. ُِْٔ(,)حِِٕسنف أبي داككد,كتاب الصبلة, باب:في المعكذتيف, )ص (ٗ)
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 ترتيب سورة البقرة وعدد آياتيا ومكيتيا أو مدنيتيا: ثانياً 
حػػدل كعشػػريف كممػػة  سػػكرة البقػػرة مدنيػػة كال نظيػػر ليػػا فػػي عػػدد آياتيػػا ككميػػا سػػتة آالؼ كممػػة كمئػػة كا 

( كىي مئتػا آيػة كثمػانكف كخمػس آيػات ََِٓٓ( كحركفيا خمسة كعشريف ألفان كخمس مئة حرؼ )ُُِٔ)
 .  ُ()(ِٕٖفي البصرة ) ( كسبعِٖٔالشامي كست في الككفي )في المدنييف كالمكي ك  (ِٖٓ)

اْ ٗىػي أكؿ سػكرة نزلػت بالمدينػة إال قكلػو تعػالى : كقيػؿ, ىػي مدنيػة نزلػت فػي مػدد شػتى فب ار قُ٘ف ,ٍ ْ٘ َٝ 

 َُ ِٔ  رُْشَعؼُ٘  . آخر نزلت مف السماء كنزلت يـك النحر في حجة الكداع بمنى يافإن, }ُِٖ/ البقرة{ هللّاِ  ئِىَٚ لِٞ
ىػي السػكرة السادسػة كالثمػانكف كىػي أكؿ سػكرة  -عمػى مػا اشػتير–كسكرة البقرة بحسػب النػزكؿ 
كقػد نػزؿ قبميػا فػي مكػة خمػس كثمػانكف سػكرة كمػا ذكػر الزركشػي  ,نزلت بالمدينة المنكرة بعػد اليجػرة

 . (ِ)في كتاب البرىاف 
خمػػس  "فػػذلؾ مػػا أنػػزؿ عميػػو : بعػػدما أكرد السػػكر التػػي أنزلػػت بمكػػة (ّ)كقػػاؿ ابػػك عمػػر الػػداني

 . (ْ)كأنزؿ عميو بعد ما قدـ المدينة سكرة البقرة ثـ آؿ عمراف ثـ األنفاؿ"  ....كثمانكف سكرة
كىػك  ٓ()كقد نقؿ السيكطي ىذا القكؿ كقكؿ مف قػاؿ أنػو قػد نػزؿ بعػد البقػرة سػكرة األنفػاؿ ثـػ آؿ عمػراف 

 . تحدثت عف أيحد كبدر قبؿ عاـ مف أحد عمراف أكلى بالصكاب ألف األنفاؿ نزلت في غزكة بدر كآؿ
ذا كانت الركايات في عمكميا تفيد أف سكرة البقرة نزلت بعد اليجرة فإف ىناؾ حديثان يستثني خكاتيـ سكرة  كا 

 . ٔ()مشيكر مف أقكاؿ العمماء أم في العيد المكي كقفان لم, كيؤكد أنيا نزلت ليمة اإلسراء كالمعراج, البقرة
لػػى سػػدرة المنتيػػى كىػػي فػػي السػػماء انتيػػي بػػو إ لمػػا أسػػرل برسػػكؿ ا ): حيػػث ركل ابػػف مسػػعكد 

لييػا ينتيػي مػا ييػبط مػف فكقيػا فيقػبض منيػا , السادسة إلييػا ينتيػي مػا يعػرج بػو مػف األرض فيقػبض منيػا كا 
كات مثبلثػػان أعطػػي الصػػ قػػاؿ فػػأعطى رسػػكؿ ا , قػػاؿ فػػراش مػػف ذىػػب, قػػاؿ إذ يغشػػى السػػدرة مػػا يغشػػى

 .  ٕ()(يشرؾ با مف أمتو شيئان المقحماتالخمس كأعطي خكاتيـ سكرة البقرة كغيفر لمف لـ 
                                                 

 (. َُْي )البياف في عدد آيات القرآف, أبك عمر الدان (ُ)
 ( ُِٓ – َِٓ/ُالبرىاف في عمـك القرآف, لمزركشي, ) (ِ)
ىػػػ( كالػداني نسػبة إلػى دانيػة فػػي  ْْْ -ىػػػ  ُّٕىػك أبػك عمػر عثمػاف بػف سػعيد بػف عمػر األمػكم القرطبػي ) (ّ)

عػػراب القػػرآف, كلػػو معرفػػة بالحػػديث كرجالػػو, مػػف تصػػانيفو "جػػامع  األنػػدلس,عالمان فػػي عمػػـ القػػرآف, كالتفسػػير كا 
 (ّٕٔ/ ّّٕ/ َُ, طبقات الداكدم ّٗٓ – ِٗٓ/ ِالبياف" في القراءات السبع )ابف بشككاؿ: الصمة 

 (ُّٔالبياف في عدد آيات القرآف, أبك عمرك الداني, ) (ْ)
 ( َِ/ُاالتقاف في عمـك القرآف, اإلماـ السيكطي, ) (ٓ)
 (.ُٖٗ – ُٖٖ/ُالسيرة النبكية الصحيحة, أكـر ضياء العمرم, ) (ٔ)
 (.ُّٕ(,)حَُٖصحيح مسمـ, كتاب اإليماف, باب ذكر سدرة المنتيى,)ص (ٕ)
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كاستمر نزكليا حتى نياية , أف سكرة البقرة ىي أكؿ ما نزؿ بعد اليجرة: القول مما سبق وخبلصة
ار قُ٘اْ حيث نزلت اآلية , العيد المدني ب َٗ ,ٍ ْ٘ َٝ  َُ ِٔ  رُْشَعُؼ٘ كالتي ىي , }ُِٖ/ البقرة{ ئِىَٚ هللّاِ  لِٞ

فيما تقدمت خكاتيـ السكرة سائرىا , كما نزؿ قبيميا آيات الربا, عمى األرجح آخر آية في القرآف
 . لكف غالب آيات السكرة قد نزؿ في بدايات اليجرة, فنزلت قبيؿ اليجرة

 البقرة والجو العام لمسورةفضائل سورة : ثالثاً 
 : فضائل سورة البقرة ( أ

, مػػػع أف فييػػػا آيػػػات طكيمػػػة, ( آيػػػةِٖٔسػػػكرة البقػػػرة أطػػػكؿ سػػػكرة فػػػي المصػػػحؼ فيػػػي ) تعتبػػػر
كفييػػا أشػػياء , كفييػػا ألػػؼ أمػػر كألػػؼ نيػػي, كأعظػػـ آيػػة فػػي القػػرآف فييػػا, فػػأطكؿ آيػػة فػػي القػػرآف فييػػا

ذا كػانكا فػي معركػة حاميػة كحصػؿ ارتبػاؾ كليػذا كػاف الصػحابة يعظمكنيػا , كحكـ كأغػراض عديػدة كا 
 . صار ينادم بعضيـ بعضان 

 . ـ بعضان بيذه السكرة العظيمة فميذا الشيطاف يفر منيايذكر بعضي! يا أىؿ سكرة البقرة
كذلػؾ لعظميػا كبيائيػا , كيقاؿ ليا فسطاط القػرآف, قيؿ كىذه السكرة فضميا عظيـ كثكابيا جسيـ

 . (ُ)ككثيرة أحكاميا كمكاعظيا
 : وقد ورد في فضل السورة أحاديث كثيرة منيا

 . (ِ)( م  قآأ باآل ت   م   خآ    ة الب آة في ل    كفتاه) عف ابف مسعكد قاؿ النبي  (ُ
تجع ةة ا ب ةة تك  م ةةابآ  إن الب ةةت الةةذي ت ةةآأ ف ةةو الب ةةآة ال ال ): قػػاؿ عػػف أبػػي ىريػػرة أف رسػػكؿ ا  (ِ

 . (ّ)(   خ و الش طان
، ألصةحابو  ة م ال  امة اقةآأ ا ال ةآ ن فننةو شةافع ): يقػكؿ قاؿ سمعت رسكؿ ا   عف أبي أمامة (ّ

ا   ت ةةان  ةة م ال  امةة  ك نهمةةا  مامتةةان أ  ك نهمةةا   ا تةةان أ  ك نهمةةا مةة ا ال ىةةآا    الب ةةآة   ل عمةةآان فننهؤ اقةةآ 
اقآء ا الب آة فنن أخذىا بآكة   تآكهةا  سةآة  ال  سةتط عها ف  حاجان ع  أى هما ث  قال افآقان م    آ ص  

 . (ٓ)((ٗ)البط  

                                                 
 (.ِٖ/ُالتفسير الكسيط, د. محمد طنطاكم,) (ُ)
 (.ََٖٓ(,)حَُِٗصحيح البخارم, كتاب فضائؿ القرآف, باب فضؿ سكرة البقرة,)ص (ِ)
 سػػػػػػػػػنف الترمػػػػػػػػػذم, كتػػػػػػػػػاب أبػػػػػػػػػكاب فضػػػػػػػػػائؿ القػػػػػػػػػرآف, بػػػػػػػػػاب مػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػاء فػػػػػػػػػي فضػػػػػػػػػؿ سػػػػػػػػػكرة البقػػػػػػػػػرة كآيػػػػػػػػػة (ّ)

 ( قاؿ عنو األلباني: صحيح.ِٕٕٖ(,)حّْٔالكرسي,)ص
 (.ّْٓ/ُالبطمة ىـ السحرة, النياية في غريب الحديث ,البف الجزرم ) (ْ)
 (.َْٖ(,)حّّٖصحيح مسمـ, كتاب الصبلة, باب قراءة القرآف كسكرة البقرة,)ص (ٓ)
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 : الجو العام واألحداث التي نزلت فييا السورة ( ب
 كىػػي مػػف السػػكر التػػي تعنػػي بجانػػب, سػػكرة البقػػرة أطػػكؿ سػػكرة فػػي القػػرآف الكػػريـ عمػػى اإلطػػبلؽ

يػا كالقػكانيف التشػريعية التػي يحتػاج إليالتػي تعػالج الػنظـ , شأنيا كشأف سائر السػكر المدنيػة, التشريع
 . المسممكف في حياتيـ

كالعبػػػػػادات , فػػػػػي العقائػػػػػد: فاشػػػػػتممت ىػػػػػذه السػػػػػكرة الكريمػػػػػة عمػػػػػى معظػػػػػـ األحكػػػػػاـ التشػػػػػريعية
غيػػر أنيػػا تكشػػؼ عمػػى مكاقػػؼ بنػػي إسػػرائيؿ المشػػحكنة بالعػػداء كالكيػػد , كالمعػػامبلت كسػػائر األخػػبلؽ

يػػـ ال ف, كلممجتمػػع اإلسػػبلمي الناشػػر العمنيػػة لرسػػكؿ ا لرسػػالة اإلسػػبلـ كالمسػػمميف كمػػكاجيتيـ 
قاؿ , كيحسدكف كيتمنكف زكاؿ النعـ منا كحمكؿ الشر بنا, قديمان كحديثان  يحبكف الخير لممسمميف عامةن 

ب: تعالى د   ٍ  َ٘ َٝ  َِ ِْ  َماَُشٗاْ  اى ِزٝ وِ  ٍِ ْٕ لَ  اْىِنزَبةِ  أَ َٗ  َِ ْ ِشِمٞ َُ هَ  أَُ اْى ُْٞنٌ َُْٝض  ِْ  َػيَ ْٞشٍ  ٍِّ فِ َخ ٍِّ  ٌْ ثُِّنف هللّاُ  س  َٗ 

ِٔ ثَْٝخزَص  ِ زِ ََ هللّاُ  ََٝ بء ٍَِ َشْؽ ٌِ  اْىاَْعوِ  ُرٗ َٗ  . 105}/ البقرة{ اْىَؼِظٞ
إلػػػى  كيمكننػػػا إجمػػػاؿ المبلبسػػػات المحيطػػػة كالمكاكبػػػة لنػػػزكؿ سػػػكرة البقػػػرة فػػػي ىجػػػرة الرسػػػكؿ 

مػػف مكػػة إلػػى المدينػػة  فيجػػرة الرسػػكؿ , المدينػػة المنػػكرة كبحثػػو عػػف قاعػػدة جديػػدة لمػػدعكة اإلسػػبلمية
 فرضتيا ظركؼ نشر الدعكة كجعمتيا إجراء ضركريان لسير ىذه الدعكة فػي الخػط المرسػكـ الػذم قػدره

كبخاصة بعد مكت أبػي  ,كاف مكقؼ قريش عنيدان مف الدعكة في مكة المكرمة, ا تعالى ليا بتدبيره
كحاميػو كػاف ىػذا المكقػؼ انتيػي إلػى تجميػد الػدعكة فػي مكػة تقريبػان كمػا حكليػا  طالب كافؿ النبي 

لكف غالب آيػات ك , كسكرة البقرة ىي أكؿ ما نزؿ بعد اليجرة كاستمر نزكليا حتى نياية العيد المدني
 . (ُ)السكرة قد نزؿ في بدايات اليجرة

  

                                                 
 (. ُِْ/ُفي ظبلؿ القرآف, سيد قطب, ) (ُ)
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 المناسبات في السورة: رابعاً 
 : المناسبة لغة واصطبلحاً : أوالً 
, أم مثمو, يقكؿ ىذا شكؿ ىذا, المماثمة: كالمشاكمة بمعنى, ُ()المشاكمة كالمقاربة تعني: المناسبة لغة ( أ

 . ِ()أم القرابة : كمنو )النسب(, بالشيءيعنى اتصاؿ الشيء : كىي مأخكذة مف الفعؿ )نسب(
 : المناسبة في االصطبلح ليا عدة تعريفات: المناسبة اصطبلحاً  ( ب
"مرجعيػػا فػػي اآليػػات كنحكىػػا إلػػى معنػػي رابػػط بينيػػا عػػاـ أك : عرفيــا اإلمــام الســيوطي بقولــو  -ُ

كالسػبب , عقمي أك حسي أك خيالي أك غير ذلؾ مف أنكاع العبلقات أك التبلـز الذىني, خاص
 (ّ)كالمسبب كالعمة كالمعمكؿ كالنطيريف كالضديف كنحكه" 

 (ْ)"عمـ تعرؼ منو عمؿ الترتيب" : عرفيا اإلمام البقاعي بقولو  -ِ
"ىػي الرابطػة بػيف شػيئيف بػأم كجػو مػف الكجػكه كفػي كتػاب ا تعنػى : بقكلػو وعرفيا الدكتور مصطفى مسمم -ج

 . ٓ()اآليات تعني كجو االرتباط في كؿ آية بما قبميا كما بعدىا"كفي , ارتباط السكرة بما قبميا كما بعدىا
فػػالتعريؼ األخيػػر اشػػتمؿ عمػػى أنسػػب التعػػاريؼ لعمػػـ المناسػػبة فيػػك يػػتكمـ عػػف المناسػػبات بػػيف 

 . ككذلؾ يتكمـ عف كجو االرتباط كاالتصاؿ في اآليات فيما بينيا, السكر فيما بينيا
 : (اتحةالف)مناسبة السورة لما قبميا : ثانياً 

اشػػػتممت الفاتحػػػة عمػػػى بيػػػاف الربكبيػػػة أكالن كالعبكديػػػة ثانيػػػان كطمػػػب اليدايػػػة فػػػي المقاصػػػد الدينيػػػة 
ككػذلؾ سػكرة البقػرة مشػتممة عمػى بيػاف معرفػة الػرب أكالن كمػا فػي قكلػو تعػالى , كالمطالب اليقينية ثالثان 

 َِ َُ  اى ِزٝ ُْ٘ ٍِ ْٞفتِ  ُْٝإ عمػى العبػادات كمػا يتعمػؽ بيػا ثانيػان كعمػى طمػب مػا ك  ,كأمثالػو }ّ/ البقػرة{ ثِبْىَغ
 .(ٔ)يحتاج إليو في العاجؿ كاآلجؿ آخران 

كذكػػر السػػيكطي أف سػػكرة الفاتحػػة تضػػمنت اإلقػػرار بالربكبيػػة كااللتجػػاء إليػػو فػػي ديػػف اإلسػػبلـ 
كالصيانة عف ديف الييكدية كالنصرانية كسكرة البقرة تضمنت قكاعد الديف كتفصيؿ العبادات سكاء ما 

 . (ٕ)ىا تعمؽ بأركاف اإلسبلـ كالعمرة كأحكاـ الطيارة كالمعامبلت المالية كالجياد كالطبلؽ كغير 
                                                 

 (. ُٕٔادم,)القامكس المحيط, الفيركز أب (ُ)
 (.ِّْ/ٓمعجـ مقاييس المغة, البف فارس,) (ِ)
 (.ِٕ/ّاالتقاف في عمـك القرآف, جبلؿ الديف عبد الرحمف السيكطي,) (ّ)
 (. ٓ/ُنظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر: لئلماـ برىاف الديف بف عمر البقاعي) (ْ)
 (.ٖٓمباحث في التفسير المكضكعي: الدكتكر مصطفى مسمـ, ) (ٓ)
 (. ٖٗ/ُركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني, لئلماـ محمكد األلكسي أبك الفضؿ, ) (ٔ)
 (.ِٖٗ/ ِاالتقاف في عمـك القرآف, لئلماـ السيكطي, ) (ٕ)
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 : مناسبة السورة لما بعدىا آل عمران: ثالثاً 
سكرة البقرة تضمف قكاعػد الػديف كآؿ عمػراف مكممػة لمقصػكدىا فػالبقرة بمنزلػة إقامػة الػدليؿ عمػى 

كليػذا كرد فييػا ذكػر المتشػابو لمػا تمسػؾ بػو , الحكـ كآؿ عمراف بمنزلة الجكاب عف شبيات الخصكـ
كأمػا فػي البقػرة فػذكر أنػو مشػركع كأمػر بإتمامػو بعػد الشػركع , النصارل كأكجب الجػرح فػي آؿ عمػراف

 . فيو
ألف التػكراة , ككاف خطاب النصارل في آؿ عمراف أكثػر كمػا أف خطػاب الييػكد فػي البقػرة أكثػر

لمػػػا ىػػػاجر إلػػػى المدينػػػة دعػػػا الييػػػكد كجاىػػػدىـ ككػػػاف جيػػػاده  كالنبػػػي , أصػػػؿ كاإلنجيػػػؿ فػػػرع ليػػػا
عػاؤه ألىػؿ الشػرؾ قبػؿ أىػؿ الكتػاب كليػذا كانػت السػكر المكيػػة لمنصػارل فػي آخػر األمػر كمػا كػاف د

كالسػكر المدنيػة فييػػا خطػاب مػا أقػػر , فييػا الػديف الػذم اتفػػؽ عميػو األنبيػاء فخكطػػب بػو جميػع النػػاس
إسػػرائيؿ( )يػػا أييػػا الػػذيف  )يػػا بنػػي, باألنبيػػاء مػػف أىػػؿ الكتػػاب كالمػػؤمنيف فخكطبػػكا بيػػا )أىػػؿ الكتػػاب(

 . (ُ)آمنكا(
 : خرىامناسبة أول سورة البقرة آل: رابعاً 

شػػارة إلػػى , اسػػتفتح ا سػػبحانو كتعػػالى ىػػذه السػػكرة بػػالحركؼ المقطعػػة تنبييػػان لكصػػؼ القػػرآف كا 
ثباتػػان قاطعػػان عمػػى أف كػػبلـ ا الػػذم ال , ايجػػازه كتعػػديان دائمػػان عمػػى االتيػػاف بأقصػػر سػػكرة مػػف مثمػػو كا 

ْٝفتَ  لَ  اْىِنزَفبةُ  رىِفلَ  َ: لىكمػا قػاؿ سػبحانو كتعػا (ِ)يضػارعو كػبلـ بنػي البشػر ِٔ  َس َِ  لِٞف ز قِفٞ َُ  ُٕفذ,ٙ ىِّْي
 . }ِ/ البقرة{

                                                 
 (. ِّٖ/ّاالتقاف في عمـك القرآف, لئلماـ السيكطي,) (ُ)
 (. ُِّ/ِالتفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج, د. كىبة الزحيمي,) (ِ)



 

 

 

 
 

 
وأهذاف  انتفسري انتحهيهي دلقاصذ: انفصم األول

 :(1;-97)انثقزج  انزتع األول مه احلزب انثاوي
 انفصم األول

دلقاصذ وأهذاف انزتع  انذراسح انتحهيهح
 (1;-97)انثقزج  األول مه احلزب انثاوي

 
 مباحث:  ةكيشتمؿ عمى أربع 

 (ٜٚ -٘ٚالمبحث األول : المقاصد واألىداف لسورة البقرة من اآلية )          
 ( ٕٛ-ٓٛالمقاصد واألىداف لسورة البقرة من اآلية ): لمبحث الثانيا

 ( ٙٛ-ٖٛالمقاصد واألىداف لسورة البقرة من اآلية ): المبحث الثالث
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 المطمب األول: تيئيس المؤمنين من دخول الييود في اإلسبلم. 
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 : ر٘غئخ

قػػد تعرضػػت األمػػة اإلسػػبلمية فػػي كػػؿ عصػػر كمصػػر لمعديػػد مػػف االبػػتبلءات كالمؤشػػرات مػػف ل
, كد إليػوكانػت سػرعاف مػا تعػ, لكنيا بفضػؿ ا كمنتػو, داخميا كخارجيا بسبب بعدىا عف منيج ربيا

كالييػػكد مػػف أخطػػر األعػػداء الػػذيف كػػادكا كحػػاربكا اإلسػػبلـ كالمسػػمميف . كتخػػرج مػػف كػػؿ محنػػة بمنحػػة
 . كلما فشمكا في دحض نبكتيـ قتمكىـ, قديمان كحديثان, فيـ الذيف جادلكا أنبياءىـ

يجػد أنػو أسػيب كاسػتفاض فػي الحػديث عػف , لذلؾ إف الذم يسػتعرض كتػاب ا تبػارؾ كتعػالى
كالمتػػػاف اشػػػتممتا عمػػػى معظػػػـ , فػػػي أطػػػكؿ سػػػكرتيف فػػػي القػػػرآف الكػػػريـ ىمػػػا البقػػػرة كآؿ عمػػػراف الييػػػكد

كيحػذركا , صفاتيـ كجرائميـ إضافة إلى بعض السكر األخرل مػف أجػؿ أف يتعػرؼ المسػممكف عمػييـ
كيسػػخركا كػػؿ طاقػػاتيـ لمتصػػدم , فيعػػدكا ليػػا العػػدة, كشراسػػة المعركػػة التػػي تنتظػػرىـ, شػػرىـ ككيػػدىـ

 . كمكائدىـلمييكد 
ألنػػو يتنػػاكؿ شخصػػية فػػي غايػػة , حػػديث مثيػػر لمجػػدؿ, لػػذا فػػإف الحػػديث عػػف الييػػكد كمػػكاقفيـ

إال , كىػػي تبلمػػس كيػػانيـ, يشػػاىدكنيا بػػأعينيـ, فبينمػػا معجػػزات ا تنػػزؿ عمػػييـ, التعقيػػد كالتنػػاقض
 . ألنفسيـو نحتى إنيـ تجرؤكا عمى ا فاتيمكه بما ال يرضك , أنيـ قابمكىا بالعناد كالجدؿ

كعمػػى ضػػكء ذلػػؾ فػػإف الباحػػث فػػي ىػػذه الرسػػالة أراد اسػػتعراض آيػػات القػػرآف الكػػريـ مػػف خػػبلؿ 
كاسػقاطيا عمػى الكاقػػع  ,مػف خػبلؿ سػكرة البقػرة األكؿ بيػاف أىػداؼ كمقاصػد الحػزب الثػاني مػف الجػزء

تػاب ا الذم تحياه األمػة ليحقػؽ اليػدؼ مػف رسػالتو, مػع اعترافػو مسػبقان بالتقصػير كالضػعؼ أمػاـ ك
 . 

  



 دلقاصذ وأهذاف انزتع األول مه احلزب انثاوي انذراسح انتحهيهيح انفصم األول:
 

17 

 المطمب األول
 تيئيس المؤمنين من دخول الييود في اإلسبلم

َُ  :قكؿ ا  المقصد يدؿ عمى ىذا ُؼ٘ ََ ٌْ َْٝغف ُٖ ْْ ف ٍِ َُ لَِشٝفق   تَْذ َمب َٗ  ٌْ ُْ٘ا ىَُن ٍِ ُْ ُْٝإ َُ أَ ُؼ٘ ََ أَلَزَْط

لَُُّ٘ٔ  ٌ  َُٝؾشِّ ِ صُ ًَ هللا  َُ  َماَل ٘ َُ ٌْ َْٝؼيَ ُٕ َٗ ب َػقَيُُ٘ٓ  ٍَ ِْ ثَْؼِذ  ٍِ }البقرة /ٕٓ{ . 
كصحابتو عمى انضماـ أىػؿ الكتػاب )الييػكد كالنصػارل( إلػى دعكتػو كاإليمػاف برسػالتو  حرص النبي

كمػف معػو مػف الصػحابة  فطمػع النبػي  -ألنيـ أقرب الديانات إلى ديانة اإلسبلـ ُ()في مكاجية المشركيف 
لحػاؿ الييػكد  بيػوا سػبحانو كتعػالى بيانػان لنفقػاؿ , يمػاف ىػؤالء الفئػة مػف الييػكدعمييـ بإ رضكاف ا تعالى

ٌْ بقكلو تعالى  ُْ٘ا ىَُن ٍِ ُْ ُْٝإ َُ أَ ََؼُ٘ عما سيبلقيو مع  ية لرسكؿ اكىذه اآلية فييا تسر , }ٕٓ/ البقرة{ أَلَزَْط
 . ِ()كتعطيو الشحنة اإليمانية التي تجعمو يقابؿ عدـ إيماف ىؤالء بقكة كعـز, الييكد

 : النقاط اآلتية ويمكن دراسة ىذا اليدف دراسة تحميمية من خبلل
 : المقصود بالمفردات المتعمقة بالمقصد واليدف: أوالً 

 : الييود واشتقاقيم في القرآن الكريم وفيو مسائل  -
 : الييود لغة: المسألة األولى

كصػػار اليػػكد فػػي , كىػػك مشػػي كالػػدبيب, كمنػػو التيكيػػد, الرجػػكع برفػػؽ: يػػكدي ىىػػكد الى : قػػاؿ الراغػػب
ْٞلَ : قاؿ تعالى, التعارؼ التكبة ُْٕذَّب ئِىَ ككاف اسـ مدح ثـ صار   ,أم تبنا, }ُٔٓ/ األعراؼ{ ئِّ ب 

ف لػػـ يكػف فيػو معنػػى المػدح, ليػـ بعػد نسػخ شػػريعتيـ الزمػان  كىػػك , المشػي الركيػد: التيكيػػد: ىػكد, (ّ)كا 
قاؿ , إذا تحرل طريقة الييكد في الديف, كيقاؿ ىاد فبلف, (ْ)جعمو ييكديان : ابنوكىكد , ذا ناـإ: الرجؿ
فَو : تعػالى َِ َػ َٗ ِخفِش  ْٟ ًِ ا ْ٘ اْىَٞف َٗ  ِ َِ ثِفبل  ف ٍَ ِْ آ ف ٍَ  َِ فبثِئِٞ اىص  َٗ اىْ َصفبَسٙ  َٗ َٕفبُدٗا   َِ اى فِزٝ َٗ ُْ٘ا  ٍَ َِ آ ُ  اى ِزٝ ئِ

ب تشػػبييان بػػالييكد فػػي حػػركتيـ عنػػػد , د فػػي مشػػيو إذا مشػػى مشػػػيان رفيقػػان كَّ يىػػكتى , }ِٔ/ البقػػرة{ َلففبىِؾ,
أم تائػب كىػكد اسػـ : جمػع ىائػد: فػي األصػؿ دكىػك , رىا برفػؽسػيَّ , الدابػةد الػرائض كَّ ككػذا ىىػ, ةالقراء

نبي ا ىكد
(ٓ) . 

 : وبناً  عمى ما سبق من تعريفات أىل المغة فإن مصطمح الييود لو عدة معان

                                                 
 (. ُٖٗ/ُالتفسير المنير, لمزحيمي, ) (ُ)
 (.ٖٓ/ ُتفسير الشعراكم) (ِ)
 (. ْٔٓالمفردات في غريب القرآف, لؤلصفياني,) (ّ)
 (.ْٕٖ/ ْ – ّمجمع المغة ) (ْ)
 (.ْٔٓالمفردات في غريب القرآف, لؤلصفياني,)ص (ٓ)
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ْٞلَ : قاؿ تعالى ,التكبة كالرجكع إلى ا (ُ ُْٕذَّب ئِىَ كىػذا المعنػى ينطبػؽ . , }ُٔٓ/ األعراؼ{ ئِّ ب 
 . عمى الذيف تابكا عف عبادة العجؿ

فػػالييكد عنػدما ينفػػذكف مخططػػاتيـ كيسػػعكف , كمنػػو ىػكد الرجػػؿ إذا نػػاـ, المبنػى اليػػيف كالبطػػيء (ِ
 . لتحقيؽ مصالحيـ يتحرككف بيدكء دكف أف يشعر بيـ أحد كىذا كاقعيـ قديمان كحديثان 

التحريػػػػؼ كالتمايػػػػؿ كالتصػػػػالح فيػػػػـ يكاعػػػػدكف المسػػػػمميف فػػػػإنيـ يتقربػػػػكف إلػػػػييـ فػػػػإذا مػػػػا حققػػػػكا  (ّ
 . مصالحيـ يتحرككف بيدكء دكف أف يشعر بيـ أحد

, (ُ)بذلؾ ألنيـ قالكا إنا ىدنا إليؾ"قاؿ الطبرم "الذيف ىادكا ىـ الييكد كمعنى ىادكا تابكا سممكا 
أم ممنػػا : كالػػذيف ىػػادكا يعنػػي الييػػكد كسػػمكا بػػو لقػػكليـ إنػػا ىػػدنا إليػػؾ"إف الػػذيف آمنػػكا : كقػػاؿ البغػػكم

نسبة إلى ييكدا السبط الرابع ليعقػكب مػف زكجتػو : كقيؿ, (ِ)كقيؿ ألنيـ تابكا مف عبادة العجؿ", إليؾ
 . (ّ)الئقة

كردت تسػميتيـ فػي القػرآف الكػريـ بقػـك  ىػـ الػذيف يزعمػكف أنيػـ أتبػاع مكسػى : الييود اصطبلحاً 
 . (ْ)ككذلؾ أىؿ الكتاب كالييكد , كبني إسرائيؿ, نسبة إلى النبي يعقكب , سىمك 

 : الفرق بين لفظة بني إسرائيل ولفظة الييود: المسألة الثانية
 )إيػػؿ(, )إسػػرا( بمعنػػى عبػػد أك صػػفكة, كممػػة عبرانيػػة مركبػػة مػػف جػػزئيفإسػػرائيؿ  : إسػػرائيؿبنػػك 

 . فيككف معنى الكممة عبد ا أك صفكة ا بمعنى الرب أك ا
 .ٓ()كمف جاء مف نسميـ أبناء يعقكب , ىـ األسباط اإلثنا عشر: كأما بنك إسرائيؿ في االصطبلح
 : خصائص استعمال ِكبل المفظتين

 : مصطمح بني إسرائيل  -
ئِْر : قػػاؿ تعػػالى مصػػطمح بنػػي إسػػرائيؿ بقػػي مصػػاحبان ليػػـ حتػػى فػػي زمػػف عيسػػى  (ُ تَففبَه َٗ

 ٌْ ُْٞن ِ ئِىَفف ٌَ َٝففب ثَِْففٜ ئِْعففَشائَِٞو ئِِّّففٜ َسُعففُ٘ه هللا  ففْشَٝ ٍَ  ُِ َساحِ  ِػَٞغففٚ اْثفف ْ٘ َِ اىز فف فف ٍِ   ٛ َِ َٝففَذ ْٞ ففب ثَفف ََ ت,ب ىِ َصففذِّ ٍُ 
 . بؿ استند إلى زمف العيد المدني بدليؿ كجكده في القرآف الكريـ, }ٔ/ الصؼ{

أك ذكر , سكاء التذكير بنعـ ا, لتنكع المكضكعات, مصطمح بني إسرائيؿ شمؿ معظـ حياتيـ (ِ
 . صفتيـ اإليمانية

                                                 
 (. ّٗٓ – ّٖٓ/ُجامع البياف, لئلماـ الطبرم, ) (ُ)
 (.ٕٓ/ُمعالـ التنزيؿ في التفسير كالتأكيؿ لئلماـ, البغكم, ) (ِ)
 (.ُٖجذكر الفكر الييكدم, )ص  (ّ)
 ( ّٔدراسات في األدياف الييكدية كالنصرانية, لمدكتكر سعكد بف عبد العزيز الخمؼ, )ص (ْ)
 .َِْ, مكجز تاريخ الييكد, ص َُٕبالمدينة المنكرة, العدد مجمة الجامعة اإلسبلمية  (ٓ)
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 : مصطمح الييود واختص بما يمي  -
إذا مػػػا قيسػػػت باآليػػات التػػػي تتحػػدث عػػػف بنػػػي , اآليػػات التػػػي تػػتكمـ عػػػف لفظػػػة )الييػػكد( قميمػػػة نسػػبيان 

 : كجاءت ىذه اآليات تشمؿ األلفاظ اآلتية, إسرائيؿ
ْغيُ٘ىَفخ  ُغي فْذ : قاؿ تعػالى الصريح عمى ا  الكفر الكاضح كالتجرؤ (ُ ٍَ  ِ ُٖفُ٘د َٝفُذ هللا  تَبىَفِذ اْىَٞ َٗ

 ٌْ ِٖ ِْٝذٝ ب تَبىُ٘اأَ ََ ىُِؼُْ٘ا ثِ َْٞف ََٝ بءُ  َٗ ْْاُِق َم ُٝ ُِ ْجُغ٘غَزَب ٍَ  . }ْٔ/ المائدة{  ثَْو ََٝذآُ 
ُ  أََشفذ  اىْ فبِط : قػاؿ تعػالى, مػة بالحقػد كالكراىيػة عمػى غيػرىـالمحمَّ بياف نفكسيـ الخبيثػة  (ِ ىَزَِغفَذ

َِ أَْشَشُم٘ا اى ِزٝ َٗ َُٖ٘د  ُْ٘ا اْىَٞ ٍَ َِ آ ح, ىِي ِزٝ َٗ  . }ِٖ/ المائدة{ َػَذا
ُٖففففُ٘د : حيػػػػث قػػػػاؿ سػػػػبحانو كتعػػػػالى, بيػػػػاف الكػػػػذب كاالفتػػػػراءات عمػػػػى ا تعػػػػالى (ٖ تَبىَففففِذ اْىَٞ َٗ

 ٌْ ٌْ ثِفُزُّ٘ثُِن ثُُن ٌَ َُٝؼفزِّ أَِؽج بُؤُٓ تُفْو لَيِف َٗ  ِ ُِ أَْثَْبُء هللا  اىْ َصبَسٙ َّْؾ ِْ َخيَفقَ  َٗ ف  َ ٍِ ٌْ ثََ فش   ّْفزُ / المائػدة{ ثَفْو أَ
ُٓ{ . 

 : المفتات البيانية المتعمقة بالمقصد واليدف: ثانياُ 
 : االستفيام االنكاري ( أ

اآليات الكريمة التي معنا قد افتتحت بتيئيس المؤمنيف مف دخكؿ الييكد في اإًلسػبلـ كلكػف ىػذا 
يػا " مكقػؼ الييػكد الجحػكدم مػف نعػـ فقد بينت اآليات السابقة ل, التيئيس قد سبؽ بما يدعمو كيؤيده

بعػد أف رأكا كة قمػكبيـ مػف كقسػ, إدراكيػـ لمقاصػد الشػريعة كسػكء, كما بينت تنطعيـ في الديف  ا
 . بالقنكط مف استجابتيـ لمحؽ يىذا البياف المكح هبعديأتي , مف اآليات البينات ما رأكا

َُ فقكلو تعالى  ُؼ٘ ََ أَلَزَْط
ىذا االستفياـ فيو معنى اإلنكػار كأنػو أيػس مػف إيمػاف ىػذه الفرقػة  (ُ)

أك لو كليـ ك )يؤمنكا لكـ( أم ألجمكـ أك عمى تضميف آمف  مف الييكد كالخطاب ألصحاب النبي 
كالمػػراد مػػف التحريػػؼ أنيػػـ , التػػكراة: أم تطمعػػكف أف يسػػتجيبكا لكػػـ )كػػبلـ ا( أم: معنػػى اسػػتجاب

عمػػدكا إلػػى مػػا سػػمعكه مػػف التػػكراة فجعمػػكا حبللػػو حرامػػان أك نحػػك ذلػػؾ فيػػو مكافقػػة ألىػػكائكـ كتحػػريفيـ 
سقاط ا صفة رسكؿ ا  فيـ يعممكف ما فيمكه بعقػكليـ مػع كػكنيـ يعممػكف  ...لحدكد عف أشرافيـكا 

فيػػـ كقعػػكا فػػي  ,كمػػا ىػػي أف ذلػػؾ الػػذم فعمػػكه تحريػػؼ مخػػالؼ لمػػا أمػػرىـ ا بػػو مػػف تبميػػغ شػػرائعو
 . (ِ)لعقكبتيـ كأبيف لضبلليـ أشد ذلؾك المعصية عالميف بيا 

ـ ا تعػالى كىػـ يعممػكف عمػـ اليقػيف في ىذه اآلية أنو كاف فريػؽ مػنيـ يحػرؼ كػبل فبيف ا 
 .  أنو كبلـ ا 

                                                 
( كقاؿ الشعراكم: كالطمع ىك رغبة النفس ٓٗ/ ُكالطمع تعمؽ النفس بإدراؾ مطمكب تعمقان قكيان, النير المارد ) (ُ)

ف كػػػاف محبكبػػػان ليػػػا, كاألصػػػؿ فػػػي اإلنسػػػاف العاقػػػؿ أال يطمػػػع إال فػػػي حقػػػو )تفسػػػير  فػػػي شػػػيء غيػػػر حقيػػػا, كا 
 (. َْٔ - َْٓ/ُالشعراكم 

 (. َُِ/ ُانظر: فتح القدير, لئلماـ الشككاني, ) (ِ)
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 : تموين الخطاب ( ب
نكػار الكاقػع ال إنكػار الكقػكع كصػرؼ لػو عػف الييػكد, ككذلؾ فإف في اآليػة أسػمكب تمػكيف لمخطػاب  , كا 

 .  ُ()كمف معو مف المؤمنيف لمحديث عف النبي, بعد ما ذكرت قبائحيـ كنعت عمييـ جرائميـ
فػبل تطمعػكا فػي إيمػانيـ كحػالتيـ ال  أم: ,قطع ألطماع المؤمنيف مف إيمػاف أىػؿ الكتػاب "ىذا: قاؿ السعدم

, أرادىػا افيضػعكف لػو معػانى مػا , عقمػكه كعممػكه مػا فػإنيـ كػانكا يحرفػكف كػبلـ ا مػف بعػد, ضي الطمع فييـتقت
, كتابيـ الذم يركنو شرفيـ كدينيـليـ في افإذا كانت ح ,كما ىي مف عند ا  ,ليكىمكا الناس أنيا مف عند ا
 . ِ()فيذا مف أبعد األشياء", ـكفكيؼ يرجى منيـ إيماف ل, يصدكف بو الناس عف سبيؿ ا

 : سبب النزول: ثالثاً 
نزلت في السبعيف الذيف اختارىـ مكسى ليذىبكا معو إلى ا تعالى فممػا ذىبػكا : قاؿ ابف عباس كمقاتؿ
 . ّ()كا ما سمعكا دمر كينيى ثـ رجعكا إلى قكميـ فأما الصادقكف فأكىك يأمعو سمعكا كبلـ ا تعالى 

 . كعند أكثر المفسريف نزلت اآلية في الذيف غيركا آية الرجـ كصفة محمد 
ر كرضػػاعة ككػػانكا يػػكدكف لػػك كقيػػؿ أنيػػا نزلػػت عمػػى األنصػػار ككػػانكا حمفػػاء لمييػػكد كبيػػنيـ جػػكا

 . (ْ)أسممكا
مػػا سػػدد , كالمػػؤمنيف تكضػػح خطابػػان لمنبػػي , أثنػػاء بيػػاف قبػػائح الييػػكدفجػػاءت ىػػذه اآليػػات فػػي 

كػػػانكا  -كىػػػـ فئػػػة مػػػف األحبػػػار كالرؤسػػػاء –اآلمػػػاؿ كاألطمػػػاع فػػػي إيمػػػاف الييػػػكد ألف مػػػنيـ جماعػػػة 
 . (ٓ)ثـ يبدلكنو أك يؤكلكنو بحسب أىكائيـ كميكليـ, يسمعكف كبلـ ا

 : تحقيق اليدف والمقصد من اآلية: رابعاً 
 *التفسير اإلجمالي لآلية:

كلصػػػحابتو الكػػػراـ رضػػػكاف ا تعػػػالى عمػػػييـ ال  أراد ا سػػػبحانو كتعػػػالى أف يقػػػكؿ لمرسػػػكؿ  
الذيف قتمػكا ,تنشغمكا بدعكة ىؤالء الييكد في المدينة, لف يؤمنكا بدينكـ ألنيـ مف ذرية الييػكد السػابقيف

 . لذا لف تتغير طباعيـ عف أسبلفيـ ,كحرفكا كتاب ا ,األنبياء كنقضكا العيكد كالمكاثيؽ
فقػػػاؿ  ,فجػػػاء السػػػماع كالتحريػػػؼ كبلىمػػػا فػػػي آيػػػة كاحػػػدة لبيػػػاف شػػػدة تحػػػريفيـ لكػػػبلـ ا تعػػػالى

ففب َػقَيُففُ٘ٓ  :سػػبحانو كتعػػالى ٍَ ِْ ثَْؼففِذ  فف ٍِ لَُّ٘ففُٔ  ٌ  َُٝؾشِّ ِ صُفف ًَ هللا  َُ َمففاَل ُؼ٘ ََ ٌْ َْٝغفف ُٖ ْْ فف ٍِ َُ لَِشٝففق   تَففْذ َمففب َٗ  ٌْ ُٕفف َٗ

                                                 
 (. َُْ/ ُإرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا القرآف الكريـ, ألبي السعكد, ) (ُ)
 (.ٔٓتفسير السعدم, ) (ِ)
 (. ُٓ-ُْأسباب النزكؿ, لمكاحدم,) (ّ)
 (.ّْٖ/ ُتفسير البحر المحيط ألبي حياف األندلسي, ) (ْ)
 (.ُٖٗ/ ُالتفسير المنير, كىبة بف مصطفى الزحيمي, ) (ٓ)
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 َُ ٘ َُ , كتأكيدان مف ا عمى قطع كحسػـ طمػع الصػحابة, مػف إيمػاف الييػكد, ألنيػـ }ٕٓ/ البقرة{ َْٝؼيَ
حرفكا كبلـ ا عف سبؽ إصرار بيدؼ اإلضبلؿ, كتحقيؽ مصػالحيـ, خصكصػان بعػدما فيمػكه عمػى 
كجيػػو الحقيقػػي, ألنيػػـ حرفػػكه بعػػد سػػماعو, كأدركػػكا بأنػػو لػػك تركػػكه دكف تحريػػؼ, سػػيؤثر فػػي سػػامعيو 

 . ككشؼ فسادىـ ,كلك بقي دكف تحريؼ لفضحيـ ,عمى خبلؼ الييكد ,كيجعميـ مطيعيف  
ٌْ كالمقصػػكد بقكلػػو تعػػالى  ُٖ ْْ فف ٍِ َُ لَِشٝففق   تَففْذ َمففب َٗ }كالفريػػؽ المشػػار إليػػو ىنػػا ىػػك , }ٕٓ/ البقػػرة

أعبلـ الييكد كأعرفيـ بالحقيقة المنزلة عمييـ في كتابيـ ىـ األحبػار كالربػانيكف الػذيف يسػمعكف كػبلـ 
زؿ عمػى نبػييـ مكسػى فػي التػكراة ثػـ يحرفكنػو عػف مكاضػعو كيؤكلكنػو التػأكيبلت البعيػدة التػي ا المن

 . (ُ)تخرج بو عف دائرتو 
ففب َػقَيُففُ٘ٓ  :لقكلػػو تعػػالى كىػػذا مصػػدر ٍَ ِْ ثَْؼففِذ  فف ٍِ لَُّ٘ففُٔ  ٌ  َُٝؾشِّ أم التحريػػؼ  .}ٕٓ/ البقػػرة{ صُفف

ا : قاؿ تعػالى, التغيير كأصمو مف االنحراؼ عف الشيء كالتحريؼ عنو زََؾِّٞفض, ٍُ  ْٗ ل,فب ىِقِزَفبٍه أَ زََؾشِّ ٍُ ئِل  

قمػـ محػرؼ إذا كػاف رأسػو : يقػاؿ, ىػك إمالػة الشػيء عػف حقػو: كالتحريػؼ, }ُٔ/ األنفػاؿ{ ئِىَٚ لِئَفخٍ 
 . (ِ)قط مائبلن غير مستقيـ

إنمػػا نيينػػا عػػف : قمػػتي , كيػػؼ يينيػػى عػػف الطمػػع فػػي إيمػػانيـ كالمؤمنػػكف مػػأمكركف بػػدعكتيـ: فــإن قمنــا
ف كنػا آيسػننػا إيمػانيـ ال عػف دعػائيـ لئليمػاف ألالطمع في  يف منػو إلقامػة الحجػة نػدعكىـ لئليمػاف كا 

 . (ّ)عمييـ في الدنيا عند إجراء أحكاـ الكفر عمييـ كفي اآلخرة أيضان 
 : بيان تحريف الييود لكبلم ا تعالى

كتحريػػؼ الكػػبلـ أف تجعمػػو عمػػى حػػرؼ مػػف , إمالتػػو لتحريػػؼ العمػـػ:كتحريػػؼ الشػػيء, اإلمالػػةىــو : التحريــف
"كالتحريػػؼ :الشػػعراكم قػػاؿ , ٓ()كتحريػػؼ الكػػبلـ عػػف مكاضػػعو تغييػػره,ْ()عمػػى كجيػػيف االحتمػػاؿ يمكػػف حممػػو

 . ٔ()لكنؾ تريد منو الشر", خير كشر, معناه أف يأتي بالمفظ الذم يحتمؿ معنييف
 : أنواع التحريف

 : التحريف المفظي: أوالً 
بعػػد أف مػػف ا سػػبحانو كتعػػالى عمػػى الييػػكد بالنجػػاة أمػػرىـ بالػػدخكؿ إلػػى : القــرآن الكــريم دليمــو مــن -ُ

                                                 
 (.ٔٓ/ ُظبلؿ القرآف, سيد قطب, )في  (ُ)
 (.ُِّ/ ّمفاتيح الغيب, لئلماـ الرازم, ) (ِ)
 (. ٕٔٓ/ ُباختصار: التحرير كالتنكير, الشيخ محمد الطاىر بف عاشكر, ) (ّ)
 (.ُّٔالتكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ, زيف الديف محمد المدعك المناكم,) (ْ)
 (.ُٕٔر الرازم, )مختار الصحاح, محمد بف أبي بكر عبد القاد (ٓ)
 (.ٔٓ/ ْتفسير الشعراكم, ) (ٔ)
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اْدُخيُف٘ا اْىجَفبَة : في قكلو تعالى  القرية َٗ ا  ٌْ َسَغفذ, ْٞفُش ِشفْئزُ َٖفب َؽ ْْ ٍِ ِٓ اْىقَْشَٝفخَ لَُنيُف٘ا  فِز َٕ ئِْر تُْيَْب اْدُخيُف٘ا  َٗ

ا ذ, َِ  ُعغ  ْؾِغِْٞ َُ َعَِْضُٝذ اْى َٗ  ٌْ ٌْ َخطَبَٝبُم تُ٘ىُ٘ا ِؽط خ  َّْغاِْش ىَُن َٗ {البقرة /ٖٓ} 
قػاؿ رسػكؿ , قاؿ فعف أبي ىريرة , (ُ)لـ يقؿ الييكد حطة كما أمر ا تعالى بؿ قالكا حنطة 

ٌْ ِق َل لَِبِني ِإْ َآائِ َل }): ا  ٌْ َخطَبَٝبُم تُ٘ىُ٘ا ِؽط خ  َّْغاِْش ىَُن َٗ ا  ذ, ُل ااْدُخيُ٘ا اْىجَبَة ُعغ  فَةَ َخُ  ا  َةْ َ ُفة َن  { فَةبَة َّ
 . (ِ)( َعَ ى َأْ َتاِىِهْ  َ قَاُل ا َ بٌَّ  ِفي َشَعَآةٍ 

أتػػى بييػػكدم كييكديػػة قػػد زنيػػا  أف رسػػكؿ ا  عػػف عبػػد ا بػػف عمػػر : لتــوراةدليمــو مــن ا -ِ
نسةة    ج ىهمةةا : قةةال ا ؟مةةا تجةة  ن فةةي التةة  اة ع ةةى مةة   نةةى): حتػػى جػػاء ييػػكد فقػػاؿ فػػانطمؽ رسػػكؿ ا 

ىةا  تةةى إذا أ  ف آ  الت  اة إن كنةةت  صةا ق   فجةاؤ ا بهةةفةة ت ا بةا: ف ةال،  نحم هةا  تاةالب بةة    ج ىهمةا   طةةاف بهةا
ىةا ف ةال لةو عبة  اهلل بة   ة م ءالآج   قآأ ما ب      ها  مةا   امآ ا بآ   الآج   ضع الفتى الذي   آأ   ه ع ى أ   

فآجما قال عب  اهلل ب   ف  آفع   ه فآفعها فنذا تحتها     الآج  ف مآ بهما    ل اهلل  هُ آ مُ   ى  مع    ل اهلل 
 . (ّ)(   ها م  الحجا ة  أ توكنت ف م   جمهما ف    ،  عمآ
 : التحريف في المعنى: ثانياً 

ــو مــن -ُ ــرآن الكــريم دليم ّْظُْشَّففب  قػػاؿ تعػػالى: الق تُ٘ىُفف٘ا ا َٗ ُْفف٘ا َل رَقُ٘ىُفف٘ا َساِػَْففب  ٍَ َِ آ َٖففب اى ففِزٝ َٝففب أَٝ 

  ٌ َِ َػَزاة  أَىِٞ ىِْيَنبلِِشٝ َٗ ُؼ٘ا  ََ اْع َٗ }البقرة /َُْ{ . 
, ألنيػا ضػد أىػدافيـ كمصػالحيـ, كىدفيـ مف ذلؾ نزع ثقة الناس منو كمف كػؿ الكتػب المقدسػة

النصكص كتأكيميػا تػأكيبلن فاسػدان ألنيػـ ال ينقضػكف العقائػد مػف "كتحريؼ :محمد عثماف شبير. قاؿ د
نما يفسركنيا تفسيران يحرفيا عف معاني الحقيقة, أساسيا كيكذبكنيا كما جاء في البركتككػكالت "ال , كا 

 . (ٓ)" بؿ فسركىا تفسيران يزيؿ مفيكميا(ْ)تكذبكا نصكص الجكييـ" 
  

                                                 
 ( ُٓٔ/ُتفسير النسفي ) (ُ)
 (.َّّْ)ح (,ّٕٖباب طكفاف مف السيؿ,)ص صحيح البخارم, كتاب أحاديث األنبياء, (ِ)
 (.ُٗٗٔ(,)حَّٗصحيح مسمـ, كتاب الحدكد, باب رجـ الييكد أىؿ الذمة مف الزنى,)ص (ّ)
 الجكييـ, ىك األمميكف كالمقصكد بيـ غير الييكد مف البشر.  (ْ)
 (.ِٗمخاطر الكجكد الييكدم عمى األمة اإلسبلمية ) (ٓ)
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 : دليمو من السنة النبوية -ٕ
ٍكجى النَّبًػيّْ  ٍنيىػا زى اًئشىةى رىًضيى المَّوي عى بىٍيًر أىفَّ عى َ َخةَل َ ْىةٌط ِمةْ  اْل َةُهة ِ  َع َةى ) قىالىػتٍ  عىٍف عيٍركىةى ٍبًف الزُّ

 ُ  قَاَلْت فَةَ اَل َ ُ ة ُل ال َّةِو فَةَ اُل ا السَّاُم َعَ ْ ُكْ  قَاَلْت َعاِئَشُ  فَةَفِهْمتُةَها فَةُ ْ ُت َ َعَ ْ ُكْ  السَّاُم َ ال َّْعنَ   َ ُ  ِل ال َّوِ 
قَةْ   ا قَةاُل ا قَةاَل َ ُ ة ُل ال َّةِو َمْهً   َا َعاِئَشُ  ِإنَّ ال ََّو ُ ِحبُّ الآّْْفَق ِفي اأْلَْمِآ ُك ِّْو فَةُ ْ ُت  َا َ ُ  َل ال َّةِو َأَ لَةْ  َتْسةَمْع َمة

 . (ٔ)(قُةْ ُت َ َعَ ْ ُك ْ 
حيػث  (ِ)سبحانو كتعالى ما قاـ بو الييػكدم الخبيػث جكلػد تسػييركمف صكر محاربة كتاب ا 

ككصػػفو بػػالنقص كالتنػػاقض بقكلػػو "كمػػف العسػػير أف نسػػتخمص مػػف القػػرآف , طعػػف فػػي القػػرآف الكػػريـ
 .نفسو"

 :*العبر المستفادة من اآليات 
سػػػػكاء أكػػػػاف بالتأكيػػػػؿ الفاسػػػػد, أـ بػػػػػالتغيير التحريػػػػؼ كالتبػػػػديؿ لكػػػػبلـ المٌػػػػو أشػػػػد الحػػػػراـ,   -ُ
 .(ّ)كالتبديؿ
 كأصحابو مف إيماف ىؤالء المعانديف المنحرفيف . تأييس النبي  -ِ
 أبعد الناس عف قبكؿ الحؽ كااللتزاـ بو ىـ الييكد. -ّ
  

  

                                                 
 (. َِْٔ(,)حُِٕٓصحيح البخارم, كتاب األدب, باب الرفؽ في األمر كمو,)ص (ُ)
 –ـ َُٖٓ/ ٔ/ِِجكلػػػد تسػػػيير: مستشػػػرؽ, مجػػػرم, ييػػػكدم, كلػػػد فػػػي مدينػػػة أشتكلفيسػػػنبرج فػػػي بػػػبلد المجػػػر  (ِ)

ىػػػػػػػ, مػػػػف أسػػػػرة ييكديػػػػة ذات مكانػػػػة كقػػػػدر كببػػػػر/ انظػػػػر كتػػػػاب مكسػػػػكعة المستشػػػػرقيف, د. عبػػػػدالرحمف ُِٔٔ
 ـ. ُِٗٗ, ُبدكم,دار العمـ لممبلييف,بيركت, ط

 (.ََِ/ُالتفسير المنير لمزحميمي ) (ّ)
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 المطمب الثاني
 نفاق الييود 

ُْف٘ا : يػدؿ عمػى ىػذا المقصػد قكلػػو تعػالى ٍَ َِ آ ئَِرا ىَقُف٘ا اى ففِزٝ ٌْ ئِىَففٚ َٗ ُٖ ئَِرا َخففاَل ثَْؼُعف َٗ ْ فب  ٍَ تَففبىُ٘ا آ

ُ  ثَْؼٍط تَبىُ٘ا ب لَزََؼ هللا  ََ ٌْ ثِ ُٖ صَُّ٘ َُ  أَرَُؾذِّ ٌْ أَلاََل رَْؼقِيُ٘ َْْذ َسثُِّن ِٔ ِػ ٌْ ثِ ُ٘م ٌْ ىَُِٞؾبع  ُْٞن  . }ٕٔ/ البقرة{  َػيَ
ككػذلؾ تحػريفيـ لكػبلـ , لقد بيف ا سبحانو كتعالى مف صفات الييكد تحريفيـ لمكتب السماكية

, كفػي ىػذه اآليػة تضػاؼ إلػييـ صػػفة رذيمػة مػف الصػفات كىػي صػفة النفػاؽ كالتػػدنيس, جػؿا عػز ك 
"اعمػػـ أف ىػػذا ىػػك النػػكع الثػػاني مػػف قبػػائح أفعػػاؿ  يقػػكؿ اإلمػػاـ الػػرازم عػػف صػػفة النفػػاؽ لػػدل الييػػكد

 . (ُ)"الييكد الذيف كانكا في زمف محمد 
 : اآلتيةويمكن دراسة ىذا اليدف دراسة تحميمية من خبلل النقاط 

 : المقصود بالمفردات المتعمقة باليدف والمقصد: أوالً 
 :  (َخبَل ) ( أ

مىػكى  (َخبَل )األصؿ في قكلو تعالى   , كىػك المكػاف (ِ)قيمبػت الػكاك ألفػان لتحركيػا كانفتػاح مػا قبميػا, خى
 . (ّ)كالخمك يستعمؿ في الزماف كالمكاف, الذم ال ساتر فيو مف بناء كمساكف كغيرىما

 :  (المَُّو َعَمْيُكمْ َفَتَح ) ( ب
ـ كذا أم رزؽ ذلؾ كسيؿ لو طمبو  ـ قد فتح عمى فبلف في عم , كىك القضاء كالحكـ ْ()مأخكذ مف قكلي

َِ : كمنػػػو قكلػػػو تعػػػالى ْٞفففُش اىْاَفففبرِِؾٞ ّْفففَذ َخ أَ َٗ َْفففب ثِفففبىَْؾقِّ  ٍِ ْ٘ َِ تَ ْٞ ثَففف َٗ َفففب اْلفففزَْؼ ثَََْْْٞفففب  أم  {ٖٗ/ األعػػػراؼ} َسثْ 
 . ٓ()الحاكميف

 : المفتات البيانية المتعمقة باليدف والمقصد: ثانياً 
  استفيام يراد بو التوبيخ والتقريع: ( أ

فيػػو اسػػتفياـ لئلنكػػار أك التقريػػر أك التػػكبيخ بقرينػػة أف  أرؾففذصٌّٖ٘قػػكؿ ا سػػبحانو كتعػػالى 
المقػػاـ عمػػى أنيػػـ جػػرم بيػػنيـ حػػديث فػػي مػػا ينػػزؿ مػػف القػػرآف فاضػػحان ألقػػكاؿ أسػػبلفيـ كيسػػترىـ مػػع 

 . أنبيائيـ كشريعتيـ

                                                 
 (.ُِٓ/ْمفاتيح الغيب,لمرازم, ) (ُ)
 (.ٖٗ/ُاألصفياني,)المفردات في غريب القرآف, الراغب  (ِ)
 (.َِْ/ِالجامع ألحكاـ القرآف, القرطبي,) (ّ)
 (. ُِٓ/ّمفاتيح الغيب, لئلماـ الرازم,) (ْ)
 (.َّْ/ِالجامع ألحكاـ القرآف,لمقرطبي,) (ٓ)



 دلقاصذ وأهذاف انزتع األول مه احلزب انثاوي انذراسح انتحهيهيح انفصم األول:
 

24 

 : ؼقيُ٘رألال قولو تعالى  ( ب
أفػبل تعقمػكف قيػبح : فتقديرىااإلدراؾ المانع مف الخطأ  :كالعىٍقؿ ,جممة اسمية كاليمزة فييا لئلنكار

 . (ُ)ما ارتكبتـ مف ذلؾ
 : أسباب النزول: ثالثاً 

 : اختمف في سبب نزول ىذه اآلية عمى أقوال منيا
أف ناسػػان مػػف الييػػكد أسػػممكا ثػػـ نػػافقكا فكػػانكا يحػػدثكف المػػؤمنيف مػػف العػػرب بمػػا عػػذب بػػو آبػػاؤىـ   -أ

ب : (ِ)فقالت ليـ الييكد ََ ٌْ ثِ ُٖ صَُّ٘ ُ أَرَُؾذِّ  . {ٕٔ/ البقرة} لَزََؼ هللا 
يػا : فأنصرؼ إليو كقاؿ لما نازؿ قريظة يـك الخندؽ سمع سب رسكؿ ا  أف عميان : كقيؿ -ب

مػنيـ لػك رأكنػي لكفػكا عػف ذلػؾ  أظنػؾ سػمعت شػتمي: فقاؿ: رسكؿ ا ال تبمغ إلييـ كعرض لو
أنقضػػتـ العيػػد يػػا إخػػكة القػػردة كالخنػػازير أخػػزاكـ ا : كنيػػض إلػػييـ فممػػا رأكه أمسػػككا فقػػاؿ ليػػـ

مػا خػرج ىػذا ؟ ثؾ بيػذامينا مف حػدما كنت جاىبلن يا محمد فبل تجيؿ ع: كأنزؿ بكـ نقمتو فقالكا
 . (ّ)الخبر إال مف عندنا

 : اآلية تحقيق اليدف والمقصد من: رابعاً 
 *التفسير اإلجمالي:

فػإنيـ إذا , جاءت ىذه اآليات لبياف صفة جديػدة مػف صػفاتيـ كىػي النفػاؽ كالتػدليس فيمػا بيػنيـ
خمك فيما بينيـ أيخذكا مف قبؿ أشرافيـ مثؿ كعب بف األشرؼ فتخبركف المػؤمنيف بمػا بينػو ا تعػالى 

ُ  بقكليـ  لكـ خاصة مف نعت نبيو محمد  ب لَزََؼ هللا  ََ ٌْ ثِ ُٖ صَُّ٘ ٌْ  أَرَُؾذِّ ُْٞن كالتعبير , {ٕٔ/ البقرة} َػيَ
ألففال : كذيػػؿ ىػػذه اآليػػة بفاصػػمة تناسػػب بقكلػػو تعػػالى, بػػالفتح لئليػػذاف بأنػػو سػػر مكتػػـك كبػػاب مغمػػؽ

بجحػػػكدكـ ككفػػػركـ بمػػػا جػػػاء بػػػو أم أفػػػبل تفطنػػػكف كتعقمػػػكف لقػػػبح كجػػػـر مػػػا أقػػػدمتـ عميػػػو : ؼقيفففُ٘ر
ألف صػػاحب العقػػؿ الصػػحيح , فجػػاءت ىػػذه الفاصػػمة لتقػػرر أنيػػـ فػػي ذلػػؾ مسػػمكبك العقػػكؿ, النبػػي
 . كيرفض فعميـ يأبى

  

                                                 
 (.ٖٔ/ُانظر السراج المنير,لمشربيني,) (ُ)
 (.َّْ/ ِتفسير القرطبي, ) (ِ)
 (.ُٖٗ/ ُالمرجع السابؽ, ) (ّ)
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 : (ٔ)نفاق الييود فيما بينيم ونفاقيم عمى المسممين أدلة عمى -
يجد أنو أسيب كاسػتفاض فػي الحػديث عػف الييػكد , ا تبارؾ كتعالى إف الذم يستعرض كتاب

كالمتػػاف اشػػتممتا عمػػى معظػػـ صػػفاتيـ , فػػي أطػػكؿ سػػكرتيف فػػي القػػرآف الكػػريـ ىمػػا البقػػرة كآؿ عمػػراف
كيحػػذركا شػػرىـ , كجػػرائميـ إضػػافة إلػػى بعػػض السػػكر األخػػرل مػػف أجػػؿ أف يتعػػرؼ المسػػممكف عمػػييـ

كيسػػخركا كػػؿ طاقػػاتيـ لمتصػػدم لمييػػكد , فيعػػدكا ليػػا العػػدة, تنتظػػرىـكشراسػػة المعركػػة التػػي , ككيػػدىـ
 . كمكائدىـ

تتبلقػػػى أحيانػػػان مػػػع منػػػافقي  -كخاصػػػة فػػػى نفػػػاؽ المػػػؤمنيف  -كقػػػد اتخػػػذ الييػػػكد أسػػػاليب عامػػػة 
  ..كتنفرد بأعماؿ خاصة بيـ كحدىـ, المدينة كمع مشركي قريش

 : عمى اإلسبلـ بشتى الكسائؿ كاألسبابكفى ىذه كتمؾ يحاكؿ الييكد الكيد لممسمميف كالقضاء 

فقػد كػاف المنػافقكف يجمسػكف إلػى أحبػار الييػكد فيسػخركف مػف  :التآمر مع المنافقين المدنيين  -ُ
َٖففب: قػػاؿ تعػػالى فػػى ذلػػؾ, القػػرآف ِ ُْٝناَففُش ثِ ٌْ آَٝففبِد هللا  ْؼزُ َِ ُْ ئَِرا َعفف ٌْ لِففٚ اْىِنزَففبِة أَ ُْٞن َه َػيَفف تَففذ َّففض  َٗ 

 َ ُ  هللا  ٌْ ئِ ُٖ فْضيُ ٍِ ٌْ ئِرا,  ِٓ ئِّ ُنف ْٞفِش ٌْ َؽز فٚ َُٝخُ٘ظف٘ا لِفٚ َؽفِذٍٝش َغ ُٖف َؼ ٍَ َٖفب لَفال رَْقُؼفُذٗا  َضأُ ثِ ْٖ ُْٝغزَ ُغ َٗ ٍِ َعفب

ٞؼب, اىْ  َِ ٌَ َع  َْٖ َِ لِٚ َع اْىَنبلِِشٝ َٗ  َِ َْبلِقِٞ َُ {النساء /َُْ} 
الن كثيػػرة تػػؤدل ىػػذا المعنػػى لمقصػػدىـ اأقػػك  الطبػػرمفقػػد نقػػؿ : محــاوالتيم التشــكيك فــى اإلســبلم  -ِ

كقكلكا نشيد أف محمدان , ديف محمد أكؿ النيار فيادخمكا : قاؿ بعضيـ لبعض: فمنيا, الخطير
إنػػا رجعنػػا إلػػى عممائنػػا كأحبارنػػا فسػػألناىـ : آخػػر النيػػار فػػاكفركا كقكلػػكافػػإذا كػػاف , حػػؽ صػػادؽ

فيػػك أعجػب إلينػا مػػف , كقػػد رجعنػا إلػى ديننػا, شػيءفحػٌدثكنا أف محمػدان كػاذب كأنكػػـ لسػتـ عمػى 
فػػأخبر ا عػػز كجػػػؿ , ىػػػؤالء كػػانكا معنػػا أٌكؿ النيػػار فمػػػا بػػاليـ: يقكلػػكف, ديػػنكـ لعميػػـ يشػػككف

تَبىَذ بذلؾ رسكلو َٖفبسِ  َٗ ْعفَٔ اىْ  َٗ ُْف٘ا  ٍَ َِ آ ِّْضَه َػيَٚ اى ِزٝ ُْ٘ا ثِبى ِزٙ أُ ٍِ ِو اْىِنزَبِة آ ْٕ ِ أَ ٍِ  غَبئِاَخ  

 َُ ٌُٖ َْٝشِعُؼ٘ اْماُُشٗا آِخَشُٓ ىََؼي  َٗ آؿ عمراف{ /ِٕ}. 
بطان الُكفـر إظيار اإليمان  -ّ تَفذ : كىػى كاضػحة مػف قكلػو تعػالى: وا  َٗ ْ فب  ٍَ ٌْ تَفبىُ٘ا آ ئَِرا َعفبُءُٗم َٗ

 ِٔ ٌْ تَذ َخَشُع٘ا ثِف ُٕ َٗ َُ  َدَخيُ٘ا ثِبْىُنْاِش  ف٘ َُ فب َمفبُّ٘ا َْٝنزُ ََ ٌُ ثِ ُ أَْػيَف هللا  َٗ إذا "يقػكؿ الطبػرل {ُٔ/ }المائػدة
 جاءكـ أييا المؤمنكف ىؤالء المنافقكف مف الييكد قالكا آمنا أل صدقنا بمػا جػاء بػو نبػيكـ محمػد

 قػػػد دخمػػػكا عمػػػيكـ بكفػػػرىـ الػػػذل , كىػػػـ مقيمػػػكف عمػػػى كفػػػرىـ كضػػػبللتيـ, كاتبعنػػػاه عمػػػى دينػػػو
كىـ يبدكف كذبان التصديؽ لكـ بألسنتيـ كقػد خرجػكا , كيضمركنو فى صدكرىـ, يعتقدكنو بقمكبيـ

يظنػكف أف ذلػؾ مػف فعميػـ يخفػى عمػى : إلػى أف يقػكؿ. بالكفر مػف عنػدكـ كمػا دخمػكا بػو عمػيكـ
                                                 

  الجمعية الشرعية الرئيسية لتعاكني الكتاب كالسنة مصر  انظر: (ُ)
http://alshareyah.com/index.php?option=com 
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 . (ُ)يـ باا جيبلن من
 : فقد جمع الييود خصمتين كل واحدة منيا أنكى وأشد من األخرى 
 . ليقنعكه بصحة إسبلميـ نفاؽ القكؿ مع إسرار الكفر مف الدخكؿ كالخركج في ديف محمد  -
 . لكي يعرفكا ما خبايا المسمميف كليتجسسكا عمييـ التردد الدائـ في دخكليـ مجالس الرسكؿ  -
كىك أسمكب ييكدل خػاص بيػـ ال نعيػده فػى جماعػة : وااليمان في آن واحدالجمع بين الكفر  -ْ

: كالمكقػؼ اآلخػر, أمػاـ المػؤمنيف ـمكقؼ معمػف يتظػاىركف فيػو باإليمػاف كقػكليفيـ ليـ , أخرل
عمػػػا قػػػػالكه كأعمنػػػػكه  مكقػػػؼ خفػػػػى عػػػف المسػػػػمميف حػػػيف يخمػػػػك أحبػػػارىـ ينيػػػػكف بعضػػػيـ بعضػػػػان 

 . فيو حجة عمييـ فى تكراتيـ كأماـ ا يـك القيامةكذلؾ لكى ال يككف , لممسمميف مف قبؿ
نَّػا : كقد كشؼ ا مكقفيـ الخفى المنافؽ مع مكقفيـ المعمف بقكلو نيكا قىػاليكا آمى ذىا لىقيكا الًَّذيفى آمى كىاً 

ـٍ ًإلىى بىٍعضو قىاليكا يي بلى بىٍعضي ذىا خى ا فىتىحى المَّوي  كىاً  ـٍ ًبمى دّْثيكنىيي ـٍ ًبًو ًعٍندى  أىتيحى ككي اجُّ ـٍ ًلييحى مىٍيكي ـٍ أىفىبلى تىٍعًقميكفى  عى بّْكي  رى
 . {ٕٔ/ البقرة}

ذا خػبل بعضػيـ إلػى , ىؤالء الييكد كػانكا إذا لقػكا الػذيف آمنػكا قػالكا آمنَّػا": قاؿ الحسف البصرل كا 
ال تحٌدثكا أصحاب محمد بما فتح ا عميكـ فى كتابكـ ليحػاجككـ بػو عنػد ربكػـ : بعض قاؿ بعضيـ

 . (ِ)"فيخاصمككـ
 من اآليات: العبر المستفادة 

ما كؿ مف يقرأ الكتاب يفيـ معانيػو فضػبلن عػف معرفػة حكمػو كأسػراره ككاقػع أكثػر المسػمميف  -ُ
اليػػػكـ شػػػاىد عمػػػى ىػػػذا فػػػإف حفظػػػة القػػػرآف مػػػنيـ مػػػف ال يعرفػػػكف معانيػػػو فضػػػبلن عػػػف غيػػػر 

 .(ّ)الحافظيف لو
 التحذير مف التشبو بصفات الييكد مف كتـ العمـ , كطمب الدنيا باآلخرة . -ِ
 مف نفاؽ الييكد كأنيـ شعب قائـ عمى المكر كالخديعة. رالحذ -ّ
 

  

                                                 
 (ْْ/َُتفسير الطبرم ) (ُ)
 (.َّٗ/ُتفسير القرآف العظيـ ابف كثير ) (ِ)
 (.ْٕ/ُأيسر التفاسير لكبلـ العمي الكبير ,ألبي بكر الجزائرم ) (ّ)
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 المطمب الثالث
 جيل الييود با تعالى  وتجارتيم بدينو.

َُ : يدؿ عمى ىذا المقصد قكلو تعالى ب ُْٝؼيُِْف٘ ٍَ َٗ  َُ ٗ ب ُِٝغش  ٍَ  ٌُ َ َْٝؼيَ ُ  هللا  َُ أَ ٘ َُ َل َْٝؼيَ َٗ ٌْ * أَ ُٖ ْْ ف ٍِ َٗ

  ٜ ففبِّ ٍَ َُ اْىِنزَففبَة ئِل  أَ فف٘ َُ َُ َل َْٝؼيَ ٞ فف٘ ٍِّ َُ  أُ ٌْ ئِل  َٝظُْ فف٘ ُٕفف  ُْ ئِ َٗ *   ٌ ٌْ صُفف ِٖ ْٝففِذٝ َ َُ اْىِنزَففبَة ثِأ َِ َْٝنزُجُفف٘ ْٝففو  ىِي ففِزٝ َ٘ لَ

 َٝ ِ ِْْذ هللا  ِْ ِػ ٍِ ََٕزا   َُ ٌْ  قُ٘ىُ٘ ِٖ ِْٝذٝ ب َمزَجَْذ أَ  َ ٍِ  ٌْ ُٖ ْٝو  ىَ َ٘ ْ,ب تَيِٞال, لَ ََ ِٔ صَ َُ  ىَِْٞ زَُشٗا ثِ ب َْٝنِغجُ٘  َ ٍِ  ٌْ ُٖ ْٝو  ىَ َٗ َٗ  
 . }ٕٗ – ٕٕ/ البقرة{

عمػييـ –الخطاب في ىذه اآليات إلػى بيػاف المزيػد مػف صػفات الييػكد  يكجو ا سبحانو كتعالى
بمػا يكتبػكف كأنيـ ىػـ الػذيف حرفػكا الكػبلـ عػف مكاضػعو بيػدؼ األجػر الػبخس  -مف ا ما يستحقكف

 . , كجيميـ التاـ با كيكسبكف مف أجكر أفعاليـ
 : ويمكن دراسة ىذا اليدف دراسة تحميمية من خبلل النقاط اآلتية

 : المقصود بالمفردات المتعمقة بالقصد واليدف: أوالً 
 :ٍب ٝغشُٗ: قولو تعالى -أ
ألف ىمسؾ لمغير , مالـ تيمس بو إلى غيرؾ ىكك  ,(ُ)مف األىٍسرار التي تكتـ كالسر ما أىٍخفىٍيتى : السِّر  

ذا كػاف السػر , كال تيمػس بػو ألحػد مػف النػاس ,كلكف السر ما تسػره فػي نفسػؾ, بالشيء لـ يعد سران  كا 
كالسػر ىػك الحػديث , أم ىػك خػبلؼ اإلعػبلف, (ِ)فػالعمف ىػك مػا تجػاىر بػو , ىػك مػا تسػره فػي نفسػؾ

 : (ْ)د كرد السر في القرآف الكريـ عمى أكجو قك , فكيستعمؿ في المعاني كاألعيا ,(ّ)المكتـ في النفس
ا :في قكلو تعالى: النكاحبمعنى   -ُ ِ  ِعّش, ُٕ اِػُذٗ َ٘  . أم نكاحان  }ِّٓ/ البقرة{  َل رُ
ُْ  :في قكلو تعالى: ضد العبلنيةبمعنى   -ِ ئِ أَْخاَفَٚٗ َٗ ش   ٌُ اىغِّ ُ َْٝؼيَ ِه لَأِّ  ْ٘ َْٖش ثِبْىقَ / طػو{  رَْغ

 كمعناه أف السر ما تيكمـ بو في خفاء, }ٕ
 : أٍُ٘ٞ: قولو تعالى -ب

يقػاؿ رجػؿ , }ُٕٓ/ األعػراؼ{ اىْجٜ األٍٜقاؿ تعػالى , يكتب كال يقرأ مف كتابىك الذم ال : األمي
جبريػؿ  لقػى رسػكؿ ا : كفي الحديث الشريؼ عف أيبي بػف كعػب قػاؿ, (ٓ)ة"يَّ أمي "منسكب إلى أمَّ 

ُهُ  الَعُج  ُ  : َا ِجْبآِ ُل ِإنّْي بُِعْثُت ِإَلى ُأمٍَّ  ُأمّْ ّْ  َ ): فقاؿ َ الآَُّجُل الَِّذي َلْ   َةْ َآْأ  ، َ الَجا ِ َ ُ ، َ الُغَ مُ ، الَكِب آُ  َ الشَّْ خُ ، ِمنةْ
                                                 

 (.ّٔٓ/ْلساف العرب, البف منظكر, ) (ُ)
 (. ِّٓ/ُانظر: تفسير الشعراكم,) (ِ)
 (.ِِٖ/ُغريب القرآف, الراغب األصفياني, ) مفردات (ّ)
 (.ٖٖٔ/ُباختصار: بصائر ذكم التمييز في لطائؼ الكتاب العزيز, لمفيركز آبادم, ) (ْ)
 (.ُُٗ/ُعمدة الحفاظ في تفسير أشرؼ األلفاظ, أحمد بف يكسؼ المعركؼ بالسميف الحمبي, ) (ٓ)
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َعِ  َأْ ُآفٍ   َا ُمَحمَُّ  ِإنَّ : قَالَ ، ِكَتابًا َقطُّ   . كاألمي قميؿ المعرفة (ُ)(الُ ْآ َن أُْنِ َل َعَ ى َ بةْ
 : (ٕ)وقد ورد لفظ )اأُلمي( في القرآن عمى ثبلثة أوجو

َ٘ اى ففِزٛ ثََؼففَش لِففٜ  :قكلػػو تعػػالى كمنػػو كىػػـ الػػذيف لػػـ يكػػف ليػػـ كتػػاب مػػف قبػػؿ :بمعنػػى العػػرب -ُ ُٕفف

 ٌْ ُٖ ْْ ٍِ َِ َسُع٘ل,  ِّٞٞ ٍِّ  . }ِ/ الجمعة{  اأْلُ
ٜ  اى فِزٛ  :كمنو قكلو تعالى - -بمعنى النبي المصطفى  -ِ ف ٍِّ ٜ  اأْلُ ُعَ٘ه اىْ جِف َُ اىش  َِ َٝز جُِؼ٘ اى ِزٝ

ٌْ لِٜ ُٕ َْْذ ْنزُ٘ث,ب ِػ ٍَ ِّْغٞوِ  َِٝغُذَُّٗٔ  اْْلِ َٗ َساِح  ْ٘  . }ُٕٓ/ األعراؼ{  اىز 
َُ اْىِنزَفبَة ئِل   :كمنو قكلو تعػالى ,يعممكف التكراةبمعنى الييكد الذيف ال  -ّ ف٘ َُ َُ َل َْٝؼيَ ٞ ف٘ ٍِّ ٌْ أُ ُٖ ْْ ف ٍِ َٗ

  ٜ بِّ ٍَ َُ  أَ ٌْ ئِل  َٝظُْ ٘ ُٕ  ُْ ئِ َٗ  }كسماىـ أمييف لجحكدىـ كتب ا كرسمو} ٖٕ/ البقرة . 
 : ئل أٍبّٜقولو تعالى  -ج

كقيؿ  ,مأخكذة مف تمني األشياء, كىي ما يتمناه القمب كيحبو, (ّ)ة""أمنيَّ  جمع األماني بالتشديد
ٍٗفٌْٖ أٍٞفُ٘  :قػاؿ تعػالى, (ْ)كا ما تمنيت ىػذا الكػبلـ كال اختمقتػو: يقكؿ الرجؿ, الكذب: التمني

كال مندرجػػة تحػػت , الكتػػابيػػؿ مػػف كاألمػػاني ليسػػت مػػا ج, }ٖٕ/ البقػػرة{ ل ٝؼيَففُ٘ اىنزففبة ئل أٍففبّٜ
 . (ٓ)كىذا استثناء منقطع, مدلكلو

 مزجذ أٝذٌٖٝ ٗٗٝو ىٌٖ ٍَب ٝنغجُ٘ ٍَب ل٘ٝو ىٌٖقولو  -د
 : إلى قكليف كبياف معنى كممة "كيؿ" في القرآف الكريـ ,تباينت مكاقؼ العمماء اتجاه حصر

ف ىػؤالء اسػتندكا بػرأييـ إلػى , منيـ مف قاؿ أف كممة كيؿ تعنى نير أك كاد في جينـ: القول األول كا 
ال  ةل  ا  فةي جهةن  ): قػاؿ فيمػا كرد عػف أبػي سػعيد الخػدرم بقكلػو عػف النبػي  حديث عػف النبػي 

 . (ٙ)( ه ى ف و الكافآ أ بع   خآ فاً قبل أن  ب غ قعآه
قػػاؿ فيػػو صػػاحب , ألنيػػـ اسػػتندكا فػػي أدلػػتيـ عمػػى حػػديث ضػػعيؼكالقػػكؿ السػػابؽ غيػػر صػػحيح 

                                                 
(,)ح ٖٓٔا جػػاء أنػػزؿ القػػرآف عمػػى سػػبعة أحػػرؼ,)صسػػنف الترمػػذم, كتػػاب القػػراءات عػػف رسػػكؿ ا, بػػاب: مػػ (ُ)

 ( قاؿ عنو األلباني حسف صحيح.ِْْٗ
 (.ْْٕ/ ُباختصار: بصائر ذكم التمييز في لطائؼ الكتاب العزيز,لمفيركزآبادم,) (ِ)
 (ُِٖ/ُانظر: زىرة التفاسير, محمد بف أحمد المعركؼ بأبي زىرة ) (ّ)
 (.ِِّ/ٓتيذيب المغة, األزىرم,) (ْ)
 (.َِٗ/ُسير الدر المصكف في عمـ الكتاب المكنكف, لميميف الجمي, )تف (ٓ)
(, ُُٕسنف الترمذم, كتاب تفسير القرآف الكريـ عػف رسػكؿ ا, بػاب: مػف سػكرة األنبيػاء عمػييـ السػبلـ, )ص (ٔ)

 (, قاؿ عنو الشيخ األلباني ضعيؼ. ُّْٔ)ح
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 . (ُ)مف حديث ابف لييعة ا حديث غريب ال نعرفو مرفكعان إالىذ: سنف الترمذم
, كاد فػي جيػنـ وأنػب ,كيبلن لـ يرد في المغة مكضػكعان ليػذا بأف أصحاب ىذا القكؿبيىف : القول الثاني

نما نما الكيؿ ىنا  ,أف تككف النار مقران لو فقد استحؽ ,ا ذلؾ فيو قاؿ أراد مف كا  عبارة عف الكعيد كا 
 . (ِ)الشديد كالتقبيح لمف يستخؼ ىذه األمر

 : (ٖ)منيا ( في سياقات متعددةويل) قد استعممتو 
ٌْ   الكعيد لمييكد -ُ ِٖ ِْٝذٝ ب َمزَجَْذ أَ  َ ٍِ  ٌْ ُٖ ْٝو  ىَ َ٘ َُ  لَ ب َْٝنِغجُ٘  َ ٍِ  ٌْ ُٖ ْٝو  ىَ َٗ َٗ  {البقرة /ٕٕ}. 
ٌْ أَر ِخْز لاَُلّ,ب َخيِٞال, عمى نفسو بالكيؿ عقبة بف أبي معيطدعاء   -ِ ْٞزَِْٜ ىَ ْٝيَزَٚ ىَ َٗ  .{ِٖ/ الفرقاف}َٝب 
ٌٍ  كعيد لمكذابيف  -ّ ْٝو  ىُِنوِّ أَل بٍك أَصِٞ َٗ {الجاثية /ٕ}. 
َضحٍ  كعيد ألصحاب الغيبة  -ْ ََ َضٍح ىُ ََ ُٕ ْٝو  ىُِنوِّ  َٗ {اليمز /ُ}. 
َِ ألصحاب التطفيؼ في المكازيف كعيد  -ٓ طَاِّاِٞ َُ ْٝو  ىِْي َٗ {المطففيف /ُ}. 

 : المتعمقة بالمقصد واليدف المفتات البيانية: ثانياً 
َُ   :تقديـ السر عمى العمػف فػي قكلػو تعػالى ( أ فب ُْٝؼيُِْف٘ ٍَ َٗ  َُ ٗ فب ُِٝغفش  ٍَ  ٌُ َ َْٝؼيَف ُ  هللا  َُ أَ ف٘ َُ َل َْٝؼيَ َٗ   أَ

فيػي مػف , عمى السر كلكنػو فعػؿ غيػر ذلػؾاألكلى في اآليات السابقة أف يقدـ العمف , (ٕٕ/ )البقرة
 . الدقة الببلغية التي تتعمؽ بالقرآف الكريـ كذلؾ أف المتكمـ ىك ا سبحانو كتعالى

 : ئل أٍبّٜاالستثنا  في قولو تعالى ( ب
كال مندرجػػة تحػػت , الكتػػاب نسألف األمػػاني ليسػػت مػػف جػػ, فػػي اآليػػات السػػابقة اسػػتثناء منقطػػع

 . (ْ)المنقطعكىذا ىك , مدلكلو
 : التفسير اإلجمالي لآليات: ثالثاُ 

كصػفاتيـ  ,يستطرد ا سبحانو كتعالى مف خبلؿ بيانو فػي اآليػات السػابقة أحػكاؿ بنػي إسػرائيؿ
مبينػان أنػو سػبحانو  ,أك حتى نفاقيـ اتجاه بنػي جمػدتيـ مػف الييػكد ,التي يتعاممكف بيا اتجاه المسمميف

خفػػػاءىـ لصػػػفة محمػػػد  ,ونػػػكتعػػػالى يعمػػػـ مػػػا يخفكنػػػو كمػػػا يعمنك   فيعػػػرؼ مػػػا يخفكنػػػو مػػػف كفػػػرىـ كا 
عػف مكاضػػعو,  كتحػريفيـ لكػبلـ ا  ,و نفاقػان أمػاـ المسػمميف بإيمػػانيـنػػكمػا يعمنك  ,كتحػريفيـ لمتػكراة

                                                 
كبػاف الحضػرم األعػدكلي, مػف الطبقػة السػابعة, تػكفي ىك عبد ا بو لييعة بف عقبة بف فرعاف بف ربيعػة بػف ث (ُ)

ىػ, قاؿ عنو ابف حجر: صدكؽ اخػتمط بعػد احتػراؽ كتبػو, حكػـ عميػو الػذىبي بالضػعؼ,)تيذيب الكمػاؿ,  ْْٕ
 (.ْٕٖ/ُٓلئلماـ يكسؼ بف الزكي عبد الرحمف أبك الحجاج المزم, 

كانظػػر: عمػػد األلفػػاظ فػػي تفسػػير أشػػرؼ األلفػػاظ (, ّّٓ/ُانظػػر مفػػردات غريػػب القػػرآف الكػػريـ, لؤلصػػفياني,) (ِ)
 (.ّْٕ/ْلمسميف الحمبي)

 (. ُُٗٔ/ُبصائر ذكم التمييز في لطائؼ الكتاب العزيز, لمفيركز آبادم, ) (ّ)
 (. َِٗ/ ُالدر المصكف في عمـ الكتاب المكنكف, السميف الحمبي, ) (ْ)
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 : فا سبحانو كتعالى يقسميـ في ىذه اآليات إلى قسميف
فيك ال يعػرؼ القػراءة كال الكتابػة, فيػك يتبػع  ,مف كتبيـ ئان جاىؿ ال يعقؿ شيفريؽ أيمي : األولالقسم 

ف أدرؾ بعض الشيء مف العمـ فيك يتعمؽ بالقراءة دكف إدراؾ المعاني  . ما ييخبر بو, كا 
ـ عػف كلكػنيـ يحرفػكف الكػبل ,ىـ عمماؤىـ الذيف يعرفكف القراءة كالكتابػةك أحبار الييكد : القسم الثاني

 . عنيـ في تكراتيـ المحرفة كيخفكف صفات النبي  ,كيزينكف الباطؿ لعامتيـ ,مكاضعو
كالكيؿ الشديد لمػذيف يحرفػكف  ,فيتكعد ا سبحانو كتعالى ىؤالء القـك مف المضمميف مف الييكد بالعذاب

 بيدؼ التكصؿ لتحقيؽ أغراض دنيكية زائمػة, فقػاؿ ا  ,كعف معانيو المرجكة ,عف مكاضعوكبلـ ا 
ٌْ : عنيـ ِٖ َ ب َمزَجَْذ أَِْٝذٝ ٍِ  ٌْ ُٖ ْٝو  ىَ َ٘ ْٝو   ليـ, ككرر الكعيد مرة أخرل بقكلوأم كعيدان شديدان  }ٕٗ/ البقرة{ لَ َٗ َٗ

 َُ َ ب َْٝنِغجُ٘ ٍِ  ٌْ ُٖ  . أم ما كانكا يأخذكنو عمى ىذه الكتابة كىذا التحريؼ }ٕٗ/ البقرة{ ىَ
 : ٍِ اٟٝخ اىٖذف ٗاىَقصذرؾقٞق : ساثؼب, 

 : اْلَٝبُ ثأعَبء هللا اىؾغْٚ ٗلابرٔ اىؼال: أٗل, 

 : االسم ( أ
 : تعريف االسم لغة -ٔ

 . (ُ)كلـ يقترف بأحد األزمنة الثبلثة ,كدؿ عمى معنى في نفسو ,يعرؼ بو الشيء ىك ما
 : تعريف االسم في اصطبلح السمف -ٕ

 ,أك مػف السػمة كىػي العبلمػة ,ككىػك إمػا مشػتؽ مػف السػمك كىػك العمػ ,ىك ما دؿ عمى معنى لتمييزه عف غيػره
 . ِ()كاإلضافة ,كالجر كالتنكيف ,كاالسـ لو خصائص منيا جكاز اإلسناد إليو كدخكؿ حرؼ التعريؼ

 : الصفة ( ب
ػػبلَّه كاليػػاء : الصــفة لغــة -ُ ػػؼ( الشػػيءى لػػو كعميػػو كٍصػػفان كًصػػفةن حى ىػػي أصػػؿ الفعػػؿ الثبلثػػي )كصى

ػػفةي الًحٍميػػة, قػػاؿ الميػػث الكصػػؼ كصػػفؾ الشػػيء : (ّ)عػػكض مػػف الػػكاك كقيػػؿ الكٍصػػؼ المصػػدر كالصّْ
 . (ْ)أك صار متكاصفان  ,بًحٍميتو كنىٍعتو أم صار مكصكفان 

 :  الصفة اصطبلحاً  -ٕ

                                                 
 (. ِْٓ/ُإبراىيـ مصطفى كآخركف ) (, انظر: المعجـ الكسيط,ْٕانظر: التعريفات, الجرجاني,) (ُ)
 ()المكتبة الشاممة(ّْد. محمكد الرضكاني, ) –باختصار: أسماء ا الحسنى  (ِ)
الميث: الميث بف سػعد عبػدالرحمف الفيمػي, أبػك الحػارث إمػاـ أىػؿ مصػر فػي عصػره, حػديثان كفقيػان, أصػمو مػف  (ّ)

 (ِْٖ/ ٓكمي, خراساف,كمكلكده في قمشندة تكفي بالقاىرة )األعبلـ:الزر 
 (.ّٔٓ/ٗبتصرؼ يسير: لساف العرب البف منظكر ) (ْ)
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 . (ُ)ككردت بو نصكص مف الكتاب كالسنة","ىي ما قاـ بالذات اإلليية مما يميزىا عف غيرىا
 : الفرق بين االسم والصفة  ( ت

, الحكػيـ, العمػيـ, مثؿ القػادر, أسماء ا كؿ ما دؿ عمى ذات ا مع صفات الكماؿ القائمة بو
كالسػػػمع  ,كالحكمػػػة ,كعمػػػى مػػػا قػػػاـ بيػػػا مػػػف العمػػػـ, فػػػإف ىػػػذه األسػػػماء دلػػػت عمػػػى ذات ا, السػػػميع
كالبصػر فاالسػـ  ,كالسػمع ,كالحكمػة ,أما الصفات فيي نعكت الكماؿ القائمة بالػذات كػالعمـ, كالبصر

كالصػػػفة مسػػػتمزمة , كيقػػػاؿ االسػػػـ متضػػػمف لمصػػػفة, كالصػػػفة دلػػػت عمػػػى أمػػػر كاحػػػد, دؿ عمػػػى أمػػػريف
عمػى الكجػو البلئػؽ بػا  كيجب اإليمػاف بكػؿ مػا ثبػت منيمػا عػف ا تعػالى أك عػف النبػي , لبلسـ

كما أنو سبحانو ال يشبييـ في , سبحانو مع اإليماف بأنو سبحانو ال يشبو خمقو في شيء مف صفاتو
ُ أََؽفذ  لقكلػو تعػالى , (ِ)ذاتو َ٘ هللا  ُٕف ذُ  تُفْو  ََ ف ُ اىص  ٌْ ُٝ٘ىَفذْ  * هللا  ىَف َٗ ٌْ َٝيِفْذ  ا أََؽفذ   * ىَف ,٘ ِْ ىَفُٔ ُماُف ٌْ َُٝنف ىَف َٗ  * 

ُٞغ اْىجَِصٞشُ كقكلو سبحانو  } ْ-ُ/ اإلخبلص{ َِ َ٘ اىغ  ُٕ َٗ ء   ْٜ ِٔ َش ْضيِ َِ َْٞظ َم  . }ُُ/ الشكرل{ ىَ
 : (ٖ)خبلصة الكبلم السابق في الفرق بين االسم والصفة

فنشػػتؽ عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ مػػف  ,أمػػا الصػػفات فػػبل يشػػتؽ منيػػا ,أف األسػػماء يشػػتؽ منيػػا صػػفات -ُ
كلكػػف ال يمكػػف  ,كالقػػدير صػػفة القػػدرة ,كالػػرحيـ صػػفة الرحمػػة ,الكػػريـ صػػفة الكػػـر اسػػـ ا 

 . االرادة كالمجيء كالمكر اسـ المريد الجائي الماكر االشتقاؽ مف صفات ا 
اسـػ  ,كيغضػب ,كيكػره ,فػبل نشػتؽ مػف ككنػو يحػب ,أف االسـ ال يشػتؽ مػف أفعػاؿ ا سػبحانو كتعػالى -ِ

 . كالغضب ,كالكره ,كالغاضب, أما صفاتو فتشتؽ مف أفعالو فنثبت لو صفة المحبة ,كالكاره ,المحب
كالحمؼ بيا, لكف تختمؼ في التعبد كالدعاء, فيتعبػد  ,كصفاتو تشترؾ في اإلستعاذة بيا ا  أف أسماء -ّ

 -عبػػد العزيػػر –عبػػدالكريـ  –الحصػػر )عبػػدالقادر  ؿا بأسػػمائو فنقػػكؿ عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ ال عمػػى سػػبي
 . (عبد الرحمة -عبد العزة–الكـر عبد  -عبد القدرة)كلكف ال يتعبد بصفاتو فبل نقكؿ  ,عبدالرحمف(

 : تعريف توحيد األسما  والصفات ( ث
" تكحيػد األسػماء  حيث قاؿ ان جامع ان تعريف -رحمو ا -(ْ)كقد عرفيا الشيخ عبدالرحمف السعدم

, بالكماؿ المطمؽ مف جميع الكجكه بنعػكت العظمػة -جؿ جبللو -كىك اعتقاد انفراد الرب: كالصفات
                                                 

 (.ُِالصفات اإلليية تعريفيا أقساميا, محمد بف خميفة بف عمي التميمي, ) (ُ)
 (ِْٖٗ(, برقـ)َُٔ/ّانظر فتاكل المجنة الدائمة, ) (ِ)
 (.ٗ-ٕعاشكر )د.سعد  –انظر: دراسات في تكحيد األسماء كالصفات اإلليية.د جابر السميرم  (ّ)
ىػك الشػػيخ العبلمػػة أبػػك عبػد ا عبػػد الػػرحمف بػػف ناصػػر بػف عبػػد ا بػػف ناصػػر بػف حمػػد آؿ سػػعدم, مػػف بنػػي  (ْ)

ػا فػي مسػجد َُّٕتميـ. كلد في عنيزة في القصيـ في الثاني عشر مف محـر سنة مامن ىػػ, ككػاف كالػده كاعظنػا كا 
 (.ِّٕ/ٗيدة كالمنيج كالتربية ىػ )مكسكعة مكاقؼ السمؼ في العقُّٕٔالمسككؼ, تكفي سنة
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 . (ُ)"كالجماؿ التي ال يشاركو فييا مشارؾ بكجو مف الكجكه, كالجبلؿ
 : أسما  حسنى وصفات عبل بيان أن  : ثانياً 

 : كىي ,ركتعالى يتضمف اإليماف بأربعة أمك إف اإليماف با سبحانو 
في ربكبيتو بأنو ىػك رب  تكحيد ا  ,اإليماف بأنكاع التكحيد الثبلثةإلى جانب  ,اإليماف بكجكد ا تعالى -

فػػػي أسػػػمائو  كتكحيػػػد ا  ,فػػػي ألكىيتػػػو بػػػأف تكػػػكف العبػػػادة خالصػػػةن   كتكحيػػػد ا  ,كػػػؿ شػػػيء
 . إنما نؤمف بيا كما كردت في القرآف الكريـ كالسنة النبكية ,كصفاتو دكف تحريؼ أك تأكيؿ أك تبديؿ

 : بأسمائو وصفاتو من القرآن الكريم توحيد ا  ثبوت أدلة عمى ( أ
ِٔ : قكؿ ا تعالى -ُ بئِ ََ َُ لِفٜ أَْعف َِ ُْٝيِؾفُذٗ َرُسٗا اى ِزٝ َٗ َٖب  بُء اْىُؾْغَْٚ لَبْدُػُ٘ٓ ثِ ََ ِ اأْلَْع ِل  َٗ  َُ ْٗ َعفُْٞغَض

 َُ يُ٘ ََ ب َمبُّ٘ا َْٝؼ ٍَ { األعراؼ /ُُٖ} . 
ألنيػا حسػنة المفػظ : سػميت أسػماؤه تعػالى بالحسػنى. أثبت ا سػبحانو كتعػالى لنفسػو أسػماء

, كالرحمػػة, كالكػػـر, كالجػػكدكيػػؼ ال كىػػي تػػدؿ عمػػى المطػػؼ ؛ حسػػنة فػػي القمػػب كالسػػمع, كالمعنػػى
َٖب} كاليداية, كالكد, كالرأفة  . (ِ)أم تقربكا إليو تعالى بيا{ لَبْدُػُ٘ٓ ثِ

 : إخبار ا سبحانو كتعالى عف إثباتو لنفسو أسماء حسنى في أكثر مف مكطف في القرآف الكريـ -ِ
بُء : قولو تعالى - ََ َ٘ ىَُٔ اأْلَْع ُٕ ُ َل ئِىََٔ ئِل    {ٖ/ طو } اْىُؾْغَْٚهللا 
ٌُ : قولو تعالى - ِؽٞ ُِ اىش  ََ ْؽ َ٘ اىش  ُٕ اى  َٖبَدحِ  َٗ ٌُ اىْغَْٞتِ  َ٘ َػبىِ ُٕ ُ اى ِزٛ َل ئِىََٔ ئِل   َ٘ هللا  ُٕ  َ ُ اى ِزٛ َل ئِىَٔف َ٘ هللا  ُٕ  *

زََنجِّشُ  َُ ُِ اىْؼَِضُٝض اىَْغج بُس اْى َِ ْٞ َٖ َُ ُِ اْى ٍِ ْإ َُ ًُ اْى يُِل اىْقُذ ُٗط اىغ اَل ََ َ٘ اْى ُٕ ُ  ئِل   َ٘ هللا  ُٕ  * َُ َ ب ُْٝ شُِم٘ ِ َػ َُ هللا  ُعجَْؾب

بُء اىُْؾْغَْٚ ََ ُس ىَُٔ اأْلَْع ِّ٘ ََُص ٌُ  اىَْخبىُِق اىْجَبسُِب اْى َ٘ اىْؼَِضٝفُض اىَْؾِنٞف ُٕ َٗ اأْلَْسضِ  َٗ ادِ  َٗ ب ََ ب لِٜ اىغ  ٍَ  َُٝغجُِّؼ ىَُٔ 
 . {ِْ-ِِ/ الحشر}
 : سنة النبي من  أدلة عمى ثبوت أسما  ا  ( ب

 .  ّ()(لِ َِّو تِْسَع ً َ تِْسعِ َ  اْ ًما ِمائَ ً ِإالَّ َ اِ ً ا َمْ  أَْ َصاَىا َ َخَل اْلَجنَّ َ ِإنَّ )قىاؿى  أىفَّ رىسيكؿى المَّوً  عىٍف أىًبي ىيرىٍيرىةى  -ُ
ٍبػًد المَّػًو قىػاؿى قىػاؿى رىسيػكؿي المَّػوً عىًف  -ٕ ٍف أىًبيًو عىٍف عى ٍبًد الرٍَّحمىًف عى َمةا َأَصةاَب َأَ ةً ا قَةطُّ ):  اٍلقىاًسـً ٍبًف عى

َ ابْةةُ  َعْبةةِ َك َ ابْةةُ  َأَمتِةةَك نَاِصةةَ ِتي بِ َةةِ َك َمةةاٍض ِفةةيَّ ُ ْكُمةةَك َعةةْ ٌل ِفةةيَّ  ال َُّهةة َّ ِإنّْةةي َعْبةةُ كَ  :َىةة ّّ َ اَل َ ةةَ ٌن فَةَ ةةالَ 
تَةةُو ِفةةي ِكَتابِةةَك َأْ  َقَضةةاُؤَك َأْ ةة َُلَك ِبُكةةلّْ اْ ةةٍ  ُىةةَ  لَةةَك َ ةةمَّْ َت بِةةِو نَةْفَسةةَك َأْ  َع َّْمتَةةُو َأَ ةةً ا ِمةةْ  َخْ ِ ةةَك َأْ  أَنْةَ لْ 
َذَىةاَب َىمّْةي ِإالَّ اْ َتْ ثَةْآَت ِبِو ِفي ِعْ ةِ  اْلَغْ ةِب ِعْنةَ َك َأْن َتْجَعةَل اْلُ ةْآ َن  َبِ ةَع قَةْ بِةي َ نُة َ  َصةْ ِ ي َ ِجةَ َء ُ ْ نِةي  َ 

َ ُ ة َل ال َّةِو َأاَل نَةتَةَع َُّمَهةا فَةَ ةاَل بَة َةى  َةْنَبِغةي ِلَمةْ  َ ةِمَعَها  َأْذَىَب ال َُّو َىمَُّو َ ُ ْ نَُو َ أَْبَ َلُو َمَكانَُو فَةَآًجا قَاَل َفِ  َل  َةا
                                                 

 (.ُْالقكؿ السديد في شرح كتاب التكحيد, لمشيخ عبدالرحمف السعدم, ) (ُ)
 (َِٔ/ُباختصار: أكضح التفاسير محمد محمد عبد المطيؼ بف الخطيب, ) (ِ)
ػعى  (ّ) ًة مى ػالىحى كًط ًفػي اٍلًجيىػاًد كىاٍلميصى كًط, صحيح البخارم, كتاب الشركط, باب: بىاب الشُّري ًكتىابىػًة الشُّػري ػٍرًب كى أىٍىػًؿ اٍلحى

 (.ِّٕٔ(, )حٖٔٔ)ص
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 . (ٔ)(َأْن  َةتَةَع ََّمَها
 : (ٕ)الثمرات المترتبة عمى اإليمان بأسما  ا الحسنى وصفاتو العبل ( ت
سبلمة مف الكعيد يـك القيامػة  كال تعطيؿ, كال تكييؼ, ,كال تبديؿ ,اإليماف بيا مف غير تحريؼ -ُ

َُ : قاؿ تعالى يُ٘ ََ ب َمبُّ٘ا َْٝؼ ٍَ  َُ ْٗ ِٔ َعُْٞغَض بئِ ََ َُ لِٜ أَْع َِ ُْٝيِؾُذٗ َرُسٗا اى ِزٝ َٗ {األعراؼ /َُٖ} . 
كالبحػػث فيػػو اشػػتغاؿ , فاالشػػتغاؿ بفيمػػو ,أف ىػػذا العمػػـ مػػف أجػػؿ العمػػـك كأشػػرفيا عمػػى اإلطػػبلؽ -ِ

 . كأشرؼ المكاىب, بأعمى المطالب
 هكىػذ, كيعبػدكه, فػا خمػؽ الخمػؽ ليعرفػكه: العمـ بأسماء ا كصفاتو ىك الطريؽ إلى معرفة ا -ّ

مػؽ لػو العبػد فاالشتغاؿ؛ الغاية المطمكبة منيـ يى كتركػو كتضػييعو إىمػاؿ , بذلؾ اشتغاؿ بما خي
مػػػؽ لػػػو ـي ا عميػػػو متػػػكاترة أف يكػػػكف جػػػاىبلن بربػػػو, لمػػا خي معرضػػػان عػػػف , كقبػػػيح بعبػػػد لػػػـ تػػػزؿ ًنعىػػػ

 . معرفتو
خػػبلص العمػػؿ لػػو -ْ كىػػذا ىػػك عػػيف  ,أف معرفػػة ا تػػدعك إلػػى محبتػػو كخشػػيتو كخكفػػو كرجائػػو كا 

, كأحكاميػا, ة ا إال بمعرفػة أسػمائو كصػفاتو كالتفقػو بمعانييػاكال سػبيؿ إلػى معرفػ, سعادة العبد
 . كمقتضياتيا

قامتيػػا عمػػى مػػنيج العبكديػػة لمكاحػػد األحػػد -ٓ كىػػذه الثمػػرة مػػف أجػػؿ الثمػػرات التػػي : تزكيػػة النفػػكس كا 
, فالشريعة المنزلة مف عند ا تيدؼ إلػى إصػبلح اإلنسػاف, تحصؿ بمعرفة أسماء ا كصفاتو

 . ىك إقامة العباد عمى منيج العبكدية  كحده ال شريؾ لو كطريؽي الصبلح
فتػػذكر أف ا , ذلػػؾ أف النفػػكس قػػد تيفػػك إلػػى مقارفػػة المعاصػػي: عػػف المعاصػػيالزجػػر كالبعػػد  -ٔ

 . كتجانب المعصية, فتنزجر كترعكم, فتستحضر ىذا المقاـ كتذكر كقكفيا بيف يديو, يبصرىا
ٍيػػرىةى  ء ا دخػػؿ الجنػػةأف مػػف أحصػػى تسػػعة كتسػػعيف اسػػمان مػػف أسػػما -7 ػػٍف أىبًػػي ىيرى أىفَّ رىسيػػكؿى  عى

 .(ٖ)(ِإنَّ ِل َِّو ِتْسَعً  َ ِتْسِع َ  اْ ًما ِماَئً  ِإالَّ َ اِ ً ا َمْ  َأْ َصاَىا َ َخَل اْلَجنَّ َ ) :قىاؿى  المَّوً 
 : لابد اىٖٞ٘د مَب ُرمشد لٜ اىقشآُ اىنشٌٝ: صبّٞب, 

كلشػدة خطػرىـ أفػرد ليػـ القػرآف الكػريـ مسػاحة كاسػعة , صفات ندر أف تجتمع في غيرىـ لمييكد
 جػاء فػي القػرآف الكػريـ مػفكال حجػة ألم مسػمـ أف ينخػدع بييػكد رغػـ كػؿ مػا , تخصػص لغيػرىـ لػـ

فػي القػرآف  كال تجػد صػفة مػف صػفات الييػكد, صدَّقو التاريخ كالكاقػع كالحػس كالمشػاىدة, تحذير منيـ
حتػى فػي عصػرنا  كالحػديث الكػريـ إال كتستحضػر ذىنػؾ عشػرات األدلػة مػف التػاريخ القػديـ كالكسػيط

                                                 
 (, حديث صحيح.ُِّٕ(, )حٗٓٓ/ّمسند أحمد بف حنبؿ,) (ُ)
 (ٔ/ْ)رسائؿ الشيخ محمد بف إبراىيـ الحمد في العقيدةانظر:  (ِ)
 (.ِّٕٗ, )ح(ُُٖٓصحيح البخارم, كتاب التكحيد, باب ًإفَّ ًلمًَّو ًمائىةى اٍسـو ًإالَّ كىاًحدنا,)ص (ّ)
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الحالى نجد الييكد مف صفاتيـ الغدر كالخديعة كقتؿ المؤمنيف في كؿ مكاف كنشر الفساد في ببلدنػا 
األمػػكر كيػػد طكيمػػة فػػي  نجػػد أف الييػػكد ليػػـ ضػػمع فػػي ىػػذه –حفظيػػا ا مػػف كػػؿ سػػكء  –اإلسػػبلمية 

 : التدخؿ في ىذه الببلد, كىذه الصفات عمى النحك اآلتي
ِِ  :قاؿ تعالى: اإلفساد في األرض -ُ ْٞ رَ فش  ٍَ ُ  لِفٜ اأْلَْسِض  َْْٞب ئِىَٚ ثَِْٜ ئِْعَشائَِٞو لِٜ اْىِنزَبِة ىَزُْاِغفُذ تََع َٗ 

ا ا َمجِٞش, ,ّ٘ ِ  ُػيُ ىَزَْؼيُ َٗ }اإلسراء /ْ} . 
أم تقػدـ كأخبػرىـ فػػي  ,إسػرائيؿ بنػي بػيف ا سػبحانو كتعػالى فػي اآليػة السػابقة أنػو قضػى عمػى

كيفجػػػركف عمػػػى  ,كيطغػػػكف ,الكتػػػاب الػػػذم أنزلػػػو عمػػػييـ أنيػػػـ يفسػػػدكف فػػػي األرض مػػػرتيف فيتجبػػػركف
فػػي ببلدنػػا فمسػػطيف طيرىػػا ا سػػبحانو كتعػػالى مػػف , كمػػا ىػػك مشػػاىد (ُ)النػػاس بظمميػػـ كعػػدكانيتيـ

 . دنس ييكد
الييكد كذبكا عمى ا سبحانو كتعػالى فنقضػكا العيػكد كالمكاثيػؽ حبػان فػي : حب الدنيا وكراىية الموت -ِ

كحػػب الحيػػاة حتػػى لػػك كانػػت حيػػاة ذؿ  ,ككراىيػػة المػػكت ,فػػي نعيميػػا الزائػػؿ الفػػاني ,كطمعػػان  ,الػػدنيا
ِْْذ   : تعالى عنيـفقاؿ ا ,كىكاف كصغار ِْ ِػ ٍِ ََٕزا   َُ ٌ  َٝقُ٘ىُ٘ ٌْ صُ ِٖ ِْٝذٝ َ َُ اْىِنزَبَة ثِأ َِ َْٝنزُجُ٘ ْٝو  ىِي ِزٝ َ٘ لَ

 ِ ٌْ  هللا  ِٖ ِْٝذٝ ب َمزَجَْذ أَ  َ ٍِ  ٌْ ُٖ ْٝو  ىَ َ٘ ْ,ب تَيِٞال, لَ ََ ِٔ صَ َُ  ىَِْٞ زَُشٗا ثِ ب َْٝنِغجُ٘  َ ٍِ  ٌْ ُٖ ْٝو  ىَ َٗ َٗ  {البقرة /ٕٗ{ . 
نجػػد ىػػذه الخصػػمة مػػف أىػػـ صػػفات الييػػكد كبػػاءكا بػػأدنى مراتبيػػا : الكــذب واالفتــرا  عمــى ا تعــالى -ّ

َُ اْىِنزَففبَة  : ألـ تسػػمع قػػكؿ ا ,كأبعػػدىا فسػػادان كىػػي الكػػذب عمػػى ا تعػػالى َِ َْٝنزُجُفف٘ ْٝففو  ىِي ففِزٝ َ٘ لَ

 ِ ِْْذ هللا  ِْ ِػ ٍِ ََٕزا   َُ ٌ  َٝقُ٘ىُ٘ ٌْ صُ ِٖ ِْٝذٝ َ ْ,ب تَيِٞال,  ثِأ ََ ِٔ صَ  . }ٕٗ/ البقرة}  ىَِْٞ زَُشٗا ثِ
َٖفب   :فقػاؿ تعػالى عػنيـ: الخداع والتحايل فيذه من صفاتيم الخبيثة -ْ ْْ ٍِ ا  َٕفِزِٓ اىْقَْشَٝفخَ لَُنيُ٘ف ا  ئِْر تُيَْْفب اْدُخيُ٘ف َٗ

ذ,ا اْدُخيُ٘ا اىْجَبَة ُعفغ  َٗ ٌْ َسَغذ,ا  َِ  َؽُْٞش ِشئْزُ َِ * لَجَفذ َه اى فِزٝ ِٞ َُْؾِغْف َِضُٝذ اْى َعْف َٗ  ٌْ ٌْ َخطَبَٝفبُم ا ِؽط فخ  َّْغاِفْش ىَُنف تُ٘ىُ٘ف َٗ
ل, َغَْٞش ا ْ٘ َُ٘ا تَ ٌْ ظَيَ ُٖف َُ  ى فِزٛ تِٞفَو ىَ فب َمفبُّ٘ا َٝاُْغفقُ٘ ََ بِء ثِ ََ ف َِ اىغ  ف ٍِ ا  ا سِْعفض, ٘ف َُ َِ ظَيَ / البقػرة}  لَأََّْضىَْْفب َػيَٚف اى فِزٝ

ٖٓ-ٓٗ{  . 
كنجد ىػذه الصػفة فػي تعنػتيـ الشػديد كأسػئمتيـ المتكػررة فػي قصػة اختيػار البقػرة كمػا فػي قكلػو : الجدال العقيم -ٓ

ُْ رَْزثَُؾ٘ا ثَقََشح, : تعالى ٌْ أَ ُشُم ٍُ َ َٝأْ ُ  هللا  ِٔ ئِ ٍِ ْ٘ ٍَُ٘عٚ ىِقَ ئِْر تَبَه  َٗ  َُ ُْ أَُم٘ف ِ أَ ُر ثِفبل  ا تَفبَه أَُػ٘ف ,ٗ ُٕفُض تَبىُ٘ا أَرَز ِخُزَّب 

 َٗ َب ثَقَفَشح  َل لَفبسِض   ُ َٝقُُ٘ه ئِّٖ  َٜ تَبَه ئِّٔ  ِٕ ب  ٍَ ِْ ىََْب  *تَبىُ٘ا اْدُع ىََْب َسث َل ُٝجَِّٞ َِ َِ اىَْغبِٕيِٞ َِ َرىِفَل  َل ثِْنفش  ٍِ ْٞ ُ  ثَف ا َ٘ َػف

َٖفب ثَقَفَشح   ُه ئِّ  ُ َٝقُ٘ف َُّٖب تَبَه ئِّ ٔف ْ٘ ب ىَ ٍَ ِْ ىََْب  *تَبىُ٘ا اْدُع ىََْب َسث َل ُٝجَِّٞ َُ ُشٗ ٍَ ب رُْإ ٍَ َٖفب رَُغفش   َلفاَْشاءُ  لَبلْؼَيُ٘ا  ُّ ْ٘ لَفبتِغ  ىَ

 ُ ُْ َشبَء هللا  ئِّ ب ئِ َٗ ُ  اىْجَقََش رََ بثََٔ َػيََْْٞب  َٜ ئِ ِٕ ب  ٍَ ِْ ىََْب  *تَبىُ٘ا اْدُع ىََْب َسث َل ُٝجَِّٞ َِ َُ اىْ بِظِشٝ ْٖزَفُذٗ َُ ُه  ىَ ُ َٝقُ٘ف *تَبَه ئِّ ٔف

َل رَْغقِٜ اىَْؾْشسَ  َٗ َب ثَقََشح  َل َرىُ٘ه  رُضُِٞش اأْلَْسَض  فب  ئِّٖ  ٍَ َٗ َُ ِعئَْذ ثِفبىَْؾقِّ لَفَزثَُؾَٕ٘ب  ْٟ خ  َل ِشَٞخَ لَِٖٞب تَبىُ٘ا ا ََ ٍَُغي 

 َُ  . }ُٕ-ٕٔ/ البقرة{ َمبُدٗا َٝاْؼَيُ٘
ْٞفشِ ﴿ :كما قػاؿ تعػالى :حق األنبيا  بغيرقتميم  -6 ٌُ اأْلَّجَِٞفبَء ثَِغ ُٖ تَفْزيَ الشػعب . }ُُٖ/ آؿ عمػراف{ ﴾َؽفق   َٗ

                                                 
 (, بتصرؼ يسير.ْٕ/ ُابف كثير) (ُ)
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  .قتؿ األنبياء الكحيد الذم
َل رَفَضاُه رَط يِفُغ َػيَفٚ ﴿ ىػذه الصػفة كا تعػالى بػيف لنػا, كىي جبمتيـ رضعكىا مف أميػاتيـ: الخيانة -ٕ َٗ

ٌْ  َخبئَِْخٍ  ُٖ ْْ ٍِّ ٌْ ئِل  تَيِٞال,  ُٖ ْْ   خكنة انظر في يـك األحزاب لمػا خػانكا النبػي ىـ إذف }ُّ/ المائدة { ﴾ٍِّ
أف يحمػكا المدينػة مػف قػبميـ كػؿ  عمػى  تحػالفكا مػع النبػي رغػـ أنيػـ, كتحػالفكا مػع غطفػاف كقػريش

ال تػأمف لييػػكد أبػدان ميمػػا , ىػػذه طبيعػة الييػكد الخيانػػة, كلكػػف خػانكا كاحػد يحمػي الجػػزء الػذم بجػػكاره
 . القرآف ككضحيا طبيعة بينيا, كاف

قػاؿ  ..ىـ سادة العالـ فػي ذلػؾ كالييكد: ل أموال الناس بغير حق والتحايل عمى الناس وأكل الرباأك -ٖ
َُ لِٜ: تعالى ٌْ َُٝغبِسُػ٘ ُٖ ْْ ٍِ ا  رََشٙ َمضِٞش, فْؾذَ  َٗ ٌُ اىغ  ِٖ أَْميِ َٗ  ُِ ا َٗ اْىُؼْذ َٗ  ٌِ ْص فب َمفبُّ٘ا اْْلِ ٍَ َُ  ىَجِفْئَظ  يُف٘ ََ  َْٝؼ

َِ كمػف ذلػؾ أيضػان  }ِٔ/ المائػدة{ ف ٍِ ا  ُ  َمضِٞفش, ُْف٘ا ئِ ٍَ َِ آ َٖفب اى فِزٝ اَه  َٝفب أَٝ  َ٘ ف ٍْ َُ أَ ُِ ىََٞفأُْميُ٘ جَفب ْٕ اىش  َٗ اأْلَْؽجَفبِس 

ِ  اىْ بِط ثِبْىجَبِغوِ  ِْ َعجِِٞو هللا  َُ َػ ٗ َُٝصذ  َٗ...  }التكبة /ّْ{ 
اىْ َصفبَسٙ  فػييـ   كمف ذلؾ قكؿ ا: ا ادعاؤىم بأنيم أبنا  ا وأحباؤه -ٗ َٗ ُٖفُ٘د  تَبىَفِذ اْىَٞ َٗ

 ٌْ ٌْ ثُِزُّ٘ثُِن ثُُن ٌَ َُٝؼزِّ أَِؽج بُؤُٓ تُْو لَيِ َٗ  ِ ُِ أَْثَْبُء هللا  ُة  َّْؾ َُٝؼفزِّ َٗ ِْ ََٝ فبُء  ف ََ ِْ َخيَفَق َْٝغاِفُش ىِ ف  َ ٍِ ٌْ ثََ ش   ّْزُ ثَْو أَ

ِصٞشُ  ََ ِٔ اْى ْٞ ئِىَ َٗ ب  ََ ُٖ َْْٞ ب ثَ ٍَ َٗ اأْلَْسِض  َٗ اِد  َٗ ب ََ ْيُل اىغ  ٍُ  ِ ِل  َٗ ِْ ََٝ بُء  ٍَ { المائدة /ُٖ}. 
الييكديػػة العامػػة, كىػػـ ال  صػػفات لييػػكد يجػػب أف تعمميػػا جيػػدان كىػػذه مػػف سػػمات السياسػػة تسػػعيػػذه ف

 يتحرجكف منيا.
 * العبر والدروس المستفادة من اآليات :

 قبح الجيؿ بأسماء ا الحسنى كصفاتو العمى.   -ُ
بيا صاحبيا  التحذير الشديد مف الفتاكل الباطمة التي تحـر ما أحؿ ا أك تحمؿ ما حـر ليتكصؿ-ِ

 .(ُ)إلى غرض دنيكم كماؿ, أك حظكة لدل ذم سمطاف
 كجكب الحذر مف معصية ا , ألف ا يعمـ كؿ شيء حتى ما في الصدكر .  -ّ
 

                                                 
 (.ٕٔ/ُأيسر التفاسير لكبلـ العمي الكبير,لمجزائرم) (ُ)



 

 

 

 

ادلقاصذ واألهذاف : ادلثحث انثاوي
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 : مطالب ثبلثةكفيو 

 
 . زعم الييود بأن النار ال تمسيم إال أيامًا معدودة: المطمب األول
 إبطال دعاوى الييود بأنيم شعب ا المختار.: المطمب الثاني

 . وتكفيرىا  خطر الذنوب: ثالثالمطمب ال
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 المطمب األول
 النار ال تمسيم إال أيامًا معدودةزعم الييود بأن 

ٍذتيـٍ ًعٍندى المًَّو قكلو تعالى  المقصد كيدؿ عمى ىذا قىاليكا لىٍف تىمىسَّنىا النَّاري ًإالَّ أىيَّامنا مىٍعديكدىةن قيٍؿ أىتَّخى كى
ٍيدنا مىى المًَّو مىا الى تىٍعمىميكفى  عى ـٍ تىقيكليكفى عى ٍيدىهي أى  . {َٖ/ البقرة} فىمىٍف ييٍخًمؼى المَّوي عى

 : ويمكن دراسة اليدف دراسة تحميمية من خبلل النقاط اآلتية
 : بالمقصد واليدفالمقصود بالمفردات المتعمقة : أوالً 
َْب : قولو تعالى ( أ غ  ََ ِْ رَ تَبىُ٘ا ىَ َٗ  . 

كالمػػس يقػػاؿ فػػي كػػؿ مػػا ينػػاؿ اإلنسػػاف مػػف أذل بحاسػػة , كالمػػس كػػالممس, اشػػرة الجسػـػبىػػك م: المػػس
ََغ َْبكقكلو تعالى  ُ()الممس ِْ رَ تَبىُ٘ا ىَ َٗ {البقرة /َٖ}  اُء ش  اىع  َٗ ٌُ اىْجَأَْعبُء  ُٖ   {َٖ/ البقرة} ٍَغ ْز
 ٍََظ  َعقَش ش   {ْٖ/ القمر} ُرٗتُ٘ا  َٜ اىع  ِْ غ  ٍَ { األنبياء /ِٖ}  ُُ ْٞطَب َٜ اى   ِْ غ  ٍَ {ص /ُْ} 
ا  : قولو تعالى ( ب ذ, ْٖ ِ َػ َْْذ هللا  ٌْ ِػ  : تُْو أَر َخْزرُ
, العيف كالياء كالداؿ أصؿي ىذا الباب عندنا داؿّّ عمى معنىن كاحد "قال ابن فارس: معنى العيد -

حػػػداثي العيػػػًد بػػػوأصػػػمو االحتفػػػاظي بالشَّػػػيء : قػػػاؿ. قػػد أكمػػػأ إليػػػو الخميػػػؿ كالعيػػػد األمػػػاف كاليمػػػيف  ,(ِ)كا 
ٍكثًػػؽي كالي ,(ْ)كالمكثػػؽ فػػي الذمػػة فكالعيػػد ىػػك األمػػا ,(ّ)المكثػػؽ تقػػكؿ  مػػيف يحمػػؼ بيػػا الرجػػؿكالعىٍيػػدي المى

 . (ٓ)عمٌي عٍيدي ا كميثاقيو كأىخذتي عميو عيدى ا كميثاقىو
 : أربع معاني في القرآف الكريـكقد كرد عمى , كقيؿ العيد ىك حفظ الشيء حاالن بعد حاؿ

َٖفْذ : كمنو قكلو تعالى المراد بو العيد كالتكلية كالتمكيف مف عيد فبلف إلى فبلف الخبلفة -ُ ٌْ أَْػ أَىَف

 َُ ْٞطَب ُْ َل رَْؼجُُذٗا اى   ًَ أَ ٌْ َٝب ثَِْٜ آَد ُْٞن  {َٔ/ يس}. ئِىَ
ًِ مثػؿ قكلػو تعػالى , ألنػو يفسػر بػو كبغيػره, العيد بمعنى قريب مػف كممػة الميثػاؽ -ِ ْٞفَت أَ أَغ يَفَغ اْىَغ

ا فذ, ْٖ ِِ َػ ََ ْؽ ْْفَذ اىففش  عمػػى : يحمػؼ بيػا الرجػؿ تقػكؿ, كالعيػد المكثػؽ كاليمػػيف ,{ٖٕ/ مػريـ} ار َخفَز ِػ
 . (ٔ)كأخذت عميو عيد ا كميثاقو, عيد ا كميثاقو

                                                 
 (.ِٗ/ ْ(, عمدة الحفاظ لمسميف الحمبي, )ّْٕ/ ِانظر: مفردات غريب القرآف لؤلصفياني) (ُ)
 (.ُٕٔ/ ُمعجـ مقاييس المغة البف فارس ) (ِ)
(ّ)  ,  (.ٖٕٗالجكىرم, )صالصحاح في المغة كالعمـك
 (.ْٖٖمجمع المغة, مجمكعة مف العمماء, )ص (ْ)
 (.ُْٗ/ْلساف العرب, البف منظكر,) (ٓ)
 المرجع السابؽ نفسو. (ٔ)
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, (ُ)حاالن بعػد حػاؿ, قاؿ الراغب "العيد حفظ الشيء كمراعاتو, العيد بمعنى متابعة حفظ الشيء -ّ
ْغئُ٘ل, قاؿ تعالى  ٍَ  َُ َذ َمب ْٖ ُ  اْىَؼ ِذ ئِ ْٖ لُ٘ا ثِبْىَؼ ْٗ أَ َٗ .{االسراء /ّْ} 

 : المفتات البيانية المتعمقة باليدف والمقصد: ثانياً 
 : َتَمسََّنا( داللة قولو )َلنْ  -ٔ

إال إحساسػان خفيفػان , أك اقتػراب شػيء مػف شػيء, "كالمػس بمعنػى الممػس الخفيػؼ: قاؿ الشػعراكم
فػػإذا أتيػػت إلػػى إنسػػاف ككضػػعت أناممػػؾ عمػػى يػػده يقػػاؿ  -ثػػـ ذكػػر مثػػاؿ عمػػى ذلػػؾ -ال يكػػاد يػػذكر"

يعطيػػؾ لكػػف المػػس , أك نعكمػػة جمػػده, كلكنػػؾ لػػـ تسػػتطع بيػػذا المػػس أف تحػػس بحػػرارة يػػده, مسسػػت
 . (ِ)إحساسان بما لمس"

 : داللة التعبير بقوليم )َأيَّاًما َمْعُدوَدًة( -ٕ
 : (ّ)تحقيؽ ىدفيف )لىٍف تىمىسَّنىا النَّاري ًإالَّ أىيَّامنا مىٍعديكدىةن(أراد الييكد بقكليـ 

 . كممس اليد كلف يككف مؤلمان , أف ما يصيبيـ مف النار الشيء القميؿ: األول
 . يصيبيـ لفترة قصيرة يراد بيا نفي الخمكد عنيـأف ما : الثاني

 : كقد سجؿ ا سبحانو كتعالى ىذا الزعـ الييكدم في مكضعيف
فػي سػكرة البقػرة كفػي سػياؽ تحريػؼ الييػكد لػديف ا ككتابػو كشػرعو ككتابتػو بأيػدييـ : الموضع األول

ْْفِذ  : كنسبتو إلى ا تعالى فقاؿ في حقيـ ِْ ِػ ٍِ ََٕزا   َُ ٌ  َٝقُ٘ىُ٘ ٌْ صُ ِٖ ِْٝذٝ َ َُ اْىِنزَبَة ثِأ َِ َْٝنزُجُ٘ ْٝو  ىِي ِزٝ َ٘ لَ

 ِ ْ,ب تَيِٞال, ىَِْٞ زَشُ  هللا  ََ ِٔ صَ   {ٕٗ/ البقرة} ٗا ثِ
عراضػيـ , في سكرة آؿ عمراف كرد في سياؽ رفض الييكد التحاكـ إلػى كتػاب ا: الموضع الثاني كا 

عميو حتى  ما ىـ كاختيارىـ أف يبقكا عمى, كتكلييـ عف كؿ دعكة إليو, عف كؿ مف يدعكىـ إلى ذلؾ
كالسبب في ىذا اعتقادىـ أف ا لف يعذبيـ , الذنكب كاآلثاـكرضاىـ بما يفعمكنو مف , لك كاف باطبلن 

 . (ْ)في النار إال أيامان معدكدات
ٌْ : قاؿ تعػالى ُٖ ْٞفَْ ٌَ ثَ ِ ىِفَْٞؾُن َُ ئِىَفٚ ِمزَفبِة هللا  ْ٘ َِ اْىِنزَفبِة ُٝفْذَػ ف ٍِ َِ أُٗرُ٘ا َِّصٞج,ب  ٌْ رََش ئِىَٚ اى ِزٝ ٌ   أَىَ صُف

ْؼفُذٗ ٍَ فب  ,ٍ َْب اىْ بُس ئِل  أَٝ ب غ  ََ ِْ رَ ٌْ تَبىُ٘ا ىَ ُٖ َُ * َرىَِل ثِأَّ  ْؼِشُظ٘ ٍُ  ٌْ ُٕ َٗ  ٌْ ُٖ ْْ ٍِ ىٚ  لَِشٝق   َ٘ ٌْ لِفٜ  َدادٍ َٝزَ ُٕ َغفش  َٗ

 َُ ب َمبُّ٘ا َْٝازَُشٗ ٍَ  ٌْ ِٖ  . {ِْ -ِّ/ آؿ عمراف} ِدِْٝ
َذُٓ  داللة التعبير في قولو  -ٖ ْٖ ُ َػ ِْ ُْٝخيَِف هللا  ا لَيَ ذ, ْٖ ِ َػ َْْذ هللا  ٌْ ِػ   : تُْو أَر َخْزرُ

                                                 
 (.َّٓ/ ُالمفردات في غريب القرآف لمراغب األصفياني, ) (ُ)
 (. ِٖٗ/ ُانظر المرجع السابؽ ) (ِ)
الكػػريـ فػػي التعامػػؿ مػػع جػػرائـ الييػػكد )دراسػػة تطبيقيػػة بػػػيف  باختصػػار رسػػالة ماجسػػتير بعنػػكاف: "مػػنيج القػػرآف (ّ)

 (. ُِٕ – ُِٔالماضي كالحاضر(, إعداد الباحث رمضاف يكسؼ الصيفي,) 
 ( ُّٕالشخصية الييكدية مف خبلؿ القرآف الكريـ, د. صبلح عبد الفتاح الخالدم, )  (ْ)
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عز كجؿ أعطاكـ عيدان فا فإف كاف ا , في ىذه اآليات استفياـ تقريرم أفاد اإلنكار كالتقرير
 . (ُ)ال يخمؼ كعده

َُ َػيَفٚ  كأكد ا عز كجؿ عمى ىذا الكبلـ بأسمكب التكبيخ كالتقرير بقكلو عز كجػؿ  ًْ رَقُ٘ىُ٘ أَ

 َُ ٘ َُ ب َل رَْؼيَ ٍَ  ِ  .  هللا 
 : تحقيق اليدف والمقصد من اآلية: ثالثاً 

 *التفسير اإلجمالي:
كال ينجػػك مػػف افتػػراءاتيـ كادعػػاءاتيـ مجػػاؿ مػػف مجػػاالت  شػػيء, الييػػكد قػػـك محرفػػكف مػػدعكف فػػي كػػؿ

ىػذا مػف قبػائح أقػكاليـ كأفعػاليـ كىػك ك  ,ِ()الفكر كالتصكر كالخمػؽ كالسػمكؾ كالتشػريع كاألحكػاـ كالعمػؿ كالحيػاة
دؿ عمػػى اعتقػػاد مقػػرر فػػي نفكسػػيـ يشػػيعكنو بػػيف النػػاس , جػػزميـ بػػأف ا تعػػالى ال يعػػذبيـ إال أيامػػان قميمػػة

نتيـ قػد أنبػأ بغػركر عظػيـ مػػف شػأنو أف يقػدميـ عمػى تمػؾ الجريمػة كغيرىػػا إذ ىـػ قػد أمنػكا مػف المؤاخػػذة بألسػ
 .  ّ()إال أيامان معدكدة تعادؿ أياـ عبادة العجؿ أك أيامان عف كؿ ألؼ سنة

عمػى ركػائز اعتقػدكا  ,يـ بقكليـ أف النار ال تمسيـ إال أيامان معدكدةئكلقد اعتمد الييكد في ادعا
 -: أنيا تشمميـ منيـكاعتمدكا عمى تقرير مصيرىـ ظنان  بيا

 : ادعاؤىم بأنيم أبنا  ا وأحباؤه: الركيزة األولى
كالكالػد مػع كلػده  فيػـ يقكلػكف أف ا  ,في الفرية األكلى يدعي الييكد بأنيـ أبناء ا كأحباؤه

ُٖففُ٘د فقػاؿ ا تعػػالى عػنيـ فػي ىػػذا المكقػؼ  ,يرضػى عميػو مػػرة كيسػخط عميػو مػػرة أخػرل تَبىَففِذ اْىَٞ َٗ

 ٌْ ٌْ ثُِزُّ٘ثُِن ثُُن ٌَ َُٝؼزِّ أَِؽج بُؤُٓ تُْو لَيِ َٗ  ِ ُِ أَْثَْبُء هللا  اىْ َصبَسٙ َّْؾ ِْ ََٝ فبُء  َٗ ف ََ ِْ َخيَفَق َْٝغاِفُش ىِ ف  َ ٍِ ٌْ ثََ فش   ّْفزُ ثَْو أَ

ِصٞشُ  ََ ِٔ اْى ْٞ ئِىَ َٗ ب  ََ ُٖ َْْٞ ب ثَ ٍَ َٗ اأْلَْسِض  َٗ اِد  َٗ ب ََ ْيُل اىغ  ٍُ  ِ ِل  َٗ ِْ ََٝ بُء  ٍَ ُة  َُٝؼزِّ َٗ {المائدة /ُٖ} 

فيذا زعـ ييكدم كافر ال يدؿ  , ف با ك كيزعمكف أنيـ مكحد ,أنفسيـ أبناء افيـ يجعمكف 
 ,كالنفسػػية الييكديػػة المريضػػة أمػػاـ تعػػامميـ مػػع رب البريػػة سػػبحانو كتعػػالى ,إال عمػػى أنػػانيتيـ النكػػراء

ٌْ ثِفُزُّ٘ثِنُ كقد أنقض ا عزكجؿ ىذا القكؿ بقكلو سبحانو كتعالى  ثُُن ٌَ َُٝؼزِّ ِْ تُْو لَيِ ف  َ ٍِ ٌْ ثََ فش   ّْفزُ ٌْ ثَفْو أَ

ََ  َخيَقَ  ِٔ اْى ف ْٞ ئِىَ َٗ فب  ََ ُٖ َْْٞ فب ثَ ٍَ َٗ اأْلَْسِض  َٗ اِد  َٗ ب ََ ف ْيفُل اىغ  ٍُ  ِ ِل  َٗ ِْ ََٝ فبُء  ف ٍَ ُة  َُٝؼفزِّ َٗ ِْ ََٝ بُء  ََ  ِصفٞشُ َْٝغاُِش ىِ
نما يككف الجزاء يكـ القيامة مبنيان عمى األعماؿ التى يقػدمكىا فػي الػدنيا ,{ُٖ/ المائدة} نمػا ىػـ  ,كا  كا 

ا الى فػي ذلػؾ يعذبكف بسب ذنكبيـ فقػاؿ تعػ فْو ُعف٘ء, ََ ِْ َْٝؼ ف ٍَ فِو اْىِنزَفبِة  ْٕ ِّٜ أَ فبِّ ٍَ َل أَ َٗ  ٌْ فبُِِّّٞن ٍَ َ َْٞظ ثِأ ىَف

 ِٔ ا  ُْٝغَض ثِ َل َِّصٞش, َٗ ىِّٞ,ب  َٗ  ِ ُِ هللا  ِْ ُدٗ ٍِ َل َِٝغْذ ىَُٔ  َٗ {النساء /ُِّ}. 
  

                                                 
 (. ِّْ/ ُالشعراكم: )(, كانظر تفسير ُٕٓ/ ُانظر التحرير كالتنكير البف عاشكر ) (ُ)
 (.ُّّانظر: الشخصية الييكدية,صبلح الخالدم,) (ِ)
 (. ٕٗٓ/ ُ(, كانظر:التحرير كالتنكير البف عاشكر)ِْٖ/ ُانظر: مفاتيح الغيب لئلماـ الرازم) (ّ)
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 : زعميم بأن ا معيم: الركيزة الثانية
يػنعـ عمػػييـ  ,دائمػان معيػـ فيػـ يعتقػدكف أف ا  ,طالمػا زعػـ الييػكد بػأنيـ شػعب ا المختػػار

 . (ُ)كيدخميـ جنتو يـك القيامة كيباعدىـ عف دخكؿ النار ,كيمكف ليـ في األرض
ال يكػػكف إال مػػع  نسػػكا أك تناسػػكا بػػاألحرل أف ا  ,لكػػف ىػػؤالء القػػـك الػػذيف يػػدعكف بػػأف ا معيػـػ

 . بالكفر كالتحريؼ كالكذب عمى اكال يككف مع القـك اليف يتصفكف  ,أكليائو الصالحيف مف المؤمنيف
كفؽ مكاصفات كشركط إذا تحققت  ,القرآف الكريـ أف ا تعالى مخبرىـ بأنو معيـكقد ذكر في 

ٞضَبَق ثَِْفٜ فقاؿ تعالى في ذلؾ  ,فييـ أك في بني جنسيـ مف بعدىـ فإنو يككف معيـ ٍِ  ُ ىَقَْذ أََخَز هللا  َٗ

 َٗ ْٜ َػ َ ئِْعَشائَِٞو  ٌُ اْصَْ ُٖ ْْ ٍِ ٌْ  َّقِٞج,بَش ثََؼْضَْب  ْْفزُ ٍَ آ َٗ َمفبحَ  ٌُ اىض  ْٞفزُ آرَ َٗ فاَلحَ  ٌُ اىص  فزُ َْ ِْ أَتَ ٌْ ىَفئِ َؼُنف ٍَ ُ ئِِّّفٜ  تَبَه هللا  َٗ
أَتْ  َٗ  ٌْ ُٕ ٘ َُ ْسرُ َػض  َٗ ِْ ثُِشُعيِٜ  ف ٍِ ٌْ َعْ فبٍد رَْغفِشٛ  أَلُْدِخيَفْ ُن َٗ  ٌْ ٌْ َعفِّٞئَبرُِن ُْْن ُ  َػ ب َؽَغْ,ب أَلَُماَِّش َ تَْشظ, ٌُ هللا  َشْظزُ

جِِٞو  اَء اىغ  َ٘ ٌْ لَقَْذ َظو  َع ُْْن ٍِ ِْ َماََش ثَْؼَذ َرىَِل  ََ َٖبُس لَ ّْ َٖب اأْلَ  . {ُِ/ المائدة} رَْؾزِ
 . عمييـ مف الميثاؽ الذم أخذه ا  الييكد ـل يحققكا أم شرط فعمى حسب ىذه اآليات السابقة نجد

 : زعميم بأنيم شعب ا المختار بتفضيميم عمى العالمين: الركيزة الثالثة
لكػف  ,باقي األمـ السابقة مىمف المعمكـ بأف ا سبحانو كتعالى قد فضؿ شعب بني اسرائيؿ ع

لػػو أمػػد  عنػػوفيػػذا التفضػػيؿ الػػذم يتحػػدثكف  ,ىػػذا التفضػػيؿ لػػـ يحػػافظكا عميػػو بػػالتزاميـ بػػأكامر ا 
َٝب ثَِْٜ ئِْعفَشائَِٞو فقاؿ سبحانو كتعالى مذكران ليـ بيذا التفضيؿ , كزمف خاص ,معيف, كفترة محدكدة

ف أَِّّٜ لَع  َٗ  ٌْ ُْٞن ُذ َػيَ َْ َّْؼ َٜ اى زِٜ أَ زِ ََ َِ اْرُمُشٗا ِّْؼ ٞ َِ ٌْ َػيَفٚ اْىَؼفبىَ كأشػار سػيدنا مكسػى  ,{ْٕ/ البقػرة} ْيزُُن
 ليذا التفضيؿ  َْٞش َِ تَبَه أََغ ٞ َِ ٌْ َػيَٚ اْىَؼبىَ يَُن َ٘ لَع  ُٕ َٗ ٖ,ب  ٌْ ئِىَ ِ أَْثِغُٞن  . {َُْ/ األعراؼ} هللا 

ف الناظر ليذا التفضػيؿ يجػده حسػب التػزاميـ  فتفضػيميـ إنمػا كػاف  ,بالػديف كاإلسػبلـ كاإليمػافكا 
فيـ يستشيدكف بآيات مف القرآف  ,أم ليس عمى كؿ العالميف حتى قياـ الساعة ,عمى عالمي زمانيـ

 . الكريـ ليقرركا في أذىاف الناس ىذا الزعـ كاإلفتراء
كنػزع عػػنيـ  ,افحقػت عمػػييـ سػنة  ,لكػف الييػكد بعػد ذلػػؾ كفػركا بػا كقتمػػكا األنبيػاء كالمرسػميف

كىذا ىك المبلـز ليـ حتى قياـ السػاعة فقػاؿ  ,كحكـ عمييـ بالذؿ كالمسكنة كالمعف ,التفضيؿ كالتكريـ
ٌْ ُعففَ٘ء اْىَؼففَزاةِ تعػػالى عػػنيـ  ُٖ ٍُ ِْ َُٝغفف٘ فف ٍَ ففِخ  ٍَ ًِ اْىقَِٞب ْ٘ ٌْ ئِىَففٚ َٝفف ِٖ ْٞ ِ  َػيَفف َُ َسث ففَل ىََْٞجَؼففضَ ئِْر رَففأَر  ُ  َسث ففَل  َٗ ئِ

  ٌ ُ ىََغاُف٘س  َسِؽفٞ ئِّٔ  َٗ  محمػد  أمػة كأف ىػذا التفضػيؿ انتقػؿ إلػى ,{ُٕٔ/ األعػراؼ} ىََغِشُٝغ اْىِؼقَبِة 
َُ في ذلؾ  فقاؿ ا  ,الكارثة لمصبلح كاإليماف با تعالى ُشٗ ٍُ فٍخ أُْخِشَعفْذ ىِيْ فبِط رَفأْ  ٍ َْٞش أُ ٌْ َخ ْْزُ ُم

َْْنشِ  َُ ِِ اْى َُ َػ ْ٘ َٖ ْْ رَ َٗ ْؼُشِٗف  ََ َُ  ثِبْى ُْف٘ ٍِ ْإ َُ ٌُ اْى ُٖ ْْ ف ٍِ  ٌْ ُٖ ا ىَ ْٞش, َُ َخ ُو اْىِنزَبِة ىََنب ْٕ َِ أَ ٍَ ْ٘ آ ىَ َٗ  ِ َُ ثِبل  ُْ٘ ٍِ رُْإ َٗ

 َُ ٌُ اْىاَبِعقُ٘ ُٕ أَْمضَُش َٗ {آؿ عمراف /َُُ} . 
 : ٍ٘سٗصخ ىٌٖصػٌَٖ ثأُ األسض اىَجبسمخ : اىشمٞضح اىشاثؼخ

                                                 
 (.ُّْالشخصية الييكدية مف خبلؿ القرآف الكريـ, د.صبلح الخالدم ) (ُ)
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بأنيـ شعب ا  ,كالحاضرالماضي كالزمف  زمفالييكد في ال يامف أعظـ االفتراءات التي يزعم
كلقػػد أخبػػر ا تعػػالى عػػف  ,مػػف نيػػر النيػػؿ إلػػى نيػػر الفػػراتاألرض المباركػػة المقدسػػة ليػػـ  ,المختػػار

 : ىذه األرض المباركة في مكاضع عدة مف القرآف الكريـ
 ي التػي أسػكف فييػا ابػراىيـ كلكطػان األرض المباركة ىػأف : الموضع األول  ٚىُ٘غ,فب ئِىَف َٗ َْْٞفبُٓ  َّغ  َٗ

 َِ ٞ َِ َٖب ىِْيَؼبىَ  . {ُٕ/ األنبياء} اأْلَْسِض اى زِٜ ثَبَسْمَْب لِٞ
 ــاني أكرث األرض لقػػـك بنػػي إسػػرائيؿ مػػف المػػؤمنيف المستضػػعفيف مػػف عػػدكىـ فرعػػكف : الموضــع الث

 في ذلؾ فقاؿ ا  ,كجعميـ ينتقمكف بيف مشارؽ األرض كمغاربيا ,كجنكده
 ِفبِسَق اأْلَْسض َ ٍَ  َُ َِ َمفبُّ٘ا ُْٝغزَْعففؼَاُ٘ ًَ اى ففِزٝ ْ٘ َسصَْْفب اىْقَف ْٗ أَ َٖفبَٗ َٖففب اى زِٜف ثَبَسْمَْففب لِٞ غَبِسثَ ٍَ فُذ َسثِّففَل  َٗ ََ ففْذ َميِ  َ رَ َٗ

ففب َمففبُّ٘ا َْٝؼشِ  ٍَ َٗ  ُ فٔف ٍُ ْ٘ تَ َٗ  ُُ ْ٘ َُغ لِْشَػفف َُ َْٝصفْف ففب َمففب ٍَ ٍ ْشَّففب  َد َٗ ففب َلففجَُشٗا  ََ َٚ َػيَفٚف ثَِْفٜف ئِْعففَشائَِٞو ثِ َُ اىُْؾْغفْف  ُشف٘ف
 .  {ُّٕ/ األعراؼ}
 طمب مكسى : الموضع الثالث لقكلو عزكجؿ  ,دخكؿ األرض المباركة  اْدُخيُف٘ا اأْلَْسَض ًِ ْ٘ َٝب تَف

 ٌْ ُ ىَُن قَذ َعخَ اى زِٜ َمزََت هللا  َُ َِ  اْى ْْقَيِجُ٘ا َخبِعِشٝ ٌْ لَزَ ٗا َػيَٚ أَْدثَبِسُم َل رَْشرَذ  َٗ {المائدة /ُِ} . 
فػػي المقابػػؿ نجػػد أف فػػي القػػرآف الكػػريـ ردان عػػؿ ىػػذه المػػزاعـ الباطمػػة بػػأف ىػػذه األرض المباركػػة 

ًِ  ىي ليـ فقاؿ ا  ْ٘ ٌْ ئِىَفٚ َٝف ِٖ ْٞ ِ  َػيَ َُ َسث َل ىََْٞجَؼضَ ئِْر رَأَر  ٌْ ُعفَ٘ء اْىَؼفَزاةِ َٗ ُٖ ٍُ ِْ َُٝغف٘ ف ٍَ فِخ  ٍَ ُ   اْىقَِٞب ئِ

ُ ىََغاُ٘ ئِّٔ  َٗ َُ َسث َل ىََغِشُٝغ اْىِؼقَبِة  ٌْ ُدٗ ُٖ ْْ ف ٍِ َٗ  َُ فبىُِؾ٘ ٌُ اىص  ُٖ ْْ ف ٍِ فب  ,َ ٍَ ٌْ لِفٜ اأْلَْسِض أُ ُٕ تَط ْؼَْفب َٗ  *  ٌ س  َسِؽفٞ

َُ  َرىِلَ  ٌْ َْٝشِعُؼ٘ ُٖ ِّٞئَبِد ىََؼي  اىغ  َٗ ٌْ ثِبْىَؾَغَْبِد  ُٕ َّب ْ٘ ثَيَ َٗ {األعراؼ /ُٕٔ-ُٖٔ} . 
نفيػػػـ مػػػف اآليػػػات السػػػابقة أف ا عزكجػػػؿ قػػػد كتػػػب عمػػػى الييػػػكد جػػػزاء كفػػػرىـ كبغػػػييـ كحقػػػدىـ 

فسادىـ التشريد كالفسػاد فػي األرض القائمػة عمػى الفسػاد كاإلفسػاد  ,كالتفػرؽ بػيف كيانػات مجػتمعيـ ,كا 
 . كالتاريخ الييكدم شاىد عمى ذلؾ ,كتقطيعيـ في األرض كميا أممان ممزقة ,في األرض
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لكننػػا نجػػد فػػي الكقػػت الحػػالي أف لمييػػكد دكلػػة مكحػػدة بػػؿ فػػي تزايػػد عمػػى حسػػاب الشػػعب الفمسػػطيني 
ى حسػػػاب أرض فمسػػػطيف بإنشػػػاء الييػػػكد لممسػػػتكطنات المزعكمػػػة عمػػػ ,المكمػػػـك مػػػف الػػػداخؿ كالخػػػارج

"كما  –رحمو ا  –يقكؿ الشيخ سيد طنطاكم إماـ األزىر الشريؼ سابقان  ,المغتصبة مف قبؿ الييكد
كلػـ يأخػذكا , كفػى حػؽ أنفسػيـ, قامت لمييكد تمؾ الدكلة إال ألف المسمميف قػد فرطػكا فػي حػؽ خػالقيـ

أقاـ الييكد دكلة ليـ فػي قمػب الػببلد  باألسباب التي شرعيا ا ليـ لحرب أعدائيـ فكانت النتيجة أف
لػى مباشػرة األسػباب التػي  اإلسبلمية كعندما يعػكد المسػممكف إلػى األخػذ التػاـ الكامػؿ بتعػاليـ ديػنيـ كا 

 ,(ُ)عنػػدما يفعمػكف ذلػػؾ تعػػكد إلػييـ عػػزتيـ المسػمكبة ككػػرامتيـ المغصػػكبة", شػرعيا ا مباشػػرة سػميمة
َ  كصدؽ ا إذ يقػكؿ  ُ  هللا  َ ٌْ َرىَِل ثِأ ِٖ ّْاُِغف َ ب ثِأ ٍَ ًٍ َؽزٚ  َُٝغُِّٞشٗا  ْ٘ َٖب َػيَٚ تَ ََ َّْؼ خ, أَ ََ ا ِّْؼ َغِّٞش, ٍُ ٌْ َُٝل  ُ    ىَ أَ َٗ

  ٌ ٞغ  َػيِٞ َِ َ َع   . {ّٓ/ األنفاؿ} هللا 

                                                 
 (ُِٕ/ُ)التفسير الكسيط, سيد طنطاكم  (ُ)
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 المطمب الثاني
  إبطال دعاوي الييود بأنيم شعب ا المختار

ْْفَذ كيدؿ عمى ىذا المطمب قكلو تعالى  ٌْ ِػ ْؼفُذَٗدح, تُفْو أَر َخفْزرُ ٍَ فب  ,ٍ فَْب اىْ فبُس ئِل  أَٝ ب غ  ََ ِْ رَ تَبىُ٘ا ىَف َٗ

 ِ ذ,اهللا  ْٖ َُ  َػ ٘ َُ ب َل رَْؼيَ ٍَ  ِ َُ َػيَٚ هللا  ًْ رَقُ٘ىُ٘ َذُٓ أَ ْٖ ُ َػ ِْ ُْٝخيَِف هللا   .{َٖ/ البقرة} لَيَ
  التفسير اإلجمالي:*

, فيػـ الػذيف حرفػػكا الكػبلـ عػػف بػيف ا سػبحانو كتعػػالى فػي القػرآف الكػػريـ صػفات كقبػائح الييػػكد
كفػػي ىػػذه اآليػػات تجػػرؤكا  ,كعمػػى المػػؤمنيف يدلسػػكف أقػػكاليـ ,كالنفػػاؽ مستشػػريان فيمػػا بيػػنيـ ,مكاضػػعو
شػعب ا المختػار كأنيػـ أبنػاء  بدعكة أنيػـ ,بالفتيا بأف ال تمسيـ النار إال أيامان معدكدة عمى ا 

لكػػنيـ نسػػكا أك بػػاألحرل تناسػػكا بػػأف ىػػذا التفضػػيؿ غيػػر بػػاقى  ,ا كأحبػػاؤه كأنيػػـ فضػػمكا عػػف غيػػرىـ
لػو  ,كأف التفضػيؿ الػذم يدعكنػو إنمػا كػاف فػي الماضػي –كالعياذ بػا  –لما عمييـ مف صفات  ,ليـ

 . كقت محدد كزمنان معيف
اكتسػبكىا مػف خػبلؿ معايشػتيـ لبعضػيـ  ,قية لمييػكد إنمػا ىػي سػمات عامػة ليػـفالمفاسد األخبل

 . (ُ)البعض, كرؤية ألفعاليـ 
كمف ىذه الرذائؿ  ,التي تشتمؿ عمى كؿ تمؾ الرذائؿ ,كقد حممت النصكص القرآنية ىذه النفسية الخبيثة

ـ بيا ا  التحايؿ عمى ا  ـ لمشريعة التي أمرى ـ تطبيقي ـ أبناء ا كأحباؤه ,كعد ـ بأني كأف النار  ,كقكلي
كلػـػ يعتمػػدكا فػػي كبلميػـػ عمػػى اإللتػػزاـ بمػػا أنزلػػو ا سػػبحانو  ,ال تمسػػيـ إال أيامػػان محصػػكرة فػػي كقػػت معػػيف

فيػـػ يسػػتخدمكف التحايػػؿ فػػي كػػؿ  ,كتناسػػكا أف العبػػرة بتطبيػػؽ الشػػريعة ال بػػدعكاىـ كأمنيػػاتيـ الزائفػػة ,كتعػػالى
كمػػف ىػػذه الحيػػؿ  ,ذا التحايػػؿ مخػػالؼ لمتكجييػػات الربانيػػة المنزلػػة مػػف ا عزكجػػؿحتػػى لػػك كػػاف ىػػ ,شػػيء

 . ِ()كيقصركف في أداء الكاجبات كيرتكبكف المحظكرات ,كتحميميـ لمحراـ ,تحريميـ لمحبلؿ
 : ويمكن تحقيق اليدف والمقصد من اآلية

 : أدلة تحايل الييود عمى األحكام الشرعية: أوالً 
 : الكريمأدلة من القرآن  ( أ
 :  التحايل والخداع -ٔ

كػاف الغػرض كاليػدؼ األساسػي منيػا  ,الكثير مػف صػفات الييػكد ,في القرآف الكريـ بيف ا 

                                                 
 (.ُْٗبتصرؼ يسير: الشخصية الييكدية, د.صبلح الخالدم ) (ُ)
 (.َِٓانظر: المرجع السابؽ, ) (ِ)
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ا التحايػػؿ عمػػى ا سػػبحانو, قػػاؿ تعػػالى  ٌْ َسَغففذ, ْٞففُش ِشففْئزُ َٖففب َؽ ْْ ٍِ ِٓ اْىقَْشَٝففخَ لَُنيُفف٘ا  ففِز َٕ ئِْر تُْيَْففب اْدُخيُفف٘ا  َٗ

اْدُخيُ٘ا اْىجَبَة ُعغ   اَٗ ل,  ذ, ْ٘ ف٘ا تَف َُ َِ ظَيَ َه اى فِزٝ َِ * لَجَفذ  ْؾِغفِْٞ َُ َعَِْضُٝذ اْى َٗ  ٌْ ٌْ َخطَبَٝبُم تُ٘ىُ٘ا ِؽط خ  َّْغاِْش ىَُن َٗ

 ٌْ ُٖ َْٞش اى ِزٛ تَِٞو ىَ َُ لَأَ  َغ فب َمفبُّ٘ا َْٝاُغفقُ٘ ََ بِء ثِ ََ ف َِ اىغ  ف ٍِ ا  ف٘ا ِسْعفض, َُ َِ ظَيَ -ٖٓ/ البقػرة} َّْضْىَْب َػيَٚ اى ِزٝ
 ,ا سبحانو كتعالى فػي اآليػات السػابقة بػأف يػدخمكا األرض المقدسػة سػاجديف مسػتغفريف أمر ,{ٗٓ

بجحػدىـ  إال أنيػـ تحػايمكا عمػى ا  ,بعد أف مىف ا سبحانو كتعالى عمػييـ بػالنعـ كالعػيش الرغيػد
عمػػى شػػدة  يػػدؿ ,فبػػدلكا بػػالقكؿ الػػذم أمػػرىـ ا بػػو قػػكالن آخػػر مػػف عنػػد أنفسػػيـ, نعمػػو كمخالفػػة أكامػػره

 . يـ كقمة أدبيـ مع ا تعالىعنادىـ كاستيزائ
َِ  لقكلػو تعػالى ,بؿ خالفكا ما أيمركا بو مف قكؿ كفعؿ ,إنيـ لـ يفعمكا ما أيمركا بفعمو َه اى فِزٝ لَجَفذ 

 ٌْ ُٖفف ْٞففَش اى ففِزٛ تِٞففَو ىَ ل, َغ ْ٘ فف٘ا تَفف َُ ِق ةةَل لَِبنِةةي ِإْ ةةَآائِ َل )أنػػو قػػاؿ  , عػػف النبػػي ركل أبػػك ىريػػرة  , ظَيَ

تُ٘ىُ٘ا ِؽط خ  اْدُخيُ٘ا } َٗ ا  ذ, ُل ا {اْىجَبَة ُعغ   . (1)(َفَ َخُ  ا  َةْ َ ُف َن َعَ ى َأْ َتاِىِهْ  َ قَاُل ا َ بٌَّ  ِفي َشْعَآةٍ  فَةَب َّ
كحاصؿ ما ذكره المفسركف كما دؿ عميو السياؽ أنيػـ بػدلكا أمػر ا ليػـ ماـ ابف كثير " قاؿ اال

فدخمكا يزحفكف عمى أستاىيـ مف قبؿ أستاىيـ , فأمركا أف يدخمكا سجدنا, مف الخضكع بالقكؿ كالفعؿ
حنطػة فػي شػعرة : فاسػتيزؤكا فقػالكا, احطط عنػا ذنكبنػا: أم, حطة: كأمركا أف يقكلكا, رافعي رؤكسيـ

 (ِ)كليذا أنزؿ ا بيـ بأسو كعذابو بفسقيـ"؛ كىذا في غاية ما يككف مف المخالفة كالمعاندة
عنػد   أقصػى درجػات الخضػكع كالػذؿ كالخشػكع  فػي المقابػؿ نجػد فػي سػيرة نبينػا محمػد 

مىػػى لىٌمػػا اٍنتىيىػػى  أىٌف رىسيػػكؿى المٌػػًو  فقػػد أكرد ابػػف ىشػػاـ فػػي سػػيرتو ,فتحػػو لمكػػة قىػػؼى عى إلىػػى ًذم طيػػكنل كى
ٍمػػرىاءى  رىاًحمىتًػػًو ميٍعتىًجػػرنا ًبشيػػٌقًة بيػػٍردو ًحبىػػرىةو حى
ٌف رىسيػػكؿى المٌػػًو , (ّ) ػػا  كىاً  ػػعنا ًلمٌػػًو ًحػػيفى رىأىل مى ػػعى رىٍأسىػػوي تىكىاضي ًليىضى

ػٌس كىاًسػطىةى ال ٍثنيكنىوي لىيىكىػادي يىمى ٌتى إٌف عي مكة   ع  ةو   خةل   ة ل اهلل)  (ْ) ٌرٍحػؿً أىٍكرىمىوي الٌموي ًبًو ًمٍف اٍلفىٍتًح حى
حتػى , حيف رأل ما أكرمػو ا بػو مػف الفػتح, كىك كاضع رأسو تكاضعنا  ,(ٓ)(عمام     اء بغ آ إ آام

كىػػػك يقػػػرأ سػػػكرة الفػػػتح مستشػػػعرنا بنعمػػػة الفػػػتح كغفػػػراف  كدخػػػؿ, إف ذقنػػػو ليكػػػاد يمػػػس كاسػػػطة الرحػػػؿ
فاضػػػة النصػػػر العزيػػػز, الػػػذنكب ػػػا (ٔ)كا  كىػػػي قمػػػب جزيػػػرة العػػػرب كمركزىػػػا -, كعنػػػدما دخػػػؿ مكػػػة فاتحن

فػأردؼ أسػامة , كالتكاضػع كالخضػكع, رفع كؿ شعار مف شعائر العدؿ كالمسػاكاة -الركحي كالسياسي
                                                 

 (.َّّْ(, )حّٕٖ, )صباب } كقكلكا حطة {صحيح البخارم كتاب تفسير القرآف,  (ُ)
 (.ِٕٕ/ ُتفسير ابف كثير ) (ِ)
 (.ٖٓٓ/ِعمامة , المعجـ الكسيط ,) أم لؼ عمى رأسو  (ّ)
 (.َْٓ/ ِالسيرة النبكية البف ىشاـ) (ْ)
 (.ُّٖٓ(,)ح ٖٕٔصحيح مسمـ كتاب الحج, باب جكاز دخكؿ مكة بغير إحراـ, )ص (ٓ)
 (.ّٔٗصكر كعبر مف الجياد النبكم في المدينة, )انظر: (ٔ)
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دؼ أحدا مف أبناء بني ىاشـ كأبناء أشراؼ قػريش كىػـ كلـ ير  كىك ابف مكلى رسكؿ ا -بف زيد 
 . (ُ)سنة ثمافو مف اليجرة, ككاف ذلؾ صبح يـك الجمعة لعشريف ليمة خمت مف رمضاف, كثير
 : الجدل والتمرد عمى أوامر ا تعالى بالمراوغة -ٕ

أال كىػػػي المػػػراء  ,ىػػػي مػػػف أيسػػػس صػػػفاتيـ ,فػػػي القػػػرآف الكػػػريـ صػػػفة مػػػف صػػػفات الييػػػكد بػػػيف ا 
ُْ رَففْزثَُؾ٘ا ثَقَففَشح, كالجػداؿ فػػي كػػؿ شػػيء, قػػاؿ تعػػالى  ٌْ أَ ُشُم ٍُ َ َٝففأْ ُ  هللا  ِ ئِ فٔف ٍِ ْ٘ ٍَُ٘عفٚف ىِقَ ئِْر تَففبَه  تَففبىُ٘ا أَرَز ِخففُزَّب  َٗ

َٜ تَفبَه ئِ  ف ِٕ فب  ٍَ ِْ ىََْب  * تَبىُ٘ا اْدُع ىََْب َسث َل ُٝجَِّٞ َِ َِ اىَْغبِٕيِٞ ٍِ  َُ ُْ أَُم٘ ِ أَ ا تَبَه أَُػُ٘ر ثِبل  ,ٗ َٖفب ثَقَفَشح  َل ُُٕض ُه ئِّ  ُ َٝقُ٘ف ّ ٔف
َل ثِْنش   َٗ ُ َٝ  لَبسِض   َٖفب تَفبَه ئِّ ٔف ُّ ْ٘ فب ىَ ٍَ ِْ ىََْفب  ِّ َُ * تَفبىُ٘ا اْدُع ىََْفب َسث فَل ُٝجَٞف ُشٗ ٍَ فب رُفْإ ٍَ َِ َرىَِل لَبلْؼَيُ٘ا  ْٞ ُ  ثَ ا َ٘ ُه َػ قُ٘ف

َب ُ  اىْجَقَفَش رََ فبثََٔ َػيَ  ثَقََشح  َلاَْشاءُ  ئِّٖ  َٜ ئِ ِٕ ب  ٍَ ِْ ىََْب  َِ * تَبىُ٘ا اْدُع ىََْب َسث َل ُٝجَِّٞ َُّٖب رَُغش  اىْ بِظِشٝ ْ٘ ئِّ فب لَبتِغ  ىَ َٗ َْْٞفب 

 َُ ْٖزَُذٗ َُ ُ ىَ ُْ َشبَء هللا  يبيف ا سبحانو كتعالى فػي اآليػات السػابقة كمػا قػاؿ صػاحب  ،}َٕ-ٕٔ/ البقرة}  ئِ
انقطػػاع : إسػػرائيؿ تبػػدك كاضػػحة فػػي قصػػة البقػػرة ىػػذه بنػػي إف السػػمات الرئيسػػية لطبيعػػة الظػػبلؿ فػػي كتابػػو "
كاالسػػتعداد لتصػػديؽ مػػا , كالثقػػة بػػا, نبػػع اإليمػػاف بالغيػػب: كذلػػؾ النبػػع الشػػفيؼ الرقػػراؽ, الصػػمة بػػيف قمػػكبيـ
كالسػػػخرية المنبعثػػػة مػػػف , كتممػػػس الحجػػػج كالمعػػػاذير, ثػػـػ التمكػػػؤ فػػػي االسػػػتجابة لمتكػػػاليؼ. يػػػأتييـ بػػػو الرسػػػؿ

ِ)صػػػفاقة القمػػػب كسػػػبلطة المسػػػاف" بقػػػرة لبيػػػاف الفاعػػػؿ فػػػي جريمػػػة قتػػػؿ حػػػدثت بػػػأف يػػػذبحكا  أمػػػرىـ ا  ،(
يقػػكؿ عبػػد ا شػػحاتو فػػي ذلػػؾ "  ,بػػذبح بقػػرة دكف غيرىػػا مػػف سػػائر الحيكانػػات فممػػاذا أمػػرىـ ا  ,آنػػذاؾ

الػذم عظمػكه كعبػدكه  ,كفػي أمػرىـ بػذلؾ تحقيػر لشػأف ىػذا الحيػكاف ,ألنيا مف جنس ما عبدكه مف الحيكانات
إف ىذا البقر الذم يضرب بو المثؿ فػي الػببلدة ال يصػمح أف يكػكف : فكأنو سبحانو كتعالى يقكؿ ليـ ,كأحبكه

نما يصمح لمحرث كالسقي كالعمؿ كالذبح" ,معبكدان مف دكف ا تعالى  .  ّ()كا 
بػػػؿ اسػػػتمرار فػػػي المجادلػػػة فػػػي معرفػػػة ماىيػػػة كلػػػكف  لتػػػزاـ الييػػػكد بػػػأكامر ا لكننػػػا ال نجػػػد ا

بقػػكليـ  ,ألنيػػـ أصػػحاب ىػػكل كمزاجيػػكف كمػػدلمكف كمػػا زعمػػكا ,اذا لػػـ ينفػػذكا األمػػر اإلليػػيفممػػ ,البقػػرة
كحػاليـ فػي ذات , " لكػف الطمػب لػـ يصػادؼ أىػكاءىـ يقكؿ أبك زىرة في ذلؾ ,نحف أبناء ا كأحباؤه

ف أكؿ التمػػرد ىػػك كثػػرة األسػػئمة, أنفسػػيـ فأخػػذكا يراكغػػكف بكثػػرة االسػػتفياـ كال , فالطاعػػة أال تتمػػرد, كا 
 . (ْ)"تثير الجدؿ

 : معرفة الحق واإلعراض عنو -ٖ
فما كجدت أمة مف األمػـ كرىػت الحػؽ كحاربتػو كمػا  ,إف تاريخ الييكد تاريخ عجيب ال مثيؿ لو

                                                 
 (.ّّٕانظر: السيرة النبكية ألبي الحسف الندكم, ) (ُ)
 (َٓ/ُانظر: في ظبلؿ القرآف سيد قطب ) (ِ)
 (.ِٗ-ُٗ/ ُبتصرؼ: تفسير القرآف العظيـ عبدا شحاتو ) (ّ)
 (.ِٓٔ/ُبتصرؼ:زىرة التفاسير) (ْ)



 دلقاصذ وأهذاف انزتع األول مه احلزب انثاوي انذراسح انتحهيهيح انفصم األول:
 

47 

لكػنيـ أصػركا  ,عف الكفػر بػالحؽ كمخالفتػو الييكد, فنياىـ  االييكد كال آذت أكلياء ا كجنكده كم
َل فقاؿ تعالى في ذلؾ  ,عمى المخالفة َٗ  ِٔ َه َمبلٍِش ثِ  ٗ َل رَُنُّ٘٘ا أَ َٗ  ٌْ َؼُن ٍَ ب  ََ ت,ب ىِ َصذِّ ٍُ َّْضْىُذ  ب أَ ََ ُْ٘ا ثِ ٍِ آ َٗ

ْ,ففب تَيِففٞال,  ََ ُِ  رَْ ففزَُشٗا ثََِٝففبرِٜ صَ َٛ لَففبر قُ٘ ئِٝ ففب َٗ }كمػػف  ,فػػأنكركا الحػػؽ ككػػانكا أكؿ كػػافر بػػو  }ُْ/ البقػػرة
عػػف صػػفية بنػػت حيػػي بػػف مػػا ركم " األمثمػػة الحيػػة عمػػى عػػداكة الييػػكد قػػديمان كحػػديثان لػػدعكة النبػػي

لػػى عمػػي أبػػي ياسػػر لػػـ ألقيمػػا قػػط مػػع كلػػد ليمػػا إال أخطػػب أنيػػا قالػػت كنػػت أحػػب كلػػد أبػػي إليػػو  كا 
المدينة كنزؿ قباء في بني عمػرك بػف عػكؼ غػدا عميػو أبػي  أخذاني دكنو قالت فمما قدـ رسكؿ ا

قالػػت فمػػـ يرجعػػا حتػػى كانػػا مػػع غػػركب  ,(ُ)حيػػي بػػف أخطػػب كعمػػي أبػػك ياسػػر بػػف أخطػػب مغمسػػيف
فيششػػت إلييمػػا كمػػا كنػػت : قالػػت ,(ِ)اليػػكينىالشػػمس قالػػت فأتيػػا كػػاليف كسػػبلنيف سػػاقطيف يمشػػياف 

كسػػمعت عمػػي أبػػا ياسػػر كىػػك : قالػػت ,أصػػنع فػػكا مػػا التفػػت إلػػي كاحػػد منيمػػا مػػع مػػا بيمػػا مػػف الغػػـ
يقكؿ ألبي حيي بف أخطب أىك ىك قاؿ نعـ كا قاؿ أتعرفو كتثبتو قاؿ نعـ قاؿ فمػا فػي نفسػؾ منػو 

 . (ّ)"قاؿ عداكتو كا ما بقيت
زعيمػػا ييػػكد  ,يػػو أمنػػا أـ المػػؤمنيف صػػفية رضػػي ا عنيػػا عػػف حػػاؿ أبييػػا كعميػػاإنػػو حػػكار ترك 

ككػػاف الييػػكد يتدارسػػكف  ,ميػػاجران إلػػى المدينػػة المنػػكرة مػػف مكػػة يػػـك دخػػكؿ الرسػػكؿ  ,بنػػي النضػػير
فػػي كتػػبيـ كيسػػتفتحكف باسػػـ خػػاتـ األنبيػػاء عمػػى المشػػركيف فػػي الحػػركب كالنزاعػػات  صػػفة النبػػي 

ـى إٌنوي : "قائميف رى ػادو كىاً  ـٍ مىعىػوي قىٍتػؿى عى ػافي نىبًػٌي ييٍبعىػثي اآٍلفى نىٍقػتيميكي مى ـٍ , تىقىارىبى زى ػا نىٍسػمىعي ذىًلػؾى ًمػٍنيي فىكيٌنػا كىًثيػرنا مى
انىػا إلىػى المٌػًو تىعىػالىى فىمىٌما بىعىثى الٌموي رىسيكلىوي  ٍبنىاهي ًحػيفى دىعى ػا كىػانيكا يىتىكىٌعػديكنىنىا بًػ, أىجى ٍفنىػا مى ـٍ كىعىرى ًو فىبىادىٍرنىػاىي

ًء اآٍليىػاتً  ـٍ نىزىؿى ىىؤيالى ًفيًي كا ًبًو فىًفينىا كى كىفىري ٌنا ًبًو كى إلىٍيًو فىآمى
(ْ)  فب ََ َصّذق  ىِ ٍُ ِْْذ هللّاِ  ِْ ِػ ٍِ ٌْ ِمزَبة   ُٕ ب َعبَء َّ ىَ َٗ

َِ َماَُشٗا َُ َػيَٚ اىِّزٝ ِْ تَْجُو َْٝغزَْازُِؾ٘ ٍِ َمبُّ٘ا  َٗ  ٌْ ُٖ َؼ ِٔ لَيَْؼَْفخُ هللّاِ َػيَفٚ  ٍَ ب َػَشلُف٘ا َماَفُشٗا ثِف ٍَ  ٌْ ُٕ ب َعبَء َّ لَيَ

 َِ كقػػد كػػاف أحػػد  ,كقػػد صػػدؽ فػػييـ قػػكؿ الحبػػر العبلمػػة عبػػدا بػػف سػػبلـ  ,{ ٖٗ/ اٍلبىقىػػرىةي } اْىَنففبلِِشٝ
َـّ قىػاؿى يىػا رىسيػكؿى المَّػوً عمماء الييكد فأسمـ  ِإنَّ اْل َةُهة َ  قَةةْ ٌم بُةُهةٌت ِإْن َعِ ُمة ا بِِنْ ةَ ِمي قَةْبةَل َأْن َتْسة ََلُهْ  بَةَهتُة ِني " ثيػ

َأيُّ  َُجةٍل ِفة ُكْ  َعْبةُ  ال َّةِو بْةُ  َ ةَ ٍم قَةاُل ا َأْعَ ُمنَةا  ِعْنَ َك َفَجاَءْت اْل َةُه ُ  َ َ َخَل َعْبُ  ال َِّو اْلبَةْ َت فَةَ اَل َ ُ  ُل ال َّةِو 
َأفَةةَآأَ ْةُتْ  ِإْن َأْ ةَ َ  َعْبةُ  ال َّةِو قَةاُل ا َأَعةاَذُه ال َّةُو ِمةْ  َذلِةَك َفَاةَآَج  ُآنَا َ اْبُ  َأْخَ آِنَا فَةَ اَل َ ُ  ُل ال َّةِو  ةَ َ َأخْ  ْبُ  َأْعَ ِمَناَ ا

 .(ٓ)"ِف وِ   ا َشآُّنَا َ اْبُ  َشآّْنَا َ َ قَةُع اَعْبُ  ال َِّو ِإلَْ ِهْ  فَةَ اَل َأْشَهُ  َأْن اَل ِإَلَو ِإالَّ ال َُّو َ َأْشَهُ  َأنَّ ُمَحمًَّ ا َ ُ  ُل ال َِّو فَةَ الُ 
                                                 

مٍَّسػػنا المػػاء أم كردنػػاه بغىمىػػس ككػػذا إذا فعمنػػا  (ُ) الغىمىػػس بفتحتػػيف ظممػػة آخػػر الميػػؿ ك التٍَّغًمػػيس السػػير بغمػػس يقػػاؿ غى
 (ْٖٖ/ُُ)مختار الصحاح الصبلة ًبغىمس 

 (ََُ/ِي المشي يقاؿ ىي تمشي اليكينى كالخفض كالدعة )المعجـ الكسيطاليكينى: االتئاد ف (ِ)
 (.ِٓ/ ّالسيرة النبكية ابف ىشاـ ) (ّ)
 (.ّٗٔ/ُالركض األنؼ) (ْ)
 (.ِّّٗ)ح  (,ُِٖباب خمؽ آدـ صمكات ا عميو, )صصحيح البخارم,  (ٓ)
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 :العبر والدروس المستفادة من اآليات  
التحذير الشديد مف الفتاكل الباطمة التي تحـر ما أحؿ ا أك تحمؿ ما حـر ليتكصؿ بيا   -ُ

 صاحبيا إلى غرض دنيكم كماؿ, أك حظكة لدل ذم سمطاف.
مردىما في السعادة إلى إبطاؿ االنتفاع بالنسب كاالنتساب, كتقرير أف سعادة اإلنساف؛ كشقائو  -ِ

. (1)اإليماف كالعمؿ الصالح. كفي الشقاكة إلى الشرؾ كالمعاصي  
  الرد عمى ادعاؤات الييكد بعدـ مساس النار ليـ.-ّ

                                                 
 (.ٕٔ/ُأيسر التفاسير لكبلـ العمي الكبير,لمجزائرم) (ُ)
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 المطمب الثالث
 والسبيل إلى تكفيرىا   خطر الذنوب

ِ  كيدؿ عمى ىذا المطمب قكلو تعالى أََؽبغَْذ ثِٔف َٗ ِْ َمَغَت َعِّٞئَخ,  ٍَ ُ ثَيَٚ  لَأُٗىَئِفَل أَْلفَؾبُة اىْ فبسِ  َخِطٞئَزُٔف

 َُ ٌْ لَِٖٞب َخبىُِذٗ ُٕ  َُ ٌْ لَِٖٞب َخبىُِذٗ ُٕ بىَِؾبدِ أُٗىَئَِل أَْلَؾبُة اىَْغْ خِ  يُ٘ا اىص  َِ َػ َٗ ُْ٘ا  ٍَ َِ آ اى ِزٝ َٗ  * {البقـرة /ٛٔ-
ٕٛ}.  

 : ويمكن دراسة ىذه اليدف دراسة تحميمية من خبلل النقاط اآلتية
 : المقصود بالمفردات المتعمقة باليدف والمقصد: أوالً 
ِْ َمَغففتَ  قولــو تعــالى ( أ فف ٍَ :يػػدؿ عمػػى ابتغػػاء كطمػػب (ُ)الكػػاؼ كالسػػيف كالبػػاء أصػػؿ صػػحيح, 

كقد يستعمؿ فيما يظف اإلنساف أف يجمب  ,كالكسب ىك ما يتحراه اإلنساف مما فيو اجتبلب نفع
كال يكصػؼ فعػؿ ا بأنػو كسػب لككنػو منزىػان عػف جمػب منفعػة ,(ِ)ثـ استجمب بو مضػرة ,منفعة

ففب اْمزََغفجَذْ قػػاؿ ابػف جنػي فػػي قكلػو تعػالى  ,(ّ)أك دفػع ضػر ٍَ َٖففب  ْٞ َػيَ َٗ ففب َمَغفجَْذ  ٍَ َٖففب  / البقػػرة } ىَ
عىبَّر عف الحسنة ًبكىسىبىٍت كعف السيئة باٍكتىسىبىٍت ألىف معنى كىسىبى دكف معنى اٍكتىسىػبى ًلمػا  {ِٕٖ

اٍكًتساًب السيئة أىٍمره يسير كميٍستىٍصغىره فيو مف الزيادة كذلؾ أىف كىٍسبى الحسنة باإًلضافة ًإلى 
(ْ) . 

ِٔ  قولو تعالى ( ب أََؽبغَْذ ثِ َٗ :كسمي بذلؾ ألنػو يحػكط  ,الحائط ىك الجدار الذم يحكط بالمكاف
 : (ٓ)كقد كرد ىذا المفظ في القرآف الكريـ بعدة معاف ,ما فيو

ٌْ : بمعنى العمـ -ُ ِٖ ْٝ ب ىََذ ََ أََؽبغَ ثِ َٗ {الجف /ِٖ} ًمـ  . أىل عى
َِ : بمعنى الجمع -ِ ِؾٞػ  ثِبْىَنبلِِشٝ ٍُ  ُ  . أىل جامع ليـ فى العقكبة {ُٗ/ البقرة} ٗهللا 
ِٔ َخِطٞئَزُُٔ : بمعنى اليبلؾ -ّ أََؽبغَْذ ثِ َٗ {البقرة /ُٖ} . 
َٖب: مف كٌؿ جانب الشيءبمعنى خسارة  -ْ ٌْ ُعَشاِدتُ ِٖ  . {ِٗ/ الكيؼ} أََؽبغَ ثِ
 : َخِطٞئَزُُٔ قولو تعالى  ( ت

 ,(ٔ)لكف الخطيئة تقاؿ فيما ال يككف مقصكدان إليو في نفسو ,أف الخطيئة كالسيئة تتقارباف: قيؿ 

                                                 
 (ُٕٗ/ِمقاييس المغة, البف فارس )معجـ  (ُ)
 (ِٕٗ/ِمفردات ألفاظ القرآف الكريـ, لمراغب األصفياني ) (ِ)
 (.ِّٔ/ُالتعريفات, الجرجاني) (ّ)
 (.ُٕٔ/ُلساف العرب, البف منظكر) (ْ)
 (.ْٓٓ-ْْٓ/ُبصائر ذكم التمييز في لطائؼ الكتاب العزيز, لمفيركز آبادم, ) (ٓ)
 (ُُٓ/ُشرؼ األلفاظ, لمسميف الحمبي,)عمدة الحفاظ في تفسير أ (ٔ)
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كالمػراد بالخطيئػة ىنػا الشػرؾ,ألف الشػرؾ ىػك الػذم  ,(ُ)فالخطيئة اسـ لما يقترفػو اإلنسػاف مػف الجػرائـ
 . (ِ)يحيط باإلنساف كال مغفرة فيو

 : اىيازبد اىجٞبّٞخ اىَزؼيقخ ثبىَقصذ ٗاىٖذف: صبّٞب, 

 :  ثَيَٚ ة التعبير بقولو تعالى لدال  ( أ
كالمعنى المقصكد بو ال ليس  ,بؿ( –تفيد اإلضطراب كمعناه )ال  ,بمى أداة نفي إلبطاؿ أقكاليـ

قػػػاؿ  ,بػػػؿ سػػػيعذبكـ ا فػػػي نػػػار تخمػػػدكف ,األمػػػر كمػػػا زعمػػػتـ أف النػػػار لػػػف تمسػػػكـ إال أيامػػػان معػػػدكدة
 . ٌٕ لٖٞب خبىذُٗأم بؿ تمسكـ أبدا بدليؿ قكلو تعالى  ,الزمخشرم في ذلؾ "اثبات لما بعد النفي

 : َوَأَحاَطْت ِبوِ  داللة التعبير بقولو تعالى  ( ب
فمػذا يدؿ عمى االحاطة التى ال يكجد مف خبلليا منفذ لئلفبلت, مف الخطيئة ألنيا محيطة بػو, 

 . كلكنيـ كانكا أيضان مشركيف ككافريف با ,الييكد لـ يككنكا عصاة فقط
 : قرا ات قرآنية: ثالثاً 
   قولو تعالى  َُُٔخِطٞئَز :في ىذه المفظة قرا تان : 
 . (ٓ)بالجمع خطيئاتو() (ْ)كأبك جعفر (ّ)قرأ نافع -ُ
 . (ٔ)عمى االفراد ()خطيئتوقرأ الباقكف  -ِ

 ,لقػد ذىػػب بعػػض العممػاء إلػػى أف القػػراءتيف بمعنػػى كاحػد باعتبػػار أف قػػراءة اإلفػراد تعنػػي جػػنس الكبػػائر
قػػاؿ أبػػك حيػػاف فػػي تفسػػيره  ,كقػػراءة الجمػػع تعنػػي الكثػػرة ك ككبلىمػػا يػػؤدم نفػػس الغػػرض كىػػك التعػػدد كالكثػػرة

                                                 
 (. ُٖٓ/ُانظر:التحرير كالتنكير, البف عاشكر, ) (ُ)
 (.ُِْ/ُانظر تفسير الشعراكم,) (ِ)
ىك نافع بف عبػدالرحمف بػف أبػي نعػيـ أبػك ركيـػ الميثػي مػكالىـ, أخػذ القػراءة عرضػان عػف جماعػة مػف تػابعي أىػؿ المدينػة,  (ّ)

عػف سػبعيف سػنة, كانتيػت إليػو رياسػة القػراءة بالمدينػة كصػار النػاس إلييػا, كػاف إذا تكمـػ يشـػ  أقرأ النػاس دىػران طػكيبلن نيفػان 
 مف فيو المسؾ, مات سنة تسع كستيف كمائة كقيؿ غير ذلؾ, اشتير بالركاية عنو قالكف ككرش.

 (ُّّ-َّّ/ِ)بتصرؼ يسير: غاية النياية البف الجزرم   (ّ)
أحػػد القػػٌراءة العشػػرة لقعقػػاع األمػػاـ أبػػك جعفػػر المخزكمػػي المػػدني القػػارئ, أبػػك جعفػػر الحضػػرمي: ىػػك يزيػػد بػػف ا (ْ)

, نظػركا عنػد تابعي مشيكر كبير القػدر, كيقػاؿ اسػمو جنػدب بػف فيػركز كقيػؿ فيػركز, عػرض القػرآف عمػى مػكاله
كفاتػػو مػػا بػػيف نحػػره إلػػى فػػؤاده مثػػؿ كرقػػة المصػػحؼ قػػاؿ فمػػا شػػؾ أحػػد ممػػف حضػػر أنػػو نػػكر القػػرآف, مػػات أبػػك 

بالمدينػػة سػػنة ثبلثػػيف كمائػػة كقيػػؿ سػػنة اثنتػػيف كثبلثػػيف, كقػػد اشػػتير بالركايػػة عنػػو ابػػف كرداف كابػػف جمػػاز جعفػػر 
 (.ّْٖ-ِّٖ/ُ)غاية النياية ابف الجزرم 

 (.ُِٖ/ِ) شمس الديف أبك الخير ابف الجزرمالنشر في القراءات العشر  (ٓ)
 نفس المرجع السابؽ. (ٔ)
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ألف , كمػػف أفػػرد الخطيئػػة أراد بيػػا الجػػنس كمقابمػػة السػػيئة. كىػػك الشػػرؾ, مفػػرد"كأفػػرد سػػيئة ألنػػو كنػػى بػػو عػػف 
 .  ُ()"فراعى المعنى كطابؽ بو المفظ, كمف جمعيا فؤلف الكبائر كثيرة, السيئة مفردة
فتككف ىػذه  ,باإلفراد تعني الكفر (خطيئتو)أف ىناؾ فرؽ بيف القراءتيف باعتبار أف قراءة : والصحيح

كأحاط بو كفره مف كػؿ  كيصبح المعنى أف مف كفر با  ,القراءة مؤكدة لمعنى السيئة كىك الكفر
بالجمع فمعناىػا )خطيئاتو( كعمى قراءة  ,جانب كمات عميو فيك مف اليالكيف الخالديف في نار جينـ

كانغمػػس بالػػذنكب كالكبػػائر بحيػػث  كيصػػبح معنػػى اآليػػة مػػف كفػػر بػػا  ,الػػذنكب كالكبػػائر عمكمػػان 
 . أحاطتو مف كؿ جانب حتى مات عمييا فيك مف الخالديف اليالكيف في نار جينـ

كبالجمع بيف القراءتيف يتبيف لنا عظـ جريمة الكفر باعتبارىا أكبر الكبائر بحيث مف أصر عمييا حتى 
َ َل  قػاؿ تعػالى  ِ()خػرل أـ الالممات فيك مف المخمديف في نػار جيػنـ سػكاء ارتكػب معيػا الكبػائر األ ُ  هللا  ئِ

ِْ ََٝ بءُ  ََ َُ َرىَِل ىِ ب ُدٗ ٍَ َْٝغاُِش  َٗ ُْ ُْٝ َشَك ثِِٔ  َ,ب َْٝغاُِش أَ َ,ب َػِظٞ ِ لَقَِذ الْزََشٙ ئِْص ِْ ُْٝ شِْك ثِبل  ٍَ َٗ {النساء /ْٖ} . 
 :تحقيق اليدف والمقصد من اآلية: رابعاً 

  *التفسير اإلجمالي:
فػي أنيػـ لػف يعػذبكا إال أيامػان  ,في ىذه اآليػة عمػى مػزاعـ الييػكد كادعػاءاتيـ الباطمػة يرد ا 

فبػيف  ,فجاءت ىذه اآلية لبياف الميزاف الصحيح في الجػزاء كالعقػاب ,قبلئؿ كىي مدة عبادتيـ لمعجؿ
ا سػػبحانو كتعػػالى فػػي ىػػذه اآليػػات أف الػػذيف يكسػػبكف السػػيئات كيتمػػادكف مػػع اإلصػػرار عمييػػا كلػػـ 

َُ يتكبكا  َٖب َخبىُِذٗ ٌْ لِٞ ُٕ  فػي القػرآف آيػة كعيػد إال كذكػر فػي كما ذكػر ا  ,أُٗىَئَِل أَْلَؾبُة اىْ بِس 
  .فيظير سبحانو كتعالى بذلؾ عدلو ,جنبيا أية كعد

 :  خطر الذنوب عمى العباد ( أ
 ,ألف فػي ذلػؾ تعػديان عمػى حػدكده ,خمؽ العباد كأمرىـ بطاعتو كحذرىـ مف معصػيتو إف ا 

فسػػادان فػػي األرض بعػػد إصػػبلحيا ,كتجػػرؤان عمػػى محارمػػو َل كقػػد نيػػى سػػبحانو عػػف ذلػػؾ فقػػاؿ  ,كا  َٗ

َٖبرُْاِغففُذٗا لِففٜ  " أم ال : -رحمػػو ا  –قػػاؿ االمػػاـ البغػػكم  ,{ٔٓ/ األعػػراؼ} اأْلَْسِض ثَْؼففَذ ئِْلففاَلِؽ
ببعػػػث الرسػػػؿ كبيػػػاف تفسػػػدكا فييػػػا بالمعاصػػػي كالػػػدعاء إلػػػى غيػػػر طاعػػػة ا بعػػػد إصػػػبلح ا إياىػػػا 

 . (ّ)كالدعاء إلى طاعة ا", الشريعة
فاقترفكا السػػػيئات ,كلػػػـ يجتنبػػػكا نييػػػو ,لكػػػف كثيػػػران مػػػف الخمػػػؽ لػػػـ يمتثمػػػكا ألمػػػره سػػػبحانو كتعػػػالى

                                                 
 (.ْْٔ/ُألندلسي )تفسير البحر المحيط,ألبي حياف ا (ُ)
 -بتصػػػرؼ يسػػػير رسػػػالة ماجسػػػتير بعنكاف:تفسػػػير القػػػرآف بػػػالقراءات القرآنيػػػة العشػػػر مػػػف خػػػبلؿ سػػػكرة )الفاتحػػػة (ِ)

 ـ.ََِِ -ىػػ ُِّْ(, ٖٓالبقرة(,إعداد الباحث: عبدا المبلحي )ص 
 (.ُٔٔ/ِتفسير البغكم) (ّ)
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َٖففَش اْىاََغففبُد لِففٜ اْىجَففشِّ كجػػاىركا بالمحرمػػات كأفسػػدكا فػػي البػػر كالبحػػر كالجػػك بػػالمنكرات قػػاؿ تعػػالى  ظَ

ب ََ اْىجَْؾِش ثِ ِْٝذٛ اىْ بطِ  َٗ َُ  َمَغجَْذ أَ ٌْ َْٝشِعُؼ٘ ُٖ يُ٘ا ىََؼي  َِ ٌْ ثَْؼَط اى ِزٛ َػ ُٖ  . {ُْ/ الركـ} ىُِِٞزٝقَ
كالسعي لنشرىا بيف المسمميف اسػتخفافان  ,ـ بيذه المحرماتألـ يدرؾ ىؤالء العصاة أف في جيرى

أشػػد التحػػذير مػػف ىػػؤالء األقػػكاـ فػػي  , كقػػد حػػذر النبػػي كأكامػػر رسػػكلو  ,بػػأكامر ا جػػؿ كعػػبل
ػػًمٍعتي رىسيػػكؿى المَّػػًو  يأىبىػػحػػديث ركم عػػف  ٍيػػرىةى يىقيػػكؿي سى َ ِإنَّ ِمةةْ   اْلُمَجةةاِىآِ  َ ُكةةلُّ ُأمَّتِةةي ُمَعةةاًفى ِإالَّ ) يىقيػػكؿي  ىيرى

ُن َعِمْ ُت اْلَبا َِ ةَ  َكةَذا  ََكةَذا َ قَةْ  اْلُمَجاَىَآِة َأْن  َةْعَمَل الآَُّجُل بِال َّْ ِل َعَمً  ثُ َّ ُ ْصِبَح َ َقْ  َ تَةَآُه ال َُّو َعَ ْ ِو فَة َةُ  َل  َا ُفَ  
َآ ال َِّو َعْنوُ   . (1)(بَاَت َ ْستُةُآُه  َبُُّو َ ُ ْصِبُح َ ْكِشُب ِ تةْ

 : لذنوب سبب في ىبلك األمما -ٔ
لقد كاف في األمد البعيد أمـ تعيش قبمنا تمتعت بالسػعة فػي الػرزؽ كالرغػد فػي العػيش كالسػبلمة 

ككػػذبت بالرسػػؿ  ,إال أنيػػا بػػدلت ذلػػؾ كفػػران كجحػػدت بػػأنعـ ا تعػػالى ,فػػي األبػػداف كاألكطػػاف كاألمػػف
فتبػدلت عمييػا األحػكاؿ  ,فحؿ عمييـ العقاب كنػزؿ بيػـ العػذاب ,كاستيزأت بمف آمف بيـ كاتبع ىدييـ

َٖفب قاؿ ا تعػالى ,كصارت مضربان لؤلمثاؿ َٖفب ِسْصتُ ئِْ فخ, َٝأْرِٞ ََ ْط ٍُ َْفخ,  ٍِ فضاَل, تَْشَٝفخ, َمبَّفْذ آ ٍَ  ُ َظفَشَة هللا  َٗ

ا َُ  َسَغذ, فب َمفبُّ٘ا َْٝصفَُْؼ٘ ََ ِف ثِ ْ٘ اْىَخ َٗ ُ ىِجَبَط اْىُغِ٘ع  َٖب هللا  ِ لَأََراتَ ٌِ هللا  ُّْؼ َ ٍُ لََناََشْد ثِأ َنب ٍَ ِْ ُموِّ  ٍِ }النحػؿ /
ُُِ{ . 

فػأىمكيـ ا تعػالى  ,؟مػف أشػد منػا قػكة: فقالكا ,بقكتيـ أخذىـ العيجبك  ,كفركا با تعالى عاد مثبلن فقـك 
 ٍْٕيُِن٘ا ثِِشٝؼٍ َلْشَلش ُ ٍ ب َػبد  لَأ أَ ب َٗ ,ٍ ًٍ ُؽُغ٘ف بَِّٞخَ أَٝ فب ََ صَ َٗ ٌْ َعجَْغ ىََٞبٍه  ِٖ ْٞ َشَٕب َػيَ َٖفب  َػبرَِٞخٍ *َعخ  ًَ لِٞ ْ٘ لَزَفَشٙ اىْقَف

ٌْ أَْػَغبُص َّْخوٍ  ُٖ ِْ ثَبتَِٞفخٍ  َلْشَػٚ َمأَّ  ف ٍِ  ٌْ ُٖ َِٗٝخٍ * لََْٖو رََشٙ ىَ كػانكا ينحتػكف  ,كثمػكد بعػدىـ ،}ٖ-ٔ/ الحاقػة{ َخب
َِ  مف الجباؿ بيكتا فارىيف فأىمكيـ ا بالصػيحة  ٞ َِ ٌْ َعفبصِ ف ِٕ ْعاَخُ لَأَْلفجَُؾ٘ا لِٜف َداِس ٌُ اىش  ُٖ / األعػراؼ{ لَأََخَزْر

ٕٔ{ . 
ككػػذلؾ غيػػر ىػػاتيف األمتػػيف الطػػاغيتيف عػػاد كثمػػكد جػػاء رحمػػو ا تعػػالى " قػػاؿ الشػػيخ السػػعدم

 غيرىـ مف الطغاة العتاة كفرعكف مصر الذم أرسؿ ا إليػو عبػده كرسػكلو مكسػى  ابػف عمػراف  
كعمػػكا كجػػاء مػػف قبمػػو مػػف  كأراه مػػف اآليػػات البينػػات مػػا تيقنػػكا بيػػا الحػػؽ كلكػػف جحػػدكا ككفػػركا ظممػػان 

اىْ  , المكػػذبيف ْإرَاَِنففبِد َٗ َُ قػػرل قػػـك لػػكط الجميػػع جػػاءكا : أم  ثِبْىَخبِغئَففِخ بالفعمػػة الطاغيػػة : أم
 . كالفسكؽ الكفر كالتكذيب كالظمـ كالمعاندة كما انضـ إلى ذلؾ مف أنكاع الفكاحش كىي

  ٌْ فف ِٖ ا َسُعففَ٘ه َسثِّ ْ٘ الرسػػكؿ الػػذم أرسػػمو ا  كػػؿ مػػف ىػػؤالء كػػذب: كىػػذا اسػػـ جػػنس أم لََؼَصفف
 . "(ِ)زائدة عمى الحد كالمقدار الذم يحصؿ بو ىبلكيـ: أم أَْخَزح, َساثَِٞخ,  فأخذ ا الجميع . يـإلي
 : الذنوب ٌتضعف تعظيم ا جل جبللو في القمب -ٕ

                                                 
مىى نىٍفًسًو, )صصحيح البخارم, كتاب األدب, بىاب سىٍتًر اٍلميٍؤًمًف  (ُ)  (.َٗٔٔ(, )ح ُّٕٓعى
 (.ِٖٖتفسير السعدم ) (ِ)
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ألنيػػـ لػػك عظمػػكا  ,مػػا قػػدركا ا حػػؽ قػػدره ,إف المعتػديف عمػػى الحرمػػات السػػاعيف إلػػى المنكػػرات
 . كال قدمكا أىكاءىـ عمى شرعو ,كال تياكنكا بنييو ,ا سبحانو كتعالى في قمكبيـ ما استيانكا بأمره

فبعػػد أف ضػػعؼ تعظػػيـ البػػارم سػػبحانو فػػي قمػػكبيـ زادكا مػػف ارتكػػاب الػػذنكب كالمعاصػػي فيػػانكا 
 . كا في تحصيؿ ذلؾكلف ييكرمكا ميما سعكا كاجتيد ,عمى ا سبحانو كابتعدكا عف رحمتو

ف المعصػػية سػػبب ليػكاف العبػػد عمػػى ربػو كسػػقكطو مػػف يقػكؿ االمػػاـ ابػف القػػيـ طبيػػب القمػكب " إ
ذا ىػاف العبػد عمػى ا لػـ عصىانكا عميو ف) عينو قاؿ الحسف البصرم كه كلك عػزكا عميػو لعصػميـ كا 

ًٍ  يكرمو أحد كما قاؿ ا تعالى  ْنفِش ٍُ  ِْ ف ٍِ فب ىَفُٔ  ََ ُ لَ ِِ هللا  ِٖ ُٝ ِْ ٍَ َٗ ف عظميػـ النػاس  {ُٖ/ لحػج}ا كا 
 . "(ُ)مف شرىـ فيـ في قمكبيـ أحقر شيء كأىكنو في الظاىر لحاجتيـ الييـ أك خكفان 

 : الذنب في نفسية المذنبتقميل عظم  -ٖ
كىػػذا مػػا ابتيمػػي بػػو  ,إف كثػػرة ارتكػػاب الػػذنكب كالمعاصػػي تػػؤدم إلػػى التيػػاكف فييػػا كاستصػػغارىا

 ,_ كال حػكؿ كال قػكة إال بػا_ فتػرل الػبعض يحقػر صػغائر الػذنكب فػي نفسػو بعػض المسػمميف اليػكـ
فػػػي  ,مػػػف ذلػػػؾ ينػػػا محمػػػد متناسػػػيان تحػػػذير نب ,إنيػػػا صػػػغيرة ال تضػػػر: كيقكؿ,فيػػػأتي بيػػػا كال يبػػػالي

نُ ِب َكَ ةْ ٍم نَةَ لُة ا ِفةي ): قىػاؿى رىسيػكؿي المَّػًو  الحديث الذم ركاه االماـ أحمد في مسنده ِإ َّةاُكْ  َ ُمَح َّةَآاِت الةذُّ
نُ ِب َمتَةةةى  ُةْؤَخةةةْذ ِبَهةةةا َصةةة َبطْةةةِ  َ ا ٍ  ةةةَ تَةُهْ  َ ِإنَّ ُمَح َّةةةَآاِت الةةةذُّ اِ بُةَها َفَجةةةاَء َذا ِبُعةةة ٍ  َ َجةةةاَء َذا ِبُعةةة ٍ  َ تَّةةةى أَْنَضةةةُج ا ُخبةْ
, كليذا كاف الصحابة رضكاف ا تعالى عمييـ مف شدة خشيتيـ كخكفيـ مف ا جؿ كعبل (ٕ)(تُةْهِ ْكوُ 

 ,كيجعمكف ذلؾ مف الكبائر التي تؤدم بصاحبيا إلى اليبلؾ ,كاب الصغائر في نفكسيـيعظمكف ارت
ٍف النًَّبيّْ ركل عبدا بف مسعكد   ِإنَّ اْلُمْؤِمَ   َةَآى ُذنُ بَُو َك َنَُّو قَاِعٌ  َتْحَت َجَبٍل َ َااُف َأْن  َةَ ةَع َعَ ْ ةوِ )قىاؿى  عى

" إنمػػا كانػػت ىػػذه  ؿ ابػػف الجػػكزم عػػف ىػػذا الحػػديثيقػػك   (ٖ)(َ ِإنَّ اْلَفةةاِجَآ  َةةةَآى ُذنُ بَةةُو َكةةُذبَاٍب َمةةآَّ َع َةةى أَْنِفةةوِ 
يقيف مف الذنب كليس عمى يقيف مف المغفرة كالفاجر  صفة المؤمف لشدة خكفو مف العقكبة ألنو عمى

رحمػػو ا حػػيف  (ٓ)كصػػدؽ ابػػف المعتػػز ,(ْ)"قميػػؿ المعرفػػة بػػا فمػػذلؾ قػػؿ خكفػػو فاسػػتياف بالمعاصػػي
 : قاؿ

                                                 
 (.ْٖبتصرؼ يسير: الجكاب الكافي, ابف القيـ)  (ُ)
 (, قاؿ عنو االماـ األلباني في الصحيحة: صحيح.ْٕٔ/ّٕ(,)َِِٖٖمسند أحمد بف حنبؿ حديث برقـ:) (ِ)
 (.َّٖٔ, )ح(ُْٗٓبىاب التكبة, )ص كتاب الدعكاتصحيح البخارم  (ّ)
 (ِٕٖ/ُكشؼ المشكؿ مف حديث الصحيحيف,البف الجكزم, ) (ْ)
عبد ا بف المعتز بف المتككؿ بف المعتصـ بف ىاركف الرشيد بف الميدم بف المنصكر بف محمد بف عمي بف  (ٓ)

ىػػػػ, قتػػؿ يػػـك الخمػػيس ِْٔعبػػد ا بػػف العبػػاس بػػف عبػػد المطمػػب الياشػػمي؛ كػػاف أديبػػان بميغػػان شػػاعران, كلػػد سػػنة 
 (ٕٔ/ّىػػ. )كفيات األعياف كأنباء الزماف البف خمكاف  ِٔٗاني مف شير ربيع اآلخر سنة ث
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ـــــّل الـــــذنوب صـــــغيرىا وك  ــــــرىا فيـــــــــيــبـــخ  ىـــــــــو الّتقــ
 

 
 الّشــــوك يحــــذر مــــا يــــرىواصــــنع كمــــاش فــــوق أرض  

 
 

 (ُ)ال تحقـــــــرّن صـــــــغيرة إّن الجبــــــــال مـــــــن الحصــــــــى 
 

 
فميحذر المؤمف أف يكلد لديو االستيتار بالذنكب, فيذىب بسبب ذلؾ مف القمػب الخػكؼ مػف ا 

قػاؿ بػبلؿ بػف  ,كتجر ىذه االستيانة بالػذنكب كالمعاصػي إلػى الكقػكع فػي الكبػائر كالعيػاذ بػا ,تعالى
 . (ِ)"كلكف انظر إلى مف عصيت ,سعد رحمو ا "ال تنظر إلى صغر الخطيئة

 : جالبة لمذل واليوان والخزي -ٗ
لكػػف ىػػذه المػػذة تتبلشػػى بسػػرعة بعػػد أف  ,ال شػػؾ أف لمػػذنكب كالمعاصػػى لػػذة معينػػة خاصػػة بيػػا

إذا  ,ذؿ كصػغار كىػكاف ,آالـ كحسػرات ,ثـ يحؿ محؿ ىػذه المػذة المسػمكبة ,زينيا الشيطاف لصاحبيا
ػؿى "يقكؿ سميماف التيمي رحمػو ا تعػالى  ,لـ يبادر المذنب بالتكبة كالندـ عمى ما قدمت يداه ًإفَّ الرَّجي

مىٍيًو مىذىلَّتيوي   . (ّ)"لىييٍذًنبي الذٍَّنبى فىييٍصًبحي عى
قػاؿ  ,كذلؾ بامتثاؿ أكامره كاجتنػاب نكاىيػو ,فالعزة الحقيقية لمعبد ىي في طاعتو لخالقو سبحانو

ٞؼ,فبتعالى  َِ حُ َع ِٔ اْىِؼفض  حَ لَيِي ف َُ ُِٝشُٝذ اْىِؼض  ِْ َمب ٍَ }قػاؿ الشػيخ الشػنقيطي رحمػو ا تعػالى  ,}َُ/ فػاطر
, "بيَّف جؿَّ كعبل في ىذه اآلية الكريمة أف مف كاف يريد العزة فإنيا جميعيا لمَّػو كحػدهفي معنى اآلية 

 . كاآلخرة فإف مف أطاعو أعطاه العٌزة في الدنيا, فميطمبيا منو كليتسبب لنيميا بطاعتو جؿَّ كعبل
, كالػػذيف يٌتخػػذكف الكػػافريف أكليػػاء مػػف دكف المػػؤمنيف, الكا العػػٌزة بعبادتيػػاأٌمػػا الػػذيف يعبػػدكف األصػػناـ لينػػ 

 . ْ()"ألنيـ يطمبكف العٌزة مف محؿ الذؿٌ ؛ فإنيـ في ضبلؿ كعمى عف الحؽ, يبتغكف عندىـ العٌزة
 : ماحقة لمبركات مزيمة لمنعم -٘

 ,أك سػتر ىتكػوأنو ال يغير نعمة أنعميا عمى أحد إال بسػبب ذنػب ارتكبػو مف تماـ عدؿ ا 
ِْٝذٝنُ قاؿ تعالى  ب َمَغجَْذ أَ ََ ِصٞجٍَخ لَجِ ٍُ  ِْ ٍِ  ٌْ ب أََلبثَُن ٍَ ِْ َمضِٞشٍ َٗ َْٝؼاُ٘ َػ َٗ  ٌْ {الشكرل /َّ},  فمػا زالػت

 . النعـ كال حمت النقـ عمى قـك إال بسبب ذنكبيـ كمعاصييـ
إال زالػػت عنػػو نعمػػة مػػف ا بحسػػب ذلػػؾ  ,فمػػا أذنػػب عبػػد ذنبػػا ,فػػإف الػػذنكب تزيػػؿ الػػنعـ كال بػػد

ف أصػر لػـ ترجػع إليػو ,رجعت إليػو أك مثميػا ,فإف تاب كراجع ,الذنب كال تػزاؿ الػذنكب تزيػؿ عنػو  ,كا 
 . (ٓ)كبالجممة فإف المعاصي نار النعـ تأكميا كما تأكؿ النار الحطب  ,نعمة حتى تسمب النعـ كميا

                                                 
 (ْٓ/ُديكاف ابف المعتز) (ُ)
 (.َّْ/ٓشعب اإليماف, لمبييقي,) (ِ)
 (.ُّ/ّ(, كأبك نعيـ األصبياني في حمية األكلياء, )ّٖٗ/ٖركاه ابف حباف في كتابو الثقات, ) (ّ)
 (.َِٖ/ٔإيضاح القرآف بالقرآف, لمشنقيطي, )أضكاء البياف في  (ْ)
 (.َْٖانظر: طريؽ اليجرتيف, ابف القيـ, )ص (ٓ)
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 : منع االستفادة من العمم الشرعي وتحصيمو -ٙ
كذلؾ بفعؿ ما أمر بو مف الطاعات  ,في السر كالعبلنية ,ال بد مف العبد تحصيؿ تقكل ا 

ٌْ  قاؿ سبحانو كتعالى ,كترؾ ما نيى عنو مف المنكرات َ َْٝغَؼفْو ىَُنف ُْ رَز قُف٘ا هللا  ُْف٘ا ئِ ٍَ َِ آ َٖفب اى فِزٝ َٝب أَٝ 

 ٌْ ٌْ َعِّٞئَبرُِن ُْْن َُٝناِّْش َػ َٗ ٌِ  لُْشتَبّ,ب  ُ ُرٗ اْىاَْعِو اْىَؼِظٞ هللا  َٗ  ٌْ َْٝغاِْش ىَُن َٗ {األنفاؿ /ِٗ} . 
إال  ,بيػػا عمػى عبػػاده كمنيػا تحصػػيؿ العمػـ الشػػرعي كاالنتفػاع بػػوفمػا سػػمب ا تعػالى نعمػػة مىػف 

فػػػػالعمـ نػػػػكر ا يقذفػػػػو فػػػػي قمػػػػب عبػػػػده كاليػػػػكل  ,بسػػػػبب مػػػػا قػػػػدمت أيػػػػدييـ مػػػػف الػػػػذنكب كالمعاصػػػػي
عػف  , يقػكؿ االمػاـ ابػف القػيـ(ُ)ف تضػعفوأتكػاد كال بػد  كالمعصية رياح عاصػفة تطفػر ذلػؾ النػكر أك

عيتػػػػػو المسػػػػػائؿ أاذا  " كشػػػػػيدت شػػػػػيخ االسػػػػػبلـ قػػػػػدس ا ركحػػػػػو شػػػػػيخو شػػػػػيخ االسػػػػػبلـ ابػػػػػف تيميػػػػػة
كاستصعبت عميو فر منيػا الػى التكبػة كاالسػتغفار كاالسػتغاثة بػا كالمجػأ اليػو كاسػتنزاؿ الصػكاب مػف 

كتزدلػؼ الفتكحػات  ان دف يتتػابع عميػو مػدإليػي المػدد اإلخزائف رحمتو فقممػا يمبػث عنده كاالستفتاح مف 
 . (ِ)"ف مف كفؽ ليذا االفتقارأليو كال ريب إليية اإل
 : التقصير في تحصيل العبادات والحرمان من لذتيا -ٚ

 ,إف االبتعاد عف الذنكب كالمعاصي مف أقكل األسباب المعينة عمى فعؿ الطاعػات كالمداكمػة عمييػا
حريصػػػػان عمػػػػى بػػػػذؿ  ,حريصػػػػان عمػػػػى قيػػػػاـ الميػػػػؿ ,فقػػػػد يكػػػػكف العبػػػػد حريصػػػػان عمػػػػى صػػػػمكات الجماعػػػػة

بسػبب مػا قػدمت يػداه كمػا تقدمػو  ,لكنػو ال يسػتطيع أف يكفػؽ لػذلؾ ,كاالنفاؽ فػي سػبيؿ ا اتالصدق
ًصػيىاـً النَّيىػاًر  "رحمو ا تعػالى  (ّ)قاؿ الفضيؿ بف عياض ,مف ذنكب مىػى ًقيىػاـً المٍَّيػًؿ كى ـٍ تىٍقػًدٍر عى ًإذىا لىػ

ًطيئىتيؾى  كـه ميكىبَّؿه كىبَّمىٍتؾى خى ـٍ أىنَّؾى مىٍحري  . (ْ)"فىاٍعمى
  

                                                 
 (.ُِٕ/ْإعبلـ المكقعيف عف رب العالميف ابف القيـ ) (ُ)
 (.ُّٕ/ْنفس المرجع السابؽ ) (ِ)
الصػمحاء.  الفضيؿ بف عياض بػف مسػعكد التميمػي اليربػكعي, أبػك عمػي: شػيخ الحػـر المكػي, مػف أكػابر العبػاد (ّ)

كاف ثقة في الحديث, أخذ عنو خمؽ منيـ اإلمػاـ الشػافعي. كلػد فػي سػمرقند, كنشػأ بػأبيكرد, كدخػؿ الككفػة كىػك 
 (ُّٓ/ٓ. )األعبلـ لمزركمي ق ُٕٖتكفي -ىػ َُٓكلد سنة كبير, كأصمو منيا. ثـ سكف مكة كتكفي بيا, 

 (.ٔٗ/ ٖحمية األكلياء كطبقات األصفياء,لؤلصفياني, ) (ْ)
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 : قمة الحيا  بزواليا وجمب المعاصي والذنوب مكانيا -ٛ
الػذم  ,بالكميػةإف مف أشر األخطػار المترتبػة عمػى الػذنكب كالمعاصػي ضػعؼ الحيػاء أك زكالػو 

ٍيػػرىةى  عػػف ركل ,ىػػك أصػػؿ كػػؿ خيػػر كمنبعػػو ػػٍف النَّبًػػيّْ أىبًػػي ىيرى اْ ِ َمةةاُن ِبْضةةٌع َ ِ ةةتُّ َن ُشةةْعَبً  ) :قىػػاؿى  عى

(ِ)ثىٍكبىافى  كأختـ في ىذا المكضكع بحديث عف ,(ُ)(َ اْلَحَ اُء ُشْعَبٌ  ِمْ  اْ ِ َمانِ 
  ٍّْف النًَّبي  :أىنَّػوي قىػاؿى  عى

بِ ًضا فَةَ ْجَعُ َها ال َُّو َع َّ َ َجلَّ َىَباًء َمْنُث  ًا قَاَل  أَلَْعَ َم َّ َأقْةَ اًما ِمْ  ُأمَِّتي  َْ ُت َن  َةْ َم اْلِ َ اَمِ  ِبَحَسَناٍت َأْمثَاِل ِجَباِل تَِهاَم َ )
ُهْ  َ َنْحةةُ  اَل نَةْع َةُ  قَةةاَل َأَمةا ِإنةَّ  ُهةْ  ِإْخةةَ اُنُكْ  َ ِمةْ  ِجْ ةةَ ِتُكْ  ثَةْ بَةاُن  َةا َ ُ ةة َل ال َّةِو ِصةْفُهْ  لَنَةةا َج ِّْهةْ  لَنَةةا َأْن اَل َنُكة َن ِمةنةْ

 . (ٖ)(ْ ِل َكَما تَْ ُخُذ َن َ َلِكنةَُّهْ  َأقْةَ اٌم ِإَذا َخَ ْ ا ِبَمَحا ِِم ال َِّو انْةتَةَهُك َىاَ  َْ ُخُذ َن ِمْ  ال َّ 
 . كليعـم المذنب أف أثر الذنب كالمعصية سيظيره ا ال محالة إذا ـل يبادر بالتكبة كاإلنابة  جؿ كعبل

 : السبيل إلى تكفير الذنوب والسيئات ( ب
, قبكلػػو تعػػالى تكبػػة العصػػاة: ا تعػػالى لعبػػاده فػػي القػػرآف الكػػرـي ال تحصػػى كأىميػػا الػػدالئؿ عمػػى حػػبمػػف 
ٌ  : كمػف ذلػؾ قكلػو تعػالى, كالحػب بعػد الغضػب, كاإلنعػـا بالرضػا, عػف سػيئاتيـ كالتجاكز ٌْ صُف ٗا َسث ُنف ُِ اْعفزَْغاُِش أَ َٗ

 ,َّ ٍَُغ ٚ أََعٍو  ٍَزَبػ,ب َؽَغْ,ب ئِىَ  ٌْ ََزِّؼُْن ُ  ِٔٝ ْٞ ٘ا ئِىَ ٛ لَْعٍو لَْعئَُ ٚ رُ٘ثُ ُْٝإدِ ُمو  ِر َٗ }كقػاؿ تعػالى ,ّ}/ ىػكد َٛ َفب ِػجَفبِد تُفْوٝ 

٘ا َػيَٚ َِ أَْعَشلُ ََخِ هللاِ  اى ِزٝ ِْ َسْؽ ٍِ ٘ا  ٌْ َل رَقَْْطُ ِٖ ٌُ  أَّْاُِغ ِؽٞ ُس اىفش  َ٘ اىغَاُ٘ف ُٕف  ُٔ َِٞؼ,فب ئِّ ف َْغاِفُش اىفز َُّ٘ة َع ُ  هللاَٝ  : }الزُّمػر ئِ
ّٓ} . 

 : ومن أىم األمور التي تؤدي إلى تكفير الذنوب والسيئات
 : تحقيق التوحيد واجتناب الشرك -ٔ
  قػػاؿ المَّػػو :  ُ ففبىَِؾبِد ىََُْناِّففَش يُفف٘ا اىص  َِ َػ َٗ ُْفف٘ا  ٍَ َِ آ اى ففِزٝ َٗ َِ ٌْ أَْؽَغفف ُٖ ىََْْغففِضَْٝ  َٗ  ٌْ ِٖ ٌْ َعففِّٞئَبرِ ُٖ ْْ َػفف

 َُ يُ٘ ََ  . { ٕ/ العنكبكت} اى ِزٛ َمبُّ٘ا َْٝؼ
ألف ؛ سػػػػيكفر ا عػػػػنيـ سػػػػيئاتيـ, يعنػػػػي أف الػػػػذيف مػػػػفَّ ا عمػػػػييـ باإليمػػػػاف كالعمػػػػؿ الصػػػػالح

َُ }, الحسنات يذىبف السيئات يُ٘ ََ َِ اى ِزٛ َمبُّ٘ا َْٝؼ ٌْ أَْؽَغ ُٖ ىََْْغِضَْٝ  مػف كاجبػات , { كىي أعمػاؿ الخيػرَٗ
 . (ْ)كغيرىا, ألنو يعمؿ المباحات أيضان ؛ فيي أحسف ما يعمؿ العبد, كمستحبات

                                                 
 (.ٗ(,)ح ِّصحيح البخارم كتاب االيماف باب: أمكر اإليماف, )ص (ُ)
ٍكلىى رىسيػكًؿ اً  (ِ) ٍبًد اً مى ػابىوي ًسػبىاءه, ثىٍكبىافي ٍبفي بيٍجديدو أىبيك عى , أىصى ًف ًمػٍف ًحٍميىػرى , ًمػٍف أىٍىػًؿ اٍلػيىمى ٍحػدىرو ًقيػؿى اٍبػفي جى , كى

ػا دىاره , فىأىٍعتىقىوي, سى فىاٍشتىرىاهي رىسيكؿي اً  لىػوي أىٍيضن , كى ٍمًسػيفى فّْيى سىػنىةى أىٍربىػعو كىخى ػيىافىًة, تيػكي لىوي ًبيىػا دىاري الضّْ , كى كىفى ًحٍمصى
ًبًمٍصرى أيٍخرىل )معرفة الصحابة  ٍممىًة كى  (َُٓ/ًُبالرَّ

 (. قاؿ عنو األلباني صحيح.ِْْٓ(,)ح َّٕسنف ابف ماجة كتاب الزىد باب ذكر الذنكب,)ص (ّ)
 (.ّٕٓكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف, لمسعدم, )ص تيسير ال (ْ)
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  قاؿ تعػاليك : َُ زَفُذٗ ْٖ ٍُ  ٌْ ُٕ َٗ  ُِ ٍْ ٌُ اأْلَ ُٖ ٌٍ أُٗىَئَِل ىَ ٌْ ثِظُْي ُٖ بَّ ََ ٌْ َْٝيجُِغ٘ا ئِٝ ىَ َٗ ُْ٘ا  ٍَ َِ آ : }األنعػاـ اى ِزٝ
 . كىـ ميتدكف في الدنيا, فميـ األمف في اآلخرة, آمنكا با كلـ يمبسكا إيمانيـ بشرؾ: أم {ِٖ

كتحقيقو , كىك الشرط األكؿ لقبكؿ القربات كالطاعات كمغفرة الذنكب, فالتكحيد ىك أساس الديف
فيكػكف بػإفراد ا عػز كجػؿ بالعبػادة , بتخميصو كتصفيتو مف شكائب الشػرؾ كالبػدع كالمعاصػييككف 

ثبات ما أثبتو ا لنفسو  . (ُ)كاإلتياف باألركاف كالكاجبات كتكميؿ ذلؾ بالسنف كالمستحبات, كا 
صػغر كتػرؾ الشػرؾ األ, كترؾ ما ينافي ذلؾ كمو مف الشرؾ األكبػر الػذم ينػافي أسػاس التكحيػد كأصػمو

كىي طمػب  –كترؾ كؿ ما ينافي كمالو المستحب مف االسترقاء , كالكبائر كالتي تنافي كماؿ التكحيد الكاجب
في السبعيف ألؼ الذيف يػدخمكف الجنػة  كما جاء في حديث ابف عباس, كمثمو االكتكاء, -الرقية مف الغير

ِإنَّ ال َّةَو ): ٍبػًف اٍلعىػاًص يىقيػكؿي قىػاؿى رىسيػكؿي المَّػوً  عىٍبػدى المَّػًو ٍبػفى عىٍمػًرك كأخرج الترمذم مف حديث ,ِ()ببل حساب
فَة َةْنُشُآ َع َْ ِو تِْسَعً  َ تِْسِع َ  ِ ِج ِّ ُكلُّ ِ ِجلٍّ ِمْثُل َم ّْ الَْبَصِآ ثُ َّ  َةُ  ُل  َ ُ َا ُّْص  َُجً  ِمْ  أُمَِّتي َعَ ى  ُُء ِس اْلَاَ ئِِق  َةْ َم اْلِ  َاَم ِ 

ا َ بّْ فَة َةُ ة ُل بَة َةى ِإنَّ لَةَك ِعْنةَ نَا اَل  َةأَتُةْنِكُآ ِمْ  َىَذا َشْ ئًا َأظََ َمَك َكتَبَِتي اْلَحاِفظُ َن فَة َةُ  ُل اَل  َا َ بّْ فَة َةُ  ُل أَفَةَ َك ُعةْذٌ  فَة َةُ ة ُل 
ُ  َأنَّ ُمَحمًَّ ا َعْبُ ُه َ َ ُ  لُوُ فَة َةُ  ُل اْ ُضْآ َ  َْنَك َ َسَن ً فَِننَّوُ اَل ظُْ َ  َع َْ َك الْ َةْ مَ فَةَتْاُآُج بِطَاقَ ٌ ِف َها َأْشَهُ  َأْن اَل إِلَوَ ِإالَّ ال َّوُ َ َأْشهَ 

ُت ِفي َكفٍَّ  َ الْ  فَة َةُ  ُل  َا َ بّْ  ِت فَةَ اَل إِنََّك اَل تُظَْ ُ  قَاَل فَةُت َضُع السِّْج َّ ِبطَاقَ ُ ِفي َكفٍَّ  َفطَاَشْت َما َىِذهِ الِْبطَاقَ ُ َمَع َىِذهِ السِّْج َّ
ُت َ ثَةُ َ ْت الِْبطَاقَ ُ َفَ   َةثْةُ ُل َمَع اْ ِ  ال َِّو َشْيءٌ   . ٖ()(السِّْج َّ

 :  ا تعالى باألعمال الصالحةالتقرب إلى  -ٕ
كىػػػذا السػػػبب مػػػف األسػػػباب العظيمػػػة التػػػي يحصػػػؿ بيػػػا مغفػػػرة الػػػذنكب سػػػكاء كػػػاف العمػػػؿ مػػػف 

 : كاألدلة عمى ذلؾ كثيرة جدان منيا, الكاجبات أك المستحبات
 قكلػػو تعػػالي : َُ يُفف٘ ََ ٌْ رَْؼ ففزُ ْْ ففب ُم ََ فػػبل يػػدخمكف الجنػػة إال بغفػػراف  {ِّ/ لنحػػؿ}  اْدُخيُفف٘ا اْىَغْ ففخَ ثِ

 . ذنكبيـ
 كقكلو تعالي : ٌْ ُٖف ٌْ آَٝبرُفُٔ َصاَدْر ِٖ ْٞ ئَِرا رُيَِٞفْذ َػيَف َٗ  ٌْ ُٖ ِعيَْذ تُيُ٘ثُ َٗ  ُ َِ ئَِرا ُرِمَش هللا  َُ اى ِزٝ ُْ٘ ٍِ ْإ َُ ب اْى ََ ئِّ 

 َُ يُفف٘ م  َ٘ ٌْ َٝزَ فف ِٖ َػيَففٚ َسثِّ َٗ بّ,ففب  ََ سػػمعت : قػػاؿ (ْ)عػػف عمػػرك بػػف عبسػػة السػػممي {ِ/ األنفػػاؿ} ئِٝ
                                                 

 (ٗأسباب مغفرة الذنكب لفضيمة الشيخ عبد ا بف عبد الرحمف السعد)ص انظر: (ُ)
 (.ُّالمرجع السابؽ: بتصرؼ يسير )ص (ِ)
(, ِّٗٔ(, )ح ٓٗٓبػاب مػا جػاء فػيمف يمػكت كىػك يشػيد أف ال إلػو إال ا,)ص سنف الترمذم كتػاب اإليمػاف (ّ)

 قاؿ عنو األلباني:صحيح.
مىػػى النَّبًػػيّْ  (ْ) ـى مىكَّػػةى عى , قىػػًد ػػمىًميُّ أىبيػػك نىًجػػيحو ٍبسىػػةى السُّ ك ٍبػػفي عى ٍمػػري ًؿ  عى فىمىًقيىػػوي ًبعيكىػػاظو كىرىآهي ميٍسػػتىٍخًفينا ًمػػٍف قيػػرىٍيشو ًفػػي أىكَّ

ػػػعى  َـّ رىجى , ثيػػػ ـً ٍسػػػبلى : أىنىػػػا رىابًػػػعي اإٍلً ػػػده  الػػػدٍَّعكىًة, كىىيػػػكى يىقيػػػكؿي ػػػى بىػػػٍدره كىأيحي تَّػػػى مىضى ػػػا حى ػػػمىٍيـو ميًقيمن قىٍكًمػػػًو بىنًػػػي سي ًإلىػػػى أىٍرًضػػػًو كى
يىرىاىى  ـى يىٍعتىًزؿي ًعبىادىةى اأٍلىٍصنىاـً كى كىافى قىٍبؿى أىٍف ييٍسًم لىيىا, كى ًدينىةى فىنىزى ـى اٍلمى ٍندىؽي, ثيَـّ قىًد لىةن , لػـ يػذكر فػي كىاٍلخى بلى ا بىاًطمىةن كىضى

 (.ُِٖٗ/ْكتو, )معرفة الصحابة كتب التراجـ م
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ُُ َ َ ْستَةْنِشةُق فَة َةْنَتثِةآُ ، َما ِمْنُكْ   َُجةٌل  ُةَ ةآُّْب َ ُضة َءهُ ): يقكؿ رسكؿ ا  ِإالَّ َخةآَّْت َخطَا َةا َ ْجِهةِو  فَةُ َمْضةِم
آَّْت َخطَا َةةا َ َ  ْةةِو ِمةةْ  أَنَاِمِ ةةِو َمةةَع ثُةة َّ  َةْغِسةةُل َ َ  ْةةِو ِإلَةةى اْلِمةةْآفَةَ ْ ِ  ِإالَّ َخةة، ِمةةْ  َأ ْةةَآاِف ِلْحَ تِةةِو َ َخَ اِشةة ِمِو َمةةَع اْلَمةةاءِ 

ثُة َّ  َةْغِسةُل َقَ َمْ ةِو ِإلَةى اْلَكْعبَةةْ ِ  ِإالَّ ، ثُ َّ  َْمَسُح  َْأَ ُو ِإالَّ َخآَّْت َخطَا َةا  َْأَ ةُو ِمةْ  َأ ْةَآاِف َشةْعآِِه َمةَع اْلَمةاءِ ، اْلَماءِ 
فَِنْن ُىَ  قَاَم َفَص َّى َفَحِمَ  ال ََّو َ أَثْةَنى َعَ ْ ِو َ َمجََّ ُه بِالَِّذى ُىَ  لَةُو َأْىةٌل ، اْلَماءِ َخآَّْت َخطَا َا  ِْجَ ْ ِو ِمْ  أَنَاِمِ ِو َمَع 

 . (ٔ)(َ فَةآََّغ قَةْ َبُو ِل َِّو ِإالَّ اْنَصَآَف ِمْ  َخِط َئِتِو َكَهْ َئِتِو  َةْ َم َ َلَ ْتُو ُأمُّوُ 
 : اجتناب السيئات والذنوب -ٖ
 قاؿ تعالي : ََْٗٚأَْؽَغُْ٘ا ثِبْىُؾْغ َِ َٛ اى ِزٝ  {ُّ/ النجـ} َْٝغِض
   اِعُغ َٗ ُ  َسث َل  ٌَ ئِ ََ اِؽَش ئِل  اىي  َ٘ اْىاَ َٗ  ٌِ ْص َُ َمجَبئَِش اأْلِ َِ َْٝغزَِْجُ٘ ْغاَِشحِ اى ِزٝ ََ  {ِّ/ النجـ} اْى
 كقاؿ تعالي : َُّْناِّش ُٔ ْْ َُ َػ ْ٘ َٖ ْْ ب رُ ٍَ ُْ رَْغزَِْجُ٘ا َمجَبئَِش  ٍُْذَخال, َمِشَٝب,  ئِ  ٌْ ُّْذِخيُْن َٗ  ٌْ ٌْ َعِّٞئَبرُِن  {ُّ/ النساء} َػُْْن

, ات غفػػر ليػػـ جميػػع الػػذنكب كالسػػيئاتيػػلعبػػاده أنيػػـ إذا اجتبػػكا كبػػائر المنيفيػػذا كعػػد مػػف ا 
كال , كال أذف سػمعت, كىي الجنة المشتممة عمى ما ال عيف رأت ,كأدخميـ مدخبلن كريمان ػ كثير الخير

 . خطر عمى قمب بشر
أخػرج اإلمػاـ كمػا , فعؿ الفرائض التػي يكػكف تاركيػا مرتكبػان لمكبػائر: كيدخؿ في اجتناب الكبائر

َُ َ الُجُمَعةةُ  ِإلَةةى ): قػػاؿ النبػػي : قػػاؿ صػػحيحو مػػف حػػديث أبػػي ىريػػرة  مسػػمـ فػػي الصَّةةَ َ اُت الَاْمةة
ةنَةُه َّ ِإَذا اْجُتِنبَةِت الَكبَةائِآُ  فاجتنػاب السػيئات كالػذنكب بشػتى , (ٕ)(الُجُمَعِ  َ َ َمَضاُن ِإَلى َ َمَضةاَن ُمَكفّْةآاٌت ِلَمةا بَة ةْ

 . أنكاعيا سبب لغفراف الذنكب
 : اإلحسان إلي الناس وكف األذى عنيم -ٗ

َهةا ثُة َّ َخةَآجَ )قىاؿى أىفَّ رىسيكؿى المًَّو ٍف أىًبي ىيرىٍيرىةى فع ةًآا َفَشةِآَب ِمنةْ ُُ فَةنَةةَ َل بِئةْ  بَةْ نَما  َُجٌل  َْمِشي فَاْشَت َّ َع َْ ِو اْلَعطَة
ُِ فَةَ اَل لََ ْ  بَةَ َغ َىَذا ِمْثُل الَِّذي بَةَ َغ ِبي فََمَلَ   ُخفَّوُ ثُ َّ أَْمَسَكوُ بِِف ِو ثُ َّ  َِقَي َفَسَ ى فَِنَذا ُىَ  ِبَكْ ٍب  َةْ َهُث  َْ ُكُل الثةََّآى ِمْ  اْلَعَط

 .ٖ()(َ ُ  َل ال َِّو َ ِإنَّ لَنَا ِفي الْبَةَهائِِ  َأْجًآا قَاَل ِفي ُكلّْ َكِبٍ   َ َْبٍ  َأْجآٌ اْلَكْ َب َفَشَكَآ ال َّوُ لَوُ فَةغََفَآ لَوُ قَالُ ا  َا 
كيسػعى إلػي تفػريج , فكيؼ بمف يحسػف إلػي النػاس, بسبب إحسانو ليذا الكمب رجؿال افغفر ليذ

 ؟ ! كربيـ
َُ : قػػػػاؿ تعػػػػالي, ككمػػػػا أف أذل النػػػػاس مػػػػف األسػػػػباب المانعػػػػة لمغفػػػػرة الػػػػذنكب َِ ُٝففففْإُرٗ اى ففففِزٝ َٗ

جِْٞب,  ٍُ ئِْصَب,  َٗ زَبّب,  ْٖ يُ٘ا ثُ ََ ب اْمزََغجُ٘ا لَقَِذ اْؽزَ ٍَ ِْٞش  َْبِد ثَِغ ٍِ ْإ َُ اْى َٗ  َِ ِْٞ ٍِ ْإ َُ  }ٖٓ/ األحزاب{ اْى
, ككػؼ األذل عػنيـ, كقضػاء حػكائجيـ, كتفػريج كػربيـ, كالتخفيػؼ عػنيـ, فاإلحساف إلي النػاس

 . سبب لمغفرة ا لمعبد
                                                 

 (.ِّٖ(, )حّْٗصحيح مسمـ, كتاب صبلة المسافريف كقصرىا, باب إسبلـ عمرك بف عبسة,)ص (ُ)
 (.ِّّ(, )حُُْ, )صباب الصمكات الخمسصحيح مسمـ, كتاب الطيارة,  (ِ)
اًء,)صالمساقاةصحيح البخارم, كتاب  (ّ)  (.ِّّٔ(,)حٓٔٓ, بىاب فىٍضًؿ سىٍقًي اٍلمى
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 : الصبر عمى االبتبل ات والمصائب  -٘
 قاؿ تعالي : ٌُ ّْزُ أَ َٗ ل رَْؾَضُّ٘ا  َٗ ُِْٖ٘ا  ل رَ َٗ َِ ِْٞ ٍِ ْإ ٍُ  ٌْ ْْزُ ُْ ُم َُ ئِ ْ٘  {ُّٗ/ آؿ عمراف} اأْلَْػيَ
 قاؿ تعالى :  تَْشػ ًَ ْ٘ ٍَظ  اْىقَ ٌْ تَْشػ  لَقَْذ  َغْغُن َْ َٝ ُْ َِ اىْ بطِ ئِ ْٞ َٖب ثَ ىُ ِٗ ًُ َُّذا رِْيَل اأْلَٝ ب َٗ ْضئُُ  ٍِ  ٌَ ىَِْٞؼيَ َٗ

 َِ ٞ َِ ُ ل ُِٝؾت  اىظ بىِ هللا  َٗ ََٖذاَء  ٌْ ُش ُْْن ٍِ َٝز ِخَز  َٗ ُْ٘ا  ٍَ َِ آ ُ اى ِزٝ  {َُْ/ آؿ عمراف} هللا 
  قاؿ تعالى َِ َؾَق اْىَنبلِِشٝ َْ َٝ َٗ ُْ٘ا  ٍَ َِ آ ُ اى ِزٝ َص هللا  ؾِّ ََ ىُِٞ َٗ {آؿ عمراف /ُُْ} 

ٍنيىاكعف  اًئشىةى رىًضيى المَّوي عى َمةا ِمةْ  ُمِصة َبٍ  ُتِصة ُب اْلُمْسةِ َ  ِإالَّ َكفَّةَآ ال َّةُو ) قىالىٍت قىاؿى رىسيػكؿي المَّػًو : عى
 .(ُ)(ِبَها َعْنُو َ تَّى الشَّ َْكِ  ُ َشاُكَها
 َ لَةِ ِه َ َمالِةِو َما  َةةَ اُل الةَبَ ُء بةالُمؤِمِ  َ الُمْؤِمنَةِ  فةي نفِسةِو ) قىاؿى رىسيكؿ ا : قىاؿى , كعف أبي ىريرة 

 .(ٕ)(َ تَّى  َةْ َ ى اهلل تَةَعاَلى َ َما َعَ  ِو َخِط َئ ٌ 
 : التوجو إلى ا عزوجل بالدعا  -ٙ

عىػٍف أىبًػي بىٍكػرو ف ,سػبب عظػيـ لمغفػرة الػذنكب كالتجػاكز عػف العيػكب كالسػيئات فإف دعػاء ا 
دّْيًؽ  ًتي قىاؿى  أىنَّوي قىاؿى ًلرىسيكًؿ المًَّو  الصّْ بلى مٍّْمًني ديعىاءن أىٍدعيك ًبًو ًفي صى نَةْفِسي ُقْل ال َُّه َّ ِإنّْي ظََ ْمُت )عى

 .(ٖ)(فَاْ ِفْآ ِلي َمْغِفَآًة ِمْ  ِعْنِ َك َ اْ َ ْمِني ِإنَّك أَْنَت اْلَغُف ُ  الآَِّ   ُ  ظُْ ًما َكِث ًآا َ اَل  َةْغِفُآ الذُّنُ َب ِإالَّ أَْنتَ 
ال سػيما , فعمي العبػد أف يكثػر مػف دعػاء ا عػز كجػؿ أف يغفػر لػو ذنكبػو كيتجػاكز عػف عيكبػو

 . ةكبيف األذاف كاإلقام, كآخر ساعة مف يـك الجمعة, كجكؼ الميؿ اآلخر, في أكقات اإلجابة
 :العبر والدروس المستفادة من اآليات 
لػػػى العمػػػؿ عمػػػى تكفيرىػػػا بالتكبػػػة كالعمػػػؿ  -ُ التنبيػػػو عمػػػى خطػػػر الػػػذنكب صػػػغيرىا ككبيرىػػػا, كا 

 الصالح قبؿ أف تحكط بالنفس فتحجبيا عف التكبة.
 . الحث عمى العمؿ الصالح كىك ما كاف خالصان  مكافقان لسنة النبي  -ِ

                                                 
اءى ًفي كىفَّارىًة اٍلمىرىًض, )ص (ُ)  (.َْٔٓ(, )حُّْْصحيح البخارم, كتاب المرضى, بىاب مىا جى
(,قػاؿ عنػو األلبػاني ِّٗٗ(, )ح ُْٓسنف الترمذم, كتاب الزىد, باب ما جاء فػي الصػبر عمػى الػببلء, )ص (ِ)

 حسف صحيح.
يَّري ًمٍف الدُّعىا (ّ) ا ييتىخى  (.ّْٖ(, )حًَُِء بىٍعدى التَّشىيًُّد,)صصحيح البخارم, كتاب الصبلة, بىاب مى



 

 

 

 

ادلقاصذ واألهذاف : ادلثحث انثانث
 :(8: – 8:نسىرج انثقزج مه اآليح )

 ادلثحث انثانث
 ادلقاصذ واألهذاف نسىرج انثقزج

 (8: – 8:مه اآليح )
 

 :  مطالب ةكفيو خمس
 

 .  الدعوة إلى عبادة ا وحده: المطمب األول
 .  اإلحسان إلى الوالدينأىمية حق : المطمب الثاني
 .  حق األقارب واليتامى والمساكين: المطمب الثالث
 .  يتا  الزكاةا  قامة الصبلة و إ: المطمب الرابع

 .  نقض الييود لمعيود والمواثيق: المطمب الخامس
 
 

  



 دلقاصذ وأهذاف انزتع األول مه احلزب انثاوي انذراسح انتحهيهيح انفصم األول:
 

70 

 المطمب األول
 الدعوة إلى عبادة ا وحده 

َّب المقصد قكلو تعالى  كيدؿ عمى ىذا ئِْر أََخْز َٗ َ َُ ئِل  هللا  ٜ ئِْعَشائَِٞو َل رَْؼجُُذٗ  . {ّٖ/ البقرة} ٍِٞضَبَق ثَِْ
 : ويمكن دراسة ىذا اليدف دراسة تحميمية من خبلل النقاط اآلتية

 : المقصود بالمفردات المتعمقة بالمقصد واليدف: أوالً 
ٞضَبَق ثَِْٜ ئِْعَشائِٞوَ   ( أ ٍِ ئِْر أََخْزَّب  َٗ  : 

الػػكاك كالثػػاء : قػػاؿ ابػػف فػػارس ,صػػارت الػػكاك يػػاءن النكسػػار مػػا قبميػػا ,المكثػػاؽ: أصــل )الميثــاق(
حكػاـ ٍقػدو كا  ٍمػؽ. أحكىٍمتيػو: ككثٍَّقػت الٌشػيءى . كالقاؼ كممػةه تػدؿُّ عمػى عى العىيػدي : كالًميثػاؽ. كناقػةه مكثَّقىػة الخى

الميحكىـ
 . (ِ)كأخذ الميثاؽ بمعنى االستحبلؼ ,كىك عقد مؤكد بيميف كعيد ,(ُ)

 عمى عدة معان  وجا ت لفظة وثق : 
 . (ّ)الكثائؽ : كالجمع ,إحكامو كاألخذ بالثقة: الكثيقة في األمر -ُ
 . مكاثؽ: كالجمع ,األصؿمكاثيؽ عمى : كالجمع ,العيد: المكثؽ كالميثاؽ -ِ

 . ما كاف بمعنى اليميف كالعيد المحكـ ,أف المقصكد بالميثاؽ في ىذا البحث: وخبلصة الكبلم
 )الفرؽ بيف لفظتي )العيد( ك )الميثاؽ : 

فكػػؿ ميثػػاؽ  ,مػػف خػػبلؿ مراجعػػة معنػػى كممتػػي العيػػد كالميثػػاؽ نجػػد أف بػػيف المفظػػيف عمػػـك كخصػػكص
فيػك أقػكل مػف العيػد كىػذا مػا  ,ألف المعنى المغكم يػدؿ عمػى اإلتقػاف كاإلحكػاـ ,كليس كؿ عيد ميثاؽ ,عيد

 . " ْ()فإف لـ يكف مؤكدان سمي عيدان  ,أكده الصابكني " الميثاؽ ىك العيد المؤكد باليميف غاية التأكيد
 :تحقيق اليدف والمقصد من اآلية: ثانياً 

  *التفسير اإلجمالي:
أكؿ ىػػذه التكػػاليؼ التكميػػؼ  ,(ٓ)بنػػي اسػػرائيؿ ثمانيػػة تكػػاليؼ لقػػد أخػػذ ا سػػبحانو كتعػػالى عمػػى

ذ عمييـ  كىػك عيػديهي  ,ميثاؽ أيخذ عمى جميع األمػـ عػامتيـ كخاصػتيـ بػدكف اسػتثناء ,المغمظ الذم أخي
ئِْر أََخفَز َسث فَل , مصػداقان لقكلػو تعػالى (ٔ)أك عيػد الػذر ,كىػك عيػد الفطػرة ,ربطان دقيقػان  مكثكؽ مربكطه  َٗ

 ِْ ٍِ ٌْ ِٖ ّْاُِغ ٌْ َػيَٚ أَ ُٕ ََٖذ أَْش َٗ  ٌْ ُٖ ٝ زَ ٌْ ُرسِّ ِٕ ُِٖ٘س ِْ ظُ ٍِ  ًَ ٌْ تَفبىُ  ثَِْٜ آَد ُْ رَقُ٘ىُف٘ا أَىَْغفُذ ثِفَشثُِّن ِْٖذَّب أَ ٘ا ثَيَفٚ َشف
                                                 

 (.ٖٓ/ٔمعجـ مقاييس المغة ) (ُ)
 (. َْٓ/ِٔتاج العركس مف جكاىر القامكس ,لمزبيدم) (ِ)
 (.ُّٕ/َُ(, لساف العرب, البف منظكر )ِٔٔ/ٗتيذيب المغة,األزىرم ) (ّ)
 (.ِّ/ُصفكة التفاسير,لمصابكني ) (ْ)
 (.ِْٕ/ُانظر تفسير الشعراكم) (ٓ)
 (.ِْٕ/ُبتصرؼ يسير: تفسير الشعراكم ) (ٔ)
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 َِ ََٕزا َغبلِيِٞ  ِْ ِخ ئِّ ب ُمْ ب َػ ٍَ ًَ اْىقَِٞب ْ٘ َٝ  {األعراؼ /ُِٕ} . 
 طبيعة ىذا الميثاق : 

تػذكيران ليػػـ  ,كىػـ الييػػكد المعاصػركف لمنبػػي  ,لقػد كجػػو الخطػاب فػػي ىػذه اآليػػة لبنػي اسػػرائيؿ
كأف مػف مقتضػيات ىػذا الميثػاؽ المػأخكذ عمػييـ  ,بمػا جػاء فػي تػكراتيـ بصدؽ دعػكة النبػي محمػد 

كيؤدكا فرائض ا تعالى عمػييـ بعبادتػو كااللتػزاـ بػأكامره كاإليمػاف  ,عبادة ا سبحانو كحده ,بالتغميظ
خػػاتـ  يمػػاف بسػػيدنا محمػػد ككػػذلؾ اإل ,يمػػاف بالرسػػؿ الػذيف جػػاؤكىـكاإل ,بػالتكراة التػػي أينزلػػت عمػػييـ

تُففْو ئِِّّففٜ عمػػى لسػػاف نبيػػو  تصػػديقان لقكلػػو  (ُ)لعبػػادة مصػػركفة  تعػػالىكأف تكػػكف ىػػذه ا ,األنبيػػاء

 َِ ٝ ب ىَُٔ اىذِّ ْخيِص, ٍُ  َ ُْ أَْػجَُذ هللا  ْشُد أَ ٍِ  . {ُُ/ الزمر} أُ
كأكمػؿ , ألف ا إنما خمؽ الخمؽ لعبادتو, فمنزلة العبكدية  ىي أرقى درجات الكماؿ البشرم 

 ,كال يصدؽ ىذا في المقػاـ األكؿ إال عمػى األنبيػاء كالرسػؿ, بيذا األمر أتميـ عبكدية لو الخمؽ قيامان 
مػو بعظػـ ىػذه المنزلػة فمـ يختر عميو ما سػكاه لعم. الذم أكمؿ ا لو مقاـ العبكدية كأكمميـ محمد 

فػراده بالعبػادة, بحؽ ىذه العبكدية أتـ قياـ فقاـ رسكؿ ا  ,عند ربو , فدعا الناس إلى تكحيد ا كا 
كمػػا صػػاف مقػػاـ عبكديتػػو , كأخػػرجيـ مػػف العبكديػػة ألىػػكائيـ كشػػيكاتيـ إلػػى العبكديػػة  رب العػػالميف

 . (ِ)لربو مف كؿ ما يفسده أك يضعفو
ّْفَظ ئِل  تعػالى كالعبادة ىي التي خمؽ ا تعالى الخمػؽ مػف أجميػا قػاؿ   اْْلِ َٗ   ِ فب َخيَْقفُذ اْىِغف ٍَ َٗ 

 ُِ  . {ٔٓ/ الذاريات}  ىَِْٞؼجُُذٗ
ػاهي  اإلسبلم ابن تيميـة العبـادة بقولـووقد عرف شيخ  يىٍرضى ػا ييًحبُّػوي المَّػوي كى ػاًمعه ًلكيػؿّْ مى ـه جى ًمػٍف  " ًىػيى اٍسػ

اًؿ اٍلبىاًطنىًة كىالظَّاًىرىةً  اأٍلىٍقكىاًؿ كىاأٍلىٍعمى
(ّ) " . 

كمَّمػػػا كػػػاف أكثػػػر رقٌيػػػان فػػػي سػػػٌمـ الكمػػػاؿ , فكٌممػػػا كػػػاف اإلنسػػػاف أكثػػػر تحقيقػػػان لمعبكديػػػة  تعػػػالى
 . (ْ)ككمما ابتعد عف تحقيؽ العبكدية  كمما ىبط كانحدر, نسانياإل

كطمعػػػو فػػػي فضػػػؿ ا تعػػػالى كرحمتػػػو كتيسػػػير , كعمػػى اإلنسػػػاف أف يعمػػػـ أنػػػو كممػػػا قػػػكم رجػػػاؤه
ف رجػػػا مخمكقنػػػا. كحريتػػػو ممػػػا سػػػكاه, قكيػػػت عبكديتػػػو لربػػػو, كدفػػػع ضػػػركرتو, أمػػػكره ؛ أك تعمػػػؽ بػػػو, كا 

؛ كصػار عبػدنا لغيػره بقػدر مػا قػاـ فػي قمبػو مػف التعمػؽ كالرجػاء, لىانصػرؼ قمبػو عػف العبكديػة  تعػا

                                                 
 (.ٖٓ/ُانظر تفسير طنطاكم ) (ُ)
 (.ُٗ/ُمحبة الرسكؿ بيف االتباع كاالبتداع, عبد الرؤكؼ محمد عثماف ) (ِ)
 (.ْْ/ُالعبكدية البف تيمية ) (ّ)
 (.ّٖ/ُبتصرؼ: الرسؿ كالرساالت عمر بف سميماف العتيبي) (ْ)
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 . (ُ)فذؿَّ لغير ا كخضع
كأنيػػػا تنحصػػػر فػػػي تحقيػػػؽ , كعػػػرؼ الحكمػػػة مػػػف خمقػػػو, فػػػإذا عػػػرؼ العبػػػد ربػػػو كخالقػػػو كمػػػدبره

فػإف ذلػؾ سػيحقؽ لػو قػدران عظيمػان , كعػرؼ مصػيره كمنتيػاه, كالخبلفػة فػي أرضػو بشػرعو, العبكدية 
كيصػػػػرؼ عنػػػػو القمػػػػؽ النػػػػاتج عػػػػف الجيػػػػؿ أك الضػػػػبلؿ فػػػػي معرفػػػػة ىػػػػذه , الطمأنينػػػػة كالسػػػػككفمػػػػف 

 . (ِ)المطالب
 :العبر والدروس المستفادة من اآليات 
 , كالبيعد عف الشرؾ. الدعكة إلى عبادة ا كحده  -ُ
ذ أخذنا .. ( ألف الضمير ىنا لمتعظيـ . -ِ  بياف عظمة ا لقكلو ) كا 

 

  

                                                 
 (.ٕٔ/ُثة أصكؿ عبدا الفكزاف)انظر: حصكؿ المأمكؿ, بشرح ثبل (ُ)
 (.َّٓ/ِانظر: أثر اإليماف في تحصيف األمة اإلسبلمية ضد األفكار اليدامة, عبدا الجربكع ) (ِ)
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 المطمب الثاني
 حق اإلحسان إلى الوالدين أىمية

ِِ ئِْؽَغبّ,بكيدؿ عمى ىذا المطمب قكلو تعالى  ْٝ اىَِذ َ٘ ثِبْى َٗ {البقرة /ّٖ} . 
 : ويمكن تحقيق اليدف والمقصد من اآلية: أوالً 

الػذم كمػؼ بػو ا سػبحانو كتعػالى بنػي اسػرائيؿ,  ,ميػؼ الثػانيلػى الكالػديف التكيعتبر اإلحساف إ
  , منيا:بيف عبادتو كاإلحساف لمكالديف لحكـ عديدة كقد قرف ا 

أف نعمة ا تعالى عمى العبد أعظـ, فبل بد مف تقديـ شكره عمى شكر غيره ثػـ بعػد ىػذه نعمػة  -ُ
 . فثبت أف إنعاميما أعظـ كجكه اإلنعاـ بعد إنعاـ ا تعالى عمى العبد ,اإلحساف إلى الكالديف

ف كانا كافريف كالدليؿ عمى ذلؾ تمطػؼ سػيدنا  ,اتفؽ أكثر العمماء عمى أنو يجب تعظيـ حؽ الكالديف -ِ كا 
ـ  َل مع أبيو في قكلو  ابراىي َٗ ََغُ  ب َل َْٝغ ٍَ ٌَ رَْؼجُذُ  ِٔ َٝب أَثَذِ ىِ ٜ َػَْْل َشْٞئ,ب ئِْر تَبَه أِلَثِٞ َل ُْٝغِْ َٗ  * ُٝجِْصُش 

ِّ٘ٝ,ب ِْٕذَك ِلفَشاغ,ب َعف ٌْ َٝأْرَِل لَبر جِْؼِْٜ أَ ب ىَ ٍَ  ٌِ َِ اىِْؼْي ٍِ ُ   * َٝب أَثَذِ ئِِّّٜ تَْذ َعبَءِّٜ  َُ ئِ ْطَب ٞف َٝفب أَثَفذِ َل رَْؼجُفِذ اى  
ِِ َػِصّٞ,ب ََ ْؽ َُ ىِيش  َُ َمب ىِّٞ,ب * اى  ْٞطَب َٗ  ُِ َُ ىِي  ْٞطَب ِِ لَزَُن٘ ََ ْؽ َِ اىش  ٍِ ََغ َل َػَزاة   َٝ ُْ  َٝب أَثَذِ ئِِّّٜ أََخبُف أَ

 . ُ()فثبت مثمو في حؽ ىذه األمة,يتمطؼ في المناداة ألبيو , فكاف سيدنا ابراىيـ {ْٓ-ِْ/ مريـ}
 : فضائل اإلحسان إلى الوالدين: ثانياً 

بنػك اسػرائيؿ كغيػرىـ لحسػنت و ـ الػذم لػك اتبعػيا فػي التكجيػو الحكػلقد تضمنت اآليات لكنان فريػدن 
كال  ,كتعػالى عبادتػو باإلحسػاف إلػى الكالػديف, حيػث قػرف ا سػبحانو (ِ)صمتيـ مػع الخػالؽ كالمخمػكؽ

 : كاألدلة عمى ذلؾ كثيرة مف القرآف كالسنة ,يدؿ ذلؾ إال عمى فضؿ حقيما عمينا
ألنػو ؛ قرف ا حؽ الكالديف كاإلحساف إلييما بعبادتو سبحانو كتعالى, كما قرف شػكرىما بشػكره  -ٔ

كىػػذا يػػدؿ عمػػى شػػدة تأكػػد , الكلػػدكقػػد جعػػؿ الكالػػديف السػػبب الظػػاىر فػػي كجػػكد , الخػػالؽ كحػػده
, (ّ)كقػد جػاء حػؽ الكالػديف مقركنػان بعبػادة ا عػز كجػؿ فػي آيػات كثيػرة حقيما كاإلحسػاف إلييمػا

ِِ ئِْؽَغبّ,ب: منيا قكلو عز كجؿ ْٝ اىَِذ َ٘ ثِبْى َٗ ْٞئ,ب  ِٔ َش َل رُْ ِشُم٘ا ثِ َٗ  َ اْػجُُذٗا هللا  َٗ {النساء /ّٔ}  كقاؿ
ِِ ئِْؽَغفبّ,بسبحانو كتعالى ْٝ اىِفَذ َ٘ ثِبْى َٗ ْٞئ,ب  ِٔ َشف ٌْ أَل  رُْ فِشُم٘ا ثِف ُْٞن ٌْ َػيَف ًَ َسث ُنف فب َؽفش  ٍَ ا أَْرُو  ْ٘  تُْو رََؼبىَ

ِِ ئِْؽَغفبّ,ب  :كقاؿ {  ُُٓ/ ألنعاـ} ْٝ اىِفَذ َ٘ ثِبْى َٗ تََعٚ َسث فَل أَل  رَْؼجُفُذٗا ئِل  ئِٝ فبُٓ  َٗ {اإلسػراء /ِّ} 
ِِ كقكلو  ْٞ ٍَ لَِصبىُُٔ لِٜ َػفب َٗ  ٍِ ْٕ َٗ ْ,ب َػيَٚ  ْٕ َٗ  ُٔ  ٍ يَْزُٔ أُ ََ ِٔ َؽ ْٝ اىَِذ َ٘ َُ ثِ َّْغب َْْٞب اْْلِ ل  َٗ ُِ اْشفُنْش ىِفٜ  َٗ أَ

ِصٞشُ  ََ ٜ  اْى َْٝل ئِىَ اىَِذ َ٘ ىِ َٗ {لقماف /ُْ} . 
                                                 

 (.َِٓ/ُانظر تفسير الشعراكم ) (ُ)
 (.ُّٔ/ُتفسير سيد طنطاكم) (ِ)
الكػػريـ الػػرحمف فػػي تفسػػير كػػبلـ (, كتيسػػير ُِٖ/ّ(, كفػػتح القػػدير لمشػككاني )ّٓ/ّانظػر: تفسػػير ابػػف كثيػػر ) (ّ)

 (.ْٕٗ/ّ(, كأضكاء البياف في تفسير القرآف بالقرآف لمشنقيطي )َِٕ/ْالمناف لمسعدم )
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عبػػد ا بػػف  لحػػديث؛ الجيػػاد فػػي سػػبيؿ ا تعػػالى كىػػك مػػف أفضػػؿ: بــر الوالــدين مــن الجيــاد  -ٕ
أُبَاِ ُعةةَك َع َةةى الِهْجةةَآِة َ الِجَهةةاِ  أَبْةَتغةةي : فَةَ ةةالَ ، أقبةةَل  َُجةةٌل ِإلَةةى نَبةةيّْ اهلل : قىػػاؿى , عمػػرك بػػف العػػاص 
فَةَتْبَتغةي )) :قَةالَ . بَةْل ِك ُىَمةا، نَةَعة ْ : قَةالَ ( ( ؟فَةَهةْل لَةَك ِمةْ  َ الِةَ ْ َك أَ ةٌ  َ ةيّّ )) :قَةالَ . األْجَآ ِمَ  اهلل تَةَعةاَلى
 . (ُ)((فَ ْ ِسْ  ُصْحَبتَةُهَما، فاْ ِجْع ِإَلى َ اِلَ ْ كَ )) :قَالَ . نَةَع ْ : قَالَ ( ( ؟األْجَآ ِمَ  اهلل تَةَعاَلى
فػإف ؛ رحمػو ا" أم إف كػاف لػؾ أبػكاف فبػالغ جيػدؾ فػي برىمػا كاإلحسػاف إلييمػا قاؿ ابف حجػر

؛ بػذؿ الجيػد, كالكسػع, كالطاقػة فػي برىمػا: ألف المراد بالجياد في الكالػديف؛ "(ِ)ذلؾ يقكـ مقاـ الجياد
ألف ؛ كألىمية ذلؾ بيف العمماء أنو ال يجكز الخركج لمجياد إال بإذف األبكيف بشرط أف يككنا مسمميف

ألف الجيػػاد ؛ فػػإف تعػػيف الجيػػاد ككػػاف فػػرض عػػيف فػػبل إذف, برىمػػا فػػرض عػػيف كالجيػػاد فػػرض كفايػػة
 . (ّ)أك حضكر الصؼ, أك ىجكـ العدكّْ عمى الببلد, إما باستنفار اإلماـ: أصبح فرضان عمى الجميع

ٍبًد  ,كأحبيا إليو سبحانو كتعالى كمكصمة إلى الجنة: بر الكالديف أفضؿ األعماؿ إلى ا -ٖ فعف عى
ثُة َّ : قُةْ ةتُ . «الصَّةَ ُة ِلَ ْقِتَهةا» : قَةالَ ؟ َأىُّ اْلَعَمِل َأَ بُّ ِإلَةى ال َّةوِ  َ  َْلُت النَِّبىَّ : قىاؿى  المًَّو ٍبًف مىٍسعيكدو 

فنجد في ىذا الحديث أف  (ْ)« اْلِجَهاُ  ِفى َ ِب ِل ال َّوِ » : قَالَ ؟ ثُ َّ َأىُّ : قُةْ تُ . «ِبآُّ اْلَ اِلَ ْ ِ  » : قَالَ ؟ َأىُّ 
بر الكالديف أفضؿ األعمػاؿ بعػد الصػبلة التػي ىػي أعظػـ دعػائـ اإلسػبلـ كرتػب ذلػؾ )ثػـ( التػي 

 . (ٓ) تعطي الترتيب كالميمة
 أف رسػػكؿى المَّػػوً  بػػف عمػػرك بػػف العػػاص فعػػف عبػػدا :  رضػػى الكالػػديف مػػف رضػػى ا  -ٗ

 . (ٙ)« َ َاُط الآَّبّْ في  اط ال ال ، ِ َضى الآَّبّْ في  ضى ال ال »: قاؿ
ػػي : قىػػاؿى , أف رجػػبلن أتػػاه: كعػػف أىبػػي الػػدرداًء : بػػر الكالػػديف يػػدخؿ الجنػػة -٘ ٌف أيمّْ إٌف لػػي امػػرأةن كا 

 فَ ِضةعْ ، فَنْن ِشةْئتَ ، الَ اِلُ  أْ َ ُط أبْةَ اِب الَجنَّ ِ ): يقكؿ, سىًمٍعتي رىسيكؿ ا : فىقىاؿى ؟ تىأميريًني ًبطىبلًقيىا
اءى ًإلىى النًَّبيّْ (ٕ)(َأ  اْ َفْظوُ ، ذِلَك الَبابَ  اًىمىةى جى مىًميّْ أىفَّ جى اًىمىةى السَّ فىقىاؿى يىا  , كعىٍف ميعىاًكيىةى ٍبًف جى

                                                 
(, كمسػػػمـ, كتػػػاب البػػػر ََّْ(, )حّّٕصػػػحيح البخػػػارم, كتػػػاب الجيػػػاد, بػػػاب الجيػػػاد بػػػإذف األبػػػكيف, )ص (ُ)

 (.ِْٗٓ( )حُّّٓكالصمة كاآلداب, باب بر الكالديف كأنيما أحؽ بو, )ص
 (.َّْ/َُفتح البارم بشرح صحيح البخارم ) (ِ)
(, كالمفيػػـ لمػػا أشػػكؿ مػػف ّٖٕ/ّ(, كمعػػالـ السػػنف لمخطػػابي )ّٔٓ/ٓانظػػر: شػػرح مشػػكؿ اآلثػػار لمطحػػاكم ) (ّ)

 (.َٗٓ/ٔتمخيص كتاب مسمـ لمقرطبي )
 (.ُّٕ)ح (,ْٔصحيح كمسمـ, كتاب اإليماف, باب بياف ككف اإليماف با تعالى أفضؿ األعماؿ,)ص (ْ)
 (.ِّْ/َُانظر: الجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي ) (ٓ)
(, قػاؿ ُٖٗٗ( )حّْْ)ص سنف الترمذم, كتاب البػر كالصػمة, بػاب مػا جػاء مػف الفضػؿ فػي رضػى الكالػديف (ٔ)

 عنو األلباني صحيح.
اؿ (,قػََُٗ(, )حّْٓسنف الترمذم, كتاب البػر كالصػمة, بػاب مػا جػاء مػف الفضػؿ فػي رضػى الكالػديف,)ص (ٕ)

 عف األلباني:صحيح.
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قىٍد ًجٍئتي أىٍستىًشيريؾى  كى كى َىْل َلَك ِمْ  ُأمٍّ قَاَل نَةَعْ  قَةاَل فَاْلَ ْمَهةا فَةِننَّ اْلَجنَّةَ  ) فىقىاؿى رىسيكؿى المًَّو أىرىٍدتي أىٍف أىٍغزي
َها (1)َتْحتَ   . (ِ)( ِْجَ  ةْ

 (ٖ)  ة  أنفةو: )قػاؿ رسػكؿ :فعػف أبػي ىريػرة قػاؿ: عمى مف لػـ يبػر بكالديػو دعاء رسكؿ ا  -ٙ
قةةال مة  أ  ك  ال  ةةو عنةة  الكبةآ أ ةة ىما أ  ك  همةا ثةة  لةة   ثة    ةة  أنفةو ثةة    ة  أنفةةو ق ةةل مة   ةةا   ة ل اهلل

 .(ْ)(  خل الجن 
أنػو أتػػاه رجػؿ فقػػاؿ أنػى خطبػػت :  بػػف عبػاسافعػف : بػر الكالػديف أقػػرب األعمػاؿ إلػػى ا  -ٚ

امرأة فأبت أف تنكحني كخطبيا غيرل فأحبت أف تنكحو فغرت عمييا فقتمتيػا فيػؿ لػي مػف تكبػة 
كتقرب إليو ما استطعت فػذىبت فسػألت بػف عبػاس  تب إلى ا  :قاؿ ,قاؿ أمؾ حية قاؿ ال

 . (ٓ)مف بر الكالدة  أقرب إلى ا أنى ال أعمـ عمبلن  :فقاؿ ,لـ سألتو عف حياة أمو
كال يكػػكف سػػببان فػػي  كال يعقيمػػا,: مػػف بػػر الكالػػديف كاإلحسػػاف إلييمػػا أف ال يتعػػرض لسػػبيما -ٛ

: قػالكا(  !ِمَ  الَكبَةائِآ َشةْتُ  الآَُّجةل َ اِلَ  ةوِ ) :قىاؿى    اأف رىسيكؿ  بف عمرك فعف عبدا, شتميما
ٍيػػوً , يىػػا رىسيػػكؿ ا ػػؿي كىاًلدى ، َ َ ُسةةبُّ ُأمَّةةوُ ، فَةَ ُسةةبُّ أبَةةاه، َ ُسةةبُّ أَبَةةا الآَُّجةةلِ ، نَةَعةة ْ ): قىػػاؿى ؟ ! كىىىػػٍؿ يىٍشػػتيـي الرَّجي
 . (ٙ)(فَةَ ُسبُّ ُأمَّوُ 

ف كػػاف فرضػػان فإنػػو يتفػػاكت فػػي األحقيػػة -ٜ كصػػعكبة , فػػاألـ عانػػت صػػعكبة الحمػػؿ: بػػر الكالػػديف كا 
 عػػف أبػػي ىريػػرة , (ٕ)منػػازؿ تمتػػاز بيػػا األـ ةفيػػذه ثبلثػػ, كصػػعكبة الرضػػاع كالتربيػػة, الكضػػع

 (ُأمُّةةكَ ): قَةةالَ ؟ (ٖ)َمةةْ  أَ ةةقُّ النَّةةاِس ِبُحْسةةِ  َصةةَحابَِتي،  َةةا َ ُ ةة ل اهلل :فىقىػػاؿى , جػػاء رجػػؿ ًإلىػػى رىسيػػكؿ ا
 . (ٗ)(أبُ كَ ): قَالَ ؟ ثُ َّ َم ْ : قَالَ ، (ُأمُّكَ ): قَالَ ؟ ثُ َّ َم ْ : قَالَ ، (ُأمُّكَ ): قَال؟ ثُ َّ َم ْ : قَالَ 

                                                 
يصػػؿ إليػػؾ إال مػػف جيتيػػا.  انظػػر: فػػبل  أم نصػيبؾ مػػف الجنػػة ال يصػػؿ إليػػؾ إال برضػػاىا, ككأنػػو ليػػا كىػي قاعػػدة عميػػو (ُ)

 ..ُُ/ٔحاشية السندم عمى سنف النسائي 
(, قػػػاؿ عنػػػو َُّْ(,)حْٖٕسػػػنف النسػػػائي, كتػػػاب الجيػػػاد, بػػػاب الرخصػػػة فػػػي التخمػػػؼ لمػػػف لػػػو كالػػػدة, )ص (ِ)

 حسف صحيح. األلباني:
 .ّْْ/ُٔرغـ أنفو: أم لصؽ أنفو بالرغاـ, كالمقصكد خاب كخسر. شرح النككم عمى صحيح مسمـ  (ّ)
صػػػػحيح مسػػػػمـ, كتػػػػاب البػػػػر كالصػػػػمة, بػػػػاب رغػػػػـ أنػػػػؼ مػػػػف أدرؾ أبكيػػػػو أك أحػػػػدىما عنػػػػد الكبػػػػر فمػػػػـ يػػػػدخؿ  (ْ)

 (.ُِٓٓ(, )حُّّٖالجنة,)ص
, كفػػػي األحاديػػػث ّْ/ُكصػػػححو األلبػػػاني فػػػي صػػػحيح األدب المفػػػرد , ْالبخػػػارم فػػػي األدب المفػػػرد, بػػػرقـ  (ٓ)

 .ِٕٗٗالصحيحة برقـ 
 (.ّٕٗٓ(, )ح ُُٔٓصحيح البخارم, كتاب األدب, باب ال يسب الرجؿ كالديو )ص  (ٔ)
 .ِْْ/َُانظر: الجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي  (ٕ)
 (.ّّٕ/ُٔ)صحابتي ىنا بمعنى: الصحبة. انظر: شرح النككم عمى صحيح مسمـ  (ٖ)
 (.ُٕٗٓ(, )حُُٔٓصحيح البخارم, كتاب األدب, باب مف أحؽ الناس بحسف الصحبة, )ص (ٗ)
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 بؿ حتى كلك كانا كافريف بؿ يبرىمػا كيحسػف إلييمػا,: بر الكالديف ال يختص بأف يككنا مسمميف -ٓٔ
ٌ  لَفاَل    قال ا ِٔ ِػْيف َْٞظ ىََل ثِ ب ىَ ٍَ ََٕذاَك ىِزُْ ِشَك ثِٜ  ُْ َعب ئِ َٗ ِٔ ُؽْغْ,ب  ْٝ اىَِذ َ٘ َُ ثِ َّْغب َْْٞب اْْلِ ل  َٗ َٗ

ب ََ ُٖ َُ  رُِطْؼ يُ٘ ََ ٌْ رَْؼ ْْزُ ب ُم ََ ٌْ ثِ ٌْ لَأَُّجِّئُُن ْشِعُؼُن ٍَ   ٜ  كعػف أسػماء بنػت أبػي بكػر   {ٖ/ العنكبػكت} ئِىَ
ٍيًد النًَّبيّْ   (ٔ)أتتني أمّْي راغبةن : قالت ـٍ فىسىأىٍلتي النًَّبيَّ  ًفي عى قىػاؿى اٍبػفي عييىٍينىػةى  ,آًصمييىا قىاؿى نىعى

ِِ فىػأىٍنزىؿى المَّػوي تىعىػالىى ًفييىػػا  ٝ ٌْ لِففٜ اىففذِّ ٌْ ُٝقَفبرِيُُ٘م َِ ىَفف ِْ اى فِزٝ ُ َػفف ٌْ هللا  َٖفبُم ْْ َل َٝ
كمػف أعظػـ البػػر   (ٕ)

 . ألنيما أحؽ الناس بالتكجيو مع الرفؽ كالرحمة؛ كتعميميما ما ينفعيما دعكتيما إلى ا 

تحتػاج البشػرية إلػى مػف  المادية فميا شأف مخالؼ, ففي زمف طغيػاف المػادة,أما حضارة الغرب 
 .الرفيعةةيذكرىا بالمعاني اإلنسانية السامية, كالقيـ اإلسبلمي

رعايػة المسػنيف, كالسػيما المرضػى  لقد أصبحت الحيكانات في تمؾ الحضارة تتفػكؽ أحيانػان عمػى
دمكنػو لػببلدىـ, كلػذلؾ أىممػكا كرمػي بيػـ فػي يق كالعجزة, فقد انتيت صبلحياتيـ, كلـ يعدليـ مػا

 "كىػذا مػا جعػؿ النائػب الػديمقراطي األمريكػي "كمػكدبير, المػكت زكايا قديمة بانتظار أف يأخػذىـ
 ."(ّ)إف كضع المسنيف في أمريكا عاره كطني مرعب" ؿيقك 
 العبر المستفادة من اآليات : *
 تعالى .أىمية حؽ الكالديف كأنو أعظـ الحقكؽ بعد حؽ ا  -
 
 

  

                                                 
 (.َْٔ/ُراغبة: أم طامعة تسأؿ. انظر: جامع األصكؿ البف األثير ) (ُ)
 (.ٖٕٗٓ( )ح ُُٖٓصحيح البخارم, كتاب األدب, باب صمة الكالد المشرؾ, )ص (ِ)
(ّ) http://www.lo3m.com/vb3/showthread.php?t=1989 
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 المطمب الثالث
 حقوق األقارب واليتامى والمساكين وحفظ المسان بالقول الحسن

ِرٛ اْىقُْشثَٚ كيدؿ عمى ىذا المقصد قكلو تعالى َٗ ٍَٚ اْىَٞزَب تُ٘ىُ٘ا ىِيْ فبِط ُؽْغفْ,ب َٗ َٗ  ِِ َغبِمٞ ََ اْى َٗ 
 .}ّٖ/ البقرة}
 ويمكن دراسة ىذا اليدف دراسة تحميمية من خبلل النقاط اآلتية:  

 أواًل: المقصود بالمفردات المتعمقة بالمقصد واليدف: 
ِرٛ اْىقُْشثَٚقولو -ٔ َٗ: 

 .(ٔ)في الرحـالقرابة كالقيربى الدنك في النسب, كالقيربى 
ٍَٚ قولو-ٕ اْىَٞزَب َٗ: 

اليتيـ: ىك الفرد مف كػؿ شػيء, ككػؿ شػيء يعػز نظيػره, يقػاؿ بيػت يتػيـ, كبمػد يتػيـ, كاليتػيـ مػف 
الناس مف فقد أباه كمف البيائـ مػف فقػد أمػو, ذلػؾ ألف كفالػة اإلنسػاف منكطػة بػاألب فكػاف فاقػد 

أمػا إذا بمػغ  (2)فقػد أبػاه مػا لػـ يبمػغ الحمػـاألب يتيمان دكف مف فقد أمو, كاليتيـ عنػد الفقيػاء مػف 
 . (ّ)(اَل  ُةْتَ  بَةْعَ  اْ ِتَ مٍ ) الحمـ زاؿ عنو اليتيـ, قاؿ 

ِِ  قكلو -ّ َغبِمٞ ََ اْى َٗ: 
مف ال شيء لػو, أك لػو مػا ال يكفيػو, أك أسػكنو الفقػر,  ,ميموكقيؿ بفتح  المسكيف: بكسر الميـ,

 .(ْ)كىك الشخص الذم يممؾ قكت يكمو كلكف ال يكفيو ,أم قمؿ حركتو, كالذليؿ كالضعيؼ
 ويمكن تحقيق ىذا اليدف والمقصد من اآلية: 

 *التفسير اإلجمالي:
ـ ا سبح ـ بويتكم كىك التكميؼ الثالث باإلحساف إلى األقارب مف جية  ,انو كتعالى عف حؽ جديد كمفي

أيضػػان  كلػـػ يػػنسى  ,الػػذم فقػػد مصػػدر الحنػػاف كاألبػػكة كميػػؼ الرابػػع باإلحسػػاف إلػػى اليتػػيـكمػػف ثػـػ الت ,األبػػكيف
أسػكنيـ الفقػر كلـػ يجػدكا فػي المقابػؿ شػيئان يسػاعدىـ عمػى االسػتمرار  فالػذي ,اإلحساف إلػى الفقػراء كالمسػاكيف

 .كالمضي في ىذه الحياة
 

                                                 
 (.ُِٔٔ/(, كانظر لساف العرب, )ِِّٕ/انظر المعجـ الكسيط, ) ( ُ)
 (. َْْ/ ٓرد المحتار عمى الدر المختار )  (ِ)
 , قاؿ عنو األلباني صحيح.ِّٕٖسنف ابف أبي داكد كتاب الكصايا, باب متى ينقطع اليتـ برقـ  (ّ)
 (.ِْٖ/ُ(, انظر: تفسير الشعراكم)ٖٖٓ/ُالمحيط ) انظر القامكس (ْ)
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 : البر واإلحسان إلى األقارب: أوالً 
كذيكػر مػف األسػباب التػي  ,كحث عميػو رسػكلو  ,صمة الرحـ فرض فرضو ا سبحانو كتعالى

بػػؿ مفيكميػػا أكسػػع  ,كصػػمة الػػرحـ ال تنحصػػر فػي صػػمتيـ بالمػػاؿ فقػط ,يبػارؾ ا بيػػا عمػػر اإلنسػاف
ومــن  ,فإنيػػا تكػػكف بالمػػاؿ كبػػالعكف عمػػى الحاجػػة كبػػدفع الضػػرر كبطبلقػػة الكجػػو كالػػدعاء ,مػػف ذلػػؾ

 : فضائل اإلحسان إلى األقارب
َمةةْ  َكةةاَن  ُةةةْؤِمُ  بةةاهلِل َ ال َةة ِم ) قػػاؿ عػػف النبػػي  عػػف أبػػي ىريػػرة : اإليمػػافأنػػو مػػف تمػػاـ ككمػػاؿ  -ُ

َفوُ ، اآلِخآِ  ، َ َمةْ  َكةاَن  ُةةْؤِمُ  بِةاهلِل َ ال َة ِم اآلِخةآِ ، فَةْ َ ِصْل  َِ َمةوُ ، َ الَ  ِم اآلِخآِ َ َمْ  َكاَن  ُةْؤِمُ  باهلِل ، فَةْ ُ ْكآِْم َض ةْ
 . (ُ)(فَةْ  َةُ ْل َخْ آاً َأْ  لَِ ْصُمتْ 

إنَّ اهللَ تَةَعاَلى َخَ َق الَاْ َق َ تَّى ِإَذا ) عف النبي  ركل عبدا بف مسعكد: أنيا مكصمة لرحمة ا تعالى -ِ
َ أْقطََع ، َ َصَ كِ أَما تَةْآَضْ َ  أْن أِصَل َمْ  ، نَةَع ْ : قَالَ ، َىَذا ُمَ اُم الَعائِِذ ِبَك ِمَ  الَ ِط ع ِ : فَةَ اَلتْ ، ِمنةُْهْ  قَاَمِت الآَِّ  ُ فَةَآَغ 

ُْ }: اقْةةَآُؤ ا إْن ِشةْئت ْ   ثُة َّ قَةاَل َ ُ ة ل اهلل، فَةَذِلَك لَةكِ : قَةالَ ، بَة َةى: قَالَةتْ ؟ َمْ  َقطََعكِ  ٌْ أَ ْزُ ىٞ  َ٘ ُْ رَف ٌْ ئِ ْزُ َٖفْو َػَغٞف لَ

ٌُ هللاُ لَ  ُٖ َِ ىَؼََْ ٌْ أُٗىَئَِل اى ِزٝ ُن ٍَ رُقَطِّؼُ٘ا أَْسَؽب َٗ ٌْ رُاِْغُذٗا لِٜ األَْسضِ  ُٕ ََٚ أَثَْصبَس أَْػ َٗ  ٌْ ُٖ  َ  .ِ()({ أََل
أف رجػػبلن : عػػف عبػػدا بػػف مسػػعكد : أف الكاصػػؿ لػػيس بالمكػػافيء بػػؿ ىػػك الػػذم يصػػؿ رحمػػو -3

يىٍقطىعيػػكني, يىػا رىسيػػكؿ ا: قىػاؿى  ـٍ كى ييًسػيئيكفى إلىػػيَّ , إٌف ًلػي قىرابػػةن أًصػمييي ـٍ كى ـٍ , كىأيٍحًسػفي إلىػػٍيًي ػػٍنيي ـي عى كىأٍحمىػ
مىػػيَّ  يىٍجيىميػػكفى عى َ اَل  َةةةَ اُل َمَعةةَك ِمةةَ  اهلِل َظِه ةةٌآ   (ٖ)َفك نََّمةةا ُتِسةةفُُّهْ  اْلَمةةلَّ ، لَةةِئْ  ُكْنةةَت َكَمةةا قُةْ ةةتَ ): فىقىػػاؿى , كى

 .(ْ)(ُ ْمَت َعَ ى ذِلكَ َعَ ْ ِهْ  َما 
اًلػػؾو : أنيػػا تيبسػػط فػػي الػػرزؽ -4 ػػٍف أىنىػػًس ٍبػػًف مى ػػًمٍعتي رىسيػػكؿى المَّػػًو  عى َمةةْ  َ ةةآَُّه َأْن ) يىقيػػكؿي  قىػػاؿى سى

 .(ٓ)( ُةْبَسَط َلُو ِ ْ ُقُو َأْ   ُةْنَسَ  َلُو ِفي أَثَآِِه فَةْ َ ِصْل  َِ َموُ 
يىػا : أفَّ رجػبلن قىػاؿى  عف أىبي أيكب خالػد بػف زيػد األنصػارم: أنيا تقرب لمعبد دخكلو إلى الجنة -٘

نَّةى , رىسيكؿ ا ييبىاًعديني , أٍخًبٍرني ًبعىمىؿو ييٍدًخميني الجى َ اَل ُتْشةِآُك ، تَةْعُبُ  اهلل)فىقىاؿى النَّبيُّ . ًمفى النَّارً كى
 .(ٔ)( َتِصُل الآَّ  َ ،  ُتؤِتي ال ََّكاةَ ، َ تُِ  ُ  الصَّ ةَ ، ِبِو َش ئاً 

                                                 
ًتًو ًإيَّاهي ًبنىٍفًسًو )ص (ُ) ٍيًؼ كىًخٍدمى  (.ُّٖٔ(, )ح ُّٓٓصحيح البخارم كتاب البر كالصمة بىاب ًإٍكرىاـً الضَّ
 (.ِْٓٓ(, )حَُّْصحيح مسمـ كتاب البر كالصمة كاآلداب صمة الرحـ كتحريـ قطيعتيا,)ص (ِ)
 (.ْٓٗ/ِكجكىيـ كمىكف الٌرماد, انظر: النياية في غريب الحديث كاألثر البف األثير )أم تىجعؿ  (ّ)
 (.ِٖٓٓ(, )حُُّْصحيح مسمـ كتاب البر كالصمة كاآلداب صمة الرحـ كتحريـ قطيعتيا,)ص (ْ)
ٍزًؽ )ص (ٓ) ػػبَّ اٍلبىٍسػػطى ًفػػي الػػرّْ ػػٍف أىحى (, صػػحيح َِٕٔح( )َْٗمتفػػؽ عميػػو, صػػحيح البخػػارم ًكتىػػاب اٍلبيييػػكًع بػػاب مى

 (. ِٕٓٓ(, )حُُّْمسمـ كتاب البر كالصمة كاآلداب باب صمة الرحـ كتحريـ قطيعتيا,)ص
, )ص (ٔ)  (.ّٖٗٓ(, )حُُٗٓصحيح البخارم كتاب األدب فىٍضًؿ ًصمىًة الرًَّحـً
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الصَّةَ َقُ  ) قىػاؿى , عف النَّبػٌي , كعف سمماف بف عامر : أجر الصدقة عمى األقارب مضاعؼ -ٙ
 .(ُ)(َصَ َقٌ  َ ِصَ  ٌ :  َعَ ى ِذي الآَِّ ِ  ثِْنَتانِ ، َعَ ى الِمسك ِ  َصَ ق ٌ 

اًلؾو  عف: أف الصدقة عمى األقارب مكصمة إلى بر الرحمف -ٚ ػةى  أىنىسى ٍبفى مى يىقيكؿي كىافى أىبيك طىٍمحى
كىانىػٍت ميٍسػتىٍقبً  ػاءى كى ػبُّ أىٍمكىاًلػًو ًإلىٍيػًو بىٍيريحى كىػافى أىحى ػاالن ًمػٍف نىٍخػؿو كى ًدينىػًة مى ػاًر ًباٍلمى ٍسػًجًد أىٍكثىػرى اأٍلىٍنصى مىةى اٍلمى

كىافى رىسيكؿي المَّػًو  ػاءو ًفييىػا طىيّْػبو قىػاؿى أىنىػ كى يىٍشػرىبي ًمػٍف مى مييىا كى ػا أيٍنًزلىػٍت ىىػًذًه اآٍليىػةي يىػٍدخي ِْ سه فىمىمَّ ىَف

 َُ ب رُِؾج ف٘  َ ٍِ ْْاِقُ٘ا  ػةى ًإلىػى رىسيػكًؿ المَّػًو  رََْبىُ٘ا اْىجِش  َؽزٚ  رُ ـى أىبيػك طىٍمحى فىقىػاؿى يىػا رىسيػكؿى المَّػًو ًإفَّ  قىػا
تىعىالىى يىقيكؿي  ْْاِقُ المَّوى تىبىارىؾى كى ِْ رََْبىُ٘ا اْىجِش  َؽزٚ  رُ َُ ىَ ب رُِؾج ٘  َ ٍِ اءى  ٘ا  فَّ أىحىبَّ أىٍمكىاًلي ًإلىيَّ بىٍيريحى كىاً 

ٍيػثي أىرىاؾى المَّػوي  ٍعيىا يىا رىسيكؿى المًَّو حى ذيٍخرىىىا ًعٍندى المًَّو فىضى ك ًبرَّىىا كى دىقىةه ًلمًَّو أىٍرجي نَّيىا صى : قىػاؿى فىقىػاؿى كىاً 
فَةَ ةاَل أَبُة   َْ َحةَ    َاِبٌح َ َقْ  َ ِمْعُت َما قُةْ َت َ ِإنّْي َأَ ى َأْن َتْجَعَ َها ِفي اأْلَقْةةَآبِ  َ َبٍخ َذِلَك َماٌل  َاِبٌح َذِلَك َماٌل )

 .(ِ)(َأفْةَعُل  َا َ ُ  َل ال َِّو فَةَ َسَمَها أَبُ   َْ َحَ  ِفي َأقَا ِِبِو َ بَِني َعمّْوِ 
 : كفالة اليتيم واجب شرعي: ثانياً 

فكجػب عمػييـ رعايػة  ,عتبر كفالة اليتيـ مف األمكر التي كجب عمى الدكلة اإلسػبلمية مراعاتيػات
الػذيف فقػدكا الرعايػة  ,فػي حفػظ حػؽ ىػؤالء األكالد ,مصالح األيتاـ كشؤكنيـ مستعينة بأفرادىا األمنػاء

 . األبكية منذ الصغر
كتعتبر ىذه الكفالة مف  ,فكافؿ اليتيـ ىك القائـ بأمكره مف نفقة ككسكة كتأديب كتربية كغير ذلؾ

ؾ لضعفو كما يصيبو مف الذؿ كاليكاف بفقد مصدر الحناف كذل ,فييا األعماؿ التي رغب الرسكؿ 
َكافةُل الَ تةِ   لَةُو َأْ  ِلَغْ ةآِِه )قىػاؿ , أىبػي ىريػرة  عػف, فالذم يكفؿ اليتيـ يسعد بصحبة النبي  ,كالدخؿ

ٍسطىى (أَنَا َ ُىَ  َكَهاتَةْ ِ  في الَجنَّ ِ  اًلؾي ٍبفي أنىس بالسَّبَّابىًة كىالكي كىأىشىارى الرَّاًكم كىىيكى مى
(ٖ) . 

أمػر الكصػي عميػو بػأف يحػافظ عمػى ىػذه الحقػكؽ  ,كمف شدة حرص اإلسبلـ عمى حقػكؽ اليتػيـ
كفػػي المقابػػؿ تكعػػد مػػف أكػػؿ مػػاؿ اليتػػيـ أك تعػػرض لػػو بػػأم شػػكؿ مػػف أشػػكاؿ  ,مػػف الضػػياع كالتبػػذير

ا  الظمـ كالعػدكاف فقػاؿ تعػالى  ٌْ َّفبس, ِٖ َُ لِفٜ ثُطُفِّ٘ فب َٝفأُْميُ٘ ََ فب ئِّ  ,َ ٚ ظُْي ٍَ اَه اْىَٞزَفب َ٘ ف ٍْ َُ أَ َِ َٝفأُْميُ٘ ُ  اى فِزٝ ئِ

ا َُ َعففِؼٞش, ْ٘ َعَْٞصففيَ َٗ  {النسػػاء /َُ},  بػػؿ عػػده النبػػي ٍيػػرىةى أىفَّ  ,مػػف السػػبع المكبقػػات ػػٍف أىبًػػى ىيرى عى
ػػا ىيػػفَّ . (السَّةةْبَع اْلُم ِبَ ةةاتِ اْجَتِنبُةة ا ) :قىػػاؿى  رىسيػػكؿى المَّػػًو  مى ةةْحُآ ) :قىػػاؿى  ًقيػػؿى يىػػا رىسيػػكؿى المَّػػًو كى ةةْآُك بِال َّةةِو َ السّْ الشّْ

                                                 
ي (, قػاؿ عنػو األلبػانٖٓٔ(,)حُٔٔسنف الترمذم كتاب الزكاة باب ما جاء فػي الصػدقة عمػى ذم القرابػة,)ص (ُ)

 صحيح.
قىػاؿى النَّبًػيُّ  (ِ) مىػى اأٍلىقىػاًرًب كى كىػاًة عى ػدىقىًة,)صحيح البخارم كتاب الزكػاة بػابي الزَّ ( ّْٖلىػوي أىٍجػرىاًف أىٍجػري اٍلقىرىابىػًة كىالصَّ

 (.ُُْٔ)ح
 (ِّٖٗ( )حُْٓٓصحيح مسمـ كتاب الزىد كالرقائؽ باب اإلحساف إلى األرممة كالمسكيف كاليتيـ,)ص (ّ)
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َِ التةةةي َ ةةةآََّم ال َّةةةُو ِإالَّ بِةةةاْلَحقّْ  َ َأْكةةةُل الآّْبَةةةا َ َأْكةةةُل َمةةةاِل اْلَ تِةةة ِ  َ التةَّةةةَ لّْى  َةةةةْ َم ال َّْ ةةةِب َ قَةةةْذُف اْلُمْحَصةةةَناِت  َ قَةْتةةةُل الةةةنةَّْف
 . (ُ)(اْلَغاِفَ ِت اْلُمْؤِمَناتِ 

إلػػى  قكيػػان  فػػي نفػػس المػػؤمف دافعػػان  يبعػػثبيػػـ مػػا  كالعنايػػة األيتػػاـكقػػد كرد فػػي الحػػث عمػػى كفالػػة 
بيػػذه الكفالػػة  بالقيػػاـ, ممثمػػة فػػي المجتمػػع, الكاجبػػة كالتػػي تطالػػب الدكلػػة المسػػؤكليةإضػػافة إلػػى , ذلػػؾ

ِِ  :قاؿ تعالى ٝ ُة ثِبىذِّ َْٝذ اى ِزٛ َُٝنزِّ ٌَ  أََسأَ  .{ِ-ُ/ الماعكف} * لََزىَِل اى ِزٛ َُٝذع  اْىَٞزِٞ
 فوائد كفالة اليتيم : 

 : كمنيا ,(ِ)كفالة اليتيـ لقد تكمـ الكثير مف العمماء عمى فكائد
 . ككفى بذلؾ شرفا كفخرا, في الجٌنة صحبة الٌرسكؿ  -ُ
 . كفالة اليتيـ صدقة يضاعؼ ليا األجر إف كانت عمى األقرباء )أجر الٌصدقة كأجر القرابة( -ِ
 . كفالة اليتيـ كاإلنفاؽ عميو دليؿ طبع سميـ كفطرة نقٌية -ّ
 . كتطييب خاطره يرٌقؽ القمب كيزيؿ عنو القسكةكفالة اليتيـ كالمسح عمى رأسو  -ْ
 . كفالة اليتيـ تعكد عمى الكافؿ بالخير العميـ في الٌدنيا فضبل عف اآلخرة -ٓ
 . كتسكده ركح المحٌبة كالكدٌ , كفالة اليتيـ تساىـ في بناء مجتمع سميـ خاؿ مف الحقد كالكراىٌية -ٔ
كفي ىذا دليػؿ عمػى , في صفة اليتـ ارؾ رسكؿ الٌمو في إكراـ اليتيـ كالقياـ بأمره إكراـ لمف ش -ٕ

 . محٌبتو 
 . كفالة اليتيـ تزكي الماؿ كتطٌيره كتجعمو نعـ الٌصاحب لممسمـ -ٖ
 . كفالة اليتيـ مف األخبلؽ الحميدة اٌلتي أقٌرىا اإلسبلـ كامتدح أىميا -ٗ

ىػا كخيرٌيتيػا فػي الػٌدنيا كفكزىػا كفالة اليتيـ دليؿ عمى صبلح المرأة إذا مات زكجيا فعالت أكالد -َُ
 . في اآلخرة بالجٌنة كمصاحبة الٌرسكؿ 

 . في كفالة اليتيـ بركة تحٌؿ عمى الكافؿ كتزيد مف رزقو -ُُ
 : من سمات المؤمنين اإلحسان إلى المساكين: ثالثاً 

ما ككذلؾ , رغب الشارع الحكيـ في السعي عمى األرممة كالمسكيف كما فييما مف األجر العظيـ
 . في كفالة اليتيـ مف الثكاب الجزيؿ كمرافقة نبٌيا الكريـ عميو أفضؿ الصبلة كأتـ التسميـ

َِ : قاؿ ا تعالى اأْلَْتفَشثِٞ َٗ  ِِ ْٝ اىِفَذ َ٘ ْٞفٍش لَيِْي ِْ َخ ف ٍِ  ٌْ ّْاَْقفزُ فب أَ ٍَ َُ تُفْو  ْْاِقُف٘ بَرا ُٝ ٍَ ٚ  َْٝغأَىََُّ٘ل  ٍَ اْىَٞزَفب َٗ

                                                 
, )صسػػػنف أ (ُ) ػػػاًؿ اٍليىتًػػػيـً ػػػاءى ًفػػػى التٍَّشػػػًديًد ًفػػػى أىٍكػػػًؿ مى ػػػا جى (, قػػػاؿ ِْٕٖ( )حّْٕبػػػي داكد كتػػػاب الكصػػػايا بػػػاب مى

 األلباني عنو: صحيح.
إشراؼ الشيخ/ صػالح بػف عبػد ا بػف حميػد إمػاـ كخطيػب   -نضرة النعيـ في مكاـر أخبلؽ الرسكؿ الكريـ  (ِ)

 (.ِّْٔ/ٖ)الحـر المكي
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  ٌ ِٔ َػيِٞ َ ثِ ُ  هللا  ِ ٍْٞش لَا ِْ َخ ٍِ ب رَْاَؼيُ٘ا  ٍَ َٗ جِِٞو  ِِ اىغ  اْث َٗ  ِِ َغبِمٞ ََ اْى َٗ {البقرة /ُِٓ} 
ِِ ئِْؽَغبّ,ب: كقاؿ ا تعػالى ْٝ اىَِذ َ٘ ثِبْى َٗ ْٞئ,ب  ِٔ َش َل رُْ ِشُم٘ا ثِ َٗ  َ اْػجُُذٗا هللا  َٗ  ٚ ٍَ اْىَٞزَفب َٗ ثِِزٛ اْىقُْشثَٚ  َٗ

جِٞوِ  ِِ اىغ  اْث َٗ ِْْت  بِؽِت ثِبْىَغ اىص  َٗ اْىَغبِس اْىُغُِْت  َٗ اْىَغبِس ِرٛ اْىقُْشثَٚ  َٗ  ِِ َغبِمٞ ََ اْى َٗ { النساء /ّٔ} 
أمرنػػػا باإلحسػػػاف إلػػػى المسػػػاكيف كىػػػـ الػػػذيف أسػػػكنتيـ الحاجػػػة ": قػػػاؿ القرطبػػػي رحمػػػو ا تعػػػالى

 . (ُ)"يتضمف الحض عمى الصدقة كالمؤاساة كتفقد أحكاؿ المساكيف كالضعفاءكىذا , كأذلتيـ
ِ : كقاؿ تعالى َِ ثِفبل  ف ٍَ ِْ آ ف ٍَ ِ  اْىجِفش   ىَِنف َٗ ْغفِشِة  ََ اْى َٗ ْ فِشِق  ََ ٌْ تِجَفَو اْى َُٕن ُعف٘ ُٗ ى ف٘ا  َ٘ ُْ رُ َْٞظ اْىجِش  أَ ىَ

ِخشِ  ْٟ ًِ ا ْ٘ اْىَٞ َٗ  َِ َغفبِمٞ ََ اْى َٗ  ٚ ٍَ اْىَٞزَب َٗ ِٗٛ اْىقُْشثَٚ  ِٔ َر بَه َػيَٚ ُؽجِّ ََ آرَٚ اْى َٗ  َِ اىْ جِِّٞٞ َٗ اْىِنزَبِة  َٗ اَلئَِنِخ  ََ اْى َٗ 
 . {ُٕٕ/ البقرة}

فػالبر بيػذا المعنػى يػدخؿ فيػو جميػع الطاعػات الباطنػة " قاؿ ابف رجب الحنبمي رحمو ا تعػالى
قػاـ الصػبلة كاإليماف با كمبلئكتو ككتبو  كرسمو كالطاعات الظاىرة كإنفاؽ األمػكاؿ فيمػا يحبػو ا كا 

يتاء الزكاة كالكفاء بالعيد كالصبر عمى األقدار كالمرض كالفقر كعمى الطاعات كالصبر عمى لقاء  كا 
 . (ٕ)"العدك

كنمسػح عمػػى , كنشػػفؽ عميػو, كنرحمػو, كنكفػػؿ اليتػيـ, فعمينػا أف نسػعى عمػػى األرامػؿ كالمسػاكيف
 . في الجنة  كمرافقة لنبيو لرضا ا  كنرغب في ذلؾ طمبان , رأسو
 سكينثواب إدخال السرور عمى الم : 
أ  ، أفضةل األعمةال أن تة خل ع ةى أخ ةك المةؤم   ةآ  اً ):  قاؿ رسكؿ ا: قاؿ عف أبي ىريرة  -ُ

 . (ّ)(أ  تطعمو خب اً ، ت ضي عنو   ناً 
 فقػاؿ إنػي معسػر, لػو فتػكارل عنػو ثػـ كجػده أف أبا قتادة طمب غريمػان : عف عبدا بف أبي قتادة -ِ

اهللُ ِمةةْ  ُكةةَآِب  َةةةْ ِم َمةةْ  َ ةةآَُّه أْن  ُةَنجّْ َةةُو ): يقػػكؿ سػػمعت رسػػكؿ ا  فػػإني: قػػاؿ, قػػاؿ أ؟ فقػػاؿ آ
َْ َعْ  ُمْعِسٍآ َأْ  َ َضْع َعْنوُ ، الِ َ اَم ِ   . (ْ)(فَةْ  ُةنَةفّْ

م  أفضل العمل إ خال السآ   ع ى المؤم  ت ضي عنو   ناً ت ضي لو  اج  تنفَ ): كقاؿ رسكؿ ا  -ٖ
إنػػػي عجػػزت عػػػف كتػػػابتي : مكاتبػػان جػػػاءه فقػػاؿأف , كعػػف عمػػػي بػػف أبػػػي طالػػػب   (٘)(لةةو كآبةةة 
 لك كاف عميؾ مثؿ جبؿ صبر دينػان أداه أال أعممؾ كممات عممنييف رسكؿ ا : قاؿ, فأعني

                                                 
 (. ُٔ/ِتفسير القرطبي) (ُ)
 (.ِِٓ/ُجامع العمـك كالحكـ ) (ِ)
, كابػػف عػدم عػػف ابػػف ركاه ابػف أبػػي الػدنيا فػػي قضػاء الحػػكائج, كالبييقػي فػػي شػعب اإليمػػاف عػف أبػػي ىريػرة  (ّ)

 (.َُٔٗعمر, كصححو األلباني في صحيح الجامع برقـ)
 (.ُّٔٓ,)ح(ُٖٔصحيح مسمـ, كتاب المساقاة, باب فضؿ إنظار المعسر, )ص (ْ)
 (.ّٕٕٓركاه البييقي في شعب اإليماف, صحيح الجامع )ح (ٓ)
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 . (ُ)(كفني بح لك ع   آامك  أ نني م  فض ك عم    اكا ال ه  ) :قؿ؟ ا عنؾ
أنػػو لمػػا جعمػػو فػػي ظػػؿ اإلنظػػار  (ِ)(مػػف أنظػػر معسػػرا أك كضػػع عنػػو أظمػػو ا فػػي ظمػػو): قكلػػو

نجػػاه ا تعػػالى مػػف حػػر  هكالصػػبر كنجػػاه مػػف حػػر المطالبػػة كحػػرارة تكمػػؼ األداء مػػع عسػػرتو كعجػػز 
 . (ّ)الشمس يـك القيامة إلى ظؿ العرش

  اآليات:العبر المستفادة من 
 مشركعية تذكير الناس ككعظيـ بما يككف سببان ليدايتيـ. -ُ
 اىتماـ الشريعة بحقكؽ الضعفاء كجاءت باألجر الكبير باإلحساف إلييـ . -ِ
 كجكب معاممة الناس بحسف األدب. -ّ
 اإلحساف عمييـ.عدـ نسياف المحتاجيف ب -ْ
 

  

                                                 
 (, قاؿ عنو األلباني حسف.ّّٔٓ(, )حَٖٗ)ص في دعاء النبي سنف الترمذم كتاب الدعكات عف رسكؿ ا  (ُ)
 (.ََّٔصحيح مسمـ كتاب األدب  باب: حديث جابر الطكيؿ كقصة أبي اليسر , رقـ) (ِ)
 (.ْٗ/ُالبف القيـ)الكابؿ الصيب  (ّ)
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 المطمب الرابع
 اقامة الصبلة وايتا  الزكاة 

َمبحَ   قكلو تعالىيدؿ عمى ىذا المقصد  آرُ٘ا اىض  َٗ اَلحَ  ٘ا اىص  َُ أَتِٞ َٗ  }البقرة /ّٖ{ . 
 ويمكن تحقيق ىذا اليدف والمقصد من اآلية : 
 : أىمية إقامة الصبلة ( أ

كخصػيا بالػػذكر , كعظػػـ أمرىػا كشػػرفيا كشػرؼ أىميػػا, عظػـ ا تعػالى شػػأف الصػبلة فػػي القػرآف
في قكلو  فمف ذلؾ ما جاء, كأكصى بيا خاصة, القرآفمف بيف الطاعات كميا في مكاضع كثيرة مف 

ْٞتِ  تعالى  َُ ثِبْىَغ ُْ٘ ٍِ َِ ُْٝإ َُ  اى ِزٝ ْْاِقُف٘ ُٝ ٌْ ُٕ فب َسَصْتَْفب  َ ٍِ َٗ فاَلحَ  َُ اىص  ٘ َُ ُٝقِٞ َٗ   {البقػرة /ّ}, كقػاؿ تعػالى 
 َِ َٖفب ىََنجِٞفَشح  ئِل  َػيَفٚ اْىَخبِشفِؼٞ ئِّ  َٗ اَلِح  اىص  َٗ ْجِش  اْعزَِؼُْٞ٘ا ثِبىص  َٗ {البقػرة /ْٓ},  كقػاؿ تعػالى فػي أجػر

فاَلحَ  المحافظ عمى أداء ىذه الصبلة بقكلػو تعػالى  ٘ا اىص  ٍُ أَتَفب َٗ فبىَِؾبِد  يُف٘ا اىص  َِ َػ َٗ ُْف٘ا  ٍَ َِ آ ُ  اى فِزٝ ئِ

 َُ ٌْ َْٝؾَضُّ٘ ُٕ َل  َٗ  ٌْ ِٖ ْٞ ف  َػيَ ْ٘ َل َخ َٗ  ٌْ ِٖ َْْذ َسثِّ ٌْ ِػ ُٕ ٌْ أَْعُش ُٖ َمبحَ ىَ ا اىض  ُ٘ آرَ َٗ {البقرة /ِٕٕ} . 
عمى ما  -بحدكدىا كفركضيا كالكاجب فييا-أداؤىا : أم كقد فسر اإلماـ الطبرم اقامة الصبلة

ػػػٍت  ـي الرُّكػػػكع كالسُّػػػجكدا  عميػػػو, ك فيًرضى كقػػػد  ,كاإلقبػػػاؿي عمييػػػا فييػػػا, كالػػػتّْبلكةي كالخشػػػكعي , قػػػاـ الصػػػبلة تمػػػا
مػع , ألٌف المصمّْي متعرّْض الستنجاح طىًمبتىو مف ثكاب ا بعممو, سميت الصبلة المفركضة "صبلة"

بَّو مف حاجاتو  . (ُ)سؤلىوي"تعرُّضى الداعي بدعائو ربَّو استنجاحى حاجاتو ك , ما يسأؿ رى
 ومن ىذه األىمية ما يمي : 
الذم  كلذلؾ ثبت في الصحيحيف مف حديث معاذ : ىي أعظـ شعائر اإلسبلـ بعد الشيادتيف -ٔ

ًف قىػاؿى  لىمَّا بىعىثى ميعىػاذنا  أىفَّ رىسيكؿى المًَّو  ركاه ابف عباس  مىػى اٍلػيىمى ِإنَّةَك تَةْ ةَ ُم َع َةى قَةةْ ٍم ) :عى
ََ  فَةْ َ ُكْ  َأ ََّل َما َتْ ُع ُىْ  ِإلَْ ِو ِعبَةاَ ُة ال َّةوِ َأْىِل ِكَتاٍب  فَةِنَذا َعَآفُة ا ال َّةَو فَةَ ْخِبْآُىْ  َأنَّ ال َّةَو قَةْ  فَةةَآَض َع َةْ ِهْ  َخْمة

َ ِتِهْ  فَِنَذا فَةَعُ  ا فََ ْخِبْآُىْ  َأنَّ ال ََّو فَةَآَض َعَ ْ ِهْ   ََكاًة ِمْ  َأْمَ الِ  ِهْ  َ تُةَآ ُّ َعَ ى فُةَ َآائِِهْ  فَِنَذا َصَ َ اٍت ِفي  َةْ ِمِهْ  َ لَ ةْ
ُهْ  َ تَةَ قَّ َكَآاِئَ  َأْمَ اِل النَّاسِ أَ   . (ِ)( َاُع ا ِبَها َفُاْذ ِمنةْ

ػاًبرو  جعميا الشعار الفاصؿ بػيف المسػمـ كالكػافر -ِ ػٍف جى بَةةْ َ  اْلَعْبةِ  َ بَةةْ َ  ) قىػاؿى قىػاؿى رىسيػكؿي المَّػوً  عى
 . (ّ)(اْلُكْفِآ تَةْآُك الصََّ ةِ 

كممػػا يػػدؿ عمػػى عظػػـ شػػأف الصػػبلة مػػع مػػا تقػػدـ اىتمػػاـ المسػػمميف بتكجيػػو المحتضػػر كىػػك فػػي 
                                                 

 (.ِِْ/ُتفسير الطبرم ) (ُ)
دىقىًة, )ص (ِ) ـي أىٍمكىاًؿ النَّاًس ًفي الصَّ ذي كىرىاًئ  (.ُْٖٓ( )حّْٕصحيح البخارم كتاب الزكاة بىابه الى تيٍؤخى
(, قػػػاؿ عنػػػو األلبػػػاني: َِِٔ(, )حُٗٓسػػػنف الترمػػػذم, كتػػػاب اإليمػػػاف بػػػاب مػػػا جػػػاء فػػػي تػػػرؾ الصػػػبلة,)ص (ّ)

 صحيح لغيره.



 دلقاصذ وأهذاف انزتع األول مه احلزب انثاوي انذراسح انتحهيهيح انفصم األول:
 

84 

سػػكرات المػػكت إلػػى القبمػػة ككػػذلؾ كضػػعو فػػي قبػػره متجينػػا إلػػى القبمػػة كمػػا ذاؾ إال ألنيػػا الجيػػة التػػي 
 . (ُ)يتعرؼ إلى ربو كيدعكه كيجدد الصمة بينو كبيف ربو في الصبلةيتجو إلييا كمما أراد أف 

الػكحي  بطريػؽإذ إفَّ كيؿَّ العبادات تيٍفرىض عمػى األيمَّػة , أىميتياعمى  يدؿ الصبلة فرضية طريقة -ّ
  بالرسكؿ  كالمعراج اإلسراءفي , أمَّا الصبلة ففيًرضىت بدكف كاسطة,  جبريؿبكاسطة 

 . (ِ)العبلنفسو إلى السماكات 
َسةِّ قػػاؿ تعػػالى   إبػػراىيـقػػاؿ ا تعػػالى فػػي شػػأف , فييػػا السػػماكيةاشػػتراؾ معظػػـ الشػػرائع  -ْ

رَقَج ْو ُدَػبءِ  َٗ َب  ٝ زِٜ َسثْ  ِْ ُرسِّ ٍِ َٗ اَلِح  ٌَ اىص  قِٞ ٍُ  {َْ/ ابراىيـ} اْعَؼْيِْٜ 
كبطشػو , بمػا تغرسػو فػي قمػب صػاحبيا مػف قػدرة ا كعظمتػو, الصبلة تربي النفس عمى طاعػة الخػالؽ -ٓ

 .  كما تحميو بمكاـر األخبلؽ لسمكىا بنفسو عف صفات الخسة, كرحمتو كمغفرتو, كشدتو
 : لمستحقيياأدا  الزكاة  ب(

بالزكػػػاة التػػػي ىػػػي عنػػػكاف  ,تعػػػالى أمػػػر ا عزكجػػػؿ بعػػػد الصػػػبلة التػػػي تطيػػػر الػػػركح كتقربيػػػا مػػػف ا
كقػػد عيػػد فػػي القػػرآف قػػرف األمػػر بإتيػػاف , اإليمػػاف كمظيػػر شػػكر ا عمػػى نعمػػو كالصػػمة العظيمػػة بػػيف النػػاس

كمػف كػػاف كػػذلؾ , كال يغفػػؿ عػف فضػػمو تعػالى كمػف أقػػاـ الصػبلة ال ينسػػى ا, الزكػاة بػػاألمر بإقامػة الصػػبلة
فػإف , كمسػاعدة عمػى مصػالحيـ التػي ىػي مػبلؾ مصػمحتو, مكاسػاة لعيالػو. فيك جدير ببذؿ الماؿ في سػبيمو

فػػإذا عجػػز , إال بيػـػ كمػػنيـ اإلنسػػاف إنمػػا يكتسػػب المػػاؿ مػػف النػػاس بحذقػػو كعممػػو معيػـػ فيػػك لػـػ يكػػف غنيػػان 
كأف يككنػػكا , بدنػػو فيجػػب عمػػى اآلخػػريف األخػػذ بيػػده بعضػػيـ عػػف الكسػػب آلفػػة فػػي فكػػره كنفسػػو أك عمػػة فػػي

 عمػى مػا ميػزىـ بػو  كشػكران , لممجمػكع الػذم تػرتبط مصػالح بعضػو بمصػالح الػبعض اآلخػر عكنا لو حفظػان 
كلكػػف النفػػكس , إلػػى الفقيػػر كمػػا أف الفقيػػر فػػي حاجػػة إليػػو كظػػاىر أف الغنػػي فػػي حاجػػة دائمػػة, مػػف النعمػػة

فػي حػب المػاؿ الػذم  المػاؿ كمسػاعدة الفقيػر كالضػعيؼ مبالغػة كغمػكان  تمرض فتغفػؿ عػف المصػمحة فػي بػذؿ
ليػػػذا جعػػػؿ ا بػػػذؿ المػػػاؿ كاإلنفػػػاؽ فػػػي سػػػبؿ الخيػػػر عبلمػػػة مػػػف عبلمػػػات ؛ ىػػػك شػػػقيؽ الػػػركح كمػػػا يقكلػػػكف

ٌجػة ذلػؾ : قػالكا. سمّْيت زكػاةن ألٌنيػا طيػارة: كقاؿ بعضييـ ,ّ()اإليماف كجعؿ البخؿ مف آيات النفاؽ كالكفر كحي
َٖففبقكليػػوي جػػؿَّ ثنػػاؤيه  ٌْ ثِ ِٖ ٞ رُففَضمِّ َٗ  ٌْ ُٕ ففُش ِّٖ ٌْ َلففَذتَخ, رُطَ ِٖ اىِ َ٘ فف ٍْ ِْ أَ فف ٍِ كاألصػػؿ فػػي ذلػػؾ كمّْػػو . {َُّ/ التكبػػة} ُخففْز 

 .  (ْ)كىما النَّماء كالطيارة, إلى ىذيف المعنييفراجع 
كقػػد , فالزكػػاة ركػػف أصػػيؿ مػػف أركػػاف اإلسػػبلـ كىػػي إحػػدل أسػػس االقتصػػاد اإلسػػبلمي الجكىريػػة
كقػد , ذكرت الزكاة في القرآف الكريـ مقركنة بالصػبلة التػي ىػي عمػاد الػديف فػي نحػك ثبلثػيف مكضػعنا

                                                 
 (.ِٖٗ/ُمفتاح األفكار لمتأىب لدار القرار, أبك محمد السمماف ) (ُ)
 (.ِٔ/ُدعائـ التمكيف د. حمد بف حمدم الصاعدم) (ِ)
 (.ِّْ/ُتفسير القرآف العظيـ محمد رضا) (ّ)
 (.ُٖ/ّمعجـ مقاييس المغة البف فارس) (ْ)
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ايتػاء الزكػػاة عبلمػة لصػدؽ اإلسػػبلـ كانطبػاؽ أحكامػوجعػؿ ا سػبحانو كتعػالى إقامػػة الصػبلة  كمػػا  ,ك 
 . (ُ)جعؿ االمتناع عف أداء الزكاة مف صفات المشركيف

 مما يدل عمى وجوب ىذه الفرضية أدلة كثيرة منيا : 
مىػى اٍلػيىمىًف  لىمَّا بىعىػثى ميعىػاذنا أىفَّ رىسيكؿى المًَّو  الذم ركاه ابف عباس  معاذ مف حديث  -ٔ عى

فَِنَذا َعَآُف ا ال ََّو فََ ْخِبْآُىْ  َأنَّ ال ََّو  ِإنََّك تَةْ َ ُم َعَ ى قَةْ ٍم َأْىِل ِكَتاٍب فَةْ َ ُكْ  َأ ََّل َما َتْ ُع ُىْ  ِإلَْ ِو ِعَباَ ُة ال َّوِ )قىاؿى 
ََ َصةةَ َ اٍت ِفةةي  َةةةْ ِمِهْ  َ لَ ةْ َةةِتِهْ  فَةةِنَذا فَةَع ُةة ا فَةةَ ْخِبْآُىْ  َأنَّ ال َّةةَو فَةةةَآَض عَ   َةةْ ِهْ   ََكةةاًة ِمةةْ  قَةةْ  فَةةةَآَض َع َةةْ ِهْ  َخْمةة

ُهْ  َ تَةَ قَّ َكَآاِئَ  َأْمَ اِل النَّاسِ َأْمَ اِلِهْ  َ تُةَآ ُّ َعَ ى فةُ   . (ِ)(َ َآائِِهْ  فَِنَذا َأ َاُع ا ِبَها َفُاْذ ِمنةْ
ٍف قىٍكًؿ المَّػًو  قىاؿى أىٍعرىاًبيّّ لعبدا بف عمر : كالدليؿ ,مانعييا تكعد ا  -ٕ َِ أىٍخًبٍرًني عى اى ِزٝ َٗ

َل  َٗ خَ  اْىاِع  َٗ ََٕت  َُ اىز  ِ َْٝنُِْضٗ َٖب لِٜ َعجِِٞو هللا  ْْاِقَُّ٘ ُٝ  قىاؿى اٍبفي عيمىرى ( َمْ  َكنَةَ َىا فَةَ ْ   ُةَؤ ّْ  ََكاتَةَهةا
َ َل ال ََّكاُة فَةَ مَّا أُْن َِلْت َجَعَ َها ال َُّو  ُْهًآا ِلْلَْمَ الِ   . (ّ)(فَةَ ْ ٌل َلُو ِإنََّما َكاَن َىَذا قَةْبَل َأْن تُةنةْ

  ِالزكاةم المرجوة من أدا  كَ الح : 
 : ومن ىذه الحكم  لمزكاة حكم كثيرة بينيا عمما  كثر في كتبيم

عبادة مالية يقصػد بيػا المسػمـ التقػرب إلػى ا تعػالى خػالؽ األكػكاف كاألرض كاإلنسػاف كالمالػؾ  -ٔ
 . الحقيقي لكؿ األمكاؿ كالثركات

ممجتمػػع حقػػو الزكػػاة تشػػريع إسػػبلمي يحفػػظ لمفػػرد اسػػتقبللو كحريتػػو فػػي العمػػؿ كالكسػػب كيحفػػظ ل -ٕ
 . عمى الفرد مف المعكنة كالتضامف

, تسػػتيدؼ الزكػػاة اإلسػػبلمية تزكيػػة كتطييػػر نفػػكس أصػػحاب األمػػكاؿ مػػف الشػػح كالبخػػؿ كاألثػػرة -ٖ
شػػعارىـ بالعػػدؿ كاألخػػكة اإليمانيػػة كاإلنسػػانية , كتػػذكرىـ بحقػػكؽ الفقػػراء كالمسػػاكيف فػػي أمػػكاليـ كا 

 . ف نفكس الفقراءكتستيدؼ مف الجانب اآلخر انتزاع الغؿ كالحقد م
 . كترد عمى الفقراء كىذا بخبلؼ الضرائب فإنيا تؤخذ مف الجميع, أنيا تؤخذ مف األغنياء -ٗ
, كتحميتػو بالفضػػائؿ النفسػية الرفيعػػة, كرفعػو إلػػى مقػاـ المراقبػة كاإلحسػػاف, كسػيمة لتقػكيـ مؤدييػػا -٘

 . (ْ)كالباذليف ألمكاليـ ابتغاء مرضاتو ,كقد أثنى ا تعالى عمى المتصدقيف مف أجمو
كفييػا أيضػػان تكفيػر لمػػذنكب كدفػع لمػػببلء  ,يمػػتحف فييػا إيمانػػو ,ىػي امتحػػاف مػف ا تعػػالى لمعبػد -ٙ

                                                 
 (.ِّٔ/ُانظر: بناء المجتمع اإلسبلمي د. نبيؿ السمالكطي ) (ُ)
دىقىًة,)ص (ِ) ـي أىٍمكىاًؿ النَّاًس ًفي الصَّ ذي كىرىاًئ  (.ُْٖٓ(, )حّْٕصحيح البخارم كتاب الزكاة بىابه الى تيٍؤخى
 (.َُْْ(,)حّّّصحيح البخارم كتاب الزكاة باب مف أدل زكاتو فميس بكنز )ص (ّ)
اإلسػػبلـ كأثرىػػا فػػي  (, كانظػػر: مجمػػة العبػػادات فػػيِّٖ/ُانظػػر بنػػاء المجتمػػع اإلسػػبلمي ,نبيػػؿ السػػمالكطي) (ْ)

 ىػػ.َُْْ(, الجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنكرة الطبعة ُُّ/ُتضامف المسمميف )
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َمفبحَ  لقكلو تعػالى ,عف اإلنساف َُ اىض  ُْٝإرُف٘ َٗ  َُ َِ َٝز قُف٘ َٖب ىِي ِزٝ ٍء لََغأَْمزُجُ ْٜ ِعَؼْذ ُمو  َش َٗ زِٜ  ََ َسْؽ َٗ

 َِ اى ِزٝ َٗ  َُ ُْ٘ ٍِ ٌْ ثََِٝبرَِْب ُْٝإ ُٕ {األعراؼ /ُٓٔ} . 
مقركنػة بإقامػة القرآف جاءت في , أف الزكاة ىي الركف الثالث مف أركاف اإلسبلـ رأينامما سبؽ 

, الشػػديد الكعيػػدكلػػذلؾ جػػاء , الزكػػاة أىميػػةممػػا يػػدؿ عمػػى  ,الصػػبلة ككػػذلؾ فػػي سػػنة المصػػطفى 
سػػكاء كػػاف ذلػػؾ , لمػػف لػػـ يػػؤد الزكػػاة ,فػػي كتػػاب ا تعػػالى كسػػنة رسػػكلو  األلػػيـكالتكعػػد بالعػػذاب 

 .أك ممتنعان عف أدائيا بخبلن منو كتياكنان  تيالفرضيجاحدان 
 :العبر المستفادة من اآليات  
 أمهية الصالة وأهنا مشروعة يف مجيع األمم . -ٔ
 أمهية الزكاة وأهنا من أعظم األركان بعد الصالة . -ٕ
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 المطمب الخامس
 نقض الييود لمعيود والمواثيق

ئِْر أََخففْزَّب كيػػدؿ عمػػى ىػػذا المقصػػد قكلػػو تعػػالى َٗ  َُ َل رُْخِشُعفف٘ َٗ  ٌْ ففبَءُم ٍَ َُ ِد ٌْ َل رَْغففاُِن٘ ٞضَففبتَُن ٍِ

 ٌْ ِْ ِدَٝبِسُم ٍِ  ٌْ ّْاَُغُن ٌ  أَْتَشسْ  أَ َُ صُ َُٖذٗ ٌْ رَْ  ّْزُ أَ َٗ  ٌْ ٌْ  *رُ ُْْن ٍِ َُ لَِشٝق,ب  رُْخِشُع٘ َٗ  ٌْ ّْاَُغُن َُ أَ َُٕإَلِء رَْقزُيُ٘  ٌْ ّْزُ ٌ  أَ صُ

 ُِ ا َٗ اْىُؼففْذ َٗ  ٌِ ْص ٌْ ثِففبْْلِ ِٖ ْٞ َُ َػيَفف َُٕشٗ ٌْ رَظَففب ِٕ ِْ ِدَٝففبِس فف ٍِ  ٌْ ُْٞن ً  َػيَفف َؾففش  ٍُ  َ٘ ُٕفف َٗ  ٌْ ُٕ ٌْ أَُعففبَسٙ رُاَففبُدٗ ُْ َٝففأْرُُ٘م ئِ َٗ
رَْناُف َٗ َُ ثِفجَْؼِط اْىِنزَفبِة  ُْف٘ ٍِ ٌْ أَلَزُْإ ُٖ ٛ  لِفٜ ئِْخَشاُع ٌْ ئِل  ِخفْض ُْْن ف ٍِ ِْ َْٝاَؼفُو َرىِفَل  ف ٍَ فب َعفَضاُء  ََ َُ ثِفجَْؼٍط لَ ُشٗ

 َُ يُ٘ ََ ب رَْؼ  َ ُ ثَِغبلٍِو َػ ب هللا  ٍَ َٗ َُ ئِىَٚ أََشذِّ اْىَؼَزاِة  ٗ ِخ َُٝشد  ٍَ ًَ اْىقَِٞب ْ٘ َٝ َٗ َّْٞب  ا  *اْىَؾَٞبِح اىذ  ُٗ َِ اْشزََش أُٗىَئَِل اى ِزٝ

َّْٞب ثِ  ِخَشحِ اْىَؾَٞبحَ اىذ  ْٟ َُ  ب َْْصُشٗ ُٝ ٌْ ُٕ َل  َٗ ٌُ اْىَؼَزاُة  ُٖ ْْ  .{ٖٔ-ْٖ/ البقرة} لاََل َُٝخا ُف َػ
 :ويمكن دراسة اليدف دراسة تحميمية من خبلل النقاط اآلتية

 : المقصود بالمفردات المتعمقة بالمقصد واليدف: أوالً 
َُ قكلػو  ( أ كىىراقىػو  ,(ٔ)سػفؾ الػدـ كسػفؾ المػاء كسػفؾ الػدمع فيػك سػافؾ كسػفاؾ: يقػاؿ: َل رَْغاُِن٘

 . , السٍَّفؾ اإلراقة كاإلجراء لكؿ مائع(ٕ)ككأىنو بالدـ أىخص
َُ  قكلػػػػػو  ( ب َُٕشٗ كالمعاكنػػػػػة كاحػػػػػد, كأصػػػػػمو تتظػػػػػاىركف :أم تعػػػػػاكنكف عمػػػػػييـ, كالمظػػػػػاىرة رَظَفففففب

 . (ّ)فأيدغمت
كقيػػؿ ىػػك جمػػع نػػادر  ,أليسػػارل بضػػـ اليمػػزة جمػػع أسػػير حمػػبلن عمػػى كسػػبلفا: أَُعففبَسٙ قولــو ( ت

 . (ٓ)كىك المأخكذ مف الحرب ,كاألسير األخيذ كالمقيد كالمسجكف ,(ْ)كليس مبينان عمى حمؿ
ٌْ  قولو ( ث ُٕ  النائبػة بمػا يبذلػو عنػو, يقػاؿ: فديتػو بمػاؿ, الفػدل كالفػداء حفػظ اإلنسػاف عػف: رُاَفبُدٗ

 .(ٔ)كفديتو بنفسي, كفاديتو بكذا
  

                                                 
 (.ّْْ/ُالمعجـ الكسيط, مجمكعة مف العمماء ) (ُ)
 (.ّْٗ/ُلساف العرب,البف منظكر, ) (ِ)
 (.ّٕالتبياف في تفسير غريب القرآف, شياب الديف أحمد, ) (ّ)
 (َٗٓ/ُكالتنكير, البف عاشكر)انظر: التحرير  (ْ)
 (ُٕ/ُالمعجـ الكسيط, مجمكعة مف العمماء ) (ٓ)
 (.ّْٕ/ُغريب القرآف, لؤلصفياني, ) (ٔ)



 دلقاصذ وأهذاف انزتع األول مه احلزب انثاوي انذراسح انتحهيهيح انفصم األول:
 

89 

 : المفتات البيانية المتعمقة باليدف والمقصد من اآلية: ثانياً 
ٌْ قوة التعبير في قولو تعالى  ( أ بَءُم ٍَ َُ ِد  :  َل رَْغاُِن٘

راقتػو, كأمػا سػفؾ الػدـيقكؿ الطبػرم " "كالصػب كػؿ مػا نػزؿ مػف  " كقػاؿ الجرجػاني(ُ)فإنػو صػبو كا 
كتحطػيـ لمػركابط , كتبمػد مشػاعرىـ كأحاسيسػيـ, , كفي ذلؾ تشنيع ليـ عمي جرأتيـ(ِ)"عمك إلى أسفؿ
يقػػكؿ , لػػذلؾ فقتػػؿ أم مػػنيـ يعنػػي قتػػؿ لمجميػػع, كديػػف كاحػػد, ألنيػػـ مػػف ٌممػػة كاحػػدة, األخكيػػة بيػػنيـ

نمػػػا جعػػػؿ قتػػػؿ الرجػػػؿ غيػػػره قتػػػؿ نفسػػػو التصػػػالو بػػػو نسػػػبا  ", كالجممػػػة الفعميػػػة (ّ)أك دينػػػاالبيضػػػاكم" كا 
كاسػػتمركا بعػػد , تسػػفككف حاليػػة لبيػػاف اسػػتمرار الييػػكد عمػػي ىػػذه المنيجيػػة الدمكيػػة التػػي كػػانكا عمييػػا

كحػرؽ , فيػذا التبػع ذك نػكاس ممػؾ الػيمف الػذم تيػكد كأكػره رعيتػو عمػى اعتنػاؽ الديانػة الييكديػة, ذلؾ
 . (ْ)بالنار مف رفض منيـ

ِْ  في قولو والمخاطب الجمع بين الضمير الغائب ( ب ٍِ  ٌْ ّْاَُغُن َُ أَ َل رُْخِشُع٘ َٗ  ٌْ بَءُم ٍَ َُ ِد َل رَْغاُِن٘

 ٌْ  : ِدَٝبِسُم
عػػف مػػا حػػدث معيػػـ فػػي  فػػي سػػياؽ اإلخبػػار, يػػأتي الحػػديث عػػف بنػػي إسػػرائيؿ: ضــمير الغائــب -ُ

, ككيؼ أنيـ خالفكا تعػاليـ التػكراة فالحػديث كػاف مػف بػاب اإلخبػار ,المدينة قبؿ بعثة الرسكؿ
كأىميػػػا إخفػػػاء صػػػفات , كيكفػػػكا عػػػف مخالفػػػة أحكػػػاـ التػػػكراة, ليػػػتعظ ييػػػكد المدينػػػة مػػػف أسػػػبلفيـ

, جػػػزاء نقضػػػيـ لعيػػػكده, كقػػػد تكعػػػدىـ سػػػبحانو كتعػػػالى بػػػالخزم فػػػي الػػػدنيا كاآلخػػػرة, الرسػػػكؿ
 . (ٓ)كتفريقيـ بيف أحكامو

نمػػا الخطػػاب ىينػػا باعتبػػار تنزيػػؿ ديػػارىـ منزلػػة ديػػار ا  قػػاؿ أبػػك السػػعكد " ك : طــبضــمير المخا -ٕ
كألنيػػـ عػػاينكا   "(ٔ)المخػػاطبيف بنػػاء عمػػى تنزيػػؿ أنفسػػيـ منػػزلتيـ لتأكيػػد المبالغػػة كتشػػديد التشػػنيع

 . (ٕ)سفؾ دماء بعضيـ بعضان 
 
 

                                                 
 (ََّ/ِتفسير الطبرم ) (ُ)
 (ْْٓالكميات, أبك البقاء الكفكم )ص (ِ)
 (.ّٕ/ُأنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ, المشيكر بتفسير البيضاكم, ) (ّ)
 المسممة. فمسطيف أرض فكؽ المصطنع الكياف عمى إسرائيؿ اسـ إطبلؽ يجكز ال بعنكاف: مقاؿ الرقب, صالح د. مكقع (ْ)
 (.ُُٗ/ُانظر:التفسير الكسيط لمقرآف الكريـ د. محمد سيد طنطاكل ) (ٓ)
 (.ُْٗ/ُإرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا القرآف الكريـ,ألبي السعكد ) (ٔ)
 (.ْٕٓ/ُألندلسي)انظر البحر المحيط,ألبي حياف ا (ٕ)
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 : تقديم وتأخير ( ت
َُ يقػػكؿ ا تعػػالى فػػي اآليػػات السػػابقة  ُْفف٘ ٍِ َُ ثِففجَْؼطٍ أَلَزُْإ رَْناُففُشٗ َٗ كاليمػػزةي  ,ثِففجَْؼِط اْىِنزَففبِة 

ـي أم أتفعمكف ذلؾ فتؤمنكف ببعض الكتاب  لئلنكار التكبيخٌي كالفاءي لمعطؼ عمى مقٌدر يستدعيو المقا
, فمناطي التكبيخ كفريىـ بػالبعض مػع إيمػانيـ بػالبعض حسػبما يفيػده ترتيػبي الػنظـً الكػريـ ,كىك المفاداة
ـى  ذ لػيس ذلػؾ , يستدعي في المقاـ الخطابي أصالةى المقدَّـ كتقدُّمىو بكجوو مف الكجػكه حتمػان فإف التقدي كا 

ىينا باعتبار اإلنكاًر كالتكبيخ عميو كىك باعتبار الكقكًع قطعان ال إيمانييـ بالبعض مع كفرىـ بالبعض 
, ىـ بػػػالبعضكال مجػػػردي كفػػػرً ؟ أفتكفػػػركف بػػػبعض الكتػػػاب كتؤمنػػػكف بػػػبعض: كمػػا ىػػػك المفيػػػكـي لػػػك قيػػػؿ

يمػػػاًنيـ بػػػالبعض كمػػػا يفيػػػده أف يقػػػاؿ أفتىٍجمعػػػكف بػػػيف اإليمػػػاف بػػػبعض الكتػػػاًب كالكفػػػًر بػػػبعضو أك : كا 
 . (ُ)بالعكس

 : تحقيق اليدف والمقصد من اآلية عمى النحو اآلتي: ثالثاً 
 *التفسير اإلجمالي:

مػف  كال يخػرج بعضػيـ بعضػان , إف ا تعالى أخذ عمى بني إسرائيؿ في التكراة أف ال يقتؿ بعضػيـ بعضػان 
قريظػة حمفػاء بنػي فكانػت , كأيما عبد أك أمة كجدتمكه مف بني إسرائيؿ فاشتركه بما قاـ مف ثمنو كأعتقكه, ديارىـ
كىػػػـػ , , كذلػػػػؾ أف األكس كالخػػػػزرجّ()ميرككػػػػانكا يقتتمػػػػكف فػػػػي حػػػػرب سيػػػػ, حمفػػػػاء الخػػػػزرج ِ()كالنضػػػػير, األكس

بنػك : ككانػت ييػكد المدينػة ثػبلثى قبائػؿ, ككانػت بيػنيـ حػركب كثيػرة, اـكانكا في الجاىميػة عيبَّػاد أصػن, األنصار
فكانػػت الحػرب إذا نشػػبت بيػػنيـ قاتػػؿ كػػؿ . كبنػػك قريظػػة حمفػػاء األكس. كبنػػك النضػػير حمفػػاء الخػزرج. ْ() قينقػاع

في دينو  كذلؾ حراـ عمييـ, كقد يقتؿ الييكدٌم اآلخري مف الفريؽ اآلخر, فيقتؿ الييكدم أعداءه, فريؽ مع حمفائو
ثػـػ إذا كضػػعت الحػػرب , كيخرجػػكنيـ مػػف بيػػكتيـ كينيبػػكف مػػا فييػػا مػػف األثػػاث كاألمتعػػة كاألمػػكاؿ, كنػػص كتابػػو

إنػا أمرنػا أف : كيؼ تقاتمكنيـ كتفدكنيـ قالكا: فتعيرىـ العرب كتقكؿ, أكزارىا استفٌككا األسارل مف الفريؽ المغمكب
َٕفُإلِء فعيرىـ ا تعالى بذلؾ فقػاؿ, حي أف يستذؿ حمفاؤناإنا نست: قالكا؟ فمـ تقاتمكنيـ: نفدييـ فيقكلكف  ٌْ ّْفزُ ٌ  أَ صُ

 ٌْ َُ أَّْاَُغُن كتػرؾ المظػاىرة عمػييـ , كتػرؾ اإلخػراج, تػرؾ القتػاؿ: فكأف ا تعالى أخذ عمييـ أربعػة عيػكد, رَقْزُيُ٘

                                                 
 (.ُِٓ/ُإرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا القرآف الكريـ, ألبي السعكد ) (ُ)
النضير بفتح النكف ككسر الضاد ثـ ياء ساكنة كراء ميممة اسـ قبيمة مف الييكد الذيف كانكا بالمدينة ككػانكا ىػـ  (ِ)

 (َِٗ/ٓكقريظة نزكال بظاىر المدينة في حدائؽ كآطاـ ليـ )معجـ البمداف 
حػػرب سيػػمير. كانػػت فػػي الجاىميػػة بػػيف األكس كالخػػزرج. كسيػػمير رجػػؿ مػػف بنػػي عمػػرك بػػف عػػكؼ. انظر:مكػػة  (ّ)

 (.ِْٕ)/ُأحمد ابراىيـ الشريؼ كالمدينة في الجاىمية كعيد الرسكؿ 
قينقاع بالفتح ثـ السككف كضـ النكف كفتحيا ككسرىا كؿ يركل كالقاؼ كآخره عيف ميممػة كىػك اسػـ لشػعب مػف  (ْ)

 ( ِْْ/ْالييكد الذيف كانكا بالمدينة أضيؼ إلييـ سكؽ كاف بيا كيقاؿ سكؽ بني قينقاع.)معجـ البمداف 
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 . ُ()فأعرضكا عف الكؿ إال الفداء, كفداء أسراىـ, مع أعدائيـ
 : دور الييود في إشعال الحروب والبغضا  بين الناس -ُ

اتخذ الييكد مكقفان معاديان  منذ المحظة األكلى التي كصؿ الخبر فييا لمييكد عف بعثة الرسكؿ
كىذا مػا يؤكػده التػاريخ األسػكد لمييػكد , كدعكتو بشتى الكسائؿ كاألساليب الظاىرة كالباطنة لمرسكؿ

, كفػي شػتى المجػاالت, العديػد مػف مػكاقفيـ العدائيػة عمػى جميػع األصػعدةألنػو حافػؿ ب, قديمان كحػديثان 
ىـ فػػي مكػػة كالمدينػػة يجػػد أف ىنػػاؾ خطػػة ممنيجػػة اتخػػذىا الييػػكد لمصػػد عػػف سػػبيؿ كمػػف تتبػػع عػػداء

 . (ِ)كمف أىـ ىذه األسباب الحقد كالحسد, كدعكتو كبياف عدائيـ لمرسكؿ, ا
معظػـ النزاعػػات كالصػراعات التػي حػػدثت كتحػدث فػػي إننػا لػك تتبعنػػا تػاريخ الحػركب لكجػػدنا أف 

 . العالـ ال تخمك مف أصابع الييكد التي تحركيا في الظبلـ تحت أم مسمى كاف كميمان كاف السبب
 : دورىم في إشعال الحروب زمن الرسول  -ٕ

كػػاف  قبػػؿ ىجػػرة الرسػػكؿ , لقػػد دارت عػػدة حػػركب بػػيف قبيمتػػي األكس كالخػػزرج: المحاولــة األولــى
إال أف , كلمػػا كصػػؿ إلػػى المدينػػة المنػػكرة آخػػى بينيمػػا فأصػػبحتا إخػػكة متحػػابيف, (ّ)الييػػكد سػػببان فييػػا

عمػػى المسػػمميف شػػديد  (ْ)عظػػيـ الكفػػر شػػديد الضػػغف, قػػد عسػػا ككػػاف شػػيخان , شػػاس بػػف قػػيس الييػػكدم
جمعيػـ فػي مجمػس قػد . مػف األكس كالخػزرج عمى نفر مف أصحاب رسػكؿ ا  قد مر الحسد ليـ

يتحدثكف فيو فغاظػو مػا رأل مػف ألفػتيـ كجمػاعتيـ كصػبلح ذات بيػنيـ عمػى اإلسػبلـ بعػد الػذم كػاف 
بيػػنيـ مػػف العػػداكة فػػي الجاىميػػة فقػػاؿ قػػد اجتمػػع مػػؤل بنػػي قيمػػة بيػػذه الػػببلد ال كا مػػا لنػػا معيػػـ إذا 

ثػـ , فػاجمس معيػـ مػف ييػكد كػاف معيػـ فقػاؿ اعمػد إلػييـ فأمر فتػى شػابان  ,اجتمع ممؤىـ بيا مف قرار
 . (ٔ)كما كاف قبمو كأنشدىـ بعض ما كانكا تقاكلكا فيو مف األشعار (ٓ)اذكر يـك بعاث

كػػاف بنػػك  ,كمػػف صػػكر نقضػػيـ لمعيػػكد كالمكاثيػػؽ فيمػػا بيػػنيـ كبػػيف المسػػمميف غػػدر بنػػي قينقػػاع
يػد العػكف  لـ يكتفكا باالمتنػاع عػف مػد, قينقاع يقيمكف داخؿ المدينة كبيكتيـ تبلصؽ بيكت المسمميف

كصػػرحكا بحػػزنيـ ليزيمػػة , بػػؿ سػاءىـ أف ينتصػػركا عمػػى قػريش, كالمسػاعدة لممسػػمميف فػػي غػزكة بػػدر
كما , (ُ)ككاف أعظميـ حقدان كأكبرىـ شران كعب بف األشرؼ ,(ٕ)أىؿ مكة كأخذكا يتحرشكف بالمسمميف

                                                 
(, َٖ/ُ) أكيػػؿ فػػي معػػاني التنزيػػؿتفسػػير الخػػازف المسػػمى لبػػاب الت(, كانظػػر: ُّٖ/ُانظػػر تفسػػير ابػػف كثيػػر) (ُ)

 (.ِِّ/ُاسماعيؿ حقي ) ركح البياف(, كانظر: ُُٖ/ُ) معالـ التنزيؿكانظر: 
ـ, رسالة ماجستير, إعداد الطالب رمضاف الصيفي ) (ِ)  (.ُُٖ-َُٖبتصرؼ يسير: صفات الييكد كما صكرىا القرآف الكري
 (ُُّ -ُُْانظر فقو السيرة لمغزالي ) (ّ)
ٍغفي  (ْ) غائف الضّْ ٍمعييا الضَّ غينىةي كجى غىفي الًحٍقد كالجمع أىٍضغافه ككذلؾ الضَّ  (ِٓٓ/ُّ)لساف العرب  كالضَّ
 (ُِْ-ْبعاث بالضـ كآخره مكضع في نكاحي المدينة كانت بو كقائع بيف األكس كالخزرج)معجـ البمداف/ (ٓ)
 (.ُْٓ/ِانظر الركض األنؼ ,أبك القاسـ السييمي ) (ٔ)
 (.ُّْي القرآف كالسنة, محمد سيد طنطاكم )بنك إسرائيؿ ف (ٕ)
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كػػػانكا صػػػاغة كحػػػداديف كصػػػناع األسػػػمحة , بنػػػي قينقػػػاع أف شػػػر طائفػػػة مػػػف طػػػكائفيـ الػػػثبلث ييػػػكد
كألجؿ ىػذه الحػرؼ قػد تػكفرت لكػؿ رجػؿ مػنيـ آالت الحػرب حتػى بمػغ عػدد المقػاتميف فػييـ , كاألكاني

, مف الييكد ككانكا أشجع ييكد المدينة لذا فيـ أكؿ مف نقض العيد مع الرسكؿ , سبعمائة محارب
حتػػى كصػػؿ , كيػػؤذكف كػػؿ مػػف كرد سػػكقيـ, بالسػػخرية لممسػػمميفكيتعرضػػكف , ككػػانكا يثيػػركف الشػػغب

 . (ِ)بيـ الحاؿ لمتحرش بالنساء
كذلػؾ عنػػدما قػاـ حيػػي بػػف أخطػب بتحػػريض ييػػكد بنػي قريظػػة عمػػى نقػض العيػػد كتأليػػب : المحاولــة الثانيــة

كبالفعػػػؿ نجحػػػكا فػػػي ذلػػػؾ كاجتمػػػع عشػػػرة آالؼ , فػػػي غػػػزكة الخنػػػدؽ القبائػػؿ العربيػػػة عمػػػى حػػػرب الرسػػػكؿ 
: كلقػد كصػؼ القػرآف أحػكاؿ المسػمميف فػي المدينػة قػائبلن , ّ()فارس كراجؿ كحاصركا المدينػة لمػدة شػير كامػؿ

فب ٌْ ِسٝؾ, ِٖ ْٞ ٌْ ُعُْ٘د  لَأَْسَعيَْْب َػيَ ٌْ ئِْر َعبَءرُْن ِ َػيَُْٞن ََخَ هللا  ُْ٘ا اْرُمُشٗا ِّْؼ ٍَ َِ آ َب اى ِزٝ َُ  َٝب أَٖٝ  َمفب َٗ َٕفب  ْٗ ٌْ رََش د,ا ىَف ُعُْ٘ف َٗ
ا  ش, َُ ثَِصفٞف يُف٘ف ََ ففب رَْؼ ََ ُ ثِ ِْ  *هللا  فف ٍِ َٗ  ٌْ تُِن ْ٘ ِْ لَفف فف ٍِ  ٌْ ُة ئِْر َعففبُءُٗم ثَيََغففذِ اىْقُيُف٘ف َٗ ئِْر َصاَغففذِ اأْلَثَْصففبُس  َٗ  ٌْ ُْن فْف ٍِ أَْعففاََو 

َُّ٘ب اىَْؾَْبِعشَ  ِ اىظْ  َُ ثِبل  رَظُْ٘  ُصىْضِىُ٘ا صِىَْضال, َشِذٝذ,ا *َٗ َٗ  َُ ُْ٘ ٍِ ْإ َُ َٜ اْى  .  {ُُ–ٗ/األحزاب}َُْٕبىَِل اثْزُيِ
 : دورىم في إشعال الحروب بعد وفاة الرسول  -ٕ

فػي   كلـػ تػردعيـ العقكبػات التػي اتخػذىا الرسػكؿ لـ يكتؼ الييكد بمػا قػامكا بػو زمػف الرسػكؿ 
حقيػـػ نتيجػػة جػػرائميـ بػػؿ عمػػى العكػػس زاد الحقػػد كالمكػػر كالكراىيػػة فػػي قمػػكبيـ عمػػى اإلسػػبلـ كالمسػػمميف 

يقػػػػاد نيرانيػػػػا يف الفػػػػاركؽ العػػػػادؿ عمػػػػر بػػػػف حتػػػػى زمػػػػف الخمفػػػػاء الراشػػػػد (ْ)كاسػػػػتمر إشػػػػعاليـ لمحػػػػركب كا 
, الييكدم اليمنػي األصػؿ (ٓ)كالذم تكلى كبر ذلؾ ىك عبد ا بف سبأ, كعثماف بف عفاف  الخطاب

, الممقػب بػػابف السػػكداء كالػػذم اسػػتطاع بحنكتػػو كخبثػػو كمكػػره أف يػػزرع لػػو فػػي كػػؿ بمػػد إسػػبلمي فرقػػة سػػرية
يقاد نار الفتنة فيو  .  كسميت فيما بعد بالسبيئة نسبة إليو, ميمتيا التحريض عمى األمراء كا 

المػػؤامرة كالكيػػد الييػػكدم لئلسػػبلـ كالػػذم تػػكلى كبػػر ىػػذه المػػؤامرة عبػػد ا  "كالسػػبيئة ىػػي إحػػدل حمقػػات
                                                 

,ككاف سيدان في أخكالو, يقـي في حصف لو قريب مف المدينة, ما كعب بف األشرؼ الييكدم كاف شاعران ككاف ييجك النبي  (ُ)
أشػد  زالت بقاياه إلى اليـك كيحػرض عميػو كفػار قػريش فػي شػعره ككػاف المشػارككف كالييػكد فػي المدينػة حػيف قػدميا رسػكؿ ا

 (.ِِٓ/ ٓاألذل, أمر النبي بقتمو, قتمو خمسة مف األنصار, كحممكا رأسو في مخبلة إلى المدينة, )األعبلـ لمزركمي 
 (.ِْٓ, ِْْالرحيؽ المختـك المبار كفكرم ) (ِ)
 (. َْٓ/ِ(, انظر الركض األنؼ )َِٔ/ْانظر: السيرة النبكية البف ىشاـ ) (ّ)
(, عبػػد الػػرحمف بػػف حبنكػػة الميػػداني دار القمػػـ ُُٔالخطػػاب مكايػػد ييكديػػة )انظػػر دكرىػػـ فػػي مقتػػؿ عمػػر بػػف  (ْ)

 ـ. ُٖٕٗ -ىػػ  ُّٖٗالثانية  –بيركت ط  –دمشؽ 
عبد ا بف سبأ: رأس الطائفة السبئية. ككانت تقكؿ بألكىية عمػي. أصػمو مػف الػيمف, قيػؿ: كػاف ييكديػا كأظيػر  (ٓ)

خؿ دمشؽ في أياـ عثماف بف عفاف, فأخرجو أىميا, فانصػرؼ االسبلـ. رحؿ إلى الحجاز فالبصرة فالككفة. كد
 (ٖٖ/ْإلى مصر, كجير ببدعتو. )األعبلـ لمزركمي 
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كتحريػؼ أصػكلو بعػد , المتسػتر باإلسػبلـ فػي محاكلػة منػو لتقػكيض أركانػو, المعػركؼ بػابف السػكداء بف سػبأ
 ثـػ إلػى, كأخػرج منيػا إلػى الككفػة, إلػى البصػرة أف ىاجر مف اليمف أيػاـ الخميفػة الراشػد عثمػاف بػف عفػاف 

فػي مقتػؿ الخميفػة عثمػاف بػف  فكػاف سػببان مباشػران , إلثارتو الفتف بيف المسمميف كطعنو في الكالة, الشاـ فمصر
بحجػػػػة األمػػػػر , كبالجممػػػػة فػػػػإف السػػػػبيئة كانػػػػت كراء األحػػػػداث العظػػػػاـ التػػػػي حػػػػدثت فػػػػي اإلسػػػػبلـ, عفػػػػاف

كلػـػ يكتػػؼ , ُ()ديفبػػالمعركؼ كالنيػػي عػػف المنكػػر ككػػذلؾ كقعػػة عػػيف الجمػػؿ كمحػػاكالت تحريػػؼ أصػػكؿ الػػ
الييػػػكد بمػػػا فعمػػػكه ضػػػد المسػػػمميف مػػػف إيقػػػاد نيػػػراف الحػػػرب بيػػػنيـ كالتػػػي كمفػػػتيـ آالؼ الشػػػيداء كعمػػػى رأسػػػيـ 

كلكف استمر حقدىـ حتى بعػد عبػد ا بػف سػبأ الييػكدم حيػث ظيػر بعػده رجػؿ  الخميفتيف عمر كعثماف 
مػف أحبػارىـ كعالمػان بالفمسػفة  ان الذم كػاف ييكديػان متعصػبان كحبػر  ِ()أشد مكران كدىاءان كخداعان ىك ميمكف القداح

كالتنجػػيـ كمطمعػػان عمػػى أصػػكؿ المػػذاىب كاألديػػاف مػػف أجػػؿ ذلػػؾ لجػػأ إلػػى حيمػػة جديػػدة كىػػي ضػػرب العقيػػدة 
 .  ّ() اإلسبلمية في أصكليا فكاف أكؿ مف ركج لظيكر الفرؽ الباطنية

 : األسرىموقفيم من : ثانياً 
كلـ يطبقكا ما لـػ  ..يخاطب الحؽ جؿ جبللو الييكد ليفضحيـ ألنيـ طبقكا مف التكراة ما كاف عمى ىكاىـ

ـ كيقكؿ ليـ َُ ثِجَْؼطٍ  يعجبي رَْناُُشٗ َٗ َُ ثِجَْؼطِ اىْنِزَبةِ  ُْ٘ ٍِ  . ْ()إنو يذكرىـ بأنيـ كافقكا عمى الميثاؽ كأقركه أَلَزُْإ
الظػػاىر لمعػػرب أنيػػـ أعػػداء , فيػػو أنيػػـ كػػانكا قبػػؿ كأثنػػاء المعركػػةإف المكقػػؼ العجيػػب كالغريػػب 

كيقتػؿ بعضػيـ بعضػان أثنػاء , مف خبلؿ الحمؼ الذم عقدتو كؿ قبيمة مع حميفتيا, كيتكعدكف بعضيـ
كتشػاكركا  في الظاىر اجتمع ىؤالء األعداء, منيـ إلى بيتو فإذا ما انتيت المعركة كعاد كؿه , الحرب

ىػػذا ! األسػػرل مػػف كػػبل الفػػريقيف كجمعػػكا المػػاؿ ليفػػدكىـ فتحػػكؿ األعػػداء إلػػى أخػػبلءفػػي كيفيػػة فػػداء 
 . المكقؼ المتناقض منيـ

أسيران كاحػدان مػف ممػتيـ نجد الييكد أصحاب الممة الكافرة متفقكف عمى أال يجعمكا  ,كلنا ىنا كقفة
ا إلػى فػدائي سػعكفحتى كلك كػاف ىػذا الييػكدم ميػت الجثػة غيػر مكجػكدة عنػدىـ فيػـ ي ,يـعند أعدائ

                                                 
( إشػػػراؼ مػػػانع بػػػف حمػػػاد َُٕٔانظػػػر المكسػػػكعة الميسػػػرة فػػػي األديػػػاف كالمػػػذاىب كاألحػػػزاب المعاصػػػرة )ص  (ُ)

( كما بعدىا ُِٔية عبر التاريخ )( لمشيرستاني, كانظر مكايد الييكدُْٕالجيني, انظر كتاب الممؿ كالنحؿ )
 لعبد الرحمف الميداني. 

ميمكف بف داكد بف سعيد, القداح: رأس الفرقة )الميمكنية( مف اإلسماعيمية. في نسػبو كسػيرتو اضػطراب, قيػؿ:  (ِ)
اسػػـ أبيػػو ديصػػاف, أك غػػيبلف. كفػػى اإلسػػماعيمية مػػف ينسػػبو إلػػى سػػمماف الفارسػػى, كػػاف يظيػػر التشػػيع كيػػبطف 

كلد بمكة كانتقؿ إلى االىكاز كيرل اإلسماعيمية أنو كاف بصيران بالفمسفة اليكنانية, كعمػؿ عمػى إدخاليػا  الزندقة.
 (.ُّْ/ٕفي المذىب.األعبلـ لمزركمي )

 ( كما بعدىا كانظر الحيؿ التسعة لمباطنييف كما بعدىا.ُُٕانظر مكايد ييكدية عبر التاريخ ) (ّ)
 (.ِِٓ/ُتفسير الشعراكم ) (ْ)
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األسر أثنػاء الحػركب فإنػو لػف يطػكؿ بقػاؤىـ  أنيـ عندما يقعكف في, ليعطكا الثقة لجنكدىـ ,ثمفبأم 
 . بك كي يستمركا في إشعاؿ الحر  كىذا يجعميـ أكثر دافعية لمحرب ضد عدكىـ, فيو

 ثر مفتعرضت األمة اإلسبلمية ألكى , مع تكالي األحداث كتكالب األمـ عمى أىؿ اإلسبل ـلكف 
 بيـ كالزج, سرمف أفظًعيا كقكع المئات مف المسمميف في األ؛ مصائب جساـ بيا كألمَّت, نكبة
 . ةن رمحي  خمؼ قضباف الحديد في معتقبلت ال ترعى حقكقنا ك ال تراعي مف

ػػػٍف أىبًػػػي  ,فمػػػا ىػػػك الػػػدكر الػػػذم عممنػػػاه لتحريػػػر أسػػػرل المسػػػمميف مػػػف سػػػجكف الظمػػـػ كالبغػػػي كالفسػػػاد عى
َُ )  قىػػاؿى قىػػاؿى رىسيػػكؿي المَّػػوً  ميكسىػػى  بػػف بطػػاؿاقػػاؿ  ,ُ()(ُفكُّةة ا اْلَعةةانَِي  َةْعنِةةي اأْلَِ ةة َآ َ َأْ ِعُمةة ا اْلَجةةائَِع َ ُعةة ُ  ا اْلَمةةآِ 

"فكػػاؾ األسػػير كاجػػب عمػػى الكفايػػة كبػػو قػػاؿ الجميػػكر كقػػاؿ إسػػحاؽ بػػف راىكيػػو مػػف بيػػت المػػاؿ كركل عػػف 
مالػػػؾ أيضػػػا كقػػػاؿ أحمػػػد يفػػػادل بػػػالرءكس كأمػػػا بالمػػػاؿ فػػػبل أعرفػػػو كلػػػك كػػػاف عنػػػد المسػػػمميف أسػػػارل كعنػػػد 

 .  ِ()المشركيف أسارل كاتفقكا عمى المفاداة تعينت كلـ تجز مفاداة أسارل المشركيف بالماؿ"
ثـ ختـ ا سبحانو كتعالى اآليات ببياف نفسية الييكد في نقضيـ لمعيكد كالمكاثيؽ بقكلو تعالى 

 ِِخَشح ْٟ َّْٞب ثِب ا اْىَؾَٞبحَ اىذ  ُٗ َِ اْشزََش َُ  أُٗىَئَِل اى ِزٝ َْْصُشٗ ُٝ ٌْ ُٕ َل  َٗ ٌُ اْىَؼَزاُة  ُٖ ْْ   {ٖٔ/ البقرة} لاََل َُٝخا ُف َػ
يقكؿ الرازم " اعمـ أف الجمع بػيف تحصػيؿ لػذات الػدنيا كلػذات اآلخػرة ممتنػع غيػر ممكػف كا سػبحانو 

, ت اآلخػػر عمػػى نفسػػوفقػػد فػػكٌ فػػإذا اشػػتغؿ بتحصػػيؿ أحػػدىما , مكػػف المكمػػؼ مػػف تحصػػيؿ أييمػػا شػػاء كأراد
فجعؿ ا ما أعرض الييكد عنػو مػف اإليمػاف بمػا فػي كتػبيـ كمػا حصػؿ فػي أيػدييـ مػف الكفػر كلػذات الػدنيا 

كذلؾ مف ا تعالى في نياية الذـ ليـ ألف المغبكف في البيع كالشػراء فػي الػدنيا مػذمـك حتػى , كالبيع كالشراء
 .  ّ()"م متاع الدنيا باآلخرة أكلىيكصؼ بأنو تغير في عقمو فبأف يذـ مشتر 

 :العبر المستفادة من اآليات 

 .(ْ)كفر مف يتخير أحكاـ الشرع فيعمؿ ما يكافؽ مصالحو كىكاه, كيعمؿ ما ال يكافؽ -ُ
 أف بني إسرائيؿ مع ىذا الميثاؽ الذم أخذه ا عمييـ لـ يقكمكا بو إال القميؿ منيـ . -ِ
 بعضيـ بعضان .ًخذ عمييـ تحريـ قتاؿ أف بني إسرائيؿ أي  -ّ
 أف الكفر ببعض الشريعة كفر بجميعيا . -ْ
 

                                                 

 (.َّْٔ(,)حْْٕصحيح البخارم كتاب الجياد, بىاب فىكىاًؾ اأٍلىًسيًر,)ص (ُ)
 (.ُٕٔ/ٔفتح البارم شرح صحيح البخارم البف حجر ) (ِ)
 (.ُٗٓ/ّمفاتيح الغيب, لمرازم ) (ّ)
 (.َٖ/ُأيسر التفاسير لكبلـ العمي الكبير, ألبي بكر الجزائرم ) (ْ)
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 :  مطالب ةكفيو أربع
 

 . والرسل وموقف الييود منيماألنبيا  : المطمب األول
عطاؤ   ىعيس بشرية: المطمب الثاني  . ه المعجزاتوا 
 . رغم عمميم بو جحود الييود بالنبي : المطمب الثالث
 . مخالفة الييود لؤلنبيا  والرسل: المطمب الرابع
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 المطمب األول
 األنبيا  والرسل وموقف الييود منيم

َْْٞفب يدؿ عمى ىذا المقصد قكلو تعػالى  آرَ َٗ ُعفِو  ِٓ ثِبىش  ِْ ثَْؼفِذ ف ٍِ َْْٞفب  تَا  َٗ َ٘عفٚ اْىِنزَفبَة  ٍُ َْْٞب  ىَقَْذ آرَ َٗ

َبدِ  ٌَ اْىجَِّْٞ ْشَٝ ٍَ  َِ ٌْ  ِػَٞغٚ اْث ٌُ اْعفزَْنجَْشرُ ّْاُُغفُن ٙ أَ َ٘ ف ْٖ ب َل رَ ََ ٌْ َسُع٘ه  ثِ ب َعبَءُم ََ أَٝ ْذَّبُٓ ثُِشِٗػ اْىقُُذِط أَلَُني  َٗ

 َُ لَِشٝق,ب رَْقزُيُ٘ َٗ  ٌْ ْثزُ  . {ٕٖ/ البقرة} لَاَِشٝق,ب َمز 
 : النقاط اآلتيةويمكن دراسة ىذا اليدف دراسة تحميمية من خبلل 

 : المقصود بالمفردات المتعمقة بالمقصد واليدف: أوالً 
َْْٞبقكلو - أ تَا  َٗ : القاؼ كالفاء كالحرؼ المعتؿ في )قفى( أصػؿ صػحيح يػدؿ عمػى اتبػاع الشػيء

كمنػػػو أيضػػػان الكػػػبلـ المقتفػػػى الػػػذم يتبػػػع بعضػػػو  ,(ِ)قفػػػا أثػػػره بفػػػبلف أم اتبعػػػو يقػػػاؿ: ,(ُ)لمشػػػيء
 . (ّ)الشعرالبعض في قافية 

أَٝ فْذَّبُٓ ثِفُشٗػِ اىْقُفُذطِ قكلو   - ب َٗ :كركح القػدس ىػك جبريػؿ ْ()ىػي ركح مضػافة إلػى النزاىػة ,  ػٍف عى
ػػك  عىاًئشىػػةى رضػػى ا عنيػػا قىالىػػٍت كىػػافى رىسيػػكؿي المَّػػًو  مىٍيػػًو يىٍيجي ػػعي ًلحىسَّػػافى ًمٍنبىػػرنا ًفػػى اٍلمىٍسػػًجًد فىيىقيػػكـي عى يىضى

ػػٍف قىػػاؿى ًفػػى رىسيػػكًؿ المَّػػًو  , ٓ()(َمةةا نَةةاَفَح َعةةْ  َ ُ ةة ِل ال َّةةوِ  َ سَّةةانَ  ِإنَّ  ُ َح اْلُ ةةُ ِس َمةةعَ ) فىقىػػاؿى رىسيػػكؿي المَّػػًو  مى
, كقيػؿ المػراد ٕ(), كسمي بيذا اإلسـ ألنو يػأتي بمػا فيػو حيػاة لمقمػكبٔ()ككصؼ بالقدس لطيارتو كبركتو

ِشَّفببركح القدس ىك اإلنجيؿ كما قاؿ تعػالى  ٍْ ِْ أَ ٍِ ب  َؽَْْٞب ئِىََْٞل ُسٗؽ, ْٗ َمَزىَِل أَ َٗ {الشػكرل /ِٓ},  كسػمي
 .  ٖ()بو ألف الديف يحيا بو كمصالح الدنيا تنتظـ ألجمو

 : الصور الببلغية المتعمقة باليدف والمقصد: ثانياً 
 : استخدام لفظة الفريق - أ

بػؿ يسػتعمؿ كممػات مثػػؿ , الييػػكد ال يػكٌبخ الجميػع بسػبب ذنػكب األكثريػػةالقػرآف فػي حديثػو عػف 
كطريقة القرآف ىذه في حديثو عف األيمـ درس لنػا , "فريؽ" "أكثر" ليصكف حؽ األقمية المؤمنة المتقية

                                                 
 (.ُُِ/ٓمعجـ مقاييس المغة ,البف فارس ) (ُ)
 (.َٔٓ/ُمختار الصحاح , محمد بف أبي بكر الرازم ) (ِ)
 (.ٕٔٓ/ِالمعجـ الكسيط , مجمكعة مف العمماء ) (ّ)
 (.ٔٗٓ/ُالتحرير كالتنكير,البف عاشكر ) (ْ)
اءى ًفى الشٍّْعًر, )ص (ٓ)  ( قاؿ عنو األلباني:حسف.َُٕٓ(,)ح ُٕٓسنف الترمذم كتاب األدب باب مىا جى
 (.ُِْ/ُ)تفسير: سيد طنطاكم  (ٔ)
 (.ٖٗ/ُالتبياف في تفسير غريب القرآف ) (ٕ)
 (.َٗٓ/ُالفخر الرازم ) (ٖ)
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 . (ٔ)كي ال نحيد في أحاديثنا كمكاقفنا عف الحٌؽ كالحقيقة
 : بصيغة المضارع )وفريًقا تقتمون( التعبير بصيغة الماضي )ففريقًا كذبتم( والتعبير - ب

 ألنيػػـ, كالقتػػؿ فػػي )بعػػض( آحػػاد متعمقاتػػو مسػػتقبؿ, إف التكػػذيب فػػي أفػػراد متعمقاتػػو كمػػو مػػاض
, ة كسػمت فييػا الػذراعيَّ كقد أىػدت لػو ييكديػة فػي )خيبػر( شػاة مصػمً , كانكا يحبكف أف يقتمكا النبي 

فػي مرضػو  ثػـ قػاؿ, ثػـ ألقػاه منػو, فػي فيػو أكمػوكأخبػره الػذراع بالسػـ بعػد أف , يحبو ألنو كاف 
مػا زالػت مػف األكمػة التػي أكمػت بخيبػر )فيػذا أكاف انقطػاع( : الذم )انتقػؿ فيػو إلػى الفػردكس األعمػى(

 . (ِ)مات شييدا إف النبي : كليذا يقاؿ. أبيرم
 : تحقيق اليدف والمقصد من اآلية: ثالثاً 

 *التفسير اإلجمالي:
فػي ىػػذه اآليػات بأنػػو أرسػؿ إلػػى بنػي اسػػرائيؿ أنبيػاء كرسػػبلن ليبينػكا ليػػـ بػيف ا سػبحانو كتعػػالى 

ػػف عمػػييـ بيػػذا األمػػر ىػػك كمػػيـ ا مكسػػى ,مػػنيج ا سػػبحانو كتعػػالى كقػػد أنػػزؿ  ,كمػػف الػػذيف مى
 إلػػى أف خػػتـ بعيسػػى ,كأف ىػػؤالء الرسػػؿ كاألنبيػػاء الػػذيف بعثػػكا فػػييـ بالتتػػابع ,عميػػو التػػكراة ا

 . (ّ)ف بني اسرائيؿآخر األنبياء م
عمػى  ,لكف تعنت بني اسرائيؿ يظير مػف خػبلؿ ىػذه اآليػة بػالعتك كالعنػاد كالمخالفػة كاالسػتكبار

 . األنبياء فيـ يتبعكف أىكاءىـ
 : الفرق بين النبي والرسول   أ(
 : تعريف النبي لغة واصطبلحاً   *
 .(ْ)كىك ما ارتفع مف األرض  ,كقيؿ مف النبكة ,مف النبأ أم الخبر: النبي لغة -ٔ
 . (٘)أيكحى اليو بشرع ك لـ يؤمر بتبميغو ىك رجؿ ذكر حر مف بني ءادـ: النبي اصطبلحاً  -ٕ
  ًتعريف الرسول لغة واصطبلحا : 
كسمكا بذلؾ ألنيػـ كجيػكا مػف قبػؿ ا تعػالى  ,(ٔ)ىك الذم يتابع أخبار الذم بعثو: الرسول لغة -ُ

 َتْتَرىُثمَّ َأْرَسْمَنا ُرُسَمَنا {المؤمنكف /ْْ} . 

                                                 
 (.ََْ/ُجامع لطائؼ التفسير , عبدالرحمف بف القماش) (ُ)
 (.ُْْ/ُتفسير ابف عرفة ) (ِ)
  (.ُِّ/ُ(, تفسير المنار)ِٕٓ/ُ(, تفسير الشعراكم )ٖٓ/ُ(, تفسير السعدم )ُِّ/ُانظر: تفسير ابف كثير ) (ّ)
 (.ِّٗ/ِ(, معجـ مقاييس المغة )ٕٔ/ُ(, القامكس المحيط )ِٖٔ/ُانظر: مختار الصحاح ) (ْ)
 (َِٗ/ِلكامع األنكار البيية كسكاطع األسرار األثرية لمسفاريني الحنبمي ) (ٓ)
 (.ِّٕ/ْتيذيب المغة ,األزىرم ) (ٔ)
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 . (ُ)فإف لـ يكحى فنبي فقط  ,ىك إنساف أكحي إليو بشرع كأمر بتبميغو: الرسول اصطبلحاً  -ِ
 ؟ ىل ىناك توافق بين كممتي الرسول والنبي 

 : أىميا  ا  في التفريق بين النبي والرسول إلى أقوالمملمع
كالرسكؿ مأخكذ مف تحمػؿ  ,فالنبي رسكؿ كالرسكؿ نبي ,أف األنبياء كالرسؿ كاحد: القول األول -

كمأخكذ  ,ألنو مخبر عف ا تعالى ,كالنبي مأخكذ مف تحمؿ النبأ كىك الخبر إف ىمز ,الرسالة
 . (ِ)كاف يخاطب بيما ان ألف محمد ,كىك المكضع المرتفع ,مف النبكة إف لـ ييمز

مف أكحي إليو بشػرع : كالرسكؿ, ييؤمر بتبميغومف أكحى إليو ا بشرع كلـ  النبي: القول الثاني -
, -كىػػك الػػراجح فػػي ذلػػؾ –كىػػذا أشػػير مػػا قيػػؿ فػػي الفػػرؽ بػػيف النبػػي كالرسػػكؿ , كأمػػر بتبميغػػو

 . (ّ)أمر بإلزاـ الناس كأف يقاتميـ عمى ما جاء بو: أم, أمر بتبميغو: كمعنى
 : صفات الرسل واألنبيا   ب(

مبعػػػكث إلػػػى قػػػكـ يػػػدعكىـ إلػػػى ىدايػػػة ا  ,مػػػف المعمػػػـك أف الرسػػػكؿ ىػػػك حامػػػؿ دعػػػكة ا 
 : منيا ,كعند التأمؿ في الرسؿ نجد ليـ صفات ,كاخراجيـ مف الظممات إلى النكر ,سبحانو كتعالى

 : أنيم من البشر -ٔ
مػف المبلئكػة شاءت حكمة ا تعالى أف يككف الرسؿ الذم يرسػؿ إلػى البشػر مػف نفػس جنسػيـ كلػيس 

ٜ  قاؿ تعػالى  ,عمى سبيؿ المثاؿ َؽٚ ئِىَف ٌْ ُٝ٘ف فضْيُُن ٍِ ب أََّفب ثََ فش   ََ يقػكؿ صػاحب الظػبلؿ  ,{َُُ/ الكيػؼ} تُْو ئِّ 
نيػػا الحكمػػة اإللييػػة كػػذلؾ تبػػدك فػػي رسػػالة كاحػػد مػػف البشػػر إلػػى البشػػر كاحػػد مػػف البشػػر يحػػس  ,فػػي ذلػػؾ " كا 

كيعمػـػ , كيعػػرؼ نػػكازعيـ كأشػػكاقيـ, كيػػدرؾ آالميػـػ كآمػػاليـ, كيعػػاني تجػػاربيـ, كيتػػذكؽ مكاجػػدىـ, إحساسػػيـ
كيسػير بيـػ خطػكة , في قكتيـ كاستعبلئيـ كيرجك, ضركراتيـ كأثقاليـ كمف ثـ يعطؼ عمى ضعفيـ كنقصيـ

يرتػاد بيـػ الطريػؽ إلػى , ألنػو فػي النيايػة كاحػد مػنيـ, كىك يفيـ كيقدر بػكاعثيـ كتػأثراتيـ كاسػتجاباتيـ, خطكة
 .  "ٗ()بكحي مف ا كعكف منو عمى كعثاء الطريؽ, ا
 : الذكورة -ٕ

كلػـ يبعػث ا , كمف الكماؿ الذم حباىـ بو أنو اختار جميػع الرسػؿ الػذيف أرسػميـ مػف الرجػاؿ 
ٌْ رسكالن مف النساء  ِٖ ْٞ ب أَْسَعْيَْب تَْجيََل ئِل  ِسَعبل, ُِّ٘ؽٜ ئِىَ ٍَ َٗ {األنبياء /ٕ},  مكَ حِ وأن ليذا األمر : 

كمقابمػػػة النػػػاس فػػػي السػػػٌر , كمخاطبػػػة الرجػػػاؿ كالنسػػػاء, أٌف الرسػػػالة تقتضػػػي االشػػػتيار بالػػػدعكة  *
                                                 

 (.ٗٓ/ُتدريب الراكم في شرح تقريب النككم ) (ُ)
 (.ِٖٔ/ُ(, مختار الصحاح)ُّٔ/ُالعرب )انظر: لساف  (ِ)
 (.ََٗ/ُ(, أعبلـ النبكة)ُٕٔشرح العقيدة الطحاكية ألبي عز الحنفي )ص (ّ)
 (.َّٕ/ٓفي ظبلؿ القرآف ,سيد قطب ) (ْ)
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ككػػؿ ىػػذا , كمكاجيػػة المكػػذبيف كمحػاججتيـ كمخاصػػمتيـ, كالتنقػػؿ فػػي فجػاج األرض, كالعبلنيػة
 . يناسب الرجاؿ دكف النساء

َُ َػيَفٚف اىَِّْغففبءِ كلػػذلؾ جعػػؿ ا القكامػػة لمرجػػاؿ عمػػى النسػػاء, الػػذككرة أكمػػؿ  * ف٘ف ٍُ ا  ٘ َعففبُه تَ / النسػػاء} اىشِّ
ّْ}  . 

كػالحيض كالحمػؿ كالػكالدة كالنفػاس , المرأة يطرأ عمييا ما يعطميا عػف كثيػر مػف الكظػائؼ كالميمػات *
 .  (ُ)بأعباء الرسالة كتكاليفياككؿ ذلؾ مانع مف القياـ , عدا ما يتطمبو الكليد مف عناية

 : الوحي -ٖ
ٜ   قاؿ تعالى ,خص ا األنبياء دكف سائر البشر بكحيو إلييـ ٌْ َُٝ٘ؽٚ ئِىَ ْضيُُن ٍِ ب أََّب ثََ ش   ََ  تُْو ئِّ 

اِؽذ   َٗ ٌْ ئِىَٔ   ُُٖن ب ئِىَ ََ  . {َُُ/ الكيؼ} أَّ 
 : العصمة -ٗ

, فػبل ينسػكف شػيئان ممػا (ِ)اتفقت األمة اإلسبلمية عمى أف الرسؿ معصػكمكف فػي تحمػؿ الرسػالة
َْْغفٚإال شيئان أراد ا أف ينسيو إياه  ,أيكحي إلييـ فَش  َعُْْقِشئَُل لَفاَل رَ ْٖ ٌُ اْىَغ ُ ئِّ فُٔ َْٝؼيَف فب َشفبَء هللا  ٍَ * ئِل  

ب َْٝخاَٚ ٍَ َٗ {األعمى /ٔ-ٕ} . 
 : وظيفة الرسل: ثالثاً 

مبشػػريف كمنػػذريف , عبػػاد  اصػػطفاىـ لحمػػؿ رسػػالتو إلػػى خمقػػو, يعمػػـ ممػػا تقػػدـ أف الرسػػؿ
بف القػيـ فػي ذلػؾ "فإنػو ال سػبيؿ إلػى السػعادة ايقكؿ  ,لئبل يككف لمناس عمى ا حجة مف بعد الرسؿ

كالخبيػػث كال سػػبيؿى إلػػى معرفػػة الطيػػب , كال فػػي اآلخػػرة إال عمػػى أيػػدم الرسػػؿ, كالفػػبلح ال فػػي الػػدنيا
فالطَّيّْػػػب مػػػف األعمػػػاؿ , كال يينػػػاؿ رضػػػى ا البتػػػة إال عمػػػى أيػػػدييـ, عمػػػى التفصػػػيؿ إال ًمػػػف جيػػػتيـ

فيػـ الميػزافي الػػراجح الػذم عمػػى أقػكاليـ كأعمػػاليـ , لػػيس إال ىػدييـ كمػػا جػاؤكا بػػو, كاألقػكاؿ كاألخػبلؽ
, يػػػػدل مػػػف أىػػػػؿ الضػػػػبلؿكبمتػػػػابعتيـ يتميػػػػز أىػػػؿ ال, كأخبلقيػػػـ تيػػػػكزف األقػػػكاؿ كاألخػػػػبلؽ كاألعمػػػاؿ

ولقد بـين لنـا القـرآن الكـريم والسـنة النبويـة  ,(ّ)"فالضركرة إلييـ أعظـي ًمف ضركرة البدف إلى ركحو
 : ومنيا  (ٗ)ميّمة الرسل ووظائفيم

 : تبميغيم لموحي -ٔ
 قةال اهلل تعةالى  مةآا وهذههيالمهمةاألساسيةالمنوطةبهم وهميلبغيماممال نمزه غميه لغنماس

ب ثَي ْغَذ ِسَعبىَزَُٔ  :   لو  ََ ٌْ رَْاَؼْو لَ ُْ ىَ ئِ َٗ ِْ َسثَِّل  ٍِ َْٞل  ِّْضَه ئِىَ ب أُ ٍَ ُعُ٘ه ثَيِّْغ  َٖب اىش  .}57/المائدة{ َٝب أَٝ 

                                                 
 (, بتصرؼ يسير.ٖٔ – ْٖالرسؿ كالرساالت ,عمر سبيماف األشقر ) (ُ)
 (.َّْ/ِلكامع األنكار البيية ) (ِ)
 ( , بتصرؼ يسير.ٗٔ/ُىدم خير العباد , البف القيـ )زاد المعاد في  (ّ)
 (, بتصرؼ.ِٓ-ُْالرسؿ كالرساالت) (ْ)
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 : دعوة الناس وتربيتيم عمى منيج الشريعة الربانية -ٕ
َٜ كمف ذلؾ قكلو تعالى  ف ِٕ ٌْ ثِفبى زِٜ  ُٖ َعفبِدْى َٗ ِػظَفِخ اْىَؾَغفَِْخ  ْ٘ ََ اْى َٗ فِخ  ََ اْدُع ئِىَفٚ َعفجِِٞو َسثِّفَل ثِبْىِؾْن

 ُِ َِ  أَْؽَغ زَِذٝ ْٖ َُ ٌُ ثِبْى َ٘ أَْػيَ ُٕ َٗ  ِٔ ِْ َعجِٞيِ ِْ َظو  َػ ََ ٌُ ثِ َ٘ أَْػيَ ُٕ ُ  َسث َل   . }ُِٓ/ النحؿ{  ئِ
 : نذارىما  تبشير الناس و   -ٖ

كألفَّ ارتبػػػاط الػػػدعكة إلػػػى ا بالتبشػػػير , الرسػػػؿ إلػػػى ا تقتػػػرف دائمػػػان بالتبشػػػير كاإلنػػػذاردعػػػكة 
َِ ئِل  كاإلنذار كثيؽ جدان فقد قصر القرآف ميمة الرسؿ عمييما في بعض آياتػو  ْشَعفيِٞ َُ فب ُّْشِعفُو اْى ٍَ َٗ

 َِ ِْْزِسٝ ٍُ َٗ  َِ ِشٝ جَ ِّ ٍُ }كقد ضرب الرسػكؿ , }ْٖ/ األنعاـ ِإنََّمةا َمثَِ ةي َ َمثَةُل )فقػاؿ , لنفسػو مػثبلن فػي ىػذا
َنيَّ َ ِإنّْي أَنَةا النَّةِذ ُآ اْلُعْآ َةاُن فَالنََّجةاَء فََ  َاَعةُو  َما بَةَعثَِني ال َُّو ِبِو َكَمَثِل  َُجٍل أََتى قَةْ ًما َُ ِبَع ةْ فَةَ اَل  َا قَةْ ِم ِإنّْي  َأَْ ُت اْلَجْ 
ُُ  َائَِفةةٌ  ِمةةْ  قَةْ ِمةةِو فَةةَ ْ َلُج ا فَةةاْنطََ  ُ  ُهْ  فََ ْصةةَبُح ا َمَكةةانَةُهْ  َفَصةةبََّحُهْ  اْلَجةةْ  َبْت  َائَِفةةٌ  ِمةةنةْ  ا َع َةةى َمَهِ ِهةةْ  فَةَنَجةةْ ا  ََكةةذَّ

 . (ٔ)(ْلَحقّْ ا ِجْئُت ِبِو ِمْ  افََ ْىَ َكُهْ  َ اْجَتاَ ُهْ  َفَذِلَك َمَثُل َمْ  َأ َاَعِني فَاتةََّبَع َما ِجْئُت ِبِو َ َمَثُل َمْ  َعَصاِني  ََكذََّب ِبمَ 
 : قيادة األمة وبيان سياستيا الدينية والدنيوية  -ٗ

, كىؤالء يحتاجكف إلى مف يسكسػيـ كيقػكدىـ كيػدبر أمػكرىـ, كف جماعة كأمةالذيف يستجيبكف لمرسؿ ييككن
ْٞفَل فيـ يحكمكف بيف الناس بحكـػ ا , كالرُّسؿ يقكمكف بيذه الميمة في حاؿ حياتيـ أََّْضىَْْفب ئِىَ اىْنِزَفبَة ثِفبىَْؾقِّ َٗ

َِ اىْنِزَبةِ  ٍِ َِ ََٝذِْٝٔ  ْٞ ََب ثَ ٌْ  ٍَُصذِّت,ب ىِ ُٖ ٌْ ثََْْٞ ْ,ب َػيَِْٞٔ لَبْؽُن َِ ْٞ َٖ ٍُ َٗ ٌْ ُٕ اَء َ٘ ْٕ َل رَز جِْغ أَ َٗ  ُ ََب أََّْضَه هللا   . {ْٖ/ النساء} ثِ
 : قامة الحجة عمييمإ -٘

فػا جػٌؿ كعػبل أرسػؿ الرسػؿ كأنػزؿ الكتػب كػي ال يبقػى , ال أحد أحٌب إليو العذر مػف ا تعػالى
َُ  قػػاؿ تعػػالى لمنػػاس حٌجػػة فػػي يػػكـ َِ ىِففئاَل  َُٝنفف٘ ْْففِزِسٝ ٍُ َٗ  َِ ففِشٝ جَ ِّ ٍُ ففخ  ثَْؼففَذ  ُسُعففال,  ِ ُؽغ  ىِيْ ففبِط َػيَففٚ هللا 

ُعوِ  ب اىش  ,َ ا َؽِنٞ ُ َػِضٝض, َُ هللا  َمب َٗ } النساء /ُٔٓ{ . 
 : موقف الييود من األنبيا : رابعاً 

ال يتبعكف مػنيـ  ,يحكميا ىكاىـ المريض كمزاجيـ المنحرؼ ,نظرة أكثر الييكد لؤلنبياء مزاجية
إال مػػػػا كػػػػاف ليػػػػـ فيػػػػو ىػػػػكل كشػػػػيكة  ,كال يصػػػػدقكف مػػػػا جػػػػاءىـ بػػػػو األنبيػػػػاء ,إال مػػػػف كافػػػػؽ مػػػػزاجيـ

 . (ِ)كما سكاه مرفكض باطؿ كلك كاف ىك الحؽ األصيؿ ,كمصمحة
 : منيا ,أخبرنا القرآف عف ىذه المزاجية, بعدة نماذج كمكاقؼ كلقد

 : إيمانيم ببعض األنبيا  وكفرىم بالبعض اآلخر - أ
إف الناظر فػي كتػب الييػكد يجػدىـ قػد سػجمكا ىػذه النفسػية المنحرفػة بإلصػاقيـ باألنبيػاء عظػائـ 

 . -تعالى ا عما يقكلكف عمكان كبيرا – ىذه األقكاؿ إلى ا  ة, كنسب(ّ)األمكر كالببليا كالرزايا 
                                                 

اـً بًاٍلًكتىاًب كىالسُّنًَّة بىاب ااًلٍقًتدىاًء ًبسينىًف رىسيكًؿ المًَّو  (ُ)  (. ِِٖٕ(,)ح ُِٖٓ,)صصحيح البخارم كتاب ااًلٍعًتصى
 (.ُٖٓالكريـ )بتصرؼ: الشخصية الييكدية مف خبلؿ القرآف  (ِ)
 (.ٓٗ – ْٗانظر: دراسات في األدياف الييكدية كالنصرانية ) (ّ)
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 ىةة   جةةاء نةةاٌس مةة   هةة َ  إلةةى النبةةيّ ": قػػاؿ (ُ)أخػػرج اإلمػػاـ الطبػػرم عػػف محمػػد بػػف كعػػب القرظػػي
ف ن ل ؟ كما جاء بو م  ى أل اً ا  حم ها م  عن  اهلل،  أال ت ت نا بكتاب م  السماء،  ا أبا ال ا  : ف ال ا، (5)ُمْحَتبٍ 
ِْ َرىَِل لَقَ  :اهلل ٍِ َ٘عٚ أَْمجََش  ٍُ بِء لَقَْذ َعأَىُ٘ا  ََ َِ اىغ  ٍِ ٌْ ِمزَبث,ب  ِٖ ْٞ ُْ رُْضَه َػيَ ُو اْىِنزَبِة أَ ْٕ بىُ٘ا أَِسَّب َْٝغأَىَُل أَ

 َ َشح, هللا  ْٖ ما أنة ل اهلل ع  ةك  ال ع ةى م  ةى  ال ع ةى ع سةى : ف الفجثا  جل م   ه   . [131/ ]سورة النساء  َع
 . (ّ)"" ال ع ى أَ  ٍ : جعل    ل، ُ ْب تو فحلَّ    ل  , ما ق   ا اهلل  ق ق  ه:ف ن ل اهلل!  ال ع ى أ   ش ًئا

 : قتميم لؤلنبيا  - ب
أال كىي قتػؿ األنبيػاء بغيػر  ,جريمة شنيعة مف جرائـ الييكد في القرآف كتعالى يبيف ا سبحانو

ْٞفِش َؽفق  }كفي اآليات التي ذكر فييا قتؿ الييكد لؤلنبيػاء, قرنػت بقكلػو تعػالى ,حؽ  سػكرة آؿ عمػراف  {ثَِغ
ِْٞش اْىَؾقِّ }كبػ   ُِ/ ّ , كاآليػة تشػنيع ألفعػاليـ القبيحػة ككػأف ىنػاؾ سػؤاؿ مقػدر  ُٔ/ ِ سكرة البقرة  {ثَِغ

, لعمػػـك النفػػى, قػػاؿ سػػيد طنطػػاكم " جػػاءت بصػػيغة التنكيػػر, حػػؽبغيػػر : الجػػكاب؟ بػػأم ذنػػب قتمػػكا
أل أنيػـ لػـ يككنػكا معػذركيف بػأم لػكف مػف ألػكاف العػذر , كالحؽ المزعكـ, بحيث يتناكؿ الحؽ الثابت

فكػػاف فعميػػـ ىػػذا , فػػي ىػػذا االعتػػداء فقػػد أقػػدمكا عمػػى مػػا أقػػدمكا عميػػو كىػػـ يعممػػكف أنيػػـ عمػػى الباطػػؿ
 . (ْ)"كأفظع أنكاع اإلجراـ في مكضكعو, يقتوفي بكاعثو كفي حق إجرامان 
 
 :العبر المستفادة من اآليات 

 أف ا أعطى عيسى اآليات البينات الكاضحات التي تدؿ عمى صدقو .  -ُ
 رحمة ا بخمقو كحكمتو حيث أيد الرسؿ باآليات , مف أجؿ يؤمنكا بو كيصدقكه .  -ِ

 

                                                 
نػػوي الحكػػـ بػػف عتيبػػة ًفػػي  (ُ) كىل عى ػػًديًنٌي سػػمع زيػػد بػػف أىرقػػـ رى ٍمػػزىة اٍلمى ًميػػؼ اأٍلىٍكس أىبيػػك حى ػػد بػػف كىٍعػػب اٍلقرًظػػٌي حى مَّ ميحى

قىػاؿى  نػوي كى ٌمػد بػف سػعد عى ميحى ػاًرٌم كى ًمائىػة قىالىػو البيخى ػاف كى قىاؿى أىبيك نعيـ مىاتى سػنة ثىمى  الػذىمي تىٍفًسير )سيكرىة اٍلمينىاًفقيف( كى
فً  ٌمي مىاتى سنة كى قىاؿى عىٍمرك بف عى قىاؿى اٍبف أبي شيبىة مثؿ أبي نعيـ كى قىاؿى أىبيك  ُُٕيمىا كتب ًإلىٌي أىبيك نعيـ مثمو كى كى

ػد بػف كىٍعػب اٍلقرًظػيٌ  مَّ قىاؿى أىبيك ًعيسىى سىػًمعت قيتىٍيبىػة بػف سػعيد يىقيػكؿ بىمغنًػي أىف ميحى ًمائىة كى  ًعيسىى مىاتى سنة ثىمىاف كى
ًدينىػػًة سػػنة  يىػػاة النَّبًػػي كلػػد ًفػػي حى  قىػػاؿى اٍلكىاًقػػًدٌم تػػكٌفي ًباٍلمى سػػبعيف سػػنة )انظػػر: اليدايػػة  ُُٕكى ػػاف كى كىىيػػكى اٍبػػف ثىمى

 (ٕٓٔ/ِكاإلرشاد في معرفة أىؿ الثقة كالسداد 
َـّ يضػع يديػو عمػى سػاقىيو كأنَّػو محتىػبو ب (ِ) يمػا )انظػر كمف ذلؾ )القٍرفيصاء(, كىك أف يقعد الرجػؿ ًقعػدةى المحتبًػي ثػ

 (ُُٖ/ٓمعجـ مقاييس المغة 
 (.ِْٓ – ِّٓ/ُُتفسير الطبرم) (ّ)
 (.ْٖ/ِتفسير سيد طنطاكم ) (ْ)
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 المطمب الثاني
عطاؤ  بشرية عيسى   ه المعجزاتوا 

أَٝ فْذَّبُٓ ثِفُشٗػِ اىْقُفُذطِ كيدؿ عمى ىذا المقصد قكلو تعػالى  َٗ َفبدِ  ٌَ اىْجَِّْٞ فْشَٝ ٍَ  َِ آرََْْٞب ِػَٞغٚف اْثف َٗ {البقػرة /
ٖٕ} . 

 : ويمكن دراسة ىذا اليدف دراسة تحميمية من خبلل النقاط اآلتية
 : المقصود بالمفردات المتعمقة باآلية: أوالً 

 )سػكاء كانػت حسػية أك عقميػة(ُ)كالبينة الحجة ,البينة ىي األمر الكاضح: قولو )البينات,, 
ألف المعجػػز  ,, أم المعجػػزات التػػي أيػػد ا سػػبحانو كتعػػالى بيػػا عيسػػى (ِ)كقيػػؿ ىػػي المعجػػزات

 . (ّ)يبيف صحة نبكتو
 : ويمكن تحقيق اليدف والمقصد من اآلية: ثانياً 

 *التفسير اإلجمالي:
, فتجػددت فػييـ اإلنػذارات اإللييػة, كاألىكاء الذاتيػة, عبدة المصالح المادية, الييكد قساة القمكب
فػػي عػػدد الرسػػؿ فكػػاف بنػػك إسػػرائيؿ أكثػػر الشػػعكب حظػػا , بعضػػيـ إثػػر بعػػض, كأرسػػمت إلػػييـ الرسػػؿ
كيعصكف , كيتبعكف أىكاءىـ, كيحرفكف الشرائع, كمع ذلؾ كانكا ينسكف اإلنذارات, الذيف أرسمكا إلييـ

ما بالقتؿ, رسميـ  . (ْ)إما بالتكذيب كا 
 :  المعجزة لغة واصطبلحاً   ( أ
أم ؛ عجز فػبلف عػف فعػؿ كػذا: فنقكؿ, مف العجز كعدـ القدرة كاالستطاعة: اإلعجاز في المغة -ُ

دراكػو: أعجزني فبلف: كيقاؿ, كالقدرة عمى إنفاذه كفعمو, القياـ بوعف  كمػف ؛ إذا عجزت طمبو كا 
 . (ٓ)لظيكر عجز المرسىؿ إلييـ عف معارضتيا بأمثاليا؛ ثـ سيميت آيات الرسؿ معجزات

أمػػر خػػارؽ لمعػػادة يظيػػره ا عمػػى يػػد مػػدعي النبػػكة عمػػى كفػػؽ مػػراده "ىػػي : اصــطبلحاً  عجــزةالمُ  -ِ
 . (ٔ)"في زمف التكميؼكذلؾ كمو تصديقان لو في دعكاه مقركنان بالتحدم مع عدـ معارضتو, 

                                                 
 (.ِْٖ/ ُعمدة الحفاظ, لمسميف الحمبي ) (ُ)
 (.ُِّ/ُتفسير ابف كثير ) (ِ)
 (.ُُٔ/ّمفاتيح الغيب, لئلماـ الرازم ) (ّ)
 (ُِِ/ُىبة الزحيمي )التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج, لك  (ْ)
 (.ّٗٔ/ُ(, لساف العرب )َُُ/ُ(, تيذيب المغة )ُُِ/ُٓتاج العركس مف جكاىر القامكس) (ٓ)
 (.ٔاإلعجاز العممي في القرآف الكريـ , أ.د عبدالسبلـ المكح , )ص (ٔ)
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  وال يتحقق اإلعجاز إال بأمور ثبلثة(ٔ) : 
 . التحدم كىك طمب المنازلة كالمعارضة -ُ
ي الذم يدفع الميتىحدَّل -ِ  . إلى المنازلة كجكد الميٍقتىضى
 . عدـ كجكد مانع مف المباراة -ّ
 : كما بينيا القرآن الكريم معجزات سيدنا عيسى   ( ب
, أنػػو كػاف يػػداكم األبػرص كاألعمػػى كيحيػي المػػكتى بػػإذف ا لعيسػى  كانػت معجػػزة ا  -ُ

: قػػاؿ تعػػالى. ثػػـ يػػنفخ فييػػا فتكػػكف طيػػرنا بػػإذف ا, ككػػاف يعمػػؿ تماثيػػؿ مػػف الطػػيف مثػػؿ الطيػػكر
 ْٞ َٖ ِِ َم َِ اىطِّٞ ٍِ  ٌْ ٌْ أَِّّٜ أَْخيُُق ىَُن ِْ َسثُِّن ٍِ ٌْ ثٍََِٝخ  َسُع٘ل, ئِىَٚ ثَِْٜ ئِْعَشائَِٞو أَِّّٜ تَْذ ِعْئزُُن ْٞفشِ َٗ  ئَفِخ اىط 

 ِ ُِ هللا  رَٚ ثِفاِْر ْ٘ ف ََ ِٜ اْى أُْؽف َٗ اأْلَْثَشَص  َٗ  َٔ ََ أُْثِشُب اأْلَْم َٗ  ِ ُِ هللا  ا ثِاِْر ْٞش, ُُ غَ ِٔ لََُٞن٘ ّْاُُخ لِٞ َ فب  لَأ ََ ٌْ ثِ أَُّجِّفئُُن َٗ
َُ لِٜ ثُ  ب رَذ ِخُشٗ ٍَ َٗ  َُ َِ رَأُْميُ٘ ِْٞ ٍِ ْإ ٍُ  ٌْ ْْزُ ُْ ُم ٌْ ئِ َٝخ, ىَُن َٟ ُ  لِٜ َرىَِل  ٌْ ئِ  {ْٗ/ آؿ عمراف} ُٞ٘رُِن

ػػاكمػػف معجػػزات عيسػػى  -ِ فقػػد طمػػب منػػو قكمػػو أف يينػػزؿ ا عمػػييـ مائػػدة مػػف  (:نػػزكؿ المائػػدة)أيضن
, مػػف ىػػذا الطمػػب فحػػذرىـ عيسػػى , كألحػػكا عميػػو كثيػػرنا فػػي طمػػبيـ, السػػماء حتػػى يػػزداد إيمػػانيـ

 :عػف ذلػؾ بقكلػو تعػالى  ا أخبػر, كلكػنيـ أصػركا عمػى طمػبيـ, كحاكؿ أف يصرفيـ عف ىذا األمر
ىَِْف  ٗ ُُ ىََْفب ِػٞفذ,ا أِلَ بِء رَُنف٘ ََ ف َِ اىغ  ٍِ بئَِذح,  ٍَ َْْٞب  ِّْضْه َػيَ َب أَ ٌ  َسثْ  ُٖ ٌَ اىي  ْشَٝ ٍَ  ُِ آِخِشَّفبتَبَه ِػَٞغٚ اْث َٗ آَٝفخ,  ب  َٗ

َٖفب َػيَفْٞنُ  ىُ َْضِّ ٍُ ُ ئِِّّفٜ  َِ * تَفبَه هللا  اِصتِٞ ْٞفُش اىفش  َّْذ َخ أَ َٗ اْسُصْتَْب  َٗ َْْل  ثُفُٔ ٍِ ٌْ لَفاِِّّٜ أَُػزِّ فُْْن ٍِ ِْ َْٝناُفْش ثَْؼفُذ  ف ََ ٌْ لَ

 َِ ٞ َِ َِ اىْؼَبىَ ٍِ ثُُٔ أََؽذ,ا   .  {ُُٓ-ُُْ/ المائدة} َػَزاث,ب َل أَُػزِّ
 :العبر المستفادة من اآليات 
 بطبلف دعكل النصارل بألكىية عيسى . -ٔ
 أف بني إسرائيؿ قتمة األنبياء . -ِ
 شدة تكذيب بني إسرائيؿ لمرسؿ .                                      -ّ

 
  

                                                 
أصػػكؿ الفقػػو, (,عمػػـ ِٗ(, التبيػػاف فػػي عمػػـك القػػرآف, الصػػابكني)ِّٖانظػػر أصػػكؿ الػػديف اإلسػػبلمي, الػػدكرم,) (ُ)

 (.ِٓعبد الكىاب خبلؼ, )
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 المطمب الثالث
 رغم عمميم بو جحود الييود بالنبي 

ففب كيػػدؿ عمػػى ىػػذا المقصػػد قكلػػو تعػػالى  ٍَ ٌْ لَقَيِففٞال,  ِٕ ُ ثُِنْاففِش ٌُ هللا  ُٖ تَففبىُ٘ا تُيُ٘ثَُْففب ُغْيففف  ثَففْو ىََؼففَْ َٗ

 َُ ُْ٘ ٍِ  . {ٖٖ/ البقرة} ُْٝإ
 : ويمكن دراسة ىذا اليدف دراسة تحميمية من خبلل النقاط اآلتية 

 : المقصود بالمفردات المتعمقة باآلية: أوالً 
 )أم كػؿ شػيء جعمتػو فػي (ُ)ىػي جمػع غػبلؼ كاألصػؿ غمػؼ بضػـ الػبلـ: قولو تعالى )غمف ,

 . (ِ)أم قمكبنا محجكبة عما تقكؿ, أم أيغًشيىٍت شيئان فيي ال تىعي ,غبلؼ
 :ويمكن تحقيق اليدف والمقصد من اآلية: ثانياً 

  *التفسير اإلجمالي:
عػػدـ إيمػػانيـ بػػدعكة النبػػي محمػػد  ,يبػػيف ا سػػبحانو كتعػػالى فػػي اآليػػات كيػػؼ بػػرر بنػػك اسػػرائيؿ

, وقالوا قموبنا غمف( :بقكليـيـ أف قمكبيـ مغطاة ال يمكف فتحيا بإدعائ( . 
كال تفقػو  ,فػبل تعػي مػا تقػكؿ ,مغطاة بأغشية صػماءقمكبيـ أف  كمف ىذه القبائح قكليـ لمنبي 

 . ما تتكمـ بو
لكف ,فيػذه القمػكب مسػتعدة بػالفطرة لئلقػرار بػالحؽ ,لكف ىذا االدعػاء باطػؿ ككػبلـ غيػر صػحيح

 . (ّ)ا عزكجؿ أبعدىـ عف رحمتو بسبب كفرىـ باألنبياء كعصيانيـ لشريعة األنبياء 
فيـػ كػانكا  ,ىػك آخػر األنبيػاء فػي ىػذا الزمػاف كال نبػي بعػده فيؤالء القـك يعممػكف عمـػ اليقػيف بػأف النبػي 

ـ بف عمر بف قتادة يتكعدكف بو العرب مع , إف مما دعانا إلى اإلسبلـ): عف رجاؿ مف قكمو قالكا ْ()فعف عاص
رحمة ا تعالى كىداه لما كنا نسػمع مػف رجػاؿ ييػكد كنػا أىػؿ شػرؾ أصػحاب أكثػاف ككػانكا أىػؿ كتػاب عنػدىـ 

إنػو تقػارب زمػاف نبػي : ككانت ال تزاؿ بيننا كبينيـ شركر فإذا نمنا منيـ بعض ما يكرىكف قالكا لنا, عمـ ليس لنا

                                                 
 (.ٖٗ/ُ(, التبياف في تفسير غريب القرآف,شياب الديف )ّْٔ/ُالمفردات في غريب القرآف,لؤلصفياني ) (ُ)
 (.َّٗ/ْ(, معجـ مقاييس المغة ,البف فارس )ِِْ/ِْتاج العركس مف جكاىر القامكس ,لمزبيدم) (ِ)
 (.ّٖ/ُ(, تفسير الكسيط)ِّٗ/ُراكم )(, تفسير الشعِّْ/ُتفسير ابف كثير ) (ّ)
ػابر بػف عبػد  (ْ) ػف جى ػًديًنٌي حػدث عى ػاًرٌم الظفػرم األكسػي اٍلمى ػاف أىبيػك عمػر اأٍلٍنصى عىاًصـ بف عمر بف قىتىػادىة بػف النٍُّعمى

ة كالطػ ػبلى كىل عىنوي بكير بف اأٍلىشىج كىعبد الػرٍَّحمىف بػف الغسػيؿ ًفػي الصَّ ًنٌي رى كالى ٍمػرك بػف ا كىعبيد ا اٍلخى ب قىػاؿى عى
ٌمي كىاٍبف نمير مىاتى سنة  قىػاؿى اٍلكىاًقػًدٌم مثمػو قىػاؿى اٍبػف سػعد قىػاؿى اٍليىٍيػثـى تػكٌفي سػنة  ُِٗعى قىاؿى أىبيك ًعيسىى مثمػو كى كى

ًمائىة )اليداية كاإلرشاد في معرفة أىؿ الثقة كالسداد أبك نصر البخارم الكبلبذم   (َٔٓ/ِعٍشريف كى
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ـر أجبنػاه حػيف دعانػا  ا ما نسمع ذلؾ منيـ فمما بعػث ا رسػكلو فكنا كثيرن , يبعث اآلف نقتمكـ معو قتؿ عاد كا 
كعرفنا ما كانكا يتكعدكننا بو فبادرناىـ إليو فآمنا بو ككفركا بو ففينا كفييـ نزؿ ىػؤالء اآليػات مػف , إلى ا تعالى

ُٕ البقػرة  َ ب َعبَء ىَ َِ َماَفَٗ َُ َػيَٚف اى فِزٝ ِْ تَْجفُو َْٝغفزَاْزُِؾ٘ ف ٍِ ٘ا  َمفبُّ َٗ  ٌْ ُٖف َؼ ٍَ فب  ََ ٍَُصفذِّق  ىِ  ِ ِْ ِػِْْذ هللا  ٍِ فب ٌْ مِزَبة    َ ٗا لَيَ ُش

 َِ ِ َػيَٚ اىَْنبلِشِٝ ٗا ثِِٔ لَيَْؼَْخُ هللا  ٘ا َماَُش ٍَب َػَشلُ  ٌْ ُٕ  . {ٖٗ/ البقرة } َعبَء
  إثبات صدق دعوة النبي : 

كأثبػت نبػكة  ,بأف جعميا آخر الرساالت السماكية أكـر ا سبحانو كتعالى دعكة سيدنا محمد 
كمػا  ,في العديػد مػف اآليػات القرآنيػة كاألحاديػث النبكيػة الدلػة عمػى نبكتػو كمكانتػو عنػد ربػو محمد 

 شيد بذلؾ كتابيـ المقدس باإلضافة إلى معجزة القرآف الكريـ الخالدة 
 : إثبات صدق نبوتو من القرآن الكريم -ٔ

يتناسب مع عصره الذم  كاف مف حكمتو سبحانو كتعالى بأف جعؿ معجزات كؿ رسكؿ مما
كانػػت معجزتػػو العصػػا كاليػػد التػػي أحبطػػت عمػػؿ  كالقػػكـ الػػذيف بعػػث فػػييـ مكسػػى  ,بعػػث فيػػو
حيػاء المػكتى  ,كانت معجزتػو إبػراء األكمػو كاألبػرص كعيسى  ,كفاقت السحر كمو ,السحرة كا 
مػف أىميػا معجػزة  ,كانت معجزاتو كثيرة كمحمد ,(ُ)مما فاؽ عمؿ األطباء كخبراتيـ ,بإذف ا

ب   قاؿ تعػالى (ِ)القرآف الكريـ أرقى مستكل ببلغي في الفصاحة كالبياف َ ف ٍِ ٌْ لِٜ َسْٝفتٍ  زُ ُْ ُمْْ ئِ َٗ

 ِٔ يِف ضْ ٍِ  ِْ ٍِف ِذَّب لَأْرُ٘ا ثُِغفَ٘سحٍ  َْب َػيَٚ َػجْ ىْ َِ  َّض  بِدتِٞ ٌْ َلف ُْ ُمْْفزُ ِ ئِ ُِ هللا  ِْ ُدٗ ٍِف  ٌْ َذاَءُم َٖ ٘ا ُشف اْدُػف َٗ 
َي َمةا ِمْث ةُو  َمةَ  َعَ ْ ةِو ): قاؿ كركل أبك ىريرة عف النبي  ,}ِّ/ البقرة{ َ ةاِء نَِبةيّّ ِإالَّ ُأْعِطة ِب ْ  اأْلَْن َما ِمة

ًعةا  َةةْ َم اْل ِ  اْلَبَشآُ  َآُىْ  َتاِب ةَ ْ ُج  َأْن َأُكة َن َأْكثَةة ةيَّ َف َل اُه ال َّةُو ِإ كقػاؿ  ,(ّ)(َ اَمة ِ َ ِإنََّما َكاَن الَِّذي ُأ تِ ُت َ ْ ً ةا َأْ َ ة
ئ,بتعػالى  ْٞ ِ َشف َِ هللا  ٍِف َُ ىِفٜ  ٘ يُِنف َْ زُفُٔ لَفاَل رَ زََشْٝ ُِ الْ زََشآُ تُْو ئِ َُ الْ ًْ َٝقُ٘ىُ٘ يقػكؿ  ,}ٖ/ األحقػاؼ{ أَ
لعػاقبني -كلػيس كػذلؾ-لك كذبت عميو كزعمت أنػو أرسػمني  لمكفار الذيف أنكركا رسالتو النبي 

 . (ْ)ال أنتـ كال غيركـ أف يجيرني منو, يىٍقدٍر أحد مف أىؿ األرضكلـ , أشد العقكبة
ركل ابف عبػاس أف رؤسػاء أىػؿ مكػة قػالكا يػا محمػد مػا كجػد ا غيػرؾ رسػكالن كمػا نػرل أحػدان يصػدقؾ 
كقد سألنا الييكد كالنصػارل عنػؾ فزعمػكا أنػو ال ذكػر لػؾ عنػدىـ بػالنبكة فأرنػا مػف يشػيد لػؾ بػالنبكة فػأنزؿ ا 

ى ىػػذه اآليػػة كقػػاؿ قػػؿ يػػا محمػػد أم شػػيء أكبػػر شػػيادة مػػف ا حتػػى يعترفػػكا بػػالنبكة فػػإف أكبػػر األشػػياء تعػػال
شػػيادة ىػػك ا سػػبحانو كتعػػالى فػػإذا اعترفػػكا بػػذلؾ فقػػؿ إف ا شػػييد لػػي بػػالنبكة ألنػػو أكحػػي إلػػٌي ىػػذا القػػرآف 

                                                 
 (.ُِْٖ/ِ, لمزحيمي )التفسير الكسيط  (ُ)
 (, بتصرؼ.ُِّٖ/ِالتفسير الكسيط لمزحيمي ) (ِ)
, )ص (ّ) اًئًؿ اٍلقيٍرآًف بىاب كىٍيؼى نىزىؿى اٍلكىٍحيي  (.ُْٖٗ(, )حُِّٖصحيح البخارم ًكتىاب فىضى
 (.ِٕٓ/ٕانظر: تفسير القرآف العظيـ,البف كثير ) (ْ)
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فػإذا كػاف معجػزان كػاف إظيػار ا  كىذا القرآف معجز ألنكـ أنتـ الفصحاء كالبمغػاء كقػد عجػزتـ عػف معارضػتو
 .  ُ()إياه عمى كفؽ دعكام شيادة مف ا عمى ككني صادقان في دعكام

 :  إثبات صدق نبوتو من السنة النبوية -ٕ
كالتػػي  حاديػػث الصػػحيحة الػػكاردة عػػف الرسػػكؿ كرد فػػي السػػنة النبكيػػة المطيػػرة العديػػد مػػف األ

دي ٍبفي قىٍيسو  ,تثبت نبكتو كمكانتو عند ربو فعف اأٍلىٍسكى
ٍنػديبى ٍبػفى سيػٍفيىافى  (ِ) اْشةَتَكى قىػاؿى   قىػاؿى سىػًمٍعتي جي

َ تَةْ ِ  َأْ  َثَ ثًا  َ ُ  ُل ال َّوِ  َفَجاَءْت اْمَآَأٌة فَةَ اَلْت  َا ُمَحمَُّ  ِإنّْي أَلَْ ُج  َأْن َ ُك َن َشةْ طَاُنَك قَةْ  تَةآََكةَك لَةْ   فَةَ ْ   َةُ ْ  لَ ةْ
َ تَةةةْ ِ  َأْ  َثَ ثَةة ٍ  ػػؿَّ فىػػأى  َأ َُه َقآِبَةةَك ُمْنةةُذ لَ ةْ ػػزَّ كىجى ففب } :ٍنزىؿى المَّػػوي عى ٍَ َٗ د َػففَل َسث ففَل  َٗ ففب  ٍَ ْٞففِو ئَِرا َعففَغٚ  اىي  َٗ ففَؾٚ  اىع  َٗ

َُ ُمَحمَّةٍ  بِ َةِ ِه اَل َ ْسةَمُع بِةي َأَ ةٌ  ِمةْ  َىةِذِه قاؿ ) عف رسكؿ ا  كعف أبي ىريرة   (ٖ){تَيَٚ َ اَلَِّذي نَةْفة
بيػٍردىةى  يكعف أىب ,(ْ)(َ َماَت َ َلْ   ُةْؤِمْ  بِاَلَِّذي ُأْ ِ ْ ت ِبِو إاَل َكاَن ِمْ  َأْصَحاِب النَّا ِ ، َنْصَآاِنيّّ َ اَل  َةُه ِ يّّ َ اَل ، اأْلُمَّ ِ 

ٍبفي أىًبى ميكسىى
ٍف أىًبيوً  (ٓ) َث َثٌَ   ُةْؤتَةْ َن َأْجَآُىْ  َمآَّتَةْ ِ   َُجةٌل ِمةْ  َأْىةِل اْلِكتَةاِب  َمةَ  )قىاؿى  أىفَّ رىسيكؿى المًَّو  (ٔ)عى
َقُو فَةَ ُو َأْجَآاِن َ َعْبٌ  َمْمُ  ٌك َأ َّى َ ةقَّ ال َّةِو َ َ ةقَّ َمَ الِ ةِو فَة َةُو َأْجة  بَِنِب ِّْو َ َأْ َ َك النَِّبىَّ  َآاِن َ  َُجةٌل  َفآَمَ  ِبِو َ اتةَّبَةَعُو َ َص َّ

اَىا فََ ْ َسَ  ِ َذاَءَىا ثُ َّ َأ َّبَةَها فََ ْ َسَ  تَْ ِ  بَةَها ثُ َّ   . (ٚ)(َأْعتَةَ َها َ تَةَ  ََّجَها فَةَ ُو َأْجَآانِ  َكاَنْت َلُو َأَمٌ  فَةَغذَّ
 :العبر المستفادة من اآليات 
 الييكد ممعكنكف في الدنيا كاآلخرة. -ُ
 , فيقكلكف إف قمكبنا غمؼ . أف الييكد يدعكف ما ليس بحؽ , حينما يدعكىـ النبي  -ِ

  

                                                 
 (ُْٓ/ُِمفاتيح الغيب, لمرازم ) (ُ)
مىػػى ًثقىتًػػًو, لػػـ أجػػد لػػو تػػاريخ كفػػاة اأٍلسػػكد بػػف  (ِ) ػػعه عى ييقىػػاؿ اٍلبىٍمًخػػي اٍلكيػػكًفي ميٍجمى مٌػػي بػػف قػػيس اٍلعىٍبػػدم كى ػػك عى قػػيس أىخي

 (ٖٓ/ُ)اليداية كاإلرشاد في معرفة أىؿ الثقة كالسداد/ أبك نصر البخارم الكبلبذم 
 (.ّْٖٗ(,)حُِّٖصحيح البخارم كتاب فضائؿ القرآف الكريـ باب كيؼ نزؿ الكحي,)ص (ّ)
 (َِْ(,)حّٗإلى جميع الناس )ص صحيح مسمـ كتاب اإليماف باب كجكب اإليماف برسالة نبينا محمد  (ْ)
أبك بردة بف أبي مكسى األشعرم اسمو الحارث كيقاؿ عامر بف عبد ا بػف قػيس, فقيػو مػف أىػؿ الككفػة ككلػي  (ٓ)

 (.ٔٔ/ّّ)تيذيب الكماؿ  ىػػ(َُْالقضاء بيا فعزلو الحجاج ككلى مكانو اخاه أبا بكر,)ت
قػدـ مكػة فأسػمـ كىػاجر  عبدا بف قيس بف سميـ بف حضار بف حرب بف عامر بػف عنػز أبػك مكسػى األشػعرم (ٔ)

كلػي البصػرة لعمػر بػف بعػد فػتح خيبػر بػثبلث,  إلى أرض الحبشة ثـ قدـ مع أىؿ السػفينتيف عمػى رسػكؿ ا 
 (.ُّْ/ُىػ( )رجاؿ صحيح مسمـ ْْ)ت الخطاب كعثماف بف عفاف, ككلد كمات بالككفة

 (, قاؿ عنو األلباني: صحيح .ُُُٔ( )حِْٔسنف الترمذم كتاب النكاح باب ما جاء في الفضؿ في ذلؾ,)ص (ٕ)
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 المطمب الرابع
 مخالفة الييود لؤلنبيا  والرسل 

َمفبُّ٘ا  قكلو تعالىيدؿ عمى ىذا المقصد  َٗ  ٌْ ُٖف َؼ ٍَ فب  ََ ق  ىِ َصفذِّ ٍُ  ِ ْْفِذ هللا  ِْ ِػ ف ٍِ ٌْ ِمزَفبة   ُٕ ب َعفبَء  َ ىَ َٗ

َِ َماَ  َُ َػيَٚ اى ِزٝ ِْ تَْجُو َْٝغزَْازُِؾ٘ َِ *  ُشٗا ٍِ ِ َػيَفٚ اْىَنفبلِِشٝ ِٔ لَيَْؼَْفخُ هللا  فب َػَشلُف٘ا َماَفُشٗا ثِف ٍَ  ٌْ ُٕ ب َعبَء  َ لَيَ

ِٔ ػَ  ِْ لَْعفيِ ف ٍِ  ُ َه هللا  ُْ َُْٝفضِّ ُ ثَْغٞ,فب أَ ّْفَضَه هللا  ب أَ ََ ُْ َْٝناُُشٗا ثِ ٌْ أَ ُٖ ّْاَُغ ِٔ أَ ا ثِ ْٗ ب اْشزََش ََ ِْ ََٝ فبءُ ثِْئَغ ف ٍَ ِْ  يَفٚ  ف ٍِ
ئَِرا تِٞفوَ  َٗ  *  ِ ِٖٞ ٍُ َِ َػَزاة   ىِْيَنبلِِشٝ َٗ ِٓ لَجَبُءٗا ثَِغَعٍت َػيَٚ َغَعٍت  ُ تَفبىُ٘ا  ِػجَبِد ّْفَضَه هللا  فب أَ ََ ُْف٘ا ثِ ٍِ ٌْ آ ُٖف ىَ

َساَءُٓ  َٗ ب  ََ َُ ثِ َْٝناُُشٗ َٗ َْْٞب  ِّْضَه َػيَ ب أُ ََ ُِ ثِ ٍِ ِْ  ُّْإ ٍِ  ِ ّْجَِٞبَء هللا  َُ أَ ٌَ رَْقزُيُ٘ ٌْ تُْو لَيِ ُٖ َؼ ٍَ ب  ََ ت,ب ىِ َصذِّ ٍُ َ٘ اْىَؾق   ُٕ َٗ
 َِ ِْٞ ٍِ ْإ ٍُ  ٌْ ْْزُ ُْ ُم  . {ُٗ-ٖٗ/ البقرة} تَْجُو ئِ

 : دراسة ىذا اليدف دراسة تحميمية من خبلل النقاط اآلتية  *
 : بالمفردات المتعمقة بالمقصد واليدفالمقصود : أوالً 
 )الفػػتح فػػي األصػػؿ إزالػػة اإلغػػبلؽ كاإلشػػكاؿ, كيستنصػػركف ا : قولــو )يســتفتحون  ببعثػػة

 . (ُ)كىك الفصؿ في الشيء كالحكـ كيستعمؿ بمعنى النصر كما قمنا سابقان  ,محمد 
 : الصور الببلغية: ثانياً 
 تنكير لفظة القرآن الكريم بمفظة الكتاب : 

ـا َجـاَ ُىْم ِكتَـاٌب ِمـْن ِعْنـِد المَّـوِ يقكؿ ا تعالى  كىػك القػرآف كتنكيػره لمتعظػيـ ككصػفو بمػا  َوَلمَّ
لييػػػـ النػػػاظر فػػػي  عنػػػده لمتشػػػريؼ كاإليػػػذاف بأنػػػو جػػػدير بػػػأف يقبػػػؿ مػػػا فيػػػو كيتبػػػع ألنػػػو مػػػف خػػػالقيـ كا 

 . (ِ)مصالحيـ
 : سبب النزول: ثالثاً 

كػاف ييػكد : الكمبي عػف أبػي صػالح عػف ابػف عبػاس قػاؿكأخرج أبك نعيـ في الدالئؿ مف طريؽ 
, كجيينػة, كغطفػاف, إذا قاتمكا مف يمييـ مػف مشػركي العػرب مػف أسػد أىؿ المدينة قبؿ قدـك النبي 

الميػػػـ ربنػػا انصػػػرنا : يػػػدعكف عمػػييـ باسػػـ نبػػػي ا فيقكلػػكف, يسػػتفتحكف عمػػػييـ كيستنصػػركف, كعػػذرة
 . (ّ)الذم كعدتنا إنؾ باعثو في آخر الزماف, وعمييـ باسـ نبيؾ كبكتابؾ الذم تنزؿ عمي

 كأخرج ابف إسحؽ كابف جرير كابف المنذر كابف أبي حاتـ كأبك نعيـ في الدالئؿ عف ابف عبػاس
فممػا بعثػو ا مػف العػرب , قبػؿ مبعثػو أف ييكد كانكا يسػتفتحكف عمػى األكس كالخػزرج برسػكؿ ا 

                                                 
التبيػػاف فػػي (, ُّٕ/ُ(, المفػػردات فػػي غريػػب القػػرآف, لؤلصػػفياني )ُّٗ/ّعمػػدة الحفػػاظ ,لمسػػميف الحمبػػي  ) (ُ)

 (.ُّٓ/ُ(, أضكاء البياف , لمشنقيطي )ٗٗ/ُتفسير غريب القرآف ,شياب الديف )
 (َِّ/ُركح المعاني , لؤللكسي ) (ِ)
 (ْٔٔ/ُالدر المنثكر, لمسيكطي ) (ّ)
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: كداكد بػف سػممة, (ُ)كبشر بف البػراء, فقاؿ ليـ معاذ بف جبؿ, كفركا بو كجحدكا ما كانكا يقكلكف فيو
كتخبركنػا بأنػو , فقػد كنػتـ تسػتفتحكف عمينػا بمحمػد كنحػف أىػؿ شػرؾ, يا معشر ييكد اتقكا ا كأسممكا

كمػا ىػك , ما جاءنػا بشػيء نعرفػو: بف مشكـ أحد بني النضيرفقاؿ سبلـ . كتصفكنو بصفتو, مبعكث
 . (ِ)اآليةٗىَب عبءٌٕ مزبة ٍِ ػْذ هللا فأنزؿ ا , بالذم كنا نذكر لكـ

 :ويمكن تحقيق اليدف والمقصد من اآلية: رابعاً 
  *التفسير اإلجمالي:

فػػإنيـ كػػانكا يحػػاربكف جيػػرانيـ مػػف العػػرب  ىػذه حجػػة أخػػرل عمػػى الييػػكد فػػي تكػػذيبيـ بمحمػد 
 قبػػؿ ظيػػكره فيفػػتح ليػػـ كينصػػركف فممػػا ظيػػر النبػػي  فػػي الجاىميػػة كيستنصػػركف عمػػييـ بػػالنبي 

كفركا بو كجحدكا نبكتو فاستفتاحيـ بو كجحد نبكتو مما ال يجتمعاف فإف كاف استفتاحيـ بو ألنو نبي 
ف كػػاف جحػػد نبكتػػو كمػػا يزع فػػإف كػػاف  كػػاف اسػػتفتاحيـ بػػو بػػاطبلن  مػػكف حقػػان كػػاف جحػػد نبكتػػو محػػاال كا 

ف كانت نبكتػو كمػا يقكلػكف بػاطبلن  استفتاحيـ بو حقان  فاسػتفتاحيـ بػو باطػؿ كىػذا ممػا ال  فنبكتو حؽ كا 
 (ّ)جكاب ألعدائو عنو البتة

عمى النبػكة كألنػو لػـ يكػف مػنيـ ككػاف  مف أجؿ حسدىـ لمنبي , الييكد قد كفركا بما أنزؿ اف
فعػدـ إيمػانيـ بمػا , ككراىيػة ألف ينػزؿ ا الػكحي عمػى مػف يصػطفيو لمرسػالة مػف غيػرىـ, مف العػرب

كأثرتيـ الذميمة التي حممتيـ عمى أف يحسدكا النػاس عمػى مػا , عرفكه كارتقبكه سببو أنانيتيـ البغيضة
 . (ٗ)آتاىـ ا مف فضمو

ب  أخػػرج عبػػد بػػف حميػػد كابػػف جريػػر عػػف قتػػادة فػػي قكلػػو ََ ٌْ ثِئَْغفف ُٖ ِ أَّْاَُغفف ا ثِفٔف ْٗ ىػـػ الييػػكد : قػػاؿ اْشففزََش
ِ   لمعرب  كحسدان  بغيان  كفركا بما أنزؿ ا كبمحمد  ٞف ِٖ ٍُ َِ َػفَزاة   ىِيَْنفبلِِشٝ َٗ   لَجَبُءٗا ثِغََعتٍ َػيَٚ َغَعتٍ 

غضب ا عمييـ مرتيف بكفرىـ باإلنجيؿ كبعيسى كبكفرىـ بالقرآف كبمحمد: قاؿ
()ٓ  . 

كأمػػػا الغضػػػب الثػػػاني , الغضػػػب األكؿ فيػػػك حػػػيف غضػػػب عمػػػييـ فػػػي الًعٍجػػػؿأمػػػا : قػػػاؿ السػػػدم
فغضب عمييـ حيف كفركا بمحمد

(ٔ) . 

                                                 
بىػٍدرنا, (ُ) ػمىًميُّ شىػًيدى اٍلعىقىبىػةى كى َـّ السُّ ػاًرمُّ ثيػ كرو اأٍلىٍنصى ٍعػري اهي النَّبًػيُّ  ًبٍشري ٍبفي اٍلبىػرىاًء ٍبػًف مى سىػمَّ ٍيبىػرى  كى فّْيى ًبخى ػمَّـى سىػيّْدنا, تيػكي سى كى

ًة)معرفة الصحابة   (ّٕٖ/ًُمٍف أىٍكًمًو ًمفى الشَّاًة اٍلمىٍسميكمى
 (.ِّٔ/ُتفسير ابف كثير) (ِ)
 (.ْٓٗ/ْبدائع الفكائد, البف القيـ) (ّ)
 (.ُْٔ/ُ) محمد سيد طنطاكمالتفسير الكسيط ,  (ْ)
 (.ْٗٔ/ُ(, كالدر المنثكر ,لمسيكطي )ّْٔ/ِالطبرم في تفسيره)أخرجو  (ٓ)
 (.ِّٖ/ُتفسير القرآف العظيـ ,ابف كثير ) (ٔ)
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 ,لمػػذيف يخػػالفكف مػػنيج ا تعػػالى أمثػػاؿ الييػػكد ففػػي اآليػػة السػػابقة اثبػػات صػػفة الغضػػب  
ٍيػػرىةى  يأىبىػػعػػف  اْشةةَت َّ  فَةَع ُةة ا بَِنِب ّْةةِو ُ ِشةة ُآ ِإلَةةى  َبَاِعَ تِةةوِ اْشةةَت َّ َ َضةةُب ال َّةةِو َع َةةى قَةةةْ ٍم ) سػػمعت رسػػكؿ قىػػاؿى   ىيرى

 .(ُ)(َ َضُب ال َِّو َعَ ى  َُجٍل  َةْ تُةُ ُو َ ُ  ُل ال َِّو ِفي َ ِب ِل ال َّوِ 
  جحود الييود بالنبي : 

يحاربػػو كيعمػػؿ عمػػى  ,مػػف المجػػرميف أف قضػػى بػػأف يكػػكف لكػػؿ نبػػي عػػدك إف مػػف سػػنف ا 
فسػػػاد ممتػػػو ,إبطػػاؿ رسػػػالتو ليصػػػد  ,كتشػػػكيو سػػػمعتو بشػػػتى الطػػػرؽ كالكسػػػائؿ ,كتمزيػػػؽ شػػػمؿ أمتػػو ,كا 
َمفَزىَِل  :كعمى رأسيـ الييكد قاؿ تعػالى كقد تمثؿ ذلؾ في الكفار زمف النبي  ,تباعواالناس عف  َٗ

ا َِّصٞش, َٗ َٕبِدٝ,ب  َماَٚ ثَِشثَِّل  َٗ  َِ ٞ ٍِ ْغِش َُ َِ اْى ٍِ ا  ,ّٗ ٜ  َػُذ َمَزىَِل  :كقاؿ تعالى ,{ُّ/ الفرقاف} َعَؼْيَْب ىُِنوِّ َّجِ َٗ

ٌْ ئِىَفٚ  ُٖ ِِّ ُٝفِ٘ؽٜ ثَْؼُعف اْىِغف َٗ ّْفِظ  َِ اْْلِ ا َشفَٞبِغٞ ,ّٗ ٜ  َػُذ ْ٘  ثَْؼفطٍ َعَؼْيَْب ىُِنوِّ َّجِ ىَف َٗ ا  ِه ُغفُشٗس, ْ٘ ُصْخفُشَف اْىقَف

 َُ ب َْٝازَُشٗ ٍَ َٗ  ٌْ ُٕ ب لََؼيُُ٘ٓ لََزْس ٍَ  . {ُُِ/ األنعاـ} َشبَء َسث َل 
 كعرفػكا أف ديػف محمػد  ,فكػانكا ىػـ أكؿ كػافر بػو ,ىػك رسػكؿ ا فعرؼ الييػكد أف محمػدان 

لكػػػنيـ كمػػػا قػػػاؿ الػػػبعض عػػػنيـ قػػػـك عجيػػػب بصػػػفاتو السػػػيئة  ,مػػػف عنػػػد ا فكػػػانكا ىػػػـ أكؿ كػػػافر بػػػو
 : كمف أىـ مظاىر جحكد الييكد ما يمي ,كالبيتاف

 : من بداية الدعوة معادة النبي  -ٔ
كعػػادكا دينػػو بعػػد معػػرفتيـ أنػػو  ,بعػػد تأكػػدىـ مػػف نبكتػػو كرسػػالتو الييػػكد رسػػكؿ ا  للقػػد عػػاد

كحػػاربكا دينػػو كأكليػػاءه  ,كحػػالفكا الكػػافريف عميػػو ,أشػػد مػػا تكػػكف الحػػرب كحػػاربكا رسػػكؿ ا  ,الحػػؽ
 . حربان عنيفة كألبكا األحزاب عميو كحاكلكا اغتيالو عدة مرات

قدـ حيي بف أخطب ك كعب بف األشرؼ مكة عمى قريش فحػالفكىـ عمػى : عف ابف عباس قاؿ
: أنػتـ أىػؿ العمػـ القػديـ كأىػؿ الكتػاب فأخبركنػا عنػا ك عػف محمػد قػالكا: فقػالكا ليػـ قتاؿ رسكؿ ا 

نحف ننحر الككماء كنسقي المػبف عمػى المػاء كنفػؾ العنػاة كنسػقي الحجػيج : قالكا؟ كما أنتـ كما محمد
كاتبعػػو سػػراؽ الحجػػيج بنػػك غفػػار  ,قطػػع أرحامنػػا (ِ)صػػنبكر: قػػالكا؟ فمػػا محمػػد: قػػالكاكنصػػؿ األرحػػاـ 

   .(ْ), كلنا في قصة صفية بنت حيي مع أبييا كعميا لعبرة(ّ)بؿ أنتـ خير منو كأىدل سبيبل: قالكا
 : إيذائو بأسئمة التعنت -ٕ

مػػا كػػانكا يكجيكنػػو مػػف أسػػئمة  ,كػػاف مػػف كسػػائؿ الكيػػد العدائيػػة التػػي اتخػػذىا الييػػكد فػػي بيػػاف انحرافػػاتيـ
نما كػانكا يفعمػك  ,كليس الغرض منيا الكصكؿ إلى الحقيقة أك التأكد مف رسالتو ,يتعنتكنو بيا ذلػؾ لييمبسػكا  فكا 

                                                 
ابى النًَّبيَّ  (ُ) ا أىصى دو )ص صحيح البخارم كتاب المغازم بىاب مى   (َّْٕ(,)حًٔٗٗمٍف اٍلًجرىاًح يىٍكـى أيحي
ًعيؼي الذًَّليؿي ببل أىى (ِ) )تاج العركس مف جكاىر القامكس الٌرجؿي الفىٍردي الضَّ  ( ّّٓ/ُِؿو كال عىًقبو كال ناًصرو
 (.ُُْٓٔ, حديث برقـ)ُِٓ/ُُالمعجـ الكبير  (ّ)
 .ٔٓلمرجكع إلى القصة ص (ْ)
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يووم مد وو   لرسوو هللا   , كشػػمكيؿ بػػف زيػػد, جبػػؿ بػػف أبػػي قشػػير , كمػػف ذلػػؾ مػػا جػػاء عػػفُ()الحػػؽ بالباطػػؿ

تقو هللا متى تق م السمعة إن كنو  نباوم ك وم، أخبرنم
()ِ

َُ : فوننلهللا   تاوملى فاا وم؟  فبَػخِ أَٝ فب ِِ اىغ  َْٝغفأَىََُّ٘ل َػف

ََُٖب ِػَْْذ َسثِّٜف ب ِػْي ََ ٌْ ئِل  ثَْغزَفخ,  ٍُْشَعبَٕب تُْو ئِّ  اأْلَْسضِ َل رَفأْرُِٞن َٗ ادِ  َٗ ب ََ ف َ٘ صَقُيَفْذ لِٜف اىغ  ُٕف َٖفب ئِل   تْزِ َ٘ َٖفب ىِ َل َُٝغيِّٞ
 َُ َُ٘ ِ  أَْمضََش اىْ بطِ َل َْٝؼيَ ىَِن َٗ  ِ ََُٖب ِػَْْذ هللا  ب ِػْي ََ ٌّٜ َػَْْٖب تُْو ئِّ   .{ 781/ األعراف} َْٝغأَىََُّ٘ل َمأَّ َل َؽاِ

ـ ما آمنكا حتى كيرينا أنييد أف يبيف ا سبحانو كتعالى مف خبلؿ الفصؿ السابؽ طبائع الييكد, ير 
كلك أنيـ كانكا مؤمنيف حقا بما أنزؿ إلييـ فميأتكا بما يبيح , فجاء بحكاية قتؿ األنبياء ,بما أنزؿ إليو

فقكلكا لنا  ,أما الحجة الثانية فيي إف كنتـ تؤمنكف بما أنزؿ إليكـ ,ليـ قتؿ أنبيائيـ كلكنيـ كاذبكف
كيؼ كقد جاءكـ مكسى باآليات الكاضحة مف العصا التي تحكلت إلي حية كاليد البيضاء مف غير 

كالقتيؿ الذم أحياه  أمامكـ بعد أف ضربتمكه  ,قكـ فرعكف سكء كالبحر الذم شققناه لكـ لتنجك مف
آيات كثيرة كلكف بمجرد أف ترككـ مكسى كذىب لمقاء ربو عبدتـ  ,ي ذبحتمكىاببعض البقرة الت

 .العجؿ
فبل أنتـ مؤمنكف بما أنزؿ إليكـ كال أنتـ مؤمنكف بما , كـ نؤمف بما أنزؿ إلينا غير صحيحإذف فقكل 

 .(ّ)ككؿ ىذه حجج اليدؼ منيا عدـ اإليماف أصبل ,أنزؿ مف بعدكـ
 

 : العبر المستفادة من اآليات 
 أف القرآف مصدؽ لمكتب السابقة .   -ُ
 كببعثتو . إقامة الحجة عمى الييكد بمعرفتيـ بالنبي    -ِ
 شدة عناد كاستكبار الييكد .   -ّ
 أف الفضؿ بيد ا يؤتيو مف يشاء تبعان لحكمتو . -ْ
 فظاعة جريمة القتؿ كالتكذيب بالحؽ. -ٓ

  

                                                 
 (.ٓٓبتصرؼ: مكايد الييكد )ص (ُ)
 (.َُٕ/ّ) السيرة النبكية البف ىشاـ(, ِْٖ/ِالركض األنؼ ,أبك القاسـ السييمي ) (ِ)
 (, بتصرؼ يسير.ْٔٔ-ْْٔ/ُالشعراكم, )تفسير  (ّ)



 

 

 

 

انتفسري انتحهيهي : انفصم انثاوي
دلقاصذ وأهذاف انزتع انثاوي مه احلزب 

 :(187-8;)انثقزج  انثاوي
 انفصم انثاوي

دلقاصذ وأهذاف انزتع  انذراسح انتحهيهيح
 (187-8;)انثقزج  انثاوي مه احلزب انثاوي

 
 : مباحث ةكيشتمؿ عمى أربع

 
 (ٖٜ -ٕٜالمقاصد واألىداف لسورة البقرة من اآلية ): المبحث األول
 (ٜٙ-ٜٗ)صد واألىداف لسورة البقرة من اآلية المقا: المبحث الثاني
 (ٓٓٔ-ٜٚ)واألىداف لسورة البقرة من اآلية  المقاصد: المبحث الثالث
 (٘ٓٔ-ٔٓٔ)المقاصد واألىداف لسورة البقرة من اآلية : المبحث الرابع

 
 



 

 

 

 

واألهذاف نسىرج ادلقاصذ : ادلثحث األول
 :(8; -8;انثقزج مه اآليح )

 ادلثحث األول
 ادلقاصذ واألهذاف نسىرج انثقزج

 (8; -8;مه اآليح )
 

 : مطالب ةكفيو ثبلث
 

 . سفاىة الييود وكفرىم باتخاذىم العجل إليًا ليم: المطمب األول
 . المواثيق والعيود عمى بني اسرائيل أخذ ا : المطمب الثاني

 . جدال الييود وعدم طاعتيم: الثالثالمطمب 
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 المطمب األول
 سفاىة الييود باتخاذىم العجل إليًا 

ِٓ يدؿ عمى ىذا المقصد قكلػو تعػالى  ِْ ثَْؼفِذ ف ٍِ ٌُ اْىِؼْغفَو  ٌ  ار َخفْزرُ َفبِد صُف َ٘عفٚ ثِبْىجَِّْٞ ٍُ  ٌْ ىَقَفْذ َعفبَءُم َٗ

 َُ ٘ َُ ٌْ ظَبىِ ّْزُ أَ َٗ }البقرة /ِٗ{ . 
 : دراسة اليدف دراسة تحميمية من خبلل النقاط اآلتية * 
 : المقصود بالمفردات المتعمقة بالمقصد واليدف: أوالً 
, كقيػػػػؿ ىػػػػي أك عقميػػػػةن  أكانػػػػت حسػػػػيةن  كالبينػػػػة الحجػػػػة سػػػػكاءه  ,(ُ)األمػػػػر الكاضػػػػحىػػػػي : البينــــات( أ

كلقػد تػـ تكضػيح ىػذه البينػات فػي  ,بيػا التػي أيػد ا سػبحانو كتعػالى مكسػى  ,(ِ)المعجػزات
ٌْ  آية أخرل ُٕ َبٍد لَبْعأَْه ثَِْٜ ئِْعَشائَِٞو ئِْر َعبَء َ٘عٚ رِْغَغ آَٝبٍد ثَِّْٞ ٍُ َْْٞب  ىَقَْذ آرَ َٗ  ُُ ْ٘ لَقَفبَه ىَفُٔ لِْشَػف

ا ْغففُؾ٘س, ٍَ َ٘عففٚ  ٍُ  ,)العصػػاكحػػددىا بعػػض المفسػػريف بقػػكليـ   {َُُ/ اإلسػػراء} ئِِّّففٜ أَلَظُْ ففَل َٝففب 
فدؿ بذلؾ عمػى أنيػا  ,(ّ)(كفمؽ البحر ,كالضفدع ,كالقمؿ ,كالجراد ,الطكفاف ,الدـ ,اليد ,السنكف
 . كاضحة كدالئؿ قاطعة عمى أنو رسكؿ مف ا آياته 

, إال أنيػػػا معجػػػزة ال يقػػػدر عمػػػى أف يػػػأتي بيػػػا بشػػػره  ,كسػػػماىا بالبينػػػات لتبينيػػػا لمنػػػاظريف إلييػػػا
 . (ْ)بتسخير ا ذلؾ لو

 :تحقيق اليدف والمقصد من اآلية: ثانياً 
  *التفسير اإلجمالي:

بحجػػة  ,بعػد أف بػيف ا سػػبحانو كتعػالى رفػض بنػػي اسػرائيؿ لئليمػػاف بمػا أنػزؿ عمػػى رسػكلو 
خػػػر أقػػػكل مػػػف كػػػؿ مػػػا تقدمػػػو, أف ا آأقػػػاـ عمػػػييـ دلػػػيبلن  ,أنيػػػـ يؤمنػػػكف بمػػػا أينػػػزؿ إلػػػييـ مػػػف التػػػكراة

أتػػػاه بػػػالمعجزات  ,سػػبحانو كتعػػػالى جػػػاء لبنػػػي اسػػرائيؿ بآيػػػات بينػػػات كاضػػػحات عمػػى يػػػد مكسػػػى 
 . (ٓ)كالعصا كاليد البيضاء ,القاطعة الدالة عمى صدؽ نبكتو كرسالتو

 وقت اتخاذ الييود العجل إليًا ليم : 
اَػْذَّب : يقكؿ ا سبحانو كتعالى َٗ ئِْر  َٗ َُ َُ٘ ٌْ ظَفبىِ ّْفزُ أَ َٗ ِْ ثَْؼِذِٓ  ٍِ ٌُ اىِْؼْغَو  ٌ  ار َخْزرُ َِ ىَْٞيَخ, صُ  ٍَُ٘عٚ أَْسثَِؼٞ

 لما أنجى ا بنى إسرائيؿ مف البحر كأغرؽ عدكىـ كلـ يكف ليـ كتابي : بعض أىؿ التفسير قاؿ, {ُٓ/ البقرة}
إنػي ذاىػب إلػى : أف ينزؿ عميػو التػكراة فقػاؿ مكسػى لقكمػو مكسى  كعد ا, ينتيكف إلييما كال شريعةي 

                                                 
 (.ِْٖ/ُ(, عمدة الحفاظ, لمسميف الحمبي,)ِْٓ/ِتفسير الطبرم) (ُ)
 (. ّْٓ/ٔتفسير ابف كثير) (ِ)
 (.ِٔٔ/ِ(, تفسير السراج المنير, لمشربيني, )ِِٓ/ ُٓ(, تفسير التحرير كالتنكير)ِِْ/ُّتفسير القرطبي ) (ّ)
 (.َُٓ/ُتفسير سيد طنطاكم ) (ْ)
 (.ْْٔ/ُ(, تفسير الشعراكم )ُٕٗ/ُنظـ الدر في تناسب اآلم كالسكر, لمبقاعي) (ٓ)
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ككعػػدىـ أربعػػيف ليمػػة كاسػػتخمؼ عمػػييـ أخػػاه , ميقػػات ربػػي آلتػػيكـ منػػو بكتػػاب فيػػو بيػػاف مػػا تػػأتكف كمػػا تػػذركف
فػرس الحيػاة ال يصػيب شػيئان إال حيػي ليػذىب : عمػى فػرس يقػاؿ لػو ىاركف فمما جاء المكعد أتػاه جبريػؿ 
, اسػمو مكسػى بػف ظفػر: ككػاف صػائغان اسػمو ميخػا كقػاؿ ابػف عبػاس, بمكسى إلى ميقػات ربػو فػرآه السػامرم

سرائيؿ مف قبيمة يقاؿ ليػا السػامرة ككػاف منافقػان يظيػر اكاف مف أىؿ ماحرا كقيؿ كرماف كقيؿ مف بني : كقيؿ
اإلسبلـ ككاف مف قـك يعبدكف البقر فمما رأل جبريؿ عمى ذلؾ الفػرس كرأل مكضػع قػدـ الفػرس يخضػر فػي 

فقػبض قبضػة مػف تػراب الحاؿ فقاؿ في نفسو إف ليذا لشأنان كقيؿ رأل جبريػؿ حػيف دخػؿ البحػر قػداـ فرعػكف 
كمكػػث عمػػى الطػػكر , أنػػو إذا ألقػػي فػػي شػػيء حيػػي فممػػا ذىػػب مكسػػى إلػػى الميقػػات, فرسػػو كألقػػى فػػي ركعػػو

 . ُ()إلخ ...أربعيف ليمة كأنزؿ ا عميو التكراة في األلكاح ككانت األلكاح مف زبرجد
نبينيـا   إليـًا ليـمويستخمص االمام الرازي فوائد وعبر من قيام بني اسرائيل باتخاذىم العجـل 

 : فيما يمي
ألف أكلئػػؾ الييػػكد مػػع أنيػػـ شػػاىدكا تمػػؾ البػػراىيف , خيػػر األمػػـ أنيػػا تػػدؿ عمػػى أف أمػػة محمػػد  -ٔ

فإنيـ مع أنيـ محتاجكف في معرفة  كأما أمة محمد , القاىرة اغتركا بيذه الشبية الركيكة جدان 
كذلػؾ يػدؿ عمػى أف , بالشبيات القكيػة العظيمػةككف القرآف معجزان إلى الدالئؿ الدقيقة لـ يغتركا 

 . ىذه األمة خير مف أكلئؾ كأكمؿ عقبلن كأزكى خاطران منيـ
 . استفادىا مف الكحي كذلؾ يدؿ عمى أنو عميو , ذكر ىذه الحكاية مع أنو لـ يتعمـ عممان  أنو  -ٕ
فيو تحذير عظيـ مف التقميد كالجيؿ بالدالئؿ فإف أكلئؾ األقكاـ لك أنيـ عرفكا ا بالدليؿ معرفػة  -ٖ

 . تامة لما كقعكا في شبية السامرم
مما كاف يشاىد مف مشركي العرب كالييكد كالنصارل بالخبلؼ عميو ككأنو تعالى أمره  تسمية النبي  وفي -ٗ

ىػػذه الكاقعػة النكػػدة فػإنيـ بعػػد أف خمصػيـ ا مػػف فرعػػكف  فػي بالصػبر عمػػى ذلػؾ كمػػا صػبر مكسػػى 
ثػـػ إف , كأراىػـػ المعجػػزات العجيبػػة مػػف أكؿ ظيػػكر مكسػػى إلػػى ذلػػؾ الكقػػت اغتػػركا بتمػػؾ الشػػبية الركيكػػة

 . قكمو كاف ذلؾ أكلى لعمى أذ صبر عمى ذلؾ فؤلف يصبر محمد  مكسى 
إف ىػؤالء إنمػا يفتخػركف : الييػكد فكأنػو تعػالى قػاؿكعػداكة لػو ىـػ  أف أشد النػاس مجادلػة مػع الرسػكؿ  -٘

 .  ِ()ثـ إف أسبلفيـ كانكا في الببلدة كالجيالة كالعناد إلى ىذا الحد فكيؼ ىؤالء األخبلؼ, بأسبلفيـ
ألنػو يتنػاكؿ شخصػية , حديث مثير لمجدؿ, ككما قمت في أكؿ البحث أف الحديث عف الييكد كمكاقفيـ

إال , كىػي تبلمػس كيػانيـ, يشػاىدكنيا بػأعينيـ, ينمػا معجػزات ا تنػزؿ عمػييـفب, في غاية التعقيػد كالتنػاقض
 . حتى إنيـ تجرؤكا عمى ا فاتيمكه بما ال يرضكه ألنفسيـ, أنيـ قابمكىا بالعناد كالجدؿ

                                                 
 (.ِٕٖ/ِ(, لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ, لمخازف, )ِٔ/ِجامع البياف في تأكيؿ القرآف) (ُ)
 ( ,بتصرؼ.ّْٔ/ُمفاتيح الغيب, لئلماـ الرازم,) (ِ)
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 المطمب الثاني
 المواثيق والعيود عمى بني إسرائيل  أخذ ا 
ئِْر تعالى  قكلويدؿ عمى ىذا المقصد  َٗ ٌْ َْْٞفبُم فب آرَ ٍَ ٌُ اىط فَ٘س ُخفُزٗا  تَُن ْ٘ َسلَْؼَْفب لَف َٗ  ٌْ ٞضَفبتَُن ٍِ أََخفْزَّب 

حٍ   ٘ ِٔ  ثِقُفف ٌْ ثِفف ُشُم ٍُ ب َٝففأْ ََ ٌْ تُففْو ثِْئَغفف ِٕ ٌُ اْىِؼْغففَو ثُِنْاففِش ِٖ أُْشففِشثُ٘ا لِففٜ تُيُفف٘ثِ َٗ َْْٞب  َػَصفف َٗ ْؼَْب  َِ ُؼ٘ا تَففبىُ٘ا َعفف ََ اْعفف َٗ 

 َِ ِْٞ ٍِ ْإ ٍُ  ٌْ ْْزُ ُْ ُم ٌْ ئِ بُُّن ََ  . {ّٗ/ البقرة } ئِٝ
 : دراسة اليدف دراسة تحميمية من خبلل النقاط اآلتية * 
 : بالمفردات المتعمقة بالمقصد واليدفالمقصود : أوالً 
فحػذؼ  ,أم حػؿ محػؿ الشػراب ,كأشرب قمبػو محبػة ىػذا ,أم سيقكا حب العجؿ: (َوُأْشِرُبواقولو ) ( أ

, فػتمكف مػف قمػكبيـ تمكنػان (ِ), فكأنما شػد فػي قمػكبيـ العجػؿ لشػغفيـ(ُ)الحٌب كأيقيـ العجؿ مكانو
 . (ّ)بمنزلة مف شرب ماء قد حؿ في جكفو

محػػػػيط  كقيػػػؿ ىػػػك جبػػػؿه  ,كقيػػػؿ اسػػػـ لكػػػػؿ جبػػػؿ ,ىػػػك اسػػػػـ جبػػػؿ مخصػػػكص: (الط ـــورَ قولـــو ) ( ب
 . (ٓ)بدليؿ تخصيصو لكؿ جبؿو  سـه ا, كالظاىر أنو في األصؿ (ْ)باألرض

 : الصور الببلغية المتعمقة باليدف والمقصد: ثانياً 
يريػػد أف يصػػكر لنػػا مػػاديتيـ الحػػؽ تبػػارؾ كتعػػالى : (َوُأْشــِرُبوا ِفــي ُقُمــوِبِيُم اْلِعْجــَل ِبُكْفــرِِىمْ قولــو ) ( أ

ككػػػاف التعبيػػػر يقتضػػػي أف يقػػػاؿ  ,كلػػػيس أمػػػران مادٌيػػػان ألنػػػو غيػػػر محسػػػكس معنػػػكمه  فالحػػػب أمػػػره 
نمػػػا عبػػػر عػػػف حػػػب العجػػػؿ بالشػػػرب دكف األكػػػؿ ألف شػػػرب المػػػاء  ,(ٔ))كأشػػربكا حػػػب العجػػػؿ( كا 

 . (ٕ)فييا كالطعاـ مجاكر ليا غير متغمغؿو , يتغمغؿ في األعضاء حتى يصؿ إلى باطنيا

                                                 
(,تػػػاج العػػػركس مػػػف جػػػكاىر القػػػامكس َُُ/ْلؤلزىرم )(, تيػػػذيب المغػػػة,ُْٗ/ُلسػػػاف العػػػرب,البف منظػػػكر,) (ُ)

 (.ّْٓ/ُ(,مختار الصحاح,محمد بف أبي بكر الرازم )ُُٔ/ّلمزبيدم )
 (.ْٔٓ/ُالمفردات في غريب القرآف, لؤلصفياني,) (ِ)
 (.ِٕٓ/ِعمدة الحفاظ في تفسير أشرؼ األلفاظ, لمسميف الحمبي) (ّ)
 (.َّٗ/ُغريب القرآف, لمسجستاني ) (ْ)
 (.َِْ/ِدة الحفاظ في تفسير أشرؼ األلفاظ, لمسميف الحمبي )عم (ٓ)
 (.ِّٕ/ُتفسير الشعراكم ) (ٔ)
(,فػػػػػػػتح ْٕٔ/ُ(, البحػػػػػػػر المحػػػػػػػيط, ألبػػػػػػػي حيػػػػػػػاف األندلسػػػػػػػي )ِّ/ِالجػػػػػػػامع ألحكػػػػػػػاـ القػػػػػػػرآف, القرطبػػػػػػػي ) (ٕ)

 (.ِِٓ/ُ(, فتح البياف في مقاصد القرآف, لمقنكجي )ُٖٕ/ُالقدير)
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 ,(ُ)أنو بمغ حبيـ العجؿ مبمغ األمر الذم ال اختيار ليـ فيو كأف غيرىـ أشربيـ إيػاه كفيو إشارةه 
، ُنِكَتْت ِف ِو ُنْكَتٌ  َ ْ َ اءُ ، فََ يُّ قَةْ ٍب ُأْشآِبَةَها، تُةْعَآُض اْلِفَتُ  َعَ ى اْلُ ُ  ِب َكاْلَحِص ِآ ُع ً ا ُع ً ا) كمف ذلؾ قكلو 
 . (ْ)أم تحيط الفتف بالقمكب: (ّ)يقكؿ اإلماـ البغكم ,(ِ)(ُنِكَتْت ِف ِو ُنْكَتٌو بَةْ َضاءُ ، َ َأيُّ قَةْ ٍب أَْنَكَآَىا

 : التوبيخ والتيكم عمى حاليم ( ب
كتعػػالى فػػي بيػػاف صػػفات الييػػكد مػػف كفػػر كعنػػاد مػػع كقاحػػة فػػي االدعػػاء بإيمػػػانيـ  يبػػيف ا سػػبحانو

أف يقػػكؿ ليػـػ عمػػى كجػػو الػػتيكـ بيػـػ مؤكػػدان لػػذميـ بػػالتعبير بمػػا كضػػع لمجػػامع  ,كاالختصػػاص بػػدخكؿ الجنػػة
 ,إيمػػانكـ( ىػػذا الػػذم ادعيتمػػكه)الػػذـ فقػػاؿ )قػػؿ بئسػػما( أم بػػئس شػػيئان الشػػيء الػػذم )يػػأمركـ بػػو( مػػف الكفػػر 

 .  ٓ()كأكضح ىذا التيكـ بقكلو عمى سبيؿ الفرض كالتشكيؾ )إف كنتـ مؤمنيف( عمى ما زعمتـ
 :تحقيق اليدف والمقصد من اآلية: ثالثاً 

  *التفسير اإلجمالي:
مػف التأنيػب الشػديد  ككاف ىذا نكعان  ..بعد أف ذكرىـ ا سبحانو كتعالى بكفرىـ بعبادتيـ لمعجؿ

, بػأف يعممػكا بمػا فػي التػكراة يذكر بني إسرائيؿ كقت إذ أيخػذ عمػييـ الميثػاؽأراد أف  ..كالتذكير بالكفر
مػف كقػكع جبػؿ الطػكر  أنيـ آمنػكا خكفػان  أخرل بتذكيرىـ كيتمقكا أحكاميا بالتقبؿ كالطاعة, فيؤنبيـ مرةن 

 عمػى اإليمػاف كلكػنيـ بمجػرد أف رأكا جبػؿ كلػـ يكػف الجبػؿ سػيقع عمػييـ ألف ا ال ييقيػر أحػدان  عمييـ
 . فإف رفع ا سبحانو كتعالى جبؿ الطكر فكقيـ ليأخذكا الميثاؽ ,الطكر فكقيـ آمنكا

ـ بػو مػف قبػكؿ التػكراة كقمػتـ لنبػيكـ كأعرضتـ عمػا أمػر  -يا مف تدعكف اإًليماف بما أنزؿ عميكـ 
 . كخالط حب عبادة العجؿ قمكبكـ كما يخالط الماء أعماؽ البدف, سمعنا قكلؾ كعصينا أمرؾ

كمػا يقػاؿ لػؤلب إف الػدكاء  يزة االستكبار كالعناد منعتيـ أف يستمركا عمػى اإليمػاف تمامػان لكف غر 
فعؿ أكثر مػف ذلػؾ أرغمتػو عمػى شػرب الػدكاء المػر أمر لـ يحقؽ الشفاء كطفمؾ مريض فيقكؿ كماذا 

 .(ٔ)كلكنو لـ يشؼ

                                                 
 (. ُُٔ/ُف عاشكر)التحرير كالتنكير, الب (ُ)
 (.ُٓ(, )حُٗصحيح مسمـ, كتاب اإليماف, باب بياف أف اإلسبلـ بدأ غريبا كسيعكد غريبا, )ص (ِ)
الحسػػيف بػػف مسػػعكد بػػف محمػػد, العبلَّمػػة محيػػي السُّػػنة أبػػك محمػػد البغػػكمُّ ابػػف الفػػرَّاء, الشَّػػافعيُّ الفقيػػو المحػػدّْث,  (ّ)

ىػػ(, َُٓق/تّْٔالتَّفسير, إمامػان فػي الحػديث, إمامػان فػي الفقو,)كلػد  المفسّْر, نسبتو إلى )بغا( كاف إمامان في
 (.ِٗٓ/ِ)األعبلـ لمزركمي 

 (.ُٓ/ٕشرح السنة لئلماـ البغكم) (ْ)
 (.ُٖٗ/ُانظر: نظـ الدرر في تناسب اآلم كالسكر, لمبقاعي) (ٓ)
 (.َِٓ/ُ(, تفسير طنطاكم )ِِٕ/ُانظر: تفسير الشعراكم) (ٔ)
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كمػػف المعمػػـك أف الييػػكد قػػـك مػػاديكف, ال يؤمنػػكف إال بػػاألمكر الماديػػة المحسكسػػة المجػػردة, فػػأراد ا 
تبارؾ كتعالى أف ييرييـ آية مف آياتػو, فرفػع ا سػبحانو كتعػالى الطػكر فػكؽ رؤكسػيـ مػف بػاب بيػاف 

 الغني عنيـ. قدرة ا تعالى كليس مف باب اإلجبار عمى إيمانيـ, فا 
كا باإليمػػػاف بألسػػػنتيـ دكف القمػػػكب,كلكف ىػػػذا مػػػف طبػػػائع الييػػػكد كصػػػفاتيـ, فيػػػـ قػػػـك يتصػػػفكف فقػػػال

 بالخداع كالمكر, فكـ اتفاقية عيقدت معيـ في عصرنا الحالي إال كىـ ينقضكىا بأفعاليـ.
 

 العبر المستفادة من اآليات:*  
 أف ا أخذ الميثاؽ عمى بني إسرائيؿ باإليماف . -ُ
 .(ُ)كجكب أخذ أمكر الشرع بالحـز كالعـز كالقكة -ِ
 

  

                                                 
 (.ْٖ/ُألبي بكر الجزائرم ) أيسر التفاسير, (ُ)
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 المطمب الثالث
 جدال الييود وعدم طاعتيم

َْْٞب يدؿ عمى ىػذا المقصػد قكلػو تعػالى َػَصف َٗ ْؼَْب  َِ ُؼ٘ا تَفبىُ٘ا َعف ََ اْعف َٗ ٍح   ٘ ٌْ ثِقُف َْْٞفبُم فب آرَ ٍَ  ُخفُزٗا 
 .}ّٗ/ البقرة{

 : تحقيق اليدف والمقصد من اآلية * 
 *التتفسير اإلجمالي: 

كال  بػػؿ كال ييػػكدمن , كال راىػػبن  لمشػػرؾ كالمشػػركيف كلػػـ يكػػف ىنػػاؾ حبػػرن  كانػػت بيئػػة مٌكػػة قاعػػدةن 
كعثمػاف بػف حػكيرث المٌػذيف , ال تتجاكز عدد األصابع مف أمثاؿ كرقة بف نكفػؿ قميمةن  إاٌل فئةن  نصرانين 

المقتفػػػيف أثػػػر الخميػػػؿ  قمػػػيبلن  ان ككانػػػت قػػػريش تغػػػط فػػػي الكفػػػر كالشػػػرؾ إاٌل ايناسػػػ, تنٌصػػػرا قبػػػؿ اإلسػػػبلـ
 . (ُ)المسٌميف باألحناؼ

تناثر ذكرىا في السػكر  مدنيةه  آياته , إٌف ما كرد مف اآليات حكؿ جداؿ أىؿ الكتاب مع النبي
 . مف السكر الطكاؿ كالبقرة كآؿ عمراف كغيرىما

, فػي المدينػة كاف الجداؿ محتدمان عمى قدـ كساؽ في الفتػرة التػي كانػت القبائػؿ الػثبلث مقيمػةن ف 
كعبلئمػو   ككػاف أكثػر مػا جػادلكا فيػو مػا يرجػع إلػى النبػي, خمػدت نػار فتنػتيـأي  كبعد ما ايزيمكا عنيا

 . (ِ)في العيديف
 قػكـه  فػي الحقيقػة كلكنيـ ,يدعي اإليماف قكـه  ,بييت لكف الناظر في صفات الييكد يجد أنيـ قكـه 

 يقػػكؿ ا تعػػالى فػػي ذلػػؾ ,صػػدكرىـ بالحقػػد كالنفػػاؽ كالجػػدؿ عمػػى اإلسػػبلـ كالمسػػمميف حاقػػدكف مميئػػةه 
 ُٖفَ٘د ُْ٘ا اْىَٞ ٍَ َِ آ ح, ىِّي ِزٝ َٗ ُ  أََشذ  اىْ بِط َػَذا َِ أَْشفَشُم٘ىَزَِغَذ اى فِزٝ ُْف٘ا َٗ ٍَ َِ آ د ح, ىِّي فِزٝ َ٘ ف  ٍ  ٌُٖ ُ  أَْتفَشثَ ىَزَِغفَذ َٗ ا 

 ٰٙ َِ تَبىُ٘ا ئِّ ب ََّصبَس َُ اى ِزٝ ٌْ ل َْٝغزَْنجُِشٗ ُٖ أَّ  َٗ جَبّ,ب  ْٕ ُس َٗ  َِ ِٞغٞ ٌْ تِغِّ ُٖ ْْ ٍِ   ُ َ ىَِل ثِأ
ٰ
 . {ِٖ/ المائدة} َر

فػػي نفكسػػيـ المريضػػة كيستشػػيدكف عمػػى كبلميػػـ بتػػكراتيـ  كػػانكا يقػػركف بصػػحة نبػػكة محمػػدو 
ـر ,المحرفػة كيتكعػدكف العػرب بقػدكـ مكعػػد نبػيو  فكػانكا يتكجيػػكف  ,كأنيػـ سػكؼ يقتمػػكنيـ كقتػؿ عػادو كا 

أـ لمعرفػػػة صػػػدؽ دعػػػكة  ,فيػػػؿ كانػػػت ىػػػذه األسػػػئمة بيػػػدؼ بيػػػاف الحػػػؽ ,بطػػػرحيـ األسػػػئمة لمنبػػػي 
  ومـن بإحراجو بتكجيييـ األسئمة لػو , بؿ كاف اليدؼ األساسي منيا مجادلة النبي ,كبل؟ النبي
 :  ذلك
ػػعى   - ٍبػػًد المَّػػًو بػػف عبػػاس قىػػاؿى بىٍينىػػا أىنىػػا أىٍمًشػػي مى ػػٍف عى مىػػى   النبػػي عى كَّػػأي عى ًدينىػػًة كىىيػػكى يىتىكى ػػًرًب اٍلمى ًفػػي خى

                                                 
 (.ِِْ -ِِِ/ ُ (السيرة النبكٌية البف ىشاـ (ُ)
 (.ِّٔ/ٕبتصرؼ: مفاىيـ القرآف الكريـ لجعفر السبحاني ) (ِ)
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ـٍ ًلػبىٍعضو  ػيي َ ةُ  ُه َعةْ  الةآُّ ِح َ قَةاَل بَةْعُضةُهْ  اَل َتْسة َُل ُه اَل )عىًسيبو مىعىوي فىمىرَّ ًبنىفىرو ًمٍف اٍليىييكًد فىقىاؿى بىٍعضي
ُهْ  فَةَ اَل  َا أَبَا اْلَ اِ ِ  َما الآُّ ُح َفَسَكَت فَةُ ْ ةتُ  َ ِجيُء ِف ِو ِبَشْيٍء َتْكَآُى نَوُ   فَةَ اَل بَةْعُضُهْ  لََنْس َلَنَُّو فَةَ اَم  َُجٌل ِمنةْ

ِش َسثِّٜ ِإنَُّو  ُ َ ى ِإلَْ ِو فَةُ ْمُت فَةَ مَّا اْنَجَ ى َعْنُو قَالَ  ٍْ ِْ أَ ٍِ ُٗػ  ِٗػ تُْو اىش  ِْ اىش  َْٝغأَىََُّ٘ل َػ َٗ)(ُ). 
أف الحكمػػة فػػي سػػؤاؿ الييػػكد عػػف الػػركح أف عنػػدىـ فػػي التػػكراة أف ": ككقػػع فػػي بعػػض التفاسػػير

نسػألو فػػإف فسػػرىا فيػك نبػػي كىػػك معنػى قػػكليـ ال يجػػيء بشػػيء ركح بنػي آدـ ال يعمميػػا إال ا فقػػالكا 
لكف الييكد لـ يكتفكا بيذا الجكاب االليي ألنيـ يريدكف مف كراء ما يسألكف إثػارة الجػدؿ , (ِ)"تكرىكنو

 . ك الشؾ في المجتمع اإلسبلمي
بَّاسو قىاؿى أىٍقبىمىٍت يىييكدي ًإلىى رىسيكًؿ المَّوً   - ًف اٍبًف عى ِإنَّةا َنْسة َُلَك َعةْ  َخْمَسةِ  َأْشةَ اَء فىقىاليكا يىا أىبىػا اٍلقىاًسػـً  عى

ال َّةُو َع َةى َمةا نَةُ ة ُل َ اتةَّبَةْعَناَك فََ َخَذ َعَ ْ ِهْ  َما َأَخَذ ِإْ َآائِ ُل َعَ ى بَِن ِو ِإْذ قَاُل ا  فَِنْن أَنْةَبْ تَةَنا ِبِه َّ َعَآفْةَنا أَنََّك نَِبيّّ 
نَةاُه َ اَل  َةنَةاُم قَةْ بُةُو قَةاُل ا َأْخبِ   َِك لٌ  ْآنَةا َكْ ةَب تُةَؤنّْةُث اْلَمةْآَأُة قَاَل َىاُت ا قَاُل ا َأْخِبْآنَا )َعْ  َعَ َمِ  النَِّبيّْ قَاَل تَةَناُم َع ةْ

اْلَمْآَأِة  نَةَثْت قَاُل ا َأْخِبْآنَةا  ََكْ َب ُتْذِكُآ قَاَل  َةْ َتِ ي اْلَماَءاِن فَِنَذا َعَ  َماُء الآَُّجِل َماَء اْلَمْآَأِة َأذَْكَآْت َ ِإَذا َعَ  َماُء 
قَاَل َعْب   -َتِكي ِعْآَق النََّسا فَةَ ْ  َ ِجْ  َشْ ًئا ُ َ ئُِمُو ِإالَّ أَْلَباَن َكَذا  ََكَذا َما َ آََّم ِإْ َآائِ ُل َعَ ى نَةْفِسِو قَاَل َكاَن َ شْ 

ِبلَ  َصةَ ْقَت ِإنََّمةا بَِ  َةْت َ اِ ةَ ٌة  ...َفَحآََّم ُلُح َمَهةا قَةاُل ا َصةَ ْقتَ  -ال َِّو ْب  َأْ َم  قَاَل أَِبي قَاَل بَةْعُضُهْ   َةْعِني اْ ِ
ََ ِمْ  نَِبيٍّ ِإالَّ َلُو َمَ ٌك  َْ تِ ِو بِاْلَاَبِآ فَ  َ ْخِبْآنَةا َمةْ  َصةاِ بَك قَةاَل ِجْبآِ ةُل َ ِىَي الَِّتي نُةَباِ ُعَك ِإْن َأْخبَةْآتَةَنا ِبَها فَِننَُّو لَْ 

  ِْب َ اْلِ تَةةاِل َ اْلَعةةَذاِب َعةةُ  ُّنَا لَةةْ  قُةْ ةةَت ِم َكائِ ةةَل الَّةةِذي  َةْنةةِ ُل بِالآَّْ َمةةِ  قَةةاُل ا ِجْبآِ ةةُل َذاَك الَّةةِذي  َةْنةةِ ُل بِةةاْلَحآ
 . (ٖ)(َمْ  َكاَن َعُ  ِّا ِلِجْبآِ َل {نْةَ َل ال َُّو َع َّ َ َجلَّ }َ النََّباِت َ اْلَ ْطِآ َلَكاَن فَ َ 

يثيػركف الحػركب كالفػتف فػي كػؿ أليس ىذا مػف عجيػب أف يقػكؿ الييػكد ىػذا الكػبلـ ك ىػـ الػذيف 
 . فما أشد كقاحة القكـ ك كذبيـ كزمافو  مكافو 

 العبر المستفادة من اآليات:* 
 مشركعية تكبيخ أىؿ الجرائـ عمى جرائميـ إذا أظيركىا. -ُ
اإليمػػاف بػػالحؽ ال يػػأمر صػػاحبو إال بػػالمعركؼ, كاإليمػػاف بالباطػػؿ المزيػػؼ يػػأمر صػػاحبو  -ِ
 .(ْ)بالمنكر
 

                                                 
ػا صحيح البخارم, كتاب العمـ, كىٍيؼى كىافى بىٍدءي اٍلكىٍحًي ًإلىػى رىسيػكًؿ المَّػًو  (ُ) مى أيكًتيػتيـٍ ًمػٍف , بىػاب قىػٍكًؿ المَّػًو تىعىػالىى )كى

, )ص  (.ُِٓ(,)حُٓاٍلًعٍمـً ًإالَّ قىًميبلن
 (.َْْ/ٖفتح البارم بشرح صحيح البخارم, البف حجر العسقبلني, ) (ِ)
 (. ِٖٓ/ْمسند أحمد بف حنبؿ) (ّ)
 (.ْٖ/ُأيسر التفاسير لكبلـ العي الكبير, ألبي بكر الجزائرم ) (ْ)



 

 

 

 

ادلقاصذ واألهذاف ثاوي: ادلثحث ان
 (8; -4;نسىرج انثقزج مه اآليح )

 ثاويادلثحث ان
 ادلقاصذ واألهذاف نسىرج انثقزج

 (8; -4;مه اآليح )
 
 : مطمبافكفيو  
 

 . حرص الييود عمى أي حياة: األولالمطمب 
 . استثمار العمر في طاعة ا : المطمب الثاني
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 المطمب األول
 حرص الييود عمى أي حياة 

ا يدؿ عمى ىػذا المقصػد قكلػو تعػالى  ُ٘ ََْ ف ُِ اْى فبطِ لَزَ ِْ دُٗ ف ٍِ ِ َخبىَِصفخ,  ْْفذَ هللا  ِخفَشحُ ِػ ْٟ ٌُ اىفذ اُس ا َفْذ ىَُنف ُْ مَّب تُفْو ئِ

 َِ ٌْ َلبِدتِٞ ْْزُ ُْ ُم َد ئِ ْ٘ ََ ََب  اْى ُٓ أَثَذ,ا ثِ ْ٘  ََْ َٝزَ  ِْ ىَ َٗ  * َِ َِٞ ٌ  ثِبىظ فبىِ ُ َػيِٞ َٗهللا   ٌْ ِٖ ِْٝذٝ ٍَْذ أَ ٚ  تَذ  ٌْ أَْؽفَشَص اْى فبطِ َػيَف ُٖ ىَزَِغفَذّ  َٗ *

َخٍ  فُش أَْىفَف َعْف  َ َُؼ  ٝ ْ٘ ٌْ ىَف ُٕ د  أََؽفُذ َ٘ َ ٘اٝ  َِ أَْشَشُم َِ اى ِزٝ ٍِ َٗ َٞبحٍ  فب  َؽ ََ ش  ثِ ُ ثَِصٞف َٗهللا  فَش   َ َُؼ  ٝ ُْ َِ اىَْؼفزَاةِ أَ ف ٍِ  ِٔ ََُضْؽضِِؽف َ٘ ثِ ُٕف فب  ٍَ َٗ

 َُ ََيُ٘  . }ٔٗ-ْٗ/ البقرة{ َْٝؼ
 : دراسة ىذا اليدف دراسة تحميمية من خبلل النقاط اآلتية * 
 : واليدفالمقصود بالمفردات المتعمقة بالمقصد : أوالً 
الشػػيء , ك (ِ), كاليػػاء فييػػا لممبالغػػة كراكيػػة(ُ)ىػػي السػػالمة مػػف الشػػكائب: (َخاِلَصــةً قولــو تعــالى ) أ(

كال  أم الشيء الذم لػؾ بمفػردؾ ال يشػاركؾ فيػو أحػده  أك شريؾو  الخالص ىك الصافي ببل معكرو 
 . (ّ)ينازعؾ فيو أحده 

كالزٍَّحػزاحي  ,(ْ)نيحػي كبعػد عنيػازحػزح عػف النػار أم:  ,الزحزحة اإلبعػاد: (ِبُمَزْحِزِحوِ قولو تعالى ) ب(
ٍيػػران كىػػك بػػالزٍَّحزاًح كقػػد يجػػكز أىف يكػػكف الزٍَّحػػزاحي ىنػػا اسػػمان مػػف التَّزىٍحػػزيًح أىم  مكضػػعه  قػػاؿ ييكًعػػدي خى

ٍزتي بمعنى كاحد ٍزحى ي كتىزىٍحزىٍحتي عف المكاف كتىحى  . (ٓ)التباعد كالتَّنىحّْ
 : الصور الببلغية: ثانياً 
ُٓ ما الفرق بين قولو تعالى   أ( ْ٘  ْ ََ ِْ َٝزَ ىَ َٗ }كبيف قكلو تعالى ,}ٓٗ/ البقرة:  َُّٔ ْ٘  ْ ََ َل َٝزَ َٗ {؟ } ٓٗ/ الجمعة 
 . (ٔ)كؿه منيما يفيد النفي  -ُ
أبمػغ فػي نفػي  لػف يقػكؿ أبػك حيػاف " أداة النفػي ,اختمؼ أىؿ التفسير في بيػاف ببلغػة كػؿ منيمػا  -ِ

كىػي كػكف  ,ككانت دعكاىـ ىناؾ قاطعةن بالغةن أعظـ مػف دعػكاىـ فػي سػكرة الجمعػة ,االستقباؿ
 . "(ٕ)فخص األبمغ بتمؾ السكرة ,الجنة ليـ بصفة الخصكص

إال , في أف كؿ كاحدة منيما نفي لممستقبؿو  (لف)كيقكؿ اإلماـ الزمخشرم " كال فرؽ بيف )ال( ك 
َواَل ) كمػٌرة بغيػر لفظػو (َوَلـن َيَتَمنَّـْوهُ )مػٌرة بمفػظ التأكيػد أف في )لف( تأكيدان كتشديدان ليس فػي )ال( فػأتى

                                                 
 (.ُِّ/ُأضكاء البياف,لمشنقيطي ) (ُ)
 (.ٕٓٓ/ُٕالعركس, محمد بف أبي بكر الرازم) تاج (ِ)
 (. ِٕٓ/ُتفسير الشعراكم) (ّ)
(, تاج العركس مػف جػكاىر القػامكس, محمػد بػف أم بكػر ََُ/ُالتبياف في تفسير غريب القرآف,شياب الديف) (ْ)

 (.َِْ/ُ(, تيذيب المغة, األزىرم )ّْٗ/ٔالرزام )
 (.ْٖٔ/ِلساف العرب, البف منظكر.) (ٓ)
 (.ُُٕ/ُالسبكي) فتاكل (ٔ)
 (.ْٕٗ/ُتفسير البحر المحيط, ألبي حياف ) (ٕ)
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وَن ِمْنـوُ )ثـ قيؿ ليػـ  (َيَتَمنَّوَنوُ  أف تؤخػذكا بكبػاؿ  كال تجسػركف أف تتمنػكه خيفػةن  (ِإنَّ اْلَمْوَت الَّـِذى َتِفـر 
 . "(ُ)ال تفكتكنو كىك مبلقيكـ ال محالة ؛ كفركـ
 ؟  ِبَما َقدََّمْت َأْيِديِيمْ  داللة التعبير بقولو تعالى  ب( 

ٍنسىػػاف, اإلخبػػار باليػػد مجػػاز عػػف الػػنفس عٌبػػر بيػػا عنيػػا  عامػػةه  منػػاطه , ألنيػػا مػػف بػػيف جػػكارح اإٍلً
ـى جنايػػػػات النػػػػاس بأيػػػػدييـ, يقػػػػكؿ الطبػػػػرم " (ِ)صػػػػنائعو فجػػػػرل الكػػػػبلـ باسػػػػتعماؿ إضػػػػافة , ألف عيٍظػػػػ

ما عكقػب عميػو اإلنسػاف ممػا جنػاه بسػائر حتى أضيؼ كؿ , أيدييـ الجنايات التي يجنييا الناس إلى
 . (ّ)"عمى ما جنتو يده إلى أنيا عقكبةه , أعضاء جسده

 ؟ (َحَياةٍ تنكير لفظة ) ( ت
, يؤكد ا سبحانو كتعالى الحكـ بأنيـ أحرص الناس عمى حياة بالقسـ المؤكد بػالبلـ كنػكف التككيػد الثقيمػة

يىاةو( لتعميـ معاني الحياة: " في قكلو تعالى كنكر سبحانو كتعالى " حياةن  فيـػ يحرصػكف عمػى حيػاة أيػا , )عىمىى حى
 . ٓ()" كىي الحياة المتطاكلة مخصكصةن  أنو أراد بالتنكير حياةن  يقكؿ الزمخشرم " ,ْ()كانت صكرتيا

فجػػاءت لفظػػة حيػػاةو نكػػرةن لمتحقيػػر ألف ىػػذه الحيػػاة المرجػػكة التػػي يريػػدكنيا لػػيس شػػرطان أف تكػػكف 
فيـ أحرص عمييا مف المشركيف الذيف  ,بؿ ىـ يريدكف الحياة حتى لك كانكا عبيدان  ,حياة عزةو ككرامةو 

 . ال يؤمنكف بيـك البعث
 : تحقيق اليدف والمقصد من اآلية: ثالثاً 

فيػـ يزعمػػكف بػػأنيـ شػػعب  ,يػدحض ا سػػبحانو كتعػػالى فػي ىػػذه اآليػػات دعػاكل الييػػكد المفتػػراة
ا المختػػػار, كأف ا سػػػبحانو كتعػػػالى فضػػػميـ عمػػػى العػػػالميف, كأف الجنػػػة محصػػػكرةه ليػػػـ فقػػػط دكف 
غيرىـ, فإف كنتـ كذلؾ فتمنكا المكت, إف كنتـ صادقيف بدعكاكـ, يقكؿ اإلمػاـ الػرازم " اعمػـ أف ىػذا 

لكػػنيـ أينػػاس   (ٔ)ليػػـ مػػف دكف النػػاس"نػػكعه آخػػر مػػف قبػػائحيـ كىػػك ادعػػاؤىـ أف الػػدار اآلخػػرة خالصػػةه 
فػػإف أحػػدىـ ال يريػػد  ,مػػف شػػدة حػػبيـ لمػػدنيا كتعمقيػػـ بيػػا ,حريصػػكف عمػػى أم حيػػاةو ميمػػا كانػػت ذليمػػةن 

كذلػؾ خكفنػا مػف سػكء المصػير الػذم ينتظػرىـ, يقػكؿ  ,كيتمنى أف ييعمر فييػا مئػات السػنيف ,مغادرتيا
فتمنػكا : ألنػو قػاؿ ليػـ في ىذه اآلية أعظـ حجة, كأظير داللة عمى صحة رسالة النبػي الزجاج " 

 . (ٕ)"منيـ لف يتمنكه أبدان فمـ يتمنو كاحده : المكت, كأعمميـ أنيـ
                                                 

 (.ِّٓ/ ْالكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ, لمزمخشرم ) (ُ)
 (.ّّٗ/ِمحاسف التأكيؿ, القاسمي ) (ِ)
 (.ّٖٔ/ِجامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف, الطبرم ) (ّ)
 (.ِّْ/ُزىرة التفاسير, ألبي زىرة) (ْ)
 (.ُّٗ/ ُالكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ, لمزمخشرم ) (ٓ)
 (.ُٕٓ/ُمفاتيح الغيب, لمرازم) (ٔ)
 (.َُُ/ُبحر العمـك لمسمرقندم) (ٕ)
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ٌْ يقكؿ ا تعػالى  ,المتتبع في آيات أخرل ,لكف ٌْ أَّ ُنف فزُ َْ ُْ َصَػ َٕبُدٗا ئِ  َِ َٖب اى ِزٝ ىَِٞفبُء تُْو َٝب أَٝ  ْٗ أَ

 َِ ٌْ َلبِدتِٞ ْْزُ ُْ ُم َد ئِ ْ٘ ََ ا اْى ُ٘  ْ ََ ُِ اىْ بِط لَزَ ِْ ُدٗ ٍِ  ِ فبما أنيـ يزعمكف أنيـ أكليػاء   ,{ٔ/ الجمعة} ِل 
كىػـ حػيف يمكتػكف ينػالكف مػا ؟ كيجعميـ أجبف خمػؽ ا ,فما يخيفيـ إذف مف المكت ,مف دكف الناس

أنيـ يعرفكف أنيـ لـ يقدمكا "  يجيب عمى ذلؾ صاحب الظبلؿ؟ عند ا مما يمقاه األكلياء كالمقربكف
إنما قدمكا المعصية التي تخيفيـ مػف , كما يرجكف الثكاب كالقربى عميو, بيف أيدييـ ما يطمئنكف إليو

 . (ُ)"كالذم لـ يقدـ الزاد يجفؿ مف ارتياد الطريؽ. المكت كما كراءه
 كما يصورىا القرآن الكريم  عبلمات حب الييود لمحياة : 
كىػذا نجػده عنػدما رفػض الييػكد الػدخكؿ إلػى األرض المقدسػة مػع سػيدنا : التيرب والخوف مـن القتـال -ٔ

ِْ َّْذُخيََٖب َؽزٚ  َْٝخُشُع٘ا قاؿ ا تعالى ,مكسى  ئِّ ب ىَ َٗ  َِ ٍ,ب َعج بِسٝ ْ٘ ُ  لَِٖٞب تَ ٍَُ٘عٚ ئِ َْْٖب  تَبىُ٘ا َٝب  ٍِ

 َُ َْْٖب لَاِّ ب َداِخيُ٘ ٍِ ُْ َْٝخُشُع٘ا  ِ تَبىُ٘ا كيعقب ا سبحانو كتعالى في اآليات التي تمييا  ,{ِِ/ المائدة} لَا

ٍُ٘ا لَِٖٞب  ب َدا ٍَ ِْ َّْذُخيََٖب أَثَذ,ا  ٍَُ٘عٚ ئِّ ب ىَ َُ َٝب  َسث َل لَقَبراَِل ئِّ ب َٕبَُْٕب تَبِػُذٗ َٗ  {ِْ/المائدة} لَبْرَْٕت أََّْذ 
خكفػػػػان مػػػػف الجبػػػػابرة أصػػػػحاب البنيػػػػة الجسػػػػمية  ,أجػػػػاب بنػػػػي اسػػػػرائيؿ بػػػػالرفض كالعنػػػػاد كالتمػػػػرد

 . (ِ)أنت كربؾ الذم أمرؾ بالجياد فقاتبل اذىب: فقالكا لمكسى ,الضخمة
بػػالتحريـ عمػػييـ بعػػدـ دخمػػكىـ  فكانػػت النتيجػػة المترتبػػة عمػػى عػػدـ طػػاعتيـ لنبػػييـ مكسػػى 

َِ فيقػكؿ ا تعػالى  ,كتركيـ يتييكف فػي األرض ,لؤلرض المقدسة ٌْ أَْسثَِؼفٞ ِٖ ْٞ فخ  َػيَف ٍَ َؾش  ٍُ َٖفب  تَفبَه لَاِّ 

 َِ ًِ اْىاَبِعقِٞ ْ٘ َُ لِٜ اأْلَْسِض لاََل رَأَْط َػيَٚ اْىقَ ُٖ٘  . {ِٔ/ المائدة} َعَْخ, َٝزِٞ
 : رىبتيم من المؤمنين باتخاذىم الُجدر والحصون– ِ

ً  يقكؿ ا تعػالى   ْ٘ ٌْ تَ ُٖ ِ رَىَِل ثِأَّ  َِ هللا  ٍِ  ٌْ ِٕ ٜ ُلذُِٗس ْٕجَخ, لِ ٌْ أَشَذ  َس ّْزُ َُ  أَلَ َٝاْقَُٖ٘ ٜ َل  َِٞؼ,فب ئِل  لِف ٌْ َع َُّ٘ن ُٝقَفبرِيُ *َل 

َساِء ُعففذُسٍ  َٗ  ِْ فف ٍِ  ْٗ َخٍ أَ فْف ٍَُؾص   ٙ َُ  تُفش, َؼْقِيُف٘ف ً  َلٝ  ْ٘ ٌْ تَفف ُٖ ٚ رَىِففَل ثِففأَّ  ٌْ َشففز  ُٖ ٘ثُ تُيُفف َٗ َِٞؼ,ففب  ٌْ َع ُٖ ٝذ  رَْؾَغففجُ ٌْ َشففِذ ُٖ َ فْف ْٞ ٌْ ثَ ُٖ  ثَأُْعفف
 . {ُْ-ُّ/ الحشر}

أك مػػف خػػبلؿ حصػػكفو  ,شػػدة خػػكؼ الييػػكد كرىبػػتيـ ال يقػػاتمكف أحػػدان إال فػػي قػػرلن محصػػنةن مػػف 
مجتمعيف متفقيف في  أم ال يقدركف عمى قتالكـ جميعان يقكؿ أبك السعكد " ,لشدتيـ عمى أنفسيـ ,قكيةو 

لكػـ  يظيػركاأك مػف كراء جػدر دكف اف  ,بالدركب كالخنادؽ مكطف مف المكاطف إال في قرل محصنةو 
 ,ذلػؾ بػأنيـ قػكـه ال يعقمػكف شػيئان  ,كإلفتػراؽ عقائػدىـ كاخػتبلؼ مقاصػدىـ ,(ّ)لفرط رىبػتيـ"بارزككـ كي

لمعػػػزائـ  كحػػثّّ , لممػػػؤمنيف عمػػى قتػػاليـ كفػػى ىػػذا تشػػجيعه  ,حتػػى يعرفػػكا الحػػؽ كيتبعػػكه كتتحػػػد كممػػتيـ
كازدادت حمٌيتػػو ككػػاف  فػػإف المقاتػػؿ متػػى عػػرؼ ضػػعؼ خصػػمو ازداد نشػػاطان , الصػػادقة عمػػى حػػربيـ

                                                 
 (.َِٔ/ٕفي ظبلؿ القرآف,سيد قطب ) (ُ)
 (, بتصرؼ.ْْٗ/ُالتفسير الكسيط, لمزحيمي,) (ِ)
 (.ُِّ/ٖكد,)انظر: تفسير أبي السع (ّ)
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 . (ُ)ذلؾ مف أسباب نصرتو عميو
 : ن قديماً والُجدر والحص: أوالً 
مػػف فكػػرىـ الػػديني القػػديـ منػػذ البػػابمييف كاألشػػكرييف كالركمػػاف -ُ كيقػػكؿ , كينبػػع ىػػذا الجػػدار أيضػػا ن

, الكاتب اليسارم الييكدم أكرم أفنيرم "إف فكرة الجدار محفكرةه عميقان داخؿ الػكعي الصػييكني
 . (ِ)كىي ترافؽ ىذا الكعي منذ نشأة الصييكنية

حرص المقيمكف  كمف الثابت أنو قبؿ بعثة النبي محمد :   الجدر والحصون زمن الرسول -ِ
مثػؿ حصػكف , لكػي تصػبح قبلعػان كقػرل محصػنةن , حكؿ المدينة عمى إقامة الجدراف حكؿ قراىـ

فقػد كػاف لمييػكد فييػا سػبع , محصػنةن جػدان ككانت بمػدةن , إلى فتحيا  خيبر التي انطمؽ الرسكؿ
, كميا بسراديب يخزنكف مؤنيـ كيستطيعكف قتاؿ غيرىـ كىـ في حصكنيـ عامان كامبلن , حصكفو 

 . (ّ)حتى ينصرؼ الخصـ عنيـ"
 : الجدر والحصون حديثاً : ثانياً 

كفػػي العصػػػر الحػػػديث مػػػا نجػػده لػػػدل االحػػػتبلؿ الصػػػييكني عنػػدما شػػػعر الييػػػكد بػػػالخطر ييػػػدد 
عمػػى أحػػدث مػػا , كا إلػػى بنػػاء المبلجػػر تحػػت األرض المػػزكدة بكػػؿ االحتياجػػات البشػػريةلجػػأ, ادىـأفػػر 

ليػػتمكف الييػػكد مػػف العػػيش تحػػت األرض شػػيكران , تكصػػؿ إليػػو العقػػؿ البشػػرم مػػف تكنكلكجيػػا متطػػكرة
مػػا نسػػمعو فػػي كسػػائؿ  كىػػذا كثيػػران , كربمػػا سػػنكاتو عديػػدةو ال يحتػػاجكف إلػػى شػػيءو مػػف الخػػارج, طكيمػػةن 

ككػذلؾ بنػى الييػكد الجػدار العػازؿ ليحػيط بيػـ مػف كػؿ جانػب  ,اإلعبلـ عنػدما يعمنػكف حالػة الطػكارئ
 .خشية مف المجاىديف كخكفان عمى أنفسيـ

 العبر المستفادة من اآليات:* 
 صحة اإلسبلـ, كبطبلف الييكدية, كذلؾ لفشؿ الييكد في المباىمة بتمني المكت.   -ُ 
 المؤمف الصالح يفضؿ المكت عمى الحياة لما يرجكه مف الراحة كالسعادة بعد المكت. -ِ
صدؽ القرآف فيما أخبر بو عف الييكد مف حرصيـ عمى الحياة كلك كانت رخيصة ذميمة, إذ   -ّ

 .(ْ)ىذا أمر مشاىد منيـ إلى اليـك
 أنو ميما طاؿ عمر اإلنساف فمصيره األخير المكت. -ْ

 

                                                 
 (, بتصرؼ يسير .َٓ/ٖتفسير المراغي ) (ُ)
 (. ٓالجدار الييكدية في الضفة الغربية, د.صالح الرقب )ص  (ِ)
 (.ٔنفس المرجع السابؽ )ص (ّ)
 (.ٕٖ/ُأيسر التفاسير لكبلـ العمي الكبير,ألبي بكر الجزائرم ) (ْ)
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 المطمب الثاني
 استثمار العمر في طاعة ا 

ُِ يدؿ عمى ىػذا المقصػد قكلػو تعػالى  ِْ ُدٗ ف ٍِ ِ َخبىَِصفخ,  ْْفَذ هللا  ِخفَشحُ ِػ ْٟ ٌُ اىفذ اُس ا ُْ َمبَّفْذ ىَُنف تُفْو ئِ

 َِ ٌْ َلفبِدتِٞ ْْفزُ ُْ ُم َد ئِ ْ٘ ََ ا اْى ُ٘  ْ ََ َِ  اىْ بِط لَزَ ٞ َِ ٌ  ثِبىظ فبىِ ُ َػيِفٞ هللا  َٗ  ٌْ ِٖ ْٝفِذٝ ْذ أَ ٍَ فب تَفذ  ََ ا ثِ ُٓ أَثَفذ, ْ٘ ْ ف ََ ِْ َٝزَ ىَف َٗ  * 

فُش أَْىفَف َعفَْخٍ   َ ْ٘ َُٝؼ ٌْ ىَف ُٕ د  أََؽفُذ َ٘ َِ أَْشفَشُم٘ا َٝف َِ اى فِزٝ ف ٍِ َٗ ٌْ أَْؽَشَص اىْ بِط َػيَٚ َؽَٞبٍح  ُٖ ىَزَِغَذّ  َٗ *  َ٘ ُٕف فب  ٍَ َٗ

 َُ يُ٘ ََ ب َْٝؼ ََ ُ ثَِصٞش  ثِ هللا  َٗ َش   َ ُْ َُٝؼ َِ اْىَؼَزاِة أَ ٍِ  ِٔ َضْؽِضِؽ َُ  . }ٔٗ-ْٗالبقرة/ { ثِ
كاعمػـ أف المػكت ىػك المصػيبة العظمػػى كالبميػة الكبػرل كأعظػـ منػػو الغفمػة عنػو كاإلعػراض عػػف 

كمػا قيػؿ كفػى  ,لمف تفكػر لمف اعتبر كفكرةن  ف فيو كحده لعبرةن ا  كقمة الفكر فيو كترؾ العمؿ لو ك  ,ذكره
كمػػف ذكػػر المػػكت حقيقػػة ذكػػره نغػػص عميػػو لذتػػو الحاضػػرة كمنعػػو عػػف تمنييػػا فػػي  ,بػػالمكت كاعظػػان 

 ,المستقبؿ كزىده فيما كاف منيا يؤمؿ كلكف القمكب الغافمة تحتاج إلى تطكيؿ الكعاظ كتزييف األلفػاظ
ال ففػػي مػػا ركاه أبػػك ىريػػرة  كقكلػػو تعػػالى  (ُ)(أْكثِةةُآ ا ِذْكةةَآ َىةةاِذِم ال َّةةذَّاتِ ): قىػػاؿى رسػػكؿ ا : قىػػاؿى  كا 

 ِد ْ٘ ََ  . {ُٖٓ/ آؿ عمراف} ُمو  َّْاٍظ َرائِقَخُ اْى
كذلػػؾ منػػذ خركجػػو مػػف بطػػف أمػػو حتػػى دخكلػػو  ,ىػػذه الػػدنيا محػػددان كلمػػا كػػاف عمػػر اإلنسػػاف فػػي 

ػػٍف  ,لػذا لزمػػو أف يحػرص عمػػى اسػتثمار سػػاعات كدقػائؽ عمػػره فػي طاعػػة ا تعػالى ,بطػف األرض عى
اَل تَةُ  ُل قَةَ َما َعْبةٍ   َةةْ َم الِ َ اَمةِ  َ تَّةى ُ ْسةَ َل َعةْ  ُعُمةآِِه ِف َمةا ): قىاؿى رىسيكؿي المًَّو : قىاؿى , (ِ)أىًبي بىٍرزىةى األىٍسمىًميّْ 

 .(ّ)(َ َعْ  ِجْسِمِو ِف َ  أَْبَ هُ ، َ َعْ  َماِلِو ِمْ  أَْ َ  اْكَتَسَبُو َ ِف َ  أَنْةَفَ وُ ، فَةَعلَ َ َعْ  ِعْ ِمِو ِف َ  ، َأفْةَناهُ 
, أال كىي عبادتو سبحانو كتعالى, نعمـ مف خبلؿ ذلؾ بأف ا تعالى خمقنا لتحقيؽ غاية الحياة
حيػث كٌرمػو عمػى جميػع مخمكقاتػو , كلقد اختار اإلنساف مػف بػيف سػائر المخمكقػات ألداء ىػذه الميمػة

اَلئَِنِخ ئِِّّٜ َعبِػو  لِٜ اأْلَْسِض َخيِٞاَخ, فقاؿ تعػالى بالعقؿ كالتكميؼ  ََ ئِْر تَبَه َسث َل ىِْي َٗ {البقػرة /َّ},  لػذا
, إذ ال بػػد أف يصػػؿ إلػػى نيايتػػو, فيػػك كالشػػريط الػػذم بػػدأ يػػدكر, مقػػٌدرةه  محػػدكدةه  فعمػػر اإلنسػػاف طاقػػةه 

 ىعمػػى اإلنسػػاف بمػػا عمػػؿ عمييػػا كبمػػا يتنػػاج كمػػف عجػػب فػػإف األرض كاأليػػاـ كالميػػالي تػػتكمـ شػػاىدةن 
مػا مػف ليمػة تػأتي إاٌل " الجػكنيكقاؿ أبك عمػراف , كترغب تارة كترىب أخرل, فيي تتكمـ كتنادم, فييا

                                                 
 حسف صحيح. (, قاؿ عنو األلباني:ِْٖٓ(,)حَٕٓ,)صباب: ذكر المكت كاالستعداد, , كتاب الزىدسنف ابف ماجة (ُ)
نضمة بػف عبيػد بػف الحػارث أبػك بػرزة األسػممي. غمبػت عميػو كنيتػو, كشػيد فػتح مكػة ثـػ تحػكؿ إلػى البصػرة ككلػده بيػا ثـػ غػزا  (ِ)

 .(ُْٕ/ُىػػ, )االستيعاب في معرفة األصحاب ٓٔخراساف كمات بيا في أيـا يزيد بف معاكية أك في آخر خبلفة معاكية 
ػػػػػػػػػػٍف رىسيػػػػػػػػػػكًؿ المَّػػػػػػػػػػًو سػػػػػػػػػػنف الترمػػػػػػػػػػذم, كتػػػػػػػػػػاب القيامػػػػػػػػػػة,  (ّ) قىػػػػػػػػػػاًئًؽ كىاٍلػػػػػػػػػػكىرىًع عى ػػػػػػػػػػًة كىالرَّ  ,أىٍبػػػػػػػػػػكىابي ًصػػػػػػػػػػفىًة اٍلًقيىامى

 (,قاؿ عنو األلباني:صحيح.ُِْٕ(,)حْْٓ)ص
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 . (ُ)"فمف أرجع إليكـ إلى يـك القيامة, فٌي ما استطعتـ مف خيرو  ممكاأع: تنادم
  ويمكن استثمار العمر في أمور كثيرة نذكر منيا ال عمى سبيل الحصر : 
 : احتساب األجور من ا  -ٔ

طَّاًب   ِإنََّما اأْلَْعَمةاُل بِالنةّْ َّةاِت َ ِإنََّمةا ِلُكةلّْ اْمةِآٍئ َمةا نَةةَ ى) يىقيكؿي قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  عف عيمىرى ٍبفى اٍلخى
فيػػذا الحػػديث مػػف   (ٕ)(َفَمةةْ  َكانَةةْت ِىْجَآتُةةُو ِإلَةةى ُ نْة َةةا ُ ِصةة بُةَها َأْ  ِإلَةةى اْمةةَآَأٍة  َةْنِكُحَهةةا َفِهْجَآتُةةُو ِإلَةةى َمةةا َىةةاَجَآ ِإلَْ ةةوِ 

يػػدخؿ فػػي حػػديث يقػػكؿ فيػػو اإلمػػاـ الشػػافعي " ,كمػػف أعظػػـ أصػػكؿ الشػػريعة, جكامػػع كمماتػػو الشػػريفة
 . (ّ)"األعماؿ بالنيات ثمث العمـ

قَّاصو , فاألجر كالنفقة عمى األىؿ كاألكالد يحتسبيا لو فييا   فأىنَّوي أىٍخبىرىهي أ  عىٍف سىٍعًد ٍبًف أىًبي كى
َهةا َ تَّةى َمةا َتْجَعةُل ِفةي ِفةيّْ  ِإنََّك َلْ  تُةْنِفَق نَةَفَ ً  تَةْبَتِغي ِبَها َ ْجَو ال َِّو ِإالَّ )قىاؿى  رىسيكؿى المَّوً   ,(ٗ)(اْمَآأَتِةكَ  ُأِجةْآَت َعَ  ةْ

كحتػى فػي العفػك , كحتػى فػي لػيف الجانػب, كحتػى فػي تشػميت العػاطس, كرده السبلـحتى في إفشاء 
 كنيػػةن ,  كػػؿ ىػػذه األمػػكر يفعميػػا المسػػمـ طاعػػةن , كحتػػى فػػي اإلحسػػاف لمػػف أسػػاء إليػػو, عمػػف ظممػػو

حتػػى عنػػدما يػػأتي المسػػمـ , كال مجاممػػةو , ال يعمػػؿ األشػػياء مجػػرد عػػادة, يبتغػػي بيػػا كجػػو ا صػػالحةن 
نىادىةى عف  ,أىمو لو أجر ٍندًب بًف جي كرً , يىا رىسيكؿى ا: أفَّ ناسان قالكا أبي ذر جي , ذىىىبى أىؿي الدُّثيكر بػاأليجي

ػػمّْي ػا نيصى ػمُّكفى كىمى ػػكـي , ييصى ػا نىصي ػكميكفى كىمى يىصي ػػكًؿ أٍمػكىاًلًيـٍ , كى ػدَّقيكفى ًبفيضي يىتىصى ََ قَةْ  َجَعةةَل اهللُ ): قىػاؿ, كى َأَ لَةة 
َ أْمةٌآ ،  َُكةلّْ تَةْهِ   َةٍ  َصةَ َق ً ،  َُكةلّْ َتحِم ةَ ٍة َصةَ َق ً ،  َُكةلّْ َتكب ةَآٍة َصةَ َق ً ، إنَّ ِبُكلّْ َتْسِب َحٍ  َصَ ق ً : وِ َلُكْ  َما َتَص َُّق َن بِ 
ػػدينىا أيىػػأًتي , يىػػا رسػػكؿى اً : قػػالكا ( فةةي ُبْضةةِع َأَ ةة ُِكْ  َصةةَ َق ٌ ، َ نَهةةٌي َعةةِ  الُمْنَكةةِآ َصةةَ َق ٌ ، بةةالَمْعُآ ِف َصةةَ َق ٌ  أىحى

يىكيكفي لىوي ًفييىا أٍجره  تىوي كى فكَذِلَك ِإَذا َ َضَعَها في الَح ِل  ؟ أ َأ ُتْ  َلْ  َ َضَعَها في َ آاٍم َأَكاَن َعَ  ِو ِ   ٌ ): قىاؿى ؟ شىٍيكى
تجػرم عميػو  صالحةه  إف نكـ المؤمف كأكمو كشربو كؿ ذلؾ أعماؿه : قاؿ بعض السمؼ ,(ٓ)(َكاَن َلُو َأْجآٌ 

 . عمى طاعة ا لإذا أراد بيا التقك 
 

لق ن  حس   -2  : الخ 

َمةةا ِمةةْ  َشةةْيٍء أثْةَ ةةُل فةةي ِم ةةَ اِن العبةةِ  الُمةةْؤِمِ   َةةةْ َم الِ َ اَمةةِ  ِمةةْ  ): قىػػاؿى  أف النبػػي   عػػف أىبػػي الػػدرداءً  
َُ الَبِذيَّ ، ُ ْسِ  الُاُ قِ  ُُ الَفاِ  ذا حسنت خمقؾ مع الناس حصمت عمى ثكاب الصػائـ  (ٔ)(َ إنَّ اهلل  ُةْبِغ كا 

                                                 
 (.َِِحمية األكلياء كطبقات األصفياء, لؤلصبياني ) (ُ)
 (, قاؿ عنو األلباني صحيح.َُِِ(,)حّّْمف الطبلؽ,)صسنف أبي داكد,كتاب الطبلؽ, باب: فيما عني فيو  (ِ)
 (.َْٗ/ْفيض القدير,لممناكم) (ّ)
يمىاًف,صحيح البخارم كتاب اإليماف,  (ْ) ميًس ًمٍف اإٍلً  (.ٔٓ(, )حّْ)ص بىاب أىدىاءي اٍلخي
 (ََُٔ,)ح(ُْٖباب بياف أف اسـ الصدقة يقع عمى كؿ نكع مف المعركؼ,)صصحيح مسمـ كتاب الزكاة  (ٓ)
 (, قاؿ عنو األلباني:صحيح.ُٖٓٓكنز العماؿ في سنف األقكاؿ كاألفعاؿ حديث برقـ,عمي بف حساـ اليندم ) (ٔ)
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ػػًمٍعتي رسػػكؿى ا : قالػػت, عػػف عائشػػة رضػػي ا عنيػػا, القػػائـ الميػػؿ, النيػػار إنَّ الُمةةْؤِمَ  ): يقػػكؿ  سى

يحسف خمقو مع الناس مع تبايف مف " : قاؿ ابف قيـ الجكزية ,(ُ)(لَُ ْ ِ ُك بُحْسِ  ُخُ ِ و َ  ََجَ  الصَّاِئِ  الَ اِئ ِ 
فػػأدرؾ مػػا أدركػػو الصػػائـ القػػائـ فاسػػتكيا فػػي الدرجػػة بػػؿ  طبػػائعيـ كأخبلقيػػـ فكأنػػو يجاىػػد نفكسػػان كثيػػرةن 

 . (ِ)"ربما زاد
أف يكػكف مػف أحػب  إال كىػك طػامعه  كمػا منػا مػف أحػدو , إال كىك يحب النبي  ما منا مف أحدو  

ػػػا يػػػكـ القيامػػػة  كمػػػا منػػػا مػػػف أحػػػدو , النػػػاس إليػػػو إال كىػػػك يرجػػػك أف يكػػػكف مػػػف أقػػػرب النػػػاس إليػػػو مجمسن
 أقْةةَآِبُكْ  ، إنَّ ِمةْ  أَ ةبُّْكْ  ِإلَةيَّ ): قػاؿ, أفَّ رسيػكؿى ا   (ّ)عف جابر بػف عبػد ا ,كالكسيمة الى ذلؾ

ُق َن الثةَّْآثَةاُ  َن ،  أبْةَعة َُكْ  ِمنّْةي  َة َم الِ َ اَمة ِ ،  إنَّ أَبْةَغَضةُكْ  إلَةيَّ ، أَ اِ ةنُكْ  َأْخَ قَةاً ، ِمنّْي َمْجِ سةًا  َة َم الِ َ اَمة ِ  َ الُمَتَشة ّْ

 . (ٓ)((ْ)َ الُمتَةَفْ ِهُ  نَ 
 : في سبيل ا الجياد  -ٖ

كىػػك أفضػػؿ عنػػد ا : الجيػػاد فػػي سػػبيؿ ا بأنكاعػػو يزيػػد الحسػػنات كيطيػػؿ كيبػػارؾ فػػي العمػػر 
ػٍيفو , سػنة سػتيفمػف عبػادة رجػؿ  ػٍف ًعٍمػرىافى ٍبػًف حيصى َمَ ةاُم الآَُّجةِل ِفةي ):قىػاؿى   أىفَّ رىسيػكؿى المَّػًو (ٔ)  عى
مػف  كالمرابطة كحراسة يكـ في سبيؿ ا لثغرو   (ٕ)(َأْفَضُل ِمْ  ِعَباَ ِة الآَُّجِل ِ تّْ َ  َ َن ً ، الصَّبّْ ِفي َ ِب ِل ال َّوِ 

ػػٍممىافى اٍلفىاًرًسػػيّْ , شػػير كقيامػػو يعتبػػر فػػي األجػػر كصػػياـ, ثغػػكر اإلسػػبلـ ػػٍف سى  أىفَّ رىسيػػكؿى المَّػػًو , عى
( ، َ َمةْ  َمةاَت ُمَآاِبطًةا َأْجةَآى لَةُو ِمثْةَل اأْلَْجةآِ ، ِصةَ اِم َشةْهٍآ َ ِقَ اِمةوِ َمةْ   َابَةَط  َةْ ًمةا َ لَ ةْ َةً  ِفةي َ ةِب ِل ال َّةِو َكةاَن لَةُو َأْجةُآ قىاؿى

                                                 
ميًؽ,سنف أبي داكد,كتاب األدب,  (ُ) ٍسًف اٍلخي  .صحيح( قاؿ عنو األلباني ََْٖ(,)حُِٕ)ص باب ًفى حي
 (.َُٕ/ُّعكف المعبكد , محمد شمس العظيـ أبادم أبك الطيب ) (ِ)
جػػابر بػػف عبػػد ا بػػف عمػػرك بػػف حػػراـ الخزرجػػي االنصػػارم السػػممي: صػػحابي, مػػف المكثػػريف فػػي الركايػػة عػػف  (ّ)

كركل عنو جماعة مف الصحابة. لو كالبيو صحبة, غزا تسع عشرة غزكة. ككانت لو في أكاخر أيامو  النبي 
 (َُْ/ِحمقة في المسجد النبكم يؤخذ عنو العمـ.)األعبلـ لمزركمي 

 المتكبركف.أم:  (ْ)
ًؽ, )صسنف الترمذم, كتاب البر كالصمة,  (ٓ)  ( قاؿ عنو األلباني صحيح.َُِٖ,)ح(ْٔٓبىابي مىا جىاءى ًفي مىعىاًلي األىٍخبلى
ىػػ ككانػت معػو  ٕعمراف بف حصيف بف عبيد, أبك نجيد الخزاعي: مف عمماء الصحابة. أسمـ عاـ خيبر )سنة  (ٔ)

إلػػى أىػؿ البصػػرة لػػيفقييـ. ككاله زيػاد قضػػاءىا. كتػػكفي بيػا. كىػػك ممػػف  رايػة خزاعػػة يػـك فػػتح مكػػة. كبعثػو عمػػر
 (َٕ/ٓحديثا )األعبلـ لمزركمي  َُّاعتزؿ حرب صفيف, لو في كتب الحديث 

ًسًو ًفي سىًبيًؿ المَّوً سنف الدارمي كتاب الجياد  (ٕ) ؿه ميٍمًسؾه ًبرىٍأًس فىرى ؿي النَّاًس رىجي (قػاؿ ُِْْحػديث بػرقـ ) بىابي أىٍفضى
 عنو األلباني في السمسمة الصحيحة صحيح
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 . (ُ)(َ َأِمَ  اْلَفتَّانَ ، َ َأْجَآى َعَ ْ ِو الآّْْ قَ 

 : قضا  حوائج الناس -ٗ
أف رسكؿ   (ِ)فعف عبد ا بف عمر: يزيد الحسناتك كقضاء حكائج الناس ييطيؿ في العمر  
ُتْ ِخُ و ع ى مس   أ  َتْكِشُب عنو  أ بُّ الناِس إلى اهلل أنفُعه  ل ناس  أ بُّ األعماِل إلى اهلل ُ ُآ ٌ  ): قاؿ ا 
أ  تَةْ ِضى عنو َ  ْناً أ  َتْطُآُ  عنو ُج عاً  أَلْن أمشَى مع أخى المسة ِ  فةى  اجةٍ  أ ةبُّ ِإلَةىَّ مة  أن أعتكةَب فةى  ُكْآبَ ً 

 ىذا المسجِ  شهًآا  م  كبَّ  ضَبو  تَآ اهللُ ع  َتو  م  َكَظَ  َ ْ َظو  ل  شاء أن  ُْمِضَ و َأْمضاه مل اهللُ ق َبو ِ ًضا   مَ 
مع أخ و المس ِ  فى  اجٍ   تى تته َ  لو أثبَت اهللُ ق َمو   َم َتِ لُّ األق اُم  إنَّ ُ  َء الُاُ ق لَ ُةْفِس   ال  امِ   م  مشى

أخيػؾ  فثػكاب قضػائؾ لحاجػةو  كالمسػجد المقصػكد ىنػا مسػجد المدينػة, (ّ)(العمَل كما  ُةْفِسةُ  الاةلُّ العسةلَ 
 . شيرو  المسمـ تعدؿ ثكاب مف يعتكؼ في المسجد النبكم لذكر ا لمدة

 
 

                                                 
 (, قاؿ عنو األلباني صحيح.ُّٕٔ(,)حْٖٗسنف النسائي, كتاب الجياد, باب فضؿ الرباط, )ص (ُ)
عبد ا بف عمر بف الخطاب العدكم, أبك عبد الرحمف: صحابي, مػف أعػز بيكتػات قػريش فػي الجاىميػة. كػاف  (ِ)

ى المدينة مع أيبو, كشػيد فػتح مكػة. كمكلػده ككفاتػو فييػا. أفتػى النػاس جريئا جييرا. نشأ في االسبلـ, كىاجر إل
فػػي اإلسػػبلـ سػػتيف سػػنة. كلمػػا قتػػؿ عثمػػاف عػػرض عميػػو نفػػر أف يبػػايعكه بالخبلفػػة فػػأبى. كغػػزا إفريقيػػة مػػرتيف: 

 (َُٖ/ْ)األعبلـ لمزركمي االكلى مع ابف أبي سرح, كىك آخر مف تكفي بمكة مف الصحابة.
 (, قاؿ عنو األلباني حسف لغيره. ّّْٖٓ) سنف األقكاؿ كاألفعاؿ عمي بف حساـ اليندمكنز العماؿ في  (ّ)



 

 

 

 

ادلقاصذ واألهذاف ثانث: ادلثحث ان
 :(188 -9;نسىرج انثقزج مه اآليح )

 ثانثادلثحث ان
 ادلقاصذ واألهذاف نسىرج انثقزج

 :(188 -9;مه اآليح )
 
 : مطمبافكفيو  
 

 . وبيان صفات المبلئكة  عداوة الييود لجبريل : المطمب األول
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 المطمب األول
 وبيان صفات المبلئكة  عداوة الييود لجبريل 

ُٔ   يدؿ عمى ىذا المقصد قكلو تعالى َض ىَ  ُّٔ ّٗ,ا ىِِغجْشِٝوَ لَاِّ  َُ َػُذ ِْ مَب ٍَ ِٔ تُْو  ْٝف ََٝذ  َِ ْٞ فب ثَف ََ َُصذِّت,ب ىِ  ٍِ ُِ هللا  ٚ تَيْجَِل ثِاِْر  َػيَ

 َ ُ  هللا  ِ ٞنَبهَ لَا ٍِ َٗ ِعجْشِٝوَ  َٗ  ِٔ ُسعُيِ َٗ  ِٔ ٍَاَلئِنَزِ َٗ  ِ ّٗ,ا ِل  َُ َػُذ ِْ مَب ٍَ  * َِ ِْٞ ٍِ َُْإ ٙ ىِْي ثُْ َش َٗ  ٙ ُٕذ, َٗ َِ ٌّٗ ىِيَْنفبلِشِٝ -ٕٗ/ البقػرة{   َػفُذ
ٖٗ{ . 
 : دراسة ىذا اليدف دراسًة تحميميًة من خبلل النقاط اآلتية * 
 : سبب النزول: أوالً 

كىػػؿ كػػاف سػػبب , كاختمػػؼ فػػي كيفيػػة ذلػػؾ, جبريػػؿ عػػدٌكنا: أجمػػع أىػػؿ التفسػػير أف الييػػكد قػػالكا
أك األسئمة التػي كجييػا عبػدا بػف سػبلـ  , أك محاكرتيـ مع عمر النزكؿ محاكرتيـ مع النبي 

 ؟ لكي يتبيف لو صدؽ دعكتو  لمنبي
  ٍف أىنىسو ـي رىسيػكًؿ المَّػًو    عى ٍقػدى ـو مى ٍبػدى المَّػًو ٍبػفى سىػبلى ًدينىػةى فىأىتىػاهي فىقىػاؿى  قىاؿى بىمىغى عى َ ةائُِ َك ِإنّْةي ) :اٍلمى

َ َما َأ َُّل َ َعاٍم  َْ ُكُ ُو َأْىُل اْلَجنَِّ  َ ِمةْ  َأيّْ َشةْيٍء  َةْنة ُِ   َعْ  َثَ ٍث اَل  َةْعَ ُمُه َّ ِإالَّ نَِبيّّ قَاَل َما َأ َُّل َأْشَآاِط السَّاَع ِ 
َخبةََّآنِةي ِبِهة َّ  نًِفةا ِجْبآِ ةُل قَةاَل فَةَ ةاَل َعْبةُ   اْلَ َلُ  ِإَلى أَبِ ِو َ ِمْ  َأيّْ َشْيٍء  َةْنة ُِ  ِإلَةى َأْخَ الِةِو فَةَ ةاَل َ ُ ة ُل ال َّةِو 

 . (ُ)(...اْل َةُه ِ  ِمْ  اْلَمَ ِئَك ِ  ال َِّو َذاَك َعُ  ُّ 
  أقبمت الييكد إلى النبي : قاؿ عف ابف عباسو أخرل  كفي ركايةو ا أبا ال ا   نس لك عة  : فقالكا 

فننو ل َ نبي إال   ت و م ك م  عن   بو ؟ أخبآنا م  الذي   ت ك م  الم ئك ، أش اء فنن أجبتنا ف ها اتبعناك
 ذاك عة  نا لة  ، ذاك الةذي  نة ل بةالحآب  بال تةال: قةال ا، جبآ ةل: قال؟ فم  صا بك، بالآ ال  بال  ي

ّٗ,ا ىِِغجْشِٝوَ  ف ن ل ، ق ت م كائ ل الذي  ن ل بالمطآ  الآ م  اتبعناك َُ َػُذ ِْ مَب ٍَ تُْو 
(ِ) . 

 فممػا أبصػركه رحبػكا , ذكر لنا أف عمر بف الخطػاب انطمػؽ ذات يػـك إلػى الييػكد: عف قتادة قاؿ
فسػأليـ . كلكف جئػت ألسػمع مػنكـ, أما كا ما جئت لحبكـ كال لمرغبة فيكـ: فقاؿ ليـ عمر ,بو

, ذاؾ عػدكنا مػف أىػؿ السػماء: فقػالكا. جبريػؿ: فقػاؿ ليػـ؟ مف صاحب صػاحبكـ: فقالكا, كسألكه
ذا جػػاء جػػاء بػػالحرب كالسَّػػ, عمػػى سػػرنا ان يطمػػع محمػػد أفتعرفػػكف جبريػػؿ : فقػػاؿ ليػػـ عمػػر ...نةكا 

فكجػده قػد , ليحدثػو حػديثيـ كتكجو نحك رسكؿ ا , ففارقيـ عمر عند ذلؾ؟ ان كتنكركف محمد
ّٗ,ا  أنزؿ عميو ىذه اآلية َُ ػَُذ ِْ مَب ٍَ ٝوَ تُْو   ىِِغجِْش

 (ٖ) . 

                                                 
يَّتًػػًو, )صصػحيح البخػارم, كتػاب أحاديػث األنبيػاء,  (ُ) ذيرّْ مىٍيػًو كى ػمىكىاتي المَّػًو عى ـى صى ٍمػًؽ آدى (, ِّّٗ (,)حُِٖبىػاب خى

 (. ُٖٓ/ٔ(, لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ ّّٖ/ُتفسير القرآف العظيـ)
 (.ّٔ/ِ(, تفسير القرطبي )ُٕ/ُأسباب النزكؿ لمكاحدم) (ِ)
 (.ْٕٖ/ُ(, الدر المنثكر في التفسير المأثكر)َّْ/ُ(, تفسير ابف كثير)ِّٖ/ِتفسير الطبرم) (ّ)
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كلػػك كػػاف , أف ذلػػؾ لككنػػو يػػأتي بػػاليبلؾ كالخسػػؼ كالجػػدب: عمــى حســب زعميــموممخــص العــداوة 
نٌصػر حػيف أردنػا كلككنػو دافػع عػف بخت, ألنػو يػأتي بالخصػب كالسػمـ, التبعنػاه ان ميكاؿ صاحب محمػد

 . (ُ)عمى سرنا  ان كلككنو يطمع محمد, فخرب بيت المقدس كأىمكنا, قتمو
 : الصور الببلغية: ثانياً 

ِٔ لمبلئكػة قػاؿ الما ذكر ا سػبحانو كتعػالى  اَلئَِنزِف ٍَ َٗ  ِ ا ِل  ,ّٗ َُ َػفُذ ِْ َمفب ف ٍَ, أعػاد بعػد ذلػؾ  ـى فًمػ
 : جواب ذلك من أمرين ,؟ندراجيما في مسمى المبلئكةامع  ,ذكره لجبريؿ كميكاؿ

 ,لفضػػميما صػػار ليمػػا ميػػزة تخرجيمػػا مػػف الجػػنس ؿكأنيمػػا لكمػػا ,أنػػو لفضػػميما أفردىمػػا بالػػذكر -ُ
كلككنيمػا  ,مف باب ذكر الخػاص بعػد العػاـ لمتشػريؼ كالتعظػيـ فجاء اسميما بعد ذكر المبلئكة

 . مف أشرؼ جميع المبلئكة
فحؽ التنصيص عمى  ,كاآلية نزلت بسببيما ,ىك ذكرىما  أف الذم جرل بيف الييكد كالرسكؿ -ِ

 . (ِ)اسميما كال ريب أف ىذا يقتضي ككنيا أشرؼ مف جميع المبلئكة
 :يمكن تحقيق اليدف والمقصد من اآلية: ثالثأ

  *التفسير اإلجمالي:
كخػتـ ذلػؾ بعػداكتيـ ألكمػؿ , لما ذكر عداكتيـ ألخػص البشػر كاجتػراءىـ عميػو بالتكػذيب كالقتػؿ

 ,, ناسػػب بعػد ذلػػؾ أف يػذكر عػػداكة الييػكد لممبلئكػػة(ّ)الػػذكر عميػوالخمػؽ كأخصػػيـ حسػدان لنػػزكؿ ىػذا 
كعمػى  بؿ تبيف مف افتراءىـ ككذبيـ عمػى ا  ,كتعميميـ عمى أسباب العداكة بأسباب كاىية مفتراةو 

 . فأراد بذلؾ إلى أف يمفتنا إلى شدة حقد ىؤالء الصنؼ مف الناس عمى األنبياء كالمبلئكة ,نبيو 
مػػف ا كيبغضػػكنو كىػػذا مػػف أحػػط  مرسػػؿه  اعتقػػادىـ أنيػػـ يثبتػػكف أنػػو ممػػؾه  كمػػف عجيػػب تيافػػت

دركات االنحطاط في العقؿ كالعقيػدة كال شػؾ أف اضػطراب العقيػدة مػف أكبػر مظػاىر انحطػاط األمػة 
 . (ْ)ألنو ينبىء عف تظاىر آرائيـ عمى الخطأ كاألكىاـ

 كمػف يعػادم كاحػدان  ,كجبريػؿ كميكائيػؿاآلية الكريمة أثبتت كحدة الحؽ بيف ا كمبلئكتو كرسمو 
كأعػداء الرسػؿ  ,كالييػكد أعػداء ا ألنيػـ كفػركا بػو ,كىػك عػدك ا سػبحانو مػف ىػؤالء يعػادييـ جميعػان 

                                                 
 (, بتصرؼ يسير.ْٖٖ/ُالبحر المحيط ) (ُ)
(, صػػػػفكة ُّٔ/ُ(, النكػػػػت كالعيػػػػكف )ُْٖ/ُ(,المحػػػػرر الػػػػكجيز )ُُٖ-َُٖ/ ّبتصػػػػرؼ: مفػػػػاتيح الغيػػػػب) (ِ)

 (. ِِّ(, ييكد األمس سمؼ سيء لخمؼ أسكأ )ْٖ/ُالتفاسير )
 (.َِِ/ُنظـ الدرر في تناسب اآلم كالسكر) (ّ)
 (.ُِٔ/ُالتحرير كالتنكير) (ْ)
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 . (ٔ)ألنيـ كذبكىـ كقتمكا بعضيـ
  أسباب عداوة الييود لجبريل : 

 : ذكرىا أىؿ العمـ, أسباب ربعةأل عادل الييكد عمييـ لعنة ا جبريؿ 
  ا عمػى الرسػالة ال تنػزؿ ا شرعين فإنيـ ظنكا أف عندىـ صكن , أنو نقؿ الرسالة منيـ إلى غيرىـقيؿ

 . أم إرثان يرثكنو عف غيرىـ ,إال فييـ
 ميكائيػؿإنػو يػدمر كلػيس مثػؿ : فمػذلؾ ىػـ يغضػبكف عميػو يقكلػكف ,ألنو ينزؿ بالخسؼ كالتػدمير 

 . يأتي بالنبات كبالمطر كبالغيث في تؤدة كسكينة
  أخبر الرسكؿ , كأخبر بأباطيميـ, ألنو فضح مفترياتيـكقيؿ لما أتى بػالقرآف قػاؿ, بأسرارىـ :

ىػؤالء اعتػدكا فػي , ىؤالء قتمكا األنبيػاء, ىؤالء دخمكا كغيركا كبلـ ا, ىؤالء ألحدكا في ديف ا
 (ِ). فضحنا أماـ الرسكؿ : فقالكا, ىؤالء فعمكا كفعمكا, السبت

  أنيـ يركف أف جبريؿ حاؿ بينيـ كبيف قتؿ بختنصر الػذم خػرب بيػت المقػدس, كسػفؾ دمػاءىـ.. 
بػف عبػاس أف سػبب عػداكة الييػكد لجبريػؿ أف نبػييـ أخبػرىـ أف ا عػفكحكػى الثعمبػي  ,ّ()كسبى ذرارييـػ

: لػوبختنصر سيخرب بيت المقدس فبعثكا رجبل ليقتمو فكجده شابا ضعيفا فمنعػو جبريػؿ مػف قتمػو كقػاؿ 
ف كػػاف غيػػره فعمػػى أم حػػؽ تقتمػػو فتركػػو فكبػػر ا  ف كػػاف ا أراد ىبلككػـػ عمػػى يػػده فمػػف تسػػمط عميػػو ك إ

 . ْ()بختنصر كغزا بيت المقدس فقتميـ كخربو فصاركا يكرىكف جبريؿ لذلؾ
 التعريف بالمبلئكة : 
 : والُخُمقية صفات المبلئكة الَخمِقية ( أ
 :  خمقوا مَّ مِ   -ٔ

 ذكػر رسػكؿ ا  حيػث ,التػي خمػؽ ا تعػالى منيػا المبلئكػة الكػراـبينت السنة النبكية المادة 
ُخِ َ ةِت الَم َِئَكةُ  ِمةْ  نُة ٍ  ) قػاؿ رسػكؿي اً : قالػت, عػف عائشػة رضػي ا عنيػا ,أنيـ خمقكا مف نػكر

أم نكر ىذا الػذم  , كلـ يبيف لنا رسكؿ ا (٘)(َ ُخِ َق الَجانُّ ِمْ  َما ٍِج م  نَاٍ  َ ُخِ َق  َ ُم ِممَّا ُ ِصَب َلُك ْ 
 . (ٙ)التحديدكلذلؾ فإننا ال نستطيع أف نخكض في ىذا األمر لمزيد مف , خمقكا منو

عمػػػى التشػػػكؿ  قػػػاؿ جميػػػكر أىػػػؿ الكػػػبلـ مػػػف المسػػػمميف" المبلئكػػػة أجسػػػاـ لطيفػػػة أعطيػػػت قػػػدرةن 

                                                 
 (.ِّٖ/ُتفسير الشعراكم ) (ُ)
(ِ) http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=22101  
(ّ) http://www.masrawy.com/ketabat/ArticlesDetails.aspx?AID=198121 
 (.ٕٓ/ُْ) إمتاع األسماع بما لمنبى مف األحكاؿ كاألمكاؿ كالحفدة كالمتاع(,ُٔٔ/ٖ)فتح البارم بشرح صحيح البخارم  (ْ)
 (ِٔٗٗ(,)ح َُٓٓصحيح مسمـ, كتاب الزىد كالرقائؽ, باب في أحاديث متفرقة,)ص (ٓ)
 (.ِِعالـ المبلئكة األبرار, عمر سميماف األشقر )ص (ٔ)

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=22101
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كمسكنيا السماكات كأبطؿ مف قػاؿ أنيػا الككاكػب أك أنيػا األنفػس الخيػرة التػي فارقػت  بأشكاؿ مختمفةو 
 . (ُ)ألدلة السمعية شيء منيا"اأجسادىا كغير ذلؾ مف األقكاؿ التي ال يكجد في 

 : أعداد المبلئكة -ٕ
ٌُ  قػاؿ تعػالى ,ال يعمػـ عػددىـ إال الػػذم خمقيػـ مػف مخمكقػات ا  المبلئكػة خمػؽه   فب َْٝؼيَفف ٍَ َٗ

 َ٘ ُٕف يقػكؿ ابػػف تيميػة رحمػو ا تعػػالى "الػذم فػي الكتػػاب كالسػنة مػػف  ،}20/المممد ر{ ُعُْفَ٘د َسثِّففَل ئِل  
. (ِ)ذكر المبلئكة ككثرتيـ أمر ال يحصر"
 : كمف ذلؾ ,لكثرتيـ التي ال يعرؼ عددىـ إال الذم خمقيـ كجاءت األحاديث النبكية كاألثار مبينةن 

 عػف مالػػؾ بػػف صعصػعة()ّ   فػػي حػػديث اإلسػػراء كالمعػراج الطكيػػؿ قػػكؿ النبػػي (  ُ فَةُآِفةَع لِةةي الْبَةْ ةةُت اْلَمْعُمةة
 .ْ()( َُص ّْي فِ ِو ُكلَّ  َةْ ٍم َ بةُْع َن أَْلَب َمَ ٍك إِذَا َخَآُج ا لَْ   َةُع ُ  ا إِلَْ ِو  ِخَآ َما َع َْ ِه ْ  َفَس َْلُت ِجْبآِ َل فَةَ اَل َىَذا الْبَةْ ُت اْلَمْعُم  ُ 

  عف عبد ا بف مسعكد  قىاؿى رىسيكؿ ا : قىاؿى ( ُع َن ألةَب  َِمةاٍم َمةَع  (5) ُؤَتى ِبَجَهنََّ  َ  َمئٍذ َلَهةا َ ةبةْ
  .(ٙ)(ُكلّْ  َِماٍم َ بُع َن أْلَب َمَ ٍك َ ُجآُّ نَةَها

 : َخمق المبلئكة ظمِ عِ  -ّ
َِ   قػػاؿ ا تعػػالى ,كمػػا صػػكرىا رب العػػزة فػػي القػػرآف الكػػريـ عظيمػػةه  المبلئكػػة مخمكقػػاته  َٖففب اى ففِزٝ َٝففب أَٝ 

اىِْؾَغففبَسحُ  َٗ َٕففب اىْ ففبُط  تُُ٘د َٗ ا  ٌْ َّففبس, ُن ْٕيِفٞف أَ َٗ  ٌْ ا أَّْاَُغففُن ا تُف٘ف ُْف٘ف ٍَ ففب  آ ٍَ  َ َُ هللا  اَلئَِنففخ  ِغففاَلظ  ِشففَذاد  َل َْٝؼُصف٘ف ٍَ َٖففب  ْٞ َػيَ

 َُ ُشٗ ٍَ ب ُْٝإ ٍَ  َُ َٝاْؼَيُ٘ َٗ  ٌْ ُٕ َش ٍَ , مػف مبلئكػة ا يقكؿ اإلماـ الطبرم " عمى ىذه النػار مبلئكػةه ،}5/اللحري { أَ
قػػد نزعػػت مػػف , طبػػاعيـ غميظػػةو : فػػي ذلػػؾ " أم كيقػػكؿ ابػػف كثيػػرو  ,ٕ()شػػداد عمػػييـ", عمػػى أىػػؿ النػػار غػػبلظ

 .  ٖ()تركيبيـ في غاية الشدة كالكثافة كالمنظر المزعج": ًشدىاده( أم), قمكبيـ الرحمة بالكافريف با
ٍبًد المًَّو  اًبًر ٍبًف عى ًف النًَّبىّْ  عىٍف جى ُأِذَن ِلى َأْن ُأَ  َّْث َعْ  َمَ ٍك ِمْ  َم َِئَكةِ  ال َّةِو ِمةْ  َ َم َةِ  )قىاؿى  عى

                                                 
 (.َّٔ/ٔفتح البارم في شرح صحيح البخارم) (ُ)
 (.َُِ/ْفتاكل ابف تيمية )مجمكع  (ِ)
مالؾ بف صعصعة بػف كىػب بػف عػدم بػف مالػؾ بػف غػنـ بػف عػدم بػف عػامر بػف عػدم بػف النجػار األنصػارم  (ّ)

نسبو بف سعد كقيؿ انو مف بني مػازف بػف النجػار كجػـز بػذلؾ البغػكم فقػاؿ انػو مػف بنػي مػازف بػف النجػار رىػط 
 – ِٖٕ/ ٓبقصػػػة اإلسػػػراء )اإلصػػػابة فػػػي تمييػػػز الصػػػحابة  سػػػفياف حػػػدث أنػػػس بػػػف مالػػػؾ عنػػػو عػػػف النبػػػي 

 (َِْ/ُاإلستيعاب في معرفة األصحاب 
(, كأخرجػػو مسػػمـ فػػي الصػػحيح َِّٕ(, )حٕٖٕصػػحيح البخارم,كتػػاب بػػدء الخمػػؽ, بػػاب ذكػػر المبلئكػػة,)ص (ْ)

 .ّْْإلى السماكات كفرض الصمكات حديث برقـ  باب اإلسراء برسكلو  –كتاب اإليماف 
ـٌ األنيكؼ كىك أف ييٍخرىؽ األنؼي كييٍعمىؿ فيو ًزمـا كًزمـا النَّاقة لييقاىدى بو )النياية في غريب الحديث كاألثر مف  (ٓ)  (.ِِٖٕ/زى
صػػحيح مسػػمـ, كتػػاب الجنػػة كصػػفة نعيميػػا كأىميػػا, بػػاب فػػي شػػدة حػػر نػػار جيػػنـ كبعػػد قعرىػػا كمػػا تأخػػذ مػػف  (ٔ)

 (.ّّْٕ(,)حُْٖٕالمعذبيف,)ص
 (.ُٔٓ/ُِف تأكيؿ آم القرآف ,لمطبرم )جامع البياف ع (ٕ)
 (.ُٖٔ/ٖتفسير ابف كثير) (ٖ)
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 أخػػرل عػف أنػػس بػػف مالػػؾ كفػي ركايػػةو   (ٔ)(ِإنَّ َمةةا بَةةةْ َ  َشةْحَمِ  ُأُذنِةةِو ِإلَةةى َعاتِِ ةِو َمِسةة َآُة َ ةةْبِعِماَئِ  َعةةامٍ  اْلَعةْآ ِ 
ُأِذَن لةةى أن أ ةة ث عةة  م ةةك مةة   م ةة  العةةآ   جةة ه فةةى األ ض السةةف ى  ع ةةى قآنةةو ): قػػاؿ رسػػكؿ  ,قػػاؿ
 . (ٕ)( ب   َشْحَمِ  ُأُذنِِو  عات و َخَف ان الط آ  بعمائ  عام    ل ذلك الم ك  بحانك   ث كنت العآ 

 : جمال المبلئكة -ٗ
ٍح  جبريمه وصم  فمي لعمال  قماه كمما ,الجميػؿ بالشػكؿ كأكػرميـ ا صػكرىـ لقػد فش  ٍِ ُرٗ 

ٙ َ٘ ٍمؽ طكيؿ حسف: كقاؿ قتادة, ذك منظر حسف: قاؿ ابف عباس ,}ٔ/ النجـ{ لَبْعزَ  . (ّ)ذك خى
ػدَّثي فىقىػػاؿى  قىػاؿى أيٍنًبٍئػتي أىفَّ ًجٍبًريػػؿى أىتىػى النَّبًػيَّ  عػف أسػامة بػف زيػد عىػؿى يىتىحى ػمىمىةى فىجى كىًعٍنػدىهي أيُـّ سى

مىمىةى  النًَّبيُّ  َ تَّةى َ ةِمْعُت  َمْ  َىَذا َأْ  َكَما قَاَل قَاَلْت َىَذا ِ ْ َ ُ  فَةَ مَّا قَاَم قَاَلْت َ ال َِّو َما َ ِسْبُتُو ِإالَّ ِإ َّةاهُ ): أًليْـّ سى
 . كدحية الكمبي كاف مف الصحابة المشيكريف بالجماؿ (ٗ)(ُ ْاِبُآ َخبَةَآ ِجْبآِ لَ  ُخْطَبَ  النَِّبيّْ 

 : وظائف المبلئكة ( ب
مػف جنػػكد ا تعػالى, أسػػند إلػييـ الكثيػػر مػف الميػػاـ كاألعمػاؿ الجميمػػة كالعظيمػػة,  المبلئكػة جنػػده 

ليؤدكىػػا عمػػػى أكمػػػؿ كجػػػو بحسػػػب مػػػا ىيػػأىـ ا تعػػػالى ليػػػذه الميػػػاـ, كىػػػذا ال يعنػػػى أف ا سػػػبحانو 
نمػػا لكػػي نعمػػـ قػػدرة ا  كتعػػالى غيػػر قػػادرو  كحكمتػػو فػػي خمقػػو, كىػػذه الكظػػائؼ  عمػػى تنفيػػذىا, كا 

 : نذكر منيا ,بيا عمى أقساـمككمكف 
  تبميغ الوحي : 

 أمػيف فيػك, األنبيػاء إلػى الػكحي بتنزيػؿ المككػؿ كىػك,  المقػربيف المبلئكػة أحػد ىػك جبريػؿ
, فمػو مكانػةه عظيمػةه عنػد ا تعػالى, فيػك أكؿ مػف يرفػع المبلئكػة رؤسػاء أحػد جبريػؿ كيعتبػر, الكحي

ٍبػػًد المَّػػًو بػػف مسػػعكد  ,رأسػػو إذا أمػػر رب العػػزة أمػػران  ػػٍف عى ِإَذا َتَك َّةةَ  ال َّةةُو )قىػػاؿى رىسيػػكؿي المَّػػًو : قىػػاؿى  عى
ْ ِسةةَ ِ  َع َةى الصَّةةَفا فَةُ ْصةَعُ  َن فَةةَ   َةَ الُةة َن َكةَذِلَك َ تَّةةى  َةةْ تِ َةُهْ    بِةاْلَ ْ ِى َ ةةِمَع َأْىةُل السَّةةَماِء ِل سَّةةَماِء َصْ َصةَ  ً  َكَجةةآّْ السّْ

: فَة َةُ  لُة نَ اْلَحةقَّ   َةا ِجْبآِ ةُل َمةاَذا قَةاَل  َبُّةَك فَة َةُ ة لُ : فَة َةُ  لُة نَ  ،ِجْبآِ ُل َ تَّى ِإَذا َجاَءُىْ  ِجْبآِ ةُل فُةة َّْ  َعةْ  قُة ُة ِبِهْ  قَةالَ 
ُِ قػاؿ تعػالى , جميعنػا سػؿالر  ىإلػ رسػؿأي  الػذم الرسػكؿ كىػك, (٘)(اْلَحةقَّ اْلَحةقَّ  فٞ ٍِ ُٗػ اأْلَ ِٔ اىفش   َّفَضَه ثِف

* َِ ِْْزِسٝ َُ َِ اْى ٍِ  َُ ٍِ  * َػيَٚ تَْيجَِل ىِزَُن٘ جِٞ ٍُ   ٜ ٍُ َػَشثِ ىَُٔ ُسُٗػ كقاؿ  ,}ُٓٗ-ُّٗ/ الشعراء{ ثِيَِغب تُْو َّض 

ِْ َسثِّففلَ  فف ٍِ ػػٍف عمػػى ىيئػػاتو كصػػكرو عػػدةو,  ككػػاف ينػػزؿ عمػػى النبػػي ,}َُِ/ النحػػؿ{ ثِففبْىَؾقِّ  اْىقُففُذِط  عى

                                                 
ٍيًميًَّة, ) (ُ)  (, قاؿ عنو األلباني: صحيح.ِْٕٗ(,)ح َٕٗسنف أبي داكد,كتاب السنة, باب ًفى اٍلجى
 , قاؿ عنو األلباني في صحيح الجامع: صحيح.ََُِالجامع الكبير لمسيكطي حديث برقـ  (ِ)
 (.ْْْ/ٕ)تفسير ابف كثير  (ّ)
 (.ّّْٔ(, )حٖٖٖصحيح البخارم, كتاب المناقب, باب عبلمات النبكة في اإلسبلـ,) (ْ)
 ( قاؿ عنو األلباني صحيح.ّْٖٕ(,)حُُٕسنف أبي داكد, كتاب السنة, باب في القرآف,)ص (ٓ)
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ػاًرثى ٍبػفى  ٍنيىا أىفَّ اٍلحى ٍؤًمًنيفى رىًضيى المَّوي عى اًئشىةى أيْـّ اٍلمي فىقىػاؿى يىػا رىسيػكؿى  سىػأىؿى رىسيػكؿى المَّػًو   (ُ)ًىشىػاـو عى
ُه َع َةيَّ فَة ُةْفَصة ُ  (ٕ)َأْ َ انًا  َْ تِ ِني ِمْثَل َصْ َصَ ِ  اْلَجَآسِ )المًَّو كىٍيؼى يىٍأًتيؾى اٍلكىٍحيي فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو   (ٖ)َ ُىَ  َأَش ُّ

اًئشىػةي رىًضػيى المَّػوي ( َعنّْي َ َقْ  َ َعْ ُت َعْنُو َما قَاَل َ َأْ َ انًا  َةَتَمثَُّل ِلي اْلَم َةُك  َُجةً  فَةُ َك ُّْمنِةي فَةَ ِعي َمةا  َةُ ة لُ  قىالىػٍت عى
نٍ  ًبينىوي لىيىتى : يىاعى فَّ جى ٍنوي كىاً  مىٍيًو اٍلكىٍحيي ًفي اٍليىٍكـً الشًَّديًد اٍلبىٍرًد فىيىٍفًصـي عى لىقىٍد رىأىٍيتيوي يىٍنًزؿي عى دي كى قنا (ْ)فىصَّ عىرى

(٘) . 
 كتابة أعمال العباد : 

ٌْ  كىػؤالء ىـػ المعنيػكف بقكلػو تعػالى  ,وشمر  خيمر  من آد  بني ل ماه بحفظ موكغون المالئكة ُْن ُ  َػيَٞف ئِ َٗ

 َِ َِ ىََؾبلِِظٞ ٍ,ب َمفبرِجِٞ ػٍف أىبًػي ىيرىٍيػرىةى  ,}ُُ-َُ/ فطػارناإل{ * مَِشا ِإَذا أَ َاَ  :) ا  يىقيػكؿي  أىفَّ رىسيػكؿى المَّػًو  عى
فَِنْن َعِمَ َهةا فَاْكتُُب َىةا بِِمثِْ َهةا َ ِإْن تَةآََكَهةا ِمةْ  َأْجِ ةي فَاْكتُُب َىةا لَةوُ َ َسةَنً  َ ِإَذا  َعْبِ ي َأْن  َةْعَمَل َ  َّْئً  َفَ  َتْكتُُب َىا َع َْ ِو َ تَّى  َةْعَمَ َها

 .  ٙ()(ْمثَالَِها إَِلى َ ْبِع ِمائَِ  ِضْعبٍ أَ َاَ  َأْن  َةْعَمَل َ َسَنً  فَةَ ْ   َةْعَمْ َها فَاْكتُُب َىا لَوُ َ َسَنً  فَِنْن َعِمَ َها فَاْكتُُب َىا لَُو بَِعْشِآ أَ 
 تثبيت المؤمنين في القتال : 

َِ قاؿ تعالى  ْشِدلِٞ ٍُ اَلئَِنخِ  ََ َِ اْى ٍِ ٌْ ثِأَىٍْف  ُم ذ  َِ ٍُ  ٜ ٌْ أَِّّ ٌْ لَبْعزََغبَة ىَُن َُ َسث ُن  كقاؿ  }ٗ/ األنفاؿ{ ئِْر رَْغزَِغٞضُ٘
 َِ َْْضىِٞ ٍُ اَلئَِنخِ  ََ َِ اْى ٍِ ٌْ ثِضاََلصَخِ آَلٍف  ٌْ َسث ُن ذ ُم َِ ُٝ ُْ ٌْ أَ ِْ َْٝناَُِٞن َِ أَىَ ِْٞ ٍِ ْإ َُ  . }ُِْ/ آؿ عمراف { ئِْر رَقُُ٘ه ىِْي

يىٍكمىئًذو يىٍشتىدُّ ًفي أىثىًر رىجيؿو ًمفى اٍلميٍشًرًكيفى أىمىامىوي ًإٍذ سىًمعى ضىٍربىةن بىٍينىمىا رىجيؿه ًمفى اٍلميٍسًمًميفى : قىاؿى , عف اٍبفي عىبَّاسو 
كـي : يىقيكؿي , كىصىٍكتى اٍلفىاًرسً , بًالسٍَّكًط فىٍكقىوي  أىٍقًدـٍ حىٍيزي

ػرَّ ميٍسػتىٍمًقينا فىنىظىػرى إًلىٍيػًو فىػًإذىا ىيػكى  ٕ() ػوي فىخى  ًإٍذ نىظىرى إًلىى اٍلميٍشػًرًؾ أىمىامى
ػدَّثى ذىاؾى  ػاًرمُّ فىحى : فىقىػاؿى , رىسيػكؿى المَّػًو قىٍد خيًطـى أىٍنفيوي كىشيؽَّ كىٍجييوي كىضىٍربىًة السٍَّيًؼ فىاٍخضىرَّ ذىًلؾى أىٍجمىعي فىجىاءى األىٍنصى

  . ٖ()" َ ْبعِ  َ َ أََ ُآ ا ، ذَِلَك ِمْ  َمَ ِ  السََّماِء الثَّالِثَِ  فَةَ تَة ُ ا  َةْ َمِئٍذ َ ْبعِ  َ  ،َصَ ْقتَ 
 النفخ في الصور : 

                                                 
ك  (ُ) ييقىاؿي: ًإنَّوي ـً ٍبًف يىقىظىةى ٍبًف ميرَّةى ٍبًف كىٍعًب ٍبًف ليؤىمّْ ٍبًف غىاًلبو ييكىنَّى اٍلحىاًرثي ٍبفي ًىشىاـً ٍبًف اٍلميًغيرىًة ٍبًف عىٍبًد اً ٍبًف عيمىرى ٍبًف مىٍخزي

 , اًىدنا ًفي أىيَّاـً عيمىرى ًإلىى الشَّاـً , خىرىجى ميجى اًىدنا ًبيىا حىتَّىاٍستىجىارى يىٍكـى فىٍتًح مىكَّةى بًأيْـّ ىىاًنرو بًٍنًت أىًبي طىاًلبو ابىٍتوي  فىمىـٍ يىزىٍؿ ميجى أىصى
, سىنىةى سىٍبعى عىٍشرىةى )معرفة الصحابة  ًقيؿى: تيكيفّْيى ًفي طىاعيكًف عىمىكىاسى  (ِٕٔ/ِالشَّيىادىةي يىٍكـى اٍليىٍرميكًؾ.كى

ػميؿ)النياية فػي  (ِ) ػمة أًشػدُّ مػف الصَّ ٍمصى ػؿ. كالصى ٍمصى ػؿَّ الحديػدي كصى . يقػاؿ صى ػرَّؾى ديػًد إذا حي صمصمة: ىي صىكتي الحى
 (ٕٖ/ّالحديث كاألثر غريب 

ػػػٍمتيو فاٍنفىصػػػـ... يعنػػػي الػػػكىٍحي: أم ييٍقًمع)النيايػػػة فػػػي غريػػػب  (ّ) ػػػدع الشػػػيء فػػػبل يىبًػػػيف, تىقيػػػكؿ: فصى الفىٍصػػػـ: أف يىٍنصى
 (َٕٖ/ّالحديث كاألثر 

يمقى مشقة شديدة لثقؿ مػا يمقػى عميػو مػف القػرآف فيعتريػو  ليتفصد بمعنى يسيؿ عرقا كما يفصد العرؽ ككاف  (ْ)
 (.ُُٕٗ/ُا يعترم المحمـك )كشؼ المشكؿ مف حديث الصحيحيف م

 (. ِ(, )حُٕصحيح البخارم, كتاب االيماف, باب كيؼ كاف بدء الكحي عمى رسكؿ ا,)ص (ٓ)
ـى المًَّو {, )ح  (ٔ)  (.َُٕٓصحيح البخارم, كتاب التكحيد, بىاب قىٍكًؿ المًَّو تىعىالىى } ييًريديكفى أىٍف ييبىدّْليكا كىبلى
 (ْٕٔ/ُ)النياية في غريب الحديث  جاء في التفسير أنو اسـ فرىس جبريؿ  (ٕ)
 .ُّّٖأخرجو مسمـ في صحيحو مف كتاب الجياد كالسير ص (ٖ)
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ُّاِفَخ  كىػك اسػرافيؿ قػاؿ ,مف رؤساء المبلئكة كىذه الميمة مف كظائؼ ممؾو  سِ لََصفِؼَق َٗ ٘ف لِٜف اىص 

 ُ ٍَِ َشبَء هللا  ٍَِ لِٜ األَْسضِ ئِلّ  َٗ ادِ  َٗ ب ََ  أىفَّ النًَّبيَّ  , عىٍف أىًبي سىًعيدو اٍلخيٍدًرمّْ } ٖٔ/ الزمر{ ٍَِ لِٜ اىغ 

َهَتوُ َ َأْصَغى َ ْمَعوُ  َةْنَتِظُآ َمَتى  ُةْؤَمآُ ) كىافى يىقيكؿي   . ٔ()(َكْ َب أَنْةَعُ  َ َصاِ ُب الصُّ ِ  َقْ  الْتَةَ َ  الصُّ َ  َ َ َنى َجبةْ
 قبض األرواح : 

َُ  يقول ا سـبحانو وتعـالى ٌْ رُْشَعُؼف٘ ٌ  ئِىَفٚ َسثُِّنف ٌْ صُف فَو ثُِنف مِّ ُٗ ِد اى فِزٛ  ْ٘ ف ََ يَفُل اْى ٍَ  ٌْ ل فبُم َ٘  تُفْو َٝزَ
سػرافيؿ كممػؾ المػكت رؤكس   }ُُ/ السجدة{ يقػكؿ االمػاـ السػيكطي "كال خػبلؼ أف جبريػؿ كميكائيػؿ كا 

سرافيؿ"المبلئكة كأشرفيـ كأفضؿ األربعة جبريؿ   . (ٕ)كا 
 خزنة الجنة : 

اًلػؾو  ,لمجنػة كفػي مقػدمتيـ رضػكاف  كمف كظػائؼ المبلئكػة خزنػةه  ػٍف أىنىػًس ٍبػًف مى : قىػاؿى ,  عى
: فَة َةُ ة لُ ، ُمَحمَّة ٌ  :فَةَ ُق لُ  ؟َمةْ  أَنْةتَ  :فَة َةُ ة ُل اْلَاةاِ نُ ،  ِتي بَاَب اْلَجنَِّ   َةْ َم اْلِ َ اَمِ  فََ ْ ةتَةْفِتحُ ) :قىاؿى رىسيكؿي المًَّو 

َ كَ   . (ٖ)(ِبَك ُأِمْآُت اَل َأفْةَتُح أَلَ ٍ  قَةبةْ
  مالك خازن جينم : 

, مالؾ يـتكمقدم, عشر تسعة كرؤساؤىـ, الزبانية كىـ, منيا با عياذنا, جينـ خزنةي  كمنيـ
َِ اْىَؼفَزاةِ فقد قاؿ تعالى ف ٍِ فب  ,ٍ ْ٘ ٌْ َُٝخاِّفْف َػْ فب َٝ ٌَ اْدُػ٘ا َسث ُن  َْٖ َِ لِٜ اىْ بِس ىَِخَضَِّخ َع تَبَه اى ِزٝ َٗ }غػافر /

َُ كقاؿ  }ْٗ بِمضُ٘ ٍَ  ٌْ َْْٞب َسث َل تَبَه ئِّ ُن بىُِل ىَِْٞقِط َػيَ ٍَ ا َٝب  ْٗ َّبَد َٗ }كقػاؿ  }ٕٕ/ الزخرؼ ََعفقَش ِٔ  َعأُْليِٞ

ب َعقَشُ  ٍَ ب أَْدَساَك  ٍَ َٗ َل رََزسُ  *  َٗ اَؽخ  ىِْيجََ شِ  * َل رُْجقِٜ   ٘ َٖب رِْغَؼخَ َػَ شَ  * ىَ ْٞ  .}َّ-ِٔ/ المدثر{ * َػيَ
 * العبر المستفادة من اآليات:

عػػػداكة ا تعػػػػالى لمكػػػػافريف. كلػػػػذا كجػػػػب عمػػػػى المػػػػؤمف معػػػػاداة أىػػػػؿ الكفػػػػر لمعػػػػاداتيـ ,  -ُ
 .(ْ)كمعاداة ا تعالى ليـ

 بأنو مككؿ بالكحي. كظيفة جبريؿ  -ِ
  

                                                 
 ُُٔٗٔمسند أحمد بف حنبؿ حديث برقـ  (ُ)
 (.ُٓ/ُتنكير الحكالؾ , لمسيكطي ) (ِ)
 (.ُٕٗ(,)حُِٕأنا مف يشفع في الجنة,)ص صحيح مسمـ, كتاب اإليماف, باب قكؿ النبي  (ّ)
 (.ٕٖ/ُأيسر التفاسير لكبلـ العمي الكبير , ألبي بكر الجزائرم ) (ْ)
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 المطمب الثاني
 العناية التامة بالقرآن الكريم

َُ كيدؿ عمى ىذا المقصد قكلو تعػالى  َٖب ئِل  اْىاَبِعفقُ٘ ب َْٝناُُش ثِ ٍَ َٗ َبٍد  َْٞل آَٝبٍد ثَِّْٞ َّْضْىَْب ئِىَ ىَقَْذ أَ َٗ *

 َُ ُْ٘ ٍِ ٌْ َل ُْٝإ ُٕ ٌْ ثَْو أَْمضَُش ُٖ ْْ ٍِ ا َّجََزُٓ لَِشٝق   ذ, ْٖ َُٕذٗا َػ ب َػب ََ َٗ ُمي   {ََُ-ٗٗ/ البقرة} أَ
 : دراسة ىذا اليدف دراسة تحميمية من خبلل النقاط اآلتية * 
 : المقصود بالمفردات المتعمقة بالمقصد واليدف: أوالً 
 )النبػػذ إلقػػاء الشػػيء كطرحػػو لقمػػة االعتػػداد أصػػمو فػػي كػػبلـ العػػرب الطػػرح, ك : قولــو تعــالى )نبــذه

 . (ِ)كتمثيؿه بو عمى قمة مباالتيـ بو ,(ُ)بو
 : تحقيق اليدف والمقصد من اآلية: ثانياً 

ف المتتبػع لتمػؾ  لقد القى النبي  مف الصد كالطعف في نزكؿ القرآف الكريـ مف قبؿ أعدائو, كا 
 . العداكة عمى مر التاريخ يجد الييكد ىـ مف يقؼ خمؼ ذلؾ الصد

 ,إلػى دليػػؿ أمػاـ الكفػار ليسػػت محتاجػةن  ظػػاىرةن   ان فاآليػات التػي أيػد ا سػػبحانو كتعػالى محمػد
 . (ّ)يأتػي بيذا القرآف المعجز لفظان كمعنى ,في حياتو الذم لـ يقرأ كممةن  فرسكؿ ا 

يػا  قػاؿ ابػف صػكريا الًفطيػكني لرسػكؿ ا " : , قػاؿ أخػرج اإلمػاـ الطبػرم عػف ابػف عبػاسو 
ٗىقففذ ): فنتبعػػؾ بيػػا, فػػأنزؿ ا  بينػػةو  كمػػا أنػػزؿ ا عميػػؾ مػػف آيػػةو , محمػػد مػػا جئتنػػا بشػػيء نعرفػػو

حػيف بعػث رسػكؿ : كقػاؿ مالػؾ بػف الضػيؼ  (ٗ)(أّضىْب ئىٞل آٝبد ثْٞبد ٍٗفب ٝنافش ثٖفب ئل اىابعفقُ٘
كا مػا عيػد إلينػا فػي محمػد كال  :كذكر ما أخذ عمييـ مف الميثػاؽ كمػا عيػد إلػييـ فػي محمػد ا 

 . (٘)(ميَب ػبٕذٗا ػٖذاأٗ ) :ا فأنزؿ ا تعالىأخذ عمينا ميثاقن 
كمػػػف ىػػػذه الكتػػػب  ,أف مػػػف الييػػػكد مػػػف يكفػػػر بكػػػؿ كتػػػابو  ,يتبػػػيف مػػػف خػػػبلؿ اآلحاديػػػث السػػػابقة

 . السماكية القرآف الكريـ
 

                                                 
 (.َْٖ/ُغريب القرآف ) (ُ)
 (.ُّْ/ْعمدة الحفاظ ) (ِ)
 (.ِْٖ/ُتفسير الشعراكم ) (ّ)
 (.ِْٖ/ُتفسير الطبرم) (ْ)
 (.ُّٖ/ِ(, تفسير الرازم )ْٔٗ/ُالدر المنثكر) (ٓ)
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 رفض الييود بما في الكتب السماوية : 
دييـ عػػف يػػلػػك أنيػـػ عممػػكا بمػػا فػػي الكتػػب التػػي بأ بتصػػديقو كتػػبيـ ناطقػػةه كغيػػره "  يقػػكؿ ابػػف عبػػاس 

لقػػادىـ ذلػػؾ إلػػى اتبػػاع الحػػؽ كالعمػػؿ , كال تغييػػرو  كال تبػػديؿو  عمػػى مػػا ىػػي عميػػو مػػف غيػػر تحريػػؼو , األنبيػػاء
 . ُ()ال محالة" بتصديقو كاألمر باتباعو حتمان  فإف كتبيـ ناطقةه , ا بمقتضى ما بعث ا بو محمدن 

 مميزات القرآن الكريم عن الكتب السماوية األخرى : 
 : وتعالى بحفظو من التحريف أو التبديلتعيد ا سبحانو  - أ

ميػػػز ا سػػػبحانو كتعػػػالى القػػػرآف الكػػػريـ عػػػف سػػػائر الكتػػػب السػػػماكية بػػػأف تعيػػػده بحفظػػػو عػػػف 
َُ  التحريػؼ فقػػاؿ تعػػالى  ئِّ ففب ىَففُٔ ىََؾففبلِظُ٘ َٗ ْمَش  ْىَْففب اىففزِّ ُِ َّض  أمػػا التػػكراة كاإلنجيػػؿ  ,}ٗ/ الحجػػر{ ئِّ ففب َّْؾفف
ُّف٘س  فقد أككؿ حفظيػا إلػى أىميػا قػاؿ تعػالى  ,كسائر الكتب المنزلة َٗ ُٕفذ,ٙ  َٖفب  َساحَ لِٞ ْ٘ َّْضْىَْفب اىز ف ئِّ فب أَ

٘ا َُ َِ أَْعففيَ َُ اى ففِزٝ َٖففب اىْ جِٞ فف٘ ٌُ ثِ ِ  َْٝؾُنفف ِْ ِمزَففبِة هللا  فف ٍِ ففب اْعففزُْؾاِظُ٘ا  ََ اأْلَْؽجَففبُس ثِ َٗ  َُ ث ففبِّٞ ٘ اىش  َٗ َٕففبُدٗا   َِ ىِي ففِزٝ

ِٔ شُ  ْٞ َمبُّ٘ا َػيَ  . لكنيـ ضيعكا األمانة فحرفكا كتبيـ كتبلعبكا بياك  }ْْ/ المائدة{ ََٖذاءَ َٗ
 : تيسير حفظو وتبلوتو - ب

ذ ِمشٍ كلقد أيجمؿ لنا ذلؾ في قكلو تعالى  ٍُ  ِْ ٍِ َْٖو  ْمِش لَ َُ ىِيزِّ ْشَّب اْىقُْشآ ىَقَْذ َٝغ  َٗ }قاؿ  ,}ُٕ/ القمر
 . (ّ)"يسرنا القرآف بمسانؾ ىكنا قراءتو عميؾ " (ِ)مجاىد

 : أنو آخر الكتب المنزلة - ت
ففب خػػاتـ النبيػػيف, فػػإف القػػرآف الكػػريـ الػػذم أينػػزؿ عميػػو خػػاتـ الكتػػب المنزلػػة  إذا كػػاف محمػػد  ٍَ

 َِ ٌَ اىْ جِِّٞٞ َخبرَ َٗ  ِ ِْ َسُعَ٘ه هللا  ىَِن َٗ  ٌْ ِْ ِسَعبىُِن ٍِ ذ  أَثَب أََؽٍذ   َ َؾ ٍُ  َُ  . }َْ/ األحزاب{ َمب
 : مييمنًا عمى الكتب السماوية األخرى - ث

أرسػػؿ  كمكسػػى  –عمػػييـ أفضػػؿ الصػػبلة كأتػػـ التسػػميـ -بعػػث ا سػػبحانو كتعػػالى األنبيػػاء 
أرسػػؿ  كسػػيدنا عيسػػى  ,معػػو التػػكراة ليدايػػة قكمػػو حتػػى أصػػبحت التػػكراة غيػػر التػػكراة التػػي أينزلػػت

 . معو اإلنجيؿ حتى أصبح اإلنجيؿ غير الذم أيرسؿ بسبب التحريؼ كالتبديؿ
َْٞل اْىِنزَ فقد قاؿ تعالى في بياف فضؿ القرآف الكريـ عمى الكتب السماكية األخرل  َّْضْىَْب ئِىَ أَ بَة َٗ

                                                 
 (.ُْٖ/ّتفسير ابف كثير ) (ُ)
(ِ) . ًلدى ًفي ًخبلفىًة عيمىرى : تابعي, مفسر مف أىؿ مكة. كي  مجاىد بف جبر, أبك الحجاج المكي, مكلى بني مخزـك

ـ نزلػت ككيػؼ   قاؿ الذىبي: شيخ القراء كالمفسريف. أخذ التفسير عف ابف عباس, قرأه عميو ثػبلث مػرات, يقػؼ عنػد كػؿ آيػة يسػألو: فػي
 (ُّْٖ/تاريخ اإلسبلـ كىكىفيات المشاىير كىاألعبلـ  -ِٖٕٓ/في االسفار, كاستقر في الككفة )األعبلـ كانت؟ كتنقؿ

 (.َٗصحيح البخارم )ص  (ّ)
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َِ اْىِنزَبةِ  ٍِ  ِٔ ْٝ َِ ََٝذ ْٞ ب ثَ ََ ت,ب ىِ َصذِّ ٍُ ِٔ  ثِبْىَؾقِّ  ْٞ ْ,ب َػيَ َِ ْٞ َٖ ٍُ َٗ }المائدة /ْٖ{ . 
 : منجماً نزولو  - ج

, كنػػص القػػرآف ال شػػؾ فيػػو, يػػدرؾ بالضػػركرة مػػف سػػيرة رسػػكؿ  معمػػكـه  نػػزكؿ القػػرآف الكػػريـ منجمػػان أمػػره 
ْْفضِٝال, الكريـ عمى نزكلو منجمان, قاؿ تعالى  ُ رَ ىَْْفٓب َّض  َٗ ٍُْنفشٍ  ُ ىِزَْقفَشأَُٓ َػيَٚف اىْ فبطِ َػيَٚف  َْٓب تُْشآّ,ب لََشْت َٗ }اإلسػراء /

 .زلت كميا دفعة كاحدة عمى المرسميف الذيف أرسمت معيـنالتي  ,بخبلؼ الكتب السماكية السابقة ,}َُٔ
, كًبٍتنا نراهي في كاقًعنا اليكـ, أف الييكدى حيف ينقضكف العيكدى ال ينقضيا  ف مما نبَّو عميو القرآفي كا 
ري  نما ينقضيا فريؽه ديكف آخر, فإف أصابو سكءه تظاىىر الفريؽ اآلخى جميعييـ في كقت كاحد, كا 

, تتابىعكا في النقض, كمش ـى ليـ األمري ف استقا ى بعضيـ كراء بعض؛ قاؿ بالمحافظًة عمى العيًد, كا 
ٍيدنا نىبىذىهي فىًريؽه ًمٍنييـٍ سبحانو  - كيمَّمىا عىاىىديكا عى  .}ََُالبقرة/{ أىكى

عنيـ؛ فيا ىـ حزبه يدعك إلى السبلـ,  -تعالى  -كاليكـ الكاقعي الييكدمي يصدّْؽ ما أخبر اي 
ري ييجاىر بالعداكة, ىذا يجمسي عمى مائدًة المفاكضات,  و, فإذا أيمّْنكا كحزبه آخى ري ييعًمؿ سبلحى كاآلخى

كؼ الزماف  .(ُ)تيالىككا جميعنا في الحقد كالبطش كالمكر, ىكذا ىـ الييكدي, فتبِّا ًلمىف لـ تعظو صيري

 

                                                 
(ُ)http://www.alukah.net/shariaMu3day 

http://www.alukah.net/sharia/0/9109/#ixzz2szMu3day


 

 

 

 

ادلقاصذ واألهذاف زاتع: ادلثحث ان
 :(187 -181نسىرجانثقزج مه اآليح )

 زاتعادلثحث ان
 ادلقاصذ واألهذاف نسىرج انثقزج

 (187 -181مه اآليح )
 
 : مطالب ةثبلثكفيو  
 

 . لجميع البشر عالمية رسالة النبي : المطمب األول
 . اتخاذ الييود مناىج الغي والضبلل في إفسادىم كالسحر: المطمب الثاني
 . األدب في الخطاب مع النبي : المطمب الثالث

 
 

  



 مه احلزب انثاوي انثاويدلقاصذ وأهذاف انزتع  انذراسح انتحهيهيح انثاوي:انفصم 
 

030 

 المطمب األول
 لجميع البشر عالمية رسالة النبي 

ٌْ  كيدؿ عمى ىذا المقصد قكلو تعالى  ُٖف َؼ ٍَ فب  ََ ق  ىِ َصفذِّ ٍُ  ِ ْْفِذ هللا  ِْ ِػ ف ٍِ ٌْ َسُعف٘ه   ُٕ ب َعفبَء  َ ىَ َّجَفَز  َٗ

 َُ ٘ َُ ٌْ َل َْٝؼيَ ُٖ ٌْ َمأَّ  ِٕ ُِٖ٘س َساَء ظُ َٗ  ِ َِ أُٗرُ٘ا اْىِنزَبَة ِمزَبَة هللا  َِ اى ِزٝ ٍِ  . }َُُ/ البقرة{ لَِشٝق  
 : تحقيق اليدف والمقصد من اآلية

 *التفسير اإلجمالي:
نبغػػت فػػي عمكميػػا كتفكقػػت فػػي  لػـػ يرسػػمو إلػػى أمػػةو  ,حػػيف أنػػزؿ ا القػػرآف الكػػريـ كأرسػػؿ بػػو نبيػػو 

ا عنػدىـ فػي الػذم يجدكنػو مكتكبنػ  , كحيف جاء الييكد كأحبػارىـ رسػكؿ مػف عنػد ا كىػك محمػده ُ()معارفيا
 . ِ()غدران   موقت كحاكلكا أكثر مف مرةو  ,بؿ نبذكه كعادكه لـ يؤمنكا ,التكراة مف ذكر صفاتو كخصائصو

 : لكل العالمين عموم رسالة النبي  -ٔ
كفضػميا عمػى رسػاالت  ,عمى أف ا تعالى قد خص الرسػالة اإلسػبلمية ,خبلؼ بيف العمماءال 

َٖففب  كقػػد دؿ عمػػى ذلػػؾ نصػػكص مػػف الشػػرع  ,األنبيػػاء السػػابقيف بػػأف جعميػػا عامػػة لمعػػالميف تُففْو َٝففب أَٝ 

ٞؼ,ب َِ ٌْ َع ُْٞن ِ ئِىَ  الذي نفَ محمة  ب ة ه ال  سةمع بةي ) :وقال  }ُٖٓ/ األعراؼ{ اىْ بُط ئِِّّٜ َسُعُ٘ه هللا 
  (ٖ)(ثةة   مةة ت  لةة   ةةؤم  بالةةذي أ  ةة ت بةةو إال كةةان مةة  أصةةحاب النةةا  أ ةة  مةة  ىةةذه األمةة   هةة  ي  ال نصةةآاني

 . مبعكث إلى الناس كافة معمـك مف ديف اإلسبلـ بالضركرة كككنو 
 : أفضل المرسمين وخاتميم -ٕ

ا بيػا  وفضػم كىذه خصكصػيةو  ,عمى جميع الرسؿ السابقيف فضؿ ا سبحانو كتعالى نبيو 
ٌْ َػيَفٚ ثَْؼفطٍ   كقد تقرر ذلؾ في كتاب ا تعػالى ,عمى كؿ المرسميف ُٖ فْيَْب ثَْؼَعف ُعفُو لَع    رِْيَل اىش 

لىقىػػٍد قــال األلوســي  ,}ِّٓ/ البقػػرة{ ػػٍمنىا بىٍعػػضى النبيػػيف عمػػى بىٍعػػضو بالفضػػائؿ النفسػػانية كالمزايػػا "كى فىضَّ
نزاؿً  قػاؿ : عف أبي نضػرة بػف سػعيد قػاؿ ,(ْ)" ...الكتب السماكية ال بكثرة األمكاؿ كاألتباع القدسية كا 
 مةا مة  نبةي   مئةٍذ   م فمة   ة اه إال  أنا      لة    م  ة م ال  امة   ب ة ي لة اء الحمة   ال فاةآ) رسكؿ ا 

 . (٘)(تحت  أنا أ ل م  تنشق عنو األ ض  ال فاآ

                                                 
 (ُٓأ.د فيد بف عبدالرحمف بف السميماف )خصائص القرآف الكريـ,  (ُ)
 (.ُٔٔ/ُالتفسير الكسيط ) (ِ)
 (.ّٗ(,)ص ُّٓ,)ح باب كجكب اإليماف برسالة نبينا محمد صحيح مسمـ, كتاب, اإليماف  (ّ)
 (ْٕٖ/ُ)ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني (ْ)
 (, قاؿ عنو األلباني: صحيح.ُّٓٔ(, )حِِٖ)ص باب في فضؿ النبي  ,كتاب المناقبسنف الترمذم,  (ٓ)
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"  (ُ)قػاؿ اإلمػاـ الطحػاكم ,اصطفاه ا تعالى ليكػكف خػاتميـ ,كقد ختـ ا الرسؿ كاألنبياء بنبيو 
مػاـ األتقيػاء   , قػاؿ تعػالى(ِ)كسػيد المرسػميف كحبيػب رب العػالميف" ,كيجب اإليمػاف بأنػو خػاتـ األنبيػاء كا 

 َِ ٌَ اىْ جِِّٞفٞ َخفبرَ َٗ  ِ ِْ َسُعفَ٘ه هللا  ىَِنف َٗ  ٌْ ِْ ِسَعفبىُِن ف ٍِ فذ  أَثَفب أََؽفٍذ   َ َؾ ٍُ  َُ ب َمب ٍَ }كعػف سىػٍعًد ٍبػًف أىبًػي  ,}َْ/ األحػزاب
قَّاصو  ًميِّػا فىقىػاؿى , خىرجى ًإلىى تىبيػكؾى  أىف رىسيكؿى اً , كى َأالَ  :َ النَّْسةاِء قَةالَ  أَتَا ُفنِةي ِفةي الصّْةبةْ َانِ ): كىاٍسػتىٍخمىؼى عى

ََ نَِبيّّ بَةْعِ ي تَةْآضى َأْن َتُك َن ِمنّْي بَِمْن ِلَِ  ىا  َن ِمْ  م  ى  .  (ٖ)(ِإالَّ أَنَُّو لَْ 
 : إلى قيام الساعة معجزتو باقيةٌ  -ٖ

كأف ا تعػالى تحػدل بػو  ,ال خبلؼ بػيف العممػاء عمػى أف القػرآف الكػريـ ىػك أعظـػ معجػزات النبػي 
ِ   قاؿ تعالى  ,اإلنس كالجف عمى أف يأتكا بمثمو اْىِغ َٗ ُّْظ  َؼِذ اْْلِ ََ ِِ اْعزَ َٕفَزا تُْو ىَئِ ْضفِو  َِ ُْ َٝفأْرُ٘ا ثِ َػيَفٚ أَ

ا ِٖٞففش, ٌْ ىِففجَْؼٍط ظَ ُٖ َُ ثَْؼُعفف ْ٘ َمففب ىَفف َٗ  ِٔ ْضيِفف َِ َُ ثِ ُِ َل َٝففأْرُ٘ كعػػف عبػػدا بػػف عمػػرك بػػف  ,}ٗ/ الحجػػر{ اْىقُففْشآ
مىٍينىا رىسيكؿي المَّػًو  العاص  ػا كىػاٍلميكىدًّْع فىقىػاؿى  يىقيكؿي خىرىجى عى النَّبِةيُّ اأْلُمّْةيُّ قَالَةوُ ثَةَ َث َمةآَّاٍت َ اَل نَبِةيَّ أَنَةا ُمَحمَّةٌ  )يىٍكمن

 .  ٗ()(َ َعِ ْمُت َكْ  َخَ نَُ  النَّا ِ  بَةْعِ ي أُ تِ ُت فَةَ اتَِح اْلَكِ ِ  َ َخَ اتَِمُو َ َجَ اِمَعوُ 
 : بشارة األنبيا  عمييم أفضل السبلم وأتم التسميم بقدوم النبي  -ٗ

 بؿ كبشر األنبياء بقدكمو  ,مف الخصائص المحمدية أف ا تعالى كتب نبكتو قبؿ خمؽ آدـ
ٍيرىةى  ككذلؾ مما ركاه أىبً  ,مف بعدىـ بىٍت لىؾى النُّبيكَّةي : قىاؿى , ىيرى َ  َ ُم بَةْ َ  ): قىاؿى ؟ قىاليكا يىا رىسيكؿى المًَّو مىتىى كىجى

 . (٘)(الآُّ ِح َ الَجَس ِ 
ٌْ َٝزْيُ٘ف عندما كقػؼ عنػد البيػت قػائبلن  دعكة أبيو ابراىيـ  النبي ك  ُٖ ْْ ف ٍِ ل,  ٌْ َسُع٘ف ِٖ اثَْؼفْش لِٞف َٗ َفب  َسثْ 

خَ  ََ اىِْؾْن َٗ ٌُ اىْنِزَبَة  ُٖ َُ ُٝؼَيِّ َٗ ٌْ آَٝبرَِل  ِٖ ْٞ ٌُ  َػيَ ٌْ ئِّ َل أََّْذ اىْؼَِضٝفُض اىَْؾِنٞف ِٖ ٞ َُٝضمِّ َٗ {كقػاؿ رسػكؿ ا  ,}ُِٗ/ البقػرة 
 . ٙ()(َأَضاَءْت لَوُ ُقُص ُ  الشَّامِ َ  ُْؤ َا أُمّْي الَِّتي  ََأْت أَنَّوُ َخَآَج ِمنةَْها نُ ٌ  ، َ ِبَشا َُة ِع َسى قَةْ َموُ ، أَنا َ ْعَ ُة أَِبي إِبْةَآاِى  َ )

  

                                                 
أحمد بف محمد بف سبلمة بف سممة االزدم الطحاكم, أبك جعفر: فقيو انتيت إليػو رياسػة الحنفيػة بمصػر. كلػد  (ُ)

كنشػػػأ فػػػي )طحػػػا( مػػػف صػػػعيد مصػػػر, كتفقػػػو عمػػػى مػػػذىب الشػػػافعي, ثػػػـ تحػػػكؿ حنفيػػػا, كرحػػػؿ إلػػػى الشػػػاـ سػػػنة 
 (.َِٔ/ُكتكفي بالقاىرة.)األعبلـ لمزركمي ىػ, ِٖٔ

 (ْٓ/ُشرح العقيدة الطحاكية صالح الفكزاف) (ِ)
 (.ُْْٔ(,)ح ُُْ,)صباب غزكة تبكؾ كىي غزكة العسرةصحيح البخارم, كتاب المغازم,  (ّ)
 حكمو:حسف. (,َٔٔٔ(, )حُٕٕ/ٔمسند أحمد بف حنبؿ ) (ْ)
 (, قاؿ عنو األلباني: صحيح.ُِٖ(,)صَّٗٔ ح) باب في فضؿ  كتاب المناقبسنف الترمذم  (ٓ)
 (ٖٗ/ٔ)حمية األكلياء كطبقات األصفياء (ٔ)
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 المطمب الثاني
 اتخاذ الييود مناىج الغي والضبلل في إفسادىم كالسحر

ُُ  كيدؿ عمى ىذا المقصد قكلو تعالى ب ََ ْٞ فب َماَفَش ُعفيَ ٍَ َٗ  َُ ب ََ ْٞ ْيفِل ُعفيَ ٍُ ُِ َػيَٚف  َبِغٞ ٞف ب رَزْيُ٘ف اى   ٍَ ار جَؼُ٘ا  َٗ

َِ َماَُشٗا ِ  اى  َٞبِغٞ ىَِن َٗ  ِْ ٍِ  ُِ ب ََ ب ُٝؼَيِّ ٍَ َٗ بُسَٗد  ٍَ َٗ ِِ ثِجَبثَِو َٕبُسَٗد  ْٞ يََن ََ ب أُِّْضَه َػيَٚ اْى ٍَ َٗ َُ اىْ بَط اىغِّْؾَش  َُ٘ ُٝؼَيِّ

شْ  ََ َِ اْى ْٞ َُ ثِِٔ ثَ تُ٘ ب ُٝاَشِّ ٍَ ب  ََ ُٖ ْْ ٍِ  َُ َُ٘ ُِ لِزَْْخ  لاََل رَْناُْش لََٞزَؼَي  ب َّْؾ ََ ْٗ أََؽٍذ َؽزٚ  َٝقَُ٘ل ئِّ  َص َٗ َِ ِء  ٝ ٌْ ثَِعفبسِّ ُٕف ب  ٍَ َٗ ِعِٔ 

ِِ اْشزَشَ  ََ َُ٘ا ىَ ىَقَْذ َػيِ َٗ  ٌْ ُٖ َل َْْٝاَُؼ َٗ  ٌْ ُٕ ب َُٝعش  ٍَ  َُ َُ٘ َٝزَؼَي  َٗ  ِ ُِ هللا  ِْ أََؽٍذ ئِل  ثِاِْر ٍِ  ِٔ ِْ َخاَلقٍ ثِ ٍِ ِخَشحِ  ْٟ ٜ ا ب ىَُٔ لِ ٍَ  ُٓ ا

 َُ ْ٘ َمبُّ٘ا َْٝؼيَ ٌْ ىَ ُٖ ا ثِِٔ أَّْاَُغ ْٗ ب َشَش ٍَ ىَجِئَْظ  ْ٘ َمفبُّ٘ا َٗ ْٞفش  ىَف ِ َخ ْْفِذ هللا  ِْ ِػ ف ٍِ ضُ٘ثَفخ   ََ ا ىَ ْ٘ ار قَف َٗ ا  ُْ٘ف ٍَ ٌْ آ ُٖف ْ٘ أَّ  ىَف َٗ  * َُ ٘

 َُ َُ٘  . }َُّ-َُِ/ البقرة{  َْٝؼيَ
 : دراسة ىذا اليدف دراسًة تحميميًة من خبلل النقاط اآلتية * 
 : المقصود بالمفردات المتعمقة بالمقصد واليدف: أوالً 
لككنػو يقػع خفيػان آخػر : االسػـكسػمي السػحكر بيػذا  ,ىك كؿ ما لطػؼ كخفػي سػببو: السحر لغة -

 . (ُ)الباطؿ في صكرة الحؽ كخيؿ الشيء عمى غير حقيقتو رألفكأف الساحر لما  ,الميؿ
منيػػػػا  ارتػػػػبط كاحػػػػده  ,كرد السػػػػحر فػػػػي كتػػػػاب ا تعػػػػالى فػػػػي عػػػػدة مكاضػػػػع: االســــحر اصــــطبلحً  -

اتفػػاؽ بػػيف  "ىػػك , كالسػػحركىػػك آيػػة السػػحر فػػي البقػػرة كىػػك مػػا يعنينػػا فػػي بحثنػػا ىػػذا ,بالشػػيطاف
مػات أك الشػركيات فػي مقابػؿ مسػاعدة ساحر كشيطاف عمى أف يقـك الساحر بفعؿ بعػض المحر 

 . (ِ)طاعتو فيما يطمب منو"في الشيطاف لو 
 : بابل -

التػي ك  كانت عمى شاطيء نير مف أنيار الفػرات بػأرض العػراؽ فػي قػديـ الزمػاف اسـ قريةو بابؿ 
كانػت بػالعراؽ  مدينػةه  ,مارست السحر كضػمت بػو أىػؿ )بابػؿ(, كبابػؿ التػي يشػير إلييػا الػنص الكػريـ

كثيػرة  ,ككانت مف أعظـ مدائف العالـ في كقتيا ,إلى اليكـ كال تزاؿ آثارىا قائمةن  ,عمى ضفتي الفرات
كىػػـ الكمػػدانيكف مػػف النػػبط , كأمػػا كجػػكد السػػحر فػػي أىػػؿ بابػػؿكف " دقػػاؿ ابػػف خمػػ ,(ّ)العمػػـك كالفنػػكف

ككػاف لمسػحر فػي بابػؿ كمصػر أزمػاف بعثػة . كنطؽ بو القرآف كجاءت بو األخبار, فكثيرو  كالسريانييف
 . (ْ)أسكاؽ نافقة" مكسى 

 : ىاروت وماروت -

                                                 
 (.ُٔٓ)ص تاج العركس مف جكاىر القامكس, لمزبيدم(, ّْٖ/ْلساف العرب ,البف منظكر ) (ُ)
 (.ُٕالصاـر البتار في التصدم لمسحرة كاألشرار ) (ِ)
 (.ِِ(, عالـ السحر كالشعكذة ,عمر األشقر)ُِِ/ُ)بتصرؼ يسير: معجـ البمداف, لياقكت الحمكم  (ّ)
 (.َّْ/ُمقدمة ابف خمدكف ) (ْ)
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كىػؿ  ,ا بالسػحرمػكعبلقتي ,كقد كثر الكبلـ كاإلختبلؼ بيف المفسريف عمػى قصػة ىػذيف الممكػيف
أـ اختمػؼ األمػر ؟ شػياطيف الجػف كاإلنػس معػان  اأـ ىمػ؟ أـ رجميف صالحيف؟ كانا ممكيف عمى الحقيقة

 . (ُ)إلخ ...عمييما
 : الصور الببلغية: ثانياً 
 ؟   ولم عبر عنو بالتبلوة(التعبير بقولو )ما تتموا الشياطين -

 : بمعنييف ,ألف التبلكة إنما تككف في كبلـ العرب ,قد عبر عف ذلؾ بالتبلكة
 فيكػػكف المعنػػى كاتبعػػكا مػػا تتبعػػو الشػػياطيف ممػػا دفنػػكه تحػػت كرسػػي سػػميماف : االتبػػاع  مػػف

 . السحر كالكفر
 كركايةن  فيككف المعنى كاتبع الييكد ما تمتو الشياطيف عمييـ دراسةن : القراءة كالدراسة(ِ) . 
 ؟ وما كفر سميمان ولكن الشياطين كفروا()في قولو  نفي الكفر عن سميمان  -

 إلػى مػف نسػبو صػاركا بمنزلػةو  سػميماف  السػحر إلػى الحاصؿ فػي ذلػؾ أف الييػكد لمػا نسػبت
كأعمػػػـ بػػػأنيـ كفػػػركا  ,كأثبتػػػو لمشػػػياطيف ,فبػػػرأ ا نبيػػػو مػػػف السػػػحر ,الكفػػػر ألف السػػػحر يكجػػػب ذلػػػؾ

 . (ّ)بتعميميـ الناس السحر
 :تحقيق اليدف والمقصد من اآلية

  *التفسير اإلجمالي:
اتبػػػع فريػػػؽ مػػػف أحبػػػار الييػػػكد كعممػػػائيـ الػػػذيف نبػػػذكا التػػػكراة الٌسػػػحر كالٌشػػػعكذة فػػػي زمػػػف ممػػػؾ 

ثػػػـ يمقنكنيػػػا , كيضػػػمكف إليػػػو أكاذيػػػب, ألف الشػػػياطيف كػػػانكا يسػػػترقكف السػػػمع مػػػف السػػػماء, سػػػميماف
ا كلكػػػف ىػػػذا السػػػحر الػػػذم يتعاطػػػاه الشػػػياطيف كأتبػػػاعيـ لػػػف يضػػػر أحػػػدن , (ْ)فيعٌممكنيػػػا النػػػاس, الكينػػػة
نما ضرره يتأتى إذا أراد الٌمو تعالى ذلؾ كشاءه, بذاتو   :مسائل تتعمق باآلية ,(ٓ)كا 
  ؟ ىل السحر حقيقة أم خيال: األولىالمسألة 

فمػك لػـ  ,بيف جميكر العمماء عمى أف السحر حقيقػةه كمتحقػؽه الكقػكع باألدلػة مػف الكتػاب كالسػنة
, كاألدلػة (ٔ)كالكعيػد كالعقكبػة الشػديدة عمػى فاعمػو ,يكف مكجكدنا حقيقةن لـ ترد النكاىي عنػو فػي الشػرع

                                                 
 (.ُٖٔ/ُ(, فتح القدير الجامع بيف فني الركاية كالدراية,)ُِْ/ِتفسير الطبرم, ) (ُ)
 (.ّْالحذر مف السحر خالد عبدالرحمف الجريسي ) (ِ)
 (, بتصرؼ يسير.ُُٗ/ُ)فتح القدير الجامع بيف فني الركاية كالدراية  (ّ)
 (.ْٓ/ُالتفسير الكسيط لمزحيمي ) (ْ)
 (.ُٔٔ/ُتفسير سيد طنطاكم ) (ٓ)
 (.ٖٗعالـ السحر كالشعكذة ) (ٔ)
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 : منيا ,عمى ذلؾ كثيرة
ِْ قكلػػو تعػػالى  -ُ فف ٍِ كالنفاثػػات فػػي العقػػد السػػاحرات المػػكاتي  }ْ/ الفمػػؽ{ َشففشِّ اىْ ا بصَففبِد لِففٜ اْىُؼقَففذِ َٗ

 . يعقدف سحرىف
رى رىسيكؿى  ركل البخارم في صحيحو -ِ اًئشىةى قىالىٍت سحى ٍيػؽو ييقىػاؿي  عىٍف عى رى يىييػكًدمّّ ًمػٍف يىييػكًد بىنًػي زي

تَّى كىافى رىسيكؿي المًَّو  ـً حى تَّػى  لىوي لىًبيدي ٍبفي اأٍلىٍعصى ػا يىٍفعىميػوي قىالىػٍت حى مى يَّػؿي ًإلىٍيػًو أىٍف يىٍفعىػؿى الشَّػٍيءى كى ييخى
ػػا رىسيػػكؿي المَّػػًو  َـّ ًإذىا كىػػافى ذىاتى يىػػٍكـو أىٍك ذىاتى لىٍيمىػػةو دىعى اًئشىػػةي  ثيػػ َـّ قىػػاؿى يىػػا عى ػػا ثيػػ َشةةَعْآُت َأنَّ ال َّةةَو َعةة َّ ) دىعى

ََ َأَ ةُ ُىَما ِعْنةَ   َْأِ ةي َ اآْلَخةُآ ِعْنةَ   ِْج َةيَّ فَةَ ةاَل الَّةِذي َجاَءِني  َُجَ   َ َجلَّ َقْ  َأفْةَتاِني ِف َما اْ تَةْفتَةْ ُتُو ِف وِ  ِن َفَجَ 
قَاَل َمْ   َبَُّو  (1)ُب بٌ ِعْنَ   َْأِ ي ِل َِّذي ِعْنَ   ِْجَ يَّ َأْ  الَِّذي ِعْنَ   ِْجَ يَّ ِل َِّذي ِعْنَ   َْأِ ي َما َ َجُع الآَُّجِل قَاَل َمطْ 

َ ُجبّْ  َْ َعِ  ذََكٍآ قَاَل َ أَْ َ  ُىَ  قَاَل ِفةي بِْئةِآ  (5)قَاَل لَِب ُ  ْبُ  اأْلَْعَصِ  قَاَل ِفي َأيّْ َشْيٍء قَاَل ِفي ُمْشٍط َ ُمَشاَ  ٍ 
اَل  َا َعاِئَشُ  َكَ نَّ َماَءَىا نُةَ اَعُ  اْلِحنَّاِء َ َلَكَ نَّ ِفي نَاٍس ِمْ  َأْصَحاِبِو ثُ َّ َجاَء فَة َ  َأْ َ اَن قَاَلْت فَ َتَاَىا َ ُ  ُل ال َِّو 

 .(ٖ)(َنْاَ َها  ُُء ُس الشََّ اِ   ِ 
"كىذا خبلؼ ما تكاترت بػو : قاؿ ,أف السحر كمو تخييؿه : كقاؿ ابف القيـ في رده عمى المعتزلة الذيف قالكا  -ّ

 . ْ()" ...التفسير كالحديث كأرباب القمكباآلثار عف الصحابة كالسمؼ كاتفؽ عميو الفقياء كأىؿ 
 حكم تعمم السحر: المسألة الثانية  : 

 كالعبكديػػة ليػػا إمػػا بػػالقكؿ أك الفعػػؿ ,مػػف المعػػركؼ أف السػػحر ال يػػتـ إال باالسػػتعانة بػػالجف كالشػػياطيف
 كفيػو دليػؿه   فـبل تكفـركالتصريح جاء في قكلو تعالى فػي اآليػات السػابقة بقكلػو  ,با تعالى كىذا كمو كفره 

ا كمػف كبيف مػف تعٌممػو ليكػكف سػاحرن , عمى أف تعمـ السحر كفر كظاىره عدـ الفرؽ بيف المعتقد كغير المعتقد
كىػػك مػػف الكبػػائر باإلجمػػاع كقػػد عػػده  " عمػػؿ السػػحر حػػراـه  , يقػػكؿ اإلمػػاـ النػػككمٓ()تعٌممػػو ليقػػدر عمػػى دفعػػو

 فػإف كػاف فيػو قػكؿه  كبيػرةن  ا بؿ معصيةن ال يككف كفرن  ا كمنو مامف السبع المكبقات كمنو ما يككف كفرن  النبي 
ال فبل كأما تعممو كتعميمو فحراـه  يقتضي الكفر فيك كفره  أك فعؿه   .  ٔ()"كا 
 سحر التفريق: المسألة الثالثة : 

 سػػػػحر التفريػػػػؽ ىػػػػك العمػػػػؿ عمػػػػى بػػػػث الػػػػبغض كالكراىيػػػػة بػػػػيف زكجػػػػيف أك صػػػػديقيف حميمػػػػيف

                                                 
 (.ِْْ)النياية في غريب الحديث كاألثر/ مطبكب أم مىٍسحيكر كىنىٍكا بالطّْب عف السٍّْحر تىفىاؤيالن بالبيٍرء (ُ)
 (.َّٔ/ِيىٍسقطي عند االمتشاًط)غريب الحديث البف الجكزم الميشىاطةي الشٍَّعري الذم  (ِ)
 (.ٕٔٔٓح) (,ُّْٕباب السحر, ص )صحيح البخارم, كتاب الطب,  (ّ)
 (ِٖٔ/ِالتفسير القيـ البف القيـ ) (ْ)
 (ُٓ/ُنيؿ المراـ مف تفسير آيات األحكاـ صديؽ حسف خاف القنكجي ) (ٓ)
 .(ِِْ/َُفتح البارم بشرح صحيح البخارم ) (ٔ)
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 ــا ــا َم ــوَن ِمْنُيَم ــوِ َفَيَتَعمَُّم ــْرِ  َوَزْوِج ــْيَن اْلَم ــِو َب ــوَن ِب ُق فالسػػاحر يسػػتخدـ الشػػيطاف لمتفريػػؽ بػػيف  ُيَفرِّ
إن إب ة َ  ضةع عآشةو ع ةى المةاء ثة  ) قػاؿ رسػكؿ ا  جػابر  الزكجيف كمما يشير إلى ىذا ما ركاه

ف  ناى  منو من ل  أعظمه  فتنً   جيء أ  ى  ف   ل فع ت كذا  كذا ف  ة ل مةا صةنعت شة ًئا قةال ثة    بعث  آا اه
 . (ٔ)( جيء أ  ى  ف   ل ما تآكتو  تى فآقت ب نو  ب   امآأتو قال ف  ن و منو     ل نع  أنت

 العمم بأن ا تعالى ىو النافع والضار وحده دون غيره: المسألة الرابعة : 
 مػف النػاس أف يمحػؽ ضػرران بأحػػدو  فمعنػى أنػو ال ضػار كال نػافع إال ا أنػو لػف يسػتطيع أم أحػدو 

ُْ كال نفعػػان إال إذا كػػاف قػػد كتبػػو ا لػػو قػػاؿ تعػػالى ئِ َٗ  َ٘ ُٕفف ُ ثُِعففش  لَففال َمبِشففَف ىَففُٔ ئِل  َغْغففَل هللا  َْ َٝ ُْ ئِ َٗ

ٍء تَذِ  ْٜ َ٘ َػيَٚ ُموِّ َش ُٖ ٍْٞش لَ َغْغَل ثَِخ َْ , عف ابًف عباسو  كما في حديث الترمذم ,}ُٕ/ األنعاـ}  ٝش  َٝ
ِِ اهلَل َ ْحَفظْةكَ : إنّْي أعّ ُمَك َكِ َماتٍ ،  َا ُ  مُ ): فىقىاؿى , يكمان  كنت خمؼ النَّبٌي : قىاؿى  ِِ اهلَل َتِجةْ ُه ، اْ َفة اْ َفة

َفُعة َك ِبَشةيءٍ : َ اْع َة ْ ،  ِإَذا اْ تَةَعْنَت فَاْ َتِعْ  بةاهللِ ، ِإَذا َ  ْلَت فَا َ ِل اهلل، ُتَجاَىكَ   أنَّ اأُلمَّةَ  لَةْ  اْجَتَمَعةْت َع َةى أْن  َةنةْ
َفُعةة َك إالَّ ِبَشةةيٍء قَةةْ  َكَتبةةُو اهللُ لَةةكَ  َ ِإن اجَتَمُعةة ا َع َةةى أْن َ ُضةةآُّ َك ِبَشةةيٍء لَةةْ  َ ُضةةآُّ َك إالَّ ِبَشةةيٍء قَةةْ  َكَتبَةةُو اهللُ ، لَةةْ   َةنةْ

 . (ٕ)( ُِفَعِت اأَلْقَ ُم َ َجفَِّت الصُّحبُ ، َعَ ْ كَ 
 عبلج السحر: المسألة الخامسة : 

مقاكمة السػحر الػذم ىػك مػف تػأثيرات  (ّ)مف أنفع األدكية كأقكل ما يكجد مف النشرةيقكؿ ابف القيـ " 
ا بػػذكره ا مػػف ا معمػػكرن األركاح الخبيثػػة باألدكيػػة اإللييػػة مػػف الػػذكر كالػػدعاء كالقػػراءة فالقمػػب إذا كػػاف ممتمئنػػ

مف الذكر كالػدعاء كالتكجػو ال يخػؿ بػو كػاف ذلػؾ مػف أعظـػ األسػباب المانعػة مػف إصػابة السػحر  كلو كرده 
لػػػو قػػػاؿ كسػػػمطاف تػػػأثير السػػػحر ىػػػك فػػػي القمػػػكب الضػػػعيفة كليػػػذا غالػػػب مػػػا يػػػؤثر فػػػي النسػػػاء كالصػػػبياف 

 .  (ْ)كالجياؿ ألف األركاح الخبيثة إنما تنشط عمى أركاح تمقاىا مستعدة لما يناسبيا"
كمػف ذلػؾ عمػى سػبيؿ  ,ؿ العمماء كألفكا الكتب الكثيػرة فػي بيػاف السػحر ككيفيػة عبلجػوكلقد أجم

 : المثاؿ ال عمى سبيؿ الحصر
خ  ألف ا سبحانو كتعالى يقػكؿ : الشفا  بالقرآن الكريم -ُ ََ َسْؽ َٗ َ٘ ِشاَبء   ُٕ ب  ٍَ  ُِ َِ اْىقُْشآ ٍِ ُه  َُّْضِّ َٗ

 َِ ِْٞ ٍِ ْإ َُ  تعالجيػا أك ترقييػا دخؿ عمييػا كامػرأةه  أف رسكؿ ا : , عف عائشة}ِٖ/ اإلسراء{  ىِْي
ػػاًتـو   (٘)(َعاِلِج َهةةا ِبِكتَةةاِب ال َّةةوِ ) ػػا ييبيحػػو ًكتىػػابي المَّػػًو أًلىفَّ اٍلقىػػٍكـى  قىٍكليػػوي : (ُ)قىػػاؿى أىبيػػك حى أىرىادى ذلػػؾ ًبمى

                                                 
 (.ُِّٖح(,)ُْٕٔباب تحريش الشيطاف كبعثو سراياه لفتنة الناس,)ص صحيح مسمـ كتاب صفة القيامة,  (ُ)
 (. قاؿ عنو األلباني صحيح.ٕٔٓ(, )ص ُِٔٓسنف الترمذم كتاب صفة القيامة, )ح (ِ)
 (. ِِٗ/ِالنشرة:رقية يعالج بيا المريض, المعجـ الكسيط ) (ّ)
 (.ِّٓ/َُ) البخارم, البف حجر,فتح البارم شرح صحيح  (ْ)
 (.ُُّٗالسمسمة الصحيحة, لؤللباني )ح (ٓ)
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ـٍ ػ ًبيىػػًذًه  ػػرىىي اًىًميَّػػًة ًبأىٍشػػيىاءى ًفييىػػا ًشػػٍرؾه فىزىجى ػػانيكا يىٍرقيػػكفى ًفػػي اٍلجى ػػوي  ,المٍَّفظىػػةً كى ػػا ييًبيحي قىػػى ًإالَّ ًبمى ػػًف الرُّ عى
ا يىكيكفي ًشٍركنا ًكتىابي المًَّو ديكفى مى
(ِ) . 

 . التحصف باألذكار الشرعية كالتعكذات النبكية الصحيحة -ِ
 . المحافظة عمى أذكار الصباح كالمساء -ّ
 . أكؿ سبع تمراتو عجكةو في الصباح -ْ
 . مؼ كؿ صبلة كعند النكـقراءة آية الكرسي كاإلخبلص كالمعكذتيف خ -ٓ
 عقوبة الساحر: المسألة السادسة : 

 ,فمػنيـ مػف قػاؿ بأنػو يقتػؿ دكف أف يسػتتاب ,لمسػاحر محػددةو  اختمؼ أىؿ العمـ في إقرار عقكبةو 
:" سػألتي كمف ذلؾ ما نقمو أبك بكر الػرازم قػاؿ ,كالبعض اآلخر قاؿ أنو يستتاب لكي يعكد إلى رشده

: فقػػاؿ ,لػػـ يكػػف ذلػػؾ بمنزلػػة المرتػػد ,فػػي السػػاحر يقتػػؿ كال يسػػتتاب بػػا يكسػػؼ عػػف قػػكؿ أبػػي حنيفػػةأ
 . (ّ)الساحر قد جمع مع كفره السعي في األرض بالفساد كالساعي بالفساد إذا قىتىؿى قيًتؿى "

كأمػا إذا  ,أف الساحر إذا كاف عممو كفران بمغ بسحره ما بمغ فإنػو يقتػؿ: ث في ذلكحوما يراه البا
 . لـ يصؿ بو مرتبة الكيفر فإنو ييعزر مف كلي أمر المسمميف كيعاقب بالعقكبة المناسبة لو

 *العبر المستفادة من اآليات :
 كفر الساحر كحرمة  تعمـ السحر . -ُ
   ا تعػالى خػالؽ الخيػر كالضػير, كال ضػرر كال نفػع إال بإذنػو فيجػب الرجػكع إليػو فػي جمػب  -ِ

 .(ْ)الضر بدعائو كالضراعة إليوالنفع, كدفع 
 .أف مف أعظـ أنكاع السحر : التفريؽ بيف الرجؿ كزكجتو -ّ
 سعة فضؿ ا سبحانو كتعالى كرحمتو عمى عباده المؤمنيف.-ْ

  

                                                 
عبد الرحمف بف محمد أبي حاتـ ابػف إدريػس بػف المنػذر التميمػي الحنظمػي الػرازم, أبػك محمػد: حػافظ لمحػديث,  (ُ)

لييما نسبتو)األعبلـ لمزركمي   (ِّْ/ّمف كبارىـ, كاف منزلو في درب حنظمة بالرم, كا 
 (ْٓٓ/ٖ)التعميقات الحساف عمى صحيح ابف حباف كتمييز سقيمو مف صحيحو (ِ)
 (.ِٔ/ُأحكاـ القرآف لمجصاص ) (ّ)
 (.ّٗ/ُأيسر التفاسير لكبلـ العمي الكبير, ألبي بكر الجزائرم ) (ْ)
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 المطمب الثالث
  األدب في الخطاب مع النبي 

ُْفف٘ا َل كيػػدؿ عمػػى ىػػذا المقصػػد قكلػػو تعػػالى  ٍَ َِ آ َٖففب اى ففِزٝ ّْظُْشَّففب َٝففب أَٝ  تُ٘ىُفف٘ا ا َٗ رَقُ٘ىُفف٘ا َساِػَْففب 

  ٌ َِ َػَزاة  أَىِٞ ىِْيَنبلِِشٝ َٗ ُؼ٘ا  ََ اْع َٗ  ٌْ ُْٞن َه َػيَ ُْ َُْٝض  َِ أَ ْ ِشِمٞ َُ َل اْى َٗ ِو اْىِنزَبِة  ْٕ ِْ أَ ٍِ َِ َماَُشٗا  د  اى ِزٝ َ٘ ب َٝ ٍَ  *

ْٞشٍ  ِْ َخ ٍِ  ٌِ ُ ُرٗ اْىاَْعِو اْىَؼِظٞ هللا  َٗ ِْ ََٝ بُء  ٍَ  ِٔ زِ ََ ُ َْٝخزَص  ثَِشْؽ هللا  َٗ  ٌْ ِْ َسثُِّن ٍِ }البقرة /َُْ-َُٓ{ . 
 : دراسة ىذا اليدف دراسًة تحميميًة من خبلل النقاط اآلتية * 
 : المقصود بالمفردات المتعمقة بالمقصد واليدف: أوالً 
  ــاتعػػالى )قكلػػو كأصػػميا الرعايػػة ألجػػؿ مصػػالح  ,كىػػي اإلنظػػار كاإلميػػاؿ ,أم مػػف المراعػػاة: (رَاِعَن

, فيػـ ينسػبكف (ِ)  , لكف ىذه الكممة حرفيا الييػكد بيػدؼ الطعػف كالسػب عمػى النبػي(ُ)الناس
 . (ّ)الجيؿ كالحمؽ لممخاطب

  قػػػاؿ ابػػػف األثيػػػر" معنػػػى النظػػػر ىينػػػا اإًلحسػػػاف  ,االنتظػػػارمػػػف النظػػػر أك : )انظرنـــا(قكلػػػو تعػػػالى
"  . باإلجبلؿ كالتعظيـ  أف يخاطبكا النبي امركاأم ,(ْ)كالرحمة كالعىٍطؼي

 : سبب النزول: ثانياً 
كذلػػؾ أف العػػرب كػػانكا يتكممػػكف بيػػا فممػػا سػػمعتيـ الييػػكد : عػػف ابػػف عبػػاس قػػاؿ فػػي ىػػذه اآليػػة

إنػا كنػا نسػب محمػدان : أعجػبيـ ذلػؾ ككػاف راعنػا فػي كػبلـ الييػكد سػبان قبيحػان فقػالكا يقكلكنيا لمنبػي 
يػػا محمػػد راعنػػا : فيقكلػػكف فإنػػو مػػف كبلمػػو فكػػانكا يػػأتكف نبػػي ا  سػػران فػػاآلف أعمنػػكا السػػب لمحمػػدو 

يػا : ككػاف عارفػان بمغػة الييػكد كقػاؿ  مف األنصار كىك سػعد بػف عبػادة كيضحككف ففطف بيا رجؿه 
: مػنكـ ألضػربف عنقػو فقػالكا بيػده لػئف سػمعتيا مػف رجػؿو  أعداء ا عميكـ لعنة ا كالذم نفس محمػدو 

ْ٘ا ل رَق٘ى٘ا ساِػْب) :ألستـ تقكلكنيا فأنزؿ ا تعالى ٍَ َِ آَ  . (ٝبأَٝ ٖب اى زٝ
 تحقيق اليدف والمقصد من اآلية: 

  اإلجمالي:*التفسير 
كذلؾ أف الييكد كانكا  ,في اآليات نيي مف ا تعالى لممؤمنيف أف يتشبيكا بالكافريف في مقاليـ كأفعاليـ

ـ لعائف ا-لما يقصدكنو مف التنقيص  ٓ()نيكف مف الكبلـ ما فيو تكريةييعى  اسمع لنا : فإذا أرادكا أف يقكلكا-عميي
                                                 

 (.ٖٓ/ُصفكة التفاسير,لمصابكني ) (ُ)
 (.ََُتاج العركس , لمزبيدم ) (ِ)
 (.ْٕ/ُالكسيط لمزحيمي ) (ّ)
 (.ُِٓ/ٓلساف العرب,البف منظكر, ) (ْ)
 التكرية: كىي أف تطمؽ لفظا ظاىرا )قريبا(, تريد بو معنى آخر )بعيدا( يتناكلو ذلؾ المفظ, لكنو خبلؼ ظاىره. (ٓ)
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مف الخير ى المؤمنيف ىؤالء الييكد كالمشركيف ال يحبكف أف يينىزؿ عم, كأف (ُ)يكركف بالرعكنة. راعنا: يقكلكف
كقػػد خصػػكـ بيػػذا الكتػػاب العظػػيـ الػػذم جمػػع بػػو  ,كأف ا يخػػتص برحمتػػو مػػف يشػػاء عمػػى عبػػاده ,مػػف ربيػـػ
 . (ِ)كا ذك الفضؿ العظيـ, ظير عقكلكـ مف زيغ الكثنيةأك , شممكـ

 التمسك بقاعدة سد الذرائع: لمسألة األولىا(ٖ) : 
ال يراد  ,كأقكاليـ التي يتحدثكف بيا ,قصدي األعداء في جميع أىحكاليـ مف أعماليـ التي يفعمكنيا

كف عمى مناىجيـ فيـ؛ خبيثةه ىـ قصكدي  بؿ ,لممسمميف يرخبيا في الغالب ال  ,يبنػكف فيمػا يػأتكف كيىػذىري
كمف ذلؾ , يقكؿ ابف القيـ " (ْ)كاألخذ في طريؽ غير طريقيـ. فسبيؿي األكلياء التَّحرزي عف مشابيتيـ

مع قصدىـ المعنى الصحيح كىك المراعاة لئبل  )راعنا( أنو سبحانو نيى الصحابة أف يقكلكا لمنبي
 . (ٓ)"إلى السب كلئبل يخاطب بمفظ يحتمؿ معنى فاسدان  يتخذ الييكد ىذه المفظة ذريعةن 

 األدب في الخطاب مع النبي : المسألة الثانية : 
بػأف يتخيػركا مػف األلفػاظ أحسػنيا  ,مػف اآليػات السػابقة يخاطػب ا تعػالى المػؤمنيف أمػران  في ىذا النداء
كأف التحػػذير مػػف  ,كنيػػى ا تعػالى المػػؤمنيف أف يتشػػبيكا بالكػػافريف فػي مقػػاليـ كأفعػػاليـ ,كمػف المعػػاني أرقيػػا

ػػاًفًريفى بقكلػػو تعػػالى  مخالفػػة أمػػر ا كرسػػكلو  ًلٍمكى ػػذىابه أىًلػػيـه  كى , فيشػػعر ٔ()أك يحقػػره ف يسػػب النبػػيلمػػ عى
 :  التالية كذلؾ لؤلسباب المسمـ في قرارة نفسو بكجكب األدب الكامؿ مع رسكؿ ا 

 عمػى كػؿ مػؤمف كمؤمنػة كذلػؾ بصػريح كبلمػو عػز كجػؿ أف ا تعػالى قػد أكجػب لػو األدب -ُ
 ِ َْْذ َسُعِ٘ه هللا  ٌْ ِػ ُٖ ارَ َ٘ َُ أَْل ٘ َِ َُٝغع  ُ  اى ِزٝ ٙئِ َ٘ ٌْ ىِيز ْق ُٖ ُ تُيُ٘ثَ َِ هللا  زََؾ ٍْ َِ ا ْغاَِشح   أُٗىَئَِل اى ِزٝ ٍَ  ٌْ ُٖ ىَ

  ٌ أَْعش  َػِظٞ َٗ }الحجرات /ّ{ . 
 فضػؿكمػاؿ الػنفس كالػذات فيػك أ كمػا حبػاه بػو مػف مػؽً مػا اختصػو بػو ربػو تعػالى مػف جمػاؿ الخي  -ٓ

 . التأدب معو كأكممو عمى اإلطبلؽ كمف كاف ىذا حالو كيؼ ال يجب مخمكؽو 
اًلؾو  ,فرض محبتو عمى لسانو أف ا تعالى قد -ٙ ٍف أىنىًس ٍبًف مى ٍف النًَّبيّْ  عى اَل  ُةةْؤِمُ  )أىنَّوي قىاؿى عى

ةةا ِ ةةَ اُىَما َ َ تَّةى  ُةْ ةةَذَف ِفةةي النَّةةاِ  َأَ ةةبَّ ِإلَْ ةةِو ِمةةْ  َأْن  َةُعةة َ  ِفةةي  َأَ ة ُُكْ  َ تَّةةى َ ُكةة َن ال َّةةُو َ َ ُ ةة ُلُو َأَ ةةبَّ ِإلَْ ةةِو ِممَّ
, (ٚ)(ِعة  َ ِ ِه َ النَّةاِس َأْجمَ اْلُكْفِآ بَةْعَ  َأْن َنجَّاُه ال َّةُو ِمْنةُو َ اَل  ُةةْؤِمُ  َأَ ة ُُكْ  َ تَّةى َأُكة َن َأَ ةبَّ ِإلَْ ةِو ِمةْ  َ لَةِ ِه َ َ الِة

                                                 
 (.ّّٕ/ُتفسير ابف كثير ) (ُ)
 (.ْٓ/ُتفسير القطاف ) (ِ)
بيػا إلػى فعػؿ المحظػكر, أك الكقػكع فػي أمػر الذرائع:جمع ذريعػة, ىػي المسػألة التػي ظاىرىػا اإلباحػة, كيتكصػؿ  (ّ)

 (ُّٗ/ِمحـر )إرشاد الفحكؿ إلي تحقيؽ الحؽ مف عمـ األصكؿ ,الشككاني 
 (.ََُ/ُبتصرؼ يسير: تفسير القشيرم ) (ْ)
 (.ّٕٔ/ُإغاثة الميفاف مف مصائد الشيطاف ,محمد بف أبي بكر أيكب الزرعي ) (ٓ)
(ٔ) http://majdah.maktoob.com/vb/majdah4358/ 
 (, حكمو صحيح.َُّٖٓ(, )ح َُِ/ُُمسند أحمد بف حنبؿ, ) (ٕ)
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 . معو األدب كطاعتو و كجبكمف كجبت محبت
 ,كأف نخاطبػو بأطيػب خطػابو  ,بأال نسػبقو بػالقكؿ: مبنيه عمى األدب معو كذلؾ فالخطاب مع النبي

 .كبالتكاضع لو ,كبأقؿ الكبلـ ,منخفض كأف نخاطبو بصكتو  ,كنبتعد عف الفجكر مف القكؿ
 

 *العبر المستفادة من اآليات :
في مخاطبتو بعدـ استعماؿ أم لفظة قد تفيـ غير اإلجبلؿ  كجكب التأدب مع رسكؿ ا  -ُ

 .كاإلكبار لو 
كجػػكب السػػماع لرسػػكؿ ا بامتثػػاؿ أمػػره كاجتنػػاب نييػػو, كعنػػد مخاطبتػػو لمػػف أكػػرميـ ا   -ِ

 .(ُ)معو تعالى بمعايشتو كالكجكد
 النيي عف مشابية الييكد كالمشركيف.-ّ
 كالمشرككف ال يكدكف الخير لممسمميف, بؿ الدمار كاليبلؾ.الييكد -ْ

                                                 
 (.ْٗ/ُأيسر التفاسير لكبلـ العمي الكبير , ألبي بكر الجزائرم ) (ُ)



 

 

 

 

انتفسري انتحهيهي دلقاصذ وأهذاف نث: انفصم انثا
 :(188-188)انثقزج  مه احلزب انثاوي نثانزتع انثا

 نثانفصم انثا
دلقاصذ وأهذاف انزتع  انذراسح انتحهيهيح

 مه احلزب انثاوي نثانثا
 (188-188)انثقزج 

 
 : مباحث ةكيشتمؿ عمى أربع

 
 (ٖٔٔ -ٙٓٔالمقاصد واألىداف لسورة البقرة من اآلية ): المبحث األول
 (٘ٔٔ-ٗٔٔ)المقاصد واألىداف لسورة البقرة من اآلية : المبحث الثاني
 (ٛٔٔ-ٙٔٔ)المقاصد واألىداف لسورة البقرة من اآلية : المبحث الثالث
 (ٖٕٔ-ٜٔٔ)المقاصد واألىداف لسورة البقرة من اآلية : المبحث الرابع

 



 

 

 

 

ادلقاصذ واألهذاف : ادلثحث األول
 :(118 -188نسىرجانثقزج مه اآليح )
 ادلثحث األول

 ادلقاصذ واألهذاف نسىرج انثقزج
 (118 -188مه اآليح )

 
 : مطالب ةخمسكفيو  
 

 . وقوع النسخ في القرآن الكريمإثبات : المطمب األول
 . من مرض الحسد  التحذير : الثانيالمطمب 

يتا  الزكاةوج: المطمب الثالث  . وب اقامة الصبلة وا 
 . بطبلن دعاوي الييود بعدم دخول أحد الجنة غيرىم: المطمب الرابع

 . عداوة الييود والنصارى لبعضيم البعض: المطمب الخامس
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 المطمب األول
 وقوع النسخ في القرآن الكريمإثبات 

ٌْ  كيدؿ عمى ىذا المقصد قكلو تعالى  َٖفب أَىَف ْضيِ ٍِ  ْٗ َٖفب أَ ْْ ٍِ ْٞفٍش  َٖب َّأِْد ثَِخ ِْْغ ُّ ْٗ ِْ آٍَٝخ أَ ٍِ َْْغْخ  ب َّ ٍَ

ٍء تَِذٝش   ْٜ َ َػيَٚ ُموِّ َش ُ  هللا  ٌْ أَ ِ * رَْؼيَ ُِ هللا  ِْ ُدٗ ف ٍِ  ٌْ فب ىَُنف ٍَ َٗ اأْلَْسِض  َٗ اِد  َٗ ب ََ ف ْيفُل اىغ  ٍُ َ ىَُٔ  ُ  هللا  ٌْ أَ ٌْ رَْؼيَ أَىَ

َل َِّصففٞشٍ  َٗ   ٜ ىِفف َٗ  ِْ فف ِْ َٝزَجَفف*ٍِ فف ٍَ َٗ ِْ تَْجففُو  فف ٍِ َ٘عففٚ  ٍُ ففب ُعففئَِو  ََ ٌْ َم ُْ رَْغففأَىُ٘ا َسُعفف٘ىَُن َُ أَ ًْ رُِشٝففُذٗ ِه اْىُنْاففَش أَ ذ 

اَء اىغ جِٞوِ  َ٘ ُِ لَقَْذ َظو  َع ب ََ ٝ  . }َُٖ -َُٔ/ البقرة{  ثِبْْلِ
 : التفسير اإلجمالي لآليات: أوالً 

تتنػػػزؿ التشػػػريعات السػػػماكية مػػػف ا تعػػػالى عمػػػى رسػػػمو إلصػػػبلح النػػػاس فػػػي العقيػػػدة كالعبػػػادة 
الػػذم ال  ,لقياميػػا عمػػى أسػػس كأصػػكؿ التكحيػػد ,ال يطػػرأ عمييػػا أم تغييػػر العقيػػدة كاحػػدةه ف ,كالمعاممػػة

ُ َل ئِىَفَٔ ئِل  أََّفب , قاؿ تعالى (ُ)نقاش كال جداؿ فييا ِٔ أَّٔ  ْٞ ِْ َسُعٍ٘ه ئِل  ُِّ٘ؽٜ ئِىَ ٍِ ِْ تَْجيَِل  ٍِ ب أَْسَعْيَْب  ٍَ َٗ

 ُِ  . }ِٓ/ األنبياء{ لَبْػجُُذٗ
 فيػػذه اآليػػات تػػذكيره  ,ِ()آخػػر ككضػػع تكميػػؼو  بإلغػػاء تكميػػؼو  تكميفيػػةو  فاشػػتممت ىػػذه اآليػػات عمػػى أحكػػاـو 

كيتػدرج بالنػاس تبعػان لمظػركؼ كاألحػكاؿ,  ,أفضػؿ إلػى حكػـو  حيث ينتقؿ بالتشػريع مػف حكػـو  ,بنعمة ا تعالى
 , فػػبل يصػػدر منػػو إال كػػؿ خيػػرو ّ()مػػع اليقػػيف التػػاـ كالجػػـز بػػأف ا تعػػالى كحػػده ىػػك القػػادر عمػػى كػػؿ شػػيءو 

كػػذلؾ يحكػـػ  ,فكمػػا يخػػذؿ مػػف يشػػاء كيعػػز مػػف يشػػاء ,فمػػو التصػػرؼ فػػي السػػماكات كاألرض ,لمعبػػاد حسػػافو ا  ك 
 .  د القبكؿ كاالتباع كاالمتثاؿ ألكامر ا تعالىكاألصؿ مف العبا ,بما يشاء هعمى عباد

 : أسباب النزول: ثانياً 
أتػػركف إلػػى محمػػد يػػأمر أصػػحابو بػػأمر ثػـػ ينيػػاىـ عنػػو كيػػأمرىـ : إف المشػػركيف قػػالكا: قػػاؿ المفسػػركف

كػبلـ بخبلفو كيقكؿ اليـك قكالن كيرجع عنو غدان ما ىػذا فػي القػرآف إال كػبلـ محمػد يقكلػو مػف تمقػاء نفسػو كىػك 
هُ فأنزؿ ا  ْ()يناقض بعضو بعضان  ب َُْٝضِّ ََ ٌُ ثِ ُ أَْػيَ هللا  َٗ َُ آَٝخٍ  َنب ٍَ ئَِرا ثَذ ىَْْب آَٝخ,  َٗ }النحؿ /َُُ{  . 

 : تحقيق اليدف والمقصد من اآلية: ثالثاً 
 : واصطبلحاً  تعريف النسخ لغةً  - أ
 : يطمؽ النسخ في لغة العرب عمى معنييف: النسخ لغةً  -ُ

                                                 
 (, بتصرؼ يسير.ُُِمباحث في عمـك القرآف لمناع القطاف )ص (ُ)
 (.ِّٓ/ُزىرة التفاسير ألبي زىرة ) (ِ)
 (, بتصرؼ يسير.ْٗ/ُتفسير الكسيط لمزحيمي ) (ّ)
 (.َِٔ/ُالتفسير المنير, كىبة الزحيمي, ) (ْ)
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 كذلػؾ كمػا  ,(ِ)نسخت الشمس الظػؿ أم أزالتػو: , مثؿ(ُ)ىك إزالة الشيء عف مكضعو: اإلبطاؿ
ِٔ   في قكلو تعالى ُ آَٝبرِ ٌُ هللا  ٌ  ُْٝؾِن ُُ صُ ْٞطَب ب ُْٝيقِٜ اى   ٍَ  ُ َْْغُخ هللا   . }ِٓ/ الحج{ لََٞ

 يقػػكؿ  , كمنػػو كمػػا(ّ)مػػع بقائػػو فػػي نفسػػو إلػػى حالػػةو  ىػػك نقػػؿ الشػػيء كتحكيمػػو مػػف حالػػةو : النقػػؿ
 . (ْ)نسخت الكتاب أحدىـ

 كالتعبيػر بكممػة رفػعو , (ٔ)"ان عنػويمتراخ (ٓ)ىك رفع الحكـ الشرعي بدليؿ شرعيو : النسخ إصطبلحاً  -ِ
 . (ٕ)ألنيا تعبر عف المعنى الحقيقي لمعنى النسخ كالغاية منو ,دقيقة المعنى

 : أىمية ىذا العمم - ب
عند أىؿ العمـ مف الفقياء كاألصكلييف كالمفسريف حتى ال  كبيرةه  كالمنسكخ أىميةه لمعرفة الناسخ 

كليػذا كردت , (ٖ)في الحػث عمػى معرفػة الناسػخ كالمنسػكخ كثيرةه  كليذا كردت أحاديثي , تختمط األحكاـ
 : في الحث عمى معرفة الناسخ كالمنسكخ, منيا كثيرةه  آثاره 
  أتعػػرؼ الناسػػخ : فقػػاؿ لػو كرضػػي عنػو كأرضػػاه مػػٌر عمػى قػػاضو ا كػـر ا كجيػػو فقػد ركم أف عمينػػ

 (ٗ))ىمكت كأىمكت(: فقاؿ, ال: قاؿ؟ كالمنسكخ
  كعف ابف عباس أنو قاؿ في قكلو ا تعالى ٍيػران كىًثيػران ٍف ييٍؤتى اٍلًحٍكمىةى فىقىػٍد أيكتًػيى خى مى : قػاؿ كى

 . (َُ)ناسخو كمنسكخو كمحكمو كمتشابيو كمقدمو كمؤخره كحرامو كحبللو
   فبينػكا مػا , كفػي كتػب أحكػاـ القػرآف, كألىمية ىذا العمـ فقد عني بو العمماء في تفاسػيرىـ

كقػد ألػؼ فيػو , كقع مف النسخ فػي بعػض اآليػات يقػكؿ الزركشػي" كالعمػـ بػو عظػيـ الشػأف
كأبكعبيػد القاسػػـ بػػف , ىػػػ( ُٖٖ)ت  (ُُ)كثيػػركف مػنيـ قتػػادة بػف دعامػػة السدكسػى جماعػةه 

                                                 

 (.ُّٓ/ٕ(, تاج العركس لمزبيدم )ٗٓ/ّلساف العرب البف منظكر ) (ُ)
 (.ُُِمباحث في عمـك القرآف لمناع القطاف ) (ِ)
 .(َُْ/ُمحيي الديف ديب ) -الكاضح في عمـك القرآف مصطفى البغا (ّ)
 (.ِٗ/ِالبرىاف في عمـك القرآف لمزركشي ) (ْ)
 (.ُٕٔ/ِمناىؿ العرفاف في عمـك القرآف لمزرقاني ) (ٓ)
 (.ٗٓالناسخ كالمنسكخ البف سبلـ ) (ٔ)
 (.ُْٓ/ُالمدخؿ إلى عمـك القرآف محمد نبياف ) (ٕ)
 (.ٕٗ)نفحات مف عمـك القرآف محمد معبد  (ٖ)
 (.ُّ/ُالبف الجكزم ) الناسخ كالمنسكخالمصفى بأكؼ أىؿ الرسكخ مف عمـ  (ٗ)
 (.ّ/ُالبف الجكزم ) نكاسخ القرآف (َُ)
طَّاب السَّديكسي اٍلبىٍصًرٌم األعمى الحػاف (ُُ) ظ قىتىادةي ٍبف ًدعىامة بف قىتىادةي ٍبف عزيز, كًقيؿى غير ذىًلؾى ًفي نىسىبو, أىبيك اٍلخى

== 
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 . (ّ)كغيرىـ الكثير" ...ىػ( ُِٓ)ت  (ِ)كأبك داكد السجستاني. ىػ( ِِّ)ت  (ُ)سبلـ
 : أنواع النسخ في القرآن الكريم والحكمة منو - ت
 النسخ ثبلثة أنواع : 

كبالتػالي عػدـ , كذلػؾ بػأف يبطػؿ العمػؿ بػالحكـ كالػتبلكة معػان : انسخ الـتبلوة والحكـم مًعـ: النوع األول
ٍكًج النَّبًػػيّْ : كمثػػاؿ ىػػذا النػػكع, (ْ)إثباتػػو فػػي المصػػحؼ حػػيف جمػػع القػػرآف اًئشىػػةى زى ػػٍف عى  أىنَّيىػػا قىالىػػتٍ  عى

ٍَ َمْعُ  َماتٍ َكاَن ِف َما أُْنِ َل ِمْ  اْلُ ْآ ِن َعْشُآ َ َضَعاٍت َمْعُ  َماٍت ُ َحآّْْمَ  ثُ َّ ُنِسْاَ  ) َ ُىَ   فَةتُةُ فَّْي َ ُ  ُل ال َِّو  ِبَاْم

 .(٘)(ِف َما  ُةْ َآأُ ِمْ  اْلُ ْآ نِ 
قكلػو : كمثػاؿ ىػذا النػكع ,نػو يبطػؿ العمػؿ بػالحكـأأم : نسخ الحكم فقط وبقـا  الـتبلوة: النوع الثاني

ْٞففَش ئِْخففشاطٍ  تعػالى ِه َغ ْ٘ زبػفب, ئِىَففٚ اْىَؾفف ٍَ  ٌْ فف ِٖ ِلففٞ خ, أِلَْصٗاِع َٗ َُ أَْصٗاعففب,  َٝففَزُسٗ َٗ  ٌْ ُْْن ف ٍِ  َُ ْ٘ ل فف َ٘ َِ ُٝزَ اى ففِزٝ َٗ 
يتعبػػد بتبلكتيػػا  عمػػى أنيػػا قػػرآفه  كتبلكتيػػا متػػكاترةه , فػػي المصػػحؼ فػػإف ىػػذه اآليػػة مثبتػػةه .  َِْ:  البقػػرة

 لمػػف تػػكفي عنيػػا  كػػامبلن كىػػك كجػػكب التػػرٌبص حػػكالن , أف الحكػػـ الثابػػت بيػػامػػع , كتصػػٌح بيػػا الصػػبلة
ٍُٖش : منسكخ بقكلو تعالى, زكجيا ِ  أَْسثََؼخَ أَْش ِٖ ّْاُِغ َ َِ ثِأ َُ أَْصٗاعب, َٝزََشث ْص ََٝزُسٗ َٗ  ٌْ ُْْن ٍِ  َُ ْ٘ ل  َ٘ َِ ُٝزَ اى ِزٝ َٗ

َػْ شا,  َٗ البقرة  :ِّْ  . 
ــث ــوع الثال ــم: الن ــا  الحك ــتبلوة مــع بق ا أم إف الحكػػـ الثابػػت بػػالنص يبقػػى العمػػؿ بػػو ثابتنػػ: نســخ ال

نما يجٌرد النص عما يثبت , اكمستمرن  كالتعٌبػد بتبلكتػو كصػحة الصػبلة بػو , لمقػرآف المتمػك مػف أحكػاـكا 
قَةاَل لِةي أُبَةيُّ بْةُ  َكْعةٍب َكة َ ّْْ  تَةْ ةَآأُ َقـاَل  (ٙ)َعـْن ِزر  : كمثػاؿ ىػذا النػكع ,كال يثبت في المصحؼ, كغير ذلؾ

قُةْ ُت َلُو َثَ ثًا َ َ ْبِع َ    ًَ  فَةَ اَل َقطُّ َلَ ْ   َأَ ْةتُةَها َ ِإنةََّهةا لَتُةَعةاِ ُل ُ ة  ََة اْلبَةَ ةَآِة َ َلَ ةْ  ُ   ََة اأْلَْ َ اِب َأْ  َك َ ّْْ  تَةُع َُّىا قَاَل 

                                                 

فيات المشاىير   (َُّ/ّكىاألعبلـ أحد األئٌمة األعبلـ )تاريخ اإلسبلـ كىكى
ـ بف سبلـ بف عبد ا اإلماـ الحافظ المجتيد ذك الفنكف أبك عبيد الفقيو القاضي األديب المشيكر صاحب  (ُ) أبك عيبىٍيد القاس

 (ّّٓ/ّ التصانيؼ المشيكرة كالعمـك المذككرة )مكسكعة مكاقؼ السمؼ في العقيدة كالمنيج كالتربية
بػف بشػير االزدم السجسػتاني, أبػك داكد: إمػاـ أىػؿ الحػديث فػي زمانػو. أصػمو سميماف بف االشػعث بػف إسػحاؽ  (ِ)

 .(ُِِ/ّمف سجستاف. رحؿ رحمة كبيرة كتكفي بالبصرة )األعبلـ لمزركمي 
 (.ِٖ/ِ) البرىاف في عمـك القرآف لمزركشي (ّ)
 (.ُْٓ/ُمحيي الديف ديب ) -بتصرؼ يسير الكاضح في عمـك القرآف مصطفى البغا (ْ)
اعً  أ مالؾمكط (ٓ) ةً  ًكتىاب الرَّضى اعى اءى ًفي الرَّضى اًمًع مىا جى  (.ُِّٗ (, )حِّٕ)ص بىاب جى
أدرؾ «: االسػػػتيعاب»زر بػػػف حبػػػيش بػػػف حباشػػػة بػػػف أكس بػػػف بػػػبلؿ, كيقػػػاؿ: أبػػػك مطػػػرؼ الكػػػكفي, قػػػاؿ أبػػػك عمػػػر فػػػي  (ٔ)

أدرؾ أبػا بكػػر, ككػاف عالمػػا , كىػػك مػف جمػػة التػابعيف, كمػػف كبػار أصػػحاب ابػف مسػػعكد, الجاىميػة كلػـػ يػرك عػػف النبػي 
 (.ّٓ/ٓبالقرآف قارئا فاضبل, تكفي سنة ثبلث كثمانيف.)إكماؿ تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ لمغمطام 
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كالمػػػراد بالشػػػيخ  (ٔ)(الشَّةةةْ ُخ َ الشَّةةةْ َاُ  ِإَذا  َنَة َةةةا فَاْ ُجُم ُىَمةةةا اْلَبتَّةةةَ  َنَكةةةااًل ِمةةةْ  ال َّةةةِو َ ال َّةةةُو َعِ ةةة ٌ  َ ِكةةة  ٌ ) قَةَآْأنَةةةا ِف َهةةةا
 كىػك رجػـ الثٌٌيػب مػف الرجػاؿ كالنسػاء إذا زنػى ثابػته , كىذا الحكػـ, كالشيخة الثٌٌيب مف الرجاؿ كالنساء

ـه  ػػ. بػػو كمعمػػكؿه  كمحكػػ بػػيف دفتػػي المصػػحؼ كال عمػػى ألسػػنة  ا بػػأف ىػػذه اآليػػة لػػـ يبػػؽ ليػػا كجػػكده عممن
 . كال يتعٌبد بتبلكتيا, كال تجكز بيا الصبلة, القراء

 المرجوة من النسخ الحكمة : 
 : يأتيما  فيكقكع النسخ  فيذكر الشيخ مناع القطاف خبلصة الحكمة 

 . مراعاة مصالح العباد -ُ
 . تطكر التشريع بتطكر أحكاؿ المكمفيف -ِ
 . (ِ)ابتبلء المكمفيف كاختبار مدل قدراتيـ عمى االمتثاؿ مف عدمو -ّ
حابىة لمعشرة فػي قكلػو تعػالى إف ا تعالى أمر: مثالو: التخفيؼ كالتيسير -ْ : بثبات الكاحد مف الصى

 ِِ ْٞ بئَزَ ٍِ َُ َْٝغيِجُ٘ا  َُ َلبثُِشٗ ٌْ ِػْ ُشٗ ُْْن ٍِ  ِْ ُْ َُٝن : ثـ نسخ بعد ذلؾ بقكلػو تعػالى }ٓٔ/ األنفاؿ { ئِ
 ِِ ْٞ فبئَزَ ٍِ بئَخ  َلبثَِشح  َْٝغيِجُ٘ا  ٍِ  ٌْ ُْْن ٍِ  ِْ ُْ َُٝن ِ ٌْ َظْؼا,ب لَا ُ  لُِٞن ٌَ أَ َػيِ َٗ  ٌْ ُ َػُْن َُ َخا َف هللا  /  األنفػاؿ اٟ
ٔٔ  . 

, اإلسػبلـ كال يخفػى مػا فيػو مػف تػأليؼ قمػكبيـ عمػى, الٌتدٌرج في الٌتشريع لحداثة الٌناس بالجاىمية -ٓ
ـٌ , التٌػػدٌرج فػػي الٌصػػبلة فػػي قمٌػػة الٌركعػػات: مثالػػو ,(ّ)كتييئػػتيـ لمػػا أريػػدكا لػػو مػػف نصػػر ديػػف ا ثػػ
 . نسخ ذلؾ بفرض الٌصبلة بركعاتيا المعمكمة

 
 العبر المستفادة من اآليات :* 
 إثبات كقكع النسخ في القرآف الكريـ, كما كرد كقكعو في السنة. -ُ
 بالمؤمنيف . رحمة ا -ِ
 كالتسميـ لو. الرضا بقدر ا -ّ

  

                                                 
 (.َُِِٕمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ )ح  (ُ)
 (.ُِٗمباحث في عمـك القرآف لمناع القطاف ) (ِ)
 (.ِِٕ/ُ) عبدا بف يكسؼالمقدمات األساسية في عمـك القرآف  (ّ)
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 المطمب الثاني
 من مرض الحسد  التحذير

ِْ  كيدؿ عمى ىذا المقصد قكلو تعالى  ف ٍِ ا َؽَغفذ,ا  ٌْ ُما فبس, ُِن فّب ََ ِْ ثَؼِْذ ئِٝ ٍِ  ٌْ َُشد َُّٗن  ٝ ْ٘ ِْٕو اىْنِزَبةِ ىَ ِْ أَ ٍِ د  َمضِٞش   َٗ

 ٌْ ِٖ شِ  ِػِْْذ أَّْاُِغ ٍْ ُ ثِفأَ َٜ هللا  َفأْرِ  ٝ ٘ا َؽز ٚف اْلفاَُؾ َٗ ٘ا  ٌُ اىَْؾفق  لَفبْػاُ ُٖف َِ ىَ ٍَب رَجَٞف  ِْ ثَؼِْذ  ٍء تَفِذٝش  ٍِ ْٜ ٚ ُمفوِّ َشف َ َػيَف ُ  هللا    ِٓ ئِ
 . }َُٗ/ البقرة{

 : دراسة اليدف دراسة تحميمية من خبلل النقاط اآلتية * 
 : المقصود بالمفردات المتعمقة بالمقصد واليدف: أوالً 
 ( َودَّ َكِثيــرٌ قولــو) :بػػؿ  ,, كليسػػت الكثػػرة ىنػػا لئلشػارة إلػػى العػػدد فقػػط(ُ)الػػكد محبػػة الشػيء كتمنيػػو

 . (ِ)اعتباران بمطامع الدنيا
 )قولو )حسدًا : 
سَّػػػدىه ًإذا تمنػػػى أىف تتحػػػكؿ ًإليػػػو نعمتػػػو : لغـــةً ( أ ػػػدان كحى سى ػػػدىه يىٍحًسػػػديه كيىٍحسيػػػديه حى سى الحسػػػد معػػػركؼ حى

 . (ّ)كفضيمتو أىك يسمبيما
, سػكاء أكانػت (ْ)كتكػكف لػو دكنػو, أف يرل الرجؿ ألخيو نعمة فيتمنػى أف تػزكؿ عنػو: إصطبلحاً ( ب

 . ديف أك دنيا نعمة
, غيػرهىػك تمنػي زكاؿ نعمػة ا عمػى  كلػيس, ىك كراىػة مػا أنعػـ ا بػو عمػى غيػرهكبالمحصمة 

 . (ٓ)بؿ ىك مجرد أف يكره اإلنساف ما أنعـ ا بو عمى غيره
 : ىناك فرق بين الحسد والغبطةىل 

 ىك تمني زكاؿ النعمة عمى الشخص كأف يتحصميا ىك: الحسد . 
 أف يشتيي نفس ىذه النعمة دكف تمني زكاليا عف الغيرىك : أما الغبطة . 
 : أسباب النزول: ثانياً 

فػػي الخػػامس عشػػر مػػف السػػنة الثالثػػة مػػف اليجػػرة كقعػػت معركػػة أحػػد بػػيف المسػػمميف المكحػػديف 
كانػػت مكػػة تحتػػرؽ غيظػػان عمػػى المسػػمميف ممػػا أصػػابيا فػػي معركػػة بػػدر مػػف مأسػػاة  ,كمشػػركي قػػريش

حتػػى إف قريشػػان , ككانػػت تجػػيش فييػػا نزعػػات االنتقػػاـ كأخػػذ الثػػأر, كاألشػػراؼاليزيمػػة كقتػػؿ الصػػناديد 
                                                 

 (.ِْٔ/ُالمفردات في غريب القرآف لؤلصفياني ) (ُ)
 (.ِْٔ/ُنفس المرجع السابؽ ) (ِ)
 (.ُْٖ/ّلساف العرب البف منظكر ) (ّ)
 (.ٔٓٗ/ُالنياية في غريب الحديث كاألثر البف األثير ) (ْ)
 (.ٕٕكتاب العمـ البف عثيميف ) (ٓ)
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 حتػى ال يػتفطف لعكا مف االستعجاؿ في فػداء األسػار كمن, كانكا قد منعكا البكاء عمى قتبلىـ في بدر
 : , كقد كرد في أسباب نزكؿ اآلية ما يمي(ُ)مأساتيـ كحزنيـ لالمسممكف مد

مػف الييػكد قػالكا لممسػمميف بعػد  نزلػت فػي نفػرو : كاقعػة أحػد قاؿ ابف عباس عف ىػذه اآليػات بعػد -ُ
 فػارجعكا إلػى ديننػا فيػك خيػره , ألـ تركا إلى ما أصابكـ كلك كنتـ عمى الحؽ ما ىزمتـ كقعة أحد

ٌْ ) :لكـ فأنزؿ ا تعالى بُِّن ََ ِْ ثَْؼِذ ئِٝ ٍِ  ٌْ َُّٗن ْ٘ َُٝشد  ِو اْىِنزَبِة ىَ ْٕ ِْ أَ ٍِ د  َمضِٞش   َٗ) . 
كيحرض عميو كفار قريش  قيؿ أف كعب بف األشرؼ الييكدم كاف شاعران ككاف ييجك النبي  -ِ

 يػػػؤذكف النبػػػي  فػػػي شػػػعره ككػػػاف المشػػػرككف كالييػػػكد مػػػف المدينػػػة حػػػيف قػػػدميا رسػػػكؿ ا 
دَّ  كأصػػحابو أشػػد األذل فػػأمر ا تعػػالى نبيػػو بالصػػبر عمػػى ذلػػؾ كالعفػػك عػػنيـ كفػػييـ أنزلػػت )كى

الًكتاًب( إلى قكلو )فىًاعفكا كىًاصفىحكا( كىثيري مىف أىىؿً 
(ِ) . 

 : تحقيق اليدف والمقصد من اآلية: ثالثاً 
تمنػػػي الييػػػكد كالكفػػػار رجػػػكع المػػػؤمنيف عػػػف  ,مػػػف خػػػبلؿ ىػػػذه اآليػػػات أف يبػػػيف لنػػػا أراد ا 

أف  تمنييـإلى  ,فبمغ بيـ الحسد كالغيظ ,إيمانيـ مف بعد ما تبيف ليـ أف اإليماف ىك الصكاب كالحؽ
 . (ّ)يرجع المسممكف إلى الشرؾ كال يبقكا عمى ىذه الحالة الحسنة

استغبلؿ مػا حػدث فػي أحػد لييزمػكا العقيػدة اإليمانيػة فػي قمػكب  ,فيـ أرادك بفعمتيـ الشنيعة ىذه
 . (ْ)المسمميف كما استغمكا تحكيؿ القبمة مف بيت المقدس إلى الكعبة

 -كتنكشػؼ فييػا النيػة السػيئة كالحسػد المئػيـ , الحقيقػةفي المحظة التي تتجمى فييػا ىػذه  -كىنا 
كيدعكىـ إلى الصفح , كالشر بالشر, ىنا يدعك القرآف المؤمنيف إلى االرتفاع عف مقابمة الحقد بالحقد

 . (ٓ)كالعفك حتى يأتي ا بأمره
 : بيان خطر الحسد وحقيقتو ( أ

كمف ذلؾ في قكلو تعػالى  ,كشتى جاء الحسد في القرآف الكريـ عمى كجو الذـ في مكاضع كثيرةو 
  ََششِّ َؽبِعٍذ ئَِرا َؽَغذ ِْ ٍِ َٗ }إفَّ ا جمع الشركر في ىذه اآليػة كختميػا : كقد قاؿ أحدىـ ,}ٓ/ الفمؽ

 . (ٔ)بالحسد ليعمـ أنو أخٌس الطبائع
أف الناس ال يزاؿ فييـ الخير كالصبلح ما لـ ينتشر بينيـ الحسد كالبغضاء عىٍف  ف النبي كبيٌ 

                                                 
, لممباركفكرم, ) (ُ)  (.َِٖالرحيؽ المختـك
 (.َِٗالمرجع السابؽ ) (ِ)
 (.َُّ/ُتفسير النيسابكرم ) (ّ)
 (.ُُّ/ُتفسير الشعراكم ) (ْ)
 (.ٕٔ/ُفي ظبلؿ القرآف سيد قطب ) (ٓ)
 (.َّْ/َُالكشؼ كالبياف, لمثعمبي ) (ٔ)
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ػػػميرىةى بػػػف ثىٍعمىبىػػػةى  يقػػػكؿ ابػػػف القػػػيـ  ,(ٔ)(ال  َةةةةَ اُل النَّةةةاُس ِبَاْ ةةةٍآ َمةةةا لَةةةْ   َةَتَحاَ ةةةُ  ا): قىػػػاؿى رىسيػػػكؿي : قىػػػاؿى , ضى
فالحاسد عدك الػنعـ كىػذا الشػر ىػك مػف نفػس الحاسػد كطبعيػا لػيس ىػك شػيئا اكتسػبو مػف غيرىػا بػؿ "

 . (ِ)ىك مف خبثيا كشرىا"
يقكؿ الدكتكر فيكتكر يكشيو "إف الحسد كالغيػرة  عمميةه  فيك حقيقةه  شرعيةه  كالحسد كما ىك حقيقةه 

نيا آلفات تنتج سمكمان تضر بالصحة كتقضي عمى جانبو  ,كاحدو  لشيءو  ثبلثةه  كالحقد أقطابه   كبيػرو  كا 
 . (ّ)مف الطاقة كالحيكية البلزمتيف لمتفكير كالعمؿ"

 :  أسباب الحسد  ( ب
فػي الػنفس كيػرل الحاسػد المحسػكد قػد فضػؿ عميػو  كػامفه  نو داءه إف الكبركمف أعظـ ىذه االسباب : الكبر -ُ

, كأكؿ مػػف كقػػع فيػػو ذلػػؾ ْ()كأكتػػي مػػا لػـػ يػػؤت نظيػػره فػػبل يدعػػو الحسػػد اف ينقػػاد لػػو كيكػػكف مػػف اتباعػػو
فػػرفض السػػجكد آلدـ كمػػا  ,ألنػػو كيمػػؼ بالخبلفػػة مػػف ا  فقػػد حسػػد آدـ  ,ابمػػيس عميػػو لعنػػة ا

فب فقػاؿ تعػالى  ,مػف رحمػة ا تعػالى دفكانت النتيجة المترتبة عمى ذلػؾ الطػر  ,سجدت المبلئكة ٍَ تَفبَه 

 ٍِ ِْ ِغٞ ٍِ َخيَقْزَُٔ  َٗ ِْ َّبسٍ  ٍِ ُْْٔ َخيَقْزَِْٜ  ٍِ ْشرَُل تَبَه أََّب َخْٞش   ٍَ َْؼََل أَل  رَْغُغَذ ئِْر أَ ٍَ }األعراؼ /ُِ{ . 
 : عدم الرضا والقناعة بما قسمو ا تعالى عمى العباد -ٕ

 ,عمػػى الفػػكر , غضػػبافه (ٓ)زكاليػػا عػػف المحسػػكد كمػػا زالػػت عنػػو ىػػك الحسػػكد عػػدك النعمػػة مػػتمفو 
الػػذيف يحسػػدكف : قػػاؿ؟ كمػػف يعػػادم نعػػـ ا: قيػػؿ لػػو. كقػػاؿ عبػػد ا ابػػف مسػػعكد" ال تعػػادكا نعػػـ ا

 . (ٔ)الناس عمى ما آتاىـ ا مف فضمو"
 : الخوف من فوز األخرين -ٖ

أَُخُ٘ٓ أََؽت  ئِىَفٚ كمف ذلؾ حسد أخكة يكسؼ لو لفكزه بقمب أبييـ قاؿ تعػالى  َٗ ئِْر تَبىُ٘ا ىَُُٞ٘عُف 

 ٍِ جِفٞ ٍُ ُ  أَثَبَّب ىَاِٜ َظاَلٍه  ُِ ُػْصجَخ  ئِ َّْؾ َٗ ْ ب  ٍِ ْعفُٔ  أَثَِْٞب  َٗ  ٌْ فب َْٝخفُو ىَُنف ِٗ اْغَشُؽفُ٘ٓ أَْسظ, * اْتزُيُف٘ا ُُٝ٘عفَف أَ
 َِ ب َلبىِِؾٞ ,ٍ ْ٘ ِٓ تَ ِْ ثَْؼِذ ٍِ رَُنُّ٘٘ا  َٗ  ٌْ  . }ٗ-ٖ/ يكسؼ{  أَثُِٞن

 : نفوس مريضة بسبب خبثيا -ٗ
ـ منػػو أينػػاسطاعػػات  كػػره ا  ـ كأبغػػض قػػربي ـ عنيػػا كأقعػػدى ـ فثػػبطي ـ كفسػػاد نيػػاتي قػػاؿ تعػػالى  ٕ()لخبػػث قمػػكبي

 ٌْ ُٖ ُ اّْجِؼَبصَ ِْ َمشَِٓ هللا  ىَِن َٗ ٗا ىَُٔ ُػذ ح,  ٗا اىُْخُشَٗط أَلََػذ  ْ٘ أََساُد ىَ َٗ  َِ فَغ اىْقَبِػفِذٝ ٍَ ٗا  تِٞفَو اتُْؼفُذ َٗ  ٌْ ُٖ  ,}ْٓ/ التكبػة{ لَضَج طَ
ك قىػاؿى ًقيػؿى ًلرىسيػكًؿ المَّػًو  ػؿي قىػاؿى  عىٍف عىٍبًد المًَّو ٍبػًف عىٍمػرو ُكةلُّ َمْاُمة ِم اْلَ ْ ةِب َصةُ  ِق ال َّْسةاِن قَةالُ ا ) :أىمُّ النَّػاًس أىٍفضى

                                                 
 (.ُِٕ/ٗ( كذكره األلباني في السمسمة الصحيحة )ُٕٖٓ, ح َّٗ/ ٖأخرجو الطبراني ) (ُ)
 (.ْٖٓ/ِقيـ )بدائع الفكائد, البف ال (ِ)
 (.ِٖالقرآف كالعمـ, د. عبدالرازؽ نكفؿ ) (ّ)
 (.ُٔ/ُالبف القيـ ) ىداية الحيارل في أجكبة الييكد كالنصارل (ْ)
 (.ِِٓالركح, البف القيـ ) (ٓ)
 (.ُِٓ/ُتفسير القرطبي ) (ٔ)
ياؾ نستعيف (ٕ)  (. ّٓٓ/ُالبف القيـ ) مدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد كا 
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 . ُ()(فََما َمْاُم ُم اْلَ ْ ِب قَاَل ُىَ  التَِّ يُّ النَِّ يُّ اَل إِثَْ  فِ ِو َ اَل بَةْغَي َ اَل ِ لَّ َ اَل َ َس َ  َصُ  ُق ال َّْساِن نَةْعآِفُوُ 
 : العداوة والبغضا  -٘

 ,أصػػعب األمػػكرفيػػك يجبػػر صػػاحبو عمػػى , الحسػػد مػػف أعظػػـ األمػػراض الفتاكػػة بػػالمجتمع إفٌ 
ك لقد , ك يتفطر قمبو إذا رأل نعمة ا عمى أخيو المسمـ, فيضيؽ صدر الحسكد, يبعده عف التقكلك 

كالبغضػاء , ك كػاف مػف آثػار ذلػؾ التقػاطع ك التيػاجر, كثر الحسد بيف األقراف ك اإلخػكاف ك الجيػراف
ٍيػػرىةى قىػػاؿى قىػػاؿى رىسيػػكؿي المَّػػًو (ِ)كالعػػداكة ػػٍف أىبًػػي ىيرى ِإ َّةةاُكْ  َ الظَّةة َّ فَِننَّةةُو َأْكةةَذُب اْلَحةةِ  ِث َ اَل َتَحسَُّسةة ا َ اَل ) , عى

 . (ّ)(َ اَل تَةَباَ ُض ا َ اَل تَةَناَفُس ا َ اَل َتَ ابَةُآ ا  َُك نُ ا ِعَباَ  ال َِّو ِإْخَ انًا َكَما َأَمآَُكْ  ال َّوُ  َتَجسَُّس ا َ اَل َتَحاَ ُ  ا
 : الشح والبخل -ٙ

, كذلؾ أف البخيؿ يمنع (ْ)يقكؿ ابف تيمية " كالشح مرض كالبخؿ مرض كالحسد شر مف البخؿ"
 . نفسو كالحسكد يكره نعمة ا عمى عباده

 :  أنواع الحسد   ( ت
 كىك الذم ذكره رب العالميف فػي كتابػو الكػريـ كحػذرنا منػو الرسػكؿ األمػيف : الحسد المذمكـ  -1

 : كىذا النكع مف الحسد عمى مراتب. في سنتو المطيرة
كلػذا يسػعى بكافػة السُّػبيؿ , كأف تنتقػؿ إليػو, هغيػر أف يحػب اإلنسػاف زكاؿ النعمػة عػف : المرتبة األولى

ساد ,إلى اإلساءة إليو ليحصؿ عمى مقصكدهالمحرَّمة   . كىذه المرتبة ىي الغالبة بيف الحي
ف كانت ىذه النعمة ال تنتقؿ إليػو, هغير يحب اإلنساف زكاؿ الًنٍعمة عف  أف: المرتبة الثانية كىػذه , كا 

ٍبث كلكنيا دكف المرتبة األكلى  . المرتبة في غاية الخي
فػإف عجػز , كلكنو يشتيي أف يكػكف لديػو مثميػا, نفس ىذه النعمة لنفسوأف ال يحب اإلنساف : المرتبة الثالثة

 . ٓ()كي ال يظير التفاكت بينيما هغير أحب زكاؿ ىذه النعمة عف , عف الحصكؿ عمى مثميا
فيتمنػى أف , عمػى غيػره دينيػةن  المقصكد بالحسد المحمػكد ىػك أف يػرل اإلنسػاف نعمػةن : الحسد المحمود  -5

أشػػير إليػػو فيمػػا ركم  كىػػذا الػػذم ,شػػخصىيػػا أك يتمنػػى زكاليػػا عػػف ذلػػؾ اليكػػكف لػػو مثميػػا دكف أف يكر 
 َُجٌل َع ََّموُ اهلل اْلُ ْآ َن فَةُهَ   َةتةْ ُة ُه  نَةاَء ال َّْ ةِل َ  نَةاَء ، اَل َ َسَ  ِإالَّ ِفي اثْةنَتَةْ  ِ  (قىاؿى  أىفَّ رىسيكؿى ا, عىٍف أًبي ىيرىٍيرىةى 

 َُجةٌل  تَةاُه اهلل َمةااًل فَةُهةَ   ُةْهِ ُكةوُ  َ ، لَْ تَِني أُ تِ ُت ِمْثَل َمةا أُ تِةَي فُةَ ٌن فَةَعِمْ ةُت ِمثْةَل َمةا  َةْعَمةلُ : َفَسِمَعُو َجاٌ  لَُو فَةَ الَ ، النةََّها ِ 

                                                 
 (.ْٖٗ, حٗٔٔ/ ِ(, قاؿ عنو األلباني في السمسمة الصحيحة )ُِِٓلمتبريزم )ح المصابيح مشكاة (ُ)
 (.ٗٔ/ِفتاكل الشيخ ابف جبريف ) (ِ)
 (,حكمو: صحيح.َُُٖٗ(, )حُْٔ/ٗمسند أحمد بف حنبؿ, )ج (ّ)
 (.ُِٖ/َُمجمكع الفتاكم ابف تيمية ) (ْ)
 (.ِٖٗ/ّإحياء عمـك الديف لمغزالي ) (ٓ)
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 .  ُ()(لَْ تَِني أُ تِ ُت ِمْثَل َما أُ تَِي ُفَ ٌن فَةَعِمْ ُت ِمْثَل َما  َةْعَملُ : فَةَ الَ ، ِفي اْلَحقّْ 
كمف المعمـك أف المنافسة في عمؿ , كيسمى ىذا النكع مف الحسد المحمكد بالغبطة أك المنافسة

 . في سنتو المطيرة حثنا عميو ا في كتابو كالنبي  أمره الخيرات كطمب اآلخرة 
 : عبلجو ( ث

كينػدفع شػٌر  "قاؿ ابف القػٌيـ رحمػو المٌػو ,بؿ ىي العبلج ,مف المعمكـ أف الكقاية خير مف العبلج
 : (ِ)أسباب ةتسعالحاسد عف المحسكد ب

 . كالتحٌصف بو كالمجكء إليو, التعٌكذ بالٌمو مف شٌره: السبب األّول
 . كلـ يكمو إلى غيره, فمف اتٌقى الٌمو تكٌلى الٌمو حفظو. كحفظو عند أمره كنييو, تقكل الٌمو: السبب الثاني

كالتكٌكػؿ مػف أقػكل األسػباب اٌلتػي , فمف تكٌكؿ عمى الٌمو فيػك حسػبو. التكٌكؿ عمى الٌمو: ثالثالسبب ال
 يدفع بيا العبد ما ال يطيؽ مف أذل الخمؽ كظمميـ كعدكانيـ 

. كأف يقصد أف يمحكه مف بالو كٌمما خطر لو, فراغ القمب مف االشتغاؿ بو كالفكر فيو: رابعالسبب ال
 . كال يمؤل قمبو بالفكر فيو, كال يخافو, فبل يمتفت إليو

كاإلخبلص لو كجعؿ محٌبتو كرضػاه كاإلنابػة إليػو فػي محػٌؿ , كىك اإلقباؿ عمى الٌمو: خامسالسبب ال
  .خكاطر نفسو كأمانٌييا

: فإٌف الٌمو تعالى يقػكؿ. تجريد التكبة إلى الٌمو مف الذنكب اٌلتي سٌمطت عميو أعداءه: دسالسبب السا
 ٌْ ِْٝذُٝن ِصٞجٍَخ لَجَِب َمَغجَْذ أَ ٍُ  ِْ ٍِ  ٌْ ٍب أَلبثَُن َٗ }الشكرل /َّ{ . 

, كدفػع العػيف, ا فػي دفػع الػببلءا عجيبنػفػإٌف لػذلؾ تػأثيرن , الصػدقة كاإلحسػاف مػا أمكنػو: سـابعالسـبب ال
 . ا لكفي بوا كحديثن كشٌر الحاسد كلك لـ يكف في ىذا إاٌل بتجارب األمـ قديمن 

كال يكفٌػػؽ لػػو إاٌل مػػف عظػػـ , كأشػػٌقيا عمييػػا, كىػػك مػػف أصػػعب األسػػباب عمػػى الػػنفس: ثــامنالســبب ال
َل . كىك إطفاء نار الحاسػد كالبػاغي كالمػؤذم باإلحسػاف إليػو, حٌظو مف الٌمو َٗ ِ٘ٛ اْىَؾَغفَْخُ  ل رَْغفزَ َٗ

  ٌ ٞ َِ ٌّٜ َؽ ىِ َٗ  ُ ح  َمأَّٔ  َٗ َُْْٞٔ َػذا ثَ َٗ ََْْٞل  ُِ لَاَِرا اى ِزٛ ثَ َٜ أَْؽَغ ِٕ ِّٞئَخُ اْدلَْغ ثِبى زِٜ   . }ّْ/ فصمت {اىغ 
كالترٌحػػؿ , كىػػك تجريػػد التكحيػػد, كعميػػو مػػدار ىػػذه األسػػباب, كىػػك الجػػامع لػػذلؾ كمٌػػو: تاســعالســبب ال

 . بالفكر في األسباب إلى المسٌبب العزيز الحكيـ
 *العبر المستفادة من اآليات : 

 شدة عداكة الييكد ليذه األمة.-ُ
 كجكب الحذر مف مرض الحسد فيك داء عضاؿ .-ِ
 

                                                 
 (.َِٔٓ(, )ح ُِّٗ)ص باب اغتباط صاحب القرآفخارم كتاب القرآف الكريـ صحيح الب (ُ)
 ( بتصرؼ يسير.ّْٔ/ِبدائع الفكائد البف القيـ ) (ِ)
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 المطمب الثالث
يتا  الزكاة   (ُ)وجوب إقامة الصبلة وا 

ِْ كيدؿ عمى ىذا المقصػد قكلػو تعػالى  ف ٍِ  ٌْ ّْاُِغفُن ٘ا أِلَ ٍُ فب رُقَفذِّ ٍَ َٗ َمفبحَ  آرُف٘ا اىض  َٗ فاَلحَ  ف٘ا اىص  َُ أَتِٞ َٗ

َُ ثَِصٞش   يُ٘ ََ ب رَْؼ ََ َ ثِ ُ  هللا  ِ ئِ َْْذ هللا  ٍْٞش رَِغُذُٗٓ ِػ  . }َُُ/ البقرة{ َخ
 :تحقيق اليدف والمقصد من اآلية

  *التفسير اإلجمالي:
د عنو طعف الطاعنيف كال حسكأف ال يعكقيـ  ,بديف ا  لما أمرىـ ا سبحانو كتعالى بالثقة

أمػػػػرىـ باإلقبػػػاؿ عمػػػى إصػػػبلح الػػػنفس البشػػػرية المسػػػػممة  ىـغيػػػر الحاسػػػديف كأمػػػرىـ بػػػاإلعراض عػػػف 
صبلح نظـ المجتمع يتاء الزكػاة ,كا  ليىطَّيػركا بػذلؾ مػف الخطػأ الػذم  ,بالمحافظة عمى إقامة الصبلة كا 

كجفاء مػف كػاف جفػا مػنيـ فػي , منيـ إلييـ فى كى كرككف مف كاف رى , سمؼ منيـ في استنصاحيـ الييكد
يتػػاء الزكػػاة تطييػػرن , لمػػذنكب إٍذ كانػػت إقامػػة الصػػمكات كفػػارةه , )راعنػػا(: بقكلػػو خطابػػو رسػػكؿ ا  ا كا 

دراؾ الفكز برضكاف اك كفي تقديـ الخيرات , لمنفكس كاألبداف مف أدناس اآلثاـ  . (ِ)ا 
كتتكثػػػؽ ركابػػػط األخػػػكة , الصػػػمة بالمٌػػػو كالثقػػػة بػػػوكتتقػػػكل , ففػػػي الصػػػبلة تتكطػػػد دعػػػائـ اإليمػػػاف

كتتجمػػى كحػػدة األمػػػة , كفػػػي الزكػػاة تتحقػػؽ سػػػعادة المجتمػػع بإغنػػاء الفقػػػراء, باالجتمػػاع فػػي المسػػاجد
 . بتكافؿ أبنائيا

 
 

  

                                                 
 إنظر: مكضكع الصبلة كالزكاة المبحث الثالث مف الفصؿ األكؿ. (ُ)
 (, ْٖٕ/ُ(, تفسير الشعراكم )َٔٓ/ِبتصرؼ يسير: تفسير الطبرم ) (ِ)
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 المطمب الرابع
  الييود والنصارى بعدم دخول أحد الجنة غيرىم ىبطبلن دعو 

ْٗ ََّصفبَسٙ رِْيفَل كيدؿ عمى ىذا المقصد قكلو تعالى  ا أَ ُٕف٘د,  َُ ِْ َمفب ف ٍَ ِْ َْٝذُخَو اْىَغْ خَ ئِل   تَبىُ٘ا ىَ َٗ

 ٌْ ُٖ بِّٞ  ٍَ َٕ  أَ َٕبرُ٘ا ثُْش ْْفَذ تُْو  ِ  لَيَفُٔ أَْعفُشُٓ ِػ ْؾِغف ٍُ  َ٘ ُٕف َٗ  ِ َٖفُٔ ِل  ْع َٗ  ٌَ ِْ أَْعفيَ ف ٍَ * ثَيَفٚ  َِ ٌْ َلبِدتِٞ ْْزُ ُْ ُم ٌْ ئِ بَُّن

 َُ ٌْ َْٝؾَضُّ٘ ُٕ َل  َٗ  ٌْ ِٖ ْٞ ف  َػيَ ْ٘ َل َخ َٗ  ِٔ   . }ُُِ-ُُُ/ البقرة{  َسثِّ
 : دراسة اليدف دراسة تحميمية من خبلل النقاط اآلتية * 
 : المقصود بالمفردات المتعمقة بالمقصد واليدف: أوالً 
 (ُىوًداقولو تعـالى) : ييػكذاء  ى, كيقػاؿ أف الييػكد كانػت تنسػب إلػ(ُ)اليػاء الزائػدةأم ييػكدان فحػذفت

 . بف يعقكبإ
 ( ُقــْل َىــاُتوا ُبْرَىــاَنُكمْ قولــو تعــالى) :كالبرىػػاف أككػػد األدلػػة(ِ)ىػػي الحجػػة الفاصػػمة البينػػة الظػػاىرة ,, 

 . (ّ)الذم يقتضي الصدؽ المحتـ دكف الشؾ
   ( َبَمــى َمــْن َأْســَممَ قكلػػو تعػػالى) : الكجػػو  بمػػا يتضػػمف إخػػبلص قصػػده  كىػػك كقػػد فسػػر إسػػبلـ

كأف , كىػػػذاف األصػػػبلف جمػػػاع الػػػديف أف ال نعبػػػد إال ا, بالعمػػػؿ الصػػػالح المػػػأمكر بػػػو محسػػػفه 
"الميػـ اجعػؿ عممػي  , ككػاف مػف دعػاء عمػر بػف الخطػاب (ْ)ال نعبده بالبػدع, نعبده بما شرع
 . (ٓ)ئان"فيو شي كال تجعؿ ألحدو , كاجعمو لكجيؾ خالصان , كمو صالحان 

   ( َوُىـَو ُمْحِسـنٌ قولو تعالى) : جمػع محسػف كىػك اسػـ فاعػؿ مػف أحسػف إذا أتػى بالحسػف كأحسػف
, كحقيقػػة اإلحسػػاف كاإلتيػػاف بالعمػػؿ عمػػى الكجػػو البلئػػؽ كىػػك حسػػنو الكصػػفي التػػابع (ٔ)الشػػيء

فِنن ل  تك  ، أن تعبَ  اهلل ك نك تآاهُ )بقكلو  لما سألو عنو جبريؿ  كقد فسره  (ٕ)لحسنو الذاتي
 . (ٛ)(تآاه فِننو  آاك

 
                                                 

 (.َُْ/ُتفسير غريب القرآف شياب الديف أحمد )التبياف في  (ُ)
 (.ُٓ/ُّلساف العرب البف منظكر ) (ِ)
 (.َِٓ/ْتاج العركس مف جكاىر القامكس محمد بف محمد الحسيني ) (ّ)
 (.ِٗ/ِاقتضاء الصراط المستقيـ البف تيمية ) (ْ)
 .(ٗالتبياف شرح نكاقض اإلسبلـ محمد بف عبدالكىاب )ص (ٓ)
 (.ٖٖ/ُتفسير غريب القرآف شياب الديف أحمد )التبياف في  (ٔ)
 (.ُْٔ/ُركح البياف إسماعيؿ حقي ) (ٕ)
 (.ٓ/ُالمؤلؤ كالمرجاف فيما اتفؽ عميو الشيخاف محمد فؤاد عبدالباقي ) (ٖ)
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 :تحقيق اليدف والمقصد من اآلية: ثانياً 
  *التفسير اإلجمالي:

ادعػػى كػػؿ مػػف حيػػث , آخػػر أباطيػػؿ كدجػػؿ أىػػؿ الكتػػاب فػػي ىػػذه اآليػػات البينػػات يبػػيف ا 
,فيػػذه تمنيػػاتيـ الباطمػػة (ُ)كطعػػف فػػي ديػػف اآلخػػر, أف الجنػػة خاصػػة بػػو, الفػػريقيف )الييػػكد كالنصػػارل(

أف الجنػػة خاصػػة لػػو كلمػػف ىػػك عمػػى شػػاكمتو  كػػؿ كاحػػدو  اءدعػػإ, ف(ِ)كال فائػػدة منيػػا ليػػا التػػي ال أسػػاس
 . باطؿه  إدعاءه  دكف األقكاـ السابقة

بإتيػػاف الحجػػة  فػػأمر ا  ,عمػػى أىػػؿ الكتػػاب أصػػحاب الفسػػاد كالضػػبلؿ فجػػاء التكػػذيب مػػف ا 
ُشٗا ئِل   فالجنة لمف أسمـ كجيو  تعالى مخمصان لو دينو فقاؿ,الدامغة التي ال شؾ فييا عمى دعكاىـ ٍِ ب أُ ٍَ َٗ

َِ ُؽَْاَبءَ  َِ ىَُٔ اىذِّٝ ٍُْخيِِصٞ  َ  . فيذه أمنياتيـ تمنكىا عمى ا بغير الحؽ ,}ٓ/ البينة{ ىَِْٞؼجُُذٗا هللا 
  ِ؟ خص ا سبحانو وتعالى الوجو دون سائر األعضا  مَ ل 

ٍعػػػدف الحػػػكاس كالفكػػػرضػػػألنػػػو أشػػػرؼ األع -ُ , فػػػإذا تكاضػػػع (ّ)كالتخٌيػػػؿ اء مػػػف حيػػػث إنػػػو مى
 . (ْ)األشرؼ كاف غيره أكلى

ف مػف جػاد بكجيػو ال يبخػؿ عف اخبلص الذات أل كيحتمؿ اف يككف اخبلص الكجو كنايةن  -ِ
 . (ٓ)مف جكارحو بشرو 

 . (ٔ)كىي إنما تحصؿ بالكجو فبل جـر خصو بالذكر, أف أعظـ العبادات السجدة -ّ
كألنػػو مكضػػع , ؼ مػػا يػػرل مػػف اإلنسػػافلككنػػو أشػػر , كقػػاؿ القرطبػػي" كخػػص الكجػػو بالػػذكر -ْ
كالعرب تخبر بالكجو عف جممة الشيء كيصح أف يككف الكجو في , كفيو يظير العز كالذؿ, الحكاس

 . (ٕ)ىذه اآلية المقصد"
 *العبر المستفادة من اآليات :

 كليس تأيير النسب. األصؿ في دخكؿ الجنة اإليماف با -ُ
 .أف الثكاب اليحصؿ إال بإحساف الكجو  تعالى كاإلحساف بمتابعة -ِ

                                                 
 (.ِٓ/ُبتصرؼ يسير:صفكة التفاسير لمصابكني ) (ُ)
 (.ّٓ/ُالتفسير الكسيط لمزحيمي ) (ِ)
 (.ََْ/ِبف عادؿ )المباب في عمـك الكتاب ال (ّ)
 (.ْ/ْمفاتيح الغيب لمرازم ) (ْ)
 (.ُْٔ/ُركح البياف إسماعيؿ حقي ) (ٓ)
 (.ْْْ/ُجامع لطائؼ التفسير عبدالرحمف بف محمد ) (ٔ)
 (. ٕٓ/ِالجامع ألحكاـ القرآف القرطبي ) (ٕ)
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 المطمب الخامس
 عداوة الييود والنصارى لبعضيم البعض

تَبىَففِذ  كيػػدؿ عمػػى ىػػذا المقصػػد قكلػػو تعػػالى  َٗ ٍء  ْٜ َْٞغففِذ اىْ َصففبَسٙ َػيَففٚ َشفف ُٖففُ٘د ىَ تَبىَففِذ اْىَٞ َٗ

ءٍ  ْٜ ُُٖ٘د َػيَٚ َش َْٞغِذ اْىَٞ ُ  اىْ َصبَسٙ ىَ ٌْ لَفبل  ِٖ ىِ ْ٘ ْضفَو تَف ٍِ  َُ ف٘ َُ َِ َل َْٝؼيَ َُ اْىِنزَفبَة َمفَزىَِل تَفبَه اى فِزٝ ٌْ َْٝزيُ٘ ُٕ َٗ
 َُ ِٔ َْٝخزَيِاُ٘ ب َمبُّ٘ا لِٞ ََ ِخ لِٞ ٍَ ًَ اْىقَِٞب ْ٘ َٝ ٌْ ُٖ َْْٞ ٌُ ثَ  . }ُُّ/ البقرة{ َْٝؾُن

 : أواًل سبب النزول
تػتيـ أحبػار ييػكد كتنػازعكا أ لمػا قػدـ أىػؿ نجػراف مػف النصػارل عمػى الرسػكؿ ا : عف ابف عباس قاؿ

ـ عمػى مػا أنػت: ىػؿ نجػراف لمييػكدأرجػؿ مػف فقػاؿ كاالنجيػؿ  ىأنػتـ عمػى شػيء ككفػر بعيسػ مػا: فقاؿ ابف خزيمػة
 . ُ(){ ٗتبىذ اىٖٞ٘د ىٞغذ اىْصبسٙ ػيٚ شٜءالتكراة فأنزؿ ا في ذلؾ }ب شيء كجحد نبكة مكسى ككفر

 :تحقيق اليدف والمقصد من اآلية: ثانياً 
  *التفسير اإلجمالي:

فػػبل يمكػػف ليمػػا أف  ,شػػديديف أبػػد الػػدىر كعػػداكةو  مػػف المعمػػكـ أف النصػػرانية كالييكديػػة فػػي تضػػادو 
كلكف اإلعبلـ العالمي يحػاكؿ  ,ختبلؼ معتقد كؿ منيمااألف السبب في ذلؾ  يجتمعا عمى أم شيءو 

لكف المرحمة التي يعيشػكف  ,لكف الصحيح ىـ عمى عداكةو  كالييكدية عمى اتفاؽو النصرانية , أف يظير
 . لمنيؿ منيـ كمف مقدراتيـ (ِ)فييا تقتضي اإلتحاد ضد اإلسبلـ كالمسمميف

مػػف طبػػائع الييػػكد كىػػك رمػػي المخػػالؼ بالضػػبلؿ كالفسػػاد لمجػػرد مخػػالفتيـ فػػي  لطبػػعو  كفػػي اآليػػة بيػػافه 
ال سػيما أربػاب , ال يعتقػد الحػؽ إال معػو, مػف النػاس القػـك ككثيػره  وكعمي, الجاىمية, ىذه مف خصاؿ ّ()الرأم

 سػماكمو  ال تػؤمف بمػنيجو  طائفةه  ,يكاجيكف الدعكة اإلسبلمية فأصبحت في اآليات ثبلث طكائؼو , ْ()المذاىب
 . ٓ()ىـ الييكد كالنصارل ككتبه  كرسؿه  كطائفتاف ليـ إيمافه  ,كىؤالء ىـ المشرككف إلييةو  كال برسالةو 

يحكػـ بػيف عبػاده يػـك القيامػة  ,الػذم تصػير إليػو األمػكر ,فا سبحانو كتعالى ىػك الحكػـ العػدؿ
 . (ٔ)فيما كانكا فيو يختمفكف

 

                                                 
 (.ُٕ/ُلباب النقكؿ في أسباب النزكؿ لمسيكطي ) (ُ)
 (, بتصرؼ يسير. ّالمقارنة بيف اإلسبلـ كالييكدية كالنصرانية ) (ِ)
 (.ٕٓٔ/ُالتحرير كالتنكير البف عاشكر ) (ّ)
 (.ِِٕ) قطؼ الثمر في بياف عقيدة أىؿ األثر,لمقنكجي (ْ)
 (.ُّٗ/ُتفسير الشعراكم ) (ٓ)
 (, بتصرؼ يسير.ٖٕ/ُفي ظبلؿ القرآف سيد قطب ) (ٔ)



 

 

 

 

ادلقاصذ واألهذاف نثاوي: ادلثحث ا
 :(117 -114نسىرج انثقزج مه اآليح )

 نثاويادلثحث ا
 ادلقاصذ واألهذاف نسىرج انثقزج

 (117 -114مه اآليح )
 

 : مطمبافكفيو 
 

 . ظمم من عطل مساجد ا عن وظائفيا: المطمب األول
 . توجيو األمة ألفضل قبمة: الثانيالمطمب 
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 المطمب األول
 من عطل مساجد ا عن وظائفيامم ظ

َعفؼَٚ لِٜف كيدؿ عمى ىذا المقصد قكلو تعالى  َٗ  َُُٔ َٖفب اْعف ُْ ُْٝزَمَش لِٞ ِ أَ َغبِعَذ هللا  ٍَ ََْغ  ٍَ  ِْ  َ ٍِ  ٌُ ِْ أَظْيَ ٍَ َٗ

ِخَشحِ َػَزاة  ػَ  َخَشاثَِٖب ْٟ ٌْ لِٜ ا ُٖ ىَ َٗ   ٛ َّْٞب ِخْض ٌْ لِٜ اىذ  ُٖ َِ ىَ ُْ َْٝذُخيَُٕ٘ب ئِل  َخبئِاِٞ ٌْ أَ ُٖ َُ ىَ ب َمب ٍَ ٌ  أُٗىَئَِل  / البقرة{  ِظٞ
ُُْ{ . 
 : دراسة اليدف دراسة تحميمية من خبلل النقاط اآلتية * 
 : المقصود بالمفردات المتعمقة بالمقصد واليدف: أوالً 
 ف  ,إف أيريد بو المكاف المخصكص المعد لمصمكات الخمس فيك بالكسر ,جمع مسجد: لغةً : المساجد كا 

أريػػد بػػو مكضػػع سػػجكد الجبيػػة فإنػػو بػػالفتح مىسػػجىد
يقػػكؿ الزركشػػي "كلمػػا كػػاف السػػجكد أشػػرؼ أفعػػاؿ  ُ()

 . ِ()" ...فقيؿ مسجد كلـ يقكلكا مجمع ,اشتؽ إسـ المكاف منو ,الصبلة لقرب العبد مف ربو
  ًأما شرعان ىك كػؿ مكضػع مػف األرض ييسػجد  ّ()ىك المكاف الذم أيعد لمصبلة عمى الدكاـ: اصطبلحا ,

نُِصةْآُت : قَةْبِ ةي أُْعِط ةُت َخْمسةاً، لَةْ   ُةْعطَُهة َّ َأَ ةٌ  ِمةْ  األَنْبِ َةاءِ )  عف النبي  , لحديث جابر بف عبدا ْ()فيو
 . ٘()(فَ َ َُّما  َُجٌل ِمْ  أُمَِّتي أَْ  ََكْتوُ الصَّ ةُ فَةْ ُ َصلّْ  ،َ ُجِعَ ْت ِلي األَْ ُض َمْسِجً ا َ  َُه  ًا ،بِالآُّْعِب َمِس َآَة َشْهآٍ 

 : سبب النزول: ثانياً 
،   ؤ ةا األنب ةاء   ةيٌ ، بالب ةت العت ةق مكة    ةائبٌ  أنةو  اخةلٌ : رؤيػا بالمنػاـ كىػك بالمدينػة رأل النبي 
ف جابو إلى ، معتمآ ف ذن مؤذنو في الناس ب ن النبي ،ب خ ل مك   ع ى أنها إذٌن م  اهلل ف  لها    ل اهلل

ف مةةا ع ةة  المشةةآك ن بةةذلك جمعةة ا م ةةات  ه   خآجةة ا مةة  مكةة   ,(ٔ)العمةةآة ألةةب  أ بعمائةة  مةة  المةةؤمن   الصةةا ق  
 ,(ٕ)م  العمآة ع ى أن   تي العام ال ا م فسمي بع   ص ح الح  ب   فانتهى  ،صا    لو ع  االعتما  ىذا العام

ِ : )ا تعالى قكلو فأنزؿ َغبِعَذ هللا  ٍَ ََْغ  ٍَ  ِْ  َ ٍِ  ٌُ ِْ أَْظيَ ٍَ َٗ)(ٛ) . 
                                                 

 (.ُِٓ/ُ(, سبؿ السبلـ لمصنعاني )َِْ/ّلساف العرب البف منظكر ) (ُ)
 (.ِٖإعبلـ الساجد بأحكاـ المساجد لمزركشي ) (ِ)
 (.ّٕٗمعجـ لغة الفقياء د.محمد ركاس ) (ّ)
 (.ِٕإعبلـ الساجد بأحكاـ المساجد لمزركشي ) (ْ)
(, قػػاؿ عنػػو ُّٓٓ(, )ح ّٕٔ,)صبػػاب مػػا جػػاء فػػي الغنيمػػة كتػػاب السػػير عػػف رسػػكؿ ا سػػنف الترمػػذم  (ٓ)

 األلباني: صحيح 
ميو الصَّبلة كىالسَّبلـ (ٔ) ير األنىاـً عى حيح سيرة خى  (.ْْٖد. صالح بف طو عبدالكاحد )ص سيبيؿ السَّبلـ ًمف صى
 (.ُّٔالفصكؿ في اختيار سيرة الرسكؿ ابف كثير )ص (ٕ)
 (. ُٔ/ُلباب النقكؿ في أسباب النزكؿ لمسيكطي ) (ٖ)



 مه احلزب انثاوي انثانثدلقاصذ وأهذاف انزتع  انذراسح انتحهيهيح انفصم انثانث:
 

058 

 :تحقيق اليدف والمقصد من اآلية: ثالثاً 
  *التفسير اإلجمالي:

دأب الييكد عمى االعتداء عمى حرمات المساجد كتركيع المصٌميف اآلمنيف كمحاكلة ىدميا مف 
ـ كالحفريػػات حكلػػو منػػذ  ُٗٔٗآب سػػنة  ُِاألقصػػى فػػي فمػػـ تكػػف محػػاكلتيـ إحػػراؽ المسػػجد , قػػديـو 
نما ىي مسبكقة ,كليدة عيد إلى يكمنا الحالي ُْٖٗعاـ  العرب عمى نفس المنكاؿ حيث  فمشركك كا 

 . (ُ)كأصحابو مف دخكؿ مكة كمف ذكره تعالى في المسجد الحراـ منعكا النبي 
ماعػػة إذا قصػػد بػػػالمنع كالمػػراد مػػف المنػػع منػػعي العبػػادة فػػي أكقاتيػػا الخاصػػة بيػػا  كػػالطكاؼ كالجى

فػإذا حصػمت ىػذه المسػاجد تحػت سػمطاف المسػمميف كسػيطرتيـ فػبل  ,(ِ)يريدكف العبادة ألناسو  حرمافه 
 . (ّ)مف دخكليا خكفان مف المسمميف يتمكف الكافر حينئذو 

 : فضل إعمار المساجد والمحافظة عمييا  - أ
 مػف محػرابو , فيك المدرسة الجامعػة لكػؿ معػاني الحيػاة, كمزايا جمةن , في حياة المسمميف ىاـه  لممسجد دكره 

لمعمػػـػ كالمعرفػػػة إلػػػى دار لمقضػػػاء كالصػػػمح بػػػيف النػػػاس كعقػػػد ألكيػػػة الجيػػػاد كالػػػدفاع عػػػف األمػػػة  كمنػػػارةو , لمعبػػػادة
, كآمػػاؿ البػػاحثيف عػػف األمػػف كاالسػػتقرار, كممجػػأ التػػائبيف, المسػػجد عمػػى مػػدار التػػاريخ مػػبلذ الحػػائريف, ككرامتيػػا
َلبهِ عالى يقكؿ ت ْٟ ا َٗ  ِّٗ َٖب ثِبىْغُُذ َُُٔ َُٝغجُِّؼ ىَُٔ لِٞ َٖب اْع ُْٝزَمَش لِٞ َٗ ُْ رُْشلََغ  ُ أَ َُ هللا   . }ّٔ/ النكر{ لِٜ ثُُٞ٘دٍ أَِر

بعد ىجرتو مف مكة إلى  كاف أكؿ عمؿ فعمو رسكؿ ا , كليذا الدكر العظيـ في حياة األمة
ليمفت األنظار كيكجو القمكب إلى أىمية ىذا المكاف الطاىر الذم خرج , المدينة ىك بناء مسجد قباء

فػػي  ذكرىػػا ا , كمكانتيػػا كفضػػميا, كألىمٌيػػة المسػػاجد ,الجيػػؿ األكؿ مػػف أصػػحاب رسػػكؿ ا 
 . (ْ)كتابو في ثمانية عشر مكضعان 

 ضائل عمارة المساجدفمن ف : 
  ٌا  أف فػإف المضػاؼ إلػػى ا  ,كفضػؿ, كتكػريـ أضػاؼ المسػاجد إلػى نفسػو إضػافة تشػريؼ

  إضػافتيا إلػى ا تقتضػي فيذه , كركح ا, كعبد ا, أعياف قائمة بنفسيا كبيت اإضافة
َْفَغ كقكلػو تعػالى  (ٓ)كىػي مػف جممػة المخمكقػات , االختصاص كالتشريؼ  ٍ فِ   َ ٍِ  ٌُ ِْ أَْظيَف ف ٍَ َٗ

 ُٔ َُ َٖب اْع َغبِعَذ هللا أَُ ُْٝزَمَش لِٞ ٍَ {البقرة /ُُْ },  فأضافيا ا  إلى نفسو مع العمـ أف كؿ مػا
ال يجػػػكز أف تخػػػتص بالعبػػػادات كالطاعػػػات ك  يػػػاأن لكنيػػػا ليػػػا ميػػػزةه  , عمػػػى األرض ىػػػك ممػػػؾه 

                                                 
 (.ْٓ/ُمزحيمي )التفسير الكسيط ل (ُ)
 (.َٖٔ/ُالتحرير كالتنكير البف عاشكر ) (ِ)
 (.َٓ/ُأحاكـ القرآف البف العربي ) (ّ)
 (.ُِٓالمعجـ المفيرس أللفاظ القرآف الكريـ لمحمد فؤاد عبدالباقي) (ْ)
 (.ُٕٔالككاشؼ الجمية عف معاني الكاسطية لمسمماف ) (ٓ)



 مه احلزب انثاوي انثانثدلقاصذ وأهذاف انزتع  انذراسح انتحهيهيح انفصم انثانث:
 

059 

 . (ُ)سكاه تصرؼ ألحدو 
  كمف ىذه اإلضافة ما أضافو النبي  بقكلو  إلى ا إضافة تشريؼو ( َما اْجَتَمَع قَةْ ٌم في بَ ت َ

ةةنَةُهْ  إالَّ نَةَ لَةةْت ،  َةتةْ ُةة َن ِكتَةةاَب اهللِ ، ِمةةْ  بُة ُةة ِت اهلِل تَةَعةةاَلى ُهُ  الآَّْ َمةة ُ ، َع َةةْ ِهُ  السَّةةِك َن ُ َ  َةَتَ اَ ُ ةة نَُو بَة ةْ ، َ َ ِشةة تةْ
ُهُ  الَم َِئَك ُ   (ِ)(َ َمْ  َبطَّ  ِبِو َعَمُ ُو َلْ  ُ ْسآِ  ِبِو َنَسُبوُ . َ ذََكَآُىُ  اهلل ِف َمْ  ِعنَ هُ ، َ َ فَّتةْ

 كمكانتيػػا قػػكؿ ا تعػػالى, كممػػا يػػدؿ عمػػى فضػػؿ المسػػاجد : َل َدْلففُغ هللا اىْ ففبط ْ٘ ىَفف َٗ  ٌُٖ ثَْؼَعفف

ا ٌُ هللا َمضِٞففش, َٖففب اْعفف َغففبِعُذ ُٝففْزَمُش لِٞ ٍَ َٗ اد   َ٘ َلففيَ َٗ ثَِٞففغ   َٗ ُغ  ٍِ ا َ٘ ْذ َلفف ٍَ ُٖففذِّ  ,}َْ/ الحػػج{ ثِففجَْؼٍط ى 
 ,(ّ)كالمسػػاجد ىػػي أفضػػؿ البقػػاع التػػي تيٍرفىػػع فييػػا كممػػة التكحيػػد, فالجيػػاد شيػػرع إلعػػبلء كممػػة ا
, بالجيػػاد "كمعنػػى اآليػػة كلػػكال دفػػع ا النػػاس بعضػػيـ بػػبعضو : كقػػاؿ اإلمػػاـ البغػػكم رحمػػو ا

قامة الحدكد كفػي , ليػدـ فػي زمػف مكسػى الكنػائس, مكػاف صػبلتيـ شػريعة كػؿ نبػيو ـ في ليدٌ , كا 
 . (ْ)المساجد" كفي زمف محمد , زمف عيسى البيع كالصكامع

  كفضؿ المساجد ثبػت فيػو حػديث أبػي ىريػرة  عػف النبػي  َأَ ةبُّ الةِب ِ  إلَةى اهلِل َمَسةاِجُ َىا)قػاؿ ، ُُ َ أبْةغَة
نمػػا كػػاف ذلػػؾ لمػػا , أك بقاعيػػا, يقػػكؿ اإلمػػاـ القرطبػػي " أم أحػػب بيػػكت الػػببلد  ٘()(الةةِب َِ  إلَةةى اهلِل أْ ةةَ اقُةَها كا 

نمػا , كحضػكر المبلئكػة, شػعائر الػديفكظيػكر , كاجتمػاع المػؤمنيف, كاألذكػار, خيصَّت بو مف العبادات كا 
كاإلعػراض عػف , كمطالػب العبػاد, بطمػب الػدنيا ألنيػا مخصكصػةه ؛ كانت األسكاؽ أبغػض الػببلد إلػى ا

 . ٔ()كبيا يركز رايتو", كىي معركة الشيطاف, كألنيا مكاف األيماف الفاجرة؛ ذكر ا
  يقكؿ ا تعالى ٍََغبِعَذ هللا ُش  َُ ب َْٝؼ ََ َمبحَ ئِّ  ٚ اىض  آرَ َٗ الَحَ  ًَ اىص  أَتَب َٗ ًِ اِٟخشِ  ْ٘ اىَْٞ َٗ َِ ثِبل  ٍَ ِْ آ ٌْ َْٝخَش  ٍَ ىَ َٗ

َِ ئِل  هللا ْٖزَفِذٝ َُ َِ اْى ف ٍِ اْ  ىَئَِل أَُ َُٝنُّ٘٘ف ْٗ , كتنظيفيػا, كتكػكف عمػارة المسػاجد ببنائيػا }ُٖ/ التكبػة{  لَؼََغٚ أُ
نارتيػػا, كفرشػػيا كتعمػـػ , ككثػػرة التػػردد عمييػػا لحضػػكر الجماعػػات, بالصػػبلة فييػػا: كمػػا تكػػكف عمارتيػػا, كا 

 . ٕ()كغير ذلؾ مف أنكاع الطاعات, كتعميمو كأعظـ العمـ النافع تعمُـّ القرآف, كتعميـ العمـك النافعة
  كقػػد حػػٌث النبػػي بَّػػاسو , عمػػى بنػػاء المسػػاجد كرغَّػػب فػػي ذلػػؾ ػػًف اٍبػػًف عى ػػٍف النَّبًػػيّْ  عى أىنَّػػوي  عى

                                                 
 (.ّلمدكتكر العبلمة, عبد ا بف عبد الرحمف الجبريف )بتصرؼ يسير: فصكؿ كمسائؿ تتعمؽ بالمساجد,  (ُ)
 (ِٗٗٔصحيح مسمـ كتاب الذكر كالدعاء كاإلستغفار باب فضؿ االجتماع عمى تبلكة القرآف كعمى الذكر )ح  (ِ)
, كفضائؿ, كأحكاـ د. سعيد بف عمي بف كىؼ القحطاني ) -المساجد  (ّ)  (.َُمفيـك
 (.َِ/ٓالتنزيؿ لمخازف )لباب التأكيؿ في معاني  (ْ)
 (.ُٕٔ(, )حَِّصحيح مسمـ كتاب المساجد كمكاضع الصبلة باب فضؿ المساجد, )ص (ٓ)
 (.ُٖ/ٔالمفيـ لما أشكؿ مف تمخيص صحيح مسمـ لمقرطبي) (ٔ)
(, كجػػامع البيػػاف عػػف تأكيػػؿ آم القػػرآف, لمطبػػرم, ٖٔٓانظػػر: مفػػردات ألفػػاظ القػػرآف لمراغػػب األصػػفياني, )ص (ٕ)

 (.ُِٗ(, كتفسير السعدم,)صُْٕ/ ِ(, كتفسير البغكم, )ُٓٔ/ ُْ)
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كذكػر ابػف حجػر   (ٕ)(لِبَةْ ِضَها بَةَنى ال َُّو َلُو بَةْ ًتا ِفي اْلَجنَّة ِ  (ٔ)َمْ  بَةَنى ِل َِّو َمْسِجً ا َ َلْ  َكَمْفَحِص َقطَاةٍ ) قىاؿى 
 . (ّ)"مف بنى مسجدان التنكير فيو لمشيكع فيدخؿ فيو الكبير كالصغير" رحمو ا أف قكلو 

 : ظمم تعطيل مساجد ا عن وظائفيا  - ب
المانعيف إلقامة الشعائر فيو بأنيـ أظمـ البشر, كتكعػدىـ بػالخكؼ عنػد دخكلػو, نىعىت ا تعالى 

 . (ْ)كبحمكؿ الخزم في الدنيا كالعذاب العظيـ في األخرل
 أك قػراءةو  إذا مينع مػف لػو فييػا حػؽ أف يػذكر فييػا اسػـ ا بصػبلةو , فإف ىذه البقاع مف المساجد

ػػكػػاف ذلػػ أك تعمػػيـو  أك تعمػػـو  أك ذكػػرو  أك دعػػاءو  ككػػذلؾ تخريػػب المسػػاجد ضػػد  ,ا ممػػا تناكلتػػو اآليػػةؾ نكعن
فػػإف ذلػػؾ يصػػح مػػف الكػػافر , كليسػػت عمارتيػػا المحمػػكدة بمجػػرد بنيػػاف الحيطػػاف كالسػػقكؼ, عمارتيػػا
 : كجييفبكالسعي في تخريب المسجد قد يككف  ,(ٓ)كالفاسؽ

 . منع المصميف كالمتعبديف كالمتعيديف لو مف دخكلو فيككف ذلؾ تخريبان : أحدىما
 . (ٔ)باليدـ كالتخريب: والثاني

 *العبر المستفادة من اآليات:
 .أىمية المساجد في نشر الديف كالدعكة إلى ا -ُ
 .جريمة مف يتعدل عمى بيكت ا -ِ
 كجكب حماية ىذه البيكت مف أيدم العابثيف.-ّ
 
 

  

                                                 
نمػػا سػػمي مفحصػػان ألنيػػا ال تىجػػثـ حتػػى تفحػػص عنػػو التػػراب  (ُ) مفحػػص قطػػاة يعنػػي مكضػػعيا الػػذم تجػػًثـ فيػػو ؛ كا 

 (ُِّ/ّكتصير إلى مكضع مطمئف مستكو )غريب الحديث البف سبلـ 
 ( حكمو: صحيح.ُِٕٓ(, )ح ْٖٓ/ِمسند أحمد بف حنبؿ,) (ِ)
 (.ْٓٓ/ُفتح البارم البف حجر العسقبلني ) (ّ)
 (.ٔكتاب المسجد األقصى.. كقفات كعبرات لمشيخ محمد عبدالكريـ ) (ْ)
 (.ِٕٓغذاء األلباب شرح منظكمة اآلداب محمد بف أحمد بف سالـ السفاريني الحنبمي )ص (ٓ)
 (. ْٔٓ/ُمفاتيح الغيب لمرازم ) (ٔ)
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 المطمب الثاني
 توجيو األمة ألفضل قبمة

َ  تعالىكيدؿ عمى ىذا المقصد قكلو  ُ  هللا  ِ ئِ ْعفُٔ هللا  َٗ   ٌ ى ف٘ا لَفضَ َ٘ فب رُ ََ َْْٝ َ ْغِشُة لَأ ََ اْى َٗ ْ ِشُق  ََ ِ اْى ِل  َٗ

  ٌ اِعغ  َػيِٞ َٗ  }البقرة /ُُٓ{ . 
 : سبب النزول: أوالً 

فـم ندر أيف القبمػة فصػمى كػؿ  مظممةو  في سفره في ليمةو   كنا مع النبي: عامر بف ربيعة عف أبيو قاؿعف 
ٔ هللافنزلت  رجؿ منا عمى حيالو فمما أصبحنا ذكرنا ذلؾ لمنبي ع  ٌٗ ٘ا لض ٘ى َب ر ْ لٝأ

()ٔ . 
 : اليدف والمقصد من اآليةتحقيق : ثانياً 

 *التفسير اإلجمالي:
عمى ىذه األمة بأف جعػؿ األرض كميػا  أيفيـ مف اآليات السابقة بأف ا سبحانو كتعالى قد مىفٌ 

ألنػػو ال يخػػتص بػػو , بيػػدؼ الصػػبلة كالقصػػد بعبادتػػو أينمػػا كػػانكا كأينمػػا حمػػكا لقػػييـ ثكابػػو ,ليػا مسػػجدان 
مػػف المشػػرؽ كالمغػػرب  ففػػي أم مكػػافو  , كحػػده األرض ممػػؾه  , ألف جميػػع مػػف فػػي(ِ)دكف جيػػةو  جيػػةه 

 ,امػػرتـ بيػػفينػػاؾ جيتػػو سػػبحانو كتعػػالى التػػي أي  ,تػكليتـ شػػطر القبمػػة التػػي أمػػركـ ا بيػػا كرضػػييا لكػـ
تسػتقبمكنيا فينػاؾ كجػو المٌػو أم المكػاف الػذم يرتضػي لكػـ  , فػأٌم جيػةو (ّ)كالتي تبرأ ذممكػـ باسػتقباليا

 . (ْ)كف عند التباس جية القبمة التي أمرنا بالتكجو إليياكذلؾ يك. استقبالو
 جواز الصبلة في حال جيل مكان القبمة : 

مػػػف شػػػركط صػػػحة  اسػػػتقباؿ القبمػػػة نحػػػك الكعبػػػة ألنيػػػا شػػػرطه  ال خػػػبلؼ بػػػيف الفقيػػػاء عمػػػى أفٌ 
َْ َل لقكلو تعالى  (ٓ)الصبلة ىِّٞ َ٘ بِء لَيَُْ ََ َِٖل لِٜ اىغ  ْع َٗ َٖفَل َشفْطَش تَْذ ََّشٙ رَقَي َت  ْع َٗ هِّ  َ٘ َٕب لَف تِْجيَفخ, رَْشَظفب

 ًِ ْغِغِذ اْىَؾَشا ََ ٌْ َشْطَشُٓ  اْى َُٕن ُع٘ ُٗ ى ٘ا  َ٘ ٌْ لَ ْْزُ ب ُم ٍَ ُْٞش  َؽ َٗ }البقرة /ُْْ{ . 
كجػاءت كقػت الفريضػة فمػو أف  قبمػةفيضؿ ال أك جكو  أك بحرو  برو  لكف ربما يككف الرجؿ في سفر
 . يجتيد في تحديد القبمة لكي يصمي

كاالجتيػػاد فػػي القبمػػة ىػػك بػػذؿ المجيػػكد لنيػػؿ المقصػػكد بالػػدالئؿ عمػػى مػػف كػػاف عػػاجزان عػػف معرفػػة القبمػػة, 

                                                 
 (, قاؿ عنو األلباني حديث حسف. ِٕٓٗ( )حِٔٔباب سكرة البقرة,)صسنف الترمذم,كتاب تفسير القرآف,  (ُ)
 (.ِِٔ/ُنظـ الدرر في تناسب اآلم كالسكر لمبقاعي ) (ِ)
 (.ُّٗ/ُالتفسير الكسيط د. سيد طنطاكم ) (ّ)
 (.ُٔنيؿ المراـ مف تفسير آيات األحكاـ صديؽ حسف قنكجي ) (ْ)
(, المكسػػكعة الفقييػػة ّْ/ُشػػياب الػػديف البغػػدادم ) اإلمػػاـ مالػػؾإرشػػاد السػػالؾ إلػػى أشػػرؼ المسػػالؾ فػػي فقػػو  (ٓ)

 (.َِّ/ِّالككيتية كزارة األكقاؼ الككيتية )
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ف لـك  ,كاشتبيت عميو جيتيا فػإف تغيػر رأيػو  ,, فيصمي إلى الجية التي يغمب عمى ظنو أنيا القبمػةُ()يجد أحدان  ا 
 ,أخػػرل فإنػػو يتكجػػو إلييػػا, حتػػى لػػك صػػمى أربػػع ركعػػات إلػػى أربػػع جيػػاتو  بعػػد الػػدخكؿ فػػي الصػػبلة إلػػى جيػػةو 

ف تبيف بعد ذلؾ بعد تحريػو لمقبمػة فػبل ا  , ك ِ()كال إعادة عميو ألف االجتياد ال ينقض باالجتياد فصبلتو صحيحةه 
ألف , كىػذا مػا يػراه الباحػث ّ()ر أـ فػي الحضػر عمػى القػكؿ الػراجحففػي السػ ,إعادة عميو سكاء أخطأ أـ أصػاب

 . عامر بف ربيعة بإعادتيـ لمصبلة حنيفلـ يأمر الصحابة في  النبي 
 إثبات الوجو  تعالى : 

ِ تضمنت اآلية إثبات صفة الكجو  تعالى بقكلػو  ْعُٔ هللا  َٗ   ٌ ى ٘ا لَضَ َ٘ ب رُ ََ َْْٝ َ كالنصػكص فػي  ,لَأ
المعطمػػة الػػذيف يفسػػركف الكجػػو ف ,ال يمكػػف إغفاليػػا أك تأكيميػػا إثبػػات صػػفة الكجػػو مػػف الكتػػاب كالسػػنة

ًِ قػػاؿ تعػػالى  (ْ)بالجيػػة أك الثػػكاب أك الػػذات ْمففَشا اْْلِ َٗ ْعففُٔ َسثِّففَل ُرٗ اْىَغففاَلِه  َٗ َْٝجقَففٚ  َٗ }الػػرحمف /ِٕ{ 
َُٖٔ ُمو   كقكلو ْع َٗ َٕبىِل  ئِل   ٍء  ْٜ  . }ٖٖ/ القصص{ َش

 ,فػي اآلخػرة النظر إليػو أعمػى نعػيـو فػ ,و الكػريـيػكىػك كج ,كجيان تقدست أسماؤه ؿ عمى أف يدكما 
قىاؿى قىاؿى النَّاسي يىا رىسيكؿى المًَّو ىىٍؿ نىرىل  ذلؾ جميان في الحديث الذم ركاه أىًبي ىيرىٍيرىةى  كقد فسر رسكؿ ا 

ََ ُ  نَةَها َ َحاٌب قَالُ ا اَل  َا َ ُ  َل ال َّوِ ) رىبَّنىا يىٍكـى اٍلًقيىامىًة فىقىاؿى النًَّبيُّ  َِ لَْ  فَةَ اَل َىْل ُتَضا ُّ َن ِفي  َىْل ُتَضا ُّ َن ِفي الشَّْم
ََ ُ  نَوُ َ َحاٌب فَةَ الُ ا اَل  َا َ ُ  َل ال َِّو قَاَل فَِننَُّكْ  تَةَآْ نَوُ  َةْ َم الْ  َ َ  الَْبْ ِ  لَْ   . ٘()(ِ  َاَمِ  َكَذِلكَ اْلَ َمِآ لَ ةْ

كال يصػح أف نتخيػؿ كال  ,فيجب عمى المسمـ إثبات ما دلت عميو اآليػات القرآنيػة كالسػنة النبكيػة
عػف  فعقكلنػا قاصػرةه  ,كجػو ا  كييئػةألنو ال سػبيؿ لعقػكؿ العبػاد أف يتصػكركا  ,نفكر في ىذا أبدان 

 .(ٔ)تكييؼ ذاتو كصفاتو
 العبر المستفادة من اآليات:*
 كجكب المحافظة عمى أداء العبادات عمى أكمؿ كجو.-ُ
 بدقة .جكاز الصبلة في حالة عدـ تحديد جية القبمة -ِ

                                                 
 (.َٕٔ/ُالفقو االسبلمي كأدلتو لمزحيمي ) (ُ)
 (.ُْٖ/ِٗالمكسكعة الفقيية الككيتية كزارة األكقاؼ الككيتية ) (ِ)
(, الشػػرح الممتػػع عمػػى زاد المسػػتقنع محمػػد بػػف صػػالح ِٕٗ/ُتنقػػيح تحقيػػؽ أحاديػػث التعميػػؽ محمػػد الحنبمػػي ) (ّ)

 (. ِٕٖ/ِالعثيميف )
 (.َُِشرح العقيدة الكاسطية محمد خميؿ ىراس ) (ْ)
 (,حكمو:صحيح.َّٕٕ (, )حِْٖ/ٕمسند أحمد بف حنبؿ, ) (ٓ)
 (.ِٖشرح العقيدة الكاسطية لمبراؾ ) (ٔ)



 

 

 

 

ادلقاصذ واألهذاف نثانث: ادلثحث ا
 :(:11 -118نسىرج انثقزج مه اآليح )

 نثانثادلثحث ا
 ادلقاصذ واألهذاف نسىرج انثقزج

 (:11 -118مه اآليح )
 

 : مطالب ةثبلثكفيو 
 

 . عن النقائص والعيوب والولد تنزيو ا : المطمب األول
 . وحكمة ا فييا  بدائع ممكوت السماوات واألرض: الثانيالمطمب 

 . تشابو القموب لؤلقوال واألعمال: المطمب الثالث
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 المطمب األول
 عن النقائص والعيوب والولد تنزيو ا 

فب لِفٜ  كيدؿ عمػى ىػذا المقصػد قكلػو تعػالى ٍَ ا ُعفْجَؾبَُّٔ ثَفْو ىَفُٔ  ىَفذ, َٗ  ُ تَفبىُ٘ا ار َخفَز هللا  اِد َٗ َٗ ب ََ ف اىغ 

 َُ اأْلَْسِض ُموٌّ ىَُٔ تَبِّزُ٘ َٗ  } البقرة /ُُٔ{ . 
 : سبب النزول: أوالً 

كفػي  ,ىػك ابػف ا ان عزيػر  ا سبحانو كتعالى ىذه اآلية ردان عمى الييكد الذيف قالكا بأفٌ لقد أنزؿ 
المبلئكػػة بنػػات : العػػرب حيػػث قػػالكا كفػػي مشػػركي ,المسػػيح ىػػك ابػػف ا: نصػػارل نجػػراف حيػػث قػػالكا

َِ في قكلو  (ِ)ةأحكاليـ الكاقع تجمع قدفتككف ىاتو اآلية  ,(ُ)ا د  اى ِزٝ َ٘ ب َٝ ِو اْىِنزَبِة ٍَ ْٕ ِْ أَ ٍِ َماَُشٗا 

ْٞشٍ  ِْ َخ ٍِ  ٌْ ُْٞن َه َػيَ ُْ َُْٝض  َِ أَ ْ ِشِمٞ َُ َل اْى َٗ  ٌْ ِْ َسثُِّن ٍِ }البقرة /َُٓ{ . 
 : التفسير اإلجمالي: ثانياً 

فكيػؼ يكػكف لػو  ,عػف شػيءو  في الككف ال يشغمو شيءه  لو كؿ شيءو  بيف ا سبحانو كتعالى أفٌ 
 . لو قانتكف كلو مف في السماكات كاألرض كؿه  -تعالى ا عما يقكلكف عمكان كبيران  ؟كلد

المشػػرككف كالظػػالمكف ممػػا ال يميػػؽ  بػػو مػػف كػػؿ مػػا كصػػفو كمقػػدسه  فػػا سػػبحانو كتعػػالى منػػزهه 
 . (ّ)بكجو مف الكجكه مف جميع الكجكه الذم ال يعتريو نقصه  ,فسبحاف مف لو الكماؿ المطمؽ ,بجبللو
 : تحقيق اليدف والمقصد من اآلية: ثالثاً 

كقد  ,أك أنو اتخذ كلدان  كلده يككف لو  أف نفى ا سبحانو كتعالى في القرآف الكريـ في ستة عشر مكضعان 
 . ْ()في المعنى كالبرىاف في النظـ كالبياف متناسقةن  رائعةو  ذكرىا سبحانو كتعالى بأساليب مختمفةو 

عمى أساس مقارنة  قائمةو  فكريةو  كنسبة الكلد إلى ا سبحانو كتعالى ىي دكف شؾ كليدة سذاجةو 
 . (ٓ)بالكجكد البشرم المحدكد كؿ شيءو 

قانتكف(بصػػيغة )بقكلػػو ك فعبػػر ا سػػبحانو كتعػػالى بػػػػػ )مػػا( المكصػػكلة الدالػػة عمػػى غيػػر العقػػبلء 
بَني ابة    مَ ): قاؿأف رسكؿى المًَّو  عف ابف عباس  ,(ٔ)الجمع المذكر السالـ  لة  ، قال الّ و تعةالى َكةذَّ

 أمَّةا َشةْتُمُو ، فَةةَ َعَ  أنّْةي ال أقةِ ُ  أن ُأِع ةَ ُه كمةا كةان، فَ مَّةا تكِذ بةو إ ةاي،  لة   كةْ  لةو ذلةك،  َشةَتَمني،  ُكْ  لو ذلك
 . (ٚ)(َ َل اَفُسْبحاني أْن أَتَّاَذ صاِ َب  أ  ، ِلَي  َل ٌ : ف  لو، إ َّايَ 

                                                 
 (.ِٖ/ُب النزكؿ لمكاحدم )أسبا (ُ)
 (. ْٖٔ/ُالتحرير كالتنكير البف عاشكر ) (ِ)
 (.ْٔتيسير الكريـ الرحماف في تفسير كبلـ المناف لمسعدم ) (ّ)
 (.ّّٗ/ٓالمفصؿ في الرد عمى شبيات أعداء اإلسبلـ, عمي نايؼ الشحكد ) (ْ)
 (.ُّٓ/ُتفسير األمثؿ في كتاب ا المنزؿ, لمشيرازم ) (ٓ)
 (.ّٗفع إيياـ اإلضطراب عف آيات الكتاب, لمشنقيطي )د (ٔ)
 (.  ِْْٖ(, )حَُْٗ,)صباب } كقالكا اتخذ ا كلدا سبحانو {صحيح البخارم كتاب تفسير القرآف الكريـ  (ٕ)
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 الثانيالمطمب  
 وحكمة ا فييا  بدائع ممكوت السماوات واألرض

فب َٝقُفُ٘ه ىَفُٔ  كيدؿ عمى ىذا المقصد قكلو تعػالى ََ ا لَاِّ  فش, ٍْ ئَِرا تََعٚ أَ َٗ اأْلَْسِض  َٗ اِد  َٗ ب ََ ثَِذُٝغ اىغ 

 ُُ ِْ لََُٞن٘  . }ُُٕ/ البقرة{ ُم
 : دراسة اليدف دراسة تحميمية من خبلل النقاط اآلتية * 
 : المقصود بالمفردات المتعمقة بالمقصد واليدف: أوالً 
  أم مبتػػدعيا كمبتػػدئيا عمػػى غيػػر (ُ)مػػف اإلبػػداع عمػػى صػػيغة فعيػػؿ كىػػك مشػػتؽه : )بــديع(قكلػػو ,

ما لـ , ألنو يأتي في ديف اإلسبلـ؛ مبتدعه : ,كليذا قيؿ لمف خالؼ السنة كالجماعة(ِ)مثاؿ سابؽ
يسبقو إليو الصحابة كالتابعكف 

(ّ) . 
  كميا ترجع إلى معنى انقطاع الشيء كتمامو القضاء عمى ضركبو : )قضى(قكلو(ْ) . 
 : الببلغية في اآليةالصور : ثانياً 
 فراد لفظة األرض  : حكمة جمع لفظة السما  وا 

مػػع  ,يقصػػد منيػػا كذلػػؾ لحكػػـو  ,كردت لفظػػة األرض فػػي القػػرآف الكػػريـ جميعيػػا بصػػيغة المفػػرد
ا سبحانو كتعالى خمؽ أرضيف متعددة بعضػيا فػكؽ بعػض, كلكػف النػاس ال يشػاىدكف إال  العمـ أفٌ 

 : التي ىـ يعيشكف عمييا
, كلمػػػا فػػػي ذلػػػؾ مػػػف (ٓ) معنػػػى لجمعيمػػػا كمػػػا ال يجمػػػع الفػػػكؽ كالتحػػػت كالعمػػػك كالسػػػفؿنػػػو الإ  - أ

 . (ٔ)الخشكنة كاختبلؿ النظـ
ُ  كحممػػكا قكلػػو تعػػالى ,كاألرض أفػػردت ألنيػػا كاحػػدة ,قيػػؿ أف السػػماكات جمعػػت ألنيػػا سػػبع - ب هللا 

  ِ ُٖ ففْضيَ ٍِ َِ اأْلَْسِض  فف ٍِ َٗ اٍد  َٗ ب ََ عمػػى أف األرض كػػرة كاحػػدة  ,}ُِ/ الطػػبلؽ{ اى ففِزٛ َخيَففَق َعففْجَغ َعفف

                                                 
 (.ٕٔٔ/ُالتحرير كالتنكير البف عاشكر ) (ُ)
 (. ّْ/ُالمعجـ الكسيط مجمكعة مف العمماء ) (ِ)
 (.ّٖ/ُلمقاسمي)محاسف التأكيؿ  (ّ)
 (.َٔٓنزىة األعيف النكاظر في عمـ الكجكه كالنظائر البف الجكزم ) (ْ)
 (.ٔ/ْالبرىاف في عمـك القرآف لمزركشي ) (ٓ)
 (.َِٓمباحث في عمـك القرآف مناع القطاف ) (ٔ)
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ٍيدو أىفَّ رىسيكؿى المًَّو (ُ)منقسمة إلى سبعة أقاليـ ًآا )قىاؿى  , عىٍف سىًعيًد ٍبًف زى ِمةَ  اأَلْ ِض َمةِ  اقْةَتطَةَع ِشةبةْ
 . (ٕ)(ظُْ ًما َ  ََّقُو ال َُّو  َةْ َم اْلِ َ اَمِ  ِمْ  َ ْبِع َأَ ِض  َ 

 : والمقصد من اآليةتحقيق اليدف : ثالثاً 
أراد  , كلد يـ أفٌ ئعمى دعاكل الييكد كالنصارل بادعابعد أف بيف ا سبحانو كتعالى في رده 

نمػا لػو ممػؾ  ,أم لػيس األمػر كمػا افتػركا ,بىػًديعي السَّػمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضً إلى بياف قدرتػو فقػاؿ  ا  كا 
ُِ قػاؿ تعػالى  ,كىػك خػالقيـ فكيؼ يككف لو كلػده  ,السماكات كاألرض كمف فييف ََ ْؽ تَفبىُ٘ا ار َخفَز اىفش  َٗ

ا ىَففذ, ا َٗ ْٞئ,ب ئِّد, ٌْ َشفف كأف  ,فػػا سػػبحانو كتعػػالى ال نظيػػر لػػو كال شػػبيو لػػو ,}ٖٗ-ٖٖ/ مػػريـ { * ىَقَففْذ ِعْئففزُ
أفَّ النبػي  ىريػرة  يأبػفعػف , (ّ)لػو كلػد فكيػؼ تػدعكف بػأفٌ  ,جميع األشػياء غيػره مخمكقػة لػو مربكبػة

 قػاؿ المٌػو : قاؿ :( َبَني ابة    م ، فَ مَّةا تكِذ بةو إ ةاي،  لة   كةْ  لةو ذلةك،  َشةَتَمني،  لة   ُكةْ  لةو ذلةك، َكةذَّ
، اتَّاةَذ ال ّةُو َ لَة ا: ف  لةو،  أمَّةا َشةْتُمُو إ ةايَ ،  ل َ أ َّل الا ِق ب ىَ َن َعَ ىَّ مة  إَعا تَةوِ . ل   ُع  ني كما َبَ أني: ف  لو
 . (ٗ)( ل   ك  لو ُكُف ا أ  ، األَ ُ  الصََّمُ  الذي ل   َِ ْ   ل   ُ َل ْ  أنا 
 تأمبلت قرآنية في خمق السماوات واألرض : 
   مػػػف السػػمك كالعمػػػك ألنيػػػا تعمكنػػػا مػػػأخكذةه  ,السػػماء ىػػػي القبػػػة الكبػػرل التػػػي نراىػػػا فػػػكؽ رؤكسػػنا, 

مػف  مرئيػةه  فضػائيةه  كالسماء في عرؼ عمماء الفمؾ منطقػةه  ,كجمعيا سماكات كىي تذكر كتؤنث
األرض التػػي نعػػيش عمييػػا ثػػـ السػػماكات  , خمػػؽ, فػػا سػػبحانو كتعػػالى أكؿ مػػا خمػػؽ(ٓ)األرض

اِد اىُؼفاَل السبع العمى التي أكجدىا ا تعالى فقػاؿ  َٗ ب ََ ف اىغ  َٗ ِْ َخيَفَق األَْسَض  ف  َ ٍِ ِْْضٝال,  : }طػو رَ
ٞفَذ ثُِنفٌكقاؿ أيضان { ْ َِ ُْ رَ َٜ أَ اِعف َٗ أَْىقَفٚ لِفٜ األَْسِض َس َٗ َٖفب  َّ ْٗ فٍذ رََش ََ ْٞفِش َػ اِد ثَِغ َٗ ب ََ  َخيََق اىغ 

: يقكؿ ابف كثير فػي ىػذه اآليػة " يخبػر ا تعػالى عػف كمػاؿ قدرتػو كعظػيـ سػمطانو{ َُ: }لقمػاف
فىع السماكات بغير عمىد رفعيا عف األرض بيعدنا بؿ بإذنو كأمره كتسخيره , أنو الذم بإذنو كأمره رى

 . (ٔ)ال تناؿ كال يدرؾ مداىا"
 يقكؿ ا سبحانو كتعالى  َُ ِ٘عُؼ٘ َُ ئِّ ب ىَ َٗ ٍْٝذ  َ َٕب ثِأ َْْٞب بَء ثََْ ََ اىغ  َٗ كيشير إلػى مػا  {ْٕ: }الذاريات

                                                 
 (.ْْٗ/ُبتصرؼ يسير: غرائب القرآف كرغائب الفرقاف لمنيسابكرم ) (ُ)
 (.َُُٔ(, )حَْٖ,)صباب تحريـ الظمـ كغصب األرض كغيرىا, اةكتاب المساقصحيح مسمـ, (ِ)
 (.ُُُ/ُ(, مختصر تفسير ابف كثير لمصابكني )ِّٖ/ُبتصرؼ يسير: تفسير الشعراكم ) (ّ)
 (.ْْٕٗ (,)حُُِٖصحيح البخارم كتاب تفسير القرآف, باب سكرة )قؿ ىك ا أحد(, )ص (ْ)
 (ٓالمكسكعة العربية العالمية ) (ٓ)
 (.ِْٖ/ْانظر: تفسير القرآف العظيـ ابف كثير ) (ٔ)
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كتباعد المجرات عف بعضيا كالنجـك عف , اكتشفو العمماء حديثان بشاف الككف كاتساعو المستمر
 . بعضيا

عػاـ فػي  ََُْلؾ منذ أكثر مف كذ, كقد جاء النص القرآني معبران بصراحة عف اتساع السماء
األجيزة كقد اكتشفكا امتداده مستخدمان أحدث , قصيرو  العمـ لـ يتكصؿ إلى ذلؾ إال منذ كقتو  فٌ إحيف 

, كاتسػػاعو مػػف خػػبلؿ رصػػدىـ لممجػػرات كاألجػػراـ السػػماكية التػػي تبعػػد عنػػا بمبليػػيف السػػنيف الضػػكئية
مػػا يسػمى منيػػا بأشػباه النجػػـك "الكػازار" كىػػي أبعػد األجػػراـ السػماكية التػػي تػـ التعػػرؼ عمييػػا  كخاصػةن 

 . م بريؽ مئات المجٌراتببريؽ يساك  (الكازار)إذ يتألؽ , حتى اآلف لشدة بريقيا
َٕفبيقكؿ ا سبحانو كتعػالى  األَْسَض ثَْؼفَذ َرىِفَل َدَؽب َٗ أك جعميػا , بسػطيا أم {َّ: }النَّازعػات

كانبعاجيػا , مػف كركيػة األرض؛ كالجغرافيػكف, كيؤيده مػا ذىػب إليػو الفمكيػكف ,كىي البيضة؛ كالدحية
 . (ُ)كالبيضة

 *العبر المستفادة من اآليات:
حرمة نسبة أم شيء إلى ا تعالى بدكف دليؿ مف الكحي اإلليي, إذ أنكر تعالى نسبة الكلد  -ُ

 إليو أنكره عمى أىؿ الكتاب كالمشركيف معان.
 كسبلمة قمكبيـ.ال ينتفع باآليات إال أىؿ اليقيف لصحة عقكليـ  -ِ
عمػػى المػػؤمف أف يػػدعك إلػػى ا تعػػالى, كلػػيس عميػػو أف ييػػدم, إذ اليدايػػة بيػػد ا, كأمػػا الػػدعكة  -ّ

 .(ِ)فيي في قدرة اإلنساف, كىك مكمؼ بيا

 
  

                                                 
 (.ِّٕأكضح التفاسير, محمد الخطيب ) (ُ)
 (.َُٔ/ُأيسر التفاسير لكبلـ العمي الكبير, ألبي بكر الجزائرم) (ِ)
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 المطمب الثالث
 تشابو القموب لؤلقوال واألعمال

َُ  يدؿ عمى ىذا المقصد قكلو تعالى ف٘ َُ َِ َل َْٝؼيَ تَفبَه اى فِزٝ ْٗ رَأْرَِْٞفب آََٝفخ  َمفَزىَِل َٗ َْفب هللاُ أَ َُ َل َُٝنيِّ ْ٘ ىَف

 ٌْ ِٖ ىِ ْ٘ ْضَو تَ ٍِ  ٌْ ِٖ ِْ تَْجيِ ٍِ  َِ َُ  تَبَه اى ِزٝ ًٍ ُٝ٘تُِْ٘ ْ٘ ٌْ تَْذ ثَْٞ  ب اََٟٝبِد ىِقَ ُٖ َْٖذ تُيُ٘ثُ   {1ٔٔ: اىجقشح} رََ بثَ
 : سبب النزول: أوالً 

عػف ابػف عبػاس قػاؿ قػاؿ رافػع بػف خزيمػة لرسػكؿ  إف كنػت رسػكال مػف ا كمػا تقػكؿ فقػؿ  فيكممنػػا 
عمى ثبلثة أقاكيؿ  ,, لكف المفسريف اختمفكا عمى مف نزلت اآليةُ()كبلمو فأنزؿ ا في ذلؾ اآليةحتى نسمع 

 . ِ()كقيؿ أنيا نزلت في مشركي العرب ,كقيؿ أنيا نزلت في الييكد ,فقيؿ أنيا نزلت في النصارل
عػػد عنػػو فيػػـ تشػػابيكا فػػي ردىػـ لمحػػؽ كالبي  ,لكػنيـ سػػكاء اختمفػػكا فػػي تحديػد عمػػى مػػف نزلػػت اآليػة

 . بسبب شدة عنادىـ ككفرىـ
 :تحقيق اليدف والمقصد من اآلية: ثانياً 

  *التفسير اإلجمالي:
ما يقدح في صحة التكحيد كىك  ,ا تعالى لما حكى عف الييكد كالنصارل كمشركي العرب إفٌ 

 . (ّ) تكمـ اآلف في ما يقدحكف في صحة نبكة محمد ,اا تعالى اتخذ كلدن  أفٌ 
 عمػى الرسؿ أتكا باآليػات التػي يػؤمف عمػى مثميػا البشػر, كأعظميػا القػرآف الكػريـ الػذم نػزؿ ألفٌ 
ف مػػف أىػػؿ يف كاآلخػػر ياألكلػػ كفػػي مجمػػؿ الكػػبلـ أفٌ  ,, كقػػد تحػػداىـ بػػأف يػػأتكا بمثمػػو فعجػػزكامحمػػد 

نمػا  الشرؾ كأىؿ الكتاب مف الييكد كالنصارل قمػكبيـ متشػابية ختمػؼ تفػي رد الحػؽ كالعنػاد ضػده, كا 
 . (ْ)فقط أساليبيـ

 منزلة القمب بالنسبة ألعمال الجوارح وأىميتو : 
كيفسػػػد  ,كالجسػػػد يصػػػمح بطاعػػػة ا تعػػػالى ,, إذ بصػػػبلحو يصػػػمح الجسػػػدعظيمػػػةه  لمقمػػػب أىميػػػةه 
كمػػا إلػػى ذلػػؾ  ,كمسػػاكئ األحػػكاؿ مػف األعمػػاؿ القمبيػػة السػػيئة كالعنػػاد كالكفػر كالريػػاء ,بالشػرؾ كالكفػػر
كؿ ذلؾ مرجعو إلػى فسػاد القمػب  ,لغير ا تبارؾ كتعالى يعبدىاكييسخر الجكارح ك  ,مما يفسد الجسد

 . لو عمى الجسـ البشرماكتبدؿ أحك 

                                                 
 (.ُٕلباب النقكؿ في أسباب النزكؿ, لمسيكطي, ) (ُ)
 (.َُٖ/ُالنكت كالعيكف, لمماكردم, ) (ِ)
 (ِٕ/ْ,)مفاتيح الغيب, لمرازم (ّ)
 (.ٖ/ِتفسير ابف عثيميف ) (ْ)
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كصػػبلح  ..." إف مبػػدأ التكػػاليؼ كميػػا كمحميػػا أك مصػػدرىا القمػػكب (ُ)يقػػكؿ العػػز بػػف عبدالسػػبلـ
, كلػػذلؾ قػػاؿ (ِ)كفسػػاد األجسػػاد مكقػػكؼ عمػػى فسػػاد القمػػكب", القمػػكب األجسػػاد مكقػػكؼ عمػػى صػػبلح

أاَل َ ِىةةَي ، َ ِإَذا َفَسةَ ْت َفَسةةَ  اْلَجَسةُ  ُك ُّةةوُ ، أاَل َ إنَّ ِفةةي الَجَسةِ  ُمْضةةَغً  ِإَذا َصةَ َحت َصةةَ َح اْلَجَسةُ  ُك ُّةةوُ ) النبػي 
صبلح حركات العبد بجكارحو كاجتنابو المحرمات كاتقػاءه  إلى أفٌ  كفي ىذا الحديث إشارةه   (ٖ)(الَ ْ بُ 

 . (ْ)المشبيات بحسب صبلح حركة قمبو إذا كاف سميمن 
كىػذا يفيػد أف  ,كركحو ,كباعثو ,هؤ كالنية أساس العمؿ كمبد ,محؿ النية وأىمية القمب أن فكتكم

 . (ٓ)ىناؾ ارتباطان كثيقان بيف أعماؿ الجكارح كأعماؿ القمكب
لقػػكؿ  اعتقػػاد القمػػب أصػػؿه  فػػإفٌ  تيميػػة مبينػػان أىميػػة العمػػؿ بمػػا يتعمػػؽ بقمػػكب العبػػاد "كيقػػكؿ ابػػف 

كاألعضػاء جنػكده  " القمػب ممػؾه   ككمػا قػاؿ أبػك ىريػرة (ٔ)لعمؿ الجكارح" المساف كعمؿ القمب أصؿه 
ذا خبث الممؾ خبثت جنكده"  . (ٕ)فإذا طاب الممؾ طابت جنكده كا 

 
 *العبر المستفادة من اآليات:

 تشابو قمكب أىؿ الباطؿ في كؿ زماف كمكاف الستجابتيـ لمشيطاف كطاعتيـ لو.-ُ
 اذا تشابيت القمكب , تشابيت األعماؿ كاألفعاؿ.-ِ
 بياف عناد الكفار.-ّ

 
 
 

                                                 
عبد العزيز بػف عبػد السػبلـ بػف أبػي القاسػـ بػف الحسػف السػممي الدمشػقي, عػز الػديف الممقػب بسػمطاف العممػاء:  (ُ)

فبػرع فػي الفقػو كاألصػكؿ كالتفسػير كالعربيػة, حتػى انتيػت  فقيو شافعي بمغ رتبة االجتياد. كلد كنشأ في دمشػؽ.
سػػمطاف «إليػػو رياسػػة المػػذىب الشػػافعي, كبمػػغ رتبػػة االجتيػػاد, كقصػػد بالفتػػاكل مػػف كػػؿ مكػػاف.. فاسػػتحؽ لقػػب 

 (.ُِ/ْىػػ(.)األعبلـ لمزركمي َٔٔبجدارة كما أطمقو عميو تمميذه ابف دقيؽ العيد")ت» العمماء
 (.ُٕٔ/ُاألناـ لمعز بف عبد السبلـ ) قكاعد األناـ في مصالح (ِ)
 (, قاؿ عنو األلباني:صحيح.ّْٖٗ)ح (,ٖٓٔكتاب الفتف, باب الكقكؼ عند الشبيات,)ص سنف ابف ماجو, (ّ)
 (.ٕٔ/ُبتصرؼ يسير: جامع العمـك كالحكـ, ابف رجب الحنبمي ) (ْ)
 (.ِ/ُرسالة في تحقيؽ قكاعد النية, كليد بف راشد السعيداف ) (ٓ)
 (.َُِ/ِمجمكع الفتاكل, ابف تيمية ) (ٔ)
 (.ِٕٓ/ُشعب اإليماف لئلماـ البييقي ) (ٕ)



 

 

 

 

ادلقاصذ واألهذاف نسىرج نزاتع: ادلثحث ا
 :(188 -;11انثقزج مه اآليح )
 نزاتعادلثحث ا

 ادلقاصذ واألهذاف نسىرج انثقزج
 (188 -;11مه اآليح )

 
 : مطالب ةثبلثكفيو  
 

 . ووجوب اتباعو إثبات صدق رسالة النبي : المطمب األول
 . التحذير من مواالة الييود والنصارى: الثانيالمطمب 

 . تذكير بني اسرائيل بنعم ا عمييم: المطمب الثالث
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 األولالمطمب 
 ووجوب اتباعو  إثبات صدق رسالة النبي 

ِْ أَْلفَؾبِة  يدؿ عمى ىذا المقصد قكلو تعػالى َل رُْغفأَُه َػف َٗ ا  َّفِزٝش, َٗ ا  ئِّ ب أَْسَعْيَْبَك ثِفبْىَؾقِّ ثَِ فٞش,

 ٌِ  . }ُُٗ/ البقرة{ اْىَغِؾٞ
 : التفسير اإلجمالي: أوالً 

كال , بالشػػيء الثابػػت الحقيقػػي الػػذم ال يضػػؿ مػػف يأخػػذ بػػو يبػػيف ا سػػبحانو كتعػػالى رسػػالة النبػػي 
كالشػرائع الصػحيحة , لمكاقػععقائػد الحػؽ المطابقػة بإنػا أرسػمناؾ : فيػك يقػكؿ, تعبث بو رياح األباطيؿ كاألكىاـ

كنػػذيران لمػػف ال يأخػػذ بػػو بشػػقاء الػػدنيا , بشػػيرنا لمػػف يتبػػع الحػػؽ بالسػػعادتيف, المكصػمة إلػػى سػػعادة الػػدنيا كاآلخػػرة
 .  ُ()كخزم اآلخرة أم فبل يضرؾ تكذيب المكذبيف الذيف يساقكف بجحكدىـ إلى الجحيـ

 : الصور الببلغية: ثانياً 
 ؟ مضامين تربوية 

ييػػػتـ بيػػػا  ينبغػػي أف ,كاالنػػػذار مػػف أىػػػـ األصػػكؿ البلزمػػػة لمتربيػػػة كلمحركػػة االجتماعيػػػةالبشػػارة 
 ,باطمػةن  التػكبيخ إذا عمػؿ أعمػاالن ك  ,الصػالحة وكتكريمان عمى أعمال ,يمقي الفرد تشجيعان  التربكيكف لكي

عمى العباد  أم يستخدـ مبدأ الثكاب كالعقاب, كقدـ في ذلؾ البشارة عمى اإلنذار ألف رحمة ا كبيرةه 
لمنبي  مكاساةه ك  كفيو تسميةه 

(ِ) . 
 : تحقيق اليدف والمقصد من اآلية: ثالثاً 

 ذمالػ لقد جرت سنة ا سبحانو كتعػالى أف يبعػث رسػمو, حػيف يضػؿ النػاس عػف سػبيؿ ا 
ا  , قػاؿ تعػالى (ّ)كيصػؿ بعضػيـ بػبعضو  ,يصميـ بربيـ فش, جَ ِّ ٍُ َٗ ا  ِٕذ, ٜ  ئِّ فب أَْسَعفْيَْبَك َشفب َٖفب اىْ جِف َٝفب أَٝ 

ا َِّزٝش, َٗ }األحزاب /ْٓ{ . 
   أدلة إثبات صدق دعوة الرسول : 
 : رسالتوالنبي و  تبشير الكتب السابقة بقدوم - أ

 عمػػػى نبػػػكة محمػػػد  دالػػػةه  كثيػػرةه  آيػػػاته  ,ففػػي التػػػكراة كاإلنجيػػػؿ فػػػي العيػػد القػػػديـ كالعيػػػد الجديػػػد
 : كمف ذلؾ ,كتشيد برسالتو

كأجعؿ كبلمي في فمو فػيكمميـ , ا مف كسط إخكتيـ مثمؾما جاء في سفر التثنية " أقيـ ليـ نبين  -ُ
                                                 

 (.ّْٔ/ُبتصرؼ يسير: تفسير المنار, محمد رشيد رضا, ) (ُ)
 (.َُِ/ُبتصرؼ يسير: لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ, لمخازف, ) (ِ)
 (ٔرسكؿ ا حقان كصدقان, محمد السيد محمد, ) محمد  (ّ)
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 . (ُ)بكؿ ما أكصيو بو"
منكـ يسألني أيف  حده أرسمني ك ليس ألى الذم إ نجيؿ يكحنا " كأما اآلف فأنا ماضو إما جاء في  -ِ

ف ألكػـ  نػو خيػره أقػكؿ لكػـ الحػؽ ألكنػي , لكف ألني قمت لكـ ىذا قد مػؤل الحػزف قمػكبكـ, تمضي
 . (ّ)"(ِ)ف لـ انطمؽ ال يأتيكـ المعزم الفار قميطإنطمؽ ألنو أ

 : بالمعجزات هتأييد - ب
شارة إلى ىبلؾ العاصيف مف خبار األكليف كقصص السابقيف, كاإلإخباره عف األمـ الماضية كأ

كىي مف الحقائؽ الغيبية الماضية التي أخبرنا بيا القرآف  ,قكـ ثمكد كعاد كغيرىـ مف األقكاـ السابقة
ْٞفَف لََؼفَو كمف ذلؾ قكلو تعالى (ْ) الكريـ عمى لساف نبيو  ٌْ رََش َم فبدِ * َسث فَل ثَِؼفبدٍ أَىَ ََ ًَ َراِد اْىِؼ *  ئَِس

َٖب لِٜ اْىجاَِلدِ  ْضيُ ٍِ ٌْ ُْٝخيَْق  ادِ  اى زِٜ ىَ َ٘ ْخَش ثِبْى َِ َعبثُ٘ا اىص  َ٘د اى ِزٝ َُ صَ َٗ رَفب *  ْٗ َُ ِرٛ اأْلَ ْ٘ لِْشَػ َٗ / الفجػر{ دِ * 
ٔ-َُ{. 
 : المعجزات الحسية التي أيد ا بيا نبيو  - ث
 . أعظـ ىذه المعجزات القرآف الكريـ -ُ
 . حادثة اإلسراء كالمعراج -ِ
 . إنشقاؽ القمر -ّ
 . العدد الكثيرالبركة في الطعاـ كالشراب القميؿ حتى يكفي  -ْ
 .حنيف جذع الشجرة إلى النبي  -ٓ

  *العبر المستفادة من اآليات:
عمى المؤمف أف يدعك إلى ا تعالى, كليس عميو أف ييدم, إذ اليداية بيد ا, كأما الدعكة فيي -ُ

 .(ٓ)في قدرة اإلنساف, كىك مكمؼ بيا
 .لككنو رسكؿ ا كجكب اتباع النبي  -ِ

 

  

                                                 
 (.َِ -ُٖ: ُٖ(, اصحاح)ِّٕلتثنية )سفر ا (ُ)
)إقامة الحجة عمى العالميف بنبػكة كمعناىا الحامد أك الحٌماد أك أحمد أم المقصكد بيا محمد )الفار قميط(:   (ِ)

 المكتبة الشاممة( – خاتـ النبييف
 (.ُُ-ْ:ُٔانجيؿ يكحنا إصحاح ) (ّ)
 (. َِآيات اإلعجاز العممي, د. زغمكؿ النجار ) (ْ)
 (.َُٔ/ُأيسرالتفاسير لكبلـ العمي الكبير , ألبي بكر الجزائرم) (ٓ)
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 المطمب الثاني
 التحذير من مواالة الييود والنصارى

ٌْ  يدؿ عمى ىذا المقصد قكلو تعالى ُٖ ي فزَ ٍِ َل اىْ َصفبَسٙ َؽز ٚف رَز جِفَغ  َٗ ُد  ُٖ٘ف ْْفَل اىَْٞ ِْ رَْشَظٚف َػ ىَف َٗ   ُ تُفْو ئِ

 ِْ ف ٍِ  ِ َِ هللا  ف ٍِ فب ىَفَل  ٍَ  ٌِ َِ اىِْؼْيف ف ٍِ ٌْ ثَْؼفَذ اى فِزٛ َعفبَءَك  ُٕ اَء َ٘ ْٕ ِِ ار جَْؼَذ أَ ىَئِ َٗ َ٘ اىَُْٖذٙ  ُٕ  ِ شٍ َُٕذٙ هللا  َل َِّصٞف َٗ   ٜ ىِف َٗ   
 . }َُِ/ البقرة{

 : دراسة اليدف دراسة تحميمية من خبلل النقاط اآلتية * 
 : المقصود بالمفردات المتعمقة بالمقصد واليدف: أوالً 
 ( ًممَّػػػتىييـٍ قكلػػػو) :كىػػػي اسػػػـ لمػػػا شػػػرعو ا تعػػػالى لعبػػػاده (ُ)الممػػػة بالكسػػػر الػػػديف كالجمػػػع ممػػػؿ ,

 . (ّ), كىي ال تضاؼ إال لمنبي الذم تستند إليو(ِ)بكساطة أنبيائو
 : سبب النزول: ثانياً 

 : قيل في سبب نزول اآلية عدة أقوال
إلػػى  ييػػكد المدينػػة كنصػػارل نجػػراف كػػانكا يرجػػكف أف يصػػمي النبػػي  فٌ إعػػف ابػػف عبػػاس قػػاؿ - أ

قبمتيـ فمما صرؼ ا القبمة إلى الكعبة شؽ ذلؾ عمييـ كأيسكا أف يكافقيـ عمى دينيـ فأنزؿ ا 
كلف ترضى عنؾ الييكد كال النصارل

(ْ) . 
اليدنة كيطمعكف أنيػـ إذا ىػادنكه كأميميػـ اتبعػكه ككافقػكه فػأنزؿ ا  إنيـ كانكا يسألكف النبي  - ب

 (ٓ). تعالى ىذه اآلية
 : الصور الببلغية: ثالثاً 
 )؟ التعبير بقكلو تعالى )حتى تتبع ممتيـ 

ألنيػـ إذا كػانكا ال يرضػكف  ,فيو الكناية عف اليأس مف اتباع الييػكد كالنصػارل لشػريعة اإلسػبلـ
كمػف الػتمس , فمف التمس رضػى النػاس كقػع فػي سػخط ا ,(ٔ)إال باتباعو ممتيـ فيـ ال يتبعكف ممتو

كػؿ مػا سػقط مػف عػيف الخمػؽ عظػـ فػي عػيف : كلػذلؾ قػاؿ بعضػيـ, رضى ا قطع يأسو مػف النػاس

                                                 
 (.َٖٓ/ِالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير, لمرافعي, ) (ُ)
 (.ٕٖٖ/ِالمعجـ الكسيط, مجمكعة مف العمماء, ) (ِ)
 (. ُِْ/ّتاج العركس مف جكاىر القامكس, لمزبيدم, ) (ّ)
 (.ُٖلمسيكطي, )لباب النقكؿ في أسباب النزكؿ,  (ْ)
 (.ِٗأسباب النزكؿ, لمكاحدم, ) (ٓ)
 (.ّٗٔ/ُالتحرير كالتنكير, البف عاشكر,) (ٔ)
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 . (ُ)عيف الخمؽ سقط مف عيف الحؽ ككؿ ما عظـ في, الحؽ
 : تحقيق اليدف والمقصد من اآلية: رابعاً 

صػػػفة الحػػػب كالػػػبغض أم مبػػػدأ  ,ممػػػا فطػػػرت عميػػػو الػػػنفس البشػػػرية منػػػذ أف خمقيػػػا ا  إفٌ 
َٖفبقاؿ تعالى  (ِ)المكاالة كالمعاداة ْٞ ِ اى زِٜ لَطََش اىْ بَط َػيَ ِِ َؽِْٞا,ب لِْطَشَد هللا  ٝ ََٖل ىِيذِّ ْع َٗ  ٌْ / الػرـك{ لَأَتِ

 ,كالتشػػػبو بيػػػـ فيمػػػا يخػػػتص بػػػو ديػػػنيـ ,عػػػف اتبػػػاع أىػػػكاء الييػػػكد كالنصػػػارل ففػػػي اآليػػػة نيػػػيه  ,}َّ
 . كأمتو داخمة فيو كالخطاب في ذلؾ مكجو لرسكلو 

 : اتخاذ الييود والنصارى أوليا النيي عن  - أ
الييػكد كالنصػارل لػف  أفٌ  ,يخبر ا سبحانو كتعالى في اآلية السػابقة عمػى جيػة التأكيػد كالػدكاـ

 . (ّ)أك حتى أف يرضكا عنا حتى نتبع باطميـ ,كناديصطمحكا معنا كلف يساع
سػبلمي مف أنكاع المكالة مناؼو  كمكاالة الكفار بأم نكعو  كىػك  ,لذلؾ األصؿ مف أصكؿ الديف اإلو

 : كمف صكر ىذه المكاالة ,كالبراء مف الشرؾ كالمشركيف ,كلممؤمنيف كلرسكلو  الكالء  
َِ  اتخػػاذ الييػػكد كالنصػػارل أعكانػػان كالػػدخكؿ فػػي ديػػنيـ قػػاؿ تعػػالى -ُ َُ اْىَنففبلِِشٝ ُْفف٘ ٍِ ْإ َُ َل َٝز ِخففِز اْى

 ُِ ِْ ُدٗ فف ٍِ ىَِٞففبَء  ْٗ َِ أَ ِْٞ ٍِ ففْإ َُ ٌْ رُقَففبح,  اْى ُٖ ْْ فف ٍِ ُْ رَز قُفف٘ا  ٍء ئِل  أَ ْٜ ِ لِففٜ َشفف َِ هللا  فف ٍِ َْٞظ  ِْ َْٝاَؼففْو َرىِففَل لَيَفف فف ٍَ َٗ

ِصٞشُ  ََ ِ اْى ئِىَٚ هللا  َٗ ُ َّْاَغُٔ  ٌُ هللا  ُسُم َُٝؾزِّ َٗ }آؿ عمراف /ِٖ{ . 
َِ  قاؿ تعػالى: التحاكـ كالرككف إلييـ ضد المسمميف -ِ َل رَْشَمُْ٘ا ئِىَٚ اى فِزٝ ٌُ اىْ فبُس َٗ فُن غ  ََ ف٘ا لَزَ َُ ظَيَ

ىَِٞبءَ  ْٗ ِْ أَ ٍِ  ِ ُِ هللا  ِْ ُدٗ ٍِ  ٌْ ب ىَُن ٍَ َٗ  َُ َْْصُشٗ ٌ  َل رُ  . }ُُّ/ ىكد{ صُ
ٌْ  تعػالىاتخاذىـ بطانة مف دكف المؤمنيف قاؿ  -ّ ِْ ُدُِّٗنف ف ٍِ ُْ٘ا َل رَز ِخفُزٗا ثِطَبَّفخ,  ٍَ َِ آ َٖب اى ِزٝ َٝب أَٝ 

 ٌْ ب َػِْز  ٍَ ٗا  د  َٗ ٌْ َخجَبل,  ٌْ أَْمجَفُش تَفْذ ثَْٞ  فب  َل َٝأْىَُُّ٘ن ُٕ ب رُْخاِٜ ُلُذُٗس ٍَ َٗ  ٌْ ِٖ ِٕ ا َ٘ ِْ أَْل ٍِ تَْذ ثََذِد اْىجَْغَعبُء 

 َُ ٌْ رَْؼقِيُ٘ ْْزُ ُْ ُم َٝبِد ئِ ْٟ ٌُ ا  . }ُُٖ/ عمرافآؿ { ىَُن
 . كالتقرب كالتكدد إلييـ ,الرضى بأعماليـ كالتشبو بيـ -ْ
أَنَةا ): قاؿ , (ْ)ليـ عمى المسمميف كتكثير سكادىـ مف غير إعانةو , السكنى معيـ في ديارىـ -ٓ

 . (٘)(بَِآىٌء ِمْ  ُكلّْ ُمْسِ ٍ   ُِ  ُ  بَةْ َ  َأْظُهِآ اْلُمْشآِِك  َ 
 : وجوب مواالة المؤمنين والبرا ة من الكافرين - ب

                                                 
 (. ُٖٓ/ُالبحر المديد, أحمد بف محمد ) (ُ)
 (. ٕٓ/ُالمكاالة كالمعاداة في الشريعة االسبلمية, د. محماس بف عبدا الجمعكد, ) (ِ)
 (.ُٔٗ/ُي, )الكالء كالبراء, د. سعيد بف كىؼ القحطان (ّ)
 (.ِٓإعتقاد أىؿ السنة, لئلماـ الرحبي, ) (ْ)
كدً سػػنف أبػػي داكد, كتػػاب الجيػػاد,  (ٓ) ـى ًبالسُّػػجي ػػ ػػًف اٍعتىصى ػػٍف قىٍتػػًؿ مى ( قػػاؿ عنػػو ِْٓٔ(, )ح ََْ,)صبػػاب النٍَّيػػًى عى

 األلباني: صحيح 
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كينشػػأ عنيمػػا مػػف أعمػػاؿ القمػػكب كالجػػكارح مػػا , ة الػػبغضاكأصػػؿ المعػػاد, أصػػؿ المػػكاالة الحػػب
كنحػػك ذلػػؾ مػػف , ككالجيػػاد كاليجػػرة, كالمعاكنػػةيػػدخؿ فػػي حقيقػػة المػػكاالة كالمعػػاداة كالنصػػرة كاألنػػس 

 : كمف صكر ىذه المكاالة ,(ُ)األعماؿ
ِِ تقػػديـ العػػكف كالنصػػرة ليػػـ سػػكاء بالمػػاؿ أك بػػالنفس قػػاؿ تعػػالى  -ُ ٝ ٌْ لِففٜ اىففذِّ َْْصففُشُٗم ُِ اْعزَ ئِ َٗ

 ُ هللا  َٗ ٞضَبق   ٍِ  ٌْ ُٖ َْْٞ ثَ َٗ  ٌْ َُْْٞن ًٍ ثَ ْ٘ ٌُ اىْ ْصُش ئِل  َػيَٚ تَ ُْٞن َُ ثَِصٞش  لََؼيَ يُ٘ ََ ب رَْؼ ََ  . }ِٕ/ األنفاؿ{ ثِ
َمثَةةُل ، َمثَةةُل الُمةةْؤِمن َ  فةةي تَةةةَ ا ِّْىْ   تَةةةَآاُ مهْ  َ تَةَعةةا ُِفه ْ ) يقػػكؿ النبػػي  ,كالفػػرح لفػػرحيـالتػػألـ أللميػػـ  -ِ

 . (ٕ)(الَجَسِ  ِإَذا اْشَتَكى ِمْنُو ُعْضٌ  َتَ اَعى َلُو َ ائُِآ الَجَسِ  بِالسََّهِآ  الُحمَّى
اَل تَةَباَ ُضةة ا َ اَل َتَحاَ ةةُ  ا َ اَل تَةةَ ابَةُآ ا ) قىػػاؿى قػػاؿ ؛ (ّ)كعػػدـ غشػػيـ, النصػػح ليػػـ كمحبػػة الخيػػر ليػػـ -ّ

 . (ٗ)( َُك نُ ا ِعَباَ  ال َِّو ِإْخَ انًا َ اَل َ ِحلُّ ِلُمْسِ ٍ  َأْن  َةْهُجَآ َأَخاُه فَةْ َق َثَ ثٍ 
 : (ٓ)نجمميا في اآلتي ,كقد ذكر الشيخ ابف عثيميف في تفسيره عدة فكائدة مستنبطة مف اآلية

 اتَّبع اليكل بعد العمـ فيك أشدُّ ضبللة أفَّ مف . 
 عميوكأمَّا الجاىؿ فبل عقكبةى , تيو العمـإنَّما تقع عمى العبد بعد أف يأ أفَّ العقكبات . 
 كلػػف , فػػإنَّيـ سػػيطمبكف المزيػػد, التفػػإفَّ مػػف تػػألَّفيـ كقػػدَّـ ليػػـ تنػػاز , الحػػذر مػػف الييػػكد كالنَّصػػارل

 . باتٌباع ممَّتيـ يرضكا عنو إال
 إذ لك كانكا عمى ىدل لكجب عمى الييػكد  بؿ ىك ىكل, صارل ليس دينناأفَّ ما عميو الييكد كالن

 . ؤمنكا بمحمَّد كلكجب عمييـ جميعنا أف ي, نكا بالمسيح عيسى ابف مريـأف يؤم
 حسدنا ليـ؛ فركنكف مثميـ في الككف أفَّ المسمميف يكأفَّ الكفار مف الييكد كالنصارل يتمن . 

 ,كالسػكنى بػيف أظيػرىـ ,نجػد الػكالء لمكفػار ,لكف المشاىد في كاقعنا المعاصر يجد خػبلؼ ذلػؾ
 .كالرضى بما عندىـ مف تشريعات كقكانيف

  المستفادة من اآليات:*العبر 
 عدـ مكاالة الييكد كالنصارل .-ُ
 الديف القكيـ ىك الديف اإلسبلمي كال ديف غيره.-ِ
 

                                                 
 (. ٗالكالء كالبراء كالعداء في اإلسبلـ, أبك فيصؿ البدراني,) (ُ)
 (.ِٖٔٓ ,)ح(ُِّٓكتاب البر كالصمة كاآلداب,باب تراحـ المؤمنيف كتعاطفيـ كتعاضدىـ,)صصحيح مسمـ,  (ِ)
 (.ُُ, لمبركاتي, )صالكالء كالبراء في اإلسبلـ (ّ)
 (.َٓٔٔ (,)حُّٕٓ,)صباب ما ينيى عف التحاسد كالتدابر صحيح البخارم, كتاب األدب, (ْ)
 (ّْ-ِٗ/ ِتفسير ابف عثيميف ) (ٓ)



 مه احلزب انثاوي انثانثدلقاصذ وأهذاف انزتع  انذراسح انتحهيهيح انفصم انثانث:
 

085 

 المطمب الثالث
 تذكير بني اسرائيل بنعم ا عمييم

ِٔ أُٗىَئَِل  يدؿ عمى ىذا المقصد قكلو تعالى  رِ َٗ ٌُ اْىِنزَبَة َْٝزيَُُّ٘ٔ َؽق  راَِل ُٕ َْْٞب َِ آرَ ِٔ اى ِزٝ َُ ثِ ُْ٘ ٍِ  ُْٝإ

َٜ اى   زِف ََ َُ * َٝفب ثَِْفٜ ئِْعفَشائَِٞو اْرُمففُشٗا ِّْؼ ٌُ اْىَخبِعفُشٗ ُٕفف ِٔ لَأُٗىَئِفَل  ِْ َْٝناُفْش ثِف ف ٍَ أَِّّففٜ َٗ َٗ  ٌْ ُْٞن فُذ َػيَف َْ َّْؼ زِفٜ أَ

 َِ ٞ َِ ٌْ َػيَٚ اْىَؼبىَ ْيزُُن َٖفب  لَع  ْْاَُؼ َل رَ َٗ َٖفب َػفْذه   ْْ ٍِ َل ُْٝقجَفُو  َٗ ْٞئ,ب  ِْ َّْاٍظ َشف ب َل رَْغِضٛ َّْاظ  َػ ,ٍ ْ٘ ار قُ٘ا َٝ َٗ *

 َُ َْْصُشٗ ُٝ ٌْ ُٕ َل  َٗ  . }ُِّ-ُُِ/ البقرة{  َشاَبَػخ  
 تحقيق اليدف والمقصد من اآلية : 

فخػتـ ذلػؾ  ,ر بنػي اسػرائيؿ بنعمػو عمػييـأراد ا سبحانو كتعالى في أكاخر ىػذه اآليػات أف يػذكَّ 
فأراد بذلؾ التحذير مػف حمػكؿ الػنقـ مػا  ,بالترىيب بخسارىـ لتضييع دينيـ بأعماليـ كأحكاليـ كأقكاليـ

 . (ُ)كيذكقكا طعـ الندـ لمف زلت بو القدـ ,يـك يجمع األمـ ,لـ يتقكا ا 
ػػنعـ  ,فكػػرر ا سػػبحانو كتعػػالى الخطػػاب لبنػػي اسػػرائيؿ بالتػػذكير  ,عمػػييـليؤكػػد ليػػـ أنػػو ىػػك المي

 . (ِ)كبتفضيميـ عمى العالميف 
كبعػػد ىػػذا التقريػػر الحاسػػـ الجػػاـز ينتقػػؿ السػػياؽ بالخطػػاب إلػػى بنػػي إسػػرائيؿ, كأنمػػا لييتػػؼ بيػػـ 

كبعػػد اسػػػتعراض تػػاريخيـ مػػع ربيػػـ كمػػػع , بعػػد ىػػذه المجابيػػػة كىػػذ الجػػدؿ الطكيػػؿ, اليتػػاؼ األخيػػر
كىـ عمػى أبػكاب اإلىمػاؿ كاإلغفػاؿ كالتجريػد , ةىنا يجيء االلتفات إلييـ كأنو الدعكة األخير , أنبيائيـ

 .(ّ)أمانة العقيدة النيائي مف شرؼ األمانة
 *العبر المستفادة من اآليات:

 عمييـ التي تكجب الشكر كالعبادة ال النكراف. تذكير أىؿ الكتاب بنعـ ا  -ُ
 ىي أعظـ شيء لدخكؿ الجنة. تقكل ا -ِ
  يفكز برضكاف ا تعالى.أف مف يقـك بكتاب ا تعالى -ّ
 
 

                                                 
 (.ِّّ/ُتصرؼ يسير: نظـ الدرر في تناسب اآلم كالسكر, لمبقاعي, )ب (ُ)
 (.َُِ/ُلباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ, لمخازف, ) (ِ)
 (.ّٖ/ُفي ظبلؿ القرآف, سيد قطب, ) (ّ)



 

 

 

 
 

انتفسري انتحهيهي دلقاصذ وأهذاف زاتع: انفصم ان
 (141-184)انثقزج  مه احلزب انثاوي انزاتعانزتع 
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 المطمب األول
  فضل سيدنا ابراىيم 

ِ  تَففبَه ئِِّّففٜ َعبِػيُففَل يػػدؿ عمػػى ىػػذا المقصػػد قكلػػو تعػػالى ُٖ  َ ففبٍد لَففأَرَ ََ ٌَ َسث ففُٔ ثَِنيِ ِٕٞ ئِِر اْثزَيَففٚ ئِْثففَشا َٗ

ب ,ٍ ب ٍَ َِ  ىِيْ بِط ئِ ٞ َِ ِْٖذٛ اىظ بىِ ٝ زِٜ تَبَه َل ََْٝبُه َػ ِْ ُرسِّ ٍِ َٗ  . }ُِْ/ البقرة{  تَبَه 
 : دراسة اليدف دراسة تحميمية من خبلل النقاط اآلتية * 
 : بالمفردات المتعمقة بالمقصد واليدفالمقصود : أوالً 
 كسػمي التكميػؼ بػبلءن  ,, ليعرؼ حاؿ اإلنساف(ُ)أم امتحف كاالبتبلء ىك االختبار: (اٍبتىمىىقكلو )- أ

 . (ِ)ألنو يشؽ عمى األبداف
اختمؼ المفسركف في بيػاف المػراد بالكممػات التػي ابتمػى ا تبػارؾ كتعػالى بيػا : (ًبكىًممىاتو قكلو ) - ب

 : عدةو  عمى أقكاؿو  ,ذكرت في اآليةخميمو التي 
 عػػدة معػػاف عبػػارة عػػف المجمػػؿ العػػاـ لممقصػػكد بقكلػػو  كغيػػره فػػي كتابػػو (ّ)ذكػػر اإلمػػاـ المػػاكردل

 : نجمميا فيما يمي ,(ْ)أكصميا إلى ثمانية أقاكيؿ ,كممات عند أغمب كتب أىؿ التفسير
 غيػر إبػراىيـ, فقػاـ بيػا كميػا, ا بيػفمػا ابتمػى ا أحػدن : ابػف عبػاسقاؿ , قيؿ ىي شرائع اإلسبلـ -1

 ,فكتب ا لو البراءة فقاؿ , ابتمي باإلسبلـ فأتموْبرَاِىيَم الَِّذي َوفَّى  {ّٕ/ النجـ}  َواِ 
فػركل ابػػف عبػػاس فػػي , كخمػػس فػػي الجسػػد, خمػػس فػػي الػرأس, إنيػا خصػػاؿ مػػف سػنف اإلسػػبلـ  -5

كفػػػي الجسػػد تقمػػػيـ  ,كفػػػرؽ الػػرأس, كالسػػكاؾ, كاالستنشػػػاؽ, كالمضمضػػة, قػػص الشػػػارب: الػػرأس
 . كغسؿ أثر البكؿ كالغائط بالماء, كنتؼ اإلبط, كالختاف, كحمؽ العانة, األظفار

, حمػػؽ العانػػة: فػػالتي فػػي اإلنسػػاف, فػػي المشػػاعر فػػي اإلنسػػاف كأربػػعه  سػػته , إنيػػا عشػػر خصػػاؿو   -3
كالتػػػػي فػػػػي . كالغسػػػػؿ يػػػػـك الجمعػػػػة, كقػػػػص الشػػػػارب, كتقمػػػػيـ األظفػػػػار, كنتػػػػؼ اإلبػػػػط, كالختػػػػاف
 . كاإلفاضة, كرمي الجمار, كالسعي بيف الصفا كالمركة, الطكاؼ: المشاعر

: قػاؿ, قػاؿ نعػـ؟ تجعمني لمنػاس إمامػان : قاؿ, إني مبتميؾ يا إبراىيـ: ا تعالى قاؿ إلبراىيـ إفٌ   -4
                                                 

 (.ٓٓ/ُصفكة التفاسير, لمصابكني, ) (ُ)
 (.َُّ/ُتفسير الخازف,) (ِ)
أقضػػى قضػػاة عصػػره ككػػاف يميػػؿ إلػػى مػػذىب االعتػػزاؿ, كلػػو عمػػي بػػف محمػػد حبيػػب, أبػػك الحسػػف المػػاكردم:  (ّ)

المكانػػة الرفيعػػة عنػػد الخمفػػاء, كربمػػا تكسػػط بيػػنيـ كبػػيف الممػػكؾ ككبػػار األمػػراء فػػي مػػا يصػػمح بػػو خمػػبل أك يزيػػؿ 
 (.ِّٕ/ْخبلفا. نسبتو إلى بيع ماء الكرد, ككفاتو ببغداد)األعبلـ, لمزركمي 

(, فػػتح ُٗٔ/ُ(, مفػػاتيح الغيػػب لئلمػػاـ الػػرازم )ُْٖ -ُِٖ/ ُدم )بتصػػرؼ: النكػػت كالعيػػكف لئلمػػاـ المػػاكر  (ْ)
 (.ُِْ/ُالقدير الجامع بيف فني الركاية كالدراية مف عمـ التفسير لئلماـ الشككاني )
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: قػاؿ, نعػـ: قػاؿ؟ لمنػاس تجعػؿ البيػت مثابػةن : قػاؿ, ال ينػاؿ عيػدم الظػالميف: قػاؿ؟ كمف ذريتي
كأرنػا : قػاؿ, نعػـ: قػاؿ؟ كتجعمنا مسػمميف لػؾ كمػف ذريتنػا أمػة مسػممة لػؾ: قاؿ, نعـ: قاؿ؟ كأمنان 

كتػرزؽ أىمػو مػف : قػاؿ, نعػـ: قػاؿ؟ البمػد آمنػا كتجعػؿ ىػذا: قػاؿ, نعػـ: قاؿ؟ مناسكنا كتب عمينا
 . فيذه الكممات التي ابتمى ا بيا إبراىيـ, نعـ: قاؿ؟ الثمرات مف آمف

 . أنيا مناسؾ الحج خاصة  -5
التػػي ابتمػػي بيػػف , كالختػػاف, كاليجػػرة, كالنػػار, كالشػػمس, كالقمػػر, الككاكػػب: أنيػػا الخػػبلؿ السػػت  -6

 . فصبر عمييف
يقػكؿ " أال أخبػركـ لػـ سػمى ا  كػاف النبػي : أنػس عػف أمػو قػاؿ ما ركاه سيؿ بف معػاذ بػف  -7

َ لَةةُو اْلَحْمةةُ  ِفةةي السَّةةَماَ اِت : ألنػػو كػػاف يقػػكؿ كممػا أصػػبح ككممػػا أمسػػى؟ إبػراىيـ خميمػػو الػػذم كفػػى
َ اأْلَْ ِض َ َعِش ِّا َ ِ  َ  ُتْظِهُآ َن 

 }/  . (ٔ) }ُٖالرـك
ل فففٚ  قػػػاؿ رسػػػكؿ ا : قػػػاؿ عػػػف أبػػػي أمامػػػةكركم   -8 َٗ ٌَ اى فففِزٛ  ِٕٞ ئِْثفففَشا َٗ }قػػػاؿ }ّٕ/ الػػػنجـ :

 . كفى عمؿ يـك بأربع ركعات في النيار": قاؿ, ا كرسكلو أعمـ: قالكا؟ أتدركف ما كفى
عفػاء , كقػص الشػارب, كاالستنشػاؽ, المضمضػة: تاسعاحياف األندلسي قكال نجعمو  كأكرد أبك كا 

, كالختاف, كاالستنجاء, كتقميـ األظفار, كحمؽ العانة, كنتؼ اإلبط, كالسكاؾ, كالسدؿ, كالفرؽ, المحية
 . (ِ)كالضيافة, كالثريد, كالشيب كتغييره

يعتمد  صحيحو  كلكف الباحث يجد أف ىذه األقكاؿ جميعيا متشابية كلـ يستند أم منيا إلى دليؿو 
فػي  كمف أجمؿ ما قاؿ بذلؾ اإلماـ الطبرم في تفسيره بعػد أف ذكػر األقػكاؿ ,عمى المعنى الذم أراده

إف ا عػز كجػؿ أخبػر عبػاده أنػو اختبػر ": ذلػؾ عنػدنا أف يقػاؿكتابو قػاؿ " كالصػكاب مػف القػكؿ فػي 
كمػا أخبػر ا جػػؿ ثنػاؤه عنػو أنػػو , كأمػػره أف يعمػؿ بيػف فػػأتميف, إبػراىيـ خميمػو بكممػػات أكحػاىف إليػو

كقػاـ فيػو بطاعػة , فعمػؿ بػو, ألف إبراىيـ صمكات ا عميو قد كاف امػتحف فيمػا بمغنػا بكػؿ ذلػؾ ,فعؿ
 . (ّ)عميو فيو"ا كأمره الكاجب 
 االبػػػتبلء يتنػػػاكؿ إلػػػزاـ كػػػؿ مػػػا فػػػي فعمػػػو كمفػػػة شػػػدةو  رحمػػػو ا " كجممػػػة القػػػكؿ أفٌ  (ْ)قػػػاؿ القفػػػاؿ

                                                 
 (.ُٗ/َِ(,)ٕٚٗ المعجـ الكبير لمطبراني,)ح (ُ)
 (.ْٕٓ/ُالبحر المحيط ألبي حياف األندلسي ) (ِ)
 (.ُٓ/ِقرآف, لئلماـ الطبرم )جامع البياف في تأكيؿ آم ال (ّ)
ىػػ(  ّٓٔمحمد بػف عمػي بػف إسػماعيؿ, اإلمػاـ أبػك بكػر الٌشاشػي الفقيػو الشػافعي, المعػركؼ بالقىفَّػاؿ الكبيػر )ت (ْ)

كليِّا, ليغىًكيِّا شاعرنا, لـ يكف لمشافعٌية بما كراء النير مثمو  كاف إماـ عصره بما كراء النير, ككاف فقيينا محٌدثنا أيصي
ػكؿ كالفػركع. )تػاريخ االسػبلـ في كقتو لى العراؽ كالٌشاـ, كاشتير اسمو, كصٌنؼ فػي األيصي . رحؿ إلى خيراساف كا 

== 
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فمك ثبتت الركايػة فػي الكػؿ كجػب , منيا فالمفظ يتناكؿ مجمكع ىذه األشياء كيتناكؿ كؿ كاحدو , كمشقةو 
, فػػي الػػبعض دكف الػػبعض فحينئػػذ يقػػع التعػػارض بػػيف ىػػذه الركايػػات كلػػك ثبتػػت الركايػػة, القػػكؿ بالكػػؿ

 . (ُ)فكجب التكقؼ كا أعمـ"
 . (ِ)كلـ يدع منيا شيئا ,أم عمؿ بيف: (َفَأَتمَُّينَّ قكلو )- ت
ــاقكلػػو )- ث النػػاس يقصػػدكنؾ كيتخػػذكنؾ  ألف ,أم تػػأتـ بػػؾ النػػاس فيتبعكنػػؾ كيأخػػذكف عنػػؾ: (ِإَماًم

 . (ّ)طريقان 
 : الببلغيةالصور : ثانياً 

 ؟ لم سميت تمك الخصال كممات - أ
لمػا , إبػراىيـ كركم أفٌ , ألنيػا اقترنػت بيػا أكامػر ىػي كممػات؛ انما سػميت ىػذه الخصػاؿ كممػات
ٌَ فػذلؾ قكلػو تعػالى , (ْ)كتػب ا لػو البػراءة مػف النػار, أتػـ ىػذه الكممػات أك أتميػا ا عميػو ِٕٞ ئِْثففَشا َٗ

لٚ  َٗ  }ّٕ/ النجـ{  اى ِزٛ 
 ؟ }ومن ذريتي{ ولم يقل وذريتي: لم قال إبراىيم  - ب

نما قاؿ إبراىيـ حكمة ا مف ىذا العالـ لـ تجػر  }كمف ذريتي{ كلـ يقؿ كذريتي ألنو يعمـ أفٌ : كا 
بأف يككف جميع نسؿ أحد ممف يصمحكف ألف يقتدل بيـ فمـ يسأؿ ما ىك مسػتحيؿ عػادة ألف سػؤاؿ 

نما سػأؿ لذريتػو كلػـ يقصػر السػؤاؿ عمػى عقبػو كمػا ىػك المتعػارؼ فػي  ,ذلؾ ليس مف آداب الدعاء كا 
فيػػرل أبنػػاء االبػػف كأبنػػاء البنػػت فػػي  عصػػبية القائػػؿ ألبنػػاء دينػػو عمػػى الفطػػرة التػػي ال تقتضػػي تفاكتػػان 

ترجػع إلػػى  عرفيػةو  كأمػا مبنػػى القبميػة فعمػى اعتبػػاراتو , فػػي حكػـ القرابػة القػرب مػف الجػد بػػؿ ىمػا سػكاءه 
ف قيؿ ,(ٓ)النصرة كاالعتزاز  ؟ النبكة ال تميؽ بالظالميف بأفٌ  عالمان  أفما كاف إبراىيـ : كا 

النبػكة إنمػا تحصػؿ  كأفٌ , فػييـ مػف ىػذا حالػو تعػالى أفٌ فبيف ا , كلكف لـ يعمـ حاؿ ذريتو, بمى
 .(ٔ)لمف ليس بظالـ

  

                                                 
 (.ِْٓ/ٖككفيات المشاىير كاألعبلـ, لئلماـ الذىبي 

 (.ّٓ/ْمفاتيح الغيب, لئلماـ الرازم ) (ُ)
 (.ٕٔ/ُِ(, لساف العرب, البف منظكر )ٖٗغريب القرآف, لمسجستاني, ) (ِ)
 (.َُٔ(, التبياف في تفسير غريب القرآف, لشياب الديف المصرم )ٗٗالقرآف, لمسجستاني, )ص غريب (ّ)
 (ُِٗ/ُ(, المحرر الكجيز, البف عطية األندلسي )َُٔ/ُالجكاىر الحساف في تفسير القرآف, لمثعالبي ) (ْ)
 (. َٕٓ/ُالتحرير كالتنكير, البف عاشكر ) (ٓ)
 (.ْٔٓ/ِعمي الدمشقي الحنبمي )المباب في عمـك الكتاب, عمر بف  (ٔ)
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 : تحقيق اليدف والمقصد من اآلية: ثالثاً 
 : التفسير اإلجمالي - أ

 ,ككيػػؼ كػػانكا يقػػػابمكف الػػنعـ بػػالكفر كالعنػػػاد ,بعػػد أف ذكػػر ا تعػػالى نعمػػػو عمػػى بنػػي إسػػػرائيؿ
كلػػك  ,إلػػييـ ءىـلػػذم يػػزعـ الييػػكد كالنصػػارل انتمػػاا ,األنبيػػاء يأبػػ كصػػؿ حػػديثيـ بقصػػة إبػػراىيـ 

 . (ُ)كدخكليـ في دينو القكيـ كانكا صادقيف لكجب عمييـ اتباع الكريـ محمد 
 : الخميل ابراىيم  - ب

قد ذكر في القرآف الكريـ تسعان كتسػعيف  نجد أف سيدنا إبراىيـ  ,إذا نظرنا إلى القرآف الكريـ
فػػبعض  ,بػػؿ يكجػػد فػػي القػػرآف الكػػريـ سػػكرة باسػػـ ابػػراىيـ  ,(ِ)مػػرة فػػي خمػػس كعشػػريف مكضػػعان 

فػأثنى ا  ,تضيؼ شيئان جديػدان لحياتػو  كفي كؿ مكضع ,كر عرضت لذكره في أكثر مف مرةسال
 : كمف صفاتو  ,في القرآف الكريـ عديدةو  بصفاتو  سبحانو كتعالى عمى رسكلو إبراىيـ 

 : خميل الرحمن إبراىيم  -ٔ
ِْ قاؿ تعالى  ٍَ ٌَ َؽِْٞا,ب َٗ ِٕٞ ي خَ ئِْثَشا ٍِ ار جََغ  َٗ   ِ ْؾِغ ٍُ  َ٘ ُٕ َٗ  ِ َُٖٔ ِل  ْع َٗ  ٌَ ِْ أَْعيَ  َ ٍِ ُِ ِدْٝ,ب  ار َخَز  أَْؽَغ َٗ

ٌَ َخيِٞال,  ِٕٞ ُ ئِْثَشا  . }ُِٓ/ النساء}   هللا 
 : حميم أواه منيب إبراىيم  -ٕ

قػاؿ  ,راىيـ فػي قػـك لػكطبػأثنػاء الحػديث عػف جػداؿ إ ,كقد ذكر ا تعالى ىذه الصفات إلبراىيـ
َعبَءْرفُٔ تعالى  َٗ ُع  ْٗ ٌَ اىفش  ِٕٞ ِْ ئِْثفَشا ََٕت َػ ب َر  َ ًِ ىُف٘غٍ لَيَ ْ٘ ٌ   اْىجُْ فَشٙ َُٝغبِدىَُْفب لِفٜ تَف ٌَ ىََؾيِفٞ ِٕٞ ُ  ئِْثفَشا * ئِ

آ    ٗ أَ
ِْٞت   (ٖ) ٍُ

(ْ)
 }ىكد /ْٕ-ٕٓ{ . 

 : أمة وحده إبراىيم  -ٖ
ككأنػو اجتمعػت فػي  ,كلكف فعمػو كػؿ فعػؿ أمػة ,كاحده  رغـ أنو فرده  ,كاف أمة إبراىيـ  أم أفٌ 
فخ,  قاؿ تعالى  (ٓ)حيان في األمة حتى قياـ الساعة رثوإ كبقي ,كاممةه  شخصو أمةه   ٍ َُ أُ ٌَ َمفب ِٕٞ ُ  ئِْثفَشا ئِ

 َِ ْ ِشِمٞ َُ َِ اْى ٍِ ٌْ َُٝل  ىَ َٗ ِ َؽِْٞا,ب   . }َُِ/ النحؿ{ تَبِّز,ب ِل 
 : أبو المسممين إبراىيم  -ٗ

ِ قػػاؿ تعػػالى أبػػك المسػػمميف  بػػراىيـ إسػػيدنا  ذكػػر ا تعػػالى فػػي القػػرآف أفٌ  ِٕففُذٗا لِففٜ هللا  َعب َٗ
                                                 

 (.ٓٓ/ُبتصرؼ يسير: صفكة التفاسير, لمصابكني ) (ُ)
 (.َُِانظر: المعجـ المفيرس أللفاظ القرآف الكريـ, محمد فؤاد عبدالباقي, ) (ِ)
 .)ِْٕ/ُمنظكر ) , كقيؿ: الرحـي الرقيؽ, لساف العرب البفقيؿ المتضرع يقينان أىم إًيقانان باإًلجابة كلزكمان لمطاعةأكاه:  (ّ)
 (.َْٖ/ٔمنيب: أناب فبلف إلى ا إنابة, فيك مينيب, إذا تاب كرجع إلى الطاعة, تيذيب المغة,لؤلزىرم, ) (ْ)
 (.ّْٗالقصص القرآني, صبلح الخالدم, ) (ٓ)
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ِْ َؽَشطٍ  ٍِ  ِِ ٝ ٌْ لِٜ اىذِّ ُْٞن ب َعَؼَو َػيَ ٍَ َٗ  ٌْ َ٘ اْعزَجَبُم ُٕ  ِٓ َٖبِد َِ  َؽق  ِع ٞ َِ ْغفيِ َُ ٌُ اْى بُم  َ َ٘ َعف ُٕ  ٌَ ِٕٞ ٌْ ئِْثَشا ي خَ أَثُِٞن ٍِ

ِْ تَْجوُ  ٍِ }الحج /ٕٖ{ . 
 : سبلمة القمب -٘

ٌَ  قاؿ تعالى ِٕٞ ْثَشا ِٔ َْلِ ِْ ِشَٞؼزِ ٍِ   ُ ئِ َٗ  ٌٍ ُ ثِقَْيٍت َعيِٞ  . }ْٖ-ّٖ/ الصافات { * ئِْر َعبَء َسثٔ 
 : العزم يمن أول إبراىيم  -ٙ

ٌَ قاؿ تعالى  ِٕٞ ِٔ ئِْثفَشا َْْٞب ثِف ف ل  َٗ فب  ٍَ َٗ َْٞل  َْْٞب ئِىَ َؽ ْٗ اى ِزٛ أَ َٗ ب  ِٔ ُّ٘ؽ, ٚ ثِ ل  َٗ ب  ٍَ  ِِ ٝ َِ اىذِّ ٍِ  ٌْ  َشَشَع ىَُن

 ِٔ تُ٘ا لِٞ َل رَزَاَش  َٗ  َِ ٝ ٘ا اىذِّ َُ ُْ أَتِٞ ِػَٞغٚ أَ َٗ َ٘عٚ  ٍُ َٗ }األحزاب /ُّ{ . 
 : حقيقة االبتبل  - ت

 ,فييا كثير مف المشقة كالجيد كالصػعكبة ,بأمكرو  بيف ا سبحانو كتعالى أنو كمؼ إبراىيـ 
كمػف ذلػؾ مػا قالػو أحمػد العػدكم " تعريػؼ  ,مما ال يقكل عمييا إال مف كفقو ا سبحانو كتعالى لذلؾ

كىػػذه  ,عمػػى القيػاـ بمػػا يكجػػو إليػػو ,بنفسػػو كأنػػو جػػدير بمػػا اختصػو ا تعػػالى بػػو كتقكيتػػو إبػراىيـ 
عمنػا نممػح مػف ىػذه كل ...كالتمييػد لجعمػو إمامػا لمنػاس الكممػات التػي اختبػر بيػا نبػي ا إبػراىيـ 

 . (ُ)" ...منزلة الرجؿ مف ربو تعالى تككف بمقدار قيامو بما أكجبو ا عميو القصة أفٌ 
 العبر المستفادة من اآليات:*

 اإلمامة ال تناؿ إال بصحة اليقيف كالصبر عمى سمكؾ سبيؿ الميتديف. -ُ
غاية مف اإليماف كالعمـ كالعمؿ مشركعية كالية العيد, بشرط أف ال يعيد إال إلى مف كاف عمى  -ِ

 كالعدؿ كالصبر.
 .(ِ)القياـ بالتكاليؼ الشرعية قكالن كعمبلن يؤىؿ ألف يككف صاحبو قدكة صالحة لمناس -ْ
 لمظمـ. كراىية ا  -ٓ

 
  

                                                 
 (ُْ -َْبتصرؼ يسير: دعكة الرسؿ إلى ا تعالى, محمد العدكم ) (ُ)
 (.ُُُ/ُالكبير,ألبي بكر الجزائرم)أيسر التفاسير لكبلـ العمي  (ِ)
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 المطمب الثاني
 فضل المسجد الحرام عمى األمة

ْٞففَذ يػػدؿ عمػػى ىػػذا المقصػػد قكلػػو تعػػالى  ئِْر َعَؼْيَْففب اْىجَ َٗ ًِ قَففب ٍَ  ِْ فف ٍِ ار ِخففُزٗا  َٗ ْ,ففب  ٍْ أَ َٗ ضَبثَففخ, ىِيْ ففبِط  ٍَ
,ٚ َصيّ ٍُ  ٌَ ِٕٞ فُغِ٘د  ئِْثَشا فِغ اىغ  م  اىش  َٗ  َِ اْىَؼفبِماِٞ َٗ  َِ َٜ ىِيط بئِاِٞ ْٞزِ َِّٖشا ثَ ُْ غَ بِػَٞو أَ ََ ئِْع َٗ  ٌَ ِٕٞ ِْٖذَّب ئِىَٚ ئِْثَشا َػ َٗ

فَشادِ  ََ َِ اىض  ف ٍِ يَفُٔ  ْٕ اْسُصْق أَ َٗ ْ,فب  ٍِ ا آ َٕفَزا ثَيَفذ, ٌُ َسةِّ اْعَؼفْو  ِٕٞ ئِْر تَبَه ئِْثفَشا َٗ  *  ًِ ْ٘ اْىَٞف َٗ  ِ ٌْ ثِفبل  ُٖ ْْ ف ٍِ  َِ ف ٍَ ِْ آ ف ٍَ
ِخِش تَبهَ  ْٟ ثِفْئظَ  ا َٗ ُٓ ئِىَفٚ َػفَزاِة اىْ فبِس  ٌ  أَْظفطَش  زُِّؼُٔ تَيِٞال, صُف ٍَ ُ ِْ َماََش لَأ ٍَ ِصفُٞش * َٗ ََ ٌُ  اْى ِٕٞ ئِْر َْٝشلَفُغ ئِْثفَشا َٗ

ْ ب ٍِ َب رَقَج ْو  بِػُٞو َسثْ  ََ ئِْع َٗ ِْٞذ  َِ اْىجَ ٍِ اِػَذ  َ٘ ٌُ  اْىقَ ُٞغ اْىَؼيِٞ َِ َّْذ اىغ   . }ُِٕ-ُِٓ/ البقرة{  ئِّ َل أَ
 : دراسة اليدف دراسة تحميمية من خبلل النقاط اآلتية * 
 : المقصود بالمفردات المتعمقة بالمقصد واليدف: أوالً 
, يرجعػكف إليػو فػي حجيػـ (ُ)عمػى مػركر األكقػات ,معنػاه مكانػان يثػكب النػاس إليػو: (مثابة)قكلو - أ

 . (ِ)كؿ عاـكعمرتيـ 
قكاعػد البيػت أساسػػو كاحػدىا قاعػدة قػاؿ الزجػػاج "أصػميا فػي المغػة الثبػػكت : (القكاعػد)قكلػو - ب

 . (ّ)كاالستقرار"
 : الصور الببلغية: ثانياً 
  ِأضاف ا  مَ ل ؟ البيت إليو 
 : ضافو لفوائدا
سماعيؿ - أ  . بتطييره لككنو بيت ا فيبذالف جيدىما ,أنو يقتضي بذلؾ شدة اىتماـ إبراىيـ كا 
ىػػػذه اإلضػػػافة ىػػػي  كأفٌ  ,إضػػػافة البيػػػت  سػػػبحانو كتعػػػالى تقتضػػػي التشػػػريؼ كاإلكػػػراـ لمبيػػػت- ب

 . (ْ)السبب الجاذب لمقمكب إليو
 : تحقيق اليدف والمقصد من اآلية: ثالثاً 

كزجػرىـ عػف الكفػر  ,رغب القرآف الكريـ قبيمة قريش كغيرىا مف أىؿ الكتاب باإليماف برسالة محمػد 
فػي أكقػات  ,يجتمعػكف فيػو ,ببياف فضؿ البيت الحراـ حيػث جعمػو ا مثابػة كمرجعػان ليـػ كلمنػاس ,كالعصياف

ليككف كؿ مف  ,فأمنو ا تعالى حتى قياـ الساعة ,كمف بعد ,فأصبح ىذا البيت آمنان مف قبؿٓ()الحج كالعمرة

                                                 
 (ٕٗٓ/ُبصائر ذكم التمييز في لطائؼ الكتاب العزيز, لمفيركزآبادم, ) (ُ)
 (.َْٗغريب القرآف, لمسجستاني, ) (ِ)
 (.َُٖ, )شياب الديف أحمدالتبياف في تفسير غريب القرآف,  (ّ)
 (.ٓٔدم )بتصرؼ يسير: تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف, لمسع (ْ)
 (.ٖٓ/ُتفسير الكسيط, لمزحيمي, ) (ٓ)
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 : كمف فضائؿ المسجد الحراـ عف باقي المساجد ,يدخؿ فيو آمنان ببركة دعاء سيدنا إبراىيـ 
ِظَغ ىِيْ فبطِ ىَي فِزٛ : كما قاؿ ا تعػالى: الحراـ كضع عمى األرض المسجد أكؿ مسجدو  -ُ ُٗ َه ثَْٞذٍ   ٗ ُ  أَ ئِ

َِ ثِجَن خَ  ٞ َِ ُٕذ,ٙ ىِيَْؼفبىَ َٗ جَبَسم,ب  ٍُ } كعػف أبػي ذر , }ٔٗ/ أؿ عمػراف  ًيىقيػكؿي سىػأىٍلتي رىسيػكؿى المَّػو  قيٍمػتي يىػا
اْلَمْسةةةِجُ  اْلَحةةةَآاُم قَةةةاَل قُةْ ةةةُت ثُةةة َّ َأيّّ قَةةةاَل ثُةةة َّ اْلَمْسةةةِجُ  ) رىسيػػػكؿى المَّػػػًو أىمُّ مىٍسػػػًجدو كيًضػػػعى ًفػػػي اأٍلىٍرًض أىكَّؿي قىػػػاؿى 

نَةُهَما قَاَل أَ ْبَةُع َن َ َنً  قَاَل ثُ َّ أَ ْةَنَما أَْ  ََكْتَك    .  ُ()(الصََّ ُة َفَصلّْ فَةُهَ  َمْسِج ٌ اأْلَْقَصى قَاَل قُةْ ُت َكْ  بَة ةْ
ٍيػرىةى : مف المساجد التي تشػد إلييػا الرحػاؿ -ِ ػٍف أىبًػى ىيرى ػًف النَّبًػىّْ  عى اَل ُتَشة ُّ الآَّْ ةاُل ِإالَّ ) قىػاؿى  عى

 . (ٕ)(ِإَلى َث َثَِ  َمَساِجَ  َمْسِجِ  اْلَحَآاِم َ َمْسِجِ ى َىَذا َ اْلَمْسِجِ  اأَلْقَصى
كمػػػا ركل الترمػػذم عػػػف عبػػد ا بػػػف : أفضػػػؿ الػػببلد كىػػي مكػػػة المسػػجد الحػػراـ مكجػػػكد فػػي أفٌ  -ّ

ٍزكىرىة مف مكة يقػكؿ  أنو سمع رسكؿ ا  عدم  اهلل إنةِك لا ةآ )كىك كاقؼ عمى راحمتو بالحى
 . (ٖ)( ل ال أني أخآجُت منك ما خآجت، أ ض اهلل  أ ب أ ض اهلل إلى اهلل

 : قبمة أىؿ األرض جميعيـ -ٓ
ٌْ قاؿ تعالى  َُٕن ُع٘ ُٗ ى ٘ا  َ٘ ٌْ لَ ْْزُ ب ُم ٍَ ُْٞش  َؽ َٗ  ًِ ْغِغِذ اْىَؾَشا ََ ََٖل َشْطَش اْى ْع َٗ هِّ  َ٘  . }َُٓ/ البقرة{  لَ

يقػػكؿ ابػػف كثيػػر " فػػي ىػػذه اآليػػة يػػذكر ا تعػػالى شػػرؼ البيػػت كمػػا جعمػػو : إليػػو مأف القمػػكب تيػػك -ٔ
, أم جعمو محبلن تشتاؽ إليو األركاح كتحف إليػو, لمناس مكصكفان بو شرعان كقدران مف ككنو مثابةن 

لػػػػػدعاء خميمػػػػػو , مػػػػػف ا تعػػػػػالى اسػػػػػتجابةن  كػػػػػؿ عػػػػػاـو كال تقضػػػػػي منػػػػػو كطػػػػػران كلػػػػػك تػػػػػرددت إليػػػػػو 
إبراىيـ

ٌْ في قكلو(ْ) ِٖ ْٞ ِ٘ٛ ئِىَ ْٖ َِ اىْ بِط رَ ٍِ  .}ّٕ/ ابراىيـ{ لَبْعَؼْو أَْلئَِذح, 
 اآليات:ة من د*العبرة المستفا

 .ليككف أمنان ليـ الكعبة البيت الحراـ لمناس جعؿ ا -ُ
 .بياف عمك كمقاـ فضؿ سيدنا إبراىيـ -ِ
 كجكب تطيير المساجد عامة كالبيت الحراـ بشكؿ خاص أماـ المصميف.-ّ
 مساعدة اإلبف ألبيو في بناء الكعبة.-ْ
 ليـ. حصكؿ البركة ألىؿ مكة بدعكة سيدنا إبراىيـ -ٓ
 
 

                                                 
 (.ُِّّٖ مسند أحمد بف حنبؿ )ح (ُ)
 (.ُُٖٗ (, )حَِٖ,)صباب فضؿ الصبلة في مسجد مكة كالمدينةصحيح البخارم, كتاب الصبلة,  (ِ)
 (,قاؿ عنو األلباني:صحيح.ِّٓٗ (, )حَٖٖسنف الترمذم, كتاب المناقب, باب في فضؿ مكة, )ص (ّ)
 (.ُّْ/ُتفسير ابف كثير ) (ْ)
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 المطمب الثالث
 أىمية اإلخبلص في أدا  العبادات

َفب رَقَج فْو  يدؿ عمى ىذا المقصد قكلو تعػالى بِػُٞو َسثْ  ََ ئِْع َٗ ِْٞذ  َِ اْىجَ ٍِ اِػَذ  َ٘ ٌُ اْىقَ ِٕٞ ئِْر َْٝشلَُغ ئِْثَشا َٗ

ْ ب ٍِ  َٗ خ, ىَفَل  ََ ْغفيِ ٍُ فخ,   ٍ ٝ زَِْفب أُ ِْ ُرسِّ ف ٍِ َٗ ِِ ىََل  ْٞ ََ ْغيِ ٍُ اْعَؼْيَْب  َٗ َب  ٌُ * َسثْ  ُٞغ اْىَؼيِٞ َِ َّْذ اىغ  َْبِعفَنَْب ئِّ َل أَ ٍَ أَِسَّفب 

َْْٞب رُْت َػيَ ُٖف َٗ َُ َُٝؼيِّ َٗ ٌْ آَٝبرِفَل  ِٖ ْٞ ٌْ َْٝزيُف٘ َػيَف ُٖ ْْ ف ٍِ ٌْ َسُعف٘ل,  ِٖ اْثَؼفْش لِفٞ َٗ َفب  ٌُ * َسثْ  ِؽٞ اُة اىفش   ٘ ّْفَذ اىز ف ٌُ ئِّ فَل أَ
خَ  ََ اْىِؾْن َٗ ِْ َعأَِ َّْاَغفُٔ  اْىِنزَبَة  ٍَ ٌَ ئِل   ِٕٞ ي ِخ ئِْثَشا ٍِ  ِْ ِْ َْٝشَغُت َػ ٍَ َٗ  * ٌُ َّْذ اْىَؼِضُٝض اْىَؾِنٞ ٌْ ئِّ َل أَ ِٖ ٞ َُٝضمِّ َٗ 

ٌْ تَفبهَ  َِ * ئِْر تَفبَه ىَفُٔ َسث فُٔ أَْعفيِ فبىِِؾٞ َِ اىص  َِ ِخَشِح ىَ ْٟ ُ لِٜ ا ئِّٔ  َٗ َّْٞب  َْْٞبُٓ لِٜ اىذ  ىَقَِذ اْلطَاَ ُذ ىِفَشةِّ  َٗ َْ أَْعفيَ

 َِ ٞ َِ  . }ُُّ_ُِٕ/ البقرة{  اْىَؼبىَ
 :تحقيق اليدف والمقصد من اآلية

  *التفسير اإلجمالي:
يرفػػع القكاعػػد مػػف  اذكػػر عنػػدما كػػاف ابػػراىيـ  ,يقػػكؿ ا سػػبحانو كتعػػالى لرسػػكلو محمػػد 

بػراىيـ كابنػو اسػماعيؿ يػذىباف لمبحػث  ,أراد ا سبحانو كتعالى بذلؾ أال ننسػى ىػذه العمميػة ,البيت كا 
ىػػك أف  ككػػؿ مػػا يطمبانػػو مػػف ا  ,فيمػػا سػػعيداف ,رغػػـ المشػػقة التػػي يتحمميػػا االثنػػاف ,عػػف حجػػر

 . يتقبؿ منيما ىذا العمؿ خالصان لكجو الكريـ
كىػػي الممػػػة  ,عمػػى ممػػػة التكحيػػد الخالصػػػة كػػاف  إبػػػراىيـ  كيبلحػػظ مػػف خػػػبلؿ اآليػػات أفٌ 

 . جميع الطكائؼ تنسب نفسيا إلى ىذه الممة تالحنيفية السمحة التي كان
 : أىمية االخبلص في قبول العبادات
ٍف أىنىًس بٍ  ,(ُ)ينقيو مف الرياء كالشرؾ ,يعتبر اإلخبلص مسؾ القمب اًلؾو عىٍف رىسيكًؿ المَّوً عى  ًف مى

ُآ َفِ  وٍ َنضََّآ )قىاؿى  َ ُ بَّ َ اِمِل اْلِفْ ِو ِإلَةى َمةْ  ُىةَ  َأفْةَ ةُو  ال َُّو َعْبً ا َ ِمَع َمَ الَِتي َىِذِه َفَحَمَ َها فَةُآبَّ َ اِمِل اْلِفْ ِو ِف ِو َ  ةْ
ِآ َ لُةُ  ُم َجَماَعةِ  اْلُمْسةِ ِم َ  ِمْنُو َثَ ٌث اَل  ُِغلُّ َعَ ْ ِه َّ َصةْ ُ  ُمْسةِ ٍ  ِإْخةَ ُا اْلَعَمةِل ِل َّةِو َعة َّ َ َجةلَّ َ ُمَناَصةَحُ  ُأ لِةي اأْلَْمة

ٍسبىمىا  (ّ)كقاؿ الجنيد  (ٕ)(ِه ْ فَِننَّ َ ْعَ تَةُهْ  ُتِح ُط ِمْ  َ  َائِ  ؿَّ ييٍخًمصي ًإلىى اٍلقيميكًب ًمٍف ًبرًّْه حى " ًإفَّ المَّوى عىزَّ كىجى
" الىطى قىٍمبىؾى اذىا خى ًت اٍلقيميكبي ًبًو ًإلىٍيًو ًمٍف ًذٍكًرًه فىاٍنظيٍر مى ميصى  . (ْ)خى

كلمػػػا كػػػاف اإلخػػػبلص بيػػػذه المنزلػػػة التػػػي تقػػػدـ كصػػػفيا جػػػاء الشػػػرع المطيػػػر فػػػي الحػػػث عميػػػو 
كالترغيب فيػو كبيػاف فضػمو فػي آيػات كثيػرة كأحاديػث عديػدة, نػذكر بعضػيا عمػى سػبيؿ التمثيػؿ فمػف 

                                                 
 (.َٗتعطير األنفاس مف حديث اإلخبلص, سيد العفاني, ) (ُ)
 (.َُّّٓ مسند أحمد بف حنبؿ )ح (ِ)
الجنيػػد بػػف محمػػد بػػف الجنيػػد أبػػك القاسػـػ الخػػراز كيقػػاؿ القػػكاريرم, مكلػػده كمنشػػأه ببغػػداد كسػػمع بيػػا الحػػديث كلقػػي العممػػاء  (ّ)

 (.ُُْ/ِالجنيد بالخزاز النو كاف يعمؿ الخز.)طبقات الحنابمة كصحب جماعة مف الصالحيف كعرؼ 
 (.ِٕٗ/َُ, لؤلصبياني, )حمية األكلياء كطبقات األصفياء (ْ)
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َِ ُؽَْاَفبءَ : ذلؾ قكلو تعالى ٝ َِ ىَفُٔ اىفذِّ ْخيِِصفٞ ٍُ  َ ُشٗا ئِل  ىَِْٞؼجُُذٗا هللا  ٍِ ب أُ ٍَ َٗ }فػا  }ٓ/ البينػة خمػؽ 
 . كأمر جميع المكمفيف باإلخبلص, الخمؽ مف الجف كاإلنس لعبادتو كحده ال شريؾ لو

فُذ  كاإلخبلص سمة بارزة في النبيػيف كالمرسػميف قػاؿ تعػالى عػف خميمػو إبػراىيـ  ْٖ ع  َٗ ئِِّّفٜ 

 َِ ْ فِشِمٞ َُ َِ اْى ف ٍِ فب أََّفب  ٍَ َٗ اأْلَْسَض َؽِْٞا,فب  َٗ اِد  َٗ ب ََ ف َٜ ىِي ِزٛ لَطَفَش اىغ  ِٖ ْع َٗ } االتجػاه  ىػك }ٕٗ/ األنعػاـ
, كىػي الكممػة الفاصػمة. االتجػاه الحنيػؼ الػذم ال ينحػرؼ إلػى الشػرؾ. إلى فػاطر السػماكات كاألرض

ِإنَّ ال َّةَو اَل  َةْ بَةُل ) , كقػاؿ رسػكؿ ا (ُ)فبل تردد بعد ذلؾ كال حيػرة ..كاالتجاه األخير, كاليقيف الجاـز
 . (ٕ)(َ ابْةُتِغَي ِبِو َ ْجُهوُ ، ِمَ  اْلَعَمِل ِإالَّ َما َكاَن َلُو َخاِلًصا

 *العبرة المستفادة من اآليات:
عمار المساجد.-ُ  كجكب المشاركة في بناء كا 
 كجكب تعمـ مناسؾ الحج.-ِ
 أىمية إىتماـ العبد بقبكؿ عممو.-ّ
 .إفتقار العبد لربو -ْ
 اإلسبلـ ىك كصية األنبياء جميعيـ عمييـ السبلـ.-ٓ
 
 

                                                 
 (.َٗ/ّفي ظبلؿ القرآف, سيد قطب, ) (ُ)
ػػزىا يىٍمػػتىًمسي اأٍلىٍجػػرى كىالػػذٍّْكرى سػػنف النسػػائي, كتػػاب الجياد,بػػاب  (ِ) ػػٍف غى األلبػػاني (, قػػاؿ عنػػو َُّْ(, )حَِٓ, )صمى

 صحيح.
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 مه احلزب انثاوي انزاتعدلقاصذ وأهذاف انزتع  انذراسح انتحهيهيح انفصم انزاتع:
 

099 

 المطمب األول
 باإلسبلم والموت عميوأىمية التواصي 

َ اْلفطَاَٚ يدؿ عمى ىذا المقصد قكلو تعالى  ُ  هللا  ٜ  ئِ َْٝؼقُفُ٘ة َٝفب ثَِْف َٗ  ِٔ ٌُ ثَِْٞف ِٕٞ َٖب ئِْثَشا ٚ ثِ ل  َٗ َٗ

َِ لاََل  ٝ ٌُ اىذِّ َُ ىَُن ٘ َُ ْغيِ ٍُ  ٌْ ّْزُ أَ َٗ ِ  ئِل   ٘رُ َُ  . }ُِّ/ البقرة{ رَ
 : اىٖذف ٗاىَقصذ ٍِ اٟٝخ رؾقٞق

 *التفسير اإلجمالي:
ليػػػـ  باصػػػطفاء ا  ,لبنيػػػو كذريتػػػو يبػػػيف ا سػػػبحانو كتعػػػالى فػػػي اآليػػػة كصػػػية إبػػػراىيـ 

في آخر كقػت  نافعو  الكصية تأتي لحمؿ اإلنساف عمى شيءو  فعندما تقرأ كممة كصى فاعمـ أفٌ  ,الديف
 . (ُ)لزيادة االىتماـ بيذه الكصية لدل اإلنساف ,لؾ في الدنيا

 : كاعمـ أف ىذه الحكاية اشتممت عمى دقائؽ مرغبة في قبكؿ الديف
أنػػو سػػػبحانو كتعػػػالى لػػـ يقػػػؿ الكػػػبلـ بصػػيغة األمػػػر بػػػؿ بصػػيغة الكصػػػايا التػػػي ىػػي أككػػػد مػػػف   -ُ

 . األمر
 . بيـ أكثر مف غيرهبذلؾ أنو كاف شديد االىتماـ  عممان  ,خص الكصية بأكالده شفقة عمييـ  -ِ
 . أنو عمـ الكصية لبياف شدة االىتماـ بيا  -ّ
 . أف ىذه الكصية لـ تكف مقيدة بزماف أك مكاف كذلؾ أبمغ في الزجر  -ْ
االسػػبلـ كالػػديف كلػػـ يخػػص بػػذلؾ  ىكػػاف يػػدعك جميػػع النػػاس إلػػ ابػػراىيـ  اليقػػيف التػػاـ بػػأفٌ   -ٓ

 . عشيرتو أك قكمو
 . مع االلتزاـ بكحدانيتو أنو ختميا بأبمغ الزجر كالتحذير بأال يمكتكا كىـ ليس بمؤمنيف با   -ٔ

  
  

                                                 
 (.ّْٓ/ُتفسير الشعراكم, ) (ُ)
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 المطمب الثاني
 الدعوة إلى التوحيد وصية األنبيا  جميعاً 

ُد ئِْر تَفبَه  يدؿ عمى ىذا المقصد قكلو تعػالى  ْ٘ ف ََ ََٖذاَء ئِْر َؽَعفَش َْٝؼقُفَ٘ة اْى ٌْ ُشف ْْفزُ ًْ ُم فب أَ ٍَ  ِٔ ىِجَِْٞف

ِْ ثَْؼِذٛ ٍِ  َُ ََ  رَْؼجُُذٗ ئِْعف َٗ  ٌَ ِٕٞ ئِىَفَٔ آثَبئِفَل ئِْثفَشا َٗ َٖفَل  ُِ ىَفُٔ تَفبىُ٘ا َّْؼجُفُذ ئِىَ َّْؾف َٗ ا  اِؽفذ, َٗ ٖ,فب  ئِْعفَؾبَق ئِىَ َٗ بِػَٞو 

يُف ََ فب َمفبُّ٘ا َْٝؼ  َ َُ َػ َل رُْغفأَىُ٘ َٗ  ٌْ ب َمَغفْجزُ ٍَ  ٌْ ىَُن َٗ ب َمَغجَْذ  ٍَ َٖب  خ  تَْذ َخيَْذ ىَ  ٍ َُ * رِْيَل أُ ٘ َُ ْغيِ ٍُ َُ ٘ }البقػرة /
ُّّ-ُّْ{ . 
 تحقيق اليدف والمقصد من اآلية : 

 *التفسير اإلجمالي:
كلكػي ييػرل  ,يضيء درب المكحديف بػا  ,كنقاءو  كطيارةو  يتحرؾ بنا زحؼ اآليات في قدسيةو 

عمػػػت كممػػػة التكحيػػػد باقيػػػةن (ُ) ذريػػػة إبػػػراىيـنػػػكر اإلسػػػبلـ فػػػي  فعنػػػدما  ,فػػػييـ إلػػػى يػػػـك يبعثػػػكف , جي
 . حضرتو الكفاة كصى بيا يعقكب بنيو

ينتقػػؿ الخطػػاب بػػذلؾ إلػػى أىػػؿ الكتػػاب مػػف الييػػكد كالنصػػارل الػػذيف انحرفػػكا عػػف جػػادة الحػػؽ 
 . (ِ)لبنيو أم كنتـ شيداء حاضريف عمى كصية يعقكب  ,كالصكاب

ف مف عظمة  يدخؿ  فا  ,بما كسب رىيف كؿ امرمءو  أفٌ  ,الديف ككماؿ المسؤكلية الفرديةكا 
كأسػمى ذلػؾ مػػا  ,النػار لكػػؿ عػاصو كلػك كػاف حػران قرشػيان  كأفٌ  ,كلػك كػاف عبػدان حبشػيان  الجنػة كػؿ طػائعو 

 . (ّ)(يا فاطمة بنت محمد سميني ما شئت ال أغني عنؾ مف ا شيئا) في حؽ ابنتو قالو النبي 
اْعزَِْجُفْ٘ا اىط فبُغ٘دسبحانو كتعالى يقكؿ  َٗ ُِ اْػجُُذْٗا هللا  ُع٘ل, أَ ٍخ س   ٍ ىَقَْذ ثََؼْضَْب لِٜ ُموِّ أُ َٗ  ٌُٖ ْْ ف َِ لَ

ففالىَخُ  ِٔ اىع  فف ْٞ ِْ َؽق ففْذ َػيَ فف  ٍ  ٌُٖ ْْ فف ٍِ َٗ َٕففَذٙ هللا   ِْ فف  ٍ } يخبػػر ا ف }ّٔ/ النحػػؿ  أف حجتػػو قامػػت عمػػى
ككميـ متفقكف عمى دعػكة , أك متأخرة إال كبعث ا فييا رسكالن , كأنو ما مف أٌمة متقٌدمة, جميع األمـ

فانقسػػػمت األمػػػـ بحسػػػب اسػػػتجابتيا لػػػدعكة , شػػريؾ لػػػوكىػػػك عبػػػادة ا كحػػػده ال , كديػػػف كاحػػػد, كاحػػدة
مىٍيًو الضَّبللىةي{ فاتبع سبيؿ , }فىًمٍنييـ مٍَّف ىىدىل ا{ فاتبعكا المرسميف: الرسؿ قسميف قٍَّت عى ًمٍنييـ مٍَّف حى }كى

 . الغي

                                                 
 (.ِٔٓ/ُفي رحاب التفسير, عبد الحميد كشؾ, ) (ُ)
 (.ِٖٓ/ُالمرجع السابؽ ) (ِ)
 (, اسناده صحيح.ِِّٕسنف الدارمي ,)ح (ّ)
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ِْ فاألنبيػػاء عمػػييـ الصػػبلة كالسػػبلـ يقكلػػكف ألمميػػـ فف ٍِّ ففب ىَُنففٌ  ٍَ ًِ اْػجُففُذٗا هللا  ْ٘ ْٞففُشُٓ َٝففب تَفف ٍٔ َغ  ئِىَفف
كمػا سػكاه مخمػكؽ , المدبر لجميع األمكر, الرازؽ, أم اعبدكا ا كحده, ألنو الخالؽ} ٗٓ/ األعراؼ{

ػػدبَّر لػػيس لػػو مػػف األمػػر شػػيء بىٍينػػا أىنػػا رىًديػػؼي : قىػػاؿى  المسػػتحؽ لمعبػػادة كحػػده, كعػػف ميعػػاًذ ٍبػػًف جىبىػػؿو  فيػػك, مي
:  ةا ُمعةاذ قُةْ ةتُ : لَبةَّْ َك  َُ  َل اهلِل َ َ ْعَ ْ َك ثُ َّ َ اَ   اَع ً ثُ َّ قَالَ :  ا ُمعاذ قُةْ تُ ): فىقاؿى , لىٍيسى بىٍيني كىبىٍينىوي ًإالٌ أىًخرىةي الرٍَّحؿً , النًَّبيّْ 

: َىْل تَْ  ي ما َ ةقُّ اهلِل عَ ةى ِعبةاِ هِ قُةْ ةتُ : لَبةَّْ َك  َُ  َل اهلِل َ َ ْعَ ْ َك قَالَ :  ا ُمعاذ قُةْ تُ : لَبةَّْ َك  َُ  َل اهلِل َ َ ْعَ ْ َك ثُ َّ  اَ  َ اَع ً ثُ َّ قَالَ 
لَبةَّْ ةَك  َُ ة َل اهلِل :  ا ُمعةاذُ بْةُ  َجبَةٍل قُةْ ةتُ : َ ال  ُْشآُِك ا بِِو َش ْئاً ثُ َّ َ اَ  َ اَع ً ثُ َّ قَالَ َ قُّ اهلِل عَ ى ِعباِ هِ أَْن  َةْعبُ  هُ : قَالَ ، اهللُ َ  َُ  لُوُ أَْع َ ُ 

 . ٔ()( ى اهلِل أَْن ال  ةَُعذّْبَةُه ْ َ قُّ الْعِباِ  عَ : قَالَ ، َىْل تَْ  ي ما َ قُّ الْعِباِ  عَ ى اهلِل إِذَا فَةعَ ُ هُ قُةْ ُت اهللُ َ  َُ  لُوُ أَْع َ ُ : فَةَ الَ ، َ َ ْعَ ْ كَ 
 *العبرة المستفادة من اآليات:

 التكحيد كصية األنبياء جميعان.-ُ
 المكت حؽ عمى األنبياء.-ِ
 استحباب تكصية األىؿ كاألكالد.-ّ
 كؿ أمة محاسبة عمى أعماليا ال أعماؿ غيرىا.-ْ
 

                                                 
 (.ََٓٔ(, )حَُٓصحيح البخارم كتاب المباس, باب إرداؼ الرجؿ خمؼ الرجؿ, )ص (ُ)
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 : مطالب ةثبلثكفيو  
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 المطمب األول
 فضل ممة إبراىيم 

ٌَ يدؿ عمى ىذا المقصد قكلو تعالى  ِٕٞ ي فخَ ئِْثفَشا ٍِ زَُذٗا تُفْو ثَفْو  ْٖ ْٗ ََّصبَسٙ رَ ا أَ ُٕ٘د, تَبىُ٘ا ُمُّ٘٘ا  َٗ

 َِ ْ ِشِمٞ َُ َِ اْى ٍِ  َُ ب َمب ٍَ َٗ  . }ُّٓ/ البقرة{ َؽِْٞا,ب 
 : دراسة اليدف دراسة تحميمية من خبلل النقاط اآلتية * 
 : المتعمقة بالمقصد واليدفالمقصود بالمفردات : أوالً 
 :(َحِنيًفاقولو ) -

بػػاختبلؼ لفظيػػا بػػاإلفراد أك بػػالجمع, كاقترنػػت فػػي  كردت الحنيفيػػة فػػي القػػرآف الكػػريـ إثنتػػي عشػػرة مػػرةن 
 . منيا بإبراىيـ  ثمافو 

يقػاؿ لمػذم  ,كىػك الميػؿ مسػتقيـه  حنػؼ الحػاء كالنػكف كالفػاء أصػؿه : قاؿ ابػف فػارس: لغةً  الحنفية- أ
 . (ُ)كالحنيؼ المائؿ إلى الديف المستقيـ ...يمشي عمى ظير قدميو أحنؼ

 : تعريف الحنفية في االصطبلح - ب
كيقػػكؿ كػػاف عبػػدة األكثػػاف فػػي  ...فيػػك حنيػػؼ قػػاؿ األزىػػرم " مػػف كػػاف عمػػى ديػػف إبػػراىيـ -

 . (ِ)"نحف حنفاء عمى ديف إبراىيـ : الجاىمية يقكلكف
 .  ّ()عف االستقامة إلى الضبلؿ" كالحنؼ ميؿه  ,عف الضبلؿ إلى اإلسبلـ ميؿه  يقكؿ األصفياني "الحنؼ ىك -

فيػة " ىػي الميػؿ عػف عبػادة األصػناـ كغيرىػا مػف يالحن كيبلحظ مف خبلؿ التعريفات السابقة أفٌ 
 . كالميؿ عف الشرؾ إلى ديف ا تعالى المعتقدات الباطمة إلى التمسؾ بدعكة إبراىيـ

 : سبب النزول: ثانياُ 
كعػػب بػػف األشػػرؼ كمالػػؾ بػػف الصػػيؼ كأبػػي : نزلػػت فػػي رؤكس ييػػكد المدينػػة: قػػاؿ ابػػف عبػػاس

تػػزعـ  ياسػر بػف أخطػب كفػي نصػارل أىػػؿ نجػراف كذلػؾ أنيػـ خاصػمكا المسػػمميف فػي الػديف كػؿ فرقػةو 
نبينا مكسى أفضػؿ األنبيػاء ككتابنػا التػكراة أفضػؿ : أنيا أحؽ بديف ا تعالى مف غيرىا فقالت الييكد

نبينػا عيسػى : ب كديننا أفضؿ األدياف ككفػرت بعيسػى كاإلنجيػؿ كمحمػد كالقػرآف كقالػت النصػارلالكت
 . (ْ)أفضؿ األنبياء ككتابنا أفضؿ الكتب كديننا أفضؿ األدياف ككفرت بمحمد كالقرآف

                                                 
 (.ُُُ-َُُ/ِف فارس, )معجـ مقاييس المغة, الب (ُ)
 (.ِٕ/ٓتيذيب المغة, محمد األزىرم, ) (ِ)
 (.ُّّالمفردات, لمراغب األصفياني, ) (ّ)
 (.َّأسباب النزكؿ, لمكاحدم, ) (ْ)
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 : تحقيق اليدف والمقصد من اآلية: ثالثاُ 
 ,يا أنيا أحؽ بديف ا تعػالى كبممػة ابػراىيـ ئلقد خاضت الطكائؼ السابقة فيما بينيا بإدعا

فػػي  يػدعي بػأف اليدايػة مكجػكدةه  فكػؿه  ,مػنيـ يػدعي أنػو دينػو ىػك الحػػؽ كػالييكد كالنصػارل فكػؿ فريػؽو 
إلػى  باطؿو  الذم ماؿ عف كؿ ديفو  ,كؿ اليداية باتباع ممة إبراىيـ عميو السبلـ لكنيـ تناسكا أفٌ  ,دينو

 . (ُ)يف با تعالىالمشرك مف كما كاف ,ديف الحؽ
ذا لـ يقكؿ شيخ االسبلـ ابف تيمية "  ذا كاف كذلؾ فالييكد كالنصارل ليسكا عمى ممة إبراىيـ كا  كا 

 . (ِ)"مف عبد إلو إبراىيـ كاف عمى ممتو فإفٌ  ,يككنكا عمى ممتو لـ يككنكا يعبدكف إلو إبراىيـ
 *العبر المستفادة من اآليات : 

 الديانات كجب عمى األمـ السابقة اإليماف بو.الديف اإلسبلمي خاتـ -ُ
 أفضؿ الممؿ. ممة إبراىيـ -ِ
 

  

                                                 
(/ التفسػػػير الميسػػػر,مجمكعة مػػػف العممػػػاء ْٖ/ُبتصػػػرؼ يسػػػير: لبػػػاب التأكيػػػؿ فػػػي معػػػاني التنزيػػػؿ, لمخػػػازف, ) (ُ)

(ُْٗ.) 
 (.ٗٔٓ/ُٔالبف تيمية, )مجمكع الفتاكل,  (ِ)
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 المطمب الثاني
 طاعة ا تعالى باتباع شريعة محمد

ٌَ  يػػدؿ عمػػى ىػػذا المقصػػد قكلػػو تعػػالى ِٕٞ ّْففِضَه ئِىَففٚ ئِْثففَشا ففب أُ ٍَ َٗ َْْٞففب  ّْففِضَه ئِىَ ففب أُ ٍَ َٗ  ِ ْ ففب ثِففبل  ٍَ تُ٘ىُفف٘ا آ

بِػَٞو  ََ ئِْع اأْلَْعجَبغِ َٗ َٗ َْٝؼقَُ٘ة  َٗ ئِْعَؾبَق  ٌْ َل  َٗ ف ِٖ ِْ َسثِّ ف ٍِ  َُ َٜ اىْ جِٞ ف٘ فب أُٗرِف ٍَ َٗ ِػَٞغفٚ  َٗ َ٘عفٚ  ٍُ  َٜ ب أُٗرِ ٍَ َٗ
ئِ  َٗ ا  ْٗ زَفَذ ْٕ ِٔ لَقَفِذ ا ٌْ ثِف ْْزُ ٍَ ب آ ٍَ ْضِو  َِ ُْ٘ا ثِ ٍَ ُْ آ ِ َُ * لَا ٘ َُ ْغيِ ٍُ ُِ ىَُٔ  َّْؾ َٗ  ٌْ ُٖ ْْ ٍِ َِ أََؽٍذ  ْٞ ُق ثَ فب ُّاَشِّ ََ ا لَاِّ  ْ٘ ى ف َ٘ ُْ رَ

ٌْ لِٜ ِشقَبقٍ  ُِ ىَفُٔ  ُٕ َّْؾف َٗ ِ ِلفْجَغخ,  َِ هللا  ف ٍِ  ُِ ِْ أَْؽَغ ٍَ َٗ  ِ ٌُ * ِلْجَغخَ هللا  ُٞغ اْىَؼيِٞ َِ َ٘ اىغ  ُٕ َٗ  ُ ٌُ هللا  ُٖ  لََغَْٞناَِٞن

 َُ خْ  َػبثُِذٗ ٍُ ُِ ىَفُٔ  َّْؾف َٗ  ٌْ فبىُُن ََ ٌْ أَْػ ىَُنف َٗ بىَُْب  ََ ىََْب أَْػ َٗ  ٌْ َسث ُن َٗ َ٘ َسث َْب  ُٕ َٗ  ِ ََّْ٘ب لِٜ هللا  َُ * تُْو أَرَُؾبع   يُِصف٘
 . }ُّٗ-ُّٔ/ البقرة{
 : دراسة اليدف دراسة تحميمية من خبلل النقاط اآلتية * 
 : المقصود بالمفردات المتعمقة بالمقصد واليدف: أوالً 
, (ُ)مػف الشػجر ترعػاه اإلبػؿ ضػربه : كالسَّػبىطي , أمػا األسػباط فمشػتؽ مػف السَّػبىط: قولو )األسباط(- أ

كاألسػػباط  , كفػػي الحػػديث الصػحيح الحسػػف كالحسػػيف سػبطا رسػػكؿ ا (ِ)كاألسػباط كلػػد الكلػد
 . كأكالد إسحاؽ  كسمكا بذلؾ ليفصؿ بيف أكالد إسماعيؿ  ,ىنا ىـ أكالد يعقكب 

 . (ْ)عمييافطرتو التي فطر الناس  ..., ديف ا(ّ)الديف كالممة ,الصبغة بالكسر: )صبغة(- ب
بطريػؽ  , كسػمي الػديف صػبغةن (ٓ)ليػـ كسمي بذلؾ ألف النصارل كانكا يصبغكف أكالدىـ في ماءو 

 . (ٔ)االستعارة حيث تيظير سمتو عمى المؤمف كما يظير أثر الصبغ في الثكب
 : سبب النزول: ثانياً 

َِ هللاِ ِلفففجَغخ, قكلػػو ) ففف ٍِ  ُِ فففِ أَؽَغففف ٍَ َٗ إذا كلػػػد  كاالنصػػػارل كػػػان إفٌ : ( قػػػاؿ ابػػػف عبػػػاسِلفففجَغخَ هللاِ 
ليـ يقاؿ لو المعمكدم ليطيركه بذلؾ كيقكلكف ىػذا  صبغكه في ماءو  فأتى عميو سبعة أياـو  ألحدىـ كلده 

 . (ٕ)طيكر مكاف الختاف فإذا فعمكا ذلؾ صار نصرانيان حقان فأنزؿ ا تعالى ىذه اآلية
 : تحقيق اليدف والمقصد من اآلية: ثالثاً 

كبمػػا  مفصػػبلن  ,أرشػد ا تعػػالى عبػاده المػػؤمنيف إلػى اإليمػػاف بمػا أنػػزؿ إلػييـ بكاسػػطة رسػكلو 
                                                 

 (.ِٖٓ/ْتيذيب المغة, األزىرم, ) (ُ)
 (.َّٖ/ٕلساف العرب, البف منظكر, ) (ِ)
 (.َُُّالقامكس الميحط, لمفيرك آبادم, ) (ّ)
 (.َُّغريب القرآف, لمسجستاني, ) (ْ)
 (.ّْٕ/ٖلساف العرب, البف منظكر, ) (ٓ)
 (.ٗٓ/ُصفكة التفاسير, الصابكني, ) (ٔ)
 (.َّلنزكؿ, لمكاحدم, )أسباب ا (ٕ)
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 . (ُ)كأجمؿ ذكر بقية األنبياء, مف الرسؿ كنص عمى أعيافو  أنزؿ عمى األنبياء المتقدميف مجمبلن 
فقػد اىتػدكا لمصػراط المسػتقيـ  ,كجميػع الكتػب السػماكية فإف آمف أىؿ الكتػاب بجميػع الرسػؿ دكف تفريػؽو 

فٌ  ,المكصؿ إلى جنات النعيـ فمف  ,الذم كانكا عميو تكلكا كأعرضكا عف اليداية إلى الضبلؿ بسبب الشقاؽ كا 
 . ِ()ؼ يكفيؾ شرىـك ىك عالـ الغيب كالشيادة كس ا  يقدركا عمى أذية الرسكؿ ألفٌ 

 صػػػناعيةو  المسػػػمـ مػػػف غيػػػره بأعمػػػاؿو كاآليػػػة تشػػػير إلػػػى أنػػػو ال حاجػػػة فػػػي اإلسػػػبلـ إلػػػى تمييػػػز 
نما المدار فيو عمى ما صبغ ا بو الفطرة السميمة مف اإلخبلص , كالمعمكدية عند النصارل مثبلن  كا 

ِ كالقصد في األمكر , كحب الخير كاالعتداؿ َٖفب َل رَْجفِذَٝو ىَِخْيفِق هللا  ْٞ ِ اى زِفٜ لَطَفَش اىْ فبَط َػيَ لِْطَشَد هللا 

ٌُ َرىَِل  ُِ اْىقَِّٞ ٝ َُ  اىذِّ ٘ َُ ِ  أَْمضََش اىْ بِط َل َْٝؼيَ ىَِن َٗ }الرـك /َّ{ . 
 : وجوب طاعة ا تعالى باتباع شريعة محمد  - أ

بالتمسػػػػؾ بػػػػالقرآف  آمػػػػرةن  لقػػػػد جػػػػاءت اآليػػػػات الشػػػػريفة كاألحاديػػػػث الصػػػػحاح عػػػػف رسػػػػكؿ ا 
فَننََّمةا أنَةا َبَشةٌآ ، أاَل أَ ةَُّهةا النَّةاسُ ، أمَّا بَعة ُ ) ذلؾ ما ثبت عنو  ,عمى اليدل الصحيح كاالعتصاـ بو دليؿه 

، ِبكتاِب اهللَفُاُذ ا ، ِف ِو الُهَ ى َ النُّ  ُ ، أ َُّلُهَما ِكَتاُب اهللِ : َ أنَا تا ك ف ك  ثَةَ َ ْ  ِ ،    ُل  بّْي فَُ ِج بَ  ُ ِشَك أْن  َ ِتي 
 . (ٖ)( ...َ اْ َتْمِسُك ا ِبوِ 

 : أىمية اإلخبلص في أدا  العبادات - ب
 . كعممو  تعالى فبل يشرؾ في دينو كال يرائي بعممو, اإلخبلص أف يخمص العبد دينو

ْخيِصب, ىَُٔ ِدِْٜٝ قاؿ تعالى ,كاألدلة عمى كجكب اإلخبلص كثيرةه  ٍُ َ أَْػجُُذ   . }ُْ/ الزمر{ تُِو هللا 
كعف مىٍحميكًد ٍبػًف لىًبيػدو 
قَةاُل ا َ َمةا  اأْلَْصةَغآُ ِإنَّ َأْخةَ َف َمةا َأَخةاُف َع َةْ ُكْ  الشّْةْآُك )قىػاؿى أىفَّ رىسيػكؿى المَّػًو  (ْ)

َي النَّةاُس بَِ ْعَمةاِلِهْ  اْذَىبُة ا ِإلَةى الشّْْآُك اأْلَْصَغُآ  َا َ ُ  َل ال َِّو قَاَل الآّْ َاُء  َةُ  ُل ال َّةُو َعة َّ َ َجةلَّ َلُهةْ   َةةْ َم اْلِ َ اَمةِ  ِإَذا ُجة ِ 
نْةَ ا فَاْنظُُآ ا َىْل َتِجُ  نَ   .(٘)(ِعْنَ ُىْ  َجَ اءً  الَِّذ َ  ُكْنُتْ  تُةَآاُء َن ِفي ال ُّ

قػػاؿ اإلمػػاـ ابػػف تيميػػو فػػي الفتػػاكل "فػػبل تػػزكؿ الفتنػػة عػػف القمػػب إال إذا كػػاف ديػػف العبػػد كمٌػػو   

                                                 
 (.ْٖٖ/ُتفسير القرآف العظيـ, ابف كثير, ) (ُ)
 (.ٖٔ/ُبتصرؼ: تفسير السعدم, ) (ِ)
 (.َِْٖ(, )حُِٖٔصحيح مسمـ, كتاب فضائؿ الصحابة, )ص (ّ)
ػػدىًنيُّ  (ْ) ػػاًرمُّ األىٍشػػيىًميُّ اٍلمى ٍقبىػػةى, أىبيػػك نيعىػػٍيـو األىٍنصى ػػكدي ٍبػػفي لىًبيػػًد ٍبػػًف عي يىػػاًة النَّبًػػيّْ  مىٍحمي ًلػػدى ًفػػي حى , كي اًديػػثى ٍنػػوي أىحى كىل عى , كىرى

أخرج النسائي منيا حديثا كىي مراسيؿ قاؿ بف أبي حاتـ سمعت أبي يقكؿ محمكد بف لبيد ال نعرؼ لو صػحبة 
ككاف البخارم قد كتب أف لػو صػحبة فخػط عميػو أبػي قمػت جػـز بػف حبػاف بصػحبتو.انظر جػامع التحصػيؿ فػي 

 (.ِْٕ/ٓ(/ معجـ الصحابة, لمبغكم,)ِٕٓؿ, ألبك سعيد العبلئي, )صأحكاـ المراسي
 (َِّّٔمسند أحمد بف حنبؿ )ح  (ٓ)
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فٌ  ,(ُ) كخشػػيتو مػػف ا عػػز كجػػؿ كػػاف أقػػكل مػػف جمػػاؿ امػػرأة العزيػػز  قػػكة إخػػبلص يكسػػؼ كا 

 . (ِ)كحسنيا كحبو ليا"
نفسػػو العمػػؿ  لػػـ يكػػف عميػػو أشػػؽ مػػف العمػػؿ  مػػف عػػٌكد": كقػػاؿ ابػػف القػػيـ فػػي عػػدة الصػػابريف

كىػػذا فػػي , كمػػف عػػٌكد نفسػػو العمػػؿ ليػػكاه كحظػػو لػػـ يكػػف عميػػو أشػػؽ مػػف اإلخػػبلص كالعمػػؿ , لغيػػره
 .(ّ)"أشؽ عمى المنفؽ  مف اإلنفاؽ لغيره ككذا بالعكس فميس شيءه , جميع أبكاب األعماؿ

 *العبر المستفادة من اآليات:
 بجميع الرسؿ , كمف يكفر بكاحد كأنو قد كفر بيـ جميعان.كجكب اإليماف -ُ
 الحذر مف مخالفة منيج األنبياء.-ِ
 .كجكب اتباع شريعة سيدنا محمد -ّ
  
 

  

                                                 
 (.ّٗ, ابف تيمية, )الزىد كالكرع كالعبادة (ُ)
 (.َِٔ/َُمجمكع فتاكل, ابف تيمية, ) (ِ)
 (.ْٔ, البف القيـ, )عدة الصابريف كذخيرة الشاكريف (ّ)



 مه احلزب انثاوي انزاتعدلقاصذ وأهذاف انزتع  انذراسح انتحهيهيح انفصم انزاتع:
 

118 

 المطمب الثالث
 إلييم إبطال دعاوي الييود والنصارى بانتساب ذرية إبراىيم 

ُ  يػػدؿ عمػػى ىػػذا المقصػػد قكلػػو تعػػالى  َُ ئِ ًْ رَقُ٘ىُفف٘ َْٝؼقُففَ٘ة أَ َٗ ئِْعففَؾبَق  َٗ بِػَٞو  ََ ئِْعفف َٗ  ٌَ ِٕٞ ئِْثففَشا

ْٗ ََّصبَسٙ ا أَ ُٕ٘د, اأْلَْعجَبغَ َمبُّ٘ا  فب  َٗ ٍَ َٗ  ِ َِ هللا  ف ٍِ ْْفَذُٓ  َٖبَدح, ِػ ٌَ َشف ِْ َمفزَ  َ ٍِ  ٌُ ِْ أَْظيَ ٍَ َٗ  ُ ًِ هللا  ٌُ أَ ٌْ أَْػيَ ّْزُ تُْو أَأَ

 َُ َل رُْغفأَىُ٘ َٗ  ٌْ فب َمَغفْجزُ ٍَ  ٌْ ىَُنف َٗ فب َمَغفجَْذ  ٍَ َٖفب  فخ  تَفْذ َخيَفْذ ىَ  ٍ َُ * رِْيفَل أُ يُف٘ ََ ب رَْؼ  َ ُ ثَِغبلٍِو َػ فب َمفبُّ٘ا هللا   َ  َػ

َُ َٝؼْ  يُ٘ ََ  }البقرة /َُْ-ُُْ{ . 
 : تحقيق اليدف والمقصد من اآلية

كمف بعػده  ,إلييـ رد ا سبحانو كتعالى دعاكل الييكد كالنصارل في انتساب ذرية إبراىيـ 
, فيػؿ يقػدركف (مف األنبياء كاألسباط إلى ممػتيـ إمػا الييكديػة أك النصػرانية, بقكلػو )أأنػتـ أعمػـ أـ ا

 . عمى أف يدعكا بأنيـ أعمـ مف ا تعالى
تسػأؿ يػـك القيامػة  كػؿ أمػةو  ألفٌ  ,فيػذا ال يعػكد عمػيكـ بػالنفع ,إدعػائكـ صػحيحه  لكف افترضكا أفٌ 

 . أعماؿ غيرىا فأعماليا التي كسبتيا ال ع فع
 : الحنيفية دين إبراىيم  - أ

فػزعـ  ,عمى إبػراىيـ, فػي حقيقػة دينػو الػذم كػاف عميػو يظير القرآف الكريـ تنازع طكائؼ مختمفةو 
, كزعمػػػت النصػػػارل أف إسػػػحاؽ كلػػػد إبػػػراىيـ يعقػػػكب بػػػف ألنيػػػـ أبنػػػاء إبػػػراىيـ ييػػػكدمه  الييػػػكد أفٌ 

 . (ُ)لو مف ناحية أمو التي ترجع إلبراىيـ كادعت نسب عيسى  ,إبراىيـ كاف نصرانيان 
ي فخَ كأمتو اتبعت ممة إبراىيـ فقػاؿ تعػالى  لكف دعكة النبي محمد  ٍِ ُِ ار جِفْغ  ْٞفَل أَ َْْٞفب ئِىَ َؽ ْٗ ٌ  أَ صُف

ٌَ َؽِْٞا,ب  ِٕٞ َِ ئِْثَشا ْ ِشِمٞ َُ َِ اْى ٍِ  َُ ب َمب ٍَ َٗ }النحؿ /ُِّ{ . 
 : الرد عمى دعاوي الييود والنصارى - ب
 . (ِ)في اآليات كسمي بذلؾ ألنو حنؼ إلى اإلسبلـ ديف ا اا سمى إبراىيـ حنيفين  فٌ إ -ُ
ُذ ىِفَشةِّ كيظير ذلؾ مف قكلػو  ,ىي اإلسبلـ ممة إبراىيـ  أفٌ  -ِ َْ ٌْ تَبَه أَْعيَ ئِْر تَبَه ىَُٔ َسث ُٔ أَْعيِ

 َِ ٞ َِ  . {ُُّ/ البقرة} اْىَؼبىَ
 ,اليدل كالػديف الحػؽ ىػك اإلسػبلـ فرد ا عمييـ بأفٌ  ,دعاء الييكد كالنصارل اليدل في دينيـا -ّ

 . الذم كاف عميو كىك الحنيفية السمحة
ف اختمفػػ ,أف ديػػف اإلسػػبلـ ىػػك الػػديف الػػذم كػػاف عميػػو األنبيػػاء -ْ  ,كأنيػػـ إليػػو دعػػكا ,شػػرائعيـ تكا 

                                                 
 (.َْٓالخالدم, )القصص القرآني, د. صبلح  (ُ)
 (.ُْٓ/ِتفسير القرطبي, ) (ِ)
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أنةا أ لةى النةاس بع سةى ابة  مةآ   فةي ) لقكلػو  فػدينيـ كاحػده  ,كعمى رأسيـ أبك األنبياء إبراىيـ 
ٍبػػًد المَّػػوً و  (ٕ)(أمهةةاته  شةةتى    ةةنه   ا ةة  (1)الةة ن ا  اآلخةةآة  األنب ةةاء إخةة ة لعةة ت ػػٍف عى قىػػاؿى : قىػػاؿى  عى

ُهْ  أَبِةةي َ َخِ  ةةُل  َبّْةةي َعةة َّ َ َجةةلَّ ثُةة َّ قَةةةَآَأ )) رىسيػػكؿي المَّػػًو  ىَففٚ ِلُكةةلّْ نَبِةةيٍّ ُ اَلٌة ِمةةْ  النَِّب ّْةة َ  َ ِإنَّ َ لِ ّْةةي ِمةةنةْ ْٗ ُ  أَ ئِ

ُْ٘ااىْ بِط  ٍَ َِ آ اى ِزٝ َٗ   ٜ ََٕزا اىْ جِ َٗ َِ ار جَُؼُ٘ٓ  ٌَ ىَي ِزٝ ِٕٞ  . (ٖ)(ثِاِْثَشا
 .(ْ)الحرص عمى اإلسبلـ بالثبات عميو إلى الممات -ٓ
 

                                                 
 (.ّٖٔعبلت: الذيف أمياتيـ مختمفة كأبكىـ كاحد, انظر: النياية في غريب الحديث كاألثر ) (ُ)
 (.ّّْْ(, )حْٖٗصحيح البخارم, كتاب أحاديث األنبياء, باب قكلو تعالى )كاذكر في الكتاب مريـ(, )ص (ِ)
(, قػػاؿ عنػػو األلبػػاني ِٓٗٗ(, )حَٕٔلقػػرآف, بػػاب مػػف سػػكرة آؿ عمػػراف, )صسػػنف الترمػػذم, كتػػاب تفسػػير ا (ّ)

 صحيح.
 (.ُٕ, إعداد الباحثة: فكزية محمكد الممفكح )رسالة ماجستير بعنكاف: أصكؿ اإليماف في قصة إبراىيـ  (ْ)
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 اخلامتح
ذ بمػػغ البحػػث نيايتػػو , فإنػػو مػػف المناسػػب أف أذكػػر أىػػـ النتػػائج كالتكصػػيات التػػي كصػػؿ إلييػػا  كا 

 الباحث مف خبلؿ ىذه الدراسة :
 

 أوال  : انىتائج :
 

  إف عمـ مقاصد كأىداؼ القرآف الكريـ يعمؿ عمى تقكية االرتباط بيف أجزاء القرآف , كيظير
 كجيان مف كجكه إعجازه , كيبيف أسرار ترتيب سكره كآياتو , كيبيف معانيو كأىدافو.

  القرآف الكريـ , مبينان أىمية ىذا العمـ , كأىـ التعريؼ بعمـ مقاصد كأىداؼ الحزب الثاني مف
 .لت ىذا العمـالكتب التي تناك 

  سكرة البقرة ليا فضؿ عظيـ , مف خبلؿ بياف أىمية ىذه السكرة كفضميا , كما اشتممت عميو
 مف أحكاـ شرعية كتشريعية.

 عمى شدة كفرىـ  ىـ بنك إسرائيؿ , ففي ذلؾ دليؿه  بياف أف أكثر أمة بعث ا فييـ األنبياء
 كتعنتيـ , كعدـ اتباعيـ لشريعة أنبيائيـ .

  الييكد أكثركا مف الحكارات كاألسئمة ألنبيائيـ , كالطابع السائد عمى ذلؾ الحكار ىك التعنت
 كالجدؿ .

  عدـ تأدب الييكد مع النبي  في الخطاب , بؿ التربص بالنبي .كمحاكلة قتمو 
 ختار , كأف ىذا الشعب ال ييعذب في نار جينـ إال أيامان الييكد بأنيـ شعب ا الم اعتقاد

 معدكدة , اعتقاد زائؼ كباطؿ.
  عداء الييكد لمنبي  قينيـ التاـ بصدؽ دعكتو .يكألمتو رغـ عمميـ ك 
 .التحذير الشديد مف الذنكب , كالسبيؿ إلى تكفيرىا 
  أف مف تماـ النعمة العمؿ الصالح , كالدعكة إلى ا لتمسؾ بحقكؽ الكالديف , مع ا هكحد

يتاء الزكاة . قامة الصبلة كا   كا 
  عداء الييكد الشديد لممبلئكة كخاصة لجبريؿ. 
  اتخاذ الييكد سيبؿ الضبلؿ كاإلفساد بيف الناس , لتحقيؽ أىدافيـ المشبكىة , كالعمؿ في

 السحر .
  األمة .اثبات كقكع النسخ في القرآف الكريـ , كأف اليدؼ منو التيسير كالتخفيؼ عمى 
 .بياف أىمية المساجد في إحياء ديف ا تعالى , مع تكجيو األمة ألفضؿ قبمة 
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  تنزيو ا . عف العيكب كالنقائص , مف خبلؿ التفكير كالتأمؿ بمخمكقات ا تعالى 
  فضؿ سيدنا إبراىيـ .كأنو أبك األنبياء 
  الرد عمى دعاكم الييكد كالنصارل بانتساب إبراىيـ  , كأنيـ متبعكف لشريعتو .إلييـ 
  أىمية العقيدة االسبلمية , الرتباطيا بجميع األنبياء عمييـ السبلـ , كلذا اتفقت دعكة األنبياء

 كعبل. تعالى كاالخبلص في عبادتو جؿ جميعيـ عمى تكحيد ا
 

 ثاويا  : انتىصياخ :
 

بػالقرآف الكػريـ, فيػك نبػع يكصي الباحث طمبة العمـ بمزيد مػف االىتمػاـ بالمكاضػيع التػي تتعمػؽ 
فيػػاض ال يبخػػؿ عمػػى مػػف كرده , كالغػػكص فػػي أعمػػاؽ اآليػػات السػػتنباط مفػػاىيـ قرآنيػػة , تسػػاىـ فػػي 

 حؿ مشكبلت الكاقع المعاصر كفؽ النظرة القرآنية .
كأكصػػػي البػػػاحثيف بالتكصػػػؿ إلػػػى دراسػػػات متقدمػػػة فػػػي كضػػػع تصػػػكر شػػػامؿ لنظريػػػة المقاصػػػد 

 كالخاصة.كاألىداؼ القرآنية العامة 
كفي الختاـ أسألؾ ربي كما كفقتني إلتماـ ىذه الدراسة أف تتقبميا مني , كأف تنفعني بيػا , كأف 

 تجعؿ ىذا العمؿ خالصان لكجيؾ الكريـ .

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 انفهارس
 
 

 فيرس اآليات القرآنية.   أواًل:
 فيرس األحاديث النبوية.   ثانيًا:

 . فيرس األعبلم ٍ   ثالثًا:

 فيرس المصادر والمراجع.   رابعًا:

 .فيرس الموضوعات خامسًا:
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 اآليات القرآنية الكريمةأواًل: فيرس 
 رقم الصفحة رقميا السورة                       اآلية         لسمسم

 الفاتحة
يَّاؾى نىٍستىًعيفي   ُ  َُ ََٓ ًإيَّاؾى نىٍعبيدي كىاً 

 البقرة
ٍيبى ًفيًو ىيدنل لٍّْمميتًَّقيفى   ِ  ِّ   ََِ ذًلؾى اٍلًكتىابي الى رى
 ٕٖ, ِِ ََّ ًباٍلغىٍيبً الًَّذيفى ييٍؤًمنيكفى   ّ
ٍبًدنىا فىٍأتيكا ًبسيكرىةو ًمٍف ًمٍثًموً   ْ مىى عى ٍلنىا عى ٍيبو ًممَّا نىزَّ ٍف كيٍنتيـٍ ًفي رى  َُٗ   َِّ كىاً 
ًميفىةن   ٓ اًعؿه ًفي اأٍلىٍرًض خى ًئكىًة ًإنّْي جى بُّؾى ًلٍممىبلى ٍذ قىاؿى رى  ُّٔ, ُِٖ ََّ كىاً 
ٍلتي   ٔ ا أىٍنزى ؿى كىاًفرو ًبًو كىالى كىآًمنيكا ًبمى ـٍ كىالى تىكيكنيكا أىكَّ دّْقنا ًلمىا مىعىكي ميصى

كا ًبآيىاًتي ثىمىننا قىًميبلن   تىٍشتىري
َُْ َٔ 

اًشًعيفى   ٕ مىى اٍلخى نَّيىا لىكىًبيرىةه ًإالَّ عى ًة كىاً  ٍبًر كىالصَّبلى  ٕٖ َْٓ كىاٍستىًعينيكا ًبالصَّ
كا   ٖ ـٍ يىا بىًني ًإٍسرىاًئيؿى اٍذكيري ٍمتيكي ـٍ كىأىنّْي فىضَّ مىٍيكي ًتيى الًَّتي أىٍنعىٍمتي عى ًنٍعمى

مىى اٍلعىالىًميفى   عى
َْٕ ُٓ ,َُٗ 

ٍذتيـي اٍلًعٍجؿى ًمٍف بىٍعًدًه كىأىٍنتيـٍ   ٗ ٍدنىا ميكسىى أىٍربىًعيفى لىٍيمىةن ثيَـّ اتَّخى ٍذ كىاعى كىاً 
 ظىاًلميكفى 

َُٓ ُُٕ 

ميكا ىىًذًه   َُ ٍذ قيٍمنىا اٍدخي ميكا كىاً  ٍيثي ًشٍئتيـٍ رىغىدنا كىاٍدخي اٍلقىٍريىةى فىكيميكا ًمٍنيىا حى
دنا  اٍلبىابى سيجَّ

َٖٓ ِّ ,ْٓ ,ٖٓ 

ٍيرى الًَّذم ًقيؿى لىييـٍ   ُُ  ٗٓ, ٖٓ, ْٓ َٗٓ فىبىدَّؿى الًَّذيفى ظىمىميكا قىٍكالن غى
اًبًئيفى   ُِ ارىل كىالصَّ مىٍف آمىفى ًبالمًَّو ًإفَّ الًَّذيفى آمىنيكا كىالًَّذيفى ىىاديكا كىالنَّصى

ا اًلحن  كىاٍليىٍكـً اآٍلًخًر كىعىًمؿى صى
َِٔ ِٕ 

كا بىقىرىةن   ُّ ـٍ أىٍف تىٍذبىحي ٍذ قىاؿى ميكسىى ًلقىٍكًمًو ًإفَّ المَّوى يىٍأميريكي  َٔ, ْٔ َٕٔ كىاً 
بَّؾى ييبىيٍّْف لىنىا مىا ًىيى قىاؿى ًإنَّوي يىقيكؿي ًإنَّيىا بىقىرىةه   ُْ  َٔ, ْٔ َٖٔ  قىاليكا اٍدعي لىنىا رى
ٍفرىاءي   ُٓ بَّؾى ييبىيٍّْف لىنىا مىا لىٍكنييىا قىاؿى ًإنَّوي يىقيكؿي ًإنَّيىا بىقىرىةه صى  َٔ, ْٔ َٗٔ قىاليكا اٍدعي لىنىا رى
نَّا ًإٍف   ُٔ مىٍينىا كىاً  بَّؾى ييبىيٍّْف لىنىا مىا ًىيى ًإفَّ اٍلبىقىرى تىشىابىوى عى قىاليكا اٍدعي لىنىا رى

 لىميٍيتىديكفى شىاءى المَّوي 
ََٕ ْٔ ,َٔ 

ٍرثى   ُٕ  ْٔ َُٕ قىاؿى ًإنَّوي يىقيكؿي ًإنَّيىا بىقىرىةه الى ذىليكؿه تيًثيري اأٍلىٍرضى كىالى تىٍسًقي اٍلحى
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ـى المًَّو   ُٖ قىٍد كىافى فىًريؽه ًمٍنييـٍ يىٍسمىعيكفى كىبلى ـٍ كى  ِٕ َٕٓ أىفىتىٍطمىعيكفى أىٍف ييٍؤًمنيكا لىكي
قىٍد كىافى   ُٗ فيكنىوي ًمٍف بىٍعًد مىا كى رّْ ـى المًَّو ثيَـّ ييحى ـٍ يىٍسمىعيكفى كىبلى فىًريؽه ًمٍنيي

ـٍ يىٍعمىميكفى  قىميكهي كىىي  عى
َٕٓ ُّ 

ا فىتىحى المَّوي   َِ دّْثيكنىييـٍ ًبمى  ّٕ, ّٓ, ّْ َٕٔ أىتيحى
ـٍ ًإلىى  ُِ يي بلى بىٍعضي ذىا خى ذىا لىقيكا الًَّذيفى آمىنيكا قىاليكا آمىنَّا كىاً   ّٕ, ّْ َٕٔ بىٍعضو قىاليكا كىاً 
ا ييٍعًمنيكفى   ِِ مى كفى كى ـي مىا ييًسرُّ  َْ, ّٖ َٕٕ أىكىالى يىٍعمىميكفى أىفَّ المَّوى يىٍعمى
اًنيَّ   ِّ ًمٍنييـٍ أيمّْيُّكفى الى يىٍعمىميكفى اٍلًكتىابى ًإالَّ أىمى  ّٗ, ّٖ َٖٕ كى
ـٍ   ِْ ٍيؿه ًلمًَّذيفى يىٍكتيبيكفى اٍلًكتىابى ًبأىٍيًديًي  ْٗ, ْٓ, ّٖ َٕٗ ثيَـّ يىقيكليكفى ىىذىا ًمٍف ًعٍنًد المَّوً فىكى
ـٍ ًممَّا كىتىبىٍت أىٍيًديًيـٍ   ِٓ ٍيؿه لىيي ٍيؿه لىييـٍ ًممَّا يىٍكًسبيكفى  فىكى , ُْ, َْ, ّٖ َٕٗ كىكى

ْٓ 
ٍذتيـٍ ًعٍندى   ِٔ قىاليكا لىٍف تىمىسَّنىا النَّاري ًإالَّ أىيَّامنا مىٍعديكدىةن قيٍؿ أىتَّخى ٍيدناكى , ٕٓ, ْٓ, ْٖ ََٖ المًَّو عى

ٖٓ 
ابي النَّاًر   ِٕ ًطيئىتيوي فىأيكلىًئؾى أىٍصحى اطىٍت ًبًو خى بىمىى مىٍف كىسىبى سىيّْئىةن كىأىحى

اًلديكفى  ـٍ ًفييىا خى  ىي
َُٖ ِٔ 

ـٍ ًفييىا   ِٖ نًَّة ىي ابي اٍلجى اًت أيكلىًئؾى أىٍصحى اًلحى ًمميكا الصَّ كىالًَّذيفى آمىنيكا كىعى
اًلديكفى   خى

َِٖ ِٔ 

ٍذنىا ًميثىاؽى بىًني ًإٍسرىاًئيؿى الى تىٍعبيديكفى ًإالَّ المَّوى   ِٗ ٍذ أىخى  ٕٓ َّٖ كىاً 
ًباٍلكىاًلدىٍيًف ًإٍحسىاننا  َّ  ٖٕ َّٖ كى
ٍسننا  ُّ قيكليكا ًلمنَّاًس حي ًذم اٍلقيٍربىى كىاٍليىتىامىى كىاٍلمىسىاًكيًف كى  ِٖ َّٖ كى
ـٍ الى   ِّ ٍذنىا ًميثىاقىكي ٍذ أىخى ـٍ ًمٍف كىاً  ـٍ كىالى تيٍخًرجيكفى أىٍنفيسىكي تىٍسًفكيكفى ًدمىاءىكي

ـٍ   ًديىاًركي
َْٖ ُٗ 

ـٍ   ّّ ـٍ ًمٍف ًديىاًرًى تيٍخًرجيكفى فىًريقنا ًمٍنكي ـٍ كى ًء تىٍقتيميكفى أىٍنفيسىكي ثيَـّ أىٍنتيـٍ ىىؤيالى
ٍثـً كىاٍلعيٍدكىافً  ـٍ ًباإٍلً مىٍيًي كفى عى  تىظىاىىري

َٖٓ ُٗ 

يىاةى الدٍُّنيىا ًباآٍلًخرىةً أيكلىًئؾى   ّْ كيا اٍلحى  ٕٗ, ُٗ َٖٔ الًَّذيفى اٍشتىرى
قىفٍَّينىا ًمٍف بىٍعًدًه ًبالرُّسيًؿ   ّٓ لىقىٍد آتىٍينىا ميكسىى اٍلًكتىابى كى  ٗٗ َٕٖ كى
كًح اٍلقيديسً   ّٔ ـى اٍلبىيّْنىاًت كىأىيٍَّدنىاهي ًبري ٍريى  َُٔ َٕٖ كىآتىٍينىا ًعيسىى اٍبفى مى
قىاليكا   ّٕ ا ييٍؤًمنيكفى كى ـٍ فىقىًميبلن مى ٍمؼه بىٍؿ لىعىنىييـي المَّوي ًبكيٍفًرًى  َُٖ َٖٖ قيميكبينىا غي
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كىانيكا ًمٍف قىٍبؿي   ّٖ ـٍ كى ٌدؽه ًلمىا مىعىيي ـٍ ًكتىابه ًمٍف ًعٍنًد الٌمًو ميصى اءىىي لىٌما جى كى

كا مىى اٌلًذيفى كىفىري  يىٍستىٍفًتحيكفى عى
َٖٗ ُٔ ,َُٗ ,

ُُُ 
ا أىٍنزىؿى المَّوي بىٍغينا أىٍف يينىزّْؿى ًبٍئسىمىا   ّٗ كا ًبمى ـٍ أىٍف يىٍكفيري ٍكا ًبًو أىٍنفيسىيي اٍشتىرى

مىى مىٍف يىشىاءي   المَّوي ًمٍف فىٍضًمًو عى
ََٗ ُُُ 

مىٍينىا   َْ ا أيٍنًزؿى عى ا أىٍنزىؿى المَّوي قىاليكا نيٍؤًمفي ًبمى ـٍ آًمنيكا ًبمى ذىا ًقيؿى لىيي كىاً 
كفى ًبمىا  يىٍكفيري  كىرىاءىهي كى

َُٗ ُُُ 

 ِٔ َُٗ كالمَّوي ميًحيطه ًباٍلكىاًفًريفى   ُْ
ٍذتيـي اٍلًعٍجؿى ًمٍف بىٍعًدًه   ِْ ـٍ ميكسىى ًباٍلبىيّْنىاًت ثيَـّ اتَّخى اءىكي لىقىٍد جى  ُُٕ َِٗ كى
ـي الطُّكرى   ّْ فىٍعنىا فىٍكقىكي ـٍ كىرى ٍذنىا ًميثىاقىكي ٍذ أىخى  ُُٗ َّٗ كىاً 
ـٍ   ْْ ا آتىٍينىاكي ذيكا مى ٍينىاخي  ُُِ َّٗ ًبقيكَّةو كىاٍسمىعيكا قىاليكا سىًمٍعنىا كىعىصى
ةن ًمٍف ديكًف النَّاًس   ْٓ اًلصى ـي الدَّاري اآٍلًخرىةي ًعٍندى المًَّو خى قيٍؿ ًإٍف كىانىٍت لىكي

اًدًقيفى   فىتىمىنَّكيا اٍلمىٍكتى ًإٍف كيٍنتيـٍ صى
َْٗ ُِْ 

ا قىدَّمىٍت   ْٔ لىٍف يىتىمىنٍَّكهي أىبىدنا ًبمى ًميـه ًبالظَّاًلًميفى كى ـٍ كىالمَّوي عى  ُِْ َٓٗ أىٍيًديًي
ـٍ   ْٕ ديىي دُّ أىحى ًمفى الًَّذيفى أىٍشرىكيكا يىكى يىاةو كى مىى حى ـٍ أىٍحرىصى النَّاًس عى لىتىًجدىنَّيي كى

 لىٍك ييعىمَّري أىٍلؼى سىنىةو 
َٗٔ ُِْ 

مىى   ْٖ دّْقنا قيٍؿ مىٍف كىافى عىديكِّا ًلًجٍبًريؿى فىًإنَّوي نىزَّلىوي عى قىٍمًبؾى ًبًإٍذًف المًَّو ميصى
ا بىٍيفى يىدىٍيوً   ًلمى

َٕٗ ُّّ 

ًميكىاؿى فىًإفَّ المَّوى عىديكّّ   ْٗ ًمًو كىًجٍبًريؿى كى ًئكىًتًو كىريسي مىبلى مىٍف كىافى عىديكِّا ًلمًَّو كى
 ًلٍمكىاًفًريفى 

َٖٗ ُّّ 

مىا   َٓ ٍلنىا ًإلىٍيؾى آيىاتو بىيّْنىاتو كى لىقىٍد أىٍنزى  ُُْ َٗٗ يىٍكفيري ًبيىا ًإالَّ اٍلفىاًسقيكفى كى
ـٍ الى ييٍؤًمنيكفى   ُٓ ٍيدنا نىبىذىهي فىًريؽه ًمٍنييـٍ بىٍؿ أىٍكثىريىي  ُُْ ََُ أىكى كيمَّمىا عىاىىديكا عى
دّْؽه ًلمىا مىعىييـٍ   ِٓ ـٍ رىسيكؿه ًمٍف ًعٍنًد المًَّو ميصى اءىىي لىمَّا جى  ُْٓ, ْٓ َُُ كى
مىٍيمىافي كىاتَّبىعيكا مىا   ّٓ مىا كىفىرى سي مىٍيمىافى كى مىى ميٍمًؾ سي تىٍتميك الشَّيىاًطيفي عى

كا لىًكفَّ الشَّيىاًطيفى كىفىري  كى
َُِ ُْٕ 

ٍيره لىٍك كىانيكا يىٍعمىميكفى   ْٓ ـٍ آمىنيكا كىاتَّقىٍكا لىمىثيكبىةه ًمٍف ًعٍنًد المًَّو خى لىٍك أىنَّيي  ُْٕ َُّ كى
قيكليكا اٍنظيٍرنىا كىاٍسمىعيكا  يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا  ٓٓ الى تىقيكليكا رىاًعنىا كى

ًلٍمكىاًفًريفى عىذىابه أىًليـه   كى
َُْ   ِّ ,ُِٓ 
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كٍا ًمٍف أىٍىًؿ اٍلًكتىاًب كىالى اٍلميٍشًرًكيفى   ٔٓ دُّ الًَّذيفى كىفىري , ُِٓ,ُِ َُٓ مَّا يىكى

ُٕٖ 
ٍيرو   ٕٓ ا نىٍنسىٍخ ًمٍف آيىةو أىٍك نيٍنًسيىا نىٍأًت ًبخى ـٍ أىفَّ مى ـٍ تىٍعمى ًمٍنيىا أىٍك ًمٍثًميىا أىلى

مىى كيؿّْ شىٍيءو قىًديره   المَّوى عى
َُٔ ُٕٓ 

ـٍ ًمٍف ديكًف المًَّو   ٖٓ ا لىكي مى ـٍ أىفَّ المَّوى لىوي ميٍمؾي السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كى ـٍ تىٍعمى أىلى
ًليٍّ كىالى نىًصيرو   ًمٍف كى

َُٕ ُٕٓ 

ـٍ تيًريديكفى أىٍف تىٍسأىلي   ٗٓ مىٍف يىتىبىدًَّؿ أى ـٍ كىمىا سيًئؿى ميكسىى ًمٍف قىٍبؿي كى كا رىسيكلىكي
ؿَّ سىكىاءى السًَّبيؿً  يمىاًف فىقىٍد ضى  اٍلكيٍفرى ًباإٍلً

َُٖ ُٕٓ 

سىدنا   َٔ ـٍ كيفَّارنا حى ـٍ ًمٍف بىٍعًد ًإيمىاًنكي دَّ كىًثيره ًمٍف أىٍىًؿ اٍلًكتىاًب لىٍك يىريدُّكنىكي كى
 ًمٍف ًعٍنًد أىٍنفيًسًيـٍ 

َُٗ ُُٔ 

ٍيرو تىًجديكهي   ُٔ ـٍ ًمٍف خى ا تيقىدّْميكا أًلىٍنفيًسكي مى ةى كىآتيكا الزَّكىاةى كى كىأىًقيميكا الصَّبلى
ا تىٍعمىميكفى بىًصيره   ًعٍندى المًَّو ًإفَّ المَّوى ًبمى

َُُ ُٔٔ 

ارىل ًتٍمؾى أى   ِٔ نَّةى ًإالَّ مىٍف كىافى ىيكدنا أىٍك نىصى ؿى اٍلجى قىاليكا لىٍف يىٍدخي اًنيُّييـٍ كى  ُٕٔ ُُُ مى
ٍكؼه   ّٔ بًّْو كىالى خى ٍف أىٍسمىـى كىٍجيىوي ًلمًَّو كىىيكى ميٍحًسفه فىمىوي أىٍجريهي ًعٍندى رى بىمىى مى

نيكفى  ـٍ يىٍحزى ـٍ كىالى ىي مىٍيًي  عى
ُُِ ُٕٔ 

ارىل لىٍيسىًت   ْٔ قىالىًت النَّصى مىى شىٍيءو كى ارىل عى قىالىًت اٍليىييكدي لىٍيسىًت النَّصى كى
مىى شىٍيءو   اٍليىييكدي عى

ُُّ ُٔٗ 

ـي ًممَّف مَّنىعى مىسىاًجدى ا أىف ييٍذكىرى ًفييىا اٍسميوي   ٓٔ مىٍف أىٍظمى  ُِٕ, ُُٕ ُُْ كى
لُّكا فىثىَـّ كىٍجوي المًَّو ًإفَّ المَّوى كىاًسعه   ٔٔ ًلمًَّو اٍلمىٍشًرؽي كىاٍلمىٍغًربي فىأىٍينىمىا تيكى كى

ًميـه   عى
ُُٓ ُٕٓ 

قىاليكا   ٕٔ ا ًفي السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كيؿّّ كى انىوي بىٍؿ لىوي مى لىدنا سيٍبحى ذى المَّوي كى اتَّخى
 لىوي قىاًنتيكفى 

ُُٔ ُٕٖ 

ا يىقيكؿي لىوي كيٍف فىيىكيكفي   ٖٔ ى أىٍمرنا فىًإنَّمى ذىا قىضى  ُٕٗ ُُٕ بىًديعي السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىاً 
قىاؿى الًَّذيفى الى يىٍعمىميكفى لىكٍ   ٗٔ الى ييكىمّْمينىا اي أىٍك تىٍأًتينىا آىيىةه كىذىًلؾى قىاؿى كى

ـٍ ًمٍثؿى قىٍكًلًيـٍ   الًَّذيفى ًمٍف قىٍبًمًي
ُُٖ ُِٖ 

ًحيـً   َٕ اًب اٍلجى نىًذيرنا كىالى تيٍسأىؿي عىٍف أىٍصحى ؽّْ بىًشيرنا كى ٍمنىاؾى ًباٍلحى  ُٖٓ ُُٗ ًإنَّا أىٍرسى
ٍنؾى اٍليىييكدي كىالى   ُٕ ى عى لىٍف تىٍرضى تَّى تىتًَّبعى ًممَّتىييـٍ  كى ارىل حى  ُٕٖ َُِ النَّصى
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ًتًو أيكلىًئؾى ييٍؤًمنيكفى ًبوً   ِٕ كى ؽَّ ًتبلى ـي اٍلًكتىابى يىٍتميكنىوي حى  َُٗ ُُِ الًَّذيفى آتىٍينىاىي
كىاتَّقيكا يىٍكمنا الى تىٍجًزم نىٍفسه عىٍف نىٍفسو شىٍيئنا كىالى ييٍقبىؿي ًمٍنيىا عىٍدؿه كىالى   ّٕ

كفى تىٍنفىعييى  ري ـٍ ييٍنصى  ا شىفىاعىةه كىالى ىي
ُِّ َُٗ 

اًعميؾى ًلمنَّاًس   ْٕ بُّوي ًبكىًممىاتو فىأىتىمَّييفَّ قىاؿى ًإنّْي جى ـى رى ًذ اٍبتىمىى ًإٍبرىاًىي كىاً 
 ًإمىامنا

ُِْ ُّٗ 

ثىابىةن ًلمنَّاًس كىأىٍمننا كىاتًَّخذيكا ًمٍف مىقىاـً   ٕٓ عىٍمنىا اٍلبىٍيتى مى ٍذ جى ـى كىاً  ًإٍبرىاًىي
مِّى  ميصى

ُِٓ ُٖٗ 

ـي رىبّْ اٍجعىٍؿ ىىذىا بىمىدنا آًمننا كىاٍرزيٍؽ أىٍىمىوي ًمفى الثَّمىرىاًت   ٕٔ ٍذ قىاؿى ًإٍبرىاًىي  ُٖٗ ُِٔ كىاً 
بَّنىا تىقىبٍَّؿ ًمنَّا  ٕٕ ٍسمىاًعيؿي رى ـي اٍلقىكىاًعدى ًمفى اٍلبىٍيًت كىاً  ٍذ يىٍرفىعي ًإٍبرىاًىي  ََِ, ُٖٗ ُِٕ كىاً 
نىاًسكىنىا   ٖٕ يًَّتنىا أيمَّةن ميٍسًممىةن لىؾى كىأىًرنىا مى ًمٍف ذيرّْ ٍيًف لىؾى كى بَّنىا كىاٍجعىٍمنىا ميٍسًممى رى

مىٍينىا تيٍب عى  كى
ُِٖ ََِ 

ييعىمّْميييـي اٍلًكتىابى   ٕٗ ـٍ آيىاًتؾى كى مىٍيًي ـٍ رىسيكالن ًمٍنييـٍ يىٍتميك عى بَّنىا كىاٍبعىٍث ًفيًي رى
 كىاٍلًحٍكمىةى 

ُِٗ ُْٔ ,ََِ 

ـى ًإالَّ مىٍف سىًفوى نىٍفسىوي   َٖ مىٍف يىٍرغىبي عىٍف ًممًَّة ًإٍبرىاًىي  ََِ َُّ كى
ـٍ قىاؿى أىٍسمىٍمتي ًلرىبّْ اٍلعىالىًميفى   ُٖ بُّوي أىٍسًم  ُِِ, ََِ ُُّ ًإٍذ قىاؿى لىوي رى
رى يىٍعقيكبى اٍلمىٍكتي ًإٍذ قىاؿى ًلبىًنيًو مىا   ِٖ ـٍ كيٍنتيـٍ شييىدىاءى ًإٍذ حىضى تىٍعبيديكفى أى

 ًمٍف بىٍعًدم
ُّّ َِْ 

ـٍ مىا كىسىٍبتيـٍ كىالى تيٍسأىليكفى عىمَّا   ّٖ لىكي مىٍت لىيىا مىا كىسىبىٍت كى ًتٍمؾى أيمَّةه قىٍد خى
 كىانيكا يىٍعمىميكفى 

ُّْ َِْ 

مىا   ْٖ ًنيفنا كى ـى حى ارىل تىٍيتىديكا قيٍؿ بىٍؿ ًممَّةى ًإٍبرىاًىي قىاليكا كيكنيكا ىيكدنا أىٍك نىصى كى
 كىافى ًمفى اٍلميٍشًرًكيفى 

ُّٓ َِٕ 

ٍسمىاًعيؿى   ٖٓ ـى كىاً  ا أيٍنًزؿى ًإلىى ًإٍبرىاًىي مى ا أيٍنًزؿى ًإلىٍينىا كى مى قيكليكا آمىنَّا ًبالمًَّو كى
يىٍعقيكبى كىاأٍلىٍسبىاطً  اؽى كى ٍسحى  كىاً 

ُّٔ َِٗ 

ٍف   ٖٔ ٍنتيـٍ ًبًو فىقىًد اٍىتىدىٍكا كىاً  ا آمى ـٍ ًفي فىًإٍف آمىنيكا ًبًمٍثًؿ مى لٍَّكا فىًإنَّمىا ىي تىكى
 ًشقىاؽو 

ُّٕ َِٗ 

نىٍحفي لىوي عىاًبديكفى   ٕٖ ٍف أىٍحسىفي ًمفى المًَّو ًصٍبغىةن كى مى  َِٗ ُّٖ ًصٍبغىةى المًَّو كى
ـٍ   ٖٖ اليكي ـٍ أىٍعمى لىكي الينىا كى لىنىا أىٍعمى ـٍ كى بُّكي بُّنىا كىرى كنىنىا ًفي المًَّو كىىيكى رى اجُّ  َِٗ ُّٗقيٍؿ أىتيحى
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نىٍحفي   لىوي ميٍخًمصيكفى كى

يىٍعقيكبى كىاأٍلىٍسبىاطى كىانيكا   ٖٗ اؽى كى ٍسحى ٍسمىاًعيؿى كىاً  ـى كىاً  ـٍ تىقيكليكفى ًإفَّ ًإٍبرىاًىي أى
ارىل  ىيكدنا أىٍك نىصى

َُْ ُِِ 

ـٍ مىا كىسىٍبتيـٍ كىالى تيٍسأىليكفى عىمَّا   َٗ لىكي مىٍت لىيىا مىا كىسىبىٍت كى ًتٍمؾى أيمَّةه قىٍد خى
 كىانيكا يىٍعمىميكفى 

ُُْ ُِِ 

ؿّْ   ُٗ اىىا فىكى لّْيىنَّؾى ًقٍبمىةن تىٍرضى اًء فىمىنيكى قىٍد نىرىل تىقىمُّبى كىٍجًيؾى ًفي السَّمى
رىاـً   كىٍجيىؾى شىٍطرى اٍلمىٍسًجًد اٍلحى

ُْْ ُٕٓ 

لُّكا كيجيكىى   ِٗ ا كيٍنتيـٍ فىكى ٍيثي مى رىاـً كىحى ؿّْ كىٍجيىؾى شىٍطرى اٍلمىٍسًجًد اٍلحى  ُٗٗ َُٓ كيـٍ فىكى
ا بىيَّنَّاهي   ّٗ ٍلنىا ًمفى اٍلبىيّْنىاًت كىاٍلييدىل ًمٍف بىٍعًد مى ًإفَّ الًَّذيفى يىٍكتيميكفى مىا أىٍنزى

 ًلمنَّاسً 
ُٓٗ ٓٓ 

لىًكفَّ اٍلًبرَّ مىٍف   ْٗ ٍغًرًب كى ـٍ ًقبىؿى اٍلمىٍشًرًؽ كىاٍلمى لُّكا كيجيكىىكي لىٍيسى اٍلًبرَّ أىٍف تيكى
 كىاٍليىٍكـً اآٍلًخرً آمىفى ًبالمًَّو 

ُٕٕ ٖٔ 

ًبيفى   ٓٗ ٍيرو فىًمٍمكىاًلدىٍيًف كىاأٍلىٍقرى ا أىٍنفىٍقتيـٍ ًمٍف خى اذىا ييٍنًفقيكفى قيٍؿ مى  ٖٓ ُِٓ يىٍسأىليكنىؾى مى
بٍَّصفى ًبأىٍنفيًسًيفَّ أىٍربىعىةى   ٔٗ كفى أىٍزكاجان يىتىرى يىذىري ـٍ كى فٍَّكفى ًمٍنكي كىالًَّذيفى ييتىكى

 كىعىٍشران أىٍشييرو 
ِّْ ُٓٗ 

 ّٖ ِّٓ الى تيكىاًعديكىيفَّ ًسرِّا  ٕٗ
ـٍ مىتاعان ًإلىى   ٖٗ ًصيَّةن أًلىٍزكاًجًي كفى أىٍزكاجان كى يىذىري ـٍ كى فٍَّكفى ًمٍنكي كىالًَّذيفى ييتىكى

ٍكًؿ غىٍيرى ًإٍخراجو   اٍلحى
َِْ   ُٓٗ 

مىى بىٍعضو   ٗٗ ـٍ عى يي ٍمنىا بىٍعضى  ُْٓ ِّٓ ًتٍمؾى الرُّسيؿي فىضَّ
يُّ اٍلقىيُّكـي   ََُ  ُٖ ِٓٓ المَّوي الى ًإلىوى ًإالَّ ىيكى اٍلحى
ـٍ   َُُ ةى كىآتىكيا الزَّكىاةى لىيي اًت كىأىقىاميكا الصَّبلى اًلحى ًمميكا الصَّ ًإفَّ الًَّذيفى آمىنيكا كىعى

نيكفى  ـٍ يىٍحزى ـٍ كىالى ىي مىٍيًي ٍكؼه عى ـٍ كىالى خى بًّْي ـٍ ًعٍندى رى  أىٍجريىي
ِٕٕ ٖٕ 

عيكفى ًفيًو ًإلىى الٌموً كىاتَّقيكٍا   َُِ ا تيٍرجى  َِ, ُٗ ُِٖ يىٍكمن
ـي المَّوي   َُّ ييعىمّْميكي  ٓ ِّٖ كىاتَّقيكا المَّوى كى
ا اٍكتىسىبىتٍ   َُْ مىٍييىا مى  ِٔ ِٖٔ لىيىا مىا كىسىبىٍت كىعى

 آل عمران
ـٍ تىرى ًإلىى الًَّذيفى أيكتيكا نىًصيبنا ًمفى اٍلًكتىاًب ييٍدعىٍكفى ًإلىى ًكتىاًب المًَّو   َُٓ  َٓ َِّأىلى
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ـى بىٍينىييـٍ   ًليىٍحكي

ـٍ قىاليكا لىٍف تىمىسَّنىا النَّاري ًإالَّ أىيَّامنا مىٍعديكدىاتو   َُٔ  َٓ َِْ ذىًلؾى ًبأىنَّيي
 ُٖٖ َِٖ فى أىٍكًليىاءى ًمٍف ديكًف اٍلميٍؤًمًنيفى الى يىتًَّخًذ اٍلميٍؤًمنيكفى اٍلكىاًفًري  َُٕ
ـٍ أىنّْي أىٍخميؽي   َُٖ بّْكي ـٍ ًبآيىةو ًمٍف رى كىرىسيكالن ًإلىى بىًني ًإٍسرىاًئيؿى أىنّْي قىٍد ًجٍئتيكي

ـٍ ًمفى الطّْيًف كىيىٍيئىًة الطٍَّيرً   لىكي
َْٗ َُٕ 

قىالىت طىاًئفىةه ًمف أىٍىًؿ اٍلًكتىاًب آًمنيكا   َُٗ مىى الًَّذيفى آمىنيكا كى ًبالًَّذل أيٍنًزؿى عى
 كىٍجوى النَّيىارً 

َِٕ ّٔ 

ًضعى ًلمنَّاًس لىمًَّذم ًببىكَّةى ميبىارىكنا كىىيدنل ًلٍمعىالىًميفى   َُُ ؿى بىٍيتو كي  ُٗٗ َٔٗ ًإفَّ أىكَّ
تىٍنيىٍكفى   ُُُ كًؼ كى كفى ًباٍلمىٍعري ٍت ًلمنَّاًس تىٍأميري ٍيرى أيمَّةو أيٍخًرجى عىًف كيٍنتيـٍ خى

 اٍلميٍنكىرً 
َُُ ِٓ 

بىاالن   ُُِ ـٍ خى ـٍ الى يىٍأليكنىكي يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا الى تىتًَّخذيكا ًبطىانىةن ًمٍف ديكًنكي
ًنتُّـٍ  دُّكا مىا عى  كى

ُُٖ ُٖٖ 

ؼو ًمفى   ُُّ ثىًة آالى ـٍ ًبثىبلى بُّكي ـٍ رى ـٍ أىٍف ييًمدَّكي  ًإٍذ تىقيكؿي ًلٍمميٍؤًمًنيفى أىلىٍف يىٍكًفيىكي
ًليفى  ًئكىًة ميٍنزى  اٍلمىبلى

ُِْ ُّٗ 

نيكا كىأىٍنتيـي اأٍلىٍعمىٍكفى ًإٍف كيٍنتيـٍ ميٍؤًمًنيفى   ُُْ  ِٕ ُّٗ كىال تىًينيكا كىال تىٍحزى
ـي نيدىاًكلييىا بىٍيفى   ُُٓ ًتٍمؾى اأٍلىيَّا ـٍ قىٍرحه فىقىٍد مىسَّ اٍلقىٍكـى قىٍرحه ًمٍثميوي كى ًإٍف يىٍمسىٍسكي

 النَّاسً 
َُْ ِٕ 

ؽى اٍلكىاًفًريفى   ُُٔ يىٍمحى ًلييمىحّْصى المَّوي الًَّذيفى آمىنيكا كى  ِٕ ُُْ كى
قىٍتمىييـي اأٍلىنًبيىاءى ًبغىٍيًر حىؽٍّ   ُُٕ  ْٔ ُُٖ كى
 ُِٖ ُٖٓ كيؿُّ نىٍفسو ذىاًئقىةي اٍلمىٍكتً   ُُٖ

 النسا 
ا يىٍأكيميكفى   ُُٗ ا ًإنَّمى ـٍ نىارنا ًإفَّ الًَّذيفى يىٍأكيميكفى أىٍمكىاؿى اٍليىتىامىى ظيٍممن ًفي بيطيكًنًي

سىيىٍصمىٍكفى سىًعيرنا  كى
ََُ   ْٖ 

ـٍ   َُِ نيٍدًخٍمكي ـٍ كى ـٍ سىيّْئىاًتكي ٍنكي ٍنوي نيكىفٍّْر عى ًإٍف تىٍجتىًنبيكا كىبىاًئرى مىا تيٍنيىٍكفى عى
بلن كىًريمان   ميٍدخى

َُّ ُٕ 

ًباٍلكىاًلدىٍيًف   ُُِ  ٖٓ َّٔ ًإٍحسىانناكىاٍعبيديكا المَّوى كىالى تيٍشًركيكا ًبًو شىٍيئنا كى
ٍف يىشىاءي   ُِِ يىٍغًفري مىا ديكفى ذىًلؾى ًلمى  ْٔ َْٖ ًإفَّ المَّوى الى يىٍغًفري أىٍف ييٍشرىؾى ًبًو كى
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ٍف يىٍعمىٍؿ سيكءنا ييٍجزى ًبوً   ُِّ اًنيّْ أىٍىًؿ اٍلًكتىاًب مى ـٍ كىالى أىمى اًنيّْكي  ُٓ ُِّ لىٍيسى ًبأىمى
مىٍف أىٍحسىفي ًديننا ًممٍَّف   ُِْ ـى كىٍجيىوي ًلمًَّو كىىيكى ميٍحًسفه كىاتَّبىعى ًممَّةى كى أىٍسمى

ًنيفنا ـى حى  ًإٍبرىاًىي
ُِٓ ُٗٔ 

ـٍ ًفى اٍلًكتىاًب أىٍف ًإذىا سىًمٍعتيـٍ آيىاًت المًَّو ييٍكفىري ًبيىا  ُِٓ مىٍيكي قىد نىزَّؿى عى  ّٔ َُْ كى
ـٍ ًكتىابنا مً   ُِٔ مىٍيًي اًء فىقىٍد سىأىليكا يىٍسأىليؾى أىٍىؿي اٍلًكتىاًب أىٍف تينزؿى عى فى السَّمى

ٍيرىةن   ميكسىى أىٍكبىرى ًمٍف ذىًلؾى فىقىاليكا أىًرنىا المَّوى جى
ُّٓ َُْ 

ةه بىٍعدى   ُِٕ جَّ مىى المًَّو حي ٍنًذًريفى ًلئىبلَّ يىكيكفى ًلمنَّاًس عى مي ريسيبلن ميبىشًّْريفى كى
 الرُّسيؿً 

ُٔٓ َُّ 

ـٍ   ُِٖ لىةً يىٍستىٍفتيكنىؾى قيًؿ المَّوي ييٍفًتيكي  ْٓ ُٕٔ ًفي اٍلكىبلى
 المائدة

ـٍ ًدينىكيـٍ   ُِٗ  ُْ ََّ اٍليىٍكـى أىٍكمىٍمتي لىكي
بىعىٍثنىا ًمٍنييـي اٍثنىٍي عىشىرى نىًقيبنا  َُّ ذى المَّوي ًميثىاؽى بىًني ًإٍسرىاًئيؿى كى لىقىٍد أىخى  ُٓ َُِ كى
ـٍ ًإالَّ قىًميبلن   ُُّ ٍنيي اًئنىةو مّْ مىى خى  ْٔ َُّ مٍّْنييـٍ كىالى تىزىاؿي تىطًَّمعي عى
مىؽى   ُِّ ـٍ بىٍؿ أىٍنتيـٍ بىشىره ًممٍَّف خى ـٍ ًبذينيكًبكي ـى ييعىذّْبيكي  ُٓ َُٖ قيٍؿ فىًم
ميكا اأٍلىٍرضى اٍلميقىدَّسىةى الًَّتي كىتىبى المَّوي لىكيـٍ   ُّّ  ِٓ َُِ يىا قىٍكـً اٍدخي
نَّا لىٍف   ُّْ بَّاًريفى كىاً  كاقىاليكا يىا ميكسىى ًإفَّ ًفييىا قىٍكمنا جى تَّى يىٍخريجي مىيىا حى  ُِٔ َِِ نىٍدخي
بُّؾى   ُّٓ ا دىاميكا ًفييىا فىاٍذىىٍب أىٍنتى كىرى مىيىا أىبىدنا مى قىاليكا يىا ميكسىى ًإنَّا لىٍف نىٍدخي

 فىقىاًتبلى ًإنَّا ىىاىينىا قىاًعديكفى 
َِْ ُِٔ 

ـٍ أىٍربىًعيفى سىنىةن يىًتيييكفى   ُّٔ مىٍيًي رَّمىةه عى ًفي اأٍلىٍرًض فىبلى تىٍأسى قىاؿى فىًإنَّيىا ميحى
مىى اٍلقىٍكـً اٍلفىاًسًقيفى   عى

َِٔ ُِٔ 

ـي ًبيىا النًَّبيُّكفى الًَّذيفى أىٍسمىميكا  ُّٕ نيكره يىٍحكي ٍلنىا التٍَّكرىاةى ًفييىا ىيدنل كى  ُِْ َْْ ًإنَّا أىٍنزى
ا بىٍيفى   ُّٖ دّْقنا ًلمى ؽّْ ميصى ٍلنىا ًإلىٍيؾى اٍلًكتىابى ًباٍلحى  ُّْ, َُّ َْٖ يىدىٍيًو ًمفى اٍلًكتىابً كىأىٍنزى
ـٍ   ُّٗ ـى ييعىذّْبيكي ارىل نىٍحفي أىٍبنىاءي المًَّو كىأىًحبَّاؤيهي قيٍؿ فىًم قىالىًت اٍليىييكدي كىالنَّصى كى

 ًبذينيكًبكيـٍ 
َُٓ ِٗ ,ْٔ ,َٓ 

كا   َُْ رىجي ـٍ قىد خى ميكا ًباٍلكيٍفًر كىىي قىد دىخى ـٍ قىاليكا آمىنَّا كى اءيككي ذىا جى  ّٔ َُٔ ًبوً كىاً 
ـي السٍُّحتى   ُُْ ٍثـً كىاٍلعيٍدكىاًف كىأىٍكًمًي تىرىل كىًثيرنا ًمٍنييـٍ ييسىاًرعيكفى ًفي اإٍلً  ْٔ َِٔ كى
ا قىاليكا  ُِْ ليًعنيكا ًبمى ـٍ كى مٍَّت أىٍيًديًي ٍغميكلىةه غي قىالىًت اٍليىييكدي يىدي المًَّو مى  ِٗ َْٔ كى
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ـٍ تىٍفعىٍؿ فىمىا بىمٍَّغتى يىا أىيُّيىا الرَّسيكؿي بىمٍّْغ مىا   ُّْ ٍف لى بّْؾى كىاً  أيٍنًزؿى ًإلىٍيؾى ًمٍف رى

 ًرسىالىتىوي 
َٕٔ َُّ 

 ُُِ, ِٗ َِٖ لىتىًجدىفَّ أىشىدَّ النَّاًس عىدىاكىةن ًلمًَّذيفى آمىنيكا اٍليىييكدى كىالًَّذيفى أىٍشرىكيكا  ُْْ
بَّنىا أىٍنًزٍؿ   ُْٓ ـى المَّييَـّ رى مىٍينىا مىاًئدىةن ًمفى السَّمىاًء قىاؿى ًعيسىى اٍبفي مىٍريى عى

ًلنىا كىآًخًرنىا  تىكيكفي لىنىا ًعيدنا أًلىكَّ
ُُْ َُٕ 

ـٍ فىًإنّْي أيعىذّْبيوي عىذىابنا   ُْٔ ٍف يىٍكفيٍر بىٍعدي ًمٍنكي ـٍ فىمى مىٍيكي لييىا عى قىاؿى المَّوي ًإنّْي مينىزّْ
دنا ًمفى اٍلعىالىًميفى   الى أيعىذّْبيوي أىحى

ُُٓ َُٕ 

 األنعام
ٍيرو   ُْٕ ٍف يىٍمسىٍسؾى ًبخى رٍّ فىبل كىاًشؼى لىوي ًإال ىيكى كىاً  ٍف يىٍمسىٍسؾى المَّوي ًبضي كىاً 

مىى كيؿّْ شىٍيءو قىًديره   فىييكى عى
َُٕ َُٓ 

ميٍنًذًريفى   ُْٖ ًميفى ًإالَّ ميبىشًّْريفى كى ا نيٍرًسؿي اٍلميٍرسى مى  َُّ َْٖ كى
ٍيتي كىٍجًييى ًلمًَّذم   ُْٗ ا أىنىا ًإنّْي كىجَّ مى ًنيفنا كى فىطىرى السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضى حى

 ًمفى اٍلميٍشًرًكيفى 
َٕٗ َُِ 

ـٍ   َُٓ انىييـٍ ًبظيٍمـو أيكلىًئؾى لىييـي اأٍلىٍمفي كىىي ـٍ يىٍمًبسيكا ًإيمى لى الًَّذيفى آمىنيكا كى
 ميٍيتىديكفى 

َِٖ َٕ 

عىٍمنىا ًلكيؿّْ نىًبيٍّ عىديكِّا شىيىاًطيفى   ُُٓ كىذىًلؾى جى ٍنًس كىاٍلًجفّْ ييكًحي كى اإٍلً
ـٍ ًإلىى بىٍعضو  يي  بىٍعضي

ُُِ ُُّ 

ًباٍلكىاًلدىٍيًف   ُِٓ ـٍ أىالَّ تيٍشًركيكا ًبًو شىٍيئنا كى مىٍيكي ـٍ عى بُّكي ـى رى رَّ قيٍؿ تىعىالىٍكا أىٍتؿي مىا حى
 ًإٍحسىاننا

ُُٓ ٕٖ 

 األعراف
دى ًإٍذ أىمىٍرتيؾى قىاؿى   ُّٓ نىعىؾى أىالَّ تىٍسجي مىٍقتىًني ًمٍف قىاؿى مىا مى ٍيره ًمٍنوي خى أىنىا خى

مىٍقتىوي ًمٍف ًطيفو   نىارو كىخى
َُِ ُّٔ 

ًحيىا  ُْٓ  ٓٔ َٔٓ كىالى تيٍفًسديكا ًفي اأٍلىٍرًض بىٍعدى ًإٍصبلى
ٍيريهي   ُٓٓ ا لىكيـ مٍّْف ًإلىوو غى  َِٓ َٗٓ يىا قىٍكـً اٍعبيديكا ا مى
كا ًفي   ُٔٓ ذىٍتييـي الرٍَّجفىةي فىأىٍصبىحي اًثًميفى فىأىخى ـٍ جى  ٓٔ َٕٔ دىاًرًى
ٍيري اٍلفىاًتًحيفى   ُٕٓ ؽّْ كىأىٍنتى خى بىٍيفى قىٍكًمنىا ًباٍلحى بَّنىا اٍفتىٍح بىٍينىنىا كى  ّْ َٖٗ رى
مىغىاًربىيىا   ُٖٓ ٍثنىا اٍلقىٍكـى الًَّذيفى كىانيكا ييٍستىٍضعىفيكفى مىشىاًرؽى اأٍلىٍرًض كى  ِٓ ُّٕكىأىٍكرى
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ٍكنىا ًفييىا  الًَّتي بىارى

مىى اٍلعىالىًميفى   ُٗٓ ـٍ عى مىكي ـٍ ًإلىينا كىىيكى فىضَّ ٍيرى المًَّو أىٍبًغيكي  ُٓ َُْ قىاؿى أىغى
 ِٖ, ِٕ ُٔٓ ًإنَّا ىيٍدنىا ًإلىٍيؾى   َُٔ
ييٍؤتيكفى الزَّكىاةى   ُُٔ ًسعىٍت كيؿَّ شىٍيءو فىسىأىٍكتيبييىا ًلمًَّذيفى يىتَّقيكفى كى كىرىٍحمىًتي كى

ـٍ ًبآيىاًتنىا   ييٍؤًمنيكفى كىالًَّذيفى ىي
ُٓٔ َٗ 

ـٍ   ُِٔ ٍكتيكبنا ًعٍندىىي الًَّذيفى يىتًَّبعيكفى الرَّسيكؿى النًَّبيَّ اأٍليمّْيَّ الًَّذم يىًجديكنىوي مى
ٍنًجيؿً   ًفي التٍَّكرىاًة كىاإٍلً

ُٕٓ ّٗ 

ًميعنا  ُّٔ ـٍ جى  ُْٓ   ُٖٓ قيٍؿ يىا أىيُّيىا النَّاسي ًإنّْي رىسيكؿي المًَّو ًإلىٍيكي
ٍذ   ُْٔ ًة مىٍف يىسيكميييـٍ سيكءى كىاً  ـٍ ًإلىى يىٍكـً اٍلًقيىامى مىٍيًي بُّؾى لىيىٍبعىثىفَّ عى تىأىذَّفى رى

 اٍلعىذىاًب 
ُٕٔ ِٓ 

ًمٍنييـٍ ديكفى ذىًلؾى   ُٓٔ اًلحيكفى كى ا ًمٍنييـي الصَّ ـٍ ًفي اأٍلىٍرًض أيمىمن قىطٍَّعنىاىي  ِٓ ُٖٔ كى
ـى ًمٍف   ُٔٔ بُّؾى ًمٍف بىًني آدى ذى رى ٍذ أىخى مىى كىاً  ـٍ عى يَّتىييـٍ كىأىٍشيىدىىي ـٍ ذيرّْ ظيييكًرًى

 أىٍنفيًسًيـٍ 
ُِٕ ٕٔ 

ٍكفى مىا كىانيكا يىٍعمىميكفى   ُٕٔ كا الًَّذيفى ييٍمًحديكفى ًفي أىٍسمىاًئًو سىييٍجزى ذىري  ْْ َُٖ كى
كا الًَّذيفى ييٍمًحديكفى ًفي أىٍسمىا  ُٖٔ ذىري ٍسنىى فىاٍدعيكهي ًبيىا كى ًلمًَّو اأٍلىٍسمىاءي اٍلحي  ّْ ُُٖ ًئوً كى
ا ًعٍممييىا ًعٍندى رىبّْي  ُٗٔ ًة أىيَّافى ميٍرسىاىىا قيٍؿ ًإنَّمى  ُُْ ُٕٖ يىٍسأىليكنىؾى عىًف السَّاعى

 األنفال
يّْزنا ًإلىى ًفئىةو   َُٕ فنا ًلًقتىاؿو أىٍك ميتىحى رّْ  ُّ َُٔ ًإالَّ ميتىحى
ـٍ يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا ًإٍف تىتَّقيكا المَّوى يىٍجعىٍؿ   ُُٕ ٍنكي ييكىفٍّْر عى ـٍ فيٍرقىاننا كى لىكي

ـٍ   سىيّْئىاًتكي
َِٗ ٖٔ 

كا مىا   ُِٕ تَّى ييغىيّْري مىى قىٍكـو حى ـٍ يىؾي ميغىيّْرنا ًنٍعمىةن أىٍنعىمىيىا عى ذىًلؾى ًبأىفَّ المَّوى لى
 ًبأىٍنفيًسًيـٍ 

َّٓ ّٓ 

كفى يىٍغًمبيكا ًمائىتىٍيفً   ُّٕ اًبري كفى صى ـٍ ًعٍشري  َُٔ َٓٔ ًإٍف يىكيٍف ًمٍنكي
ـٍ   ُْٕ مىى قىٍكـو بىٍينىكي ـي النٍَّصري ًإالَّ عى ـٍ ًفي الدّْيًف فىعىمىٍيكي ككي ري ًف اٍستىٍنصى كىاً 

بىٍينىييـٍ ًميثىاؽه كىالمَّوي ًبمىا تىٍعمىميكفى بىًصيره   كى
َِٕ ُٖٗ 

ـٍ ًبأىٍلؼو ًمفى   ُٕٓ ـٍ أىنّْي ميًمدُّكي ابى لىكي ـٍ فىاٍستىجى بَّكي ًئكىًة ًإٍذ تىٍستىًغيثيكفى رى اٍلمىبلى
 ميٍرًدًفيفى 

ََٗ ُّٗ 
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 التوبة

ـى الصَّبلىةى   ُٕٔ ا يىٍعميري مىسىاًجدى ا مىٍف آمىفى ًبا كىاٍليىٍكـً اآلًخًر كىأىقىا ًإنَّمى
 كىآتىى الزَّكىاةى 

َُٖ ُّٕ 

لىيىٍأكيميكفى أىٍمكىاؿى يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا ًإفَّ كىًثيرنا ًمفى اأٍلىٍحبىاًر كىالرٍُّىبىاًف   ُٕٕ
 النَّاًس ًباٍلبىاًطؿً 

َّْ ْٔ 

ـٍ فىثىبَّطىييـٍ   ُٖٕ لىًكٍف كىًرهى المَّوي اٍنًبعىاثىيي ىعىدُّكا لىوي عيدَّةن كى كجى ألى ري لىٍك أىرىاديكا اٍلخي كى
ًقيؿى اٍقعيديكا مىعى اٍلقىاًعًديفى   كى

َْٓ ُْٔ 

ـٍ كى   ُٕٗ دىقىةن تيطىيّْريىي ـٍ صى ٍذ ًمٍف أىٍمكىاًلًي ـٍ ًبيىاخي  ٖٖ َُّ تيزىكّْيًي
 ىود

ؿو   َُٖ سىننا ًإلىى أىجى ـٍ مىتىاعنا حى ـٍ ثيَـّ تيكبيكا ًإلىٍيًو ييمىتٍّْعكي بَّكي كا رى كىأىًف اٍستىٍغًفري
 ميسىمِّى

ََّ َٕ 

اًدلينىا ًفي قىٍكـً ليكطو   ُُٖ اءىٍتوي اٍلبيٍشرىل ييجى ٍكعي كىجى ـى الرَّ ٍف ًإٍبرىاًىي  ُٔٗ َْٕ فىمىمَّا ذىىىبى عى
ًميـه أىكَّاهه ميًنيبه   ُِٖ ـى لىحى  ُٔٗ َٕٓ ًإفَّ ًإٍبرىاًىي
ـٍ ًمٍف ديكًف المًَّو   ُّٖ ا لىكي مى ـي النَّاري كى كىالى تىٍركىنيكا ًإلىى الًَّذيفى ظىمىميكا فىتىمىسَّكي

 ًمٍف أىٍكًليىاءى 
ُُّ ُٖٖ 

 يوسف
كهي أىحىبُّ ًإلىى أىًبينىا ًمنَّا   ُْٖ نىٍحفي عيٍصبىةه ًإفَّ أىبىانىا ًإٍذ قىاليكا لىييكسيؼي كىأىخي كى

ؿو ميًبيفو  بلى  لىًفي ضى
ََٖ ُّٔ 

تىكيكنيكا ًمٍف   ُٖٓ ـٍ كى ـٍ كىٍجوي أىًبيكي ا يىٍخؿي لىكي كهي أىٍرضن اٍقتيميكا ييكسيؼى أىًك اٍطرىحي
اًلًحيفى   بىٍعًدًه قىٍكمنا صى

ََٗ ُّٔ 

ٍؤيىامى ًإٍف كيٍنتيـٍ لً   ُٖٔ ي أىٍفتيكًني ًفي ري كفى يىا أىيُّيىا اٍلمىؤلى ٍؤيىا تىٍعبيري  ْٓ َّْ مرُّ
 إبراىيم

 ُٗٗ َّٕ فىاٍجعىٍؿ أىٍفًئدىةن ًمفى النَّاًس تىٍيًكم ًإلىٍيًيـٍ   ُٕٖ
تىقىبٍَّؿ ديعىاءً   ُٖٖ بَّنىا كى يًَّتي رى ًمٍف ذيرّْ ًة كى ـى الصَّبلى ًقي  ٖٖ ََْ رىبّْ اٍجعىٍمًني مي
يىٍعقيكبي يىا   ُٖٗ ـي بىًنيًو كى ى ًبيىا ًإٍبرىاًىي ـي كىكىصَّ بىًنيَّ ًإفَّ المَّوى اٍصطىفىى لىكي

 الدّْيفى فىبلى تىميكتيفَّ ًإالَّ كىأىٍنتيـٍ ميٍسًمميكفى 
ُِّ َِّ 

 الحجر
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اًفظيكفى   َُٗ نَّا لىوي لىحى ٍلنىا الذٍّْكرى كىاً   ُْٔ, ُِْ   ََٗ ًإنَّا نىٍحفي نىزَّ

 النحل
 ُْ ََٖ ًتٍبيىاننا ًلكيؿّْ شىٍيءو   ُُٗ
مىى الٌمًو قىٍصدي   ُِٗ  ٔ ََٗ السًَّبيؿً كىعى
ا كيٍنتيـٍ تىٍعمىميكفى   ُّٗ نَّةى ًبمى ميكا اٍلجى  ُٕ َِّ اٍدخي
لىقىٍد بىعىٍثنىا ًفي كيؿّْ أيمَّةو رَّسيكالن أىًف اٍعبيديكٍا ا كىاٍجتىًنبيكٍا الطَّاغيكت  ُْٗ  َِْ َّٔ كى
ـي ًبمىا يينىزّْؿي   ُٓٗ ذىا بىدٍَّلنىا آيىةن مىكىافى آيىةو كىالمَّوي أىٍعمى  ُٕٓ َُُ كىاً 
بّْؾى ًباٍلحىؽّْ   ُٔٗ كحي اٍلقيديًس ًمٍف رى  ُّٖ َُِ قيٍؿ نىزَّلىوي ري
ًئنَّةن يىٍأًتييىا ًرٍزقييىا رىغىدنا  ُٕٗ ثىبلن قىٍريىةن كىانىٍت آًمنىةن ميٍطمى رىبى المَّوي مى  ٓٔ ُُِ كىضى
ؿه كىىىذىا   ُٖٗ بلى ـي اٍلكىًذبى ىىذىا حى ا تىًصؼي أىٍلًسنىتيكي رىاـه كىالى تىقيكليكا ًلمى  ٕٓ ُُٔ حى
ـٍ يىؾي ًمفى اٍلميٍشًرًكيفى   ُٗٗ لى ًنيفنا كى ـى كىافى أيمَّةن قىاًنتنا ًلمًَّو حى  ُٔٗ َُِ ًإفَّ ًإٍبرىاًىي
مىا كىافى ًمفى اٍلميٍشًرًكيفى   ََِ ًنيفنا كى ـى حى ٍينىا ًإلىٍيؾى أىًف اتًَّبٍع ًممَّةى ًإٍبرىاًىي  ُِِ ُِّ ثيَـّ أىٍكحى
ـٍ ًبالًَّتي اٍدعي ًإلىى سىًبيًؿ   َُِ اًدٍليي سىنىًة كىجى ًة كىاٍلمىٍكًعظىًة اٍلحى بّْؾى ًباٍلًحٍكمى رى

 ًىيى أىٍحسىفي 
ُِٓ َُّ 

 اإلسرا 
تىٍيفً   َِِ ٍينىا ًإلىى بىًني ًإٍسرىاًئيؿى ًفي اٍلًكتىاًب لىتيٍفًسديفَّ ًفي اأٍلىٍرًض مىرَّ قىضى  ْٓ ََْ كى
بُّؾى أىالَّ تىٍعبيديكا ًإالَّ   َِّ ى رى قىضى ًباٍلكىاًلدىٍيًف ًإٍحسىانناكى  ٖٕ َِّ ًإيَّاهي كى
 ْٗ َّْ كىأىٍكفيكا ًباٍلعىٍيًد ًإفَّ اٍلعىٍيدى كىافى مىٍسئيكالن   َِْ
ٍؤًمًنيفى   َِٓ نينىزّْؿي ًمفى اٍلقيٍرآًف مىا ىيكى ًشفىاءه كىرىٍحمىةه ًلٍممي  ُُٓ َِٖ كى
لىقىٍد آتىٍينىا ميكسىى ًتٍسعى آيىاتو بىيّْنىاتو فىاٍسأىٍؿ   َِٔ اءىىيـٍ كى  ُُٕ َُُ بىًني ًإٍسرىاًئيؿى ًإٍذ جى
ٍلنىاهي تىٍنًزيبلن   َِٕ نىزَّ مىى ميٍكثو كى مىى النَّاًس عى ٍقنىاهي ًلتىٍقرىأىهي عى قيٍرآننا فىرى  ُّْ َُٔ كى

 الكيف
ـٍ سيرىاًدقييىا  َِٖ اطى ًبًي  ِٔ َِٗ أىحى
ى ًإلىيَّ   َِٗ ـٍ ييكحى ا أىنىا بىشىره ًمٍثميكي  َُِ, َُُ َُُ قيٍؿ ًإنَّمى

 مريم
ـى تىٍعبيدي مىا الى يىٍسمىعي كىالى ييٍبًصري كىالى ييٍغًني   َُِ ًإٍذ قىاؿى أًلىًبيًو يىا أىبىًت ًل

ٍنؾى شىٍيئنا  عى
َِْ ٕٖ 
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ـٍ يىٍأًتؾى فىاتًَّبٍعًني أىٍىًدؾى   ُُِ ا لى اءىًني ًمفى اٍلًعٍمـً مى يىا أىبىًت ًإنّْي قىٍد جى

 ًصرىاطنا سىًكيِّا
َّْ ٕٖ 

 ٖٕ َْْ تىٍعبيًد الشٍَّيطىافى ًإفَّ الشٍَّيطىافى كىافى ًلمرٍَّحمىًف عىًصيِّايىا أىبىًت الى   ُِِ
ًف فىتىكيكفى ًلمشٍَّيطىاًف   ُِّ اؼي أىٍف يىمىسَّؾى عىذىابه ًمفى الرٍَّحمى يىا أىبىًت ًإنّْي أىخى

ًليِّا  كى
َْٓ ٕٖ 

ٍيدنا  ُِْ ذى ًعٍندى الرٍَّحمىًف عى  ْٖ َٖٕ أىطَّمىعى اٍلغىٍيبى أىـً اتَّخى
لىدنا  ُِٓ ذى الرٍَّحمىفي كى قىاليكا اتَّخى  َُٖ َٖٖ كى
 َُٖ َٖٗ لىقىٍد ًجٍئتيـٍ شىٍيئنا ًإدِّا  ُِٔ

 طو
مىؽى األىٍرضى كىالسَّمىاكىاًت العيبلى   ُِٕ  َُٖ ََْ تىٍنًزيبلن ًممٍَّف خى
ـي السّْرَّ كىأىٍخفىى  ُِٖ ٍف تىٍجيىٍر ًباٍلقىٍكًؿ فىًإنَّوي يىٍعمى  ّٖ ََٕ كىاً 
ٍسنىى المَّوي الى ًإلىوى   ُِٗ  ّْ ََٖ ًإالَّ ىيكى لىوي اأٍلىٍسمىاءي اٍلحي
ذيكًع النٍَّخؿً   َِِ ـٍ ًفي جي مّْبىنَّكي  ُْٖ َُٕ كىألصى

 األنبيا 
االن نيكًحي ًإلىٍيًيـٍ   ُِِ ٍمنىا قىٍبمىؾى ًإالَّ ًرجى ا أىٍرسى مى  َُِ ََٕ كى
 ٓٓ ََٕ فىاٍسأىليكا أىٍىؿى الذٍّْكًر ًإٍف كيٍنتيـٍ الى تىٍعمىميكفى   ِِِ
مىا  ِِّ ٍمنىا ًمٍف قىٍبًمؾى ًمٍف رىسيكؿو ًإالَّ نيكًحي ًإلىٍيًو أىنَّوي الى ًإلىوى ًإالَّ أىنىا  كى أىٍرسى

 فىاٍعبيديكفً 
َِٓ ُٕٓ 

ٍكنىا ًفييىا ًلٍمعىالىًميفى   ِِْ ليكطنا ًإلىى اأٍلىٍرًض الًَّتي بىارى ٍينىاهي كى نىجَّ  ِٓ َُٕ كى
 ْٖ َِٖ مىسًَّنيى الضُّرُّ   ِِٓ

 الحج
مىٍف ييًيًف   ِِٔ ا لىوي ًمٍف ميٍكًرـو كى  ٔٔ   َُٖ المَّوي فىمى
ًبيىعه   ِِٕ كىاًمعي كى ييـ ًببىٍعضو لَّييدّْمىٍت صى لىٍكال دىٍفعي ا النَّاسى بىٍعضى كى

مىسىاًجدي ييٍذكىري ًفييىا اٍسـي ا كىًثيرنا مىكىاته كى  كىصى
ََْ ُّٕ 

ـي   ِِٖ ا ييٍمًقي الشٍَّيطىافي ثيَـّ ييٍحًك  ُٖٓ َِٓ المَّوي آيىاًتوً فىيىٍنسىخي المَّوي مى
ـٍ ًفي   ِِٗ مىٍيكي عىؿى عى مىا جى ـٍ كى ؽَّ ًجيىاًدًه ىيكى اٍجتىبىاكي اًىديكا ًفي المًَّو حى كىجى

رىجو   الدّْيًف ًمٍف حى
َٕٖ ُٕٗ 



  انفهارس
 

115 

 رقم الصفحة رقميا السورة                       اآلية         لسمسم
 النور

ييٍذكىرى ًفييىا اٍسميوي ييسىبّْحي لىوي ًفييىا   َِّ ًفي بيييكتو أىًذفى المَّوي أىٍف تيٍرفىعى كى
اؿً ًباٍلغيديكّْ   كىاآٍلصى

َّٔ ُِٕ 

 الفرقان
ًميبلن   ُِّ ننا خى ـٍ أىتًَّخٍذ فيبلى ٍيمىتىى لىٍيتىًني لى  َْ َِٖ يىا كى
كىفىى ًبرىبّْؾى ىىاًدينا   ِِّ عىٍمنىا ًلكيؿّْ نىًبيٍّ عىديكِّا ًمفى اٍلميٍجًرًميفى كى كىذىًلؾى جى كى

نىًصيرنا  كى
َُّ ُُّ 

ثىؿو ًإالَّ ًجٍئنىاؾى   ِّّ ؽّْ كىأىٍحسىفى تىٍفًسيرناكىالى يىٍأتيكنىؾى ًبمى  ّ َّّ ًباٍلحى
 الشعرا 

كحي اأٍلىًميفي   ِّْ  ُّٖ ُّٗ نىزىؿى ًبًو الرُّ
ٍنًذًريفى   ِّٓ مىى قىٍمًبؾى ًلتىكيكفى ًمفى اٍلمي  ُّٖ ُْٗ عى
ًبيٍّ ميًبيفو   ِّٔ  ُّٖ ُٓٗ ًبًمسىافو عىرى

 النمل
مىٍف كىفىرى   ِّٕ ا يىٍشكيري ًلنىٍفًسًو كى مىٍف شىكىرى فىًإنَّمى   ث ََْ فىًإفَّ رىبّْي غىًنيّّ كىًريـه كى

 القصص
 ُٕٔ َٖٖ كيؿُّ شىٍيءو ىىاًلؾه ًإالَّ كىٍجيىوي   ِّٖ

 العنكبوت
ـٍ   ِّٗ لىنىٍجًزيىنَّيي ـٍ كى ـٍ سىيّْئىاًتًي ٍنيي اًت لىنيكىفّْرىفَّ عى اًلحى ًمميكا الصَّ كىالًَّذيفى آمىنيكا كىعى

 أىٍحسىفى الًَّذم كىانيكا يىٍعمىميكفى 
ََٕ َٕ 

اىىدىاؾى ًلتيٍشًرؾى ًبي مىا لىٍيسى   َِْ ٍف جى ٍسننا كىاً  ٍنسىافى ًبكىاًلدىٍيًو حي ٍينىا اإٍلً كىكىصَّ
 لىؾى ًبًو ًعٍمـه فىبلى تيًطٍعييمىا

ََٖ ُٖ 

 الروم
ًنيفنا  ُِْ ـٍ كىٍجيىؾى ًلمدّْيًف حى  ُٖٖ ََّ فىأىًق
ٍمًؽ المًَّو   ِِْ مىٍييىا الى تىٍبًديؿى ًلخى  َُِ ََّ ًفٍطرىتى المًَّو الًَّتي فىطىرى النَّاسى عى
 ٓٔ َُْ ظىيىرى اٍلفىسىادي ًفي اٍلبىرّْ كىاٍلبىٍحًر ًبمىا كىسىبىٍت أىٍيًدم النَّاسً   ِّْ

 لقمان
كىاًسيى أىٍف   ِْْ ٍكنىيىا كىأىٍلقىى ًفي األىٍرًض رى مىؽى السَّمىاكىاًت ًبغىٍيًر عىمىدو تىرى  َُٖ ََُخى
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 تىًميدى ًبكيـ

اليوي ًفي   ِْٓ ًفصى مىى كىٍىفو كى مىمىٍتوي أيمُّوي كىٍىننا عى ٍنسىافى ًبكىاًلدىٍيًو حى ٍينىا اإٍلً كىكىصَّ
 عىامىٍيفً 

َُْ ٕٗ 

 السجدة
ـٍ   ِْٔ فَّاكي عيكفى قيٍؿ يىتىكى ـٍ تيٍرجى بّْكي ـٍ ثيَـّ ًإلىى رى كّْؿى ًبكي ٍكًت الًَّذم كي  َُْ َُُ مىمىؾي اٍلمى

 األحزاب
كىافى   ِْٕ ـٍ كى لىًكٍف مىا تىعىمَّدىٍت قيميكبيكي نىاحه ًفيمىا أىٍخطىٍأتيـٍ ًبًو كى ـٍ جي مىٍيكي لىٍيسى عى كى

 المَّوي غىفيكرنا رىًحيمنا
ََٓ ٕٓ 

نيكده  يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا  ِْٖ ـٍ جي اءىٍتكي ـٍ ًإٍذ جى مىٍيكي كا ًنٍعمىةى المًَّو عى اٍذكيري
ا ـٍ ًريحن مىٍيًي ٍمنىا عى  فىأىٍرسى

ََٗ ٗٓ 

اري   ِْٗ ٍذ زىاغىًت اأٍلىٍبصى ـٍ كىاً  ًمٍف أىٍسفىؿى ًمٍنكي ـٍ كى ـٍ ًمٍف فىٍكًقكي اءيككي ًإٍذ جى
نىاًجرى  بىمىغىًت اٍلقيميكبي اٍلحى  كى

ََُ ٗٓ 

ٍلًزليكا ًزٍلزىاالن شىًديدناىينىاًلؾى اٍبتيًميى الٍ   َِٓ  ٓٗ َُُ ميٍؤًمنيكفى كىزي
مىا   ُِٓ ٍينىا ًإلىٍيؾى كى ا كىالًَّذم أىٍكحى ـٍ ًمفى الدّْيًف مىا كىصَّى ًبًو نيكحن شىرىعى لىكي

ـى  ٍينىا ًبًو ًإٍبرىاًىي  كىصَّ
َُّ ُٕٗ 

لىًكٍف رىسيكؿى المَّوً   ِِٓ ـٍ كى اًلكي دو ًمٍف ًرجى مَّده أىبىا أىحى اتىـى النًَّبيّْيفى  مىا كىافى ميحى  ُْٔ, ُِْ ََْ كىخى
نىًذيرنا  ِّٓ ميبىشّْرنا كى ٍمنىاؾى شىاًىدنا كى  ُٖٓ   َْٓ يىا أىيُّيىا النًَّبيُّ ًإنَّا أىٍرسى
ميكا   ِْٓ ا اٍكتىسىبيكا فىقىًد اٍحتىمى ٍؤًمًنيفى كىاٍلميٍؤًمنىاًت ًبغىٍيًر مى كىالًَّذيفى ييٍؤذيكفى اٍلمي

ٍثمان   ميًبينان بيٍيتىانان كىاً 
َٖٓ ِٕ 

 فاطر
ًئكىًة ريسيبلن   ِٓٓ اًعًؿ اٍلمىبلى ٍمدي ًلمًَّو فىاًطًر السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض جى  ُّٖ ََُ اٍلحى
ًميعنا  ِٔٓ  ٕٔ ََُ مىٍف كىافى ييًريدي اٍلًعزَّةى فىًممًَّو اٍلًعزَّةي جى

 يس
ـى أىٍف الى تىٍعبيديكا   ِٕٓ ـٍ يىا بىًني آدى ـٍ أىٍعيىٍد ًإلىٍيكي  ْٖ ََٔ الشٍَّيطىافى أىلى

 الصافات
ـى   ِٖٓ ٍبرىاًىي فَّ ًمٍف ًشيعىًتًو إلًى  ُٕٗ َّٖ كىاً 
ًميـو   ِٗٓ بَّوي ًبقىٍمبو سى اءى رى  ُٕٗ َْٖ ًإٍذ جى
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 ص

ًليىتىذىكَّرى أيكليك اأٍلىٍلبىابً   َِٔ كا آيىاًتًو كى ٍلنىاهي ًإلىٍيؾى ميبىارىؾه ًليىدَّبَّري  ٖ َِٗ ًكتىابه أىٍنزى
 ْٖ َُْ الشٍَّيطىافي مىسًَّنيى   ُِٔ

 الزمر
ا لىوي الدّْيفى   ِِٔ  ٕٔ َُُ قيٍؿ ًإنّْي أيًمٍرتي أىٍف أىٍعبيدى المَّوى ميٍخًمصن
 َُِ َُْ قيًؿ المَّوى أىٍعبيدي ميٍخًمصان لىوي ًديًني  ِّٔ
ًة اً   ِْٔ ـٍ الى تىٍقنىطيكا ًمٍف رىٍحمى مىى أىٍنفيًسًي فيكا عى  َٕ َّٓ قيٍؿ يىا ًعبىاًدمى الًَّذيفى أىٍسرى
مىف ًفي األىٍرًض ًإاٌل   ِٓٔ ًعؽى مىف ًفي السَّمىاكىاًت كى كًر فىصى نيًفخى ًفي الصُّ كى

 مىف شىاءى المَّوي 
َٖٔ َُْ 

 غافر
فٍّْؼ عىنَّا يىٍكمنا ًمفى   ِٔٔ ـٍ ييخى بَّكي ـى اٍدعيكا رى يىنَّ نىًة جى زى قىاؿى الًَّذيفى ًفي النَّاًر ًلخى كى

 اٍلعىذىاًب 
َْٗ َُْ 

 فصمت
سىنىةي كىالى السَّيّْئىةي اٍدفىٍع ًبالًَّتي ًىيى أىٍحسىفي فىًإذىا الًَّذم كىال   ِٕٔ تىٍستىًكم اٍلحى

ًميـه  ًليّّ حى بىٍينىوي عىداكىةه كىأىنَّوي كى  بىٍينىؾى كى
َّْ ُٔٓ 

 الشورى
 ِْ َُُ لىٍيسى كىًمٍثًمًو شىٍيءه كىىيكى السًَّميعي اٍلبىًصيري   ِٖٔ
ـٍ ًمٍف ميًصيبىةو   ِٗٔ ما أىصابىكي  ُٓٔ, ٖٔ ََّ فىًبما كىسىبىٍت أىٍيًديكيـٍ كى
ا ًمٍف أىٍمًرنىا  َِٕ كحن ٍينىا ًإلىٍيؾى ري كىذىًلؾى أىٍكحى  ٗٗ َِٓ كى

 الزخرف
اًكثيكفى   ُِٕ ـٍ مى بُّؾى قىاؿى ًإنَّكي مىٍينىا رى نىادىٍكا يىا مىاًلؾي ًليىٍقًض عى  َُْ َٕٕ كى

 الجاثية
ٍيؿه ًلكيؿّْ أىفَّاؾو أىًثيـو   ِِٕ  َْ ََٕ كى

 األحقاف
ٍيتيوي فىبلى تىٍمًمكيكفى ًلي ًمفى المًَّو شىٍيئنا  ِّٕ ـٍ يىقيكليكفى اٍفتىرىاهي قيٍؿ ًإًف اٍفتىرى  َُٗ ََٖ أى

 محمد
مىى قيميكبو أىٍقفىالييىا  ِْٕ ـٍ عى كفى اٍلقيٍرآفى أى   , خ ب َِْ أىفىبلى يىتىدىبَّري
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 الحجرات

فى  ًإفَّ الًَّذيفى يىغيضُّكفى أىٍصكىاتىييـٍ ًعٍندى رىسيكؿً   ِٕٓ المًَّو أيكلىًئؾى الًَّذيفى اٍمتىحى
ـٍ ًلمتٍَّقكىل  المَّوي قيميكبىيي

ََّ ُّٓ 

 الذاريات
نَّا لىميكًسعيكفى   ِٕٔ  ُُٖ َْٕ كىالسَّمىاءى بىنىٍينىاىىا ًبأىٍيدو كىاً 
ٍنسى ًإالَّ ًليىٍعبيديكفً   ِٕٕ مىٍقتي اٍلًجفَّ كىاإٍلً مىا خى  ٕٔ َٔٓ كى

 النجم
 ُّٕ ََٔ ذيك ًمرَّةو فىاٍستىكىل  ِٖٕ
ٍسنىى  ِٕٗ يىٍجًزمى الًَّذيفى أىٍحسىنيكا ًباٍلحي  ُٕ َُّ كى
بَّؾى كىاًسعي   َِٖ ـى ًإفَّ رى ٍثـً كىاٍلفىكىاًحشى ًإالَّ المَّمى الًَّذيفى يىٍجتىًنبيكفى كىبىاًئرى اأٍلً

ٍغًفرىةً   اٍلمى
َِّ ُٕ 

فَّى  ُِٖ ـى الًَّذم كى ٍبرىاًىي , ُْٗ, ُّٗ   َّٕ كىاً 
ُٗٓ 

 القمر
لىقىٍد   ِِٖ  ُِْ َُٕ يىسٍَّرنىا اٍلقيٍرآفى ًلمذٍّْكًر فىيىٍؿ ًمٍف ميدًَّكرو كى
 ْٖ َْٖ ذيكقيكا مىسَّ سىقىرى   ِّٖ

 الرحمن
ٍكرىاـً   ِْٖ ًؿ كىاإٍلً بلى بّْؾى ذيك اٍلجى يىٍبقىى كىٍجوي رى  ُٕٔ َِٕ كى

 الحشر
ـٍ ًمفى المًَّو ذىًلؾى ًبأىنَّييـٍ   ِٖٓ ديكًرًى ىٍنتيـٍ أىشىدُّ رىٍىبىةن ًفي صي  ُِٔ َُّ قىٍكـه الى يىٍفقىييكفى ألى
ديرو   ِٖٔ نىةو أىٍك ًمٍف كىرىاًء جي ًميعنا ًإالَّ ًفي قيرنل ميحىصَّ ـٍ جى  ُِٔ َُْ الى ييقىاًتميكنىكي
ـي اٍلغىٍيًب كىالشَّيىادىًة ىيكى الرٍَّحمىفي   ِٕٖ اًل ىيكى المَّوي الًَّذم الى ًإلىوى ًإالَّ ىيكى عى

ـي   الرًَّحي
َِِ ّْ 

ـي اٍلميٍؤًمفي ىيكى المَّوي   ِٖٖ الًَّذم الى ًإلىوى ًإالَّ ىيكى اٍلمىًمؾي اٍلقيدُّكسي السَّبلى
بَّاري اٍلميتىكىبّْري   اٍلمييىٍيًمفي اٍلعىًزيزي اٍلجى

َِّ ّْ 

ٍسنىى  ِٖٗ كّْري لىوي اأٍلىٍسمىاءي اٍلحي اًلؽي اٍلبىاًرئي اٍلميصى  ّْ َِْ ىيكى المَّوي اٍلخى
 الصف
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ٍذ قىاؿى ًعيسىى اٍبفي   َِٗ ـى يىا بىًني ًإٍسرىاًئيؿى ًإنّْي رىسيكؿي المًَّو ًإلىٍيكيـٍ كىاً  ٍريى  ِٖ ََٔ مى

 الجمعة
 ّٗ ََِ ىيكى الًَّذم بىعىثى ًفي اأٍليمّْيّْيفى رىسيكالن ًمٍنييـٍ   ُِٗ
ـٍ أىٍكًليىاءي ًلمًَّو ًمٍف ديكًف النَّاًس   ِِٗ قيٍؿ يىا أىيُّيىا الًَّذيفى ىىاديكا ًإٍف زىعىٍمتيـٍ أىنَّكي

اًدًقيفى   فىتىمىنَّكيا اٍلمىٍكتى ًإٍف كيٍنتيـٍ صى
ََٔ ُِٔ 

 الطبلق
ًمفى اأٍلىٍرًض ًمٍثمىييفَّ   ِّٗ مىؽى سىٍبعى سىمىاكىاتو كى  ُٕٗ َُِ المَّوي الًَّذم خى

 التحريم
قيكديىىا النَّاسي   ِْٗ ـٍ نىارنا كى ـٍ كىأىٍىًميكي يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا قيكا أىٍنفيسىكي

ارىةي   كىاٍلًحجى
ََٔ ُّٕ 

 الحاقة
رو   ِٓٗ ٍرصى  ٓٔ ََٔ كىأىمَّا عىاده فىأيٍىًمكيكا ًبًريحو صى
اًنيىةى أىيَّاـو حيسيكمنا  ِٔٗ ثىمى ـٍ سىٍبعى لىيىاؿو كى مىٍيًي رىىىا عى  ٓٔ ََٕ سىخَّ
ـٍ ًمٍف بىاًقيىةو   ِٕٗ  ٓٔ ََٖ فىيىٍؿ تىرىل لىيي

 الجن
ٍيًيـٍ   ِٖٗ ا لىدى اطى ًبمى  ِٔ َِٖ كىأىحى

 المدثر
 َُْ َِٔ سىأيٍصًميًو سىقىرى   ِٗٗ
ا أىٍدرىاؾى مىا سىقىري   ََّ مى  َُْ َِٕ كى
 َُْ َِٖ الى تيٍبًقي كىالى تىذىري   َُّ
ةه ًلٍمبىشىرً   َِّ  َُْ َِٗ لىكَّاحى
مىٍييىا ًتٍسعىةى عىشىر  َّّ  َُْ ََّ عى
بّْؾى ًإالَّ ىيكى   َّْ نيكدى رى ا يىٍعمىـي جي مى  ُّٔ   َُّ كى

 النازعات
اىىاكىاألىٍرضى بىٍعدى   َّٓ  ُُٖ ََّ ذىًلؾى دىحى

 اإلنفطار
اًفًظيفى   َّٔ ـٍ لىحى مىٍيكي فَّ عى  ُّٗ ََُ كىاً 
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 ُّٗ َُُ ًكرىامنا كىاًتًبيفى   َّٕ

 المطففين
ٍيؿه ًلٍمميطىفًّْفيفى   َّٖ  َْ ََُ كى

 األعمى
 َُِ ََٔ سىنيٍقًرئيؾى فىبلى تىٍنسىى  َّٗ
مىا   َُّ ٍيرى كى ـي اٍلجى  َُِ ََٕ يىٍخفىىًإالَّ مىا شىاءى المَّوي ًإنَّوي يىٍعمى

 الفجر
بُّؾى ًبعىادو   ُُّ ـٍ تىرى كىٍيؼى فىعىؿى رى  ُٖٔ ََٔ أىلى
ادً   ُِّ ـى ذىاًت اٍلًعمى  ُٖٔ ََٕ ًإرى
دً   ُّّ ـٍ ييٍخمىٍؽ ًمٍثمييىا ًفي اٍلًببلى  ُٖٔ ََٖ الًَّتي لى
ٍخرى ًباٍلكىادً   ُّْ ابيكا الصَّ ثىميكدى الًَّذيفى جى  ُٖٔ ََٗ كى
ًفٍرعىٍكفى ًذم اأٍلىٍكتىادً   ُّٓ  ُٖٔ ََُ كى

 البينة
نىفىاءى   ُّٔ كا ًإالَّ ًليىٍعبيديكا المَّوى ميٍخًمًصيفى لىوي الدّْيفى حي ا أيًمري مى  َُِ, ُٖٔ ََٓ كى

 اليمزة
ٍيؿه ًلكيؿّْ ىيمىزىةو ليمىزىةو   ُّٕ  َْ ََُ كى

 الماعون
 ْٖ ََُ أىرىأىٍيتى الًَّذم ييكىذّْبي ًبالدّْيفً   ُّٖ
ـى   ُّٗ  ْٖ ََِ فىذىًلؾى الًَّذم يىديعُّ اٍليىًتي

 اإلخبلص
ده   َِّ  ِْ ََُ قيٍؿ ىيكى المَّوي أىحى
مىدي   ُِّ  ِْ ََِ المَّوي الصَّ
ـٍ ييكلىدٍ   ِِّ لى ـٍ يىًمٍد كى  ِْ ََّ لى
ده   ِّّ ـٍ يىكيٍف لىوي كيفيكنا أىحى لى  ِْ ََْ كى

 الفمق
ًمٍف شىرّْ النَّفَّاثىاًت ًفي اٍلعيقىدً   ِّْ  ُْٗ ََْ كى
سىدى   ِّٓ اًسدو ًإذىا حى ًمٍف شىرّْ حى  ُِٔ   ََٓ كى
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 ا
 ْٖ صحيح داكد أبك اٍجتىًنبيكا السٍَّبعى اٍلميكًبقىاتً   ُ
مىى قىٍكـو فىعىميكا ًبنىًبيًّْو ييًشيري ًإلىى   ِ اٍشتىدَّ غىضىبي المًَّو عى

بىاًعيىًتوً   رى
 ُُّ صحيح البخارم

ثنا  ّ ـٍ لىٍيمىتىٍيًف أىٍك ثىبلى ـٍ يىقي  َُُ صحيح مسمـ اٍشتىكىى رىسيكؿي المًَّو فىمى
 َِ صحيح مسمـ اقرأكا القرآف فإنو شافع ألصحابو يـك القيامة  ْ
اقرأكا القرآف فإنو يأتي يـك القيامة يشفعا   ٓ

 ألصحابو
 ُٕ صحيح مسمـ

ٍبًدم أىٍف يىٍعمىؿى   ٔ سىيّْئىةن فىبلى تىٍكتيبيكىىا المَّوي ًإذىا أىرىادى عى
مىيىا تَّى يىٍعمى مىٍيًو حى  عى

 ُّٗ صحيح البخارم

 إ
اًء   ٕ اًء ًلمسَّمى ًإذىا تىكىمَّـى المَّوي ًباٍلكىٍحًى سىًمعى أىٍىؿي السَّمى

مىةن  ٍمصى  صى
 ُّٖ صحيح داكد أبك

ذا   ٖ إذا حكـ الحاكـ فاجتيد فأصاب فمو أجراف, كا 
 حكـ فاجتيد فأخطأ فمو أجر

 ٕٓ صحيح ماجةابف 

يىاءي شيٍعبىةه ًمٍف   ٗ ًستُّكفى شيٍعبىةن كىاٍلحى يمىافي ًبٍضعه كى اإٍلً
يمىافً   اإٍلً

 ٗٔ صحيح البخارم

إف إبميس يضع عرشو عمى الماء ثـ يبعث   َُ
 سراياه

 َُٓ صحيح مسمـ

ـٍ الشٍّْرؾي اأٍلىٍصغىري   ُُ مىٍيكي اؼي عى  َُِ صحيح أحمد ًإفَّ أىٍخكىؼى مىا أىخى
ـٍ  إفَّ اى   ُِ تَّى ًإذىا فىرىغى ًمٍنيي ٍمؽى حى مىؽى الخى تىعىالىى خى

ـي   قىامىًت الرًَّح
 ّٖ صحيح مسمـ

مىى ريءيكًس   ُّ مّْصي رىجيبلن ًمٍف أيمًَّتي عى ًإفَّ المَّوى سىييخى
ًئًؽ يىٍكـى اٍلًقيىامىةً  بلى  اٍلخى

 َٕ صحيح الترمذم

ا,   ُْ اًلصن  َُِ صحيح النسائيًإفَّ المَّوى الى يىٍقبىؿي ًمفى اٍلعىمىًؿ ًإالَّ مىا كىافى لىوي خى
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 كىاٍبتيًغيى ًبًو كىٍجييوي 

اًئـً   ُٓ ةى الصَّ ميًقو دىرىجى ٍسًف خي إفَّ الميٍؤًمفى لىييٍدًرؾي بحي
 القىاًئـً 

 َُّ صحيح داكد أبك

بىؿو ًإفَّ اٍلميٍؤًمفى يىرىل ذينيكبىوي كىأىنَّوي   ُٔ قىاًعده تىٍحتى جى
مىٍيوً  اؼي أىٍف يىقىعى عى  يىخى

 ٔٔ صحيح البخارم

كحى اٍلقيديًس مىعى   ُٕ سَّافى  ًإفَّ ري  ٗٗ صحيح الترمذم حى
 ُٖ صحيح المستدرؾ إف لكؿ شيء سنامان كسناـ القرآف سكرة البقرة  ُٖ
ا ًمائىةن ًإالَّ كىاًحدنا مىٍف   ُٗ ًتٍسًعيفى اٍسمن ًإفَّ ًلمًَّو ًتٍسعىةن كى

نَّةى  ؿى اٍلجى اىىا دىخى  أىٍحصى
, ّْ صحيح البخارم

ْْ 
ٍجًمسان يىكـى   َِ ـٍ ًمنّْي مى ًبكي , كأٍقرى ـٍ ًإلىيَّ بّْكي إفَّ ًمٍف أحى

ـٍ أىٍخبلىقىان  اًسنكي ًة, أحى  الًقيىامى
 َُّ صحيح الترمذم

ٍمسىًة أىٍشيىاءى فىًإٍف أىٍنبىٍأتىنىا ًبًيفَّ   ُِ ًإنَّا نىٍسأىليؾى عىٍف خى
ٍفنىا   أىنَّؾى نىًبيّّ عىرى

 ُِِ حسف أحمد

ؿى مىا   ِِ مىى قىٍكـو أىٍىًؿ ًكتىابو فىٍميىكيٍف أىكَّ ـي عى ًإنَّؾى تىٍقدى
ـٍ ًإلىٍيًو ًعبىادىةي المَّوً   تىٍدعيكىي

, ٕٖ صحيح البخارم 
ٖٗ 

ًإنَّؾى لىٍف تيٍنًفؽى نىفىقىةن تىٍبتىًغي ًبيىا كىٍجوى المًَّو ًإالَّ أيًجٍرتى   ِّ
تَّى  مىٍييىا حى ا تىٍجعىؿي ًفي ًفي اٍمرىأىًتؾى عى  مى

 ُِٗ صحيح البخارم

ا نىكىل  ِْ نَّمىا ًلكيؿّْ اٍمًرئو مى ا اأٍلىٍعمىاؿي ًبالنّْيَّاًت كىاً   ُِٗ صحيح داكد أبك ًإنَّمى
 ُْ صحيح البخارم إنما بعثت ألتمـ صالحي األخبلؽ  ِٓ
ا بىعىثىًني المَّوي ًبًو كىمىثىًؿ   ِٔ مىثىؿي مى ثىًمي كى ؿو أىتىى ًإنَّمىا مى رىجي

 قىٍكمنا
 َُّ صحيح البخارم

, كأىسمعي ما ال تىسمعيكف   ِٕ ٍكفى إنّْي أىرىل مىا ال تىرى
 أطًَّت السَّمىاءي كىحيؽَّ لىيىا أٍف تىًئطَّ 

 ُّٔ حسف الترمذم

ثو الى يىٍعمىميييفَّ ًإالَّ نىًبيّّ قىاؿى مىا   ِٖ ًإنّْي سىاًئميؾى عىٍف ثىبلى
ؿي أىٍشرىاًط السَّاعىةً   أىكَّ

 ُّّ صحيح البخارم

سَّسيكا كىالى   ِٗ ًديًث كىالى تىحى ـٍ كىالظَّفَّ فىًإنَّوي أىٍكذىبي اٍلحى ًإيَّاكي
اسىديكا سَّسيكا كىالى تىحى  تىجى

 ُْٔ صحيح أحمد
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ليكا ًفي بىٍطًف كىادو   َّ قَّرىاًت الذُّنيكًب كىقىٍكـو نىزى ميحى ـٍ كى  ٔٔ صحيح أحمد ًإيَّاكي

 أ
 ُٖ صحيح داكد أبك كتاب ا أعظـأبا المنذر أم آية معؾ مف   ُّ
ٍبيىاًف كىالنّْسىاًء قىاؿى أىالى تىٍرضى أىٍف   ِّ مفيًني ًفي الصّْ أىتخى

ٍنًزلىًة ىاركفى ًمٍف مكسى  تىكيكفى ًمنّْي ًبمى
 ُْٔ صحيح البخارم

أىحىبُّ الًببلًد إلىى اً مىسىاًجديىىا, كىأٍبغىضي الًببلىًد   ّّ
 إلىى اً أٍسكىاقييىا

 ُّٕ صحيح مسمـ

أحبُّ الناًس إلى ا أنفعييـ لمناس كأحبُّ األعماًؿ   ّْ
كره تيٍدًخميو عمى مسمـ أك تىٍكًشؼي عنو  إلى ا سيري

 كيٍربىةن 

عبلء الديف 
 "كنز العماؿ"

 ُُّ حسف لغيره

رىسً   ّٓ مىًة اٍلجى ٍمصى  ُّٖ صحيح البخارم أىٍحيىاننا يىٍأًتيًني ًمٍثؿى صى
ممؾ مف حممة العرش أيًذفى لى أف أحدث عف   ّٔ

 رجبله فى األرض السفمى كعمى قرنو العرش
 ُّٕ صحيح الطبراني

دّْثى عىٍف مىمىؾو ًمٍف مىبلىًئكىًة المًَّو ًمٍف   ّٕ أيًذفى ًلى أىٍف أيحى
مىًة اٍلعىٍرشً  مى  حى

 ُّٕ صحيح داكد أبك

أفضؿ األعماؿ أف تدخؿ عمى أخيؾ المؤمف   ّٖ
 خبزان سركران, أك تقضي عنو دينان, أك تطعمو 

 ٖٔ صحيح البييقي

كا ًذٍكرى ىىاًذـً المَّذَّاتً   ّٗ  ُِٖ صحيح ابف ماجة أٍكًثري
مىحى   َْ مىحىت صى سىًد ميٍضغىةن ًإذىا صى فَّ ًفي الجى أالى كىا 

سىدي كيمُّوي, أالى كىًىيى  ذىا فىسىدىٍت فىسىدى اٍلجى سىدي كيمُّوي, كىاً  اٍلجى
 القىٍمبي 

 ُّٖ صحيح ابف ماجة

, فىإنَّمىا أنىا بىشىره ييكًشؾى أٍف  أمَّا بىعدي, أالى   ُْ أىيُّيىا النَّاسي
 يىأًتي رسكؿي ربّْي فىأيًجيبى 

 َُِ صحيح مسمـ

 ُٕٔ صحيح متفؽ عميو أف تعبدى ا كأنؾ تراهي, فًإف لـ تكف تراه فًإنو يراؾ  ِْ
أنا أكلى الناس بعيسى ابف مريـ في الدنيا   ّْ

كاآلخرة كاألنبياء إخكة لعبلت أمياتيـ شتى 
 دينيـ كاحدك 

 ُِّ صحيح البخارم 
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ـي بىٍيفى أىٍظييًر اٍلميٍشًرًكيفى   ْْ  ُٖٖ صحيح داكد أبك أىنىا بىًرلءه ًمٍف كيؿّْ ميٍسًمـو ييًقي
ٍؤيىا   ْٓ ًبشىارىةي ًعيسىى قىٍكمىوي, كىري , كى ـى أىنا دىٍعكىةي أىًبي ًإٍبرىاًىي

رىجى ًمٍنيىا نيكره  اءىٍت لىوي أيمّْي الًَّتي رىأىٍت أىنَّوي خى أىضى
كري الشَّاـً   قيصي

 ُْٔ صحيح األصفياني

أنا سيد كلد آدـ يـك القيامة كبيدم لكاء الحمد كال   ْٔ
 فخر

 ُْٓ صحيح الترمذم

ثى مىرَّاتو كىالى نىًبيَّ   ْٕ مَّده النًَّبيُّ اأٍليمّْيُّ قىالىوي ثىبلى أىنىا ميحى
كىاًتمىوي  كىاًمعىوي بىٍعًدم أيكًتيتي فىكىاًتحى اٍلكىًمـً كىخى  كىجى

 ُْٔ حسف أحمد 

أنو داخؿ مكة كطائؼ بالبيت العتيؽ, كرؤيا   ْٖ
, فأكليا رسكؿ ا عمى أنيا إذفه  األنبياء كحيه

 مف ا بدخكؿ مكة

  ُُٕ 

ـو قىاليكا أىٍعمىمينىا كىاٍبفي   ْٗ ٍبدي المًَّو ٍبفي سىبلى ـٍ عى ؿو ًفيكي أىمُّ رىجي
 أىٍعمىًمنىا

 ُٔ صحيح البخارم

 آ
, فىيىقيكؿي  آًتي  َٓ ًة فىأىٍستىٍفًتحي نًَّة يىٍكـى اٍلًقيىامى بىابى اٍلجى

مَّده  ٍف أىٍنتى فىأىقيكؿي ميحى اًزفي مى  اٍلخى
 َُْ صحيح مسمـ

 ب
قىٍد سىًمٍعتي مىا   ُٓ بىخو ذىًلؾى مىاؿه رىاًبحه ذىًلؾى مىاؿه رىاًبحه كى

ًبيفى  نّْي أىرىل أىٍف تىٍجعىمىيىا ًفي اأٍلىٍقرى  قيٍمتى كىاً 
 ْٖ صحيح البخارم

بىٍيفى اٍلكيٍفًر تىٍرؾي الصَّبلىةً   ِٓ  ٕٖ صحيح الترمذم بىٍيفى اٍلعىٍبًد كى
مىٍيًو اٍلعىطىشي فىنىزىؿى ًبٍئرنا   ّٓ ؿه يىٍمًشي فىاٍشتىدَّ عى بىٍينمىا رىجي

رىجى   فىشىًربى ًمٍنيىا ثيَـّ خى
 ِٕ صحيح البخارم

 ت
ًئكىةي تيًظمُّوي تىٍبًكيفى أىٍك الى تىٍبًكيفى مىا زىالىٍت   ْٓ اٍلمىبلى

فىٍعتيميكهي  تَّى رى ًتيىا حى  ًبأىٍجًنحى
 ُّٖ صحيح البخارم

ـي الصَّبلةى,   ٓٓ تيًقي تىٍعبيدي ا, كىالى تيٍشًرؾي ًبًو شىيئان, كى
 كتيؤًتي الزَّكىاةى, كتىًصؿي الرَّحـى 

 ّٖ صحيح البخارم
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ًصيًر عيكدنا   ٔٓ مىى اٍلقيميكًب كىاٍلحى  َُِ صحيح مسمـ عيكدناتيٍعرىضي اٍلًفتىفي عى
 ُِ صحيح الترمذم تعممكا القرآف فاقرءكه كأقرئكه  ٕٓ

 ث
ؿه ًمٍف أىٍىًؿ اٍلًكتىاًب   ٖٓ ـٍ مىرَّتىٍيًف رىجي ثىبلىثىةه ييٍؤتىٍكفى أىٍجرىىي

 آمىفى ًبنىًبيًّْو كىأىٍدرىؾى النًَّبىَّ 
 َُُ صحيح الترمذم

 ج
ا, مىٍف جاء رجؿ ًإلىى رىسيكؿ ا, فىقىاؿى يىا رىسيكؿ   ٗٓ

ابىًتي حى ٍسًف صى ؽُّ النَّاًس ًبحي  أحى
 ُٖ صحيح البخارم

 َُْ   جاء ناسه مف ييكدى إلى النبٌي كىك ميٍحتىبو   َٔ
 خ

افُّ ًمٍف مىاًرجو   ُٔ ًمؽى الجى ًمقىًت المىبلىًئكىةي ًمٍف نيكرو كىخي خي
ـٍ  ـي ًممَّا كيًصؼى لىكي ًمؽى آدى  مف نىارو كىخي

 ُّٓ صحيح مسمـ

 د
ا مكة كعميو عمامة سكداء بغير دخؿ رسكؿ   ِٔ

 إحراـ
 ٗٓ صحيح مسمـ

 ر
اًب مىعىوي   ّٔ كَّؿه ًبالسَّحى الرٍَّعًد مىمىؾه ًمفى اٍلمىبلىًئكىًة ميكى

اًريؽي ًمٍف نىارو   مىخى
 ُّٗ صحيح الترمذم

طي الرَّبّْ في   ْٔ ى الرَّبّْ في رضى الكالد, كسىخى ًرضى
 سخط الكالد

 ٕٗ صحيح الترمذم

رغـ أنفو ثـ رغـ أنفو قيؿ مف يا رغـ أنفو ثـ   ٓٔ
 رسكؿ ا

 َٖ صحيح مسمـ

 س
سبحاف ا حيف تمسكف كحيف تصبحكف, كلو   ٔٔ

الحمد في السمكات كاألرض كعشيا كحيف 
 تظيركف

 ُْٗ حسف الطبراني

ييـٍ الى تىٍسأىليكهي الى يىًجيءي   ٕٔ قىاؿى بىٍعضي كًح كى ميكهي عىٍف الرُّ  ُُِ صحيح البخارمسى
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 ًفيًو ًبشىٍيءو تىٍكرىىيكنىوي 

 ش
ـى المَّوي   ٖٔ رَّ قىٍتؿي النٍَّفًس التي حى الشٍّْرؾي ًبالمًَّو كىالسٍّْحري كى

ؽّْ   ًإالَّ ًباٍلحى
 ْٖ صحيح داكد أبك

ا اٍستىٍفتىٍيتيوي   ٗٔ ؿَّ قىٍد أىٍفتىاًني ًفيمى شىعىٍرتي أىفَّ المَّوى عىزَّ كىجى
 ًفيوً 

 ُْٗ صحيح البخارم

 ص
مىى   َٕ دىقىةي عى مىى ًذم الرًَّحـً الصَّ دىقةه, كعى الًمسكيًف صى

 ًثٍنتىافً 
 ّٖ صحيح الترمذم

ٍقًتيىا  ُٕ  ٕٗ صحيح مسمـ الصَّبلىةي ًلكى
افي   ِٕ ميعىًة كىرىمىضى ميعىةي ًإلىى الجي ٍمسي كىالجي مىكىاتي الخى الصَّ

ا بىٍينىييفَّ ًإذىا اٍجتيًنبىًت  افى ميكىفّْراته ًلمى ًإلىى رىمىضى
 الكىبىاًئري 

 ِٕ صحيح مسمـ

ًئذو   ّٕ اًء الثَّاًلثىًة فىقىتىميكا يىٍكمى دىًد السَّمى , ذىًلؾى ًمٍف مى دىٍقتى صى
كا سىٍبًعيفى  , كىأىسىري  سىٍبًعيفى

 ُّٗ صحيح مسمـ

ةو ًفيمىا   ْٕ بلى ؿي ًمٍف أىٍلفىٍي صى ةه ًفي مىٍسًجًدم أىٍفضى بلى صى
ـى  رىا  ًسكىاهي ًإالَّ اٍلمىٍسًجدى اٍلحى

 ُٗٗ صحيح ابف ماجة

 ع
اًلًجييىا ًبًكتىاًب المَّوً   ٕٓ  ُُٓ صحيح األلباني عى

 ف
فىريًفعى ًلي اٍلبىٍيتي اٍلمىٍعميكري فىسىأىٍلتي ًجٍبًريؿى فىقىاؿى ىىذىا   ٕٔ

 اٍلبىٍيتي اٍلمىٍعميكري 
 ُّٔ صحيح البخارم

اًئعى كىعيكديكا   ٕٕ فيكُّكا اٍلعىاًنيى يىٍعًني اأٍلىًسيرى كىأىٍطًعميكا اٍلجى
 اٍلمىًريضى 

 ٕٗ صحيح البخارم

يّّ   ٖٕ ده حى  ٕٗ صحيح البخارم فىيىٍؿ لىؾى ًمٍف كىاًلدىٍيؾى أحى
 ق

, كلـ يكيٍف لو ذلؾ,   ٕٗ  ُٖٕ صحيح البخارمقاؿ الٌمو تعالى كىذَّبىني ابف آدـى
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 كشىتىمىني, كلـ يكٍف لو ذلؾ

قيٍؿ المَّييَـّ ًإنّْي ظىمىٍمتي نىٍفًسي ظيٍممنا كىًثيرنا كىالى يىٍغًفري   َٖ
 ًإالَّ أىٍنتى الذُّنيكبى 

 ّٕ صحيح البخارم

قيكليكا   ُٖ دنا كى ميكا اٍلبىابى سيجَّ ًقيؿى ًلبىًني ًإٍسرىاًئيؿى }اٍدخي
{ فىبىدَّليكا ـٍ طىايىاكي ـٍ خى  ًحطَّةه نىٍغًفٍر لىكي

 ِّ صحيح البخارم

قيكليكا   ِٖ دنا كى ميكا اٍلبىابى سيجَّ ًقيؿى ًلبىًني ًإٍسرىاًئيؿى }اٍدخي
 ًحطَّةه{ فىبىدَّليكا

  ٓٗ 

 ك
نَّةً   ّٖ  ْٖ صحيح مسمـ كىافؿي اليىتًيـ لىوي أىٍك ًلغىٍيًرًه أىنىا كىىيكى كىيىاتىٍيًف في الجى
عىاتو   ْٖ ا أيٍنًزؿى ًمٍف اٍلقيٍرآًف عىٍشري رىضى كىافى ًفيمى

ٍعميكمىاتو  ٍمسو مى رٍّْمفى ثيَـّ نيًسٍخفى ًبخى ٍعميكمىاتو ييحى  مى
 ُٗٓ صحيح مالؾ

, كلـ   ٖٓ يكيٍف لو ذلؾ, كشىتىمىني, كلـ كىذَّبىني ابف آدـى
 يكٍف لو ذلؾ

 َُٖ صحيح البخارم

اًىًريفى   ٖٔ  ٓٔ صحيح البخارم كيؿُّ أيمًَّتي ميعىافنى ًإالَّ اٍلميجى
ديكؽي   ٕٖ ديكًؽ المّْسىاًف قىاليكا صى كيؿُّ مىٍخميكـً اٍلقىٍمًب صى

 المّْسىاًف نىٍعًرفيوي 
 ُْٔ صحيح التبريزم

اًحبي   ٖٖ ـي كىصى كرى كىٍيؼى أىٍنعى ـى الصُّ كًر قىٍد اٍلتىقى الصُّ
ٍبيىتىوي كىأىٍصغىى سىٍمعىوي يىٍنتىًظري مىتىى ييٍؤمىري  نىى جى  كىحى

 َُْ حسف أحمد 

 ل
الميـ أكفني بحبللؾ عف حرامؾ كأغنني مف   ٖٗ

 فضمؾ عمف سكاؾ
 ٖٔ حسف الترمذم

كيكنيكا ًعبىادى   َٗ كا كى اسىديكا كىالى تىدىابىري كا كىالى تىحى الى تىبىاغىضي
اهي فىٍكؽى  رى أىخى المًَّو ًإٍخكىاننا كىالى يىًحؿُّ ًلميٍسًمـو أىٍف يىٍيجي

 ثىبلىثو 

 ُٖٗ صحيح البخارم

ف البيت الذم تقرأ فيو   ُٗ ال تجعمكا بيكتكـ مقابر كا 
 البقرة ال يدخمو الشيطاف

 َِ صحيح الترمذم

تَّى ييٍسأىؿى عىٍف   ِٗ ٍبدو يىٍكـى الًقيىامىًة حى كؿي قىدىمىا عى  ُِٖ صحيح الترمذمالى تىزي
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ا أىٍفنىاهي   عيميًرًه ًفيمى

اؿي ًإالَّ ًإلىى ثىبلىثىًة مىسىاًجدى مىٍسًجًد   ّٗ الى تيشىدُّ الرّْحى
ى مىٍسًجًدل ىىذىا كىاٍلمىٍسًجًد األىٍقصى رىاـً كى  اٍلحى

 ُٗٗ صحيح البخارم

مَّمىوي ا اٍلقيٍرآفى فىييكى   ْٗ سىدى ًإالَّ ًفي اٍثنىتىٍيًف, رىجيؿه عى  الى حى
 يىٍتميكهي آنىاءى المٍَّيًؿ كىآنىاءى النَّيىارً 

 ُٓٔ صحيح البخارم 

اسىديكا  ٓٗ ـٍ يىتىحى ا لى ٍيرو مى  ُّٔ صحيح الطبراني ال يىزىاؿي النَّاسي ًبخى
تَّى يىكيكفى المَّوي كىرىسيكليوي أىحىبَّ ًإلىٍيًو   ٔٗ ـٍ حى ديكي الى ييٍؤًمفي أىحى

 ًممَّا ًسكىاىيمىا
 ُْٓ صحيح أحمد 

ا ًمٍف أيمًَّتي يىٍأتيكفى يىٍكـى اٍلًقيىامىًة   ٕٗ ىٍعمىمىفَّ أىٍقكىامن ألى
سىنىاتو أىٍمثىاًؿ ًجبىاًؿ ًتيىامىةى   ًبحى

 ٗٔ صحيح ابف ماجة

ـٍ اٍلمىؿَّ   ٖٗ ا تيًسفُّيي , فىكأنَّمى ا قيٍمتى  ّٖ صحيح مسمـ لىًئٍف كيٍنتى كىمى
 م

زىفه   ٗٗ ّـّ كىالى حى دنا قىطُّ ىى ابى أىحى ا أىصى فىقىاؿى المَّييَـّ ًإنّْي مى
ٍبديؾى   عى

 ّْ صحيح أحمد

 ِّ صحيح مسمـ ما تجدكف في التكراة عمى مف زنى  ََُ
مىٍيًو   َُُ ا ًمٍثموي آمىفى عى ا ًمٍف اأٍلىٍنًبيىاًء نىًبيّّ ًإالَّ أيٍعًطيى مى مى

 اٍلبىشىري 
 َُٗ صحيح البخارم

ا ًمٍف شىٍيءو أٍثقىؿي في ًميزىاًف العبًد الميٍؤًمًف   َُِ يىٍكـى مى
ميؽً  ٍسًف الخي ًة ًمٍف حي  الًقيىامى

 ُِٗ صحيح كنز العماؿ

ـى ًإالَّ كىفَّرى المَّوي ًبيىا   َُّ ا ًمٍف ميًصيبىةو تيًصيبي اٍلميٍسًم مى
تَّى الشٍَّككىًة ييشىاكييىا ٍنوي حى  عى

 ِٕ صحيح البخارم

كءىهي, فىييمىٍضًمضي   َُْ ؿه ييقىرّْبي كىضي ـٍ رىجي ا ًمٍنكي مى
يىٍستىٍنًشؽي فى   يىٍنتىًثري كى

 ُٕ صحيح مسمـ

لىًدًه   َُٓ ا يىزىاؿي البىبلىءي بالميؤًمًف كىالميٍؤًمنىًة في نفًسًو ككى مى
ًطيئىةه  مىيًو خى مىا عى تَّى يىٍمقىى ا تىعىالىى كى اًلًو حى مى  كى

 ِٕ صحيح الترمذم

َُٔ   , تىعىاطيًفيـٍ ميـٍ كى ـٍ كتىرىاحي ثىؿي الميٍؤًمنيفى في تىكىادًّْى مى
سىًد ًإذىا اٍشتىكىى ًمٍنوي عيٍضكه تىدىاعىى لىوي  ثىؿي الجى مى

 ُٖٗ صحيح مسمـ
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 الصفحة الحكم الراوي الحديثطرف  مسمسل
مَّى سىًد ًبالسَّيىًر كالحي  سىاًئري الجى

ؿي ًمٍف   َُٕ ًؿ ًفي الصَّؼّْ ًفي سىًبيًؿ المًَّو, أىٍفضى ـي الرَّجي قىا مى
ًؿ ًستّْيفى سىنىةن ًعبىادىًة ا  لرَّجي

 َُّ صحيح الترمذم

ٍف أىٍفتىاهي   َُٖ مىى مى ٍف أيٍفًتىى ًبغىٍيًر ًعٍمـو كىافى ًإٍثميوي عى  ٕٓ صحيح أبي داكد مى
مف أفضؿ العمؿ إدخاؿ السركر عمى المؤمف   َُٗ

 تقضي عنو دينان تقضي لو حاجة تنفس لو كربة
 ٖٔ صحيح البييقي

ًف اٍقتىطىعى ًشٍبرنا ًمفى   َُُ قىوي المَّوي يىٍكـى مى األىٍرًض ظيٍممنا طىكَّ
ًة ًمٍف سىٍبًع أىرىًضيفى   اٍلًقيىامى

 َُٖ صحيح مسمـ

ـي الرَّجيؿ كىاًلدىيوً   ُُُ  َٖ صحيح البخارم ًمفى الكىبىاًئر شىٍت
ًص قىطىاةو   ُُِ لىٍك كىمىٍفحى ٍف بىنىى ًلمًَّو مىٍسًجدنا كى  ُْٕ صحيح أحمد مى
لىٍيمىةن   ُُّ ًفي سىًبيًؿ المًَّو كىافى لىوي أىٍجري  مىٍف رىابىطى يىٍكمنا كى

ًقيىاًموً   ًصيىاـً شىٍيرو كى
 َُّ صحيح النسائي

مىٍف سىرَّهي أىٍف ييٍبسىطى لىوي ًرٍزقيوي أىٍك ييٍنسىأى لىوي ًفي أىثىًرًه   ُُْ
 فىٍميىًصٍؿ رىًحمىوي 

 ّٖ صحيح البخارم

يىوي اي ًمٍف كيرىًب يىٍكـً الًقيى   ُُٓ امىًة, مىٍف سىرَّهي أٍف يينىجّْ
ٍنوي  ٍع عى  فىٍميينىفٍّْس عىٍف ميٍعًسرو أىٍك يىضى

 ٖٔ صحيح مسمـ

اـو ًمٍف   ُُٔ مىوي المَّوي ًبًمجى ٍف ًعٍمـو فىكىتىمىوي أىٍلجى مىٍف سيًئؿى عى
 نىارو يىٍكـى اٍلًقيىامىةً 

 ٔٓ صحيح أبي داكد

مف قرأ باآليتيف مف آخر سكرة البقرة في ليمة   ُُٕ
 كفتاه

 َِ صحيح البخارم

ٍيفىوي مىٍف   ُُٖ  ِٖ صحيح البخارم كىافى ييٍؤًمفي باً كىاليىكـً اآلًخًر, فىٍمييٍكًرـٍ ضى
  ث صحيح الترمذم مىٍف الى يىٍشكيري النَّاسى الى يىٍشكيري المَّوى   ُُٗ
ـى   َُِ ا قىاؿى قىالىٍت ىىذىا ًدٍحيىةي فىمىمَّا قىا مىٍف ىىذىا أىٍك كىمى

ًسٍبتيوي ًإالَّ ًإيَّ   اهي قىالىٍت كىالمًَّو مىا حى
 ُّٕ صحيح البخارم

 ن
مىيىا فىريبَّ   ُُِ مى قىالىًتي ىىًذًه فىحى ٍبدنا سىًمعى مى رى المَّوي عى نىضَّ

اًمًؿ اٍلًفٍقًو ًفيًو غىٍيري فىًقيوو   حى
 ََِ صحيح أحمد
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 الصفحة الحكم الراوي الحديثطرف  مسمسل
 ه

ابه قىاليكا   ُِِ كفى ًفي الشٍَّمًس لىٍيسى ديكنىيىا سىحى ارُّ ىىٍؿ تيضى
 الى يىا رىسيكؿى المَّوً 

 ُٕٔ صحيح أحمد

نَّةى   ُِّ ٍميىا فىًإفَّ اٍلجى ـٍ قىاؿى فىاٍلزى ىىٍؿ لىؾى ًمٍف أيٍـّ قىاؿى نىعى
 تىٍحتى ًرٍجمىٍييىا

 َٖ صحيح الترمذم

 و
, فىأًضٍع ذًلؾى   ُِْ نًَّة, فىإٍف ًشٍئتى الكىاًلدي أٍكسىطي أٍبكىاًب الجى

, أىك اٍحفىٍظوي   البىابى
 َٖ حسف  النسائي

أربعيف الكيؿ كاد في جينـ ييكل فيو الكافر   ُِٓ
 خريفان قبؿ أف يبمغ قعره

 ّٗ ضعيؼ الترمذم

سىدً   ُِٔ كًح كىالجى ـي بىٍيفى الرُّ  ُْٔ صحيح الترمذم كىآدى
كالذم نفس محمد بيده ال يسمع بي أحد مف ىذه   ُِٕ

 األمة ييكدم كال نصراني
 ُْٓ صحيح مسمـ

كا إنًؾ لخير أرض ا كأحب أرض ا إلى   ُِٖ
 خرجت ا, كلكال أني أخرجتي منؾ ما

 ُٗٗ صحيح الترمذم

ا اٍجتىمىعى قىٍكـه في بىيت ًمٍف بيييكًت اً تىعىالىى,   ُِٗ مى كى
 يىٍتميكفى ًكتىابى اً 

 ٖٚٔ صحيح مسمـ

 ي
يا أبا القاسـ نسألؾ عف أشياء فإف أجبتنا فييا   َُّ

 اتبعناؾ, أخبرنا مف الذم يأتيؾ مف المبلئكة
  ُّّ 

يّْيفى ًمٍنييـي يىا ًجٍبًريؿي ًإنّْي بيًعٍثتي   ُُّ ًإلىى أيمَّةو أيمّْ
, كىالشٍَّيخي الكىًبيري  كزي  العىجي

 ّٗ حسف الترمذم

اـو مىعى كيؿّْ   ُِّ ـى يىكمىئذو لىيىا سىٍبعيكفى ألؼى ًزمى يىنَّ ييؤتىى ًبجى
كنىيىا رُّ اـو سىبعيكفى أٍلؼى مىمىؾو يىجي  ًزمى

 ُّٔ صحيح مسمـ
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 ثالثًا: فيرس األعبلم المترجم ليم
 الصفحة العمم مسمسل

 أ
دي ٍبفي قىٍيسو   ُ  َُُ اأٍلىٍسكى

 ب
 َُُ أىبيك بيٍردىةى ٍبفي أىًبى ميكسىى  ِ
 ُِٖ أىًبي بىٍرزىةى األىٍسمىًميّْ   ّ
 ُُِ بشر بف البراء  ْ

 ث
 ٗٔ ثىٍكبىافى   ٓ

 ج
 ٔ جنيابف   ٔ
 ّٔ أبك جعفر  ٕ
 ََِ الجنيد  ٖ
 َُّ جابر بف عبد ا  ٗ

ٍنديبى ٍبفى سيٍفيىافى   َُ  َُُ جي
 ّّ جكلد تسيير  ُُ

 ح
 ٓٓ ابف حمداف  ُِ
اًتـو   ُّ  ُُٓ أىبيك حى
اًرثى ٍبفى ًىشىاـو   ُْ  ُّٖ اٍلحى

 خ
 ُٖ خالد بف معداف  ُٓ

 د
 ُٗٓ أبك داكد السجستاني  ُٔ

 ز
 ُٗٓ ًزرٍّ   ُٕ

 الصفحة العمم مسمسل
 س

 ٓٔ السعدم  ُٖ
 ش

 ٕ الشاطبي  ُٗ
 ص

 ٓٓ ابف الصبلح  َِ
 ط

 ُْٔ الطحاكم  ُِ
 ع

 ُٗ ابك عمر الداني  ِِ
 ُّٖ العز بف عبدالسبلـ  ِّ
 َُٖ عاصـ بف عمر بف قتادة  ِْ
 ٓٗ عبد ا بف سبأ  ِٓ
 ُُّ عبد ا بف عمر  ِٔ
 ِْ عبدالرحمف السعدم  ِٕ
 ٕ عبلؿ الفاسي  ِٖ
ٍيفو   ِٗ  َُّ ًعٍمرىافى ٍبًف حيصى
 ُٕ عمرك بف عبسة السممي  َّ

 ف
 ٗٔ الفضيؿ بف عياض  ُّ

 ق
 ٓٓ القرافي  ِّ
 ُْٗ القفاؿ  ّّ
 ُٗٓ قتادة بف دعامة السدكسى  ّْ

 ك
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 الصفحة العمم مسمسل
 ْٗ كعب بف األشرؼ  ّٓ

 ل
 َْ ابف لييعة  ّٔ
 ُْ الميث  ّٕ

 م
 ٕٔ ابف المعتز  ّٖ
 َُُ أبك مكسى األشعرم  ّٗ
 ُّٗ الماكردل  َْ

 الصفحة العمم مسمسل
 ُّٔ مالؾ بف صعصعة  ُْ
 ُِْ مجاىد  ِْ
 َُْ محمد بف كعب القرظي  ّْ
 َُِ مىٍحميكًد ٍبًف لىًبيدو   ْْ
 ٔٗ ميمكف القداح  ْٓ

 ن
 ّٔ نافع  ْٔ
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 رابعًا: فيرس المصادر والمراجع
لئلماـ جبلؿ الديف عبدالرحمف بف أبي بكر السيكطي الشافعي, اإلتقان في عموم القرآن:  -ٔ

 لبناف. –ىػػ(, خرج أحاديثو محمد سالـ ىاشـ, دار الكتب العممية بيركت ُُٗ)ت
: عبد ا "رسالة ماجستير" أثر اإليمان في تحصين األمة اإلسبلمية ضد األفكار اليدامة -ٕ

 .بف عبد الرحمف الجربكع
 ىػ(, دار الفكر لمطباعة.َّٕأبك بكر أحمد الرازم الجصاص )تأحكام القرآن:  -ٖ
 محمد بف عبد ا األندلسي )ابف العربي( دار الكتب العممية.أحكام القرآن:  -ٗ
 .بيركت– المعرفة (, دارَٓٓالغزالي, )ت محمد بف محمد حامد : أبكالدين عموم إحيا   -٘
محمد بف إسماعيؿ أبك عبدا البخارم الجعفي, الناشر: دار البشائر األدب المفرد:  -ٙ

 .ُٖٗٗ/ َُْٗبيركت, ط  –اإلسبلمية 
عبد الرحمف بف محمد بف عسكر شياب الديف البغدادم إرشاد السالك إلى أشرف المسالك:  -ٚ

 .المالكي
 بف محمد بف محمد العمادم السعكد أبكالكريم:  الكتاب مزايا إلى السميم العقل إرشاد -ٛ

 .ُ-بيركت ط  -العربي التراث إحياء ق( دارِٖٗ)ت ,مصطفى
, محمد بف عمي بف محمد الشككاني: عمم األصولإرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من  -ٜ

 .ُ, دار الكتاب العربي طالشيخ أحمد عزك عناية, تحقيؽ ىػ(َُِٓت)
, ُعمي بف أحمد الكاحدم النيسابكرم أبك الحسف, دار الكتب العممية, طأسباب النزول:  -ٓٔ

 ـ.ُُٗٗىػػ/ُُُْ
 عبدا بف عبدالرحمف السعد.أسباب مغفرة الذنوب:  -ٔٔ
 عاصـ بف البر عبد بف محمد بف ا عبد بف يكسؼ عمر : أبكاألصحاب معرفة في االستيعاب -ٕٔ

 .ُط بيركت, -الجيؿ دار البجاكم, محمد ق(, تحقيؽ: عمئّْالقرطبي)ت النمرم
 الكاحد, عبد بف الكريـ عبد بف محمد بف محمد الكـر أبي بف عمي الحسف : أبكالغابة أسد -ٖٔ

 الكتب دار كآخركف, معكض محمد عمي ىػ(,تحقيؽ:َّٔاألثير)ت بابف المعركؼ
 .ـ1994ىػ/1415 ,1ط بيركت,-العممية

 العسقبلني الكناني الفضؿ أبك حجر بف عمي بف : أحمدالصحابة تمييز في اإلصابة -ٗٔ
 .ُط بيركت, -العممية الكتب دار المكجكد, عبد تحقيؽ: عادؿ الشافعي,

ىػ, َُِٔالكىاب بف سميماف التميمي محمد بف عبد أصول الدين اإلسبلمي مع قواعده األربع:  -٘ٔ
 تحقيؽ: محمد الطيب بف إسحاؽ األنصارم, الناشر: دار الحديث الخيرية بمكة المكرمة.
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أحمد بف أبي سيؿ السرخسي الناشر, دار الكتاب العممية بيركت أصول السرخسي:  -ٙٔ
 ـ. ُّٗٗىػ/  ُُْْ,ُلبناف,ط

ف بف محمد بف المختار الجكني محمد األميأضوا  البيان في إيضاح القرآن بالقرآن:  -ٚٔ
 .ـ 1988 /1408 مصر, – القاىرة تيمية, ابف ىػ(,مكتبةُّّٗالشنقيطي )ت 

بحث أعماؿ السنة مقدـ مف الطالب,  لئلماـ أبي بكر بف قاسـ الرحبيإعتقاد أىل السنة:  -ٛٔ
 ـ.ََِْ/ََِّ, مكسى بف محمد بف ىجاد الزىراني

: والمستشرقين( المستعمرين و العرب من النسا  و الرجال ألشير تراجم قاموساألعبلم ) -ٜٔ
 دار ىػػ(ُّٔٗالدمشقي)ت الزركمي فارس بف بف عمي محمد بف محمكد بف الديف خير
 .ـ2002 ,5ط لممبلييف, العمـ

بدر الديف أبك عبدا محمد بف بيادر بف عبدا  الزركشيإعبلم الساجد بأحكام المساجد:  -ٕٓ
 .ٓلمشئكف االسبلمية/ مصر, ط األعمى, طبعة: المجمس المصرم التركي

ت (الجكزية قيـ ابف الديف شمس بكر أبي بف محمدالعالمين:  رب عن الموقعين إعبلم  -ٕٔ
 بيركت,-العممية الكتب دار إبراىيـ, السبلـ عبد بف ىػػػ( تحقيؽ: محمدُٕٓ
 .ـ1991ىػ/1,1411ط

محمد المعتصـ با  أبك الحسف عمي بف محمد بف حبيب الماكردم, تحقيؽ:أعبلم النبوة:  -ٕٕ
 .ُٕٖٗ ُالبغدادم, دار الكتاب العربي بيركت, ط

 ابف الديف شمس سعد بف أيكب بف بكر أبي بف محمدالشيطان:  مصائد من الميفان إغاثة -ٖٕ
 2,1395ط بيركت, - المعرفة دار الفقي, حامد تحقيؽ: محمد ىػ(,ُٕٓالجكزية)ت قيـ
 .ـ1975/ق

 عبد بف أحمد الديف تقي العباس أبكالجحيم:  أصحاب لمخالفة المستقيم الصراط اقتضا  -ٕٗ
 ,7الكتب, ط عالـ دار العقؿ, الكريـ عبد تحقيؽ: ناصر ق(,728 تيمية)ت ابف الحميـ

 .ـ1999 ىػ/1419
: مغمطام بف قميج بف عبد ا البكجرم المصرم إكمال تيذيب الكمال في أسما  الرجال -ٕ٘

ىػ(, تحقيؽ: أبك عبد الرحمف ِٕٔ)المتكفى: الحكرم الحنفي, أبك عبد ا, عبلء الديف 
أبك محمد أسامة بف إبراىيـ,دار الطباعة الفاركؽ الحديثة لمطباعة  -عادؿ بف محمد 

 .ُط, كالنشر
عبد ا بف عمر بف محمد أنوار التنزيل وأسرار التأويل المشيور بــــ )تفسير البيضاوي(:  -ٕٙ

 اصر الديف البيضاكم, بف عمي الشيرازم, أبك سعيد, أك أبك الخير, ن
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إعداد الطالب: حسف الخطيب, أىداف ومقاصد وموضوعات سورة التوبة "رسالة ماجستير":  -ٕٚ
 .ََِٖ-ق ُِْٗأشراؼ الدكتكر: عبدالكريـ الدىشاف, الجامعة االسبلمية غزة 

 زغمكؿ النجار.آيات اإلعجاز العممي في القرآن الكريم:  -ٕٛ
الميث نصر بف محمد بف إبراىيـ السمرقندم الفقيو أبك بحر العموم )تفسير السمرقندي(:  -ٜٕ

 بيركت. –محمكد مطرجي, دار النشر: دار الفكر  الحنفي, تحقيؽ: د.
محمد بف يكسؼ الشيير بأبي حياف األندلسي, تحقيؽ: الشيخ عادؿ أحمد البحر المحيط:  -ٖٓ

 لبناف/ -الشيخ عمي محمد معكض, دار النشر: دار الكتب العممية  -عبد المكجكد 
 .ُط –بيركت 

أحمد بف محمد بف الميدم بف عجيبة الحسني اإلدريسي الشاذلي الفاسي البحر المديد:  -ٖٔ
 .ِأبك العباس, دار النشر/ دار الكتب العممية ػ بيركت, ط

ىػػ(, دار المنار, ْٕٕالدمشقي, )ت  القرشي كثير بف إسماعيؿ الفداء أبكالبداية والنياية:  -ٕٖ
 .ُمصر, ط –القاىرة 

ىػػ(, دار الفكر, ُٕٓالجكزية )ت القيـ بف بكر أبي بف محمد ا عبد أبكفوائد: بدائع ال -ٖٖ
 لبناف. –بيركت 

ىػػ( ْٕٗ)ت الزركشي, ا عبد بف محمد الديف بدر لئلماـالبرىان في عموم القرآن:  -ٖٗ
  .ُالعربية, ط الكتب إحياء دار إبراىيـ, الفضؿ أبك تحقيؽ: محمد

الفيركزأبادم,  يعقكب بف محمد الديف العزيز: مجد الكتاب لطائؼ في التمييز ذكم بصائر -ٖ٘
 .ِط  النجار, عمي محمد األستاذ تحقيؽ

 .ُ, طدار الشركؽ لمنشر كالتكزيع كالطباعة, د نبيؿ السمالكطيبنا  المجتمع االسبلمي:  -ٖٙ
 محمد سيد طنطاكم, الناشر: دار الشركؽ.بنو اسرائيل في القرآن والسنة:  -ٖٚ
أبك عمرك عثماف بف سعيد األمكم الداني, دار النشر: مركز قرآن: البيان في عدد آي ال -ٖٛ

 .ُالككيت, ط –المخطكطات كالتراث 
شمس الديف أبك عبد ا محمد بف أحمد بف تاريخ اإلسبلم َوَوفيات المشاىير َواألعبلم:  -ٜٖ

ىػ(, المحقؽ: الدكتكر بشار عٌكاد معركؼ, ْٖٕعثماف بف قىاٍيماز الذىبي )المتكفى: 
 .ُالناشر: دار الغرب اإلسبلمي, ط

أبي القاسـ عمي بف تاريخ مدينة دمشق وذكر فضميا وتسمية من حميا من األماثل:  -ٓٗ
ىػػ(, تحقيؽ محب الديف أبي سعيد عمر ُٕٓالحسف إبف ىبة ا بف عبد ا الشافعي, )ت

 ـ.ُٓٗٗبف غرامة العمرم, الناشر دار الفكر, 
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 مام المجدد شيخ اإلسبلم محمد بن عبد الوىاب: التبيان شرح نواقض اإلسبلم لئل -ٔٗ
شياب الديف أحمد بف محمد اليائـ المصرم, دار التبيان في تفسير غريب القرآن:  -ٕٗ

 .ُالقاىرة, ط –الصحابة لمتراث بطنطا 
": المجيد الكتاب تفسير من الجديد العقل وتنوير السديد المعنى تحريرالتحرير والتنوير "  -ٖٗ

 .سحنكف دار عاشكر, بف الطاىر محمد خالشي اإلماـ األستاذ
ىػػ(, ُٖٔالحنفي )ت الجرجاني الحسيني عمي بف محمد بف عمي الحسف أبكالتعريفات:  -ٗٗ

 .ُلبناف, ط –دار الكتب العممية بيركت 
 .ُد. سيد بف حسيف العفاني, دار العفاني, طتعطير األنفاس من حديث اإلخبلص:  -٘ٗ
محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف : التعميقات الحسان عمى صحيح ابن حبان -ٙٗ

ٍعبدى, التميمي, أبك حاتـ, الدارمي, البيستي )ت ىػ(, دار باكزير لمنشر كالتكزيع, جدة ّْٓمى
 .ُالمممكة العربية السعكدية, ط -

 لمشيخ محمد بف صالح العثيميف, تفسير ابن عثيمين:  -ٚٗ
 ـ الشيرازم, )مكقع ىدم القرآف(.الشيخ ناصر المكر تفسير األمثل في كتاب ا المنزل:  -ٛٗ
 .شمس الديف محمد بف أحمد الشربيني, دار الكتب العممية ػ بيركتتفسير السراج المنير:  -ٜٗ
ق(, مطابع أخبار اليـك ُُْٖالشعركام ) متكلي السيد بف : محمدالشعراوي تفسير -ٓ٘

 .ُالتجارية, ط
ىػػ(, دار التراث, ْٕٕ)ت القرشي كثير بف إسماعيؿ الفداء : أبكالعظيم القرآن تفسير -ٔ٘

 مصر. –القاىرة 
كالتكزيع,  كالنشر لمطباعة غريب شحاتة, دار محمكد ا عبد : د.الكريم القرآن تفسير -ٕ٘

 .ِمصر, ط –القاىرة 
عبد الكريـ بف ىكازف القشيرل )المكتبة تفسير القشيري المسمى )لطائف االشارات(:  -ٖ٘

 الشاممة(. 
 لمشيخ مناع القطاف, )المكتبة الشاممة(.ير(: تفسير القطان المسمى )تيسير التفس -ٗ٘
الجكزية, جمعو: محمد أكيس  بف القيـ بكر أبي بف محمد ا عبد أبكالتفسير القيم:  -٘٘

 لبناف. – بيركت العممية, الكتب دار الفقي, حامد الندكم, تحقيؽ: محمد
الحسيف  بف عمر بف محمد الديف فخرالتفسير الكبير المشيور بـــ )مفاتيح الغيب(:  -ٙ٘

 . ُلبناف, ط –ىػػ(, دار الكتب العممية بيركت َْٔالرازم )ت
 .مصر – القاىرة الفكر, دار المراغي, مصطفى : أحمدالمراغي تفسير -ٚ٘
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 – الفكر دار الزحيمي, مصطفى بف : كىبةوالمنيج والشريعة العقيدة في المنير التفسير -ٛ٘
 .2ط دمشؽ,

النفائس,  دار الخالدم, الفتاح عبد صبلح.: دوالتطبيق النظرية بين الموضوعي التفسير -ٜ٘
 .ِاألردف, ط –عماف 

عدد مف أساتذة التفسير تحت إشراؼ  -: تأليؼ مجمكعة مف العمماء التفسير الميسر -ٓٙ
 الدكتكر عبد ا بف عبد المحسف التركي.

أبك البركات عبد ا بف أحمد بف محمكد النسفي, تحقيؽ الشيخ: مركاف تفسير النسفي:  -ٔٙ
 شعار, دار النشر: دار النفائس ػ بيركت.محمد ال

نظاـ الديف الحسف بف محمد تفسير النيسابوري المسمى )غرائب القرآن ورغائب الفرقان(:  -ٕٙ
 .ُبيركت/ لبناف, ط -بف حسيف القمي النيسابكرم, دار النشر: دار الكتب العممية 

 –دار الفكر بيركت ىػ(, الناشر ٕٖٗابف أمير الحاج )التقرير والتحرير في عمم األصول:  -ٖٙ
 لبناف.

شمس الديف محمد بف أحمد بف عبد اليادم الحنبمي )ت تنقيح تحقيق أحاديث التعميق:  -ٗٙ
 لبناف. –ىػ(, تحقيؽ أيمف صالح شعباف الناشر دار الكتب العممية بيركت ْْٕ

عبدالرحمف بف أبي بكر أبك الفضؿ السيكطي, المكتبة تنوير الحوالك شرح موطأ مالك:  -٘ٙ
 مصر. –الكبرل  التجارية

 تحقيؽ: عبدق(, َّٕ)ت  اليركم االزىرم أحمد بف محمد منصكر أبكتيذيب المغة:  -ٙٙ
 .ُ, طالقاىرة – المصرية الكتب كآخركف, دار ىاركف السبلـ

ق(, تحقيؽ: محمد َُُّالمناكم )ت الرؤكؼ عبد محمدالتوقيف عمى ميمات التعاريف:  -ٚٙ
 .1 ط لبناف, – بيركت المعاصر, الفكر رضكاف الداية, دار

 ىػ(,ُّٕٔالسعدم )ت  الرحمف عبدالمنان:  كبلم تفسير في الرحمن الكريم تيسير -ٛٙ
 . 1ط الرسالة, مؤسسة المكيحؽ, معبل بف الرحمف تحقيؽ: عبد

تحقيؽ:  ىػػ(,ّْٓ) البستي التميمي حاتـ أبك حباف أحمد بف بف حباف بف محمدالثقات:  -ٜٙ
 .ُط الفكر, دار أحمد, الديف شرؼ السيد

مجد الديف أبك السعادات المبارؾ بف محمد الجزرم جامع األصول في أحاديث الرسول:  -ٓٚ
 .ُىػػ(, تحقيؽ: عبد القادر األرنؤكط, مكتبة دار البياف, طَٔٔابف األثير )ت 

محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي, القرآن:  آي تأويل عن البيان جامع -ٔٚ
 .ُتحقيؽ: أحمد محمد شاكر, الناشر: مؤسسة الرسالة, طىػػػ(, َُّأبك جعفر الطبرم)
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أبك سعيد بف خميؿ بف كيكمدم أبك سعيد العبلئي, المحقؽ: جامع التحصيل في أحكام المراسيل:  -ٕٚ
 ـ.ََِِ -ىػػػُِِْ – ِبيركت,ط –حمدم عبد المجيد السمفي, الناشر: عالـ الكتب 

 بف الرحمف عبد الديف : زيفالكمم جوامع من حديثا خمسين بشرح والحكم العموم جامع -ٖٚ
 تحقيؽ: شعيب, ىػػ(ٕٓٗالبغدادم )ت السىبلمي, الحسف, بف رجب أحمد ابف

 . ٕط بيركت, – الرسالة األرناؤكط,مؤسسة
جبلؿ الديف السيكطي, الناشر: األزىر الجامع الكبير أو المسمى )بجمع الجوامع(:  -ٗٚ

 .ِـ, طََِِ -ىػػ ُِْٔمجمع البحكث اإلسبلمية,  -الشريؼ 
تحقيؽ: ىػػ(, ُٕٔ) القرطبي األنصارم أحمد بف محمد ا عبد : أبكالقرآن ألحكام الجامع -٘ٚ

براىيـ البردكني أحمد  .ـ 1964/ىػ2,1384ط القاىرة, – المصرية الكتب دار أطفيش, كا 
  .القماش محمد بف الرحمف عبدجامع لطائف التفسير:  -ٙٚ
 فمسطيف. -غزةد. صالح الرقب, الجدار الييودية في الضفة الغربية:  -ٚٚ
 جذور الفكر الييودي:  -ٛٚ
محمد بف أبي بكر أيكب الزرعي أبك عبد : الجواب الكافي لمن سأل عن الدوا  الشافي -ٜٚ

 لبناف. –, دار الكتب العممية بيركت ا
 الثعالبي مخمكؼ بف محمد بف الرحمف عبد زيد أبكالقرآن:  تفسير في الحسان الجواىر -ٓٛ

 .ق1418 ,1ط بيركت, – العربي التراث إحياء دار معكض, تحقيؽ: محمدىػػ(, ٕٖٓ)ت
نكر الديف بف عبداليادم أبك الحسف السندم, تحقيؽ: حاشية السندي عمى النسائي:  -ٔٛ

 .ُٖٔٗ/َُْٔ, ِحمب, ط –عبدالفتاح أبك غدة, مكتب المطبكعات اإلسبلمية 
 ي.د.خالد عبدالرحمف الجريسي, مؤسسة الجريسالحذر من السحر:  -ٕٛ
األستاذ في جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية حصول المأمول بشرح ثبلثة أصول:  -ٖٛ

 عبد ا بف صالح الفكزاف.
 دار ىػػ(,َّْ)ت األصبياني ا عبد بف أحمد نعيـ : أبكاألصفيا  وطبقات األوليا  حمية -ٗٛ

 .ق1405  ,4 ط بيركت, - العربي الكتاب
 أىؿ الحديث(.)ممتقى الحيل التسعة لمباطنيين:  -٘ٛ
 د. فيد بف عبدالرحمف السميماف الركمي.خصائص القرآن الكريم:  -ٙٛ
 السيكطي الديف جبلؿ بكر, أبي بف الرحمف عبدبالمأثور:  التفسير في المنثور الدر -ٚٛ

 ,1ط القاىرة, -لمبحكث ىجر مركز التركي, المحسف عبد بف ا تحقيؽ: عبد ىػػ(,ُُٗ)
 .ـ2003/ىػ1424
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سعكد بف عبد العزيز الخمؼ, الناشر: أضكاء دراسات في األديان الييودية والنصرانية:  -ٛٛ
 ـ.ُٕٗٗ –ىػػ ُُْٖ, سنة النشر: ُالسمؼ, ط

 د.حمد بف حمدم الصاعدم.دعائم التمكين:  -ٜٛ
 محمد احمد العدكم, دار المعرفة.دعوة الرسل إلى ا تعالى:  -ٜٓ
 ميف الشنقيطي, )المكتبة الشاممة(.محمد األدفع إييام االضطراب عن آيات الكتاب:  -ٜٔ
 د. طاىر أحمد لكلك.دور المسجد الروحي في المحافظة عمى األمن واالستقرار االجتماعي:  -ٕٜ
 عبد ا بف المعتز, الناشر: دار صادر.ديوان ابن المعتز:  -ٖٜ
شياب الديف أحمد بف إدريس القرافي, تحقيؽ محمد حجي, الناشر دار الغرب الذخيرة:  -ٜٗ

 ـ ُْٗٗلبناف, –بيركت 
ىػػ(, تحقيؽ ِْٖأحمد بف عمي بف منجكيو األصبياني أبك بكر, )ترجال صحيح مسمم:  -ٜ٘

 ىػػػ.َُْٕلبناف,  –عبد ا الميثي, الناشر دار المعرفة بيركت 
 .1ط بيركت, - اليبلؿ ىػػ( دارُِْٕكفكرم(المبار  الرحمف صفيالرحيق المختوم:  -ٜٙ
 عبدالعزيز بف عمر بف أميف محمد: "عابدين ابن حاشية" المختار الدر عمى المحتار رد -ٜٚ

 ىػػ.ُِْٔ, ِبيركت,ط -الفكر دارىػػ(, ُِِٓ)تالحنفي الدمشقي عابديف
 كليد بف راشد السعيداف.رسالة في تحقيق قواعد النية:  -ٜٛ
إعداد الطالبة: فكزية محمكد ":  رسالة ماجستير " أصول اإليمان في قصة إبراىيم  -ٜٜ

 ـ.ََِٗالممفكح, أشراؼ الدكتكر: جابر السميرم,
آل  –البقرة  –رسالة ماجستير " تفسير القرآن بالقرا ات العشر من خبلل سورة )الفاتحة  -ٓٓٔ

 .ََِِركاف أبكراس,إعداد الطالب: عبدا المبلحي, أشراؼ الدكتكر: معمران(: 
: إعداد الطالب رسالة ماجستير " منيج القرآن الكريم في التعامل مع جرائم الييود" -ٔٓٔ

 ـ. ََِٗ -ىػػػػ َُّْرمضاف يكسؼ الصيفي, اشراؼ الدكتكر زكريا الزميمي, 
 ـ.ُٖٗٗ -ىػػ َُُْ,ْعمر سميماف األشقر, دار النفائس, طالرسل والرساالت:  -ٕٓٔ
 الحسيني ا عبد بف محمكد الديف : شيابالمثاني والسبع العظيم القرآن تفسير في المعاني روح -ٖٓٔ

 ىػػػ.ُُْٓ, ُط بيركت,– العممية الكتب دار عطية, البارم عبد تحقيؽ: عمي ىػػ(,َُِٕاأللكسي)
: محمد بف أبي بكر أيكب الزرعي أبك عبد ا, الروح في الكبلم عمى أرواح األموات -ٗٓٔ

 بيركت, لبناف. -الناشر: دار الكتب العممية 
 تحقيؽ: طو السييمي, الرحمف عبد القاسـ ألبي: النبوية السيرة تفسير في األنف الروض -٘ٓٔ

 ىػػ.َُْٗالفكر, دار بيركت, الرؤكؼ, عبد
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 ,الجكزم قيـ ابف المعركؼ الزرعي بكر أبي بف محمدالعباد:  خير ىدي في المعاد زاد -ٙٓٔ
 ـ. ُٓٗٗ -ىػػػػ ُُْٓبيركت -الرسالة مؤسسة ,2ط ,االرناؤكط تحقيؽ: شعيب ىػػػ(ُٕٓ)ت

 أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية الحراني أبك العباس,الزىد والورع والعبادة:  -ٚٓٔ
ىػ(, ُّْٗمحمد بف أحمد بف مصطفى بف أحمد المعركؼ بأبي زىرة )ت زىرة التفاسير:  -ٛٓٔ

 دار الفكر العربي.
ىػ(, مكتبة مصطفى ُُِٖ)محمد بف إسماعيؿ األمير الكحبلني الصنعاني سبل السبلم:  -ٜٓٔ

 ـ.َُٔٗىػ/ ُّٕٗ, ْالبابي الحمبي, ط
صالح بف طو عبد الكاحد, مكتبة الغرباء, : سبل السبلم من صحيح سير خير األنام  -ٓٔٔ

 ىػ. ُِْٖ, ِالدار األثرية, ط
سميماف ناصر بف عبد ا العمكاف,  : محمد ناصر الديف األلباني.السمسمة الصحيحة -ٔٔٔ

 . ٔطبعة دار المسمـ لمنشر كالتكزيع, ط
ىػ(, ِّٕأبك عبد ا محمد بف يزيد القزكيني, كماجة اسـ أبكه يزيد )ت سنن ابن ماجة:  -ٕٔٔ

 .ُتحقيؽ العبلمة: محمد ناصر الديف األلباني, مكتبة المعارؼ, ط
تاني األزدم, تحقيؽ محمد ناصر سميماف بف األشعث أبك داكد السجسسنن أبي داود:  -ٖٔٔ

 .ُالسعكدية, ط –الديف األلباني, مطبعة دار المعارؼ المدينة 
محمد بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ, الترمذم أبك عيسى )ت سنن الترمذي:  -ٗٔٔ

 .ُىػ(, تحقيؽ العبلمة محمد ناصر الديف األلباني, مكتبة المعارؼ, طِٕٗ
بف شعيب بف عمي الشيير بػػػػ)النسائي(, تحقيؽ العبلمة  عبدالرحمف أحمدسنن النسائي:  -٘ٔٔ

 .ُمحمد ناصر الديف األلباني,مكتبة المعارؼ, ط
عبد الممؾ بف ىشاـ بف أيكب الحميرم المعافرم أبك محمد السيرة النبوية البن ىشام:  -ٙٔٔ

 ىػػ.ُُُْىػػ(, تحقيؽ طو عبد الرءكؼ سعد, الناشر دار الجيؿ ُِّ)ت
صبلح عبدالفتاح الخالدم, دار  .دخبلل القرآن الكريم:  الشخصية الييودية من -ٚٔٔ

 ـ.ُٖٗٗىػػ/ُُْٗ,ُالقمـ,ط
 ابف أبي العز الحنفي, تحقيؽ: أحمد محمد شاكر.شرح العقيدة الطحاوية:  -ٛٔٔ
عبد الرحمف بف ناصر بف براؾ بف إبراىيـ البراؾ, دار شرح العقيدة الطحاوية:  -ٜٔٔ

 ـ. ََِٖىػ/  ُِْٗ, ِالتدمرية,ط
 لمشيخ صالح الفكزاف, )مكقع صيد الفكائد(.الطحاوية: شرح العقيدة  -ٕٓٔ
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, الناشر: ُمحمد خميؿ ىراس, طشرح العقيدة الواسطية لشيخ اإلسبلم ابن تيمية:  -ٕٔٔ
 ـ.ُِٗٗىػ//ُُّْالرئاسة العامة إلدارات البحكث العممية كاإلفتاء كالدعكة كاإلرشاد

ىػ(, ُُِْلعثيميف )ت محمد بف صالح بف محمد االشرح الممتع عمى زاد المستقنع:  -ٕٕٔ
 ىػ. ُِْٖىػ/ ُِِْ, دار النشر: دار ابف الجكزم, ُط

أبك زكريا يحيى بف شرؼ بف مرم النككم, دار إحياء شرح النووي عمى صحيح مسمم:  -ٖٕٔ
 ىػػ.ُِّٗ, ِبيركت,ط –التراث العربي 

ىػػ(, تحقيؽ ُِّأبك جعفر أحمد بف محمد بف سبلمة الطحاكم)ت شرح مشكل اآلثار:  -ٕٗٔ
 ـ.ُٕٖٗىػ/ َُْٖاألرنؤكط, الناشر مؤسسة الرسالة, شعيب 

أبك بكر أحمد بف الحسيف البييقي, تحقيؽ: محمد السعيد بسيكني زغمكؿ, شعب اإليمان:  -ٕ٘ٔ
 ىػ.َُُْ, ُبيركت,ط –دار الكتب العممية 

كحيد عبدالسبلـ بالي, مكتبة الصحابة جدة الصارم البتار في التصدي لمسحرة واألشرار:  -ٕٙٔ
 ـ.ُِٗٗىػػ/ُُِْ ,ّالسعكدية, ط

ىػ( , تحقيؽ: ّّٗالجكىرم )ت حماد بف إسماعيؿ نصر أبكالصحاح في المغة والعموم:  -ٕٚٔ
 ـ.ُٕٖٗق/َُْٕ ,ْط بيركت, – لممبلييف العمـ دار الغفكر, عبد أحمد

ىػ(, دار إحياء ِٔٓالجعفي )ت البخارم إسماعيؿ بف محمد ا عبد أبكصحيح البخاري:  -ٕٛٔ
 التراث العربي.

ىػػ(, دار ابف ُِٔالنيسابكرم )ت القشيرم الحجاج بف مسمـ الحسيف أبكصحيح مسمم:  -ٜٕٔ
 ـ.ََِِىػػ/ُِِْرجب, 

": إعداد الطالب: رمضاف صفات الييود كما يصورىا القرآن الكريم "رسالة ماجستير -ٖٓٔ
 يكسؼ الصيفي, كاشراؼ: د. زكريا الزميمي. 

النمرم الحراني أبك عبد ا, تحقيؽ: أحمد بف حمداف صفة الفتوى والمفتي والمستفتي:  -ٖٔٔ
 ىػػ.ُّٕٗ, ّبيركت, ط –محمد ناصر الديف األلباني, المكتب اإلسبلمي 

 .ـُٕٗٗ ىػ/ ُُْٕ ,ُط القاىرة - الصابكني, مطبعة عمي محمدصفوة التفاسير:  -ٕٖٔ
, ُابف بشككاؿ, تحقيؽ: إبراىيـ األنبيارم, دار الكتاب المصرم,طالصمة:  -ٖٖٔ

 ـ.ُٖٗٗىػ/َُُْ
 ـ.ُٔٗٗ: محمد فكزم فيض ا, دار القمـ, عبر من الجياد النبوي في المدينةصور و  -ٖٗٔ
ىػػ(, تحقيؽ: محمد ِٔٓأبك الحسيف ابف أبي يعمى, محمد بف محمد )تطبقات الحنابمة:  -ٖ٘ٔ

 لبناف. –حامد الفقي, دار المعرفة بيركت 
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كتبة أحمد بف محمد األدنركم, تحقيؽ: سميماف بف صالح الخزم, مطبقات المفسرين:  -ٖٙٔ
 .ُٕٗٗ, ُالمدينة المنكرة, ط -العمكـ كالحكـ 

محمد بف أبي بكر أيكب الزرعي أبك عبد ا, تحقيؽ: طريق اليجرتين وباب السعادتين:  -ٖٚٔ
 ـ.ُْٗٗ -ىػػ ُُْْ, ِالدماـ ط –عمر بف محمكد أبك عمر, دار ابف القيـ 

ىػػػ(, ِٖٕاني )تتقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية الحر العبودية:  -ٖٛٔ
 ـ.ََِٓ -ىػػػ ُِْٔ, ٕبيركت, ط –تحقيؽ: محمد زىير الشاكيش, المكتب اإلسبلمي 

محمد بف أبي بكر أيكب الزرعي أبك عبد ا, تحقيؽ: عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين:  -ٜٖٔ
 بيركت. –زكريا عمي يكسؼ, الناشر: دار الكتب العممية 

 , دار القمـ. ٖىػػ(,طُّٕٓعبد الكىاب خبلؼ )عمم أصول الفقو:  -ٓٗٔ
 : د. محمد بف عبدا الربيعة.عمم مقاصد السور -ٔٗٔ
أحمد بف يكسؼ عبدالدائـ المعركؼ بػػ"السميف في تفسير أشرف األلفاظ:  عمدة الحفاظ -ٕٗٔ

لبناف, –ق(, تحقيؽ: محمد باسؿ عيكف السكد,دار الكتب العممية بيركت ٕٔٓالحمبي")ت
 ـ.ُٔٗٗىػػ/ُُْٕ, ُط

: محمد شمس الحؽ العظيـ آبادم أبك الطيب, دار سنن أبي داود عون المعبود في شرح -ٖٗٔ
 ىػػ.ُُْٓ,ِبيركت, ط –الكتب العممية 

 .الجزرم, عني بنقمو ج بف محمد الخير أبي الديف لشمسغاية النياية في طبقات القرا :  -ٗٗٔ
 ـ.َُٖٗىػػ/ََُْ, ِط لبناف, – بيركت العممية, الكتب برجستراسر, دار

محمد بف أحمد بف سالـ السفاريني الحنبمي, تحقيؽ: محمد ومة اآلداب: غذا  األلباب شرح منظ -٘ٗٔ
 ـ. ََِِىػ/  ُِّْبيركت/ لبناف, -, دار الكتب العممية ِعبد العزيز الخالدم, ط

أبك الفرج عبدالرحمف بف عمي بف محمد بف عمي إبف عبيدا بف حمادم غريب الحديث:  -ٙٗٔ
يف قمعجي, الناشر: دار الكتب العممية , تحقيؽ: د.عبدالمعطي أمُبف أحمد بف جعفر,ط

 بيركت. -
, ُالقاسـ بف سبلـ اليركم أبك عبيد, تحقيؽ: د. محمد عبد المعيد خاف,طغريب الحديث:  -ٚٗٔ

 بيركت. –دار الكتاب العربي 
أبك بكر محمد بف عزيز السجستاني, تحقيؽ محمد أديب عبد الكاحد غريب القرآن:  -ٛٗٔ

 ـ. ُٓٗٗىػ/ ُُْٔجمراف, الناشر دار قتيبة, 
-محمكد بف عمر الزمخشرم, تحقيؽ: عمي محمد البجاكم الفائق في غريب الحديث:   -ٜٗٔ

 .ِلبناف, ط –محمد أبك الفضؿ إبراىيـ, دار المعرفة 
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 )المكتبة الشاممة(.فتاوى ابن جبرين:  -ٓ٘ٔ
ىػػ(, ٕٔٓاالماـ أبي الحسف تقي الديف عمي بف عبد الكافي السبكي )تفتاوى السبكي:  -ٔ٘ٔ

 لبناف/ بيركت.مكاف النشر 
: أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ العسقبلني الشافعي فتح الباري شرح صحيح البخاري -ٕ٘ٔ

 بيركت. –ىػ(, دار المعرفة ِٖٓ)ت
أبك الطيب محمد صديؽ خاف بف حسف بف عمي ابف لطؼ فتُح البيان في مقاصد القرآن:  -ٖ٘ٔ

عىبد ا بف إبراىيـ  ىػ(, راجعو: خادـ العمـَُّٕا الحسيني البخارم الًقنَّكجي )ت
يدىا  ارم, المىكتبة العصريَّة لمطبىاعة كالٌنٍشر, صى  ـ.ُِٗٗىػ/  ُُِْبىيركت,  –األنصى

 بف محمد بف عمي بف محمدفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من عمم التفسير:  -ٗ٘ٔ
 .قُُْْ ,ُط دمشؽ, كثير, ابف دار ىػػ(َُِٓاليمني)ت الشككاني ا عبد

عمر سميماف األشقر, طبعة مكتبة المنار يا ومناىج االفتا  "بحث أصولي": الفت -٘٘ٔ
 ـ.ُٕٔٗ, ُاإلسبلمية, الطبعة 

 محمد ابف كثير الدمشقي أبك عبدا.الفصول في اختصار سيرة الرسول:  -ٙ٘ٔ
: عبد ا بف عبد الرحمف الجبريف, كزارة الشئكف فصول ومسائل تتعمق بالمساجد -ٚ٘ٔ

 ىػ.ُُْٗ, ُالمممكة العربية السعكدية, ط -دعكة كاإلرشاد اإلسبلمية كاألكقاؼ كال
 .ق َُْٗ,ّط دمشؽ, - الفكر دار الزحيمي, مصطفى : كىبةوأدلتو اإلسبلمي الفقو -ٛ٘ٔ
محمد الغزالي, تحقيؽ العبلمة المحدث محمد ناصر الديف األلباني, دار القمـ فقو السيرة:  -ٜ٘ٔ

 ـ.ُٖٗٗ, ٕدمشؽ, ط –
 عبدالحميد كشؾ, المكتب المصرم الحديث.لمشيخ في رحاب التفسير:  -ٓٙٔ
 بيركت, –الشركؽ دار ق(,ُّٖٓالشاربي)ت حسيف إبراىيـ قطب سيد: في ظبلل القرآن -ٔٙٔ

 ىػ.ُُِْ ,ُٕط
 مؤسسة ,ٖق( ط ُٕٖالفيركزآبادل, )ت يعقكب بف محمد لئلماـالقاموس المحيط:  -ٕٙٔ

 ـ.ََِٓىػ/ُِْٔبيركت الرسالة
 : د. صبلح الخالدم وتحميل"القصص القرآني "عرض ووقائع وأحداث  -ٖٙٔ
عبد ا بف محمد بف عبيد ابف أبي الدنيا أبك بكر, تحقيؽ: مجدم السيد قضا  الحوائج:  -ٗٙٔ

 القاىرة. –إبراىيـ, الناشر: مكتبة القرآف 
محمد صديؽ حسف خاف القنكجي, تحقيؽ: قطف الثمر في بيان عقيدة أىل األثر:  -٘ٙٔ

 ـ.ُْٖٗ, ُبيركت,ط -د.عاصـ بف عبدا القريكتي, عالـ الكتب 
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أبك محمد عز الديف عبد العزيز بف عبد السبلـ بف أبي قواعد األحكام في مصالح األنام:  -ٙٙٔ
ىػ(, المحقؽ: محمكد َٔٔالقاسـ بف الحسف السممي الدمشقي, الممقب بسمطاف العمماء )ت

 لبناف. –بف التبلميد الشنقيطي, دار المعارؼ بيركت 
 القاسـ محمكد التأكيؿ: أبك وجوه في األقاويل وعيون التنزيل غوامض حقائق عن الكشاف -ٚٙٔ

 .ىػَُْٕبيركت, – العربي الكتاب دار ىػػ(,ّٖٓ)ت الزمخشرم أحمد بف عمرك ابف
أبك الفرج عبد الرحمف ابف الجكزم, تحقيؽ: عمي كشف المشكل من حديث الصحيحين:  -ٛٙٔ

 ـ.ُٕٗٗىػ/ُُْٖحسيف البكاب, دار الكطف الرياض, 
 ت(الثعمبي إبراىيـ بف محمد بف أحمد إسحاؽ : أبكالقرآن تفسير عن والبيان الكشف -ٜٙٔ

 ,ُط بيركت,-العربي التراث إحياء دار عاشكر, بف محمد أبي تحقيؽ: اإلماـ ىػ(,ِْٕ
 .ـََِِ/قُِِْ

محمد  -أبك البقاء أيكب بف مكسى الحسيني الكفكمي, تحقيؽ: عدناف دركيش الكميات:  -ٓٚٔ
 ـ.ُٖٗٗىػ/ ُُْٗالمصرم, مؤسسة الرسالة بيركت, 

عبلء الديف عمي بف حساـ الديف المتقي اليندم كنز العمال في سنن األقوال واألفعال:  -ٔٚٔ
صفكة السقا, مؤسسة  -ىػ(, المحقؽ: بكرم حياني ٕٓٗالبرىاف فكرم )ت 

 ـ.ُُٖٗىػ/َُُْ,ٓالرسالة,ط
البداح عبد العزيز بف محمد السمماف, مكتبة خالد الكواشف الجمية عن معاني الواسطية:  -ٕٚٔ

 ـ.ُِٖٗىػػ/َُِْ, ُُالرياض, ط
إبراىيـ  بف محمد بف عمي الديف عبلء الحسف أبكالتنزيل:  معاني في التأويل لباب -ٖٚٔ

 -الفكر دار شاىيف, عمي تحقيؽ: حمد ,)قُْٕت(بالخازف الشيير البغدادم
 ـ.ُٕٗٗىػ/ ُّٗٗبيركت,

السيكطي أبك الفضؿ, عبد الرحمف بف أبي بكر بف محمد لباب النقول في أسباب النزول:  -ٗٚٔ
 بيركت. –دار إحياء العمكـ 

 الدمشقي الحنبمي عادؿ بف عمي بف عمر الديف سراج حفص أبك: المباب في عموم الكتاب -٘ٚٔ
 الكتب العممية دار كآخركف, المكجكد عبد أحمد عادؿ ىػ( تحقيؽ: الشيخٕٕٓ)ت النعماني

 .ـُٖٗٗىػػ/ُُْٗ ,ُط لبناف, بيركت/ -
ىػ( تحقيؽ: ُُٕالمصرم)ت اإلفريقي منظكر ابف مكـر ابف محمد الفضؿ : أبكالعرب لسان -ٙٚٔ

 .قُُْْ ,ّط بيركت, – صادر دار الكبير, ا عبد عمي
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لوامع األنوار البيية وسواطع األسرار األثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة  -ٚٚٔ
ي )ت شمس الديف, أبك العكف محمد بف أحمد بف سالـ السفاريني الحنبمالمرضية: 

 ـ. ُِٖٗىػ/ َُِْ, ِدمشؽ,ط –ىػ(, مؤسسة الخافقيف كمكتبتيا ُُٖٖ
محمد فؤاد بف عبد الباقي بف صالح بف محمد المؤلؤ والمرجان فيما اتفق عميو الشيخان:  -ٛٚٔ

 ـ. ُٖٔٗىػ/  َُْٕىػ(, دار الحديث, القاىرة, بتاريخ: ُّٖٖ)ت 
 : مصطفى مسمـ.مباحث في تفسير القرآن -ٜٚٔ
 ـَََِ -ىػ ُُِْ,ّمناع القطاف, مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع,طمباحث في عموم القرآن:  -ٓٛٔ
الجامعة االسبلمية بالمدينة : ت في اإلسبلم وأثرىا في تضامن المسممينامجمة العباد -ٔٛٔ

 ىػ.َُُْالمنكرة, 
 مجمع المغة:  -ٕٛٔ
 أحمد الديف قيت العباس الفتاكل: أبك مجمكعمجموع فتاوى ابن تيمية "مجموع الفتاوى":  -ٖٛٔ

 ,ّط الكفاء, دار الجزار, عامر-الباز ىػ( تحقيؽ: أنكرِٖٕتيمية ) ابف الحميـ عبد بف
 .ـََِٓقُِْٔ

 .ُ,طعيسى البابي الحمبي, محمد فؤاد عبد الباقي, محمد جماؿ الديف القاسمي: محاسن التأويل -ٗٛٔ
رئاسة إدارة الناشر: , عبد الرؤكؼ محمد عثماف: محبة الرسول بين االتباع واالبتداع -٘ٛٔ

 .ىػُُْْ, ُ, طالرياض –البحكث العممية كاإلفتاء كالدعكة كاإلرشاد إدارة الطبع كالترجمة 
 عبدالرحمف بف غالب بف الحؽ عبد محمد أبكالعزيز:  الكتاب تفسير في الوجيز المحرر -ٙٛٔ

 العممية الكتب دار الشافي, عبد السبلـ ىػ( تحقيؽ: عبدِْٓالمحاربي) عطية ابف تماـ ابف
 ىػ.ُِِْ, ُط بيركت, –

 محمد السيد محمد, الناشر )شبكة األلككة(.محمد رسول ا حقًا وصدقا:  -ٚٛٔ
 مخاطر الوجود الييودي عمى األمة اإٍلسبلمية:  -ٛٛٔ
 ىػ( تحقيؽ: يكسؼٔٔٔت (الرازم بكر أبي بف محمد ا عبد أبك لئلماـالصحاح:  مختار -ٜٛٔ

 .ـُٗٗٗق/َُِْ ,بيركت النمكذجية, الدار - العصرية المكتبة ,ٓط ,محمد الشيخ
, لبناف –دار القرآف الكريـ, بيركت , محمد عمي الصابكنيمختصر تفسير ابن كثير:  -ٜٓٔ

 .ـ ُُٖٗىػ/  َُِْ, ٕط
ياك نعبد إياك منازل بين السالكين مدارج -ٜٔٔ  بف أيكب بف بكر أبي بف محمدنستعين:  وا 

 – العربي الكتاب دار الفقي, حامد تحقيؽ: محمد الجكزية, قيـ ابف الديف شمس سعد
 ـ. ُّٕٗق/ُّّٗ, ِبيركت, ط
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, ُ, طحمب –دار عالـ القرآف , محمد فاركؽ النبياف: المدخل إلى عموم القرآن الكريم -ٕٜٔ
 . ـ ََِٓىػ/  ُِْٔ

 .ىػُِْٗمكتبة الرشد, عبدالكريـ الحامدم, المدخل إلى مقاصد القرآن الكريم:  -ٖٜٔ
د. سعيد : وق  وآداب في ضو  الكتاب والسنةمفيوم  وفضائل  وأحكام  وحق -المساجد  -ٜٗٔ

 .مطبعة سفير, الرياض, بف عمي بف كىؼ القحطاني
 محمد عبدالكريـ )المكتبة الشاممة(.: المسجد األقصى.. وقفات وعبرات -ٜ٘ٔ
 الرسالة, مؤسسة االرناؤكط, شعيب تحقيؽ حنبؿ, بف : أحمدحنبل بن أحمد اإلمام مسند -ٜٙٔ

 .قَُِْ,ِط
الديف  كلي ا, عبد أبك العمرم, الخطيب ا عبد بف : محمدالمصابيح مشكاة -ٜٚٔ

 بيركت,– اإلسبلمي المكتب األلباني, الديف ناصر ,تحقيؽ: محمد)ىػُْٕالتبريزم(ت: 
 .ـُٖٓٗ ,ّط

مصاعد النظر لئلشراف عمى مقاصد السور والمسمى )المقصد األسمى في مطابقة كل  -ٜٛٔ
باط بف عمي بف أبي بكر البقاعي إبراىيـ بف عمر بف حسف الر إسم كل سورة لممسمى(: 

 . ـ ُٕٖٗىػ/  َُْٖ, ُط الرياض –مكتبة المعارؼ , ىػ(ٖٖٓ)ت 
أحمد بف محمد بف عمي المقرم : المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لمرافعي -ٜٜٔ

 . بيركت –المكتبة العممية , الفيكمي
 عبد الفرج أبك الديف : جماؿوالمنسوخ الناسخ عمم من الرسوخ أىل بأكف المصفى -ٕٓٓ

 مؤسسة الضامف, صالح تحقيؽ: حاتـ ق(,ٕٗٓالجكزم)ت محمد بف عمي بف الرحمف
 .ىػُُْٓبيركت, الرسالة,

(,تحقيؽ: ُٔٓالبغكم )ت مسعكد بف الحسيف محمد : أبكالقران تفسير في التنزيل معالم -ٕٔٓ
 ىػػ.ُُْٕطيبة, دار النمر, ا عبد محمد

ىػػ/ ُُّٓ, ُ, طالمحقؽ: محمد راغب الطباخ, أبك سميماف الخطابيمعالم السنن:  -ٕٕٓ
 ـ.ُِّٗ

 سيد قطب, دار الشركؽ.معالم في الطريق:  -ٖٕٓ
 .بيركت –دار الفكر , ياقكت بف عبد ا الحمكم أبك عبد ا: معجم البمدان  -ٕٗٓ
أبك القاسـ عبد ا بف محمد بف عبد العزيز بف المىٍرزيباف بف سابكر بف معجم الصحابة:  -ٕ٘ٓ

مكتبة دار البياف , تحقيؽ: محمد األميف بف محمد الجكني, ىػ(ُّٕت شاىنشاه البغكم )
 . ـ َََِىػ/  ُُِْ, ُ, طالككيت –
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سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشامي, أبك القاسـ الطبراني المعجم الكبير:  -ٕٙٓ
 ـ. ُّٖٗىػ/ َُْْ, ِ, طالمكصؿ –مكتبة العمكـ كالحكـ , ىػ(َّٔ)المتكفى: 

عاتؽ بف غيث بف زكير بف زاير بف حمكد بف عطية بف صالح معجم المعالم الجغرافية:  -ٕٚٓ
ىػ/  َُِْ, ُىػ(, دار مكة لمنشر كالتكزيع, مكة المكرمة, طُُّْالببلدم الحربي )ت 

 .ـ ُِٖٗ
 محمد فؤاد عبدالباقي. المعجم المفيرس أللفاظ القرآن الكريم:  -ٕٛٓ
فى ػ أحمد الزيات ػ حامد عبد القادر ػ محمد المؤلفكف: إبراىيـ مصطالمعجم الوسيط:  -ٜٕٓ

 .دار النشر: دار الدعكة, تحقيؽ/ مجمع المغة العربية, النجار
 .ـ ُٖٖٗ/  ى َُْٖ ,ِ, طدار النفائس, محمد ركاس قمعجيمعجم لغات الفقيا :  -ٕٓٔ
 تحقيؽ: عبد ق(,ّٓٗزكريا)ت بف فارس بف أحمد الحسيف : أبكالمغة مقاييس معجم -ٕٔٔ

 ـ.ُٕٗٗىػ/ُّٗٗ الفكر, دار كف,ىار  محمد السبلـ
, أحمد بف عبد ا أبك نعيـ األصبياني, تحقيؽ: عادؿ بف يكسؼ العزازممعرفة الصحابة:  -ٕٕٔ

 ـ. ُٖٗٗىػػ/ُُْٗ, ُط
أبك محمد عبد العزيز بف محمد بف عبد الرحمف بف عبد : مفتاح األفكار لمتأىب لدار القرار -ٖٕٔ

 .ىػ(ُِِْالمحسف السمماف )ت 
 تحقيؽ محمد سيد كيبلني, أبك القاسـ الحسيف بف محمدالمفردات في غريب القرآن:  -ٕٗٔ

 .الناشر دار المعرفةىػ(, َِٓ)
عداد: عمي بف نايؼ الشحكد جمع: المفصل في الرد عمى شبيات أعدا  اإلسبلم -ٕ٘ٔ  كا 

 )المكتبة الشاممة(.
لعبَّاس أحمىدي بفي الشيًخ الشيخي الفقيوي اإلماـ أبك ا: المفيم لما أشكل من تمخيص كتاب مسمم -ٕٙٔ

. ـى الحافظ, األنصارمُّ القرطبيُّ ٍفصو عيمىرى بًف إبراىي  المرحكـً الفقيًو أبي حى
 محمد السيد محمد )مكقع االسبلـ كيب(.المقارنة بين االسبلم والييودية والنصرانية:  -ٕٚٔ
 أميف الجمعكد )مكقع االسبلـ(.مقاصد الشريعة االسبلمية:  -ٕٛٔ
 يكسؼ المعمـ.المقاصد العامة لمشريعة االسبلمية:  -ٜٕٔ
عبد ا بف يكسؼ بف عيسى بف يعقكب اليعقكب الجديع : المقدمات األساسية في عموم القرآن -ٕٕٓ

 .ـ ََُِىػ/  ُِِْ, ُط بريطانيا, –الناشر: مركز البحكث اإلسبلمية ليدز , العنزم
 بف عبد , تحقيؽ: الديفعبد الرحمف بف محمد بف خمدكف كلي : مقدمة ابن خمدون  -ٕٕٔ

 ـ.ََِٓىػػ/ُِْٓ, دار يعرب,محمد الدركيش
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 عبدالرحمف حسف حبنكة الميداني, دار القمـ بيركت لبناف.مكايد الييود عبر التاريخ:  -ٕٕٕ
 .دار الفكر العربي, أحمد إبراىيـ الشريؼمكة والمدينة في الجاىمية وعيد الرسول:  -ٖٕٕ
بي بكر أحمد الشيرستاني, تحقيؽ: محمد سيد محمد بف عبد الكريـ بف أالممل والنحل:  -ٕٕٗ

 ىػػ.َُْْبيركت,  -دار المعرفة , كيبلني
 البحكث تحقيؽ: مكتب الزرقاني, عبدالعظيـ : محمدالقرآن عموم في العرفان مناىل -ٕٕ٘

 .ـُٔٗٗ ,ُبيركت,ط – الفكر دار كالدراسات,
, ىػ(َٕٗبالشاطبي )ت إبراىيـ بف مكسى بف محمد المخمي الغرناطي الشيير الموافقات:  -ٕٕٙ

 .ـُٕٗٗىػ/ ُُْٕ, ُ, طدار ابف عفاف, أبك عبيدة مشيكر بف حسف آؿ سمماف
دار , محماس بف عبد ا بف محمد الجمعكد: المواالة والمعاداة في الشريعة اإلسبلمية -ٕٕٚ

 .ـ ُٕٖٗىػ/  َُْٕ, ُ, طاليقيف لمنشر كالتكزيع
 )المكتبة الشاممة(.: الموسوعة العربية العالمية -ٕٕٛ
دار  ,ِط الككيت, االسبلمية, كالشؤف االكقاؼ : كزارةالكويتية الفقيية الموسوعة -ٜٕٕ

 ـ.ُِْٕىػػػ/َُْْ السبلسؿ,
 موسوعة المستشرقين:  -ٖٕٓ
الندكة العالمية لمشباب : الموسوعة الميسرة في األديان والمذاىب واألحزاب المعاصرة -ٖٕٔ

 اإلسبلمي )مكقع صيد الفكائد(.
أبك سيؿ محمد بف عبد الرحمف : العقيدة والمنيج والتربيةموسوعة مواقف السمف في  -ٕٖٕ

 .ُالمكتبة اإلسبلمية,ط, المغراكم
, مؤسسة زايد بف سمطاف آؿ نيياف, محمد مصطفى األعظمي, مالؾ بف أنسموطأ مالك:  -ٖٖٕ

 .ـََِْىػ/ُِْٓ, ُط
 أبك عيبيد القاسـ بفالناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيو من الفرائض والسنن:  -ٖٕٗ

ىػ(, دراسة كتحقيؽ: محمد بف صالح المديفر, ِِْسبٌلـ بف عبد ا اليركم البغدادم )ت 
 ـ. ُٕٗٗىػ/  ُُْٖ, ِالرياض, الطبعة -مكتبو الرشد

 محمد عبد ا دراز, دار الثقافة ػ الدكحة.النبأ العظيم:  -ٖٕ٘
الرحمف بف جماؿ الديف أبي الفرج عبد نزىة األعين النواظر في عمم الوجوه والنظائر:  -ٖٕٙ

 ـ.ُْٖٗىػ/ َُْْ, ُلبناف/ بيركت,ط -الجكزم مؤسسة الرسالة 
شمس الديف أبك الخير ابف الجزرم, محمد بف محمد بف النشر في القرا ات العشر:  -ٖٕٚ

 ىػ(, تحقيؽ: عمي محمد الضباع, المطبعة التجارية الكبرل. ّّٖيكسؼ )ت 
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 إماـ حميد بف ا عبد بف صالح : الشيخالكريم الرسول أخبلق مكارم في النعيم نضرة -ٖٕٛ
 .ْط جدة, – الكسيمة دار المكي, الحـر كخطيب

 إسماعيؿ الحسني.نظرية المقاصد عند ابن عاشور:  -ٜٖٕ
 أبي بف عمي بف الرباط حسف بف عمر بف : إبراىيـوالسور اآليات تناسب في الدرر نظم -ٕٓٗ

 ـ.ُٓٗٗق/ُُْٓ ,ُط بيركت, العممية, الكتب ىػ( دارٖٖٓالبقاعي )ت بكر
 –ىػ(, دار السبلـ َُّْمحمد أحمد محمد معبد )تنفحات من عموم القرآن:  -ٕٔٗ

 ـ. ََِٓىػ/ ُِْٔ, ِالقاىرة,ط
تقى الديف ابك العباس احمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف عبد ا نقض المنطق:  -ٕٕٗ

 ـ.ُٗٗٗتيمية, مكتبة المدينة,  الحرانى ابف
 عبد بف تحقيؽ: السيد الماكردم حبيب بف محمد بف عمي الحسف أبكوالعيون:  النكت -ٖٕٗ

 .ُط ,لبناف-بيركت –العممية الكتب دار ,الرحيـ عبد بف المقصكد
 ابف الجزرم محمد بف المبارؾ السعادات أبك الديف : مجدواألثر الحديث غريب في النياية -ٕٗٗ

 العممية المكتبة الطناحي, محمد محمكد - الزاكل أحمد ىػ(, تحقيؽ: طاىرَٔٔاألثير)ت
 ـ.ُٕٗٗىػ/ُّٗٗ بيركت, -

ىػ(,تحقيؽ: ٕٗٓجماؿ الديف عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم )ت : نواسخ القرآن -ٕ٘ٗ
محمد أشرؼ عمي المميبارم, كأصمو رسالة ماجستير, مجمع البحكث لمدراسات االسبلمية 

 ـ. ُْٖٗىػ/ َُْْ
يؽ: محمد صديؽ حسف خاف القنكجي البخارم, تحق: نيل المرام من تفسير آيات األحكام -ٕٙٗ

 . دار الكتب العممية, أحمد فريد المزيدم -حسف إسماعيؿ 
الناشر: , محمد بف أبي بكر أبك عبد ا: ىداية الحيارى في أجوبة الييود والنصارى -ٕٚٗ

 . المدينة المنكرة -الجامعة اإلسبلمية 
مد أح: "رجال صحيح البخاري" اليداية واإلرشاد في معرفة أىل الثقة والسداد المسمى بــ -ٕٛٗ

ىػ(, تحقيؽ: ّٖٗبف محمد بف الحسيف بف الحسف, أبك نصر البخارم الكبلباذم )ت 
 ق.َُْٕ, ُبيركت,ط –عبدا الميثي, الناشر: دار المعرفة 

مصطفى ديب البغا, محيى الديف ديب مستك, دار الكمـ الطيب/ الواضح في عموم القرآن:  -ٜٕٗ
 ـ. ُٖٗٗىػ/ ُُْٖ, ِدمشؽ,ط –دار العمـك االنسانية 

محمد رشيد بف عمي رضا بف محمد شمس الديف بف محمد بياء الديف الوحي المحمدي:  -ٕٓ٘
 –ىػ(, دار الكتب العممية ُّْٓبف منبل عمي خميفة القممكني الحسيني )

 ـ. ََِٓ -ىػ  ُِْٔ,ُبيركت,ط
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أبك العباس شمس الديف أحمد بف محمد بف أبي بكر بف وفيات األعيان وأنبا  الزمان:  -ٕٔ٘
 .ُط بيركت, -صادر دار عباس, تحقيؽ: إحسافق(, ُٖٔخمكاف )ت

أبك عاصـ الشحات شعباف محمكد عبد القادر البركاتي الوال  والبرا  في اإٍلسبلم:  -ٕٕ٘
 ـ.  َُِِ -ىػ  ُّّْ, ُالمصرم, دار الدعكة اإلسبلمية, ط

 محمد بف سعيد القحطاني )المكتبة الشاممة(م: الوال  والبرا  في اإلسبل -ٖٕ٘
 أبك فيصؿ البدراني )المكتبة الشاممة(.الوال  والبرا  والعدا  في اإٍلسبلم:  -ٕٗ٘
عبد الرحمف بف محمد الدكسرم, تحقيؽ: مصطفى ييود األمس سمف سي  لخمف أسوأ:  -ٕ٘٘

 -ىػ ُُّْ, سنة النشر: ُجدة,ط –بف أبك النصر الشمبي, الناشر: مكتبة السكادم 
 ـ.ُِٗٗ
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 خامسًا: فيرس الموضوعات
 

 رقم الصفحة البند
  ت اإلىداء 
  ث شكر كتقدير 
  ح مقٌدمة 

 التمييد
 ٕ المبحث األول: التعريف بالدراسة التحميمية والمقاصد واألىداف:

  ّ  تعريؼ بالدراسة التحميمية القرآنية كمتطمباتيا :المطمب األكؿ 
 ٔ التعريؼ بالمقاصد كاألىداؼ :المطمب الثاني 

 ٚٔ المبحث الثاني: مدخل إلى سورة البقرة:
 ُٖ أكالن: أسماء السكرة كعدد آياتيا 
 َِ ثانيان: ترتيب سكرة البقرة كعدد آياتيا كمكيتيا أك مدنيتيا 
 ُِ كالجك العاـ لمسكرة ثالثان: فضائؿ سكرة البقرة 
 ِّ رابعان: المناسبات في السكرة 

 الفصل األول
 (ٜٔ-٘ٚ الثاني )البقرةالتفسير التحميمي لمقاصد وأىداف الربع األول من الحزب 

 ٕٙ (:ٜٚ-٘ٚالمبحث األول: المقاصد واألىداف لسورة البقرة من اآلية )
 ِٖ تيئيس المؤمنيف مف دخكؿ الييكد في اإلسبلـ :المطمب األكؿ 
 ّٓ نفاؽ الييكد :المطمب الثاني 
 ّٗ جيؿ الييكد با تعالى, كتجارتيـ بدينو. :المطمب الثالث 

 ٛٗ (ٕٛ-ٓٛالمبحث الثاني: المقاصد واألىداف لسورة البقرة من اآلية )
 ْٗ زعـ الييكد بأف النار ال تمسيـ إال أيامان معدكدة :المطمب األكؿ 
 ٓٓ ييكد بأنيـ شعب ا المختارإبطاؿ دعاكم ال :المطمب الثاني 
 َٔ خطر الذنكب, كالسبيؿ إلى تكفيرىا :المطمب الثالث 

 ٕٚ (:ٙٛ – ٖٛالمبحث الثالث: المقاصد واألىداف لسورة البقرة من اآلية )
 ّٕ الدعكة إلى عبادة ا كحده :المطمب األكؿ 
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 رقم الصفحة البند
 ٕٔ أىمية حؽ اإلحساف إلى الكالديف :المطمب الثاني 
 َٖ حقكؽ األقارب كاليتامى كالمساكيف كحفظ المساف بالقكؿ الحسف :المطمب الثالث 
 ٖٔ اقامة الصبلة كايتاء الزكاة :المطمب الرابع 
 َٗ نقض الييكد لمعيكد كالمكاثيؽ :المطمب الخامس 

 ٜٛ (:ٜٔ-ٚٛاآلية )المبحث الرابع: المقاصد واألىداف لسورة البقرة من 
 ٗٗ األنبياء كالرسؿ كمكقؼ الييكد منيـ :المطمب األكؿ 
عطاؤه المعجزات بشرية عيسى  :المطمب الثاني   َُٓ كا 
 َُٕ رغـ عمميـ بو جحكد الييكد بالنبي  :المطمب الثالث 
 ُُُ رسؿمخالفة الييكد لؤلنبياء كال :المطمب الرابع 

 الفصل الثاني
 (٘ٓٔ-ٕٜ التفسير التحميمي لمقاصد وأىداف الربع الثاني من الحزب الثاني )البقرة

 ٙٔٔ (:ٖٜ -ٕٜالمبحث األول: المقاصد واألىداف لسورة البقرة من اآلية )
 ُُٕ سفاىة الييكد باتخاذىـ العجؿ إليان  :المطمب األكؿ 
 ُُٗ المكاثيؽ كالعيكد عمى بني إسرائيؿ أخذ ا  :المطمب الثاني 
 ُِِ طاعتيـ جداؿ الييكد كعدـ :المطمب الثالث 

 ٕٗٔ (ٜٙ -ٜٗالمبحث الثاني: المقاصد واألىداف لسورة البقرة من اآلية )
 ُِٓ حرص الييكد عمى أم حياة :المطمب األكؿ 
 ُِٗ استثمار العمر في طاعة ا  :المطمب الثاني 

 ٖٖٔ (:ٓٓٔ -ٜٚالمبحث الثالث: المقاصد واألىداف لسورة البقرة من اآلية )
 ُّْ , كبياف صفات المبلئكةعداكة الييكد لجبريؿ  :المطمب األكؿ 
 ُُْ قرآف الكريـالعناية التامة بال :المطمب الثاني 

 ٗٗٔ (:٘ٓٔ -ٔٓٔالمبحث الرابع: المقاصد واألىداف لسورةالبقرة من اآلية )
 ُْٓ لجميع البشر عالمية رسالة النبي  :المطمب األكؿ 
 ُْٕ اتخاذ الييكد مناىج الغي كالضبلؿ في إفسادىـ كالسحر :المطمب الثاني 
 ُِٓ األدب في الخطاب مع النبي  :المطمب الثالث 
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 الفصل الثالث
 (ٖٕٔ-ٙٓٔن الحزب الثاني )البقرة التفسير التحميمي لمقاصد وأىداف الربع الثالث م

 ٙ٘ٔ (:ٖٔٔ -ٙٓٔالمبحث األول: المقاصد واألىداف لسورةالبقرة من اآلية )
 ُٕٓ إثبات كقكع النسخ في القرآف الكريـ :المطمب األكؿ 
 ُُٔ التحذير مف مرض الحسد :المطمب الثاني 
يتاء الزكاة :المطمب الثالث   ُٔٔ كجكب إقامة الصبلة كا 
 ُٕٔ الييكد كالنصارل بعدـ دخكؿ أحد الجنة غيرىـ لبطبلف دعك  :المطمب الرابع 
 ُٗٔ عداكة الييكد كالنصارل لبعضيـ البعض :المطمب الخامس 

 ٓٚٔ (:٘ٔٔ -ٗٔٔالمبحث الثاني: المقاصد واألىداف لسورة البقرة من اآلية )
 ُُٕ ظمـ مف عطؿ مساجد ا عف كظائفيا :المطمب األكؿ 
 ُٕٓ تكجيو األمة ألفضؿ قبمة :المطمب الثاني 

 ٚٚٔ (:ٛٔٔ -ٙٔٔة )المبحث الثالث: المقاصد واألىداف لسورة البقرة من اآلي
 ُٖٕ عف النقائص كالعيكب كالكلد تنزيو ا  :المطمب األكؿ 
 ُٕٗ بدائع ممككت السماكات كاألرض, كحكمة ا فييا :المطمب الثاني 
 ُِٖ تشابو القمكب لؤلقكاؿ كاألعماؿ :المطمب الثالث 

 ٗٛٔ (:ٖٕٔ -ٜٔٔن اآلية )المبحث الرابع: المقاصد واألىداف لسورة البقرة م
 ُٖٓ ككجكب اتباعو إثبات صدؽ رسالة النبي  :المطمب األكؿ 
 ُٕٖ التحذير مف مكاالة الييكد كالنصارل :المطمب الثاني 
 َُٗ تذكير بني اسرائيؿ بنعـ ا عمييـ :المطمب الثالث 

 الفصل الرابع
 (ٔٗٔ-ٕٗٔف الربع الرابع من الحزب الثاني )البقرة التفسير التحميمي لمقاصد وأىدا

 ٕٜٔ (:ٖٔٔ -ٕٗٔالمبحث األول: المقاصد واألىداف لسورة البقرة من اآلية )
 ُّٗ فضؿ سيدنا ابراىيـ  :المطمب األكؿ 
 ُٖٗ فضؿ المسجد الحراـ عمى األمة :المطمب الثاني 
 ََِ أىمية اإلخبلص في أداء العبادات :المطمب الثالث 

 ٕٕٓ (:ٖٗٔ -ٕٖٔواألىداف لسورة البقرة ) المبحث الثاني: المقاصد
 َِّ أىمية التكاصي باإلسبلـ كالمكت عميو :المطمب األكؿ 
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 َِْ الدعكة إلى التكحيد كصية األنبياء جميعان  :المطمب الثاني 

 ٕٙٓ (:ٔٗٔ -ٖ٘ٔالمبحث الثالث: المقاصد واألىداف لسورة البقرة من اآلية )
 َِٕ فضؿ ممة إبراىيـ  :المطمب األكؿ 
 َِٗ طاعة ا تعالى باتباع شريعة محمد :المطمب الثاني 
 ُِِ إلييـ إ بطاؿ دعاكم الييكد كالنصارل بانتساب ذرية إبراىيـ :المطمب الثالث 
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 أواًل: الممخص بالمغة العربية
 

يتناكؿ ىذا البحث الحديث عف أحد مكضكعات القرآف الكريـ, كىك بعنكاف" أىداؼ كمقاصد 
حيث يتككف البحث مف مقدمة, كتمييد, كأربعة  -دراسة تحميمية -الحزب الثاني مف القرآف الكريـ" 

 فصكؿ, كخاتمة متضمنة عمى أىـ النتائج, كالتكصيات عمى النحك اآلتي : 
ىمية المكضكع , كأسباب اختياره , كأىداؼ البحث, كمنيجية كتشتمؿ عمى أ المقدمة :

 الباحث فيو.
بيف الباحث فيو عف عمـ مقاصد كأىداؼ سكر القرآف الكريـ , مع التعريؼ العاـ  التمييد :

 بسكرة البقرة, كبياف أىداؼ ىذه السكرة كمقاصدىا.
تـ الحديث فيو عف أىداؼ كمقاصد الربع األكؿ مف الحزب الثاني مف سكرة  الفصل األول :
" تكمـ الباحث مف خبلليا عف الييكد كصفاتيـ, كعف أفضؿ األعماؿ ُٗ-ٕٓالبقرة مف اآلية "

 الصالحة .
" تكمـ َُٓ-ِٗبياف أىداؼ كمقاصد الربع الثاني مف سكرة البقرة مف اآلية " الفصل الثاني :

لو عف بطبلف دعاكل الييكد , مع نقضيـ لمعيكد كالمكاثيؽ بأنيـ قكـ بييت ال أماف الباحث مف خبل
 ليـ . 

تـ الحديث فيو عف أىداؼ كمقاصد الربع الثالث مف الحزب الثاني مف سكرة  الفصل الثالث :
" , تكمـ الباحث مف خبللو عف اثبات كقكع النسخ في القرآف الكريـ , ُِّ -َُٔالبقرة مف اآلية "

 ياف أىمية المساجد كفضؿ تعميرىا , مع تذكير بني إسرائيؿ بنعـ ا عمييـ . كب
تـ الحديث فيو عف أىداؼ كمقاصد الربع الرابع مف الحزب الثاني مف سكرة  الفصل الرابع :

كدعكتو , مع الرد  " تكممت مف خبللو عف فضؿ سيدنا إبراىيـ ُُْ -ُِْالبقرة مف اآلية "
 كممتو إلييـ. عمى دعاكم الييكد كالنصارل بانتساب إبراىيـ 

 كضمنيا الباحث أىـ النتائج كالتكصيات . الخاتمة :
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 ثانيًا: الممخص بالمغة اإلنجميزية
 

Abstract 
This study talks about one of the subjects of the  "Holy Qur'an" ,which 

has the title "The goals and aims of the second Hizp of the "Holy Qur'an" –

(An analytical study ). 

This research includes an introduction, a preface ,four chapters and a 

conclusion as follows: 

The introduction: includes the importance of the subject, the reasons 

of choosing this subject, the aims of the research and the approach the 

researcher uses in his study. 

Preface: in which it  is talked about the science of the aims of the 

"Holy Qur'an" Surats with a general definition about Al-Baqra Surat and a  

clarification of the goals and objectives of this Surat. 

The first chapter: talked about  the goals and objectives of the first 

quarter of the second Hizp of Al-Baqra Surat  "from verse 70 to verse 

91",through which the researcher talked about the Jews , their 

characteristics and about their best  good deeds. 

The second chapter: talked about  the goals and objectives of the 

second quarter of Al-Baqra Surat ( from verse 92 to verse 105),through 

which the researcher talked about invalidity claims of the Jews who are 

considered an a nation who invalidates the covenant and people  who are 

regarded as liars. 

The third chapter: talked about  the goals and objectives of the third 

quarter of the second Hizp of Al-Baqra Surat " from verse 106 to verse 

123"through which the researcher talked about proving the copying in the 

Holy Qur'an and clarifying the importance of Mosques and  its 

reconstruction ,with reminding  the people of Israel of the giving of Allah. 

The fourth chapter: talked about  the goals and objectives of the 

fourth quarter of the second Hizp of Al-Baqra Surat " from verse 124 to 

verse 141",through which the researcher talked about" Ibrahim" "Peace be 

upon him" and his call and bounty with a reply to claims from Jews and the 

Christians of having " Ibrahim"," Peace be upon him" and his people as 

being one  of them. 

 The conclusion: in which the researcher discussed the most important 

results and recommendations . 
 

 


