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 شكر كتقدير

 

ـٍ :" قاؿ تعالى   (1)"لىًئف شىكىٍرتيـٍ ألىًزيدىنَّكي

فمف منطمؽ ىذا التكجيو الرٌباني، أتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى فضيمة الدكتكر المشرؼ محسف 

 .صح كاإلرشاد كالمتابعة الخالدم لصبره كًحممو عمٌي، كلما قٌدمو لي مف الن

كأتقدـ بالشكر أيضا إلى المجنة المناقشة لتفضميـ بقبكؿ مناقشة ىذه الرسالة، كالى أعضاء الييئة 

 .التدريسية في كمية الشريعة في جامعة النجاح الكطنية

كما أتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى جمعية الٌسبؽ لإلبداع الفكرم لما قدمتو مف دعـ مادم إلكماؿ  ىذه 

 .الدراسة 

الشكر كؿ الشكر إلى زكجي الحبيب، لما قٌدمو لي مف مساعدة في كؿ ما يتعمؽ بجكانب ىذه 

 .الرسالة، حتى كصمت إلى ىذه الصكرة 

نني أسأؿ المكلى عز كجؿ أف يجزييـ عني خير الجزاء ك أف يتقبؿ مني كمنيـ إٌنو سميع مجيب  كا 

 .الدعاء
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 اإلقزار
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حيثما كرد، كأف ىذه الرسالة ككؿ، أك أم جزء منيا لـ يقدـ لنيؿ أية درجة أك لقب عممي أك بحثي 

 .تعميمية أك بحثية أخرل لدل أية مؤسسة 









Declaration 

The work provided in this thesis, unless otherwise referenced, is the 

researcher's own work , and has not been submitted elsewhere for any 

other degree or qualification. 



 Student's Name :                                                                                     :         اسن الطالب 

 Signature:                                                                                                      :        التىقيع 

 :Date                                                                                                :                      التاريخ 

 



 ح

 

 فيرس المحتكيات

رقـ  المحتكل الرقـ
 الصفحة

 ب اإلىداء  .1
 ت شكر كتقدير  .2
 ث فيرس المحتكيات  .3
 ج اإلقرار   .4
 ذ الممخص بالمغة العربية  .5
 1 مقدمة  .6
 4 كداللتو في السياؽ القرآني مفيـك الحفظ: الفصؿ األكؿ         .7
 5 حقيقة الحفظ كمراده :المبحث األكؿ   .8
 5 الحفظ في المغة  :المطمب األكؿ   .9

 6 الحفظ في االصطالح :المطمب الثاني  .10
 6 العالقة بيف المعنى المغكم كالمعنى االصطالحي  :المطمب الثالث  .11
 7 داللة الحفظ في السياؽ القرآني: المبحث الثاني  .12
 7 داللة اسـ ا الحافظ أك الحفيظ :مطمب األكؿال  .13
 8 المعاني التي كردت عمييا مادة الحفظ في القرآف الكريـ :المطمب الثاني  .14
 15 ألفاظ ذات صمة :المطمب الثالث  .15
 17 لفظ الحفظ في القرآف الكريـ: المبحث الثالث  .16
 17 تكرار مادة حفظ في القرآف الكريـ :المطمب األكؿ  .17
 19 في القرآف الكريـ( حفظ)المالحظات العامة لكركد مادة  :ب الثانيالمطم  .18
 21 أنكاع حفظ ا لعباده ككسائمو: الفصؿ الثاني   .19
 22 أنكاع حفظ ا : المبحث  األكؿ   .20
يمانو  :المطمب األكؿ   .21  22 حفظ ا لعبده في دينو كا 
 23 حفظ ا لعبده في مصالح دنياه  :المطمب الثاني   .22
 24 حفظو في بدنو   :الفرع األكؿ   .23
 24 حفظو في ذريتو  :الفرع الثاني  .24



 خ

 

 25 حفظو في مالو  :الفرع الثالث   .25
 26 كسائؿ حفظ ا لعباده : المبحث الثاني  .26
 26 المالئكة الحفظة  :المطمب األكؿ    .27
 26 دكر المالئكة في الحفظ :الفرع األكؿ   .28
 28 حفظ اإلنسافأثر المالئكة عمى  :الفرع الثاني  .29
 28 .لمككف كتسخيره لمعبد ا حفظ:المطمب الثاني  .30
 28 تمييد  .31
 29 الحفظ اإلليي لمسماء كاألرض :الفرع األكؿ  .32
 29 تييئة اإلنساف بما يحقؽ لو حفظ حياتو :الفرع الثاني  .33
 30 الشريعة الربانية   :المطمب الثالث  .34
 31 تطبيؽ حدكد ا: الفرع األكؿ  .35
 32 القياـ باألعماؿ الصالحة: الثانيالفرع   .36
 34 تالكة القرآف الكريـ: الفرع الثالث  .37
 35 سكرة الفاتحة   :المسألة األكلى  .38
 35 الزىراكاف : المسألة الثانية  .39
 36 سػػػػكرة تبارؾ  :المسألة الثالثة  .40
 36 اإلخالص كالمعكذتاف :المسألة الرابعة  .41
 37 آية الكرسي ::المسألة الخامسة  .42
 38 خكاتيـ سكرة البقرة :المسألة السادسة  .43
 38 أكائؿ سكرة الكيؼ :المسالة السابعة  .44
 39 قراءة األدعية كاالذكار  :الفرع الرابع  .45
 42 حفظ ا ألنبيائو كأكليائو في القرآف : الفصؿ الثالث  .46
 43 تمييد   .47
 43 حفظ ا ألنبيائو: المبحث األكؿ  .48
 43 سالـنكح عميو ال: المطمب األكؿ  .49
 46  ىكد عميو السالـ: المطمب الثاني   .50
 48  صالح عميو السالـ: المطمب الثالث   .51
 50 لكط عميو السالـ: المطمب الرابع   .52



 د

 

 52 شعيب عميو السالـ :المطمب الخامس  .53
 55 إبراىيـ عميو السالـ:المطمب السادس  .54
 57 يكسؼ عميو السالـ: المطمب السابع  .55
 58 عميو السالـ أيكب: المطمب الثامف  .56
 59 يكنس عميو السالـ: التاسع المطمب  .57
 62 مكسى عميو السالـ: العاشر المطمب  .58
 65 عيسى عميو السالـ: المطمب الحادم عشر  .59
 67 محمد عميو السالـ: المطمب الثاني عشر  .60
 72 حفظ ا ألكليائو: المبحث الثاني  .61
 72 أصحاب الكيؼ :المطمب األكؿ  .62
 75 عزير عميو السالـ: المطمب الثاني  .63
 78 مؤمف آؿ فرعكف: المطمب الثالث  .64
 80 امرأة فرعكف: المطمب الرابع  .65
 82 الخاتمة   .66
 83 المصادر كالمراجع قائمة  .67
 90 فيرس اآليات القرآنية  .68
 97 فيرس األحاديث النبكية  .69
 98 فيرس األعالـ  .70
 b الممخص بالمغة االنجميزية  .71

 

 

 



 ذ

 

 ء القرآف الكريـحفظ ا لعباده في ضك 
 إعداد

 أمامة فخرم إبراىيـ االقطـ
 إشراؼ

 محسف الخالدم. د
 ممخصال

جاءت ىذه األطركحة استكماالن لمتطمبات دراسة الماجستير بإشراؼ الدكتكر الفاضؿ محسف  
عف مفيـك : الخالدم، كالتي تضمنت مقدمة كثالثة فصكؿ كخاتمة، حيث تكممت في الفصؿ األكؿ

االصطالح، كتعرضت إلى معاني الحفظ في السياؽ القرآني، كدالئؿ اسـ ا الحفظ في المغة ك 
الحافظ كالحفيظ، كاأللفاظ ذات الصمة، كاشتقاقات لفظ الحفظ في القرآف الكريـ، كفي الفصؿ 

يمانو: تحدثت عف أنكاع حفظ ا لعباده ككسائمو، منيا: الثاني حفظ ، ك حفظ ا لمعبد في دينو كا 
الشريعة ك المالئكة الحفظة، كتسخير الككف، : مصالح دنياه، كأٌما الكسائؿ فذكرت منيا ا لمعبد في

، كتكممت فيو عف لحفظ ا الربانية، كأٌما بالنسبة لمفصؿ األخير فقد تحدثت فيو عف النماذج قرآنية
 حفظ ا ألنبيائو  بدءا مف قصة نكح عميو السالـ  إلى قصة محمد صمى ا عميو كسمـ ، 

، مثؿ قصة أصحاب الكيؼ، كقصة  الرجؿ عرضت فيو لذكر حفظ ا ألكليائوكالمطمب الثاني ت
، كأما الخاتمة  فحكت بعض النتائج منيا كامرأة فرعكف الذم مر عمى قرية، كمؤمف آؿ فرعكف

تعددت معاني الحفظ في المغة كاالصطالح، كمف السنف الربانية أف مف يحفظ ا كيقـك بتنفيذه 
.مره كنكاىيو، يحصؿ عمى حفظ ا كأخيرنا أسأؿ ا الفالح في الداريف الدنيا كاآلخرة أكا
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 مقدمة

الحمد  رب العالميف حافظ السماكات كاألرضيف، كالصالة كالسالـ عمى أشرؼ الخمؽ كالمرسميف 
  .سيدنا محمد كعمى آلو كصحبو أجمعيف

 تعالى، التي ال تعد كال تحصى، فمف نعمة السمع، إٌف المرء ليعجز في الكالـ كالتعبير، عف نعـ ا
التي نممس مف خالليا آثار حفظ  ،إلى نعمة البصر، إلى نعمة الصحة، كغيرىا مف النعـ الكثيرة

ا لنا كلجميع المخمكقات، فنشعر أف ىذا الحفظ ما جعؿ إال لكي يعيننا عمى حفظ ىذه النعـ 
يذاء البشرالعظيمة كفؽ ما يحب ا كيرضى، ال أ غير أف . ف نسٌخرىا في الشيكات كالمعاصي كا 

الكاقع الذم نعيشو انحرؼ كثيرا عف ىذه المعاني، كصرؼ العبد جٌؿ كقتو في السعي كراء كؿ 
أف  كتجاىؿ. أسباب حفظ صحتو كمالو كعيالو كالركض كراء تحصيميا بشتى الطرؽ كالكسائؿ

 كأخذتمف أف يصؿ إليؾ ميما حٌصنت نفسؾ،  بيدَّ ئان فال أراد ا بؾ شي إذا -الًحفظى بيد ا كحده 
 ثـ ،بؿ بأخذ األسباب ،ال يككف بأخذ األسباب كحدىا قيقيالح فالًحفاظ -كاألسباب االحتياطاتمف 

 . أكثر عف مفيـك حفظ ا كاف ال بد مف ىذه الدراسة كلمتكسع ،كجؿ عزٌ التككؿ عمى ا 

 :الدراسات السابقة

لمؤلفات قديمنا كحديثنا تطرقت لجكانب متفرقة مف ىذا المكضكع، كلكنني لـ أجد ىناؾ كثير مف ا
دراسة شاممة لممكضكع في مؤلؼ كاحد، كما أنني لـ أعثر عمى دراسة تناكلت ىذا  إطالعيحسب 

 :كمف ىذه المؤلفات. المكضكع مف جانب التفسير المكضكعي

 :(ىػ795ت )جامع العمـك كالحكـ، البف رجب الحنبمي -1

كالذم شمؿ فنكنان كثيرة مف العمـ كالبياف، كلقد استفدت مف ىذا الكتاب في تصنيؼ أنكاع حفظ ا 
 ."احفظ ا يحفظؾ ": لعباده مف خالؿ شرحو لحديث

 :(ىػ505ت) إحياء عمـك الديف، لمغزالي-2

 .كتاب مؤثر حكل الدرر كالياقكت مف الكالـ حكؿ العديد مف أمكر الديف 
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 (:ىػ757ت) د مف ىدم خير العباد، البف القيـزاد المعا -3

 صمى ا عميو كسمـ  تعرض الكتاب ألحكاـ متعددة جاءت بيا شريعة اإلسالـ، كفؽ ىدم الرسكؿ
 .الجكانب المتعمقة بحفظ الصالة، كحفظ الفرج: كأىـ ما استفدت منو

  (:ىػ728ت) اإليماف البف تيمية -4

ؿ متفرقة حكؿ الكثير مما يخص عقيدة المسمـ مف أركاف كتاب مكجز يتطرؽ فيو العاٌلمة لمسائ
 .كاستخرجت منو بعض األحكاـ المتعمقة بالمالئكة الحفظة، كحفظ السنة النبكية. اإليماف

كغيرىا العديد مف الكتب التي اٌطمعت عمى جزء منيا، كاستفدت كثيران مف عمـ أصحابيا، فجزاىـ 
 .ي سبيؿ اا كؿ خير عمى ما بذلكه مف كقت كجيد ف

أنيا تعرضت لمختمؼ الجكانب المتعمقة  :كلعؿ ما يميز ىذه الدراسة عف ما سبقيا مف مؤلفات
بحفظ ا لعباده حسب كركدىا في القرآف الكريـ، كفؽ منيج التفسير المكضكعي، في حيف أف 

 .الكتب السابقة كانت تقتصر عمى بعض ىذه الجكانب

 :اختيار البحث أسباب

 .اب ا العزيز الحكيـخدمة لكت -1

 .عمى معمكمات أكثر عف حفظ ا لإلطالع -2

مف أجؿ الدعكة إلى ا، كتعريؼ الناس بأىمية حفظ ا ليـ، فيشجعيـ ذلؾ عمى حفظ أنفسيـ  -3
 . مف النار

 :أىمية البحث

فييا  تسميط الضكء أكثر عمى  أنكاع حفظ ا ككسائؿ ىذا الحفظ، كأىـ األعماؿ الصالحة التي
 .حفظ لمنفس
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 :مشكمة البحث

أجساميـ، كيغفمكف عف ك  بعض الناس ال يدرككف أىمية حفظ ا لعباده كمنشغمكف بحفظ صحتيـ
 .كىذا ىك صمب مكضكع الرسالة ،دكر ا في حفظيـ

 :أىداؼ البحث

  :ال بٌد ألم عمؿ نقكـ بو مف ىدؼ نسعى لتحقيقو، كىذه الدراسة ليا أىداؼه ينبغي تكضيحيا

بياف المفيكـ الحقيقي لحفظ ا لخمقو، كمدل بيعد اإلنساف عف الشعكر بيذا المعنى، كتطبيقو  -1
 .في حياتو

 .ذكر أىـ األعماؿ الصالحة التي فييا حفظ لمنفس،  كالمحصمة لحفظ ا-2

فظت بًحفظيا  كي تككف قدكة لنا لمسير عمى خطاىا، كالتأسي -2 عرض نماذج قرآنية كاقعية حي
 .بمنيجيا في كؿ أحكالنا كتصرفاتنا

 :منيجية البحث

 :تتبع ىذه الدراسة المنيج االستقرائي كمنيج تحميؿ المضمكف، كفؽ الخطكات التالية

جمع اآليات القرآنية ذات الصمة بالمكضكع مف خالؿ االستعانة بالمعجـ المفيرس أللفاظ  -1
 .دراسة تحميمية مف خالؿ كتب التفسير كدراسة اآليات القرآنية ذات العالقة. القرآف الكريـ

 .اإلطالع عمى الكتب التي تناكلت بيف طٌياتيا ىذا المكضكع -2 

 .تبكيب المعمكمات كترتيبيا كفؽ منيج التفسير المكضكعي -3

 .تكثيؽ المعمكمات بالطرؽ العممية الصحيحة - 4
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 الفصؿ األكؿ

 في السياؽ القرآني كمعانيوالحفظ 

  :كفيو ثالثة مباحث

 .حقيقة الحفظ كمراده :المبحث األكؿ

 .داللة الحفظ في السياؽ القرآني :المبحث الثاني

 .لفظ الحفظ في القرآف الكريـ :المبحث الثالث
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 حقيقة الحفظ كمراده: المبحث األكؿ

 :كفيو ثالثة مطالب

 :الحفظ في المغة :المطمب األكؿ

 .(1)لتي بيا يثبت ما يؤدم إليو الفيـىيئة النفس او جاء في كتاب مفردات غريب القرآف بأن

 :كالناظر في معاجـ المغة يجد أف معنى الحفظ يدكر حكؿ عدة أمكر

مف صفات المَّو عٌز كجٌؿ ال يىٍعزيب عف حفظو األىٍشياء  :الحفيظ" ،صفة مف صفات ا عز كجؿ-7
كقد  مكف مف خير أىك شٌر،ًمثقاؿي ذٌرة في السماكات كاألرض، كقد حًفظ عمى خمقو كعباده ما يعم كمَّيا

 .(2)"حًفظ السماكات كاألرضى بقدرتو

فُّظ التَّعاىدي كقٌمة الغىٍفمة، -2 ذىران مف السٍَّقطة في الكالـ كاألمكر ًقٌمة الغىٍفمة :فالتىحى  :كالميحافىظة. حى
مكات كالعمـ كنحكه الميكاظىبة عمى األمكر مف  .(3)الصَّ

 .(4)"استعمؿ في الغضب المجرد ثـ. عميو المحافظةالغضب الذم تحمؿ : الحفيظة"الغضب، -3

 

                                                 

محمد : تحقيؽ. مج2. المفردات في غريب القرآف(: ىػ 502: ت)األصفياني، أبك القاسـ الحسيف بف مفضؿ بف محمد ( 1)
األصفياني، : )كسيشار إليو عند كركده ىكذا(. بتصرؼ( )1/124. )بال طبعة كال سنة نشر. دار المعرفة: لبناف. سيد كيالني

 (. المفردات في غريب القرآف
باب . دار صادر: بيركت. 1ط. مج15. لساف العرب(: ىػ711: ت)ابف منظكر، محمد بف مكـر األفريقي المصرم ( 2)

 (. ابف منظكر، لساف العرب: )كسيشار إليو عند كركده ىكذا(. 7/441)الظاء حرؼ الحاء 
إبراىيـ . ميدم المخزكمي كد. د: تحقيؽ. مج8. العيف(: ىػ173: ت)الخميؿ بف احمد  الفراىيدم، أبك عبد الرحمف( 3)

كسيشار إليو (. بتصرؼ( )199-3/198)باب الحاء كالظاء كالفاء، . سنة نشر بال طبعة كال. دار كمكتبة اليالؿ. السامرائي
 (. الفراىيدم، العيف: )عند كركده ىكذا

 (. بتصرؼ( )1/124)األصفياني، المفردات في غريب القرآف، ( 4)
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،كما أف لمحافظ عدة -4 كحافظ العيف ال  ،الحافظ عمى الشيء الحارس لو ،الحارس :منيا معافو
، كالطريؽ البيف المستقيـ، كالذم يحفظ القرآف الكريـ،  ك يحفظ عددا عظيما مفأ يغمبو النـك

 .(1)الحديث

الذم يدير شؤكف مؤسسة أك بمد كبير أك مجمكعة مف البالد  :ميحافظال: "المسئكؿ عف إدارة البمد-5
  .(2)"كتسمى المحافظة

 .الحفظ في االصطالح :المطمب الثاني

 .(3)بضبط الصكرة المدركة  عٌرؼ الجرجاني الحفظ

ىك قمة العقؿ، كحقيقتو إنما ىك تكٌمؼ الحفظ لضعؼ القكة  الحرز، كقيؿ: التحٌفظ"أف  مكذكر المناك 
 .(4)"فظةالحا

  :العالقة بيف المعنى المغكم كالمعنى االصطالحي :المطمب الثالث

بعد التفكر كالتدبر في المعاني المغكية كاالصطالحية لكممة الحفظ خمص لدل الباحثة بعض 
 : النتائج كاالرتباطات بيف ىذه المعاني الكثيرة كالمتعددة منيا

أكاف لمعمكمة قرأىا، أـ لصكرة معينة شاىدىا  سكاءن -حتى يتـ ضبط الصكرة المدركة ألم شيء -1
فال بٌد ليذا الضبط مف بعض األمكر حتى يككف متقنان، كتككف صكرتو ثابتة في كجدانو كعقمو،   -

كىذا ىك -مرة بعد مرة  -كثرة تفقده كرعايتو، كي ال يتـ نسيانو بسبب الغفمة عف تعاىده  :منيا
 .أساس الحفظ

                                                 

باب الحاء،  .ـ1985 -ىػ1405. مجمع المغة العربية: القاىرة. 3ط. مج2. المعجـ الكسيط: إبراىيـ مصطفى كآخركف( 1)
 (.إبراىيـ مصطفى، الكسيط: )كسيشار إليو عند كركده ىكذا(. بتصرؼ( )1/191-192)
 (. بتصرؼ( )192-1/191)باب الحاء، . لكسيطاإبراىيـ مصطفى ( 2)
دار : بيركت. 1ط. إبراىيـ األبيارم: تحقيؽ. جزء كاحد. لتعريفاتا(: ىػ816: ت)الجرجاني، عمي بف محمد : انظر( 3)

 (.الجرجاني، التعريفات: )كسيشار إليو عند كركده ىكذا(. 120: ص. )ىػ 1405. العربي الكتاب
محمد . د: تحقيؽ. جزء كاحد. التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ(: ىػ1031: ت)المناكم، محمد عبد الرؤكؼ : انظر( 4)

 (164: ص. )ىػ 1410. دار الفكر: دمشؽ -دار الفكر المعاصر : بيركت. 1ط. رضكاف الداية
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قكة ذىنية كعقؿ سميـ، كي تككف الصكرة كاضحة كمفيكمة، فيخرج كما أف الضبط بحاجة إلى -2
 .المجنكف، كالسكراف، كالنائـ، ألنيـ في حالة تبعدىـ عف الضبط: مف أىؿ الضبط

لعؿ الغضب مف أىـ األسباب التي يجب االبتعاد عنيا لممحافظة عمى ضبط الصكرة،  -3
لما يعتريو مف تصرفات كىيئات غير فاإلنساف في ىذه الحالة ال تككف الصكرة كاضحة لديو، 

ـٌ يؤثر ىذا عمى   .ضبطو، كيؤدم لخفة حفظوسميمة، تمنعو مف التحكـ في أعصابو، كمف ث

كمف الحاالت التي يككف فييا اإلنساف أشد غضبان حيف تنتيؾ محارمو فعٌد اإلنساف الذم يقؼ 
 . ف أشد غضبا حيف تنتيؾ محاـر اكأما المؤمف فإٌنو يكك . حارسان لمحارمو كحاميان ليا ذا أنفة كعزة

إف اإلنساف الذم يتحمؿ المسؤكلية عف آخريف، كيعمؿ عمى إدارة شؤكنيـ كمتابعتيا كرعايتيا -4
ـٌ أكثر حفظا لحقكقيـ مف الضياع  . كعدـ الغفمة عنيـ، يككف أكثر ضبطان لمصكرة، كمف ث

 داللة الحفظ في السياؽ القرآني: لثانياالمبحث 

 :مطالبكفيو ثالثة 

 اللة اسـ ا الحافظ أك الحفيظد: المطمب األكؿ

ـي الرَّاًحًميفى ف﴿: قاؿ تعالى اًفظان كىىيكى أىٍرحى ٍيره حى : في معنى اآلية ا رحمو قاؿ القرطبي (.1)﴾الٌموي خى
 .الحديث ىنا عف حفظ ا سيدنا يكسؼ عميو السالـك . (2)"حفظ ا لو خير مف حفظكـ إياه"

ًفيظ﴿: تعالىقكلو كمنو  مىى كيؿّْ شىٍيءو حى  .(3)﴾ًإفَّ رىبّْي عى

                                                 

 . 64سكرة يكسؼ آية رقـ ( 1)
أحمد : تحقيؽ. مج20. الجامع ألحكاـ القرآف(: ىػ671: ت)ا محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح  القرطبي، أبك عبد( 2)

القرطبي، الجامع : )، كسيشار إليو عند كركده ىكذا(9/224. )ىػ1372. دار الشعب: القاىرة. 2ط. عبد العميـ البردكني
 (. قرآفألحكاـ ال

 . 57سكرة ىكد آية رقـ ( 3)
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رقيب مييمف، فال تخفى عميو أعمالكـ، فيجازيكـ بحسبيا، " :حفيظ أم ا رحمو قاؿ أبك السعكد 
 .(1)"أك حافظ ميٍستىكؿو عمى كؿ شيء، فكيؼ يضره شيء كىك الحافظ لمكؿ

لو، ( الحافظ)دينو كدنياه، كىك سبحانو  الصائف عبده مف أسباب اليمكة في أمكر: "فالحافظ معناه
كيتضمف ذلؾ العمـ كالحياة، فيك يحفظ جميع المكجكدات مف أف يكجد فييا ما ال يريده كما ال 

 .(2)"يرضاه، كضد الحفظ اإلىماؿ

 :كيمكف تقسيـ حفظ ا عز كجؿ كما يمي

لياميا؛ بتدبير كىك حفظو لجميع المخمكقات بتيسيره ليا ما يقييا كيحفظ : الحفظ العاـ" بنيتيا كا 
شتى مف الحفظ . شؤكنيا كالسعي فيما يصمحيا، كؿه حسب خمقتو كيدخؿ تحت ىذا النكع صكر ه

ألكليائو : كحفظو الخاص.. التي نشاىدىا كؿ يكـ كنمر عمييا مر الكراـ دكف تفكر كتأمؿ مٌنا،
الفتف كالشبيات كالشيكات؛  حفظان زائدان عمى ما تقدـ، يحفظيـ عما يضر إيمانيـ، كيزلزؿ يقينيـ مف

فيعافييـ منيا، كيخرجيـ منيا بسالمة كحفظ كعافية، كيحفظيـ مف أعدائيـ مف الجف كاإلنس؛ 
 .(3)"فينصرىـ عمييـ كيدفع كيدىـ عنيـ

فيك ضد  :ىك الحفظ ضد السيك كالنسياف، كأٌما الحفظ الثاني: يتبيف مما سبؽ أف الحفظ األكؿ
 .ؤمف بؿ يحرسو كيحميو كيجازيو في الدنيا كاآلخرةالتضييع، فا ال يضيع الم

 :المعاني التي كردت عمييا مادة الحفظ في القرآف الكريـ :الثاني المطمب
 تعددت معاني الحفظ التي كردت في القرآف الكريـ عمى النحك اآلتي 

 :ىك ا عٌز كجؿ( الحافظ كالحفيظ) -1

                                                 

دار : بيركت. مج9. إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا القرآف الكريـ(: ىػ982: ت)العمادم، أبك السعكد محمد بف محمد ( 1)
  (.أبك السعكد، إرشاد العقؿ السميـ: )كسيشار إليو عند كركده ىكذا(. 4/219. )بال طبعة كال سنة نشر. إحياء التراث العربي

تحقيؽ محمد أحمد . جزء كاحد. أسماء ا الحسنى(: ىػ751: ت)ابف قيـ الجكزية، شمس الديف محمد بف أبي بكر ( 2)
 (. بتصرؼ( )292-291: ص)ـ 2008-ىػ 1429. دار الغد الجديد: القاىرة. 1ط. عيسى

-123: ص. )ـ2004 -ىػ1424. دار صفاء: عماف. 1ط. جزء كاحد. مكسكعة أسماء ا الحسنى: شاىر ذيب( 3)
 (. بتصرؼ( )126
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مىى كيؿّْ شى ﴿: قكلو تعالىكمنو  بُّؾى عى رى ًفيظه كى يحفظ كؿ شيء عمى ... عالـ بكؿ شيء: أم .(1)﴾ٍيءو حى
كؿ عف ؤ أف ا سبحانو ىك المس( حفظ)كالعالقة بيف اسـ ا الحافظ ك .(2)العبد حتى يجازيو عميو

 .، كتفقد أحكاليا باستمرار، كىذا مف معاني الحفظ المغكمياكحفظ رعاية  المخمكقات

 :المالئكة-2

فىظىةن كىىيكى الٍ ﴿:قاؿ تعالى  مىٍيكيـ حى ييٍرًسؿي عى  (.3)﴾قىاًىري فىٍكؽى ًعبىاًدًه كى

كىي مالئكتو الذيف يتعاقبكنكـ ليال كنيارا، يحفظكف ": في تأكيؿ حفظةا رحمو  قاؿ الطبرم
حصائو، كال يضيعكف   .(4)"أعمالكـ كيحصكنيا، كال يفرطكف في حفظ ذلؾ كا 

اًفظه ًإف كيؿُّ نىٍفسو لَّمَّا ﴿ :كمنو قكلو تعالى مىٍييىا حى  (5)﴾عى

في  –ا  رحمو ذكر الرازم: تعددت المعاني في تفسير كممة حافظ في ىذه اآلية عمى ثالثة أقكاؿ 
بقائو تبقى المكجكدات فيك ،ىك ا تعالى الحافظتفسيره أف   لقكؿكا ،سبحانو القيكـ الذم بحفظو كا 

 . (6)"أف ذلؾ الحافظ ىـ المالئكة: لثانيا

  .(7)"اإلنساف حتى حيف يسممو إلى المقادير، حافظ يحفظ : رحمو ا جكزمكأضاؼ ابف ال

 

                                                 

 . 21سكرة سبأ آية رقـ ( 1)
 (. بتصرؼ( )14/294. )القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف( 2)
 . 61سكرة األنعاـ آية رقـ ( 3)
: بيركت. مج30. جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف(: ىػ310: ت)الطبرم، أبك جعفر محمد بف جرير بف يزيد بف خالد ( 4)

 (. الطبرم، جامع البياف: )كسيشار إليو عند كركده ىكذا(. 7/216. )ىػ1405. ردار الفك
 . 4سكرة الطارؽ آية رقـ ( 5)
دار الكتب : بيركت. 1ط. مج 32. مفاتيح الغيب(: ىػ606: ت)الرازم، فخر الديف محمد بف عمر التميمي الشافعي ( 6)

 (.مفاتيح الغيب ،الرازم): كده ىكذاكسيشار إليو عند كر (. 31/116) ـ2000 -ىػ 1421. العممية
المكتب : بيركت. 3ط. مج 9. زاد المسير في عمـ التفسير(: ىػ597: ت)ابف الجكزم، عبد الرحمف بف عمي بف محمد ( 7)

 (. ابف الجكزم، زاد المسير: )كسيشار إليو عند كركده ىكذا(. بتصرؼ( )9/82. )ىػ 1404. اإلسالمي



11 

 

اًفًظيفى ًكرىامان ﴿ :تعالى قكلوإذف فالمقصكد بالحافظ المالئكة، كالذم يؤيد ذلؾ،  ـٍ لىحى مىٍيكي فَّ عى كىاً 
 .كالمالئكة الحفظة تعمؿ عمى حفظ المخمكقات (.1)﴾اًتًبيفى كى 

 :القائـ عمى حدكد ا -3 

ـي "(: قكـ)ائـ في المغة مفالق  المحافظة كاإلصالح، : نقيض الجمكس، كيجيء القياـ بمعنى: كالقيا

مىى النّْسىاء﴿: قكلو تعالى كمنو اؿي قىكَّاميكفى عى  (.3()2)﴾الرّْجى

بىشًّْر اٍلميٍؤًمًنيفى ﴿ :كمنو قكلو تعالى ديكًد الٌمًو كى اًفظيكفى ًلحي   .(4)﴾كىاٍلحى

 : لحدكد ا أم الحافظكف (6)قتادة كقاؿ ،ا عز كجؿ بأمر القائمكف ىـ (:5)الحسف البصرم قاؿ

فمف  ،لشرط ا في الجيادكف الحافظىـ  :(7)بف حياف مقاتؿقاؿ ك  ،لفرائضو مف حاللو كحرامو
 .(8)بالجنة لوكفى ا  طكفى بيذا الشر 

                                                 

 . 11سكرة االنفطار آية ( 1)
 . 34سكرة النساء آية رقـ ( 2)
 (. بتصرؼ( )497-12/496)ابف منظكر، لساف العرب، باب الميـ فصؿ القاؼ ( 3)
 . 112سكرة التكبة آية رقـ ( 4)
لسنتيف بقيتا مف خالفة  اسـ أبيو يسار مكلى زيد بف ثابت األنصارم، أبك سعيد، كاف مكلده -: الحسف بف أبى الحسف( 5)

ككاف مف عمماء التابعيف بالقرآف ، صمى ا عميو كسمـ أل الحسف عشريف كمائة مف أصحاب رسكؿ ار ... عمر بف الخطاب
محمد بف   ابف حباف، أبك حاتـ. . )كاألدب، ككاف مف عباد أىؿ البصرة كزىادىـ، مات في شير رجب سنة عشر كمائة كالفقو

دار الكتب : بيركت. فاليشيمر. ـ: تحقيؽ. جزء كاحد= =مشاىير عمماء األمصار(: ىػ354: ت)حباف بف أحمد التميمي 
 (.ابف حباف، مشاىير عمماء األمصار: )كسيشار إليو عند كركده ىكذا(. بتصرؼ( )88: ص. )ـ 1959. العممية

 

 قتادة بف دعامة بف قتادة بف عزيز السدكسي أبك الخطاب، كلد كىك أعمى كعنى بالعمـ فصار مف حفاظ أىؿ زمانو( 6)
(. بتصرؼ( )96: ص. )مدلسا مات بكاسط سنة سبع عشرة كمائة كىك بف ست كخمسيف سنة ككاف. بالقرآف كالفقو كعممائيـ

 (.ابف حباف، مشاىير عمماء األمصار: )كسيشار إليو عند كركده ىكذا
يسكف مرك أبك بسطاـ مكلى لبكر بف كائؿ، ال يصح لو عف صحابي لقي، إنما تمؾ أخبار مدلسة، كاف : مقاتؿ بف حياف( 7)

مدة، كبمخ زمانا، ككاف ممف عنى بعمـ القرآف، ككاظب عمى الكرع في السر كاإلعالف، كىـ إخكة أربعة مقاتؿ كالحسف كيزيد 
 (. 195: ص)ابف حباف، مشاىير عمماء األمصار، . )كمصعب بنك حياف، كمات مقاتؿ بكابؿ

أسعد : تحقيؽ. مج10. تفسير القرآف العظيـ(: ىػ327: ت)ابف أبي حاتـ، عبد الرحمف بف محمد بف إدريس الرزام ( 8)
ابف أبي ) كسيشار إليو عند كركده ىكذا(. 6/1892)، . بال طبعة كال سنة نشر. المكتبة العصرية: محمد الطيب، صيدا

 (.تفسير القرآف العظيـ حاتـ،
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أف يبقى منتبيان  عميوينو أٌف الشخص الحريص عمى د :كالربط المغكم ىنا بيف القائـ ككممة الحفظ 
 .معاني الحفظ مف التعاىدك . لكؿ فعؿ أك قكؿ يصدر عنو، حتى يحفظ أكامر ربو كيدخؿ جنتو

 :الحراسة كالرعاية -4

ٍمًفًو يىٍحفىظيكنىوي ًمٍف أىٍمًر ﴿: قاؿ تعالىحراسة المالئكة، مف ذلؾ  ًمٍف خى لىوي ميعىقّْبىاته مّْف بىٍيًف يىدىٍيًو كى
  .(1)﴾الٌموً 

مىالىًئكىةه  ": كقاؿ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ  ـٍ مىالىًئكىةه ًبالمٍَّيًؿ كى يىٍجتىًمعيكفى  يىتىعىاقىبيكفى ًفيكي ًبالنَّيىاًر، كى
الىًة اٍلعىٍصًر، ثيَـّ  الىًة اٍلفىٍجًر كىصى ـٍ كىيٍ  ًفي صى ـي ًبًي ، فىيىٍسأىليييـٍ كىٍىكى أىٍعمى ـٍ ٍكتيـٍ  ؼى يىٍعريجي الًَّذيفى بىاتيكا ًفيكي تىرى

، :فىيىقيكليكفى ؟ ًعبىاًدم مُّكفى ـٍ ييصى ـٍ كىىي ٍكنىاىي مُّكفى  تىرى ـٍ ييصى ـٍ كىىي  (.2)"كىأىتىٍينىاىي

اًفظيكفى ﴿: قاؿ تعالى ،حفظ ا كرعايتو لمقرآف الكريـمنو ك  نَّا لىوي لىحى  .(3)﴾ًإنَّا نىٍحفي نىزٍَّلنىا الذٍّْكرى كىاً 

فظو ": ا رحمو قاؿ قتادة   .(4)"ا مف أف يزيد الشيطاف فيو باطال أك يبطؿ منو حقاحى

 :العمـ كاالستيداع -5

مىٍيًو شييىدىاء﴿: قاؿ تعالى كىانيكٍا عى بَّاًنيُّكفى كىاألىٍحبىاري ًبمىا اٍستيٍحًفظيكٍا ًمف ًكتىاًب الٌمًو كى  .(5)﴾كىالرَّ

 

 

                                                 

 . 11سكرة الرعد آية رقـ( 1)
مصطفى . د: مج تحقيؽ6. الجامع الصحيح المختصر(: ىػ56: ت)محمد بف إسماعيؿ الجعفي البخارم، أبك عبد ا( 2)

 كتاب مكاقيت الصالة، باب فضؿ صالة العصر. ـ1987- 1407. دار ابف كثير، اليمامة: بيركت. 3ط. ديب البغا كتعميقو
 (البخارم، صحيح البخارم:)كسيشار إليو عند كركده ىكذا(. 1/203( )530)رقـ 

 

 . 9سكرة الحجر آية رقـ ( 3)
: الرياض. 1ط. مصطفى مسمـ محمد. د: تحقيؽ. مج3. تفسير القرآف(: ىػ211: ت)الصنعاني، عبد الرزاؽ بف ىماـ ( 4)

 (. 2/345. )ىػ1410. مكتبة الرشد
 . 44سكرة المائدة آية رقـ ( 5)
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 مكا بحكـ التكراة، كالربانيكف كاألحباريحكـ النبيكف الذيف أسم" :بما استحفظكا رحمو ا قاؿ الطبرم 
  (.1)"يعني العمماء بما استكدعكا عممو مف كتاب ا الذم ىك التكراة

العمـ كديعة تضبط ف  .(2)"مف كتاب ا العمـ بما حفظكا" قاؿ الماكردم رحمو ا بما استحفظكا ك 
 .بالحفظ

 :الصيانة كالعفة-6

اًفظيكفى  كىالًَّذيفى ىيـٍ ﴿: قكلو تعالىكمنو  ـٍ حى كًجًي يكفكنيا عف  :أم" :رحمو ا قاؿ ابف كثير (3)﴾ًلفيري
اًفظىاتً : كمنو قكلو تعالى .(4)"الحراـ ـٍ كىاٍلحى يي كجى اًفًظيفى فيري  ( 5)﴾﴿كىاٍلحى

 . (6)"كناية عف العفة": قاؿ األصفياني رحمو ا عف الحفظ ىنا أنو

اتي قىاًنتىا: كمنو قكلو تعالى اًلحى ًفظى الٌموي ﴿فىالصَّ اًفظىاته لٍّْمغىٍيًب ًبمىا حى  . (7)﴾ته حى

  (.9)"تحفظ عمى زكجيا مالو كفرجيا حتى يرجع، كما أمرىا ا (:8)قاؿ الٌسدمُّ "

 . مف خالؿ ما سبؽ يتبيف أف حفظ الفرج يأتي في سياؽ صكف النفس عف الكقكع في الزنا أك الحراـ

                                                 

 (. 6/251)الطبرم، جامع البياف ( 1)
السيد بف عبد : تحقيؽ. مج6. النكت كالعيكف(: ىػ450: ت)االماكردم، أبك الحسف عمي بف محمد بف حبيب البصرم ( 2)

كسيشار إليو عند كركده (. بتصرؼ( )2/42)بال طبعة كال سنة نشر، . دار الكتب العممية: بيركت. المقصكد بف عبد الرحيـ
 (. الماكردم، النكت كالعيكف: )ىكذا

 . 29سكرة المعارج آية رقـ ( 3)
 (. 4/423)ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ، ( 4)
 . 35سكرة األحزاب آية رقـ ( 5)
 (1/124)األصفياني، مفردات غريب القرآف، ( 6)
 . 34سكرة النساء آية رقـ ( 7)
ابف سعد، أبك عبد ا محمد : )انظر. السدم، إسماعيؿ بف عبد الرحمف صاحب التفسير، مات سنة سبع كعشريف كمائة( 8)

(. 6/323. )بال طبعة كال سنة نشر. دار صادر: بيركت. مج8. قات الكبرلالطب(: ىػ230: ت)بف منيع البغدادم  بف سعد
 (. ابف سعد، الطبقات الكبرل: )كسيشار إليو عند كركده ىكذا

 (. 5/60)الطبرم، جامع البياف ( 9)
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 :الرقيب كالمحصي-7

ف كمفظ، لكف آلـ ترد في القر ، كأما المحصي اتمر  خمس القرآف الكريـكرد ذكر كممة رقيبا في 
 .، أحصيناه، كغيرىامثؿ أحصى، أحصاىـ راتمثماني مشتقاتو كردت 

 .(1)الحافظي الذم ال يىغيبي عنو شيءه : كمعنى الرًَّقيبي 

ى كؿَّ شيءو ًبًعٍمًمو فال يىفيكتوفكأٌما الميٍحًصي  ميؿ، كاإلٍحصاءي دىقيؽ منيا كال  يك الذم أىٍحصى العىدُّ  :جى
مىٍيكيـ ﴿ :كمف اآليات الكريمة في ذلؾ، قكلو تعالى. (2)أىحاطى بو: كالًحٍفظ، كأىٍحصىى الشيءى  مىا أىنىٍا عى كى

ًفيظو  مىٍيكيـ ًبحى  .(3)﴾عى

نما أنا رسكؿ أبمغكـ رساالت ربي كىك " :رحمو ا قاؿ الشككاني برقيب أحصي عميكـ أعمالكـ، كا 
ًفيظه ﴿: قكلو تعالى منوك  .(4)"الحفيظ عميكـ  .(5)﴾كىًعندىنىا ًكتىابه حى

  .(6)"بعدتيـ كأسمائيـ: أم: "رحمو ا قاؿ القرطبي 

أٌف المراقبة كاإلحصاء باستمرار يساعد عمى العمـ بتفاصيؿ  :كالعالقة بيف الحفظ كالرقيب كالمحصي
  .نقيض النسيافكىذا ىك الحفظ . ألسماء كاألشياءا

 

 

 
                                                 

 (. بتصرؼ( )1/424)ابف منظكر، لساف العرب، باب الباء فصؿ الراء ( 1)
 (. ؼبتصر ( )184-14/183) المرجع السابؽ،( 2)
 . 104سكرة األنعاـ آية رقـ ( 3)
. فتح القدير الجامع بيف فني الركاية كالدراية مف عمـ التفسير(: ىػ1250: ت)الشككاني، محمد بف عمي بف محمد ( 4)
 (. الشككاني، فتح القدير: )كسيشار إليو عند كركده ىكذا(.. 2/149. )بال طبعة كال سنة نشر. دار الفكر: بيركت. مج5
 . 4رة ؽ آية رقـ سك ( 5)
 (. 17/4)القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف، ( 6)
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 :المرفكع -8

 لمرفكع مرة كاحدة في القرآف الكريـ، كرد لفظ ا

عىٍمنىا السَّمىاء سىٍقفنا مٍَّحفيكظنا﴿: قكلو تعالىكىذا المعنى كرد عند  جى  .( 1)﴾كى

 .(3)"مرفكعا: محفكظا": (2)قاؿ مجاىد 

محفكظ مف الكقكع كالسقكط الذيف يجرم : األكؿ" في المحفكظ معاني أخرلا  رحمو ذكر الرازمك 
مىى األرض ًإالَّ ًبًإٍذًنوً ﴿: السقكؼ، كقكلومثميما عمى سائر  ييٍمًسؾي السَّمىاء أىف تىقىعى عى كالرفع  (.4)﴾كى

ألنو ضد الخفض، كا جعؿ السماء سقفا مرفكعا كحفظيا مف الكقكع  ؛يتضمف عدـ الكقكع كالسقكط
 عف  كعالقة ذلؾ أف حفظ السماء كاألرض مرتبطة باسـ ا الحفيظ الذم ال يعزب. عمى األرض

ًفٍظنىاىىا ًمف كيٌؿ شىٍيطىافو ﴿: قاؿ تعالىمحفكظان مف الشياطيف،  :الثاني .حفظ األشياء كميا حى كى
 .(6) ﴾(5)رًَّجيـو 

 :األمانة -9

 .(7)"الميؤىذِّفي مؤتىمىفه ": ضدُّ الًخيانة، كفي الحديث النبكم: األىمانةي ك 

                                                 

 . 32سكرة األنبياء آية رقـ ( 1)
: سمعت مجاىدا يقكؿ: يكنى أبا الحجاج مكلى قيس بف السائب المخزكمي، قاؿ الفضؿ بف ميمكف: مجاىد بف جبر( 2)

 كقاؿ يحيى. اىد سنة اثنتيف كمائة كىك ساجدتكفي مج: عرضة، قاؿ الفضؿ بف دكيف عرضت القرآف عمى بف عباس ثالثيف
 (. 5/466)ابف سعد، الطبقات الكبرل . )مات مجاىد سنة أربع كمائة ككاف فقييا، عالما، ثقة، كثير الحديث: بف سعيد القطاف

 (. 17/22)الطبرم، جامع البياف، ( 3)
 . 65سكرة الحج ( 4)
 . 17سكرة الحجر( 5)
 (. 22/143)الرازم، مفاتيح الغيب، ( 6)
محمد محيي الديف عبد : تحقيؽ. مج4. سنف أبي داكد(: ىػ275: ت)أبك داككد، سميماف بف األشعث السجستاني ( 7)

، (517)باب ما يجب عمى المؤذف مف تعاىد الكقت، رقـ . كتاب الصالة. بال طبعة كال سنة نشر. دار الفكر: بيركت. الحميد
: إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ كقاؿفي (: ىػ1420: ت)ديف كأكرده األلباني، محمد ناصر ال(. 1/143)
 (. 1/230)ـ 1985- ىػ1405المكتب اإلسالمي : بيركت. 2ط. مج8 (.صحيح)
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  .(1)"حافظا الذم يًثقكف إليو كيتخذكنو أىًمينان  :كميٍؤتىمىفي القكـ 

فجعؿ سيدنا يكسؼ عميو السالـ الحديث عنيا في مقدمة خطابو . سبب رئيسي لحفظ الماؿكاألمانة 
مىى ﴿: قاؿ تعالى لمممؾ، كي يشجعو عمى تحميمو مسؤكلية الخزائف عنده،  قىاؿى اٍجعىٍمًني عى

ًميـه  ًفيظه عى زىآًئًف األىٍرًض ًإنّْي حى أميف "(: حفيظ عميـ)تفسير  في قاؿ الزمخشرم رحمو ا .(2)﴾خى
أحفظ ما تستحفظنيو، عالـ بكجكه التصرؼ، كصؼ نفسو باألمانة كالكفاية المتيف ىما طمبة الممكؾ 

عميـ  ،حفيظ لمحساب :كقاؿ سفياف ،إني حفيظ لما كليت عميـ بأمرىا :قاؿ قتادةك  .(3)"ممف يكلكنو
 .(4)باأللسف

 ألفاظ ذات صمة: مطمب الثالثال

 :في القرآف الكريـ (حفظ)ات الصمة التي كردت لكممة مف األلفاظ ذ

: قاؿ تعالى. كقيت الشيء، أقيو كقاية ككقاء: حفظ الشيء مما يؤذيو كيضره، يقاؿ": الكقاية-1
ـي ﴿ قىاىي كرن  فىكى سيري ـٍ نىٍضرىةن كى لىقَّاىي قىاىيـٍ ﴿: كقاؿ تعالى. (5)﴾االمَّوي شىرَّ ذىًلؾى اٍليىٍكـً كى كى عىذىابى  كى

حً  مىا﴿: كقاؿ تعالى. (6)﴾يـً اٍلجى ـٍ ًمفى المًَّو ًمٍف كىاؽو  كى التقكل  مف الكقاية جاء مصطمحك  (.7)﴾لىيي
   .(8)"حفظ النفس عما يؤثـىي ك 

                                                 

 (. بتصرؼ( )22-13/21)ابف منظكر، لساف العرب، باب النكف فصؿ األلؼ : انظر( 1)
 . 55سكرة يكسؼ آية رقـ ( 2)
. عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ الكشاؼ(: ىػ538: ت)محمكد بف عمر  الزمخشرم، أبك القاسـ( 3)
كسيشار (. 455-2/454. )بال طبعة كال سنة نشر. دار إحياء التراث العربي: بيركت. الرزاؽ الميدم عبد: تحقيؽ. مج4

 (. الزمخشرم، الكشاؼ)إليو ىكذا 
 .بتصرؼ( 7/2160) ابف أبي حاتـ، تفسير القرآف العظيـ،( 4)
 . 11سكرة اإلنساف آية رقـ ( 5)
 . 56سكرة الدخاف آية رقـ ( 6)
 . 34سكرة الرعد آية رقـ ( 7)
 . بتصرؼ( 531-1/530)األصفياني، المفردات في غريب القرآف، ( 8)
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ٍينىا﴿: قاؿ تعالى .جا فالف مف فالف، كأنجيتو كنجيتونك ، النفصاؿ مف الشيءا :اإلنجاء -2  كىأىٍنجى
كؾى كىأىٍىمىؾى  اًإنَّ ﴿: قاؿ تعالىك  ،(1)﴾الًَّذيفى آمىنيكا  ،(2)﴾مينىجُّ

كمييما كالعالقة بيف اإلنجاء كالحفظ، أف في  .(4()3)﴾نينىجّْي ريسيمىنىا كىالًَّذيفى آمىنيكا ثيَـّ ﴿: قاؿ تعالىك  
 .معنى الحماية كالحراسةكمييما 

   .(5)"أك إبدالو بغيره ،رد الشيء مف حالة إلى أخرل :الصرؼ بالفتح :لصرؼا -3

ٍنوي السُّكءى  ﴿: قاؿ تعالىصرفيا، حفظا لمعبد مف الشركر، كي األحكاؿا يقمب  كىذىًلؾى ًلنىٍصًرؼى عى
فا حفظ سيدنا يكسؼ عميو السالـ في مراحؿ حياتو المختمفة، كصرؼ عنو  (.6)﴾ كىاٍلفىٍحشىاءى 

 .الكثير مف الشركر

ع تحفظ فيو مكض :المكألك . (7)﴾قؿ مف يكمؤكـ﴿: قاؿ تعالى ،حفظ الشيء كتقيتو: الكالءة -4
كالضبط لمشيء  حفظ في لزـك التعاىدكتشترؾ لفظة الكالءة كال ، كالكأل العشب الذم يحفظ...السفف

 .المحفكظ

أم حافظ لو مف  (8)﴾ككاف ا بكؿ شيء محيطا﴿: قاؿ تعالىتستعمؿ في الحفظ،  :اإلحاطة -5
 تو، كغرضوكجنسو، ككيفي ،ىي أف تعمـ كجكده: مف جميع جياتو، كاإلحاطة بالشيء عمما

بؿ كذبكا بما لـ ﴿: قاؿ تعالىكذلؾ ليس إال  تعالى، ،المقصكد بو كبإيجاده، كما يككف بو كمنوك 
  (.10()9)﴾يحيطكا بعممو

                                                 

 . 53سكرة النمؿ آية رقـ( 1)
 . 33سكرة العنكبكت آية رقـ ( 2)
 . 103سكرة يكنس آية رقـ ( 3)
 . بتصرؼ( 484-1/483)صفياني، مفردات في غريب القرآف، األ( 4)
 (. 1/454)الجرجاني، التعاريؼ، ( 5)
 . 24سكرة يكسؼ آية رقـ( 6)
 . 42سكرة األنبياء رقـ ( 7)
 . 126سكرة النساء رقـ ( 8)
 . 39سكرة يكنس رقـ ( 9)
 . بتصرؼ( 137-1/136)األصفياني، المفردات في غريب القرآف ( 10)
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 .العالقة بيف اإلحاطة كالحفظ  في أنيما مف صفات ا تعالىك 
 ،(1)﴾فإمساؾ بمعركؼ﴿: قاؿ تعالىإمساؾ الشيء التعمؽ بو كحفظو، : اإلمساؾ-6

كالعالقة بيف اإلمساؾ  .(3)ايحفظي :أم (2)﴾كيمسؾ السماء أف تقع عمى األرض﴿: تعالى قاؿك 
  .كالحفظ ىك التعاىد كقمة الغفمة الستمرار الشيء

كأحاط  ،حصمو :أم (4)﴾كأحصى كؿ شيء عددا﴿: قاؿ تعالىالتحصيؿ بالعدد، : اإلحصاء-7
 .التحصيؿ ال بد لو مف حفظ كتعاىدك . (5)"بو

 :ألفاظ الحفظ في القرآف الكريـ: ثالمبحث الثال

 :كفيو مطمباف

 :ف الكريـآفي القر ( حفظ)تكرار مادة :  المطمب األكؿ

 لتي ا كسأعرض اآليات ،ـعمى اختالؼ اشتقاقاتيا في القرآف الكري (حفظ)فيما يمي عرض لمادة 

  :(6)حكت ىذه المادة كفقا لترتيب كركدىا في المعجـ المفيرس أللفاظ القرآف الكريـ 

 

 

 

                                                 

 . 229البقرة رقـ سكرة ( 1)
 . 65سكرة الحج رقـ ( 2)
 . بتصرؼ (1/469) األصفياني، المفردات في غريب القرآف( 3)
 . 28سكرة الجف رقـ ( 4)
 (.1/121)األصفياني، المفردات في غريب القرآف ( 5)
. دار الفكر:يركت ب. 4ط. جزء كاحد.  المعجـ المفيرس أللفاظ القرآف الكريـ(: ىػ1388:ت)عبد الباقي، محمد فؤاد (1)

 (.264-263:ص.)ـ1994-ىػ1414
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يىٍحفىٍظفى  (7)يىٍحفىٍظفى   ارًًىفَّ كى قيؿ لٍّْمميٍؤًمنىاًت يىٍغضيٍضفى ًمٍف أىٍبصى كى
ييفَّ  كجى  فيري

 مدنية 37 النكر

يىٍحفىظيكا  (7)يىٍحفىظيكا  ـٍ كى ارًًى كا ًمٍف أىٍبصى قيؿ لٍّْمميٍؤًمًنيفى يىغيضُّ
ـٍ  يي كجى  فيري

 مدنية 30 النكر

ٍمًفًو يىٍحفىظيكنىوي ًمٍف  لىوي ميعىقّْبىاته  (7)يىٍحفىظيكفى  ًمٍف خى مّْف بىٍيًف يىدىٍيًو كى
 أىٍمًر الٌموً 

 مدنية 77 الرعد

ـٍ  (7)اٍحفىظيكٍا   مدنية 89 المائدة كىاٍحفىظيكٍا أىٍيمىانىكي

 
اًفظيكف   (3)ييحى

اًفظيكفى  ـٍ ييحى الىًتًي مىى صى ـٍ عى  مكية 92 األنعاـ كىىي

مىكىاًتًيـٍ  مىى صى ـٍ عى اًفظيكفى  كىالًَّذيفى ىي  مكية 9 المؤمنكف ييحى

اًفظيكفى  ـٍ ييحى ًتًي الى مىى صى ـٍ عى  مكية 34 المعارج كىالًَّذيفى ىي

اًفظيكٍا  ٍسطىى (7)حى الىًة اٍلكي مىكىاًت كالصَّ مىى الصَّ اًفظيكٍا عى  مدنية 238 البقرة حى

مى  (7)اٍستيٍحًفظيكٍا  كىانيكٍا عى  مدنية 44 المائدة ٍيًو شييىدىاءًبمىا اٍستيٍحًفظيكٍا ًمف ًكتىاًب الٌمًو كى

ًحٍفظان مّْف كيؿّْ شىٍيطىافو مَّاًردو  مرة( 2)ًحٍفظا   مكية 7 الٌصآٌفات كى

ًحٍفظان  اًبيحى كى يَّنَّا السَّمىاء الدٍُّنيىا ًبمىصى زى  مكية 72 فصمت كى

كديهي  مرة( 7)ًحٍفظيييمىا  ًسعى كيٍرًسيُّوي السَّمىاكىاًت كىاألىٍرضى كىالى يىؤي  كى
ا  ًحٍفظيييمى

 مدنية 255 البقرة

اًفظ  اًفظه  ( 7)حى مىٍييىا حى  مكية 4 الطارؽ إف كيؿُّ نىٍفسو لَّمَّا عى

اًفظا  ـي الرَّاًحًميفى  ( 7)حى اًفظان كىىيكى أىٍرحى ٍيره حى  مكية 64 يكسؼ فىالٌموي خى

 
اًفظىات   ( 2)حى

اًفظىاته لٍّْمغىٍيًب ًبمىا حى  اتي قىاًنتىاته حى اًلحى  مدنية 34 النساء ًفظى الٌموي فىالصَّ

اًفظىاتً  ـٍ كىاٍلحى يي كجى اًفًظيفى فيري  مدنية 35 األحزاب كىاٍلحى

 
 

اًفظيكف   ( 6)حى

بىشًّْر اٍلميٍؤًمًنيفى  ديكًد الٌمًو كى اًفظيكفى ًلحي  مدنية 772 التكبة كىاٍلحى

اًفظيكفى  نَّا لىوي لىحى يىٍمعىٍب كىاً   مكية 72 يكسؼ أىٍرًسٍموي مىعىنىا غىدان يىٍرتىٍع كى

اًفظيكفى  نَّا لىوي لىحى انىا نىٍكتىٍؿ كىاً   مكية 63 يكسؼ فىأىٍرًسٍؿ مىعىنىا أىخى

اًفظيكفى  نَّا لىوي لىحى ٍلنىا الذٍّْكرى كىاً   مكية 9 الحجر ًإنَّا نىٍحفي نىزَّ

اًفظيكفى  ـٍ حى كًجًي ـٍ ًلفيري  مكية 5 المؤمنكف كىالًَّذيفى ىي

ـٍ ًلفيري  اًفظيكفكىالًَّذيفى ىي ـٍ حى  مكية 29 المعارج كًجًي

 
 
 

اًفًظيف   ( 5)حى

مىا كينَّا  ًمٍمنىا كى مىا شىًيٍدنىا ًإالَّ ًبمىا عى ؽى كى إفَّ اٍبنىؾى سىرى
اًفًظيفى   ًلٍمغىٍيًب حى

 مكية 87 يكسؼ

اًفًظيفى ك  ـٍ حى كينَّا لىيي  مكية 82 األنبياء يىٍعمىميكفى عىمىالن ديكفى ذىًلؾى كى

اًفًظي ـٍ كىاٍلحى يي كجى  مدنية 35 األحزاب فى فيري

اًفًظيفى  ـٍ لىحى مىٍيكي فَّ عى  مكية 70 االنفطار كىاً 

اًفًظيفى  ـٍ حى مىٍيًي مىا أيٍرًسميكا عى  مكية 33 المطففيف كى

فىظىة  فىظىةن  ( 7)حى مىٍيكيـ حى ييٍرًسؿي عى  مكية 67 األنعاـ كىىيكى اٍلقىاًىري فىٍكؽى ًعبىاًدًه كى
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 :في القرآف الكريـ( حفظ)الممحكظات العامة لكركد مادة : المطمب الثاني

أربعة كتـ ذكرىا في . باشتقاقاتيا المختمفة ( حفظ)مادة ثالث كعشركف سكرة كردت فييا  .1
  .ف مكضعان يكأربع

 .ىي سكر مكية( حفظ)مادة  كردت فيياإف أكثر السكر التي  .2

في القرآف الكريـ في عدة ( حفظ) يمكف تقسيـ المكاضع األربع كاألربعيف التي كردت فييا مادة  .3
فىالٌموي  ﴿قاؿ تعالىمجاؿ الحفظ العاـ، كقد كرد في كذا مكضع منيا، :  مجاالت عمى النحك اآلتي

ـي الرَّاًحًميفى  اًفظان كىىيكى أىٍرحى ٍيره حى عىٍمنىا السَّمىاء سىقٍ  ﴿ (1)﴾ خى جى   (2)﴾ فان مٍَّحفيكظان كى

فىظىةن  ﴿ مىٍيكيـ حى ييٍرًسؿي عى  ،(3)﴾  كىىيكى اٍلقىاًىري فىٍكؽى ًعبىاًدًه كى

                                                 

 . 64سكرة يكسؼ رقـ ( 1)
 . 32سكرة األنبياء رقـ ( 2)
 . 61سكرة األنعاـ رقـ ( 3)

 
ًفيظ   (8)حى
 
 

 

ًفيظو ك                   مىٍيكيـ ًبحى  مكية 704 األنعاـ مىا أىنىٍا عى

ًفيظه  مىىى كيؿّْ شىٍيءو حى بّْي عى  مكية 57 ىكد ًإفَّ رى

ًفيظو  مىٍيكيـ ًبحى مىا أىنىٍا عى  مكية 86 ىكد كى

ًميـه  ًفيظه عى  مكية 55 يكسؼ ًإنّْي حى

ًفيظه  مىى كيؿّْ شىٍيءو حى بُّؾى عى رى  مكية 27 سبأ كى

مىٍيًيـٍ كى  ًفيظه عى ذيكا ًمف ديكًنًو أىكًليىاء المَّوي حى  مكية 6 الشكرل الًَّذيفى اتَّخى

ًفيظه   مكية 4 ؽ كىًعندىنىا ًكتىابه حى

ًفيظو   مكية 32 ؽ ًلكيؿّْ أىكَّابو حى

 
ًفيظا  ( 3)حى

لَّى فىمىا  مىف تىكى مٍَّف ييًطًع الرَّسيكؿى فىقىٍد أىطىاعى الٌموى كى
ٍمنىاؾى عى  ًفيظان أىٍرسى ـٍ حى  مىٍيًي

 مدنية 80 النساء

ًفيظان  ـٍ حى مىٍيًي عىٍمنىاؾى عى مىا جى  مكية 707 األنعاـ كى

ًفيظان   ـٍ حى مىٍيًي ٍمنىاؾى عى كا فىمىا أىٍرسى  مكية 48 الشكرل فىًإٍف أىٍعرىضي

 مكية 22 البركج ًفي لىٍكحو مٍَّحفيكظو  ( 7)مٍَّحفيكظ 

ا ( 7)مٍَّحفيكظا عىٍمنىا السَّمى جى  مكية 32 األنبياء ء سىٍقفان مٍَّحفيكظان كى
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اًفظيكفى  ﴿ نَّا لىوي لىحى نىٍحفىظي ﴿مجاؿ الحفظ الخاص (1)﴾ ًإنَّا نىٍحفي نىزٍَّلنىا الذٍّْكرى كىاً  نىًميري أىٍىمىنىا كى كى
انىا كا  ﴿ :قاؿ تعالىمنيا،  كذا مكضعمجاؿ حفظ األخالؽ، كقد كرد في  (2)﴾أىخى قيؿ لٍّْمميٍؤًمًنيفى يىغيضُّ

ـٍ  يي كجى يىٍحفىظيكا فيري ـٍ كى ارًًى   (3)﴾ ًمٍف أىٍبصى

ًفظى الٌموي  ﴿ اًفظىاته لٍّْمغىٍيًب ًبمىا حى اتي قىاًنتىاته حى اًلحى  مجاؿ حفظ العبادات، مثؿ حفظ الفرج ،(4)﴾فىالصَّ
اكى  ﴿ ـٍ حى كًجًي ـٍ ًلفيري اًفظيكفى  ﴿ ، حفظ الصالة(5)﴾ ًفظيكفالًَّذيفى ىي ـٍ ييحى ًتًي الى مىى صى ـٍ عى  (6)﴾ كىالًَّذيفى ىي

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 . 9سكرة الحجر رقـ ( 1)
 . 65سكرة يكسؼ رقـ ( 2)
 . 31رقـ  النكرسكرة ( 3)
 . 34سكرة النساء رقـ ( 4)
 . 29سكرة المعارج رقـ ( 5)
 . 34رقـ  سكرة المعارج( 6)
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  لفصؿ الثانيا

 أنكاع حفظ ا لعباده ككسائمو

  :كفيو مبحثاف

 أنكاع حفظ ا  :المبحث  األكؿ

 كسائؿ حفظ ا لعباده  :المبحث الثاني
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 أنكاع حفظ ا : لمبحث األكؿا

 :مطمبافكفيو 

إف جكانب حفظ ا متعددة األنكاع كمتنكعة الكسائؿ، كتشمؿ جميع المخمكقات في كؿ نكاحي 
 .شرح ذلؾيتـ  كفي ىذا المبحثالعاـ كمنو الخاص، الحياة المتعمقة بيا، فحفظ ا منو 

يمانو :المطمب األكؿ  :حفظ ا لمعبد في دينو كا 

كيجعميا منيجان يسير عميو، كنكران يستنير بو، ال بد أف ييكىافىأى إف العبد الذم يحفظ حدكد ا كأكامره، 
كأزلفت ﴿: قاؿ تعالىمف جنس عممو، فا ىيأ لمعبد دار الخمكد، يتنعـ بخيراتيا كيأنس بأىميا،  

اء  جى ًشيى الرٍَّحمىف ًباٍلغىٍيًب كى ًفيظو مىٍف خى ًبقىٍمبو الجنة لممتقيف، ىىذىا مىا تيكعىديكفى ًلكيؿّْ أىكَّابو حى
 (.1)﴾مًُّنيبو 

ييثىبّْتي الٌموي الًَّذيفى آمىنيكٍا ًباٍلقىٍكًؿ الثَّاًبًت ﴿: قاؿ تعالى ،كما أف مف حفظ ا لمعبد تثبيتو عمى شرع ا
يىٍفعىؿي الٌموي مىا يىشىاء ييًضؿُّ الٌموي الظَّاًلًميفى كى ًفي اآلًخرىًة كى يىاًة الدٍُّنيىا كى  (.2)﴾ًفي اٍلحى

كيحفظ ا أكلياءه، فيعصميـ عف مكاقعة الذنكب، كيحرسيـ مف مكائد "ا رحمو  القيـيقكؿ ابف 
كأعظـ الحفظ حفظ القمكب كحراسة الديف عف الكفر كالنفاؽ، . الشيطاف، ليسممكا مف شره كفتنو

 .كأنكاع الفتف، كفنكف األىكاء كالبدع، حتى ال يىزِّؿ عف الطريقة المثمى

ًفي اآلًخرىةً  ييثىبّْتي ﴿: قاؿ تعالى  يىاًة الدٍُّنيىا كى نيكٍا ًباٍلقىٍكًؿ الثَّاًبًت ًفي اٍلحى  ،﴾الٌموي الًَّذيفى آمى

  .(3)"كىذا حفظ أعظـ مف الحفظ مف باليا األمراض كاألكصاب كالباليا النازلة بالماؿ كالكلد 

                                                 

 (. 33-32)سكرة ؽ آية رقـ ( 1)
 . 27آية رقـ  ابراىيـسكرة ( 2)
 1، جزء كاحد، تحقيؽ أحمد عيسى، طأسماء ا الحسنى: (ىػ751: ت)ابف القيـ، شمس الديف محمد بف أبي بكر ( 3)

 (. بتصرؼ(. )292-291: ص( )ـ2008-ق1429. دار الغد الجديد: القاىرة
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كيٍنتي : قىاؿى  ي ا عنورض اٍبًف عىبَّاسو كمف حفظ ا أيضا الثبات في الشدة كعند الحاجة إليو، فعىًف 
ٍمؼى رىسيكًؿ المَّوً  ا فىقىاؿى صمى ا عميو كسمـ  خى ـي  : "يىٍكمن مِّميؾى كىًممىاتو  يىا غيالى ،  ٍحفىًظ المَّوى ا:ًإنِّي أيعى يىٍحفىٍظؾى

، ًإذىا سىأىٍلتى فىاٍسأىًؿ المَّوى  اىىؾى ذىا اٍستىعىٍنتى فىاٍستىًعٍف بً  اٍحفىًظ المَّوى تىًجٍدهي تجى ـٍ أىفَّ األيمَّةى لىكً . المَّوً كىاً   كىاٍعمى

ـٍ يىٍنفىعيكؾى ًإالَّ ًبشىٍيءو  مىى أىٍف يىٍنفىعيكؾى ًبشىٍيءو لى مىى أىٍف  اٍجتىمىعىٍت عى لىًك اٍجتىمىعيكا عى ، كى قىٍد كىتىبىوي المَّوي لىؾى
كؾى ًبشىٍيءو  رُّ مىيٍ  يىضي كؾى ًإالَّ ًبشىٍيءو قىٍد كىتىبىوي المَّوي عى ـٍ يىضيرُّ ، ريًفعىًت لى فًَّت الصُّحيؼي  ؾى ـي كىجى    .(1)"األىٍقالى

كفي الجممة فإف ا عز كجؿ يحفظ المؤمف الحافظ لحدكد : "رحمو ا يقكؿ ابف رجب الحنبمي
في  (2)"دينو، كيحكؿ بينو كبيف ما يفسد عميو دينو، بأنكاع مف الحفظ قد ال يشعر العبد ببعضيا

فظ أكامر ا يىن  .ؿ حفظوالختاـ مف يىحى

 حفظ ا لمعبد في مصالح دنياه: المطمب الثاني

 :كفيو ثالثة فركع

ٰػفً  قيؿٍ ﴿: قاؿ تعالى ـٍ عىف مىف يىٍكمىؤيكيـ ًبٱلٍَّيًؿ كىٱلنَّيىاًر ًمفى ٱلرٍَّحمى بًّْيـ مٍُّعًرضيكفى  بىٍؿ ىي  (.3)﴾ًذٍكًر رى

ع كؿ رعايتو عف األسباب التي يحفظ عمى اإلنساف نفسو كمالو كدينو كقكتو كذريتو، إذ لك رففا 
ح صكر ىذا يكضمف ت فيـ معنى حفظ ا، ال بد أفكلتخصو ليمؾ، كىذا كمو مف الحفظ العاـ، 

 . الحفظ

 

 

                                                 

. أحمد محمد شاكر كآخركف: تحقيؽ. مج 5. سنف الترمذم(: ىػ 279: ت)محمد بف عيسى الترمذم، أبك عيسى ( 1)
ا صمى ا عميو  بال طبعة كال سنة نشر، كتاب صفة القيامة كالرقائؽ كالكرع عف رسكؿ. دار إحياء التراث العربي: بيركت

 ".ىذا حديث حسف صحيح: "قاؿ الترمذم(. 4/667( )2516)، رقـ 59كسمـ، باب 
دار : بيركت. 1ط. جزء كاحد. جامع العمـك كالحكـ(: ق795: ت)ابف رجب الحنبمي، أبك فرج عبد الرحمف بف أحمد ( 2)

 (. ابف رجب  الحنبمي، جامع العمـك كالحكـ: )كسيشار إليو عند كركده ىكذا(. 187: ص. )ق1408. المعرفة
 .42سكرة األنبياء آية رقـ ( 3)
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 حفظو في بدنو :الفرع األكؿ

ٍمًفًو يىٍحفىظيكنىوي ًمٍف أىٍمًر الٌموً ﴿: قاؿ تعالى ًمٍف خى مع : مجاىد قاؿ" .(1)﴾لىوي ميعىقّْبىاته مّْف بىٍيًف يىدىٍيًو كى
فالمعقبات ىف مف أمر ا كىي : كقاؿ ابف عباس ،كؿ إنساف حفظة يحفظكنو مف أمر ا

 .(2)"المالئكة

  ، إذف فإف ا يحفظ اإلنساف مف كؿ ما قد يصيبو مف مؤذيات مف حكلو، حتى كىك يخمد إلى النـك
 الءات عند كقكع الكثير مف االبت بؿ يتعدل ذلؾ األمر، ما يشاىد مف حفظ لنا

 .مف ذلؾالتي تأتي أحيانا بآثار قميمة الضرر، مما يدلؿ عمى كجكد إلو يحفظ مما ىك أشٌد كأقسى 

قد جاكز  ككاف بعض العمماء، إف سخرت في طاعة اكمف حفظو تعالى تمتعنا بيذه الجكارح 
ه جكارح ىذ: المائة سنة كىك ممتع بقكتو كعقمو، فكثب يكمان كثبة شديدة، فعكتب في ذلؾ، فقاؿ

  (.3) حفظناىا عف المعاصي في الصغر، فحفظيا ا عمينا في الكبر

 حفظو في ذريتو : الفرع الثاني

اًلحان ﴿: قاؿ تعالى كىافى أىبيكىيمىا صى فيو دليؿ   "ككاف أبكىما صالحا": رحمو ا قاؿ ابف كثير (.4)﴾كى
 ،ي الدنيا كاآلخرة بشفاعتو فييـكتشمؿ بركة عبادتو ليـ ف ،عمى أف الرجؿ الصالح يحفظ في ذريتو

 (.5)"كرفع درجتيـ إلى أعمى درجة في الجنة لتقر عينو بيـ

 كمو يجب تربية األكالد قبؿ ذلؾ مما يدلؿ أف الصالح مف العبد مدعاةه لحفظ ا لو كألكالده، كلكف
 .التربية الحسنة

                                                 

  11سكرة الرعد آية رقـ ( 1)
 (. 13/115)الطبرم، جامع البياف، ( 2)
 (. 186: ص. )ابف رجب الحنبمي، جامع العمـك كالحكـ( 3)
 . 82سكرة الكيؼ آية رقـ ( 4)
 (. 3/100)ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ، ( 5)



25 

 

  حفظو في مالو :الفرع الثالث

الزكاة، كاإلنفاؽ في : يا مالو، كيزيد بيا مف بركتو، مف ذلؾشرع ا لمعبد أحكاما يحفظ مف خالل
مىا أىنفىٍقتـي مّْف شيء فىييكى ﴿: قاؿ تعالى، سبيؿ ا، فمع أنيما إنفاؽ إال أٌف في نفقتيما حفظان لمماؿ كى

ٍيري الرَّاًزًقيفى    (.1)﴾ييٍخًمفيوي كىىيكى خى

بَّةو أىنبىتىٍت سىٍبعى سىنىاًبؿى ًفي كيؿّْ مَّثىؿي الًَّذيفى يينًفقيكفى أىٍمكىالى ﴿: كقاؿ تعالى ـٍ ًفي سىًبيًؿ الٌمًو كىمىثىًؿ حى يي
ًميـه  اًعؼي ًلمىف يىشىاءي كىالٌموي كىاًسعه عى بَّةو كىالٌموي ييضى  (.2)﴾سينبيمىةو مّْئىةي حى

مىٍيؾى كقاؿ: "صمى ا عميو كسمـا كقاؿ رسكؿ  المًَّو مىألىل ال  يىدي  :قاؿ ا عز كجؿ أىٍنًفٍؽ أيٍنًفٍؽ عى
يىا نىفىقىةه  اءي المٍَّيؿى كىالنَّيىارى  ،تىًغيضي مىؽى السَّمىاءى كىاأٍلىٍرضى  ،سىحَّ ا مفإنو لـ يىًغٍض  ،كقاؿ أىرىأىٍيتيـٍ ما أىٍنفىؽى ميٍنذي خى

يىٍرفىعي  ًبيىًدًه اٍلًميزىافي يىٍخًفضي كى  (.3)"في يىًدًه ككاف عىٍرشيوي عمى اٍلمىاًء كى

اإلنساف ببذلو لمماؿ يحفظو كال ينقصو، فالماؿ بالبخؿ ك ، بفيو الخير كالثكافي سبيؿ ا اإلنفاؽ  إف
يفنى، كباإلنفاؽ كالبذؿ في سبيؿ ا ينمك كيضاعؼ، كال عبرة بماؿ ال يزكى فمرده كصاحبو إلى 

 .بكار

، فماذا الذم بخؿ كطغى كتجبر كعتا في األرض( قاركف)كقد خٌمد القرآف لنا قصة صاحب الكنكز  
ـٍ كىآتىٍينىاهي ًمفى اٍلكينيكًز مىا ًإفَّ إً ﴿: قاؿ تعالى ؟كاف مآؿ مالو مىٍيًي كفى كىافى ًمٍف قىٍكـً ميكسىى فىبىغىى عى فَّ قىاري

وي لىتىنيكءي ًباٍلعيٍصبىًة أيكًلي اٍلقيكَّةً  ًبدىارًًه األى  ....مىفىاًتحى سىٍفنىا ًبًو كى  .(4)﴾ٍرضى فىخى

                                                 

 . 39سكرة سبأ آية رقـ ( 1)
 . 261سكرة البقرة آية رقـ ( 2)
مصطفى . د: تحقيؽ. مج6. الجامع الصحيح المختصر(: ىػ256: ت)عيؿ الجعفي محمد بف إسما البخارم، أبك عبد ا( 3)

رقـ ( ككاف عرشو عمى الماء)باب قكلو . كتاب التفسير. ـ1987- 1407. دار ابف كثير: بيركت. 3ط. ديب البغا كتعميقو
 (. البخارم، صحيح البخارم: )كسيشار إليو عند كركده ىكذا(. 4/1724) (4407)
 (. 81-76)صص آية رقـ سكرة الق( 4)
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الشكر كالدعاء بمباركة الماؿ، ألف ىذا الماؿ ىي تطبيقيا لحفظ الماؿ كالنصيحة الميمة الكاجب 
، قاؿ في قصة أصحاب الجنتيف دليؿ عمى ذلؾك  .قكة لنا بو كال حكؿ مف كـر ا كفضمو عمينا، ال

نَّتىؾى قيمتى ما شاءى المَّوي ال قيكَّةى ًإاٌل ًبالمَّوً ﴿: تعالى متى جى لىكال ًإذ دىخى  .(1)﴾ .…كى

 كسائؿ حفظ ا لعباده  :لثانيمبحث اال

 :كفيو ثالثة مطالب

سخر ا لمعبد العديد مف الكسائؿ لحفظو كحفظ كؿ أمكر حياتو، كىذه الكسائؿ يغفؿ عنيا كؿ 
عاصو الهو عف طاعة ا، سمؾ بنفسو سبؿ الٌشر، فأصبح يتيو في ظممات مف الضياع كالنكراف، 

 .ذكيره بيذه الكسائؿ كأثرىا في حفظوكحتى يعكد إلى جاٌدة الصكاب، ال بد مف ت

 المالئكة الحفظة: المطمب األكؿ

  دكر المالئكة في الحفظ :الفرع األكؿ

قاؿ خمؽ ا المالئكة كجعؿ ليا كظائؼ كميمات تؤدييا كما أمرىا ا بيا، دكف جداؿ أك نقاش، 
يىٍفعىميكفى مىا ييؤٍ ﴿: تعالى ـٍ كى افيكفى رىبَّييـ مّْف فىٍكًقًي كفى يىخى  (.2)﴾مىري

اٍلقىاًىري فىٍكؽى  كىىيكى ﴿: قاؿ تعالىكمف ضمف ىذه األدكار تكٌفميـ بحفظ اإلنساف، كبحفظ أعمالو، 
ـٍ الى ييفىرّْطيكفى  فٍَّتوي ريسيمينىا كىىي ـي اٍلمىٍكتي تىكى دىكي اءى أىحى تَّى ًإذىا جى فىظىةن حى ـٍ حى مىٍيكي ييٍرًسؿي عى  (.3)﴾ًعبىاًدًه كى

كىي مالئكتو الذيف يتعاقبكنكـ ليال كنيارنا، يحفظكف أعمالكـ : حفظة " رحمو ا الطبرم قاؿ
حصائو كال ييضيعكف ، "كيرسؿ عميكـ حفظة "السدم قاؿ... كيحصكنيا، كال يفرطكف في حفظ ذلؾ كا 

 (.4)"ىي المعقبات مف المالئكة، يحفظكنو كيحفظكف عممو: قاؿ

                                                 

 . 42سكرة الكيؼ آية رقـ ( 1)
 . 50سكرة النحؿ رقـ ( 2)
 . 61رقـ  األنعاـسكرة ( 3)
 (. 11/409)الطبرم، جامع البياف، ( 4)
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ٍمًفًو يىٍحفىظيكنىوي ًمٍف أىٍمًر الٌموً لىوي ميعىقّْبىاته مّْف بىٍيًف يىدى ﴿: قاؿ تعالىك  ًمٍف خى  (.1)﴾ٍيًو كى

ٍمًفًو يىٍحفىظيكنىوي ًمٍف  في قكلو مجاىد قاؿ": كالمقصكد بالمعقبات ًمٍف خى ﴿لىوي ميعىقّْبىاته مّْف بىٍيًف يىدىٍيًو كى
فىظىةه يحفظ عم: أم ،﴾أىٍمًر الٌموً    .مف أمر ا كنوكؿ إنساف حى

ىي المكاكب مف بيف يديو كمف : عكرمة قاؿك  ،ىي المالئكة:  عنورضي ا عباس ابف كقاؿ
 (.2)"ؾىك السمطاف المحترس مف ا، كىـ أىؿ الشر : قاؿ الضحاؾخمفو، كعف 

نما صح كصفيـ  ،المالئكة الحفظة ىـ مف المعقباتكالمشيكر الذم عميو الجميكر أف المراد   كا 
ما ألجؿ أنيـ يتعقبكف أعماؿ  ،الئكة النيار كبالعكسبالمعقبات إما ألجؿ أف مالئكة الميؿ تعقب م كا 

فعمى ىذا المراد مف  ،ككؿ مف عمؿ عمالن ثـ عاد إليو فقد عقب ،العباد كيتبعكنيا بالحفظ كالكتب
 .(3)"المعقبات مالئكة الميؿ كمالئكة النيار

ٍيرىةى  كأبكىذا ما يشير إليو حديث   : قاؿصمى ا عميو كسمـ  أىفَّ رىسيكؿى المَّوً  رضي ا عنوىيرى
ًئكىةه ًبالنَّيىارً " مىالى ًئكىةه ًبالمٍَّيًؿ كى ـٍ مىالى ًة اٍلعىٍصرً  ،يىتىعىاقىبيكفى ًفيكي الى ًة اٍلفىٍجًر كىصى الى يىٍجتىًمعيكفى في صى ثيَـّ  ،كى

بُّييـٍ  ـٍ فىيىٍسأىليييـٍ رى ـٍ كىٍيؼى تىرى  ،يىٍعريجي الًَّذيفى بىاتيكا ًفيكي ـي ًبًي مُّكفى كىك أىٍعمى ـٍ ييصى ـٍ كىىي ٍكنىاىي ٍكتيـٍ ًعبىاًدم فىيىقيكليكفى تىرى
مُّكفى  ـٍ ييصى ـٍ كىىي   (.4)"كىأىتىٍينىاىي

 كىذا رماتالمالئكة لألعماؿ يجعؿ النفس المؤمنة تسارع إلى فعؿ الطاعات، كاجتناب المح حفظك 
 . ا لعباده فيـ سيخركا لحراسة اإلنساف كحفظو، كىذا مف كسائؿ حفظمف حفظ ا لمعبد، 

 

 
                                                 

 . 11سكرة الرعد آية رقـ ( 1)
 (. بتصرؼ( )117-13/116)الطبرم، جامع البياف، ( 2)
 (. 19/16)الرازم، مفاتيح الغيب، ( 3)
 .11:خريجو صسبؽ ت (4)
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 أثر المالئكة عمى حفظ اإلنساف: الفرع الثاني

كالشعكر . إٌف النفكس المؤمنة تستشعر بكجكد المالئكة مف حكليا عند قراءة األذكار، كتالكة القرآف
 .عمى النفسأثر طيب بذلؾ لو 

اًفًظيفى ﴿: قاؿ تعالى  ـٍ لىحى مىٍيكي فَّ عى مالئكة تحفظ أعماؿ  أم": رطبيالق قاؿ .(1)﴾كىاًتًبيفى  ًكرىامنا كىاً 
 (.2)"كتحفظيـ مف اآلفات ،العباد

أف المكمؼ إذا عمـ أف " مف حفظ المالئكة لألعماؿ ككتابتياالحكمة ا  رحمو البيضاكم كيكضح
أعمالو تكتب عميو، كتعرض عمى رؤكس األشياد كاف أزجر عف المعاصي، كأف العبد إذا كثؽ 

 .(3)"ره، لـ يحتشـ منو احتشامو مف خدمو المطيعيف عميوبمطؼ سيده، كاعتمد عمى عفكه كست

إٌف إحساس المرء بكجكد الرقيب العتٌيد، يجعمو في خكؼ دائـ خشية الكقكع في المعصية، كىذا 
 .سبيؿ مف سبؿ الحفظ

 حفظ ا لمككف كتسخيره لمعبد: المطمب الثاني

 :                كفيو تمييد كفرعاف

 :تمييد

فيو مف نكاميس، تحكـ كؿ ما يتعمؽ بشؤكنو، تدؿ عمى صنع الخبير القدير، فا إٌف الككف بما 
يٌسر لنا سبؿ العيش الكريـ في األرض، التي ىي جزء صغير مف ىذا الككف  الحفيظ جؿ في عاله

الكاسع اآلفاؽ، كذلؿ لنا كؿ ما يعكد بالحفظ الستمرار حياتنا عمى األرض، مف أجؿ القياـ بكاجب 
 .لتعميرالخالفة كا

                                                 

 (. 10/11)سكرة االنفطار آية رقـ ( 1)
 (. 7/10)القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف ( 2)
. بال طبعة كال سنة نشر. دار الفكر: بيركت. مج5. تفسير البيضاكم(: ق685ت)عبد ا بف عمر. البيضاكم(3)
 (البيضاكم، تفسير البيضاكم) كسيشار إليو عند كركده ىكذا(. 2/417)
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ييٍمًسؾي ﴿: قاؿ تعالى  رى لىكيـ مَّا ًفي اأٍلىٍرًض كىاٍلفيٍمؾى تىٍجًرم ًفي اٍلبىٍحًر ًبأىٍمرًًه كى ـٍ تىرى أىفَّ المَّوى سىخَّ أىلى
ؤيكؼه رًَّحيـه  مىى اأٍلىٍرًض ًإالَّ ًبًإٍذًنًو ًإفَّ المَّوى ًبالنَّاًس لىرى  (.1)﴾السَّمىاء أىف تىقىعى عى

 فظ اإلليي لمسماء كاألرضالح: الفرع األكؿ

ـٍ ﴿: قاؿ تعالى، إف السماء تشكؿ سقفا مرفكعا لحماية األرض عىٍمنىا السَّمىاء سىٍقفان مٍَّحفيكظان كىىي جى كى
كفى  محفكظان مف أف يقع عمى  :عند ىذه اآلية أمرحمو ا  قاؿ القرطبي (2)﴾عىٍف آيىاًتيىا ميٍعًرضي

لسقؼ ما عال، كالحفظ ىنا عاـ، في الحفظ مف الشياطيف، ا"ا  رحمو كقاؿ ابف عطية ،(3")األرض
 .(4)"كمف الرمي، كغير ذلؾ

إف حفظ السماء بما فييا مف اآليات، ىي كسيمة لحفظ اإلنساف، أما كيؼ يككف ذلؾ؟ فالجكاب أف 
حكؿ بعضيـ ينتج الميؿ كالنيار، كالفصكؿ ف الشمس كاألرض كالقمر كدكرانيـ حركة النجكـ م
 .ه اآليات سخرت لحفظ حياة اإلنساف، حتى يستطيع القياـ بما أككؿ إليو مف أعماؿاألربعة، كىذ

التي سخرت األرض ك الذم يحفظ  الغالؼ الجكم كمف عظمة الخالؽ في خمؽ السماء كجكد
فتسخير السماء كاألرض كما فييما مف كؿ كسائؿ الحياة ىك حفظ مف ا لإلنساف، لكي  ،لإلنساف

 .عمى بمكغ أقصى الطاقات تىسيؿ حياتو كتساعده

 تييئة اإلنساف بما يحقؽ لو حفظ حياتو :الفرع الثاني

اًفظه  ًإفٍ ﴿: قاؿ تعالى مىٍييىا حى  إف كؿ نفس لعمييا حافظ "ا  رحمو قاؿ الطبرم .(5)﴾كيؿُّ نىٍفسو لىمَّا عى
 .(6)"مف ربيا، يحفظ عمميا، كيحصي عمييا ما تكسب مف خير أك شر

                                                 

 . 65سكرة الحج آية رقـ  (1)
 . 32سكرة األنبياء آية رقـ ( 2)
 (. بتصرؼ(. )11/285)القرطبي، جامع البياف، ( 3)
. مج5. المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز: (ىػ546: ت)ابف عطية، أبك محمد عبد الحؽ بف غالب األندلسي ( 4)

كسيشار إليو ىكذا (. 4/80. )ـ1993 -ىػ1413. لكتب العمميةدار ا: لبناف. 1عبد السالـ عبد الشافي محمد، ط: تحقيؽ
 (.ابف عطية، المحرر الكجيز)
 . 4سكرة الطارؽ آية رقـ ( 5)
 (. 30/142)الطبرم، جامع البياف، ( 6)
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كذلؾ عميو  كسيمة حفظ لسكائؿ الجسـ فال يصيبو الجفاؼ، :فالجمد مثال"خر، معنى آ ذكركالعمـ 
طبقة مف الخاليا الميتة التي تعيؽ دخكؿ الميكركبات إلى داخؿ األنسجة، كبو الخاليا التي تشعر 

بالرمكش لحمايتيا  إف ا زكدىا الخ، العيف.. حرارة، بركدة: مف تغيرات بيئية الشخص بما حكلو
لتحفظيا مف اإلصابات الحادة المكجكدة  كذلؾ كجكد الجفكف التي تغمؽ العيف ة كالرياح،مف األترب

الداخمة مع  بو المعاب الذم لو مف الفكائد العظيمة، أقميا أنو قمكم لقتؿ الميكركبات بالبيئة، الفـ
كبو مادة مخاطية تسيؿ  الطعاـ، كذلؾ يعمؿ عمى حفظ األسناف مف التآكؿ لك تعرضت لميكاء،

اإلنساف مف االختناؽ إذا تكقؼ الطعاـ  مركر الطعاـ كانزالقو لممعدة خالؿ المرمء، حفاظا عمى
 (.1)"بالمرمء

مما يستدعي العمؿ . كىناؾ الكثير كالكثير مف األعضاء، التي ليا دكر كبير في حفظ اإلنساف
بعادىا عف الحراـ دامتيا سميمة، كا   .في حفظ اإلنساف حتى تككف كسيمة فعالة. الجاد عمى حفظيا كا 

 الشريعة الربانية كشركط الحفظ :المطمب الثالث

 :كفيو أربعة فركع

 الناس دعكة كىك جكىرم، ىدؼ ألجؿ اإلليية بالشرائع كالسالـ الصالة عمييـ الرسؿ ا بعث لقد
لىقىدٍ ﴿: قاؿ تعالى كالحيكاف، كاألشجار األكثاف مف سكاه معبكد كؿ كنبذ كحده، ا عبادة إلى  بىعىٍثنىا كى
ًمٍنييـ الٌموي  ىىدىل مَّفٍ  فىًمٍنييـ الطَّاغيكتى  كىاٍجتىًنبيكاٍ  الٌموى  اٍعبيديكاٍ  أىفً  رَّسيكالن  أيمَّةو  كيؿّْ  ًفي قَّتٍ  مَّفٍ  كى مىٍيوً  حى  عى

اللىةي   (.2)﴾الضَّ

 يـ،تيم التي كالعالقات العباد، لحياة المختمفة النكاحي تنظـ ،متعددةان أحكام الشرائع ىذه كحممت
مىقت اٍلجٌف كاإلٍنس ًإالَّ ليعبدكف﴿ خمقكا ألجمو الذم اليدؼ يتحقؽ حتى مىا خى  ًمفٍ  ًمٍنيـٍ  أيريدي ما  .كى

ا رزؽو   .(3)﴾أىٍف ييٍطًعمكفً  أيريدي  كمى

                                                 

 (. بتصرؼ//abdellahi. maktoobblog. com ((كفي أنفسكـ أفال تبصركف)شعباف، أحمد فتحي، ( 1)
 . 36: سكرة النحؿ( 2)
 . 57-56: سكرة الذاريات( 3)
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تباعكقد ألزمنا سبحانو بطاعة رسمو  قاؿ عمينا،  شرعو، كجعؿ ىذه الطاعة ىي العبادة المفركضة كا 
ـٍ إً  كىأىٍنزىٍلنىا﴿: تعالى ـٍ بىٍينىيي مىٍيًو فىاٍحكي مييىٍيًمننا عى دّْقنا ًلمىا بىٍيفى يىدىٍيًو ًمفى اٍلًكتىاًب كى ؽّْ ميصى لىٍيؾى اٍلًكتىابى ًباٍلحى

ؿى المَّوي كىالى تى  اءىؾى  تًَّبعٍ ًبمىا أىٍنزى ـٍ عىمَّا جى ؽّْ ًلكيؿٍّ جى  ًمفى أىٍىكىاءىىي لى  عىٍمنىااٍلحى ا كى ًمٍنيىاجن ـٍ ًشٍرعىةن كى ٍك شىاءى ًمٍنكي
ٍيرىاًت ًإلىى المًَّو مىرٍ  ـٍ فىاٍستىًبقيكا اٍلخى ـٍ ًفي مىا آتىاكي كي لىًكٍف ًليىٍبميكى ـٍ أيمَّةن كىاًحدىةن كى عىمىكي ًميعنا المَّوي لىجى ـٍ جى ًجعيكي

ـٍ ًبمىا كيٍنتيـٍ ًفيًو تىٍختىًمفيكفى    .(1)﴾فىيينىبّْئيكي

تباع يشمؿ الثبات عمى الديف، كالخركج بسالمة مف شرع ا ىك سبيؿ مكصؿ لحفظ ا، كالذم  كا 
 .كؿ الفتف كالشبيات التي تضر الديف

 تطبيؽ حدكد ا  :الفرع األكؿ

الشريعة الغراء تكفمت بكضع األحكاـ كاألكامر التي تحفظ نفس اإلنساف، فالنفس البشرية مكرمة 
ٍمنى ﴿: قاؿ تعالىعند ا،  مى حى ـى كى لىقىٍد كىرٍَّمنىا بىًني آدى زىٍقنىاىيـ مّْفى الطَّيّْبىاًت كى رى ـٍ ًفي اٍلبىرّْ كىاٍلبىٍحًر كى اىي

مىٍقنىا تىٍفًضيالن  مىى كىًثيرو مّْمٍَّف خى ـٍ عى ٍمنىاىي فىضَّ  (.2)﴾كى

مىى بىًني ًإٍسرىاًئيؿى أىنَّوي ﴿: قاؿ تعالىألجؿ ذلؾ حٌرـ ا القتؿ في جميع الشرائع،  ًمٍف أىٍجًؿ ذىًلؾى كىتىٍبنىا عى
مىٍف أىٍحيىاىىا فىكىأىنَّمىا أىحٍ مىف قىتى  ًميعان كى يىا ؿى نىٍفسان ًبغىٍيًر نىٍفسو أىٍك فىسىادو ًفي األىٍرًض فىكىأىنَّمىا قىتىؿى النَّاسى جى

ًميعان   .(3)﴾النَّاسى جى

قاؿ  كالمسمـ الذم يقرأ القرآف يجد صيغة الزجر كالشدة عند اآليات التي تتحدث عف قتؿ النفس،
مىف يى ﴿: تعالى لىعىنىوي كىأىعىدَّ لىوي عىذىاكى مىٍيًو كى اًلدان ًفييىا كىغىًضبى الٌموي عى ـي خى يىنَّ زىآؤيهي جى بان ٍقتيٍؿ ميٍؤًمنان مُّتىعىمّْدان فىجى
 .كؿ ذلؾ لحفظ اإلنساف، ألٌنو خميفة ا عمى األرض .(4)﴾عىًظيمان 

                                                 

 . 48: سكرة المائدة( 1)
 . 70: سكرة اإلسراء( 2)
 . 32: سكرة المائدة( 3)
 . 93سكرة النساء ( 4)
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ـٍ فً ﴿: قاؿ تعالىكمف حدكد ا القصاص، الذم بو تحفظ النفس،  لىكي يىاةه يىا أيكلً كى اًص حى  يي اٍلًقصى
ـٍ تىتَّقيكفى   (.1)﴾األىٍلبىاًب لىعىمَّكي

جعؿ ا ىذا القصاص حياة كنكاال كعظة ألىؿ السفو كالجيؿ مف الناس، : "قاؿ الطبرم رحمو ا
ككـ مف رجؿ قد ىـٌ بداىية لكال مخافة القصاص لكقع بيا، كلكٌف ا حجز بالقصاص بعضيـ عف 

مر ا بأمر قط إال كىك أمر صالح في الدنيا كاآلخرة، كال نيى ا عف أمر قط إال بعض، كما أ
 .(2)"كىك أمر فساد في الدنيا كالديف، كا أعمـ بالذم ييصمح خمقو

زدجر مف يريد قتؿ آخر اأٌف القصاص إذا أقيـ كتحقؽ الحكـ فيو، ": كيذكر القرطبي رحمو ا
 .(3)"ؾ معامخافة أف يقتص منو، فحييا بذل

فتطبيؽ حدكد ا كحد السرقة كالقذؼ . فالحياة ىنا تحققت لشخصيف كىذا ما أراده الشارع الحكيـ
 .كغيرىا فييا صكف لمفرد كالمجتمع عمى السكاء

 القياـ باألعماؿ الصالحة: الفرع الثاني

كؿ ا عميو قاؿ رس إف حفظ ا لمعبد يتحقؽ باجتناب ما نيى ا تعالى عنو مف أعماؿ سيئة،
، ًإذىا سىأىٍلتى فىاٍسأىًؿ المَّوى  اٍحفىًظ المَّوى : "كسمـ اىىؾى ، اٍحفىًظ المَّوى تىًجٍدهي تجى ذىا اٍستىعىٍنتى فىاٍستىًعٍف  يىٍحفىٍظؾى  كىاً 

ـٍ أىفَّ األيمَّةى لىكً . ًبالمَّوً  ـٍ يىٍنفىعيكؾى ًإالَّ  كىاٍعمى مىى أىٍف يىٍنفىعيكؾى ًبشىٍيءو لى لىًك  ًبشىٍيءو  اٍجتىمىعىٍت عى ، كى قىٍد كىتىبىوي المَّوي لىؾى
كؾى ًبشىٍيءو  مىى أىٍف يىضيرُّ ، ريًفعىتً  اٍجتىمىعيكا عى مىٍيؾى كؾى ًإالَّ ًبشىٍيءو قىٍد كىتىبىوي المَّوي عى رُّ ـٍ يىضي فَّتً  لى ـي كىجى  األىٍقالى

  .ىذا في الدنيا( 4)" الصُّحيؼي 
اأٍلىٍبرىارى يىٍشرىبيكفى  ًإفَّ ﴿: قاؿ تعالىالشركر يكـ القيامة،  يقي العبد مفالعمؿ الصالح أما في اآلخرة ف

يىا كىافيكرنا ًمفٍ  كنىيىا تىٍفًجيرنا ،كىٍأسو كىافى ًمزىاجي ري ٍيننا يىٍشرىبي ًبيىا ًعبىادي المًَّو ييفىجّْ افيكفى  ،عى يىخى ييكفيكفى ًبالنٍَّذًر كى
                                                 

 . 179سكرة البقرة آية رقـ ( 1)
 (. 2/114)الطبرم، جامع البياف، : انظر( 2)
 (. 2/256)الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي، ( 3)
  . 25سبؽ تخريجو ص( 4)
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ييٍطًعميكفى  ،يىٍكمنا كىافى شىرُّهي ميٍستىًطيرنا بّْ ا كى مىى حي ـى عى يىًتيمنا كىأىًسيرنا وً لطَّعىا ٍجًو ًإنَّمىا  ،ًمٍسًكيننا كى ـٍ ًلكى نيٍطًعميكي
ـٍ المًَّو ال زىاءن كىالى شيكيكرنا  نيًريدي ًمٍنكي بّْنى  ،جى اؼي ًمٍف رى ـي المَّوي شىرَّ ذىًلؾى  ،يىٍكمنا عىبيكسنا قىٍمطىًريرنا اًإنَّا نىخى قىاىي فىكى

لىقَّاىيـٍ  كرنا اٍليىٍكـً كى سيري ـٍ بً  ،نىٍضرىةن كى زىاىي جى ًريرناكى حى نَّةن كى كا جى بىري  (.1)﴾مىا صى
التي فييا الحفظ كالسعادة كالسركر في الدنيا العمؿ الصالح كالحياة الطيبة، ك  كلقد ربط ا بيف

ا ًمٍف ذىكىرو أىٍك أيٍنثىى كىىيكى ميٍؤًمفه فىمىنيٍحيً  مىفٍ ﴿: قاؿ تعالى. كاآلخرة اًلحن يىاةن طىيّْبىةن عىًمؿى صى يىنَّوي حى
ـٍ  لىنىٍجًزيىنَّيي ـٍ ًبأىٍحسىًف مىا كىانيكا يىٍعمىميكفى  كى  . (2)﴾أىٍجرىىي

جاء في تفسير  حفظ اإلى  دة أقكاؿ تشير كميا بشكؿ أك بآخرفي معنى الحياة الطيبة عك 
كقاؿ  .السعادة: والرزؽ الحالؿ في الدنيا، كفي قكؿ آخر ل: الحياة الطيبة: قاؿ ابف عباس": الطبرم

  .(3)"ىي في الجنة: الحياة طيبة: كقاؿ قتادة.....القناعة: الحسف البصرم

المغفرة في كتاب ا منكط باإليماف كالعمؿ  كعد" :كلمقنكجي رحمو ا كالـه مؤثره حيث يقكؿ
مف خير كأبقى ثـ ترؾ العمؿ كاشتغؿ بالمعاصي فيك  الصالح جميعا، فمف أقر بمسانو أف اآلخرة

كالمحبيف ليا، كالكارىيف لممكت خيفة فكات لذتيا ال خيفة فكات  المغركريف بالدنيا، كالمسركريف بيا
اًفميكفى " لذات اآلخرة، ـٍ غى ـٍ عىًف اآٍلًخرىًة ىي يىاًة الدٍُّنيىا كىىي ككما ال ينبت في ... (4)"يىٍعمىميكفى ظىاًىرنا ًمفى اٍلحى

في اآلخرة أجر كثكاب إال باإليماف الخالص كالعمؿ يحصؿ  الدنيا زرع إال بالحرث، كذلؾ ال
 .(5)"الصالح كالنية الصادقة

                                                 

 (. 12-5)كرة اإلنساف آية رقـ س( 1)
 . 97سكرة النحؿ آية رقـ ( 2)
 (بتصرؼ(. )14/170)الطبرم، جامع البياف، ( 3)
 .7سكرة الرـك آية رقـ ( 4)
جزء . النار النار كأصحاب يقظة أكلي االعتبار مما كرد في ذكر(: ىػ 1357: ت)القنكجي، صديؽ بف حسف بف عمي ( 5)

( 20: ص. )ـ 1987 –ىػ 1398. دار األنصار - مكتبة عاطؼ: القاىرة. 1ط. السقا أحمد حجازم. د: تحقيؽ. كاحد
 (. بتصرؼ)
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كنجكا بفضؿ أعماليـ قصة الثالثة الذيف دخمكا الغار كسمـ صمى ا عميو  كلقد ذكر الرسكؿ
 (1)الصالحة

 :ـتالكة القرآف الكري: لفرع الثالثا

لو عقمو كعقيدتو، في الدنيا كاآلخرة،  لقد يسر ا القرآف الكريـ لإلنساف، كجعمو كسيمة تحفظ
كمتى حرص اإلنساف عمى رعاية ىذه  فالشرائع كاألحكاـ المكجكدة فيو تعيف عمى تحقيؽ ذلؾ،

 .مف جميع العكاصؼ كالفتف كاآلثاـ األحكاـ كتطبيقيا كما أراد ا، ممؾ صماـ األماف

مىٍينىا رىسيكؿي ا: "قاؿ (2)شريح الخزاعي أبي فعف  رىجى عى كا : "فىقىاؿى  كسمـا عميو  صمىلمًَّو خى أىٍبًشري
كا، أىلىٍيسى تىٍشيىديكفى أىٍف ال ًإلىوى ًإال المَّوي كىأىنِّي رىسيكؿي المًَّو؟ قىاليكا ، قىاؿى : كىأىٍبًشري ـٍ فىًإفَّ ىىذىا اٍلقيٍرآفى سىبىبه : نىعى

فيوي ًبيىًد المًَّو  ، فىتىمىسَّكيكا طىرى ـٍ فيوي ًبأىٍيًديكي طىرى لىٍف تىٍيًمكيكا بىٍعدىهي أىبىدناكى ـٍ لىٍف تىًضمُّكا كى كلقد تكفؿ ا  ،(3)"ًبًو، فىًإنَّكي
نَّا لىوي ﴿: بحفظ القرآف الكريـ، كالذم يمثؿ شريعتو في األرض، قاؿ تعالى  ًإنَّا نىٍحفي نىزٍَّلنىا الذٍّْكرى كىاً 

اًفظيكفى  نا لمقرآف لحافظكف"قاؿ الطبرم رحمو ا  .(4)﴾لىحى مف أف يزاد فيو باطؿ ما ليس منو، أك  كا 
 (.5")وينقص منو ما ىك منو، مف أحكامو، كحدكده، كفرائض

                                                 

باب مف ( 2/771( )2102)البخارم، صحيح البخارم، كتاب البيكع، باب إذا اشترل شيئا لغيره بغير إذنو فرضي رقـ ( 1)
مسمـ، أبك ك (. 2/793( )2152)فاستفضؿ رقـ استأجر أجيرا فترؾ أجره فعمؿ فيو المستأجر فزاد أك مف عمؿ في ماؿ غيره 

دار : بيركت. الباقي محمد فؤاد عبد: تحقيؽ. مج5. صحيح مسمـ(: ىػ 261: ت)النيسابكرم  الحسيف بف الحجاج القشيرم
كتاب الذكر كالدعاء كالتكبة كاالستغفار، باب قصة أصحاب الغار الثالثة . بال طبعة كال سنة نشر. إحياء التراث العربي

 (.مسمـ، صحيح مسمـ:) كسيشار اليو عند كركده ىكذا(. 4/2099( )2743)لتكسؿ بصالح األعماؿ رقـ كا
 

ابف حباف، . اسمو خكيمد بف عمرك، مف جمة الصحابة كقرائيـ، مات بالمدينة سنة ثماف كستيف: أبك شريح الكعبي( 2)
 (. 1/27. )مشاىير عمماء األمصار

ـ كتاب التمسؾ 1994/ىػ1414. دار الفكر: بيركت. مج8. المصنؼ(: ىػ235: ت) ابف أبي شيبة، محمد بف عبد ا( 3)
باب الزجر عف كتبة المرء السنف مخافة أف يتكؿ عمييا دكف كابف حباف، صحيح ابف حباف،  .(7/165( )4381)رقـ  بالقرآف

: ت)لباني، محمد ناصر الديفكأكرده األ، (1/329( )122)ذكر نفي الضالؿ عف األخذ بالقرآف رقـ : الحفظ ليا، فصؿ
: بيرنباال. 1ط. حسف آؿ سمماف= =اعتنى بو أبك عبيد مشيكر بف. جزء كاحد. السمسمة األحاديث الصحيحة في(. ىػ1420

، باب اإليماف كالتكحيد كالديف كالقدر،   ـ2004-ىػ1425منشكرات الدعكة السمفية : فمسطيف –شركة النكر لمطباعة كالنشر 
 (.األلباني، السمسمة الصحيحة) كسيشار إليو ىكذا(. 163 :ص. )(920)رقـ 
 . 9سكرة الحجر، اآلية رقـ ( 4)
 (. 14/8)الطبرم، جامع البياف، ( 5)
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قد يحفظ ا عبده بتالكة بعض السكر كاآليات، رغـ أف القرآف الكريـ كمو فيو الحفظ كالشفاء مف ك 
ؿي ًمفى اٍلقيٍرآًف مىا ىيكى ًشفى ﴿: قاؿ تعالى. اليمكـ كاألحزاف كالفتف نينىزّْ رىٍحمىةه لٍّْمميٍؤًمًنيفى كىالى يىًزيدي كى اء كى

سىاران    (.1)﴾الظَّاًلًميفى إىالَّ خى

 :كف ىناؾ سكر كآيات بعينيا حكت بعض ىذه المعاني منيال

 سكرة الفاتحة: المسألة األكلى

شفاءه لما يصيب ك  سببه مف أسباب الحفظ مف كؿ مكركه كسكء، كما أنيا حفظك  ىي رقية شرعية
عف : كالحديث التالي يكضح ىذه المعاني. اض، إذا استخدمت بضكابطيا الشرعيةالجسـ مف أمر 

ٍلنىا" : قاؿ   -رضي ا عنو-عيد الخدرم أبي س   اًريىةه فىقىالىتٍ  كينَّا ًفي مىًسيرو لىنىا فىنىزى اءىٍت جى ًإفَّ سىيِّدى : فىجى
نىا فَّ نىفىرى ًميـه، كىاً  ىِّ سى ـٍ رى  اٍلحى قىاهي غييَّبه فىيىٍؿ ًمٍنكي ٍقيةو فىرى ؿه مىا كينَّا نىٍأبينيوي بري ـى مىعىيىا رىجي فىبىرىأى، فىأىمىرى لىوي  اؽو، فىقىا

عى  سىقىانىا لىبىننا، فىمىمَّا رىجى ٍقيىةن أىٍك كيٍنتى تىٍرًقي؟ قىاؿى : قيٍمنىا لىوي  ًبثىالىًثيفى شىاةن كى قىٍيتي ًإالَّ  الى مىا: أىكيٍنتى تيٍحًسفي ري رى
تَّى: قيٍمنىا  . ابً ًبأيِـّ اٍلًكتى   فىمىمَّا قىًدٍمنىا .صمى ا عميو كسمـ نىٍأًتيى ػ أىٍك نىٍسأىؿى ػ النًَّبيَّ  الى تيٍحًدثيكا شىٍيئنا حى

ًدينىةى ذىكىٍرنىاهي ًلمنًَّبيِّ  مىا كىافى  : "فىقىاؿى كسمـ ا عميو  صمىاٍلمى ٍقيىةه اٍقًسميكا كىاٍضًربيكا ًلي كى  ييٍدًريًو أىنَّيىا ري
 (.2)ًبسىٍيـو 

 الزىراكاف: المسألة الثانية

اًبوً : "صمى ا عميو كسمـ قاؿ رسكؿ ا اٍقرىءيكا  اٍقرىءيكا اٍلقيٍرآفى فىًإنَّوي يىٍأًتي يىٍكـى اٍلًقيىامىًة شىًفيعنا ألىٍصحى
ا ، فىًإنَّييمى سيكرىةى آًؿ ًعٍمرىافى ٍيًف اٍلبىقىرىةى كى ًة كىأىنَّييمىا غىمىامىتىافً تىٍأًتيىاًف يىٍكـى الٍ  الزٍَّىرىاكى  أىٍك كىأىنَّييمىا (3)ًقيىامى

                                                 

 . 82آية رقـ  اإلسراء سكرة( 1)
: (راؽ. )جمع غائب(: غيب. )رجالنا: نفرنا لديغ لدغتو عقرب أك نحكىا،(: سميـ. )بنت صغيرة أك أمة مممككة(: جارية( )2)

البخارم، صحيح البخارم، كتاب فضائؿ القرآف، . نعممو أنو يرقي(: نأبنو. )تعالى اسـ فاعؿ مف رقى يرقي، إذا عكذه با
 (. 4/1913)، (4721)باب فضؿ فاتحة الكتاب، رقـ 

 (. 12/443)ابف منظكر، لساف العرب، باب األلؼ حرؼ الغيف . بالفتح السحابة كالجمع غماـ كغمائـ: الغمامة( 3)



36 

 

يىايىتىافً  اًف عىفٍ  (2)كىأىنَّييمىا ًفٍرقىافً  أىكٍ (1)غى اجَّ كىاؼَّ تيحى اًبًيمىا، اٍقرىءيكا سيكرىةى اٍلبىقىرىًة فىًإفَّ  ًمٍف طىٍيرو صى أىٍصحى
رىةي  قىاؿى ميعىاًكيىةي بىمىغىًني أىفَّ اٍلبىطىمىةى ...   مىةي تىٍستىًطيعييىا اٍلبىطى  كتركيا حسرة، كىالى  أىٍخذىىىا بىرىكىةه   (.3)" السَّحى

أما الحفظ ىنا فيتعمؽ بأفعاؿ الٌسحرة كعقدىـ، فقد زادت أعدادىـ، ككثر المجكء إلييـ مف أصحاب 
النفكس المريضة كالضعيفة، فجاء الحديث ليضع العالج بأف المداكمة عمى تالكة سكرة البقرة 

   .مف ذلؾ كمو، كىما سبيؿ لمحماية مف أىكاؿ الحشر، كالكقاية مف الدخكؿ إلى الجحيـتحفظنا 

 كرة تبارؾس: المسألة الثالثة

يتمنى المرء المسمـ الحصكؿ عمى حفظ ا في اآلخرة كالنجاة مف سكء المصير، فالمرء في تمؾ 
كربة الحساب  -لعظيمةالمحظات الصعبة، ينتظر قبسنا مف بصيص أمؿو لمنجاة مف تمؾ الكركب ا

فيأتي جزء مف ىذا الحفظ عبر المغفرة كالشفاعة المتيف ىما مف أسباب الحفظ بعدـ  -كالعرض 
الكقكع كالسقكط في الياكية كرفع الدرجات في الجنة، كالمصدر ليذا الحفظ كمو، قراءة سكرة 

ٍيرىةى، عىًف النًَّبيِّ صمى ا عميو كسمـ قىاؿى .الممؾ ٍف أىًبي ىيرى سيكرىةن ًمفى اٍلقيٍرآًف ثىالىثيكفى آيىةن، شىفىعىٍت  ًإفَّ  ": عى
تَّى غيًفرى لىوي، ؿو حى  (.4) " كىًىيى سيكرىةي تىبىارىؾى الًَّذم ًبيىًدًه اٍلميٍمؾي  ًلرىجي

 اإلخالص كالمعكذتاف: المسألة الرابعة

 :لقد حممت سكرة اإلخالص كالمعكذتاف بعضان مف معاني الحفظ

                                                 

( 15/144. )ابف منظكر، لساف العرب، باب األلؼ حرؼ الغيف". ظؿ السحابة.. ظؿ الشمس بالغداة كالعشي،: "الغياية( 1)
 (. بتصرؼ)
 (. 10/307. )أم قطعتاف، ابف منظكر، لساف العرب باب القاؼ فصؿ الفاء: فرقاف( 2)
 (.1913/ 4)، (4721)رقـ  ،الكتاب باب فضؿ فاتحة كتاب فضائؿ القرآف، ،البخارم ، صحيح البخارم(3)
الترمذم، سنف الترمذم، كتاب فضائؿ القرآف عف رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ، باب ما جاء في فضؿ سكرة الممؾ رقـ ( 4)
 ".ىذا حديث حسف: "قاؿ أبك عيسى(. 5/164)، (2891)
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بىٍيبو عىٍف ميعىاًذ  ٍبًد المًَّو ٍبًف خي   .(1)ٍبًف عى

رىٍجنىا ظيٍممىةو  ًفي قىاؿى خى مِّي لىنىا صمى ا عميو كسمـ  شىًديدىةو نىٍطميبي رىسيكؿى المَّوً  لٍيمةو مىطيرىةو، كى  :قىاؿى  -ييصى
ٍكتيوي فىقىاؿى  ـٍ أىقيٍؿ شىٍيئنا ثيَـّ قىاؿى   . " قيؿٍ  : "فىأىٍدرى ا أىقيكؿي     " قيٍؿ  : "قىاؿى   . أىقيٍؿ شىٍيئنا فىمىـٍ   .   " قيؿٍ  : "فىمى قيٍؿ  : "قىاؿى  قيٍمتي مى

ذىتىٍيًف ًحيفى  ده كىاٍلميعىكِّ تيٍصًبحي ثىالىثى مىرَّاتو تىٍكًفيؾى ًمٍف كيؿِّ شىٍيءو  ىكى المَّوي أىحى حفظ ىذه السكر .(2)" تيٍمًسي كى
األحالـ المزعجة  أمراض، كخاصة كالحرص عمى تالكتيا، تكفي المرء مف كؿ ما يتعمؽ بالنكـ مف

 .التي تصيب العديد مف الناس كتراكدىـ، كيجد الشفاء مف تمؾ األسقاـ بأذف ا

 آية الكرسي: المسألة الخامسة

ٍيرىةى عىٍف  كَّمىًني رىسيكؿي المَّوً : "قىاؿى  ا عنو رضي (3) أىًبي ىيرى افى كسمـ صمى ا عميو  كى كىاًة رىمىضى ًبًحٍفًظ زى
عىؿى يىٍحثيك ًمفى فىأى  ، فىجى ٍذتيوي فىقيٍمتي  تىاًني آتو ، فىأىخى عميو كسمـ،  ألىٍرفىعىنَّؾى ًإلىى رىسيكًؿ المًَّو صمى ا: الطَّعىاـً

ًديثى  ٍيتى ًإلىى ًفرىاًشؾى فىاٍقرىأٍ :  فىقىاؿى  .فىقىصَّ اٍلحى اًفظه  ًإذىا أىكى ، كىالى آيىةى اٍلكيٍرًسيِّ لىٍف يىزىاؿى مىعىؾى ًمفى المًَّو حى
بيؾى  تَّى يىٍقرى قىاؿى النًَّبيُّ   . تيٍصًبحى  شىٍيطىافه حى دىقىؾى ": صمى ا عميو كسمـ كى  .(4)"كىٍىكى كىذيكبه ذىاؾى شىٍيطىافه  صى

 .(5)"مف ا، أك مف جية أمر ا، أك مف بأس ا كنقمتو: مف ا حافظ أم": قاؿ ابف حجر 

 

                                                 

: ت)، أبك عبد ا محمد بف أحمد الدمشقي الذىبي. ق118معاذ بف عبد ا بف خبيب الجيني المدني ، ثقة،  مات ( 1)
لمثقافة  دار القبمة: جدة. 1ط. محمد عكامة: تحقيؽ. مج2. الستة الكاشؼ في معرفة مف لو ركاية في الكتب(: ىػ 748

 (.الذىبي، الكاشؼ :)كسيشار إليو عند كركده ىكذا(.2/273).  ـ1992 –ىػ 1413. مؤسسة عمك -اإلسالمية 
 
، قاؿ (5/567( )3575)، رقـ 17: بابكتاب الدعكات عف رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ، الترمذم،  الترمذم، سنف( 2)

 ". حديث حسف صحيح غريب مف ىذا الكجو: "أبك عيسى
عبد الرحمف بف صخر كقيؿ كاف عبد شمس فغير ، كاف حافظا، متثبتا، ذكيا، مفتيا ، صاحب صياـ : أبك ىريرة الدكسي( 3)

 .بتصرؼ(. 2/465) الذىبي، الكاشؼ،. 59كقاؿ جماعة  57ة المدينة مرات تكفي كقياـ، كلي إمر 
 (.4/1914)، (4723رقـ)باب فضؿ سكرة البقرة، . البخارم، صحيح البخارم، كتاب فضائؿ القرآف( 4)
. مػج 13. فػتح البػارم شػرح صػحيح البخػارم(: ىػػ 852: ت)ابف حجر، أبك الفضؿ أحمد بػف عمػي العسػقالني الشػافعي ( 5)

 (.ابف حجر، فتح البارم:)كسيشار إليو عند كركده ىكذا(. بتصرؼ( )489-4/488. )ىػ1379. دار المعرفة: بيركت
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ركر التي تحيطيـ، كىك الركف الشديد الذم نمجأ إليو ليحمينا فا كحده الكفيؿ بحفظ الناس مف الش
 .مف كؿ سكء، كتالكة ىذه اآليات مف األمكر المعينة عمى حصكؿ ذلؾ

 ةالبقر خكاتيـ سكرة  :المسألة السادسة

اًرمِّ عىٍف   ،ًر سيكرىًة اٍلبىقىرىةً اآليىتىاًف ًمٍف آخً  : "قىاؿى النًَّبيُّ صمى ا عميو كسمـ: قاؿ (1)أىًبي مىٍسعيكدو األىٍنصى
ا ًفي لىٍيمىةو  ٍف قىرىأى ًبًيمى  .(2)" كىفىتىاهي  مى

، منيا ما يتعمؽ باألجر كالثكاب، كمنيا بأصناؼ (كفتاه)جاء في فتح البارم معافو عدة لكممة 
  .المكاره المتعددة، كفي المعنييف حفظ كسركر

أجزأتا عنو قراءة  :الميؿ بالقرآف، كقيؿأجزأتا عنو مف قياـ : كفتاه أم" :رحمو ا قاؿ ابف حجر
أجزأتاه فيما يتعمؽ باالعتقاد لما اشتممتا : القرآف مطمقا سكاء كاف داخؿ الصالة أـ خارجيا، كقيؿ

دفعتا : كفتاه شر الشيطاف، كقيؿ: كفتاه كؿ سكء، كقيؿ: عميو مف اإليماف كاألعماؿ إجماال، كقيؿ
طمب شيء آخر،  ما حصؿ لو بسببيما مف الثكاب عف معناه كفتاه: عنو شر اإلنس كالجف، كقيؿ

ككأنيما اختصتا بذلؾ لما تضمنتاه مف الثناء عمى الصحابة بجميؿ انقيادىـ إلى ا كابتياليـ 
  .(3)"كرجكعيـ إليو، كما حصؿ ليـ مف اإلجابة إلى مطمكبيـ

 أكائؿ سكرة الكيؼ: المسألة السابعة

ًؿ اٍلكىٍيًؼ عيًصـ ًمٍف ٍف قىرىأى ثىالمى " :النًَّبيَّ صمى ا عميو كسمـقىاؿى  (4)أىًبي الدٍَّردىاءً عىٍف  ثى آىيىاتو ًمٍف أىكَّ

                                                 

عقبة بف عمرك بف ثعمبة، ممف شيد العقبة، كلـ يشيد بدرا، مات بالككفة في خالفة عمى بف أبى : أبك مسعكد األنصارم( 1)
 (.1/44)ر عمماء األمصار،طالب، ككاف عمييا كاليا لو، ابف حباف، مشاىي

 

( 4753)البخارم، صحيح البخارم، كتاب فضائؿ القرآف، باب مف لـ ير بأسا أف يقكؿ سكرة البقرة كسكرة كذا ككذا، رقـ ( 2)
(4/1923 .) 
 . (9/56)ابف حجر، فتح البارم ( 3)
. ه بباب الصغير، بدمشؽ، مشيكر يزار عكيمر بف عامر بف زيد األنصارم، مات سنة اثنتيف كثالثيف، كقبر : أبك الدرداء( 4)

 (.1/50)ابف حباف، مشاىير عمماء األمصار،
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اؿً  مَّـى  قىاؿى ك .  (1)"ًفٍتنىًة اٍلدَّجَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ًؿ سيكرىًة اٍلكىٍيًؼ،  مىفٍ  "  :النبي صى ًفظى عىٍشرى آيىاتو ًمٍف أىكَّ حى
اؿً   (.3)"مف آخر الكيؼ": (2)كفي ركاية أخرل قاؿ شعبة. "عيًصـى ًمفى الدَّجَّ

ما في أكليا مف العجائب كاآليات، ل"جاء في كتاب المنياج كفي تفسير سبب العصمة مف الدجاؿ 
 .(4)"فمف تدبرىا لـ يفتتف بالدجاؿ ككذا في آخرىا

ف تمؾ الفتنة كالعصمة في حد ذاتيا حفظ، كحفظ ىذه السكرة، كتحفيظ أبناًئنا ليا، سبيؿ لمنجاة م 
 .العظيمة

 األدعية كاألذكار :لفرع الرابعا

ٍنوي فىانتىييكا كىاتَّقيكا المَّوى ًإفَّ المَّوى شىًديدي ﴿: قاؿ تعالى ـٍ عى مىا نىيىاكي ذيكهي كى ـي الرَّسيكؿي فىخي مىا آتىاكي كى
 (.5)﴾اٍلًعقىابً 

ىناؾ  قة بيف العبد كربو،السنة ىك حفظ لمديف، الذم ىك منبع إيماننا، كىك أساس العال إتباعإف 
تجمب حفظ ا تعالى، ك  الكثير مف السنف كاألدعية التي تحفظ اإلنساف مف األخطار كاآلثاـ،

 :فاألخذ بيذه الدعكات حفظ لإلنساف، كاألمثمة كثيرة منيا

                                                 

ىذا حديث حسف : "قاؿ أبك عيسى( 5/162( )2886)الترمذم، سنف الترمذم، باب ما جاء في فضؿ سكرة الكيؼ، رقـ ( 1)
 ".صحيح

ة ثالث كثمانيف، ككاف ممف عنى بعمـ بف كرد مكلى بنى عتيؾ، كنيتو أبك بسطاـ ، كاف مكلده سن: شعبة بف الحجاج( 2)
السنف، كسعى في طمبيا، ككاظب عمى درسيا، كداـك عمى الرحمة فييا ، كعرج عمى األقكياء مف الثقات كجرح الضعفاء في 

 . الركايات، ككاف يسكف البصرة زمانا ، ككاسط حينا، مات سنة ستيف كمائة
 (.1/177)ابف حباف، مشاىير عمماء األمصار،

 ،(809)كتاب صالة المسافريف كقصرىا، باب فضؿ سكرة الكيؼ آية الكرسي رقـ ، ، صحيح مسمـمسمـ(3)
 (1/555-556 .) 

 

. 2ط. مج 18. المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج(: ىػ676: ت)مرم  النككم، أبك زكريا يحيى بف شرؼ بف( 4)
 (. 6/93. )ىػ1392. دار إحياء التراث العربي: بيركت

 . 7شر آية رقـ سكرة الح( 5)
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بىٍيرً عىٍف  ٍبًد المًَّو ٍبًف الزُّ ابىتٍ  (1)ىىاًشـً ٍبًف عى طَّاًب أىصى صمى  وي ميًصيبىةه فىأىتى رىسيكؿى المَّوً أىفَّ عيمىرى ٍبفى اٍلخى
، فىقىاؿى لىوي رىسيكؿي ا عميو كسمـ  ٍسؽو ًمٍف تىٍمرو سىأىلىوي أىٍف يىٍأميرى لىوي ًبكى ، كى صمى ا عميو ا فىشىكىا ًإلىٍيًو ذىًلؾى

مٍَّمتيؾى كىمً ": كسمـ ٍف ًشٍئتى عى ، كىاً  ٍسؽو ًمٍف تىٍمرو ، قىاؿى ًإٍف ًشٍئتى أىمىٍرتي لىؾى ًبكى ٍيره لىؾى مٍِّمًنيييفَّ : مىاتو ًىيى خى عى
ةو ًإلىٍيًو، فىقىاؿى  اجى ٍسؽو فىًإنِّي ذيك حى ميٍر ًلي ًبكى قيًؿ المَّييَـّ اٍحفىٍظًني ًباإًلٍسالـً قىاًعدنا، كىاٍحفىٍظًني ًباإًلٍسالـً : كى

ا أىٍنتى آًخذه ًبنىاًصيىًتًو، قىاًئمنا، كىاٍحفىٍظًني ًباإًلٍسالـً رىاًقدنا، كىال تيًطٍع ًفي عىديكِّا حى  اًسدنا، كىأىعيكذي ًبؾى ًمٍف شىرِّ مى
ٍيًر الًَّذم ىيكى ًبيىًدؾى كيمِّوً   .(2)"كىأىٍسأىليؾى ًمفى اٍلخى

دعاء شامؿ لكؿ جكانب الحياة بطمب الحفظ عمى أم حاؿ كالذم ىك بيد ا، فجعؿ المساف رطبنا 
 . اـ عميو سبب لمحفظكالدك . بيذا الدعاء، مفتاح لمرزؽ كالخيرات

فجدير بكؿ مسمـ أف يقتدم بو  ،كالرسكؿ عميو الصالة كالسالـ كاف يكاظب عمييا أخذنا باألسباب
صمى ا عميو كسمـ  ىدم الرسكؿ إتباعكما أف في  .كأف ييعىمِّمىيا أبناءىه رجاء حفظ ا لو كلذريتو

  .لإلنساف حفظان في النـك 

اءى  ًإذىا" :كسمـقاؿ رسكؿ ا صمى ا عميو  ديكيـٍ  جى ًنفى  فىٍميىٍنفيٍضوي  ًفرىاشىوي  أىحى ، ثىالىثى  ثىٍكًبوً  (3)ةً ًبصى  مىرَّاتو
ٍليىقيؿٍ  ٍعتي  رىبِّ  ًباٍسًمؾى  كى ٍنًبي كىضى ًبؾى  جى فٍ  لىيىا، فىاٍغًفٍر  نىٍفًسي أٍمسىٍكتى  إفٍ  اىٍرفىعيوي، كى ٍمتىيىا كىاً   فىاٍحفىٍظيىا أىٍرسى
اًلًحيف ادىؾى ًعبى  ًبوً  تىٍحفىظي  ًبمىا  .(4)"الصَّ

ىذا الدعاء أف نختـ بو يكمنا، حتى صمى ا عميو كسمـ  فالنكـ ىك المكت األصغر، فعممنا الرسكؿ
في النكـ كحفظ صمى ا عميو كسمـ ييسر ا لنا الحفظ في منامنا، كاالقتداء بسنف الرسكؿ 

                                                 

ىاشـ بف عبد ا ابف الزبير بف العكاـ، كأمو أـ ىشاـ، كاسميا رخمة بنت منظكر ابف زباف الفزارم، كاف ىاشـ أحد فرساف ( 1)
 (.1/110.)الطبقات الكبرلأبيو ككاف مف المعدكديف، ابف سعد، 

 
. 2ط. مج16. ح ابف حباف بترتيب ابف بمبافصحي(: ىػ354: ت)ابف حباف، أبك حاتـ محمد بف حباف بف أحمد التميمي ( 2)

باب االستعاذة، ذكر األمر لممرء أف يسأؿ حفظ . 1993 – 1414. دار مؤسسة الرسالة: بيركت. شعيب األرناؤكط: تحقيؽ
باب فضائؿ القرآف في السمسمة الصحيحة،  كأكرده األلباني(. 3/214( )934)ا جؿ كعال إياه باإلسالـ في أحكالو، رقـ 

 (. 530-529: ص( )2902)ألدعية كاألذكار كالرقى رقـ كا
 (.13/380)انظر ابف حجر، فتح البارم، . طرفو الذم مف الداخؿ: المراد -: صنفة ثكبو( 3)
 (. 6/2691(. )6958)رقـ . البخارم، صحيح البخارم، كتاب التكحيد، باب السؤاؿ بأسماء ا تعالى كاالستعاذة بيا( 4)



41 

 

ذينا مف الشركر كاألمراض المنتشرة األذكار الكاردة عنو كالمكاظبة عمييا، يبعد ا عنا ما يؤ 
 . يككف النكـ راحة لمبدف ككسيمة لحفظو كمف ثـ. كاألرؽ
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 الفصؿ الثالث

 حفظ ا ألنبيائو كأكليائو في القرآف الكريـ

 :كفيو تمييد كمبحثاف

 . ألنبيائو حفظ ا: المبحث األكؿ

 . حفظ ا ألكليائو: المبحث الثاني
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 : تمييد

ـي الرَّاًحًميفى فال﴿: قاؿ تعالى اًفظان كىىيكى أىٍرحى ٍيره حى  .(1)﴾ٌموي خى

مدعاةه لمتفكر فييا كالحرص عمى ، إٌف القصة المؤثرة التي تحمؿ بيف طياتيا الكثير مف العبر
شجع حتى يصالح ما، كمما ال شؾ فيو أفَّ العبد مٌنا بحاجة لقدكة في عمؿ ، تطبيقيا عمى النفس

 . نفسو كيحثيا عمى الثبات عميو

يتـ التعرض ىذه الدراسة انب الميـ في التأثير عمى العباد، كفي ف الكريـ لـ يغفؿ عف ىذا الجآكالقر 
ت صكر حفظ ا كرعايتو ألصحابيا، حتى تككف درسنا تجٌسد لبعضو مف ىذه القصص، كالتي فييا

 أخالقيـ،مسير عمى خطاىـ كالتحمي بل اتككف سببن  ةر ة مؤثظيجب حفظو، كمكع -لممؤمنيف–ميمنا 

ـي اٍقتىًدهٍ  أيٍكلىًئؾى ﴿: تعالىتصديقا لقكلو   كالحديث القادـ يختص بحفظ  .(2)﴾الًَّذيفى ىىدىل الٌموي فىًبييدىاىي
 .ا ألنبيائو، كألكليائو في القرآف الكريـ

 عمييـ الصالة كالسالـ ألنبيائو حفظ ا: المبحث األكؿ

 كفيو اثنا عشر مطمبان 

  يو السالـنكح عم: األكؿ المطمب

نكح عميو السالـ معاف عدة في الصبر، كالثبات عمى الديف في طريؽ الدعكة إلى  حممت قصة لقد
عميو  نكحان لقد بعث ا يحمؿ الكثير مف المتاعب كاآلالـ كاألحزاف، ك ا، ألنو طريؽ شاؽ كطكيؿ، 

لىقىدٍ ﴿: تعالى قاؿرسالة التكحيد، إلى قكمو بالسالـ  ، أىٍف نىا نيك مأىٍرسى  كى ـٍ نىًذيره ميًبيفه ا ًإلىى قىٍكًمًو ًإنّْي لىكي حن
ـٍ عىذىابى يىٍكـو أىًليـو  مىٍيكي اؼي عى  (3)﴾ال تىٍعبيديكا ًإال المَّوى ًإنّْي أىخى

                                                 

 . 64ة رقـ سكرة يكسؼ آي( 1)

 . 91سكرة األنعاـ آية رقـ ( 2)

 (. 26-25) اآليتاف سكرة ىكد( 3)
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في ىذه . كلكف القكـ لـ يزيدكا إال عنادان ، لى ا ينيبكفا  لعميـ يتعظكف ك ، فبدأ يدعكىـ بمطؼ كليف 
عميو السالـ لقكمو، كالتي تىحٌمؿ فييا أصنافان شتى مف األذل كالسخرية،  الفترة الزمنية مف دعكة نكح

 : كرعايتوفي ىذه الفترة يظير حفظ ا 

اًطٍبًني ًفي الًَّذيفى ظىمىميكامفي لا كىاٍصنىعً ﴿: ىتعال قاؿ - 1 ٍحًينىا كىال تيخى كى ـٍ  ؾى ًبأىٍعييًننىا كى  (1)﴾ٍغرىقيكفى مي  ًإنَّيي
مركب النجاة الكحيد لو كلممؤمنيف : عميو السالـ بصناعة السفينة حأكحى ا تعالى إلى نك 

كالعمؿ عمى السفينة كبنائيا يحتاج إلى رعاية مف ا كحافظ، حتى ال يقكـ أحد مف  معو،المكحديف 
 . قكمو بتخريبيا أك إفسادىا

اؿ الرازم رحمو كق. (2)"مالبسة العيف كناية عف الحفظ إف": اآليةعند ىذه رحمو ا  لكسيآلقاؿ ا
لئال يتعرض لو كال يفسد  ؛بعينو يكمؤهكأف معو مف ا حافظان ، بحفظنا ككمئنا: أمبأعيننا : "ا

 . كىذه صكرة مف صكر الحفظ. (3)"عميو مفسد عممو

: تعالى قاؿ ىذه السفينة، يافالصكر األخرل لحفظ ا، تسخير الظركؼ المناسبة لجر  كمف - 2
قىاؿى ﴿ ميٍرسىاىى اً مى  ًبٍسـً  ًفييىا اٍركىبيكا كى ًقيؿى  ....اٍجراىىا كى يىا سىمىاءي أىٍقًمًعي  كى يىا أىٍرضي اٍبمىًعي مىاءىًؾ كى

مىى األى ا قيًضيى مىاءي كى لكىًغيضى ا ٍت عى ًقيؿى بيٍعدنا لً لٍمري كىاٍستىكى كًدمّْ كى  .(4)﴾قىٍكـً الظَّاًلًميفى مجي

. ا كفي حفظ ا، مف أكؿ الرككب إلى لحظة اليبكط ، كعمى عيفاإف جرياف الفمؾ كاف باسـ  
 . (5)حيف يركبكف كيجركف كيرسكف: مجاىد قاؿ

 

                                                 

 . 37سكرة ىكد آية ( 1)

: بيركت. مج 31. ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني( : ىػ1271: ت)اآللكسي، أبك الفضؿ محمكد ( 2)
 (. اآللكسي، ركح المعاني)كسيشار إليو عند كرده ىكذا  (.8/231)بال طبعة كال سنة نشر . دار إحياء التراث العربي

 (. 23/82)الرازم، مفاتيح الغيب، ( 3)

 . 41سكرة ىكد آية رقـ( 4)

 (. 12/469) الطبرم، جامع البياف( 5)
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قيؿ  ﴿: كلقد دعا نكح عميو السالـ ربو عند تمؾ المحظة فقاؿ ٍيري   ميبىارىكنالًني ميٍنزىالأىٍنزً  بّْ رَّ كى كىأىنتى خى
﴾ المينًزًليفى
(1) . 

يحفظ مف أنزلو في سائر  ،خير مف أنزؿكىك قع مف ا تعالى إف اإلنزاؿ ي: قاؿ الرازم رحمو ا
 . (2)بحسب ما يقتضيو الحكـ كالحكمة ،كيدفع عنو المكاره ،أحكالو

 . ـ كمف اتبعو مف المؤمنيفكىذا مف نعـ ا عمى نكح عميو السال

 . و عمييـتكنصر  ،القـك الكافريف فمنجاتو  لنكح عميو السالـكمف حفظ ا  - 3

ا﴿: تعالى قاؿ نيكحن ٍبنىاًإٍذ نىادىل ًمٍف قىٍبؿي فىاسٍ  كى ٍرنىاهي ، ًمفى الكرب العظيـ مىوي كىأىىٍ  فنجيناهلىوي  تىجى نىصى ًمفى  كى
ـٍ أىٍجمىًعيفى  فى قىٍكـً الًَّذيلا ـٍ كىانيكا قىٍكـى سىٍكءو فىأىٍغرىٍقنىاىي  .(3)﴾كىذَّبيكا ًبآيىاًتنىا ًإنَّيي

نجاتو مف مشاىدة كيحتمؿ .ه مف أذية قكمو حيف أغرقيـ ا نجيناف :قاؿ الماكردم رحمو ا
خمصناه  ، أككنصرناه عمييـ بإجابة دعائو فييـ. المعاصي في األرض بعد أف طيرىا ا بالعذاب 

 (4)منيـ بسالمتو دكنيـ

  :كمف المطائؼ المغكية في ىذه اآلية 

ألف تكذيب قكمو قد استمر إلى كقت  ،فيي لمترتيب كالتعقيب( فنجيناه ) الفاء التي في جممة -1
نجاء نكح عميو السالـ كمف اتبعو  ،إغراقيـ يجاز معجز إذ رجع الكالـ إلى . كا  كىذا نظـ بديع كا 

حتى انتيى  ،ثـ أشير إلى استمراره في األزمنة كمو ..،التصريح بتكذيب قكمو الذم لـ يذكر قبؿ
غراؽ المكذبيف ،بإغراقيـ  .(5) فذكر إنجاء نكح كا 

                                                 

 . 29سكرة المؤمنكف آية رقـ( 1)

 . بتصرؼ( 23/84)الرازم، مفاتيح الغيب، ( 2)

 (. 77-76)سكرة األنبياء آية ( 3)

  (.3/86)الماكردم، النكت كالعيكف، ( 4)

 بتصرؼ (.1/2149)اآللكسي، ركح المعاني، (5)
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ٍرنىاهي ) كأما قكلو تعالى-2  نىصى ف أل"فاتبع النصر بمف كليس بعمى كفي ىذا داللة لغكية،  ( ًمفى القىٍكـً  كى

كفرؽ بينيما  .كنصره مف عدكه ،ففي األساس نصره ا تعالى عمى عدكه ،النصر يتعدل بعمى كمف
ؾ لإلنتقاـ مف كالمتعدم بمف يدؿ عمى استتباع ذل ،يدؿ عمى مجرد اإلعانة :بأف المتعدم بعمى

 .(1)"العدك

 ـعميو السال ىكد: الثاني المطمب

ْنيَا َويَْىَم يَقُىمُ لَوالَِّذيَن آَهنُىا فِي ا إِنَّا لَنَْنُصُز ُرُسلَنَا﴿: قاؿ تعالى  .(2)﴾األْشَهادُ  َحيَاِة الدُّ

 . لعباده المؤمنيف وكحفظ توأسباب رعايكمف  ،مف سنف االنصر كالتمكيف إف 

لتػػي شػػيدتيا دعػػكة نبػػي ا ىػػكد عميػػو السػػالـ حممػػت العديػػد مػػف العبػػر كالػػدركس، أىميػػا األحػػداث اك 
 .كالخكض في  جكانب قصتو مع قكمو يطكؿنصرة ا لنبيو كلمفئة المؤمنة معو، 

د القبيمػػػة ألف أفػػػرا؛ مػػػف األحػػػداث الميمػػػةيعػػػد عػػػاد  قكمػػػوىػػػكد عميػػػو السػػػالـ مػػػف كػػػف حػػػدث نجػػػاة كل 
 .بالقكة كالضخامةاشتيركا 

فػػػي الػػػدنيا بنػػػكعيف مػػػف الكمػػػاؿ  مخصكصػػػيفكػػػانكا : الػػػرازم رحمػػػو ا فػػػي كصػػػؼ قػػػكـ عػػػاد اؿقػػػ 
ـى ﴿: قكلػػػو، كالػػػدليؿ عميػػو ،بسػػاتينيـ كمػػػزارعيـ كانػػت فػػي غايػػػة الطيػػب كالبيجػػة أف: أحػػدىما ذىاًت  ًإرى

: كلػذلؾ قػالكا ،القكة كالبطش أنيـ كانكا في غاية: كالثاني .(3)﴾دً البً لييٍخمىٍؽ ًمٍثمييىا ًفى ا لىـٍ  التي دً ًعمىالا
 . (5)عمى سائر الخمؽ بيذيف األمريف مفتخريفككاف القـك ، (4)﴾أىشىدُّ ًمنَّا قيكَّةن  مىفٍ ﴿

 الػذم ،عميػو السػالـ ىػكدان ىذه النعـ العظيمػة عبػدكا األصػناـ، فأرسػؿ ا ليػـ سػيدنا  كعمى الرغـ مف
كفى اٍعبيػػديكٍا المَّػػ قىػػٍكـً  يػػا﴿: التكحيػػد فقػػاؿ إلػػىدعػػاىـ  ٍيػػريهي ًإٍف أىنػػتيـٍ ًإالَّ ميٍفتىػػري ـٍ ٌمػػٍف ًإلػػوو غى ػػا لىكيػػ  .(6)﴾وى مى

                                                 

  (.17/72)المرجع السابؽ، (1)

 . 51سكرة غافر ( 2)

 . 8-7سكرة الفجر آية ( 3)

 . 15سكرة فصمت آية ( 4)

 (. بتصرؼ( )18/9. )الرازم، مفاتيح الغيب( 5)

 . 51سكرة ىكد ( 6)
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يـ فػي لفػإف ا تعػالى يقػكم حػا، باالسػتغفار كالتكبػة اشػتغمكاك ، أنيـ لك ترككا عبادة األصناـ كعدىـك 
لمطػػػػر اا عػػػػنيـ  حػػػػبسفغيػػػػر أنيػػػػـ كػػػػذبكه، .. .درجػػػػات كثيػػػػرة فييمػػػػا كيزيػػػػدىـ، ىػػػػذيف المطمػػػػكبيف

ْلُتم ف   ﴿،سنيف َُ   ا    ْل ُى ا  م  ا  ْج ت  ْم   ُِ ل مَّا ر أ ْوُه ع اِرًضا مُّْست  ْقِبل  أ ْوِدي ِتِهْم ق  اُُا  ى  ا   ع  اِرمُّ مُّْم
ِيمُّ  ذكػر لنػا أنيػـ حػبس عػنيـ المطػر زمانػا، فممػا رأكا العػذاب  :قتادة قاؿ (1)﴾ِ ِو رِيحُّ ِفيه ا ع ا  بُّ أُ 

 .(2) (قالكا ىذا عارض ممطرنا ) مقبال
 كػػاف ردىػػـك . (3)كالكلػػد إف آمنػػتـ بػػا أحيػػا ا بالدكػػـ كرزقكػػـ المػػاؿ: عميػػو السػػالـ ليػػـ ىػػكد فقػػاؿ 
ػا نىٍحػفي ًبتىػاًرًكى  يػا قىػاليكاٍ ﴿ مى ػا ًجٍئتىنىػا ًببىيّْنىػػةو كى ػا نىٍحػفي لىػؾى  ءاًليىًتنىػاىيػكدي مى مى ػػف قىٍكًلػؾى كى ػػٍؤًمًنيفى  عى . (4)﴾ًبمي

صػػرارىـ قػػاؿ . كػػاف سػػببا فػػي إنػػزاؿ العػػذاب بيػػـالكفػػر كالجحػػكد بػػنعـ ا عمػػى  فتكػػذيبيـ لنبػػي ا كا 
كا ًفػي ا﴿ :تعػالى ػاده فىاٍسػتىٍكبىري ٍكا أىفَّ المَّػوى لٍرًض ًبغىٍيػًر األى فىأىمَّا عى ـٍ يىػرى لىػ ػٍف أىشىػدُّ ًمنَّػا قيػكَّةن أىكى قىػاليكا مى ػؽّْ كى حى

ـٍ قيػػكَّةن كى  ـٍ ىيػػكى أىشىػػدُّ ًمػػٍنيي مىقىييػػ ػػديكفى كىػػانيكا بً الَّػػًذم خى ػػ آيىاًتنىػػا يىٍجحى ػػرنا ًفػػي أىيَّػػاـو مفىأىٍرسى ٍرصى ػػا صى ـٍ ًريحن مىػػٍيًي نىا عى
ـٍ عىذىابى ا لىعىذىابي الًخٍزًم ًفي النىًحسىاتو ًلنيًذيقىيي يىاًة الدٍُّنيىا كى ـٍ آلحى كفى  الًخرىًة أىٍخزىل كىىي ري قػاؿ ابػف  (5)﴾ييٍنصى

أيػػػاـ كا كانػػػػت : ، كقػػػاؿ قتػػػادةعػػػذابأيػػػاـ متتابعػػػات أنػػػزؿ ا فػػػييف ال: أيػػػاـ نحسػػػات: ابػػػف عبػػػاس
 .(6)عمى القكـ مشؤكمات

. فػالحفظ كالصػكف مػف اليػالؾ ىػك نصػيبيـ المؤمنػكفأما عبػاده . ىذا عقاب ا لمكافريف الجاحديف 
ٍينىاك ﴿: تعالىقاؿ  نيكٍا مىعىوي ًبرىٍحمىةو ٌمنَّا  نىجَّ ٍينىاىيـٍ ىيكدنا كىالًَّذيفى ءامى نىجَّ ًمػ كى ػذىابو غى كلمرحمػة  .(7)﴾يظو ٌمٍف عى

ف ىديناىـ إلى اإليماف نجيناىـ بأ:كالثاني ،نجيناىـ مف العذاب بنعمتنا:أحدىما:" ىنا عدة كجكه منيا
    .(8)"الكفر ركم القكالف عف ابف عباسكعصمناىـ مف 

                                                 

 . 24آية  األحقاؼسكرة ( 1)

 (. 22/127. )جامع البياف، الطبرم( 2)

 (. 18/11. )الرازم، مفاتيح الغيب( 3)

 . 53سكرة ىكد ( 4)

 . 16-15سكرة فصمت ( 5)

 . بتصرؼ(. 24/113) الطبرم، جامع البياف( 6)

 . 58سكرة ىكد ( 7)

 (.4/121)ابف الجكزم، زاد المسير،( 8)
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 :يةكمف المطائؼ المغكية في ىذه اآل

 كالتنجية كاإلنجاء " قاؿ الشككاني رحمو ا« نجَّى»داللة التعبير بالفعؿ الرباعي مف -1

كاالنجػاء المػذككر ىنػا حفظػو مػف أذيػتيـ، كمػف كقػكع العػذاب  .(1)"التخميص مما كقع فيو غيرىـ ىي
يػدؿ عمػى أف اإلنجػػاء المػذككر فيػػو ىػك المطمػػكب فػي السػػؤاؿ  كفػي قصػػة نػكح عميػػو السػالـ كػػاف. بػو

مف ضػركب األذل بالتكػذيب ،فدؿ ىذا عمى أف نداءه كدعاءه كاف بأف ينجيػو ممػا يمحقػو مػف جيػتيـ
(2)"كبأف ينصره عمييـ كأف ييمكو،كالرد عميو 

 

 .(3)"ألنو ال ينجك أحد إال برحمة ا:أم برحمة عظيمة كائنة منا "كداللة لفظ برحمة منا-2

 : عميو السالـ صالح: الثالث لمطمبا

بػػنعـ ا  كذكػػرىـ، كحػػده بعبػػادة ا أمػػرىـك  ثمػػكدقكمػػو  إلػػىأرسػػؿ ا سػػيدنا صػػالح عميػػو السػػالـ  لقػػد
 .يشاءكف اعمييـ، مف األرض الخصبة كالمياه الكفيرة، يعمركنيا كم

لىى﴿: تعػالى قاؿ  اًلحان قىاؿى يا كىاً  ـٍ صى اىي ـٍ مّْػفٍ  ثىميكدى أىخى ػا لىكيػ ٍيػري  قىػٍكـً اٍعبيػديكٍا المَّػوى مى ـٍ  هي ًإلىػوو غى ىيػكى أىنشىػأىكي
ـٍ ًفييى رٍ مّْفى األى  بّْى قىًريبه مًُّجيبه ًض كىاٍستىٍعمىرىكي كهي ثيَـّ تيكبيكٍا ًإلىٍيًو ًإفَّ رى  .(4)﴾ا فىاٍستىٍغًفري

كالشؾ فػي دعكتو كاالستمرار عمى عبادة األكثاف،  فضً كلكنيـ قابمكا تمؾ النعـ بالجحكد كالنكراف، كرى 
ػكِّا قىٍبػؿى ىىػذى  قىاليكٍا يا﴿: قاؿ تعػالى ،صدؽ رسالتو اًلحي قىٍد كينتى ًفينىػا مىٍرجي ػا يىٍعبيػدي صى ا أىتىٍنيىانىػآ أىف نٍَّعبيػدى مى

نَّنىا لىفً  ﴾ يءابىاؤينىا كىاً  شىؾٍّ مّْمَّا تىٍدعيكنىآ ًإلىٍيًو ميًريبو
(5). 

 . فعقركىا  كطمبكا منو بينة، فأيد ا نبيو بمعجزة الناقة

                                                 

 (.3/135)الشككاني ، فتح القدير،( 1)

 (.11/44. )مفاتيح الغيبالرازم، ( 2)

 (.2/516)الشككاني، فتح القدير،(3)

 . 62سكرة ىكد آية ( 4)

 . 63سكرة ىكد آية ( 5)
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يػػا﴿: تعػػالى قػػاؿ كىىا تىٍأكيػػؿ  ًذهً ىىػػ قىػػٍكـً  كى ـٍ ءىايىػػةن فىػػذىري المَّػػًو كىالى تىمىسُّػػكىىا ًبسيػػكءو  أىٍرضً  يفػػنىاقىػػةي المَّػػًو لىكيػػ
ـٍ عى  ذىكي تَّعيكٍا فً  ذىابه فىيىٍأخي كىىا فىقىاؿى تىمى ﴾ يقىًريبه فىعىقىري ٍيري مىٍكذيكبو ـٍ ثىالثىةى أىيَّاـو ذاًلؾى كىٍعده غى دىاًركي

(1). 

 ككانت النجاة كالحفظ لممؤمنيف كلنبي ا صالح عميو السالـ، ،العذاب مف نصيبيـ فكاف

ًمٍف ًخٍزًل يىٍكًمًئذو ًإفَّ  فىمىمَّا﴿: قاؿ تعالى  نيكٍا مىعىوي ًبرىٍحمىةو مّْنَّا كى اًلحان كىالًَّذيفى ءىامى ٍينىا صى آءى أىٍمرينىا نىجَّ جى
بَّؾى  ذى الَّ لقىًكلُّ الىيكى ا رى كٍا ًفى ًذيفى عىًزيزي كىأىخى ةي فىأىٍصبىحي ٍيحى اًثًميفى كى  ظىمىميكٍا الصَّ ـٍ جى يىٍغنىٍكٍا ًفييىآ  لَّـٍ أىف ًديىارًًى
ـٍ أىالى بيٍعدنا لّْثىميكدى  أىالى  بَّيي كٍا رى  .(2)﴾ًإفَّ ثىميكدى كىفري

 :مف المطائؼ المغكية في ىذه االيات

أنجينا كنجينا لمتعدم لكف إف  :قاؿ النحاس رحمو ا" نٌجى"التعدم كالتشديد في الفعؿ الرباعي -1
  .(3) "التشديد يدؿ عمى الكثرة كالمبالغة

مدتو ثالثة اياـ كىك وتدؿ عمى قرب العذاب  داللة العطؼ بالفاءات في اآلية الكريمةكأما عف -2

 يقكؿ ىذا األجؿ الذم ك  استمتعكا في دار الدنيا بحياتكـ ثالثة أياـ"قاؿ الطبرم رحمو ا .أجؿ قريب 

 .(4)"ؿ العذابأجمتكـ كعد مف ا كعدكـ بانقضائو اليالؾ كنزك 

ذى الَّ ﴿ :قكلو تعالىفي  ك  -3 ةي  ًذيفى كىأىخى ٍيحى ذكر الفعؿ ألف الصيحة كالصياح كاحد مع  ﴾ظىمىميكٍا الصَّ
 سكرة  فتقطعت قمكبيـ كماتكا كتقدـ في ،ككف حقيقي قيؿ صيحة جبريؿ كقيؿ صيحة مف السماء

 .(5)"قيؿ كلعميا كقعت عقب الصيحة" فأخذتيـ الرجفة "قاؿ تعالى األعراؼ

  .في مكضكع الحفظ ﴾القىًكلُّ العىًزيزي ﴿ اللة كصؼ ا تعالى بصفتيٍ دعف  ماأ -4

                                                 

 (. 65-64)اآليتاف سكرة ىكد ( 1)

 (. 68- 66)اآليات سكرة ىكد ( 2)

. لقادر احمد عطاعبد ا: تحقيؽ  .جزء كاحد. القرآف أسرار التكرار في (:ىػ 135 :ت)محمكد بف حمزة بف نصر .الكرماني(3)
 (.1/83)ىػ1396 .دار االعتصاـ: القاىرة.2ط
 

 (.12/64)الطبرم، جامع البياف،  (4)
 

 (.2/518)الشككاني، فتح القدير،(5)
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 .(1)"الغالب الذل ال يعجزه شيء القادر القكم العزيز :"قاؿ الشككاني رحمو ا

زتو كنجاتو منيـ فبقكتو تعالى نزؿ العذاب بيـ كبع. فمف حفظ ا لصالح عميو السالـ غمبتو عمى قكمو
 .السالـرفع مف شأف صالح عميو 

 لكط عميو السالـ : المطمب الرابع

 :مف جكانب حفظ ا لسيدنا لكط عميو السالـ

ليكطان ًإلىى األى كى ﴿نجاتو ىك كابراىيـ عميو السالـ الى األرض المباركة، قاؿ تعالى  -1 ٍينىاهي كى ٍرًض نىجَّ
ينا إبراىيـ كلكطا مف أعدائيما نمركد كنج :"قاؿ الطبرم رحمو ا .(2)﴾عىالىًميفى مالًَّتي بىارىٍكنىا ًفييىا لً 

فارؽ صمكات ا ،مف أرض العراؽ إلى األرض التي باركنا فييا لمعالميف كىي أرض الشأـ،كقكمو
 .(3)" عميو قكمو كدينيـ كىاجر إلى الشأـ 

مصر : أرض مكة ، كقيؿ : كالمراد بيذه األرض أرض الشاـ ، كقيؿ "ؿ اآللكسي رحمو ا قا

ؿ ، ككصفيا بعمـك البركة ألف أكثر األنبياء عمييـ السالـ بعثكا فييا كانتشرت في العالـ كالصحيح األك 
 .(4)"شرائعيـ

  ،إلى قرية اشتيرت بعمؿ الخبائثأرسؿ ا سيدنا لكط عميو السالـ  -2 

إتياف ب كالذيف اشتيركا ،عث إلى أىمياكىي قرية سدكـ التي كاف لكط بي :"قاؿ الطبرم رحمو ا
ٍينىاهي ًمفى اٍلقىٍريىًة الًَّتي ﴿.(5)"اف في أدبارىـالذكر  نىجَّ بىاًئثى كى (6)﴾كىانىٍت تىٍعمىؿي اٍلخى

 

 .كبغضيا .كلقد حفظ ا سيدنا لكط عميو السالـ مف مقارفة ىذه االفعاؿ 
                                                 

 (.2/518)المرجع السابؽ،(1)

  .71آية سكرة األنبياء ( 2)

 (.46-1717/45)الطبرم ،جامع البياف،( 3)

   (.12/431)اآللكسي، ركح المعاني،( 4)
 (. 17/49) الطبرم، جامع البياف (5)

 .74سكرة االنبياء آية ( 6)
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ف ال أحبو كال المبغضي:أمالقاليف  :"قاؿ ابف كثير رحمو ا (1)﴾اْلقَالِينَ ِمَنإِنِّي لَِعَولُِكنْ ﴿قاؿ تعالى 
ني برئ منكـ  (2)"أرضى بو كا 

 كعمى الرغـ مف ،إلى ترؾ المنكرات الخبيثة، استمر نبي ا لكطه عميو السالـ في دعكة قكمو-1
ألنو كاف يتنزه  ؛صبره كحممو عمييـ إال أنيـ جاىركا في عصيانيـ كتكعدكه بعقكبة الطرد مف القرية

ـٍ تىٍنتىًو يا ليكطي لىتىكيكنىفَّ ًمفى ا اقاليك ﴿: ىقاؿ تعال. عف أفعاليـ المنكرة قاؿ  .(3)﴾ميٍخرىًجيفى للىًئٍف لى
مف جممة مف أخرجناه مف بيف أظيرنا كطردناه مف أم : ﴾مف المخرجيف﴿: الزمخشرم رحمو ا

رىبّْ ﴿: تعالى ، كنجاه ا منيـ عندىا تبرأ لكط عميو السالـ مف أفعاليـ كأظير بغضو ليـ. (4)"بمدنا
كزان ًفي ارىبّْ نىجّْ ﴿ ٍيناهي كىأىٍىمىوي أىٍجمىًعيفى ًإالَّ عىجي   (5)﴾غاًبًريفى لًني كىأىٍىًمي ًممَّا يىٍعمىميكفى فىنىجَّ

مىٍيًيـ مَّطىرناكىأىٍمطىٍرنىا ﴿ قاؿ تعالى. ككاف العذاب جزآءىـ  (6)﴾اٍلمينذىًريفى  مىطىري فىسىاء  عى

، بمػا ارتكبػكا مػف الشػيكة المحظػكرة لعػدىـ فاستحقكا النػار التػي أمػر المؤلفػات " :الماكردم رحمو قاؿ
مػع أنػا جعمنػا مػف المػاء كػؿ شػيء  -ليا أحمى الممذذات ، كالغمر بالماء القػذر المنػتف الػذم جعمنػاه 

ال يعيش فيو حيكاف ، فضال عف أف يتكلد منػو ، كال ينتفػع بػو ، لمػا خػامركا مػف القػذر الػذم  -حي 
 .(7)"ال ثمرة لو

بػي ا لػكط عميػو السػالـ كمػف أسػمـ مػف أىمػو، كعصػميـ مػف العقكبػة التػي كجاء فرج ا كنصػره، لن
أمػػػا مصػػػير ، لممنكػػػر كالتػػػاركيفكىػػػذا الحفػػػظ ال يكػػػكف إال لمطػػػائعيف ألكامػػػر ا كقعػػػت عمػػػى قكمػػػو 

قػػػاؿ  ،عميػػػـ عبػػػرة لمػػػف يعتبػػػركجى . فكػػػاف مصػػػيرىـ الػػػدمار كاليػػػالؾ ،الخػػػارجيف عػػػف أكامػػػرهالعاصػػػيف 

                                                 

 .168سكرة الشعراء آية ( 1)

 (.3/346)ابف كثير،تفسير القرآف العظيـ،(2)

 . 167سكرة الشعراء آية ( 3)

 (. 3/335) الزمخشرم، الكشاؼ( 4)

 (. 171-169) اآلياتسكرة الشعراء ( 5)

 (. 173) اآلياتسكرة الشعراء ( 6)

 (. 17/49) النكت كالعيكف، ماكردمال( 7)
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ـٍ مىطىػران فىسػاءى مىطىػري اآلا اثيَـّ دىمٍَّرنى ﴿: تعالى مىٍيًي ًريفى كىأىٍمطىٍرنا عى ٍنػذىًريف ًإفَّ ًفػي ذًلػؾى لخى مػا كػافى آلمي يىػةن كى
بَّؾى لىييكى ا فَّ رى ـٍ ميٍؤًمًنيفى كىاً  ـي لأىٍكثىريىي  .(1)﴾عىًزيزي الرًَّحي

 إبراىيـ عميو السالـ: الخامسالمطمب 

ايحمؿ إيمانن  ان عبدكاف إبراىيـ عميو السالـ  قكمػو إلػى تكحيػد  كلقػد دعػا الجباؿ، في قمبو رسكخ ا راسخن
 ،كترؾ عبادة األصناـ التي ال تضر كال تنفع ،ا

كينَّػػ﴿: تعػػالىقػاؿ   ـى ريٍشػػدىهي ًمػػف قىٍبػػؿي كى لىقىػػٍد آتىٍينىػػا ًإٍبػػرىاًىي ، ًإٍذ قىػػاؿى ألى كى ػػاًلًميفى ػػا ىىػػًذًه ا ًبػػو عى قىٍكًمػػًو مى ًبيػػًو كى
اًثيؿي الًَّتي أى  ، قىػاؿى لىقىػٍد كينػتي التَّمى اًبػًديفى ػٍدنىا آبىاءنىػا لىيىػا عى جى ، قىػاليكا كى ػاًكفيكفى ـٍ ًفػي نتيـٍ لىيىا عى ـٍ أىنػتيـٍ كىآبىػاؤيكي

ال  ، قىاليكا أىًجٍئتىنىا ضى ـٍ أىنتى ًمفى الالؿو مًُّبيفو ؽّْ أى بُّ ًبالحى ، قىػاؿى بىػؿ رَّ ـٍ رىبُّ السَّػمىاكىاًت كىاألى ًعًبيفى ٍرًض الَّػًذم كيػ
ػػفى الشَّػػاًىًديفى فىطىػػرى  مىػػى ذىًلكيػػـ مّْ لكػػنيـ رفضػػكا دعكتػػو، كأصػػركا عمػػى عبػػادة األصػػناـ،  ،(2)﴾ىيفَّ كىأىنىػػا عى

 .كأرادكا قتمو

 :كمف جكانب حفظ ا لسيدنا ابراىيـ عميو السالـ 

ـٍ إً ﴿: قػػاؿ تعػػالى، إلقائػػو فػػي النػػار عنػػد نجاتػػو مػػف شػػركرىـ-1 كا آًليىػػتىكي ػػري رّْقيػػكهي كىانصي ف كينػػتيـٍ قىػػاليكا حى
، قي  سىال نىامفىاًعًميفى ـى يىا نىاري كيكًني بىٍردان كى مىى ًإٍبرىاًىي  .كىذا مف حفظ ا لعبده (3)﴾مان عى

مػػا : قػػاؿ كعػػف كعػػب.... لػػك لػػـ يتبػػع بردىػػا سػػالما لمػػات إبػػراىيـ مػػف شػػدة بردىػػا: قػػاؿ ابػػف عبػػاس 
 .(4) أحرقت النار مف إبراىيـ إال كثاقو

ًبػًو كىٍيػدان كىأىرىاديكا ﴿: قػاؿ تعػالى. و السػالـ سػالما لػـ يمسسػو أم أذل أك سػكءفخرج سيدنا إبراىيـ عميػ 
ـي األى  عىمنىاىي ليكطػان ًإلىػى األى كى ، ٍخسىػًريفى فىجى ٍينىػاهي كى اؽى مٍرًض الًَّتػي بىارىٍكنىػا ًفييىػا لً نىجَّ كىىىٍبنىػا لىػوي ًإٍسػحى ، كى عىػالىًميفى

                                                 

 (. 175-172) اآلياتسكرة الشعراء ( 1)

 (. 56-51) اآلياتسكرة األنبياء ( 2)

 (. 69-68) اآليتافسكرة األنبياء ( 3)

  .(بتصرؼ)( 17/44) الطبرم، جامع البياف( 4)
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عى  كياٌلن جى يىٍعقيكبى نىاًفمىةن كى امكى عى نىا صى جى ، كى ـٍ ًفٍعؿى مًلًحيفى ٍينىا ًإلىٍيًي ـٍ أىًئمَّةن يىٍيديكفى ًبأىٍمًرنىا كىأىٍكحى ـى  نىاىي قىا ٍيرىاًت كىاً  الخى
اًبًديفى الصَّال كىانيكا لىنىا عى يتىاء الزَّكىاًة كى  .(1)﴾ًة كىاً 

، ابف أخيوكىك ، سبحانو أتـ النعمة عميو بأف نجاه كنجى لكطان معواف ا " قاؿ الرازم رحمو ا 
  .(2)"كىك لكط بف ىاراف إلى األرض التي بارؾ فييا لمعالميف

: قػاؿ تعػالى، الػذبحمػف  عميػو السػالـ لسيدنا إبراىيـ عميو السالـ ابنو إسػماعيؿ ظى فً كما أف ا حى  -2
ػلبىمىغى مىعىوي السٍَّعيى قىاؿى يىػا بينىػيَّ ًإنّْػي أىرىل ًفػي ا فىمىمَّا﴿ نىػاـً أىنّْػي أىٍذبىحي ػاذىا تىػرىل قىػاؿى يىػا أىبىػًت مى ؾى فىػاٍنظيٍر مى
اًبًريفى  ؿاٍفعى  تىمَّوي لً  مىمىاأىسٍ  فىمىمَّامىا تيٍؤمىري سىتىًجديًني ًإٍف شىاءى المَّوي ًمفى الصَّ ـي مكى نىادىٍينىاهي أىٍف يىا ًإٍبػرىاًىي ًبيًف كى جى

ٍؤيىا ًإنَّا كىذىًلؾى نىٍجًزم ا دٍَّقتى الرُّ ًظػلءي افَّ ىىذىا لىييكى البىالًنيفى إً ميٍحسً لقىٍد صى فىدىٍينىاهي ًبػًذٍبحو عى تىرىٍكنىػا ميًبيفي كى يـو كى
مىٍيًو ًفي اآل ـى الًخػًريفى سىػعى مىػى ًإٍبػرىاًىي ػٍؤًمًنيفى لاميٍحًسػًنيفى ًإنَّػوي ًمػٍف ًعبىاًدنىػا لنىٍجػًزم ا كىػذىًلؾى ـه عى بىشَّػٍرنىاهي  مي  كى

بى  ػػاًلًحيفى كى اؽى نىًبيِّػػا ًمػػفى الصَّ ـه ًلنىٍفًسػػوً ًبًإٍسػػحى ظىػػاًل ػػا ميٍحًسػػفه كى يًَّتًيمى ًمػػٍف ذيرّْ اؽى كى مىػػى ًإٍسػػحى مىٍيػػًو كىعى  ارىٍكنىػػا عى
 .(3)﴾ميًبيفه 

ا فٌرج عف سيدنا إبراىيـ كسيدنا إسماعيؿ، عندما أخمصا في الطاعة كالعبادة، بػؿ كأكرميمػا بعػدة ف
كالبشػػػارة  مػػػف كراء اسػػػحاؽ . بالػػػذكر الحسػػػف، كالبشػػػارة باسػػػحاؽ عميػػػو السػػػالـ كجعمػػػو نبيػػػا .بشػػػارات

ككػػؿ ىػػذه البشػػارت تكػػريـ مػػف ا . كجعػػؿ البركػػة فيػػو كفػػي ذريتػػو. يعقػػكب عميػػو السػػالـ  كجعمػػو نبيػػا
 .إلطاعتو أكامر ا. لسيدنا ابراىيـ عميو السالـ

ٍيرىةى رضي ا عنو قاؿف ،ا لو زكجو مف جبار مصر ظى فً حى ك  -3  قاؿ رسكؿ المَّػًو صػمى: عف أبي ىيرى
ٍيػدو عػف أىيُّػكبى : ا عميو كسػمـ ػادي بػف زى مَّ ٍحبيػكبو حػدثنا حى ـي إال ثىالثنػا حػدثنا محمػد بػف مى لػـ يىٍكػًذٍب ًإٍبػرىاًىي

ٍيػػرىةى رضػػي ا عنػػو قػػاؿ ػػدو عػػف أبػػي ىيرى مَّ ػػذىبىاتو  :عػػف ميحى ـي عميػػو السَّػػالـ إال ثىػػالثى كى   ،لػػـ يىٍكػػًذٍب ًإٍبػػرىاًىي
قىٍكليػوي  .(4)﴾إني سىػًقيـه ﴿ قىٍكليػوي : المًَّو عز كجؿًثٍنتىٍيًف ًمٍنييفَّ في ذىاًت  كقػاؿ  (5)﴾ىػذا فىعىمىػوي كىًبيػريىيـٍ  ؿبىػ﴿ كى

                                                 

 (. 73-71) اآلياتسكرة األنبياء ( 1)

 (. 22/164)الرازم، مفاتيح الغيب، ( 2)

 (. 113-113)سكرة الصافات آية  (3)

 . 89سكرة الصافات رقـ ( 4)

 . 63سكرة األنبياء رقـ ( 5)
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بَّػارو مػف امػبىٍينى  سىػارىةي ًإٍذ أتػى عمػػى جى بىػػاًبرىًة فىًقيػؿى لػولا ىػك ذىاتى يىػػٍكـو كى ػالن معػػو اٍمػرىأىةه مػػف : جى ًإفَّ ىىػػا ىينىػا رىجي
يا سىػارىةي لػيس : فقاؿ ،فىأىتىى سىارىةى . أيٍخًتي: قاؿ ،مف ىذه: فقاؿ ،أىلىوي عنيافىسى  ،فىأىٍرسىؿى إليو ،أىٍحسىًف الناس

ٍيػرىؾً  ٍيػًرم كىغى ػٍؤًمفه غى فَّ ىػذا سىػأىلىًني ،عمى كىٍجًو األرض مي ػؿى  ،فػال تيكىػذًِّبيًني ،فىأىٍخبىٍرتيػوي أىنَّػًؾ أيٍختًػي ،كىاً  فىأىٍرسى
مىٍت عميو ،ًإلىٍييىا لييىا بيدهذىىىبى يىتىنىا ،فمما دىخى ػرُّؾً  اٍدًعي المَّوى كال: فقاؿ .فىأيًخذى  ،كى فىػأيٍطًمؽى ، فىػدىعىٍت المَّػوى ، أىضي

لىيىا الثَّاًنيىػةى  ػرُّؾً : قاؿف،فىأيًخػذى ًمٍثمىيىػا أك أىشىػدَّ  ،ثيَـّ تىنىاكى ا بىٍعػضى  ،فىػدىعىٍت فىػأيٍطًمؽى  ،اٍدًعػي المَّػوى لػي كال أىضي فىػدىعى
بىتًػػوً  جى ـٍ لػػ ،فقػػاؿ ،حى ػػٍيطىافو ًإنَّكيػػ ػػكًني ًبشى رى  ،ـ تىػػٍأتيكًني ًبًإٍنسىػػافو إنمػػا أىتىٍيتيمي ػػمِّ  ،فىأىٍخػػدىمىيىا ىىػػاجى  ،يفىأىتىتٍػػوي كىػػك ييصى

ٍييىػػا قالػػت ػأى بيػػده مى ٍيػػدى ا: فىأىٍكمى ػػاًفرً لرىدَّ ا كى رى  ،فىػػاًجًر فػػي نىٍحػػًرهً لأك ا ،كى ـى ىىػػاجى ٍيػػرىةى . كىأىٍخػػدى ؾى مػػت: قػػاؿ أبػػك ىيرى
ـٍ يا بىًني مى  اءً أيمُّكي اًء السَّمى

(1) . 
ػػا لىػػوي ًمػػٍف ﴿: تعػػالىقػػاؿ  ػػف ييٍضػػًمًؿ المَّػػوي فىمى مى فيكنىػػؾى ًبالَّػػًذيفى ًمػػف ديكًنػػًو كى كّْ ييخى ٍبػػدىهي كى أىلىػػٍيسى المَّػػوي ًبكىػػاؼو عى
 . (2)﴾ىىادو 

اىى  ": كسمـا عميو صمى  قاؿ رسكؿ ا ك   .(3) "ؾى اٍحفىٍظ المَّوى يىٍحفىٍظؾى اٍحفىٍظ المَّوى تىًجٍدهي تيجى

ن اُه ِفي  ﴿كمف ًحفًظ ا إلبراىيـ عميو السالـ رفع ذكره في الدنيا، بعد مماتو، قاؿ تعالى-4 و آت  ي ْ
َ ِة ُ ِمن   ُصَّاُِِحين   ِإ َُّو ِفي  آلِخ  (4)﴾  ُدُّ ْ ي ا ح س ن ًة و 

خالصو ال :قاؿ الطبرم رحمو ا  في  عبادة لوكآتينا إبراىيـ عمى قنكتو  كشكره لو عمى نعمو كا 
نو في الدار اآلخرة يكـ القيامة، ذكرا حسنا كثناء جميال باقيا عمى األياـ ، ىذه الدنيا صمح ، ممف كا 
 .(5)كحسنت فييا منزلتو ككرامتو، أمره كشأنو

 

 

                                                 

كمسمـ، (. 3/1225( )3179) رقـ " كاتخذ ا إبراىيـ خميال " البخارم، صحيح البخارم، كتاب األنبياء، باب قكلو تعالى( 1)
 (. 4/1841( )2371)رقـ صحيح مسمـ، كتاب الفضائؿ، باب مف فضائؿ إبراىيـ عميو السالـ، 

 .122سكرة النحؿ آية ( 2)

 . 23: سبؽ تخريجو ص( 3)

 . 36سكرة الزمر آية رقـ ( 4)

  (.14/192)الطبرم، جامع البياف،( 5)
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  يكسؼ عميو السالـ: السادسالمطمب 

سػركف أقالميػـ كجٌنػد العممػاء كالمف، لقد حظيت قصػة سػيدنا يكسػؼ عميػو السػالـ بكثيػر مػف االىتمػاـ
 . ركس كالعبر مف تمؾ القصة المؤثرةكأفكارىـ كما كفقيـ ا إليو مف كالـ الستخراج الد

ًتًو آيىاته لّْمسَّاًئًميفى ﴿: قاؿ تعالى ٍخكى آيات لمسائميف : "قاؿ الطبرم رحمو ا (1)﴾لَّقىٍد كىافى ًفي ييكسيؼى كىاً 
 .(2)"لمسائميف عف أخبارىـ كقصصيـ كذكر رعب: أم

فكجػدت أف ، رجعت إلى المعجـ المفيػرس لييػاتجانب الحفظ فييا،  كعندما ىممت في الكتابة عف
فأمعنػػت النظػر فػػي اآليػػات كتفكػػرت سػتى مػػرات، « حفػػظ»كممػػة  سػكرة يكسػػؼ تكػػررت فييػا اشػػتقاقاتي 

: عميػػو السػػالـ، فكجػػدت أٌف الحفػػظ فػػي السػػكرة يتحػػدث عػػف جػػانبيفا فػػي حفػػظ ا لسػػيدنا يكسػػؼ ممينػػ
حفػػظ ا ىػػك المقصػػكد فػػي ىػػذا ك . ظ البشػػرم، كحفػػظ ا عػػٌز كجػػؿ لمنبػػي يكسػػؼ عميػػو السػػالـالحفػػ

ـي الرَّاًحًميفى ﴿: قاؿ تعالى  ،المطمب اًفظان كىىيكى أىٍرحى ٍيره حى   (3)﴾فالٌموي خى

اؿ ا قػكلٌمػ، و كأرجعػو إليػوفظىػسػبحانو حى  إلػى اابنػو  ظى فٍ لٌما كٌكؿ يعقكب حً ": رحمو ا قاؿ الشككاني
اؼي أىف يىٍأكيمىوي الذٍّْئبي ﴿: في يكسؼ  . (5)"االمتحاف ما كقع كقع لو مف (4)﴾كأىخى

 : ليكسؼ عميو السالـ كمف صكر حفظ ا

، بعػد أف تعيػد إخكتػو البئػر بػدال مػف قتمػوفػي  وئػإلقالياـ أحد إخكتو بفكرة إنجاتو مف القتؿ أكال ب -1
ـٍ ﴿: تعػػالىقػػاؿ بحفظػػو،  ػػٍنيي يىابىػػًة الالى تىٍقتيميػػكٍا ييكسيػػؼى كىأى  قىػػاؿى قىآًئػػؿه مَّ ػػبّْ يى لقيػػكهي ًفػػي غى تىًقٍطػػوي بىٍعػػضي مجي

 .كما أف ا حفظو داخؿ البئر (6)﴾السَّيَّارىًة ًإف كينتيـٍ فىاًعًميفى 

                                                 

 . 7سكرة يكسؼ آية رقـ ( 1)

 .  ( 12/154)الطبرم، جامع البياف( 2)

 . 64سكرة يكسؼ آية رقـ ( 3)

 . 13سكرة يكسؼ آية رقـ ( 4)

 (. 39/ 3)كاني، فتح القدير، الشك ( 5)

 . 11سكرة يكسؼ آية رقـ ( 6)
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كفى ﴿: تعػالىقاؿ   ـٍ الى يىٍشػعيري ـٍ ىىػذىا كىىيػ ٍينىا ًإلىٍيًو لىتينىبّْئىنَّييـ ًبأىٍمرًًى أنقػذه ك ف كيػد إخكتػو مػنٌجػاه ك  (1)﴾كىأىٍكحى
ـٍ ﴿: تعػػالىقػػاؿ قافمػػة كانػػت بػػالطريؽ عػػابرة،  ه لػػور يسػػ بػػأف ؛مػػف البئػػر ػػميكٍا كىاًردىىيػػ ػػاءٍت سىػػيَّارىةه فىأىٍرسى كجى
ًميـه ًبمىا يىٍعمىميكفى  كىهي قىاؿى لفىأىٍدلىى دى  اعىةن كىالٌموي عى كهي ًبضى  .(2)﴾يىا بيٍشرىل ىىػذىا غيالىـه كىأىسىرُّ

ًفػػظى ا ي -2 يكسػػؼ عميػػو فضػػرب منيػػا، نٌجػػاه ؛ ك الفاحشػػةفػػي مػػف الكقػػكع كسػػؼ عميػػو السػػالـ ك حى
مَّقىػًت األىٍبػكىابى ﴿: تعالىقاؿ ،  يحتذل في ذلؾمثال السالـ دىٍتوي الًَّتي ىيكى ًفػي بىٍيًتيىػا عىػف نٍَّفًسػًو كىغى رىاكى كى
قىالىتٍ  ثٍ : ىىٍيتى لىؾى قىاؿى : كى بّْي أىٍحسىفى مى لىقىٍد ىىمَّػتٍ مىعىاذى الٌمًو ًإنَّوي رى ، كى َـّ  كىامى ًإنَّوي الى ييٍفًمحي الظَّاًلميكفى ًبػًو كىىىػ

ٍنوي السُّكءى كىا بًّْو كىذىًلؾى ًلنىٍصًرؼى عى  .(3)﴾ميٍخمىًصيفى لفىٍحشىاء ًإنَّوي ًمٍف ًعبىاًدنىا الًبيىا لىٍكال أىف رَّأىل بيٍرىىافى رى

ًفظى  -3 ـٌ  ،ا الممؾبتفسير رؤيمف ظمماتو،  ا يكسؼ عميو السالـ في السجف، كأخرجوك حى كمف ث
ٍيثي يىشىاءي نيًصيبي ﴿: تعالىقاؿ  ،جعمو كزيرا عنده كىذىًلؾى مىكَّنّْا ًلييكسيؼى ًفي األىٍرًض يىتىبىكَّأي ًمٍنيىا حى كى

ًتنىا مىف نَّشىاء كىالى نيًضيعي أىٍجرى ا ، كى لًبرىٍحمى ٍيره لّْمًَّذيفى آالميٍحًسًنيفى كىانيكٍا يىتَّقيكفى ٍجري اآلًخرىًة خى نيكٍا كى  .(4)﴾مى

ًفظى  -4 ٍيػًو ﴿: تعالىقاؿ  .سالميف لولو أىمو كأعادىـ  اي  ك حى مىى ييكسيؼى آكىل ًإلىٍيػًو أىبىكى ميكٍا عى فىمىمَّا دىخى
مىى ا ٍيًو عى رىفىعى أىبىكى ، كى ميكٍا ًمٍصرى ًإف شىاء الٌموي آًمًنيفى قىاؿى اٍدخي كٍا لىوي سيجَّ لكى رُّ خى قىاؿى يىا أىبىًت ىىػذىا عىٍرًش كى دان كى

ػاء ًبكيػـ  جى ًنػي ًمػفى السّْػٍجًف كى قىػٍد أىٍحسىػفى بىػي ًإٍذ أىٍخرىجى قٌػان كى بّْػي حى عىمىيىا رى ٍؤيىامى ًمف قىٍبؿي قىٍد جى مّْػفى تىٍأًكيؿي ري
بّْػػي لىًطيػػؼه لّْ لا ًتي ًإفَّ رى بىػػٍيفى ًإٍخػػكى ػػا يىشىػػاءي ًإنَّػػوي ىيػػكى ابىػػٍدًك ًمػػف بىٍعػػًد أىف نَّػػزغى الشَّػػٍيطىافي بىٍيًنػػي كى ـي لمى عىًمػػي
ـي لا ًكي  .(5)﴾حى

قد يككف نصيب كؿ مف سمؾ  عباده أنو بؿ يخبر اكىذا الحفظ ليس ليكسؼ عميو السالـ فقط، 
 .كاإليماف، كصبر عمى فتف الدنيا، كخاصة فتنة الكقكع بالفاحشة طريؽ الطاعة

                                                 

 . 15سكرة يكسؼ آية رقـ ( 1)

 . 19سكرة يكسؼ آية رقـ ( 2)

 (. 24-23) اآليتافسكرة يكسؼ ( 3)

 (. 57-56) اآليتافسكرة يكسؼ ( 4)

 (. 111-99) اآليتافسكرة يكسؼ ( 5)
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ـٍ ًعٍبرىةه لىقىٍد كى ﴿: تعالىقاؿ   ًصًي  .(1)﴾بىابً لٍكًلي األى ألي  افى ًفي قىصى

 : شعيب عميو السالـ: السابع المطمب

عما لقيو مف إعراض قكمو  بقصد إيناس الٌنبي صٌمى الٌمو عميو كسٌمـ تأخرل جاء قرآنيةقصة  ىذهك 
مف  جاتوكيبشره بن صمى ا عميو كسمـالرسكؿ  ييطىٍمًئفي دعكتو، كما أصابو مف ىـٌ كحزف، فا  فع

  .بإىالكيـكنٌجاه مف فساد قكمو  شعيبان ا حفظ سيدنا كم، قكمو كحفظو

ككحاؿ الرسؿ السابقيف حفظ ا رسكلو شعيب عميو السالـ كنجاه مف العذاب الذم نزؿ بقكمو بعد 
ٍينىا ﴿ :قاؿ تعالى .أف قاـ بدعكتيـ الى ترؾ ما ىـ عميو مف فساد في الكيؿ اءى أىٍمرينىا نىجَّ لىمَّا جى كى

، شيعىٍيبان كىالَّذً  اًثًميفى ـٍ جى كا ًفي ًديىارًًى ةي فىأىٍصبىحي ٍيحى ذىٍت الًَّذيفى ظىمىميكا الصَّ يفى آمىنيكا مىعىوي ًبرىٍحمىةو ًمنَّا كىأىخى
ٍديىفى كىمىا بىًعدىٍت ثىميكدي  ـٍ يىٍغنىٍكا ًفييىا أىال بيٍعدان ًلمى  .(2)﴾كىأىٍف لى

 مف المطائؼ المغكية في قصة شعيب عميو السالـ

 قصة صالح عميو السالـ كقصة شعيب عميو السالـالفرؽ بيف -1

كقػػاؿ فػػي قصػػة ، الػػذيف ظممػػكا الصػػيحة أم صػػيحة جبريػػؿ كأنػػث الفعػػؿ عمػػى لفػػظ الصػػيحة كأخػػذت
مػا أىمػؾ ا أمتػيف :قػاؿ ابػف عبػاس. الصػياح فػذكر عمػى معنػى، صالح كأخػذ الػذيف ظممػكا الصػيحة

مػػف تحػػتيـ  قػػكـ صػػالح أخػػذتيـ الصػػيحةأىمكيػػـ ا أف  ، بعػػذاب كاحػػد إال قػػكـ صػػالح كقػػـك شػػعيب
 .(3)"فأصبحكا في ديارىـ جاثميف، كقـك شعيب أخذتيـ الصيحة مف فكقيـ

 :تعددت ألفاظ العذاب بحؽ قـك مديف  -2

كفي الشعراء عذاب ، كفي األعراؼ رجفة، ذكر ىا ىنا أنو أتتيـ صيحة:" قاؿ ابف كثير رحمو ا 
نما ذكر في كؿ سياؽ ما  ،كـ عذابيـ ىذه النقـ كمياكىـ أمة كاحدة اجتمع عمييـ ي ، الظمة كا 

                                                 

 . 111سكرة يكسؼ آية رقـ ( 1)

 (.95-94)ىكد اآليات سكرة ( 2)

 (.9/92)القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف،( 3)
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ففي األعراؼ لما قالكا لنخرجنؾ يا شعيب كالذيف آمنكا معؾ مف قريتنا ناسب أف يذكر  ، يناسبو
كىا ىنا لما أساءكا ، فرجفت بيـ األرض التي ظممكا بيا كأرادكا إخراج نبييـ منيا، ىناؾ الرجفة

كفي الشعراء لما قالكا فأسقط ، ر الصيحة التي استمبثتـ كأخمدتيـذك، األدب في مقالتيـ عمى نبييـ
قاؿ فأخذىـ عذاب يـك الظمة إنو كاف عذاب يكـ ، عمينا كسفا مف السماء إف كنت مف الصادقيف

 .(1)"عظيـ كىذا مف األسرار الدقيقة

 . ـأيكب عميو السال: الثامف المطمب

كمالو  أىموفي نفسو ك ، بضركب مف البالء ده في الدنيا،كمف أحٌب مف عبا قد يبتمي أكلياءه، ا إف
منزلتو  -كاحتسابو إياه كحسف يقينو بصبره عميو -غير ىكاف بو عميو، كلكف اختبارا منو لو ليبمغ مف

 .(2)التي أعدىا لو تبارؾ كتعالى مف الكرامة عنده

مىىٰ  ؾي ممي لٱًبيىًدًه  لًَّذلٱ رىؾى تىبىػٰ ﴿: الدنيا ، قاؿ تعالى في مف سنف اسنة  البالء كيؿّْ شىٍىءو قىًديره  كىىيكى عى
مىؽى  لًَّذلٱ يىكٰ لٱكى  مىٍكتى لٱخى ـٍ أىٍحسىفي عىمىالًليىٍبمي  ةى حى ـٍ أىيُّكي كي  .(3)﴾غىفيكري لٱ عىًزيزي لٱ كىىيكى كى

ضرب سيدنا أيكب عميو السالـ مثاال يحتذل في الصبر عمى البالء، ألف ا ابتاله في  كلقد
ككاف الضر الذم أصابو كالبالء . كمالو، فصبر كشكر، ككاف الفرج مفتاح صبره صحتو ككلده

رُّ  كىأىيُّكبى ﴿: تعالىقاؿ  .(4)"الذم نزؿ بو امتحاننا مف ا لو كاختبارنا  بَّوي أىنّْي مىسًَّنيى الضُّ ًإٍذ نىادىل رى
ـي    (5)﴾الرَّاًحًميفى  كىأىٍنتى أىٍرحى

 

 

                                                 

 (.2/459)ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ، ( 1)
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  :حفظ ا سيدنا أيكب عميو السالـ

ٌبوي أىٌني مىٌسًنيى  ﴿بأف أذف لو في الدعاء لكشؼ ما بو مف ضر،-1 ٍبدىنىآ أىٌيكبى ًإٍذ نىادىلى رى كىاٍذكيٍر عى
 .(2)"بنصب في بدني كعذاب في مالي ككلدم (1)﴾ًبنيٍصبو كىعىذىابو الٌشٍيطىافي 

 

ما انتيى األجؿ فإنو لما مسو الشيطاف بنصب كعذاب أنساه ا الدعاء أف يدعكه فيكشؼ ما بو فم 
كالتذكير بالدعاء ىك نكع . (3)"  كقضى ا أنو كاشؼ ما بو مف ضر أذف لو في الدعاء كيسره لو

 .مف أنكاع الحفظ

شىرىابه ﴿يسر لو اسباب الشفاء، قاؿ تعالى-2  (4)﴾ اٍركيٍض ًبًرٍجًمؾى ىىذىا ميٍغتىسىؿه بىاًرده كى

ميف كأمره أف يقـك مف مقامو كاف يركض األرض استجاب لو أرحـ الراح:" قاؿ ابف كثير رحمو ا
برجمو ففعؿ فأنبع ا تعالى عينا كأمره أف يغتسؿ منيا فأذىب جميع ما كاف في بدنو مف األذل ثـ 
أمره فضرب األرض في مكاف آخرل فأنبع لو عينا أخرل كأمره أف يشرب منيا فأذىب جميع ما 

 .(5)"ا كباطناكاف في باطنو مف السكء كتكاممت العافية ظاىر 

ـٍ  اهي كىآتىٍينى  ﴿: قاؿ تعالى، كمف حفظ ا كرحمتو بو، اف رد عميو أىمو كمالو-3 ـٍ مىعىيي ًمٍثمىيي أىٍىمىوي كى
ًذٍكرىل ًلمعىاًبًديفى  نىارىٍحمىةن ًمٍف ًعٍندً   .(6)﴾كى

 يكنس عميو السالـ: المطمب التاسع

                                                 

 .41ص آية سكرة ( 1)

 (.4/41)تفسير القرآف العظيـ،ابف كثير، ( 2)
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 .41ص آية سكرة ( 4)

 (.4/41)ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ،( 5)
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عبرة لمجميع في الصبر عمى البالء،  إف قصة يكنس عميو السالـ حممت الكثير مف المعاني، كىي
 .ـ اليأس كترؾ الدعاءدكع

 :مف جكانب حفظ ا لسيدنا يكنس عميو السالـك  

كظممة  ،ظممة البحر ؛مف ظممات عدة عميو السالـنجى يكنس  فانجاتو مف بطف الحكت، -1
 .دعائو كذكره بدكاـ  ،الحكت

ذىا النُّكًف ًإذ ذَّىىبى مي ﴿: قاؿ تعالى  مىٍيًو فى كى  نىادىل ًفي الظُّميمىاًت أىف ال ًإلىوى ًإالغىاًضبان فىظىفَّ أىف لَّف نٍَّقًدرى عى
انىؾى ًإنّْي كينتي ًمفى الظَّاًلًميفى  ْـّ  أىنتى سيٍبحى ٍينىاهي ًمفى الغى نىجَّ ٍبنىا لىوي كى حفظ مف ا عز  كىذا".(1)﴾فىاٍستىجى

كىذىًلؾى نينًجي  ﴿ما سمؼ لو مف الطاعةاـ فظ زمكحى ، عبدهرعى لو حؽ تى ، كجؿ لعبده يكنس كى
 .(3)" .كينجيو كما أنجاه، ا لمف دعاه أف يجيبو كما أجابو شىرطي  كىذا  .(2)﴾الميٍؤًمًنيف

إف يػػكنس لػـ يصػػبر عمػى تكػاليؼ الرسػػالة، فضػاؽ صػػدرا بػالقكـ، كألقػػى : كقػاؿ سػيد قطػػب رحمػو ا
ا فػي الضػيؽ الػذم تيػكف إلػى  فأكقعوالنفس؛  جى رً الصدر، حى  ؽى يٌ عبء الدعكة، كذىب مغاضبا، ضى 

ج مػا فػرٌ لى . كاعتػرؼ بظممػو لنفسػو كدعكتػو ككاجبػو! لػكال أف ثػاب إلػى ربػو. جانبيو مضايقات المكذبيف
كأصحاب الدعكات ال بد أف . كلكنيا القدرة حفظتو كنجتو مف الغـ الذم يعانيو. ا عنو ىذا الضيؽ

  .(4) ،عمى التكذيب بيا، كاإليذاء مف أجميا يحتممكا بتكاليفيا، كأف يصبركا
فينبغػػي التركيػػز عمػػى كيفيػػة حفػػظ ا لدعاتػػو ، إف ىػػذا الكػػالـ يممسػػو كػػؿ داعيػػة فػػي كقتنػػا الحاضػػر

، كقصػػة حفػػظ ا لسػػيدنا يػػكنس حتػػى يككنػػكا جػػريئيف فػػي قػػكؿ الحػػؽ كالصػػبر عميػػو، كقػػت األزمػػات
 .يحتذل في ذلؾ مثاؿه عميو السالـ 

ًفػػػظى ا  كمػػػا أف-2 قػػػاؿ . عميػػػو شػػػجرة يقطػػػيف كأنبػػػتلػػػو جسػػػمو بعػػػد خركجػػػو مػػػف بطػػػف الحػػػكت  حى
مىٍيوً   فنبذناه بالعراء كىك سقيـ﴿:تعالى رىةن مّْف  كىأىنبىٍتنىا عى  .(5)﴾يىٍقًطيفو شىجى

                                                 

 . 87اآليةسكرة األنبياء ( 1)

 . 88 اآليةسكرة األنبياء ( 2)

 تصرؼب(. 11/334)القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف، ( 3)

 بتصرؼ( 171-5/169)  بال طبعة كال سنة نشر. مج. 6. في ظالؿ القرآف( ـ1966: ت)قطب، سيد ( 4)

 (.146-145)الصافات االيات سكرة ( 5)
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 ،ف ا طرحو مف بطف الحكت فى الصحراء الكاسعة التى ال نبات فيياإ قاؿ الشككاني رحمو ا
أل شجرة كأنبتنا عميو  شجرة مف يقطيف  ،طف الحكت مف الضرسقيـ لما نالو فى بكىك ثـ إلقائو 

 .كانبات الشجرة رحمة مف ا ألبعاد االذل عنو .(1)فكقو تظمؿ عميو

 كمف حفظ ا لسيدنا يكنس عميو السالـ  عكدتو الى قكمو كنجاتيـ مف العذاب بتكبتيـ-3

ػػٍمنىاهي  ﴿:قػػاؿ تعػػالى ىػػـ قكمػػو الػػذيف " :قػػاؿ الشػػككاني رحمػػو ا .(2)﴾أىٍلػػؼو أىٍك يىًزيػػديكفى  ًمئىػػةً ًإلىػػى  كىأىٍرسى
 .(3)ىرب منيـ إلى البحر كجرل لو ما جرل بعد ىربو

ْـّ  ﴿المطائؼ المغكية في قكلو تعالىكمف   ٍينىاهي ًمفى الغى نىجَّ ٍبنىا لىوي كى  ﴾فىاٍستىجى

النجػاة ىنػا  لػـ تحصػؿ عقػب دعائػو ألف ، بػالكاك كلػيس بالفػاء« كنجيناه»اللة عطؼ الفعؿ مف د-7
ذكر حػرؼ كقصػة نػكح كىػكدفي حيف أف القصص األخػرل . مباشرة بؿ تطمب األمر حينا مف الزمف

 . الؼء لمداللة عمى اف النجاة جاءت عقب الدعاء بكقت قريب

 .ألف الغـ المقصكد ىك النجاة مف بطف الحكت. «مف الغـ»تقييد اإلنجاء بأنو تـ  -2

كنجينػػػػاه مػػػػف الغػػػػـ بإخراجنػػػػا لػػػػو مػػػػف بطػػػػف الحػػػػكت حتػػػػى قذفػػػػو إلػػػػى "  :حمػػػػو اقػػػػاؿ الشػػػػككاني ر 
 .(4)"الساحؿ
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  السالـ وعمي مكسى: العاشر المطمب

ػػٍكفى ًبػػالًكتىػػاًب الؾى آيىػػاتي امػػ، تً طسػػـ﴿: تعػػالىقػػاؿ  ًفٍرعى مىٍيػػؾى ًمػػٍف نىبىػػًإ ميكسىػػى كى ًبػػيًف نىٍتميػػك عى ؽّْ ًلقىػػٍكـو لمي حى
ػػكٍ  نيػػكفى ييٍؤمً  ػػًإفَّ ًفٍرعى ـٍ ألى ًفػػي ا الفى عى ـٍ ييػػذىبّْحي أىٍبنىػػاءىىي عىػػؿى أىٍىمىيىػػا ًشػػيىعنا يىٍستىٍضػػًعؼي طىاًئفىػػةن ًمػػٍنيي جى ٍرًض كى

ـٍ ًإنَّوي كىافى ًمفى ا يىٍستىٍحًيي ًنسىاءىىي  .(1)﴾ميٍفًسًديفى لكى

 أىميػا كالعدكاف، كجعؿ الظمـ في المعيكدة الحدكد كجاكز ،مصر رضأ في كطغا تجبر فرعكف فإ "
  .(2)" كالفساد الشر مف يريده ما كؿ في يشيعكنو افرق

، كالكػالـ سػيدنا مكسػى عميػو السػالـ كلػد، مػف فرعػكف كجنػكده غيػافطكال كتىذا الجك مف الجبر  فيك 
 : التي تعددت ككثرت، منيا لسالـعميو ا كسىلم ا حفظصكر  عمى ذكريقتصر ىنا 

ًفػػظى  -1  كمػػف ثػػـ تمقيػػو فػػي ،ليػػـ أمػػو أف ترضػػعوأفػػا  ؛صػػغره فػػيا سػػيدنا مكسػػى عميػػو السػػالـ  حى
أف ا نجػاه  كمػافكانت نجاتو مف يػد جنػكد فرعػكف المتػأىبيف لقتمػو، . البحر بعد كضعو في التابكت

ٍينىػا ًإلىػى  ًإذٍ ﴿: في البحر، كأرسى التابكت في مكاف قريب مف بيت فرعكف، قاؿ تعالى لغرؽمف ا أىٍكحى
ْـّ فى لًفيًو ًفي التَّابيكًت فىاٍقًذًفيًو ًفي ااٍقذً  ى، أىفً أيمّْؾى مىا ييكحى  ػديكّّ لًقًو اميي ميى ػديكّّ ًلػي كىعى ػٍذهي عى ُـّ ًبالسَّاًحًؿ يىٍأخي يى

 .(3)﴾لىو

ًحفػًظ ا أيضػػا، نجاتػو مػف القتػػؿ مػرة أخػرل، كاإلبقػػاء عمػى حياتػو كتربيتػػو فػي بيػت فرعػػكف،  مػف-2
قىالىتً ﴿: قاؿ تعالى لىؾى اٍمرىأىتي ًفٍرعىٍكفى قيرَّ  كى ٍيفو ًلي كى ـٍ  التي عى لىدنا كىىي تىٍقتيميكهي عىسىى أىٍف يىٍنفىعىنىا أىٍك نىتًَّخذىهي كى

كفى  ال  .(4)﴾يىٍشعيري

ًفظىػوي بإلقػاء محبتػو فػي قمػػب -3  قىٍيػػتي لكىأى ﴿: امػرأة فرعػكف، كحراسػتو مػػف اآلفػات، كقػاؿ تعػالى آسػيةكحى
يٍ  مىى عى ًلتيٍصنىعى عى بَّةن ًمنّْي كى مىٍيؾى مىحى  .(5)﴾ينً عى
                                                 

 (. 4-1) اآلياتالقصص سكرة ( 1)

 ( 3-7/2) العمادم، تفسير أبي السعكد( 2)

 (. 38-37) اآليتافسكرة طو ( 3)

 . 9سكرة القصص آية ( 4)

 . 38سكرة طو آية ( 5)
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ًلتيٍصػػنىعى ﴿قكلػػو  مىػػى كى ٍيًنػػ عى  العػػالـ كػػاف كلمػػا، منػػي عمػػـ عمػػى تػػرل أف العمػػـ: العػػيف مػػف المػػرادك : ﴾يعى
 العمػـ عمػى العػيف لفػظ أطمػؽ، اآلفػات عػف يحرسػو إليػو النػاظر أف كمػا، اآلفػات عػف يحرسو بالشيء

 عما يحرسو الشيء إلى ظرالنا ألف كذلؾ، الحراسة: العيف مف المراد ، أكالكجو ىذا مف الشتباىيما
 . (1)كالحياطة بالحفظ لؾ دعا إذا، عميؾ ا عيف: كيقاؿ، الحراسة سبب كأنيا فالعيف، يؤذيو
ًفظىوي -4  قػاؿمنيػا،  ضػعا بعد رفضو الرضاعة مف المرضػعات، كسػخر عكدتػو إلػى أمػو كػي ير  كحى

رٍَّمنىػػا﴿: تعػػالى حى مىٍيػػًو ا كى ـٍ لىػػوي  أىديلُّكيػػـٍ  ؿىىػػ مىرىاًضػػعى ًمػػٍف قىٍبػػؿي فىقىالىػػتٍ لعى ـٍ كىىيػػ مىػػى أىٍىػػًؿ بىٍيػػتو يىٍكفيميكنىػػوي لىكيػػ عى
 ، كفى ٍينييىػػا كى  فىرىدىٍدنىػػاهي نىاًصػػحي ػػًو كىػػٍي تىقىػػرَّ عى ـٍ  الًإلىػػى أيمّْ لىًكػػفَّ أىٍكثىػػرىىي ػػؽّّ كى ـى أىفَّ كىٍعػػدى المَّػػًو حى ًلػػتىٍعمى فى كى  التىٍحػػزى

 إلػػى يرجػػع حتػػى، امػػرأة ثػػدم يقبػػؿ ال: "قبػػؿ مػػف لمراضػػعا عميػػو كحرمنػػا": مجاىػػدقػػاؿ " (2)﴾يىٍعمىميػػكفى 
 . ىذا مف حفظ ا في الصغر كؿ. (3)"أمو

كيسػػر لػػو بػػؿ مكسػػى عميػػو السػػالـ فػػي شػػبابو عنػػدما قتػػؿ رجػػال مػػف قػػـك فرعػػكف،  اا سػػيدن ظى ًفػػحى -5
قىتى ﴿: تعػالى قػاؿ، يفسبيؿ الزكاج مف ابنة رجؿ صالح في مػد ٍينىػاؾى مػكى فىتىنَّػاؾى لًمػفى اتى نىٍفسنػا فىنىجَّ ْـّ كى غىػ
ٍديىفى ثيَـّ ًجٍئتى  مىى قىدىرو يىا ميكسىى فيتيكننا فىمىًبٍثتى ًسًنيفى ًفي أىٍىًؿ مى  .(4)﴾عى

 حتػىه ا اختبػر ك ، المقتػكؿ بثأر يطمب أفكمف  ،الخكؼ نجى ا مكسى مف": قاؿ الكمبي رحمو ا
 البحػر مػف ثػـ الػذبح مػف خمصػو ألنػو، نةمح بعد محنة مف وخمصك ، كالرسالة لمنبكة صمحي وأن ظير
 .(5)"بالقتؿ القصاص مف ثـ

ا سيدنا مكسى عميو السالـ كىك رسكؿ، كنٌجػاه مػف كيػد فرعػكف كسػحرتو، بعػد أف رفضػكا  ظى فً حى -6
بّْػػػػؾى فىأىٍرًسػػػػ الًإنَّػػػػا رىسيػػػػك ﴿: قػػػػاؿ تعػػػػالىدعكتػػػو، كرفضػػػػكا إرسػػػػاؿ بنػػػػي إسػػػرائيؿ معػػػػو،  مىعىنىػػػػا بىًنػػػػي  ؿرى

 .(6)﴾ًإٍسرىاًئيؿى 
                                                 

 (. بتصرؼ(. )22/47)الرازم، مفاتيح الغيب، ( 1)

 (. 13-12)سكرة القصص آية ( 2)

 (. بتصرؼ( )21/41)الطبرم، جامع البياف، ( 3)

 . 41كرة طو آية س( 4)

دار الكتاب : لبناف. 4ط . مج4 ،(التسييؿ لعمـك التنزيؿ( )ىػ741: ت)الكمبي، محمد بف أحمد بف محمد الغرناطي ( 5)
 (. بتصرؼ( )3/13)ـ، 1983 -ىػ1413. العربي

 . 47سكرة طو آية ( 6)
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يىػا ميكسىػى ًإمَّػا  قىػاليكا﴿: عمى مكعد لمقاء أماـ الناس، فبدأ السػحرة بإلقػاء ًعٌصػييـ، قػاؿ تعػالى كاتفقكا
مَّا أىٍف نىكيكفى أى مأىٍف تي  ؿى ًقيى كىاً  ـٍ قيكا فىًإذىا حً لأى  ؿقىى، قىاؿى بى لمىٍف أى  كَّ ـٍ  بىػالييي يَّػؿي ًإلىٍيػًو ًمػٍف ًسػٍحرًًى ـٍ ييخى كىًعًصػيُّيي
ػٍؼ ًإنَّػؾى أىٍنػتى ا ال نىامقي ا تىٍسعىى، فىأىٍكجىسى ًفي نىٍفًسًو ًخيفىةن ميكسىى، أىنَّيى  ػا ًفػي يىًميًنػؾى لػ، كىأى ٍعمىػىألى تىخى ًؽ مى
ػنىعيكا كىٍيػدي سىػاًحرو كى متى  ػا صى ػنىعيكا ًإنَّمى ٍيػثي أىتىػى، فىػأي  القىٍؼ مىا صى دنا قىػاليكا لييٍفًمػحي السَّػاًحري حى رىةي سيػجَّ ًقيى السَّػحى

ميكسىىآمى  كفى كى مكسػى عميػو السػالـ فػي ىػذا االمتحػاف العصػيب،  سػيدنا إف ا ثٌبػت (1)﴾نَّا ًبرىبّْ ىىاري
 .كيد الساحريف ا بطؿكأ ،كنٌجاه مف ىذا االبتالء، بؿ كأظيره عمى قكمو، ألف رسالتو ىي الحؽ

ٍينىػ﴿: ، نجاتو مع قكمو مف فرعكف كجنػكده، قػاؿ تعػالىفظ احً  كمف-7 ى ميكسىػى أىٍف أىٍسػًر ًإلىػ آكىأىٍكحى
ػػكفي ًفػػى ا ًإنَّكيػػـ مًبًعبىػػادً  ػػؿى ًفٍرعى ـٍ لى لٌمتًَّبعيػػكفى فىأىٍرسى نَّييػػ اًشػػًريفى ًإفَّ ىىػػؤيالًء لىًشػػٍرًذمىةه قىًميميػػكفى كىاً  ػػدىآًئًف حى  نىػػامى

كينيػ نَّػاتو كىعيييػكفو كى ـٍ مّْػف جى كفى فىأىٍخرىٍجنىػاىي ػاًذري ًميعه حى نَّا لىجى ٍثنىاىىػا لىغىآًئظيكفى كىاً  قىػاـو كىػًريـو كىػذىًلؾى كىأىٍكرى مى كزو كى
  .(2)﴾فىأىٍتبىعيكىيـ مٍُّشًرًقيفى  يؿى ئًإٍسرىابىًنى 

فرعػػكف  فأل ؛دأ قكمػػو يتزلزلػػكف مػػف الخػػكؼبػػكقكمػػو إلػػى البحػػر،  عميػػو السػػالـ كصػػؿ مكسػػى عنػػدماك 
ػػػا﴿قػػػالكا عنػػػدىا ، فكالبحػػػر أمػػػاميـكجنػػػكده خمفيػػػـ،  ٍمعىػػػاًف لتىػػػرىآءىا ا فىمىمَّ ابي ميكسىػػػى ًإنَّػػػا جى قىػػػاؿى أىٍصػػػحى

ػػٍدرىكيكفى  بػػؿ كالمتػػيقف بحصػػكلو  رد الكاثػػؽ بنصػػر ا، ،ييـفكػػاف رد مكسػػى عميػػو السػػالـ عمػػ .(3)﴾لىمي
بّْى سىيىٍيًديفً  كىالَّ ًإفَّ مىًعىى  قىاؿى ﴿ ردعػا ليػـ : عميػو السػالـ مكسػى يػاقال: األلكسي رحمػو ا قاؿ ،(4)﴾رى

رشػػادا، عػػف ذلػػؾ إف معػػي ربػػي ، لػػف يػػدركككـ كػػال، ا عػػز كجػػؿ يغنػػي عػػف تػػدبيره إلػػى أف تػػدبير كا 
 .(5)كنصركـ عمييـ، إلى ما فيو نجاتكـ منيـ ريباقسييديف  كالنصرة بالحفظ

ٍينىا﴿: تعالى قاؿ ،المعجزة كالنجاة كحصمت اؾى ا فىأىٍكحى فىػاٍنفىمىؽى فىكىػافى  بىٍحرى لًإلىى ميكسىى أىًف اٍضًرٍب ًبعىصى
َـّ الطٍَّكًد اكيػػؿُّ ًفػػٍرؽو كىػػال ، كىأىٍزلىٍفنىػػا ثىػػ ػػٍف مى آلعىًظػػيـً مى ٍينىػػا ميكسىػػى كى ، كىأىٍنجى ػػًريفى ٍقنىػػا  عىػػوي خى َـّ أىٍغرى ، ثيػػ ًعػػيفى أىٍجمى

، آلا ًريفى بَّػؾى لىييػكى االًفي ذىًلؾى  ًإفَّ خى فَّ رى ، كىاً  ػٍؤًمًنيفى ـٍ مي مىا كىافى أىٍكثىػريىي ـي ليىةن كى  عيدقػاؿ سػ .(6)﴾عىًزيػزي الػرًَّحي
                                                 

 (. 71-66) اآلياتسكرة طو ( 1)

 (. 61-52) اآلياتسكرة الشعراء ( 2)

 . 61لشعراء آية سكرة ا( 3)

 . 62سكرة الشعراء آية ( 4)

 (. بتصرؼ( )19/85)األلكسي، ركح المعاني ( 5)

 (. 68-63)سكرة الشعراء آية( 6)
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ري يمد  صار، مكسى بالعصا ضربو ةفمما كاف ليم، كاف البحر ساكنا ال يتحرؾ": بف جبير يىٍجػزي  .(1)"كى
يحفظػػو كيرعػػاه كينجيػػو، كمػػا نجػػى مكسػػى عميػػو السػػالـ كقكمػػو مػػف . حػػاؿ كػػؿ مػػف لجػػأ إلػػى ا كىػػذا

 . ضفرعكف الطاغية المفسد في األر 
 عيسى عميو السالـ : عشر الحادم لمطمبا

 :لسيدنا عيسى عميو السالـ مف جكانب حفظ ا

ًفظى أمو أثناء الحمؿ بو، ك يسرليا مف يقكـ بشؤكنيا كقضاء حكائجيا، -1  حى

مىٍييىا زىكىًريَّ ﴿ :قاؿ تعالى ؿى عى سنان كى كىفَّمىيىا زىكىًريَّا كمَّمىا دىخى ا فىتىقىبَّمىيىا رىبُّيىا ًبقىبيكؿ حىسف كى أىنبىتىيىا نىبىاتان حى
دى  جى ؽي مىف يىشاءي اٍلًمٍحرىاب كى ـي أىنى لىًؾ ىىذىا قىالىت ىيكى ًمٍف ًعنًد المًَّو ًإفَّ المَّوى يىٍرزي ًعندىىىا ًرٍزقان قىاؿى يىمىٍريى
قاؿ ك  ،المعنى سمؾ بيا طريؽ السعداء فىتىقىبَّمىيىا رىبُّيىا  "قاؿ القرطبي رحمو ا  (2)﴾ ًبغىيًر ًحساب

أبك عبيدة كقاؿ  ،ضميا إليو :كفميا زكريا أم..ياـ بشأنياالتكفؿ في التربية كالق :ابف عباس التقبؿ
كالتقدير ككفميا ربيا  ،فيك يتعدل إلى مفعكليف ،كقرأ الككفيكف ككفميا بالتشديد ،ضمف القياـ بيا

فأخبر ا تعالى أنو ىك الذم تكلى كفالتيا .....كقدر ذلؾ عميو كيسره لو  ،زكريا أم ألزمو كفالتيا
 .(3) كالقياـ بيا

 :لكالدتو  اآلتيةىيأ ا الظركؼ ك  -2

الشديد مف  ياخكفللجكء السيدة مريـ عمييا السالـ الى مكاف بعيد عند شعكرىا بأكجاع المخاض  -أ
اضي ًإلىى ًجٍذًع النٍَّخمىًة  ﴿ لممكلكدكقكع أم مكركه  اءىىىا اٍلمىخى مىٍتوي فىانتىبىذىٍت ًبًو مىكىاننا قىًصيِّا فىأىجى مى فىحى

كينتي نىٍسينا مَّنًسيِّاقىالىٍت    (4)﴾ يىا لىٍيتىًني ًمتُّ قىٍبؿى ىىذىا كى

                                                 

 ( بتصرؼ(. )8/2771)ابف أبي حاتـ، تفسير القرآف العظيـ، ( 1)

 . 37سكرة آؿ عمراف آية ( 2)

 . (71-4/69)القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف،( 3)

 (.23-22)اآليات  ريـمسكرة  (4)
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كالقصي ىك  ،تنحت كاعتزلت إلى مكاف بعيد :مفانتبذت بو مكانا قصيا أ "قاؿ الشككاني رحمو ا
 كعندىا عـ الحزف كالخكؼ جميع آكصاليا، فقالت مف شدة ألميا  (1)"البعيد

كينتي نىٍسينا مَّنًسيِّايىا لىٍيتىًني ًمتُّ قىٍبؿى ىىذى  ﴿  قالت كىي تطمؽ مف الحبؿ استحياء  :قاؿ السدم ﴾ا كى
ككنت شيئا نسي  ،الذم أنا فيو كالحزف بكالدتي المكلكد ،يا ليتني مت قبؿ ىذا الكرب ،مف الناس
 .(2)فترؾ طمبو

ا حفظ كفي ىذ، كأنبت ا شجرة النخيؿ كاسرل النير بقرب كالدتو كي تأكؿ كتشرب كييدأ باليا-ب
بًُّؾ تىٍحتىًؾ سىًريِّا كىىيزّْم ًإلىٍيًؾ ًبًجٍذًع النٍَّخمىًة ﴿ليا كلمكلدىا  عىؿى رى فىنىادىاىىا ًمف تىٍحًتيىا أىالَّ تىٍحزىًني قىٍد جى

ٍيننا قىرّْم عى ًنيِّا فىكيًمي كىاٍشرىًبي كى مىٍيًؾ ريطىبنا جى  (3)﴾ تيسىاًقٍط عى

فكاف ذلؾ آية تدؿ عمى قدرة  .نا لؾ نيرا كأطمعنا لؾ رطباال تحزني قد أجريا :قاؿ الطبرم رحمو ا
 .كىذه االسباب ىي مف حفظ ا كرعايتو ليا .  (4) ا تعالى في إيجاد عيسى

، قاؿ ألبعاد األذل عنيا كعف مكلكدىا. كلقد أيمرت السيدة مريـ عمييا السالـ بالصياـ عف الكالـ-ج
ًيفَّ ًمفى اٍلبى  ﴿ :تعالى ـى اٍليىٍكـى ًإنًسيِّافىًإمَّا تىرى ٍكمنا فىمىٍف أيكىمّْ دنا فىقيكًلي ًإنّْي نىذىٍرتي ًلمرٍَّحمىًف صى . (5)﴾ شىًر أىحى

  ﴿، مباركا فيو الى يكـ القيامة  كجعمو نبيا كأنطؽ ا عيسى عميو السالـ ليبعد عنيما كؿ سكء
عىمىًني  جى ٍبدي المًَّو آتىاًنيى اٍلًكتىابى كى ِة  يِّانىبً قىاؿى ًإنّْي عى و ج م ل ِني ُمب ار ًكا أ ْين  م ا ُكْنُت و أ ْوص اِ ي  ِاُصََّل 

ُم ع ل يَّ ي  ْام  وُُِ  ُ ْم ي ْ م ْلِني ج بَّارً  ش ِقيِّا  و  ُسََّل  ِتي و  َِّ  ِ ا  ُِد  ْدُت و ي  ْام  و  ُزَّك اِة م ا ُدْمُت ح يِّا  و    
 (6)﴾ أ ُماُت و ي  ْام  أُ ْ م ُث ح يِّا 

                                                 

 (.3/328) الشككاني، فتح القدير، (1)

  . بتصرؼ( 16/66)الطبرم، جامع البياف، ( 2)

 . (26-24)سكرة مريـ اآليات( 3)

  (. 13/222)الطبرم، جامع البياف، ( 4)

  .26سكرة مريـ ( 5)

 . (33-31)اآليات  سكرة مريـ( 6)
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 ﴿ :قاؿ تعالى لنصرتو كىك نبي   تأييده بالحكارييف،  ف حفظ ا لسيدنا عيسى عميو السالـكم -3
اًرم ًإلىى الٌمًو  ـي اٍلكيٍفرى قىاؿى مىٍف أىنصى اري الٌموً فىمىمَّا أىحىسَّ ًعيسىى ًمٍنيي كىاًريُّكفى نىٍحفي أىنصى نَّا  قىاؿى اٍلحى آمى

 (1)﴾ًبالٌمًو كىاٍشيىٍد ًبأىنَّا ميٍسًمميكفى 

مىكىرى المَّوي ﴿: ىقاؿ تعال، قكمو رحفظ ا سيدنا عيسى عميو السالـ كنجاه مف مك لقدك -4 كا كى مىكىري كى
ٍيري ا اًكًريفى لكىالمَّوي خى قىاؿى المَّوي يىا  ًإذٍ ﴿: ا كيؼ تـ حفظ عيسى عميو السالـ، قاؿ تعالى كيبف (2)﴾مى

رىاًفعيؾى ًإلىيَّ  فّْيؾى كى اًعؿي الَّذً  ًعيسىى ًإنّْي ميتىكى جى كا كى ميطىيّْريؾى ًمفى الًَّذيفى كىفىري كا  يفى كى اتَّبىعيكؾى فىٍكؽى الًَّذيفى كىفىري
ـٍ ًفيمىا كيٍنتيـٍ ًفيًو تىٍختىًمفيكفى لًإلىى يىٍكـً ا ـي بىٍينىكي ـٍ فىأىٍحكي ًة ثيَـّ ًإلىيَّ مىٍرًجعيكي  .(3)﴾ًقيىامى

ٌفيؾى أم ًإٌني: الرازم رحمو ا كقاؿ بؿ أنا ، متمـ عمرؾ فحينئذ أتكفاؾ فال أتركيـ حتى يقتمكؾ: ميتىكى
ٌفيؾى أم أك، كأصكنؾ عف أف يتمكنكا مف قتمؾ، رافعؾ إلى سمائي كمقربؾ بمالئكتي ، مميتؾ: ميتىكى

 . (4)كالمقصكد أف ال يصؿ أعداؤه مف الييكد إلى قتمو

 أنورد عمييـ، كما زالكا يعتقدكف فا جعؿ مكر الييكد ي ؛حفظ ا لسيدنا عيسى عميو السالـ كىذا
قىٍكًلًيـٍ ﴿: تعالى قاؿقتؿ كصمب،  مىا لنىا امًإنَّا قىتى  كى مىا قىتىميكهي كى ـى رىسيكؿى المًَّو كى مىًسيحى ًعيسىى اٍبفى مىٍريى

فَّ الًَّذيفى اٍختىمىفيكا فً  ـٍ كىاً  لىًكٍف شيبّْوى لىيي مىبيكهي كى ـٍ ًبوً  يوً صى مىا  الـو إً مًمٍف عً  لىًفي شىؾٍّ ًمٍنوي مىا لىيي اتّْبىاعى الظَّفّْ كى
ًكيمنا ؿقىتىميكهي يىًقيننا، بى  ًزيزنا حى كىافى المَّوي عى  .(5)﴾رىفىعىوي المَّوي ًإلىٍيًو كى

 رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ محمد  :المطمب الثاني عشر
في قىمَّمىا تجتمع  التي، العظيمة كالشمائؿ كبعدىا بالنقاء التاِـّ كاألخالؽ البعثة قبؿو تحيا اتَّصفت لقد
 . كاألمانة بالصدؽ صمى ا عميو كسمـالبيئة الجاىميَّة ألحد، فقد اشتير رسكؿ ا  مؾت
ًفظ-1   .في صغرهمحمدان صمى ا عميو كسمـ ا  فحى

                                                 

 .52سكرة آؿ عمراف ( 1)

 . 54ة سكرة آؿ عمراف آي( 2)

 . 55سكرة آؿ عمراف ( 3)

 (. بتصرؼ( )61-8/59)الرازم، مفاتيح الغيب، ( 4)

 (. 158-157) اآليتاف سكرة النساء ( 5)
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فنسبو معركؼ مشيكر يعكد إلى أبي األنبياء إبراىيـ عميو السالـ، ، األنساب أشرؼ مف كاصطفاه-أ
 ، ما أف ا حفظو بعد كفاة كالديوك

 اءهفي كجو أعد يعاشكال لو حاجزا من افطالب، المذ أبكجده عبد المطمب كبعده عمو  ككفمو-ب
عف مقارعة  ىميَّة، كعصموالجا ىؿعمَّا كاف عميو أ -قبؿ النبكة-في شبابو  وحفظ اأف  كما -ج

 كؿ مف يحكطورعاية مف ا،  عميو كسمـ عمى صمى ارسكؿ ا  ، فشبَّ اآلثاـ أك إتياف الدنايا
دِّث بو رسكؿ ا ، ماإيَّاه كعصمتو لوفظ ا جكانب حً  كمف الجاىميَّة كمعايبيا أكساخ  ، مفكاف ييحى

ك بف ًدينىارو قاؿ عفلـ تيكشؼ لو عكرة كىك غالـ،  أنو اًبرى بف عبد المًَّو رضي ا : عىٍمري سمعت جى
ارىةى، ليىٍنقيالًف ا اسه كىٍعبىةي ذىىىبى النبي صمى ا عميو كسمـ كىعىبَّ ليىٍت الىمَّا بينً : عنيما قاؿ عىبَّاسي لا فقاؿًحجى

،  ؿاٍجعى : ًلمنًَّبيِّ صمى ا عميو كسمـ قىبىًتؾى رَّ ًإزىارىؾى عمى رى ٍينىاهي إلى السَّمىاءً  فىخى ٍت عى طىمىحى ، إلى األرض كى
 .(1)فقاؿ أىًرًني ًإزىاًرم فىشىدَّهي عميو

ًميِّ ٍبًف أىًبي فعف عى . كلـ يسجد لصنـ قط ،قطكلـ يشرب الخمر  الغناءك  الميكيركف إلى  لـأنو  ماك
ٍنوي قىاؿى  مىا ىىمىٍمتي ًبقىًبيحو ًممَّا : سىًمٍعتي رىسيكؿى المًَّو  صمى ا عميو كسمـ  يىقيكؿي : طىاًلبو رىًضيى المَّوي عى

اًىًميًَّة  يىييُـّ  امكً  ،ال مىرَّتىٍيًف ًمفى الدٍَّىرً إً ًبًو أىٍىؿي الجى ًني المَّوي ًمٍنييمى مى ًلفىتنى كىافى مىًعي  ةتي لىٍيمى مقي  ،تىاىيمىا عىصى
ٍيشو  تَّى أىٍسميرى ىىًذًه المٍَّيمىةى ًبمىكَّةى  ،ًبأىٍعمىى مىكَّةى ًفي غىنىـو ألىٍىًمنىا نىٍرعىاىىا ،ًمٍف قيرى ا  ،أىٍبًصٍر ًلي غىنىًمي حى كىمى

رىٍجتي  ،نىعىـٍ : قىاؿى  ،ًفٍتيىافي لا يىٍسميري  ٍكتى ديفيكؼو  ،فىمىمَّا ًجٍئتي أىٍدنىى دىارو ًمٍف ديكًر مىكَّةى  ،فىخى سىًمٍعتي ًغنىاءن كىصى
مىزىاًميرى  ٍيشو : قىاليكا ؟مىا ىىذىا: تي مقي  ،كى كَّجى اٍمرىأىةن ًمٍف قيرى ٍيًش تىزى ؿو ًمٍف قيرى كَّجى فيالنىةى ًلرىجي ٍكتي ًبذىًلؾى فىمىيى  ،فيالفه تىزى

ٍكتً  ،ًغنىاءً لا ًبذىًلؾى الصَّ ٍيًني ،كى مىبىٍتًني عى تَّى غى ا أىيٍ  ،حى ٍعتي إً  ، مىسُّ الشٍَّمسً القىظىًني إً فىًنٍمتي فىمى لىى فىرىجى
اًحًبي ا فىعى : فىقىاؿى  ،صى رىٍجتي فىسىًمٍعتي  ،تي لىٍيمىةن أيٍخرىل ًمٍثؿى ذىًلؾى مثيَـّ فىعى  ،فىأىٍخبىٍرتيوي  ؟تى ممى فىًقيؿى  ،ًمٍثؿى ذىًلؾى  فىخى

ا ًقيؿى ًلي مىبىٍتًني عى  ،ًلي ًمٍثؿي مى تَّى غى ا أىٍيقىظىًني إً  ،ٍيًنيفىسىًمٍعتي كىمىا سىًمٍعتي حى ثيَـّ  ،ال مىسُّ الشٍَّمسً فىمى
اًحًبي ٍعتي ًإلىى صى ا فىعى : فىقىاؿى ًلي، رىجى ا فىعى : تي مفىقي  ؟تى ممى  ى ا عميو ؿي المًَّو  صمقىاؿى رىسيك  ،تي شىٍيئناممى

                                                 

  .(2/573)، 1515البخارم، صحيح البخارم، كتاب الحج، باب فضؿ مكة كبنيانيا رقـ ( 1)
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ميوي أىٍىؿي ا فىكىالمًَّو مىا ىىمىٍمتي بىٍعدىىيمىا: كسمـ اًىًميَّةً لًبسيكءو ًممَّا يىٍعمى ًتوً  ،جى ًني المَّوي ًبنيبيكَّ تَّى أىٍكرىمى حى
فالرسكؿ . (1)

كظؿَّ عمى ىذه الحاؿ بعد نزكؿ صمى ا عميو كسمـ لـ يقـ بأٌم أعماؿ سيئة مف أعماؿ الجاىمية، 
 . يو، ال يركف إلى الدنيا، كال يبحث عف ممذَّاتياالكحي عم

 .الحفظ كالنصرة في مرحمة النبكة ابأف ا ىيأ لو كؿ أسب ماك -2

كاف لو  ، كالذمطالب بكأعمو  حماهالرسالة  ابتداء فيلو أعكانا يدافعكف عنو كينصركه،  فيسر -أ
ناؿ منو ، مات عمو أبك طالب فمما، حترمكهيك  يابكهكانكا ي فمقدشأف كقيمة عند كفار قريش، 

 .المشرككف أذل يسيرنا

 نصرتو ، كعمىعمى اإلسالـ بايعكه الذيف، لو األنصار ثـ يسرٌ -ب 

مكائدىـ كمؤامراتيـ لقتمو  جميع بحفظو كعصمتو مف أذل الكفار حيث إنو أطمعو عمى كتكفؿ -ج
ا الرَّسيكؿي بىمٍّْغ مىا أيٍنًزؿى ًإلىٍيؾى ًمٍف أىيُّيى  يىا﴿: تعالى قاؿ ،فباءت جميعيا بالفشؿ، صمى ا عميو كسمـ

ـٍ تىٍفعى  ٍف لى بّْؾى كىاً   .(2)﴾كىاًفًريفى لقىٍكـى اليىٍيًدم ا الفىمىا بىمٍَّغتى ًرسىالىتىوي كىالمَّوي يىٍعًصميؾى ًمفى النَّاًس ًإفَّ المَّوى  ؿرى
 كتعالى سبحانو ا مف كضماف عدة ﴾كىالمَّوي يىٍعًصميؾى ًمفى النَّاسً ﴿": البيضاكم رحمو ا قاؿ

 . (3)"األعادم تعرض مف كسمـ عميو ا صمى ركحو بعصمة
  :اآلتيةكالحفظ كالرعاية، كىذا ما تؤكده األقكاؿ  كفىذا كعد مف ا بالص إذف
 شج أليس: قيؿ فإف .الناس مف كيمنعؾ يحفظؾ: الناس مف يعصمؾكا ": رحمو ا البغكم قاؿ
 إلى يصمكف فال القتؿ مف يعصمؾ: معناهقيؿ  ؟األذل مف بضركب مكأكذ يتورباع ككسرت رأسو

                                                 

ر الخبر المدحض قكؿ مف زعـ أف النبي  صمى ابف حباف، صحيح ابف حباف، كتاب التاريخ، باب بدء الخمؽ، فصؿ ذك( 1)
ككبمفظ آخر ركاه الحاكـ، أبك عبدا ( 171-14/169( )6727)ا عميو كسمـ  كاف عمى ديف قكمو قبؿ أف يكحى إليو رقـ 

. 1ط. مصطفى عبد القادر عطا: تحقيؽ. مج4. المستدرؾ عمى الصحيحيف( ق415: ت)محمد بف عبد ا النيسابكرم
ىذا حديث صحيح عمى : قاؿ الحاكـ( 4/273( )7619)كتاب اإليماف، رقـ . ـ1991-ق1411. ار الكتب العمميةد: بيركت

 . عمى شرط مسمـ: قاؿ الذىبي في التمخيص. شرط مسمـ كلـ يخرجاه
 . 67سكرة المائدة آية ( 2)

 (. 2/348. ) تفسير البيضاكم. البيضاكم( 3)
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 أف ينبغي كأنو، الناس مف لرسكلو ا مف كعصمة حماية ىذه: السعدم رحمو ا كقاؿ. (1)"قتمؾ
 كقد، ا بيد نكاصييـ فإف، المخمكقيف مف خكؼ عنو يثنيؾ كال، كالتبميغ التعميـ عمى حرصؾ يككف
 قصد ال الذيف الكافركف كأما فمنفسو اىتدل فمف، المبيف البالغ عميؾ إنما فأنت ،بعصمتؾ تكفؿ
 . (2)كفرىـ بسبب لمخير يكفقيـ كال ييدييـ ال ا فإف ،أىكائيـ إتباع إال ليـ

لرسكؿ صمى ا عميو كسمـ في مراحؿ حياتو كميا، حتى يتمكف مف تبميغ الرسالة اا  ظى فحى ك 
 . أحدالسماكية دكف خكؼ مف 

 : الكثيرة، كالتي تدؿ عمى حفظ ا لرسكلو مف ذلؾ مةالعطرة مميئة باألمث نبكيةال كالسيرة-3

ٍيرىةى  أبي عف-أ ٍيؿو  أبك قاؿ: قاؿ ىيرى مَّده  ييعىفِّري  ىؿ جى ـٍ  بيف كىٍجيىوي  ميحى  فقاؿ، نعـ: فىًقيؿى : قاؿ، أىٍظييًركي
قىبىًتوً  عمى طىأىفَّ ال ذلؾ يىٍفعىؿي  رىأىٍيتيوي  لىًئفٍ ، عيزَّللكىا تً الكىال  ىفىأىت قاؿ، التُّرىابً  في كىٍجيىوي  عىفِّرىفَّ ال أك، رى

مِّي كىك، كسمـ عميو ا صمى المَّوً  رىسيكؿى  ـى  ييصى قىبىًتوً  عمى ًليىطىأى  زىعى  كىك إال منو فىًجئىييـٍ  فما قاؿ، رى
ًقبىٍيوً  عمى يىٍنكيصي  يىتًَّقي، عى بىٍينىوي  بىٍيًني ًإفَّ : فقاؿ ؟مالؾ لو: فىًقيؿى : قاؿ ًبيىدىٍيوً  كى ٍندىقنا كى  كىىىٍكالن ، نىارو  مف لىخى
ةن  ، عيٍضكنا عيٍضكنا ًئكىةي المى لا ٍختىطىفىٍتوي ، الًمنِّي دىنىا لك: كسمـ عميو ا صمى المَّوً  رسكؿ فقاؿ، كىأىٍجًنحى

ٍيرىةى  أبي حديث في نىٍدًرم ال كجؿ عز ا فىأىٍنزىؿى : قاؿ لىيىٍطغىى،  ٍنسىافى إلً ا ًإفَّ  الكى ﴿، بىمىغىوي  شىٍيءه  أك ىيرى
بّْؾى  إلى ًإفَّ ، اٍستىٍغنىى رىآهي  أىفٍ  ٍبدنا، يىٍنيىى الذم أىرىأىٍيتى ، الرٍُّجعىى رى  عمى كاف إف صمى، أىرىأىٍيتى  إذا عى
لَّى كىذَّبى  إف ًبالتٍَّقكىل، أىرىأىٍيتى  أىمىرى  أك ييدىللا تىكى ٍيؿو  أىبىا: يىٍعًني، (3)﴾كى  . (4)جى

يىٍمكيري المَّوي ﴿: تعالى كقاؿ -ب كفى كى يىٍمكيري كا ًلييٍثًبتيكؾى أىٍك يىٍقتيميكؾى أىٍك ييٍخًرجيكؾى كى ٍذ يىٍمكيري ًبؾى الًَّذيفى كىفىري كىاً 
اًكًريفى  ٍيري المى  ما بعد النبي في يتشاكركف قريش مشيخة اجتمعت: السدم رحمو ا قاؿ .(5)﴾كىالمَّوي خى

                                                 

: بيركت. خالد عبد الرحمف العؾ: تحقيؽ. مج8. معالـ التنزيؿ( : ىػ 516: ت) البغكم، أبك محمد الحسيف بف مسعكد( 1)
 (. البغكم، تفسير البغكم)كسيشار إليو عند كركه ىكذا (. 2/52)دار المعرفة بال طبعة كال سنة نشر 

 (. 1/339)السعدم، تيسير الكريـ الرحمف، ( 2)

 . 13-6سكرة العمؽ رقـ( 3)
 ،(2797)رقـ : ًإفَّ اإًلٍنسىافى لىيىٍطغىى أىٍف رىآهي اٍستىٍغنىى"صفة يـك القيامة كالجنة كالنار، بىاب قىٍكلو  مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب( 4)
(4/2154 .) 

 . 31سكرة األنفاؿ آية ( 5)
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 مف رجؿ صكرة في إبميس فجاء. إليو لجأ ممجأ كجد إذا أمره يتعالى أفافكا ، كخاألنصار أسممت
 نجد أىؿ مف رجؿ أنا: قاؿ أنت؟ مف: قالكا، أنكركه فمما، الندكة دار في معيـ فدخؿ، نجد أىؿ
 عمى اصطبح إذا محمدا خذكا: بعضيـ فقاؿ. عنو فخمكا فاستحيكا، عميكـ كأشير حديثكـ مف أسمع

 بيت، فيأتي في تجعمكنو، قمت بئسما: إبميس المنكف، قاؿ ريب بو نتربص بيت يف فراشو، فاجعمكه
: إبميس قريتكـ، قاؿ مف أخرجكه: قاؿ، الشيخ صدؽ: قتاؿ، قالكا بينكـ فيخرجكنو، فيككف أصحابو
 فيأتيكـ، سفياءىـ فيفسد أخرل قرية فيأتي، سفياءكـ أفسد كقد، قريتكـ مف قمت، تخرجكنو بئسما
 كؿ إلى نعمد بؿ، إبميس بطاعة أكالىـ ككاف: جيؿ أبك قاؿ. الشيخ صدؽ: قالكاجاؿ، كالر  بالخيؿ
 فيضربكنو، جميعا محمد عمى فيشدكف، السالح فنعطييـ، رجال منيـ قريش، فنخرج بطكف مف بطف
: إبميسقاؿ الدية،  إال ليـ قريشا، فميس يقتمكا أف المطمب عبد بنك يستطيع كاحد، فال رجؿ ضربة
 كجعمكا، الفراش عمى رسكلو، فناـ ا ذلؾ، كأخبر عمى فقامكا، رأيا أجكدكـ ىك الفتى اكىذ، صدؽ
 طالب أبي بف عمي الغار، كناـ إلى بكر كأبك ىك الميؿ، انطمؽ بعض في كاف فمما، العيكف عميو
 . (1)كالكثاؽ الحبس ىك كاإلثبات يخرجكؾ أك يقتمكؾ أك ليثبتكؾ ا" يقكؿ حيف الفراش، فذلؾ عمى

 فتح لما: "الزمخشرم رحمو ا قاؿ. السالـ، بحفظو لو في تمؾ الفترة عميو محمدان ر سيدنا ذكِّ يي  فا
مكرىـ،  مف نجاتو في كجؿ عز ا نعمة ليشكر، بمكة كاف بو، حيف قريش مكر عميو، ذٌكره ا

 . (2)"العاقبة حسف مف لو ا أتاح عمييـ، كما كاستيالئو

 عميو األمثمة التي حممت معاني الحفظ كالرعاية في حياة الرسكؿ صمى ا العديد مف كىناؾ
 .(3)راقة بف مالؾإنقاذه مف سي  :منيا ؛السالـ
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 حفظ ا ألكليائو: بحث الثانيالم

 . ، الممتزميف بأكامرهكالدفاع عف عباده المؤمنيف، إف ا سبحانو كتعالى تكفؿ بحفظ أكليائو

 .ف العبد كلي اإ: رحمو ا قاؿ الرازم

ـٍ يىٍحزىنيكفى ﴿: قاؿ ا تعالى  ـٍ كىالى ىي مىٍيًي ٍكؼه عى قاؿ ، كالرب كلي العبد. (1)﴾أىال ًإفَّ أىٍكًليىاء المًَّو الى خى
ًليُّ الًَّذيفى ءامىنيكاٍ ﴿: تعالى ، العبد إذا بمغ في الطاعة إلى حيث يفعؿ كؿ ما أمره اف. (2)﴾المَّوي كى

بعد أف يفعؿ الرب الرحيـ الكريـ ستفكيؼ ي، كترؾ كؿ ما نيى ا كزجر عنو، ككؿ ما فيو رضاه
 .(4()3)﴾أىٍكفيكٍا ًبعىٍيًدل أيكًؼ ًبعىٍيًدكيـٍ ﴿: ، كليذا قاؿ تعالىبؿ ىك أكلى، مرة كاحدة ما يريده العبد

 ًظ المَّوى اٍحفى » :، قاؿ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـييثبت ذلؾكحديث الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ 

، اٍحفىًظ المَّوى تىًجٍدهي ت اىىؾى يىٍحفىٍظؾى ذىا اسٍ  تى فىاٍسأىًؿ المَّوى لًإذىا سىأى ، جى ـٍ أىفَّ األيمَّةى . تىعىٍنتى فىاٍستىًعٍف ًبالمَّوً كىاً  كىاٍعمى
ـٍ يىٍنفىعيكؾى ًإالَّ ًبشىٍيءو  لىكً  مىى أىٍف يىٍنفىعيكؾى ًبشىٍيءو لى مىى أىٍف ، المَّوي لىؾى قىٍد كىتىبىوي  اٍجتىمىعىٍت عى لىًك اٍجتىمىعيكا عى كى

كؾى ًبشىٍيءو  رُّ مىٍيؾى  يىضي كؾى ًإالَّ ًبشىٍيءو قىٍد كىتىبىوي المَّوي عى ـٍ يىضيرُّ فًَّت الصُّحيؼي  ريًفعىًت ، لى ـي كىجى  . (5)«  األىٍقالى

، ذم ال ينضبفقابميـ ا بعطائو ال، ألنيـ أدكا ما عمييـ مف كاجبات كحقكؽ، ا يحفظ عباده إف
 .في كؿ مكاف كزماف كتمؾ ىي عطاياه، يـئجزافيذا ىك ، كبرحمتو التي ال تخبك

 :مطالبثالثة  وفيك 
  أصحاب الكيؼ: األكؿ لمطمبا

أحداث القصة العديد مف  تقصة أصحاب الكيؼ بشكؿ كاضح، كحمم فيحفظ ا كقدرتو  تجمى
فالعبرة ىنا ليست مربكطة كالزماف، فييا لألسماء كاألماكف  رؽدكف التط الدركسالعبر ك 
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باألشخاص، إنيـ فتية آمنكا بربيـ كقامكا بدعكة قكميـ إلى تكحيد ا، فتمت مالحقتيـ مف مشركي 
قكميـ، ففركا منيـ إلى كيؼ في أعمى الجباؿ، منيبيف إلى ا طالبيف ىداه كرحمتو، كتاركيف 

ـٍ ﴿: كربط عمى قمكبيـ باإليماف، قاؿ تعالىكالثبات  لصبرفأليميـ ا ا. كراءىـ العز كالجاه أى
ابى ا ًسٍبتى أىفَّ أىٍصحى بنا ًإٍذ أىكىل ا نىاكىٍيًؼ كىالرًَّقيـً كىانيكا ًمٍف آيىاتً لحى بَّنىا آًتنىا لًفٍتيىةي ًإلىى العىجى كىٍيًؼ فىقىاليكا رى

ٍبنى  رى مىىٰ ًمٍف لىديٍنؾى رىٍحمىةن كىىىيٍّْئ لىنىا ًمٍف أىٍمًرنىا رىشىدنا فىضى ـٍ ًفي ا ا عى مىىٰ لآذىاًنًي ٍبنىا عى رى  كىٍيًؼ ًسًنيفى عىدىدنا فىضى
 .(1)﴾عىدىدنا كىٍيًؼ ًسًنيفى لًفي ا ـٍ آذىاًنيً 

ال تظف أف قصة أصحاب الكيؼ كما جرل ليـ غريبة عمى آيات ا، ": قاؿ السعدم رحمو ا
ما ىك  لغريبةمف اآليات العجيبة اليا كال مجانس ليا، بؿ  تعالى  يركبديعة في حكمتو كأنو ال نظ

  .(2)"كثير مف جنس آياتو في أصحاب الكيؼ أعظـ منيا، 

الميـ في أحداث القصة ىك حفظ ا ليؤالء الفتية فترة طكيمة بالكيؼ دكف أف يتأذكا، قاؿ  كالجانب
ـٍ ذىاتى ا﴿: تعالى ري عىٍف كىٍيًفًي تىرىل الشٍَّمسى ًإذىا طىمىعىٍت تىزىاكى ـٍ ذىاتى الشّْمىاًؿ  يىًميفً لكى يي بىٍت تىٍقًرضي ذىا غىرى كىاً 

ـٍ ًفي فىٍجكىةو ًمٍنوي ذىٰ  مىفٍ ميٍيتىًد لفىييكى ا وي ًمٍف آيىاًت المًَّو مىٍف يىٍيًد المَّ  ًلؾى كىىي ًليِّا  ؿييٍضمً  كى فىمىٍف تىًجدى لىوي كى
ـٍ ذىاتى  نيقىمّْبييي ـٍ ريقيكده كى ـٍ أىٍيقىاظنا كىىي تىٍحسىبييي كى لا ميٍرًشدنا كى ذىاتى الشّْمىاًؿ كى ٍيًو ميىًميًف كى ـٍ بىاًسطه ًذرىاعى بييي

ـٍ ريٍعبنالًبا لىميًمٍئتى ًمٍنيي ـٍ ًفرىارنا كى لٍَّيتى ًمٍنيي ـٍ لىكى مىٍيًي ًصيًد لىًك اطَّمىٍعتى عى  .(3)﴾كى

فيسر ليـ غارا إذا طمعت الشمس تميؿ عنو يمينا كعند غركبيا تميؿ ، حفظيـ مف الشمس ا إف"
شماال، فال يناليـ حرىا فتفسد أبدانيـ بيا، كىـ في فجكة منو أم مف الكيؼ أم مكاف متسع،  عنو

بالمكاف الضيؽ، كذلؾ مف آيات ا الدالة  أذمكيزكؿ عنيـ الكخـ كالت يـكذلؾ ليطرقيـ اليكاء كالنس
 تحة لئال تفسد،أيقاظ كالحاؿ أنيـ نياـ، ألف أعينيـ منف يحسبيـ الناظر إلييـ ك  عمى قدرتو كرحمتو،

ألف األرض مف طبيعتيا أكؿ األجساـ  ،ألبدانيـ ا ذات اليميف كذات الشماؿ، مف حفظ التقميبك 
كلكنو تعالى حكيـ أراد أف  ،المتصمة، كا تعالى قادر عمى حفظيـ مف األرض مف غير تقميب

                                                 

 . 11-9آية  سكرة الكيؼ( 1)
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أصابو  ،الكيؼ كيربط األسباب بمسبباتيا، كالكمب الذم كاف مع أصحاب تجرم سنتو في الككف،
فظيـ كقت حراستو فكاف باسطا ذراعيو بالكصيد أم الباب أك فنائو، ىذا حً  ،ما أصابيـ مف النكـ
فأخبر أنو حماىـ بالرعب الذم نشره ا عمييـ، فمك اطمع  ،فظيـ مف اآلدمييفمف األرض، كأما حً 

  .(1)"عمييـ أحد المتأل قمبو رعبا ككلى منيـ فرارا

  لمظاىر حفظ ا في أحداث ىذه القصة ناؾ تفسير أخر،كمف ناحية عممية ى

كالضرب  "فضربنا عمى آذانيـ"  فقكلوالصكت الخارجي يكقظ النائـ،  ألف: تعطيؿ حاسة السمع-1
ذلؾ إف حاسة .. مؤقتا كالمكجكدة في األذف ندىـالتعطيؿ كالمنع، أم عطمنا حاسة السمع ع: ىنا

لتي تعمؿ بصكرة مستمرة في كافة الظركؼ كتربط اإلنساف السمع في اإلذف ىي الحاسة الكحيدة ا
 .بمحيطة الخارجي

كذلؾ لممحافظة عمى األجيزة . فيدخؿ اإلنساف في نكـ عميؽ.. تعطيؿ الجياز المنشط الشبكي-2 
كالحاجة إلى  – كعالج –ككذا تعطيؿ المحفزات الداخمية مف عدـ اإلحساس بالعطش . ؿحية تعم
 .كتعطؿ اإلحساس الداخمى. ساس بالخارجتعطؿ اإلح إذف. التبكؿ

 : المحافظة عمى أجساميـ سميمة طبيا كصحيا بحمايتيا داخميا كخارجيا عف طريؽ-3 

اًؿ : " التقميب المستمر ليـ أثناء نكميـ كما في قكلة تعالى-أ ـٍ ذاتى الٍيمىيف كذاتى الٌشمى نيقٌمبييي ، لئال "كى
 .في جمكدىـ كالجمطات في األكعية الدمكية كالرئتيف تآكؿ األرض أجسادىـ بحدكث تقرحات الفراش

: الكيؼ لضياء الشمس بصكرة متكازنة كمعتدلة في أكؿ النيار كآخرة كفناء ىـتعرض أجساد-ب  
 كذلؾكالتعفف داخؿ الكيؼ في حالة ككنو معتما، ، كذلؾ لممحافظة عمييا منعان مف حصكؿ الرطكبة

تىرىل الشَّمس إذا " في قكلة تعالى  ذا كري طىمىعٍت تىزاكى ـٍ ذاتى ري غ عف كٍيًفيـى ذاتى اليىميف كا  يي بٍت تىٍفرضي
 "الشِّماؿ 
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تساعد عمى تعريض الكيؼ إلى جك مثالي : كجكد فتحة في سقؼ الكيؼ تصؿ فناءه بالخارج-ج 
ـٍ في فىٍجكىةو ًمٍنوي " قكلة تعالى  في.. مف التيكية،  ".كىىي

في حالة غريبة جدا غير مألكفة ال ىـ بالمكتى  كجعميـ، منيـبإلقاء الرىبة : الحماية الخارجية -د 
بحيث إف مف يطمع عمييـ ييرب ىمعا ، كال يستيقظكف كفإذ يرىـ الناظر كاأليقاظ يتقمب، كال باإلحياء

كمبيييـٍ باًسط ًذراًعٍيًو  ولقكل. لكجكد الكمب في باب فناء الكيؼ دكر في حمايتيـ ككافمف مشيدىـ،  كى
لميًمٍئتى ًمٍنييـن ريٍعباى بالكىصيًد لى  ـٍ ًفراران كى لىيتى ًمٍنيي ميىيـٍ لىكى  .(1)"ٍك اطَّمٍعتى عى

 . كأحبائوكمو مف حفظ ا ألكليائو  ىذا

 عزير عميو السالـ: الثانيالمطمب 

ظـ خمؽ ا كقدرتو، كالذم مف قدرتو إعادة اإلحياء بعد المكت، كىذا إف بداية القصة تظير عً 
رغـ اجتماعيـ عمى العظة الميمة . ذم اختمفت الركايات بالتعريؼ باسموحصؿ مع الرجؿ ال

  .المستخرجة مف أحداث القصة

كًشيىا قىاؿى أىنَّٰى ييٍحًيي ىٰىًذًه المَّوي بىٍعدى ﴿: قاؿ تعالى مىٰى عيري اًكيىةه عى مىٰى قىٍريىةو كىًىيى خى أىٍك كىالًَّذم مىرَّ عى
ـٍ لىًبٍثتى قىاؿى لىًبٍثتي يىٍكمنا أىٍك بىٍعضى يىٍكـو قىاؿى ًمائى  مَّوي فىأىمىاتىوي المىٍكًتيىا  اـو ثيَـّ بىعىثىوي قىاؿى كى لىًبٍثتى ًمائىةى  ؿبى  ةى عى

اـو فىاٍنظي  ـٍ يىتىسىنٍَّو عى شىرىاًبؾى لى ًلنىٍجعىمى  كىاٍنظيٍر ًإلىىٰ ٍر ًإلىٰى طىعىاًمؾى كى ـً ًعظىالآيىةن ًلمنَّاًس كىاٍنظيٍر ًإلىى ا ؾى ًحمىاًرؾى كى

مىىٰ  ـي أىفَّ المَّوى عى   .(2)﴾قىًديره  كيؿّْ شىٍيءو  كىٍيؼى نيٍنًشزيىىا ثيَـّ نىٍكسيكىىا لىٍحمنا فىمىمَّا تىبىيَّفى لىوي قىاؿى أىٍعمى
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 الخضر، : (2) قاؿ ابف إسحاؽ... ىك عزير رحمو ا، (1)كعب قاؿ: " رحمو ا الطبرمقاؿ 

ػػف ... مػػف سػػبط ىػػاركف بػػف عمػػراف، فككػػا (4)حمقيػػاىػػك إرميػػا بػػف : (3)قػػاؿ كىػػب بػػف منبػػو كال بيػػاف مى
الكجو الذم يصح مف قبمو البياف، كجائز أف يككف ذلؾ عزيرا، كجائز أف يككف إرميا، كال حاجػة بنػا 
نمػػا المقصػػكد بيػػا  إلػػى معرفػػة اسػػمو، إذ لػػـ يكػػف المقصػػكد باآليػػة تعريػػؼ الخمػػؽ اسػػـ قائػػؿ ذلػػؾ، كا 

عادتيـ بعد فنائيـ، كأنو الػذم بيػده الحيػاة تعريؼ المنكريف قدرة ا عمى إحيائ و خمقو، بعد مماتيـ كا 
كالمكت مف قريش، كمف كاف يكذب بذلؾ مف سائر العرب، كتثبيت الحجة بذلؾ عمػى مػف كػاف بػيف 
ظيراني مياجر رسكؿ ا مف ييكد بني إسرائيؿ بإطالعو نبيو محمد عمى ما يزيؿ شكيـ فػي نبكتػو 

كلػػك كػػاف المقصػػكد بػػذلؾ الخبػػر عػػف اسػػـ قائػػؿ ذلػػؾ، لكانػػت الداللػػة .. كيقطػػع عػػذرىـ فػػي رسػػالتو،

                                                 

كعب األحبار بف مانع يكنى أبا إسحاؽ كىك مف حمير مف آؿ ذم رعيف، كاف ييكديا فأسمـ، كقدـ المدينة ثـ خرج إلى  (3) 
ما كـر عبد عمى ا عزكجؿ إال زاد البالءعميو  شدة، : قاؿ كعب األحبار: الشاـ، فسكف حمص،ك عف عبد ا بف بريدة قاؿ

كما أعطى رجؿ زكاة فنقصت مف مالو، كال حبسيا فزادت في مالو، كال سرؽ سارؽ إال حسب لو مف رزقو، أسند كعب عف 
ة ثنتيف كثالثيف، في خالفة عثماف، ابف الجكزم، أبك الفرج، عبد عمر بف الخطاب كصييب كعائشة،ك تكفي بحمص سن

 2ط. محمد ركاس قمعو جي. د -محمكد فاخكرم : تحقيؽ. مج4 صفة الصفكة( : ق597: ت)الرحمف بف عمي بف محمد
 (. 214-4/213)ـ1979 –ق 1399دار المعرفة  : بيركت

عبد ا المدني، نزيؿ العراؽ صاحب المغازم، أحد األئمة  أبك ـمحمد بف إسحاؽ بف يسار أبك بكر المطمبي، مكالى( 4)
دائرة المعرؼ : تحقيؽ. مج7، لساف الميزاف ،(ق825: ت)ابف حجر، أبك الفضؿ أحمد بف عمي العسقالني الشافعي. األعالـ

 (. 7/351. )ـ1986 – ػى1416. مؤسسة األعممي لممطبكعات: بيركت. 3ط. اليند -النظامية 
و بف كامؿ بف سيج بف سحار، مف أبناء فارس، كنيتو أبك عبد ا، كاف ينزؿ ذمار عمى مرحمتيف مف كىب بف منب( 1)

صنعاء، كاف ممف قرأ الكتب، كلـز العبادة، ككاظب عمى العمـ، كتجرد لمزىادة، صمى أربعيف سنة صالة الصبح بكضكء عشاء 
، سنة ثالث عشرة كمائة  (. 122: ص)اىير عمماء األمصار، ابف حباف، مش. اآلخرة، كمات في المحـر

رميا بف حمقيا مف سبط الكم بف يعقكب، كىك مف أنبياء بني إسرائيؿ بعد داكد كسميماف كقبؿ زكريا كيحيى عمييـ أكمنيـ ( 2)
كقد قيؿ إنو الخضر ركاه الضحاؾ عف ابف عباس كىك غريب كليس بصحيح، قاؿ ابف عساكر جاء في بعض اآلثار . السالـ

أييا الدـ فتنت الناس فاسكف فسكف، كرسب حتى غاب، كقاؿ كىب : مى دـ يحيى بف زكريا كىك يفكر بدمشؽ، فقاؿأنو كقؼ ع
أكحى ا إلى نبي مف أنبياء بني إسرائيؿ يقاؿ لو أرميا حيف ظيرت فييـ المعاصي، أف قـ بيف ظيراني قكمؾ : بف منبو

كآذانا كال يسمعكف،عف كىب بف منبو قاؿ، إف ا تعالى لما بعث أرميا فأخبرىـ أف ليـ قمكبا كال يفقيكف كأعينا كال يبصركف 
ابف كثير، أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر . إلى بني إسرائيؿ، كذلؾ حيف عظمت األحداث فييـ فعممكا بالمعاصي كقتمكا األنبياء

بتصرؼ ( 34-2/32) سنة نشر، مكتبة المعارؼ، بال طبعة كال: مج بيركت14: البداية كالنياية( : ىػ774: ت)الدمشقي 
 (. ابف كثير، البداية كالنياية : ) كسيشار إليو عند كركده ىكذا
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منصكصو عميو نصا يقطع العذر، كيزيؿ الشػؾ، كلكػف القصػد كػاف إلػى ذـ قيمػو، فأبػاف تعػالى ذكػره 
  .(1)"ذلؾ لخمقو

 .مف جكانب حفظ ا لمعزير عميو السالـ

 لو أسباب الحفظ، إف ا يسر -1

 فأماتو ثـ أحياه، - أ

بداعو في خمقو كبٌيف لو عظيـ  - ب  إعادة الحياة لحماره،ب. قدرتو كا 

 عمى طعامو لو كحافظ -ج

أم ليس فييا أحد، ساقطة سقكفيا : اذكر الرجؿ مرَّ عمى قرية كىي خاكية: "رحمو ا الطبرم قاؿ
أنى يحيى : كجدرانيا عمى عرصاتيا، فكقؼ متفكرا فيما آؿ أمرىا إليو بعد العمارة العظيمة، كقاؿ

كذلؾ لما رأل مف دثكرىا كشدة خرابيا، كبعدىا عف العكد إلى ما كانت عميو : عد مكتياىذه ا ب
 . (2)"فأماتو ا مئة عاـ ثـ بعثو: قاؿ ا تعالى

ػػػنَّوٍ "  ـٍ يىتىسى ػػػ، أم لػػػـ يػػػأت عميػػػو السػػػنكف: لىػػػ .... فكأنيػػػا لػػػـ تػػػأت عميػػػو، ر السػػػنيف إذا لػػػـ يتغيػػػرألف مى
، كالكعػػد بالدرجػػة العاليػػة فػػي الػػديف كالػػدنيا، المػػراد منػػو التشػػريؼ كالتعظػػيـ إفًلنىٍجعىمىػػؾى ءايىػػةن ًلمنَّػػاًس كى 

  .(3)"ىتعال ات عمى الكفر كالشؾ في قدرة اكذلؾ ال يميؽ بمف م

 

 

 
                                                 

 (. بتصرؼ( )1/315) الطبرم ،جامع البياف، ( 1)

 ( بتصرؼ( )3/28)الطبرم، جامع البياف، ( 2)

 (. 7/31/37)الرازم، مفاتيح الغيب، ( 3)
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مؤمف آؿ فرعكف: لمطمب الثالثا

ؿه ميٍؤًمفه ًمٍف آًؿ ًفٍرعىٍكفى يىٍكتيـي ًإيمىانىوي أىتىٍقتيميكفى ﴿قاؿ تعالى  قىاؿى رىجي قىٍد كى بّْيى المَّوي كى الن أىٍف يىقيكؿى رى رىجي
ـٍ ًبا اءىكي ـٍ لجى ـٍ بىٍعضي الًَّذم يىًعديكي اًدقنا ييًصٍبكي ٍف يىؾي صى ٍف يىؾي كىاًذبنا فىعىمىٍيًو كىًذبيوي كىاً  ـٍ كىاً  بّْكي ًإفَّ بىيّْنىاًت ًمٍف رى

 .(1)﴾يىٍيًدم مىٍف ىيكى ميٍسًرؼه كىذَّابه  الالمَّوى 

لمرجؿ المؤمف تقكيتو عمى قكؿ الحؽ ، لقد صدح بالحؽ بكؿ جرأة كدكف خكؼ مف حفظ ا  -1
. أك جبف، مدافعا عف نبي ا مكسى عميو السالـ أماـ فرعكف الطاغية، الذم أفسد في األرض

ـي ا﴿. كاستضعؼ مف حكلو مف بني إسرائيؿ رينىا ٍرًض فىمىٍف يىٍنصي ألى يىٍكـى ظىاًىًريفى ًفي الؾي اممي ليىا قىٍكـً لىكي
اءىنىا  .(2)﴾ًمٍف بىٍأًس المًَّو ًإٍف جى

كما أنو أقاـ الحجة عمى قكمو بالدالئؿ كالبينات، ككعظيـ كأرشدىـ إلى الطريؽ الحؽ، بأسمكب 
ـٍ إً ﴿: قاؿ تعالى. طيب كلٌيف ـٍ إً  القىاؿى ًفٍرعىٍكفي مىا أيًريكي مىا أىٍىًديكي قىاؿى الَّذً  المىا أىرىل كى م سىًبيؿى الرَّشىاًد  كى

ـٍ ًمٍثؿى يىٍكـً ا مىٍيكي اؼي عى ـٍ ألى آمىفى يىا قىٍكـً ًإنّْي أىخى ثىميكدى كىالًَّذيفى ًمٍف بىٍعًدًى ٍحزىاًب  ًمٍثؿى دىٍأًب قىٍكـً نيكحو كىعىادو كى
مىا المَّوي ييًريدي ظي  اممنا لً مكى يىا قىٍكـً ًإنّْي أىخى ـٍ يىٍكـى التَّنىادً ًعبىاًد ى مىٍيكي لُّ  ؼي عى ـٍ ًمفى المًَّو يىٍكـى تيكى كفى ميٍدًبًريفى مىا لىكي

مىٍف ييٍضًمًؿ المَّوي فىمىا لىوي ًمٍف ىىادو   .(3)﴾ًمٍف عىاًصـو كى

كذكرىـ بعقاب ا، إف ىـ استمركا عمى كمف حفظ ا نجاتو مف مكر قكمو، فبعد أف  دعاىـ  -2 
 ،االكفر برسالة ا التي بيعث فييا مكسى عميو السالـ، فكض أمره إلى 

ـٍ كىأيفىكّْضي أىٍمًرم ًإلىى المًَّو ًإفَّ المَّوى بىًصيره ًبالًعبىاًد﴾﴿: قاؿ تعالى  كفى مىا أىقيكؿي لىكي فىسىتىٍذكيري
(4) 

                                                 

 . 28سكرة غافر آية ( 1)

 . 29 آيةسكرة غافر ( 2)

 (. 33-31) اآلياتسكرة غافر ( 3)

 . 44سكرة غافر آية ( 4)
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 قد حؿ بكـ، ـ عقاب انتي فستذكركف أييا القكـ إذا عايى : قاؿ الطبرم رحمو ا في تأكيؿ ىذه اآلية 
.. ركحقيقة ما أخبركـ بو مف أف المسرفيف ىـ أصحاب النا دؽ ما أقكؿ،صً مف كلقيتـ ما لقيتمكه 

 . (1) فإنو الكافي مف تككؿ عميو، كأتككؿ عميو كأسمـ أمرم إلى ا كأجعمو إليو،

قىاهي المَّوي سىيّْئىاًت مىا فى ﴿: عندىا سمع ا دعاءه، كصدؽ تككمو عميو، فحفظو كرعاه، قاؿ تعالى كى
اؽى ًبآًؿ ًفٍرعى  حى كا كى يىٍكـى تىقيكـي السَّاعىةي مىكىري مىٍييىا غيديكِّا كىعىًشيِّا كى ٍكفى سيكءي العىذىاًب النَّاري ييٍعرىضيكفى عى

 .(2)أىٍدًخميكا آؿى ًفٍرعىٍكفى أىشىدَّ العىذىاًب﴾

كافى ﴿: "لقد نٌجاه ا مف مكرىـ، قاؿ القرطبي رحمو ا قىاهي المَّوي سىيّْئىاًت مىا مىكىري مف إلحاؽ : أم ﴾كى
 .(3)"ألنو فكض أمره إلى ا فطمبكه فما كجدكه، ،نكاع العذاب بوأ

أنو تعالى لما بٌيف أف ذلؾ الرجؿ لـ  اعمـ: "كلقد ذكر الرازم رحمو ا كالما جميال عند ىذه اآلية
 ،فا تعالى رد عنو كيد الكافريف كقصد القاصديف ،كفي الذب عنو ،يقصر في تقرير الديف الحؽ

كافى ﴿الًعبىاًد بً  كقكلو تعالى قىاهي المَّوي سىيّْئىاًت مىا مىكىري فقد  ،يدؿ عمى أنو لما صٌرح بتقرير الحؽ ﴾كى
فيرب منيـ إلى  ،صدكا قتموقلما ذكر ىذه الكممات ف (4)قاؿ مقاتؿ ،قصدكه بنكع مف أنكاع السكء

كاٍ  كقيؿ المراد بقكلو   فىكقىاهي المَّوي سىٌيئىاتً  .فطمبكه فمـ يقدركا عميو ،الجبؿ أنيـ قصدكا إدخالو : مىا مىكىري
اؽى  ،إال أف األكؿ أكلى فكقاه ا عف ذلؾ، في الكفر كصرفو عف اإلسالـ، ألف قكلو بعد ذلؾ كىحى

اؽى  ،ًفٍرعىٍكفى سيكء العىذىاًب ال يميؽ إال بالكجو األكؿ بآؿ  أم أحاط بيـ،: ًفٍرعىٍكفى  بآؿكقكلو تعالى كىحى
ي البحر كقيؿ بؿ المراد منو النار المذككرة في قكلو النَّاري ييٍعرىضيكفى غرقكا ف: أم سيكء العىذىابً 

مىٍييىا عى
(5).  

                                                 

 . بتصرؼ(. 24/71)الطبرم، جامع البياف، ( 1)

 . 46-45 اآليتافسكرة غافر ( 2)

 (. 15/318) القرطبي الجامع ألحكاـ القرآف( 3)

 (. 2/291)كاشؼ، الذىبي، ال. مقاتؿ بف سميماف البمخي، المفسر صاحب الضحاؾ، فمتركؾ، لقيو عمي بف الجعد( 4)
 

 .( بتصرؼ( ) 27/64)الرازم، مفاتيح الغيب ( 5)
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في الدنيا نجاه ا تعالى ف:" فكقاه ا سيئات ما مكركاكيذكر ابف كثير رحمو ا تفسيران آخر لقكلو 
 .مف ا عمى ثباتولو مكافأة  كؿ ىذا .(1)" كأما في اآلخرة فبالجنة ،مع مكسى عميو الصالة كالسالـ

 امرأة فرعكف : المطمب الرابع

إٌف االستعاذة با، كااللتجاء إليو عند المحف كالنكازؿ، مف سير الصالحيف كسنف األنبياء 
آسيا امرأة فرعكف رضي ا عنيا، مف المؤمنات الصابرات، المكاتي كاجيف  كالسيدة. كالمرسميف

 .محتسبة اضيةالمصائب بنفس مؤمنة ر 

رىبى المَّوي مىثىالن ًلمًَّذيفى آمىنيكا اٍمرىأىتى ًفٍرعىٍكفى ًإٍذ قىالىٍت رىبّْ اٍبًف ًلي ًعٍندىؾى ﴿: تعالى قاؿ  ضى بىٍيتنا ًفي  كى
ًني ًمفى القىٍكـً الظَّاًلًميف نىجّْ ًمًو كى ًني ًمٍف ًفٍرعىٍكفى كىعىمى نىجّْ نًَّة كى   .(2)﴾الجى

تباعيا دما عمـ بخبر إيمانيا بالقد تعرضت لألذل الشديد مف فرعكف، عن  . مكسى عميو السالـ كا 
  :عند قكلو تعالىقاؿ األلكسي رحمو ا  طمبت النجاة مف فرعكف كمف قكمو،عندىا 

ًني ﴿ نىجّْ ًني ًمفى القىٍكـً الظَّاًلًميف كى نىجّْ مف نفس فرعكف الخبيثة، كسمطانو : أم ﴾ًمٍف ًفٍرعىٍكفى كىعىمىًمًو كى
، كعممو ، : كخصكصا مف عممو: أم الغشـك كىك الكفر كعبادة غير ا تعالى، كالتعذيب بغير جـر

إلى غير ذلؾ مف القبائح، كجكز أف يككف المراد نجني مف عمؿ فرعكف، كاألكؿ أبمغ لداللتو عمى 
: طمب البعد مف نفسو الخبيثة، كأنو بجكىره عذاب ييطمب الخالص منو، كنجني مف القكـ الظالميف

  .(3)"التابعيف لو في الظمـمف القبط 

رفعيا إلى الجنة تأكؿ : قاؿ الحسف: قاؿ الرازم رحمو ا، دخميا الجنةأنجاىا ك أفمبى ا نداءىا ك  
  .(4)"فييا كتشرب

                                                 

 (. 4/82)ف العظيـ آابف كثير، تفسير القر ( 1)

 .11سكرة التحريـ آية ( 2)

 (. بتصرؼ(. )28/168)األلكسي، ركح المعاني، ( 3)
 . ( بتصرؼ( ) 31/44)الرازم، مفاتيح الغيب، ( 4)
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 :كمف المطائؼ في ىذه اآلية

طمبت القرب مف رحمة ا، كالبعد مف عذاب : «الجنة»كفي  «عندؾ»: الجمع بيف قكليا -1
نًَّة، أك أرادت ارتفاع الدرجة في الجنة، كأف تككف : بينت مكاف القرب بقكلياأعدائو، ثـ  ًفى الجى

جنتيا مف الجناف، التي ىي أقرب إلى العرش، كىي جنات المأكل، فعبرت عف القرب إلى العرش 
 . (1) ًعندىؾى : بقكليا

                                                 

 ( بتصرؼ( )577-4/576)الزمخشرم، الكشاؼ، ( 1)
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 خاتمةال

 . حكت معانيى عدة تعددت معاني الحفظ في المغة كاالصطالح، كما أف العالقة بينيما-1

 . مف أنكاع حفظ ا لمعبد حفظو في مصالح دنياه كحفظو في إيمانو كدينو-2

سٌخر ا كسائؿ كثيرة لحفظ اإلنساف منيا ما عمـ كمنيا ما لـ يعمـ، مثؿ، المالئكة الحفظة، -3
 . كالشريعة الربانية

اجا قكيما يبقى أثره إلى بعد سٌخر ا لإلنساف حفظة مف داخؿ جسمو كأعضائو، كيسٌر لو مني-4
 . السنة النبكيةك  حيف، كىك القرآف الكريـ

 . مف السنف الربانية أف مف يحفظ ا كيقكـ بتنفيذه أكامره كنكاىيو، يحصؿ عمى حفظ ا-5

 . يظير حفظ ا ألنبيائو كأكليائو لحظة حاجتيـ لو -6

 

 . كآخر دعكانا أف الحمد  رب العالميف
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 المراجعة المصادر ك قائم

 القرآف الكريـ

                          ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع (: ىػ5731: ت)اآللكسي، أبك الفضؿ محمكد 
 بال طبعة كال سنة نشر. دار إحياء التراث العربي: بيركت. مج 31. المثاني

 -ىػ5011. مجمع المغة العربية: لقاىرةا. 3ط. مج7. المعجـ الكسيط: إبراىيـ مصطفى كآخركف
 . ـ5541

المفردات في غريب (: ىػ  117: ت)األصفياني، أبك القاسـ الحسيف بف مفضؿ بف محمد، 
 . بال طبعة كال سنة نشر. دار المعرفة: لبناف. محمد سيد كيالني: تحقيؽ. مج7. القراف

. مج8. تخريج أحاديث منار السبيؿ إركاء الغميؿ في(. ىػ1421: ت)األلباني، محمد ناصر الديف
جزء . سمسمة األحاديث الصحيحة. ـ1985- ىػ1415. المكتب اإلسالمي: بيركت. 2ط

شركة النكر لمطباعة : بيرنباال. 1ط. اعتنى بو أبك عبيد مشيكر بف حسف آؿ سمماف. كاحد
 . ـ2114-ىػ1425منشكرات الدعكة السمفية –كالنشر 

مج 6. الجامع الصحيح المختصر(: ىػ56: ت)بف إسماعيؿ الجعفي محمد البخارم، أبك عبد ا
 . ـ1987- 1417دار ابف كثير: بيركت. 3ط. مصطفى ديب البغا كتعميقو. د: تحقيؽ

خالد عبد : تحقيؽ. مج8. معالـ التنزيؿ(: ىػ 516: ت)البغكم، أبك محمد الحسيف بف مسعكد 
 . سنة نشردار المعرفة بال طبعة كال : بيركت. الرحمف العؾ

بال طبعة . دار الفكر: بيركت. مج5. البيضاكم تفسير(: ق685ت)عبد ا بف عمر. البيضاكم
 . كال سنة نشر

أحمد محمد : تحقيؽ. مج 1. سنف الترمذم(: ىػ 735: ت) الترمذم، أبك عيسى محمد بف عيسى
 . بال طبعة كال سنة نشر. دار إحياء التراث العربي: بيركت. كآخركف شاكر
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. جزء كاحد. اإليماف(: ىػ751: ت)بف تيمية الحراني  ابف تيمية، أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ
 . ـ2114-ىػ1425. مكتبة نزار مصطفى الباز: السعكدية. 1ط

. 5ط. إبراىيـ األبيارم: تحقيؽ. جزء كاحد. لتعريفاتا(: ىػ354: ت)الجرجاني، عمي بف محمد 
 . ىػ 5011. دار الكتاب العربي: بيركت

. مج9. زاد المسير في عمـ التفسير(: ػى153: ت)ابف الجكزم، عبد الرحمف بف عمي بف محمد 
محمكد فاخكرم : تحقيؽ. 4مج. صفة الصفكة. ىػ 1414. المكتب اإلسالمي: بيركت. 3ط
 . ـ1979 -ىػ1399. دار المعرفة: بيركت. 2ط. محمد ركاس قمعو جي. د -

. القرآف العظيـ تفسير(: ىػ327: ت)الرزام  ف محمد بف إدريسابف أبي حاتـ، عبد الرحمف ب
 . بال طبعة كال سنة نشر. المكتبة العصرية: صيدا، أسعد محمد الطيب: تحقيؽ. مج11

صحيح ابف حباف بترتيب (: ق354: ت) محمد بف حباف بف أحمد التميمي: ابف حباف، أبك حاتـ
 1414. دار مؤسسة الرسالة: بيركت. شعيب األرناؤكط: تحقيؽ. 2ط. مج16. ابف بمباف

دار : بيركت. فاليشيمر. ـ: تحقيؽ. جزء كاحد. مشاىير عمماء األمصار .1993 –
 . ـ 1959. الكتب العممية

جزء . تقريب التيذيب(: ىػ 852: ت)ابف حجر، أبك الفضؿ أحمد بف عمي العسقالني الشافعي 
فتح البارم . ـ1986 -ىػ 1416. دار الرشيد: سكريا. 1ط. محمد عكامة: تحقيؽ. كاحد

. مج7، لساف الميزافك . ىػ1379. دار المعرفة: بيركت. مج 13. شرح صحيح البخارم
. مؤسسة األعممي لممطبكعات: بيركت. 3ط. اليند -دائرة المعرؼ النظامية : تحقيؽ
 . ـ1986 –ق 1406

. مج8ر المحيط البح(: ىػ547: ت)حياف، محمد بف يكسؼ بف عمي بف يكسؼ األندلسي أبك 
 . بال طبعة كال سنة نشر. دار الفكر: بيركت

. أللفاظ كتاب ا العزيز الكجكه كالنظائر(: ىػ034: ت)أبك عبد ا الحسف بف محمد ، الدامغاني



85 

 

 . ـ2113. دار الكتب العممية: بيركت. 1ط. عربي عبد الحميد عمي: تحقيؽ. جزء كاحد

محمد : تحقيؽ. مج4. سنف أبي داكد(: ىػ275: ت) ستانيأبك داككد، سميماف بف األشعث السج
 . بال طبعة كال سنة نشر. دار الفكر: بيركت. محيي الديف عبد الحميد

الكاشؼ في معرفة مف لو ركاية (: ىػ 304: ت)الذىبي، أبك عبد ا محمد بف أحمد الدمشقي 
 -لمثقافة اإلسالمية  دار القبمة: جدة. 1ط. محمد عكامة: تحقيؽ. مج2. الستة في الكتب

 . ـ1992 –ىػ 1413. مؤسسة عمك

. دار صفاء: عماف. 5ط. جزء كاحد. مكسكعة أسماء ا الحسنى: ذيب، أبك شريح شاىر
 . ـ7110 -ىػ5070

: تحقيؽ. جزء كاحد. مختار الصحاح: (ىػ255: ت) الرازم، محمد بف أبي بكر بف عبد القادر
 . ـ1995 -ىػ 1415. اشركفمكتبة لبناف ن: بيركت. محمكد خاطر

. 1ط. مج 32. مفاتيح الغيب(: ىػ616: ت) الرازم فخر الديف محمد بف عمر التميمي الشافعي
 ـ2111 -ىػ 1421. دار الكتب العممية: بيركت

جزء . جامع العمكـ كالحكـ(: ػى 351: ت)الحنبمي، أبك الفرج عبد الرحمف بف أحمد  ابف رجب
 . ىػ1418. عرفةدار الم: بيركت. 1ط. كاحد

. مج 41. تاج العركس مف جكاىر القامكس(: ىػ5711: ت)الزبيدم، محمد مرتضى الحسيني
 . بال طبعة كال سنة نشر. دار اليداية. مجمكعة مف المحققيف: تحقيؽ

. جزء كاحد. تفسير أسماء ا الحسنى(: ىػ311: ت)الزٌجاج، أبك إسحاؽ إبراىيـ بف محمد
 . ـ1974. دار الثقافة العربية: دمشؽ. دقاؽأحمد يكسؼ ال: تحقيؽ

 . ق1422دار الفكر، : دمشؽ. 1ط. مج3. الكسيط: الزحيمي، كىبة بف مصطفى

عبد : تحقيؽ. 2ط. مج6. مقاييس المغة( ىػ351: ت)ابف زكريا، أبي الحسيف أحمد بف فارس
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 . ـ1999 -ىػ 1421. دار الجيؿ: بيركت. السالـ محمد ىاركف

عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف  الكشاؼ(: ىػ134: ت)القاسـ محمكد بف عمر أبكالزمخشرم، 
دار إحياء التراث : بيركت. الرزاؽ الميدم عبد: تحقيؽ. مج 4. األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ

 . ىػ7445. العربي

 8. الطبقات الكبرل(: ىػ231: ت)بف منيع البصرم الزىرم ابف سعد، أبك عبد ا محمد بف سعد
 . بال طبعة كال سنة نشر. دار صادر: بيركت. مج

. تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كالـ المناف(: ىػ1376: ت)السعدم، عبد الرحمف بف ناصر 
 . ـ 2111-ىػ 1421. الرسالة مؤسسة: بيركت. ابف عثيميف: تحقيؽ. جزء كاحد

 . بال طبعة كال سنة نشر. مج. 6. آفظالؿ القر  في( ـ1966: ت)سيد قطب، 

. في التفسير بالمأثكر الدر المنثكر (ىػ911: ت)سيكطي، عبد الرحمف بف الكماؿ جالؿ الديف ال
 . ـ1993. دار الفكر: بيركت. مج 8

. 1ط. جزء كاحد. ا فاتؽ الرتؽ كطاكم السماء كطي السجؿ لمكتب: الشريفات، كصفي أميف
 . ـ2117. جدارا لمكتاب العالمي: عماف–عالـ الكتب الحديث : اربد

 إيضاح في البياف أضكاء( ق1393: ت). الجكني المختار بف محمد بف األميف محمد. الشنقيطي
. كالنشر لمطباعة الفكر دار: بيركت كالدراسات البحكث مكتب: تحقيؽ. مج9: بالقرآف القرآف

 . ـ1995 - ىػ1415 -

ي الركاية كالدراية فتح القدير الجامع بيف فن(: ىػ1251: ت)الشككاني، محمد بف عمي بف محمد 
 . ـ1964-ىػ  1383. دار الفكر: بيركت. 2ط. مج5. مف عمـ التفسير

. دار الفكر: بيركت. مج8. المصنؼ(: ىػ235: ت) ابف أبي شيبة، محمد بف عبد ا
 . ـ7994/ىػ7474
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مصطفى مسمـ . د: تحقيؽ. مج 3. تفسير القرآف(: ىػ211: ت)الصنعاني، عبد الرزاؽ بف ىماـ 
 . ىػ1411. مكتبة الرشد: الرياض. 1ط. محمد

. جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف(: ىػ311: ت) الطبرم، أبك جعفر محمد بف جرير بف يزيد
 . ىػ1415. دار الفكر: بيركت. مج31

دار : بيركت. 4ط. مجمد كاحد. المعجـ المفيرس أللفاظ القرآف الكريـ: عبد الباقي، محمد فؤاد
 . ـ1994-ىػ1414. الفكر

المحرر الكجيز في تفسير : (ىػ546: ت)ابف عطية، أبك محمد عبد الحؽ بف غالب األندلسي
دار الكتب : لبناف. 1ط. عبد السالـ عبد الشافي محمد: تحقيؽ. مج5. الكتاب العزيز

 . ـ1993 -ىػ1413. العممية

. زايا القرآف الكريـإرشاد العقؿ السميـ إلى م(: ىػ547: ت)العمادم، أبك السعكد محمد بف محمد 
 . بال طبعة كال سنة نشر. دار إحياء التراث العربي: مج بيركت9

: بيركت. مج4. إحياء عمـك الديف(: ىػ515: ت)الغزالي، أبك حامد محمد بف محمد الطكسي 
 . بال طبعة كال سنة نشر. دار المعرفة

ميدم . د: تحقيؽ. مج8 .العيف: (ىػ533: ت) الخميؿ بف حمد  الفراىيدم، أبك عبد الرحمف
 . بال طبعة كال سنة نشر. دار كمكتبة اليالؿ. إبراىيـ السامرائي. د -المخزكمي 

. الجامع ألحكاـ القرآف(: ىػ671: ت)القرطبي، أبك عبدا محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح 
 . ىػ1372. دار الشعب: القاىرة. 2ط. حمد عبد العميـ البرد كنيأ: تحقيؽ. مج21

النار  يقظة أكلي االعتبار مما كرد في ذكر(: ىػ 5313: ت)القنكجي، صديؽ بف حسف بف عمي 
 - مكتبة عاطؼ: القاىرة. 1ط. السقا أحمد حجازم. د: تحقيؽ. جزء كاحد. النار كأصحاب

 . ـ1987 –ىػ 1398. دار األنصار
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، جزء كاحد.  الحسنىأسماء ا(. ىػ751: ت)ابف قيـ الجكزية، شمس الديف محمد بف أبي بكر 
 ـ2118-ىػ 1429دار الغد الجديد،، : القاىرة. 1ط. محمد احمد عيسى: تحقيؽ

عمي محمد : تحقيؽ. 1مج ط. 2. فكات الكفيات( ىػ 320: ت)الكتبي، محمد بف شاكر بف أحمد
 . ـ2111. دار الكتب العممية: بيركت. عادؿ أحمد عبد المكجكد/بف عكض ا

: مج بيركت14: البداية كالنياية(: ىػ774: ت)داء إسماعيؿ بف عمر الدمشقي ابف كثير، أبك الف
. دار الفكر: بيركت. مج4. تفسير القرآف العظيـمكتبة المعارؼ، بال طبعة كال سنة نشر، ك

 . ىػ 1411

. 4ط . مج4. التنزيؿ لعمـك التسييؿ( ىػ741: ت) الغرناطي محمد بف أحمد بف الكمبي، محمد
 . ـ1983 -ىػ1403. العربي لكتابادار : لبناف

مج . 6. النكت كالعيكف(: ىػ011: ت)الماكردم، أبك الحسف عمي بف محمد بف حبيب البصرم 
بال طبعة كال . دار الكتب العممية: بيركت. السيد بف عبد المقصكد بف عبد الرحيـ: تحقيؽ

 سنة نشر 

: تحقيؽ. مج5. صحيح مسمـ(: ىػ 725: ت) النيسابكرم مسمـ، أبك الحسيف بف الحجاج القشيرم
 . بال طبعة كال سنة نشر. دار إحياء التراث العربي: بيركت. الباقي محمد فؤاد عبد

: تحقيؽ. جزء كاحد. التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ(: ىػ5135: ت)المناكم، محمد عبد الرؤكؼ 
 . ىػ 5051. دار الفكر: دمشؽ،دار الفكر المعاصر: بيركت. 5ط. محمد رضكاف الداية. د

. 5ط. مج51. لساف العرب(: ىػ 355: ت) ألفريقي المصرم ا ابف منظكر، محمد بف مكـر
 . دار صادر: بيركت
، التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ مدارؾ (ىػ710: ت)بف أحمد بف محمكد  عبد ا بركاتأبك الالنسفي، 
 . بال طبعة كال سنة. مج4
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المنياج شرح صحيح مسمـ بف (: ىػ676: ت)مرم النككم، أبك زكريا يحيى بف شرؼ بف
 . ىػ1392. دار إحياء التراث العربي: بيركت. 2ط. 18مج. الحجاج

 

abdellahi. maktoobblog. com 

ar. wikipedia. org 
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 مسرد اآليات القرآنية                                  
 رقـ الصفحة رقـ اآلية السكرة اآلية

ـٍ أىٍكفيكٍا ًبعىٍيدً   72 45 البقرة ل أيكًؼ ًبعىٍيًدكي

ـٍ تىتَّقيكفى  يىاةه يىٍا أيكًلٍي األىلبىاًب لىعىمَّكي اًص حى ـٍ ًفي الًقصى لىكي  32 179 البقرة كى

 17 229 البقرة فإمساؾ بمعركؼ
نيكاٍ  ًليُّ الًَّذيفى ءامى  72 257 البقرة المَّوي كى

اكً  مىػى  قىٍريىػةو كىًىػيى خى كًشػيىا قىػاؿى أىٍك كىالًَّذم مىرَّ عى مىػى  عيري يىػةه عى
ٍكًتيىػػا  ػػًذًه المَّػػوي بىٍعػػدى مى َـّ أىنَّػػى  ييٍحيًػػي ىى  ػػاـو ثيػػ اتىػػوي المَّػػوي ًمائىػػةى عى فىأىمى

 بىعىثىوي 

 75 259 البقرة

بَّػػػةو  ثىػػػًؿ حى ػػػًبيًؿ المٌػػػًو كىمى ـٍ ًفػػػي سى ثىػػػؿي الَّػػػًذيفى يينًفقيػػػكفى أىٍمػػػكىالىيي مَّ
ػاًعؼي أىنبىتىٍت سىٍبعى سىنىاًبؿى ًفي كي  بَّةو كىالٌموي ييضى ئىةي حى ؿِّ سينبيمىةو مِّ

 ًلمىف يىشىاءي كىالٌموي 

 25 261 البقرة

 65 37 اؿ عمراف فتقبميا ربيا بقبكؿ حسف

 67 52 اؿ عمراف فمما احس عيسى منيـ الكفر
ميطىيِّػريؾى  إذٍ  فِّيػؾى كىرىاًفعيػؾى ًإلىػيَّ كى قىاؿى المَّوي يىا ًعيسىػى ًإنِّػي ميتىكى

كاًمفى   .... الًَّذيفى كىفىري

 67 55-54 آؿ عمراف

ػػػػػػاء مىػػػػػػى النِّسى ػػػػػػكفى عى ػػػػػػاؿي قىكَّامي اتي قىاًنتىػػػػػػاته .. الرِّجى ػػػػػػاًلحى فىالصَّ
ًفظى الٌموي  اًفظىاته لِّمغىٍيًب ًبمىا حى  حى

، 12،  11 34 النساء
21 

زىآؤيهي  مىف يىٍقتيؿ ميٍؤًمنان مُّتىعىمِّدان فىجى  31 93 النساء كى

 16 126 النساء يء محيطاككاف ا بكؿ ش
قىٍكًلًيـٍ  ػا  كى مى ـى رىسيػكؿى المَّػًو كى ػٍريى ًإنَّا قىتىمنىا المىًسيحى ًعيسىى اٍبػفى مى
 قىتىميكهي 

 67 158-157 النساء

ػف قىتىػؿى نىٍفسػان  مىػى بىنًػي ًإٍسػرىاًئيؿى أىنَّػوي مى ًمٍف أىٍجًؿ ذىًلؾى كىتىٍبنىػا عى
 .. ًبغىٍيًر نىٍفسو 

 31 32 المائدة

كىػانيكٍا كىال ػا اٍسػتيٍحًفظيكٍا ًمػف ًكتىػاًب المٌػًو كى بَّاًنيُّكفى كىاألىٍحبىاري ًبمى رَّ
مىٍيًو شييىدىاء  عى

 11 44 المائدة

لنىا دِّقنا ًلمىا   كأىٍنزى ؽِّ ميصى  31 48 المائدة ًإلىٍيؾى الًكتىابى ًبالحى

ػػػػػالىتىوي كىالمَّػػػػػوي يىٍعًصػػػػػميؾى  ػػػػػا بىمٍَّغػػػػػتى ًرسى ػػػػػؿ فىمى ـٍ تىٍفعى ٍف لىػػػػػ  69 67 المائدةًمػػػػػفى  كىاً 
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 .... النَّاسً 

فىظىةن  مىٍيكيـ حى ييٍرًسؿي عى  26، 9 61 األنعاـ كىىيكى القىاًىري فىٍكؽى ًعبىاًدًه كى
 

ـي اٍقتىًدهٍ   43 91 األنعاـ أيٍكلىػًئؾى الًَّذيفى ىىدىل الٌموي فىًبييدىاىي

ًفيظو  مىٍيكيـ ًبحى ا أىنىٍا عى مى  19، 13 114 األنعاـ كى

ذٍ  كؾى يى  كىاً  كا ًلييٍثًبتيكؾى أىٍك يىٍقتيميكؾى أىٍك ييٍخًرجي  71 31 األنفاؿ ٍمكيري ًبؾى الًَّذيفى كىفىري

ديكًد الٌمًو  اًفظيكفى ًلحي  11 112 التكبة كىالحى

 16 39 يكنس بؿ كذبكا بما لـ يحيطكا بعممو

نيكفى  ـٍ يىٍحزى ـٍ كىالى ىي مىٍيًي ٍكؼه عى  62 يكنس أىال ًإفَّ أىٍكًليىاء الٌمًو الى خى
 

72 

نيكا ثيَـّ  مىنىا كىالًَّذيفى آمى ي ريسي  16 113 يكنس ..نينىجِّ

لىقىػػدٍ  ، أىٍف ال  كى بًػػيفه ـٍ نىػػًذيره مي ػػا ًإلىػػى قىٍكًمػػًو ًإنِّػػي لىكيػػ ػػمنىا نيكحن أىٍرسى
 .... تىٍعبيديكا ًإال المَّوى 

 43 26-25 ىكد

ػػػػاًطبٍ  كىاٍصػػػػنىعً  كىٍحًينىػػػػا كىال تيخى ًني ًفػػػػي الَّػػػػًذيفى الفيمػػػػؾى ًبأىٍعييًننىػػػػا كى
 ظىمىميكا 

 44 37 ىكد

ميٍرسىاىى  ًبٍسـً  ًقيؿى .... ااً ميٍجرىاىىا كى يىا أىٍرضي اٍبمىًعي مىاءىًؾ  كى
يىا سىمىاءي أىٍقًمًعي   كى

 44 41 ىكد

لىى ـٍ ىيكدنا قىاؿى يا كىاً  اىي ادو أىخى ػٍف  عى ـٍ مِّ ػا لىكيػ قىٍكـً اٍعبيديكٍا المَّػوى مى
ٍيريهي   ... ًإلىوو غى

 46 51-51 ىكد

 47 53 ىكد قالكا يا ىكد ما جئتنا ببينة

ًفيظ مىى كيؿِّ شىٍيءو حى بِّي عى  7 57 ىكد ًإفَّ رى

ٍينىاك  نيكٍا مىعىوي ًبرىٍحمىةو ٌمنَّػا  نىجَّ ٍينىػاىيـٍ ىيكدنا كىالًَّذيفى ءامى نىجَّ ٌمػٍف  كى
 ..عىذىابو 

 47 58 ىكد

لىى ػاًلحان قىػاؿى يػا كىاً  ـٍ صى ػاىي ـٍ قىػ ثىميكدى أىخى ػا لىكيػ  48 63-62 ىكدٍكـً اٍعبيػديكٍا المَّػوى مى
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ٍيريهي  ٍف ًإلوو غى  ..مِّ

يا ـٍ ءىايىةن  ًذهً ىى  قىٍكـً  كى  49 65-64 ىكد ..نىاقىةي المًَّو لىكي

ػػا ػػةو  فىمىمَّ نيػػكٍا مىعىػػوي ًبرىٍحمى ػػاًلحان كىالَّػػًذيفى ءىامى ٍينىػػا صى نىػػا نىجَّ ػػآءى أىٍمري جى
نَّا  ...مِّ

 49 68-66 ىكد

 57 95-94 ىكد جاء امرنا نجينا شعيبا كلما

ًتًو آيىاته لِّمسَّاًئًميفى  ٍخكى  55 7 يكسؼ ..لَّقىٍد كىافى ًفي ييكسيؼى كىاً 

يىابىًة الجيبِّ  ـٍ الى تىٍقتيميكٍا ييكسيؼى كىأىلقيكهي ًفي غى ٍنيي  55 11 يكسؼ ... قىاؿى قىآًئؿه مَّ

اؼي أىف يىٍأكيمىوي الذٍِّئبي   55 13 يكسؼ كأىخى

ـٍ ىىػذىا كى  ٍينىا ًإلىٍيًو لىتينىبِّئىنَّييـ ًبأىٍمًرًى  56 15 يكسؼ أىٍكحى

ـٍ فىػػأىٍدلىى دىلػػكىهي قىػػاؿى يىػػا بيٍشػػرىل  ػػميكٍا كىاًردىىيػػ ػػيَّارىةه فىأىٍرسى ػػاءٍت سى كجى
 ىىػذىا غيالىـه 

 56 19 يكسؼ

مَّقىػػػًت األىٍبػػػكى  ػػػف نٍَّفًسػػػًو كىغى تٍػػػوي الَّتًػػػي ىيػػػكى ًفػػػي بىٍيًتيىػػػا عى دى ابى كىرىاكى
قىالىٍت ىىٍيتى لىؾى   كى

 56،  16 24-23 يكسؼ

ًميـه  ًفيظه عى زىآًئًف األىٍرًض ًإنِّي حى مىى خى  15 55 يكسؼ قىاؿى اٍجعىمًني عى

ػػاءي  ٍيػػثي يىشى كىػػذىًلؾى مىكَّنِّػػا ًلييكسيػػؼى ًفػػي األىٍرًض يىتىبىػػكَّأي ًمٍنيىػػا حى كى
ػػػاء كىالى نيًضػػػيعي أىٍجػػػرى  ػػػف نَّشى ًتنىػػػا مى ،  نيًصػػػيبي ًبرىٍحمى الميٍحًسػػػًنيفى

ٍيره   كىالٍجري اآلًخرىًة خى

 56 57-56 يكسؼ

، ـي الرَّاًحًميفى اًفظان كىىيكى أىٍرحى ٍيره حى ، 19، 7 64 يكسؼ ... فىالٌموي خى
43 ،55 

انىا نىٍحفىظي أىخى نىًميري أىٍىمىنىا كى  21 65 يكسؼ كى
قىػػػػ ٍيػػػػًو كى مىػػػػى ييكسيػػػػؼى آكىل ًإلىٍيػػػػًو أىبىكى ميػػػػكٍا عى ػػػػا دىخى ميػػػػكٍا فىمىمَّ اؿى اٍدخي

 ًمٍصرى ًإف شىاء الٌموي 

 56 111_99 يكسؼ

يٍكًلي األىلبىابً  ـٍ ًعٍبرىةه ألِّ ًصًي  57 111 يكسؼ لىقىٍد كىافى ًفي قىصى

مًفًو  ًمٍف خى ، 24، 11 11 الرعد لىوي ميعىقِّبىاته مِّف بىٍيًف يىدىٍيًو كى
27 

ا مى ـٍ ًمفى المًَّو ًمٍف كىاؽو  كى  15 34 الرعد لىيي
ـٍ لىئً   ث 7 إبراىيـ ف شىكىٍرتيـٍ ألىًزيدىنَّكي

ًفي  يىاًة الدٍُّنيىا كى نيكٍا ًبالقىٍكًؿ الثَّاًبًت ًفي الحى  22 27 إبراىيـييثىبِّتي الٌموي الًَّذيفى آمى
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 اآلًخرىًة 

اًفظيكفى  نَّا لىوي لىحى لنىا الذٍِّكرى كىاً  ، 21، 11 9 الحجر ًإنَّا نىٍحفي نىزَّ
34 

ًفٍظنىاىىا مً   14 17 الحجر ف كيٌؿ شىٍيطىافو رًَّجيـو كىحى
لىقىػػػدٍ  ػػػةو  كيػػػؿِّ  ًفػػػي بىعىٍثنىػػػا كى  كىاٍجتىًنبيػػػكاٍ  المٌػػػوى  اٍعبيػػػديكاٍ  أىفً  رَّسيػػػكالن  أيمَّ

  الطَّاغيكتى 
 31 36 النحؿ

يىٍفعىميكفى  ـٍ كى بَّييـ مِّف فىٍكًقًي افيكفى رى  26 51 الٌنحؿ ...يىخى

 33 97 النحؿ مف عمؿ صالحا مف ذكر أك انثى
 54 122 النحؿ اليس ا بكاؼ عبده

ـٍ ًفي البىرِّ كىالبىٍحرً  منىاىي مى ـى كىحى ٍمنىا بىًني آدى لىقىٍد كىرَّ  31 71 اإلسراء .... كى

ٍؤًمًنيفى  نينىزِّؿي ًمفى القيٍرآًف مىا ىيكى ًشفىاء كىرىٍحمىةه لِّممي  35 82 اإلسراء كى

ابى الكىٍيػػػًؼ كىالػػػ أىـٍ  ًسػػػٍبتى أىفَّ أىٍصػػػحى ػػػانيكا ًمػػػٍف آيىاًتنىػػػا حى ًقيـً كى رَّ
بنا ًإٍذ أىكىل  ..عىجى

 73 11-9 الكيؼ

تىػػػػػػػرىل ـٍ ذىاتى  كى ػػػػػػػػٍف كىٍيًفًيػػػػػػػػ الشَّػػػػػػػػٍمسى ًإذىا طىمىعىػػػػػػػػٍت تىػػػػػػػػزىاكىري عى
 ... اليىًميفً 

 73 18-17 الكيؼ

نَّتىػػػػػؾى قيمػػػػػتى مػػػػػا شػػػػػاءى المَّػػػػػوي ال قيػػػػػكَّةى ًإاٌل  مػػػػػتى جى لىػػػػػكال ًإذ دىخى كى
 . …ًبالمَّوً 

 26 42 الكيؼ

اًلحان   24 82 الكيؼ ككىافى أىبيكىيمىا صى

 65 23-22 مريـ فحممتو فانتبذت بو
 66 26-24 مريـ فناداىا مف تحتيا اال تحزني

 66 33-31 مريـ قاؿ اني عبد ا
ى ًإذٍ  ػػػا ييػػػكحى ػػػؾى مى ٍينىػػػا ًإلىػػػى أيمِّ اٍقًذًفيػػػًو ًفػػػي التَّػػػابيكًت  ، أىفً أىٍكحى

ِـّ   فىاٍقًذًفيًو ًفي اليى

 62 38-37 طو

قىتىمتى  ٍينىاؾى مً  كى فىتىنَّاؾى  فى نىٍفسنا فىنىجَّ ِـّ كى  63 41 طو الغى

ا ًإنًَّنى  63 47 طو كىأىرىل أىٍسمىعي  مىعىكيمى

ٍف أىلقىى  قىاليكا ؿى مى مَّا أىٍف نىكيكفى أىكَّ  64 71-66 طو يىا ميكسىى ًإمَّا أىٍف تيمًقيى كىاً 

عىمنىا السَّمىاء سىٍقفنا مٍَّحفيكظن   14،19،29 32 األنبياء اكىجى

  23، 16 42 األنبياء مىف يىٍكمىؤيكيـ ًبٱلٍَّيًؿ كىٱلنَّيىاًر  قيؿ
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اًلًميفى  كينَّا ًبو عى ـى ريٍشدىهي ًمف قىٍبؿي كى لىقىٍد آتىٍينىا ًإٍبرىاًىي  52 56-51 األنبياء ... كى

ـٍ ىذا  53 63 االنبياء بىؿ فىعىمىوي كىًبيريىي
قيكهي كىا رِّ ، قيمنىػا يىػا نىػاري قىاليكا حى ـٍ ًإف كينتيـٍ فىػاًعًميفى كا آًليىتىكي ري نصي

.. 

 52 69-68 األنبياء

ـي األىٍخسىػًريفى  عىمنىػاىي ٍيػدان فىجى ليكطػان ًإلىػى ، كىأىرىاديكا ًبًو كى ٍينىػاهي كى نىجَّ كى
ٍكنىا ًفييىا ًلمعىالىًميفى   ..األىٍرًض الًَّتي بىارى

 53 ،51 73-71 األنبياء

ليكطنا آتىيٍ  ٍينىػاهي ًمػفى القىٍريىػًة الَّتًػي كىانىػٍت كى نىجَّ ػا كى ػا كىًعممن ٍكمن نىاهي حي
بىاًئثى   تىٍعمىؿي الخى

 51 75-74 االنبياء

ػػا نيكحن ٍبنىاًإٍذ نىػػادىل ًمػػٍف قىٍبػػؿي فىاٍسػػ كى كىأىٍىمىػػوي ًمػػفى  فنجينػػاهلىػػوي  تىجى
ٍرنىاهي ًمفى القىٍكـً ، الكرب العظيـ نىصى  كى

 45 77-76 األنبياء

ـي  كبى كىأىيُّ  رُّ كىأىٍنتى أىٍرحى بَّوي أىنِّي مىسًَّنيى الضُّ  59،58 84-83 األنبياء ... ًإٍذ نىادىل رى

مىٍيػػػػًو  ذىا النُّػػػػكًف ًإذ ذَّىىػػػػبى ميغىاًضػػػػبان فىظىػػػػفَّ أىف لَّػػػػف نٍَّقػػػػًدرى عى كى
 فىنىادىل ًفي الظُّميمىاًت 

 61 88_87 األنبياء

ػػ رى لىكيػػـ مَّ ـٍ تىػػرى أىفَّ المَّػػوى سىػػخَّ ا ًفػػي األىٍرًض كىالفيمػػؾى تىٍجػػًرم أىلىػػ
 ًفي البىٍحًر 

، 17 ،14 65 الحج
29 

كنا قيؿ رىبِّ أىٍنًزلًني ميٍنزىالن ميبىارى ٍيري المينًزًليفى  كى  45 29 المؤمنكف كىأىنتى خى

ـٍ ذىًلػؾى  يي كجى يىٍحفىظيكا فيػري ـٍ كى اًرًى كا ًمٍف أىٍبصى ٍؤًمًنيفى يىغيضُّ قيؿ لِّممي
 أىٍزكىى لىييـٍ 

 21 31 كرالن
 

ٍينىآ ػؿى  ًإنَّكيػـ ًعبىػاًدلًإلىى ميكسىى أىٍف أىٍسًر بً  كىأىٍكحى ٌمتًَّبعيػكفى فىأىٍرسى
 ...ًفٍرعىكفي 

 64 61-52 الشعراء

ابي ميكسىى ًإنَّا لىميٍدرىكيكفى  افىمىـ ٍمعىاًف قىاؿى أىٍصحى  64 61 الشعراء تىرىآءىا الجى
بِّى سىيىٍيًديفً  كىالَّ ًإفَّ مىًعىى  قىاؿى   64 62 الشعراء رى

ٍينىػػػا ػػػاؾى البىٍحػػػرى فىػػػاٍنفىمىؽى  فىأىٍكحى ػػػى أىًف اٍضػػػًرٍب ًبعىصى ًإلىػػػى ميكسى
 فىكىافى كيؿُّ ًفٍرؽو 

 64 2 الشعراء

ـٍ تىٍنتىًو يا ليكطي لىتىكيكنىفَّ ًمفى  قاليكا  51 167 الشعراء لىًئٍف لى

 51 168 الشعراء اني لعممكـ مف القاليف
ًني كىأىٍىمً  ٍيناهي كىأىٍىمىوي أىٍجمىًعيفى رىبِّ نىجِّ  51 171-169 الشعراء ...ي ًممَّا يىٍعمىميكفى فىنىجَّ

ـٍ مىطىػػػػران فىسػػػػاءى مىطىػػػػري  مىػػػػٍيًي ػػػػًريفى كىأىٍمطىٍرنػػػػا عى َـّ دىمٍَّرنىػػػػا اآلخى  52-51 173-172 الشعراءثيػػػػ
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ٍنذىًريف   ..المي
ٍينىا نيكا كىأىٍنجى  16 53 النمؿ الًَّذيفى آمى

مىٍيػػػػؾى ًمػػػػٍف نىبىػػػػًإ  ، ًتمػػػػؾى آيىػػػػاتي طسػػػػـ بًػػػػيًف نىٍتميػػػػك عى الًكتىػػػػاًب المي
ًفٍرعىٍكفى   ... ميكسىى كى

 62 4-1 القصص

قىالىتً  لىػؾى ال تىٍقتيميػكهي عىسىػى  كى ػٍيفو ًلػي كى اٍمرىأىتي ًفٍرعىٍكفى قيػرَّتي عى
 .. أىٍف يىٍنفىعىنىا

 62 9 القصص

ٍمنىػػا رَّ مىٍيػػًو المىرىاًضػػعى ًمػػٍف قىٍبػػؿي فىقىالىػػٍت ىىػػ كىحى مىػػى عى ـٍ عى ؿ أىديلُّكيػػ
  أىٍىًؿ بىٍيتو 

 63 13-12 القصص

ـٍ كىآتىٍينىػػاهي ًمػػفى  مىػػٍيًي كفى كىػػافى ًمػػٍف قىػػٍكـً ميكسىػػى فىبىغىػػى عى ًإفَّ قىػػاري
 الكينيكزً 

 25 81-76 القصص

كؾى كىأىٍىمىؾى  ًإنَّا  16 33 العنكبكت مينىجُّ
ػػػ ـٍ عى يىػػػاًة الػػػدٍُّنيىا كىىيػػػ ػػػكفى ظىػػػاًىرنا ًمػػػفى الحى ـٍ يىٍعمىمي ًف اآلًخػػػرىًة ىيػػػ

اًفميكفى   غى

 33 7 الٌرـك

اًفظىاتً  ـٍ كىالحى يي كجى اًفًظيفى فيري  12 35 األحزاب كىالحى

ًفيظه  مىى كيؿِّ شىٍيءو حى بُّؾى عى  9 21 سبأ كىرى

ٍيري الرَّاًزًقيفى  ا أىنفىٍقتـي مِّف شىٍيءو فىييكى ييٍخًمفيوي كىىيكى خى  25 39 سبأ كمى

 53 89 الٌصآٌفات إني سىًقيـه 
نىػاـً أىنِّػي  فىمىمَّا بىمىغى مىعىوي السٍَّعيى قىاؿى يىا بينىيَّ ًإنِّي أىرىل ًفػي المى
 ... فىاٍنظيٍر  حيؾى أىٍذبى 

 53 113-113 الٌصآٌفات

 61 146-145 الصافات فنبذناه في العراء كىك سقيـ
 61 147 الصافات كارسمناه الى مائة الؼ 

 59 41 ص كاذكر عبدنا ايكب
 54 36 الزمر في الدنيا حسنو كاتيناه

انىػػػوي أىتىٍقتيميػػػكفى  ػػػٍكفى يىٍكػػػتيـي ًإيمى ػػػٍؤًمفه ًمػػػٍف آًؿ ًفٍرعى ػػػؿه مي قىػػػاؿى رىجي كى
ـٍ ًبالبىيِّنىاًت  اءىكي قىٍد جى بِّيى المَّوي كى  رىجيالن أىٍف يىقيكؿى رى

 78 28 غافر

ٍف يى  ـي الميمؾي اليىٍكـى ظىاًىًريفى ًفي األىٍرًض فىمى نىا يىا قىٍكـً لىكي ػري ٍنصي
 ًمٍف بىٍأًس المًَّو 

 78 33-29 غافر

ـٍ كىأيفىػػكِّضي أىٍمػػًرم ًإلىػػى المَّػػًو ًإفَّ المَّػػوى  ػػا أىقيػػكؿي لىكيػػ كفى مى ػػتىٍذكيري  78 44 غافرفىسى
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 بىًصيره ًبالًعبىادً 

كا فى  قىاهي المَّوي سىيِّئىاًت مىا مىكىري  79 46-45 غافر كى

 46 51 غافر انا لننصر رسمنا كالذيف امنكا
 47، 46 16-15 فصمت أىشىدُّ ًمنَّا قيكَّةن  مىفٍ 

قىاىيـٍ  كى ًحيـً  كى  15 56 الدخاف عىذىابى الجى
 47 24 االحقاؼ فمما ركاه عارضا مستقبؿ اكديتيـ

ًفيظه   13 4 ؽ كىًعندىنىا ًكتىابه حى

ًفػيظو  ػديكفى ًلكيػؿِّ أىكَّابو حى ػا تيكعى كأزلفت الجنػة لممتقػيف، ىىػذىا مى
ًشيى    مىٍف خى

 22 33-32 ؽ

مىٍقتي الًجفَّ كىاإًلنسى ًإال ًليىٍعبيديكفً  مىا خى  31 57-56 الٌذاريات كى

ٍنوي فىانتىييكا ـٍ عى ا نىيىاكي مى ذيكهي كى ـي الرَّسيكؿي فىخي ا آتىاكي مى  39 7 الحشر ك ى

رىبى  ػٍكفى ًإٍذ قىالىػٍت رىبِّ  كىضى نيكا اٍمرىأىتى ًفٍرعى ثىالن ًلمًَّذيفى آمى المَّوي مى
 ًف ًلي ًعٍندىؾى ابٍ 

 81 11 التحريـ

مىػػى   لميمػػؾي ٱًبيىػػًدًه  لَّػػًذلٱ رىؾى تىبىػػػ    لَّػػًذلٱكيػػؿِّ شىػػٍىءو قىػػًديره  كىىيػػكى عى
مىؽى    لمىٍكتى ٱخى

 58 2-1 الممؾ

اًفظيكفى  ـٍ حى كًجًي ـٍ ًلفيري  12،21 29 المعارج كىالًَّذيفى ىي

اًفظيكفى  ـٍ ييحى الًتًي مىى صى ـٍ عى  21 34 جالمعار  كىالًَّذيفى ىي
 17 28 الجف كأحصى كؿ شيء عددا

بيكفى  ًإفَّ  ٍيننػػا  ًمػػفٍ األىٍبػػرىارى يىٍشػػرى ػػافيكرنا، عى يىػػا كى كىػػٍأسو كىػػافى ًمزىاجي
 يىٍشرىبي ًبيىا 

 33، 15 12-5 االنساف

اًفًظيفى  ـٍ لىحى مىٍيكي فَّ عى  28، 11 11-11 االنفطار كىاًتًبيفى  ًكرىامنا كىاً 
اًفظه ًإف كيؿُّ نىٍفسو لَّمَّا عى   29، 9 4 الطارؽ مىٍييىا حى

ـى " ـٍ ييٍخمىٍؽ ًمٍثمييىا ًإرى اًد الًَّتى لى  46 8-7 الفجر ذىاًت الًعمى

 71 13-6 العمؽ اٍستىٍغنىى رىآهي  لىيىٍطغىى، أىفٍ  اإًلٍنسىافى  ًإفَّ  كىال
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 34 ... إال ا كأني رسكؿ ا أف ال إلو أبشركا أبشركا ؛ أليس تشيدكف  .7

اىىؾى ، يىٍحفىٍظؾى  اٍحفىًظ المَّوى   .2 ، 32 ،23 تى فىاٍسأىًؿ لًإذىا سىأى ، اٍحفىًظ المَّوى تىًجٍدهي تيجى
54 ،72 

اءى  ًاذىا  .3 ـٍ  جى ديكي ًنفىًة  يىٍنفيٍضوي مفى  ًفرىاشىوي  اىحى  41 مىرَّاتو  ثىالىثى  ثىٍكًبوً ًبصى

 68 . فىشىدَّهي عميوًإزىاًرم  أىًرًني  .4

اًبوً لقيٍرآفى فىًإنَّوي يىٍأًتي يىٍكـى الاٍقرىءيكا ا  .5  35 .... ًقيىامىًة شىًفيعنا ألىٍصحى

تَّى غيًفرى لىوي ، قيٍرآًف ثىالىثيكفى آيىةن لسيكرىةن ًمفى ا ًإفَّ   .6 ؿو حى كىًىيى ، شىفىعىٍت ًلرىجي
 . ؾي ممي لسيكرىةي تىبىارىؾى الًَّذم ًبيىًدًه ا

36 

قىاؿى ػ يىدي المَّوً اىنٍ   .7 مىٍيؾى ػ كى يىا نىفىقىةه  ًفٍؽ ايٍنًفٍؽ عى  25 .... مىالىل الى تىًغيضي

 71 انقاذه مف سراقة  .8
دىقىؾى   .9  37 . كىٍىكى كىذيكبه ذىاؾى شىٍيطىافه  صى

 34 قصة الثالثة  .70
ده كىا  ؿقي   .77 ذىتىٍيًف ًحيفى لىكى المَّوي أىحى تيٍصًبحي ثىالىثى مىرَّ  ميعىكِّ  37 اتو تيٍمًسي كى

ا ًفي لىٍيمىةو ، بىقىرىةً لاآليىتىاًف ًمٍف آًخًر سيكرىًة ا  .72 ٍف قىرىأى ًبًيمى  38  كىفىتىاهي  مى

 41 الميَـّ احفىظًني باإلسالـً قائمان   .73

ـي إال ثى   .74  53 ثنااللـ يىٍكًذٍب ًإٍبرىاًىي
 71 ، عيٍضكنا عيٍضكنا ًئكىةي المى لا ٍختىطىفىٍتوي ، الًمنِّي دىنىا لك  .75

اًىًميَّةً  ىىمىٍمتي ًبقىًبيحو ًممَّا يىييُـّ مىا   .76  69 ًبًو أىٍىؿي الجى
 14 المؤذف مؤتمف  .77
ًؿ سيكرىًة ا مىفٍ   .78 ًفظى عىٍشرى آيىاتو ًمٍف أىكَّ اؿً ، كىٍيؼً لحى  39 . عيًصـى ًمفى الدَّجَّ

ٍف قىرىأى ثى   .79 ًؿ االمى اؿً لكىٍيًؼ عيًصـى ًمٍف ًفٍتنىًة الثى آىيىاتو ًمٍف أىكَّ  38 دَّجَّ

مىا كىافى   .20 ٍقيىةه اٍقًسميكا كىاٍضًربيكا ًلي ًبسىٍيـو  كى  35 . ييٍدًريًو أىنَّيىا ري

مىالىًئكىةه   .27 ـٍ مىالىًئكىةه ًبالمٍَّيًؿ كى  27، 11 .... ًبالنَّيىارً  يىتىعىاقىبيكفى ًفيكي
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God's
   
Care of his Worshippers in Quranic Verses 

By 
 Omama Fakhri Ibrahim Al-Aqtam 

 

Supervised By 

Dr. Mohsen Al-Khalidi 
 

Abstract 
      Praise the Lord of the Worlds And prayer and peace upon the best of 

creation and Messengers. Prophet Muhammad and his family and 

companions, but after:  God has helped me to write this paper, which was 

titled God Save the slaves in the light of the Koran to complement the 

requirements of the Master's study under the supervision of Dr. Mohsen 

Al-Khalidi. I have included this letter intro Which included an introduction 

and three chapters and a conclusion, where I spoke in the first chapter: the 

concept of conservation in the language and terminology, and came to the 

meanings of conservation in the context of the Qur'an, and the signs of 

God's name Hafiz and Hafiz, and words related to, and derivatives of the 

word conservation in the Koran, in the second chapter, speaking on the 

types Remember God for His slaves, and means, including: God save the 

slave in his religion and his faith, and God save the slave in the interests of 

this world, and the means I mentioned, including: angels peacekeepers, 

and to harness the universe, and law divine, As for the separation of the 

latter has talked about models verses to save God, and spoke it for the 

maintenance of God's prophets, starting from the story of Noah, peace be 

upon him to the story of Muhammad peace be upon him, and the second 

requirement was it to mention keeping God for His close friends, like the 
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story of the Cave, and the story of the man who passed on the village, and 

a believer of Pharaoh and a woman Pharaoh, and Conclusion and, finally, I 

ask God in both realms peasant life and the Hereafter 
 


