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 قال تعالى: 

وا اهللَ   ـَ َآََمٛمُقا إِْن سَمٛمٌُْمُ ٣م ايمَِّذي َ ]َي٣م َأُّيه

ىُمْؿ    .{ 7َوُيَثّض٦ِّْم َأوْمَداََمُ٘مْؿ[ }حمٚمد:َيٛمٌُْمْ
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 إهــــــــــــــــــــــــــداء

 إلم وايمديَّ احلّضٝمّضكم ايمٕم٣ميمٝمكم 

 طمقايت األفمزاء أطمقيت وإإلم 

 إلم َمُم٣مخيل وأصدوم٣مئل ايمِضٔمداء 

 إلم أهؾ اهلل وطم٣مصتف 

 إلم أهؾ اجلٜم٣مد ووم٣مدسمف 

 ديـ إلم ىمؾ أرواح ايمُمٜمداء األزمْم٣مل ايمذيـ يِمٛمٔمقن جمد هذا ايم

  "أزمق ايمِم٣مَمد"إلم روح ايمُمٜمٝمد ايمّضْمؾ حمٚمد أمحد 

  ٣مإلم األؽمقد طمٙمػ ايمٗمّمّض٣من ضحقا زمحريتٜمؿ يمٛمحٝم٣م ىمراَمً 

 إلم ىمؾ َمـ ومدَمقا أؿمراهمٜمؿ وأصمِض٣مَمٜمؿ يمٛمٌمة ايمديـ 

 إلم ىمؾ فم٣ممل وفم٣مَمؾ يِضٔمك يمرهمٔم٥م ديـ اهلل دم األرض 

 إلم ىمؾ شم٣مزم٦ٍم فمعم ديٛمف دم وصمف ايمٓم٣مظمكم 

 إلم ىمؾ َمِضٙمؿ وَمِضٙمٚم٥م 

 هذا ايمٔمٚمؾ اظمتقاضع ٣مي إيمٝمٜمؿ مجٝمٔمً أهد
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 شكر وتقدير
ََم َيُْمُ٘مُر يمِٛمَْٖمِِضفِ ]فيكتابوالعزيز:يقكؿهللا ـْ َيُْمُ٘مْر هَم١مِٞمَّ . {21}لؼامن:[ َوََم

،شكرانيكافينعمو،كيكافئمزيده،سبحانولوالشكركمو،الشكرأكالنكقبؿكؿشيءهلل
نامفالثابتيفعمىدينيـ.كلوالحمدكمو،كأسأؿهللاأفيجعم

البحثأفأبادربتسجيؿ بيفيدمىذا عمٌي منيبفضؿأىؿالفضؿ،أرللزامان كاعترافان
 ألستاذم الكبير، كامتناني الصادؽ، كثنائي الخالص، زكريا إبراىيـ األستاذ الدكتور/شكرم

اؼعمىإعدادىذهالرسالة.حفظوهللا،كنفعبواإلسبلـ،كأعزبوالمسمميف،بقبكؿاإلشرالزميمي

ىذه لتخرج رشاده، كا  بنصحو عمىَّ يبخؿ كلـ الكاسع، كصدره الكبير، قمبو لي فتح فقد
الرسالةبأحسفصكرةكأجمميا،فجزاؾهللاعنًٌيخيرالجزاءياأستاذمالفاضؿ.

الفاضميف: كماأتقدـبالشكرألستاذمَّ

 هللاحفظو     فضيمة الدكتور/ محمود ىاشـ عنبر

 حفظو هللا    فايز حساف أبو عمرةالدكتور/  فضيمةو 

ثرائيابالمبلحظاتالقيًٌمة،كبارؾهللافييما. لقبكليمامناقشةىذهالرسالة،كا 

كقبمة العمـ، كمنارة العمماء، محضف اإلسبلمية لمجامعة الجزيؿ بالشكر أتقدـ كما
القرآف.المتفكقيف،كالشكرمخصكصلكميةأصكؿالديف،كأسات ذتيبقسـالتفسيركعمـك

عمىفتحوبابالقبكؿأنسىأفأكال بالجامعةاإلسبلميةبغزة الدراساتالعميا شكرقسـ
القرآف. لقسـالماجستيربقسـالتفسيركعمـك

كالأنسىأفأتقدـبالشكرالجزيؿألبيكأميالمذيفأسيرفيىذهالدنياببركتيـكرضاىـ
عانمفبعدىـ.كدعائيـ،كأىميجمي

كختامانشكرملكؿمفساعدني،كأعانني،ككقؼبجانبيفيإتماـىذهالرسالة،فجزاىـهللا
عنيخيرالجزاء.
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 بسـهللاالرحمفالرحيـ

 املقدمة

الديف،الحمدهلل بخيركتابمبيف،كتكفؿبحفظكتابوإلىيـك ربالعالميف،أنعـعمينا
األميالذمأرسموهللالئلنسكالجاف،كأنزؿمعوالقرآف،فيوالحجةكالصبلةكالسبلـعمىالنبي

كالبياف،كاليدايةكأسبابالفكزبالجناف،كأسبابالنجاةمفالعقكباتكالنيراف،أذىؿعقكؿالعقبلء،
كأخرسألسنةالفصحاءكالبمغاء،كلكاجتمعتاإلنسكالجفعمىأفيأتكابآيةمفمثمولعجزكا،

المتيف،كنكرهالمبيف،كمعجزتولمعالميف،مفاستمسؾبوفقداىتدل،كمفأعرضعنوىكحبؿهللا
ـْ فِمٛمِْد نَمغْمِ اهللِ يَمَقصَمُدوا همِٝمِف اطْمتََِلهًم٣م ] الباطؿمفبيفيديوكالمفخمفوفقدغكل،اليأتيو َويَمْق ىَم٣مَن َِم

.{21}الـساء:[ ىَمثغًِما

فنى،فيوالعبلجمفكؿداء،كفيوالشفاءمفكؿفالقرآفعجائبوالتنقضي،ككنكزهالت
إعياء،ماظمئمفنيؿمنو،كالاستمذمفارتكلبغيره.

أىؿالقرآفىـأىؿهللامفاألناـ،كخاصتومفبنياإلنساف،فيكأكلىماشغؿالعبدبو
بوإلىدخكؿلسانو،كعٌمربوقمبوكجنانو،كأفضؿماييتكسؿبولنيؿالغفراف،كأعظـمايتكصؿ

الجناف.

لذافإنيقدطرقتبابالقرآف،كبحثتفيوعفمكضكعىكمفاألىميةبمكاف،خاصة
كنحففيزمافكثرتفيوالمميياتعفاإليماف،كالمتمسؾفيوبدينوكالقابضعمىجمرالنيراف،

تعزيزصمكدالمؤمنيففيمكاجيةالظالمي المسمـ،كضركرة ف،كالحاجةكألىميةالثباتفيحياة
لمعرفةالمؤمفكسائؿكأساليبالظالميففيصدالناسعفالديفجاءتىذهالدراسةبعنكاف:

 )الثبات في وجو الظالميف في ضوء القرآف الكريـ دراسة موضوعية(

.أفيجعمنامفالثابتيفعمىدينيـأسأؿكهللا

:أواًل: أىمية الموضوع
رافرئيسافىما:إفالذميحددأىميةأمبحثكعدمو،أم

 .مكضكعىذاالبحث
 .حاجةالمجتمعإلىىذاالمكضكع

" البحث: ىذا مكضكع أف فيو شؾ ال عمىالثبات في وجو الظالميفكمما اشتمؿ قد "
 الكصفيف:
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ألنودراسةمكضكعياالقرآفالكريـ،يطكؼالباحثخبلليافيآياتالقرآفليسمطالضٍكءعمى-ُ
الميففيالقرآفالكريـ.مكضكعالثباتفيكجوالظ

حاجةالمسمميفاليكـلمثباتحاجةهممحة،خاصةكنحففيزمفالفتف،حيثإفالرجؿيصبح-ِ
مؤمنانكيمسيكافران،أكيصبحكافرانكيمسيمؤمنان.

الظمـ-ّ أنظمة ألف الثباتعظيمة، لكسائؿ اليكـ المسمـ حاجة أف ذملبو كؿ الشؾعند
ر كؿإمكاناتيالدحضالحؽ.العالميةتيسخٌو

 ثانيًا: أسباب اختيار الموضوع:
مفخبلؿىذاالمكضكعالقرآني.االستعانةعمىالثباتعمىديفهللا -ُ
مفمكضكعاتو. -ِ المساىمةفيخدمةكتابهللا،كذلؾمفخبلؿالبحثفيمكضكعو
دالناسعفمنيجفيصظالميفدراسةقرآنيةتكضحكسائؿالحاجةاألمةفيىذاالزمافإلى -ّ

 اإلسبلـ،كأسبابالثبات،كنماذجمفالثابتيففيكجوالظالميف.
 تثبيتقمكبالمؤمنيفمفخبلؿقراءةىذهالرسالة. -ْ
قرآنيميحٌكـيتحدثعفالثباتفيالقرآفالكريـ. -ٓ  افتقارالمكتبةاإلسبلميةإلىمكضكعو

 ثالثًا: أىداؼ البحث:
 .هللاانيؿرض -ُ
القرآفالكريـلكؿمشكبلتالحياةاإلنسانية.بيافشمكلية -ِ
ىذه -ّ في طرحيا يتـ التي المكضكعات خبلؿ مف كذلؾ الباحثيف، أماـ جديدة آفاؽو فتح

 األطركحةكالنتائجالتينتكصؿإلييا.
 .بيافمنيجالقرآفالكريـفيتثبيتالمؤمنيفعمىديفهللا -ْ
الحديثعفنماذجمفالثابتيففيالقرآفلفتاألنظارإلىمكاطفالقدكةالحسنةمفخبلؿ -ٓ

 الكريـ.
كـ -ٔ  .يساىـفيالمساكاةإثراءالمكتبةاإلسبلميةببحثقرآنيميحى

 رابعًا: الدراسات السابقة:
بعداالطبلعالمستمرحكؿماكتبعفمكضكعالبحثفيالمكتبةالمركزيةفيالجامعة

مفالمكاقعسكاءفيالمك كفيالعديد المتخصصة،اإلسبلمية، كالمكاقعاإللكتركنية تباتالعامة،
 لـيجدالباحثدراسةقرآنيةعمميةتناكلتىذاالمكضكعبشكؿخاصكمتكامؿ.
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 خامسًا: منيج البحث:
،كذلؾكفؽالخطكاتالتالية:راسةالمنيجاالستقرائيالمكضكعيسيتبعالباحثفيىذهالد

كع،كتصنيفيامكضكعيان،ككتابتيابالرسـالعثماني.جمعاآلياتالقرآنيةذاتالصمةبالمكض -ُ
،فيكؿمبحثمفمباحثالرسالة.ترتيبالمصحؼترتيباآلياتمكضكعالدراسةحسب -ِ
 الرجكعإلىكتبالتفسيرالقديمةكالحديثة،كالكتبذاتالصمةبالمكضكع. -ّ
 كالعظاتمفاآليات.الكقكؼعمىاإلشارات،كالمطائؼالمستكحاةمفاآليات،كذكرالفكائد، -ْ
 تخريجاألحاديثمعإيرادحكـالعمماءعميياإفلـتكجدفيالصحيحيف. -ٓ
 الترجمةلؤلعبلـالمغمكريف،كالتعريؼبغريبالبمدافكاألماكف. -ٔ
 بيافاأللفاظالغريبةإفكجدت،مفالمعاجـالمغكيةاألصيمة. -ٕ
 عمؿالفيارسالبلزمة. -ٖ
 كترجمةىذاالممخصبالمغةاإلنجميزية.عمؿممخصلمبحثبالمغةالعربية، -ٗ

 سادسًا: خطة البحث:
 يتككفىذاالبحثمفمقدمةكتمييدكثبلثًةفصكؿكخاتمةكمايمي:

فتشمؿعمى:أما المقدمة

منيجالبحث.،دراساتالسابقةال،أىداؼالبحث،أساباختيارالمكضكع،أىميةالمكضكع

 التمييد 
 معنى الثبات والظمـ 

كفيومبحثاف:

 .معنى الثبات لغًة واصطالحاً المبحث األوؿ: 
:ثبلثةمطالبفيوك

 المطمب األوؿ: معنى الثبات لغة.

 المطمب الثاني: معنى الثبات اصطالحًا.

 المطمب الثالث: صيغ الثبات في القرآف.

  الظمـ لغًة واصطالحًا. المبحث الثاني: معنى
:فيومطمبافك
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 المطمب األوؿ: معنى الظمـ لغة.
 المطمب الثاني: معنى الظمـ اصطالحًا.

 الفصؿ األوؿ
 وسائؿ الظالميف في صد الناس عف الديف

مباحث:ةخمسكيشتمؿعمى

 : جيد أىؿ الباطؿ لنصرة باطميـ.المبحث األوؿ
فيوثبلثةمطالب:ك

 لسعي الدائـ لنصرة باطميـ.المطمب األوؿ: ا

 .أىؿ الباطؿ ضد أىؿ الحؽالمطمب الثاني: اجتماع 

 د عف سبيؿ هللا.  مصِّ لالمطمب الثالث: إنفاؽ األمواؿ 

 : السخرية واالستيزاء. المبحث الثاني
كفيوثبلثةمطالب:

 .االستيزاء  بالرسؿالمطمب األوؿ: 

 : االستيزاء باألتباع.نيالمطمب الثا

 االستيزاء بالمنيج. : لثثاالمطمب ال

  .طمب المعجزاتالمبحث الثالث: 
كفيوثبلثةيمطالب:

 : نزوؿ المالئكة.المطمب األوؿ

 . : أف يكوف عند الرسوؿ كنوز وجنافنيالمطمب الثا

 .: طمب الكفار المعجزات مثؿ األمـ السابقةلثالمطمب الثا

 . عمى العقيدةوالمساومة  اإلشاعة والمجادلة بالباطؿالمبحث الرابع: 
:ثبلثةمطالبفيوك

 المطمب األوؿ: اإلشاعة.  
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 المطمب الثاني: المجادلة بالباطؿ. 

 المطمب الثالث: المساومة عمى العقيدة.

 س: التيجير والسجف والتعذيب والقتؿ. خامالمبحث ال
فيوأربعةمطالب:ك

 المطمب األوؿ: التيجير. 

 المطمب الثاني: التعذيب. 

 السجف.  لث:المطمب الثا

 المطمب الرابع: القتؿ. 

 الفصؿ الثاني
 منيج القرآف في تثبيت المؤمنيف في وجو الظالميف

كفيومبحثاف:

 ترسيخ العقيدة في نفوس المؤمنيف. المبحث األوؿ: 
:عشرةمطالبكفيو

 :: القرآف الكريـالمطمب األوؿ

:فرعافكفيو
 . ثبات المؤمفوأثرىا في  : تدبر اآليات القرآنيةوؿالفرع األ 

 : اتباع القرآف والعمؿ بو. نيالفرع الثا

 : قصص السابقيف.المطمب الثاني

 .: طاعة هللا تعالى واجتناب نواىيوالمطمب الثالث

 .: ذكر هللا المطمب الرابع

  الدعاء.المطمب الخامس: 

 المطمب السادس: الصبر.

 .عف اإليماف المطمب السابع: معرفة عقاب المنتكسيف
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سألتاف:كفيوم
 المسألة األولى: وصؼ الناكصيف بالكمب والحمار والخنزير.

 المسألة الثانية: التيديد والوعيد لغير المستقيميف.

 .واألخذ بأسباب الثبات تعالىالمطمب الثامف: التوكؿ عمى هللا 

كفيوثبلثمسائؿ:

 المسألة األولى: العمـ.

 المسألة الثانية: اليجرة  وترؾ مواطف الكفر.

 مسألة الثالثة: اإلعداد والتدريب.ال

 المؤيدات الربانية.: تاسعالمطمب ال

 . : زاد الثابتيف عمى الحؽالعاشرالمطمب 

كفيوخمسةيمسائؿ:

 المسألة األولى: معرفة حقيقة الدنيا.  

 المسألة الثانية: استشعار ثواب الثابتيف. 

 المسألة الثالثة: تذكر الموت والدار اآلخرة.

 لرابعة: خشية هللا ومراقبتو.المسألة ا

 المسألة الخامسة: الخوؼ مف االستبداؿ.

 .دحض وسائؿ الظالميفالمبحث الثاني: 
كفيوستةيمطالب:

 المطمب األوؿ: جيد أىؿ الباطؿ سيكوف وبااًل عمييـ. 

فيومسألتاف:ك
 المسألة األولى: تحسبيـ جميعًا وقموبيـ شتى. 

 عمييـ.  المسألة الثانية: أمواليـ حسرةٌ 

 المطمب الثاني: رد القرآف عمى السخرية واالستيزاء. 

 المطمب الثالث: رد القرآف عمى طمب المعجزات. 
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فيوثبلثةمسائؿ:ك
 عمى طمب المشركيف نزوؿ المالئكة. القرآف المسألة األولى: رد 

 عمى المشركيف بأف يكوف عند الرسوؿ كنوز وجناف. القرآف المسألة الثانية: رد 

 المشركيف بطمبيـ معجزات مثؿ األمـ السابقة.  القرآفمسألة الثالثة: رد ال

 المطمب الرابع: رد القرآف عمى اإلشاعة والمجادلة بالباطؿ. 

فيومسألتاف:ك

 شاعة. المسألة األولى: منيج القرآف في الرد عمى اإل

 المسألة الثانية: رد القرآف عمى المجادلة بالباطؿ. 

 رد القرآف عمى المساومة عمى العقيدة. المطمب الخامس:  

 المطمب السادس: شدة الكافريف سكينة عمى المؤمنيف.

فيوأربعةمسائؿ:ك

 المسألة األولى: االبتالء سنة هللا في عباده.

 المسألة الثانية: لف يصيبنا إال ما كتب هللا لنا. 

 المسألة الثالثة: الحياة والموت بيد هللا.  

 الشيادة أغمى عبادة.  المسألة الرابعة:

 ثالفصؿ الثال
 مف الثابتيف أماـ الظالميف نماذج

فيوثبلثةمباحث:ك

 ثبات األنبياء.  المبحث األوؿ:
:مطالبأربعةفيوك

  الظالميف.في وجو  سيدنا نوح ثبات المطمب األوؿ: 
  الظالميف. في وجو سيدنا إبراىيـ ثبات المطمب الثاني: 
 الظالميف.في وجو  سيدنا موسى ت ثباالمطمب الثالث: 

 في وجو الظالميف. المطمب الرابع: ثبات نبينا محمد 
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 .  في وجو الظالميف مؤمنيفثبات ال: المبحث الثاني
:ثبلثةمطالبكفيو
 مؤمف آؿ فرعوف. ثبات : المطمب األوؿ

  .العمماء في زمف قاروفثبات اني: المطمب الث

 ف والسحرة.ثبات امرأة فرعوالمطمب الثالث: 

 .في وجو الظالميف المبحث الثالث: ثبات الجماعات المؤمنة
فيومطمباف:

 أصحاب الكيؼ. ثبات المطمب األوؿ: 

 أصحاب األخدود. ثبات المطمب الثاني: 

،كممخصالرسالةبالمغةاإلنجميزية.أىـالنتائجكالتكصياتممخصالبحث،ككتشتمؿالخاتمة:

كتشتمؿعمى: الفيارس:

 اًل: فيرس اآليات القرآنية.أو 

 ثانيًا: فيرس األحاديث النبوية.

 ثالثًا: فيرس األعالـ المترجـ ليـ.

 رابعًا: فيرس المصادر والمراجع.

خامسًا: فيرس الموضوعات.
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 التمييد 
  معنى الثبات والظمـ 

ف:امبحثفيوك
 ا.واصطالحً  ةالمبحث األوؿ: معنى الثبات لغً 

 .ى الظمـ لًغة واصطالًحاالثاني: معنالمبحث 
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 المبحث األوؿ
 اواصطالحً  ةمعنى الثبات لغً 

:ثبلثةمطالبفيوك
 ة.معنى الثبات لغً  المطمب األوؿ:
 .امعنى الثبات اصطالحً  المطمب الثاني:

 .الكريـ المطمب الثالث: صيغ الثبات في القرآف
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 المطمب األوؿ
 معنى الثبات لغةً 

الثاءكالباءكالتاءكممةكاحدة،كىيدكاـالشيء.يقاؿ:ثبت:")ثبت((ٔ)بففارساقاؿ
فيالثبيت:(ٕ).كرجؿثبتكثبيت.قاؿطرفةكثبكتانثباتان

.(ٗ)الفؤادلو...كالثبيتثبتوفيمو"،(ٖ)فاليبيت

.كيقاؿ:كاحد،كأثبتوغيرهكثبتو،بمعنىكثبكتان:")ثبت(ثبتالشيءثباتان(٘)كقاؿالجكىرم
ـَ ىَمَٖمُروا يمُِٝمْثّضُِتقَك ]أثبتوالسقـ،إذالـيفارقو.كقكلوتعالى: أم،{03}األكػال:[ ...َوإِْذ َيْٚمُ٘مُر زمَِؽ ايمَِّذي

معيا...كرجؿثبت،أمثابتالقمب. يجرحكؾجراحةالتقـك

.(ٚ)،إذاكافاليزؿلسانوعندالخصكمات"(ٙ):فبلفثبتالغدركيقاؿأيضان

الزمخ السقطفيجميعكقاؿ القميؿ ىك كقيؿ: متماسؾ، عاقؿ ثبتكثبيت: "رجؿ شرم:
.(ٛ)خصالو.كضربالكتدفيالحائطفأثبتوفيو"

                                                           

ابففارس:(1) ىكأبكالحسيفأحمدبففارسبفزكرياءبفمحمدبفحبيبالرازمالمغكم،كافإمامنافيعمـك
االمغةفإنوأتقنيا،كألؼكتابو:المجمؿفيالمغة،كىكعمىاختصارهجمعشيئناكثيرنا)كفيات شتى،كخصكصن

(.ُٖ،صُاألعياف،ج
ن2) يمتد بفسفياف العبد بف ىكعمرك طرفة طرفة: مف( كاحد فيك إلىربيعة ليصمو كائؿ بف إلىبكر سبو

شعراءربيعة،كطرفةبالتحريؾلقبو،كطرفةصاحبشخصيةكاضحةفيشعرهكصاحبمذىبكاضحفي
حياتو،فيكداعيةمفدعاةالميككالمذة،جمعإلىفتكةالشبابكطيشوحكمةالشيكخكتفكيرىـ،كتكفيكعمره

(.ُٔٗـ)دراساتفينصكصالعصرالجاىمي،عمارة،صٓٔٓ-َْٓخمساكعشريفسنةمف
(.ِِٓص،ُ(اليبيت:ىكالجبافاألبمو.)جميرةالمغة،جّ)
،تحقيؽ:عبدالسبلـمحمدىاركف،الناشر:دارالفكر،الطبعةّٗٗص،ُ(معجـمقاييسالمغة،البففارس،جْ)

األكلى.
أبكنصر،لغكم،مفاألئمة،.....معخطابفمقمة،أشيركتبو:الجكىرم:ىكإسماعيؿبفحمادالجكىرم،(5)

الصحاح،كلوكتابفيالعركض....منو،أصمومففارس)األعبلـ،لمزركمي(.
فئ) يثبتي كافلسانوي إذا يقاؿذلؾلمفرسكلمرجؿ، كالمخاقيؽمفاألرضالمتعادية، الًجٍحرىةي كالغىدىر: الغدر: )

كمة)إصبلحالمنطؽالبفالسكيت،جمكضعالزلؿكالخي (.ِٕٔص،ُصي
جٕ) لمجكىرم، العربية، كصحاح المغة تاج الصحاح صُ( العمـ،ِْٓ، دار الناشر: عطار، أحمد تحقيؽ: ،

الطبعةالرابعة.
الناشر:دارالكتبَُّص،ُ(أساسالببلغة،لمزمخشرمجارهللا،جٖ) ،تحقيؽ:محمدباسؿعيكفالسكد،

الطبعةاألكلى.العممية،
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إفتفسيرالثباتعمىستةأكجو:في الوجوه والنظائر:

تعالى:البشارة: الثابت:  -ٔ َ٘م٥ِم َأِّنِّ ََمَٔمُ٘مْؿ هَمَثّضِّ  قكلو
ـَ َآََمٛمُقا ]إِْذ ُيقضِمل َرزمهَؽ إلَِم اظَمََلئِ [ ...ُتقا ايمَِّذي

. {21}األٞمٖم٣مل:

ـَ َآََمٛمُقا ]التثبتعمى:شيادةأفالإلوإالهللا:قكلوتعالى:-ِ . {12}إبراهقم:[ ...ُيَثّض٦ُِّم اهللُ ايمَِّذي

ـَ َآََمٛمُقا ]التمقيف:قكلوتعالى:-ّ .{12}إبراهقم:[ ...ُيَثّض٦ُِّم اهللُ ايمَِّذي

تعالى:-ْ قكلو ـَ َآََمٛمُقا طُمُذوا ضِمْذَرىُمْؿ هَم٣مْٞمِٖمُروا شُمَّض٣مٍت َأِو اْٞمِٖمُروا مَجِٝمًٔم٣م]الجماعات: ٣َم ايمَِّذي [ َي٣م َأُّيه

. {22}الـساء:
ـَ ىَمَٖمُروا يمُِٝمثّْضِتُقَك َأْو َيْٗمُتُٙمقَك ]الحبس:قكلوتعالى:-ٓ . {03}األكػال:[ ...َوإِْذ َيْٚمُ٘مُر زمَِؽ ايمَِّذي

 {22}األكػال:[ َوُيَثّض٦َِّم زمِِف األوَْمَدامَ  ...]الثباتبعينو:قكلوتعالى:-ٔ
(ُ).

الخالصة:

يدكرحكؿيتبيفلم أفمعنىالثباتفيالمغة، الرجكعإلىأمياتكتبالمغة باحثبعد
االستقرارفياألمر،كعدـاالنحراؼعنو،كالرسكخالمتيففيو.

 المطمب الثاني
اً معنى الثبات اصطالح

عريفاتعديدة،كمنيا:عرؼالعمماءالثباتبت
.(ٕ)الثباتىكالتمكففيالمكضعالذمشأنواالستزالؿ"أف"

"كمنيا: الذمأف المكجكد كالثابتىك المشؾ، بتشكيؾ الزكاؿ احتماؿ عدـ الثباتىك
.(ٖ)اليزكؿبتشكيؾالمشؾ"

لجاـأف"كمنيا النفس،كقسرىاعمىالثباتىكاالستقامةعمىاليدل،كالتمسؾبالتقى،كا 
سمكؾطريؽالحؽكالخير،كعدـااللتفاتإلىصكارؼاليكلكالشيطاف،كنكازعالنفسكالشيطاف،

.(ٗ)معسرعةاألكبةكالتكبةحاؿمبلبسةاإلثـأكالرككفإلىالدنيا"

                                                           

.َِِ،صُالكجكهكالنظائر،لمدامغاني،ج(ُ)
،الناشر:المكتبةالتجاريةالكبرل،الطبعةاألكلى.ُص،ِفيضالقديرشرحالجامعالصغير،لممناكم،ج(ِ)
،لمتيانكم،جّ) ،الناشر:مكتبةلبناف،الطبعةاألكلى.ّٔٓص،ُ(مكسكعةكشاؼاصطبلحاتالفنكفكالعمـك
،الناشر:داراألندلس،الطبعةاألكلى.ُُ(الثبات،لمشريؼ،صْ)
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ؿكقدعرفواإلماـحسفالبنا)رحموهللا(بقكلو:"ىكأفيظؿاألخعامبلنمجاىدانفيسبي
بعدتالمدة،كتطاكلتالسنكاتكاألعكاـ،حتىيمقىهللاعمىذلؾ،كقدفازبإحدل غايتو،ميما

مَّاالشيادةفيالنياية" االغايةكا  .(ٔ)الحسنييف،فإمًٌ
المكافدكفتحرؾكالتزلزؿ،كيستعارلمدكاـعمى كفيالتحريركالتنكيرأف"الثباتأصمولزـك

 .(ِ)الفعؿكعدـالترددفيو"

الثبات:ىكاالستقامةعمىطريؽالحؽ،أفلىالتعريفاتالسابقةبتبيفلمباحثإبالنظرك
كاالستمساؾبالعركةالكثقى،كالبعدعفكؿأسبابالنككص.
 المطمب الثالث
رآفصيغ الثبات في الق

عشرمكضعان،بصيغسبعةسكرة،فيإحدلعشركردتلفظةالثباتفيالقرآفالكريـفي
فيسكرمدنية،سيذكرىاتسعةمكاضعختمفة،كقدجاءتثمانيةمكاضعمنيافيسكرمكية،كم

المدنية،معاستنباطالفكائدمنيا. َـّ الباحثجميعيامعذكرالمكيةأكالن،ث
 اآليات المكية:  :أوالً 

 رقـ اآلية نوعيا السورة اآلية الرقـ

ـْ َأْٞمّضَ ]-ُ ؽُمِؾ ََم٣م ُٞمَثّض٦ُِّم زمِِف هُم٠َماَدَك َوىُمَلا َٞمُٗمصه فَمَٙمْٝمَؽ َِم ٣مِء ايمره

[ َوصَم٣مَءَك دِم َهِذِه احَلؼه َوََمْقفِمٓم٥ٌَم َوِذىْمَرى يمِْٙمُٚم٠ْمَِمٛمكِمَ 
َُِمكيةىكد

ّٗمكيةالرعد[ َيْٚمُحقا اهللُ ََم٣م َيَُم٣مُء َوُيْثّض٦ُِم َوفِمٛمَْدُه ُأمه ايم٘مِت٣َمِب ]-ِ

َب اهللُ ََمثًََل ]-ّ ْ سَمَر ىَمٝمَْػ ََضَ ىَمٙمَِٚم٥ًم ؿَمٝمَِّّض٥ًم ىَمَُمَجَرٍة ؿَمٝمِّّض٥ٍَم  َأمَل

ََمءِ  [ َأْصُٙمَٜم٣م شَم٣مزم٦ٌِم َوهَمْرفُمَٜم٣م دِم ايمِضَّ
ِْمكيةإبراىيـ

ْٞمَٝم٣م َودِم ]-ْ ـَ َآََمٛمُقا زم٣ِميمَٗمْقِل ايمث٣َّمزم٦ِِم دِم احَلَٝم٣مِة ايمده ُيَثّض٦ُِّم اهللُ ايمَِّذي

[ ََم٣م َيَُم٣مءُ اآلطَِمَرِة َوُيِّمؾه اهللُ ايمٓم٣َّمظمكَِِم َوَيْٖمَٔمُؾ اهللُ 
ِٕمكيةإبراىيـ

٣م ]-ٓ َوََل سَمتَِّخُذوا َأْيََمَٞمُ٘مْؿ َدطَمًَل زَمْٝمٛمَُ٘مْؿ هَمَتِزلَّ وَمَدٌم زَمْٔمَد شُمّضُقِِتَ

ـْ ؽَمّضِٝمِؾ اهللِ َويَمُ٘مْؿ فَمَذاٌب  قَء زمََِم َصَدْدسُمْؿ فَم َوسَمُذووُمقا ايمِضه

[ فَمٓمِٝمؿٌ 

ْٗمكيةالنحؿ

                                                           

،الناشر:دارالكفاءبمصر،الطبعةالرابعة.ُٖٓ(المصفىمفصفاتالدعاة،لمببللي،صُ)
.َّ،صَُالتحريركالتنكير،البفعاشكر،ج(ِ)
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يَمُف ُروُح ايمُٗمُدِس ]-ٔ ـَ وُمْؾ َٞمزَّ ـْ َرزمَِّؽ زم٣ِمحَلؼِّ يمُِٝمَثّض٦َِّم ايمَِّذي َِم

ى يمِْٙمُٚمِْضٙمِِٚمكمَ  [ َآََمٛمُقا َوُهًدى َوزُممْمَ
َُِمكيةالنحؿ

ـُ إيَِمْٝمِٜمْؿ ؾَمْٝمًئ٣م وَمٙمِٝمًَل ]-ٕ ْٕمكيةاإلسراء[ َويَمْقََل َأْن شَمّضَّتْٛم٣َمَك يَمَٗمْد ىمِْدَت سَمْرىَم

َل فمَ ]-ٖ ـَ ىَمَٖمُروا يَمْقََل ُٞمزِّ َٙم٥ًم َواضِمَدًة َووَم٣مَل ايمَِّذي َٙمٝمِْف ايمُٗمْرَآُن مُجْ

ْٙمٛم٣َمُه سَمْرسمِٝمًَل  [ ىَمَذيمَِؽ يمِٛمَُثّض٦َِّم زمِِف هُم٠َماَدَك َوَرسمَّ
ِّمكيةالفرقاف

 فوائد مف اآليات:
السابقيف األنبياء قصص ذكر مف األساسي المقصد أفَّ ىكد سكرة في اآلية ذكرت *

كقمكبالمؤمنيفمفبعدهإلىيكـالقيامة،كفينبي)عمييـالسبلـ(إنَّماىكتثبيتقمبال
ذلؾداللةهعظيمةعمىأىميةدراسةقصصالسابقيفلتثبيتالمؤمنيف.

الحكمةمفإنزاؿالقرآفمنجمانعمىمدارأعكاـالرسالةىك *أكضحتاآليةمفسكرةالفرقافأفَّ
تثبيتأفئدةالمؤمنيف.

الثباتىكىبةهمفهللا*بينتاآليةمفسكرةإبراىيـ ،ييبيالعبادهالمؤمنيف،كبذلؾفعمىأفَّ
.كقدشبوسبحانوشجرةالتكحيدفيالقمببالشجرةالمؤمفأفيطمبالثباتدائمانمفهللا

،التيالتزاؿتؤتيثمرتياكؿحيف،كبقكةالطيبةالثابتةاألصؿ،الباسقةالفرعفيالسماءعمكان
قمبيككفالثباتعمىالطاعةفيالجكارح،كبقكةالدافعاإليمانيفيالقمبتككفالتكحيدفيال

االستمراريةعمىااللتزاـ.

*يظيرمفاآلياتأىميةالثباتفيالعيدالمكي،حيثاالبتبلءاتالكثيرةكالمحفالصعبةالتي
المكيىكالسدكانتتنزؿعمىالمسمميفمفظمـكتعذيبكحصار،كقدكافالثباتفيالعيد

المنيعالذمحمىىذهالدعكةالمباركة.

 اآليات المدنية:  :ثانياً 
رقـ  نوعيا السورة اآلية الرقـ

 اآلية

ا ]-ُ ٛم٣َم َأهْمِرْغ فَمَٙمْٝمٛم٣َم َصػْمً ٣ميُمقَت َوصُمٛمُقدِِه وَم٣ميُمقا َرزمَّ
َوظَم٣َّم زَمَرُزوا جِلَ

َٞم٣م فَمعَم ايمَٗمْقِم ايم ـَ َوشَمّض٦ِّْم َأوْمَداََمٛم٣َم َواْٞمٌُمْ [ َ٘م٣مهمِِري
َِٓمدنيةالبقرة
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ُؿ ازْمتَِٕم٣مَء ََمْرَض٣مِة اهللِ َوسَمْثّضِٝمت٣ًم ]-ِ ـَ ُيٛمِْٖمُٗمقَن َأَْمَقاََلُ َوََمَثُؾ ايمَِّذي

٣م َوازمٌِؾ هَمَآسَم٦ْم ُأىُمَٙمَٜم٣م  ـْ َأْٞمُٖمِِضِٜمْؿ ىَمَٚمَثِؾ صَمٛم٥ٍَّم زمَِرزْمَقٍة َأَص٣مََبَ َِم

ْ ُيِِمّضَْٜم٣م َوازمٌِؾ هَمَْمؾٌّ وَ   هَم١مِْن مَل
اهللُ زمََِم سَمْٔمَٚمُٙمقَن ِضْٔمَٖمكْمِ

[ زَمِِمغمٌ 

ِٔٓمدنيةالبقرة

ٛم٣َم انْمِٖمْر يَمٛم٣َم ُذُٞمقزَمٛم٣َم ]-ّ ْؿ إَِلَّ َأْن وَم٣ميُمقا َرزمَّ َوََم٣م ىَم٣مَن وَمْقََلُ

َٞم٣م فَمعَم ايمَٗمْقِم  اهَمٛم٣َم دِم َأَْمِرَٞم٣م َوشَمّض٦ِّْم َأوْمَداََمٛم٣َم َواْٞمٌُمْ َوإِْْسَ

ـَ  [ ايمَ٘م٣مهمِِري

ُْٕمدنيةآؿعمراف

٣م ىَمَتّْضٛم٣َم فَمَٙمٝمِْٜمْؿ َأِن اوْمتُُٙمقا َأْٞمُٖمَِضُ٘مْؿ َأِو اطْمُرصُمقا وَ ]-ْ يَمْق َأٞمَّ

ُْؿ هَمَٔمُٙمقا ََم٣م  ـْ ِدَي٣مِرىُمْؿ ََم٣م هَمَٔمُٙمقُه إَِلَّ وَمٙمِٝمٌؾ َِمٛمُْٜمْؿ َويَمْق َأَّنَّ َِم

ْؿ َوَأؾَمدَّ سَمْثّضِٝمًت٣م ا ََلُ [ ُيقفَمُٓمقَن زمِِف يَمَ٘م٣مَن طَمغْمً

ٔٔمدنيةالنساء

ََمِء إِْذ ُيَٕمُمِّ ]-ٓ ـَ ايمِضَّ ُل فَمَٙمٝمُْ٘مْؿ َِم ٝمُ٘مُؿ ايمٛمهَٔم٣مَس َأََمٛم٥ًَم َِمٛمُْف َوُيٛمَزِّ

زمَِط  ٝمَْْم٣مِن َويمغَِمْ َرىُمْؿ زمِِف َوُيْذِه٤َم فَمٛمُْ٘مْؿ ِرصْمَز ايمُمَّ ََم٣مًء يمُِٝمْمَٜمِّ

[ فَمعَم وُمُٙمقزمُِ٘مْؿ َوُيَثّض٦َِّم زمِِف األوَْمَدامَ 

ُُمدنيةاألنفاؿ

ـَ إِْذ ُيقضِمل َرزمهَؽ إلَِم اظَمََل ]-ٔ ئَِ٘م٥ِم َأِّنِّ ََمَٔمُ٘مْؿ هَمَثّضُِّتقا ايمَِّذي

زُمقا  فْم٤َم هَم٣مَْضِ ـَ ىَمَٖمُروا ايمره َآََمٛمُقا ؽَمُٟميْمِٗمل دِم وُمُٙمقِب ايمَِّذي

زُمقا َِمٛمُْٜمْؿ ىُمؾَّ زَمٛم٣َمنٍ  [ هَمْقَق األفَْمٛم٣َمِق َواَْضِ

ُِمدنيةاألنفاؿ

ـَ ىَمَٖمُروا يمُِٝمْثّضُِتقَك َأْو يَ ]-ٕ ْٗمُتُٙمقَك َأْو َوإِْذ َيْٚمُ٘مُر زمَِؽ ايمَِّذي

ـَ  [ خُيِْرصُمقَك َوَيْٚمُ٘مُروَن َوَيْٚمُ٘مُر اهللُ َواهللُ طَمغْمُ اظَم٣مىمِِري
َّمدنيةاألنفاؿ

ـَ َآََمٛمُقا إَِذا يَمِٗمٝمتُْؿ همَِئ٥ًم هَم٣مشْمُّضُتقا َواْذىُمُروا اهللَ ]-ٖ ٣م ايمَِّذي َ َي٣م َأُّيه

ُ٘مْؿ سُمْٖمٙمُِحقنَ  [ ىَمثغًِما يَمَٔمٙمَّ
ْٓمدنيةاألنفاؿ

ىُمْؿ َوُيَثّض٦ِّْم َي٣م ]-ٗ وا اهللَ َيٛمٌُْمْ ـَ َآََمٛمُقا إِْن سَمٛمٌُْمُ ٣م ايمَِّذي َ َأُّيه

[ َأوْمَداََمُ٘مؿْ 
ٕمدنيةمحمد
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 فوائد مف اآليات:
منياذكرتالثباتفيالقتاؿ،كطمبالثباتمفهللا آياتو ستى *نبلحظمفاآلياتالمدنيةأفَّ

يالقتاؿ،كسيرةرسكؿهللا،كفيىذاداللةنكبيرةنعمىأىميةالثباتففيالغزكات،صكرة
.عمميةليذهاآلياتفيطمبالثباتكالنصرمفهللا

لفظةالثبات،ذكرت فيسكرمدنية،كثمافمراتفيتسعمرات*نبلحظمفمجمكعاآلياتأفَّ
لظركؼسكرمكية،كفيىذاداللةنأفالمسمـبحاجةإلىالثباتفيكؿاألحكاؿ،كفيجميعا

أفهللا يبتميعبادهبالخيركالشر.كاألكقات،كمفالمعمـك
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 المبحث الثاني
 اواصطالحً  ةمعنى الظمـ لغً 

فيومطمباف:ك
 . ةالمطمب األوؿ: معنى الظمـ لغً 

 .معنى الظمـ اصطالًحاالمطمب الثاني: 
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 المطمب األوؿ
 ةمعنى الظمـ لغً 

قاؿ ظمـ. الظمـ، لكممة الثبلثي أصبلفااألصؿ كالميـ كالبلـ الظاء ")ظمـ( فارس: بف
.صحيحاف،أحدىماخبلؼالضياءكالنكر،كاآلخركضعالشيءغيرمكضعوتعديان

كمفىذا،ظبلمانإالظممة،كالجمعظممات.كالظبلـ:اسـالظممة،كقدأظمـالمكاففاألوؿ
أكؿشيءسدبصرؾفيالرؤية.البابماحكاهالخميؿمفقكليـ:لقيتوأكؿذمظممة.قاؿ:كىك

أالتراىـواألصؿ اآلخر: كاألصؿ:كضعالشيءفيغيرمكضعو، يظمموظمما. ظممو
قاؿكعب:،يقكلكف:مفأشبوأباهفماظمـ،أمماكضعالشبوغيرمكضعو

.(ٔ)أناابفالذملـيخزنيفيحياتو...قديماكمفيشبوأباهفماظمـ"
.(ٕ)ائفأكيكليغيراألميف:مفاسترعىالذئبفقدظمـ""كيقاؿلمفيأتمفالخ

كال غيرؾ. أخذؾحؽ "الظمـ: العيف: الظالـكفي عند تطمبيا مظممتؾ كظممتو،ظبلمة:
.(ٖ)إذاأنبأتوإنوظالـ"تظميمان

غير في الشيء ككضع الحد كجاكز جار كمظممة "ظمما الكسيط: المعجـ في كجاء
إذامكضعو،كيقاؿظمـاألر البحر، ،كأظمـ القـك فيغيرمكضعحفرىا،كيقاؿأظمـ ضحفرىا

.(ٗ)دخمكافيالظبلـ"
.(٘):"يقعفيالقرآفعمىثبلثةمعاف:الكفر،كالمعاصي،كظمـالناس،أمالتعدمعمييـ")ظمـ(

ـَ َآََمٛمُ ]ماجاءفيالقرآفالكريـ،الظمـبمعنىالكفر،قكلوتعالى:أواًل: قا َومَلْ َيْٙمّضُِِضقا إِيََمََّنُْؿ زمِٓمُْٙمٍؿ ايمَِّذي

ـُ َوُهْؿ َُمْٜمَتُدونَ  ُؿ األََْم َؽ ََلُ
.{21}األكعام:[ ُأويَمئِ

نزلتفعفعبدهللا لما قاؿ: ، ْ َيْٙمّضُِِضقا إِيََمََّنُْؿ زمُِٓمْٙمؿٍ ]: ـَ َآََمٛمُقا َومَل شؽذلؾعمى[ايمَِّذي
اليظمـنفسو؟ أينا فقالكا:يارسكؿهللا،     ليس ذلؾ إنما ىو الشرؾ ألـ تسمعوا قاؿ:)المسمميف،

.(ٙ)(ما قاؿ لقماف البنو وىو يعظو يا بني ال تشرؾ باهلل إف الشرؾ لظمـ عظيـ
                                                           

.ْٖٔ،صّمعجـمقاييسالمغة،البففارس،ج(ُ)
،الناشر:عالـالكتب.ُِْٖ،صِمعاصرة،لمختارعمر،ج(معجـالمغةالعربيةالِ)
،الناشر:داركمكتبةاليبلؿ.ُّٔص،ٖ(كتابالعيف،المؤلؼلمخميؿ،جّ)
،الناشر:دارالدعكة.ٕٕٓص،ِ(المعجـالكسيط،لمجمعالمغةالعربية،جْ)
لكتبالعممية،الطبعةاألكلى.،الناشر:داراُِِ،صِ(معترؾاألقراففيإعجازالقرآف،لمسيكطي،جٓ)
بفإسماعيؿأبكعبدٔ) المؤلؼ:محمد إيمانيـ،(صحيحالبخارم، يمبسكا بابلـ كتابالتفسير، هللاالبخارم،

الناشر:دارطكؽالنجاة،ترقيـمحمدفؤادعبدالباقي.ِّْٗ،رقـالحديثُّٔ،صْج
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تعالى:ثانيًا: قكلو المعصية، بمعنى الظمـ الكريـ، القرآف في ـَ إَِذا هَمَٔمُٙمقا هَم٣مضِمَُم٥ًم َأْو ]جاء   َوايمَِّذي

وا فَمعَم ََم٣م هَمَٔمُٙمقا َوُهْؿ ـَمَٙمُٚمقا َأْٞمُٖمَِضُٜمْؿ َذىَمُرو ْ ُيٌِمه ُٞمقَب إَِلَّ اهللُ َومَل ـْ َيْٕمِٖمُر ايمذه ا اهللَ هَم٣مؽْمَتْٕمَٖمُروا يمُِذُٞمقَِبِْؿ َوََم

.{201}آل عؿران:[ َئْمَٙمُٚمقنَ 

ّضِٝمُؾ فَمعَم ايمَِّذي]جاءفيالقرآفالكريـ،الظمـبمعنىالتعدمعمىالناس،قكلوتعالى:ثالثًا: ََم ايمِضَّ ـَ إِٞمَّ

ْؿ فَمَذاٌب َأيمِٝمؿٌ  ورى:[ َيْٓمٙمُِٚمقَن ايمٛم٣َّمَس َوَيّضُْٕمقَن دِم األَْرِض زمَِٕمغْمِ احَلؼِّ ُأويَمئَِؽ ََلُ .{21}الشُّ

فييرلالباحثبعدالرجكعإلىأمياتكتبالمغةأفمعنىالظمـيدكرحكؿأمرالخالصة:
 كبيف الذمبعكسالنكر. كالظبلـ مكضعو، فيغير الشيء كضع ترابطكثيؽ،يالمعنيكىما: ف

حيثإفكضعالشيءفيغيرمكضعو،يسببمفالمشاكؿالكثير،كيحكؿاألمرإلىظممات
بعضيافكؽبعض.

 لمطمب الثانيا
 مـ اصطالحاً معنى الظ

مابعدكؿعفالظمـ: "ىككضعالشيءفيغيرمكضعوالمختصبو،إمابنقصافأكبزيادة،كا 
.(ٔ)كقتوأكمكانو"
لجرجاني:"الظمـفيالشريعة،عبارةعفالتعدمعفالحؽإلىالباطؿ،كىكالجكر،كقاؿا

.(ٕ)كقيؿ:ىكالتصرؼفيممؾالغيركمجاكزةالحد"

الثباتفيكجوالظالميفىك: كيرلالباحثبعدىذهالجكلةفيمعنىالثباتكالظمـ،أفَّ
فيالقمب،معرفةالمسمـبأساليبالظالميف،ككسائميـالماكرة،ك الثباتعمىشرعهللا،مفغيرشؾو

بالجكارحكاألركاف،متسمحانبشرعةاإليماف،كاثقانبنصرهللالمحؽعمى بالمساف،كالميؿو كالمداىنةو
الظمـكالطغياف.










                                                           

،الناشر:دارالقمـ،الطبعةاألكلى.ّٕٓص،ُ(المفرداتفيغريبالقرآفلمراغباألصفياني،جُ)
،الناشر:دارالكتبالعممية،الطبعةاألكلى.ُْْص،ُ(كتابالتعريفات،لمجرجاني،جِ)
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 الفصؿ األوؿ
 هللا تعالى وسائؿ الظالميف في صد الناس عف ديف

ستةيمباحث:فيوك
 د أىؿ الباطؿ لنصرة باطميـ.المبحث األوؿ: جي

 المبحث الثاني: السخرية واالستيزاء.
 المبحث الثالث: طمب المعجزات.

 المبحث الرابع: اإلشاعة والمجادلة بالباطؿ.
 المبحث الخامس: المساومة عمى العقيدة.

 المبحث السادس: التيجير والسجف والتعذيب والقتؿ.
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 المبحث األوؿ
 طؿ لنصرة باطميـ جيد أىؿ البا

ثبلثةمطالب:فيوك
 المطمب األوؿ: السعي الدائـ لنصرة باطميـ. 

 الحؽ. أىؿ ؿ الباطؿ ضد أىالمطمب الثاني: اجتماع 
 . تعالى مصد عف سبيؿ هللالالمطمب الثالث: إنفاؽ األمواؿ 
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 المطمب األوؿ 
 السعي الدائـ لنصرة باطميـ 

الناظرإلىأىؿالباطؿ فكؿكعمىمداراألزماف،كفيكؿمكاف،يجدأنيـحريصإفَّ
كؿقدراتيـ،الحرصعمىنصرةباطميـ،كعمىنشرهبيفالناس،مستخدميفلذلؾكؿإمكاناتيـ،ك

.يسعكفبذلؾإلخراجالمؤمنيفمفنكراإليمافإلىظممةالكفركالعصيافمسخريفكؿعقكليـ

اطميـ،ىذهالمكحةالتيكضعتفيأحدمراكزإعدادكممَّايبيفلناسعييـالدائـلنصرةب
المبشريف،فيمدريد،حيثكتبكاعمييا:

نحفالنعدؾبكظيفةأكعمؿأكسكفأكفراشكثير،إنناننذرؾأييا المبشر الشاب:"
بأنؾلفتجدفيعممؾالتبشيرمإالالتعبكالمرض،كؿمانقدموإليؾىكالعمـكالخبزكفراش

فقير،أجرؾكموستجدهعندهللاإذاأدركؾالمكتكأنتفيطريؽالمسيحكنتمفخشففي ككخو
.(ٔ)السعداء"

"كىذهالكمماتحرَّكتكثيرانمفجندالشيطافالمبشريفبالنيراف،مفحممةالشياداتفي
إ فييا التيالتكجد مفالتخصصاتإلىالصحارمالقاحمة كالصيدلةكغيرىا الالطبكالجراحة

الخياـ،كالمستنقعاتالمميئةبالنتفكالميكركبات،كالمككثىناؾالسنيفالطكاؿدكفراتب،كدكف
منصب،كلكأرادأحدىـالعمؿبمؤىمولربحمئاتاآلالؼمفالدكالرات،كلكنوضحىبكؿىذامف

.(ٕ)لباطؿالذميعتقدبصحتو"اأجؿ

ذاتأممنافيكتابهللا ىذاا،كا  لسعيألىؿالباطؿضدأىؿالحؽلوأسبابنجدأفَّ
منيا:

 السبب األوؿ: اجتماعيـ عمى الكفر ضد اإليماف. 
لضرب كالمحفزاألكبرلسعييـ الحؽ، الباطؿضد السببالرئيسيفياجتماعأىؿ إفَّ

مشترؾ،كىكالكفرباهللالعمياألعمى،كعدـاتباعيـلمنيج هللاالحؽىكأنَّيـجميعيـبينيـقاسـه
نمايقكدىـشيكاتيـكمطامعيـ،كىذا الذمارتضاهلعبادهفياألرض،كالذمفيوصبلحالككف،كا 

مايرفضواإلسبلـجممةنكتفصيبلن.

مفاآلياتماىـعميومفالكفرباهللتعالىكمنيا: كقدذكرلناالقرآففيكثيرو

                                                           

،الناشر:دارالشركؽ،الطبعةالثالثة.ٖٗفيمحكمةالتاريخ،لعبدالكدكدشمبي،ص(ُ)
.ُْٕالمصفىمفصفاتالدعاة،ص(ِ)
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٣م صَمٔمَ ]العرب: كفر مشركي :أوالً  ْؿ َأهَمّض٣ِميمَّض٣مؿمِِؾ ُي٠ْمَِمٛمُقَن َأَومَلْ َيَرْوا َأٞمَّ ـْ ضَمْقَِلِ ْٙمٛم٣َم ضَمَرًَم٣م َآَِمٛم٣ًم َوُيَتَخْمَُّػ ايمٛم٣َّمُس َِم

.{72}العـؽبوت:[ َوزمِٛمِْٔمَٚم٥ِم اهللِ َيْ٘مُٖمُرونَ 

ـُ اهللِ َذيمِ ]كفر الييود والنصارى: :ثانياً  ـُ اهللِ َووَم٣ميَم٦ِم ايمٛمََِّم٣مَرى اظَمِِضٝمُح ازْم ْؿ َووَم٣ميَم٦ِم ايمَٝمُٜمقُد فُمَزْيٌر ازْم َؽ وَمْقَُلُ

ـْ وَمّْضُؾ وَم٣مسَمَٙمُٜمُؿ اهللُ َأٞمَّك ُي٠ْمهَمُ٘مقنَ  ـَ ىَمَٖمُروا َِم . {03}التوبة:[ زمَِٟمهْمَقاِهِٜمْؿ ُيَّم٣مِهُئقَن وَمْقَل ايمَِّذي

ـَ َآََمٛمُقا وَم٣ميُمقا َآََمٛم٣َّم َوإَِذا طَمَٙمْقا إلَِم ؾَمَٝم٣مؿمِٝمٛمِِٜمْؿ وَم٣ميُمق]المنافقيف: استيزاء :ثالثاً  ََم َوإَِذا يَمُٗمقا ايمَِّذي ٣م ََمَٔمُ٘مْؿ إِٞمَّ ا إِٞمَّ

ـُ َُمِْضَتْٜمِزُئقنَ  . {22}البؼرة:[ َٞمْح

صرفانكالعدالنإالباإلسبلـ،ككؿمف هللاتعالىلفيقبؿمفأحدو القرآفأفَّ كقدبيفلنا
ـْ ُيْٗمَّضَؾ َِمٛمْ ]:يسمؾطريقانغيرهلفينفعو،قاؿهللا ـْ َيّْضَتِغ نَمغْمَ اإِلؽْمََلِم ِديٛم٣ًم هَمَٙم ـَ َوََم ُف َوُهَق دِم اآلطَِمَرِة َِم

ـَ  ي . {21}آل عؿران:[ اخَل٣مِْسِ

 هللا رسكؿ عيد عمى أقكاـه قاؿ البصرم: الحسف ربناكقاؿ لنحب إنا محمد، يا :
ّضِّضُْ٘مُؿ اهللُ َوَيْٕمِٖمْر يمَُ٘مْؿ ذُ ]:(ٔ)فامتحنيـهللابيذهاآلية ّضُِٔمقِِّن ُُيْ ّضهقَن اهللَ هَم٣مسمَّ

ُٞمقزَمُ٘مْؿ َواهللُ نَمُٖمقٌر وُمْؾ إِْن ىُمٛمْتُْؿ ُُتِ

. {02}آل عؿران:[ َرضِمٝمؿٌ 

يحسدكف :حسد الكفار لمذيف آمنوا :السبب الثاني اختبلؼمسمياتيـ عمى الباطؿ أىؿ إفَّ
بؿكيفعمكفكؿما يرجعكفإلىالكفر، أنَّيـ كيتمنكفلك مفاإليماف، بو ىـ المؤمنيفعمىما

قاؿهللا الكفر، إلى المؤمنيف لرد بكسعيـ ـْ زَمْٔمِد ]تعالى: وَٞمُ٘مْؿ َِم ـْ َأْهِؾ ايم٘مَِت٣مِب يمَْق َيُرده َودَّ ىَمثغٌِم َِم

ُؿ احَلؼه هَم٣مفْمُٖمقا َواْصَٖمُحقا ضَمتَّك َ ََلُ ـْ زَمْٔمِد ََم٣م سَمَّضكمَّ ـْ فِمٛمِْد َأْٞمُٖمِِضِٜمْؿ َِم ٣مًرا ضَمَِضًدا َِم َيْٟميِتَ اهللُ زمَِٟمَْمِرِه إِنَّ اهللَ  إِيََمٞمُِ٘مْؿ ىُمٖمَّ

. {231}البؼرة:[ ٍء وَمِديرٌ فَمعَم ىُمؾِّ َشْ 

 المؤمنيف تبارؾكتعالىعباده كيعمميـميحذر الكتاب، أىؿ مف الكفار فسمكؾطرائؽ
نيف،مععمميـبفضميـبعداكتيـليـفيالباطفكالظاىركماىـمشتممكفعميومفالحسدلممؤم

نبييـ حتى،كفضؿ كاالحتماؿ، بالصفحكالعفك المؤمنيف النصركيأمرعباده يأتيأمرهللامف
لمعرب ييكد كافحييبفأخطبكأبكياسربفأخطبمفأشد قاؿ: عفابفعباس، كالفتح.

ككاناجاىديففيردالناسعفاإلسبلـمااستطاعا،فأنزؿهللا،إذخصيـهللابرسكلوحسدان
وَٞمُ٘مؿْ ]فييما: ـْ َأْهِؾ ايم٘مِت٣َمِب يَمْق َيُرده  [َودَّ ىَمثغٌِم َِم

(ٕ)
 .

                                                           

،المحقؽ:أحمدجاد،الناشر:دارالحديث.ّٗلمغزالي،ص،مكاشفةالقمكب(ُ)
.ِّٖص،ُالبفكثير،ج،انظر:تفسيرالقرآفالعظيـ(ِ)
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قمبوقدامتؤلغيظانكحسدانكحقدانعمىالمؤمنيف، كماأكثرمفييعادمالمؤمنيفاليكـألفَّ
فأىؿالباطؿالييسعدىـأفيركالمؤمنيفمتمسكيفبدينيـ،كاليسرىـأفيركالمؤمنيفمكحديف

 نبييـ سيمكركعمىسنة حينيا كسمطة، الحكـ دة عمىسي المؤمف ىذا رأكا الميؿفكيؼإذا ف
ذارأكا اإلسبلـإذاتمكف،فيذهبدايةالنيايةلسمطاتالظمـالفاسدة،كا  سقاطو،ألفَّ كالنيارإلفشالوكا 

الناسعدؿاإلسبلـلـيعدلكابوشيئاآخركلكعمىرقابيـكدمائيـ.

الجيدالحثيث،كالسعيالدائـألىؿالباطؿ،فيالعديد كقدكصؼلناالقرآفالكريـ،ىذا
فاآليات،نذكرمنيامايمي:م

 اآلية األولى:
ُْؿ َي٘مِٝمُدوَن ىَمْٝمًدا] ـَ َأَْمِٜمْٙمُٜمْؿ ُرَوْيًدا*  َوَأىمِٝمُد ىَمْٝمًدا*  إَِّنَّ ِؾ ايمَ٘م٣مهمِِري . {22-21 }الطًّارق:[ هَمَٚمٜمِّ

 أقواؿ المفسريف: :أوالً 
،كرا،كأمكرمكرانيقكؿتعالىذكرهإفىؤالءالمكٌذبيفباهللكرسكلوكالكعدكالكعيديمكركفم

محمدالكافريفكالتعجؿ إياىـعمىمعصيتيـككفرىـبو،فميؿيا كمكرهجؿثناؤهبيـ:إمبلؤه
.(ٔ)عمييـكأنظرىـلممكعدالذمىككقتحمكؿالنقمةبيـ

.(ٕ)كقاؿالقشيرم:"أميحتالكفحيمة"

طفاءنكرالحؽ"كقاؿالزمخشرم:"يعنيأىؿمكةيعممكفالمكايدفيإبطاؿأمرهللا .(ٖ)كا 

منياإلقاءالشبيات،كمنيابالطعففيوبككنوساحران كقاؿالرازم:"كذلؾالكيدعمىكجكهو
.(ٗ)،كمنيابقصدقتمو"كمجنكنانكشاعران

 الوجوه البالغية في اآلية:  :ثانياً 
اآليةتتككفمفثبلثكممات،جاءبيامؤكداف،كىما: *معأفَّ

(كىيحرؼتككيد،كالتأكيدبيالتحقيؽىذاالخبرلغرابتو.وؿ:المؤكد األ  )إفَّ
                                                           

سة،المحقؽ:أحمدمحمدشاكر،الناشر:مؤسّٗٓ،صِْجانظر:جامعالبياففيتأكيؿالقرآف،لمطبرم،(ُ)
األكلى.الرسالة،الطبعة

ةالمصريةالعامةلمكتاب،،المحقؽ:إبراىيـالبسيكني،الناشر:الييئُٕٔص،ّ(لطائؼاإلشارات،لمقشيرم،جِ)
الثالثة.الطبعة

بيركت،الطبعة،دارالكتابالعربي،الناشر:ّٕٕص،ْ(الكشاؼعفحقائؽغكامضالتنزيؿ،لمزمخشرم،جّ)
الثالثة.

الثالثة.بيركت،الطبعة،لعربيياءالتراثا،الناشر:دارإحُِِص،ُّلمرازم،ج،(مفاتيحالغيبْ)
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الداؿالمؤكد الثاني:  )كيدان(كىيمفعكؿمطمؽمؤكدلعامموكقصدمنومعالتككيدتنكيفتنكيره
ظيارخبلفو كفيىذاداللةنعمىكثرةكيدأىؿ،(ٔ)عمىالتعظيـ،كالكيد:ىكإخفاءقصدالضركا 

الباطؿ.
* جاءالفعؿ)يكيدكف(بالمضارع،كالفعؿالمضارعيدؿعمىاالستمرارية،كفيىذاداللةنعمىأفَّ

ىذاىكديدفأىؿالباطؿفيكؿزمافكمكاف،حيثالكيدكالمكربالمسمميف.

اآلية الثانية: 

تُِ٘مْؿ إِنَّ ] وا فَمعَم َآَِلَ  َِمٛمُْٜمْؿ َأِن اَْمُُمقا َواْصػِمُ
ٌء ُيَرادُ َواْٞمَْمَٙمَؼ اظَمََلُ . {7}ص:[ َهَذا يمًََمْ

 سبب النزوؿ:  :أوالً 
فشككهإلىأبيطالب"عفابفعباسقاؿمرضأبكطالبفجاءتوقريشكجاءهالنبي

فقاؿياابفأخيماتريدمفقكمؾقاؿأريدمنيـكممةتديفليـبياالعربكتؤدمإلييـالعجـ
ٌء فُمَج٣مٌب ]هللا.الجزيةكممةكاحدةقاؿماىيقاؿالإلوإال ٣م َواضِمًدا إِنَّ َهَذا يَمًَمْ ٥َم إََِلً [ َأصَمَٔمَؾ اآلََِلَ

  {1}ص: فييـ ىْمرِ ]فنزؿ  {2}ص:[ ص َوايمُٗمْرَآِن ِذي ايمذِّ قكلو [ زَمْؾ ظَم٣َّم َيُذووُمقا فَمَذاِب ... ]إلى

.(ٕ)"{2}ص:

 أقواؿ المفسريف:  :ثانياً 
 الخطاب بف عمر أسمـ "لمَّا مقاتؿ: عمقاؿ بوشؽ كفرح عمر، إسبلـ قريش ى

منيـ العرباألشراؼ، كالمؤلفيكبلـ سبعةكعشركفرجبل، كىـ كانطمؽالمؤلمنيـ المؤمنكف،
الكليدبفالمغيرة،أبكجيؿبفىشاـ،كأميةكأبيابناخمؼ،...كغيرىـ،فقاؿالكليدبفالمغيرة:

ـْ ]كـنظيرىافيالفرقافأفامشكاإلىأبيطالبكاصبركاكاثبتكاعمىعبادةآليت ٛم٣َم فَم إِْن ىَم٣مَد يَمٝمُِّمٙمه

َٞم٣م فَمَٙمٝمَْٜم٣م تِٛم٣َم يَمْقََل َأْن َصػَمْ .(ٖ)فمشكاإلىأبيطالب {21}الػرقان:[ َآَِلَ

عند مف كخرجكا فييـ، الضبلؿ كرؤساء قريش أشراؼ كانطمؽ "أم الصابكني: كقاؿ
 عبالرسكؿ عمى كاصبركا امشكا لبعض: بعضيـ يقكؿ فيما، محمدان تطيعكا كال آليتكـ، ادة

ٌء ُيَرادُ ]دػػػداألحػػادةهللاالكاحػػومفعبػػيدعككـإلي مدبٌػذاأمػػأمى،[إِنَّ َهَذا يَمًَمْ ر،يريدمفكرائوػػىره
                                                           

،الناشر:الدارالتكنسيةلمنشر.ِٖٔص،َّ(انظر:التحريركالتنكيرالبفعاشكر،جُ)
لبابالنقكؿفيأسبابالنزكؿلمسيكطي،صِ) دارالكتبالعمميةُٕٔ( الناشر: أخرجوأحمدبيركت،، كقد ،

.كالترمذمكالنسائي،كقاؿاأللباني:ضعيؼاإلسناد
،المحقؽ:عبدهللامحمكدشحاتو،الناشر:دارإحياءالتراث،الطبعةِٕٔص،ّ(تفسيرمقاتؿبفسميماف،جّ)

األكلى.
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.(ٔ)محمدأفيصرفكـعفديفآبائكـلتككفلوالعزةكالسيادةعميكـ،فبلتطيعكه"
بذلؾييحرضكفقكميف كأفـ عميومفالشرؾكاالستمرارعميو، ىـ عمىالتمسؾبما يـ

كاليصدنيـعفعبادتيا راد، عنيا كاليردىـ كعمىعبادتيا، فيالصبرعمييا نفكسيـ ييجاىدكا
محمدن لوقصدكنيةغيرصالحةفيذلؾ.كىذهشبيةالتركجإالعمىاصاد،معمميفذلؾأفَّ

إلىقكؿ فنيتوكعممولو،السفياء،فإفمفدعا حؽأكغيرحؽ،اليردقكلوبالقدحفينيتو،
نمايردبمقابمتوبمايبطموكيفسده،مفالحججكالبراىيف،كىـقصدىـ،أفمحمدا،مادعاكـإلى كا 

.(ٕ)اعندكـ،متبكعانمادعاكـ،إالليرأسفيكـ،كيككفمعظمن

 اآلية الثالثة: 

. {27}إبراهقم:[ ٛمَْد اهللِ ََمْ٘مُرُهْؿ َوإِْن ىَم٣مَن ََمْ٘مُرُهْؿ يمَِتُزوَل َِمٛمُْف اجِلَّض٣مُل َووَمْد ََمَ٘مُروا ََمْ٘مَرُهْؿ َوفمِ ]

 أقواؿ المفسريف: :أوالً 
قاؿالقاسمي:"قدمكركاأمبالنبيصمكاتهللاعميومكرىـأمالعظيـأمالذماستفرغكا

كرىـإفكافمكرىـأمفيفيوجيدىـإلبطاؿالحؽكتقريرالباطؿكعندهللامكرىـأمجزاءم
.(ٖ)إلزالةالجباؿعفمقارىا،لتناىيشدتو"أممسكلكمعدان،العظـكالشدةلتزكؿمنوالجباؿ

 المراغي: الباطؿ"[ َووَمْد ََمَ٘مُروا ََمْ٘مَرُهؿْ ]كقاؿ كتقرير الحؽ إبطاؿ في مكركا كقد أم
يبؽفيقكسالحؽمنزع،ثـذكرمكرىـالذماستفرغكافيوكؿجيدىـ،كأحكمكاأسبابوحتىلـ

أمكمكتكبعندهللامكرىـ،كىك[ َوفِمٛمَْد اهللِ ََمْ٘مُرُهؿْ ]:تعالىبعدئذأفهللاعميـبكؿمادٌبركافقاؿ
،المحالةلمجازييـعميو،كمعذبيـمفحيثاليشعركف،ثـذكرأفعاقبةمكرىـالخسرافكالبكار

هللا[ ُرُهْؿ يمَِتُزوَل َِمٛمُْف اجِلّض٣َمُل َوإِْن ىَم٣مَن ََم٘مْ ]:تعالىفقاؿ آيات بو لتزكؿ مكرىـ كاف كما أم
."كشرائعو،كمعجزاتوالظاىرةعمىأيدلالرسؿالتيىيكالجباؿفيالرسكخكالثبات

ثبكت:والخالصة الثابتة كالنبكات اآليات منو لتزكؿ كاف ما كأنو مكرىـ شأف تحقير
.(ٗ)ياميماقكلككافغايةفيالمتانةكالعظـالجباؿ،فميسبمزيؿشيئامن

                                                           

،الناشر:دارالصابكني،الطبعةاألكلى.ْٔص،ّ(صفكةالتفاسيرلمصابكني،جُ)
ر:مؤسسةالرسالة،الطبعة،الناشَٕٗص،ُ(انظر:تيسيرالكريـالرحمففيتفسيركبلـالمنافلمسعدم،جِ)

األكلى.
ج3) لمقاسمي، التأكيؿ محاسف )ٔ الكتبالعمميةِِّص، دار الناشر: عيكفالسكد، باسؿ محمد المحقؽ: ،،

األكلى.ت،الطبعةكبير
،الناشر:مكتبةكمطبعةمصطفىالحمبيبمصر،الطبعةاألكلى.ِِّص،ٔتفسيرالمراغيلممراغي،ج(4)
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 ة:يالوجوه البالغ :ثانياً 
 تعالى: فيقكلو التمثيمية الجباؿ»االستعارة لتزكؿمنو فكافمكرىـ كا  بقكلو« شبو فقد

الجباؿمكر منو فيولتزكؿ كافتتانيـ كشدتو، لتفاقمو كآياتو،ىـ شريعتو كشبو منو الغاية كبمكغيـ
عمىنبيومفتعاليـسامية،كحججبينةشبييابالجباؿفيرسكخياكتمكنيامفنفكسكماأنزلو

صدكر بأف ركعتيا كتزداد االستعاراتكأجمميا أرقى مف كىي بأىدابيا المتشبثيف بيا المؤمنيف
جكؼالجدكلفيوكالقكةليـ .(ٔ)المكرالمعدإلزالةالجباؿصادرعفقـك

مفيرى الباحثلذا أىؿالباطؿ،مفىكمستعدهليضحيبمالوكبجيدهكبنفسو،كالأفأفَّ
يرلرايةنلمحؽخفاقة،كالأفيرلالفضيمةقدانتشرت،ألنَّويحمؿقمبانفاسدان،فبليسرهأفترل

ْؿ يمِٝمَُِمده ]،كدليؿذلؾقكلوتعالى:عيناهشيئانصالحان ـَ ىَمَٖمُروا ُيٛمِْٖمُٗمقَن َأَْمَقاََلُ ـْ ؽَمّضِٝمِؾ اهللِ إِنَّ ايمَِّذي وا فَم

ونَ  ـَ ىَمَٖمُروا إلَِم صَمَٜمٛمََّؿ ُُيْمَمُ ًة شُمؿَّ ُيْٕمَٙمُّضقَن َوايمَِّذي . {07}األكػال:[ هَمَِضُٝمٛمِْٖمُٗمقََّن٣َم شُمؿَّ سَمُ٘مقُن فَمَٙمٝمِْٜمْؿ ضَمْْسَ

 المطمب الثاني
 الحؽأىؿ ؿ الباطؿ ضد أىماجتماع 

 فالحاؿ الشعكب، قيادة عف بعيدان ضعيفان، الحؽ كاف الباطؿإذا أىؿ تقاتؿ سيككف
فالحاؿسيككفأف يظير، جاءالحؽ،كبدأ ما بينيـالحرب،كلكفإذا كتخاصميـ،كستكثرفيما
مفتنافر،ضدالحؽ فييا اختبلفيا،كتتكحدجيكشالظمـعمىما تجتمعممؿالباطؿعمىكثرة

الحؽإذاظيرلـيترؾ يظيركيقكل،كذلؾألنيـيعممكفأفَّ ،كلفيترؾلمباطؿسبيبلنالذمبدأ
لظمميـلمشعكبمفطريؽ،كسيسمبيـكؿمايحققكهمفمطامعكمظالـممايتنافىكعدؿاإلسبلـ،

فيـيجتمعكففيتزينيـالكفرلبعضيـ،كيتعاكنكفعمىاإلثـكالعدكافكظمـالناس.

:ألة األولى: تزينيـ الكفر لبعضيـالمس
ـَ أُ ] ـَ ىَمَٖمُروا َه٠ُمََلِء َأمَلْ سَمَر إلَِم ايمَِّذي ِذي ـَ ايم٘مَِت٣مِب ُي٠ْمَِمٛمُقَن زم٣ِمجِلّْض٦ِم َوايمْم٣َّمنُمقِت َوَيُٗمقيُمقَن يمِٙمَّ وسُمقا َٞمِِمٝمًّض٣م َِم

ـَ َآََمٛمُقا ؽَمّضِٝمًَل  ـَ ايمَِّذي . {12}الـساء:[ َأْهَدى َِم

 سبب النزوؿ:  :أوالً 

:أنتـ"عفعكرمةقاؿ:جاءحييبفأخطبككعببفاألشرؼإلىأىؿمكةفقالكاليـ
نحف قالكا: محمد؟ كما أنتـ ما فقالكا: كعفمحمد، عنا فأخبركنا القديـ، الكتابكأىؿالعمـ أىؿ

                                                           

الطبعةَِٖص،ٓجإعرابالقرآفكبيانولدركيش،انظر:(ُ) الناشر:داراإلرشادلمشئكفالجامعيةحمص، ،
الرابعة.
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ا،كنسقيالمبفعمىالماء،كنفؾالعاني،كنصؿاألرحاـ،كنسقيالحجيج،كدينن(ُ)ننحرالككماء
ـَ ]تعالى:بؿأنتـخيرمنوكأىدلسبيبل،فأنزؿهللا:القديـكديفمحمدالحديث،قاال َأمَلْ سَمَر إلَِم ايمَِّذي

ـَ ايم٘مَِت٣مِب  ـْ ََتَِد يَمُف َٞمِِمغًما]ًإلىىقىٍكًلًو:[ ُأوسُمقا َٞمِِمٝمًّض٣م َِم ـِ اهللُ هَمَٙم ـْ َيْٙمَٔم .(ٕ)" {11}الـساء:[ َوََم

 أقواؿ المفسريف: :ثانياً 
 "فيـاقاؿ كثير: الييكد(بف ديني)أم كقمة بجيميـ، المسمميف عمى الكفار ـ،يفضمكف

.(ٖ)ككفرىـبكتابهللاالذمبأيدييـ"

 لمنبي كحسدىـ الييكد قبائح مف ىك اآلية ىذه في هللا ذكره "كما السعدم: كقاؿ
السحر فيو فدخؿ كالطاغكت، بالجبت باإليماف كرسكلو، باهلل اإليماف استبدلكا حيث كالمؤمنيف،

مىمي الشيطاف،ككذلؾحى طريقةكالكيانة،كعبادةغيرهللا،كطاعة الكفركالحسدعمىأففضمكا ـ
ـَ ىَمَٖمُروا]الكافريفباهللعبدةاألصناـعمىطريؽالمؤمنيففقاؿ: ِذي أم:ألجميـتممقان[ َوَيُٗمقيُمقَن يمِٙمَّ

ـَ َآََمٛمُقا ؽَمّضِٝمًَل ]ليـكمداىنة،كبغضالئليماف: ـَ ايمَِّذي .فماأسمجيـكأشدأم:طريقان[َه٠ُمََلِء َأْهَدى َِم
أقؿعقكليـ،كيؼسمككاىذاالمسمؾالكخيـكالكادمالذميـ؟ىؿظنكاأفىذايركجعمىعنادىـك

األصناـ عبادة عمى قاـ ديف ؿ ييفىضَّ فيؿ الجيبلء، مف أحد عقؿى يدخؿ أك العقبلء، مف أحد
قامةالظمـ حبلؿكثيرمفالمحرمات،كا  باحةالخبائث،كا  كاألكثاف،كاستقاـعمىتحريـالطيبات،كا 

عبادةب عمى قاـ ديف عمى ككتبو، كرسمو باهلل كالكفر بالمخمكقيف، الخالؽ كتسكية الخمؽ، يف
كاألنداد األكثاف مف دكنو مف يعبد بما كالكفر كاإلعبلف، السر في هلل كاإلخبلص الرحمف،
قامةالعدؿكالقسطبيف كالكاذبيف،كعمىصمةاألرحاـكاإلحسافإلىجميعالخمؽ،حتىالبيائـ،كا 
إالمفاليذياف، الناس،كتحريـكؿخبيثكظمـ،كالصدؽفيجميعاألقكاؿكاألعماؿ،فيؿىذا
كتمرداكمراغمة مفأعظميـعنادا ما مفأجيؿالناسكأضعفيـعقبلكا  القكؿإما كصاحبىذا

.(ْ)لمحؽ"

:نية: التعاوف عمى اإلثـ والعدوافالمسألة الثا
ـَ ٞمَ ] ْ سَمر إلَِم ايمَِّذي َـّ َأمَل ـْ ُأطْمِرصْمُتْؿ يَمٛمَْخُرصَم

ـْ َأْهِؾ ايم٘مَِت٣مِب يَمئِ ـَ ىَمَٖمُروا َِم طْمَقاَِّنُِؿ ايمَِّذي ٣مهَمُٗمقا َيُٗمقيُمقَن إِلِ

ُْؿ يَمَ٘م٣مذِزُمقنَ  ُ٘مْؿ َواهللُ َيُْمَٜمُد إَِّنَّ ٞمَّ . {22}احلرش:[ ََمَٔمُ٘مْؿ َوََل ُٞمْمِٝمُع همِٝمُ٘مْؿ َأضَمًدا َأزَمًدا َوإِْن وُمقسمِْٙمُتْؿ يَمٛمَٛمٌُْمَ
                                                           

(.ْٕٕ،صُففارس،جالناقةعظيمةالسناـ)مجمؿالمغة،الب(ُ)
جِ) أسبابنزكؿالقرآفلمنيسابكرم، الطبعةُٔٓ،صُ( داراإلصبلح، الناشر: الحميداف، المحقؽ:عصاـ ،

الثانية.
.ّْْص،ِالبفكثير،ج،تفسيرالقرآفالعظيـ(ّ)
 .ُِٖص،ُلمسعدم،ج،(تيسيرالكريـالرحمففيتفسيركبلـالمنافْ)
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 المعنى اإلجمالي لآلية:   :أوالً 
ـْ َأْهِؾ ايم٘مِت٣َمِب ] ـَ ىَمَٖمُروا َِم طْمَقاَِّنُِؿ ايمَِّذي ـَ َٞم٣مهَمُٗمقا َيُٗمقيمُقَن إِلِ ْ سَمر إلَِم ايمَِّذي "يعنيبنيالنضير[ َأمَل

المتقدـذكرىـ.كأخكتيـمعيـأخكةديفكاعتقاد،أكأخكةصداقةكمكاالةألنيـكانكامعيـسراعمى
 َأضَمًدا ]أمفيخذالنكـ[ َوََل ُٞمْمِٝمُع همِٝمُ٘مؿْ ]ـػػـلنخرجفمعكػػػأممفديارك[ ـْ ُأطْمِرصْمُتؿْ يَمئِ ]المؤمنيف

ٞمَُّ٘مؿْ ]أممفالرسكؿصمكاتهللاعميو،كالمؤمنيف[َأزَمًدا .(ُ)أملنعاكننكـ"[َوإِْن وُمقسمِْٙمتُْؿ يَمٛمَٛمٌُْمَ

المنافقك قطعو الذم الكاذب العيد ليذا فضح اآلية ىذه أىؿففي مف كفركا لمذيف ف،
الذم النضير كبنى قينقاع، كبنى قريظة، كبنى المدينة في زالكا ما الذيف الييكد كىـ الكتاب،

أجبلىـالنبيعفالمدينة،كماأشارتإلىذلؾاآلياتفيأكؿالسكرة.

كمفانضكلإليومفأىؿالضبلؿ. ىـجماعةعبدهللابفأبىبفسمكؿ، كالمنافقكف،
أبدانكىؤالء يستسممكا أاٌل بنىالنضير جبلء بعد إلىالييكد بعثكا قد كانكا ،لمنبيالمنافقكف،

كاف فإذا كالمسمميف، النبي عمى معيـ كاحدة يد المنافقيف أم كأنيـ ديارىـ، مف يخرجكا كأال
فكافقتاؿقاتمكامعيـ .(ِ)خركجمفالمدينةخرجكامعيـمنيا،كا 

فقامكايعممكفلمييكد،فقدأرسؿرأسالمنافقيفعبدهللابفأبيإلىية"أفالمنافقكفيالسير
محمدان أف خيبر: عددكـييكد فإف منو، تخافكا كال حذركـ، فخذكا إليكـ، كتكجو قصدكـ قصد

.(ّ)كعدتكـكثيرة،كقكـمحمدشرذمةقميمكف،عٌزؿالسبلحمعيـإالقميؿ"

الٌتكتؿ ضـٌ فمقد ثبلثان"إذان فئات اإلسبلـ صدر في لممسمميف المشرككفالمعادم ىـ :
فقد كالعدكاف، كالتٌآمر كالكيد، الٌشر لمعسكر الثبلثي الحمؼ كىـ كالييكد، كالمنافقكف الكثنيكف،
مكاقؼ كأظيركا كالٌسبلـ، الٌصبلة عميو الٌنبي كأتباع القرآف أىؿ لمحاربة المصالح، جمعتيـ

ال خطيرة، كانفرطعدكانية إال قميمة زمنية فترة تمضإال كلـ كالكقكؼضٌدىا، صٌدىا مف بٌد
.(ْ)عقدىذاالحمؼالمشبكه"

فتغيرتالدكؿكالمسميات،فمازاؿيكجدأتباعه التحالؼقائمان،كا  لىاليكـمازاؿىذا كا 
يككنكاإخكةنألىؿالكتاب،ىمنياجو،مقتديفبأساليبو،ارتضكاألنفسيـأفػيركفعمػػالبفسمكؿ،يس

                                                           

 .َُٗص،ٗ(محاسفالتأكيؿ،جُ)
 ،الناشر:دارالفكرالعربي،القاىرة.ٖٔٔص،ُْ(انظر:التفسيرالقرآنيلمقرآف،لمخطيب،جِ)
،لممباركفكرم،صّ)  ،الناشر:داراليبلؿبيرت،الطبعةاألكلى.ّّْ(الرحيؽالمختـك
 دمشؽ،الطبعةاألكلى.،،الناشر:دارالفكرِِٕٔصّ(التفسيرالكسيطػ،لمزحيمي،جْ)
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عمىكؿمفرفعشعاراإلسبلـىكالحؿ. رافضيفمنياجهللا،ألسنتيـحدادو

الوجوه البالغية مف اآليات: :ثانياً 

البلـفيقكلو:لئفأخرجتـىيالمكطئةلمقسـ،أم:كهللالئفأخرجتـمفدياركـلنخرجفمعكـ"*
ـأم:فيشأنكـ،كمفػػعفيكػػػـكالنطيػػيصحبتكػػػافػػػفمفديارنػػػـ،أم:لنخرجػػكابالقسػػذاجػػػى

فطاؿالزمافأجمكـأحدان .(ُ)"ممفيريدأفيمنعنامفالخركجمعكـكا 
.(ِ)"التعبيربالمضارعالستحضارالصكرة،أكلمداللةعمىاالستمرار"*

فوائد وعظات مف اآليات:  :ثالثاً 
لمييكد،كأخكتيـتحتمؿكجكىا*كصؼالقرآفا لمنافقيفكالييكدباألخكة،كجعؿالمنافقيفإخكانان

أحدىا: بمحمد الكفر عمكـ في مشتركيف كانكا كالمنافقيف الييكد ألف الكفر في األخكة
كالمعاكنةوثانييا: كالمكاالة المصادقة بسبب مفوثالثيا:.األخكة بينيما ما بسبب األخكة

.(ّ)داكةمحمدالمشاركةفيع

ىذاحاؿالمنافقيف،إنَّما األكؿأسبؽفيالزماف،ألفَّ *ذكرفياآليةاإلخراجقبؿالقتاؿ،معأفَّ
غايةجيدىـالقكؿكالتيكيؿ،أمَّاعندالمقاءفيـجبناء.

َـّ ]،(ْ)"التككيدالشديدفيكعدالمنافقيفإلخكانيـ"* ـْ ُأطْمِرصْمُتْؿ يَمٛمَْخُرصَم
ََمَٔمُ٘مْؿ َوََل ُٞمْمِٝمُع همِٝمُ٘مْؿ َأضَمًدا  يَمئِ

ٞمَُّ٘مؿْ  كفيىذابيافلمنيجالمنافقيف،حيثيدعمكفكذبيـبكثرةالحمفاف، [َأزَمًدا َوإِْن وُمقسمِْٙمُتْؿ يَمٛمَٛمٌُْمَ
كالتأكيدات.

 المطمب الثالث
 مصد عف سبيؿ هللالإنفاؽ األمواؿ 

(ألفان،فيأفريقياَِِدنيااليكـ)جاءفيكتابمحكمةالتاريخ:"إفعددالمبشريففيال
( األمكاؿَََُُٗكحدىا ىذه يدفعكف كالذيف السنة، في دكالر بميكني ينفقكف كمبشرة مبشر )

أفريقيا في المعركة سيكسب الذم ألف ، اليـك الماؿ فيو ينفؽ كجو أحسف ىك ىذا أف يعرفكف
                                                           

،الناشر:دارابفكثير،ِِْص،ٓج،لمشككاني،فتحالقديرالجامعبيففنيالركايةكالدرايةمفعمـالتفسير(ُ)
 الطبعةاألكلى.

البياففيمقاصدالقرآفانظر:(ِ)  بىيركت.،،الناشر:المىكتبةالعصريَّةٕٓص،ُْلمحمدصديؽ،ج،فتحي
 .َٗٓص،ِٗلمرازم،ج،(مفاتيحالغيبّ)
 ،الناشر:دارالشركؽ.ِّٖٓص،ٔلسيدقطب،ج،فيظبلؿالقرآف(ْ)
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سيكسبمعيانصؼرصيدالعالـمفالثركاتالمعدنيةكالزراعية "(ُ) القرآفالكريـ، كقدذكرلنا
قاؿتعالى: ـْ ؽَمّضِٝمِؾ اهللِ هَمَِضُٝمٛمِْٖمُٗمقََّن٣َم شُمؿَّ سَمُ٘مقُن فَمَٙمْٝمِٜمؿْ ]ذلؾ، وا فَم ْؿ يمِٝمَُِمده ـَ ىَمَٖمُروا ُيٛمِْٖمُٗمقَن َأَْمَقاََلُ  إِنَّ ايمَِّذي

ونَ  ـَ ىَمَٖمُروا إلَِم صَمَٜمٛمََّؿ ُُيْمَمُ ًة شُمؿَّ ُيْٕمَٙمُّضقَن َوايمَِّذي . {07كػال:}األ[ ضَمْْسَ

 سبب النزوؿ: :أوالً 
اثنيعشررجبلن ككانكا بدر، نزلتفيالمطعميفيكـ أبكجيؿبفقاؿمقاتؿكالكمبي:

كأبكالبحترمبفىشاـكالنضربفالحارث،بناحجاجإكنبيوكمنبو،بناربيعةإىشاـكعتبةكشيبة
 عامر بف كالحرث األسكد بف كزمعة خمؼ بف كأبي حزاـ بف بفكحكيـ كالعباس نكفؿ بف

عبدالمطمب،ككميـمفقريش،ككافيطعـكؿكاحدمنيـكؿيكـعشرجزكر.

أحدألفيف(ِ)كقاؿسعيدبفجبيركابفأبزل :نزلتفيأبيسفيافبفحرب،استأجريـك
ف،كذكرتأسبابأخرلككمياتدكرحكؿىذاالمعنى.ككا(ّ)مفاألحابيشيقاتؿبيـالنبي

.(ْ)سعيدبفالمسيبيقكؿ:ماأطعـأحدببدرإالقتؿ

 أقواؿ المفسريف:  :ثانياً 
 ذكره: تعالى ؿْ ]يقكؿ ـَ ىَمَٖمُروا ُيٛمِْٖمُٗمقَن َأَْمَقاََلُ المشركيف[إِنَّ ايمَِّذي مف ألمثاليـ فيعطكنيا ،
المؤمنيفباهللكابياعمىقتاؿرسكؿهللاكَّقىتىيىلً كرسكلوعفاإليمافباهللكالمؤمنيفبو،ليصدكا

تذىب، أمكاليـ ألف حسرة، عمييـ تمؾ نفقتيـ تككف ثـ ذلؾ، في أمكاليـ فسينفقكف كرسكلو،
كاليظفركفبمايأممكفكيطمعكففيومفإطفاءنكرهللا،كا عبلءكممةالكفرعمىكممةهللا،ألف

يغمبي ثـ السفمى، الكفر كممة كجاعؿ كممتو، بوهللامعمي كفركا هللاالذيف كيحشر المؤمنكف، ـ
كبرسكلوإلىجينـ،فيعذبكففييا،فأعظـبياحسرةكندامةلمفعاشمنيـكمفىمؾ،أماالحي

مالوكذىبباطبلن ا،كأمااليالؾفقتؿامسمكبنامحركمنامقيكرنفيغيردرؾنفع،كرجعمغمكبنفحـر
.(ٓ)كذباهللمفغضبوكسمب،كعجؿبوإلىنارهللايخمدفييا،نع

القيامةمفيرلمالوفيميزافغيره"قاؿالحسف: .(ٔ)"أشدالناسحسرةيـك
                                                           

.ٔٗفيمحكمةالتاريخ،لشمبي،ص(ُ)
عمىخراساف،ىكمكلىنافعبفعبدالحارث،لوصحبةكركايةكفقوكعمـ،سكفالككفة،كاستعمموعمي(ِ)

(.َِِ،صّعاشإلىنيؼكسبعيف.)سيرأعبلـالنببلء،لمذىبي،ج
 .ُُْ،صّ،كقدكردفيسيرةابفىشاـ،جِّٕص،ُجابالنزكؿلمنيسابكرم،أسب(ّ)
 ،المحقؽ:مارسدفجكنس،الناشر:داراألعممي،بيركت،الطبعةالثالثة.ُِٖ،صّ(المغازم،لمكاقدم،جْ)
 .ِٗٓ،صُّ(جامعالبيافلمطبرم،جٓ)
 راىيـ،الناشر:دارالكطف،الطبعةاألكلى.،المحقؽ:ياسربفإبِْٔص،ِ(تفسيرالقرآفلمسمعاني،جٔ)
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 الوجوه البالغية في اآلية:  :ثالثاً 
*جاءالفعؿبصيغةالمضارعفيينفقكفلئلشارةإلىأفذلؾدأبيـكأفاإلنفاؽمستمرإلعداد

ضيكيحصؿفيالحاؿكاالستقباؿ،كالستحضارالعددلغزكالمسمميف،فإنفاقيـحصؿفيالما
حالةاإلنفاؽكأنياحالةعجيبةفيكفرةالنفقات.

بأفاإلنفاؽمستمرألنومنكطبعمةمبلزمةلنفكسيـكىيبغضا*أشعرتالـالتعميؿفيليصدك
اإلسبلـكصدىـالناسعنو.

اإلنف كاف لما ألنيـ العمة عمى تفريع فيفسينفقكنيا الفاء كاف* المذككرة، العمة لتمؾ دأبيـ اؽ
ممايتفرععمىذلؾتكررىذااإلنفاؽفيالمستقبؿ،أمستككفليـشدائدمفبأسالمسمميف

.(ُ)تضطرىـإلىتكريراإلنفاؽعمىالجيكشلدفاعقكةالمسمميف

 فوائد وعظات مف اآلية:  :رابعاً 
ثـ»*معنى التراخيفيال« إما دكلةفيالجممتيف كبيفظيكر بيفاإلنفاؽالمذككر لما زماف

مف حصكؿالمقصكد الماؿكعدـ بيفبذؿ لما التراخيفيالرتبة ما كا  مفاالمتداد، اإلسبلـ
المباينة.

 قكلو ـَ ]* ونَ  َوايمَِّذي [ىَمَٖمُروا إلَِم صَمَٜمٛمََّؿ ُُيْمَمُ يقؿ كلـ منيـ لىجينـ»أمالكافركف كا  يغمبكف ثـ
يحشركف » الكفر عمى بقكا الذم أف فذكر إسبلمو كحسف أسمـ مف منيـ ألف يككفمنو ال

.(ِ)حشرىـإالإلىجينـدكفمفأسمـمنيـ

أمأفاإلنفاؽسيككففيالمستقبؿ،[ ِٖمُٗمقََّن٣َمهَمَِضُٝمٛمْ ]حيفيأتيالقرآفالكريـبقكؿهللاتعالى:"*
يقكؿ: فيك قريبا االستقباؿ كاف فإف بعيد. كاستقباؿ قريب، استقباؿ مرحمتاف؛ لو كاالستقباؿ

.(ّ)"،كأماإفكافبعيدافيقكؿ:فسكؼينفقكنيا[هَمَِضُٝمٛمِْٖمُٗمقََّن٣َم]





                                                           

 .الناشر:الدارالتكنسيةلمنشر.ِّْ،َّْ،صٗ(انظر:التحريركالتنكير،البفعاشكر،جُ)
،المحقؽ:الشيخزكرياعميرات،ّٕٗ،صّغرائبالقرآفكرغائبالفرقاف،لنظاـالديفالنيسابكرم،جانظر:(ِ)

 يركت،الطبعةاألكلى.لناشر:دارالكتبالعممية،با
.ْٓٗٔ،صٖ(تفسيرالشعراكمالخكاطر،لمتكليالشعراكم،جّ)  ،الناشر:مطابعأخباراليـك
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 المبحث الثاني
 السخرية واالستيزاء

ثبلثةمطالب:فيوك
 المطمب األوؿ: االستيزاء بالرسؿ.
 المطمب الثاني: االستيزاء باألتباع.
 المطمب الثالث: االستيزاء بالمنيج. 
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 المبحث الثاني
 السخرية واالستيزاء

الظالمكففيصدالناسعفدينيـ،فيـ كىذهالكسيمةمفأكثرالكسائؿالتييستخدميا
لوعبلقةبا لديف،قاصديفبذلؾتنفيرالناسعففطرتيـالتيفطرىـهللايستيزئكفمفكؿشيءو

بأتباع كاستيزائيـ هللاكأحباؤه، أصفياء الذيفىـ كالمرسميف باألنبياء ذلؾاستيزائيـ كمف عمييا،
فيوصبلحالعالـ. فيومفأحكاـمعأفَّ األنبياءالذيفىـخيرةاألقكاـ،كاستيزائيـبالمنياجكما

اتالتيتحدثتعفىذهالكسيمةعندالمجرميف،فييقرابةاألربعيفآية،بعضياكقدكثرتاآلي
تحدثعفاستيزائيـبالرسؿ،كبعضياعفاستيزائيـباألتباع،كأخرلعفاستيزائيـبالمنيجلذا

يكضحيا،معذكرالمعنىاإلجمالي فيجدكؿو ،كذكرمافيياآلياتلبعضاسأفردكؿمجمكعةو
المبحثبحاجةإلىرسالةماجستيركاممةمفببلغةكفكا ىذا ئد،كذلؾمفأجؿاالختصارألفَّ

ليستكفيحقو،كمقصدنافيىذاالبابتكضيحياككسيمةمفكسائؿالظالميف.

 المطمب األوؿ
 االستيزاء بالرسؿ

هللافي ديف يقـك مف كىـ الدعكات، في رأساألمر ىـ السبلـ عمييـ الرسؿ كاف لمَّا
عمىأكتافيـ،كىـالقدكةلكؿالناسمفبعدىـ،بثالمشرككفسمكميـباالستيزاءبالرسؿاألرض

عمييـالسبلـ،قاصديفبذلؾتنفيرالناسعفالرككبفيمركبيـ،أكالسيرعمىخطاىـ،كىذه
مجمكعةمفاآلياتتبيفذلؾ:

 نوعيا رقـ اآلية السورة اآلية الرقـ

ٛم٣َم َوفَمَِمٝمْٛم٣َم َواؽْمَٚمْع نَمغْمَ َُمِْضَٚمٍع َوَيُٗمقيُمقَن ؽَمِٚمٔمْ  ...]-ُ

ـِ  ي [ ...َوَرافِمٛم٣َم يَمٝما٣م زمَِٟميْمِِضٛمَتِِٜمْؿ َوؿَمْٔمٛم٣ًم دِم ايمدِّ
مدنيةْٔالنساء

ـْ وَمّضْٙمَِؽ ]-ِ مدنيةَُاألنعاـ[ ...َويَمَٗمِد اؽْمتُْٜمِزَئ زمُِرؽُمٍؾ َِم

ََم ىُمٛم٣َّم َٞمُخقُض ]-ّ َـّ إِٞمَّ ـْ ؽَمَٟميْمَتُٜمْؿ يَمٝمَُٗمقيُم
َوَٞمْٙمَٔم٤ُم وُمْؾ  َويَمئِ

[ َأزم٣ِمهللِ َوَآَي٣مسمِِف َوَرؽُمقيمِِف ىُمٛمُْتْؿ سَمِْضَتْٜمِزُئقنَ 
مدنيةٓٔالتكبة

ـْ وَمْقَِمِف ؽَمِخُروا ]-ْ ََم ََمرَّ فَمَٙمٝمِْف ََمََلٌ َِم َوَيِْمٛمَُع ايمُٖمْٙمَؽ َوىُمٙمَّ

[ ...َِمٛمُْف 
مكيةّٖىكد
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ـْ وَمّضْٙمَِؽ ]-ٓ مدنيةِّالرعد[ ...َويَمَٗمِد اؽْمتُْٜمِزَئ زمُِرؽُمٍؾ َِم

ـْ َرؽُمقٍل إَِلَّ ىَم٣مُٞمقا زمِِف َيِْضتَْٜمِزُئقنَ ]-ٔ مكيةُُالحجر[ َوََم٣م َيْٟمسمِٝمِٜمْؿ َِم

ـَ ىَمَٖمُروا إِْن َيتَِّخُذوَٞمَؽ إَِلَّ ُهُزًوا ]-ٕ مكيةّٔاألنبياء[ ..َوإَِذا َرَآَك ايمَِّذي

ـْ وَمّضْٙمَِؽ ]-ٖ مكيةُْنبياءاأل[ ...َويَمَٗمِد اؽْمتُْٜمِزَئ زمُِرؽُمٍؾ َِم

زمَُِّمقا زمِِف ضَمتَّك ضِمكمٍ ]-ٗ مكيةِٓالمؤمنكف [ إِْن ُهَق إَِلَّ َرصُمٌؾ زمِِف صِمٛم٥ٌَّم هَمؼَمَ

ـْ َرؽُمقٍل إَِلَّ ىَم٣مُٞمقا ]-َُ ًة فَمعَم ايمِٔمَّض٣مِد ََم٣م َيْٟمسمِٝمِٜمْؿ َِم َي٣م ضَمْْسَ

[ زمِِف َيِْضَتْٜمِزُئقنَ 
مكيةَّيس

تِٛم٣َم يمَُِم٣مفِمٍر جَمْٛمُقنٍ َوَيُٗمقيُمقَن َأئِٛم٣َّم يَمت٣َمرِ ]-ُُ مكيةّٔالصافات[ ىُمقا َآَِلَ

مكيةْٕالزخرؼ[ هَمَٙمَمَّ صَم٣مَءُهْؿ زمَِآَي٣مسمِٛم٣َم إَِذا ُهْؿ َِمٛمَْٜم٣م َيّْمَحُ٘مقنَ ]-ُِ

َؽ زمََِم فَمِٜمَد ]-ُّ ٣مضِمُر اْدُع يَمٛم٣َم َرزمَّ ٣َم ايمِضَّ       َووَم٣ميُمقا َي٣م َأُّيه

[ ...فِمٛمَْدَك 
مكيةْٗالزخرؼ

ـْ َهَذا ايمَِّذي ُهَق ََمِٜمكٌم َوََل َيَ٘م٣مُد ُيّضكِمُ ]-ُْ مكيةِٓالزخرؼ[ َأْم َأَٞم٣م طَمغْمٌ َِم

ٌؿ جَمْٛمُقنٌ ]-ُٓ مكيةُْالدخاف[ شُمؿَّ سَمَقيمَّْقا فَمٛمُْف َووَم٣ميُمقا َُمَٔمٙمَّ

تِٛم٣َم هَمْٟمسمِٛم٣َم زمََِم سَمِٔمُدَٞم٣م ]-ُٔ ـْ َآَِلَ مكيةِِألحقاؼا[ ...وَم٣ميُمقا َأصِمْئَتٛم٣َم يمَِتْٟمهمَِ٘مٛم٣َم فَم

مكيةّٗالذاريات[ هَمَتَقلمَّ زمُِرىْمٛمِِف َووَم٣مَل ؽَم٣مضِمٌر َأْو جَمْٛمُقنٌ ]-ُٕ

ـْ َرؽُمقٍل إَِلَّ وَم٣ميُمقا ]-ُٖ ـْ وَمّضْٙمِِٜمْؿ َِم ـَ َِم ىَمَذيمَِؽ ََم٣م َأسَمك ايمَِّذي

[ ؽَم٣مضِمٌر َأْو جَمْٛمُقنٌ 
مكيةِٓالذاريات

زَم٦ْم وَمّْضَٙمُٜمْؿ وَمْقُم ُٞمقٍح همَ ]-ُٗ زُمقا فَمّْضَدَٞم٣م َووَم٣ميُمقا جَمْٛمُقٌن ىَمذَّ َ٘مذَّ

[ َواْزُدصِمرَ 
مكيةٗالقمر

٣مَن َُمْرؽَم٣مَه٣م]-َِ ٣مفَم٥ِم َأيَّ ـِ ايمِضَّ مكيةِْالنازعات[ َيِْضَٟميُمقَٞمَؽ فَم
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:آلياتلبعض االمعنى اإلجمالي  :أوالً 
 هللا أخبر لقد األزماف، كؿ في المجرميف بحاؿ المرحكمة، كأمتو الكريـ أنَّيـنبيو

بومفآياتبيناتكاضحاتدالةعمىصدؽنبكتيـ،كيسخركف جاؤكا يستيزئكفبأنبيائيـكبما
بالمصمحيفمفمجتمعاتيـكماىككاضحفياآلياتالسبعةاألكلىفيالجدكؿ،بؿإنَّيـيصفكف

والحؽاألنبياءبمااليميؽمفاألكصاؼالقبيحةقاصديفبذلؾتنفيرالناسعفدعكتيـ،كتشكي
بالسحربالجنكف،ككذافرعكفيتكبركيصؼمكسىفينفكسيـ،فقكـنكحيصفكفنبييـ

إالكقداتيموقكموبالسحركالجنكف، ىَمَذيمَِؽ ]قاؿتعالى:كالجنكف،كتخبرنااآلياتأنوَّمامفنبيو

ـْ َرؽُمقٍل إَِلَّ وَم٣ميُمقا ؽَم٣مضِمٌر أَ  ـْ وَمّضْٙمِِٜمْؿ َِم ـَ َِم يقكؿسيدقطبفيذلؾ:"فييجبمة، [ْو جَمْٛمُقنٌ ََم٣م َأسَمك ايمَِّذي
..كمايقكؿحؽكلمرسؿيستقبميـبوالمنحرفكفكاحدةكطبيعةكاحدةلممكذبيفكىكاستقباؿكاحدلم

ىي إنما بشيء تكاصكا كما القركف، عمىمدار االستقباؿ بيذا تكاصكا كأنما المشرككف، ىؤالء
كعمىالطريقةنفسياسار.(ُ)جمعبيفالغابريفكالبلحقيف"طبيعةالطغيافكتجاكزالحؽكالقصدت

مجنكففاتيمكارسكؿهللاالمشرككف ـْ ]،قاؿتعالى:بأنَّوميعمَّـه ََم ََمرَّ فَمَٙمٝمِْف ََمََلٌ َِم َوَيِْمٛمَُع ايمُٖمْٙمَؽ َوىُمٙمَّ

٣م َٞمِْضَخُر َِمٛمُْ٘مؿْ  ."كمفسخريتيـباألنبياء {02}هود:[ ىَمََم سَمِْضَخُرونَ  وَمْقَِمِف ؽَمِخُروا َِمٛمُْف وَم٣مَل إِْن سَمِْضَخُروا َِمٛم٣َّم هَم١مِٞمَّ
حيثسخركامنولصنعوالسفينة،ظانيفأنَّومفالعبثأفيصنعسفينةالماحدثمعنكح

َأْم َأَٞم٣م ]قاؿعمىلسافالقرآفالكريـلزكـليافيبيئتيـ،ككذافرعكففيمراكغتومعمكسى

ـْ َهَذا ايمَِّذي هُ  خرف:[ َق ََمِٜمكٌم َوََل َيَ٘م٣مُد ُيّضكِمُ طَمغْمٌ َِم فيأعيف {11}الزُّ لقدره كتنقيصان عميو افتراءن قالو
ىزؤا قد ككانكا السحر إلى فنسبكىا بنبكتو ىزؤا حيث الدرب نفس عمى قكمو كسار الناس،

(ِ)بمعجزاتو" نبينا مع النساء كفيسكرة ، التبلعبباأللفاظ، كىك مفالسخرية آخر قاؿفنَّان
 أصميا: {27}الـساء:[ ...َوَيُٗمقيُمقَن ؽَمِٚمْٔمٛم٣َم َوفَمَِمْٝمٛم٣َم َواؽْمَٚمْع نَمغْمَ َُمِْضَٚمٍع َوَرافِمٛم٣َم ]تعالى: راًعنا "فكممةى

كىي كممةسببمغتيـ أنيا بيا كالمراد نكممؾ، كانظرنا كالطيش،«راعينا»راقبنا أكمفالرعكنة
.(ّ)يـكطعناكفتبلبيا"كقدنييعفخطابوبيالىيِّاتحريفابألسنت

 فوائد وعظات مف اآليات:  :ثانياً 
ممفذكرتاءالسابقيف،فبلتكادتخمكسكرةه*نبلحظكثرةاآلياتالتيتحدثتعفمعاناةاألنبي

كالغايةاألسمىمف قصصاألنبياءإالكترسـصكرةنمفالمكركالخداعكاالستيزاءباألنبياء،
                                                           

 .ّّٖٔ،صٔ(فيظبلؿالقرآفلسيدقطب،جُ)
 ،رسالةماجستير،الباحث:محمدعدنافالخطيب،معيدالدعكة،بيركت.ّٖ(السخريةالبيانيةفيالقرآف،صِ)
اّ) التفسير ج( الزحيمي، لكىبة كالمنيج، كالشريعة العقيدة في صٓلمنير المعاصر،ٓٗ، الفكر دار الناشر: ،

 الطبعةالثانية.
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كلكؿمفرفعرايةاإلسبلـعمىمداراألزماف،ألنوالتمكيفقبؿ،لرسكؿهللاتسميةذلؾ
انتفشفيك ميما كالباطؿ لمحؽ، ستككف دائمان العاقبة كلكفَّ المحنة، قبؿ منحة كال االبتبلء،

كاضحزاى فيك مفسكئو لمَّع كميما ؽ، ، ايقكؿ محمد لرسكلو تسمية "فييا كثير: فيبف
.(ٔ)لوكلممؤمنيفبوبالنصرةكالعاقبةالحسنةفيالدنياكاآلخرة"تكذيبمفكذبومفقكمو،ككعد

عنوبكعيدهالمستيزئيفبوعقكبة،مسميانكيقكؿالطبرم:"يقكؿتعالىذكرهلنبيومحمد
مايمقىمنيـمفأذلاالستيزاءبو،كاالستخفاؼفيذاتهللا:ىكفعميؾ،يامحمد،ماأنتالؽ

بؾ،المستخفيفبحقؾفيكفيطاعتي،كامضلماأمرتؾبومفالدعاءإلىمفىؤالءالمستيزئيف
تكحيدمكاإلقراربيكاإلذعافلطاعتي،فإنيـإفتمادكافيغييـ،كأصركاعمىالمقاـعمىكفرىـ،

.(ٕ)نسمؾبيـسبيؿأسبلفيـمفسائراألمـمفغيرىـ،مفتعجيؿالنقمة
 تفسيره عند الظبلؿ صاحب لقكلكيقكؿ تعالى: ـْ وَمّضْٙمَِؽ هَمَح٣مَق ]و َويَمَٗمِد اؽْمتُْٜمِزَئ زمُِرؽُمٍؾ َِم

ـَ ؽَمِخُروا َِمٛمُْٜمْؿ ََم٣م ىَم٣مُٞمقا زمِِف َيِْضَتْٜمِزُئقنَ  ىذهاآليةلترميإلىغرضيفظاىريف: {23}األكعام:[ زم٣ِميمَِّذي "إفَّ

ذبيفكتطميفكالتسريةعنو،ممايمقاهمفعنادالمعرضيف،كعنتالمكرسكؿهللالتسميةاألوؿ:
إلىسنةهللاسبحانوفيأخذالمكذبيفالمستيزئيفبالرسؿكتأسيتوكذلؾبأفىذااإلعراضقمبو

إلىالحؽكالتكذيبلي فيتاريخالدعكة لقيمثمو،سبدعا لقيالمستيزفقد كقد كفئالرسؿقبمو
جزاءىـالحؽ.

مفالمكذبيفالمستيزئيفلمسقمكبالمكذبيفالمستيزئيفمفالعرببمصارعوالثاني: أسبلفيـ
.(ٖ)كتذكيرىـبيذهالمصارعالتيتنتظرىـإفىـلجكافياالستيزاءكالسخريةكالتكذيب"

الظالميفعمىاختبلؼمسمَّياتيـيحاكلكفتشكيوالديفمفخبلؿ *كاضحمفخبلؿاآلياتأفَّ
أساسو،متيميفاألنبياءأنَّيـماجاءكاالقائداألعمىليذهالرسالة،ألنَّيـبذلؾييدمكفالديفمف

بيذاالديفالجديدإاللييفضميكاعمىقكميـ.

 المطمب الثاني
االستيزاء باألتباع

حرماف بذلؾ يقصدكف ككسيمة صكرة بكؿ بالمؤمنيف يستيزئكف كالمنافقيف المشركيف إف
تيزاءالمنافقيفػـاسػػػفأفيطاليػػـمػػػؾيخكفكىػػػذلو،كلػػػاركاعميػػػػاسػػػؿمػػػىمثػػػيرعمػػػـمفالسػػػغيرى

                                                           

.ِِْص،ّ(تفسيرالقرآفالعظيـالبفكثير،جُ)
.ِِْص،ّلمطبرم،ج،جامعالبياف(ِ)
.َُْٓص،ِلسيدقطب،ج،فيظبلؿالقرآف(ّ)
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كالمشركيفبيـ،كىذهمجمكعةمفاآلياتتبيفذلؾ:
 نوعيا رقـ اآلية السورة اآلية الرقـ

ـَ َآََمٛمُقا وَم٣ميمُقا َآََمٛم٣َّم َوإَِذا طَمَٙمْقا إلَِم ]-ُ َوإَِذا يَمُٗمقا ايمَِّذي

٣م ََمَٔمُ٘مْؿ إِ  ـُ َُمِْضتَْٜمِزُئقنَ ؾَمَٝم٣مؿمِٝمٛمِِٜمْؿ وَم٣ميُمقا إِٞمَّ ََم َٞمْح [ ٞمَّ
مدنيةُْالبقرة

ـَ ]-ِ ـَ ايمَِّذي ْٞمَٝم٣م َوَيِْضَخُروَن َِم ـَ ىَمَٖمُروا احَلَٝم٣مُة ايمده ِذي ـَ يمِٙمَّ ُزيِّ

[ ...َآََمٛمُقا 
مدنيةُِِالبقرة

َـّ اهللُ ]-ّ َوىَمَذيمَِؽ هَمَتٛم٣َّم زَمْٔمَّمُٜمْؿ زمِّضَْٔمٍض يمَِٝمُٗمقيُمقا َأَه٠ُمََلِء ََم

[ ...ـْ زَمْٝمٛمِٛم٣َم فَمَٙمْٝمِٜمْؿ َمِ 
مدنيةّٓاألنعاـ

َدوَم٣مِت ]-ْ ـَ اظُم٠ْمَِمٛمكَِم دِم ايمِمَّ فِمكَم َِم ـَ َيْٙمِٚمُزوَن اظمُْمَّقِّ ايمَِّذي

ـَ ََل ََيُِدوَن إَِلَّ صُمْٜمَدُهْؿ هَمَٝمِْضَخُروَن َِمٛمُْٜمْؿ ؽَمِخَر  َوايمَِّذي

ْؿ فَمَذاٌب َأيمِٝمؿٌ  [ اهللُ َِمٛمُْٜمْؿ َوََلُ

مدنيةٕٗالتكبة

ا هَمٗمَ ]-ٓ ـْ وَمْقَِمِف ََم٣م َٞمَراَك إَِلَّ زَممَمً ـَ ىَمَٖمُروا َِم ٣مَل اظَمََلُ ايمَِّذي

ـَ ُهْؿ َأَراِذيُمٛم٣َم زَم٣مِدَي  َّضَٔمَؽ إَِلَّ ايمَِّذي    َِمْثَٙمٛم٣َم َوََم٣م َٞمَراَك اسمَّ

ْأِي  [ ...ايمرَّ

مكيةِٕىكد

٣م ضَمتَّك َأْٞمَِضْقىُمْؿ ِذىْمِري َوىُمٛمُْتؿْ ]-ٔ ْذُُتُقُهْؿ ؽِمْخِريا َ  هَم٣مَّتَّ

[ َِمٛمُْٜمْؿ سَمّْمَحُ٘مقنَ 
مكيةَُُالمؤمنكف

ـَ َآََمٛمُقا َيّْمَحُ٘مقنَ ]-ٕ ـَ ايمَِّذي ـَ َأصْمَرَُمقا ىَم٣مُٞمقا َِم  إِنَّ ايمَِّذي

وا َِبِْؿ َيتََٕم٣مََمُزونَ *  [ َوإَِذا ََمره
مكيةَّ،ِٗالمطففيف

 آليات: لبعض االمعنى اإلجمالي  :أوالً 
لةالدائمةمفالصراعبيفالحؽكالباطؿ،فتبيفلناتذكرلناىذهالمجمكعةمفاآلياتالحا

 أفَّ "كمفالمؤكد كازدراء، استيزاءو كينظركفإلىالمؤمنيفنظرة يستكبركف، أىؿالباطؿدائمان أفَّ
قصائيـ سخريةالكفارمفالمؤمنيفسكاءبمفظياالمباشرأكغيرالمباشردائمانتقصدإلسقاطيـكا 

(ٔ)شأنيـماأمكف"عفالتأثير،كالتقميؿمف ،كتطالعناسكرةالبقرةفيبدايتيابذكرالمنافقيفبآياتو
                                                           

.ّٖلمخطيب،ص،لكريـالسخريةالبيانيةفيالقرآفا(1)
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ََم ]قكلوتعالى:عديدة،منيا ٣م ََمَٔمُ٘مْؿ إِٞمَّ ـَ َآََمٛمُقا وَم٣ميُمقا َآََمٛم٣َّم َوإَِذا طَمَٙمْقا إلَِم ؾَمَٝم٣مؿمِٝمٛمِِٜمْؿ وَم٣ميُمقا إِٞمَّ َوإَِذا يَمُٗمقا ايمَِّذي

ـُ َُمِْضَتْٜمِزُئقنَ  ،"فقدأجمعأىؿإفىذهاآليةتكضحسخريةالمنافقيفمفالمؤمنيف {22}البؼرة:[ َٞمْح
ـُ َُمِْضتَْٜمِزُئقنَ ]معنىقكلو:التأكيؿجميعاالخبلؼبينيـعمىأف ََم َٞمْح :إنمانحفساخركف.[إِٞمَّ

إنا قالكا: كالمشركيف المنافقيف مف إلىمردتيـ خاليف انصرؼالمنافقكف ذا كا  إذان: الكبلـ فمعنى
كبماجاءبو،كمعاداتوكمعاداةأتباعو،إنمانحفعمىماأنتـعميومفالتكذيببمحمدمعكـ

 بأصحابمحمد بقساخركف ابفعباسك، كعف اآلخر، باهللكباليكـ آمنا لقيناىـ: إذا ليـ لنا
ـُ َُمِْضتَْٜمِزُئقنَ ] ََم َٞمْح .(ٔ)"،ساخركفبأصحابمحمد[إِٞمَّ

 كفي تعالى: ـَ َآََمٛمُقاَوَيِْضَخ ]قكلو ـَ ايمَِّذي سخريةهذه اآلية  {121}البؼرة:[ ُروَن َِم لنا تبيف
المؤمنيفخسركامكاسبالدنياالتيتزينتفيأعينيـ، الكافريفمفالمؤمنيفبمفظياالصريح،ألفَّ
فقد"كافالكفرةيسخركفمفالمؤمنيفالذيفالحظليـمفالدنياكابفمسعكدكعماركصييب

(ٕ)كغيرىـ" كفي ، تعالى: ـَ َآََمٛمُقا َيّْمَحُ٘مقنَ ]قكلو ـَ ايمَِّذي ـَ َأصْمَرَُمقا ىَم٣مُٞمقا َِم  {11}ادطَّػػني:[ إِنَّ ايمَِّذي
يذكرلناربنا"بعضسيئاتالفجارألنيـفجار،فالذيفأجرمكاكاعتادكافعؿالشنيعمفاألعماؿ

ذامركابيـ يتغامزكف،كيشيركفإلييـاستيزاءكانكايضحككفمفالذيفآمنكا،كيستيزئكفبيـ،كا 
ذاانقمبكاإلىأىميـبعدىذاانقمبكافكييفمسركريف،ألنيـآذكاالمسمميفكاستيزئكابيـ" ،(ٖ)بيـ،كا 

كفي تعالى: ٣م ضَمتَّك َأْٞمَِضْقىُمْؿ ِذىْمِري َوىُمٛمُْتْؿ َِمٛمُْٜمْؿ سَمّْمَحُ٘مقنَ ]قكلو ْذُُتُقُهْؿ ؽِمْخِريا َ  {223}ادؤمـون:[ هَم٣مَّتَّ
يمتفتكفإلىمعانيالذكرالحكيـ،كاليتدبركفآياتو،كال السخريةجعمتيـالى ىذه "أفَّ تبيفاآلية
يخشكنو، كال بو، قمكبيـ تمتمئ فبل تعالى اَّللَّ ذكر ينسكف كمو ىذا بسبب نو كا  بعبره، يعتبركف

نـتضحككفمنيـ،كالضحؾ،أمكنتـأيياالمشرككفالساكنكففيجي[َوىُمٛمُْتْؿ َِمٛمُْٜمْؿ سَمّْمَحُ٘مقنَ ]
ـَ ]فيقكلوتعالى:.ك(ٗ)يميتالقمب،كالتككفمعوعبرةكالاستبصار" فِمكَم َِم ـَ َيْٙمِٚمُزوَن اظُمْمَّقِّ ايمَِّذي

ـَ ََل ََيُِدوَن إَِلَّ صُمْٜمَدُهْؿ هَمَٝمِْضَخُروَن َِمٛمُْٜمْؿ ؽَمِخَر اهللُ َِمٛمُْٜمْؿ َوَلَُ  َدوَم٣مِت َوايمَِّذي [ ْؿ فَمَذاٌب َأيمِٝمؿٌ اظُم٠ْمَِمٛمكَِم دِم ايمِمَّ

المنافقيفييزئكفمفالمؤمنيفعمىكؿاألحكاؿفقدجاءفيسببنزكليا {21}التوبة: تبيفلناأفَّ
الرحمف عبد ثمانيةآالؼدينارفتصدؽبأربعةا"أفَّ ككافمالو ، بفعكؼتصدؽبشطرمالو

صارصاعافافلرجؿمفاألنآالؼ،فقاؿناسمفالمنافقيف:إفعبدالرحمفلعظيـالرياء،كك

                                                           

.ََّص،ُلمطبرم،ج،جامعالبياف(1)
.ِْٓص،ُالكشاؼلمزمخشرم،ج(ِ)
بيركت،الطبعةالعاشرة.،،الناشر:دارالجيؿالجديدُْٖص،ّ(التفسيرالكاضحلحجازم،جّ)
،دارالنشر:دارالفكرالعربي.ُِْٓص،َُ(زىرةالتفاسيرلمحمدأبيزىرة،جْ)
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،فقاؿناسمفالمنافقيف:إفهللالغنيعفصاعىذا،ككافالمنافقكفمفتمر،فجاءبأحدىما
.(ٔ)يطعنكفعمييـ،كيسخركفمنيـ"

 العبر والعظات مف اآليات: :ثانياً 
ك سيجد*عمىالمؤمفأفيكطفنفسوعمىأنوسيكاجومنافقيفيريدكفأفيردكهعفاإليماف،

أناسايسخركفمنوكيتغامزكفعميو،فالمنافؽأكالكافرقديقكؿألىمو:لقدرأيتاليكـشيخاأك
.(ٕ)رجؿديفأكمتدينافسخرتمنوكأىنتو

ليـ، كاالحتقار كالمساكيف بالضعفاء كاالستيزاء السخرية مف التحذير اآليات: مف كيستفاد *
.(ٖ)يغني،كأفذلؾمبعدمفهللاكاإلزراءعمييـكاالشتغاؿبيـفيماال

 المطمب الثالث

االستيزاء بالمنيج
،كمفأسباباالستمرارعمىالطاعات،كأفيعتقدإفمفأسبابالثباتعمىديفهللا

المسمـاعتقادانجازماناليخالطوشؾبصحةالمنيجالذميسيرعميو،ألنوتنزيؿمفحكيـحميد،
دائمانمستمسكانبدينو،قابضانعمىشرائعو،اليتنازؿعنياميماكافالثمف،كىذااالعتقاديجعمو

كلذلؾيسعىالظالمكفلتشكيوىذاالمنيجكاالستيزاءبو،كالسخريةبشعائره،ييدفكفمفذلؾبأف
ييدمكاىذاالديففيقمكبأصحابو،كىذهمجمكعةمفاآلياتتبيفذلؾ:

 نوعيا رقـ اآلية السورة اآلية الرقـ

ُذوَه٣م ُهُزًوا َويَمِٔمّض٣ًم ]-ُ َ ََلِة اَّتَّ مدنيةٖٓالمائدة[ ...َوإَِذا َٞم٣مَدْيتُْؿ إلَِم ايمِمَّ

ـْ ]-ِ َوََم٣م ىَم٣مَن صَمَقاَب وَمْقَِمِف إَِلَّ َأْن وَم٣ميُمقا َأطْمِرصُمقُهْؿ َِم

ُرونَ  ُْؿ ُأَٞم٣مٌس َيتََْمٜمَّ [ وَمْرَيتُِ٘مْؿ إَِّنَّ
مكيةِٖاألعراؼ

ْؿ فِمٛمَْد ايمّضَْٝم٦ِم إَِلَّ َُمَ٘م٣مًء َوسَمِْمِدَي٥ًم  َوََم٣م ىَم٣منَ ]-ّ مدنيةّٓاألنفاؿ[ ...َصََلُِتُ

                                                           

تفسيرُ) الرزاؽ( ج،عبد الرزاؽ، بكرعبد الكتبُٗٓصِألبك دار الناشر: عبده، محمد محمكد تحقيؽ: ،
بيركت،الطبعةاألكلى.،العممية

.ُٕٖٗص،ّ(تفسيرالشعراكم،جِ)
براىيـأطفيش،الناشر:دارالكتبُٓٓص،ُِ(الجامعألحكاـالقرآفلمقرطبي،جّ) ،تحقيؽ:أحمدالبردكنيكا 

القاىرة،الطبعةالثانية.،المصرية
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َك ََم٣م َئْمُّضُد َآزَم٣مُؤَٞم٣م َأْو ]-ْ وَم٣ميُمقا َي٣م ؾُمَٔمْٝم٤ُم َأَصََلسُمَؽ سَمْٟمَُمُرَك َأْن َٞمؼْمُ

 [ ...َأْن َٞمْٖمَٔمَؾ دِم َأَْمَقايمِٛم٣َم ََم٣م َٞمَُم٣مُء 
مكيةٕٖىكد

ا ىُمٛم٣َّم فِمَٓم٣مًَم٣م َوُرهَم٣مسًم٣م َأئِٛم٣َّم ظَمَّْضُٔمقشُمقَن طَمْٙمًٗم٣م َووَم٣ميُمقا َأئَِذ ]-ٓ

[ صَمِديًدا
مكيةْٗاإلسراء

ِْؿ حُمَْدٍث إَِلَّ اؽْمَتَٚمُٔمقُه َوُهْؿ ]-ٔ ـْ َرَبِّ ـْ ِذىْمٍر َِم ََم٣م َيْٟمسمِٝمِٜمْؿ َِم

 [ َيْٙمَٔمُّضقنَ 
مكيةِاألنبياء

ٛم٣َّم ظَمَّضُْٔمقشُمقنَ وَم٣ميُمقا َأئَِذا َِمْتٛم٣َم َوىُمٛم٣َّم سُمَرازًم٣م َوفمِ ]-ٕ
مكيةِٖالمؤمنكف[ َٓم٣مًَم٣م َأئِ

ـَ ىَمَٖمُروا َأئَِذا ىُمٛم٣َّم سُمَرازًم٣م َوَآزَم٣مُؤَٞم٣م َأئِٛم٣َّم ظَمُْخَرصُمقنَ ]-ٖ مكيةٕٔالنمؿ[ َووَم٣مَل ايمَِّذي

زُمقا زمَِآَي٣مِت اهللِ ]-ٗ قَأى َأْن ىَمذَّ ـَ َأؽَم٣مُءوا ايمِضه َّض٥َم ايمَِّذي
شُمؿَّ ىَم٣مَن فَم٣مومِ

٣م َيِْضتَْٜمِزُئقنَ  َوىَم٣مُٞمقا [ َِبَ
مكيةَُالرـك

ـْ ؽَمّضِٝمِؾ اهللِ ]-َُ َق احَلِدي٧ِم يمُِٝمِّمؾَّ فَم ي ََلْ ـْ َيُْمؼَمِ ـَ ايمٛم٣َّمِس ََم َوَِم

[ ...زمَِٕمغْمِ فِمْٙمٍؿ َوَيتَِّخَذَه٣م ُهُزًوا 
مكيةٔلقماف

ـْ ُُيْٝمِل ايمِٔمَٓم٣ممَ ]-ُُ َب يَمٛم٣َم ََمَثًَل َوَٞمِِسَ طَمْٙمَٗمُف وَم٣مَل ََم َوِهَل  َوََضَ

[ َرَِمٝمؿٌ 
مكيةٖٕيس

مكيةُْالصافات[ َوإَِذا َرَأْوا َآَي٥ًم َيِْضَتِْضِخُرونَ ]-ُِ

َذَه٣م ُهُزًوا ]-ُّ َ ـْ َآَي٣مسمِٛم٣َم ؾَمْٝمًئ٣م اَّتَّ مكيةٗالجاثية[ ...َوإَِذا فَمٙمَِؿ َِم

:المعنى اإلجمالي لآليات :أوالً 
الظالميفيستيزئكفبك ؿمالوعبلقةهبالديف،فنراىـيسخركفمفتبيفلناىذهاآلياتأفَّ

عقائدالمسمميف،كيستيزئكفبشعائرالديفكعباداتو،كينكركفاألخبلؽالفاضمةكيتيمكفأصحابيا
بالرجعيةكالتخمؼ،كلنافيىذاالمطمبثبلثةمسائؿ.

 :األولى: االستيزاء بعقيدة البعثالمسألة 

اإلسر فياآلياتمفسكرة نراه ما حيثينكركفعقيدةكىذا كالنمؿكيس، كالمؤمنكف اء
البعثمثار كانتقضية "فقد كاليكتفكفبذلؾبؿيستيزئكفممفيؤمفبيا المكت، البعثبعد

مع،فىذاالجدؿػػرمػػػىالكثيػػػـعمػػػالكريرآفػػػتمؿالقػكالمشركيف،كاشكؿػػفالرسػػؿبيػػدؿطكيػػج
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.(ٔ)عندمفيتصكرطبيعةالحياةكالمكتبساطةىذهالقضيةككضكحيا

كفيآيةيسنجداألمربكضكح"فعفبفعباسرضيهللاعنيماقاؿ:جاءالعاصبف
؟قاؿ:"نعـ.يبعثكائؿإلىرسكؿهللا بعظـحائؿففتوفقاؿيامحمدأيبعثهللاىذابعدماأـر

َب يَمٛم٣َم ََمَثًَل َوَٞمِِسَ طَمْٙمَٗمُف وَم٣مَل ]تاآليات:هللاىذايميتؾثـيحييؾثـيدخمؾنارجينـ"قاؿ:فنزل َوََضَ

ٝمِل ايمِٔمَٓم٣مَم َوِهَل َرَِمٝمؿٌ  ـْ ُُيْ .(ٕ)"إلىآخرالسكرة[ ََم

  :الثانية: االستيزاء بشعائر الديفالمسألة 
يظيرلنامفآيةسكرةالمائدة"ماكافعميوالمشرككفكالكفارالمخالفكفلممسمميف،مف

االصبلةالتيا،كاحتقارهكاستصغاره،خصكصناكلعبنفالمسمميف،كاتخاذىـإياهىزكنقدحيـفيدي
اتخذكىاىزكن إلييا نادكا عباداتيـ،إنيـإذا ا،كذلؾلعدـاكلعبنىيأظيرشعائرالمسمميف،كأجؿُّ

الفمككافليـعقكؿلخضعكاليا،كلعممكاأنياأكبرمفجميعا لفضائؿعقميـكلجيميـالعظيـ،كا 
كعقمو،كفي،كفيآيةىكدنجدالظالمكفييزؤكفبصبلةشعيب(ٖ)التيتتصؼبياالنفكس"

األنفاؿنجدأنيـيسخركفمفعبادةالمسمميفبالتصفيؽكالتصفير،شأفمفالحيمةلوكالقكةإال
.(ٗ)الشغب

  :لثة: االستيزاء باألخالؽ الفاضمةالمسألة الثا

كىذاماتبينوآية ،بعفاؼكطيارةالصالحيف،سكرةاألعراؼ،حيثيسخرقكـلكطو
ُرونَ ]:قكلوسبحانوففييقكؿاأللكسي: ُْؿ ُأَٞم٣مٌس َيَتْمَٜمَّ تعميؿلؤلمرباإلخراج،كمقصكداألشقياء[إَِّنَّ

الكصؼالسخريةبمكطكمفمعوكبتطيرىـمفالفكاحشكتباعدىـعنياكتنزىيـعماعميو بيذا
يقكؿالشطارمفالفسقةلبعضقكميـمفال كما فيومفالقذارة كانكا فيـيفتخركفبما فحشاء،

.(٘)الصمحاءإذاكعظيـ:أخرجكاعناىذاالمتقشؼكأريحكنامفىذاالمتزىد

إلىاليكـ،فمازاؿالجاىميكففي كمازاؿاالستيزاءبشعائرالديفكأخبلقوالفاضمةمستمره
تنافيالتقدـ،القرفالكاحدكالعشركفي نظركفإلىالحجابأنوَّرجعية،كينظركفإلىالمحيةأنَّيا

                                                           

.ِِّّص،ْلسيدقطب،ج،فيظبلؿالقرآف(ُ)
.الناشر:دارُِٗص،ْلحكمتبفبشيربفياسيف،ج،مكسكعةالصحيحالمسبكرمفالتفسيربالمأثكر(ِ)

،أخرجوابفأبيحاتـفيتفسيره،كابفكثير،كصححوالذىبي،كقاؿالمؤلؼ:المآثرلمنشر،الطبعةاألكلى
.ىذاحديثصحيحعمىشرطالشيخيفكلـيخرجاه

.ِّٕص،ُلمسعدم،ج،تيسيرالكريـالرحمف(ّ)
.ْٖلمخطيب،ص،السخريةالبيانيةفيالقرآفانظر:(ْ)
.َْٖص،ْانظر:ركحالمعانيلؤللكسي،ج(ٓ)
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لممركينظركفإ ة،فالظالمكفيسعكفمفكراءاالستيزاءبشعائرالديفألىتعددالزكجاتأنَّوظمـه
كالبيائـبؿ إلىنحرالفضيمة،كخمعثكبالحياء،كنزعاألخبلؽمفالمجتمعات،حتىيصبحكا

سبيبل ،كالناظرإلىالدكؿاألكركبيةليرلحجـالفساداألخبلقيالمنتشرعندىـ،فالحمدهللأضؿُّ
عمىنعمةاإلسبلـ.

مصدعفسبيؿهللاعندلكفيختاـىذاالمبحثكالذمأكضحفيوالباحثالسخريةككسيمة
الظالميف،لماذايمجأهالظالمكفإلىالسخرية؟

 يأتي الجواب عمى شقيف: 

فانتكستأفَّاألوؿ: مسمؾ، إلييا ليسلئليماف فأصبحتمظممة، قمكبيـ، في انطفأ قد اإليماف
فسيعادكفكؿمفيخالؼ حاليـ داـىذا كالباطؿحقان،كما فأصبحتترلالحؽباطبلن فطرتيـ،

يي فتراىـ الحقائؽ، قمب بذلؾ قاصديف كشعائرىـباطميـ، بالمؤمنيف كيممزكف كقد،مزكف
ىذا المطففيفأكضحتلنا يمكِمَ ]المعنىسكرة [ إَِذا سُمتعَْم فَمَٙمٝمِْف َآَي٣مسُمٛم٣َم وَم٣مَل َأؽَم٣مؿمغُِم األَوَّ أفَّ اآلية تبيف

حكايات ىذه عنيا: قاؿ كالجزاء، البعث بحصكؿ الناطقة القرآف، آيات عميو تميت إذا الكافر
القرآنيعميوأفَّ تقكؿكخرافاتاألكائؿ،سطركىاكزخرفكىافيكتبيـ،فكافالرد األمرليسكما

نما مفالذنكب،[ىَمَلَّ زَمْؾ َراَن فَمعَم وُمُٙمقَِبِْؿ ََم٣م ىَم٣مُٞمقا َيْ٘مِِضُّضقنَ ]كا  كسبكا ما بؿغطىعمىقمكبيـ ،
فطمسبصائرىـفصاركااليعرفكفالرشدمفالغيقاؿالمفسركف:الرافىكالذنبعمىالذنب

.(ٔ)حتىيسكدالقمب
مايتعرضلالثاني: والكفارمفاىتزازبكيانيـ،كتسفييانألحبلميـ،كنقضانآلليتيـالمزعكمة،"إفَّ

معسطكعالحؽكبرىانو،فيـاليجدكففيأنفسيـالقدرةعمىالمكاجية،كصدحالحجةبالحجة،
مدفاععفأنفسيـكليكازنكامقابؿالمعادلةالخاسرةالتييتعرضكفليالفيمجؤكفإلىالسخريةطريقان

كاقعالجدممعالحؽ.فيال

نفسيانرىيبان كاستكبارانعمىالمؤمنيف،كجعمكىاسبلحان كلعبان فمقدكانتالسخريةتفكيان إذان
المسمميف،كيزعزعكابوثقتيـككيانيـكعقيدتيـ" .(ٕ)يريدكفبوأفيحطكامفعـز

 الكسيمة فيىذه الجكلة ىذه يرلكبعد لالباحثأنَّيامظالميفمفخبلؿاآلياتالقرآنية،
،فميستيقظالعمماءكالدعاةإلىهللامفىؤالءالظالميف كسيمةكانتمنذالقدـكمازالتإلىاليـك

اـعفكؿمفأرادأفييزأبديفهللافياألرض،كيصفوثالذيفيسعكفلتشكيوالديف،كليكشفكاالم
                                                           

ى.،الناشر:دارالصابكني،الطبعةاألكلَٕٓص،ّلمصابكني،ج،(انظر:صفكةالتفاسيرُ)
.ٖٔ،ٖٓلمخطيب،ص،(السخريةالبيانيةفيالقرآفِ)
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نشر العصرمفالتطكركسرعة كنحففيىذا خاصةن اليميؽ، فبعضاألفبلـبما المعمكمات،
يككفاليدؼالرئيسيمنياتشكيوصكرةالمسمميفكاالستيزاءبيـككأنَّيـسخريةنلمناس،كمفذلؾ

كموامتدادهالصكرالكاريكاتيريةالمسيئةلشخصرسكؿهللا التيتشكهالحجاب،كىذا ،كغيرىا
كاحدة.كمشركيفالعربفممةالكفرلمنيجفرعكفكقكموكقكـنكح
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 المبحث الثالث 
 طمب المعجزات 

فيوثبلثةمطالب:ك
 المطمب األوؿ: نزوؿ المالئكة. 

 المطمب الثاني: أف يكوف عند الرسوؿ كنوز وجناف.
 المطمب الثالث: طمب الكفار المعجزات مثؿ األمـ السابقة.
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 المبحث الثالث
 طمب المعجزات

الباطؿيسعك ليكقفكاإفأىؿ إمكانات، مف لدييـ كيسخركفما مفقكة، أكتكا ما فبكؿ
مسيرةاإلسبلـمفالتماـ،كمفكسائؿمكرىـأنيـيطمبكفالمعجزاتمفأنبيائيـعمييـالسبلـ،
يطمبكفبأفيككفالرسكؿمف يطمبكفنزكؿالمبلئكة،كأحيانان يقكلكف:أرناهللاجيرة،كتارة فتارة

كأحيا الذمالمبلئكة، العقاب يستعجمكف إنيـ بؿ كجناف، كنكز الرسكؿ عند كاف لك يقكلكف: نان
نمامقصدىـمفكؿىذاىكصدالناسعفديف يتكعدىـبواألنبياءعمييـالسبلـإذالـيؤمنكا،كا 

.هللا

 المطمب األوؿ
 نزوؿ المالئكة 

اإليمافبالمبلئكةىكمفاإليمافبالغيبالذماليصحإيم افالعبدإالبو،كلمَّاكانتإفَّ
أصبح عفالمبلئكة، أقكاميـ حدثكا قد السبلـ ككافالرسؿعمييـ عفالبشر، محجكبةه المبلئكة

ران.االظالمكفيطمبكفمفاألنبياءعمييـالسبلـأفيأتكىـبالمبلئكة،كماقالكذلؾإالعنادانكاستكب
لمظالميفكىي:كقدكردتالعديدمفاآلياتتبيفىذاالمطمب

. {2}األكعام:[ َووَم٣ميُمقا يَمْقََل ُأْٞمِزَل فَمَٙمْٝمِف ََمَٙمٌؽ َويَمْق َأْٞمَزيْمٛم٣َم ََمَٙمً٘م٣م يَمُٗمِِضَ األََْمُر شُمؿَّ ََل ُيٛمْٓمَُرونَ ]

٣مِدومكِمَ ] ـَ ايمِمَّ . {2}احلجر:[ يَمْق ََم٣م سَمْٟمسمِٝمٛم٣َم زم٣ِمظَمََلئَِ٘م٥ِم إِْن ىُمٛم٦َْم َِم

ؽُمقِل ] [ َيٟمىُْمُؾ ايمْمََّٔم٣مَم َوَيْٚمًِم دِم األؽَْمَقاِق يَمْقََل ُأْٞمِزَل إيَِمْٝمِف ََمَٙمٌؽ هَمَٝمُ٘مقَن ََمَٔمُف َٞمِذيًراَووَم٣ميُمقا ََم٣مِل َهَذا ايمرَّ

. {2}الػرقان:

ٛم٣َم ] َ٘م٥ُم َأْو َٞمَرى َرزمَّ
ـَ ََل َيْرصُمقَن يمَِٗم٣مَءَٞم٣م يَمْقََل ُأْٞمِزَل فَمَٙمْٝمٛم٣َم اظَمََلئِ . {12}الػرقان:[ ...َووَم٣مَل ايمَِّذي

 آليات: لبعض انى اإلجمالي المع :أوالً 
"ىذاإخبارمفهللالرسكلوعفشدةعنادالكافريف،كأنوليستكذيبيـلقصكرفيماجئتيـ

 ذلؾظمـكبغي، نما كا  بذلؾ، كاللجيؿمنيـ العمـ[ َووَم٣ميُمقا]بو، كعدـ عمىالجيؿ، مبنيا تعنتا
معمحمدممؾ،يعاكنوكيساعدهعمىماىكعميوأم:ىبلأنزؿ[ يَمْقََل ُأْٞمِزَل فَمَٙمٝمِْف ََمَٙمٌؽ ]بالمعقكؿ،

.إذانفيذه"مفشبومنكرم(ٔ)بزعميـأنوبشر،كأفرسالةهللا،التككفإالعمىأيدمالمبلئكة"
                                                           

.ُِٓ،صُ(تيسيرالكريـالرحمف،جُ)
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رسكالن الخمؽ إلى هللا بعث لك يقكلكف: فإنيـ كاحدانالنبكات الرسكؿ ذلؾ يككف أف مفلكجب
ال مفزمرة كانكا إذا فإنيـ أعظـ،المبلئكة، كميابتيـ أشد، كقدرتيـ أكثر، كانتعمكميـ مبلئكة

.(ٔ)كامتيازىـعفالخمؽأكمؿ،كالشبياتكالشككؾفينبكتيـكرسالتيـأقؿ"
الظبلؿ: صاحب كيقكؿ اقترحو" كالذم يقترحكنو المشرككف كاف الذم االقتراح ىذا إفَّ

ال القرآف يحكي كما كثيركفعمىرسميـ أقكاـ قبميـ حقائؽمف يثيرافجممة فيقصصيـ، كريـ
كمنيا:

أكلئؾالمشركيفمفالعربلـيككنكايجحدكفهللاكلكنيـكانكايريدكفبرىانانالحقيقة األولى: أفَّ
.انػدهللاحقػػفعنػزؿمػػـمنػػكهعمييػػابالذميتمػػذاالكتػػكأفى،دهػػػفعنػػؿمػػمرسكؿػػعمىأفالرس
يصاحبوفيالدعكةكيصدؽدعكاه.:ىكأفينزؿهللاعميوممكانمعينانانانكيقترحكفبرى

ممكانالحقيقة الثانية: ينزؿهللاعمىرسكلو أف يطمبكف ككانكا المبلئكة يعرفكف العربكانكا أف
ككانكا هللا إال يعمميا ال التي طبيعتيـ يعرفكف يككنكا لـ كلكنيـ كيصدقو، معو يدعك

الخمؽكففيالتيوخبطتي كفينكععبلقتوبربوكنكععبلقتوباألرض،ببلدليؿفيتصكرىذا
.(ٕ)كأىميا

 الوجوه البالغية مف اآليات:  :ثانياً 
٣مِدومكِمَ ]* ـَ ايمِمَّ "العربتضعمكضع)لكما(لكال)كمكضع(لكال[ يمَْق ََم٣م سَمْٟمسمِٝمٛم٣َم زم٣ِمظَمََلئَِ٘م٥ِم إِْن ىُمٛم٦َْم َِم

أمىبلتأتينابالمبلئكةنراىـعيانانيشيدكفلؾة،ىيىنابمعنى"ىبلالتحضيضيك(ٖ))لكما("
.(ٗ)بأنؾرسكؿهللا"

 فوائد مف اآليات:  :ثالثاً 
الفقدكافليـمف"* مفمثؿىذهاالقتراحاتيتبيفالتعنتكماتتبيفالجيالةعندكفارمكةكا 

الخمؽرسكؿهللا بالخبرة يدليـعمىصدقةكأمانتوكىـكانكاالذميعرفكنوجيدا طكيمةما
.(٘)"يمقبكنواألميف،كيكدعكفلديوأماناتيـحتىكىـمعوعمىأشدالخبلؼ

 

                                                           

.ْٖٔ،صُِ(مفاتيحالغيب،جُ)
.َُُْ،ََُْ،صِ(انظر:ظبلؿالقرآف،جِ)
.ُٓ،صُْ(جامعالبياف،جّ)
.ّٕ،صّ(أيسرالتفاسير،جْ)
.ََُْ،صِ(فيظبلؿالقرآف،جٓ)
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 المطمب الثاني
 أف يكوف عند الرسوؿ كنوز وجناف

لمَّاكانتالدنياقدغمبتعمىقمكبالظالميف،فجعمتياسكداءنمظممة،الترلأمامياإال
معيارالتفاضؿفيمابيفالناسىكمايممككنومفأمكاؿ،كماتياكممذاتيا،ظنُّالدنياكشيكا كاأفَّ

َووَم٣ميُمقا ]يدخركنومفكنكز،فأنكركاأفيبعثهللارسكالنليسأكثرىـماالنكجاىان،فقاؿكفارمكة:

ـَ ايمَٗمْرَيَتكْمِ فَمٓمِٝمؿٍ  َل َهَذا ايمُٗمْرءاُن فَمعَم َرصُمٍؾ َِم خرف:}ا[ يَمْقََل ُٞمزِّ كقاؿفرعكفمفقبميـمفتخرانبكثرة،{02لزُّ
تِل َأهَمََل ]مالو ـْ َُتْ ِري َِم ونَ َوَٞم٣مَدى همِْرفَمْقُن دِم وَمْقَِمِف وَم٣مَل َي٣م وَمْقِم َأيَمٝمَْس رِم َُمْٙمُؽ َِمٌْمَ َوَهِذِه األََّْن٣َمُر ََتْ *     سُمّضٌِْمُ

ـْ َهَذا ايمَِّذي ُهَق ََمِٜمكٌم َوََل َي٘مَ  خرف:[ ٣مُد ُيّضكِمُ َأْم َأَٞم٣م طَمغْمٌ َِم . {11-12 }الزُّ

 كنكزه لمرسكًؿ يككف أف يطمبكف كانكا المشركيف أفَّ تبيف اآليات مف مجمكعة كىذه
كجنَّات.

ـَ األَْرِض َيٛمُّْضقفًم٣م]قال تعاىل:  ـَ يمََؽ ضَمتَّك سَمْٖمُجَر يَمٛم٣َم َِم ـْ ُٞم٠ْمَِم ـْ َٞمِخٝمٍؾ  * َووَم٣ميُمقا يَم َأْو سَمُ٘مقَن يَمَؽ صَمٛم٥ٌَّم َِم

٣م سَمْٖمِجغًماَوفمِ  َر األََّْن٣َمَر طِمََلََلَ ََمَء ىَمََم َزفَمْٚم٦َم فَمَٙمْٝمٛم٣َم ىمَِِضًٖم٣م َأْو سَمٟميِْتَ زم٣ِمهللِ َواظَمََلئَِ٘م٥ِم وَمّضِٝمًَل  * ٛم٤ٍَم هَمُتَٖمجِّ  * َأْو سُمِْضِٗمَط ايمِضَّ

ٝمَِّؽ 
ـَ يمُِرومِ ـْ ُٞم٠ْمَِم ََمِء َويَم ـْ ُزطْمُرٍف َأْو سَمْروَمك دِم ايمِضَّ َل فَمَٙمْٝمٛم٣َم ىمَِت٣مزًم٣م َٞمْٗمَرُؤُه وُمْؾ ؽُمّْضَح٣مَن َأْو َيُ٘مقَن يَمَؽ زَمْٝم٦ٌم َِم ضَمتَّك سُمٛمَزِّ

ا َرؽُمقًَل  .{10-13: }اإلرساء[. َرِّبِّ َهْؾ ىُمٛم٦ُْم إَِلَّ زَممَمً

ؽُمقِل َيْٟمىُمُؾ ايمْمََّٔم٣مَم َوَيْٚمًِم دِم األؽَْمَقاِق يَمْقََل ُأْٞمِزَل إيَِمْٝمِف ََمَٙمٌؽ هَمَٝم٘مُ ]قال تعاىل:  قَن َووَم٣ميُمقا ََم٣مِل َهَذا ايمرَّ

[  ََمِْضُحقًراَأْو ُيْٙمَٗمك إيَِمْٝمِف ىَمٛمٌْز َأْو سَمُ٘مقُن يَمُف صَمٛم٥ٌَّم َيْٟمىُمُؾ َِمٛمَْٜم٣م َووَم٣مَل ايمٓم٣َّمظمُِقَن إِْن سَمتَّّضُِٔمقَن إَِلَّ َرصُمًَل  * ََمَٔمُف َٞمِذيًرا

.{2-2 }الػرقان:

 سبب نزوؿ اآليات مف سورة اإلسراء:  :أوالً 

عن اجتمعكا قريش رؤساء أف عباس ابف فكممكهعف محمد إلى ابعثكا فقالكا: الكعبة د
أشراؼقكمؾقداجتمعكاليكممكؾفجاءىـسريعان ككافكخاصمكهحتىتعذركافيو،فبعثكاإليوإفَّ

مفالعربأدخؿعمىقكموماأدخمتحريصاعمىرشدىـفقالكايامحمد:إناكهللاالنعمـرجبلن
كعبتالديف، شتمتاآلباء، لقد كنتإنماعمىقكمؾ، فإف كفرقتالجماعة، كسفيتاألحبلـ،

فكنتإنماتطمبالشرؼجئتبيذالتطمبماالن جعمنالؾمفأمكالناماتككفبوأكثرناماال،كا 
الذميأتيؾرئيان فكافىذا بذلناأمكالنافيطمب-مفالجفأمتابعان-فيناسكدناؾعمينا،كا 

:مابيماتقكلكف،ماجئتكـأطمبؾ،فقاؿرسكؿهللاحتىنبرئؾمنوأكنعذرفيالطبلؾ
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فإفتقبمكامنيماجئتكـبوأمكالكـكالالشرؼفيكـكالالممؾعميكـ،كلكفهللابعثنيإليكـرسكالن
فتردكهعميأصبرألمرهللاحتىيحكـهللابينيكبينكـ،فقالكا فيكحظكـفيالدنياكاآلخرة،كا 

،كالأشدكنتغيرقابؿمناماعرضنافقدعممتأنوليسأحدمفالناسأضيؽببلدانيامحمدإف
أنياران الجباؿ،كيجرملنا ىذه فسؿربؾيسيرلنا منا، حتىعيشا كيبعثمفمضىمفآبائنا ،

مفذىبكفضةتغنيؾعنافأنزؿكقصكراننسأليـأحؽماتقكؿ؟كسموأفيجعؿلؾجناناككنكزان
ـَ األَْرِض َيٛمُّْضقفًم٣موَ ]هللا ـَ يَمَؽ ضَمتَّك سَمْٖمُجَر يَمٛم٣َم َِم ـْ ُٞم٠ْمَِم [وَم٣ميُمقا يَم

(ٔ).
 آليات: لالمعنى اإلجمالي  :ثانياً 

ردانأ"يتبيفمفاآلياتفيسكرةاإلسراء أىؿمكةبعدأفأخرستيـالحجة،كلـيجدكا فَّ
عجزاتفقالكا:،راكغرؤساءقريشباقتراحإنزاؿإحدلستةأنكاعمفالممقنعان

األرضينبكعان-ُ مف لنا تخرج حتى برسالتؾ نصدؽ لف مكة زعماء العيفقاؿ كىك يتدفؽ،
الجارية،فإننافيصحراءمجدبةقاحمةمفأرضالحجاز،كذلؾسيؿعمىهللاتعالىيسير.

ىالزرعبقكة،حتىيسقأكيككفلؾبستافمفنخيؿكأعنابكغيرىماتتدفؽفيواألنيارتدفقان-ِ
كالشجركتخرجاألثمار.

كمازعمتأفربؾيفعؿذلؾإفشاء.قطعانأكتسقطالسماءعميناقطعان-ّ
أكتأتيباهللكالمبلئكةمعاينةكمكاجية،فيحدثكنابأنؾرسكؿمفعندهللا.-ْ
أكيككفلؾبيتمفزخرؼأكأفيككفلؾبيتمفذىب،كمافيقراءةابفمسعكد،فإنؾ-ٓ

تيـفقير.ي
أكأفتصعدفيالسماءعمىسمـتضعيا،ثـترقىعميو،كنحفننظر،ثـتأتيبصؾمعو-ٔ

تقكؿ،أكتأتيبكتابفيوتصديقؾأنؾرسكؿمف أربعةمبلئكةيشيدكفلؾأفاألمركما
.(ٕ)"عندهللا،كنقرؤهكعادتنا

ؿالمشرككف:"ماليذاالذمكعمىمثؿماتقدـيدكرمعنىاآلياتفيسكرةالفرقافحيثقا
 محمدنا هللا)يعنكف رسكؿ أنو الرزؽ؟يزعـ لطمب األسكاؽ في كيمشي مثمنا، الطعاـ يأكؿ )

مىكنايشيدعمىصدقو،أكييبطعميومفالسماءكنزمفماؿ،أكتككفلو فيبلأرسؿهللامعومى
كذبكف:ماتتبعكفأيياالمؤمنكفإالرجبلنا،كقاؿىؤالءالظالمكفالمػػفثمرىػؿمػػحديقةعظيمةيأك

                                                           

،ٓٓٓ،صُٕ،كأخرجوالطبرانيفيتفسيره،جُِٔص،لمسيكطي،ابالنقكؿفيأسبابالنزكؿ(انظر:لبُ)
.ُٕٗ،صُ،كابفإسحاؽفيالسيرة،جِٗٗ،صُكابفىشاـفيالسيرة،ج

.ُٔٔ،صُٓ(التفسيرالمنير،جِ)
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.(ٔ)بوسحرغمبعمىعقمو"

 الوجوه البالغية مف اآليات:  :ثالثاً 

ََمءِ ]":*قكلو نما[ َأْو سَمْروَمك دِم ايمِضَّ نماقيؿفيالسماء،كا  يعني:أكتصعدفيدرجإلىالسماء،كا 
لىالسماء،فأدخمت"في"فيالكبلـليدؿيرقىإليياالفييا،ألفالقكـقالكا:أكترقىفيسمـإ

.(ٕ)"عمىمعنىالكبلـ

ـَ األَْرِض َيٛمُّْضقفًم٣م]:*قكلو ـَ يمََؽ ضَمتَّك سَمْٖمُجَر يَمٛم٣َم َِم ـْ ُٞم٠ْمَِم )لف(تفيدتأبيدالنفيفيالمستقبؿ،[ َووَم٣ميُمقا يَم
آمنكافيما،أماصاحباألغيارفميسلوذلؾ،كالذيفكىذاأمراليممكوإالمالؾاألحداث

بعدبرسكؿهللاممفقالكاىذهالمقكلةنستطيعأفنقكؿليـ:لقدأكقعتكـ)لف(فيالكذب؛ألنكـ
.(ٖ)أبدتـنفياإليماف،كىاأنتـمؤمنكف،كلـيفجرلكـالنبيينبكعامفاألرض

ؽُمقِل َيْٟمىُمُؾ ايمْمََّٔم٣ممَ ]"*قكؿالكفار رادبوالتيكـكالتحقير.استفياـي[ َووَم٣ميُمقا ََم٣مِل َهَذا ايمرَّ

كضعالظاىركىككممةالظالمكفمكضعالضميرتسجيبلن[ إِْن سَمتَّّضُِٔمقَن إَِلَّ َرصُمًَل ََمِْضُحقًرا]*قكلو
.(ٗ)"عمييـظمـماقالكه

 فوائد وعظات مف اآليات:  :رابعاً 
ضعفاءالعقكؿكمحدكدمالتفكيريظنكفأفاإللويفعؿليـمايريدكف،"* كمايحاكؿزعماءإفَّ

كىذا،(٘)"البشرمفاسترضاءاألتباع،لتحقيؽالمصالحالماديةكجمبالمنافع،كتسييراألمكر
إاللوفيو ماكقعفيوكفارمكةمفطمبإحدلالمعجزاتالست،كلكفحاشهللفمامفأمرو

لوكفيالحقيقةفيومفالخيرم يراهاإلنسافشره حكمةبالغة،فكـمفأمرو افيو،ككـمفأمرو
لوكفيالحقيقةفيومفالشرمافيو،كالمبيبمفرضيبماقضىهللالو. يراهاإلنسافخيره

 ككرد"* كالشراء لمبيع عمىساؽ الناسفييا لقياـ كسميتالسكؽسكقان سكؽ، جمع )األسكاؽ(
يدعكأىم مباحككافالرسكؿيأتييا فيالكتابكالسنةكالعمؿفييا إلىاإلسبلـككردذكرىا يا

                                                           

التفسير،صُ) التفسيرالميسرلنخبةمفأساتذة لطباعةَّٔ( الناشر:مجمعالممؾفيد ،المصحؼالشريؼ،
الطبعةالثانية.السعكدية،

.554، ص11للطبري، ج ،جامع البيان (ِ)
.َْٕٖ،صُْتفسيرالشعراكم،جانظر:(ّ)
.ُٗ،صُٗالتفسيرالمنيرلمزحيمي،ج(4)
.ُٔٔ،صُٓالمرجعالسابؽ،ج(5)
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:"الإلو(ُ)"أنياشٌرالبقاعكالمساجدخيرىاكىيمقابمة،ككردأنومفقاؿفييارافعانبياصكتو
إالهللاكحدهالشريؾلو،لوالممؾكلوالحمديحيكيميتكىكحياليمكتبيدهالخيركىك

.(ٕ)عمىكؿشيءقديركتبلوألؼألؼحسنة"

 المطمب الثالث
 طمب الكفار المعجزات مثؿ األمـ السابقة

إالطرقكه،كمفذلؾأٌنيـاعترضكالـيترؾالمشرككفسبيبلنلمتشكيؾفيدعكةالنبي
كاتبعكا حسية، يريدكفمعجزاتو كأنَّيـ السابقة، ككتباألمـ كاحدة، ينزؿجممةن القرآفلـ ىذا أفَّ

الغيمفغي،أفيستعجؿاإلنسافعقابهللا،كىذااألمـالسابقةباستعجاؿالعذاب،كمابعدىذا
كقدجعؿالباحثىذاالمطمبمفثبلثةمسائؿ:يدؿعمىشدةعنادىـكجحكدىـ.

  :زوؿ القرآف جممًة واحدةنتمني الكفار المسألة األولى: 
َٙم٥ًم َواضِمَدًة ] َل فَمَٙمْٝمِف ايمُٗمْرَآُن مُجْ ـَ ىَمَٖمُروا يَمْقََل ُٞمزِّ . {01}الػرقان:[ ...َووَم٣مَل ايمَِّذي

 المعنى اإلجمالي لآلية:  :أوالً 
أنيـكفارقريش،قالوابفعباس.:أحدىما"لقداختمؼفيقائؿىذهالعبارةعمىقكليف:

أنيـالييكدحيفرأكانزكؿالقرآفمفرقاقالكا:ىبلأنزؿعميوجممةكاحدةكماأنزلتالتكراة:والثاني
ىذاأيضانأحداألمكرالتييتعمقكفبيا"ك(ّ)لزبكرعمىداكد"عمىمكسىكاإلنجيؿعمىعيسىكا

لكنو آيةكاحدة؟ كاحدة،كىـاليطيقكفمنو كياليؤمنكا،ككيؼيطمبكفأفينزؿالقرآفجممةن
.(ْ)الجدؿكالسفسطةكاإلفبلسفيالحجة"

 الوجوه البالغية في اآلية: :ثانياً 
َل فَمَٙمْٝمِف ا]*قالكا الكافمتدافعانألفالتنزيؿيقتضيالتدرج[ يمُٗمْرَآنُ يَمْقََل ُٞمزِّ ،كا  نيزًٌؿىنابمعنىأيٍنًزؿى

.(ٓ)بصيغتو،كىـإنمااقترحكااإلنزاؿجممة
                                                           

كالحكـ،المدينة،الناشََٔ،صّبكرالجزائرم،جيألب(أيسرالتفاسيرلكبلـالعميالكبير،ُ) ر:مكتبةالعمـك
المنكرة،الطبعةالخامسة.

(،قاؿاأللباني:ِّْٖالجامعالصحيحلمترمذم،كتابالدعكات،بابمايقكؿإذادخؿالسكؽ،رقـالحديث)(ِ)
حسف.

 .ِٖ،صُّلمقرطبي،ج،(الجامعألحكاـالقرآفّ)
 .َُّْْ،صُٕ(تفسيرالشعراكم،جْ)
 ،المحقؽ:أحمدعبدهللاالقرشي.ٕٗص،ْالبفعجيبة،ج،ديدفيتفسيرالقرآفالمجيد(البحرالمٓ)
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 فوائد مف اآليات:  :ثالثاً 
*فينزكؿالقرآفمنجماناعتناءكبير،لشرؼالرسكؿ،صمكاتهللاكسبلموعميو،حيثكافيأتيو

هللابال مف ليبلنقرآفصباحنالكحي كمساء، سفرنكنيارنا كحضرنا، الممؾا يأتيو كاف مرة فكؿ ا،
كأعظـمكانةمف أعمىكأجؿ، المقاـ فيذا قبمومفالكتبالمتقدمة، بالقرآفكإنزاؿكتابمما
سائرإخكانومفاألنبياء،صمكاتهللاكسبلموعمييـأجمعيف.فالقرآفأشرؼكتابأنزلوهللا،

.(ُ)هللاكسبلموعميو،أعظـنبيأرسموهللاكمحمدصمكات
  :ليـ معجزاٌت حسية كاألمـ السابقةالمسألة الثانية: أف تكوف 

َـّ َأىْمَثرَ ]
َل َآَي٥ًم َويَم٘مِ ِف وُمْؾ إِنَّ اهللَ وَم٣مِدٌر فَمعَم َأْن ُيٛمَزِّ ـْ َرزمِّ َل فَمَٙمْٝمِف َآَي٥ٌم َِم . {02كعام:}األ[ ُهْؿ ََل َئْمَٙمُٚمقنَ َووَم٣ميُمقا يَمْقََل ُٞمزِّ

ََم اآلََي٣مُت فِمٛمَْد اهللِ ] ٣م وُمْؾ إِٞمَّ َـّ َِبَ ْؿ َآَي٥ٌم يَمُٝم٠ْمَِمٛمُ ـْ صَم٣مَءِْتُ
٣َم إَِذا صَم٣مَءْت َوَأوْمَِضُٚمقا زم٣ِمهللِ صَمْٜمَد َأْيََمَِّنِْؿ يَمئِ َوََم٣م ُيُْمِٔمُرىُمْؿ َأَّنَّ

.{231}األكعام:[ ََل ُي٠ْمَِمٛمُقنَ 

ـَ ىَمَٖمُروا يَمْقََل ُأْٞمزِ ] ََم َأْٞم٦َم َُمٛمِْذٌر َويمُِ٘مؾِّ وَمْقٍم َه٣مدٍ َوَيُٗمقُل ايمَِّذي ِف إِٞمَّ ـْ َرزمِّ . {2}الرعد:[ َل فَمَٙمْٝمِف َآَي٥ٌم َِم

ـْ َيَُم٣مُء َوَُّيِْدي إِ ] ِف وُمْؾ إِنَّ اهللَ ُيِّمؾه ََم ـْ َرزمِّ ـَ ىَمَٖمُروا يَمْقََل ُأْٞمِزَل فَمَٙمْٝمِف َآَي٥ٌم َِم ـْ َأَٞم٣مَب َوَيُٗمقُل ايمَِّذي [ يَمْٝمِف ََم

.{12}الرعد:
ْ َيْ٘مُٖمُروا زمََِم ُأويِتَ َُمقهَمٙمَ ] ـْ فِمٛمِْدَٞم٣م وَم٣ميُمقا يَمْقََل ُأويِتَ َِمْثَؾ ََم٣م ُأويِتَ َُمقؽَمك َأَومَل ـْ وَمّْضُؾ وَم٣ميُمقا َمَّ صَم٣مَءُهُؿ احَلؼه َِم ؽَمك َِم

٣م زمُِ٘مؾٍّ ىَم٣مهمُِرونَ  . {22}الؼصص:[ ؽِمْحَراِن سَمَٓم٣مَهَرا َووَم٣ميُمقا إِٞمَّ

ََم َأَٞم٣م َٞمِذيٌر َُمّضكِمٌ َووَم٣ميُمقا يَمْقََل ُأْٞمِزَل فَمَٙمٝمْ ] ََم اآلََي٣مُت فِمٛمَْد اهللِ َوإِٞمَّ ِف وُمْؾ إِٞمَّ ـْ َرزمِّ . {13}العـؽبوت:[ ِف َآَي٣مٌت َِم

 :  {201}األٞمٔم٣مم:[ ...]َوَأوْمَِضُٚمقا زم٣ِمهللِ صَمْٜمَد َأْيََمَِّنِْؿ قولو تعالى: سبب نزوؿ  :أوالً 

كفارمكةقالك عوعصايضرببياالحجرفانفجرتيامحمد،تخبرناأفمكسىكافما"أفَّ
منواثنتاعشرةعينا،كتخبرناأفعيسىكافيحييالمكتى،كتخبرناأفثمكدكانتليـناقة،فأتنا

:أمشيءتحبكفأفآتيكـبو؟قالكا:تجعؿلنابشيءمفاآلياتحتىنصدقؾ،فقاؿالنبي
كهللا نعـ قالكا: فإففعمتتصدقكني؟ ليـ: فقاؿ ذىبا. فقاـالصفا فعمتلنتبعنَّؾأجمعيف، لئف ،

فقاؿلو:لؾماشئت،إفشئتأصبحذىبا،كلئفأرسؿيدعك،فجاءهجبريؿرسكؿهللا
فشئتفأتركيـحتىيتكبتائبيـ.فقاؿ:بؿيتكبتائبيـ. آيةفمـيصدقكاعندذلؾلنعذبنَّيـ،كا 

.(ِ)فأنزؿهللاتعالىاآلية"
                                                           

 .َُُ،صٔ(تفسيرالقرآفالعظيـ،جُ)
 .ّٗ،صُِ(جامعالبياف،جِ)
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 آليات: لبعض امالي المعنى اإلج :ثانياً 
ِف ]فيقكلوتعالى: ـْ َرزمِّ ـَ ىَمَٖمُروا يَمْقََل ُأْٞمِزَل فَمَٙمْٝمِف َآَي٥ٌم َِم كفارمكة {12}الرعد:[ ...َوَيُٗمقُل ايمَِّذي أفَّ

المعانديفيريدكف"معجزةككنيةكالتيجاءبيامكسىمفإلقائوالعصىفإذاىيحيةتسعى،أك
حيائوالمكتىبإذفهللا،أككمايقترحكفىـمفكالتيجاءبياعيسىمفإبرائوا ألكموكاألبرصكا 

أم:،...ألفالقرآففيزعميـليسكافيالككنومعجزةدالةعمىصدقوجعؿجبؿالصفاذىبان
العذاب،ىبلأنزؿعمىمحمد كيقكؿىؤالءالكافركفالذيفعمكاكصمكاعفالحؽكاستعجمكا

.(ُ)يـتدؿعمىصدقو"آيةأخرلغيرالقرآفالكر

كفي تعالى: المشركيفيحمفكفباهلل {231}األكعام:[ َوَأوْمَِضُٚمقا زم٣ِمهللِ صَمْٜمَد َأْيََمَِّنِؿْ ]قكلو "نجد
جيدحمفيـ،كذلؾأككدماقدركاعميومفاأليمافكأصعبياكأشدىا،أفإذاجاءتناآيةتصدؽما

لنصدقفبمجيئيابؾ،كأنؾهللرسكؿمرسؿ،تقكؿ،يامحمد،مثؿالذمجاءمفقبمنامفاألمـ
.(ِ)"كأفماجئتنابوحؽمفعندهللا

 الوجوه البالغية مف اآليات: :ثالثاً 
"ك األنعاـ، آية إال عمىلكال تشتمؿ جميعيا فياآلياتالسابقة لوال»* دخمتعمىجممة« إف

فدخمتعمىجممة«.تؾلوال زيد عندؾ لزر »اسميةتككفحرؼامتناعلكجكد؛مثؿقكلؾ كا 
لكالعطفتعمى»فعمية،كالتيفياآلياتفالناطؽبيايحبأفيحدثمابعدىا،مثؿقكلؾ

فبلف أنيـ«. عنيا خكاطرنا التينحفبصدد اآلية فيىذه الكفار كبلـ المعنىمف فيصبح
القكؿيالبيافالذميحممومفالحؽليـ،ككأنيـفيطمبكفآيةلتأييدصدؽالرسكؿ بيذا

.(ّ)"كىيالقرآفالكريـينكركفالمعجزةالتيجاءبيا

 فوائد مف اآليات:  :رابعاً 
كخصصكا لؤلدب، أسكاقا كأقامكا رائع، لغكم كأداء كبياف، كأدب ببلغة أمة العرب أفَّ رغـ *

كتفاخرتالقبائؿبمفأنجب القصائدعمىجدرافالكعبة، تيـمفالجكائزلمنبكغاألدبي،كعمقكا
ستطيعكايـ،كلـيـكتفكؽعمىببلغتيالشعراءكرجاؿالخطابة،فممَّانزؿالقرآفمفجنسنبكغ

،أفتأتكابآيةمثؿآياتو،كيؼلـتعتبركهمعجزة،كتطالبكفبمعجزةأخرلكمعجزةمكسى
قياـ؟لقدكافعميكـأفتفخركابالمعجزةالكاممةالتيتحمؿالمنيجإلىأككمعجزةعيسى

                                                           

 األكلى.،الناشر:دارنيضةمصر،الطبعةْْٗص،ٕ(التفسيرالكسيطلمقرآفلطنطاكم،جُ)
 .ّٖ،ّٕ،صُِ(جامعالبياف،جِ)
 .ِِّٕ،صُِ(تفسيرالشعراكم،جّ)
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.(ُ)الساعة.كلكفالحمؽجعميـيطمبكفمعجزةغيرالقرآف"

الكفارإلىالنبي كٌجيو لتحٌد اآلياتحكاية باإلتيافبالمعجزاتكالخكارؽبرىانا*فيىذه
بالرٌدعمييـبأفالمعجزاتكالخكارؽبيدهللاكبأنوليسإاٌلنذيرانعمىصمتوباهلل،فأيمرالنبي

.(ِ)لمناسبأمرهللاالطريؽالتييجبأفيسيركافييا"مبٌينا
األنعاـ آية بؿ[ َوَأوْمَِضُٚمقا زم٣ِمهللِ صَمْٜمَد َأْيََمَِّنِؿْ ]* حمفانيـ، بكثرة الظالميف منيج لنا لتأكد ترجع

كالحمفافبأشدصيغالحمفافتأكيدان،كذلؾلعميـأفينالكامفىذاالحمفافمايرجكنومفخداع
.المؤمنيف

 المسألة الثالثة: استعجاؿ العقاب. 
٣مِدومكِمَ وَم٣ميُمقا َأصِمْئَتٛم٣َم يمِٛمَْٔمُّضَد اهللَ َوضْمَدُه َوَٞمَذَر ََم٣م ىَم٣مَن َئْمُّضُد َآزَم٣مُؤَٞم٣م هَمْٟمسمِٛم٣َم زمََِم سَمِٔمُدَٞم٣م إِْن ىُمٛم٦َْم َمِ ] [ ـَ ايمِمَّ

.{23}األعراف:
تِٛم٣َم هَمْٟمسمِٛمَ ] ـْ َآَِلَ ٣مِدومكِمَ وَم٣ميُمقا َأصِمْئَتٛم٣َم يمَِتْٟمهمَِ٘مٛم٣َم فَم ـَ ايمِمَّ . {11}األحؼاف:[ ٣م زمََِم سَمِٔمُدَٞم٣م إِْن ىُمٛم٦َْم َِم
٣مِدومكِمَ ] ـَ ايمِمَّ ََمِء إِْن ىُمٛم٦َْم َِم ـَ ايمِضَّ . {222}الشعراء:[ هَمَٟمؽْمِٗمْط فَمَٙمْٝمٛم٣َم ىمَِِضًٖم٣م َِم
ـَ ايمِمَّ ] . {11}العـؽبوت:[ ٣مِدومكِمَ هَمََم ىَم٣مَن صَمَقاَب وَمْقَِمِف إَِلَّ َأْن وَم٣ميُمقا اْئتِٛم٣َم زمَِٔمَذاِب اهللِ إِْن ىُمٛم٦َْم َِم
ْؾ يَمٛم٣َم ومِْمَّٛم٣َم وَمّضَْؾ َيْقِم احِلَِض٣مِب ] ٛم٣َم فَمجِّ . {27}ص:[ َووَم٣ميُمقا َرزمَّ
ََمِء َأِو اْئتِ ] ـَ ايمِضَّ ـْ فِمٛمِْدَك هَمَٟمَْمْمِْر فَمَٙمْٝمٛم٣َم ضِمَج٣مَرًة َِم [ ٛم٣َم زمَِٔمَذاٍب َأيمِٝمؿٍ َوإِْذ وَم٣ميُمقا ايمٙمُٜمؿَّ إِْن ىَم٣مَن َهَذا ُهَق احَلؼَّ َِم

. {01كػال:}األ
ـَ ]قولو تعالى: سبب نزوؿ  :أوالً  ـْ فِمٛمِْدَك هَمَٟمَْمْمِْر فَمَٙمْٝمٛم٣َم ضِمَج٣مَرًة َِم َوإِْذ وَم٣ميُمقا ايمٙمُٜمؿَّ إِْن ىَم٣مَن َهَذا ُهَق احَلؼَّ َِم

ََمِء َأِو اْئتِٛم٣َم زمَِٔمَذاٍب َأيمِٝمؿٍ  . {01}األكػال:[ ايمِضَّ
تعددتالركاياتفيمفنزلتىذهاآليةعمىثبلثةأقكاؿ:

نزلتفيالنضربفالحارث،ركاهجماعةعفابفعباس،أحدىا:" نزلتفيوالثاني:أنيا أنيا
أنيانزلتفيقريش،قالكاىذاثـندمكاوالثالث:أبيجيؿ،فيكالقائؿليذاقالوأنسبفمالؾ،

ْؿ ]زؿهللا:ػػـ،فأنػػؾالميػػكا:غفرانػػفقال ََبُ فػػػػػػارضبيػػ،كالتع(ّ)"[ َوُهْؿ َيِْضَتْٕمِٖمُرونَ َوََم٣م َوََم٣م ىَم٣مَن اهللُ َُمَٔمذِّ
.ىذهاألقكاؿالثبلثة،فمربماقاؿىذاالقكؿالنضربفالحارثكأبكجيؿ،كاإلثنافمفقريش

                                                           

 .ِِّٕ،صُِ(تفسيرالشعراكم،جُ)
 ،الناشر:دارإحياءالكتبالعربية.ْٓٗص،ٓلدركزةمحمدعزت،ج،(التفسيرالحديثِ)
دارالكتاب،المحقؽ:عبدالرزاؽالميدم،الناشر:ُِٔص،ُالبفالجكزم،ج،(زادالمسيرفيعمـالتفسيرّ)

 األكلى.يركت،الطبعةب،العربي
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 آليات: بعض االمعنى اإلجمالي ل :ثانياً 
ـَ وَم٣ميُمقا َأصِمْئتَٛم٣َم يمِٛمَْٔمُّضَد اهللَ َوضْمَدُه َوَٞمَذَر ََم٣م ىَم٣م]فيقكلوتعالى: َن َئْمُّضُد َآزَم٣مُؤَٞم٣م هَمْٟمسمِٛم٣َم زمََِم سَمِٔمُدَٞم٣م إِْن ىُمٛم٦َْم َِم

٣مِدومكِمَ  تتحدثعفقكـعادالذيفسكنكافياألحقاؼ،فأرسؿهللاىذهاآليات {23}األعراف:[ ايمِمَّ
يعبدكفمفدكفهللا،فأبىأكثرىـعنادانإلييـىكدان ،يدعكىـإلىعبادةهللاكحده،كترؾما

ران،حتىقالكالنبييـ"أجئتناتتكعدنابالعقابمفهللاعمىمانحفعميومفالديف،كينعبدكاستكبا
يعبدكنيا، آباؤنا كاف التي كاألصناـ اآللية عبادة كنيجر خالصا، بالطاعة لو كنديف هللاكحده،

بماتعدن إليو،فأتنا تدعكنا فاعميذلؾ،كالنحفمتبعكؾعمىما منيا؟فمسنا امفالعقابكنتبرأ
كالعذابعمىتركناإخبلصالتكحيدهلل،كعبادتنامانعبدمفدكنومفاألكثاف،إفكنتمفأىؿ

ـَ ]كقكلوتعالى:.(ُ)الصدؽعمىماتقكؿكتعد" ََمِء إِْن ىُمٛم٦َْم َِم ـَ ايمِضَّ اِدِقنين هَمَٟمؽْمِٗمْط فَمَٙمْٝمٛم٣َم ىمَِِضًٖم٣م َِم [ الصَّ

برسالتوقائميفذأرسؿهللاإلييـشعيبانتخصأصحاباأليكةإفيي {222}الشعراء: ،فطعنكا
"إنماأنتمفالمغمكبعمىعقكليـ،المسحكرالمخبكؿ،فبليسمعقكلؾكاليؤبولنصحؾ،كيغمب

نماأنتبشرمثمناالميزةلؾعمينا،ثـعمىالظفأنؾتتعمدالكذب،كلسترسكالن مفعندهللا،كا 
بالتيديد،مطالبيفب بالعذاب،فأنزؿعميناقكليـ:إفكنتصادقاناستخفكا فيتيديدؾككعيدؾلنا

:ربيأعمـبعممكـ،فيجازيكـعميو،إمامفالسحاب،فييانكازؿالعذاب.فأجابيـشعيبقطعان
ماآجبلنعاجبلن ـْ فِمٛمْدِ ]كفيقكلوتعالى:.(ِ)كا  َك هَمَٟمَْمْمِْر فَمَٙمْٝمٛم٣َم َوإِْذ وَم٣ميُمقا ايمٙمُٜمؿَّ إِْن ىَم٣مَن َهَذا ُهَق احَلؼَّ َِم

ََمِء َأِو اْئتِٛم٣َم زمَِٔمَذاٍب َأيمِٝمؿٍ  ـَ ايمِضَّ اكٍبىتتحدثعفمشركيالعربالذيفأىفيذهاآلية {01}األكػال:[ ضِمَج٣مَرًة َِم
عمىدربمفسبقيـمفاألمـالكافرة،فرفضكااإليمافكاستعجمكاالعقابكقالكاربنااإالأفيسيرك

نَّيـدعكاعمىأنفسيـإفإلعذابقبؿيكـالقيامة،بؿزادكافيغيًٌيـحيثسرًٌعلنانصيبنامفا
مفعنده،كعندكافمايدعكاإليومحمد مفتكحيدهللاكعبادتوصدؽأفيعاجميـهللابعقابو

أنسبفمالؾ قاؿ،قاؿأبكجيؿالميـإفكافىذاىكالحؽمفعندؾفأمطرالبخارم"أفَّ
لىٍت:عميناحجارة ْؿ َوَأْٞم٦َم همِٝمِٜمْؿ َوََم٣م ىَم٣مَن اهللُ ]مفالسماءأكائتنابعذابأليـفىنىزى ََبُ َوََم٣م ىَم٣مَن اهللُ يمُِٝمَٔمذِّ

ْؿ َوُهْؿ َيِْضتَْٕمِٖمُرونَ  ََبُ .(ّ)" {00}األكػال:[ َُمَٔمذِّ
 

                                                           

 .ِِٓ،ُِٓ،صُِ(جامعالبياف،جُ)
 دمشؽ،الطبعةاألكلى.،،الناشر:دارالفكرُُٖٓص،ِلمزحيمي،ج،التفسيرالكسيط(ِ)
الباقي،كتابالتفسير،بابسكرةّ) (صحيحالبخارم،المؤلؼ:محمدبفإسماعيؿالبخارم،ترقيـ:محمدعبد

 .ألكلىالناشر:المكتبةاإلسبلمية،الطبعةا(،ْْٖٔديث)،رقـالحِِٓ،صاألنفاؿ
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 فوائد وعظات مف اآليات:  :ثالثاً 
أجيؿقكمحكيعفمعاكية"* ما قاؿلرجؿمفسبأ: فقاؿأنو امرأة، عمييـ ؾحيفممككا

ايمٙمُٜمؿَّ إِْن ىَم٣مَن ]حيفدعاىـإلىالحؽالرجؿ:أجيؿمفقكميقكمؾحيفقالكالرسكؿهللا

ََمِء َأِو اْئتِٛم٣َم زمَِٔمَذاٍب َأيمِٝمؿٍ  ـَ ايمِضَّ ـْ فِمٛمِْدَك هَمَٟمَْمْمِْر فَمَٙمْٝمٛم٣َم ضِمَج٣مَرًة َِم كلـيقكلكا:إفكافىذا[ َهَذا ُهَق احَلؼَّ َِم
.(ُ)"الحؽمفعندؾفاىدناإليو،فسكتمعاكيةىك

،كاستيقنكاعنددؿسؤاليـالعذابعمىتصميـعقدىـعمىتكذيبالرسكؿ"*فيآيةاألنفاؿ
دليؿعمىأفسككف أظير كفىىذا عمىأنفسيـ. يدعكنو ما اليستجابفييـ بأنو أنفسيـ

.(ِ)"عمـيكجدمعالجيؿالنفسإلىالشيءليسبعمـألنوكمايكجدمعال

ـْ فِمٛمِْدكَ ]:فيالمشارإليوبقكلوتعالى"* أنَّوالقرآف.:أحدىاثبلثةأقكاؿ:[إِْن ىَم٣مَن َهَذا ُهَق احَلؼَّ َِم
بالٌنبكةأنوإكراـمحمدوالثالث:مفاألمربالتكحيدكغيره.كؿمايقكلورسكؿهللاوالثاني: 

المشركيفقالكىا.،كىكيحمؿا(ّ)"مفبيفقريش لثبلثةمعانيألفَّ

                                                           

 .ْٖٔ،صُ(صفكةالتفاسير،جُ)
،المحقؽ:إبراىيـالبسيكني،الناشر:الييئةالمصريةالعامةلمكتاب،ُِٔص،ُلمقشيرم،ج،(لطائؼاإلشاراتِ)

 الطبعةالثالثة.
 .ُِٔ،صُ(زادالمسيرفيعمـالتفسير،جّ)
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 المبحث الرابع
 والمساومة عمى العقيدةاإلشاعة والمجادلة بالباطؿ 

:ثبلثةمطالبفيوك
 المطمب األوؿ: اإلشاعة.

 المطمب الثاني: المجادلة بالباطؿ.
  المطمب الثالث: المساومة عمى العقيدة.
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 المطمب األوؿ
ةػػاعػػػػػػػاإلش

طرقكه،إفَّ إال بدينيـ المسمميف يشكككا أف خبللو مف يمكف بابان يترككا لـ الباطؿ أىؿ
كالطريقانإالسمككه،ككافمفذلؾنشراألخبارالكاذبة،كتركيجيافيالمجتمع،لتصبححديث
كأقمي الكسيمةمفأنجحالكسائؿلمظالميف، بأرخصاألثماف،كتصبحىذه فينتشركذبيـ االناس،

تكمفة.كقبؿعرضاآلياتفيىذاالمطمب،سنتعرؼعمىمعنىاإلشاعةلغةنكاصطبلحان.
ظيراإلشاعة لغًة: كمشاعان كشيعانان ييكعان شي الشيء ")شاع( الكسيطتحتمادة المعجـ في كرد

.(ُ)كانتشركيقاؿشاعبالشيءأذاعو،)اإلشاعة(الخبرينتشرغيرمتثبتمنو،)الشائع(المنتشر"
"أخبارمجيكلةالمصدرغالبانيقكـعميياطرؼعرفياأىؿاالختصاصبأنَّيا:اإلشاعة اصطالحًا:

كتيدؼإلى كالغمكض، باألىمية، األخبار ىذه كتتسـ الكاقع، تزييؼالحقائؽكتشكيو تعتمد ما،
كالمن الخصكـ صفكؼ في الشؾ بذكر كزرع كالقمؽ، كالبمبمة المعنكية الركح عمى اكئيفالتأثير

.(ِ)عسكريان،أكسياسيان،أكاقتصاديان،أكاجتماعيان"
يقصد عمىصدقو يممؾدليبلن المصدرال مجيكؿ خبر كؿ اإلشاعة إفَّ القكؿ "كيمكف

.(ّ)ميركجوالتأثيرعمىالفرد،أكالجماعةكالسيطرةعمىسمككيـألغراضمشككؾفييا"
الظ أفَّ اآلياتتبيف مف كردتالعديد كقد اإلشاعة عفسبيؿهللالالميفاستخدمكا مصد

كمنيا:
يُمقنَ ] اُه زَمْؾ ُهَق ؾَم٣مفِمٌر هَمْٙمَٝمْٟمسمِٛم٣َم زمَِآَي٥ٍم ىَمََم ُأْرؽِمَؾ األَوَّ . {1}األكبقاء:[ زَمْؾ وَم٣ميُمقا َأْضَٕم٣مُث َأضْمََلٍم زَمِؾ اهْمؼَمَ

رَ ] َر َووَمدَّ ُف هَم٘مَّ رَ *  إِٞمَّ رَ شُمؿَّ وُمتَِؾ ىَمٝمْ *  هَمُٗمتَِؾ ىَمٝمَْػ وَمدَّ *  شُمؿَّ َأْدزَمَر َواؽْمتَْ٘مػَمَ *  شُمؿَّ فَمّضََس َوزَمَْسَ *  شُمؿَّ َٞمَٓمرَ *  َػ وَمدَّ

ثر:[ إِْن َهَذا إَِلَّ وَمْقُل ايمّضمََمِ *  هَمَٗم٣مَل إِْن َهَذا إَِلَّ ؽِمْحٌر ُي٠ْمشَمرُ  . {11-22 }اددَّ

ـْ ؽَمّضِٝمِؾ اهللِ] وَن فَم اٍط سُمقفِمُدوَن َوسَمُِمده ـَ زمِِف َوسَمّْضُٕمقََّن٣َم فِمَقصًم٣م َواْذىُمُروا إِْذ ىُمٛمُْتْؿ وَمٙمِٝمًَل َوََل سَمْٗمُٔمُدوا زمُِ٘مؾِّ ِِصَ ـْ َآََم  ََم

ـَ  . {27}األعراف:[ هَمَ٘مثََّرىُمْؿ َواْٞمُٓمُروا ىَمٝمَْػ ىَم٣مَن فَم٣مومَِّض٥ُم اظُمْٖمِِضِدي

ـَ دِم وُمُٙمقَِبِْؿ ََمَرٌض َواظُمْرصِمُٖمقَن دِم اظَمِدي] ْ َيٛمَْتِف اظُمٛم٣َمهمُِٗمقَن َوايمَِّذي ـْ مَل
ٛم٥َِم يَمٛمُْٕمِرَيٛمََّؽ َِبِْؿ شُمؿَّ ََل َُي٣َمِوُروَٞمَؽ همِٝمَٜم٣م إَِلَّ يَمئِ

. {73}األحزاب:[ وَمٙمِٝمًَل 

                                                           

 .َّٓ،صُـالكسيطلمجمعالقاىرة،ج(المعجُ)
 .ُْصالباحث:عبدهللابفمتعبالحربي،(مكقؼالشريعةاإلسبلميةمفاإلشاعة،رسالةماجستير،ِ)
 .ُِالقرع،صيألب،(اإلشاعةإلىأيفّ)
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رَ قولو تعالى: أواًل: سبب نزوؿ  َر َووَمدَّ ُف هَم٘مَّ شمر: [...]إِٞمَّ  :  {10-21}اظمدَّ
اجتمعكنفرمفقريشككافذا "عفابفعباسرضيهللاعنيما،أفالكليدبفالمغيرة

بأمرصاحبكـسففيي ـ،كقدحضرالمكسـفقاؿ:إفكفكدالعربستقدـعميكـفيو،كقدسمعكا
رأيان فيو فأجمعكا بعضانكاحدانىذا، فيكذببعضكـ فقيؿ:كالتختمفكا بعضا، قكؿبعضكـ كيرد ،

كاىف.فقاؿ:فقاؿ:بؿأنتـفقكلكاكأناأسمعفقالكا:نقكؿياأباعبدشمسفقؿكأقـلنارأيانقكـبو.
ماىكبكاىف:رأيتالكياف،فماىكبزمزمةالكياف.فقالكا:نقكؿمجنكف.فقاؿ:ماىكبمجنكف،
كلقدرأيناالجنكفكعرفناهفماىكبخنقوكالتخالجوكالكسكستو.فقالكا:نقكؿشاعر.فقاؿ:ماىك

ىكبالشعر.قالكا:فنقكؿبشاعر،قدعرفناالشعربرجزهكىزجوكقريضوكمقبكضوكمبسكطو،فما
ىكساحر.قاؿ:ماىكبساحر،قدرأيناالسحاركسحرىـفماىكبنفثوكالبعقده.قالكا:فمانقكؿ

ففرعولجنى كا  فأصمولعذؽ، كا  قاؿ:كهللاإفلقكلولحبلكة، عبدشمس؟ أبا أنتـ(ُ)يا فما  ،
فأقربالقكؿ الفتقكلكا:ىذاساحر،فتقكلكاىكساحربقائميفمفىذاشيئاإالعرؼأنوباطؿ،كا 

المرء كبيف كأخيو، المرء كبيف كزكجتو، المرء كبيف كأبيو، المرء كبيف كدينو، المرء بيف يفرؽ
المكسـاليمربيـأحدإالحذركهكعشيرتو.فتفرقكا عنوبذلؾفجعمكايجمسكفلمناسحيفقدمكا

ممدكداكبنيفإياه،كذكركاليـأمره.كأنزؿهللافيالكل لىويمىاالن عىٍمتي كىًحيدناكىجى مىٍقتي مىٍفخى يد"ذىٍرًنيكى
كىانيكا عىمَّا أىٍجمىًعيفى لىنىٍسأىلىنَّييـٍ بًٌؾى فىكىرى القرآفعضيف" الذيفجعمكا كفىأكلئؾالنفر اآليات، ييكدنا" شي

".قمت:كفيذلؾقاؿهللاتعالىإخباراعفجيميـكقمةعقميـ بىًؿيٍعمميكفى ـو أىٍحبلى :"بىٍؿقىاليكاأىٍضغىاثي
أرسؿاأل ًبآيىةكىمىا فىٍميىٍأًتنىا ، اًعره شى ىيكى بىٍؿ يقكلكففيو،فكؿشيءيقكلكنواٍفتىرىاهي، ماذا فحاركا كلكف"
.(ِ)باطؿ،ألفمفخرجعفالحؽميماقالوأخطأ"

 ثانيًا: المعنى اإلجمالي لآليات: 
الظالميفحرصكاكؿالحرصعمىنشراإلشاعاتبيفتظيرلناىذهاآلياتبكض كحأفَّ

يُمقنَ ]ففيقكلوتعالى:الناس، اُه زَمْؾ ُهَق ؾَم٣مفِمٌر هَمْٙمَٝمْٟمسمِٛم٣َم زمَِآَي٥ٍم ىَمََم ُأْرؽِمَؾ األَوَّ [ زَمْؾ وَم٣ميُمقا َأْضَٕم٣مُث َأضْمََلٍم زَمِؾ اهْمؼَمَ

كفارمكةقالكاعفرسكؿهللاتبيفاآلية {1}األكبقاء: عفماييكحىإليو"ىكأقاكيؿرؤيارآىاكأفَّ
،كقاؿبعضيـ:ىكفريةكاختبلؽافتراهكاختمقومفقبؿنفسو،كقاؿبعضيـ:بؿمحمد فيالنـك

                                                           

(ُ )مجمؿالمغة،البففارس،ج( نبتشجرىا إذا النخمة،كعذبةاألرض: الجنى:جنىٔٓٔ،صُالعذؽ: .)
 .(ُٗٗ،صُجنيتالثمرةكأجنيتيا،كثمرجنيحيفييجنى)مجممةالمغة،البففارس،ج

لمنيسابكرم،،،الناشر:دارالمعرفةبيركت.كبنحكهفيأسبابالنزكؿََٓص،ُالبفكثير،ج،(السيرةالنبكيةِ)
 .ََِ،صِ،كدالئؿالنبكة،لمبييقي،جْْٕ،صُج
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(ُ)شاعر" نزكؿ، سبب مف كيتضح كافتراءن، كذبان قالكه ممَّا ذلؾ كغير تعالى: َر قكلو ُف هَم٘مَّ ]إِٞمَّ

رَ  م [...َووَمدَّ المشركيفانتقمكا إشاعةكاحدةأفَّ فينشراإلشاعاتإلىتكحيد العشكائية فمرحمة
الكليدبفالمغيرة،فكرتفكياآلليككفمفعكلياأقكل،كتبيفلنا أفضػان،ثػػرانعميقػػػياتأفَّ رألأفَّ ؿػػَـّ

كزكجو،كالكفكدقكلياأنَّوساحر،كدليؿذلؾأنَّوييفرؽبوبيفالمرءاعةستبثياقريشبيفالقبائؿػػإش
كبيفاالبفكأبيو.

ـَ دِم وُمُٙمقَِبِْؿ ََمَرٌض َواظُمْرصِمُٖمقَن دِم اظَمِديٛم٥َِم يَمٛمُْٕمِرَيٛمََّؽ َِبِؿْ ]قكلوتعالى:كفي ـْ مَلْ َيٛمَْتِف اظُمٛم٣َمهمُِٗمقَن َوايمَِّذي
 يَمئِ

 {73}األحزاب:[ شُمؿَّ ََل َُي٣َمِوُروَٞمَؽ همِٝمَٜم٣م إَِلَّ وَمٙمِٝمًَل  هللا كايالمنافقينذر مرضف قمكبيـ في لذيف
الناس ليشغمكا كيطمقكفاألراجيؼالمصطنعة، الشائعاتالكاذبة، الذيفيثيركف كىـ "كالمرجفكف:

عمييـحياتيـ أملنسمطنؾعمييـ،فتخرجيـمفالمدينةعمىأسكأ[ يَمٛمُْٕمِرَيٛمََّؽ َِبِؿْ ]بيا،كيفسدكا
لمرجفيفكانكايخبركفعفسراياالمسمميف،"كذلؾبأفىؤالءا(ِ)حاؿ،كماخرجالييكدمفقبميـ"

قمكبالمسمميفمف تنكسرلو ذلؾمما كنحك غمبكا، بأنيـ كتارة قتمكا، بأنيـ كتارة ىزمكا، بأنيـ
فيقكلوتعالى:كقداستخدـالكفارمفاألمـالسابقةىذهالكسيمةكىذامايظيرلنا،(ّ)األخبار"

اٍط ] ـَ زمِِف َوسَمّضُْٕمقََّن٣َم فِمَقصًم٣م َواْذىُمُروا َوََل سَمْٗمُٔمُدوا زمُِ٘مؾِّ ِِصَ ـْ َآََم ـْ ؽَمّضِٝمِؾ اهللِ ََم وَن فَم [ ...سُمقفِمُدوَن َوسَمُِمده

اإليمافباهلل {27}األعراف: يجمسكفعمىالطرقاتكيخكفكفمفيريد مديف"كانكا قـك حيثإفَّ
ـْ ]كىكقكلوتعالى:كبرسكلوشعيب ـْ ؽَمّضِٝمِؾ اهللِ ََم وَن فَم ـَ زمِفِ  َوسَمُِمده يعنيكتمنعكفمفيريد[ َآََم

كذابكتخكفكنوبالقتؿ.قاؿابفعباس:كانكايجمسكفعمىالطريؽاإليمافباهللكتقكلكفإفشعيبان
.(ْ)فيخبركفمفأتىعمييـأفشعيباالذمتريدكنوكذابفبليفتنكـعفدينكـ

 ثالثًا: الوجوه البالغية مف اآليات: 
حيثأضربكاعفقكليـ:ىكسحر،إلىأنوتخاليطرابفيقكؿالمشركيف"ألنبياءإض*فيآيةا

.(ٓ)أحبلـ،ثـإلىأنوكبلـمفترل،ثـإلىأنوقكؿشاعر"
رَ ]* َر َووَمدَّ ُف هَم٘مَّ رَ *  إِٞمَّ رَ *  هَمُٗمتَِؾ ىَمٝمَْػ وَمدَّ "كمعناهفكرماذايقكؿفيالقرآفكقدرفي[ شُمؿَّ وُمتَِؾ ىَمْٝمَػ وَمدَّ

صابتوفيوالمحزنفسوماي كرميوالغرض،(ٔ)قكؿكىيأهفقتؿكيؼقدرتعجيبمفتقديرهكا 
                                                           

 .ُِْ،صُٖلمطبرم،ج،(جامعالبيافُ)
 ،الناشر:دارالفكرالعربي.ْٕٓ،صُُ(التفسيرالقرآنيلمقرآف،لمخطيب،جِ)
 .َّٓ،صْ(فتحالقدير،لمشككاني،جّ)
 .ُِْ،صُٖ(جامعالبياف،لمطبرم،جْ)
 ،الناشر:دارالكتبالعممية،بيركت،الطبعةاألكلى.ِِٕ،صِ(لبابالتأكيؿفيمعانيالتنزيؿ،لمخازف،جٓ)
(.َُٕ،صُالمحز:مكضعالحز،كيقاؿ:تكمـفأصابالمحز،أمتكمـفأقنع)المعجـالكسيط،ج(ٔ)
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أكىيحكايةلماكرركهمف،ناءعميوعمىطريقةاالستيزاءبوالذمكافتنتحيوقريش.أكث
كمعنىقكؿالقائؿ:قتمو،قكليـ.قتؿكيؼقدرتيكمابيـكبإعجابيـبتقديره،كاستعظاميـلقكلو

شجعو.كأخزاههللاماأشعره:اإلشعاربأنوقدبمغالمبمغالذمىكحقيؽبأفيحسدكيدعكهللاماأ
.(ُ)"عميوحاسدهبذلؾ

رَ ]قكلوتعالى:المرادمف*" رَ *  هَمُٗمتَِؾ ىَمْٝمَػ وَمدَّ .(ِ)لمبالغةكالتأكيد"ا[ شُمؿَّ وُمتَِؾ ىَمٝمَْػ وَمدَّ
 رابعًا: فوائد وعظات مف اآليات:

طؿمتحيركففيمايريدكفأفيصفكابوىذاالنبيالمرسؿفقد"أضربكاعفقكليـ*نرلأىؿالبا
قكؿ أنو إلى ثـ عنده، مف مفترل كبلـ أنو إلى ثـ أحبلـ، تخاليط أنو إلى سحر ىك

اعغيرثابتعمىقكؿكاحد"(ّ)شاعر،كىكذاالباطؿلجمج ،كفيىذا(ْ)،كالمبطؿمتحيررجَّ
 أىؿ نرل يتيمكنيـالزماف فترةن الديف عف الناس لصد المختمفة الشائعات ينشركف الباطؿ

نفكس في اإلسبلـ صكرة تشكيو بذلؾ قاصديف الكثير، كغيرىا بالرجعيًٌف كتارةن باإلرىابيف،
المجتمعات.

بو، جاء ما جاىمكفبحقيقة دليؿعمىأنيـ أعظـ كالتمكفكالتردد االضطرابمنيـ، *"فيىذا
كفماىككاليعرفكفكنيو؟أككانكاقدعممكاأنوحؽ،كأنومفعندهللا،كلكفأرادكااليدر

.(ٓ)أفيدفعكهبالصدر،كيرمكهبكؿحجركمدر،كىذاشأفمفغمبتوالحجةكقيرهالبرىاف"

ـَ دِم وُمُٙمقَِبِْؿ ََمَرٌض ]قكلوتعالى:*"في ـْ مَلْ َيٛمَْتِف اظُمٛم٣َمهمُِٗمقَن َوايمَِّذي
َواظُمْرصِمُٖمقَن دِم اظَمِديٛم٥َِم يَمٛمُْٕمِرَيٛمََّؽ َِبِْؿ شُمؿَّ ََل  يَمئِ

دليؿلنفيأىؿالشر،الذيفيتضرربإقامتيـبيفأظير {73}األحزاب:[ َُي٣َمِوُروَٞمَؽ همِٝمَٜم٣م إَِلَّ وَمٙمِٝمًَل 
.(ٔ)المسمميف،فإفذلؾأحسـلمشر،كأبعدمنو"

رَ ]*في َر َووَمدَّ ُف هَم٘مَّ "الماؿكالبنكفكالجاهمفعكامؿالطغيافإالأفيسمـهللاعبدهنرل[ ... إِٞمَّ أفَّ
بطاؿىدايتيا" .(ٕ)مففتنتيا،كمفأكفرالناسمفيعاندفيآياتهللايريدصرؼالناسعنياكا 

                                                           

 .ْٗٔ،صْ(الكشاؼلمزمخشرم،جُ)
 .ِّٗ،صٓلمشككاني،ج،فتحالقدير(ِ)
مغةالصحاح،تاجال)(قكلو:)الباطؿلجمج(فيالصحاح:الحؽأبمجكالباطؿلجمج،أم:يرددمفغيرأفينفد.ّ)

 (.ّّٕ،صُكصحاحالعربيةلمجكىرم،ج
 َُّ،صّ(الكشاؼ،جْ)
 .َْٕ،صّ(فتحالقدير،جٓ)
 .ُٕٔ،صُ(تيسيرالكريـالرحمف،جٔ)
 .ْٕٔ،صٓ(أيسرالتفاسيرلكبلـالعميالكبير،جٕ)
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 أىداؼ أىؿ الباطؿ مف نشر اإلشاعات:  :خامساً 
ا ضرب إلى اإلشاعات نشر خبلؿ مف يسعكف الباطؿ أىؿ أفَّ شؾ المسمـال لصؼ

ضعافوكتفريقو،كلتحقيؽذلؾ،يسعكفلتحقيؽىذهاألىداؼ: كا 
 إسقاط رموز األمة وقياداتيا:  -ٔ

القائد التشكيؾفيالزعماء،كالقادةمفأنجحاألساليبفيالحركبالنفسية،ذلؾألفَّ "ألفَّ
ؿليا،فإذااىتزتصكرةيعتبررمزانلؤلمة،فالعيكفمشدكدةإليو،فيكمقياسلقكةالجماعة،كممث

ىذاالرمزفيعيكفاألفرادضاعحماسيـ،كضعؼكالؤىـلقيادتيـ،كتزعزعاإليمافبالرسالةالتي
شيععنوبأنوأفقدكىذامافعموأىؿالكفرفيزمافرسكؿهللا(ُ)يضحكفمفأجؿتحقيقيا"

 القرآف سجميا إشاعة أكبر كفي بؿ ساحر. كأنو شاعر كأنو عائشةكاذب اتياـ مف الكريـ
فنزلت)رضيهللاعنيا(بفعؿالفاحشة،ماقصدالمنافقكفمنياإالالنيؿمفشخصرسكؿهللا

ـَ ُُيِّضهقَن َأْن سَمُِمٝمَع ]سكرةالنكر،مبينةبراءتياكمؤدبةلممؤمنيف،كمماكردفيياقكلوتعالى: إِنَّ ايمَِّذي

ـَ َآََمٛمُ  ْٞمٝم٣َم َواآلطَِمَرةِ َواهللُ َئْمَٙمُؿ َوَأْٞمتُْؿ ََل سَمْٔمَٙمُٚمقنَ ايمَٖم٣مضِمَُم٥ُم دِم ايمَِّذي ْؿ فَمَذاٌب َأيمِٝمٌؿ دِم ايمده . {21}الـور:[ قا ََلُ

"كىذهاآليةالكريمةاشتممتعمىثبلثةأمكر:

تحريـإشاعةالفاحشةبيفأىؿاإليماف.األمر األوؿ:

لذيفآمنكا.بيافعاقبًةمىفأشاعالفاحشةفياواألمر الثاني:

.(ِ)"كىيصفاتالعمـبيافصفةوًمفصفاتهللاتبارؾكتعالىواألمر الثالث:

قدقتؿفترؾذلؾالخبرالصحابةفيحالةنفسيةكفيغزكةأحدأشيعأفرسكؿهللا
خبران ككاف كاذبانسيئة تعالى: هللا فأنزؿ ـْ ومَ ]، ٌد إَِلَّ َرؽُمقٌل وَمْد طَمَٙم٦ْم َِم ؽُمُؾ َأهَم١مِْن َوََم٣م حُمَٚمَّ            ّضْٙمِِف ايمره

ـْ َيُُضَّ اهللَ ؾَمْٝمًئ٣م َوؽَمٝمَْجزِ  ـْ َيٛمَْٗمٙم٤ِْم فَمعَم فَمِٗمَّضْٝمِف هَمَٙم ـَ ََم٣مَت َأْو وُمتَِؾ اْٞمَٗمَٙمّْضُتْؿ فَمعَم َأفْمَٗم٣مزمُِ٘مْؿ َوََم ٣مىمِِري                      [ ي اهللُ ايمُمَّ

. {222}آل عؿران:

سارعميوأىؿالباطؿعمىمداراألزماف،كتشكيوصكرةرمكزاألمةكقياداتيا ىكنيجه
المفسدكفكماكافسببالفتنةكمقتؿعثماف عمىأيدمالخكارج،إالنتيجةإلشاعاتنشرىا

قيادات فيتشكيو اإلعبلمية قكلالباطؿتسخركؿإمكاناتيا أفَّ نجد كفيزماننا الديف، كأعداء
كاألكاذيػػثالسػببلمية،بػػاتاإلسػػالجماعاتكالتنظيم يتمقفياػػاعيػػرىاككأنَّيػبكنشػػمـك َـّ فالحقيقة،ث

                                                           

 .ْٓالقرع،صيألب،(اإلشاعةإلىأيفُ)
 .ِص،ٓلمشنقيطي،ج،تفسيرسكرةالنكر(ِ)
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كؿالمنافقيفليذيعكىافيكؿالكسائؿاإلعبلمية.

إضعاؼ معنويات األمة.  -ٕ
كىذامفأىـماتسعىقكلالباطؿإلىتحقيقومفنشراإلشاعات،كغالبانمفيقكـبيذا

 الذيفارتضكا لمطكاغيت،كمفصكرالدكرالمنافقكف، لمشيطاف،كخدمان عبيدان ألنفسيـأفيككنكا
ـَ دِم وُمُٙمقَِبِْؿ ََمَرٌض ]ذلؾماقاـبوالمنافقكففيغزكةاألحزاب،قاؿتعالى: َوإِْذ َيُٗمقُل اظُمٛم٣َمهمُِٗمقَن َوايمَِّذي

. {21}األحزاب:[ ََم٣م َوفَمَدَٞم٣م اهللُ َوَرؽُمقيُمُف إَِلَّ نُمُروًرا

::يافبلفأرأيتإذيقكؿرسكؿهللاألحزابلرجؿمفصحابةالنبي"قاؿرجؿيكـا
ذاىمؾكسرلفبلكسرلبعده،كالذمنفسيبيدهلتنفقفكنكزىما "إذاىمؾقيصرفبلقيصربعده،كا 

 َوفَمَدَٞم٣م اهللُ  ََم٣م]كؼػفالخػكؿمػػػرجيبػػػتطيعأفيخػػااليسػػػذا،كأحدنػػػػفىػػػذامػػػفىػػػبيؿهللا"فأيػػفيس

.(ُ)"[َوَرؽُمقيُمُف إَِلَّ نُمُروًرا

 المطمب الثاني

 المجادلة بالباطؿ
السبلـ عمييـ األنبياء جادلكا األزماف كؿ في الظالميف أفَّ تبيف كثرتاآلياتالتي لقد
أنزؿهللابيامفسمطاف،قاصديفبذلؾزعزعةاإليماف كالمصمحيف،مختمقيفأكاذيبكأقاكيؿما

فيرسالتو،كشكفي مفاألنبياءإالكجادلوقكمو،كطعنكا مفنبيو فما فينفكسالمؤمنيف، ككا
.معجزتوكاستيزئكابأتباعو

ا َِمثَْٙمٛم٣َم ]:جادلكانبييـقائميفلوفقكـنكح ـْ وَمْقَِمِف ََم٣م َٞمَراَك إَِلَّ زَممَمً ـَ ىَمَٖمُروا َِم هَمَٗم٣مَل اظمَََلُ ايمَِّذي

َّضٔمَ  ـْ هَمّْمٍؾ زَمْؾ َٞمُٓمٛمهُ٘مْؿ ىَم٣مِذزمكِمَ َوََم٣م َٞمَراَك اسمَّ ْأِي َوََم٣م َٞمَرى يمَُ٘مْؿ فَمَٙمْٝمٛم٣َم َِم ـَ ُهْؿ َأَراِذيُمٛم٣َم زَم٣مِدَي ايمرَّ [ َؽ إَِلَّ ايمَِّذي

. {12}هود:

تِٛم٣َم]:كقكـعادجادلكانبييـىكدقائميفلو ـُ زمَِت٣مِرىمِل َآَِلَ ـْ  وَم٣ميُمقا َي٣م ُهقُد ََم٣م صِمْئَتٛم٣َم زمَِّضٝمِّٛم٥ٍَم َوََم٣م َٞمْح فَم

ـُ يمََؽ زمُِٚم٠ْمَِمٛمكِمَ  تِٛم٣َم زمُِِضقٍء وَم٣مَل إِِّنِّ ُأؾْمِٜمُد اهللَ َواؾْمَٜمُدوا َأِّنِّ زَمِريٌء *  وَمْقيمَِؽ َوََم٣م َٞمْح اَك زَمْٔمُض َآَِلَ إِْن َٞمُٗمقُل إَِلَّ افْمؼَمَ

ىُمقنَ  ٣َّم سُممْمِ . {12-10 }هود:[ ِِم

ا وَمّْضَؾ َهَذا َأسَمٛمَْٜم٣مَٞم٣م  وَم٣ميُمقا َي٣م َص٣ميمُِح ]:كقكـثمكدجادلكانبييـصالحقائميفلو وَمْد ىُمٛم٦َْم همِٝمٛم٣َم ََمْرصُمقا

٣َّم سَمْدفُمقَٞم٣م إيَِمْٝمِف َُمِري٤ٍم  ٛم٣َم يَمِٖمل ؾَمؽٍّ ِِم . {71}هود:[ َأْن َٞمْٔمُّضَد ََم٣م َئْمُّضُد َآزَم٣مُؤَٞم٣م َوإِٞمَّ

                                                           

 .(َُُّ:أحمتلكـالغنائـ،رقـالحديث)البخارم،كتابفرضالخمس،بابقكؿالنبيصحيح(ُ)
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قائميفلو نبييـشعيبان َك ََم٣م َئْمّضُُد  وَم٣ميُمقا َي٣م ؾُمَٔمٝم٤ُْم َأَصََلسُمَؽ سَمٟمَُْمُرَك َأنْ ]:كقكـمديفجادلكا َٞمؼْمُ

ؾِمٝمُد  . {22}هود:[ َآزَم٣مُؤَٞم٣م َأْو َأْن َٞمْٖمَٔمَؾ دِم َأَْمَقايمِٛم٣َم ََم٣م َٞمَُم٣مُء إِٞمََّؽ أَلَْٞم٦َم احَلٙمِٝمُؿ ايمرَّ

إبراىيـ ٣م فَم٣مىمِِٖمكمَ ]:جادلكانبييـقائميفلوكقـك .{22}الشعراء:[ وَم٣ميُمقا َٞمْٔمُّضُد َأْصٛم٣َمًَم٣م هَمٛمََٓمؾه ََلَ

مكسىكجادؿ ـْ فُمُٚمِرَك ؽِمٛمكِمَ ]:قائبلنلوفرعكفي ْ ُٞمَرزمَِّؽ همِٝمٛم٣َم َويمِٝمًدا َويَمّضِْث٦َم همِٝمٛم٣َم َِم *  وَم٣مَل َأمَل

ـَ  ـَ ايمَ٘م٣مهمِِري . {21-22 }الشعراء:[ َوهَمَٔمْٙم٦َم هَمْٔمَٙمتََؽ ايمَّتِل هَمَٔمْٙم٦َم َوَأْٞم٦َم َِم

ـَ َووَم٣ميُمقا يَمْقََل ]:فينبكتوقائميفككفارمكةجادلكارسكؿهللا َل َهَذا ايمُٗمْرءاُن فَمعَم َرصُمٍؾ َِم  ُٞمزِّ

خرف:[ ايمَٗمْرَيَتكْمِ فَمٓمِٝمؿٍ  . {02}الزُّ

قائميف القرآف في كجادلكا يمكَِم اىْمَتَتَّضَٜم٣م هَمِٜمَل ُُتعَْم فَمَٙمْٝمِف زُمْ٘مَرًة َوَأِصٝمًَل ]: [ َووَم٣ميُمقا َأؽَم٣مؿمغُِم األَوَّ

. {1}الػرقان:

قائميف األخرل المعجزات في كجادلكا [ إِْن َيَرْوا َآَي٥ًم ُئْمِرُضقا َوَيُٗمقيُمقا ؽِمْحٌر َُمِْضَتِٚمرٌّ وَ ]:

. {1}الؼؿر:

المئات ليجد الزماف ىذا في العالـ إلى األسماء،كالناظر يحممكف اآلالؼممف بؿ ال
حدادانعمىاإلسبلـكأىمو،فتراىـيجادلكففيكؿالمياديفاإلعبلميةةالعربية،كلكنَّيـيحممكفألسن

كمفرفعرايةالحؽ،مسخريفكؿماأمكنيـمفإمكاناتإعبلمية،إلدحاضالحؽ،،لحؽضدا
كتمميعالباطؿ.

الظالميف،استخدمكاالجداؿ مصدعفسبيؿهللالكقدكردتالعديدمفاآلياتالتيتبيفأفَّ
كمنيا:

ـَ َوَُمٛمِْذرِ ]قال تعاىل:  ي ِ ـَ ىَمَٖمُروا زم٣ِميمَّض٣مؿمِِؾ يمُِٝمْدضِمُّمقا زمِِف َوََم٣م ُٞمْرؽِمُؾ اظُمْرؽَمٙمكَِم إَِلَّ َُمّضمَمِّ ٣مِدُل ايمَِّذي ـَ َوَُيَ ي

ُذوا َآَي٣ميِت َوََم٣م ُأْٞمِذُروا ُهُزًوا َ . {17}الؽفف:[ احَلؼَّ َواَّتَّ

ُّضُٜمْؿ دِم ايمّضََِلدِ ]قال تعاىل:  ـَ ىَمَٖمُروا هَمََل َيْٕمُرْرَك سَمَٗمٙمه زَم٦ْم وَمّضَْٙمُٜمْؿ وَمْقُم ىَمذَّ *  ََم٣م َُي٣َمدُِل دِم َآَي٣مِت اهللِ إَِلَّ ايمَِّذي

ْؿ يمَِٝمْٟمطُمُذوُه َوصَم٣مَديُمقا زم٣ِميمَّض٣مؿمِِؾ يمُِٝمْدضِمُّمقا  ٥ٍم زمَِرؽُمقَِلِ ٦ْم ىُمؾه ُأَمَّ ـْ زَمْٔمِدِهْؿ َوََهَّ ْؿ ُٞمقٍح َواألضَْمَزاُب َِم زمِِف احَلؼَّ هَمَٟمطَمْذُِتُ

. {1-2 }غافر:[ هَمَ٘مْٝمَػ ىَم٣مَن فِمَٗم٣مِب 

 أواًل: المعنى اإلجمالي لآليات: 
ـَ ىَمَٖمُروا زم٣ِميمَّض٣مؿمِِؾ ]قكلوتعالى:يتبيفمف ُل ايمَِّذي

ـَ َوَُي٣َمدِ ـَ َوَُمٛمِْذِري ي ِ َوََم٣م ُٞمْرؽِمُؾ اظُمْرؽَمٙمكَِم إَِلَّ َُمّضمَمِّ

ُذوا َآَي٣ميِت َوََم٣م ُأْٞمِذُروا ُهُزًوا َ بكؿ {17}الؽفف:[ يمُِٝمْدضِمُّمقا زمِِف احَلؼَّ َواَّتَّ أنبياءىـ يجادلكف الكافريف أفَّ
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أخبرناعفحديثفتيةذىبكافيأكؿالدىرلـيدرماشأنيـ،كعفـلمنبيباطؿ،"كذلؾكقكلي
بو، يخاصمكنو كانكا ذلؾمما أشبو كما الركح، كعف مشارؽاألرضمغاربيا، الذمبمغ الرجؿ

ـَ ىَمَٖمُروا هَمََل ََم٣م َُي٣َمدُِل دِم َآَي٣مِت اهللِ إَِلَّ ايمَِّذي]كيتبيفمفقكلوتعالى:،(ُ)"لويبتغكفإسقاطو،تعنيتان

ُّضُٜمْؿ دِم ايمّضََِلدِ  "الكافريفكحدىـمفبيفىذاالكجكداليائؿيشذكفكىـكحدىـمف[َيْٕمُرْرَك سَمَٗمٙمه لناأفَّ
فييقصةقديمةمفعيدنكح،كمعركةذاتمكاقعمتشابيةفيبيفىذاالخمؽالعظيـينحرفكف،

الرسا قصة القصة، ىذه تصكر اآلية كىذه زماف، القركفكؿ مدل عمى كالتكذيبكالطغياف لة
كاألجياؿكماتصكرالعاقبةفيكؿحاؿ،رسكؿيجيء،فيكذبوطغاةقكمو،كاليقفكفعندمقارعة
الحجةبالحجة،إنماىـيمجؤكفإلىمنطؽالطغيافالغميظ،فييمكفأفيبطشكابالرسكؿ،كيمكىكف

.(ِ)عمىالجماىيربالباطؿليغمبكابوالحؽ"
 انيًا: الوجوه البالغية مف اآليات: ث

 تعالى: ـَ ىَمَٖمُروا]*فيقكلو ٣مِدُل ايمَِّذي لمداللةعمىتكررالمجادلة،[ َوَُيَ "اختيارفعؿالمضارعة
أكالستحضارصكرةالمجادلة.

ىكاإلدحاض:اإلزالؽ،يقاؿ:دحضتالقدـ،إذازلت،ك[ يمُِٝمْدضِمُّمقا زمِِف احَلؼَّ ]*فيقكلوتعالى:
.(ّ))قدمو(زالتعفمكضعتخطييا"مجازفياإلزالة،ألفالرجؿإذازلقت

.(ْ)"تقريرفيومعنىالتعجيب"[ هَمَ٘مٝمَْػ ىَم٣مَن فِمَٗم٣مِب ]*فيقكلوتعالى:
 فوائد وعظات مف اآليات:  :ثالثاً 

كرغ لمباطؿ، انتصاران الكفار جدؿ "كىك المذمكـ، الجدؿ ىك الكريمة اآليات ذكرتو ما في* بة
القضاءعمىالحؽ،كيكجدنكعهآخرمفالجدؿكىكمشركعمحمكدكىكماكافبغرضإظيار
بطاؿالشبياتالتييثيرىاالبعضحكلو،كمفذلؾماكجوهللاتعالىإليورسكلوالكريـ الحؽ،كا 

حِلْ٘مَٚم٥ِم َواظَمْقفِمٓم٥َِم اْدُع إلَِم ؽَمّضِٝمِؾ َرزمَِّؽ زم٣ِم]:كىكيجادؿالمشركيففيدعكتيـإلىاإليمافبقكلو

ـْ ؽَمّضِٝمٙمِِف َوُهَق َأفْمَٙمُؿ زم٣ِمظمُ  ـْ َضؾَّ فَم ـُ إِنَّ َرزمََّؽ ُهَق َأفْمَٙمُؿ زمَِٚم ْؿ زم٣ِميمَّتِل ِهَل َأضْمَِض ـَ احَلَِضٛم٥َِم َوصَم٣مِدَْلُ [ ْٜمتَِدي

.(ٓ)أمبالطريقةالتيىيأحسف" {211}الـحل:

                                                           

 .َٓص،ُٖلمطبرم،ج،جامعالبياف(ُ)
 .َّٗٔ،صٓ(فيظبلؿالقرآف،لقطب،جِ)
 .ّّٓ،صُٓ(التحريركالتنكير،البفعاشكر،جّ)
 .ُُٓ،صْ(الكشاؼ،لمزمخشرم،جْ)
آ) ،الناشر:مناراتلئلنتاجالفنيكالدراسات،َُص،ِلسيدجبريؿ،ج،لقرآفالكريـ(المنيجالقكيـإلىعمـك

 الطبعةاألكلى.
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ماالمناظرةالتككفإالبيفمحقيف،الجداؿىكفتؿالخصـعماىكعميوبحؽأكباطؿ،كأ*"
.(ُ)أكبيفمحؽكمبطؿ،كالجداؿقديككفبيفالمبطميف"

ذك مياسير كالكفار فقراء، نحف متكجعيف: أصحابرسكؿهللاقالكا أف "فيبعضالتفاسير: *
ّضُُٜمْؿ دِم ايمّضََِلدِ ]:أمكاؿ،فأنزؿهللاتعالى ينبغيأففياآليةداللةعمىأنو،"ك(ِ)"[ هَمََل َيْٕمُرْرَك سَمَٗمٙمه

كفيذلؾ(ّ)اليغتركابإمبلءهللاتعالىليـ،فالخطابلوكاإلشارةإلىمفيقعمنواإلغترار"
أفينظر كالينبغيلو باهللتعالى، إيمانو مف عزتو يستمد كأنَّو األعز، ىك المسمـ أفَّ تنبيوه

عالىكلكبمغمالوماؿقاركف.لمكافرنظرةتكقيرألنَّوذليؿبعصيانوهللت

ـَ ]*"قاؿأبكالعالية:آيتافماأشدىماعمىالذيفيجادلكففيالقرآف: ََم٣م َُي٣َمِدُل دِم َآَي٣مِت اهللِ إَِلَّ ايمَِّذي

ّضُُٜمْؿ دِم ايمّضََِلدِ  ـَ اطْمَتَٙمُٖمقا دِم ايم٘مَِت٣مِب يَمِٖمل ؾِمٗمَ ]ك[ ىَمَٖمُروا هَمََل َيْٕمُرْرَك سَمَٗمٙمه .(ْ)"[ ٣مٍق زَمِٔمٝمدٍ َوإِنَّ ايمَِّذي

 المطمب الثالث

المساومة عمى العقيدة
"كلمايرلالمشرككفصبلبةالمسمميفكاستعبلءىـبدينيـ،كرفعةنفكسيـفكؽكؿباطؿ،
كلمابدأتخطكطاليأسفينفكسيـمفأفالمسمميفيستحيؿرجكعيـعفدينيـيسمككفميزلة

عمىطيشأحبلميـ، الدالة الحمقاء"أخرلمفميازليـ عمى(ٓ)كرعكنتيـ كىيأفيساكمكنيـ ،
عقيدتيـلعميـبذلؾيرضكف،فيفتحكاأماـالمكحديفأبكابالدنياإفىـالنكالباطميـ،كيفاكضكنيـ
األمكاؿإلغرائيـ كيعرضكفعمييـ بينيـ، ينتيىالصراع حتى دينيـ بترؾبعضالمعتقداتمف

الظالميفاستخدمكاالمساكمةكالمفاكضاتلصدبترؾالحؽ.كقدكردتالعديدمفاآليا تتبيفأفَّ
عفسبيؿهللاكمنيا:

ـَ ََل َيْرصُمقَن يمَِٗم٣مَءَٞم٣م اْئ٦ِم زمُِٗمْرَآٍن نَمغْمِ َهَذا َأوْ ]قال تعاىل:          َوإَِذا سُمتعَْم فَمَٙمٝمِْٜمْؿ َآَي٣مسُمٛم٣َم زَمٝمِّٛم٣َمٍت وَم٣مَل ايمَِّذي

يْمُف  . {21}يوكس:[ ...زَمدِّ

زمكِمَ ] قال تعاىل: ـُ هَمُٝمْدِهٛمُقنَ *  هَمََل سُمْمِِع اظُمَ٘مذِّ وا يمَْق سُمْدِه . {1-2 }الؼؾم:[ َوده
                                                           

 السعكدية،الطبعةاألكلى.،،الناشر:دارالكطفٕص،ٓلمسمعاني،ج،(تفسيرالقرآفُ)
 .ٔ،صٓ(المرجعالسابؽ،جِ)
 .ْٕٓص،ْالبفعطية،ج،(المحررالكجيزفيتفسيرالكتابالعزيزّ)
 .َُْص،ْ(تفسيرالبغكم،جْ)
تحميؿأحدىاثٓ) كقائعكى الٌنبكيةعرضي يرةي السًٌ الطبعةَِٖص،ُلمصبلبي،ج،( الناشر:دارالتكزيعكالنشر، ،

 الثانية.
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٣م ايمَ٘م٣مهمُِرونَ ]قال تعاىل:  َ َوََل َأَٞم٣م فَم٣مزمٌِد  * َوََل َأْٞمُتْؿ فَم٣مزمُِدوَن ََم٣م َأفْمُّضُد  * ََل َأفْمُّضُد ََم٣م سَمْٔمُّضُدونَ  * وُمْؾ َي٣م َأُّيه

ـِ  * زمُِدوَن ََم٣م َأفْمّضُُد َوََل َأْٞمُتْؿ فَم٣م * ََم٣م فَمَّضْدسُمؿْ  .{7-2: }الؽافرون[ يَمُ٘مْؿ ِديٛمُُ٘مْؿ َورِمَ ِدي

 أواًل: سبب نزوؿ سورة الكافروف: 
"نزلتفيرىطمفقريشقالكا:يامحمدىمـفاتبعدينناكنتبعدينؾ،تعبدآليتناسنةكنعبد

فكافممابأيديناكناقدشركناؾفيوكإليؾسنة،فإفكافالذمجئتبوخيران أخذنابحظنامنو،كا 
ممافييدؾكنتقدشركتنافيأمرناكأخذتبحظؾ،فقاؿ:"معاذهللاأفأشرؾالذمبأيديناخيران

٣م ايمَ٘م٣مهمُِرونَ ]بوغيره"،فأنزؿهللاتعالى: َ إلىالمسجدإلىآخرالسكرة،فغدارسكؿهللا [وُمْؾ َي٣م َأُّيه
.(ُ)مييـحتىفرغمفالسكرة،فأيسكامنوعندذلؾ"الحراـكفيوالمؤلمفقريش،فقرأىاع
 ثانيًا: المعنى اإلجمالي لآليات: 

الظالميفيحاكلكفأفيقايضكاصاحبالدعكةفيدعكتو،فيـ اآلياتيتبيفأفَّ مفىذه
 ففي معتقده، مف يزيميا أك يستبدليا، أك بعضاألفكار، يغير أف عميو تعالى:يعرضكف قكلو

يْمُف َوإَِذا سمُ ] ـَ ََل َيْرصُمقَن يمَِٗم٣مَءَٞم٣م اْئ٦ِم زمُِٗمْرَآٍن نَمغْمِ َهَذا َأْو زَمدِّ بفاكماقاؿ[ ...تعَْم فَمَٙمٝمِْٜمْؿ َآَي٣مسُمٛم٣َم زَمٝمِّٛم٣َمٍت وَم٣مَل ايمَِّذي
ذكر،أفيحٌكؿآيةالكعيدآيةكعد،كآيةالكع فيما ػػػدكعيػػػجرير"كالتبديؿالذمسألكه، ـى كالحرا دنا

ا"كالحبلؿحبلالن .(ِ)حرامن
زمكِمَ ]قكلوتعالى:كفي ـُ هَمُٝمْدِهٛمُقنَ *  هَمََل سُمْمِِع اظُمَ٘مذِّ وا يَمْق سُمْدِه "عفابفعباس:لكترخص[ َوده

ليـفيرخصكفلؾ.كقاؿقتادة:لكتذىبعفىذااألمرفيذىبكفمعؾ.كقاؿالحسف:لكتصانعيـ
تنا لك أسمـ: بف زيد كقاؿ دينيـ. كقاؿفيدينؾفيصانعكؾفي فينافقكنؾكيراؤكنؾ. فؽكترائي

الربيعبفأنس:لكتكذبفيكذبكف.كقاؿأبكجعفر:لكتضعؼفيضعفكف.كقاؿالكمبيكالفراء:لك
المشركيفحاكلكاأفيكجدكامايسمىحمكؿكسط،(ّ)تميففيمينكف" .كمفسكرةالكافركفيتبيفأفَّ

يبقىباطؿ،كالحؽكالباطؿضدافاليجتمعاف،كالميؿكلكفأنَّىليـذلؾفالحؽيبقىحؽكالباطؿ
كالنياراليمتقياف.

 ثالثًا: الوجو البالغي مف اآليات: 
"افتتحتسكرةالكافركفبػػ)قؿ(لبلىتماـلمابعدالقكؿبأنوكبلـيرادإببلغوإلىالناس،كالنداء*

يذانػػرؤمنيػػبوالتػػػدانلكجػػـ،كتأييػػرانليػػفتحقيػػبكصؼالكافري انبأنواليخشاىـ،لذاناداىـبماػـ،كا 

                                                           

 .ْٕٔص،ُلمنيسابكرم،ج،(أسبابالنزكؿُ)
 .َْ،صُٓ(جامعالبياف،لمطبرم،جِ)
 بيركت.،،الناشر:دارالفكرِّٖص،َُاف،جالبفحي،(البحرالمحيطفيالتفسيرّ)
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 .(ُ)يكرىكفلمايثيرغضبيـ؛ألفهللاكفاهإياىـ،كعصمومفأذاىـ"

 رابعًا: فوائد وعظات مف اآليات:  
الكافركفإفالتكحيدمنيج،كالشرؾمنيجآخراليمتقياففالتكحيدمنيجيتجو *لقدبينتسكرة

لكجكدكموإلىهللاكحدهالشريؾلو.فالجاىميةجاىمية،كاإلسبلـإسبلـ.كالفارؽباإلنسافمعا
بينيمابعيد.كالسبيؿىكالخركجعفالجاىميةبجممتياإلىاإلسبلـبجممتو.ىكاالنسبلخمف
الجاىميةبكؿمافيياكاليجرةإلىاإلسبلـبكؿمافيو.فبليصحالالترقيع،كالأنصاؼحمكؿ،
العنكاف! ادعتىذا أك بزماإلسبلـ، تزيتالجاىمية ميما منتصؼالطريؽ.. في التقاء كال
كتميزىذهالصكرةفيشعكرالداعيةىكحجراألساس.شعكرهبأنوشيءآخرغيرىؤالء.ليـ
دينيـكلودينو،ليـطريقيـكلوطريقو.اليممؾأفيسايرىـخطكةكاحدةفيطريقيـ.ككظيفتو

الفييالبراءةأفيس يرىـفيطريقوىك،ببلمداىنةكالنزكؿعفقميؿمفدينوأككثير!كا 
كماأحكجالداعيفإلى«..لكـدينكـكليديف»الكاممة،كالمفاصمةالتامة،كالحسـالصريح..

ـػػعكربأنيػػػىالشػػػػـإلػػػػػاأحكجيػػػـ..مػػػػػذاالحسػػذهالمفاصمةكىػػػراءةكىػػػذهالبػػػاإلسبلـاليكـإلىى
.(ِ)ينشئكفاإلسبلـمفجديدفيبيئةجاىميةمنحرفة

*"لقدكافكمازاؿأسمكبالمساكمةعمىالعقيدةكاإلغراءقائمان،"كعمىالدعاةاليكـالحذرمف
مثؿىذهالعركض،كاإلغراءاتالمادية،التيقدالتعرضبطريؽمباشر،فقدتأخذشكبلنغير
كىذا مربحة، تجارية صفقات أك مجزية، عمؿ عقكد أك عميا، كظائؼ شكؿ في مباشر،
ماتخططلوالمؤسساتالعالميةالمشبكىةلصرؼالدعاةعفدعكتيـكبخاصةالقياديفمنيـ،
كىناؾتعاكفتاـفيتبادؿالمعمكماتبيفىذهالمؤسساتالتيتعمؿمفمكاقعمتعددةلتدمير

 ميشيؿ(العالـ ب. )ريتشارد قدمو الذم التقرير في جاء كلقد ىذا(ّ)اإلسبلمي، في جاء ،
التقرير:كضعتصكرلخطةجديدةيمكفمفخبللياتصفيةالحركاتاإلسبلمية،فكافمفبيف

فقراتىذاالتقريرفقرةخاصةبإغراءقياداتالدعكة،فاقترحلتحقيؽذلؾاإلغراءمايمي:

يمكف-أ مف فارغةتعييف اإلسبلمية بالمشركعات شغميـ يتـ حيث العميا، بالكظائؼ إغراؤىـ
كمادينا، أدبيِّا مفاألعماؿالتيتستنفدجيدىـ،كذلؾمعاإلغداؽعمييـ المضمكف،كغيرىا
كتقديـتسييبلتكبيرةلذكييـ،كبذلؾيتـاستيبلكيـمحميِّا،كفصميـعفقكاعدىـالجماىيرية.

                                                           

.ُٖٓ،صَّالتحريركالتنكير،البفعاشكر،ج(ُ)
 .ِّٗٗص،ٔلقطب،ج،انظر:فيظبلؿالقرآف(ِ)
أحدكبارالعامميففيمجاؿالشرؽاألكسط،لرصدالصحكةاإلسبلمية،كتقديـالنصحبكيفيةضربيا(ّ)
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جذب-ب عمى ذاتالعمؿ المشركعات في المساىمة إلى كاالقتصادية، التجارية الميكؿ ذكم
األىداؼالمشبكىة،التيتقاـفيالمنطقةالعربيةلمصالحأعدائيا.

العمؿعمىإيجادفرصعمؿ،كعقكدمجزيةفيالببلدالعربيةالغنية،األمرالذميؤدمإلى-ج
بيعدىـعفالنشاطاإلسبلمي.

ال في كبنظرةفالمتدبر مباشرة، غير مادية إغراءات أنيا يبلحظ السابقة، الثبلث نقاط
،نبلحظأفىذهالنقاطتنفذبكؿىدكء،فقدأشغمتالمناصبالعميا فاحصةلمعالـاإلسبلمياليـك
التجارة كأليت الدعاة، مف غفيرنا جمنا الغنية العربية الدكؿ بعض كاستيمكت الدعاة، بعض

.(ُ)بعضيـ"
النفكسالتيالتميفبالتعذيبكقداست خدـالظالمكفىذااألسمكبعمىمداراألزماف،ألفَّ

بنظرة، دينو باع عابدو مف فكـ المالية، كاإلغراءات بالمفاكضاتكالمساكمات، تميف قد كالكعيد،
عمى يدخؿ إنَّما كىذا برتبة، سبلحو ترؾ مجاىدو مف ككـ برتبة، عممو باع عالـو مف ككـ
سبيؿه فميسلمدنيا مفتجذراإليماففيقمبو، أمَّا أصحابالنفكسالضعيفة،كالقمكبالمريضة،

إليو.
فقاؿلوكعفابفعباس،قاؿ:"أسرتالركـعبدهللابفحذافةالسيمي،صاحبالنبي
الألقيتؾفيالبقرة،لبقرةمفنحاس،قاؿ:ماأفعؿ،فدعابالبقرةال نحاسفممئتالطاغية:تنصركا 

كأغميت،كدعابرجؿمفأسرلالمسمميففعرضعميوالنصرانية،فأبى،فألقاهفيالبقرة،فإذازيتان
الألقيتؾ،قاؿ:ماأفعؿ،فأمربوأفيمقىفيالبقرةفبكى، عظاموتمكح،كقاؿلعبدهللا:تنصركا 

ماتريدأفتصنعبي،كلكنيفقالكا:قدجزع،قدبكى،قاؿ:ردكه،قاؿ:الترلأنيبكيتجزعام
بكيتحيثليسليإالنفسكاحدةيفعؿبياىذافيهللا،كنتأحبأفيككفليمفاألنفسعدد
كؿشعرةفي،ثـتسمطعميفتفعؿبيىذا،قاؿ:فأعجبمنوكأحبأفيطمقو،فقاؿ:قبؿرأسي

ماأفعؿ،قاؿ:قبؿرأسيكأطمقؾ،قاؿ:ماأفعؿ،قاؿ:تنصركأزكجؾبنتيكأقاسمؾممكي،قاؿ:
كأطمؽمع كأطمقو، رأسو، فقبؿ فنعـ، ىذه أما قاؿ: المسمميف، مف ثمانيف معؾ كأطمقؾكأطمؽ
فكاف قاؿ: رأسو، فقبؿ عمر إليو الخطابقاـ بف عمىعمر قدمكا فمما المسمميف، مف ثمانيف

كؿليـ:أطمؽهللابتمؾ،فيق(ِ)يمازحكفعبدهللافيقكلكف:قبمترأسعمجأصحابرسكؿهللا
.(ّ)القبمةثمانيفمفالمسمميف"

                                                           

 .َُِ(السيرةالنبكية،لمصبلبي،صُ)
(عمج:العيفكالبلـكالجيـأصؿصحيحيدؿعمىتمرسكمزاكلة،فيجفاءكغمظ.مفذلؾالعمج،كىكحمارِ)

 .(ُِْص،ْالبففارس،ج،الكحش،كبويشبوالرجؿاألعجمي.)مقاييسالمغة
 طبعةاألكلى.،الناشر:دارالكتبالعممية،الُِّ،صّ(أسدالغابةفيمعرفةالصحابة،البفاألثير،جّ)
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كمفاألمثمةعمىاستخداـىذهالكسيمةمفالظالميففيزمانناالحاضر،"مكقؼالسمطاف
عبدالحميدالثاني،فقدساكموالييكدكثيرانليأذفليـباحتبلؿفمسطيف،كجعميادكلةييكدية،فأبى

مف عميو فعرضكا اإلباء، ديكنيا،كؿ كسداد العثمانية، الدكلة مشكبلت إلنياء يكفي ما الماؿ
.(ُ)كتفريجأزمتيا،ككافالثمفالذمدفعوالسمطافمفجراءمكقفوىكعزلوعفعرشو"

التيكانت الشديدة المالية الضائقة ىرتزؿأفيستغمكا بقيادة كأعكانيـ استغؿالييكد فمقد
لكفالسمطافماىافكمااستكاف،ليذهالمساكماتكاإلغراءات،كردتعانيمنياالدكلةالعثمانية،

عمىرسؿىرتزؿردانمشرفانيشفيصدكرقكـمؤمنيف،فجزاههللاعففمسطيفخيران:
أف أستطيع فمف المكضكع، ىذا في جديدة خطكات يتخذ بأال ىرتزؿ الدكتكر "انصحكا

فيسبيؿنيبؿممؾشعبي،لقدقاتؿشعبيأتخمىعفشبركاحدمفاألرضفييليستممؾيمي
يستطيعكف فمعميـ مزقتإمبراطكريتي، فإذا بمبليينيـ، فميحتفظالييكد بدمو، األرضكركاىا ىذه
نًٌيالأستطيع كا  فيجثثنا التمزيؽأكالن كلكفيجبأفيبدأ فمسطيفببلثمف، آنذاؾبأفيأخذكا

.(ِ)الحياة"المكافقةعمىتشريحأجسادناكنحفعمىقيد







                                                           

 .،الناشر:دارالنفائس،الطبعةاألكلىُِلؤلشقر،ص،(بشرلالمؤمنيفبالنصرالعظيـُ)
 ،الناشر:دارالمستقبؿ،الطبعةالثامنة.ُٖٕلنتشو،ص،السمطافعبدالحميدكفمسطيف(ِ)
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 سماخالمبحث ال

 التيجير والتعذيب والسجف والقتؿ
فيوأربعةمطالب:ك

 المطمب األوؿ: التيجير. 
 . التعذيب المطمب الثاني:
 . السجفالمطمب الثالث: 

 المطمب الرابع: القتؿ. 
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 سخامالمبحث ال
 التيجير والسجف والتعذيب والقتؿ

بالديفكأىموكشعائره،كمفكبعدأفيستنفذأىؿالباطؿك ؿالكسائؿاإلعبلميةمفاستيزاءو
لئلشاعات،كمفإطبلؽألسنةالجداؿبالباطؿلتنيشفيجسدالحؽالطاىر،كلتشكهصكرة نشرو
اإليمافإذاخالطة فيىذهالكسائؿألفَّ الحؽالناصعةالبيضاءفينفكسأىمو،كبعدأفيفشمكا

أةبشاش تستطيع ال السمؼمفالقمكب، سيرة في كالناظر اجتمعت، األرضكلك قكل تزيمو ف
نراىـعمىمداراألزمافيدرؾحقيقةذلؾالصحابةكالتابعيف،كمايمقاهأبناءالجماعاتاإلسبلمية

يقصدكفبيذه كىـ كالتيجيركالسجفكالتعذيبكالقتؿ، جرامان كا  تطرفان إلىأساليبأكثر يمجؤكف
الكسائؿلتحقيؽىدفيف:

إلىاألوؿ: الصحيح، بالديف التمسؾ مف أك الكفر، إلى اإليماف مف استطاعكا مف يردكا أف
االعكجاجالذماليرضاههللاتعالى.

اإلسبلميأفيتراجععفىذاالثاني: العمؿ أك اإليماف إلىحظيرة ينتقؿ أف ييفكر مف ليجعمكا
القرار،ألنَّويرلمايبلقيوأصحابومفآالـ.

إالكعذبوقكموكالنا ظرإلىقصصاألنبياءفيالقرآفالكريـ،ليعمـيقينانأنَّومامفنبيو
كأفيقتتؿالحؽ الناس، أفيتدافع سنةهللافيأرضو ىذه ألفَّ قتمكه، أك مفببلده، أخرجكه أك

*  امل]لى:كالباطؿ،ليمتحفهللاعبادهالمؤمنيف،كليعمـالذيفصدقكاكيعمـالكاذبيف،قاؿهللاتعا

ىُمقا َأْن َيُٗمقيُمقا َآََمٛم٣َّم َوُهْؿ ََل ُيْٖمَتٛمُقنَ  ـَ *  َأضَمِِض٤َم ايمٛم٣َّمُس َأْن ُيؼْمَ َـّ اهللُ ايمَِّذي ـْ وَمّضْٙمِِٜمْؿ هَمَٙمٝمَْٔمَٙمَٚم ـَ َِم َويَمَٗمْد هَمَتٛم٣َّم ايمَِّذي

َـّ ايمَ٘م٣مِذزمكِمَ  البتبلءأكبرنصيب،،كلقدكافنصيباألنبياءمفىذاا{0-2: }العـؽبوت[َصَدوُمقا َويَمَٝمْٔمَٙمَٚم
إف مف أشد الناس بالء األنبياء، ثـ الذيف يمونيـ، ثـ :)،قاؿرسكؿهللاالحديثفقدجاءفي

.(ُ)(الذيف يمونيـ، ثـ الذيف يمونيـ

يادنياليمَّة،الطريؽطكيؿ،ناحاكقدقاؿاإلماـ بفالقيـفيىذاالمقاـ:ياضعيؼالعـز
رأسالحبيب،فإذاذبراىيـ،كأضجعللقيفيالنارإفيونكح،كأي جَّ أيكب،كشي بحإسماعيؿ،كزادضرُّ

إذانفالدعكاتإنَّماترتفعيكـأفيضحي،قصكدناـالمسافركاستطاؿالطريؽفمتىيصؿإلىالم
أفيجعمكادمامفأج ىـىيالكقكدالذمسييسرجبوضكءاإليماف.ءمياأصحابيا،كيـك

                                                           

،الحديثعندالنسائيكقدكرد،،الناشر:مؤسسةالرسالة،الطبعةاألكلىَُص،ْٓ(مسنداإلماـأحمد،جُ)
 صحيحلغيره.قاؿاأللباني:
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 المطمب األوؿ
 رػػػػػػػػػػػػػالتيجي

فيـ األزماف، لمظالميفعمىمدار منيجان ديارىـ مف المؤمنيف خراج كا  التيجير كاف لقد
يحاكلكفبذلؾأفيبعدكاالمصمحيفعفساحاتالتأثير،كىذهمجمكعةمفاآلياتتبيفالتيجير

ككسيمةمفكسائؿالظالميف.

ُرونَ  َوََم٣م ىَم٣مَن صَمَقاَب وَمْقَِمِف إَِلَّ َأنْ ]قال تعاىل:  ُْؿ ُأَٞم٣مٌس َيتَْمَٜمَّ ـْ وَمْرَيتُِ٘مْؿ إَِّنَّ [ وَم٣ميُمقا َأطْمِرصُمقُهْؿ َِم

.{21}األعراف:

ـْ وَمْرَيتِٛمَ ]قال تعاىل:  ـَ َآََمٛمُقا ََمَٔمَؽ َِم ـْ وَمْقَِمِف يَمٛمُْخِرصَمٛمََّؽ َي٣م ؾُمَٔمْٝم٤ُم َوايمَِّذي وا َِم ـَ اؽْمَتْ٘مػَمُ  ايمَِّذي
٣م وَم٣مَل اظَمََلُ

. {22}األعراف:[ تِٛم٣َم وَم٣مَل َأَويَمْق ىُمٛم٣َّم ىَم٣مِرِهكمَ َأْو يَمَتُٔمقُدنَّ دِم َِمٙمَّ 

ـْ ََمَٔمُف مَجِٝمًٔم٣م]قال تعاىل:  ـَ األَْرِض هَمَٟمنْمَروْمٛم٣َمُه َوََم ُهْؿ َِم . {230}اإلرساء:[ هَمَٟمَراَد َأْن َيِْضَتِٖمزَّ

ـْ َأْرِضٛم٣َم َأوْ ]قال تعاىل:  ـَ ىَمَٖمُروا يمُِرؽُمٙمِِٜمْؿ يَمٛمُْخِرصَمٛمَُّ٘مْؿ َِم تِٛم٣َم هَمَٟمْوضَمك إيَِمْٝمِٜمْؿ  َووَم٣مَل ايمَِّذي يَمَتُٔمقُدنَّ دِم َِمٙمَّ

َـّ ايمٓم٣َّمظمكِِمَ  ْؿ يَمٛمُْٜمٙمَِ٘م ُ . {20}إبراهقم:[ َرَبه

 آليات: بعض اأواًل: المعنى اإلجمالي ل
مفكسائؿالظالميف،كىياإلخراج قبيحةو ىذهاآلياتتنطؽبركحمعانيياعفكسيمةو إفَّ

كالخطيئةو الصبلحكالرشادمفالديارمفغيرذنبو أرادكلمجتمعاتيـ ألنَّيـ نَّما كا  ففيقكلو، ،
ُرونَ ]تعالى: ُْؿ ُأَٞم٣مٌس َيتََْمٜمَّ ـْ وَمْرَيتُِ٘مْؿ إَِّنَّ {21}األعراف:[ َوََم٣م ىَم٣مَن صَمَقاَب وَمْقَِمِف إَِلَّ َأْن وَم٣ميُمقا َأطْمِرصُمقُهْؿ َِم

ـْ وَمْقَِمِف  وَم٣مَل ]،قاؿتعالى:بعدمايسأمكامفسماعالنصائحفقكـلكط وا َِم ـَ اؽْمَتْ٘مػَمُ  ايمَِّذي
اظَمََلُ

تِٛم٣َم وَم٣مَل َأَويَمْق ىُمٛمَّ  ـْ وَمْرَيتِٛم٣َم َأْو يَمَتُٔمقُدنَّ دِم َِمٙمَّ ـَ َآََمٛمُقا ََمَٔمَؽ َِم  {22}األعراف:[ ٣م ىَم٣مِرِهكمَ يَمٛمُْخِرصَمٛمََّؽ َي٣م ؾُمَٔمْٝم٤ُم َوايمَِّذي

لكط أفيخرجكا يقرركا إلىاإليمافكالعفاؼ، التيتدعكىـ مفان أنفسيـ ليريحكا مفقريتيـ
بالرجكعإلىأىكائيـسماعالنصائح،كعمىنفسالطريقةسارقكـمديففخيركانبييـشعيبان

ـَ ىَمَٖمُروا يمُِرؽُمٙمِِٜمْؿ يَمٛمُْخِرصَمٛمَُّ٘مْؿ ]كيتضحمفقكلوتعالى:الفاسدةأكاإلخراجمفالديار،بؿ َووَم٣مَل ايمَِّذي

ـْ َأْرِضٛم٣َم َأْو يَمتَ  َـّ ايمٓم٣َّمظمكِِمَ َِم ْؿ يَمٛمُْٜمٙمَِ٘م ُ تِٛم٣َم هَمٟمَْوضَمك إيَِمْٝمِٜمْؿ َرَبه ىذانيجكؿالكافريف {20}إبراهقم:[ ُٔمقُدنَّ دِم َِمٙمَّ فإفَّ
"ىذاإخبارمنوتعالىعمىماقالتاألمـالكافرةلرسميا:قالكامكعديفقاؿالصابكني:معرسميـ،

.(ُ)رغبعفدينيـكيعبدغيرآليتيـ"ميدديفبالنفيكاإلبعادمفالببلدلكؿمفي

                                                           

 .ْٕ،صّأيسرالتفاسير،ج(ُ)
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لمظالميفماركاهالشيخاففيحديثبدأالكحي، ىذانيجه "عفعركةبفكممَّايكضحأفَّ
مفالكحيأخبرتوأنياقالت:كافأكؿمابدئبورسكؿهللاالزبيرأفعائشة،زكجالنبي

دقةفيالنكـ،فكافاليرلرؤياإالجاءتمثؿفمؽالصبح،ثـحببإليوالخبلء،فكافالرؤياالصا
يخمكبغارحراءيتحنثفيو،كىكالتعبد،المياليأكالتالعدد،قبؿأفيرجعإلىأىموكيتزكدلذلؾ،

قرأ،إثـيرجعإلىخديجةفيتزكدلمثميا،حتىفجئوالحؽكىكفيغارحراء،فجاءهالممؾ،فقاؿ:
قرأ،قاؿ:قمت:إقاؿ:ماأنابقارئ،قاؿ:فأخذني،فغطنيحتىبمغمنيالجيد،ثـأرسمني،فقاؿ:

 فقاؿ: أرسمني، ثـ فغطنيالثانيةحتىبمغمنيالجيد، فأخذني، قاؿ: بقارئ، أنا فقمت:إما قرأ،
أنابقارئ،فأخذني،فغطنيالثالثةحتىبمغمنيالجيد،ثـأرسمني،ف اوْمَرْأ زم٣ِمؽْمِؿ َرزمَِّؽ ]قاؿ:ما

ـْ فَمَٙمٍؼ *  ايمَِّذي طَمَٙمَؼ  َؿ زم٣ِميمَٗمَٙمؿِ *  اوْمَرْأ َوَرزمهَؽ األىَْمَرمُ *  طَمَٙمَؼ اإِلْٞمَِض٣مَن َِم َؿ اإِلْٞمَِض٣مَن ََم٣م مَلْ َئْمَٙمؿْ *  ايمَِّذي فَمٙمَّ [ فَمٙمَّ

. {1-2 }العؾق:

رسكؿهللا بيا زمفرجع فقاؿ: حتىدخؿعمىخديجة، مكنيزممكني،ترجؼبكادره،
فزممكهحتىذىبعنوالركع،ثـقاؿلخديجة:أمخديجة،ماليكأخبرىاالخبر،قاؿ:لقدخشيت

فك أبشر، كبل خديجة: لو قالت نفسي، أبدانهللاعمى هللا يخزيؾ ال كهللا، الرحـ،، لتصؿ إنؾ ،
 نكائب عمى كتعيف الضيؼ، كتقرم ، المعدـك كتكسب الكؿ، كتحمؿ الحديث، الحؽ،كتصدؽ

فانطمقتبوخديجةحتىأتتبوكرقةبفنكفؿبفأسدبفعبدالعزل،كىكابفعـخديجةأخي
تنصرفيالجاىمية،ككافيكتبالكتابالعربي،كيكتبمفاإلنجيؿبالعربيةماأبييا،ككافامرءان

بفأخيؾ.قاؿقدعمي،فقالتلوخديجة:أمعـ،اسمعمفاكبيرانشاءهللاأفيكتب،ككافشيخان
هللا رسكؿ فأخبره ترل؟ ماذا أخي، ابف يا نكفؿ: بف ىذاكرقة كرقة: لو فقاؿ رآه، ما خبر

،ياليتنيأككفحياحيفيخرجؾقكمؾ،،ياليتنيفيياجذعانالنامكسالذمأنزؿعمىمكسى
فعكدميأترجؿقطبماجئتبوإال:أكمخرجيىـ؟قاؿكرقة:نعـلـقاؿرسكؿهللا ،كا 

.(ُ)"مؤزرانيدركنييكمؾأنصرؾنصران

 ثانيًا: الوجوه البالغية مف اآليات: 
تِٛم٣َم]:*فيقكلوتعالى ـْ َأْرِضٛم٣َم َأْو يَمتَُٔمقُدنَّ دِم َِمٙمَّ "البلـالـقسـ،أمكهللالنخرجنكـ.[ يَمٛمُْخِرصَمٛمَُّ٘مْؿ َِم

أكأنَّياعمىبابيامفالتخيير،خيرالكفارأمحتىتعكدكا،أكإالأفتعكدكا،[ َأْو يَمتَُٔمقُدنَّ ]
موػػػػػيرسػػػػىفػػػػيرةهللاتعالػػػػذهسػػػـ،كىػػػفأرضيػػػـمػػػـأكيخرجكىػػفأفيعكدكافيممتيػػؿبيػػالرس

                                                           

صحيحمسمـ،كتاباإليماف،،كّالبخارم،كتاببدأالكحي،بابكيؼكافبدءالكحي،رقـالحديثصحيح(ُ)
 ،الناشر:ألفا،الطبعةاألكلى،.ِِٓباببدأالكحي،رقـالحديث
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.(ِ)نكفالتككيدالثقيمة"كفياآليةأيضانمؤكدثانيكىك"(ُ)كعباده"
تِٛم٣َمَأْو يَمتَٔمُ ]:*فيقكلوتعالى [ قُدنَّ دِم َِمٙمَّ فيممتيـ،[ يَمَتُٔمقُدنَّ ]"التعبيربػ كانكا يكحيإلىأنيـ

كخرجكامنياكطمبكاأفيعكدكاإلييا،كالرسؿلـيككنكافيممتيـأبدا،فماكافالرسؿليشرككا
 كجكه مف ذلؾ عف كالجكاب األكثاف، كيعبدكا كثيرةأوليا:باَّللَّ كىي صار بمعنى عاد أف

اال وثانييا:ستعماؿفيالمسافالعربيكذلؾ، أفوثالثيا:أفذلؾينطبؽعمىأتباعالرسؿ،
حاؿالرسؿقبؿالرسالةتككفصمتاعفالشرؾاليعتقدكنوكاليقكمكفبالدعكةضده،فيحسبيـ

ذلؾجديدان البعثيدعكنيـحسبكا بعد جاءكا فإذا عمىالجاىمكفمفأىؿالشرؾأنيـمعيـ،
.(ّ)ماىكجديدعمييـ،فطالبكىـبأفيعكدكاإلىماكانكاعميو"الرسؿك

 ثالثًا: فوائد وعظات مف اآليات:  
بوالدليؿ،كأحسبأفمايسكقومفقكؿيحسبو *فيالعادة"اليمجأأحدإلىالقكةإالإذاكىؿَّ

يككنكفقمةكأكثرىـض الحؽ؛كألفأتباعالرسؿدائما قكة انييارأماـ عفاءيستييفبيـحجة
فييددكنيـبإخراجيـمفمسقطرؤكسيـ.(ْ)المشرككف؛ألنيـأعزنفرا،كأشدبأسا،كأكثرتعنتا"

قكموسيخرجكنوألنَّوأرادليـالطيركالعفاؼ"كالمثاؿعمىذلؾ*فيقصةلكط نجدأفَّ
شربكفالخمكر،حيفنجدشابايريدأفينضـإلىصداقةجماعةفيمثؿعمره،لكنوكجدىـي

فنصحيـباالبتعادعنو،ككجدىـيغازلكفالنساءفحذرىـمفمغبةالخكضفيأعراضالناس،
لكفجماعةاألصدقاءكرىتكجكدهبينيـألنولـيألؼالفسادفيقكلكف:لنبتعدعفىذاالمستقيـ

الصفاتصارتسبةفينظرأصحابالمزاجالمنحرؼ،مث ميـالمتزىدالمتقشؼ،ككأفىذه
فخرجإلىالنظافةيمكت" .(ٓ)مثؿالحيكافالذميحيافيالقذارة،كا 

طبيعةالتصكراالعتقادم،كنظاـالحياةالذميقكـعميو،ذكأثرحاسـفيسيرالمجتمعات *"إفَّ
انتشارا الشاذ االنحراؼالجنسي فييا ينتشر أمريكا كفي فيأكربا الحديثة الجاىمية ىي فيذه

بغ ذريعا، يقـك الذم الحياة منيج كعف الصحيح، االعتقاد عف االنحراؼ إال مبرر ما ير
عميو....بؿكمازالتالجاىميةالحديثة،تطاردالذيفيتطيركف،فبلينغمسكففيالكحؿالذم
تنغمسفيومجتمعاتالجاىميةكتسميوتقديمةكتحطيمالؤلغبلؿعفالمرأةكغيرالمرأةأليست

                                                           

 .ّْٖص،ٗلمقرطبي،ج،آف(الجامعألحكاـالقرُ)
 .ََْٓص،ٖألبيزىرة،ج،(زىرةالتفاسيرِ)
 .ََْٔص،ٖ،جالمرجعالسابؽ(ّ)
 .ََْٓ،صٖ،جالمرجعالسابؽ(ْ)
 .ِِْٗ،صٕ(تفسيرالشعراكم،جٓ)
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قيـكأنفسيـكأمكاليـكأفكارىـكتصكراتيـكذلؾكالتطيؽأفتراىـيتطيركفتطاردىـفيأرزا
.(ُ)ألنياالتتسعكالترحبإالبالممكثيفالدنسيفالقذريف،إنومنطؽالجاىميةفيكؿحيف!!"

الظالميفنسبكااألرضإلىأنفسيـمتكعديفالرسؿكمفآمفمعيـ *نرلمفخبلؿاآلياتأفَّ
مفأعظـ"باإلخرا أفالرسؿالحؽليـفييا،كىذا إلىأنفسيـكزعمكا جمفديارىـكنسبكىا

عمييا كما األرض ليـ كسخر بعبادتو، كأمرىـ األرض، إلى عباده أخرج هللا فإف الظمـ،
يستعينكفبياعمىعبادتو،فمفاستعافبذلؾعمىعبادةهللاحؿلوذلؾكخرجمفالتبعة،كمف

الكفركأنكاعالمعاصي،لـيكفذلؾخالصالو،كلـيحؿلو،فعمـأفأعداءاستعافبذلؾعمى
فرجعناإلى الرسؿفيالحقيقةليسليـشيءمفاألرضالتيتكعدكاالرسؿبإخراجيـمنيا.كا 
ليـ حقا يمنعكنيـ شيء فؤلم منيـ، كأفراد ببلدىـ، أىؿ جممة مف الرسؿ فإف العادة مجرد

.(ِ)إالمفعدـالديفكالمركءةبالكمية؟"صريحاكاضحا؟!ىؿىذا

 المطمب الثاني
 بػػػػػػػػػالتعذي

عفسبيؿهللا،مستغميفبذلؾقمةالمؤمنيفكضعفيـ،مصدًٌللقداستخدـالظالمكفالتعذيب
كأمَّا التعذيب، نالومفقكمو إالكقد مفنبيو فما مسخريفكؿفنكفالتعذيبالنفسيةكالجسدية،

مفأتبا مجمكعة كىذه الراسيات. الجباؿ عمىالتعذيبصبر صبركا فقد السبلـ عالرسؿعمييـ
اآلياتتبيفالتعذيبككسيمةمفكسائؿالظالميف.

ـَ ايمَٔمَذاِب اظمُِٜمكمِ ]قال تعاىل:  ٝمَؾ َِم
ائِ ْٝمٛم٣َم زَمٛمِل إِْْسَ همِ *  َويَمَٗمْد َٞمجَّ ـَ اظُمْْسِ ُف ىَم٣مَن فَم٣ميمًِٝم٣م َِم ـْ همِْرفَمْقَن إِٞمَّ     [ كمَ َِم

. {02-03 }الُدخان:
َـّ َأْيِديَ ]قال تعاىل:  ْحَر هَمََلُوَمْمَِّٔم َٚمُ٘مُؿ ايمِضِّ ُف يمََ٘مّضغُِمىُمُؿ ايمَِّذي فَمٙمَّ ُ٘مْؿ وَم٣مَل َآََمٛمُْتْؿ يَمُف وَمّضَْؾ َأْن َآَذَن يَمُ٘مْؿ إِٞمَّ

َـّ  َّضٛمَُّ٘مْؿ دِم صُمُذوِع ايمٛمَّْخِؾ َويَمَتْٔمَٙمُٚم ـْ طِمََلٍف َوأَلَُصٙمِّ ٛم٣َم َأؾَمده فَمَذازًم٣م َوَأزْمَٗمك َوَأْرصُمَٙمُ٘مْؿ َِم . {22}طه:[ َأيه
 أواًل: المعنى اإلجمالي لآليتيف:

 بني مف المؤمنيف التعذيبضد بفنكف فرعكف برع الدخافلقد سكرة آية ففي إسرائيؿ،
كتسخيره" ليـ، ذاللو فيومفإىانةفرعكفكا  كانكا بذلؾ،حيثأنقذىـمما يمتفهللاتعالىعمييـ

.كفيآيةسكرةطوحينماآمفالسحرةلمَّارأكاصدؽمعجزة(ٖ)فياألعماؿالميينةالشاقة"إياىـ
                                                           

 .ُُّٔ،ُُّٓص،ّالقرآف،لقطب،ج(فيظبلؿُ)
 .ِّْ،صُ(تيسيرالكريـالرحمف،لمسعدم،جِ)
.ِٓٓص،ٕالبفكثير،ج،قرآفالعظيـ(تفسيرالّ)
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 الطغاةمكسى عميو يعتمد الذم الغميظ بالعذاب الغميظ "التيديد إلى ينتقؿ فرعكف نرل
كاألرك القمكب قير عف يعجزكف حيف كاألبداف الجسكـ عمى بالقكةكيسمطكنو االستعبلء ثـ اح،

يتمزؽاألحشاءكاألكصاؿ،كالتفرؽبيفإنسافيقرعػكةالتػػالق،ةػػػيالغابػػكشفػػكةالكحػػق،مةالغاش
.(ٔ)بالحجةكحيكافيقرعبالناب"

أصحابوقدناليـمفالتعذيبالشيءالكثيرفيكالناظرإلىسيرةالمصطفى ،يرلأفَّ
كىكمتكسدخباب،قاؿ:أتينارسكؿهللا،"عفالعيدالمكي،حتىشككاذلؾإلىرسكؿهللا

بردةفيظؿالكعبةفشككناإليوفقمنا:أالتستنصرلنا،أالتدعكهللالنا؟فجمسمحمراكجيوفقاؿ:
رأسو،» عمى فيجعؿ بالمنشار يؤتى ثـ األرض، في لو فيحفر الرجؿ يؤخذ قبمكـ مف كاف قد

مشطبأمشاطالحديدمادكفعظمومفلحـكعصبفيجعؿفرقتيفمايصرفوذلؾعفدينو،كي
مايصرفوذلؾعفدينو،كهللاليتمفهللاىذااألمرحتىيسيرالراكبمابيفصنعاءكحضرمكت

.(ٕ)«"مايخاؼإالهللاتعالى،كالذئبعمىغنموكلكنكـتعجمكف

اعمىمفأسمـ،:ثـإنيـعدكسيرةالكقدناؿالصحابةقسطانكبيرانمفالتعذيبجاءفي
مفأصحابو،فكثبتكؿقبيمةعمىمففييامفالمسمميف،فجعمكايحبسكنيـكاتبعرسكؿهللا

كيعذبكنيـبالضربكالجكعكالعطش،كبرمضاءمكةإذااشتدالحر،مفاستضعفكامنيـ،يفتنكنيـ
يعصموهللامنيـ.عفدينيـ،فمنيـمفيفتفمفشدةالببلءالذميصيبو،كمنيـمفيصمبليـ،ك

حميت كمنيـببلؿبفرباحككافصادؽاإلسبلـطاىرالقمب،ككافأميةبفخمؼيخرجوإذا
الظييرة،فيطرحوعمىظيرهفيبطحاءمكة،ثـيأمربالصخرةالعظيمةفتكضععمىصدره،ثـ

،فيقكؿكىكفييقكؿلو:)الكهللا(التزاؿىكذاحتىتمكت،أكتكفربمحمد،كتعبدالبلتكالعزل
ككانتبنكمخزكـيخرجكفبعماربفياسر،كبأبيوكأمو،ككانكاأىؿبيتذلؾالببلء:أحدأحد.

رسكؿهللا فيمربيـ مكة، برمضاء يعذبكنيـ حميتالظييرة، إذا بمغني:إسبلـ، فيما فيقكؿ،
ككافأبكجيؿالفاسؽصبراآؿياسر،مكعدكـالجنة.فأماأموفقتمكىا،كىيتأبىإالاإلسبلـ.

الذميغرمبيـفيرجاؿمفقريش،إذاسمعبالرجؿقدأسمـ،لوشرؼكمنعة،أنبوكأخزاه،كقاؿ:
فو،نأمنخطئرأيؾ،تركتديفأبيؾكىكخيرمنؾ،لنسفيفحممؾ،كلنفيمف كلنضعفشرفؾ،كا 

                                                           

.ِّّْص،ْلقطب،ج،(فيظبلؿالقرآفُ)
،قاؿاأللباني:صحيح،ِْٗٔ(سنفأبيداككد،كتابالجياد،بابفياألسيريكرهعمىالكفر،رقـالحديثِ)

الناشر:داربفالجكزم،الطبعةاألكلى.كقدركاهالنسائيكأحمدكالبخارم.
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فكافضعيفانكافتاجران كىذا،(ٔ)ضربوكأغرلبوقاؿ:كهللالنكسدفتجارتؾ،كلنيمكفمالؾ،كا 
مفالتعذيب.غيضمففيضممَّاناؿأصحابالنبي

 ثانيًا: الوجوه البالغية مف اآليات: 
ـَ ايمَٔمَذاِب اظُمِٜمكمِ ]:*فيقكلوتعالى ٝمَؾ َِم

ائِ ْٝمٛم٣َم زَمٛمِل إِْْسَ ـْ همِْرفَمْقَن *  َويَمَٗمْد َٞمجَّ جاءتفرعكف"بدؿ[ ...َِم
كفػأففرعػػةكػػىالمبالغػػأكعم،كفػػذابفرعػػر:مفعػػ،كالتقدياؼػػالمضذؼػػمفالعذابعمىح

ىانتيـ" .(ٕ)نفسالعذاب،إلفراطوفيتعذيبيـكا 
ّضَٛمَُّ٘مْؿ دِم صُمُذوِع ايمٛمَّْخؾِ ]:*فيقكلوتعالى جاءالتعبيرفيجذكعكليسعمىجذكعحيث"[ َوأَلَُصٙمِّ

.(ٖ)ءالمكعىفيكعائو"شبوتمكفالمصمكبفيالجذعبتمكفالشي
 ثالثًا: فوائد وعظات مف اآليات: 

ـَ ايمَٔمَذاِب اظُمِٜمكمِ ]:*فيقكلوتعالى ٝمَؾ َِم
ائِ ْٝمٛم٣َم زَمٛمِل إِْْسَ "المقصكدمفذكرىذااإلشارةإلى[ َويَمَٗمْد َٞمجَّ

مفعذابأىؿالشرؾبمكة،كمانجىالذيفاتبعكاأفهللاتعالىينجيالذيفآمنكابمحمد
.(ٗ)كسىمفعذابفرعكف"م

 المطمب الثالث
 فػجػالس

المكحديف تعذيب بذلؾ قاصديف الظالمكف، يستخدميا التي الكسائؿ أكثر مف فالسجف
ليا كأصبحت بؿ ال السجكف، كثرة ىذا زماننا كفي الناس، عمى التأثير عف بعادىـ كا  رىابيـ كا 

ىؤالءالمتيميفل يسليـتيـإالأنَّيـيريدكفنصرةاإلسبلـ،محاكـتقضيعمىالمتيميف،غيرأفَّ
باإلسبلم الظالميف امتؤلتسجكف آالؼيلقد نجد فاسد ظالـ حكـ نظاـ فييا دكلةو كؿ ففي يف،

المعتقميفالذيفيذكقكفأشدأنكاعالتعذيبألنَّيـرفضكاأفيداىنكاالظالـبظممو.
عفسبيؿهللا.مصدًٌلكقدكردتالعديدمفاآلياتالتيتبيفالسجفككسيمة

ْ َيْٖمَٔمْؾ ََم٣م آَ ]قال تعاىل:  ـْ مَل
ـْ َٞمْٖمِِضِف هَم٣مؽْمَتْٔمَِمَؿ َويَمئِ َـّ ايمَِّذي ظُمُْتٛمَّٛمِل همِٝمِف َويَمَٗمْد َراَوْدسُمُف فَم َُمُرُه وَم٣ميَم٦ْم هَمَذيمُِ٘م

ـَ َويَمَٝمُ٘مقٞمً  ـَ  ٣ميَمُٝمِْضَجٛمَ ٣منِمِري ـَ ايمِمَّ . {01}يوسف:[ َِم

                                                           

.ُّٕ،صُةالنبكية،البفىشاـ،ج(انظر:السيرُ)
.ُِٗص،ُّلمزحيمي،ج،(التفسيرالكسيطِ)
.ٕٔص،ّلمزمخشرم،ج،(الكشاؼّ)
.َّْص،ِٓالبفعاشكر،ج،(التحريركالتنكيرْ)
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َ ]قال تعاىل:  ـِ اَّتَّ ـَ اظمَِْضُجقٞمكِمَ وَم٣مَل يَمئِ ي أَلصَْمَٔمَٙمٛمََّؽ َِم ٣م نَمغْمِ . {11}الشعراء:[ ْذَت إََِلً

ـَ ىَمَٖمُروا يمُِٝمْثّضِتُقَك َأْو َيْٗمُتُٙمقَك َأْو خُيِْرصُمقَك ]قال تعاىل:  . {03}األكػال:[ ...َوإِْذ َيْٚمُ٘مُر زمَِؽ ايمَِّذي

 أواًل: المعنى اإلجمالي لآليات: 
ـْ مَلْ َيْٖمَٔمْؾ ََم٣م وَم٣ميم٦َْم هَمَذيمِ٘مُ ]قكلوتعالى:في

ـْ َٞمْٖمِِضِف هَم٣مؽْمتَْٔمَِمَؿ َويَمئِ َـّ ايمَِّذي ظُمُْتٛمَّٛمِل همِٝمِف َويَمَٗمْد َراَوْدسُمُف فَم

َـّ َويَمَٝمُ٘مقٞمً  ـَ  ٣مَآَُمُرُه يَمٝمُِْضَجٛمَ ٣منِمِري ـَ ايمِمَّ بيفالمعصيةنجدامرأةالعزيزتساكـيكسؼ {01}يوسف:[ َِم
إليومفحاجتيإليوليحبسفكليككنانكبيفالسجفحيث"تقكؿ:كلئفلـيطاكعنيع أدعكه مىما

العفاؼكالطيرليككفالثمفأففيختاريكسؼ(ٔ)مفأىؿالصغاركالذلةبالحبسكالسجف"
 كفي سنيف. بضع السجف في يمكث تعالى: ـَ ]قكلو ي أَلصَْمَٔمَٙمٛمََّؽ َِم ٣م نَمغْمِ ْذَت إََِلً َ ـِ اَّتَّ

وَم٣مَل يَمئِ

فرعكفبعد"مالـيجدلحجاجونجاحان {11:}الشعراء[ اظَمِْضُجقٞمكِمَ  كرألشدةشكيمةمكسىنجدأفَّ
شأفمفقيرتو كىذا مكسىمفأصميا. فيالحؽعدؿعفالحجاجإلىالتخكيؼليقطعدعكة

مكسى(ٕ)الحجة،كفيوكبرياءأفينصرؼعفالجدؿإلىالتيديد" بيفالكفركبيفحيثساـك
ـَ ىَمَٖمُروا يمُِٝمثّْضُِتقَك َأْو َيْٗمُتُٙمقَك َأْو خُيِْرصُمقَك ]ى:قكلوتعالالسجف.كأمَّا  {03}األكػال:[ ...َوإِْذ َيْٚمُ٘مُر زمَِؽ ايمَِّذي

خصنبيناصمكاتهللاكسبلموعميو،كتبيفلناشدةالمكرالذمكافكفارمكةيتربصكفبوفقدي
هللاسمـنبيومفمكرىـ.،حيثفكركامميانبيفأفيحبسكهأكيقتمكهأكيخرجكهالنبي ،كلكفَّ

كبيف لحكاميـ العمياء الطاعة الناسبيف يساكمكف أيضان الظالميف أفَّ نجد كفيزماننا
سجنوحاكـ،ألنَّولـيعطيالدنيةفيدينو،كقاؿالحؽ السجفالذماليعرؼنيايتو،فكـمفعالـو

باععمموبدراىـمعد جائر،ككـمفعالـو كدة،كزلتقدماهفيالطيف.عندسمطافو

 ثانيًا: الوجوه البالغية مف اآليات: 
 "قكلو: ـَ اظمَِْضُجقٞمكِمَ ]* مبالغة[ أَلصَْمَٔمَٙمٛمََّؽ َِم فيو ألف أخصمنو؛ عدؿعفألسجننَّؾكىك إنما

سجكني" في حالو عرفت ممف ألجعمنؾ معناه: أك ذاؾ، في أف(ٖ)ليست ييكحي كذلؾ ،
ييمثؿالنظاـالسياسيالفاسدكالمستبد،كالكاقعينطؽفرعكفاشتيربسجفم فييعارضو،كىذا

بذلؾ.

                                                           

.ٖٔص،ُٔ(جامعالبيافلمطبرم،جُ)
.ُُِص،ُٗالبفعاشكر،ج،(التحريركالتنكيرِ)
الكتاّ) .ُٗٓ،صٖبالمكنكف،الناشر:دارالقمـ،ج(الدرالمصكففيعمـك
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٣م نَمغْمِي]*"البلـفيقكلو: ْذَت إََِلً َ ـِ اَّتَّ مكطئةلمقسـ.كالمعنىأففرعكفأكدكعيدهبما[ وَم٣مَل يَمئِ
العربيةكأفيككففرعك المكطئةفيالمغة البلـ التيتؤذفبيا فقاؿ:يساكماليميفالمجممة

.(ٔ)عمييميف،أكباأليماف،أكأقسـ"

ـَ ىَمَٖمُروا]*فيقكلوتعالى: "اإلتيافبالمضارعفيمكضعالماضيالذمىك[ َوإِْذ َيْٚمُ٘مُر زمَِؽ ايمَِّذي
.(ٕ)الغالبمعإذاستحضارلمحالةالتيدبركافيياالمكر"

 ثالثًا: العبر والعظات مف اآليات: 
ـَ ىَمَٖمُروا يمُِٝمْثّضُِتقَك َأْو َيْٗمُتُٙمقَك َأْو خُيِْرصُمقَك َوَيْٚمُ٘مُروَن َوَيْٚمُ٘مُر اهللُ َواهللُ وَ ]قكلوتعالى:*في إِْذ َيْٚمُ٘مُر زمَِؽ ايمَِّذي

ـَ  تغير {03}األكػال:[ طَمغْمُ اظَم٣مىمِِري قبؿ فيمكة، كاف بما "التذكير جاء مدنية كالتيىيسكرة
 بالثقة ليكحي نو كا  المكقؼ. كتبدؿ هللاالحاؿ، قدر تدبير إلى ينبو كما المستقبؿ في كاليقيف

مرة، أكؿ القرآف بيذا يخاطبكف الذيف المسممكف كاف كلقد كيأمر.. بو يقضي فيما كحكمتو
يعرفكفالحاليفمعرفةالذمعاشكرألكذاؽ.ككافيكفيأفيذكركابيذاالماضيالقريب،كما

.(ٖ)عكمافيومفأمفكطمأنينة"كاففيومفخكؼكقمؽفيمكاجيةالحاضرالكاق

.فميحرصالمسمـ(ٗ)*"التذكيربنعـهللاتعالىعمىالعبدليجدالعبدفينفسوداعيةالشكرفيشكر"
دائمانبتذكرنعـهللاعميوكأعبلىانعمةاإلسبلـ،كالكثيرالكثيرمفالنعـالظاىرةكالباطنة،فيذا

حياةالمجاىدبيفاألسركالتيجيرمدعاةهألفيدكـاإلنسافعمىشكرربو .كفيياداللةنعمىأفَّ
كالقتؿ،فاألعداءيتربصكفبوفيكؿحاؿ.

دينيـ، عمى كيساكمكنيـ الحؽ، أىؿ إغراء يحاكلكف الباطؿ أىؿ اآلياتأفَّ خبلؿ مف يتبيف *
كالتع بالسجف ييددكنيـ إلىصفيـ مفضميـ ييأسكا ما كبعد الجداؿ، أشد ذيب،كيجادلكنيـ

"كيعتبرالسجفمفأكؿالكسائؿالقيريةالتييمكحبياالطغاةفيكجومعارضييـ،لذلؾنجدأف
.(٘)مفأىـمعالـالببلدالتييحكمياالطغاةكثرةالسجكف"

 

                                                           

.ُِِ،صُٗ(التحريركالتنكير،جُ)
.ِّٕ،صٗ(المرجعالسابؽ،جِ)
.َُُٓ،صّ(فيظبلؿالقرآف،جّ)
.َِّ،صِ،ج،لمجزائرم(أيسرالتفاسيرْ)
مية.،رسالةماجستير،الجامعةاإلسبلُِٕ،صلمباحث/عاطؼالمحاـ(طغيافالحكاـكخفةالشعكبٓ)
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 المطمب الرابع
 ؿػػػػػػػالقت

مف النَّاسعفدينيـ، مفكسائؿلصد فيجعبتيـ الباطؿكؿما أىؿ أفيستنفذ كبعد
يمجئكفاست كتعذيب، كسجف كتيجير بالباطؿ كمجادلةو لئلشاعات كنشرو لممعجزات كطمب يزاء

لقتميـكالتخمصمنيـ.كىذهمجمكعةمفاآلياتتبيفالقتؿككسيمةمفكسائؿالظالميف.

ـَ اظَمْرصُمقَِمكمَ ]قال تعاىل:  َـّ َِم ـْ مَلْ سَمٛمْتَِف َي٣م ُٞمقُح يَمَتُ٘مقَٞم
. {227}الشعراء:[ وَم٣ميُمقا يَمئِ

ٛمَُّ٘مْؿ َِمٛم٣َّم فَمَذاٌب َأيمِٝمؿٌ ]قال تعاىل:  ٛمَُّ٘مْؿ َويَمَٝمَٚمِضَّ ـْ مَلْ سَمٛمْتَُٜمقا يَمٛمَْرمُجَ
َٞم٣م زمُِ٘مْؿ يَمئِ ْ ٣م سَمَْمغمَّ . {22}يس:[ وَم٣ميُمقا إِٞمَّ

ـْ سُمْٖمٙمُِح ]قال تعاىل:  تِِٜمْؿ َويَم ُْؿ إِْن َيْٓمَٜمُروا فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ َيْرمُجُقىُمْؿ َأْو ُئِمٝمُدوىُمْؿ دِم َِمٙمَّ [ قا إًِذا َأزَمًداإَِّنَّ

. {13}الؽفف:

ػات:[ وَم٣ميُمقا ازْمٛمُقا يَمُف زُمٛمَْٝم٣مًٞم٣م هَمَٟميْمُٗمقُه دِم اجَلِحٝمؿِ ]قال تعاىل:  . {12}الصَّ

ُف ]قال تعاىل:  . {17}غافر:[ ...َووَم٣مَل همِْرفَمْقُن َذُروِِّن َأوْمُتْؾ َُمقؽَمك َويْمَٝمْدُع َرزمَّ

. {7-2 }الربوج:[ إِْذ ُهْؿ فَمَٙمٝمَْٜم٣م وُمُٔمقدٌ *  ٛم٣َّمِر َذاِت ايمَقوُمقدِ ايم*  وُمتَِؾ َأْصَح٣مُب األطُْمُدودِ ]قال تعاىل: 

ـَ ىَمَٖمُروا يمُِٝمْثّضِتُقَك َأْو َيْٗمُتُٙمقَك َأْو خُيِْرصُمقَك ]قال تعاىل:  . {03}األكػال:[ ...َوإِْذ َيْٚمُ٘مُر زمَِؽ ايمَِّذي

ـَ ]قولو تعالى: أواًل: المعنى اإلجمالي ل            ىَمَٖمُروا يمُِٝمْثّضُِتقَك َأْو َيْٗمُتُٙمقَك َأْو  َوإِْذ َيْٚمُ٘مُر زمَِؽ ايمَِّذي

   . {03}األكػال:[ ...خُيِْرصُمقَك 

أمكاذكرأيياالرسكؿ،مامٌفهللابوعميؾحيفتشاكرالمشرككففيدارالندكةفيما
صارمان،،ثـاستقررأييـبأفيقتمكه،بأفيأخذكامفكؿقبيمةفتى،كيعطكهسيفانيصنعكفبالنبي

أنجاهمفمكرىـ،فسبحافكيقتموالجميعقتمةرجؿكاحد،ليتفرؽدموبيفالقبائؿ،لكفهللا
 .(ُ)المطيؼبعبادهالذماليغالبومغالب

نفرانع أف عباس: ابف الندكة،ف دار ليدخمكا اجتمعكا قبيمة، أشراؼكؿ قريشمف مف
قالكا:مفأنت؟قاؿشيخمفنجد،سمعتأنكـفاعترضيـإبميسفيصكرةشيخجميؿ،فممارأكه

معيـ، فدخؿ ادخؿ! أجؿ، قالكا: منيرأمكنصح. يعدمكـ كلف أحضركـ، فأردتأف اجتمعتـ،

                                                           

.ُّٗ،صُانظر:تيسيرالكريـالرحمف،لمسعدم،ج(ُ)
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قائؿ: فقاؿ قاؿ: بأمره. فيأمكركـ يكاثبكـ كهللاليكشكفأف الرجؿ، إلىشأفىذا انظركا فقاؿ:
ييمؾكماىمؾمفكافقبمومفالشعراء،زىيراحبسكهفيكثاؽ،ثـتربصكابوريبالمنكف،حتى

كالنابغة،إنماىككأحدىـ!قاؿ:فصرخعدكهللاالشيخالنجدمفقاؿ:كهللا،ماىذالكـبرأم!كهللا
فيمنعكه أيديكـ مف حتىيأخذكه عميو يثبكا أف فميكشكف إلىأصحابو، محبسو مف ربو ليخرجنو

ب مف يخرجككـ أف عميكـ آمف فما قائؿ:منكـ، فقاؿ قاؿ: ىذا. فيغير فانظركا قالكا: بلدكـ!
أخرجكهمفبيفأظيركـتستريحكامنو،فإنوإذاخرجلفيضركـماصنعكأيفكقع،إذاغابعنكـ
أذاهكاسترحتـ،ككافأمرهفيغيركـ.فقاؿالشيخالنجدم:كهللاماىذالكـبرأم،ألـتركاحبلكة

ال كأخذ لسانو، كطبلقة استعرضالعرب،قكلو، ثـ فعمتـ، كهللالئف حديثو؟ مف تسمع ما قمكب
لتجتمعفعميكـ،ثـليأتيفإليكـحتىيخرجكـمفببلدكـكيقتؿأشرافكـ!قالكا:صدؽكهللا!فانظركا
رأياغيرىذا!قاؿ:فقاؿأبكجيؿ:كهللاألشيرفعميكـبرأمماأراكـأبصرتمكهبعد،ماأرلغيره!

نيدا،ثـيعطىكؿغبلـمنيـسيفاقالكا:كماىك شابا كسيطا ؟قاؿ:نأخذمفكؿقبيمةغبلما
صارما،ثـيضربكهضربةرجؿكاحد،فإذاقتمكهتفرؽدموفيالقبائؿكميا،فبلأظفىذاالحيمف
بنيىاشـيقدركفعمىحربقريشكميا،فإنيـإذارأكاذلؾقبمكاالعقؿ،كاسترحناكقطعناعناأذاه.

قاؿالشيخالنجدم:ىذاكهللاالرأم،القكؿماقاؿالفتى،الأرلغيره!قاؿ:فتفرقكاعمىذلؾكىـف
فأمرهأفاليبيتفيمضجعوالذمكافيبيتفيوتمؾمجمعكفلو،قاؿ:فأتىجبريؿالنبي
.(ٔ)الميمة،كأذفهللالوعندذلؾبالخركج

 ثانيًا: فوائد وعظات مف اآليات: 
دالنظرفيتيديدالظالميفلممرسميفكأتباعيـبالقتؿ،نجدأنيـيستخدمكفأبشعأنكاعالقتؿ،*عن

كفيىذاإشارةإلىحجـالحقدالذميحمموالظالمكففيقمكبيـعمىالمؤمنيف.فمعنكح
يكأصحابالقريةكالفتيةنجدالظالميفييددكنيـبالقتؿرجمان،كيشيدلذلؾطريقةاإلعداـالت

إبراىيـبنبييـ،فالنصالكريـيصكرىذهالطريقةالمخيفةكالبشعة،كالتيإفدلتإنَّما أرادىاقـك
تدؿعمىحجـمايحمموالظالمكفمفحقدلممؤمنيف.

القمب،ألنيـ يككفمفالتجبركقساكة أصحاباألخدكد"مفأعظـما فعموالذيفقتمكا ما *إفَّ
العذاب،الذمتنفطرمنوجمعكابيفالكفربآياتهللا كمعاندتيا،كمحاربةأىمياكتعذيبيـبيذا

خصمة إال المؤمنيف مف نقمكا ما أنيـ كالحاؿ فييا، إلقائيـ عند إياىـ كحضكرىـ القمكب،
كفباهللالعزيزالحميدأم:الذملوالعزةػػكايؤمنػػػـكانػػػيأنيػػعادتيـ،كىػػاسػػا،كبيػػيمدحكفعميي

                                                           

،كركاهابفُْٖ،صُ،كقدكردىذااألثرفيسيرةابفىشاـ،جْٓٗص،ُّلمطبرم،ج،جامعالبياف(ُ)
.إسحاؽعفابفعباسفيغيرىذاالمفظ
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.(ٔ)قيربياكؿشيء،كىكحميدفيأقكالوكأكصافوكأفعالو"التي

 اشتممتآية لقد ـْ سُمْٖمٙمُِحقا إًِذا َأزَمًدا]* تِِٜمْؿ َويَم ُْؿ إِْن َيٓمَْٜمُروا فَمَٙمٝمُْ٘مْؿ َيْرمُجُقىُمْؿ َأْو ُئِمٝمُدوىُمْؿ دِم َِمٙمَّ [ إَِّنَّ

كالعمؿبمض {13}الؽفف: بيا ينبغياالىتماـ مفالفكائد الحثعمىعمىجممةو "كمنيا: مكنيا
التحرز،كاالستخفاء،كالبعدعفمكاقعالفتففيالديف،كاستعماؿالكتماففيذلؾعمىاإلنساف

كعمىإخكانوفيالديف.

كمنيا:شدةرغبةىؤالءالفتيةفيالديف،كفرارىـمفكؿفتنة،فيدينيـكتركيـأكطانيـ
فالمضاركالمفاسد،الداعيةلبغضو،كتركو،كأفىذهفيهللا.كمنيا:ذكرمااشتمؿعميوالشرم

ـْ سُمْٖمٙمُِحقا إًِذا َأزَمًدا]الطريقة،ىيطريقةالمؤمنيفالمتقدميف،كالمتأخريفلقكليـ: .(ٕ)"[ َويَم

 خالصة الفصؿ األوؿ: 
لقدتعرفنامفخبلؿالفصؿاألكؿعمىكسائؿالظالميففيصدالنَّاسعفدينيـ،كذلؾ

الظالميفلـيترككامفخبلؿآي كاستعممكىاإالأمكسيمةمفالكسائؿاتالقرآفالكريـ،فكجدناأفَّ
طفاءنكرهللافياألرض،لذافقدكجبعميناأفسخًٌحاكلكاأفييك ركىافيالصدعفسبيؿهللا،كا 

مفبابمعرفةشراآل بيا،كىذا لمناسحتىاليغتركا كنبينيا خريفنعرؼكؿإمكاناتأعدائنا
،أنوسمعحذيفةبفاليمافيقكؿ:كافالناسيسألكف(ّ)لتجنبضرره،فعف"أبكإدريسالخكالني

،"كبيذاالحرصأتقفحذيفة(ٗ)عفالخير،ككنتأسألوعفالشرمخافةأفيدركني"رسكؿهللا
بماسيككفمففتفكسكءكنفاؽ،حتىاحتاجإلىعمموكبار بران الصحابة،عمـالشر،كأحاطخي

.(٘)كطفؽمثؿعمريسألوكيستشيره"

لك الشراللمشرًٌ وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفلتكقًٌيػػػ"عرفتي

 (ٙ)مفالخيريقعفيو"كمفاليعرؼالشرَّ

                                                           

.ُٖٗ،صُلمسعدم،ج،(تيسيرالكريـالرحمفُ)
.ِْٕ،صُ(المرجعالسابؽ،جِ)
ىكعائذهللابفعبدهللاقاضيدمشؽكعالمياككاعظيا،كلدعاـالفتح،كحدثعفأبيذركأبيالدرداءكأبي(ّ)

ىريرة،ككافمففقياءأىؿالشاـ،كعفمكحكؿقاؿ:مارأيتمثؿأبيإدريسالخكالني)سيرأعبلـالنببلء،
(.ُٕٓ،صٓلمذىبي،ج

.َْٖٕكيؼاألمرإذالـتكفجماعة،رقـالحديث:صحيحالبخارم،كتابالفتف،باب(ْ)
.ُّْالناشر:دارالمنطمؽ،الطبعةاألكلى،صلمراشد،العكائؽ(5)
.ُِبصائرفيالفتف،الناشر:داربفالجكزم،الطبعةاألكلى،ص(6)
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الظالميفباألمساك الباحثأفَّ ،كأىؿالباطؿباألملذميراه سىـأىؿىـظالمكفاليـك
،فمنذبعث غيره،كبكفاتوالنبيالعدنافةالباطؿاليـك ،،أعمفلكاءالحؽالذمليسمعوحؽه

أعمفأىؿالباطؿعمىاختبلؼ كمفتمؾالمحظة لعباده. هللاسبحانو اكتمؿالديفالذمارتضاه
كنصارلكمشركيفكمنا مسمياتيـمفييكدو فقيفالعداءلئلسبلـكأىمو،مستخدميففيكؿعصرو

في هللا نكر إطفاء بذلؾ قاصديف إمكانات مف يممككف ما كأكسع قدرات، مف لدييـ ما أحدث
األرض،كخنؽركحاإلسبلـفيأىمو،كطمسالتكحيدالذميعبدبوهللاسبحانو،فكحدىـالعداء

مسخر الدياف، بالكاحد الكفر كجمعيـ فيلئلسبلـ، باألمس متمثمةن اإلعبلمية الكسائؿ كؿ يف
الزائفة، اإلشاعات كبث كأىمو، باإلسبلـ لبلستيزاء الحديثة، اإلعبلمية بالكسائؿ كاليكـ الشعراء،
كتسخيرآالؼاأللسنةلممجادلةبالباطؿ،كلمَّالـتفمحىذهالكسائؿينتقمكفإلىالتعذيبالجسدم

انناىذاكبعدأفأصبحالعالـكالقريةالصغيرة،قدأجمعتكؿكالسجفكالتيجيركالقتؿ،كفيزم
دكؿالكفر،ككؿاألنظمةالظالمةعمىاعتباراإلسبلـعدكىااألكؿ،لذاكجبعميناالتعرؼعمى
المعة، بمسمياتو زيفيـ كاليتسربإلينا باطميـ، كسائميـكمكرىـكخداعيـحتىالينطميعمينا

،فيكنعـالمكلىكنعـالنصير.مستعينيفقبؿكبعدذلؾباهللكالذميضعالسـبالعسؿ،
 وسائؿ الظالميف لصد الناس عف الديف: و أىـ النتائج التي توصؿ إلييا الباحث في الفصؿ األوؿ 

فكؿالحرصعمىنصرةباطميـ،كعمىنشرهبيفالناس،مستخدميفلذلؾك*أىؿالباطؿحريص
كؿإمكاناتيـ،ككؿقدراتيـ.

الباطؿ أىؿ تقاتؿ سيككف فالحاؿ الشعكب، قيادة عف بعيدان ضعيفان، الحؽ كاف إذا *
كتخاصميـ،كلكفإذاماجاءالحؽ،فالحاؿسيككفأفتجتمعممؿالباطؿضدالحؽالذمبدأ

يظيركيقكل.
ليضحيبمالوكبجيدهكبنفسو،كالأفيرلرايةنلمحؽ خفاقة،*مفأىؿالباطؿ،مفىكمستعده

كالأفيرلالفضيمةقدانتشرت،ألنَّويحمؿقمبانفاسدان،فبليسرهأفترلعيناهشيئانصالحان.
الكثنيكف، المشرككف ىـ ثبلثا: فئات اإلسبلـ صدر في لممسمميف المعادم الٌتكتؿ ضـٌ لقد *

فتغيرتا لىاليكـمازاؿىذاالتحالؼقائمان،كا  لدكؿكالمسميات.كالمنافقكفكالييكد،كا 
*ييمثؿالمنافقكفاليدالخفيةالتيتضربالصؼالمسمـمفداخمو،كالتيييحركياقكلالشر.

*السخريةكاالستيزاءتعتبرمفأكثرالكسائؿالتييستخدمياالظالمكففيصدالناسعفدينيـ،
عففطرتيـ.فيـيستيزئكفمفكؿشيءولوعبلقةبالديف،قاصديفبذلؾتنفيرالناس

*عمىالمؤمفأفيكطفنفسوعمىأنوسيكاجومنافقيفيريدكفأفيردكهعفاإليماف،كسيجد
أناسايسخركفمنوكيتغامزكفعميو،فيذهطريؽالدعكاتفيكؿاألزماف.
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النبي لمتشكيؾفيدعكة يترؾالمشرككفسبيبلن كمفذلؾطمبالمعجزات،*لـ إالطرقكه،
ئكة،كمعجزاتكاألمـالسابقةكغيرىا.كنزكؿالمبل

*لقداستخدـالظالمكفاإلشاعةبشكؿكبير،حيثنشراألخبارالكاذبة،كتركيجيافيالمجتمع،
لتصبححديثالناس،فينتشركذبيـبأرخصاألثماف،كتصبحىذهالكسيمةمفأنجحالكسائؿ.

ؿ،مختمقيفأكاذيبكأقاكيؿماأنزؿهللابياففيكؿاألزمافالمجادلةبالباطي*مفكسائؿالظالم
مفسمطاف،قاصديفبذلؾزعزعةاإليماففينفكسالمؤمنيف.

المؤمنيفعمىعقيدتيـلعميـبذلؾيرضكف،فيفتحكاأماـالمكحديفمساكمةفي*مفكسائؿالظالم
بترؾبعضالمعتقداتمفدين كيفاكضكنيـ لباطميـ، النكا إفىـ حتىينتيىأبكابالدنيا يـ

الصراعبينيـ،كيعرضكفعمييـاألمكاؿإلغرائيـبترؾالحؽ.

خراجالمؤمنيفمفديارىـمنيجانلمظالميفعمىمداراألزماف،فيـيحاكلكفبذلؾأف *التيجيركا 
يبعدكاالمصمحيفعفساحاتالتأثير،كييخيفكابذلؾمفأرادأفييسمـ.

دعفسبيؿهللا،مسخريفكؿفنكفالتعذيبالنفسيةكالجسدية.مصل*يستخدـالظالمكفالتعذيب

رىابيـ قاصديفبذلؾتعذيبالمكحديفكا  الظالمكف، *السجفمفأكثرالكسائؿالتييستخدميا
بعادىـعفالتأثيرعمىالناس،كفيزمانناىذاكثرةالسجكف،حتىأصبحتسمةلمظمـ. كا 

فيصدالناسعفدينيـىكالتخمصمنيـبالقتؿ.*منتيىالمطاؼفيكسائؿالظالميف
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 الفصؿ الثاني
 منيج القرآف في تثبيت المؤمنيف في وجو الظالميف

كفيومبحثاف:
 المبحث األوؿ: ترسيخ العقيدة في نفوس المؤمنيف.

 المبحث الثاني: دحض وسائؿ الظالميف. 
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 المبحث األوؿ
 يف ترسيخ العقيدة في نفوس المؤمن

:عشرةمطالبكفيو
 . والعمؿ بو القرآف الكريـتدبر المطمب األوؿ: 
 .األنبياء وتدبرىاقصص دراسة المطمب الثاني: 

 المطمب الثالث: طاعة هللا واجتناب نواىيو. 
 .  المطمب الرابع: ذكر هللا

 المطمب الخامس: الدعاء.
 المطمب السادس: الصبر.

 .عف اإليماف كبريفالمطمب السابع: معرفة عقاب المست
 لثبات. ااألخذ بأسباب مع  تعالىعمى هللا  المطمب الثامف: التوكؿ

 : المؤيدات الربانية. تاسعالمطمب ال
 .عمى الحؽ : زاد الثابتيفعاشرالمطمب ال





-َٖ- 
 

 المبحث األوؿ 
  ترسيخ العقيدة في نفوس المؤمنيف

العقيدةاإلسبلميةكالتيىيمنسجمةه معفطرةاإلنسافالتيفطرهيهللاممَّاالشؾفيوأفَّ
عميياإذامارسختفينفسالمؤمف،كالتصقتفيعقمو،كتربعتفيقمبو،فإنَّياستؤثرعمىكؿ
مفأعضاءجسمو،فقمبولفيقبؿإالالصكاب،كعينولفتنظرإلىحراـ،كأيذنولفتسمع عضكو

اـ،كقدمولفتمشيإلىحراـ،فحياتولمكاحدالحراـ،كلسانولفينطؽبالحراـ،كيدهلفتيمدإلىحر
لنزكاتالشيطاف،إ اليخمكامنياكؿإنسافالدياف،ليسفييانصيبه ىذهالعقيدةإذا،الزالتو فَّ كا 

المؤمفأفتنزع كاف،ألفَّ مارسختفيالقمب،فمفيستطيعأحدهأفيزيمياميماكافكبأمأيسمكبو
فينزعاإليمافمفقمبو.ركحومفجسده،أحبإليومفأ

لذاقدحرصالقرآفالكريـعمىترسيخىذهالعقيدةالسميمةفينفسالمؤمفترسيخانمتينان
كالريب.كلقدذكرلناالقرآفالكريـكؿمامفشأنوأفيزيدىذهالعقيدةرسكخان، اليخالطوشؾو

نف تراكده قد ممَّا يمكفأفيصيبالمسمـ كؿما العقيدة.كأكضحلنا قديضعؼىذه سوبوممَّا
يعيفهللا التي كالمؤيداتالربانية كعمبلن، كتدبران كحفظان تبلكةن الكريـ القرآف الكسائؿ: فكانتىذه
سبحانوكتعالىبياعبادهلمثباتضدالظمـ،كذكرقصصالسابقيفمفاألنبياءكالمرسميفعمييـ

 األزماف، مدار عمى الصالحيف كمف األفياـ،السبلـ، أيكلي لتثبيت عبرةن مف قصصيـ في كما
كالصبر إليو، الدعاء ككثرة بذكره، كترطيبالمساف كاجتنابنكاىيو، كتعالى هللاسبحانو كطاعة
أخرل كالتككؿعمىهللامعاألخذباألسبابالمعينةعمىالثبات،كمعرفةعقابالمنتكسيف،كأمكره

نيا،كتذكراآلخرة،كرقابةهللا،كالخكؼمفاالستبداؿ،كاستشعارىيزادهلمثابتيف:كمعرفةحقيقةالد
ثكابالثابتيفضدالظالميف.

كبيذهاألمكركمياترسخالعقيدةفيالقمب،فبليكفلمنفاؽإلييامسمؾ،كاللمباطؿإلييا
ـ.كىذهمدخؿ،كاللمشيطافعمييامفسبيؿ،كالألىؿالباطؿطمعهفيإغكائوعفالصراطالمستقي

القىمفالظالميف،ضريبة ابفتيميةكالذمالقىمفصنكؼالتعذيبما كمماتشيخاإلسبلـ
كنفي شيادة، قتمي فإفَّ شئتـ ما افعمكا قاؿ: حينما الظالميف، الحؽضد عمى بمدميثباتو مف

:نظمياالشاعرعبدالعزيزالشيرمفيبيتيفمفالشعرسياحة،كسجنيخمكة،كقد

مكةه...كسياحتيفيالنفيكاإلبعادً"إفآث ركاسجنيفسجنيخى

بجازع...فالمكتغايةيمطمبيكميرادم" (ُ)أٍكسٌرىيـقتميفمستي

                                                           

 .ّْ،صٕٗمجمةالبياف،تصدرعفالمنتدلاإلسبلمي،العدد:(ُ)
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 المطمب األوؿ
والعمؿ بو القرآف الكريـتدبر 

المبيف،كمعجزتو القرآفالعظيـىككسيمةالثباتاألكلى،فيكحبؿهللاالمتيف،كنكره إفَّ
الباطؿمفبيفيديولمعالميف، اليأتيو فقدغكل، اىتدلكمفأعرضعنو فقد مفاستمسؾبو

كالمفخمفو،عجائبوالتنقضي،ككنكزهالتفنى،فيوالعبلجمفكؿداء،كفيوالشفاءمفكؿ
القرآفىكالمصدراألكؿلمثبات إعياء،ماظمئمفنيؿمنو،كالاستمذمفارتكلبغيره،لذافإفَّ
تمؾاآلياتتتنزؿبردانكسبلمانعمىقمبالمؤمف "ألنَّويزرعاإليمافكيزكيالنفسبالصمةباهلل،ألفَّ
فبلتعصؼبورياحالفتنة،كيطمئفقمبوبذكرهللا،كألنَّويزكدالمسمـبالتصكراتكالقيـالصحيحة

ـاألكضاعمفحكلو،كألنَّويردعم ىالشبياتالتييثيرىاأعداءالتييستطيعمفخبللياأفييقكًٌ
باقيالكسائؿجميعيامستكحاةهمفالقرآف..(ُ)اإلسبلـمفالكفاركالمنافقيف" بؿإفَّ

كقدجعؿالباحثىذاالمطمبفيفرعيف:

:وأثرىا عمى ثبات المؤمف تدبر اآليات القرآنية: وؿالفرع األ 
البد تبلكةالقرآفالعظيـتبلكةنصحيحةنأمره منولكؿمسمـيبغيالثباتعمىديفهللا،إفَّ

أفتككفتبلكةنمصحكبةنبالتدبر،مقركنةنبالخشكعكالتفكر،حتىينتجعنيا ىذهالتبلكةالبدَّ لكفَّ
زيادةاإليماففيالقمب،كرسكخالعقائدفيالعقؿ،كتأثرالجكارحبالعمؿ،كىذاىكالمقصد.قاؿ

النككم "ينباإلماـ هللا( ىك)رحمو فيذا كالخضكع، كالتدبر، الخشكع، شأنو يككف أف لمقارئ غي
المقصكدالمطمكب،كبوتنشرحالصدكركتستنيرالقمكب،كدالئموأكثرمفأفتحصر،كأشيرمف

كاممة ليمة كاحدة اآلية منيـ الكاحد السمؼيتمك مف باتجماعة كقد تيذكر، ليمة،أف معظـ أك
.(ِ)يتدبرىاعندالقراءة"

نى التدبر لغًة واصطالحًا: مع

 معنى التدبر لغًة:  :المسألة األولى

(ّ)أفيدبراإلنسافأمره،كأنوينظرإلىماتصيرإليوعاقبتو"التدبير:بففارس:"اقاؿ
النظرفيديبيراألمكركتأمميا،كقديقاؿذلؾفيتأمؿالشيءبعدحصكلوالتدبير:كقاؿالراغب"

                                                           

 الناشر:داربفالجكزم،الطبعةاألكلى.،ٔ(مفركائعالمنجد،صُ)
 .َُْ(األذكارالمنتخبة،لمنككم،صِ)
 .ّْٓ،صُالبففارس،ج،(مجمؿالمغةّ)
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مف خيره سديدنا"كمعرفة فكجدتو فبلف فعؿ ما تدبرت كقكلؾ: فساده، مف كصبلحو .(ُ)شره،
ك ابفمنظكر: فيو،التدبير في األمر:"قاؿ التفكر كالتدبر: عاقبتو، إليو تؤكؿ إلىما أفتنظر

النظرفياكلوكآخرهوتدبر الكالـ:."(ِ)كالتدبير:أفيتدبرالرجؿأمرهكيدبرهأمينظرفيعكاقبو"
.(ّ)ثـيعيدنظرهمرهبعدمرةكليذاجاءعمىبناءالتَّفعؿكالتَّجرعكالتَّفيـكالتَّبيف"

 أفَّ الباحث معرفةالتدبر في المغة: كيرل إلى لمكصكؿ الشيء اإلنساف يتدبر أف ىك
عاقبتو.

 معنى التدبر في االصطالح:  :المسألة الثانية

رفيعكاقباألمكر،كىكقريبمفالتفكر؛إالأفعبارةعفالنظالتدبر:لجرجاني"قاؿا
.(ْ)التفكرتصرؼالقمببالنظرفيالدليؿ،كالتدبرتصرفوبالنظرفيالعكاقب"

ىكتفيـمعانيألفاظوكالتفكرفيماتدؿعميوآياتومطابقةن،كمادخؿفيتدبر القرآف:"
يعرجالم لـ مما تمؾالمعانيإالبو، التتـ كما مفاإلشاراتكالتنبيياتضمنيا، فظعمىذكره

.(ٓ)كانتفاعالقمببذلؾبخشكعوعندمكاعظوكخضكعوألكامرهكأخذالعبرةمنو"

دراؾمعانيوكحكموكالمرادمنو" .(ٔ)"ىكالتفكركالتأمؿآلياتالقرآفمفأجؿفيموكا 
فيمدلكمعنى تدبر القرآف:ويرى الباحث أف   كالتفكر معانيو، فيـ فيىك كالنظر التو،

عكاقبأكامره،كالعمؿبكؿماأمر،كاالبتعادعفكؿمانيى.

كقدكردتالعديدمفاآلياتالتيتحثعمىتدبرالقرآفكمنيا:

ـْ فِمٛمِْد نَمغْمِ اهللِ يَمَقصَمُدوا همِٝمِف اطْمتََِلهًم٣م ىَمثغًِما]قال تعاىل:  ُروَن ايمُٗمْرَآَن َويَمْق ىَم٣مَن َِم [ َأهَمََل َيَتَدزمَّ

.{21الـساء:}

َر ُأويُمق األيَْمَّض٣مِب ]قال تعاىل:  ُروا َآَي٣مسمِِف َويمَِٝمَتَذىمَّ زمَّ . {11}ص:[ ىمَِت٣مٌب َأْٞمَزيْمٛم٣َمُه إيَِمٝمَْؽ َُمَّض٣مَرٌك يمَِٝمدَّ

٣م]قال تعاىل: ُروَن ايمُٗمْرَآَن َأْم فَمعَم وُمُٙمقٍب َأوْمَٖم٣مَُلَ . {12}حمؿد:[ َأهَمََل َيَتَدزمَّ

                                                           

 .ُّْٖ،صّاألصفياني،ج،(تفسيرالراغبُ)
 .ِّٕ،صْ(لسافالعرب،البفمنظكر،جِ)
 ممية،الطبعةاألكلى.،الناشر:دارالكتبالعُّٖ،صُ(مفتاحدارالسعادة،البفالقيـ،جّ)
 .الناشر:دارالكتبالعممية،بيركت،الطبعةاألكلى.ْٓ،صُ(كتابالتعريفات،لمجرجاني،جْ)
 ،الناشر:مكتبةالممؾفيد،الطبعةالثالثة.ُُ(تدبرالقرآف،لمسندم،صٓ)
 ةاألكلى.،الناشر:مكتبةالممؾفيد،الطبعُْ(مفاتحتدبرالقرآفكالنجاحفيالحياة،صٔ)
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اداللةعمىالتدبر،كىيمكضحةفيالجدكؿالتاليمعكلقدجاءتالعديدمفاآلياتفيي
:(ُ)ذكرالداللةمفاآلية

 الداللة اآلية

َر ] ُروا َآَي٣مسمِِف َويمَِٝمَتَذىمَّ زمَّ ىمَِت٣مٌب َأْٞمَزيْمٛم٣َمُه إيَِمْٝمَؽ َُمَّض٣مَرٌك يمَِٝمدَّ

 {11}ص:[ ُأويُمق األيَْمَّض٣مِب 

اليدؼمفنزكلوىكأفيتدبرالناسفيو.

[ ْ ىمِرٍ َويَمَٗمْد َيْسَّ ـْ َُمدَّ ىْمِر هَمَٜمْؾ َِم [ َٞم٣م ايمُٗمْرَآَن يمِٙمذِّ

 {22}الؼؿر:

القرآف هللا جعؿ الغاية ىذه إلى الكصكؿ سبيؿ كفي
كتابانميسرانلمفيـ.

ـْ فِمٛمِْد نَمغْمِ اهللِ ] ُروَن ايمُٗمْرَآَن َويَمْق ىَم٣مَن َِم َأهَمََل َيتََدزمَّ

 {21}الـساء:[ يَمَقصَمُدوا همِٝمِف اطْمتََِلهًم٣م ىَمثغًِما

نما القرآفليسفقطيدعكالناسإلىالتدبرفيآياتو،كا 
يطمبمنيـأفيمارسكاالتدبرالعميؽ.

٣م] ُروَن ايمُٗمْرَآَن َأْم فَمعَم وُمُٙمقٍب َأوْمَٖم٣مَُلَ [ َأهَمََل َيَتَدزمَّ

 {12}حمؿد:

كاألغبلؿ األقفاؿ لكال لمتدبر القمكبمييأة أف األصؿ
بالمعصية لنفسو اإلنساف يصنعيا عفالتي كالتميي

أدكات عف العقؿ كتخمؼ كجمكد ضعؼ أك القرآف
كمناىجالتفكير.

ِؾ ايمُٗمْرَآَن سَمْرسمِٝمًَل ] أمبالكقكؼعمىأحكاموكداللتو. {2}ادزمل:[ َأْو ِزْد فَمَٙمْٝمِف َوَرسمِّ

المعنى اإلجمالي لآليات:  :أوالً 

في تعالى: َر ُأويُمق األيَْمَّض٣مِب ىمَِت٣مٌب َأْٞمَزيْمٛم٣َمُه إيَِمْٝمَؽ َُمَّض٣مَرٌك ]قكلو ُروا َآَي٣مسمِِف َويمَِٝمَتَذىمَّ زمَّ  {11}ص:[ يمَِٝمدَّ
يمدحهللا بأنَّو كؿىدلمفضبللة، ]َُمَّض٣مَرٌك[كتابو فيو غزير، كعمـ خيركثير، أم"فيو

كشفاءمفداء،كنكريستضاءبوفيالظممات،ككؿحكـيحتاجإليوالمكمفكف،كفيومفاألدلة
زمَُّروا َآَي٣مسمِِف[مطمكب،ماكافبوأجؿكتابطرؽالعالـمنذأنشأههللا،القطعيةعمىكؿ أم:]يمَِٝمدَّ

كحكميا أسرارىا كيتأممكا عمميا فيستخرجكا الناسآياتو، ليتدبر مفإنزالو، الحكمة فإنو(ِ)ىذه ،
كى كخيره، تدرؾبركتو مرة، بعد مرة فييا الفكر عادة كا  لمعانيو، كالتأمؿ فيو يدؿعمىبالتدبر ذا

أفضؿمف عمىالتدبر المشتممة القراءة كأف مفأفضؿاألعماؿ، كأنو القرآف، الحثعمىتدبر
المقصكد ىذا بيا يحصؿ ال التي التبلكة َر ُأويُمق األيَْمَّض٣مِب[ سرعة العقكؿ]َويمَِٝمَتَذىمَّ أكلك أم:

باإلنسافكعقموالصحيحة،يتذكركفبتدبرىـلياكؿعمـكمطمكب،فدؿىذاعمىأنوبحسبل

                                                           

 ،الناشر:المجمكعةالعربيةلمبحكثكالدراسات،الطبعةاألكلى.ِٗٔ(البرنامجالعمميلبناءالمسمـالقرآني،صُ)
 .َُْلمنككم،ص،(األذكارالمختارةِ)
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ـْ فِمٛمِْد ]قكلوتعالى:.كفي(ُ)يحصؿلوالتذكركاالنتفاعبيذاالكتاب" ُروَن ايمُٗمْرَآَن َويَمْق ىَم٣مَن َِم َأهَمََل َيَتَدزمَّ

اعبادهبتدبرالقرآف،كناىياليـعف"يقكؿتعالىآمرن {21}الـساء:[ نَمغْمِ اهللِ يمََقصَمُدوا همِٝمِف اطْمتََِلهًم٣م ىَمثغًِما
كالاإلعر اختبلؼفيو ال أنو ليـ كمخبرا البميغة، كألفاظو المحكمة معانيو تفيـ كعف اضعنو،

قمكبيـقد(ِ)اضطراب،كالتضادكالتعارض؛ألنوتنزيؿمفحكيـحميد،فيكحؽمفحؽ" أـأفَّ
أقفمتياالذنكبكالمعاصيفمـتعدتتفكركتتدبرآياتالقرآف.

 اآليات: الوجوه البالغية مف  :اً نيثا
فماكافتنكيره"[ ىمَِت٣مٌب َأْٞمَزيْمٛم٣َمُه إيَِمْٝمَؽ ]:*فيقكلوتعالى تنكيركتابلمتعظيـ،ألفالكتابمعمـك

.(ّ)إاللتعظيـشأنو"

ُروا  ...]:*فيقكلوتعالى زمَّ "البلـالـالتعميؿكيدبركافعؿمضارعمنصكببأفمضمرة[...يمِٝمَدَّ
الكتابالمبارؾكفيى،(ْ)بعدالـالتعميؿ" المقصكداألسمىمفىذا ذاأكضحداللةنعمىأفَّ
ىكتدبرآياتو.

ُروَن ايمُٗمْرَآَن ]:*فيقكلوتعالى "استفياـبمعنىالتعجبمفسكءحاليـكقبحتمردىـ[ ...َأهَمََل َيتََدزمَّ
َأْم فَمعَم ]:الىكشناعةجبنيـفقدتراكـالٌصدأعمىأفئدتيـكرافعميياسكءفعميـ،كليذاقاؿتع

٣م كالقفؿمثؿلكؿمانعلئلنسافمفتعاطيالٌطاعاتكماأفقفؿالٌدارمانعمف[ وُمُٙمقٍب َأوْمَٖم٣مَُلَ
دخكليا،كىذامفالتكميؼالذماليطاؽ،ألفالمحؿالمغمؽاليمكفدخكلو،كاإليمافمحمو

.(ٓ)القمبفإذاختـعميوكأغمؽفمفأيفيدخمو؟"

٣م ...]:ى*فيقكلوتعال "القفؿمثؿلكؿمانعلئلنسافمفتعاطيالٌطاعات[ َأْم فَمعَم وُمُٙمقٍب َأوْمَٖم٣مَُلَ
مفالتكميؼالذماليطاؽ،ألفالمحؿالمغمؽال أفقفؿالٌدارمانعمفدخكليا،كىذا كما

ؿ،يمكفدخكلو،كاإليمافمحموالقمبفإذاختـعميوكأغمؽفمفأيفيدخمو؟...كأـىنابمعنىب
كاليمزةلمتقرير،كىكإعبلـبأفقمكبيـمسكرةاليصؿإليياذكرهللا،كتنكيرالقمكبلمداللةعمى

.(ٔ)أنياقاسيةالتتأثربالكعظكالزجركالمرادبياقمكبالمنافقيف،ألنياعمىىذهالٌصفة"

                                                           

 .ُِٕ،صُلمسعدم،ج،(تيسيرالكريـالرحمفُ)
 .ّْٔ،صِالبفكثير،ج،(تفسيرالقرآفالعظيـِ)
 .ُِٓص،ِّالبفعاشكر،ج،تنكير(التحريركالّ)
 .ّٓٓ،صٖلمدركيش،ج،(إعرابالقرآفكبيانوْ)
 األكلى.دمشؽ،الطبعة،ناشر:مطبعةالترقي.الِٗ،صٔلمعاني،ج،(بيافالمعانيٓ)
 .ّْٕ،صٔ(بيافالمعاني،لمعاني،جٔ)
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 فوائد وعظات مف اآليات:  :ثالثاً 
َر ُأويمُق األيَْمَّض٣مِب ىمَِت٣مٌب َأْٞمَزيْمٛم٣َمُه ]قكلوتعالى:*في زمَُّروا َآَي٣مسمِِف َويمَِٝمَتَذىمَّ "دليؿعمى {11}ص:[ إيَِمٝمَْؽ َُمّض٣َمَرٌك يمَِٝمدَّ

.(ُ)أفهللاسبحانوإنماأنزؿالقرآفلمتدبركالتفكرفيمعانيو،اللمجردالتبلكةبدكفتدبر"

فيصرفياالنفسعفالسكء*"بركةالقرآفالتفارقوأبدانكماطمبياأحدإالكجدىا،)كىي(تتجمى
كدفعياإلىالخيركذلؾلمفيقرأالقرآفمكقنانبومتدبرانلوفإفلوفيكؿحرؼعشرحسنات

كحباآلخرة، المعرفة نكر مف عمىركحو يفيضو ما فيكمع استعمميا لمف العقكؿ فضيمة
.(ِ)التدبركالتذكر"

أقفاؿتمنعمفالدخكؿإليو لكؿبابو لمقمبأقفاؿتمنعمفدخكؿالرحمات*كماأفَّ ،فكذافإفَّ
كالبركاتإليو،كىيالذنكبكالمعاصيالتيإذاتراكمتعمىالقمبأغمقتوفمـيعدلئليمافإلييا

مفمسمؾ،كاللمتفكرإلييامفطريؽ،كالسعيدمفرزؽقمبانسميمان.

اتيحياحقائؽاإليماف،فمـيفتحبتمؾ*"إفهللاتعالىخمؽالقمكبكأقفؿعمييابأقفاؿ،كجعؿمف
المفاتيحعمىالتحقيؽإالقمكبأكليائوكالمرسميفصمكاتهللاعمييـأجمعيفكالصديقيفكسائر
الناسيخرجكفمفالدنيا،كلـتفتحأقفاؿقمكبيـ،كالزىادكالعبادكالعمماءخرجكامنياكقمكبيـ

فضم فيالعقؿ، مفاتيحيا طمبكا ألنيـ التكفيؽكالفضؿمقفمة، مفجية كلكطمبكه الطريؽ، كا
ألدرككه،كالمفتاحأفتعمـأفهللاقائـعميؾ،رقيبعمىجكارحؾ،كتعمـأفالعمؿاليكمؿإال

.(ّ)باإلخبلصمعالمراقبة"

أقواؿ السمؼ في تدبر القرآف:  :رابعاً 

 كتابعييـ كالتابعيف الصحابة مف الصالح سمفنا كاف لقد الحرصعمىحريصيف كؿ
لآليات،مصحكبةن بالفيـ مقركنةن لمقرآفتبلكةنمدبرة، كانتتبلكتيـ فقد لذا فيوصبلحدينيـ، ما
الشافي،مفعمؿبيا البابكالبمسـ لمفبعدىـفيىذا كقدجاءتنصائحيـ بالخشكعكالبكاء،

اف.داكلقمبومفالعمؿ،كعالجنفسومفاألمراض،كسمؾبياإلىبراألم

ثبلث في القرآف أقرأ ني كا  القراءة، سريع إني عباس: قمتالبف قاؿ: حمزة، أبي "عف
بف سئؿزيد كقد تقكؿ. كما أحبإليمفأفأقرأ كأرتميا فأدبرىا فيليمة البقرة ألفأقرأ فقاؿ:
فثابتعفقراءةالقرآففيسبع،فقاؿ:حسف،كألفأقرأهفيعشريفأكفيالنصؼأحبإليم

                                                           

 .ْْٗ،صْ(فتحالقدير،لمشككاني،جُ)
 .ْْٕص،ْ(أيسرالتفاسير،لمجزائرم،جِ)
 .الناشر:دارالكتبالعممية،الطبعةاألكلى.ُْٔ،صُ(تفسيرالتسترم،جّ)
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كقدسئؿمجاىد كأقؼعميو. أردده، فيسبع،كسمنيعفذلؾ، البقرة(ُ)أفأقرأه عفرجؿقرأ
كاحد، كاحد،كجمكسيما كاحد،كسجكدىما كاحد،كرككعيما قياميما البقرة؛ كآؿعمراف،كرجؿقرأ

البقرة قرأ الذم فقاؿ: أفضؿ؟ قرأ،أييما يْمٛم٣َمهُ  َووُمْرَآًٞم٣م هَمَروْمٛم٣َمُه يمِتَْٗمَرَأهُ ]:ثـ       فَمعَم ايمٛم٣َّمِس فَمعَم َُمْ٘م٧ٍم َوَٞمزَّ

.(ِ)"{237}اإلرساء:[ سَمٛمِْزيًَل 

عمماءاألمَّةاألكائؿكابفعباسترجمافالقرآف، مماسبؽيظيرجميانمفىذهاآلثارأفَّ
كزيدبفثابتالذمكتبالقرآف،كمجاىدتمميذبفعباس،ينصحكفطبلبيـكسائمييـباالعتناء

عمىاإلكثارمفالقراءة،كىذاليسبدعانمفالقكؿ،بتدبر ذلؾمقدـه اآليات،كالتفكربمعانييا،كأفَّ
يقكؿ:فعفأبيسعيدالخدرم،أنوقاؿ:سمعترسكؿهللابؿىذاماتعممكهمفرسكؿهللا

يخرج فيكـ قـو تحقروف صالتكـ مع صالتيـ، وصيامكـ مع صياميـ، وأعمالكـ مع أعماليـ، )
قاؿاإلماـ،(ّ)(يقرءوف القرآف ال يجاوز حناجرىـ، يمرقوف مف الديف مروؽ السيـ مف الرمية...

أفقكماليسحظيـمفالقرآفإالمركرهعمىالمساففبليجاكزتراقييـمعناه":النككم)رحموهللا(
.(ْ)بؿالمطمكبتعقموكتدبرهبكقكعوفيالقمب"،ليصؿقمكبيـكليسذلؾىكالمطمكب

بؿإنَّنانجدأنَّيـينكركفبقمكبيـالمبصرةأشداإلنكارعمىالذيفيقرؤكفالقرآفمفغير
قاؿ:"إفىذاالقرآفقدقرأهعبيدكصبيافالعمـليـبتأكيمو......كماتدبر،(ٓ)تدبر،فعفالحسف

ضاعةحدكده،حتىإفأحدىـليق كؿ:لقدقرأتالقرآفآياتوإالباتباعو،كماىكبحفظحركفوكا 
كموفماأسقطتمنوحرفا،كقدكهللاأسقطوكمو،مايرللوالقرآففيخمؽ،كالعمؿ،حتىإف

                                                           

ىكمجاىدبفجبر،تابعي،مفسرمفأىؿمكة.قاؿالذىبي:شيخالقراءكالمفسريف.أخذالتفسيرعفابف(1)
سفار،كاستقرفيعباس،قرأهعميوثبلثمرات،يقؼعندكؿآيةيسألو:فيـنزلتككيؼكانت؟كتنقؿفياأل

الككفة.ككافاليسمعبأعجكبةإالذىبفنظرإلييا،أماكتابوفي"التفسير"فيتقيوالمفسركف،كسئؿاألعمش
 أنوماتكىكساجد. كيقاؿ: يىسأؿأىؿالكتاب، يركفأنو كانكا فقاؿ: ،ٓج،لمزركمي،األعبلـ)عفذلؾ،

 .(ِٖٕص
 ناشر:دارالكتبالعممية،الطبعةاألكلى.،الْٕالبفسبلـ،ص،(فضائؿالقرآفِ)
 .َٕٓٓ(صحيحالبخارم،كتابفضائؿالقرآف،بابإثـمفراءلبقراءةالقرآف،رقـالحديث:ّ)
 .َُٓ،صٔلمنككم،الناشر:دارإحياءالتراثالعربي،الطبعةالثانية،ج،(المنياجشرحصحيحمسمـْ)
ساداتالتابعيفككبرائيـ،كجمعكؿففمفعمـكزىدككرعكعبادة.ىكأبكسعيدالحسفالبصرم؛كافمف(5)

،كربماغابتفيحاجةفيبكيفتعطيوأـسممة،رضيهللاعنياثدييا،كأموخيرةمكالةأـسممةزكجالنبي
قاؿأبكعمركبفالعبلء:مارأيتأفصحمفالحسفالبصرم،كمكلدالحسفلسنتيفبقيتامفخبلفةعمربف

البفالخطاب مكتالحسف قبؿ رجؿ كقاؿ كمائة، عشر رجبسنة مستيؿ بالبصرة كتكفي بالمدينة،
سيريف:رأيتكأفطائرانأخذأحسفحصاةبالمسجد،فقاؿ:إفصدقترؤياؾماتالحسف،فمـيكفإالقميبلن

 .(ِٕص،ِج،البفخمكاف،كفياتاألعياف)حتىماتالحسف.
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كال الحكماء، كال العمماء، كال بالقراء، ىؤالء كهللاما نفس، في السكرة ألقرأ إني ليقكؿ: أحدىـ
.(ُ)ىؤالء"الكرعة،متىكانتالقراءمثؿىذا؟الكثرهللافيالناسمثؿ

 الطريؽ إلى تحصيؿ التدبر:  :خامساً 
ذات القمكبتميؿ كانت كلمَّا تبلكتيا، مف األسمى المقصكد اآلياتىك تدبر كاف لمَّا
يسمؾبصاحبوإلىتدبراآليات،كسيذكرالباحثىنا اليميفكذاتالشماؿ،كافالبدمفطريؽو

هللا الغزالي)رحمو أبكحامد اإلماـ قالو إحياءممخصما تحصيؿالتدبرفيكتابو فيطريقة )
الديف .،حيثلحصكؿالتدبرأربعةشركطعمـك

 أعماؿ قمبية ال بد منيا قبؿ التدبر:  :الشرط األوؿ

البدلقارئالقرآفالذميبغيتدبرآياتو،كتفيـمعانيو،كالتفكرفيعظمتو،مفأعماؿ
ثـالتعظيـ،ثـحضكرالقمب.قمبيةتسبؽالتدبركىي:فيـأصؿالكبلـ،

فيـعظمةالكبلـكعمكهكفضؿهللاسبحانوكتعالىكلطفوبخمقوفينزكلوعفعرشجبللوأواًل:
فمينظركيؼلطؼبخمقوفيإيصاؿمعانيكبلموالذمىكصفةقديمة إلىدرجةإفياـخمقو،

قائمةبذاتوإلىأفياـخمقو.

القرآفينبغيأفيحضرفيقمبوعظمةالمتكمـالتعظيـلممتكمـفالقاثانيًا: البدايةبتبلكة رئعند
:غايةالخطرفإنوتعالىقاؿكيعمـأفمايقرؤهليسمفكبلـالبشركأففيتبلكةكبلـهللا

ُرونَ ] ُف إَِلَّ اظمُْمَٜمَّ فكمااليصمحلمسجمدالمصحؼكؿيدفبليصمحلتبلكة،{21}الواقعة:[ ََل َيَٚمِضه
كفوكؿلسافكاللنيؿمعانيوكؿقمب،فتعظيـالكبلـتعظيـالمتكمـكلفتحضرهعظمةالمتكمـحر

مالـيتفكرفيصفاتوكجبللوكأفعالو.

حضكرالقمبكترؾحديثالنفس،يقكؿاإلماـبفالقيـ)رحموهللا(كىذه)قاعدةجميمةإذاثالثًا:
كتوكسماعوكألؽسمعؾكاحضرحضكرمفيخاطبوبوأردتاالنتفاعبالقرآففاجمعقمبؾعندتبل

.(ِ)بمنولؾعمىلسافرسكلو(امفتكمـبوسبحانومنوإليوفانوخط

 التخمي عف موانع الفيـ:  :الشرط الثاني

فإفأكثرالناسمنعكاعففيـمعانيالقرآفألسبابكحجبأسدلياالشيطافعمىقمكبيـ
ف،كحجبالفيـأربعة:فعميتعمييـعجائبأسرارالقرآ

                                                           

 .ِْٕرؾ،ص(الزىد،البفالمباُ)
 بفالجكزم،الطبعةاألكلى.ا،الناشر:دارٓ(الفكائد،البفالقيـالجكزية،صِ)
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منصرفاناألوؿ: اليـ يككف مخارجياأف مف الحركؼبإخراجيا تحقيؽ حفظو،إلى يتكلى كىذا
عمىمخارج،فيذايككفتأممومقصكرانشيطافككؿبالقراءليصرفيـعففيـمعانيكبلـهللا

التمبيس.الحركؼفأنىتنكشؼلوالمعاني،كأعظـضحكةلمشيطافمفكافمطيعاليذا

لمذىبسمعوبالتقميدكجمدعميوكثبتفينفسوالتعصبلو،فيذاشخصأفيككفمقمدانالثاني:
عمىمسمكعو.قيدهمعتقدهفبليمكنوأفيخطرببالوغيرمعتقدهفصارنظرهمكقكفان

فإف،اعبكبرأكمبتمىفيالجممةبيكلفيالدنيامطعمىذنبأكمتصفانأفيككفمصرانالثالث:
تػػػاكانػػركف،ككممػػػباألكثػػػكبوحج،بػػابلمقمػػػـحجػػػكأعظػػػو،كىػػبكصدئػػةالقمػػببظممػػؾسػػػذل

.كماكانتمعانيالكبلـأشداحتجابانالشيكاتأشدتراكمان

تفسيرانالرابع: قرأ تناظاىرانأفيككفقد أنوالمعنىلكمماتالقرآفإالما النقؿعفكاعتقد كلو
فيذامفالحجبالعظيمة.،كأفماكراءذلؾتفسيربالرأمالمذمكـ،ابفعباسكمجاىدكغيرىما

 استشعار أن ؾ المخاطب في اآليات:  :الشرط الثالث

كىكأفيقدرأنوالمقصكدبكؿخطابفيالقرآففإف،كىذاماأسماهالغزاليالتخصيص
فسمعكعدان،المنييكالمأمكرقدرأنوأكنييانسمعأمران فتمثؿذلؾ،كلذلؾقاؿبعضأككعيدانكا 

 ربنا قبؿ مف أتتنا القرآفرسائؿ ىذا الصمكاتالعمماء في نتدبرىا في،بعيكده كنقؼعمييا
مازرعالقرآففي:يقكؿ(ُ)ككافمالؾبفدينار،فذىافيالطاعاتكالسنفالمتبعاتكنن،الخمكات

كماأفالغيثربيعاألرض.،إفالقرآفربيعالمؤمف،القرآفقمكبكـياأىؿ

 التأثر باآليات:  :الشرط الرابع

حاؿ فيـ بحسبكؿ لو بحسباختبلؼاآلياتفيككف مختمفة بآثار قمبو يتأثر أف ىك
يتصؼبوقمبومفكالخكؼكالرجاء،فتأثرالعبدبالتبلكةأفيصيربصفةاآليةالمتمكةفعندالكعيد

يمكتكت بالشركطيتضاءؿمفخيفتوكأنويكاد المغفرة يستبشر،قييد المغفرة التكسعككعد كعند
.(ِ)لعظمتولجبللوكاستشعارانكعندذكرهللاكصفاتوكأسمائويتطأطأخضكعان،كأنويطيرمفالفرح

                                                           

ككافيكتب(ُ) الحديث، قميؿ ككافثقة التابعيفركمعفأنسبفمالؾ، مف يحيىالبصرمالزاىد، أبك ىك
أناـلـأنـمخافةأفئة،ككافيقكؿلكاستطعتأفالاالمصاحؼ،ماتقبؿالطاعكفسنةإحدلكثبلثيفكم

النار. النار، الناس، أييا يا كميا: ينادكففيسائرالدنيا لفرقتيـ كلككجدتأعكانان نائـ، ينزؿالعذابكأنا
البفعساكر،مختصرتاريخدمشؽ)كقاؿ:إفالقمبإذالـيحزفخرب،كماأفالبيتإذالـيسكفخرب.

 .(َّص،ِْج
الديف(ِ)  الناشر:دارالمعرفة،الطبعةاألكلى.،بتصرؼكبير،ِٖٔ-َِٖ،صُلي،جلمغزا،إحياءعمـك
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 اتباع القرآف الكريـ والعمؿ بو: نيالفرع الثا
 القرآف تبلكة مف األسمى الغاية مصحكبةنإفَّ بالتدبر، مقركنةن صحيحةن تبلكةن الكريـ

ىك الكريـ فالقرآف كزجر، نيىعنو ما كترؾ أمر، ما بتنفيذ آياتالقرآف، اتباع ىي بالخشكع،
دستكرىذهاألمة،كمنوتستمدمنياجحياتيا،كمفاآلياتالتيأمرتباتباعالقرآفكالعمؿبو:

ُ٘مْؿ سُمْرمَحُقنَ َوَهَذا ىمَِت٣مٌب َأْٞمَزيمْ ]قال تعاىل:  ُٗمقا يَمَٔمٙمَّ ّضُِٔمقُه َواسمَّ . {211}األكعام:[ ٛم٣َمُه َُمَّض٣مَرٌك هَم٣مسمَّ

ُرونَ ]قال تعاىل:  ـْ ُدوٞمِِف َأْويمَِٝم٣مَء وَمٙمِٝمًَل ََم٣م سَمَذىمَّ ُ٘مْؿ َوََل سَمتَّّضُِٔمقا َِم ـْ َرزمِّ ّضُِٔمقا ََم٣م ُأْٞمِزَل إيَِمْٝمُ٘مْؿ َِم [ اسمَّ

. {0}األعراف:
ّضُِٔمقا أَ ]قال تعاىل:  ـْ وَمّضِْؾ َأْن َيْٟمسمِٝمَُ٘مُؿ ايمَٔمَذاُب زَمْٕمت٥ًَم َواسمَّ ُ٘مْؿ َِم ـْ َرزمِّ ـَ ََم٣م ُأْٞمِزَل إيَِمٝمُْ٘مْؿ َِم [ ...ضْمَِض

مر: . {11}الزُّ
ْ فِمَّض٣مدِ ... ]قال تعاىل:  ـَ َهَداُهُؿ اهللُ *  هَمَّضممِّ ـَ َيِْضتَِٚمُٔمقَن ايمَٗمْقَل هَمَٝمتَّّضُِٔمقَن َأضْمَِضٛمَُف ُأويَمئَِؽ ايمَِّذي ايمَِّذي

مر:[ ُهْؿ ُأويُمق األيَْمَّض٣مِب  َوُأويَمئَِؽ  . {22-22 }الزُّ

 المعنى اإلجمالي لآليات:  :أوالً 
ىذهاآلياتتظيربكضكحاألمرباتباعالقرآف، َوَهَذا ىمَِت٣مٌب َأْٞمَزيْمٛم٣َمُه ]ففيقكلوتعالى:إفَّ

ُ٘مْؿ سُمْرمَحُقنَ  ُٗمقا يَمَٔمٙمَّ ّضُِٔمقُه َواسمَّ بف {211}األكعام:[ َُمَّض٣مَرٌك هَم٣مسمَّ )قاؿ إمامناَفات ِبُعوهُ جرير "فاجعمكه أم )
الناس) فيوأييا فيو،َوات ُقواتتٌبعكنوكتعممكفبما العمؿبما (كاحذركاهللافيأنفسكـ،أفتضيعكا

جعمتالنتيجةمفتباعالقرآفالرحمةالتيستناؿىذهاآلية،ك(ُ)كتتعٌدكاحدكدىه،كتستحمُّكامحارمو"
ـْ ُدوٞمِِف َأْويمَِٝم٣مَء ]قكلوتعالى:كاآلخرة،كالعامؿبوفيالدنيا ُ٘مْؿ َوََل سَمتَّّضُِٔمقا َِم ـْ َرزمِّ ّضُِٔمقا ََم٣م ُأْٞمِزَل إيَِمٝمُْ٘مْؿ َِم اسمَّ

ُرونَ  تأمرباقتفاء"آثارالنبياألميالذمجاءكـبكتابأنزؿإليكـمف {0}األعراف:[ وَمٙمِٝمًَل ََم٣م سَمَذىمَّ
ـبوالرسكؿإلىغيره،فتككنكاقدعدلتـعفحكـهللاربكؿشيءكمميكو،كالتخرجكاعماجاءك

.(ِ)إلىحكـغيره"
الترغيب ىذا ينذركبعد القرآفالعظيـ، لمفاليتبعىذا قاؿتعالى:بالعذابالشديد

ـْ وَمّْضِؾ َأْن َيْٟمسمِٝمَُ٘مُؿ ايمَٔمَذاُب زمَ ] ُ٘مْؿ َِم ـْ َرزمِّ ـَ ََم٣م ُأْٞمِزَل إيَِمٝمُْ٘مْؿ َِم ّضُِٔمقا َأضْمَِض مر:[ ْٕمَت٥ًم َوَأْٞمُتْؿ ََل سَمُْمُٔمُرونَ َواسمَّ  {11}الزُّ
بأنَّومفأصحابالعقكؿالنَّيرةبشريك كتمدحو فازبيدايةهللا، قد القرآفبأنَّو ،مفيتبعىذا

                                                           

 .ِّٗ،صُِلمطبرم،ج،(جامعالبيافُ)
 .ّٕٖ،صّالبفكثير،ج،(تفسيرالقرآفالعظيـِ)
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ْ فِمَّض٣مدِ ]قاؿتعالى: ـَ *  هَمَّضممِّ ـَ َيِْضَتِٚمُٔمقَن ايمَٗمْقَل هَمَٝمتَّّضُِٔمقَن َأضْمَِضٛمَُف ُأويَمئَِؽ ايمَِّذي َهَداُهُؿ اهللُ َوُأويَمئَِؽ ُهْؿ  ايمَِّذي

مر:[ ُأويُمق األيَْمَّض٣مِب  . {22-22 }الزُّ

 الوجوه البالغية مف اآليات:  :ثانياً 
ُ٘مْؿ َوََل سَمتَّّضُِٔمقا ]*فيقكلوتعالى: ـْ َرزمِّ ّضُِٔمقا ََم٣م ُأْٞمِزَل إيَِمٝمُْ٘مْؿ َِم النييتأكيد[ ...اسمَّ المقصكدمفىذا

إ أنزؿ ما باتباع األمر اىتمامانمقتضى كتسجيبلنلييـ إلييـ، أنزؿ مما الجانب عمىبيذا
كقطعان شفعاءالمشركيف، إال أكلياءنا نرل كما إلينا، أنزؿ ما اتبعنا إننا يقكلكا أف لمعاذيرىـ

فمكقع ذلؾ، بمثؿ يمكىكف كانكا فإنيـ زلفى، هللا إلى ليقربكنا إال نعبدىـ فما هللا عند لنا
ماأنزؿإليكـمكقعالفصؿالجامعمفالحد،كمكقعكالتتبعكامكقعالفصؿالمانعقكلو:اتبعكا
.(ُ)فيالحد"

فوائد وعظات مف اآليات:  :ثالثاً 

ـَ َهَداُهُؿ اهللُ َوُأويَمئَِؽ ُهْؿ ُأويُمق األيَْمَّض٣مِب ]فيقكلوتعالى:* "أثنىهللاسبحانوعمىىؤالء[ ُأويَمئَِؽ ايمَِّذي
:أكلئؾالذيفىداىـهللاكأكلئؾىـأكلكااأللبابأمىـالذيفأكصميـهللاإلىالمذككريففقاؿ

عداىـ مف ينتفع كلـ بعقكليـ، انتفعكا الذيف ألنيـ الصحيحة، العقكؿ أصحاب كىـ الحؽ
بمغفيالعمـالدنيكمشأنانعريضان،كلكػػ،فكـمفإنسفهللاػػةهمػػػػذهمنَّػػػػفي،(ِ)بعقكليـ"    نولـافو

ييتدمإلىنكراإليمافالساطعكالشمس،فمؾياربالحمدكالنعمةعمىنعمةاإليماف.

 تعالى: قكلو في ـَ َيِْضَتِٚمُٔمقَن ايمَٗمْقَل هَمَٝمتَّّضُِٔمقَن َأضْمَِضٛمَفُ ]* كالكعي"يظير[ ايمَِّذي التمييز أىؿ فضيمة
كيترككف األحسف فيتبعكف يسمعكف ما بيف يميزكف الذيف الحسفكاإلدراؾ مف دكنو ما

كفيذلؾحثالمؤمنيفليقتدكابيـ.،(ّ)كالسيء"

أىؿالغفمةعفمنيجالقرآف،ييحذرىـهللاسبحانوبأفيأتييـالعذاببغتة. *إفَّ

 أقواؿ السمؼ في اتباع القرآف:  :رابعاً 
الصالح كثيرتعباراتسمفنا فيكؿلقد كتحكيمو كالعمؿبو، اتباعالقرآف، بضركرة

عفابفعباسفيقكؿ "فعفعكرمة، األكبرمفتنزيمو، المقصكد ىك ىذا كأفَّ ككبيرة، صغيرةو
تعالى: ـَ َآسَمْٝمٛم٣َمُهُؿ ايم٘مِت٣َمَب َيْتُٙمقَٞمُف ضَمؼَّ سمََِلَوسمِفِ ]هللا كقاؿ{212}البؼرة:[ ايمَِّذي اتباعو. حؽ يتبعكنو :

                                                           

 .ُٔ،صٖالبفعاشكر،ج،التحريركالتنكير(ُ)
 .ِْٓ،صْجلمشككاني،،فتحالقدير(ِ)
 .ْٕٕ،صْم،جلمجزائر،أيسرالتفاسير(ّ)
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ْٚمِس َوُضَح٣مَه٣م]تبعو،أمي:أالترلأنؾتقكؿ:فبلفيتمكفبلنان(ُ)عكرمة [ َوايمَٗمَٚمِر إَِذا سَمََلَه٣م * َوايمُمَّ

معنىاآليةيشمؿإقامةالحركؼ،كتطبيؽالحدكد.(ِ)أمتبعيا"،{1-2 }الشؿس: ،كيرلالباحثأفَّ

قاؿ:أماإنو،{222}آل عؿران:[ هَمٛمََّضُذوُه َوَراَء ـُمُٜمقِرِهؿْ ]:فيقكلوتعالى(ّ)"كعفالشعبي
.ككؿ(ْ)فقدتركوكراءظيره"ـ،كلكفنبذكاالعمؿبو،فيذايبيفلؾأفمفنبذشيئانكافبيفأيديي

كبلـهللاكراء الكتاببنبذ أىؿ شابو فقد فيكؿأعمالو، أمامو كاليجعمو مفاليعمؿبالقرآف،
أظيره،كالتعبيربيذهالصكرةلداللةعمىشناعةىذهالفعمة.كقدذىبالصحابة كلىإلىأفَّ
فقدذكربفسبلـ"أفرجبلن العاممكفبو، القيامة،ىـ الدرداءالنَّاسبكراماتالقرآفيكـ أتىأبا

بابنو،فقاؿ:ياأباالدرداءإفابنيىذاقدجمعالقرآف.فقاؿ:الميـغفرا،إنماجمعالقرآفمفسمع
.(ٓ)فلـيكفيقرئو"لوكأطاعوكعفالحسفقاؿ:إفأكلىالناسبيذاالقرآفمفاتبعوكا 

 الصحابة والعمؿ بالقرآف:  :خامساً 
 الصحابة اتخذ كعميو"لقد يرجعكف، ليو كا  يستمدكف، منو لحياتيـ، منيجا القرآف

يعتمدكف،ككممانزؿشيءمنوسارعكاإلىتنفيذهكالعمؿبو،دكفإبطاءأكتمكؤأكترددككافىذا
الصحا جيؿ األكؿ، الجيؿ ىذا يميز قطبمما سيد الشييد قاؿ كما الفريد، القرآني الجيؿ بة،

)رحموهللا(فمـيككنكايقرءكفالقرآفبقصدالثقافةكاالطبلع،كالبقصدالتذكؽكالمتاع،بؿيتمقى
.(ٔ)أحدىـالقرآفليعمؿبوفكرسماعو،كىذاماشيدتبوكقائعشتى"

كثيرةجدان،اليسعياالمقاـ،ندالصحابةكالنماذجفيسرعةاالستجابةكالعمؿبالقرآفع
سنذكرطرفانمنيا:
تعالى: ٍء هَم١مِنَّ اهللَ زمِِف فَمٙمِٝمؿٌ ]قاؿ ـْ َشْ ّضهقَن َوََم٣م سُمٛمِْٖمُٗمقا َِم

٣َّم ُُتِ ـْ سَمٛم٣َميُمقا ايمػِمَّ ضَمتَّك سُمٛمِْٖمُٗمقا ِِم                [ يَم

بفكثيراقاؿ،{11}آل عؿران: ك: افأبكطمحةأكثرأنصارمبالمدينة"عفأنسبفمالؾيقكؿ:
يدخميا)اسـحديقةلو(ككانتمستقبمةالمسجد،ككافالنبيككافأحبأمكالوإليوبيرحاء،ماالن

 نزلت: فمما أنس: قاؿ طيب، فييا ماء مف ّضهقنَ ]كيشرب
٣َّم ُُتِ ـْ سَمٛم٣َميُمقا ايمػِمَّ ضَمتَّك سُمٛمِْٖمُٗمقا ِِم قاؿ[ يَم

                                                           

 .(ِٔٔص،ٕج،مكلىبفعباس،ركلعفالصحابة،عالمانبالتفسير.)تيذيبالتيذيب،أبكعبدهللاالمدني(ُ)
 .ُٔالبفسبلـ،ص،فضائؿالقرآف(ِ)
كىك،كلدكنشأكماتفجأةبالككفة،ىكعامربفشراحيؿالشعبي،راكية،مفالتابعيف،يضربالمثؿبحفظو(3)

 (.َِٓص،ّج،لمزركمي،ككاففقييا.)األعبلـ،حديثالثقات،استقضاهعمربفعبدالعزيزمفرجاؿال
 .ِٔالبفسبلـ،ص،فضائؿالقرآف(4)
 .ّٔالمرجعالسابؽ،ص(5)
 .ُِْ(كيؼنتعامؿمعالقرآفالعظيـ،لمقرضاكم،صٔ)
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ّضهقنَ ]هللا،إفهللايقكؿ:يارسكؿأبكطمحة:
٣َّم ُُتِ ـْ سَمٛم٣َميُمقا ايمػِمَّ ضَمتَّك سُمٛمِْٖمُٗمقا ِِم فأحبأمكاليإلي[ يَم كا 

يارسكؿهللاحيثأراؾهللا،بيرحاء عندهللاتعالى،فضعيا نياصدقةهللأرجكبرىاكذخرىا كا 
أناأرلأفتجعميافي:"بخ،ذاؾماؿرابح،ذاؾماؿرابح،كقدسمعت،كفقاؿالنبي،تعالى

.(ُ)فقسمياأبكطمحةفيأقاربوكبنيعمو"،يارسكؿهللااألقربيف".فقاؿأبكطمحة:أفعؿ
ْٝمَْم٣مِن ]قاؿتعالى: ـْ فَمَٚمِؾ ايمُمَّ ََم اخَلْٚمُر َواظَمْٝمِْسُ َواألَْٞمَِم٣مُب َواألَْزََلُم ِرصْمٌس َِم ـَ َآََمٛمُقا إِٞمَّ ٣م ايمَِّذي َ َي٣م َأُّيه

ُ٘مْؿ سُمْٖمٙمُِحقنَ  هَم٣مصْمَتٛمُِّضقهُ  ىُمْؿ *  يَمَٔمٙمَّ ٝمَْْم٣مُن َأْن ُيقومَِع زَمْٝمٛمَُ٘مُؿ ايمَٔمَداَوَة َوايمَّضْٕمَّم٣مَء دِم اخَلْٚمِر َواظَمْٝمِْسِ َوَيُِمدَّ ََم ُيِريُد ايمُمَّ إِٞمَّ

ََلِة هَمَٜمْؾ َأْٞمُتْؿ َُمٛمَْتُٜمقنَ  ـِ ايمِمَّ ـْ ِذىْمِر اهللِ َوفَم . {12-13 }ادائدة:[ فَم

لنا،كنحف(ِ)دةبفجرير"عفابفبرياذكر ،عفأبيوقاؿ:بينمانحفقعكدعمىشرابو
لنا،كنحفنشربالخمرًحبلإذ باًطيةه)ناجكدالخمر( ٍممة،كنحفثبلثةأكأربعة،كعندنا عمىرى

قمتحتىآتيرسكؿهللا الخمر: نزؿتحريـ كقد عميو، ََم اخَلْٚمُر ]فأسمـ ـَ َآََمٛمُقا إِٞمَّ ٣م ايمَِّذي َ َي٣م َأُّيه

ْٝمَْم٣منِ وَ  ـْ فَمَٚمِؾ ايمُمَّ [اظَمْٝمِْسُ َواألَْٞمَِم٣مُب َواألَْزََلُم ِرصْمٌس َِم اآليتيف، آخر إلى ،[هَمَٜمْؾ َأْٞمتُْؿ َُمٛمَْتُٜمقنَ ]،
؟قاؿ:كبعضالقكـشربتوفي[ هَمَٜمْؾ َأْٞمتُْؿ َُمٛمْتَُٜمقنَ ]فجئتإلىأصحابيفقرأتياعمييـإلىقكلو:
فياإلناء اكبقيبعضه ثـ،حتشفتوالعمياكمايفعؿالحٌجاـ،فقاؿباإلناءتيده،قدشرببعضن

.(ّ)صبكامافيباطيتيـ،فقالكا:انتيينارٌبنا!انتييناربَّنا!"
اْٞمِٖمُروا طِمَٖم٣مهًم٣م َوشمَِٗم٣مًَل َوصَم٣مِهُدوا زمَِٟمَْمَقايمُِ٘مْؿ َوَأْٞمُٖمِِضُ٘مْؿ دِم ؽَمّضِٝمِؾ اهللِ َذيمُِ٘مْؿ طَمغْمٌ يمَُ٘مْؿ إِْن ]قاؿتعالى:

. {22}التوبة:[ سَمْٔمَٙمُٚمقنَ  ىُمٛمُْتؿْ 

[ اْٞمِٖمُروا طِمَٖم٣مهًم٣م َوشمَِٗم٣مًَل ]ابفعباسعفأبيطمحةفيقكلوتعالى:عفذكراإلماـالقرطبي

فجاىدحتىماتككيكالنقاؿشبانان فخرجإلىالشاـ سمعهللاعذرأحد، ما ،:كقاؿالزىرم .
يؿلو:إنؾعميؿ.فقاؿ:استنفرهللاخرجسعيدبفالمسيبإلىالغزككقدذىبتإحدلعينيو.فق

الخفيؼكالثقيؿ،فإفلـيمكنيالحربكثرتالسكادكحفظتالمتاع.كركمأفبعضالناسرأل
قدعذرؾقدسقطحاجباهعمىعينيومفالكبر،فقاؿلو:ياعـإفهللافيغزكاتالشاـرجبلن

                                                           

تفسيرالقرآفالعظيـ،البفكثير،جُ) كتابّٕ،صِ( رقـ،صحيحالبخارم، باباستعذابالماء، األشربة،
 (.ُُٔٓالحديث)

مكة،ِ) كفتح خيبر كشيد يشيدىا. كلـ بدر، قبؿ أسمـ الصحابة، أكابر مف األسممي: الحصيب بف بريدة )
 (.َٓ،صِحديثان.)األعبلـ،جُٕٔعمىصدقاتقكمو،كسكفالمدينة،كلوكاستعمموالنبي

،ىذااألثرركاهاإلماـالطبرانيعفشيخومحمدبفخمؼالعسقبلني،ِٕٓ،صَُ(جامعالبياف،لمطبرم،جّ)
 .كىكثقة،ركلعنوالبخارمكمسمـ
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 يا خفافانافقاؿ: بالنفر أمرنا قد ،كثقاالنبفأخي، مكتكـ أـ ابف قاؿ رجؿكلقد أنا فيأحد:
الجيش،كأناماأدرممفيقصدنيبسيفو حامؿالمكاءانيـز أعمى،فسممكاليالمكاء،فإنوإذاانيـز

.(ُ)فماأبرحفأخذالمكاءيكمئذمصعبابفعمير

َـّ َوَُيَْٖمٓمْ ]قاؿتعالى: ـْ َأزْمَِم٣مِرِه ـَ َِم َـّ إَِلَّ ََم٣م َووُمْؾ يمِْٙمُٚم٠ْمَِمٛم٣َمِت َيْٕمُّمّْم ـَ ِزيٛمَتَُٜم َـّ َوََل ُيّْضِدي ـَ هُمُروصَمُٜم

َـّ  َـّ فَمعَم صُمٝمُقَِبِ ـَ زمُِخُٚمِرِه زْم . {02}الـور:[ ...ـَمَٜمَر َِمٛمَْٜم٣م َويْمَٝمُْضِ

"عفصفيةبنتشيبةقالت:بينمانحفعندعائشةقالت:كذكرتنساء:ذكربفأبيحاتـ
ل قريش لنساء إف عائشة: فقالت نساءفضبلنقريشكفضميف، مف أفضؿ رأيت ما كهللا ني كا  ،

بالتنزيؿلقدأنزلتسكرةالنكركليضربفبخمرىفعمىبكتابهللا،كالإيماناناألنصارأشدتصديقان
كابنتو امرأتو عمى الرجؿ كيتمكا فييا، إلييف أنزؿ ما عمييف يتمكف إلييف انقمبرجاليف جيكبيف

فاعتجرتبوتصديقان(ِ)مرأةإالقامتإلىمرطياالمرٌحؿكأختو،كعمىكؿذمقرابتو،مامنيفا
يمانان فأصبحفيصميفكراءرسكؿهللاكا  أنزؿهللامفكتابو، الصبحمعتجراتكأفعمىبما

.(ّ)رؤسيفالغرباف"

فمقدكافىذاحاؿالمجتمعاإلسبلميفيعصرالصحابة)رضيهللاعنيـ(رجاالنكنساءن،
فيالقرآف،مفدكفترددكالجداؿكالأماعتبارلمعاداتابةألكامرهللاحيثسرعةاالستج

منيـيمثؿقرآنانيمشيعمىاألرض،كما الجاىميةالتيربكاعمييامنذصغرىـ،فمقدكافكؿكاحدو
أحكجاألمةاليكـإلىأفتعكدإلىكتابربياقراءةنكعممانكعمبلن،ليككفالقرآفدستكرىا،كمنياج
الصحيحبيفاألمـحيثالسيادة إلىالعزة،كليضعيافيمكانيا ليقكدىا حياتيا،كلتجعموأماميا
باألمس،فعمىقدرقرب كالريادةليا،كليخمصيامفجاىميةالقرفالكاحدكالعشريف،فماأشبواليـك

ابتعدتاألمةاألمةمفكتابهللا ككمما مفالنصرعمىأعدائيا، يككفقربيا عفالقرآف،،
ابتعدتعفمافيوعزتياككرامتياكنصرىاعمىأعدائيا.

لترسيخ كسيمة كأكؿكأىـ الباحثعفالقرآفالكريـ المطمبكالذمتحدثفيو ىذا كبعد
الباحثبمايمي:ينصحالعقيدةفيالنفس،كتثبيتيافيالقمب،

                                                           

 .ُْٗ،صٖلمقرطبي،ج،(انظر:الجامعألحكاـالقرآفُ)
ؿ:الثكبالمزخرؼالذمفيوتصاكيرِ)  .ُْٕص،كيؼنتعامؿمعالقرآف،(المرطالمرحَّ
العظيـّ) القرآف تفسير جالبف،( حاتـ، صِأبي البازِِٕٓ، مصطفى نزار مكتبة الناشر: السعكدية،،،

(،َُُْ،الحديثركاهأبكداكد،كتابالمباس،بابيدنيفعمييفمفجبلبيبيف،رقـالحديث)الطبعةالثالثة
 .قاؿاأللباني:صحيح
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مفعبلقتومعكتابهللا قرآفمفكقتوأنفسو،بحيثاليمر،كليعطيال*أفيزيدكؿمسمـو
أجمعيف.عميويكـهإالكيقرأكرده،فيذادأبسمفناالصالح

لمقرآفعمىتدبرآياتو،كالتفكرفيمعانيو،كالغكصفيأعماؽعجائبو، *أفيحرصكؿقارئو
درجالقارئفيذاالقرآفكالبحر،كمماتعمَّقتفيوأكثر،كمماكىبؾمفكنكزهكنفائسوأكثر،كليت

بنفسوركيدانركيدان،بالخطكاتالتيأكضحناىامفكبلـالغزالي)رحموهللا(.

القرآفىكالدستكرفيحياتو،يأتمربأمره،كينتييبنييو،اليتجاكزهإلى *أفيجعؿكؿمسمـو
غيره،كاليعدؿبوسكاه،كلييعمموفيكؿمفلوسمطةهعميو.

كأرآف*أفيحرصحفَّاظالق عمىالعمؿبالقرآف، فقطعمىإقامةخاصةن اليككفىميـمنصبان
الحركؼفيذاشيخاإلسبلـبفتيميةيقكؿ:"كالمطمكبمفالقرآفىكفيـمعانيو،كالعمؿبو،

.(ُ)فإفلـتكفىذهىمةحافظولـيكفمفأىؿالعمـكالديف"

المطمب الثاني

 دراسة قصص األنبياء وتدبرىا
هللا ذكرلنافيالقرآفالكريـ،قصصأنبيائو)عمييـالسبلـ(،كدعكتيـأقكاميـإلىإفَّ

الكافريف كمصير الصالحيف، مآؿ لنا كذكر كاضطياد، ظمـو مف منيـ القكه كما اإليماف،
تدبر القرآف قراءة بركات فمف متعددة، بأساليب كأكليائو تثبيتهللالرسمو لنا كذكر كالجاحديف،

اء،كدراستيالمتأسيكالعمؿ،كمانزلتقصصاألنبياء)عمييـالسبلـ(عمىرسكؿهللاقصصاألنبي
نَّمالغرضعظيـكىكتثبيتفؤادالنبي المؤمنيفمعو.كالدليؿعمىذلؾ:لمتمييكالتسمية،كا 

ؽُمِؾ ََم٣م ُٞمَثّض٦ُِّم زمِِف هُم٠مَ ]قال تعاىل:  ـْ َأْٞمَّض٣مِء ايمره اَدَك َوصَم٣مَءَك دِم َهِذِه احَلؼه َوََمْقفِمٓم٥ٌَم َوىُمَلا َٞمُٗمصه فَمَٙمٝمَْؽ َِم

. {213}هود:[ َوِذىْمَرى يمِْٙمُٚم٠ْمَِمٛمكِمَ 

ـَ ايمَٗمَِمِص زمََِم َأْوضَمْٝمٛم٣َم إيَِمْٝمَؽ َهَذا ايمٗمُ ]قال تعاىل:  ـُ َٞمُٗمصه فَمَٙمْٝمَؽ َأضْمَِض ـْ َٞمْح           ْرَآَن َوإِْن ىُمٛم٦َْم َِم

. {0}يوسف:[ ...وَمّْضٙمِِف 

ـْ سَمِْمِديَؼ ايمَِّذي ]قال تعاىل: 
ى َويَم٘مِ ٌة أِلُورِم األيَْمَّض٣مِب ََم٣م ىَم٣مَن ضَمِديًث٣م ُيْٖمؼَمَ يَمَٗمْد ىَم٣مَن دِم وَمَِمِِمِٜمْؿ فِمػْمَ

٥ًم يمَِٗمْقمٍ  ٍء َوُهًدى َوَرمْحَ . {222}يوسف:[ ُي٠ْمَِمٛمُقنَ  زَمكْمَ َيَدْيِف َوسَمْٖمِِمٝمَؾ ىُمؾِّ َشْ
 

                                                           

 طبعةاألكلى.،الناشر:دارعالـالكتب،الٓٓصِّابفتيمية،ج،(فتكمشيخاإلسبلـُ)
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سبب نزوؿ سورة يوسؼ: :أوالً 
 النبي عمى أنزؿ قاؿ كقاص أبي بف سعد فقالكا"عف زمانا عمييـ فتبله القرآف

فنزؿ حدثتنا لك هللا رسكؿ يا ـَ احَلِدي٧ِم ]: َل َأضْمَِض قالكا،اآلية[ ...ٍاهللُ َٞمزَّ قاؿ عباس ابف كعف
ـَ ايمَٗمَِمصِ ]:لكقصصتعمينافنزؿيارسكؿهللا ـُ َٞمُٗمصه فَمَٙمٝمَْؽ َأضْمَِض  .(ُ)"[ َٞمْح

ؽُمِؾ ََم٣م ُٞمَثّض٦ُِّم زمِِف هُم٠َماَدَك َوصَم٣مَءَك  :قولو تعالىالمعنى اإلجمالي ل :ثانياً  ـْ َأْٞمَّض٣مِء ايمره ]َوىُمَلا َٞمُٗمصه فَمَٙمْٝمَؽ َِم

  . {210}هقد:كَم[ دِم َهِذِه احَلؼه َوََمْقفِمَٓم٥ٌم َوِذىْمَرى يمِْٙمُٚم٠ْمَِمٛمِ 

اليدؼمفذكرأخبارالرسؿ)عمييـالسبلـ(ىكتثبيت ىذهاآليةتشيركبكضكحأفَّ إفَّ
ََم٣م ُٞمَثّض٦ُِّم زمِِف ]كقمكبالمؤمنيفإلىيكـالقيامة،قاؿالسعدم)رحموهللا(فيتفسيرىاقمبالنبي

[ هُم٠َماَدكَ  العـز أكلك صبر كما كيثبتكيصبر ليطمئف "قمبؾ النفكستأنسأم فإف الرسؿ، مف
باالقتداء،كتنشطعمىاألعماؿ،كتريدالمنافسةلغيرىا،كيتأيدالحؽبذكرشكاىده،ككثرةمفقاـ

اليقيف،فبلشؾفيوبكجومفالكجكه،فالعمـبذلؾمفالعمـ[ احَلؼه ]السكرة[ َوصَم٣مَءَك دِم َهِذهِ ]بو.
أم:يتعظكفبو،فيرتدعكفعف[ فِمَٓم٥ٌم َوِذىْمَرى يمِْٙمُٚم٠ْمَِمٛمكِمَ َوََمقْ ]بالحؽالذمىكأكبرفضائؿالنفكس

فبل اإليماف، مفليسمفأىؿ كأما هللفيفعمكنيا. المحبكبة كيتذكركفاألمكر المكركىة، األمكر
.(ِ)تنفعيـالمكاعظ،كأنكاعالتذكير"

 الوجوه البالغية مف اآليات:  :ثانياً 
قمنامعناه:لتزداد ؟[ ََم٣م ُٞمَثّض٦ُِّم زمِِف هُم٠َماَدكَ ]فماذامعنىقكلوتعالى:ثابتان*"إفقيؿ:قدكاففؤاده

َـّ وَمْٙمّضِل]،كىذامثؿقكلوتعالىفيقصةإبراىيـ:ثباتان
ـْ يمِٝمَْمَْٚمئِ

َوصَم٣مَءَك دِم ].كقكلوتعالى:[َويَم٘مِ

اءؾفيىذهكقاؿبعضيـ:كج،معناه:كجاءؾفيىذهالسكرةالحؽاألكثركفأف[ َهِذِه احَلؼه 
الدنياالحؽ.

*فإفقيؿ:أمفائدةفيتخصيصىذهالسكرةكقدجاءهالحؽفيكؿسكرة؟قمنا:فائدتو:تشريؼ
بالتخصيصاليدؿعمى كتشريفيا أالترلأفاإلنسافأالسكرة، الحؽفيغيرىا، نولـيأتو

فكاففيالحؽقبموكبعده"يقكؿ:      .(ّ)فبلففيالحؽإذاحضرهالمكت،كا 

                                                           

 ،الناشر:دارالكتبالعمميةبيركت،الطبعةاألكلى.ُُٔ،صُ(لبابالنقكؿفيأسبابالنزكؿ،لمسيكطي،جُ)
 .ِّٗ،صُ(تيسيرالكريـالرحمف،لمسعدم،جِ)
 .الناشر:دارالكطفالسعكدية،الطبعةاألكلى.ْٗٔ،صِ(تفسيرالقرآف،لمسمعاني،جّ)
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باٍلحىؽُّ" بكصفيا السكرة أفذلؾيتضمفمعنى-كالقرآفكموحؽ-ككجوتخصيصىذه
الكعيدلمكفرةكالتنبيولمناظر،أمجاءؾفيىذهالسكرةالحؽالذمأصاباألمـالظالمة،كىذاكما

فكافالحؽيأتيفيغيرشديدةكغيرماكجو،كاليستعمؿيقاؿعندالشدائد:جا فيءالحؽكا 
ًذٍكرلًلٍمميٍؤًمًنيفى فيذايؤيد،ذلؾ:جاءالحؽ،ثـكصؼأيضاأفماتضمنتوالسكرةىيمىٍكًعظىةهكى

ؽُّإنماتختصبماتضمنتمفكعيدلمكفرة" أفلفظةاٍلحى
(ُ).

 * تعالى: ـُ َٞمُٗمصه فمَ ]فيقكلو ـَ ايمَٗمَِمصِ َٞمْح لمتنكيو[ َٙمْٝمَؽ َأضْمَِض العظمة بضمير الجممة "افتتاح
 كتاب يقكؿ كما الديكاف»بالخبر، بكذا.«: يأمر المؤمنيف الخبرأمير عمى الضمير كتقديـ

الفعمييفيداالختصاص،أمنحفنقصالغيرنا،رداعمىمفيطعفمفالمشركيففيالقرآف
.(ِ)أساطيراألكليفاكتتبيا"بقكليـ:إنمايعمموبشر،كقكليـ:

 قاؿ ا* العمماء: "قاؿ هللا( الجكزم)رحمو القصصبف يكسؼأحسف سميتقصة نما ألنيا؛كاً 
كالمماليؾ، الممكؾ، كسير كاألنعاـ، كالشياطيف، كالمبلئكة، كالصالحيف، األنبياء، جمعتذكر

التكحيد كذكر كحيميف، كالنساء، كالرجاؿ، كالعمماء، الرؤيا،كالتجار، كتعبير كالسٌر، كالفقو، ،
كالسياسة،كالمعاشرة،كتدبيرالمعاش،كالصبرعمىاألذل،كالحمـكالعٌز،كالحكـ،ًإلىغيرذلؾ

.(ّ)مفالعجائب"

 في القرآف:  ااألنبياء الذيف ذكرو  :رابعاً 
ذك كعف السبلـ(، )عمييـ قصصاألنبياء التيتحدثتعف كثيرتاآلياتالقرآنية رلقد

دعكتيـألقكاميـ،كماالقكهمفظمـالظالميف،كعفتمكينيـفينيايةالمطاؼ،كا ىبلؾالمجرميف،
منيـ كرد القرآف، مف مكاضعو فيعدة رسكالن، نبيان كعشركف خمسة الكريـ القرآف في ذيكر كلقد

ُتٛم٣َم َآسَمْٝمٛم٣َمَه٣م إِ ]ثمانيةعشرفيسكرةاألنعاـ،قاؿتعالى: ـْ َوسمِْٙمَؽ ضُمجَّ زْمَراِهٝمَؿ فَمعَم وَمْقَِمِف َٞمْرهَمُع َدَرصَم٣مٍت ََم

تِِف َداُووَد  * َٞمَُم٣مُء إِنَّ َرزمََّؽ ضَم٘مِٝمٌؿ فَمٙمِٝمؿٌ  يَّ ـْ ُذرِّ ـْ وَمّْضُؾ َوَِم َوَوَهّْضٛم٣َم يَمُف إؽِْمَح٣مَق َوَئْمُٗمقَب ىُمَلا َهَدْيٛم٣َم َوُٞمقضًم٣م َهَدْيٛم٣َم َِم

٣م َوَُيَْٝمك َوفِمٝمَِضك َوإيِْمَٝم٣مَس ىُمؾٌّ *  وَن َوىَمَذيمَِؽ َٞمْجِزي اظُمْحِِضٛمكِمَ َوؽُمَٙمْٝمََمَن َوَأيهقَب َوُيقؽُمَػ َوَُمقؽَمك َوَه٣مرُ  َوَزىَمِريَّ

كمَ  ٣محِلِ ـَ ايمِمَّ ْٙمٛم٣َم فَمعَم ايمَٔم٣مظمكَِمَ  * َِم فيؤالء{.27-20: }األكعام[ َوإؽِْمََمفِمٝمَؾ َوايمَٝمَِضَع َوُيقُٞمَس َويُمقؿًم٣م َوىُمَلا هَمّمَّ
آدـكىكدكصا يزادعمييـ محمدثمانيةعشر، دريسكذكالكفؿكنبينا بؿكقد،لحكشعيبكا 

.(ْ)جاءتبعضالسكربأسماءاألنبياء

                                                           

 .ُِٔ،صّالبفعطية،ج(المحررالكجيز،ُ)
 .َِِ،صُِ(التحريركالتنكير،البفعاشكر،جِ)
 .ُّْ،صِ(زادالمسيرفيعمـالتفسير،البفالجكزم،جّ)
.كىيستةسكر:سكرةيكنس،كسكرةىكد،كسكرةيكسؼ،كسكرةإبراىيـ،كسكرةمحمد،كسكرةنكح(ْ)
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"تاريخالنبكةحمقاتمتصمةال بدمفكتكمفأىميةقصصاألنبياء)عمييـالسبلـ(فيأفَّ
لتينسانيةكالتاريخيةكلتتجمىالحكمةاتقررالحقيقةاإلتذىافلاكتمالياكمفكضكحصكرتيافياأل

قصدإليياالقرآفالكريـمفاىتماموبإيرادىذاالقصصفيمكضعبارزييدؼإلىكضكحالعبرة
يجازحركةالتاريخاإل .(ُ)نبياء"نسانيكبيافسنتومفخبلؿعرضولقصصاألكضربالمثؿكا 

منيفكلمَّاكانتالدعكةفيمكةناشئتان،كافالبدمفإزالةركاسبالجاىميةمفنفكسالمؤ
فكاف القرآفالمكيبالجانبالعقائدم، اىتـ فقد لذا فينفكسيـ، الجديدة كترسيخالعقائد األكائؿ،

السابقيف)عميي يتكمـعفاألنبياء مفـالغالبمفالقرآفالمكي، مفأقكاميـ القكه كما السبلـ(
كا الحؽ بيف األزماف مدار عمى الطكيؿ الصراع كبياف كالعذاب، كبيافصنكؼالصدكد لباطؿ،

عاقبةاألمـالكافرة،كبيافأعماليـالقبيحةكالتياستحقكاعميياعذابهللاسبحانوكتعالى،كىذامف
ريغ فينفكساألكائؿ، يستقر اإليماف جعؿ ما التعذيبأعظـ أنكاع مفأشد القكه ما كألىمية،ـ

لققصصالسابقيففيترسيخالعقيدةكافالنبي اهالمؤمنكفالسابقكفمفيذكرألصحابوما
كىكمتكسدبردةفيظؿالكعبةتعذيبكاضطيادفصبركا،"فعفخباب،قاؿ:أتينارسكؿهللا

قد كاف مف قبمكـ »كجيوفقاؿ:فشككناإليوفقمنا:أالتستنصرلنا،أالتدعكهللالنا؟فجمسمحمران
مى رأسو، فيجعؿ فرقتيف ما يصرفو يؤخذ الرجؿ فيحفر لو في األرض، ثـ يؤتى بالمنشار فيجعؿ ع

ذلؾ عف دينو، ويمشط بأمشاط الحديد ما دوف عظمو مف لحـ وعصب ما يصرفو ذلؾ عف دينو، 
وهللا ليتمف هللا ىذا األمر حتى يسير الراكب ما بيف صنعاء وحضرموت ما يخاؼ إال هللا تعالى، 

غبلـ،كقصةجريج،كماشطةكمفذلؾقصةالراىبكال(ِ)«"والذئب عمى غنمو ولكنكـ تعجموف
بنتفرعكف.

العبر والعظات مف اآليات:  :خامساً 

يخدـ ما المخمكقات حياة في اليامة التاريخية األحداث مف اصطفى الكريـ القرآف "إف
كالعظة لمعبرة المسمـتكجييانصحيحانكيفتحلمناسطرقان كيكجو اإلسبلميةكيرسخعقيدتيا الدعكة

كمفأعظـ(ّ)مفىذهاألحداثمارآهصالحانلبناءالصكرةالمحققةليذهالغاية"منياكماأنوتخير
السبلـ(،كىيممي السابقيف)عمييـ قصصاألنبياء األحداثكأجميا بالعبركالعظاتالتيئىذه ةه

،فكؿقصةومفقصصاألنبياء)عمييـالسبلـ(تنفعالمسمـ،كتنيرلوالطريؽفيسيرهإلىهللا
ؿمدرسةنكاممةنمفمدارساإلصبلحالشامؿلئلنسانية،فكيؼستككفالفائدةحيفنقتدمبياتمث

                                                           

 مصر،الطبعةاألكلى.،بعةدارالتأليؼ،الناشر:مطِصُالبفكثير،ج،(قصصاألنبياءُ)
(ِ الحديث)( رقـ الكفر، عمى يكره باباألسير كتابالجياد، داكد، أبي حديثِْٗٔسنف األلباني: قاؿ ،)

 .صحيح
 .ْلميكسؼ،ص،(التكجيياتاإللييةلمفردالمسمـمفخبلؿالقصصالقرآنيفيسكرةالقصصّ)
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ثمينةفكافحقانعميناأفنعمؿبيا،ألنَّيا جميعيا؟كحينمانستخمصالعبرمنياجميعيا؟إنَّياكنكزه
تسقيشجرةاإليماففيالقمب،كتزيدهرسكخانكثباتان.

كؿنب مفأفَّ مفالدركسكعمىالرغـ كامبلن كافمنيجان السبلـ( يمفاألنبياء)عمييـ
فيكؿقصةنبينجدأمرانالمعانيميزرحمتوفيالدعكةإلىهللا،كسيقكـالباحث كالعبر،إالأفَّ

بأخذأىـكؿدرسمفكؿقصةومفقصصاألنبياء)عمييـالسبلـ(التيذكرتفيالقرآف:
هللاتعالىأسجدآلدـبيافمنزلة*مفقصةآدـ اإلنسافكأفضميتوفيالككفمفحيثإفَّ

مبلئكتو،كسخرلئلنسافالكائناتليعمراألرضبالخيرات،كالتحذيرمفاتباعالشيطاف.
لمدعاةبأنيـ*مفقصةنكح الدرسيعطيدفعانقكيان الصبرالطكيؿفيدعكةقكمو،كىذا

لي ـفينبيهللانكحقدكةحسنة.ميماامتدبيـزمفالصبر،فإفَّ
القكةالتييعطيياهللالئلنسافينبغيأفتسخرفيخدمةالحؽكأفشكر*مفقصةىكد أفَّ

هللاعمىنعموطريؽإلىزيادتيا.
الفساديصدعأركافالحضارة،كأفعمىالمسمـأفيحذرمفالمفسديف*مفقصةصالح أفَّ

.الذيفيخربكفباسـالبناء
 إبراىيـ كالتبرؤمفعقيدة*مفقصة النبيمة، األبناءعمىالقيـ كتربية التمطؼمعاآلباء،

اآلباءإذاكانتفاسدة،كاعتمادمنطؽالعمـفيالدعكة.
مإقامةالعبلقاتالجنسيةالسميمةالطاىرةالقائمةعمىالزكاجالشرعيالذ*مفقصةلكط

الخركجعفىذهالسنةييدمرالمجتمع. سنوهللالعباده،كأفَّ
عمىاآلباءأفيكازنكافيمعاممةأكالدىـبالتساكمحتىاليزرعكاالحسد*مفقصةيكسؼ

بيفاألكالد،كالثباتعمىالعفةكالطيارة،كضركرةااللتجاءإلىهللافيالظركؼالصعبة،كالعفك
عندالمقدرة.

اإلصبلحيبدأبالقدكةالحسنة،كترغيبالمدعكيفباستثارةجانبالخيرةشعيب*مفقص أفَّ
قامةالعبلقاتاالقتصاديةكفؽشرعهللا. فينفكسالمدعكيف،كا 

الصبرفيالدعكةكمحاربةاليأسميماكانتمكاقؼالناسمفالداعية،مفقصةيكنس*
باهلل.كالخركجمفالظمماتمرتبطبحسفاالرتباط

الصبرعمىالببلء،كاألخذباألسبابكالتداكممفاألمراض.*مفقصةأيكب
تسخيرالقكةفيحراسةالحؽ،كالتكجوإلىهللابالدعاءقبؿالدخكؿعمى*مفقصةمكسى

السحراليستطيعالثبػػػكاربالميػػػافبالحػػػةالطغيػػػف،كمجابيػػالمدعكي ػػاـالحػػاتأمػػػف،كأفَّ ؽ،كأفَّ
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النصرلؤلعمىاللمفاستعمى. اإليمافالراسخالتزلزلوالشدائد،كأفَّ
األمةعمىقدراتأبنائيافيتحصيفدفاعاتياكصناعاتياالعسكرية،كأف*مفقصةداككد

القضاءالعادؿيحتاجإلىاستماعمفكؿاألطراؼ.

مكتو،ككضعالرجؿالمناسبفيالمكافالمناسب،تفقدالراعيلرعايامم*مفقصةسميماف
الجفاليعممكفالغيب. كأفَّ

الذريةالطيبةىيمفصنعاألبكيف،بتعيداألكالدبالتربية.*مفقصةزكريا أفَّ

بطاؿألكىيةعيسىكمريـ.*مفقصةعيسى التبرؤمفمغاالةاألتباع،كا 

التاألنبياءجميعانإذختـبوالرساالت،كالمتتبعلسيرتوكما*قدجمعسبحانوفيسيدنامحمد
.(ُ)يرلذلؾفيسمككوكأقكالوكتكجيياتوكسياستو

في لترسيخالعقيدة الباحثعفقصصالسابقيفككسيمة المطمبكالذمتحدثفيو ىذا كبعد
الباحث بما يمي: نصحيالنفس،كتثبيتيافيالقمب،

قصصاأل كؿمسمـو كيقؼعمى*أفيقرأ قراءةنمتدبرةنمتأنية،كيطالعتفسيرىا، نبياءالسابقيف،
معانيياالنفيسة،فإنَّيامفأعظـمايرسخالعقيدةفيالنفس.

*"المعيكدفيحياةالطفكلةأفيميؿالطفؿإلىسماعالحكاية،كيصغيإلىركايةالقصة،كتعي
ألبنائونصيبانكبيرانمفتدريسيـلذا،(ِ)ذاكرتوماييركللو،فيحاكيوكيقصو" فميجعؿكؿكالدو

كتعميميـقصصاألنبياء.

*االستفادةمفالقصصالقرآنيمفالناحيةالتطبيقيةالعممية،حيثاستخبلصسنفهللاسبحانو
فيارتقاءاألمـكىبكطيا،كعكامؿالنصر،كأسبابىبلؾالمجتمعات.

اء)عمييـالسبلـ(كاالستفادةممَّافييامفدركسكفكائد.*أخذالعبركالعظاتمفقصصاألنبي

المطمب الثالث
 طاعة هللا تعالى واجتناب نواىيو

طاعةهللا باتباعماأمر،كترؾمانيىعنوكزجر،مفأعظـمايرسخالعقيدةفيإفَّ
المخرجاتىينتيجةالمدخبلت،فإذاكافالمدخؿعمىال قمبطاعةهللاالقمب،فمفالمعمكـأفَّ

:فستككفالنتيجةرسكخالعقائدكتمكنيافيالقمب.كمفاآلياتالتيتبيفىذاالمعنى،
                                                           

 بيركت،الطبعةاألكلى.،،الناشر:دارالفكرالمعاصرّّٗلمزيف،ص،اء(انظر:مدرسةاألنبياءعبركأضكُ)
القرآفِ)  الرياض،الطبعةالثالثة.،،الناشر:مكتبةالمعارؼُِّلمقطاني،ص،(مباحثفيعمـك
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ـْ ِدَي٣مِرىُمْؿ ََم٣م هَمَٔمُٙمقُه إَِلَّ وَمٙمِٝمٌؾ َمِ ]قال تعاىل:  ٣م ىَمَتّْضٛم٣َم فَمَٙمٝمِْٜمْؿ َأِن اوْمتُُٙمقا َأْٞمُٖمَِضُ٘مْؿ َأِو اطْمُرصُمقا َِم ٛمُْٜمْؿ َويَمْق َأٞمَّ

 ُ ْؿ َوَأؾَمدَّ سَمْثّضِٝمًت٣مَويَمْق َأَّنَّ ا ََلُ . {77}الـساء:[ ْؿ هَمَٔمُٙمقا ََم٣م ُيقفَمُٓمقَن زمِِف يمََ٘م٣مَن طَمغْمً

ا]قال تعاىل:  ٣مُت طَمغْمٌ فِمٛمَْد َرزمَِّؽ شَمَقازًم٣م َوطَمغْمٌ ََمَردا ٣محِلَ َٝم٣مُت ايمِمَّ
ـَ اْهَتَدْوا ُهًدى َوايمَّض٣مومِ [ َوَيِزيُد اهللُ ايمَِّذي

. {27}مريم:

 الي لآليات: المعنى اإلجم :أوالً 
طاعةهللا مفمضمكفىاتيفاآليتيفأفَّ كفياليسريظيرلنا فيالسراءكالضراء،

قكلوكالعسر،ييثمرلئلنسافكؿخير،كيصرؼعنوكؿشر،كيزيدهإيمانانإلىإيمانو،فالمعنىفي
٣م ىَمَتّْضٛم٣َم فَمَٙمْٝمِٜمْؿ َأِن اوْمتُُٙمقا َأْٞمُٖمَِضُ٘مْؿ َأوِ ]تعالى: ُْؿ  َويَمْق َأٞمَّ ـْ ِدَي٣مِرىُمْؿ ََم٣م هَمَٔمُٙمقُه إَِلَّ وَمٙمِٝمٌؾ َِمٛمُْٜمْؿ َويَمْق َأَّنَّ اطْمُرصُمقا َِم

ْؿ َوَأؾَمدَّ سَمْثّضِٝمًت٣م ا ََلُ أفهللاسبحانولككتبالقتؿكالخركجمف {77}الـساء:[ هَمَٔمُٙمقا ََم٣م ُيقفَمُٓمقَن زمِِف يَمَ٘م٣مَن طَمغْمً
القميؿمنيـ،كلكأنيـفعمكامايكعظكفبومفالديارعمىىؤالءالمكجكديفمفالييكدمافعموإال

ليـفيالدنياكاآلخرة،كأشدتثبيتاألقداميـعمىلكافذلؾخيراناتباعالشرعكاالنقيادلرسكؿهللا
٣مُت طَم ]قكلوتعالى:كفي،(ُ)الحؽفبليضطربكف ٣محِلَ َٝم٣مُت ايمِمَّ

ـَ اْهَتَدْوا ُهًدى َوايمَّض٣مومِ غْمٌ َوَيِزيُد اهللُ ايمَِّذي

ا يمقىالمؤمنكفالميتدكفمفإحسافهللاسبحانو {27}مريم:[ فِمٛمَْد َرزمَِّؽ شَمَقازًم٣م َوطَمغْمٌ ََمَردا بيافلما
يمانامعإيماف،عمى إلييـ،كألطافوبيـ،إنوسيمدىـفيالدنياباليدل،كيزيدىـفبلحاإلىفبلح،كا 

.(ِ)كالضبلؿحيفيخذؿهللاسبحانوالمشركيف،كيمٌدليـفيالغى

 الوجوه البالغية مف اآليات:  :ثانياً 
تعالى*  ُْؿ هَمَٔمُٙمقا ََم٣م ُيقفَمُٓمقَن زمِفِ  ...]:فيقكلو بالكعدالتكميؼكعظاني"سم[ ... َويَمْق َأَّنَّ القترانو

.(ّ)كالكعيدكالترغيبكالترىيب"

٣مُت طَمغْمٌ فِمٛمَْد رَ  ...]:*فيقكلوتعالى ٣محِلَ َٝم٣مُت ايمِمَّ
اَوايمَّض٣مومِ "تكرير)الخير(لمزيد[ زمَِّؽ شَمَقازًم٣م َوطَمغْمٌ ََمَردا

.(ْ)االعتناءببيانو"
 

                                                           

 .َٔٓص،ُلمشككاني،ج،فتحالقديرانظر:(ُ)
 .ٕٓٔص،ٖلمخطيب،ج،التفسيرالقرآنيلمقرآفانظر:(ِ)
غراّ) الفرقاف( كرغائب القرآف العمميةُْْص،ِجلمنيسابكرم،،ئب الكتب دار الناشر: الطبعة،، بيركت،

 األكلى.
 .ُُُص،ٕلمقاسمي،ج،محاسفالتأكيؿ(ْ)
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فوائد وعظات مف اآليات:  :ثالثاً 

اآلية نزلتىذه لما قاؿ: الحسف *"عف ـْ ]: ٣م ىَمتَّْضٛم٣َم فَمَٙمٝمِْٜمْؿ َأِن اوْمتُُٙمقا َأْٞمُٖمَِضُ٘مْؿ َأِو اطْمُرصُمقا َِم َويَمْق َأٞمَّ

ْؿ َوَأؾَمدَّ سَمْثّضِٝمت٣ًم ِدَي٣مِرىُمْؿ ََم٣م هَمَٔمُٙمقهُ  ا ََلُ ُْؿ هَمَٔمُٙمقا ََم٣م ُيقفَمُٓمقَن زمِِف يَمَ٘م٣مَن طَمغْمً   {77}الـساء: [إَِلَّ وَمٙمِٝمٌؾ َِمٛمُْٜمْؿ َويَمْق َأَّنَّ

،فقاؿ:لكفعؿربنالفعمنا،فبمغالنبي،قاؿأناسمفأصحابالنبيعمىرسكؿهللا
الركاسي.:اإليمافأثبتفيقمكبأىمومفالجباؿالنبي

بكر: أبك قاؿ أنفسكـ اقتمكا أف عمييـ كتبنا أنا نزلتكلك لما قاؿ: الزبير هللابف عبد كعف
.(ُ)يارسكؿهللا،كهللالكأمرتنيأفأقتؿنفسيلفعمت.قاؿ:صدقتياأبابكر

جاؿعندىـكرسكخالعقيدةفيقمكبيـ،فبلميتبيفلنامفىذهالركاياتشدةإيمافالصحابة
لمعصياف،كليسمفخياراتيـعدـالطاعة،حتىلككافاألمرقتؿالنفس،فميقتدمبمثؿىؤالء
ىذه بمثؿ األكؿ الزماف صميح كقد أكلو، بو صمح بما إال الزماف ىذا يصمح فمف المقتدكف،

عمى،فمنسرعمىخطاىـحتىييمكفاإليماففيقمكبنا،كييمكفلنامفالنصرالطاعةهلل
أعدائنا.

ـْ ِدَي٣مِرىُمْؿ ََم٣م هَمَٔمُٙمقُه إَِلَّ وَمٙمِٝمٌؾ َمِ ]قكلوتعالى:*في ٣م ىَمَتّْضٛم٣َم فَمَٙمْٝمِٜمْؿ َأِن اوْمتُُٙمقا َأْٞمُٖمَِضُ٘مْؿ َأِو اطْمُرصُمقا َِم ٛمُْٜمْؿ َويمَْق َأٞمَّ

ْؿ َوَأؾَمدَّ سَمْثّضِٝمًت٣م ا ََلُ ُْؿ هَمَٔمُٙمقا ََم٣م ُيقفَمُٓمقَن زمِِف يمََ٘م٣مَن طَمغْمً "يخبرتعالىأنولككتبعمى {77الـساء:}[ َويَمْق َأَّنَّ
عبادهاألكامرالشاقةعمىالنفكسمفقتؿالنفكسكالخركجمفالديارلـيفعموإالالقميؿمنيـ
كالنادر،فميحمدكاربيـكليشكركهعمىتيسيرماأمرىـبومفاألكامرالتيتسيؿعمىكؿأحد،

يأفيمحظالعبدضدماىكفيومفالمكركىات،كاليشؽفعميا،كفيىذاإشارةإلىأنوينبغ
.(ِ)لتخؼعميوالعبادات،كيزدادحمدناكشكرنالربو"

إ كالتكفيؽف: يلميداية معنيف  * المعكنة كىداية كبيافطريقو، الخير عمى الداللة بمعنى ىداية
ـَ اْهَتَدْوا ]لئليماف،فمفصدؽفياألكلىأعانوهللاعمىاألخرل،كمفذلؾقكلوتعالى: َوايمَِّذي

كالباقياتالصالحات:ىياألعماؿالصالحةالتيكانت {22}حمؿد:[ َزاَدُهْؿ ُهًدى َوَآسَم٣مُهْؿ سَمْٗمَقاُهؿْ 
 هللا: لكجو خالصة ا...]منؾ التي {27}مريم:[ طَمغْمٌ فِمٛمَْد َرزمَِّؽ شَمَقازًم٣م َوطَمغْمٌ ََمَردا الغاية ىي ىذه

فتقارفالسبؿالشاقةفاقرنيابالغايةالمسعدة،فييكفعميؾعناءننتظرىاكنسعىإلييا،فساعةأ
.كىذامفأعظـمايجعؿالعبديستقيـعمىطاعةهللا،(ّ)العبادةكمشقةالتكميؼ

                                                           

جُ) البفأبيحاتـ، تفسيرالقرآفالعظيـ البيافٔٗٗص،ّ( جامع كانظر: تفسيرِٔٓص،ٖج،لمطبرم. ،
 .(ُُٗ،رقـالحديث)ْْٗ،صٗاإلبانةالكبرلالبفبطة،ج،ٕٕٗص،ِج،القرآفلمنيسابكرم

 .ُٖٓص،ُلمسعدم،ج،(تيسيرالكريـالرحمفِ)
 .ُّٕٗص،ُٓانظر:تفسيرالشعراكم،ج(ّ)
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 المطمب الرابع
 ذكر هللا 
،فاإليمافشجرةهمزركعةهفيالقمبكالذكركممَّايرسخالعقيدةفيالقمبدكاـذكرهللا

اءالذميسقييا،فكمماكافذكرالعبدأكثركانتجذكرىذهالشجرةأرسخفيالقمبكأكثرىكالم
فينفسو،فبلتيكمبياعكاصؼالفتف،كالمساكماتالظالميف،قاؿ بفالقيـفيمدارجاتجذران

 الذكر: منزلة ل"السالكيفكاصفان كا  يتجركف، يتزكدكفكفييا الكبرلالتيمنيا القكـ يياىيمنزلة
ديارىـ قبكرا،كعمارة يترددكف،كىكقكتقمكبالقكـالذممتىفارقياصارتاألجسادليا دائما
الذم كماؤىـ الطريؽ، قطاع بو يقاتمكف الذم سبلحيـ كىك صارتبكرا، تعطمتعنو إذا التي

بويستدف القمكب، انتكستمنيـ الذممتىفارقيـ التيابالطريؽكدكاءأسقاميـ عكفيطفئكفبو
اآلفاتكيستكشفكفالكرباتكتيكفعمييـبوالمصيبات،فكماأفالجنةقيعافكىكغراسيا،فكذلؾ

.(ُ)"القمكببكركخرابكىكعمارتياكأساسيا

قال تعاىل: :،كداللةذلؾمفكتابهللالذافمفأعظـأسبابالثباتدكاـذكرهللا

ـَ َآََمٛمُقا إَِذا ] ٣م ايمَِّذي َ ُ٘مْؿ سُمْٖمٙمُِحقنَ َي٣م َأُّيه . {21}األكػال:[ يَمِٗمٝمُتْؿ همَِئ٥ًم هَم٣مشْمُّضُتقا َواْذىُمُروا اهللَ ىَمثغًِما يَمَٔمٙمَّ

المعنى اإلجمالي لآلية:  :أوالً 
بيفالثباتفيالحربكبيفالذكر،فجعمومفأعظـمايعيفعمىالثباتلقدقرفهللا

رزةاألعداء،أمإذالقيتـجماعةمفالكفرة"كفياآليةإرشادإلىسبيؿالنصرفيمبافيالجياد،
بالظفر كتفكزكا كعكنو نصره لتستمطركا مفذكرهللابألسنتكـ كأكثركا كالتنيزمكا، لقتاليـ فاثبتكا

 (ِ)عمييـ" كبيرة، كالفرار "الثباتفضيمة، أفَّ تبيف فيي الحربية النصائح أعظـ مف اآلية فيذه
بذكر كعميكـ عمييا الديف القمكب،يعاقب تطمئف فبذكره البأس، كحيف كالضراء السراء في هللا

كبدعائوتفٌؾالكركب،فيكالقريبالمجيبدعكةالداعي،السيماإذاكافدعاءبالنصرعمىعدك

.(ّ)هللا،اثبتكاعندالمقاء،كاذكركاهللاكثيرا،رجاءأفتفكزكاباألجركالثكاب،كالنصرةعمىاألعداء"

لذكر في القرآف الكريـ: ا :ثانياً 
قاؿاإلماـبفالقيـ)رحموهللا(جاءالذكرفيالقرآفالكريـعمىعشرةأكجو:

                                                           

 ،الناشر:مؤسسةاقرأ،الطبعةاألكلى.ّٓٗ(انظر:مدارجالسالكيف،البفالقيـ،صُ)
.ُْٕ،صُصفكةالتفاسيرلمصابكني،ج(ِ)
 .ّّٖص،ُحجازم،جلمحمكد،التفسيرالكاضح(ّ)
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ـَ َآََمٛمُقا اْذىُمُروا اهللَ ِذىْمًرا ىَمثغًِما]كمقيداناألمربومطمقاناألوؿ: ٣م ايمَِّذي َ . {22}األحزاب:[ َي٣م َأُّيه

كالنسيافالثاني: الغفمة مف ضده عف ـَ َٞمُِضقا اهللَ هَمَٟمْٞمَِض٣مُهْؿ َأْٞمُٖمَِضُٜمؿْ َوََل ]النيي [  سَمُ٘مقُٞمقا ىَم٣ميمَِّذي

. {21}احلرش:

ُ٘مْؿ سُمْٖمٙمُِحقنَ ]تعميؽالفبلحباستدامتوككثرتوالثالث: . {23}اجلؿعة:[ َواْذىُمُروا اهللَ ىَمثغًِما يَمَٔمٙمَّ

اىمَِراِت َوا]الثناءعمىأىموكاإلخباربماأعدهللاليـمفالجنةكالمغفرةالرابع: ـَ اهللَ ىَمثغًِما َوايمذَّ اىمِِري يمذَّ

ْؿ ََمْٕمِٖمَرًة َوَأصْمًرا فَمٓمِٝمًَم  . {01}األحزاب:[ َأفَمدَّ اهللُ ََلُ

ـَ َآََمٛمُقا ََل سُمْٙمِٜمُ٘مْؿ َأَْمَقايُمُ٘مْؿ َوََل َأْوََلُدىُمْؿ ]اإلخبارعفخسرافمفلياعنوبغيرهالخامس: ٣َم ايمَِّذي َي٣م َأُّيه

ـْ ِذىْمِر اهللِ َوَمَ  ونَ فَم . {1}ادـافؼون:[ ـْ َيْٖمَٔمْؾ َذيمَِؽ هَمٟمُويَمئَِؽ ُهُؿ اخَل٣مِْسُ

[ هَم٣مْذىُمُروِِّن َأْذىُمْرىُمْؿ َواؾْمُ٘مُروا رِم َوََل سَمْ٘مُٖمُرونِ ]أنوسبحانوجعؿذكرهليـجزاءلذكرىـلوالسادس:

. {211}البؼرة:

ََلَة سَمٛمَْٜمك اسْمُؾ ََم٣م ُأوضِمَل إيَِمْٝمَؽ ]اإلخبارأنوأكبرمفكؿشيءالسابع: ََلَة إِنَّ ايمِمَّ ِؿ ايمِمَّ
ـَ ايم٘مَِت٣مِب َوَأومِ َِم

ـِ ايمَٖمْحَُم٣مِء َواظُمٛمَْ٘مِر َويَمِذىْمُر اهللِ َأىْمػَمُ  .{21}العـؽبوت:[ فَم

الثامف: كافمفتاحيا كما األعماؿالصالحة خاتمة جعمو هَم١مَِذا وَمَّمْٝمُتْؿ ََمٛم٣َمؽِمَ٘مُ٘مْؿ هَم٣مْذىُمُروا اهللَ ]أنو

. {133}البؼرة:[ ٣مَءىُمْؿ َأْو َأؾَمدَّ ِذىْمًراىَمِذىْمِرىُمْؿ َآزمَ 

غيرىـ.التاسع: دكف األلباب أكلك كأنيـ بآياتو االنتفاع أىؿ ىـ بأنيـ أىمو عف اإلخبار
ْٝمِؾ َوايمٛمََّٜم٣مِر آَلََي٣مٍت أِلُورِم األيَْمَّض٣مِب)] ََمَواِت َواألَْرِض َواطْمتََِلِف ايمٙمَّ ـَ َيْذىُمُروَن اهللَ ( ايمَّ 210إِنَّ دِم طَمْٙمِؼ ايمِضَّ ِذي

. {212-213: }آل عؿران[ومَِٝم٣مًَم٣م َووُمُٔمقًدا َوفَمعَم صُمٛمُقَِبِؿْ 

ببلركح.العاشر: كانتكالجسد فمتىعدمتو قريفجميعاألعماؿالصالحةكركحيا، أنوجعمو
ََلَة يمِِذىْمِري]فإنَّوسبحانوقرنوبالصبلةكقكلو: ِؿ ايمِمَّ

يادكأمربذكرهعندكقرنوبالج،{22}طه:[ َوَأومِ
ـَ َآََمٛمُقا إَِذا يَمِٗمٝمتُْؿ همَِئ٥ًم هَم٣مشْمُّضُتقا َواْذىُمُروا اهللَ ىَمثغًِما ]مبلقاةاألقرافكمكافحةاألعداءفقاؿتعالى: ٣م ايمَِّذي َ َي٣م َأُّيه

ُ٘مْؿ سُمْٖمٙمُِحقنَ   {21}األكػال:[ يَمَٔمٙمَّ
(ُ).

كالثناءعمىكنبلحظمفاآلياتاىتماـالقرآفالكريـبالذكركاألمربو فيمكاضعكثيرة
كقدجاءتلفظةالذكر،عفالغفمةكبيافخسرافالغافميفأىموكأنَّيـمفينتفعكفباآليات،كالنيي

                                                           

 .ّٔٗ(مدارجالسالكيف،البفالقيـ،صُ)
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الذكرفيترسيخفيالقرآفعمىسبعةعشرمعنى، القدرالكبيرمفاآلياتيتبيفأىمية كبيذا
.العقيدة
والذكر:  رسوؿ هللا  :ثالثاً 

،بؿكافكبلموكموفيذكرهللاكماكااله،ككافهللكمؿالناسذكرانأ"كافالنبي
خبارهعفأسماءالربكصفاتو،كأحكاموكأفعالو،ككعده أمرهكنييوكتشريعولؤلمةذكرامنوهلل،كا 

منولومنولو،كسككتوذكرانككعيدهذكرامنولو،كثناؤهعميوبآالئوكتمجيدهكتسبيحوكتحميدهذكران
،كعمىجنبو،كفيكقاعدانهللفيكؿأحيانو،ككافذكرههلليجرممعأنفاسوقائمانبقمبو،فكافذاكران

قامتو" .(ُ)مشيو،كرككبو،كسيره،كنزكلو،كظعنو،كا 

رغبالنبي هللابفبسرأفأعرابيانفياإلكثارمفذكرهللاكقد قاؿ"فعفعبد
،فأنبئنيمنيابشيءأتشبثبو؟قاؿ:"اليزاؿلسانؾإفشرائعاإلسبلـقدكثلرسكؿ رتعميَّ

"كالمرادمفرطكبةالمساف:المداكمةعميوكاإلكثارمنوليجرمبسيكلة(ِ)"مفذكرهللارطبان
كمفأكثراألحاديثالتيتبيففضؿالذكر"عفأبيالدرداء،قاؿ:قاؿرسكؿهللا(ّ)عمىلسانو"

":ر أعمالكـ، وأزكاىا، عند مميككـ، وأرفعيا في درجاتكـ، وخير لكـ مف إعطاء أال أنبئكـ بخي
"قالكا:كذلؾماالذىب والورؽ، وخير لكـ مف أف تمقوا عدوكـ، فتضربوا أعناقيـ ويضربوا أعناقكـ

.(ْ)("ذكر هللا ىكيارسكؿهللا؟قاؿ:)

هللا بذكر يتمذذكف الصالح سمفنا كاف يعمكقد ألنَّيـ محبكبو، اسـ "المحب أفَّ مكف
لما بمسانو كلككمؼأفيكؼعفذكره قدر، لما فمككمؼأفينسىتذكره اليغيبعفقمبو،
لو: قالكا عذبوالمشرككففيالرمضاءعمىالتكحيديقكؿ:أحدأحد،فإذا صبر.كافببلؿكمما

ارالذكريجرمعمىلسافالذاكرمفقؿ:كالبلتكالعزل،قاؿ:الأحسنو.ككمماقكيتالمعرفة،ص
.(ٓ)غيركمفة"

الكثيرمفاألذكاركالتييتحصؿالمداكـعميياعمىأيجكًركثيرةرسكؿهللاأيثرعفكقد
يجعؿ ما أعظـ مف األذكار كىذه المشركعة، العبادات كأذكار كالمساء، الصباح كأذكار جدان،

كىذايزيدمفرسكخاإليماففيالقمب،كماأنَّياتيحصففيكؿأحكالو،المؤمفدائـالذكرهلل
                                                           

 ،الناشر:داربفالجكزم،الطبعةاألكلى.ُٕٕص،ِالبفالقيـ،ج،(زادالمعادفيىدمخيرالعبادُ)
 يح..قاؿاأللباني:صحّّٕٗبفماجو،كتاباألدب،بابفضؿالذكر،رقـالحديث:ا(سنفِ)
 ،الناشر:داراألشراؼ،الطبعةاألكلى.ٖٔٓكرم،صفباركم(شرحرياضالصالحيفلمّ)
(،ّّٕٕ(،كالترمذم)َّٕٗ،كأخرجوابفماجو)َُِِٕ،رقـالحديث:ّْص،ّٔج(مسنداإلماـأحمد،ْ)

 كقاؿاأللباني:صحيح.
كالحكـٓ)  طفلمنشر،الطبعةاألكلى.،الناشر:مدارالكُٖٗالبفرجب،ص،(مختصرجامعالعمـك
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المسمـمفشراإلنسكالجف،كتدفععنوالببلياكالمصائب،ذكراإلماـبفالقيـ)رحموهللا(في
الذكرأكثرمفمائةفائدة،نذكرمنيا:

.*أنويطردالشيطافكيقمعوكيكسره.*أنويرضيالرحمف
اليـكالغـعفالقمب.*أنويجمبلمقمبالفرحكالسركر.*أنويزيؿ
*أنويقكلالقمبكالبدف.*أنوينكرالكجوكالقمب.

*أنويجمبالرزؽ.*أنويكسكالذاكرالميابةكالحبلكة.
.(ُ)حساف*يكرثالمراقبةحتىيدخموفياإل*يكرثالمحبةالتيىيركحاإلسبلـ.

 المطمب الخامس
اءػػػػػػػػػػػػػالدع

إلىرسكخو، رسكخان كيزيده يقظة، في دائمان كيجعمو القمب، في اإليماف نكر يزيد كممَّا
 كيقكييا،كحسبؾأفَّ يثبتيا الدعاءكىكالسبلحاألمضى،كالعامؿاألقكل،كلوفعموفيالنفكس،

 أمتو"كالنبي بالثباتكيعممو الدعاء مف يكثر أنيـ،(ِ)اف هللاالمؤمنيف صفاتعباد كمف
يتكجيكفإلىهللابالدعاءأفيثبتيـ،ألنَّومفأعظـكسائؿتثبيتاإليماففيالقمببحيثيحافظ

،خاصةاألدعيةالتياإلنسافعمىكردثابتمفالدعاءيخمكفيوبربو،كيكثرمفدعاءهللا
الثمرات.كمفاآلياتفي فالدعاءمفأنفعاألسبابفيحصكؿىذه ياسؤاؿالتثبيتعمىالديف،

:التيتبيفطمبالثباتمفهللا
اَط اظمُِْضَتِٗمٝمؿَ ]قال تعاىل:  َ . {7}الػاحتة:[ اْهِدَٞم٣م ايمٌمِّ

ٛم٣َم َأهْمِرْغ ]قال تعاىل:  ٣ميُمقَت َوصُمٛمُقدِِه وَم٣ميُمقا َرزمَّ َٞم٣م فَمعَم َوظَم٣َّم زَمَرُزوا جِلَ ا َوشَمّض٦ِّْم َأوْمَداََمٛم٣َم َواْٞمٌُمْ فَمَٙمْٝمٛم٣َم َصػْمً

ـَ  . {113}البؼرة:[ ايمَٗمْقِم ايمَ٘م٣مهمِِري

٣مُب ]قال تعاىل:  ٥ًم إِٞمََّؽ َأْٞم٦َم ايمَقهَّ ـْ يَمُدْٞمَؽ َرمْحَ ٛم٣َم ََل سُمِزْغ وُمُٙمقزَمٛم٣َم زَمْٔمَد إِْذ َهَدْيَتٛم٣َم َوَه٤ْم يَمٛم٣َم َِم           [ َرزمَّ

. {2}آل عؿران:

اهَمٛم٣َم دِم َأَْمِرَٞم٣م َوشَمّض٦ِّْم َأوْمَداَمَ ]تعاىل:  قال ٛم٣َم انْمِٖمْر يَمٛم٣َم ُذُٞمقزَمٛم٣َم َوإِْْسَ ْؿ إَِلَّ َأْن وَم٣ميُمقا َرزمَّ َٞم٣م َوََم٣م ىَم٣مَن وَمْقََلُ ٛم٣َم َواْٞمٌُمْ

ـَ  . {222}آل عؿران:[ فَمعَم ايمَٗمْقِم ايمَ٘م٣مهمِِري

                                                           

 بفالييثـ،الطبعةاألكلى.ا،الناشر:دارْٖالبفالقيـ،ص،الكابؿالصيبمفالكمـالطيبانظر:(ُ)
 .ّٖلمشريؼ،ص،الثبات(ِ)
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 آليات: بعض االمعنى اإلجمالي ل :أوالً 
طمبالثباتمفهللاتيبيفلناىذهالمجمكع ىكمفصفاتالمؤمنيفةمفاآلياتأفَّ

المسمـيطمبمفهللا سبعةعشرفياليسركالعسر،بؿإفَّ الثباتعمىاإلسبلـفيكؿيكـو
اَط اظُمِْضتَِٗمٝمؿَ ]كمعنىقكلو:"قاؿأبكجعفر:مرةفيصبلةالفريضة، َ فيىذاالمكضع[ اْهِدَٞم٣م ايمٌمِّ

فًٌقٍ كمذلؾعفابفعباسعندنا:كى كقدأجمعتاألمةمفأىؿالتأكيؿجميعنا،نالمثباتعميو،كماري
" أف فيوالصراط المستقيـعمى اعكجاج الذمال الكاضح الطريؽ ىك ك(ُ)""، تعالى:، قكلو في

٥ًم ] ـْ يَمُدْٞمَؽ َرمْحَ ٛم٣َم ََل سُمِزْغ وُمُٙمقزَمٛم٣َم زَمْٔمَد إِْذ َهَدْيَتٛم٣َم َوَه٤ْم يَمٛم٣َم َِم ٣مُب َرزمَّ ترشداآلية {2}آل عؿران:[ إِٞمََّؽ َأْٞم٦َم ايمَقهَّ
إلىاالقتداءبأىؿالعمـحيثأنَّيـ"الراسخيففيالعمـيطمبكفإلىهللاأفيحفظيـمفالزيغبعد
يعرفكفضعؼالبشر، فيـ عمىالطريقة كاالستقامة الحقيقة الثباتعمىمعرفة كييبيـ اليداية،

.(ِ)يافكالذىكؿ،فيخافكفأفيقعكافيالخطأ،كالخطأقريفالخطر"كككنيـعرضةلمتقمبكالنس

الوجوه البالغية مف اآليات:  :ثانياً 
تعالى اَط اظُمِْضَتِٗمٝمؿَ ]:*فيقكلو َ الديفالحؽبالصراط[ اْهِدَٞم٣م ايمٌمِّ شبو فقد تصريحية استعارة "

االستقا عفحدكد يخرجو أدؽانحراؼقد الذمليسبو ىك؛مةالمستقيـ ألفالخطالمستقيـ
فكافمتعاليان،أقصربعدبيفنقطتيف لكف،عفاألمكنةككجوالشبوبينيماأفهللاسبحانوكا 

الكصكؿكالمكافاة" .(ّ)العبدالطالبالكصكؿالبدلومفقطعالمسافات،كمساآلفات،ليكـر

 فوائد وعظات مف اآليات:  :ثالثاً  
اَط اظُمِْضَتِٗمٝمؿَ اْهدِ ]:*فيقكلوتعالى َ نطمب[ َٞم٣م ايمٌمِّ ما ،"فمفرحمةهللاتبارؾكتعالىأنوعممنا

كاليدايةنكعاف:،ؤمفىكاليدايةكالصراطالمستقيـكأكؿمايطمبالم،كىذايستكجبالحمدهلل
ممؤمنيففقطكىدايةالمعكنةىيل،كىدايةمعكنة.ىدايةالداللةىيلمناسجميعان،ىدايةداللة

ىدايةداللةكهللا،متبعيفلمنيجهللاال أمدليـعمىطريؽالخيركبينو،ىدلكؿعباده
.(ْ)كمفأرادأاليتبعوتركوهللالماأراد"،فمفأرادأفيتبعطريؽالخيراتبعو،ليـ

هللا مف نطمببيا كالميمة، اليكـ في مرة عشرة سبعة مف أكثر الفاتحة نقرأ *الثباتعمى
نرلكثيرانمفالمسمميفيشابيكنيـالصرا َـّ طالمستقيـ،كنستعيذمفطريؽالييكدكالنصارل،ث

                                                           

 .ُٔٔص،ُلمطبرم،ج،جامعالبياف(ُ)
 .َُِص،ّتفسيرالمراغي،ج(ِ)
 .ُٗص،ُلمدركيش،ج،إعرابالقرآفكبيانو(ّ)
 .ْٖص،ُتفسيرالشعراكم،ج(ْ)



-َُٕ- 
 

كالنصارل، جيؿ عف فيعممكف التعمـ يترككف أك كالييكد، يعممكف كال يتعممكف أفعاليـ، في
كالنَّجاةأفنتعمـالصكابكنعمؿبو.

ٛم٣َم انْمِٖمْر يَمٛم٣َم ُذُٞمقزَمٛمَ  ...]:*فيقكلوتعالى اهَمٛم٣َم دِم َأَْمِرَٞم٣م َوشَمّض٦ِّْم َأوْمَداََمٛم٣َم َرزمَّ "الدعاءباالستغفار[ ...٣م َوإِْْسَ
مقٌدمانعمىطمبتثبيتاألقداـفيمكاطفالحربكالنصرةعمىالعدٌك،ليككفطمبيـإلىربيـ

.(ُ)عفزكاءكطيارةكخضكع،كأقربإلىاالستجابة"

المؤمنيفالصادقيفيعرفكفبكحيإيمان يـأنيـاليقدركفعمىشيءإالبفضؿهللاكرحمتو،*إفَّ
كأنيـاليممككفقمكبيـفييفييدهللا،فيتجيكفإليوبالدعاءأفيمدىـبالعكفكالنجاة،كينادكف
الذماليعدلوعطاء، العطاء ىذا ككىبتيـ الضبلؿ، باليدلبعد مرة رحمةهللاالتيأدركتيـ

 ىدايتومفتكفيؽهللالـيكفأماموإالأفيمتصؽبركفهللافيكمتىاستشعرالقمبالمؤمفأفَّ
حرارة،كأفيتشبثبحماهفيإصرار،كأفيتجوإليويناشدهرحمتوكفضمو،الستبقاءالكنزالذم

.(ِ)كىبو،كالعطاءالذمأكاله

 والدعاء بالثبات:  رسوؿ هللا  :رابعاً 
رسكؿهللا مخمكؽوإفَّ عمىهللا،كمفبيدهلكاءالحمديكـالقيامة،سيدكلدآدـ،كأكـر

يدعكهطمبالثباتمفهللا عفكمفغفرهللالوماتقدـمفذنبوكماتأخر،كافأكثردعاءو
ذاكافإ"شيربفحكشب،قاؿ:قمتألـسممة:ياأـالمؤمنيفماكافأكثردعاءرسكؿهللا

"قالت:فقمت:يارسكؿهللاقموب ثبت قمبي عمى دينؾيا مقمب العندؾ؟قالت:كافأكثردعائو:"
يا أـ سممة إنو ليس آدمي إال وقمبو ماألكثردعائؾيامقمبالقمكبثبتقمبيعمىدينؾ؟قاؿ:)
خميؿكىذانبيهللاإبراىيـ،(ّ)"(بيف أصبعيف مف أصابع هللا، فمف شاء أقاـ، ومف شاء أزاغ

السبلـ(يحكيلناالقرآفالكريـأنَّوكافمفدعائوطمبالثباتمفالرحمف،كأبكاألنبياء)عمييـ
 َذا ايمّضََٙمَد َآَِمٛم٣ًم َواصْمٛمُّْضٛمِل َوزَمٛمِلَّ َأْن َٞمْٔمّضَُد ــْؾ هَ ـــ٣مَل إزِْمَراِهٝمُؿ َربِّ اصْمٔمَ ـــَوإِْذ ومَ ]ى:ػػاؿتعالػػو،قػػػػوكلذريتػػلهللا

.{01}إبراهقم:[ األَْصٛم٣َممَ 

فمفبعده،بطمبالثباتمفهللاييكصيأصحابودائمان،كالمؤمنكقدكافرسكؿهللا
كأفالتيشغميـالدنياالفانية،عفطاعةهللاكرسكلو،فالدنياكمافيياالتساكمركعةيصمييا،

إذا كنز الناس الذىب يقكؿ:"فشدادبفأكسقاؿسمعترسكؿهللافعالعبدفيجكؼالميؿ،

                                                           

 .ِْْص،ُلمزمخشرم،ج،الكشاؼ(ُ)
 .ُّٕص،ّفيظبلؿالقرآف،ج(ِ)
 .قاؿاأللباني:صحيح.ِِّٓ،رقـالحديث:ّٗ(سنفالترمذم،كتابالدعكات،بابّ)
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ا ىؤالء الكممات: الميـ إني أسألؾ الثبات في األمر، والعزيمة عمى الرشد، وأسألؾ والفضة، فاكنزو 
، وأسألؾ مف خير صادقاً  ، وأسألؾ لساناً سميماً  شكر نعمتؾ، وأسألؾ حسف عبادتؾ، وأسألؾ قمباً 

.(ُ)"ستغفرؾ لما تعمـ، إنؾ أنت عالـ الغيوبأما تعمـ، وأعوذ بؾ مف شر ما تعمـ، و 

ىذاالحديثجيدان،فكافدأبيـكأكثردعائيـطمبالثباتبرسكؿهللاكقدفقوأصحا
مفهللا ىريرة أبك فيذا ، أرتكبكبيرةن بؾأف إنَّيأعكذ الميَـّ فيدعائو: يقكؿ فيكاف
ل،اإلسبلـ فيقكؿ التابعيف، بميسحيفيعجبمنو كا  الفتنة مف كيؼآمف يقكؿ،يـ: :ككاف

.(ِ)"ال ُينجي منيا إال دعاء كدعاء الغريؽتكوف فتنة "

يبغيالثباتعمىديفهللا باإلكثارمفالدعاءبطمبالثبات،فيذهفميحرصكؿمسمـو
الثباتفي نسألؾ إنَّا فالميـ األزماف، مدار عمى الصالحيف كدأب السبلـ( )عمييـ األنبياء سنة

الباهلل.األمر،كالعزيمةعمىالرشد،كالحكؿكالقكةإ

 المطمب السادس
رػػػػػػالصب

كحصناناليكبككصارمان"إفهللاسبحانوجعؿالصبرجكادان حصينانالينبككجنداالييـز
كالعسرمع،كالفرجمعالكرب،فالنصرمعالصبر،فيككالنصرأخكافشقيقاف،الييدـكاليثمـ

كالعدد،اليسر ببلعدة الرجاؿ مف لصاحبو أنصر الرأسمف،كىك كمحؿ الظفر مف كمحمو
الجسد،فمفاعتادالصبرىابوعدكه،كمفعزعميوالصبرطمعفيوعدكه،كأكشؾأفيناؿمنو

قرن،(ّ)غرضو" التي اآليات الصبر:تكمف كبيف عميو كالثبات الحؽ باتباع األمر قكلوبيف
ّضِْع ََم٣م ُيقضَمك إيَِمٝمَْؽ َواْصػِمْ ضَمتَّك َُيْ ]تعالى: . {231}يوكس:[ ُ٘مَؿ اهللُ َوُهَق طَمغْمُ احَل٣مىمِِٚمكمَ َواسمَّ

المعنى اإلجمالي لآلية:  :أوالً 
:يقكؿتعالىذكره:كاتبع،يامحمدكحيهللاالذميكحيوإليؾ،كتنزيموالذمالطبرم"قاؿ

أصابؾفيهللامفمشركيقكمؾمفاألذلكالمكاره، كاصبرعمىما فاعمؿبو، عميؾ، ينزلو
فاصػػػرهبفعػػػؾأمػػػـكفيػػػيهللافييػػىيقضػػـ،حتػػمانالؾمنيكعمى كىػػػؿو دؿػػػػفكأعػػػرالقاضيػػػكخيػػػؿو

                                                           

جُ) أحمد، اإلماـ مسند ّّٖص،ِٖ( الحديث: رقـ بطرقو،ُُُْٕ، حسف حديث األرنؤكط شعيب قاؿ .
كأخر شيبة أبي ابف ُِٕ/َُجو "الحمية" في نعيـ كأبك هلل"، الشكر "فضيمة في كالخرائطي ،ُ/ِٔٔ،

 .(ِِّٖ،قاؿاأللباني:صحيح)السمسمةالصحيحة،رقـالحديث)(ُٕٕٓ(،كالطبراني)ّٓٗكابفحباف)
 رياض،الطبعةاألكلى.،الناشر:مكتبةالرشدالّْٕٕٗ،رقـالحديث:ُّٓص،ٕ(مصنؼبفأبيشيبة،جِ)
 ،الناشر:دارابفالجكزم،الطبعةاألكلى.ٔالبفالقيـ،ص،(عدةالصابريفكذخيرةالشاكريفّ)
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،كقتميـبالسيؼ .(ُ)"الفاصميف،فحكـجؿثناؤهبينوكبينيـيكـبىٍدرو
ؾمفكعندابفكثير"أم:تمسؾبماأنزؿهللاعميؾكأكحاهكاصبرعمىمخالفةمفخالف

مفهللاتعالىإذانفاآلية.(ِ)الناس،حتىيفتحبينؾكبينيـ،كىكخيرالفاتحيفبعدؿكحكمتو" أمره
كتحمؿاألذلمف،كلكؿاألمةمفبعده،"بالصبرعمىاتباعالكحيكالثباتعمىالدعكةلمنبي

.(ّ)المشركيفإلىغايةأفيحكـهللافييـ"
 ة: فوائد وعظات مف اآلي :ثانياً 

النمكذج كعميؾأفتصبركتعطي ىناؾعقباتكثيرة، عمىأف دليؿ بالصبر األمر "مجيء *
فعميؾأفتككف،لغيرؾ،كالثقةفيأنولكلـيكفىناؾخيرفياتباعالمنيجلماصبرتعميو

أف كاليرضييـ عقباتممفيعيشكفعمىالفساد، ستجد ىإليؾ؛ يكيحى ما فحيفتتَّبع األسكة،
عمىأفتتبعمايكحىإليؾ،كأفتصبر"يكجد فالعـز فعمىالدعاةإلىهللا،(ْ)اإلصبلح،فىكطًٌ
 جميؿ،كجيدو أنفسيـعمىىذهالعقبات،فإصبلحالمجتمعاتيحتاجإلىصبرو أفيكطنكا

كبير،فستجدمفالنَّاسمفيؤذمالدعاةبمسانوأكأفعالو.
  العالقة بيف الصبر والثبات: :ثالثاً 

فابفالقيـجعؿالثباتأصؿالصبر بيفالصبركالثبات، فقاؿ:،تكجدعبلقةكثيقةجدان
بالمعكنةكالتكفيؽ أيد العبدبعزيمةكثباتفقد الثباتفمتىأيد كبعضيـجعؿ،أصؿالصبرقكة

ئوعفالصبر:ىكالثباتمعهللاكتمقيببل(ٓ)الصبركالثباتبمعنىكاحد،"يقكؿعمركبفعثماف
الخكاص كيقكؿ كالدعة، كالسنة"(ٔ)بالرحب الكتاب أحكاـ عمى الثبات ىك الصبر كيقكؿ،(ٕ):

كالصبرىك(ٖ)القرضاكم:"الصبرفيالقرآفيعنيحبسالنفسعمىماتكره،ابتغاءمرضاتهللا"
ىذهإلجاـالنفسعمىاتباعالحؽكترؾالباطؿ،كتمحؿاألذلكالببلءفيسبيؿهللا،كمفحقؽ

األمكرستككفالنتيجةرسكخالعقيدةفيالقمب،كالثباتعمىطريؽالحؽ.

                                                           

 .ُِِص،ُٓلمطبرم،ج،(جامعالبيافُ)
 .َُّص،ْالبفكثير،ج،(تفسيرالقرآفالعظيـِ)
 .ُٕٓص،ِلمجزائرم،ج،(أيسرالتفاسيرّ)
 .ِِٔٔص،َُ(تفسيرالشعراكم،جْ)
 (.ِٓٓص،ّج،لمحاكـ،(ىكأبكحفصعمركبفعثمافبفعمرالتيمي،)األساميكالكنىٓ)
أقرافٔ) مف فيكقتو، المشايخ أكحد كاف صكفي، الخكاص: إسحاؽ أبك إسماعيؿ، بف أحمد بف إبراىيـ ىك )

 .(ِٖص،ُج،لمزركمي،األعبلـ)الجنيد،لوكتبمصنفة،كالخكاص:بائعالخكص.
 .َّٕالبفالقيـ،ص،مدارجالسالكيف(ٕ)
 ،الناشر:مكتبةكىبة،الطبعةالثالثة.ٖلمقرضاكم،ص،(الصبرفيالقرآفٖ)
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الصبر في القرآف الكريـ:  :رابعاً 
اإلماـأحمد)رحموهللا(:ذكرهللاسبحانوالصبرفيعفذكراإلماـابفالقيـ)رحموهللا(

القرآففيتسعيفمكضعان اآلياتفياثنيفكعشركفنكعان، األمربوكقكلو،كجاءتىذه :منيا:
َك إَِلَّ زم٣ِمهللِ ] . {212}الـحل:[ ...َواْصػِمْ َوََم٣م َصػْمُ

ـْ ىَمَِم٣مضِم٤ِم احُلقِت ]:النيىعمايضادهكقكلوالثاني: ْ٘مِؿ َرزمَِّؽ َوََل سَمُ٘م . {22}الؼؾم:[ ...هَم٣مْصػِمْ حِلُ

كقكلوالثالث: بو الفبلح تعميؽ ُ٘مْؿ َي٣م أَ ]: ُٗمقا اهللَ يَمَٔمٙمَّ وا َوَص٣مزمُِروا َوَرازمُِْمقا َواسمَّ ـَ َآََمٛمُقا اْصػِمُ ٣م ايمَِّذي َ ُّيه

. {133}آل عؿران:[ سُمْٖمٙمُِحقنَ 

كقكلوالرابع: أجرالصابريفعمىغيره اإلخبارعفمضاعفة ٣مزمُِروَن َأصْمَرُهْؿ زمَِٕمغْمِ  ...]: ُيَقذمَّ ايمِمَّ

مر:[ ضِمَِض٣مٍب  . {23}الزُّ

ليـظالخامس: سبحانو هللا بمعية تعالى،فرىـ قاؿ ـَ ... ]: ٣مزمِِري وا إِنَّ اهللَ ََمَع ايمِمَّ [ َواْصػِمُ

{27}األكػال:
(ُ).

هللا رسكؿ كاف عمىكقد يمر كاف كلمَّا بالصبر، كيكصييـ أصحابو، يصبر دائمان
وأكصاناكصيةنبؿإنَّ"،صبرًا آؿ ياسر إف  موعدكـ الجن ةآؿياسركىـيعذبكفكافيقكؿليـ:"

وأوسع مف  وما أعطي أحد عطاء خيراً ":قاؿ:قاؿرسكؿهللافعفأبيسعيدالخدرمغاليةن
.(ِ)"الصبر

 المطمب السابع
 معرفة عقاب المنتكسيف عف اإليماف

المسمـفيطريؽسيرهإلىهللا يحتاجإلىالترغيبالذميدفعولمكاصمةالمسير،إفَّ
الترىيببمعرفةماكصؼهللابوالناكصيفمفأشنعاألكصاؼ،كمعرفةماأعدهللاكيحتاجإلى

لمناكصيفمفأليـالعقاب،كشديدالعذاب،فيتككفلديورادعهيجعمويبتعدعفكؿمايسببضعؼ

مايرسخالعقيدةفيالقمب.اإليماف،كيجعمويستزيددائمانم

كفيىذاالمطمبمسألتاف:

                                                           

 .ُٔالبفالقيـ،ص،(عدةالصابريفكذخيرةالشاكريفُ)
 .َُّٓ،صحيحمسمـ،رقـالحديث:ُْٗٔ(متفؽعميو:صحيحالبخارم،رقـالحديث:ِ)
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 :ف بوصفيف رادعيف )الكمب، الحمار(ولى: وصؼ الناكصيف عف اإليماالمسألة األ 

هللااإلنساف،كفضموعمىجميعالمخمكقات،كميزهبالعقؿعفالحيكانات،فمفاتبع لقدكـر
باع فقد بالسكء، األمَّارة كساقتونفسو كمفاتبعىكاه، الكرامة، حفظىذه فقد أمامو الحؽكجعمو

خسالحيكاناتؼهللاالناكصيفعفاإليمافبأشنعاألكصاؼفشبييـبأنفسولمشيطاف،كقدكص
كمفاآلياتالدالةعمىذلؾ:،كىيالكمبكالحمار

ـَ ]قال تعاىل:  ـَ ايمَٕم٣مِوي ٝمَْْم٣مُن هَمَ٘م٣مَن َِم ْق َويمَ *  َواسْمُؾ فَمَٙمٝمِْٜمْؿ َٞمّضَٟمَ ايمَِّذي َآسَمْٝمٛم٣َمُه َآَي٣مسمِٛم٣َم هَم٣مْٞمَِضَٙمَخ َِمٛمَْٜم٣م هَمَٟمسْمَّضَٔمُف ايمُمَّ

ِٚمْؾ  َّضَع َهَقاُه هَمَٚمَثُٙمُف ىَمَٚمَثِؾ ايمَ٘مْٙم٤ِم إِْن َُتْ ٣م َويَم٘مِٛمَُّف َأطْمَٙمَد إلَِم األَْرِض َواسمَّ ىْمُف َيْٙمَٜم٧ْم  ؾِمْئٛم٣َم يَمَرهَمْٔمٛم٣َمُه َِبَ فَمَٙمْٝمِف َيْٙمَٜم٧ْم َأْو سَمؼْمُ

زُمقا زمَِآَي٣مسمِٛم٣َم هَم٣موْمُِمِص ايمَٗمَِمَص يَمَٔمٙمَّٜمُ  ـَ ىَمذَّ ُرونَ َذيمَِؽ ََمَثُؾ ايمَٗمْقِم ايمَِّذي . {227-221 }األعراف:[ ْؿ َيَتَٖم٘مَّ

ِٚمُؾ َأؽْمَٖم٣مًرا زمِئَْس ََمثَُؾ ايمَٗمْقمِ ]قال تعاىل:  ْ َُيِْٚمُٙمقَه٣م ىَمَٚمثَِؾ احِلََمِر َُيْ ـَ مُحُِّٙمقا ايمتَّْقَراَة شُمؿَّ مَل  ََمثَُؾ ايمَِّذي

زُمقا زمَِآَي٣مِت اهللِ َواهللُ ََل َُّيِْدي ايمَٗمْقَم ايمٓم٣َّمظمكِِمَ  ـَ ىَمذَّ . {1}اجلؿعة:[ ايمَِّذي

المعنى اإلجمالي لآليات:  :أوالً 
ىاتيفاآليتيفكالصكاعؽالمرسمةعمىالناكصيفعفاإليماف،كيؼالكىيتنزليـمف إفَّ

 البيائـكاألنعاـ، إلىمنزلة اإلنسانيةكالتكريـ، تعالى: َواسْمُؾ فَمَٙمٝمِْٜمْؿ َٞمَّضَٟم ايمَِّذي َآسَمْٝمٛم٣َمُه َآَي٣مسمِٛم٣َم ]ففيقكلو

ـَ هَم٣مٞمْ  ـَ ايمَٕم٣مِوي ٝمَْْم٣مُن هَمَ٘م٣مَن َِم ّضََع َهَقاُه *  َِضَٙمَخ َِمٛمَْٜم٣م هَمَٟمسْمَّضَٔمُف ايمُمَّ ٣م َويمَ٘مِٛمَُّف َأطْمَٙمَد إلَِم األَْرِض َواسمَّ َويَمْق ؾِمْئٛم٣َم يَمَرهَمْٔمٛم٣َمُه َِبَ

ىْمُف َيْٙمَٜم٧ْم َذيمَِؽ ََمَثُؾ  ِٚمْؾ فَمَٙمْٝمِف َيْٙمَٜم٧ْم َأْو سَمؼْمُ زُمقا زمَِآَي٣مسمِٛم٣َم هَم٣موْمُِمِص  هَمَٚمَثُٙمُف ىَمَٚمَثِؾ ايمَ٘مْٙم٤ِم إِْن َُتْ ـَ ىَمذَّ ايمَٗمْقِم ايمَِّذي

ُرونَ  ُٜمْؿ َيَتَٖم٘مَّ تحكيلناقصةمفآتاههللاآياتوفانسمخمنياكما {227-221 }األعراف:[ ايمَٗمَِمَص يمََٔمٙمَّ
فمـيبؽلوبيااتصاؿفأتبعوالشيطافعندانسبلخوعفاآليات،كلكشئنا،تنسمخالشاةعفجمدىا

كألنَّو،اآتيناهمفاآلياتلرفعناهبسببيا،كلكفلـنشأذلؾالنسبلخوعنياكتركولمعمؿبيارفعوبم
كرغبفييا الدنيا إلى ىكاه،ماؿ كاتبع اآلخرة عمى بما،كآثرىا العمؿ كترؾ ييكاه ما اتبع أم:

الدناءة،مماثبلنألخسالحيكاناتفييقتضيوالعمـالذمعمموهللا،كىكحطاـالدنيا،فصارمشابيان
فتركتوضؿ،فيككالكمبإفتركتوليث،لوفيأقبحأكصافو،كىذاالمنتكصإفكعظتوضؿ ،كا 

ليث فطردتو (ُ)كا  ، تعالى: ِٚمُؾ ]كفيقكلو ْ َُيِْٚمُٙمقَه٣م ىَمَٚمثَِؾ احِلََمِر َُيْ ـَ مُحُِّٙمقا ايمتَّْقَراَة شُمؿَّ مَل ََمَثُؾ ايمَِّذي

زُمقا زمَِآَي٣مِت اهللِ َواهللُ ََل َُّيِْدي ايمَٗمْقَم ايمٓم٣َّمظمكِِمَ َأؽْمَٖم٣مًرا زمِئَْس ََمَثُؾ ايم ـَ ىَمذَّ بوالييكدالذيف {1}اجلؿعة:[ َٗمْقِم ايمَِّذي "شي
كمفكاالعمؿبالتكراةثـلـيعممكابيا،كشبوالحمارالذميحمؿكتبان اليدرممافييا،قبحمثؿالقـك

.(ِ)الذيفكذبكابآياتهللا،كلـينتفعكابيا"

                                                           

 .َِّص،ِمشككاني،جل،فتحالقديرانظر:(ُ)
 .ّٓٓ(التفسيرالميسر،صِ)
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الوجوه البالغية مف اآليات:  :ثانياً 
لىآخراآلية،"تشبيوتمثيميفقدشبوحاؿإ[ َواسْمُؾ فَمَٙمْٝمِٜمْؿ َٞمَّضَٟم ايمَِّذي َآسَمْٝمٛم٣َمُه َآَي٣مسمِٛم٣َم]:قكلوتعالىي*ف

فتركتوشدعميؾفمـيقبموبالكمبالذمإفحممتعميونبحككلىذاىبانمفأعطيشيئان ،كا 
.(ُ)مبيعطيالجدكالجيدمفنفسوفيكؿحالةمفالحاالت"كنبح،فإفالك
ّضََع َهَقاهُ ]:*فيقكلوتعالى ٣م َويَم٘مِٛمَُّف َأطْمَٙمَد إلَِم األَْرِض َواسمَّ مايسميوعمماءالببلغة[ َويمَْق ؾِمئْٛم٣َم يَمَرهَمْٔمٛم٣َمُه َِبَ

ىصحةدعكاهبحجة"إيرادالحججكالتماسالعمؿ،بأفيأتيالبميغعم:المذىبالكبلمي،كىك
أكىك"احتجاجالمتكمـعمىمايريدإثباتوبحجةتقطعالمعاند،كتفؿ،(ِ)قاطعةأيانكافنكعيا"

 المكابر الكبلـسبلح عمماء طريقة عمى مف،المتعنت، النتائج فيو تستنتج منطقي كمنو
ماشاءهللاكاف،كماالمقدماتالصادقة،كترتيبالمقدمتيففيىذهالكمماتكالنتيجةأنانقكؿ:

.(ّ)لـيشألـيكف"
ِٚمُؾ َأؽْمَٖم٣مًرا  ...]:*فيقكلوتعالى كقٌراؤىا[ ...ىَمَٚمَثِؾ احِلََمِر َُيْ "شبوالييكدفيأنيـحممةالتكراة

كحفاظمافييا،ثـإنيـغيرعامميفبياكالمنتفعيفبآياتيا،كذلؾأٌففييانعترسكؿهللا
مفكتبالعمـ،فيكيمشىبياكباران،أمكتبانيؤمنكابوبالحمارحمؿأسفارانكلـ،كالبشارةبو

ككؿمفعمـكلـيعمؿبعمموفيذا،يمربجنبيوكظيرهمفالكدكالتعبكاليدرلمنياإالما
.(ْ)مثمو"

تعالى *فيقكلو ٣م َويمَ٘مِٛمَُّف َأطْمَٙمَد إلَِم ا]: كيؼعمؽرفعو [...ألَْرِض َويَمْق ؾِمْئٛم٣َم يَمَرهَمْٔمٛم٣َمُه َِبَ إفقمت:
العمؿباآل ياتبمشيئةهللاتعالىكلـيعمؽبفعموالذميستحؽبوالرفع؟قمت:المعنى:كلكلـز

بيا لرفعناه منيا ينسمخ تا،كلـ رفعو تعالى هللا مشيئة أف فذكرتكذلؾ اآليات لمزكمو بعة
بيا،المشيئة لرفعناه لزميا كلك قيؿ: تر،كأنو قكلوأال إلى ل [َويَم٘مِٛمَُّف َأطْمَٙمَد إلَِم األَْرضِ ]:

فاستدرؾالمشيئةبإخبلدهالذمىكفعمو،كلككافالكبلـعمىظاىرهلكجبأفيقاؿ:كلكشئنا
ثىًؿاٍلكىٍمبً ثىميويكىمى .(ٓ)لرفعناهكلكنالـنشأفىمى

إلىالغيركمافيقكلو*فياآلية"جريافالسنةالقرآنيًةعمىإسنادالخيًرإليوتعالى ضافًةالشرًٌ كا 
.(ٔ)" {23}الشعراء:[ َوإَِذا ََمِرْض٦ُم هَمُٜمَق َيُْمِٖمكمِ ]:تعالى

                                                           

 .ْٕٗص،ِلمدركيش،ج،(إعرابالقرآفكبيانوُ)
 ،الناشر:داراآلفاؽالعربية،الطبعةاألكلى.ُِّ(عمـالبديعلعتيؽ،صِ)
 .ْٔٗص،ِ(إعرابالقرآفكبيانو،جّ)
 .َّٓص،ْلمزمخشرم،ج،(الكشاؼْ)
 .ُٖٕص،ِالمرجعالسابؽ،ج(ٓ)
 .ِّٗص،ّألبيالسعكد،ج،إرشادالعقؿالسميـإلىمزاياالكتابالكريـ(ٔ)
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فوائد وعظات مف اآليات:  :ثالثاً 

*"شبوالمتيالؾعمىالدنيافيقمقوكاضطرابوعمىتحصيمياكلزكموذلؾبالكمبفيحالتوىذه
،كىيأخسأحكالوكأرذليا،ىيككنواليزاؿالىثانك،التيىيمبلزمةلوحالةتيييجوكتركو

تعبان يزاؿ ال الدنيا عمى المتيالؾ أف تحصيمياقمقانكما الحسف.في المنافؽ:قاؿ مثؿ ىك
انتيى،كفيكتركانالينيبإلىالحؽدعيأكلـيدعأعطيأكلـيعطكالكمبيميثطردان

أخسالحيكافكأذلولضربالخسةفيالمثؿبوفيكتابالحيكافدلتاآليةعمىأفالكمب
.(ُ)كلككاففيجنسالحيكافماىكأخسمفالكمبماضربالمثؿإالبو"،أخسأحكالو

*شبوسبحانومفآتاهكتابو،كعمموالعمـالذممنعوغيره،فترؾالعمؿبوكاتبعىكاه،كآثرسخط
كالمخم آخرتو، عمى كدنياه رضاه، عمى أخسهللا مف ىك الذم بالكمب الخالؽ، عمى كؽ

،كىمتوالتتعدلبطنو،كاليزاؿيشـدبرهدكفسائر،كأخسيانفسانالحيكانات،كأكضعياقدران
ذارميتإليوبحجررجعإليوليعضومففرطنيمتو،كىكمفأميفالحيكانات أجزاءجسموكا 

مركحةأحبإليومفالمحـ،كالعذرةأحبإليوكأحمميالميكاف،كأرضاىابالدناياكالجيؼالقذرةال
إاٌلىٌرعميو يتناكؿمعومنياشيئا ذاظفربميتةتكفيمائةكمبلـيدعكمبا مفالحمكل،كا 
كقيره،لحرصوكبخمو،كفيتشبيومفآثرالدنياكعاجمياعمىهللاكالداراآلخرةمعكفكرعممو،

عمىالدنيامفقمةصبرهعنيا،كىذايميثمفقمةبالكمبفيحاؿليثو،سربديع،فيذايميث
.(ِ)صبرهعفالماء

ِٚمُؾ َأؽْمَٖم٣مًرا زمِْئَس ََمَثُؾ ايمَٗمْقمِ ]قكلوتعالى:*في ْ َُيِْٚمُٙمقَه٣م ىَمَٚمَثِؾ احِلََمِر َُيْ ُٙمقا ايمتَّْقَراَة شُمؿَّ مَل ـَ مُحِّ  ََمَثُؾ ايمَِّذي

زُمقا زمَِآَي٣مِت اهللِ َواهللُ  ـَ ىَمذَّ "قاسمفحمموسبحانوكتابوليؤمف {1}اجلؿعة:[ ََل َُّيِْدي ايمَٗمْقَم ايمٓم٣َّمظمكِِمَ ايمَِّذي
بو،كيعمؿبو،كيدعكإليو.ثـخالؼذلؾكلـيحمموإالعمىظيرقمب،فقرأهبغيرتدبر،كال
تفيـ،كالاتباعلو،كالتحكيـلو،كالعمؿبمكجبو:كحمارعمىظيرهزاممةأسفاراليدرمما

الحمارمففي مفكتابهللاكحظىذا ليسإال.فحظىذا يا،فحظومنيا:حممياعمىظيره
فكافقدضربلمييكد،فيكمتناكؿمفحيثالمعنى المثؿ،كا  الكتبالتيعمىظيره.فيذا

.(ّ)لمفحمؿالقرآففترؾالعمؿبو،كلـيؤدحقو،كلـيرعوحؽرعايتو"

،كعمىالعمؿبكتابهللاسبحانو،صعمىالتمسؾبديفهللا*عمىالمسمـأفيحرصكؿالحر
دهللاسبحانو،كاليكفكأىؿػػوعنػػىمنزلتػػو،ليحافظبذلؾعمػػفأحكامػػدةومػػةوكاحػػكالييفرطفيآي

                                                           

 .ِِْص،ٓحياف،جيألب،البحرالمحيط(ُ)
 بيركت،الطبعةاألكلى.،،الناشر:داركمكتبةاليبلؿُِٗص،ُالبفالقيـ،ج،تفسيرالقرآفالكريـانظر:(ِ)
 .ّْٓص،ُالمرجعالسابؽ،ج(ّ)
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الكتابالذيفضيعكاماأمرىـهللابو،فكانتقيمتيـكالكمبكالحمار.
 د لمف ال يثبتوف عمى الطريؽ المستقيـ. الوعيد الشدي :المسألة الثانية

 حبيبيـ ىدمًٌ عمى القابضيف دينيـ، عمى لمثابتيف أفَّ طاعةفكما عمى المحافظيف ،
الكعيدالشديد،كالعذاباألليـ،لمذيفيترككفساحةاإليماف،كىدم ربيـ،عظيـاألجركالثكاب،فإفَّ

كمفاآلياتالدالةعمىذلؾ:القرآف،إلىاتباعالشيطاف،كطاعةعدكالرحمف،
ـْ  ...]قال تعاىل:  ـْ َيْرسَمِدْد َِمٛمُْ٘مْؿ فَم ـْ ِديٛمُِ٘مْؿ إِِن اؽْمتََْم٣مفُمقا َوََم وىُمْؿ فَم َوََل َيَزايُمقَن ُيَٗم٣مسمُِٙمقَٞمُ٘مْؿ ضَمتَّك َيُرده

ْٞمٝم٣َم َواآلطَِمَرةِ  ْؿ دِم ايمده [ َوُأويَمئَِؽ َأْصَح٣مُب ايمٛم٣َّمِر ُهْؿ همِٝمَٜم٣م طَم٣ميمُِدونَ  ِديٛمِِف هَمَٝمُٚم٦ْم َوُهَق ىَم٣مهمٌِر هَمُٟمويَمئَِؽ ضَمّضِْم٦َْم َأفْمََمَُلُ

. {122}البؼرة:

ْٞمَِض٣مِن اىْمُٖمْر هَمَٙمَمَّ ىَمَٖمَر وَم٣مَل إِِّنِّ زَمِريٌء َِمٛمَْؽ إِِّنِّ َأطَم٣مُف اهللَ َربَّ ]قال تعاىل:  ْٝمَْم٣مِن إِْذ وَم٣مَل يمِْْلِ  ىَمَٚمَثِؾ ايمُمَّ

ََُم *  ايمَٔم٣مظَمكِمَ  َّضَتُٜمََم َأَّنَّ
ـِ همِٝمَٜم٣م َوَذيمَِؽ صَمَزاُء ايمٓم٣َّمظمكِِمَ هَمَ٘م٣مَن فَم٣مومِ . {22-27 }احلرش:[  دِم ايمٛم٣َّمِر طَم٣ميمَِدْي

 المعنى اإلجمالي لآليات: : أوالً 
ْٞمٝم٣َم ]فيقكلوتعالى: ْؿ دِم ايمده ـْ ِديٛمِِف هَمَٝمُٚم٦ْم َوُهَق ىَم٣مهمٌِر هَمُٟمويَمئَِؽ ضَمّضَِْم٦ْم َأفْمََمَُلُ ـْ َيْرسَمِدْد َِمٛمُْ٘مْؿ فَم َوََم

ديف {122}البؼرة:[ ِة َوُأويَمئَِؽ َأْصَح٣مُب ايمٛم٣َّمِر ُهْؿ همِٝمَٜم٣م طَم٣ميمُِدونَ َواآلطَِمرَ  دينو عف يرجع مف أفَّ تبيف
اإلسبلـ،فيمتقبؿأفيتكبمفكفره،تبطؿأعمالوكيذىبثكابيا،كبطكؿاألجرعميياكالجزاء

نماجعميـأىمي األنيـاليخرجكفمنيا،فيدارالدنياكاآلخرة،كىـأىؿالنارالمخمدكففييا،كا 
ْٝمَْم٣مِن إِْذ وَم٣مَل ]كفيقكلوتعالى:،(ُ)فيـسكانياالمقيمكففييا،مفغيرأمدكالنياية ىَمَٚمَثِؾ ايمُمَّ

ْٞمَِض٣مِن اىْمُٖمْر هَمَٙمَمَّ ىَمَٖمَر وَم٣مَل إِِّنِّ زَمِريٌء َِمٛمَْؽ إِِّنِّ َأطَم٣مُف اهللَ َربَّ ايمَٔم٣مظمكَِمَ  ـِ هَمَ٘م٣مَن فَم٣مومَِّضَتُٜمََم *  يمِْْلِ ََُم دِم ايمٛم٣َّمِر طَم٣ميمَِدْي  َأَّنَّ

لغكايتولئلنساف {22-27 }احلرش:[ همِٝمَٜم٣م َوَذيمَِؽ صَمَزاُء ايمٓم٣َّمظمكِِمَ  تحذرمفطاعةالشيطاف،كتذكرمثبلن
نَّوبعدأفزيفلوالكفركحسنوكدعاهإليو،فممااغتربوككفر،كحصؿلوالشقاء،لـينفعوإحيث

فيالظمـالشيطاف،الذمتكالهكد منو،لتككفنيايةالذيفاشترككا إليو،بؿتبرأ عاهإلىمادعاه
فإنو أكليائو، كؿ دأبالشيطافمع كىذا العذابكقكتو، فيشدة اختمفكا ف كا  كالكفرىيالنار،
يدعكىـكيدلييـإلىمايضرىـبغركر،حتىإذاكقعكافيالشباؾ،كحاقتبيـأسباباليبلؾ،تبرأ

عنيـ،كالمكـكؿالمكـعمىمفأطاعو،فإفهللاقدحذرمنوكأنذر،كأخبربمقاصدهمنيـكتخمى
.(ِ)كغايتوكنيايتو،فالمقدـعمىطاعتو،عاصعمىبصيرةالعذرلو

                                                           

 .ُّٕص،ْلمطبرم،ج،عالبيافجامانظر:(ُ)
 .ّٖٓص،ُلمسعدم،ج،تيسيرالكريـالرحمفانظر:(ِ)
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 الوجوه البالغية مف اآليات:  :ثانياً 
ْؿ  ...]:*فيقكلوتعالى الحبكطمأخكذمفحبطتالناقة"ك {122}البؼرة:[ ...هَمُٟمويَمئَِؽ ضَمّضَِْم٦ْم َأفْمََمَُلُ

إذارعتمرعىخبيثانفانتفختثـنفقت..كالقرآفيعبربيذاعفحبكطالعمؿ،فيتطابؽالمدلكؿ
فيالنياية كىبلكو كانتفاخمظيره، الباطؿ العمؿ يتطابؽتضخـ المعنكم.. الحسيكالمدلكؿ

فيالنياية ثـىبلكيا الناقةكانتفاخيا االنتفاخ!كمفيرتددعفكبكاره..معتضخـحجـ بيذا
ىذامصيرهالذمقررههللا-ميمابمغت-اإلسبلـكقدذاقوكغرفوتحتمطارؽاألذلكالفتنة

.(ُ)لو..حبكطالعمؿفيالدنياكاآلخرة.ثـمبلزمةالعذابفيالنارخمكدان"

فوائد وعظات مف اآليات:  :ثالثاً 

أصعبفيالمعنى،فسكءاألدبعمىالباباليكجبما*مفالمعاصيمايككفأشدمفغيرهك
يكجبوعمىالبساط،كأثرالغفمةعمىالقمكبأعظـمفضررالزلةعمىالنفكس،فإفالنفسعف

 جؿذكره: الحؽيبقىقكلو كالقمبعف ـْ ]الحظتبقى، وىُمْؿ فَم َوََل َيَزايُمقَن ُيَٗم٣مسمُِٙمقَٞمُ٘مْؿ ضَمتَّك َيُرده

ْٞمَٝم٣م َواِديٛمُِ٘مْؿ إِِن اؽْمتَ  ْؿ دِم ايمده ـْ ِديٛمِِف هَمَٝمُٚم٦ْم َوُهَق ىَم٣مهمٌِر هَمُٟمويَمئَِؽ ضَمّضِْم٦َْم َأفْمََمَُلُ ـْ َيْرسَمِدْد َِمٛمُْ٘مْؿ فَم آلطَِمَرةِ َْم٣مفُمقا َوََم

اإلشارةمفىذاأفأىؿالغفمةإذاراكدكؾأرادكاصرفؾ[ َوُأويَمئَِؽ َأْصَح٣مُب ايمٛم٣َّمِر ُهْؿ همِٝمَٜم٣م طَم٣ميمُِدونَ 
عمي ىـ مفسابؽإلىما إليو تعكد إرادتؾبما فبليرضكفإالبأفتفسخعقد الغفمة، مف و

ـْ سَمْرََض ]:كمصداؽذلؾمفكتابهللا،(ِ)حالتؾ،كمففسخمعهللاعيدهمسخقمبو َويَم

تَُٜمْؿ  . {213}البؼرة:[ ...فَمٛمَْؽ ايمَٝمُٜمقُد َوََل ايمٛمََِّم٣مَرى ضَمتَّك سَمتَّّضَِع َِمٙمَّ

ْٞمَٝم٣م َواآلطَِمَرةِ ]قكلوتعالى:*في ْؿ دِم ايمده ـْ ِديٛمِِف هَمَٝمُٚم٦ْم َوُهَق ىَم٣مهمٌِر هَمُٟمويَمئَِؽ ضَمّضَِْم٦ْم َأفْمََمَُلُ ـْ َيْرسَمِدْد َِمٛمُْ٘مْؿ فَم  َوََم

تقريرصادؽمفالعميـالخبيريكشؼعف  {122}البؼرة:[ َوُأويَمئَِؽ َأْصَح٣مُب ايمٛم٣َّمِر ُهْؿ همِٝمَٜم٣م طَم٣ميمُِدونَ 
المسمميفعفدينيـبكصفي،اإلصرارالخبيثعمىالشر اليدؼالثابتالمستقركعمىفتنة ا

،اليتغيرألعداءالجماعةالمسممةفيكؿأرضكفيكؿجيؿكىكاليدؼالذم،ألعدائيـ
كفار ليفتنكىـعنو،كيردكىـ مفصكرالكفرالكثيرةكمفثـيرصدكفألىمو فيصكرة ذلؾ،ان

كفسا كبغييـ اليأمنكفعمىباطميـ الديف،أنيـ تؤمفبيذا كفياألرضجماعةمسممة دىـ،
كتتنكعكسائؿقتاؿىؤالءاألعداءلممسمميفكأدكاتو،ككمماانكسرفييدىـسبلحانتضكاسبلحان
غيره،كالخبرالصادؽمفالعميـالخبيرقائـيحذرالجماعةالمسممةمفاالستسبلـ،كينبيياإلى

الفييخسارةالدنياكاآلخرةػػىالحػػرعمػػد،كالصبػػىالكيػػرعمػػىالصبػػاإلػػالخطركيدعكى رب،كا 
                                                           

 .ِِٖ،صُ(فيظبلؿالقرآف،جُ)
 .ُٕٔ،صُ(لطائؼاإلشارات،لمقشيرم،جِ)
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.(ُ)كالمبرركالعذابالذماليدفعوعذر

ىاتيفاآليتيفتحكيلناقصةأيناسعرفكاطريؽالحؽ،كأبصركاسبؿاليداية،كعاشكافي *إفَّ
في اإليماف نحر الذم القاتؿ، السيـ أصابيـ َـّ ث اإليماف، بالكفربساتيف كاستبدلو قمكبيـ،

الثانية اآلية كفي كفرك الذيف األكلى اآلية في العدك ككاف الشيطاف، كطاعة كالعصياف
نفكس في اإليماف لممشركيفكىيزعزعة العميا الغاية تكشؼلنا البقرة سكرة فآية الشيطاف،

كآيةسكرةالحشرالمؤمنيف،كردىـإلىظمماتالكفرمسخريفلذلؾكؿماأمكنيـمفكسائؿ،
فقاؿ أقسـ الذم الشيطاف كىك آخر عدكو عف لنا تكشؼ سمَِؽ أَلنُْمِقَيٛمَُّٜمْؿ َأمْجَِٔمكمَ  ...]: [ هَمّضِِٔمزَّ

يستجيبليؤالء،{21}ص: مف نتيجة لتككف الكفر، إلى المؤمنيف يرد أف ىمو كؿ جعؿ فقد
ذر،كهللاالمستعاف،كعميواألعداءحبكطاألعماؿ،كالخمكدفيالنيراف،فميحذرالمسمـكؿالح

.(ِ)التكبلف

المطمب الثامف

مع األخذ باألسباب التوكؿ عمى هللا تعالى
لمَّاكافاإلنسافضعيفان،يعتريوالنقصفيأغمبأحكالو،يصارعالشيكاتفيكؿأكقاتو،

أيمنيةكؿالصادقيف،كغايةكؿالمخمصيف،كاف كافالثباتعمىالديفكااللتزاـ مفكلمَّا البدَّ
حسفالتككؿعمىهللا،كتفكيضاألمرإليو،قاؿاإلماـابفالقيـ)رحموهللا(:كمنزلةالتككؿأكسع
بالنازليف،لسعةمتعمؽالتككؿ،ككثرةحكائجالعالميف،فأكلياؤه المنازؿكأجمعيا،فبلتزاؿمعمكرة

كجيادأعدائو،كفيمحابو،كتنفيذكخاصتويتككمكفعميوفياإليماف،كنصرةدينو،كا عبلءكممتو،
أكامره،كمفصدؽتككموعمىهللافيحصكؿشيءنالو،ثـالناسبعدفيالتككؿعمىحسب

فمفمتككؿعمىهللافيحصكؿالممؾ،كمفمتككؿفيحصكؿرغيؼ ،(ّ)ىمميـكمقاصدىـ،
كمفاآلياتالدالةعمىأىميةالتككؿفيرسكخاإليمافكالثباتعميو:

ٙمكِمَ  ...]قال تعاىل:  ْؾ فَمعَم اهللِ إِنَّ اهللَ ُُي٤ِمه اظُمَتَقىمِّ . {211}آل عؿران:[ هَم١مَِذا فَمَزَْم٦َم هَمتََقىمَّ

ُٙمقا إِْن ىُمٛمُْتْؿ َُم٠ْمَِمٛمكِمَ ... ]قال تعاىل:  . {10}ادائدة:[ َوفَمعَم اهللِ هَمَتَقىمَّ

ُٙمقا إِْن ىُمٛمُْتْؿ َُمِْضٙمِِٚمكمَ َووَم٣مَل َُمقؽَمك َي٣م وَمْقِم إِْن ىُمٛمُْتْؿ َآََمٛمْ ]قال تعاىل:  هَمَٗم٣ميُمقا فَمعَم اهللِ *  ُتْؿ زم٣ِمهللِ هَمَٔمَٙمْٝمِف سَمَقىمَّ

ٛم٣َم ْٙمٛم٣َم َرزمَّ َٔمْٙمٛم٣َم همِْتٛم٥ًَم يمِْٙمَٗمْقِم ايمٓم٣َّمظمكِِمَ  سَمَقىمَّ . {21-22 }يوكس:[ ََل ََتْ

                                                           

 .ِِٖ،صُفيظبلؿالقرآف،جانظر:(ُ)
 .ّّْٖص،َُج،البفأبيحاتـ،لقرآفا،تفسيرِٓٔص،ِّج،لمطبرم،انظر:جامعالبياف(ِ)
 .ِِٗالبفالقيـ،ص،مدارجالسالكيف(ّ)
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ْؾ فَمعَم اهللِ هَمُٜمَق ضَمِْضّضُُف  ...]قال تعاىل:  ـْ َيَتَقىمَّ . {0}الطَّالق:[ ...َوََم

 معنى التوكؿ والفرؽ بيف التوكؿ والتواكؿ: :أوالً 
التوكؿ لغًة: :المسألة األولى

إليو،كيقاؿ:"يقاؿ:: بفمنظكرفيمادةككؿاقاؿ ككؿباهللكتككؿعميوكاتكؿاستسمـ
تككؿباألمرإذاضمفالقياـبو،كككمتأمرمإلىفبلفأمألجأتوإليوكاعتمدتفيوعميو،كككؿ

عفالقياـبأمرنفسو،كككؿإليواألمر:سممو.أكعجزان،إذااستكفاهأمرهثقةبكفايتوفبلنانفبلف

.(ُ)"كاليتككؿعمىغيره،الذميعمـأفهللاكافؿرزقوكأمرهفيركفإليوكحدهالمتوكؿ عمى هللا:

 التوكؿ اصطالحًا:  :المسألة الثانية

فياستجبلبالمصالح،كدفعلقمبعمىهللا"ىكصدؽاعتمادا:بفرجبالتككؿاقاؿ
إليو،كتحقيؽاإليمافبأنواليعطيكال ًكمىةياألمكركميا المضارمفأمكرالدنياكاآلخرةكميا،كى

.(ِ)يمنعكاليضركالينفعسكاه.قاؿسعيدبفجبير:التككؿجماعاإليماف"

القمبعمىهللاكحدهفبليضرهمباشرةكقاؿابفالقيـ)رحموهللا(التككؿىك"ىكاعتماد
كماالينفعوقكلوتككمتعمىهللامع األسبابمعخمكالقمبمفاالعتمادعميياكالرككفإلييا

.(ّ)اعتمادهعمىغيرهكرككنوإليوكثقتوبوفتككؿالمسافشيءكتككؿالقمبشيء"

"التككؿىكصدؽاال فيجمبعتمادعمىهللاكقاؿالشيخابفعثيميف)رحموهللا(
.(ْ)المنافعكدفعالمضارمعفعؿاألسبابالتيأمرهللاتعالىبيا"

 أفَّ الباحث بيا،التوكؿ:كيرل التعمؽ عدـ مع العمؿ، لنجاح األسباب بكؿ األخذ ىك
كالتعمؽبمسبباألسباب.

 الفرؽ بيف التوكؿ والتواكؿ:  :المسألة الثالثة

َـّ ت السابقة المسألة فقاؿ:في الراغباألصفياني فعرفو التكاكؿ أمَّا التككؿ، معنى بياف
عمىاآلخر." اتكؿكؿمنيـ إذا كتكاكؿالقكـ عمىغيره، متكبلن ضيعأمره إذا كاكؿفبلففبلنان
ًكؿ(أمالذميكؿأمرهإلىغيرهك .(ٓ)"العربتطمؽعمىالبميدالجبافكممة)الكى

                                                           

 الناشر:دارصادربيركت،الطبعةالثالثة.،ّْٕص،ٕالبفمنظكر،ج،لسافالعرب(ُ)
كالحكـ(ِ)  .ُٖٓالبفرجب،ص،مختصرجامعالعمـك
 .ِٗالبفالقيـ،ص،الفكائد(ّ)
 ،الطبعةالثانية.،الناشر:دارالفجرُِْلممنجد،ص،سمسمةأعماؿالقمكب(ْ)
 ،الناشر:مكتبةالمنار،الطبعةاألكلى.ُّالبفأبيالدنيا،ص،التككؿعمىهللا(ٓ)
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جميانبيفالتككؿكالتكاكؿ،فالتككؿأخذباألسبابمعاالعتمادكمفالتعريفيفيتضحالفارؽ
بوبالكتابكالسنة،كأصحابوممدكحيف،كأمَّاالتكاكؿفيكترؾاألخذ عمىرباألرباب،كىكمأمكره

باألسباب،كىكمفتمبيسإبميس،كاليفعموإالجاىؿ،كأىمومذمكميف.
لقكلوتعالى "دلت {211}آل عؿران:[ ...َوؾَم٣مِوْرُهْؿ دِم األََْمِر . ..]:قاؿالرازمعندتفسيره

لكافاألمر ال كا  بعضالجياؿ، يقكلو كما نفسو، اإلنساف ييمؿ أف ليسالتككؿ عمىأنو اآلية
الؤلمربالتككؿ،بؿالتككؿىكأفيراعياإلنسافاألسبابالظاىرة،كلكفاليعكؿبالمشاكرةمنافين

لقيكركلابفأبيالدنيا"أفعمربفالخطاب،(ُ)ىعصمةالحؽ"بقمبوعمييا،بؿيعكؿعم
مفأىؿاليمف،فقاؿ:مفأنتـ؟قالكا:نحفالمتككمكف.قاؿ:بؿأنتـالمتكًٌميكف،إنماالمتككؿناسان

.(ِ)الذميمقيحبوفياألرض،كيتككؿعمىهللا"
متككمكفيقكلكف:نقعدكأرزاقناعمى"كركلعبدهللابفاإلماـأحمدقاؿ،قمتألبي:ىؤالءال

ـْ َيْقِم اجُلُٚمَٔم٥ِم هَم٣مؽْمَٔمْقا  ...]:هللافقاؿاإلماـ:ىذاقكؿردئكخبيث،يقكؿهللا ََلِة َِم َي يمِٙمِمَّ
إَِذا ُٞمقدِ

.(ّ)" {1}اجلؿعة:[ ...إلَِم ِذىْمِر اهللِ َوَذُروا ايمَّضٝمَْع 

كؿ،فمتشمراأليمَّةعفسكاعداالجتياد،كبيذايتضحاألمرجميانبالفرؽبيفالتككؿكالتكا
كترمهللامفنفسياخيران،حتىييكتبلناالنصر.

ـْ َيتَِّؼ اهللَ ََئَْمْؾ يَمُف خَمَْرصًم٣م...]سبب نزوؿ آية سورة الطالؽ:  :ثانياً  ـْ ضَمْٝم٧ُم ََل * َوََم َوَيْرُزوْمُف َِم

ْؾ فَمعَم اهللِ هَمُٜمَق ضَمِْضّضُ  ـْ َيَتَقىمَّ َتِِض٤ُم َوََم ٍء وَمْدًراَُيْ . {0-1 }الطَّالق:[ ُف إِنَّ اهللَ زَم٣ميمُِغ َأَْمِرِه وَمْد صَمَٔمَؾ اهللُ يمُِ٘مؾِّ َشْ

فأتى لو، ابنا أسركا المشركيف أف كذلؾ األشجعي، مالؾ بف عكؼ في اآلية "نزلت
:كشكاإليوالفاقة،كقاؿ:إفالعدكأسربنيكجزعتاألـفماتأمرني؟فقاؿالنبيرسكؿهللا

ياىا أف تستكثرا مف قوؿ: ال حوؿ وال قوة إال باهلل" فعاد إلى بيتو وقاؿ " اتؽ هللا واصبر، وآمرؾ وا 
ياؾ أف نستكثر مف قوؿ ال حوؿ وال قوة إال باهلل، فقالت: نعـ  المرأتو: إف رسوؿ هللا  أمرني وا 

ى أبيو وىي أربعة ما أمرنا بو، فجعال يقوالف، فغفؿ العدو عف ابنو، فساؽ غنميـ وجاء بيا إل
.(ْ)"آالؼ شاة، فنزلت ىذه اآلية

                                                           

 بيركت،الطبعةالثالثة.،،الناشر:دارإحياءالتراثالعربيَُْص،ٗلمرازم،ج،مفاتيحالغيب(ُ)
األثرالحكيـالترمذمْٖالبفأبيالدنيا،ص،التككؿ(ِ) ،َْٓ،صُفينكادراألصكؿ،ج،كقدذكرىذا

كالحكـ،ج  .،كالحديثإسنادهصحيحُِٖٕ،صِكذكرفيجامعالعمـك
 .ِٖالمرجعالسابؽ،ص(ّ)
،قاؿالذىبي:حديثمنكرلوشاىد،كقاؿالقرطبي:أكثرالمفسريفّْٔص،ُلمنيسابكرم،ج،(أسبابالنزكؿْ)

 .رجوالحاكـعفابفمسعكديقكلكف:نزلتفيعكؼبفمالؾاألشجعي،كقدأخ
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 المعنى اإلجمالي لآليات: :ثالثاً 
فيياعبادهبأفلقدكردمكضكعالتككؿفيالقرآفالكريـفيسبعيفمكضعان،يأمرهللا
كمني عفقمكبيـ، سكاه كأفيبعدكا كميا فيأمكرىـ إليو عميوكيمتجئكا اآلياتالتييتكمكا ذكرىاا

قاؿالطبرم:"أمتككؿربؾفيماتأتيمفأمكرؾكتدع،كتحاكؿأكتزاكؿ،فثؽبوفيكؿ،الباحث
كىـ المتككميف هللايحب فإف كمعكنتيـ خمقو سائر آراء دكف فيجميعو، كارضبقضائو ذلؾ،

رهللانبيوكقدأم،(ُ)الراضكفبقضائو،كالمستسممكفلحكموفييـ،كافؽذلؾمنيـىكلأكخالفو"
مفالتككؿلو،الإيماف،بالتككؿعميوفيأربعمكاضعمفكتابهللا كفيآيةالمائدةيتبيفأفَّ

التككؿ بأف تعالىعفرسمو يكنسأخبر سكرة آية كفي التككؿ، انتفاء ينتفيعند فاإليماف لو،
كمعاذىـ حيثي(ِ)ممجأىـ ثميفلممتككميف، الطبلؽكنزه سكرة كفيآية . أفَّ خبرىـهللاسبحانو

.(ّ)تككميـعميو"يكفييـماأىميـ"

 فوائد وعظات مف اآليات:  :رابعاً 
*يتبيفلنامفاآليات"كجكبالتككؿعمىهللاتعالىلتحمؿعبءالدعكةإلىهللاتعالىكالقياـ

ك،(ْ)بطاعتو" الصالحيف، شعار فيك بالتكفيؽ، فاز فقد فيحياتو التككؿ الـز أيمرفمف بو
 األنبياءكالمرسميف،كىكيجعؿالمؤمفقكيانفيإيمانو،ثابتانضدأعدائو،ألنَّويعتمدعمىركفو
قكم،قاؿابفالقيـ)رحموهللا(:"كلكتككؿالعبدعمىهللاحؽتككموفيإزالةجبؿعفمكانو

.(ٓ)ككافمأمكرابإزالتوألزالو"

تعالىقضىعمىنفسوأفمفتككؿعميوكفاهكمفآمفبو:إفهللا(ٔ)*"قاؿالربيعبفخيثـ
ىداه،كمفأقرضوجازاه،كمفكثؽبونجاه،كمفدعاهأجابلو.كتصديؽذلؾفيكتابهللا:

ِد وَمْٙمَّضُف  ...] ـْ زم٣ِمهللِ َُّيْ ـْ ُي٠ْمَِم ْؾ فَمعَم اهللِ هَمُٜمَق ضَمِْضُّضفُ ... ]، {22}التغابن:[ ...َوََم ـْ َيَتَقىمَّ [ ... َوََم

ـْ َئْمتَِِمْؿ زم٣ِمهللِ ... ]، {22}التغابن:[ ...إِْن سُمْٗمِرُضقا اهللَ وَمْرًض٣م ضَمَِضٛم٣ًم ُيَّم٣مفِمْٖمُف يَمُ٘مْؿ ]، {0}الطَّالق: َوََم

                                                           

 .ّْٔص،ٕلمطبرم،ج،(جامعالبيافُ)
 .ََّالبفالقيـ،ص،مدارجالسالكيفانظر:(ِ)
 .ٖٓٓلمخمكؼ،ص،(كمماتالقرآفتفسيركبيافّ)
 .َُٓص،ِلمجزائرم،ج،(أيسرالتفاسيرْ)
 .ِٓالبفالقيـ،ص،(مدارجالسالكيفٓ)
عف(ٔ) مخضـر بفخيثـ الربيع النخعيىك براىيـ الشعبيكا  ميمكفكعنو بف كأبيأيكبكعمرك ابفمسعكد

ككافاليناـالميؿكمورحموهللا،تكفيسنةأربعكستيف،لكرآؾالنبيألحبؾ:كأبكبردةقاؿلوابفمسعكد
 (.ُُٓص،ُيبتيذيبالكماؿفيأسماءالرجاؿ،جيذ)خبلصةت.تعالى
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اٍط َُمِْضَتِٗمٝمؿٍ  ي فَمٛمِّل هَم١مِِّنِّ وَمِري٤ٌم ُأصِمٝم٤ُم َدفْمَقةَ ]، {232}آل عؿران:[ هَمَٗمْد ُهِدَي إلَِم ِِصَ
 َوإَِذا ؽَمَٟميَمَؽ فِمَّض٣مدِ

اِع إَِذا َدفَم٣مِن  .(ُ)" {227}البؼرة:[ ...ايمدَّ

 في التوكؿ عمى هللا: منيج رسوؿ هللا  :اً خامس
معمـاأليمَّةفيحقيقةالتككؿعمىهللا،فقدكافيأخذبجميعاألسبابلقدكافرسكؿهللا

َـّيعتمدعمىهللاتعالى،قاؿتعالى ـَ وَم٣مَل َلَُ ]:المكصمةلمنجاح،ث ُؿ ايمٛم٣َّمُس إِنَّ ايمٛم٣َّمَس وَمْد مَجَُٔمقا يمَُ٘مْؿ ايمَِّذي

"قاؿابفعباس،حسبناهللا،{220}آل عؿران:[ هَم٣مطْمَُمْقُهْؿ هَمَزاَدُهْؿ إِيََمًٞم٣م َووَم٣ميُمقا ضَمِْضُّضٛم٣َم اهللُ َوٞمِْٔمَؿ ايمَقىمِٝمُؾ 
 إبراىيـ قاليا الككيؿ، كنعـ محمد كقاليا إفالناس«حيفألقيفيالنار، قدحيفقالكا:

إيمانان فزادىـ فاخشكىـ لكـ معرسكؿهللا،(ِ)"جمعكا قاؿ:غزكنا "كعفجابربفعبدهللا،
قبؿنجد،فأدركنارسكؿهللا ،تحتشجرة،فنزؿرسكؿهللا(ّ)فيكادكثيرالعضاهغزكة

فقاؿ قاؿ: بالشجر يستظمكف الكادم في الناس كتفرؽ قاؿ: أغصانيا، مف بغصف سيفو فعمؽ
أتانيكأنانائـ،فأخذالسيؼفاستيقظتكىكقائـعمىرأسي،فمـأشعرإال:إفرجبلنرسكؿهللا

،فقاؿلي:مفيمنعؾمني؟قاؿقمت:هللا،ثـقاؿفيالثانية:مفيمنعؾفييده(ْ)كالسيؼصمتا
.(ٔ)"كؿهللاالسيؼفياىكذاجالس،ثـلـيعرضلورس(ٓ)مني؟قاؿقمت:هللا،قاؿ:فشاـ

باألسبابفقدلبسالدرعفيالحرب،ككضعالمغفرعمىرأسو،كفيىجرتوأخذدليبلنكأمَّاأخذه
.كنختـىذاالمطمببما(ٕ)تعميةلؤلثر،كخرجفيكقتغيرمتكقع،معأنًٌونبيهللاكىككافيو

التككؿعمىهللا قالوشيخاإلسبلـابفتيمية)رحموهللا(:"فإفَّ مفأعظـالكاجباتكماأفَّ كاجبه
أمر اإلخبلصهللكاجب،كحبهللاكرسكلوكاجب.كقدأمرهللابالتككؿفيغيرآيةأعظـمما

.(ٖ)بالكضكءكغسؿالجنابة،كنيىعفالتككؿعمىغيرهسبحانو"

 

                                                           

 .ُِٔص،ُٖلمقرطبي،ج،(الجامعألحكاـالقرآفُ)
ُؿ ايمٛم٣َّمُس إِنَّ ايمٛم٣َّمَس ]:(صحيحالبخارم،كتابالتفسير،بابقكلوتعالىِ) ـَ وَم٣مَل ََلُ  .ّْٔٓرقـالحديث:، [... ايمَِّذي
 (.ّٕٔ،صُالعضاة:ىيشجرةمفشجرالشكؾكالطمح)مجمؿالمغة،البففارس،ج(ّ)
 .(ُٖ،صُِ:صؿ،)تيذيبالمغة،لميركم،جاألصبلؿ:ىيالسيكؼالقاطعة،كالكاحد(ْ)
 .(ْْص،ُٓج،شرحمسمـ،)المنياج.فشاـالسيؼ:ردهفيغمده(ٓ)
 .ّْٖصحيحمسمـ،كتابالفضائؿ،بابتككموعمىهللا،رقـالحديث:(ٔ)
 .ِِِلممنجد،ص،أعماؿالقمكب(ٕ)
 .ُٔص،ٕالبفتيمية،ج،مجمكعالفتاكم(ٖ)
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 :األخذ باألسباب المعينة عمى الثباتسادسًا: 
ترسيخالعقيدةفيالنَّفس ،كتكطينيافيالعقؿ،ىيأيمنيةكؿالصادقيف،كمبتغىالشؾأفَّ

زلَّتقدماهعندقربالمنزؿ،كلمَّاكافالثبات العبرةبالخكاتيـ،ككـمفعابدن كؿالمخمصيف،ألفَّ
ةعميو،مفإعدادكتدريبلصدمكرالظالميف،كترؾػػػبابالمعينػػػكافالبدمفأخذاألسغايةنعميان

كالعمـبكؿخير،فيذامفتماـالتككؿعمىهللاالعمياألعمى.مكاطفالكفر،
ثبلثةمسائؿ:كلمباحثىنا

العمـ:  :المسألة األولى
العمـيزيدرسكخاإليماففيالقمب،كالعمماءىـأكثرالنَّاسثباتانعندالفتف،كما الشؾأفَّ

ضاؿ،كالانتكسمنتكسإاللجيموكقمةعممو،كنقصد بالعمـىنا،عمـكؿمايزيداإليماف،ضؿَّ
كيستقر. القمب في اإليماف يثبت كبيذا منو، كالفرار اإليماف يضعؼ ما كؿ كعمـ بو، كالعمؿ
قاؿاإلماـابفالقيـ)رحموهللا(عفمنزلةالعمـ:كىذهالمنزلةإفلـتصحبالسالؾمفأكؿقدـ

فس إليو ينتيي قدـ إلىآخر الطريؽ في طريؽيضعو عميو مقطكع عمىغيرطريؽكىك مككو
كيذكر يعرؼهللاكيعبد، فبالعمـ أبكابيا. عنو مغمقة سبؿاليدلكالفبلح، عميو مسدكد الكصكؿ،
،كىكقائد،كالعمؿتابع. كيكحد،كيحمدكيمجد،كبواىتدلإليوالسالككف،كىكإماـ،كالعمؿمأمـك

قربة،كبذلوصدقة.مذكراتوتسبيح،كالبحثعنوجياد،كطمبو
العمـيرسخاإليماففيالقمب،كيزيدفيالثبات: كمفاآلياتالدالةعمىأفَّ

ُر إَِلَّ ُأويُمق األيَْمَّض٣مِب ... ]قال تعاىل:  ىمَّ ٛم٣َم َوََم٣م َيذَّ ـْ فِمٛمِْد َرزمِّ اؽِمُخقَن دِم ايمِٔمْٙمِؿ َيُٗمقيُمقَن َآََمٛم٣َّم زمِِف ىُمؾٌّ َِم [ َوايمرَّ

. {2}آل عؿران:
ُف ََل إيَِمَف إَِلَّ ُهَق َواظَمََلئَِ٘م٥ُم َوُأويُمق ايمِٔمْٙمِؿ وَم٣مئًَِم زم٣ِميمِٗمِْضِط ََل إيَِمَف إَِلَّ ُهَق ايمٔمَ ]ىل: قال تعا ِزيُز ؾَمِٜمَد اهللُ َأٞمَّ

.{22}آل عؿران:[احَل٘مِٝمؿُ 

ؽُمقِل َوإلَِم ُأورِم األََْمِر َِمٛمُْٜمْؿ يَمَٔمٙمَِٚمُف ايمَّ  ...]قال تعاىل:  وُه إلَِم ايمرَّ ـَ َيِْضَتٛمّْضُِْمقَٞمُف َِمٛمُْٜمْؿ َويَمْق َرده [ ...ِذي

. {20}الـساء:

ـْ فِمَّض٣مِدِه ايمُٔمَٙمََمُء إِنَّ اهللَ فَمِزيٌز نَمُٖمقرٌ  ...]قال تعاىل:  ََم خَيَُْمك اهللَ َِم . {12}فاطر:[ إِٞمَّ

ـَ وَ ]قال تعاىل:  ـْ َآََم َ
ـَ ُأوسُمقا ايمِٔمْٙمَؿ َوْيَٙمُ٘مْؿ شَمَقاُب اهللِ طَمغْمٌ ظمِ ٣مَه٣م إَِلَّ َووَم٣مَل ايمَِّذي ٣م َوََل ُيَٙمٗمَّ فَمِٚمَؾ َص٣محِلً

٣مزمُِرونَ  . {23}الؼصص:[ ايمِمَّ
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تعالى بقكلو تمت خي التي اآليات ىي ككثير [ إِنَّ دِم َذيمَِؽ آَلََي٣مٍت يمَِٗمْقٍم َئْمِٗمُٙمقنَ  ...]:

. {21}الـحل:

آليات: بعض االمعنى اإلجمالي ل :أوالً 
أك إلىأفَّ اآلياتإشارةهكاضحة فيىذه عمىاإليماف،إفَّ ثباتان أكثرىـ النَّاسعممان، ثر

ُر إَِلَّ ُأويُمق األيَْمَّض٣مِب ]قكلوتعالى:ففي ىمَّ ٛم٣َم َوََم٣م َيذَّ ـْ فِمٛمِْد َرزمِّ اؽِمُخقَن دِم ايمِٔمْٙمِؿ َيُٗمقيُمقَن َآََمٛم٣َّم زمِِف ىُمؾٌّ َِم     [ َوايمرَّ

مفالناسمفيتبعالمتشابومفاآل {2}آل عؿران: تخبرنااآليةأفَّ ياتقاصدانتأكيموبالبطؿ،لكفَّ
 إلىهللا، الراسخيفكضكفعمميا أصحابالعمـ تعالى: ـِ َأِو ]كفيقكلو ـَ األََْم َوإَِذا صَم٣مَءُهْؿ َأَْمٌر َِم

ـَ َيِْضَتٛمّْضِ  ؽُمقِل َوإلَِم ُأورِم األََْمِر َِمٛمُْٜمْؿ يَمَٔمٙمَِٚمُف ايمَِّذي وُه إلَِم ايمرَّ ُْمقَٞمُف َِمٛمُْٜمْؿ َويَمْقََل هَمّْمُؾ اهللِ اخَلْقِف َأَذافُمقا زمِِف َويَمْق َرده

ٝمْْم٣َمَن إَِلَّ وَمٙمِٝمًَل  ّضَْٔمُتُؿ ايمُمَّ ُتُف ََلسمَّ ككثرة {20}الـساء:[ فَمَٙمٝمُْ٘مْؿ َوَرمْحَ الفتف، نزكؿ عند الصكاب أفَّ تيعمـ
 النجاة، سفف فيـ العمـ إلىأىؿ كثرالشائعاتردىا تعجبالناسمف قاركف مالو،ةكفيقصة

لكك آخر،لعمميـبيكافالعاصيكتمنكا أصحابالعمـكافليـشأفه مكانو،لكفَّ عمىربو،انكا
ـْ فِمَّض٣مِدِه ايمُٔمَٙمََمُء إِنَّ اهللَ فَمِزيٌز نَمُٖمقرٌ ]كفيقكلوتعالى:كأٌفالعاقبةلممتقيف، ََم خَيَُْمك اهللَ َِم  {12}فاطر:[ إِٞمَّ

شيةهلل،"فكؿمفكافباهللأعمـ،كافأكثرلومزيدتكريـألىؿالعمـبكصفيـأنَّيـأكثرالنَّاسخ
خشية،كأكجبتلوخشيةهللا،االنكفاؼعفالمعاصي،كاالستعدادلمقاءمفيخشاه،كىذادليؿعمى

أىؿكرامتو" ىـ كأىؿخشيتو داعإلىخشيةهللا، فإنو العمـ، (ُ)فضيمة مدحهللاأصحاب، كقد
غيرىـالعقؿلو.العقكؿالنيرة،بأنَّيـالمنتفعكفمف اآليات،كأثنىعمييـبأنَّيـأيلكاأللباب،ككأفَّ

الوجوه البالغية مف اآليات:  :ثانياً 
اؽِمُخقَن دِم ايمِٔمْٙمؿِ ... ]:*فيقكلوتعالى خصالراسخيفبأنيـيقكلكفآمنا[ ... َوايمرَّ ـى "إفقيؿ:ًل

لئًلنسافسبيؿإلىمعرفتومماالبو؟ قيؿ:ألفمعرفةما سبيؿلوإلىمعرفتوىكمفعمـك
الراسخيف،ألفالحكماءىـالذيفييمٌيزكفبيفمايمكفعمموكمااليمكفأفييعمـ،كماالذم

كزه،ييدرؾإفطيمبكالذمالييدرؾ،كعمىأمغايةيجبأفيقؼطالبالعمـ،كأممكافيتجا
.(ِ)"كىذاأشرؼمنزلةلمحكماء

ـْ فِمَّض٣مدِِه ايمُٔمَٙمََمُء إِنَّ اهللَ فَمِزيٌز نَمُٖمقرٌ إِ  ...]:*فيقكلوتعالى ََم خَيَُْمك اهللَ َِم "تقديـكتأخيركحصر،[ ٞمَّ
لحصرالخشيةبالعمماءكأنوقيؿ:إفالذيفيخشكفهللامفبيفعبادهىـالعمماءدكفغيرىـ،

                                                           

 .ٖٔٔص،ُلمسعدم،ج،لرحمفتيسيرالكريـا(ُ)
 .ِْٕص،ِتفسيرالراغب،ج(ِ)
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يافمختمفافكماأماإذاقدمتالفاعؿفإفالمعنىينقمبالىأنيـاليخشكفإالهللاكىمامعن
.(ُ)يبدكلممتأمؿ"

تعالى قكلو في * ُف ََل إيَِمَف إَِلَّ ُهَق َواظَمََلئَِ٘م٥ُم َوُأويُمق ايمِٔمْٙمِؿ وَم٣مئًَِم زم٣ِميمِٗمِْضِط ََل إيَِمَف إَِلَّ ُهَق ]:            ؾَمِٜمَد اهللُ َأٞمَّ

[ ايمَٔمِزيُز احَل٘مِٝمؿُ  رد فقد الصدر، عمى العجز العزيز»"رد با« تفرده التيإلى لكحدانية
العزة، تقتضي الحكيـ»كرد جكر« يتحيفو ال حكيـ تعالى فيك القسط، ىك الذم العدؿ إلى

.(ِ)أكانحراؼ"

فوائد وعظات مف اآليات:  :ثالثاً 
ـْ فِمَّض٣مِدِه ايمُٔمَٙمََمُء إِنَّ اهللَ فَمِزيٌز نَمُٖمقرٌ ... ]قاؿتعالى:* ََم خَيَُْمك اهللَ َِم كانتأفادت[ إِٞمَّ اآلية"أنوكمما

المعرفةلمعظيـالقديرالعميـالمكصكؼبصفاتالكماؿالمنعكتباألسماءالحسنىكمماكانت
كأكثر" أعظـ لو الخشية كانت أكمؿ، بو كالعمـ أتـ بو (ّ)المعرفة الزمخشرم: كقاؿ المراد".

يجكز،فعظمكهكقدركهالعمماءبو،الذيفعممكهبصفاتوكعدلوكتكحيده،كمايجكزعميوكماال
،كمفكافعمموبوأقؿكافحؽقدره،كخشكهحؽخشيتو،كمفازدادبوعمماازدادمنوخكفان

:كفىبالمرءعمماأفيخشى،ككفىبالمرءجيبلأفيعجببعممو.كقاؿ(ْ)آمفكعفمسركؽ
.(ٓ)"رجؿلمشعبي:أفتنيأيياالعالـ،فقاؿ:العالـمفخشيهللا

ُف ََل إيَِمَف إَِلَّ ُهَق َواظَمََلئَِ٘م٥ُم َوُأويُمق ايمِٔمْٙمِؿ وَم٣مئًَِم زم٣ِميمِٗمِْضِط ََل إيَِمَف إَِلَّ ُهَق ايمٔمَ ]عالى:قاؿت* [ ِزيُز احَل٘مِٝمؿُ ؾَمِٜمَد اهللُ َأٞمَّ

بأكليالعمـعمىاجؿمشيكدعميوكىكتكحيده"قاؿابفالقيـ)رحموهللا(: ،استشيدسبحانو
ىمومفكجكه:أككىذايدؿعمىفضؿالعمـ

استشيادىـدكفغيرىـمفالبشر.حدىا:أ

اقترافشيادتيـبشيادتو.والثاني:

                                                           

 .ُِٓص،ٖمدركيش،جل،إعرابالقرآفكبيانو(ُ)
 .ُْٕص،ُالمرجعالسابؽ،ج(ِ)
 ْْٓص،ٔالبفكثير،ج،(تفسيرالقرآفالعظيـّ)
المخضرميفالذيف(ىكمسركؽبفاألجدعبفمالؾبفأمية،اإلماـ،القدكة،العمـ،مفكبارالتابعيف،كمفْ)

النبي فيحياة عممتأفأحدانأسممكا ما قاؿ: الشعبي، فيأفؽمفاآلفاؽمفعف كافأطمبلمعمـ
القادسية،مسركؽ.كمفأشيرأقكالو:ألفأفتييكمان بعدؿكحؽ،أحبإليمفأفأغزكسنة،شمتيدهيـك

 (.ٔٔص،ْج،بلـالنببلءكقاؿيحيىبفمعيف:مسركؽثقة،اليسأؿعفمثمو.)سيرأع
 .ُُٔص،ّلمزمخشرم،ج،(الكشاؼٓ)
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اقترانيابشيادةمبلئكتو.والثالث:

الالعدكؿ.إفهللااليستشيدمفخمقوإتزكيتيـكتعديميـفوالرابع:

صحابو.أىموكأنيـأك،كىذايدؿعمىاختصاصيـبو،كلىالعمـأنوكصفيـبككنيـأالخامس:

يارخمقوكىـمبلئكتوكالعمماءمفعبادهجؿشاىدثـبخأنوسبحانواستشيدبنفسوكىكألسادس:ا
.كشرفانكيكفييـبيذافضبلن

فالإلوإالهللا.أكبرهكىكشيادةأعظموكأجؿمشيكدبوكأنواستشيدبيـعمىأالسابع:

نوسبحانوجعؿشيادتيـحجةعمىالمنكريففيـبمنزلةأدلتوكآياتوكبراىنيو.أالثامف:

نوسبحانونفيالتسكيةبيفأىموكبيفغيرىـكمانفىالتسكيةبيفأفضيؿالعمـكأىموفيتالتاسع:
صحابالنار.أصحابالجنةكأ

.(ُ)"ىؿالجيؿبمنزلةالعميافالذيفاليبصركفأنوسبحانوجعؿألعاشر:ا

 عمىكقدذكرابفالقيـ مائةكستوكثبلثكفكجيان الشيادة، آلية تفسيره )رحموهللا(عند
فضؿالعمـكأىمو.

اليجرة وترؾ مواطف الكفر:  :المسألة الثانية

فيالنفس،فيكداراآلباء فيالقمب،كشكؽه مكطفاإلنسافاألصميلوحنيفه الشؾأفَّ
كلمَّ تميؿ، كالنفسإليو جميؿ، فيو شيء ككؿ استخبلؼكاألجداد، مف األساسي المقصد كاف ا

الثباتأكلىمف ككاف األرض، أغمىمف الديف كاف هللاكحده، عبادة فياألرضىك اإلنساف
الببلد،لذافمفاألسبابالتيترسخالعقيدةفيالقمب،كتزيداإليماف،ترؾالببلدالتيييعصىفييا

كمفاآلياتالدالةعمىذلؾ:هللا،كاليجرةإلىالببلدالتيييعبدفيياهللا،

٣مُهُؿ اظَمََلئَِ٘م٥ُم ـَم٣مظمِِل َأْٞمُٖمِِضِٜمْؿ وَم٣ميُمقا همِٝمَؿ ىُمٛمُْتْؿ وَم٣ميُمقا ىُمٛم٣َّم َُمِْضَتّْمَٔمِٖمكَم دِم ]قال تعاىل:  ـَ سَمَقهمَّ إِنَّ ايمَِّذي

ـْ َأْرُض اهللِ َواؽِمَٔم٥ًم هَمُتَٜم٣مصِمُروا همِٝمَٜم٣م هَمُٟمويَمئَِؽ ََمْٟموَ  . {12}الـساء:[ اُهْؿ صَمَٜمٛمَُّؿ َوؽَم٣مَءْت ََمِِمغًمااألَْرِض وَم٣ميُمقا َأمَلْ سَمُ٘م

ـْ زَمْٝمتِِف َُمَٜم٣مصِمًرا ]قال تعاىل:  ـْ خَيُْرْج َِم ـْ ُُّي٣َمصِمْر دِم ؽَمّضِٝمِؾ اهللِ ََيِْد دِم األَْرِض َُمَرانَمًَم ىَمثغًِما َوؽَمَٔم٥ًم َوََم َوََم

. {233}الـساء:[ ُه فَمعَم اهللِ َوىَم٣مَن اهللُ نَمُٖمقًرا َرضِمٝمًَم إلَِم اهللِ َوَرؽُمقيمِِف شُمؿَّ ُيْدِرىْمُف اظمَْقُت هَمَٗمْد َووَمَع َأصْمرُ 

ُف ُهَق ايمَٔمِزيُز احَل٘مِٝمؿُ ]قال تعاىل:  ـَ يَمُف يُمقٌط َووَم٣مَل إِِّنِّ َُمَٜم٣مصِمٌر إلَِم َرِّبِّ إِٞمَّ . {17}العـؽبوت:[ هَمَآََم
                                                           

 .ْٖ،ْٗص،ُالبفالقيـ،ج،مفتاحدارالسعادة(ُ)
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أسباب النزوؿ:  :أوالً 
٣مُهُؿ اظَمََل ]قكلوتعالى:-ُ ـَ سَمَقهمَّ ئَِ٘م٥ُم ـَم٣مظمِِل َأْٞمُٖمِِضِٜمْؿ وَم٣ميُمقا همِٝمَؿ ىُمٛمُْتْؿ وَم٣ميُمقا ىُمٛم٣َّم َُمِْضَتّْمَٔمِٖمكَم دِم األَْرِض إِنَّ ايمَِّذي

ـْ َأْرُض اهللِ َواؽِمَٔم٥ًم هَمُتَٜم٣مصِمُروا همِٝمَٜم٣م هَمُٟمويَمئَِؽ ََمْٟمَواُهْؿ صَمَٜمٛمَُّؿ َوؽَم٣مَءْت ََمِِمغًما عف  {12}الـساء:[ وَم٣ميُمقا َأمَلْ سَمُ٘م
ىاجررسكؿهللاابفعباسقاؿكافقكـب فمما كخافكامكةقدأسممكا أفيياجركا كرىكا

فأنزؿهللااآلية.

ـْ زَمْٝمتِِف َُمَٜم٣مصِمًرا ]قكلوتعالى:-ِ ُرْج َِم ـْ خَيْ ـْ ُُّي٣َمصِمْر دِم ؽَمّضِٝمِؾ اهللِ ََيِْد دِم األَْرِض َُمَرانَمًَم ىَمثغًِما َوؽَمَٔم٥ًم َوََم َوََم

عفابف {233}الـساء:[ ىْمُف اظَمْقُت هَمَٗمْد َووَمَع َأصْمُرُه فَمعَم اهللِ َوىَم٣مَن اهللُ نَمُٖمقًرا َرضِمٝمًَم إلَِم اهللِ َوَرؽُمقيمِِف شُمؿَّ ُيْدرِ 
فقاؿألىمواحممكنيفأخرجكنيمفأرضعباسقاؿخرجضمرةبفجندبمفبيتومياجران

.(ُ)يةفأنزؿهللااآلفماتفيالطريؽقبؿأفيصؿإلىالنبيالمشركيفإلىرسكؿهللا
المعنى اإلجمالي لآليات:  :ثانياً 

٣مُهُؿ اظَمََلئَِ٘م٥ُم ـَم٣مظمِِل َأْٞمُٖمِِضِٜمْؿ وَم٣ميُمقا همِٝمَؿ ىُمٛمُْتْؿ وَم٣ميُمقا ىُمٛم٣َّم َُمِْضتَّْمَٔمِٖمكَم دِم ]فيقكلوتعالى: ـَ سَمَقهمَّ إِنَّ ايمَِّذي

ـْ َأْرُض اهللِ َواؽِمَٔم٥ًم هَمُتَٜم٣مصِمُروا همِٝمَٜم٣م  ْ سَمُ٘م  {12}الـساء:[ هَمُٟمويَمئَِؽ ََمْٟمَواُهْؿ صَمَٜمٛمَُّؿ َوؽَم٣مَءْت ََمِِمغًمااألَْرِض وَم٣ميُمقا َأمَل
ال فييا ميككثو كأفَّ التياليستطيعاإلنسافأفيعبدهللافييا، مفالببلد كجكباليجرة تبيفلنا
 يككفعذرانلصاحبوبعدـاإليماف،فإذاجاءتالمبلئكةتقبضأركاحيـكىـمكسبيأنفسيـغضبى

شيءكنتـمفدينكـقالكاكافيستضعفناأىؿالشرؾباهللو.هللاكسخط قالتالمبلئكةليـ:فيأمًٌ
،كىيمعذرةهفيأرضناكببلدنابكثرةعددىـكقكتيـ،فيمنعكنامفاإليمافباهلل،كاتباعرسكلو

ةكاىية،فتقكؿليـالمبلئكةألـتكفأرضهللاكاسعةهفتخرجكامفأرضكـ كدكركـ،ضعيفةهكحيجَّ
 باهللكاتباعرسكلو اإليماف مف بيا يمنعكـ مف مفكتفارقكا أىميا يمنعكـ إلىاألرضالتي ،

مصيرىـفي أخبرسبحانوأفَّ َـّ دكاهللافيياكتعبدكه،كتتبعكانبيَّو،ث سمطافأىؿالشرؾباهلل،فتكحًٌ
ـْ ُُّي٣َمصِمْر ]كقدأخبرقكلوتعالى:.(ِ)جينـكىيمسكنيـ دِم ؽَمّضِٝمِؾ اهللِ ََيِْد دِم األَْرِض َُمَرانَمًَم ىَمثغًِما َوََم

ـْ زَمْٝمتِِف َُمَٜم٣مصِمًرا إلَِم اهللِ َوَرؽُمقيمِِف شُمؿَّ ُيْدِرىْمُف اظَمْقُت هَمَٗمْد َووَمَع َأصْمُرُه فمَ  ُرْج َِم ـْ خَيْ عَم اهللِ َوىَم٣مَن اهللُ نَمُٖمقًرا َوؽَمَٔم٥ًم َوََم

ترؾ {233}الـساء:[ َرضِمٝمًَم  مف أجر سبقوبعظيـ ثَـّ بدينو، فراران اإلسبلـ، ببلد إلى الكفر ببلد
المكت،قبؿكصكلو،كفيذلؾمفالترغيبفياليجرةبمااليخفى.

                                                           

لبابالنقكؿفيأسبابالنزكؿ(ُ) ص،انظر: رقـٖٔلمسيكطي، الصحيحة، )السمسمة صحيح األلباني: قاؿ ،
 (.ُِّٖالحديث)

 .ََُ،َُُص،ٗلمطبرم،ج،انظر:جامعالبياف(ِ)



-ُِٔ- 
 

ُف ُهَق ايمَٔمِزيُز احَل٘مِٝمؿُ ]مفقكلوتعالى:ك ـَ يَمُف يُمقٌط َووَم٣مَل إِِّنِّ َُمَٜم٣مصِمٌر إلَِم َرِّبِّ إِٞمَّ  {17}العـؽبوت:[ هَمَآََم
 اليجرةيتضح تعالىأفَّ يقكؿ حيث السبلـ( )عمييـ األنبياء سنَّة ىي كالشرؾ، الكفر ببلد مف
مخبران لكطعفإبراىيـ آمفلو الشاـ،أنَّو إلىببلد ابفأخيوكىاجرمعو كيقاؿإنو ،

قميميا، كا  سدكـ أىؿ إلى الخميؿ حياة في أيرسؿ يحتمؿ[ ...َووَم٣مَل إِِّنِّ َُمَٜم٣مصِمٌر إلَِم َرِّبِّ ...]ثـ
قكلو: في الضمير إبراىيـ[َووَم٣مَل ]عكد إلى عكده كيحتمؿ المذككريف، أقرب ألنو لكط، عمى

الديف إظيار ابتغاء أظيرىـ، بيف مف المياجرة اختار بأنو عنو أخبر ثـ السبلـ(، )عمييما
.(ُ)كالتمكفمفذلؾ

 الوجوه البالغية مف اآليات:  :ثالثاً 
تعا *فيقكلو عمى[ همِٝمَؿ ىُمٛمُْتؿْ ]لى: حيثقدركا مفالديف، فيشيء يككنكا لـ "لمتكبيخبأنيـ

.(ِ)المياجرةكلـيياجركا"

"ىذهمبالغةفيثبكتاألجركلزكمو،ككصكؿالثكاب[ هَمَٗمْد َووَمَع َأصْمُرُه فَمعَم اهللِ]*فيقكلوتعالى:
.(ّ)لغة"،كعبرعفذلؾبالكقكعمبامفهللاكتكريمانإليوفضبلن

ُف ُهَق ايمَٔمِزيُز احَل٘مِٝمؿُ ]*فيقكلوتعالى: ـَ يمَُف يُمقٌط َووَم٣مَل إِِّنِّ َُمَٜم٣مصِمٌر إلَِم َرِّبِّ إِٞمَّ ابفعاشكرعدةذكر[ هَمَآََم
فكائدلغكيةمنيا:

ـَ ]" لـ[ هَمَآََم كاالقتصارعمىذكرلكطيدؿعمىأنو لكطبتصديؽإبراىيـ، مبادرة أفادتالفاء
ألنوالرجؿالفردالذمآمفبو.؛اللكطيؤمفبوإ

لو،كالمفاعمةلممبالغةأكألفكىكترؾشيءكافمبلزمان،المياجرةمفاعمةمفاليجر[ َُمَٜم٣مصِمرٌ ]
.يككنكفىـقدىجركهأيضان،الذمييجرقكمو

المجازمإذجعؿىجرتوإلىاألرضالتيأمرههللابأفيياجرإليياإلىربيلبلنتياء[ إلَِم َرِّبِّ ]
الستعارةمكنية،أكجعؿىجرتومفالمكافالذمكأنياىجرةإلىذاتهللاتعالىفتككفإلىتخييبلن

.(ْ)"اليعبدأىموهللالطمبمكافليسفيومشرككفباهللكأنوىجرةإلىهللا

 
                                                           

 .ِّٕ،ّّٕص،ٔالبفكثير،ج،انظر:تفسيرالقرآفالعظيـ(ُ)
 .ٓٓٓص،ُلمزمخشرم،ج،الكشاؼ(ِ)
 .ْْص،ْألبيحياف،ج،البحرالمحيط(ّ)
 .ِّٕ،ِّٖص،َِالبفعاشكر،ج،التحريركالتنكير(ْ)
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 ات:  فوائد وعظات مف اآلي :رابعاً 

تعالى *فيقكلو ٣مُهُؿ اظَمََلئَِ٘م٥ُم ـَم٣مظمِِل َأْٞمُٖمِِضِٜمْؿ ]: ـَ سَمَقهمَّ كاف[ ...إِنَّ ايمَِّذي إذا الرجؿ "دليؿعمىأف
فيبمداليتمكففيومفإقامةأمردينوكمايجب،لبعضاألسبابكالعكائؽعفإقامةالديف

كأدكـعمىالعبادةحقتعميوالمياجرة"التنحصر،أكعمـأنوفيغيربمدهأقكـبحؽ .(ُ)اَّللَّ
تعالى *فيقكلو ـْ زَمْٝمتِِف َُمَٜم٣مصِمًرا إلَِم اهللِ َوَرؽُمقيمِِف شُمؿَّ ُيْدِرىْمُف اظَمْقُت هَمَٗمْد َووَمَع َأصْمُرُه  ...]: ُرْج َِم ـْ خَيْ        َوََم

مـ،أكحج،أكجياد،أك"قالكا:كؿىجرةلغرضدينيمفطمبع {233}الـساء:[ ...فَمعَم اهللِ 
كزىدانفيالدنيا،أكابتغاءرزؽطيبفييىجرةإلى،أكقناعةفرارإلىبمديزدادفيوطاعة

" فأدركوالمكتفيطريقو،فأجرهكاقععمىاَّللَّ كرسكلو،كا  .(ِ)اَّللَّ

انظرفيـىاجر،إنو[إِِّنِّ َُمَٜم٣مصِمٌر إلَِم َرِّبِّ ]عندتفسيرقكلوتعالى:سيدقطبرحموهللا*يقكؿ
لوممتجئانلـيياجرلمنجاة،كلـيياجرإلىأرضأككسبأكتجارة،إنماىاجرإلىربومتقربان

لو ليخمص إليو ىاجر كدمو، بمحمو يياجر أف قبؿ كعقيدتو بقمبو إليو ىاجر حماه، إلى
إلىاليدلعفمكطفالكفركالضبلؿ،بعدأفلـيبؽرجاءعبادتوبعيدان فيأفيفيءالقـك

كطنو عف كعكضهللاإبراىيـ بحاؿ. قكمو،كاإليماف كمو،كعف ىذا عف عكضو أىمو كعف
رسالةهللاإلىأفيرثهللااألرضكمفعميي فكؿاألنبياءككؿالدعكاتاذريةتمضيفييا ،

شيئانهللعكضوهللافمفترؾ،(ّ)خرةبعدهكانتفيذريتو،كىكعكضضخـفيالدنياكفياآل
منو.خيران

واليجرة:  رسوؿ هللا  :خامساً 
حريصانكؿالحرص،عمىالمحافظةعمىمفأسمـمفأىؿمكة،فرسكؿهللالقدكا

لمَّازادتعذيبأىؿمكةلممسمميف،رألرسكؿهللا البقاءبيفبراثفالشرؾحتىيتمكفلذا أفَّ
عمم المسمميف إبادة مف محمدانالشرؾ القادة سيد نرل ىذا أجؿ كمف خرقاء، الصبلةية )عميو

كالسبلـ(يبحثفياألرضكمياعفمكافآمف،كالتستطيعيدالشرؾأفتطالو،ككافىذاالمكاف
أصحابوكمايصيبيـمفالببلءفممارألرسكؿهللا:سيرةاليف،فقدجاء(ْ)ىكأرضالحبشة

أفيمنعيـمفقكميـ،كأنوليسفيقكميـمفيمنعيـكمامنعوعموكالشدة،كأنواليقدرعمى
                                                           

 .ٓٓٓص،ُلمزمخشرم،ج،الكشاؼ(ُ)
 .ٕٓٓص،ُج،المرجعالسابؽ(ِ)
 .ِِّٕص،ٓف،جفيظبلؿالقرآ(ّ)
 ،الناشر:دارالكفاءالمنصكرة،الطبعةالعاشرة.ْٖلمغضباف،ص،المنيجالحركيلمسيرةانظر:(ْ)
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في الناسبببلده اليظمـ ممكان "إفبيا كقاؿليـ: إلىأرضالحبشة، باليجرة أمرىـ أبكطالب،
بفرجمنو"فياجررجاؿمفأصحابوإلىأرضالحبشةأرضصدؽفتحرزكاعندهيأتيكـهللا

إلىهللا كفيرجبسنةخمسمفالنبكةىاجرأكؿفكجمف.(ُ)بدينيـمخافةالفتنة،كفركا
قدمفاثنيعشررجبلنالصحابةإلىالحبشة،كافمككنان َـّ كأربعنسكة،رئيسيـعثمافبفعفاف،ث

أسممت،فرجعكاإلىمكةفيشكاؿمفنفسالسنة،فمماكانكادكنومكةساعةمفبمغيـأفقريشان
األمر،رجعمنيـمفرجعإلىالحبشة،كلـيدخؿفيمكةمفسائرىـأحدإالنيار،كعرفكاجمية

،أكفيجكاررجؿمفقريش،ثـاشتدعمييـكعمىالمسمميفالببلءكالعذابمفقريشمستخفيان
مفأفيشيرعمىأصحابوباليجرةإلىالحبشةمرةأخرل،فياجرمفبدانكلـيررسكؿهللا
.(ِ)،كثمافعشرةأكتسعةعشرةامرأةكفرجبلنالرجاؿثبلثةكثمان

كماتأب )رضيهللاعنيا( ماتتخديجة فاشتدك"كلمَّا أياـ، ثبلثة بينيما ككاف طالب،
فخرجرسكؿهللاالببلءعمىرسكؿهللا عميو، كأقدمكا إلىالطائؼلكيمفسفياءقكمو،

إلى كدعاىـ منيـ، كيمنعكه عمىقكمو، كينصركه مفالذمهللايؤككه إلىشيء يجيبكه فمـ ،
كبعدكؿىذاالعناءكاأللـالذم،(ّ)طمب،كآذكهأذلعظيمان،لـينؿقكمومنوأكثرممانالكامنو"

كالصحابةاألكائؿالذيفنصرهللابيـدينو،كبعدأفجيدتقريشفيأفيحبسكاتحمموالرسكؿ
ألصحابوفيفبياإالالقميؿ،بعدكؿىذاأذفالرسكؿفمـيؤمالدعكةفيمكةثبلثةعشرعامان

يتسممكفمياجريفإليياكاحدان بعدكاحد،كجماعةإثرجماعة،تاركيفاليجرةإلىالمدينة،فجعمكا
انتظػػػؿكالعشػػػكراءىـالماؿكالمتاعكاألى َـّ وباليجرة،فانطمؽػػػىأذفهللالػػػحتكؿهللاػػػررسػػػيرة،ث

صطحبانمعوالصديؽم
(ْ).

كنختـىذاالمطمبكىكاليجرةكترؾمكاطفالكفربمايمي:

أغمىمايممكواإلنسافىكدينو،فيكأغمىمفلحموكعظمو،بؿىكالغايةالتيمفأجميا *إفَّ
أفيحافظعمىدينو،ميماكافالثمف،فكؿالدنيا مؽاإلنساف،لذافمفالكاجبعمىكؿمسمـو خي
تيكففيمقابؿسبلمةالديف،كعميوأفيتخيرالمكطفاألفضؿلطاعةربوسبحانو،كلنافي
رسكلنا كىاجر السبلـ( )عمييما كلكط إبراىيـ ىاجر فقد حسنة، قدكةن السبلـ( )عمييـ األنبياء

                                                           

 .ُْٕص،ُالبفاسحاؽ،ج،انظر:السيركالمغازم(ُ)
 .َٔ،ُٔلممباركفكرم،ص،انظر:الرحيؽالمختـك(ِ)
القرآف،الطبعةالثالثة.،الناشر:مؤسسةَُٓص،ُالبفكثير،ج،الفصكؿفيالسيرة(ّ)  عمـك
 ،الناشر:شركةالشمرلى.ُّٗلمحمدالعميـ،ص،سيدنامحمَّدرسكؿهللا(ْ)
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مفمصرإلىفمسطيف،ليينجيبنيإسرائيؿمفأحبالببلدإليو،كخرجمكسىالحبيب
بدينيـمفبطش فرعكف،كىذاحاؿالصالحيففيكؿاألزماف،فالفتيةفيقصةالكيؼفركا

مفالممؾالظالـ.

كثيرانمفشبابالمسمميف،يسعكف ممَّاييدميالقمب،كييبكيالعيف،عمىحاؿاأليمَّةاليكـ،أفَّ *أفَّ
اففيياعمىدينو،فمنغرسجاىديفلميجرةمفببلداإلسبلـإلىببلدالكفر،كالتياليأمفاإلنس

فيقمكبشبابناحبالديف،كلنزرعفييـعزةالمؤمف،الذمينظربعيفالتفاؤؿ،كساعدالجد
ينتصرفيواإلسبلـ،كييعزأىمو،كينتشراإلسبلـفيربكعاألرض. قريبو كاالجتياد،إلىيكـو

اإلعداد والتدريب:  :المسألة الثالثة

أىؿالكفريسخركفك الحؽفيألفَّ كتشكيو الناس، لتزيفالباطؿفيكجكه ؿإمكاناتيـ
يشمكفمنيارائحة عيكنيـ،كألنَّيـيمكركفباإلسبلـكأىمو،كيحرككفجيكشالباطؿفيكؿبقعةو

ىـعفالصحكةاإلسبلمية، اليدؼاألعمىالذميقصدهالكفارمفقتاؿالمسمميف،ىكصدًٌ ككماأفَّ
فقدكاديفهللا العقيدةفينفكسيـ،كيحمكابيضة،لذا عمىالمسمميفكحتىيرسخكا فكاجبه

شبابيـ كتدريب زيفيـ، ككشؼ أساليبيـ، لدحض جيدان، العدة يعدك أف عمييـ كاف اإلسبلـ،
عدادىـخيرإعداد،ليككفالجندمالمسمـىكأقكلجندمعرفوالتاريخ،كيؼالكىكيستمد قكتوكا 

كمفاآلياتالتيدلتعمىكجكباإلعدادلحمايةاإلسبلـكأىمو:،ربومفقكةإيمانو،كصمتوب

ىُمْؿ ]قال تعاىل:  ـْ ِرزَم٣مِط اخَلٝمِْؾ سُمْرِهُّضقَن زمِِف فَمُدوَّ اهللِ َوفَمُدوَّ ٍة َوَِم ـْ وُمقَّ ْؿ ََم٣م اؽْمَتَْمْٔمتُْؿ َِم وا ََلُ [ ...َوَأفِمده

 .{73}األكػال:

ََم٦ْم َصَقاَِمُع َوزمِٝمٌَع َوَصَٙمَقاٌت َوََمَِض٣مصِمُد َويَمْقََل َدهْمُع اهللِ ا ...]قال تعاىل:  دِّ يمٛم٣َّمَس زَمْٔمَّمُٜمْؿ زمِّضَْٔمٍض ََلُ

ُه إِنَّ اهللَ يَمَٗمِقيٌّ فَمِزيزٌ  ـْ َيٛمٌُْمُ نَّ اهللُ ََم . {23}احلج:[ ُيْذىَمُر همِٝمَٜم٣م اؽْمُؿ اهللِ ىَمثغًِما َويَمَٝمٛمٌُْمَ
المعنى اإلجمالي لآليات:  :أوالً 

("إفهللاأمرالمؤمنيفبإعدادالجيادكآلةالحربكمايتقٌككفبوقاؿابفجرير)رحموهللا
كعف،(ُ)عمىجيادعدكهكعدكىـمفالمشركيف،مفالسبلحكالرميكغيرذلؾ،كرباطالخيؿ"

ٍة َوَمِ ]عمىالمنبر:عقبةبفعامرالجينيقاؿ:قرأرسكؿهللا ـْ وُمقَّ ْؿ ََم٣م اؽْمتََْمْٔمتُْؿ َِم وا ََلُ ـْ َوَأفِمده

،(ِ)فقاؿ:"أالإفالقكةالرمي،أالإفالقكة،الرمي،أالإفالقكةالرمي"[ ِرزَم٣مِط اخَلْٝمؾِ  كمفالمعمـك
                                                           

 .ّٔص،ُْلمطبرم،ج،جامعالبياف(ُ)
 .ُُٖٗصحيحمسمـ،كتاباإلمارة،بابفضؿالرمي،رقـالحديث:(ِ)
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الجيادكاجبكمااليتـالكاجبإالبو،فيككاجب،لذافمفالكاجبعمىاألمةأف تعدَّكتستعدَّأفَّ
هللا أعداء ك،لقتاؿ تعالى: النحاسفيمعنىقكلو ابف َويَمْقََل َدهْمُع اهللِ ايمٛم٣َّمَس زَمْٔمَّمُٜمْؿ زمَِّضْٔمٍض ]قاؿ

ـْ َيٛمٌُْمُ  نَّ اهللُ ََم ََم٦ْم َصَقاَِمُع َوزمِٝمٌَع َوَصَٙمَقاٌت َوََمَِض٣مصِمُد ُيْذىَمُر همِٝمَٜم٣م اؽْمُؿ اهللِ ىَمثغًِما َويَمَٝمٛمٌُْمَ دِّ ُه إِنَّ اهللَ يَمَٗمِقيٌّ ََلُ

لمشركيفبالمؤمنيف،كلكالتسميطالمؤمنيفعمى"أخبرهللاتعالىأنولكالدفعوا {23}احلج:[ فَمِزيزٌ 
عمى الشرؾ لغمب ذلؾ لكال جمعيـ، كتفريؽ شككتيـ ككسر اإلسبلـ، عف لدفعيـ المشركيف،
األرض،كارتفعالديفالحؽعنيا،كيثبتبيذاأفسبببقاءالديف،كتمكيفأىمومفالعبادة،ىك

.(ُ)الجياد"

ت: الوجوه البالغية مف اآليا :ثانياً 
ـْ ِرزَم٣مِط اخَلْٝمؾِ ]فيقكلوتعالى: ٍة َوَِم ـْ وُمقَّ ْؿ ََم٣م اؽْمتََْمْٔمتُْؿ َِم وا ََلُ فإفقيؿ:":قاؿالقرطبي[ َوَأفِمده

ةٍ ]:إفقكلو ـْ وُمقَّ ْؿ ََم٣م اؽْمَتْمَْٔمُتْؿ َِم وا ََلُ كافيكفي،فمـخصالرميكالخيؿبالذكر؟قيؿلو:[ َوَأفِمده
الحركب أصؿ كانت لما الخيؿ القكةإف أقكل كىي نكاصييا، في الخير عقد التي كأكزارىا

تشريفان بالذكر خصيا الميداف، في يجاؿ كبيا الفرساف، كحصكف العدة بغبارىاكأشد كأقسـ ،
.تكريمان

كلماكانتالسياـمفأنجعمايتعاطىفيالحركبكالنكاية،[َوايمَٔم٣مِدَي٣مِت َضّضًْح٣م]فقاؿ:
.(ِ)"بالذكرلياكالتنبيوعمييالؤلركاح،خصيارسكؿهللاياتناكالنفيالعدككأقرب

فوائد وعظات مف اآليات:  :ثالثاً 
تقدمة:*قاؿالقرطبي)رحموهللا( أفأكد بعد لؤلعداء القكة المؤمنيفبإعداد "أمرهللاسبحانو

كبحفنةمفتراب،كمافعؿالتقكل.فإفهللاسبحانولكشاءليزميـبالكبلـكالتفؿفيكجكىيـ
.(ّ)كلكنوأرادأفيبتميبعضالناسببعضبعمموالسابؽكقضائوالنافذ"رسكؿهللا

 تعالى* فمـ[ َويَمْقََل َدهْمُع اهللِ ايمٛم٣َّمَس زَمْٔمَّمُٜمْؿ زمِّضَْٔمضٍ ]:فيقكلو الناس، لكؿ عامة "جاءتقضية
هللاالكافريفبالمؤمنيف،إنماقاؿميطٍمؽالناس؛يخٍصطائفةدكفأخرل،فمـيىقيٍؿمثبلن:لكالدىٍفع

كذلؾجاءتكممة) الجميع، يستكمفييا قضيةعامة لتدؿعمىأفكبلىبعضألنيا عامة؛ )
لبعضبالمرصػػػوأخػػانعنػػػرة،كمدفكعػػػانمػػكفمدفكعػػالطرفيفصالحأفيك ـٍ دػػػػٍفأفسػػاد:مىػػرل،فىيي

                                                           

،الطبعةاألكلى.،الناشِٗالبفالنحاس،ص،مشارعاألشكاؽإلىمصارعالعشاؽ(ُ)  ر:دارالعمـك
 .ّٕص،ٖلمقرطبي،ج،الجامعألحكاـالقرآف(ِ)
 .ّٓص،ٖالمرجعالسابؽ،ج(ّ)
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ه،فميسالمرادأفطائفةتدفعطائفةعمىطكؿالخط"يتصدللواآلخرًليي دًٌ .(ُ)كًقفوعندحى
لقدحثاإلسبلـعمىالجيادفيسبيؿهللاكرغبفيوأكثرترغيب،كجعؿألىمومفاألجكر*

)المسممكف( كممة أفَّ المسمميف، لصبلح الجياد أىمية عمى يدلؿ كممَّا غيرىـ، يدركو ال ما
،كممة)الجياد(كمشتقاتيامرة(كبنفسالعددتكررذكرُْيالقرآفالكريـ)كمشتقاتياذكرتف

نانيمشيعمىاألرض،كافأشجعالفرسافكأقكاىـقمبان،كأثبتيـآالذمكافقركىذارسكؿهللا
غزكاتوكمياكبعكثوكسراياه،جنانان،رجؿالرجاؿ،كبطؿاألبطاؿ،قائدالسادات،كسيدالقادات

بع تسعةكانت لو كاف سرية، كستيف غزكة، كعشركف سبع سنيف، عشر مدة في اليجرة د
.(ِ)أسياؼ،كسبعةأدرع،كخمسةرماح،كرايةسكداءيقاؿلياالعيقاب

الجياد،كتشربكامحبتو،مقتديفبذلؾبسيدالخمؽالذمتمنَّى*لقدعشؽأصحابرسكؿهللا
بأنَّوسياحةىذهاألمَّة،كىكرىبانيتيا،ففتحهللاعمىأيدييـالشيادةفيسبيؿهللا،كاصفانالجياد

الببلد،كحرركاالعبادمفعبادةالعبادإلىعبادةرباألرباب،فعاشكاأعزاء،كغادركامفالدنيا
كرماء،فمتستيقظاأليمَّةمفغفمتيا،كلتقكـالجيكشمفنكميا،كليزيمكاعفقمكبيـماأصابيامف

كليم أجبفنفاؽ، كما الحؽ، استأسد إذا أضعؼالباطؿ كما الذؿ، غبار أسمحتيـ عف سحكا
الكافرإذاكبرالمسمـ.

مجاىد.* عامؿو نختـىذاالمطمببديرةنمفالدررالغالية،التيتحثعمىالجياد،مفعالـو

عبدهللابفالمبار ؾكتبىذهركلالحافظابفعساكرفيترجمةعبدهللابفالمبارؾ:أفَّ
األبياتكأرسميامعرجؿإلىالفضيؿبفعياضفيسنةسبعكسبعيفكمائة.قاؿ:

ياعابدالحرميفلكأبصرتنا...لعممتأنؾفيالعبادةتمعب

مفكافيخضبخدهبدمكعو...فنحكرنابدمائناتتخضب

الصبيحةتتعب أككافيتعبخيموفيباطؿ...فخيكليـيـك

كنحفعبيرنا...رىىىجالسنابؾكالغباراألطيبريحالعبيرلكـ

كلقدأتانامفمقاؿنبينا...قكؿصحيحصادؽاليكذب

اليستكمغبارخيؿالميؿفي...أنؼامرئكدخافنارتميب

ىذاكتابهللاينطؽبيننا...ليسالشييدبميتاليكذب

                                                           

 .ّٖٖٗص،ُٔتفسيرالشعراكم،ج(ُ)
 جدة،الطبعةاألكلى.،الناشر:دارماجد،ُِ،ِِص،ِلمعفاني،ج،انظر:فرسافالنيار(ِ)
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قرأ فمما الحراـ، المسجد في بكتابو الفضيؿ فمقيت صدؽقاؿ: فقاؿ: عيناه ذرفت ه
.(ِ)،(ُ)أبكعبدالرحمفكنصحني"

 تاسعالمطمب ال
المؤيدات الربانية

كبعدأفيستكمؿالمؤمفكؿاألسبابفيترسيخاإليماففيقمبو،كزرعالعقيدةفينفسو،
ككبيرة،يؤيدههللا كيكفقوكيعينوكيتككؿعمىربوحؽالتككؿ،جاعبلنالقرآفسائقوفيكؿصغيرةو

فيكاحدة،كالتغريوكؿاألمكاؿكلككانت عمىالثبات،فبلتفتنونساءاألرضكلكاجتمعجماليفَّ
ذاعمـ ككنكزقاركف،كالييزموعدككلككانتجيكشالكفرمجتمعة،ألنَّوحينيامؤيدهمفربو،كا 

كاآلياتفيىذاالباب،يدةكيقكييااحبو،فيذايرسخالعقالمؤمفأنَّومؤيدمفربو،كمعيةهللاتص
الباحثعمى كسيقتصر الحديثغزيرة، كالقصصمفكاقعنا غفيرة، كاألحداثمفالسيرة كثيرة،

بعضياممَّايكصؿإلىالمقصكد،فمفاآلياتالدالةعمىذلؾ:
ُٗمقا اهللَ]قال تعاىل:  ىُمُؿ اهللُ زمَِّضْدٍر َوَأْٞمُتْؿ َأِذيم٥ٌَّم هَم٣مسمَّ ُ٘مْؿ سَمُْمُ٘مُرونَ َويَمَٗمْد َٞمٌَمَ ـْ  *  يمََٔمٙمَّ إِْذ سَمُٗمقُل يمِْٙمُٚم٠ْمَِمٛمكَِم َأيَم

ـَ اظَمََلئَِ٘م٥ِم َُمٛمَْزيمكِمَ  ُ٘مْؿ زمَِثََلشَم٥ِم َآََلٍف َِم ىُمْؿ َرزمه ـْ هَمْقِرِهْؿ َهَذا  * َيْ٘مِٖمٝمَُ٘مْؿ َأْن ُيِٚمدَّ وا َوسَمتَُّٗمقا َوَيْٟمسُمقىُمْؿ َِم زَمعَم إِْن سَمِْمػِمُ

ُ٘مْؿ زمَِخ  َِمكمَ ُيْٚمِدْدىُمْؿ َرزمه َ٘م٥ِم َُمَِضقِّ
ـَ اظَمََلئِ .{211-210: }آل عؿران[ ْٚمَِض٥ِم َآََلٍف َِم

ـَ ىَمَٖمرُ ]قال تعاىل:  ـَ َآََمٛمُقا ؽَمُٟميْمِٗمل دِم وُمُٙمقِب ايمَِّذي وا إِْذ ُيقضِمل َرزمهَؽ إلَِم اظَمََلئَِ٘م٥ِم َأِّنِّ ََمَٔمُ٘مْؿ هَمَثّضُِّتقا ايمَِّذي

زُمقا هَمْقَق األفَْمٛم٣َمِق َواَْضِ  فْم٤َم هَم٣مَْضِ . {21}األكػال:[ زُمقا َِمٛمُْٜمْؿ ىُمؾَّ زَمٛم٣َمنٍ ايمره

ـَ َآََمٛمُقا ؽَمُٟميْمِٗمل دِم ]: قولو تعالىسبب نزوؿ  :أوالً  َ٘م٥ِم َأِّنِّ ََمَٔمُ٘مْؿ هَمَثّضُِّتقا ايمَِّذي
إِْذ ُيقضِمل َرزمهَؽ إلَِم اظمَََلئِ

زُمقا َمِ  زُمقا هَمْقَق األفَْمٛم٣َمِق َواَْضِ فْم٤َم هَم٣مَْضِ ـَ ىَمَٖمُروا ايمره .{21}األكػال:[ ٛمُْٜمْؿ ىُمؾَّ زَمٛم٣َمنٍ وُمُٙمقِب ايمَِّذي

ألؼكأصحابوثبلثمائة"عفعمربفالخطابقاؿنظرنبيهللا إلىالمشركيفكىـ
الميـ،الميـانجزليماكعدتني:كجعؿييتؼبربو،ثـمديديو،فاستقبؿالقبمةكبضعةعشررجبلن

يديومستقبؿمازاؿييتؼبربومادانإفتيمؾىذهالعصابةمفأىؿاإلسبلـالتعبدفياألرضف
:كقاؿ،وػػػومفكرائػػثـالتزم،وػػىمنكبيػػاهعمػػذرداؤهكألقػػاهأبكبكرفأخػػفأت،ىسقطرداؤهػػةحتػػالقبم

                                                           

،مصر،،الناشر:مطبعةالسنةالمحمديةِّٖص،ُبدالكىاب،جالبفع،فتحالمجيدشرحكتابالتكحيد(ُ)
 الطبعةالسابعة.

ركلالبخارمحديثسؤاؿالرجؿىذاعفأبيىريرة.كفيو:فقاؿأبكىريرة:"فإففرسالمجاىدليستفيمرح(ِ)
وفيفضؿالجيادمنفيطكلوفيكتبلوحسنات".كالطكؿ:الحبؿ.كاالستناف:العدك.كركلمسمـمثموقريبان

 فيسبيؿهللا.
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فأنزؿهللااآلياتمفسكرةاألنفاؿ.،(ُ)يانبيهللاكفاؾمناشدتؾربؾفإنوسينجزلؾماكعدؾ"
نى اإلجمالي لآليات: المع :ثانياً 

ىاتيفاآليتيفتحدثناعفمعيةهللا لعبادهالمؤمنيف،الذيفأخذكباألسباب،كتككمكاإفَّ
بأفثبتقمكبيـ،كطمأفنفكسيـ،كقكلعزائميـ، فكافأىـهللاجؿفيعبله، عمىخالؽالعباد،

المكحديف،كقطعالخكؼكسيرجيشالرعبعمىقمكبعدكىـ،فغزاىـالجبفقبؿأفيغزكىـجند
معنكياتيـقبؿأفتقطعسيكؼالمسمميفرقابيـ،بؿأكحىهللاإلىجندهمفأىؿالسماءأفأغيثكا
جندممفأىؿاألرض،فكيتبليـالنصركىـالقمة،ككـمففئةقميمةغمبتفئةكثيرةبإذفهللا،

بينيـكبيفالماءرممةكعصمةحيفسارإلىبدركالمسممكف"عفابفعباسقاؿ:نزؿالنبي
تزعمكفأنكـ يكسكسبينيـ: الغيظ، كألقىالشيطاففيقمكبيـ فأصابالمسمميفضعؼشديد،
أكلياءهللاتعالىكفيكـرسكلو،كقدغمبكـالمشرككفعمىالماء،كأنتـتصمكفمجنبيف!فأمطرهللا

نيـرجزالشيطاف،كانشؼالرمؿحيفعمييـمطراشديدا،فشربالمسممكفكتطيركا،كأذىبهللاع
كالمؤمنيفبألؼمفأصابوالمطركمشىالناسعميوكالدكاب،فساركاإلىالقكـكأمدهللانبيو
.(ِ)المبلئكة،فكافجبريؿفيخمسمائةمجنبة،كميكائيؿفيخمسمائةمجنبة"

الوجوه البالغية مف اآليات:  :ثالثاً 
ـْ  ...]:*فيقكلوتعالى ُ٘مْؿ زمَِثََلشَم٥ِم َآََلٍف  َأيَم ىُمْؿ َرزمه نكارم،أم:ينكرإاـاالستفي"[ ...َيْ٘مِٖمَٝمُ٘مْؿ َأْن ُيِٚمدَّ
الكفاية حاجتكـ.،عدـ يسد يكفيكـ ىنكمعنى االستفياـ أف إلى البعض تقريرم؛كذىب ا:

كجائ مجابببمى، معنياففيآزألنو لبلستفياـ يككف المفظعمييمأف لداللة كاحد معانف ،ا
.(ّ)فتأمؿ!!"

فوائد وعظات مف اآليات:  :ثاً ثال
*"قدجاءفيسكرةاألنفاؿعندذكرهكقعةبدرأفهللاكعدىـبمددمفالمبلئكةعددهألؼبقكلو:

ـَ اظمَََلئَِ٘م٥ِم َُمْرِدهمكِمَ ] ىُمْؿ زمِٟميَمٍْػ َِم ُ٘مْؿ هَم٣مؽْمتََج٣مَب يَمُ٘مْؿ َأِّنِّ ُِمِده كذكرىناأف، {1}األكػال: [إِْذ سَمِْضتَِٕمٝمُثقَن َرزمَّ
أفهللاكعدىـ:ككجوالجمعبيفاآليتيف،ثةآالؼثـصيرىـإلىخمسةآالؼهللاكعدىـبثبل
ثـصيرىـإلىخمسةآالؼ،ككجوالجمعبيفاآليتيفأفهللاكعدىـبألؼمف،بثبلثةآالؼ

،المبلئكة آخر، أممردفيفبعدد مردفيف، بقكلو: بالزيادة عمىأنيـكأطمعيـ كدؿكبلموىنا
                                                           

النقكؿ(ُ) ج،لباب الحديثٓٗص،ُلمسيكطي، رقـ بالمبلئكة، اإلمداد باب الجياد، كتاب مسمـ، صحيح ،
(ُّٕٔ). 

 .ْٔ،صُُ،جامعالبياف،لمطبرم،جِّص،ْالبفكثير،ج،تفسيرالقرآفالعظيـ(ِ)
 .ُّٕص،ُلمجزائرم،ج،(أيسرالتفاسيرّ)
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النبي ليـ فقاؿ العدك، عدد كثرة مف كجميف يزالكا ُ٘مْؿ  ...]:لـ ىُمْؿ َرزمه ـْ َيْ٘مِٖمٝمَُ٘مْؿ َأْن ُيِٚمدَّ       َأيَم

ـَ اظَمََلئَِ٘م٥ِم َُمٛمَْزيمكِمَ  تثبيتيـ[ زمَِثََلشَم٥ِم َآََلٍف َِم كاتقكا،،أرادهللابذلؾزيادة ألفيفإفصبركا زادىـ ثـ
بدركبيذ يكـ نزلكا المبلئكة ثبتأف كقد السياؽ، الذميقتضيو كىك الجميكر، فسر الكجو ا

رجاالن قتميـ آثار شيد كبعضيـ منيـ، طائفة بعضالصحابة كشاىد المؤمنيف، مفلنصرة
.(ُ)المشركيف"

سيترؾالرعبكالخكؼفيقمكبالعدكميماكافعىدىديهكميماكانتعيدىديه،ف"إذاألقىهللا* 
كىذا،(ِ)ىذاالعدككؿمامعوكيفرمفحالةالرعبكالفزع،كقدفعؿبعضمفالكفارذلؾ"

أعطيتما:"عميبفأبيطالب،قاؿرسكؿهللاالسبلحممَّاتميزتبواألمَّةالمحمديةفعف
فقم فاتيحنصرتبالرعب،كأعطيتمنا:يارسكؿهللا،ماىكقاؿ؟:"لـيعطأحدمفاألنبياء"

.(ّ)،كجعمتأمتيخيراألمـ"األرض،كسميتأحمد،كجعؿالترابليطيكران
تكفيؽهللاعندالنظرفيسيرةخيرالبشر* برعايةنجدأفَّ لـيفارقو،بؿكافمحفكظان

تعالى قاؿ كترحالو، حمو في الربانية المؤيدات تصاحبو هللا، َؽ هَم١مِٞمَّ ]: ْ٘مِؿ َرزمِّ َؽ َواْصػِمْ حِلُ

قاؿالطبرم:"يامحمداصبرعمىالذمحكـربؾبوعميؾ،كامض، {22}الطُّور:[ ...زمَِٟمفْمُٝمٛمِٛم٣َم
كنحفظؾ، نحكطؾ كنحف عممؾ، كنرل نراؾ منا بمرأل فإنؾ رساالتو، كبمغ كنييو، ألمره

ربو،كافكامؿالتككؿعمىكذلؾألنَّو،(ْ)فبليصؿإليؾمفأرادؾبسكءمفالمشركيف"
ىجرة إلى النظر كيكفي لو، هللا عكف يكف بو، كثقتو ربو عمى اإلنساف تككؿ قدر كعمى

مفمكةإلىالمدينة،حيثأعمىهللاأبصارالكفارعفرؤيتوكصاحبو،كتكقفتالحبيب
خيؿسراقة.

بالرسكؿ المؤيداتخاصةه ىذه أفَّ *كحتىاليظفأحد الباحثقصتيفكاحدة سيذكر في،
استفذاألسباب،كتككؿعمى العبدإذا المعاصر،تدلؿأفَّ عصرالصحابة،ككاحدةمفكاقعنا

مفعنده،كحفظومفحيثاليحتسب. رباألرباب،أيدههللابجندو
 :القصة األولى

، العرمـر كالسيؿ فيـ أحد، ييكقفيـ ال الببلد، فارسيفتحكف المسممكففيببلد كاف لمَّا
نيرعريضطافحبالماء،كماكافأماميـمفحيمة،فجمعسعدبفأبيكقاصالنَّاساعترضيـ

                                                           

 .ّٕص،ْالبفعاشكر،ج،يركالتنكير(التحرُ)
 .َُْٔص،ٖ(تفسيرالشعراكم،جِ)
 .قاؿشعيباألرنؤكط:إسنادهحسف.ِٕٔرقـالحديث:،ُٔٓص،ِ(مسندأحمد،جّ)
 .ْٖٖص،ِِلمطبرم،ج،(جامعالبيافْ)
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قدعكؿككسرل،فعدككـقداستعصـمنكـبيذهالسففإكقاؿ:أيياالناس،فحمدهللاكأثنىعميو
كرجالو بأمكالو اليرب ،عمى العبكر عكلتعمى قد ني هللاتعالىإكا  شاء ليس،ف أنو كاعممكا

كقدرأيتمفالرأمأفنقطعىذاالبحر،ألفهللاقدممككـمعاقميـكببلدىـ؛مفتخافكنوكراءكـ
عمييـ كنقدـ جميعان،إلييـ فقالكا قائمكف أنتـ فانتدبفما فافعؿ، الرشد عمى عزمؾ هللا قكل :

فارسبأمرو أىؿ ففاجئكا بعدىـ، كجيشو سعد كعبر النير، فعبركا النجدات، أىؿ مف لـستمائة
كسرل عاصمة كالمدائف األبيض البيت كفيتح لممسمميف، النصر َـّ كت حسابيـ، في .(ُ)يكف

فيالماءسممافالفارسيفعامتبيـالخيؿ،كسعديقكؿ:كعندالطبرم"ككافالذميسايرسعدان
هللاعدكه،إفلـيكفحسبناهللاكنعـالككيؿ!كهللالينصرفهللاكليو،كليظيرفهللادينو،كلييزمف

فقاؿلوسمماف:اإلسبلـجديد،ذلمتليـكهللاالبحكر،أكذنكبتغمبالحسنات،فيالجيشبغي
فطبقكاالماءكمادخمكهأفكاجانكماذلؿليـالبر،أماكالذمنفسسممافبيدهليخرجفمنوأفكاجان

يالبرلككانكافيو،فخرجكامنوكمامنيـفحتىمايرلالماءمفالشاطئ،كليـفيوأكثرحديثان
.(ِ)،كلـيغرؽمنيـأحد"قاؿسممافلـيفقدكاشيئان

:القصة الثانية

هللاعزاـفيكتابوآياتالرحمففيجياداألفغافيقكؿ:حدثنيأرسبلف"ذكرالشيخعبد
راتكثيرة،كنفدتكمعيـسيا،ككافعددىامائةكعشركفدبابة،قاؿ:ىاجمتناالدباباتالسكفيتية

عمى تفتح بالرشاشات إذا قميؿ كبعد بالدعاء، هللا إلى فمجأنا األسر مف تأكدنا حتى ذخيرتنا
.(ّ)فكلـيكفبالمنطقةأحدغيرنا،فقمناإنَّياالمبلئكة"يالشيكعي

 عاشرالمطمب ال
عمى الحؽ زاد الثابتيف

الثباتعمىديفهللا عتوجؿفيعبله،كاالستمرارفي،كاالستقامةعمىطاالشؾأفَّ
ىكغايةمايتمنَّىالعبدفيحياتو، تماـالنعمةالمكتعمىكالسيرإلىجنَّتو،مفدكفنككصو

اإلسبلـ،كلمَّاكافاألعداءكثر،كمفيتربصكفبالمسمميفجمعهغفير،كافعمىالمسمـأفيتزكد
.لىربومايؤمفلوالكصكؿالسميـفيطريقوإ

                                                           

 ،الناشر:دارالكتبالعممية،الطبعةاألكلى.ُٖٓص،ِلمكاقدم،ج،فتكحالشاـ(ُ)
 ،الناشر:دارالتراثبيركت،الطبعةالثالثة.ُُص،ْلمطبرم،ج،ريخالرسؿكالممكؾتا(ِ)
 ،الناشر:دارطيبة،الطبعةاألكلى.ّٗكلكفككنكاربانيف،ص(ّ)
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ىذاالمطمبخمسمسائؿ:كفي
معرفة حقيقة الدنيا:  :المسألة األولى

ىذهالدنياليستلومحؿ،كالىيالمستقر،كأنَّوفيالدنياعابرسبيؿ، إذاعرؼالعبدأفَّ
،كأنَّياالتساكمعندهللاجناحبعكضة،كلكساكتكأنَّياداراختبار،ليبمكناربناأيناأحسفعمبلن

سقىمنيا عاشلما فقد هللاألحبالخمؽإليو، رضييا كما ماء، شربة كماتكافره مسكينان
الخدرمكتمنَّمسكينان، فعفأبيسعيد المساكيف، أحبالمساكيف،ىأفيحشرفيزمرة قاؿ:

الميـ أحيني مسكينًا، وأمتني مسكينًا، واحشرني في يقكؿفيدعائو:"فإنيسمعترسكؿهللا
الغايةمفكجكدهعبادةهللاكحده،كعمارةاألرضبطاعتو،فإذاأدرؾالعبد،(ُ)"زمرة المساكيف كأفَّ

ىذارسخاإليماففيقمبوكاستقر،ألنَّوماانتكسمنتكسإاللتعمقوفيحباؿالدنياالمذمكمة.قاؿ
رآفمشتمؿعمىذـاإلماـالغزالي)رحموهللا("اآلياتالكاردةفيذـالدنياكأمثمتياكثيرةكأكثرالق

الدنياكصرؼالخمؽعنيا،كدعكتيـإلىاآلخرة،بؿىكمقصكداألنبياءعمييـالصبلةكالسبلـ،
.(ٕ)كلـيبعثكاإاللذلؾ"

 ومف اآليات التي عرفت الدنيا عمى أوضح صورة:                                       
ْٞمَٝم٣م يمَ ] ََم احَلَٝم٣مُة ايمده ٌق َوِزيٛم٥ٌَم َوسَمَٖم٣مطُمٌر زَمٝمْٛمَُ٘مْؿ َوسَمَ٘م٣مشُمٌر دِم األََْمَقاِل َواألَْوََلِد ىَمَٚمَثِؾ نَمْٝم٧ٍم َأفْمَج٤َم افْمَٙمُٚمقا َأٞمَّ ِٔم٤ٌم َوََلْ

ا شُمؿَّ َيُ٘مقُن ضُمَْم٣مًَم٣م َودِم اآلطَِمَرِة فَمَذاٌب ؾَمِديٌد َوََمْٕمِٖمَرٌة  اُه َُمِْمَٖمرا ٣مَر َٞمَّض٣مسُمُف شُمؿَّ َُّيِٝم٨ُم هَمؼَمَ ـَ اهللِ َوِرْض ايمُ٘مٖمَّ َقاٌن َوََم٣م َِم

ْٞمَٝم٣م إَِلَّ ََمَت٣مُع ايمُٕمُرورِ  . {13}احلديد:[ احَلَٝم٣مُة ايمده

المعنى اإلجمالي لآلية:  :أوالً 
ليا كمحقرا الدنيا الحياة أمر لعب:يقكؿتعالىمكىنا أنَّيا أىميا عند حاصؿأمرىا إنما

فييكالمطرالذميأتيبعدكليك،ثـضربتعالىمثؿالحياةالدنيافيأنيازىرةفانيةكنعمةزائمة
ذلؾكذلؾ ييعجبالزراع ككما الذمنبتبالغيث، الزرع نباتذلؾ فييعجبالزراع الناس، قنكط
تعجبالحياةالدنياالكفار،فإنيـأحرصشيءعميياكأميؿالناسإلييا،ثـيييجذلؾالزرعفتراه

الحياةالدنياتككفأكالن،متحطمان،ثـيصيريبساننضرانبعدماكافخضرانمصفران شابة،ثـىكذا
عجكزان تككف ثـ غضانتكتيؿ، شبابو كعنفكاف عمره أكؿ في كذلؾ كاإلنساف ليفطريانشكىاء،

األعطاؼ،بييالمنظر،ثـإنويشرعفيالكيكلةفتتغيرطباعوكينفدبعضقكاه،ثـيكبرفيصير
                                                           

(،قاؿاأللباني:صحيح.ُِْٔسنفابفماجة،بابمجالسةالفقراء،رقـالحديث)(ُ)
القاىرة،الطبعةاألكلى.،:دارالحديث،الناشرُِٗلمغزالي،ص،مكاشفةالقمكب(ِ)



-ُّٕ- 
 

كاكبيرانشيخان كلما الحركة، قميؿ ضعيؼالقكل، داالن، المثؿ ىذا كانقضائياف الدنيا عمىزكاؿ
كفراغياالمحالة،كأفاآلخرةكائنةالمحالة،حذرمفأمرىاكرغبفيمافييامفالخير،كأنَّوليس

مامغفرةمفهللاكرضكاف .(ٔ)لئلنساففياآلخرة،إماعذابشديد،كا 

الوجوه البالغية مف اآلية:  :ثانياً 
٣مَر َٞمَّض٣مسُمفُ ]:*فيقكلوتعالى استعارةتمثيمية،فيكتمثيؿلمحياةالدنيافي[ ىَمَٚمَثِؾ نَمْٝم٧ٍم َأفْمَج٤َم ايمُ٘مٖمَّ

الكافركفأك،كأعجببوالحراث،سرعةانقضائياكقٌمةجدكاىابحاؿنباتأنبتوالغيثفاستكل
بزينةالحياةالدنيا.ألفىؤالءكأكلئؾأشٌدإعجابان؛عمىخبلؼبيفالمفسريف

تعالى*في قكلو ـَ اهللِ َوِرْضَقانٌ ]: كلكنو[ فَمَذاٌب ؾَمِديٌد َوََمْٕمِٖمَرٌة َِم الطباؽبيفالعذابكالمغفرة،
.(ٕ)فيكمفبابلفيغمبعسريسريف،طباؽبيفكاحدكشيئيف

فوائد وعظات مف اآليات:  :ثالثاً 
اغمةعفهللا،مطمعةكغير*"الحياةالدنيامعٌرضةلمزكاؿ،غيرثابتةكالماكثة،كىيفيالحاؿش

الصكاب عف تميي فيي الصبياف، لعب كجرياف االستقامة سنف غير عمى كتجرل مشبعة،
.(ٖ)كاستبصارالحٌؽ،كىيتفاخركتكاثرفياألمكاؿكاألكالد"

مفالرككفإلى*حذرتاآليةمفاالغتراربالدنيا،كاالنزالؽخمؼشيكاتيا،كقدحذرالنبي
النبيالدنيا،كز عمىسخمةميتة،فقاؿىدأيمتوفييا،ركلالترمذمأفَّ "أتركفىذهىانت:مرَّ

"فالدنياأىكفعمىهللامفىذه:عمىأىمياحيفألقكىا"قالكامفىكانياألقكىايارسكؿهللا.قاؿ
.(ٗ)عمىأىميا"

ماإذادعتؾإلىطمبفأ،*"عفسعيدبفجبيرالدنيامتاعالغركرإفأليتؾعفطمباآلخرة
"كقدأكصىلقمافالحكيـابنوقائبلن:يابني،،(٘)رضكافهللاتعالىفنعـالمتاعكنعـالكسيمة"

عميؽ بحر الدنيا تقكلهللا،إف فييا سفينتؾ فمتكف ناسكثير، فيو غرؽ كحشكىاكقد ،
.(ٙ)لعمؾتنجك"،اإليمافباهللتعالى،كشراعياالتككؿعمىهللا

                                                           

.ِْص،ٖالبفكثير،ج،تفسيرالقرآفالعظيـانظر:(ُ)
.َْٕص،ٗلمدركيش،ج،إعرابالقرآفكبيانو(ِ)
.ُْٓص،ّلمقشيرم،ج،لطائؼاإلشارات(ّ)
ي:صحيح..قاؿاأللبانُِِّسنفالترمذم،كتابالزىد،بابماجاءفيىكافالدنيا،رقـالحديث:(ْ)
.ُُِص،ٖألبيالسعكد،ج،إرشادالعقؿالسميـ(ٓ)
.ُّٕلمغزالي،ص،مكاشفةالقمكب(ٔ)
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*نختـىذهالمسألةمفزادالثابتيف،بمعرفةحقيقةالدنياكىكانياعندربالعالميف،كمايثمرذلؾ
مفالثباتعمىالديف،بدرةومفدررابفالقيـ)رحموهللا(حيثقاؿ:

 نقؿ تساكم ال الدنيا خمفيا؟ فكيؼتعدك إلييا، عمىأقدامؾ يقع ال كاألسد جيفة الدنيا
.(ٔ)الجيؼ

استشعار ثواب الثابتيف:  :ألة الثانيةالمس

عمىعدـ كالنفسمفطكرة المؤمنيف، كمحطرحاؿ األحزاف، كسمكة األفراح، ببلد "فالجنة
فيالطريؽمفعقبات ما كيذلؿليا الصعاب، فعمييا التضحيةكالعمؿكالثباتإالبمقابؿييكًٌ

ركيعمـبأنوإذالـيثبتفستفكتوجنةكمشاؽ،فالذميعمـاألجرتيكفعميومشقةالعمؿ،كىكيسي
إلى مفالطيفاألرضيكيجذبيا يرفعيا النفستحتاجإلىما إفَّ ثـ السمكاتكاألرض، عرضيا

.(ٕ)العالـالعمكم"

 ومف اآليات التي بشرت الثابتيف بعظيـ األجر والثواب: 

٣م]قاؿتعالى: ٣محِلَ ـَ َآََمٛمُقا َوفَمِٚمُٙمقا ايمِمَّ ِ ايمَِّذي تَِٜم٣م األََّْن٣َمُر َوزَمممِّ ـْ َُتْ ِري َِم ْؿ صَمٛم٣َّمٍت ََتْ [ ...ِت َأنَّ ََلُ

. {11}البؼرة:

ْٞمَٝم٣م َودِم اآلطَِمَرِة ]قاؿتعالى: ـَ َآََمٛمُقا زم٣ِميمَٗمْقِل ايمث٣َّمزم٦ِِم دِم احَلَٝم٣مِة ايمده . {12}إبراهقم:[ ...ُيَثّض٦ُِّم اهللُ ايمَِّذي

 تعالى: ٛم٣َم ا]قاؿ ـَ وَم٣ميُمقا َرزمه َزُٞمقا إِنَّ ايمَِّذي ٣مهُمقا َوََل َُتْ ُل فَمَٙمْٝمِٜمُؿ اظَمََلئَِ٘م٥ُم َأَلَّ ََّتَ هللُ شُمؿَّ اؽْمَتَٗم٣مَُمقا سَمَتٛمَزَّ

وا زم٣ِمجَلٛم٥َِّم ايمَّتِل ىُمٛمْتُْؿ سُمقفَمُدونَ  ؾت:[ َوَأزْممِمُ . {03}فصِّ

آليات: بعض االمعنى اإلجمالي ل :أوالً 
ىذهاآلياتتحمؿالبشرللعبادهللاالمؤمنيف،الذيف قيركاأنفسيـباتباعالحؽ،كألجمكاإفَّ

 جماحشيكاتيـ،كعممكاالصالحات،كمانطقكاإالبالطيبات،فكانتحياتيـهلل،يبشرىـربيـبنعيـو
تجرمفييااألنيار، ـَ َآََمٛمُقا زم٣ِميمَٗمْقِل ايمث٣َّمزم٦ِِم دِم ]:ففيقكؿهللاتعالىمقيـ،فيجنَّاتو ُيَثّض٦ُِّم اهللُ ايمَِّذي

ْٞمَٝم٣م َودِم اآلطَِمَرِة احَلَٝم٣مِة ا هللا"يثبتالذيفآمنكابالقكؿالحؽ {12}إبراهقم:[ ...يمده تأتييـبشرلعاجمةبأفَّ
رسكؿهللا،كماجاءبومفالديفالحؽيثبتيـهللاالراسخ،كىكشيادةأفالإلوإالهللاكأفمحمدان

ال كفي الحسنة، بالخاتمة مماتيـ كعند الدنيا، الحياة في إلىبو بيدايتيـ الممكيف سؤاؿ عند قبر

                                                           

.ِٓالبفالقيـ،ص،الفكائد(ُ)
.ُٔمفركائعالمنجد،ص(ِ)
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ُل فَمَٙمْٝمِٜمُؿ اظَمََلئَِ٘م٥ُم ]:قكؿهللاتعالى،كفي(ٔ)الجكابالصحيح" ٛم٣َم اهللُ شُمؿَّ اؽْمَتَٗم٣مَُمقا سَمَتٛمَزَّ ـَ وَم٣ميُمقا َرزمه إِنَّ ايمَِّذي

وا زم٣ِمجَلٛم٥َِّم ايمَّتِل ىُمٛمُْتْؿ سُمقفَمُدونَ  َزُٞمقا َوَأزْممِمُ ٣مهُمقا َوََل َُتْ ؾت:[ َأَلَّ ََّتَ يجعؿالمسمـدائـالطاعة {03}فصِّ مشيده
إلىدارالخمكد، فيكؿاألكقات،ففيتمؾالمحظةالحرجة،كعندانتقاؿاإلنسافمفدارالدنيا

تأتيالبشرلمفالمبلئكةقائميفليـ وا زم٣ِمجَلٛم٥َّمِ ]: َزُٞمقا َوَأزْممِمُ ٣مهُمقا َوََل َُتْ "كلذلؾيرلالميت،[َأَلَّ ََّتَ
حكانعندمكتومستبشرانكقيؿ:ىذهالبشرلفيمكاطفثبلثة:عندالمكت،كفيالقبر،الصالحضا
.(ٕ)كعندالبعث"

الوجوه البالغية مف اآليات:  :ثانياً 
تعالى قكلو في * ٛم٣َم اهللُ شُمؿَّ اؽْمتََٗم٣مَُمقا]: ـَ وَم٣ميُمقا َرزمه في[ إِنَّ ايمَِّذي اإلقرار عف االستقامة لتراخي ثيَـّ

الشأفكموفضمياعميالمرتبة،ك االستقامةليا قكلوتعالى،و،ألٌف ـَ ]:كنحكه ََم اظم٠ُْمَِمٛمُقَن ايمَِّذي إِٞمَّ

.(ٖ)كالمعنى:ثـثبتكاعمىاإلقراركمقتضياتو[ َآََمٛمُقا زم٣ِمهللِ َوَرؽُمقيمِِف شُمؿَّ مَلْ َيْرسَم٣مزُمقا

فوائد وعظات مف اآليات: :ثالثاً 

دةمنيا:*جاءفيمعنىاالستقامةأقكاؿعدي

بكرالصديؽ أفالتشرؾباهللشيئانسئؿأبك فقاؿ: كقاؿعمربفعفاالستقامة ،
كقاؿعثمافالخطاب الثعمب. كالنييكالتركغركغاف عمىاألمر أفتستقيـ االستقامة

أدكاالفرائض،كىكقكؿابفعباساستقامكاأخمصكافيالعمؿ،كقاؿعميبفأبيطالب
: بطاعتوكقيؿ عمىأمرهللافعممكا أف،استقامكا عمىشيادة استقامكا كقيؿ: معاصيو، كاجتنبكا

قاؿ اآلية ىذه تبل إذا الحسف ككاف باهلل. لحقكا حتى هللا إال إلو فارزقنا:ال ربنا أنت الميـ
،كاالنتياء،كالظاىرأٌفاالستقامةتشتمؿعمىىذهالمعانيجميعيامفاتباعأمرهللا(ٗ)االستقامة

عفمانيىهللا،كأداءالفرائض،كاجتنابالمعاصي.

 النبي كاف *لقيت  قاؿ: عفاف بف عثماف عف أصحابو، تثبيت في الجنة ذكر يستخدـ
بالبطحاء،فأخذبيدمفانطمقتمعو،فمربعمار،كأـعماركىـيعذبكف،"فقاؿ:رسكؿهللا

افيقكؿلؤلنصار:"إنكـستمقكفبعدمػؾكػػككذل،(٘)"ةػػػىالجنػػـإلػػر،فإفمصيركػػآؿياسصبران

                                                           

.ِٗٓالتفسيرالميسر،ص(ُ)
.ٖٔٓص،ُلمخطيب،ج،أكضحالتفاسير(ِ)
.ُٖٗص،ْلمزمخشرم،ج،الكشاؼ(ّ)
بيركت،الطبعةاألكلى.،،الناشر:دارالكتبالعمميةٕٖص،ْلمخازف،ج،يؿفيمعانيالتنزيؿلبابالتأك(ْ)
مصر.،الناشر:السعادة،َُْص،ُألبينعيـ،ج،حميةاألكلياءكطبقاتاألصفياء(ٓ)
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.(ٔ)أثرة،فاصبركاحتىتمقكنيعمىالحكض"

*عمىالمسمـأفييكثرمفذكرالجنةكالحديثعنيا،كقراءةاآلياتكاألحاديثالتيتصفيا،ففي
د كليتذكر ناف، الجى في لمعقيدة كتقكية لئليماف، األصمي،ذلؾترسيخ عفكطنو بعيده أنَّو ائمان

كالبدمفالثباتليسمؾطريؽالعكدةالصحيحإلييا،قاؿاإلماـابفالقيـ)رحموهللا(:
فحيعمىجناتعدففأنيا...منازليااألكلىكفيياالمخيـ
كلكنناسبيالعدكفيؿترل...نعكدإلىأكطانناكنسمـ

كأنؾالتدرمبمىسكؼتعمـفيابائعاىذاببخسمعجؿ...
فكنتتدرمفالمصيبةأعظـ (ٕ)فإفكنتالتدرمفتمؾمصيبة...كا 

 تذكر الموت والدار اآلخرة:  :المسألة الثالثة
ككؿنفسمفأنفاسوالقيمةلو،"العجبككؿالعجبمفغفمةمفلحظاتومعدكدةعميو

كيساربوأعظـ،كاليتفكرإلىأيفيحمؿ،عبوفمطاياالميؿكالنيارتسر،إذاذىبلـيرجعإليو
شتدقمقولخرابذاتوكذىابافإذانزؿبوالمكت،كاليدرمإلىأمالداريفينقؿ،مفسيرالبريد

تذكرالمكتيحميالمسمـمفالتردم،كيكقفوعندحدكدهللافبليتعدىا،،(ٖ)لذاتو" "فبلشؾأفَّ
المكتأدنى مفشراؾنعمو،كأفساعتوقدتككفبعدلحظات،فكيؼتسكؿلوألنَّوإذاعمـأفَّ

.(ٗ)نفسوأفيزؿ،أكيتمادلفياالنحراؼ"
 ومف اآليات التي ربطت بيف العمؿ الصالح واليـو اآلخر: 

ـَ زم٣ِمهللِ َوايمَٝمْقِم اآلطَِمِر ] قاؿتعالى: ـْ َآََم ََم َئْمُٚمُر ََمَِض٣مصِمَد اهللِ ََم . {22}التوبة:[ ...إِٞمَّ

ـْ ىَم٣مَن َيْرصُمق اهللَ َوايمَٝمْقَم اآلطَِمَر ] قاؿتعالى: َ
. {7}ادؿتحـة:[ ...يَمَٗمْد ىَم٣مَن يمَُ٘مْؿ همِٝمِٜمْؿ ُأؽْمَقٌة ضَمَِضٛم٥ٌَم ظمِ

المعنى اإلجمالي لآليات:  :أوالً 
ففيآيةسكرة اآلياتبيفاألعماؿالصالحةكبيفاإليمافباليكـاآلخر، لقدربطتىذه

 اآلية بينت التكبة كاليـك باهلل يؤمنكف الذيف ىـ عمييا كالمحافظيف الصبلة، عمى المداكميف أفَّ
اآلخر،فكممازادإيمافالعبدبربو،زادتمحافظتوعمىصبلةالجماعة،عفأبيسعيدالخدرم

ََم ]:"إذارأيتـالرجؿيتعاىدالمسجدفاشيدكالوباإليماف"فإفهللاقاؿ:قاؿ:قاؿرسكؿهللا  إِٞمَّ

                                                           

.ِّٕٗصحيحالبخارم،كتابمناقباألنصار،بابقكؿالنبيلؤلنصار،رقـالحديث:(ُ)
مصر،الطبعةالثالثة.،،الناشر:مكتبةاإليمافُُالبفالقيـ،ص،ركاحإلىببلداألفراححادماأل(ِ)
.ٕالبفالقيـ،ص،المرجعالسابؽ(ّ)
.ُٕمفركائعالمنجد،ص(ْ)
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ـْ َآَمَ ـــَئْمُٚمُر ََمَِض  [ رِ ـْقِم اآلطَِم ـــَ زم٣ِمهللِ َوايمٝمَ ــ٣مصِمَد اهللِ ََم
اآلخر،ػػةالتكبػػػيآيػكف،(ٔ) ىـةكافالمؤمنكفباليـك

الذيفيقتدكفباألنبياء،ألنَّيـاستشعركامافياليكـاآلخرمفأىكاؿ.
فوائد وعظات مف اآليات:  :ثانياً 

كراليكـاآلخر،حتىأنَّؾالتكادتمرعمىصحيفةمفصحائؼالقرآف*لقدأكثرالقرآفمفذ
بأساليبكثيرة سيككففيومفاألحداثكاألىكاؿ، كما اآلخر، عفاليكـ حديثان فييا إالكتجد
كمتنكعة،كذالؾنجدالقرآفيفصؿأحكاؿذلؾاليكـتفصيبلنقمماتجدهفيأمكرالغيباألخرل.

 القرآف اىتماـ سمككوككاف كتصحيح اإلنساف، حياة في عظيـ أثر مف لو لما اآلخر باليكـ
.(ٕ)كانضباطو،كالتزاموبالعمؿالصالح،كتقكلهللا

*عمىالمسمـأفيكثردائمانمفذكرالمكت،كأفيتذكرأىكاؿيكـالقيامةمفقبركحشركصراط
كالب الطاعات، مف إلىاالزدياد يدفع ىذا فإفَّ فيكمكازيف، كيرسخالعقيدة المنكرات، عف عد

.(ٖ)القمب"كمفلـيردعوالقرآفكالمكتفمكتناطحتالجباؿبيفيديولـيرتدع"
ودواـ مراقبتو:  خشية هللا  :المسألة الرابعة

خشيةهللابالغيب،كاستشعاررقابتوفيكؿحاؿ،ممَّايرسخاإليماففيالقمب، الشؾأفَّ
المسارعةإلىرضىربو،فيكيعبدهللاكأنَّويراهفإفلـيكفيراهفإنَّوسبحانويراه،كيجعؿالعبددائـ

عمىظاىرهقاؿاإلماـابفالقيـ)رحموهللا(:"المراقبةىيدكاـعمـالعبد،كتيقنوباطبلعالحؽ
رقيبعميو،ناظركباطنو،فاستدامتوليذاالعمـكاليقيفىيالمراقبةكىيثمرةعمموبأفهللاسبحانو

.(ٗ)إليو،سامعلقكلو،كىكمطمععمىعمموكؿكقتككؿلحظة،ككؿنفسككؿطرفةعيف"
 ومف اآليات التي حثت عمى خشية هللا: 

ْؿ ََمْٕمِٖمَرٌة َوَأصْمٌر ىَمّضغِمٌ ] :تعالىقاؿ ْؿ زم٣ِميمَٕمْٝم٤ِم ََلُ ُ ـَ خَيَُْمْقَن َرَبَّ . {21}ادؾك:[ إِنَّ ايمَِّذي

 : ةاإلجمالي لآليالمعنى  :أوالً 
جميع في يخشكنو أنَّيـ فأخبر األبرار، السعداء حالة اآلية ىذه في سبحانو هللا ذكر
أحكاليـ،حتىفيالحالةالتياليطمععمييـفيياإالهللا،فبليقدمكفعمىمعاصيو،كاليقصركف

 شرىا، كقاىـ غفرهللاذنكبيـ، ذا كا  ذنكبيـ، بمغفرة فكعدىـ أمربو، ككقاىـعذابالجحيـ،فيما
                                                           

المساجد،رقـ(ُ) ،كيجكزلنا.قاؿاأللباني:ضعيؼَِٖالحديث:سنفابفماجو،كتابالمساجد،بابلزـك
فيبابفضائؿاألعماؿ،كألفلوماييعضدهمفالقرآفالكريـ.األخذبوألنو

،الناشر:مكتبةآفاؽغزة،الطبعةالرابعة.َٖص،ِعاشكر،جسعدعبدهللال،التبيافشرحأركافاإليماف(ِ)
،الناشر:دارالمنطمؽ،الطبعةاألكلى.ٔٗلمراشد،ص،الرقائؽ(ّ)
.ِِٕالبفالقيـ،ص،مدارجالسالكيف(ْ)
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كليـأجركبيركىكماأعدهليـفيالجنة،مفالنعيـالمقيـ،كالممؾالكبير،كالمذاتالمشتييات،
.(ٔ)كالقصكرالعاليات،كالحكرالحساف،كالخدـكالكلداف،كأعظـمفذلؾكأكبر،رضاالرحمف

الوجوه البالغية مف اآلية:  :ثانياً 
رةتطمينالقمكبيـألنيـيخشكفالمؤاخذةعمىمافرطمنيـمفالكفرقبؿ*قيدمتفياآلية"المغف

جاريان الكبلـ فكاف العظيـ، باألجر أعقبتبالبشارة ثـ كنحكه، الممـ كمف عمىقانكفاإلسبلـ
.(ٕ)تقديـالتخميةعمىالتحمية،أكتقديـدفعالضرعمىجمبالنفع"

فوائد وعظات مف اآليات:  :ثالثاً 
ًباٍلغىٍيًبالذمأخبركابومفالحشركالصراطأحدىما:يحتمؿمعنييف،[ زم٣ِميمَٕمْٝم٤ِم ]:لوتعالى*قك

كالميزافكالجنةكالنار،فآمنكابذلؾ،كخشكاربيـفيو،كالثاني:أنيـيخشكفربيـإذاغابكاعف
مدحي:والثانمدحباإلخبلصكاإليماف،االحتماؿ األوؿ:أعيفالناس،أمفيخمكاتيـ،كفي

.(ٖ)باألعماؿالصالحةفيالخمكات،كذلؾأحرلأفيعممكىاعبلنية
،كييكثرمفعباداتالخمكاتفييأصكؿالثبات،كيحذرمف*عمىالمسمـأفيديـمراقبةهللا

ذنكبالخمكاتفيياألصؿاالنتكاسات.
الخوؼ مف االستبداؿ:  :المسألة الخامسة

فيإيمافالعبد يزيد الخكؼمفكممَّا ربو، عمىطاعة مقببلن فيدينو، راسخان كيجعمو ،
مف فأصبح سيـه الشيطاف مف أصابو َـّ ث سنيف الطاعة عمى عكؼ عابدو مف فكـ االستبداؿ
النادميف،كقدقصعميناالقرآفمفىذاحالوكعابدبنيإسرائيؿكبمعاـكغيرىـ.كمفاآلياتالتي

أىمويستبد لكفبأحسفمنيـ:حذرتمفالنككصكأفَّ
ـْ ِديٛمِِف هَمَِضْقَف َيْٟميِت اهللُ زمَِٗمْقٍم ُُيِّضهُٜمْؿ َوُُيِّضهقٞمَ ] :تعالىقاؿ ـْ َيْرسَمدَّ َِمٛمُْ٘مْؿ فَم ـَ َآََمٛمُقا ََم ٣م ايمَِّذي َ [ ...ُف َي٣م َأُّيه

. {12}ادائدة:

ىُمْؿ شُمؿَّ ََل َيُ٘مق] :تعالىقاؿ . {02}حمؿد:[ ُٞمقا َأَْمَث٣ميَمُ٘مؿْ َوإِْن سَمَتَقيمَّْقا َيِْضَتّضِْدْل وَمْقًَم٣م نَمغْمَ

المعنى اإلجمالي لآليات:  :أوالً 
كيسمؾ اإليماف، عفطريؽ يتكؿَّ مف أف كاضحكصريح، بشكؿ اآلياتتحدثنا ىذه إفَّ

منو،فاهلل هللايستبدلوبمفىكخيره ينادمعبادهأفداكمكاعمىإيمانكـكلتكفطريقانغيره،فإفَّ
                                                           

.ٕٖٔص،ُلمسعدم،ج،تيسيرالكريـالرحمف(ُ)
.ِٗص،ِٗالبفعاشكر،ج،التحريركالتنكير(ِ)
.َّْص،ٓلؤلندلسي،ج،المحررالكجيزفيتفسيرالكتابالعزيزانظر:(ّ)
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مرتؽو،كاثبتكاعمىإيمانكـ،كمفيتراجعمنكـكؿلحظةمفلحظاتحي اتكـالمقبمةفيإيمافعاؿو
عفاإلسبلـفسيأتيهللابعكضعنو،كسيأتيبقكـلفيككنكامثمو،إذففمفيرتدفعميوأفيفيـأنو
لفيجعؿىذا أفينزؿعمىرسكؿكنبيخاتـ ألفالذمأذفلشرعو لفينقصجندهللاكاحدان،

كىذ بيـالرسكؿ يستبدؿ فاهلل المنيج عف أناس خرج فإف الناس، أغيار رحمة تحت المنيج ا
.(ٔ)غيرىـ
فوائد وعظات مف اآليات:  :ثانياً 

*"إفاختيارهللالمعصبةالمؤمنة،لتككفأداةالقدراإللييفيإقرارديفهللافياألرض،كتمكيف
البشر،كتحكيـمنيجوفيأكضاعيـكأنظ متيـ،كتنفيذشريعتوفيأقضيتيـسمطانوفيحياة

كأحكاليـ،كتحقيؽالصبلحكالخيركالطيارةكالنماءفياألرضبذلؾالمنيجكبيذهالشريعة..إف
فمفشاءأفيرفضىذاالفضؿ،ذااألمرىكمجردفضؿهللاكمنتوىذااالختيارلمنيكضبي

نفسوىذهالمنة..فيككذاؾكأف كهللايختارمفعباده،لعالميفكعفا،عنويكهللاغن،يحـر
.(ٕ)مفيعمـأنوأىؿلذلؾالفضؿالعظيـ"

 هللا مف الكجؿ دائـ المؤمف إفَّ *كاألعداء إيمانو عمى يأمف ككيؼ مكره، يأمف ال فيك
بميسحي يتربصكفبوالدكائر،يريدكفأفيصدكهعفسكاءالسبيؿ،ككيؼيأمفعمىإيمانوكا 

ايبعثفيواليمَّةأفيزداددائمانمفالطاعات،التيفيكدائـالخكؼمفاال ستبداؿ،كىذاممى
ترسخالعقيدةفيقمبو،كتغمؽطرؽالغفمةمفالكصكؿإلىالقمب.

وىو ترسيخ العقيدة  ،أىـ النتائج التي توصؿ إلييا الباحث في المبحث األوؿ مف الفصؿ الثاني
 في نفوس المؤمنيف: 
م اإلسبلمية العقيدة نفس* رسختفي ما ذا كا  هللاعمييا فطرهي التي اإلنساف فطرة مع نسجمةه

المؤمف،كالتصقتفيعقمو،كتربعتفيقمبو،فمفتزيمياكؿقكلاألرضكلكاجتمعت.
كالريب. *حرصالقرآفالكريـعمىترسيخالعقيدةفينفسالمؤمفترسيخانمتيناناليخالطوشؾو

زيدىذهالعقيدةرسكخان،كأكضحلناكؿمايمكفأفيصيبالمسمـفذكركؿمامفشأنوأفي
ممَّاقدتراكدهنفسوبوممَّاقديضعؼىذهالعقيدة.
كيزكيالنفسبالصمةباهلل.،*القرآفىكالمصدراألكؿلمثباتألنَّويزرعاإليماف

نَّمالغرضعظيـكىك*عمىالمؤمفأفيقرأالقصصالقرآنية،فييمانزلتلمتمييكالتسمية ،كا 
كأفئدةالمؤمنيفمعو.تثبيتفؤادالنبي

                                                           

.َِّّص،ٓانظر:تفسيرالشعراكم،ج(ُ)
.ُٕٗص،ِفيظبلؿالقرآف،ج(ِ)
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طاعةهللا في*إفَّ يرسخالعقيدة ما مفأعظـ نيىعنوكزجر، أمر،كترؾما باتباعما ،
القمب.

،فكمماكافالذكرأكثركافااليمافأرسخ.*ممَّايرسخالعقيدةفيالقمبدكاـذكرهللا

عاءالسبلحاألمضى،كالعامؿاألقكل،فيتأثيرهعمىالنفكس،حيثيثبتياكيقكييا.*ييعتبرالد

*تكجدعبلقةكثيقةجدانبيفالصبركالثبات،فالثباتأصؿالصبر.

*إذاعرؼالمؤمفماأعدهللالمناكصيفمفأليـالعقابكشديدالعذاب،يتككفلديورادعهيجعمو
مايرسخالعقيدةفيالقمب.إليماف،كيجعمويستزيددائمانمايبتعدعفكؿمايسببضعؼ

*الثباتعمىالديفكااللتزاـأيمنيةكؿالصادقيف،كغايةكؿالمخمصيف،كالتككؿعمىهللاتعالى،
كتفكيضاألمرإليو،عمكداألساسفيتحقيؽالثبات.

ضاؿ،كال*العمـيزيدرسكخاإليماففيالقمب،كالعمماءىـأكثرالنَّ اسثباتانعندالفتف،كماضؿَّ
انتكسمنتكسإاللجيموكقمةعممو.

هللا، التيييعصىفييا ترؾالببلد اإليماف، كتزيد فيالقمب، *مفاألسبابالتيترسخالعقيدة
كاليجرةإلىالببلدالتيييعبدفيياهللا.

عمىالمسمميفكحتىيرسخكاالعقيدةفينفكسيـ، كيحمكابيضةاإلسبلـ،أفيعدكالعدة*كاجبه
كييدربكاشبابيـكييعدكىـخيرإعداد،لدحضأساليبأىؿالباطؿ،ككشؼزيفيـ.جيدان،

*بعدأفيستكمؿالمؤمفكؿاألسبابفيترسيخاإليماففيقمبو،كزرعالعقيدةفينفسو،كيتككؿ
بات،فبليردهعفدينوشيء.عمىربوحؽالتككؿ،يؤيدههللاكيكفقوكيعينوعمىالث

ذاعرؼالعبدحقيقةالدنياثبت. *ماانتكسمنتكسإاللتعمقوفيحباؿالدنياالمذمكمة،كا 

*كممَّايزيدفيإيمافالعبد،كيجعموراسخانفيدينو،الخكؼمفاالستبداؿ.
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 المبحث الثاني 
دحض وسائؿ الظالميف 

كتابهللا قدبيفلممؤمفكؿماييعينوعمىالثباتعمىالطاعة،كزيادةرسكخكماأفَّ
عف الناس صد في يستخدمكنيا التي الظالميف كسائؿ كؿ عمى القرآف ردَّ القمب، في العقيدة

متعامؿمعيابالطريقةالصحيحة،حتىينجكابدينو.اإليماف،فأرشدالمؤمفل

 المطمب األوؿ
طؿ سيكوف وبااًل عمييـ اجيد أىؿ الب

لدحضالحؽ، إمكاناتيـ كؿ كيسخركف كالنَّيار، الميؿ يمكركف الباطؿ أىؿ أفَّ شؾ ال
هللان ىذاالجيدسيككفكباالنعمييـ،ألفَّ دينو،كتشكيوصكرتوعندالناسلصدىـعنو،لكفَّ اصره

الديفاإلسبلميىكالديفالذمارتضاههللالعباده،كالدعكة فإفَّ الكافركف، أكليائوكلككره كمعزه
ىكخاتـالمرسميف،كىكرحمةهلمعالميف،كقدتكفؿالمحمديةىيخاتمةالنبكات،كرسكلنامحمد

جيكدالكافريفلفتفمحهللابحفظىذاالديف،ككعدهللاعبادهبالنصركالتمكيف،كقدبشر ناالقرآفأفَّ
أبدان،مصداقانلقكلوتعالىكاصفانجيدالكافريف:

*  ُيِريُدوَن َأْن ُيْْمِٖمئُقا ُٞمقَر اهللِ زمَِٟمهْمَقاِهِٜمْؿ َوَيْٟمزَمك اهللُ إَِلَّ َأْن ُيتِؿَّ ُٞمقَرُه َويَمْق ىَمِرَه ايمَ٘م٣مهمُِرونَ ] :تعالىقاؿ

ىُمقنَ ُهَق ايمَِّذي َأْرؽَمَؾ َرؽُمقيمَ  ِف َويَمْق ىَمِرَه اظُممْمِ ـِ ىُمٙمِّ ي ـِ احَلؼِّ يمُِٝمٓمِْٜمَرُه فَمعَم ايمدِّ . {00-01 }التوبة:[ ُف زم٣ِمَُلَدى َوِدي

َأْن ُيْْمِٖمُئقا ُٞمقَر ]رمفالمشركيفكأىؿالكتابيقكؿابفكثير)رحموهللا(:"يريدىؤالءالكفا

دجداليـكافترائيـ،فمثميـفيذلؾكمثؿأم:مابعثبورسكلومفاليدلكديفالحؽ،بمجر[ اهللِ
ماأرسؿهللابوبنفخو،كىذاالسبيؿإليو،فكذلؾمفيريدأفيطفئشعاعالشمس،أكنكرالقمر

قاؿتعالىمقاببلن كليذا أفيتـكيظير؛ أرادكهرسكلوالبد فيما       َوَيْٟمزَمك اهللُ إَِلَّ َأْن ُيتِؿَّ ُٞمقَرُه ]:ليـ

ـِ احَلؼِّ ]ثـقاؿتعالى:[ َه ايمَ٘م٣مهمُِرونَ َويَمْق ىَمرِ  فاليدل:ىكماجاء[ ُهَق ايمَِّذي َأْرؽَمَؾ َرؽُمقيَمُف زم٣ِمَُلَدى َوِدي
ىياألعماؿالصالحة النافعكديفالحؽ: كالعمـ كاإليمافالصحيح، مفاإلخباراتالصادقة، بو

فِ يمُِٝمٓمِْٜمَرُه فَمعَم ايمدِّ ]،صحيحةالنافعةفيالدنياكاآلخرةال ـِ ىُمٙمِّ ،كماثبت(ُ)أم:عمىسائراألدياف[ي
إف هللا زوى لي األرض مشارقيا ومغاربيا، وسيبمغ ممؾ أنوقاؿ:"فيالصحيح،عفرسكؿهللا

.(ٕ) "أمتي ما زوي لي منيا
                                                           

 .ِٖٖٗ:فتفكأشراطالساعة،بابىبلؾىذهاألمة،رقـالحديثركاهمسمـفيصحيحو،كتابال(ُ)
.ُّٕص،ْالبفكثير،ج،تفسيرالقرآفالعظيـ(ِ)
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كقاؿابفكثير)رحموهللا(:"يحاكلكفأفيردكاالحؽبالباطؿ،كمثميـفيذلؾكمثؿمف
.(ٔ)عاعالشمسبفيو،ككماأفىذامستحيؿكذلؾذاؾمستحيؿ"يريدأفيطفئش

أبمغمفىذاالتعبير،بؿأخبرنا فيكتابوكأمبشرلأعظـمفىذهالبشرل،كأمتعبيرو
مكر أفَّ .أىؿالبطؿسيككفكباالنعمييـالمكنكف،فيغيرمكضعو

تعالى: [ اهللِ ََمْ٘مُرُهْؿ َوإِْن ىَم٣مَن ََمْ٘مُرُهْؿ يمَِتُزوَل َِمٛمُْف اجِلَّض٣مُل َووَمْد ََمَ٘مُروا ََمْ٘مَرُهْؿ َوفِمٛمَْد ] قاؿ

. {27}إبراهقم:

٣م *  َوََمَ٘مُروا ََمْ٘مًرا َوََمَ٘مْرَٞم٣م ََمْ٘مًرا َوُهْؿ ََل َيُْمُٔمُرونَ ] قاؿتعالى: هَم٣مْٞمُٓمْر ىَمْٝمَػ ىَم٣مَن فَم٣مومَِّض٥ُم ََمْ٘مِرِهْؿ َأٞمَّ

ْرَٞم٣مُهْؿ َووَمْقََمُٜمْؿ َأمْجَِٔمكمَ  . {12-13 ؿل:}الـ[ َدَمَّ

َووَمْد ََمَ٘مُروا ََمْ٘مَرُهْؿ َوفِمٛمَْد اهللِ ََمْ٘مُرُهْؿ ]:قكلوتعالىقاؿابفعطية)رحموهللا(فيتفسير

"كمعنىاآليةتعظيـمكرىـكشدتو،أمأنوممايشقى {27}إبراهقم:[ َوإِْن ىَم٣مَن ََمْ٘مُرُهْؿ يمَِتُزوَل َِمٛمُْف اجِلَّض٣مُل 
 مستقراتيا عف الجباؿ كيزيؿ فيبو أشد كىذا أكلياءه، كنصر أبطمو تعالى هللا كلكف لقكتو،

(ٕ)العبرة" اآليات، كىذه   هَم٣مْٞمٓمُْر ىَمٝمَْػ ىَم٣مَن فَم٣مومِّض٥َُم *  َوََمَ٘مُروا ََمْ٘مًرا َوََمَ٘مْرَٞم٣م ََمْ٘مًرا َوُهْؿ ََل َيُْمُٔمُرونَ ]:

ْرَٞم٣مُهْؿ َووَمْقََمُٜمْؿ َأمْجَِٔمكمَ  ٣م َدَمَّ بأنَّوامثؿلناصكرةنتيبيفعاقبةمكرالذيفكفركتي {12-13 }الـؿل:[ ََمْ٘مِرِهْؿ َأٞمَّ
ثمكدبتدبيرعمميةاغتياؿلنبييـصالح فجرتمعيـالرياحبماكباالنعمييـ،حيثمكرقـك

التشتييالسفف.

أمرىـ[ َوََمَ٘مُروا ََمْ٘مًرا]" مفعمىقتؿصالحكأىموعمىكجوالخفيةحتىمفقكميـخكفاندبركا
 [ َوََمَ٘مْرَٞم٣م ََمْ٘مًرا]أكليائو صالح نبينا بنصر المكذبيف قكمو كا ىبلؾ أمره َوُهْؿ ََل ]كتيسير

ىؿحصؿمقصكدىـ؟كأدرككابذلؾالمكرمطمكبيـ[ هَم٣مْٞمُٓمْر ىَمٝمَْػ ىَم٣مَن فَم٣مومَِّض٥ُم ََمْ٘مِرِهؿْ ]،[ َيُْمُٔمُرونَ 
قاؿأـ كليذا األمر انتقضعمييـ ْرَٞم٣مُهْؿ َووَمْقََمُٜمْؿ َأمْجَِٔمكمَ ]: ٣م َدَمَّ شأفتيـ[ َأٞمَّ كاستأصمنا أىمكناىـ

.(ٖ)فجاءتيـصيحةعذابفأىمككاعفآخرىـ"

كدمرقكميـ الرىطالمذككريف، أفهللادمرالتسعة "كالمعنى: قاؿالشككاني)رحموهللا(
كالسمـشرتيـلذلؾ،كمعنىالتأكيدبأجمعيف،أنولـيشذمنيـأحد،الذيفلـيككنكامعيـعندمبا
.(ٗ)مفالعقكبةفردمفأفرادىـ"

                                                           

.ُُِص،ٖالبفكثير،ج،تفسيرالقرآفالعظيـ(ُ)
.ّْٔص،ّالبفعطية،ج،المحررالكجيزفيتفسيرالكتابالعزيز(ِ)
.َٔٔص،ُلمسعدم،ج،تيسيرالكريـالرحمف(ّ)
.ُٔٔص،ْلمشككاني،ج،فتحالقدير(ْ)
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فيحجرهليككف"كحتىتدرؾحقيقةىذاالمكر،انظركيؼميكربفرعكفكرٌبىمكسى
كيدكفىبلكوعمىيديو...ككذاتربىالصحكةاإلسبلميةفيحجرالصميبيةالعالميةكالييكدية..ي

.(ٔ)لياكهللامطمععمييـيمكربيـمفحيثاليعممكف"
مميءهبتبشيرالمؤمنيفبالنصركالتمكيف،فالديفديفهللا،كالعبادعبادهللا،ككتابهللا

جنده،ميعزدينوكلككرهالكافركف. كهللاناصره

كفيىذاالمطمبمسألتاف:
يـ شتى: تحسبيـ جميعًا وقموب :المسألة األولى

أىؿالباطؿعمىاختبلؼممميـكنحميـكألكانيـ،يجتمعكفعمى فعمىمداراألزماف،إفَّ
القرآفيبشرناقبؿكبعدذلؾحتىاليدخؿاليأسعمىقمكبنا، قتاؿالحؽالمتمثؿباإلسبلـ،كلكفَّ

اجتماعيـعمىميبالريح، مايفرقيـأكثركحتىالنتكىـباجتماعيـعمينا،يبشرناالقرآفأفَّ ألفَّ
ممَّايجمعيـ،كمفاآلياتالتيبينتذلؾ:

ـْ ُأطْمِرصْمتُْؿ ] قاؿتعالى:
ـْ َأْهِؾ ايم٘مَِت٣مِب يَمئِ ـَ ىَمَٖمُروا َِم طْمَقاَِّنُِؿ ايمَِّذي ـَ َٞم٣مهَمُٗمقا َيُٗمقيُمقَن إِلِ َأمَلْ سَمر إلَِم ايمَِّذي

َـّ ََمَٔمُ٘مْؿ َوََل ُٞمْمِٝمُع همِٝمُ٘مْؿ َأضَمًدا َأزمَ  ُْؿ يمََ٘م٣مِذزُمقنَ يَمٛمَْخُرصَم ُ٘مْؿ َواهللُ َيُْمَٜمُد إَِّنَّ ٞمَّ ـْ ُأطْمِرصُمقا ََل *  ًدا َوإِْن وُمقسمِْٙمُتْؿ يَمٛمَٛمٌُْمَ
يَمئِ

و َـّ األَْدزَم٣مَر شُمؿَّ ََل ُيٛمٌَْمُ وُهْؿ يَمُٝمَقيمه ـْ َٞمٌَمُ
وََّنُْؿ َويَمئِ ـْ وُمقسمُِٙمقا ََل َيٛمٌُْمُ

ْهَّض٥ًم دِم أَلَْٞمُتْؿ َأؾَمده رَ *  نَ خَيُْرصُمقَن ََمَٔمُٜمْؿ َويَمئِ

ُْؿ وَمْقٌم ََل َيْٖمَٗمُٜمقنَ  ـَ اهللِ َذيمَِؽ زمِٟمََّنَّ ـْ َوَراِء صُمُدٍر  * ُصُدوِرِهْؿ َِم ٛم٥ٍَم َأْو َِم ََل ُيَٗم٣مسمُِٙمقَٞمُ٘مْؿ مَجِٝمًٔم٣م إَِلَّ دِم وُمًرى حُمَِمَّ

ُْؿ ومَ  ْؿ ؾَمتَّك َذيمَِؽ زمَِٟمَّنَّ َِضّضُُٜمْؿ مَجِٝمًٔم٣م َووُمُٙمقَُبُ .{22-22: }احلرش[ ْقٌم ََل َئْمِٗمُٙمقنَ زَمْٟمؽُمُٜمْؿ زَمْٝمٛمَُٜمْؿ ؾَمِديٌد َُتْ

المعنى اإلجمالي لآليات:  :أوالً 
اإلسبلـ، عمى الحاقد الظمـ ممؿ بيف التآمر مشاىد مف مشيد اآلياتعف تتحدثىذه
كاحدان، صفان معيـ أنَّيـ الييكد، اإلسبلـ كره في خكانيـ كا  الكفر في إخكانيـ يخبركف فالمنافقكف

أي ما بكؿ ىذاكسيعاكنيـ في سيرافقكنيـ ديارىـ مف المسممكف أخرجيـ إذا حتى قكة، مف كتكا
اإلخراج،لكفىؿياترلىـصادقكففيذلؾ؟

،يأتيالعمـاليقيفمفربالعالميف،،كمفأصدؽمفهللاحديثانكمفأصدؽمفهللاقيبلن
مزيفة،مخمكطةهبماءالك ىذهأقكاؿه ذبالذماعتادهالمنافقكففيلييسرمعفعبادهالمؤمنيف،أفَّ

إف "فاهلليشيد أعظـمفشيادةهللا، كأمشيءو يقكلكف، عكسما األمرتمامان بؿإفَّ عيكدىـ،
 عمىمحمد النصرة النضير بني كعدكا الذيف المنافقيف إياىـيَمَ٘م٣مِذزُمقنَ  ىؤالء فيكعدىـ

                                                           

،الناشر:مكتبةمعاذمصر،الطبعةالثانية.ٕٕلمعفاني،ص،مبشراتالنصركالتمكيف(ُ)
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يارىـ،فأىٍجمكاعنيااليخرجمعيـالمنافقكفالذيفمىاكىعىديكىـمفذلؾ.لئفأيخرجبنكالنضيرمفد
الينصرىـالمنافقكفالذيفكعدكىـالنصر،كلئفكعدكىـالخركجمفديارىـ،كلئفقاتميـمحمد

 محمد عف منيزميف األدبار ليكلف النضير بني المنافقكف منيـ،نصر ىاربيف كأصحابو
 خذلكىـ ونَ قد شُمؿَّ ََل ُيٛمٌَْمُ الينصرهللابنيالنضيرعمىمحمد ثـ بؿيقكؿ: كأصحابو،

ازَمْٟمؽُمُٜمْؿ زَمْٝمٛمَُٜمْؿ ؾَمِديٌد كقكلو:،يخذليـ يقكؿجٌؿثناؤه:عداكةبعضىؤالءالكفارمفالييكدبعضن
َِضُّضُٜمْؿ مَجِٝمًٔم٣مشديدة كممتيـ،َُتْ مجتمعة مؤتمفيف تظنيـ يقكؿ: الكتاب، كأىؿ المنافقيف يعني
 َْؿ ؾَمتَّكو ا.كقكلو:وُمُٙمقَُبُ ُْؿ وَمْقٌم ََل َئْمِٗمُٙمقنَ يقكؿ:كقمكبيـمختمفةلمعاداةبعضيـبعضن َذيمَِؽ زمَِٟمَّنَّ

تشتيتأىكائيـ، كذلؾ كالمنافقيف، الييكد ىؤالء أمر مف الذمكصفتلكـ ىذا ثناؤه: جٌؿ يقكؿ
الح فيو ما يعقمكف ال قكـ أنيـ أجؿ مف ا بعضن بعضيـ البخسكمعاداة عمييـ فيو مما ليـ ٌظ

"عنىأٌفالبأسالشديدالذميكصفكفبوإنمازَمْٟمؽُمُٜمْؿ زَمْٝمٛمَُٜمْؿ ؾَمِديٌد كقاؿالزمخشرم:،(ٔ)كالنقص"
ىكبينيـإذااقتتمكا،كلكقاتمككـلـيبؽليـذلؾالبأسكالشٌدة،ألٌفالشجاعيجبفكالعزيزيذؿعند

 هللاكرسكلو َِضُّضٜمُ محاربة ْؿ مَجِٝمًٔم٣مَُتْ كاتحاد ألفة ذكل ْؿ ؾَمتَّكمجتمعيف ألفةَووُمُٙمقَُبُ ال متفرقة
بينيـإحناكعداكات،فبليتعاضدكفحؽالتعاضد،كاليرمكفعفقكسكاحدة. بينيا،يعنى.أٌف

أفتشتتالقمكبممايكىفوَمْقٌم ََل َئْمِٗمُٙمقنَ  كىذاتجسيرلممؤمنيفكتشجيعلقمكبيـعمىقتاليـ
.(ٕ)"قكاىـكيعيفعمىأركاحيـ

الوجوه البالغية مف اآليات:  :ثانياً 
وُهْؿ ... ]:*فيقكلوتعالى ـْ َٞمٌَمُ

وََّنُْؿ َويَمئِ ـْ وُمقسمُِٙمقا ََل َيٛمٌُْمُ
لىًئٍف[ ...َويمَئِ كيؼقيؿكى "فإفقمت:

بعداإلخباربأنيـالينصركنيـ؟قمت:معناه:كلئفنصركىـعمىالفر ـٍ كىي ري ضكالتقدير،نىصى
َـّ فَمَٚمُٙمَؽ  ...]:كقكلوتعالى ىْم٦َم يَمَٝمْحَّضَْم ـْ َأْْشَ

مر:[ ...يَمئِ ككمايعمـمايككف،فيكيعمـ {71}الزُّ
لينيزمفالمنافقكفثـ كلئفنصرالمنافقكفالييكد كالمعنى: اليككفلككافكيؼيككف. ما

أكلينيزمفالييكد؛عيـنفاقيـلظيكركفرىـالينصركفبعدذلؾ،أم:ييمكيـهللاتعالىكالينف
.(ٖ)ثـالينفعيـنصرةالمنافقيف"

ـْ ُأطْمِرصُمقا ََل خَيُْرصُمقَن ََمَٔمُٜمْؿ ]:*جممة
ُْؿ يَمَ٘م٣مذِزُمقنَ ... ]بيافلجممة:[ ...يَمئِ .[َواهللُ َيُْمَٜمُد إَِّنَّ

                                                           

.ِِٗص،ِّلمطبرم،ج،جامعالبياف(ُ)
.َٕٓص،ْلمزمخشرم،ج،الكشاؼ(ِ)
.َٔٓص،ْالمرجعالسابؽج(ّ)
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ـْ ُأطْمِرصُمقا ََل خَيُْرصُمقَن ََمَٔمُٜمْؿ ]:*فيقكلوتعالى
البلـمكطئةلمقسـكىذاتأكيدمفهللاتعالى[ ...يَمئِ

.(ٔ)اليعبأبمابمغومفمقالتيـلكيأنيـلفيضركهشيئانلرسكلو

فوائد وعظات مف اآليات:  :ثالثاً 
*"تقريرحقيقةكىيأفالكفرممةكاحدةكأفالكافريفإخكاف.

*خمؼالكعدآيةالنفاؽكعبلماتوالبارزة.

كالتنفؾعنيـ.،ؼصفةمفصفاتالييكدالبلزمةليـ*الجبفكالخك

اإلسبلـ ضد متحديف يبدكف الكفار عامة العداكات،* تمزقيـ بينيـ فيما كلكنيـ كذلؾ ،كىـ
.(ٕ)"كسكءاألغراضكالنيات،كتقطعيـاألطماع

قكلالباطؿعمىالمسمـأفيككفدائـالثقةبنصرهللاسبحانولممؤمنيف،كاليغرنَّومايرلمف*
ككثيرةىيالمكاقؼالتيتبرزمدلاختبلؼأىؿالباطؿ،ككثرةالشقاؽبينيـ،كشدةالنزاعفي
الخبلؼفيصفكؼ آرائيـ،ففيأكؿمعركةفاصمةبيفالحؽكالباطؿ،معركةبدرالكبرل،دبَّ

الخبربنجاةأىؿالباطؿ،فكافىذاسببمفأسباباليزيمة،فقدجاءفيالسيرة،كبعدماجاء
الجيشالمكيبالرجكعككقكعاالنشقاؽفيو،كلكفقاـطاغيةقريشيالقافمةمعأب سفياف"ىَـّ

:كهللاالنرجعحتىنردبدرا،فنقيـبياثبلثافننحرالجزكر،أبكجيؿفيكبرياءكغطرسةقائبلن
كبمسي العرب بنا كتسمع القياف، لنا كتعزؼ الخمر، كنسقي الطعاـ، فبلكنطعـ كجمعنا، رنا

كلكفعمىرغـأبيجيؿأشاراألخنسبفشريؽبالرجكعفعصكه،فرجع،يزالكفييابكنناأبدان
النفيرفمـيشيدبدرانليـكرئيسانىككبنكزىرةككافحميفان زىرمكاحد،ككانكاعمييـفيىذا

 فمـ برأماألخنسبفشريؽ، بعد زىرة كاغتبطتبنك رجؿ، مطاعانحكاليثبلثمائة فييـ يزؿ
كأرادتبنكىاشـالرجكع،فاشتدعمييـأبكجيؿ،كقاؿ:التفارقناىذهالعصابةحتى،معظمان
.(ٖ)نرجع"

الييكدكقريشكغطفافكالكثيرمفالقبائؿالعربية، كفيغزكةاألحزابكالتيتحزبفييا
كافالتآمرالييكدم َـّ مفبنيقريضوبنقضالعيدالذمعمىحربالدكلةاإلسبلميةفيالمدينة،ث

عمىالمسمميف،صنعهللاأمرانمفعندهخذؿبوالعدك،فخذؿنعيـبف معالمسمميف،فاشتدالغُـّ
كانتليمةالسبتمفشكاؿسنةخمس،مسعكد بيفالفريقيف،جاءفيسيرةابفىشاـ"فمما

                                                           

.ََُص،ِٖالبفعاشكر،ج،التحريركالتنكير(ُ)
.ُّّص،ٓلمجزائرم،ج،أيسرالتفاسير(ِ)
.َُْلممباركفكرم،ص،الرحيؽالمختـك(ّ)
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فأبيجيؿ،فينفرمفقريشأرسؿأبكسفيافبفحربكرؤكسغطفافإلىبنيقريظةعكرمةب
ىمؾالخؼكالحافر قد مقاـ، بدار لسنا إنا ليـ: فقالكا لمقتاؿحتىنناجز(ٔ)كغطفاف، فاغدكا ،

شيئان النعمؿفيو كىكيكـ السبت، يكـ إفاليـك إلييـ: فأرسمكا كبينو، بيننا كنفرغمما ،محمدا،
حدثان لـيخؼكقدكافأحدثفيوبعضنا معذلؾبالذيفنقاتؿمعكـ،فأصابوما عميكـ،كلسنا

حتىنناجزمحمدان لنا ثقة يككنكفبأيدينا مفرجالكـ، رىنا حتىتعطكنا نخشىإفمحمدا فإنا ،
ضرستكـالحرب،كاشتدعميكـالقتاؿأفتنشركاإلىببلدكـكتترككنا،كالرجؿفيبمدنا،كالطاقةلنا

رىابذلؾمنو فأبتقريشأفتعطييـ الريحفيلياؿ... كبعثهللاعمييـ كخذؿهللابينيـ، ئف،
.(ٕ)كتطرحأبنيتيـ"شاتيةباردةشديدةالبرد،فجعمتتكفأقدكرىـ،

بأسيـ بينيا،بؿإفَّ قكلالشرفيالعالـغيرمتفقةفيما الحاضرنجدأفَّ كفيعصرنا
ال الحربالعالمية َـّ األكلىث الحربالعالمية شديدكما مبلييفالقتمىبينيـ ثانيةكالذمنتجعنيا

بيفركسيا الحربالباردة َـّ ث كالجرحىكتدميرمبلييفالبيكتكالمنشآتبؿتدميرمدفبأكمميا،
بأسيـبينيـشديد،فبليغترالمسمـبمايراهمفتآمر الشيكعيةكأمريكاالصميبيةإالداللةعمىأفَّ

ذااستأسدأىؿييكدمصميبيعمىحرباإلسبلـكالمسممي ف،فيـكمثؿالعنكبكتاتخذتبيتان،كا 
منيـبخبلصنفسو. الحؽ،سينيدـبنيانيـسريعان،كسيفكركؿكاحدو

أمواليـ حسرٌة عمييـ:  :المسألة الثانية

اليائمة الميزانيات كييخصصكف إلدحاضالحؽ، الكثيرة األمكاؿ ينفقكف الباطؿ أىؿ إفَّ
ثاتالتبشيريةفيببلداإلسبلـ،إلخراجيـمفالنكرإلىالظممات،فقدلتشكيواإلسبلـ،كنشرالبع

 اليكـ الدنيا في المبشريف عدد "إفَّ التاريخ محكمة كتاب في َِِجاء منيـ َََُّٖألفان،
َََِٖكاثكليكيكالباقيعددىـ مبشركمبشرة،َََُُٗمفالبركتستانت.فيأفريقياكحدىا
ىذاىكأحسفكجوينفؽفيوينفقكفبميكنيدكالرفيا لسنة،كالذيفيدفعكفىذهاألمكاؿيعرفكفأفَّ

الثركات مف العالـ رصيد نصؼ سيكسب أفريقيا في المعركة سيكسب الذم ألفَّ اليكـ، الماؿ
عداعفذلؾمايينفؽمفممياراتالدكالراتفيتسيرجيكشالباطؿفي،(ٖ)المعدنيةكالزراعية"

ورائحةالصحكةاإلسبلمية.كمفبيفكؿىذهاألمكاؿالتيتينفؽتأتيآيةهمفكؿمكافيشمكفمن
لتيًريحالمؤمنيف:كتابهللا

                                                           

.(َِّص،ِج،الخؼ:ىكاإلبؿ،الحافر:الخيؿ.)سيرةابفىشاـ(ُ)
.َِّص،ِالبفىشاـ،ج،السيرةالنبكية(ِ)
.ٔٗلشمبي،ص،فيمحكمةالتاريخ(ّ)
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ـْ ؽَمّضِٝمِؾ اهللِ هَمَِضُٝمٛمِْٖمُٗمقََّن٣َم شُمؿَّ سَمُ٘مقُن فَمَٙمٝمِْٜمؿْ ] قاؿتعالى: وا فَم ْؿ يمِٝمَُِمده ـَ ىَمَٖمُروا ُيٛمِْٖمُٗمقَن َأَْمَقاََلُ  إِنَّ ايمَِّذي

ًة شُمؿَّ  ونَ  ضَمْْسَ ـَ ىَمَٖمُروا إلَِم صَمَٜمٛمََّؿ ُُيْمَمُ . {07}األكػال:[ ُيْٕمَٙمُّضقَن َوايمَِّذي

: ةالمعنى اإلجمالي لآلي :أوالً 
يكاجيكه، أف قبؿ عدكىـ بحاؿ كتخبرىـ لممؤمنيف، عظيمة بشرل تحمؿ اآلية ىذه إفَّ

ق لنا تحكي اآلية كىذه هللا، سبيؿ عف كصدو مكر مف منيـ سيككف بما أصحابكتعمميـ صة
األمكاؿمفأىؿالكفركالذيفتكفمكابإطعاـجيشالباطؿ"كىذاالذمحدثقبؿبدركبعدىانمكذجان
كيستنفدكف جيكدىـ، كيبذلكف أمكاليـ، ينفقكف إنيـ الديف.. ىذا ألعداء التقميدم األسمكب مف

الديف ىذا كجو في العقبات إقامة كفي هللا، سبيؿ عف الصد في ح؛كيدىـ، العصبةكفي رب
؛كأعداءىذاالديفلفيدعكهفيراحة؛المسممةفيكؿأرضكفيكؿحيف..فالمعركةلفتكؼ

كلفيترككاأكلياءىذاالديففيأمف....كهللاسبحانوينذرالكفارالذيفينفقكفأمكاليـليصدكاعف
كاىـكينتصرالحؽة،كليغمبإنيـسينفقكنيالتضيعفيالنياي؛سبيؿهللابأنياستعكدعمييـبالحسرة

.(ٔ)كسيحشركففياآلخرةإلىجينـ،فتتـالحسرةالكبرل"،فيىذهالدنيا

فوائد وعظات مف اآليات:  :ثانياً 
القيامة. *"كؿنفقةينفقيااإلنسافلمصدعفسبيؿهللابأمكجوتككفعميوحسرةيـك

في*صدؽكعدهللاتعالىلرسكلوكالمؤمنيفبيزيمةالم أنفقكا شركيفكغمبتيـكحسرتيـعمىما
.(ٕ)حرباإلسبلـكضياعذلؾكموكخيبتيـفيو"

*ليستبشرالمؤمفخيران،فميماأنفؽالباطؿعمىباطمو،سيبقىالحؽناصعان،كسينصرهللاجنده

 المطمب الثاني
عمى السخرية واالستيزاءالقرآف رد 

السخريةكاالستيزاءمفأعظـالكس عفسبيؿهللا،دًٌصَّمائؿالتياستخدمياالظالمكفلإفَّ
عمى كردىا بكؿحكمة الكسيمة عالجالقرآفىذه كلقد بالديف، لوعبلقة كؿما فطاؿاستيزاؤىـ

أصحابيابكؿحسـ،كفندأسبابسخريتيـ،ككافردالقرآفعمىالسخريةكاالستيزاءبمايمي:

 
                                                           

.َُٕٓص،ّفيظبلؿالقرآف،ج(ُ)
.َّٔص،ِالتفاسيرلمجزائرم،جأيسر(ِ)
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: االستيزاءو الن يي القاطع عف السخرية  :أوالً 
ـْ ] قاؿتعالى: ا َِمٛمُْٜمْؿ َوََل ٞمَِِض٣مٌء َِم ـْ وَمْقٍم فَمَِضك َأْن َيُ٘مقُٞمقا طَمغْمً ـَ َآََمٛمُقا ََل َيِْضَخْر وَمقٌم َِم ٣م ايمَِّذي َ َي٣م َأُّيه

َـّ َوََل سَمْٙمِٚمُزوا َأْٞمُٖمَِضُ٘مْؿ َوََل سَمٛم٣َمزَمُزوا زم٣ِمأليَْمَٗم٣مِب زمِْئَس  ا َِمٛمُْٜم َـّ طَمغْمً اَِلؽْمُؿ ايمُٖمُِضقُق زَمْٔمَد اإِليََمِن  ٞمَِِض٣مٍء فَمَِضك َأْن َيُ٘م

ـْ مَلْ َيُت٤ْم هَمُٟمويَمئَِؽ ُهُؿ ايمٓم٣َّمظمُِقنَ  . {22}احلجرات:[ َوََم

لو،ألفذلؾىكمعنى"نيىهللاتعالىبيذهاآليةعفعيبمفاليستحؽأفيعابتحقيران
فكػػرأنػػالسخريةبو،فأخب فيسىأفيككفالمسخكرمنوخيرانوفيالدنيا،فعػػمنعحاالنػػافأرفػػوكا 

.(ٔ)اآلخرة،كخيراعندهللاتعالى"

ـْ وَمْقمٍ ]"كىذامفحقكؽالمؤمنيف،بعضيـعمىبعض،أف بكؿكبلـ،[ ََل َيِْضَخْر وَمقٌم َِم
كقكؿ،كفعؿداؿعمىتحقيراألخالمسمـ،فإفذلؾحراـ،اليجكز،كىكداؿعمىإعجابالساخر

كعسىأفيك السخرية،بنفسو، فإف الغالبكالكاقع، ىك كما الساخر، مف خيرنا بو المسخكر كف
أمَّامفيتمادلفيىذا،(ٕ)التقعإالمفقمبممتمئمفمساكئاألخبلؽ،متحؿبكؿخمؽذميـ"

األمر،كالتنياهنفسوعففعؿالسكء،كاليتكبمفاستيزائوبيـ،فقدأصبحظالمانلنفسوبارتكاب
.(ٖ)عاصي،ظالمانإلخكانوبسخريتوبيـالم

فوائد وعظات مف اآلية:  

*جاءالخطابفياآليةبصيغةالجمع،البصيغةالمفردمثؿرجؿمفرجؿ،كالامرأةمفامرأة
لمشأفالذمكانكاعميو،كألٌفمشيدالساخراليكاديخمكممفيتميىكيستضحؾعمىاستفظاعان

اخرفيتحمؿالكزر،ككذلؾكؿمفيطرؽسمعوفيستطيبوكيضحؾقكلو،فيككفشريؾالس
فأكجدهكاحدإلىتكث .كانقبلبالكاحدجماعةكقكمان،رالسخرةيبو،فيؤدمذلؾكا 

منو،ألٌفالناساليطمعكفإال*يجبأفيعتقدكؿأحدأفالمسخكرمنوربماكافعندهللاخيران
فالذميزفعندهللا :خمكصالضمائركتقكلالقمكب،فينبغيأفاليجترئعمىالظكاىر،كا 

أحدعمىاالستيزاءبمفتقتحموعينوإذارآهرثالحاؿ،أكذاعاىةفيبدنو،فمعموأخمص
.،فيظمـنفسوبتحقيرمفكقرههللاكاالستيانةبمفعظموهللاكأتقىقمبانضميران

 
                                                           

بيركت،الطبعةالثانية.،.الناشر:دارالكتبالعمميةِّٖص،ْلمكيااليراسي،ج،حكاـالقرآفأ(ُ)
.َُٖص،ُتيسيرالكريـالرحمف،ج(ِ)
.ّٖٔص،ْلمزمخشرم،ج،الكشاؼ(ّ)
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: سخرية هللا مف الكافريف :ثانياً 
فركفكالمنافقكفكأتباعيـيسخركفمفالمؤمنيف،كمفدينيـاإلسبلمي،كمفإذاكافالكا

هللاتعالىالعمياألعمى،القكمالذماليغالب،يسخرمفالكافريف،كييزأمفطاعتيـهلل ،فإفَّ
يفالحنيؼ،ريغـسطكعالحؽ،كمفذلؾقكلوتعالى:دإعراضيـعفال

ـُ َوإَِذا يمَُٗمقا ايمَّذِ ] قاؿتعالى: ََم َٞمْح ٣م ََمَٔمُ٘مْؿ إِٞمَّ ـَ َآََمٛمُقا وَم٣ميُمقا َآََمٛم٣َّم َوإَِذا طَمَٙمْقا إلَِم ؾَمَٝم٣مؿمِٝمٛمِِٜمْؿ وَم٣ميُمقا إِٞمَّ ي

 . {22}البؼرة:[ َُمِْضَتْٜمِزُئقنَ 

ُهْؿ دِم ؿُمْٕمٝم٣َمَِّنِْؿ َئْمَٚمُٜمقنَ ] قاؿتعالى:  . {21}البؼرة:[ اهللُ َيِْضتَْٜمِزُئ َِبِْؿ َوَيُٚمده

ـَ ] قاؿتعالى: ـَ ََل ََيُِدوَن إَِلَّ صُمْٜمَدُهْؿ  ايمَِّذي َدوَم٣مِت َوايمَِّذي ـَ اظُم٠ْمَِمٛمكَِم دِم ايمِمَّ فِمكَم َِم َيْٙمِٚمُزوَن اظُمْمَّقِّ

ْؿ فَمَذاٌب َأيمِٝمؿٌ  . {21}التوبة:[ هَمَٝمِْضَخُروَن َِمٛمُْٜمْؿ ؽَمِخَر اهللُ َِمٛمُْٜمْؿ َوََلُ

ىاتيفاآليتيفكالصكاعؽالمرسمةعمىالكافريفكالمعانديف، الذيفجعمكاألسنتيـحدادانإفَّ
فيتفسير قاؿالسعدم)رحموهللا( كدافععنيـ، فتكفؿهللابعباده، تعالىعمىالمؤمنيف، :قكلو

ُهْؿ دِم ؿُمْٕمٝم٣َمَِّنِْؿ َئْمَٚمُٜمقنَ ] "فمفاستيزائوبيـأفزيفليـماكانكا {21}البؼرة:[ اهللُ َيِْضتَْٜمِزُئ َِبِْؿ َوَيُٚمده
لحالةالخبيثة،حتىظنكاأنيـمعالمؤمنيف،لمالـيسمطهللاالمؤمنيفعمييـ،كمففيومفالشقاءكا

استيزائوبيـيكـالقيامة،أنويعطييـمعالمؤمنيفنكراظاىرا،فإذامشىالمؤمنكفبنكرىـ،طفئ
أعظـاليأسبعدالطمع" فيالظممةبعدالنكرمتحيريف،فما كلوكفيق،(ٔ)نكرالمنافقيف،كبقكا

ـَ ََل ََيُِدوَن إَِلَّ صُمْٜمَدُهْؿ هَمَٝمِْضَخ ]:تعالى َدوَم٣مِت َوايمَِّذي ـَ اظُم٠ْمَِمٛمكَِم دِم ايمِمَّ فِمكَم َِم ـَ َيْٙمِٚمُزوَن اظُمْمَّقِّ ُروَن َِمٛمُْٜمْؿ ايمَِّذي

ْؿ فَمَذاٌب َأيمِٝمؿٌ  ءسخريتيـأخبرهللاتعالىأنَّويسخرمفالمنافقيفجزا {21}التوبة:[ ؽَمِخَر اهللُ َِمٛمُْٜمْؿ َوََلُ
مفالمؤمنيف،كليـعذابأليـ.

كثرو كأعداء كمنافقيف، كنصارل كييكد مشركيف، مف كثر المسمميف أعداء كاف لمَّا
سيككنكففيالمستقبؿ،كلمَّاكانتالسخريةبطبيعتياأسمكبعدائي،كىيمفأعظـاألسمحةفي

ا تيدؼلدفع منيـ القرآف كانتسخرية معنكياتالعدك، مفتحطيـ المقبؿ كاألذل الراىف ألذل
مف باالستيزاء رائعة أساليب لمقرآف كانت كقد المسمميف، ضد األعداء مف كغيرىـ المشركيف

منيا:،(ٕ)الكافريف،كدفعأذاىـ،كتمكيفالمؤمنيف

ْؿ فَمَذازًم٣م](بالعذاباألليـفيآياتعديدةمنيا:البشارة*) ِ اظُمٛم٣َمهمِِٗمكَم زمَِٟمنَّ ََلُ . {202}الـساء:[ َأيمِٝمًَم  زَمممِّ
                                                           

.ّْصُلمسعدم،ج،تيسيرالكريـالرحمف(ُ)
.َٗةفيالقرآفالكريـ،صانظر:السخريةالبياني(ِ)
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كافالتظاىرباإليمافثـتعقيبوف "كافثمةطائفةتبطفالكفركىـأىؿالنفاؽ،كلما ممَّا
بالكفرضربامفالتيكـباإلسبلـكأىمو،جيءفيجزاءعمميـبكعيدمناسبلتيكميـبالمسمميف،

يفرحالمخبربو،فجاءبوعمىطريقةالتيكـإذقاؿ:بشرالمنافقيف،فإفالبشار ةىيالخبربما
.(ٔ)كليسالعذابكذلؾ"

٣مُر ََم٣م ىَم٣مُٞمقا َيْٖمَٔمُٙمقنَ ] قاؿتعالى:،(األليـالذميسكءصاحبوالثواب*) َب ايمُ٘مٖمَّ . {07}ادطَّػػني:[َهْؾ شُمقِّ

بإيحاءاتو يسئصاحبو مؤلـ ثكابكريو ألنَّو اآلية فيىذه أقصاىا بمغتالسخرية "لقد
اػػػيالدنيػػكافػػػفكانػػػػاخرةلمذيػػػػكرةسػػػػيصػػػد،كىػػديػػػفالشػػػػذابالمييػػػفالعػػومػػػػرمماينالػػةأكثالمعبر

.(ٕ)يضحككفمفالمؤمنيفكيتغامزكفبيـ"

*كمفأكثراآلياتالتيأظيرتالبراعةالكبيرةالستخداـالسخريةضدالكافريفكالمعانديف:

قمِ ] لى:قاؿتعا ومه طُمُذوُه  * ىَمَٕمقْمِ احَلِٚمٝمؿِ  * ىَم٣مظُمْٜمِؾ َيْٕمقِم دِم ايمُّضُْمقنِ  * ؿَمَٔم٣مُم األشَمِٝمؿِ  * إِنَّ ؾَمَجَرَة ايمزَّ

ـْ فَمَذاِب احَلِٚمٝمؿِ  * هَم٣مفْمتُِٙمقُه إلَِم ؽَمَقاِء اجَلِحٝمؿِ  [ ُذْق إِٞمََّؽ َأْٞم٦َم ايمَٔمِزيُز ايمَ٘مِريؿُ  * شُمؿَّ ُصّضهقا هَمْقَق َرْأؽِمِف َِم

. {21-20: ُدخان}ال

أىؿالكبركالفساد العجيبةمفالقرآفالكريـصكرة الصكرة كقدآؿبيـ،نبلحظمفىذه
األمرإلىجينـ:نعـليـطعاـكتكريـكعزة،كلكفأمطعاـكتكريـكعزة؟

القرآف ليعالكريـإفَّ كيقمبالمعاني، النقائض، بيف لنا فييجمع أكبر أثران الصكرة طي
النفكس. كما كثمرطيب، ظؿظميؿ، فيو لفظجميؿ لفظالشجرة كماإفَّ الجنة، أىؿ حاؿ ىك
أىؿالدنيا،لكفىذهالشجرةفيجينـطعاـمرحاريغميكيفتؾفيبطكفالكفار.يعرفيابو

كلمنزيؿأفييدلؿفبلأكثرمفخدـيصبكففكؽرأسوالماءحيف ذاكافلمضيؼأفييكـر كا 
ـكيينأ،كىناكذلؾعكضالخدـمبلئكةالعذابغبلظشدادكعكضالماءعذاباالستحماـ،لينع

الحميـ.

يكجوالخطابلذاؾالذمتمردعفطاعةربوسبحانو َـّ [ ُذْق إِٞمََّؽ َأْٞم٦َم ايمَٔمِزيُز ايمَ٘مِريؿُ ]:ث

 كممة إكراـ يميؽبؾمف ما كىذا الدنيا، في ادعيتو ما الط[ ُذْق ]فيذا تذكؽىذا لو عـلتقكؿ
كاختبره،فيكجديريميؽبكرامتؾكعزتؾ.

                                                           

.ِّّص،ٓالبفعاشكر،ج،التحريركالتنكير(ُ)
.ِِٖحكمةالقرآفكالحضارة،ص(ِ)
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ىذهالسخريةالبالغةمفالقرآفبيذاالمتكبرالكافر،نجدفييامفاإلىانةماال الشؾأفَّ
.(ٔ)نجدهفيمالككافالتعبيرمباشران،ذلؾألنَّياتخمؽحسرةنفينفسالكافركتنكيبلنبو

سخرية المؤمنيف مف الكافريف:  :ثالثاً 

"إذاكافمفأدبالقرآفالزجرعفالسخريةبقصدالتعبيركالتحقيرفإنَّوينبيناكفؽحكمتو
مف كالسخرية بمثميا. سيئة كؿ فإفجزاء الحكمة( ىك )بمثؿسبلحيـ الساخريف مقابمة أفَّ إلى

لسببخمقي اإلضحاؾمنيـ مجرد بيا مف،اآلخريفاليقصد ىيلمكاقؼالتعنتكاليزء نما كا 
التشفيمفاليازئيفالمتسمطيفبأسمكبيـكنمطتصرفيـحكمةالقكةال فَّ دعكةاإلسبلميةكدعاتيا،كا 

لمضعيؼ،كحكمةالعزةلممستذؿحتىاليستمرالطاغكتفيعنفكانوكاليبقىالمستضعؼعمى
ـْ وَمْقَِمِف ـايمُٖمٙمْ ُع ـــَوَيِْمٛمَ ]ز:ػػػػوالعزيػػيكتابػػىفػػاؿهللاتعالػػػق،(ٕ)و"ػػػوكضعفػػىكان ََم ََمرَّ فَمَٙمْٝمِف ََمََلٌ َِم َؽ َوىُمٙمَّ

٣م َٞمِْضَخُر َِمٛمُْ٘مْؿ ىَمََم سَمِْضَخُرونَ  . {02}هود:[ ؽَمِخُروا َِمٛمُْف وَم٣مَل إِْن سَمِْضَخُروا َِمٛم٣َّم هَم١مِٞمَّ

"يصنعالسفينة،ككممامرعميوجماعةمفكبراءقكموسخركامنو،كبينماكافنكح
خرمنكـغداعندالغرؽكماكامنااليكـلجيمكـبصدؽكعدهللا،فإنانسقاؿليـنكح:إفتسخر

.(ٖ)منا"اتسخرك

حؽ،الفالردىناكاضحفيكمفجنسالعمؿ،سخريةمقابؿسخرية،كلكفالفارؽأنناعمى
:تعالىبصناعةالفمؾ،كأمأمرأعظـمفقكؿهللاكىكأمرهللالنكحمنوبينماأنتـتسخركف

إنوفيرعايةهللاكتحتعينوكبصرهكىكليسأمرنكح {02}هود:[ ْصٛمَِع ايمُٖمْٙمَؽ زمَِٟمفْمُٝمٛمِٛم٣َم َوَوضْمٝمِٛم٣َمَوا]
الدعكةإلىهللا فيسائراألزماففيرعايتوسبحانوميماسخرتعالىمفتمقاءنفسو،كماأفَّ

الساخركف.

،حيثأصبحتمحمكلةفيمرحمةمتقدمةمفاستخداـالسخريةكالشؾأفقكـنكح
كميـضدنكح الفمؾىككانتشرتفييـمؤلبعدمؤل،ككافاألمراإللييبصناعةمفالقـك

.(ٗ)ىبلكيـبالغرؽإالمرحمةالنيائيةقبؿ

"يبلحظمفاآليةمعتكرارالسخريةثبلثمراتأفسخريةالمؤمنيفىيردةفعؿكليست
يػػػػاتالتثنػؾبضحكػػكركتعكيضذلػػباألمػػـبعكاقػػاركجيميػػػالكففاىةػػايبلحظسػػأن،كمػػفعبلنمنش

                                                           

.ُٗ(انظر:السخريةالبيانيةفيالقرآفالكريـ،صُ)
بيركت،الطبعةاألكلى.،.الناشر:دارالكمـالطيبُِٗ(حكمةالقرآفكالحضارةلحمداف،صِ)
.ِِٔر،ص(التفسيرالميسّ)
.الناشر:دارالفرقافعماف،الطبعةاألكلى.ٗٔ(انظر:أساليبالقرآففيالردعمىالحمبلتاإلعبلمية،صْ)
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فتكررتالسخرياتمنيـ" .(ٔ)المؤمنيفعفتصميميـ،حتىكا 
عدـ جواز مجالسة المستيزئيف:  :رابعاً 

َل فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ دِم ايم٘مِت٣َمِب َأْن إَِذا ؽَمِٚمْٔمُتْؿ َآَي٣مِت اهللِ ُيْ٘مٖمَ ] قاؿتعالى: ٣م هَمََل سَمْٗمُٔمُدوا َووَمْد َٞمزَّ ٣م َوُيِْضتَْٜمَزُأ َِبَ ُر َِبَ

ـَ دِم  ُ٘مْؿ إًِذا َِمثُْٙمُٜمْؿ إِنَّ اهللَ صَم٣مَِمُع اظُمٛم٣َمهمِِٗمكَم َوايمَ٘م٣مهمِِري ِه إِٞمَّ [  صَمَٜمٛمََّؿ مَجِٝمًٔم٣مََمَٔمُٜمْؿ ضَمتَّك خَيُقُضقا دِم ضَمِدي٧ٍم نَمغْمِ

.{223}الـساء:

فيوآياتهللايكفربياكيستيزأبيا،"كأكلىمراتبالنفاؽأفيجمسالمؤمفمجمسانيسمع
يمانانبحرية فيسكتكيتغاضى..يسميذلؾتسامحان،أكيسميودىاء،أكيسميوسعةصدركأفؽكا 
الرأم!!!كىياليزيمةالداخميةتدبفيأكصالوكىكيمكهعمىنفسوفيأكؿالطريؽ،حياءمنوأف

الحمية إف بالضعؼكاليكاف! متمبسان نفسو اإليماف.تأخذه آية ىي كآلياتهللا. كلديفهللا، هلل،
كماتفترىذهالحميةإالكينياربعدىاكؿسدكينزاحبعدىاكؿحاجز،كينجرؼالحطاـالكاىي

ماأفيقاطعالمجمسعنددفعةالتيار....فمفسمعاالستيزاءبدينوفيمجمس،فإماأفي دفع،كا 
كىكالمعبربيفاإليمافكالكفرعمىقنطرة،كأكؿمراحؿاليزيمةيكالسككتفيفأماالتغاض،كأىمو

.(ٕ)النفاؽ!"

تعيد هللا سبحانو بكؼ أذى المستيزئيف:  :خامساً 
ىمكِمَ ] قاؿتعالى: ـِ اظُممْمِ ٣م ىَمَٖمْٝمٛم٣َمَك اظُمِْضتَْٜمِزئكِمَ *  هَم٣مْصَدْع زمََِم سُم٠ْمََمُر َوَأفْمِرْض فَم . {11-12 }احلجر:[إِٞمَّ

عمىالمستيزئيف،فمقدكؼهللاأذاىـاؾطمأنينةلممؤمنيف،كحربالىكادةفيي"كىذاالش
كتعيدبكشؼكفضحأسرارىـكخططيـ،كماداـاالستيزاءباهللكبآياتوكرسكلوفإفعفرسكلو

مفكقدأخرجهللامخبكءنفكسيـ،كقدكانكايحذركفذلؾىذاالتطاكؿالذميخفكنوسكؼيعرؼ
فيذاشأفالبلعبيفالبلىيفيحذرىـهللاأفليكىـكلعبيـيعتبر،ينةعمىالمسمميفغؿكحقدكضغ

.(ٖ)كبيرةتخرجصاحبيامفالممة"

التيديد والوعيد لممستيزئيف:  :سادساً 
كالتيذكرفيياسبحانو،عندالتأمؿفياآلياتالعظيمةالتيكردتفيكتابهللاتعالى

هللااألليـالمحيطبيـ،نجدأمرانعظيمانتتفطرمنواألكباد،كتنخمعليكلوابػةالمستيزئيفكعقػػعقكب

                                                           

.ِِٓحكمةالقرآفكالحضارة،ص(ُ)
.ُٖٕص،ِفيظبلؿالقرآف،ج(ِ)
.ِٖأساليبالقرآففيالردعمىالحمبلتاإلعبلمية،ص(ّ)
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األفئدة،فاليبلؾكالدمارفيالعاجمة،كالعذابالمقيـفياآلجمة.

سخركامنوكمفالمؤمنيفمعوفأىمكيـهللابالغرؽفيالدنيا،كلعذاباآلخرةفقكـنكح
زُمقُه همَ ]أشدكأنكىقاؿتعالى: ُْؿ ىَم٣مُٞمقا هَمَ٘مذَّ زُمقا زمَِآَي٣مسمِٛم٣َم إَِّنَّ ـَ ىَمذَّ ـَ ََمَٔمُف دِم ايمُٖمْٙمِؽ َوَأنْمَروْمٛم٣َم ايمَِّذي َٟمْٞمَجْٝمٛم٣َمُه َوايمَِّذي

. {72}األعراف:[ وَمْقًَم٣م فَمِٚمكمَ 

ـَ ََمَٔمُف ]قاؿتعالى:،سخركامنوككذبكه،فأنجاههللاكأىمكيـكقكـىكد هَمَٟمْٞمَجْٝمٛم٣َمُه َوايمَِّذي

٥ٍم َمِ  زُمقا زمَِآَي٣مسمِٛم٣َم َوََم٣م ىَم٣مُٞمقا َُم٠ْمَِمٛمكِمَ زمَِرمْحَ ـَ ىَمذَّ . {21}األعراف:[ ٛم٣َّم َووَمْمَْٔمٛم٣َم َدازمَِر ايمَِّذي

 كأىمكيـكصالح هللا فأنجاه ككذبكه منو فسخركا ثمكد إلى أرسؿ تعالى:،  قاؿ
صْمَٖم٥ُم هَمَٟمْصّضَُحقا دِم َداِرِهْؿ صَم٣مشمِِٚمكمَ ] ُؿ ايمرَّ . {22}األعراف:[ هَمَٟمطَمَذِْتُ

ُرونَ ]:قاؿتعالى،أرسؿإلىقكموفسخركامنوكلكط ُْؿ ُأَٞم٣مٌس َيتََْمٜمَّ فكانتالنجاة[ إَِّنَّ
 قاؿتعالى: كاليبلؾكالدمارلمساخريفكالمكذبيف، كلمفآمفمعو، هَمَٟمْٞمَجْٝمٛم٣َمُه َوَأْهَٙمُف إَِلَّ اَْمَرَأسَمُف ]لو

ـَ  ـَ ايمَٕم٣مزمِِري . {22-20 }األعراف:[ ََمَْمًرا هَم٣مْٞمٓمُْر ىَمٝمَْػ ىَم٣مَن فَم٣مومَِّض٥ُم اظُمْجِرَِمكمَ َوَأَْمَْمْرَٞم٣م فَمَٙمْٝمِٜمْؿ *  ىَم٣مَٞم٦ْم َِم

َك ]:تعالىقاؿ،سخركامنوكقالكالوكقكـشعيب وَم٣ميُمقا َي٣م ؾُمَٔمْٝم٤ُم َأَصََلسُمَؽ سَمْٟمَُمُرَك َأْن َٞمؼْمُ

ؾِمٝمُد ََم٣م َئْمّضُُد َآزَم٣مُؤَٞم٣م َأْو َأْن َٞمْٖمَٔمَؾ دِم َأَْمَقايمِٛم٣َم ََم٣م َٞمَُم٣مُء إِٞمَّ  قاؿ،فأىمكيـهللاكأنجاه {22}هود:[ َؽ أَلَْٞم٦َم احَلٙمِٝمُؿ ايمرَّ
صْمَٖم٥ُم هَمَٟمْصَّضُحقا دِم َداِرِهْؿ صَم٣مشمِِٚمكمَ ]سبحانو: ُؿ ايمرَّ . {12}األعراف:[ هَمَٟمطَمَذِْتُ

بوفأنجاههللاكمفمعوكأىمؾعدكهكقكـمكسى منوكاستيزأكا قاؿ،كذبكهكسخركا
ـْ ََمَٔمُف َأمْجَِٔمكمَ َوَأْٞمَجْٝمٛمَ ]تعالى: ـَ *  ٣م َُمقؽَمك َوََم . {77-71 }الشعراء:[ شُمؿَّ َأنْمَروْمٛم٣َم اآلطََمِري

ككذبكهكآذكهفكانتالعاقبةلممتقيف،كالخزم،استيزأكابوكسخركامنوكأعداءرسكؿهللا
ربؾ كعند فيالدنيا قتمكا اليازليفالمفسديفالمكذبيف، عذابكناركالعاركالناركاليبلؾلمطغاة

.(ٔ)لمكافريف
رَ ] َر َووَمدَّ ُف هَم٘مَّ رَ  * إِٞمَّ رَ  * هَمُٗمتَِؾ ىَمٝمَْػ وَمدَّ شُمؿَّ َأْدزَمَر  * شُمؿَّ فَمَّضَس َوزَمَْسَ  * شُمؿَّ َٞمَٓمرَ  * شُمؿَّ وُمتَِؾ ىَمْٝمَػ وَمدَّ

ََل  * َوََم٣م َأْدَراَك ََم٣م ؽَمَٗمرُ  * ؽَمُٟمْصٙمِٝمِف ؽَمَٗمرَ  * إِْن َهَذا إَِلَّ وَمْقُل ايمّضمََمِ  * هَمَٗم٣مَل إِْن َهَذا إَِلَّ ؽِمْحٌر ُي٠ْمشَمرُ  * َواؽْمَتْ٘مػَمَ 

اضَم٥ٌم يمِْٙمّضمََمِ  *  سُمّْضِٗمل َوََل سَمَذرُ  ثر[ فَمَٙمٝمَْٜم٣م سمِِْضَٔم٥َم فَممَمَ  * يَمقَّ . {03-22: }اددَّ

 

                                                           

بحثبعنكافالسخريةكاالستيزاء.انظر:مكقعصيدالفكائد،(ُ)
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 المطمب الثالث
عمى طمب المعجزات القرآف رد

السبلـ(فتارةنيقكلكفلقدأكثرالمشرككفكالمعاندكفمفطمبالمعجزاتمفرسميـ)عمييـ
لككافالرسكؿممؾ،كتارةنيقكلكفلكالأينزؿمعالرسكؿممؾ،كتارةنيقكلكفلككافعندالرسكؿ

 كاألمـ معجزاتحسية يطمبكف كأخرل كجناف، العذابكنكز يستعجمكف كتارةن رد،السابقة، كلقد
عندأحد.القرآفعمىكؿماطمبكه،كفنَّدحججيـبعدـاإليماف،حتىال ألحد،كالغبه يبقىعذره

فيخمسةمسائؿ:،لباحثردالقرآفعمىىذهالمطالبكفيىذاالمطمبسيذكرا

الرد عمى طمب المشركيف نزوؿ المالئكة:  :المسألة األولى

المشركيفكانكايطمبكفمفرسميـ)عمييـالسبلـ(أفتنزؿ لقدجاءتآياتكثيرة،تبيفأفَّ
المبلئك فمماذاعمييـ ممكان أفيككفالرسكؿنفسو أك عمىنبكتيـ، كداللةن عمىصدقيـ، برىانان ة

يككفبشرانمثميـ،فجاءتآياتالقرآفتردطمبيـىذابمايمي:

أف  المالئكة ال تنزؿ إال بأمر ربيا:  :وؿالفرع األ 

سبحانوفيكتابولمَّاكافالمشرككفيطمبكفمفرسميـ،أفتنزؿعمييـالمبلئكة،أخبرهللا
مفالخمؽ،بؿىي مفالخمؽ،كالتنزؿلتمبيةرغبةأحدو ىذهالمبلئكةالتنزؿبأمرأحدو العزيز،أفَّ

َؽ يَمُف ََم٣م زَمكْمَ َأْيِديٛم٣َم َوََم٣م ]مأمكرةهبأمرربيا،التتنزؿإالبأمره،قاؿهللاتعالى: ُل إَِلَّ زمِٟمََْمِر َرزمِّ َوََم٣م َٞمَتٛمَزَّ

. {72}مريم:[ ََم٣م زَمكْمَ َذيمَِؽ َوََم٣م ىَم٣مَن َرزمهَؽ َٞمِِضٝما٣مطَمْٙمَٖمٛم٣َم وَ 

قاؿلجبرائيؿ:مايمنعؾأفتزكرناأكثر"فعفسعيدبفجبير،عفابفعباس،أفالنبي
تزكرنا؟فنزلت ُل إَِلَّ زمَِٟمَْمر]:مما المبلئكةالينزلكف،(ٔ)"[َرزمِِّؽ  َوََم٣م َٞمَتٛمَزَّ بؿكقدبينتاآلياتأفَّ

َووَم٣ميُمقا َي٣م ]قاؿتعالى:،أمرأكحدث،فيـالينزلكفإالبالحؽ،الذميأمرىـهللاسبحانوبوألم

ىْمُر إِٞمََّؽ ظَمَْجٛمُقنٌ  َل فَمَٙمْٝمِف ايمذِّ ٣م ايمَِّذي ُٞمزِّ َ ٣مِدومكِمَ  * َأُّيه ـَ ايمِمَّ ُل اظَمََلئَِ٘م٥َم  * يمَْق ََم٣م سَمْٟمسمِٝمٛم٣َم زم٣ِمظَمََلئَِ٘م٥ِم إِْن ىُمٛم٦َْم َِم إَِلَّ ََم٣م ُٞمٛمَزِّ

ـَ  . {2-7: }احلجر[ زم٣ِمحَلؼِّ َوََم٣م ىَم٣مُٞمقا إًِذا َُمٛمَْٓمِري

تحٌديان ىذا قالكا االدعاءلمنبيفالمشرككف كىى بيا، يتيمكنو التي التيمة يدفع أف
ا،كأنومتصؿالكاذب،بأنويحمؿإلييـآياتهللاالتيأكحيتإليو..فإفكافذلؾالذميٌدعيوحقِّ

لمبلئكةتحدثيـ،كتشيدلوأنورسكؿهللا،عندئذيعرؼصدقو،كيقبؿقكلو.بالسماء،فميأتبا

                                                           

.ِِِص،ُٖلمطبرم،ج،جامعالبياف(ُ)
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نماينزليـسبحانو المبلئكةالتنزؿاستجابةألىكاءأصحابالضبلالت،كا  فبينتاآليةأفَّ
بينوكبيفرسمو،أككالعذابالذميرسميـبوإلىمفيريدإىبلكيـمف يأمرىـبو،كالسفارة بما

الظالم .(ٔ)يف.ككؿىذاحٌؽمفعندهللاسبحانوالقـك

أف  البشر ال يصمح ليـ رسوؿ إال مف البشر:  :الفرع الثاني

البشراليمكفأفيصمحليـرسكؿيدعكىـلئليماف لقدجاءتالعديدمفاآلياتلتبيفأفَّ
مايطم بوالمشرككفمفككفالرسكؿمفالمبلئكة،ىكفقطمفجداليـالعقيـ،إالبشرانمثميـ،كأفَّ

َٔمْٙمٛم٣َمُه ]الذماليريدكفمنوالكصكؿإلىالحؽ،كمفاآلياتالتيأكدتذلؾ: َويَمْق صَمَٔمْٙمٛم٣َمُه ََمَٙمً٘م٣م جَلَ

. {1}األكعام:[ َرصُمًَل َويَمَٙمَّضِْضٛم٣َم فَمَٙمٝمِْٜمْؿ ََم٣م َيْٙمّضُِِضقنَ 

"يقكؿتعالىالطبرمقاؿ لكال: القائميف: إلىىؤالءالعادليفبي، رسكلنا كلكجعمنا ذكره:
 بتصديؽمحمد يشيد مفالسماء، ينزؿعمييـ ممكا ممؾبتصديقو كيأمرىـأنزؿعمىمحمد

ذا؛و،لجعمناهفيصكرةرجؿمفالبشرباتباع ألنيـاليقدركفأفيركاالممؾفيصكرتو.يقكؿ:كا 
إنماأنزلو،إذكنتإذاأنزلتعمييـممكانأكبشرانعمييـبذلؾممكانكافذلؾكذلؾ،فسكاءأنزلت

بوحؽ" جئتيـ كأفما بأنؾصادؽ، ثابتة: الحالتيفعمييـ إنسي،كحججيفيكمتا ،(ٕ)بصكرة
مثميـ: لكافممكان هللالكأرادأفيبعثلممبلئكةرسكالن ْن َوََم٣م ََمٛمََع ايمٛم٣َّمَس أَ ]بؿأخبرتاآلياتأفَّ

ا َرؽُمقًَل  وُمْؾ يَمْق ىَم٣مَن دِم األَْرِض ََمََلئَِ٘م٥ٌم َيْٚمُُمقَن َُمْمَْٚمئِٛمِّكَم  * ُي٠ْمَِمٛمُقا إِْذ صَم٣مَءُهُؿ اَُلَدى إَِلَّ َأْن وَم٣ميُمقا َأزَمَٔم٧َم اهللُ زَممَمً

ََمِء ََمَٙمً٘م٣م َرؽُمقًَل  ـَ ايمِضَّ يْمٛم٣َم فَمَٙمٝمِْٜمْؿ َِم . {11-12: }اإلرساء [يَمٛمَزَّ

كالبشر،كأنويقكؿيةعمىمعنىالتكبيخكالتميؼمفالنبيقاؿابفعطية:"ىذهاآل
النزرة العمة ىذه إال اليدل جاءىـ إذ يؤمنكا الناسأف منع ما هللاكاف، شاء ما منيـ متعجبا
اإلفياـ يقع فييا غريب، كال بدع رسبلغير البشر كبعثة إلىحجة، يستند الذمال كاالستبعاد

،أم {11}اإلرساء:[ وُمْؾ يَمْق ىَم٣مَن دِم األَْرِض ََمََلئَِ٘م٥ٌم َيْٚمُُمقَن َُمْْمَٚمئِٛمِّكمَ ]:لىتعاقاؿ،كالتمكفمفالنظر
كادعيففييامقيميفلكافالرسكؿإلييـمفالمبلئكةليقعاإلفياـ،كأماالبشرفمكبعثإلييـممؾ

نماأرادلنفرتطباعيـمفرؤيتو،كلـتحتمموأبصارىـكالتجمدتلوقمكبيـ، هللاجرمأحكاليـكا 
.(ٖ)عمىمعتادىا"

 
                                                           

.ُِٕص،ٕلمخطيب،ج،التفسيرالقرآنيلمقرآفانظر:(ُ)
.ِٖٔص،ُُلمطبرم،ج،جامعالبياف(ِ)
.ْٖٔص،ّالبفعطية،ج،المحررالكجيزفيتفسيرالكتابالعزيز(ّ)
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في عقابيـ:  اً أف  نزوؿ المالئكة سيكوف سبب :الفرع الثالث

.{2}األكعام:[ َووَم٣ميُمقا يَمْقََل ُأْٞمِزَل فَمَٙمٝمِْف ََمَٙمٌؽ َويَمْق َأْٞمَزيْمٛم٣َم ََمَٙمً٘م٣م يَمُٗمِِضَ األََْمُر شُمؿَّ ََل ُيٛمْٓمَُرونَ ] قاؿتعالى:

وا دِم َووَم٣مَل ايمَّذِ ] قاؿتعالى: ٛم٣َم يَمَٗمِد اؽْمتَْ٘مػَمُ َ٘م٥ُم َأْو َٞمَرى َرزمَّ
ـَ ََل َيْرصُمقَن يمَِٗم٣مَءَٞم٣م يَمْقََل ُأْٞمِزَل فَمَٙمْٝمٛم٣َم اظَمََلئِ ي

ا ىَمّضغًِما ى َيْقََمئٍِذ يمِْٙمُٚمْجِرَِمكَم َوَيُٗمقيُمقَن ضِمْجًرا حَمُْجقرً  * َأْٞمُٖمِِضِٜمْؿ َوفَمَتْقا فُمُتقا [ اَيْقَم َيَرْوَن اظَمََلئَِ٘م٥َم ََل زُممْمَ

. {11-12: }الػرقان

لقدأكضحتىذهاآلياتبصراحةأنَّولكتحقؽمطمبالمشركيفبأفتنزؿالمبلئكةليركىا،
لـيؤمنكا،فسيككفىذاسبب َـّ أملكأنزلنا"فيعقابيـ،كنزكؿالعذاببيـ،ففيآيةسكرةاألنعاـانث

عادةهللابأفمفطمبآيةثـلـيؤمفالممؾكمااقترحكاكعاينكهثـكفركالحؽإىبلكيـكماجرت
فيذلؾاالقتراحأىمكوهللاحاالن فإنيـ إجابةطمبيـ، كاآليةكالتعميؿلعدـ أكتأخير، دكفإمياؿو

"المشركيففيمكةالذيفتمنكانزكؿ،(ٔ)"كالباحثعفحتفوبيده كآيةسكرةالفرقافأخبرتبأفَّ
الىفيذلؾ،فإنيـيكـيركفالمبلئكةاليركنيـفيحاؿخير،المبلئكةاليعرفكفماقدرهللاتع

تبشرىـالمبلئكةبالناركغضبالجبار، نما يفرح،كا  نمافيحاؿشركسكء،كالبشرلليـبما كا 
منعان ليـ المبلئكة كيقكؿ بشرل، كال خير ال كيكمئذ المكركه، كلقيا الخسار عميكـممنكعانكليـ

.(ٕ)"مانمحرالبشرل،أمحرامان

أف  سنة هللا في عباده يكوف الرسؿ مف البشر:  :الفرع الرابع

ىْمِر إِْن ىُمٛمُْتْؿ ََل سَمٔمْ ] قاؿتعالى: [ َٙمُٚمقنَ َوََم٣م َأْرؽَمْٙمٛم٣َم وَمّضَْٙمَؽ إَِلَّ ِرصَم٣مًَل ُٞمقضِمل إيَِمٝمِْٜمْؿ هَم٣مؽْمَٟميُمقا َأْهَؾ ايمذِّ

.{2}األكبقاء:

ُْؿ يَمَٝمْٟمىُمُٙمقَن ايمْمََّٔم٣مَم َوَيْٚمُُمقَن دِم األؽَْمَقاِق ] قاؿتعالى: ـَ اظُمْرؽَمٙمكَِم إَِلَّ إَِّنَّ [ ...َوََم٣م َأْرؽَمْٙمٛم٣َم وَمّضَْٙمَؽ َِم

. {13}الػرقان:

هللاماكافليبعثعمىالبشررسبلنمفالمبلئكة ،لقدبينتىذهاآلياتكغيرىاالكثيرأفَّ
قاؿ بسيكلة، إرساليـ مف المقصكد ليحصؿ البشر مف الرسؿ يككف أف عباده هللافي سنة بؿ

:"يقكؿتعالىذكرهلنبيو:كماأرسمنايامحمدقبمؾرسكالإلىأمةمفاألمـالتيخمتقبؿالطبرم
مبلئكة،فماذاأنكركاأمتؾإالرجاالمثميـنكحيإلييـ،مانريدأفنكحيوإلييـمفأمرناكنيينا،ال
ىْمِر ]:مفإرسالنالؾإلييـ،كأنترجؿكسائرالرسؿالذيفقبمؾإلىأمميـ.كقكلو هَم٣مؽْمَٟميُمقا َأْهَؾ ايمذِّ

                                                           

.ِّٓص،ُلمصابكني،ج،صفكةالتفاسير(ُ)
.ُّٕٗص،ِلمزحيمي،ج،التفسيرالكسيط(ِ)
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،[ إِْن ىُمٛمُْتْؿ ََل سَمْٔمَٙمُٚمقنَ  فإفيقكؿلمقائميفلمحمد إالبشرمثمكـ، ىؿىذا بينيـ: فيتناجييـ
كانكا الذيف الرسؿ أمر كجيمتـ كانكاأنكرتـ إنسا أمرىـ القكـ أييا تعممكا فمـ محمد، قبؿ مف

.(ٔ)أـمبلئكة،فاسألكاأىؿالكتبمفالتكراةكاإلنجيؿماكانكايخبرككـعنيـ"

بؿلقداقتضتحكمةهللاسبحانوأفيككفالرسكؿمفجنسقكمو،حتىيتحقؽالمقصكد،
ـْ َرؽُمقلٍ ]قاؿتعالى: ـْ َيَُم٣مُء َوُهَق  َوََم٣م َأْرؽَمْٙمٛم٣َم َِم ـْ َيَُم٣مُء َوَُّيِْدي ََم ْؿ هَمُٝمِّمؾه اهللُ ََم َ ََلُ إَِلَّ زمِٙمَِِض٣مِن وَمْقَِمِف يمُِٝمَّضكمِّ

. {2}إبراهقم:[ ايمَٔمِزيُز احَل٘مِٝمؿُ 

رسكالن أرسؿ ما أنو بعباده لطفو مف "كىذا السعدم: ؿْ ]:قاؿ َ ََلُ [ إَِلَّ زمِٙمَِِض٣مِن وَمْقَِمِف يمُِٝمّضكَمِّ
يحتاج فإنيـما عمىغيرلسانيـ، كانكا لك بخبلؼما أتىبو، ما تعمـ كيتمكنكفمف إليو، كف

يحتاجكفإلىأفيتعممكاتمؾالمغةالتييتكمـبيا،ثـيفيمكفعنو،فإذابيفليـالرسكؿماأمركا
ـْ َيَُم٣مءُ ]بو،كنيكاعنوكقامتعمييـحجةهللا ييدممفيشاءممفلـينقدلميدل،ك[هَمُٝمِّمؾه اهللُ ََم

.(ٕ)ممفاختصوبرحمتو"

رد القرآف عمى المشركيف بأف يكوف عند الرسوؿ كنوٌز وجناف:  :المسألة الثانية

يسيرفياألسكاؽ،لقدكافمفطمباتالمشركيفكمفجداليـالعقيـلمَّارأكارسكؿهللا
لككافرسكؿمفعندر:كيخالطالنَّاس،استنكركاعميوذلؾكقالكا بو،لكفاهذلؾكجعؿلوجنَّاتو

يكفيوكأىمو،فردالقرآفعمييـ:انيأكؿمنيا،أكجعؿلوكنزانكأنيار
 لو شاء هللا أف يعطيو لفعؿ:  :الفرع األوؿ

تَِٜم٣م األََّْن٣َمُر ]قال تعاىل:  ـْ َُتْ ِري َِم ـْ َذيمَِؽ صَمٛم٣َّمٍت ََتْ ا َِم َوََئَْمْؾ يمََؽ سَمَّض٣مَرَك ايمَِّذي إِْن ؾَم٣مَء صَمَٔمَؾ يمََؽ طَمغْمً

. {23}الػرقان:[ وُمُِمقًرا

،إذقالكالكالجاءتىذهاآليةفيسياؽ"الردعمىمقترحاتالمشركيفعمىرسكؿهللا
كتككفلوجنةيأكؿمنيافقاؿتعالىلرسكلو سَمَّض٣مَرَك ايمَِّذي إِْن ]:أنزؿإليوممؾ،أكيمقىإليوكنزه

ـْ ذَ  ا َِم أمالذماقترحكهكقالكاخذلنفسؾمفربؾبعدأفرفضتطمبيـ،[...يمَِؽ ؾَم٣مَء صَمَٔمَؾ يمََؽ طَمغْمً
 رسالتؾ عف كالتخمي دعكتؾ تَِٜم٣م األََّْن٣َمرُ ]بترؾ ـْ َُتْ ِري َِم أشجارىا،[صَمٛم٣َّمٍت ََتْ خبلؿ مف أم

 َٔمْؾ يمََؽ وُمُِمقًرا]كقصكرىا الد[ َوََيْ ذلؾلؾمفىذه يشأ لـ كلكنو قالكا، كما كاحدان ؛ارالقصران
ولكلكنولـيشأ،فربؾقادرعمىأفيجعؿلؾذلؾ،ألنيادارعمؿليستدارجزاءكراحةكنعيـ

                                                           

.ُّْص،ُٖلمطبرم،ج،جامعالبياف(ُ)
.ُِْص،ُلمسعدم،ج،تيسيرالكريـالرحمف(ِ)
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يشاءه فيما تأكؿ،كالخير ككنؾبشران اإليمافىك مف ليـ المانع يكف لـ المشركيف فإف فاصبر
.(ٔ)الطعاـكتمشيفياألسكاؽ"

 ما كاف رسوؿ هللا إال بشرًا رسواًل: :الفرع الثاني
ا َرؽُمقًَل  ...]قال تعاىل:  . {10}اإلرساء:[ وُمْؾ ؽُمّضَْح٣مَن َرِّبِّ َهْؾ ىُمٛم٦ُْم إَِلَّ زَممَمً

بعدأفطمبكامنومجمكعةمفالمعجزات،كأفلقدكافىذاردانحاسمانمفرسكؿهللا
تتدفؽمفاألرضاألنيار،أكيككفلوبيتمفذىب،أكأفيككفلوبستافمفنخيؿكأعناب،

ميقىان،أفقاؿليـف مقىان،كأحسنيـخي كتقدسأفيتقدـأحدبيف":كافردسيدالخمؽ،أكمؿالنَّاسخى
يديوفيأمرمفأمكرسمطانوكممككتو،بؿىكالفعاؿلمايشاء،إفشاءأجابكـإلىماسألتـ،

فشاءلـيجبكـ،كماأناإالرسكؿإليكـأبمغكـرساالتربيكأنصحلكـ،كق دفعمتذلؾ،كأمركـكا 
.(ٕ)"فيماسألتـإلىهللا

رد القرآف عمى المشركيف بطمبيـ معجزات مثؿ األمـ السابقة:  :المسألة الثالثة
لقدتمادلالمشرككففيغييـ،كتعالكافيكفرىـ،فتبعكااألمـالسابقةحذكانحذكان،فطمبكا

فعمييـكأبطؿكؿحججيـ،كفنَّدكؿطمباتيـ.مفالمعجزاتكالتيكانتلؤلمـالسابقة،فردالقرآ
رد القرآف عمى المشركيف طمبيـ نزوؿ القرآف جممًة واحدة:  :الفرع األوؿ

 هللا رسكؿ عمى ينزؿ القرآف كاف فيلقد كبالتدرج كاألحداث، الكقائع حسب عمى
َل فَمَٙمْٝمِف ... ]:األحكاـ،فاستمرنزكلوثبلثةهكعشركفعامان،فاستنكرالمشرككفذلؾكقالكا يَمْقََل ُٞمزِّ

َٙم٥ًم َواضِمَدًة  ذلؾ[ ...ايمُٗمْرَآُن مُجْ كالكتبالتينزلتعمىاألنبياءفياألمـالسابقة،فردهللاسبحانوأفَّ
ْٙمٛم٣َمُه سَمْرسمِٝمًَل  ...]:لحكمةجميمة،فقاؿ . {01}الػرقان:[ ىَمَذيمَِؽ يمِٛمَُثّض٦َِّم زمِِف هُم٠َماَدَك َوَرسمَّ

فإفقمت:ماالسرفينزكلوإلىاألرضمنجماكىبلنزؿجممةكسائرقاؿالزركشي:"
أمأنزلناهكذلؾمفرقا[ ىَمَذيمَِؽ ]:الكتبقمتىذاسؤاؿقدتكلىهللاسبحانوجكابو...فقاؿتعالى

كافيتجددفيكؿحادثةكافأقكللمقمب[ يمِٛمَُثّض٦َِّم زمِِف هُم٠َماَدكَ ] أملنقكمبوقمبؾفإفالكحيإذا
ذلؾكثرةنزكؿالممؾإليوكتجديدالعيدبوكبمامعومفالرسالةكأش دعنايةبالمرسؿإليوكيستمـز

ما كافأجكد كليذا العبارة تقصرعنو مفذلؾالجانبالعزيزفحدثلومفالسركرما الكاردة
.(ٖ)"يككففيرمضافلكثرةنزكؿجبريؿ

                                                           

.َِٔص،ّلمجزائرم،ج،أيسرالتفاسير(ُ)
.ُُِص،ٓالبفكثير،ج،تفسيرالقرآفالعظيـ(ِ)
القرآف(ّ) .ُِّص،ُلمزركشي،ج،البرىاففيعمـك
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منيا:لقرآفمنجمان،الفكائد،لنزكؿاكقدذكرالمراغيمجمكعةمف
إنوأنزؿىكذاليككفحفظولوأكمؿكيككفأبعدعفالمساىمةكقمةالتحصيؿ."*

*إنولكأنزؿجممةعمىالخمؽلنزلتالشرائعبأسرىادفعةكاحدةعمييـ،كاليخفىمافيذلؾمف
يـعميوأسيؿ.كمران،حرجعمييـبكثرةالتكاليؼمرةكاحدة،كلكفبإنزالومنٌجماكافأيسر

*إنَّو)عميوالصبلةكالسبلـ(إذاشاىدجبريؿالفينةبعدالفينةقكلقمبوعمىأداءماحمؿبو،
كعمىالصبرعمىأعباءالنبكة،كعمىاحتماؿأذلقكمو،كقدرعمىالجيادالذماستمرعميو.

يدينيـ.*إنوأنزؿىكذابحسباألسئمةكالكقائع،فكاففيذلؾزيادةبصرليـف
عف كافعجزىـ عفمعارضتو كعجزكا ينزؿمنو، كبما بنجكمو كتحداىـ نزؿىكذا، لما *إنو

معارضتوجممةأجدركأحؽفينظرالرأمالحصيؼ.
كبحسب أنزلتعمييـ، الذيف القكـ حاؿ كفؽ التنزيؿ بدء في جاء الشريعة بعضأحكاـ إف *

هللا أضاء فمما يألفكنيا، كانكا التي أحكاليـالعادات بعض تغيرت رسكلو بيدل بصائرىـ
عمىطير،كيذىبعنيـرجسالجاىميةالذمكانكافيو،كاستعدتأنفسيـلتشريعيزيدىـطيران

فجاءذلؾالتشريعالجديدالكامؿالمناسبلتمؾالحاؿالجديدة،كلكنزؿالقرآفجممةلـيتسٌف
.(ٔ)"شيءمفىذا

المشركيف طمبيـ معجزات حسية كاألمـ السابقة:  رد القرآف عمى :الفرع الثاني
األنبياء حسيةمادية،كالتيجاءبيا لقدكافمفمطالبالمشركيفأفيعطكفمعجزاتو

،فردالقرآفعمىالمشركيفبمايمي:)عمييـالسبلـ(لؤلمـالسابقة،كعصامكسى
أف  نزوؿ المعجزات لف يكوف سبب إيمانيـ:  :البند األوؿ

ٍء وُمُّضًَل ََم٣م ىمَ ] ؿتعالى:قا َٞم٣م فَمَٙمْٝمِٜمْؿ ىُمؾَّ َشْ َٚمُٜمُؿ اظَمْقسَمك َوضَممَمْ يْمٛم٣َم إيِمَْٝمِٜمُؿ اظمَََلئَِ٘م٥َم َوىَمٙمَّ ٛم٣َم َٞمزَّ ٣مُٞمقا َويَمْق َأٞمَّ

َـّ َأىْمَثَرُهْؿ ََيَْٜمُٙمقنَ 
. {222}األكعام:[ يمُِٝم٠ْمَِمٛمُقا إَِلَّ َأْن َيَُم٣مَء اهللُ َويَم٘مِ

نزكؿالمعجزاتبؿكلكأننالـنقتصرعمىإيتاءلقدأكضحتىذهاآليةبك ؿصراحة،أفَّ
مااقترحكهىنامفآيةكاحدة،بؿنزلناإلييـالمبلئكة،كماقالكا،ككمميـالمكتىكماقالكا،كجمعنا
عمييـكؿشيءمفالحيكاناتكالنباتاتكالجمادات،قببلأم:كفبلءبصحةمابشركابوكأنذركاما

نكالغمكىـفيالتمردكالطغياف،إالأفيشاءهللاأم:إيمانيـفيؤمنكا،كلكفأكثرىـيجيمكفكانكاليؤم
.(ٕ)أم:إنيـلكأكتكاكؿآيةلـيؤمنكا
                                                           

.ُّ،صُٗتفسيرالمراغي،ج(ُ)
.ْٗٔص،ْلمقاسمي،ج،محاسفالتأكيؿ(ِ)
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بؿلكأراىـهللاسبحانومفالمعجزاتكاألمـالسابقة،لذىبكاإلىطمبأمكرأخرل،حتى
أعظـداللةإلىأنَّيـاليريدك فاإليماف،كاليرغبكففياإلسبلـ،كأنَّيـيريدكفيؤمنكا،كفيىذا

ـَ ضَمتَّك ُٞم٠ْمسَمك َِمْثَؾ ََم٣م ُأويِتَ ُرؽُمُؾ اهللِ اهللُ ]الجداؿكالمماطمة،قاؿتعالى: ـْ ُٞم٠ْمَِم ْؿ َآَي٥ٌم وَم٣ميُمقا يمَ   َوإَِذا صَم٣مَءِْتُ

ـَ َأصْمَرَُمقا َصَٕم٣م [ ٌر فِمٛمَْد اهللِ َوفَمَذاٌب ؾَمِديٌد زمََِم ىَم٣مُٞمقا َيْٚمُ٘مُرونَ َأفْمَٙمُؿ ضَمْٝم٧ُم ََئَْمُؾ ِرؽَم٣ميَمَتُف ؽَمٝمُِِمٝم٤ُم ايمَِّذي

"أم:النؤمفحتىيكحىإليناكمايكحىإليو،كينزؿعميناجبريؿكماينزؿعميو،،{212}األكعام:
فأناأكلىبالنبكة؛ألنيأكثرحتىركلأفالكليدبفالمغيرةقاؿ:إفكافهللايريدأفيبعثنبيان

"كقاؿأبكجيؿ:زاحمتنابنكعبدمناؼفي،(ٔ)،ككذاكافيقكؿأكابرىـكرؤساؤىـ"دـسنان،كأقماالن
يكحىإليو.كهللاالنؤمفبوكالنىتَّبًعويأكأف ٍيًرىىاف،قالكا:منَّانبيه الشرؼ،حتىإذاصرناكىفىرىسى

.(ٕ)يأتيىنىاكحيكمايأتيو"

ىكرغ األمركذلؾإنَّما داـأفَّ كافهللاسبحانويعمـكما بةفيالجداؿكالمماطمة،كلمَّا
ألنَّيـعمىكمتاالحالتيفلفيؤمنكا.؛ماتكفالصدكر،كماتجرمبوالنفكس،لـينزؿالمعجزات

أف  القرآف الكريـ أعظـ معجزة:  :البند الثاني

ـْ َرزمِّ ] قاؿتعالى: ََم َأَٞم٣م َٞمِذيٌر َُمّضكِمٌ َووَم٣ميُمقا يَمْقََل ُأْٞمِزَل فَمَٙمْٝمِف َآَي٣مٌت َِم ََم اآلََي٣مُت فِمٛمَْد اهللِ َوإِٞمَّ َأَومَلْ *  ِف وُمْؾ إِٞمَّ

٥ًم َوذىِْمَرى يمَِٗمْقٍم ُي٠ْمَِمٛمُقنَ  ٣م َأْٞمَزيْمٛم٣َم فَمَٙمٝمَْؽ ايم٘مَِت٣مَب ُيْتعَم فَمَٙمْٝمِٜمْؿ إِنَّ دِم َذيمَِؽ يَمَرمْحَ . {12-13 }العـؽبوت:[ َيْ٘مِٖمِٜمْؿ َأٞمَّ

ضىؤالءالظالمكفالمكذبكفلمرسكؿكلماجاءبو،كاقترحكاعميوييبيفالنصالقرآنياعتر
فقاؿ: طريقو، تعالى ذكر الحؽ، بياف المقصكد كاف لمَّا أنَّو سبحانو الحؽ فأخبر آيات، نزكؿ

ْ َيْ٘مِٖمِٜمؿْ ] ٣م َأْٞمَزيْمٛم٣َم فَمَٙمْٝمَؽ ايم٘مَِت٣مَب ُيتْ ]قاؿتعالى:،فيعمميـبصدقؾكصدؽماجئتبو[َأَومَل عَم َأٞمَّ

كاآلياتعمى،[فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  كالدالالتالباىرات، فيومفاآلياتالبينات، مختصرجامع، كبلـ كىذا
كمنيا:،صدقؾشيءكثير

إتيافالرسكؿ بوبمجردهكىكأمي،مفأكبراآلياتعمىصدقو.*إفَّ
اىـآيةأخرل.*ثـعجزىـعفمعارضتو،كتحديوإي

عبلنية،يتمىعمييـ،كيقاؿ:ىكمفعندهللا،قدأظيرهالرسكؿ،كىكفي*ثـظيكره،كبركزهجيران
فيوأنصاره،ككثرمخالفكهكأعداؤه،فمـيخفو،كلـيثفذلؾعزمو،بؿصرحبوعمى كقتقؿَّ

كناد األشياد، عمىرءكس يقدر أحد فيؿ ربي، كبلـ ىذا بأف كالباد، الحاضر بيف بو ل
معارضتو،أكينطؽبمباراتوأكيستطيعمجاراتوآيةأخرل.

                                                           

.ُِْص،ِلمسمعاني،ج،تفسيرالقرآفالعظيـ(ُ)
.ْٕص،ِجزادالمسيرفيعمـالتفسير،(ِ)
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ثـإخبارهعفقصصاألكليف،كأنباءالسابقيف،كالغيكبالمتقدمةكالمتأخرة،معمطابقتولمكاقع،*
آيةأخرل.

ماأدخؿفييامفالتحريؼكالتبديؿ*ثـىيمنتوعمىالكتبالمتقدمة،كتصحيحو لمصحيح،كنىٍفيي
آيةأخرل.

*ثـىدايتولسكاءالسبيؿ،فيأمرهكنييو،فماأمربشيءفقاؿالعقؿليتولـيأمربوكالنيىعف
لذكم المعقكلة كالحكمة كالميزاف، لمعدؿ مطابؽ ىك بؿ عنو ينو لـ ليتو العقؿ فقاؿ شيء

ل.البصائركالعقكؿآيةأخر
آية لكؿحاؿككؿزمافبحيثالتصمحاألمكرإالبو كأحكامو إرشاداتوكىدايتو مسايرة *ثـ

أخرل.
فجميعذلؾيكفيمفأرادتصديؽالحؽ،كعمؿعمىطمبالحؽ،فبلكفىهللامفلـيكفو

قرآف،كالشفىهللامفلـيشفوالفرقاف،كمفاىتدلبوكاكتفى،فإنوخيرلو.ال
٥ًم َوِذىْمَرى يمَِٗمْقٍم ُي٠ْمَِمٛمُقنَ  ...]فمذلؾختمةاآليةبقكلوسبحانو:  {12}العـؽبوت:[ إِنَّ دِم َذيمَِؽ يَمَرمْحَ

كتزكيةالقمكبكاألركاح،كتطييرالعقائد،كذلؾلمايحصمكففيومفالعمـالكثير،كالخيرالغزير،
.(ٔ)كتكميؿاألخبلؽ،كالفتكحاتاإلليية،كاألسرارالربانية

أف  عدـ اإليماف بعد نزوؿ اآليات التي يطمبوىا سبب إىالكيـ:  :البند الثالث
زؿلقدجرتسنَّةهللافيعبادهأنَّوإذاأعطاىـمايطمبكفمفالمعجزاتكلـيؤمنكاأفيين

بيـشديدعقابو،كأليـعذابو،ألنَّولـتبقىليـأدنىحجة،كالأقؿشبوفيصدؽدعكلنبييـ،
قاؿهللاتعالىفيأصحابالمائدة: زُمُف ]كما ـْ َيْ٘مُٖمْر زَمْٔمُد َِمٛمُْ٘مْؿ هَم١مِِّنِّ ُأفَمذِّ ٣م فَمَٙمٝمُْ٘مْؿ هَمَٚم َُلَ وَم٣مَل اهللُ إِِّنِّ َُمٛمَزِّ

زُمُف َأضَم  ـَ ايمَٔم٣مظَمكِمَ فَمَذازًم٣م ََل ُأفَمذِّ ،كقاؿتعالىعفثمكد،حيفسألكاآية:ناقةتخرجمف {221}ادائدة:[ ًدا َِم
ككذبكا بمفخمقيا، فكفركا سألكا عمىما ناقة منيا لو فأخرج ربو، صالح فدعا عينكىا، صخرة

٣مٍم َذيمَِؽ َوفْمٌد نَمغْمُ ََمْ٘مُذوٍب هَمَٔمَٗمُروَه٣م هَمَٗم٣مَل َُتَتَُّٔمقا دِم َداِرىُمْؿ شَمََل ]:تعالىرسكلوكعقركاالناقةفقاؿ [ شَم٥َم َأيَّ

.{71}هود:

كقدجاءالجكابفيالقرآفصريحان،عفعمةعدـاالستجابةلطمبالمشركيف،بنزكؿآيات
 قاؿهللاتعالى: السابقة، كالتيكانتلؤلمـ ٣م ]مادية، َب َِبَ َوََم٣م ََمٛمََٔمٛم٣َم َأْن ُٞمْرؽِمَؾ زم٣ِمآلََي٣مِت إَِلَّ َأْن ىَمذَّ

ِقيًٖم٣م ٣م َوََم٣م ُٞمْرؽِمُؾ زم٣ِمآلََي٣مِت إَِلَّ ََّتْ ًة هَمٓمََٙمُٚمقا َِبَ يُمقَن َوَآسَمْٝمٛم٣َم شَمُٚمقَد ايمٛم٣َّموَم٥َم َُمّضٌِْمَ . {11}اإلرساء:[ األَوَّ

                                                           

.ّّٔص،ُلمسعدم،ج،تيسيرالكريـالرحمفانظر:(ُ)
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النبي اآليةعف"ابفعباسقاؿ:سأؿأىؿمكة أفيجعؿجاءفيسببنزكؿىذه
فشئتأفتستأنيبيـلعمنانجتبيمنيـ،الصفاذىباكأفينحيعنيـالجباؿفيزرعكف،فقيؿلو:إ

فشئتأفتؤتييـالذمسألكا،فإفكفركاأىمككاكماأىمؾمفقبميـ،قاؿ:"ال،بؿأستأنيبيـ"، كا 
يُمقنَ ]:فأنزؿهللا َب َِب٣َم األَوَّ .(ٔ)"[ َوََم٣م ََمٛمََٔمٛم٣َم َأْن ُٞمْرؽِمَؾ زم٣ِمآلََي٣مِت إَِلَّ َأْن ىَمذَّ

منع:قاؿابفكثير سأؿقكمؾمنؾ،فإنوأمما عمىما أف"نبعثاآلياتكنأتيبيا نا
سيؿعمينايسيرلدينا،إالأنوقدكذببيااألكلكفبعدماسألكىا،كجرتسنتنافييـكفيأمثاليـ

.(ٕ)أنيـاليؤخركفإذاكذبكابيابعدنزكليا"

يسألكفالنبي كانكا إذ اآليةكشؼشبيةأخرلمفشبوتكذيبيـ أفيأتييـكفيىذه
كىكيطمبمناأفنؤمفبولجاءناباآلياتبآياتعمىحسباقتراحيـ،كيقكلكف:لككافصادقان

بأنفسيـأفهللايتنازؿلمباراتيـ.فأخبرهللاسبحانوأننانعمـأنيـاليؤمنكفكماالتيسألناه،غركران
فعمـالناسأفاإلصرارعمىالكفر،فرةلماجاءتيـأمثاؿتمؾاآلياتلـيؤمفمفقبميـمفالك

سجيةلممشرؾاليقمعياإظياراآليات،فمكآمفاألكلكفعندماأظيرتليـاآلياتلكافليؤالء
مكقكفان إيمانيـ اآلياتالتيسألكىاأفيجعمكا لئبل،عمىإيجاد المؤمنيف تثبيتألفئدة كفيىذه

فقكموفمعمويتمنىأفيجيبيـهللالماسألكامفلحرصوعمىإيمايفتنيـالشيطاف،كتسميةلمنبي
.(ٖ)اآلياتكلحزنومفأفيظنكهكاذبان

رد القرآف عمى المشركيف استعجاليـ العقاب:  :الفرع الثالث

نفكسيـ في االستكبار ككصؿ عجيبان، أمران المشركيف عند العناد في الحد كصؿ لقد
 بيـ، األمر كصؿ حتى درجة، أقصى إلى نبييـ مف يطمبكا العقاب،أف بيـ يينزؿ أف
تعالى: هللا قاؿ العذاب، مف بنصيبيـ ْؾ يَمٛم٣َم ومِْمَّٛم٣َم وَمّضَْؾ َيْقِم احِلَِض٣مِب ]كييعجؿ ٛم٣َم فَمجِّ       [ َووَم٣ميُمقا َرزمَّ

. {27}ص:

كلـيكفمشركيالعربىـأكؿمفطمبىذااألمر،فقدكافأسبلفيـمفاألمـالسابقة،
بعذابيـكالت ييسرعكا أف السبلـ( )عمييـ أنبيائيـ مف فطمبكا المطمب، مثؿىذا بربيا، تؤمف يلـ

عاد قـك قاؿ فقد صادقيف، كانكا أف ٣مِدومكِمَ  ...]: ـَ ايمِمَّ ،{11}األحؼاف:[ هَمْٟمسمِٛم٣َم زمََِم سَمِٔمُدَٞم٣م إِْن ىُمٛم٦َْم َِم

                                                           

.ِٖٖص،ُلمنيسابكرم،ج،أسبابالنزكؿ(ُ)
.ُٗص،ٓالبفكثير،ج،عظيـتفسيرالقرآفال(ِ)
.ُِْص،ُٓالبفعاشكر،ج،التحريركالتنكير(ّ)
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لكط قكـ كقاؿ ٣مِدومكِمَ اْئتِٛم٣َم زمَِٔمَذاِب اهللِ إِْن ىمُ ... ]: ـَ ايمِمَّ نكح، {11}العـؽبوت:[ ٛم٦َْم َِم قكـ كقاؿ
:[ َ٣مِدومكِم ـَ ايمِمَّ . {01}هود:[ وَم٣ميُمقا َي٣م ُٞمقُح وَمْد صَم٣مَديْمتَٛم٣َم هَمَٟمىْمَثْرَت صِمَدايَمٛم٣َم هَمْٟمسمِٛم٣َم زمََِم سَمِٔمُدَٞم٣م إِْن ىُمٛم٦َْم َِم

نزكؿ العقابليسمفشأفكقدردالقرآفعمييـبمسافاألنبياء)عمييـالسبلـ(صريحان،أفَّ
فشاءأكقفو. نَّماىكبأمرهللاإفشاءأنفذه،كا  الرسؿ،كالعندطمبكـنزكلو،كا 

 نكح ليـ قاؿ العقاببيـفقد نزكؿ منو طمبكا لمَّا ََم َيْٟمسمِٝمُ٘مْؿ زمِِف اهللُ إِْن ؾَم٣مَء ]:           وَم٣مَل إِٞمَّ

ـَ   {00}هود:[ َوََم٣م َأْٞمُتْؿ زمُِٚمْٔمِجِزي فأج، أم نكح بمشيئةابيـ ىك نما كا  إليو ليس ذلؾ "بأف
لكـ، عجمو بتعجيمو كحكمتو مشيئتو قضت فإف شاء إف هللا بو يأتيكـ إنما كقاؿ رادتو، كا  هللا
بيرب بكـ هللا أراده عما بفائتيف بمعجزيف أنتـ كما أخره بتأخيره كحكمتو مشيئتو قضت ف كا 

.(ٔ)أكمدافعة"

منونزكؿالعقاببيـاؿليـىكدكق طمبكا لمَّا ُٕمُ٘مْؿ ََم٣م ]: ََم ايمِٔمْٙمُؿ فِمٛمَْد اهللِ َوُأزَمٙمِّ وَم٣مَل إِٞمَّ

َٜمُٙمقنَ  "إنماالعمـبكقتنزكلو،أمفأجابيـىكد، {10}األحؼاف:[ ُأْرؽِمْٙم٦ُم زمِِف َويَم٘مِٛمِّل َأَراىُمْؿ وَمْقًَم٣م ََتْ
ندهللاكحده،العمـليبكقتنزكلو،كالدخؿليفيأكبجميعاألشياءالتيمفجممتياذلؾ،ع

أرسمتبومف فيأتيكـبوفيكقتوالمقدرلو.كأبمغكـما عمـذلؾعندهللا، نما إتيانوكحمكلو،كا 
تجيمكفحيثالتخكيؼكاإلنذارمفغيركقؼعمىتعييفكقتنزكؿالعذاب،كلكنيأراكـقكمان

.(ٕ)رسؿ،مفاإلتيافبالعذابكتعييفكقتو"تقترحكفعميماليسمفكظائؼال

 المطمب الرابع
عمى اإلشاعات والمجادلة بالباطؿ القرآف رد

باستطاعتيـ رالظالمكفكؿما الحمبلتاإلعبلميةعمىمنٌللقدسخَّ يؿمفالحؽ،كشنُّكا
اؿالباطؿالحؽ،منذفجرالتاريخ،مستخدميففيذلؾنشراإلشاعاتكالمعمكماتالكاذبة،كالجد

أساليب لمقرآف كاف كلقد الناسعمىعقائدىـ، مساكميف الكذبكالمراء، عمى إال يقكـ الذمال
عديدةفيالردعمىىذهالحمبلتاإلعبلمية،كفيىذاالمطمبمسألتاف.

 :منيج القرآف في الرد عمى اإلشاعة :المسألة األولى
عميو تقكـ الذم األكبر الجزء ىي اإلشاعة تعصؼألفَّ كألنَّيا اإلعبلمية، الحرب

الطريؽاألسيؿفينشرالباطؿ،كتشكيوالحؽ،كألنَّياتزجباألفكارالغريبةفي بالشعكب،كألنَّيا

                                                           

.ِٔٓص،ِلمشككاني،ج،فتحالقدير(ُ)
.ُّْص،ٓالبفعجيبة،ج،البحرالمديدفيتفسيرالقرآفالمجيد(ِ)
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الحمكؿالناجعة،كالدكاءالشافي،ككافرد القرآفبكؿدقة،ككضعليا نفكسالناس،فقدعالجيا
القرآففيدحضاإلشاعةعمىالنحكالتالي:

 :وجوب التثبت والتبيف مف األخبار :فرع األوؿال
لقدأكدالقرآفالكريـعمىضركرةككجكبالتثبتمفاألخبار،كرسـطريقانفيالدعكةإلى

٣م ]التثبت،كالتحذيرمفانعدامو،لماينتجعنيامفكيبلتالتيحمدعقباىا،قاؿهللاتعالى: َ َي٣م َأُّيه

ـَ َآََمٛمُقا إِْن صَم٣مءَ   هَمَتَّضٝمَّٛمُقا َأْن سُمِِمٝمُّضقا وَمْقًَم٣م زمَِجَٜم٣ميَم٥ٍم هَمُتِْمّضُِحقا فَمعَم ََم٣م هَمَٔمْٙمتُْؿ َٞم٣مِدَِمكمَ ايمَِّذي
[ ىُمْؿ هَم٣مؽِمٌؼ زمِٛمََّضٟمٍ

. {7}احلجرات:

هللاتعالىيأمرالمؤمنيفبكجكبالتثبتمفأخبارالفاسقيف كيكضحليـكيؼيتمقكف،إفَّ
ألنومظنة؛كيخصصالفاسؽ،ثبتمفمصدرىاكيقررضركرةالت،ككيؼيتصرفكفبيا،األنباء
كذلؾحتىاليشيعالشؾبيفالجماعةالمسممةفيكؿماينقموأفرادىامفأنباء،فيقعما،الكذب

يشبوالشمؿفيمعمكماتيافمدلكؿاآليةعاـ،كىكيتضمفمبدأالتمحيصكالتثبتمفخبرالفاسؽ
ؿفيالجماعةالمؤمنة،كخبرالفاسؽاستثناء.كاألخذفأماالصالحفيؤخذبخبره،ألفىذاىكاألص

.(ٔ)بخبرالصالحجزءمفمنيجالتثبتألنوأحدمصادره
،"كفيتنكيرالفاسؽكالنبأشياعفيالفساؽكاألنباء،كأنوقاؿ:أمفاسؽجاءكـبأمنبأ

ألٌفمفاليتحامىجنسفتكقفكافيوكتطمبكابيافاألمركانكشاؼالحقيقة،كالتعتمدكاقكؿالفاسؽ
.(ٕ)الفسكؽاليتحامىالكذبالذمىكنكعمنو"

كمفالدالئؿالمغكيةفياآلية،كالتيتؤكدعمىضركرةااللتزاـبيذاالخمؽمايمي:
مفمقتضياتاإليمافااللتزاـبمابعدالنداء.؛اءبمفظاإليمافترغيبفيالتثبت*الند ألفَّ

عفاالستعجاؿفياألمرمفغيرتثبت.،كزجرانتنفيرانبالخبرفاسقان*فيتسميةمفيأتي
( بكممة التعبير تتثبتكا،َفُتْصِبُحوا* لـ إف معكـ، سيستمر الندـ ىذا أفَّ عمى تدؿ بالمضارع، )

أبشعالندـمااستقبؿاإلنسافصباحاكقتانتباىو .(ٖ)كمعناىافتصيركاكلكفعبربياألفَّ
لفظة المجتمعفإِ )* في قميبلن يككف يجبأف الفاسؽ خبر أفَّ عمى كاضحة داللة اآلية في )

المسمـ.
التيتدؿعمىكجكبالتثبتمفاألخبار،ماجاءفيسببنزكؿومف روائع القصص

 هَمَتَّضٝمَّٛمُقا َأْن سُمِِمٝمّضُ ]:قكلوتعالى
ـَ َآََمٛمُقا إِْن صَم٣مَءىُمْؿ هَم٣مؽِمٌؼ زمِٛمَّضَٟمٍ ٣َم ايمَِّذي قا وَمْقًَم٣م زمَِجَٜم٣ميَم٥ٍم هَمتُِْمّضُِحقا فَمعَم ََم٣م َي٣م َأُّيه

                                                           

.ُّّْ،صٔانظر:فيظبلؿالقرآف،ج(ُ)
.َّٔ،صْلمزمخشرم،ج،الكشاؼ(ِ)
.ٗالقرآفالكريـفيالتثبت،صانظر:منيج(ّ)
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فدعانيقدمتعمىرسكؿهللا:،عفالحرثبفضرارالخزاميقاؿ{7}احلجرات:[ هَمَٔمْٙمُتْؿ َٞم٣مِدَِمكمَ 
كقمتيارسكؿهللاأرجعإلى،كدعانيإلىالزكاةفأقررتبيا،إلىاإلسبلـفأقررتبوكدخمتفيو

ليأتيؾماانأحدكأداءالزكاةفمفاستجابليجمعتزكاتوفترسؿإلىَّقكميفأدعكىـإلىاإلسبلـ
فمماأفسارالكليد،الكليدبفعقبةليقبضماكافعندهفبعثرسكؿهللا،جمعتمفالزكاة
فأقبؿ،البعثإليالحرثإفالحرثمنعنيالزكاةكأرادقتميفضربرسكؿهللا:فرؽفرجعفقاؿ

رسكؿهللا:كلـقالكا:قاؿ.قالكاإليؾ؟إلىأيفبعثتـ:استقبؿالبعثفقاؿليـالحرثبأصحابوإذ
بالحؽالكالذمبعثمحمدان:قاؿ،بعثإليؾالكليدبفعقبةفزعـأنؾمنعتوالزكاةكأردتقتمو

رأيتوكالأتاني دخؿعمىرسكؿهللا،ما ال:قاؿ؟منعتالزكاةكأردتقتؿرسكلي:قاؿفمما
.(ٔ)الذمبعثؾبالحؽفنزلتاآليةك

عمىمف عفزيدبفأرقـقاؿ:كنتفيغزاة،فسمعتعبدهللابفأبييقكؿ:التنفقكا
األذؿ، منيا األعز ليخرجف عنده مف رجعنا كلئف حكلو، مف ينفضكا حتى هللا رسكؿ عند

إلىعبدهللابفرسكؿهللافدعانيفحدثتو،فأرسؿفذكرتذلؾلعميأكلعمر،فذكرهلمنبي
فكذبنيرسكؿهللا قالكا ما فحمفكا يصبنيمثموقطكصدأبيكأصحابو، لـ فأصابنيىـ ،قو،

النبي[ إَِذا صَم٣مَءَك اظُمٛم٣َمهمُِٗمقنَ ]فجمستفيالبيتفأنزؿهللاتعالى: إف هللا قد فقاؿ:"فبعثإليَّ
.(ٕ)"صدقؾ يا زيد

دليؿعمىكجكبالتحرمكالتثبت،حتىلكنقمتاإلشاعةي"كفيىذااإلجراءمفالنب
.(ٖ)عفالعدك"

كشؼ المنافقيف وفضحيـ:  :الفرع الثاني
"لقدلعبالمنافقكفدكرانبارزانفيبثاإلشاعاتداخؿالصؼالمسمـ.كقدعايشاإلسبلـ

الكثيرمفالدسكالتضميؿكالمؼ األكؿ،كعانىمنو النمكذجفيعصره كافىذا مما كالدكراف،
.(ٗ)يشارؾفيعمميةإرباؾالحياةاإلسبلمية،فيحركةالمجتمعاإلسبلميفيالداخؿكالخارج"

عفطريؽنشر عفسبيؿهللا، الصد الدكرمف بيذا يقكـ مف أكثر المنافقيفىـ كألفَّ
فأىمو،كىـفيحقيقةاإلشاعاتالباطمة،كالمحرضةعمىالديف،ألنَّيـيتستركفبالديفككأنَّيـم

األمرألداألعداءليذاالديف،فقدجاءتآياتالقرآفمتبلحقةفيبيافصفاتالمنافقيفكسماتيـ،
مفالمسمميفقاؿهللاتعالى:ػػىاليدخػػحت  َويَمْق َٞمَُم٣مُء أَلََرْيٛم٣َمىَمُٜمْؿ هَمَٙمَٔمَرهْمَتُٜمْؿ زمِِِضٝمََمُهْؿ ]ؿزيفيـعمىأحدو

                                                           

.َُٖلمسيكطي،ص،انظر:لبابالنقكؿفيأسبابالنزكؿ(ُ)
الناشر:مكتبةابفتيمية،الطبعةالرابعة.ُِْلمكادعي،ص،انظر:الصحيحالمسندمفأسبابالنزكؿ(ِ)
.ُِٖالقرع،صيألب،اإلشاعةإلىأيف(ّ)
،الناشر:داردجمة،الطبعةاألكلى.َُِسعيد،صلم،سيككلكجيةاإلشاعةرؤيةقرآنية(ْ)
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ـِ ايمَٗمْقِل َواهللُ َئْمَٙمُؿ َأفْمََميَمُ٘مؿْ َويَمَتْٔمِرهَمٛمَُّٜمْؿ  . {03}حمؿد:[ دِم حَلْ

يفيـ الداؿعمىمقاصدىـ، يبدكمفكبلميـ المنافقيف"فيما أمكلتعرففَّ قاؿابفكثير:
أمير قاؿ كما القكؿ، لحف مف المراد كىك كفحكاه، كبلمو بمعاني ىك الحزبيف أم مف المتكمـ

بفعفافال كفمتاتمؤمنيفعثماف هللاعمىصفحاتكجيو، أبداىا إال سريرة أحد أسر ما :
.(ٔ)لسانو"

أكصاؼالمؤمنيف الناسذكرهللاسبحانو أقساـ فييا كالتيذيكر البقرة سكرة كفيمقدمة
ـْ َيُٗمقُل َآََمٛم٣َّم ]:،كذكرالمنافقيفبثبلثةعشرآيةبخمسةآيات،كذكرالكافريفبآيتيف ـَ ايمٛم٣َّمِس ََم َوَِم

ـَ َآََمٛمُقا َوََم٣م خَيَْدفُمقَن إَِلَّ َأْٞمُٖمَِضُٜمْؿ َوََم٣م َيُْمُٔمُرونَ  * ٣مهللِ َوزم٣ِميمَٝمْقِم اآلطَِمِر َوََم٣م ُهْؿ زمُِٚم٠ْمَِمٛمكِمَ زمِ       * خُي٣َمِدفُمقَن اهللَ َوايمَِّذي

ْؿ فَمَذاٌب َأيمِٝمٌؿ زمََِم ىَم٣مُٞمقا َيْ٘مِذزُمقنَ  ٍء وَمِديرٌ  ... دِم وُمُٙمقَِبِْؿ ََمَرٌض هَمَزاَدُهُؿ اهللُ ََمَرًض٣م َوََلُ   [ إِنَّ اهللَ فَمعَم ىُمؾِّ َشْ

.{13-2: }البؼرة
صكرةالثالثةكىيصكرةاليتضحمفمقدمةسكرةالبقرةأفالحيزالذماستغرقورسـىذهك

لممؤمنيف األكلى الصكرة رسـ الذماستغرقو الحيز مف أفسح جاء قد الثانية،المنافقيف كالصكرة
مفالصكرتيفاألكلييففيواستقامةعمىنحكمفاألنحاء،كفيوبساطةعمىلمكافريف،ذلؾأفكبلِّ

المنافقكففيالمدينة بو الدكرالذمكافيقـك اإلطالةتكحيبضخامة كىذه معنىمفالمعاني،
إليذاءالجماعةالمسممة،كمدلالتعبكالقمؽكاالضطرابالذمكانكايحدثكنوكماتكحيبضخامة

فأفيقكـبوالمنافقكففيكؿكقتداخؿالصؼالمسمـ،كمدلالحاجةلمكشؼالدكرالذميمك
.(ٕ)عفأالعيبيـكدسيـالمئيـ

أماـسيؿاإلشاعاتالذميسيره فيمكقعوأفيككفسدانمنيعان يجبعمىكؿمسمـو لذا
القرآفالمنافقكف،كمماييسركشؼالشائعاتىيمعرفةعمفتصدرىذهاإلشاعات،كقدبيفلنا

صفاتيـلنحذرمفكؿمايقكلكنومفكبلـ،أكينشركنومفصفاتالمنافقيف،كبيفلناالنبي
معمكمات.

والتحصيف:  الكشؼ :الفرع الثالث
لـيكتؼالخطابالقرآنيبأسمكبفضحالمنافقيفكالقائميفعمىنشراإلشاعات،كتحديد

نَّ كا  الناس، حتىيراىا كذكرصفاتيـ، كىيسماتيـ، أخرلميمة، إلىخطكة األساليبكشؼما
العصراإلعبلـ يسمىبمغة كفؽما ركزالقرآفعمى،الدعائيةكتعريتيا، فقد المضاد، كاإلعبلـ

قاطػػػا،إلسػػافالتناقضكالكذبفييػػة،كبيػػاتالخاطئػػذهالمعمكمػػػػةىػػاعات،كتعريػػؼاإلشػػؼزيػػكش
                                                           

.ِِّص،ٕالبفكثير،ج،تفسيرالقرآفالعظيـ(ُ)
.ْٓ،صُانظر:فيظبلؿالقرآف،ج(ِ)
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.(ٔ)عؿضدمركجييافاعميتيا،كتكجيوردالف
ـَ ]فقدجاءفيسببنزكؿقكلوتعالى: ـْ َآََم ـْ ؽَمّضِٝمِؾ اهللِ ََم وَن فَم َ سَمُِمده وُمْؾ َي٣م َأْهَؾ ايم٘مِت٣َمِب مِل

ـَ َآََمٛمُقا إِْن سُمْمِٝمُٔمق*  سَمّْضُٕمقََّن٣َم فِمَقصًم٣م َوَأْٞمُتْؿ ؾُمَٜمَداُء َوََم٣م اهللُ زمَِٕم٣مهمٍِؾ فَمَمَّ سَمْٔمَٚمُٙمقنَ  ٣م ايمَِّذي َ ـَ ُأوسُمقا َي٣م َأُّيه ـَ ايمَِّذي ا هَمِريًٗم٣م َِم

ـَ  وىُمْؿ زَمْٔمَد إِيََمٞمُِ٘مْؿ ىَم٣مهمِِري أنَّوكافبيفحييفمفاألكسكالخزرج. {233-11 }آل عؿران:[ ايم٘مَِت٣مَب َيُرده
قتاؿفيالجاىمية،فمماجاءاإلسبلـاصطمحكاكألؼهللابيفقمكبيـ،كجمسييكدمفيمجمسفيو

 فقاؿفأنشدشعراننفرمفاألكسكالخزرج، فكأنيـدخميـمفذلؾ، الحييففيحربيـ، أحد قالو
الحياآلخركف:كقدقاؿشاعرنافييكـكذا:كذاككذا،فقاؿاآلخركف:كقدقاؿشاعرنافييكـ

كماكانت،فنادلىؤالء:ياآؿأكس،كنادلكذا:كذاككذا،قاؿ:فقالكا:تعالكانردالحربجذعان
فخرجإلييـرج؛فاجتمعكاكأخذكاالسبلحكاصطفكالمقتاؿ،فبمغذلؾرسكؿهللاىؤالءياآؿخز

" فقاؿ: جاءىـ حتى المياجريف مف معو يا معشر المسمميف، بدعوى الجاىمية وأنا بيف فيمف
أظيركـ بعد أف أكرمكـ هللا باإلسالـ وقطع بو عنكـ أمر الجاىمية وألؼ بينكـ، فترجعوف إلى ما 

فألقكاالسبلحمف،".فعرؼالقكـأنيانزغةمفالشيطافككيدمفعدكىـارا؟ هللا هللاكنتـ عميو كف
.(ٕ)سامعيفمطيعيف،ثـانصرفكامعرسكؿهللاأيدييـككبكا،كعانؽبعضيـبعضان

 هللا بنعمةفرسكؿ كتذكيرىـ بالماضي، المسمميف تذكير مف الييكدم أكقعو ما فنَّد
انكاكفاران،كالمتتبعآلياتالقرآفيجدفيأكثرمفمكقع،ىذهالعمميةالمزدكجةماكاإلسبلـبعد

 فيكشؼمف الثقة بتعزيز سمكميـ، مف المسمميف كتحصيف اإلسبلـ، أعداء إشاعات كتعرية
كمفىذهاآليات:،(ٖ)نفكسيـ،كتنميةالكعيبيفصفكفيـ

ـَ َآََمٛمُقا إِنْ ] قاؿتعالى: ٣َم ايمَِّذي ـَ  َي٣م َأُّيه ي ـَ ىَمَٖمُروا َيُردهوىُمْؿ فَمعَم َأفْمَٗم٣مزمُِ٘مْؿ هَمَتٛمَْٗمٙمُِّضقا طَم٣مِْسِ  * سُمْمِٝمُٔمقا ايمَِّذي

ـَ  ي . {213-221: }آل عؿران[ زَمِؾ اهللُ ََمْقََلىُمْؿ َوُهَق طَمغْمُ ايمٛم٣َّمِِصِ

َي٣مٍت ] قاؿتعالى:  ؽُمَقٍر َِمثْٙمِِف َُمْٖمؼَمَ
اُه وُمْؾ هَمْٟمسُمقا زمَِٔممْمِ ـْ ُدوِن اهللِ  َأْم َيُٗمقيُمقَن اهْمؼَمَ ـِ اؽْمَتْمَْٔمُتْؿ َِم َواْدفُمقا ََم

ََم ُأْٞمِزَل زمِِٔمْٙمِؿ اهللِ َوَأْن ََل إيِمََف إَِلَّ ُهَق هَمَٜمْؾ َأْٞمتُْؿ َمُ  * إِْن ىُمٛمُْتْؿ َص٣مِدومكِمَ   [ِْضٙمُِٚمقَن هَم١مِْن مَلْ َيِْضتَِجٝمُّضقا يَمُ٘مْؿ هَم٣مفْمَٙمُٚمقا َأٞمَّ

. {22-20: }هود

برىاف: طمب الدليؿ وال :الفرع الرابع

األدلة يبحثعف أف يجبعميو بؿ تصديقيا، إلى يسارع أال إشاعة سمع لمف ينبغي
كالبراىيفالتيتدؿعمىصدقيا،أكتكشؼزيفياككذبيا،كقدأشارالقرآفالكريـإلىذلؾصراحةن،

                                                           

.َُّلمسعيد،ص،انظر:سيككلكجيةاإلشاعة(ُ)
.ُُٔلمنيسابكرم،ص،انظر:أسبابالنزكؿ(ِ)
.َُٓانظر:المرجعالسابؽ،ص(ّ)
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تعالى: ْ َيْٟمسُمقا زم٣ِم] قاؿ َٜمَداِء هَمُٟمويَمئَِؽ فِمٛمَْد اهللِ ُهُؿ ايمَ٘م٣مِذزُمقنَ يَمْقََل صَم٣مُءوا فَمَٙمْٝمِف زمَِٟمْرزَمَٔم٥ِم ؾُمَٜمَداَء هَم١مِْذ مَل [ يمُمه

. {20}الـور:

المؤمنيفعائشة)رضيهللاعنيا( أـ اآليةمفضمفاآلياتالتينزلتفيتبرئة كىذه
عيد في المسمـ المجتمع أصابت التي اإلشاعات أخطر مف كانت كالتي اإلفؾ، حادثة بعد

ص أفضؿ صاحبيا عمى مفالنبكة، الكاجب أفَّ "عمى اآلية ىذه مف كييستدؿ تسميـ، كأتـ بلة
بأربعة تأتي أف تستطيع ىؿ لو يقكؿ كأف بفاحشة، مؤمنان يرمي مف يصدؽ ال أف المؤمف

ل قاؿ ال قاؿ فإف قكلؾ عمى الكاذبيفشيداء هللامف أنتعند إذان عمـ،و بدكف القكؿ كحرمة
.(ٔ)كالخكضفيذلؾ"

 االمتناع التاـ عف قوؿ اإلشاعة ومداولتيا:  :الخامس الفرع

َِضُّضقَٞمُف َهٝمِّٛم٣ًم َوُهقَ ] قاؿتعالى: ْقَٞمُف زمَِٟميْمِِضٛمَتُِ٘مْؿ َوسَمُٗمقيُمقَن زمَِٟمهْمَقاِهُ٘مْؿ ََم٣م يَمٝمَْس يَمُ٘مْؿ زمِِف فِمْٙمٌؿ َوَُتْ     إِْذ سَمَٙمٗمَّ

َت٣مٌن فَمٓمِٝمؿٌ َويَمْقََل إِْذ ؽَمِٚمْٔمُتُٚمقُه وُمْٙمتُْؿ َمَ *  فِمٛمَْد اهللِ فَمٓمِٝمؿٌ  َذا ؽُمّضَْح٣مَٞمَؽ َهَذا َُبْ َؿ َِبَ               [٣م َيُ٘مقُن يَمٛم٣َم َأْن َٞمَتَ٘مٙمَّ

.{27-21 }الـور:

كىاتيفاآليتيفمفضمفاآلياتالتينزلتفيتبرئةأـالمؤمنيفعائشة)رضيهللاعنيا(
بعضانمفالمؤمنيفأصبحكايتداكلكفىذا الخبربألسنتيـ،كيتناقمكنوبعدحادثةاإلفؾ،كالمعنىأفَّ

ىيفبسيط،كالكاقعأنَّو فيمابينيـ،مفغيردليؿكالبرىافعمىصحتو،كىـيحسبكفأنَّوأمره
أم:ككافاألصؿبكـأيياالمؤمنكف[َويَمْقََل إِْذ ؽَمِٚمْٔمُتُٚمقهُ ]عندهللامفالذنكبالعظيمةالكبيرة،

 لئلفؾ سماعكـ لذ[ وُمْٙمُتؿْ ]عند منكريف ألمره: معظميف َذا]لؾ، َؿ َِبَ أم:[ ََم٣م َيُ٘مقُن يَمٛم٣َم َأْن َٞمتََ٘مٙمَّ
يمي كما لنا، ينبغي المبيفما اإلفؾ بيذا الكبلـ، بنا ارتكاب؛ؽ مف إيمانو يمنعو المؤمف ألف

.(ٕ)القبائح

المنيجفيتعاممومعاإلخباركالمعمكماتالتيتصدرمف ىذا كؿمؤمفالتـز كلكأفَّ
مفآفاتكقدحذرناالنبيمجيكلة،لماكافلمشائعاتفيالمجتمعاإلسبلميمفسبيؿ،أماكف

المساف،فكثيرةىياألحاديثالتيدعتالمؤمفألفيضبطلسانو،كاليتكمـمايضربالمسمميف.
.(ٖ)"كفى بالمرء كذبا أف يحدث بكؿ ما سمع:"قاؿ:قاؿرسكؿهللافعفأبيىريرة

 
                                                           

.ٓٓٓص،ّلمجزائرم،ج،اسيرأيسرالتف(ُ)
.ّٔٓص،ُلمسعدم،ج،انظر:تيسيرالكريـالرحمف(ِ)
.ْصحيحمسمـ،مقدمةالكتاب،رقـالحديث:(ّ)
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المواجية:  :لسادسالفرع ا
كبعدذلؾينتقؿالمكقؼالقرآنيمعمركجياإلشاعاتكاألراجيؼإلىالشدةكالعنؼ،حيث

مرحمةالمكاجيةالحاسمة،كمفذلؾ:
تحطيـ الرموز المعادية وكشؼ نواياىـ:  :البند األوؿ

يثيره ما ضد اإلسبلمي المجتمع يقكدىا التي المضادة اإلعبلمية الحرب إطار كفي
الظالمكفكأعكانيـمفشائعاتإلجياضالحؽ،البدمفتعريةرؤكسالفتنة،كتسميطالضكءعمى

ماىـفيوفسادكظمـكبير،حتىاليثؽالناسبأممعمكمةتصدرمفىذهالفئة.
كقداستخدـالقرآفىذااألسمكبلتعريةالمنحرفيف،ككشؼزيفيـكجناياتيـعمىاإلنسانية،

الحؽالعدكاألكبرلمكسىكاصفانفقاؿ إِنَّ همِْرفَمْقَن فَمََل دِم األَْرِض ]:،قاؿتعالىكلدعكة

ُف ىَم٣مَن َمِ  َٖم٥ًم َِمٛمُْٜمْؿ ُيَذزمُِّح َأزْمٛم٣َمَءُهْؿ َوَيِْضتَْحٝمِل ٞمَِِض٣مَءُهْؿ إِٞمَّ
ـَ َوصَمَٔمَؾ َأْهَٙمَٜم٣م ؾِمٝمًَٔم٣م َيِْضَتّْمِٔمُػ ؿَم٣مئِ [ ـَ اظمُْٖمِِضِدي

٤ٍم َوسَم٤مَّ ]كأعداءالديفاإلسبلمي:أعداءالنبيكقاؿسبحانوكاصفان، {2}الؼصص:  سَمّض٦َّْم َيَدا َأِِّب ََلَ

٤ٍم  * ََم٣م َأنْمٛمَك فَمٛمُْف ََم٣ميُمُف َوََم٣م ىَمَِض٤َم  * ٣ميَم٥َم احَلَْم٤ِم  * ؽَمٝمَِْمعَم َٞم٣مًرا َذاَت ََلَ ـْ  * َواَْمَرَأسُمُف مَحَّ دِم صِمٝمِدَه٣م ضَمّْضٌؾ َِم

.{1-2: }ادسد[ ََمَِضدٍ 

المغيرةالذمعرؼالحؽلكنوأبىأفيسمـ،ككصؼالقرآفبأنَّوككصؼالقرآفالكليدبف
٣مٍء زمِٛمَِٚمٝمؿٍ ]سحريؤثر: ٣مٍز ََمُمَّ  * َأْن ىَم٣مَن َذا ََم٣مٍل َوزَمٛمكِمَ  * فُمُتؾٍّ زَمْٔمَد َذيمَِؽ َزٞمِٝمؿٍ  * ََمٛم٣َّمٍع يمِْٙمَخغْمِ َُمْٔمَتٍد َأشمِٝمؿٍ  * ََهَّ

يمكِمَ إَِذا سُمتعَْم فَمَٙمْٝمِف َآَي٣مسُمٛم٣َم وَم٣مَل َأؽَم٣مؿمغُِم ا . {27-22: }الؼؾم[( 21ؽَمٛمَِِضُٚمُف فَمعَم اخُلْرؿُمقِم) * ألَوَّ

كمصدر كالعدكاف، الجريمة رمكز عمى اإلعبلمية حممتو القرآف يكشؼ األسمكب كبيذا
.(ٔ)ىـالقيادم،كتحطيـالثقةبينيـكبيفاألتباعراإلشاعات،ليدـشخصياتيـ،كلئلجيازعمىدك

 ة فيمف يصدروف اإلشاعات:إنزاؿ العقوب :البند الثاني
آخرالعبلجالكي،كافمفمنيجالقرآففيالردعمىمفيصدركفاإلشاعات،إنزاؿ ألفَّ
العقكباتالمناسبةبيـ،كالتيتردعيـأفاليعكدكالمثؿىذااإلجراـ،كيردعأمثاليـممفتسكؿليـ

نفكسيـأفينشركاأباطيميـفيكسطالمجتمعالمسمـ.
العق المجتمعكمف مف نفييـ كالمنافقيف، المرجفيف حؽ في القرآف ذكرىا التي كبات

 ـَ دِم وُمُٙمقَِبِْؿ ََمَرٌض َواظُمْرصِمُٖمقَن دِم اظَمِديٛم٥َِم يَمٛمُْٕمِرَيٛمََّؽ َِبِؿْ ]اإلسبلمي: ْ َيٛمَْتِف اظُمٛم٣َمهمُِٗمقَن َوايمَِّذي ـْ مَل
شُمؿَّ ََل  يَمئِ

. {73حزاب:}األ[ َُي٣َمِوُروَٞمَؽ همِٝمَٜم٣م إَِلَّ وَمٙمِٝمًَل 

                                                           

.ُُْلمسعيد،ص،انظر:سيككلكجيةاإلشاعةرؤيةقرآنية(ُ)
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ينتوأىؿالنفاؽالذيفيستسركفبالكفركيظيركفاإليماف كالذيففيقمكبيـ،أملئفلـ
الزنا كبالمؤمنيف،الذيفيرجفكفبرسكؿهللاكأىؿالنفاؽأيضان،كحبالفجكر،ريبةمفشيكة

إالقميبلن دةكاألجؿ،حتىمفالملنسمطنؾعمييـ،ثـلننفينيـعفمدينتؾفبليسكنكفمعؾفييا
.(ٔ)تنفييـعنيافنخرجيـمنيا

كفيغزكةاألحزابقاؿالمنافقكفشائعاتيـ،التنفركافيالحر،زىادةفيالجياد،كشكا
رجافان هَمِرَح اظمَُخٙمَُّٖمقَن زمَِٚمْٗمَٔمِدِهْؿ طِمََلَف ]:،قاؿتعالىبالمسمميف،فأنزؿهللاتعالىفييـفيالحؽ،كا 

ْؿ َوَأْٞمُٖمِِضِٜمْؿ دِم ؽَمّضِٝمِؾ اهللِ َووَم٣ميُمقا ََل سَمٛمِْٖمُروا دِم احَلرِّ وُمْؾ َٞم٣مُر صَمَٜمٛمَّ َرؽُمقِل اهللِ َوىَمرِ 
ا ُهقا َأْن َُي٣َمِهُدوا زمَِٟمَْمَقاَِلِ َؿ َأؾَمده ضَمرا

. {21-22: وبة}الت[ هَمْٙمٝمَّْمَحُ٘مقا وَمٙمِٝمًَل َويْمَٝمّضُْ٘مقا ىَمثغًِما صَمَزاًء زمََِم ىَم٣مُٞمقا َيْ٘مِِضُّضقنَ  * يَمْق ىَم٣مُٞمقا َيْٖمَٗمُٜمقنَ 

مفالمنافقيفيجتمعكففيبيتسكيمـالييكدم،يثبطكف،أفناسانكلمَّابمغرسكؿهللا
النبيالناسعفرسكؿهللا فبعثإلييـ تبكؾ، بفعبيدهللافينفرمففيغزكة طمحة

.(ٕ)أصحابو،كأمرهأفيحرؽعمييـبيتسكيمـ،ففعؿطمحة

األوخالصة القوؿ تمؾ أفرادمف جميع مسؤكلية يؤكد ما النبكم كاليدم القرآنية كامر
ببلغ كا  المجتمع، في تركيجيا أك ترديدىا بعدـ أنكاعيا، بشتى اإلشاعات لمكافحة المجتمع
المسؤكليفعنيافكرسماعيا،كاالىتماـبنشرالتكعيةبيفأفرادالشعب،كتفنيداإلشاعاتباالستناد

ئؽالصادقة،كااللتزاـبمبدأالتثبتمفجميعاألخباركالركاياتالصادرةإلىالحججكالبراىيفكالحقا
.(ٖ)مفمصادرغيرمكثكؽفييا،كتعزيزالثقةفينفكسالمؤمنيف

رد القرآف عمى المجادلة بالباطؿ:  :المسألة الثانية

لىعصرناالحاضرالجدؿفيمخاصمةأىؿالحؽ، لقداستخدـأىؿالباطؿمنذالقدـكا 
مسخريفلذلؾكؿإمكاناتيـاإلعبلمية،محاكليفطمسالحؽبكؿماأيكتكامفأساليب،كقدجاء

ردالقرآفعمىىذاالجداؿعمىالنحكالتالي:
الجداؿ بالتي ىي أحسف:  :الفرع األوؿ

كالمفصفة المؤمنيف، ليسمفسمة الجداؿالباطؿالغيرقائـعمىدليؿكبرىاف، إفَّ
هللاسبحانونيىعبادهعفالجداؿإالبالتيىيأحسف.المسمميفبؿ إفَّ

                                                           

.ِّٖص،ِلمطبرم،ج،انظر:جامعالبياف(ُ)
.ُٕٓص،ِانظر:سيرةابفىشاـ،ج(ِ)
عبدهللاالحربي،جامعةَِٓظر:مكقؼالشريعةاإلسبلميةمفاإلشاعة،صان(ّ) المؤلؼ: ،رسالةماجستير،

األمنية. نايؼالعربيةلمعمـك
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العزيزفيتسعةكعشريف فيكتابو تصرؼمنيا الجدؿكما لفظة ذكرهللاسبحانو كقد
إالفيثبلثةمكاضع،مكضعان :(ٔ)كقدجاءالجدؿمذمكمانفيكؿمكضعو

تعالى::األوؿ ـُ ] قاؿ ْؿ زم٣ِميمَّتِل ِهَل َأضْمَِض [ ...اْدُع إلَِم ؽَمّضِٝمِؾ َرزمَِّؽ زم٣ِمحِلْ٘مَٚم٥ِم َواظمَْقفِمَٓم٥ِم احَلَِضٛم٥َِم َوصَم٣مِدَْلُ

.{211}الـحل:

ـُ ] قاؿتعالى::الثاني ٣مِديُمقا َأْهَؾ ايم٘مَِت٣مِب إَِلَّ زم٣ِميمَّتِل ِهَل َأضْمَِض .{27}العـؽبوت:[ ...َوََل َُتَ

٣مِديُمَؽ دِم َزْوصِمَٜم٣م وَمْد ؽَم ] قاؿتعالى::الثالث . {2}ادجادلة:[ ...ِٚمَع اهللُ وَمْقَل ايمَّتِل َُتَ

اتباعالطريقةالتيىيأحسففيالتكصيؿإلىاإلقناع،كالمجادلةبالتيىيأحسفتعني:
يكفتنفير،فيكيبيفليـالحؽفيغيرمخاشنة فإفلـيكفإقناعفتقريب،فإفلـيكفتقريبالى

كف فخاشنكه، فالنبيكا  فغاضبكه، يغضبكلكفكافيغيرغضبكا  بالتيىيالى يدعك
يحبكف،بؿيأتييـبالحؽممايحبكفماداـلـيكفباطبلنبفبليفاجئيـأحسف ،كاليككفجافيانماالى

بادمالكدة،مفغيرأفيككفبادمالغمظة،بؿيككفكدكدانفيقكؿأكخمؽ،كاليككفغميظان
.(ٕ)ؽ،فإفالمشركيفيكدكفأفيككفمداىنافيالحؽمداىنافيح

األدلة كؿ لذلؾ مسخران الحؽ، عف كدفاعان بالحؽ، يجادؿ أف المؤمف حاؿ ىك فيذا
 كالبراىيف،إلنارةالطريؽالمستقيـ،المكصؿإلىجنَّةربالعالميف،أمَّاماكافمفالجداؿاليقـك

 ييدؼإلىإيصاؿ كافال أك الحؽ، رغبعمى كقد كمنييعنو، مذمكـه فيذا لممنكريف، الحؽ
:بترؾىذاالجداؿالعقيـ،كحفزالمؤمفبتركو،فعفأبيأمامة،قاؿ:قاؿرسكؿهللاالنبي

ف كاف محقاً " ، وببيت في وسط الجنة لمف ترؾ أنا زعيـ ببيت في ربض الجنة لمف ترؾ المراء وا 
ف كاف مازحاً  .(ٖ)"الجنة لمف حسف خمقووببيت في أعمى  الكذب وا 

اإلقناع والدليؿ بدؿ الجداؿ العقيـ:  :الفرع الثاني

نقاذىـمفطرؽ خراجيـمفالظمماتإلىالنكر،كا  لقدنزؿالقرآفالكريـليدايةالنَّاس،كا 
الشيطاف،إلىطريؽالرحمف،فجاءالقرآفمشتمبلنعمىعددكبيرمفاألدلةالدالةعمىصدؽنبكة

مفالنبي البعثكالحسابكغيرىا عف خبار كا  هللاسبحانو، كحدانية مف إليو يدعك ما ككؿ
المغيبات،"قاؿالعمماء:قداشتمؿالقرآفالعظيـعمىجميعأنكاعالبراىيفكاألدلةكمامفبرىاف

نطؽبولكففكمياتالمعمكماتالعقميةكالسمعيةإالككتابهللاقدػىمػػريبنػػيـكتحذيػػةكتقسػػكدالل
                                                           

،الناشر:مطابعالفرزدؽالتجارية،الطبعةالثانية.ُلمعبدلي،ص،انظر:استخراجالجداؿمفالقرآفالكريـ(ُ)
.َّْٓص،ٖة،جألبيزىر،انظر:زىرةالتفاسير(ِ)
.َّْٓص،ٖجالمرجعالسابؽ،(ّ)
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.(ٔ)أكردهعمىعادةالعربدكفدقائؽطرؽالمتكمميف"

أمكنيـمفأدلةكبراىيفإلجبلء كقدكافاألنبياء)عمييـالسبلـ(يأتكفألقكاميـبكؿما
 نبيهللاإبراىيـ فيذا الحؽ، إلى يكصؿ الذمال العقيـ، الجداؿ عف بعيدان ظياره، كا  الحؽ

فياإلقناع،مسخرانكؿذينصحأباهباتباعالحؽ، قاؿ،ؾلمحاكالنإقناعوبكؿماأكتيمفبراعةو
يًٗم٣م َٞمّضِٝما٣م] تعالى: ُف ىَم٣مَن ِصدِّ َ سَمْٔمّضُُد ََم٣م ََل َيِْضَٚمُع َوََل ُيّضٌِْمُ *  َواْذىُمْر دِم ايم٘مَِت٣مِب إزِْمَراِهٝمَؿ إِٞمَّ إِْذ وَم٣مَل أِلزَمِٝمِف َي٣م َأزَم٦ِم مِل

٣م * َوََل ُيْٕمٛمِل فَمٛمَْؽ ؾَمْٝمئ٣ًم اؿًم٣م ؽَمِقيا ّضِْٔمٛمِل َأْهِدَك ِِصَ ْ َيْٟمسمَِؽ هَم٣مسمَّ ـَ ايمِٔمْٙمِؿ ََم٣م مَل َي٣م َأزَم٦ِم ََل  * َي٣م َأزَم٦ِم إِِّنِّ وَمْد صَم٣مَءِِّن َِم

ـِ فَمِِمٝما٣م مْحَ ٝمَْْم٣مَن ىَم٣مَن يمِٙمرَّ ْٝمَْم٣مَن إِنَّ ايمُمَّ مْحَ  * سَمْٔمّضُِد ايمُمَّ ـَ ايمرَّ َؽ فَمَذاٌب َِم ـِ هَمَتُ٘مقَن َي٣م َأزَم٦ِم إِِّنِّ َأطَم٣مُف َأْن َيَٚمِضَّ

ْٝمَْم٣مِن َويمِٝما٣م ٛمََّؽ َواْهُجْرِِّن ََمٙمِٝما٣م * يمِٙمُمَّ ـْ مَلْ سَمٛمَْتِف أَلَْرمُجَ
تِل َي٣م إزِْمَراِهٝمُؿ يَمئِ ـْ َآَِلَ  {27-22: }مريم[وَم٣مَل َأَرانِم٤ٌم َأْٞم٦َم فَم

المطؼفيالخطابيتكجوإبراىيـ إلىأبيو،يحاكؿأفييديوإلىالخيرالذمبيذا
يبدأإقناعوبسؤاؿ[َي٣م َأزَم٦ِم ]إليو،كعمموإياهكىكيتحببإليوفيخاطبو:ىداههللا َـّ مِلَ سَمْٔمّضُُد ََم٣م ََل ]:ث

ثـ،تييبدأبياإبراىيـدعكتوألبيوفيذهىيالممسةاألكلىال[َيِْضَٚمُع َوََل ُيّْضٌِمُ َوََل ُيْٕمٛمِل فَمٛمَْؽ ؾَمْٝمئ٣ًم
العمـالذمجاءهمفهللافيداه.كليستىناؾغضاضةيتبعيابأنواليقكؿىذامفنفسو،إنماىك

 الكشؼيبيفلوأفَّ كافالكلدعمىاتصاؿبمصدرأعمى،كبعدىذا إذا فيأفيتبعالكالدكلده،
ماىكعميومفعبادةاألصناـإنَّماىكطريؽالشيطاف،كىكيريدأفييديوإلىطريؽالرحمف،

فيق يغضبهللاعميو يخشىأف الدعكةفيك ىذه كلكف الشيطاف. أتباع مف يككف أف ضيعميو
المطيفةبأحباأللفاظكأرقياالتصؿإلىالقمبالمشرؾالجاسي،فإذاأبكإبراىيـيقابموباالستنكار

ـْ مَلْ سَمٛمَْتِف أَلَرْ ]:،قاؿتعالىكالتيديدكالكعيد
تِل َي٣م إزِْمَراِهٝمُؿ يَمئِ ـْ َآَِلَ ٛمََّؽ َواْهُجْرِِّن ََمٙمِٝما٣موَم٣مَل َأَرانِم٤ٌم َأْٞم٦َم فَم [ مُجَ

كذلؾشأف،القسكةقابؿالقكؿالمؤدبالميذبكبيذه،الةتمقىالرجؿالدعكةإلىاليدلبيذهالجي
الكفراإليمافمعالكفركشأفالقمبالذمىذبو كلـيغضبإبراىيـ،اإليمافكالقمبالذمأفسده

كال(سبلـعميؾ..فبلجداؿَسالـٌ َعَمْيؾَ ؿقاؿ:)كلـيفقدبرهكعطفوكأدبومعأبيوب،الحميـ
كالكعيد لمتيديد فيالضبلؿكتكلي،أذلكالرد لؾفبليعاقبؾباالستمرار يغفر سأدعكهللاأف

ذاكافكجكدمإلىجكارؾكدعكتيلؾإلىاإليمافتؤذيؾ،الشيطاف،بؿيرحمؾفيرزقؾاليدل كا 
كعمىمثؿىذاالنيجيسمؾالمؤمففيدعةالنَّاسإلىديف،(ٕ)فسأىجركـكماتدعكفمفدكفهللا

هللا،بعيدانعفالجداؿالفاسد.

 
                                                           

القرآف(ُ) ،الناشر:الييئةالمصريةالعامةلمكتاب.َٔصْلمسيكطي،ج،اإلتقاففيعمـك
.ُِِّص،ْانظر:فيظبلؿالقرآف،ج(ِ)
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 المطمب الخامس
رد القرآف عمى المساومة عمى العقيدة

ممكفأفيزعزعاإليماف لقدحاكؿالظالمكفأفيثنكاالمؤمنيفعفدينيـكحقيـبكؿإغراءو
عمىالمسمميفأنصا إفىـقبمكافيالقمب،فعرضكا أماـأعينيـأبكابالدنيا ؼالحمكؿ،كفتحكا

فجاءالردالقرآنيعمىذلؾحاسمان،بأكضحصكرة،كأبمغ،(ٔ)كىذامابينوالباحثفيكسائميـ
هللاتعالى: قاؿ كالحيكالميت. بينيـ كالفارؽ كافر، يبقى كالكافر مؤمف، يبقى فالمؤمف تعبير،

٣َم ايمَ٘م٣م] َوََل َأْٞمتُْؿ  * َوََل َأَٞم٣م فَم٣مزمٌِد ََم٣م فَمّضَْدسُمؿْ  * َوََل َأْٞمتُْؿ فَم٣مزمُِدوَن ََم٣م َأفْمّضُُد  * ََل َأفْمّضُُد ََم٣م سَمْٔمُّضُدونَ  * همُِرونَ وُمْؾ َي٣م َأُّيه

ـِ  * فَم٣مزمُِدوَن ََم٣م َأفْمُّضُد  .{7-2: }الؽافرون[يمَُ٘مْؿ ِديٛمُُ٘مْؿ َورِمَ ِدي

كالشرؾمن الكافركفإفالتكحيدمنيج، بينتسكرة يجآخراليمتقياففالتكحيدمنيجلقد
ف لو. شريؾ ال هللاكحده إلى كمو الكجكد مع باإلنساف إسبلـيتجو كاإلسبلـ جاىمية، ،الجاىمية

كالفارؽبينيمابعيد.كالسبيؿىكالخركجعفالجاىميةبجممتياإلىاإلسبلـبجممتو.ىكاالنسبلخ
فبليصحالالترقيع،كالأنصاؼحمكؿ،،كؿمافيوكاليجرةإلىاإلسبلـبمفالجاىميةبكؿمافييا

كالالتقاءفيمنتصؼالطريؽ..ميماتزيتالجاىميةبزماإلسبلـ،أكادعتىذاالعنكاف!كتميز
كلوليـدينيـ،الءشعكرهبأنوشيءآخرغيرىؤ،ةفيشعكرالداعيةىكحجراألساسىذهالصكر

ككظيفتوأفيسيرىـ،أفيسايرىـخطكةكاحدةفيطريقيـاليممؾ،دينو،ليـطريقيـكلوطريقو
الكاممة، البراءة فيي ال كا  كثير! أك دينو مف قميؿ عف نزكؿ كال مداىنة ببل ىك، طريقو في

«لكـدينكـكليديف»كالمفاصمةالتامة،كالحسـالصريح.. اليـك أحكجالداعيفإلىاإلسبلـ كما
ىذاالحسـماأحكجيـإلىالشعكربأنيـينشئكفاإلسبلـمفجديدإلىىذهالبراءةكىذهالمفاصمةك

.(ٕ)فيبيئةجاىميةمنحرفة

كاقعانفيحياتو،فمـيقبؿمفأىؿالشرؾمداىنةن،كالحمكالنكسطان،كىذاماعاشوالنبي
شي كؿ "ىاف كنفكذىـ، أمكاليـ عميو عرضكا كلمَّا الطريؽ، منتصؼ في التقاءن ىذاكال في ء

الكجكدأماـأداءتمؾالرسالةالكبرلالتيكرموهللابياكقاؿكممتوالمأثكرة:كهللاياعـلككضعكا
فيو، أىمؾ هللاأك يظيره حتى األمر، ىذا أترؾ أف يسارمعمى في كالقمر يميني الشمسفي

.(ٖ)ماتركتو"
                                                           

.ٕٓالبحثصانظر:(ُ)
؟بتصرؼِّٗٗ،صٔانظر:فيظبلؿالقرآف،ج(ِ)
،قاؿاأللباني:حديث،الناشر:دارالندكةالجديدةُِٖص،ُلمنجار،ج،دالمرسميفالقكؿالمبيففيسيرةسي(ّ)

(.ُّٗضعيؼ،)السمسمةالضعيفة،
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الحربببلمفأبكبكرالصديؽفيحياتيـ،فقدأعكىذاماعاشوأصحابالنبي
منير، الحؽكاضحه ىكادةضدمففرقكابيفالصبلةكالزكاة،كسيرالجيكشفيسبيؿذلؾ،ألفَّ
لمحؽ،كالييعطيالدنية أفيخضعنفسو لكؿمسمـو فبلبد غيرالحؽالكامؿ، كالييقبؿمفأحدو

هأىؿالباطؿ،كميماعرضكعميومفأمكاؿ،فيدينو،كاليتنازؿعفجزءمفخمقو،ميماأغرا
فالدنيابكؿمافيياالتساكمركعةيصميياالمؤمفبإخبلص.

 المطمب السادس
شدة الكافريف سكينة عمى المؤمنيف

مايصبوأىؿالباطؿكالظمـعمىمداراألزمافعمىأىؿالحؽمف(ٔ)ذكرالباحثلقد
بعادىـعفسدةالحكـ،كدباليأسفيشدةو،مستخدميفكؿالكسائؿلثنييـعف نصرةاإلسبلـ،كا 

باألحرار،كالمنفيكفمفأرضيـمفالمسمميفنراىـفيمئتوالصاعدة،فسجكفالظالميفقدميأجيال
كؿمفيرفعرايةنلمحؽ،كشعارانلئلسبلـ،ييفرضعميو كؿبقعةومفىذاالعالـ،أضؼإلىذلؾأفَّ

الديفاليصمحأفيسكسأمرالعامة،الحصارمفكؿاتجاه،ليث ىذا لمناسظممانكزكرانأفَّ بتكا
ىذهاآلالـكك هللالقدكذبكاكخابكا،كلقدردالقرآفعمىىذهالشدةمفالكافريف،ميطمئنانالمؤمنيفأفَّ

كانييا انتفاشالحؽ، لنياية بدايةه كىي لسيئاتيـ، كتكفيران درجاتيـ، في كرفعة ليـ، رحمةه رىي
ألنظمةالظمـالمنافقة.

االبتالء سنة هللا في عباده:  :المسألة األولى

المؤمفينظرإلىمايصيبومف كخكؼإفَّ مفالكفار،إلىأنَّوابتبلءهشدةو كبطشو ،كألٌـو
مفالرحيـالغفار،فيصبرصبراألبطاؿ،كيتحمؿمفالشدائدماالتحمموالجباؿالعكالي،ألنَّو

أفَّ قكمويعمـ آذاه إالكقد نبيو مف فما تتبدؿ، كىيالتتغيركال هللافيعباده، ىيسنة ىذه
ىي ككثيرة أرىقكه، بالباطؿ كبالمجادلة اإلشاعاترمكه، مف كبجممةو أخرجكه، داره كمف كعادكه،

اآلياتمفالقرآفكالتيتبيفىذاالمعنىكمنيا:

تُْٜمُؿ ايمَّضْٟمؽَم٣مُء َأْم ضَمِِضّْضُتْؿ َأْن سَمْدطُمٙمُ ] قاؿتعالى: ـْ وَمّضْٙمُِ٘مْؿ ََمِضَّ ـَ طَمَٙمْقا َِم قا اجَلٛم٥ََّم َوظَم٣َّم َيْٟمسمُِ٘مْؿ ََمَثُؾ ايمَِّذي

ـَ َآََمٛمُقا ََمَٔمُف ََمَتك َٞمٌْمُ اهللِ َأََل إِنَّ َٞمٌْمَ اهللِ  ؽُمقُل َوايمَِّذي اُء َوُزيْمِزيُمقا ضَمتَّك َيُٗمقَل ايمرَّ َّ . {122}البؼرة:[ وَمِري٤ٌم َوايمُضَّ

المؤمنكفباهللكرسموقاؿاإلم أييا أنكـ أـحسبتـ "معنىالكبلـ: الطبرم)رحموهللا(: اـ
ماأصابمىفقبمكـًمفأتباعاألنبياءكالرسؿمفالشدائدكالمحف تدخمكفالجنة،كلـيصبكـمثؿي

تز كلـ كاألكصاب كالعمؿ كالفاقة الحاجة شدة مف بو كاختبركا ابتيمكا بما فتيبتمكا لزلكاكاالختبار،
                                                           

.ِٔالبحثصانظر:(ُ)



-َُٖ- 
 

الجنة،(ٔ)زلزاليـ" دخكلكـ أحسبتـ أم: كاإلنكار، التقرير تفيد كىي االستفياـ بيمزة كبدأتاآلية
،كلـتمتحنكابمثؿماامتحفبومفكافقبمكـ،فتصبركاكماصبركا،كقدذكرهللاسبحانوكاقعان

َأْم ضَمِِضّْضتُْؿ ]اآليةقكلوتعالى:كمثؿىذه،(ٕ)لممؤمنيف،كتقكيةلقمكبيـكتثبيتانىذاتسميةنلرسكلو

ـَ  ٣مزمِِري ـَ صَم٣مَهُدوا َِمٛمُْ٘مْؿ َوَئْمَٙمَؿ ايمِمَّ كقكلوتعالى: {221}آل عؿران:[ َأْن سَمْدطُمُٙمقا اجَلٛم٥ََّم َوظَم٣َّم َئْمَٙمِؿ اهللُ ايمَِّذي ،
ىُمقا َأْن َيُٗمقيُمقا َآََمٛم٣َّم َوُهْؿ ََل ُيْٖمَتٛمُقنَ ] . {1عـؽبوت:}ال[ َأضَمِِض٤َم ايمٛم٣َّمُس َأْن ُيؼْمَ

أكثرالناسابتبلءن،كأكثرىـ إيمانان،كانكا كافاألنبياءأعزالناسعمىهللا،كأكمميـ كلمَّا
معاناتانفيىذهالدنيا،ككمماكافالعبدمفربوأقرب،كافنصيبومفاالبتبلءأكبر،كحصتومف

ـ الذيف يمونيـ، ثـ الذيف إف مف أشد الناس بالء األنبياء، ث:)اآلالـأعظـ،قاؿرسكؿهللا
.(ٖ)(يمونيـ، ثـ الذيف يمونيـ

ذا(ٗ)كقاؿالفضيؿابفعياض كا  فيالدنيا، أكثرغمو أحبهللاعبدان "إذا )رحموهللا(:
ععميودنياه" فتبالمكاره،فييليستطريقانمفركشان؛(٘)أبغضعبدانكسَّ ألنَّوطريؽالجنةالتيحي

كلكنَّ الحمراء، ليستركائحبالكركد إلىالجنَّة الكصكؿ كركائح الحمراء، بالدماء مفركشان طريقان و
نَّماركائحالمسؾالمنبعثةمفالدماءكاألشبلء. الشيكاتكالممييات،كا 

كىيأفييكشؼفيعالـالكاقعماىكمكشكؼفيعالـهللاوكاف االبتالء لحكمٍة عظيمة 
نيف،كيتميزالمؤمفمفالكافر،كالصادؽمفالكاذب،المغيبعفالبشر،ليظيرالصبحلذمعي

كالمخمصمفالمرائي،كاألشعثاألغبرالذمإذاأقسـعمىهللاألبره،كالعالـالذمأضموهللاعمى
ليختبرشكرىـ كبالمنحة ليختبرصبرىـ، بالمحنة كذلؾبابتبلئيـ ،عمـ، بعد ليتأىمكا َـّ ذلؾألفث

 .(ٙ)يككنكاأىؿلنصرهللا

:احتساباألجر،كمعايشةالصبر،كحسفالذكر،كتكقعالمطؼ،وفي البالء أربعة فوائد
رسكؿ فيذا فيسنفالزمافعبرةهكآية دكلةمؤلتسمعكلنا فيالمدينة فأقاـ مفمكة طرد

                                                           

.ِٖٖص،ْلمطبرم،ج،جامعالبياف(ُ)
.ِْٕص،ُلمشككاني،ج،انظر:فتحالقدير(ِ)
.ّٔص:سبؽتخريجو:انظر(ّ)
هللا،كارتحؿفيطمبالعمـ،كافشاطرانىكاإلماـ،القدكة،ا(ْ) يقطعالطريؽلثبت،شيخاإلسبلـ،المجاكربحـر

َُمَع وُمُٙمقَُبُؿْ  يتمكككافسببتكبتوأنوسمعتاليان ـَ آََمٛمُقا َأْن ََّتْ ِذي كلوأقكاؿمأثكرةكثيرة]21احَلِدْيُد:  {  َأمَلْ َيْٟمِن يمِٙمَّ
.(ّّٗص،ٕج،خاؼغيرهللا،لـينفعوأحد.)سيرأعبلـالنببلءمنيا:مفخاؼهللا،لـيضرهأحد،كمف

،الناشر:دارالبشائر،الطبعةالرابعة.ُّٖلمحجار،ص،الصحكةالقريبة(ٓ)
،الناشر:دارالدعكة،الطبعةالثانية.ْٓلجمعةعبدالعزيز،ص،انظر:الثقةفينصرهللا(ٔ)
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التاريخكبصره.كسجفأحمدبفحنبؿكجمد،فصارإماـالسنة،كحبسابفتيميةفأخرجمفحبسو
فيالفقو،كأقعدابفاألثير،ككضعالسرخسيفيقعربئرمعطمةفأخرجعشريفمجمدانجمانعممان

فصنؼجامعاألصكؿكالنيايةمفأشيركأنفعكتبالحديث،كنفيابفالجكزممفبغداد،فجكد
ناكلؾأحدىـككبليمكف ذا القراءاتالسبع،إذانزؿبؾببلءفانظرفيالجانبالمشرؽمنو،كا 

ذاأىدللؾثعبانانفأض ذالدغتؾعقربؼإليوحفنةمفسكر،كا  فخذجمدهالثميفكاترؾباقيو،كا 
.(ٔ)فاعمـأنومصؿكاؽكمناعةحصينةضدسـالحيات

إذانفالمؤمفينظرإلىالعذاباتالكاقععميومفالظالميفكالكافريفبشتىأساليبيا،كتعدد
،ليختبرحقيقةإيمانو،كصدؽيقينو،فيصبركيحتسب،كيفكضطرقيا،إلىأنَّياابتبلءهمفهللا

.أمرهإلىهللا،آخذانبكؿأسبابالنجاحكالنصر،منتظرانفرجهللا

 :لف يصيبنا إال ما كتب هللا لنا :المسألة الثانية

كافميمامكرأىؿالباطؿ،كميمازادحقدىـاألسكد،كميماعقدكامفمؤتمرات،كميماأنفق
كلفتقدـ الجبفأجبلن، كلفيؤخر الغيكب، ممؾالممكؾكعبلَّـ بيد كآخران أكالن فاألمر أمكاؿ، مف
فكافظاىرهغيرذلؾ،قاؿ لو،كا  الشجاعةأجبلن،ككؿماييصيبالمؤمففيىذهالدنياىكخيره

ـْ ُيِِمٝمَّضٛم٣َم إَِلَّ ََم٣م ىَمَت٤َم اهللُ يَمٛم٣َم ُهَق ََمقْ ]هللاتعالى: ِؾ اظُم٠ْمَِمٛمُقنَ وُمْؾ يَم . {12}التوبة:[ ََلَٞم٣م َوفَمعَم اهللِ هَمْٙمَٝمَتَقىمَّ

أنَّوشرانَلناكتأمؿمميانأماـلفظة) (فياآلية،فكمولنا،كالشيءعمينا،كمارأيناهكظننا
" محجكبكف، الذمأصابنا ىذا هللامف عفحكمة كلكننا لنا، خيره كتبلممؤمنيففيك كهللاقد

ـبوفيالنياية،فميمايصبيـمفشدة،كميمايبلقكامفابتبلء،فيكإعدادلمنصرالنصر،ككعدى
سنةهللا،نصرانعزيزان لينالوالمؤمنكفعفبينة،كبعدتمحيص،كبكسائموالتياقتضتيا المكعكد،

تضحية كؿ عمى صابرة ابتبلء، لكؿ مستعدة نفكسعزيزة تحمييا كعزة رخيصان، كهللاىك،ال
كالكاقعأفالعدكيفرحبمصابعدكهألنوينكدعدكهكيحزنو،فإذاعممكا،(ٕ)اصركىكالمعيف"الن

كفياآليةتعميـلممسمميف،ه،اليحزفلماأصابيـزاؿفرحيـككؿالمؤمنكفمفبعدأفالنبي
َوََل ]الى:التخمؽبيذاالخمؽ:كىكأفاليحزنكالمايصيبيـلئبليينككتذىبقكتيـ،كماقاؿتع

َزُٞمقا َوَأْٞمُتُؿ األفَْمَٙمْقَن إِْن ىُمٛمُْتْؿ َُم٠ْمَِمٛمكِمَ  رضكابماقدرهللاليـكيرجكاكأفي {201}آل عؿران:[ َِتِٛمُقا َوََل َُتْ
.(ٖ)ربيـألنيـكاثقكفبأفهللايريدنصردينوارض

                                                           

لناشر:مكتبةالعبيكاف.،اْٗلعائضالقرني،ص،انظر:التحزف(ُ)
.ُْٔٔص،ّفيظبلؿالقرآف،ج(ِ)
.ِِّص،َُالبفعاشكر،ج،انظر:التحريركالتنكير(ّ)
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أل هللا، بقضاء راضيان القمب، مطمئف السعادة، دائـ الحؽ المؤمف فَّ كؿكا  أفَّ يعمـ نَّو
لو،كقدقاؿالنبي ألمر المؤمف، إف أمره كمو خير، وليس ذاؾ  عجباً ":ماأصابوإنَّماىكخيره

ف أصابتو ضراء، صبر فكاف خيراً  ألحد إال لممؤمف، إف أصابتو سراء شكر، فكاف خيراً   لو، وا 
مفأملشأنو،فإفشأنوكموأظيرالعجبعمىكجواالستحسافألمرالمؤفالرسكؿ،(ٔ)"لو

فإفأصابتوالضراءصبر فيكؿحاؿ، فالمؤمفعمىخيرو إالالمؤمف، خير،كليسذلؾألحد
عمىأقدارهللا،كانتظرالفرجمفهللا،كاحتسباألجرعمىهللا؛فكافذلؾخيرانلو،فناؿبيذاأجر

فاصابتوسراءمفنعمةدينيةكالعمـكالعمؿا لصالح،كنعمةدنيكية،كالماؿكالبنيفالصابريف،كا 
كذلؾبالقياـبطاعةهللا فيشكرهللافيككفخيرانكاألىؿشكرهللا، كيككفعميونعمتاف:، لو،

نعمةالديف،كنعمةالدنيا.نعمةالدنيابالسراء،كنعمةالديفبالشكر،ىذهحاؿالمؤمف،فيكعمي
.(ٕ)خيرفيكؿخير

اة والموت بيد هللا: الحي :المسألة الثالثة

ف ىذه كاكأمَّا الصادؽ، اإليماف أصحاب عنيا العممياتاسألكا أصحاب عنيا سألكا
بؿاسألكاعنياكؿسألكاعنياالعمماءالعامميف،اسألكاعنياالمرابطيفالمحتسبيف،كااالستشيادية،ك
ييعط لـ الشافيلكؿىؤالمسمـ فييكالبمسـ لمظالميف، فيدينو اعتقادانالدنية يعتقدكف ألنَّيـ ء،

الحياةكالمكتبيدممؾالممكؾسبحانو،قاؿهللاسبحانو جازمانالييخالطوشؾ،كاليينازعوريب،أفَّ
 [ َوََم٣م سَمْدِري َٞمْٖمٌس ََم٣مَذا سَمْ٘مِِض٤ُم نَمًدا َوََم٣م سَمْدِري َٞمْٖمٌس زمِٟمَيِّ َأْرٍض َُتُقُت إِنَّ اهللَ فَمٙمِٝمٌؿ طَمّضغِمٌ  ...]كتعالى:

أييا الناس اتقوا هللا وأجمموا في الطمب، فإف نفسا لف تموت حتى :"كقاؿرسكؿهللا، {02ؼامن:}ل
ف أبطأ عنيا، فاتقوا هللا وأجمموا في الطمب، خذوا ما حؿ، ودعوا ما حـر .(ٖ)"تستوفي رزقيا وا 

ةفيكاعتقادالمسمميفىذاىكماييفسرلناكيؼيستطيعأفيثبتثبلثةآالؼمفالصحاب
مف ثمةه يستطيع كيؼ أيضان لنا ييفسر ما كىذا مؤتة، غزكة في الركـ مف ألؼ مائتي مقابؿ
المجاىديفبأقؿالعتادالعسكرم،أفييزمكاجيشالييكدالذمييعدمفأقكلالجيكشفيالمنطقة،

ت قد العقيدة ألفَّ إال ىذا كاف فما كالصديؽ، العدك فاجأ ما النكبات مف بو رسختكييمحقكف
سكينة الجكارح عمى العقيدة ىذه فانعكست سبيؿ، مف القمكب إلى الجبف كجد فما النفس، في

كطمأنينة.
                                                           

.ِٗٗٗصحيحمسمـ،كتابالزىدكالرقائؽ،بابالمؤمفأمرهكمولوخير،رقـالحديث:(ُ)
الرياض.،،الناشر:دارالكطفُٕٗص،ُالبفعثيميف،ج،انظر:شرحرياضالصالحيف(ِ)
.قاؿاأللباني:صحيح،ُِْْسنفابفماجو،كتابالتجارات،باباالقتصادفيطمبالمعيشة،رقـالحديث:(ّ)
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تفضحالمنافقيف، يسمعكفآياتهللا، ككيؼاليككفحاؿالصادقيفالثابتيفكذلؾكىـ
َويَمَٗمْد ىَم٣مُٞمقا ]:هللاكتكشؼخفاياىـ،كتبيفحقيقتيـ،بأنَّيـأىؿجبفكفرارفيكقتالشدائد،قاؿ

ـْ وَمّضُْؾ ََل ُيَقيمهقَن األَْدزَم٣مَر َوىَم٣مَن فَمْٜمُد اهللِ ََمِْضُئقًَل  ـَ اظَمْقِت َأِو  * فَم٣مَهُدوا اهللَ َِم ـْ َيٛمَْٖمَٔمُ٘مُؿ ايمِٖمَراُر إِْن هَمَرْرسُمْؿ َِم وُمْؾ يَم

ـْ َذا ايمَِّذي * ايمَٗمْتِؾ َوإًِذا ََل ُُتَتَُّٔمقَن إَِلَّ وَمٙمِٝمًَل  ـَ اهللِ إِْن َأَراَد زمِ٘مُ ــَئْمِِمُٚم٘مُ  وُمْؾ ََم  ٥ًم ـــــزمُِ٘مْؿ َرمْحَ  قًءا َأْو َأَراَد ـــْؿ ؽُم ــْؿ َِم

ـْ ُدوِن ا ْؿ َِم  .{22-21: }األحزاب[هللِ َويمِٝما٣م َوََل َٞمِِمغًماَوََل ََيُِدوَن ََلُ

الشيادة أغمى عبادة:  :المسألة الرابعة

أقصىمايفعموالظالمكفضدأىؿالحؽ مفعقكباتينزلكنيابيـ،كنيايةالمطاؼفيإفَّ
أىؿالباطؿبقتؿكاغتياؿالثابتيفالمكحديف،كذلؾلتخمص الصراعبيفاألحراركالعبيد،ىكأفيقـك
يتمناهىذا أقصىكأحمىكأغمىما الصراع،كفيالمقابؿفيذا منيـنيائيان،كانياءدكرىـفيىذا

أ الشيادة مفالثابتعمىدينو،ألفِّ ثبلثكمماتو شيادتويكـزفافو،ككهللاإفَّ غمىأمانيو،كيـك
بعدهشرؼقاؿتعالى الشرؼالذمما :كتابهللالتجعؿالمؤمفيييـشكقان،لمحصكؿعمىىذا

ِْؿ  ...] َٜمَداُء فِمٛمَْد َرَبِّ فمفكانكافيضيافةهللاماذاستككفضيافتيـ..كمف، {21}احلديد:[ ...َوايمُمه
فيرعايةهللاماذاستككفكرامتيـ..إنَّواألجرالذممابعدهأجر،كقدبيفلناهللاسبحانوكانكا

الشيداءأحياءفيجنافالنعيـ،فقاؿسبحانو: ـْ ُيْٗمَتُؾ دِم ؽَمّضِٝمِؾ اهللِ َأَْمَقاٌت زَمْؾ ]كتعالىأفَّ َ
َوََل سَمُٗمقيُمقا ظمِ

ـْ ََل سَمُْمُٔمُرونَ 
. {212}البؼرة:[ َأضْمَٝم٣مٌء َويَم٘مِ

فمفالمعمكـأفالمحبكباليتركوالعاقؿإاللمحبكبأعمىمنوكأعظـ،فأخبرتعالى:أف
مفقتؿفيسبيمو،بأفقاتؿفيسبيؿهللا،لتككفكممةهللاىيالعميا،كدينوالظاىر،اللغيرذلؾ

ت مما كأكمؿ، أعظـ حياة لو حصؿ بؿ المحبكبة، الحياة تفتو لـ فإنو األغراض، ظنكفمف
أعظـىذهالحياةالمتضمنةلمقربمفهللاتعالى،كتمتعيـبرزقوالبدنيفيكأمشيءوكتحسبكف،

المأككالتكالمشركباتالمذيذة،كالرزؽالركحي،كىكالفرح،كاالستبشار،كزكاؿكؿخكؼكحزف،
سبيؿهللا،كفيىذهاآلية،أعظـحثعمىالجيادفي،اةبرزخيةأكمؿمفالحياةالدنياكىذهحي

كمبلزمةالصبرعميو،فمكشعرالعبادبمالممقتكليففيسبيؿهللامفالثكابلـيتخمؼعنوأحد،
النائـ،كأفاتاألجكرالعظيمةكالغنائـ، كلكفعدـالعمـاليقينيالتاـ،ىكالذمفترالعزائـ،كزادنـك

فيجانبىذايؿهللا،لـيكفعظيمانفيسبفنفسانفكهللالككافلئلنسافألؼنفس،تذىبنفسان
إلى األجرالعظيـ،كليذااليتمنىالشيداءبعدماعاينكامفثكابهللاكحسفجزائوإالأفيردكا
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ـَ وُمتُِٙمقا دِم ؽَمّضِٝمِؾ اهللِ َأَْمَقاسًم٣م زَمْؾ ]:كقاؿ،(ٔ)الدنيا،حتىيقتمكافيسبيمومرةبعدمرة َـّ ايمَِّذي َِضَّض َوََل َُتْ

ِْؿ ُيْرَزوُمقنَ َأضْمٝمَ  ـْ طَمْٙمِٖمِٜمْؿ  * ٣مٌء فِمٛمَْد َرَبِّ ْ َيْٙمَحُٗمقا َِبِْؿ َِم ـَ مَل وَن زم٣ِميمَِّذي ـْ هَمّْمٙمِِف َوَيِْضَتّْضمِمُ        هَمِرضِمكَم زمََِم َآسَم٣مُهُؿ اهللُ َِم

ـَ اهللِ َوهَمّْمٍؾ وَ  * َأَلَّ طَمْقٌف فَمَٙمٝمِْٜمْؿ َوََل ُهْؿ َُيَْزُٞمقنَ  وَن زمِٛمِْٔمَٚم٥ٍم َِم             [َأنَّ اهللَ ََل ُيِّمٝمُع َأصْمَر اظُم٠ْمَِمٛمكِمَ َيِْضتَّْضمِمُ

. {222-271: }آل عؿران
ـَ وُمتُِٙمقا دِم ؽَمّضِٝمِؾ اهللِ َأَْمَقاسًم٣م زَمْؾ َأضْمٝم٣َمٌء فِمٛمَْد ]ىذهاآلياتسبب نزوؿكقدكردفي َـّ ايمَِّذي َِضَّض َوََل َُتْ

ِْؿ ُيْرَزوُمقنَ  ـْ طَمْٙمِٖمِٜمْؿ  هَمِرضِمكَم زمََِم َآسَم٣مُهُؿ اهللُ  * َرَبِّ ْ َيْٙمَحُٗمقا َِبِْؿ َِم ـَ مَل وَن زم٣ِميمَِّذي ـْ هَمّْمٙمِِف َوَيِْضَتّْضمِمُ َأَلَّ طَمْقٌف  َِم

َزُٞمقنَ  ـَ اهللِ َوهَمّْمٍؾ َوَأنَّ اهللَ ََل ُيِّمٝمُع َأصْمَر اظُم٠ْمَِمٛمكِمَ  * فَمَٙمْٝمِٜمْؿ َوََل ُهْؿ َُيْ وَن زمِٛمِْٔمَٚم٥ٍم َِم -271: }آل عؿران [َيِْضَتّضمِْمُ

اب {222 قاؿرسكؿهللا"عف جعؿهللافعباس)رضىهللاعنيما( بأحد أصيباخكانكـ لما
أركاحيـفيأجكاؼطيرخضرتردأنيارالجنةكتأكؿمفثمارىاكتأكمإلىقناديؿمفذىبفي

قالكاياليتإخكاننايعممكفماصنع،ظؿالعرشفمماكجدكاطيبمأكميـكمشربيـكحسفمقيميـ
لئبل فيالجيادهللالنا عفالحرب،يزىدكا عنكـ:فقاؿهللا،كالينكمكا ابمغيـ فأنزؿهللاىذه،أنا

.(ٕ)اآليات"

لمشييد عند ":فيطمبالشيادة،مشكقانالمؤمنيفإلييا،كمنياقكلوكقدرغبالنبي
لقبر، هللا ست خصاؿ: يغفر لو في أوؿ دفعة مف دمو، ويرى مقعده مف الجنة، ويجار مف عذاب ا

 ويأمف مف الفزع األكبر، ويحمى حمة اإليماف، ويزوج مف الحور العيف، ويشفع في سبعيف إنساناً 
.(ٖ)"مف أقاربو

 لمشيداء:  ومف الفضائؿ التي أخبر عنيا النبي 

،إالالشييد،فإنو*أنَّواليدخؿأحدالجنةكيحبأفيخرجمنيا،كلكأعطيمافيالدنياجميعان
دإلىالدنياليقتؿفيسبيؿهللالمايرلمففضؿالشيادةككرامةالشييد.يحبأفير

*الشيادةتكفركؿماعمىالعبدمفالذنكبالتيبينوكبيفهللا.

*المبلئكةتظمؿالشييدبأجنحتيا.

.*الشيادةالخالصةفيسبيؿهللاتكجبدخكؿالجنةقطعان

يصعقكفعندنشكرىـ.*الشيداءاليفتنكففيقبكرىـكال
                                                           

.ٕٓص،ُلمسعدم،ج،انظر:تيسيرالكريـالرحمف(ُ)
أركاحالشيداءفيالجنة،رقـالحديث:ْٗلمسيكطي،ص،لبابالنقكؿ(ِ) ،صحيحمسمـ،كتاباإلمارة،بابإفَّ

ُٖٖٕ.
قاؿاأللباني:صحيح.،ِٕٗٗسنفابفماجو،كتابالجياد،بابفضؿالشيادة،رقـالحديث:(ّ)
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*الشييديشفعفيسبعيفمفأىؿبيتو،كيأمفمفالفزعاألكبر،كيغفرلومفأكؿقطرةدـ.

.*مفاستشيدفيسبيؿهللاأفضؿممفانتصركعادسالمان

*الشييداليجدمفألـالقتؿ،إالكمايجدمفألـالقرصة.
.(ٔ)هأبدان*يرضىهللاعفالشييدرضاناليسخطبعد

إذافالقتؿالذمييددنابوأعدائنا،ىكأغمىعبادة،كأثمفبيع،لنحصؿعمىجنَّةعرضيا
السمكاتكاألرض،كبيذايستطيعالمؤمفأفيثبتأماـكؿطكاغيتالعالـ،ككؿأنظمةالظمـفي

العالـ،التيدخؿعمىنفسوخكفان،كهللاالمستعافكالحكؿكالقكةإالباهلل.
أىـ النتائج التي توصؿ إلييا الباحث في المبحث الثاني مف الفصؿ الثاني وىو دحض وسائؿ 

الظالميف: 

*ردَّالقرآفعمىكؿكسائؿالظالميفالتييستخدمكنيافيصدالناسعفاإليماف،فأرشدالمؤمف
لمتعامؿمعيابالطريقةالصحيحة،حتىينجكابدينو.

اجتماعيـعمىميبالريح،كمايفرقيـ*القرآفيبشرناأالَّنت كىـباجتماعقكلالكفرعمينا،ألفَّ
أكثرممَّايجمعيـ.

*ليستبشرالمؤمفخيران،فميماأنفؽالباطؿعمىباطمو،سيبقىالحؽناصعان،كسينصرهللاجنده

ريف،كعدـجكاز*ردالقرآفعمىاستيزاءالكافريفكسخريتيـمفالديفكأىمو،بالسخريةمفالكاف
مجالستيـ،كالتيديدكالكعيدلممستيزئيف.

ألحد، *ردالقرآفعمىكؿماطمبوالمشرككف،كفنَّدحججيـبعدـاإليماف،حتىاليبقىعذره
عندأحد. كالغبه

*عالجالقرآفاإلشاعةبكؿدقة،ككضعلياالحمكؿالناجعة،كالدكاءالشافي،حيثأمرالمؤمنيف
التثبتمفاألخبار،كطمبالدليؿكالبرىاف،كاالمتناععفتداكليا،ككشؼالمنافقيف،بكجكب

نزاؿالعقكبةبيـ. كتحطيـمصدراإلشاعة،كا 

*نيىالقرآفعفالجداؿإالبالتيىيأحسف،كردجداؿأىؿالباطؿباإلقناعكالدليؿ.

التكحيدمنيج،كالشرؾمنيجآخراليم تقياف،فالمؤمفيبقىمؤمف،كالكافريبقى*بيفالقرآفأفَّ
كافر،كالفارؽبينيـكالحيكالميت،فبلمجاؿبأمحاؿلقبكؿمساكماتأىؿالباطؿ.

                                                           

.ِِٓالبفالنحاس،ص،انظر:مشارعاألشكاؽإلىمصارعالعشاؽ(ُ) ،الناشر:دارالعمـك
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الشدةمفالكافريف،ىيرحمةهلممؤمنيف،كرفعةفيدرجاتيـ، ىذه *طمأفالقرآفالمؤمنيفبأفَّ
كانييارألنظمةالظمـالمنافقة.كتكفيرانلسيئاتيـ،كىيبدايةهلنيايةانتفاشالحؽ،

*المؤمفينظرإلىالعذاباتالكاقعةعميومفالظالميفكالكافريفبشتىأساليبيا،كتعددطرقيا،
إلىأنَّياابتبلءهمفهللاعزكجؿ،ليختبرحقيقةإيمانو،كصدؽيقينو،فيصبركيحتسب.

كؿماأصابوإنَّما*المؤمفالحؽدائـالسعادة،مطمئفالقمب،راضيانبقض اءهللا،ألنَّويعمـأفَّ
لو. ىكخيره

المطاؼفي كنياية بيـ، الحؽمفعقكباتينزلكنيا أىؿ الظالمكفضد يفعمو أقصىما إفَّ *
أىؿالباطؿبقتؿكاغتياؿالثابتيفالمكحديف،كىذهأغ مىالصراعبيفاألحراركالعبيد،ىكأفيقـك

ربو،كأعظـأيمنيةينتظرىاالصادقكف.ااؿرضعبادةييقدمياالعبدلين
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 الفصؿ الثالث
 نماذج مف الثابتيف في وجو الظالميف

مباحث:فيوثبلثةك
 المبحث األوؿ: ثبات األنبياء.
 المبحث الثاني: ثبات العمماء.

 المبحث الثالث: ثبات الجماعات. 
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 المبحث األوؿ
 ثبات األنبياء

فيوثبلثةمطالب:ك
 .سيدنا نوح المطمب األوؿ: ثبات 

 .المطمب الثاني: ثبات سيدنا إبراىيـ 
  .المطمب الثالث: ثبات سيدنا موسى 
 .المطمب الرابع: ثبات سيدنا محمد 
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 المبحث األوؿ
ثبات األنبياء

لظالميف،كقدذكرلقدضرباألنبياء)عمييـالسبلـ(القدكةالحسنةفيالثباتفيكجوا
كصابركا، فصبركا أحد، يثبتو لـ ثباتان ثبتكا فمقد السبلـ(، )عمييـ لثباتيـ الباحثبعضالصكر

كجاىدك الكبيرمفالتضحياتالتيييقدمكنيا،كجميعيـرفعكااكاجتيدكا ،غيرناظريفإلىالحجـ
ُه  َي٣م وَمْقِم افْمُّضُدوا اهللَ  ...]شعارانكاحدانداعيفاألمـإليو: ـْ إيَِمٍف نَمغْمُ . {11}األعراف:[ ...ََم٣م يمَُ٘مْؿ َِم

كماأفأعمنكالكاءالعقيدة،كصدحكابو،كدعكاالناسإليو،حتىكقؼليـأىؿالباطؿفي
كؿطريؽ،محاكليفأفيصدكالناسعفديفهللا،فأطمقكاالشبياتضداألنبياء)عمييـالسبلـ(

مكاكؿمايستطيعكامفالمساكماتلييثنكاالمؤمنيفعفدينيـ،كضددعكتيـ،كجادلكابالباطؿ،كقد
)عمييـالسبلـ(ثباتانيعجزعفكصفوالعقؿ،شتىأصناؼالعذاب،فثبتاألنبياءكأنزلكابالمكحديف

كيتكقؼالقمـعفالكتابةخجبلنلعمموأنَّولفييكفييـحقيـصمكاتهللاكسبلموعمييـ.

أرسموهللاكالناظرفيحياةاألنبي اء)عمييـالسبلـ(يجدصكرالثباتالرائعة،فكـمفنبيو
عفابفعباس)رضيهللافمؤيدانبالكحي،فماآمفمعومفقكموإالقميؿ،فمازادهذلؾإالثباتان،

عرضت عمي األمـ، فأخذ النبي يمر معو األمة، والنبي يمر معو ":عنيما(،قاؿ:قاؿالنبي
.(ُ)"يمر معو العشرة، والنبي يمر معو الخمسة، والنبي يمر وحدهالنفر، والنبي 

يدعكقكموإلىعبادةهللاكحدهالشريؾلو،كترؾمافيذارسكؿمسددمؤيدمفهللا
لىترؾمساكئاألخبلؽكاألفعاؿ، األخبلؽ،كا  يعبدكنومفأصناـكأكثاف،داعيفإيَّاىـإلىمكاـر

َـّفبليستجيبلوأحد،كآخر ث فقط. يدعكفيستجيبلوخمسة،كثالثيدعكفيستجيبلوعشرة
تككفالنتيجةثباتانتعجزعفكصفوالعقكؿ،كتعجزعفرسمواألقبلـ.

 المطمب األوؿ

 في وجو الظالميف ثبات سيدنا نوح 

لماعيبدتاألصناـكالطكاغيت،كشرعالناسفيالضبلؿسيدنانكحلقدأرسؿهللا
فبعثوهللارحمةلمعباد،فكافأكؿرسكؿبعثإلىأىؿاألرض،كقدذكرهللاقصتو،كماكالكفر،

،فيغيرمكضعكافمفقكمو،كماأينزؿفيمفكفربومفالعذاببالطكفاف،ككيؼأنجاههللا
مفالقرآفالكريـ،كفيىذاالمطمبمسألتاف:

                                                           

 .ُْٓٔ،رقـالحديث:صحيحالبخارم،كتابالرقاؽ،بابيدخؿالجنةسبعكفألفان(ُ)
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  وحده:في دعوة قومو لعبادة هللا المسألة األولى: ثبات نوح 

نكح كافقكـ كيشرككفباهلللقد بينيـيعبدكفاألصناـ، يتكاصكففيما ككانكا ،
اهفيمابينوأاليؤمف بالتمسؾباألصناـ،بؿكافالكالدمنيـإذابمغالكلدكعقؿعنوكبلمو،كصَّ

َوََمَ٘مُروا ََمْ٘مًرا ]،قاؿهللاتعالى:بنكحأبدان،ككافكمماانقرضجيؿجاءجيؿجديديشرؾباهلل

ا*  ىُمّض٣َّمًرا ا َوََل ؽُمَقافًم٣م َوََل َيُٕمقَث َوَئُمقَق َوَٞمْْسً تَُ٘مْؿ َوََل سَمَذُرنَّ َودا . {10-11 }كوح:[ َووَم٣ميُمقا ََل سَمَذُرنَّ َآَِلَ

أممكرقكـنكحبنبييـمكرناعظيمناجدناحيثكانكايعرضكفبنكح،كقديضربكنو،كىك
تَُ٘مؿْ ]لبعضيـالبعضمتكاصيفبالباطؿصابرمحتسب،كقالكا أمالتترككاعبادتيا،[ََل سَمَذُرنَّ َآَِلَ

كسمكامنيارؤساءىاكىـخمسة:كدكسكاعكيغكثكيعكؽكنسر،كقدأضمكاكثيرنا،أممفعباد
قدثبت،كلكفسيدنانكح(ٔ)هللاحيثكرثكاىذهاألصناـفييـفتبعيـالناسعمىذلؾفضمكا

اتناعجيبنافيدعكةقكمولعبادةهللاكحده،مستخدمنامعيـكافةالكسائؿكاألساليب،قاؿتعالى:ثب
ْؿ صَمَٔمُٙمقا *  هَمَٙمْؿ َيِزْدُهْؿ ُدفَم٣مئِل إَِلَّ همَِراًرا*  وَم٣مَل َربِّ إِِّنِّ َدفَمْقُت وَمْقَِمل يَمٝمًَْل َوََّن٣َمًرا] ْؿ يمَِتْٕمِٖمَر ََلُ ََم َدفَمْقُِتُ َوإِِّنِّ ىُمٙمَّ

وا اؽْمتِْ٘مَّض٣مًراَأَص  وا َواؽْمتَْ٘مػَمُ ْؿ َوَأَِصه ْؿ صِمَٜم٣مًرا*  ٣مزمَِٔمُٜمْؿ دِم َآَذاَِّنِْؿ َواؽْمَتْٕمَُمْقا شمَِٝم٣مََبُ شُمؿَّ إِِّنِّ َأفْمَٙمٛم٦ُْم *  شُمؿَّ إِِّنِّ َدفَمْقُِتُ

اًرا ْؿ إِْْسَ ْرُت ََلُ ْؿ َوَأْْسَ . {1-1 }كوح:[ ََلُ

سالةإلىقكمو،كتماـحرصوفيذلؾكماكفياآلياتتنبييناعمىمبادرةنكحبإببلغالر
.(ٕ)[يَمْٝمًَل َوََّن٣َمًرا]أفادهقكلو:

نكح قاؿكاستمرسيدنا بكؿثباتكرسكخ، يدعكقكموألؼسنةإالخمسيفعامنا،
[ هَمَٟمطَمَذُهُؿ ايمْمهقهَم٣مُن َوُهْؿ ـَم٣مظمُِقنَ َويَمَٗمْد َأْرؽَمْٙمٛم٣َم ُٞمقضًم٣م إلَِم وَمْقَِمِف هَمَٙمّض٧َِم همِٝمِٜمْؿ َأيمَْػ ؽَمٛم٥ٍَم إَِلَّ ََخِِْضكَم فَم٣مًَم٣م ]تعالى:

. {22}العـؽبوت:

 نكح سيدنا زاؿ بقكلو:كما سبحانو هللا أخبره حتى كحده، هللا لعبادة قكمو يدعك
ـَ هَمََل سَمّْضَتئِْس زمََِم ىَم٣مُٞمقا َيٖمْ ] ـْ وَمْد َآََم ـْ وَمْقَِمَؽ إَِلَّ ََم ـَ َِم ـْ ُي٠ْمَِم ُف يَم . {07}هود:[ َٔمُٙمقنَ َوُأوضِمَل إلَِم ُٞمقٍح َأٞمَّ

فيقكموأنولفيؤمفمنيـإالمفقدآمف،فبليسكءنؾما"كىذهتعزيةمفهللالنكح
.(ٖ)جرلفإفالنصرقريبكالنبأعجيب"

 
                                                           

.ّْْ،صٓيسرالتفاسير،ألبيبكرالجزائرم،جأ(ُ)
.ُّٗ،صِٗالتحريركالتنكير،البفعاشكر،ج(ِ)
.َٓقصصالقرآف،البفكثير،ص(ّ)
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 في صناعة الفمؾ: المسألة الثانية: ثبات سيدنا نوح 
كاصكففيمامفصبلحيـكفبلحيـ،كرألأنوالخيرفييـ،ككانكايتكلمايئسنكح

أفيصنعالفمؾ،كىيسفينةعظيمةلـيكفبينيـعمىمخالفتوكتكذيبو،أمرهللاسبحانونكح
 هللاتعالى: قاؿ قبميا، نظير ُْؿ ]ليا ـَ ـَمَٙمُٚمقا إَِّنَّ ٣مؿمِّْضٛمِل دِم ايمَِّذي َواْصٛمَِع ايمُٖمْٙمَؽ زمَِٟمفْمُٝمٛمِٛم٣َم َوَوضْمٝمِٛم٣َم َوََل َُّتَ

٣م َٞمِْضَخُر َِمٛمُْ٘مْؿ ىمَ َوَيِْمٛمَُع ايمٖمُ *  َُمْٕمَروُمقنَ  ـْ وَمْقَِمِف ؽَمِخُروا َِمٛمُْف وَم٣مَل إِْن سَمِْضَخُروا َِمٛم٣َّم هَم١مِٞمَّ ََم ََمرَّ فَمَٙمْٝمِف ََمََلٌ َِم ََم ْٙمَؽ َوىُمٙمَّ

. {02-02 }هود:[ سَمِْضَخُرونَ 

 نكح نكح،كبدأ مف ىزئكا قكمو كبراء مف جماعة عميو مٌر ككمما السفينة، يصنع
ارنابعدالنبكة،كتعمؿالسفينةفيالبر،فيقكؿليـنكح:إفتيزؤكامنااليكـ،كيقكلكفلو:أتحٌكلتنج

فإنانيزأمنكـفياآلخرة،كماتيزؤكفمنافيالدنياإذاعاينتـعذابهللا،مىفالذمكافإلىنفسو
.(ٔ)مسيئنامٌنا

أمرهللافاستمرنكح ثبتنفيذ يمتفتإلىالساخريفكاليازئيف، كلـ ـجاءاألمر،
٣مؿمِّْضٛمِل ... ]اإلليي: ـْ ؽَمَّضَؼ فَمَٙمْٝمِف ايمَٗمْقُل َِمٛمُْٜمْؿ َوََل َُّتَ ـْ ىُمؾٍّ َزْوصَمكْمِ اشْمٛمكَْمِ َوَأْهَٙمَؽ إَِلَّ ََم ـَ هَم٣مؽْمُٙمْؽ همِٝمَٜم٣م َِم دِم ايمَِّذي

ُْؿ َُمْٕمَروُمقنَ  . {12}ادؤمـون:[ ـَمَٙمُٚمقا إَِّنَّ

كأ ذكرنا األحياء كؿ مف السفينة في أىمؾإالمف"أمفأدخؿ كأدخؿ النسؿ، ليبقى نثى،
استحؽالعذابلكفره،كزكجتؾكابنؾ،كالتسألنينجاةقكمؾالظالميف،فإنيـمغرقكفالمحالة،

.(ٕ)كفيىذهاآليةإثباتصفةالعيفهللسبحانوبمايميؽبوتعالىدكفتشبيوكالتكييؼ"

 المطمب الثاني
ميفالظال في وجو ثبات سيدنا إبراىيـ 

 إبراىيـ سيدنا كانتحياة ىذهلقد عمى عينيو فتح أف فمنذ بالصعاب، مميئة حياة
آخريف ككجد تبصر، كال تسمع ال كأصنامان أحجاران يعبدكف قكمو ككؿ كأجداده أباه كجد الدنيا،

إبراىيـ كقؼسيدنا جميعان ىؤالء كأماـ لنفسو، األلكىية يدعي ممكان ككجد الككاكب، يعبدكف
اعيانإياىـإلىعبادةهللاكحدهالشريؾلو،كترؾعبادةاألصناـ،مبتدأناألمرمفأبيوإلىقكمود

،إلىممكؾذلؾالزماف،فرسـفيحياتوصكرةنمتكاممةنمفالثباتضدالظالميف،فكرموهللا
أمَّة بأنَّو باتباعو:ككصفو كأمر كتابو، في كنعتو ـَ إِنَّ إزِْمَراِهٝمَؿ ىَم٣مَن ]، ْ َيُؽ َِم ٥ًم وَم٣مٞمًِت٣م هللِ ضَمٛمِٝمًٖم٣م َومَل ُأَمَّ

                                                           

.َُّ،صُٓانظر:جامعالبياف،لمطبرم،ج(ُ)
.ّّْالتفسيرالميسر،ص(ِ)
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ىمكِمَ  اٍط َُمِْضَتِٗمٝمؿٍ  * اظُممْمِ ـَ  * ؾَم٣مىمًِرا أِلَْٞمُٔمِٚمِف اصْمَتَّض٣مُه َوَهَداُه إلَِم ِِصَ
ِ ُف دِم اآلطَِمَرِة ظَم ْٞمَٝم٣م ضَمَِضٛم٥ًَم َوإِٞمَّ َوَآسَمْٝمٛم٣َمُه دِم ايمده

كمَ  ٣محِلِ ىمكِمَ شُمؿَّ َأْوضَمْٝمٛم٣َم إيَِمْٝمَؽ َأِن اسمَّ  * ايمِمَّ ـَ اظُممْمِ ٥َم إزِْمَراِهٝمَؿ ضَمٛمِٝمًٖم٣م َوََم٣م ىَم٣مَن َِم .{210-213: }الـحل[ّضِْع َِمٙمَّ

"يقكؿتعالىذكره:إفإبراىيـخميؿهللاكافمعمـخير،يأتـبوأىؿاليدلقانتا،مطيعاهلل،
٥ًم وَم٣مٞمِ ]:عفقتادة،قكلوستقيماعمىديفاإلسبلـ...م قاؿ:كافإماـىدل[ ...ًت٣م إِنَّ إزِْمَراِهٝمَؿ ىَم٣مَن ُأَمَّ

.(ُ)كقاؿابفمسعكد:ىؿتدركف:مااألمة؟الذميعمـالخير"،تتبعسنتوكممتومطيعان
أمةكحده،جمعفيوتعالىمفصفاتالكماؿمافرقوفيأمةكاممة،فيكأمة"فيك

أمةفيالثباتعمىفيدعكتوإلىهللا،أموفيالصبركاالحتماؿكفيليفالجانب،كسعةالصدر،
كالتككؿعمىهللاتعالى" كلقدأمرناهللاسبحانو(ِ)الحؽكمحاربةالباطؿ،أمةفيالتكاضعكالكـر

نتأسىبإبراىيـالخميؿكمفمعومفالمرسميف،فيثباتيـكبراءتيـمفالمشركيف: أفَّ
٣َّم وَمْد ىَم٣مَٞم٦ْم يَمُ٘مْؿ ُأؽْمَقٌة ضَمَِضٛم٥ٌَم دِم إزِْمَراهِ ] قاؿتعالى: ٣م زُمَرَآُء َِمٛمُْ٘مْؿ َوِِم ـَ ََمَٔمُف إِْذ وَم٣ميُمقا يمَِٗمْقَِمِٜمْؿ إِٞمَّ ٝمَؿ َوايمَِّذي

ـْ ُدوِن اهللِ ىَمَٖمْرَٞم٣م زمُِ٘مْؿ َوزَمَدا زَمْٝمٛمَٛم٣َم َوزَمْٝمٛمَُ٘مُؿ ايمَٔمَداَوُة َوايمَّضْٕمَّم٣مُء َأزَمًدا ضَمتَّك سُم٠ْمَِمٛمُ  قا زم٣ِمهللِ َوضْمَدُه إَِلَّ وَمْقَل سَمْٔمُّضُدوَن َِم

ْٙمٛم٣َم َوإيَِمٝمَْؽ َأَٞمّْضٛمَ إزِْمَراِهٝمَؿ  ٛم٣َم فَمَٙمٝمَْؽ سَمَقىمَّ ٍء َرزمَّ ـْ َشْ ـَ اهللِ َِم *  ٣م َوإيَِمْٝمَؽ اظَمِِمغمُ أِلزَمِٝمِف أَلؽَْمَتْٕمِٖمَرنَّ يَمَؽ َوََم٣م َأَْمٙمُِؽ يمََؽ َِم

ٛم٣َم إِٞمََّؽ َأْٞم٦َم ايمَٔمِزيُز ا ـَ ىَمَٖمُروا َوانْمِٖمْر يَمٛم٣َم َرزمَّ ِذي َٔمْٙمٛم٣َم همِْتٛم٥ًَم يمِٙمَّ ٛم٣َم ََل ََتْ . {1-2 }ادؿتحـة:[ حَل٘مِٝمؿُ َرزمَّ

كجميعياتيظيرمكاقؼأربعةكسيذكرالباحثفيىذاالمطمبمفثباتسيدناإبراىيـ
،ألخذالعبرةكالعظةمفىذهالمكاقؼ،كتككفزادانالثباتالعظيـالذمكافعميوسيدناإبراىيـ

داعيـ.لممؤمنيففيمكاجيةالظالميف،كعكنانعمىالثباتضدمكرىـكخ
: في وجو أبيو لعبادتو األصناـالثبات  :الموقؼ األوؿ

أشدمايبلقيواإلنسافالمسمـفيحياتوالدعكية،كفيسيرهإلىهللا ،أفيككفأقربإفَّ
،فقدكانتالضربةمكجيةإليوالنَّاسإليوأشدخصكمو،كىذاماكاففيحياةسيدناإبراىيـ

تاجراألصناـكبائعياكعابدىا،فقدصمَّـعمىماىك(ّ)بالكافرآزرمفأقربالناس،كىكاأل
كرعاتيا، أكبردعاتيا ىك يككفسادفاألكثافكبائعيا ما كعادةن مفالكفركاإلشراؾباهلل، عميو

يناديو:ياأبت،يرجكلوالسبلمة،يترقؽفيكعظو،كيترفؽفثبت كذىبإلىأبيوفيأدبجٌـو
إِْذ وَم٣مَل أِلزَمِٝمِف َي٣م َأزَم٦ِم مِلَ سَمْٔمُّضُد ََم٣م ََل َيِْضَٚمُع َوََل ُيّْضٌِمُ َوََل ]باختياركمماتو،فناداهكناجاهقائبلن:بو،كيتمطؼ

                                                           

 .ُّٔص،ُٕلمطبرم،ج،جامعالبياف(ُ)
 ،الناشر:دارالبشائراإلسبلمية،الطبعةاألكلى.َّلمعارؼ،ص،سيرةإبراىيـالخميؿ(ِ)
أب(ّ) اسـ لقبو،يىك كقيؿ صنمو،إبراىيـ، اسـ أنَّو آزركتارحكقيؿ اسماف لو البياف.كقيؿ ،ُُج،)جامع

 .(ْٗٔص
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٣م * ُيْٕمٛمِل فَمٛمَْؽ ؾَمْٝمًئ٣م اؿًم٣م ؽَمِقيا ّضِْٔمٛمِل َأْهِدَك ِِصَ ْ َيْٟمسمَِؽ هَم٣مسمَّ ـَ ايمِٔمْٙمِؿ ََم٣م مَل ٣م َأزَم٦ِم ََل سَمْٔمّضُِد يَ  * َي٣م َأزَم٦ِم إِِّنِّ وَمْد صَم٣مَءِِّن َِم

ـِ فَمِِمٝما٣م مْحَ ْٝمَْم٣مَن ىَم٣مَن يمِٙمرَّ ْٝمَْم٣مَن إِنَّ ايمُمَّ .{22-21: }مريم[ ايمُمَّ

مافيجعبتومفأدلةكبراىيفعمىبطبلفعبادةاألكثاف،كأعطىكبذلؾأفرغإبراىيـ
طاف،كأغراهبالعمـلوالدالئؿعمىكحدانيةهللا،كخكفوبعذابهللامفجراءعبادةاألكثافبأمرالشي

وَم٣مَل َأَرانِم٤ٌم ]،كلكفأباهآزرلـيقبؿكؿىذا،كأجاببكؿصدكدكعنؼ:(ُ)الذمأعطاههللاإياه

ـْ مَلْ سَمٛمَْتِف أَلَْرمُجَٛمََّؽ َواْهُجْرِِّن ََمٙمِٝما٣م
تِل َي٣م إزِْمَراِهٝمُؿ يَمئِ ـْ َآَِلَ ُف ىَم٣مَن ِِّب وَم٣مَل ؽَمََلٌم فَمَٙمٝمَْؽ ؽَمَٟمؽْمتَْٕمِٖمُر يمََؽ *  َأْٞم٦َم فَم َرِّبِّ إِٞمَّ

. {22-27 }مريم:[ ضَمِٖمٝما٣م

ككذافقدجاءفيجكابودعكةابنوبمنتيىالجفاءكالشدة،بعكسمافيكبلـإبراىيـ
الكفر، في التصمب شديد الفيـ، بعيد القمب، قاسي كاف أنو عمى ذلؾ فدؿ كالرقة، الميف مف

تمكفالرغبةعفآليتيـمفاىيـينكرعمىإبراىيـكدؿالنظـفيىذهاآليةعمىأفأباإبر
بعقكبتيف، ىدَّده َـّ ث  الرميبالحجارة،كىككنايةاألولى:نفسو، كالرجـ: عقكبةآجمةكىيالرجـ.

 الرمي. بذلؾ القتؿ معنى في كقطعوالثانية:مشيكرة معاشرتو مف طرده كىي عاجمة عقكبة
.(ِ)مكالمتو

أماليصمؾمنيمكركهكالينالؾمنيأذل،بؿ[ؽَمََلٌم فَمَٙمٝمَْؽ ]اىيـ:"كعندىاقاؿلوإبر
ُف ىَم٣مَن ِِّب ضَمِٖمٝما٣م]أنتسالـمفناحيتي.كزادهخيرافقاؿ: قاؿابفعباسكغيره:[ؽَمَٟمؽْمتَْٕمِٖمُر يمََؽ َرِّبِّ إِٞمَّ

اكعدهفيكمكقداستغفرلوإبراىيـ،فيأفىدانيلعبادتوكاإلخبلصلو،يعنيأملطيفان
ـْ ] قاؿتعالى:،(ّ)أدعيتو،فمماتبيفلوأنوعدكهللتبرأمنو" َوََم٣م ىَم٣مَن اؽْمتِْٕمَٖم٣مُر إزِْمَراِهٝمَؿ أِلزَمِٝمِف إَِلَّ فَم

اٌه ضَمٙمِ  َأ َِمٛمُْف إِنَّ إزِْمَراِهٝمَؿ أَلَوَّ ُف فَمُدوٌّ هللِ سَمػَمَّ َ يَمُف َأٞمَّ ٣مُه هَمَٙمَمَّ سَمّضكَمَّ كىكذافقدثبت،{222}التوبة:[ ٝمؿٌ ََمْقفِمَدٍة َوفَمَدَه٣م إِيَّ
أماـأقربالناسإليو،داعيفإياهلعبادةهللاكحده.سيدناإبراىيـ

الثبات أماـ قومو في عبادتيـ األصناـ:  :الموقؼ الثاني

 إبراىيـ سيدنا نشأ رجاليـلقد كعبيدىـ، أحرارىـ األصناـ، يعبد كمو مجتمع في
افيعبداألصناـ،"ككؿمفعمىكجواألرضكانكاكفارا،سكلكنساؤىـفمكؿفيذلؾالزمافك

ىكالذمأزاؿهللابوتمؾككافالخميؿ،توكابفأخيولكط)عمييـالسبلـ(إبراىيـالخميؿكامرأ

                                                           

 ،الناشر:دارالحديثبالقاىرة،الطبعةاألكلى.ُّّلمبسيكني،ص،انظر:قصصالقرآف(ُ)
 .َُِص،ُٔالبفعاشكر،ج،التحريركالتنكيرانظر:(ِ)
 ،الناشر:مكتبةالصفا،الطبعةاألكلى.ّٗالبفكثير،ص،قصصاألنبياء(ّ)
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ذاؾالضبلؿ" كأبطؿبو (ُ)الشركر، ، فبدأفتصدلإبراىيـ الباطؿبكؿصبركثبات، ليذا
قامةا رشادىـ،كا  مصيربنصحيـكا  كأفَّ األصناـالتنفعكالتضر، ألدلةعمىكحدانيةهللا،كأفَّ

عابدىاإلىجينـكبئسالقرار،كقدجاءذكرذلؾفيالقرآف:
ُٗمقُه َذيمُِ٘مْؿ طَمغْمٌ يمَُ٘مْؿ إِْن ىُمٛمُْتْؿ سَمْٔمَٙمُٚمقنَ ] قاؿتعالى: ََم إِٞمَّ  * َوإزِْمَراِهٝمَؿ إِْذ وَم٣مَل يمَِٗمْقَِمِف افْمّضُُدوا اهللَ َواسمَّ

ـْ ُدوِن اهللِ ََل َيْٚمٙمُِ٘مقَن يمَ  ـَ سَمْٔمُّضُدوَن َِم ُٙمُٗمقَن إهِْمً٘م٣م إِنَّ ايمَِّذي ـْ ُدوِن اهللِ َأْوشَم٣مًٞم٣م َوََّتْ ُ٘مْؿ ِرْزوًم٣م هَم٣مزْمَتُٕمقا فِمٛمَْد اهللِ سَمْٔمُّضُدوَن َِم

ْزَق َوافْمُّضُدوُه َواؾْمُ٘مُروا يَمُف إيَِمٝمِْف سُمْرصَمُٔمقنَ  .{22-27: }العـؽبوت[ايمرِّ

وَم٣ميُمقا َٞمْٔمُّضُد َأْصٛم٣َمًَم٣م هَمٛمَٓمَؾه  * إِْذ وَم٣مَل أِلزَمِٝمِف َووَمْقَِمِف ََم٣م سَمْٔمُّضُدونَ  * َواسْمُؾ فَمَٙمٝمِْٜمْؿ َٞمَّضَٟم إزِْمَراِهٝمؿَ ] ى:قاؿتعال

٣م فَم٣مىمِِٖمكمَ  ونَ  * وَم٣مَل َهْؾ َيِْضَٚمُٔمقَٞمُ٘مْؿ إِْذ سَمْدفُمقنَ  * ََلَ ٣م َآزَم٣مَءَٞم٣م ىَمَذيمَِؽ وَم٣ميُمقا زَمْؾ َوصَمْدٞمَ  * َأْو َيٛمَْٖمُٔمقَٞمُ٘مْؿ َأْو َيُُضه

ُْؿ فَمُدوٌّ رِم إَِلَّ َربَّ ايمَٔم٣مظَمكِمَ  * َأْٞمتُْؿ َوَآزَم٣مُؤىُمُؿ األوَْمَدَُمقنَ  * وَم٣مَل َأهَمَرَأْيُتْؿ ََم٣م ىُمٛمُْتْؿ سَمْٔمُّضُدونَ  * َيْٖمَٔمُٙمقنَ  ايمَِّذي  * هَم١مَِّنَّ

ـِ  ِدي  * َوايمَِّذي ُيِٚمٝمُتٛمِل شُمؿَّ ُُيْٝمكِمِ  * َذا ََمِرْض٦ُم هَمُٜمَق َيُْمِٖمكمِ َوإِ  * َوايمَِّذي ُهَق ُيْْمِٔمُٚمٛمِل َوَيِْضِٗمكمِ *  طَمَٙمَٗمٛمِل هَمُٜمَق َُّيْ

ـِ  ي كمَ *  َوايمَِّذي َأؿْمَٚمُع َأْن َيْٕمِٖمَر رِم طَمْمِٝمَئتِل َيْقَم ايمدِّ ٣محِلِ ْٗمٛمِل زم٣ِميمِمَّ
 .{20-71}الشعراء: [َربِّ َه٤ْم رِم ضُمْ٘مًَم َوَأحْلِ

قكموقكمولعبادةهللافدعاإبراىيـ لـيستجيبكالو،كلـيتفكركابحقيقةما،كلكفَّ
الدعكةإلىهللالـتثمرشيئافييدعكىـإليو،كتمادكافيغييـكعنادىـ،كقدالحظإبراىيـ أفَّ

األحداث،كيعكرعمىالتماثيؿسككنيافيالمعبد قكمو،فقررأفيقكـبخطكةعمميةيحرؾفييا
قيمكاليـعيدانيقدمكففيوالطعاـآلليتيـليضعكنوالذمتكدستفيو.ككافمفعادةقكموأفي

أماميـعمىحجارةثـيخرجكفمفالمدينة،ثـيعكدكفإلىالمعبدفيأكمكفمفذلؾالطعاـبشكؿ
 إبراىيـ يخرجمعيـ لـ القكـ خرج كلمَّا جماعي، إبراىيـ أقبؿ خمتالمدينة عمىكلمَّا

يعكدكا لعميـ ككسرىا أحجارالتممؾأفتدافععفاألصناـكحطميا مجرد ىذه بأفَّ إلىالرشد
ـَ ]،قاؿتعالى:(ِ)نفسو ْؿ *  َوسَم٣مهللِ أَلىَمِٝمَدنَّ َأْصٛم٣َمََمُ٘مْؿ زَمْٔمَد َأْن سُمَقيمهقا َُمْدزمِِري هَمَجَٔمَٙمُٜمْؿ صُمَذاًذا إَِلَّ ىَمّضغًِما ََلُ

ُٜمْؿ إيَِمْٝمِف َيْرصِمُٔمقنَ  . {12-12 }األكبقاء:[ يَمَٔمٙمَّ

تِِٜمْؿ هَمَٗم٣مَل َأََل سَمٟمىُْمُٙمقنَ ]: وقال تعاىل زًم٣م *  ََم٣م يَمُ٘مْؿ ََل سَمٛمْْمُِٗمقنَ  * هَمَراَغ إلَِم َآَِلَ هَمَراَغ فَمَٙمٝمِْٜمْؿ ََضْ

.{10-12: فاتا}الصَّ [زم٣ِميمَٝمِٚمكمِ 

أنصعصكر كلتظيرفييا ذلؾأفينزؿقكموبوأشدصكرالعذاب، لتككفالنتيجةبعد
الثبات.

                                                           

 .ُٗالبفكثير،ص،قصصاألنبياء(ُ)
 ،الناشر:دارالكتابالجامعي،الطبعةاألكلى.َٓلمكبيسي،ص،انظر:القصصالقرآني(ِ)
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بالحرؽ:  كموا عمى إبراىيـ الثبات حيف ح :الموقؼ الثالث

 إبراىيـ قاـ أف كالغضبكبعد كالقمؽ الخكؼ "استبد كتيشيميا، األصناـ بتكسير
أفإبراىيـ سكؼيضربمصالحيـكمراكزىـإفىـترككهعمىقيدالحياة،بالكينة،كأدرككا

هللا" تكحيد إلى دعكتو ككضكح حجتو لقكة (ُ)كذلؾ كالم، الجداؿ عف انقطعكا"فعدلكا لما ناظرة
كغمبكا،كلـتبؽليـحجةكالشبيةإلىاستعماؿقكتيـكسمطانيـ،لينصركاماىـعميومفسفييـ

*  وَم٣ميُمقا ازْمٛمُقا يَمُف زُمٛمَْٝم٣مًٞم٣م هَمَٟميْمُٗمقُه دِم اجَلِحٝمؿِ ]بالمكتحرقابالنارقاؿتعالى:فحكمكاعميو(ِ)كطغيانيـ"

 {12-12 فات:ا}الصَّ [ ٛم٣َمُهُؿ األؽَْمَٖمٙمكِمَ هَمَٟمَراُدوا زمِِف ىَمْٝمًدا هَمَجَٔمٙمْ  تَُ٘مْؿ إِْن ىُمٛمْتُْؿ ]، وا َآَِلَ وُمقُه َواْٞمٌُمُ   وَم٣ميُمقا ضَمرِّ

ـَ  * وُمْٙمٛم٣َم َي٣م َٞم٣مُر ىُمقِِّن زَمْرًدا َوؽَمََلًَم٣م فَمعَم إزِْمَراِهٝمؿَ  * هَم٣مفِمٙمكِمَ  ي              [َوَأَراُدوا زمِِف ىَمْٝمًدا هَمَجَٔمْٙمٛم٣َمُهُؿ األطَْمَْسِ

. {23-72: كبقاء}األ

مفجميعمايمكنيـمفاألماكف،فمكثكامدةيجمعكفلوحتىإففشرعكايجمعكفحطبان
إلىحفرة عمدكا ثـ لحريؽإبراىيـ، مرضتتنذرلئفعفيتلتحممفحطبا كانتإذا منيـ المرأة

لياشررعظيمةفكضعكافيياذلؾالحطبكأطمقكافيوالنار،فاضطربتكتأججتكالتيبتكعبل
فيكفةمنجنيؽثـأخذكايقيدكنوكيكتفكنوكىكيقكؿ:الإلولـيرمثموقط،ثـكضعكاإبراىيـ

فيكفةإالأنتسبحانؾربالعالميفلؾالحمدكلؾالممؾ،الشريؾلؾ.فمماكضعالخميؿ
مقيدان الككمكتكفانالمنجنيؽ كنعـ هللا حسبنا قاؿ: النار إلى منو ألقكه عميوثـ هللا فجعميا يؿ،
إبراىيـحيفألقيفيالنار،بردانكسبلمان، عفابفعباسأنوقاؿ:حسبناهللاكنعـالككيؿ.قاليا

ُؿ ايمٛم٣َّمُس إِنَّ ايمٛم٣َّمَس وَمْد مَجَُٔمقا يَمُ٘مْؿ هَم٣مطْمَُمْقُهْؿ هَمَزاَدُهْؿ إِيََمًٞم٣م َووَم٣ميمُ ]كقاليامحمدحيفقيؿلو: ـَ وَم٣مَل ََلُ قا ايمَِّذي

ـَ اهللِ َوهَمّْمٍؾ مَلْ َيْٚمَِضِْضُٜمؿْ *  ضَمِْضُّضٛم٣َم اهللُ َوٞمِْٔمَؿ ايمَقىمِٝمُؾ  قاؿ {222-220 }آل عؿران:[ ...ؽُمقٌء  هَم٣مْٞمَٗمَٙمُّضقا زمِٛمِْٔمَٚم٥ٍم َِم
إبراىيـبردىا،فأرادكاأفينتصركافخذلكا،عمىإبراىيـألذلابفعباس:لكالأفهللاقاؿ:كسبلمان

.(ّ)عكا،كأرادكاأفيغمبكافغمبكاكأرادكاأفيرتفعكافاتض

الحجةالدامغةالتيأقامياعمييـإبراىيـ قدأحرقتأفكارىـ"كيظيرمفعمميـىذاأفَّ
 إلىإبراىيـ اتجيكا نكسكا فمما تفاعبلتشديدة، ككلدتفينفكسيـ الفعؿ،كمعتقداتيـ بردة

أىؿالعنادأنيـبحرؽإبراىيـ ،(ْ)كينصركفإفكيـ،فنكسظنيـكخاب"يحرقكفالحجةفظفَّ
أىؿ كينحدر الدعكات، تنصر الظالميف الثباتفيكجو ىذا كبمثؿ نحكرىـ، إلى كانقمبكيدىـ

                                                           

 .ّٓص،لمكبيسي،القصصالقرآني(ُ)
 .ٗٗالبفكثير،ص،قصصاألنبياء(ِ)
 .ََُالبفكثير،ص،انظر:قصصاألنبياء(ّ)
 .ٖٗلمعارؼ،ص،سيرةإبراىيـالخميؿ(ْ)
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يعدلئليمافإليو فمـ الباطؿ،كيظيرالحؽلمناس،كاليبقىعمىكفرهإالمفطمسعمىقمبو،
مسمؾ،كاللمكفرمنومخمص.

مواجية الحاكـ الظالـ: الثبات في  :الموقؼ الرابع

سدانمنيعانفيكجوالظالميف،كلـتأخذهفيهللالكمةالئـ،فنصحأباهلقدكافإبراىيـ
أفكصؿخبرنجاة فبعد صرار، بكؿثباتكا  الظالـ الحاكـ ككاجو األصناـ، بترؾعبادة كقكمو

النمإبراىيـ الذميذكرأفاسمو الظالـ الحاكـ اىتزمفالمعجزة(ُ)ركدمفالنارإلىىذا
كيترككاعبادةالممؾ،فيضيعممكو،فدعاكدخؿقمبوالفزع،كخاؼأفيؤمفشعبوبإلوإبراىيـ

 إبراىيـ فكقؼ لمقابمتو، منو،إبراىيـ خائؼ غير كقكة، ثبات بكؿ الظالـ الحاكـ ىذا أماـ
.(ِ)كالعابئبو،بؿكافساخرانمنو،مستخفانبو

كقصعميناقصةالثباتفيكجوالحاكـالظالـالذمادعىلنفسوالكريـأخبرناالقرآفكقد
َ ايمَِّذي]:،قاؿتعالىاأللكىية ْٙمَؽ إِْذ وَم٣مَل إزِْمَراِهٝمُؿ َرِّبِّ

ِف َأْن َآسَم٣مُه اهللُ اظمُ ٝمِل  َأمَلْ سَمَر إلَِم ايمَِّذي ضَم٣مجَّ إزِْمَراِهٝمَؿ دِم َرزمِّ ُُيْ

ـَ اظَمْٕمِرِب هَمُّضِٜم٦َم  َوُيِٚمٝم٦ُم وَم٣مَل َأَٞم٣م ٣م َِم ِق هَمْٟمِت َِبَ ـَ اظَممْمِ ْٚمِس َِم ايمَِّذي ُأضْمٝمِل َوُأَِمٝم٦ُم وَم٣مَل إزِْمَراِهٝمُؿ هَم١مِنَّ اهللَ َيْٟميِت زم٣ِميمُمَّ

. {112}البؼرة:[ ََل َُّيِْدي ايمَٗمْقَم ايمٓم٣َّمظمكِِمَ        ىَمَٖمَر َواهللُ

بفكنعافكممؾالدنيامشارقيافيربوكىكممؾبابؿ:نمركدفيذاالذمحاجإبراىيـ
كمغاربيا،ككافقدأنكرأفيككفثـإلوغيره،كماحمموعمىىذاالطغيافكالكفرالغميظكالمعاندة

عمىكجكدالربدليبلنالشديدةإالتجبره،كطكؿمدتوفيالممؾ،كفيجدالوطمبمفإبراىيـ
َ ايمَِّذي ]الذميدعكإليوفقاؿإبراىيـ: ٝمِل َوُيِٚمٝم٦ُم َرِّبِّ إذأحضر[ َأَٞم٣م ُأضْمٝمِل َوُأَِمٝم٦ُم ]:فقاؿالنمركد[ ُُيْ

فذلؾمعنىاإلحياء،يقتؿ،كبالعفكعفاآلخرفبليقتؿرجميفقداستحقاالقتؿفآمربقتؿأحدىماف
ـَ اظَممْمِ ]لماادعىىذهالمكابرة:كاإلماتة،فقاؿلوإبراىيـ ْٚمِس َِم ـَ هَم١مِنَّ اهللَ َيْٟميِت زم٣ِميمُمَّ ٣م َِم ِق هَمْٟمِت َِبَ

أم:إذاكنتكماتدعيمفأنؾأنتالذمتحييكتميتفالذميحييكيميتىكالذم[ اظَمْٕمِرِب 
مفالمشرؽ، يتصرؼفيالكجكدفيخمؽذكاتوكتسخيرككاكبوكحركاتوفيذهالشمستبدككؿيـك

فمماعمـعجزه،أخرسفمـيتكمـ،،ربػغفالمػػامػػأتبيػتفػػتمييكػػتتحيػػاادعيػػاكمتإلينػػفإفكن
                                                           

بابؿ(ُ) ممؾ سميماف،:كقيؿ،ىك فالمسمماف: ككافراف، مسمماف، كىـ المعمكرة ممككا الذيف األربعة أحد أنو
كلماحاربهللاتعالىأىمكو،كد،كبختنصرعمييمالعائفالرحمفكالكافراف:النمر،ييماالسبلـ(كذكالقرنيف)عم

بابانمفالبعكض،معجيشوبالبعكض النمركدفقد،فأكمتالجيش،إذفتحعمييـ فمـتتركوإالعظامان،كأما
دماغو في بعكضة التفاسير،دخمت )أيسر بذلؾ. ىمؾ حتى دماغو عمى يضرب ،ُج،لمجزائرم،فصار

 .(ِْٖص
 .ْٓلمكبيسي،ص،انظر:القصصالقرآني(ِ)
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.(ُ)كقامتعميوالحجة

الفكائدالجمَّة،كالفكائدكالعبرالكثيرةكمنيا:كفيىذاالمكقؼمفسيدناإبراىيـ

*الثباتفيكجوالحاكـالظالـ،ميماكافسمطانو،كميماعبلجيشو،فالمؤمفاليخشىإالهللا.

لياميـالحجة،كجكازالمجادلةفيإثباتالعقيدةالصحيحةالسميمة"*"نصرةهللاألكليائو .(ِ)كا 

 المطمب الثالث
الظالميف في وجو ثبات سيدنا موسى 

مفالظالميفكمخططاتيـلقدكانترحمةالمصاعبكالمشاؽالتيلقيياسيدنامكسى
،كذلؾمفيكـأفعرؼالحاكـالظالـ،كالطاغيةالكبيرفرعكفبخركجغبلـكمكرىـقبؿأفيكلد

مفبنيإسرائيؿتككفعمىنيايتوحكموالظالـ،فمقدأفسدفرعكففياألرضفسادانعريضان،كقد
مف عمىالناسفيعديدو يكقعو الذمكاففرعكف الشديد الظمـ عفىذا القرآففيآياتو أخبر

المكاضعكمنيا:

ـْ َآِل همِْرفَمْقَن َيُِضقَُمقَٞمُ٘مْؿ ؽُمقَء ايمَٔمَذاِب ُيَذزمُِّحقَن َأزْمٛم٣َمَءىُمْؿ َوَيِْضَتْحُٝمقَن ] قاؿتعالى: ْٝمٛم٣َمىُمْؿ َِم َوإِْذ َٞمجَّ

ُ٘مْؿ فَمٓمِٝمؿٌ  ـْ َرزمِّ . {21}البؼرة:[ ٞمَِِض٣مَءىُمْؿ َودِم َذيمُِ٘مْؿ زَمََلٌء َِم

َٖم٥ًم َِمٛمُْٜمْؿ ُيَذزمُِّح َأزْمٛم٣َمَءُهْؿ إِنَّ همِْرفَمْقَن فَمََل دِم األَْرِض َوصَمٔمَ ] قاؿتعالى:
َؾ َأْهَٙمَٜم٣م ؾِمٝمًَٔم٣م َيِْضَتّْمِٔمُػ ؿَم٣مئِ

ـَ  ـَ اظُمْٖمِِضِدي ُف ىَم٣مَن َِم . {2}الؼصص:[ َوَيِْضَتْحٝمِل ٞمَِِض٣مَءُهْؿ إِٞمَّ

أمكاذكركايابنيإسرائيؿنعمتيعميكـإذخمصتكـمففرعكفكجنكدهكأنقذتكـمفأيدييـ
كذلؾأففرعكفلعنوهللا،ـكيذيقكنكـكيكلكنكـسكءالعذابيكردكنككقدكانكا،بصحبةمكسى

خرجتمفبيتالمقدسفدخمتدكرالقبطبببلدمصر،إالبيكتكافقدرألرؤياىالتو،رألناران
أفزكاؿممكويككفعمىيدمرجؿمفبنيإسرائيؿ،كيقاؿ:بؿتحدث بنيإسرائيؿ،مضمكنيا

ئيؿيتكقعكفخركجرجؿمنيـ،يككفليـبودكلةكرفعة،فعندذلؾأمررجؿعندهبأفبنيإسرا
فرعكفلعنوهللابقتؿكؿذمذكريكلدبعدذلؾمفبنيإسرائيؿ،كأفتترؾالبنات،كأمرباستعماؿ

.(ّ)بنيإسرائيؿفيمشاؽاألعماؿكأراذليا

                                                           

 .ٖٔٔص،ُالبفكثير،ج،انظر:تفسيرالقرآفالعظيـ(ُ)
 .ِْٖص،ُلمجزائرم،ج،أيسرالتفاسير(ِ)
 .ِٖٓص،ُالبفكثير،ج،انظر:تفسيرالقرآفالعظيـ(ّ)
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قمبومفالكفر،فقدبمغأمَّاعفماكاففينفسىذاالظالـمفاالستكبار،كماكاففي
مبمغانكبيران،فقدجاءعمىلسانوفيالقرآفالكريـ:

ونَ  ...] قاؿتعالى: تِل َأهَمََل سُمّْضٌِمُ ـْ َُتْ ِري َِم َأْم َأَٞم٣م *  وَم٣مَل َي٣م وَمْقِم َأيمَْٝمَس رِم َُمْٙمُؽ َِمٌْمَ َوَهِذِه األََّْن٣َمُر ََتْ

ـْ َهَذا ايمَِّذي ُهَق ََمِٜمكٌم َوََل  خرف:[ َيَ٘م٣مُد ُيّضكِمُ طَمغْمٌ َِم . {11-12 }الزُّ

تعالى: َب َوفَمٍَم ] قاؿ ُ٘مُؿ  * هَمَحمَمَ هَمٛم٣َمَدى * شُمؿَّ َأْدزَمَر َيِْضَٔمك * هَمَ٘مذَّ هَمَٗم٣مَل َأَٞم٣م َرزمه

.{12-12: }الـَّازعات[األفَْمعَم 

كفيكسطىذاالظبلـكاالستكبارالذماتصؼبوفرعكفكممئو،كمفكسطكؿىذاالظمـ
يكقعوعمىبنيإسرائيؿتظيرلناصفحاتمشرقةمنيرة،تمؤلالككفنكرانكضياءن،كىيالذمكاف

مكسى فأقاـعميوالحجةكالبينة،صفحةسيدنا صرار، فرعكفبكؿثباتكا  كالتيكاجوفييا
 حياتو فكانت كجنكده، فرعكف ظممات مف إسرائيؿ ببني كخرج الزينة، يكـ سمسمةككاعده

مسائؿكمياتنبعمنياثبلثةباتفيكجوالطغياف،كذكرالباحثفيىذاالمطمبمتكاصمةمفالث
صكرالثباتفيأبياصكرةوكأجمميا.

الثبات في بياف الحؽ لفرعوف الظالـ:  :المسألة األولى

شقانمفحياتوفيقصرفرعكف،ككافقدنشأجؿشبابوفيقصره،لقدقضىمكسى
هَمٟمْسمَِٝم٣م همِْرفَمْقَن هَمُٗمقََل ]تميبقتؿالنفسخطأ،فخرجإلىمديف،قاؿتعالى:كماأفاستكلعكدهحتىاب

٣م َرؽُمقُل َربِّ ايمَٔم٣مظَمكِمَ  ائِٝمَؾ  * إِٞمَّ ـْ فُمُٚمِرَك ؽِمٛمكِمَ *  َأْن َأْرؽِمْؾ ََمَٔمٛم٣َم زَمٛمِل إِْْسَ *  وَم٣مَل َأمَلْ ُٞمَرزمَِّؽ همِٝمٛم٣َم َويمِٝمًدا َويَمّضِْث٦َم همِٝمٛم٣َم َِم

ـَ َوهَمَٔمْٙم٦َم هَمْٔمَٙمتَ  ـَ ايمَ٘م٣مهمِِري . {21-27 }الشعراء:[ َؽ ايمَّتِل هَمَٔمْٙم٦َم َوَأْٞم٦َم َِم

بًٌؾفيمنازلناصغيرنا،كمكثتفيرعايتناسنيف أم"قاؿفرعكفلمكسىممتنناعميوألـنيرى
مفقكميحيفضربتوكدفعتو،كأنتمفالجاحديفنعمتيمفعيميرؾكارتكبتجنايةنبقتمؾرجبلن

.(ُ)؟"المنكريفربكبيتي

نيايةالقكةكأفضؿالعمركاستكلفيمابيفالثبلثيفكاألربعيف،أتاههللاكلمَّابمغمكسى
ىاركف بأخيو كسانده لمعالميف، ليككفرسكالن كاصطفاه بالديف، كالعمـ الفقو أفكأمرىما

كييزأمكسىيصدعابالدعكةإلىفرعكف،كقدكاففرعكفشديدانعنيدانعنيفان،ككافيسخرمف
 َوَٞم٣مَدى همِْرفَمْقُن دِم وَمْقَِمِف وَم٣مَل َي٣م وَمْقِم ]قاؿتعالى:،دػىاليتبعوأحػػأنوحتػػبو،محاكالنبذلؾالتقميؿمفش

                                                           

 .ّٕٔالتفسيرالميسر،ص(ُ)
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ونَ ــَأيَمْٝمَس رِم َُمٙمْ  تِل َأهَمََل سُمّضٌِْمُ ـْ َُتْ ِري َِم ـْ َهَذا ايمَّ *  ُؽ َِمٌْمَ َوَهِذِه األََّْن٣َمُر ََتْ            ِذي ُهَق ََمِٜمكٌم َأْم َأَٞم٣م طَمغْمٌ َِم

خرف:[ ُيّضكِمُ  َوََل َيَ٘م٣مُد  . {11-12 }الزُّ
 مكسى بيد ما فرعكف رأل لما إلىمكسى،قيؿ: القكـ خاؼميؿ المعجزات، مف

مناديان أمر أك بينيـ فيما بصكتو كنادل الفجمعيـ ممؾمصر أليسلي قكـ يا بقكلو: ينادم
أحد فيو يخالفني،ينازعني تحتي،مخالؼكال تجرممف األنيار تحتقصرم،،كىذه مف أم:

خيرانمفىذامفىكمييف:أمضعيؼحقيرممتيففينفسوالعزلو كالمرادأنيارالنيؿ،أـأفَّ
.(ُ)كاليكاديبيفالكبلـلمافيلسانومفالعقدة

مكسى كلـيمنعومفلـيمتفتإلىمايقكلوفرعكف،كلـيفتذلؾفيعضده،كلكفَّ
قامةالحجةعميو،استعافباهللأداءرسالتو،كبعدأفأمرههللا بدعكةفرعكف،كتبميغوالرسالة،كا 

ُف ؿَمَٕمك]سبحانوعمىذلؾ،كطمبمنوأفيعينوبأخيوىاركف،قاؿتعالى: وَم٣مَل * اْذَه٤ْم إلَِم همِْرفَمْقَن إِٞمَّ

ْح رِم َصْدِري ْ رِم أَ  * َربِّ اْْشَ ـْ يمَِِض٣مِِّن  * َْمِريَوَيْسِّ ـْ  * َيْٖمَٗمُٜمقا وَمْقرِم  * َواضْمُٙمْؾ فُمْٗمَدًة َِم َواصْمَٔمْؾ رِم َوِزيًرا َِم

ىْمُف دِم َأَْمِري * اؾْمُدْد زمِِف َأْزِري * َه٣مُروَن َأطِمل * َأْهقِم  إِٞمََّؽ  * َوَٞمْذىُمَرَك ىَمثغًِما * ىَمْل ُٞمَِضّضَِّحَؽ ىَمثغًِما * َوَأْْشِ

 {.07-12: }طه[ ٣مَل وَمْد ُأوسمِٝم٦َم ؽُم٠ْميمََؽ َي٣م َُمقؽَمكومَ  * ىُمٛم٦َْم زمِٛم٣َم زَمِِمغًما

ذلؾانطمؽمكسىكأخيوىاركف)عميي الحجةمكبعد ليقيما بكؿثباتكعزيمة، السبلـ( ا
لمعمي التكحيد كىك جديد عيد أمامو كليعمنا األلكىية، مف ادعاه ما كؿ كليدحضا عمىفرعكف،

.كفرعكفالظالـمكسىالمجيدكقدذكرالقرآفماحصؿمفحكاربيف

ْؿ وَمْد صِمْئٛم٣َمَك زمَِآَي٥مٍ ]قاؿتعالى: َْبُ ٝمَؾ َوََل سُمَٔمذِّ
ائِ ٣م َرؽُمقََل َرزمَِّؽ هَمَٟمْرؽِمْؾ ََمَٔمٛم٣َم زَمٛمِل إِْْسَ ـْ هَمْٟمسمَِٝم٣مُه هَمُٗمقََل إِٞمَّ  َِم

َّضَع اَُلَدى ـِ اسمَّ ََلُم فَمعَم ََم َؽ َوايمِضَّ ٣م وَمْد ُأوضِمَل إيَِمْٝمٛم٣َم َأنَّ ايم*  َرزمِّ َب َوسَمَقلمَّ إِٞمَّ ـْ ىَمذَّ ُ٘مََم َي٣م  * َٔمَذاَب فَمعَم ََم ـْ َرزمه وَم٣مَل هَمَٚم

ٍء طَمْٙمَٗمُف شُمؿَّ َهَدى * َُمقؽَمك ٛم٣َم ايمَِّذي َأفْمَْمك ىُمؾَّ َشْ وَم٣مَل فِمْٙمُٚمَٜم٣م فِمٛمَْد َرِّبِّ دِم  * وَم٣مَل هَمََم زَم٣مُل ايمُٗمُروِن األُولَم *  وَم٣مَل َرزمه

.{11-22: }طه[كىمَِت٣مٍب ََل َيِّمؾه َرِّبِّ َوََل َيٛمَِْض 

٣م َرؽُمقُل َربِّ ايمَٔم٣مظَمكِمَ ] قاؿتعالى: ائِٝمَؾ  * هَمْٟمسمَِٝم٣م همِْرفَمْقَن هَمُٗمقََل إِٞمَّ وَم٣مَل َأمَلْ  * َأْن َأْرؽِمْؾ ََمَٔمٛم٣َم زَمٛمِل إِْْسَ

ـْ فُمُٚمِرَك ؽِمٛمكِمَ  َـ  َوهَمَٔمْٙم٦َم هَمْٔمَٙمتََؽ ايمَّتِل هَمَٔمْٙم٦َم  * ُٞمَرزمَِّؽ همِٝمٛم٣َم َويمِٝمًدا َويَمّضِْث٦َم همِٝمٛم٣َم َِم ـَ ايمَ٘م٣مهمِِري وَم٣مَل هَمَٔمْٙمتَُٜم٣م  * َوَأْٞم٦َم َِم

٣ميمِّكمَ  ـَ ايمّمَّ ـَ اظُمْرؽَمٙمكِمَ  * إًِذا َوَأَٞم٣م َِم َوسمِْٙمَؽ ٞمِْٔمَٚم٥ٌم  * هَمَٖمَرْرُت َِمٛمُْ٘مْؿ ظَم٣َّم طِمْٖمتُُ٘مْؿ هَمَقَه٤َم رِم َرِّبِّ ضُمْ٘مًَم َوصَمَٔمَٙمٛمِل َِم

ائِٝمَؾ  ََمَواِت َواألَْرِض َوََم٣م زَمْٝمٛمَُٜمََم إِْن  * ٣مَل همِْرفَمْقُن َوََم٣م َربه ايمَٔم٣مظمكَِمَ ومَ  * َُتُٛمهَٜم٣م فَمقَمَّ َأْن فَمّضَّْدَت زَمٛمِل إِْْسَ وَم٣مَل َربه ايمِضَّ

ـْ ضَمْقيمَُف َأََل سَمِْضَتِٚمُٔمقنَ  * ىُمٛمُْتْؿ َُمقومِٛمكِمَ  َ
يمكِمَ  * وَم٣مَل ظمِ ُ٘مْؿ َوَربه َآزَم٣مئُِ٘مُؿ األَوَّ وَم٣مَل إِنَّ َرؽُمقيَمُ٘مُؿ ايمَِّذي  * وَم٣مَل َرزمه

                                                           

 .َْٔص،ْلمشككاني،ج،انظر:فتحالقدير(ُ)
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ِق َواظَمْٕمِرِب َوََم٣م زَمْٝمٛمَُٜمََم إِْن ىُمٛمُْتْؿ سَمْٔمِٗمُٙمقنَ *  َؾ إيَِمْٝمُ٘مْؿ ظمََْجٛمُقنٌ ُأْرؽِم  ي  * وَم٣مَل َربه اظَممْمِ ٣م نَمغْمِ ْذَت إََِلً َ ـِ اَّتَّ وَم٣مَل يَمئِ

ـَ اظَمِْضُجقٞمكِمَ  ٍء َُمّضكِمٍ  * أَلصَْمَٔمَٙمٛمََّؽ َِم ٣مِدومكِمَ وَم٣مَل هَمٟمِْت زمِِف إِْن ىمُ  * وَم٣مَل َأَويَمْق صِمْئتَُؽ زمًَِمْ ـَ ايمِمَّ هَمَٟميْمَٗمك فَمَِم٣مُه  * ٛم٦َْم َِم

ـَ  * هَم١مَِذا ِهَل شُمْٔمَّض٣مٌن َُمّضكِمٌ  ُيِريُد َأْن  * وَم٣مَل يمِْٙمَٚمَْلِ ضَمْقيَمُف إِنَّ َهَذا يَمَِض٣مضِمٌر فَمٙمِٝمؿٌ  * َوَٞمَزَع َيَدُه هَم١مَِذا ِهَل زَمْٝمَّم٣مُء يمِٙمٛم٣َّمـمِِري

ـْ َأْرِضُ٘مْؿ زمِِِضْحِرِه هَمََمَذا سمَ  ِرصَمُ٘مْؿ َِم ـَ  * ْٟمَُمُرونَ خُيْ ي ـِ ضَم٣مِْشِ َيْٟمسُمقَك زمُِ٘مؾِّ  * وَم٣ميُمقا َأْرصِمْف َوَأطَم٣مُه َوازْمَٔم٧ْم دِم اظَمَدائِ

٣مٍر فَمٙمِٝمؿٍ  .{02-27: }الشعراء [ؽَمحَّ

ىذاالحكارالذمجرلبيفمكسى كفرعكفالظالـ،يظيرمدلالثباتالكبيرالذمإفَّ
تزيدمفإمكانيةالخكؼمفالصدعبقكؿألنَّوقدجمععدةعكامؿ؛كافيتحمىبومكسى

الحؽكىي:

مكسى دقضىشطركبيرمفحياتوفيبيتفرعكف،كتربىفيربكعقصره،كىكق*أفَّ
اآلفيعمنيابكؿصراحةفيكجيو،أنَّؾحاكـظالـتدعيلنفسؾماالينبغي.

 اآليات كمف عنيدان، عنيفان شديدان كاف هللا لعنو فرعكف أفَّ الناس:* بحؽ إجرامو بينت التي
األكتادالتيتكتد،مفخشبكانتأكحديد،ككصؼبذلؾ، {23}الػجر:[ َوهمِْرفَمْقَن ِذي األَْوسَم٣مدِ ]

ألنوكافيعذبالناسبياعفابفعباس)رضىهللاعنيما(األكتاد:الجنكدالذيفيشدكفلو
.(ُ)ادامفحديد،يعمقيـبياأمره،كيقاؿ:كاففرعكفيكتدفيأيدييـكأرجميـأكت

لكحده يكف لـ الحكار ىذا في فرعكف إفَّ كجنكده،* حاشيتو مف المؤل حكلو مف كاف بؿ
و،كيناصركنوفيحكموالظالـ،بينماكافمكسىكىاركف)عمييماػػيستشيرىـ،كيؤيدكنوفيباطم

كفيكسط،مطافجائرفقتموقاؿالحؽعندسالسبلـ(لكحدىما،لذافقدكافسيدالشيداءرجؿ
بقكؿالحؽفيأجمؿصكرةلمثبات.كؿىذهالظركؼصدعمكسى

الثبات في الميعاد يـو الزينة:  :المسألة الثانية

فرعكفكخشيمفنجاحدعكةمكسى،كعندمايئسفرعكفمفالمجادلةالعقمية ظفَّ
حر سحرمكسىبالسى يككفمفاألفضؿأفيكاجو قد أنو فيمصرحيثاليفؿكممؤه العظاـ ة

الحديدإالالحديد،فجمعفرعكفجنكدهلتخكيؼالمؤمنيف،كسعىلجمعالسحرةلمعارضةمكسى
(ِ)،:ـْ َأْرِضٛم٣َم زمِِِضْحِرَك َي٣م َُمقؽَمك]كقدقصعميناالقرآفذلؾفقاؿتعالى  * وَم٣مَل َأصِمْئَتٛم٣َم يمُِتْخِرصَمٛم٣َم َِم

ـُ َوََل َأْٞم٦َم ََمَ٘م٣مًٞم٣م ؽُمًقىهَمَٙمٛمَْٟمسمَِٝمٛمََّؽ زمِِِضْحٍر َِمثْ  وَم٣مَل ََمْقفِمُدىُمْؿ َيْقُم  * ٙمِِف هَم٣مصْمَٔمْؾ زَمْٝمٛمَٛم٣َم َوزَمْٝمٛمََؽ ََمْقفِمًدا ََل ُٞمْخٙمُِٖمُف َٞمْح

                                                           

 .ُْٗص،ِْلمطبرم،ج،انظر:جامعالبياف(ُ)
،الناشر:مكتبةالمناراإلسبلمية،َٖلمعمر،ص،انظر:األنسالجميؿفيقصةمكسىكفرعكفكبنيإسرائيؿ(ِ)

 الطبعةاألكلى.
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يٛم٥َِم َوَأْن ُُيْمَمَ ايمٛم٣َّمُس ُضًحك ْؿ َُمقؽَمك َوْيَٙمُ٘مْؿ ََل  * هَمَتَقلمَّ همِْرفَمْقُن هَمَجَٚمَع ىَمْٝمَدُه شُمؿَّ َأسَمك * ايمزِّ وا فَمعَم اهللِ  وَم٣مَل ََلُ سَمْٖمؼَمُ

ى  اهْمؼَمَ
ـِ وا ايمٛمَّْجَقى * ىَمِذزًم٣م هَمُٝمِْضِحَتُ٘مْؿ زمَِٔمَذاٍب َووَمْد طَم٣مَب ََم وَم٣ميُمقا إِْن َهَذاِن  * هَمَتٛم٣َمَزفُمقا َأَْمَرُهْؿ زَمْٝمٛمَُٜمْؿ َوَأَْسه

٣م َوَيْذَهَّض٣م زمِْمَ  ـْ َأْرِضُ٘مْؿ زمِِِضْحِرَِهَ ِرصَم٣مىُمْؿ َِم ٣م  * ِريَٗمتُِ٘مُؿ اظُمثعَْم يَمَِض٣مضِمَراِن ُيِريَداِن َأْن خُيْ هَمَٟممْجُِٔمقا ىَمٝمَْدىُمْؿ شُمؿَّ اْئُتقا َصٖما

ـِ اؽْمتَْٔمعَم  ـْ َأيْمَٗمك * َووَمْد َأهْمَٙمَح ايمَٝمْقَم ََم َل ََم ٣م َأْن َٞمُ٘مقَن َأوَّ ٣م َأْن سُمْٙمِٗمَل َوإَِمَّ وَم٣مَل زَمْؾ َأيْمُٗمقا هَم١مَِذا  * وَم٣ميُمقا َي٣م َُمقؽَمك إَِمَّ

ْؿ َوفِمِِمٝمهُٜمْؿ خُيَ  ٣َم سَمِْضَٔمكضِمَّض٣مَُلُ ـْ ؽِمْحِرِهْؿ َأَّنَّ ْػ إِٞمََّؽ َأْٞم٦َم  * هَمَٟمْوصَمَس دِم َٞمْٖمِِضِف طِمٝمَٖم٥ًم َُمقؽَمك * ٝمَُّؾ إيَِمٝمِْف َِم وُمْٙمٛم٣َم ََل ََّتَ

٣مضِمُر ضَمٝم٧ُْم َأسمَ  * األفَْمعَم  ََم َصٛمَُٔمقا ىَمٝمُْد ؽَم٣مضِمٍر َوََل ُيْٖمٙمُِح ايمِضَّ هَمُٟميْمِٗمَل  * كَوَأيْمِؼ ََم٣م دِم َيِٚمٝمٛمَِؽ سَمْٙمَٗمْػ ََم٣م َصٛمَُٔمقا إِٞمَّ

ًدا وَم٣ميُمقا َآََمٛم٣َّم زمَِربِّ َه٣مُروَن َوَُمقؽَمك َحَرُة ؽُمجَّ .{23-12: }طه[ايمِضَّ

.كفيىذاالمشيدأيضانصكرةراقيةمفصكرالثباتلسيدنامكسى

الثبات يـو التقى الجمعاف:  :المسألة الثالثة

ومكِمَ ] قاؿتعالى:  ٣م ظَمُْدَرىُمقنَ هَمَٙمَمَّ سَمَراءَ  * هَمَٟمسْمَّضُٔمقُهْؿ َُممْمِ وَم٣مَل  * ى اجَلْٚمَٔم٣مِن وَم٣مَل َأْصَح٣مُب َُمقؽَمك إِٞمَّ

ـِ  ْب زمَِٔمَِم٣مَك ايمّضَْحَر هَم٣مْٞمَٖمَٙمَؼ هَمَ٘م٣مَن ىُمؾه همِْرٍق ىَم٣ميمْمَّْقِد  * ىَمَلَّ إِنَّ ََمِٔمَل َرِّبِّ ؽَمَٝمْٜمِدي هَمَٟمْوضَمْٝمٛم٣َم إلَِم َُمقؽَمك َأِن اَْضِ

ـَ  * ايمَٔمٓمِٝمؿِ  ـْ ََمَٔمُف َأمْجَِٔمكمَ  * َوَأْزيَمْٖمٛم٣َم شَمؿَّ اآلطََمِري ـَ  * َوَأْٞمَجْٝمٛم٣َم َُمقؽَمك َوََم .{77-73}الشعراء:[شُمؿَّ َأنْمَروْمٛم٣َم اآلطََمِري

فمكسىكقكمو كالمعركةتصؿإلىذركتيا، مفنيايتو، المكقؼيقتربالمشيد كفيىذا
ىـبمسمحيفأماـالبحرليسمعيـسففكال كقدقاربيـفرعكفبجنكده،ىـيممككفخكضوكما

شاكيالسبلحيطمبكنيـكاليرحمكف،كقالتدالئؿالحاؿكميا:أفالمفركالبحرأماميـكالعدك
ييجـ ثـ تمر دقائؽ إال فىي كا  الكربمداه، كبمغ لميمككف، إنا أصحابمكسى كقاؿ خمفيـ،

ةكلكفمكسىالذمتمقىالكحيمفربو،اليشؾلحظةكمؿءقمبوالثقالمكتكالمناصكالمعيف،
فكافاليدرمكيؼتككف.فييالبدكائنةكهللاىك بربو،كاليقيفبعكنو،كالتأكدمفالنجاة،كا 

ـِ ]الذميكجيوكيرعاه .[وَم٣مَل ىَمَلَّ إِنَّ ََمِٔمَل َرِّبِّ ؽَمَٝمْٜمِدي

كبلفيشدةكتككيد،كبللفنككفمدركيف،كبللفنككفىالكيف،كبللفنككفمفتكنيف.
كالتأكيدكاليقيف.،فكبللفنككفضائعي كبلبيذاالجـز

كفيالمحظةاألخيرةينبثؽالشعاعالمنيرفيليؿاليأسكالكرب،كينفتحطريؽالنجاةمف
قاؿتعالىحيثاليحتسبكف ْب زمَِٔمَِم٣مَك ايمَّضْحَر هَم٣مْٞمَٖمَٙمَؼ هَمَ٘م٣مَن ىُمؾه همِْرٍق ]:، هَمَٟمْوضَمْٝمٛم٣َم إلَِم َُمقؽَمك َأِن اَْضِ

.[ٝمؿِ ىَم٣ميمْمَّْقِد ايمَٔمٓمِ 

ك المعجزة، الناسمستحيؿفكقعت عنو يقكؿ الذم هللاعمى؛تحقؽ سنة يقيسكف ألنيـ
المألكؼ،ككقعتالمعجزةكانكشؼبيففرقيالماءطريؽ،ككقؼالماءعمىجانبيالطريؽكالطكد
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لؾبذلؾالمشيدالخارؽ،كذمشدكىانالعظيـ،كاقتحـبنكإسرائيؿ،ككقؼفرعكفمعجنكدهمبغكتان
كجنك كممئو لفرعكف اليبلؾ كاف َـّ ث القيامةالحادثالعجيب، يكـ إلى عبرةن ليككف ده، قاؿ، كما

ـْ طَمْٙمَٖمَؽ َآَي٥ًم ]تعالى: َ
ٝمَؽ زمَِّضَدٞمَِؽ يمِتَُ٘مقَن ظمِ . {11}يوكس:[ ...هَم٣ميمَٝمْقَم ُٞمٛمَجِّ

 الرابعالمطمب 
الظالميف في وجو ثبات نبينا محمد 

مكةبالصادؽاألميف،بؿكانكاييدعكفأمكاليـكأماناتيـعندهعندأىؿلقدليقبالرسكؿ
لعمميـاألكيدبصدقوكأمانتو،كاستمراألمركذلؾحتىأذفهللالوبالخركجإلىالمدينةالمنكرة،
كماأفأعمففييـالنبكة،كدعاىـإلىعبادةهللاكحده،كترؾعبادةاألكثاف،حتىبدأتالمكاجية

لحؽكالباطؿ،فاستخدـالظالمكفكؿمالدييـمفكسائؿإليقاؼدعكتو،كصدهعفالشديدةبيفا
فثبتالحبيب رسالتو، كسطعتشمسإكماؿ الباطؿ، الحؽكزىؽ حتىجاء ثباتاألبطاؿ

مفأكلياإلىآخرىا،نمكذجانكامبلنمفاإلسبلـمنييةهعصرالظبلـ،كقدكانتحياةالرسكؿ
،كسيكتفيالباحثبذكربعضصكرالثباتكالتيسطرىاالقرآفالكريـ،مفالثباتضدالظالميف

حياةخيراألنبياءكالمرسميف.
الثبات في اليجرة:  :المسألة األولى

رأتقريشأفرسكؿهللا كرأتلمَّا بمدىـ، مفغير أصحابكأنصار لو أصبح قد
خركجالرسكؿ فخافكا إلييـ، المياجريف مف لحربيـ،خركجأصحابو أجمع أنَّو كعرفكا إلييـ،

باليجرة،فظيرمفقدأذفلنبيوفاجتمعكافيدارالندكةككافقرارىـأفيقتمكه،ككافهللا
لتأميفالخركجمبيتعبقريةالتخطيطالبشرم،كمفاإلجراءاتالتياتخذىاالنبيالحبيب
مففتحةفيظيربيتأبيبكرالصديؽ،الخركجفيالنيار،الخركجفراشالنبيعمي

االتجاهإلىالغار،السمكؾفيالطريؽغيرالمعتادلممدينة،تأميفالزاد،إعفاءاألثر،االستفادةمف
،ككؿىذاالذماتخذهالنبي(ُ)خبرةالمشركيفحيثكافالدليؿعبدهللابفأريقطككافمشركان

الثباتفيكجو مفلكاـز بكؿاألسبابالمؤديةكافالزمان باألخذ المسمـمطالبه الظالميف،ألفَّ
لمنجاحفيالعمؿ،كقدسطرالقرآفالكريـىذاالثباتليككفنبراسانلؤلمةمفبعده.

٣م دِم ] قاؿتعالى: ـَ ىَمَٖمُروا شَم٣مِِّنَ اشْمٛمكَْمِ إِْذ َُهَ ُه اهللُ إِْذ َأطْمَرصَمُف ايمَِّذي وُه هَمَٗمْد َٞمٌَمَ  ايمَٕم٣مِر إِْذ َيُٗمقُل إَِلَّ سَمٛمٌُْمُ

ْ سَمَرْوَه٣م َوصَمٔمَ  َدُه زمُِجٛمُقٍد مَل َزْن إِنَّ اهللَ ََمَٔمٛم٣َم هَمَٟمْٞمَزَل اهللُ ؽَم٘مِٝمٛمََتُف فَمَٙمْٝمِف َوَأيَّ ْٖمعَم يمَِِم٣مضِمّضِِف ََل َُتْ ـَ ىَمَٖمُروا ايمِضه َؾ ىَمٙمَِٚم٥َم ايمَِّذي

. {23:}التوبة[ َوىَمٙمَِٚم٥ُم اهللِ ِهَل ايمُٔمْٙمَٝم٣م َواهللُ فَمِزيٌز ضَم٘مِٝمؿٌ 
                                                           

 اشرة.،الناشر:دارالكفاءلمطباعة،الطبعةالعُّٓلمغضباف،ص،انظر:المنيجالحركيلمسيرةالنبكية(ُ)
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ىذهاآليةالكريمةتبيفلنامدلالثباتالكبيرالذمكافعميوالمصطفى "ففيطريؽإفَّ
إلىغارثكركاختبآداخمو،كجاءالكفارككقفكاعندمدخؿالغار،اليجرةالتجأىككأبكبكر

كقاؿلكفسيطرالخكؼعمىقمبأبيبكرخشيةأفيقعرسكؿهللا نظرفيأيدمالكفار،
أحدىـتحتقدميولرآنا،ككافأبكبكربذلؾيقرركاقعان،فالكفاركاقفكفعمىبابالغار،كالنبي

،كنظرةكاحدةمفالكفارإلىداخؿالغارتكشؼاألمركمو.فماذاقاؿرسكؿكأبكبكربداخمو
ََل ]إليواآليةالكريمة:؟رفعاألمرإلىهللاكقاؿ:ماظنؾباثنيفهللاثالثيما،كىذاماتشيرهللا

َزْن إِنَّ اهللَ ََمَٔمٛم٣َم تأقداميـلرأكنا،كلكفمادمناػػركاتحػػرلكنظػػفمعناهأنَّوبقدرةالبش {23}التوبة:[ َُتْ
.(ُ)فيحمايةهللاتعالىكعنايتوفإنيـلفيركنا،ذلؾألفقدرةهللاستزيغأبصارىـفمفيركنا"

ت في القتاؿ: الثبا :المسألة الثانية

كثباتانظاىرانلقدكانتشجاعةالرسكؿ كثباتوفيالقتاؿضدأعداءاإلسبلـ،شجاعةن
رأل عندما بدر معركة قبؿ تردد سيحدثلك كاف "فماذا خاضيا، التي معاركو كؿ في لمعياف

المشركيفمتفكقيفعمىأصحابوبالعددكالعيدد؟

 في لميأس استسمـ لك سيحدث كاف المشركيفكماذا قكات طكقتو أف بعد أحد معركة
المتفكقةمفكؿجانب؟

خيانة بعد كخاصة الخندؽ، لؤلحزابفيغزكة ضعفتمقاكمتو كافسيحدثلك كماذا
الييكد؟

مععشرةفقطمفآؿبيتوكالمياجريفبعدفراركماذاكافسيحدثلكلـيثبتالرسكؿ
.(ِ)المسمميففيغزكةحنيف؟"

تمؾ ثبتإفَّ فقد ذلؾ كمع الشجعاف، قمبأشجع منيا يتصدع الكثير المكاقؼكغيرىا
كحدهاتجاهالتيارفيياغيرمكترثبمايحدؽبومفأخطار.بؿلقدثبتالنبيالرسكؿ

الجارؼمفالمشركيفمنذنزكؿالكحيعميوحتىالتحاقوبالرفيؽاألعمى،كتحمؿاألذلكاألخطار
ثـىاجرمفبمدهإلىبمدآخر،ثـجاىدأعداءهفيالداخؿكالخارج،فثبتعمىصابرانمحتسبان،

مكافحةمفحكلومفالناسجميعانحتىأظيرهللادينو،غيرمكترثبتفكؽأعدائوعمىقكاتوفكاقان
حياةالنبي .(ّ)كميامثاؿرائعلئلرادةالقكيةالثابتةساحقان،بؿإفَّ

                                                           

 ،الناشر:دارالتكفيقيةلمتراث،الطبعةاألكلى.ُٓٓلمشعراكم،ص،قصصاألنبياءكسيرةالرسكؿ(ُ)
 .،الناشر:دارالفكر،الطبعةالخامسةٔلخطاب،ص،القائدالرسكؿ(ِ)
 ى.،الناشر:دارماجد،الطبعةاألكلَّص،ِلمعفاني،ج،انظر:فرسافالنيارمفالصحابةاألخيار(ّ)
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 يجبعمىعمماء الرسكؿكىكذا يتخذكا أف بعدىـ مف األمَّة ككؿ االسبلمية، األمَّة
القدكةالحسنةفيالثباتضدالظالميف.

برزثباتالحبيب أحدكقد فيغزكة فيكؿالمعارؾكالجكالت،كزادكضكحوبشدة
كغزكةحنيف،لذاسيتكقؼالباحثعندىـبيرىو.

في غزوة أحد:  ثباتو  :األوؿ الفرع

كا لكاءلقد حممكا الذيف مف سبعة كقتؿ لممسمميف، حميفان المعركة بداية في النصر ف
فييـ المسممكف ككضع األدبار، المشرككف ككلَّى األرض، عمى ممقان المكاء ظؿ ثَـّ المشركيف،

كنزؿالسبلح،كصارالمسممكفيجمعكفالغنائـ،كلمَّاخالؼالرماةعمىالجبؿأكامرالرسكؿ
عفا كقتمكىـأكثرىـ بفأبيجيؿعمىباقيالرماة كعكرمة بفالكليد خالد كرَّ كأعممكا،لجبؿ،

قدقتؿ،فاختمطالمسممكف،كقتؿالمشرككفمفقتمكا السبلحبالمسمميف،كنادلإبميسإفمحمدان
عمىالمسمميففثب الدائرة كدارة مففيترسكؿهللامفالمسمميف، كثبتمعوعدد الميداف،

كقدأنزؿهللافيشأفىذهالغزكةىذهاآليات:،(ُ)أصحابو

تعالى: قََّنُْؿ زم١ِمِْذٞمِِف ضَمتَّك إَِذا هَمُِمْٙمتُْؿ َوسَمٛم٣َمَزفْمُتْؿ دِم األََْمِر ] قاؿ ِضه َويَمَٗمْد َصَدوَمُ٘مُؿ اهللُ َوفْمَدُه إِْذ َُتُ

ـْ ُيِريُد  ّضهقَن َِمٛمُْ٘مْؿ ََم
ـْ زَمْٔمِد ََم٣م َأَراىُمْؿ ََم٣م ُُتِ هَمُ٘مْؿ فَمٛمُْٜمْؿ  َوفَمَِمْٝمُتْؿ َِم ـْ ُيِريُد اآلطَِمَرَة شُمؿَّ َِصَ ْٞمٝم٣َم َوَِمٛمُْ٘مْؿ ََم     ايمده

ؽُمقُل  * يمَِٝمّْضَتٙمَِٝمُ٘مْؿ َويَمَٗمْد فَمَٖم٣م فَمٛمُْ٘مْؿ َواهللُ ُذو هَمّْمٍؾ فَمعَم اظم٠ُْمَِمٛمكِمَ       إِْذ سُمِْمِٔمُدوَن َوََل سَمْٙمُقوَن فَمعَم َأضَمٍد َوايمرَّ

َزُٞمقا فَمعَم ََم٣م هَم٣مسَمُ٘مْؿ َوََل ََم٣م َأَص٣مزَمُ٘مْؿ َواهللُ طَمّضغٌِم زمََِم سَمْٔمَٚمُٙمقنَ َيْدفُمقىُمْؿ دِم ُأطْمَراىُمْؿ هَمٟمَ         [شَم٣مزَمُ٘مْؿ نَمَما زمَِٕمؿٍّ يمَِ٘مٝمََْل َُتْ

.{210-211: }آل عؿران

ماكافًمفأمركـحيفأخذتـتصعدكفالجبؿىاربيفمف"أماذكركاياأصحابمحمد
 اعتراكـمفالدىشةكالخكؼكالرعب،كرسكؿهللاأعدائكـ،كالتمتفتكفإلىأحد ثابتفيًلمىا
عبادىهللا،كأنتـالتسمعكفكالتنظركف،فكافجزاؤكـأفأنزؿالميدافيناديكـمفخمفكـقائبلن إليَّ

بكـمفخكؼ هللابكـألمناكضيقناكغمِّا،لكيالتحزنكاعمىمافاتكـمفنصركغنيمة،كالماحؿَّ
.(ِ)يمة.كهللاخبيربجميعأعمالكـ،اليخفىعميومنياشيء"كىز

المعارؾعمىالمسمميف،كأ أحدمعركةمفأشد كانتغزكة لقد إيبلمانكجراحانحقان كثرىا
كظير كثباتالرسكؿبيـ، شجاعة المعركة كثباتفحكؿبيذه شجاعة إلييا كالتياليصؿ

فقدجاءفيالسيرةكبعدماقاـخالدبتطكيؽجيش،دةفيالنزاؿةاألبطاؿ،كالالقاالرجاؿ،كالساد

                                                           

 .َِٗانظر:مشارعاألشكاؽإلىمصارعالعشاؽ،ص(ُ)
 .ٗٔالتفسيرالميسر،ص(ِ)
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مفالمسمميفالكثير،كافرسكؿهللا حينئذفيمفرزةصغيرةمعتسعةنفرمفالمسمميف،كفرَّ
أصحابوفيمؤخرةالمسمميفيرقبمجالدةالمسمميفكمطاردتيـالمشركيف،إذبكغتبفرسافخالد

أما فكاف كاممة، ممجأمباغتة إلى التسعة كبأصحابو بنفسو بالسرعة ينجك أف إما طريقاف، مو
ماأفيخاطربنفسوفيدعكأصحابوليجمعيـ مأمكف،كيترؾجيشوالمطكؽإلىمصيرهالمقدكر،كا 
كىناؾتجمت إلىىضابأحد. المطكؽ لجيشة الطريؽ بيا يشؽ قكية جبية بيـ كيتخذ حكلو،

،كىك«عباد هللا»عةالنظير،فقدرفعصكتوينادمأصحابو:كشجاعتوالمنقطعبقريةالرسكؿ
يعرؼأفالمشركيفسكؼيسمعكفصكتوقبؿأفيسمعوالمسممكف،كلكنوناداىـكدعاىـمخاطران

كفعبلن الدقيؽ، الظرؼ ىذا في إليوبنفسو يصؿ أف قبؿ إليو، فخمصكا المشرككف بو عمـ فقد
منقطعالنظير،كثبتأصحابوالتسعةميرغبانإياىـفيالجنَّة،ثباتانالمسممكف،فثبترسكؿهللا

ككافيقكؿليـ:مفيردىـعناكلوالجنة؟أكىكرفيقيفيالجنة؟فتقدـرجؿمفاألنصارفقاتؿ
فيالمكقؼإالرسكؿهللازؿكذلؾحتىقتؿالسبعة،كلـيبؽحتىقتؿ،ثـرىقكهأيضافمـي

)رضىهللاعنيما(كبعدىذاالثباتالمنقطعالنظيربدأعدبفأبيكقاصكطمحةبفعبيدهللاكس
.(ُ)الصحابةيمتفكفحكؿرسكؿهللا

قيادتو)عميوأفضؿالصبلة فمقدظيرتعبقرية فيأثناءالقتاؿخاصإذان فيةنكالسبلـ(
فيذلؾ:(ِ)ىذهالجكلةمفالمعركة،يقكؿالمكاءمحمكدشيتخطاب

اس "لقد الرسكؿ لمغايةتطاع المكٌفؽ لممسمميف بالنسبة لمغاية الصعب المكقؼ بيذا
،كيقكدالباقيفمفالمسمميفلشؽبالنسبةلممشركيف،أفيسيطرعمىالمكقؼفيمعركةيائسةجدان

مكضعان يحتؿ ثـ بيـ، المحيطة المتفكقة القكاتالمعادية بيف مف بإعادةمشرفانطريقيـ كيقكـ ،
قك شديدةتنظيـ مضادة ىجمات بيا كيصد كقكتيا، كبأسيا معنكياتيا إلييا كيعيد الباقية اتو

قريشان اضطر ألنو الىنصر، المتكقعة اليزيمة فيحيؿ عمىإلممشركيف، القضاء اليأسمف لى
المسمميفأمران أفكاففناء بعد المسمميف، اضطرىـ ثـ بعدإحتميان، لىاالنسحابمفالمعركة

بادةالمسمميف،كلـيكتؼبذلؾبؿخرجفياليكـالثانيمفالمعركة،لمطاردةقكاتاليأسمفإ
المشركيف،حتىاضطرىـالىاستعماؿالحيمةبإرساؿالمعمكماتالكاذبةلممسمميفعفاعتزاميـ

عمىقكاتالرسكؿ الكٌرة المشركيفإعادة كقٌررلقاء العٌدة أعٌد نما كا  التيديد يكترثبيذا فمـ ،
ميماتكفالظركؼكاألحكاؿ.

                                                           

 .ُْٖلممباركفكرم،ص،انظر:الرحيؽالمختـك(ُ)
كلدبمدينةالمكصؿ،كنشأنشأةإسبلمية،كىكرجؿعسكرم،درسالعسكريةفيالعراؽكبريطانيا،كشارؾفي(ِ)

 اتالعسكريةكالمغكيةكالفكريةمنيا:العقيدةكالقيادة،كخالدبفالكليد.ـ،كلوالعديدمفالمؤلفُْٖٗحربعاـ



-َِٔ- 
 

قيادةعبقرية،ظيرتلمرسكؿ كافمفىذه المعركةبشكؿكاضحكؿالكضكح، بيذه
بعضنتائجياأنياجعمتالنصرالىجانبالمسمميفالمغمكبيف.

 لـ أنني مكقفانأكأشيد األمـ، لكؿ الحرب تاريخ في فيويائسانصعبانقرأ كاف كالذم
ستطاعالرسكؿالقائد)عميوأفضؿالصبلةكالسبلـ(،بقيادتوالفذةأفيتخمصالمسممكفيكـأحد،فا

مفىذاالمكقؼالعصيب،كينقذقكاتومففناءأكيد،ثـيعيدإليياثقتيابنفسياكيعيدإليياقكتيا
الماديةكالمعنكيةبشكؿلـيسبؽلونظير،كخبلؿفترةزمنيةمحدكدةجدا.إفبركزقيادةالنبي

.(ُ)"فذانفيمعركةأحدكافباىران

في غزوة حنيف:  ثباتو  :الفرع الثاني

كثرة كصكلة القكة المسمميففيحنيفكثيرفأخذتبعضالمسمميفنشكة كافعدد لقد
كقدشؽذلؾ،العدد،فقدكافعددىـاثنيعشرألفان،حتىقاؿبعضيـ:اليغمبنااليكـأحدمفقمة

كلماكافمفالميؿقبؿالمعركةعمدمالؾبفعكؼإلىأصحابوفعبأىـفي،عمىرسكؿهللا
كادمحنيفكىككادذكشعابكمضايؽكفرؽالناسفيو،كأكعزإلىالناسأفيحممكاعمىمحمد

هللا رسكؿ كعبأ كاحدة. حممة صفكفانكأصحابو كصفيـ األلكيةأصحابو ككضع السحر، في
فمماتحدرنافيالكادم،كبينمانحففيو،إفشعرناإالنسبفمالؾكالراياتفيأىميا،يقكؿأ

بالكتائبقدخرجتعمينامفمضيؽالكادمكشعبوفحممكاحممةكاحدة،فانكشؼأكؿالخيؿمكلية
كأنزؿهللافيذلؾآيات،(ِ)فكلكا،كتبعيـأىؿمكةكتبعيـالناسمنيزميف،مايمككفعمىشيء

ـِ فَمٛمُْ٘مْؿ ؾَمْٝمًئ٣م َوَض يَمَٗمْد ٞمَ ]بينات: ـَ ىَمثغَِمٍة َوَيْقَم ضُمٛمكَْمٍ إِْذ َأفْمَجَّضْتُ٘مْؿ ىَمثَْرسُمُ٘مْؿ هَمَٙمْؿ سُمْٕم
ىُمُؿ اهللُ دِم ََمَقاؿمِ ٣موَم٦ْم ٌَمَ

ـَ  اظم٠ُْمَِمٛمكَِم َوَأْٞمَزَل صُمٛمُقًدا مَلْ شُمؿَّ َأْٞمَزَل اهللُ ؽَم٘مِٝمٛمََتُف فَمعَم َرؽُمقيمِِف َوفَمعَم *  فَمَٙمٝمُْ٘مُؿ األَْرُض زمََِم َرضُمّض٦َْم شُمؿَّ َويمَّْٝمُتْؿ َُمْدزمِِري

ـَ  ـَ ىَمَٖمُروا َوَذيمَِؽ صَمَزاُء ايمَ٘م٣مهمِِري َب ايمَِّذي . {17-11 }التوبة:[ سَمَرْوَه٣م َوفَمذَّ

المباغتةمفجيشحنيف، المكقؼالعصيبعمىالمسمميف،ككسطىذه ىذا كفيخضـ
هللاناصرهالظيرلناصكرةكاضحةلثباتوكرباطةجأشو قاؿأنس:فسمعت.(ّ)محالةكأفَّ

،كالتفتعفيمينوكيسارهكالناسمنيزمكف،كىكيقكؿ:ياأنصارهللاكأنصاررسكلورسكؿهللا
لماكافيكـحنيفالتقىكعفالعباس"أناعبدهللاكرسكلوصابر،ثـتقدـبحربتوأماـالناس،
كمامعوإالأبكسفيافبفترسكؿهللاالمسممكفكالمشرككف،فكلىالمسممكفيكمئذ،فمقدرأي

اليألكاماأسرعنحكالمشركيف،كقاؿ:،كالنبيالحارثبفعبدالمطمبآخذببغمةرسكؿهللا
                                                           

 .َُٗلخطاب،ص،الرسكؿالقائد(ُ)
 بيركت،الطبعةالثالثة.،،الناشر:داراألعمميٕٖٗص،ّانظر:مغازمالكقاد،ج(ِ)
 ،الناشر:دارالفجر،الطبعةالثانية.ُْٖلمطاىر،ص،انظر:غزكاتالرسكؿ(ّ)
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السمرة أصحاب يا األنصار، معشر يا اصرخ: عباس، األنصار،(ُ)يا معشر يا فناديت: ،
 كأنيـاإلبؿإذا أصحابالسمرة،فأقبمكا لبيؾيا لبيؾيا يا ،كفي(ِ)"حنتإلىأكالدىا،يقكلكف:

أكالن المعركة ساد الذم الفزع ضجة العباس صيحات عمت ، إلى ككصمت الرجاؿآ، ذاف
عددمفالمدىكشيفلماكقع،فأخذكايكافحكفليبمغكامصدرالصكت،كاجتمعحكؿرسكؿهللا

بيـالمشركيف،كقدممؾالمكقؼ،بؿالنبيالرجاؿالذيفدعاىـ،حتىقاربالقكـمئة،فاستق
،ككتبهللاالنصرلعبادهالمؤمنيف.فمقدظير(ّ)شديدانكأعادالكٌرةعمييـ،فاجتمدالفريقافاجتبلدان

فيأجمؿصكرةفيىذهالغزكة.الثباتمفالحبيب

رطرفانمفثباتفيكجوالظالميف،كافلزامانأفنذككماداـأنَّناذكرناثباتالحبيب
 تيعرؼبنجابةأصحابو المعمـ براعة ألفَّ العاممكف، بو ليقتدم حقيـ، في القرآف سطره ممَّا

ثبتالصحابة فقد ييعرؼبشجاعةجنكده، كنجاحالقائد مفطبلبو، ابتداءن فيمكاضعكثيرة
فارسكالركـ.التعذيبمفكفارمكة،إلىالثباتفيالمعارؾأماـأقكلدكؿالكفرببلد

 :* الموقؼ األوؿ مف ثبات الصحابة 

َٗمْقا ] قاؿتعالى: ـَ َأضْمَِضٛمُقا َِمٛمُْٜمْؿ َواسمَّ ِذي ُؿ ايمَٗمْرُح يمِٙمَّ ـْ زَمْٔمِد ََم٣م َأَص٣مََبُ ؽُمقِل َِم ـَ اؽْمَتَج٣مزُمقا هللِ َوايمرَّ ايمَِّذي

ُؿ ايمٛم٣َّمُس إِنَّ ايمٛم٣َّمَس وَمْد مَجَ *  َأصْمٌر فَمٓمِٝمؿٌ  ـَ وَم٣مَل ََلُ       ُٔمقا يمَُ٘مْؿ هَم٣مطْمَُمْقُهْؿ هَمَزاَدُهْؿ إِيََمًٞم٣م َووَم٣ميُمقا ضَمِْضُّضٛم٣َم اهللُ ايمَِّذي

َّضُٔمقا ِرْضَقاَن اهللِ َواهللُ ُذو هَمّْمٍؾ فَمٓمِٝمؿٍ *  َوٞمِْٔمَؿ ايمَقىمِٝمُؾ  ْ َيْٚمَِضِْضُٜمْؿ ؽُمقٌء َواسمَّ ـَ اهللِ َوهَمّْمٍؾ مَل             [ هَم٣مْٞمَٗمَٙمُّضقا زمِٛمِْٔمَٚم٥ٍم َِم

. {222-221: }آل عؿران

ىذاكافيكـحمراءاألسد،كذلؾأفالمشركيفلماأصابكاماأصابكامفالمسمميفكركا"
راجعيفإلىببلدىـ،فممااستمركافيسيرىـندمكاعمىأنَّيـلـيقضكاعمىكؿالمسمميفكيجعمكىا

رييـأفبيـقكةندبالمسمميفإلىالذىابكراءىـليرعبيـكيفممابمغذلؾرسكؿهللا،الفيصمة
كجمدان هللا عبد بف جابر سكل أحد، يكـ الكقعة حضر مف سكل ألحد يأذف كلـ ،فانتدب

نعـإنيـأكلئؾالذيف،(ْ)"،كلرسكلوثخافطاعةهللالمسممكفعمىمابيـمفالجراحكاإل
بالجراح،كىـإلىالخركجمعوكرةأخرلغداةالمعركةالمريرة،كىـمثخنكفدعاىـالرسكؿ

ناجكفبشؽاألنفسمفالمكتأمسفيالمعركة،كىـلـينسكابعدىكؿالدعكة،كمرارةاليزيمة،

                                                           

 .(ٖٖٗص،ّج)مغازمالكقاد،.السمرة:الشجرةالتيكانتعندىابيعةالرضكافعاـالحديبية(ُ)
المرجعالسابؽ،ج(ِ) ،صحيحُٕٕٓ،رقـالحديث:ِٔٗ،صّ،مسنداإلماـأحمد،جٖٖٗ،صّانظر:

 ،كقاؿاأللباني:حديثصحيح.ِْٓ،صُٓابفحباف،ج
 دمشؽ،الطبعةاألكلى.،،الناشر:دارالقمـُّٗص،ُلمغزالي،ج،انظر:فقوالسيرة(ّ)
 .ُِٔ،صِ(تفسيرالقرآفالعظيـ،البفكثير،جْ)
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كلكفرسكؿهللا بالجراح، مثخنكف ىـ فكؽما الكرب، يأذفألحدكشدة كلـ كحدىـ. دعاىـ
ابكامفدكفتخمؼعفالغزكةأفيخرجمعيـليقكييـكيكثرعددىـكماكافيمكفأفيقاؿفاستج

 هللا رسكؿ كلعؿ تردد. كرائيـ،أدنى مف كميا الدنيا يشعر كأف المسمميف، يشعر أف شاء
شيء كؿ ىي عقيدة ىناؾ أف األرضحقيقة ىذه في كجدت التي الجديدة الحقيقة ىذه بقياـ

تيـسكاىا.ليسليـمفأربفيالدنياغيرىا،كليسليـمفغايةفيحيا،فينفكسأصحابيا
كحدىا،فبليبقىليـفيأنفسيـشيءبعدىا يعيشكفليا الثبات،(ُ)عقيدة كحتىتتضحصكرة

عاشالثباتبكؿمعانيو،فعفعائشةبنتعثمافأفرجبلن بأكمؿمعانييا،فيذهشيادةمفرجؿو
عرسكؿهللامفبنيعبداألشيؿكافقدشيدأحدانقاؿ:شيدناأحدانممفأصحابرسكؿهللا

جريحيف فرجعنا كأخي، ،أنا هللا رسكؿ مؤذف أذف قمتفمما العدك، طمب في بالخركج
معرسكؿهللا مفدابألخيأكقاؿليأتفكتناغزكة لنا إالجريحكهللاما منا ةنركبيا،كما

معرسكؿهللا،ثقيؿ حفخرجنا غمبحممتو، فكافإذا منو، إلىككنتأيسرجراحان تىانتييا
.(ِ)المسممكف

 : * الموقؼ الثاني مف ثبات الصحابة

َوظَم٣َّم َرَأى اظُم٠ْمَِمٛمُقَن األضَْمَزاَب وَم٣ميُمقا َهَذا ََم٣م َوفَمَدَٞم٣م اهللُ َوَرؽُمقيُمُف َوَصَدَق اهللُ َوَرؽُمقيُمُف َوََم٣م ] قاؿتعالى:

. {11}األحزاب:[ ٙمِٝمًَم َزاَدُهْؿ إَِلَّ إِيََمًٞم٣م َوسَمِْض 

المؤمنيفالمشرقة إنَّياصكرة اآلياتتحكيلناصكرةعظيمةمفصكرالثبات، ىذه إفَّ
كافاليكؿالذمكاجيو فمقد الخندؽ، عمىالمسمميففيغزكة مفتحزبكا فيمكاجية المضيئة

لفزعالذملقكهالمسممكففيالحادثمفالضخامة،ككافالكربالذمكاجيكهمفالشدة،ككافا
 القائميف: أصدؽ عنيـ قاؿ كما شديدان، زلزاالن زلزليـ بحيث العنؼ، ُهٛم٣َميمَِؽ ازْمتقُِمَ اظُم٠ْمَِمٛمُقَن ]مف

{22}األحزاب:[ َوُزيْمِزيُمقا ِزيْمَزاًَل ؾَمِديًدا ، كانكا بالشدة،ناسانلقد كيضيقكف يفزعكف، البشر مف
الكثقىالتيتشدىـكلكنيـ،زلزلكفلمخطرالذميتجاكزالطاقةكي مرتبطيفبالعركة معىذا كانكا

إلىهللاكتمنعيـمفالسقكطكتجددفييـاألمؿ،كتحرسيـمفالقنكط..ككانكابيذاكذاؾنمكذجان
فيتاريخالبشريةلـيعرؼلونظير.فريدان

الثقة كنسترد الكبكة، مف لننيض السماء، عركة الكثقى، بالعركة نستمسؾ أف فعمينا
الطمأنينة،كنتخذمفالزلزاؿبشيرابالنصر،فنثبتكنستقر،كنقكلكنطمئف،كنسيرفيالطريؽ..ك

كىذاالنمكذجالذميذكرعنوالقرآفالكريـمكاقفوالماضيةكحسفببلئوكجياده،كثباتوعمىعيده
                                                           

 .ُٗٓ،صُ(انظر:فيظبلؿالقرآف،جُ)
 ،الناشر:دارالكتبالعممية.ُّٓ،صِانظر:إنسافالعيكففيسيرةاألميفالمأمكف،لمحمبي،ج(ِ)
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بتنافيكجوىكالنمكذجالذمإفسرناعمىخطاهث،(ُ)كمنيـمفينتظرمعهللا،فمنيـمفلقيو،
الظالميف.

 :* الموقؼ الثالث مف ثبات الصحابة 

ـْ َيٛمْتَٓمُِر ] قاؿتعالى: ـْ وَم٢َم َٞمْحّضَُف َوَِمٛمُْٜمْؿ ََم ـَ اظُم٠ْمَِمٛمكَِم ِرصَم٣مٌل َصَدوُمقا ََم٣م فَم٣مَهُدوا اهللَ فَمَٙمٝمِْف هَمِٚمٛمُْٜمْؿ ََم َِم

يُمقا سَمّْضِديًَل  . {10}األحزاب:[ َوََم٣م زَمدَّ

"عفأنسقاؿ:غابعميأنساآليةمايبيفثباتالصحابةجاءفيسببنزكؿىذه
عفقتاؿبدر،فشؽعميولماقدـكقاؿ:غبتعفأكؿمشيدشيدهبفالنضركبوسميتأنسانا

كافيكـأحدانكشؼكهللالئفأشيدنيهللاسبحانوقتاالنرسكؿهللا فمما أصنع، ليريفهللاما
إنيأبر الميـ جاءبوىؤالءالمشرككفكأعتذرإليؾمماصنعىؤالء،المسممكففقاؿ: إليؾمما أ

يعنيالمسمميف،ثـمشىبسيفوفمقيوسعدبفمعاذفقاؿ:أمسعد،كالذمنفسيبيدهإنيألجدريح
الجنةدكفأحد،فقاتميـحتىقتؿ،قاؿأنس:فكجدناهبيفالقتمىبوبضعكثمانكفجراحةمفبيف

ب بالسيؼكطعنة ببنانو،ضربة أختو حتىعرفتو عرفناه كما بو، مثمكا كقد بالسيـ، الرمحكرمية
ـَ اظُم٠ْمَِمٛمكَِم ِرصَم٣مٌل َصَدوُمقا ََم٣م فَم٣مَهُدوا اهللَ فَمَٙمْٝمفِ ]كنزلتىذهاآلية: أنزلتىذهاآليةقاؿ:ككنانقكؿ:[ َِم
،(ِ)"فيوكفيأصحابو الفإفَّ حياةالصحابةجميعياكيكتفيالباحثبذكرىذهالمكاقؼالثبلثة،كا 
كانتثباتانكصبران.



 
 
 
 
 

                                                           

 .ِْْٖص،ٓانظر:فيظبلؿالقرآف،ج(ُ)
 .ّّٓلمنيسابكرم،ص،أسبابالنزكؿ(ِ)
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 المبحث الثاني
في وجو الظالميف المؤمنيفثبات 

:ثبلثةمطالبكفيو
 مؤمف آؿ فرعوف.ثبات المطمب األوؿ: 
 العمماء في زمف قاروف.ثبات المطمب الثاني: 

 المطمب الثالث: ثبات امرأة فرعوف والسحرة.
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 المبحث الثاني
في وجو الظالميف فالمؤمنيثبات 

لقدرفعالقرآفالكريـمفشأفالعمماء،كجعؿليـمنزلةنرفيعة،كمكانةنمرمكقة،فيـكرثة
األنبياءكالمرسميف)عمييـالسبلـ(كذكرفضميـفيالقرآفالكريـفيمكاضععديدة،منيا:

ُف ََل إيَِمَف إَِلَّ ُهَق َواظَمََلئِ ] قاؿتعالى: َ٘م٥ُم َوُأويُمق ايمِٔمْٙمِؿ وَم٣مئًَِم زم٣ِميمِٗمِْضِط ََل إيَِمَف إَِلَّ ُهَق ايمَٔمِزيُز ؾَمِٜمَد اهللُ َأٞمَّ

.{22}آل عؿران:[احَل٘مِٝمؿُ 

االلتحاـبالعمماءعصمةلؤلمةمفالضبلؿ،كالعمماءىـسفينةنكح مف"كالشؾأفَّ
.(ُ)تخمؼعنياالسيمافيزمافالفتفكافمفالمغرقيف"

فيالمجتمعاتإذاكافالحكاـحكاـظمـكجكركالمؤمنيفالصادقيفكتزدادقيمةالعمماء
مف كيحاربكفاإلسبلـ كينشركفالرذيمة، كيحاربكفالفضيمة، العذاب، كقيريسكمكفالناسسكء
فيذلؾبأفييظير العالـ ليككفدكر بالعسؿ، السـ كيضعكف الناسبمكرىـ، كيخدعكف داخمو،

ليككفالقدكةالحسنةفيثباتوفيكجوالظالميف،الحؽلمناس،كيكشؼزيؼالحك َـّ اـالظالميف،ث
لذاسيتحدثالباحثفيىذاالمطمبعفالعمماءالعامميف،الذيفأدكازكاةعمميـ،فثبتكافيكجو
الظمـ،كلـتزؿأقداميـبالطيف،كماباعكادينيـبدنياىـ،كماأفتكالمحكاـبماتشتييوأنفسيـ،بؿ

الصراطالمستقيـ،كلـتخفيـيدالبطشمفالظالميف،كلـترعبيـجيكشالكفر،كلـيدخؿاتبعكا
قمكبيـإغراءاتالحكاـالفاسديف.

خمَّدالقرآفذكرىـلينتفعبيـالمسممكفمفبعدىـ،األكؿثبلثةنماذجممَّفكسيذكرالباحث
.مرأةفرعكفكالسحرةكثباتاثباتمؤمفآؿفرعكف،كثباتالعمماءفيزمفقاركف،

 المطمب األوؿ
ثبات مؤمف آؿ فرعوف

المكاجياتبيفمكسى كثرة نشيد"رغـ ال فإننا الكريـ القرآف عمىامتداد كفرعكف
كفي،(ِ)حضكرانليذهالشخصيةإالفيسكرةغافر،كالتيتسمىسكرةالمؤمفتكريمانليذاالرجؿ"

"كناريتشاكركفكيؼيكاجيكفدعكةمكسىكفرعكف،كالمؤلخضـالحكاربيفمكسى
الغيظتحرؽكبدفرعكفكفؤاده،حتىإنولكأنيطالمثاـعفقمبولرأكانارانتكادتمتيـماحكلو،كأيقف

                                                           

 .ِِلممقدـ،ص،بصائرفيالفتف(ُ)
 ،الناشر:دارصفاءلمنشر،الطبعةاألكلى.ِِٓلعبلكم،ص،الشخصياتالقرآنية(ِ)
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فرعكفبعدأفاستنفذكؿالحيؿكأساليباإلرىابمعبنيإسرائيؿأنولفيفمحإالإذاقضىعمى
َووَم٣مَل همِْرفَمْقُن َذُروِِّن َأوْمتُْؾ َُمقؽَمك َويْمَٝمْدُع ]:،قاؿتعالى(ُ)"غيظفقاؿلمفحكلوكقدلفوالمكسى

َل ِديٛمَُ٘مْؿ َأْو َأْن ُيْٓمِٜمَر دِم األَْرِض ايمَٖمَِض٣مدَ  ُف إِِّنِّ َأطَم٣مُف َأْن ُيّضَدِّ . {17}غافر:[ َرزمَّ

ـْ َووَم٣مَل َرصُمٌؾ َمُ ]:،قاؿتعالىكىنانطؽرجؿمؤمفمفآؿفرعكفيكتـإيمانوفقاؿ ـٌ َِم ٠ْمَِم

ـْ َرزمِّ  َ اهللُ َووَمْد صَم٣مَءىُمْؿ زم٣ِميمَّضٝمِّٛم٣َمِت َِم ُ٘مْؿ َوإِْن َيُؽ ىَم٣مِذزًم٣م هَمَٔمَٙمٝمِْف َآِل همِْرفَمْقَن َيْ٘مُتُؿ إِيََمَٞمُف َأسَمْٗمتُُٙمقَن َرصُمًَل َأْن َيُٗمقَل َرِّبِّ

اٌب ىَمِذزُمُف َوإِْن َيُؽ َص٣مِدوًم٣م ُيِِمّضُْ٘مْؿ زَمْٔمُض ايمَِّذي َئِمُدىُمْؿ إِنَّ اهللَ  ٌف ىَمذَّ ـْ ُهَق َُمْْسِ َي٣م وَمْقِم يمَُ٘مُؿ اظمُْٙمُؽ *  ََل َُّيِْدي ََم

ـْ زَمْٟمِس اهللِ إِْن صَم٣مَءَٞم٣م وَم٣مَل همِْرفَمْقُن ََم٣م ُأِريُ٘مْؿ إَِلَّ ََم٣م َٞم٣م َِم ـْ َيٛمٌُْمُ ـَ دِم األَْرِض هَمَٚم َأَرى َوََم٣م َأْهِديُ٘مْؿ إَِلَّ  ايمَٝمْقَم ـَم٣مِهِري

ؾَم٣مدِ  ـَ َي٣م وَمْقِم إِِّنِّ َأطَم٣مُف فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ َِمثَْؾ َيْقِم األضَْمَزاِب َووَم٣مَل ا*  ؽَمّضِٝمَؾ ايمرَّ َِمثَْؾ َدْأِب وَمْقِم ُٞمقٍح َوفَم٣مدٍ *  يمَِّذي َآََم

ـْ زَمْٔمِدِهْؿ َوََم٣م اهللُ ُيِريُد ـُمْٙمًَم يمِْٙمِٔمَّض٣مدِ  ـَ َِم َم سُمَقيمهقَن َيقْ *  َوَي٣م وَمْقِم إِِّنِّ َأطَم٣مُف فَمَٙمٝمُْ٘مْؿ َيْقَم ايمتَّٛم٣َمدِ *  َوشَمُٚمقَد َوايمَِّذي

ـْ َه٣مدٍ  ـْ ُيّْمٙمِِؾ اهللُ هَمََم يَمُف َِم ـْ فَم٣مِصٍؿ َوََم ـَ اهللِ َِم ـَ ََم٣م يَمُ٘مْؿ َِم . {00-12 }غافر:[ َُمْدزمِِري

كالشؾأفاختيارىذهالمحظةالحاسمةمفالرجؿالمؤمفليعمففيياإيمانوكمكقفوالذم
تقدي كدقة يدؿعمىذكاءالشخصيةكحكمتيا يدؿعمىشجاعتياكتموطكيبلن، كما لممكاقؼ، رىا

فييالمحظةالكحيدةفي الحاجةإلىذلؾ، تدعكا عندما عمىالتضحيةفيسبيؿمبدئيا كقدرتيا
الرجؿالمؤمفتمثؿنمكذجانلممؤمفالقرآفالتييمكًٌحفييافرعكفبقتؿمكسى فشخصيةىذا

.(ِ)ركؼكأصعبياالمتمسؾبعقيدتوالمضحيفيسبيميا،الثابتفيأحمؾالظ
"كنتيجةليذهالدعكةالمباركة،فقدآمفمعمكسى إضافةلبنيإسرائيؿ،قميؿمفقـك

(ّ)"فرعكفمفالشبابعمىكجؿكخكؼمففرعكفكبطشوكعذابو قاؿتعالى: كما ـَ ]، هَمََم َآََم

ـْ همِْرفَمْقَن وَ  ـْ وَمْقَِمِف فَمعَم طَمْقٍف َِم ٥ٌم َِم يَّ ُقؽَمك إَِلَّ ُذرِّ
ـَ ظمِ

ِ ُف ظَم ََمَٙمئِِٜمْؿ َأْن َيْٖمتِٛمَُٜمْؿ َوإِنَّ همِْرفَمْقَن يَمَٔم٣مٍل دِم األَْرِض َوإِٞمَّ

همكِمَ  . {20}يوكس:[ اظُمْْسِ

 المطمب الثاني
ثبات العمماء في زمف قاروف

لقدكافقاركفىكذلؾالنمكذجالذمعرضوالقرآفلتبيافخطرالماؿعمىالنفسالبشرية
منيا،فقدكافقاركفمفالصنؼالذمضيععمرهفيجمعالماؿأككراثتو،حينمايمتمكياكيتمكف

                                                           

 .َّٗلمبيسكني،ص،قصصالقرآف(ُ)
 .ِِٓانظر:المرجعالسابؽ،ص(ِ)
 .ٓٔلمعمر،ص،ائيؿاألنسالجميؿفيقصةمكسىكفرعكفكبنيإسر(ّ)
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إِنَّ ]،قاؿتعالى:(ُ)فزادهالماؿطغيانانكبغيانكاستكبارانعمىقكموبدالنمفاستخداموفيالحؽ

ـَ ايمُ٘مٛمُقِز ََم٣م إِنَّ  ـْ وَمْقِم َُمقؽَمك هَمّضََٕمك فَمَٙمْٝمِٜمْؿ َوَآسَمْٝمٛم٣َمُه َِم ِة إِْذ وَم٣مَل يَمُف وَم٣مُروَن ىَم٣مَن َِم ُف يَمَتٛمُقُء زم٣ِميمُٔمِْمَّض٥ِم ُأورِم ايمُٗمقَّ ََمَٖم٣مُِتَ

ـْ  * وَمْقَُمُف ََل سَمْٖمَرْح إِنَّ اهللَ ََل ُُي٤ِمه ايمَٖمِرضِمكمَ  ْٞمَٝم٣م َوَأضْمِِض ـَ ايمده اَر اآلطَِمَرَة َوََل سَمٛمَْس َٞمِِمٝمّضََؽ َِم َوازْمَتِغ همِٝمََم َآسَم٣مَك اهللُ ايمدَّ

ـَ اهللُ إيَِمٝمْ  ـَ ىَمََم َأضْمَِض ََم ُأوسمِٝمُتُف فَمعَم فِمْٙمٍؿ فِمٛمِْدي َأَومَلْ  * َؽ َوََل سَمّْضِغ ايمَٖمَِض٣مَد دِم األَْرِض إِنَّ اهللَ ََل ُُي٤ِمه اظُمْٖمِِضِدي وَم٣مَل إِٞمَّ

ًٔم٣م َوََل  ًة َوَأىْمَثُر مَجْ ـْ ُهَق َأؾَمده َِمٛمُْف وُمقَّ ـَ ايمُٗمُروِن ََم ـْ وَمّضْٙمِِف َِم ـْ ُذُٞمقَِبُِؿ اظمُْجِرَُمقنَ  َئْمَٙمْؿ َأنَّ اهللَ وَمْد َأْهَٙمَؽ َِم  * ُيِْضَٟمُل فَم

ْٞمَٝم٣م َي٣م يَمٝم٦َْم يَمٛم٣َم َِمْثَؾ ََم٣م ُأويِتَ وَم٣م ـَ ُيِريُدوَن احَلَٝم٣مَة ايمده ُف يمَُذو ضَمظٍّ فَمٓمِٝمؿٍ هَمَخَرَج فَمعَم وَمْقَِمِف دِم ِزيٛمَتِِف وَم٣مَل ايمَِّذي  * ُروُن إِٞمَّ

ـَ ُأوسُمقا ايمِٔمْٙمَؿ َوْيَٙمُ٘مْؿ شَمَقاُب  ٣مزمُِرونَ  َووَم٣مَل ايمَِّذي ٣مَه٣م إَِلَّ ايمِمَّ ٣م َوََل ُيَٙمٗمَّ ـَ َوفَمِٚمَؾ َص٣محِلً ـْ َآََم َ
          [اهللِ طَمغْمٌ ظمِ

.{23-27: }الؼصص

بارزفيإظيارالحؽكبيانو،فيـقدكاجيكا كيبلحظمفاآلياتأفالعمماءكافليـدكره
أعطيتكتفخال َتفَرحقاركفبكؿثباتقائميفلو) رعمىغيرؾ،كلتكفىمتؾ(أمالتبطربما

مصركفةلتحصيؿثكابهللافيالداراآلخرة،فإنوخيركأبقى،كتناكؿمنيابمالؾماأحؿهللالؾ،
إليؾ، كبارئيـ أحسفهللاخالقيـ إلىخمؽهللاكما كأحسف الحبلؿ، الطيبة لنفسؾبالمبلذ فتمتع

فييـفيعاقبؾكيسمبؾماكىبؾ،كلكفجكابوكالتسئإلييـكالتفسدفييـ،فتقابميـضدماأمرت
كافأناالأحتاجإلىاستماعماذكرتـ،كالإلىماإليوأشرتـ،فإفهللاإنماأعطانيىذالعمموأني

.(ِ)أستحقو،كأنيأىؿلو،كلكالأنيحبيبإليوكحظيعندهلماأعطانيماأعطاني

فيت بارزه ثبيتالناس،"فمماخرجقاركفبثيابوالفاخرة،ككذافقدكافليؤالءالعمماءدكره
الذيفخدعيـ نظرإليوالفقراءمدىكشيف، كحمموالباىرة،كمككبوالمييب،تجرمأماموالمكاكب،

" الدنيا ممفيريدكفالحياة قائميف(ّ)بريؽالماؿ، ، فقاؿليـ[َي٣م يَمْٝم٦َم يَمٛم٣َم َِمْثَؾ ََم٣م ُأويِتَ وَم٣مُرونُ ]: ،
العمماءالثابتي ٣مزمُِرونَ  ...]ف: ٣مَه٣م إَِلَّ ايمِمَّ ٣م َوََل ُيَٙمٗمَّ ـَ َوفَمِٚمَؾ َص٣محِلً ـْ َآََم َ

[ َوْيَٙمُ٘مْؿ شَمَقاُب اهللِ طَمغْمٌ ظمِ فأيف،
أفييفسرصمت كيؼييمكفلممسمـ الفاسديف، الظالميف،كجبركتالحكاـ مفظمـ اليكـ عممائنا

بالش َـّالكثيرمفالعمماءعمىمايقكـبوالحكاـمفبطشو عكب،كنشرلمرذيمة،كمحاربةلمفضيمة،ث
اليتكمـالكثيرمفالعمماءبكممةكاحدة،كالينكركفعميوكلكمرةكاحدة،كنختـىذاالمطمببذكر
نمكذجيفمفعمماءأمةاإلسبلـ،ممفكافليـصفحاتمشرقةفيالثباتفيكجوالظمـ،كلـ

تأخذىـفيهللالكمةالئـ.

                                                           

 .ُِٔلمكبيسي،ص،انظر:قصصالقرآف(ُ)
 .ّّٔالبفكثير،صاألنبياء،انظر:قصص(ِ)
 .ِّٔالبفكثير،صاألنبياء،قصص(ّ)
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 الثالثالمطمب 
  ثبات امرأة فرعوف والسحرة

لنبيمفاألنبياء)عمييـالسبلـ(تجدثمةنمفأتباعوالصادقيف،ممف كفيكؿقصةثباتو
استقراإليماففيقمكبيـ،كرسختالعقائدفينفكسيـ،يسطركفأركعقصصالثباتعمىالديف

.(ُ)السحرةثباتامرأةفرعكفكفيمكاجيةالطغاةكالظالميف،فكاففيقصةمكسى
ثبات امرأة فرعوف:  :الفرع األوؿ

فييقدضحتبالنعيـ مفأعظـصكرالثباتكأنفسيا، فرعكفصكرة لقدسطرتامرأة
عمىحبزكجياالكافر،البؿكقدضحتبحياتيافيسبيؿكالترؼكالقصكر،كآثرتحبهللا

َب ]:،قاؿتعالىألكلياأللبابمرضاتهللاكدخكؿالجنة،فخمدالقرآفذكرىا،لتككفعبرة َوََضَ

ٛمِ  ـِ رِم فِمٛمَْدَك زَمْٝمًت٣م دِم اجَلٛم٥َِّم َوَٞمجِّ ـَ َآََمٛمُقا اَِْمَرَأَة همِْرفَمْقَن إِْذ وَم٣ميَم٦ْم َربِّ ازْم ِذي ٛمِل اهللُ ََمَثًَل يمِٙمَّ ـْ همِْرفَمْقَن َوفَمَٚمٙمِِف َوَٞمجِّ ل َِم

ـَ ايمَٗمْقِم ايمٓم٣َّمظمكِِمَ  . {22}التَّحريم:[ َِم

هللامثبلنلممؤمنيفبامرأةفرعكف،فإنياكانتصالحة،لـيضرىاكفرفرعكف،كقدضرب
طمبمنياأفترجع،فأبتكلـترجععمـبإيمانيا،فصبرتعمىإيذاءفرعكف،كذلؾأففرعكفلما

الرحى، حجر عمىصدرىا كجعؿ كربطيا كرجمييا، يدييا في أكتاد بأربعة فكتدىا إيمانيا، عف
س.فأراىاهللاتعالىبيتيافيالجنة،كنسيتماىيفيومفالعذاب،كضحكت،كجعميافيالشم

قاؿ:كانتامرأةعفسممافالفارسيلعذاب،فقالكاعندذلؾ:ىيمجنكنةتضحؾ،كىيفيا
بأجنحتيا، المبلئكة أظمتيا طمعتالشمسكارتفعت، أم: ذرت، فإذا فرعكفتعذبفيالشمس،

كفيىذاحثلممؤمنيفعمىالصبرفيالشدة،فبليككنكافيالصبرعندكأريتمقعدىامفالجنة،
فرعكف امرأة مف أضعؼ (ِ)الشدة ، النبي قمدىا )كقد فقاؿ: رفيعان حسبؾ مف نساء كسامان

وآسية امرأة  مريـ بنت عمراف وخديجة بنت خويمد وفاطمة بنت محمد  :العالميف أربع
.(ّ)(فرعوف

سحرة: ثبات ال :الفرع الثاني
إلىلقدجاءفرعكفبالسحرةفييكـالزينةليتحدلبيـمعجزةمكسى بقمبالعصا

ثعباف،لكفانقمبالسحرعمىالساحر،فممَّارألالسحرةكىـأىؿاالختصاصىذهالمعجزةخركا
                                                           

 .ِٗٗٓص،ٓانظر:فيظبلؿالقرآف،ج(ُ)
 .ِْٕص،ّلمسمرقندم،ج،انظر:بحرالعمـك(ِ)
،بابذكرمناقبفاطمة،ْْٕٓ،رقـالحديث:ُُٕص،ّجلمحاكـالنيسابكرم،،المستدرؾعمىالصحيحيف(ّ)

 (.ُّّْ،قاؿاأللباني:صحيح)السمسمةالصحيحة:رالكتبالعممية،الطبعةاألكلىالناشر:دا
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مكسى لدعكة معمنيفاتباعيـ ؿْ ]كحدهالشريؾلوقاؿتعالى:كعبادةهللاساجديف،  وَم٣مَل ََلُ

ـُ ايمَٕم٣ميمُِّضقنَ  * َُمقؽَمك َأيْمُٗمقا ََم٣م َأْٞمُتْؿ َُمْٙمُٗمقنَ  ٣م يَمٛمَْح ِة همِْرفَمْقَن إِٞمَّ ْؿ َوفِمِِمٝمَُّٜمْؿ َووَم٣ميُمقا زمِِٔمزَّ هَمَٟميْمَٗمك َُمقؽَمك  * هَمَٟميْمَٗمْقا ضِمَّض٣مََلُ

ـَ  * فَمَِم٣مُه هَم١مَِذا ِهَل سَمْٙمَٗمُػ ََم٣م َيْٟمهمُِ٘مقنَ  َحَرُة ؽَم٣مصِمِدي َربِّ َُمقؽَمك  * ٛم٣َّم زمَِربِّ ايمَٔم٣مظَمكِمَ وَم٣ميُمقا َآَمَ  * هَمُٟميْمِٗمَل ايمِضَّ

.{22-20: }الشعراء[َوَه٣مُرونَ 

"كظؿالسحرةفيسجكدىـبيففزعفرعكف،كىركبالحاضريف،كماسادالميدافمفىرج
فقاؿ:،(ُ)كجرحسجكدالسحرةكبرياءهكطغيانو"،كقداستردأنفاسو،كمرج،كلكففرعكفصرخفييـ

َـّ َأْيِدَيُ٘مْؿ َوأَ وَم٣مَل آَ ] قاؿتعالى: ْحَر هَمََلُوَمْمَِّٔم َٚمُ٘مُؿ ايمِضِّ ُف يمََ٘مّضغُِمىُمُؿ ايمَِّذي فَمٙمَّ ْرصُمَٙمُ٘مْؿ ََمٛمُْتْؿ يمَُف وَمّضَْؾ َأْن َآَذَن يمَُ٘مْؿ إِٞمَّ

ٛم٣َم َأؾَمده فَمَذازًم٣م َوَأزْمَٗمك َـّ َأيه َّضٛمَُّ٘مْؿ دِم صُمُذوِع ايمٛمَّْخِؾ َويَمَتْٔمَٙمُٚم ـْ طِمََلٍف َوأَلَُصٙمِّ . {22}طه:[ َِم

مف جاء ما يعدلكا فمـ إيمانيـ، بعد يخؼالسحرة لـ كأنكاعو كمو التيديد ىذا "كلكفمع
مفالحؽ جاءىـ كفيذلؾيقكؿباطؿفرعكفبما ،"قاؿتعالى(ِ)عمىلسافالسحرة ،:

ـَ ايمَّضٝمِّٛم٣َمِت َوايمَِّذي هَمَْمَرَٞم٣م هَم٣موْمِض ََم٣م أَ ] ـْ ُٞم٠ْمشمَِرَك فَمعَم ََم٣م صَم٣مَءَٞم٣م َِم ْٞمَٝم٣موَم٣ميُمقا يَم ََم سَمْٗمِِض َهِذِه احَلَٝم٣مَة ايمده *  ْٞم٦َم وَم٣مٍض إِٞمَّ

ْحِر َواهللُ طَمغْمٌ َوَأزْمَٗمك ـَ ايمِضِّ ٛم٣َم يمِٝمَْٕمِٖمَر يَمٛم٣َم طَمَْم٣مَي٣مَٞم٣م َوََم٣م َأىْمَرْهَتٛم٣َم فَمَٙمْٝمِف َِم ٣م َآََمٛم٣َّم زمَِرزمِّ . {20-21 }طه:[ إِٞمَّ

لمفآمفبمكسى تيديده فرعكفبتنفيذ بدأ بعض"كفعبلن المؤمنيفكراحيقطعفأخذ
،كتكقعأفيككفىذاكيصمبيـعمىجذكعالنخؿإلىأفيمكتكانزفان،أيدييـاليمنىكأرجميـاليسرل

لعبادةفرعكفكينبذكاعبادةهللاالكاحداألحد،كلكفالعقابالكحشيرادعان لبقيةالمؤمنيففيعكدكا
اخيرىـبيفالعكدةإلىعبادتوأكالقتؿعمىأكثرمماتكىـفرعكف،فممَّإيمافالسحرةكافصمبان

ٛم٣َم َُمٛمَْٗمٙمِّضُقنَ ]:،قاؿتعالى(ّ)ىذهالصكرةفكجئبمكقفيـالثابتعندماقالكا" ٣م إلَِم َرزمِّ َوََم٣م سَمٛمِْٗمُؿ *  وَم٣ميُمقا إِٞمَّ

ٛم٣َم َأهْمِرْغ فَمَٙمْٝمٛم٣َم ٛم٣َم ظَم٣َّم صَم٣مَءسْمٛم٣َم َرزمَّ ٛم٣َم َُمِْضٙمِِٚمكمَ  َِمٛم٣َّم إَِلَّ َأْن َآََمٛم٣َّم زمَِآَي٣مِت َرزمِّ ا َوسَمَقهمَّ كبذلؾ، {217-211 }األعراف:[ َصػْمً
كيستفادمفاآليات"مشركعيةسؤاؿالصبر،سطرالسحرةصكرةمشرقةمفالثباتألىؿاإليماف

.(ْ)كأنومطمبعاؿألىؿاإليماف"،عمىالببلءلمثباتعمىاإليماف،كفضؿالكفاةعمىاإلسبلـ

                                                           

 .ُِْلمكبيسي،ص،القصصالقرآني(ُ)
 .َٗلمعمر،ص،األنسالجميؿفيقصةمكسىكفرعكفكبنيإسرائيؿ(ِ)
 .ُِْلمعمر،ص،مكسىكفرعكفكبنيإسرائيؿاألنسالجميؿفيقصة(ّ)
 .ِِِص،ِلمجزائرم،ج،أيسرالتفاسير(ْ)
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 المبحث الثالث
بات الجماعات المؤمنة في وجو الظالميفث

كفيومطمباف:
 أصحاب الكيؼ.ثبات المطمب األوؿ: 
 أصحاب األخدود.ثبات المطمب الثاني: 
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 المبحث الثالث
ثبات الجماعات المؤمنة في وجو الظالميف

مفثباتالعمماء،)عمييـالسبلـ(كبعدأفذكرالباحثصكرانمفثباتاألنبياء كصكران
فيكجوينتقؿ كىيثباتالجماعاتالمؤمنة الثبات، أخرلمفصكر المبحثلصكرة فيىذا

الظالميف.

 المطمب األوؿ
ثبات أصحاب الكيؼ

لقدقصعميناالقرآفقصةمجمكعةمفالشباب،كجدكاقكميـيعبدكفاألصناـ،غارقيف
ع ما كترككا الشريؾلو، باهللكحده فآمنكا كالضبلؿ، مففيظمماتالكفر كاألجداد اآلباء ميو

الكفر،كماأفكصؿخبرىـإلىالممؾحتىثاركىاجتفينفسونكازعالشركاالنتقاـمفىؤالء
المكحديف،فألقىالقبضعمييـكحاكرىـكناقشيـكتكعدىـعمىخركجيـعفديفالممؾكالرعية،

فقررىؤ إلىديفاآلباءكاألجداد، زمنيةحتىيعكدكا فترة إلىكأميميـ بدينيـ الءالفتيةأفيفركا
يكحدكفهللاكيعبدكنو  الجباؿ فيأحد (ُ)كيؼيعرفكنو مف، القصة القرآفىذه لنا سطر كقد

متبعلسنةخيرالمرسميف، قابضعمىجمرالديف، لكؿشابو لتككفتسمية الفتية الثباتليؤالء
كرميـهللا كقد فيسبيؿإظيارالحؽكالديف، كأعمجاىد في، جعؿسكرةن إذ مىمفشأنيـ،

قاؿتعالى: المسممكففيكؿيكـجمعة، يتمكىا َأْم ضَمِِضّْض٦َم َأنَّ َأْصَح٣مَب ايمَ٘مْٜمِػ ]القرآفباسميـ،

ـْ َآَي٣مسمِٛم٣َم فَمَجًّض٣م ٝمِؿ ىَم٣مُٞمقا َِم
ومِ ـْ يَمُدْٞمَؽ َرمْحَ *  َوايمرَّ ٛم٣َم َآسمِٛم٣َم َِم ـْ َأَْمِرَٞم٣م إِْذ َأَوى ايمِٖمْتٝم٥َُم إلَِم ايمَ٘مْٜمِػ هَمَٗم٣ميُمقا َرزمَّ ٥ًم َوَهٝمِّْ  يَمٛم٣َم َِم

زْمٛم٣َم فَمعَم َآَذاَِّنِْؿ دِم ايمَ٘مْٜمِػ ؽِمٛمكَِم فَمَدًدا*  َرؾَمًدا  * شُمؿَّ زَمَٔمْثٛم٣َمُهْؿ يمِٛمَْٔمَٙمَؿ َأيه احِلْززَمكْمِ َأضْمٍَم ظم٣َِم يَمّضُِثقا َأََمًدا*  هَمَُضَ

ُْؿ همِْتَٝم٥ٌم آَ  ـُ َٞمُٗمصه فَمَٙمٝمَْؽ َٞمَّضَٟمُهْؿ زم٣ِمحَلؼِّ إَِّنَّ ِْؿ َوِزْدَٞم٣مُهْؿ ُهًدىَٞمْح ٛم٣َم  * ََمٛمُقا زمَِرَبِّ َوَرزَمْْمٛم٣َم فَمعَم وُمُٙمقَِبِْؿ إِْذ وَم٣مَُمقا هَمَٗم٣ميُمقا َرزمه

٣م يَمَٗمْد وُمْٙمٛم٣َم إًِذا ؾَمَْمْم٣ًم ـْ ُدوٞمِِف إََِلً ـْ َٞمْدفُمَق َِم ََمَواِت َواألَْرِض يَم ٥ًم يَمقْ  * َربه ايمِضَّ ـْ ُدوٞمِِف َآَِلَ ُذوا َِم َ ََل َه٠ُمََلِء وَمْقَُمٛم٣َم اَّتَّ

ى فَمعَم اهللِ ىَمِذزًم٣م  اهْمؼَمَ
ـِ َّ ـْ َأـْمَٙمُؿ ِِم ٍ هَمَٚم َوإِِذ افْمَتَزيْمُتُٚمقُهْؿ َوََم٣م َئْمُّضُدوَن إَِلَّ اهللَ هَمْٟمُووا إلَِم  * َيْٟمسُمقَن فَمَٙمْٝمِٜمْؿ زمُِِضْٙمَْم٣مٍن زَمكمِّ

ـْ َأَْمِرىمُ  ٝمِّْ  يَمُ٘مْؿ َِم تِِف َوُُّيَ ـْ َرمْحَ ُ٘مْؿ َِم .{27-1: }الؽفف[ْؿ َِمرهَمًٗم٣مايمَ٘مْٜمِػ َيٛممُْمْ يمَُ٘مْؿ َرزمه

عمى أفيحافظكا استطاعكا الذمحدثألصحابالكيؼفيحياتيـ، التيديد شدة فمع
عمييـ،كنحفمفبعدتسجيؿالقرآف دينيـفمـيفتنكا،كآمفبسببيـقكـالحصرليـمنذعثركا

جديدانفيحياةكؿمسمـلسيرتيـمازلناعبركؿزمافكمكافيتمىفيوالقرآفيشعنكرىؤالءنكران
                                                           

 .ُِٕانظر:القصصالقرآني،ص(ُ)
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.(ُ)منذنزلتسكرةالكيؼحتىقياـالساعة،كأمنجاحأعظـمفىذا،كأمفبلحأكبرمفذلؾ

كقدمثمتشخصيةأصحابالكيؼنمكذجانلئليمافالعميؽالمطمئفالكاثؽالمتميزليككف
 المسممة الجماعة تحتاجو كانت أمر كىك بالحؽ، المتمسؾ لممؤمف حية زالتقدكة كما بمكة،

.(ِ)تحتاجوكؿالجماعاتالتيتسعىلنصرةديفهللا

 المطمب الثاني
ثبات أصحاب األخدود

الحديثىناعفثباتمجتمعبأكمموعمىالحؽ،فيمكاجيةالحاكـالظالـالمستبد،إنَّو
الحؽ ليـ اتضح الذيف أكلئؾ األخدكد، أصحاب لربقصة فآمنكا الباطؿ، زيؼ ليـ كباف ،

جرامو،ليككفأصحاباألخدكدقدكةنحسنةنلكؿالمجتمعات العالميف،غيرآبييفبتعذيبالممؾكا 
 البركج: فيسكرة ثباتيـ قصة القرآف سطر كقد األزماف، مدار كعمى ََمِء َذاِت ]اإلسبلمية َوايمِضَّ

وِج  إِْذ ُهْؿ فَمَٙمٝمَْٜم٣م  * ايمٛم٣َّمِر َذاِت ايمَقوُمقدِ *  وُمتَِؾ َأْصَح٣مُب األطُْمُدودِ  * ِهٍد َوََمُْمُٜمقدٍ ( َوؾَم٣م1َوايمَٝمْقِم اظَمْقفُمقِد)*  ايمػُمُ

ايمَِّذي يَمُف *  َوََم٣م َٞمَٗمُٚمقا َِمٛمُْٜمْؿ إَِلَّ َأْن ُي٠ْمَِمٛمُقا زم٣ِمهللِ ايمَٔمِزيِز احَلِٚمٝمدِ *  َوُهْؿ فَمعَم ََم٣م َيْٖمَٔمُٙمقَن زم٣ِمظُم٠ْمَِمٛمكَِم ؾُمُٜمقدٌ  * وُمُٔمقدٌ 

ٍء ؾَمِٜمٝمٌد َُمٙمْ  ََمَواِت َواألَْرِض َواهللُ فَمعَم ىُمؾِّ َشْ ْ َيتُقزُمقا هَمَٙمُٜمْؿ  * ُؽ ايمِضَّ ـَ هَمَتٛمُقا اظُم٠ْمَِمٛمكَِم َواظُم٠ْمَِمٛم٣َمِت شُمؿَّ مَل إِنَّ ايمَِّذي

ْؿ فَمَذاُب احَلِريِؼ  .{23-2: }الربوج[فَمَذاُب صَمَٜمٛمََّؿ َوََلُ

كنقمة حريؽكأخدكد، ذكرهللاتعالىالقصة، فآمنكاىكذا تجرأكا اإليمافألنيـ مفأىؿ
النبي ساقيا فقد البداية أما القصة، كتمؾنياية ففيصحيحباهلل، كاممة، فيأحداثالقصة

قاؿ:"كافممؾفيمفكافقبمكـ،ككافلوساحر،فمماكبر،مسمـعفصييب،أفرسكؿهللا
فابعثإليغبلمان كبرت، إنيقد لمممؾ: السقاؿ غبلمانأعممو فبعثإليو فكاففيحر، يعممو،

طريقو،إذاسمؾراىبفقعدإليوكسمعكبلمو،فأعجبوفكافإذاأتىالساحرمربالراىبكقعدإليو،
ذا فإذاأتىالساحرضربو،فشكاذلؾإلىالراىب،فقاؿ:إذاخشيتالساحر،فقؿ:حبسنيأىمي،كا 

لؾإذأتىعمىدابةعظيمةقدحبستالناس،خشيتأىمؾفقؿ:حبسنيالساحر،فبينماىككذ
 أعمـ اليكـ فأخذحجرانافقاؿ: الراىبأفضؿ؟ إفكافأمرالراىبلساحرأفضؿأـ الميـ فقاؿ: ،

أحبإليؾمفأمرالساحرفاقتؿىذهالدابة،حتىيمضيالناس،فرماىافقتميا،كمضىالناس،
أرل،فأتىالراىبفأخبره،فقاؿلوالراىب:أمبنيأن تاليكـأفضؿمني،قدبمغمفأمرؾما

كيداكمالناسمف ككافالغبلـيبرئاألكموكاألبرص، فإفابتميتفبلتدؿعمي، نؾستبتمى، كا 
                                                           

 .ّٓلسمطاف،ص،انظر:سكرةالكيؼمنيجياتفياإلصبلحكالتغيير(ُ)
 .ِّٔلعبلكم،ص،انظر:الشخصياتالقرآنية(ِ)
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سائراألدكاء،فسمعجميسلمممؾكافقدعمي،فأتاهبيداياكثيرة،فقاؿ:ماىاىنالؾأجمع،إف
يشفيهللا،فإفأنتآمنتباهللدعكتهللافشفاؾ،فآمفأنتشفيتني،فقاؿ:إنيالأشفيأحداإنما

باهللفشفاههللا،فأتىالممؾفجمسإليوكماكافيجمس،فقاؿلوالممؾ:مفردعميؾبصرؾ؟قاؿ:
ربي،قاؿ:كلؾربغيرم؟قاؿ:ربيكربؾهللا،فأخذهفمـيزؿيعذبوحتىدؿعمىالغبلـ،فجيء

بنيقدبمغمفسحرؾماتبرئاألكموكاألبرص،كتفعؿكتفعؿ،فقاؿ:بالغبلـ،فقاؿلوالممؾ:أم
فمـيزؿيعذبوحتىدؿعمىالراىب،فجيءبالراىب، يشفيهللا،فأخذه إنيالأشفيأحدا،إنما
فقيؿلو:ارجععفدينؾ،فأبى،فدعابالمنشار،فكضعالمنشارفيمفرؽرأسو،فشقوحتىكقع

ؾفقيؿلو:ارجععفدينؾ،فأبىفكضعالمنشارفيمفرؽرأسو،فشقوشقاه،ثـجيءبجميسالمم
بوحتىكقعشقاه،ثـجيءبالغبلـفقيؿلوارجععفدينؾ،فأبىفدفعوإلىنفرمفأصحابو،
ال فقاؿ:اذىبكابوإلىجبؿكذاككذا،فاصعدكابوالجبؿ،فإذابمغتـذركتو،فإفرجععفدينو،كا 

فصعدكابوالجبؿ،فقاؿ:الميـاكفنييـبماشئت،فرجؼبيـالجبؿفسقطكا،فاطرحكه،فذىبكابو
فعؿأصحابؾ؟قاؿ:كفانييـهللا،فدفعوإلىنفرمف كجاءيمشيإلىالممؾ،فقاؿلوالممؾ:ما

الفاقذفكه،(ُ)أصحابو،فقاؿ:اذىبكابوفاحممكهفيقرقكر ،فتكسطكابوالبحر،فإفرجععفدينوكا 
بو،فقاؿ:الميـاكفنييـبماشئت،فانكفأتبيـالسفينةفغرقكا،كجاءيمشيإلىالممؾ،فقاؿفذىبكا

لوالممؾ:مافعؿأصحابؾ؟قاؿ:كفانييـهللا،فقاؿلمممؾ:إنؾلستبقاتميحتىتفعؿماآمرؾ
سيمان خذ ثـ كتصمبنيعمىجذع، كاحد، الناسفيصعيد تجمع قاؿ: ىك؟ كما قاؿ: مفبو،

نانتي،ثـضعالسيـفيكبدالقكس،ثـقؿ:باسـهللاربالغبلـ،ثـارمني،فإنؾإذافعمتذلؾك
قتمتني،فجمعالناسفيصعيدكاحد،كصمبوعمىجذع،ثـأخذسيمامفكنانتو،ثـكضعالسيـ
في فكقعالسيـفيصدغو،فكضعيده ثـرماه باسـهللا،ربالغبلـ، قاؿ: ثـ القكس، فيكبد
صدغوفيمكضعالسيـفمات،فقاؿالناس:آمنابربالغبلـ،آمنابربالغبلـ،آمنابربالغبلـ،
فأتيالممؾفقيؿلو:أرأيتماكنتتحذر؟قدكهللانزؿبؾحذرؾ،قدآمفالناس،فأمرباألخدكد

النيراف،كقاؿ:مفلـيرجععفدينوفأحمكهفييا،(ِ)فيأفكاهالسكؾ أكقيؿلو:،فخدتكأضـر
يا أمو )اقتحـ،ففعمكاحتىجاءتامرأةكمعياصبيليافتقاعستأفتقعفييا،فقاؿلياالغبلـ:

.(ّ)(اصبري فإنؾ عمى الحؽ

لتبعثفيالمسمـ القصةتتسمسؿصكرالثباتبكؿمعانيو،كفيأرقىصكره، ففيىذه
الظالميفكالطغاة،فمفثباتالراىب،إلىشعاعانمنيران،يمؤلحياتوثباتانعمىطاعةهللا،فيكجو

                                                           

 (.َِٓ،صُارالصحاحلمجكىرم،ج:يقاؿلمسفينةالكبيرة،)مخترالقرقك(ُ)
 .لمسمـ(،أفكاهالسكؾ:أمأبكابالطرؽ.)شرحفؤادعبدالباقي(ِ)
 .ََّٓصحيحمسمـ،كتابالزىدكالرقائؽ،بابقصةأصحاباألخدكد،رقـالحديث:(ّ)
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المكتعمىالحياة، ثباتاألعمى،إلىثباتالغبلـ،إلىثباتأصحاباألخدكد،فجميعيـآثركا
فيسبيؿالثباتعمىعبادةهللاكحدهالشريؾهللا،كفيىذهالقصةمفالفكائدالكثيركمنيا:

المؤمفاليمكفأفيخاؼإالمفهللا، يصيبومف*أفَّ ما كأمَّا كاليرىبإالمفعذابهللا،
الظالميففيكابتبلءمفهللا،كتمحيصليختبرحقيقةإيمانو،كدليؿصدقو.

*عمىالمؤمفأفيظيرلربوأكثرمايمكنوأفيعمؿ،خاصتانفيكقتالمحفكاالبتبلءات.
رضاءنلمحاكـالظالـ.*اليجكزلممسمـأفيتنازؿعفدينو،أكعفشعيرةومفدينو ،استجابةنكا 

اإليمافإذاخالطةبشاشتوالقمكبالتزيمومفقمبالمؤمفكؿجيكشاألرضكلكاجتمعت، *أفَّ
قمبوقدمؤلبالثقةبالرحمففمـيعدمتسعانفيولمخكؼ كالترىبوكؿالسيكؼكلكاتحدت،ألفَّ

مفأمإنساف.
احث في الفصؿ الثالث نماذج مف الثابتيف في وجو الظالميف: أىـ النتائج التي توصؿ إلييا الب

ثباتان *لقدضرباألنبياء)عمييـالسبلـ(القدكةالحسنةفيالثباتفيكجوالظالميف،فمقدثبتكا
لـيثبتوأحد،كقدذكرالقرآفقصصيـليككنكاالقدكةالحسنةلممؤمنيف.

سطعتشمساإلسبلـمينييةهعصرالظبلـ،كحياتوثباتاألبطاؿحتى*لقدثبتالحبيب
مفأكلياإلىآخرىا،نمكذجانكامبلنلمثباتضدالظالميف.

حياةمميئةبصكرالثبات،حيثالصبرعمىأذلالمشركيففيمكة،*كانتحياةالصحابة
كترؾكطنيـكالفراربالديف،ثـالثباتفيالقتاؿضدالكافريف.

بلقيواإلنساففيحياتوالدعكيةأفيككفأقربالناسإليوأشدخصكمو،كىذاماكاف*أشدمايي
،فرسـبثباتوأركعنماذجالثباتعمىالحؽ.معسيدناإبراىيـ

،*عمىالمسمـأفيقكؿالحؽميماكانتالنتائج،كاليخشىفيهللالكمةالئـ،فسيدنامكسى
ـقاؿالحؽأماـالنمركد،ككذاكؿاألنبياء)عميي،براىيـقاؿالحؽأماـفرعكف،كسيدناإ

السبلـ(،كىذاالكاجبعمىالمسمـالذميسعالرضىربو.
*لقدسطرتامرأةفرعكفصكرةمفأعظـصكرالثباتكأنفسيا،فييقدضحتبالنعيـكالترؼ،

فخمكآثرتحبهللا الكافر،البؿكقدضحتبحياتيا، فيعمىحبزكجيا دهللاذكرىا
القرآف،كعكضيابقصكرالجناف،فمفترؾشيئانهللعكضوهللاخيرانمنو.

*تزدادقيمةالعمماءفيالمجتمعاتإذاكافالحكاـحكاـظمـكجكر،يحاربكفاإلسبلـمفداخمو،
َـّليككفالقدكةالحسنةفيثباتيـ. فعمىالعمماءأفيكشفكازيؼالحكاـالظالميف،ث

*فيقصةأصحاباألخدكدنمكذجانلثباتالعالـعمىالحؽفيكجوالظالميف،كنمكذجانلثبات
األشخاصعمىالحؽ،كنمكذجانلثباتمجتمعبأكمموعمىالحؽفيكجوالظالميف.
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الخاتمة
أعاننيككفقنيبأفأكممتىذاالعمؿ،بفضموككرموالحمدهللالذمبنعمتوتتـالصالحات،

،أفأجكؿفيبستافالقرآفالعظيـ،الستخمصانعمةهعظيمة،كىبةهثمينةبأفأكرمنيهللافإنَّي
منومكضكعالثباتفيكجوالظالميف،كأسأؿهللاأفيجعؿىذاالعمؿخالصانلكجيوالكريـ،كأف

ينفعبواإلسبلـكالمسمميف،كأفيعيفبوالمكحديفعمىالثباتفيكجوالظالميف.

خبلصةألىـالنتائجكالتكصياتالتيتكصؿإليياالباحث:كىذه

أىـ النتائج: 

*لقدعالجالقرآفالكريـكؿماييصيباألمَّةمفمحفكابتبلءات،ككضعلياالبمسـالشافي،كمف
ذلؾفضحمايستخدموالظالمكففيصدالناسعفدينيـ.

ليضحيبمالوكبج يدهكبنفسو،كالأفيرلرايةنلمحؽخفاقة،*مفأىؿالباطؿ،مفىكمستعده
كالأفيرلالفضيمةقدانتشرت،ألنَّويحمؿقمبانفاسدان،فبليسرهأفترلعيناهشيئانصالحان.

اإلسبلـإذا *أىؿالباطؿيجتمعكفبينيـكيتكحدكفعمىمعاداةاإلسبلـ،كمقاتمةالمسمميف،ألفَّ
الظالمكفكأعكانيـ.يستخدميايانتصرسيطفئكؿظمماتالكفرالت

*عمىالمؤمفأفيكطفنفسوعمىأنوسيكاجومنافقيفيريدكفأفيردكهعفاإليماف،كسيجد
أناسايسخركفمنوكيتغامزكفعميو،فيذهطريؽالدعكاتفيكؿاألزماف.

النبي لمتشكيؾفيدعكة يترؾالمشرككفسبيبلن كمفذلؾطمبالم*لـ عجزات،إالطرقكه،
كاإلشاعة،كالمجادلةبالباطؿ،ككؿالكسائؿاإلعبلميةلتشكيوالديف.

مكاناتلمحاربةاإلسبلـكمعاداةأىمو، لدييـمفعقكؿكأمكاؿكا  الظالميفيسخركفكؿما *إفَّ
كلصدالناسعفالدخكؿفيو،أكالتمسؾبأحكامو.

ناس،كتخكيفيـمفااللتزاـبالديف،كالسجف*دائمانيستخدـالظالمكفكؿكسائؿالعنؼإلرىابال
كالتيجيركالتعذيبكالقتؿ.

اإلنسافالتيفطرهيهللاعمييا معفطرة منسجمةه اإلسبلمية رسختفينفس،*العقيدة ما ذا كا 
المؤمف،كالتصقتفيعقمو،كتربعتفيقمبو،فمفتزيمياكؿقكلاألرضكلكاجتمعت.

كالريبىترسيخالعقيدةفينفسالمؤمفترسيخ*حرصالقرآفالكريـعم ،انمتيناناليخالطوشؾو
فذكركؿمامفشأنوأفيزيدىذهالعقيدةرسكخان،كأكضحلناكؿمايمكفأفيصيبالمسمـ

ممَّاقديضعؼىذهالعقيدة.،ممَّاقدتراكدهنفسوبو
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انعمىدينو،بترسيخالعقيدةفيقمبو.*ذكرالقرآفالكريـكؿماييساعدالمؤمفألفيبقىثابت

الناسعف *أبطؿالقرآفكؿحججالكافريف،كفنَّدكؿشبياتيـ،كدحضكؿكسائميـفيصد
الديف.

*ردَّالقرآفعمىكؿكسائؿالظالميفالتييستخدمكنيافيصدالناسعفاإليماف،فأرشدالمؤمف
بدينو.لمتعامؿمعيابالطريقةالصحيحة،حتىينجكا

،كالفارؽان،كالكافريبقىكافران*التكحيدمنيج،كالشرؾمنيجآخراليمتقياف،فالمؤمفيبقىمؤمن
بينيـكالحيكالميت،فبلمجاؿبأمحاؿلقبكؿمساكماتأىؿالباطؿ.

كؿماأصابو إنَّما*المؤمفالحؽدائـالسعادة،مطمئفالقمب،راضيانبقضاءهللا،ألنَّويعمـأفَّ
فكافيرلفيظاىرهغيرذلؾ. لو،كا  ىكخيره

كالعمماءمفبعدىـىـسففـ*األنبياء)عميي الظالميف، فيكجو أكثرالناسثباتان السبلـ(ىـ
النجاة،كفيكؿزمافتتميزجماعةهمؤمنةفيثباتياضدالظالميف،لتككفنبراسانلممؤمنيف.

اتإذاكافالحكاـحكاـظمـكجكر،يحاربكفاإلسبلـمفداخمو،*تزدادقيمةالعمماءفيالمجتمع
َـّليككفالقدكةالحسنةفيثباتيـ. فعمىالعمماءأفيكشفكازيؼالحكاـالظالميف،ث

الثباتعمىالديفكااللتزاـأيمنيةكؿالصادقيف،كغايةكؿالمخمصيف،كالتككؿعمىهللاتعالى،* 
ألساسفيتحقيؽالثبات.كتفكيضاألمرإليو،عمكدا

أىـ التوصيات: 

خبلصاألعماؿلكجيوالكريـ. *أكصينفسيككؿمفيطالعىذهالرسالةبتقكلهللاالعظيـ،كا 

قراءةنكحفظانكعممانكعمبلن،ففيوسعادةاإلنساففيالداريف.*اإلقباؿعمىكتابهللا

الظالميفكمابينياالقرآف،حتىاليغتركابيـ.*عمىالدعاةكالباحثيفأفييبينكالمناسكسائؿ

*عمىالعمماءأفيأخذكادكرىـالصحيحفيالمجتمع،بأفييبينكالمناسمايدكرحكليـمفمكر
الكافريفكالمنافقيفبيـ،فبصبلحيـصبلحاألمة.

يي بأف الباحثيف أكصي كك* األمَّة تيعيف التي الدراسات نحك بحثيـ بكصمة عمىجيكا تساعدىا
النيكض،كالرجكعفيمقدمةاألمـ.
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 القرآنية فيرس اآلياتأواًل: 
 ؽمقرة ايمٖم٣مُت٥م

 رومؿ ايمِمٖمح٥م رومؿ اآلي٥م اآلي٥م م

اَط اظُمِْضَتِٗمٝمؿَ ] -2 َ  205 1 [ اْهِدَٞم٣م ايمٌمِّ

 ؽمقرة ايمّضٗمرة

 رومؿ ايمِمٖمح٥م رومؿ اآلي٥م اآلي٥م م

ـْ َيُٗمقُل َآََمٛم٣َّم زم٣ِمهللِ َوزم٣ِميمَٝمْقِم اآلطَِمِر َوََم٣م ُهْؿ زمُِٚم٠ْمَِمٛمكِمَ ] -1 ـَ ايمٛم٣َّمِس ََم  272 10-1 [ َوَِم

٣م ] -3 ـَ َآََمٛمُقا وَم٣ميُمقا َآََمٛم٣َّم َوإَِذا طَمَٙمْقا إلَِم ؾَمَٝم٣مؿمِٝمٛمِِٜمْؿ وَم٣ميُمقا إِٞمَّ َوإَِذا يَمُٗمقا ايمَِّذي

 [ََمَٔمُ٘مْؿ ...

21 25 

تَِٜم٣م ] -1 ـْ َُتْ ِري َِم ْؿ صَمٛم٣َّمٍت ََتْ ٣مِت َأنَّ ََلُ ٣محِلَ ـَ َآََمٛمُقا َوفَمِٚمُٙمقا ايمِمَّ ِ ايمَِّذي َوزَمممِّ

 [ األََّْن٣َمُر ...

15 231 

ـْ َآِل همِْرفَمْقَن َيُِضقَُمقَٞمُ٘مْؿ ؽُمقَء ايمَٔمَذاِب ...] -5 ْٝمٛم٣َمىُمْؿ َِم  217 11 [ َوإِْذ َٞمجَّ

٣مًرا ضَمَِضًدا ] -1 ـْ زَمْٔمِد إِيََمٞمُِ٘مْؿ ىُمٖمَّ وَٞمُ٘مْؿ َِم ـْ َأْهِؾ ايم٘مَِت٣مِب يمَْق َيُرده َودَّ ىَمثغٌِم َِم

... ] 

201 25 

ـْ سَمْرََض فَمٛمَْؽ ايمٝمَُٜمقُد َوََل ايمٛمََِّم ] -7 َتُٜمْؿ ...َويَم  225 210 [ ٣مَرى ضَمتَّك سَمتَّّضَِع َِمٙمَّ

 203 251 [ هَم٣مْذىُمُروِِّن َأْذىُمْرىُمْؿ َواؾْمُ٘مُروا رِم َوََل سَمْ٘مُٖمُرونِ ] -1

ـْ ََل ] -1
ـْ ُيْٗمتَُؾ دِم ؽَمّضِٝمِؾ اهللِ َأَْمَقاٌت زَمْؾ َأضْمَٝم٣مٌء َويَم٘مِ َ

َوََل سَمُٗمقيُمقا ظمِ

 [ سَمُْمُٔمُرونَ 

251 213 

اِع إَِذا َدفَم٣مِن ...َوإَِذا ؽَمٟمَ ] -20  210 211 [ يَمَؽ فِمّض٣َمِدي فَمٛمِّل هَم١مِِّنِّ وَمِري٤ٌم ُأصِمٝم٤ُم َدفْمَقَة ايمدَّ

         هَم١مَِذا وَمَّمْٝمتُْؿ ََمٛم٣َمؽِمَ٘مُ٘مْؿ هَم٣مْذىُمُروا اهللَ ىَمِذىْمِرىُمْؿ َآزَم٣مَءىُمْؿ َأْو َأؾَمدَّ ] =22

 [ِذىْمًرا ...

100 203 
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ـْ وَمّْضٙمُِ٘مْؿ َأْم ضَمِِضّْضُتْؿ َأْن سَمْدطُمُٙمقا ] -21 ـَ طَمَٙمْقا َِم اجَلٛم٥ََّم َوظَم٣َّم َيْٟمسمُِ٘مْؿ ََمَثُؾ ايمَِّذي

ْتُٜمُؿ ...  [ََمِضَّ

121 271 

ـْ ِديٛمُِ٘مْؿ إِِن اؽْمتََْم٣مفُمقا ...] -23  221 127 [َوََل َيَزايُمقَن ُيَٗم٣مسمُِٙمقَٞمُ٘مْؿ ضَمتَّك َيُردهوىُمْؿ فَم

٣ميُمقَت َوصُمٛمُقِدِه وَم٣ميُمقا] -21 ا ... َوظَم٣َّم زَمَرُزوا جِلَ ٛم٣َم َأهْمِرْغ فَمَٙمْٝمٛم٣َم َصػْمً  205 150 [ َرزمَّ

ِف َأْن َآسَم٣مُه اهللُ اظُمْٙمَؽ ...] -25  211 151 [ َأمَلْ سَمَر إلَِم ايمَِّذي ضَم٣مجَّ إزِْمَراِهٝمَؿ دِم َرزمِّ

 ؽمقرة آل فمٚمران

 رومؿ ايمِمٖمح٥م رومؿ اآلي٥م اآلي٥م م

اؽِمُخقَن دِم ايمِٔمْٙمِؿ َيُٗمقيمُقَن َآََمٛم٣َّم -21 ُر إَِلَّ  ]َوايمرَّ ىمَّ ٛم٣َم َوََم٣م َيذَّ ـْ فِمٛمِْد َرزمِّ زمِِف ىُمؾٌّ َِم

 ُأويُمق األيَْمَّض٣مِب[ 

7 212 

ـْ يَمُدْٞمَؽ َرمْح٥ًَم إِٞمََّؽ َأْٞم٦َم  -27 ٛم٣َم ََل سُمِزْغ وُمُٙمقزَمٛم٣َم زَمْٔمَد إِْذ َهَدْيَتٛم٣َم َوَه٤ْم يَمٛم٣َم َِم ]َرزمَّ

٣مُب[   ايمَقهَّ

1 205 

ُف ََل إيِمََف إَِلَّ  -21  ُهَق َواظَمََلئَِ٘م٥ُم َوُأويُمق ايمِٔمْٙمِؿ وَم٣مئًَِم زم٣ِميمِٗمِْضِط ََل إيَِمَف ]ؾَمِٜمَد اهللُ َأٞمَّ

 إَِلَّ ُهَق ايمَٔمِزيُز احَل٘مِٝمُؿ[ 

21 212 

ّضِّْضُ٘مُؿ اهللُ َوَيْٕمِٖمْر يمَُ٘مْؿ ُذُٞمقزَمُ٘مْؿ َواهللُ ] -21 ّضُِٔمقِِّن ُُيْ ّضهقَن اهللَ هَم٣مسمَّ
وُمْؾ إِْن ىُمٛمْتُْؿ ُُتِ

 [ نَمُٖمقٌر َرضِمٝمؿٌ 

32 25 

ـَ ] -10 ـْ ُيْٗمَّضَؾ َِمٛمُْف َوُهَق دِم اآلطَِمَرِة َِم ـْ َيّْضَتِغ نَمغْمَ اإِلؽْمََلِم ِديٛم٣ًم هَمَٙم َوََم

ـَ  ي  [ اخَل٣مِْسِ

15 25 

ٍء هَم١مِنَّ اهللَ زمِِف  -12 ـْ َشْ ّضهقَن َوََم٣م سُمٛمِْٖمُٗمقا َِم
٣َّم ُُتِ ـْ سَمٛم٣َميُمقا ايمػِمَّ ضَمتَّك سُمٛمِْٖمُٗمقا ِِم ]يَم

 فَمٙمِٝمٌؿ[ 

11 12 

ـَ سَمّْضُٕمقََّن٣َم فِمَقصًم٣م ...[ ]وُمْؾ  -11 ـْ َآََم ـْ ؽَمّضِٝمِؾ اهللِ ََم وَن فَم  271 200-11 َي٣م َأْهَؾ ايم٘مَِت٣مِب مِلَ سَمُِمده

ُ٘مْؿ سَمُْمُ٘مُروَن[  -13 ُٗمقا اهللَ يمََٔمٙمَّ ىُمُؿ اهللُ زمَِّضْدٍر َوَأْٞمُتْؿ َأِذيم٥ٌَّم هَم٣مسمَّ  231 215-213 ]َويَمَٗمْد َٞمٌَمَ

ـَ إَِذا هَمَٔمُٙمقا ] -11  22 235 [ هَم٣مضِمَُم٥ًم َأْو ـَمَٙمُٚمقا َأْٞمُٖمَِضُٜمْؿ َذىَمُروا اهللَ ...َوايمَِّذي
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ؽُمُؾ َأهَم١مِْن ََم٣مَت َأْو وُمتَِؾ ] -15 ـْ وَمّْضٙمِِف ايمره ٌد إَِلَّ َرؽُمقٌل وَمْد طَمَٙم٦ْم َِم َوََم٣م حُمَٚمَّ

 [ اْٞمَٗمَٙمّْضُتْؿ ...

211 51 

ٛم٣َم انْمِٖمرْ  -11 ْؿ إَِلَّ َأْن وَم٣ميُمقا َرزمَّ اهَمٛم٣َم دِم َأَْمِرَٞم٣م[  ]َوََم٣م ىَم٣مَن وَمْقََلُ  205 217 يَمٛم٣َم ُذُٞمقزَمٛم٣َم َوإِْْسَ

ـَ ىَمَٖمُروا َيُردهوىُمْؿ ...[  -17 ـَ َآََمٛمُقا إِْن سُمْمِٝمُٔمقا ايمَِّذي ٣م ايمَِّذي َ  271 250-211 ]َي٣م َأُّيه

قََّنُْؿ زم١ِمِْذٞمِِف ضَمتَّك إَِذا هَمُِمْٙمُتؿْ  -11 ِضه  101 253-251 ...[  ]َويَمَٗمْد َصَدوَمُ٘مُؿ اهللُ َوفْمَدُه إِْذ َُتُ

ٙمكَِم[  -11 ْؾ فَمعَم اهللِ إِنَّ اهللَ ُُي٤ِمه اظُمَتَقىمِّ  221 251 ]هَم١مَِذا فَمَزَْم٦َم هَمَتَقىمَّ

ـَ وُمتُِٙمقا دِم ؽَمّضِٝمِؾ اهللِ َأَْمَقاسًم٣م زَمْؾ َأضْمَٝم٣مٌء...[  -30 َـّ ايمَِّذي َِضَّض  211 272-211 ]َوََل َُتْ

ُؿ ايمٛم٣َّمُس إِ  -32 ـَ وَم٣مَل ََلُ نَّ ايمٛم٣َّمَس وَمْد مَجَُٔمقا يمَُ٘مْؿ هَم٣مطْمَُمْقُهْؿ هَمَزاَدُهْؿ ]ايمَِّذي

 إِيََمًٞم٣م[ 

273 215 

ْٝمِؾ َوايمٛمََّٜم٣مِر آَلََي٣مٍت أِلُورِم  -31 ََمَواِت َواألَْرِض َواطْمتََِلِف ايمٙمَّ ]إِنَّ دِم طَمْٙمِؼ ايمِضَّ

 األيَْمَّض٣مِب[ 

210-212 203 

و -33 ـَ َآََمٛمُقا اْصػِمُ ٣م ايمَِّذي َ ُٗمقا اهللَ يَمَٔمٙمَُّ٘مْؿ ]َي٣م َأُّيه ا َوَص٣مزمُِروا َوَرازمُِْمقا َواسمَّ

 سُمْٖمٙمُِحقَن[ 

100 220 

 ؽمقرة ايمٛمِض٣مء

 رومؿ ايمِمٖمح٥م رومؿ اآلي٥م اآلي٥م م

ـَ ايم٘مَِت٣مِب ُي٠ْمَِمٛمُقَن زم٣ِمجِلّْض٦ِم ] -31 ـَ ُأوسُمقا َٞمِِمٝمّض٣ًم َِم ْ سَمَر إلَِم ايمَِّذي      َأمَل

 [ َوايمْم٣َّمنُمقِت ...

52 21 

ـْ ِدَي٣مِرىُمْؿ ...َويَمْق َأٞمَّ ] -35  200 11 [ ٣م ىَمَتّْضٛم٣َم فَمَٙمْٝمِٜمْؿ َأِن اوْمتُُٙمقا َأْٞمُٖمَِضُ٘مْؿ َأِو اطْمُرصُمقا َِم

ـْ فِمٛمِْد نَمغْمِ اهللِ يَمَقصَمُدوا همِٝمِف اطْمتََِلهًم٣م ] -31 ُروَن ايمُٗمْرَآَن َويمَْق ىَم٣مَن َِم َأهَمََل َيَتَدزمَّ

 [ ىَمثغًِما

 ٕٛج،  11

ـِ َأِو اخَلْقِف َأَذافُمقا زمِِف ...َوإَِذا صَم٣مَءُهْؿ َأَْمٌر ] -37 ـَ األََْم  211 13 [ َِم
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٣مُهُؿ اظَمََلئَِ٘م٥ُم ـَم٣مظمِِل َأْٞمُٖمِِضِٜمْؿ وَم٣ميُمقا همِٝمَؿ ىُمٛمُْتْؿ ...[  -31 ـَ سَمَقهمَّ  211 17 ]إِنَّ ايمَِّذي

ـْ ُُّي٣َمصِمْر دِم ؽَمّضِٝمِؾ اهللِ ََيِْد دِم األَْرِض َُمَرانَمًَم ىَمثغًِما َوؽَمَٔم٥ًم ...] -31  211 200 [ َوََم

َل فَمَٙمٝمُْ٘مْؿ دِم ايم٘مَِت٣مِب َأْن إَِذا ؽَمِٚمْٔمُتْؿ َآَي٣مِت اهللِ ُيْ٘مَٖمُر َِب٣َم ...] -10  257 210 [ َووَمْد َٞمزَّ

 ؽمقرة اظم٣مئدة

 رومؿ ايمِمٖمح٥م رومؿ اآلي٥م اآلي٥م م

ُٙمقا إِْن ىُمٛمْتُْؿ َُم٠ْمَِمٛمكِمَ ] -12  221 13 [ ... َوفَمعَم اهللِ هَمَتَقىمَّ

11- [ َ ـْ ِديٛمِِف هَمَِضْقَف َيْٟميِت اهللُ زمَِٗمْقٍم ُُيِّضهُٜمْؿ َي٣م َأُّيه ـْ َيْرسَمدَّ َِمٛمُْ٘مْؿ فَم ـَ َآََمٛمُقا ََم ٣م ايمَِّذي

 [ َوُُيِّضهقَٞمُف ...

51 211 

ُٙمقا إِْن ىُمٛمُْتْؿ ] -13 َووَم٣مَل َُمقؽَمك َي٣م وَمْقِم إِْن ىُمٛمُْتْؿ َآََمٛمُْتْؿ زم٣ِمهللِ هَمَٔمَٙمٝمِْف سَمَقىمَّ

 [ َُمِْضٙمِِٚمكمَ 

11-15 221 

ََم اخَلْٚمُر َواظَمْٝمِْسُ َواألَْٞمَِم٣مُب َواألَْزََلُم ] -11 ـَ َآََمٛمُقا إِٞمَّ ٣م ايمَِّذي َ            َي٣م َأُّيه

 [ ِرصْمٌس ...

10-12 11 

زُمُف ...] -15 ـْ َيْ٘مُٖمْر زَمْٔمُد َِمٛمُْ٘مْؿ هَم١مِِّنِّ ُأفَمذِّ ٣م فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ هَمَٚم َُلَ  211 225 [ وَم٣مَل اهللُ إِِّنِّ َُمٛمَزِّ

 ٔم٣ممؽمقرة األٞم

 رومؿ ايمِمٖمح٥م رومؿ اآلي٥م اآلي٥م م

ََل  َووَم٣ميُمقا يَمْقََل ُأْٞمِزَل فَمَٙمْٝمِف ََمَٙمٌؽ َويَمْق َأْٞمَزيْمٛم٣َم ََمَٙمً٘م٣م يَمُٗمِِضَ األََْمُر شُمؿَّ ] -11

 [ ُيٛمَْٓمُرونَ 

1 31 

َٔمْٙمٛم٣َمُه َرصُمًَل َويَمَٙمَّضِْضٛم٣َم فَمَٙمْٝمِٜمْؿ ََم٣م َيْٙمّضُِِضقنَ ] -17  210 1 [ َويَمْق صَمَٔمْٙمٛم٣َمُه ََمَٙمً٘م٣م جَلَ

ِف وُمْؾ إِنَّ اهللَ] -11 ـْ َرزمِّ َل فَمَٙمْٝمِف َآَي٥ٌم َِم َل َووَم٣ميُمقا يَمْقََل ُٞمزِّ  11 37 [ َآَي٥ًم ...  وَم٣مِدٌر فَمعَم َأْن ُيٛمَزِّ

ـُ َوُهْؿ َُمْٜمَتُدونَ ] -11 ُؿ األََْم ـَ َآََمٛمُقا َومَلْ َيْٙمّضُِِضقا إِيََمََّنُْؿ زمُِٓمْٙمٍؿ ُأويَمئَِؽ ََلُ  20 11 [ ايمَِّذي

ـْ َٞمَُم٣مُء ...وَ ] -50 ُتٛم٣َم َآسَمْٝمٛم٣َمَه٣م إزِْمَراِهٝمَؿ فَمعَم وَمْقَِمِف َٞمْرهَمُع َدَرصَم٣مٍت ََم  11 11-13 [ سمِْٙمَؽ ضُمجَّ
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ََم اآلََي٣مُت ] -52 ٣م وُمْؾ إِٞمَّ َـّ َِبَ ْؿ َآَي٥ٌم يَمٝم٠ُْمَِمٛمُ ـْ صَم٣مَءِْتُ
َوَأوْمَِضُٚمقا زم٣ِمهللِ صَمْٜمَد َأْيََمَِّنِْؿ يَمئِ

 [ فِمٛمَْد اهللِ ...

201 11 

َٞم٣م فَمَٙمْٝمِٜمْؿ ...] -51 َٚمُٜمُؿ اظَمْقسَمك َوضَممَمْ يْمٛم٣َم إيَِمْٝمِٜمُؿ اظَمََلئَِ٘م٥َم َوىَمٙمَّ ٛم٣َم َٞمزَّ  211 222 [ َويَمْق َأٞمَّ

ـَ ضَمتَّك ٞمُ ] -53 ـْ ُٞم٠ْمَِم ْؿ َآَي٥ٌم وَم٣ميُمقا يَم              ٠ْمسَمك َِمْثَؾ ََم٣م ُأويِتَ ُرؽُمُؾ َوإَِذا صَم٣مَءِْتُ

 [ اهللِ ...

211 215 

ُ٘مْؿ سُمْرمَحُقنَ َوَهَذا ] -51 ُٗمقا يمََٔمٙمَّ ّضُِٔمقُه َواسمَّ  11 255 [ ىمَِت٣مٌب َأْٞمَزيْمٛم٣َمُه َُمّض٣َمَرٌك هَم٣مسمَّ

 ؽمقرة األفمراف

 رومؿ ايمِمٖمح٥م رومؿ اآلي٥م اآلي٥م م

ـْ ُدوٞمِِف َأْويمِٝم٣َمَء وَمٙمِٝمًَل ََم٣م ] -55 ُ٘مْؿ َوََل سَمتَّّضُِٔمقا َِم ـْ َرزمِّ ّضُِٔمقا ََم٣م ُأْٞمِزَل إيَِمٝمُْ٘مْؿ َِم اسمَّ

ُرو  [نَ سَمَذىمَّ

3 11 

ُه ...] -51 ـْ إيَِمٍف نَمغْمُ  211 51 [َي٣م وَمْقِم افْمُّضُدوا اهللَ ََم٣م يَمُ٘مْؿ َِم

زُمقا ] -57 ـَ ىَمذَّ ـَ ََمَٔمُف دِم ايمُٖمْٙمِؽ َوَأنْمَروْمٛم٣َم ايمَِّذي زُمقُه هَمَٟمْٞمَجْٝمٛم٣َمُه َوايمَِّذي         هَمَ٘مذَّ

 [زمَِآَي٣مسمِٛم٣َم ...

11 251 

        اهللَ َوضْمَدُه َوَٞمَذَر ََم٣م ىَم٣مَن َئْمُّضُد َآزَم٣مُؤَٞم٣م هَمْٟمسمِٛم٣َم زمََِم  ]وَم٣ميُمقا َأصِمْئَتٛم٣َم يمِٛمَْٔمّضَُد  -51

 سَمِٔمُدَٞم٣م ...[ 

70 11 

زُمقا زمَِآَي٣مسمِٛم٣َم] -51 ـَ ىَمذَّ ٥ٍم َِمٛم٣َّم َووَمَْمْٔمٛم٣َم َدازمَِر ايمَِّذي ـَ ََمَٔمُف زمَِرمْحَ  251 71 [ هَمَٟمْٞمَجْٝمٛم٣َمُه َوايمَِّذي

صْمَٖم٥ُم همَ ] -10 ُؿ ايمرَّ  251 71 [ َٟمْصّضَُحقا دِم َداِرِهْؿ صَم٣مشمِِٚمكمَ هَمَٟمطَمَذِْتُ

ُْؿ ُأَٞم٣مٌس ] -12 ـْ وَمْرَيتُِ٘مْؿ إَِّنَّ َوََم٣م ىَم٣مَن صَمَقاَب وَمْقَِمِف إَِلَّ َأْن وَم٣ميُمقا َأطْمِرصُمقُهْؿ َِم

ُرونَ   [ َيَتَْمٜمَّ

11 11 ،15 

ـْ ؽَمّضِٝمِؾ اهللِ] -11 وَن فَم اٍط سُمقفِمُدوَن َوسَمُِمده ـْ َوََل سَمْٗمُٔمُدوا زمُِ٘مؾِّ ِِصَ            ََم

ـَ زمِِف ...  [ َآََم

11 50 
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ـَ َآََمٛمُقا ] -13 ـْ وَمْقَِمِف يَمٛمُْخِرصَمٛمََّؽ َي٣م ؾُمَٔمٝم٤ُْم َوايمَِّذي وا َِم ـَ اؽْمتَْ٘مػَمُ  ايمَِّذي
وَم٣مَل اظَمََلُ

 [ ََمَٔمَؽ ...

11 15 

ٝمَْْم٣مُن هَمَ٘م٣مَن َواسْمُؾ فَمَٙمٝمِْٜمْؿ َٞمَّضَٟم ايمَِّذي َآسَمٝمْٛم٣َمُه َآَي٣مسمِٛم٣َم هَم٣مْٞمَِضَٙمَخ َِمٛمَْٜم٣م همَ ] -11 َٟمسْمَّضَٔمُف ايمُمَّ

ـَ  ـَ ايمَٕم٣مِوي  [ َِم

275-271 222 

 ؽمقرة األٞمٖم٣مل

 رومؿ ايمِمٖمح٥م رومؿ اآلي٥م اآلي٥م م

ـَ َآََمٛمُقا ؽَمُٟميْمِٗملإِْذ ُيقضِمل َرزمهَؽ إلَِم اظَمََلئَِ٘م٥ِم َأِّنِّ ََمَٔمُ٘مْؿ هَمَثّضِّتُ ] -15          قا ايمَِّذي

 [ دِم ...

21 231 

ـَ ىَمَٖمُروا يمُِٝمْثّضُِتقَك َأْو َيْٗمتُُٙمقَك َأْو خُيِْرصُمقَك ...َوإِْذ َيْٚمُ٘مُر ] -11  1، 3 30 [ زمَِؽ ايمَِّذي

ـْ فِمٛمِْدَك هَمَٟمَْمْمِْر فَمَٙمْٝمٛم٣َم ضِمَج٣مَرًة  -17 ]َوإِْذ وَم٣ميُمقا ايمٙمُٜمؿَّ إِْن ىَم٣مَن َهَذا ُهَق احَلؼَّ َِم

ََمِء ...[  ـَ ايمِضَّ  َِم

31 11 

ـَ ىَمَٖمُروا ُيٛمْٖمِ ] -11 ـْ ؽَمّضِٝمِؾ اهللِ هَمَِضُٝمٛمِْٖمُٗمقََّن٣َم شُمؿَّ إِنَّ ايمَِّذي وا فَم ْؿ يمِٝمَُِمده ُٗمقَن َأَْمَقاََلُ

 [ سَمُ٘مقُن ...

31 251 

ُ٘مْؿ ] -11 ـَ َآََمٛمُقا إَِذا يَمِٗمٝمتُْؿ همَِئ٥ًم هَم٣مشْمُّضُتقا َواْذىُمُروا اهللَ ىَمثغًِما يَمَٔمٙمَّ ٣َم ايمَِّذي َي٣م َأُّيه

 [ سُمْٖمٙمُِحقنَ 

15 201 

ْؿ َمَ ] -70 وا ََلُ ـْ ِرزَم٣مِط اخَلْٝمِؾ ...َوَأفِمده ٍة َوَِم ـْ وُمقَّ  211 10 [ ٣م اؽْمتَْمَْٔمُتْؿ َِم

 ؽمقرة ايمتقزم٥م

 رومؿ ايمِمٖمح٥م رومؿ اآلي٥م اآلي٥م م

ـَ زم٣ِمهللِ َوايمَٝمْقِم اآلطَِمِر ...] -72 ـْ َآََم ََم َئْمُٚمُر ََمَِض٣مصِمَد اهللِ ََم  210 21 [ إِٞمَّ
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ـَ ىَمثغَِمةٍ ] -71
ىُمُؿ اهللُ دِم ََمَقاؿمِ ىَمْثَرسُمُ٘مْؿ  َم ضُمٛمكَْمٍ إِْذ َأفْمَجَّضْتُ٘مؿْ َوَيقْ  يَمَٗمْد َٞمٌَمَ

... ] 

15-11 101 

ـُ اهللِ ...] -73 ـُ اهللِ َووَم٣ميَم٦ِم ايمٛمََِّم٣مَرى اظَمِِضٝمُح ازْم  25 30 [ َووَم٣ميَم٦ِم ايمَٝمُٜمقُد فُمَزْيٌر ازْم

 211 33-31 [ ُٞمقَرُه ... ْن ُيتِؿَّ ْٟمزَمك اهللُ إَِلَّ أَ ُيِريُدوَن َأْن ُيْمِْٖمُئقا ُٞمقَر اهللِ زمَِٟمهْمَقاِهِٜمْؿ َويَ ] -71

ـَ ىَمَٖمُروا شَم٣مِِّنَ اشْمٛمكَْمِ ...] -75 ُه اهللُ إِْذ َأطْمَرصَمُف ايمَِّذي وُه هَمَٗمْد َٞمٌَمَ  101 10 [إَِلَّ سَمٛمٌُْمُ

ِؾ ] -71 ـْ ُيِِمٝمّضَٛم٣َم إَِلَّ ََم٣م ىَمَت٤َم اهللُ يَمٛم٣َم ُهَق ََمْقََلَٞم٣م َوفَمعَم اهللِ هَمْٙمَٝمَتَقىمَّ وُمْؾ يَم

 [ َِمٛمُقنَ اظُم٠مْ 

52 212 

ـَ ََل ََيُِدوَن ] -77 َدوَم٣مِت َوايمَِّذي ـَ اظُم٠ْمَِمٛمكَِم دِم ايمِمَّ فِمكَم َِم ـَ َيْٙمِٚمُزوَن اظُمْمَّقِّ ايمَِّذي

... ] 

71 251 

ُٖمقَن زمَِٚمْٗمَٔمِدِهْؿ طِمََلَف َرؽُمقِل اهللِ َوىَمِرُهقا ...] -71  275 11-12 [ هَمِرَح اظمَُخٙمَّ

 ؽمقرة يقٞمس

 رومؿ ايمِمٖمح٥م ي٥مرومؿ اآل اآلي٥م م

ـَ ََل َيْرصُمقَن يمَِٗم٣مَءَٞم٣م اْئ٦ِم زمُِٗمْرَآٍن ] -71 َوإَِذا سُمتعَْم فَمَٙمْٝمِٜمْؿ َآَي٣مسُمٛم٣َم زَمٝمِّٛم٣َمٍت وَم٣مَل ايمَِّذي

 [ نَمغْمِ َهَذا ...

25 51 

ّضِْع ََم٣م ُيقضَمك إيَِمْٝمَؽ َواْصػِمْ ضَمتَّك َُيُْ٘مَؿ اهللُ َوُهَق طَمغْمُ احَل٣مىمِِٚمكمَ ] -10  201 201 [ َواسمَّ

 ؽمقرة هقد

 رومؿ ايمِمٖمح٥م رومؿ اآلي٥م اآلي٥م م

َي٣مٍت ...[  -12  ؽُمَقٍر َِمْثٙمِِف َُمْٖمؼَمَ
اُه وُمْؾ هَمْٟمسُمقا زمَِٔممْمِ  271 21-23 ]َأْم َيُٗمقيُمقَن اهْمؼَمَ

ْأِي ...] -11 ـَ ُهْؿ َأَراِذيُمٛم٣َم زَم٣مِدَي ايمرَّ ّضََٔمَؽ إَِلَّ ايمَِّذي  55 17 [ َوََم٣م َٞمَراَك اسمَّ

[ ]وَم٣مَل إِٞمَّ  -13 ـَ  211 33 ََم َيْٟمسمِٝمُ٘مْؿ زمِِف اهللُ إِْن ؾَم٣مَء َوََم٣م َأْٞمُتْؿ زمُِٚمْٔمِجِزي

ـْ وَمْقَِمِف ؽَمِخُروا َِمٛمُْف ...[  -11 ََم ََمرَّ فَمَٙمْٝمِف ََمََلٌ َِم  212 31 ]َوَيِْمٛمَُع ايمُٖمْٙمَؽ َوىُمٙمَّ
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ـْ وَمقْ ] -15 تِٛم٣َم فَم ـُ زمِت٣َمِرىمِل َآَِلَ ـُ يمََؽ ََم٣م صِمئَْتٛم٣َم زمَِّضٝمِّٛم٥ٍَم َوََم٣م َٞمْح يمَِؽ َوََم٣م َٞمْح

 [ زمُِٚم٠ْمَِمٛمكِمَ 

53-51 55 

ا وَمّضَْؾ َهَذا َأسَمٛمَْٜم٣مَٞم٣م َأْن َٞمْٔمُّضَد ََم٣م َئْمُّضُد َآزَم٣مُؤَٞم٣م ...[  -11  55 11 ]وَمْد ىُمٛم٦َْم همِٝمٛم٣َم ََمْرصُمقا

َك ََم٣م َئْمّضُُد َآزَم٣مُؤَٞم٣م َأْو َأْن َٞمْٖمَٔمَؾ دِم َأَْمقَ  -17              ايمِٛم٣َم ]َأَصََلسُمَؽ سَمْٟمَُمُرَك َأْن َٞمؼْمُ

 ََم٣م َٞمَُم٣مُء ...[

17 51 ،251 

ؽُمِؾ ََم٣م ُٞمَثّض٦ُِّم زمِِف هُم٠َماَدَك ...[  -11 ـْ َأْٞمَّض٣مِء ايمره  11 210 ]َوىُمَلا َٞمُٗمصه فَمَٙمْٝمَؽ َِم

 ؽمقرة يقؽمػ

 رومؿ ايمِمٖمح٥م رومؿ اآلي٥م اآلي٥م م

ـَ ايمَٗمَِمِص زمََِم َأْوضَمْٝمٛم٣َم إِ ] -11 ـُ َٞمُٗمصه فَمَٙمْٝمَؽ َأضْمَِض  11 3 [ يَمْٝمَؽ َهَذا ايمُٗمْرَآَن ...َٞمْح

َـّ ايمَِّذي ظُمُْتٛمَّٛمِل همِٝمِف َويمَ  -10 ـْ َٞمْٖمِِضفِ ]وَم٣ميَم٦ْم هَمَذيمُِ٘م  70 31 هَم٣مؽْمَتْٔمَِمَؿ ...[  َٗمْد َراَوْدسُمُف فَم

ٌة أِلُورِم األيَْمَّض٣مِب ...] -12  11 222 [ يَمَٗمْد ىَم٣مَن دِم وَمَِمِِمِٜمْؿ فِمػْمَ

 ؽمقرة ايمرفمد

 رومؿ ايمِمٖمح٥م رومؿ اآلي٥م اآلي٥م م

ََم َأْٞم٦َم َُمٛمِْذٌر َويمُِ٘مؾِّ ] -11 ِف إِٞمَّ ـْ َرزمِّ ـَ ىَمَٖمُروا يَمْقََل ُأْٞمِزَل فَمَٙمْٝمِف َآَي٥ٌم َِم َوَيُٗمقُل ايمَِّذي

 [ وَمْقٍم َه٣مدٍ 

7 11 

ِف وُمْؾ إِنَّ اهللَ ُيِّمؾه َمَ  -13 ـْ َرزمِّ ـَ ىَمَٖمُروا يَمْقََل ُأْٞمِزَل فَمَٙمٝمِْف َآَي٥ٌم َِم ـْ ]َوَيُٗمقُل ايمَِّذي

 َيَُم٣مُء ...[ 

17 11 

 ؽمقرة إزمراهٝمؿ

 رومؿ ايمِمٖمح٥م رومؿ اآلي٥م اآلي٥م م

ْؿ ...] -11 َ ََلُ ـْ َرؽُمقٍل إَِلَّ زمِٙمَِِض٣مِن وَمْقَِمِف يمُِٝمَّضكمِّ  211 1 [ َوََم٣م َأْرؽَمْٙمٛم٣َم َِم
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ـْ َأْرِضٛم٣َم َأْو يَمَتُٔمقُدنَّ ] -15 ـَ ىَمَٖمُروا يمُِرؽُمٙمِِٜمْؿ يَمٛمُْخِرصَمٛمَُّ٘مْؿ َِم   دِم  َووَم٣مَل ايمَِّذي

تِٛم٣َم ...  [ َِمٙمَّ

23 15 

ْٞمَٝم٣م َودِم اآلطَِمَرِة ...] -11 ـَ َآََمٛمُقا زم٣ِميمَٗمْقِل ايمث٣َّمزم٦ِِم دِم احَلَٝم٣مِة ايمده  231 17 [ ُيَثّض٦ُِّم اهللُ ايمَِّذي

َووَمْد ََمَ٘مُروا ََمْ٘مَرُهْؿ َوفِمٛمَْد اهللِ ََمْ٘مُرُهْؿ َوإِْن ىَم٣مَن ََمْ٘مُرُهْؿ يمَِتُزوَل َِمٛمُْف ] -17

 [ ٣مُل اجِلّضَ 

11 217 

 ؽمقرة احلجر

 رومؿ ايمِمٖمح٥م رومؿ اآلي٥م اآلي٥م م

ىْمُر إِٞمََّؽ ظمََْجٛمُقٌن[  -11 َل فَمَٙمٝمِْف ايمذِّ ٣م ايمَِّذي ُٞمزِّ َ  251 1-1 ]َووَم٣ميُمقا َي٣م َأُّيه

٣مِدومكِمَ ] -11 ـَ ايمِمَّ  31 7 [ يَمْق ََم٣م سَمْٟمسمِٝمٛم٣َم زم٣ِمظَمََلئَِ٘م٥ِم إِْن ىُمٛم٦َْم َِم

ىمكِمَ هَم٣مْصَدْع زمََِم سُم٠مْ ] -200 ـِ اظُممْمِ ٣م ىَمَٖمْٝمٛم٣َمَك ...*  ََمُر َوَأفْمِرْض فَم  257 15-11 [ إِٞمَّ

 ؽمقرة ايمٛمحؾ

 رومؿ ايمِمٖمح٥م رومؿ اآلي٥م اآلي٥م م

 211 21 ]... إِنَّ دِم َذيمَِؽ آَلََي٣مٍت يمَِٗمْقٍم َئْمِٗمُٙمقَن[  -202

٥ًم وَم٣مٞمًِت٣م هللِ ضَمٛمِٝمًٖم٣م َومَلْ َيُؽ  -201 ىمكَِم ...[  ]إِنَّ إزِْمَراِهٝمَؿ ىَم٣مَن ُأَمَّ ـَ اظُممْمِ  212 213-210 َِم

 57 215 ]اْدُع إلَِم ؽَمّضِٝمِؾ َرزمَِّؽ زم٣ِمحِلْ٘مَٚم٥ِم َواظَمْقفِمَٓم٥ِم احَلَِضٛم٥َِم ...[  -203

َك إَِلَّ زم٣ِمهللِ ...] -201  220 217 [ َواْصػِمْ َوََم٣م َصػْمُ

 ؽمقرة اإلْساء

 رومؿ ايمِمٖمح٥م رومؿ اآلي٥م اآلي٥م م

يُمقَن ... َوََم٣م ََمٛمََٔمٛم٣َم َأنْ ] -205 ٣م األَوَّ َب َِبَ  211 51 [ ُٞمْرؽِمَؾ زم٣ِمآلََي٣مِت إَِلَّ َأْن ىَمذَّ

ـَ األَْرِض َيٛمّْضُقفًم٣م] -201 ـَ يَمَؽ ضَمتَّك سَمْٖمُجَر يَمٛم٣َم َِم ـْ ُٞم٠ْمَِم َأْو سَمُ٘مقَن *  َووَم٣ميُمقا يَم

 [ يَمَؽ صَمٛم٥ٌَّم ...

10-13 10 
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 210 15-11 [ ُهُؿ اَُلَدى إَِلَّ َأْن وَم٣ميُمقا ...َوََم٣م ََمٛمََع ايمٛم٣َّمَس َأْن ُي٠ْمَِمٛمُقا إِْذ صَم٣مءَ ] -207

ـْ ََمَٔمُف مَجِٝمًٔم٣م[  -201 ـَ األَْرِض هَمَٟمنْمَروْمٛم٣َمُه َوََم ُهْؿ َِم  15 203 ]هَمَٟمَراَد َأْن َيِْضَتِٖمزَّ

يْمٛم٣َمُه سَمٛمِْزيًَل ] -201  11 201 [ َووُمْرَآًٞم٣م هَمَروْمٛم٣َمُه يمَِتْٗمَرَأُه فَمعَم ايمٛم٣َّمِس فَمعَم َُمْ٘م٧ٍم َوَٞمزَّ

 ؽمقرة ايم٘مٜمػ

 رومؿ ايمِمٖمح٥م رومؿ اآلي٥م اآلي٥م م

ـْ َآَي٣مسمِٛم٣َم فَمَجًّض٣م[  -220 ٝمِؿ ىَم٣مُٞمقا َِم
ومِ  127 21-1 ]َأْم ضَمِِضّض٦َْم َأنَّ َأْصَح٣مَب ايمَ٘مْٜمِػ َوايمرَّ

ـْ سُمْٖمٙمُِحقا  -222 تِِٜمْؿ َويَم ُْؿ إِْن َيٓمَْٜمُروا فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ َيْرمُجُقىُمْؿ َأْو ُئِمٝمُدوىُمْؿ دِم َِمٙمَّ ]إَِّنَّ

 ًذا َأزَمًدا[ إِ 

10 73 

ـَ ىَمَٖمُروا  -221 ٣مِدُل ايمَِّذي ـَ َوَُيَ ـَ َوَُمٛمِْذِري ي ِ ]َوََم٣م ُٞمْرؽِمُؾ اظُمْرؽَمٙمكَِم إَِلَّ َُمّضمَمِّ

 زم٣ِميمَّض٣مؿمِِؾ ...[ 

51 51 

 ؽمقرة َمريؿ

 رومؿ ايمِمٖمح٥م رومؿ اآلي٥م اآلي٥م م

يًٗم٣م ٞمَ  -223 ُف ىَم٣مَن ِصدِّ  277 11-12 ّضِٝما٣م[ ]َواْذىُمْر دِم ايم٘مَِت٣مِب إزِْمَراِهٝمَؿ إِٞمَّ

 211 11-11 ]َي٣م َأزَم٦ِم مِلَ سَمْٔمّضُُد ََم٣م ََل َيِْضَٚمُع َوََل ُيّْضٌِمُ َوََل ُيْٕمٛمِل فَمٛمَْؽ ؾَمْٝمًئ٣م[  -221

ـْ مَلْ سَمٛمْتَِف ...[  -225
تِل َي٣م إزِْمَراِهٝمُؿ يَمئِ ـْ َآَِلَ  277 17-11 ]وَم٣مَل َأَرانِم٤ٌم َأْٞم٦َم فَم

ُل إَِلَّ زمِ  -221 َٟمَْمِر َرزمَِّؽ يَمُف ََم٣م زَمكْمَ َأْيِديٛم٣َم َوََم٣م طَمْٙمَٖمٛم٣َم َوََم٣م زَمكْمَ َذيمَِؽ َوََم٣م ]َوََم٣م َٞمَتٛمَزَّ

 ىَم٣مَن َرزمهَؽ َٞمِِضٝما٣م[ 

11 251 

٣مُت طَمغْمٌ فِمٛمَْد َرزمَِّؽ  -227 ٣محِلَ َٝم٣مُت ايمِمَّ
ـَ اْهَتَدْوا ُهًدى َوايمَّض٣مومِ ]َوَيِزيُد اهللُ ايمَِّذي

 شَمَقازًم٣م َوطَمغْمٌ ََمَرداا[ 

71 200 

 قرة ؿمفؽم

 رومؿ ايمِمٖمح٥م رومؿ اآلي٥م اآلي٥م م

ْح رِم َصْدِري] -221 ُف ؿَمَٕمك * وَم٣مَل َربِّ اْْشَ  211 15-11 [اْذَه٤ْم إلَِم همِْرفَمْقَن إِٞمَّ
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ـْ َأْرِضٛم٣َم زمِِِضْحِرَك َي٣م َُمقؽَمك[  -221  100 70-57 ]وَم٣مَل َأصِمْئَتٛم٣َم يمُِتْخِرصَمٛم٣َم َِم

ْحَر  وَم٣مَل َآََمٛمُْتْؿ يَمُف وَمّْضَؾ َأنْ ] -210 َٚمُ٘مُؿ ايمِضِّ ُف يَمَ٘مّضغُِمىُمُؿ ايمَِّذي فَمٙمَّ َآَذَن يمَُ٘مْؿ إِٞمَّ

َـّ َأْيِدَيُ٘مْؿ ...  [ هَمََلُوَمْمَِّٔم

72 125 

 ؽمقرة األٞمّضٝم٣مء

 رومؿ ايمِمٖمح٥م رومؿ اآلي٥م اآلي٥م م

اُه زَمْؾ ُهَق ؾَم٣مفِمٌر هَمْٙمَٝمْٟمسمِٛم٣َم زمَِآَي٥ٍم ىَمََم ] -212  زَمْؾ وَم٣ميُمقا َأْضَٕم٣مُث َأضْمََلٍم زَمِؾ اهْمؼَمَ

يُمقنَ   [ ُأْرؽِمَؾ األَوَّ

5 50 

ىْمِر إِْن ] -211 َوََم٣م َأْرؽَمْٙمٛم٣َم وَمّضَْٙمَؽ إَِلَّ ِرصَم٣مًَل ُٞمقضِمل إيَِمٝمِْٜمْؿ هَم٣مؽْمَٟميُمقا َأْهَؾ ايمذِّ

 [ ىُمٛمُْتْؿ ََل سَمْٔمَٙمُٚمقنَ 

7 212 

ـَ ] -213  211 51-57 [ َوسَم٣مهللِ أَلىَمِٝمَدنَّ َأْصٛم٣َمََمُ٘مْؿ زَمْٔمَد َأْن سُمَقيمهقا َُمْدزمِِري

 ؽمقرة احل٨م

 رومؿ ايمِمٖمح٥م رومؿ اآلي٥م اآلي٥م م

ََم٦ْم َصَقاَِمُع َوزمِٝمٌَع ] -211 دِّ َويَمْقََل َدهْمُع اهللِ ايمٛم٣َّمَس زَمْٔمَّمُٜمْؿ زمِّضَْٔمٍض ََلُ

 [ َوَصَٙمَقاٌت َوََمَِض٣مصِمُد ...

23 211 

 ؽمقرة ايمٛمقر

 رومؿ ايمِمٖمح٥م رومؿ اآلي٥م اآلي٥م م

ـَ ُُيِّضهقَن َأْن سَمُِمٝمعَ ] -215 ْؿ فَمَذاٌب َأيمِٝمٌؿ دِم  إِنَّ ايمَِّذي ـَ َآََمٛمُقا ََلُ ايمَٖم٣مضِمَُم٥ُم دِم ايمَِّذي

ْٞمَٝم٣م ...  [ ايمده

21 51 

َـّ ...] -211 ـَ هُمُروصَمُٜم َٖمْٓم َـّ َوَُيْ ـْ َأزْمَِم٣مِرِه ـَ َِم  13 32 [ َووُمْؾ يمِْٙمُٚم٠ْمَِمٛم٣َمِت َيْٕمُّمّْم
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ْ َيٟمْ ]  -217 ْرزَمَٔم٥ِم ؾُمَٜمَداَء هَم١مِْذ مَل
َٜمَداِء هَمُٟمويَمئَِؽ فِمٛمَْد يَمْقََل صَم٣مُءوا فَمَٙمْٝمِف زمِٟمَ سُمقا زم٣ِميمُمه

 [ اهللِ ُهُؿ ايمَ٘م٣مِذزُمقنَ 

23 273 

ْقَٞمُف زمَِٟميْمِِضٛمَتُِ٘مْؿ َوسَمُٗمقيُمقَن زمَِٟمهْمَقاِهُ٘مْؿ ََم٣م يَمْٝمَس يمَُ٘مْؿ زمِِف ...] -211  273 25 [ إِْذ سَمَٙمٗمَّ

 ؽمقرة ايمٖمروم٣من

 رومؿ ايمِمٖمح٥م رومؿ اآلي٥م اآلي٥م م

يمكَِم اىْمَتَتّضََٜم٣م هَمِٜمَل ُُتعَْم فَمَٙمْٝمِف زُمْ٘مَرًة َوَأِصٝمًَل[ ]َووَم٣ميُمقا َأؽَم٣مؿمغُِم األَ  -211  51 5 وَّ

ؽُمقِل َيٟمىُْمُؾ ايمْمََّٔم٣مَم َوَيْٚمًِم دِم األؽَْمَقاِق ...[  -230  31 7 ]َووَم٣ميُمقا ََم٣مِل َهَذا ايمرَّ

 10 1-7 ايمٓم٣َّمظمُِقَن ...[  ]َأْو ُيْٙمَٗمك إيَِمْٝمِف ىَمٛمٌْز َأْو سَمُ٘مقُن يَمُف صَمٛم٥ٌَّم َيْٟمىُمُؾ َِمٛمَْٜم٣م َووَم٣مَل  -232

تَِٜم٣م  -231 ـْ َُتْ ِري َِم ـْ َذيمَِؽ صَمٛم٣َّمٍت ََتْ ا َِم ]سَمَّض٣مَرَك ايمَِّذي إِْن ؾَم٣مَء صَمَٔمَؾ يمََؽ طَمغْمً

 األََّْن٣َمُر ...[ 

20 211 

ُْؿ يَمَٝمْٟمىُمُٙمقَن ايمْمََّٔم٣مَم َوَيْٚمُُم  -233 ـَ اظُمْرؽَمٙمكَِم إَِلَّ إَِّنَّ قَن ]َوََم٣م َأْرؽَمْٙمٛم٣َم وَمّْضَٙمَؽ َِم

 دِم األؽَْمَقاِق ...[ 

10 212 

ـَ ََل َيْرصُمقَن يمَِٗم٣مَءَٞم٣م يَمْقََل ُأْٞمِزَل فَمَٙمْٝمٛم٣َم اظَمََلئَِ٘م٥ُم َأْو َٞمَرى  -231       ]َووَم٣مَل ايمَِّذي

ٛم٣َم ...[   َرزمَّ

12 31 

َٙم٥ًم َواضِمَدًة ...[ -235 َل فَمَٙمْٝمِف ايمُٗمْرَآُن مُجْ ـَ ىَمَٖمُروا يَمْقََل ُٞمزِّ  13 31  ]َووَم٣مَل ايمَِّذي

 ؽمقرة ايمُمٔمراء

 رومؿ ايمِمٖمح٥م رومؿ اآلي٥م اآلي٥م م

٣م َرؽُمقُل َربِّ ايمَٔم٣مظَمكَِم...[  -231  211، 211 21-21 ]هَمْٟمسمَِٝم٣م همِْرفَمْقَن هَمُٗمقََل إِٞمَّ

ـْ فُمُٚمِرَك ؽِمٛمكَِم[  -237  51 21-21 ]وَم٣مَل َأمَلْ ُٞمَرزمَِّؽ همِٝمٛم٣َم َويمِٝمًدا َويَمّضِث٦َْم همِٝمٛم٣َم َِم

ـَ اظمَِْضُجقٞمكَِم[ ]وَم٣مَل يَمئِ  -231 ي أَلصَْمَٔمَٙمٛمََّؽ َِم ٣م نَمغْمِ ْذَت إََِلً َ  72 11 ـِ اَّتَّ

ْؿ... [  -231 ْؿ َُمقؽَمك َأيْمُٗمقا ََم٣م َأْٞمُتْؿ َُمْٙمُٗمقَن * هَمَٟميْمَٗمْقا ضِمَّض٣مََلُ  125 11-13 ]وَم٣مَل ََلُ
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ومكَِم* -210  102 11-10 َُمقؽَمك ...[  َءى اجَلْٚمَٔم٣مِن وَم٣مَل َأْصَح٣مُب هَمَٙمَمَّ سَمَرا]هَمَٟمسْمَّضُٔمقُهْؿ َُممْمِ

 211 13-11 ]َواسْمُؾ فَمَٙمٝمِْٜمْؿ َٞمَّضَٟم إزِْمَراِهٝمَؿ * إِْذ وَم٣مَل أِلزَمِٝمِف َووَمْقَِمِف ََم٣م سَمْٔمُّضُدوَن...[  -212

٣م فَم٣مىمِِٖمكَم[  -211  211، 51 72 ]وَم٣ميُمقا َٞمْٔمُّضُد َأْصٛم٣َمًَم٣م هَمٛمََٓمؾه ََلَ

ـْ مَلْ سَمٛمَْتِف َي٣م ُٞمقُح  -213
ـَ اظَمْرصُمقَِمكَم[ ]وَم٣ميُمقا يَمئِ َـّ َِم  73 221 يَمتَُ٘مقَٞم

٣مِدومكَِم[  -211 ـَ ايمِمَّ ََمِء إِْن ىُمٛم٦َْم َِم ـَ ايمِضَّ  11 217 ]هَمَٟمؽْمِٗمْط فَمَٙمْٝمٛم٣َم ىمَِِضًٖم٣م َِم

 ؽمقرة ايمٛمٚمؾ

 رومؿ ايمِمٖمح٥م رومؿ اآلي٥م اآلي٥م م

 217 52-50 ...[  ]َوََمَ٘مُروا ََمْ٘مًرا َوََمَ٘مْرَٞم٣م ََمْ٘مًرا َوُهْؿ ََل َيُْمُٔمُروَن * هَم٣مْٞمُٓمرْ  -215

 ؽمقرة ايمٗمِمص

 رومؿ ايمِمٖمح٥م رومؿ اآلي٥م اآلي٥م م

]إِنَّ همِْرفَمْقَن فَمََل دِم األَْرِض َوصَمَٔمَؾ َأْهَٙمَٜم٣م ؾِمٝمًَٔم٣م َيِْضتَّْمِٔمُػ ؿَم٣مئَِٖم٥ًم  -211

 ]... 

1 271 

ـَ ايمُ٘مٛمُق -217 ـْ وَمْقِم َُمقؽَمك هَمَّضَٕمك فَمَٙمْٝمِٜمْؿ َوَآسَمْٝمٛم٣َمُه َِم  123 10-71 ِز ...[ ]إِنَّ وَم٣مُروَن ىَم٣مَن َِم

ـَ َوفَمِٚمَؾ ...[  -211 ـْ َآََم َ
ـَ ُأوسُمقا ايمِٔمْٙمَؿ َوْيَٙمُ٘مْؿ شَمَقاُب اهللِ طَمغْمٌ ظمِ  123 10 ]َووَم٣مَل ايمَِّذي

 ؽمقرة ايمٔمٛم٘مّضقت

 رومؿ ايمِمٖمح٥م رومؿ اآلي٥م اآلي٥م م

ىُمقا َأْن َيُٗمقيُمقا َآََمٛم٣َّم َوُهْؿ ََل *  امل] -211  11 3-2 [ ُيْٖمَتٛمُقَن ...َأضَمِِض٤َم ايمٛم٣َّمُس َأْن ُيؼْمَ

ُٗمقُه ...] -250  211 27-21 [ َوإزِْمَراِهٝمَؿ إِْذ وَم٣مَل يمَِٗمْقَِمِف افْمّضُُدوا اهللَ َواسمَّ

ُف ُهَق ايمَٔمِزيُز احَل٘مِٝمؿُ ] -252 ـَ يَمُف يُمقٌط َووَم٣مَل إِِّنِّ َُمَٜم٣مصِمٌر إلَِم َرِّبِّ إِٞمَّ  211 11 [ هَمَآََم
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ـَ  هَمََم ىَم٣مَن صَمَقاَب وَمْقَِمفِ ] -251 إَِلَّ َأْن وَم٣ميُمقا اْئتِٛم٣َم زمَِٔمَذاِب اهللِ إِْن ىُمٛم٦َْم َِم

٣مِدومكِمَ   [ ايمِمَّ

11 11 

ـُ ...] -253 ٣مِديُمقا َأْهَؾ ايم٘مَِت٣مِب إَِلَّ زم٣ِميمَّتِل ِهَل َأضْمَِض  271 11 [ َوََل َُتَ

ََم اآلََي٣م] -251 ِف وُمْؾ إِٞمَّ ـْ َرزمِّ ََم َأَٞم٣م َووَم٣ميُمقا يَمْقََل ُأْٞمِزَل فَمَٙمْٝمِف َآَي٣مٌت َِم ُت فِمٛمَْد اهللِ َوإِٞمَّ

 [ َٞمِذيٌر َُمّضكِمٌ 

50 11 

ْؿ ...] -255 ـْ ضَمْقَِلِ ٣م صَمَٔمْٙمٛم٣َم ضَمَرًَم٣م َآَِمٛم٣ًم َوُيَتَخْمَُّػ ايمٛم٣َّمُس َِم  25 17 [ َأَومَلْ َيَرْوا َأٞمَّ

 ؽمقرة يمٗمَمن

 رومؿ ايمِمٖمح٥م رومؿ اآلي٥م اآلي٥م م

َوََم٣م سَمْدِري َٞمْٖمٌس زمِٟمَيِّ َأْرٍض َُتُقُت  َوََم٣م سَمْدِري َٞمْٖمٌس ََم٣مَذا سَمْ٘مِِض٤ُم نَمًدا] -251

 [ إِنَّ اهللَ فَمٙمِٝمٌؿ طَمّضغِمٌ 

31 211 

 ؽمقرة األضمزاب

 رومؿ ايمِمٖمح٥م رومؿ اآلي٥م اآلي٥م م

ـَ دِم وُمُٙمقَِبِْؿ ََمَرٌض ََم٣م َوفَمَدَٞم٣م اهللُ َوَرؽُمقيمُُف  -257 ]َوإِْذ َيُٗمقُل اظُمٛم٣َمهمُِٗمقَن َوايمَِّذي

 إَِلَّ نُمُروًرا[ 

21 55 

ـْ وَمّضُْؾ ََل ُيَقيمهقَن األَْدزَم٣مَر َوىَم٣مَن فَمْٜمُد اهللِ  -251 ]َويَمَٗمْد ىَم٣مُٞمقا فَم٣مَهُدوا اهللَ َِم

 ََمِْضُئقًَل...[ 

25-27 213 

]َوظَم٣َّم َرَأى اظُم٠ْمَِمٛمُقَن األضَْمَزاَب وَم٣ميُمقا َهَذا ََم٣م َوفَمَدَٞم٣م اهللُ َوَرؽُمقيمُُف َوَصَدَق  -251

 اهللُ َوَرؽُمقيُمُف ...[ 

11 101 

ـَ اظُم٠ْمَِمٛمكَِم ِرصَم٣مٌل َصَدوُمقا ََم٣م فَم٣مَهُدوا اهللَ فَمَٙمْٝمِف ...[  -210  101 13 ]َِم

ْؿ ََمْٕمِٖمَرًة َوَأصْمًرا فَمٓمِٝمًَم[  -212 اىمَِراِت َأفَمدَّ اهللُ ََلُ ـَ اهللَ ىَمثغًِما َوايمذَّ اىمِِري  203 35 ]َوايمذَّ

ـَ َآََمٛمُقا اْذىُمُروا اهللَ  -211 ٣م ايمَِّذي َ  203 12 ِذىْمًرا ىَمثغًِما[ ]َي٣م َأُّيه
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ـَ دِم وُمُٙمقَِبِْؿ ََمَرٌض َواظُمْرصِمُٖمقَن دِم اظَمِديٛم٥َِم ...[  -213 ـْ مَلْ َيٛمَْتِف اظُمٛم٣َمهمُِٗمقَن َوايمَِّذي
 271 10 ]يَمئِ

 ؽمقرة هم٣مؿمر

 رومؿ ايمِمٖمح٥م رومؿ اآلي٥م اآلي٥م م

ـْ فِمَّض٣مِدِه ايمُٔمَٙمََمُء إِنَّ اهللَ  -211 ََم خَيَُْمك اهللَ َِم  211، 212 11  فَمِزيٌز نَمُٖمقٌر[ ]إِٞمَّ

 ؽمقرة يس

 رومؿ ايمِمٖمح٥م رومؿ اآلي٥م اآلي٥م م

ٛمَُّ٘مْؿ َِمٛم٣َّم فَمَذاٌب ] -215 ٛمَُّ٘مْؿ َويَمَٝمَٚمِضَّ ْ سَمٛمَْتُٜمقا يَمٛمَْرمُجَ ـْ مَل
َٞم٣م زمُِ٘مْؿ يَمئِ ْ ٣م سَمَْمغمَّ وَم٣ميُمقا إِٞمَّ

 [ َأيمِٝمؿٌ 

21 73 

٣مهم٣مت  ؽمقرة ايمِمَّ

 رومؿ ايمِمٖمح٥م رومؿ اآلي٥م اآلي٥م م

تِِٜمْؿ هَمَٗم٣مَل َأََل سَمٟمىُْمُٙمقَن * ََم٣م يمَُ٘مْؿ ََل سَمٛمْْمُِٗمقَن...[  -211  211 13-12 ]هَمَراَغ إلَِم َآَِلَ

 73 17 ]وَم٣ميُمقا ازْمٛمُقا يَمُف زُمٛمَْٝم٣مًٞم٣م هَمَٟميْمُٗمقُه دِم اجَلِحٝمِؿ[  -217

 215 11-17 [ هَمَٟمَراُدوا ...*  وَم٣ميُمقا ازْمٛمُقا يَمُف زُمٛمَْٝم٣مًٞم٣م هَمَٟميْمُٗمقُه دِم اجَلِحٝمؿِ ] -211

 ؽمقرة ص

 رومؿ ايمِمٖمح٥م رومؿ اآلي٥م اآلي٥م م

ٌء ُيَراُد[  -211 تُِ٘مْؿ إِنَّ َهَذا يَمًَمْ وا فَمعَم َآَِلَ  َِمٛمُْٜمْؿ َأِن اَْمُُمقا َواْصػِمُ
 27 1 ]َواْٞمَْمَٙمَؼ اظَمََلُ

ْؾ يَمٛم٣َم ومِْمَّٛم٣َم وَمّضَْؾ َيْقِم احِلَِض٣مِب ] -270 ٛم٣َم فَمجِّ  217، 11 21 [ َووَم٣ميُمقا َرزمَّ

َر ُأويُمق األيَْمّض٣َمِب ] -272 ُروا َآَي٣مسمِِف َويمَِٝمَتَذىمَّ زمَّ  11 11 [ ىمَِت٣مٌب َأْٞمَزيْمٛم٣َمُه إيَِمٝمَْؽ َُمَّض٣مَرٌك يمِٝمَدَّ

سمَِؽ أَلنُْمِقَيٛمَُّٜمْؿ َأمْجَِٔمكمَ ] -271  221 11 [ وَم٣مَل هَمّضِِٔمزَّ
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 ؽمقرة ايمزَمر

 رومؿ ايمِمٖمح٥م رومؿ اآلي٥م اآلي٥م م

ـَ ََم٣م أُ ] -273 ّضُِٔمقا َأضْمَِض ـْ وَمّْضِؾ َأْن َيْٟمسمِٝمَُ٘مُؿ ايمَٔمَذاُب َواسمَّ ُ٘مْؿ َِم ـْ َرزمِّ ْٞمِزَل إيَِمْٝمُ٘مْؿ َِم

 [ زَمْٕمَت٥ًم ...

55 11 

ْ فِمَّض٣مدِ ] -271 ـَ َيِْضتَِٚمُٔمقَن ايمَٗمْقَل هَمَٝمتَّّضُِٔمقَن َأضْمَِضٛمَُف ...*  هَمَّضممِّ  11 21-27 [ ايمَِّذي

٣مزمُِروَن َأصْمَرُهْؿ زمَِٕمغْمِ ضمِ ] -275 ََم ُيَقذمَّ ايمِمَّ  220 20 [ َِض٣مٍب إِٞمَّ

 ؽمقرة نم٣مهمر

 رومؿ ايمِمٖمح٥م رومؿ اآلي٥م اآلي٥م م

ُّضُٜمْؿ دِم ايمّضََِلدِ ] -271 ـَ ىَمَٖمُروا هَمََل َيْٕمُرْرَك سَمَٗمٙمه ُل دِم َآَي٣مِت اهللِ إَِلَّ ايمَِّذي
 51 5-1 [ ََم٣م َُي٣َمدِ

ُف ...] -277  121، 73 11 [ َووَم٣مَل همِْرفَمْقُن َذُروِِّن َأوْمُتْؾ َُمقؽَمك َويْمَٝمْدُع َرزمَّ

ـْ َآِل همِْرفَمْقَن َيْ٘مُتُؿ إِيََمَٞمُف َأسَمْٗمتُُٙمقَن َرصُمًَل َأْن َيُٗمقَل ] -271 ـٌ َِم َووَم٣مَل َرصُمٌؾ َُم٠ْمَِم

ُ٘مْؿ ... ـْ َرزمِّ َ اهللُ َووَمْد صَم٣مَءىُمْؿ زم٣ِميمَّضٝمِّٛم٣َمِت َِم  [ َرِّبِّ

11-31 121 

 ؽمقرة همِمٙم٦م

 رومؿ ايمِمٖمح٥م رومؿ اآلي٥م اآلي٥م م

ـَ ومَ  -271 ُل فَمَٙمٝمِْٜمُؿ اظَمََلئَِ٘م٥ُم ...[ ]إِنَّ ايمَِّذي ٛم٣َم اهللُ شُمؿَّ اؽْمَتَٗم٣مَُمقا سَمَتٛمَزَّ  231 30 ٣ميُمقا َرزمه

 ؽمقرة ايمُمقرى

 رومؿ ايمِمٖمح٥م رومؿ اآلي٥م اآلي٥م م

ـَ َيٓمْٙمُِٚمقَن ايمٛم٣َّمَس َوَيّْضُٕمقَن دِم األَْرِض زمَِٕمغْمِ  -210 ّضِٝمُؾ فَمعَم ايمَِّذي ََم ايمِضَّ    ]إِٞمَّ

 احَلؼِّ ...[ 

11 22 

 ؽمقرة ايمزطمرف

 رومؿ ايمِمٖمح٥م رومؿ اآلي٥م اآلي٥م م

ـَ ايمَٗمْرَيَتكْمِ فَمٓمِٝمؿٍ ] -212 َل َهَذا ايمُٗمْرءاُن فَمعَم َرصُمٍؾ َِم  10 32 [ َووَم٣ميُمقا يَمْقََل ُٞمزِّ
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َوَٞم٣مَدى همِْرفَمْقُن دِم وَمْقَِمِف وَم٣مَل َي٣م وَمْقِم َأيَمْٝمَس رِم َُمْٙمُؽ َِمٌْمَ َوَهِذِه األََّْن٣َمُر ] -211

ِري ..  [ .ََتْ

52-51 10 ،211 

 ؽمقرة ايمدطم٣من

 رومؿ ايمِمٖمح٥م رومؿ اآلي٥م اآلي٥م م

ـَ ايمَٔمَذاِب اظمُِٜمكمِ ] -213 ٝمَؾ َِم
ائِ ْٝمٛم٣َم زَمٛمِل إِْْسَ  11 32-30 [ َويَمَٗمْد َٞمجَّ

قِم * ؿَمَٔم٣مُم األشَمِٝمِؿ...] -211 ومه  255 11-13 [ إِنَّ ؾَمَجَرَة ايمزَّ

 ؽمقرة األضمٗم٣مف

 رومؿ ايمِمٖمح٥م رومؿ اآلي٥م اآلي٥م م

٣مِدومكَِم[  -215 ـَ ايمِمَّ تِٛم٣َم هَمْٟمسمِٛم٣َم زمََِم سَمِٔمُدَٞم٣م إِْن ىُمٛم٦َْم َِم ـْ َآَِلَ  11 11 ]وَم٣ميُمقا َأصِمْئَتٛم٣َم يمَِتْٟمهمَِ٘مٛم٣َم فَم

 ؽمقرة حمٚمد

 رومؿ ايمِمٖمح٥م رومؿ اآلي٥م اآلي٥م م

٣م] -211 ُروَن ايمُٗمْرَآَن َأْم فَمعَم وُمُٙمقٍب َأوْمَٖم٣مَُلَ  11 11 [ َأهَمََل َيَتَدزمَّ

ـِ  ْق َٞمَُم٣مُء أَلََرْيٛم٣َمىَمُٜمْؿ هَمَٙمَٔمَرهْمَتُٜمْؿ زمِِِضٝمََمُهؿْ َويمَ ] -217        َويَمَتْٔمِرهَمٛمَُّٜمْؿ دِم حَلْ

 [ ايمَٗمْقِل ...

30 270 

ىُمْؿ شُمؿَّ ََل َيُ٘مقُٞمقا َأَْمَث٣ميَمُ٘مؿْ ] -211  211 31 [ ...َوإِْن سَمَتَقيمَّْقا َيِْضَتّضِْدْل وَمْقًَم٣م نَمغْمَ

 ؽمقرة احلجرات

 رومؿ ايمِمٖمح٥م رومؿ اآلي٥م اآلي٥م م

ـَ َآََمٛمُقا ََل َيِْضَخْر وَمقٌم َمِ ] -211 ٣َم ايمَِّذي             ـْ وَمْقٍم فَمَِضك َأْن َيُ٘مقُٞمقاَي٣م َأُّيه

ا ...  [ طَمغْمً

22 253 

 هَمَتَّضٝمَّٛمُقا َأْن سُمِِمٝمُّضقا وَمْقًَم٣م ] -210
ـَ َآََمٛمُقا إِْن صَم٣مَءىُمْؿ هَم٣مؽِمٌؼ زمِٛمَّضَٟمٍ ٣َم ايمَِّذي َي٣م َأُّيه

 [ .زمَِجَٜم٣ميَم٥ٍم ..

1 211 
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 ؽمقرة ايمٗمٚمر

 رومؿ ايمِمٖمح٥م رومؿ اآلي٥م اآلي٥م م

212-  ]  51 1 ]َوإِْن َيَرْوا َآَي٥ًم ُئْمِرُضقا َوَيُٗمقيمُقا ؽِمْحٌر َُمِْضَتِٚمرٌّ

 ؽمقرة احلديد

 رومؿ ايمِمٖمح٥م رومؿ اآلي٥م اآلي٥م م

ٌق َوِزيٛم٥ٌَم َوسَمَٖم٣مطُمرٌ ] -211 ْٞمَٝم٣م يمَِٔم٤ٌم َوََلْ ََم احَلَٝم٣مُة ايمده  231 10 [ زَمْٝمٛمَُ٘مْؿ ... افْمَٙمُٚمقا َأٞمَّ

 ؽمقرة اظمج٣مديم٥م

 رومؿ ايمِمٖمح٥م رومؿ اآلي٥م اآلي٥م م

٣مِديُمَؽ دِم َزْوصِمَٜم٣م ...] -213  271 2 [ وَمْد ؽَمِٚمَع اهللُ وَمْقَل ايمَّتِل َُتَ

 ؽمقرة احلمم

 رومؿ ايمِمٖمح٥م رومؿ اآلي٥م اآلي٥م م

طْمَقاَِّنِ  -211 ـَ َٞم٣مهَمُٗمقا َيُٗمقيمُقَن إِلِ ْ سَمر إلَِم ايمَِّذي ـْ َأْهِؾ ]َأمَل ـَ ىَمَٖمُروا َِم ُؿ ايمَِّذي

 ايم٘مَِت٣مِب ...[ 

22 10 

ـَ ىَمَٖمُروا ...[  -215 طْمَقاَِّنُِؿ ايمَِّذي ـَ َٞم٣مهَمُٗمقا َيُٗمقيمُقَن إِلِ  211، 12 21-22 ]َأمَلْ سَمر إلَِم ايمَِّذي

ٝمَْْم٣مِن إِْذ وَم٣مَل يمِْْلِْٞمَِض٣مِن اىْمُٖمْر هَمَٙمَمَّ ىَمَٖمَر وَم٣مَل إِِّنِّ  -211       زَمِريٌء ]ىَمَٚمَثِؾ ايمُمَّ

 َِمٛمَْؽ ...[ 

21-27 221 

ـَ َٞمُِضقا اهللَ هَمَٟمْٞمَِض٣مُهْؿ َأْٞمُٖمَِضُٜمْؿ ...[  -217  203 21 ]َوََل سَمُ٘مقُٞمقا ىَم٣ميمَِّذي

 ؽمقرة اظمٚمتحٛم٥م

 رومؿ ايمِمٖمح٥م رومؿ اآلي٥م اآلي٥م م

ـْ ىَم٣مَن َيْرصُمق اهللَ َوا] -211 َ
       يمَٝمْقَم يَمَٗمْد ىَم٣مَن يمَُ٘مْؿ همِٝمِٜمْؿ ُأؽْمَقٌة ضَمَِضٛم٥ٌَم ظمِ

 [ اآلطَِمَر ...
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 ؽمقرة اجلٚمٔم٥م

 رومؿ ايمِمٖمح٥م رومؿ اآلي٥م اآلي٥م م

ُ٘مْؿ سُمْٖمٙمُِحقَن[  -211  201 20 ]َواْذىُمُروا اهللَ ىَمثغًِما يَمَٔمٙمَّ

ِٚمُٙمقَه٣م ىَمَٚمثَِؾ احِلََمِر َُيِْٚمُؾ  -100 ْ َُيْ ُٙمقا ايمتَّْقَراَة شُمؿَّ مَل ـَ مُحِّ       ]ََمثَُؾ ايمَِّذي

 ٣مًرا ...[ َأؽْمٖمَ 

5 222 

 ؽمقرة اظمٛم٣مهمٗمقن

 رومؿ ايمِمٖمح٥م رومؿ اآلي٥م اآلي٥م م

ـَ َآََمٛمُقا ََل سُمْٙمِٜمُ٘مْؿ َأَْمَقايُمُ٘مْؿ َوََل َأْوََلُدىُمْؿ ...[  -102 ٣م ايمَِّذي َ  203 1 ]َي٣م َأُّيه

 ؽمقرة ايمتحريؿ

 رومؿ ايمِمٖمح٥م رومؿ اآلي٥م اآلي٥م م

ـَ َآََمٛمُق -101 ِذي َب اهللُ ََمثًََل يمِٙمَّ  121 22 ا اَِْمَرَأَة همِْرفَمْقَن إِْذ وَم٣ميم٦َْم َربِّ ...[ ]َوََضَ

 ؽمقرة اظمٙمؽ

 رومؿ ايمِمٖمح٥م رومؿ اآلي٥م اآلي٥م م

ْؿ ََمْٕمِٖمَرٌة َوَأصْمٌر ىَمّضغِمٌ ] -103 ْؿ زم٣ِميمَٕمٝم٤ِْم ََلُ ُ ـَ خَيَُْمْقَن َرَبَّ  212 21 [ إِنَّ ايمَِّذي

 ؽمقرة ايمٗمٙمؿ

 رومؿ ايمِمٖمح٥م رومؿ اآلي٥م اآلي٥م م

ـُ هَمُٝمْدِهٛمُقنَ هَمََل سُمْمِ ] -101 وا يَمْق سُمْدِه زمكَِم * َوده  51 1-1 [ ِع اظمَُ٘مذِّ

٣مٍء زمِٛمَِٚمٝمٍؿ * ََمٛم٣َّمٍع يمِْٙمَخغْمِ َُمْٔمَتٍد َأشمِٝمٍؿ * فُمتُؾٍّ زَمْٔمَد َذيمَِؽ  -105 ٣مٍز ََمُمَّ       ]ََهَّ

 َزٞمِٝمٍؿ ...[ 

22-21 271 

ـْ ىَمَِم٣مضِم٤ِم احُلقِت  -101 ْ٘مِؿ َرزمَِّؽ َوََل سَمُ٘م  220 11 ...[  ]هَم٣مْصػِمْ حِلُ



-ِّْ- 
 

 ؽمقرة اظمزَمؾ

 رومؿ ايمِمٖمح٥م رومؿ اآلي٥م اآلي٥م م

ِؾ ايمُٗمْرَآَن سَمْرسمِٝمًَل[  -107  13 1 ]َأْو ِزْد فَمَٙمْٝمِف َوَرسمِّ

 ؽمقرة اظمدشمر

 رومؿ ايمِمٖمح٥م رومؿ اآلي٥م اآلي٥م م

َر[  -101 َر * شُمؿَّ وُمتَِؾ ىَمْٝمَػ وَمدَّ َر * هَمُٗمتَِؾ ىَمْٝمَػ وَمدَّ َر َووَمدَّ ُف هَم٘مَّ  251 30-21 ]إِٞمَّ

 ؽمقرة ايمْم٣مرق

 رومؿ ايمِمٖمح٥م رومؿ اآلي٥م اآلي٥م م

ـَ َأَْمِٜمْٙمُٜمْؿ  -101 ِؾ ايمَ٘م٣مهمِِري ُْؿ َي٘مِٝمُدوَن ىَمْٝمًدا * َوَأىمِٝمُد ىَمْٝمًدا * هَمَٚمٜمِّ ]إَِّنَّ

 ُرَوْيًدا[ 

25-27 21 

 ؽمقرة اظمْمٖمٝمكم

 رومؿ ايمِمٖمح٥م رومؿ اآلي٥م اآلي٥م م

٣مُر ََم٣م ىَم٣مُٞمقا -120 َب ايمُ٘مٖمَّ  255 31 َيْٖمَٔمُٙمقَن[  ]َهْؾ شُمقِّ

 ؽمقرة ايمػموج

 رومؿ ايمِمٖمح٥م رومؿ اآلي٥م اآلي٥م م

 73 1-1 [ إِْذ ُهْؿ فَمَٙمٝمَْٜم٣م وُمُٔمقدٌ *  ايمٛم٣َّمِر َذاِت ايمَقوُمقدِ *  وُمتَِؾ َأْصَح٣مُب األطُْمُدودِ ] -122

 ؽمقرة ايم٘م٣مهمرون

 رومؿ ايمِمٖمح٥م رومؿ اآلي٥م اآلي٥م م

٣َم ايمَ٘م٣مهمُِروَن * ََل ] -121  271، 51 1-2 [ َأفْمّضُُد ََم٣م سَمْٔمُّضُدوَن ...وُمْؾ َي٣م َأُّيه
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 ؽمقرة اظمِضد

 رومؿ ايمِمٖمح٥م رومؿ اآلي٥م اآلي٥م م

٤ٍم َوسَم٤مَّ * ََم٣م َأنْمٛمَك فَمٛمُْف ََم٣ميُمُف َوََم٣م ىَمَِض٤َم ] -123  271 5-2 ...[  سَمّض٦َّْم َيَدا َأِِّب ََلَ
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 النبويةفيرس األحاديث ثانيًا: 

 الصفحة الراوي طرؼ الحديث ـ

ُّٕالترمذم...............أتركفىذهىانتعمىأىمياحيفألقكىا.........-ُ

َُْابفماجو........إذارأيتـالرجؿيتعاىدالمسجدفاشيدكالوباإليماف.....-ِ

َُٖأحمدىؤالءالكممات:الميـإنيإذاكنزالناسالذىبكالفضة،فاكنزكا-ّ

ُِٗمسمـ .....إفالقكة،الرمي،أالإفالقكةالرميأالإفالقكةالرمي،أال-ْ

َُْأحمد.....ندمميككـ،كأرفعيافيأالأنبئكـبخيرأعمالكـ،كأزكاىا،ع-ٓ

ُْٔمسمـ..............إفهللازكللياألرضمشارقياكمغاربيا........-ٔ

َُِمسمـ.قائـ...أتانيكأنانائـ،فأخذالسيؼفاستيقظتكىكإفرجبلن-ٕ

َُٖ،ْٔأحمد.....إفمفأشدالناسببلءاألنبياء،ثـالذيفيمكنيـ،ثـالذيف-ٖ

ُٕٔأبكداكد.................أنازعيـببيتفيربضالجنةلمفترؾالمراء-ٗ

ُِٖابفماجو........................أيياالناساتقكاهللاكأجممكافيالطمب-َُ

ُِْالنيسابكرم.......حسبؾمفنساءالعالميفأربعمريـبنتعمرافكخديجة-ُُ

ُِٖمسمـ..عجباألمرالمؤمف،إفأمرهكموخير،كليسذاؾألحدإال..-ُِ

ُٖٗالبخارم...............األمـ،فأخذالنبييمرمعواألمةيعرضتعم-ُّ

ٔٔمسمـأخذني،فغطنيحتىبمغمنيالجيدقاؿ:ماأنابقارئ،قاؿ:ف-ُْ

ٕٗ،ٗٔأبكداكدقدكافمفقبمكـيؤخذالرجؿفيحفرلوفياألرض،ثـيؤتى...-ُٓ

ُِٖمسمـ...........كافممؾفيمفكافقبمكـ،ككافلوساحر،فمماكبر-ُٔ

َُْابفماجو..........................مفذكرهللااؿلسانؾرطباناليز-ُٕ

ُْٖابفماجو...لمشييدعندهللاستخصاؿ:يغفرلوفيأكؿدفعةمفدمو-ُٖ

َُالبخارم........ليسذلؾإنماىكالشرؾألـتسمعكاماقاؿلقمافالبنو-ُٗ

َُُمسمـ.................كأكسعمفالصبركماأعطيأحدعطاءخيران-َِ
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َُٕالترمذم...وليسآدميإالكقمبوبيفأصبعيفمفأصابعياأـسممةإن-ُِ

ٖٔالبخارم..يخرجفيكـقكـتحقركفصبلتكـمعصبلتيـ،كصيامكـمع.-ِِ
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 فيرس األعالـ المترجـ ليـ ثالثًا: 
 الصفحة أسماء األعالـ ـ 

 ٖ...........ابففارس............................................... -ٔ

 ٘ٚأبكإدريسالخكالني................................................. -ٕ

 ٕٜ...............................................................بريدة -ٖ

 ٙٛ.............................................................الحسف -ٗ

 ٜٓٔ............................................................الخكاص -٘

 ٜٔٔ......................................................الربيعبفخيثـ -ٙ

 ٖٕٔ.............................................................الشعبي -ٚ

ّ...............................................................طرفة-ٖ

 ٜٔ.............................................................عكرمة -ٜ

 ٜٔٔ....................................................عمركبفعثماف -ٓٔ

 ٓٛٔ.................................................الفضيؿبفعياض -ٔٔ

 ٛٛ......................................................مالؾبفدينار -ٕٔ

 ٙٛ.............................................................مجاىد -ٖٔ

 ٖٕٔ............................................................مسركؽ -ٗٔ

 ٜٙٔ.............................................................النمركد -٘ٔ
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المصادر والمراجعرابعًا: 
الديفالسيكطي، -ُ جبلؿ الرحمفبفأبيبكر، عبد القرآف: محمدااإلتقاففيعمـك لمحقؽ:

 ـ.ُْٕٗ-ىػُّْٗةالمصرية،الطبعة:أبكالفضؿإبراىيـ،الناشر:الييئ

القرآف: -ِ بأحكاـ اليراسي،عمي بالكيا المعركؼ الديف، بعماد الممقب عمي، بف محمد ف
 الثانية.بيركت،الطبعة،دارالكتبالعمميةالمحقؽ:مكسىعميكعزةعطية،الناشر:

الناشر: -ّ منيار، محمد تحقيؽ: الحصرم، خميؿ محمكد الكريـ: القرآف قراءة المكتبةأحكاـ
 سبلمية.المكيةكدارالبشائراإل

الديف:أبكحامدمحمدبفمحمدالغزالي،الناشر:دارالمعرفةإحيا -ْ  بيركت.،ءعمـك

العمر -ٓ تحقيؽ:محمد األبرار:محيالديفبفشرؼالنككم، األذكارالمنتخبةمفكبلـسيد
 األردف.،الناشر:مكتبةالمنار

،يكفالسكدعأساسالببلغة:أبكالقاسـمحمكدبفعمركبفأحمدالزمخشرم،تحقيؽ:محمد -ٔ
 ـ.ُٖٗٗ-ىػُُْٗلبناف،الطبعة:األكلى،،الناشر:دارالكتبالعممية،بيركت

دار -ٕ الناشر: نعيـرزؽالدردساكم، أساليبالقرآفالكريـفيالردعمىالحمبلتاإلعبلمية:
 الفرقافلمنشركالتكزيع،الطبعةاألكلى.

 ممة.كالكنى:أبكأحمدالحاكـ،المكتبةالشاياألسام -ٖ

النيسابكرم، -ٗ الكاحدم عمي بف محمد بف أحمد بف عمي الحسف أبك القرآف: نزكؿ أسباب
 الثانية.اشر:داراإلصبلحالدماـ،الطبعةالمحقؽ:عصاـبفعبدالمحسفالحميداف،الن

استخراجالجداؿمفالقرآفالكريـ:عبدالرحمفبفنجـبفعبدالكىابالجزرم،المحقؽ: -َُ
 الثانية.،الناشر:مطابعالفرزدؽ،الطبعةبفعكاضاأللمعيالدكتكرزاىر

محمدالشيبانيالجزرم،عزالديفبف -ُُ أسدالغابةفيمعرفةالصحابة:عميبفأبيالكـر
 الناشر:دارالكتبالعممية.األثير،المحقؽ:عميمحمدمعكضعادؿأحمدعبدالمكجكد،

 ـ.َُِّ-قُّْْسنةالنشر:اإلشاعةإلىأيف:خضرمحمدأبكالقرع، -ُِ

أضكاءالبياففيإيضاحالقرآفبالقرآف:محمداألميفبفمحمدالمختارالشنقيطي،الناشر: -ُّ
 ىػ.ُُْٓلبناف،عاـالنشر:،بيركت،دارالفكرلمطباعةكالنشركالتكزيع

فإعرابالقرآفكبيانو:محييالديفبفأحمدمصطفىدركيش،الناشر:داراإلرشادلمشئك -ُْ
 ىػ.ُُْٓحمص،الطبعة:الرابعة،الجامعية
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الناشر:مكتبةهللاالعمر،األنسالجميؿفيقصةمكسىكفرعكفكبنيإسرائيؿ:فؤادعبد -ُٓ
 المناراالسبلمية،الطبعةاألكلى.

البيضاكم، -ُٔ محمد بف عمر بف هللا عبد الديف ناصر التأكيؿ: كأسرار التنزيؿ أنكار
 ىػ.ُُْٖرحمف،الناشر:دارإحياءالتراثبيركت،الطبعة:األكلىالمحقؽ:محمدعبدال

الطبعةأكضحالتفاسير:محمدمحمدعبدالمطيؼبفالخطيب،الناشر:المطبعةالمصرية، -ُٕ
 ـ.ُْٔٗىػفبرايرُّّٖالسادسة،رمضاف

مكتب -ُٖ الناشر: جابربفمكسىبفأبكبكرالجزائرم، العميالكبير: ةأيسرالتفاسيرلكبلـ
 ـ.ََِّ-ىػُِْْالعمكـكالحكـ،المدينةالمنكرة،الطبعة:الخامسة،

 بحرالعمكـ:أبكالميثنصربفمحمدبفأحمدبفإبراىيـالسمرقندم. -ُٗ

البحرالمحيطفيالتفسير:أبكحيافمحمدبفحيافأثيرالديفاألندلسي،المحقؽ:صدقي -َِ
 ىػ.َُِْمحمدجميؿ،الناشر:دارالفكربيركت،الطبعة:

البحرالمديدفيتفسيرالقرآفالمجيد:أبكالعباسأحمدبفمحمدبفالميدمبفعجيبة، -ُِ
الطبعة: القاىرة، زكي عباس حسف الناشر: رسبلف، القرشي هللا عبد أحمد المحقؽ:

 .ىػُُْٗ

ر:اشالبدايةكالنياية:أبكالفداءإسماعيؿبفعمربفكثيرالقرشيالبصرمثـالدمشقي،الن -ِِ
 ـ.ُٖٔٗ-ىػَُْٕدارالفكر،عاـالنشر:

 كلى.األالبرنامجالعمميلبناءالمسمـالقرآني،الناشر:المجمكعةالعربيةلمبحكث،الطبعة -ِّ

الزركشي، -ِْ بيادر هللابف عبد بف الديفمحمد هللابدر عبد أبك القرآف: فيعمكـ البرىاف
 األكلى.اءالكتبالعربية،الطبعةدارإحيالناشر:المحقؽ:محمدأبكالفضؿإبراىيـ،

 بصائرفيالفتف:محمدبفإسماعيؿالمقدـ،الناشر:دارابفالجكزم،الطبعةاألكلى. -ِٓ

 األكلى.بيافالمعاني:عبدالقادربفمبٌلالسيد،الناشر:مطبعةالترقيدمشؽ،الطبعة -ِٔ

بفكثيرأبكجعفر -ِٕ بفجريربفيزيد محمد دار،الطبرمتاريخالرسؿكالممكؾ: الناشر:
 الثانية.كت،الطبعةبير،التراث

 التبيافشرحأركافاإليماف:سعدعاشكر،الناشر:دارالمنارةغزة،الطبعةالثالثة. -ِٖ

عماد، -ِٗ جبر ببلؿ تحقيؽ: النككم، شرؼ بف الديف محي القرآف: حممة آداب في التبياف
 الناشر:مكتبةسميرمنصكرغزة،الطبعةاألكلى.



-َِٓ- 
 

بيتأفئدةالمؤمنيفبذكرمبشراتالنصركالتمكيف:سيدبفحسيفالعفاني،الناشر:مكتبةتث -َّ
 معاذبفجبؿ،الطبعةالثانية.

الدار -ُّ الناشر: عاشكر، بف الطاىر محمد بف محمد بف الطاىر محمد كالتنكير: التحرير
 ىػ.ُْٖٗالتكنسيةلمنشرتكنس،سنةالنشر:

 سندم،الناشر:مكتبةالممؾفيدالرياض،الطبعةالثانية.تدبرالقرآف:سممافبفعمرال -ِّ

اًمًعكالميتىكىمًٌـفيأىدىبالعىاًلـكالميتىعىمًٌـ:الشيخالعالـبدرالديفأبكعبدهللا، -ّّ الممقبتىٍذًكرىةيالسَّ
 بابفجماعةالكناني،الناشر:مكتبةمشكاةاالسبلمية.

المحقؽ:محمدباسؿعيكفالسكد،تفسيرالتسترم:أبكمحمدسيؿبفعبدهللا -ّْ التيسترم،
 ىػ.ُِّْاألكلىبيركت،الطبعة–رالكتبالعمميةالناشر:دا

 ىػ.ُّّٖإحياءالكتبالقاىرةالطبعة:التفسيرالحديث:دركزةمحمدعزت،الناشر:دار -ّٓ

ّٔ- .  تفسيرالشعراكمالخكاطر:محمدمتكليالشعراكم،الناشر:مطابعأخباراليـك

فسيرالقرآفالعظيـالبفأبيحاتـ:أبكمحمدعبدالرحمفبفالمنذرالتميميالحنظمي،ت -ّٕ
 ىػ.ُُْٗالسعكدية،الطبعةالثالثة،تبةنزارالبازالمحقؽ:أسعدمحمدالطيب،الناشر:مك

تفسيرالقرآفالعظيـ:أبكالفداءإسماعيؿبفعمربفكثيرالقرشيالبصرمثـالدمشقي، -ّٖ
 الثانية.دارطيبةلمنشركالتكزيع،الطبعةميبفمحمدسبلمة،الناشر:المحقؽ:سا

الجكزية، -ّٗ بفأبيبكربفأيكببفسعدشمسالديفابفقيـ تفسيرالقرآفالكريـ:محمد
بيركت، اليبلؿ كمكتبة دار الناشر: رمضاف، إبراىيـ الشيخ ألكلىاالطبعةالمحقؽ:

 .ىػَُُْ

منصكربفمحمدبفعبدالجبارابفأحمدالسمعاني،المحقؽ:تفسيرالقرآف:أبكالمظفر، -َْ
 ـ.ُٕٗٗ-ىػُُْٖاألكلىالرياض،الطبعة،لناشر:دارالكطفياسربفإبراىيـ،ا

،تفسيرالقرآف:أبكمحمدعزالديفعبدالعزيزبفعبدالسبلـ،المحقؽ:عبدهللابفإبراىيـ -ُْ
بيركت،الطبعة:األكل  ـ.ُٔٗٗ-ىػُُْٔىالناشر:دارابفحـز

 لتفسيرالقرآنيلمقرآف:عبدالكريـيكنسالخطيب،الناشر:دارالفكرالعربيالقاىرة.ا -ِْ

طفىالحمبيتفسيرالمراغي:أحمدبفمصطفىالمراغي،الناشر:شركةمكتبةكمطبعةمص -ّْ
 ـ.ُْٔٗ-ىػُّٓٔاألكلىكأكالدهبمصر،الطبعة
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دارالفكركالمنيج:كىبةبفمصطفىالزحيمي،الناشر:التفسيرالمنيرفيالعقيدةكالشريعة -ْْ
 ىػ.ُُْٖالثانيةدمشؽ،الطبعة،المعاصر

لطباعة -ْٓ فيد الممؾ مجمع الناشر: التفسير، أساتذة مف نخبة الميسر: المصحؼالتفسير
 ـ.ََِٗ-ىػَُّْالثانيةالسعكدية،الطبعة،الشريؼ

الناش -ْٔ محمكد، محمد الحجازم الكاضح: الجديدالتفسير الجيؿ دار الطبعة،ر: بيركت،
 ىػ.ُُّْ-العاشرة

التفسيرالكسيطلمزحيمي:دكىبةبفمصطفىالزحيمي،الناشر:دارالفكردمشؽ،الطبعة -ْٕ
 ق.ُِِْاألكلى

لمطباعة -ْٖ مصر نيضة دار الناشر: طنطاكم، سيد محمد الكريـ: لمقرآف الكسيط التفسير
 ة:األكلى.القاىرة،الطبع،كالنشركالتكزيع

الصنعاني، -ْٗ اليماني الحميرم نافع بف ىماـ بف الرزاؽ عبد بكر أبك الرزاؽ: عبد تفسير
 ىػ.ُُْٗاألكلىسنةتحقيؽ:محمكدمحمدعبده،الطبعةالناشر:دارالكتبالعممية،

المحقؽ: -َٓ المخزكمي، القرشي المكي التابعي جبر بف مجاىد الحجاج أبك مجاىد: تفسير
 .ـُٖٗٗ-ىػَُُْاألكلى،سبلميمصرالطبعةيؿ،الناشر:دارالفكراإلمحمدأبكالن

تفسيرمقاتؿبفسميماف:أبكالحسفمقاتؿبفسميمافبفبشيراألزدمالبمخى،المحقؽ: -ُٓ
 ىػ.ُِّْاألكلىدارإحياءالتراثبيركت،الطبعةعبدهللامحمكدشحاتو،الناشر:

ِٓ-  أبك منصكر: بف سعيد سنف مف الخراساني،التفسير شعبة بف منصكر بف سعيد عثماف
 األكلى.الصميعيلمنشركالتكزيع،الطبعةتحقيؽ:سعدآؿحميد،الناشر:دار

التمييدفيعمـالتجكيد:شمسالديفأبكالخيرابفالجزرم،محمدبفمحمدبفيكسؼ، -ّٓ
 األكلى.بعة:مكتبةالمعارؼ،الرياض،الطتحقيؽ:الدكتكرعمىحسيفالبكاب،الناشر

القصص: -ْٓ سكرة في القصصالقرآني خبلؿ مف المسمـ لمفرد المحاميالتكجيياتاإلليية
 الدكتكرمسمـاليكسؼ،المكتبةالشاممة.

تيسيرالكريـالرحمففيتفسيركبلـالمناف:عبدالرحمفبفناصربفعبدهللاالسعدم، -ٓٓ
 ىػ.َُِْاألكلىسةالرسالة،الطبعة،الناشر:مؤسالمحقؽ:عبدالرحمفبفمعبلالمكيحؽ

الثباتأىميتوكعكامؿبقائوكصكره:محمدمكسىالشريؼ،الناشر:داراألندلسالجديدة، -ٔٓ
 ـ.ََِٖ-قُِْٗالطبعةاألكلى
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 العزيز،الناشر:دارالدعكة،الطبعةالثانية.الثقةفينصرهللا:جمعةأميفعبد -ٕٓ

المحقؽ:فجريربفيزيدبفكثيرأبكجعفرالطبرم،جامعالبياففيتأكيؿالقرآف:محمدب -ٖٓ
 ـ.َََِ-ىػَُِْاألكلىسةالرسالة،الطبعةأحمدمحمدشاكر،الناشر:مؤس

شاكر، -ٗٓ أحمد ترقيـ الترمذم، سكرة بف عيسى بف أحمد الترمذم: سنف الصحيح الجامع
 ـ.َُُِ-قُِّْالقاىرة،الطبعةاألكلى،الناشر:دارابفالجكزم

براىيـالجا -َٔ معألحكاـالقرآف:أبكعبدهللامحمدبفأحمدالقرطبي،تحقيؽ:أحمدالبردكنيكا 
 ـ.ُْٔٗ-ىػُّٖرالكتبالمصريةالقاىرة،الطبعةالثانية،أطفيش،الناشر:دا

بعمبكي، -ُٔ منير رمزم المحقؽ: األزدم، دريد بف الحسف بف محمد بكر أبك المغة: جميرة
 ـ.ُٕٖٗبيركت،الطبعة:األكلى–يفالناشر:دارالعمـلممبلي

 حادماألركاحببلداألفراح:ابفالقيـالجكزية،الناشر:مكتبةاإليماف،الطبعةالثانية. -ِٔ

 حكمةالقرآفكالحضارة:نذيرحمداف،الناشر:دارالكمـالطيببيركت،الطبعةاألكلى. -ّٔ

بفأحمداألصبياني،الناشر:ميةاألكلياءكطبقاتاألصفياء:أبكنعيـأحمدبفعبدهللاح -ْٔ
 السعادةبمصر.

بفيكسؼالمعركؼبالسميف -ٓٔ أحمد أبكالعباس، الكتابالمكنكف: الدرالمصكففيعمكـ
 الحمبي،المحقؽ:الدكتكرأحمدمحمدالخراط،الناشر:دارالقمـدمشؽ.

م -ٔٔ الناشر: عمارة، أحمد السيد كتذكؽ: تحميؿ الجاىمي نصكصالعصر في كتبةدراسة
 المتنبي.

بيركت، -ٕٔ كالنشر لمطباعة الفكر دار الناشر: المباركفكرم، الرحمف صفي : المختـك الرحيؽ
 ـ.ََِّ-قُِْْالطبعةاألكلى

 الرسكؿالقائد:محمكدشيتخطاب،الناشر:دارالفكر،الطبعةالخامسة. -ٖٔ

 الرقائؽ:محمدأحمدالراشد،الناشر:دارالمنطمؽ،الطبعةاألكلى. -ٗٔ

األلكسي، -َٕ الحسيني الديف شياب المثاني: كالسبع العظيـ القرآف تفسير في المعاني ركح
االمحقؽ: الكتب دار الناشر: عطية، البارم عبد الطبعةعمي بيركت، األكلىلعممية
 ىػ.ُُْٓ

زادالعبادفيىدمخيرالعباد:ابفالقيـالجكزية،تعميؽ:ابفبازكالفقي،الناشر:دارابف -ُٕ
 ـ.ََِٖجكزمالقاىرة،سنةالنشر:ال
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المحقؽ:زادالمسيرفيعمـالتفسير:جماؿالديفأبكالفرجعبدالرحمفبفمحمدالجكزم، -ِٕ
 ىػ.ُِِْاألكلىدارالكتابالعربيبيركت،الطبعةعبدالرزاؽالميدم،الناشر:

بف -ّٕ المبارؾ هللابف عبد الرحمف عبد أبك المبارؾ: البف كالرقائؽ الحنظمي،الزىد كاضح
 المحقؽ:حبيبالرحمفاألعظمي،الناشر:دارالكتبالعمميةبيركت.

 زىرةالتفاسير:محمدبفأحمدأبيزىرة،دارالنشر:دارالفكرالعربي. -ْٕ

السخريةالبيانيةفيالقرآف:محمدعدنافالخطيب،رسالةماجستير،المشرؼ:العالـأحمد -ٕٓ
الق  رآفمعيدالدعكةبيركت.المدف،شعبةالتفسيركعمـك

 سمسمةأعماؿالقمكب:محمدصالحالمنجد،الناشر:دارالفجرلمتراث،الطبعةالثانية. -ٕٔ

سنفابفماجو:أبكعبدهللامحمدبفيزيدالقزكيني،ترقيـمحمدفؤادعبدالباقي،الناشر: -ٕٕ
 ـ.َُُِ-قُِّْالقاىرة،الطبعةاألكلى،دارابفالجكزم

داكد -ٖٕ أبي الحميد،سنف عبد الديف محي محمد ترقيـ السجستاني، األشعث بف سميماف :
 ـ.َُُِ-قُِّْالناشر:دارابفالجكزم_القاىرة،الطبعةاألكلى

سنفالنسائيالمجتبى:أحمدبفعميبفشعيبالنسائي،ترقيـعبدالفتاحأبكغدة،الناشر: -ٕٗ
 ـ.َُُِ-قُِّْدارابفالجكزم_القاىرة،الطبعةاألكلى

سكرةالكيؼمنيجياتفياالصبلحكالتغير:صبلحالديفسمطاف،الطبعةاألكلى. -َٖ

سيرأعبلـالنببلء:شمسالديفأبكعبدهللامحمدبفأحمدبفالذىبي،المحقؽ:مجمكعة -ُٖ
 مفالمحققيفبإشراؼالشيخشعيباألرناؤكط،الناشر:مؤسسةالرسالة،الطبعة:الثالثة.

ال -ِٖ إبراىيـ سيرة الطبعةخميؿ االسبلمية، البشائر دار الناشر: العارؼ، فيمي ىشاـ :
 األكلى.

سيرةابفإسحاؽكتابالسيركالمغازم:محمدبفإسحاؽبفيسارالمطمبيبالكالء،تحقيؽ: -ّٖ
 ـ.ُٖٕٗ-ىػُّٖٗسييؿزكار،الناشر:دارالفكربيركت،الطبعة:األكلى

أح -ْٖ كتحميؿ عرضكقائع النبكية محمدالسيرة عمي كالنشرداث: التكزيع دار الصبلبي،
 ـ.ََِّق_ُِْْسبلمية،الطبعةالثانية،اإل

،السيرةالنبكيةالبفىشاـ:عبدالممؾبفىشاـبفأيكبالحميرم،تحقيؽ:مصطفىالسقا -ٖٓ
 الثانية.ابيالحمبيكأكالدهبمصر،الطبعةالناشر:شركةمكتبةكمطبعةمصطفىالب
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النبكية -ٖٔ تحقيؽ:مصطفىالسيرة الفداءإسماعيؿبفعمربفكثيرالقرشيالدمشقي، أبك :
 ىػ.ُّٓٗعبدالكاحد،الناشر:دارالمعرفةلمطباعةكالنشركالتكزيعبيركت،عاـالنشر:

 سيككلكجيةاإلشاعةرؤيةقرآنية:محمدالسعيد،الناشر:داردجمة،الطبعةاألكلى. -ٕٖ

 بلكم،الناشر:دارصفاء،الطبعةاألكلى.الشخصياتالقرآنية:نزيومحمدع -ٖٖ

دار -ٖٗ الناشر: إلياسالبارىبنككرم، محمد المرسميف: سيد كبلـ مف رياضالصالحيف شرح
 ق.ُِّْاألشرؼلمنشر،سنةالنشر:

دار -َٗ الناشر: العثيميف، بفصالحبفمحمد محمد لكطفلمنشر،اشرحرياضالصالحيف:
 ىػ.ُِْٔالرياض،الطبعة:

تحقيؽ:اجالمغةكصحاحالعربية:أبكنصرإسماعيؿبفحمادالجكىرمالفارابي،الصحاحت -ُٗ
 الرابعة.بيركت،الطبعة،أحمدعبدالغفكرعطار،الناشر:دارالعمـلممبلييف

 الصحكةالقريبةبإذفهللا:محمدالحجار،الناشر:دارالبشائراالسبلمية،الطبعةالرابعة. -ِٗ

أبكعبد -ّٗ الباقي،صحيحالبخارم: فؤادعبد بفإسماعيؿالبخارم،ترقيـ:محمد هللامحمد
 ـ.َُُِ-قُِّْالناشر:المكتبةاالسبلميةلمنشركالتكزيع،الطبعةاألكلى

ْٗ- ، قىاًئدىةىاليىٍمدىانيالكادًعيُّ بًف ٍقًبًؿ مي ىىاًدمبًف بفي الصحيحالمسندمفأسبابالنزكؿ:ميٍقبؿي
 قاىرة،الطبعة:الرابعة.الناشر:مكتبةابفتيميةال

،صحيحمسمـ:أبيالحسيفمسمـبفالحجاجالقشيرمالنيسابكرم،ترقيـمحمدعبدالباقي -ٓٗ
 ـ.ََِٖ-قُِْٗالناشر:ألفالمتجارةكالتكزيع،الطبعةاألكلى

كالنشر -ٔٗ لمطباعة الصابكني دار الناشر: الصابكني، عمي محمد التفاسير: القاىرة،صفكة
 ـ.ُٕٗٗ-ىػُُْٕىالطبعة:األكل

عدةالصابريفكذخيرةالشاكريف:ابفالقيـالجكزية،الناشر:دارابفالجكزمالقاىرة،الطبعة -ٕٗ
 األكلى.

 عمـالبديع:عبدالعزيزعتيؽ،الناشر:داراآلفاؽالعربية،الطبعةاألكلى. -ٖٗ

 ـ.ُْٗٗ-قُُْٓالعكائؽ:محمدأحمدالراشد،الناشر:دارالمنطمؽ،سنةالنشر: -ٗٗ

،غرائبالقرآفكرغائبالفرقاف:نظاـالديفالحسفبفمحمدبفحسيفالقميالنيسابكرم -ََُ
 األكلى.بعةبيركت،الطة،ميرات،الناشر:دارالكتبالعمميالمحقؽ:الشيخزكرياع

 غزكاتالرسكؿ:حامدأحمدطاىر،الناشر:دارالفجرلمتراث،الطبعةالثانية. -َُُ
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البياففيمقاصد -َُِ القرآف:أبكالطيبمحمدصديؽالبخارمالًقنَّكجي،الناشر:المىكتبةفتحي
 ـ.ُِٗٗ-ىػُُِْالٌنٍشربىيركت،عاـالنشر:العصريَّةلمطبىاعةك

فتحالقدير:محمدبفعميبفمحمدبفعبدهللاالشككانياليمني،الناشر:دارابفكثير، -َُّ
 ىػ.ُُْْاألكلىدمشؽ،الطبعة

لشرحف -َُْ المجيد فرياف،تح بف الكليد تحقيؽ: الكىاب، عبد الرحمف عبد التكحيد: كتاب
 الناشر:دارابفاألثير،الطبعةالثانيةعشرة.

ال -َُٓ الكاقدم، المدني،أبكعبدهللا، السيمياألسمميبالكالء، دارفتكحالشاـ:محمد ناشر:
 األكلى.الكتبالعممية،الطبعة

 سيدالعفاني،الناشر:دارماجد،الطبعةاألكلى.فرسافالنيارمفالصحابةاألخيار: -َُٔ

الفصكؿفيالسيرة:أبكالفداءإسماعيؿبفعمربفكثيرالقرشيالبصرمثـالدمشقي، -َُٕ
القرآفتحقيؽ  الثالثة.،الطبعة:محمدالعيدالخطراكمكمحييالديف،الناشر:مؤسسةعمـك

بفعبدهللا -َُٖ سبٌلـ بف القاسـ عيبيد أبك القرآف: مركاففضائؿ تحقيؽ: اليركمالبغدادم،
 األكلى.بيركت،الطبعة–رابفكثيردمشؽالعطية،الناشر:دا

 األكلى.الناشر:دارالقمـدمشؽ،الطبعةفقوالسير:محمدالغزاليالسقا، -َُٗ

 الفكائد:ابفالقيـالجكزية،الناشر:دارابفالجكزمالقاىرة،الطبعةاألكلى. -َُُ

 .ىػُُِْعشرالسابعةالشركؽبيركت،الطبعةسيدقطب،الناشر:دارفيظبلؿالقرآف: -ُُُ

 فيمحكمةالتاريخ:عبدالكدكدشمبي،الناشر:دارالشركؽ،الطبعةالثالثة. -ُُِ

المناكم -ُُّ الرؤكؼ بعبد المدعك محمد الديف زيف الصغير: الجامع شرح القدير فيض
 ق.ُّٔٓاألكلى،طبعةمصر،ال–ةالتجاريةالكبرلالناشر:المكتب،لقاىرما

 قصصاألنبياء:عمادالديفبفكثيرالدمشقي،الناشر:دارالصفا،الطبعةاألكلى. -ُُْ

 قصصالقرآف:حامدأحمدطاىرالبسيكني،الناشر:دارالحديثالقاىرة. -ُُٓ

 القصصالقرآني:أحمدالكبيس،الناشر:دارالكتابالجامعي،الطبعةاألكلى. -ُُٔ

الجديدةالقكؿالمبيففيسيرة -ُُٕ دارالندكة الناشر: الطيبالنجار، محمد المرسميف: ،سيد
 لبناف،الطبعةاألكلى.،بيركت
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الكتب -ُُٖ دار الناشر: الشريؼالجرجاني، بفعميالزيف عميبفمحمد كتابالتعريفات:
 ـ.ُّٖٗ-ىػَُّْاألكلىناف،الطبعةلب،بيركت،العممية

ربفأبيالدنيا،تحقيؽ:عبدهللابدرافكزاىرداكدكتابالتككؿعمىهللا:الحافظأبيبك -ُُٗ
 الناشر:مكتبةالمنار،الطبعةاألكلى.

البصرم، -َُِ الفراىيدم تميـ بف عمرك بف أحمد بف الخميؿ الرحمف عبد أبك العيف: كتاب
براىيـالسامرائي،الناشر:داركمكتبةاليبلؿ.  المحقؽ:ميدمالمخزكميكا 

األحا -ُُِ المصنؼفي بفالكتاب محمد هللابف عبد شيبة، أبي بف بكر أبك ديثكاآلثار:
 إبراىيـبفعثماف،المحقؽ:كماؿيكسؼالحكت،الناشر:مكتبةالرشد،الطبعة:األكلى.

بف -ُِِ سعد المحقؽ: بفالمنذرالنيسابكرم، بفإبراىيـ أبكبكرمحمد كتابتفسيرالقرآف:
 ـ.ََِِ-ىػُِّْاألكلىنبكية،الطبعةالمآثرالمدينةالمحمدالسعد،الناشر:دار

الكشاؼعفحقائؽغكامضالتنزيؿ:أبكالقاسـمحمكدبفعمركبفأحمدالزمخشرم، -ُِّ
 ىػ.َُْٕالثالثةلطبعةبيركت،ا،الناشر:دارالكتابالعربي

 كمماتالقرآفتفسيركبياف:محمدحسنيفمخمكؼ،مصحؼدارالرشيد. -ُِْ

يالغكثاني،الناشر:دارالغكثانيلمدراساتالقرآنية،الطبعةكيؼتحفظالقرآفالكريـ:يح -ُِٓ
 األكلى.

 كيؼنتعامؿمعالقرآفالكريـ:يكسؼالقرضاكم،الناشر:دارالشركؽ،الطبعةالثامنة. -ُِٔ

 التحزف:عائضبفعبدهللاالقرني،الناشر:مكتبةالعبيكاف. -ُِٕ

ب -ُِٖ أبي بف الرحمف عبد النزكؿ: أسباب في النقكؿ السيكطيلباب الديف جبلؿ كر،
 لبناف.،بيركت،تحقيؽ:االستاذأحمدعبدالشافي،الناشر:دارالكتبالعممية

أبكالفضؿ،جماؿالديفابفمنظكراألنصارم -ُِٗ بفعمى، بفمكـر لسافالعرب:محمد
 الثالثة.الناشر:دارصادربيركت،الطبعة

،إبراىيـالبسيكنيعبدالممؾالقشيرم،المحقؽ:عبدالكريـبفىكازفبفلطائؼاإلشارات: -َُّ
 الثالثة.مصريةالعامةلمكتابمصر،الطبعةالناشر:الييئةال

مباحثفيعمكـالقرآف:مناعبفخميؿالقطاف،الناشر:مكتبةالمعارؼلمنشركالتكزيع، -ُُّ
 ـ.َََِ-ىػُُِْالثالثةالطبعة

 المكتبةالشاممة.،ٕٗمجمةالبياف:المنتدلاالسبلمي،العدد: -ُِّ
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 .ُُِْمجمكعفتاكمشيخاإلسبلـ:أحمدابفتيمية،الناشر:دارعالـالكتاب،النشر: -ُّّ

األندلسي، -ُّْ عطية بف الحؽ عبد محمد أبك العزيز: الكتاب تفسير في الكجيز المحرر
 ىػ.ُِِْاألكلىدارالكتبالعمميةبيركت،الطبعةالمحقؽ:عبدالسبلـمحمد،الناشر:

القرآفمخت -ُّٓ دار الناشر: عميالصابكني، كتحقيؽمحمد اختصار كثير: ابف تفسير صر
 الكريـبيركتلبناف،الطبعة:السابعة.

رجب، -ُّٔ بابف المشيكر البغدادم الرحمف عبد الديف زيف كالحكـ: العمكـ جامع مختصر
 اختصره:أحمدالمزيد،الناشر:مدارالكطفلمنشر،الطبعةاألكلى.

السا -ُّٕ الناشر:مدارج العزم، صالح المنعـ عبد تحقيؽ: الجكزية، القيـ ابف لئلماـ لكيف:
 مؤسسةاقرألمنشركالترجمة،الطبعةاألكلى.

 مدرسةاألنبياءعبركأضكاء:محمدالزيف،الناشر:دارالفكرالمعاصر،الطبعةاألكلى. -ُّٖ

ا -ُّٗ بفحنبؿ بفمحمد هللاأحمد عبد أبك بفحنبؿ: أحمد اإلماـ المحقؽ:مسند لشيباني،
 ـ.ََُِ-ىػُُِْ،الطبعة:األكلى،شعيباألرنؤكط،الناشر:مؤسسةالرسالة

صبلح -َُْ تحقيؽ: النحاس، ابف إبراىيـ بف أحمد العشاؽ: مصارع إلى األشكاؽ مشارع
 .ََِّالفتاحالخالدم،الناشر:دارالعمكـ،سنةالنشر:عبد

 ببللي،الناشر:دارالكفاء.المصفىمفصفاتالدعاة:عبدالحميدال -ُُْ

الناشر:معترؾاألقراففيإعجازالقرآف:عبدالرحمفبفأبيبكرجبلؿالديفالسيكطي، -ُِْ
 ـ.ُٖٖٗ-ىػَُْٖبيركت،الطبعة:األكلى،دارالكتبالعممية

الطبعةمعجـالمغةالعربيةالمعاصرة:أحمدمختارعبدالحميدعمر،الناشر:عالـالكتب، -ُّْ
 ـ.ََِٖ-ىػُِْٗاألكلى،

 المعجـالكسيط:المؤلؼ:مجمعالمغةالعربيةبالقاىرة،الناشر:دارالدعكة. -ُْْ

أبكالحسيف، -ُْٓ القزكينيالرازم، بففارسبفزكرياء أحمد مقاييسالمغة: المحقؽ:معجـ
 ـ.ُٕٗٗ-ىػُّٗٗعبدالسبلـمحمدىاركف،الناشر:دارالفكر،عاـالنشر:

مربفكاقدالسيمياألسمميبالكالء،المدني،أبكعبدهللا،الكاقدم،المغازم:محمدبفع -ُْٔ
 الثالثة.بيركت،الطبعة،تحقيؽ:مارسدفجكنس،الناشر:داراألعممي

المغنيفيعمـالتجكيد:عبدالرحمفيكسؼالجمؿ،الناشر:مطبعةمنصكرغزة،الطبعة -ُْٕ
 الثالثة.
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ُْٖ-  عبد أبك الكبير: الغيبالتفسير الرازم،مفاتيح الديف بفالرازمالممقببفخر هللامحمد
 ىػ.َُِْالناشر:دارإحياءالتراثالعربيبيركت،الطبعة:الثالثة

الرياض، -ُْٗ فيد الممؾ مكتبة الناشر: المحاـ، خالد الحياة: في كالنجاة القرآف تدبر مفاتيح
 الطبعةاألكلى.

الخال -َُٓ الفتاح عبد صبلح القرآف: مع لمتعامؿ النامفاتيح دمشؽ،دم، القمـ دار شر:
 ـ.ََِّ-ىػُِْْالثالثة،الطبعة

أيكببفسعد -ُُٓ أبيبكربف بف محمد كاإلرادة: العمـ كمنشكركالية السعادة مفتاحدار
 شمسالديفابفقيـالجكزية،الناشر:دارالكتبالعمميةبيركت.

المعركؼبالراغباألصفيانى،المفرداتفيغريبالقرآف:أبكالقاسـالحسيفبفمحمد -ُِٓ
 ىػ.ُُِْ-بيركت،الطبعةاألكلى،دنافالداكدم،الناشر:دارالقمـالمحقؽ:صفكافع

مكاشفةالقمكبالمقربإلىحضرةعبلـالغيكب:أبيحامدالغزالي،تحقيؽ:أحمدجاد، -ُّٓ
 ـ.ََِْ-قُِْٓالناشر:دارالحديثالقاىرة،سنةالطبع:

 حمدصالحالمنجد،الناشر:دارابفالجكزمالقاىرة،الطبعةاألكلى.مفركائعالمنجد:م -ُْٓ

منظكمةالمقدمةفيمايجبعمىالقارئأفيعممو)الجزرية(:شمسالديفأبكالخيرابف -ُٓٓ
 األكلى.رالمغنيلمنشركالتكزيع،الطبعةالجزرم،محمدبفمحمدبفيكسؼ،الناشر:دا

 .حمدمنيرغضباف،الناشر:دارالكفاء،الطبعةالعاشرةالمنيجالحركيلمسيرةالنبكية:م -ُٔٓ

:محمدبفعميابفالقاضيمحمدالتيانكم، -ُٕٓ مكسكعةكشاؼاصطبلحاتالفنكفكالعمـك
 ـ.ُٔٗٗ-األكلىبيركت،الطبعة–بةلبنافناشركفتحقيؽ:عميدحركج،الناشر:مكت

 ،الناشر:دارإحياءالكتبالعربية.المكطأ:اإلماـمالؾبفأنس،ترقيـ:محمدعبدالباقي -ُٖٓ

اإل -ُٗٓ مف االسبلمية الشريعة ماجستير،شمكقؼ رسالة الحربي، متعب بف هللا عبد اعة:
األمنية.  المشرؼ:عبدالقادرالشبمي،جامعةنايؼلمعمـك

الكابؿالصيبمفالكمـالطيب:ابفالقيـالجكزية،تحقيؽ:عادؿبفسعد،الناشر:دار -َُٔ
 الطبعةاألكلى.ابفالييثـ،

 .ََِٗكلكفككنكاربانيف:ببلؿمحمدكىب،الناشر:دارطيبة،سنةالنشر: -ُُٔ

 



-ِٓٗ- 
 

خامسًا: فيرس الموضوعات

 الصفحة الموضوع
أإىداء

بشكركتقدير
جالمقدمة

جأىميةالمكضكع
دأسباباختيارالمكضكع

دأىداؼالبحث
دالدراساتالسابقة

قمنيجالبحث

 يدالتمي
معنى الثبات والظمـ

ُ

ِ المبحث األوؿ: معنى الثبات لغة واصطالحاً 
ّمعنىالثباتلغةنالمطمب األوؿ:
ْمعنىالثباتاصطبلحانالمطمب الثاني:
ٓصيغالثباتفيالقرآفالمطمب الثالث:

ٗ المبحث الثاني: معنى الظمـ لغًة واصطالحاً 
َُمعنىالظمـلغةنالمطمب األوؿ:
ُُمعنىالظمـاصطبلحانالمطمب الثاني:

 الفصؿ األوؿ
 ؿ الظالميف في صد الناس عف الديفوسائ

ُِ

ُّ المبحث األوؿ: جيد أىؿ الباطؿ لنصرة باطميـ.
ُْالسعيالدائـلنصرةباطميـ.المطمب األوؿ:
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ُٗ.أىؿالباطؿضدأىؿالحؽاجتماعالمطمب الثاني:
ِِاألمكاؿلمصدعفسبيؿهللا.إنفاؽالمطمب الثالث:

ِٓ المبحث الثاني: السخرية واالستيزاء.
ِٔاالستيزاءبالرسؿ.المطمب األوؿ:
ِٗاالستيزاءباالتباع.المطمب الثاني:
ِّاالستيزاءبالمنيج.المطمب الثالث:

ّٕ المبحث الثالث: طمب المعجزات.
ّٖنزكؿالمبلئكة.المطمب األوؿ:

َْأفيككفعندالرسكؿكنكزكجناف.الثاني:المطمب 
ّْطمبالكفارالمعجزاتمثؿاألمـالسابقة.المطمب الثالث:

ْٗ المبحث الرابع: اإلشاعة والمجادلة بالباطؿ. 
َٓاإلشاعة.المطمب األوؿ:
ٓٓالمجادلةبالباطؿ.المطمب الثاني:
ٖٓ المساكمةعمىالعقيدة.: المطمب الثالث

ّٔ : التيجير والتعذيب والسجف والقتؿ.الخامسمبحث ال
ٓٔالتيجير.المطمب األوؿ:
ٖٔالتعذيب.المطمب الثاني:
َٕالسجف.المطمب الثالث:
ّٕالقتؿ.المطمب الرابع:

ٕٓ .خالصة الفصؿ األوؿ وأىـ النتائج

 الفصؿ الثاني
 منيج القرآف في تثبيت المؤمنيف في وجو الظالميف

ٕٖ

ٕٗ المبحث األوؿ: ترسيخ العقيدة في نفوس المؤمنيف.
ُٖ.تدبرالقرآفالكريـكالعمؿبوالمطمب األوؿ:
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ْٗ.األنبياءكتدبرىادراسةقصصالمطمب الثاني:
ٗٗطاعةهللاكاجتنابنكاىيو.المطمب الثالث:
َُِ.ذكرهللاالمطمب الرابع:

َُٓالدعاء.المطمب الخامس:
َُٖالصبر.مب السادس:المط

َُُمعرفةعقابالمنتكسيف.المطمب السابع:
ُُٔ.عمىهللاتعالىمعاألخذبأسبابالثباتالتككؿالمطمب الثامف:

ُِّالمؤيداتالربانية.:التاسعالمطمب 
ُّٓ.عمىالحؽزادالثابتيف:العاشرالمطمب 

ُّٔمعرفةحقيقةالدنيا.المسألة األولى:
ُّٖاستشعارثكابالثابتيف.مسألة الثانية:ال

َُْتذكرالمكتكالداراآلخرة.المسألة الثالثة:
ُُْخشيةهللاكدكاـمراقبتو.المسألة الرابعة:

ُِْالخكؼمفاالستبداؿ.المسألة الخامسة:
ُّْ .أىـ نتائج المبحث األوؿ مف الفصؿ الثاني

ُْٓ يف.المبحث الثاني: دحض وسائؿ الظالم
ُْٔعمييـ.كباالنجيدأىؿالباطؿسيككفالمطمب األوؿ:
ُِٓعمىالسخريةكاالستيزاء.القرآفردالمطمب الثاني:
ُٗٓعمىطمبالمعجزات.القرآفردالمطمب الثالث:
ُٖٔعمىاإلشاعةكالمجادلةبالباطؿ.القرآفردالمطمب الرابع:

ُٖٕلمساكمةعمىالعقيدة.عمىاالقرآفردالمطمب الخامس:
ُٕٗ.فيشدةالكافريفسكينةلممؤمنالمطمب السادس:

ُٖٓ أىـ نتائج المبحث الثاني مف الفصؿ الثاني.
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 الفصؿ الثالث
 اذج مف الثابتيف في وجو الظالميفنم

ُٖٕ

ُٖٖ المبحث األوؿ: ثبات األنبياء عمييـ السالـ.
ُٖٗ.نكحثباتسيدناالمطمب األوؿ:
ُُٗ.ثباتسيدناإبراىيـالمطمب الثاني:
ُٕٗ.ثباتسيدنامكسىالمطمب الثالث:
َِِ . ثباتسيدنامحمدالمطمب الرابع: 

َُِ في وجو الظالميف. المؤمنيفالمبحث الثاني: ثبات 
ُُِثباتمؤمفآؿفرعكف.المطمب األوؿ:
ُِِثباتالعمماءفيزمفقاركف.المطمب الثاني:

ُِْ.رةسحثباتامرأةفرعكفكاللثالث:المطمب ا
ُِٔ المبحث الثالث: ثبات الجماعات المؤمنة.

ُِٕثباتأصحابالكيؼ.المطمب األوؿ:
ُِٖثباتأصحاباألخدكد.المطمب الثاني:

َِِ أىـ نتائج الفصؿ الثالث
ُِِ الخاتمة
ِِّ الفيارس

ِِْفيرساآلياتالقرآنية.أواُل:
ِْٓرساألحاديثالنبكية.فيثانيُا:
ِْٕفيرساألعبلـالمترجـليـ.ثالثُا:
ِْٖفيرسالمصادركالمراجع.رابعُا:

ِٗٓفيرسالمكضكعات.خامسُا:
ِّٔممخصالرسالةبالمغةالعربية.

ِْٔممخصالرسالةبالمغةاإلنجميزية.



-ِّٔ- 
 

 ممخص الرسالة 
الثبات في وجو الظالميف 

ىذهالرسالةالثباتفيكجوالظالميف،دراسةمكضكعيةفيآياتالقرآفتناكؿالباحثفي
ؿكخاتمة.كالكريـ،كقدتككفالبحثمفمقدمةكتمييدكثبلثةفص

كتشمؿأىميةالمكضكع،كأسباباختيارالمكضكع،كأىداؼالبحث،كالدراساتالسابقة،المقدمة:
كمنيجالبحث.

يؼالثباتكالظمـ،ككركدىمافيالقرآف.تحدثالباحثفيوعفتعرالتمييد:

الباحثفي:كىكبعنكافالفصؿ األوؿ: الناسعفالديف،كجعمو ستةكسائؿالظالميففيصد
 :األوؿمباحث: باطميـ، لنصرة الباطؿ أىؿ :الثانيجيد كاالستيزاء، طمب:الثالثالسخرية

التيجيرالسادس:المساكمةعمىالعقيدة،:الخامساإلشاعةكالمجادلةبالباطؿ،:الرابعالمعجزات،
كالسجفكالتعذيبكالقتؿ.

منيجالقرآففيتثبيتالمؤمنيففيكجوالظالميف،كجعموالباحثفي:كىكبعنكافالفصؿ الثاني:
دحضكسائؿالظالميف.الثاني:ترسيخالعقيدةفينفكسالمؤمنيف،:األوؿمبحثاف:

بعنكافالفصؿ الثالث: ثبلثةن:كىك في الباحث كجعمو الظالميف، كجو في الثابتيف مف ماذج
 ثباتاألنبياء:األوؿمباحث: الظالميف، الظالميف،الثاني:فيكجو ثباتالعمماءفيكجو

ثباتالجماعاتالمؤمنةفيكجوالظالميف.:الثالث

 أىـالنتائجالتكصيات.ذكرالباحثكالخاتمة:
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ABSTRACT 

Fortitude in the face of the oppressors 
The researcher in this letter fortitude in the face of the oppressors, objective study of 
the verses of the Quran, This research deals with preface and introduction, three 
chapter and a conclusion. 

Introduction: include the importance of the subject, the reasons for choosing the 
topic, research objectives, previous studies, and research methodology. 

Preface: researcher talked about the definition of consistency and injustice, and 
mention in the Qur'an. 

Chapter One: It is titled: means of oppressors in repelling people from religion, and 
make it a researcher at Six topic: The first effort the people of falsehood to support 
falsehood, II: cynicism, third: Request miracles, IV: Propaganda and argue vanities, V: 
compromising on doctrine, VI: displacement, imprisonment, torture and murder. 

Chapter II: It is entitled: approach the Qur'an to install the faithful in the face of the 
oppressors, and make it a researcher at the two issues, section first: the consolidation 
of faith in the hearts of believers, II: refute means oppressors. 

Chapter Three: It is entitled: models of unwavering in the face of the oppressors, and 
make it a researcher in three sections: the first: the stability of the Prophets (peace be 
upon him) in the face of the oppressors, the second: the stability of the scientists in 
the face of the oppressors, the third: the stability of insured groups in the face of the 
oppressors. 

Conclusion: The researcher mentioned the most important results and 
recommendations. 


