
 

 

 

 
 

 القرآين يف التعامل مع األمم السابقةالدعوي ادلنهج 
 دراسة حتليلية

 
 
 

 إمساعيل دمحم عبد القادر دوكوري
 
 

 دكتوراه يف التفسَت وعلوم القرآن
 
 

 كلية العلوم اإلسالمية
 
 

 م6172ىـ/7341

 



 ب

 

 
 
 

 امل مع األمم السابقةالقرآين يف التعالدعوي ادلنهج 
 
 
 

 إمساعيل دمحم عبد القادر دوكوري
(PTF141BB390) 

 
 

 حبث مقدم للحصول على درجة الدكتوراه يف التفسَت وعلوم القرآن
 
 

 كلية العلوم اإلسالمية 
 
 

 حتت إشراف :
 صلم دمحم أمحد سيد السيد /الدكتور ركاشاألستاذ ادل

 
 

 م6172ىـ/فرباير 7341 مجادى األوىل
 



 ج

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 د

 

 االعتماد
 القادر دوكوريإمساعيل دمحم عبد :البحبث الطٌ ًب اعتماد 

 من اآلتية أظباؤىم:
The thesis of :  DOUCOURE ISMAILA .  has been approved By the 

following: 
 

 ادلشرف
 األستاذ ادلشارك الدكتور السيد سيد أمحد دمحم صلم االسم:

  التوقيع:

 ادلساعد )إن وجد(ادلشرف 
 االسم :...............................
 التوقيع:................................

 ادلشرف على التعديالت
 الشحات علي ادلتويل الدكتور ادلساعد األستاذ االسم :

  التوقيع:
 رئيس القسم 

 األستاذ ادلشارك الدكتور السيد سيد أمحد دمحم صلم االسم:
  التوقيع:

 عميد الكلية 
 األستاذ ادلشارك الدكتور السيد سيد أمحد دمحم صلم االسم:

  التوقيع:

 عمادة الدراسات العليا
 العاطي عبد علي أمحد الدكتور ادلشارك االسم : األستاذ

 التوقيع: 



 ه

 

 )صفحة التحكيم(
 التوقيع االسم ناقشةعضو جلنة ادل

  يوسف أضبد دمحم منصور الدكتور اؼبشارؾ األستاذ رئيس اجللسة     
 ادلناقش اخلارجي 

 األّول 
 سريع أبو دمحم زكي الدكتور األستاذ

 
 ادلناقش اخلارجي

 الثاين 
  خضر أضبد دمحم الفتاحعبد الدكتور األستاذ

 ادلناقش الداخلي
 األّول  

  الشحات علي اؼبتورل الدكتور اؼبساعد األستاذ
 ادلناقش الداخلي 

 الثاين
……………………………… ……………… 

 سليماف نبوم خالد الدكتور اؼبساعد األستاذ  شلثل الكلية
  حجاج

 
 

 



 و

 

 إقرار

كجدم إال ما كاف من اؼبراجع الٍب أشرت إليها، كأقر أبف ىذا البحث  أقر أبف ىذا البحث من عملي
بكاملو ما قدـ من قبل، كدل يقدـ للحصوؿ على أم درجو علمية من أم جامعة، أك مؤسسة تربوية 

 أك تعليمية أخرل.
  ادر دوكوريإمساعيل دمحم عبد الق اسم الطالب:

  :التوقيع
 .....................ريخ:االت



 ز

 

DECLARATION 

I acknowledge that this research is my own work except the resources mentioned in the 

references and I acknowledge that this research was not presented as a whole before to obtain 

any degree from any university ،educational or other institutions. 

 

Name of student:DOUCOURE ISMAILA 

Signature  

Date ……………….. 



 ح

 

 حقوق الطبع
 جامعة ادلدينة العادلية

 إقرار حبقوق الطبع وإثبات مشروعية األحباث العلمية غَت ادلنشورة
 زلفوظة © 6172ق الطبع حقو 

 

 إمساعيل دمحم عبد القادر دوكوري
 

 القرآين يف التعامل مع األمم السابقةالدعوي ادلنهج 
 

ال هبوز إعادة إنتاج أك استخداـ ىذا البحث غّب اؼبنشور ُب أٌم شكل أك صورة من دكف إذف 
 مكتوب موقع من الباحث إالٌ ُب اغباالت اآلتية:

 ث بشرط العزك إليو .يبكن االقتباس من ىذا البح -ُ
وبق عبامعة اؼبدينة العاؼبية ماليزاي االستفادة من ىذا البحث دبختلف الطرؽ كذلك ألغراض  -ِ

 تعليمٌية، ال ألغراض ذباريٌة أك تسوقٌية.
وبق ؼبكتبة جامعة اؼبدينة العاؼبٌية دباليزاي استخراج نسخ من ىذا البحث غّب اؼبنشور؛ إذا  -ّ

 راكز البحوث األخرل.طلبتها مكتبات اعبامعات، كم
 أكّد ىذا اإلقرار :       

 دككورم القادر عبد دمحم إظباعيلاالسم : 
  التوقيع: 
 .............................التاريخ:. 

 

 



 ط

 

 الشكر
جع األمر  أضبد ا كأشكره على ما يسر ككفق إلسباـ البحث، فلو اغبمد كلو، كلو الشكر كلو، كإليو ير 

 كلو، كاػبّب كلو بيده، كأسألو اؼبزيد من فضلو.
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منحِب من كقتو الثمْب ما كاف لو األثر اؼبلموس ُب ىذا البحث، تور السيد سيد أضبد قبم، فقد الدك

 فجزانبا ا خّبا كبارؾ فيهما.
 أمنيٍب، كحول  أحبلمي إذل  حقق  رلكال أنسى ُب ىذا اؼبقاـ جامعة اؼبدينة العاؼبية، الٍب

 ، بإتاحٍب ىذه الفرصة الثمينة، الٍب طاؼبا انتظرهتا.حقائق
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ا سلف ككاف من أخطاء، كآخر دعوام أف كنفع هبذا البحث األمة اإلسبلمية، كغفر رل م حسناهتم،

 اغبمد  رب العاؼبْب، كصلى ا كسلم على نبينا ؿبمد كعلى آلو كصحبو كأزكاجو كذرياتو.
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 ملخص

كيهدؼ إذل إبراز  ،(القرآين ُب التعامل مع األمم السابقةالدعوم اؼبنهج )ىذا البحث يدكر حوؿ: 
من ف الكرًن ُب التعامل مع األمم السابقة ُب دعوهتم، الدكر الريادم كالتارىبي الذم قاـ بو القرآ

كالتعرؼ على اػبطاب  خبلؿ الوصوؿ إذل تعريف الدعوة، كؿبورىا كعناصرىا كأساليبها كأىدافها،
ا هبا األمم، كالتعرؼ اإلعبلمي كؿبوره كأنواعو كأىدافو، كاستخراج األساليب كاؼبناىج الٍب عامل 

ُب توجيو اػبطابات، كالتعرؼ على حيثياتو، كإرادة الوصوؿ إذل صبع ىذه  ز القرآين لؤلممتمييعلى ال
كقد استخدـ فيها الباحث  العناصر كبياهنا كاالستفادة منها ُب حياتنا اؼبعاصرة بعد تصنيفها كدراستها،

أف ؿبور الدعوة الذم تركزت  جاء فيو: قداؼبنهج التارىبي، الوصفي، كالتحليلي إلجراء الدراسة، ك 
أف ك  ،ات الرسل كاألنبياء قاطبة عليو شيء كاحد، ىو إفراد ا بالعبادة، كنبذ الشرؾ كاػبرافةدعو 
ة أنواع: الَبكيز على األمم صبلة، الَبكيز على بعض األمم، الَبكيز أربعز القرآين لؤلمم تضمن تمييال

 .على رؤساء األمم، الَبكيز على بعض أفراد األمم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ك

 

 

Abstract 

This study turns around the (Qur'anic  method in dealing with the fore nation) It aims  at  

presenting the historical ,and progressive  role played  by the Holy Qur'an in dealing with the  

fore Nations in their calling,  Through reaching to : the preaching (Da'wat), and its central, its 

elements, its  method and its  goals, and to Identify,.  the informative  address, its centers, its 

qualities,  its aims, And  apparents  of  Qur'nic dialogue in an organized and  accurate  form. 

And bring out  the  wisdom  of  the  Qour'anic dialogue, and abstraction  of  styles and 

method,  by which God dealt the fore nations, IT also intends to the  identification on the 

Qur'anic  classification for the nations  in addressing the speeches, and identification on its 

wheresoever's , nd on trying to reach gathering the organs, and illustrate them, and beneficion 

from them, In our current  life,  after its classification   and studying,The researcher used 

historical and descriptive and analytical method, in the research  performance,the central  of  

the calling on which the preaching of  Messengers  and  prophets  had  focus  on, is one thing: 

to unify God in worshipping, and  rejecting the polytheism and superstition, The Qur'anic 

identification for the Nations, contained four qualities: The concentration on the nations 

globally, The concentration on some nations, The concentration on the chiefs of nations, The 

concentration on some member on the nations.   
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المقدمة

إف اغبمد  كبمده كنستعينو كنستغفره، كنتوب إليو، كنعوذ با من شركر أنفسنا كمن 
كحده  سيئات أعمالنا، من يهده ا فبل مضل لو، كمن يضلل فبل ىادم لو، كأشهد أف ال إلو إال ا

ال شريك لو، كأشهد أف ؿبمدان عبده كرسولو، صلى ا عليو كعلى آلو كصحبو كسلم تسليمان كثّبان.
  

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ﴿   . (ُ)﴾ٿ  ٿ  

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺ﴿ ٿ  ٿ  ٿ    ٿٱ  

ڦ  ٹٹ   ٹ    ٹ  .(ِ)﴾ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  

ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲    ﮳  ۀ  ہ﴿ ہ   ﮵  ﮶  ﮷    ﮴ہ  

﮽  ﮼   ﮻   ﮹  ﮺     .(ّ)﴾﮸   

فإف ا قد بعث أنبياءه باؽبدل كدين اغبق، كأكجب على كٌل أمة أف يتبعوا نبيهم  أما بعد:
فيما جاء بو من اػبّب كالفبلح، كلكن الناس انقسموا ذباه دعوة أنبيائهم إذل قسمْب: قسم أسلموا 

وىهم  كاتبعوا دينو الذم ارتضاه ؽبم، كاآلخر أىب كاستكرب ككاف من الكافرين؛ يعاًرضوف دعوة كج
األنبياء، كيرٌدكهنا، كيصدكف الناس عنها، كيتواصىوف فيما بينهم على ذلك، كيتوارثونو، كيٌتبع فيو 

اؼبتأخري منهم اؼبتقدـ
(ْ). 

 

                                                             

 .َُِ( سورة آؿ عمراف، اآلية: ُ)
 .ُ( سورة النساء، اآلية: ِ)
 .ُٕ – َٕ( سورة األحزاب، آليات: ّ)
 .ُ، ُ، ط منهج القرآن في دعوة أىل الكتاب(  الرحيلي، ْ)
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 كٌَب القرآف بالرد على كل مشاٌؽ  كرسولو من الوثنيْب كاؼبنافقْب كالكتابيْب كغّبىم، كنزؿ كقد
 (.ُ)كذلك ىو موٌؼ برد  شبهة كل ملحدو إذل يـو القيامةحسب ذلك؛ ك  منجَّمان على

كلذا كاف من أبرز األساليب اغبكيمة كالبليغة الٍب استعملها القرآف الكرًن، ُب إقامة األدلة 
فيما يبلغوف عن رهبم عز كجل -عليهم السبلـ-على كحدانية ا تعاذل، كعلى صدؽ الرسل الكراـ 

ل الوصوؿ إذل اغبق كالرد على الباطل عن اقتناع عقلي، كارتياح نفسي، هبعل أسلوب اغبوار من أج
  .(ِ)صاحبو يعيش حياتو كىو ثاب  على ما آمن بو ثباتنا ال ينازعو ريب، كال ىبالطو شك

كقد استعمل القرآف الكرًن أقول الرباىْب ُب حواره للوصوؿ إذل معرفة اغبق على أساس اغبوار 
 .(ّ)أساس القهر كاإلكراهاإلقناعي، كليس على 

كؼبا كاف من مستلزمات اغبوار االعَباؼ باآلخر كحبقو ُب الوجود كحبقو ُب التعبّب عن رأيو 
كحبقو ُب االختبلؼ مع اآلخر، اىتم القرآف الكرًن هبذا اعبانب من اغبوار اىتمامان كبّبان، كذلك ألف 

ك اعبداؿ كما يطلق عليو القرآف الكرًن ُب كصفو الطبيعة اإلنسانية ميالة بطبعها كفطرهتا إذل اغبوار، أ
پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ   ﴿لئلنساف:  پ پ پ   .(ْ) ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 

غّب أف أىل اغبق قديبان كحديثان ال يزالوف يرٌدكف على أىل الباطل باطلهم، كيفٌندكف شبههم، 
فيو منهج كيكشفوف عن زيفها، كهبتٌثوهنا من أصوؽبا؛ كل ذلك بعلم كبصّبة كعدؿ كىدل، كؽبم 

 .(ٓ)كاضح اؼبعادل يَبظٌبونو، كطرائق بٌينة اؼبسالك ينتهجوهنا

كلكوف العلم بتلك اؼبناىج الٍب سلكها القرآف لرٌد شبو أكرل الضبلؿ كالفتنة سببان للتمٌسك 
 -من ٍب-من االغَبار بالشبو كاؼبيل إليها، ك -بإذف ا-باألصوؿ الصحيحة كتطبيقها، كعصمةن كقباةن 

بىو كبياف زيفها ككشف عوارىا، فقد استعن ي با كاخَبتي أف يكوف موضوع رسالٍب لنيل لرٌد الش  
                                                             

 .ُُُّ/ّ، ُطمعارج القبول، ( اغبكمي، ُ)
  .ِ، ُ ، طمنهج القرآن في دعوة أىل الكتابالرحيلي، ( ِ)
. ّ ابق ،اؼبصدر الس(  ّ)  

 .ْٓ( سورة الكهف، اآلية: ْ)
 .ِ_ُ ،ُط   ،نعامألا سورة ضوء في القرآني الحوار ( الشرقاكم،ٓ)
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درجة العاؼبية العالية )الدكتوراه(: العناية بدراسة الطرؽ كاؼبناىج الٍب سلكها القرآف للتعامل مع األمم 
)دراسة  لسابقةالقرآين ُب التعامل مع األمم االدعوم السابقة، كجعل  عنواف الرسالة: اؼبنهج 

 .ربليلية(

 مشكلة البحث:

اؼبنهج القرآين اؼبثارل كالرائع ُب التعامل مع الغّب ُب العصر الراىن، تطبيق تكمن مشكلة البحث ُب 
كالبحث اغبثيث عن مشاكل مناىج الدعوة كحلوؽبا حسب اؼبنهج القرآين ُب اؼبوضوع نفسو، إذ ما 

 رباين اغبكيم، كتطبيقو ُب اغبياة اليومية اؼبعاصرة.تزاؿ األمة حباجة ملحة إذل ذلك اؼبنهج ال

 أسئلة البحث:

كأركاهنا الٍب  ؟ كما عناصرىاالذم ترتكز عليو ؟ كما ؿبورىاُب اللغة كاالصطبلح ما ىي الدعوة .ُ
كأغراضها  ؟ كما أىدافهاكطرقها الصحيحة الٍب ذبب تأديتها هبا ؟ كما أساليبهاال بد منها

 ؟ا الٍب من أجلها أرسل ا األنبياء كالرسل عليهم الصبلة كالسبلـكمقاصدىا السامية كغايته
الذم يرتكز عليو  كما ؿبورهكباعتباره علما؟ ؟  ُب اللغة كاالصطبلح ما اػبطاب اإلعبلمي  .ِ

؟ كما من حيث الباعث كالدافع، كالعرض كالواقع كما أنواعو  ؟من أسس كقواعد كضوابط
 ؟ كأغراضو الٍب يرميها أىدافو

؟ كما أنواع ىذا  بأساليب متعددة كطرؽ متنوعة ز القرآف األمم ُب اػبطاباتميف كي   .ّ
 كما الغرض من ذلك؟ ز؟ ككيف كاف كل نوع؟تمييال

؟ كبياهنا كاالستفادة منها ؟ كالتعرؼ عليهاىل من اؼبمكن الوصوؿ إذل صبع ىذه العناصر  .ْ
 بسهولة كيسر بعد تصنيفها كدراستها؟ 

 أىداف البحث:

  تعريف الدعوة، كؿبورىا كعناصرىا كأساليبها كأىدافها. الوصوؿ إذل .ُ
 التعرؼ على اػبطاب اإلعبلمي كؿبوره كأنواعو كأىدافو. .ِ

 ز القرآين لؤلمم ُب توجيو اػبطابات، كالتعرؼ على حيثياتو. الكشف عن التميي .ّ
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تصنيفها  إرادة الوصوؿ إذل صبع ىذه العناصر كبياهنا كاالستفادة منها ُب حياتنا اؼبعاصرة بعد .ْ
 كدراستها. 

 أىمية البحث وأسباب اختياره:

 اؼبكانة الٍب وبظى هبا دعوة الرسل ُب حياة الناس. -ُ

 القيمة العلمية من الدراسات كالتحليبلت ؼبنهج تعامل القرآف مع األمم السابقة. - ِ

اعبداؿ  ُب دراسة ىذا اؼبوضوع تدريبه كسبرين لكل من يطلع عليو، يكسبو قوة كمىلىكةن ُب - ّ
 كـباصمة األعداء بالٍب ىي أحسن.

كمقاصدىا، كقد أمر ا تبارؾ  كتدبر آياتو، كصبعها كمعرفة معانيها كمراميها تعلقو بكتاب ا -ْ
ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چكتعاذل بتدبر القرآف حيث قاؿ: ﴿  .(ُ)﴾ڄ  

مم السابقة، كاالستفادة من حاجة اؼبسلمْب إذل معرفة منهج القرآف الكرًن ُب التعامل مع األ -ْ
 ذلك . 

 حدود البحث:

تعاملو مع األمم ف برز اؼبنهج الدعوم القرآين ُب ياألمم، ككاآليات القرآنية الٍب تتحدث عن 
 .ما يتعلق باؼبوضوع من صحيح السنة النبوية اؼبطهرةالسابقة، ك 

 الدراسات السابقة:

ىدم اإلسبلـ عن الدراسات السابقة الٍب حبث  ُب مركز اؼبلك فيصل للدراسات كالبحوث كموقع 
تناكل  ىذا اؼبوضوع، فلم أجد ىذا العنواف نفسو، إال دراسات حوؿ قصص األنبياء أك األمم 

 السابقة، كمنهج القرآف ُب قضايا عديدة، دكف ىذا العنواف ذاتو.

                                                             

 .ِٗ( سورة ص، اآلية: ُ)
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 ضوع:كفيما يلي  قائمة ببعض الدراسات السابقة الٍب كقف  عليها كىي ليس  أصبل ُب اؼبو 

أسباب ىبلؾ األمم السالفة كما كرد ُب القرآف، رسالة ماجستّب من اعبامعة اإلسبلمية،  .ُ
باؼبدينة اؼبنورة، للباحث سعيد ؿبمد بابا سيبل، كىو يتناكؿ نبذة تارىبية عن األمم السابقة كما 
ة، حصل بينهم كبْب أنبيائهم، كاألسباب الٍب أدت إذل ىبلؾ األمم السالفة الطاغية الباغي

كقباة األمم اؼبتبعة لدعوة أنبيائها، كىو حبث قيم ُب موضوعو، لكنو ال يتناكؿ اعبوانب الٍب 
القرآين ُب تعاملو مع الدعوم أريد معاعبتها من خبلؿ ىذا اؼبوضوع، كالذم ىو ُب اؼبنهج 

 األمم السابقة.
خ صبلح منهج نوح ُب الدعوة إذل ا كما يصورىا القرآف،رسالة ماجستّب للباحث شي .ِ

حاتيو، كىو حبث خاص دبنهج أكؿ الرسل نوح عليو السبلـ ُب دعوتو قومو إذل ا كما 
القرآين ُب الدعوم جاءت ُب القرآف الكرًن، كموضوعي وباكؿ تسليط الضوء على اؼبنهج 

 التعامل مع األمم السابقة.
ة دكتوراه، للباحث كسائل الكافرين كاؼبنافقْب ُب مواجهة دعوة اإلسبلـ كالرد عليها، رسال  .ّ

صبحي إبراىيم عبد الفتاح الفقي، كىي رسالة عاؼبية عالية ُب الوسائل الٍب ازبذىا الكافركف 
ث ُب اؼبناىج كال األساليب كاؼبنافقوف ليصدكا هبا دعوة اإلسبلـ ككجوه الرد عليها، كال يبح

 يهم هبا.، إلقناعهم دبا رفضوا من دعوة رسلهم كؿباكلة ربدهم ا هباعاملالٍب 
منهج القرآف ُب دعوة أىل الكتاب، للباحث ضبود أضبد فرج الرحيلي، رسالة ماجستّب،   .ْ

كتلك رسالة ُب منهج القرآف من ناحية دعوة أىل الكتاب خاصة، ُب حْب أف عنواين يشتمل 
 على األمم السابقة من حيث تعامل القرآف معهم.

باحث ضبود أضبد فرج الرحيلي، رسالة منهج القرآف ُب دعوة اؼبشركْب إذل اإلسبلـ، لل  .ٓ
دكتوراه، كىذه الرسالة تقـو بدراسة منهج القرآف ُب دعوة اؼبشركْب إذل نبذ الشرؾ كربقيق 

و مع تعاملممن حيث الدعوم التوحيد الذم من أجلو خلقوا، كرسالٍب تدرس منهج القرآف 
 األمم الٍب خل  من قبل. 
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القرآين ُب الدعوم دل تتعرض للمنهج  -موضوعاهتامع جودهتا كفوائدىا ُب  -كىذه البحوث 
 التعامل مع األمم السابقة.

إظباعيل بن للحافظ ىذا، باإلضافة إذل اؼبؤلفات  العامة حوؿ اؼبوضوع، كقصص األنبياء، 
، كغّبه، كحياة األنبياء، ألضبد بن اغبسْب اػبراساين البيهقي، كتاريخ القرشي الدمشقيعمر بن كثّب 
لرسل، ؼبؤلفو سامي بن عبد ا بن أضبد اؼبغلوث، كدعوة الرسل إذل ا تعاذل، مد أضبد األنبياء كا

العدكم، كدعوة الرسل عليهم السبلـ ألضبد أضبد غلوش، كمنهج األنبياء ُب الدعوة لربيع بن ىادم 
ء لئلماـ كعظات كعرب ُب قصص األنبياء لسعيد عبد العظيم كربفة النببلء من قصص األنبيا اؼبدخلي،

لعلي  كقصص األنبياء عليهم الصبلة كالسبلـاغبافظ ابن كثّب، كللحافظ ابن حجر العسقبلين، 
، كغّب ىؤالء كثّب ُب كمصابيح الضياء من قصص األنبياء، لعيسى بن ؿبمد القرعاين، حسْب سندم

يعينِب ا عليها، اؼبوضوعات العامة، كالٍب ال تتناكؿ اعبوانب اؼبنهجية كال األساليب الٍب أرجو أف 
 كإف تناكل  بعضها فعلى سبيل العرض كاإلهباز، ال على سبيل القصد كالبسط.

 منهج البحث:

 على اعبمع بْب اؼبناىج العلمية الثبلثة: -مستعينان با تعاذل ُب كتابة رسالٍب-اعتمدت 

ىبية لؤلقواـ السابقة مواكبة أك استعراض اؼبراحل التار اؼبنهج التارىبي: كىو ما يقـو على  األول:
 . من األقدـ لؤلحدث-كدراسة أحواؽبم  

اؼبنهج الوصفي: كىو اؼبنهج الذم يعتمد على صبع اغبقائق كاؼبعلومات، كتعِب ىنا اؼبناىج  الثاني:
 كاألساليب الٍب  تعامل ا هبا مع األمم، ٍب كصفها كربليلها كتفسّبىا.

الدعوم  الكرًن القرآف لذم يعتمد على استنتاج معادل منهجاالستنتاجي: كىو اؼبنهج ا اؼبنهج الثالث:
اغبوار كاػبطاب كالدعوة، كالفوائد كاغبكم كالدركس من  ُب تعاملو مع األمم السابقة، كأسلوبو ُب

 .(ُ)خبلؿ ذلك اؼبنهج

                                                             

 .ُِٖ، ٔط أصول البحث العلمي ومناىجو،. كبدر، ُٕٗ، ِطالبحث العلمي، الربيعة،  ((ُ
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 :إجراءات البحث

ع  -ُ  ْبسابقة، ُب بابُب التعامل مع األمم ال اؼبناىج كاألساليب الٍب سلكها الرب عز كجلتتبع كصبى
 كفصوؿ كمباحث كمطالب حسبما يقتضيو اغباؿ كاؼبقاـ.

 دراسة ىذه اؼبعامبلت كبياف األساليب كاؼبناىج؛ لبلستفادة منها ُب حياتنا اليومية اؼبعاصرة. -ِ

؛ فإف سبب النزكؿ فبا يعْب على فهم اآلية فهمان ٍب يتعلق فهمها عليوذكر سبب نزكؿ اآليات ال -ّ
 صحيحان.

 شرح الغريب ُب اآليات ك األحاديث كغّب ذلك.  -ْ

عند ما تقتضي اغباجة؛ ألف السنة ىي  ،د ما لو تعلق دبعُب اآلية من السنة الصحيحةإيرا -ٓ
 الشارحة للقرآف كاؼببينة لو، كاؼبفصلة ؼبا أصبلو.

 ن اؼبفسرين على األقرب كاألصح كاألرجح ؼبعُب اآلية كمقصدىا.  عد ُب النقل اعتماال -ٔ

 توثيق اؼبادة العلمية ُب البحث كما يلي: -ٕ

 عزك اآليات الواردة ُب البحث على مواطنها ُب اؼبصحف الشريف بذكر اسم السورة كرقم اآلية. -أ 

زبريج األحاديث الواردة ُب البحث من مصادر السنة اؼبعتمدة، بذكر اؼبصدر كاعبزء كالصفحة  -ب
ث من خبلؿ أقواؿ أئمة ىذا الشأف، كإف كاف كرقم اغبديث إف كجد، مع ذكر درجة اغبدي

 اغبديث ُب الصحيحْب أك أحدنبا اكتفي  باإلحالة عليهما.

 التعريف باألعبلـ الوارد ذكرىم ُب البحث تعريفا موجزان. -ج

 التعريف باألماكن كاؼبواضع الٍب يبر ذكرىا ُب البحث تعريفا موجزان. -د

اغباشية باإلشارة إذل مصادرىم بذكر اعبزء إف كجد  توثيق اؼبنقوؿ من كبلـ أىل العلم ُب -ىػ
 كالصفحة.
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 عمل الفهارس البلزمة. -ك

 االلتزاـ بعبلمات الَبقيم. -ٖ

 .االستفادة من اؼبصادر األصلية كاؼبراجع العلمية كالكتب الٍب تناكل  جوانب اؼبوضوع -ٗ
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 طريقة معينة:تعريف منهج القرآن باعتباره مركبا إضافيا، وباعتباره التمهيد: 

 تعريف منهج القرآن:

 يبكن تعريف منهج القرآف باعتباره مركبا إضافيا، كما يبكن تعريفو باعتباره طريقة معينة.

فأما تعريفو باعتباره مركبا إضافيا، فمن منطلق أهنا كلمة مركبة من كلمتْب، نبا: منهج، 
سبهيدا للتوصل إذل النوع الثاين من القرآف، كبالتارل، فبل بد من تعريف اعبزأين لغة كاصطبلحا، ك 

 التعريف، كىو باعتباره طريقة معينة، إذ األكؿ سبيل إذل الثاين، كمبِب عليو.

من مادة هنج، ينهج هنجان، كىو الطريق البْب الواضح، كيطلق على الطريق اؼبستقيم،  المنهج لغة:
، (ُ)﴾ںڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں﴿: كاؼبنهج، كالنهج، كاؼبنهاج: دبعُب كاحد، كُب التنزيل قولو تعاذل

كعلى ىذا، فبل بد للمنهج من شيئْب، نبا: الطريق كالوضوح، فحيث ال طريق ال منهج، كحيث 
 يكوف طريق ببل كضوح فليس ذلك منهجا.

النهج: الطريق الواضح، ككذلك اؼبنهج كاؼبنهاج، كأهنج الطريق، أم استباف كصار هنجا ك  
 . (ِ)كاضحا بينا

كاؼبنهاج   ، كاضح كىو النهج، كطرؽ هنجة كسبيل منهج كنهجك)هنج( طريق هنج بْب
 .(ّ)كاؼبنهج

 والمنهج في االصطالح: 

ىو الطريق الذم يتبعو اإلنساف لتحقيق ىدؼ ما، كقيل: ىو الطريق اؼبؤدم إذل التعرؼ على اغبقيقة 
؛ بواسطة طائفة من القواعد العامة؛ كالٍب هتيمن على سّب العقل، كربدد عم لياتو؛ حٌب يصل ُب العلـو

                                                             

 .ْٖ( سورة اؼبائدة، اآلية: ُ)
 ، ّٗٔ/ِ: هنج، ، مادةْط الصحاح،( اعبوىرم، ِ)
 .ّّٖ/ ِ،ً مادة: هنج، ُّٔ/ ٓ، ُ، ط معجم مقاييس اللغة( ابن فارس، ّ)



 

11 

 

إذل نتيجة معلومة، كبعبارة موجزة: ىو القانوف، أك القاعدة الٍب ربكم أم ؿباكلة للدراسة العلمية، كُب 
أم ؾباؿ، كمن ٍب زبتلف اؼبناىج باختبلؼ العلـو الٍب تبحث فيها؛ فلكل علم منهج يناسبو، مع 

ؾبموعة من اؼبناىج ػبدمة  -كىو الغالب-كجود حد مشَبؾ بْب اؼبناىج اؼبختلفة، كقد تتعاكف 
 . (ُ)كمعاعبة فن كاحد

كيبكن تعريفو بأنو الطريق اؼبؤدم إذل شيء ما كىدؼ ؿبدد بالتفصيل، كمن ٍب ًب تعريف 
اؼبناىج على أهنا تلك اؼبقررات الدراسية أك التدريبية، كقد تطور مصطلح اؼبناىج فأصبح يعُب بو أك 

ط اػباصة بتلك اؼبواد، دبعُب أنو التحديد كالتخطيط إلعداد يراد بو ؿبتول اؼبواد الدراسية أك اػبط
 .(ِ)اتول الدراسي ألم مادة ما سواء أكان  ىذه اؼبادة ثقافية أك أدبية أك غّب ذلك من اؼبواد

 تعريف القرآن:

فتناكلوىا من اعبانبْب اللغوم  ،لقد بذؿ العلماء قديبا كحديثا كل كسعهم إلهباد تعريف للفظة القرآف
كما ىو معهود عند كل تعريف، كأكردكا ُب ذلك أقواال كآراء يكاد يكوف كل كاحد   ،االصطبلحيك 

منها تكرارا لآلخر، غّب أف كل كاحد من أكلئك العلماء األجبلء رجح رأيا استحسنو كماؿ إليو، 
 أختار منها ما يلي:

قد كرد هبذا اؼبعُب ُب قولو مأخوذ من )قرأ( دبعُب: تبل، كىو مصدر مرادؼ للقراءة، ك  القرآن )لغة(:
. أم قراءتو، كمنو قوؿ حساف بن ثاب  (ّ)﴾ی  جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب     مب تعاذل: ﴿

  رضي ا عنو ُب رثاء عثماف بن عفاف رضي ا عنو:
 .(ْ) ضحوا بأمشط عنواف السجود بو  يقطع الليل تسبيحا

                                                             

 .ُْ/َٔع مجلة البيان،( اؼبنتدل اإلسبلمي، ُ)
  adel.mater@mediu.edu.myبحث في مناىج وطرق تدريس،( فتحي، ِ)
 .ُٖ-ُٕ( سورة القيامة، اآليتاف: ّ)
قد استدؿ بو ابن عطية لتأكيد مصدرية القرآف، كالشمط: ُب الرجل شيب ، ك َُْ( البي  ُب ديواف حساف بن ثاب ، ْ)

 .ّّٔ-ّّٓ/ٕ، مادة: مشط، ّط ، لسان العرب،اللحية، ابن منظور
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كما ُب قراءة صبهور القراء، كيقرأ بالتخفيف   ك)القرآف( على كزف فعبلف كغفراف كشكراف، كىو مهموز
 .(ُ))قراف( كما ُب قراءة ابن كثّب

 يكظب صبعتو فيو، كأصلو من )القرء( دبعُب اعبمع كالضم، يقاؿ: قرأت اؼباء ُب اغبوض، دبعُب
 .(ِ)القرآف قرآنا ألنو هبمع اآليات كالسور كيضم بعضها إذل بعض

ٺ  ﴿، كمنو قولو تعاذل: (ّ)بلـ ا تعاذلكلقد أصبح )القرآف( علما شخصيا على ك ٺ  ٺ  

ٿ   . (ْ)﴾ٿ  ٿ  ٿ  

األصل اللغوم لكلمة )قرآف( قد اربد، كإف اختلف  عبارات اؼبعربين عنو، كىو كهبذا يكوف 
فسماه صبع اغبركؼ، كقرهنا ببعضها  معُب اعبمع كالضم، كلكن بعضهم عرب عن ذلك دبا يؤكؿ إليو

حركؼ القرآف ال تكوف كذلك حاؿ التلفظ هبا إال أف زبرج ؿبددة مبينة  تبلكة، كبعضهم نظر إذل أف
 .(ٓ)مظهرة، فجعل االشتقاؽ آتيا من ذلك

فإف كاف ىذا ُب الناحية رات الكتب السالفة، كقاؿ بعض العلماء بأنو دل يسم قرآنا إال عبمعو شب
 .(ٔ)اؼبعنوية، فليكن كذلك من حيث اللفظ

                                                             

: ا، بن كثّب الدارم، تابعي،كاف إماـ الناس دبكة،دل ينازعو فيها منازع، كقيل ( ىو أبو معبد ؿبمد أك عياد أك اؼبطلب، عبدُ)
ا بن الزبّب كأبا أيوب األنصارم كأنس بن مالك، كقرأ على  ، لقي من الصحابة عبد(فليقرأ بقراءة ابن كثّب من أراد التماـ)

أيب السائب عبد ا بن السائب اؼبخزكمي، كعلى أيب اغبجاج ؾباىد اؼبكي، كعلى درباس موذل ابن عباس كعبد ا بن 
إغاثة الطالب بتراجم القراء، طبس كأربعْب دبكة، كنشأ هبا. فائز، ( ْٓ) كمولده سنة( َُِ) السائب، كتوُب ابن كثّب سنة

، البي  رقم: ُ، طحرز األماني، كُب القراءة: قاؿ الشاطيب: كنقل قراف كالقراف دكاؤنا .. الشاطيب، ٔػ ٓ/  ُ، ُط .
َِٓ. 

مناىل ، كالزرقاين، ّ-ُ/ ُ، ُ، طمجاز القرآن، كابن اؼبثُب، ُِٖ/ ُ، مادة: قرأ، ّط لَسان الَعَرب،( ابن منظور، ِ)
 .ُٓ-ُْ/ ُ، ُ، طالعرفان

، ُ، ط جمع القرآن الكريم في عهد الخلفاء الراشدين، كالركمي، َٓ/ُ، ُط  اإلتقان في علوم القرآن،( السيوطي، ّ)
ُ/ٖ. 

 .ٗ( سورة اإلسراء، اآلية: ْ)
 .ّٖٓ/ُ، ُط  ،جبريل عنألفاظ القرآن الكريم  -صلى اهلل عليو وسلم-تلقي النبي اجمليدم، ( ٓ)
 .ّٖٓ/ُاؼبصدر السابق،  (ٔ)
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 تعريف القرآن في االصطالح:

ردت عن العلماء تعريفات كثّبة للقرآف الكرًن، كىذه التعريفات تتفاكت من ناحية الشموؿ، فبعضها ك 
كإف قل -أمشل من بعض، كتتفاكت كذلك من ناحية األلفاظ، فألفاظ بعضها أكثر من بعض، كإنو 

ء اؼبعرؼ فإف التعريف ينبغي أف يكوف داال على صبيع أجزا -االعتداد بكثرة ألفاظ التعريف أك قلتها
بأقل لفظ فبكن، مهما كثرت ألفاظو، كعند الرجوع إذل كتب علـو القرآف ؼبعرفة التعريف االصطبلحي 

 توجد عدة تعريفات:

كبلـ ا منو بدا ببل كيفية قوال، كأنزلو على رسولو كحيا، كصدقو اؼبؤمنوف على " :فقد عرؼ بأنو -ُ
يل عليو السبلـ من ا عز كجل، كنزؿ بو ذلك حقا، كأيقنوا أنو كبلـ ا حقيقة، ظبعو جرب 

على خاًب رسلو ؿبمد صلى ا عليو كسلم بلفظو كمعناه، اؼبنقوؿ بالتواتر، اؼبفيد للقطع 
 .(ُ)"كاليقْب، اؼبكتوب ُب اؼبصاحف، افوظ من التغيّب كالتبديل

 .(ِ)"لم اؼبتعبد بتبلكتوكبلـ ا اؼبنزؿ على ؿبمد صلى ا عليو كسكعرفو بعض العلماء بقولو: " -ِ

ىو الكبلـ اؼبعجز اؼبنزؿ على النيب صلى ا عليو كسلم اؼبكتوب ُب "كعرؼ آخر، فقاؿ:  -ّ
 .(ّ)"اؼبصاحف اؼبنقوؿ عنو بالتواتر اؼبتعبد بتبلكتو

ىو كبلـ ا تعاذل اؼبنزؿ على نبينا ؿبمد صلى ا عليو كسلم اؼبكتوب كما زاد بعضهم قائبل: "  -ْ
 .(ْ)"صاحف اؼبنقوؿ إلينا نقبل متواترا اؼبتعبد بتبلكتو اؼبتحدل بأقصر سورة منوُب اؼب

                                                             

قواعد ، كالقاظبي، ُِ ،ّط مباحث في علوم القرآن،، كالقطاف، ُِٕ/ ُ، ُطالعقيدة الطحاوية، الطحاكم، ( ُ)
 .ٓٔ، ُ، ط التحديث

 .ُٔ ،ّط مباحث في علوم القرآن،( القطاف، ِ)
 .ُِ، ِْط مباحث في علوم القرآن،( الصاحل، ّ)
 ىػ.َُِْ، سلسلة دعوة اغبق، السنة الثانية، تاريخ القرآن الكريمالعادل اإلسبلمي،  ( رابطةْ)
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كبلـ ا اؼبعجز اؼبنزؿ على خاًب األنبياء كاؼبرسلْب بواسطة األمْب جربيل عليو "كزاد آخر بأنو:  -ٓ
ربة اؼبختتم السبلـ اؼبكتوب ُب اؼبصاحف اؼبنقوؿ إلينا بالتواتر اؼبتعبد بتبلكتو اؼببدكء بسورة الفا

 .(ُ)"بسورة الناس

كىو: "كبلـ ا الذم أكحاه إذل نبينا ؿبمد صلى ا عليو كسلم يقظة بلفظو كمعناه، اؼبعجز  -ٔ
 .(ِ)كاؼبتعبد هبما كاؼبنقوؿ إلينا تواترا كافوظ بْب دفٍب اؼبصحف"

كاإلعجاز، اجملموع بْب كقيل:" ىو كبلـ ا تعاذل اؼبنزؿ على ؿبمد صلى ا عليو كسلم للبياف  -ٕ
 .(ّ)دفٍب اؼبصحف، اؼبتعبد بتبلكتو اؼبنقوؿ بالتواتر جيبل بعد جيل"

اؼبكتوب ُب اؼبصاحف،  -صلى ا عليو كسلم-ىو الكبلـ اؼبعجز، اؼبنزؿ على النيب "كقيل:  -ٖ
 . (ْ)"اؼبنقوؿ بالتواتر، اؼبتعبد بتبلكتو كلو بآية منو

 مناقشة التعريفات:

 عريفات ما يلي:يبلحظ على الت

 اؼبتعبد بتبلكتو. -اؼبنزؿ على ؿبمد، ج( -كبلـ ا، ب(  -االتفاؽ على أمور، ىي: أ( -ُ 

االختبلؼ على بقية األمور، من حيث الزيادة كالنقصاف، فمنهم من يزيد شيئا من ىذه األمور،  -ِ
تصديق  -، ج(ظباع جربيل -الوحي، ب( -كمنهم من ال يرل تلك الزيادة، كىذه األمور ىي: أ(

اؼبنقوؿ بالتواتر،  -اؼبنزؿ لفظو كمعناه، كل ىذه األمور مذكورة ُب التعريف األكؿ. ىػ( -اؼبؤمنْب، د(
اؼبكتوب ُب اؼبصاحف، كىذه ُب معظم التعريفات، ٍب زاد بعضهم:  -اؼبفيد لليقْب كالقطع، م( -ك(

                                                             

 .ٔ، ُ، ط التبيان في علوم القرآن( الصابوين، ُ)
 .ٗ/ ُ، ُ، ط العناية بالقرآن الكريم في العهد النبوي الشريف( اغباطي، ِ)
 .ٗ/ ُ، ُط جمع القرآن الكريم في عهد الخلفاء الراشدين، ( الركمي، ّ)
 .ّ/ ُ، ُط  اإلتقان في تعليم أحكام القرآن الكريم،( القطشة، ْ)
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جملموع أك افوظ بْب دفٍب التحدم كلو بآية، كبعضهم: التحدم بأقصر سورة، كما زاد بعضهم: ا
 اؼبصحف، فيما زاد آخركف: اؼببدكء بسورة الفاربة، اؼبختـو بسورة الناس، كأضاؼ آخركف: البياف.

كعند التأمل يظهر أف األجزاء اؼبتفق عليها ُب التعريفات ىي األركاف اؼبهمة الضركرية لتعريف 
(، كىو أرجح ِاجتمع  ُب التعريف )رقم القرآف الكرًن، كىي كفيلة بتمييز القرآف عن غّبه، كقد 

التعريفات لوجازتو كمشولو، كلو استبدل  كلمة: اؼبتعبد بتبلكتو، بكلمة: اؼبعجز، لكاف التعريف أيضا 
 صحيحا ككافيا.

كبناء على ما سبق فكل جزء من األجزاء غّب األجزاء األربعة ليس ضركريا ُب تعريف القرآف، 
خرل على صفات القرآف، ال أهنا أركاف ُب تعريف القرآف، فإف أراد كإمبا يعترب ذلك إضافة صفات أ

أصحاهبا الزيادة ُب البياف فبل حرج ُب ذلك فاجملاؿ كاسع، أما إف أرادكا بذلك حدكدا للقرآف، فبل 
 يلـز شيء من ذلك بعد ذكر األركاف.

 محترزات التعريف المختار:

بلئكة، ك"اؼبعجز" خرج هبذا القيد كبلـ ا الذم ؼ "كبلـ ا" خرج هبذا كبلـ اعبن ك البشر ك اؼب
 عرب عنو الرسوؿ بلفظو، ك" اؼبنزؿ على ؿبمد " خرج هبذا ما نزؿ على األنبياء السابقْب،

ك"اؼبتعبد بتبلكتو" خرج  األحاديث القدسية ك األحاديث النبوية ك اآليات الٍب نسخ  
 تبلكهتا فلم تعد مكتوبة ُب اؼبصحف.

فاؼبراد بو: تلك الطرؽ كالوسائل كاألساليب الٍب  هج القرآن باعتباره طريقة معينة،وأما تعريف من
سلكها القرآف لتحقيق أىداؼ معينة، كأعِب هبا ىنا خاصة: ُب التعامل مع األمم السابقة، كاغبوار 

 .(ُ)كالدعوة كالتخاطب

 
 

                                                             

 ( دل أقف على تعريف ؼبنهج القرآف باعتباره طريقة معينة فلذلك اجتهدت هبذا التعريف. ُ)
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 :نوفيو فصال الدعوة وما يتعلق بها:الباب األول: 

 سة مباحث:خموفيو  ة:الفصل األول: الدعو 

 :لغة واصطالحا المبحث األول: تعريف الدعوة

 تعريف الدعوة لغة:

، (ُ)الداؿ كالعْب كاغبرؼ اؼبعتل أصل كاحد، كىو أف سبيل الشيء إليك بصوت ككبلـ يكوف منك
كالدعوة قد تكوف مصدرا ؿ: دعا فبلف إذل كذا دعوة، كقد تكوف الدعوة: اؼبرة الواحدة من الدعاء، 

الدعوة، كىي مأخوذة من مادة )د  :وف أيضا: االسم من قوؽبم: دعا الرجل دعوا كدعاء، كاالسمكتك
ع ك( الٍب تدؿ على النداء، كُب الصحاح يقاؿ: دعوت فبلنا، أم صح  بو كاستدعيتو، كدعوت 

اس دعا بعضهم بعضا حٌب هبتمعوا، كرجل داعية إذا كاف يدعو الن :ا لو كعليو دعاء، كتداعى القـو
إذل بدعة أك دين، أدخل  اؽباء فيو للمبالغة، كالنيب صلى ا عليو كسلم داعي ا تعاذل، قاؿ عز 

ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ﴿كجل ـبربا عن اعبن الذين استمعوا القرآف ككلوا إذل قومهم منذرين، 

 .(ّ()ِ)﴾ڇ    ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ

نبها: الدعاء، كالنداء، كالصياح، كاإلمالة، كيتلخص أف للدعوة ُب اللغة معاين عديدة، أ
كاالستمالة، كالَبغيب، كاغبض، كاغبث على قصد الشيء، كٍب معاف أخرل للدعوة ُب اللغة، غّب أهنا 
ترجع كلها إذل معُب كاحد، كالتمِب، كالطلب، كالزعم، كغّب ذلك، كاؼبقصود من ىذه اؼبعاين اللغوية 

ية وبث اؼبدعوين على الفكرة الٍب يريدىا، كإذل الدين الذم ُب ىذا السياؽ ىو اغبث؛ ألف الداع
 يدعو إليو.

                                                             

 .ِّّٔ/ٔ، مادة: دعا، ٓط مختار الصحاح،، كالرازم، ِٕٗ/ ِمادة دعو ، ُ، طمعجم مقاييس اللغة( ابن فارس، ُ)
 .ُّة األحقاؼ، اآلية: ( سور ِ)

 ، مادة "دعا ".ُٕٖ/ٕ، ْط الصحاح،، مادة "دعا"، كاعبوىرم، ِٗٓػ ِٖٓ/ ُّ، ّط لسان العرب،ابن منظور، ( ّ)
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 تعريف الدعوة اصطالحا:

لقد اختلف معرفو الدعوة ُب االصطبلح إذل قسمْب، قسم جعل كلمة الدعوة مرادفة لكلمة اإلسبلـ، 
ىذا  فيتحدث عن الدعوة كما يتحدث عن اإلسبلـ سواء بسواء، كقسم جعلها فنا آخر يتعلق بنشر

اإلسبلـ، كما اختلف اؼبؤلفوف ُب علم الدعوة فيها بناء على نظرهتم إذل الدعوة، ىل ىي قاصرة على 
الفكرة الٍب يدعو الداعي الناس إليها، كاألساليب كالوسائل اؼبستخدمة فقط، أك يدخل فيها سلوؾ 

ما يعقب ذلك من عمل دبا  كالتزاـ الداعي دبا يدعو إليو، أك يدخل فيها ما كراءه من تربية كتزكية، ٍب
 ؟(ُ)يدعو إليو

اإلسبلـ اغبنيف ىو الدعوة " فعلى القوؿ بأهنا مرادفة لئلسبلـ جاء تعريف بعضهم ؽبا بقولو:
العاؼبية الكربل الذم بعث هبا رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم لتكوف نظاـ اإلنسانية الكامل ُب 

 . (ِ)"حياهتا الركحية كاؼبادية ُب كل زماف كمكاف

 -رضبو ا-شيخ اإلسبلـ ابن تيمية كعلى القوؿ بأهنا متعلقة بنشر اإلسبلـ، جاء تعريف 
بقولو: "الدعوة إذل ا ىي: الدعوة إذل اإليباف بو كدبا جاءت بو رسلو، بتصديقهم فيما أخربكا بو، 

كاة، كصـو كطاعتهم فيما أمركا، كذلك يتضمن الدعوة إذل الشهادتْب، كإقاـ الصبلة، كإيتاء الز 
رمضاف، كحج البي ، كالدعوة إذل اإليباف با كمبلئكتو ككتبو كرسلو كالبعث بعد اؼبوت، كاإليباف 

 .(ّ)بالقدر خّبه كشره، كالدعوة إذل أف يعبد العبد ربو كأنو يراه"

كىذا التعريف يبكن تلخيصو ُب كوهنا: الدعوة إذل أركاف اإلسبلـ، كأركاف اإليباف، كركن اإلحساف، 
 .(ْ)"الدعوة اإلسبلمية: تبليغ رسالة النيب"كلذا اكتفى بعضهم بقولو: 

                                                             

أف الدعوة من حيث ىي دعوة ال تشمل إال دعوة الناس إذل اإلسبلـ باألساليب كالوسائل اؼبأذكف هبا  -كا أعلم-( الظاىر ُ)
 عْب االعتبار أف سلوؾ الداعية كالتزامو الشرع، كتربية اؼبدعوين على ذلك، كتزكية نفوسهم، كعملو شرعا فقط، مع األخذ ُب

 دبا يدعو إليو، كل ذلك من مستلزمات كمقتضيات الدعوة.
 .ْ/ُ، ُط  دعوة األقربين في القرآن الكريم،( العيد، ِ)
 .ُٖٓ-ُٕٓ/ُٓ، ّط مجموع الفتاوى،( ابن تيمية، ّ)
 . ْ/ُ، ُط وة األقربين في القرآن الكريم، دع( العيد، ْ)
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حث الناس على اػبّب، كاألمر باؼبعركؼ كالنهي عن اؼبنكر؛ "كعرفها بعض العلماء بقولو: 
 ."(ُ)ليفوزكا بسعادة العاجل كاآلجل

أما باعتبار كأما على القوؿ بأف الدعوة قاصرة على إيصاؿ الفكرة، فمنو التعريفات السابقة، ك 
تبليغ اإلسبلـ للناس، كتعليمو إياىم، "دخوؿ سلوؾ الداعية فيها، جاء تعريف بعضهم بقولو: 

 .(ِ)"كتطبيقو ُب كاقع اغبياة

أف الدعوة ُب االصطبلح من حيث كوهنا دعوة: تبليغ اإلسبلـ، كاغبث على الدخوؿ والخالصة: 
ہ  ﴿ف هبا شرعا، قاؿ ا تعاذل: فيو، أك التزامو؛ من خبلؿ األساليب كالوسائل اؼبأذك  ہ  ہ   ہ  

ۓ  ۓ  ھھ   ھ  ھ تطلق على كل عمل يدعى فيو . فالدعوة حينئذ (ّ)﴾﮲ے  ے  
إذل ا: كالتدريس، كاػبطابة، كالوعظ، كااضرات، كالندكات، كاؼبؤسبرات، كاؼبناظرات، كالدفاع عن 

كإذا انضم إذل الدعوة بلء كلمة اإلسبلـ، اإلسبلـ، كالرد على خصومو، كاعبهاد، ككل ما من شأنو إع
سلوؾ كالتزاـ الداعية، يكوف التعريف للدعوة: تبليغ اإلسبلـ، كاغبث على الدخوؿ فيو، أك التزامو، 
كتعليمو، كالَببية على معانيو، من خبلؿ األساليب كالوسائل اؼبأذكف هبا شرعا، كالتزاـ ذلك ُب حياة 

ٹ  ﴿ الداعي، قاؿ ا سبحانو كتعاذل: ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ  ٹ  

ڤ         ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  .(ْ)﴾ڤ  ڤ  ڤ  

 
 

                                                             

 .ْ/ُ، ُط دعوة األقربين في القرآن الكريم، ( العيد، ُ)
 .ُٕ، ُط المدخل إلى علم الدعوة، ( البيانوين، ِ)
 .ُِٓ( سورة النحل، اآلية: ّ)
 .ِ( سورة اعبمعة، اآلية: ْ)



 

18 

 

:المبحث الثاني: محور الدعوة  

لقد تركزت دعوات الرسل كاألنبياء قاطبة على شيء كاحد، يبدؤكف دعواهتم هبا كينتهوف هبا، قاؿ 
ٱ  ٻ  ﴿ذل: كقاؿ تعا ،(ُ)﴾ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ﴿تعاذل: 

، إنو الركيزة القوية كاألساس اؼبتْب، (ِ)﴾ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   ٺ  ٺ
رسالة ا عز كجل إذل البشرية صبعاء، كىي إفراد ا بالعبادة، كنبذ الشرؾ كاػبرافة، كالنيب عليو 

طلقوا بدعواهتم من عقيدة التوحيد الصبلة كالسبلـ بدأ دبا بدأ بو كل األنبياء، كانطلق من حي  ان
كالدعوة إذل إخبلص العبادة  كحده، من ال إلو إال ا، ىذا األصل العظيم، أصل أصوؿ الرساالت  

قولوا ال  :كلها، لقد بدأ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم هبذا األصل، فأكؿ شيء طرؽ مسامع قومو
ڍ    ڃڃ       ڃ   ڄ  ڃ  ﴿إلو إال ا، فقاؿ اؼبستكربكف منهم:  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   چ      چ  چ  

، كاستمر داعيا إذل ىذا اؼببدأ األظبى كاؼبطلب األعلى طيلة (ّ)﴾ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڎڌ  ڌ  ڎ
العهد اؼبكي، من رسالتو ثبلثة عشر عاما، ال يكل كال يبل، صابرا على كل ألواف األذل ُب سبيل 

تشريعات كأركاف اإلسبلـ إال الصبلة ُب السنة العاشرة من نشر ىذا اؼببدأ، فلم يفرض عليو من ال
البعثة، اللهم إال ما كاف يأمر بو قومو من معارل األخبلؽ، كصلة الرحم، كالصدؽ، كالعفاؼ، كلكن 

 .(ْ)ؿبور الدعوة كموضوع الصراع كاػبصومة، إمبا ىو ذلك األصل العظيم

م تكليفا خاصا أف يقـو هبذا األصل لقد كلف ا ىذا النيب الكرًن صلى ا عليو كسل
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ      ﴿العظيم، فقاؿ تعاذل:  ٱ  ٻ     ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ        

ڦ   ڦ  ڦ  ڦ   ڤ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ   ٹ    كما أمره أف يقـو بدعوة الناس صبيعا إذل ربقيق   ،(ٓ)﴾ٿ  ٹ   ٹ  
ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ﴿: ىذا اؼببدأ كالنهوض بو، قاؿ تعاذل

                                                             

 .ّٔ( سورة النحل، اآلية: ُ)
 . ِٓ( سورة األنبياء، اآلية: ِ)
 . ٔ -ٓ( سورة ص، اآليتاف: ّ)
 . ُٔٓ/ ّ، ْٔػّٔباؼبدينة اؼبنورة،ع  مجلة الجامعة اإلسالمية،( اعبامعة اإلسبلمية، ْ)
 .  ُْ-ُُ( سورة الزمر، اآليات: ٓ)
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﮳     ﮴   ﮵  ﮶  ﮷  ﮸ ﮺  ﮻  ﮼    ﮹ہ  ہ  ہ  ھ    ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ﮲ 

﮿  ﯀   ، كاآليات ُب ىذا كثّبة.(ُ)﴾﮽  ﮾   

أما السنة، ففيها الشيء الكثّب الداؿ على افتتاح رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم دعوتو 
فعن عمرك  ، كاستمراره فيما بْب ذلك طواؿ حياتو صلى ا عليو كسلم،بالتوحيد، كاختتامها بذلك

، قاؿ: "كن  كأنا ُب اعباىلية، أظن أف الناس على ضبللة، كأهنم (ِ)بن عبسة السلمي رضي ا عنو
ليسوا على شيء، كىم يعبدكف األكثاف، فسمع  برجل دبكة ىبرب أخبارا، فقعدت على راحلٍب، 

عليو قومو فتلطف ، حٌب  (ّ)وؿ ا صلى ا عليو كسلم مستخفيا جرءاءفقدم  عليو، فإذا رس
دخل  عليو، دبكة، فقل  لو: ما أن ؟ فقاؿ: "أنا نيب"، فقل : كما نيب؟ قاؿ: "أرسلِب ا"، 
فقل : كبأم شيء أرسلك؟ قاؿ: "أرسلِب بصلة األرحاـ، ككسر األكثاف، كأف يوحد ا ال يشرؾ بو 

معك على ىذا؟ قاؿ: "حر كعبد"، قاؿ: كمعو يومئذ أبو بكر كببلؿ فبن آمن شيء"، فقل : كمن 
 .(ٓ) (ْ)بو ..." اغبديث

                                                             

 . ِِ-ُِ( سورة البقرة، اآليتاف: ُ)
مراء اعبيش يـو كقعة الّبموؾ، كاف ( ىو عمرك بن عبسة السلمي، أحد السابقْب، كمن كاف يقاؿ: ىو ربع اإلسبلـ، ككاف من أِ)

صلى ا -أبو ذر الغفارم، كعمرك بن عبسة، كبلنبا يقوؿ: لقد رأيتِب ربع اإلسبلـ مع رسوؿ ا، دل يسلم قبلي إال النيب 
كأبو بكر، كببلؿ، كبلنبا، حٌب ال يدرل مٌب أسلم اآلخر، نزؿ عمرك ضبص باتفاؽ، كيقاؿ: شهد بدرا، لعلو  -عليو كسلم

 . َِْ/ّ، ِطسير أعالم النبالء، ت بعد سنة ستْب. الذىبيب، ما
الديباج على جرءاء، كذا ُب صبيع األصوؿ، جبيم مضمومة صبع جرمء باؽبمز، من اعبراءة، كىي اإلقداـ كالتسلط، السيوطي، ( ّ)

 .  ِِْ/ِ، ُط  مسلم،
 .ٗٔٓ/ ُ، ِْٗبسة، حديث رقم: ( أخرجو مسلم ُب صحيحو، كتاب صبلة اؼبسافرين، باب إسبلـ عمرك بن عنْ)
 .ُٖٓػ ُٕٓ/ ُ، ْٔػّٔباؼبدينة اؼبنورة، ع،  مجلة الجامعة اإلسالمية،( اعبامعة اإلسبلمية، ٓ)
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 المبحث الثالث: عناصر الدعوة:

 عناصر الدعوة اإلسالمية:

أ(ػ الداعي، ب(ػ اؼبدعو، ج(ػ اؼبدعو إليو )اؼبوضوع(، د(ػ األسلوب أك اؼبنهج أك الطريقة أك الوسيلة، 
 ٌب الكبلـ على العنصرين األخّبين ُب مبحثْب مستقلْب إف شاء ا تعاذل.ىػ(ػ اؽبدؼ، كسيأ

 أوال: الخطيب أو الداعية:

ىذا ىو الركن األكؿ، كاؽباـ ُب ىذا البناء، كبدكنو ال يرتفع للخطاب بناء، كال ترسخ لو أسس، كمن 
 اؼبعرفة اإلسبلمية، ىنا كجب العمل الدؤكب إلعداد العلماء كالدعاة الربانيْب، الذين هبمعوف بْب

كالرؤية العصرية، مع الغّبة اإليبانية كاألخبلؽ الربانية؛ ألف اؼبسلمْب أحوج ما يكونوف اليـو إذل الداعية 
البصّب، كالعادل اؼبتمكن، الذم إذا استقضي قضى حبق، كإذا استفٍب أفٌب على بينة، كإذا دعا إذل ا 

 .(ُ)دعا على بصّبة

 ا في الخطيب الداعية:الشروط الواجب توافرى

فبلبد أف هبمع مع العلم ثقافة كاسعة ُب صبيع اجملاالت، كىي: ـ أن يكون حكيما عليما حليما، 7
الثقافة الدينية، كاللغوية، كالتارىبية، كاإلنسانية، كالعلمية، كأف يكوف كذلك على دراية دبا يدكر من 

أك )الثقافة الواقعية(، بشرط أال يطغى ىذا حداث الٍب يطلق عليها البعض فقو الواقع، األحولو من 
 اعبانب على غّبه من اعبوانب، كال يكوف عاجزا ُب اؼبسائل الشرعية أك الدينية.

فالقدكة من أىم األسس الٍب تؤدم إذل حسن الَببية ـ أن يكون عامال بعلمو )أي قدوة حسنة(: 6
ى  ائ  ائ   ﴿شعيب عليو السبلـ لقومو: للمدعو، كلساف اغباؿ أبلغ من لساف اؼبقاؿ، نداؤه كما قاؿ 

، (ِ)﴾ی  ی  جئ  حئ  مئ  یىئ  ىئ  ىئ  ی  ېئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ      ېئ  ېئ  ۇئەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ

                                                             

 .ُّٗ/ّٔ،  ُط  موسوعة الرد على المذاىب الفكرية المعاصرة،( الشحود، ُ)
 . ٖٖ( سورة ىود، اآلية: ِ)
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 كقاؿ تعاذل: ،(ُ)﴾ھ  ے  ے   ھۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ ﴿ كقاؿ تعاذل:

 .(ِ)﴾ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ ﴿

قاؿ: ظبع  رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم يقوؿ:  -رضي ا عنو-د كعن أسامة بن زي
 (ْ)ُب النار فيدكر كما يدكر اغبمار برحاه (ّ)]هباء بالرجل يـو القيامة فيلقى ُب النار فتندلق أقتابو

فيجتمع أىل النار عليو فيقولوف: أم فبلف ما شأنك أليس كن  تأمرنا باؼبعركؼ كتنهانا عن اؼبنكر؟ 
 .(ٓ)ن  آمركم باؼبعركؼ كال آتيو كأهناكم عن اؼبنكر كآتيو[قاؿ: ك

 ـ الصبر وتحمل المشاق في سبيل الدعوة:4

الصرب ىو مكابدة النفس على الطاعات ككفها عن السيئات كاالحتساب على الببلء، كال ىبفى ما 
پ  پ  ﴿تعاذل: للصرب من أنبية بالغة ُب حياة اؼبسلم عامة، كُب مسّبة الدعوة كالدعاة خاصة، قاؿ 

 .(ٕ)﴾ۓ  ۓ     ﮲     ﮳   ﮴﴿ كقاؿ: ،(ٔ)﴾ڀ   ڀ  ڀ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ

ترؾ العجلة ُب الوصوؿ إذل شبار الدعوة، كترؾ استعجاؿ االستجابة،  ومن أىم لوازم الصبر:
 كاالستمرار ُب الدعوة كاؼبداكمة عليها دكف كلل كال ملل.

 ـ الحرص على ىداية من يدعوه:3

ىداية من يدعوه، فإذا كاف من يدعوه كافرا كاف حريصا على إيبانو ساعيا ُب أف يكوف حريصا على 
ذلك بكل سبيل، كقد كاف سيد الدعاة كاؼبهتدين كىو نبينا صلى ا عليو كسلم ليحزف أشد اغبزف 

                                                             

 . ْْ( سورة البقرة، اآلية:ُ)
 . ّ-ِيتاف: ( سورة الصف، اآلِ)
 .ُٔٔ/  ُ ،ُط مشكل الصحيحين،  ابن قرقوؿ، َ( فتندلق أقتاب بطنو، أم زبرج أمعاؤهّ)
 . َُ/  ُٓ، ُط  مرقاة المفاتيح،. القارم، كرانو حوؿ رحاه، أك ُب رحاه( برحاه أم كدْ)
 . ِّٕٔرقم  ، حديثُُِ/ْكتاب بدء اػبلق، باب صفة النار كأهنا ـبلوقة،   ،( أخرجو البخارم ُب صحيحوٓ)
 . ّ( سورة العصر، اآلية: ٔ)
 . ُِّورة طو، اآلية: ( سٕ)
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ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ﴿حٌب يكاد يقتلو الغم أسفا على نفور الناس من دعوتو، يقوؿ فيو تعاذل: 

، كما كصفو تعاذل باغبرص على ىداية الناس، قاؿ (ُ)﴾ڦ  ڦ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
﮵  ﮶  ﮷    ﴿تعاذل:  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ﮲  ﮳  ﮴  

﮺   .(ّ()ِ)﴾﮸ ﮹   

فيجب على الداعية أف يكوف ـبلصا  عز كجل، ال يريد رياء كال ظبعة، كال ثناء ـ اإلخالص: 5
ڍ  ﴿ل، كما قاؿ سبحانو كتعاذل: الناس كال ضبدىم، إمبا يدعو إذل ا يريد كجهو عز كج ڇ  ڇ   

 . (ْ)﴾ڎڍ  ڌ     ڌ

 .(ٓ)كإخبلص الداعية  ُب دعوتو، ىو من سر النجاح فيها، ككضع القبوؿ لو ُب األرض

 ـ اختيار الزمن المناسب للدعوة:2

فالزمن عنصر فعاؿ من عناصر الدعوة، كإف اختيار زمن الدعوة أمر ُب غاية األنبية، كىناؾ أكقات 
لو اؼبرء فيها مع نفسو، كال يكوف مستعدا فيها لتقبل األفكار، كالدعوة تتأثر باعبو العاـ كالظرؼ ىب

الذم يبر فيو الداعية كاؼبدعو، كؽبذا فإف على الداعية أف ىبتار أنسب األكقات الٍب ال إحراج فيها كال 
 .(ٔ)مشقة

 ب(ـ المدعو:

                                                             

 . ٔ( سورة الكهف، اآلية: ُ)
 . ُِٖ( سورة التوبة، اآلية: ِ)
 . ََْػ ّٗٗ/ ّٔ، ُط موسوعة الرد على المذاىب الفكرية المعاصرة، ( الشحود، ّ)
 .  َُٖ( سورة يوسف، اآلية: ْ)
 .َّٔ/ ُْٓ، ُطوفية، موسوعة الرد على الص( القارم، ٓ)
 .ُٓٗ/ُ، ُ، طالخالصة في فقو الدعوة( الشحود، ٔ)
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، ك أىل اإلسبلـ بوجو خاص،فرسالة اإلسبلـ ك ىو من يراد دعوتو، ك ىم الناس صبيعا بوجو عاـ
ۀ  ﴿كقاؿ تعاذل:  ،(ُ)﴾ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ﴿رسالة للعاؼبْب، قاؿ تعاذل: 

ہ  ہ ھ ھ ۆ  ۆ  ۈ  ﴿كقاؿ تعاذل: ، (ِ)﴾ہ  ہ  ڭ  ۇ  ۇ   ڭ  ڭ  

 .(ّ)﴾ۈ   ٴۇ

ذين كمن أجل ذلك فالبشر صبيعا مدعوكف إذل ىذا الدين، كالناس صبيعا ىم أمة الدعوة ال
 أرسل إليهم رسولنا ؿبمد صلى ا عليو كسلم.

كاؼبدعوكف ىم العنصر األساس من عناصر الدعوة إذل ا عز كجل، إذ ما شرع  الدعوة إال 
ألجلهم، كما أرسل  الرسل إال لدعوهتم، لذا هبب االىتماـ هبم، كدراسة حاالهتم، كالتصرؼ ذباىها 

 .(ْ)دبا يناسبها، فبا يقرره الشرع اغبنيف

 ج(ـ المدعو إليو )الموضوع(: 

دين اإلسبلـ ىو الذم يراد دعوة الناس إليو، كضبلهم عليو، ك دين اإلسبلـ ىو سبيل ا، كصراطو 
 ، (ٓ)﴾ہ  ہ   ہ  ہ﴿اؼبستقيم، قاؿ تعاذل: 

ڍ  ڍ ڌ ڌ﴿قاؿ تعاذل: ك  ڌ  ڎ  ڎ     ڌڇ  ڍ  ڍ﴿ كقاؿ تعاذل:، (ٔ)﴾ڎ ڈ ڎڇ  ڇ   

 . (ٕ)﴾ڈ

                                                             

 . ُٖٓ( سورة األعراؼ، اآلية: ُ)
 .  ِٖ( سورة سبأ، اآلية: ِ)
 . ُ( سورة الفرقاف، اآلية: ّ)
 .   ٕٗ/ُ، ُط منهج الدعوة في ضوء الواقع المعاصر،( آؿ عرعور، ْ)
 .  ُِٓ( سورة النحل، اآلية: ٓ)

 .  َُٖسف، اآلية: ( سورة يو ٔ)

 .  ٕٖ( سورة القصص، اآلية: ٕ)
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 ىي: الدعوة إذل توحيده، ك اإليباف بو، ك الدخوؿ ُب دينو، ك صراطو فالدعوة إذل ا
اؼبستقيم، كشرعو القوًن، كىو دين اإلسبلـ الذم بعث بو خاًب الرسل صلى ا عليو كسلم خبصائصو 
العظيمة اؼبميزة لو عن سائر األدياف، من مشولو كعمومو، ككسطيتو، كجلبو للمصاحل، كدفعو 

 .(ُ)للمضار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 . ْٗ/ُٔٗ،ع مجلة البيان( اؼبنتدل اإلسبلمي، ُ)
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 المبحث الرابع: أساليب الدعوة:

أساليب الدعوة أك الطرؽ الصحيحة ؼبمارسة الدعوة، ىي تعترب عناصر مهمة إليصاؿ اإلسبلـ إذل 
الناس كدعوهتم إليو، كال شك ُب أف القرآف الكرًن ما كاف لو أف يهمل تلك اؼبسألة، لذلك بْب القرآف 

ية بآيات جلية اؼبعُب صروبة العبارة، قاؿ تبارؾ كتعاذل: األساليب األساسية كاؽبامة للدعوة اإلسبلم
ھ   ھ  ھ﴿ ہ   ۓ  ۓ  ھہ  ہ   ہ   ﮵   ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮲ے  ے     ﮻﮳  ﮴   

﮾  ﮿ ﮽    .(ُ)﴾﮼  

، فأساليب الدعوة كما (ِ)﴾ڑڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڎڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌ﴿كقاؿ تعاذل: 
 -ْاعبداؿ اغبسن  -ّاؼبوعظة اغبسنة  -ِة اغبكم -ُكردت ُب اآليتْب الشريفتْب أربعة، كىي: 

 . (ّ)البصّبة

 أوال: الحكمة:

كىي القوؿ اكم اؼبتقن الذم ال يتسرب إليو خلل من كذب أك خطأ أك إهباـ أك غموض أك غّب 
ذلك، كاتسع مفهـو اغبكمة حٌب صار مفهوما كليا يندرج ربتو مفاىيم متعددة، فكل عمل أك قوؿ 

تنع عليو النقد أك الرد كاؼبعارضة كاف عمبل أك قوال حكيما، فنقوؿ: قوؿ حكيم، يتطابق مع الواقع كام
لذلك كاف اغبكم أعم من اغبكمة، ألف اغبكم يتصف  .كسلوؾ حكيم، كرأم حكيم، كىكذا..

بالظلم كالعدؿ، كاغبكمة ال تستعمل إال عند العدؿ فقط، فنقوؿ حكم باغبكمة، أم فصل بْب 
.. كىذا معُب قولو تعاذل عن داككد عليو السبلـ: .النقص، كالنقد، كاؼبعارضةالناس دبا يبنع اػبلل، ك 

ڦ  ڦ  ڄ﴿ أم أؽبمناه اغبقيقة، كالقدرة على بياهنا كإظهارىا باأللفاظ كاعبمل  ،(ْ)﴾ڦ  
 .(ٓ)الفاصلة الٍب ال إهباـ فيها كغموض

                                                             

 . ُِٓ( سورة النحل، اآلية: ُ)

 . َُٖ( سورة يوسف، اآلية: ِ)
 .َٗ/ِ، ُط  موسوعة الدين النصيحة،( الشحود، ّ)
 .َِ( سورة ص، اآلية: ْ)
 .ُٗ/  ِ، ُط  موسوعة الدين النصيحة،( الشحود، ٓ)
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، أك أف (ُ)"ق بالعلم كالعقلإصابة اغب"كتعريف اغبكمة اؼبطلوبة ُب الدعوة اإلسبلمية، أف اغبكمة ىي: 
، لكن ىذين التعريفْب عبانب من جوانب (ِ)"كضع الشيء ُب موضعو البلئق بو"اغبكمة ىي: 

اغبكمة، كليسا تعريفْب ؼبفهومها الكلي، فإف مراعاة أحواؿ اؼبدعو إذل اإلسبلـ من اغبكمة، أحوالو 
ارضة، كعدـ مراعاهتا ليس من اغبكمة، بل اؼبادية، كالنفسية، كالفكرية، كاالجتماعية، حٌب أحوالو الع

من اغبماقة الٍب ال ينتج عنها سول تنفّب اؼبدعو، كالقدرة على استعماؿ اغبجة كالربىاف من اغبكمة، 
فإف استعماؿ الدليل ُب غّب موضعو، أك اغبجة حٌب لو كان  صحيحة ُب غّب مناسبتها ليس من 

، كاختيار اؼبوضوع غّب اؼبناسب للمقاـ كذلك ليس اغبكمة، كاختيار أكلويات اؼبواضيع من اغبكمة
من اغبكمة، كما أف دراسة علم الدعوة كمتطلباتو من اغبكمة ُب الدعوة، كاالرذبالية فيها خبلؼ 

 .(ّ)اغبكمة

 ثانيا: الموعظة الحسنة:

اؼبوعظة اغبسنة أسلوب ىاـ من أساليب الدعوة اإلسبلمية، كىي العبلمة على مصداقية الداعية أك 
عدـ مصداقيتو، كبعبارة أخرل: ىي العبلمة الفاصلة بْب الداعية إذل ا الذم ال غاية لو سول ا، 
كبْب الداعية إذل نفسو أك إذل شيء آخر غّب ا تبارؾ كتعاذل، لذلك كصفها ا سبحانو كتعاذل 

بل كل ما يريده منهم باؼبوعظة اغبسنة، ألف الداعية اإلسبلمي ال يريد من الناس جزاءا كال شكورا، 
 ىو عودهتم إذل ا، كعبادهتم إياه.

، ككل (ٓ)"التذكّب باػبّب فيما يرؽ لو القلب"، أك ىي (ْ)"زجر مقَبف بتخويف"كاؼبوعظة ىي: 
ٿ  ﴿من اؼبعنيْب صحيح ُب اؼبوعظة، فالزجر اؼبقَبف بتخويف يسمى موعظة، كما ُب قولو تعاذل: 

 ،(ٔ)﴾ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ
                                                             

 .  ِِٓ/ُ، مادة: حكم، ُط  مفردات ألفاظ القرآن،( األصفهاين، ُ)
 .  ّٖٓ/ُ، ُ، طالتفسير القيم( الندكم، ِ)
 .                                   ُٗ/ِ، ُط موسوعة الدين النصيحة، ( الشحود، ّ)
 .ِّٓ/ِ، مادة: كعظ، ُط  مفردات ألفاظ القرآن، ( األصفهاين،ْ)

 .ِٖٖ/ ِ اتعظ،، مادة: ُ، ط كتاب العيناىيدم، ( الفر ٓ)
 .ْٔ( سورة ىود، اآلية: ٔ)



 

27 

 

، فمعُب الوعظ ُب اآليتْب ىو الزجر اؼبقَبف (ُ)﴾ٹ  ٹ   ڤ  ڤ ﴿: كقولو تعاذل
ڈ  ژ  ﴿بتخويف، ككذلك التذكّب باػبّب دبا يرؽ لو القلب كرد ُب قولو تعاذل: 

، أم يذكركم لعلكم تتذكركف، كلكن اؼبعُب األكؿ ىو األشهر ُب استعماؿ لفظ (ِ)﴾ژ
 اؼبوعظة. 

نصيحة اؽبادفة إذل اػبّب، كالدالة عليو؛ كىذا ىو كيبكن تعريف اؼبوعظة اغبسنة بأهنا ىي ال
اؼبعُب العاـ لكلمة موعظة، فالزجر موعظة، كلكن اؼبوعظة ليس  ُب كل معانيها زجرا، فقد تستعمل  

ې  ې﴿كلمة موعظة بقدر األمر اؼبستتبع للخّب كما ُب قولو تعاذل:  ائ    ېۉ  ۉ   ې   ى  ى  

كاحدة من اثنتْب أف تقوموا  مثُب أك أفرادا، كالزجر أك  ، دبعُب قل إمبا آمركم بأف تفعلوا(ّ)﴾ائ
األمر أك التذكّب أك غّب ذلك فبا يستتبع شيئا ما يسمى نصيحة، فإف كاف اؼبستتبع خّبا كان  
موعظة حسنة، كإف كاف اؼبستتبع شرا كان  اؼبوعظة سيئة، كقد كردت كلمة موعظة ُب القرآف دبعاين 

، أم كحذرىم كخوفهم، كقولو (ْ)﴾ڳ  ڳ  ڱ ﴿ثاؿ، قولو تعاذل: متعددة، منها على سبيل اؼب
 ، أم ينهاكم كوبذركم.(ٓ)﴾ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې      ې  ې       ې               ى  ى﴿تعاذل: 

ہ  ہ   ہ  ﴿كيبكن بعد ما تقدـ كضع تعريف للموعظة اغبسنة اؼبقصودة ُب قولو تعاذل: 

اللْب اؽبادئ اؼبتضمن لتخويف كزجر، بقصد  ، بأهنا ىي القوؿ البليغ(ٔ)﴾ہ  ھ   ھ  ھ
 .(ٕ)اغبث على فعل اػبّب كترؾ الشر

 

                                                             

 .ّْ( سورة النساء، اآلية: ُ)
 .َٗ( سورة النحل، اآلية: ِ)

 .ْٔ( سورة سبأ، اآلية: ّ)
 .ّٔ( سورة النساء، اآلية: ْ)
 .ُٕ( سورة النور، اآلية: ٓ)
 . ُِٓ( سورة النحل، اآلية: ٔ)

 . ِٗػُٗ/ ِ، ُط  ن النصيحة،موسوعة الدي( الشحود، ٕ)
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 ثالثا: الجدال بالتي ىي أحسن )الجدال الحسن(:

كاعبداؿ كاؼبوعظة، دليل كعبلمة على حسن النية أك سوء النية عند الداعية، كلكنها ُب اعبداؿ أكضح 
مع اػبصم كتبادؿ حجج إلثبات كل كاحد صحة ما كأكثر داللة على النية، كذلك ألف اعبداؿ مباراة 

ىو عليو، كىنا مكمن اػبطورة، أك الشعرة الفاصلة بْب النية اغبسنة ُب اعبداؿ كالنية السيئة فيو، ألف 
اجملادؿ يبحث عن النصر كالتفوؽ ُب اعبداؿ، فإف كاف اعبداؿ انتصارا للذات كان  النية سيئة، كإف  

ق كان  النية صاغبة، فقد هبادؿ الداعية بقصد الدعوة إذل اإلسبلـ، كاف االنتصار  كإحقاؽ اغب
كُب خضم اعبداؿ كاػبصاـ اغبوارم يتحوؿ القصد إذل سعي إلثبات التفوؽ الشخصي كاؼبصداقية 
األنانية، كبعبارة أخرل يتحوؿ اعبداؿ من السعي إلثبات صحة اإلسبلـ كأحقيتو ُب االتباع إذل 

على حق كخصمو على باطل، كىنا يكوف اعبداؿ حوؿ أمر شخصي،  السعي إلثبات أف اجملادؿ
كليس جداال موضوعيا ىادفا، كىذا النوع من اعبداؿ ال يصل باؼبتجادلْب إال إذل العداء كالتخاصم 
كالتنازع، ألنو ليس  كال إلحقاؽ حق، كإبطاؿ باطل، كىو النوع الذم هنى ا تبارؾ كتعاذل عنو ُب 

پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺٻ  ﴿قولو تعاذل:  ، كللوصوؿ إذل مثالية ُب (ُ)﴾پ  
اعبداؿ كربقيق معُب اعبداؿ اغبسن الذم أمر ا تبارؾ كتعاذل بإتباعو كأسلوب ُب الدعوة إذل 

 .(ِ)اإلسبلـ، هبدر تعريف معُب اعبداؿ كمقوماتو

 معنى الجدال:

، كىذا التعريف ال (ّ)"بل أم أحكم  فتلواعبداؿ ىو اؼبفاكضة على سبيل اؼبنازعة من جدل  اغب"
يبعد كثّبا عن معُب اعبداؿ، إال أنو يبكن أف يقاؿ: ىو تبادؿ اغبجج على سبيل تفنيد أحد اتجْب 
حجج اآلخر كتثبي  قولو، كيتنوع اعبداؿ إذل حسن كسيء باعتبار ىدفو كغايتو، كباعتبار أسلوبو 

ات عرقية أك عنصرية أك طائفية، أك غرضو التعارل، كطريقتو، فاعبداؿ اؽبادؼ إذل إحياء عصبي
كالتفاضل الشخصي كاألناين، أك بقصد الشهرة كالتظاىر، جداؿ سيء، حٌب لو كان  الوسيلة جيدة 

                                                             

 .ُٕٗ( سورة البقرة، اآلية: ُ)
 .ِٗ/ِ، ُط  موسوعة الدين النصيحة،( الشحود، ِ)
 . ُٕٓ/ُ، مادة: جدؿ، ُط  مفردات ألفاظ القرآن،( األصفهاين، ّ)
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كعلمية، ككذلك إذا كاف أسلوبو الطعن كاؼبغالطة كالتجريح ككشف العورات كالكذب جداؿ سيء، 
وسيلة تربر الغاية، كال الغاية تربر الوسيلة ُب اعبداؿ السيئ، حٌب لو كان  الغاية سامية كنبيلة، فبل ال

كأما اعبداؿ اغبسن فهو الذم يكوف ىدفو األكؿ كاألخّب ىو اغبق كالوصوؿ إذل اغبقيقة، كليس إذل 
 .(ُ)غّبىا مع مراعاة الوسيلة العلمية الصاغبة الشريفة

 : الدعوة إلى اهللـ البصيرة في 3

ة تعاريف، منها قوؿ بعضهم" كالبصّبة: ىي اؼبعرفة الٍب سبيز هبا بْب اغبق عرؼ العلماء البصّبة بعد
، فمن استقاـ على دين ا رزؽ (ّ)"قوة اإلدراؾ كالفطنة كالعلم كاػبربة"، كالبصّبة ىي: (ِ)كالباطل"

 .(ْ)البصّبة ُب الدين كالدعوة، فصار يدعو إذل ا على بصّبة كيقْب كبرىاف كعلم

الفرائض ُب الداعي الذم يدعو إذل ا، كإذا ترؾ الفريضة فهو آٍب، كسبيل إف البصّبة من 
البصّبة ُب الدعوة العلم هبا، كسبيل البصّبة ُب أسلوب الدعوة الرفق كاالتزاف كأخذ األمور مأخذ 

، فهي ليس  دعوة عامية، كال نعرة جاىلية، كال تقليدا لفبلف كفبلف، بل ىي دعوة (ٓ)الركية كالتعقل
  ،(ٔ)﴾ۈئ  ېئ ېئېئىئ   ىئ﴿بصرة؛ شعارىا قولو تعاذل: مست

اغبجة القاطعة اليقينية البينة، كىي بصّبة ُب كل شيء؛ بصّبة ُب حقيقة الدعوة،  وفيصلها:
فيعلم اإلنساف إذل ماذا يدعو، كماذا يريد من الناس، كبصّبة بطريقة الدعوة كمعرفة ما وبل كما ال 

راد، كإدراؾ العوائق كالعقبات الٍب تعَبض سبيل الداعية؛ وبل، كسلوؾ السبيل األقـو لتحصيل اؼب
ليتسلح ؽبا كيستعد كال يفاجأ هبا، كبصّبة حباؿ اؼبدعوين، تعْب على تلمس أسباب ىدايتهم، كبصّبة 
بأعداء الدعوة؛ ليكوف الداعي منهم على حذر، كبصّبة بالنفس؛ ليعرؼ الداعي مقصده كنيتو 

                                                             

 .ّٗػِٗ/ِ، ُط موسوعة الدين النصيحة،( الشحود، ُ)
 .ُٖٓ/ِ، ُ، طمعالم التنزيل( البغوم، ِ)
 . ٗٓ/ُ، باب الباء، ُط المعجم الوسيط،  الزيات،ك  كعبد القادر، كالنجار،م، ( إبراىيّ)
 .ُٗٓ/ُ، ُط فصل الخطاب، ( عويضة، ْ)
 .ِٕٕ/ُ، ُط  فتاوى عبد الحليم محمود، ( ؿبمود،ٓ)
 . ُُُ( سورة البقرة، اآلية: ٔ)
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كال تتداخل عنده اؼبقاصد كال يغالطو الشيطاف فيزين لو القبيح، أك  كدافعو؛ فبل يلتبس عليو األمر،
يقبح لو اغبسن، كيغريو بالتعصب كالغضب كاغبمية للنفس أك للمذىب أك للطائفة أك للجماعة أك 

 . (ُ)لئلقليم أك للشيخ أك لغّب ذلك

 فالبصّبة تنقسم إذل ثبلثة أقساـ:

 لدعوة(.البصّبة دبا يدعو إليو )أم البصّبة با - ُ

 البصّبة حباؿ اؼبدعو. - ِ

 البصّبة بكيفية الدعوة. - ّ
 فهذه ثبلثة أقساـ للبصّبة، علم بالدعوة كعلم حباؿ اؼبدعو كعلم بكيفية الدعوة كطريقتها.

أف يكوف الداعية عاؼبا باغبكم الشرعي الذم يدعو إليو، فردبا دعا إذل شيء  أوال: البصيرة بالدعوة:
بواجب، فيلـز الناس ما دل يلزمو ا عز كجل، كردبا دعا إذل ترؾ شيء ظنو  ظن أنو كاجب كىو ليس

 أنو حراـ كىو ليس حبراـ، فيحـر على الناس أمرا أباحو ا عز كجل ؽبم، كالعكس بالعكس.

أف يعرؼ الداعية حاؿ اؼبخاطبْب، كالدليل على أنبية معرفة الداعية  ثانيا: البصيرة بحال المدعو:
ُب الصحيح أف النيب صلى ا عليو كسلم ؼبا أرسلو إذل اليمن، قاؿ لو  ين حديث معاذحباؿ اؼبدعو 

إنك تأٌب قوما أىل كتاب فليكن أكؿ ما تدعوىم إليو شهادة أف ال إلو إال »عليو الصبلة كالسبلـ: 
، قاؿ لو ذلك ليعرؼ معاذا حاؿ اؼبدعوين، فالبصّبة حباؿ اؼبدعو من أىم (ِ)اغبديث« ا...
 همات حٌب يستطيع اإلنساف أف يصل إذل اػبّب ُب دعوتو.اؼب

لقد دلنا ا تبارؾ كتعاذل إذل الطريقة اؼبثلى ُب الدعوة إليو  ثالثا: البصيرة بكيفية الدعوة وطريقتها،
ہ  ہ   ہ  ہ  ﴿كترتيب األكلويات، كالدليل من القرآف على كيفية الدعوة قولو سبحانو كتعاذل: 

                                                             

 . ٔ/ّٖ، ُط دروس للشيخ سلمان العودة، ( العودة، ُ)
، كأخرجو مسلم ُب ُْٖٓ، حديث رقم ْٖٗ/ّيحو، كتاب اعبمعة، باب الطيب للجمعة، ( أخرجو البخارم ُب صحِ)

 .ُِّ، حديث رقم ّٖ/ُصحيحو، كتاب اإليباف، باب الدعاء إذل الشهادتْب، 
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، فاؼبدعوكف إذل طريق ا منهم من ىو خارل (ُ)﴾ۓ  ۓے  ے    ھھ   ھ  ھ
الذىن، طيب ُب حقيقتو، إذا عرؼ اغبق سبسك بو، فهذا يدعى باغبكمة، كمن الناس من ىو 
مشتغل بالباطل، عادل بأنو مبعد عن اغبق، فهذا وبتاج إذل موعظة حسنة ُب ألفاظها كمعانيها حٌب 

و إال اعبداؿ بالٍب ىي أحسن، كإال انتقل معو بعد ذلك إذل يقبل إذل ا، كمن الناس من ال ينفع مع
ہ ﴿، كما قاؿ العلماء ُب قولو تعاذل: (ِ)اعببلد ، أف ا ذكر سبحانو كتعاذل مراتب ...﴾ہ  ہ   ہ  

الدعوة، كجعلها ثبلثة أقساـ حبسب حاؿ اؼبدعو، فإنو إما أف يكوف طالبا للحق ؿببا لو مؤثرا لو إذا 
باغبكمة، كال وبتاج إذل موعظة كجداؿ، كإما أف يكوف مشتغبل بضد اغبق، كلكنو  عرفو، فهذا يدعى

إذا عرفو اتبعو، فهذا وبتاج إذل موعظة بالَبغيب كالَبىيب، كإما أف يكوف ىذا اؼبدعو معاندا معارضا، 
 .(ّ)فهذا هبادؿ بالٍب ىي أحسن، فإف رجع كإال انتقل معو إذل اعببلد إف أمكن

من  اركن، ككوهنا هنا صفة من صفات األنبياء كالعلماء الراسخْبكو ّبة ُب الدعوة ُب  كتظهر أنبية البص
تستثمر  اهبف ُب الرأم، كاالكبراؼ ُب اؼبنهج، كما أف ذبنب الداعية الضعالدعوة، ككوهنا  أركاف

 .(ْ)األكقات، كتعرؼ األكلويات، كيعطى كل ذم حق حقو

                                                             

 .  ُِٓ( سورة النحل، اآلية: ُ)
 .  ُُّٖ/ُ، ُ، ط العلم والدعوة( عبد الكرًن، ِ)
 . ُّٓ/ُ ،ُط  مفتاح دار السعادة،( ابن اعبوزية، ّ)

 . ّ/ ُ، ُ، طالبصيرة في الدعوة إلى اهلل( العنزم، ْ)
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 المبحث الخامس: أىداف الدعوة:

 وة إلى اهلل:أىداف الدع

يقصد من كراء الدعوة إذل ا تعاذل مقاصد سامية كأىداؼ نبيلة، ىي الغاية الٍب من أجلها أرسل ا 
، فتحقيق (ُ)﴾ۋڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ      ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ﴿األنبياء كالرسل، قاؿ تعاذل: 

كلها تصب فيما الدين  كنبذ الشرؾ، ىو اؽبدؼ األساسي للدعوة، لكنو ينبثق عنو أىداؼ فرعية،  
من أجلو بعث  الرسل، كدع  الدعاة، كقتل من قتل، كعذب من عذب، كأخرج من داره من أخرج، 
إف للدعوة أىدافا سامية، تتجلى من خبلؿ دراسة سّبة النيب صلى ا عليو كسلم، ال هبوز اغبيدة 

ْب اغبْب كاآلخر حٌب كاالنصراؼ عنها، كما هبب على اؼبسلم الواعي أف يتصورىا كيعيها، كهبددىا ب
، ذبتمع (ِ)ال تزؿ بو قدـ، كال ينجرؼ مع ىول، أك يطغى عليو مصلحة دنيوية، أك ينحرؼ قصده

ڄ   ڄ  ڄ  ﴿ىذه األىداؼ ُب نقل العباد من عبودية العباد إذل عبودية رب العباد، قاؿ تعاذل: 

ڃ  ﴿: ، كدعوة كل نيب كان  تؤكد على ىذا اؼببدأ، كما قاؿ تعاذل(ّ)﴾ڃ  ڃ  ڃ ڄ  ڄ  

چ  چ   چ  ڇ ڃ  چ   پ  ﴿، كقاؿ تعاذل: (ْ)﴾ڃ  ڃ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  

ڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   ٺ «، ال إلو إال ا»، كالرسوؿ صلى ا عليو كسلم جاء لتحقيق (ٓ)﴾پ  پ   
بن كلذا كاف يدعو إذل ىذه الكلمة كل من يلقاه، ُب اجملالس كاألسواؽ كؾبامع الناس، فعن ربيعة 

                                                             

 .ّٗ( سورة األنفاؿ، اآلية: ُ)
 .ّٓ/ُ، ُط  مثل ما بعثني اهلل،( الصغّب، ِ)
 .ٔٓ( سورة الذاريات، اآلية: ّ)
 .ّٔ( سورة النحل، اآلية: ْ)

 .ِٓ( سورة األنبياء، اآلية: ٓ)
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ككاف جاىليا أسلم، فقاؿ: رأي  رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم؛ بصر عيِب بسوؽ  (ُ)عباد الديلي
 . (ْ()ّ)«يا أيها الناس قولوا ال إلو إال ا تفلحوا»يقوؿ:  (ِ)ذم اجملاز

 األىداف الدعوية:

ن معرفة إذ بدكف الدعوة ال يتمكن البشر م إرشاد البشرية إلى أعلى حق في ىذا الوجود، - 7
رهبم، كيبقوف ُب زببط من أمر أصل اػبلق كالغرض منو، كمآلو، ككضع اإلنساف ُب ىذا 

ٹ  ﴿الكوف، فتغلب عليهم الضبلالت كاألكىاـ، كما قاؿ تعاذل:  ٿ  ٿ  ٹ  

ڦ  ڦ  ڄ ڦ  ڦ   ڤ   ٹ  ﴿، قاؿ القرطيب: (ٓ)﴾ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  

كالضبللة إذل نور الكفر  : أم بالكتاب كىو القرآف، أم بدعائك إليو من ظلمات﴾ٹ
نو الداعي، عليو كسلم أليباف كالعلم بتوفيقو إياىم كلطفو هبم، كأضيف إذل النيب صلى ا اإل

 . (ٔ)كاؼبنذر اؽبادم إذل صراط العزيز اغبميد

فإف البشر إذا ساركا ُب حياهتم دبجرد عقوؽبم إنقاذ البشرية من أسباب الدمار والهالك،  - 6
ىم، ال يستطيعوف توقي ما يضرىم، كيؤدم هبم إذل الفساد ُب الغالب، كأىوائهم كغرائز 

                                                             

بسوؽ ذم اجملاز قبل أف يسلم، ٍب أسلم، كشهد  - صلى ا عليو كسلم-رأل النيب( ىو ربيعة بن عباد الديلي اغبجازم،  ُ)
/  ٔ، ِطسير أعالم النبالء، الذىيب،  .لو صحبة، كتوُب ُب خبلفة الوليد بن عبد اؼبلك: الّبموؾ، كقاؿ البخارم، كغّبه

ُٖ. 
ي على مسافة ثبلثة أمياؿ من عرفات بناحية ( سوؽ ذم اجملاز: ظبي  بذلك ألف إجازة اغبجيج تكوف منها إذل عرفات، كىِ)

جبل كبكب، كقيل ىي دبُب بْب مكة كعرفات كىو غّب بعيد، كقد كرد ُب اػبرب أف الرسوؿ صلى ا عليو كسلم كاف يؤمها 
عربية الموسوعة ال ؾبموعة، .ُب اؼبواسم داعيا إذل دين اغبق كإف دل هبد آذانا صاغية أكؿ العهد، فالناس مشغولوف دباعهدكا

 .ْ، ُ، ط العالمية
، قاؿ أضبد شاكر: كاغبديث َُِّٔ، حديث رقم َْْ/ِٓأخرجو أضبد ُب مسنده، حديث ربيعة بن عباد الديلي، ( ّ)

،كذكرنا ( َُِٔٔ) ك( َُِّٔ) الرضبن بن أيب الزناد، كقد سلف برقم صحيح لغّبه، كىذا إسناد حسن من أجل عبد
 .ِّْ/ ُّ ،ُط مسند أحمد،شاكر،  .ىناؾ شواىده

 .ُّْ/ ُ، ُط  مثل ما بعثني اهلل،( الصغّب، ْ)

 . ُ( سورة إبراىيم، اآلية: ٓ)
 . ّّٖ/ ٗ، ُ، ط الجامع( القرطيب، ٔ)
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كالشرائع اإلؽبية جاءت بالتحليل كالتحرًن كالقواعد الٍب تكفل ؼبتبعيها السعادة كالصبلح 
ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   ې﴿كاستقامة األمور، قاؿ تعاذل:  ، (ُ)﴾ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  

لوبكم فتوحدكه، كىذا إحياء مستعار، ألنو أم وبيي دينكم كيعلمكم، أك إذل ما وبيي بو ق
 من موت الكفر كاعبهل.

ڄ   ﴿ فإف ا تعاذل خلق الكوف كمهده للناس ليعبد فيو، قاؿ تعاذل: تحقيق الغاية من الخلق، - 4

 . (ِ)﴾ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ

ف يعبد هبا، كال يتحقق ذلك إال بالدعوة، ليتمكن اػبلق من معرفة الوجوه الٍب يريد ا تبارؾ كتعاذل أ
 فإف العقل ال يهتدم لذلك من دكف أف يبلغ بو فبن يعلمو.

بأف دينو كشرائعو قد بلغتهم، حٌب إف عذهبم دل يكن عذابو  إقامة حجة اهلل على العباد، - 3
 .(ْ()ّ)﴾ڈڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ﴿ظلما، كما قاؿ تعاذل: 

ڈ    ڎڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌ﴿تعاذل:  كأتباع الرسل ىبلفوهنم ُب ىذه اؼبهمة، لقولو ڎ  ڈ  

، من أجل ذلك أنزؿ ال أحد أحب إليو العذر من ا»كقاؿ صلى ا عليو كسلم:  ،(ٓ)﴾ڑژ  ژ
ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی  ﴿، (ٔ)«أرسل الرسلالكتب ك 

االعَباؼ بظلمهم إذا كقع ، كالذين يرفضوف دعوة الرسل، ال يبلكوف إال (ٕ)﴾ی    ی  جئ  حئ  مئ
ڀ  ڀ  ﴿هبم العذاب ُب الدنيا، قاؿ تعاذل:  پ  پ  پ  پ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       

                                                             

 .ِْ( سورة األنفاؿ، اآلية: ُ)
 .ٔٓ( سورة الذاريات، اآلية: ِ)

 .ُٓٔ( سورة النساء، اآلية: ّ)

 .ِّٓ ػِّْ/ َِ، ِط الموسوعة الفقهية الكويتية، ( الكوي ،ْ)
 .َُٖ( سورة يوسف، اآلية: ٓ)
ترتيب أحاديث الجامع الصغير على األبواب كانظر: ، ُْٕ/ُ نوادر األصول قي أحاديث الرسول، ( أخرجو الَبمذم ُبٔ)

حديث  انظر(  صحيح: ) قاؿ الشيخ األلباين)حسن(،  ُٕٕٗ)حم ؽ ت( عن ابن مسعود،  ،ُُٓ/ِ، ُط  الفقهية،
 .ُُّّ مع، اعبامع الصغّب كزيادتو،ُب صحيح اعبا ُٕٓٔ:  رقم

 .ُّْ( سورة طو، اآلية: ٕ)
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ڦ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  

، كُب يـو القيامة أيضا (ُ)﴾ڦ  ڦ  ڄ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ
﮶     ھہ  ہ   ھ  ھ﴿تعاذل:  يسألوف عن ذنبهم فيعَبفوف، قاؿ ﮳    ﮴      ﮵   ھ    ے  ے  ۓ  ۓ ﮲   

      ڭ                                                            ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁         ﮻     ﮼   ﮺   ﮷  ﮸  ﮹  

ڎ  ﴿، كحْب يدخلوف جهنم: (ِ)﴾ڭ      ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ ڍ  ڌ  ڌ  

ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ژ    ڈڎ  ڈ

ڱ  ڱ   ڱ ، كإذا أحاط هبم (ّ)﴾ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ںڱ  
پ      پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ﴿العذاب من كل جانب كطلبوا التخفيف من اؼببلئكة: 

 .(ْ)﴾ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ   ٿ   ڀڀ  ڀ  ڀپ

ىداية الناس إذل اغبق، كإما أف يعاند  كاؼبدعو: إما أف يستجيب كيهتدم فيتحقق ىدؼ
كيكفر فيتحقق ىدؼ إقامة اغبجة  تبارؾ كتعاذل، كينقطع عذر اؼبعاند أماـ ربو يـو القيامة، قاؿ 

 .(ٕ()ٔ)﴾ۋ  ۅ    ۅ  ۉ  ۉ، ﴿(ٓ)﴾ں    ڻ  ڻ  ڻ ﴿تعاذل: 

لنبيو ؿبمد  كما قاؿ تعاذل  تحقيق الهداية والرحمة المقصودة بإرسال الرسل وإنزال الكتب، - 5
فالدعوة ىي الوسيلة إذل إطبلع  ،(ٖ)﴾ک  ک  گ     گ  گ﴿صلى ا عليو كسلم: 

من دل يعلم بالرسوؿ كالكتاب على حقيقتهما كحقيقة ما جاءا بو، فتعم الرضبة كاؽبداية إذل 
 من يشاء ا ىدايتو.

                                                             

 .ُٓ-ُُ( سورة األنبياء، اآليات: ُ)

 .ُُ-ٖ( سورة اؼبلك، اآليات: ِ)

 .ُٕ( سورة الزمر، اآلية: ّ)
 .َٓ( سورة غافر، اآلية: ْ)
 . ْٖ( سورة الشورل، اآلية: ٓ)
 .ُِ( سورة الغاشية، اآلية: ٔ)
 . ٕػٔ/ ُ، ُط  ة ومنطلقاتها،أىداف الدعو اؼبقدـ، ( ٕ)

 .َُٕ( سورة األنبياء، اآلية: ٖ)
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 .(7)مينتكثير عدد األقوام المؤمنين باهلل، وتحقيق عزة شأن اإلسالم والمسل - 2

ىو مفتاح النفس اإلنسانية، فهي ؾببولة على طلب اػبّب لذاهتا، كدفع الشر التبشير واإلنذار:  – 1
ڎ  ڎ  ڈ  ڈ﴿عنها،   .(ِ)﴾ڌ   ڌ  

ائ  ، ﴿(ّ)﴾ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ﴿البشارة ُب الدنيا: 

ڃ  ، ﴿(ْ)﴾ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ ڦ    ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ڤ  ڤ  

چ  چ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڃ ڃ   ڈ    ڎڃ   ڎ   ڈ     

ک  ک   ک  ک  گ  گ گ  ڑژ      ژ  .(ٓ)﴾ڑ  

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۆڭ  ۇ  ۇ﴿ ُب اآلخرة:

 .(ٔ)﴾ې  ى  ى  ائ  ېۉ     ې  ې

 .(ٕ)﴾ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ﴿ النذارة: ُب الدنيا:

ېئ   ائ  ەئ  ەئ  وئ ﴿ ُب اآلخرة: وئ  ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  

 .(ٖ)﴾ېئېئ 

ڦ   ﴿تزكية النفوس: تطهّبىا كتطييبها كتنقيتها من قبائحها، قاؿ تعاذل: ـ إصالح النفوس وتزكيتها:8

بعد أحد عشر قسما، فبل يستحق اعبنة إال من  (ٗ)﴾ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ ڃ
                                                             

 . ِّٓ/  َِ، ُط الموسوعة الفقهية الكويتية، ( الكوي ، ُ)
 . ٔٓ، كسورة الكهف، اآلية: ْٖ( سورة األنعاـ، اآلية: ِ)
 . ٕٗ( سورة النحل، اآلية: ّ)

 .  ُِّ( سورة طو، اآلية: ْ)

 .ٓٓ( سورة النور، اآلية: ٓ)

 . ُّرة النساء، اآلية: ( سو ٔ)
 . ُِْ( سورة طو، اآلية: ٕ)
 . ُْ( سورة النساء، اآلية: ٖ)
 .َُ-ٗ( سورة الشمس، اآليتاف: ٗ)
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سالتو، كىي سبب كجداف زكى نفسو، كالتزكية: مهمة من مهمات النيب كغاية أساسية من ر 
 ﴿طعم اإليباف، كأعلى التزكية: تطهّب القلب من قبس الشرؾ كتزكيتو بالتوحيد، قاؿ تعاذل: 

كقاؿ  ،(ِ)﴾ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ﴿كقاؿ تعاذل:  ،(ُ)﴾ٿ  ٿ   ٿ
ۇئ  ﴿ تعاذل: ەئ      وئ  وئ  ۇئ   ى  ائ  ائ  ەئ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  

ۈئ ۆئ       ٹ  ٺ  ﴿ كقاؿ تعاذل:، (ّ)﴾ۆئ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  .(ْ)﴾ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ   

ڭ  ﴿التوحيد ىو األصل، قاؿ تعاذل: ـ تقويم الفكر المنحرف ودحض العقائد الزائفة:9 ڭ  

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۇڭ       ۇ ڇ  ڇ﴿ كقاؿ تعاذل:، (ٓ)﴾ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ۋۆ  ۆ  ۈ    )على ڇ  ڇ  
  ،(ٔ)﴾ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ (-لفواأم فاخت-اإليباف كالتوحيد 

كمن صور ؿباربة االكبراؼ عن الصراط اؼبستقيم التصدم للغزك الفكرم كاؼبذاىب الباطلة كالفرؽ 
  (ٖ)كالصوفية (ٕ)الضالة، كالشيعة

 

                                                             

 .ِٖ( سورة التوبة، اآلية: ُ)

 .ٔ( سورة فصل ، اآلية: ِ)

 . ُْٔ( سورة آؿ عمراف، اآلية: ّ)

 .ِ( سورة اعبمعة، اآلية: ْ)

، اآلية: ٓ)  . َّ( سورة الرـك
 . ُِّة البقرة، اآلية: ( سور ٔ)
تعريف الشيعة مرتبط أساسا بأطوار نشأهتم كمراحل التطور العقدم ؽبم، فالتشيع كاف ُب الصدر األكؿ ال يسمى شيعيا إال ( ٕ)

من قدـ عليا على عثماف، ٍب أصبح  الشيعة شيعا، كأصبح  الشيعة ىي القسيم ألىل السنة حْب انفردت بعقائدىا 
حق، كأخّبا استوعب  الشيعة اإلمامية االثنا عشرية معظم آراء الشيعة كاعتقاداهتا كصار التشيع علما كآرائها اؼبخالفة لل

 .َُِ/ُ، ّ، ط، مسألة التقريبالقفارم ، كٓٓك ّٓ_ُّ/ُ، ُط، أصول مذىب الشيعة، القفارمعليها. 
، أك إذل الصفة، كقيل: من سوفيا، كىي الصوفية: من حيث أصل النسبة ـبتلف فيها على أقواؿ؛ فقيل: نسبة إذل الصفاء( ٖ)

اغبكمة بلغة اليوناف، كرجح شيخ اإلسبلـ ابن تيمية كغّبه أهنا نسبة إذل الصوؼ؛ لزىدىم كلبسهم الصوؼ.  اعبرجاين، 
 .ٔ/ُُ، ّط مجموع الفتاوى،، ك اغبراين، ،َٔ_ٗٓ، ُطَُْٓ ،ُ، طالتعريفات
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 .(ٕ)كالديبقراطية (ٔ)كاؼباركسية (ٓ)كالوجودية(ْ)كالليربالية (ّ)كالعلمانية (ِ)كالبهائية (ُ)كالقاديانية
                                                             

الذم اشتهر عنو أنو ادعى النبوة، كدعا الغوغاء ُب اؽبند كما حوؽبا إذل اإليباف بو، ( القاديانية: نسبة إذل غبلـ أضبد القادياين، ُ)
ـ ، كخلفو ُب دعوتو كرئاسة  َُٖٗكحرؼ نصوص اإلسبلـ، كقد مات ىذا الكذاب بعد ما أضل كثّبا من الناس سنة 

 .ُْٔ/  ُ، ٔط دين الحق، طائفتو الضالة رجل ضاؿ يسمى اغبكيم نور الدين. آؿ عمر،
( البهائية: نسبة إذل هباء الدين، الذم  ظهر ُب بداية القرف التاسع عشر اؼبيبلدم ُب إيراف، كاظبو علي ؿبمد رضا الشّبازم )كلد ِ)

ـ( كلقب بالباب، كأتباعو يدعوف البابية، كادعى النبوة حينا كاأللوىية حينا، كسار على هنجو تلميذه الذم لقب ُُٖٗسنة 
، ْ، طالرسل والرساالتىػ. العتييب، ُِٓٔدعوف البهائية، كأضل أفبا من اػبلق، كقتل إعداما سنة )ببهاء الدين( كأتباعو ي

 .ُْٕ/  ُ، ٔطدين الحق، ، كآؿ عمر، ُْ/  ُ، ُ.طالعرف الوردي في أخبار المهدي، ، ك السيوطي، ُٖٕ/  ُ
ال صلة ؽبا بلفظ العلم كمشتقاتو على ُب اإلقبليزية، كىي كلمة   Secularism( لفظ العلمانية: ترصبة خاطئة لكلمةّ)

كىي باختصار: فصل الدين عن  اإلطبلؽ، كالَبصبة الصحيحة للكلمة ىي البلدينية، أك الدنيوية، كىو ما ال صلة لو بالدين،
األلفاظ و المصطلحات العمرك،  اغبياة، أك فصل الدين عن الدكلة، قام  العلمانية ُب أكركبا لظركؼ كأسباب معينة.

 .ُٔ/  ُ، ُ، ط العبودية الصحيحةك اغبوارل،  ،ُط لقة بتوحيد الربوبية، المتع
( من الصعوبة دبكاف ربديد تعريف دقيق لليربالية، كذلك بسبب تعدد جوانبها، كتطورىا من جيل إذل جيل، لكن الليربالية تقـو ْ)

اعبنسْب ُب اغبقوؽ كالواجبات، كحرية الفكر، على الديبقراطية الدستورية، كاغبرية السياسية كاالقتصادية، كاؼبساكاة بْب 
العلمانية ، كالدكيهيس، ْ-ّ/  ُ، ُ، طالليبرالية نشأتها ومجاالتهاكالعقيدة الدينية، كاعتبار الشعب مصدر التشريع. 

 .ٔٓ -ِٔ/  ُ، ُط في ميزان العقل، 
معُب ذلك أف يتحلل من القيم، كينطلق مذىب فلسفي يقـو على دعوة خادعة، كىي أف هبد اإلنساف نفسو، ك  :( الوجوديةٓ)

لتحقيق رغباتو بدكف شرط كال قيد، كأف لئلنساف مطلق اغبرية ُب االختيار، يصنع نفسو بنفسو، كيبؤل الوجود على النحو 
، ُط ، المعجم الفلسفي، ، ك صليباُ، ط األلفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبيةالذم يبلئمو. العمرك، 

الموجز في األديان ، ّْٔ – ُّٔ، كواشف زيوؼ، ُُِ، ُط جم الفلسفي لمجمع اللغة، المع، ٓٔٓ/ِ
 .ُُٔ،  صُ، ط والمذاىب المعاصرة

( الشيوعية ُب االصطبلح العاـ: نظاـ يقـو على إلغاء اؼبلكية الفردية كعلى حق الناس ُب االشَباؾ كعلى حق الناس ُب ٔ)
ت كاؼبكتسبات، أما الشيوعية اؼباركسية: فهي حركة يهودية أسسها كارؿ ماركس االشَباؾ ُب اؼباؿ كالنساء، كسائر الثركا

كطبقها من جاء بعده، تقـو على اإلغباد، كتنظر إذل الكوف كاغبياة من منظور مادم، كتسعى لتحقيق أىدافها باغبرب 
 .ُِ_ُُص ،ُط الشيوعية،  كالنار، كبكل ما سبلك من كسائل. اغبمد،

كلمة يونانية األصل، كىي مكونة من كلمتْب، أضيف  إحدانبا إذل األخرل، أكالنبا: ديبوس، كىي تعِب   ( الديبقراطية: ىيٕ)
الشعب، كثانيهما: كراتوس، كىي تعِب اغبكم، أك السلطة، فصارت الكلمة اؼبركبة من ىاتْب الكلمتْب تعِب: حكم الشعب 

من أنظمة اغبكم الذم يكوف اغبكم فيو أك السلطة أك أك سلطة الشعب، كعلى ذلك: فػ "الديبقراطية" ىي ذلك النظاـ 
، ُط الديمقراطية، آثار وثمرات،  سلطة إصدار القوانْب كالتشريعات من حق الشعب أك األمة أك صبهور الناس. العراقي،

ُ  /ْٕ- ْٖ. 
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ڦ    ﴿قاؿ تعاذل: ة األمة وإقامة المجتمع اإلسالمي وإقامة شرع اهلل في األرض:ـ سياس71 ڤ  ڤ  

چ  چ  چ  چ   ڃ  ڃ    ڃ  ڃ   ڄ    ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  

 ﴿ كقاؿ تعاذل:، (ُ)﴾ڑڎ   ڈ     ڈ  ژ      ژ  ڎڇ     ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

ی  ی  ی     ېئ  ېئ    ىئ  ىئ  ىئ  ی    ﴿ كقاؿ تعاذل:، (ِ)﴾کڑ  ڑ  ک  ک  ک

 .(ّ)﴾جئ

ك تعاذل أحكاـ ُب اؼبعامبلت كاغبدكد كالسياسات العامة، كاغبكم ال يبكن تطبيقها إال بأف 
يدين اجملتمع بدين ا، كيذعن لشريعتو، كمنهج أىل السنة كاعبماعة: ال يضع أمامو ىدفا ؿبدكدا 

 يعرؼ اليأس، ألف عملو لن وبصر طاقتو فيو، فإذا دل يقدر يبقى عطبل من كظيفة كىدؼ، منهج ال
يذىب سدل، كال هبزئ قضايا اإلسبلـ، كاؼبنهج السلفي يعي العقبات الٍب تقف ُب سبيل ربقيق 
ذلك، كيبِب طريقو على أساس اعبهاد كالصرب الطويل، األمة الٍب بلغ  من القوة كاجملد ذركهتا، فهل 

كسلم من جديد الستعادة قوهتا كنفوذىا؟ كما ألبنائها العودة إذل كتاب رهبا كسنة نبيها صلى الو عليو 
 .(ْ)ذلك على ا بعزيز، كلكن ا ينصر من نصره، فهلم إذل نصرة ا كإعبلء كلمتو

أما الدعوة بْب اؼبسلمْب فاؽبدؼ منها تذكّب الغافلْب كالعصاة، كالعودة باؼبنحرفْب إذل الصراط 
كإزالة الشبو الٍب ينشرىا أعداء الدين، كتكثّب اؼبلتزمْب  سبلمي،سد ُب اجملتمع اإلاؼبستقيم، كتقليل اؼبفا

 .(ٓ) ُب عزة كقوة، كُب أمن كرخاء -كمنهم الدعاة أنفسهم-اؼبتمسكْب بتعاليم الدين ليعيش اؼبؤمنوف 

                                                             

 . ٓٓ( سورة النور، اآلية: ُ)
 . ْٖ( سورة اؼبائدة، اآلية: ِ)
 .ِٔ( سورة ص، اآلية: ّ)
 .ٔػْ/ ُ، ُط أىداف الدعوة ومنطلقاتها، قدـ، اؼب (ْ)

 .ِّٓ/ َِ، ُ، طالموسوعة الفقهية الكويتية( كزارة األكقاؼ كالشئوف اإلسبلمية، ٓ)
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 وفيو خمسة مباحث: الفصل الثاني: الخطاب اإلعالمي:

 ة مطالب:ثالثوفيو  المبحث األول: تعريف الخطاب اإلعالمي:

 :واصطالحا طلب األول: تعريف الخطاب لغةالم
 :تعريف الخطاب لغة

خاطبو ىباطبو خطابا، كاػبطبة من ذلك،  :اػباء كالطاء كالباء أصبلف: أحدنبا الكبلـ بْب اثنْب، يقاؿ
ڄ  ڄ﴿كُب النكاح الطلب أف يزكج، قاؿ ا تعاذل: ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ، كاػبطبة: (ُ)﴾ڤ  ڦ  ڦ  

اختطب القـو فبلنا، إذا دعوه إذل تزكج صاحبتهم، كاػبطب: األمر يقع؛  الكبلـ اؼبخطوب بو، كيقاؿ
 .(ِ)كإمبا ظبي بذلك ؼبا يقع فيو من التخاطب كاؼبراجعة

كخطب اػباطب على اؼبنرب خطابة بالفتح كخطبة بالضم، كذلك الكبلـ: خطبة أيضا، أك 
، ك)اػبطاب(: الكبلـ (ّ)ىي الكبلـ اؼبنثور اؼبسجع ككبوه، كرجل خطيب: حسن اػبطبة بالضم

، كفصل اػبطاب ما ينفصل بو األمر من (ْ)﴾ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ﴿كالرسالة، كُب التنزيل العزيز: 
 .(ٔ()ٓ)﴾ڦ  ڦ       ڦ  ڄ﴿اػبطاب، كُب التنزيل العزيز: 

، كىو اؼبواجهة بالكبلـ، أك ما ىباطب بو الرجل صاحبو، (ٕ)كاػبطاب: مراجعة الكبلـ، 
 .(ٖ)كنقيضو اعبواب

                                                             

 .ِّٓ( سورة البقرة، اآلية: ُ)

 .ُٖٗ/ ِ، مادة خطب، ُط  معجم مقاييس اللغة،( ابن فارس، ِ)
 .َُّ /ُ، مادة خطب، ٖط القاموس المحيط،( الفّبكز آبادم، ّ)
 .ِّ( سورة ص، اآلية: ْ)
 .َِ، اآلية: السابقةسورة ال( ٓ)
 .ِّْ/ ُ، مادة خطب، ُط المعجم الوسيط،  الزيات،ك  كعبد القادر، كالنجار،( إبراىيم، ٔ)
 .َّٔ/ُ، مادة خطب، ّط لسان العرب،( ابن منظور، ٕ)

 ، مادة خطب.ِطمعجم األخطاء الشائعة، ( العدناين، ٖ)
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 يف الخطاب اصطالحا:تعر 

: ىو مقطع كبلمي وبمل معلومات يريد اؼبرسل )اؼبتكلم أك الكاتب( أف ينقلها الخطاب اصطالحا
إذل اؼبرسل إليو )السامع أك القارئ(، كيكتب األكؿ رسالة كيفهمها اآلخر بناء على نظاـ لغوم 

 .(ُ)مشَبؾ بينهما

 . (ِ)كىو الكبلـ الذم يقصد بو إفهاـ من ىو أىل للفهم

كعرفو آخر بقولو: ىو مادة الكبلـ اؼبقوؿ أك اؼبكتوب بْب اؼبتكلم أك السامع، كبْب اػبطيب 
 .(ّ)كاؼبخاطب، كبْب الكاتب كالقارئ

 

 :واصطالحا : تعريف اإلعالم لغةنيالمطلب الثا

 :تعريف اإلعالم لغة

كاسم الفاعل منو: معلم، : مصدر أعلم يعلم، دبعُب اإلنباء كاإلخبار كاإليذاف كاإلشعار، اإلعالم لغة
 ،جعل لو علما من طراز كغّبه :كالثوب ،جعل لو أك ؽبا عبلمة ُب اغبرب :ك)أعلم( نفسو كفرسو

 :كبو أخربه بو، كعلى كذا من كتاب كغّبه: جعل عليو عبلمة، كفبلنا األمر حاصبل ،كفبلنا اػبرب
 ،علم  كأذن  :فقاؿ ،ينهما، كعلمو العلم كأعلمو إياه فتعلمو، كفرؽ سيبويو ب(ْ)جعلو يعلمو

 :كعلم نفسو كأعلمها ،كظبو :كعلمتو الشيء فتعلم كعلمو يعلمو كيعلمو علما "،كأعلم  كآذن 
جعل فيو  :كرجل معلم إذا علم مكانو ُب اغبرب بعبلمة أعلمها، كقد أعلمو ،كظبها بسيما اغبرب
 .(ٓ)كأعلم القصار الثوب فهو معلم كالثوب معلم ،عبلمة كجعل لو علما

                                                             

 ، مادة خطب. ُطالمصطلحات اللغوية واألدبية، قاموس ( إميل، ُ)

 .ُْٗ، ُط  الكليات،( الكفومي، ِ)

 .ِٔ/ ُ، ُط التعبير عن الرأي بعد التعديل، ، ( اعبابرمّ)
 . ِْٔ/ ِ ، مادة: أعلم،ُط المعجم الوسيط،  الزيات،ك  كعبد القادر، كالنجار،( إبراىيم، ْ)
 . ُْٔ/  ُِ،، مادة: أعلمّط لسان العرب،( ابن منظور، ٓ)
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 تعريف اإلعالم اصطالحا:

، كىذا (ُ)يبكن تعريفو بأنو: "تبليغ ما يراد تبليغو بوسيلة الكبلـ أك ما يقـو مقامو من رموز كإشارات"
 التعريف عاـ ُب كل إعبلـ، سواء كاف مهنيا أك دل يكن، فنيا أك غّب فِب، عاما أك خاصا.

ألف اإلعبلـ من حيث اللغة يعِب ، "نقل األخبار كاؼبعلومات بصورة موضوعية "كعرؼ بأنو:
، كىذا التعريف يشَبط اؼبوضوعية، (ِ)(Information)إخبار أك إطبلع اآلخرين،كىو يعِب باإلقبليزية: 

 كىي مهمة ُب اإلعبلـ اؼبتخصص كحرفة أك صنعة متخصصة. 
ىو: نقل األخبار كالوقائع بصورة صحيحة، فالصحة ىي اؼبهم كالراجح ختصر اؼبتعريف الك 
اؽبدؼ اؼبنشود من األخبار، فمٌب كجدت كاف اإلعبلـ بناء ككاقعيا، كمٌب انعدم  الصحة كاف  كىي

                                                                                                                                                   اإلعبلـ متأثرا بعوامل خارجية، كاؼبيل إذل العاطفة
أك اؼبذىب أك التوجو، أك لظركؼ قاىرة، كاؼبوضوعية الزمة للصحة، فبل صحة لؤلخبار يدكف 

 موضوعية كإنصاؼ.

أما مفهـو اإلعبلـ اإلسبلمي فهو إعبلـ عاـ ُب ؿبتواه ككسائلو يلتـز ُب كل ما ينشره أك يذيعو 
الكوف كاغبياة اؼبستمدة أساسا من القرآف الكرًن أك يعرضو على الناس بالتصور اإلسبلمي لئلنساف ك 

 .(ّ)كصحيح السنة النبوية كما ارتضتو األمة من مصادر التشريع ُب إطارىا

استخداـ منهج إسبلمي بأسلوب فِب إعبلمي، لنشر "كما يعرؼ اإلعبلـ اإلسبلمي بأنو: 
اؼبوضوعية التامة هبدؼ التوجيو  األفكار اؼبتحضرة كاألخبار اغبديثة كالقيم كاؼببادئ كاؼبثل، ُب إطار

 .(ْ)"كالتوعية كاإلرشاد إلحداث التأثّب اؼبطلوب

 كالدين اإلسبلمي دين إعبلمي بطبيعتو، ألنو يقـو على اإلفصاح كالبياف.

                                                             

 . ٕٔ، ُط  أجهزة اإلعالم ودروىا في توجيو المجتمع،( اؼببارؾ، ُ)
 .ُّٓ ،ُط  تنمية المجتمع وقضايا العالم التربوية،( عبد اللطيف، ِ)

 .ِٗ-ِٖ،  ُط  وظائف اإلعالم اإلسالمي،( يونس، ّ)

 .ِٗ ،ُط األسس العلمية والتطبيقية لإلعالم اإلسالمي، ( كحيل، ْ)
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 :باعتباره علما : تعريف الخطاب اإلعالميلثاثالمطلب ال

بتطور الفكر البشرم، إذل أف  اإلعبلـ قدًن النشأة، صاحب اعبماعة البشرية منذ تكوينها، كتطور
كصل إلينا ُب عصرنا اغباضر بسبب التقدـ العلمي كالصناعي، كلكن جوىره الذم يقـو عليو 
كالدعامة الٍب يرتكز عليها ىي "الكلمة" منطوقة أك مكتوبة أك ما ينوب عنها من أصوات كرموز، 

جد اإلنساف على ىذا الكوكب فاإلعبلـ إذا قدًن قدـ اإلنساف كقدـ اجملتمع البشرم، فمنذ أف ك 
استخدـ بعض اغبركات، الشكل البدائي لئلعبلـ قبل أف يهتدم اإلنساف إذل اللغة ٍب كجد اإلعبلـ 

 . (ُ)بشكلو البسيط
كدل وبظ اػبطاب اإلعبلمي باىتماـ الباحثْب اللغويْب العرب إال ُب اآلكنة األخّبة؛ فقد بدأت 

الرغم من تطوره ُب أكربا كالواليات  ؿ الثمانينات، على الدراسات العربية ُب ربليل اػبطاب خبل
فظهرت ُب مطلع الثمانينات مدارس ربليل اػبطاب الٍب انتشرت كأصبح ؽبا ، (ِ)اؼبتحدة األمريكية

كجود كتأثّب ملحوظ ُب الدراسات األجنبية كالعربية، كمع ذلك فإف ىناؾ غموضا كعدـ اتفاؽ بْب 
اإلعبلمي كمكوناتو، كبغض النظر عن ىذه االختبلفات فإنو هبب  ىذه اؼبدارس حوؿ مفهـو اػبطاب

التسليم بأف اػبطاب اإلعبلمي فبارسة اجتماعية متغّبة، كيتعرض دائما للتغّب كالتطور، لكن األمر 
األكثر أنبية ىو أف يفهم أف اػبطاب اإلعبلمي ليس شيئا كاحدا بل ىناؾ عدد من اػبطابات 

كتعكس ىذه  ،تعاكنة، كما أف ىناؾ تداخبل أك تعايشا بْب أكثر من خطاباإلعبلمية اؼبتصارعة أك اؼب
اػبطابات اؼبتداخلة حقائق اجتماعية متباينة كمصاحل متعارضة، كمع ذلك فقد ربدث استعارات ُب 
اؼبفاىيم كاألطركحات ُب إطار ؿباكلة كل خطاب أف يواكب الواقع كوبظى بقدر أكرب من التأثّب 

 .(ّ)االجتماعي

د التعرض لتعريف لفظٍب كل من اػبطاب كاإلعبلـ ُب اللغة كاالصطبلح، كفهم أف مفردة كبع
نقل علما أك أحاط آخرين علما خبرب أك معلومة، كمع إرادة معُب  :أعلم ُب اللغة العربية تعِب

االستمرارية يكوف تعليما، فكلمة إعبلـ تشمل نقل اؼبعلومات كاإلفادات باػبربات كالتجارب كما 
                                                             

 . ُ/  ُ، ُ، ط اإلعالم اإلسالمي الرب،( ُ)
 .http://www.alnoor.se، مدارس تحليل الخطاب اإلعالمي( أضبد، ِ)
   ..hodaonline.com-www.al :الخطاب اإلعالميشوماف، ( ّ)

http://www.listenarabic.com/r/al-hodaonline.com
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نقل األخبار، كأف كلمة خطاب تعِب توجيو الكبلـ لشخص أك أشخاص أك جهة ما، لقصد  :تعُب
إفادة علم معْب أك خرب ؿبدد، أك إيصاؿ معُب مراد إذل نفس اؼبخاطب أك اؼبخاطبْب، إلحداث 
التأثّب اؼبطلوب ُب نفوس اؼبخاطبْب، فيكوف اػبطاب اإلعبلمي إذا: توصيل معلومة أك خرب إذل 

شخاص أك جهة ما، إلحداث أثر نفسي ُب اؼبستهدؼ، حبيث يولد طاقة حركية ؼبساندة شخص أك أ
 . (ُ)كمناصرة عملية لبلذباه اؼبطلوب

منظومة الرموز الٍب تعرب عن موقف طرؼ معْب، "كقد عرؼ اػبطاب اإلعبلمي أيضا بأنو:  
  .(ِ)"لفةكالٍب يراد ؽبا أف تكوف لغة التعامل مع اآلخر، عرب كسائل االتصاؿ اؼبخت

ككل خطاب إعبلمي مراده األكؿ طلب قناعة كمسايرة اؼبخاطبْب ؼبرسل الرسالة، كلكن ال 
يوجد خطاب إعبلمي البتة وبقق اؼبطابقة الكاملة بْب رؤية اؼبخاطب كاؼبخاطب، كال يؤدم إذل 

تفاكت بتفاكت استثارة ذات الطاقات اؼبؤيدة اؼبساندة اؼبرجوة سباما عند مرسل الرسالة، بل إف األمر ي
األشخاص اؼبقصودين بالرسالة، كيتعلق دبدل إحاطة اؼبخاطب "صاحب الرسالة" بأحواؿ اؼبخاطبْب 

 .(ّ)كأكضاعهم النفسية كاؼبزاجية كمستوياهتم اإلدراكية كالفكرية

 

 

 

 

 

 
                                                             

 .http://aminhassanomer.blogspot.com لمدونة السياسية، بلمي، ا( حراس البوابة كاػبطاب اإلعُ)
 . http://www.siironline.org الخطاب اإلعالمي في المرحلة القادمة، الكركوشي، (ِ)
 .http://aminhassanomer.blogspot.com المدونة السياسية،( حراس البوابة كاػبطاب اإلعبلمي، ّ)
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 المبحث الثاني: محور الخطاب اإلعالمي:
يو من أسس كقواعد كضوابط، كالٍب من يراد دبحور اػبطاب اإلعبلمي: ما يقـو عليو كما يرتكز عل

خبلؽبا يبكن أف يؤدم اػبطاب كاجبو كيلعب دكره، كيؤثر تأثّبا بالغا كحقيقيا ُب اؼبستهدفْب، كحٌب 
 يكوف اإلعبلـ ُب موضعو الصحيح ُب شبكة النهضة كاإلصبلح فإنو مطلوب منو:

 الشمول: -7
عمل اإلعبلمي منظومة متكاملة تستوُب صيغا مشوؿ ُب الرسائل كالوسائل، كمشوؿ ُب اؼبستقبلْب، فال

 كشرائح ككسائل كثّبة...
 كمشوؿ ُب اؼبعاعبة كاالىتماـ كالتغطية، اقتصاد، سياسة، ثقافة، تنمية، سكاف..

 النسبية: -6
نسبية اػبطأ كالصواب، كذلك يعِب أف شبة ما ىو أكثر صوابا كخطأ ككماال، كجواز تعدد  -أ

طأ، كيقتضي ذلك بالضركرة إفساح اجملاؿ لآلراء ككجهات الصواب، كاختبلؼ مراتب اػب
 النظر اؼبخلفة مهما تباين .

نسبية األداء كاإلقباز كالكماؿ، كيقتضي ذلك بالضركرة البحث اؼبستمر عن األكثر صوابا  -ب
ككماال، كالسعي الدائم لبلقَباب من الصواب كاألفضل، باعتباره ىدفا مثاليا يصعب؛ بل 

 إليو، لكنو يظل ىاجسا يدفع إذل التطوير كاغبوار كاؼبراجعة.يستحيل الوصوؿ 
 التراكم واالستيعاب واإلبداع: -4

اإلحاطة بربامج كأعماؿ إعبلمية أخرل كسابقة، كرصدىا كمتابعتها، كإخراج عملنا اإلعبلمي كفق ما 
 يطور اؼبشركع اإلعبلمي كلو، كيسد النقص، كوبقق االحتياجات، كيبيزه عن غّبه.

 لتكامل والتنسيق:ا -3
ربديد إقبازات اؼبؤسسات األخرل كدكرىا كمهماهتا، ككضع العمل اإلعبلمي ُب سياؽ العمل كُب 

 مواقع سبنع التكرار كاالزدكاجية، أك حدكث فراغ كتقصّب.
 التخصص: -5
 السعي ُب استيفاء التخصصات كاالحتياجات. -أ 
 صصات.توزيع األدكار كاألعباء كفق االستعدادات كالتخ -ب
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كيقتضي ذلك بالضركرة اعتبار التغير المستمر في المعلومات واألحداث والتقنيات،  -2
اإلحاطة الدقيقة كالشاملة دبجاالتو كمهنو، كالتعليم اؼبستمر كإعادة التأىيل كفق اؼبتغّبات 

 اؼبستمرة.
ّبات الستيعاب التغ التفكير المستقبلي الدائم في األحداث والتغيرات واالحتياجات، -1

كالتكيف معها، كمواجهة حالة الرماؿ اؼبتحركة الٍب تشمل السياسة كالتقنية كاغبضارة 
كاجملتمعات، كحالة التطور اؼبستمر اؼبذىل ُب مدخبلت حياة الناس كاقتصادىم كتعليمهم، أك 

 ما يطلق عليو عصر اؼبعلومات أك حضارة اؼبعلومات.
كمواقف، كاستحداث التعامل اؼبستمر معو ترصبة  فكرا، كمؤسسات، كبرامجاالىتمام باآلخر:  -8

 أك تنسيقا أك استيعابا أك مواجهة..
 المرحلية: -9
 ربديد اؼبراحل كفهمها كاستيعاب عبلقاهتا اؼبتدرجة كاؼبتداخلة. -أ
 التعامل مع اؼبرحلة دبا يبلئمها، كربديد أكلوياهتا كاحتياجاهتا. -ب

 الموازنة: -71
 بْب الطموح كاؼبمكن. -أ
 ما هبب تغيّبه أك ربقيقو، كما يبكن تغيّبه أك ربقيقو. -ب

أك ربييد الناس كذبنب استعدائهم على أقل تقدير،  السعي في اكتساب أصدقاء ومؤيدين، -77
 رظبيا كشعبيا.

أك التأييد أك اؼبعارضة  المعالجة التفصيلية للقضايا والموضوعات واالبتعاد عن التعميم، -76
 اؼبطلقة.

ال  األشخاص، االتهام والشتم والتعرض بالتجريح للحكومات أو المؤسسات أوتجنب  -74
 يبنع ذلك من االنتقاد كاؼبعارضة ُب إطار التحليل كالدراسة.
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، المصادر االعتماد قدر اإلمكان على حشد األدلة والمعلومات والبيانات من جميع -73
 .(ُ)اايدة منها خاصة

 

 إلعالمي:المبحث الثالث: أنواع الخطاب ا

ينهج العلماء ُب ربديد أنواع اػبطاب اإلعبلمي منهجْب اثنْب، فهناؾ من ينظر إذل اػبطاب من 
أنواع  فيكوف للخطابحيث الباعث كالدافع منو، كىناؾ من ينظر إليو من حيث كاقعو كحقيقتو، 

اعث قسم فمن اعترب اػبطاب من حيث البـبتلفة تتعدد حبسب الغاية منو كاجملاؿ اؼبوجو إليو، 
كالفكرم كالثقاُب كالسياسي،  كاػبطاب االجتماعياػبطاب اإلعبلمي إذل اػبطاب العاطفي 

ىو الذم يبُب على استثارة اؼبشاعر، كعلى اغبماس لطرؼ أك جهة ما، فامتبلؾ  فالخطاب العاطفي:
ؤسس لتطور العاطفة ضركرة نسبية ُب ؾبموع حواراتنا كخطاباتنا، تؤدم إذل خلق ركح إنسانية نوعية ت

  م اعبماؿ، ربدث نقاط التقاء مهمة.عل

لوالدة كالعادات كاألعراؼ ىو الذم يركز على األمور االجتماعية،كالزكاج كا: والخطاب االجتماعي
 كالقيم.

 .ىو ما ينصب على األمور الفكرية كالذىنية من األفكاروالخطاب الفكري: 

 .اؼبخاطبْب كتوسيع مداركهم كاطبلعاهتمىو اػبطاب الذم يقصد بو تثقيف والخطاب الثقافي: 
ىو اػبطاب الذم يتعلق بأمور السياسة،من كالية أك إمارة أك حكومة أك رئاسة  والخطاب السياسي:

 .أك إدارة ككبوىا فبا يتعلق بسياسة الببلد كالعباد

كمن اعترب اػبطاب من حيث عرضو ككاقعو فإنو ينقسم اػبطاب اإلعبلمي إذل إهبايب كسليب، 
 قد ينقسم بعضهم اإلهبايب إذل قسمْب على التفصيل اآلٌب:ك 

                                                             

 ،لمقاالت العلمية في الخطاب اإلعالمي للعمل اإلسالميموسوعة البحوث وا( غرايبة، ُ)
www.islamport.com.  

http://islamport.com/
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كىو اإلعبلـ الذم يرصد اغبقيقة كينقلها كما ىي، للبناء كاإلعمار كخدمة األول: اإليجابي: 
 .اجملتمع

كىو الذم ينقل اؼبعلومة بأمانة كصدؽ، لكنو يوظفها ػبدمة خارجية، غالبا بالضد من  الثاني:
 .مصلحة الوطن كاؼبواطن

 رصد السلبيات من األمور بشكل خاص.كىو الذم يعتم على اغبقيقة، كي ثالث: السلبي:ال

ىو الذم يلتـز  فالخطاب الحيادي:كقد يقسمو بعض ىؤالء إذل حيادم كاكبيازم،  
 .باإلنصاؼ ُب نقل اؼبعلومات، دكف اؼبيل إذل أم طرؼ من األطراؼ أك جهة من اعبهات

كيبيل إذل أحد األطراؼ، أك إحدل اعبهات، لسبب ما من ىو ما ينحاز  والخطاب االنحيازي:
 .(ُ)األسباب

 

 

 

 

 

 
 

 

 
                                                             

 .ّٗػ ّٖ، ُ، طاألسلوبية في النقد العربي الحديث( اغبريب، ُ)
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 المبحث الرابع: أىداف الخطاب اإلعالمي:

إذل ربقيق غاية ما، فبلبد أف ارؾ الرئيس ؽبذه الرسائل  أف اػبطاب اإلعبلمي ىو كبلـ يرمي بودبا 
رل فبلبد من التوقف عند ىذه الدكافع كأفكار كمقاصد، كبالتا  اإلعبلمية يتحرؾ من تلقاء دكافع

كاألفكار كاؼبقاصد، كالدكافع ردبا تكوف فكرية "أيدكلوحية"، أك سياسية، لتحقيق التمكن من السلطاف 
من كل ىذه الدكافع، كال شك أف   أك النفوذ، أك اقتصادية لتحقيق النفع أك الربح، أك قد تكوف حزمة

 .(ُ)رب ُب ربديد مقاصد اؼبؤسسة اإلعبلميةطبيعة كسائط االتصاؿ تعطي السلطة األك
كبالتارل يبكن القوؿ بأف ربديد نوع اػبطاب ىو الذم وبدد بالتارل اؽبدؼ منو، فإف كاف 
اػبطاب فكريا كاف ىدفو فكريا، كإف كاف سياسيا كاف سياسيا، كىكذا األمر إف كاف اقتصاديا أك 

 اجتماعيا أك غّبىا.

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 .http://aminhassanomer.blogspot.com المدونة السياسية، ( حراس البوابة كاػبطاب اإلعبلمي،ُ)
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 قة تلك القضايا بالواقع المعاصر:المبحث الخامس: عال
، كىذه اآلية تتضمن توجيها من ا سبحانو لعباده (ُ)﴾ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ﴿يقوؿ ا تعاذل: 

كدعاتو أف يتحركا األحسن ُب لغة خطاهبم كدعوهتم لآلخرين، ليستطيعوا من خبلؽبا كسب القبوؿ 
گ  گ  ڳ       گڑ   ک     ک  ک  ک  گ ژ  ڑ   ژ ﴿كيقوؿ تعاذل:  كالتأييد ؼبواقفهم كقضاياىم،

كىذه اآلية تبْب اؼبنهجية الصحيحة ُب نقل  ،(ِ)﴾ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں
األخبار كاؼبعلومات، كىي أف يسند األمر إذل أىلو، فيتوذل ذلك من ىو أحق الناس بو من حيث 

ظ سبلمة اجملتمع من الزلق العدالة كالضبط كاغبكمة ُب طريقة النقل، كأف ذلك ىو السب الذم وبف
كالردل، كأما إذا أسند األمر إذل عامة الناس كغرب اؼبؤىلْب، فإهنم ينشركهنا بطرؽ غّب مبلئمة، تؤدم 

كتعترب العبلقة بْب اؼبنظومة اإلعبلمية إذل خلل كبّب ُب اجملتمع، كردبا أدل ذلك إذل الفوضى كالبلول، 
قة فاعلة كمتداخلة على اعتبار أف كسائل اإلعبلـ ُب أم كمنظومة القيم االجتماعية كاألخبلقية عبل

ؾبتمع ىي الوسائل الناقلة ألمباط التفكّب كاؼبعرفة كالقيم كاإلفهاـ، كبالتارل فهي تساىم ُب خلق 
جانب كبّب من الثقافة االجتماعية كطريقة حياة أم شعب أك ؾبموعة سكانية معينة، كقد اىتم 

االجتماعية لوسائل اإلعبلـ، كحاكلوا ربديد أدكار تلك الوسائل إزاء معظم فقهاء االتصاؿ بالوظائف 
اجملتمع كرصد نتائج كتأثّبات ىذه األدكار، كيركف أف من بْب كظائف كسائل اإلعبلـ مراقبة البيئة 
االجتماعية من خبلؿ ذبميع اؼبعلومات كتوزيعها، حٌب يتمكن اجملتمع من التكيف مع الظركؼ 

لوسائل اإلعبلـ مهمة أخرل ىي زيادة ترابط أجزاء اجملتمع ُب االستجابة  أف اؼبتغّبة، كما يركف
لتحديات البيئة ايطة هبم، أم خلق رأم عاـ كطِب موحد يساعد اعبميع للتغلب عليها، مثلما تتوذل 

 كسائل اإلعبلـ عملية نقل الَباث االجتماعي من جيل إذل آخر، عرب الوظائف اآلتية:
 االجتماعية كتزكيدىا باؼبعلومات كالتنبيو باؼبخاطر. . مراقبة البيئةُ
 . خلق اؼبثل االجتماعي، كذلك بتقدًن النماذج االهبابية ُب األمور العامة كالثقافة كالفنوف.ِ
. التنشئة االجتماعية، كىدفها اؼبساعدة ُب توحيد اجملتمع من خبلؿ توفّب قاعدة مشَبكة للقيم ّ

 كاػبربات اعبماعية.

                                                             

 .ّٓاإلسراء، اآلية: ( سورة ُ)

 ّٖ النساء، اآلية:( سورة ِ)
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ق التواصل االجتماعي من خبلؿ التعبّب عن الثقافة السائدة كالكشف عن الثقافات الفرعية . ربقي ْ
 كدعم القيم الشائعة.

. التعبئة كتتمثل ُب اإلسهاـ ُب اغبمبلت االجتماعية، كبصفة خاصة ُب األزمات السياسية  ٓ
 كاالقتصادية كاغبركب.

ل تطور البشر، فهناؾ عبلقة سببية بْب يبكن القوؿ إف كسائل اإلعبلـ تؤثر ُب ؾبر  ،بوجو عاـ
التعرض لوسائل اإلعبلـ كالسلوؾ البشرم، لكن آثار ىذه الوسائل عديدة كـبتلفة الشدة، قد تكوف 
قصّبة األمد أك طويلة األمد، ظاىرة أك مستَبة، قوية أك ضعيفة، كيبكن أف تؤثر ُب اآلراء أك القيم 

 .(ُ)وؾكمستول اؼبعلومات كاؼبهارات كالذكؽ كالسل
 









 

 

 

 

 

 

                                                             

 . ََِٔ-ٔ-َِ-جريدة الصباح ،أثر الخطاب اإلعالمي في القيم االجتماعيةاؽبنداكم، ( ُ)
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 وفيو فصالن: الباب الثاني: األمم وما يتعلق بها:

 وفيو مبحثان:الفصل األول: تعريف األمم:

 المبحث األول: تعريف األمم لغة:

صبع األمة، بضم اؽبمزة كفتح اؼبيم اؼبشددة، كتأٌب بكسر اؽبمزة ُب لغة، كىي مأخوذة من  األمم لغة:
على الرجل اعبامع للخّب، كاإلماـ، كاعبيل من كل حي، كاعبنس،  أمم إليو دبعُب قصد، كىي: تطلق

فكل جنس من اغبيواف أمة، كاألمة: اعبماعة، ككل قـو نسبوا إذل شيء كأضيفوا إليو فهم أمة، كىي 
ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب﴿الطريقة كالدين، كمنو قوؿ ا تعاذل: ىئ     ،(ُ)﴾ىئ  
ال أمة لبِب فبلف، أم: ليس ؽبم  ن لو كال كبلة لو، كالوجو، يقاؿ:يقاؿ: فبلف ال أمة لو، أم ال دي

أحسن منو، كاألمة: اغبْب، قاؿ  أمة ا كجو يقصدكف إليو، كأمة ا تعاذل: خلقو يقاؿ: ما رأي  من
كاألمة: القرف من الناس؛ يقاؿ: قد مض  أمم أم قركف، كاإلمة بالكسر:  ،(ِ)﴾ٺٺٺ﴿تعاذل:

 .(ّ)كُب اؼبعُب صبع : لغة ُب األمة، كىي ُب اللفظ كاحدةة أيضاالنعمة، كاإلم

كالسياقات كالقرائن ىي الٍب ربدد  كفبا سبق يتبْب أف اللفظ يطلق على معاين كثّبة جدا،
 اؼبعُب اؼبراد منو.

 

 

                                                             

 .ِِ( سورة الزخرؼ، اآلية: ُ)

 .ْٓ( سورة يوسف، اآلية: ِ)
، مادة ْٔٓػ ْْٓ/ ُٓ، ُط ذيب اللغة،تهاؽبركم، و ، ‘‘أـ‘‘، مادة ِٖػ ِّ/ ُِ، ّط لسان العرب، ( ابن منظور،ّ)

 ‘‘.أـ‘‘
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أف أصل ىذا الباب كلو من )القصد(، يقاؿ: أفب  إليو، إذا قصدتو، فليس ىبرج شيء والخالصة: 
ن معُب )أفب (، أم: قصدت، كما يتلخص ُب تعريف األمة لغة: أهنا تطلق على من ىذا الباب ع

 .(ُ)أشياء كثّبة، أنبها: القـو اجملتمعوف على أمر، ٍب شاع استعماؽبا ُب الدين أك اؼبلة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 . ُِٕ/ ُٕ،  ِط التفسير المنير، ( الزحيلي،ُ)
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 المبحث الثاني: تعريف األمم اصطالحا:

 .(ُ)دايتهم إذل صراطو اؼبستقيمىم اعبماعة اؼبرسل إليهم رسوؿ من ا، ؽباألمم اصطالحا: 

كأمة كل نيب: من أرسل إليهم من كافر كمؤمن، ككل قـو نسبوا إذل نيب فأضيفوا إليو فهم 
أمتو، كمن معانيها: صباعة من الناس هبمعهم أمر ما، إما دين كاحد، أك زماف كاحد، أك مكاف 

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿لتنزيل:، كُب ا(ِ)كاحد، سواء كاف ذلك األمر اعبامع تسخّبا أك اختيارا

 .(ّ)﴾ڃ











 

 

 

 

 

                                                             

 .َُٓ/  ِّ، ِطالموسوعة الفقهية الكويتية، ( الكوي ، ُ)

 .ُٕٔ/ُ، ُ، ط الكليات الكفورم،،  ك ٖٔ/ُ، ُ، ط المفردات( األصفهاىن، ِ)
 .ّٔ( سورة النحل، اآلية: ّ)
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 وفيو خمسة مباحث: ز القرآني لألمم:تمييالفصل الثاني: ال

األمم  تناكؿعن األمم السالفة بأساليب متعددة كطرؽ متنوعة، فأحيانا ي قرآف الكرًنلقد ربدث ال
ارة يأٌب على بشكل عاـ، فيتحدث عنها ُب اعبملة، كيشركهم ُب القضايا العامة الٍب تعم صبيعهم، كت

أمم خاصة، فيخصصهم بالذكر، كذلك ؼبا اختصوا بو دكف سائر األمم، كطورا يركز على أفراد 
بأعياهنا، إما لكوهنم رؤساء األقواـ، كإما ألهنم كان  ؽبم مواقف بارزة ُب تلك األمم، أك ىبصص 

اإلنساف مهما كاف جنسا معينا، ككل ذلك ألخذ العربة كالعظة كاالستفادة من دركس اآلخرين، ألف 
من تلك القصص الٍب ىو  ال ىبلو من أف يكوف كاحدا من تلك األنواع السالفة الذكر، فيأخذ دركسا

 .من نوعها

كسوؼ أتناكؿ اغبديث عن األمم حسب اؼببحث أك اؼبطلب اػباص هبا، بناء على الَبتيب 
 ها.الزمِب ؽبا، كردبا أراعي ترتيب القرآف الكرًن فيما دل يتضح رل تارىب

 ز القرآين يتضمن طبسة مباحث:تمييكىذا ال
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رآن لألمم في الجملةالمبحث األول: ذكر الق  

 :نوفيو مطلبا

ا سبحانو كتعاذل ُب كتابو العزيز، تناكؿ اغبديث عن األمم السابقة بوجو عاـ، كذلك ُب  إف فبا عُب
  عليها األمم، أك من خبلؿ القضايا موضوعات ـبتلفة كبأمباط متعددة، من خبلؿ األمور الٍب اتفق

  :اىكفيما يلي ذكر أك صبيع األمة امدية، فيما يبتاز بو عن األمم األخرل، ميعهم، الٍب تتعلق جب

 ما يشترك فيو جميع األمم، وىو أحد عشر أمرا: المطلب األول:

 كون جميع الناس أمة واحدة على التوحيد:  أوال:

ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ﴿قاؿ تعاذل: 

ڻ     ںگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  کڑ  ڑ    ک  ک  ک ڻ  ڻ  

ہ ہ   ﮲   ھڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ    .(ُ)﴾ھ  ھ  ھ  ے  ے      ۓ  ۓ  

كاف بْب نوح كآدـ عشرة "بسنده، عن عكرمة، عن ابن عباس، قاؿ:  ذكر اإلماـ ابن جرير الطربم
، ككذلك ىي ُب "ة من اغبق، فاختلفوا، فبعث ا النبيْب مبشرين كمنذرينقركف، كلهم على شريع

ٍب  ُب مستدركو، ، كركاه اغباكم(ِ) ﴾ ى ڇ  ڇ  ڇ  ڇ ﴿ :ابن مسعود رضي ا عنوقراءة 
 . (ّ)قاؿ: صحيح كدل ىبرجاه

ڇ  ڇ ﴿ كعن أيب بن كعب: أنو كاف يقرؤىا: ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ى ڇ  ڇ  

ڇ  ڇ ﴿ كعن قتادة ُب قولو: ،﴾ڎ قاؿ: كانوا على اؽبدل صبيعا، "فاختلفوا فبعث  ﴾ڇ  ڇ  
ا النبيْب مبشرين منذرين" فكاف أكؿ نيب بعث نوحا، كىكذا قاؿ ؾباىد، كما قاؿ ابن عباس أكال، 

                                                             

 . ُِّ: اآلية ( سورة البقرة،ُ)
 . ِٕٓ/ْ ،ُط جامع البيان،( الطربم، ِ)
: "صحيح على شرط البخارم ". ككافقو اغباكم كقاؿ ،ْٕٓػ ْٔٓ/ِ ،( أخرجو اغباكم، ُب اؼبستدرؾ على الصحيحْبّ)

 ،ُْٗ/ ِ ،ُط أخرجو الطربم ُب "تفسّبه "ك  .ْٖٓ/ ٕ ، ُط  ،سلسلة األحاديث الصحيحةاأللباني، الدىيب، 
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 ﴾ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ﴿يقوؿ: كانوا كفارا،  ﴾ڇ  ڇ  ڇ  ڇ ﴿كعن ابن عباس أيضا: 

(ُ). 

ابن عباس أصح سندا كمعُب؛ ألف الناس كانوا على ملة كالقوؿ األكؿ عن "قاؿ ابن كثّب: 
آدـ، عليو السبلـ، حٌب عبدكا األصناـ، فبعث ا إليهم نوحا، عليو السبلـ، فكاف أكؿ رسوؿ بعثو 

گ  گ  گ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  ک  ک﴿ا إذل أىل األرض، كؽبذا قاؿ: 

كما ضبلهم  ،ما قام  عليهم اغبجج أم: من بعد ﴾  ںگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں
ہ  ہ ﴿على ذلك إال البغي من بعضهم على بعض،  ۀ  ہ  ہ   ھ   ھڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  

ہ   ﴿ ، كعن أيب ىريرة ُب قولو:"﴾ھ  ھ  ے  ے      ۓ  ۓ  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  

ة، كبن أكؿ الناس قاؿ: قاؿ النيب صلى ا عليو كسلم: "كبن اآلخركف األكلوف يـو القيام ﴾  ھہ
دخوال اعبنة، بيد أهنم أكتوا الكتاب من قبلنا كأكتيناه من بعدىم، فهدانا ا ؼبا اختلفوا فيو من اغبق، 

 .(ِ)فهذا اليـو الذم اختلفوا فيو، فهدانا لو فالناس لنا فيو تبع، فغدا لليهود، كبعد غد للنصارل"

ۀ   ﴿ُب قولو: كعب   بن ، عن أيب(ْ)بن زيد بن أسلم (ّ)كعن عبد الرضبن ڻ  ڻ  ڻ   ڻ   

فاختلفوا ُب يـو اعبمعة، فازبذ اليهود يـو السب ، كالنصارل يـو األحد،  ﴾ ھۀ  ہ  ہ  ہ  ہ
فهدل ا أمة ؿبمد ليـو اعبمعة، كاختلفوا ُب القبلة؛ فاستقبل  النصارل اؼبشرؽ، كاليهود بي  

صبلة؛ فمنهم من يركع كال يسجد، كمنهم من اؼبقدس، فهدل ا أمة ؿبمد للقبلة، كاختلفوا ُب ال

                                                             

 . ٗٔٓ/ ُ ،ُط تفسير القرآن العظيم،( ابن كثّب، إُ)
 .ٖٓٓحديث رقم:  ٖٔٓ/ ِكتاب اعبمعة، باب ىداية ىذه األمة ليـو اعبمعة،  أخرجو مسلم ُب صحيحو، (ِ)
أسلم ىذا ىو خادـ النيب }صلى ا عليو كسلم{ ذكر ُب  ،( ىو عبد الرضبن بن زيد بن أسلم، ركل حديثو عبد ا بن كىبّ)

ابتاعو عمر ُب حجنو الٍب  ،أدرؾ النيب }صلى ا عليو كسلم{ كدل يره :يقاؿ ،موذل عمر بن اػبطاب ىذا اغبديث، كأسلم
 .ِّٔ/ُٓ، ِط سير أعالم النبالء،الذىيب،  أمره عليها أبو بكر، كلو كلد يسمى زيد بن أسلم.

من أىل اؼبدينة، كاف مع عمر بن عبد فقيو مفسر،  ىو زيد بن أسلم العدكم العمرم موالىم، أبو أسامة أك أبو عبد ا:( ْ)
العزيز أياـ خبلفتو، كاستقدمو الوليد ابن يزيد، ُب صباعة من فقهاء اؼبدينة، إذل دمشق، مستفتيا ُب أمر، ككاف ثقة، كثّب 

 ذكرةت الذىيب، ىػ.ُّٔركاه عنو كلده عبد الرضبن، توُب سنة:  اغبديث، لو حلقة ُب اؼبسجد النبوم، كلو كتاب ُب )التفسّب(
 .ُّّ - ُِّ /ُ ،ُط  الحفاظ،
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يسجد كال يركع، كمنهم من يصلي كىو يتكلم، كمنهم من يصلي كىو يبشي، فهدل ا أمة ؿبمد 
للحق من ذلك، كاختلفوا ُب الصياـ، فمنهم من يصـو بعض النهار، كمنهم من يصـو عن بعض 

راىيم، عليو السبلـ، فقال  اليهود: كاف الطعاـ، فهدل ا أمة ؿبمد للحق من ذلك، كاختلفوا ُب إب
يهوديا، كقال  النصارل: كاف نصرانيا، كجعلو ا حنيفا مسلما، فهدل ا أمة ؿبمد للحق من 
ذلك، كاختلفوا ُب عيسى، عليو السبلـ، فكذب  بو اليهود، كقالوا ألمو هبتانا عظيما، كجعلتو 

فهدل ا أمة ؿبمد صلى ا عليو كسلم للحق من النصارل إؽبا ككلدا، كجعلو ا ركحو، ككلمتو، 
أم: عند  ﴾  ھڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ ﴿ُب قولو:  (ُ)ذلك، كقاؿ الربيع بن أنس

االختبلؼ أهنم كانوا على ما جاءت بو الرسل قبل االختبلؼ، أقاموا على اإلخبلص  عز كجل 
ء الزكاة، فأقاموا على األمر األكؿ الذم كاف قبل كحده، كعبادتو ال شريك لو، كإقاـ الصبلة كإيتا

 ﴾ھ  ھ  ھ  ے   ﴿أم: بعلمو، دبا ىداىم لو،   ﴾  ھہ﴿ االختبلؼ، كاعتزلوا االختبلؼ، كقولو:
 .(ِ)أم: كلو اغبكم كاغبجة البالغة ﴾ے      ۓ  ۓ ﴿ أم: من خلقو

ې  ې   ې  ى  ى﴿كقاؿ تعاذل:  وئ  وئ    ائۉ  ې              ائ  ەئ   ەئ  

ۈئ  ۈئ   ۇئ  .(ّ)﴾ۇئ   ۆئ  ۆئ  

أخرب تعاذل أف الشرؾ حادث ُب الناس، كائن بعد أف دل يكن، كأف الناس كلهم كانوا على 
دين كاحد، كىو اإلسبلـ؛ قاؿ ابن عباس: كاف بْب آدـ كنوح عشرة قركف، كلهم على اإلسبلـ، ٍب 

الرسل بآياتو كبيناتو كقع االختبلؼ بْب الناس، كعبدت األصناـ كاألنداد كاألكثاف، فبعث ا 
ائ  ﴿، كقولو: (ْ)﴾ڑ   ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ﴿كحججو البالغة كبراىينو الدامغة، 

                                                             

ىو الربيع بن أنس البكرم كيقاؿ اغبنفي، البصرم اػبراساين، سكن مرك، برز ُب التفسّب كاغبديث، كىو ُب اغبديث صدكؽ ( ُ)
 ،ُط الثقات،لو أكىاـ، كركاية أيب جعفر عنو فيها اضطراب، ركل لو األربعة، كتوُب ُب سنة سبع كثبلثْب كمائة. ابن حباف، 

 .َِْ/ُ ،ُط تقريب التهذيب،، ابن حجر، ِِٖ/ ْ

 . ُٕٓػ َٕٓ/ُ ،ُط تفسير القرآن العظيم،( ابن كثّب، ِ)
 .ُٗاآلية:  ( سورة يونس،ّ)
 .ِْاآلية:  ( سورة  األنفاؿ،ْ)
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وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ   . أم: لوال ما تقدـ من ا تعاذل أنو ال (ُ)﴾ەئ   ەئ  
ما فيو يعذب أحدا إال بعد قياـ اغبجة عليو؛ كأنو قد أجل اػبلق إذل أجل معدكد لقضى بينهم في

 .(ِ)اختلفوا، فأسعد اؼبؤمنْب، كأعن  الكافرين

  :شرائع األممحكمة اهلل في اختالف  :اثاني

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ ﴿قاؿ تعاذل:  ے  ۓ    ےھ  ھ  ھڻ  ڻ  

﮶  ﮷ ﮳  ﮴  ﮵          ﮲     .(ّ)﴾ۓ  

 أم: عبعل شريعتكم كاحدة فكنتم على اغبق، فبْب ،( ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ) قولو:
( ، ( ُب الكبلـ حذؼ تتعلق بو الـ  ھہ  ہ  ہ  ہ   ھأنو أراد باالختبلؼ إيباف قـو ككفر قـو

أم سارعوا  ﴾ھ  ھ﴿كي، أم كلكن جعل شرائعكم ـبتلفة ليختربكم، كاالبتبلء االختبار، 
، كلتضمْب فعل استبقوا دبعُب (ْ)إذل الطاعات، كىذا يدؿ على أف تقدًن الواجبات أفضل من تأخّبىا

ڳ  ﴿كحقو أف يعدل بإذل، كقولو:  ،ا، أك ابتدركا، عدم الفعل إذل اػبّبات بنفسوخذك  گ   گ  گ  

﮷ ، ﴿(ٓ)﴾ڳ ﮶    . أم فيخربكم دبا كنتم ُب الدنيا من االختبلؼ ُب قبوؿ (ٔ)﴾﮳  ﮴  ﮵     
 .(ٕ)الدين

ۇئ  ۆئ  ۆئ﴿كقاؿ تعاذل:  ۇئ   ەئ  وئ  وئ    ۈئ   ېئ    ۈئې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  

ېئ ىئ  . (ٖ)﴾ېئ       

                                                             

 .ُٗ( سورة يونس، اآلية: ُ)
 .ِٕٓ/ ْ ،ُط تفسير القرآن العظيم،( ابن كثّب، ِ)
 . ْٖاآلية:   ( سورة اؼبائدة،ّ)
 .ُُِ/ ٔ ،ُط  ،الجامع ( القرطيب،ْ)

 . ُِاآلية:  ( سورة اغبديد،ٓ)
 .ْٖ، اآلية: ( سورة اؼبائدةٔ)
 . ِِٓ/ٔ ،ُط التحرير والتنوير، ( ابن عاشور،ٕ)
 .  ّٗاآلية:  ( سورة النحل،ٖ)
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 ﴾ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ﴿ى ملة كاحدة،أم عل ﴾ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ ﴿ لو تعاذل:قو 

بتوفيقو إياىم، فضبل منو عليهم، كال يسأؿ عما  ﴾ۇئ  ۆئ  ۆئ﴿خبذالنو إياىم، عدال منو فيهم، 
بل تسألوف أنتم، كاآلية ترد على أىل القدر الذين ينكركف دكر القدر ُب األمور، كالبلـ  ،يفعل
 ﴿،(ُ)النوف اؼبشددة يدالف على قسم مضمر، أم كا ليبينن لكم كلتسئلن معليبينن كلتسئلن"ُب"ك 

 .(ِ)من خّب كشر فيجازيكم عليها أًب اعبزاء كأعدلو ﴾ۈئ   ېئ  ېئ ېئ

ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲﴿كقاؿ تعاذل:  ﮷   ﮸  ﮹     ﮳ہ  ہ  ہ   ﮴  ﮵  ﮶ 

﮻   .(ّ)﴾﮺  

ىدل، كهبعلهم على ملة كاحدة لفعل،  يقوؿ تعاذل ذكره: كلو أراد ا أف هبمع خلقو على
ھ   ﴿يقوؿ: أىل ملة كاحدة، كصباعة ؾبتمعة على دين كاحد، كدل يفعل ذلك،  ﴾ھ  ھ  ھ﴿ك

، يعِب أنو يدخل من يشاء من عباده ُب رضبتو بتوفيقو إياه للدخوؿ ُب دينو، ﴾﮳ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲
﮷ ﴿الذم ابتعث بو نبيو ؿبمدا صلى ا عليو كسلم،  ﮵  ﮶  ﮺  ﮴   ، أم كالكافركف ﴾﮸  ﮹   

با ما ؽبم من كرل يتوالىم يـو القيامة، كال نصّب ينصرىم من عقاب ا حْب يعاقبهم، فينقذىم من 
عذابو، كيقتص ؽبم فبن عاقبهم، كإمبا قيل ىذا لرسوؿ ا صلى ا عليو كسلم تسلية لو عما كاف 

دخاؿ اؼبكركه على نفسو من أجل إدبار من أدبر عنو ينالو من اؽبم بتولية قومو عنو، كأمرا لو بَبؾ إ
منهم، فلم يستجب ؼبا دعاه إليو من اغبق، كإعبلما لو أف أمور عباده بيده، كأنو اؽبادم إذل اغبق من 

 .(ْ)شاء، كاؼبضل من أراد دكنو، كدكف كل أحد سواه

ٿ    ٺپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  پٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ﴿كقاؿ تعاذل: 

 .(ٓ)﴾ٿ  ٹ          ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ٿٿ

                                                             

 . ُِٕ/ ،ُط  ،الجامع ( القرطيب،ُ)
 .ْْٖ/ ُ ،ُط تيسير الكريم،( السعدم، ِ)

 .ٖية: اآل ( سورة الشورل،ّ)
 .َٓٓ/  ُِ ،ُط جامع البيان،( الطربم، ْ)

 . ُُٗ – ُُٖاآليتاف:  ( سورة ىود،ٓ)
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يقوؿ تعاذل ذكره: كلو شاء ربك يا ؿبمد عبعل الناس كلها صباعة كاحدة على ملة كاحدة، 
 ،﴾ڀ  ٺ  ٺ  ٺ﴿كال يزاؿ الناس ـبتلفْب،  ﴾:پ  ڀ  ڀ    ﴿كدين كاحد، 

بو على ثبلثة اختلف أىل التأكيل ُب "االختبلؼ" الذم كصف ا الناس أهنم ال يزالوف  
 أقواؿ:

أنو االختبلؼ ُب األدياف، فيكوف اؼبعُب: كال يزاؿ الناس ـبتلفْب على أدياف شٌب، من  القول األول:
 بْب يهودم كنصراين، كؾبوسي، ككبو ذلك، كاستثُب ا من ذلك من رضبهم، كىم أىل اإليباف. 

 فقّب كىذا غِب، سخر بعضهم لبعض. أف اؼبعُب: كال يزالوف ـبتلفْب ُب الرزؽ، فهذا القول الثاني:

 .(ُ)أف اؼبراد: ـبتلفْب ُب اؼبغفرة كالرضبة القول الثالث:

كأكذل األقواؿ ُب تأكيل ذلك بالصواب قوؿ من قاؿ: معُب ذلك: "كال يزاؿ ": الطربم قاؿ أبو جعفر
من با الناس ـبتلفْب ُب أدياهنم كأىوائهم على أدياف كملل كأىواء شٌب، إال من رحم ربك، فآ

كصدؽ رسلو، فإهنم ال ىبتلفوف ُب توحيد ا، كتصديق رسلو، كما جاءىم من عند ا"، كإمبا كاف 
ٿ  ٹ    ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ﴿ذلك أكذل بالصواب، ألف ا جل ثناؤه أتبع ذلك بقولو: 

، ففي ذلك دليل كاضح أف الذم قبلو من ذكر خربه عن اختبلؼ الناس، إمبا ىو (ِ)﴾ڤ  ڤ
 عن اختبلؼ مذمـو يوجب ؽبم النار، كلو كاف خربا عن اختبلفهم ُب الرزؽ، أك اؼبغفرة خرب

 .(ّ)"كالرضبة،دل يعقب ذلك باػبرب عن عقاهبم كعذاهبم

فإف أىل التأكيل اختلفوا ُب تأكيلو: فقاؿ بعضهم: معناه:  ،﴾ٿٿ ٿ ﴿كأما قولو: 
قهم، كأكذل القولْب ُب ذلك بالصواب، كلبلختبلؼ خلقهم، كقاؿ آخركف: بل معُب ذلك: كللرضبة خل

قوؿ من قاؿ: كلبلختبلؼ بالشقاء كالسعادة خلقهم، ألف ا جل ذكره ذكر صنفْب من خلقو: 

                                                             

 . ّٔٓ -ّٓٓ/ ُٓ ،ُط جامع البيان،( الطربم، ُ)
 . ُُٗ – ُُٖاآليتاف:  ( سورة ىود،ِ)

 . ّٖٓ -ّٕٓ/ُٓ ،ُط جامع البيان،( الطربم، ّ)
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، فعم بقولو: ﴾ ٿٿ  ٿ ﴿، ٍب عقب ذلك بقولو: أىل اختبلؼ كباطل، كاآلخر أىل حقأحدنبا 
، فإف قاؿ قائل: (ُ)خلق لو ، صفة الصنفْب، فأخرب عن كل فريق منهما أنو ميسر ؼبا﴾ ٿٿ  ٿ ﴿

فإف كاف تأكيل ذلك كما ذكرت، فقد ينبغي أف يكوف اؼبختلفوف غّب ملومْب على اختبلفهم، إذ كاف 
لذلك خلقهم رهبم، كأف يكوف اؼبتمتعوف ىم اؼبلومْب؟ قيل: إف معُب الكبلـ: كال يزاؿ الناس ـبتلفْب 

حق كلعلمو، كعلى علمو النافذ فيهم قبل فهداه لل ،﴾ڀ  ٺ  ٺ  ٺ﴿بالباطل من أدياهنم كمللهم، 
ٿ   ﴿أف ىبلقهم أنو يكوف فيهم اؼبؤمن كالكافر، كالشقي كالسعيد خلقهم، فمعُب البلـ ُب قولو: 

ٿ  ﴿دبعُب "على" كقولك للرجل: أكرمتك على برؾ يب، كأكرمتك لربؾ يب، كأما قولو:  ﴾ ٿٿ

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ ٹ  ٹ   أهنم يستوجبوف صليها بكفرىم فلعلمو السابق فيهم ، (ِ)﴾ٹ    ٹ   
قسم كقوؿ القائل: حلفي ألزكرنك، كبدا رل آلتينك ،    ﴾ٿ  ٹ    ٹ﴿با، كخبلفهم أمره، كقولو: 

، كىي ما اجًب )استَب( عن أبصار بِب آدـ، كىم  ﴾ڤ  ڤ ﴿ كلذلك تلقي  ببلـ اليمْب، كقولو:
 .(ّ): كبِب آدـاعبن، ظبوا بذلك الستتارىم عن أعْب الناس، )كالناس(، يعِب

 :حكمة اهلل في منع اقتداء األمم بالكفار: اثالث

ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی    ی   جئ  حئ  مئ  ىئ  ﴿قاؿ تعاذل: 

 . (ْ)﴾يئ  جب  حب  خب 

لوال أف يكفر الناس صبيعا بسبب ميلهم إذل الدنيا كتركهم اآلخرة ألعطيناىم ُب الدنيا ما  معنى اآلية:
ېئ  ﴿ند ا عز كجل، كعلى ىذا أكثر اؼبفسرين، كقاؿ بعضهم: كصفناه، ؽبواف الدنيا ع ېئ   ېئ  

ُب طلب الدنيا كاختيارىا على اآلخرة، كىذا دليل على حقارة الدنيا كقلة خطرىا، ﴾ ىئ  ىئ  ىئ

                                                             

 ّٖٓ/ ُٓ ،ُط جامع البيان،الطربم،  (ُ)
 . ُُٗ – ُُٖآليتاف: ا ( سورة ىود،ِ)
 ّٖٓ/ ُٓ  ،ُط جامع البيانالطربم،  (ّ)
 .ّّاآلية:  ( سورة الزخرؼ،ْ)
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كأهنا عند ا من اؽبواف حبيث كاف هبعل بيوت الكفرة كدرجها ذىبا كفضة لوال غلبة حب الدنيا على 
 . (ُ)على الكفر القلوب، فيحمل ذلك

أم لوال أف يصّبكا كلهم كفارا فيجتمعوف على  ﴾ی  ی   ی    ی   جئ  حئ  ﴿كقولو: 
الكفر، عبعلنا ؼبن يكفر بالرضبن لبيوهتم سقفا من فضة، سقفا: بضم السْب كالقاؼ، صبع سقف، 
}كمعارج{ مصاعد كدرجا من فضة، }عليها يظهركف{، يعلوف كيرتقوف، يقاؿ: ظهرت على السطح 

 .(ِ)إذا علوتو

 : كون كل أمة لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت:ارابع

ىئ          ی  ی  ی  ېئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ﴿قاؿ تعاذل:  ىئ          يئ  جب   یىئ     ىئ    . (ّ)﴾جئ  حئ  مئ  

 .(ْ)﴾جب  حب  خب  مب        ىب يب  يئی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  یىئ  ىئ  ىئ  ی﴿كقاؿ تعاذل: 

خل " إبراىيم كإظباعيل كإسحاؽ كيعقوب كأكالدىم، يعِب تعاذل ذكره بقولو: "تلك أمة قد 
يقوؿ لليهود كالنصارل: يا معشر اليهود كالنصارل، دعوا ذكر إبراىيم كإظباعيل كإسحاؽ كيعقوب 
كاؼبسلمْب من أكالدىم بغّب ما ىم أىلو، كال تنحلوىم كفر اليهودية كالنصرانية، فتضيفوهنا إليهم، 

ىذا اؼبوضع: اعبماعة كالقرف من الناس، قد خل : مض  لسبيلها، كيعِب: ب"األمة" ُب  -فإهنم أمة 
كإمبا قيل للذم قد مات فذىب: "قد خبل"، لتخليو من الدنيا كانفراده، عما كاف من األنس بأىلو 
كقرنائو ُب دنياه، كأصلو من قوؽبم: "خبل الرجل"، إذا صار باؼبكاف الذم ال أنيس لو فيو، كانفرد من 

 .(ٓ)لك ُب الذم يبوت، على ذلك الوجوالناس، فاستعمل ذ

                                                             

 . ْٖ/  ُٔ ،ُط  ،الجامع ( القرطيب،ُ)
 .ُٗٓ/  ْ ،ُط ،معالم التنزيل( البغوم، ِ)
 .ُّْاآلية: ، ( سورة البقرةّ)
 .ُُْاآلية: ، بقةساسورة الال (ْ)

 .ََُ/  ّ ،ُط جامع البيان،( الطربم، ٓ)
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من  -ضبللكم ككفركم الذم أنتم عليو -ٍب قاؿ تعاذل ذكره لليهود كالنصارل: إف ؼبن كبلتموه 
أنبيائي كرسلي، ما كسب، "كاؽباء كاأللف" ُب قولو:"ؽبا"، عائدة إف شئ  على"تلك"، كإف شئ  

من خّب، كلكم يا معشر اليهود كالنصارل على"األمة"، كيعِب بقولو: "ؽبا ما كسب "، أم ما عمل  
فتسألوا عما كاف  -أيها الناحلوف ما كبلتموىم من اؼبلل  -مثل ذلك ما عملتم، كال تؤاخذكف أنتم 

إبراىيم كإظباعيل كإسحاؽ كيعقوب كأكالدىم يعملوف، فيكسبوف من خّب كشر، ألف لكل نفس ما  
مللهم، فإف الدعاكل غّب مغنيتكم عند ا، كسب  كعليها ما اكتسب ، فدعوا انتحاؽبم كانتحاؿ 

 .(ُ)كإمبا يغِب عنكم عنده ما سلف لكم من صاحل أعمالكم، إف كنتم عملتموىا كقدمتموىا
  تكذيب الرسل: على: اتفاق األمم اخامس

ې  ې       ى  ى  ائ   ائ  ﴿قاؿ تعاذل:  ۉ  ۉ  ې  ې   ٴۇ  ۋ      ۋ     ۅ  ۅ  

 .(ِ)﴾ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ     ۆئ 

يقوؿ تعاذل ذكره: متوعدا ؽبؤالء العادلْب بو األصناـ كؿبذرىم أف يسلك هبم إف ىم سبادكا ُب ضبلؽبم 
سبيل من سلك سبيلهم من األمم قبلهم، ُب تعجيل ا عقوبتو ؽبم ُب الدنيا كـبربا نبيو عن سنتو ُب 

: "لقد أرسلنا"، يا ؿبمد،"إذل أمم"، الذين خلوا قبلهم من األمم على منهاجهم ُب تكذيب الرسل
يعِب: إذل صباعات كقركف "من قبلك فأخذناىم بالبأساء"، يقوؿ: فأمرناىم كهنيناىم، فكذبوا رسلنا، 
كخالفوا أمرنا كهنينا، فامتحناىم باالبتبلء "بالبأساء"، كىي شدة الفقر كالضيق ُب اؼبعيشة "كالضراء"، 

 .(ّ)جساـكىي األسقاـ كالعلل العارضة ُب األ

كقولو:"لعلهم يتضرعوف" يقوؿ: فعلنا ذلك هبم ليتضرعوا إرل، كىبلصوا رل العبادة، كيفردكا 
رغبتهم إرل دكف غّبم، بالتذلل منهم رل بالطاعة، كاالستكانة منهم إرل باإلنابة، كُب الكبلـ ؿبذكؼ 

من قبلك فأخذناىم"، قد استغِب دبا دؿ عليو الظاىر من إظهاره دكف قولو: "كلقد أرسلنا إذل أمم 
كإمبا كاف سبب أخذه إياىم، تكذيبهم الرسل كخبلفهم أمره، ال إرساؿ الرسل إليهم، كإذ كاف ذلك 

                                                             

 .َُُ/  ّ السابق، رصداؼب (ُ)
 . ّْ - ِْاآلية:  ( سورة األنعاـ،ِ)

 . ّٓٓ/ ُُ، ُط جامع البيان،( الطربم، ّ)
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كذلك، فمعلـو أف معُب الكبلـ: "كلقد أرسلنا إذل أمم من قبلك" رسبل فكذبوىم، "فأخذناىم 
 .(ُ)نة"الضراعة"، كىي الذلة كاالستكا "التفعل" من بالبأساء"، ك"التضرع": ىو

 .(ِ)﴾ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ﴿قولو: 
ىذا أيضا من الكبلـ الذم فيو مَبكؾ استغِب بداللة الظاىر عن ذكر ما ترؾ، كذلك أف معُب 

، فلم يتضرعوا، "فلوال إذا (ّ)﴾ٴۇ  ۋ   ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې﴿الكبلـ: 
، ُب ىذا اؼبوضع، فهبل، كالعرب إذ أكل "لوال" اظبا مرفوعا، جاءىم بأسنا تضرعوا"، كمعُب: "فلوال"

جعل  ما بعدىا خربا، كتلقتها باألمر، كقولك: "فلوال أخوؾ لزرتك" ك"لوال أبوؾ لضربتك"، كإذا 
أكلتها فعبل أك دل توؽبا اظبا، جعلوىا استفهاما فقالوا: "لوال جئتنا فنكرمك"، ك"لوال زرت أخاؾ 

 .(ْ)، ككذلك تفعل ب"لوما" مثل فعلها ب"لوال"فنزكرؾ"، دبعُب:"ىبل"

ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ی  ﴿كقاؿ تعاذل:  ۈئ  ېئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ   وئ  وئ  

 .(ٓ)﴾ی

يذكر تعاذل أنو أرسل إذل األمم اػبالية رسبل فكذب  الرسل، فلك يا ؿبمد ُب إخوانك من 
ن كذبوا الرسل، فإمبا ضبلهم على اؼبرسلْب أسوة، فبل يهيدنك تكذيب قومك لك، كأما اؼبشركوف الذي

{ أم: ىم رب  العقوبة كالنكاؿ، كالشيطاف  ذلك تزيْب الشيطاف ؽبم ما فعلوه، }فهو كليهم اليـو
 . (ٔ)كليهم، كال يبلك ؽبم خبلصا؛ كال صريخ ؽبم كؽبم عذاب أليم

                                                             

 . ّٖٓ/ ُٓ ،ُط السابق، رصداؼب (ُ)

 . ّْ - ِْ( سورة األنعاـ، اآلية: ِ)
 . ّْ - ِْاآلية:  ،سابقةسورة الال( ّ)

 . ّٕٓ ،ُط جامع البيان، ( الطربم،ْ)

 .ّٔاآلية:  لنحل،( سورة آ)

 . َٖٓ/ْ ،ُط تفسير القرآن العظيم،( ابن كثّب، ٔ)
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 كالسياؽ قصد منو تنظّب حاؿ اؼبشركْب اؼبتحدث عنهم ككفرىم ُب سوء أعماؽبم كأحكامهم
حباؿ األمم الضالة من قبلهم الذين استهواىم الشيطاف من األمم البائدة مثل عاد كشبود، كاغباضرة  

 .(ُ)كاليهود كالنصارل

، أم متورل أمرىم، كما    { معناىا: فالشيطاف كرل اؼبشركْب اليـو كصبلة: }فهو كليهم اليـو
يـو غّبه ردا على زعمهم أف ؽبم كاف كرل األمم من قبلهم، إذ زين ؽبم أعماؽبم، أم ال كرل ؽبم ال

اغبسُب، كالتقدير: لقد أرسلنا إذل أمم من قبلك فزين ؽبم الشيطاف أعماؽبم، فكاف كليهم حينئذ، كىو 
كرل اؼبشركْب اليـو يزين ؽبم أعماؽبم كما كاف كرل من قبلهم، كقولو: اليـو مستعمل ُب زماف معهود 

عن استمرار كاليتو ؽبم إذل زمن اؼبتكلم، كأصلو: اليـو  بعهد اغبضور، أم فهو كليهم اآلف، كىو كناية
اغباضر، كىو اليـو الذم أن  فيو، كال يستعمل ُب يـو مضى معرفا بالبلـ إال بعد اسم اإلشارة، كبو: 

، أك مثل: يومئذ  .(ِ)ذلك اليـو

 .(ّ)﴾ڑ  ک  ک    ک   ک        گ  گ  ڑڌ  ڎ       ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ﴿كقاؿ تعاذل: 

اذل ذكره: كإف تكذبوا أيها الناس رسولنا ؿبمدا صلى ا عليو كسلم فيما دعاكم إليو يقوؿ تع
من عبادة ربكم الذم خلقكم كرزقكم، كالرباءة من األكثاف، فقد كذب  صباعات من قبلكم رسلها 
فيما دعتهم إليو الرسل من اغبق، فحل هبا من ا سخطو، كنزؿ هبا من عاجل عقوبتو، فسبيلكم 

ک  ک    ک   ک        گا فيما ىو نازؿ بكم بتكذيبكم إياه، )سبيله ( يقوؿ: كما على ؿبمد إال ڑ  
أف يبلغكم عن ا رسالتو، كيؤدم إليكم ما أمره بأدائو إليكم ربو، كيعِب بالببلغ اؼببْب: الذم يبْب 

 .(ْ)ؼبن ظبعو ما يراد بو، كيفهم بو ما يعِب بو

                                                             

 . ُْٗػ ُّٗ/ُْ ،ُط التحرير والتنوير،( ابن عاشور، ُ)

 . ُٓٗ/ ُْ اؼبصدر السابق، (ِ)
 .ُٖاآلية:  ( سورة العنكبوت،ّ)
 . َِ/ َِ ،ُط جامع البيان،( الطربم، ْ)
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ٺ  ٺ ﴿كقاؿ تعاذل:  ٹ  ٹ  ٹ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  

 .(ُ)﴾ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ    ڦ       ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڤڤ

يقوؿ تعاذل ذكره: ىكذا أرسلناؾ يا ؿبمد ُب صباعة من الناس، يعِب إذل صباعة قد خل  من قبلها 
، يقوؿ: لتبلغهم ما ﴾ٹ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ﴿صباعات على مثل الذم ىم عليو، فمض  

، يقوؿ: كىم هبحدكف ﴾ٹ  ٹ  ڤ﴿من كحيي الذم أكحيتو إليك،  أرسلتك بو إليهم
، يقوؿ: إف كفر ىؤالء الذين أرسلتك إليهم، يا ؿبمد ﴾ڤ  ڤ  ڦ ﴿كحدانية ا، كيكذبوف هبا، 
، يقوؿ: كإليو مرجعي كأكبٍب، ﴾ڦ    ڦ    ڦ       ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ﴿بالرضبن، فقل أن : ا ريب، 
 .(ِ)  متابا كتوبة"كىو مصدر من قوؿ القائل:"تب

ٹ﴿: كما أرسلناؾ يا ؿبمد ُب ىذه األمة: ﴾ڀ  ڀ﴿كمعُب  ﴾ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  

أم: تبلغهم رسالة ا إليهم، كذلك أرسلنا ُب األمم اؼباضية الكافرة با، كقد كذب الرسل من 
م، فإف قبلك، فلك هبم أسوة، ككما أكقعنا بأسنا كنقمتنا بأكلئك، فليحذر ىؤالء من حلوؿ النقم هب

أم: ىذه األمة الٍب  ﴾ٹ  ٹ  ڤ ﴿تكذيبهم لك أشد من تكذيب غّبؾ من اؼبرسلْب، كقولو: 
بعثناؾ فيهم يكفركف بالرضبن، ال يقركف بو؛ ألهنم كانوا يأنفوف من كصف ا بالرضبن الرحيم؛ كؽبذا 

ڦ    ﴿ضبن الرحيم، أنفوا يـو اغبديبية أف يكتبوا "بسم ا الرضبن الرحيم" كقالوا: ما ندرم ما الر  ڤ  ڤ  ڦ  

أم: ىذا الذم تكفركف بو أنا مؤمن بو، معَبؼ مقر لو بالربوبية كاإلؽبية، ىو ريب ال إلو  ﴾ڦ    ڦ       ڄ 
أم: إليو أرجع كأنيب، فإنو ال يستحق  ﴾ڄ  ڃ ﴿أم: ُب صبيع أمورم،  ﴾ڄ  ڄ﴿إال ىو، 

 .(ّ)ذلك أحد سواه

ٺ     ڀپ  ڀ  ڀ  ڀ﴿كقاؿ تعاذل:  ٹ  ٹ   ٹ  ٿٺ  ٿ  ٿٺ ٺ   ٹ   ڤ    ڤٿ  

ڦ  . (ْ)﴾ڤ       ڤ  ڦ  
                                                             

 .َّاآلية: ( سورة الرعد،ُ)
 .ْْٓ/ ُٔ ،ُط لبيان،جامع ا( الطربم، ِ)
 .َْٔ -ْٗٓ/ ْ ،ُط تفسير القرآن العظيم،( ابن كثّب، ّ)

 . ْْاآلية:  ( سورة اؼبؤمنوف،ْ)
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يعِب: يتبع بعضها  ﴾ڀ  ڀ﴿إذل األمم الٍب أنشأنا بعد شبود ﴾ پ  ڀ﴿يقوؿ تعاذل ذكره: 
بعضا، كبعضها ُب أثر بعض، كىي من اؼبواترة، كىي تنوف كال تنوف، كفيها الياء، فمن دل ينوهنا جعلها 

أ: "تَبا" يوىم أف الياء أصلية، كنبا قراءتاف مشهورتاف، كلغتاف على كزف: )فعلى( من كترت، كمن قر 
ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ڀڀ ﴿معركفتاف ُب كبلـ العرب، دبعُب كاحد، كقولو:  يقوؿ: كلما جاء أمة  ﴾ٿٺ    ٺ  

من تلك األمم، الٍب أنشأناىا بعد شبود، رسوؽبا الذم نرسلو إليهم، كذبوه فيما جاءىم بو من اغبق 
ٹ ﴿و: من عندنا، كقول يقوؿ: فأتبعنا بعض تلك األمم بعضا باؽببلؾ، فأىلكنا  ﴾ٿ  ٹ  

للناس، كمثبل يتحدث هبم ُب الناس، كاألحاديث ُب  ﴾ٹ ٹ﴿بعضهم ُب إثر بعض، كقولو: 
ىذا اؼبوضع صبع أحدكثة، ألف اؼبعُب ما كصف  من أهنم جعلوا للناس مثبل يتحدث هبم، كقد هبوز 

ألهنم جعلوا حديثا، كمثبل يتمثل هبم ُب الشر،  ﴾ٹ ٹ﴿ أف يكوف صبع حديث، كإمبا قيل:
يقوؿ: فأبعد ا قوما ال  ﴾ڤ  ڤ       ڤ  ڦ  ﴿كال يقاؿ ُب اػبّب: جعلتو حديثا، كال أحدكثة، كقولو: 

 .(ُ)يؤمنوف با، كال يصدقوف برسولو

سل من بعد كيبْب ا بأنو كذب  قبل ىؤالء اؼبشركْب قـو نوح كاجملتمعوف على معاداة الر 
قومو، كحرص  على إيقاع الشر برسوؽبم ليأخذكه بالبطش، كسباركا ُب الباطل الذم ال حقيقة لو، 

ک  ﴿تعاذل:  اؿق، ف(ِ)ليزيلوا جبدؽبم اغبق الثاب ، فأخذىم بالعذاب اؼبستأصل ڑ  ڑ  ک   

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڳگ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  گک  ک  گ ڻ            ڻڱ   ڻ  

 .(ّ)﴾ڻ  ۀ

ل ىؤالء الكفار قـو نوح كمن تبلىم من األمم الٍب أعلن  حرهبا على الرسل كعاد كذب  قب
كشبود، حيث عزموا على إيذائهم كذبمعوا عليهم بالتعذيب أك القتل، كنب  كل أمة من ىذه األمم 

                                                             

 . ّٓ – ّْ/  ُٗ ،ُط جامع البيان،( الطربم، ُ)
 .ُّٖ/  ِ ،ُط  المنتخب، ( عبنة من علماء األزىر،ِ)

 . ٓاآلية:  ( سورة غافر،ّ)
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اؼبكذبة برسوؽبم ليقتلوه، كخاصموا بالباطل؛ ليبطلوا جبداؽبم اغبق فعاقبتهم، فكيف كاف عقايب إياىم 
 (ُ)ربة للخلق، كعظة ؼبن يأٌب بعدىم؟ع

 : تزيين عمل كل أمة لها، قدرا من اهلل تعالى:اسادس

﮲   ﮳  ﮴  ﮵  ﮶     ﮷﴿قاؿ تعاذل: ۓ  ﮻   ﮼  ﮽  ﮾  ﮿    ﮸ھ  ھ  ے       ے  ۓ   ﮹          ﮺  

                        .(ِ)﴾﯀  ﯁  

ة أك معرة، بالباطل أك باغبق، كىو كالسب: كبلـ يدؿ على ربقّب أحد أك نسبتو إذل نقيص
مرادؼ الشتم، كاؼبخاطب هبذا النهي اؼبسلموف، ال الرسوؿ صلى ا عليو كسلم، ألف الرسوؿ دل 
يكن فحاشا كال سبابا، كإمبا كاف اؼبسلموف لغّبهتم على اإلسبلـ ردبا ذباكزكا اغبد ففرط  منهم 

 .(ّ)فرطات سبوا فيها أصناـ اؼبشركْب

كاف اؼبسلموف يسبوف أكثاف الكفار فّبدكف »ركل الطربم عن قتادة قاؿ:  اآلية: سبب نزول ىذه
 .(ٓ)«، فإهنم قـو جهلة ال علم ؽبم با(ْ)ذلك عليهم فنهاىم ا أف يستسبوا لرهبم

 كىذا أصح ما ركم ُب سبب نزكؿ ىذه اآلية كأكفقو بنظم اآلية، ": (ٔ)قاؿ ابن عاشور

                                                             

 .ِٖٗ/  ٖ ،ِط ،يسرالتفسير الم ،ؾبموعة من العلماء (ُ)
 . َُٖ( سورة األنعاـ، اآلية: ِ)
 . ِْٖ – ِْٕ/ ٕ، ُطالتحرير والتنوير، ( ابن عاشور، ّ)

( استسب لو، عرضو للسب كجره إليو، كُب حديث أيب ىريرة: )ال سبشْب أماـ أبيك، كال ذبلس قبلو، كال تدعو باظبو، كال ْ)
ف تسب أبا غّبؾ، فيسب أباؾ ؾبازاة لك. تعليق أضبد شاكر على تفسّب تستسب لو (، أم: ال تعرضو للسب كذبره إليو، بأ

 .ِْ/ُِالطربم، 
 . ّْ/ ُِ ،ُطجامع البيان، ( الطربم، ٓ)
، (باشا) نقيب أشراؼ تونس ككبّب علمائها، ُب عهد البام ؿبمد الصادؽ: ( ىو ؿبمد الطاىر بن ؿبمد الشاذرل، ابن عاشورٔ)

شفاء ) ، لو كتب، منهاىػ ُِْٖفنقابة اإلشراؼ، كتوُب بتونس، سنة  ُِٕٕ تيا سنةىػ ٍب الف ُِٕٔ كرل قضاءىا سنة
ُب عنواف ) حاشية على القطر البن ىشاـ، كأكرد ؽبا لنيفر( ط - ىديةاألريب) فيشرح الربدة، ك( ط - القلب اعبريح

 ،ُط المعاصرين،  لمالع طلبة و العلماء تراجم في الجامع المعجماغبديث،  أىل نظم احسنا. ملتقى( األريب
ُ/ُِّ  
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ڻ  ﴿عن ابن عباس أنو ؼبا نزؿ قولو تعاذل:  (ُ)بن أيب طلحةعن علي  كأما ما ركل الطربم ڻ  

قاؿ اؼبشركوف: لئن دل تنتو عن سب آؽبتنا كشتمها لنهجوف  (ِ)﴾ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ
إؽبك، فنزل  ىذه اآلية ُب ذلك، فهو ضعيف، ألف علي بن أيب طلحة ضعيف، كلو منكرات، كدل 

اد من النهي ُب ىذه اآلية، ألف ذلك كاقع ُب القرآف، يلق ابن عباس، كمن البعيد أف يكوف ذلك اؼبر 
فبل يناسب أف ينهى عنو بلفظ: "كال تسبوا"، ككاف أف يقاؿ: كال ذبهركا بسب الذين يدعوف من دكف 

 . (ْ) (ّ)"﴾ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ﴿ا مثبل، كما قاؿ ُب اآلية األخرل: 

ف الناس اتفقوا على أف سورة األنعاـ نزل  دفعة ىاىنا إشكالْب نبا: أ كأكرد الفخر الرازم
كاحدة، فكيف يصح أف يقاؿ: إف سبب نزكؿ ىذه اآلية كذا، كأف الكفار كانوا مقرين با تعاذل، 
ككانوا يقولوف: عبدنا األصناـ لتكوف شفعاء لنا عند ا فكيف يعقل إقداـ الكفار على شتم ا 

 .(ٓ)تعاذل؟ 

ىذين اإلشكالْب بإجابة شافية كافية، بقولو: "يدفع اإلشكاؿ األكؿ أف  عن كقد أجاب ابن عاشور
سبب النزكؿ ليس يلـز أف يكوف مقارنا للنزكؿ، فإف السبب قد يتقدـ زمانو، ٍب يشار إليو ُب اآلية 
النازلة، فتكوف اآلية جوابا عن أقواؽبم، كيدفع اإلشكاؿ الثاين أف اؼبشركْب قالوا لئن دل تنتو عن سب 

ڈ  ڈ    ژ  ﴿تنا لنهجوف إؽبك، كمعناه أهنم ينكركف أف ا ىو إؽبو، كلذلك أنكركا الرضباف، آؽب

ک     ک  ک  گ  گ  گ ، فهم ينكركف أف ا أمره بذـ آؽبتهم، ألهنم (ٔ)﴾ژ  ڑ  ڑ  ک  
ب يزعموف أف آؽبتهم مقربوف عند ا، كإمبا يزعموف أف شيطانا يأمر النيبء صلى ا عليو كسلم بس

                                                             

( ىو علي بن أيب طلحة اؽبامشي، كاف من كبار التابعْب عاؼبا بالقرآف كمعانيو كأحكامو، قاؿ أضبد بن حنبل:كاف ُب مصر ُ)
صحيفة كاحدة من التفسّب قد ركاىا علي بن أيب طلحة من رحل من طاليب التفسّب لتحصيلها اليعد كثّبا، كقد اعتمد 

، عن ابن عباس على ىذه النسخة الشريفة، كأخذ التفسّب عن ؾباىد كعن سعيد بن جبّب. األدنركمالبخارم مانقلو 
 .ِْ/ ُ ،ُططبقات المفسرين، 

  ٖٗ( سورة األنبياء، اآلية: ِ)
 . َُُ( سورة اإلسراء، اآلية: ّ)
 . ِْٗ/ ٕ ،ُطالتحرير والتنوير، ( ابن عاشور، ْ)

 . ُُٓ/ ُّ، ُط مفاتيح الغيب،( الرازم، ٓ)

 . َٔ( سورة الفرقاف، اآلية: ٔ)



 

71 

 

منهم ؼبا فَب الوحي ُب ابتداء البعثة: ما أرل شيطانو إال كدعو،  (ُ)األصناـ، أال ترل إذل قوؿ امرأة
 .(ِ)ككاف ذلك سبب نزكؿ سورة الضحى"

أنو ليس اؼبراد بالسب اؼبنهي عنو فيها ما جاء ُب القرآف من إثبات نقائص  والوجو في تفسير اآلية:
، (ّ)﴾ڦ  ڦ  ڦ  ڦڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ڤ  ﴿، كقولو تعاذل: آؽبتهم فبا يدؿ على انتفاء إؽبيتها

فاؼبراد ُب اآلية ما يصدر من بعض اؼبسلمْب من كلمات الذـ كالتعيّب آلؽبة اؼبشركْب، ككجو النهي عن 
سب أصنامهم ىو أف السب ال تَبتب عليو مصلحة دينية، ألف اؼبقصود من الدعوة ىو االستدالؿ 

أف تكوف األصناـ شركاء  تعاذل، فذلك ىو الذم يتميز بو على إبطاؿ الشرؾ كإظهار استحالة 
 .(ْ)اغبق عن الباطل، كينهض بو اق كال يستطيعو اؼببطل

﮼  ﴿كقولو:  ﮻   معناه كتزييننا ؽبؤالء سوء عملهم زينا لكل أمةعملهم، فاؼبشار  ﴾﮹   ﮺  
﮴  ﮵  ﮶ -إذل قولو-ې  ې  ى  ى﴿إليو ىو ما حكاه ا عنهم بقولو:  ، فإف (ٓ)﴾﮷     ﮳  

اجَباءىم على ىذه اعبرائم كعماىم عن النظر ُب سوء عواقبها نشأ عن تزيينها ُب نفوسهم كحسباهنم 
أهنا طرائق نفع ؽبم كقباة كفوز ُب الدنيا بعناية أصنامهم، فعلى ىذه السنة كدبماثل ىذا التزيْب زين ا 

ىذا الكبلـ تعريض بالتوعد بأف سيحل دبشركي  أعماؿ األمم اػبالية مع الرسل الذين بعثوا فيهم، كُب
العرب من العذاب مثل ما حل بأكلئك ُب الدنيا، كحقيقة تزيْب ا ؽبم ذلك أنو خلقهم بعقوؿ 
وبسن لديها مثل ذلك الفعل، كالتزيْب تفعيل من الزين، كىو اغبسن أك من الزينة، كىي ما يتحسن بو 

إظهاره زينا أك نسبتو إذل الزين، كىو ىنا دبعُب إظهاره ُب الشيء، فالتزيْب جعل الشيء ذا زينة أك 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ﴿صورة الزين كإف دل يكن كذلك، فالتفعيل فيو للنسبة مثل التفسيق، كُب قولو: 

                                                             

 َِ ،ُط الجامع ألحكام القرآن، القرطيب،  .( ىي العوراء بن  حرب أخ  أيب سفياف، كىي ضبالة اغبطب، زكج أيب ؽببُ)
 /ِٗ. 

 .   ِْٗ/ ٕ، ُطالتحرير والتنوير، ( ابن عاشور، ِ)
 . ُٕٗ( سورة األعراؼ، اآلية: ّ)

 .ِّْ – َّْ/  ٕ، ُط ير،التحرير والتنو ( ابن عاشور،  ٓ)
 .  َُٖ -ََُ( سورة األنعاـ، اآلية: ٓ)
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، دبعُب جعلو زينا، فالتفعيل للجعل ألنو حسن ُب ذاتو، كؼبا ُب قولو: كذلك (ُ)﴾ڍ  ڍ  ڌ  ڌ
الوعيد بعذاب األمم عقب الكبلـ ب ٍب اؼبفيدة الَبتيب الرتيب ُب زينا لكل أمة عملهم من التعريض ب

، ألف ما تضمنتو اعبملة اؼبعطوفة ب ٍب أعظم فبا (ِ)﴾﮾  ﮿  ﯀  ﯁              ﴿قولو: 
تضمنتو اؼبعطوؼ عليها، ألف الوعيد الذم عطف  صبلتو ب ٍب أشد كأنكى، فإف عذاب الدنيا زائل 

ن ذلك أهنم إذل ا مرجعهم فيحاسبهم، كالعدكؿ عن اسم اعببللة إذل غّب مؤبد، كاؼبعُب أعظم م
لقصد هتويل الوعيد كتعليل استحقاقو بأهنم يرجعوف إذل مالكهم الذم خلقهم فكفركا  {﯀}لفظ 

نعمو كأشركوا بو، فكانوا كالعبيد اآلبقْب يطوفوف ما يطوفوف ٍب يقعوف ُب يد مالكهم،كاإلنباء: 
م على سوء أعماؽبم، كقد استعمل ىنا ُب الـز معناه، كىو التوبيخ كالعقاب، اإلعبلـ، كىو توقيفه

ألف العقاب ىو العاقبة اؼبقصودة من إعبلـ اجملـر جبرمو، كالفاء للتفريع عن اؼبرجع مؤذنة بسرعة 
 .(ّ)العقاب إثر الرجوع إليو

 : قيام حجة اهلل على جميع األمم بإرسال الرسل إليهم جميعا:اسابع

چ  چ   چ  ڇ﴿اذل: قاؿ تع ڍ    ڇڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   ڇ  ڇ  ڍ  

ڑ  ک          ک  ک  ک گ  ڈڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  .(ْ)﴾ژ  ژ  ڑ  

، كىو تكملة إلبطاؿ شبهة (ٓ)ڤٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ " عطف على صبلة "ڄ  ڄصبلة: "
ڃ    ڄ﴿اؼبشركْب إبطاال بطريقة التفصيل بعد اإلصباؿ لزيادة تقرير اغبجة، فقولو تعاذل:  ڄ  ڃ  

ڦ  ڄ﴿بياف ؼبضموف صبلة: ﴾ ڃ   .(ٔ)﴾ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  

                                                             

 . ٕ( سورة  اغبجرات، اآلية: ُ)
 . َُٖ( سورة األنعاـ، اآلية: ِ)
 . ّْْ- ّّْ/  ٕ، ُط التحرير والتنوير،( ابن عاشور، ّ)

 .ّٔ( سورة النحل، اآلية: ْ)
 .ّٓ( سورة النحل، اآلية:ٓ)
 .ّٓاآلية: السورة السابقة، (ٔ)
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ڇ  ڍ  ڍ "كصبلة:  إذل آخرىا بياف ؼبضموف صبلة" كذلك فعل الذين من قبلهم"، " ڇ  
أنو يأمرىم بعبادتو كاجتناب عبادة  -عليهم السبلـ-كاؼبعُب: أف ا بْب لؤلمم على ألسنة الرسل

 فصدقوا كآمنوا، كمنهم أقواـ سبكن  منهم الضبللة فهلكوا، األصناـ، فمن كل أمة أقواـ ىداىم ا
كمن سار ُب األرض رأل دالئل استئصاؽبم، ك"أف" تفسّبية عبملة "بعثنا" ألف البعث يتضمن معُب 
القوؿ، إذ ىو بعث للتبليغ، كالطاغوت: جنس ما يعبد من دكف ا من األصناـ، كقد يذكركنو بصيغة 

كىي األصناـ، كأسندت ىداية بعضهم إذل ا مع أنو أمر صبيعهم باؽبدل  اعبمع، فيقاؿ: الطواغي ،
بأف ا بْب  (ُ)﴾ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ   ﴿تنبيها للمشركْب على إزالة شبهتهم ُب قوؽبم: 

حق  »ؽبم اؽبدل، فاىتداء اؼبهتدين بسبب بيانو، فهو اؽبادم ؽبم، كالتعبّب ُب جانب الضبللة بلفظ 

دكف إسناد اإلضبلؿ إذل ا إشارة إذل أف ا ؼبا هناىم عن الضبللة فقد كاف تصميمهم عليها  «عليهم
إبقاء لضبللتهم السابقة، فحق  عليهم الضبللة، أم ثبت  كدل ترتفع، كُب ذلك إيباء إذل أف بقاء 

ڀ   ﴿ الضبللة من كسب أنفسهم، كلكن كرد ُب آيات أخرل أف ا يضل الضالْب، كما ُب قولو:

ٺ  ٺ  ٺ ، ليحصل من ﴾ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ﴿، كقولو عقب ىذا: (ِ)﴾ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  
ؾبموع ذلك علم بأف ا كوف أسبابا عديدة بعضها جاء من توالد العقوؿ كاألمزجة كاقتباس بعضها 
من بعض، كبعضها تابع للدعوات الضالة حبيث هتيأت من اجتماع أمور شٌب ال وبصيها إال ا، 

ب تامة ربوؿ بْب الضاؿ كبْب اؽبدل، فبل جـر كان  تلك األسباب ىي سبب حق الضبللة أسبا
عليهم، فباعتبار األسباب اؼبباشرة كاف ضبلؽبم من حاالت أنفسهم، كباعتبار األسباب العالية 

 .(ّ)اؼبتوالدة كاف ضبلؽبم من لدف خالق تلك األسباب ُب متقادـ العصور

بعثنا أيها الناس ُب كل أمة سلف  قبلكم رسوال، كما بعثنا  كمعُب اآلية ُب اعبملة: كلقد
 (  ڇچ  ڇ   )فيكم بأف اعبدكا ا كحده ال شريك لو، كأفردكا لو الطاعة، كأخلصوا لو العبادة، 

ڇ  ڇ  ڍ  )يقوؿ: كابعدكا من الشيطاف، كاحذركا أف يغويكم، كيصدكم عن سبيل ا، فتضلوا، 

سلنا من ىدل ا، فوفقو لتصديق رسلو، كالقبوؿ منها، كاإليباف با، يقوؿ: فممن بعثنا فيهم ر  (ڍ
                                                             

 .ّٓ، اآلية: سورة النحل( ُ)
 . ُِٓ( سورة األنعاـ، اآلية: ِ)
 .َُٓ – ُْٗ/ ُْ ،ُطالتحرير والتنوير، ( ابن عاشور، ّ)
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يقوؿ: كفبن بعثنا ( ڈڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ)كالعمل بطاعتو، ففاز كأفلح، كقبا من عذاب ا، 
رسلنا إليو من األمم آخركف حق  عليهم الضبللة، فجاركا عن قصد السبيل، فكفركا با ككذبوا 

، فأىلكهم ا بعقابو، كأنزؿ عليهم بأسو الذم ال يرد عن القـو اجملرمْب، رسلو، كاتبعوا الطاغوت
ک) يقوؿ تعاذل ذكره ؼبشركي قريش: إف كنتم أيها  (ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک          ک  ک  

الناس غّب مصدقي رسولنا فيما ىبربكم بو عن ىؤالء األمم الذين حل هبم ما حل من بأسنا بكفرىم 
فسّبكا ُب األرض الٍب كانوا يسكنوهنا، كالببلد الٍب كانوا يعمركهنا، فانظركا إذل  با، كتكذيبهم رسولو،

آثار ا فيهم، كآثار سخطو النازؿ هبم، كيف أعقبهم تكذيبهم رسل ا ما أعقبهم، فإنكم تركف 
 .(ُ)حقيقة ذلك، كتعلموف بو صحة اػبرب الذم ىبربكم بو ؿبمد صلى ا عليو كسلم

بْب أنو لقد جاء رسوؿ لكل أمة فبلغها دعوة ا، فآمن من آمن، ككذب من كذب،  ٍب إف ا قد
فإذا كاف يـو اغبشر، كجاء رسوؽبم كشهد على مكذبيو بالكفر، كللمؤمنْب باإليباف، فيحكم ا 

 .(ِ)بينهم بالعدؿ التاـ، فبل يظلم أحدا فيما يستحقو من جزاء

گ  ڳ  ڳ  گک   ک  ک﴿فقاؿ تعاذل:   .(ّ)﴾ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  گ  گ  

و يقوؿ تعاذل ذكره: كلكل أمة خل  قبلكم من األمم اؼباضية، أيها الناس، رسوؿ أرسلت
ىم  {گ  گ } ، يدعوف من أرسلتهم إليهم إذل دين ا كطاعتو،إليهم، كما أرسل  ؿبمدا إليكم

ؼبؤمنْب، باآليات، صدقو بعضهم، ككذبو آخركف، فيقضي ا بينهم بالقسط بنجاة ا {گ }
بأف يعذبوا قبل إرساؿ الرسوؿ كبياف اغبجة، أك يعذبوا بغّب  {ڳ ڱ ڱ }كإىبلؾ اؼبكذبْب 

)فإذا ، كقيل: (ْ)جرمهم، فليحذر اؼبكذبوف لك من مشاهبة األمم اؼبهلكْب، فيحل هبم ما حل بأكلئك
 يقوؿ قضي حينئذ بينهم بالعدؿ، (،ڳ  ڳ  ڳ) يعِب: ُب اآلخرة، كقولو: جاء رسوؽبم(،

ىل اإليباف، ، كلكن هبازم اسن بإحسانو، كاؼبسيء من أمن جزاء أعماؽبم شيئا )كىم ال يظلموف(،
                                                             

 .َُِ/ ُٕ ،ُطجامع البيان، ( الطربم، ُ)
 . َّْ/ ُ ،ُط المنتخب، ( عبنة من علماء األزىر، ِ)

 . ْٕ( سورة يونس، اآلية: ّ)
 .ّٓٔ/ُ ،7تيسير الكريم، ط( السعدم، ْ)
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، كإما أف يعفو عنو، كالكافر ىبلد ُب النار، فذلك قضاء ا بينهم بالعدؿ، كذلك ال إما أف يعاقبو ا
 .(ُ)شك عدؿ ال ظلم

 . (ِ)﴾ڍ  ڌ ڇ  ڇ   ڇ  ڇ       ڍ   چڃ  ڃ  چ  چ  چ﴿كقاؿ تعاذل: 

( چيا ؿبمد للناس صبيعا، ) ﴾ڃ  ڃ﴿يقوؿ جل ثناؤه لنبيو ؿبمد صلى ا عليو كسلم: 
(: مبشرا باعبنة من صدقك كقبل منك چ  الدين الٍب افَبضها على عباده، )كىو اإليباف با كشرائع 

ا جئ  (: تنذر الناس من كذبك كرد عليك مچما جئ  بو من عند ا من النصيحة باعبنة، )
ڍ  ڌ﴿، عند ا من النصيحة بعذاب الناربو من  : كما من أمة من األمم الدائنة ﴾ڇ  ڇ   ڇ  ڇ       ڍ  

 .(ّ)دبلة إال جاءىا من قبل ا من وبذرىا  بأسنا على كفرىم با
 : اختصاص كل أمة من األمم بمناسك:انمثا

ک     ژڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ﴿قاؿ تعاذل: ڑ  ڑ  

 . (ْ)﴾گ   گ  گ  کک  ک
أم: كلكل أمة من األمم السالفة جعلنا منسكا، أم: فاستبقوا إذل اػبّبات كتسارعوا إليها، 
كلننظر أيكم أحسن عمبل، فيخرب تعاذل أنو دل يزؿ ذبح اؼبناسك كإراقة الدماء على اسم ا مشركعا 

، ىي إقامة ذكره، كااللتفات لشكره، كؽبذا ُب صبيع اؼبلل، كاغبكمة ُب جعل ا لكل أمة منسكا
ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ }قاؿ:  ڌ   ڍ    كإف اختلف  أجناس الشرائع، { ڑ  ڑ  ک  ژڍ  

ک  }فكلها متفقة على ىذا األصل، كىو ألوىية ا، كإفراده بالعبودية، كترؾ الشرؾ بو كؽبذا قاؿ: 

طريق إذل الوصوؿ إذل دار السبلـ، قاؿ أم: انقادكا كاستسلموا لو ال لغّبه، فإف اإلسبلـ لو  {ک
قاؿ: عيدا، كقاؿ عكرمة: ذحبا،  {ڇ  ڇ  ڇ  ڇ}، عن ابن عباس: (ٓ)علي بن أيب طلحة

                                                             

 .ٗٗ/ ُٓ ،ُطجامع البيان، ( الطربم، ُ)

 . ِْ( سورة فاطر، اآلية: ِ)
 .َْٔ -ْٗٓ/  َِ، ُط جامع البيان،( الطربم، ّ)
 .ّْ( سورة اغبج، اآلية: ْ)

 .َٕ( سبق  ترصبتو صٓ)
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إهنا مكة، دل هبعل ا ألمة قط منسكا  {،ڇ  ڇ  ڇ  ڇ}ُب قولو:  (ُ)كقاؿ زيد بن أسلم
ک   ک  ک} كقولو: كىو قوؿ شاذ ـبالف لصريح النص غّبىا، معبودكم كاحد، أم:  {کڑ  ڑ  

كإف تنوع  شرائع األنبياء كنسخ بعضها بعضا، فاعبميع يدعوف إذل عبادة ا كحده، ال شريك لو، 
ڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   ٺ  ٺ ﴿  {ک  ک}، كؽبذا قاؿ: (ِ)﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   

: اػباضع خبّب الدنيا كاآلخرة، كاؼبخب  {گ   گ }أم: أخلصوا كاستسلموا غبكمو كطاعتو،
اؼبتواضعْب،  كقتادة:( ّ)لربو، اؼبستسلم ألمره، اؼبتواضع لعباده، قاؿ ؾباىد: اؼبطمئنْب، كقاؿ الضحاؾ

الراضْب بقضاء ا، اؼبستسلمْب لو، كقيل:  كقاؿ الثورم: اؼبطمئنْب : الوجلْب،(ْ)كقاؿ السدم
 .(ٓ)اؼبخبتوف: الذين ال يظلموف، كإذا ظلموا دل ينتصركا، 

ڇ﴿ذل:كقاؿ تعا چ    چ  چ  ڇ   ڑ    ڈڎ  ڎ  ڈ  ڌڇ  ڍ      ڍ  ڌ  ڇچ   ژ  ژ  

 .(ٔ)﴾ڑ  ک

چ    چ  چ)كقولو:  يقوؿ: لكل صباعة قـو ىي خل  من قبلك، جعلنا مألفا ( چ  
يألفونو كمكانا يعتادكنو لعبادٌب فيو، كقضاء فرائضي، كعمبل يلزمونو، كأصل اؼبنسك ُب كبلـ العرب: 

تاده الرجل كيألفو ػبّب أك شر؛ كإمبا ظبي  مناسك اغبج بذلك، لَبدد الناس اؼبوضع اؼبعتاد الذم يع
إذل األماكن الٍب تعمل فيها أعماؿ اغبج كالعمرة، كفيو لغتاف: "منسك" بكسر السْب كفتح اؼبيم، 
كذلك من لغة أىل اغبجاز، ك "منسك" بفتح اؼبيم كالسْب صبيعا، كذلك من لغة بِب أسد، كاؼبراد 

ا: إراقة الدـ أياـ النحر دبُب، ألف اؼبناسك الٍب كاف اؼبشركوف جادلوا فيها رسوؿ ا صلى باؼبنسك ىن
                                                             

 .ٕٓ( سبق  ترصبتو صُ)
 . ِٓ( سورة  األنبياء، اآلية: ِ)
كاف ُب مدرستو ثبلثة آالؼ : مفسر،كاف يؤدب األطفاؿ، كيقاؿ: و القاسم( ىو الضحاؾ بن مزاحم البلخي اػبراساين، أبّ)

 لو كتاب ُب( أشراؼ اؼبعلمْب كفقهاؤىم) كذكرىا بن حبيب رب  عنواف! كاف يطوؼ عليهم، على ضبار: صيب، قاؿ الذىيب
 .ٕٓٔ/  ٓ، ُط  األنساب،ىػ. السمعاين، َُٓتوُب خبراساف سنة: ( التفسّب)

صاحب التفسّب : )تابعي، حجازم األصل، سكن الكوفة، قاؿ فيو ابن تغريب ردم :عبد الرضبن السدم( ىو إظباعيل بن ْ)
 .ُّْ/  ٗ ،ِطسير أعالم النبالء، ىػ . الذىيب، ُِٖكاؼبغازم كالسّب، ككاف إماما عارفا بالوقائع كأياـ الناس، توُب سنة: 

 . ّٖٓ/ ُ، ُطتيسير الكريم، ، ، ك السعدمِْْ/ ٓ ،ُط تفسير القرآن العظيم، ( ابن كثّب،ٓ)
 .ٕٔ( سورة اغبج، اآلية: ٔ)
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ا عليو كسلم كان  إراقة الدـ ُب ىذه األياـ، على أهنم قد كانوا جادلوه ُب إراقة الدماء الٍب ىي 
ن مناسك، فأما الٍب دماء ذبائح األنعاـ دبا قد أخرب ا عنهم ُب سورة األنعاـ، غّب أف تلك دل تك

أم: فبل ينازعنك  (ڌڇ  ڍ      ڍ  ڌ)ىي مناسك فإمبا ىي ىدايا أك ضحايا، كلذلك قاؿ بعده: 
ىؤالء اؼبشركوف با يا ؿبمد ُب ذحبك كمنسكك بقوؽبم: أتأكلوف ما قتلتم، كال تأكلوف اؼبيتة الٍب 

: كادع يا ؿبمد (ڎ  ڎ  ڈ): قتلها ا؟ فإنك أكذل باغبق منهم، ألنك ؿبق كىم مبطلوف، كقولو
 الذبح لآلؽبة تباع أمر ربك ُب ذلك، كذبنبمنازعيك من اؼبشركْب با ُب نسكك كذحبك إذل ا

غّب زائل عن ؿبجة اغبق كالصواب ُب نسكك الذم  ،منها، إنك لعلى طريق مستقيم كاألكثاف كالتربئ
 .(ُ)جعلو ربك لك كألمتك

أم:  {ڇ  ڇ}سكا جعبل قدريا، كؽبذا قاؿ ىاىنا: كقد يكوف اؼبراد: "لكل أمة جعلنا من
فالضمّب عائد على ىؤالء الذين ؽبم مناسك كطرائق، أم: ىؤالء إمبا يفعلوف ىذا عن قدر ، فاعلوه

 ا كإرادتو، فبل تتأثر دبنازعتهم لك، كال يصرفك ذلك عما أن  عليو من اغبق؛ كؽبذا قاؿ: 
 .(ِ)مستقيم موصل إذل اؼبقصودأم: طريق كاضح  {ژ  ژ  ڑ  ڑ  ڈڎ  ڎ  ڈ }

 تاسعا: بعث اهلل شهيدا من كل أمة يوم القيامة:

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ﴿قاؿ تعاذل: ڳ   ڳ   ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں    .(ّ)﴾ڳ  ڳ  

كل كافر بربو فبا   -أيها النيب  -ما يكوف يـو القيامة، كحذر  -أيها الرسوؿ-كاذكر ؽبم 
ا على إيباف من آمن منها، ككفر من كفر، فيشهد ؽبا سيحصل، حْب نبعث من كل أمة رسوؽبا شاىد

أك عليها دبا قابل  بو رسوؿ رهبا ، كإذا أراد الكافر منهم أف يعتذر ال يؤذف لو ُب االعتذار عما كقع 
منو، كال يطلب منهم إرضاء رهبم بالتوبة كالعمل الصاحل، كال يوجد ؽبم شفيع يبهد لشفاعتو، بأف 

                                                             

 .َٖٔ -ٕٗٔ/ ُٖ، ُط جامع البيان،( الطربم، ُ)
 . ُْٓ/ ٓ، ُط تفسير القرآن العظيم،( ابن كثّب، ِ)

 . ْٖ( سورة  النحل، اآلية: ّ)
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غضب ا عليهم ، فقد مضى أكاف ذلك، ألف اآلخرة ليس  دار  يطلب منهم الرجوع عن سبب
 .(ُ)توبة

ڦ  ڦ    ڦٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ٹٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ﴿كقاؿ تعاذل:

 .(ِ)﴾ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ

 -حْب نبعث يـو القيامة ُب كل أمة من األمم شهيدا عليهم، كحذر  -أيها الرسوؿ-كاذكر 
فار قومك فبا سيحصل يـو كبضر من كل أمة شهيدا عليها، ىو نبيها الذم يكوف بْب ك  -أيها النيب 

أبنائها، ىو الرسوؿ الذم بعثو ا إليهم من أنفسهم كبلساهنم، ليكوف ذلك أقطع لعذرىا ، كقبئ 
شهيدا على أمتك، على ىؤالء الذين كذبوؾ، كعليهم أف يعتربكا من اآلف، قد نزلنا  -أيها النيب-بك 
قرآف فيو بياف كل شيء من اغبق، توضيحا لكل أمر وبتاج إذل بياف، كأحكاـ اغببلؿ كاغبراـ، ال

كالثواب كالعقاب، كغّب ذلك، كليكوف ىداية من الضبلؿ، كرضبة ؼبن صدؽ كعمل بو، كبشارة طيبة 
 .(ّ)بالنعيم اؼبقيم للمؤمنْب الذين يذعنوف لو كيؤمنوف بو حبسن مصّبىم

 .(ْ)﴾ڈ  ژ  ژ           ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ ڎ  ڈ   ﴿كقاؿ تعاذل:

الفاء هبوز أف تكوف فاء فصيحة تدؿ على شرط مقدر نشأ عما سبق من اعبمل، كالتقدير: 
إذا أيقن  بذلك فكيف حاؿ كل أكلئك إذا جاء الشهداء كظهر موجب الشهادة على العمل الصاحل 

ڇ    چڃ  ڃ  ڃ   ڃ   چ  چ﴿يع على قولو: كعلى العمل السيئ، كهبوز أف تكوف الفاء للتفر  چ  ڇ  

، أم يتفرع عن ذلك سؤاؿ عن حاؿ الناس إذا جئنا من كل أمة بشهيد، فالناس بْب (ٓ)﴾ڇ
مقتضى ىذا أف يكوف الكبلـ مسوقا عبميع األمة، فيقتضي أف يقاؿ: كجئنا ك مستبشر كمتحسر، 

لى ا عليو كسلم بعز اغبضور كاإلقباؿ بالرسوؿ عليهم شهيدا، فعدؿ إذل اػبطاب تشريفا للرسوؿ ص
                                                             

 .ْْٓ/ْ، ِط سر،المي التفسير، ،، ك ؾبموعة من العلماءْٔٓ/ُ، ُط  ، المنتخب،( عبنة من علماء األزىرُ)
 . ٖٗ( سورة النحل، اآلية: ِ)
 . ْٗٓ/ْ، ِط الميسر، التفسير، ،،  ك ؾبموعة من العلماءْٕٓ/ُ,ُط ، المنتخب، ( عبنة من علماء األزىرّ)
 .ُْ( سورة النساء، اآلية: ْ)
 . َْ( سورة  النساء، اآلية: ٓ)
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عليو، كحذؼ اؼببتدأ اؼبستفهم عنو، كيقدر بنحو: كيف أكلئك، أك كيف اؼبشهد، كال يقدر بكيف 
حاؽبم خاصة، إذ ىي أحواؿ كثّبة ما منها إال يزيده حاؿ ضده كضوحا، كؼبا ذكر الشهيد دل يذكر 

 .(ُ)معو متعلقو بعلى أك البلـ: ليعم األمرين

ذا( ظرؼ للمستقبل مضاؼ إذل صبلة "جئنا" أم زماف إتياننا بشهيد، كمضموف اعبملة ك)إ
ٹ  ﴿[ ٖٗمعلـو من آيات أخرل تقدـ نزكؽبا مثل آية سورة النحل ] ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  

، فلذلك صلح  ألف يتعرؼ اسم الزماف بإضافتو إذل تلك (ِ) ﴾ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ٹٹ
ف( ؼبا فيها من معُب الفعل، كىو معُب التعجيب، كشهيد كل أمة ىو اعبملة، كالظرؼ معموؿ ؿ )كي

ك"ىؤالء" إشارة إذل الذين دعاىم النيبء صلى  {،ٹ  ڤ  ڤ   ڤڤ }رسوؽبا، بقرينة قولو: 
ا عليو كسلم غبضورىم ُب ذىن السامع عند ظباعو اسم اإلشارة، كأصل اإلشارة يكوف إذل مشاىد 

قد اصطلح القرآف على إطبلؽ إشارة )ىؤالء( مرادا هبا اؼبشركوف، كذكر ُب الوجود أك منزؿ منزلتو، ك 
متعلق )شهيدا( الثاين ؾبركرا بعلى لتهديد الكافرين بأف الشهادة تكوف عليهم، ألهنم اؼبقصود من اسم 

 .(ّ)اإلشارة

أف عبد ا بن مسعود قاؿ: قاؿ رل النيبء صلى ا عليو كسلم: «: صحيح البخارم»كُب 
فقرأت عليو  قاؿ: إين أحب أف أظبعو من غّبم، ؟علي القرآف، قل : أقرأه عليك كعليك أنزؿاقرأ 

ک  ک  ک  ک  گ  گ﴿ :سورة النساء، حٌب إذا بلغ   (ْ)﴾ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ           ڑ  ڑ      
 . (ٓ)فإذا عيناه تذرفاف ،قاؿ: أمسك

السامع يتساءؿ عن اغبالة اؼببهمة  كقولو: "يومئذ يود الذين كفركا" اآلية استئناؼ بياين، ألف
، كيتطلب بياهنا، فجاءت ىذه اعبملة مبينة {ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ           ڑ  ڑ  } اؼبدلولة لقولو:

                                                             

 .ٔٓ/ ٓ ،ُط التحرير والتنوير،ابن عاشور،  (ُ)
 . ٖٗ،  اآلية: ( سورة النحلِ)
 . ٕٓ  -ٔٓ/ ٓ، ُطالتحرير والتنوير، ( ابن عاشور، ّ)
 .ُْ( سورة النساء، اآلية: ْ)
 . ِْٖٓكتاب التفسّب، باب: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، حديث رقم:  ( أخرجو البخارم ُب صحيحو،ٓ)
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حاؿ الذين كفركا حْب يركف بوارؽ الشر: من شهادة شهداء األمم  الة العجيبة، كىيلبعض تلك اغب
بالكفر مأخوذكف إذل العذاب، فيناؽبم من اػبوؼ على مؤمنهم ككافرىم، كيوقنوف بأف اؼبشهود عليهم 

ما يودكف منو لو تسول هبم األرض كصبلة "لو تسول هبم األرض" بياف عبملة "يود" أم يودكف كدا 
يبينو قولو: "لو تسول هبم األرض"، كلكوف مضموهنا أفاد معُب الشيء اؼبودكد صارت اعبملة الشرطية 

أم سباثل، كاؼبماثلة اؼبستفادة من التسوية ربتمل أف تكوف فباثلة دبنزلة مفعوؿ )يود(، كقولو: "تسول" 
ں   ﴿ُب الذات، فيكوف اؼبعُب أهنم يصّبكف ترابا مثل األرض، على معُب قولو تعاذل:  ڱ  ڱ  ں  

كوبتمل أف تكوف فباثلة ُب اؼبقدار، فقيل: يودكف أهنم دل يبعثوا كبقوا ، ، كىذا تفسّب اعبمهور(ُ)﴾ڻ
رض ُب بطنها، كقيل: يودكف أف يدفنوا حينئذ كما كانوا قبل البعث، كصبلة "كال مستوين مع األ

يكتموف ا حديثا" هبوز أف تكوف مستأنفة، كالواك عاطفة ؽبا على صبلة "يود" كهبوز أف تكوف 
حالية، أم يودكف لو تسول هبم األرض ُب حاؿ عدـ كتماهنم، فكأهنم ؼبا رأكا استشهاد الرسل، كرأكا 

اؼبشهود عليهم من األمم السالفة، علموا أف النوبة مفضية إليهم، كخامرىم أف يكتموا ا أمرىم جزاء 
إذا سأؽبم ا، كدل تساعدىم نفوسهم على االعَباؼ بالصدؽ، ؼبا رأكا من عواقب ثبوت الكفر، من 

وا فبل يضطركا إذل شدة ىلعهم، فوقعوا بْب اؼبقتضي كاؼبانع، فتمنوا أف ىبفوا كال يظهركا حٌب ال يسأل
 .(ِ)االعَباؼ اؼبوبق كال إذل الكتماف اؼبهلك

ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ     ﴿كقاؿ تعاذل:  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں    گ  

 . (ّ)﴾ۀ  ۀ

النزع: جذب شيء من بْب ما ىو ـبتلط بو، كاستعّب ىنا إلخراج بعض من صباعة، كذلك أف 
كىذا اجمليء األكؿ، ٍب تأٌب األنبياء مع كل كاحد منهم من آمنوا  األمم تأٌب إذل اشر تتبع أنبياءىا،

، كاؼبخاطب ب ىاتوا (ْ)«يأٌب النيبء معو الرىط كالنيبء كحده ما معو أحد»بو، كما كرد ُب اغبديث 
ىم اؼبشركوف، أم ىاتوا برىانكم على إؽبية أصنامكم، كيقع نزع شهيد من كل أمة عليهم فهو شامل 

                                                             

 . َْ( سورة النبأ، اآلية: ُ)
 . َٔ -ٗٓ/ٓ، ُطالتحرير والتنوير،  ( ابن عاشور،ِ)
 .ٕٓ( سورة القصص، اآلية: ّ)
 .ِِٔ/ ْمسند عبد ا بن العباس بن عبد اؼبطلب،  ( أخرجو أضبد ُب مسنده،ْ)
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ّبىم من األمم، كجيء بفعل اؼبضي ُب "نزعنا" إما للداللة على ربقيق كقوعو حٌب  ؼبشركي العرب كغ
كأنو قد كقع، كإما ألف الواك للحاؿ، كىي يعقبها اؼباضي ب )قد( كبدكف )قد(، أم يـو يكوف ذلك 
النداء، كقد أخرجنا من كل أمة شهيدا عليهم، كأخرجنا من ىؤالء شهيدا، كىو ؿبمد صلى ا عليو 

ٹ  ٹ﴿كما قاؿ تعاذل:   كسلم، ، (ُ)﴾ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ٹٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  
كشهيد كل أمة رسوؽبا، كىاتوا اسم فعل معناه ناكلوا، كاستعّبت اؼبناكلة لئلظهار، كاألمر مستعمل ُب 
التعجيز فهو يقتضي أهنم على الباطل فيما زعموه من الشركاء، كؼبا علموا عجزىم من إظهار برىاف 

جعل الشركاء  أيقنوا أف اغبق مستحق  تعاذل، أم علموا علم اليقْب أهنم ال حق ؽبم ُب ؽبم ُب 
ڻ     ك إثبات الشركاء كأف اغبق  إذ كاف ينهاىم عن الشرؾ على لساف الرسوؿ ُب الدنيا، " ڻ   

داء إذل ": يشمل ما كانوا يكذبونو من اؼبزاعم ُب إؽبية األصناـ، كالضبلؿ: أصلو عدـ االىتۀ  
الطريق، كاستعّب ىنا لعدـ خطور الشيء ُب الباؿ، كاؼبراد: ضل عن عقوؽبم كعن مقامهم، كعلق 
بالضبلؿ ضمّب ذكاهتم ليشمل ضبلؿ األمرين، فيفيد أهنم دل هبدكا حجة يركجوف هبا زعمهم إؽبية 

 .(ِ)اخذةاألصناـ، كدل هبدكا األصناـ حاضرة للشفاعة فيهم فوصبوا عن اعبواب كأيقنوا باؼبؤ 

 :يوم القيامة للسؤال والتعذيب فوج من كل أمة كافرةحشر : اشر اع

 .  (ّ)﴾ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ       ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ﴿ ؿ تعاذل:اق

يقوؿ تعاذل ـبربا عن يـو القيامة، كحشر الظاؼبْب اؼبكذبْب بآيات ا كرسلو إذل بْب يدم ا، 
ڳ  ڳ   ڳ   }لدنيا، تقريعا كتوبيخا، كتصغّبا كربقّبا، فقاؿ: عز كجل، ليسأؽبم عما فعلوه ُب الدار ا

 ﴿، كما قاؿ تعاذل: {ڱ  ں  ں  }أم: من كل قـو كقرف فوجا، أم: صباعة،  {ڱ  ڱ       ڱ

ڻ   }، كقولو:(ٓ)﴾ٹ  ڤ  ڤ  ڤ ﴿، كقاؿ تعاذل (ْ)﴾ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ    ی  ی

                                                             

 .ٖٗ( سورة النحل، اآلية: ُ)
 . ُّٕ -ُِٕ/ َِ، ُطالتحرير والتنوير، ( ابن عاشور، ِ)
 .ّٖ( سورة  النمل، اآلية: ّ)

 .ِِ( سورة الصافات، اآلية ْ)
 .ٕير، اآلية ( سورة التكو ٓ)
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ترد أكؽبم على آخرىم، كقاؿ  (ُ)دة: كزعةكقاؿ قتا قاؿ ابن عباس رضي ا عنهما: يدفعوف،{ ڻ
أم: أكقفوا بْب يدم ا عز كجل، ُب مقاـ ﴾ڻ  ۀ    ۀ ﴿: يساقوف، (ِ)عبد الرضبن بن زيد بن أسلم

ے    ۓ ﴿اؼبساءلة،  أم: كيسألوف عن اعتقادىم،  (ّ)﴾ہ  ہ ہ ہ ھ  ھ  ھ  ھ  ے    
 .(ْ)كأعماؽبم

 :ا يوم القيامةكون كل أمة جاثية تدعى إلى كتابه عشر: حادي

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ          ۋ     ۋ  ۅ  ۅ           ۉ  ۉ  ې  ې        ې   ې    ۇڭ  ڭ        ڭ  ۇ ﴿قاؿ تعاذل: ۆ    

 .(ٓ)﴾ائ  ائ    ەئ   ەئ  وئ        وئ  ۇئ  ىى

 ؾبتمعة: يقوؿ: جاثية كدين ملة كل أىل الساعة تقـو يـو ؿبمد يا كترل: ذكره تعاذل يقوؿ
 كتاهبا إذل تدعى كدين ملة أىل كل: ﴾ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ﴿، اليـو ذلك ىوؿ من اركبه على مستوفزة
 أجور كتعطوف تثابوف أم: ذبزكف اليـو: ؽبا يقاؿ ﴾ۋ     ۋ  ۅ  ۅ           ۉ  ﴿      ،حفظتها على أمل  الذم
 من ذبزعوا فبل، جزاءىا كباإلساءة اإلحساف، باإلحساف تعملوف األعماؿ جزاء من الدنيا ُب كنتم ما

 نستكتب كنا إنا: ﴾ائ  ائ    ەئ   ەئ  وئ        وئ    ﴿ فاقرءكه باغبق أنكرسبوه إف عليكم ينطق فإنو ذلك،
 .(ٔ) كتكتبها الكتب ُب فتثبتها أعمالكم، حفظتنا

 

 

                                                             

كزع  اعبيش، إذا حبس  أكؿ ىم : ، أيبن سلطاف يكفهم، يقاؿ"البد للناس من كازع: "( الوزعة: ىو صبع كازع، قاؿ اغبسنُ)
 .ِّْ/  ْ، ْ، طالصحاح، اعبوىرم، { ڻ  ڻ : }على آخرىم، قاؿ ا تعاذل

 .ٕٓ( سبق  ترصبتو صِ)
 .ْٖ( سورة النمل، اآلية: ّ)
 .ُِٓ/ ٔ،  ُطر القرآن العظيم، تفسي( ابن كثّب، ْ)
 .ِٗ – ِٖ( سورة اعباثية، اآليتاف: ٓ)

 .ْٖ ػ ِٖ/  ِِ ،ُط جامع البيان،( الطربم، ٔ)
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 ما يختص بو ىذه األمة، وىو ثالثة أمور: المطلب الثاني:

 وجوب توفر دعاة في كل مجتمع:أوال: 

ڻ  ڻ    ڻڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ    ں  ں  ڻڳ  ﴿قاؿ تعاذل: 

﮳  ﮴﮵    ۓۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  .(ُ)﴾ۓ  ﮲  

يعِب بذلك جل ثناؤه أنو يتعْب على اؼبؤمنْب أف يقـو منهم صباعة يدعوف الناس إذل اػبّب، يعِب إذل 
صلى ا عليو كسلم كدينو الذم  اإلسبلـ كشرائعو الٍب شرعها ا لعباده، كيأمركف الناس باتباع ؿبمد

جاء بو من عند ا، كينهوف عن الكفر با كالتكذيب دبحمد كدبا جاء بو من عند ا، جبهادىم 
باأليدم كاعبوارح، حٌب ينقادكا ؽبم بالطاعة، كأف أكلئك القائمْب بذلك ىم اؼبنجحوف عند ا 

لذين تفرقوا من أىل الكتاب كاختلفوا ُب دين ا الباقوف ُب جناتو كنعيمو، ٍب ينهاىم أف يكونوا كا
كأمره كهنيو من بعد ما جاءىم البينات من حجج ا، فيما اختلفوا فيو، كعلموا اغبق فيو فتعمدكا 
خبلفو، كخالفوا أمر ا، كنقضوا عهده كميثاقو جراءة على ا، كأف ؽبؤالء الذين تفرقوا، كاختلفوا من 

جاءىم عذاب من عند ا عظيم، يقوؿ: فبل تتفرقوا، يا معشر اؼبؤمنْب، ُب  أىل الكتاب من بعد ما
دينكم تفرؽ ىؤالء ُب دينهم، كال تفعلوا فعلهم، كتستنوا ُب دينكم بسنتهم، فيكوف لكم من عذاب 

 .(ِ)ا العظيم مثل الذم ؽبم

{ أم:  ڳ بلو }أم: كليكن منكم أيها اؼبؤمنوف الذين من ا عليهم باإليباف كاالعتصاـ حب
 {ڱ  ڱ  }كىو اسم جامع لكل ما يقرب إذل ا كيبعد من سخطو  {ڳ  ڱ  ڱ    } صباعة

كىو ما عرؼ بالشرع كالعقل قبحو، كىذا  {  ڻں  ں  ڻ }كىو ما عرؼ بالعقل كالشرع حسنو 
ينو، إرشاد من ا للمؤمنْب أف يكوف منهم صباعة متصدية للدعوة إذل سبيلو كإرشاد اػبلق إذل د

كيدخل ُب ذلك العلماء اؼبعلموف للدين، كالوعاظ الذين يدعوف أىل األدياف إذل الدخوؿ ُب دين 
اإلسبلـ، كيدعوف اؼبنحرفْب إذل االستقامة، كاجملاىدكف ُب سبيل ا، كاؼبتصدكف لتفقد أحواؿ الناس 

                                                             

 .َُٓ،  َُْ( سورة آؿ عمراف، اآلية: ُ)

 . ِٗ – ُٗ/ٕ، ُط تيسير الكريم، ( السعدم،ِ)
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اإلسبلـ، ككتفقد كإلزامهم بالشرع كالصلوات اػبمس كالزكاة كالصـو كاغبج كغّب ذلك من شرائع 
اؼبكاييل كاؼبوازين كتفقد أىل األسواؽ كمنعهم من الغش كاؼبعامبلت الباطلة، ككل ىذه األمور من 

إخل أم: لتكن منكم صباعة  ﴾ڳ  ڳ  ڳ ﴿ فركض الكفايات كما تدؿ عليو اآلية الكريبة ُب قولو
ألمر بالشيء أمر بو كدبا ال يتم وبصل اؼبقصود هبم ُب ىذه األشياء اؼبذكورة، كمن اؼبعلـو اؼبتقرر أف ا

إال بو، فكل ما تتوقف ىذه األشياء عليو فهو مأمور بو، كاالستعداد للجهاد بأنواع العدد الٍب وبصل 
هبا نكاية األعداء كعز اإلسبلـ، كتعلم العلم الذم وبصل بو الدعوة إذل اػبّب كسائلها كمقاصدىا، 

واب كمعاكنتهم على تنفيذ الشرع ُب الناس بالقوؿ كالفعل كبناء اؼبدارس لئلرشاد كالعلم، كمساعدة الن
كاؼباؿ، كغّب ذلك فبا تتوقف ىذه األمور عليو، كىذه الطائفة اؼبستعدة للدعوة إذل اػبّب كاألمر 

الفائزكف  {ڻ  ڻ  ۀ}ف، كؽبذا قاؿ تعاذل عنهم: و باؼبعركؼ كالنهي عن اؼبنكر ىم اؼبؤمن
 }هناىم عن التشبو بأىل الكتاب ُب تفرقهم كاختبلفهم، فقاؿ: باؼبطلوب، الناجوف من اؼبرىوب، ٍب 

اؼبوجبة لعدـ  {ھ  ھ  ھ  ے  ے}كمن العجائب أف اختبلفهم { ہ   ہ  ہ  ہ  ھ
التفرؽ كاالختبلؼ، فهم أكذل من غّبىم باالعتصاـ بالدين، فعكسوا القضية مع علمهم دبخالفتهم 

﮴  }تعاذل:  أمر ا، فاستحقوا العقاب البليغ، كؽبذا قاؿ ﮳   ﮲    .(ُ){ۓ  

أف تكوف فرقة من األمة متصدية ؽبذا الشأف، كإف كاف ذلك كاجبا على  والمقصود من ىذه اآلية:
عن أيب ىريرة قاؿ: قاؿ رسوؿ ا صلى ا  كل فرد من األمة حبسبو، كما ثب  ُب صحيح مسلم

بلسانو، فإف دل يستطع فبقلبو، كذلك عليو كسلم: "من رأل منكم منكرا فليغّبه بيده، فإف دل يستطع ف
 .(ِ)كُب ركاية: "كليس كراء ذلك من اإليباف حبة خردؿ" أضعف اإليباف"،

                                                             

 . ُِْ/ ُ، ُط تيسير الكريم، ( السعدم،ُ)
( من حديث أيب ْٗ، برقم )ٗٔ/ُاإليباف، باب بياف كوف النهي عن اؼبنكر من اإليباف،  كتاب صحيحو، ( أخرجو مسلم ُبِ)

موسى األشعرم، قاؿ الشيخ أضبد شاكر رضبو ا: "كىم اغبافظ ابن كثّب كنبا شديدا، فحديث: "من رأل منكم منكرا" ىو 
 حديث أيب موسى".
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كعن حذيفة بن اليماف، أف النيب صلى ا عليو كسلم قاؿ: "كالذم نفسي بيده لتأمرف باؼبعركؼ 
عنو فبل يستجيب كلتنهوف عن اؼبنكر، أك ليوشكن ا أف يبعث عليكم عقابا من عنده، ٍب لتد

 .(ُ)لكم"

ھ  ھ  ھ  ے  ے﴿ٍب قاؿ تعاذل:  . (ِ)﴾ۓ  ﮲  ﮳  ﮴   ۓہ   ہ  ہ  ہ  ھ  
ينهى ىذه األمة أف تكوف كاألمم اؼباضية ُب تفرقهم كاختبلفهم، كتركهم األمر باؼبعركؼ كالنهي عن 

 .(ّ)اؼبنكر مع قياـ اغبجة عليهم

معاكية بن أيب سفياف، فلما قدمنا مكة قاؿ: حججنا مع ، (ْ)عن أيب عامر عبد ا بن غبي
قاـ حْب صلى صبلة الظهر فقاؿ: إف رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم قاؿ: "إف أىل الكتابْب افَبقوا 

-يعِب األىواء -ُب دينهم على ثنتْب كسبعْب ملة، كإف ىذه األمة ستفَبؽ على ثبلث كسبعْب ملة 
سيخرج ُب أمٍب أقواـ ذبارل هبم تلك األىواء، كما  كلها ُب النار إال كاحدة، كىي اعبماعة، كإنو

لئن دل  -يا معشر العرب -، ال يبقى منو عرؽ كال مفصل إال دخلو، كا (ٓ)يتجارل الكلب بصاحبو
 .(ٔ)تقوموا دبا جاء بو نبيكم صلى ا عليو كسلم لغّبكم من الناس أحرل أال يقـو بو"

                                                             

حديث رقم: . ْٖٔ/ْاء ُب األمر باؼبعركؼ كالنهي عن اؼبنكر، أبواب الفًب، باب ما جكتاب   و،نسن ُب الَبمذمأخرجو  (ُ)
، المشكاةالقارم، )حسن( ]حم ت[ عن حذيفة. . ُُٖٗ/ ِ، صحيح الجامع الصغير وزيادتو األلباين:قاؿ ، ُِٗٔ
 .َُْٓ ،ُط 

 .َُْ( سورة آؿ عمراف، اآلية: ِ)

 . ِٗ -ُٗ/ ِ ،ُطتفسير القرآن العظيم، ( ابن كثّب، ّ)

عامر اؽبوزين عبد ا بن غبي، كالد أيب اليماف، من قدماء التابعْب، توُب سنة إحدل كشبانْب للهجرة، كركل لو أبو  ( ىو أبوْ)
 .ْٓٓ/  ٓ، ُط  الوافي بالوفيات،الصفدم،  .كالنسائي كابن ماجة

 ىو: كالكلب ،(بصاحبو كلبال يتجارل كما) عقوؽبم، من كتتمكن فيهم، توجد األىواء أف: أم( األىواء هبم تتجارل)( ٓ)
 ضرر العضة ىذه بسبب اؼبعضوض لذلك وبصل فإنو أحدا عض فإذا الكلب، بداء أصيب الذم الكلب من وبصل الذم الداء
 .ِ/  ُ، داود أبي سنن شرح العباد، .دخلو إال عرؽ أك مفصل منو يبقى كال جسده، صبيع إذل يصل كأدل
قاؿ الشيخ  ،ُّٗٔحديث رقم: ، ّٕٗ/ ّٖ ،الصحابة في الكتب التسعةمسند ، ُّٓ/ِٖ مسنده،أخرجو أضبد ُب  (ٔ)

 شعيب األرناؤكط: إسناده حسن، كحديث افَباؽ األمة منو صحيح بشواىده.
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 : وسطية ىذه األمة:نيااث

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڤ ﴿قاؿ تعاذل: 

 .(ُ)﴾ڄ

يقوؿ تعاذل: إمبا حولناكم إذل قبلة إبراىيم عليو السبلـ، كاخَبناىا لكم  لنجعلكم خيار 
األمم، لتكونوا يـو القيامة شهداء على األمم؛ ألف اعبميع معَبفوف لكم بالفضل، كالوسط ىاىنا: 

با كدارا، أم: خّبىا، ككاف رسوؿ ا صلى ا اػبيار كاألجود، كما يقاؿ: قريش أكسط العرب نس
عليو كسلم كسطا ُب قومو، أم: أشرفهم نسبا، كمنو الصبلة الوسطى، الٍب ىي أفضل الصلوات، 
كىي العصر، كما ثب  ُب الصحاح كغّبىا، كؼبا جعل ا ىذه األمة كسطا خصها بأكمل الشرائع 

ے   ے  ۓ﴿ كأقـو اؼبناىج كأكضح اؼبذاىب، كما قاؿ تعاذل: ﮳    ۓہ  ہ  ھ  ھ   ھ   ھ   ﮲  

﯀   ﯁        ﮵﮴ ﮿    ﮾  ﮽   ﮼   ﮷   ﮸  ﮹  ﮺  ﮻    .(ّ) (ِ)﴾﮶  

يعِب جل ثناؤه بقولو:"ككذلك جعلناكم أمة كسطا"، كما ىديناكم أيها اؼبؤمنوف دبحمد عليو 
كفضلناكم بذلك على كالسبلـ كدبا جاءكم بو من عند ا، فخصصناكم بالتوفيق لقبلة إبراىيم كملتو، 

من سواكم من أىل اؼبلل، كذلك خصصناكم ففضلناكم على غّبكم من أىل األدياف، بأف جعلناكم 
 .(ْ)أمة كسطا

كأنا أرل أف"الوسط" ُب ىذا اؼبوضع، ىو"الوسط" الذم دبعُب: اعبزء ": الطربم قاؿ أبو جعفر
كره إمبا كصفهم بأهنم"كسط"، الذم ىو بْب الطرفْب، مثل "كسط الدار"، كأرل أف ا تعاذل ذ 

لتوسطهم ُب الدين، فبل ىم أىل غلو فيو، غلو النصارل الذين غلوا بالَبىب، كقيلهم ُب عيسى ما 
كال ىم أىل تقصّب فيو، تقصّب اليهود الذين بدلوا كتاب ا، كقتلوا أنبياءىم، ككذبوا على  -قالوا فيو 

و، فوصفهم ا بذلك، إذ كاف أحب األمور إذل ا رهبم، ككفركا بو؛ كلكنهم أىل توسط كاعتداؿ في
                                                             

 . ُّْ( سورة البقرة، اآلية : ُ)
 .ٖٕ( سورة اغبج، اآلية: ِ)

 . ْْٓ/ُ، ُط تفسير القرآن العظيم،( ابن كثّب، ّ)

 . ُُْ/ ّ ،ُطجامع البيان، ( الطربم، ْ)
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أكسطها، كأما التأكيل، فإنو جاء بأف "الوسط" العدؿ، كذلك معُب اػبيار، ألف اػبيار من الناس 
  .(ُ)"عدكؽبم

ٻ ﴿كىذه اعبملة معَبضة بْب صبلة:  چ  چ چ﴿إخل كصبلة:  (ِ)﴾ٻ   إخل، (ّ)﴾ڃ   ڃ  ڃ  
لواك االستئنافية، فاآلية السابقة ؼبا أشارت إذل أف الذين ىدكا إذل كالواك اعَباضية، كىي من قبيل ا

صراط مستقيم ىم اؼبسلموف، كأف ذلك فضل ؽبم ناسب أف يستطرد لذكر فضيلة أخرل ؽبم ىي خّب 
فبا تقدـ، كىي فضيلة كوف اؼبسلمْب عدكال خيارا ليشهدكا على األمم، ألف اآليات الواقعة بعدىا ىي 

: مركب من كاؼ التشبيو كاسم )ككذلك(ة، كىذه اآلية ال تتعلق بأمر القبلة، كقولو: ُب ذكر أمر القبل
أم مثل ذلك اعبعل العجيب : »الزـبشرماإلشارة، فيتعْب تعرؼ اؼبشار إليو كما ىو اؼبشبو بو، قاؿ 

، أ»فاختلف شارحوه ُب تقرير كبلمو كتبْب مراده، فقيل: « جعلناكم أمة كسطا م اإلشارة إذل اؼبفهـو
أك كما جعلنا  ،أم كما جعلناكم أمة كسطا (ْ)﴾ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ   ٹ ﴿ما فهم من قولو: 
يومئ إذل أف اؼبهدم ىم  (ٿ  ٿ  ٿ)، أم أف قولو: «جعلناكم أمة كسطا ،قبلتكم أفضل قبلة

[، ُِْما كالىم ]البقرة:  :اؼبسلموف، كإذل أف اؼبهدم إليو ىو استقباؿ الكعبة كق  قوؿ السفهاء
فيجعل كأنو فبا يرـك  ،هبعل الكاؼ باقية على معُب التشبيو، كقد يكوف مرادا منو التنويو باػبربكىذا 

كأكضح  ٍب ال هبد إال أف يشبهو بنفسو، كُب ىذا قطع للنظر عن التشبيو ُب الواقع، ،اؼبتكلم تشبيهو
ذم ، فإنو دل يسبق ذكر شيء غّب ال(ٓ)﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ﴿منو ُب ىذا اؼبعُب قولو تعاذل: 

ظباه ا تعاذل فتنة أخذا من فعل فتنا، كالوسط: اسم للمكاف الواقع بْب أمكنة ربيط بو أك للشيء 
الواقع بْب أشياء ؿبيطة بو ليس ىو إذل بعضها أقرب منو إذل بعض، كؼبا كاف معُب النفاسة كالعزة 

 ىّب:كاػبيار من لواـز معُب الوسط عرفا، أطلقوه على اػبيار النفيس كناية، قاؿ ز 

 حبكمهػػػػػػػػػػػم األنػػػػػػػػػػػاـ يرضػػػػػػػػػػػى كسػػػػػػػػػػػط ىػػػػػػػػػػػم 

 دبعضػػػػػػػػػػػػػػل الليػػػػػػػػػػػػػػارل إحػػػػػػػػػػػػػػدل نزلػػػػػػػػػػػػػػ  إذا  

   
                                                             

 .ُِْ -ُُْ/ ّ ،ُطجامع البيان، الطربم،  (ُ)

 .ُِْ( سورة البقرة، اآلية: ِ)
 .ُّْ( السورة السابقة، اآلية: ّ)
 .ُِْ( سورة البقرة، اآلية: ْ)
 .ّٓ( سورة األنعاـ، اآلية: ٓ)
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 .(ُ)﴾گ  گ   گ      ڳ   ڳ   ڳ    ڳ﴿كقاؿ تعاذل: 

كأما إطبلؽ الوسط على الصفة الواقعة عدال بْب خلقْب ذميمْب فيهما إفراط كتفريط  
ضبة كالقساكة، فذلك ؾباز كالشجاعة بْب اعبنب كالتهور، كالكـر بْب الشح كالسرؼ كالعدالة بْب الر 

كقد شاع  ،(ِ)،«خّب األمور أكسطها»ركم حديث:  بتشبيو الشيء اؼبوىـو بالشيء اسوس، فلذلك
ٺ  ﴿ىذاف اإلطبلقاف حٌب صارا حقيقتْب عرفيتْب، فالوسط ُب ىذه اآلية فسر باػبيار لقولو تعاذل: 

من حديث أيب « سننو»ذم ُب ، كفسر بالعدكؿ، كالتفسّب الثاين ركاه الَبم(ّ)﴾ٺ  ٺ  ٺ  ٿ
حسن صحيح، كاعبمع ُب التفسّبين ىو : عن النيبء صلى ا عليو كسلم، كقاؿ سعيد اػبدرم

الوجو، ككصف  األمة بوسط بصيغة اؼبذكر، ألنو اسم جامد، فهو عبموده يستوم فيو التذكّب 
رأي  الزيدين ىذين، كالتأنيث، مثل الوصف باؼبصدر ُب اعبمود كاإلشعار بالوصفية، خببلؼ كبو: 

فإنو كصف باسم مطابق لعدـ داللتو على صفة، بل ىو إشارة ؿبضة ال تشعر بصفة ُب الذات، 
كضمّب اؼبخاطبْب ىنا مراد بو صبيع اؼبسلمْب لَبتبو على االىتداء الستقباؿ الكعبة فيعم كل من صلى 

ة كلها على األمم، فبل فسر ُب اغبديث الصحيح بأهنا شهادة األم ﴾ڦ    ڦ ﴿ؽبا، كألف قولو: 
 ،ىبتص الضمّب باؼبوجودين يـو نزكؿ اآلية، كاآلية ثناء على اؼبسلمْب بأف ا قد ادخر ؽبم الفضل
كجعلهم كسطا دبا ىيأ ؽبم من أسبابو ُب بياف الشريعة بيانا جعل أذىاف أتباعها ساؼبة من أف تركج 

علة عبعلهم كسطا، فإف أفعاؿ  ﴾ڦ    ڦ ﴿عليهم الضبلالت الٍب راج  على األمم، كقولو: 
ا تعاذل كلها منوطة حبكم كغايات لعلمو تعاذل كحكمتو، ك )الناس( عاـ، كاؼبراد هبم األمم اؼباضوف 
كاغباضركف، كىذه الشهادة دنيوية كأخركية، فأما الدنيوية فهي حكم ىاتو األمة على األمم اؼباضْب 

بعوثْب ُب كل زماف كبتضليل الكافرين منهم برسلهم كاغباضرين بتربير اؼبؤمنْب منهم بالرسل اؼب
كاؼبكابرين ُب العكوؼ على مللهم بعد ؾبيء ناسخها كظهور اغبق، كالشهادة األخركية ىي ما ركاه 

هباء بنوح يـو القيامة، »كالَبمذم عن أيب سعيد اػبدرم قاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم  البخارم
                                                             

 . ِٖ( سورة القلم، اآلية: ُ)

 ،ُ، طالحسنة المقاصدتاريخ بغداد بسند ؾبهوؿ، السخاكم، ركاه ابن السمعاين ُب ذيل : "(  كسنده ضعيف، قاؿ السخاكمِ)
 .ٓ/ ُتصح،  ، أحاديث ال(ْٓٓ رقم)

 .َُُ( سورة  آؿ عمراف، اآلية: ّ)
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يا رب، فتسأؿ أمتو ىل بلغكم؟ فيقولوف: ما جاءنا من نذير،  فيقاؿ لو: ىل بلغ ؟ فيقوؿ نعم
فيقوؿ ا: من شهودؾ؟ فيقوؿ ؿبمد كأمتو، فيجاء بكم، فتشهدكف، ٍب قرأ رسوؿ ا صلى ا عليو 

ڤ  ڤ﴿ كسلم: ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ﴿قاؿ: عدال،  ﴾،ڤ  ڤ   ڦ  ڦ   ڦ    

ة، ال أهنا عْب معُب اآلية، كالشهادة ، كىذا يدؿ على أف ىذه الشهادة من صبلة معُب اآلي(ُ)﴾ڃڄ
على األمم تكوف ؽبم كعليهم، كلكنو اكتفى ُب اآلية بتعديتها بعلى إشارة إذل أف معظم شهادة ىذه 
األمة كأنبها شهادهتم على اؼبعرضْب، ألف اؼبؤمنْب قد شهد ؽبم إيباهنم، فاالكتفاء بعلى ربذير لؤلمم 

و باؼبسلمْب حبالة سبلمتهم من كصمة أف يكونوا فبن يشهد من أف يكونوا حبيث يشهد عليهم، كتنوي
معطوؼ على العلة، كليس علة ثانية، ألنو ليس  ﴾ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ﴿عليهم، كقولو: 

مقصودا بالذات، بل ىو تكميل للشهادة األكذل، ألف جعلنا كسطا يناسبو عدـ االحتياج إذل الشهادة 
سوؿ على األمة حبرؼ )على( مشاكلة لقولو قبلو: لنا كانتفاء الشهادة علينا، كتعدية شهادة الر 

ڦ  ڦ  ڦ﴿ معُب رقيبا  (ڄ)، كإال فإهنا شهادة لؤلمة، كقيل: بل، لتضمْب ﴾ڦ    
كمهيمنا ُب اؼبوضعْب، كتقدًن اعبار كاجملركر على عاملو لبلىتماـ بتشريف أمر ىذه األمة حٌب أهنا 

 .(ِ) ؽباتشهد على األمم كالرسل، كىي ال يشهد عليها إال رسو 

 : فضل ىذه األمة على سائر األمم:لثااث

ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ﴿ؿ تعاذل: اق   ڤٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    

ڃ  ڃ  ڄڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  .(ّ)﴾ڄ  ڄ    ڄ  

، ﴾ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ﴿ىبرب تعاذل عن ىذه األمة امدية بأهنم خّب األمم، فقاؿ: 
، فقاؿ بعضهم: ىم الذين ىاجركا ﴾ٺ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ﴿كاختلف أىل التأكيل ُب تأكيل قولو:

مع رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم من مكة إذل اؼبدينة، كخاصة من أصحاب رسوؿ ا صلى ا 
عليو كسلم، كقاؿ آخركف: معُب ذلك: كنتم خّب أمة أخرج  للناس، إذا كنتم هبذه الشركط الٍب 

                                                             

 .﴾ڤ  ڤ  ڤ  ڤ﴿( باب ُٗ،  كتاب االعتصاـ )ُّٔ/ ُّ، ُط  فتح الباري،( ابن حجر، ُ)

 .ِِ -ُْ/ ِ ،ُطالتحرير والتنوير، ( ابن عاشور، ِ)

 . َُُراف، اآلية: ( سورة آؿ عمّ)
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ّب أمة تأمركف باؼبعركؼ كتنهوف عن اؼبنكر كصفهم جل ثناؤه هبا، فكاف تأكيل ذلك عندىم: كنتم خ
، ألهنم ﴾ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ﴿كتؤمنوف با، أخرجوا للناس ُب زمانكم، كقاؿ آخركف: إمبا قيل:

، (ُ)أكثر األمم استجابة لئلسبلـ، كقاؿ بعضهم: عُب بذلك أهنم كانوا خّب أمة أخرج  للناس
ح أف ىذه اآلية عامة ُب صبيع األمة، كل قرف كاؼبعُب: أهنم خّب األمم كأنفع الناس للناس، كالصحي

حبسبو، كخّب قركهنم الذين بعث فيهم رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم، ٍب الذين يلوهنم، ٍب الذين 
ڦ    ڦ  ڦ  ﴿، أم: خيارا ﴾ڤ  ڤ  ڤ  ڤ﴿يلوهنم، كما قاؿ ُب اآلية األخرل: 

 .(ِ)﴾ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ

خّب الناس للناس، تأتوف هبم ُب السبلسل ُب  ، قاؿ:﴾ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ﴿عن أيب ىريرة: 
أعناقهم حٌب يدخلوا ُب اإلسبلـ، كُب ركاية أخرل قاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم: "أنتم توفوف 

 .(ّ)سبعْب أمة، أنتم خّبىا، كأنتم أكـر على ا عز كجل"

و كسلم، فإنو كإمبا حازت ىذه األمة قصب السبق إذل اػبّبات بنبيها ؿبمد صلى ا علي
أشرؼ خلق ا أكـر الرسل على ا، كبعثو ا بشرع كامل عظيم دل يعطو نبيا قبلو كال رسوال من 
الرسل، فالعمل على منهاجو كسبيلو، يقـو القليل منو ما ال يقـو العمل الكثّب من أعماؿ غّبىم 

 .(ْ)مقامو

رسولو، كالعمل بشرائعو ، فإنو يعِب: تأمركف باإليباف با ك "ٿ  ٿ "كأما قولو:
، يعِب: كتنهوف عن الشرؾ با، كتكذيب رسولو، كعن العمل دبا هنى عنو، "ٿ  ٹ  ٹ"

كأصل"اؼبعركؼ" كل ما كاف معركفا فعلو، صبيبل مستحسنا، غّب مستقبح ُب أىل اإليباف با، كإمبا 
 .(ٓ)لوظبي  طاعة ا"معركفا"، ألنو فبا يعرفو أىل اإليباف كال يستنكركف فع

                                                             

 . َُْ – ََُ/ٕ ،ُطجامع البيان، ( الطربم، ُ)

 .  ُّْ( سورة البقرة، اآلية : ِ)

 . ََِِٓ، حديث رقم: ِّٖ/ّّ مسنده، ( أخرجو أضبد ُبّ)
 .ْٗ – ّٗ/ ِ، ُطتفسير القرآن العظيم، ( ابن كثّب، ْ)
 . َُٔ – َُْ/ ٕ، ُطجامع البيان، ( الطربم، ٓ)
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: "فإف سأؿ سائل فقاؿ: ككيف قيل:"كنتم خّب أمة"، كقد زعم  أف تأكيل الطربم قاؿ أبو جعفر
اآلية: أف ىذه األمة خّب األمم الٍب مض ، كإمبا يقاؿ:"كنتم خّب أمة"، لقـو كانوا خيارا فتغّبكا عما  

 أمة، كما قيل: كانوا عليو؟ قيل: إف معُب ذلك خببلؼ ما ذىب  إليو، كإمبا معناه: أنتم خّب
ھ  ھ  ے  ے ﴿، كقد قاؿ ُب موضع آخر: (ُ)﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ﴿ ، (ِ)﴾ھ  

فإدخاؿ"كاف" ُب مثل ىذا كإسقاطها دبعُب كاحد، ألف الكبلـ معركؼ معناه، كلو قاؿ أيضا ُب ذلك 
قائل:"كنتم"، دبعُب التماـ، كاف تأكيلو: خلقتم خّب أمة، أك: كجدًب خّب أمة، كاف معُب صحيحا، 

زعم بعض أىل العربية أف معُب ذلك: كنتم خّب أمة عند ا ُب اللوح افوظ، أخرج  للناس، كقد 
كقاؿ آخركف: معُب ذلك: كنتم خّب أىل طريقة، كقالوا:"األمة": الطريقة، كالقوالف األكالف اللذاف 

 . (ّ")قلنا، أشبو دبعُب اػبرب الذم ركيناه

 (ْ)﴾ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڄڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ ﴿كقولو تعاذل: 

يعِب: كلو صدؽ أىل التوراة كاإلقبيل من اليهود كالنصارل دبحمد صلى ا عليو كسلم كما جاءىم 
بو من عند ا؛ لكاف خّبا ؽبم عند ا ُب عاجل دنياىم كآجل آخرهتم، "منهم اؼبؤمنوف"، يعِب: من 

 صلى ا عليو كسلم فيما جاءىم بو أىل الكتاب من اليهود كالنصارل، اؼبؤمنوف اؼبصدقوف رسوؿ ا
 (ٓ)من عند ا، كىم: عبد ا بن سبلـ

                                                             

 . ِٔاآلية:  ( سورة األنفاؿ،ُ)

 . ٖٔ( سورة  األعراؼ، اآلية: ِ)

 . َُٔ/ ٕ  ،ُطجامع البيان، ( الطربم، ّ)

 . َُُ( سورة آؿ عمراف، اآلية: ْ)

صحايب، قيل إنو من نسل يوسف بن يعقوب، أسلم عند قدـك النيب صلى ا  ،عبد ا بن سبلـ بن اغبارث اإلسرائيليىو  (ٓ)
پ پ پ ﴿ : فسماه رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم عبد ا، كفيو اآلية"  اغبصْب"  عليو كسلم اؼبدينة، ككاف اظبو

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ﴿ كاآلية ﴾ سورة الرعد، ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

كشهد مع عمر فتح بي  اؼبقدس كاعبابية، كؼبا كان  الفتنة بْب علي من سورة األحقاؼ، َُ﴾ اآلية:  ﮲ ﮳
، ُ، ط بالوفيات الوافيالصفدم،  حديثا. ِٓ ىػ، لو ّْا، كأقاـ باؼبدينة إذل أف مات كمعاكية، ازبذ سيفا من خشب، كاعتزؽب

ٓ  /ّٗٓ. 
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، كأشباىهم فبن آمنوا با كصدقوا برسولو ؿبمد صلى (ّ)كأخوه (ِ)كثعلبة بن سعية ،(ُ)كأخوه
، يعِب: اػبارجوف عن دينهم، "ڄ  ڃ "ا عليو كسلم، كاتبعوا ما جاءىم بو من عند ا 

أعِب - صفة ؿبمد صلى ا عليو كسلم كنعتو كمبعثو، كأنو نيب ا، ككلتا الفرقتْب كُب كبل الكتابْب
 .(ْ)مكذبة لو، فذلك فسقهم كخركجهم عن دينهم الذم يدعوف أهنم يدينوف بو -اليهود كالنصارل

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

الصحايب، أخو عبد ا بن سبلـ،  فيو كُب أخيو عبد ا كُب سعنة، بالنوف، كمبشر  – ـبفف البلـ – ( ىو ثعلبة بن سبلـُ)
﮻  ﴿: كأسد بن يكع بن زل  آؿ  ةسور  ﴾ ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺

، كلعبد ا بن سبلـ أخ آخر، كىو سلمة بن سبلـ أخو عبد ا بن َْٗ/  ّالواُب بالوفيات،  .بن جريجاذكرىا عمراف. 
ڇ  اؿ ابن عباس فيو نزل : ﴿بن منده ُب الصحابة، كقاؿ: قاسبلـ ذكرىا  ڇ  چ چ چ ڇ 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ، من سورة النساء. البغدادم، ُّٔاآلية:  ﴾ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
 .ِٖٓ/  ّ ،ُطإلكمال، تكملة ا

الصحايب، ىو أحد الثبلثة الذين أسلموا يـو قريظة، فمنعوا دماءىم كأمواؽبم، ؽبم  – بالياء آخر اغبركؼ – ( ىو ثعلبة بن سعيةِ)
توُب ثعلبة بن سعية كأسيد بن سعية ُب حياة النيب صلى ا : ، قاؿ البخارمِىبرج ُب أعبلـ نبوة ؿبمد ص: خرب ُب السّب

 .َْٗ/  ّ، ُط الوافي بالوفيات، كسلم. الصفدم، عليو 
 ( ىو أسيد بن سعية الصحايب، أخو ثعلبة بن سعية السابق ترصبتو.ّ)
 . َُٕ/ ٕ، ُط جامع البيان،( الطربم، ْ)
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 وفيو عشرة مطالب:، المبحث الثاني: التركيز على بعض األمم

أعياهنا، كخصها بأشياء كثّبة من اغبديث القرآين، بلغ عدد  تلك لقد خصص ا الكبلـ على أمم ب
األمم إذل عشرة أمم، كذلك ؼبا حظي  ىذه األمم دبا دل ربظ بو األمم األخرل من منازؿ عالية، 
كدرجات رفيعة، كإمكانات قوية، ككان  ؽبا آيات عظيمة كدركس كعرب كمواعظ بليغة، جعلتها 

 د بقسط كافر من السور كاآليات القرآنية، كىي كالتارل:جديرة كحقيقة بالذكر كاإلفرا

 المطلب األول:  قوم نوح عليو السالم:

قـو نوح ىم أكؿ األمم الٍب كرد ذكرىا ُب القرآف الكرًن، ككانوا سكاف األرض ُب تلك الفَبة الزمنية 
ليو السبلـ بعد الٍب كان  بعد آدـ عليو السبلـ، بعشرة قركف، كقد أرسل ا إليهم نبيو نوحا ع

اكبرافهم عن التوحيد إذل الشرؾ، فدعاىم إذل عبادة ا كحده كنبذ عبادة األصناـ، لكن العناد كاف 
، فلم يزدادكا إال كفرا كتكذيبا، رغم طوؿ الفَبة الزمنية الٍب قضاىا نوح عليو السبلـ  قد سبكن من القـو

ساليب كالوسائل الٍب استخدمها نوح عليو بْب ظهرانيهم، كىي ألف سنة إال طبسْب عاما، كرغم األ
السبلـ ُب دعوتو، فقد سخر كافة السبل كالوسائل ُب دعوتو، إال أف ذلك دل ينفع ُب تغيّب اذباىهم، 
فقد عكفوا على عبادة األصناـ اؼبعهودة لديهم: كد، كسواع، كيغوث، كيعوؽ، كنسر، كقد تفنن 

ا األكثاف العديدة، كانقسموا إذل طوائف، كصباعات، الناس ُب عبادهتم لؤلصناـ، فصنعوا على صورهت
 .(ُ)حيث عبدت كل طائفة صنما معينا، كازبذت صورا عديدة لعبادتو

ككجد ُب قـو نوح األغنياء، كىم اؼبؤل الذين سبتعوا دبستول فكرم متقدـ، مكنهم من اعبدؿ 
م من الفقراء شأنا كمقاما، كما  كاغبوار، كجعلهم يتيهوف بو؛ استعبلء كتكربا، كتصوركا بسببو أهنم أعظ

الفقراء، كيبدك أهنم كانوا يعملوف ُب خدمة األغنياء ُب ضعف كىواف،  -عليو السبلـ-كاف ُب قومو 
ككاف للقـو حضارة؛ ألف ا جعل ؽبم األرض بساطا، فسلكوا فيها طرقا، كعملوا بالزراعة كساركا 

 .(ِ)ذكىا آؽبة، كعبدكىا من دكف ا تعاذلبالتجارة، كصنعوا األصناـ، كأقاموا التماثيل كازب

                                                             

 .َٔ ،ُط دعوة الرسل،غلوش، و، ُُٗ-ْٕ/ ُ، ُط قصص األنبياء،( ابن كثّب، ُ)
 .ُٔ-َٔ، ُط دعوة الرسل،( غلوش، ِ)
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كؼبا يئس نوح عليو السبلـ من استجابة قومو، كجاءه الوحي اإلؽبي بأنو لن يؤمن من قومو إال 
من قد آمن، دعا عليهم باؽببلؾ، فاستجاب ا دعوتو، كجاءه األمر هببلؾ قومو بالطوفاف، فأغرقهم 

 قاؿ تعاذل: لذم قبس األرض بعد طهارهتا بعشرة قركف،ا صبيعا، كطهر األرض من دنس شركهم، ا
چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ ﴿  .(ُ)﴾ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ  چ   

كبعد ىبلؾ القـو عاد كل شيء إذل طبيعتو، كما كاف بأمر ا تعاذل، كىكذا طوي  صفحة 
ڇ  ڍ    ڍ   ﴿اؿ تعاذل:الظاؼبْب، ليبدأ فصل جديد من فصوؿ التاريخ بنوح كمن معو ُب السفينة، ق

ژ  ژ  .(ّ()ِ)﴾ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ  گ   ڑڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  

 من القرآف الكرًن. عشر موضعاكقد ذكرىم ا ُب شبانية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 .ُِ-ُُالقمر، اآليتاف:  ( سورةُ)

 .ْٖ( سورة ىود، اآلية: ِ)
 .ُٔ-َٔ، ُط دعوة الرسل،( غلوش، ّ)
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 المطلب الثاني: قوم ىود عليو السالم:

، كىم بنو عاد بن عوص (ُ)قـو "ىود" ىم قبيلة "عاد"، ك"عاد" قبيلة عربية، من العرب العاربة البائدة
الواقعة  (ِ)بن إـر بن ساـ بن نوح عليو السبلـ، سكن  جنوب جزيرة العرب، ُب منطقة األحقاؼ

 بْب عماف كحضرموت، )جنوب منطقة الربع اػبارل( حاليا.

ٻ   ٻ   ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ  ڀ  ڀ      ڀ   ﴿كقد أشار ا إذل مواطنهم ُب القرآف ُب قولو تعاذل:

ككانوا خلفاء لقـو نوح عليو  ،(ّ)﴾ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ   ٹ  ٹ      ڤ   ڤڀ  
ٹ  ﴿السبلـ، يدؿ على ذلك قولو تعاذل على لساف نبيهم ىود عليو السبلـ: ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  

 .(ْ)﴾ٹ  ڤ  ڤ

ية، كقد أنعم ا على ىذه القبيلة بطيب العيش، كرغد اغبياة، فتمكنوا من إقامة حضارة راق
مزدىرة، شاملة لصور عديدة من الرقي، كاؼبدنية، ففي اجملاؿ الزراعي أمدىم ا باؼباء، فأسسوا 

رىم ا بذلك، كىو يدعوىم، يقوؿ البساتْب، كحفركا األهنار كالعيوف، كربوا اؼباشية كالدكاب، يذك
ییجئحئمئىئيئ﴿ تعاذل: ىئیی  .(ٓ)﴾ېئىئىئ

                                                             

( قسم اؼبؤرخوف العرب إذل ثبلثة: عاربة كمتعربة كمستعربة، فالعاربة ىم العرب األكؿ الذين ذىب  عنا أخبارىم؛ لتقادـ ُ)
ذا النوع بالبائدة، دبعُب اؽبالكة؛ ألهنم دل يبق عهدىم، كىم شعوب كثّبة، منهم عاد كشبود كجديس كجرىم، كقد يسمى ى

على كجو األرض أحد من نسلهم، كأما اؼبتعربة فهم بنو قحطاف بن عابر الذين نطقوا بلساف العرب العاربة، كسكنوا 
، ُطب، ، نهاية األرب في فنون األدديارىم، كأما اؼبستعربة فهم بنو إظباعيل بن إبراىيم، كىم بنو عدناف بن أد. النويرم

ِ/ِِٗ. 
معجم اغبموم، و، ّٗٗ/ ُ، مادة حقف، ُطلسان العرب، ( األحقاؼ: صبع حقف، كىو الرمل اؼبعوج، ابن منظور، ِ)

، كما ذكر ُب موضع األحقاؼ ىو القوؿ اؼبشهور فيو، كىناؾ قوؿ ثاف يؤيده بعض اؼبعاصرين، ُِْ/ ُ، ِط البلدان،
 .ُِْ/ُ ،ِط، معجم البلدان، اغبمومو، ِْٗػِْٕ دراسات تاريخية،شاـ، كىو أهنا تقع ُب مشاؿ اعبزيرة إذل ناحية ال

  .ُِ( سورة األحقاؼ، اآلية: ّ)
 .ٗٔ( سورة األعراؼ، اآلية: ْ)
 .ُّْ-ُِّ( سورة الشعراء، اآليات: ٓ)
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دىم بالقوة، كتسهل ؽبم اغبياة، يوضح ا ؽبم ىذه كُب اجملاؿ الصناعي، شيدكا اؼبصانع الضخمة، سب
 .(ُ)﴾ې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ﴿النعمة، فيقوؿ سبحانو:

ٿ  ﴿ككاف ؽبم ُب ؾباؿ العمراف باع طويل، لدرجة أهنم تفردكا حبضارهتم اؼبعمارية، يقوؿ تعاذل:

ڄ كسبيزكا بضخامة البدف، كقوة  ،(ِ)﴾ٿ  ٹ         ٹ  ٹ  ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
، كبدؿ أف تستفيد (ّ)﴾ڦڤ   ڤ  ڦ  ڦ ﴿اعبسم، كطوؿ القامة، كما يدؿ عليو قولو تعاذل:

القبيلة دبا أفاء ا عليها من نعم ُب أبداهنم كمدنيتهم، انتكس  ُب أخبلقها كدينها، كاتصف  
ک  ک      ﴿خبلقهم:بالكرب، كالغركر، كالظلم، كالعدكاف، يقوؿ ا تعاذل عن أ ڑ     ڑ   ژ  ژ  

 .(ْ)﴾ڻ  ڻ  ۀۀ  ڻڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڳک  ک  گ  گ  گ  گ

كقد ضلوا ضبلال كبّبا ُب دينهم، فهم أكؿ من ازبذ األصناـ بعد قـو نوح، صنعوىا، كعبدكىا 
ۋ ٴۇ ۈ﴿من دكف ا تعاذل، كضيعوا حق ا، كأنكركا القيامة كالبعث، كقالوا:  ۅ ۋ

فنطقوا دبذىب الدىريْب، الذين يقولوف: ما ىي إال أرحاـ تدفع،  ،(ٓ)﴾ېې ې ۅۉۉ
كأرض تبلع، كاألمر أنف، كليس ُب األمر خالق قدير، كلكن التفوؽ اؼبادم كاغبضارم الذم عاشتو 
عاد، صاحبو سوء أخبلقهم كفساد دينهم، كتغلغلهم ُب الكفر كالضبلؿ، كزبيل  أف تفوقهم سبيلهم 

كم ُب اآلخرين، كتوجيو الناس كما يريدكف، كظنوا أف من حقهم السيطرة على األفكار إذل التح
كالعقوؿ، كعملوا على أف تسود آؽبتهم كل من ىبالطهم دبا فيهم أخوىم ىود، الذم بعثو ا إليهم 

 بالريح ، فلما أبوا إال الكفر كالعناد أىلكهم ا(ٔ)لينذرىم، كلكنو عليو السبلـ تربأ منهم كمن آؽبتهم

                                                             

 .ُِٗ، ُِٖ( سورة الشعراء، اآليات: ُ)
 .ٖ-ٔ( سورة الفجر، اآليات:ِ)

 .ٗٔ( سورة األعراؼ، اآلية: ّ)
 .ُٓورة فصل ، اآلية: ( سْ)
 .ّٕ( سورة اؼبؤمنوف، اآلية: ٓ)
 .ُٖ، ُط دعوة الرسل،، كغلوش، ُْْػ َُِ/ ُ، ُط، قصص األنبياء، ( ابن كثّبٔ)
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ۓ  ﴿كقطع دابرىم، كفيو يقوؿ ا عز كجل: ھ   ھ  ھ      ے  ے   ہ  ہ  ہ  ھ   ہ  

﮵    ﮶   ﮳ۓ  ﮲ ﮺  ﮻  ﮷﮴   ﮹    .(ُ)﴾﮸    

 مرة فيها، كباسم قـو ىود أربع عشرة كذكرىم ا ُب أربعة عشر موضعا، ذكركا باسم عاد
 .مرتْب

 :المطلب الثالث: قوم صالح عليو السالم

ىم قبيلة "شبود"، كىي قبيلة عربية، تشبو قبيلة "عاد" ُب نواح عديدة، فهي  -عليو السبلـ-قـو صاحل 
 .(ِ)من العرب العاربة البائدة 

، (ّ)كقد سكن  مشاؿ جزيرة العرب ُب منطقة تعرؼ بػ "اغبجر" الواقعة بْب اغبجاز كالشاـ
زاىية، ُب كاشتهرت القبيلة حبضارهتا ال ،(ْ)﴾ڎ  ڈ ڈ ژژ  ڑ﴿قاؿ تعاذل عنهم:

جوانب اغبياة اؼبختلفة، فلهم حضارهتم الزراعية؛ حيث اعبنات كالعيوف، كالزركع اؼبختلفة كالنخيل 
بثمره الوافر، كفوائده الكثّبة، ككان  ؽبم حضارهتم العمرانية، فقد أسسوا األبنية الفارىة، حيث كانوا 

يسكنوف ُب بيوت كبتوىا ُب باطن يسكنوف ُب الصيف بيوتا أقاموىا ُب أعارل اعبباؿ، كُب الشتاء 
اعبباؿ، كىذا وبتاج إذل رقي علمي، كتقدـ صناعي سبكن  منو قبيلة شبود، ككانوا يتمتعوف بطاقة عقلية 
متقدمة، إال أف الشيطاف زين ؽبم أعماؽبم كأؽباىم بالشهوات، كصدىم عن اغبق، فكفركا بأنعم ا، 

ل ا إليهم أخاىم صاغبا أف اعبدكا ا كاتقوه، فإذا ىم ، فأرس(ٓ)كعبدكا األصناـ من دكف ا تعاذل
ٱ  ٻ   ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ    ﴿فريقاف ىبتصموف، قاؿ تعاذل:

                                                             

 .ُٔ( سورة فصل ، اآلية: ُ)
 .ِٖ/ِ، ِط وتاريخ ابن خلدون،، ُّّ/ُ، ِطتاريخ الطبري، ( الطربم، ِ)

كيبل من   ّٓٔنطقة حاليا دبدائن صاحل، كتقع مشاؿ مدينة العبل، على بعد ( اغبجر بكسر اغباء كسكوف اعبيم، كتعرؼ اؼبّ)
 .ُِٓ، ُط اآلثار في شمال الحجاز، اؼبدينة، عن طريق خيرب. 

 .ِٓٓ/ِ، ِط معجم البلدان،، ك اغبموم، َٖ( سورة اغبجر، اآلية: ْ)
 .ٓٗ ،ُطدعوة الرسل، ، كغلوش، ُٔٔػ ُْٓ/ ُ، ُط قصص األنبياء،(  ابن كثّب، ٓ)
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ڤ  ڤ  ٿڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ ،كقاؿ (ُ)﴾ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ     
گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں﴿أيضا: ككاف األكذل  ،(ِ)﴾ک  ک  گ  گ   
-يستفيدكا بقدراهتم العقلية كالبدنية، لكنهم كجهوىا ُب اعبدؿ العقيم، كالرد على دعوة صاحل  هبم أف

باؼبزاعم الباطلة، كالشبهات الزائفة، كيبدك أف قبيلة شبود تقدم  ُب مدنيتها عن عاد؛  -عليو السبلـ
لؤلماـ، لكن ألهنم ازبذكا ؾبلسا مكونا من تسعة أشخاص، يقودىم سياسيا كينميهم، كيتقدـ هبم 
چ  ڇ  ڇ   ﴿ ىذا اجمللس أفسد بدؿ أف يصلح، كأضل بدؿ أف يهدم، يقوؿ ا تعاذل عن ذلك:

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     ڇ      ڇ  ڍ  ڍ  

گ  ڳ  .(ّ)﴾گ  گ  گ  
الٍب طلبوىا آية ؽبم، فلما دل يقابلوا نعم ا بالشكر كالعرفاف، كأبوا إال الكفر كالنكراف، كعقركا الناقة 

كأتبعوا بالتحدم لنبيهم صاحل عليو السبلـ، انتقم ا لو كقطع دابر القـو الذين ظلموا كاغبمد  رب 
ڳ  ڳ   ڱ           ڱ     ﴿العاؼبْب، يقوؿ تعاذل ُب ذلك: ک  ک  ک   گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ک  

ڻ   ڻ  ۀ ﮽  ﮾  ﮿  ﯀﴿، كقاؿ:(ْ)﴾ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ      ﮼  

                           .(ٓ)﴾﯁   

كقد ذكر ا قـو صاحل ُب طبسة عشر موضعا من الذكر اغبكيم، كذكركا باسم شبود ُب جل 
 موضع كاحد. اؼبواضع، كما ذكركا قليبل باسم قـو صاحل، كبأصحاب اغبجر ُب

 

 

 
                                                             

 .ْٕ( سورة األعراؼ، اآلية: ُ)

 .ُْٖػ ُْٔ( سورة الشعراء، اآليات: ِ)

 .ْٗ-ْٖ( سورة النمل، اآليتاف: ّ)
 .ٖٕ_ٕٕ( سورة األعراؼ، اآليتاف: ْ)

 .ُٕ( سورة فصل ، اآلية: ٓ)
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 المطلب الرابع: قوم إبراىيم عليو السالم:

ُب أماكن عديدة، كعايش أقواما ـبتلفْب، كشاىد مذاىب كثّبة، فلقد  -السبلـعليو -تنقل إبراىيم 
كلد كنشأ ُب بلدة "كوثى" أك "أكر" من أرض بابل، من أعماؿ الكلدانيْب، كقد عاش الكلدانيوف ُب 
موطنهم بأرض بابل، كىي ُب مكاف العراؽ اغبالية، ككاف ؽبم حضارة كمدنية، كعرفوا النظاـ اؼبلكي، 

كهم "النمركد بن كنعاف"، كقد ازبذ الكلدانيوف آؽبة متعددة؛ فعبدكا األصناـ، كاألكثاف، حيث مل
، كاألشخاص، كادعى "النمركد" األلوىية، كقاؿ للناس: أنا أحيي كأمي ، فصدقوه، كازبذكه  كالنجـو

، كاشتغاؽبم بصناعتها، كاؼبتاجرة فيها دليل على توغلهم ُب  إؽبا ؽبم مع اآلؽبة األخرل، ككثرة آؽبة القـو
قومو إذل توحيد ا كعبادتو، كنبذ الشرؾ  -عليو السبلـ-الفساد كالضبلؿ، كلقد دعا إبراىيم 

كالشركاء، لكنهم أبوا، كأصركا على ضبلؽبم، فَبكهم إبراىيم كىاجر إذل مكاف آخر، أمره ا بو كعينو 
و لوط، كنزؿ بأرض الكنعانيْب، لو، كىاجر معو الذين آمنوا بدعوتو، كىم: زكجتو سارة، كابن أخي

كأقاـ بػ "حراف" قريبا من دمشق اغبالية، ككاف الكنعانيوف يعبدكف الكواكب، كيضعوف على كل باب 
لبيوهتم ىيكبل لكوكب يعبدكنو، ككانوا يتوجهوف ليبل إذل القطب الشمارل، ككاف آلؽبتهم أعياد، 

د أقاـ إبراىيم كمن معو بأرض الشاـ كطقوس، كقربات، يقوموف هبا لكسب نفع، أك دفع ضر، كلق
مدة من الزمن، حٌب نزؿ بببلد الشاـ قحط شديد أدل إذل أف يرحل إبراىيم كمعو سارة إذل مصر، 
كدخبل قرية وبكمها جبار من اعببابرة، ككاف اؼبصريوف يعبدكف األشخاص، كاألصناـ، كاألنعاـ، إال أف 

ويبل، فرحل منها بعد أف قبى ا سارة من طغياف دل يبكث مع اؼبصريْب ط -عليو السبلـ-إبراىيم 
اعببار، كؿباكلة اعتدائو عليها، كأىداىا ىاجر حْب أخافو ا منها، كرجع إبراىيم إذل ببلد الشاـ مرة 
ثانية قريبا من بي  اؼبقدس، كتنقل بْب قراىا، فسكن بلدة السبع كحفر هبا بئرا، كبُب مسجدا، 

يا ىي مدينة اػبليل اغبالية، ككان  تسمى "حربكف"، كبينها كبْب بي  كسكن ببلدة بْب الرملة كإيل
، كاستقر إبراىيم ُب ببلد الشاـ كمعو زكجتو، كجاريتها ىاجر، كعن ىذه اإلقامة  اؼبقدس مسّبة يـو

 .(ُ)﴾ې ېې ى ى ائ  ائ  ەئ  ەئ﴿يقوؿ ا تعاذل:

                                                             

 .ُٕ( سورة األنبياء، اآلية: ُ)
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بي  اؼبقدس، كاستقر هبا جيش قوم ببي  اؼبقدس، كتبعو ملوؾ  -عليو السبلـ-كصار إلبراىيم 
أرسل لقومو خاصة، فعلينا أف  -عليو السبلـ-صلوات ا كسبلمو عليو، كحينما نعلم أف إبراىيم 

ندرؾ أف اؼبراد بقـو النيب ىم أىلو األقربوف، كاؼبقيموف معو، كاؼبتكلموف بلغتو، كبذلك يتضح أف قـو 
الكنعانيوف، كمن عاش معهم كتكلم الذين دعاىم ىم الكلدانيوف، ك  -عليو السبلـ-إبراىيم 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ﴿، كفيو كُب قومو يقوؿ اؼبوذل عز كجل:(ُ)بلغتهم پ   ٺ  ٿ  ٿ    ٺپ   ٺ   

ٹ  ٹ  ٹ       ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڦٿ  ٿ  ٹ   ڦ  ڦ  

ٱ  ٻ  ﴿ إذل أف قاؿ:، (ِ)﴾ڍ   ڍ  ڌ  ڇڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ       ڇ  ڇ  ڇ

 .(ّ)﴾ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٺپ  پ  پ    ڀ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺٻ  ٻ  ٻ   پ  

 .مواضع غّب ما مر من القرآف الكرًن شبانيةكقد ذكرىم ا ُب 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 .ُُٗػ ُُٖ، ُطدعوة الرسل، ، كغلوش، ِّٓػ ُٕٔ/ ُ، ُط قصص األنبياء، ( ابن كثّب،ُ)
 .ُٕ-ُٔ( سورة العنكبوت، اآليتاف: ِ)
 .ِْاآلية:  ( السورة السابقة،ّ)
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 المطلب الخامس: قوم لوط عليو السالم:

، ككانوا يسكنوف ُب اؼبنطقة الواقعة بْب (ُ)قـو لوط عليو السبلـ خليط من الكنعانيْب كمن نزؿ حوؽبم
 ، (ِ)ألردف كفلسطْبا

" لوط، فصار أىلها  سكنها ،(ْ)، كحوؽبا صبعة كصعرة كعمرة كدكما(ّ)ُب طبس قرل أكربىا "سدـك
 .(ٓ)ألنو سكن معهم، كتكلم بلغتهم قومو؛

عبد قـو لوط عددا من اآلؽبة، إال أهنم استغرقوا ُب إشباع شهواهتم كملذاهتم، كاخَبعوا ُب اإلشباع 
د قبلهم، فكاف الرجل يأٌب الرجل سعيدا بفعلتو، مع أنو شذكذ معارض اعبنسي ما دل يعرفو أح

للفطرة، كقد أعطاىم ا تعاذل كثّبا من نعمو كآالئو، فأخذكىا ككضعوىا ُب غّب موضعها؛ كلذلك 
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ   ٹ  ڤ      ڤ  ڤ﴿كصفهم ا تعاذل فقاؿ: ڦ    ڦ         ڤٿ  ٿ  

 .(ٔ)﴾ڦ  ڦ   ڄ  ڄ

القرية على فعل اػببائث، أسند ا الفعل إذل القرية؛ لبياف سبكن أىلها ُب كلتجمع أىل 
السوء، مع أنو فاحشة، ينكرىا العقل السليم، كيأباىا الذكؽ كالعفاؼ، لكنهم لسوئهم كانوا يفعلوهنا 
 جهرة، كببل حياء أك ربرج، حٌب إهنم شيدكا األندية إلتياف الفاحشة فيها بصورة صباعية، يقوؿ ا

كسيطرت ىذه ،(ٕ)﴾ۅۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ﴿تعاذل:
كدعاىم  -عليو السبلـ-الفاحشة على نشاطهم كحياهتم، كاستمركا على ما ىم عليو حٌب أتاىم لوط 

إذل التوحيد، كترؾ ما ىم عليو من فاحشة، كعدكاف، فلم يهتموا بالدعوة، ككفركا با، كاستمركا ُب 
                                                             

 .ِِٗ/ٖ، ُط التحرير والتنوير،( ابن عاشور، ُ)
 .ُِ/ ُ، ُط  مروج الذىب،( اؼبسعودم، ِ)

: ؾبموعة من القرل اؼبتجاكرة. اغبموم، ّ)  .ََِ/ّ، ِط معجم البلدان،( كيرل البعض أف سدـك

، كفيها أيضا: صابورا كصاعورا ُِ/ُ، ُط  مروج الذىب،اؼبسعودم، و، ُّٖ/ ُ، ِطتاريخ األمم والملوك، ( الطربم، ْ)
 .ِٓ/ُ، ُطالمختصر في أخبار البشر، كعمورا كأدموتا، أبو الفداء، 

 .ََِ/ّ، ِط معجم البلدان، ( اغبموم،ٓ)
 .ْٕ( سورة األنبياء، اآلية: ٔ)
 .ِٗ( سورة العنكبوت، اآلية: ٕ)
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؛ فأىلكهم كدمرىم، كؼبا كان  معصيتهم تغيّبا للفطرة، كقلبها على غّب غيهم حٌب نزؿ هبم أمر ا
كجهها، جاءت عقوبتهم مناسبة لصنيعهم، فقلب ا عليهم قريتهم كجعل عاليها سافلها، كقبى ا 

ٻ  ٻ  ﴿كمن آمن بو من أىل بيتو إال امرأتو كان  من الغابرين، -عليو السبلـ-لوطا  ٱ  ٻ  

ٹ     ٺڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  

 .(ِ()ُ)﴾ٹ

 .من القرآف الكرًن اموضع كقد كرد ذكر قـو لوط ُب طبسة عشر

 المطلب السادس: قوم شعيب عليو السالم:

إذل قومو مدين، كىي قبيلة عربية تسكن ُب مدينة "مدين" اؼبسماة  -عليو السبلـ-أرسل ا شعيبا 
الشاـ كاغبجاز، كنقل عن بعض اؼبؤرخْب أف أرضهم كان  سبتد من  باسم جدىا مدين، الواقعة بْب

كطور سيناء، فيما ذكر آخركف أهنا كان  سبتد من شبو جزيرة سيناء إذل هنر  (ّ)خليج العقبة إذل موآب
 .(ْ)الفرات

من  (ٓ)كقد حدد  اإلماـ ابن كثّب رضبو ا موقع مدينة مدين بأهنا قريبة من أرض معاف
، كقد سكن بينهم شعيب بعد ىجرتو من (ٔ)فبا يلي اغبجاز، قريبا من حبّبة قـو لوطأطراؼ الشاـ 

أرض "بابل"، كأتقن لغتهم؛ فصار كاحدا منهم، كقد أنعم ا على "مدين" بنعم عديدة، أشار إليها 

                                                             

 .ّٖ-ِٖسورة ىود، اآلية:  (ُ)
 .ُِٕػ ِْٓ/ ُ، ُطقصص األنبياء، ( ابن كثّب، ِ)
( بضم اؼبيم كسكوف الواك بعدىا ألف فبدكدة، كقد تكتب )مآب( بفتح اؼبيم بعدىا ألف فبدكدة، كىي مدينة ُب طرؼ الشاـ، ّ)

، المعالم شراب و، ُٕٓ، ِط الروض المعطار، اغبمّبم،و، ّٕ/ٓ، ِط معجم البلدان،شرقي البحر اؼبي . اغبموم، 
 . ِّٕ، ُطاألثيرة، 

 .ِٕٖ، ُط  ودراسات تاريخية،، ْٕٔ/ٖ، ُط  تفسير المنار،( القلموين، ْ)
، كيبل . اغبموم  ُِِ( بفتح اؼببم، مدينة تقع ُب طرؼ بادية الشاـ، تلقاء اغبجاز، شرقي األردف، جنوب عماف، على بعد ٓ)

 .ِٕٓ، ُطالمعالم األثيرة،  شراب، و، ُٕٗ/ ٓ، ِطمعجم البلدان، 

 .ِٕٓػِْٕ/ُ، ُط قصص األنبياء،( ابن كثّب، ٔ)
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كىذه الكثرة بعد القلة شاملة لعددىم،  ،(ُ)﴾ھ  ھ  ھ  ے  ے ﴿قولو تعاذل:
ياهتم، فلقد كانوا عددا قليبل فصاركا شعبا عريضا، ككانوا ضعفاء فصاركا كؼبعاشهم، ككافة جوانب ح

أقوياء، يقعدكف للناس بكل طريق، ككانوا فقراء فصاركا أغنياء، يعملوف كيتصرفوف ُب نتاج بساتينهم 
بالبيع كالشراء، ككاف ؽبم ُب ؾباؿ التجارة سبق كتفوؽ، ككاف موقع قراىم سببا ؽبذا التفوؽ حيث تركح 

قوافل، كتغدك ؿبملة بألواف التجارات صيفا كشتاء، كمع ىذه النعم السابغة كفر القـو با، كأشركوا ال
معو آؽبة أخرل، كعبدكىا من دكنو سبحانو كتعاذل، كشاع فيهم الفساد، كمشل معامبلهتم كأخبلقهم، 

 كمن صور فسادىم:

 كنا استوفوه، كإذا باعوه أنقصوه.التطفيف ُب الكيل كاؼبيزاف، فكانوا إذا اشَبكا مكيبل أك موز  -ُ

، كالغش، كاغبيل، كإنقاص ما لآلخرين، كالتعدم على كافة اغبقوؽ (ِ)خبس الناس حقوقهم -ِ
 اؼبادية كاؼبعنوية.          

الظلم كأكل أمواؿ الناس بالباطل، كالبغي بغّب اغبق، كالعدكاف على األنفس كاألعراض، كإفساد  -ّ
اـ ما ظهر منها كما بطن، كىدـ العمراف باعبهل كعدـ النظاـ، األخبلؽ بنشر الفواحش كاآلث

 كإنقاص اغبقوؽ، كاللهو، كالعبث.

صد الناس عن اػبّب كاالستقامة، ككانوا هبلسوف ُب كل طريق ليخربكا اؼبارة بأف شعيبا كذاب،  -ْ
 كىبوفوهنم إف اتبعوه.

تهوف كيريدكف، كىو اؼبراد من قولو ؿباكلة تشويو اغبق، كربويل الدين إذل منهج معوج كفق ما يش -ٓ
 .(ّ)﴾ہہ﴿تعاذل:

كؽبذا بعث ا ؽبم أخاىم شعيبا يدعوىم إذل التوحيد كحسن اؼبعاملة كمكاـر األخبلؽ، 
فكاف ما كاف منهم، كدل هبد معهم دعوة شعيب عليو السبلـ، فأخذىم ا أخذ عزيز مقتدر، 

                                                             

 .ٖٔ( سورة األعراؼ، اآلية: ُ)

 .َُٔ، ُ، طدعوة الرسل غلوش، ،( البخس أعم من التطفيف؛ ألنو يشمل اؼبعدكدِ)
 .ٖٔ( سورة األعراؼ، اآلية: ّ)
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ار كؽبيب، ككىج عظيم، ٍب جاءهتم صيحة من فأصاهبم الظلة، كىي سحابة أظلتهم، فيها شرر من ن
السماء، كرجفة من األرض شديدة من أسفل منهم، فزىق  األركاح كفاض  النفوس، كطبدت 

 .(ُ)األجساـ
 تعاذل:ة يذكرىم باسم مدين، كما ُب قولو ك قد سلك القرآف ُب ذكرىم مسلكْب: تار 

چ  ﴿قولو تعاذل: كتارة يذكرىم باسم أصحاب األيكة، كما كرد ُب ،(ِ)﴾ڄڄڄڄ﴿

 .(ّ)﴾چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ

كالصحيح أهنما اظباف ألمة كاحدة، أرسل إليهم شعيب، كتسميتهم دبدين نسبة إذل جدىم 
 .(ٓ)كانوا يعبدكهنا(ْ)أك مدينتهم، كتسميتهم بأصحاب األيكة نسبة إذل أيكة 

نقص  كيدؿ على ىذا أف ا تعاذل ذكر ُب أصحاب األيكة ما ذكره سباما ُب مدين، من
اؼبكياؿ كاؼبيزاف كخبس الناس أشياءىم، إذل غّب ذلك من التوابع، بدكف أم اختبلؼ ُب األسلوب 

 .(ٔ)كاغبكاية، فبا يدؿ على أهنما أمة كاحدة

كيرجح ىذا القوؿ عدـ كركد االظبْب معا ُب أم موضع من القرآف الكرًن، كلو كانتا أمتْب، 
عند اؼبواضع الٍب ذكر فيها جل األمم اؼبكذبة ُب سياؽ  فلردبا ذكرتا معا ُب بعض اؼبواضع، السيما

 كاحد، 

 ،(ٖ)، كاغبج(ٕ)كما ُب سور التوبة
                                                             

 .ِِْ/ ِ، ُط تفسير القرآن العظيم،( ابن كثّب، ُ)
 .ٖٓاألعراؼ، اآلية: ( سورة ِ)

 .ٖٕ( سورة اغبجر، اآلية: ّ)
 .ّٖٓ/ّ، ُطتفسير القرآن العظيم، ، ك ابن كثّب، َّ المفردات،( األيكة: الشجر اؼبلتف، الراغب األصفهاين، ْ)
سير معالم التنزيل في تف، البغوم، َْٓ/ٔ، ُط فتح الباري، ( نسب اغبافظ ابن حجر رضبو ا ىذا القوؿ إذل اعبمهور، ٓ)

 .ِّٕ/ِ، ُط  أضواء البيان،الشنقيطي،  و ،ّٖٓ/ّ، ُطتفسير القرآن العظيم، ، ابن كثّب، ِٔٓ/ّ، ُ، طالقرآن

 .ّٖٓ/ّ، ُطتفسير القرآن العظيم، ( ابن كثّب، ٔ)

 .َٕ( سورة التوبة، اآلية: ٕ)

 .ْْ -ِْ( سورة اغبج، اآليات:  ٖ)
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 .(ّ) (ِ)، كؽ(ُ)كص 

كؼبا دل يرد ذلك ُب شيء فبا ذكر، دؿ ػ كا أعلم ػ أهنم عينهم كذاهتم، ال ىبتلفوف ُب شيء من 
 .(ْ)األشياء

  لكرًن.اكقد ذكرىم ا ُب اثِب عشر موضعا من القرآف 

 المطلب السابع: بنو إسرائيل:

يطلق اؼبؤرخوف أظباء "العربانيْب كاليهود كبِب إسرائيل"، كيريدكف هبا طائفة كاحدة معينة من الناس 
كىم: أبناء يعقوب بن إسحاؽ بن إبراىيم عليهم الصبلة كالسبلـ، بيد أف اليهود كإف تبجحوا هبذا 

دليل على نقاكة الدـ السامي ُب عركؽ اؼبعاصرين منهم بعد النسب الكرًن ال يستطيعوف أف يقيموا ال
ىذه السنْب الطويلة الٍب مرت عليهم حافلة باألحداث كالفًب كاؼبذابح كالتشريد كاالضطهاد بسبب 

، كقد ذكر بعض اؼبؤرخْب أف اسم العربانيْب أطلق عليهم بعد أف عربكا هنر األردف ذةطبائعهم الشا
ٻ  ﴿صوب مدينة أروبا، كىو النهر الذم ذكره ا ُب سورة البقرة قادمْب من سيناء كالعقبة ٱ  

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٿ  ٹ   ٻ  ٻ   ٻ  پ      پ  پ    پ       ڀ  

چ    ڦڤ  ڤ  ڤ    ڤ   ڦ  ٹٹ  ٹ ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  

ک    ڑڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  چچ ک  

 .(ٔ()ٓ)﴾ک  ک

                                                             

 .ُْػ-ُِ( سورة ص، اآليات: ُ)

 .ِْػ-ُِ ( سورة ؽ، اآليات:ِ)

 .ّٓػّْ، ُطأسباب ىالك األمم السالفة، ( سيبل، ّ)
 . َِٗػ ِِٕ/ُ ،ُطتفسير القرآن العظيم، ( ابن كثّب، ْ)
 .ِْٗ( سورة البقرة، اآلية:  ٓ)

 . ُٕ، ّطبنو إسرائيل في ضوء اإلسالم، ( سليم، ٔ)
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أما كلمة "اليهود" فقد ذكر ا على لساف موسى عليو السبلـ الدعاء اؼبشهور: 
ہ ۀۀہ﴿ ، أم تبنا كرجعنا، كقاؿ تعاذل ُب سورة اعبمعة:(ُ)﴾ڄڀڀڀڀ﴿  ہہ

 .(ِ)﴾﮴﮵ ﮳ ﮲ ۓۓ ے ے ھھ ھ ھ

ـ اآلنف كاليهود من اؽبوادة، كىي اؼبودة أك التهود كىي التوبة؛ كقوؿ موسى، عليو السبل
،أم: تبنا، فكأهنم ظبوا بذلك ُب األصل لتوبتهم كمودهتم ُب بعضهم (ّ)﴾ڄڀڀڀڀ﴿الذكر:

لبعض، كقيل: لنسبتهم إذل يهوذا أكرب أكالد يعقوب عليو السبلـ، كقيل: ألهنم يتهودكف، أم: 
 (.ْ)يتحركوف عند قراءة التوراة

 حاكموف إذل التوراة ُب زماهنم.فاليهود إذا ىم أتباع موسى، عليو السبلـ، الذين كانوا يت

كيعقوب عليو السبلـ جدىم صبيعا، ككاف يسمى "إسرائيل" أيضا كما كرد ذلك ُب القرآف 
 الكرًن.

الكلداين األصل، كقد بعثو  (ٓ)كعند التأمل هبد الباحث أف أبا األنبياء إبراىيم عليو السبلـ
بعد يأسو من استجابة قومو لو يبم كجهو ا رسوال ُب قومو عبدة الكواكب كاألصناـ ُب العراؽ، ف

، كعاش عيشة البداكة متنقبل بْب نابلس كاػبليل كالقدس (ٔ)مهاجرا تلقاء األرض اؼبقدسة "فلسطْب"
بقطعاف األبقار كاؼباشية الٍب كاف يبتلكها، كقد أشار ا إذل حياة البادية ىذه فقاؿ على لساف 

                                                             

  .ُٔٓ( سورة األعراؼ، اآلية: ُ)

 .ٔ( سورة اعبمعة، اآلية: ِ)
  .ُٔٓراؼ، اآلية: ( سورة األعّ)

 .ِٖٓ/ ُ، ُ، طتفسير القرآن العظيم، كابن كثّب، ُّْ/  ِ، ُط جامع البيان،( الطربم، ْ)

ڳ  ﴿( ظبي أبا األنبياء، ألف ا جعل ُب ذريتو من بعده النبوة، كفيو قاؿ تعاذل عنو: ٓ) گ گ ڳ ڳ ڳ 

ۀ ۀ ہ ہ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ  ڱ ڱ  ، ِٕ، سورة العنكبوت، اآلية: ﴾ڱ ڱ 
 .ِٔذا اؼبعُب ُب سورة اغبديد، اآلية  ككرر ى

بنو إسرائيل ، سليم، ُٕ، األنبياء، اآلية: ﴾ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې﴿ ( قاؿ تعاذل عنو:ٔ)
 .ّٕ، ّط في ضوء اإلسالم،
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ھھ ھ ہہ ہ ۀہ﴿ُب سورة يوسف:يوسف عليو السبلـ بن يعقوب عليو السبلـ   ھ

 .(ُ)﴾﮼ۓۓ ےے

كتقدم  السنوف بإبراىيم عليو السبلـ كدل يرزؽ البنْب، ككاف يكثر من الدعاء، فوىبو ا 
إظباعيل عليو السبلـ من زكجو اؼبصرية ىاجر، ٍب ىاجر هبما كإظباعيل كىو رضيع إذل اغبجاز بأمر 

"سارة" الٍب آمن  بو حْب كذبو الناس، فرزقو ا منها من ا، ٍب امًب ا كذلك على زكجو األكذل 
 .(ِ)إسحاؽ بعد أف بلغ  الثمانْب كما قيل

كإلظباعيل عليو السبلـ كأحفاده ُب بوادم اغبجاز قصة طويلة، تتكامل أؾبادىا ببعثة ؿبمد صلى ا 
اؽ عليو السبلـ عليو كسلم، كىو أحد أحفاد إظباعيل عليو السبلـ رسوال للبشرية صبعاء، أما إسح

فقد رزقو ا البنْب، كيهمنا منهم يعقوب عليو السبلـ، ككاف يسمى إسرائيل أيضا، كقيل إف إسرائيل  
كاف لقبا لو، كاألكؿ ىو الظاىر، كقد أنعم ا على يعقوب باثِب عشر كلدا من الذكور، كىم أجداد 

ُب حياة يوسف، يرتقي يوسف  صبيع بِب إسرائيل، منهم يوسف عليو السبلـ، كبعد أحداث طويلة
إذل أف يعْب كزيرا للخزانة لدل ملك مصر، كيصيب القحط األرض اؼبقدسة، كيأٌب إخوة يوسف إذل 
مصر ليمتاركا، كأخّبا يتم التعارؼ بينهم كيأمر بإحضارىم صبيعا ككالده يعقوب معهم مهاجرين إذل 

"أعِب إبراىيم كإسحاؽ كيعقوب" أكلئك مصر، هبذا ينتهي الفصل األكؿ من سّبة أجداد بِب إسرائيل 
الكراـ من األنبياء كالرسل الذين عاشوا عيشة البداكة كالفطرة كالكرامة ُب شعاب األرض اؼبقدسة، 
كتبدأ صفحة جديدة من حياة بِب إسرائيل ُب حضارة مصر كنعيمها كترفها، كىبتلف اؼبؤرخوف ُب 

رائيل عليو السبلـ كصبيع آؿ بيتو إذل مصر كما بْب تقدير اؼبدة الزمنية الٍب انقض  ما بْب ىجرة إس
خركج بِب إسرائيل من مصر بقيادة الرسوؿ الكرًن موسى عليو السبلـ، كأغلبهم يقدرىا حبوارل 

" عاـ، كُب خبلؿ ىذه الفَبة الطويلة الٍب مرت على اجملتمع اؼبصرم، استطاع أف يسيطر فيها ََٔ"
صر، ٍب رأل الطاغية فرعوف أف يستذؿ بِب إسرائيل خوفا منهم بنو إسرائيل على عناصر اغبضارة ُب م

ؼبا رأل ُب منامو ما أزعجو، من زكاؿ ملكو على مولود من بِب إسرائيل، فقاـ باحتياطات دل يسبق 

                                                             

 . ََُ( سورة يوسف، اآلية: ُ)
 . َّ-ِٗ، كسورة الذاريات، اآليتْب: ِٕ-ُٕ( راجع سورة ىود، اآليتْب: ِ)
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إليها، فقد أمر بقتل كل ذكر يولد من بِب إسرائيل كاستحياء اإلناث منهم، كطغى فرعوف كذبرب، 
االضطهاد كالعذاب، حٌب أصبح الصغار كاؼبسكنة كاؽبواف الزمة ؽبم، كأذاؽ بِب إسرائيل أصناؼ 

كأكرثهم اغبسد الذم كرثوه من أجدادىم إخوة يوسف لؤما كحقدا على اجملتمعات الٍب يعايشوهنا، 
فأصبح  اػبيانة كالزكر كالبهتاف كاستحبلؿ أمواؿ اآلخرين من غّب بِب إسرائيل، فأصبح  مزاياىم 

عرض القرآف الكرًن إذل نقاش كجداؿ طويل ىادئ مع اليهود، كبْب أخطاءىم البلصقة هبم، كقد ت
الفكرية، كفضح عنادىم كمكرىم كدخائل نفوسهم كتصديهم ؼبعارضة الدعوة، كعتب عليهم إذ دل 
يستجيبوا للدعوة مع أهنا مصدقة ؼبا معهم من التوراة، لعلهم يرجعوف كيهودكف، كىو يسلك سبيل 

يذكرىم بنعم ا السابقة عليهم كجبرائم أجدادىم كمكرىم كعقاب ا ؽبم كما الَبغيب كالَبىيب، ك 
فعل بأىل السب ، إذ مسخهم قردة كخنازير، كلو ذىب  تعدد اآليات الٍب كردت ُب بِب إسرائيل ُب 
القرآف الكرًن لطاؿ األمر كثّبا، كػبرج البحث من مقاؿ موجز إذل حبث مستفيض يستوعب 

من سورة  ُّّ -َْالطويلة، كلكن لذكر شيء على سبيل اؼبثاؿ: أف اآليات: الصفحات الكثّبة 
البقرة كلها ُب بِب إسرائيل بدكف استثناء، ٍب يعود اغبديث إليهم كعنهم متقطعا حسب اؼبناسبات، 
حبيث يشمل اغبديث عنهم ما يقارب ثلث سورة البقرة، كال تكاد زبلو سورة طويلة من اإلشارة إليهم 

ىم كتفننهم ُب اؼبكر كاػبداع كالغدر، كقانا ا دازديا، كما كل ذلك إال ػببث القـو ك (ُ)ائهمكإذل أنبي
 شرىم، كأرجع البي  اؼبقدس كاؼبسجد األقصى إذل حوزة اإلسبلـ كاؼبسلمْب.

)كإف  ل، كتارة بقـو فرعوف، نا بقـو موسى، كأحيانا ببِب إسرائيكقد ذكر ا قـو موسى أحيا
كحينا بأىل لى من كاف من القبط، أك بقي على ملة فرعوف من غّب القبط( كاف ىذا يغلب ع

الكتاب، كطورا بالذين ىادكا أك اليهود، فإذا كاف اغبديث عن القـو الذين آمنوا دبوسى ُب عصره كاف 
ذكرىم بقـو موسى، كإذا كاف اغبديث عن الذين أنكركا رسالة موسى عليو السبلـ كبقوا مع فرعوف  

بقـو فرعوف، كإف كانوا من قـو موسى ُب كونو مرسبل إليهم، كإذا كاف اغبديث عنهم ُب كاف ذكرىم 
ل ُب أغلب األحواؿ، أك اليهود أك الذين عليو كسلم كاف ذكرىم ببِب إسرائيعصر النيب صلى ا 

ىادكا، كل ذلك عند ما يكوف اغبديث خاصا بقـو موسى، أما إذا كاف اغبديث عاما ُب اليهود 
 رل كاف ذكرىم بأىل الكتاب غالبا.  كالنصا

                                                             

 .ٖٗػَٕ، ّطفي ضوء اإلسالم، بنو إسرائيل ( سليم، ُ)
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فرعوف فكاف ذكرىم ُب كأما قـو  ،كقد كرد ذكرىم بقـو موسى ُب عشرة مواضع من القرآف الكرًن
يل فحدث كال حرج، فقد كاف ؽبم ذكر كثّب، كُب آيات إسرائ أما اغبديث عن بِبك  ثبلثة مواضع،

ذكرىم بأىل الكتاب فقد كرد ُب اثنْب  كأمامستفيضة، ُب ستة كثبلثْب موضعا من القرآف الكرًن، 
ء ُب عشرة مواضع من الذكر كأما اغبديث عنهم بالذين ىادكا فقد جا ،كثبلثْب موضعا من القرآف

ُب ثبلثة كأما ذكرىم باؽبود فقد كرد ذلك  ،كأما ذكرىم باليهود فقد أتى ُب ستة مواضع، اغبكيم
 مواضع من القرآف الكرًن.

 :المطلب الثامن: النصارى

"النصارل" صبع، كاحدىم نصراف، كما كاحد السكارل سكراف، ككذلك صبع كل نع  كاف كاحده 
على"فعبلف" فإف صبعو على"فعاذل"، إال أف اؼبستفيض من كبلـ العرب ُب كاحد"النصارل""نصراين"، 
كقد حكي عنهم ظباعا"نصراف" بطرح الياء، كظبع منهم ُب األنثى: "نصرانة"، كقد ظبع ُب 

أنصار"، دبعُب النصارل، كظبوا"نصارل" لنصرة بعضهم بعضا، كتناصرىم بينهم، كقد قيل إهنم صبعهم"
ظبوا"نصارل"، من أجل أهنم نزلوا أرضا يقاؿ ؽبا"ناصرة"، أك ألف قرية عيسى ابن مرًن كان  
تسمى"ناصرة"، ككاف أصحابو يسموف الناصريْب، ككاف يقاؿ لعيسى:"الناصرم"، فأصحابو كأىل 

ی  ی  ی  ی             جئ    حئ  مئ      ىئ  يئ  جب     حب  خب  مب   ﴿النصارل، كيقوؿ آخركف: لقولو: دينو ىم

جث   حتىب  يب       جت مت  ىت  يت   حص    حخىث  يث  حج  مج  جح     مح  جخ  مثخت   مخ  جس  حس   خس  مس     

 ېئېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ﴿كقد يقاؿ ؽبم: أنصار أيضا، كما قاؿ عيسى، عليو السبلـ: ،(ُ)﴾مص  جض

اؼبسيح عيسى بن مرًن ،كما أهنم قد يتسموف باؼبسيحيْب، نسبة إذل (ّ()ِ)﴾ىئىئحئ ىئ ېئ
 عليو السبلـ.

 كفيما يلي نبذة تارىبية عن النصارل عرب العصور كالدىور: 

                                                             

 .ُْ( سورة الصف، اآلية: ُ)
 .ِٓ( سورة آؿ عمراف، اآلية: ِ)

 . ِٖٓ/  ُ، ُط تفسير القرآن العظيم،، ك ابن كثّب، ُْٓػ ُْْ/ ِ، ُط جامع البيان،( الطربم، ّ)
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اؼبسيح عيسى بن مرًن عليو السبلـ، ؼبا كضعتو  أمو مرًن ُب بي  غبم ُب فلسطْب، ذىب  بو من 
دية، الذم عـز على قتل صبيع األطفاؿ الذين كلدكا فلسطْب إذل مصر خوفا من ىّبكدس حاكم اليهو 

ُب ذلك العاـ؛ ألف منجمْب ؾبوس أخربكه بوالدة ملك اليهود، كبعد بلوغ اؼبسيح عليو السبلـ 
 هماكن ذبمعهم، كإذا رأل مرضى يعاعبالثبلثْب من عمره ابتدأ دعوتو، فكاف يعظ الناس ُب أم

اؼبرضى،  ت كثّبة، مثل تكثّب الطعاـ، كعبلجيديو آيا كيتجوؿ ُب سائر اؼبدف اليهودية، كظهرت على
كغّب ذلك، كُب ىذه الفَبة اؼببكرة من دعوتو التحق بو من يزعم النصارل أهنم حواريو اؼبسيح، 
كتابعوه ُب رحبلتو، ٍب أرسل تبلميذه اثنْب اثنْب إذل القرل للدعوة، كشعر رؤساء اليهود باػبطر الذم 

اؼبسيح عليو السبلـ؛ كلذا فقد اتفق  كلمتهم على ضركرة القضاء عليو، سيحيق هبم، من جراء دعوة 
، علم اليهود دبكانو ُب بي  اؼبقدس، كذلك بوشاية (ُ)فلما كاف ُب اليـو األكؿ من أياـ عيد الفصح

كألقوا القبض عليو، ففر تبلميذه كتركوه، فأخذه  امن أحد أتباعو، كىو يهوذا اإلسخريوطي، فجاءك 
 -نزكال عند رغبة اليهود-رئيس كهنتهم، ٍب ضبلوه إذل الوارل الركماين بيبلطس البنطي الذم اليهود إذل 

حكم عليو باؼبوت على الصليب، فحمل يـو اعبمعة صباحا إذل موضع الصلب، حيث علق على 
الصليب ُب زعمهم حٌب مات، ٍب أنزؿ عن الصليب كأدخل قربا، ٍب إنو قاـ من قربه، كظهر لتبلميذه 

ذلك، ٍب ارتفع إذل السماء كىم ينظركف إليو، ككان  مدة دعوة اؼبسيح حسب األناجيل الثبلثة بعد 
األكذل ال تزيد عن سنة كاحدة إذ دل يذكركا خبلؿ دعوة اؼبسيح إال عيدا كاحدا، أما إقبيل يوحنا فذكر 

كاف أتباعو ثبلثة أعياد لليهود؛ ؽبذا يرل كثّب من النصارل أف مدة دعوتو كان  ثبلث سنوات، ك 
خبلؿ ىذه اؼبدة كالذين خلفهم بعده ينحصركف ُب االثِب عشر حواريا كآخرين يبلغ ؾبموعهم مائة 

 .(ِ)كعشرين فقط.

                                                             

تمر، كىو عندىم عيد الضحية ( الفصح ىو عيد يهودم، كيسمونو أيضا عيد الفطّب؛ ألهنم يأكلوف فيو اػببز فطّبا غّب ـبُ)
حيث يضحوف فيو حبمل أك جدم ككبوه، كأصل ىذا العيد ذكرل لنجاة بِب إسرائيل من فرعوف مصر، كقد استبدؿ النصارل 
عيد الفصح اليهودم بالعشاء الرباين حيث يزعموف أف اؼبسيح ىو ضبل فصحهم اؼبذبوح، كأف اػببز كاػبمر رمز لتلك 

شرح أصول (، كاطسوف، ُٖٖ-َُٖ، )ُ، ط الفكر الديني اليهوديح عليو السبلـ. األضحية عندىم كىو اؼبسي
 .ََٓ، ُ، ط اإليمان

قانون ، َُْػَُٗ/ّ، ُ.ط تاريخ الكنيسة،. ُٕٓػ ُِٕ، ْط دراسات في األديان اليهودية والنصرانية،( اػبلف، ِ)
 . ْٔٔ-ْٔٔ/ُ، ُط  ،تاريخ الفكر المسيحي، عند اغبديث عن ؾبمع نيقية. ك ُِِ، ُط  اإليمان،
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كما عداىا  كقد ذكر ا النصارل باسم النصارل ُب شبانية مواضع فقط من القرآف الكرًن،
 ذكركا مع اليهود باسم أىل الكتاب.

 المطلب التاسع: قوم تبع:

لف علماء التفسّب ُب اسم "التبع" اغبمّبم اؼبذكور ُب القرآف الكرًن، فذىب بعضهم إذل أنو من اخت
ضبّب، كذىب بعض آخر إذل أف تبع كاف رجبل من العرب صاغبا، كأنو ؼبا دنا من اليمن ليدخلها 

ثاف فدعاىم حال  ضبّب بينو كبْب ذلك، كقالوا ال تدخلها علينا كقد فارق  ديننا، ككانوا يعبدكف األك 
إذل دينو، كقاؿ إنو دين خّب من دينكم، قالوا فحاكمنا إذل النار، قاؿ نعم، فتحاكموا إليها، ككاف 
معو حرباف، فغلب اغبرباف النار، كنكص  على عقبها، فتهودت ضبّب، كىدـ "تبع" بي  "رئاـ"، كىو 

سعد أبو كريب بن بي  كانوا يعظمونو كينحركف عنده، كانتصر عليهم، كذكر ابن كثّب أف "أ
كدل يكن  ،ملكيكرب اليماين" ىذا ىو "تبع األكسط"، كأنو ملك قومو ثبلشبائة سنة كستا كعشرين سنة

ُب ضبّب أطوؿ مدة منو، كتوُب قبل مبعث الرسوؿ صلى ا عليو كسلم كبوا من سبعمائة سنة، ىذا 
ا قصص آخر عن كللتبابعة قصص طويل ُب كتب أىل األخبار، فيها قصص عن نسبهم، كفيه

فتوحاهتم كحركهبم، ككبلـ عن دياناهتم، كحديث عن حكمهم كأحكامهم، ذبد فيها بعض التبابعة، 
كفد آمنوا برسالة الرسوؿ ككقفوا على اظبو، كذلك قبل ميبلده دبئات من السنْب، كسبنوا لو عاشوا 

 ملكيكرب"، يقوؿ: كىو التبع "أسعد أبو كرب بن  ،فأدركوا أيامو كذبوا عن حياضو، ىذا أحدىم

 النسم بارم ا من رسوؿ أنو أضبد على شهدت

 عم كابن الو كزير لكن  عمره إذل عمرم مد فلو

 كلهم صدره عن كفرج  أعداءه بالسيف كجاىدت

فهو يشهد برسالة الرسوؿ، كيؤمن هبا قبل مبعثو بنحو من سبعمائة سنة، كيرجو لو مد ُب 
ىد كحارب معو، كفرج عنو كل ىم، ألنو كاف يعلم دبا سيبلقيو عمره، فوصل إذل أياـ الرسوؿ، عبا

الرسوؿ من قومو من أذل كعذاب، كلصار لو كزيرا كابن عم، كذبد فيها أحاديث قيل إف رسوؿ ا 
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" ما  أك (ُ)نو كاف قد أسلم"،إقاؽبا ُب حق التبابعة مثل قولو: "ال تسبوا تبعا، ف صلى ا عليو كسلم،
 .(ّ)(ِ)يا أـ غّب نيب"أدرم أكاف تبع نب

كيطلق أىل األخبار لقب "تبع" على اؼبلوؾ الذين حكموا اليمن، كعلى ؾبموعهم "التبايعة"، 
كىم ُب حّبة من تفسّب اؼبعُب، كقد ذكر أكثرىم أهنم إمبا ظبوا تبعا ك "تبابعة" ألهنم قـو يتبع بعضهم 

تو، أك ألف التبع ملك يتبعو قومو، بعضا، كلما ىلك كاحد قاـ مقامو آخر، تابعا لو علما مثل سّب 
كيسّبكف خلفو تبعا لو، أك لكثره أتباعو، أك من التتابع، كذلك لتتابع بعضهم بعضا، كذكركا أف أحد 
التبابعة كاف قد صنع "اؼباذيات" من اغبديد، كأف اغبديد سخر لو، كما سخر للنيب "داككد"عليو 

 .(ْ)السبلـ

اليمن لقب ىو دبنزلة اػبليفة للمسلمْب ككسرل للفرس كقيصر كذكر أىل األخبار أف تبع عند أىل 
، ككاف يكتب إذا كتب: بسم الذم ملك برا كحبرا  . (ٓ)للرـك

 كقد ذكر ا قـو تبع ُب موضعْب اثنْب من كتابو العزيز ُب اآليتْب التاليتْب:

ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ﴿ػ ُ  . (ٔ)﴾ىئ  ی          ی   ی  ىئىئ  ېئۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  

ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ    ائ  ەئۈ    ٴۇ  ﴿ػ ِ ۅ  ۅ   وئ  وئ      ۇئ      ەئۋ  ۋ  

 .(ٕ)﴾ۇئ  ۆئ   ۆئ
                                                             

قاؿ البوصّبم:  ، َِّ/  ٔ، ِط المعجم الكبير،الساعدم مرفوعا،  سعد بن سهل حديث من الكبّب، ُب ( ركاه الطرباينُ)
 .ُِّ/  ٓ، المهرة الخيرة إتحاف .حسن كإسناده

 قاؿ قاؿ: ىريرة، أيب عن قربم،اؼب سعيد أيب حديث السنة، باب التخيّب بْب األنبياء، من كتاب ُب سننو، ُب داكد أبو ( ركاهِ)
 .ّٔ/  ِ سنن أبي داود،، ( ال أـ نيب أعزير أدرم كما ال أـ ىو أنيب تبع أدرم ما)  كسلم: عليو ا صلى ا رسوؿ

 .ٗٔٗ/  ِ، الجامع صحيح ُب ِّٓٓ:  رقم حديث انظر(  صحيح: )  األلباين الشيخ قاؿ
 .ُِّ/ ُ، ُط  مروج الذىب،، كاؼبسعودم، ُْٕ -ُّٕ/ ّ، ْط ،المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم، علي( ّ)

 .ُِٕ/ ّاؼبصدر السابق،  (ْ)
 .الصفحة نفسها( اؼبصدر السابق، ٓ)
 .ّٕالدخاف، اآلية: ( سورة ٔ)
 .ُْ-ُِؽ، اآليات: ( سورة ٕ)
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 المطلب العاشر: قريش:

تشتق كلمة قريش من قرش يقرش قرشا، كالقرش الكسب كاعبمع من ىا ىنا كىا ىنا يضم بعضو إذل 
ا قصي بن  بعض، كظبي  قريش قريشا لتقرشها أم: لتجمعها إذل مكة من حواليها حْب غلب عليه

كدل يكونوا أصحاب زرع أك ضرع، كركم  ،، كقيل: ظبي  قريش قريشا ألهنم كانوا أىل ذبارة(ُ)كبلب
عن ابن عباس أنو قاؿ: قريش دابة تسكن البحر تأكل دكاب البحر، كُب ركاية عتو: إف ُب البحر 

قريشا، كأنشد  حوتا يسمى قريشا يأكل اغبيتاف، كال يؤكل، كيعلوىا كال يعلى، فلذلك ظبي  قريش
 ىو أك غّبه يذكرىا:

 قريشػػػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػػػريش ظبيػػػػػػػػػػػػػػػػ  رهبػػػػػػػػػػػػػػػػا البحػ تسكن الٍب ىي كقريش

   
 كال كالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمْب(ِ)الغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث تأكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل

 ريشػػػػػػػػػػػا اعبنػػػػػػػػػػاحْب لػػػػػػػػػػػذم فيهػػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػػَبؾ  

   
 .(ّ)كالنسبة إذل قريش قرشي، كهبوز للشاعر إذا اضطر أف يقوؿ قريشي

منها خاًب األنبياء كالرسل، نيب الرضبة، لقد خص ا قريشا بالفضل كاؼبن على سائر اػبلق، كبعث 
ڳڳڱڱڱ ڳ﴿عليو القرآف بلساهنا، قاؿ ا تعاذل: كأنزؿ  ،(ْ)﴾ھںں ڱ ڳ

فقريش ىم قـو النيب صلى ا عليو كسلم، ألنو منهم، كإف كان  رسالتو عامة للثقلْب اإلنس كاعبن، 
 .(ٓ)كنسبها أصح األنساب ككونو منهم هبعل لرسالتو مزيد خصوصية ؽبم، كلغة قريش أفصح اللغات

                                                             

 كأكثر قومو، دار عن لبعده"  قصيا"  ظبي كرئيسهم، عصره، ُب قريش سيد: لؤم بن كعب بن مرة بن كبلب بن ىو قصي (ُ)
 القبائل كحاربتو  بنياهنا كجدد الكعبة فهدـ اغبراـ، البي  ككرل اغبجاز، إذل عاد كرب كؼبا"  يزيد"  أك"  زيد"  اظبو أف على اؼبؤرخْب
 دةكالرفا كالسقاية اغبجابة لو ككان "  ؾبمعا"  فلقبوه عصبيتو، هبم لتقول مكة، كأسكنهم كاألكدية الشعاب من قومو فجمع
 .ْٖٓ/ ْ، ُط األنساب،السمعاين، داره.  ُب إال أمرا ترـب فبل برأيو، تتيمن قريش ككان  كاللواء، كالندكة
 .ُِِ/  ُ، ٖط القاموس المحيط، الفّبكز آبادم،( الغث ىو: اؼبهزكؿ، ِ)

لسان البي  األكؿ ُب ، ككرد ّٕ/ٓ، ُط العين، كالفراىيدم،  ‘‘.قرش‘‘،  مادة ِْٓ/  ٖ، ُط تهذيب اللغة،( اؽبركم، ّ)
 ‘‘.قرش‘‘، مادة ّط العرب،

 .ْ( سورة إبراىيم، اآلية: ْ)

 .ُٗ، ُطالمنمق في أخبار قريش، ( اؽبامشي، ٓ)
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أهنم كانوا على حالة شركهم يَبافدكف على سقاية اغباج كإطعاـ  :من مكارمهم ُب اعباىلية
أف بي  ا كاف ُب  هم:أىل اؼبوسم كضبل اؼبنقطع بو من اغباج كمعونتو على ببلغ منزلو، كمن مكارم

رب غّبىم، فهذه مكاـر فضلوا هبا أيديهم كمفاتيحو كان  إليهم، ال يفتحو أحد من أىل الشرؽ كالغ
ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ﴿العرب كالعجم، كقاؿ ا تعاذل يذكر عن قوؿ إبراىيم:على 

ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  

 ، فمكثوا ُب اعباىلية كذلك مع مكاـر كثّبة، ىذه من أشهرىا، حٌب كصل ا تبارؾ كتعاذل(ُ)﴾ڱ
ؽبم ذلك باإلسبلـ كالنبوة كاػببلفة، ككان  قريش تعودت رحلتْب إحدانبا ُب الشتاء إذل اليمن 

ٱ   ﴿ كاألخرل ُب الصيف إذل الشاـ، كيكفيهم ا هباتْب الرحلتْب، كفيو أنزؿ ا عز كجل:

ٿ   ٺ  ٺ   ٺ  ٺ   ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٻ  ٻ  

 .(ِ)﴾ٿ  ٿ  ٿ

 ڇ ڇ﴿ لنيب ؿبمدا صلى ا عليو كسلم، كأنزؿ عليو عز كجل:كؼبا بعث ا ا

، فقاؿ: إف ا أمرين أف أنذر عشّبٌب األقربْب، فقاؿ أبو ج حٌب قاـ على الصفا، خر (ّ)﴾ڇڍ
ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ    ﴿ؽبب: تبا لك! أؽبذا دعوتنا؟ فأنزؿ ا عز كجل:

 . (ٓ) (ْ)﴾ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں

كىكذا يستمر النيب صلى ا عليو كسلم ُب دعوتو لقومو ثبلثا كعشرين سنة، يدعوىم إذل ا 
كىبرجهم من الظلمات إذل النور، فيؤمن من شاء ا كقدر أف يؤمن، كيكفر بقضائو كعدلو من 

                                                             

 .ّٕ( سورة إبراىيم، اآلية: ُ)
 ، كإيبلؼ قريش يعِب دأب قريش رحلة الشتاء كالصيف.ْ -ُ( سورة قريش، اآليات: ِ)

 .ُِْ( سورة الشعراء، اآلية: ّ)
 .ٓ-ُرة اؼبسد، اآليات: ( سو ْ)

  .ُٔٔ/  ٔ، ُطتفسير القرآن العظيم، ابن كثّب، ( ٓ)
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ة العربية كلها من الشرؾ، كيدخل يكفر، حٌب يفتح ا على نبيو صلى ا عليو كسلم كيطهر اعبزير 
 . (ُ)الناس ُب دين ا أفواجا

بسم ا الرضبن كقد صرح ا باسم قريش ُب السورة الٍب خصصها ؽبم، كىي سورة قريش: 
ٺ  ٺ    ﴿ الرحيم پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٻ  ٻ   ٱ  ٻ  ٻ  

 .(ِ)﴾ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ

ز بأف قريشا قـو النيب صلى ا عليو كسلم، حيث أضافهم كما بْب ُب ثبلثة مواضع من كتابو العزي
 إليو صلى ا عليو كسلم ُب اآليات التالية:

وئ  وئ  ائې  ې  ې  ى  ى﴿ػ ُ  . (ّ)﴾ائ  ەئ  ەئ  

ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   ې  ڭ﴿ػِ   ائې  ې  ى  ى     ائ  ېڭ  ۇ  ۇ  

 .(ْ)﴾ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئ

 .(ٓ)﴾ٴۇ ۈ  ۈ    ۆڭ  ۇ    ۇ  ۆ﴿ػ ّ

 

 

 

 
                                                             

 وأخبار الدولة العباسية،، ُّٗػ ُْٔ، ُط  المحبر، . ك اؽبامشي،ِّّػ ُٗ،  ُطالمنمق في أخبار قريش، ( اؽبامشي، ُ)
 .ِٕ، ُط 

 .ْ -ُ( سورة قريش، اآليات: ِ)

 .ٔٔ( سورة األنعاـ، اآلية: ّ)
 .ٖٓ-ٕٓلزخرؼ، اآليتاف: ( سورة اْ)
 .ْْ( السورة السابقة، اآلية: ٓ)
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 :نوفيو مطلباالمبحث الثالث: التركيز على رؤساء األمم:

ىم عددو الرسل واألنبياء )غير المصرح بأسمائهم في القرآن الكريم( وذووىم، المطلب األول: 
 أشخاص: سبعة

لقد خصص ا اغبديث ُب القرآف على صبلة من رؤساء األمم، مابْب رسل كنيب كحكيم كعبد صاحل 
اء ككجهاء، كذلك لبلتعاظ كاالعتبار دبا حل باؼبعاندين اؼبكابرين من سوء عاقبة، نتيجة كملوؾ ككزر 

تكربىم كذبربىم كعتوىم، كلبلتساء كاالقتداء بأكرل األبصار منهم، الذين دل يبنعهم اؼبنصب كاؼبلك 
 كاؼباؿ كاعباه من تأدية شكر ا تعاذل كالقياـ دبا هبب عليهم، كىم كالتارل:

 وا يوسف عليهما السالم:أب أوال:

ژ  ڑ  ﴿قاؿ تعاذل:  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ڇ   چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  

ۀ    ڱگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  کڑ   ک     ک     ک ں  ں  ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  

﮵    ﮶  ۓۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ ﮴   ﮹   ﮺     ﮻  ﮼  ﮷﮲          ﮳    .(ُ)﴾﮸  

ىبرب تعاذل عن كركد يعقوب، عليو السبلـ، على يوسف، عليو السبلـ، كقدكمو ببلد مصر، ؼبا  
كاف يوسف قد تقدـ إذل إخوتو أف يأتوه بأىلهم أصبعْب، فتحملوا عن آخرىم كترحلوا من ببلد  
لك كنعاف قاصدين ببلد مصر، فلما أخرب يوسف، عليو السبلـ، باقَباهبم خرج لتلقيهم، كأمر اؼب

أمراءه كأكابر الناس باػبركج مع يوسف لتلقي نيب ا يعقوب، عليو السبلـ، كيقاؿ: إف اؼبلك خرج 
 .(ِ)أيضا لتلقيو، كىو األشبو

كأبواه أحدنبا يعقوب عليو السبلـ، كأما اآلخر فقد اختلف فيو على قولْب: أحدنبا: أف أـ 
دت بنيامْب، كلذلك قاؿ صبهور كىي )راحيل( توفي  قبل ذلك حْب كل -عليو السبلـ -يوسف

                                                             

 .ََُ-ٗٗ( سورة يوسف، اآليتاف: ُ)
 .ُُْ/  ْ، ُطتفسير القرآن العظيم، ( ابن كثّب، ِ)
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كىي الٍب  -عليو السبلـ -زكج األب كىي )ليئة( خالة يوسفك اؼبفسرين: أطلق األبواف على األب 
 .(ُ)تول  تربيتو على طريقة التغليب كالتنزيل

كالثاين: أف اؼبراد أمو، ألنو الظاىر من اإلطبلؽ، كدل يقم دليل على موت أمو، كظاىر القرآف يدؿ 
، كاآلخر خركج عن الظاىر ببل (ِ)هتا، كىذا الرأم ىو اؼبنصور الذم يدؿ عليو السياؽعلى حيا

 موجب، فوجب اؼبصّب إليو.

ڍ  ڍ  ڌ }كقد أشكل قولو:  على كثّب من اؼبفسرين، فقاؿ بعضهم:  {ڇ  ڇ  ڇ  
فعهما كآكل إليو أبويو، كر  {ڍ  ڍ  ڌ      ڌ    ڎ  ڎ  ڈ }ىذا من اؼبقدـ كاؼبؤخر، كمعُب الكبلـ: 

على العرش، كقد رد ابن جرير ىذا، كأجاد ُب ذلك، ٍب اختار أف يوسف آكل إليو أبويو ؼبا تلقانبا، ٍب 
، كُب ىذا نظر أيضا؛ ألف اإليواء إمبا يكوف {ڍ  ڌ      ڌ    ڎ  ڎ  ڈ}ؼبا كصلوا باب البلد قاؿ: 

ما دخلوا عليو كآكاىم إليو: ، كما اؼبانع أف يكوف قاؿ ؽبم بعد{آكل إليو أخاه}ُب اؼبنزؿ، كقولو: 
 . (ّ)أم: فبا كنتم فيو من اعبهد كالقحط {ڌ    ڎ  ڎ  ڈ}كضمنو: اسكنوا مصر  {ڍ  ڌ}

لكوهنم قد  (ڌ    ڎ  ڎ )عائية بقرينة قولو: صبلة د {ڍ  ڌ      ڌ    ڎ  ڎ  ڈ}كقولو: 
 .(ْ)﴾ۈ  ۈۇ  ۆ  ۆ    ﴿للدعاء كالذم ُب قولو تعاذل:  (ڍ)دخلوا مصر حينئذ، فاألمر ُب 

ژ  ڑ  ڑ }كقولو:  أم: سجد  {کک     ک     ک}أم: أجلسهما معو على سريره،  {ژ  
أم: الٍب كاف قصها  {گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ }لو أبواه كإخوتو الباقوف، ككانوا أحد عشر رجبل

ائ  ائ           ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ  ۇئ ﴿على أبيو  ، كقد كاف ىذا سائغا ُب (ٓ)﴾ې   ى    ى  

                                                             

 .ٓٓ/  ُّ، ُطالتحرير والتنوير، ( ابن عاشور، ُ)
 .ُِْ-ُُْ/  ْ، ُط تفسير القرآن العظيم،( ابن كثّب، ِ)

 .ُُْ/  ْ، ُطاؼبصدر السابق،  (ّ)

 .ْٗ( سورة األعراؼ، اآلية: ْ)
 .ْ( سورة يوسف، اآلية: ٓ)
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هم إذا سلموا على الكبّب يسجدكف لو، كدل يزؿ ىذا جائزا من لدف آدـ إذل شريعة عيسى، عليو شرائع
 .(ُ)السبلـ، فحـر ىذا ُب ىذه اؼبلة، كجعل السجود ـبتصا جبناب الرب سبحانو كتعاذل

 إخوة يوسف عليو السالم: ثانيا:

 اآليات. (ِ)﴾ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  چ﴿قاؿ تعاذل: 

: لقد كاف ُب قصة يوسف كخربه مع إخوتو آيات، أم عربة كمواعظ للسائلْب عن يقوؿ تعاذل
ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   }ذلك، اؼبستخربين عنو، فإنو خرب عجيب، يستحق أف يستخرب عنو، 

ژ  ژ     } -يعنوف بنيامْب، ككاف شقيقو ألمو -أم: حلفوا فيما يظنوف: كا ليوسف كأخوه  {ڑ  ڑ

ک    ک  گ  گ   }عة، فكيف أحب ذينك االثنْب أكثر من اعبماعة؛ أم: صبا {ڑ  ڑ  ک  ک

يعنوف ُب تقديبهما علينا، كؿببتو إيانبا أكثر منا، كاعلم أنو دل يقم دليل على نبوة إخوة  {گ
يوسف، كظاىر ىذا السياؽ يدؿ على خبلؼ ذلك، كمن الناس من يزعم أهنم أكحي إليهم بعد 

ٹ   ﴿ذلك إذل دليل، كدل يذكركا سول قولو تعاذل: ذلك، كُب ىذا نظر، كوبتاج مدعي  ٿ  ٿ  ٿ  

ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ  ڄ   ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ      ڤ  

ڍ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ، كىذا فيو احتماؿ؛ ألف بطوف بِب إسرائيل يقاؿ ؽبم: (ّ)﴾چ  چ  چ  
و أكحى إذل األنبياء من أسباط األسباط، كما يقاؿ للعرب: قبائل، كللعجم: شعوب؛ فذكر تعاذل أن

بِب إسرائيل، فذكرىم إصباال ألهنم كثّبكف، كلكن كل سبط من نسل رجل من إخوة يوسف، كدل يقم 
 . (ْ)دليل على أعياف ىؤالء أهنم أكحي إليهم، كا أعلم

                                                             

 .ُِْ/  ْ، ُط تفسير القرآن العظيم،( ابن كثّب، ُ)
 .ٕ( سورة يوسف، اآلية: ِ)
 .ُّٔ( سورة البقرة، اآلية: ّ)
 .ِّٕ/  ْ، ُطتفسير القرآن العظيم، ( ابن كثّب، ْ)
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الوالد،  لقد اجتمعوا على أمر عظيم، من قطيعة الرحم، كعقوؽ": (ُ)قاؿ ؿبمد بن إسحاؽ بن يسار
كقلة الرأفة بالصغّب الضرع الذم ال ذنب لو، كبالكبّب الفاين ذم اغبق كاغبرمة كالفضل، كخطره عند 
ا، مع حق الوالد على كلده، ليفرقوا بينو كبْب ابنو كحبيبو، على كرب سنو، كرقة عظمو، مع مكانو 

ذل لطف كالده من ا فيمن أحبو طفبل صغّبا، كبْب أبيو على ضعف قوتو كصغر سنو، كحاجتو إ
 . (ِ)"كسكونو إليو، يغفر ا ؽبم كىو أرحم الراضبْب، فقد احتملوا أمرا عظيما

دالئل على ما للصرب كحسن الطوية من عواقب اػبّب  -عليو السبلـ -ففي قصة يوسف
 .(ّ)كالنصر، أك على ما للحسد كاإلضرار بالناس من اػبيبة كاالندحار كاؽببوط

)بنيامْب( خصوه باألخوة ألنو كاف شقيقو، كأمهما )راحيل( -عليو السبلـ -كأخو يوسف
بن  )الباف(، ككاف بقية إخوتو إخوة لؤلب، أـ بعضهم )ليئة( بن  )الباف(، كأـ بعضهم )بلهة( 

 .(ْ)جارية )ليئة( كىبتها )ليئة( لزكجها يعقوب عليو السبلـ

ة أبيو إياه سبب غّبة إليو، ككاف فرط ؿبب -عليهما السبلـ -ككاف يوسف أحب أبناء يعقوب
 إخوتو منو، فكادكا لو مكيدة، فسألوا أباىم أف يَبكو ىبرج معهم، فأخرجوه معهم بعلة اللعب ك
التفسح، كألقوه ُب جب، كأخربكا أباىم أهنم فقدكه، كأهنم كجدكا قميصو ملوثا بالدـ، كأركه قميصو 

يليْب كانوا سائرين ُب طريقهم إذل بعد أف لطخوه بدـ، كالتقطو من البئر سيارة من العرب اإلظباع
السفلى الٍب كان  يومئذ ُب حكم أمة من الكنعانيْب  مصر، كباعوه كرقيق ُب سوؽ عاصمة مصر

يعرفوف بالعمالقة أك )اؽبكصوص( كذلك ُب زمن اؼبلك )أبو فيس( أك )ابييب(، فاشَباه )فوطيفار( 
 (ٓ)دينةرئيس شرطة فرعوف اؼبلقب ُب القرآف بالعزيز، أم رئيس اؼب

                                                             

ىذهبا ابن ىشاـ، ككاف قدريا، كمن ( ط - السّبة النبوية) مؤرخي العرب، لو ىو ؿبمد بن إسحاؽ بن يسار اؼبدين، من أقدـ (ُ)
دل يكن أحد باؼبدينة يقارب ابن إسحاؽ ُب علمو أك : حفاظ اغبديث، ككاف جده يسار من سبيعْب التمر، قاؿ ابن حباف

 .ِٖٖ/  ُ، ُطالحديث،  علماء معرفة في اإلرشاديعلى،  يوازيو ُب صبعو، كىو من أحسن الناس سياقا لؤلخبار، أبو
 .ّّٕ-ِّٕ/  ْ، ُط تفسير القرآن العظيم،( ابن كثّب، ِ)
 .ُِٖ/  ُِ، ُطالتحرير والتنوير، ( ابن عاشور، ّ)

  .َِِ/  ُِ( اؼبصدر السابق، ْ)
 .َِٔ -َِٓ/  ُِ، ُطالتحرير والتنوير، ( ابن عاشور، ٓ)
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 األسباط: ثالثا:

 كرد ذكر األسباط أربع مرات، ُب أربع آيات من الذكر اغبكيم، ُب اآليات التالية:

ڄ  ﴿ػ ُ ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ      ڤ   ٿ  ٿ   ٿ  

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ   ڃ    .(ُ)﴾ڄ  

ٴۇ   ۋ  ۋ     ۅ  ۅ   ػ ﴿ِ ۈ  ۈ   ى  ۉۉۇ   ۇ  ۆ  ۆ       ىې  ې  ې  ې  

ۇئ  ۇئ  .(ِ)﴾ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ۆئائ  ائ  ەئ  ەئ          وئ  وئ  

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ػ ﴿ّ  ڀ   پ  پ  پ  ڀ       ڀ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  

ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    .(ّ)﴾ٺ  ٿ  

ٻ   ٻ    ٻ   پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ٱ ػ ﴿ْ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ڀٻ     

 .(ْ)﴾ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ٹٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ ٿ 

كاألسباط: أكالد يعقوب عليو السبلـ، كىم اثنا عشر كلدا، كلكل كاحد منهم من األكالد صباعة، 
كالسبط ُب بِب إسرائيل دبنزلة القبيلة ُب العرب، كظبوا األسباط من السبط، كىو التتابع، فهم صباعة 

ىو الشجر: أم ىم ُب الكثرة دبنزلة الشجر، كقيل: متتابعوف، كقيل: أصلو من السبط بالتحريك، ك 
األسباط: حفدة يعقوب: أم أكالد أكالده، ال أكالده، ألف الكثرة إمبا كان  فيهم دكف أكالد يعقوب 

،ك األسباط: صبع سبط كأضباؿ كضبل كىم ُب أكالد إسحاؽ كالقبائل (ٓ)ُب نفسو فهم أفراد ال أسباط
 .(ٔ)سبوطة، كىي االسَبساؿ، كقيل: إنو مقلوب البسطُب أكالد إظباعيل،  كقيل: من ال

                                                             

 .ُّٔ( سورة البقرة، اآلية: ُ)
 .َُْة: ة، اآلي( السورة السابقِ)
 .ْٖ( سورة آؿ عمراف، اآلية: ّ)
 .ُّٔ( سورة النساء، اآلية: ْ)
 .ِِٗ/  ُ، ُطفتح القدير، ( الشوكاين، ٓ)
 .ّٓٗ/ُ، ُطروح المعاني، ( األلوسي، ٔ)
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كقاؿ البخارم: األسباط: قبائل بِب إسرائيل، كىذا يقتضي أف اؼبراد باألسباط ىاىنا شعوب 
،كىم األنبياء من كلد (ُ)بِب إسرائيل، كما أنزؿ ا تعاذل من الوحي على األنبياء اؼبوجودين منهم

 .(ِ)يعقوب

أهنم دل  أحدىما:ط، ىل كانوا كلهم أنبياء أـ ال؟ على قولْب: كاختلف الناس ُب األسبا
يكونوا صبيعا أنبياء، ألف ما كقع منهم مع يوسف عليو الصبلة ك السبلـ يناُب النبوة قطعا، ككونو قبل 
البلوغ غّب مسلم، ألف فيو أفعاال ال يقدر عليها إال البالغوف، كعلى تقدير التسليم ال هبدم نفعا على 

أهنم كانوا صبيعا  الثاني:، (ّ)لقوؿ الصحيح ُب شأف األنبياء، ككم كبّبة تضمن ذلك الفعلما ىو ا
أنبياء، كذلك ألف ا تعاذل ذكرىم باإلطبلؽ مع األنبياء، كذلك يوجب كوهنم أنبياء، كأف ما كقع 

بناء على أهنم منهم ال يناُب النبوة، ألهنم تابوا منو، كالتائب من الشيء دبثابة العدـ، كىذا اػببلؼ 
أكالد يعقوب عليو السبلـ، كالظاىر كا أعلم، كصبعا بْب القولْب، كخركجا من اػببلؼ: أف األسباط 

، كأما اإلطبلؽ فمن (ْ)ىم األنبياء من أكالد يعقوب عليو السبلـ، كما عرفها إماـ اؼبفسرين الطربم
 باب التغليب لؤلنبياء منهم على غّبىم، كا تعاذل أعلم.

 
 الخضر عليو السالم:ا: ابعر 

.يقوؿ تعاذل: كىبنا (ٓ)﴾ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ﴿قاؿ تعاذل:  
، كتنكّب علما، إما ألنو علم عظيم أك علم من (ٔ)لو رضبة من عندنا كعلمناه من عندنا أيضا علما

 علم الغيب.

                                                             

 .ْْٗ/  ُ، ُطتفسير القرآن العظيم، ( ابن كثّب، ُ)
 .َُٗ/  ّ ُط جامع البيان،( الطربم، ِ)

 .ّٓٗ/  ُ، ُط روح المعاني،( األلوسي، ّ)

 .ْٔ، َُٗ/  ّ، ُط جامع البيان،( الطربم، ْ)
 .ٓٔ( سورة الكهف، اآلية: ٓ)
 .ِٔ/  ُٖ، ُطجامع البيان، ( الطربم، ٔ)
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 حدىا: أهنا النبوة، ُب ىذه الرضبة ثبلثة أقواؿ، أ {ڍ  ڌ  ڌ   ڎ } كقولو تعاذل:

 . (ُ)كالثاين: الرقة كاغبنو على من يستحقو، كالثالث: النعمة

ثب  عن النيب صلى ا عليو كسلم أنو اػبضر، كاظبو بليا بن ملكاف، قيل: كاف من نسل بِب 
و إسرائيل، كقيل: كاف من أبناء اؼبلوؾ الذين تزىدكا ُب الدنيا، كاػبضر لقب لو، ظبي بذلك ؼبا ركاه أب

بيضاء  (ِ)إمبا ظبي خضرا ألنو جلس على فركة» ىريرة، قاؿ: قاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم: 
 .(ْ)، كقاؿ ؾباىد: ظبي خضرا ألنو إذا صلى اخضر ما حولو(ّ)«فإذا ىي هتتز ربتو خضرا 

: كاف كىل كاف اػبضر نبيا أـ ال؟ فيو قوالف: كثّب من الناس يذىب إذل أنو كاف نبيا، كبعضهم يقوؿ
  .(ٓ)عبدا صاغبا

 ككاف سبب سفر موسى صلى ا عليو كسلم كفتاه، كلقائو ىذا العادل الذم ذكره ا ُب ىذا
اؼبوضع فيما ذكر، أف موسى سئل: ىل ُب األرض، أعلم منك؟ فقاؿ: ال، أك حدثتو نفسو بذلك، 

منو، كأنو دل يكن لو أف وبتم  ذلك لو، فأراد ا تعريفو أف من عباده ُب األرض من ىو أعلما فكره 
كقاؿ آخركف: بل كاف سبب  على ما ال علم لو بو، كلكن كاف ينبغي لو أف يكل ذلك إذل عاؼبو،

، كاألكؿ أصح للخرب (ٔ)ذلك أنو سأؿ ا جل ثناؤه أف يدلو على عادل يزداد من علمو إذل علم نفسو
 الوارد ُب الصحيح اآلٌب: 

رضي ا عنهما، عن رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم قاؿ:  عن أيب بن كعب ركل ابن عباس
"إف موسى قاـ خطيبا ُب بِب إسرائيل، فسئل: أم الناس أعلم؟ فقاؿ: أنا، فعتب ا عز كجل عليو، 

                                                             

 .ِّٖ/  ْ، ّط زاد المسير،( ابن اعبوزم، ُ)
 .ُٖٔ/  ُ,ُط تقريب األسانيد، ( الفركة: األرض اليابسة، كقيل: اغبشيش األبيض كما أشبهو. العراقي، ِ)
، حديث رقم: ُْٓٔ/ُ(  أخرجو البخارم ُب صحيحو، كتاب األنبياء، باب حديث اػبضر مع موسى عليهما السبلـ، ّ)

 . ُٔٗ/  4 ،ِطالجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم، . كانظر: اغبميدم، َِّْ
 .َِٓ/  ّ، ُ، طمعالم التنزيل( البغوم، ْ)
 .ِّٖ/  ْ، ّط زاد المسير،( ابن اعبوزم، ٓ)
 .ّٔ -ِٔ/  ُٖ، ُط جامع البيان،طربم، ( الٔ)
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إذ دل يرد العلم إليو، فأكحى ا إليو أف رل عبدا دبجمع البحرين ىو أعلم منك؛ قاؿ موسى: يا رب 
معك حوتا فتجعلو ُب مكتل، فحيثما فقدت اغبوت فهو ٍب، فانطلق معو  فكيف رل بو؟ قاؿ: تأخذ

فتاه يوشع بن نوف، حٌب إذا أتيا الصخرة، كضعا رؤؤسهما فناما، كاضطرب اغبوت ُب اؼبكتل، فخرج 
منو فسقط ُب البحر، فازبذ سبيلو ُب البحر سربا، كأمسك ا عن اغبوت جرية اؼباء، فصار عليو مثل 

ستيقظ نسي صاحبو أف ىبربه باغبوت، فانطلقا بقية يومهما كليلتهما، حٌب إذا كاف من الطاؽ، فلما ا
الغد قاؿ موسى لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا ىذا نصبا، قاؿ: كدل هبد موسى النصب حٌب 

، قاؿ: {ڄ}إذل قولو :  {ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ}جاكز اؼبكاف الذم أمره ا بو، فقاؿ فتاه: 
 {چ  چ  چ   چ  ڃڄ  ڃ  ڃ             ڃ}ف للحوت سربا، كؼبوسى كلفتاه عجبا، فقاؿ موسى: فكا

قاؿ: رجعا يقصاف آثارنبا حٌب انتهيا إذل الصخرة، فإذا ىو مسجى بثوب، فسلم عليو موسى، فقاؿ 
 اػبضر: كأىن بأرضك السبلـ! من أن ؟ قاؿ: أنا موسى، قاؿ: موسى بِب إسرائيل؟ قاؿ: نعم أتيتك
لتعلمِب فبا علم  رشدا، قاؿ: إنك لن تستطيع معي صربا يا موسى، إين على علم من علم ا ال 
تعلمو علمنيو، كأن  على علم من علم ا علمكو ال أعلمو؛ فقاؿ موسى: ستجدين إف شاء ا 
و صابرا كال أعصي لك أمرا؛ فقاؿ لو اػبضر: فإف اتبعتِب فبل تسألِب عن شيء حٌب أحدث لك من
ذكرا، فانطلقا يبشياف على الساحل، فمرت سفينة فكلموىم أف وبملوىم، فعرفوا اػبضر فحملوه بغّب 
، فقاؿ لو  نوؿ؛ فلما ركبا ُب السفينة دل يفجأ إال كاػبضر قد قلع لوحا من ألواح السفينة بالقدـك

؟! {يئ}إذل قولو :  ...{ائ   ائ  ەئ }موسى: قـو قد ضبلونا بغّب نوؿ عمدت إذل سفينتهم 
، كجاء عصفور فوقع «كان  األكذل من موسى نسيانا»قاؿ: كقاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم: 

على حرؼ السفينة، فنقر ُب البحر نقرة، فقاؿ لو اػبضر: ما علمي كعلمك من علم ا تعاذل إال 
الساحل،  مثل ما نقص ىذا العصفور من ىذا البحر، ٍب خرجا من السفينة، فبينما نبا يبشياف على

خت  }إذ أبصر اػبضر غبلما يلعب مع الغلماف، فأخذ اػبضر رأسو فاقتلعو فقتلو، فقاؿ لو موسى: 

فقاؿ اػبضر بيده ىكذا، فأقامو، فقاؿ موسى: قـو أتيناىم فلم  {ڃ  چ  چ }إذل قولو:  {مت  ىت
ڇ  ڇ  ڍ  ڍ}يطعمونا، كدل يضيفونا   . (ُ)اآلية ...{ژڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ}! {ڇ    

 

                                                             

 .ُِِ، حديث رقم ٕٔ/  ُكتاب اإليباف، باب حفظ العلم،  ُب صحيحو، ( أخرجو البخارمُ)
 . ِّٓ/  ْ، ّط زاد المسير،كانظر: ابن اعبوزم، 
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 فتى موسى )يوشع بن نون(:ا: سخام

ىئ   ﴿قاؿ تعاذل:  ىئ    وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  

ڀ  ڀ  ی   ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ    ىئ  يئ    پ  پ  پ  پ  ڀ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  

 اآليات.(ُ)﴾ڀ

 كرد ذكر فٌب موسى عليهما السبلـ مرتْب، ُب ىذه اآليات، ُب قصة موسى عليو السبلـ مع
اػبضر، كأما فتاه فهو يوشع بن نوف من غّب خبلؼ، كإمبا ظبي فتاه، ألنو كاف يبلزمو، كيأخذ عنو 

، كيقاؿ ُب اظبو: يشوع بن نوف أيضا، من سبط أفراًن، كقد قيل: إنو ابن أخ  (ِ)العلم، كىبدمو
موسى، كاف اظبو األصلي ىوشع فدعاه موسى حْب بعثو للتجسس ُب أرض كنعاف يوشع، كيوشع 

ليتجسسوا ُب أرض كنعاف، كىبتربكا  -عليو السبلـ -أحد الرجاؿ االثِب عشر الذين بعثهم موسى
بأس أىلها كخّبات أرضها كمكثوا أربعْب يوما ُب التجسس، كىو أحد الرجلْب اللذين شجعا بِب 

ۆئ  ﴿إسرائيل على دخوؿ أرض كنعاف اللذين ذكرنبا القرآف ُب آية:  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  

، ككاف يوشع أحد الرجلْب اللذين عهد إليهما (ّ)﴾ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ۈئ  ۈئ  ېئ
كأمر  -عليو السبلـ-بأف يقسما األرض بْب أسباط بِب إسرائيل بعد موسى -عليو السبلـ -موسى

فعهد إليو  -عليو السبلـ-ا موسى بأف يعهد إذل يوشع بتدبّب أمر األمة اإلسرائيلية بعد كفاة موسى
 .(ْ)بيئا من يومئذموسى بذلك فصار ن

كسبب قوؿ موسى عليو السبلـ لفتاه ىذا الكبلـ: أنو ذكر لو أف عبدا من عباد ا دبجمع البحرين، 
وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  }عنده من العلم ما دل وبط بو موسى، فأحب الذىاب إليو، كقاؿ لفتاه ذلك: 

كنبا حبر فارس فبا أم ال أزاؿ سائرا حٌب أبلغ ىذا اؼبكاف الذم فيو ؾبمع البحرين،  {ۆئ  ۈئ
أم: كلو أين أسّب حقبا من  {ۈئ    ېئ  ېئ }يلي اؼبشرؽ، كحبر الرـك فبا يلي اؼبغرب، كقولو: 

                                                             

 .ِٔ-َٔ( سورة الكهف، اآليات: ُ)
 .ِّٔ/  ْ، ّ، طزاد المسير ( ابن اعبوزم،ِ)

 .ِّ ( سورة اؼبائدة، اآلية:ّ)
 .َّٔ-ّٗٓ/  ُٓ، ُط التحرير والتنوير،( ابن عاشور، ْ)
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، يقوؿ: أك أسّب زمانا كدىرا، كىو كاحد، كهبمع كثّبه كقليلو على أحقاب، كقد تقوؿ (ُ)الزماف
تقانبا، كىو اؼبوضع الذم ، كؾبمع البحرين: مل(ِ)العرب: كن  عنده حقبة من الدىر، كهبمعوهنا حقبا

، كذلك أنو كاف قد أمر {ىئ  ىئ   ىئ  ی   ی  ی}، كقولو: (ّ)كعده ا بلقاء اػبضر فيو
حبمل حوت فبلوح معو، كقيل لو: مٌب فقدت اغبوت فهو شبة، فسارا حٌب بلغا ؾبمع البحرين؛ كىناؾ 

اؼباء، فاضطرب، ككاف عْب يقاؿ ؽبا: "عْب اغبياة"، فناما ىنالك، كأصاب اغبوت من رشاش ذلك 
ُب مكتل مع يوشع عليو السبلـ، كطفر من اؼبكتل إذل البحر، فاستيقظ يوشع، عليو السبلـ، كسقط 

ی  جئ  حئ  مئ     }اغبوت ُب البحر كجعل يسّب فيو، كاؼباء لو مثل الطاؽ ال يلتئم بعده؛ كؽبذا قاؿ: 

سلك طريقا إال جعل ماء أم: مثل السرب ُب األرض، كصار أثره كأنو حجر، كجعل ال ي {ىئ 
أم: اؼبكاف الذم نسيا اغبوت فيو، كنسب النسياف إليهما كإف كاف  {ٱ  ٻ }جامدا، كقولو: 

، كإمبا ىبرج من اؼباحل ُب أحد (ْ)﴾ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ ﴿يوشع ىو الذم نسيو، كقولو تعاذل: 
پ   ٻ  ٻ   } موسى{ ٻ }القولْب، فلما ذىبا عن اؼبكاف الذم نسياه فيو مرحلة  پ   پ  پ  

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    }يعِب: تعبا، قاؿ: { ڀ   ڀ  ڀ

أم: ىذا  {ڦ  ڦ         ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ             ڃ }أم: طريقو { ڦ  ڦ }، كؽبذا قاؿ: (ٓ){ڤڤ
أم: يقصاف أثر مشيهما،  {چ }أم: طريقهما { چ  چ }أم: رجعا  {چ }الذم نطلب 

ڎ  ڈ  }أثرنبا، حٌب انتهيا إذل مدخل اغبوت،  كيقفواف ڍ  ڌ  ڌ   ڎ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   

كىذا ىو اػبضر، عليو السبلـ، كما دل  عليو األحاديث الصحيحة عن رسوؿ ا صلى  (ٔ){ڈ  ژ
 .(ٕ)ا عليو كسلم

                                                             

 .ُْٕ/  ٓ، ُط تفسير القرآن العظيم،( ابن كثّب، ُ)

 .ٔٓ/  ُٖ، ُط جامع البيان، ( الطربم،ِ)

 .ِّٔ/  ْ، ّ، طزاد المسير( ابن اعبوزم، ّ)
 .ِِ( سورة الرضبن، اآلية: ْ)
 .ّٔ( سورة الكهف، اآلية: ٓ)
 .ٓٔ، اآلية: ( السورة السابقةٔ)
 .ُٕٓ -ُْٕ/  ٓ، ُطتفسير القرآن العظيم، ( ابن كثّب، ٕ)
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 لقمان الحكيم:ا: دسسا

رة لقماف، كذكره تعاذل فيها مرتْب خصو ا تعاذل بسورة كاملة ُب القرآف الكرًن، ظباىا باظبو، ىي سو 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ ﴿: باظبو ُب ىاتْب اآليتْب، كدل يرد لو ذكر ُب غّب ذلك، قاؿ تعاذل   پٱ  

ڦ    ٺپ  ڀ      ڀ   ڀ    ڀ ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ   ٹ    ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  

ڄ  ڄ  ڄ  ڦڦ  .(ُ)﴾ڦ  ڄ    

اف بن باعوراء ابن ناحور بن تارح، كىو آزر أبو اختلف اؼبؤرخوف ُب نسبو، فقيل: ىو لقم
إبراىيم، كقيل: ىو لقماف ابن عنقاء بن سركف، ككاف نوبيا من أىل أيلة، ككاف ابن أخ  أيوب، 
كقيل: كاف ابن خالتو، كقيل كاف من أكالد آزر، عاش ألف سنة، كأدركو داكد عليو الصبلة كالسبلـ 

اكد، فلما بعث قطع الفتول فقيل لو، فقاؿ: أال أكتفي إذ  كأخذ عنو العلم، ككاف يفٍب قبل مبعث د
كفي ، كقيل: كاف قاضيا ُب بِب إسرائيل، كقيل: كاف لقماف أسود من سوداف مصر، أعطاه ا 
تعاذل اغبكمة، كركم من حديث ابن عمر قاؿ: ظبع  رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم يقوؿ: )دل 

لتفكر حسن اليقْب، أحب ا تعاذل فأحبو، فمن عليو يكن لقماف نبيا كلكن كاف عبدا كثّب ا
باغبكمة، كخّبه ُب أف هبعلو خليفة وبكم باغبق، فقاؿ: رب، إف خّبتِب قبل  العافية كترك  الببلء، 

 .(ِ)(كإف عزم  علي فسمعا كطاعة فإنك ستعصمِب

، كاختلف ُب صنعتو، فقيل: كاف خياطا، كقيل: كاف وبتطب كل يـو ؼبواله حزمة حطب
فقاؿ لو: ألس  عبد بِب فبلف؟ قاؿ بلى، قاؿ: فما  ،كقيل: كاف راعيا، فرآه رجل كاف يعرفو قبل ذلك

 .(ّ)بلغ بك ما أرل؟ قاؿ: قدر ا، كأدائي األمانة، كصدؽ اغبديث

كاختلف السلف ُب لقماف، عليو السبلـ: ىل كاف نبيا، أك عبدا صاغبا من غّب نبوة؟ على 
كاآلثار منها ما ىو مصرح فيو بنفي كونو نبيا، كمنها ما ىو مشعر (ْ)لثاين،قولْب، األكثركف على ا

                                                             

 . ُّ-ُِ( سورة لقماف، اآليتاف: ُ)
 .ّٖٕٓٔ. برقم:  َِ/  ُْ، ُط العمال، كنز( اؼبتقي، ُ)
 .َٔ-ٗٓ/  ُْ، ُط الجامع،( القرطيب، ّ)

 .ّّّ/  ٔ، ُطتفسير القرآن العظيم، ( ابن كثّب، ْ)
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بذلك؛ ألف كونو عبدا قد مسو الرؽ يناُب كونو نبيا؛ ألف الرسل كان  تبعث ُب أحساب قومها؛ 
إف صح السند إليو، -كؽبذا كاف صبهور السلف على أنو دل يكن نبيا، كإمبا ينقل كونو نبيا عن عكرمة 

 .(ُ)لقماف نبيا، كا أعلم فقاؿ: كاف

 الرسل الثالثة عليهم الصالة والسالم وأصحاب القرية:ا: سابع

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ﴿قاؿ تعاذل: 

ڃ  ڃ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ   ڦ  ڦ   ٿ  ٿ   ٺ  ٿ        ٿ    

ژ    ڎڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڃ  ڃ         چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ ڈ  ڈ  ژ  

گ  .(ِ)﴾ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڳگ  ڳ  گڑ   ڑ  ک  ک          ک  ک  گ  

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   }لقومك الذين كذبوؾ  -يا ؿبمد-" ٱ يقوؿ تعاذل: "

 .{پ

كاختلف أىل العلم ُب أظباء ىؤالء الرسل، كفيمن كاف أرسلهم إذل أصحاب القرية ؛ فقاؿ 
رسل عيسى ابن مرًن، كأف عيسى ىو الذم أرسلهم إليهم، كقاؿ آخركف: بل كانوا  بعضهم: كانوا

رسبل أرسلهم ا إليهم، ككاف اسم الرسولْب األكلْب مشعوف كيوحنا، كاسم الثالث بولص، كالقرية 
 . (ّ)أنطاكية

ككاف دبدينة أنطاكية، فرعوف من الفراعنة يقاؿ لو أبطيحس بن أبطيحس يعبد األصناـ، 
، فقدـ إليو كإذل أىل صاح ب شرؾ، فبعث ا اؼبرسلْب، كىم ثبلثة: صادؽ، كمصدكؽ، كسلـو

مدينتو منهم اثناف فكذبونبا، ٍب عزز ا بثالث ، فلما دعتو الرسل كنادتو بأمر ا، كصدع  بالذم 

                                                             

 ، كىو ضعيف. السند جابر كىو ابن يزيد اعبعفي، قاؿ ابن كثّب: ُبّّْ/  ٔ( اؼبصدر السابق، ُ)
 .ُٗ-ُّ( سورة يس، اآليات: ِ)
 .ََٓ/  َِ، ُطجامع البيان، ( الطربم، ّ)
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ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک    ڎڌ  ڌ  ڎ)أمرت بو، كعاب  دينو، كما ىم عليو، قاؿ ؽبم

 .(ُ)(ک

أم: قوينانبا  {ٺ  ٺ }أم: بادركنبا بالتكذيب،  {ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ }لو: كقو 
أم: من ربكم  {ٿ     ٿ    ٿ }أم: ألىل تلك القرية:  {ٺ }كشددنا أزرنبا برسوؿ ثالث، 

أم: فكيف أكحي  {ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ }الذم خلقكم، نأمركم بعبادتو كحده ال شريك لو،
كحي إلينا مثلكم؟ كلو كنتم رسبل لكنتم مبلئكة، فأجابتهم إليكم كأنتم بشر ككبن بشر، فلم ال أ

رسلهم الثبلثة قائلْب: ا يعلم أنا رسلو إليكم، كلو كنا كذبة عليو النتقم منا أشد االنتقاـ، كلكنو 
ڇ  ڇ}سيعزنا كينصرنا عليكم، كستعلموف ؼبن تكوف عاقبة الدار،  يقولوف إمبا  {چ  ڇ  ڇ  

ا بو إليكم، فإذا أطعتم كان  لكم السعادة ُب الدنيا كاآلخرة، كإف دل ذبيبوا علينا أف نبلغكم ما أرسلن
ڌ  ڎ }فستعلموف غب ذلك، فعند ذلك قاؿ ؽبم أىل القرية:  أم: دل نر على كجوىكم  {ڌ  

خّبا ُب عيشنا، أك إف أصابنا شر فإمبا ىو من أجلكم، أك يكوف اؼبراد: دل يدخل مثلكم إذل قرية إال 
ژ  ژ }عذب أىلها،  أم: عقوبة  {ڑ   ڑ  ک  ک }: باغبجارة، أك بالشتم، {ڈ  ڈ  

ڱ     ڳگ  ڳ }أم: مردكد عليكم، كقولو:  {گ  گ}شديدة. فقال  ؽبم رسلهم:  ڳ  ڳ  

أم: من أجل أنا ذكرناكم كأمرناكم بتوحيد ا كإخبلص العبادة لو، قابلتمونا هبذا  {ڱ 
، فنصحهم (ِ)ناكم با تطّبًب بنا، بل أنتم قـو مسرفوفالكبلـ، كتوعدسبونا كهتددسبونا؟ أك إف ذكر 

كاحد منهم فقتلوه، فانتقم تعاذل من قومو بعد قتلهم إياه، غضبا منو تعاذل عليهم؛ ألهنم كذبوا رسلو، 
كقتلوا كليو، كيذكر تعاذل أنو ما أنزؿ عليهم، كما احتاج ُب إىبلكو إياىم إذل إنزاؿ جند من اؼببلئكة 

مر كاف أيسر من ذلك، فقد بعث ا إليهم جربيل، عليو السبلـ، فأخذ بعضادٌب باب عليهم، بل األ
بلدىم، ٍب صاح هبم صيحة كاحدة فإذا ىم خامدكف عن آخرىم، دل يبق فيهم ركح تَبدد ُب جسد، 

 .(ّ)كأىلك ا ذلك اؼبلك كأىل أنطاكية، فبادكا عن كجو األرض، فلم يبق منهم باقية
 

                                                             

 .ٖٔٓ/  ٔ، ُط تفسير القرآن العظيم،( ابن كثّب، ُ)
 .َٕٓ -ٗٔٓ/  ٔ، ُط تفسير القرآن العظيم،( ابن كثّب، ِ)

 .ّٕٓ- ِٕٓ/  ٔ ،ُ( اؼبصدر السابق، طّ)
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 وعددىم عشرة أشخاص: وذووىم،الملوك والوزراء والوجهاء المطلب الثاني: 

 النمرود بن كنعان: أوال:

مبركد بن فاحل بن عابر بن  :ليىو ملك بابل، كاظبو النمركد ابن كنعاف بن كوش بن ساـ بن نوح، كق
و أربعمائة سنة، صاحل بن أرفخشذ بن ساـ بن نوح، كذكر علماء السّبة أف مبركد ىذا استمر ُب ملك

كذبرب كعتا كآثر اغبياة الدنيا، كؼبا دعاه إبراىيم اػبليل إذل عبادة ا كحده ال  كاف قد طغى كبغىك 
ضبلو اعبهل كالضبلؿ كطوؿ اآلماؿ على إنكار الصانع، فحاج إبراىيم اػبليل ُب ذلك،  ،شريك لو

كذكركا أف ، (ُ)كادعى لنفسو الربوبية، فلما قاؿ اػبليل ريب الذم وبي كيبي  قاؿ أنا أحي كأمي 
 . (ِ)إبراىيم خليل الرضبن كلد ُب زمانو كأنو صاحبو الذم أراد إحراقو

أف أكؿ ملك ملك ُب األرض  كابن مسعود بسنده إذل ابن عباس كذكر ابن جرير الطربم
مبركد بن كنعاف بن كوش بن ساـ بن نوح، ككان  اؼبلوؾ الذين ملكوا األرض كلها  :شرقها كغرهبا
 . (ْ)، مؤمناف ككافراف(ّ)كخبتنصر كذك القرنْبعليهما السبلـ، كسليماف بن داكد  ،أربعة: مبركد

 قصة النمرود مع إبراىيم عليو السالم:

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴿ قاؿ تعاذل:

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 

 .(ٓ)﴾ ڳ ڱ

                                                             

 .ٖ ُْ/  ُ ،ُطالبداية والنهاية، ( ابن كثّب، ُ)

 .ُِْ/  ُ، ِطتاريخ األمم والرسل والملوك، ( الطربم، ِ)
 ىذا عنده كجد صنم اسم (نصر)ك ،(ابن) دبعُب (خب ) من كتركيبو ،( بعلبك)  ك(  حضرموت) كػ  مزجي خبتنصر: مركب ( ّ)

 كحاصر فارس ملك خبتنصر جاء شعياء كقتلوا اعتدكا ؼبا إسرائيل أب، كبنو لو يعرؼ دل إذ إليو؛ فنسب كالدتو، أكؿ لقيطا اؼبلك
/  ُ، ُط  دمشق، تاريخ مختصرشر قتلة. ابن منظور،  اؼبقدس، كقتلهم بي  كخرب التوراة كاحرؽ عنوة كفتحها اؼبقدس بي 

 .ْ/  ُ، ُط تسمية العلماء،وإتحاف النبالء ببيان . ِّٗ/  ِ، ُط  الحلبية، السيرة، كاغبليب، ِِٖٔ
 .ُّْػ ُِْ/  ُ، ِطتاريخ األمم والرسل والملوك، ( الطربم، ْ)

 .ِٖٓ( سورة البقرة، اآلية: ٓ)
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تعلم أنا قبد ُب علمنا أف غبلما يولد ُب قريتك ىذه، أتى أصحاب النجـو مبركد، فقالوا لو: 
يقاؿ لو إبراىيم، يفارؽ دينكم كيكسر أكثانكم ُب شهر كذا ككذا من سنة كذا ككذا، فلما دخل  
السنة الٍب كصف أصحاب النجـو لنمركد، بعث مبركد إذل كل امرأة حبلى بقريتو، فحبسها عنده، إال 

، فإنو دل يعلم حببلها، كذلك أهنا كان  جارية حدثة فيما يذكر، دل ما كاف من أـ إبراىيم، امرأة آزر
يعرؼ اغببل ُب بطنها، فجعل ال تلد امرأة غبلما ُب ذلك الشهر من تلك السنة إال أمر بو فذبح، 
فلما كجدت أـ إبراىيم الطلق، خرج  ليبل إذل مغارة كان  قريبا منها، فولدت فيها إبراىيم عليو 

ن شأنو ما يصنع باؼبولود، ٍب سدت عليو اؼبغارة، ٍب رجع  إذل بيتها، ٍب كان  السبلـ، كأصلح  م
تطالعو ُب اؼبغارة لتنظر ما فعل، فتجده حيا يبص إهبامو، يزعموف كا أعلم أف ا جعل رزؽ إبراىيم 
عل، عليو السبلـ فيها ما هبيئو من مصو، ككاف آزر فيما يزعموف، قد سأؿ أـ إبراىيم عن ضبلها ما ف

فقال  كلدت غبلما فمات، فصدقها، فسك  عنها، ككاف اليـو فيما يذكركف على إبراىيم ُب 
الشباب كالشهر، كالشهر كالسنة، كدل يبكث إبراىيم عليو السبلـ ُب اؼبغارة إال طبسة عشر شهرا، 
حٌب قاؿ ألمو: أخرجيِب أنظر، فأخرجتو عشاء فنظر كتفكر ُب خلق السموات كاألرض، كقاؿ إف 
الذم خلقِب كرزقِب كأطعمِب كسقاين لريب، مارل إذل غّبه، ٍب نظر ُب السماء، كرأل كوكبا، فقاؿ ىذا 
ريب، ٍب اتبعو ينظر إليو ببصره حٌب غاب، فلما أفل قاؿ ال أحب اآلفلْب، ٍب اطلع للقمر، فرآه بازغا، 

ألكونن من القـو الضالْب، فقاؿ ىذا ريب، ٍب اتبعو ببصره حٌب غاب، فلما أفل قاؿ لئن دل يهدين ريب 
فلما دخل عليو النهار كطلع  الشمس رأل عظم الشمس، كرأل شيئا ىو أعظم نورا من كل شيء 
رآه قبل ذلك، فقاؿ ىذا ريب ىذا أكرب، فلما أفل  قاؿ يا قـو إين برمء فبا تشركوف، إين كجه  

ومو عند ذلك ُب ا جل كجهي للذم فطر السموات كاألرض حنيفا كما أنا من اؼبشركْب، كحاجو ق
ثناؤه يستوصفونو إياه، كىبربكنو أف آؽبتهم خّب فبا يعبد، فقاؿ أرباجوين ُب ا كقد ىداف، إذل قولو: 
فأم الفريقْب أحق باألمن إف كنتم تعلموف، يضرب ؽبم األمثاؿ كيصرؼ ؽبم العرب ليعلموا أف ا ىو 

مبركد فيما يذكركف قاؿ إلبراىيم أرأي  إؽبك ىذا أحق أف ىباؼ كيعبد فبا يعبدكف من دكنو، ٍب إف 
الذم تعبد كتدعو إذل عبادتو كتذكره من قدرتو الٍب تعظمو هبا على غّبه ما ىو؟ قاؿ إبراىيم ريب 
الذم وبي كيبي ، فقاؿ مبركد: فأنا أحيي كأمي ، فقاؿ لو إبراىيم: كيف ربيي كسبي ؟ قاؿ: آخذ 

فأقتل أحدنبا فأكوف قد أمتو، كأعفو عن اآلخر فأتركو فأكوف  الرجلْب قد استوجبا القتل ُب حكمي،
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قد أحييتو، فقاؿ لو إبراىيم عند ذلك: فإف ا يأٌب بالشمس من اؼبشرؽ فأت هبا من اؼبغرب، فعرؼ 
أنو كما يقوؿ فبه  عند ذلك مبركد، كدل يرجع إليو شيئا، كعرؼ أنو ال يطيق ذلك، يقوؿ ا عز ك 

يعِب كقع  عليو اغبجة، ٍب إف مبركد كقومو أصبعوا ُب إبراىيم فقالوا حرقوه جل فبه  الذم كفر، 
، كؼبا سبرد على ربو مع إمبلء ا إياه كتركو تعجيل العذاب لو على  (ُ)كانصركا آؽبتكم إف كنتم فاعلْب

عذبو ا  ،كفره بو كؿباكلتو إحراؽ خليلو بالنار حْب دعاه إذل توحيد ا كالرباءة من اآلؽبة كاألكثاف
 .(ِ)وأىلكك 

 
 ثانيا: ذو القرنين:

پ  حب  خب  مب  ىب  يب  جت     جبحئ   مئ  ىئ  يئ﴿ قاؿ تعاذل: ٱ     ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ        

 .(ّ)﴾ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ

يقوؿ تعاذل ذكره لنبيو ؿبمد صلى ا عليو كسلم: كيسألك يا ؿبمد ىؤالء اؼبشركوف عن ذم 
قصتو، فقل ؽبم: )سأتلو عليكم من خربه ذكرا( يقوؿ: سأقص القرنْب ما كاف شأنو، كما كان  

عليكم منو خربا، كقد قيل: إف الذين سألوا رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم عن أمر ذم القرنْب، كانوا 
 .(ْ)قوما من أىل الكتاب

كاختلف اؼبفسركف ُب تعيْب اؼبسمى بذم القرنْب اختبلفا كثّبا بناء على األخبار القصصية 
اردة ُب شأنو، كاالشتقاؽ اللفظي الذم كصف بو، من أنو ذك القرنْب، كيتعْب أف ال وبمل القرناف الو 

                                                             

 . ُْٔ – ُّْ/  ُ، ِط تاريخ األمم والرسل والملوك،( الطربم، ُ)
 .ُِٕ/  ُ( اؼبصدر السابق، ِ)
 .ٖٓ-ّٖالكهف، اآليات: سورة ( ّ)
 .ِٗ/ ُٖ، ُط جامع البيان،( الطربم، ْ)
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ُب  (ُ)ُب حديث أـ عطيةكما على الظاىر، كإطبلؽ القرف على الضفّبة من الشعر شائع ُب العربية،  
، فيكوف (ّ)ف""فجعلنا رأسها ثبلثة قرك  قال  أـ عطية: (ِ)صفة غسل ابنة النيب صلى ا عليو كسلم

 غّب ذلك، كما سيأٌب. فسمي ذا القرنْب، كقيل ،ىذا اؼبلك قد أطاؿ شعر رأسو كضفره ضفرتْب

إنو والقول الثاني: األكؿ،  إنو اإلسكندر فالقول األول:: كمن ىنا تأٌب األقواؿ ُب تعيْب ذم القرنْب
س، كأنو أفريدكف بن أنفياف نو ملك من ملوؾ الفر إ والقول الثالث: اإلسكندر بن قيليبوس اؼبقدكين،

بن صبشيد، ىذه أكضح األقواؿ، كما دكهنا ال ينبغي التعويل عليو كال تصحيح ركايتو، كيبكن للمتأمل 
واؿ، ألف ىذه القصة أف يستخلص من قصتو ُب اآليات أحواال تقرب تعيينو كتزييف ما عداه من األق

أنو كاف ملهما من  الثانية:لكا صاغبا عادال، أنو كاف م إحداىا:صفات ال ؿبيد عنها:  القرآنية تعطي
أنو بلغ ُب فتوحو من جهة اؼبغرب مكانا كاف  الرابعة:أف ملكو مشل أقطارا شاسعة،  الثالثة:ا، 
أنو بلغ ببلد يأجوج كمأجوج، كأهنا كان  ُب جهة فبا مشلو ملكو  الخامسة:كىو عْب ضبئة،  ،ؾبهوال

أنو  السادسة: ن  كسطا بينهما كما يقتضيو استقراء مبلغ أسبابو،غّب اعبهتْب الشرقية كالغربية فكا
أف يأجوج كمأجوج ىؤالء كانوا  السابعة:أقاـ سدا وبوؿ بْب يأجوج كمأجوج كبْب قـو آخرين، 

أنو كاف معو قـو  الثامنة:عائثْب ُب األرض فسادا كأهنم كانوا يفسدكف ببلد قـو موالْب ؽبذا اؼبلك، 
أف خربه خفي دقيق ال يعلمو إال األحبار علما إصباليا   التاسعة:اغبديد كالبناء،  أىل صناعة متقنة ُب

كما دؿ عليو سبب النزكؿ، فهذه األحواؿ تنفي أف يكوف ذك القرنْب ىو إسكندر اؼبقدكين، ألنو دل 

                                                             

 الٍب أحاديث، كىي عدة ؽبا الصحابة، فقهاء كعب، من بن  نسيبة: اغبارث، كقيل بن  نسيبة األنصارية عطية أـ ىي (ُ)
 يعـز كدل اعبنازة، اتباع عن هنينا: القائلة سبعْب، كىي سنة حدكد إذل زينب، عاش  -كسلم عليو ا صلى- النيب بن  غسل 

 .َِٖ/ّ ،ِط سير أعالم النبالء،الذىيب،  .الستة لكتبا ُب ـبرج علينا، حديثها
 العاص؛ أبو خالتها ابن: أمها حياة ُب تزكجها، السيدات اؼبهاجرات من -كسلم عليو ا صلى- ا رسوؿ بن  ىي زينب (ِ)

 ُب سنْب،توفي   بس زكجها إسبلـ قبل كىاجرت زينب، أسلم  فاطمة، بعد طالب أيب بن علي: هبا تزكج الٍب أمامة لو فولدت
 .ُِٖ/  ّ ،ِطالنبالء،  أعالم سيرالذىيب،   .شباف سنة أكؿ
 شرط على صحيح قاؿ الشيخ أضبد شاكر: إسناده، ِِٕٕٗ، حديث رقم: َِٖ/  ْٓ ( أخرجو أضبد ُب مسنده،ّ)

  .َِٖ/  ْٓ ،ُط أحمد، مسندالشيخْب، 
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نو يكن ملكا صاغبا، بل كاف كثنيا، فلم يكن أىبل لتلقي الوحي من ا، كأيضا فبل يعرؼ ُب تارىبو أ
 .(ُ)أقاـ سدا بْب بلدين

، (ِ)عن عقبة بن عامر أكرد ىاىنا حديثا أسنده، كىو ضعيف، أف ابن جرير كقد ذكر ابن كثّب
أف نفرا من اليهود جاءكا يسألوف النيب صلى ا عليو كسلم عن ذم القرنْب، فأخربىم دبا جاؤكا لو 

، كأ نو بُب اإلسكندرية، كأنو عبل بو ملك ُب ابتداء، فكاف فيما أخربىم بو: "أنو كاف شابا من الرـك
السماء، ٍب قاؿ: كفيو طوؿ كنكارة، كرفعو ال يصح، كأكثر ما فيو أنو من أخبار بِب إسرائيل، كفيو من 
، كإمبا الذم كاف من الرـك اإلسكندر الثاين ابن فيليبس اؼبقدكين، الذم تؤرخ بو  النكارة أنو من الرـك

، كأما األكؿ اؼبذكور ُب  .(ّ)القرآف فكاف ُب زمن اػبليل عليو السبلـ، كقرب إذل ا قربانا الرـك

كركم أنو حج ماشيا، فلما ظبع إبراىيم عليو السبلـ بقدكمو تلقاه كدعا لو، كأكصاه بوصايا، 
كيقاؿ: إنو أٌب بفرس لّبكب، فقاؿ: ال أركب ُب بلد فيو اػبليل، فعند ذلك سخر لو السحاب، 

، كسئل عنو  كطوم لو األسفار، فكان  السحاب ربملو كعساكّبه كصبيع آالهتم، إذا أرادكا غزك قـو
؟ فقاؿ: دل يكن نبيا كال ملكا، كلكن كاف عبدا  -بالفتح  -علي رضي ا عنو: أكاف نبيا أك ملكا 

 . (ْ)أحب ا فأحبو ا، كناصح ا فناصحو، فسخر لو السحاب، كمد لو األسباب

اختلفوا أيضا ُب كجو تلقيبو بذم القرنْب، فقيل: إمبا ظبي ذا القرنْب  ،ككما اختلفوا ُب تعيينو
ألف صفحٍب رأسو كانتا من كباس، كقيل: ألنو ملك الرـك كفارس، كقيل: كاف ُب رأسو شبو القرنْب، 
كقيل: إنو ؼبا دعا قومو إذل ا فضربوه على قرنو، فمات، فأحياه ا، فدعا قومو إذل ا فضربوه على 

                                                             

 . ُِٓ  - ُِِ/  ُٓ، ُط التحرير والتنوير،( ابن عاشور، ُ)
ىو عقبة بن عامر بن عبس بن مالك اعبهِب، من الصحابة، كاف رديف النيب صلى ا عليو كسلم، كشهد صفْب مع معاكية،  (ِ)

كحضر فتح مصر مع عمرك بن العاص، كمات دبصر، كاف شجاعان فقيها شاعران قارئا، من الرماة، كىو أحد من صبع القرآف، 
 .ِْٗ/  ُ، ُط المحبر، ،البغدادم ىػ ٖٓتوُب سنة: 

 .ُٖٗ/  ٓ، ُطتفسير القرآن العظيم، ( ابن كثّب، ّ)
 .ُِٕ، ِط البحر المديد،( اغبسِب، ْ)
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نو فمات، فسمي ذا القرنْب، كيقاؿ: إنو ظبي ذا القرنْب ألنو بلغ اؼبشارؽ كاؼبغارب من حيث يطلع قر 
 .(ِ)، كقيل: إنو ضفر شعره قرنْب، كقيل: كاف يلبس خوذة ُب اغبرب هبا قرناف(ُ)قرف الشمس كيغرب

ك أف كقد استطاع أف يضم ببلد اليوناف كلها إذل ملكو الذم كرثو عن أبيو، ٍب استطاع كذل
يوسع دائرة فبلكتو شرقا كغربا، حٌب ضم إليو بفتوحاتو معظم العادل اؼبعمور الذم كاف معركفا ُب كقتو، 
فبلغ الصْب كاؽبند شرقا، كدارت ُب فلك دكلتو قرطاجنة، كمصر، كالشاـ، كالعراؽ، كإيراف، 

 .(ّ)كأفغانستاف، كاؽبند، كأطراؼ الصْب

سورة الكهف عند سرد قصتو، من قولو تعاذل:  كقد كرد ذكر ذم القرنْب مرة كاحدة ُب
پ  پ  پ    پٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ﴿إذل قولو تعاذل: .(ْ)﴾حب  خب  مب  ىب  يب   جبحئ   مئ  ىئ  يئ﴿

 .(ٓ)﴾ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ڀڀ  ڀ  ڀ

 بعث كفار مكة إذل أىل الكتاب يسألوف منهم ما يبتحنوف بو النيب صلى ا عليو كسلم، 

األرض، كعن فتية ال يدرل ما صنعوا، كعن الركح، فنزل   فقالوا: سلوه عن رجل طواؼ ُب
 .(ٔ)سورة الكهف

أم: عن خربه،  {مئ  ىئ  يئ}يا ؿبمد  {حئ}يقوؿ تعاذل لنبيو صلى ا عليو كسلم: 
ككاف أىل الكتاب أك اؼبشركوف، سألوا رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم عن قصة ذم القرنْب، فأمره 

يو نبأ مفيد، كخطاب عجيب، أم: سأتلو عليكم من ف {خب  مب  ىب  يب}ا أف يقوؿ: 
أحوالو، ما يتذكر فيو، كيكوف عربة، كأما ما سول ذلك من أحوالو، فلم يتلو عليهم، أعطاه ا من 
األسباب اؼبوصلة لو ؼبا كصل إليو، ما بو يستعْب على قهر البلداف، كسهولة الوصوؿ إذل أقاصي 

                                                             

 .ُِْ/  ّ، ُطتفسير القرآن العظيم، ( ابن كثّب، ُ)
 . ُِّ/  ُٓ، ُطالتحرير والتنوير، ( ابن عاشور، ِ)
 . ُّّ/ ِ، ُط  التفسير القرآني للقرآن،( اػبطيب، ّ)
 .ٖٗػ  ّٖات: الكهف، اآليسورة ( ْ)
 .ٖٗ: ةالسابقة، اآليالسورة ( ٓ)
 .ُٖٗ/  ٓ، ُطتفسير القرآن العظيم، ( ابن كثّب، ٔ)
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طاه ا إياىا، أم: استعملها على كجهها، فليس كل من العمراف، كعمل بتلك األسباب الٍب أع
عنده شيء من األسباب يسلكو، كال كل أحد يكوف قادرا على السبب، فإذا اجتمع القدرة على 
السبب اغبقيقي كالعمل بو، حصل اؼبقصود، كإف عدما أك أحدنبا دل وبصل، كىذه األسباب الٍب 

ولو هبا، كدل تتناقلها األخبار على كجو يفيد العلم، فلهذا، ال أعطاه ا إياىا، دل ىبربنا ا كال رس
يسعنا غّب السكوت عنها، كعدـ االلتفات ؼبا يذكره النقلة لئلسرائيليات ككبوىا، كلكننا نعلم باعبملة 
أهنا أسباب قوية كثّبة، داخلية كخارجية، هبا صار لو جند عظيم، ذك عدد كعدد كنظاـ، كبو سبكن 

ء، كمن تسهيل الوصوؿ إذل مشارؽ األرض كمغارهبا، كأكبائها، فأعطاه ا ما بلغ من قهر األعدا
 .(ُ)بو

 ملك مصر: ثالثا:

 .(ِ)ىو اؼبلك األكرب، كىو الرياف بن الوليد الذم كاف العزيز كزيرا لو

ې  ې  ى        ى  ائ   ﴿كرد ذكر ىذا اؼبلك ُب سورة يوسف عليو السبلـ ُب قولو تعاذل: 

ۆئ  ۈئ   ائ  ەئ  ەئ    ۇئ  ۇئ  ۆئ    ېئ  ېئ    ېئ  ىئ  ىئ  ىئ    ی              ۈئوئ  وئ  

ی ی    ، كذلك ثبلث مرات.ٓٓ، كاآليات بعدىا إذل اآلية: (ّ)﴾ی   

كالتعريف ُب )اؼبلك( للعهد، أم ملك مصر، كظباه القرآف ىنا ملكا، كدل يسمو فرعوف، ألف 
ملكا ؼبصر أياـ حكمها )اؽبكسوس(،  ىذا اؼبلك دل يكن من الفراعنة ملوؾ مصر القبط، كإمبا كاف

كىم العمالقة، إذ كان  عائبلت ملوؾ القبط قد بقي ؽبا حكم ُب مصر العليا ُب مدينة )طيبة(، 
ككاف ملكهم ُب تلك اؼبدة ضعيفا، ألف السيادة كان  ؼبلوؾ مصر السفلى، كيقدر اؼبؤرخوف أف ملك 

لعائلة السابعة عشرة، فالتعبّب عنو باؼبلك كاف ُب مدة ا  -عليو السبلـ -مصر السفلى ُب زمن يوسف

                                                             

 .ْٖٔ -ْٖٓ/  ُ ،ُطتيسير الكريم، ( السعدم، ُ)
 .ّْ/  ّ، ُط  فتح القدير،( الشوكاين، ِ)

 .ّْ( سورة يوسف، اآلية: ّ)
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بلقب  -عليو السبلـ -ُب القرآف دكف التعبّب بفرعوف مع أنو عرب عن ملك مصر ُب زمن موسى
 . (ُ)فرعوف ىو من دقائق إعجاز القرآف العلمي

كىذه الرؤيا من ملك مصر فبا قدر ا تعاذل أهنا كان  سببا ػبركج يوسف، عليو السبلـ، 
ف معززا مكرما، كذلك أف اؼبلك رأل ىذه الرؤيا، فهالتو كتعجب من أمرىا، كما يكو  من السجن

ككرباء دكلتو كأمراءه كقص عليهم ما رأل، كسأؽبم عن تأكيلها، فلم يعرفوا تفسّبىا، فجمع الكهنة 
پ   }أم: أخبلط اقتض  رؤياؾ ىذه، { ٻ  ٻ}ذلك، كاعتذركا إليو بأف ىذه  پ  پ     ٻ  

ن  رؤيا صحيحة من أخبلط، ؼبا كاف لنا معرفة بتأكيلها، كىو تعبّبىا، فعند ذلك أم: كلو كا {پ
تذكر ذلك الذم قبا من ذينك الفتيْب اللذين كانا ُب السجن مع يوسف، ككاف الشيطاف قد أنساه 

أم: مدة، فقاؿ للملك كالذين  {ٺ  ٺ}ما كصاه بو يوسف، من ذكر أمره للملك، فعند ذلك تذكر 
إذل يوسف  أم: فابعثوين {ٿ}أم: بتأكيل ىذا اؼبناـ،  {ٿ  ٿ  ٿ }صبعهم لذلك: 

كذكر اؼبناـ الذم  {ٹ  ٹ  ٹ   ڤ }الصديق إذل السجن، كمعُب الكبلـ: فبعثوا، فجاء، فقاؿ: 
رآه اؼبلك، فعند ذلك ذكر لو يوسف، عليو السبلـ، تعبّبىا من غّب تعنيف لذلك الفٌب ُب نسيانو ما 

أم يأتيكم اػبصب  {ڇ  ڇ  ڇ  ڍ }اط للخركج قبل ذلك، بل قاؿ: كصاه بو، كمن غّب اشَب 
كاؼبطر سبع سنْب متواليات، ففسر البقر بالسنْب؛ ألهنا تثّب األرض الٍب تستغل منها الثمرات كالزركع، 

ڎ  }كىن السنببلت اػبضر، ٍب أرشدىم إذل ما يعتمدكنو ُب تلك السنْب فقاؿ:  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  

ژ  ژ مهما استغللتم ُب ىذه السبع السنْب اػبصب فاخزنوه ُب سنبلو، ليكوف أبقى  أم: {ڈ        ڈ  
لو كأبعد عن إسراع الفساد إليو، إال اؼبقدار الذم تأكلونو، كليكن قليبل قليبل ال تسرفوا فيو، لتنتفعوا 
ؼ ُب السبع الشداد، كىن السبع السنْب ال الٍب تعقب ىذه السبع متواليات، كىن البقرات العجا

البلٌب يأكلن السماف؛ ألف سِب اعبدب يؤكل فيها ما صبعوه ُب سِب اػبصب، كىن السنببلت 
گ   }اليابسات، كأخربىم أهنن ال ينبًب شيئا، كما بذركه فبل يرجعوف منو إذل شيء؛ كؽبذا قاؿ:  گ     

ڻ  ۀ    ڻ }، ٍب بشرىم بعد اعبدب العاـ اؼبتوارل بأنو يعقبهم بعد ذلك {ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ   ڱ

                                                             

 . َِٖ/ ُِ، ُطالتحرير والتنوير،  ( ابن عاشور،ُ)
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أم: يأتيهم الغيث، كىو اؼبطر، كتغل الببلد، كيعصر الناس ما كانوا يعصركف على عادهتم،  {ۀ
 .(ُ)من زي  ككبوه، كسكر ككبوه حٌب قاؿ بعضهم: يدخل فيو حلب اللنب أيضا

ٍب يقوؿ تعاذل إخبارا عن اؼبلك ؼبا رجعوا إليو بتعبّب رؤياه، الٍب كاف رآىا، دبا أعجبو، فعرؼ 
وسف، عليو السبلـ، كعلمو كحسن اطبلعو على رؤياه كحسن أخبلقو على من ببلده من فضل ي

أم: أخرجوه من السجن كأحضركه، فلما جاءه الرسوؿ بذلك امتنع من  {ھ      ھ}رعاياه، فقاؿ 
اػبركج حٌب يتحقق اؼبلك كرعيتو براءة ساحتو، كنزاىة عرضو، فبا نسب إليو من جهة امرأة العزيز، 

ۇ   }السجن دل يكن على أمر يقتضيو، بل كاف ظلما كعدكانا، قاؿ: كأف ىذا  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  

ى  ائ}،كقولو تعاذل: {ۋ   ۋ  ۅ  ۅ   ٴۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ ى   ې  ې  ې  ې   إخبار  {ائۉ   
كىو يريد -عن اؼبلك حْب صبع النسوة البلٌب قطعن أيديهن عند امرأة العزيز، فقاؿ ـباطبا ؽبن كلهن 

ى  ائ}أم: شأنكن كخربكن  {ې  ې}: -و العزيز امرأة كزيره، كى يعِب: يـو  {ائې  ې  ى  
أم: قال  النسوة جوابا للملك: حاش  أف يكوف  {ەئ   ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ}الضيافة؟ 

قال :  {ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     ىئ    ىئ }يوسف متهما، كا ما علمنا عليو من سوء، فعند ذلك 
ی  جئ  حئ    ىئ  ی }اآلف تبْب اغبق كظهر كبرز،  ں  ں  ڻ }أم: ُب قولو:  {ی  ی   { ڻڱ  

دل أخنو ُب  تقوؿ: إمبا اعَبف  هبذا على نفسي، ذلك ليعلم زكجي أين {ىئ   يئ   جب  حب  خب  مب }
تقوؿ اؼبرأة:  {ٻ  ٻ  ٻ  ٱىب  يب  جت  حت  خت            مت  ىت   }نفس األمر، كال كقع اذكر األكرب، 

 {ٺڀ      ڀ  ڀ    ڀ }كتتمُب؛ كؽبذا راكدتو، ألهنا أمارة بالسوء،  كلس  أبرئ نفسي، فإف النفس تتحدث
، كىذا القوؿ ىو األشهر كاألليق كاألنسب بسياؽ {ٺ     ٺ  ٺ  ٿ  }أم: إال من عصمو ا تعاذل، 

ىئ   يئ   جب  حب  }القصة كمعاين الكبلـ، كقد قيل: إف ذلك من كبلـ يوسف، عليو السبلـ، من قولو: 

جب  حب   }اآليتْب أم: إمبا رددت الرسوؿ ليعلم اؼبلك براءٌب كليعلم العزيز  {مب }ُب زكجتو  {خب 

پ  ٻٻ  ٻ  ٻ  ٱىب  يب  جت  حت  خت         مت  ىت   { }مب }ُب زكجتو  {خب پ  پ  

                                                             

 .ّّٗ-ِّٗ/  ْ، ُط تفسير القرآن العظيم،كثّب، ( ابن  ُ)
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]اآلية[، كالقوؿ األكؿ أقول كأظهر؛ ألف سياؽ الكبلـ كلو من كبلـ امرأة العزيز حبضرة اؼبلك، {پ
 . (ُ)، عندىم، بل بعد ذلك أحضره اؼبلككدل يكن يوسف، عليو السبلـ

ڤ   }فأتوه بو مكرما ؿبَبما،  ،فلما ربقق اؼبلك كالناس براءة يوسف التامة، أرسل إليو اؼبلك

أم:  {ڦ  ڄ }أم: عندنا  {ڦ  ڦ  ڦ  }أعجبو كبلمو، كزاد موقعو عنده، فقاؿ لو:  {ڤ
أم:  {ڃڄ  ڃ   ڃ  ڃ }ة: يوسف طلبا للمصلحة العام {ڄ }متمكن، أمْب على األسرار، فػ 

أم: حفيظ للذم أتواله،  {چ     چ  چ  }على خزائن جبايات األرض كغبلؽبا، ككيبل حافظا مدبرا، 
، كليس ذلك حرصا من يوسف على الوالية، عليم بكيفية التدبّبفبل يضيع منو شيء ُب غّب ؿبلو، 

دل يكونوا  ة كاألمانة كاغبفظ ماكإمبا ىو رغبة منو ُب النفع العاـ، كقد عرؼ من نفسو من الكفاء
 .(ِ)فجعلو اؼبلك على خزائن األرض ككاله إياىايعرفونو، 

 عزيز مصر:رابعا: 
كقيل:إف اظبو إطفّب بن ركحيب، كىو العزيز، ككاف على خزائن مصر ، ككاف  ذكر أف اظبو:"قطفّب"،

وطيفار، رئيس شرط ملك ، كيقاؿ ُب اظبو: ف(ّ) اؼبلك يومئذ الرياف بن الوليد، رجل من العماليق
.(ْ)مصر، كىو كارل مدينة مصر

ڭ   ﴿كقد كرد ذكره ُب آيات من سورة يوسف، ابتداء من قولو تعاذل:  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  

ې   ى    ۅۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ ې  ې   ۅ  ۉ  ۉ  ې    

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ﴿إذل اآلية  .(ٓ)﴾ائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ  ائى

﮲  ﮳  ے  .(ٔ)﴾ۓ   ۓ   

                                                             

 .ّٓٗ-ّْٗ/ ْ، ُط تفسير القرآن العظيم،( ابن كثّب، ُ)

 .ََْ/  ُ، ُطتيسير الكريم، ( السعدم، ِ)
 .ُٕ/  ُٓ، ُط جامع البيان،( الطربم، ّ)

 .ِْٓ/  ُِ، ُطالتحرير والتنوير،  ( ابن عاشور،ْ)
 .ُِ( سورة يوسف، اآلية: ٓ)
 .ّٓالسابقة، اآلية: ( السورة ٔ)
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ىئ    ی  ی  ی  ی      جئ  حئ    مئ  ىئ ﴿ولو تعاذل: قرد اظبو بالعزيز مرتْب، ُب ك ك  حب    يئىئ   جب  

ی  : ﴿كقولو تعاذل. (ُ)﴾ىب   يب  جت  حت  خت  مت    مبخب ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     ىئ    ىئ  ىئ  ی  ی  ی  

 .(ِ)﴾جئ  حئ   مئ

ۇ   ۓ   ﴿ما كرد ذكره ب الذم اشَباه من مصر ُب فولو تعاذل: ك ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  

ٹ      ٹ  ٹ     ٹٿ    ٿ  ٿ  ٿ ﴿. كبلفظ الرب ثبلث مرات، مرة ُب قولو تعاذل: (ّ)﴾ۇ  ۆ

. على خبلؼ بْب اؼبفسرين ُب اؼبراد بالرب ىنا، ىل ىو ا أـ سيده؟ يقوم (ْ)﴾ڤ  ڤ
أف الرب األكؿ أف الضمّب يعود إذل أقرب شيء مذكور ُب األصل، كيقوم الثاين السياؽ كاؼبقاـ، ك 

ڭ  ڭ         ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ﴿يطلق ُب اللغة على السيد، كمرتْب ُب قولو تعاذل: 

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ، كأما ما كرد من ذكر العزيز ُب السورة (ٓ)﴾ۈ    ٴۇ  ۋ  
 .لعزيزفاؼبراد بو نيب ا يوسف عليو السبلـ، كذلك بعد تسلمو منصب ا ،من غّب ىذين اؼبوضعْب

 فرعون:مسا: خا

فرعوف لغة: من الفرعنة، كىي الكرب كالتجرب، كفرعوف كل نيب ملك دىره، ك فرعوف الذم ذكر ا 
تعاذل ُب كتابو من ىذا، كإمبا ترؾ صرفو ُب قوؿ بعضهم ألنو ال ظبي لو، كقاؿ آخركف: إف فرعوف ىذا 

كقد تفرعن، كىو ذك فرعنة علم أعجمي، كلذلك دل يصرؼ اظبو، ككل عات فرعوف، كالعتاة الفراعنة، 
 . (ٔ)أم دىاء كتكرب

 . (ٕ)كاظبو الوليد بن مصعب، ككنيتو أبو العباس، كقيل أبو الوليد، كقيل أبو مرة

                                                             

 .َّ( سورة يوسف، اآلية: ُ)
 .ُٓ( السورة السابقة، اآلية: ِ)
 .ُِ( السورة السابقة، اآلية: ّ)
 .ِّ( السورة السابقة، اآلية: ْ)
 .ِْ( السورة السابقة، اآلية: ٓ)
 .ِّّ/ُّ، مادة: فرعن، ّطلسان العرب، ( ابن منظور، ٔ)
 .ُ، طالدائرة على األلسن إتقان ما يحسن من األخبار( الغزم، ٕ)
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 .(ُ)كُب ـبتار الصحاح: فرعوف لقب الوليد بن مصعب ملك مصر

كقيل اظبو: قابوس بن مصعب بن معاكية، ككان  امرأتو آسية بن  مزاحم بن عبيد بن الرياف 
 . (ِ)بن الرياف بن الوليد

كفرعوف: علم على كل من ملك مصر، كافرا من العماليق كغّبىم، كما أف قيصر علم على 
كل من ملك الرـك مع الشاـ كافرا، ككسرل لكل من ملك الفرس، كتبع ؼبن ملك اليمن كافرا، 

ذم كاف ُب زمن كالنجاشي ؼبن ملك اغببشة، كبطليموس ؼبن ملك اؽبند، كيقاؿ: كاف اسم فرعوف ال
موسى، عليو السبلـ، الوليد بن مصعب بن الرياف، كقيل: مصعب بن الرياف، أيا ما كاف فعليو لعنة 

 .(ّ)ا، ككاف من سبللة عمليق بن داكد بن إـر بن ساـ بن نوح، كأصلو فارسي من استخر

ة ( قبل اؼبيبلد، كحٌب السيطر ََُّكينتسب فرعوف إذل األسر الٍب حكم  مصر منذ )
الركمانية ُب القرف األكؿ قبل اؼبيبلد، ككلمة ''فرعوف'' قد تعِب النبيل أك الشريف أك السامي، كقد سبيز 
فرعوف مصر بسيطرة مطلقة كحرية تصرؼ كاملة ُب كل ما يتعلق بأمور الدكلة،كما كاف قائدا أعلى 

مالكا لكل -ْبُب ذلك اغب-للجيش، كسبادل بعض الفراعنة فادعوا األلوىية، ككاف فرعوف مصر
األرض اؼبصرية كمستعمرات الدكلة دبن فيها كما عليها، ككثّبا ما كان  سلطة فرعوف الدكتاتورية 

 .(ْ)تؤجج ثورات داخلية قصّبة العمر ما تلبث أف تقمع بشدة كحـز

موضعْب ُب سورة البقرة، كموضع بآؿ عمراف،  مرة، ٕٔكقد كرد ذكر فرعوف ُب القرآف الكرًن 
ع ُب األعراؼ، كموضعْب باألنفاؿ، كطبسة مواضع ُب يونس، كموضع هبود، كمرة ُب كتسعة مواض

، كطبسة مواضع ُب الشعراء، باؼبؤمنْبكموضع  إبراىيم، كموضعْب ُب اإلسراء، كطبسة مواضع ُب طو،
كموضعْب بالزخرؼ، كموضعْب  كموضع بالنمل، كستة مواضع القصص، كشبانية مواضع ُب غافر،

                                                             

 .َِٗ/ُ، مادة: فرعن، ٓط مختار الصحاح،( الرازم، ُ)

 . َُّ/ ُ، ُط الكامل في التاريخ،( الشيباين، ِ)
 .ِٖٓ/ ُ، ُط تفسير القرآن العظيم،، ك ابن كثّب، ّٖ/ ِ، ُط جامع البيان،( الطربم، ّ)
 .ِْٖ/ْ، ُط موسوعة السياسة،( الكيارل، ْ)
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كمرة باغباقة، كمرتْب ُب اؼبزمل، كمرة  بالذاريات، كموضع بالقمر، كمرة بالتحرًن، بالدخاف، كموضع
 .بالنازعات، كمرة كاحدة كأخّبة بالربكج

 : ىامان:سادسا

ىو كزير فرعوف األكرب، ككاف ذا شأف ُب ببلط فرعوف، كردبا جاءت كلمة ىاماف من ىا + آماف 
 .(ُ)ؿ على أنو كبّب الكهنة كالوزراءالفرعونية، دبعُب النافذ إذل آموف، كالٍب تد

كأحسب أف ىاماف ليس باسم علم، كلكنو لقب، مثل فرعوف ككسرل ": (ِ)قاؿ ابن عاشور
كقيصر كقباشي، فالظاىر أف ىاماف لقب كزير اؼبلك ُب مصر ُب ذلك العصر، كجاء ُب كتاب 

لفرس )ىاماف(، فظنوه )أستّب( من كتب اليهود اؼبلحقة بالتوراة تسمية كزير )أحشويركش( ملك ا
علما، فزعموا أنو دل يكن لفرعوف كزير اظبو ىاماف، كازبذكا ىذا الظن مطعنا ُب ىذه اآلية، كىذا 
اشتباه منهم، فإف األعبلـ ال تنحصر، ككذلك ألقاب الواليات، قد تشَبؾ بْب أمم اؼبتجارة، فيجوز 

كالعصور، كهبوز أف يكوف لقب خطة  أف يكوف ىاماف علما من األماف، فإف األعبلـ تتكرر ُب األمم
 . (ّ)"ُب مصر، فنقل اليهود ىذا اللقب إذل ببلد الفرس ُب مدة أسرىم

ىو اليد العاملة لفرعوف، فيما يشاء، كقد يكوف كزيرا لفرعوف، أك مستشارا لو، « ىاماف » ك 
، كىو الذم  (ْ)أك كبّب جنده، كىو الذم دعاه فرعوف إذل أف يبُب لو صرحا يطلع منو إذل إلو موسى

كاف يبثل أقرب الناس إذل فرعوف، فهو)كزيره كمدبر رعيتو كمشّب دكلتو(، كساعده األيبن، كالشخصية 
 .(ٓ)الثانية ُب ىـر اغبكومة

كرد ذكر ىاماف ُب القرآف س  مرات، ككلها تؤكد على أنو كاف الشخصية القريبة من فرعوف 
 كيشاركو ُب صبيع حركاتو كسكناتو.كمعينا كظهّبا، بل ـبلصا لو، ىبطط لو كينفذ، 

                                                             

 .ّٓ/  ُ، ُط عجائب البلدان ، ( ابن الوردم،ُ)
 .ٗٔ( سبق  ترصبتو ص ِ)
 .ُٓ – ُْ/ َِ، ُط التحرير والتنوير،( ابن عاشور، ّ)
 .ُٕ/  ْ، ُط   التفسير القرآني للقرآن،( اػبطيب، ْ)
 .ُّٖ/  ُ، ُط  شخصية فرعون في القرآن،( خضر، ٓ)
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 كىذه اآليات تبْب مواضع ذكره ُب القرآف الكرًن:

 قاؿ تعاذل: 

پ  پ    پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ﴿ ػُ پ    ، (ُ)﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ ﴿ػ ِ  . (ِ)﴾ڇ        ڇ  

ٺ     ٻٱ  ٻ  ٻ﴿ػ ّ ڀ  ڀ  ڀ            پ   پ  پ  ڀ   ٻ  پ  

 .(ّ)﴾ٺ

 .(ْ)﴾ې  ى  ى  ائۉ  ې  ې  ې   ﴿ػ ْ

ڈ  ﴿ ػٓ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ   ڃ  ڃ       ڃ  چ    چ  چ  چ  

 .(ٓ)﴾ژ  ژ       ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ

ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ ﴿ ػٔ  .(ٔ)﴾ڑ  ڑ      

 

 : قارون:ابعسا

صلى ا ىو قاركف بن يصهر بن قاىث بن الكل بن يعقوب، كاف من عشّبة موسى بن عمراف النيب 
عليو كسلم، كىو ابن عمو ألبيو كأمو، كذلك أف قاركف ىو قاركف بن يصهر بن قاىث، كموسى: ىو 
موسى بن عمراف بن قاىث، كقيل: إف يصهر بن قاىث تزكج ظبي  بن  بتاكي  بن بركنا بن بقشاف 

                                                             

 .ٔ( سورة القصص، اآلية: ُ)

 .ٖ( السورة السابقة، اآلية: ِ)

 .ّٗسورة العنكبوت، اآلية:  (ّ)
 .ِْ( سورة غافر، اآلية: ْ)

 .ّٖ( سورة القصص، اآلية: ٓ)

 .ّٔ( سورة غافر، اآلية: ٔ)
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بن بركنا بن إبراىيم، فولدت لو عمراف بن يصهر، كقاركف بن يصهر، فنكح عمراف خبن  بن  مشويل 
بن بقشاف بن بركنا، فولدت لو ىاركف بن عمراف، كموسى بن عمراف صفي ا كنبيو؛ فموسى على 
القوؿ الثاين ىو ابن أخي قاركف، كقاركف ىو عمو أخو أبيو ألبيو كألمو، كأكثر أىل العلم ُب ذلك 

كما نافق السامرم على القواؿ األكؿ، ككاف يسمى النور غبسن صوتو بالتوراة كلكن عدك ا نافق  
 .(ُ)فأىلكو البغي لكثرة مالو 

 قصة قارون مع موسى عليو السالم: 

﮶    ﮷      ےہ   ہ  ہ  ھ  ھ        ھ  ھ    ے  ہ﴿قاؿ ا تعاذل:   ۓ  ۓ  ﮲    ﮳  ﮴   ﮵ 

﮼   ﮽   ﮾  ﮿         ﯁                                  ﯀﮸  ﮹  ﮺  ﮻     

. اآليات: (ِ)﴾حئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حب     جئۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۆڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  
 من سورة القصص. ِٖػ ٕٔ

ذكر ا تعاذل كثرة كنوزه حٌب إف مفاتيحو كاف يثقل ضبلها على القياـ من الرجاؿ الشداد، 
نصحاء من كقد قيل إهنا كان  من اعبلود، كإهنا كان  ربمل على ستْب بغبل فا أعلم، كقد كعظو ال

﯁                  ﯀﮾  ﮿ }أم ال تبطر دبا أعطي  كتفخر على غّبؾ،  {﮾  ﮿}قومو قائلْب: 

يقولوف لتكن نبتك مسركفة لتحصيل ثواب ا ُب الدار اآلخرة  {                
   }فإنو خّب كأبقى، كمع ىذا         لك أم كتناكؿ منها دبالك ما أحل ا  {ڭ  

أم كأحسن إذل خلق ا كما  {ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ}فتمتع لنفسك باؼببلذ الطيبة اغببلؿ 
أم كال تسيء إليهم كال تفسد فيهم  {جئۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ }أحسن ا خالقهم كبارئهم إليك 

فما كاف جواب  {حئ   مئ  ىئ  يئ  جب }فتقابلهم ضد ما أمرت فيهم، فيعاقبك كيسلبك ما كىبك 
ة الصحيحة الفصيحة إال أف قاؿ إمبا أكتيتو على علم عندم يعِب أنا ال أحتاج إذل قومو ؽبذه النصيح

استعماؿ ما ذكرًب كال إذل ما إليو أشرًب فإف ا إمبا أعطاين ىذا لعلمو أين أستحقو كأين أىل لو كلوال 

                                                             

 .ُٔٔ_ ُٓٔ/ ُٗ، ُط جامع البيان،( الطربم، ُ)
 .ِٖ-ٕٔ( سورة القصص، اآليات: ِ)
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خرج ُب ذبمل عظيم  {ڄڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ}أين حبيب إليو كحظي عنده ؼبا أعطاين ما أعطاين، 
من مبلبس كمراكب كخدـ كحشم فلما رآه من يعظم زىرة اغبياة الدنيا سبنوا أف لو كانوا مثلو كغبطوه 

ڑ   }دبا عليو كلو فلما ظبع مقالتهم العلماء ذكك الفهم الصحيح الزىاد األلباء قالوا ؽبم:  ژ  ژ  

ڳ   ڳ  }أم ثواب ا ُب الدار اآلخرة خّب كأبقى كأجل كأعلى،  {ڑ   ک  ک   ک  ک ڳ   

أف قاركف أعطى امرأة بغيا ماال على أف تقوؿ ؼبوسى عليو  (ُ)كقد ذكر ابن عباس كالسدم{ڱ
السبلـ كىو ُب مؤل من الناس إنك فعل  يب كذا ككذا، فيقاؿ إهنا قال  لو ذلك فارعد من الفرؽ 

كف ىو كصلى ركعتْب ٍب أقبل عليها، فاستحلفها من ذلك على ذلك كما ضبلك عليو، فذكرت أف قار 
الذم ضبلها على ذلك، كاستغفرت ا كتاب  إليو، فعند ذلك خر موسى  ساجدا كدعا ا على 
قاركف، فأكحى ا إليو إين قد أمرت األرض أف تطيعك فيو، فأمر موسى األرض أف تبتلعو كداره، 

كبغالو كمبلبسو فكاف ذلك، فا أعلم، كقد قيل إف قاركف ؼبا خرج على قومو ُب زينتو مر جبحفلو 
على ؾبلس موسى عليو السبلـ كىو يذكر قومو بأياـ ا، فلما رآه الناس انصرف  كجوه كثّب من 
الناس ينظركف إليو، ٍب تبلعنا فاستجيب  لعنة موسى عليو السبلـ عليو، فقاؿ موسى: اللهم مر 

، فأكحى ا إليو إين قد فعل ، فقاؿ موسى: يا أرض خ ذيهم، فأخذهتم إذل األرض فلتطغى اليـو
أقدامهم، ٍب قاؿ خذيهم، فأخذهتم إذل ركبهم، ٍب إذل مناكبهم، ٍب قاؿ: أقبلي بكنوزىم كأمواؽبم، 
فأقبل  هبا حٌب نظركا إليها، ٍب أشار موسى بيده، فقاؿ: اذىبوا بِب الكل، فاستوت هبم األرض، 

فإف الدار ظاىرة  {ڱڳ   ڳ   ڳ  }كقصة قاركف ىذه قد تكوف قبل خركجهم من مصر لقولو: 
ُب البنياف، كقد تكوف بعد ذلك ُب التيو، كتكوف الدار عبارة عن الة الٍب تضرب فيها اػبياـ، كا 
أعلم، كقد ذكر ا تعاذل مذمة قاركف ُب غّب ما آية من القرآف، ككرد ذكر اظبو أربع مرات ُب الكتاب 

ۅ     ۋ        ۅ   ۈ  ٴۇ  ۋ﴿تعاذل:  العزيز، مرتْب عند كركد قصتو ُب القصص، كُب قولو

 ،(ِ)﴾ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ

 

                                                             

 .ٕٔ( سبق  ترصبتو صُ)
 .ِْ-ِّ( سورة غافر، اآليتاف: ِ)
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ٻ پ  پ  پ   ٻٱ  ٻ  ٻ﴿كقولو تعاذل ُب سورة العنكبوت: 

ڀ ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  .(ِ()ُ)﴾پ ڀ  

 
 ثامنا: طالوت:

ىو طالوت بن قيش بن أفيل بن صارك بن ربورت بن أفيح بن أنيس بن بنيامْب بن يعقوب بن 
م اػبليل عليو السبلـ، قيل كاف سقاءا كقيل كاف دباغا يعمل األدـ، كؽبذا قالوا أىن إسحاؽ بن إبراىي

يكوف لو اؼبلك علينا ككبن أحق باؼبلك منو كدل يؤت سعة من اؼباؿ حينما بعثو ا ملكا عليهم بعد 
طلبهم ذلك من نبيهم مشويل، كقد ذكركا أف النبوة كان  ُب سبط الكل، كأف اؼبلك كاف ُب سبط 
يهوذا، فلما كاف ىذا من سبط بنيامْب نفركا منو، كطعنوا ُب إمارتو عليهم، كقالوا كبن أحق باؼبلك 
منو، فكيف يكوف مثل ىذا ملكا، قاؿ إف ا اصطفاه عليكم كزاده بسطة ُب العلم كاعبسم، قيل  

حضر عندؾ كاف ا قد أكحى إذل مشويل أف أم بِب إسرائيل كاف طولو على طوؿ ىذه العصا، كإذا 
يفوز ىذا القرف الذم فيو من دىن القدس، فهو ملكهم، فجعلوا يدخلوف كيقيسوف أنفسهم بتلك 
العصا، فلم يكن أحد منهم على طوؽبا سول طالوت، كؼبا حضر عند نبيهم مشويل، فار ذلك القرف 

قيل ُب أمر  :فدىنو منو، كعينو اؼبلك عليهم، كقاؿ ؽبم إف ا اصطفاه عليكم كزاده بسطة ُب العلم
قيل الطوؿ، كقيل اعبماؿ، كالظاىر من السياؽ أنو كاف أقواىم  :اغبركب، كقيل بل مطلقا، كاعبسم
، كقيل  (ْ)، فملكو ا عليهم، كدل هبمعهم قبل ذلك مثل طالوت(ّ)كأعلمهم بعد نبيهم عليو السبلـ

، كالظاىر خبلؼ ذلك، (ٓ)كاف اظبو شارؿ بن كيس، كبالعربية طالوت بن قيس، كظبي طالوت لطولو
 كأنو اسم أعجمي، كلذلك منع من الصرؼ للعلمية كالعجمة، كما ُب جالوت أيضا.

                                                             

 .ّٗ: ( سورة العنكبوت، اآليةُ)

 . ِٕٔػِِٔ/ُ، ِ، طتاريخ األمم، ك الطربم، ُُّ -َّٗ/ ُ، ُط البداية والنهاية،( ابن كثّب، ِ)
 .ٕ -ٔ/  ِ، ُطالبداية والنهاية، ( ابن كثّب، ّ)
 .ُٕ/  ُ، ُط مروج الذىب، ( اؼبسعودم، ْ)
 . َُّ/  ُ، ُط تفسير مقاتل بن سليمان،( البلخي، ٓ)
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ڑ   ﴿كقد ذكر ا طالوت ُب القرآف مرتْب، عند ذكر قصتو ُب سورة البقرة، من قولو تعاذل: 

ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ ں  ں     ڻ  ڻ     ڳڑ  ک   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  

 .(ُ)﴾ہڻ  ڻ  ۀ  ۀ

ۋۋ﴿إذل قولو تعاذل:   .(ِ)﴾ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  

 
 تاسعا: جالوت:

، كىو (ْ)، كيقاؿ: جالوت بن بالوت(ّ)ىو جالوت بن بايوؿ بن لاير بن حطاف بن فارس الكنعاين
قائد من قواد الفلسطينيْب، اظبو ُب كتب اليهود جليات كاف طولو ستة أذرع كشربا، ككاف مسلحا 

بارزه أحد من بِب إسرائيل، فكاف إذا خرج للصف عرض عليهم مبارزتو مدرعا، ككاف ال يستطيع أف ي
 . (ٓ)كعّبىم جببنهم

كقد كرد ذكر جالوت ُب القرآف الكرًن ثبلث مرات، ُب ثبلث آيات، عند ذكر قصتو، ابتداء 
. إذل قولو تعاذل: (ٔ)﴾...ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ      پ  پ    پ    ﴿من قولو تعاذل: 

 .(ٕ)﴾ۋ  ۋۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ﴿

أف أصحاب طالوت كاف فيهم بنو إيش، كىو أبو داكد عليو السبلـ ستة أك سبعة، ككاف  قصة قتلو:
داكد صغّبا يرعى غنما، فلما حضرت اغبرب قاؿ ُب نفسو: ألذىنب لرؤية ىذه اغبرب، فمر ُب طريقو 

فلما حضر خذىا، فأ حبجر، فناداه: يا داكد خذين، فيب تقتل جالوت، ٍب ناداه حجر آخر، ٍب آخر،
                                                             

 .ِْٕ( سورة البقرة، اآلية ُ)

 .ُِٓ( السورة السابقة، اآلية: ِ)

 . ُٕ/  ُ، ُط  مروج الذىب،( اؼبسعودم، ّ)
 .ُٕٗ/  ُ، ُطالمواعظ واالعتبار، ( اؼبقريزم، ْ)
 .ْٕٔ/  ِ، ُط التحرير والتنوير،( ابن عاشور، ٓ)
 .ِْٗ( سورة البقرة، اآلية ٔ)

 .ُِٓ( السورة السابقة، اآلية: ٕ)
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البأس خرج جالوت يطلب الرباز، ككاع الناس عنو، أم: تأخركا خوفا، حٌب قاؿ طالوت: من بّبز لو 
كأخذ مقبلعو فخرج إذل جالوت، كىو شاؾ ، فجاء داكد، كيقتلو فأنا أزكجو ابنٍب، كأحكمو ُب مارل

ما زبرج إذل الكلب! قاؿ: ُب السبلح، فقاؿ جالوت: أن  يا فٌب زبرج إرل! قاؿ: نعم، قاؿ: ىكذا ك
نعم، كأن  أىوف، قاؿ: ألطعمن غبمك اليـو الطّب كالسباع، ٍب تدانيا، فأدار داكد، فأخذ مقبلعو 
كأدخل يده إذل اغبجارة، فركم أهنا التأم ، كصارت حجرا كاحدا، فأخذه ككضعو ُب اؼبقبلع، كظبى 

جعلو ُب ـببلتو، كاختلط الناس، كضبل ا، كأداره، كرماه، فأصاب رأس جالوت فقتلو، كجز رأسو، ك 
 .(ُ)أصحاب طالوت فكان  اؽبزيبة

 ملكة سبأ )بلقيس(:عاشرا: 

ٺ  ﴿قاؿ تعاذل:  ٱ    ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  

 . (ِ﴾)ٺ     ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ

 (ٱ ٻ  ٻ    ٻ)ذره ُب مغيبو عنو:يقوؿ تعاذل ـبربا عن قيل اؽبدىد لسليماف ـبربا بع
يعِب سبلك سبأ، كإمبا صار ىذا اػبرب للهدىد عذرا كحجة عند سليماف، درأ بو عنو ما كاف أكعد بو؛ 
ألف سليماف كاف ال يرل أف ُب األرض أحدا لو فبلكة معو، ككاف مع ذلك صلى ا عليو كسلم 

لك دبوضع من األرض ىو لغّبه، كقـو كفرة رجبل حبب إليو اعبهاد كالغزك، فلما دلو اؽبدىد على م
يعبدكف غّب ا، لو ُب جهادىم كغزكىم األجر اعبزيل، كالثواب العظيم ُب اآلجل، كضم فبلكة لغّبه 

 .(ّ)إذل ملكو، حق  للهدىد اؼبعذرة، كصح  لو اغبجة ُب مغيبو عن سليماف

عة اعبنية،كقيل: بلقيس كىي بلقيس بن  شراحيل ملكة سبأ، بن مالك بن الرياف، كأمها فار 
بن  ذم شرخ، كأمها يلتقة، كان  من بي  فبلكة، ككاف مؤخر قدميها مثل حافر الدابة، ككاف أكلو 
مشورهتا ثبلشبائة كاثِب عشر رجبل، كل رجل منهم على عشرة آالؼ رجل، ككان  بأرض يقاؿ ؽبا 

                                                             

 . ُّٖ/  ُ، ِطالبحر المديد، ( اإلدريسي، ُ)

 .ِْ-ِّ( سورة النمل، اآليتاف، ِ)
 .ْْٔ/  ُٗ، ُطجامع البيان، ( الطربم، ّ)
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ّب على فبلكة اليمن، كا كىذا القوؿ ىو أقرب، على أنو كث مأرب، على ثبلثة أمياؿ من صنعاء،
پ }أعلم، كقولو:   .(ُ)أم: من متاع الدنيا ما وبتاج إليو اؼبلك اؼبتمكن {ٻ  پ  پ  

 قصتها مع نبي اهلل سليمان عليو السالم:

عند ما أبلغ اؽبدىد سليماف عليو السبلـ، ما كجد من بلقيس كقومها من عبادة الشمس من دكف ا 
م كصدىم عن سبيل ا،  كتب سليماف عليو السبلـ، كتابا إذل بلقيس كتزيْب الشيطاف أعماؽبم ؽب

كقومها، كأعطاه لذلك اؽبدىد فحملو، قيل: ُب جناحو كما ىي عادة الطّب، كقيل: دبنقاره، كذىب 
إذل ببلدىم فجاء إذل قصر بلقيس، إذل اػبلوة الٍب كان  زبتلي فيها بنفسها، فألقاه إليها من كوة 

، ٍب توذل ناحية أدبا كرياسة، فتحّبت فبا رأت، كىاؽبا ذلك، ٍب عمدت إذل الكتاب ىنالك بْب يديها
ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ  ھ   ھ  ےے  ۓ  ۓ  ﮲  ﴿فأخذتو، ففتح  ختمو كقرأتو، فإذا فيو: 

ڱ  ﴿. فجمع  عند ذلك أمراءىا ككزراءىا ككرباء دكلتها كفبلكتها، ٍب قال  ؽبم: (ِ)﴾﮳  ﮴

تعِب بكرمو: ما رأتو من عجيب أمره، كوف طائر أتى بو، فألقاه  .(ّ)﴾ڻ    ڻ          ۀ       ۀ  ں       ں  ڻ      ڻ
إليها، ٍب توذل عنها أدبا، كىذا أمر ال يقدر عليو أحد من اؼبلوؾ، كال سبيل ؽبم إذل ذلك، ٍب قرأتو 

﮳  ﮴﴿عليهم:  ن ، فعرفوا أنو م(ْ)﴾ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ  ھ   ھ  ےے  ۓ  ۓ  ﮲  
نيب ا سليماف، كأنو ال قبل ؽبم بو، كىذا الكتاب ُب غاية الببلغة كالوجازة كالفصاحة، فإنو حصل 

قبل سليماف،  {ھ     ھ  ھ   ھ}اؼبعُب بأيسر عبارة كأحسنها، قاؿ العلماء: كدل يكتب أحد 
﮵  ﮶  ﴿: ؽبذاُب أمرىا، كما قد نزؿ هبا؛ ك عليو السبلـ، كؼبا قرأت عليهم كتاب سليماف استشارهتم 

﯀  ﯁ ﮿    ﮾   ﮽   ﮸  ﮹   ﮺  ﮻  ﮼     }. أم: حٌب ربضركف كتشّبكف، (ٓ)﴾﮷         

  }أم: منوا إليها بعددىم كعددىم كقوهتم، ٍب فوضوا إليها بعد ذلك األمر فقالوا:  {    

لنا أم: كبن ليس لنا عاقة كال بنا بأس، إف شئ  أف تقصديو كرباربيو، فما  {         
                                                             

 .ُٖٔ/  ٔ، ُط تفسير القرآن العظيم،( ابن كثّب، ُ)

 . ُّ-َّ( سورة النمل، اآليتاف: ِ)
 .ِٗ( السورة السابقة، اآلية: ّ)
 . ُّ-َّ( السورة السابقة، اآليتاف: ْ)
 .ِّ ( السورة السابقة، اآلية:ٓ)
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عاقة عنو، كبعد ىذا فاألمر إليك، مرم فينا برأيك مبتثلو كنطيعو، قاؿ اغبسن البصرم، رضبو ا: 
تضطرب ثدياىا، فلما قالوا ؽبا ما قالوا، كان  ىي أحـز رأيا منهم، كأعلم  (ُ)فوضوا أمرىم إذل علجة"

نس كالطّب، كقد شاىدت بأمر سليماف، كأنو ال قبل ؽبا جبنوده كجيوشو، كما سخر لو من اعبن كاإل
من قضية الكتاب مع اؽبدىد أمرا عجيبا بديعا، فقال  ؽبم: إين أخشى أف كباربو كمبتنع عليو، 

ۇئ    }؛ كؽبذا قال : "فيقصدنا جبنوده، كيهلكنا دبن معو، كىبلص إرل كإليكم اؽببلؾ كالدمار دكف غّبنا

ىئ   ىئ}أم: خربوىا،  {ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ من فيها من الوالة أم: كقصدكا  {ېئ  ېئ  
كاعبنود، فأىانوىم غاية اؽبواف، إما بالقتل أك باألسر، ٍب عدل  إذل اؼبهادنة كاؼبصاغبة كاؼبساؼبة 

أم: سأبعث إليو هبدية  {ی  جئ  حئ   مئ    ىئ     يئ    جب  حب}كاؼبخادعة كاؼبصانعة، فقال : 
ا، أك يضرب علينا خراجا تليق بو  كأنظر ماذا يكوف جوابو بعد ذلك، فلعلو يقبل ذلك كيكف عن

كبملو إليو ُب كل عاـ، كنلتـز لو بذلك كيَبؾ قتالنا كؿباربتنا، قاؿ قتادة: رضبها ا كرضي عنها، ما  
كاف أعقلها ُب إسبلمها كُب شركها!! علم  أف اؽبدية تقع موقعا من الناس، كقال  لقومها: إف قبل 

فاتبعوه، كذكر غّب كاحد من اؼبفسرين، من السلف اؽبدية فهو ملك فقاتلوه، كإف دل يقبلها فهو نيب 
كغّبىم: أهنا بعث  إليو هبدية عظيمة من ذىب كجواىر كآللئ كغّب ذلك، كقاؿ بعضهم: أرسل  
بلبنة من ذىب، كالظاىر أف سليماف، عليو السبلـ، دل ينظر إذل ما جاءكا بو بالكلية، كال اعتُب بو، 

أم: أتصانعونِب دباؿ ألترككم على شرككم  {پ ٻ  }بل أعرض عنو، كقاؿ منكرا عليهم: 
ڀ  ڀ   ڀ }كملككم؟!  پ   أم: الذم أعطاين ا من اؼبلك كاؼباؿ كاعبنود خّب فبا أنتم  {پ     پ  

ٺ      ٺ }فيو،  أم: أنتم الذين  تنقادكف للهدايا كالتحف، كأما أنا فبل أقبل منكم إال  {ڀ  ٺ   
 .(ِ)اإلسبلـ أك السيف

، رضي ا عنهما: أمر سليماف الشياطْب فموىوا لو ألف قصر من ذىب عن ابن عباس
كفضة، فلما رأت رسلها ذلك قالوا: ما يصنع ىذا هبديتنا، كُب ىذا داللة على جواز هتيؤ اؼبلوؾ 

ٿ      }أم: هبديتهم، {ٿ  ٿ}كإظهارىم الزينة للرسل كالقصاد، ٍب قاؿ سليماف عليو السبلـ: 

                                                             

 .ُِِ/ ْ، مادة: علج، ُط، مقاييس اللغةابن فارس،  علجة: غليظة شديدة. (ُ)
 .ُُٗ-ُٖٖ/  ٔ، ُط تفسير القرآن العظيم،( ابن كثّب، ِ)
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أم:  {ڤ     ڤ   ڦ }أم: من بلدىم، {ڤ  ڤ }أم: ال طاقة ؽبم بقتاؽبم، {ٹ  ٹ ٿ           ٹ  ٹ    
مهانوف مدحوركف، فلما رجع  إليها رسلها هبديتها، كدبا قاؿ سليماف، ظبع  كأطاع  ىي كقومها، 
كأقبل  تسّب إليو ُب جنودىا خاضعة ذليلة، معظمة لسليماف، ناكية متابعتو ُب اإلسبلـ، كؼبا ربقق 

عليو السبلـ، قدكمهم عليو ككفودىم إليو، فرح بذلك كسره، فلما رجع  إليها الرسل دبا  سليماف،
عرف ، ما ىذا دبلك، كما لنا بو من طاقة، كما نصنع دبكاثرتو شيئا، -كا -قاؿ سليماف قال : قد 

 .(ُ)كبعث  إليو: إين قادمة عليك دبلوؾ قومي، ألنظر ما أمرؾ كما تدعونا إليو من دينك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 .ُّٗ -ُُٗ/  ٔ، ُطتفسير القرآن العظيم، ( ابن كثّب، ُ)
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 لب:اوفيو أربعة مط المبحث الرابع: التركيز على بعض أفراد األمم:
 المطلب األول: أفراد عصر ما قبل النبي صلى اهلل عليو وسلم، وىم تسعة وعشرون شخصا:

أك كجهاء، فقد  أك كزراء، كما ًب تركيز اغبديث على أناس، ألهنم كانوا رسبل، أك أنبياء، أك ملوكا، 
أصحاب شأف ُب ؾبتمعاهتم، أك رب  لى آخرين، بناء على أهنم كانوا أصحاب شأف كاف الَبكيز ع

أك قاموا دبا ينبغي أف ىبلد ذكرىم، أك ألهنم كانوا تابعْب لذكم الشأف، ألخذ العرب كالدركس من 
 كبا التوفيق. ذكرىم، مواقفهم، إهبابا أك سلبا، كفيما يلي 

 نوح عليو السالم: ةامرأأوال: 

 .(ُ)كاغلة :كاؽبة، كقيل :أة نوح  فيما ذكره بعض اؼبفسريناسم امر 

ک   گ  گ      گ  گ  ڳ  ڳ﴿تعاذل:  قاؿ ڱ    ڳک  ک   ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ    ھ ڻ    ڻ    .(ِ)﴾ں  ں  ڻ  

مثل ا مثبل للذين كفركا من الناس كسائر اػبلق امرأة نوح كامرأة لوط، كانتا رب  عبدين من 
بادنا، كنبا نوح كلوط فخانتانبا، كقد ذكر أف خيانة امرأة نوح زكجها أهنا كان  كافرة، ككان  تقوؿ ع

 .(ّ)للناس: إنو ؾبنوف، كأف خيانة امرأة لوط، أف لوطا كاف يسر الضيف، كتدؿ عليو

ضرب ا تعاذل ىذا اؼبثل تنبيها على أنو ال يغِب أحد ُب اآلخرة عن قريب، كال نسيب إذا 
كقصة امرأة نوح دل تذكر ُب القرآف ُب غّب ىذه اآلية، فتلك اؼبرة الوحيدة الٍب كرد بينهما الدين،  فرؽ

 فيها ذكرىا.

 

 
                                                             

 .َُِ/  ُٖ، ُط الجامع، ( القرطيب، ُ)
 .َُ( سورة التحرًن، اآلية: ِ)
 .ْٕٗ/  ِّ، ُط جامع البيان، ( الطربم،ّ)
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 لوط عليو السالم: ة: امرأاثاني

كأما حديثها فقد ذكر ُب القرآف مرات، فقد أخرب ا عنها ُب  كالعة، :كاؽبة، كقيل :اسم امرأة لوط
ا، فهلك  مع قـو لوط، كذكر ُب سورة ىود ما ظاىره أهنا دل سبتثل ما أمر سورة األعراؼ  أنو دل ينجه

ا لوطا عليو السبلـ أف ال يلتف  ىو كال أحد من أىلو اػبارجْب معو إذل اؼبدف حْب يصيبها 
العذاب فالتفت  امرأتو فأصاهبا العذاب، كذكر ُب سورة التحرًن أف امرأة لوط عليو السبلـ كان   

اؼبفسركف: كان  تسر الكفر كتظهر اإليباف، كلعل ذلك سبب التفاهتا ألهنا كان  غّب كافرة، كقاؿ 
 (ڈ  ڈ)موقنة بنزكؿ العذاب على قـو لوط، كوبتمل أهنا دل زبرج مع لوط عليو السبلـ كأف قولو: 

 .(ُ)(جت)ن ال م( يئ)[ ، استثناء من ُُٖب سورة ىود ]

كذل الٍب ذكرت فيها مع امرأت نوح عليو كىذا عرض لآليات الٍب ذكرت فيها غّب اآلية األ
 السبلـ:

 قاؿ تعاذل: 

ٹ  ٹ﴿ػ ُ  . (ِ)﴾ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  

 .(ّ)﴾گ  ڳ   ڳ  ڳ  گک  گ  گػ ﴿ِ

 .(ْ)﴾ٿ   ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ    ڤػ ﴿ّ

 .(ٓ)﴾ڤ        ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڤٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ٹٿ  ٿ  ٿ  ٿػ ﴿ْ

 

                                                             

 .ِّٕ-ِّٔب /  -ٖ، ُطالتحرير والتنوير، ( ابن عاشور، ُ)
 .ّٖ( سورة األعراؼ، اآلية: ِ)
 .َٔ( سورة اغبجر، اآلية: ّ)
 .ٕٓ( سورة النمل، اآلية: ْ)
 .ِّ( سورة العنكبوت، اآلية: ٓ)
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 .(ُ)﴾ژ  ڑ  ڑ ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ      ژ  ػ ﴿ٓ

جت  حت   ختػ ﴿ٔ  .(ِ)﴾مح  جخ  حخ  مخ  جحيث  حج  مج  ىثىت  يت    جث  مث  متمب  ىب  يب  

گ  گ  ڳ  ڳ} كمعُب ک   گ  گ     أف ا جعل حالة ىاتْب اؼبرأتْب { ک  ک  
عظة كتنبيها للذين كفركا، أم ليذكرىم بأف ا ال يصرفو عن كعيده صارؼ فبل وبسبوا أف ؽبم شفعاء 

مكاهنم من جوار بيتو كعمارة مسجده كسقاية حجيجو تصرؼ غضب ا عنهم،  عند ا، كال أف
فإف ىم أقلعوا عن ىذا اغبسباف أقبلوا على التدبر ُب النجاة من كعيده بالنظر ُب دالئل دعوة القرآف 
كصدؽ الرسوؿ صلى ا عليو كسلم فلو كاف صارؼ يصرؼ ا عن غضبو لكاف أكذل األشياء 

 . (ّ) اؼبرأتْب من زكجيهما رسورل رب العاؼبْببذلك مكانة ىاتْب

 :: أبو إبراىيم عليو السالم )آزر(اثالث

كرد ذكر أيب إبراىيم عليو السبلـ ُب القرآف ثبلث عشرة مرة، مرة كاحدة بآزر، كشباين مرات مكُب بأيب 
شباين سور من  إبراىيم، بلفظ )أبيو(، كأربع مرات، منادل من قبل إبراىيم، بلفظ )يا أب (، كذلك ُب

 .القرآف الكرًن

 {: ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ : }قولو تعاذل

يقوؿ تعاذل ذكره لنبيو ؿبمد صلى ا عليو كسلم: كاذكر، يا ؿبمد غبجاجك الذم رباج بو 
قومك، كخصومتك إياىم ُب آؽبتهم، كما تراجعهم فيها، فبا نلقيو إليك كنعلمكو من الربىاف كالداللة 

مقيموف، كصحة ما أن  عليو مقيم من الدين، كحقيقة ما أن  عليهم بو على باطل ما عليو قومك 
ؿبتج حجاج إبراىيم خليلي قومو، كمراجعتو إياىم ُب باطل ما كانوا عليو مقيمْب من عبادة األكثاف، 

                                                             

 .ّّ( سورة العنكبوت، اآلية: ُ)
 .ُٖ( سورة ىود، اآلية: ِ)
 .ّْٕ/  ِٖ،  ُ، طالتحرير والتنويرعاشور،  ( ابنّ)



 

154 

 

كانقطاعو إذل ا كالرضا بو كليا كناصرا دكف األصناـ، فازبذه إماما كاقتد بو، كاجعل سّبتو ُب قومك 
 . (ُ)مثاال إذ قاؿ ألبيو مفارقا لدينو، كعائبا عبادتو األصناـ دكف بارئو كخالقو: يا آزر لنفسك

كُب }آزر{ أربعة أقواؿ: أحدىا: أنو اسم أبيو، كالثاين: أنو اسم صنم، كالثالث: أنو ليس باسم، إمبا 
قبو، حٌب ىو سب بعيب، كالرابع: أنو لقب ألبيو، كليس باظبو، ألنو قد يغلب على اسم الرجل ل

، كىكذا قاؿ غّب كاحد من علماء النسب: إف اظبو تارح، قاؿ ابن كثّب:  (ِ)يكوف بو أشهر منو باظبو
 .(ّ)كأنو غلب عليو آزر ػبدمتو ذلك الصنم

فإف  ه أخرب أنو أبوه، "ىو اسم أبيو"، ألف ا تعاذل ذكر  كأكذل األقواؿ بالصواب قوؿ من قاؿ:
ا ينسبوف إبراىيم إذل"تارح"، فكيف يكوف"آزر" اظبا لو، كاؼبعركؼ بو قاؿ قائل: فإف أىل األنساب إمب

من االسم"تارح"؟ قيل لو: غّب ؿباؿ أف يكوف لو اظباف، كما لكثّب من الناس ُب دىرنا ىذا، ككاف 
 .(ْ)ذلك فيما مضى لكثّب منهم، كجائز أف يكوف لقبا يلقب بو

 : التسعة رىط ثمود:ارابع

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ        چ  ڇ  ڇ   ڇ﴿قاؿ تعاذل: 

ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  (.ّٓاآليات، إذل) .(ٓ)﴾ڑ  ڑ  ک  ک  ک  

يقوؿ تعاذل ذكره: ككاف ُب مدينة صاحل، كىي حجر شبود، تسعة أنفس يفسدكف ُب األرض 
ؤه كال يصلحوف، ككاف إفسادىم ُب األرض، كفرىم با، كمعصيتهم إياه، كإمبا خص ا جل ثنا
ىؤالء التسعة الرىط باػبرب عنهم أهنم كانوا يفسدكف ُب األرض، كال يصلحوف، كإف كاف أىل الكفر  
كلهم ُب األرض مفسدين، ألف ىؤالء التسعة ىم الذين سعوا ُب عقر الناقة، كتعاكنوا عليو، كربالفوا 

                                                             

 .ْٓٔ/  ُُ، ُطجامع البيان، ( الطربم، ُ)
 .ِّٔ/  ِ، ّ، طزاد المسير( ابن اعبوزم، ِ)
 .ِٖٖ/  ّ، ُطتفسير القرآن العظيم، ( ابن كثّب، ّ)
 .ْٗٔ-ْٖٔ/  ُُ، ُط جامع البيان،( الطربم، ْ)
 .ْٗ-ْٖ( سورة النمل، اآليتاف: ٓ)
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اؿ يقوؿ تعاذل ذكره: ق (ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ)على قتل صاحل من بْب قـو شبود، كقولو: 
ىؤالء التسعة الرىط الذين يفسدكف ُب أرض حجر شبود، كال يصلحوف: تقاظبوا با: ربالفوا با أيها 
، ليحلف بعضكم لبعض: لنبيًب صاغبا كأىلو، فلنقتلنو، ٍب لنقولن لوليو: ما شهدنا مهلك أىلو،  القـو

: قالوا متقاظبْب، إذل كجهْب: أحدنبا النصب على كجو اػبرب، كأنو قيل (ڈ  ژ)كيتوجو قولو 
، كأهنم قاؿ بعضهم لبعض: اقسموا با، فعلى ىذا الوجو الثاين تصلح قراءة  كالوجو اآلخر: اعبـز

بالياء كالنوف، ألف القائل ؽبم تقاظبوا، كإف كاف ىو اآلمر فهو فيمن أقسم، كما يقاؿ ُب  (ژ)
ليبيًب صاغبا ٍب يفتكوا بو،  (ژ)الكبلـ: اهنضوا بنا مبض إذل فبلف، كاهنضوا مبضي إليو، كقولو:

يعِب -، قاؿ: قاؿ التسعة الذين عقركا الناقة: ىلم فلنقتل صاغبا، فإف كاف صادقا (ُ)عن ابن إسحاؽ
عجلناه قبلو، كإف كاف كاذبا نكوف قد أغبقناه بناقتو، فأتوه  -فيما كعدىم من العذاب بعد الثبلث

؛ فلما أبطأكا على أصحاهبم أتوا منزؿ صاحل، ليبل ليبيتوه ُب أىلو، فدمغتهم اؼببلئكة باغبجارة
گ) فوجدكىم مشدكخْب قد رضخوا باغبجارة، كقولو: نقوؿ لوليو: كإنا لصادقوف، أنا ما  (گ  

ڻ            ﴿شهدنا مهلك أىلو، قولو تعاذل: ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڳ  ڳ    ڳ  

تسعة الرىط . يقوؿ تعاذل ذكره: كغدر ىؤالء ال(ِ)﴾ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ     ہ
ڳ  )الذين يفسدكف ُب األرض بصاحل دبصّبىم إليو ليبل ليقتلوه كأىلو، كصاحل ال يشعر بذلك، 

دبكرنا، كمعُب:  (ڱ  ڱ  ڱ  )يقوؿ: فأخذناىم بعقوبتنا إياىم، كتعجيلنا العذاب ؽبم ( ڱ
مكر ا دبن مكر بو، ككجو ذلك، أنو أخذه من أخذه منهم على غرة، أك استدراجو منهم من 
استدرج على كفره بو، كمعصيتو إياه، ٍب إحبللو العقوبة بو على غرة كغفلة، فبل يدرم قومهم أين 

ء ىنا، كأقبى ا صاغبا ىم؟ كال يدركف ما فعل بقومهم، فعذب ا تبارؾ كتعاذل ىؤالء ىهنا، كىؤال
فانظر يا ؿبمد بعْب قلبك إذل عاقبة غدر شبود  (ں  ڻ            ڻ  ڻ  ڻ )كمن معو، كقولو: 

بنبيهم صاحل، كيف كان ؟ كما الذم أكرثها اعتداؤىم كطغياهنم كتكذيبهم؟ فإف ذلك سنتنا فيمن  
ناؽبم بتكذيبهم إياؾ، ما كذب رسلنا، كطغى علينا من سائر اػبلق، فحذر قومك من قريش، أف ي

                                                             

 . ُُٗتو ص( سبق  ترصبُ)
 .ُٓ-َٓ( سورة النمل، اآليتاف: ِ)
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إنا دمرنا التسعة الرىط  (:ۀ  ۀ  ہ  ہ)ناؿ شبود بتكذيبهم صاغبا من اؼبثبلت، كقولو: 
 .(ُ)الذين يفسدكف ُب األرض من قـو صاحل كقومهم من شبود أصبعْب، فلم نبق منهم أحدا

 العزيز: ة: امرأاخامس

ة الذم اشَبل يوسف عليو السبلـ، كذلك ُب العزيز أربع مرات ُب التنزيل، مرة بامرأ كرد ذكر امرأة
ۉ    ۅۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ ﴿قولو تعاذل:  ۅ  

ى . (ِ)﴾ائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ  ائۉ  ې    ې  ې  ې   ى  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ﴿كمرة بالٍب ىو ُب بيتها، عند قوؿ الرب جل كعبل:

ڤ  ڤ   ٹٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ كأخرل بامرأة العزيز ُب .(ّ)﴾ٹ      ٹ  ٹ  
حت    مبجب  حب  خب  يئىئ  ىئ    ی  ی  ی  ی      جئ  حئ    مئ  ىئ ﴿موضعْب، قاؿ تعاذل: ىب   يب  جت  

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     ىئ    ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ    ﴿كقاؿ تعاذل:.(ْ)﴾خت  مت

 .(ٓ)﴾مئ

رأة على قولْب: أحدنبا: اهنا راعيل بن  رعاييل، كالثاين: اهنا كقد اختلف اؼبؤرخوف ُب اسم اؼب
 .(ٔ)أزليخا بن  سبليخا

يوسف الذم ىو ُب بيتها إذل نفسها؛ غببها الشديد لو  -برفق كلْب-كلقد دع  امرأة العزيز 
كحسن هبائو، كغلق  األبواب عليها كعلى يوسف، كقال : ىلم إرل، فقاؿ: معاذ ا أعتصم بو، 

                                                             

 .َْٖ-ْٕٕ/  ُٗ، ُطجامع البيان، ( الطربم، ُ)
 .ُِ( سورة يوسف، اآلية: ِ)
 .ِّ( السورة السابقة، اآلية: ّ)
 .َّ( السورة السابقة، اآلية: ْ)
 .ُٓ( السورة السابقة ، اآلية: ٓ)
 .ُِْ/  ّ، ّط زاد المسير،( ابن اعبوزم، ٔ)
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 من الذم تدعينِب إليو، من خيانة سيدم الذم أحسن منزلٍب كأكرمِب فبل أخونو ُب أىلو، كأستجّب
 (.ُ)إنو ال يفلح من ظلم ففعل ما ليس لو فعل

كىذه انة العظيمة أعظم على يوسف من ؿبنة إخوتو، كصربه عليها أعظم أجرا، ألنو صرب 
بة ا عليها، كأما ؿبنتو بإخوتو، فصربه صرب اختيار مع كجود الدكاعي الكثّبة، لوقوع الفعل، فقدـ ؿب

اضطرار، دبنزلة األمراض كاؼبكاره الٍب تصيب العبد بغّب اختياره، كليس لو ملجأ إال الصرب عليها، 
طائعا أك كارىا، كذلك أف يوسف عليو الصبلة كالسبلـ بقي مكرما ُب بي  العزيز، ككاف لو من 

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ}، أف اعبماؿ كالكماؿ كالبهاء ما أكجب ذلك أم: ىو غبلمها،  {ٱ  ٻ  
كرب  تدبّبىا، كاؼبسكن كاحد، يتيسر إيقاع األمر اؼبكركه من غّب إشعار أحد، كال إحساس بشر، 

كصار ال خاليا، كنبا آمناف من دخوؿ أحد عليهما،  }غلق  األبواب{}ك{ زادت اؼبصيبة، بأف 
عل الفاحشة، كحدث  يوسف نفسو حديث خطرات ، كلقد مال  نفسها لف(ِ)بسبب تغليق األبواب

لبلستجابة، لوال أف رأل آية من آيات ربو تزجره عما حدثتو بو نفسو، كإمبا أرم ذلك؛ لندفع عنو 
السوء كالفاحشة ُب صبيع أموره، إنو كاف من عباد ا اؼبطهرين اؼبصطفْب للرسالة الذين أخلصوا ُب 

 الباب يريد اػبركج، كأسرع  رباكؿ اإلمساؾ بو، كجذب  عبادهتم  كتوحيده،  كأسرع يوسف إذل
قميصو من خلفو؛ لتحوؿ بينو كبْب اػبركج فشقتو، ككجدا زكجها عند الباب فقال : ما جزاء من 
أراد بامرأتك فاحشة إال أف يسجن أك يعذب العذاب اؼبوجع، قاؿ يوسف: ىي الٍب طلب  مِب 

إف كاف قميصو شق من األماـ فصدق  ُب اهتامها لو، ذلك، فشهد صيب ُب اؼبهد من أىلها فقاؿ: 
كىو من الكاذبْب، كإف كاف قميصو شق من اػبلف فكذب  ُب قوؽبا، كىو من الصادقْب، فلما رأل 
الزكج قميص يوسف شق من خلفو علم براءة يوسف، كقاؿ لزكجتو: إف ىذا الكذب الذم اهتم  

، إف مكركن عظيم، قاؿ عزيز "مصر": يا يوسف -أيتها النساء-بو ىذا الشاب ىو من صبلة مكركن 
اؼبغفرة لذنبك؛ إنك كن  من اآلشبْب  -أيتها اؼبرأة-اترؾ ذكر ما كاف منها، فبل تذكره ألحد، كاطليب 
 . (ّ)ُب مراكدة يوسف عن نفسو، كُب افَبائك عليو

                                                             

 .ُِّ/  ْ، ِطالتفسير الميسر، ة من العلماء، ( ؾبموعُ)
 .ّٔٗ/  ُ ،ُطتيسير الكريم، ( السعدم، ِ)
 .ُِٗ-ُِْ/  ْ، ِطالتفسير الميسر،  ،( ؾبموعة من العلماءّ)
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 : شاىد يوسف عليو السالم:اسادس

ڱ  ں  ں  ڻ ﴿قاؿ تعاذل:  ے    ڻ  ڻ  ۀ      ۀ    ڻڱ   ہ  ہ         ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  

 .(ُ)﴾ے  ۓ

فيو ثبلث مسائل: األكذل: قاؿ العلماء: ؼبا برأت نفسها، "قاؿ القرطيب رضبو ا تعاذل ىاىنا: 
قاؿ:" ىي راكدتِب عن نفسي" نطق  -ألف من شأف اب إيثار ابوب -كدل تكن صادقة ُب حبو

و، كأف يوسف عليو السبلـ دل ينب عن كشف القضية، فلما يوسف باغبق ُب مقابلة هبتها ككذهبا علي
ألهنما ؼبا تعارضا ُب القوؿ احتاج ( ڻ  ڻ  ۀ      ۀ)بغ  بو غضب، فقاؿ اغبق، الثانية: 

اؼبلك إذل شاىد ليعلم الصادؽ من الكاذب، فشهد شاىد من أىلها، أم حكم حاكم من أىلها، 
الشاىد على أقواؿ أربعة: األكؿ: أنو طفل ُب  ألنو حكم منو كليس بشهادة، كقد اختلف ُب ىذا

اؼبهد تكلم، قاؿ الطربم: كىو الصحيح، للحديث الوارد فيو عن النيب صلى ا عليو كسلم، كىو 
، ٍب قيل: إنو كاف ُب الدار كأنو ابن خالتها،  (ِ)قولو:" تكلم ُب اؼبهد أربعة، كذكر فيهم شاىد يوسف

و ؾباز صحيح من جهة اللغة، فإف لساف اغباؿ أبلغ من لساف أف الشاىد قد القميص، كى -الثاين
اؼبقاؿ، كقد تضيف العرب الكبلـ إذل اعبمادات كزبرب عنها دبا ىي عليو من الصفات، كذلك كثّب ُب 
أشعارىا ككبلمها، كمن أحبله قوؿ بعضهم: قاؿ اغبائط للوتد دل تشقِب؟ قاؿ لو: سل من يدقِب. إال 

أنو خلق من خلق ا تعاذل  -" يبطل أف يكوف القميص، الثالثۀ      ۀ أف قوؿ ا تعاذل بعد"
أنو رجل حكيم ذك عقل كاف الوزير  -، الرابع"ۀ      ۀتعاذل:" وليس بإنسي كال جبِب، كىذا يرده قول

يستشّبه ُب أموره، ككاف من صبلة أىل اؼبرأة، ككاف مع زكجها، فقاؿ: قد ظبع  االستبدار كاعبلبة من 
الباب، كشق القميص، فبل أدرم أيكما كاف قداـ صاحبو، فإف كاف شق القميص من قدامو كراء 

فأن  صادقة، كإف كاف من خلفو فهو صادؽ، فنظركا إذل القميص فإذا ىو مشقوؽ من خلف، كقيل 
 . (ّ)إف ىذا كاف ابن عمها

                                                             

 .ِٔ( سورة يوسف، اآلية: ُ)
صححو اغباكم ، من طريق ضباد بن سلمة بو، ك ْٔٗ/ِ، ُ، طالمستدرك، كاغباكم، ٓٓ/ُٔ، ُط جامع البيان، ( الطربم،ِ)

 ككافقو الذىيب.
 .ُّٕػ ُِٕ/  ٗ، ُط  الجامع،( القرطيب، ّ)
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 : النسوة في مدينة مصر:اسابع

ىئ    ی  ی  ی  ی      جئ  حئ   ﴿قاؿ تعاذل:   ىب   يب  جت  حت  خت  مت  مبجب  حب  خب  يئمئ  ىئ  ىئ  

ٿ    ٺٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ     پ  پ  پ  پ   ڀ      ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ ٿ  ٿ  ٿ        

ڦ     ڦ    ڦ           ڄ  .(ُ)﴾ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  

النسوة: اسم صبع امرأة ال مفرد لو، كىو اسم صبع قلة، مثلو نساء، كقولو: ُب اؼبدينة صفة 
سوة، كاؼبقصود من ذكر ىذه الصفة أهنن كن متفرقات ُب ديار من اؼبدينة، كىذه اؼبدينة ىي قاعدة لن

مصر السفلى، كىي مدينة )منفيس( حيث كاف قصر العزيز، فنقل اػبرب ُب بيوت اؼبتصلْب ببي  
هن، أك العزيز، كقيل: إف امرأة العزيز باح  بالسر لبعض خبلئلها فأفشينو كأهنا أرادت التشاكر مع

أرادت االرتياح باغبديث إليهن، )كمن أحب شيئا أكثر من ذكره(، كالفٌب: الذم ُب سن الشباب، 
إضافتو إذل ضمّب كيكُب بو عن اؼبملوؾ كعن اػبادـ، كما يكُب بالغبلـ كاعبارية، كىو اؼبراد ىنا، ك 

شغف: فعل مشتق من ؼبالكو، ك  بالتبع ما دام  زكجةالعزيز ألنو غبلـ زكجها فهو غبلـ ؽبا  امرأت
كىو غبلؼ القلب، كىذا الفعل مثل كبده كرآه  -بكسر الشْب اؼبعجمة -اسم جامد، كىو الشغاؼ

(، كؼبا فيو من اإلصباؿ حئ( ؿ )حبكجبهو، إذا أصاب كبده كرئتو كجبهتو، كالضمّب اؼبستَب ُب )
م اخَبؽ ، كأصلو: شغفها حبو، أم أصاب حبو شغافها، أ(خبيز للنسبة بقولو: )جيء بالتمي

( ألف الفعل اؼبسند إذل ألفاظ ىئ  ىئ الشغاؼ فبلغ القلب، كناية عن التمكن، كتذكّب الفعل ُب )
 اعبموع غّب اعبمع اؼبذكر السادل هبوز ذبريده من التاء باعتبار اعبمع، كقرنو بالتاء باعتبار اعبماعة مثل 

مة تأنيث بل ىي ىاء [، كأما اؽباء الٍب ُب آخر نسوة فليس  عبلُٗ]سورة يوسف: ﴾ گ گ﴿
( بصيغة اؼبضارع مع كوف اؼبراكدة مض  لقصد جئفعلة صبع تكسّب، مثل صبية كغلمة، كؾبيء )

استحضار اغبالة العجيبة لقصد اإلنكار عليها ُب أنفسهن كلومها على صنيعها، كنظّبه ُب استحضار 
ڃ چ ﴿اغبالة قولو تعاذل:  تمرار اؼبراكدة، ألف ، كوبتمل أف يكوف الس(ِ)[ْٕ]سورة ىود: ﴾ ڃ ڃ 

                                                             

 .ُّ-َّ( سورة يوسف، اآليتاف: ُ)
 .ُِٔ-ِٗٓ/  ُِ، ُطالتحرير والتنوير، ( ابن عاشور، ِ)
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  ڇڃ  چ  چ   چ  چ ﴿اؼبرأة دل تزؿ شغوفا بيوسف غليو السبلـ، بدليل قولو تعاذل حكاية عنها: 

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ   ڎ  ڈ  .(ُ)﴾ڇ  

كؼبا كصل اػبرب إذل نسوة ُب اؼبدينة كربدثن بو، كقلن منكرات على امرأة العزيز: امرأة العزيز 
تدعوه إذل نفسها، كقد بلغ حبها لو شغاؼ قلبها، إنا لنراىا ُب ىذا الفعل رباكؿ غبلمها عن نفسو، ك 

لفي ضبلؿ كاضح، فلما ظبع  امرأة العزيز بغيبتهن إياىا كاحتياؽبن ُب ذمها، أرسل  إليهن تدعوىن 
لزيارهتا، كىيأت ؽبن ما يتكئن عليو من الوسائد، كما يأكلنو من الطعاـ، كأعط  كل كاحدة منهن 

طعن الطعاـ، ٍب قال  ليوسف: اخرج عليهن، فلما رأينو أعظمنو كأجللنو، كأخذىن حسنو سكينا ليق
كصبالو، فجرحن أيديهن كىن يقطعن الطعاـ من فرط الدىشة كالذىوؿ، كقلن متعجبات: معاذ ا، 
ما ىذا من جنس البشر؛ ألف صبالو غّب معهود ُب البشر، ما ىو إال ملك كرًن من اؼببلئكة، عندئذ 

  امرأة العزيز للنسوة البلٌب قطعن أيديهن: فهذا الذم أصابكن ُب رؤيتكن إياه ما أصابكن ىو قال
الفٌب الذم ؼبتنِب ُب االفتتاف بو، كلقد طلبتو كحاكل  إغراءه؛ ليستجيب رل فامتنع كأىب، كلئن دل 

 .(ِ)يفعل ما آمره بو مستقببل ليعاقنب بدخوؿ السجن، كليكونن من األذالء

لينقطع بذلك  {ۓ   ۓ   ﮲}الدالة على براءتو،  {ھ  ھ  ھ  ے  ے  }م ٍب ظهر ؽب
اػبرب كيتناساه الناس، فإف الشيء إذا شاع دل يزؿ يذكر كيشاع مع كجود أسبابو، فإذا عدم  أسبابو 

، كمكث ُب السجن بضع سنْب، حٌب إذا (ّ)نسي، فرأكا أف ىذا مصلحة ؽبم، فأدخلوه ُب السجن
 ؤيا اؼبلك سببا ػبركجو، فخرج كصار من اؼبقربْب منو.قدر ا خركجو جعل ر 

 : صاحبا يوسف في السجن:اثامن

       ﮿﮹  ﮺    ﮻     ﮼  ﮽    ﮾  ﮸﮴  ﮵  ﮶  ﮷﴿قاؿ تعاذل:           ﯁  ﯀  

  .(ْ)﴾           ڭ               
                                                             

 .ِّ( سورة يوسف، اآلية: ُ)
 .ُِّ-َُّ/  ْ، ِطالتفسير الميسر، ، ( ؾبموعة من العلماءِ)
 .ّٕٗ/  ُ ،ُط تيسير الكريم،( السعدم، ّ)

 .ّٔ( سورة يوسف، اآلية: ْ)
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لذم على الشراب "نبوا"، ىذاف الفتياف كاف أحدنبا ساقي اؼبلك، كاآلخر خبازه، ككاف اسم ا
كاآلخر "ؾبلث"، ككاف سبب حبس اؼبلك إيانبا أنو توىم أهنما سباآل على ظبو ُب طعامو كشرابو، ككاف 
يوسف، عليو السبلـ، قد اشتهر ُب السجن باعبود كاألمانة كصدؽ اغبديث، كحسن السم  ككثرة 

ذل أىل السجن كعيادة مرضاىم كالقياـ العبادة، صلوات ا عليو كسبلمو، كمعرفة التعبّب كاإلحساف إ
حبقوقهم، كؼبا دخل ىذاف الفتياف إذل السجن، تآلفا بو كأحباه حبا شديدا، كقاال لو: كا لقد 

كىو -كقاؿ اآلخر  -يعِب عنبا -أحببناؾ حبا زائدا،  ٍب إهنما رأيا مناما، فرأل الساقي أنو يعصر طبرا 
     }:-اػبباز                                  .(ُ){  

كلعل يوسف عليو الصبلة كالسبلـ قصد أف يدعونبا إذل اإليباف ُب ىذه اغباؿ الٍب بدت 
ڦ   ڦ  ﴿حاجتهما إليو، ليكوف أقبع لدعوتو، كأقبل ؽبما. ٍب صرح ؽبما بالدعوة، فقاؿ: 

كال تضر، كال . أم: أرباب عاجزة ضعيفة ال تنفع (ِ)﴾ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ       ڃ
تعطي كال سبنع، كىي متفرقة ما بْب أشجار كأحجار كمبلئكة كأموات، كغّب ذلك من أنواع اؼبعبودات 

ُب ذاتو كصفاتو  {ڄ }الذم لو صفات الكماؿ،  {ڄ  ڄ  ڄ }الٍب يتخذىا اؼبشركوف، أتلك 
فما شاء   الذم انقادت األشياء لقهره كسلطانو، {ڃ }كأفعالو فبل شريك لو ُب شيء من ذلك، 

كاف كما دل يشأ دل يكن، كمن اؼبعلـو أف من ىذا شأنو ككصفو خّب من اآلؽبة اؼبتفرقة الٍب ىي ؾبرد 
ڇ   ﴿أظباء، ال كماؿ ؽبا كال أفعاؿ لديها، كؽبذا قاؿ:  ڇ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ     چ  

ية . أم: كسوسبوىا أظباء، ظبيتموىا آؽبة، كىي ال شيء، كال فيها من صفات األلوى(ّ)﴾ڇ  
بل أنزؿ ا السلطاف بالنهي عن عبادهتا كبياف بطبلهنا، كإذا دل ينزؿ  {ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ}شيء،

ا هبا سلطانا، دل يكن طريق كال كسيلة كال دليل ؽبا، ألف اغبكم  كحده، فهو الذم يأمر كينهى، 
أم: اؼبستقيم  {گ   گ  گ  گک  ک  ک        ک }كيشرع الشرائع، كيسن األحكاـ، كىو الذم أمركم 

 }اؼبوصل إذل كل خّب، كما سواه من األدياف، فإهنا غّب مستقيمة، بل معوجة توصل إذل كل شر،

ڳ  ڳ  ڱ  ڳ     حقائق األشياء، كإال فإف الفرؽ بْب عبادة ا كحده ال شريك لو،  {ڳ  
                                                             

 . ّٖٖ/  ْ، ُط تفسير القرآن العظيم،( ابن كثّب، ُ)
 .ّٗ( سورة يوسف، اآلية: ِ)
 .َْاآلية:  سورة يوسف، (ّ)
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حصل منهم ما  كبْب الشرؾ بو، أظهر األشياء كأبينها، كلكن لعدـ العلم من أكثر الناس بذلك،
حصل من الشرؾ، فيوسف عليو السبلـ دعا صاحيب السجن لعبادة ا كحده، كإخبلص الدين لو، 

ڱ   }فيحتمل أهنما استجابا كانقادا، فتم  عليهما النعمة، ٍب قاـ بتعبّب رؤيانبا ؽبما، فقاؿ:

أم:  {ڻ  ڻ  ڻ }كىو الذم رأل أنو يعصر طبرا، فإنو ىبرج من السجن  {ڱ  ں  ں
كىو: الذم  {ۀ  ۀ }سقي سيده الذم كاف ىبدمو طبرا، كذلك مستلـز ػبركجو من السجن،ي

ہ  ہ     ہ  ھ }رأل أنو وبمل فوؽ رأسو خبزا تأكل الطّب منو،  فإنو عرب عن اػببز  {ہ  
الذم تأكلو الطّب، بلحم رأسو كشحمو، كما فيو من اؼبخ، كأنو ال يقرب كيسَب عن الطيور، بل يصلب 

ؿبل، تتمكن الطيور من أكلو، ٍب أخربنبا بأف ىذا التأكيل الذم تأكلو ؽبما، أنو ال بد من كهبعل ُب 
 . (ُ)أم: تسأالف عن تعبّبه كتفسّبه {ھ  ھ     ے  ے  ۓ  }كقوعو، فقاؿ:

كفيما سيق يتبْب لنا أنو ؼبا عرؼ نيب ا يوسف عليو السبلـ أف أحدنبا مقتوؿ، دعانبا إذل 
 نصيبهما من آخرهتما، كأما اآلخر ، كىو الذم رأل أف على رأسو خبزا حظهما من رهبما، كإذل

تأكل الطّب منو "فيصلب فتأكل الطّب من رأسو"، فذكر أنو ؼبا عرب ما أخرباه بو أهنما رأياه ُب 
يقوؿ: فرغ من األمر الذم  (ھ  ھ     ے  ے  ۓ)منامهما، قاال لو: ما رأينا شيئا! فقاؿ ؽبما: 

 .(ِ)ككجب حكم ا عليكما بالذم أخربتكما بوفيو استفتيتما، 

 : أم موسى عليو السالم:تاسعا

أـ موسى دل يرد ؽبا اسم ُب التنزيل، كدل يعرؼ اظبها ُب كتب اليهود، كذكر اؼبفسركف ؽبا أظباء ال يوثق 
 عليو السبلـ. (ْ)، كال ينبغي اعبـز هبا، منها: يوحانذ بن  الكل بن يعقوب(ّ)بصحتها

                                                             

 .ّٖٗ -ّٕٗ/  ُ ،ُطتيسير الكريم، ( السعدم، ُ)

 .َُٕ -َُٓ/  ُٔ، ُطجامع البيان، ( الطربم، ِ)
 .ّٕ/  َِ، ُ، طنويرالتحرير والت( ابن عاشور، ّ)
 .ِِٓ/  ّ، ُ، طمعالم التنزيل( البغوم، ْ)
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حت  ﴿ُب سورتْب من القرآف الكرًن، ُب آيات كثّبة، أكالنبا: سورة طو، قاؿ تعاذل:  كرد ذكرىا

ىت  يت  جث    ٿ  خت  مت   ٺ   ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ      ٺ  ٺ   ٱ  

 .(ُ)﴾ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ٹٿ     ٿ  ٿ    ٹ

رة مرة أخرل، كذلك حْب أكحينا إذل يقوؿ تعاذل ذكره: كلقد تطولنا عليك يا موسى قبل ىذه اؼب
أمك، إذ كلدتك ُب العاـ الذم كاف فرعوف يقتل كل مولود ذكر من قومك ما أكحينا إليها؛ ٍب فسر 

" ٻ تعاذل ذكره ما أكحى إذل أمو، فقاؿ: ىو أف اقذفيو ُب التابوت، فأف ُب موضع نصب ردا على "
ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ     پ  پ  ڀ  ڀ }، كترصبة عنها،(ٻ  پ)الٍب ُب قولو:  ڀ   ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  

يقوؿ تعاذل ذكره: كلقد مننا عليك يا موسى مرة أخرل حْب أكحينا إذل  {ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ٹٹ
ٺ  ٺ  )يعِب باليم: النيل  (ڀ   ڀ  ٺ)أمك، أف اقذُب ابنك موسى حْب كلدتك ُب التابوت 

أخرج ـبرج األمر، كأف اليم ىو يقوؿ:فاقذفيو ُب اليم، يلقو اليم بالساحل، كىو جزاء ( ٺ
اؼبأمور، ففعل  ذلك أمو بو، فألقاه اليم دبشرعة آؿ فرعوف، أرضعتو كجعلتو ُب تابوت صغّب، 
كمهدت لو فيو، ٍب عمدت إذل النيل فقذفتو فيو، كأصبح فرعوف ُب ؾبلس لو كاف هبلسو على شفّب 

بو كآسية ابنة مزاحم امرأتو جالسة إذل  النيل كل غداة، فبينا ىو جالس، إذ مر النيل بالتابوت، فقذؼ
جنبو، فقاؿ: إف ىذا لشيء ُب البحر، فأتوين بو، فخرج إليو أعوانو حٌب جاءكا بو، ففتح التابوت فإذا 

ٿ  )فيو صيب ُب مهده، فألقى ا عليو ؿببتو، كعطف عليو نفسو، كعُب جل ثناؤه بقولو:  ٿ  ٿ     

وسى، كألقى ا ؿببتو على موسى، كما قاؿ جل ثناؤه: فرعوف ىو العدك، كاف  كؼب (ٿ    ٹ
فحببو إذل آسية امرأة فرعوف، حٌب تبنتو كغذتو كربتو، ك إذل فرعوف، حٌب كف  (ٹ   ٹ  ڤ  ڤ)

عنو عاديتو كشره، كقد قيل: إمبا قيل: كألقي  عليك ؿببة مِب، ألنو حببو إذل كل من رآه، فيكوف 
 . (ِ)آلخر إذا أحبو: ألقي  عليك رضبٍب: أم ؿببٍبمعناه: حببتك إليهم، يقوؿ الرجل 

ٹ  ٹ  ٹ    ٿٺ  ٺ     ٺ     ٺ   ٿ  ٿ ﴿كثانيتهما: سورة القصص، قاؿ تعاذل:  ٿ  ٹ  

چ    ڦڤ      ڤ  ڤ   ڤ   ڦ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ   ڦ    ڦ  ڄ     

                                                             

 .ّٗ-ّٕ( سورة طو، اآليات: ُ)
 .َّّ  - َِّ/  ُٖ، ُط جامع البيان،( الطربم، ِ)
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 ک  ک  ک     ڑڇ        ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڇچ

 اآليات. (ُ)﴾ک  گ    گ  گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ

كىذه إجابة من ا لرسولو موسى، عليو السبلـ، فيما سأؿ من ربو عز كجل، كتذكّب لو 
بنعمو السالفة عليو، فيما كاف أؽبم أمو حْب كان  ترضعو، كربذر عليو من فرعوف كمبلئو أف يقتلوه؛ 

الغلماف، فازبذت لو تابوتا، فكان  ترضعو ٍب تضعو فيو،  ألنو كاف قد كلد ُب السنة الٍب يقتلوف فيها
كسبسكو إذل منزؽبا حببل فذىب  مرة لَببطو، فانفل  منها كذىب بو -كىو النيل-كترسلو ُب البحر 

ں   ڱ﴿البحر، فحصل ؽبا من الغم كاؽبم ما ذكره ا عنها ُب قولو:  ڻ    ڻ    ںڱ  ڱ  ڱ  

ھ   ہ  ہ  ہ      ۀ   ۀ   ہ   .فذىب بو البحر إذل دار فرعوف (ِ)﴾ھ  ھڻ  ڻ  
ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ﴿ . أم قدرا مقدكرا من ا، حيث كانوا ىم يقتلوف (ّ)﴾ڃ  

-كلو السلطاف العظيم، كالقدرة التامة-الغلماف من بِب إسرائيل، حذرا من كجود موسى، فحكم ا 
ڄ   ﴿كزكجتو لو؛ كقولو: أال يرىب إال على فراش فرعوف، كيغذل بطعامو كشرابو، مع ؿببتو  ڦ  ڦ  

. كذلك أنو ؼبا استقر عند آؿ فرعوف، (ْ)﴾چ  چ    چ  چ          ڇ   ڇ  ڃڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ
فجاءت أختو كقال   {ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ}عرضوا عليو اؼبراضع، فأباىا، قاؿ ا عز كجل: 

ى  ى  ائ﴿ عو  لكم . تعِب ىل أدلكم على من ترض(ٓ)﴾ۅ  ۉ      ۉ  ې  ې  ې   ې  
باألجرة؟ فذىب  بو كىم معها إذل أمو، فعرض  عليو ثديها، فقبلو، ففرحوا بذلك فرحا شديدا، 
كاستأجركىا على إرضاعو فناؽبا بسببو سعادة كرفعة كراحة ُب الدنيا كُب اآلخرة أغنم كأجزؿ، 

چ  چ    ڇ   ڇ  ڇ  ڇ}  {ڌ  ڎ  ڎ }يعِب: القبطي،  {ڍ  ڌ}أم: عليك،  {چ  چ    

                                                             

 .ٗ-ٕ( سورة القصص، اآليات: ُ)
 .َُ( السورة السابقة، اآلية: ِ)
 .ٖ( السورة السابقة، اآلية: ّ)
 .َْ( سورة طو، اآلية: ْ)
 .ُِالقصص، اآلية: ( سورة ٓ)
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ا حصل لو بسبب عـز آؿ فرعوف على قتلو، ففر منهم ىاربا، حٌب كرد ماء مدين، كقاؿ لو كىو م
 .(ِ)(ُ)﴾ۀ  ۀ  ہ     ہ  ہ  ڻڻ  ڻ ﴿ذلك الرجل الصاحل: 

ىنا: كحي اإلؽباـ الصادؽ، كىو إيقاع معُب ُب النفس ينثلج لو نفس اؼبلقى إليو حبيث  كالوحي
، كقد يكوف بطريق الرؤيا الصاغبة الٍب يقذؼ ُب نفس هبـز بنجاحو فيو كذلك من توفيق ا تعاذل

 .(ّ)الرائي أهنا صدؽ

 : أخت موسى عليو السالم:اشر اع

، ىي شقيقتو الكربل، كرد ذكرىا مرتْب، ُب سورتْب من القرآف (ْ)كأخ  موسى: مرًن ابنة عمراف
ڃ  ڃ  ڃ﴿الكرًن، نبا سورة طو، ُب قولو تعاذل:  چ  چ       چ  چ   ڃڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  

ۓ  ﮲    ﮳  ﮴  ڭ  ۇ    ۓھ   ے  ے ﴿ُب قولو تعاذل: سورة القصص، ، ك (ٓ)﴾ڇ   ڇ

ى  ى  ائ    ۆۇ      ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ         ۉ  ې  ې  ې   ې  

 .(ٔ)﴾ائ

يقوؿ تعاذل بعد أف أخرب عن فؤاد أـ موسى، حْب ذىب كلدىا ُب البحر، كأنو أصبح فارغا، أم: من  
أم: إف كادت من شدة كجدىا  {ڻ    ڻ  ڻ  ڻ }أمور الدنيا إال من موسى،  كل شيء من

ۀ    ﴿كحزهنا كأسفها لتظهر أنو ذىب ؽبا كلد، كزبرب حباؽبا، لوال أف ا ثبتها كصربىا، قاؿ ا تعاذل: 

ھ  ھ  ھ ھ   ے  ے ككان  كبّبة -. أم: أمرت ابنتها (ٕ)﴾ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ     
أم: اتبعي أثره، كخذم خربه، كتطليب شأنو من نواحي البلد.  {ے }ال  ؽبا: فق-تعي ما يقاؿ ؽبا 

                                                             

 .ِٓ، اآلية: سورة القصص( ُ)
 .ُُٖ ػَُٖ/ ّ ،ُط تفسير القرآن العظيم،ابن كثّب، ( ّ)
 .ُِٔ/  ُٔ، ُ، طالتحرير والتنوير( ابن عاشور، ّ)
 .ُِٖ/  ُٔ ،ُ( اؼبصدر السابق، طْ)
 .َْ( سورة طو، اآلية: ٓ)
 .ُِ-ُُ( سورة القصص، اآليتاف: ٔ)
 .ُُ-َُ: ، اآليتافسورة القصص( ٕ)
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، أك عن بعيد، كجعل  تنظر إليو ككأهنا ال (ُ)، عن جانب{ۓ  ﮲    ﮳  ﮴ }فخرج  لذلك، 
تريده، كذلك أنو ؼبا استقر موسى، عليو السبلـ، بدار فرعوف، كأحبتو امرأة اؼبلك، كاستطلقتو منو، 

ضع الٍب ُب دارىم، فلم يقبل منها ثديا، كأىب أف يقبل شيئا من ذلك، فخرجوا بو إذل عرضوا عليو اؼبرا
سوؽ لعلهم هبدكف امرأة تصلح لرضاعتو، فلما رأتو بأيديهم عرفتو، كدل تظهر ذلك كدل يشعركا هبا، 

أم: ربريبا قدريا، كذلك لكرامة ا لو صانو  عن أف { ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ} قاؿ ا تعاذل:
جعل ذلك سببا إذل رجوعو إذل أمو، لَبضعو كىي آمنة، -سبحانو -غّب ثدم أمو؛ كألف ا يرتضع 

ې  }بعدما كان  خائفة، فلما رأهتم أختو حائرين فيمن يرضعو قال :  ې    ۅ  ۉ         ۉ  ې  ې  

، كؼبا قال  ذلك أخذكىا، كشكوا ُب أمرىا، كقالوا ؽبا: كما يدريك نصحهم لو (ِ){ى  ى  ائ
هم عليو؟ فقال : نصحهم لو كشفقتهم عليو رغبتهم ُب ظؤكرة اؼبلك كرجاء منفعتو، فأرسلوىا، كشفقت

فلما قال  ؽبم ذلك كخلص  من أذاىم، ذىبوا معها إذل منزؽبم، فدخلوا بو  على أمو، فأعطتو ثديها 
سن  فالتقمو، ففرحوا بذلك فرحا شديدا، كذىب البشّب إذل امرأة اؼبلك، فاستدع  أـ موسى، كأح

إليها، كأعطتها عطاء جزيبل كىي ال تعرؼ أهنا أمو ُب اغبقيقة، كلكن لكونو كافق ثديها. ٍب سألتها 
آسية أف تقيم عندىا فَبضعو، فأب  عليها كقال : إف رل بعبل كأكالدا، كال أقدر على اؼبقاـ عندؾ، 

جرت عليها النفقة كلكن إف أحبب  أف أرضعو ُب بيٍب فعل ، فأجابتها امرأة فرعوف إذل ذلك، كأ
كالصبلت كالكساكم كاإلحساف اعبزيل، فرجع  أـ موسى بولدىا راضية مرضية، قد أبدؽبا ا من 
 .(ّ)بعد خوفها أمنا، ُب عز كجاه كرزؽ دار، كدل يكن بْب الشدة كالفرج إال القليل: يـو كليلة، أك كبوه

 : اإلسرائيلي والقبطيان:شرعدي اح

ٺ  ٺ ﴿قاؿ تعاذل :  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ ڀ  ٺ   ٹ   ٿ   ٿ     ٿ      ڦٺ  ٿ  

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڇ   ڇ  ڇ  چڦ   ڌ        ڇچ  چ   ڌ   ڍ  ڍ  

 .(ْ)﴾ڎ
                                                             

 .ِِّ/  ٔ، ُطتفسير القرآن العظيم، ( ابن كثّب، ُ)
 .ُِ( سورة القصص، اآلية:ِ)

 .ِِْ/  ٔ، ُط تفسير القرآن العظيم، ابن كثّب،( ّ)

 .ُٓ( سورة القصص، اآلية: ْ)
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 .(ُ)(ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ)مدينة منف من مصر  (ٺ)موسى (ڀ )يقوؿ تعاذل ذكره:

كق  اسَباحة الناس  كحْب الغفلة: ىو الوق  الذم يغفل فيو أىل اؼبدينة عما هبرم فيها كىو
كتفرقهم كخلو الطريق منهم، كاؼبقصود من ذكر ىذا الوق  اإلشارة إذل أف قتلو القبطي دل يشعر بو 

 ﴿أحد سبهيدا لقولو بعد:      ﯁   ﮾   ﮿   ﯀       اآليات كمقدمة لذكر خركجو (ِ)﴾﮻   ﮼  ﮽ 
 .(ّ)من أرض مصر

ىذه اؼبدينة ُب ىذا الوق ، فقاؿ  كاختلف أىل العلم ُب السبب الذم من أجلو دخل موسى
بعضهم: دخلها متبعا أثر فرعوف، ألف فرعوف ركب كموسى غّب شاىد؛ فلما حضر علم بركوبو فركب 
كاتبع أثره، كأدركو اؼبقيل ُب ىذه اؼبدينة، كقاؿ آخركف: بل دخلها مستخفيا من فرعوف كقومو، ألنو  

ؿ آخركف: بل كاف فرعوف قد أمر بإخراجو من كاف قد خالفهم ُب دينهم، كعاب ما كانوا عليو، كقا
مدينتو حْب عبله بالعصا، فلم يدخلها إال بعد أف كرب كبلع أشده، قالوا: كمعُب الكبلـ: كدخل 

 . (ْ)اؼبدينة على حْب غفلة من أىلها لذكر موسى: أم من بعد نسياهنم خربه كأمره

ٿ)كما اختلفوا ُب الوق  الذم عِب بقولو: ٺ  ٺ  ٿ   اؿ بعضهم: ذلك عند فق (ٺ  
القائلة، نصف النهار، كقاؿ بعضهم: ىو بْب اؼبغرب كالعشاء، ركم عن ابن عباس رضي ا عنهما، 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ) قاؿ: يقولوف ُب القائلة، قاؿ: كبْب اؼبغرب كالعشاء، كقولو: ٿ    (ٿ  
ڦ  )عوف، من القبط من قـو فر  (ڤ  ڤ   ڤ)يقوؿ: ىذا من أىل دين موسى من بِب إسرائيل، 

يقوؿ: فاستغاثو الذم ىو من أىل دين موسى على الذم من عدكه من القبط، ككاف ( ڦ  ڦ  ڄ
 (ڃ  ڃ    ڃ  چ)موسى قد أكٌب بسطة ُب اػبلق، كشدة ُب البطش فغضب بعدكنبا فنازعو، 

                                                             

 .ّٔٓ/  ُٗ، ُط جامع البيان،( الطربم، ُ)
 .ُٗ( سورة القصص، اآلية: ِ)
 .ٖٖ/  َِ، ُط التحرير والتنوير،( ابن عاشور، ّ)

 .ّٕٓ/  ُٗ، ُطجامع البيان، ( الطربم، ْ)
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 يقوؿ: (ڃ  چ)، ككزه ككزة قتلو منها كىو ال يريد قتلو، (ُ)يقوؿ: فلكزه كؽبزه ُب صدره جبمع كفو
ڇ   ڇ  ڇ)، ؼ (ِ)ففرغ من قتلو ڌ  ڌ  ڇچ  چ    . (ڍ  ڍ  

موسى شديد الغضب شديد القوة، فمر برجل من القبط قد  فاكعن سعيد بن جبّب، قاؿ:  
تسخر رجبل من اؼبسلمْب، قاؿ: فلما رأل موسى استغاث بو، قاؿ: يا موسى، فقاؿ موسى: خل 

قاؿ: حٌب إذا كاف الغد نصف النهار  (چڃ  ڃ    ڃ  )سبيلو، فقاؿ: قد نبم  أف أضبلو عليك، 
خرج ينظر اػبرب، قاؿ: فإذا ذاؾ الرجل قد أخذه آخر ُب مثل حده؛ قاؿ: فقاؿ: يا موسى، قاؿ: 

﯀       )فاشتد غضب موسى، قاؿ: فأىول، قاؿ: فخاؼ أف يكوف إياه يريد، قاؿ: فقاؿ:  ﮿    ﮽  ﮾  

    !(ّ)الذم قتل  ؟  قاؿ: فقاؿ الرجل: أال أراؾ يا موسى أن (﯁  

كأما ككزه القبطي فلم يكن إال انتصارا للحق على صبيع التقادير، كلذلك ؼبا تكررت اػبصومة 
بْب ذلك اإلسرائيلي كبْب قبطي آخر كأراد موسى أف يبطش بالقبطي دل يقل لو القبطي: إف تريد إال 

    أف تنصر قومك كإمبا قاؿ "                  ف القبطي من عملة ـببز فرعوف ، قيل: كا(ْ)"   
فأراد أف وبمل حطبا إذل الفرف فدعا إسرائيليا ليحملو فأىب فأراد أف هبربه على ضبلو كأف يضعو على 

 .(ٓ)ظهره فاختصما كتضاربا ضربا شديدا

ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ﴿  .(ٔ)﴾ھ  ھ   ھ  ے  ے      ۓ  ۓ  ھڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  

ة فرعوف خائفا من جنايتو الٍب جناىا، كقتلو النفس يقوؿ تعاذل ذكره: فأصبح موسى ُب مدين
يقوؿ: يَبقب األخبار: أم ينتظر ما الذم يتحدث بو الناس،  (ۀ)الٍب قتلها أف يؤخذ فيقتل هبا، 

                                                             

 .ّٖٓ/  ُٗ، ُطجامع البيان، الطربم، (ُ)
 .َْٓ/  ُٗ، ُ( اؼبصدر السابق، طِ)

 .ّٗٓػ ّٖٓ/  ُٗ، ُط جامع البيان،( الطربم، ّ)

 .ُٗ( سورة القصص، اآلية: ْ)
 .ٖٗ/  َِ، ُ، طالتحرير والتنوير( ابن عاشور، ٓ)

 .ُٖاآلية:  ( سورة القصص،ٔ)
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فإذا اإلسرائيلي الذم استنصره ( ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ)، (ُ)فبا ىم صانعوف ُب أمره كأمر قتيلو
، فرآه اإلسرائيلي فاستصرخو على الفرعوين، كاستغاثو أيضا باألمس على الفرعوين يقاتلو فرعوين آخر

قاؿ ( ے  ے      ۓ)عليو، كأصلو من الصراخ، كما يقاؿ: قاؿ بنو فبلف: يا صباحاه، قاؿ لو موسى: 
 موسى لئلسرائيلي الذم استصرخو، كقد صادؼ موسى نادما على ما سلف منو من قتلو باألمس

ر: إنك أيها اؼبستصرخ لغوم: يقوؿ: إنك لذك غواية، ضبللة، القتيل، كىو يستصرخو اليـو على آخ
 . (ِ))مبْب(: قد تبين  غوايتك بقتالك أمس رجبل كاليـو آخر

﯀      ﯁      ﴿ ﮿    ﮾    ﮽  ﮼   ﮻    ﮺   ﮹   ﮸      ﮷   ﮶       ﮲ ﮳   ﮴  ﮵                    

      ڭ  .(ّ)﴾            

ا أراد موسى أف يبطش بالفرعوين الذم ىو عدك لو كلئلسرائيلي، قاؿ يقوؿ تعاذل ذكره: فلم
﯁     )اإلسرائيلي ؼبوسى كظن أنو إياه يريد  ﮾   ﮿   ﯀       كؼبا عـز على البطش بذلك (، ﮽ 

القبطي، كاعتقد اإلسرائيلي ػبوره كضعفو كذلتو أف موسى إمبا يريد قصده ؼبا ظبعو يقوؿ ذلك، فقاؿ 
﯁      } يدفع عن نفسو: ﮿   ﯀       ﮾    كذلك ألنو دل يعلم بو إال ىو كموسى،  {﮼  ﮽ 

عليو السبلـ، فلما ظبعها ذلك القبطي لقفها من فمو، ٍب ذىب هبا إذل باب فرعوف فألقاىا عنده، 
 .  (ْ)فعلم بذلك، فاشتد حنقو، كعـز على قتل موسى، فطلبوه فبعثوا كراءه ليحضركه لذلك

ے  )ادما تائبا، ككد أف دل يبطش بواحد منهما، كقد قاؿ لئلسرائيلي: كقيل: ؼبا أصبح موسى ن

علم اإلسرائيلي أف موسى غّب ناصره؛ فلما أراد اإلسرائيلي أف يبطش بالقبطي هناه موسى،  (ے      ۓ
  )ففرؽ اإلسرائيلي من موسى، فقاؿ: ﯁   ﯀        ﮾  ﮿    ، كىذا يعِب أف الضمّب ُب (ٓ)(﮽  

                                                             

 .ِْٓ/  ُٗ، ُطجامع البيان، ( الطربم، ُ)
 .ّْٓ -ِْٓ/  ُٗ( اؼبصدر السابق، ِ)
 .ُٗ( سورة القصص، اآلية: ّ)
 .ِِٔ -ِِٓ/  ٔ، ُط تفسير القرآن العظيم،( ابن كثّب، ْ)

 .ْْٓ/  ُٗ، ُط جامع البيان، ( الطربم،ٓ)
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اإلسرائيلي، ال على موسى عليو السبلـ، كما ىو الظاىر، كىو ـبالف للسياؽ  )أراد( يعود على
 كالنظم القرآين اغبكيم.

    )كقولو:                      )يقوؿ تعاذل ذكره ـبربا عن قيل اإلسرائيلي ؼبوسى: (    

ظلما، بغّب حق،  ما تريد إال أف تكوف جبارا ُب األرض، ككاف من فعل اعببابرة: قتل النفوس (:
  )كقيل: إمبا قاؿ ذلك ؼبوسى اإلسرائيلي؛ ألنو كاف عندىم من قتل نفسْب: من اعببابرة، كقولو:    

    . (ُ)أم: ما تريد أف تكوف فبن يعمل ُب األرض دبا فيو صبلح أىلها، من طاعة ا (    
 

 ناصح موسى عليو السالم: عشر:ثاني 

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ     ۋ  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ﴿قاؿ تعاذل: 

 .(ِ)﴾حب  خب

أم من آخرىا، قاؿ أكثر أىل التأكيل: اظبو  (ڭ  ۇ  ۇ)من شيعة موسى، ( ڭ  ڭ)
أم يسرع ُب مشيو، فأخذ طريقا  (ۆ)حزقيل مؤمن آؿ فرعوف، كقيل: اظبو مشعوف، كقيل: ظبعاف، 

 .(ّ)قا آخرقريبا حٌب سبق إذل موسى، فأخربه كأنذره حٌب أخذ طري

كالظاىر أف أقصى اؼبدينة ىو ناحية قصور فرعوف كقومو فإف عادة اؼبلوؾ السكُب ُب أطراؼ 
اؼبدف توقيا من الثورات كالغارات لتكوف مساكنهم أسعد خبركجهم عند اػبوؼ، كاؼبؤل: اعبماعة أكلو 

 .(ْ)تشاكركف ُب قتلكالشأف، كأراد هبم أىل دكلة فرعوف: فاؼبعُب: أف أكرل األمر يأسبركف بك، أم ي

 

                                                             

 .ْٓٓ/  ُٗ( اؼبصدر السابق، ُ)

 .َِ( سورة القصص، اآلية: ِ)
 .ِٖٓ/  ّ، ُ، طمعالم التنزيل( البغوم، ّ)
 .ٓٗ/  َِ، ُطالتحرير والتنوير، ( ابن عاشور، ْ)
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كؼبا طلب فرعوف موسى، كأمر بقتلو؛ جاء موسى ـبرب كخربه دبا قد أمر بو فرعوف ُب أمره، 
 . (ُ)كأشار عليو باػبركج من مصر، بلد فرعوف كقومو

عن ابن عباس، قاؿ: انطلق الفرعوين الذم كاف يقاتل اإلسرائيلي إذل قومو، فأخربىم دبا ظبع 
   )رب حْب يقوؿ: من اإلسرائيلي من اػب ﯁   فأرسل فرعوف الذباحْب لقتل  (﮽  ﮾  ﮿   ﯀      

موسى، فأخذكا الطريق األعظم، كىم ال ىبافوف أف يفوهتم، ككاف رجل من شيعة موسى ُب أقصى 
 .(ِ)اؼبدينة، فاختصر طريقا قريبا، حٌب سبقهم إذل موسى، فأخربه اػبرب

 عشر: شيخ مدين وابنتاه:ثالث 

ٹ  ڤ  ڤ﴿قاؿ تعاذل:  ٹ   ڤ  ڦ     ڤڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ     ٿ   ٹ  ٹ  

ی    ىئېئ  ېئ  ىئ    ىئ. إذل اآلية ﴿(ّ)﴾ڃ   ڃ  چ  چ  ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڦڦ

حب  خب  مب  مئی      ی  ی  جئ  حئ  من القصص.  (ْ)﴾ىئ  يئ  جب  

ن مصر ؼبا أخرب ذلك الرجل موسى عليو السبلـ دبا سباأل عليو فرعوف كدكلتو ُب أمره، خرج م
خت  }أم: يتلف   {مب  ىب  يب  جت}كحده، كدل يألف ذلك قلبو، بل كاف ُب رفاىية كنعمة كرئاسة، 

أم: أخذ طريقا سالكا مهيعا  {ٱ  ٻ  ٻ  ٻ }أم: من فرعوف كملئو،{ مت  ىت  يت  جث    مث
، ففعل ا بو ذلك، كىداه  {ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ}فرح بذلك،  أم: إذل الطريق األقـو
 .(ٓ)ط اؼبستقيم ُب الدنيا كاآلخرة، فجعل ىاديا مهدياإذل الصرا

كمدين: قـو من ذرية مدين بن إبراىيم، كأرض مدين كاقعة على الشاطئ الغريب من البحر 
األضبر، ككاف موسى عليو السبلـ قد سلك إليها عند خركجو من بلد مصر طريقا غربية جنوبية 

                                                             

 .ْٓٓ/  ُٗ، ُط جامع البيان،( الطربم، ُ)

 .ْٔٓ/  ُٗ( اؼبصدر السابق، ِ)

 .ِّ( سورة القصص، اآلية: ّ)
 .ِٖالسابقة، اآلية: السورة  (ْ)
 .ِِٔ/  ٔ، ُط تفسير القرآن العظيم،( ابن كثّب، ٓ)
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كميْب ٍب ببلد النبط إذل أرض مدين، كالوركد ىنا فسلك برية سبر بو على أرض العمالقة كأرض األد
، كاؼبراد باؼباء موضع اؼباء، كماء القـو ىو (ُ)﴾ک  ک  گ   گ﴿ معناه الوصوؿ كالبلوغ كقولو تعاذل:

الذم تعرؼ بو ديارىم، ألف القبائل كان  تقطن عند اؼبياه، ككانوا يكنوف عن أرض القبيلة دباء بِب 
أم عند ما بلغ ببلد مدين، كيناسب الغريب إذا جاء ديار قـو أف يقصد فبلف، فاؼبعُب: كؼبا كرد: 

اؼباء، ألنو ؾبتمع الناس، فهنالك يتعرؼ ؼبن يصاحبو كيضيفو، كاألمة: اعبماعة الكثّبة العدد، كحذؼ 
مفعوؿ يسقوف لتعميم ما شأنو أف يسقى، كىو اؼباشية كالناس، كألف الغرض ال يتعلق دبعرفة اؼبسقي، 

، أك اغبذؼ  كلكن دبا بعده من انزكاء اؼبرأتْب عن السقي، فيكوف من تنزيل الفعل اؼبتعدم منزلة البلـز
ىنا لبلختصار، كمعُب من دكهنم ُب مكاف غّب اؼبكاف الذم حوؿ اؼباء، أم ُب جانب مباعد لؤلمة 
 ُب من الناس، ألف حقيقة كلمة )دكف( أهنا كصف للشيء األسفل من غّبه، كاؼبعُب: ككجد امرأتْب

جهة مبتعدة عن جهة الساقْب، كتذكداف: تطرداف، كحقيقة الذكد: طرد األنعاـ عن اؼباء، كلذلك ظبوا 
القطيع من اإلبل الذكد، كاؼبعُب ُب اآلية: سبنعاف إببل عن اؼباء، كؼبا كاف اؼبقصود من حضور اؼباء 

: ما خطبكما؟ كىو سؤاؿ باألنعاـ سقيها، كرأل موسى اؼبرأتْب سبنعاف أنعامهما من الشرب سأؽبما
عن قصتهما كشأهنما إذ حضرا اؼباء كدل يقتحما عليو لسقي غنمهما، كاػبطب: الشأف كاغبدث اؼبهم، 
فأجابتا بأهنما كرىتا أف تسقيا إذل أف ينصرؼ الرعاء، كاإلصدار: اإلرجاع عن السقي، أم حٌب 

م فبل يبقى الزحاـ، كصدنبا عن يسقي الرعاء كيصدركا مواشيهم، أم حٌب يذىب رعاء اإلبل بأنعامه
اعتذارا عن (ڃ   ڃ  چ)اؼبزاضبة عادهتما ألهنما كانتا ذكاٌب مركءة كتربية زكية، ككاف قوؽبما 

حضورنبا للسقي مع الرجاؿ لعدـ كجداهنما رجبل يستقي ؽبما، ألف الرجل الوحيد ؽبما ىو أبونبا، 
 .(ِ)ة، كاسم اؼبرأتْب )ليا( ك )صفورة(كىو شيخ كبّب، ال يستطيع كركد اؼباء لضعفو عن اؼبزاضب

قاؿ ابن عباس: سار موسى من مصر إذل مدين، ليس لو طعاـ إال البقل ككرؽ الشجر، ككاف حافيا 
فما كصل مدين حٌب سقط  نعل قدمو، كجلس ُب الظل، كىو صفوة ا من خلقو، كإف بطنو 

نو تاج إذل شق سبرة، كؼبا قاؿ الصق بظهره من اعبوع، كإف خضرة البقل لَبل من داخل جوفو كإ
، أظبع اؼبرأة، كؼبا رجع  اؼبرأتاف سراعا بالغنم إذل أبيهما، {ڍ  ڌ       ڌ     ڎ  ڎ    ڈ   ڈ    ژ }موسى 

                                                             

 .ُٕ( سورة مرًن، اآلية: ُ)
 .َُُ – ٖٗ/  َِ، ُط التحرير والتنوير،( ابن عاشور، ِ)
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أنكر حاؽبما كؾبيئهما سريعا، فسأؽبما عن خربنبا، فقصتا عليو ما فعل موسى، عليو السبلـ، فبعث 
گ   }ا تعاذل:  إحدانبا إليو لتدعوه إذل أبيها قاؿ گ   گ   ڑ  ڑ         ک  ک  ک  ک  

ڑ   }            ۀ  ۀ  ہ     ہ  ہ  ڻڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ   ڻ  ڻ  ڱگ         ڳ   ڳ  ڳ  ڳ

أم: مشي اغبرائر، كما ركم عن أمّب اؼبؤمنْب عمر رضي ا عنو، أنو { ڑ         ک  ک  ک  
كىذا تأدب ُب {، ڱگ  گ  گ         ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ک  گ  }قاؿ: كان  مستَبة بكم درعها، 

{ گ   گ  گ  گ        ڳ   ڳ  ڳ  ڳ}العبارة، دل تطلبو طلبا مطلقا لئبل يوىم ريبة، بل قال : 

أم: ذكر لو ما كاف من { ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں }يعِب: ليثيبك كيكافئك على سقيك لغنمنا، 
ۀ  ہ     ہ  ڻڻ   ڻ  ڻ }لده، أمره، كما جرل لو من السبب الذم خرج من أجلو من ب ، {ۀ  

ۀ   }يقوؿ: طب نفسا كقر عينا، فقد خرج  من فبلكتهم فبل حكم ؽبم ُب ببلدنا، كؽبذا قاؿ: 

، كقد اختلف اؼبفسركف ُب ىذا الرجل: من ىو؟ على أقواؿ: أحدىا أنو شعيب {ۀ  ہ     ہ
 .  (ُ)د كثّبينالنيب عليو السبلـ الذم أرسل إذل أىل مدين، كىذا ىو اؼبشهور عن

كقاؿ آخركف: بل كاف ابن أخي شعيب، كقاؿ آخركف: كاف شعيب قبل زماف موسى، عليو السبلـ، 
، كقد كاف ىبلؾ قـو لوط ُب زمن (ِ)﴾ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ﴿دبدة طويلة؛ ألنو قاؿ لقومو: 

ـ، مدة طويلة اػبليل، عليو السبلـ بنص القرآف، كقد علم أنو كاف بْب موسى كاػبليل، عليهما السبل
احَباز من ىذا -كا أعلم -تزيد على أربعمائة سنة، كما قيل: إف شعيبا عاش مدة طويلة، إمبا ىو 

اإلشكاؿ، ٍب من اؼبقوم لكونو ليس بشعيب أنو لو كاف إياه ألكشك أف ينص على اظبو ُب القرآف 
 .(ّ)إسناده، ىاىنا، كما جاء ُب بعض األحاديث من التصريح بذكره ُب قصة موسى دل يصح

 

                                                             

 .ِِٖ – ِِٕ/  ٔ، ُط تفسير القرآن العظيم،( ابن كثّب، ُ)
 .ٖٗ( سورة ىود، اآلية: ِ)
 .ِِٗ -ِِٖ/  ٔ، ُطتفسير القرآن العظيم، ( ابن كثّب، ّ)
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 عشر: أىل موسى عليو السالم: بعار 

گ  گ  گ﴿قاؿ تعاذل:  ک  گ   ڎ   ڈ  ڈ       ژ  ژ  ڑ     ڑ  ک   ک  ک   ڎ     .(ُ)﴾ڌ  

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ   ﴿كقاؿ تعاذل: 

 .(ِ)﴾ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ        ٹ   ٹ    ٹ  ڤ     ڤ  ڤ   ڤ

پ   }ليو السبلـ، ؼبا قضى أًب األجلْب كأكفانبا كأبرنبا كأكملهما كأنقانبا، أم أف موسى ع

قالوا: كاف موسى قد اشتاؽ إذل ببلده كأىلو، فعـز على زيارهتم ُب خفية من فرعوف كقومو،  {پ
فتحمل بأىلو كما كاف معو من الغنم الٍب كىبها لو صهره، فسلك هبم ُب ليلة مطّبة مظلمة باردة، 

پ  }ال فجعل كلما أكرل زنده ال يضيء شيئا، فتعجب من ذلك، فبينما ىو كذلك إذ فنزؿ منز 

أم: حٌب أذىب  {ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ }أم: رأل نارا تضيء لو على بعد، {پ  ڀ   ڀ   ڀ
 }أم: قطعة منها، {ٹ   ٹ    ٹ  ڤ}كذلك ألنو قد أضل الطريق، {،ٿ  ٿ   ٿ  ٹ }إليها،

 . (ّ)ربدأم: تتدفؤكف هبا من ال{ ڤ  ڤ

كاألىل: مراد بو زكجو، كدل يكن معو إال زكجو كابناف صغّباف، كاؼبخاطب بالقوؿ زكجو، كيكُب عن 
 ، (ْ)الزكجة باألىل

، كلذا فقد يكوف اؼبراد بأىلو زكجتو فقط، كقد (ٓ)«فوا ما علم  على أىلي إال خّبا»كُب اغبديث: 
 يكوف معها األكالد إذا ثب  ذلك،  كما ذكر آنفا.

                                                             

 .ٕ( سورة النمل، اآلية: ُ)
 .ِٗصص، اآلية: ( سورة القِ)
 .ِّْ/  ٔ، ُطتفسير القرآن العظيم، ( ابن كثّب، ّ)

 .ِِٓ/  ُٗ، ُط التحرير والتنوير،( ابن عاشور، ْ)
، كأخرجو مسلم ُب ُِٔٔ، حديث رقم: ٕٔٓ/ٔكتاب الشهادات، باب شهادة اؼبرضعة،  صحيحو، أخرجو البخارم ُب (ٓ)

 .َِٕٕحديث رقم:  ،ُِِٗ/ْصحيحو، كتاب التوبة، باب ُب حديث اإلفك، 
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 :السامريخامس عشر: 

 كرد ذكر السامرم ُب التنزيل ثبلث مرات، كلها ُب سورة طو، ُب اآليات التالية:

﮸  ﮹ ﴿ػ ُ ﮷    ﮶   ﮵   ﮴   ﮳   ﮲    .(ُ)﴾ۓ  ۓ  

جب  حب  خب ػ ﴿ِ ی    ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ    .(ِ)﴾ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  

 .(ّ)﴾ہ  ھ  ھ  ھ  ھ ػ ﴿ّ

فو بالبلـ للعهد، فأما النسبة فأصلها ُب الكبلـ كالسامرم يظهر أف ياءه ياء نسبة، كأف تعري
العريب أف تكوف إذل القبائل كالعشائر، فالسامرم نسب إذل اسم أيب قبيلة من بِب إسرائيل، أك غّبىم 
يقارب اظبو لفظ سامر، كوبتمل أف يكوف السامرم نسبا إذل قرية اظبها السامرة من قرل مصر، كما 

 قبطيا اندس ُب بِب إسرائيل لتعلقو هبم ُب مصر أك لصناعة قاؿ بعض أىل التفسّب، فيكوف فٌب
يصنعها ؽبم، كهبوز أف تكوف الياء من السامرم غّب ياء نسب بل حرفا من اسم مثل: ياء علي 
ككرسي، فيكوف اظبا أصليا أك منقوال ُب العربانية، كتكوف البلـ ُب أكلو زائدة، كاعلم أف السامريْب 

اؿ ؽبم أيضا السامرة، ؽبم مذىب خاص ـبالف ؼبذىب صباعة اليهودية ُب لقب لطائفة من اليهود يق
أصوؿ الدين، فهم ال يعظموف بي  اؼبقدس كينكركف نبوءة أنبياء بِب إسرائيل عدا موسى كىاركف 
كيوشع، كما كان  ىذه الشذكذات فيهم إال من بقايا تعاليم اإلغباد الٍب كانوا يتلقوهنا ُب مدينة 

على التساىل كاالستخفاؼ بأصوؿ الدين كالَبخص ُب تعظيم آؽبة جّبهتم الكنعانيْب  السامرة اؼببنية
 .(ْ)-عليو السبلـ -أصهار ملوكهم، كداـ ذلك الشذكذ فيهم إذل زمن عيسى

                                                             

 .ٖٓ( سورة طو، اآلية: ُ)
 .ٕٖ( السورة السابقة، اآلية: ِ)
 .ٓٗ(  السورة السابقة، اآلية: ّ)
 .ُِٖ -ِٕٗ/  ُٔ، ُ، طالتحرير والتنوير( ابن عاشور، ْ)
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كأنو  -بفتح الظاء اؼبعجمة كفتح الفاء -كُب تفسّب القرطيب: أف السامرم اظبو موسى بن ظفر
ابن خالو، كأنو كفر بدين موسى بعد أف كاف مؤمنا بو، ككاف من  أك -عليو السبلـ -ابن خالة موسى
 .(ُ)قـو يعبدكف البقر

أخرب تعاذل نبيو موسى دبا كاف بعده من اغبدث ُب بِب إسرائيل، كعبادهتم العجل الذم عملو 
ؽبم ذلك السامرم، كُب الكتب اإلسرائيلية: أنو كاف اظبو ىاركف أيضا، ككتب ا تعاذل لو ُب ىذه 

 . (ِ)ؼبدة األلواح اؼبتضمنة للتوراةا

 
 سادس عشر: آسية بنت مزاحم )امرأت فرعون(:

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  : ﴿كرد ذكرىا مرتْب ُب القرآف الكرًن، ُب سورٌب القصص كالتحرًن، قاؿ تعاذل

ل موسى . يعِب: أف فرعوف ؼبا رآ(ّ)﴾ک  ک  ک    ک  گ    گ  گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڑژ  ژ  ڑ
ىم بقتلو خوفا من أف يكوف من بِب إسرائيل فجعل  امرأتو آسية بن  مزاحم رباج عنو  عليو السبلـ،

فقاؿ: أما لك فنعم، كأما رل فبل، فكاف   {ڈ  ژ  ژ  ڑ }كتذب دكنو، كربببو إذل فرعوف، فقال : 
 ، (ْ)كذلك، كىداىا ا بو، كأىلكو ا على يديو

 قباة موسى بسببها، كصرف  فرعوف عن ككان  امرأة فرعوف امرأة ملهمة للخّب، كقدر ا
ۓ  ۓ  ﮲  ﮳    ﴿قتلو بعد أف ىم بو، كقد قاؿ ا تعاذل ُب شأهنا:  ھ  ھ  ے  ے  

            ﯀  ﯁   ﮿   ﮾    ﮽   ﮼   ﮻   ﮺   ﮸  ﮹   ﮷   ﮵  ﮶    .(ٔ()ٓ)﴾﮴  

                                                             

 .ِّّ/  ُُ، ُط الجامع، ( القرطيب، ُ)
 .َُّ -َّٗ/  ٓ، ُط تفسير القرآن العظيم، ( ابن كثّب،ِ)

 .ٗقصص، اآلية: ( سورة الّ)
 .ِِِ/  ٔ، ُط تفسير القرآن العظيم،( ابن كثّب، ْ)
 .ُُ( سورة التحرًن، اآلية: ٓ)
 .ٖٕ  - ٕٕ/  َِ، ُط التحرير والتنوير،( ابن عاشور، ٔ)
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 كمل»كامرأت فرعوف ظبي  آسية كما ُب اغبديث اؼبركم عن النيبء صلى ا عليو كسلم: 
 .(ُ)«من الرجاؿ كثّب كدل يكمل من النساء إال مرًن ابنة عمراف كآسية امرأة فرعوف

قاؿ اؼبفسركف: ؼبا غلب موسى السحرة آمن  امرأة فرعوف، كؼبا تبْب لفرعوف إسبلمها أكتد 
يديها كرجليها بأربعة أكتاد، كألقاىا ُب الشمس، ككان  تعذب بالشمس، فإذا انصرفوا عنها ظلتها 

﮷   ﮸  ﮹  ﮺  ﮻)ة، اؼببلئك ، فكشف ا ؽبا عن بيتها ُب اعبنة حٌب رأتو، كُب (﮳   ﮴  ﮵  ﮶ 
القصة أف فرعوف أمر بصخرة عظيمة لتلقى عليها، فلما أتوىا بالصخرة، قال : رب ابن رل عندؾ بيتا 
ح ُب اعبنة، فأبصرت بيتها ُب اعبنة من درة بيضاء، كانتزع ركحها، فألقي  الصخرة على جسد ال رك 

 .(ِ)ل: رفع ا امرأة فرعوف إذل اعبنة فهي فيها تأكل كتشربيفيو، كدل ذبد أؼبا، كق

: كأنقذين من عذاب فرعوف، كمن أف أعمل عملو، كذلك كفره (﮼  ﮽  ﮾   ﮿ ) كقولو:
: كأخلصِب كأنقذين من عمل القـو الكافرين بك،كمن (﯀  ﯁          ) با، كقولو:
 .(ّ)عذاهبم

رعوف لعنو ا أعٌب أىل األرض على ا، كأبعده من ا، كزكجتو آسية من خّب كؼبا كاف ف
الذين صدقوا  -الناس، ما ضر ىا كفر زكجها حْب أطاع  رهبا، كؽبذا ضرب ا مثبل غباؿ اؼبؤمنْب
حباؿ زكجة  -ا، كعبدكه كحده، كعملوا بشرعو، كأهنم ال تضرىم ـبالطة الكافرين ُب معاملتهم

الٍب كان  ُب عصمة أشد الكافرين با، كىي مؤمنة با، ليعلم أف ا حكم عدؿ، ال  فرعوف
 .(ْ)يؤاخذ عبده إال بذنبو

 

                                                             

ان  كضرب ا مثبل للذين آمنوا امرأة فرعوف إذل قولو كك} كتاب التفسّب، باب قوؿ ا تعاذل  صحيحو، ( أخرجو البخارم ُبُ)
كأخرجو مسلم ُب صحيحو، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل خدهبة، ، ُُّْ، حديث رقم: َٔٓ/ٖمن القانتْب، 

 .ِْْٔ، حديث رقم ُِّ/ٕ
 .ُِّ/  ٓ، ُ، طمعالم التنزيل( البغوم، ِ)

 .ََٓ/  ِّ، ُط جامع البيان،( الطربم، ّ)
 .ُٖٖ/  َُ ،ِطالميسر،  التفسير ،ؾبموعة من العلماء، ك ََٓ/  ّ( اؼبصدر السابق،، ْ)
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 سحرة فرعون: سابع عشر:

ذكر ا سبحانو كتعاذل سحرة فرعوف ُب أربع سور من القرآف الكرًن، ُب آيات متصلة ُب ـبتلف 
 . ُب شباف آيات تلك السور األربع، كنص عليهم بلفظ السحرة

كالسحرة: صبع ساحر، على كزف: فعلة، كالساحر: اسم فاعل من السحر، كالسحر: ىو ما 
يفعلو الساحر من اغبيل كالتخييبلت الٍب ربصل بسببها للمسحور ما وبصل من اػبواطر الفاسدة 

اعبباؿ تسّب، الشبيهة دبا يقع ؼبن يرل السراب فيظنو ماء كما يظنو راكب السفينة أك الدابة من أف 
كىو مشتق من سحرت الصيب إذا خدعتو، كقيل: أصلو اػبفاء، فإف الساحر يفعلو خفية، كقيل: 
أصلو الصرؼ، ألف السحر مصركؼ عن جهتو، كقيل: أصلو االستمالة، ألف من سحرؾ فقد 

ككل ما لطف كدؽ فهو سحر، كقد سحره يسحره سحرا  ،استمالك، كقيل: السحر األخذة
كأبو  (ُ)دل، كسحره أيضا دبعُب خدعو، كقد اختلف ىل لو حقيقة أـ ال؟ فذىب  اؼبعتزلةكالساحر: العا

مؤثرة، غّب أنو ال إذل أنو خداع ال أصل لو كال حقيقة، كذىب من عداىم إذل أف لو حقيقة  حنيفة
 ال دبشيئة ا تعاذل، كقد صح أف النيب صلى ا عليو ك سلم سحر، سحره لبيد بنيبكن أف يؤثر إ
حٌب كاف ىبيل إليو أنو يأٌب الشيء كدل يكن قد أتاه، ٍب شفاه ا سبحانو  (ِ)األعصم اليهودم

 .  (ّ)كتعاذل

                                                             

فهم اسم يطلق على فرقة ظهرت ُب : االنفصاؿ كالتنحي، كاؼبعتزلة ىم اؼبنفصلوف، أما اؼبعتزلة ُب االصطبلح: ( االعتزاؿ معناهُ)
اإلسبلـ ُب أكائل القرف الثاين، كسلك  منهجا عقليا متطرفا ُب حبث العقائد اإلسبلمية، كىم أصحاب كاصل بن عطاء 

كإذا مات  يقولوف: إف صاحب الكبّبة ُب منزلة بْب اؼبنزلتْب، المؤمن كال كافر، م اعتزؿ ؾبلس اغبسن البصرم، الغزاؿ الذ
 .ِٔٗ- ِٓٗ/  ُ، ُط أصول وتاريخ الفرق، ىبلد ُب النار. مصطفى، 

ساء يهود الذين بقوا ( ىو لبيد بن األعصم  اليهودم، ساحر النيب صلى ا عليو كسلم، كذكر بعضهم أنو بعد خيرب جاءت رؤ ِ)
ُب اؼبدينة فبن يظهر اإلسبلـ إذل لبيد بن األعصم، ككاف أعلمهم بالسحر، فقاؿ كالو: يا أبا األعصم قد سحرنا ؿبمدا، 
سحره منا الرجاؿ فلم يصنع شيئا، أيو دل يؤثر سحرىم، كأف تَبل أمره فينا، خبلفة ُب ديننا كمن قتلو أجلى كقبعل لك على 

 .ُّٔ/  ِ ،ِطالسيرة الحلبية، ّب ففعل ذلك. اغبليب، سحره ثبلثة دنان
 .ُٖٔ/  ُ، ُط فتح القدير،( الشوكاين، ّ)
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كقد كاف السحر ُب زماهنم غالبا كثّبا ظاىرا، كاعتقد من اعتقد منهم، كأكىم من أكىم منهم، 
السحرة ليعارضوه  أف ما جاء موسى، عليو السبلـ، من قبيل ما تشعبذه سحرهتم؛ فلهذا صبعوا لو

 بنظّب ما أراىم من البينات، كاختلف ُب عدد السحرة، كم كانوا على أقواؿ كثّبة جدا، منها:

 ػ  سبعوف ألف ساحر، ّف ألف رجل، ػ بضعة كثبلثو ِسة عشر ألف ساحر، ػ طبُ

ھ   ے  ﴿قاؿ تعاذل:  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھھ  ھ  

 .(ُ)﴾ے  ۓ

ما تشارط عليو فرعوف كالسحرة الذين استدعاىم ؼبعارضة موسى، عليو السبلـ: ىبرب تعاذل ع
إف غلبوا موسى ليثيبنهم كليعطينهم عطاء جزيبل، فوعدىم كمناىم أف يعطيهم ما أرادكا، كهبعلنهم من 

 جلسائو كاؼبقربْب عنده، فلما توثقوا من فرعوف لعنو ا:

﮼   ﮽﴿ ﮶  ﮷   ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮴   ﮵   ﮳         ﮾ۓ  ﮲  ﮿  ﯀  ﯁   

 .(ِ)﴾         

﮴   ﮵  ﮶  ﮷   ﮸  ﮹   }ىذه مبارزة من السحرة ؼبوسى، عليو السبلـ، ُب قوؽبم:  ﮳ 

. فقاؿ ؽبم موسى، (ّ)﴾پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ ﴿ أم: قبلك. كما قاؿ ُب اآلية األخرل: {﮺
لّبم الناس صنيعهم كيتأملوه، -م كا أعل-أم: أنتم أكال قبلي، كاغبكمة ُب ىذا  {ٺ }عليو السبلـ

فإذا فرغ من هبرجهم كؿباؽبم، جاءىم اغبق الواضح اعبلي بعد تطلب لو كاالنتظار منهم جمليئو، فيكوف 
    }أكقع ُب النفوس، ككذا كاف، كؽبذا قاؿ تعاذل:  أم:  {﮿  ﯀  ﯁   

د صنعة كخياؿ، كما قاؿ تعاذل: خيلوا إذل األبصار أف ما فعلوه لو حقيقة ُب اػبارج، كدل يكن إال ؾبر 

                                                             

 .ُُْ-ُُّ( سورة األعراؼ، اآليتاف: ُ)
 .ُُٔ-ُُٓ( سورة األعراؼ، اآليتاف: ِ)
 .ٓٔ( سورة طو، اآلية: ّ)



 

181 

 

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ       ڄ  ڃ      ﴿

 .(ِ()ُ)﴾ڈ  ڈ   ژ           ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ   ڇ   ڍ           ڍڌ  ڌ   ڎ  ڎ

اؼبوقف العظيم، الذم فرؽ ٍب أخرب تعاذل أنو أكحى إذل عبده كرسولو موسى، عليو السبلـ، ُب ذلك 
 }أم: تأكل  {ۆئ  ۆئ  ۈئ }ا تعاذل فيو بْب اغبق كالباطل، يأمره بأف يلقي ما ُب يبينو كىي عصاه، 

فعرف  السحرة أف ىذا أمر من السماء،  أم: ما يلقونو كيونبوف أنو حق، كىو باطل، {ۈئ   ېئ
. ىبرب تعاذل (ّ)﴾ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ ﴿كليس ىذا بسحر، فخركا سجدا ك

عما توعد بو فرعوف، لعنو ا، السحرة ؼبا آمنوا دبوسى، عليو السبلـ، كما أظهره للناس من كيده 
. أم: إف غلبو لكم ُب يومكم ىذا (ْ)﴾ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ﴿كمكره ُب قولو: 

ں  ں   ڱ  ڱ  ﴿إمبا كاف عن تشاكر منكم كرضا منكم لذلك، كقولو ُب اآلية األخرل: 

كىو يعلم ككل من لو لب أف ىذا الذم قالو من أبطل الباطل؛ فإف موسى، عليو السبلـ،  .(ٓ)﴾ڻڻ
دبجرد ما جاء من "مدين" دعا فرعوف إذل ا، كأظهر اؼبعجزات الباىرة كاغبجج القاطعة على صدؽ 

رقْب من سائر ما جاء بو، فعند ذلك أرسل فرعوف ُب مدائن ملكو كمعاملة سلطنتو، فجمع سحرة متف
األقاليم بببلد مصر، فبن اختار ىو كاؼبؤل من قومو، كأحضرىم عنده ككعدىم بالعطاء اعبزيل، كقد  
كانوا من أحرص الناس على ذلك، كعلى الظهور ُب مقامهم ذلك كالتقدـ عند فرعوف، كموسى، 

ا قاؿ ىذا تسَبا عليو السبلـ، ال يعرؼ أحدا منهم كال رآه كال اجتمع بو، كفرعوف يعلم ذلك، كإمب
ڻ﴿كتدليسا على رعاع دكلتو كجهلتهم، كما قاؿ تعاذل:  فإف قوما صدقوه  .(ٔ)﴾ڻں  ڻ   

 . (ٖ)(ٕ)﴾ڃ  ڃ  چ  چ  چ﴿ ادعائو الربوبيةُب حٌب 
                                                             

 .ٗٔ-ٔٔ، اآليات: سورة طو( ُ)
 .ْٕٓ-ْٔٓ/  ّ، ُطتفسير القرآن العظيم، ( ابن كثّب، ِ)
 .ُِِ-ُُِ( سورة األعراؼ، اآليتاف: ّ)
 .ُِّاآلية:  سورة األعراؼ، (ْ)
 .ُٕ( سورة طو، اآلية: ٓ)
 .ْٓ( سورة الزخرؼ، اآلية: ٔ)
 .ِْ( سورة النازعات، اآلية: ٕ)
 .ُِٗ ػَِٗ/ ِ، ُط تفسير القرآن العظيم،( ابن كثّب،  ٖ)
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عليو السبلـ، قد التقى كأمّب السحرة، فقاؿ لو موسى: أرأيتك إف غلبتك  قيل: كاف موسىك 
قاؿ الساحر: آلتْب غدا بسحر ال يغلبو سحر، فوا لئن أتؤمن يب، كتشهد أف ما جئ  بو حق؟ 

ٹ     ﴿غلبتِب ألكمنن بك كألشهدف أنك حق، كفرعوف ينظر إليهما، قالوا: فلهذا قاؿ:  ٿ  ٿ  ٿ  

ڤ أم: ذبتمعوا أنتم كىو، كتكوف لكم دكلة  {ٹ  ڤ     ڤ : }كقولو ،(ُ)﴾ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     
أم: ما أصنع  {ڻ  ڻ}كتكوف الدكلة كالتصرؼ لكم،  كصولة، كزبرجوا منها األكابر كالرؤساء،

يعِب: يقطع يد الرجل اليمُب كرجلو  {ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ}بكم، ٍب فسر ىذا الوعيد بقولو: 
أم: على  (ِ){ہ  ہ  ھ}كقاؿ ُب اآلية األخرل:  {ھ  ھ}اليسرل أك بالعكس، 

رجل من خبلؼ، فرعوف، اعبذكع، قاؿ ابن عباس: ككاف أكؿ من صلب، كأكؿ من قطع األيدم كاأل
وف، كعذابو أشد من عذابك، أم: قد ربققنا أنا إليو راجع (ّ){ۓ     ڭ   ڭ  ڭ}كقوؿ السحرة: 

ما تدعونا إليو، كما أكرىتنا عليو من السحر، أعظم من نكالك، فلنصربف اليـو على عذابك كنكالو 
رب على دينك، كالثبات عليو، أم: عمنا بالص {ژ  ژ  ڑ     ڑ  }لنخلص من عذاب ا، ؼبا قالوا: 

ۉ  ۉ    ۅٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ﴿أم: متابعْب لنبيك موسى، عليو السبلـ. كقالوا لفرعوف:  {ک  ک }

وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ ەئ  وئ   ی     ۆئې   ې  ې      ې  ى  ى  ائ  ائ          ەئ   ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  

. فكانوا (ْ)﴾مت  ىت       يتی  ی  ی  جئ     حئ  مئ  ىئ  يئ   جب  حب  خب   مب  ىب   يب  جت   حت  خت  
 .(ٓ)ُب أكؿ النهار سحرة، فصاركا ُب آخره شهداء بررة

                                                             

 .ُِّ( سورة األعراؼ، اآلية: ُ)
 .ُٕية: ( سورة طو، اآلِ)
 .ُِٓ( سورة األعراؼ، اآلية: ّ)
 .ٕٓ-ِٕ( سورة طو، اآليات: ْ)
 .ْٗٓ -ْٕٓ/  ّ، ُط تفسير القرآن العظيم،( ابن كثّب، ٓ)
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 ثامن عشر: مؤمن آل فرعون:

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ﴿قاؿ تعاذل: 

گ       گ  ڑڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڎڍ  ڌ  ڌ ڳ    گڑ  ک  ک  ک  ک   گ  ڳ  ڳ  

 .(ُ)﴾ڳ  ڱ  ڱ  ڱ         ڱ

 .(ِ)﴾ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ       ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې﴿ اؿ:كق

﮶  ﮷  ﮸﴿ كقاؿ: ﮴    ﮵   ﮲  ﮳        .(ّ)﴾ۓ  ۓ       

من خبلؿ اآليات الثبلث اؼباضية يبلحظ أف ا سبحانو كتعاذل ذكر ىذا الرجل ثبلث 
من  ية،آ ُٕمرات، مرة دبؤمن آؿ فرعوف، كمرتْب بالذم آمن، كقد ربدث ا عن الرجل ُب غضوف 

 ( من سورة غافر.ْٓ( إذل اآلية: )ِٖاآلية: )

كُب اآلؿ ىاىنا قوالف: أحدنبا: أنو دبعُب األىل كالنسب؛ كأنو كاف ابن عم فرعوف، كالثاين: 
: كاف إسرائيليا، كإمبا اؼبعُب: قاؿ رجل مؤمن  أنو دبعُب القبيلة كالعشّبة؛ كأنو كاف قبطيا، كقاؿ قـو

كُب اظبو طبسة أقواؿ: أحدىا: حزبيل، كالثاين: حبيب، كالثالث: ظبعوف، يكتم إيبانو من آؿ فرعوف؛ 
 .(ْ)بالسْب اؼبهملة، كالرابع: جربيل، كاػبامس: مشعاف، بالشْب اؼبعجمة

كاؼبشهور كالراجح أف ىذا الرجل اؼبؤمن كاف قبطيا من آؿ فرعوف؛ ألف فرعوف انفعل لكبلمو 
لو كاف إسرائيليا ألكشك أف يعاجل بالعقوبة؛ ألنو كاستمعو، ككف عن قتل موسى، عليو السبلـ، ك 

ۈ  ۈ  ٴۇ       ﴿منهم، كقيل: دل يؤمن من آؿ فرعوف سول ىذا الرجل كامرأة فرعوف، كالذم قاؿ: 

، كقد كاف ىذا الرجل يكتم إيبانو عن قومو القبط، فلم يظهر إال ىذا اليـو حْب (ٓ)﴾ۋ  جئ  حئ
                                                             

 .ِٖ( سورة غافر، اآلية: ُ)
 .َّ( السورة السابقة، اآلية: ِ)
 .ّٖ( السورة السابقة، اآلية: ّ)
 .ِٖٗ/  ٓ، ّطزاد المسير، ( ابن اعبوزم، ْ)
 .َِالقصص، اآلية:  ( سورةٓ)
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غضبة  عز كجل، ك"أفضل اعبهاد كلمة عدؿ  ، فأخذت الرجل(ُ){ٻ  ٻ  ٻ  }قاؿ فرعوف: 
چ  چ  چ  ڇ  ڇ   }عند سلطاف جائر"، كال أعظم من ىذه الكلمة عند فرعوف، كىي قولو: 

أم: كيف تقتلوف رجبل { ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ} أم: ألجل أف يقوؿ ريب ا، كقولو: {ڇ
من اغبق؟ ٍب تنزؿ معهم ُب  لكونو يقوؿ: "ريب ا"، كقد أقاـ لكم الربىاف على صدؽ ما جاءكم بو

ژ }اؼبخاطبة، فقاؿ:  گ       گ  ڑڎ  ڈ  ڈ   ژ   يعِب: إذا دل  {ڑ  ک  ک  ک  ک  
يظهر لكم صحة ما جاءكم بو، فمن العقل كالرأم التاـ كاغبـز أف تَبكوه كنفسو، فبل تؤذكه، فإف يك  

ك صادقا كقد آذيتموه يصبكم كاذبا فإف ا سيجازيو على كذبو بالعقوبة ُب الدنيا كاآلخرة، كإف ي
بعض الذم يعدكم، فإنو يتوعدكم إف خالفتموه بعذاب ُب الدنيا كاآلخرة، فمن اعبائز عندكم أف 

 .(ِ)يكوف صادقا، فينبغي على ىذا أال تتعرضوا لو، بل اتركوه كقومو يدعوىم كيتبعونو

 عشر: العفريت من الجن:سع ات

أىل اللغة أنو اسم للشديد الذم ال يصاب كال  معُب عفري  حسبما يستخلص من ـبتلف كلمات
، كالعفري : (ّ)يناؿ، فهو يتقى لشره، كأصلو اسم لعتاة اعبن، كيوصف بو الناس على معُب التشبيو

 .(ْ)ىو القوم النشيط جدا

ڇ ﴿قاؿ تعاذل:  چ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ ﴿أم مارد من اعبن  (ٓ)﴾چ  چ   يعِب:  (ٔ)﴾ڇ  
كقيل: مقعدؾ، ككاف هبلس للناس للقضاء كاغبكومات كللطعاـ من أكؿ  قبل أف تقـو من ؾبلسك،
أم قوم على ضبلو، أمْب على ما فيو من اعبوىر،  (ٕ)﴾ڈ   ڈ  ژ  ژ﴿النهار إذل أف تزكؿ الشمس، 

فقاؿ سليماف، عليو السبلـ: أريد أعجل من ذلك، كمن ىاىنا يظهر أف النيب سليماف أراد بإحضار 
                                                             

 .ِٔ( سورة غافر، اآلية: ُ)
 .ّٕٔ/ ُِ، ُطجامع البيان، ، ك الطربم، ُُْػ َُْ/  ٕ، ُطتفسير القرآن العظيم، ( ابن كثّب، ِ)

 .ُِٕ-َِٕ/  ُٗ، ُ، طالتحرير والتنوير( ابن عاشور، ّ)
 .َٓٔ/  ُ، ُط تيسير الكريم،( السعدم، ْ)
 .ّٗ( سورة النمل، اآلية: ٓ)
 .ّٗلسورة السابقة، اآلية: ( أ)
 .ّٗ( السورة السابقة، اآلية: ٕ)
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ة ما كىبو ا لو من اؼبلك، كسخر لو من اعبنود، الذم دل يعطو أحد قبلو، ىذا السرير إظهار عظم
كال يكوف ألحد من بعده، كليتخذ ذلك حجة على نبوتو عند بلقيس كقومها؛ ألف ىذا خارؽ عظيم 
أف يأٌب بعرشها كما ىو من ببلدىا قبل أف يقدموا عليو، ىذا كقد حجبتو باألغبلؽ كاألقفاؿ كاغبفظة 

(ُ). 

ىر أف سليماف إذ ذاؾ ُب الشاـ، فيكوف بينو كبْب سبأ كبو مسّبة أربعة أشهر، شهراف كالظا
ذىابا، كشهراف إيابا، كمع ذلك يقوؿ ىذا العفري : أنا التـز باجمليء بو على كربه كثقلو، كبعده قبل 
ث أف تقـو من ؾبلسك الذم أن  فيو، كاؼبعتاد من اجملالس الطويلة أف تكوف معظم الضحى كبو ثل

 . (ِ)يـو ىذا هناية اؼبعتاد، كقد يكوف دكف ذلك أك أكثر

 عشرون: الذي عنده علم من الكتاب:

قاؿ اؼبفسركف: ىو رجل عادل صاحل عند سليماف يقاؿ لو: "آصف بن برخيا" كاف يعرؼ اسم ا 
 .(ّ)األعظم الذم إذا دعا ا بو أجاب كإذا سأؿ بو أعطى

قاؿ ابن عباس: كىو آصف كاتب سليماف، كىو  .(ْ)﴾ک  گ  ڑ  ک     ک  ک      ﴿قاؿ تعاذل: 
آصف بن برخياء، ككاف صديقا يعلم االسم األعظم، كقاؿ قتادة: كاف مؤمنا من اإلنس، من بِب 

ڑ  ک     ک  ک       ک  گ  گ  گ    گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ﴿إسرائيل، فلما قاؿ سليماف: أريد أعجل من ذلك، 

نظر مد بصرؾ فبا تقدر عليو، فإنك ال يكل بصرؾ إال كىو حاضر . أم: ارفع بصرؾ كا(ٓ)﴾ڱ
عندؾ، كقيل: امدد بصرؾ، فبل يبلغ مداه حٌب آتيك بو، فذكركا أنو أمره أف ينظر كبو اليمن الٍب فيها 
ىذا العرش اؼبطلوب، ٍب قاـ فتوضأ، كدعا ا عز كجل، فقاؿ: يا ذا اعببلؿ كاإلكراـ، كقيل: قاؿ: يا 

كل شيء، إؽبا كاحدا، ال إلو إال أن ، ائتِب بعرشها، قاؿ: فتمثل لو بْب يديو، كؼبا دعا ا، إؽبنا كإلو  
                                                             

 .ُْٗ/  ٔ، ُط تفسير القرآن العظيم،( ابن كثّب، ُ)
 .َٓٔ/  ُ، ُط تيسير الكريم،( السعدم، ِ)
 .َٓٔ/ ُ( اؼبصدر السابق، ّ)

 .َْ( سورة النمل، اآلية: ْ)
 .( السورة السابقة، اآلية نفسهآ)



 

185 

 

غاب -ككاف ُب اليمن، كسليماف عليو السبلـ ببي  اؼبقدس-عز كجل، كسألو أف يأتيو بعرش بلقيس 
كعرشها  السرير، كغاص ُب األرض، ٍب نبع من بْب يدم سليماف، عليو السبلـ، كدل يشعر سليماف إال

أم: ىذا من نعم  {ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ }وبمل بْب يديو، فلما عاين سليماف ذلك، كرآه مستقرا عنده 
﮴    }، كقولو: {ھ     ھ  ھ  ھ       ے  ہہ  ہ    ہ}أم: ليختربين،  {ۀ }ا علي  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  

حد، فإف عظمتو أم: كرًن ُب نفسو، كإف دل يعبده أ {﮵ }أم: ىو غِب عن العباد كعبادهتم،  {﮵
ليس  مفتقرة إذل أحد، كؼبا جيء سليماف، عليو السبلـ، بعرش بلقيس قبل قدكمها، أمر بو أف يغّب 

ۇ   ﴿بعض صفاتو، ليخترب معرفتها كثباهتا عند رؤيتو، ىل تقدـ على أنو عرشها أك أنو ليس بو، ؼ

ۅ  ۅ     ۉ     ۉ  ې اس: نزع عنو فصوصو كمرافقو، ، قاؿ ابن عب(ُ)﴾ۆ  ۆ  ۈ   ۈ       ٴۇ  ۋ     ۋ  
كقاؿ ؾباىد: أمر بو فغّب ما كاف أضبر جعل أصفر، كما كاف أصفر جعل أضبر: كما كاف أخضر جعل 
أضبر، غّب كل شيء عن حالو، كقاؿ عكرمة: زادكا فيو كنقصوا، كقاؿ قتادة: جعل أسفلو أعبله 

ض عليها عرشها، كقد غّب . أم: عر (ِ)﴾ې  ې  ې ى  ى ﴿كمقدمو مؤخره، كزادكا فيو كنقصوا، 
، فلم تقدـ على أنو ىو  كنكر، كزيد فيو كنقص منو، فكاف فيها ثبات كعقل، كؽبا لب كدىاء كحـز

 {ەئ ەئ}لبعد مسافتو عنها، كال أنو غّبه، ؼبا رأت من آثاره كصفاتو، كإف غّب كبدؿ كنكر، فقال : 
، كقولو:  قاؿ ؾباىد: : (ّ)﴾ۇئ    ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ وئ  ﴿أم: يشبهو كيقاربو، كىذا غاية ُب الذكاء كاغبـز

: ىذا من سباـ كبلـ (ْ)﴾ىئی  ی          جئ  حئ  مئ   یېئ  ېئ  ېئ      ىئ  ىئ  ىئ  ی﴿سليماف يقولو، كقولو:
وئ  }أم: قاؿ سليماف: -رضبهما ا  ُب قوؿ ؾباىد، كسعيد بن جبّب،-سليماف، عليو السبلـ 

  یېئ  ېئ      ىئ  ىئ  ىئ  ی }ن عبادة ا كحده، ، كىي كان  قد صدىا، أم: منعها م{ۇئ    ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ

 ، قاؿ ابن كثّب رضبو ا: كىذا الذم قالو ؾباىد كسعيد حسن ، كقالو ابن جرير{ی  ی          جئ  حئ  مئ
ضمّب يعود إذل سليماف، أك إذل ا،  {ېئ}أيضا، ٍب قاؿ ابن جرير: كوبتمل أف يكوف ُب قولو: 

ی  ی    جئ  حئ  }أم: صدىا عن عبادة غّب ا  {ىئ  ىئ  ىئ  ی    ېئ  ېئ  }عز كجل، تقديره: كمنعها 

                                                             

 .ُْاآلية:  ،نملسورة ال (ُ)
 .ِْاآلية:  ،السورة السابقة (ِ)
 .نفسها اآلية ،السورة السابقة (ّ)
 .ّْاآلية:  ،السورة السابقة (ْ)
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رضبو ا: كيؤيد قوؿ ؾباىد: أهنا إمبا أظهرت اإلسبلـ بعد دخوؽبا إذل الصرح،  ، قاؿ ابن كثّب{مئ
خت  مت   ىت  مبيئ   جب  حب     خب﴿كقولو:  .كذلك أف سليماف، عليو السبلـ أمر (ُ)﴾ىب  يب  جت  حت  

ظيما من قوارير، أم: من زجاج، كأجرل ربتو اؼباء، فالذم ال يعرؼ أمره الشياطْب فبنوا ؽبا قصرا ع
وبسب أنو ماء، كلكن الزجاج وبوؿ بْب اؼباشي كبينو، كاختلفوا ُب السبب الذم دعا سليماف، عليو 
السبلـ، إذل ازباذه، فقيل: إنو ؼبا عـز على تزكهبها كاصطفائها لنفسو؛ ذكر لو صباؽبا كحسنها، كلكن 

ها ىلب عظيم، كمؤخر أقدامها كمؤخر الدابة، فساءه ذلك، فازبذ ىذا ليعلم صحتو أـ ال؟ ُب ساقي
فلما دخل  ككشف  عن ساقيها، رأل أحسن الناس كأحسنو قدما، كلكن رأل على رجليها شعرا؛ 
ألهنا ملكة ليس ؽبا بعل، فأحب أف يذىب ذلك عنها فقيل ؽبا: اؼبوسى؟ فقال : ال أستطيع ذلك، 

اف ذلك، كقاؿ للجن: اصنعوا شيئا غّب اؼبوسى يذىب بو ىذا الشعر، فصنعوا لو النورة، ككره سليم
ككاف أكؿ من ازبذت لو النورة، كقيل: ٍب قاؿ ؽبا: ادخلي الصرح، لّبيها ملكا ىو أعز من ملكها، 
كسلطانا ىو أعظم من سلطاهنا، فلما رأتو حسبتو عبة ككشف  عن ساقيها، ال تشك أنو ماء زبوضو، 

قيل ؽبا: إنو صرح فبرد من قوارير، فلما كقف  على سليماف، دعاىا إذل عبادة ا كعاتبها ُب عبادهتا ف
الشمس من دكف ا، فقال  بقوؿ الزنادقة، فوقع سليماف ساجدا إعظاما ؼبا قال ، كسجد معو 

ك! ماذا الناس، فسقط ُب يديها حْب رأت سليماف صنع ما صنع، فلما رفع سليماف رأسو قاؿ: كوب
جض  ﴿قاؿ: كأنسي  ما قال  فقال : -قل ؟  جخ  حخ         مخ  جس  حس  خس  مس  حص  مص  

 .(ّ)، فأسلم  كحسن إسبلمها(ِ)﴾حض
 

 :(أبو مريم بنت عمران)عشرون: عمران و  دياح

ىو عمراف بن ياشم بن أموف بن ميشا بن حزقيا بن أحريق بن يوٍب بن عزاريا  ابن أمصيا بن ياكش 
ـ بن يهفاشاط بن إنشا بن أبياف بن رخيعم بن سليماف بن داكد، عليهما بن أجريهو بن ياز 

                                                             

 .ْْ، اآلية: سورة النمل  (ُ)
 .ْْ، اآلية: السورة السابقة  (ِ)
 .ُٓٗ -ُُٗ/  ٔ، ُط تفسير القرآن العظيم،( ابن كثّب، ّ)
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، كقيل: عمراف ابن ماتاف، كقيل: ىو عمراف أبو موسى كىاركف، كىو عمراف بن يصهر بن (ُ)السبلـ
، كىو بعيد، ككاف من أحبار اليهود، كصاغبيهم، كأصلو بالعربانية (ِ)فاىاث بن الكل بن يعقوب

 ، كالظاىر األكؿ كا أعلم.(ّ)، كقيل: ىو من نسل ىاركف أخي موسىعمراـ دبيم ُب آخره

خصو ا بسورة كاملة، ظباىا باظبو، ىي سورة آؿ عمراف، كرد ذكره فيها مرتْب، ُب ىاتْب 
ڳ  ڱ  ڱ﴿اآليتْب:  ڳ  ڳ  ڳ   ک  ک  گ        گ  گ  گ   ک   ں    ڱڑ  ڑ  ک   ڱ   ں  

﮴   ےھ     ھ  ھ  ے  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ      ہ  ھ ، ٍب ذكر مرة (ْ)﴾ۓ   ۓ  ﮲  ﮳ 
                           ﴿ُب سورة التحرًن، ُب قولو تعاذل: 

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ كما كردت اإلشارة إليو ُب سورة مرًن، ُب قولو تعاذل: ،  (ٓ)﴾      
ڃ  ڃ           چ  چ  چ﴿ ڃ   ڃ    .(ٔ)﴾ڦ  ڄ  ڄ  ڄ            ڄ  

 وعشرون: امرأة عمران: )أم مريم(: ثاني

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ﴿كرد ذكرىا مرتْب ُب القرآف الكرًن، ُب آؿ عمراف، عند قولو تعاذل: 

ھ  ے ھ     ھ   ، اآليات، كُب سورة مرًن، عند قولو تعاذل: (ٕ)﴾ۓ   ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ےہ      ہ  ھ  
 .(ٖ)﴾ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ﴿

كىي حنة بن  فاقوذ، ككان  امرأة ال ربمل، فرأت يوما طائرا يزؽ فرخو، فاشته  الولد، 
فدع  ا، عز كجل، أف يهبها كلدا، فاستجاب ا دعاءىا، فواقعها زكجها، فحمل  منو، فلما 

                                                             

 .ّّ/  ِ ،ُط تفسير القرآن العظيم،ابن كثّب، ، ك ِّٗ – ِّٖ/  ٔ ،ُط جامع البيان،( الطربم، ُ)
 .ّٔ/  ْ، ُط  الجامع،( القرطيب، ِ)

 .ُِّ/  ّ ،ُط التحرير والتنوير،( ابن عاشور، ّ)

 .ّٓ-ّّ( سورة آؿ عمراف، اآليات: ْ)
 .ُِاآلية:  ( سورة التحرًن،ٓ)
 .ِٖاآلية:  ( سورة مرًن،ٔ)
 .ّٓاآلية:  ( سورة آؿ عمراف،ٕ)
 .ِٖاآلية:  ( سورة مرًن،ٖ)
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 }أم: خالصا مفرغا للعبادة، كػبدمة بي  اؼبقدس، فقال :  {ھ }ربقق  اغبمل نذرتو أف يكوف 

أم: السميع لدعائي، العليم بنيٍب، كدل  ،(ُ){ۓ   ۓ  ﮲  ﮳  ےہ      ہ  ھ  ھ     ھ  ھ  ےہ  ہ  
قرئ  (ِ){﮵   ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽   ﮾  ﮿ }تكن تعلم ما ُب بطنها أذكرا أـ أنثى؟ 

عز  برفع التاء على أهنا تاء اؼبتكلم، كأف ذلك من سباـ قوؽبا، كقرئ بتسكْب التاء على أنو من قوؿ ا
، كظباىا مرًن، (ّ)أم: ُب القوة كاعبلد ُب العبادة كخدمة اؼبسجد األقصى {﯀  ﯁  }كجل 

كعوذهتا با، عز كجل، من شر الشيطاف، كعوذت ذريتها، كىو كلدىا عيسى، عليو السبلـ، 
أم: نبت  نباتا حسنا  {ۈئ  ۈئ  ېئ}، كأجارىا كذريتها من الشيطاف (ْ)فاستجاب ا ؽبا ذلك

إياه، كىذا من رفقو  {ېئ}ا كخلقها كأخبلقها، ألف ا تعاذل قيض ؽبا زكريا عليو السبلـ ُب بدهن
 .(ٓ)هبا لّببيها على أكمل األحواؿ، فنشأت ُب عبادة رهبا كفاق  النساء، كانقطع  لعبادة رهبا

 

 مريم بنت عمران )أم عيسى عليو السالم(: ثالث وعشرون:

، عليو السبلـ، ككان  من بي  طاىر طيب ُب بِب إسرائيل، كىي مرًن بن  عمراف، من سبللة داكد
كقد ذكر ا تعاذل قصة كالدة أمها ؽبا ُب "آؿ عمراف"، كأهنا نذرهتا ؿبررة، أم: زبدـ مسجد بي  
اؼبقدس، ككانوا يتقربوف بذلك، كنشأت ُب بِب إسرائيل نشأة عظيمة، فكان  إحدل العابدات 

كقيل: -عظيمة كالتبتل كالدءكب، ككان  ُب كفالة زكج أختها الناسكات اؼبشهورات بالعبادة ال
زكريا نيب بِب إسرائيل إذ ذاؾ كعظيمهم، الذم كانوا يرجعوف إليو ُب دينهم، كرأل ؽبا زكريا -خالتها

،كقد أخرب ربنا أنو أنبتها نباتا حسنا أم: جعلها شكبل مليحا كمنظرا (ٔ)من الكرامات اؽبائلة ما هبره
ا أسباب القبوؿ، كقرهنا بالصاغبْب من عباده تتعلم منهم اػبّب كالعلم كالدين، كإمبا هبيجا، كيسر ؽب

                                                             

 .ّٓ( سورة آؿ عمراف، اآلية: ُ)
 .ّٔ( سورة آؿ عمراف، اآلية: ِ)
 .ّّ/  ِ ،ُط تفسير القرآن العظيم،( ابن كثّب، ّ)

 .ّْ/  ِ( اؼبصدر السابق، ْ)

 .ُِٖ/  ُ ،ُط تيسير الكريم،( السعدم، ٓ)
 .ُِٗ/  ٓ ،ُطتفسير القرآن العظيم، ( ابن كثّب، ٔ)
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قدر ا كوف زكريا كافلها لسعادهتا، لتقتبس منو علما صبا نافعا كعمبل صاغبا؛ كألنو كاف زكج 
دار ، كلقد اصطفاىا ا، أم: اختارىا لكثرة عبادهتا كزىادهتا كشرفها كطهرىا من األك(ُ)خالتها

، كما كرد عن علي بن أيب (ِ)كالوسواس كاصطفاىا ثانيا مرة بعد مرة عببللتها على نساء العاؼبْب
رضي ا عنو قاؿ: ظبع  رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم يقوؿ: "خّب نسائها مرًن بن   طالب

 . (ّ)عمراف، كخّب نسائها خدهبة بن  خويلد"

أف يوجد منها عبده كرسولو عيسى عليو  -ة البالغة ُب ذلككلو اغبكمة كاغبج-كؼبا أراد ا تعاذل 
، أظهر ا تعاذل فيها من قدرتو العظيمة، حيث (ْ)السبلـ، أحد الرسل أكرل العـز اػبمسة العظاـ

كأكجد منها كلدا عظيما، لو شأف كبّب، كلدا كاف كجوده بكلمة من ا،  ،(ٓ)خلقو منها من غّب أب
ف، لو كجاىة كمكانة عند ا ُب الدنيا، دبا يوحيو ا إليو من الشريعة، أم: بقولو لو: "كن" فيكو 

كينزؿ عليو من الكتاب، كغّب ذلك فبا منحو بو، كُب الدار اآلخرة يشفع عند ا فيمن يأذف لو فيو، 
، صلوات ا عليهم  .(ٔ)فيقبل منو، أسوة بإخوانو من أكرل العـز

ها، سورة مرًن، كردت قصتها مفصلة فيها، كصرح كخصها ا بسورة كاملة، ظبي  باظب
موضعا، ذكرت فيها مع اؼبسيح  ِِباظبها ثبلثا كثبلثْب مرة ُب القرآف، ُب ثبلث عشرة سورة، منها 

موضعا، ذكرت فيها منفردة، ككُب عنها مرة بالٍب أحصن  فرجها، ُب  ُُعيسى عليو السبلـ، ك 
ٻ  ٻ  ٻ ﴿األنبياء، ُب قولو تعاذل:  پ     ڀ   ٱ    پ  پ   پ   ٻ  

ڃ           ﴿، كمرة بأخ  ىاركف، ُب قولو تعاذل: (ٕ)﴾ڀ  ڀ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  

                                                             

 .ّٓ/  ِ ،ُطرآن العظيم، تفسير الق( ابن كثّب، ُ)
 .ّٗ/  ِ ( اؼبصدر السابق،ِ)
، حديث رقم ّٖٓ/ ُٖب صحيحو،كتاب التفسّب، باب كإذ قال  اؼببلئكة يا مرًن إف ا اصطفاؾ،  أخرجو البخارم( ّ)

 .ِْْٔ، حديث رقم ُِّ/ٕ،  كأخرجو مسلم ُب صحيحو، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل خدهبة، ِّّْ
 .ُِٗ/  ٓ ،ُط تفسير القرآن العظيم، ( ابن كثّب،ْ)

 .ُْ/  ِ( اؼبصدر السابق، ٓ)
 .ّْ/  ِ ( اؼبصدر السابق،ٔ)
 .ُٗ( سورة األنبياء، اآلية: ٕ)
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ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ﴿، كما ذكرت بلفظ األـ أربع مرات ُب قولو تعاذل: (ُ)﴾چ  چ  چ

ۓ  ﴿، كُب قولو تعاذل:(ِ)﴾﮵ہ    ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲   ﮳  ﮴

ۈ  ٴۇ  ۋڭ  ڭ  ڭ   ُب ، ك (ّ)﴾ۉۅ  ۅ  ۉ  ۋڭ    ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   
ڌ       ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ﴿قولو تعاذل:  ُب قولو ، ك (ْ)﴾ژچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  
ڻ﴿تعاذل:   .(ٓ)﴾گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  ں   

 
 وعشرون: المأل الذين خرجوا من ديارىم وىم ألوف حذر الموت: بعار 

ہ  ہ  ھ   ڱ  ڱ﴿قاؿ تعاذل:  ھ  ھ    ھڱ    ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ   ہ  

﮶ ﮷  ﮴  ﮵    .(ٔ)﴾ے   ے   ۓ   ۓ  ﮲  ﮳    

"، أدل تعلم، يا ؿبمد؟ كىو من "رؤية القلب" ال رؤية العْب"، ألف ڱ  ڱ يعِب تعاذل ذكره: "
 .(ٕ)نبينا ؿبمدا صلى ا عليو كسلم دل يدرؾ الذين أخرب ا عنهم ىذا اػبرب

ُب ىذه اآلية الكريبة يقص ا تعاذل علينا قصة الذين خرجوا من ديارىم على كثرهتم كاتفاؽ 
مقاصدىم، بأف الذم أخرجهم منها حذر اؼبوت من كباء أك غّبه، يقصدكف هبذا اػبركج السبلمة من 

إما  {ھ}إف ا تعاذل  {ہ }فماتوا  {ۀ  ہ   ہ  ہ}اؼبوت، كلكن ال يغِب حذر عن قدر، 
ھ   }دعوة نيب أك بغّب ذلك، رضبة هبم كلطفا كحلما، كبيانا آلياتو ػبلقو بإحياء اؼبوتى، كؽبذا قاؿ: ب

﮴   ﮵  ﮶}أم: عظيم  {ھ  ے   ے فبل تزيدىم النعمة شكرا،  {ۓ   ۓ  ﮲  ﮳   

                                                             

 .ِٖ( سورة مرًن، اآلية: ُ)
 .ُٕ( سورة اؼبائدة، اآلية: ِ)
 .ٕٓالسابقة، اآلية: السورة  (ّ)
 .ُُٔ( السورة السابقة، اآلية: ْ)
 .َٓاآلية: ( سورة اؼبؤمنوف، ٓ)
 .ِّْاآلية:  ( سورة البقرة،ٔ)

 .ِٔٔ/ ٓ ،ُط جامع البيان،( الطربم، ٕ)
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 بل ردبا استعانوا بنعم ا على معاصيو، كقليل منهم الشكور الذم يعرؼ النعمة كيقر هبا كيصرفها ُب
 .(ُ)طاعة اؼبنعم

قصة الذين فركا من أرضهم كمنازؽبم، كىم ألوؼ كثّبة؛  -أيها الرسوؿ-كمعُب اآلية: أدل تعلم 
خشية اؼبوت من الطاعوف أك القتاؿ، فقاؿ ؽبم ا: موتوا، فماتوا دفعة كاحدة عقوبة على فرارىم من 

تعظوا كيتوبوا؟ إف ا لذك فضل عظيم قدر ا، ٍب أحياىم ا تعاذل بعد مدة؛ ليستوفوا آجاؽبم، كلي
 .(ِ)على الناس بنعمو الكثّبة، كلكن أكثر الناس ال يشكركف فضل ا عليهم

ركم أهنم كانوا أربعة آالؼ كقيل: كانوا شبانية آالؼ، كقيل: تسعة آالؼ، كقيل: أربعوف ألفا كقيل:  
رية يقاؿ ؽبا: داكرداف، من قبل كانوا بضعة كثبلثْب ألفا، كركم عن ابن عباس قاؿ: كانوا أىل ق
ڱ  ڱ   ڱ    ڱ  ں  ں  ڻ  }كاسط. كقيل: كانوا من أىل أذرعات، كما ركم عن ابن عباس: 

قاؿ: كانوا أربعة آالؼ خرجوا فرارا من الطاعوف قالوا: نأٌب أرضا ليس هبا موت  {ڻ  ڻ  ڻ  ۀ
يهم نيب من األنبياء فدعا ربو أف حٌب إذا كانوا دبوضع كذا ككذا قاؿ ا ؽبم موتوا فماتوا فمر عل

 {ڱ  ڱ   ڱ    ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ}وبييهم فأحياىم، فذلك قولو عز كجل: 
اآلية، كذكر غّب كاحد من السلف أف ىؤالء القـو كانوا أىل بلدة ُب زماف بِب إسرائيل استوطبوا 

نزلوا كاديا أفيح، فمؤلكا ما بْب أرضهم كأصاهبم هبا كباء شديد، فخرجوا فرارا من اؼبوت إذل الربية، ف
عدكتيو، فأرسل ا إليهم ملكْب أحدنبا من أسفل الوادم كاآلخر من أعبله، فصاحا هبم صيحة 
كاحدة، فماتوا عن آخرىم موتة رجل كاحد، فحيزكا إذل حظائر كبِب عليهم جدراف كقبور كفنوا كسبزقوا 

بِب إسرائيل يقاؿ لو: حزقيل، فسأؿ ا أف وبييهم كتفرقوا، فلما كاف بعد دىر مر هبم نيب من أنبياء 
على يديو، فأجابو إذل ذلك كأمره أف يقوؿ: أيتها العظاـ البالية إف ا يأمرؾ أف ذبتمعي، فاجتمع 
عظاـ كل جسد بعضها إذل بعض، ٍب أمره فنادل: أيتها العظاـ إف ا يأمرؾ بأف تكتسي غبما 

ل ده ٍب أمره فنادل: أيتها األركاح إف ا يأمرؾ أف ترجع ككعصبا كجلدا، فكاف ذلك، كىو يشاى

                                                             

 . َُٔ ،ُط تيسير الكريم،( السعدم، ُ)

 .ِٔٓ/ ُ ،ِ، طالتفسير الميسر، ؾبموعة من العلماء، (ِ)
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فقاموا أحياء ينظركف قد أحياىم ا بعد رقدهتم الطويلة، كىم  ،ركح إذل اعبسد الذم كان  تعمره
 .(ُ)يقولوف: سبحانك اللهم ربنا كحبمدؾ ال إلو إال أن 

ھ  }يـو القيامة كؽبذا قاؿ: ككاف ُب إحيائهم عربة كدليل قاطع على كقوع اؼبعاد اعبسماين 

أم: فيما يريهم من اآليات الباىرة كاغبجج القاطعة كالدالالت الدامغة،  {ھ  ے   ے   ۓ   ۓ
﮴   ﮵  ﮶} أم: ال يقوموف بشكر ما أنعم ا بو عليهم ُب دينهم  {﮲  ﮳   

ن ا إال إليو، ال ملجأ م لى أنو لن يغِب حذر من قدر كأنوكدنياىم،  كُب ىذه القصة عربة كدليل ع
فإف ىؤالء فركا من الوباء طلبا لطوؿ اغبياة فعوملوا بنقيض قصدىم كجاءىم اؼبوت سريعا ُب آف 

 .(ِ)كاحد

 المار على القرية الخاوية على عروشها )عزير(:خامس وعشرون: 

ہ   ہ  ھ﴿قاؿ تعاذل: ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ے    ھڱ  ڱ        ڱ       ں  ں   ڻ   ۓ  ھ  ھ  ے  

﮴   ﮵  ﮲ۓ                  ﮽﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼   ﮶﮳  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁ 

        ۆئ  ۆئ    ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ          

ی  جئ  حئ  مئ   ىئ  يئ                 جب  حب  ىئىئ  . (ّ)﴾ىئ   ی  ی  ی  

ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ" عطف على قولو: "  ڱ      ں  ں  ڱ  ڱ  "قولو:  طف كإمبا ع"، ڤ  ڦ  ڦ  
، كإف اختلف لفظانبا، لتشابو معنييهما، ألف "ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ على قولو: " "ڱ  ڱقولو: "
ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄقولو: " "، دبعُب: ىل رأي ، يا ؿبمد، كالذم حاج إبراىيم ُب ربو؟ ٍب ڤ  ڦ  ڦ  

ُب نظّب لو قد ألف من شأف العرب العطف بالكبلـ على مع"ڱ  ڱ        ڱ       ں  ں  عطف عليو بقولو: "
 .(ْ)تقدمو، كإف خالف لفظو لفظو

                                                             

 .ُٔٔ -َٔٔ/  ُ ،ُط تفسير القرآن العظيم،( ابن كثّب، ُ)
 .ُٔٔ/ ُ ،ُط تفسير القرآن العظيم،ابن كثّب،  (ِ)
 .ِٗٓ( سورة البقرة، اآلية: ّ)

 .ّْٖ/ ٓ ،ُطجامع البيان، ( الطربم، ْ)
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كاختلفوا ُب ىذا اؼبار من ىو؟ فركم عن علي بن أيب طالب أنو قاؿ: ىو عزير، كىذا القوؿ 
 .(ُ)ىو اؼبشهور، كقيل: ىو اػبضر عليو السبلـ، كاكتفى بعضهم بقولو: ىو رجل من بِب إسرائيل

عثو ا كىو كذلك، ككاف لو ابن فبلغ من السن كذكر غّب كاحد أنو مات كىو ابن أربعْب سنو؛ فب
 ، مائة كعشرين سنة، كبلغ ابن ابنو تسعْب ككاف اعبد شابا، كابنو كابن ابنو شيخاف كبّباف قد بلغا اؽبـر

 كأنشد بو بعض الشعراء:
 كاسػػػػػػػػػػػود رأس شػػػػػػػػػػػاب مػػػػػػػػػػػن قبػػػػػػػػػػػل ابنػػػػػػػػػػػو

 كمػػػػػػػػػػػػػن قبلػػػػػػػػػػػػػو ابػػػػػػػػػػػػػن ابنػػػػػػػػػػػػػو فهػػػػػػػػػػػػػو أكػػػػػػػػػػػػػرب  

   
 يػػػػػػػػرل أنػػػػػػػػو شػػػػػػػػيخا يػػػػػػػػدب علػػػػػػػػى عصػػػػػػػػا

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوداء كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرأس أشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعركغبيتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو   

   
 كمػػػػػػػػػػػػػا البنػػػػػػػػػػػػػو حبػػػػػػػػػػػػػل كال فضػػػػػػػػػػػػػل قػػػػػػػػػػػػػوة

 يقػػػػػػػػػػػػػػـو كمػػػػػػػػػػػػػػا يبشػػػػػػػػػػػػػػي الصػػػػػػػػػػػػػػغّب فيعثػػػػػػػػػػػػػػر  

   
 كعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ابنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو أربعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف أمرىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

(ِ)كالبػػػػػػػػػػن ابنػػػػػػػػػػو ُب النػػػػػػػػػػاس تسػػػػػػػػػػعْب غػػػػػػػػػػرب  
 

   
ؽبا كقتل أىلها، كقيل:  كأما القرية: فاؼبشهور أهنا بي  اؼبقدس، مر عليها بعد زبريب خبتنصر

ڻ }،(ّ)حذر اؼبوتإهنا الٍب خرج منها األلوؼ  أم: ليس فيها أحد من قوؽبم: خوت الدار  {ڻ  
أم: ساقطة سقوفها كجدراهنا على عرصاهتا، فوقف متفكرا { ڻ   ڻ}زبوم خواء كخويا، كقولو: 

كذلك ؼبا رأل من دثورىا  {ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ}فيما آؿ أمرىا إليو بعد العمارة العظيمة، كقاؿ: 
ے  ۓ  ۓ}د إذل ما كان  عليو، قاؿ ا تعاذل: كشدة خراهبا كبعدىا عن العو   {﮲ھ  ھ  ے  

كعمرت البلدة بعد مضي سبعْب سنة من موتو كتكامل ساكنوىا كتراجع  بنو إسرائيل إليها، فلما 
بعثو ا عز كجل بعد موتو كاف أكؿ شيء أحيا ا فيو عينيو لينظر هبما إذل صنع ا فيو كيف وبيي 

قالوا:  {﮽﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼   ﮶﮴  ﮵}: -أم بواسطة اؼبلك-يا قاؿ ا لو بدنو؟ فلما استقل سو 
كذلك أنو مات أكؿ النهار ٍب بعثو ا ُب آخر هنار، فلما رأل الشمس باقية ظن أهنا مشس ذلك اليـو 

                 ﮽﮺  ﮻  ﮼}فقاؿ:  كذلك: أنو كاف معو  {﮾  ﮿  ﯀  ﯁ 
فوجده كما فقده دل يتغّب منو شيء، ال العصّب استحاؿ كال التْب ضبض فيما ذكر عنب كتْب كعصّب 

                                                             

 .ٕٖٔ/  ُ ،ُط تفسير القرآن العظيم،( ابن كثّب، ُ)
 .ٖٖٔ/ ُ ،ُط تفسير القرآن العظيم،ابن كثّب،  (ِ)
 .ُّّ/ ُ، ُط النكت والعيون، اؼباكردم، ( ّ)
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أم: كيف وبييو ا عز كجل كأن  تنظر  {      }كال أنًب كال العنب تعفن 
أم: نرفعها  {ۈئ   ۈئ  ېئ ۆئ  ۆئ }أم: دليبل على اؼبعاد  {  }

ركب كل عظم ُب موضعو  ، ٍبأم: كبييها، تفرق  عظاـ ضبارهفَبكب بعضها على بعض، ك)ننشرىا( 
حٌب صار ضبارا قائما من عظاـ ال غبم عليها ٍب كساىا ا غبما كعصبا كعركقا كجلدا، كبعث ا 
ملكا فنفخ ُب منخرم اغبمار فنهق كلو بإذف ا عز كجل، كذلك كلو دبرأل من العزير فعند ذلك ؼبا 

يئ    جب}تبْب لو ىذا كلو   .(ُ){ی  ی  جئ  حئ  مئ   ىئ  

 أصحاب الكهف: عشرون:سادس و 

گ  ﴿قاؿ تعاذل:  گ   ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک   ڈ  ڈ    ژ  ژ   ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  

ہ   ہ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ   گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ     ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  

ے  ے  ۓ  . اآليات.(ِ)﴾ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  

ٍب بسطها بعد  ىذا إخبار عن قصة أصحاب الكهف كالرقيم على سبيل اإلصباؿ كاالختصار،
ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ }يعِب: يا ؿبمد  {ڍ  ڌ}ذلك فقاؿ:  أم: ليس  {ڌ  ڎ  ڎ  

أمرىم عجيبا ُب قدرتنا كسلطاننا، فإف خلق السموات كاألرض، كاختبلؼ الليل كالنهار، كتسخّب 
 الشمس كالقمر كالكواكب، كغّب ذلك من اآليات العظيمة الدالة على قدرة ا تعاذل، كأنو على ما
يشاء قادر  كال يعجزه شيء أعجب من أخبار أصحاب الكهف كالرقيم، يعِب: قد كاف من آياتنا ما 
ىو أعجب من ذلك! كأما "الكهف" فهو: الغار ُب اعببل، كىو الذم عبأ إليو ىؤالء الفتية 

ا: أنو اؼبذكوركف، كأما "الرقيم" فقد اختلف فيو إذل أقواؿ كثّبة، منها: أنو كاد قريب من أيلة، كمنه
اسم الوادم الذم فيو كهفهم ، كقيل: "الرقيم" : بنياهنم، كقيل: اعببل الذم فيو الكهف، كقيل: 
الكتاب، كقيل: لوح من حجارة، كتبوا فيو قصص أصحاب الكهف، ٍب كضعوه على باب الكهف، 

                                                             

 .ٖٖٔ/ ُ ،ُطتفسير القرآن العظيم، ( ابن كثّب، ُ)

 .ُِ-ٗ( سورة الكهف، اآليات: ِ)
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الرقيم:  كبالرغم من أف جل األقواؿ متقاربة، كيبكن اعبمع بينها إال أف الذم يَبجح ىو القوؿ بأف
 .(ُ)﴾ڀ  ٺ  ٺ﴿الكتاب، لدليل قولو تعاذل: 

، كما يقكىذا ىو الظاىر من اآلية، كىو اختيار ابن جرير، قاؿ: "ا ؿ الرقيم" فعيل دبعُب مرقـو
 . (ِ)للمقتوؿ: قتيل، كللمجركح: جريح، كا أعلم

أك حجر، أك  كأكذل ىذه األقواؿ بالصواب ُب الرقيم أف يكوف معنيا بو: لوح،"قاؿ ابن جرير: 
، كقد قاؿ أىل األخبار: إف ذلك لوح كتب فيو أظباء أصحاب الكهف "شيء كتب فيو كتاب

كخربىم حْب أككا إذل الكهف، ٍب قاؿ بعضهم: رفع ذلك اللوح ُب خزانة اؼبلك، كقاؿ بعضهم: بل 
جعل على باب كهفهم، كقاؿ بعضهم: بل كاف ذلك ؿبفوظا عند بعض أىل بلدىم، كا عز كجل 
أنزؿ قصة أصحاب الكهف على نبيو احتجاجا هبا على اؼبشركْب من قومو، إذ سألوه عنها اختبارا 
منهم لو باعبواب عنها صدقو، فكاف تقريعهم بتكذييهم دبا ىو أككد عليهم ُب اغبجة فبا سألوا عنهم، 

 . (ّ)نعمكزعموا أهنم يؤمنوف عند اإلجابة عنو أشبو من اػبرب عما أنعم ا على رسولو من ال

گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ     ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں ﴿كقولو:  گ   . (ْ)﴾ک  ک  ک  ک  
ىبرب تعاذل عن أكلئك الفتية، الذين فركا بدينهم من قومهم لئبل يفتنوىم عنو، فهربوا منو فلجأكا إذل 

گ   }غار ُب جبل ليختفوا عن قومهم، فقالوا حْب دخلوا سائلْب من ا تعاذل رضبتو كلطفو هبم:  گ   

أم:  {ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  }أم: ىب لنا من عندؾ رضبة ترضبنا هبا كتسَبنا عن قومنا  {ڳ  ڳ  ڳ
ڻ  ﴿كقدر لنا من أمرنا ىذا رشدا، أم: اجعل عاقبتنا رشدا، كقولو:  ں  ڻ  ڻ  ڻ   

                                                             

 .ٗاآلية:  ( سورة اؼبطففْب،ُ)
 .ُّٗ -ُّٖ/  ٓ، ُط تفسير القرآن العظيم،( ابن كثّب، ِ)
 .َْٔ-َُٔ/  ُٕ ،ُط جامع البيان،( الطربم، ّ)
 .َُاآلية:  ( سورة الكهف،ْ)
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ہ  }. أم: ألقينا عليهم النـو حْب دخلوا إذل الكهف، فناموا سنْب كثّبة (ُ)﴾ۀ  ۀ  ہ

 ،(ِ)رقدهتم تلك، كخرج أحدىم بدراىم معو ليشَبم ؽبم هبا طعاما يأكلونوأم: من  {ہ

كركم عن ابن عباس رضي ا عنهما أهنم كانوا كذلك ُب عبادة ا ليلهم كهنارىم، يبكوف 
إذل ا، كيستغيثونو، ككانوا شبانية نفر: مكسلمينا، ككاف أكربىم، كىو الذم كلم اؼبلك عنهم، 

ليخا، كمرطوس، ككشوطوش، كبّبكنس، كدينموس، كيطونس قالوس، فلما أصبع كؿبسيميلنينا، كيب
دقينوس أف هبمع أىل القرية لعبادة األصناـ، كالذبح للطواغي ، بكوا إذل ا كتضرعوا إليو، كجعلوا 

 .(ْ()ّ)﴾وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ﴿يقولوف: اللهم رب السماكات كاألرض، لن ندعو من دكنك إؽبا 

لم ُب سبب مصّب ىؤالء الفتية إذل الكهف الذم ذكره ا ُب كتابو ، كقد اختلف أىل الع
فقاؿ بعضهم: كاف سبب ذلك، أهنم كانوا مسلمْب على دين عيسى، ككاف ؽبم ملك عابد كثن، 
دعاىم إذل عبادة األصناـ، فهربوا بدينهم منو خشية أف يفتنهم عن دينهم، أك يقتلهم، فاستخفوا منو 

، (ٓ)﴾وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  وئې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ ﴿لوا: ُب الكهف، كأبوا، كقا
فاعتزلوا عن قومهم لعبادة ا، فقاؿ أحدىم: إنو كاف أليب كهف يأكم فيو غنمو، فانطلقوا بنا نكن 
فيو، فدخلوه، كفقدكا ُب ذلك الزماف فطلبوا، فقيل: دخلوا ىذا الكهف، فقاؿ قومهم: ال نريد ؽبم 

من أف نردـ عليهم ىذا الكهف، فبنوه عليهم ٍب ردموه، ٍب إف ا بعث عليهم عقوبة كال عذابا أشد 
 (ے  ے)ملكا على دين عيسى، كرفع ذلك البناء الذم كاف ردـ عليهم، فقاؿ بعضهم لبعض: 

ڭ  ۇ)؟ فػ  ڭ   ڭ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ)حٌب بلغ  ...(ۇۓ  ڭ    ۋ   ككاف كرؽ  (ۋ    
بطعاـ كشراب، فلما ذىب ليخرج، رأل على باب الكهف ذلك الزماف كبارا، فأرسلوا أحدىم يأتيهم 

شيئا أنكره ، فأراد أف يرجع، ٍب مضى حٌب دخل اؼبدينة، فأنكر ما رأل، ٍب أخرج درنبا، فنظركا إليو 
فأنكركه، كأنكركا الدرىم، كقالوا: من أين لك ىذا، ىذا من كرؽ غّب ىذا الزماف، كاجتمعوا عليو 

                                                             

 .ُُاآلية: ،  سورة الكهف(ُ)
 .ُّٗ/  ٓ ،ُط تفسير القرآن العظيم،( ابن كثّب، ِ)
 .ُْاآلية:  ( سورة الكهف،ّ)
 .َٕٔ/  ُٕ ،ُط جامع البيان،( الطربم، ْ)
 .ُْاآلية:  ( سورة الكهف،ٓ)
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انطلفوا بو إذل ملكهم، ككاف لقومهم لوح يكتبوف فيو ما يكوف، فنظركا ُب يسألونو، فلم يزالوا بو حٌب 
ذلك اللوح، كسألو اؼبلك، فأخربه بأمره، كنظركا ُب الكتاب مٌب فقد، فاستبشركا بو كبأصحابو، كقيل 
، فضرب على آذاهنم،  لو: انطلق بنا فأرنا أصحابك، فانطلق كانطلقوا معو، لّبيهم، فدخل قبل القـو

 . (ُ)(ڦ  ڄ  ڄ)لذين غلبوا على أمرىم: فقاؿ ا

كقاؿ بعضهم: إهنم ىربوا ليبل من ملكهم حْب دعاىم إذل عبادة األصناـ، فمركا براع لو  
كلب، فتبعهم على دينهم، فأككا إذل الكهف يتعبدكف، كرجل منهم يبتاع ؽبم أرزاقهم من اؼبدينة، إذل 

ذكا با من الفتنة، فضرب ا تعاذل على آذاهنم، أف جاءىم يوما فأخربىم أهنم قد ذكركا، فبكوا كتعو 
، ككلبهم قد  كأمر اؼبلك فسد عليهم الكهف، كىو يظنهم أيقاظا، كقد توَب ا أركاحهم كفاة النـو
غشيو ما غشيهم، ٍب إف رجلْب مؤمنْب يكتماف إيباهنما كتبا أظباءىم كأنساهبم كخربىم ُب لوح من 

س ُب البنياف، كقاال: لعل ا يطلع عليهم قوما مؤمنْب، فيعلموف رصاص، كجعبله ُب تابوت من كبا
خربىم، كقاؿ آخركف: إف أحد اغبواريْب جاء إذل مدينة أصحاب الكهف، فأراد أف يدخلها، فقيل 
لو: إف على باهبا صنما ال يدخلها أحد إال سجد لو، فكره أف يدخلها، فأتى ضباما قريبا من اؼبدينة، 

ألجر، كعلقو فتية من أىل اؼبدينة، فجعل ىبربىم عن خرب السماء كاألرض، كخرب فكاف يعمل فيو با
اآلخرة، فآمنوا بو كصدقوه، حٌب جاء ابن اؼبلك يوما بامرأة، فدخل معها اغبماـ، فأنكر عليو اغبوارم 
ذلك، فسبو كدخل، فمات كمات  اؼبرأة ُب اغبماـ، فأتى اؼبلك، فقيل لو: إف صاحب اغبماـ قتل 

فالتمس فهرب، فقاؿ: من كاف يصحبو؟ فسمي لو الفتية، فالتمسوا فخرجوا من اؼبدينة، فمركا  ابنك،
على صاحب ؽبم ُب زرع، كىو على مثل أمرىم، فانطلق معهم كمعو كلب حٌب آكاىم الليل إذل 
الكهف، فدخلوه فقالوا: نبي  ىاىنا، ٍب نصبح إف شاء ا فَبكف رأيكم، فضرب ا على آذاهنم 

موا؛ كخرج اؼبلك، كأصحابو يتبعوهنم، فوجدكىم قد دخلوا الكهف، فكلما أراد رجل أف يدخل فنا
الكهف أرعب، فقاؿ قائل للملك: أليس قل : إف قدرت عليهم قتلتهم؟ قاؿ: بلى، قاؿ: فابن 

 .(ِ)عليهم باب الكهف حٌب يبوتوا جوعا كعطشا، ففعل، فكاف ما كاف من أمرىم
                                                             

، كلبلستزادة كالوقوؼ على سباـ القصة ارجع إذل كتب التفاسّب حوؿ اآليات َٔٔ-َٓٔ/  ُٕ ،ُط جامع البيان،( الطربم، ُ)
 اؼبتعلقة هبم.

 .َِٓ-َِْ / ْ ،ّط زاد المسير،( ابن اعبوزم، ِ)
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 ين وأخوه:وعشرون: صاحب الجنت بعسا

ۇئ   ﴿قاؿ تعاذل:  وئ  وئ   ائ  ائ  ەئ  ەئ   ې  ى  ى    ې  ې  ې   ۉ  ۉ   ۅ   ۅ  

ۈئ  ېئ خب    ېئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ    جب  حب   يئ    حئ    مئ  ىئ   ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی       جئ  

 اآليات. (ُ)﴾مب  ىب

عن ابن عباس رضي ا عنهما، قاؿ: نبا ابنا ملك كاف ُب بِب إسرائيل توُب كتركهما، فازبذ 
حدنبا اعبناف كالقصور، ككاف اآلخر زاىدا ُب الدنيا، فكاف إذا عمل أخوه شيئا من زينة الدنيا، أخذ أ

مثل ذلك فقدمو آلخرتو، حٌب نفد مالو، فضرهبما ا عز كجل مثبل للمؤمن كالكافر الذم أبطرتو 
رث  عن أبيك؟ النعمة،  كركم أف اؼبسلم ؼبا احتاج، تعرض ألخيو الكافر، فقاؿ الكافر: أين ما ك 

فقاؿ: أنفقتو ُب سبيل ا، فقاؿ الكافر: لكِب ابتع  بو جنانا كغنما كبقرا، كا ال أعطيك شيئا 
أبدا حٌب تتبع ديِب، ٍب أخذ بيد اؼبسلم فأدخلو جنانو يطوؼ بو فيها، كيرغبو ُب دينو، كقيل: اسم 

 كؿ، كا أعلم.، كالظاىر األ(ِ)اؼبؤمن يبليخا، كاسم الكافر قرطس، كقيل: قطرس

يقوؿ ا تعاذل بعد ذكر اؼبشركْب اؼبستكربين عن ؾبالسة الضعفاء كاؼبساكْب من اؼبسلمْب، 
أم: بستانْب  {ې  ې}كافتخركا عليهم بأمواؽبم كأحساهبم، فضرب ؽبم مثبل برجلْب، جعل ا 

من األشجار كالزركع من أعناب، ؿبفوفتْب بالنخل ادقة ُب جنباهتما، كُب خبلؽبما الزركع، ككل 
 {ۆئ   ۈئ   ۈئ  ېئ}أم: خرج  شبرىا  {وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ}مثمر مقبل ُب غاية اعبود؛ كؽبذا قاؿ: 

ىئ  ىئ}أم: كدل تنقص منو شيئا  ی  ی  }أم: كاألهنار تتخرؽ فيهما ىاىنا كىاىنا،  {ېئ  

أم: هبادلو كىباصمو، يفتخر عليو  {جئ  حئ    مئ } -أم صاحب ىاتْب اعبنتْب-، فقاؿ {ی
خب  مب }أس: كيَب  جب  حب   يئ    ٻ   }أم: أكثر خدما كحشما ككلدا، كقولو:  {ىئ   ٻ  ٻ   ٱ  

كذلك  (ْ){پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ } ،أم: بكفره كسبرده كتكربه كذبربه كإنكاره اؼبعاد (ّ){ٻ
                                                             

 .ّْ-ِّاآليات:  ( سورة الكهف،ُ)

 .ُِِ/  ْ ،ّط زاد المسير، ( ابن اعبوزم،ِ)
 .ّٓاآلية:  ( سورة الكهف،ّ)
 .ّٓاآلية:  ، السورة السابقة(ْ)
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ال  اغَبار منو، ؼبا رأل فيها من الزركع كالثمار كاألشجار كاألهنار اؼبطردة ُب جوانبها كأرجائها، ظن أهنا
تفُب كال تفرغ كال هتلك كال تتلف، كذلك لقلة عقلو، كضعف يقينو با، كإعجابو باغبياة الدنيا 

ٹ    ﴿أم: كائنة  (ُ)﴾ٺ  ٺ  ٺ  ٺ﴿كزينتها، ككفره باآلخرة؛ كؽبذا قاؿ:  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ   

أم: كلئن كاف معاد كرجعة كمرد إذل ا، ليكونن رل ىناؾ أحسن من ىذا  (ِ)﴾ٹ  ٹ  ٹ  ڤ
ڱ    ﴿ألين ؿبظى عند ريب، كلوال كرامٍب عليو ما أعطاين ىذا، كما قاؿ ُب اآلية األخرل:  ڱ  ڱ  

، ٍب يقوؿ تعاذل ـبربا عما أجابو صاحبو اؼبؤمن، كاعظا لو كزاجرا عما ىو (ّ)﴾ڱ  ں      ں    ڻ  ڻ
ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ ﴿فيو من الكفر با كاالغَبار:  ذا ؟ كى(ْ)﴾ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  

إنكار كتعظيم ؼبا كقع فيو من جحود ربو، الذم خلقو كابتدأ خلق اإلنساف من طْب كىو آدـ، ٍب 
چ   ﴿جعل نسلو من سبللة من ماء مهْب، كىو ا، ال إلو إال ىو، خالق كل شيء؛ كلذا قاؿ:  چ  

ڇ  ڍ   ﴿. أم: أنا ال أقوؿ دبقالتك، بل أعَبؼ  بالربوبية كالوحدانية (ٓ)﴾ڇ  ڇ ڍ  ڇ  

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ﴿. أم: بل ىو ا اؼبعبود كحده ال شريك لو، ٍب قاؿ: (ٔ)﴾ڌ ڌ  ڎ      

ڳ  کک  ک  ک گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ    ا ربضيض كحث على ذلك، أم: ىبل إذ. ىذ(ٕ)﴾گ  
أعجبتك حْب دخلتها كنظرت إليها ضبدت ا على ما أنعم بو عليك، كأعطاؾ من اؼباؿ ك الولد ما 

؛ كؽبذا قاؿ بعض السلف: من أعجبو شيء من {ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک }طو غّبؾ، كقل : دل يع
كىذا مأخوذ من ىذه اآلية الكريبة،  {ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک }حالو أك مالو أك كلده أك مالو، فليقل: 

كقد ركم فيو حديث مرفوع، عن أنس، رضي ا عنو، قاؿ: قاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم: 

                                                             

 .ّٔاآلية:  ، سورة الكهف (ُ)

 .ّٔاآلية:  ،السورة السابقة (ِ)

 .َٓاآلية:  ( سورة فصل ،ّ)

 .ّٕاآلية:  ( سورة الكهف،ْ)
 .ّٖاآلية:  ،السورة السابقة (ٓ)
 .ّٖاآلية:  ،السورة السابقة (ٔ)
 .ّٗاآلية:  ،السورة السابقة (ٕ)
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ا أنعم ا على عبد نعمة من أىل أك ماؿ أك كلد، فيقوؿ: }ما شاء ا ال قوة إال با{ فّبل فيو "م
 .(ِ()ُ){ڌ  ڎ      ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک}آفة دكف اؼبوت"، ككاف يتأكؿ ىذه اآلية: 

ں   ڻ﴿كقولو:  ں   أم:  {ڻ  ڻ}. أم: ُب الدار اآلخرة (ّ)﴾ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  
أم عذابا من السماء،  {ڻ  ۀ  ۀ الدنيا الٍب ظنن  أهنا ال تبيد كال تفُب } على جنتك ُب

أم: بلقعا  {ہ  ہ   ہ  }كالظاىر أنو مطر عظيم مزعج، يقلع زرعها كأشجارىا؛ كؽبذا قاؿ: 
أم: غائرا  (ْ){ھ  ھ  ھ  ھ}ترابا أملس، ال يثب  فيو قدـ، كاعبرز الذم ال ينب  شيئا، كقولو: 

د النابع الذم يطلب كجو األرض، فالغائر يطلب أسفلها، كالغور: مصدر دبعُب ُب األرض، كىو ض
بأموالو، أك بثماره على القوؿ اآلخر، كاؼبقصود  {ڭ  ڭ}غائر، كىو أبلغ منو، ٍب يقوؿ تعاذل: 

أنو كقع هبذا الكافر ما كاف وبذر، فبا خوفو بو اؼبؤمن من إرساؿ اغبسباف على جنتو، الٍب اغَب هبا 
: يصفق كفيو متأسفا متلهفا على األمواؿ (ٓ){ڭ  ۇ  ۇ ۆ  ۆ  ۈ  ۈ }عن ا، عز كجل  كأؽبتو

أم: عشّبة أك كلد، كما افتخر  (ٔ){ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې      ې  ې ى  ى  ائ   ائ }الٍب أذىبها عليو 
 . (ٕ){ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ       ۆئ}هبم كاستعز 

ۇئ  ۆئ)كقولو:  ره كما فيو من الغركس من النخل يقوؿ: كبل البستانْب أطعم شب (وئ  ۇئ  
، (ٖ)كالكـر كصنوؼ الزرع، كقاؿ: كلتا اعبنتْب، ٍب قاؿ: آت ، فوحد اػبرب، ألف كلتا ال يفرد كاحدهتا

كاختلف اؼبفسركف ُب الثمر الوارد ُب القصة، فقاؿ بعضهم: كاف لو ذىب كفضة، كقالوا: ذلك ىو 
خركف: بل عِب بو: اؼباؿ الكثّب من صنوؼ األمواؿ، الثمر، ألهنا أمواؿ مثمرة ، يعِب مكثرة، كقاؿ آ

                                                             

 من طريق اغبسن بن صباح، عن عمر بن يونس بو. ِْٓٓ( أخرجو البيهقي ُب شعب اإليباف برقم ُ)
 .ُٖٓ -ُٕٓ/  ٓ، ُط تفسير القرآن العظيم،( ابن كثّب، ِ)
 .َْاآلية:  ( سورة الكهف،ّ)
 .ُْاآلية:  ، السورة السابقة (ْ)
 .ِْاآلية:  ،السورة السابقة (ٓ)
 .ّْ-ِْاآليات:  ،السورة السابقة (ٔ)
 .َُٔ-ُٗٓ/  ٓ ،ُط تفسير القرآن العظيم، ( ابن كثّب،ٕ)
 .ُٗ/  ُٖ ،ُط جامع البيان،( الطربم، ٖ)
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، كىو: الثمار، كىو أظهر ىا ىنا، كىو صبع شبرة، كخشبة (ُ)كقاؿ آخركف: بل عِب بو األصل
يقوؿ: أما أنا فبل أكفر بريب، كلكن أنا ىو ا ريب، معناه أنو  (چ  چ   ڇ  ڇ)كخشب، كقولو: 

 . (ّ)، كاغبسباف: صبع حسبانة، كىي اؼبرامي(ِ)(ڍ   ڍ  ڇ  ڇ )يقوؿ: كلكن أنا أقوؿ: ىو ا ريب 
 

 وعشرون: صاحب يس: مناث

ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ﴿قاؿ تعاذل:  ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ڱ  ں  

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ        ۋ  ۅ  ۅ  

ۈئ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې    ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  

 .(ْ)﴾ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  ېئۈئ  ېئ  ېئ

إف أىل قرية أنطاكية ؼبا نبوا بقتل رسلهم جاءىم رجل من أقصى اؼبدينة يسعى، أم: 
ككاف رجبل سقيما، قد أسرع فيو  -اغبباؿ-قالوا: كىو حبيب، ككاف يعمل اعبرير -لينصرىم من قومو 

تصدؽ بنصف كسبو، مستقيم النظرة، كقيل: كاف اظبو حبيب بن مرم، اعبذاـ، ككاف كثّب الصدقة، ي
 . (ٓ)كيقاؿ أيضا: حبيب النجار، كقيل: كاف قصارا، كقيل: كاف إسكافا، ككاف يتعبد ُب غار ىناؾ

أنو كاف رجبل من أىل أنطاكية، ككاف اظبو "حبيبا" ككاف يعمل اعبرير، ككاف رجبل سقيما، قد  قصتو:
كاف منزلو عند باب من أبوب اؼبدينة قاصيا، ككاف مؤمنا ذا صدقة، هبمع كسبو إذا أسرع فيو اعبذاـ، ك 

أمسى فيما يذكركف، فيقسمو نصفْب، فيطعم نصفا عيالو، كيتصدؽ بنصف، فلم يهمو سقمو كال 
عملو كال ضعفو، عن عمل ربو، قاؿ: فلما أصبع قومو على قتل الرسل، بلغ ذلك: "حبيبا" كىو على 

ۀ  )ألقصى، فجاء يسعى إليهم يذكرىم با، كيدعوىم إذل اتباع اؼبرسلْب، فقاؿ: باب اؼبدينة ا

                                                             

 .ُِ/  ُٖ ،ُط جامع البيان،الطربم،  (ُ)

 .ِّ/  ُٖ( اؼبصدر السابق، ِ)
 .ِْ/  ُٖاؼبصدر السابق، ( ّ)

 .ِٕ-َِاآليات:  ( سورة يس،ْ)
 .َٕٓ/  ٔ ،ُط تفسير القرآن العظيم،( ابن كثّب، ٓ)



 

212 

 

أم:  {ہ  ہ   ھ  ھ  ھ}، وبض قومو على اتباع الرسل الذين أتوىم، (ُ)(ۀ  ہ
ۓ   }فيما يدعونكم إليو، من عبادة ا كحده ال شريك لو،  {ھ  ے }على إببلغ الرسالة،  ۓ  

ۇ   }من إخبلص العبادة للذم خلقِب كحده ال شريك لو،  أم: كما يبنعِب {﮲  ﮳  ﮴   ڭ

ۆ  ۈ  ۈ  }أم: يـو اؼبعاد، فيجازيكم على أعمالكم، إف خّبا فخّب، كإف شرا فشر،  {ۇ

ۋ        ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې    }؟ استفهاـ إنكار كتوبيخ كتقريع، {ٴۇ

فإف ا لو أرادين بسوء، ال ، مر شيئان دكنو ال يبلكوف من األأم: ىذه اآلؽبة الٍب تعبدكهنا م {ى
أم: إف ازبذهتا آؽبة من  {ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ}سبلك دفع ذلك كال منعو، كال ينقذكنِب فبا أنا فيو، 

أم: فاظبعوا قورل، كوبتمل أف يكوف  {ۆئ}الذم كفرًب بو، {ۇئ  ۇئ   ۆئ}دكف ا، ك
شهدكا رل بذلك أم: فا {ۆئ}أم: الذم أرسلكم،  {ۇئ  ۇئ   ۆئ}خطابو للرسل بقولو:

عنده، فلما قاؿ ذلك كثبوا عليو كثبة رجل كاحد فقتلوه، كدل يكن لو أحد يبنع عنو، كقيل: جعلوا 
كىو  (ِ)يرصبونو باغبجارة، كىو يقوؿ: "اللهم اىد قومي، فإهنم ال يعلموف"، فلم يزالوا بو حٌب أقعصوه

ىئ    ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی  ی  ېئۈئ  ېئ  ېئ﴿يقوؿ كذلك، فقتلوه، رضبو ا،  ی  جئ  حئ  مئ  

، {ۈئ  ېئ  ېئ}من دبره قاؿ ا لو:  (ْ). فلما كطئوه بأرجلهم حٌب خرج قصبو(ّ)﴾يئ  جب
ىئ   }فدخلها فهو يرزؽ منها، قد أذىب ا عنو سقم الدنيا كحزهنا كنصبها، فلما رأل الثواب  ىئ  

ىئ  يئ ة ا سبُب على ا أف يعلم قومو ما عاين من كرام {ىئ   ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  
، كبعد {ۀ  ۀ  ہ}لو كما ىجم عليو، كقاؿ ابن عباس: نصح قومو ُب حياتو بقولو: 

بإيباين بريب كتصديقي  {ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ}فباتو ُب قولو:

                                                             

 .َٓٓ -ََٓ/  َِ ،ُط جامع البيان،( الطربم، ُ)
 ،الصحاحاعبوىرم، يقاؿ: ضربو فأقعصو، أم قتلو مكانو، كيقاؿ: مات فبلف قعصا، إذا أصابتو ضربة أك رمية فمات مكانو.  (ِ)

 .َُٗ/  ْ ،ْط

 .ِٕ-ِٔاآليتاف:  ( سورة يس،ّ)
 .ِِِ/  ِ ،ْط، الصحاح اعبوىرم، القصب: عركؽ الرئة، كىى ـبارج النفس كؾباريو، (ْ)
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اؼبرسلْب، كمقصوده أهنم لو اطلعوا على ما حصل من ىذا الثواب كاعبزاء كالنعيم اؼبقيم، لقادىم ذلك 
 .(ُ)الرسل، فرضبو ا كرضي عنو، فلقد كاف حريصا على ىداية قوموإذل اتباع 

 

 أصحاب الجنة:وعشرون:  سعات

ٹ   ٹ    ٹ   ﴿قاؿ تعاذل:  ٹ   پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٻ  پ     پ        پ  

 اآليات. (ِ)﴾ڤ  ڤ  ڤ    ڤ

اف مؤمنا،  كذلك بعد عيسى بن ذكر أىل التفسّب أف رجبل كاف بناحية اليمن لو بستاف، كك
 .(ّ)مرًن عليهما السبلـ، ككاف يأخذ منو قدر قوتو، كيتصدؽ بالباقي

پ  )ابتلينا،  (پ پ)، يعِب اختربنا أىل مكة بالقحط كاعبوع، (ٻ  پ)قولو تعاذل: 

، قاؿ:  (ٻ  پ     پ        پ  پ  ڀ)ُب قولو عز كجل:  ركم عن ابن عباس ،حْب ىلك  جنتهم(،ڀ
ستاف باليمن يقاؿ لو الضركاف، دكف صنعاء بفرسخْب، يطؤه أىل الطريق، كاف غرسو قـو من كاف ب

أىل الصبلة، ككاف لرجل فمات، فورثو ثبلثة بنْب لو، ككاف يكوف للمساكْب إذا صرموا لبلهم كل 
شيء تعداه اؼبنجل، فلم هبزه، فإذا طرح من فوؽ النخل إذل البساط، فكل شيء يسقط عن البساط 

أيضا للمساكْب، كإذا حصدكا زرعهم فكل شيء تعداه اؼبنجل فهو للمساكْب، كإذا داسوا كاف  فهو
ؽبم كل شيء ينتثر أيضا، فلما مات األب ككرثو ىؤالء اإلخوة عن أبيهم، فقالوا: كا إف اؼباؿ لقليل 

فأما إذ قل اؼباؿ ككثر كإف العياؿ لكثّب، كإمبا كاف ىذا األمر يفعل إذا كاف اؼباؿ كثّبا كالعياؿ قليبل، 
العياؿ فإنا ال نستطيع أف نفعل ىذا، فتحالفوا بينهم يوما ليغدكف غدكة قبل خركج الناس فليصرمن 
لبلهم كدل يستثنوا، يعِب دل يقولوا: إف شاء ا، فغدا القـو بسدفة من الليل إذل جنتهم ليصرموىا قبل 

ن الليل طائف من العذاب، فأحرقها، أف ىبرج اؼبساكْب، فرأكىا مسودة، كقد طاؼ عليها م

                                                             

 .ِٕٓ -َٕٓ/  ٔ ،ُط تفسير القرآن العظيم،( ابن كثّب، ُ)
 .َِ-ُٕاآليات:  ( سورة القلم،ِ)
 .ٗٓ/ ٔ ،ّط زاد المسير،ابن اعبوزم،  (ّ)
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ٺ)، حلفوا، (ڀڀ)فأصبح  كالصرًن، فذلك قولو عز كجل:  ، ليجذهنا كليقطعن شبرىا (ڀ  
 .(ُ)، ال يقولوف إف شاء ا(ٺ  ٺ)إذا أصبحوا قبل أف يعلم اؼبساكْب، 

ٿ  ٿ) نزل   ، ليبل، كال يكوف الطائف إال بالليل، ككاف ذلك الطائف نارا(ٹ  ٹ)، عذاب، (ٿ  
ڤ  ڤ)من السماء فأحرقتها،  ، كالليل اؼبظلم األسود، كقيل: صـر منها اػبّب فليس (ٹ  ٹ

، مثل قتيل كمقتوؿ ككل شيء قطع فهو صرًن فالليل صرًن، كالصبح  فيها شيء، كأصل الصرًن اؼبصرـك
 . (ِ)صرًن، ألف كل كاحد منهما ينصـر عن صاحبو

ڄ  )، نادل بعضهم بعضا ؼبا أصبحوا، ( ڦ ڦ  ) ڄ  )يعِب الثمار كالزركع كاألعناب،  (ڦ   ڄ  ڄ     

، يتساركف يقوؿ بعضهم لبعض سرا، (چ   چ)، مشوا إليها، (ڃ)، قاطعْب للنخل، (ڃ  ڃ
، اغبرد ُب اللغة يكوف دبعُب القصد كاؼبنع كالغضب، (چ  ڇ       ڇ  ڇ   ڇ     ڍ   ڍڌ  ڌ   ڎ    ڎ  ڈ)
م، كىذا على معُب القصد ألف القاصد إذل الشيء جاد ؾبمع : على أمر ؾبتمع قد أسسوه بينهمأ

على األمر، كعن ابن عباس: على قدرة، قادرين، عند أنفسهم على جنتهم كشبارىا ال وبوؿ بينها 
أم ؼبا رأكا اعبنة ؿبَبقة قالوا: إنا ؼبخطئوف الطريق أضللنا مكاف  (ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک)كبينهم أحد، 

: حرمنا خّبىا كنفعها ؼبنعنا اؼبساكْب كتركنا (ک  ک  ک  گ)فقاؿ بعضهم:  جنتنا ليس  ىذه جبنتنا،
: ىبل تستثنوف، أنكر (گ      ڳ   ڳ   ڳ    ڳ  ڱ )أعدؽبم كأعقلهم كأفضلهم،  )قاؿ أكسطهم(:االستثناء، 

أنو عليهم ترؾ االستثناء ُب قوؽبم ليصرمنها مصبحْب، كظبي االستثناء تسبيحا ألنو تعظيم  كإقرار ب
ال يقدر أحد على شيء إال دبشيئتو، كقيل: ىبل تسبحوف ا كتقولوا سبحاف ا كتشكركنو على ما 

ں   ): نزىوه عن أف يكوف ظاؼبا فيما فعل كأقركا على أنفسهم بالظلم، فقالوا: (ڱ  ڱ  ڱ)أعطاكم، 

اؼبساكْب  ، يلـو بعضهم بعضا ُب منع(ڻ   ڻ    ۀ  ۀ  ہ  ہ) .(ّ)، دبنعنا اؼبساكْب(ڻں  
، ُب منعنا حق الفقراء، كقيل: طغينا (ہ  ہ      ھ   ھ    ھ  ھ)حقوقهم كنادكا على أنفسهم بالويل، 

 .(ْ)نعم ا فلم نشكرىا كدل نصنع ما صنع آباؤنا من قبل

                                                             

 .ُّٖ -ُّٕ/ ٓ ،ُط ،معالم التنزيل( البغوم، ُ)
 .ُّٖ/  ٓ، ُاؼبصدر السابق، ط (ِ)
 .الصفحة نفسها اؼبصدر السابق، (ّ)
 .ُّٗ/ ٓ اؼبصدر السابق، (ْ)



 

215 

 

 :في الجملة ن واألنصاريالمهاجر  ذكرالمطلب الثاني: 

 ثبلثة مواضع من الكتاب العزيز، ُب ثبلث خصص ا سبحانو كتعاذل اؼبهاجرين كاألنصار بالذكر ُب
ڀ  ﴿سور، كىي قولو تعاذل:  پ  پ  ڀ   پ   پ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  

كقولو تعاذل:   .(ُ)﴾ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ٹڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ          ٿ  ٿ  ٹ
ى  ﴿ ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ۆ  

ۈئ  ۈئ ۇئ       ۇئائ  ائ   ەئ     ەئ  وئ   وئ  .(ِ)﴾ۆئ  ۆئ  

ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ ﴿كقولو تعاذل:    ۅۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  

ۈئ    ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  

ىئ     ی    ی ېئ  ېئ  ىئ  ىئ     .(ّ)﴾ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   یۈئ  ېئ  

ارقوا منازؽبم كأكطاهنم من أجل ا،  كاؼبراد باؼبهاجرين: الذين ىاجركا قومهم كعشّبهتم، كف
 .(ْ)كاألنصار: الذين نصركا رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم على أعدائو من أىل الكفر با كرسولو

كاؼبقصود بالسبق السبق ُب اإليباف، ألف سياؽ اآليات قبلها ُب سبييز أحواؿ اؼبؤمنْب اػبالصْب، 
تعْب أف يراد الذين سبقوا غّبىم من صنفهم، فالسابقوف من كالكفار الصرحاء، كالكفار اؼبنافقْب، ف

اؼبهاجرين ىم الذين سبقوا باإليباف قبل أف يهاجر النيبء صلى ا عليو كسلم إذل اؼبدينة، كالسابقوف 
كقد اختلف  ،(ٓ)كىم أىل العقبتْب األكذل كالثانية من األنصار ىم الذين سبقوا قومهم باإليباف،

                                                             

 .ََُاآلية:  ( سورة التوبة،ُ)

 .ُُٕاآلية:  ،السورة السابقة (ِ)
 .ٗ-ٖاآلية:  ( سورة اغبشر،ّ)
 . ّْْ/  ُْ ،ُط جامع البيان،( الطربم، ْ)
بيعة العقبة األكذل: كاف رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم يعرض نفسو ُب موسم اغبج على القبائل، فتعرض لستة نفر من  (ٓ)

 من النبوة، منهم أسعد بن زرارة، كعقبة بن عامر، كجابر بن عبد ا، كدعاىم إذل اإلسبلـ كإذل معاكنتو ُب  ُُاػبزرج سنة 
ككعدكه اؼبقابلة ُب اؼبوسم القابل، كىذه بداية إسبلـ األنصار، فلما كاف اؼبوسم التارل  تبليغ رسالة ربو، فآمنوا بو كصدقوه

من النبوة أتوا، كيقوؿ عبادة بن الصام : "كنا اثِب عشر رجبل ُب العقبة األكذل، فبايعنا رسوؿ ا صلى ا عليو  ُِسنة 
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اؼبدة الٍب عندىا ينتهي كصف السابقْب من اؼبهاجرين كاألنصار معا، فقاؿ  اؼبفسركف ُب ربديد
 .(ُ)بعضهم: من صلى القبلتْب، كقاؿ آخركف: من شهد بدرا، كقاؿ غّبىم: من أدركوا بيعة الرضواف

كفبا ال شك فيو أف أكؿ من أسلموا يدخلوف ُب اآلية دخوال أكليا، بدءا من أكؿ من أسلم  
و بكر الصديق رضي ا عنو، كمن النساء خدهبة رضي ا عنها، كمن الصبياف من الرجاؿ، كىو أب

علي بن أيب طالب رضي ا عنو، كمن العبيد ببلؿ رضي ا عنو، كمن اؼبوارل زيد بن حارثة رضي 
ا عنو، كؼبا أسلم أبو بكر رضي ا عنو أظهر إسبلمو كدعا إذل ا كإذل رسولو، ككاف رجبل ؿبببا 

كسعد بن أيب كقاص  هبل، فأسلم على يديو عثماف بن عفاف كالزبّب بن العواـ كعبد الرضبن بن عوؼس
رضي ا عنهم أصبعْب، كجاء هبم إذل رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم حْب  كطلحة بن عبيد ا

ابع الناس ُب استجابوا لو فأسلموا كصلوا، فكاف ىؤالء الثمانية نفر الذين سبقوا إذل اإلسبلـ، ٍب تت
الدخوؿ إذل اإلسبلـ، كأما السابقوف من األنصار فهم الذين بايعوا رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم 

كسبعْب ُب العقبة الثانية، كالذين آمنوا حْب قدـ عليهم  ليلة العقبة، ككانوا ستة نفر ُب العقبة األكذل
 .(ِ)ّب كصباعة من النساء كالصبيافمصعب بن عمّب يعلمهم القرآف، فأسلم معو خلق كث أبو زرارة

                                                                                                                                                                                              

إذل اؼبدينة كمعهم مصعب بن عمّب، يعلمهم اإلسبلـ كسلم علي بيعة النساء" )ركاه البخارم كمسلم(، كعاد األنصار 
 .كيفقههم ُب الدين كيقرئهم القرآف

كبيعة العقبة الثانية: قدـ كفد األنصار ُب موسم اغبج ُب السنة الثالثة عشر من النبوة، كاجتمع منهم ُب الشعب عند العقبة ثبلثة 
كمعو عمو العباس، كتكلم رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم كسبعوف رجبل كامرأتاف، كجاءىم الرسوؿ صلى ا عليو كسلم 

فدعاىم إذل ا كرغبهم ُب اإلسبلـ، فبايعوه كسب  البيعة، كعاد األنصار إذل اؼبدينة يَبقبوف ىجرة الرسوؿ صلى ا عليو 
 .ُٖ -ُٕ/  ُ ،ُط  إقامة الحجة على العالمين بنبوة خاتم النبيين،. كسلم بعد أف جعل عليهم اثِب عشر نقيبا

. كبيعة الرضواف: أرسل الرسوؿ صلى ا عليو كسلم عثماف بن عفاف رسوال ُٕ/  ُُ ،ُط ،التحرير والتنوير ( ابن عاشور،ُ)
كأخرت قريش عثماف فحسب اؼبسلموف أهنا قتلتو، فدعا رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم  -بعد عدة مراسبلت  -إذل قريش 

ككان  البيعة على اؼبوت،  ركاه البخارم، كنزؿ القرآف  -إال أحد اؼبنافقْب  -بايعوه صبيعا أصحابو للبيعة رب  الشجرة، ف
ڱ ﴿برضواف ا على أىل البيعة، قاؿ تعاذل:  گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ک ک ک ک گ 

 إقامة الحجة على العالمين بنبوة خاتم النبيين،. ُٖ. الفتح/ ﴾ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ
 .ّٔ/  ُ ،ُط 

 .ِّٖ- ُّٖ/  ِ ،ُط م التنزيل،معال( البغوم، ِ)



 

217 

 

 وعددىم ستة:أفراد الصحابة وأمهات المؤمنين،  :لثاثالمطلب ال

 أبو بكر الصديق رضي اهلل عنو: أوال:

ا بن أيب قحافة عثماف بن عامر بن  بكر عبد وأب -ا عليو كسلم صلى-ىو خليفة رسوؿ ا 
لؤم القرشي، التيمي، اؼبكي، صاحب رسوؿ عمرك بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن 

 ، ا صلى ا عليو كسلم، كمؤنسو ُب الغار، كصديقو األكرب، كصديقو األشفق، ككزيره األحـز
 .(ُ)كأفضل األمة بعد رسوؽبا، عليو أفضل الصبلة كأزكى التسليم

حدة ذكر كرد ذكر أيب بكر الصديق رضي ا عنو، ُب القرآف، ُب ثبلث آيات، منها آية كا
ھ  ﴿فيها بصفتو صاحب رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم، قاؿ تعاذل:  ہ  ہ   ہ  ہ   ۀ  

﮸  ﮹  ﮺  ﮻ ﮷   ﮵  ﮶    ﮴       ﮳   ﮽     ﮼ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  

 ﯁                   ﯀     ﮾  ﮿  

 .(ِ)﴾       ڭ        

ا ناصره كمؤيده ككافيو كحافظو، كما  أم: تنصركا رسولو، فإف{ ۀ  ہ } يقوؿ تعاذل:
﮲  ﮳ }توذل نصره  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   أم: عاـ اؽبجرة، ؼبا ىم  { ھ  

اؼبشركوف بقتلو أك حبسو أك نفيو، فخرج منهم ىاربا صحبة صديقو كصاحبو أيب بكر بن أيب قحافة، 
ٍب يسّبا كبو اؼبدينة، فجعل أبو فلجأ إذل غار ثور ثبلثة أياـ لّبجع الطلب الذين خرجوا ُب آثارىم، 

بكر، رضي ا عنو، هبزع أف يطلع عليهم أحد، فيخلص إذل الرسوؿ، عليو السبلـ منهم أذل، 
 . (ّ)فجعل النيب صلى ا عليو كسلم يسكنو كيثبتو كيقوؿ: "يا أبا بكر، ما ظنك باثنْب ا ثالثهما"

                                                             

 .ٗ/  ُ ،ُط ،تذكرة الحفاظ( الذىىب، ُ)
 .َْاآلية:  ( سورة التوبة،ِ)
، حديث رقم: ٔٔ/ٔكتاب تفسّب القرآف، باب قولو تعاذل: ثاين اثنْب إذ نبا ُب الغار، و،  صحيحُب  البخارمأخرجو ( ّ)

 .ُٓٓ/  ْ ،ُط تفسير القرآن العظيم، ابن كثّب،كانظر:  .ّْٔٔ
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م: كاحد من االثنْب، ككذلك تقوؿ ك)ثاين اثنْب(، يقوؿ: أخرجوه كىو أحد االثنْب، أ
العرب: "ىو ثاين اثنْب" يعِب: أحد االثنْب، ك"ثالث ثبلثة، كرابع أربعة"، يعِب: أحد الثبلثة، كأحد 

 .(ُ)األربعة

 وفي السكينة ثالثة أقوال:

 ثبلثة« عليو»أحدىا: أهنا الرضبة، كالثاين: الوقار، كالثالث: السكوف كالطمأنينة، كىو أصح، كُب ىاء 
أقواؿ: أحدىا: أهنا ترجع إذل أيب بكر ، كاحتج من نصر ىذا القوؿ بأف النيب صلى ا عليو كسلم  
كاف مطمئنا، كالثاين: أهنا ترجع إذل النيب صلى ا عليو كسلم، ألف السياؽ فيو أصبل، كإمبا ذكر أبو 

صبيعا، كالتقدير: فأنزؿ ا  بكر معو عرضا، كالثالث: أف اؽباء ىاىنا ُب معُب تثنية، ألف السياؽ فيهما
پ   ﴿سكينتو عليهما، فاكتفى بإعادة الذكر على أحدنبا من إعادتو عليهما، كقولو:  ٻ  پ  پ   

 . (ّ()ِ)﴾پ 

     }أم: قواه: يعِب النيب صلى ا عليو كسلم ببل خبلؼ،  {﯁}قولو تعاذل: 

الكفار كأبصارىم عن رؤيتو، فإف  كىم اؼببلئكة، ؼبا كاف ُب الغار، صرف  اؼببلئكة كجوه {  
ترجع إذل النيب صلى ا عليو كسلم ، فكيف تفارقها  }أيده{قيل: إذا كقع االتفاؽ أف ىاء الكناية ُب 

ىاء }عليو{ كنبا متفقتاف ُب نظم الكبلـ؟ فاعبواب: أف كل حرؼ يرد إذل األليق بو، كالسكينة إمبا 
ا عليو كسلم منزعجا، فأما التأييد باؼببلئكة، فلم يكن إال وبتاج إليها اؼبنزعج، كدل يكن النيب صلى 

. يعِب النيب (ْ)﴾ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې﴿للنيب صلى ا عليو كسلم كنظّب ىذا قولو: 
 . (ٓ)يعِب: ا عز كجل{ ې}صلى ا عليو كسلم ، 

                                                             

 .ِٕٓ/  ُْ ،ُط جامع البيان، ( الطربم،ُ)
 .ِٔاآلية:  ( سورة التوبة،ِ)
 .ُٖٕ/  ّ ،ّط زاد المسير،( ابن اعبوزم، ّ)
 .ٗاآلية:  ( سورة الفتح،ْ)
 .ُٕٗ/  ّ ،ّط زاد المسير، ( ابن اعبوزم،ٓ)
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أم: الساقطة اؼبخذكلة، فإف الذين كفركا  {         }
ين، ُب ظنهم على قتل الرسوؿ صلى ا عليو كسلم، كأخذه، فعملوا غاية قد كانوا على حرد قادر 

 . (ُ)ؾبهودىم ُب ذلك، فخذؽبم ا كدل يتم ؽبم مقصودىم، بل كال أدركوا شيئا منو

ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ﴿كآيتاف نزلتا بسبو رضي ا عنو، أكالنبا: قولو تعاذل: 

گ  گ  گ     کڑ  ڑ  ک  ک  ک ژ   ژڈ  ڈ  ڎڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ     ڌ  ڎ

 .(ِ)﴾گ

اؼبشهور من الركايات أف ىذه اآلية نزل  ُب قصة أىب بكر بن أىب قحافة رضي ا عنو كمسطح بن 
، كذلك أنو كاف ابن خالتو، ككاف من اؼبهاجرين البدريْب اؼبساكْب، ككاف أبو بكر رضي ا (ّ)أثاثة

مر اإلفك، كقاؿ فيو مسطح ما قاؿ، حلف أبو بكر أال عنو ينفق عليو ؼبسكنتو كقرابتو، فلما كقع أ
ينفق عليو، كال ينفعو بنافعة أبدا، فجاء مسطح فاعتذر، كقاؿ: إمبا كن  أغشى ؾبالس حساف، 
فأظبع كال أقوؿ، فقاؿ لو أبو بكر: لقد ضحك  كشارك  فيما قيل، كمر على يبينو، فنزل  اآلية، 

عهم عن كل من قاؿ ُب اإلفك، كقالوا: كا ال نصل من كقيل: إف صباعة من اؼبؤمنْب قطعوا مناف
تكلم ُب شأف عائشة، فنزل  اآلية ُب صبيعهم، كاألكؿ أصح، غّب أف اآلية تتناكؿ األمة إذل يـو 
القيامة، بأال يغتاظ ذك فضل كسعة، فيحلف أال ينفع من ىذه صفتو غابر الدىر، إذ العربة بعمـو 

 . (ْ)اللفظ ال خبصوص السبب

                                                             

 .ّّٕ/  ُ ،ُط تيسير الكريم، ( السعدم،ُ)
 .ِِاآلية:  ( سورة النور،ِ)
ن أثاثة، من قريش، صحايب، كاف اظبو عوفا، كلقب دبسطح، فغلب عليو، كأمو بن  خالة أىب بكر، ككاف أبو ىو مسطح ب (ّ)

ڃ  بكر يبونو لقرابتو منو، فلما كاف حديث أىل اإلفك ُب أمر عائشة حلف أبو بكر أف ال ينفق عليو، فنزل  اآلية: ﴿

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ     ڌ  ڎ ڇ   بكر إذل اإلنفاؽ  ﴾  فعاد أبوڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  
   .ِٔ/ُ، ُط األدب، فنون في األرب نهايةالنويرم، عليو.

 .َِٕ/  ُِ ،ُط الجامع،( القرطيب، ْ)
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و تعاذل: كال يأتل، يعِب كال وبلف، كىو يفعل من األلية، كىي القسم، ك )أكلوا الفضل قول
 .(ُ)منكم كالسعة( يعِب أكلو الغُب كالسعة

ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ   ٹ  ٹ  ﴿كثانيتهما: قولو تعاذل: 

 .(ِ)﴾ٹ   ڤ    ڤ  ڤ    ڤ      ڦ  ڦ  ڦ      ڦ

ڀ  ٺ  ٺ  }: كسيزحزح عن النار التقي النقي األتقى، ٍب فسره بقولو: أم {ڀ   ڀ }كقولو: 

ٿ  ٿ  ٿ  }أم: يصرؼ مالو ُب طاعة ربو؛ ليزكي نفسو كمالو كما كىبو ا من دين كدنيا،  {ٺ

أم: ليس بذلو مالو ُب مكافأة من أسدل إليو معركفا، فهو يعطي ُب مقابلة ذلك، كإمبا  {ٿ    ٹ   ٹ
أم: طمعا ُب أف وبصل لو رؤيتو ُب الدار اآلخرة ُب ركضات اعبنات،  {ڤ    ڤ  ڤ    ڤ}دفعو ذلك 

أم: كلسوؼ يرضى من اتصف هبذه الصفات، كقد ذكر غّب كاحد من  {ڦ  ڦ }قاؿ ا تعاذل: 
اؼبفسرين أف ىذه اآليات نزل  ُب أيب بكر الصديق، رضي ا عنو، حٌب إف بعضهم حكى اإلصباع 

، كىو من اؼبفسرين على ذل ك، كال شك أنو داخل فيها، كأكذل األمة بعمومها، فإف لفظها لفظ العمـو
ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ   ٹ  ٹ }قولو تعاذل:  كلكنو مقدـ األمة  {ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  

كسابقهم ُب صبيع ىذه األكصاؼ كسائر األكصاؼ اغبميدة؛ فإنو كاف صديقا تقيا كريبا جوادا بذاال 
ة مواله، كنصرة رسوؿ ا، فكم من دراىم كدنانّب بذؽبا ابتغاء كجو ربو الكرًن، كدل ألموالو ُب طاع

يكن ألحد من الناس عنده منة وبتاج إذل أف يكافئو هبا، كلكن كاف فضلو كإحسانو على السادات 
وف ، كىذا على أف )أفعل( التفضيل غّب مراد، كإمبا اؼبراد: التقي، فيك(ّ)كالرؤساء من سائر القبائل

عاما، أما إذا كاف )أفعل( مرادا منو التفضيل، دبعُب األكثر تقول، فبل شك أف أبا بكر الصديق رضي 
 ا عنو كأرضاه، كاف أتقى األمة بعد رسوؽبا، عليو أفضل الصبلة كأزكى التسليم.

                                                             

 .ّٓٗ/  ّ ،ُط ،معالم التنزيل ( البغوم،ُ)
 .ُِ-ُٕاآليات:  ( سورة الليل،ِ)

 .ِِْ/  ٖ ،ُط تفسير القرآن العظيم،( ابن كثّب، ّ)
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 : أم المؤمنين )عائشة بنت أبي بكر الصديق التيمية رضي اهلل عنهما(:ياثان

أيب بكر عبد ا بن أيب  -صلى ا عليو كسلم-لصديق األكرب، خليفة رسوؿ ا ىي بن  اإلماـ ا
أفقو نساء  -صلى ا عليو كسلم-قحافة، القرشية، التيمية، اؼبكية، النبوية، أـ اؼبؤمنْب، زكجة النيب 

األمة على اإلطبلؽ، كأمها: ىي أـ ركماف بن  عامر بن عويبر بن عبد مشس بن عتاب بن أذينة 
الكنانية، كمسندىا: يبلغ ألفْب كمائتْب كعشرة أحاديث، اتفق ؽبا البخارم كمسلم على: مائة كأربعة 
كسبعْب حديثا، كانفرد البخارم بأربعة كطبسْب، كانفرد مسلم بتسعة كستْب، توفي  سنة س  أك 

 .(ُ)سبع أك شباف كطبسْب من اؽبجرة، رضي ا عنها كأرضاىا

ٻ  پ ٱ       ٻ  ﴿قاؿ تعاذل:  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٺڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ڀپ  پ  ڀ  ڀ  پٻ  ٻ  

ىب   يب  جت  ﴿. إذل آخر اآليات، كىو قولو: (ِ)﴾ڤ  ڤ   ڤ    ڤ  ڦ     ڦ  ڦ  ڦ  ٹٹ   ٹ

 .(ّ)﴾حت  خت  مت  ىت  يت  جث  مث

ىذه العشر اآليات كلها نزل  ُب شأف عائشة أـ اؼبؤمنْب، رضي ا عنها، حْب رماىا أىل 
اف من اؼبنافقْب دبا قالوه من الكذب البح  كالفرية الٍب غار ا تعاذل ؽبا كلنبيو، صلوات اإلفك كالبهت

ا كسبلمو عليو، فأنزؿ ا عز كجل براءهتا صيانة لعرض الرسوؿ، عليو أفضل الصبلة كالسبلـ، 
، فكاف أم: صباعة منكم، يعِب: ما ىو كاحد كال اثناف، بل صباعة {ٱ       ٻ  ٻ  ٻ  ٻ }فقاؿ: 

اؼبقدـ ُب ىذه اللعنة عبد ا بن أيب بن سلوؿ رأس اؼبنافقْب، فإنو كاف هبمعو كيستوشيو، حٌب دخل 
ذلك ُب أذىاف بعض اؼبسلمْب، فتكلموا بو، كجوزه آخركف منهم، كبقي األمر كذلك قريبا من شهر، 

 .(ْ)حٌب نزؿ القرآف

و، كمعو زكجتو عائشة الصديقة بن  أف النيب صلى ا عليو كسلم، ُب بعض غزكات وحاصلها:
الصديق، فانقطع عقدىا فاكببس  ُب طلبو، كرحلوا صبلها كىودجها، فلم يفقدكىا، ٍب استقل اعبيش 

                                                             

 .ُُٗ -ُُٕ/ ّ ،ِط سير أعالم النبالء،( الذىيب، ُ)

  .ُُاآلية:  ( سورة النور،ِ)
 .َِ، اآلية: السورة السابقة (ّ)
 .ُٗ/  ٔ ،ُط تفسير القرآن العظيم،( ابن كثّب، ْ)
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راحبل، كجاءت مكاهنم، كعلم  أهنم إذا فقدكىا، رجعوا إليها فاستمركا ُب مسّبىم، ككاف صفواف 
ُب أخريات القـو كناـ، فرأل  (ِ)و، قد عرس، من أفاضل الصحابة رضي ا عن(ُ)بن اؼبعطل السلمي

عائشة رضي ا عنها فعرفها، فأناخ راحلتو، فركبتها من دكف أف يكلمها أك تكلمو، ٍب جاء يقود هبا 
بعد ما نزؿ اعبيش ُب الظهّبة، فلما رأل بعض اؼبنافقْب الذين ُب صحبة النيب صلى ا عليو كسلم، 

ىذه اغباؿ، أشاع ما أشاع، ككشى اغبديث، كتلقفتو األلسن، ُب ذلك السفر ؾبيء صفواف هبا ُب 
حٌب اغَب بذلك بعض اؼبؤمنْب، كصاركا يتناقلوف ىذا الكبلـ، كاكببس الوحي مدة طويلة عن الرسوؿ 
صلى ا عليو كسلم، كبلغ اػبرب عائشة بعد ذلك دبدة، فحزن  حزنا شديدا، فأنزؿ ا تعاذل براءهتا 

ٻ   }ا اؼبؤمنْب، كأعظم ذلك، ككصاىم بالوصايا النافعة، فقولو تعاذل:  ُب ىذه اآليات، ككعظ ٱ       

أم: صباعة منتسبوف إليكم يا  {ٻ  پ}أم: الكذب الشنيع، كىو رمي أـ اؼبؤمنْب  {ٻ  ٻ
 .(ّ)معشر اؼبؤمنْب، منهم اؼبؤمن الصادؽ ُب إيبانو، كلكنو اغَب بَبكيج اؼبنافقْب، كمنهم اؼبنافق

 م المؤمنين )حفصة بنت عمر الفاروق رضي اهلل عنهما(:: أاثلثا

العدكية أـ اؼبؤمنْب، بن  أمّب اؼبؤمنْب أيب حفص عمر بن  ىي حفصة بن  عمر بن اػبطاب
ُب سنة ثبلث من اؽبجرة، كتوفي  سنة إحدل  -صلى ا عليو كسلم-اػبطاب، تزكجها النيب 
 .(ْ)كأربعْب، عاـ اعبماعة

 اآليات. (ٓ)﴾ٺ   ٺ    ٺ    ٺ  ڀڀ    ڀ  ڀ  پٻ  ٻ  پ  پ  پ    ٱ  ٻ  ٻ ﴿قاؿ تعاذل: 

                                                             

ىو صفواف بن اؼبعطل بن رحضة السلمي الذكواين، صحايب، شهد اػبندؽ كاؼبشاىد كلها، كحضر فتح دمشق، كاستشهد  (ُ)
 .ِْٗ/  ٓ، ُ، طبالوفيات الوافيصفدم، البأرمينية، كقيل: ُب ظبيساط، 

 ،الصحاحاعبوىرم، ( عرس ىنا: من التعريس: نزكؿ القـو ُب السفر من آخر الليل، يقعوف فيو كقعة لبلسَباحة ٍب يرربلوف. ِ)
 .ٖٔ/  ْ ،ْط

 .ّٔٓ/  ُ ،ُط تيسير الكريم،( السعدم، ّ)
 .َِِ -َُِ/  ّ ،ِط سير أعالم النبالء،و. الذىيب، ( ظبي ىذا العاـ )عاـ اعبماعة( الجتماع كلمة اؼبسليمن فيْ)
 .ُاآلية:  ( سورة التحرًن،ٓ)



 

213 

 

يقوؿ تعاذل ذكره لنبيو ؿبمد صلى ا عليو كسلم: يا أيها النيب اـر على نفسو ما أحل ا 
لو، يبتغي بذلك مرضاة أزكاجو، دل ربـر على نفسك اغببلؿ الذم أحلو ا لك، تلتمس بتحريبك 

تلف أىل العلم ُب اغببلؿ الذم كاف ا جل ثناؤه أحلو لرسولو، فحرمو ذلك مرضاة أزكاجك، كاخ
، حرمها على نفسو (ُ)فقاؿ بعضهم: كاف ذلك مارية فبلوكتو القبطية على نفسو ابتغاء مرضاة أزكاجو،

بيمْب أنو ال يقرهبا طلبا بذلك رضا حفصة بن  عمر زكجتو، ألهنا كان  غارت بأف خبل هبا رسوؿ 
 .(ِ) عليو كسلم ُب يومها كُب حجرهتاا صلى ا

عن عائشة قال : كاف  ، كما ُب البخارم عند ىذه اآلية:(ّ)كقيل: إف ذلك كاف ُب ربريبو العسل
النيب صلى ا عليو كسلم يشرب عسبل عند زينب بن  جحش، كيبكث عندىا، فتواطأت أنا 

 أجد منك ريح مغافّب، قاؿ: "ال ؟ إين(ْ)كحفصة على: أيتنا دخل عليها، فلتقل لو: أكل  مغافّب
كلكِب كن  أشرب عسبل عند زينب بن  جحش، فلن أعود لو، كقد حلف  ال زبربم بذلك 

 .(ٓ)أحدا"

كاعلم أيها القارئ أف العلماء كما اختلفوا حوؿ السبب الذم من أجلو نزل  ىذه اآليات، 
ألنو األليق كاألنسب بسبب  اختلفوا أيضا ُب الَبجيح بينهما، فذىب بعضهم إذل األخذ باألكؿ،

نزكؿ اآلية، كذىب آخركف إذل األخذ بالثاين، ألنو األصح من األكؿ، حيث ركاه البخارم، كرجحو، 

                                                             

من سرارم النيب صلى ا عليو كآلو كسلم، مصرية األصل، بيضاء، كلدت ُب قرية  ،ىي مارية بن  مشعوف القبطية، أـ إبراىيم (ُ)
ىػ إذل النيب صلى ا ٕسكندرية كمصر( سنة " حفن " من كورة " أنصنا " دبصر، كأىداىا اؼبقوقس القبطي )صاحب اال

 .ُْٗ/  ّ الحلبية، السيرةاغبليب، عليو كآلو كسلم،  
 .ْٕٓ/  ِّ ،ُط  الجامع، ( القرطيب،ِ)
 . َُٔ/  ٖ ،ُط تفسير القرآن العظيم، ابن كثّب،( ّ)
نضح باؼباء فيشرب. إبراىيم، ( مغافّب، )ج( مغفار، كىو صمغ حلو يسيل من شجر العرفط، يؤكل أك يوضع ُب ثوب ٍب يْ)

 . ٔٓٔ/  ِ ،ُط  المعجم الوسيط،

، حديث رقم: ِّٓٓ/  ُ ﴾ ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پ أخرجو البخارم ُب صحيحو، كتاب التفسّب، باب ﴿( ٓ)
ُِْٗ.  
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كسلك فريق ثالث مسلك اعبمع، كقاؿ: ىذاف سبباف صحيحاف لنزكؿ اآلية، كاعبمع فبكن بوقوع 
 .(ُ)القصتْب: قصة العسل كقصة مارية، كأف القرآف نزؿ فيهما صبيعا

   ڍڦ  ڦ       ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ        ڇ  ڇ ﴿قاؿ تعاذل: 

ڑ  ڑ    ک   ک  ژڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  .(ِ)﴾ژ  

أم: كاذكر إذ أسر النيب إذل حفصة حديثا" يعِب  (ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ: )قولو تعاذل
: أسر إليها أف أباؾ كأبا عائشة يكوناف خليفٍب ربرًن مارية على نفسو كاستكتامو إياىا ذلك، كقيل

، كالقوالف األخّباف (ّ)على أمٍب من بعدم، كقيل: أسر أمر اػببلفة بعده إذل حفصة، فذكرتو حفصة
متقارباف، كاألكؿ أقرب، كا أعلم، فيظهر بذلك أف اؼبراد ببعض أزكاجو: حفصة ببل خبلؼ بْب 

 اؼبفسرين.

ڻ  ڳگ  گ  ڳ  ک  ک   گ  گ ﴿قولو تعاذل:    ڻڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  

 .(ْ)﴾ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ

يقوؿ تعاذل ذكره: إف تتوبا إذل ا أيتها اؼبرأتاف فقد مال  قلوبكما إذل ؿببة ما كرىو رسوؿ 
ا صلى ا عليو كسلم من اجتنابو جاريتو، كربريبها على نفسو، أك ربرًن ما كاف لو حبلال فبا حرمو 

 .(ٓ)و بسبب حفصةعلى نفس

كاػبطاب للزكجتْب الكريبتْب من أزكاجو صلى ا عليو كسلم عائشة كحفصة رضي ا 
عنهما، كانتا سببا لتحرًن النيب صلى ا عليو كسلم على نفسو ما وببو، فعرض ا عليهما التوبة، 

ي ؽبن، من الورع كعاتبهما على ذلك، كأخربنبا أف قلوهبما قد صغ  أم: مال  كاكبرف  عما ينبغ

                                                             

 .ُّٓ/  ٓ ،ُط فتح القدير،( الشوكاين، ُ)
 .ّاآلية:  ( سورة التحرًن،ِ)
 .ّْٖ/  ِّ، ُط جامع البيان،الطربم، ( ّ)
 .ْاآلية:  ( سورة التحرًن،ْ)
 .ّْٖ/  ِّ ،ُط جامع البيان،( الطربم، ٓ)
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أم:  {ڳ  ڳ  ڱ }كاألدب مع الرسوؿ صلى ا عليو كسلم كاحَبامو، كأف ال يشققن عليو، 
ڻ}تعاكنا على ما يشق عليو، كيستمر ىذا األمر منكن،  ڻ     ڻڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  

 أم: اعبميع أعواف للرسوؿ، مظاىركف، كمن كاف ىؤالء أعوانو فهو اؼبنصور، كغّبه فبن {ۀ  ۀ  ہ
يناكئو ـبذكؿ، كُب ىذا أكرب فضيلة كشرؼ لسيد اؼبرسلْب، حيث جعل البارم نفسو الكريبة، كخواص 

 .(ُ)خلقو، أعوانا ؽبذا الرسوؿ الكرًن

كإذ كاف اؼبخاطب مثُب كان  صيغة اعبمع ُب )قلوب( مستعملة ُب االثنْب طلبا ػبفة اللفظ 
إف صيغة التثنية ثقيلة لقلة دكراهنا ُب الكبلـ، فلما عند إضافتو إذل ضمّب اؼبثُب كراىية اجتماع مثنيْب ف

أمن اللبس ساغ التعبّب بصيغة اعبمع عن التثنية، كىذا استعماؿ للعرب غّب جار على القياس، كذلك 
 .(ِ)ُب كل اسم مثُب أضيف إذل اسم مثُب فإف اؼبضاؼ يصّب صبعا كما ُب ىذه اآلية

 : زيد بن حارثة رضي اهلل عنو:عابرا

بن حارثة الكليب، األمّب، الشهيد، النبوم، اؼبسمى ُب سورة األحزاب، سيد اؼبوارل، كأسبقهم  ىو زيد
 -صلى ا عليو كسلم-كأبو حبو، كما أحب  -صلى ا عليو كسلم-إذل اإلسبلـ، كحب رسوؿ ا 

صلى ا - ُب كتابو صحابيا باظبو إال زيد بن حارثة، قاؿ رسوؿ ا -تعاذل-إال طيبا، كدل يسم ا 
 .(ّ)لزيد بن حارثة: )يا زيد! أن  موالم، كمِب، كإرل، كأحب القـو إرل( -عليو كسلم

، كطعن الناس ُب إمارتو، قاؿ:  -صلى ا عليو كسلم-كؼبا أمر رسوؿ ا  أسامة على قـو
كإف كاف ؼبن  ، كأًن ا، إف كاف ػبليقا لئلمارة،(ْ))إف تطعنوا ُب إمارتو، فقد طعنتم ُب إمارة أبيو

أحب الناس إرل، كإف ابنو ىذا ألحب الناس إرل بعده(، عن عائشة رضي ا عنو: ما بعث رسوؿ 
صلى ا عليو -ا زيدا ُب جيش قط إال أمره عليهم، كلو بقي بعده استخلفو، كعقد رسوؿ ا 

                                                             

 .ِٕٖ/  ُ ،ُط تيسير الكريم،  ( السعدم،ُ)
 .ّٕٓػ ّٔٓ/  ِٖ ،ُط ،التحرير والتنوير( ابن عاشور، ِ)
، ُِٔ/ ّ ُط ،المستدرك على الصحيحينُب اغباكم ك  .ُِٕٕٕ، حديث رقم: ُُُ/ٔٔ المسند،( أخرجو أضبد ُب ّ)

 " ىذا حديث صحيح على شرط مسلم ، كدل ىبرجاه " :كقاؿ اغباكم
 ( يقصد النيب صلى ا عليو كسلم بأبيو ىنا: نفسو عليو الصبلة كالسبلـ، حيث كاف يدعى رضي ا عنو ب: زيد بن ؿبمد.ْ)
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معاف، كاف األمراء ، كقدمو على األمراء، فلما التقى اعب(ُ)لزيد على الناس ُب غزكة مؤتة -كسلم
رضي ا -يقاتلوف على أرجلهم، فأخذ زيد اللواء، فقاتل، كقاتل معو الناس حٌب قتل طعنا بالرماح 

كقاؿ: )استغفركا ألخيكم، قد دخل اعبنة كىو  -أم دعا لو  -، فصلى عليو رسوؿ ا -عنو
 .(ِ)نةيسعى(، ككان  مؤتة ُب صبادل األكذل، سنة شباف، كىو ابن طبس كطبسْب س

كرد ذكر الصحايب اعبليل زيد بن حارثة ثبلث مرات، ُب الذكر اغبكيم، مرة مصرحا باظبو، كقبل 
ڤ  ﴿التصريح باظبو كصفو بالذم أنعم ا كنبيو صلى ا عليو كسلم عليو، قاؿ تعاذل:  ڤ  ڤ  

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڦ  ڄ   ڄ   ڦ   ڦ  ڦ  

ڎ  ڌڍ  ڍ ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڌ  ڎ     ڳڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  

 .(ّ)﴾ڳ  ڱ  ڱ  ڱ     ڱ

كىو زيد بن حارثة الذم أعتقو -للذم أنعم ا عليو باإلسبلـ  -أيها النيب-كإذ تقوؿ معنى اآلية: 
كأنعم  عليو بالعتق: أبق زكجك زينب بن  جحش كال تطلقها،  -كتبناه النيب صلى ا عليو كسلم

ُب نفسك ما أكحى ا بو إليك من طبلؽ زيد لزكجو كزكاجك  -يا ؿبمد-اتق ا يا زيد، كزبفي ك 
منها، كا تعاذل مظهر ما أخفي ، كزباؼ اؼبنافقْب أف يقولوا: تزكج ؿبمد مطلقة متبناه، كا تعاذل 

كوف أسوة ُب أحق أف زبافو، فلما قضى زيد منها حاجتو، كطلقها، كانقض  عدهتا، زكجناكها؛ لت
إبطاؿ عادة ربرًن الزكاج بزكجة اؼبتبُب بعد طبلقها، كال يكوف على اؼبؤمنْب إٍب كذنب ُب أف يتزكجوا 

ال عائق لو  (ڳ  ڱ  ڱ  ڱ)من زكجات من كانوا يتبنوهنم بعد طبلقهن إذا قضوا منهن حاجتهم، 
 .(ْ){ڳ  ڳ}كال مانع، ككان  عادة التبِب ُب اعباىلية، ٍب أبطل  بقولو تعاذل: 

                                                             

 - ا رسوؿ أف: "القيم ابن ذكره كما بهاكسب للهجرة الثامنة السنة من األكذل صبادل ( غزكة مؤتة ىي  الغزكة الٍب كقع  ُبُ)
 عمرك بن شرحبيل لو فعرض بصرل أك الرـك ملك إذل الشاـ إذل بكتابو... األزدم عمّب بن اغبارث بعث - كسلم عليو ا صلى
 .البعوث فبعث اػبرب بلغو حْب - كسلم عليو ا صلى - الرسوؿ على ذلك فاشتد عنقو، فضرب قدمو ٍب رباطا فأكثقو الغساين

 .ٕٗ/  ُ الرسول، حروب إلى السؤول إرشادك، ْٓٓ/  ّالنبوية،  السّبة كثير، ابن
 . ُِٗػ ُٖٖ/  ُ ،ِط سير أعالم النبالء، ( الذىيب،ِ)
 .ّٕاآلية:  ( سورة األحزاب،ّ)
 .ّْٕ/  ٕ ،ِط، التفسير الميسر، ؾبموعة من العلماء (ْ)
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ک     کڑ  ڑ  ک  ژڎ  ڈ  ڈ  ژ﴿كما ذكر مرتْب ُب خرب التبِب، قاؿ تعاذل: 

گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ    ڱک  گ  گ  گ  

ۀ  . (ُ)﴾﮲  ﮳  ﮴  ﮵   ﮶  ۓہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ہۀ  

 عليو كسلم، كاف : نزؿ ُب شأف زيد بن حارثة موذل النيب صلى ا{ڎ  ڈ  ڈ  ژ }قولو: 
النيب صلى ا عليو كسلم قد تبناه قبل النبوة، ككاف يقاؿ لو: "زيد بن ؿبمد" فأراد ا تعاذل أف يقطع 

ڈ  ڈ  ژ }ىذا اإلغباؽ كىذه النسبة بقولو:  ې  ى         ى  ﴿كما قاؿ ُب أثناء السورة:   {ڎ  

ۆئ ڑ  } كقاؿ ىاىنا: .(ِ)﴾ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ۆئائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  

يعِب: تبنيكم ؽبم قوؿ ال يقتضي أف يكوف ابنا حقيقيا، فإنو ـبلوؽ من صلب رجل { ڑ  ک
ڳ  }آخر، فما يبكن أف يكوف لو أبواف، كما ال يبكن أف يكوف للبشر الواحد قلباف، كقولو: 

: ىذا أمر ناسخ ؼبا كاف ُب ابتداء اإلسبلـ من جواز ادعاء األبناء {ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ
األجانب، كىم األدعياء، فأمر ا تعاذل برد نسبهم إذل آبائهم ُب اغبقيقة، كأف ىذا ىو العدؿ 

 . (ّ)كالقسط

عن عبد ا بن عمر رضي ا عنهما؛ أف زيدا بن حارثة موذل رسوؿ ا صلى ا عليو 
 . (ْ){ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ}كسلم، ما كنا ندعوه إال زيد بن ؿبمد، حٌب نزؿ القرآف: 

                                                             

 .ٓ-ْاآليتاف:  ( سورة األحزاب،ُ)
 .َْ، اآلية: السابقةالسورة ( ِ)
 .ّٕٕػ ّٕٔ/  ٔ ،ُط تفسير القرآن العظيم،( ابن كثّب، ّ)

﮻     ﴿كتاب التفسّب، سورة األحزاب، باب  ُب صحيحو، ( أخرجو البخارمْ) ﮹  ﮺ ، ٖٖٓ/  ُُ  ﴾﮷ ﮸
 .ِْٖٕبرقم: 
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 ا: الثالثة الذين خلفوا:خامس

 أولهم: كعب بن مالك رضي اهلل عنو:

ىو كعب بن مالك بن أيب كعب عمرك األنصارم، بن القْب بن كعب بن سواد بن غنم بن كعب بن 
كصاحبو،  -صلى ا عليو كسلم-سلمة األنصارم، اػبزرجي، العقيب، األحدم، شاعر رسوؿ ا 

آخى ث، تبلغ الثبلثْب، فتاب ا عليهم، شهد العقبة، كلو عدة أحاديكأحد الثبلثة الذين خلفوا، 
بْب طلحة بن عبيد ا، ككعب بن مالك، كقيل: بل آخى بْب   -صلى ا عليو كسلم-رسوؿ ا 

صلى -كعب كالزبّب، يقوؿ كعب عن نفسو: ؼبا انكشفنا يـو أحد، كن  أكؿ من عرؼ رسوؿ ا 
صلى ا عليو -اؼبؤمنْب حيا سويا، كأنا ُب الشعب، فدعا رسوؿ ا كبشرت بو  -ا عليو كسلم

كعبا بؤلمتو، ككان  صفراء، فلبسها كعب، كقاتل يومئذ قتاال شديدا حٌب جرح سبعة عشر   -كسلم
، كاختلف ُب كفاتو، فقيل: سنة أربعْب، كقيل: طبسْب، كقيل: (ُ)جرحا، ككاف كعب من أىل الصفة

 لم. إحدل كطبسْب، فا أع

 وثانيهم: مرارة بن الربيع:

ىو مرارة بن الربيع العمرم، من بِب عمرك بن عوؼ، كدل يكن منهم صروبا، كإمبا ىو حليف ؽبم، كىو 
 . (ِ)مرارة بن الربيع بن عمرك بن اغبارث بن زيد بن اعبد بن العجبلف بن حارثة بن ضبيعة بن حراـ

 وثالثهم: ىالل بن أمية:

 .(ّ)في، ابن عامر بن قيس بن عبد األعلم بن عامر بن كعب بن كاقفىو ىبلؿ بن أمية الواق

 

                                                             

 . ْٕٓ-ْٔٓ/  ّ ،ِط  سير أعالم النبالء،( الذىيب، ُ)
 . ُُّ/  َُ ،ُط  الطناحي،( السبكي، ِ)
 . ُُْ/ َُ اؼبصدر السابق، (ّ)
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ڀ  ﴿نزؿ فيهم قولو تعاذل:  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  

 .(ُ)﴾ڤ     ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڤٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ    ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ

بن أمية، ككانوا فيمن زبلف عن ىذه اآلية نزل  ُب كعب بن مالك، كمرارة بن الربيع، كىبلؿ 
تبوؾ من غّب عذر، ٍب دل يبالغوا ُب االعتذار كما فعل البعض، كدل يوثقوا أنفسهم بالسوارم؛ فوقف 

ٱ   }رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم أمرىم، كهنى الناس عن كبلمهم كـبالطتهم حٌب نزؿ قولو: 

 .(ِ){ٻ  ٻ  ٻ 

ن التوبة، فيكوف اؼبعُب: خلفوا عن توبة ا إذ دل قوالف: أحدنبا: خلفوا ع «ٻ »كُب معُب 
، كاؼبعُب األكؿ أرجح، بدليل قوؿ كعب (ّ)ىبضعوا كما خضع غّبىم، كالثاين: خلفوا عن غزكة تبوؾ

عن أمر أكلئك الذين قبل منهم رسوؿ ا صلى -أيها الثبلثة -نفسو، قاؿ رضي ا عنو: ككنا خلفنا 
بايعهم كاستغفر ؽبم، كأرجأ رسوؿ ا أمرنا، حٌب قضى ا فيو، فبذلك ا عليو كسلم حْب حلفوا، ف

ٻ  ٻ  ٻ  }قاؿ ا تعاذل:  كليس زبليفو إيانا كإرجاؤه أمرنا الذم ذكر فبا خلفنا بتخلفنا  {ٱ  
 .(ْ)عن الغزك، كإمبا ىو عمن حلف لو كاعتذر إليو، فقبل منو

أم: على سعتها كرحبها  {ڀ  ڀپ  پ  پ        }حزنوا حزنا عظيما، ك  {ٻ  پ}
ڀ  ٺ} الٍب ىي أحب إليهم من كل شيء، فضاؽ عليهم الفضاء الواسع، كابوب  {ڀ  

الذم دل ذبر العادة بالضيق منو، كذلك ال يكوف إال من أمر مزعج، بلغ من الشدة كاؼبشقة ما ال 
ٿ  }يبكن التعبّب عنو، كذلك ألهنم قدموا رضا ا كرضا رسولو على كل شيء،  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  

أم: تيقنوا كعرفوا حباؽبم، أنو ال ينجي من الشدائد، كيلجأ إليو، إال ا كحده ال شريك لو،  {ٿ    ٹ
فانقطع تعلقهم باؼبخلوقْب، كتعلقوا با رهبم، كفركا منو إليو، فمكثوا هبذه الشدة كبو طبسْب ليلة، 

                                                             

 .ُُٖ( سورة التوبة، اآلية: ُ)
 .َِّ/  ّ ،ّط  زاد المسير،( ابن اعبوزم، ِ)
 .ُِْ/  ّ( اؼبصدر السابق، ّ)

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ ﴿كتاب اؼبغازم، باب حديث كعب بن مالك كقوؿ ا عز كجل  ُب صحيحو، ( أخرجو البخارمْ)
 .ِٕٕٓ، كبرقم: ٖٖٗ. برقم: َٓٓ/  َُك ، ٖٔٓ/  ٗ ﴾
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ڤ     }أم: لتقع منهم، فيتوب ا عليهم، { ڤ}أم: أذف ُب توبتهم ككفقهم ؽبا  {ٹ  ٹ  ٹ}

كصفو الرضبة  {ڦ } أم: كثّب التوبة كالعفو، كالغفراف عن الزالت كالعصياف، {ڤ  ڦ  ڦ 
العظيمة الٍب ال تزاؿ تنزؿ على العباد ُب كل كق  كحْب، ُب صبيع اللحظات، ما تقـو بو أمورىم 

 .(ُ)الدينية كالدنيوية

 
 ها للنبي صلى اهلل عليو وسلم:ا: المرأة الواىبة نفسدساس

ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ﴿قاؿ تعاذل: 

﮻   ﮺   ﮷  ﮸  ﮹       ﮳  ﮴   ﮵  ﮶   ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ﮲   ہ  ھ  

﯀  ﯁     ﮽  ﮾    ﮿             ﮼                  

 .(ِ)﴾ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ڭ         

﮻  ﮼   ﮽  ﮾ } قولو: ﮺   ﮵   ﮶  ﮷  ﮸  ﮹       اؼبرأة  -يأيها النيب-أم: كوبل لك  {﮴  
 . (ّ)اؼبؤمنة إذا كىب  نفسها لك أف تتزكجها بغّب مهر إف شئ  ذلك

، كدل (ٓ)، كالثاين: خولة بن  حكيم(ْ)كُب اؼبرأة الٍب كىب  لو نفسها أقواؿ: أحدىا: أـ شريك
 .(ٔ)كاألكؿ: أصحيدخل بواحدة منهما، كقيل غّب ذلك، 

                                                             

 .ّْٓ/  ُ ،ُط تيسير الكريم،( السعدم، ُ)

 .َٓاآلية:  ( سورة األحزاب،ِ)

 .ِْْ/  ٔ ،ُط تفسير القرآن العظيم،( ابن كثّب، ّ)
قاؿ: )إين أحب أف أتزكج ُب  -صلى ا عليو كسلم-( ىي أـ شريك األنصارية النجارية، امرأة أنصارية، النجارية، كرد أف النيب ْ)

نعم، كركل: عركة بن الزبّب، عن أـ شريك: أهنا كان  فيمن كىب   ار؛ ٍب إين أكره غّبهتن(، قاؿ: فلم يدخل هبا،األنص
 .ِِٓ/  ّ ،ِط سير أعالم النبالء، الذىيب، .-صلى ا عليو كسلم-نفسها للنيب 

 فأرجأىا فيمن أرجأ من نسائو. تزكجها؛ -صلى ا عليو كسلم-( عن ابن اؼبسيب، عن خولة بن  حكيم، أنو كاف النيب ٓ)
 .ُِّ/  ّ ،ِط سير أعالم النبالء، الذىيب،

 .ُّْ/  ٓ ،ّط ،زاد المسير في علم التفسير( ابن اعبوزم، ٔ)
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 وعددىم تسعة:أفراد المشركين والمنافقين،  :بعاالمطلب الر 

 أبو طالب )عم النبي صلى اهلل عليو وسلم(:أوال: 

ىو أبو طالب عبد مناؼ بن عبد اؼبطلب بن ىاشم، من قريش، كالد علي )رضي ا عنو( كعم النيب 
اؿ بِب ىاشم كرؤسائهم، كمن اػبطباء صلى ا عليو كسلم ككافلو كمربيو كمناصره، كاف من أبط

العقبلء، كلو ذبارة كسائر قريش، نشأ النيب صلى ا عليو كسلم ُب بيتو، كسافر معو إذل الشاـ ُب 
صباه، كؼبا أظهر الدعوة إذل اإلسبلـ ىم أقرباؤه )بنو قريش( بقتلو، فحماه أبو طالب كصدىم عنو، 

 .(ُ)ـ، فامتنع خوفا من أف تعّبه العرب بَبكو دين آبائوفدعاه النيب صلى ا عليو كسلم إذل اإلسبل

 .(ِ)﴾ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳک  ک  ک  گ  گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳ﴿قاؿ تعاذل: 

نزل  ىذه اآلية ُب أيب طالب، عند ما حضره أجلو، كأراد النيب صلى ا عليو كسلم لو 
لوات ا كسبلمو عليو: إنك يا اؽبداية، بل كحرص على ذلك أشد اغبرص،  فيقوؿ تعاذل لرسولو، ص

أم: ليس إليك ذلك، إمبا عليك الببلغ، كا يهدم من يشاء، كلو  {ک  ک  ک  گ  گ  }ؿبمد 
، (ّ)﴾چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ ﴿اغبكمة البالغة كاغبجة الدامغة، كما قاؿ تعاذل: 

اؿ: ، كىذه اآلية أخص من ىذا كلو؛ فإنو ق(ْ)﴾خب  مب  ىب  يب   جت  حت  خت﴿ كقاؿ:
أم: ىو أعلم دبن يستحق اؽبداية  {ڱ  ڱ  ڱ  ڳک  ک  ک  گ  گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳ}

أهنا نزل  ُب أيب طالب عم رسوؿ ا صلى ا عليو  (ٓ)دبن يستحق الغواية، كقد ثب  ُب الصحيحْب
لوفاة كسلم، كقد كاف وبوطو كينصره، كيقـو ُب صفو كوببو حبا شديدا طبعيا ال شرعيا، فلما حضرتو ا

                                                             

   .ُّٕ/  ٓ، ْطاإلسالم،  قبل العرب تاريخ في المفصلعلي،  (ُ)

 .ٔٓاآلية:  ( سورة القصص،ِ)
 .ِِٕاآلية:  ( سورة البقرة،ّ)
 .َُّآلية: ا ( سورة يوسف،ْ)
، كأخرجو مسلم ُب ّْٖٖبرقم  ِٓ/ٓكتاب مناقب األنصار، باب قصة أيب طالب،  أخرجو البخارم ُب صحيحو،( ٓ)

 .ّٗ، حديث رقم: ْٓ/ُصحيحو، كتاب اإليباف، باب الدليل على صحة إسبلـ من حضره الوفاة ما دل يشرع ُب النزع، 
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كحاف أجلو، دعاه رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم إذل اإليباف كالدخوؿ ُب اإلسبلـ، فسبق القدر فيو، 
 .(ُ)كاختطف من يده، فاستمر على ما كاف عليو من الكفر، ك اغبكمة التامة

قاؿ: ؼبا -، رضي ا عنو (ِ)كىو اؼبسيب بن حزف اؼبخزكمي-عن سعيد بن اؼبسيب، عن أبيو 
أبا طالب الوفاة جاءه رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم، فوجد عنده أبا جهل بن ىشاـ،  حضرت

، فقاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم: "يا عم، قل: ال إلو إال ا،  (ّ)كعبد ا بن أيب أمية بن اؼبغّبة
أترغب عن ملة  كلمة أشهد لك هبا عند ا"، فقاؿ أبو جهل كعبد ا بن أيب أمية: يا أبا طالب،

عبد اؼبطلب؟ فلم يزؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم يعرضها عليو، كيعوداف لو بتلك اؼبقالة، حٌب 
قاؿ آخر ما قاؿ: ىو على ملة عبد اؼبطلب، كأىب أف يقوؿ: ال إلو إال ا، فقاؿ رسوؿ ا صلى ا 

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ﴿ عز كجل: عليو كسلم: "أما إين ألستغفرف لك ما دل أنو عنك"، فأنزؿ ا

ڦ ڤ     ڤ  ڤ   ٹ  ڤ   گ  گ       گ   }، كأنزؿ ُب أيب طالب: (ْ)﴾ٹ    ک  گ   ک   ک  

 .(ٓ){ڳ  ڳ  ڳ

                                                             

 .ِْٔ/  ٔ ،ُط تفسير القرآن العظيم،( ابن كثّب، ُ)
( ىو اؼبسيب بن حزف بن أيب كىب، بن عمرك بن عايذ بن عمراف بن ـبزـك بن يقظة بن مرة بن كعب أبو سعيد، كىو كالد ِ)

سعيد بن اؼبسيب اؼبخزكمي، لو صحبة، كىو فبن بايع رب  الشجرة، ركل عن النيب صلى ا عليو ك سلم ىذا اغبديث 
 .ِّٖٗ/  ُ ،ُط ،ريخ دمشق، مختصر تاكعن أبيو؛ كشهد الّبموؾ، ابن منظور

 -عليو الصبلة كالسبلـ  -( ىو عبد ا بن أيب أمية بن اؼبغّبة اؼبخزكمي فأسلم، ككاف قبل إسبلمو شديد العداكة لو ّ)
كللمسلمْب، خرج مهاجرا إذل النيب صلى ا عليو كسلم فلقيو ُب الطريق بْب السقيا كالعرج مريدا مكة عاـ الفتح فتلقاه، 

و عليو الصبلة كالسبلـ، ٍب تلقاه فأعرض عنو مرة أخرل، حٌب دخل على أختو ألمو، أـ سلمة، كسأؽبا أف تشفع فأعرض عن
لو، فشفعها فيو رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم، فأسلم كحسن إسبلمو، كشهد مع رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم فتح 

 .ُٕٗ/  ُ ،ُط سمط النجوم،فمات شهيدا.  العصامي، مكة مسلما كحنينا كالطائف، فرمى يـو الطائف بسهم فقتل 

 .ُُّاآلية:  ( سورة التوبة،ْ)
،  كأخرجو مسلم ُب ّْٖٖبرقم  ِٓ/ٓكتاب مناقب األنصار، باب قصة أيب طالب،  ( أخرجو البخارم ُب صحيحو،ٓ)

 .ّٗ، حديث رقم: ْٓ/ُصحيحو، كتاب اإليباف، باب الدليل على صحة إسبلـ من حضره الوفاة ما دل يشرع ُب النزع، 
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 : أبو لهب )عم النبي صلى اهلل عليو وسلم( وزوجتو أم جميل:ياناث

كآلو ىو أبو ؽبب عبد العزل بن عبد اؼبطلب بن ىاشم، من قريش: عم رسوؿ ا صلى ا عليو 
كسلم، كأحد األشراؼ الشجعاف ُب اعباىلية، كمن أشد الناس عداكة للمسلمْب ُب اإلسبلـ. كاف 
 ﴿ غنيا عتيا، كرب عليو أف يتبع دينا جاء بو ابن أخيو، فآذل أنصاره كحرض عليهم كقاتلهم، كفيو نزؿ

د كقعة ككاف أضبر الوجو، مشرقا، فلقب ُب اعباىلية ب أيب ؽبب، مات بع ﴾ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ
 .(ُ)ىػ  ِبدر بأياـ كدل يشهدىا، مات سنة 

سورة كاملة خاصة هبما، جزاء كفاقا لعداكهتما للنيب صلى ا  (ِ)أنزؿ ا ُب أيب ؽبب كزكجتو
ک   ﴿سورة اؼبسد، بسم ا الرضبن الرحيم، عليو كسلم، تلك السورة ىي  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  

ڱ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   گ  گ   ڻ    ک  ک  ک  گ    ڱ  ں  ں  ڻ   ڱ  ڱ  

 .(ّ)﴾ڻ  ڻ

. خرج رسوؿ (ْ)﴾ڇ  ڇ  ڇ  ڍ ﴿عن ابن عباس رضي ا عنهما، قاؿ: ؼبا نزل  
ا صلى ا عليو كسلم حٌب صعد الصفا، فهتف: يا صباحاه! فقالوا: من ىذا الذم يهتف؟ قالوا 

فاجتمعوا إليو، فقاؿ: أرأيتكم لو ؿبمد، فاجتمعوا إليو. فقاؿ: يا بِب فبلف، يا بِب فبلف، يا بِب فبلف، 
أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا، قاؿ: فإين  (ٓ)أخربتكم أف خيبل زبرج بسفح ىذا اعببل

نذير لكم بْب يدم عذاب شديد، فقاؿ أبو ؽبب: تبا لك!، أما صبعتنا إال ؽبذا! ٍب قاـ، فنزل  ىذه 
نزؿ ُب زكجها كفيها من القرآف، أت  رسوؿ فلما ظبع  امرأتو ما  ﴾ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ ﴿السورة: 

                                                             

  .َِِ/  ٓ، ْ، طاإلسالم قبل العرب تاريخ في المفصلعلي،  (ُ)
( ىي أـ صبيل بن  أمية، أركل بن  حرب بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناؼ، شاعرة جاىلية، من سادات نساء قريش، ِ)

ڱ   كىي أخ  أبو سفياف بن حرب، كامرأة أيب ؽبب، كىي ضبالة اغبطب ُب قولو تعاذل: ﴿ ڱ   ڱ  ڱ  

 .َٔٗ/  ُ ،ُط  تراجم شعراء الموسوعة الشعرية، ﴾ . ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ
 .ٓ-ُاآلية:  ( سورة اؼبسد،ّ)

 .ُِْاآلية:  ( سورة الشعراء،ْ)

 .  ّٖٗ/  ِ ،ْ، طالصحاح عبوىرم،ا( سفح اعببل: أسفلو حيث يسفح فيو اؼباء، كىو مضطجعو. ٓ)
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ا صلى ا عليو كسلم كىو جالس ُب اؼبسجد عند الكعبة، كمعو أبو بكر رضي ا عنو، كُب يدىا 
من حجارة، فلما كقف  عليو أخذ ا بصرىا عن رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم، فبل ترل  (ُ)فهر

بك قد بلغِب أنو يهجوين، كا لو كجدتو لضرب  هبذا إال أبا بكر، فقال : يا أبا بكر، إف صاح
 الفهر فاه، كا إين لشاعرة: مذفبا عصينا ... كأمره أبينا   كدينو قلينا

ٍب انصرف ، فقاؿ أبو بكر: يا رسوؿ ا، أما تراىا رأتك؟ قاؿ: ما رأتِب، لقد أخذ ا 
 .(ِ)بصرىا عِب

 

 : أبو جهل )الحكم بن ىشام(:اثالث

رك بن ىشاـ بن اؼبغّبة اؼبخزكمي القرشي: أشد الناس عداكة للنيب صلى ا عليو كسلم ُب ىو عم
ككاف يقاؿ لو "أبو اغبكم" فدعاه  اىلية،صدر اإلسبلـ، كأحد سادات قريش كأبطاؽبا كدىاهتا ُب اعب

 .(ّ)اؼبسلموف "أبا جهل"

 نزل  ُب شأف أيب جهل آيات، أكضحها ىذه اآليات ُب أربع سور:

  ﴿قولو تعاذل:  ػ ُ ﮹   ﮺         ﮻   ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁          ﮷   ﮸  ﮶ 

 اآليات. (ْ)﴾      

﮹   ﮺          ﴿ قاؿ: قاؿ أبو جهل: رضي ا عنو، فهو القائل ؽبذا؛ قالو أنس بن مالك ﮸ 

  ﴿فنزل    ﴾﮻   ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁                    

                                                             

 ، كقيل اغبجارة مطلقا.( الفهر )بالكسر(: اغبجر ملء الكفُ)
 .ُٔٓ/  ٖ، ُط تفسير القرآن العظيم،ابن كثّب،  (ِ)
 . ِٕٔ/  ُ، ُط النجوم، سمطالعصامي،  (ّ)
 .ِّاآلية:  ( سورة األنفاؿ،ْ)
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پ  پ  پ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ                 ٻ  ٻ  پ   ٻ   ٱ  ٻ  

 . (ِ)، كىو ـبرج ُب الصحيحْباآلية (ُ)﴾ڀ

. أم: قولوا لو ذلك على كجو التهكم (ّ)﴾ڈ  ژ        ژ  ڑ    ڑ  ک﴿قولو تعاذل: ػ ِ
 . (ْ)كالتوبيخ، أم لس  بعزيز كال كرًن

فقاؿ: "إف ا  -لعنو ا-عن عكرمة قاؿ: لقي رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم أبا جهل 
گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ ﴿تعاذل أمرين أف أقوؿ لك:  . قاؿ: فنزع ثوبو من يده، كقاؿ: ما (ٓ)﴾ک  گ   گ  

، كأنا العزيز الكرًن، (ٔ)تستطيع رل أن  كال صاحبك من شيء، كلقد علم  أين أمنع أىل البطحاء
ڑ    ڑ}نزؿ: قاؿ: فقتلو ا تعاذل يـو بدر كأذلو كعّبه بكلمتو، كأ ژ    .(ٕ){ڈ  ژ  

ڍ  ڍ  ڌ        ڌ   ڎ  ڎ  ڈ           ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  ک      ک  ک  گ   گ  گ  گ   ﴿قاؿ تعاذل: ػ ّ

 .(ٖ)﴾ڳ  ڳ  ڳ  ڳ

                                                             

 .ّْ-ّّاآليتاف:  سورة األنفاؿ، (ُ)

 ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶﴿صحيحو، كتاب التفسّب، باب قولو في  أخرجو البخارم (ِ)

 كمسلم ُب ،ِْٗ/  ُُ، ْْٖٔ، حديث رقم: ﴾        ﯁ ﯀

 ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶﴿لو كتاب صفات اؼبنافقْب كأحكامهم، باب قو  صحيحو،

/  ْ، ِٕٔٗ، حديث رقم: ﴾         ﯁ ﯀ ﮿
 .َُْ/ ّ ،ّط زاد المسير، . كابن اعبوزم،ُِْٓ

 .ْٗاآلية:  ( سورة الدخاف،ّ)
 .َِٔ/  ٕ ،ُط يم،تفسير القرآن العظ ( ابن كثّب،ْ)
 .ّٓ-ّْاآليتاف:  ( سورة القيامة،ٓ)
 .ُٕٖ/  ُ ،ُط  األمالي في لغة العرب،البغدادم،  ( البطحاء بطن الوادم،ٔ)
 ، كىو مرسل. ُْٖ/ٕ ،ُط  الدر المنثور، ( السيوطي،ٕ)
 .ّٓ-ُّ ، اآلية:( سورة القيامةٖ)
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{ ڎ  ڈ           ڈ    } قاؿ اؼبفسركف: ىو أبو جهل ،«دل» ىاىنا ُب موضع «ال»{ ڍ  ڍ  ڌ        ڌ }

أم يتبخَب، ألف الظهر ىو  «ک »، كأم: رجع إليهم يتبخَب كىبتاؿ{ ک  ک      ژ  ڑ  ڑ} عن اإليباف
اؼبطا، فيلوم ظهره متبخَبا، كقيل: أصلو يتمطط، فقلب  الطاء فيو ياء، كما قيل: يتظُب، كأصلو: 
يتظنن، كمنو اؼبشية اؼبطيطاء، كأصل الطاء ُب ىذا كلو داؿ، إمبا ىو مد يده ُب اؼبشي إذا تبخَب، 

 . (ُ)مطط  كمددت دبعُب يقاؿ:

كزعموا أف عدك ا أبا جهل أخذ نيب ا دبجامع ثيابو، ٍب قاؿ: "أكذل لك فأكذل ٍب أكذل لك فأكذل" 
فقاؿ عدك ا أبو جهل: أتوعدين يا ؿبمد؟ كا ال تستطيع أن  كال ربك شيئا، كإين ألعز من مشى 

 .(ِ)بْب جبليها

﮶        ﮷   ڻ   ڻ  ۀ      ۀ  ﴿ػ قاؿ تعاذل: ْ ہ  ہ     ہ  ہ  ھ  ھ   ھ           ھ     ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲   ﮳   ﮴  ﮵     

                     ﯀   ﯁                    ﮸  ﮹   ﮺  ﮻  ﮼  ﮽   ﮾  ﮿  

 .(ّ)﴾ڭ  ڭ         ڭ  ڭ  

ليو كسلم على الصبلة نزل  ىؤالء اآليات ُب أيب جهل، لعنو ا، توعد النيب صلى ا ع 
أم: فما ظنك إف   {ھ  ھ   ھ     ھ     ے  }عند البي ، فوعظو ا تعاذل بالٍب ىي أحسن أكال فقاؿ: 
﮲ }كاف ىذا الذم تنهاه على الطريق اؼبستقيمة ُب فعلو، أك  بقولو، كأن  تزجره كتتوعده  {ۓ  ۓ  

الناىي ؽبذا اؼبهتدم أف ا يراه كيسمع   أم: أما علم ىذا {﮹   ﮺  ﮻  ﮼  ﮽}على صبلتو؛ كؽبذا قاؿ: 
 }كبلمو، كسيجازيو على فعلو أًب اعبزاء، ٍب قاؿ تعاذل متوعدا كمتهددا:  ﯁    ﯀    أم: لئن دل يرجع  {﮿  

    }أم: لنسمنها سوادا يـو القيامة، ٍب قاؿ:  {  }عما ىو فيو من الشقاؽ كالعناد    

أم: قومو كعشّبتو،  {  }اؽبا خاطئة ُب فعاؽبا، يعِب: ناصية أيب جهل كاذبة ُب مق {
كىم مبلئكة العذاب، حٌب يعلم من يغلب: أحزبنا أك  {  }أم: ليدعهم يستنصر هبم، 

                                                             

 .ََُ/  ٔ ،ّط زاد المسير،( ابن اعبوزم، ُ)
 .ِّٖ/  ٖ ،ُط تفسير القرآن العظيم،، ( ابن كثّبِ)
 .ُٗ-ٗاآليات:  ( سورة العلق،ّ)
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يعِب: يا ؿبمد، ال تطعو فيما ينهاؾ عنو من اؼبداكمة على العبادة ككثرهتا،  {    }حزبو، كقولو: 
 .(ُ){ڭ  ڭ}كناصرؾ، كىو يعصمك من الناس، كصل حيث شئ  كال تبالو؛ فإف ا حافظك 

عن ابن عباس رضي ا عنهما، قاؿ: قاؿ أبو جهل: لئن رأي  ؿبمدا يصلي عند الكعبة 
 .(ِ)ألطأف على عنقو، فبلغ النيب صلى ا عليو كسلم، فقاؿ: "لئن فعلو ألخذتو اؼببلئكة"

 

 : العاص بن وائل السهمي:رابعا

أدرؾ  أحد اغبكاـ ُب اعباىلية، ،ئل بن ىاشم السهمي، من قريشىو العاص )أك العاصي( بن كا
اإلسبلـ، كظل على الشرؾ، كيعد من )اؼبستهزئْب( كمن )الزنادقة( الذين ماتوا كفارا كثنيْب، كىو 
الذم منع عمر بن اػبطاب من قريش، حْب أظهر عمر اإلسبلـ، كىو كالد )عمرك بن العاص( 

 .(ّ)الصحايب فاتح مصر، 

العاص آيات من القرآف، ُب صبيعها خبلؼ، ىل ىي نزل  فيو خاصة، أـ نزل  ُب نزؿ ُب 
غّبه، كإف كاف معلوما أف العربة بعمـو اللفظ ال خبصوص السب، كأصرح تلك اآليات قولو تعاذل 

ٺ     ﴿أكاخر سورة مرًن:  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ    ڀ  ٺ  

 .(ْ)﴾ٺ  ٺ

 (ٻ  ٻ  ٻ)يا ؿبمد  (ٱ) ؿبمد صلى ا عليو كسلم: يقوؿ تعاذل ذكره لنبيو
ُب  (پ)كىو با كافر كبرسولو:  (ٻ) حججنا فلم يصدؽ هبا، كأنكر كعيدنا من أىل الكفر،

پ)اآلخرة  ، ذكر أف ىذه اآليات أنزل  ُب العاص بن كائل السهمي أيب عمرك بن العاص، عن (پ  

                                                             

 .ّْٗ -ّْٖ/  ٖ ،ُط تفسير القرآن العظيم، ( ابن كثّب،ُ)

﴾         ﯁ ﯀ ﮿﴿  كتاب التفسّب، باب   ُب صحيحو، ( أخرجو البخارمِ)
 .ّٗٓ/ ُِ، ْٖٓٗحديث رقم 

  .ُِٓ/  ُ، ُط اإلكمال، تكملةالبغدادم،  (ّ)

 .ٖٕ-ٕٕ( سورة مرًن، اآليتاف، ْ)
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لى العاص بن كائل دين، فأتيتو أتقاضاه، فقاؿ: كا ، ككاف رل ع(ِ)قاؿ: كن  رجبل قينا ،(ُ)خباب
ال أقضيك حٌب تكفر دبحمد، فقل : كا ال أكفر دبحمد حٌب سبوت ٍب تبعث، قاؿ: فقاؿ: فإذا أنا 

ٻ   ﴿م  ٍب بعث  كما تقوؿ، جئتِب كرل ماؿ ككلد، قاؿ: فأنزؿ ا تعاذل:  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  

ڀ  ٺ  ٺ    ٺ پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ     ، (ْ)﴾ڦ  ڦ  ڄ: ﴿إذل قولو.... (ّ)﴾ٺ  پ  پ  
كعن ابن عباس، أف رجاال من أصحاب رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم كانوا يطلبوف العاص بن كائل 
السهمي بدين، فأتوه يتقاضونو، فقاؿ: ألستم تزعموف أف ُب اعبنة فضة كذىبا كحريرا، كمن كل 

ا ألكتْب ماال ككلدا، كألكتْب مثل كتابكم الذم  الثمرات؟ قالوا: بلى، قاؿ: فإف موعدكم اآلخرة، فو
 . إذل قولو:(...ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ)جئتم بو، فضرب ا مثلو ُب القراف، فقاؿ: 

 .(ٓ)(ڦ  ڦ  ڄ)

 .(ٔ)﴾ک     ک  ک  ک    گ: ﴿كقولو تعاذل آخر سورة الكوثر

اؽبدل كمبغض ما جئ  بو من  -يا ؿبمد-أم: إف مبغضك  {ک  ک  ک ک  : }قولو
كاغبق كالربىاف الساطع كالنور اؼببْب، ىو األبَب األقل األذؿ اؼبنقطع ذكره، الذم ال عقب لو، قاؿ ابن 

كقتادة: نزل  ُب العاص بن كائل، كقد كاف العاص بن كائل إذا  عباس، كؾباىد، كسعيد بن جبّب،
، فإذا ىلك انقطع ذكره، ذكر رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم يقوؿ: دعوه فإنو رجل أبَب ال عقب لو

 .(ٕ)فأنزؿ ا ىذه السورة
                                                             

ىو خباب بن األرت التميمي، صحايب، من السابقْب، قيل أسلم سادس ستة، كىو أكؿ من أظهر إسبلمو.كاف ُب اعباىلية  (ُ)
قينا يعمل السيوؼ، دبكة. كؼبا أسلم استضعفو اؼبشركوف فعذبوه لّبجع عن دينو، فصرب، إذل أف كان  اؽبجرة، ٍب شهد 

 .ِْٖ/  ُ، ُ، طالحلبية السيرة. اغبليب، لها، كنزؿ الكوفة، فمات فيهااؼبشاىد ك
 ،ْط، الصحاح عبوىرم،ا ( القْب: ىو اغبداد، كاعبمع القيوف. ابن السكي : يقاؿ للحداد ما كاف قينا، كلقد قاف يقْب قينا.ِ)

ٕ  /ّٓ. 
 .ٖٕ-ٕٕاآليتاف:  ( سورة مرًن،ّ)
 .َٖ، اآلية: السورة السابقة( ْ)
 .ِْٔ -ِْٓ/  ُٖ ،ُط جامع البيان، لطربم،( آ)
 .ّ( سورة الكوثر، اآلية: ٔ)

 .َْٓ/  ٖ ،ُط تفسير القرآن العظيم، ( ابن كثّب،ٕ)
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كأكذل األقواؿ ُب ذلك عندم بالصواب أف يقاؿ: إف ا تعاذل ذكره أخرب أف مبغض "قاؿ الطربم: 
رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم ىو األقل األذؿ، اؼبنقطع عقبو، فذلك صفة كل من أبغضو من 

 .(ُ)"ينوالناس، كإف كان  اآلية نزل  ُب شخص بع
 

 : أبي بن خلف الجمحي:اسماخ

ىو أيب بن خلف اعبمحي، أدرؾ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم أيب بن خلف ُب الشعب يـو أحد، 
كىو يقوؿ: أين ؿبمد؟ ال قبوت إف قبا، فقالوا: يا رسوؿ ا، يعطف عليو رجل منا؟! فقاؿ صلى ا 

عليو  -، فلما أخذىا اغبربة -الصبلة كالسبلـ  عليو - عليو كسلم: " دعوه "، فلما دنا، تناكؿ
انتفض هبا انتفاضة تطايركا عنو تطاير الشعر عن ظهر البعّب إذا انتفض، ٍب  -الصبلة كالسبلـ 

كقع عن فرسو، كدل ىبرج لو دـ، فكسر ضلعا من  -فطعنو طعنة  -عليو الصبلة كالسبلـ  -استقبلو 
مد كا، قالوا: ليس عليك يا أبا علي من بأس، فقاؿ: أضبلعو، فلما رجع إذل قريش قاؿ: قتلِب ؿب

لقتلِب، نعم لقد كاف أيب ىذا يبلقي النيب  ية: أنا أقتلك، فوا، لو بصق علأليس كاف قد قاؿ رل دبك
 -صلى ا عليو كسلم دبكة، فيقوؿ لو: إف معي فرسا أعلفو كل يـو فرقا من ذرة أقتلك عليو، فيقوؿ 

 -لو: " بل أنا أقتلك عليو "، فذلك قوؿ أيب: أليس قد قاؿ رل... إذل آخره  -ـ عليو الصبلة كالسبل
 .(ّ)كىم قافلوف بو إذل مكة (ِ)فمات عدك ا بسرؼ

لقد نزؿ ُب أيب بن خلف آيات من القرآف الكرًن، زبصو بالذكر، كذلك لعتوه كعناده 
ت قولو تعاذل ُب أكاخر سورة يس: الشديد، كشدة بغضو للرسوؿ صلى ا عليو كسلم، من ىذه اآليا

ک    گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ   ڳ ﴿ ڱ    ڳڈ  ڈ     ژ   ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ڱ  ڱ  ڱ  

ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ ﮲           ہں  ں   ہ  ہ      ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ    ۓ      

﮼    ﮽    ﮾   ﮿  ﯀ ﯁        ﮳  ﮴  ﮵   ﮶  ﮷ ﮸   ﮹  ﮺   ﮻           

                                                             

 .ٖٓٔ/  ِْ ،ُط جامع البيان،( الطربم، ُ)
 ُ مية،العال العربية الموسوعةؾبموعة من العلماء،  .التنعيم قرب اؼبدينة طريق على أمياؿ عشرة مكة عن يبعد ( موضعِ)
 .ِْٖ/  ُ ،ُط سمط النجوم،( العصامي، ّ)
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  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ     ۆ  ۆ   ۈ                             

 . (ُ)﴾ۈ

كذلك أف أبيا بن خلف اعبمحي، أخذ عظما من البطحاء ففتو بيده، ٍب قاؿ لرسوؿ ا صلى ا 
عليو كسلم: أوبيي ا ىذا بعد ما أرل؟ فقاؿ: نعم، يبيتك ا ٍب وبييك ٍب يدخلك نار جهنم، 

 .(ِ)نزل  ىذه اآلياتف

كمعُب الكبلـ: التعجب من جهل ىذا اؼبخاصم ُب إنكاره البعث؛ كاؼبعُب : أال يعلم أنو 
ـبلوؽ فيتفكر ُب بدء خلقو فيَبؾ خصومتو؟! كقيل: ىذا تنبيو لو على نعمة ا عليو حيث أنشأه من 

بيده، كتعجب فبن  ُب إنكار البعث بالعظم البارل حْب فتو {گ  گ   ڳ}نطفة فصار ؾبادال، 
أم: نسي خلقنا لو، أم: ترؾ النظر ُب خلق نفسو، إذ خلق من  {ڳ   ڳ}يقوؿ: إف ا وبييو 

! أم: بالية يقاؿ: ـر العظم، إذا بلي، فهو رميم، ألنو معدكؿ {ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں}نطفة، 
، (ّ)﴾چ  ڃ  ڃ   چ  چ ﴿عن فاعلو، ككل معدكؿ عن كجهو ككزنو فهو مصركؼ عن إعرابو كقولو: 

فأسقط اؽباء ألهنا مصركفة عن )باغية(؛ فقاس ىذا الكافر قدرة ا تعاذل بقدرة اػبلق، فأنكر إحياء 
  ہۀ  ہ }أم: ابتدأ خلقها  {ڻ  ڻ  ڻ  ۀ }العظم البارل، ألف ذلك ليس ُب مقدكر اػبلق، 

لزنود الٍب أراد ا {ھ  ے  ے  ۓ    ۓ      ﮲    ﮳{، }ھ} من االبتداء كاإلعادة{ ہ  ہ   ھ
تورم هبا األعراب من شجر اؼبرخ كالعفار، فإف قيل: دل قاؿ: الشجر األخضر كدل يقل: الشجر 

ڀ  ٺ   پ پ پ ڀ ڀ ڀ   ﴿اػبضر؟ فاعبواب: أف الشجر صبع، كىو يؤنث كيذكر، قاؿ ا تعاذل: 

﮹  }، ٍب ذكر ما ىو أعظم من خلق اإلنساف، فقاؿ: {﮴  ﮵   ﮶  ﮷ } كقاؿ:، (ْ)﴾ٺ  ٺ

﯁      ﮺ ﮼    ﮽    ﮾   ﮿  ﯀  ؟ كىذا استفهاـ تقرير؛ كاؼبعُب: من قدر على ذلك {﮻ 

                                                             

 .ّٖ-ٕٕاآليات:  ( سورة يس،ُ)
 .َُِ/  ٓ ،ّط زاد المسير،( ابن اعبوزم، ِ)
 .ِٖاآلية:  ( سورة مرًن،ّ)
 .ْٓػ ّٓاآلية: ، ( سورة الواقعةْ)
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   }العظيم، قدر على ىذا اليسّب، ٍب أجاب ىذا االستفهاـ فقاؿ:  ىبلق خلقا بعد خلق،  {  
 .(ُ)جبميع اؼبعلومات، كاؼبلكوت كاؼبلك كاحد { }

 

 : عقبة بن أبي معيط:سادسا

ن أىب عمرك بن أمية، ضرب رسوؿ ا صلى ا عليو عنقو صربا منصرفو من ىو عقبة بن أىب معيط ب
بدر،كاف ُب األسارل يـو بدر، فأمر النيب صلى ا عليو كسلم بقتلو، فقاؿ: أأقتل دكهنم؟ فقاؿ، 
نعم، بكفرؾ كعتوؾ، فقاؿ: من للصبية؟ فقاؿ: النار، فقاـ علي رضي ا عنو فقتلو، قتل يـو بدر 

يستهزئ كثّبا بالنيب صلى ا عليو كسلم، كمن استهزائو بو صلى ا عليو كسلم أنو كاف  صربا، كاف
يلقي القذر على بابو صلى ا عليو كسلم، كقد قاؿ صلى ا عليو كسلم كن  بْب شر جارين أيب 

ق ُب ؽبب كعقبة بن أيب معيط إف كانا يأتياف بالفركث فيطرحاهنا على بايب، كمن استهزائو أنو بص
 .(ِ)و، كصار برصاهكجو النيب صلى ا عليو كسلم، فعاد بصاقو على كج

نزؿ ُب عقبة آيات من التنزيل، بعضها ـبتلف ُب نزكؽبا فيو، أك ُب غّبه، منها ىؤالء اآليات: 
ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ﴿  .(ّ)﴾ڳ  

ڳ  ڳ    ڱ  ڱ}قولو تعاذل:   واؿ:ُب سبب نزكلو ثبلثة أق {ڳ  

كاف وبضر عند رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم كهبالسو من غّب  أف أيب بن خلف أحدىا: 
أف عقبة دعا قوما فيهم  والثاني:أف يؤمن بو، فزجره عقبة بن أيب معيط عن ذلك، فنزل  ىذه اآلية، 

أكل، كقاؿ: رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم لطعاـ فأكلوا، كأىب رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم أف ي

                                                             

 . َُِ/  ٓ ،ّط زاد المسير،ابن اعبوزم،  (ُ)
 السرجْب: الفلس بوزف الفرث: كالفركث .َٖٓ/  ُ ،ِط السيرة الحلبية،يب، ، كاغبلُٕٓ/  ُ ،ُط  المحبر،البغدادم، ( ِ)

/  ٗ، العمال كنزعائشة،  عن سعد كاغبديث أخرجو ابن .ّٖٗ ،المختار. كفلوس فركث:  كاعبمع الكرش، ُب داـ ما
ّٗ. 

 .ِٕاآلية:  ( سورة الفرقاف،ّ)
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، فشهد بذلك عقبة، فبلغ ذلك أيب بن «ال آكل حٌب تشهد أف ال إلو إال ا كأين رسوؿ ا»
خلف، ككاف خليبل لو، فقاؿ: صبوت يا عقبة؟ فقاؿ: ال كا، كلكنو أىب أف يأكل حٌب قل  ذلك، 

، فأسلم عقبة، (ُ)أف عقبة كاف خليبل ألمية بن خلف والثالث:كليس من نفسي، فنزل  ىذه اآلية، 
فقاؿ أمية: كجهي من كجهك حراـ إف تابع  ؿبمدا، فكفر كارتد لرضى أمية، فنزل  ىذه اآلية، 

عقبة بن أيب  والثاني:أنو أيب بن خلف،  أحدىما:فأما الظادل اؼبذكور ىاىنا فهو الكافر، كفيو قوالف: 
فسرين دل يذكركا غّبه، كدل يسميا ، كىو الظاىر لكثرة كركده ُب الركايات، حٌب إف كثّبا من اؼب(ِ)معيط

بل من غّبه ُب معصية ا عز كجل، قُب اآلية ألنو أبلغ ُب الفائدة، ليعلم أف ىذا سبيل كل ظادل 
كيبلحظ أف ىناؾ خبلفا ُب خليلو أىو أمية بن خلف؟ أـ أيب بن خلف؟ فقاؿ لو خليلو: ال أرضى 

، ففعل عدك ا ما أمره بو خليلو، فأنزؿ حٌب ترجع كتبصق ُب كجهو كتطأ عنقو كتقوؿ كي  ككي 
كؼبا بصق عقبة ُب كجو رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم رجع  "ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ"ا عز كجل: 

بصاقو ُب كجهو كشول كجهو كشفتيو، حٌب أثر ُب كجهو كأحرؽ خديو، فلم يزؿ أثر ذلك ُب كجهو 
ُب  (ڱ      ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ)خليلو،  حٌب قتل، كعضو يديو فعل النادـ اغبزين ألجل طاعتو

ۀ   ۀ    ہ       )دعاء بالويل كالثبور على ؿبالفة الكافر كمتابعتو،  (ڻ)الدنيا، يعُب طريقا إذل اعبنة، 

يعُب أمية، ككُب عنو كدل يصرح باظبو لئبل يكوف ىذا الوعد ـبصوصا بو كال مقصورا، بل ( ہ  ہ
: الظادل عاـ ُب كل ظادل، كفبلف: الشيطاف، كاحتج لصاحب يتناكؿ صبيع من فعل مثل فعلهما، كقيل

 .(ّ)﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ﴿ىذا القوؿ بأف بعده

كسيظل يـو القيامة يأكل يديو حٌب تذىبا إذل اؼبرفقْب، ٍب تنبتاف، فبل يزاؿ ىكذا كلما نبت   
 .(ْ)يده أكلها ندامة على ما فعل
 كلقد أحسن من قاؿ:

                                                             

ُب اعباىلية، كمن ساداهتم، أدرؾ اإلسبلـ، كدل يسلم، كىو ىو أمية بن خلف بن كىب، من بِب لؤم: أحد جبابرة قريش  (ُ)
 .ِٖٔ/  ُ، ُ، طالعوالي النجوم سمطالعصامي، ة ظهور اإلسبلـ، يالذم عذب ببلال اغببشي ُب بدا

 .ُْٕ/  ْ ،ّط زاد المسير، ( ابن اعبوزم،ِ)
 .ِٔ-ِٓ/  ُّ ،ُط  الجامع،( القرطيب، ّ)

 .ُْٕ/  ْ ،ّط زاد المسير، ( ابن اعبوزم،ْ)
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 حبالػػػػػػػػػػػػػو (ُ)ذبنػػػػػػػػػػػػػب قػػػػػػػػػػػػػرين السػػػػػػػػػػػػػوء كاصػػػػػػػػػػػػػـر

  
 (ِ)فإف دل ذبد عنو ؿبيصا فداره

 
 
   

 ا: النضر بن الحارث:بعاس

بن علقمة بن كلدة بن عبد مناؼ، من بِب عبد الدار، من قريش: صاحب لواء  ثىو النضر بن اغبار 
اؼبشركْب ببدر، كاف من شجعاف قريش ككجوىها، كمن شياطينها، لو اطبلع على كتب الفرس 

ة "، كقيل: ىو أكؿ من غُب على العود بأغباف الفرس، كىو ابن خالة كغّبىم، قرأ تارىبهم ُب "اغبّب 
النيب صلى ا عليو كسلم، كؼبا ظهر اإلسبلـ استمر على عقيدة اعباىلية، كآذل رسوؿ ا صلى ا 
عليو كسلم كثّبا، ككاف إذا جلس النيب صلى ا عليو كسلم ؾبلسا للتذكّب با كالتحذير من مثل ما 

مم اػبالية من نقمة ا، جلس النضر بعده فحدث قريشا بأخبار ملوؾ فارس ككبوىم، أصاب األ
كيقوؿ: أنا أحسن منو حديثا! إمبا يأتيكم ؿبمد بأساطّب األكلْب، كشهد كقعة "بدر" مع مشركي 

 . (ّ)قريش، فأسره اؼبسلموف، كقتلوه باألثيل )قرب اؼبدينة( بعد انصرافهم من الوقعة

 بن النضر آيات، منها:نزؿ ُب اغبارث 

﮴    ےڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے﴿ػ قولو تعاذل: ُ ﮳    ۓ   ۓ  ﮲     

 .(ْ)﴾﮵

ذكر أىل التفسّب أف ىذه اآلية نزل  ُب النضر بن  {ڻ  ۀ  ۀ  ہ}قولو تعاذل: 
اؼباضية، اغبارث بن علقمة بن كلدة، كأنو ؼبا ظبع رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم يذكر قصص القركف 

 .(ٓ)قاؿ: لو شئ  لقل  مثل ىذا، ككاف النضر ىبتلف إذل فارس تاجرا، فيسمع العباد يقرؤكف اإلقبيل
                                                             

، صرم  الشيء صرما، إذا قطعتو، كصرم  الرجل صرما، إذا قطع  كبلمو.ُ) : فعل أمر من: صـر ، الصحاح عبوىرم،ا ( اصـر
 . ِّْ/  ٔ ،ْط

 دل أجد البي  إال ُب القرطيب، كدل ينسبو إذل قائل. .ِٔ/  ُّ ،ُط  الجامع،( القرطيب، ِ)

 . ِٕٔ/  ُ، العوالي النجوم سمط،  كالعصامي، َُُ/  ّ، ُ، طاألنسابالسمعاين،  (ّ)

 .ُّاآلية:  ( سورة األنفاؿ،ْ)
 .َُّ/  ّ ،ّط زاد المسير،( ابن اعبوزم، ٓ)
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چ﴿ػ قولو تعاذل: ِ ڃ  ڃ  چ  چ    چ   ڄ   ڃ  ڃ   ڄ     ڇ     ڇڦ  ڦ   ڄ  ڄ   ڇ  

ژ     ژ  ڑ  ڑ       ک  ک  ک گ  گ    کڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    گ  

 .(ُ)﴾گ

ضر بن اغبارث، كذلك أنو كاف تاجرا إذل فارس، فكاف يشَبم أخبار األعاجم، نزؿ ُب الن
فيحدث هبا قريشا، كيقوؿ ؽبم: إف ؿبمدا وبدثكم حبديث عاد كشبود، كأنا أحدثكم حبديث  

، كقاؿ ؾباىد: يعِب (ّ)، فيستملحوف حديثو كيَبكوف استماع القرآف، فنزل  فيو ىذه اآلية(ِ)األكاسرة
 .(ٓ)كاؼبغنْب، ككجو الكبلـ على ىذا التأكيل من يشَبم ذات ؽبو أك ذا ؽبو اغبديث (ْ)شراء القياف
 

 :المخزومي: الوليد بن المغيرة انمثا

، أبو عبد مشس: من قضاة العرب ُب اعباىلية،  ىو الوليد بن اؼبغّبة بن عبد ا بن عمرك ابن ـبزـك
كاف عدؿ قريش كلها: كان  قريش تكسو كمن زعماء قريش، كمن زنادقتها، يقاؿ لو "العدؿ" ألنو  

"البي " صبيعها، كالوليد يكسوه كحده، ككاف فبن حـر اػبمر ُب اعباىلية، كضرب ابنو ىشاما على 
، فعاداه كقاـك دعوتو، كىو الذم صبع قريشا كقاؿ: "إف الناس  شرهبا، كأدرؾ اإلسبلـ كىو شيخ ىـر

قوالكم فيو، فيقوؿ ىذا: كاىن، كيقوؿ ىذا: يأتونكم أياـ اغبج فيسألونكم عن ؿبمد، فتختلف أ
شاعر، كيقوؿ ىذا: ؾبنوف، كليس يشبو كاحدا فبا يقولوف، كلكن أصلح ما قيل فيو "ساحر" ألنو 

                                                             

 .ٕ-ٔاآليتاف:  ( سورة لقماف،ُ)

( األكاسرة: صبع كسرل، كيطلق ذلك على ملوؾ الفرس، كآخر األكاسرة مطلقا اظبو: يزدجرد بن شهريار بن بركيز اجملوسي ِ)
ن جيش عمر، فاستولوا على العراؽ، كاهنـز ىو إذل مرك ككل  أيامو، ٍب ثار عليو أمراء دكلتو كقتلوه سنة الفارسي، اهنـز م
 .َُٗ/  ِ ،ِط سير أعالم النبالء،ثبلثْب. الذىيب، 

 .َُٓ/  ٓ ،ّط زاد المسير،( ابن اعبوزم، ّ)
 .َّ/  ِ ،ّط ،سلك الدرري، سينياغب أـ غّب مغنية.( القياف بكسر األكؿ صبع القينة، كالقينة بفتح األكؿ األمة مغنية كان  ْ)
 .ْٖٓ/  ّ ،ُط معالم التنزيل،( البغوم، ٓ)
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يفرؽ بْب اؼبرء كأخيو كالزكج كزكجتو ! " كىلك بعد اؽبجرة بثبلثة أشهر، كىو كالد سيف ا خالد 
 .(ُ)ابن الوليد

ل  ُب الوليد بن اؼبغّبة، بينما يذكر ز ، ذكر بعض اؼبفسرين أهنا نكردت آيات من القرآف الكرًن
 آخركف أهنا نزل  ُب أشخاص أخرل، منها ىذه اآليات:

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې   ى   ى  ائ  ائ   ٴۇ  ۋ ۈ  ﴿ػ قولو تعاذل ُب سورة القلم: ُ

وئ  ۇئ  ۇئ        ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ     ېئ  ىئ  ىئ  ىئ    ی  ی ٻ           ەئ  ەئ  وئ   ٱ  

 .(ِ)﴾ٻ        ٻ

أم : يبشي بْب الناس بالنميمة، كىو نقل  {ۉ  ې}ىو العياب،  {ۉ}قولو تعاذل: 
أم:  {ى}: مناع للحقوؽ ُب مالو، {ې  ې}الكبلـ السيء من بعضهم إذل بعض ليفسد بينهم 

دعي  {وئ}أم: مع ما كصفناه بو عات شديد غليظ جاؼ،  {ائ  ەئ  ەئ}فاجر  {ى}ظلـو 
قريش كليس منهم، كىذا معركؼ ُب اللغة أف الزنيم: ىو اؼبلتصق ُب القـو كليس منهم، كا تعاذل ُب 

دل يبلغ من ذكر عيوب أحد ما بلغو من ذكر عيوب الوليد، ألنو كصفو باغبلف، كاؼبهانة، كالعيب 
ال يفارقو ُب الدنيا  للناس، كاؼبشي بالنميمة، كالبخل، كالظلم، كاإلٍب، كاعبفاء، كالدعوة، فأغبق بو عارا

 .(ّ)كاآلخرة

كحاصل ىذا، أف ا تعاذل هنى عن طاعة كل حبلؼ كذاب، خسيس النفس، سيئ 
األخبلؽ، خصوصا األخبلؽ اؼبتضمنة لئلعجاب بالنفس، كالتكرب على اغبق كعلى اػبلق، كاالحتقار 

ف كان  نزل  ُب بعض كإ -للناس، كالغيبة كالنميمة، كالطعن فيهم، ككثرة اؼبعاصي، كىذه اآليات 
ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ     ېئ  ىئ  ىئ  ىئ    }اؼبشركْب، كالوليد بن اؼبغّبة أك غّبه لقولو عنو: 

أم: ألجل كثرة مالو ككلده، طغى كاستكرب عن اغبق، كدفعو حْب جاءه، كجعلو من  {ی  ی  

                                                             

 .َُٖ/  ُ، ُ، طالمحبر البغدادم،،  ك ُِٓ/  ُ، الحلبية السيرةاغبليب،  (ُ)
 .ُٔ-َُاآليات:  ( سورة القلم،ِ)
 .ٕٓ/  ٔ ،ّط زاد المسير، ( ابن اعبوزم،ّ)



 

236 

 

اتصف هبذا الوصف، ألف  فإهنا عامة ُب كل من -صبلة أساطّب األكلْب، الٍب يبكن صدقها ككذهبا
القرآف نزؿ ؽبداية اػبلق كلهم، كيدخل فيو أكؿ األمة كآخرىم، كردبا نزؿ بعض اآليات ُب سبب أك ُب 
شخص من األشخاص، لتتضح بو القاعدة العامة، كيعرؼ بو أمثاؿ اعبزئيات الداخلة ُب القضايا 

 .(ُ)العامة

ىئ  ىئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ﴿ػ قولو تعاذل ُب سورة اؼبدثر: ِ   .(ِ)﴾ېئ  ىئ   

يقوؿ تعاذل ذكره لنبيو ؿبمد صلى ا عليو كسلم: كل يا ؿبمد  (ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ: )قولو
ىو  (ېئ  ېئ  ىئ   ىئ) أمر الذم خلقتو ُب بطن أمو كحيدا، ال شيء لو من ماؿ كال كلد إرل.

حئ  ﴿الكثّب اؼبمدكد، عدده أك مساحتو، كجعل  لو بنْب شهودا، كانوا عشرة،  ی  جئ   

.يقوؿ تعاذل ذكره: ٍب (ْ)﴾ىئ  يئ    جب  حب  خب﴿ .يقوؿ تعاذل ذكره: كبسط  لو ُب العيش بسطا،(ّ)﴾مئ
يقوؿ: ليس ذلك كما يأمل كيرجو من  (مب)يأمل كيرجو أف أزيده من اؼباؿ كالولد على ما أعطيتو، 

حت  خت)أف أزيده ماال ككلدا، كسبهيدا ُب الدنيا،  تو كحيدا كاف يقوؿ: إف ىذا الذم خلق (يب      جت        
عنيدا، يعِب معاندا للحق ؾبانبا لو، كالبعّب  -كىي حجج ا على خلقو من الكتب كالرسل-آلياتنا 
يقوؿ تعاذل ذكره: سأكلفو مشقة من العذاب ال راحة لو منها، كقيل: إف ( ىت  يت)العنود، 

قاؿ: كا لقد نظرت فيما ، زعموا أنو (ٱ     ٻ    ٻ    )الصعود جبل ُب النار يكلف أىل النار صعوده، 
قاؿ ىذا الرجل، فإذا ىو ليس لو بشعر، كإف لو غببلكة، كإف عليو لطبلكة، كإنو ليعلو كما يعلى، كما 

يقوؿ تعاذل ذكره: إف ىذا الذم خلقتو اآلية،  ( ...پ      ٻ  پ        )أشك أنو سحر، فأنزؿ ا فيو: 
ٻ  ) عليو كسلم من القرآف، كقدر فيما يقوؿ فيو كحيدا، فكر فيما أنزؿ على عبده ؿبمد صلى ا

يقوؿ: ٍب  (ٺ  ٿ  ٿ  )يقوؿ: ٍب ركل ُب ذلك  (ٺ  ٺ)النازؿ فيو  يقوؿ: ٍب لعن كيف قدر (پ  پ    
( يقوؿ: كلح كجهو، عن عكرمة، أف الوليد بن اؼبغّبة جاء إذل النيب صلى ا ٿقبض ما بْب عينيو )

                                                             

 .ٕٖٗ/  ُ ،ُط تيسير الكريم،( السعدم، ُ)
 .ُِ-ُُاآليتاف:  ( سورة اؼبدثر،ِ)
 .ُْاآلية:  ،السورة السابقة( ّ)
 .ُٓاآلية:  ،السورة السابقة (ْ)
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فكأنو رؽ لو، فبلغ ذلك أبا جهل، فقاؿ: أم عم إف قومك يريدكف أف  عليو كسلم، فقرأ عليو القرآف،
هبمعوا لك ماال، قاؿ: دل؟ قاؿ: يعطونكو، فإنك أتي  ؿبمدا تتعرض ؼبا قبلو، قاؿ: قد علم  قريش 
أين أكثرىا ماال، قاؿ: فقل فيو قوال يعلم قومك أنك منكر ؼبا قاؿ، كأنك كاره لو؛ قاؿ: فما أقوؿ 

منكم رجل أعلم باألشعار مِب، كال أعلم برجزه مِب، كال بقصيده، كال بأشعار اعبن،  فيو؟ فوا ما
كا ما يشبو الذم يقوؿ شيئا من ىذا، ككا إف لقولو غببلكة، كإنو ليحطم ما ربتو، كإنو ليعلو كال 

ىذا  يعلى، قاؿ: كا ال يرضى قومك حٌب تقوؿ فيو، قاؿ: فدعِب حٌب أفكر فيو؛ فلما فكر قاؿ:
كعن ابن عباس،  ﴾ ڎ ڈ ڈ ﴿حٌب بلغ  ﴾ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ ﴿ :سحر يأثره عن غّبه، فنزل 

رضي  قاؿ: دخل الوليد بن اؼبغّبة على أيب بكر بن أيب قحافة ﴾ ٺ  ٿ  ٿ ﴿ إذل...( ٱ     ٻ    ٻ    )قولو: 
، فو (ُ)يب كبشةا عنو، يسألو عن القرآف، فلما أخربه خرج على قريش فقاؿ: يا عجبا ؼبا يقوؿ ابن أ

ا ما ىو بشعر، كال بسحر، كال هبذم من اعبنوف، كإف قولو ؼبن كبلـ ا، فلما ظبع بذلك النفر من 
الوليد لتصبأف قريش، فلما ظبع بذلك أبو جهل قاؿ: أنا كا  (ِ)قريش ائتمركا كقالوا: كا لئن صبأ

أدل تر قومك قد صبعوا لك الصدقة، قاؿ: أكفيكم شأنو، فانطلق حٌب دخل عليو بيتو، فقاؿ للوليد: 
ألس  أكثرىم ماال ككلدا؟ فقاؿ لو أبو جهل: يتحدثوف أنك إمبا تدخل على ابن أيب قحافة لتصيب 
من طعامو، قاؿ الوليد: أقد ربدث  بو عشّبٌب، فبل يقصر عن سائر بِب قصي، ال أقرب أبا بكر كال 

ۆئ  ۆئ  فأنزؿ ا على نبيو صلى ا عليو كسلم: ) عمر كال ابن أيب كبشة كما قولو إال سحر يؤثر،

 .(ْ()ّ)﴾ڇ  ڇ  ڇ  ڇ       ڍ...( إذل ﴿ۈئ  ۈئ

                                                             

( كان  قريش تنسب النيب صلى ا عليو كسلم إذل أيب كبشة فيقولوف " قاؿ ابن أيب كبشة " ك " فعل ابن أيب كبشة "، ألف ُ)
 .ُِٗ/  ُ ،ُط  المحبر،البغدادم،  كاف يكُب أبا كبشة. )كىب( بن عبد مناؼ بن زىرة، أبا آمنة  

، أم زبرج من ِ) ( صبأ: يصبأ صبأ كصبوءا كصبؤ يصبؤ صبأ كصبوءا، كبلنبا خرج من دين إذل دين آخر، كما تصبأ النجـو
 سان العرب،، لؿبمد بن مكـر بن منظور مطالعها، ككاف يقاؿ للرجل إذا أسلم ُب زمن النيب صلى ا عليو كسلم قد صبأ.

 .َُٕ/  ُ ،ّط
 .ِٖاآلية:  ( سورة اؼبدثر،ّ)
 .ِٓ – ُٗ/  ِّ ،ُط جامع البيان، ( الطربم،ْ)



 

238 

 

 ا: عبد اهلل بن أبي بن سلول:سعات

ىو عبد ا بن أيب بن سلوؿ "من زعماء اػبزرج، من بِب اغببلى، كسلوؿ: اسم جدتو ألبيو، كاف 
قومو اثناف، كدل ذبتمع األكس كاػبزرج قبلو كال ، ال ىبتلف عليو ُب شرفو من (ُ)رجبل شريفا ُب يثرب

بعده على رجل من أحد الفريقْب غّبه، ككاف قومو قد نظموا لو اػبرز ليتوجوه ٍب يبلكوه عليهم، فما 
راعو إال ؾبيء اإلسبلـ إذل يثرب، كقدـك الرسوؿ إليها، فانصرؼ قومو عنو، فضغن على اإلسبلـ، 

م قد استلبو ملكو، مرض عبد ا بن أيب بن سلوؿ ُب أكاخر كرأل أف الرسوؿ صلى ا عليو كسل
شواؿ، كمات ُب ذم القعدة، ككاف مرضو عشرين ليلة، ُب السنة التاسعة من اؽبجرة، فكاف رسوؿ ا 
صلى ا عليو كسلم يعوده فيها، فلما كاف اليـو الذم مات فيو صلى عليو الرسوؿ صلى ا عليو 

 .(ِ)ربو عن ذلك كسلم كاستغفر لو، فنهاه

نزل  آيات ُب رأس اؼبنافقْب خصص  بو، لتأثّبه البالغ ُب نفوس اؼبنافقْب، كفشو شره ككيده 
 كحقده كمكره على اؼبسلمْب، من ىذه اآليات قولو تعاذل:

﮸  ﮹﴿ػ ُ ﮷    ﮶    ﮵   ﮳  ﮴   ﯀  ﯁     ﮺ے  ۓ  ۓ  ﮲   ﮿   ﮽  ﮾   ﮼         . (ّ)﴾﮻  

 عليو كسلم أف يربأ من اؼبنافقْب، كأال يصلي على أحد منهم إذا أمر ا تعاذل رسولو صلى ا
مات، كأال يقـو على قربه ليستغفر لو أك يدعو لو؛ ألهنم كفركا با كرسولو، كماتوا عليو، كىذا حكم 
عاـ ُب كل من عرؼ نفاقو، كإف كاف سبب نزكؿ اآلية ُب عبد ا بن أيب بن سلوؿ رأس اؼبنافقْب،  

جاء -ىو ابن أيب -ك البخارم، عن ابن عمر رضي ا عنهما، قاؿ: ؼبا توُب عبد ا كما ركل بذل
ابنو عبد ا بن عبد ا إذل رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم، فسألو أف يعطيو قميصو يكفن فيو أباه، 

مر، فأخذ فأعطاه، ٍب سألو أف يصلي عليو، فقاـ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم ليصلي عليو، فقاـ ع
بثوب رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم، فقاؿ: يا رسوؿ ا، تصلي عليو كقد هناؾ ربك أف تصلي 

ٻ  ٻ  پ  پ   ﴿عليو؟! فقاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم: "إمبا خّبين ا فقاؿ:  ٱ    ٻ  ٻ   

                                                             

 .َّّ/ ٗ ،ِ، طالمعبود عونآبادم،  العظيم. اؼبشرفة اؼبدينة اسم: ( يثربُ)
 ،.ْٗٔ / ٔ ،ْط ،المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالمجواد،  ، كٗٓٔ/  ِ ،ِط اريخ اإلسالم،ت الذىيب، ( ِ)

 .ْٖاآلية:  ،( سورة التوبةّ)
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اؿ: فصلى عليو . كسأزيده على السبعْب"، قاؿ: إنو منافق! ق(ُ)﴾پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ    ٺ  ٺ
﮸  } رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم، فأنزؿ ا عز كجل آية: ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶   ﮷   

 .(ِ){﮹

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ﴿ػ قولو تعاذل ُب سورة اؼبنافقوف: ِ ڍ    ڇڄ  ڄ  ڃ      ڃ  ڃ  ڃ   ڇ   

گ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      ڈ ک  ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  . (ّ)﴾ گ گ گ 

قاؿ: كن  مع عمي فسمع  عبد ا بن أيب بن سلوؿ  (ْ)عن زيد بن أرقم ركل البخارم
ک   :}كقاؿ {"ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ}يقوؿ:  ک        ڑ  ڑ     ک  ک   ژ  

، فذكرت ذلك لعمي فذكر عمي لرسوؿ ا صلى ا عليو كسلم، فأرسل رسوؿ ا صلى ا {گ
بن أيب كأصحابو فحلفوا ما قالوا، فصدقهم رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم  عليو كسلم إذل عبد ا

گ  ﴿ ككذبِب، فأصابِب ىم دل يصبِب مثلو، فجلس  ُب بيٍب فأنزؿ ا عز كجل: ک ک گ 

ڻ ڻ ڱ ں ں ڻ  ک  ﴿ -إذل قولو  (ٓ)﴾گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

 . (ٔ) قد صدقك(فأرسل إرل رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم، ٍب قاؿ: )إف ا ﴾ک ک گ 

                                                             

 .َٖاآلية:  ،سورة التوبة (ُ)
كتاب التفسّب، باب سورة  ُب صحيحو، البخارم ، كأخرجوُّٗ -ُِٗ/  ْ ،ُط تفسير القرآن العظيم،( ابن كثّب، ِ)

 .ُِٔ/ُِ، َُْٗاؼبنافقوف، حديث رقم 
 .ٖػ  ٕ: تافاآلي ( سورة اؼبنافقوف،ّ)

ررجي األنصارم، صحايب، غزا مع النيب صلى ا عليو كسلم سبع عشرة غزكة، كشهد صفْب مع علي، ىو زيد بن أرقم اػب (ْ)
/  ْ، ُطبالوفيات،  الوافيالصقدم،  ـ.ٕٖٔىػ = ٖٔحديثا، توُب سنة  َٕكمات بالكوفة، لو ُب كتب اغبديث 

ْٗٗ.  
 .ُة: سورة اؼبنافقوف، اآلي (ٓ)
 .ُُِ -َُِ/  ُٖ ،ُط الجامع، ( القرطيب،ٔ)
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مع النبيْب كالصديقْب نا لأسأؿ ا اؼبوذل العلي القدير أف هبعكهبذا ينتهي ىذا البحث اؼبتواضع، ك 
، كأف هبعلنا فبن يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو، الذين ىداىم ا كىم أكلو كالشهداء كالصاغبْب

  رب العاؼبْب. حسن اػباسبة، كآخر دعوانا أف اغبمدا رزقنأف ير األلباب، ك 
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 الخاتمة

 بسم ا الرضبن الرحيم

اغبمد  الذم بنعمتو تتم الصاغبات، لو اغبمد أكال كآخرا، كلو الشكر على ما أكذل، كقدر كيسر، 
كأسالو اؼبزيد من آالئو كنعمائو، كأطمع أف يغفر رل خطيئٍب يـو الدين، كأف يقيل عثراٌب كىفواٌب ُب 

  أمورم كلها، كأرجو أف يكلل ا ىذا اعبهد اؼبقل بالنجاح، كهبزم صبيع اؼبسانبْب فيو خّبا. حبثي كُب

 وفيما يلي أىم النتائج التي توصلت إليها من خالل ىذا البحث:

 الوصوؿ إذل تعريف الدعوة، كؿبورىا كعناصرىا كأساليبها كأىدافها.  .ُ
 .دافوإلعبلمي كؿبوره كأنواعو كأىالتعرؼ على اػبطاب ا .ِ

الكشف عن اغبكمة من اغبوار القرآين، كاستخراج األساليب كاؼبناىج الٍب تعامل ا هبا  .ّ
 األمم.

 التعرؼ على الفرز القرآين لؤلمم ُب توجيو اػبطابات، كالتعرؼ على حيثياتو. .ْ

 الوصوؿ إذل صبع ىذه العناصر كبياهنا كاالستفادة منها ُب حل بعض مشاكل الدعوة. .ٓ

 قد استعمل أقول الرباىْب ُب حواره للوصوؿ إذل معرفة اغبق على أساس أف القرآف الكرًن .ٔ
 اغبوار اإلقناعي، كليس على أساس القهر كاإلكراه.

أف اغبوار ُب القراف الكرًن لو صلة بثبلثة ألفاظ، كىي: اعبدؿ كااجة كاؼبراء، كعند التأمل  .ٕ
كل حوار جدال، كأف كثرة أف اغبوار أكسع داللة من اعبدؿ؛ فكل جدؿ حوار كليس   يظهر

 ترداد اعبدؿ ُب القرآف كاف أكثر من اغبوار.

أنو يبكن تعريف منهج القرآف باعتباره مركبا إضافيا، كما يبكن تعريفو باعتباره طريقة معينة،  .ٖ
فأما تعريفو باعتباره مركبا إضافيا، فعلى أساس أهنا كلمة مركبة من كلمتْب، نبا: منهج، 

منهج القرآف باعتباره طريقة معينة، فاؼبراد بو: تلك الطرؽ كالوسائل كأما تعريف  كالقرآف،
كاألساليب الٍب سلكها القرآف لتحقيق أىداؼ معينة، كأعِب هبا ىنا خاصة: ُب التعامل مع 

 األمم السابقة، كاغبوار كالدعوة كالتخاطب.
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مالة، كاالستمالة، أف للدعوة ُب اللغة معاين عديدة، أنبها: الدعاء، كالنداء، كالصياح، كاإل .ٗ
كالَبغيب، كاغبض، كاغبث على قصد الشيء، كٍب معاف أخرل للدعوة ُب اللغة، غّب أهنا 

 .ترجع كلها إذل معُب كاحد، كالتمِب، كالطلب، كالزعم، كغّب ذلك

أف تكوف الدعوة قاصرة على إيصاؿ أف الدعوة ُب االصطبلح ال زبلو من حالتْب: إما   .َُ
لوؾ كالتزاـ الداعي دبا يدعو إليو، فتعرؼ من حيث كوهنا دعوة: أك يدخل فيها س الفكرة،

تبليغ اإلسبلـ، كاغبث على الدخوؿ فيو، أك التزامو؛ من خبلؿ األساليب كالوسائل اؼبأذكف هبا 
شرعا، كإذا انضم إذل الدعوة سلوؾ كالتزاـ الداعية، يكوف التعريف للدعوة: تبليغ اإلسبلـ، 

التزامو، كتعليمو، كالَببية على معانيو، من خبلؿ األساليب كاغبث على الدخوؿ فيو، أك 
 كالوسائل اؼبأذكف هبا شرعا، كالتزاـ ذلك ُب حياة الداعي.

أف مفهـو اإلعبلـ اإلسبلمي ىو إعبلـ عاـ ُب ؿبتواه ككسائلو يلتـز ُب كل ما ينشره أك يذيعو  .ُُ
اؼبستمدة أساسا من القرآف  أك يعرضو على الناس بالتصور اإلسبلمي لئلنساف كالكوف كاغبياة

 الكرًن كصحيح السنة النبوية كما ارتضتو األمة من مصادر التشريع ُب إطارىا.

ينهج العلماء ُب ربديد أنواع اػبطاب اإلعبلمي منهجْب اثنْب، فهناؾ من ينظر إذل اػبطاب  .ُِ
فيكوف من حيث الباعث كالدافع منو، كىناؾ من ينظر إليو من حيث كاقعو كحقيقتو، 

فمن اعترب اػبطاب من أنواع ـبتلفة تتعدد حبسب الغاية منو كاجملاؿ اؼبوجو إليو،  لخطابل
كالفكرم  كاػبطاب االجتماعيحيث الباعث قسم اػبطاب اإلعبلمي إذل اػبطاب العاطفي 

كالثقاُب كالسياسي، كمن اعترب اػبطاب من حيث عرضو ككاقعو فإنو ينقسم اػبطاب 
 .اإلعبلمي إذل إهبايب كسليب

أف القرآف الكرًن بْب اؼبنهجية الصحيحة ُب نقل األخبار كاؼبعلومات، كىي أف يسند األمر إذل  .ُّ
أىلو، فيتوذل ذلك من ىو أحق الناس بو من حيث العدالة كالضبط كاغبكمة ُب طريقة النقل، 
كأف ذلك ىو السب الذم وبفظ سبلمة اجملتمع من الزلق كالردل، كأما إذا أسند األمر إذل 

الناس كغرب اؼبؤىلْب، فإهنم ينشركهنا بطرؽ غّب مبلئمة، تؤدم إذل خلل كبّب ُب اجملتمع،  عامة
 كردبا أدل ذلك إذل الفوضى كالبلول.
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أف لفظ األمة كرد ُب نص القرآف على عشرة أكجو: الصنف، السنْب، القدكة أك اعبامع  .ُْ
لزماف الطويل، الكفار، أىل للخّب، اؼبلة، القركف اؼباضية، القـو ببل عدد، القـو اؼبعدكد، ا

 اإلسبلـ.

أف ا سبحانو كتعاذل ربدث عن األمم السالفة بأساليب متعددة كطرؽ متنوعة، فأحيانا  .ُٓ
بشكل عاـ، فيتحدث عنها ُب اعبملة، كيشركهم ُب القضايا العامة الٍب تعم  ديثاغبتناكؿ ي

ختصوا بو دكف سائر صبيعهم، كتارة يأٌب على أمم خاصة، فيخصصهم بالذكر، كذلك ؼبا ا
األمم، كطورا يركز على أفراد بأعياهنا، إما لكوهنم رؤساء األقواـ، كإما ألهنم كان  ؽبم مواقف 
بارزة ُب تلك األمم، أك ىبصص جنسا معينا، ككل ذلك ألخذ العربة كالعظة كاالستفادة من 

األنواع السالفة دركس اآلخرين، ألف اإلنساف مهما كاف ال ىبلو من أف يكوف كاحدا من تلك 
 الذكر، فيأخذ دركسا من تلك القصص الٍب ىو من نوعها.

كقـو ىود ُب أربعة عشر  عشر موضعا من القرآف الكرًن، شبانيةأف ا ذكر قـو نوح ُب  .ُٔ
مرة فيها، كباسم قـو ىود مرتْب، كذكر قـو صاحل ُب طبسة  ُْموضعا، ذكركا باسم عاد 

باسم شبود ُب جل اؼبواضع، كما ذكركا قليبل باسم قـو  عشر موضعا من الذكر اغبكيم، ذكركا
ع، أما قـو فيما ذكر قـو إبراىيم ُب تسعة مواض صاحل، كبأصحاب اغبجر ُب موضع كاحد،

كذكر قـو شعيب ُب اثِب عشر  من القرآف الكرًن، اموضع عشرطبسة  لوط فقد ذكركا ُب 
لكْب: تارة يذكرىم باسم مدين، كقد سلك القرآف ُب ذكرىم مس موضعا من القرآف الكرًن،

 .كتارة يذكرىم باسم أصحاب األيكة

أف ا ذكر قـو موسى أحيانا بقـو موسى، كأحيانا ببِب إسراء يل، كتارة بقـو فرعوف، كحينا  .ُٕ
بأىل الكتاب، كطورا بالذين ىادكا أك اليهود، فإذا كاف اغبديث عن القـو الذين آمنوا دبوسى 

موسى، كإذا كاف اغبديث عن الذين أنكركا رسالة موسى عليو ُب عصره كاف ذكرىم بقـو 
السبلـ كبقوا مع فرعوف كاف ذكرىم بقـو فرعوف، كإف كانوا من قـو موسى ُب كونو مرسبل 
إليهم، كإذا كاف اغبديث عنهم ُب عصر النيب صلى ا عليو كسلم كاف ذكرىم ببِب إسراء يل 

دكا، كل ذلك عند ما يكوف اغبديث خاصا بقـو ُب أغلب األحواؿ، أك اليهود أك الذين ىا
 موسى، أما إذا كاف اغبديث عاما ُب اليهود كالنصارل كاف ذكرىم بأىل الكتاب غالبا.
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كأما قـو فرعوف فكاف قد كرد ذكرىم بقـو موسى ُب عشرة مواضع من القرآف الكرًن،    .ُٖ
ج، فقد كاف ؽبم ذكر  أما اغبديث عن بِب إسراء يل فحدث كال حر ذكرىم ُب ثبلثة مواضع، 

كأما ذكرىم بأىل كثّب، كُب آيات مستفيضة، ُب ستة كثبلثْب موضعا من القرآف الكرًن، 
الكتاب فقد كرد ُب اثنْب كثبلثْب موضعا من القرآف، كأما اغبديث عنهم بالذين ىادكا فقد 

كأما  جاء ُب عشرة مواضع من الذكر اغبكيم، كأما ذكرىم باليهود فقد أتى ُب ستة مواضع،
 ذكرىم باؽبود فقد كرد ذلك ُب ثبلثة مواضع من القرآف الكرًن.

قد ذكر ا النصارل باسم النصارل ُب شبانية مواضع فقط من القرآف الكرًن، كيشاركوف  .ُٗ
 اليهود فيما كرد بأىل الكتاب.

كما صرح باسم قريش ُب السورة الٍب ذكر ا قـو تبع ُب موضعْب اثنْب من كتابو العزيز،   .َِ
خصصها ؽبم، كىي سورة قريش، كبْب ُب ثبلثة مواضع من كتابو العزيز بأف قريشا قـو النيب 

 صلى ا عليو كسلم، حيث أضافهم إليو صلى ا عليو كسلم.

لقد خص ا سورة كاحدة من الذكر اغبكيم، ظباىا باسم اؼبنزؿ عليو القرآف الكرًن، ىي  .ُِ
صلى ا عليو كسلم أربع مرات ُب الكتاب العزيز، سورة ؿبمد، كما كرد التصريح بذكر ؿبمد 

موضعا، ُب شباين  ِّسورة، ككصفو بالنبوة قي  ِّموضعا، ُب  ُِٕككصفو بالرسالة ُب 
 سور.

كجو ا اػبطاب إذل عمـو الناس، مؤمنهم ككافرىم، ُب عشرين موضعا، فيما خصص  .ِِ
ص الكفار بتوجيو اػبطاب إليهم باػبطاب ُب كتابو الكرًن ُب تسعة كشبانْب موضعا، كدل ىبص

ُب كتابو الكرًن إال ُب موضع كاحد فقط، كلذلك لقلة اعتبارىم كأنبيهم عنده، حيث إهنم  
كفركا با كبرسولو، كدل يقوموا بالواجب الذم عليهم، كدل يستفيدكا من عمـو اػبطابات، الٍب 

 كجهها ا إليهم فيها، لبلتعاظ كاالعتبار.

رآين ُب التعامل مع الغّب باغبكمة كاؼبوعظة اغبسنة كاعبداؿ بالٍب ىي يتلخص اؼبنهج الق
أحسن، فقد خاطب كبل دبا يناسبو كباألسلوب اؼبناسب، كجادؿ بالٍب ىي أحسن، كحاكر 

 من أجل الوصوؿ إذل اغبق كرد الباطل عن اقتناع عقلي كارتياح نفسي.
 تتخلص مشاكل مناىج الدعوة ُب األمور التالية:
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 التعرؼ على اؼبناىج الصحيحة ُب الدعوة./ عدـ ُ
 / عدـ التعرؼ على القواعد كاألسس السليمة ُب الدعوة.ِ
 / عدـ التعرؼ على أساسيات الدعوة، كمحور الدعوة كعناصرىا كأساليبها ك أىدافها.ّ
/ عدـ االىتداء باؽبدم الرباين كالنبوم ُب الدعوة، كالبدء باألىم فاألىم، كالتدرج اؼبنطقي ْ
 لسليم.ا
 / عدـ االقتداء دبنهج السلف الصاحل رضواف ا عليهم، كفهم النصوص كفق فهمهم.ٓ

كان  تلكم أىم النتائج الٍب توصل إليها ىذا البحث اؼبتواضع، غّب أف الباحث ػ مع حرصو كؿباكلتو 
يذكره ػ ال يدعي اغبصر فيما ذكر، فقد يفوتو بعض األشياء عن غّب قصد، كهبزم ا خّبا كل من 

بشيء نسيو، أك ينبو إذل شيء قد غفل عنو، أك يتمم لو شيئا قد نقصو، كا كرل التوفيق كاؽبادم إذل 
 سواء السبيل. 

 ت:قتراحااال

 إخبلص دعوة رل من صميم قلبو.كل كاقف على ىذا البحث من   رجوأ .ُ
 هبو.كل قارئ ؽبذا البحث أك جزء منو أال يبخل علي دبا يراه مناسبا لتتو من   رجوأ  .ِ
الباحثْب البحث حوؿ األجزاء اؼبتعلقة هبذا البحث، كالٍب دل يتسن رل التفصيل من  رجوأ  .ّ

 فيها، كىي كالتارل:

 أ( نداءات اؼبؤمنْب ُب القرآف الكرًن.

 ب( نداءات عمـو الناس ُب القرآف الكرًن.

 نداءات أىل الكتاب ُب القرآف الكرًن. ج(

 الفرز القرآين لؤلمم. د(

 فيو قرآف.من نزؿ  ىػ(
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 منهج القرآف ُب الرد على مقَبحات األمم على رسلهم. ك(

 ز( أقواـ األنبياء ُب القرآف الكرًن.

ىذا ما تيسر رل كتابتو حوؿ اؼبوضوع، كا أسأؿ أف يستخدمنا ُب نصرة دينو كدعوتو، كأف هبعلنا 
نفع هبذا البحث، كهبزم سببا ُب ىداية اآلخرين، كأف وبشرنا ُب زمرة سيد الدعاة العاملْب، كأف ي

اعبميع خّب اعبزاء كيوفقهم لكل خّب، كأف وبفظ ببلد اؼبسلمْب من كل سوء كمكركه، كأف يدًن أمنها 
كرخاءىا كاستقرارىا، كأف يعم باػبّب صبيع اؼبسلمْب، كصلى ا كسلم كبارؾ على نبينا ؿبمد كعلى 

 .آلو كصحبو أصبعْب، كآخر دعوام أف اغبمد  رب العاؼبْب
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﮵  ﴿  .ٕٓ ﮴   ﮳    ﮲   ُٕٗ ﴾.         ....ۓ  

 َُٖ ﴾.ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ ﴿  .ٖٓ

 َُٖ ﴾.ڦ....ٿ  ٿ    ٿڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ﴿  .ٗٓ

 ُُٖ ﴾.ڃ چ چ چ چ ڇ﴿  .َٔ

 َُٔ ﴾.ڄڀڀڀڀ﴿  .ُٔ
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ہ  ﴿  .ِٔ  ِّ ﴾.ې...ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  

 ُٕ ﴾.ڦ  ڦ  ڦ  ڦٹ  ڤ           ڤ  ڤ  ڤ﴿  .ّٔ

 سورة األنفال
 ّْ ﴾.ۇئ ....ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ﴿  .ْٔ

ٻ ٻ ٻ پ پ  ﴿  .ٓٔ  ُٗ ﴾. ٿ.... ٱ ٻ 

ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ﴿  .ٔٔ  ِّّ ﴾.﮵....ڻ  

﮾  ﴿  .ٕٔ ﮼  ﮽   ﮸ ﮹   ﮺             ﮻    ﮷    ِِْ ﴾.  ....﮶  

           ﴿  .ٖٔ ڀ....     ِِٓ .﴾پ  پ   

ۆ      ۆ  ﴿  .ٗٔ  ِّ ....﴾.ۈ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  

گ  گ  گ  گ  ﴿  .َٕ  ٖٓ ﴾.ڑ   ڑ   ک  ک  ک  ک  

 سورة التوبة
 ّٕ ﴾ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ ﴿  .ُٕ

ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ﴿  .ِٕ  َِٕ ﴾.ڭ  ....ۀ  

 َِٖ ﴾.ڀ....ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ﴿  .ّٕ

 َُْ ﴾.ک.... ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  ﴿  .ْٕ

ٹ ڤ ڤ ڤ﴿  .ٕٓ ٿ ٹ ٹ ٹ   ِّٗ ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ 

﮴ ﴿  .ٕٔ ﮹﮿ ﯀ ﯁ ے ۓ ۓ ﮲ ﮳  ﮸  ﮷  ﮶   ِّٖ ﴾﮵ 

ٻ  ٻ  ﴿  .ٕٕ  َِٓ ﴾.ڤ  ....ٱ  ٻ  ٻ  

 َِٓ ﴾.ۈئ  ....ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ﴿  .ٖٕ

 ُِٗ ﴾.ڦ....ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ﴿  .ٕٗ

 ِِ ﴾.﮺....ھ  ھ  ے  ے  ۓ     ﴿  .َٖ

 سورة يونس

ې  ې   ې  ى  ى﴿  .ُٖ  ٖٓ .﴾ۈئ   ....ائۉ  ې             
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ک﴿  .ِٖ  ْٕ ﴾.ڱ....گ  گ  گ       گک   ک  

 سورة ىود

 ِٔ ﴾.   ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴿  .ّٖ

 ْٗ ﴾.گ  ....ڇ  ڍ    ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ   ﴿  .ْٖ

 َُٕ ﴾.ىئ  ....ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  ﴿  .ٖٓ

جخ حخ مخ....  ﴿  .ٖٔ  ُّٓ ﴾.  مح 

ٹ  ٹ  ....ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ﴿  .ٕٖ ٿ  ٿ    َُِ ﴾.ٿ  ٿ  

 َِ ﴾ مئ .... ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ﴿  .ٖٖ

 ُّٕ ﴾ ٹ ٹ ٹٿ ٿ ٿ  ﴿  .ٖٗ

ٻ  پ  ﴿  .َٗ  َٔ ﴾.ڤ  ڤ  ڦ ....پٱ   ٻ  ٻ  ٻ  

 سورة يوسف

ى  ائ  ائ           ەئ  ەئ    وئ   ﴿  .ُٗ  ُُٕ ﴾.ۇئ  ....ې   ى    

ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  چ﴿  .ِٗ  ُُٖ ﴾.ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  

ۇ  ۇ   ﴿  .ّٗ  ُّٖ ﴾.ۈئ....پۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  

ڀ ڀ ڀ ڀ ڤ ﴿  .ْٗ  ُّٗ ﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 

 ُٖٓ ﴾.ۓ....ڻ    ڻ  ڻڱ  ڱ  ں  ں  ڻ ﴿  .ٓٗ

 ُّٗ ﴾.مت    ....ىئ  ىئ    ی  ی  ی  ی      جئ  حئ     ﴿  .ٔٗ

 ُٗٓ .﴾ڄ....ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ     پ  پ  پ  ﴿  .ٕٗ

 َُٔ ﴾ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴿  .ٖٗ

ے  ے  ۓ   ۓ   ﮲  ﮳﴿  .ٗٗ  ُّٖ ﴾.ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  

﮼    ﮸﮴  ﮵  ﮶  ﮷﴿  .ََُ  َُٔ ﴾.ڭ....﮹  ﮺    ﮻     

 ُُٔ ﴾.ڃ       ....  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ﴿  .َُُ

 ُُّٔ ....﴾.ڃ  ڃ  چ  چ  چ     چ  ڇ  ڇ      ﴿  .َُِ

 ُّٓ ﴾.ی....ې  ې  ى        ى  ائ  ائ  ەئ   ﴿  .َُّ
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ٿ ٿ ٹ ﴿  .َُْ  ِٓ ﴾ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

ېئ  ېئ  ېئ     ىئ    ىئ  ىئ  ی  ﴿  .َُٓ  ُّٗ ﴾.مئ   ....ۈئ  

﮻  ﮼ ....چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ﴿  .َُٔ ﮺       ُُٔ ﴾. ﮸  ﮹   

حت خت ﴿  .َُٕ  ُِِ    خب مب ىب يب جت 

 ِٗ ﴾.ڎڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌ﴿  .َُٖ

 سورة الرعد

 ٕٔ ﴾.ڃ  ....ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ﴿  .َُٗ

 سورة إبراىيم

 ّّ ....﴾.ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ﴿  .َُُ

ڱں﴿  .ُُُ ڳڳڱڱڱ  ُُّ ﴾.ھںڳڳ

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ﴿  .ُُِ  ُُْ ﴾.ڱ....ڍ  ڌ   

 سورة الحجر
ڳ ڳ ﴿  .ُُّ  ُِٓ ﴾. ک گ گ گ گ ڳ 

 َُْ ﴾.  ڇ ڇ ڇ چ چ چ ﴿  .ُُْ

 ٕٗ ﴾.ڎ  ڈ ڈ ژ ژ  ڑ﴿  .ُُٓ

 سورة النحل

 ِٕ ﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڄ ﴿  .ُُٔ

چ  چ  چ   ﴿  .ُُٕ ڃ    ُٖ ﴾.گ....ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  

ۈئ  ېئ  ﴿  .ُُٖ  ٓٔ ﴾.ی....وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  

ڳ   ڳ   ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ﴿  .ُُٗ  ٕٕ ﴾.ۀ....ڳ  ڳ  

 ٖٕ ﴾.ڃ ....ٹٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ﴿  .َُِ

 ِٕ ڈ ڈ ژ ژ ڑ.... چ چ چ ڇ ڇ  ﴿  .ُُِ

ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ﴿  .ُِِ  ٗٓ ﴾.ىئ .... ې  



 

253 

 

 ّٔ ....﴾.ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  ﴿  .ُِّ

ھ   ھ  ھ﴿  .ُِْ  ُٕ ﴾.﮿ ....ھہ  ہ   ہ  ہ  

 سورة اإلسراء
ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ ﴿  .ُِٓ  ُُ ﴾.ٺ  ٺ  

ڍ  ڌ   ڌ﴿  .ُِٔ  َٓ .﴾ڇ  ڇ  ڍ  

 َٕ .﴾ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ﴿  .ُِٕ

 الكهفسورة 

 ِِ ﴾.ڦ  ....ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ﴿  .ُِٖ

 ُٓٗ ﴾ ں.... ک ک ک ک گ  ﴿  .ُِٗ

 ُٔٗ ﴾ ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ﴿  .َُّ

 ُْٗ ﴾. ھ  ھ  ے  ے  ۓ....ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ﴿  .ُُّ

 ُٔٗ ﴾.ۆئ  ....وئې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ ﴿  .ُِّ

جب  حب  خب  مب  ىب....ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ﴿  .ُّّ يئ     ُٖٗ .﴾ ىئ  

 ُٗٗ ﴾   ٹ ٹ ٹ ڤٹ  .... ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿  .ُّْ

 ََِ ﴾ ہ ہ ہ ہ .... ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴿  .ُّٓ

ى  ى  ائ   ائ ﴿  .ُّٔ  ََِ .﴾ ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې      ې  ې 

ٻ  پ  پ  پ  پ﴿  .ُّٕ  ِ ....﴾.ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  

ڃ ڃ ڃ چ ﴿  .ُّٖ  ّٔ ﴾ ڈ .... ڄ ڃ 

وئ  ۇئ   ﴿  .ُّٗ ڀ  ڀ  ڀ  ....ائ  ەئ  ەئ  وئ    ُِْ .﴾ ڀ   

 ُِٓ ....﴾.ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ   ٹ    ﴿  .َُْ

ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ﴿  .ُُْ ڇ  ڍ     ُُِ ﴾.ژ  ....ڇ  ڇ  

 ُُّ ﴾.ڀ  ڀ   ٺ....حب  خب    جبحئ   مئ  ىئ  يئ﴿  .ُِْ

 ُّْ .﴾ٿ....ڀپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  پٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ﴿  .ُّْ
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 سورة مريم

ڃ   ڃ  ڃ  ڃ           چ  چ  چ﴿  .ُْْ  ُٕٖ ﴾.ڦ  ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  

 ُِٕ ﴾.ک  ک  گ   گ﴿  .ُْٓ

 ِِٕ ﴾.ٺ  ٺ    ٺ  ٺ   ....ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ﴿  .ُْٔ

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ﴿  .ُْٕ  ِِٖ ﴾   ڤ 

 سورة طو

خت  مت  ىت  يت  جث   ﴿  .ُْٖ  ُّٔ ﴾.ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ....حت  

 ُْٔ ﴾.گ  ....ڃڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ﴿  .ُْٗ

 ُٕٗ ﴾. پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ ﴿  .َُٓ

 َُٖ ﴾ڈ  ڈ   ژ           ڌ   ڎ  ڎ....ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ﴿  .ُُٓ

 ُُٖ ﴾.ېئ  ېئۈئ  ۈئ      ۆئۇئ  ۆئ  .... ىب  يب  جت  حت     ﴿  .ُِٓ

مت  ىت       يت  ....ۅٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ﴿  .ُّٓ  ُُٖ ﴾. حت  خت  

﮸  ﮹ ﴿  .ُْٓ ﮷    ﮶   ﮵   ﮴   ﮳   ﮲    ُٕٓ ﴾.ۓ  ۓ  

جب  حب  خب  ﴿....  .ُٓٓ  ُٕٓ ﴾.ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  

 ُٕٓ ﴾. ہ  ھ  ھ  ھ  ھ ﴿  .ُٔٓ

وئ  ۇئ  ۇئ﴿  .ُٕٓ ەئ  ەئ  وئ    ّٔ ﴾.ائ  

 ّٔ ﴾.ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ﴿  .ُٖٓ

﮳   ﮴﴿  .ُٗٓ ﮲       ُِ ﴾.ۓ  ۓ     

ۈئ   ېئ  ېئ  ﴿  .َُٔ  ّْ ....﴾.ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ  ۈئ  

 سورة األنبياء

 ّٓ ﴾.چ  چ  چ  چ  ....ٱ  ٻ  ٻ  ٻ﴿  .ُُٔ

 ُٖ ﴾.ٺ  ....ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ﴿  .ُِٔ

 ٗٗ ﴾.ې ې ې ى ى ائ  ائ  ەئ  ەئ﴿  .ُّٔ
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ٹ   ﴿  .ُْٔ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ     َُُ ﴾.ڄ  ....ٿ  ٿ  

پ  پ   ﴿  .ُٓٔ  ُٖٗ ﴾.ڀ  ....ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  

ۀ  ۀ  ﴿  .ُٔٔ  َٕ .﴾ہ   ہ  ہ  ہڻ  ڻ  

 ّٓ ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ﴿  .ُٕٔ

 سورة الحج
ڌ  ﴿  .ُٖٔ ڍ     ٕٓ ﴾.گ....ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  

﮳....ڳ  ڳ  ڳ  ڱ﴿  .ُٗٔ  َُْ ﴾.ۓ  ۓ  ﮲  

 ٕٔ ﴾.ک....ڇچ  چ    چ  چ  ڇ  ڇ﴿  .َُٕ

 ٖٔ ....﴾.ۓہ  ہ  ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓ﴿  .ُُٕ

 سورة المؤمنون
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ﴿  .ُِٕ  ٔٗ ﴾.   ۈ ٴۇ ۋ 

 ٕٔ ﴾.ڦ.... ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ڀپ  ڀ  ڀ  ڀ﴿  .ُّٕ

 َُٗ ﴾.ڻ....گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ﴿  .ُْٕ

 سورة النور
 ُُِ ﴾.ڦ ....ڀپ  پ  ڀ  ڀ  پٱ       ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ ﴿  .ُٕٓ

 ِٕ ﴾.ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې      ې  ې       ې               ى  ى﴿  .ُٕٔ

جث  مث﴿  .ُٕٕ يت    ُُِ ﴾.ىب   يب  جت  حت  خت  مت  ىت  

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ڃ  ڃ﴿  .ُٖٕ  َِٗ ﴾.گ  ....چ  چ  چ   چ  

ڦ    ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  ﴿  .ُٕٗ  ّٔ ﴾.گ.... ڤ  ڤ  

 سورة الفرقان
ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ﴿  .َُٖ ڭ  ۇ  ۇ    ِّ ﴾.ڭ  ڭ  

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ﴿  .ُُٖ  ُِّ ﴾. ڳ 

 َٕ ﴾   ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ﴿  .ُِٖ
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 سورة الشعراء

 ٔٗ ﴾.وئ ەئ  ەئ   ....ې  ې  ې   ې  ى  ى  ﴿  .ُّٖ

ىئ  ی  ی  ﴿  .ُْٖ  ٓٗ ﴾.مئ  ىئ  يئ.... ېئ  ىئ  ىئ  

ڱ  ڱ   ں ....ک  ک  گ  گ   گ  ﴿  .ُٖٓ  ٖٗ ﴾.ڱ  

 ُُْ .﴾ڇڇڇڍ﴿  .ُٖٔ

 سورة النمل

ڑ  ک   ﴿  .ُٕٖ  ُْٕ ﴾.گ....ڌ  ڎ   ڎ   ڈ  ڈ       ژ  ژ  ڑ     

 ُْٕ ﴾.ڤ  ڤ  ڤ  ڦ.... ٱ    ٻ  ٻ    ٻ  ﴿  .ُٖٖ

 ُْٖ ﴾.ۀ      ڱ  ں       ں  ڻ      ڻ  ڻ    ڻ          ۀ ﴿  .ُٖٗ

﮳  ﮴﴿  .َُٗ ﮲    ُْٖ ﴾.ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ  ھ   ھ  ےے  ۓ  ۓ  

﮽  ﮾  ﴿  .ُُٗ ﮼   ﮻   ﮺   ﮹    ﮸   ﮷   ﮶    ُْٖ ﴾.﯁  ....﮵  

 ُّٖ ....﴾.چ  چ  چ  ڇ ﴿  .ُِٗ

 ُْٖ ....﴾.ڑ  ک     ک  ک       ک  گ  گ  گ    گ    ﴿  .ُّٗ

 ُٖٓ ﴾.ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ       ٴۇ  ۋ     ۋ  ۅ  ۅ     ۉ     ۉ  ې ﴿  .ُْٗ

 ُٖٓ ....﴾.ې  ې  ې  ى  ى ﴿  .ُٓٗ

ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ ﴿  .ُٔٗ  ُٖٓ ﴾ ېئ ېئ ېئ 

خت  مت   ىت  مبيئ   جب  حب     خب﴿  .ُٕٗ  ُٖٔ ....﴾.ىب  يب  جت  حت  

 ٖٗ ﴾.ڎ  ....چ  ڇ  ڇ   ڇ      ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ﴿  .ُٖٗ

 ٖٗ ﴾. ڳ....ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ﴿  .ُٗٗ

 ُٓٓ ﴾.ہ  ہ     ہ ....ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ﴿  .ََِ

 ُِٓ ﴾.ٹ    ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ٿ   ٿ  ٿ﴿  .َُِ

 ُٖ ﴾.ڻ.... ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ       ڱ  ڱ  ں  ﴿  .َِِ

 ِٖ ﴾.ۓ....ہ  ہ  ہ  ہ       ھ  ھ  ھ   ﴿  .َِّ
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 سورة القصص

پ  ﴿  .َِْ ٻ  پ    ُِْ ﴾.ڀ....ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  

 ُْٔ ﴾گ  گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ   ....ٿٺ  ٺ     ٺ     ٺ   ٿ  ٿ ﴿  .َِٓ

 ُْٔ ﴾. ھ  ....ڻ    ڻ    ںڱ  ڱ  ڱ  ں   ڱ﴿  .َِٔ

﮳  ﮴    ۓھ   ے  ے ﴿  .َِٕ  ُٓٔ ﴾.ۆ....ۓ  ﮲    

ې   ې  ى  ى  ائ ائ﴿  .َِٖ  ُْٔ ﴾. ۅ  ۉ      ۉ  ې  ې  

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ﴿  .َِٗ  ُٔٔ ﴾.ڎ....ڀ  ٺ  

ۀ   ہ  ہ  ﴿  .َُِ  ُٖٔ .﴾ۓ....ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  

﯁     ﴿  .ُُِ ﯀        ﮿    ﮾   ﮽    ُٕٔ .﴾﮻   ﮼  

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ        ﴿  .ُِِ ۇ   ۇ    َُٕ ﴾.خب....ڭ  ڭ  ڭ  

 ُُٕ .﴾ چ .... ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ     ٿ ﴿  .ُِّ

ۀ  ہ     ہ  ہ  ڻڻ  ڻ ﴿  .ُِْ  ُٓٔ ﴾.ۀ  

 ُُٕ ﴾.  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب.... ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ    ﴿  .ُِٓ

 ُْٕ ﴾.ڤ ....ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ﴿  .ُِٔ

ڇ  ڇ  ﴿  .ُِٕ  ُِْ ﴾.گ....ڃ  ڃ       ڃ  چ    چ  چ  چ  

ک  گ  ﴿  .ُِٖ  ُِِ ﴾.ڱ ....ڳگ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳک  ک  

گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ﴿  .ُِٗ  َٖ ﴾.ۀ....گ  

 ُّْ .﴾ۉ   ې  ې  ې....ہ   ہ  ہ  ھ  ھ        ھ    ہ﴿  .َِِ

 ِّ ﴾.ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڌڇ  ڍ  ڍ﴿  .ُِِ

 سورة العنكبوت

 ََُ ﴾.ڍ   ڍ  ڌ  .... پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ﴿  .ِِِ

 ٔٔ ﴾.گ  . ...ڑ  ک    ڑڌ  ڎ       ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ﴿  .ِِّ

 ََُ ﴾.ٹ....ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ      ﴿  .ِِْ
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 َُٔ    ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ....گ گ ڳ ڳ ﴿  .ِِٓ

ھ   ﴿  .ِِٔ  َُُ ﴾.ەئ   ەئ  وئ  وئ        ۇئ.... ہ  ہ   ھ  

 ُِٓ ﴾.ڄ  ....ڤٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ٹٿ  ٿ  ٿ  ٿ﴿  .ِِٕ

ژ  ڑ  ڑ ﴿  .ِِٖ  ُّٓ .﴾ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ      ژ  

 ُِْ .﴾ٺ....ٻٱ  ٻ  ٻ﴿  .ِِٗ

 ومسورة الر 

ڭ       ۇ﴿  .َِّ  ّٕ ....﴾.ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ    ۇڭ  ڭ  

 سورة لقمان

 ِّْ ﴾.گ  گ  گ  گ....ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ    ﴿  .ُِّ

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    ﴿  .ِِّ  ُِٔ ﴾.ڄ  ڄ  ڄ    ....ٱ  

 سورة األحزاب

ڈ  ڈ  ژ﴿  .ِّّ ﮵   ﮶  ....ژڎ   ﮳  ﮴    ُِٕ ﴾. ﮲  

ڦ  ڄ   ﴿  .ِّْ  ُِٔ ﴾.ڱ....ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  

 ُِٕ ﴾.ىئ....ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ       ې  ى    ﴿  .ِّٓ

ں  ﴿  .ِّٔ  َِِ ﴾.ۇ....ڳ  ڱ    ڱ      ڱ  ڱ  

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ﴿  .ِّٕ  ُ ﴾وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ.... ۀ  ہ  ہ  
 سورة سبأ

ہ  ہ ھ ھ﴿  .ِّٖ  ِّ ﴾.ۀ  ہ  ہ 

ائ  ېۉ  ۉ  ې  ې﴿  .ِّٗ ائ    ِٕ ﴾.ې   ى  ى  

 سورة فاطر

چ﴿  .َِْ  ٕٓ ﴾.ڇ  ڇ   ڇ  ڇ       ڍ  ڍ  ڌ  چڃ  ڃ  چ  چ  

 سورة يس

 ُِٕ ﴾.ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ....ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ﴿  .ُِْ
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ىئ  يئ  جب....ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ      ﴿  .ِِْ  َُِ ﴾.مئ  

 َِّ ﴾. ۇ             ۆ  ۆ   ۈ  ۈ ....ڈ  ڈ     ژ   ژ   ڑ   ﴿  .ِّْ

 سورة الصافات

 ُٖ ﴾.ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ    ی  ی ﴿  .ِْْ

 سورة ص

 ُٖ ﴾.ژ  ڑ  ڈ  ڈ  ژ  ....چ      چ    ڃڄ  ڃ     ڃ       ڃ﴿  .ِْٓ

ى  ائ  ائ  ﴿  .ِْٔ  َُٓ ﴾.ی  ی  ی   ....ې  ې  ى     

 ِٓ ﴾.ڦ  ڦ  ڦ  ڄ﴿  .ِْٕ

 َْ ﴾.ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ﴿  .ِْٖ

 ّٗ ﴾.ېئ  ېئ    ىئ  ىئ  ىئ  ی    ی  ی  ی     جئ﴿  .ِْٗ

 ْ ﴾.ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چ﴿  .َِٓ

 سورة الزمر

ٻ  پ  پ  پ   ﴿  .ُِٓ  ُٖ ﴾.ڦ  ڦ   ڦ  ڦ ....ٱ  ٻ     ٻ  ٻ   

ۓ  ﮲  ....ڎ  ڍ  ڌ  ڌ  ﴿  .ِِٓ  ّٓ ﴾.ۓ   

 سورة غافر

ک   ک  ک  ک  گ﴿  .ِّٓ  ٖٔ ﴾.ۀ  ....گڑ  ڑ  

 ُْْ .﴾ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ        ۅ  ۅ  ۉ  ﴿  .ِْٓ

 ُِْ ﴾.ائ....ۉ  ې  ې  ې   ﴿  .ِٓٓ

 ُّٖ ﴾.ٿ  ....پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ﴿  .ِٔٓ

ڃ   ڃ  ڃ  چ  ﴿  .ِٕٓ  ُِٖ ﴾.ڱ....ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  

ٴۇ  ۋ  ۋ       ۅ  ۅ  ﴿  .ِٖٓ  ُِٖ ﴾.ې....ۈ  ۈ    

 ُِْ .﴾ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ ﴿  .ِٗٓ

﮵  ﴿  .َِٔ ﮳      ﮴     ﮲    ُِٖ ﴾.﮸  ....ۓ  ۓ       

 ّٓ ﴾ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ﴿ ....  .ُِٔ
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 سورة فصلت

 ّٕ ﴾.ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ﴿  .ِِٔ

ڑ  ڑ    ک  ک     ک   ﴿  .ِّٔ  ٔٗ ﴾.ۀ....ژ  ژ  

ھ      ﴿  .ِْٔ ھ   ھ    ٕٗ ﴾.﮻....ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  

﮽ ﴿  .ِٓٔ ﯀   ﯁    ﮼   ﮿    ٖٗ ﴾.....﮾  

ِٔٔ.  
ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ﴿ ہ ہ ھ  .... ژ ڑ 

 ھ ھ
ُٗٗ 

 سورة الشورى

 َٔ ﴾.﮻  ....ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے     ﴿  .ِٕٔ

ڻ  ڻ ﴿  .ِٖٔ  ّٓ ﴾.ں    ڻ  

 سورة الزخرف

ىئ   ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  ﴿  .ِٗٔ  ِٓ .﴾جب  ....ىئ  

 ِٔ ﴾.خب   ....ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ﴿  .َِٕ

 ُُٓ ﴾.ۈ  ۈ  ٴۇ   ۆۇ  ۆ   ڭ  ۇ ﴿  .ُِٕ

ڻ﴿  .ِِٕ  َُٖ ﴾.ڻں  ڻ   

ۆ   ۆ    ڭ﴿  .ِّٕ وئ  ۇئ....ڭ  ۇ  ۇ    ُُٓ ﴾.ەئ  ەئ  وئ    

 سورة الدخان

ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ﴿  .ِْٕ  ُُِ ﴾.ی....ىئىئ  ېئۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  

ڑ    ڑ  ک﴿  .ِٕٓ ژ    ِِٓ ﴾.ڈ  ژ        

 سورة الجاثية
ڭ  ۇ﴿  .ِٕٔ  ِٖ ﴾.ەئ  وئ       وئ  ۇئ....ۆ    ۆ  ۈ  ۈ         ۇڭ  ڭ   

 سورة األحقاف

پ  ڀ        ﴿  .ِٕٕ  ٓٗ ﴾.ڤ....ٻ   ٻ   ٻ  ٻ  پ    پ  پ  

 ُٓ ﴾ڎ  ....ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ    ڇ  ﴿  .ِٖٕ
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 سورة الفتح

 َِٖ ﴾.ى....ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ﴿  .ِٕٗ

 سورة الحجرات

 ِٕ ﴾.ک....ڃ  ڃ      ڃ  چ              چ    ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ﴿  .َِٖ

 سورة ق

 ُُِ ﴾.ۇئ  ۆئ   ۆئ.... ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ ﴿  .ُِٖ

 َُُ ﴾   ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ .... ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ﴿  .ِِٖ

 سورة الذاريات

 ِّ ﴾.ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ﴿  .ِّٖ

 سورة القمر

ڍ  ڌ    .... ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ      ﴿  .ِْٖ  ْٗ ﴾.ڇ  ڇ  ڍ  

 سورة الرحمن

 ُِٓ ﴾.ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ ﴿  .ِٖٓ

 سورة الواقعة

ٺ  ٺ ﴿  .ِٖٔ  َِّ ﴾.ڀ  ٺ  

 سورة الحديد

 ٗٓ ﴾.گ  گ  گ  ڳ  ڳ﴿  .ِٕٖ

 َُٔ ﴾. ....ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ﴿  .ِٖٖ

 سورة الحشر

ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ   ﴿  .ِٖٗ  َِٓ ﴾.حب....ې  ې  ى  ى  

ۋ  ۅ﴿....  .َِٗ  َِٓ ﴾.ۉ   ۉ  ې  ې  ۅۋ  

 سورة الصف

ھ .... ڱ  ڱ  ڱ  ں       ﴿  .ُِٗ  ُِ ﴾.ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  

 َُٗ ﴾.جض....ی  ی  ی  ی             جئ    حئ  مئ      ىئ  يئ    ﴿  .ِِٗ
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 سورة الجمعة

 ُٕ ﴾.ڄ  ....ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ﴿  .ِّٗ

 َُٔ .﴾﮵....ۀۀ ہہہہھ﴿  .ِْٗ

 سورة المنافقون

چ  چ  چ  چ  ﴿  .ِٓٗ  ِّٗ ﴾.ڈ      ....ڄ  ڄ  ڃ      ڃ  ڃ  ڃ  

 سورة التحريم

 ُِِ ﴾.ٺ    ....ڀڀ    ڀ  ڀ  پٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پ﴿  .ِٔٗ

 ُِْ ﴾.ک   ....ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ      ڦ  ڦ         ڄ  ڄ  ڄ﴿  .ِٕٗ

 ُِْ ﴾.ہ     ....ڳ  ڳ  ڱ     ڳک  ک      گ      گ  گ  گ  ڳ ﴿  .ِٖٗ

 ُُٓ ﴾.ھ....ک  ک  ک   گ  گ      گ  گ  ﴿  .ِٗٗ

 ُٕٔ ﴾.    ....ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﴿  .ََّ

 ُٕٖ ﴾.ڭ  ....                    ﴿  .َُّ

 سورة الملك

 ّٓ ﴾.ۇ  ۆ  ۆ  ۈ....  ھ      ھہ  ہ   ھ  ھ﴿  .َِّ

 سورة القلم

 ِّٓ ﴾.ٱ  ٻ        ٻ        ٻ....ۈ  ٴۇ  ۋ            ۋ  ۅ  ۅ  ﴿  .َّّ

ڤ    ڤ....ٻ  پ     پ        پ  پ  ڀ  ﴿  .َّْ  َِّ﴾ڤ  

ڳ    ڳ﴿  .َّٓ  ٖٖ ﴾.گ  گ   گ      ڳ   ڳ   

 سورة المدثر

 ِّٔ ﴾.ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ﴿  .َّٔ

 ِّٔ ﴾   ی جئ حئ مئ ﴿  .َّٕ

 ِّ ﴾   ىئ يئ جب حب خب ﴿  .َّٖ

 ِّٕ ﴾  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ﴿  .َّٗ
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 سورة القيامة
جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب     مب ﴿  .َُّ  َُ ﴾.ی  

ُُّ.  
ژ  ڑ  ڑ    ک  ک      ک  ک  گ   گ   ﴿ ڍ  ڍ  ڌ        ڌ   ڎ  ڎ  ڈ           ڈ    ژ  

 ﴾.گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ
ِِٓ 

 سورة النبأ
 َٖ ﴾.ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ ﴿  .ُِّ

 سورة النازعات

 َُٖ ﴾.ڃ  ڃ  چ  چ  چ﴿  .ُّّ

 سورة التكوير
 ُٖ ﴾.ٹ  ڤ  ڤ  ڤ ﴿  .ُّْ

 سورة المطففين

 ُٓٗ ﴾  ڀ ٺ ٺ ﴿  .ُّٓ

 سورة الغاشية

 ّٓ ﴾.ۋ  ۅ    ۅ  ۉ  ۉ﴿  .ُّٔ

 سورة الفجر

 ٔٗ ﴾.ٿ  ٿ  ٹ         ٹ  ٹ  ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ﴿  .ُّٕ

 سورة الشمس

ڃ  ڃ  ڃ ڃ﴿  .ُّٖ  ّٔ ﴾.ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  

 سورة الليل

ڦ  ....ڀ   ڀ  ڀ  ﴿  .ُّٗ  َُِ ﴾.ڦ  ڦ      

 سورة العلق
 ِِٔ ﴾.ڭ  ڭ       ڭ  ڭ  ....ڻ   ڻ  ۀ      ۀ   ﴿  .َِّ

 سورة العصر
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 ُِ ....﴾.پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ ڀ  ٺ  ﴿  .ُِّ

 سورة قريش

 ُُْ ﴾.ٿ  ٿ  ٿ  ٿ....ٱ  ٻ  ٻ   ﴿  .ِِّ

 سورة الكوثر

 ِِٖ ﴾.ک     ک  ک  ک    گ﴿  .ِّّ

 دسورة المس
 ُُْ ﴾.ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ....ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ﴿  .ِّْ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

265 

 

 فهرس األحاديث النبوية:

درجة  متن الحديث
 الحديث

 رقم الصفحة الراوي

 ُٗ عمرك بن عنبسة السلمي صحيح كن  كأنا ُب اعباىلية، أظن أف الناس ...

 ُِ أسامة بن زيد صحيح هباء بالرجل يـو القيامة ...

 َّ معاذ بن جبل صحيح ما أىل كتاب ...إنك تأٌب قو 

 ّّ ربيعة بن عباد الديلي حسن رأي  رسوؿ ا بصر عيِب...

 ّْ ابن مسعود صحيح ال أحد أحب إليو العذر من ا

 ٕٓ أبو ىريرة صحيح كبن اآلخركف األكلوف يـو القيامة ...

 ٕٗ دعبد ا بن مسعو  صحيح قاؿ رل رسوؿ ا اقرأ علي القرآف، ...

 ْٖ أبو ىريرة صحيح من رأل منكم منكرا فليغّبه بيده ...

 ٖٓ حذيفة بن اليماف حسن كالذم نفسي بيده لتأمرف باؼبعركؼ ...

 ٖٓ عامر عبد ا بن غبي  أبو حسن إف أىل الكتابْب افَبقوا ُب دينهم على ...

 ٖٖ درمأبو سعيد اػب صحيح هباء بنوح يـو القيامة، فيقاؿ لو: ىل بلغ ؟...

 َٗ أبو ىريرة حسن أنتم توفوف سبعْب أمة، أنتم خّبىا ...

 َٖ ابن عباس  صحيح يأٌب النيب معو الرىط ...

 ُِِ أبو ىريرة صحيح إمبا ظبي خضرا ألنو جلس على فركةبيضاء ...

 ُٖٗ علي بن أيب طالب صحيح خّب نسائها مرًن بن  عمراف ...

 ُٕٕ  صحيح كمل من الرجاؿ كثّب ...

 ُٖٕ  صحيح أف النيب صلى ا عليو كسلم سحر...

 ََِ أنس بن مالك صحيح ما أنعم ا على عبد نعمة من أىل ...

 ُِّ عائشة رضي ا عنها صحيح كاف النيب صلى ا عليو كسلم يشرب عسبل...

 ُِٓ عبد ا بن عمر صحيح إف تطعنوا ُب إمارتو ...

 ُِٓ عائشة رضي ا عنها  صحيح عليو كسلم زيداما بعث رسوؿ ا صلى ا 
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 ِِِ اؼبسيب بن حزف صحيح ؼبا حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسوؿ ا ...

 ِِّ رضي ا عنهماابن عباس  صحيح ؼبا نزل  )كأنذر عشّبتك األقربْب( ...

 ِِٕ ابن عباس  صحيح قاؿ أبو جهل: لئن رأي  ؿبمدا يصلي ...

 ِّٖ ابن عمر صحيح  بن ايب بن سلوؿ ...ؼبا توُب عبد ا

 ِّٗ زيد بن أرقم صحيح كن  مع عمي فسمع  عبد ا بن أيب بن سلوؿ يقوؿ
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 فهرس األعالم المترجم لهم:

 الصفحة العلم ـ
 ِِّ أمية بن خلف .ُ
 ِِّ أـ صبيل .ِ
 ِِٖ خباب بن األرت .ّ
 ّّ ربيعة بن عباد .ْ
 ِّٗ يد بن أرقمز  .ٓ

 ٕٓ زيد بن أسلم .ٔ
 ُِّ زينب بن  النيب صلى ا عليو كسلم .ٕ
 ٕٔ السدم .ٖ
 َِِ أـ شريك .ٗ
 ُِِ صفواف بن اؼبعطل .َُ
 ٕٔ الضحاؾ .ُُ
 ٗٔ ابن عاشور .ُِ
 ٕٓ عبد الرضبن بن زيد .ُّ
 ُُ عبد ا بن كثّب .ُْ
 ٖٓ عبد ا بن غبي .ُٓ
 ِِٕ عبد مناؼ .ُٔ
 ِِٕ عبد اؼبطلب .ُٕ
 ُِّ أـ عطية .ُٖ
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 ُّّ عقبة بن عامر .ُٗ
 َٕ علي بن أيب طلحة .َِ

 ُٗ عمرك بن عنبسة .ُِ
 ُُّ قصي بن كبلب .ِِ
 ُِّ مارية القبطية .ِّ

 ُُٗ ؿبمد بن إسحاؽ .ِْ
 َِٗ مسطح بن أثاثة .ِٓ

 ِِِ اؼبسيب بن حزف .ِٔ
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 فهرس البلدان واألماكن

 رقم الصفحة اسم اؼبكاف كالبلد ـ

 ٓٗ األحقاؼ ُ

 ٕٗ اغبجر ِ

 َُُ سدـك ّ

 ّّ سوؽ ذم اجملاز ْ

 َُِ معاف ٓ

 َُِ موآب ٔ
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 :فهرس المصادر والمراجع

 القرآف الكرًن. .ُ

 ُِٖٗ/ٔ، )الكوي : ككالة اؼبطبوعات، ُطأصول البحث العلمي ومناىجو،  أضبد بدر، .ِ
 .ـ(

مفردات ألفاظ القاسم، اغبسْب بن ؿبمد بن اؼبفضل اؼبعركؼ بالراغب، األصفهاين، أبو  .ّ
 )دمشق: دار القلم، د.ت(. ،ُطالقرآن، 

، )د.ـ: د.ف، ُط منهج الدعوة في ضوء الواقع المعاصر،آؿ عرعور، عدناف بن ؿبمد،  .ْ
 ـ(.ََِٓ -ىػ ُِْٔ

 المعجم الوسيط،، إبراىيم، مصطفى، كالزيات، أضبد، كعبد القادر، حامد، كالنجار، ؿبمد .ٓ
 ، )د.ـ: دار الدعوة، د.ت(.ُطربقيق: ؾبمع اللغة العربية، 

 ـ(.ُُٖٗ، )القاىرة: مكتبة األقبلو، طد. العالقات العامة والمجتمع،إماـ، إبراىيم،  .ٔ
، )بّبكت: دار العلم للمبليْب، ُط قاموس المصطلحات اللغوية واألدبية،إميل، يعقوب،  .ٕ

 ـ(.ُٕٖٗ

 ُب ؾبلة البياف، د. ع. نة الربان للمقاالت الدعويةإعابدرم، ؿبمد ؿبمد،  .ٖ

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل البخارم، ؿبمد بن إظباعيل،  .ٗ
= صحيح البخارم، ربقيق: ؿبمد زىّب بن ناصر  صلى اهلل عليو وسلم وسننو وأيامو
 ىػ( .ُِِْ ، )د.ـ: دار طوؽ النجاة،ُالناصر، ترقيم ؿبمد فؤاد عبد الباقي، ط

 ،ُط)دراسة ُب اؼبفاىيم كاألصوؿ كاػبصائص(، اإلعالم اإلسالمي الرب، ؿبمد موسى،  .َُ
 )د.ـ: د.ف، د.ت(.

= تفسّب البغوم، معالم التنزيل في تفسير القرآن البغوم، أبو ؿبمد اغبسْب بن مسعود،  .ُُ
 ىػ(. َُِْ، )بّبكت: دار إحياء الَباث العريب، ُربقيق: عبد الرزاؽ اؼبهدم، ط
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  )د.ـ: د.ف، د.ت(. ،ُطالمدخل إلى علم الدعوة، البيانوين، ؿبمد أبو الفتوح،  .ُِ
، )السعودية: ؾبمع اؼبلك ِ، طالتفسير الميسرالَبكي، عبد ا بن عبد اسن كزمبلؤه،  .ُّ

 ـ(. ََِٗ -ىػ َُّْفهد لطباعة اؼبصحف الشريف، 
 -ربقيق: أنور الباز الفتاوى،  مجموعابن تيمية، أبو العباس، أضبد بن عبد اغبليم اغبراين،  .ُْ

 ـ(. ََِٓ -ىػ  ُِْٔ، )د.ـ: دار الوفاء ّعامر اعبزار، ط
الدكرة التاسعة عشرة،  التعبير عن الرأي بعد التعديل،اعبابرم، الدكتور سيف بن راشد،  .ُٓ

 إمارة الشارقة، دكلة اإلمارات العربية اؼبتحدة.
 .ْٔ-ّٔدينة اؼبنورة، العدد: باؼب مجلة الجامعة اإلسالمية،اعبامعة اإلسبلمية،  .ُٔ
زاد المسير في علم ابن اعبوزم، أبو الفرج، صباؿ الدين عبد الرضبن بن علي بن ؿبمد،  .ُٕ

 (.َُْْ، )بّبكت: اؼبكتب اإلسبلمي، ّ، طالتفسير
ربقيق ؿبمد زكريا  الصحاح؛ تاج اللغة وصحاح العربية،اعبوىرم، إظباعيل بن ضباد،  .ُٖ

 (.َُٗٗللمبليْب، يناير،  ، )بّبكت: دار العلمْيوسف، ط
شرح صحيح ، فتح الباريابن حجر، أضبد بن علي بن حجر، أبو الفضل، العسقبلين،  .ُٗ

 (.ُّٕٗ)بّبكت: دار اؼبعرفة، البخاري، 
 الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، أبو الفضل، أضبد بن علي بن ؿبمد، ابن حجر، .َِ

ىػ/ ُِّٗلس دائرة اؼبعارؼ العثمانية، )اؽبند، ؾب ،ُطربقيق: ؿبمد عبد اؼبعيد ضاف،  
 ـ(.ُِٕٗ

)دراسة ُب ربليل اػبطاب(،  األسلوبية في النقد العربي الحديث اغبريب، فرحاف بدرم، .ُِ
 .(ََِّ، )بّبكت: ؾبد اؼبؤسسة اعبامعية للدراسات كالنشر كالتوزيع، ُط

 ،ُط، شريفالعناية بالقرآن الكريم في العهد النبوي ال اغباطي، يوسف بن عبد ا، .ِِ
 )اؼبدينة اؼبنورة: ؾبمع اؼبلك فهد لطباعة اؼبصحف الشريف، د.ت(.

ربقيق: مصطفى عبد  المستدرك على الصحيحين، اغباكم، ؿبمد بن عبد ا النيسابورم، .ِّ
 ، )بّبكت: دار الكتب العلمية، د.ت(.ُالقادر عطا، ط
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، )بّبكت: دار ِط ديد،البحر الماغبسِب، أضبد بن ؿبمد بن اؼبهدم بن عجيبة اإلدريسي،  .ِْ
 ىػ(. ُِّْـ ػ  ََِِالكتب العلمية، 

ربقيق: ؾبموعة من اققْب،  تاج العروس من جواىر القاموس، اغبسيِب، ؿبمد بن ؿبمد، .ِٓ
 )بّبكت: دار مكتبة اغبياة، د.ت(. ،ُط

ربقيق  معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم األصول،اغبكمي، حافظ بن أضبد،  .ِٔ
 (. َُٗٗ/َُُْ، )الدماـ: دار ابن القيم، ُأبو عمر، طعمر بن ؿبمود 

مسند اإلمام أحمد بن ابن حنبل، أبو عبد ا، أضبد بن ؿبمد بن ىبلؿ بن أسد الشيباين،  .ِٕ
 ـ(. ُٓٗٗ -ىػ  ُُْٔ، )القاىرة: دار اغبديث، ُ، ربقيق: أضبد ؿبمد شاكر، طحنبل

 ّبكت: الرسالة، د.ت(.، )بُطمسند أحمد، ابن حنبل، أضبد بن ؿبمد الشيباين،  .ِٖ
، )الرياض: ْط دراسات في األديان اليهودية والنصرانية،اػبلف، سعود بن عبد العزيز،  .ِٗ

 ـ(.ََِْىػ/ُِْٓمكتبة أضواء السلف، 

، ُدراسة كربقيق: زكريا عمّبات، ط تذكرة الحفاظ،الذىيب، ؿبمد بن أضبد بن عثماف،  .َّ
 ـ(.ُٖٗٗ -ىػُُْٗ)بّبكت: دار الكتب العلمية، 

ربقيق ؾبموعة سير أعالم النبالء، ذىيب، أبو عبد ا، ؿبمد بن أضبد بن عثماف بن قايباز، ال .ُّ
ىػ /  َُْٓ، )بّبكت: مؤسسة الرسالة، ّمن اققْب بإشراؼ شعيب األرناؤكط، ط

 ـ(. ُٖٓٗ

، )القاىرة: دار ِط سير أعالم النبالء، الذىيب، أبو عبد ا، ؿبمد بن أضبد بن عثماف،   .ِّ
 ـ(.ََِٔ-ىػُِْٕ، اغبديث

 ىػ.َُِْالسنة الثانية،  سلسلة دعوة الحق، تاريخ القرآن الكريم،رابطة العادل اإلسبلمي،  .ّّ
، ُط مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير،الرازم، فخر الدين ؿبمد بن عمر التميمي،  .ّْ

 ـ(. َََِ -ىػ ُُِْ)بّبكت: دار الكتب العلمية، 
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، )بّبكت: ٓربقيق: يوسف الشيخ ؿبمد، ط اح،مختار الصحالرازم، ؿبمد بن أيب بكر،  .ّٓ
 ـ(.ُٗٗٗ -ىػ َُِْالدار النموذجية، -اؼبكتبة العصرية 

ربقيق: صفواف عدناف  المفردات في غريب القرآن،الراغب، اغبسْب بن ؿبمد األصفهاين،  .ّٔ
 ىػ(. ُُِْ، )دمشق، بّبكت: دار القلم، الدار الشامية، ُالداكدم، ط

، )الرياض، سنة ِط حث العلمي: حقيقتو، مصادرتو، مادتو، مناىجو،البالربيعة، عبد العزيز،  .ّٕ
 (.ىػَُِْ

رسالة ماجستّب، كلية  منهج القرآن في دعوة أىل الكتاب،الرحيلي، ضبود أضبد فرج،  .ّٖ
 الدعوة، اعبامعة اإلسبلمية، اؼبدينة النبوية.

اء الراشدين، جمع القرآن الكريم في عهد الخلفالركمي، فهد بن عبد الرضبن بن سليماف،  .ّٗ
 )د.ـ: د.ف، د.ت(. ،ُط

 ُٓٗٗ، )بّبكت: دار صادر، ِط معجم البلدان،الركمي، ياقوت بن عبد ا اغبموم،  .َْ
 ـ(.

، ) ِط التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج،الزحيلي، كىبة بن مصطفى،  .ُْ
 ىػ(. ُُْٖدمشق: دار الفكر اؼبعاصر، 

ُب علـو القرآف، ربقيق : مكتب البحوث  لقرآنمناىل االزرقاين، ؿبمد عبد العظيم،  .ِْ
 ـ(.ُٔٗٗ، )بّبكت: دار الفكر، ُكالدراسات، ط

، )د.ـ: دار العلم للمبليْب، ُٓط األعالم،الزركلي، خّب الدين بن ؿبمود الدمشقي،  .ّْ
 ـ(. ََِِ

، ُط تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان،السعدم، عبد الرضبن بن ناصر،  .ْْ
 ـ(. َََِ-ىػ َُِْة الرسالة، )بّبكت: مؤسس

، )اؼبدينة اؼبنورة: اعبامعة اإلسبلمية، ّط بنو إسرائيل في ضوء اإلسالم،سليم، ؿبمد أمْب،  .ْٓ
 ـ(.ُٕٓٗيناير  -ىػ ُّٓٗ
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، )بريطانيا: دار اغبكمة، ُط أسباب ىالك األمم السالفة،سيبل، سعيد ؿبمد بابا،  .ْٔ
 ـ(.َََِىػ ػ َُِْ

ربقيق: ؿبمد أبو الفضل  اإلتقان في علوم القرآن،بكر، السيوطي، عبد الرضبن بن أيب  .ْٕ
 ـ(.  ُْٕٗىػ/ ُّْٗإبراىيم، د.ط، )مصر: اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب، 

ربقيق كتعليق: أيب إسحاؽ اغبويِب  الديباج على مسلم،السيوطي، عبد الرضبن بن أيب بكر،   .ْٖ
 ، )د.ـ: دار ابن عفاف، د.ت(.ُاالثرم، ط

، )بّبكت: دار ُط حرز األماني ووجو التهاني،بن فّبه بن خلف، الشاطيب، القاسم  .ْٗ
 (. َُْٕالكتاب النفيس، 

ىػ َُّْ، )ماليزيا: دار اؼبعمور،  ُط الخالصة في فقو الدعوة،الشحود، علي بن نايف،  .َٓ
 ـ(. ََِٗ-

 )د.ـ: د.ف، د.ت(. ،ُط موسوعة الدين النصيحة،الشحود، علي بن نايف،  .ُٓ
)د.ـ:  ،ُط، وسوعة الرد على المذاىب الفكرية المعاصرةم الشحود، علي بن نايف، .ِٓ

 د.ف، د.ت(.
حبث مقدـ إذل اؼبؤسبر  الحوار القرآني في ضوء سورة األنعام،الشرقاكم، أضبد ؿبمد،  .ّٓ

 ىػ. ُِْٖالعاؼبي، جامعة األزىر كجامعة القصيم، 
)د.ـ:  ،ُط النظم الحبير في علوم القرآن وأصول التفسير،الشرًن، سعود بن إبراىيم،  .ْٓ

 د.ف، د.ت(.
 ، )د.ـ: مكتبة الغزارل، د.ت(.ُط التبيان في علوم القرآن،الصابوين، ؿبمد علي،  .ٓٓ
 ، )بّبكت: دار العلم للمبليْب، د.ت(.ُٔط مباحث في علوم القرآن،الصاحل، صبحي،  .ٔٓ
 )د.ـ: د.ف، د.ت(. ،ُط،مثل ما بعثني اهللالصغّب، فاحل بن ؿبمد بن فاحل،  .ٕٓ

، ُربقيق ؿبمد حسن آؿ ياسْب، ط المحيط في اللغة،ابن عباد،  الطالقاين، إظباعيل .ٖٓ
 ـ(. ُْٗٗ-ىػ ُُْْ)بّبكت: عادل الكتب، 
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ربقيق أضبد ؿبمد شاكر،  جامع البيان في تأويل آي القرآن،الطربم، ؿبمد بن جرير،  .ٗٓ
 ـ(. َََِ -ىػ  َُِْ، )بّبكت: مؤسسة الرسالة، ُط

تاريخ الطبري = غالب اآلملي، أبو جعفر، الطربم، ؿبمد بن جرير بن يزيد بن كثّب بن  .َٔ
 ق(. ُّٕٖ -بّبكت -دار الَباث ) ،ِطتاريخ الرسل والملوك، 

 )د.ـ: د.ف، د.ت(. ،ُط، العقيدة الطحاوية الطحاكم، أبو جعفر الوراؽ، .ُٔ

، )بّبكت: مؤسسة التاريخ العريب، ُط التحرير والتنوير،ابن عاشور، ؿبمد الطاىر،  .ِٔ
 ـ(.َََِىػَُِْ

تحرير المعنى السديد »التحرير والتنوير، ر، ؿبمد الطاىر بن عاشور التونسي، ابن عاشو  .ّٔ
) تونس: الدار التونسية للنشر،  ،ُط، «وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد

 ـ(.ُْٖٗ

 )د.ـ: د.ف، د.ت(. ،ُط فتاوى عبد الحليم محمود،عبد اغبليم ؿبمود،  .ْٔ
حبث  ر المفكرين بحوار القرآن مع المشركين،تبصيعبد الرضبن، إظباعيل ؿبمد علي،  .ٓٔ

- ٔىػ ُِْٖربيع األكؿ  َّ-ِٖمقدـ إذل مؤسبر اغبوار مع اآلخر ُب الفكر اإلسبلمي، )
 ـ(.ََِٕ/ْ/ٖ

 ـ(.ُِٖٗ)د.ـ: كزارة الثقافة كاإلعبلـ،  ،ُط دور اإلعالم في التنمية،عبد القادر، ؿبمد،  .ٔٔ
)د.ـ: دار اؼبعرفة  ،ُط يا العالم التربوية،تنمية المجتمع وقضاعبد اللطيف، رشاد أضبد،  .ٕٔ

 اعبامعية د.ت(.

دراسة كربقيق:  شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث، العثيمْب، ؿبمد بن صاحل، .ٖٔ
 ـ(.ََِّ -ىػ  ُِّْ)د.ـ: دار الثريا للنشر،  ِفهد بن ناصر بن إبراىيم السليماف، ط

 ـ(.َُٖٗبّبكت: مكتبة لبناف، ، )ِط معجم األخطاء الشائعة،العدناين، ؿبمد،  .ٗٔ
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ىػ/ ُِِْ، )د.ـ: دار الساقي، ْ، طالمفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالمعلي، جواد،  .َٕ
 ـ(.ََُِ

 .)د.ـ: د.ف، د.ت(. ،ُط دروس للشيخ سلمان العودة، العودة، .71

فصل الخطاب في الزىد والرقائق واآلداب، عويضة، أبو رضبة، ؿبمد نصر الدين ؿبمد،  .ِٕ
 ، د.ت(.)د.ـ: د.ف ،ُط

)الرياض: جامعة اؼبلك  ،ُط دعوة األقربين في القرآن الكريم،العيد، سليماف بن قاسم،  .ّٕ
 سعود، د.ت(.

، )أبو ظيب: دار اإلماـ مالك، ُط البصيرة في الدعوة إلى اهلل،العنزم، عزيز بن فرحاف،  .ْٕ
 ـ(.ََِٓ -ىػ ُِْٔ

ب اإلعالمي للعمل موسوعة البحوث والمقاالت العلمية في الخطاغرايبة، إبراىيم،  .ٕٓ
 . من االنَبن .ََِّ/َُ/ُّ، ُِْْ/ٖ/ُٕ اإلسالمي،

ربقيق:  إتقان ما يحسن من األخبار الدائرة على األلسن،الغزم، ؿبمد بن ؿبمد بن ؿبمد،  .ٕٔ
 ىػ(.ُُْٓ، )القاىرة: الفاركؽ اغبديثة، ُخليل ؿبمد العريب، ط

 ـ(.ََِِ-ىػُِّْة، ، ) بّبكت: مؤسسة الرسالُط دعوة الرسل، غلوش، أضبد أضبد، .ٕٕ
 )د.ـ: د.ف، د.ت(. ،ُط إغاثة الطالب بتراجم القراء،فائز، عبد القادر،  .ٖٕ

ربقيق: عبد السبلـ ؿبمد  معجم مقاييس اللغة،ابن فارس، أبو اغبسْب، أضبد بن زكريا،  .ٕٗ
 ـ(.ُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗ، )د.ـ: دار الفكر، ُطىاركف، 

ربقيق: د.مهدم اؼبخزكمي  العين، كتابالفراىيدم، أبو عبد الرضبن، اػبليل بن أضبد،  .َٖ
 )د.ـ: دار كمكتبة اؽببلؿ، د.ت( . ،ُطكد.إبراىيم السامرائي، 

ربقيق: مكتب ربقيق  القاموس المحيط،الفّبكز آبادم، أبو طاىر، ؿبمد بن يعقوب،  .ُٖ
، )بّبكت: مؤسسة الرسالة ٖالَباث ُب مؤسسة الرسالة، بإشراؼ: ؿبمد نعيم العرقسوسي، ط

 ـ(. ََِٓ -ىػ  ُِْٔر كالتوزيع، للطباعة كالنش
 )د.ـ: د.ف، د.ت(. ،ُطموسوعة الرد على الصوفية، القارم، علي بن سلطاف ؿبمد،  .ِٖ



 

277 

 

القارم، اؼببل علي،  أبو عبد ا ؿبمد بن عبد ا اػبطيب العمرم التربيزم، مرقاة اؼبفاتيح  .ّٖ
 )د.ـ: د.ف، د.ت(. ،ُطشرح مشكاة اؼبصابيح، 

قواعد التحديث من فنون ين بن ؿبمد سعيد بن قاسم اغببلؽ، القاظبي، ؿبمد صباؿ الد .ْٖ
 )بّبكت: دار الكتب العلمية، د.ت(. ،ُط، مصطلح الحديث

 .ََُِ-ُِ-ُٗالقحطاين، خالد، األخصائي النفسي من االنَبن ،  .ٖٓ
الجامع ألحكام القرآن = القرطيب، أبو عبد ا، ؿبمد بن أضبد بن أيب بكر بن فرح،  .ٖٔ

 ىػ(. َُْٓبّبكت: دار إحياء الَباث العريب،  ) تفسير القرطبي،
منشورات مؤسسة األعلمي بّبكت: )، ُط صلة تاريخ الطبري، القرطيب، عريب بن سعد، .ٕٖ

 للمطبوعات، د.ت(.
 أبو إسحاؽ إبراىيم بن يوسف اغبمزم، ربقيق: ، مشكل الصحيحين،ابن قرقوؿ .ٖٖ

 ـ(.ََِٗىػ/َُّْ، )د.ـ: د.ف، ُطالدكتور صبيل عبد ا عويضة، 

 )د.ـ: مكتبة كىبة، د.ت(. ،ُط مباحث في علوم القرآن،القطاف، مناع خليل،  .ٖٗ
 ، )دمشق، د.ت(.ُطالقشطة، ؿبمد نزار، اإلتقاف ُب تعليم أحكاـ القرآف الكرًن،  .َٗ
مفتاح دار السعادة ومنشور ابن قيم اعبوزية، أبو عبد ا، ؿبمد بن أيب بكر أيوب الزرعي،  .ُٗ

 )بّبكت: دار الكتب العلمية، د.ت(. ،ُط والية العلم واإلرادة،

، ربقيق: مكتب الدراسات تفسير القرآن الكريماعبوزية، ، ؿبمد بن أيب بكر، ابن قيم .ِٗ
، )بّبكت: دار كمكتبة ُكالبحوث العربية كاإلسبلمية بإشراؼ الشيخ إبراىيم رمضاف، ط

 ىػ(. َُُْاؽببلؿ، 

)مصر،  ،ُط كيم، )تفسير المنار(،تفسير القرآن الحالقلموين، ؿبمد رشيد بن علي رضا،  .ّٗ
 ـ(.َُٗٗاؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب، 
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ربقيق: علي شّبم،  البداية والنهاية،ابن كثّب، أبو الفداء، إظباعيل بن عمر، الدمشقي،  .ْٗ
 ـ(. ُٖٖٗ -، ىػ َُْٖ، )بّبكت: دار إحياء الَباث العريب، ُط

، ِربقيق: سامي بن ؿبمد سبلمة، ط تفسير القرآن العظيم،ابن كثّب، إظباعيل الدمشقي،  .ٓٗ
 ـ(.ُٗٗٗىػ /َُِْ)د.ـ: دار طيبة للنشر كالتوزيع، 

دار  د.ـ:، )ُطربقيق: ؿبمود حسن،  تفسير القرآن العظيم،ابن كثّب، إظباعيل الدمشقي،  .ٔٗ
 ـ(.ُْٗٗىػ / ُُْْالفكر، 

عبيزة: ، )اُربقيق: مصطفى السيد، ط تفسير القرآن العظيم،ابن كثّب، إظباعيل الدمشقي،  .ٕٗ
 ـ(.َََِىػ/ ُُِْمؤسسة قرطبة + مكتبة أكالد الشيخ للَباث، 

، ُربقيق: مصطفى عبد الواحد، ط قصص األنبياء،ابن كثّب، إظباعيل بن عمر الدمشقي،  .ٖٗ
 ـ(. ُٖٔٗ -ىػ  ُّٖٖ)القاىرة: مطبعة دار التأليف، 

ّبكت: عادل ، )بُط األسس العلمية والتطبيقية لإلعالم اإلسالمي،كحيل، عبد الوىاب،    .ٗٗ
 ـ(.ُٖٓٗالكتب، 

ؿبمد  -ربقيق: عدناف دركيش  الكليات،الكفومي، أبو البقاء أيوب بن موسى اغبسيِب،  .ََُ
 ـ(.ُٖٗٗ -ىػ ُُْٗ، )بّبكت: مؤسسة الرسالة، ُاؼبصرم، ط

، )بّبكت: اؼبؤسسة العربية للدراسات كالنشر، ُطموسوعة السياسة، الكيارل: عبد الوىاب،  .َُُ
ُّٖٗ .) 

 )د.ـ: د.ف، د.ت(. ،ُط، تفسير المنتخباء األزىر، عبنة من علم .َُِ
، )أبو ظيب: ُط أجهزة اإلعالم ودورىا في توجيو المجتمع،اؼببارؾ، أضبد عبد العزيز،  .َُّ

 ـ(.ُٕٕٗدائرة القضاء الشرعي، 
ألفاظ القرآن الكريم عن  -صلى اهلل عليو وسلم–تلقي النبي اجمليدم، عبد السبلـ،  .َُْ

 (.)د.ـ: د.ف، د.ت ،ُط جبريل،
، ُأبو عبيدة، معمر، ربقيق : ؿبمد فواد سزگْب، ط، مجاز القرآنابن اؼبثُب، معمر،  .َُٓ

 )القاىرة: مكتبة اػباقبى، د.ت(.

 )د.ـ: د.ف، د.ت(. ،ُط العلم والدعوة،ؿبمد، عبد الكرًن،  .َُٔ
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)د.ـ:  ،ُط، مروج الذىب ومعادن الجوىر، أبو اغبسن على عبد اغبسْب اؼبسعودم، .117
 د.ف، د.ت(.

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن ن اغبجاج النيسابورم القشّبم، مسلم، اب .َُٖ
، )بّبكت: ُربقيق: ؿبمد فؤاد عبد الباقي، ط العدل إلى رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم، 

 دار إحياء الَباث العريب، د.ت(.
 )د.ـ: د.ف، د.ت(. ،ُط أىداف الدعوة ومنطلقاتها،اؼبقدـ، ؿبمد إظباعيل،  .َُٗ
 .ُْ/َٔالعدد مجلة البيان،سبلمي، اؼبنتدل اإل .َُُ
، )بّبكت: دار صادر، ّط لسان العرب،ابن منظور، ؿبمد بن مكـر ابن منظور األنصارم،  .ُُُ

 ىػ(. ُُْْ
)السعودية: كزارة الشؤكف  أصول اإليمان في ضوء الكتاب والسنة،لببة من العلماء،  .ُُِ

 ىػ(.ُُِْاإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعوة كاإلرشاد، 
، ُربقيق: خورشيد أضبد فاركؽ، ط المنمق في أخبار قريش،بن حبيب،  اؽبامشي، ؿبمد .ُُّ

 (.ُٖٓٗ -ىػ  َُْٓ)بّبكت: عادل الكتب، 
، )بّبكت: دار ُربقيق: ؿبمد عوض مرعب، ط تهذيب اللغة،اؽبركم، ؿبمد بن أضبد،  .ُُْ

 ـ(. ََُِإحياء الَباث العريب، 
-جريدة الصباح، الجتماعيةأثر الخطاب اإلعالمي في القيم ااؽبنداكم، د. فوزم ىادم،  .ُُٓ

َِ-ٔ-ََِٔ. 
، )الكوي : ِط الموسوعة الفقهية الكويتية،كزارة األكقاؼ كالشئوف اإلسبلمية، الكوي ،  .ُُٔ

 ىػ(. ُِْٕدار السبلسل، 
،  )مصر: ُالكوي ، طالموسوعة الفقهية الكويتية، كزارة األكقاؼ كالشئوف اإلسبلمية،  .ُُٕ

 ىػ(. ُِْٕ - َُْْمطابع دار الصفوة،  
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كرقة مقدمة إذل ندكة: "اإلعبلـ الدكرل  وظائف اإلعالم اإلسالمي،نس، ؿبمد ؿبمد، يو  .ُُٖ
 ـ(.ُٖٗٗكقضايا العادل اإلسبلمي"، )القاىرة: نوفمرب 
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