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 شكر
 نبينا دمحم سيد ا١ترسلُت وإماـ ا١تتقُت اٟتمد هللا الذي بنعمتو تتم الصاٟتات، والصالة والسالـ على 

 .. وبعد:وعلى آلو وصحبو أٚتعُت اٞتميلالداعي إىل مكافأة صانع 
وأرى من الواجب عليَّ أف  ،ومنَّ عليَّ ابالنتهاء من إعداد ىذه الرسالةسبحانو وتعاىل فقد وفقٍت هللا 

   . (ٔ)"من ال يشكر الناس ال يشكر هللا ": القائل النيب  -أعًتؼ ابلفضل ألىلو، اقتداًء هبدي
ة األستاذ فضيل ،تقدير ١تعايل مدير جامعة ا١تدينة العا١تيةومن ىذا ا١تنطلق أتوجو ابلشكر وال

  .على تشجيعو للطالب، وتذليل العقبات أمامهم -حفظو هللا -الدكتور/ دمحم بن خليفة التميمي
-حفظو هللا -كما أتوجو ابلشكر والتقدير لسعادة األستاذ الدكتور/ عبد الناصر خضر ميالد

  اٞتامعة. مساعدة لالب الذي ال يدخر جهداً، وال سعًة ُب ،
الذي ، ستاذ الدكتور/ خالد نبوي سليماف حجاجاألٓتالص شكري وتقديري فضيلة  وأخص

  .اٞتزاء خَت عٍت فجزاه هللا ،تفضل بقبوؿ اإلشراؼ على ىذه الرسالة
لألساتذة األجالء أعضاء ٞتنة ا١تناقشة على ٖتملهم قراءة  وتقديري كما أقدـ خالص شكري

 و ٨تو مساره الصحيح. البحث وتوجيه
وتقديري لكل من قدـ يل عوانً أايً كاف من األساتذة والزمالء، ولكل من مع تسجيل شكري 

 هم ُب إخراج ىذا البحث.أس
وُب ا٠تتاـ أتوجو إىل هللا جل ذكره وأسألو أف يوفقنا ٚتيعًا ١تا حيبو ويرضاه، وأف جيعل عملنا 

 خالصاً لوجهو والدار اآلخرة.
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 اإلىداء

الذي غرس ُبَّ   -رٛتو هللا تعاىل  -فاضلال يىذا البحث ا١تتواضع إىل والدء ابٞتميل أىدي وفا
برٛتتو الواسعة، أف يرٛتو عز وجل حب العلم وللبو، ومل أيؿ جهدًا فػي تربييت وتوجيهي، أسأؿ هللا 

     العافية.، وإىل والدٌب الفاضلة اليت أدعو هللا أف ديتعها ابلصحة و جيعل منزلتو ُب عليُتوأف 

إىل و  ،والذي شجعٍت وساعدٍل بكل ما ديلك ،رفيق الكفاح الكرَل كما أىدي ىذا العمل إىل زوجي
، وٚتيع أىلي وأحبائي وأصدقائي، وفقهم األحباء أشقائيو  األعزاء، أبنائيفلذات كبدي وقرة عيٍت 
  هللا ٚتيعا ١تا حيبو ويرضاه. 

. من أساتذٌب ومشاخيي األجالء، وكلٍب إىل كل   لو حق عليَّ
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  ملخص 
اٟتمد هلل وحده والصالة والسالـ على من ال نيب بعده، فهذا ملخص للرسالة العلمية اليت تقدمت هبا 

قسم القرآف وعلومو، للعاـ الدراسي  -ٔتاليزاي  -لنيل درجة ا١تاجستَت من جامعة ا١تدينة العا١تية 
: دراسة تطبيقية لسوريتحوة اإلميانية يف القصص القرآين الص"ـ ، وا١توسومة بػ ٕٙٔٓ -ىػ ٖٚٗٔ

ُب عدـ إحساس بعض  ت٘تثلواليت شكلة البحث التصدي ١ت وقد حاوؿ البحث"، )غافر والربوج(
الناس بوجود صحوة إديانية من خالؿ القصص القرآٍل، وعدـ إحساسهم أبمهية البحث عن ذلك ُب 

أف الصحوة اإلسالمية  توصل البحث إىلقد و البحث،  ، وكذلك اإلجابة عن أسئلةالقرآف الكرَل
البد أف تكوف قائمة على كتاب هللا وسنة أكلها تؤٌب وحىت شاملة وعامة ُب ٚتيع البالد اإلسالمية، 

ف الذؿ وا٢تواف الذي ٘تر بو األمة حيث إ ؛اؿ ُب األمة اإلسالمية، حىت يكوف ٢تا أثر فعَّ ملسو هيلع هللا ىلصرسولو 
   .للقوانُت الوضعية بدال عنهما ا، واتباعهملسو هيلع هللا ىلصرسولو و هللا  منهجعن  اـ ما ىو إال نتيجة ٗتليهىذه األاي
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ABSTRACT 

Praise be to God alone and prayers and peace be upon those who have no prophet after 

him. This is a summary of the scientific message that I submitted to obtain a master's degree 

from Madinah International University in Malaysia - the Department of Quran and its 

Sciences for the academic year 1437 - 2016 AD, (Ghafer and Al-Borouj). The research has 

tried to address the problem of research, which was the lack of sense of some people the 

existence of awakening of faith through the Quranic stories, and lack of sense of the 

importance of searching for it in the Koran, as well as answer the questions of research, And 

in general in all Islamic countries So that it will have to be based on the book of God and the 

Sunnah of His Messenger, peace be upon him, so that it has an effective impact in the Islamic 

nation; where the humiliation and humiliation that the nation passes these days is only the 

result of abandoning the approach of Allah and His Messenger peace be upon him, And 

follow the status laws instead. 
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  مقدمة

ئات أعمالنا، ونستعينو ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سي إفَّ اٟتمد هلل ٨تمده
من يهده هللا فال مضل لو، ومن يضلل فال ىادي لو، وأشهد أف ال إلو هللا وحده ال شريك لو، 

خَت ا٢تدي ىدي رسوؿ هللا وإفَّ إفَّ أصدؽ اٟتديث كتاب هللا، ، ف وأشهد أفِّ دمحمًا عبده ورسولو 
 ٿ ٿ  ٹ  ڍ ،ُب النار، وشر األمور ٤تداثهتا وكل ٤تدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ڍ ، [ٕٓٔ]آؿ عمراف: ڍٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  

 ڍپ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  

﮷   ڍ  ،[ٔ]النساء: ﮶   ﮵   ﮴  ﮳  ﮲     ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ 

 ... .(ٔ)[ٔٚ-ٓٚ]األحزاب: ڍ﮺  ﮻  ﮼  ﮽     ﮸  ﮹ 

 أحكمو الذي كتابوىو ال اإلسالمي، للتشريع األوؿ ا١تصدر ىو الكرَل القرآففإف  أما بعد: 
گگ  ڳ           ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ   ں    ٹ ٹ ڈ  تفصيلو، فأحسن وفصلو إحكامو، فأتقن هللا

ک  ک  ک  ...ٹ ٹ ڈ  إبطاؿ، وال نقض ساحتو إىل يتطرؽ الالذي  كتابوىو ال ،[ٔ: ىود] ڈ

وىو الكتاب السماوي الذي  ،[ٕٗ-ٔٗ:فصلت] ڈگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱڱ  ڱ     ں  ں  ڻ    
 العظمى، ا١تعجزة وىو ،[ٜ]اٟتجر:  ڈڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ٹ ٹ ڈ   ْتفظو، تكفل هللا 

 البالغة اٟتجةىو و  ،و البشر ُب أمور دينهم ودنياىموا١تنهج ا٠تالد الذي تكفل ّتميع ما حيتاج إلي
حرامو، و حاللو  همعرفو أحكامو،  للناس بُتَّ الذي  ، البشرية لرسوؿ الدىر وجو على الباقية

التحلي الفضيلة و  على التزاـ حثهمرشدىم ابلقرآف الكرَل ألحسن األخالؽ وأٚتل الصفات، و أو 
ألنو  ؛القرآف ميسر للفهم، وسهل للحفظفألفعاؿ ا١تذمومة، ألخالؽ اٟتميدة، واهاىم عن الرذيلة وااب

   .[ٚٔالقمر: ] ڍں  ں  ڻ  ڻ     ڻ        ڻ  ۀ   ۀ  ٹ ٹ ڍ  وقانوف دولة خالدة، ،دستور حياة
 من فائقة، عناية اإلسالمية األمة بو عنيتفقد  العظيمة ا١تكانة هبذه الكرَل القرآف كاف و١تا

 وأفنوا بو، العمل على واستقاموا معناه، وفهموا لفظو، فحفظوا ،ىذا يومنا إىل  هللا رسوؿ لدف
                                 

يبدأ هبا خطبو ويعلمها أصحابو كما يعلمهم التشهد، أخرجها مسلم ُب صحيحو ُب   ىذه خطبة اٟتاجة اليت كاف الرسوؿ ( (ٔ
، وعبد هللا بن عباس  ،( من حديث جابر بن عبد هللاٙٗ،ٖٗ: ،برقمٕٜ٘/ٕكتاب اٞتمعة، ابب ٗتفيف الصالة واٞتمعة، )

، أصحابويعلمها  خطبة احلاجة اليت كاف الرسوؿ لرؽ اٟتديث فيها ُب مؤلف بعنواف: " -رٛتو هللا –وقد ٚتع الشيخ األلباٍل 
       .ىػٕٔٗٔ، ا١تعارؼ مكتبة، القاىرة، ٔط
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 زخرت حىت القيمة، ا١تؤلفات ذلك ُب فواوألَّ  ومعانيو، أسراره عن والكشف فيو، البحث ُب أعمارىم
القروف األوىل ا١تفضلة ساروا و ، األعالـ وعلمائنا الصاحل سلفنا تراث من ٣تيد ٔتَتاث اإلسالمية ا١تكتبة
فحصل ٢تم من ا٠تَت  نبيهم  منه و علمتغوا من بعدىم ما األصوؿ فحققوا ا٠تَت، وبلَّ ذه ىعلى 

 هللا ون نفسو على عمل ما حيبوولَّ  ،٠تَت مثلهماسار على لريق  الشيء الكثَت، فمن وفقو هللا 
  ورسولو، ومن ابتعد عن أصو٢تم ابتعد عنو ا٠تَت على حسب بعده.   

  أمهية ادلوضوع:
 النصر، حساس بقربحد اإل إىلغدت حديث العصر، وزاد التفاؤؿ هبا  حوة اإلديانيةالصإف 

منها  ، منتظراً ؿ هبذه الصحوة خَتاً ءإال أف يتفا –واٟتالة ىذه  – ا١تسلم الصادؽ ال يسعو إفّ  حىت
ا١تتوخى من صحوهتا ا١تباركة وخاصة إذا خلصت النيات، وحسنت النوااي،  ،نشودٖتقيق ذلك األمل ا١ت
كما يقوؿ عنها   ،قوة عا١تية اثلثة بيق، حىت تصبح الصحوة فعالً التطالنظر وواكب  ،وساير الفعل القوؿ

 .أف جيعلها صحوة قوية تدمر كل شر يعارض لريقها ، نسأؿ هللا ا٠تصـو ا١تتخوفوف منها
وتسعد  ،صص كثَتة فيها من الصحوات اإلديانية ما يتحرؾ ٢تا القلوبُب القرآف الكرَل قِ و 

فالصحوة اإلديانية ىي سر ٧تاح األمم منذ األزؿ، وىي سر الثبات ُب نفوس بسماعها النفوس، 
 .ا١تؤمنُت، وىي مفتاح انتصاراهتم ووقوفهم بقوة صامدين ُب وجو األعداء

العصر الذي يظهر فيو الكثَت من الضعف ُب نفوس ا١تسلمُت من الوقوؼ ُب  او٨تن ُب ىذ
والبحث عن الصحوة  ،آايتو تدبرو  الكرَل لقرآفا إىلاجة للرجوع ُب أمس اٟت غدوانوجو األعداء 

القصص مناذج أانرت قلوهبا الصحوات  ىذامن  خلصالقصص القرآٍل، لنست من خالؿاإلديانية 
 حذوىم، ونسَت على خطاىم. فنحذواإلديانية، 
سلكنا  نكوف قد قصص القرآٍلالا يكوف استنتاجنا لبعض أمثلة الصحوة اإلديانية من عندمو 

الصحوة  إىلا١تنهج الصحيح لتنوير عقوؿ ا١تسلمُت ُب ىذه العصر الذي ىو أشد العصور حاجة 
، فنقوؿ لكل من كاف ُب ا٢تجمات الشرسة من أعداء اإلسالـ على اإلسالـ وأىلو حيث ؛اإلديانية

آف عن كتاب هللا واْتث ُب قصص القر   إىلسبات ولكل من ال يشعر ٔتا حيدث حولو، استيقظ وانظر 
ديااهم وصحوة عقو٢تم حىت تواجو األعداء م بنفس قوة إهتديانية، وأكمل مسَت أمثلة عمالقة للصحوة اإل

 لعباده هللاإبذف والفوز الغلبة موقنًا أبف ، ن ابهلل ظمتسلحًا ْتسن ال أو وجل، بدوف خوؼ
تعاليم  مستمدة منقوية  ال رفعو وال قوة وال ٧تاة إال بصحوة إديانية وأبن على يقُت، و٨تن ا١تؤمنُت
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 .وسنة نبيو  ،منهجو القوَلالكرَل و  القرآف
من خالؿ ْتث  للمشاركة ُب خدمة كتاب هللا  تعاىلفقد استعنت ابهلل  ومن ىذا ا١تنطلق

لصحوة ا  "بعنواف: قسم القرآف وعلومو  -من جامعة ا١تدينة العا١تية أعددتو لنيل درجة ا١تاجستَت 
فإف وفقت فيو فبفضل هللا  ،"(غافر والربوج) دراسة تطبيقية لسوريت  -لقرآينيف القصص ا ةاإلمياني
 فمن نفسي ومن الشيطاف وأعوذ ابهلل  أو نسياف من خطأ وعونو، وإف كاف .من ذلك  

 اختيار ادلوضوع: أسباب
 ىناؾ عدة أسباب الختياري ىذا ا١توضوع، منها: 
سورٌب غافر والربوج؛ ألف السورتُت أخذ العظة والعربة من خالؿ و  استنباط الصحوة -ٔ

 ٖتتوايف على قصص عظيمة ٖترؾ النفس، وتوقظها من سباهتا.
 أمهية الصحوة ُب عصر الغفلة اليت يعيشها كثَت من ا١تسلمُت.على  نبيوالت -ٕ

 البحث: أسئلة
ساس بعض الناس بوجود صحوة إديانية من خالؿ القصص حإحث ُب عدـ تتمثل مشكلة الب

 .الكرَل مهية البحث عن ذلك ُب القرآفحساسهم أبإوعدـ  ،القرآٍل
 :جابة على األسئلة التاليةاإلوللتصدي ٢تذه ا١تشكلة حياوؿ البحث 

 ١تقصود ابلصحوة اإلديانية؟ اما ( ٔس)
 اإلديانية؟ لصحوةل قوايً  وكانت مثالً ُب سورٌب غافر والربوج  صص اليت وردتماىي القِ ( ٕس)

 رَل للصحوة اإلديانية؟كيف يدعوان القرآف الك ( ٖ)س
 ؟جب كل مسلم ٕتاه الصحوة االديانية ُب عصران اٟتديثواىو  ما( ٗس)

 أىداؼ البحث:
 وأسباب اختياره ُب النقاط التالية: أىداؼ البحثمن خالؿ ما تقدـ ذكره أٚتل 

 التعريف ابلصحوة اإلديانية. -ٔ

رعوف ُب سورة غافر، العمل على استخراج الفوائد الكثَتة والنافعة من قصة مؤمن آؿ ف -ٕ
الصحوة اإلديانية ا١تستنبطة من ىاتُت  إبرازو  ،أصحاب األخدود ُب سورة الربوج قصةوكذلك 
 القصتُت.

بياف أف القرآف الكرَل منبع عظيم جدًا لتوضيح الصحوات اإلديانية وأثرىا، وعدـ  -ٖ



 

 ~4 ~ 

 

 الًتكيز ُب مواضيع الصحوة على اجملتمعات ا١تعاصرة فقط.

الصحوة اإلديانية  صص القرآنية اليت يظهر فيها جلياً  القِ ىذا البحث سيبحث ُب -ٗ
  .الصحوةىذه كل مسلم ٕتاه على  واجب ، والوكيف كاف أثرىا على اجملتمع

حاجة األمة ١تثل ىذه الدراسة بشكل خاص ومنفرد؛ ألاها مل تفرد رسالة للصحوة  -٘
 ا١تستنبطة من قصص القرآف فيما أعلم.

لتصحو من سباهتا تلك الصحوات اإلديانية ٦تا ٖتتاج لو النفوس  تتبع آاثر أففيو و٦تا ال شك 
وتوضيح الصحوة فيها من  ،صص القرآنيةقبل فوات األواف، لذلك كاف لسرد وٕتميع بعض تلك القِ 

 األمهية الكبَتة اليت ٨تتاج إليها ُب عصر الفنت والسبات العميق.
 اإلطار النظري:

ة ا١تستنبطة من سورٌب غافر والربوج، وىي دراسة يتحدث ىذا اإللار عن الصحوة اإلدياني
 أعاله. تُتا١تذكور  تُتلسور اليت جاءت ُب اإبراز مواضع الصحوة ُب القصص  إىلهتدؼ  موضوعية

 الدراسات السابقة:
جد من سبق إليو ، فما من ٣تاؿ من ٣تاالت اٟتياة إال وُ مل يًتؾ القدامى للمتأخرين شيئاً 

من عنده، الكثَت َت ا٠تعلى عباده  وا١تصادر والدراسات، يفتح هللا وْتث فيو، وُب وفرة الكتب 
، إال أف ٖتديد الصحوة وعنواف البحث فيما يتعلق ٔتوضوع الصحوة قد تطرؽ لو السابقوف كثَتاً 

مل يتطرؽ ٞتميعها، فكاف عمل الباحثة ىو: إبراز الصحوة اإلديانية  اإلديانية ُب ضوء القصص القرآٍل
الًتكيز ٤تددة، وذلك من خالؿ االستزادة من قراءة كتب التفسَت وعلـو القرآف، و بصورة واضحة و 

 مواضع الصحوة، مع ذكر مناذج لتلك الصحوات من القصص ا١تذكورة ُب سورٌب غافر والربوج. على
وقد تصفحت الباحثة العديد من العناوين ا١تقاربة لبحثها، واستفادت منها، وأقرب عنواف 

 :يلي ماسات السابقة يصلح كمثاؿ للدرا
قدمت ىذه األلروحة و ، براىيم أٛتد البشَتإل ،الربوج دراسة ٖتليلية موضوعيةسورة  -ٔ
لدراسات اُب  ،ُب أصوؿ التفسَت وعلـو القرآف، ١تتطلبات اٟتصوؿ على درجة ا١تاجستَت استكماالً 

 .ػىٕٖٗٔاليزاي عاـ ٔت، جامعة ا١تدينة العا١تية -العليا 
وٖتدث عن قصة  ،لتو عن سورة الربوج وٖتليلها وتوضيح معانيهاتكلم الباحث ُب رسا

 أصحاب األخدود بشكل عاـ دوف الًتكيز على جانب معُت.
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 واٟتديث العاـ عن قصة أصحاب األخدود، سورة الربوجبْتثي ُب التعريف  عوىذا يتشابو م
الصحوة قصة أصحاب األخدود من جانب  موضوع الصحوة وذكر وخيتلف معي ُب تركيزي على

 تلك الصحوة ُب ثبات القلوب على لاعة هللا  استنبالها بشكل واضح، وبياف أثرو  ،اإلديانية
 واتباع ىداه.

الدعوة ُب سورة غافر موضوعها وأسلوهبا، رسالة ماجستَت للطالبة/ أحالـ دمحم سعيد  -ٕ
الدين، جامعة أـ  كلية الدعوة وأصوؿ  ابٛتداف، إشراؼ األستاذ الدكتور/ بركات عبد الفتاح دويدار،

  ـ.ٜٜٛٔ -ىػ ٜٓٗٔسنة:  العقيدة، الدراسات العليا، فرع القرى، مكة ا١تكرمة، قسم
 وقد قسمت الباحثة الرسالة إىل قسمُت، تناولت ُب القسم األوؿ جانبُت:

 األوؿ: اٞتانب العقدي ُب السورة الكردية من اإلدياف ابهلل ومالئكتو وكتبو ورسلو.
خالقي ويشتمل على إتاىُت، االٕتاه األوؿ وىو األخالؽ اٟتسنة واليت والثاٍل: اٞتانب األ

تطرقت إىل الشجاعة والصرب، واالٕتاه الثاٍل وىو األخالؽ السيئة وتطرقت إىل الكرب واإلسراؼ 
 والفرح وا١ترح بغَت اٟتق.

 وأما القسم الثاٍل فقد تناوؿ اٞتانب الدعوي وأساليبو ُب السورة. 
الناشر: ، الطبعة الثالثة ،دمحم بن عبدهللا الدويش للدكتور/ ،ا١تنشودةالصحوة والًتبية  -ٖ
  اثنُت وسبعُت صفحة. ، ويقع ُبىػٜٕٗٔسنة النشر: ، سلسلة كتب البيافالرايض، 

ٗ- لألستاذ الدكتور/ يوسف القرضاوي،الصحوة االسالمية بُت اٞتحود والتطرؼ ، 
، وقد جاء الكتاب ُب أربعة ىػٖٓٗٔسنة النشر: وىل، القاىرة، دار الشروؽ األالناشر: وىل، الطبعة األ

فصوؿ، الفصل األوؿ بعنواف: التطرؼ بُت اٟتقيقة واالهتاـ، والفصل الثاٍل بعنواف:  أسباب التطرؼ 
وبواعثو، الفصل الثالث بعنواف: ُب سبيل العالج، وقد انقش فيو سبل معاٞتة التطرؼ وأنواعو، 

 ية إىل شباب اإلسالـ.الفصل الرابع بعنواف: نصائح أبو 
 :يلي ما ومن ا١تقاالت

 سُت بن سعيد اٟتسنية، صيد الفوائد.ٟت ،مقاالت ُب الصحوة -ٔ
 ، بٍت مالك ّتيلة.ػىٖٔٗٔ/ٗ براىيم السكراف،إل ،ماىي منجزات الصحوة -ٕ
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 البحث: (ٔ)منهج
، (ٗ)اب١تنهج االستنبالي ، مع االستعانة(ٖ)التحليلي (ٕ)تسلك الباحثة ا١تنهج االستقرائي

صص القرآنية ومواضعها، وذلك من كتب التفسَت لكشف واستنباط مظاىر الصحوة ُب بعض القِ 
ا١تتوفرة لدى الباحثة، وكتب ا١تكتبة الشاملة، وا١تكتبة الرقمية من موقع جامعة ا١تدينة، ومكتبة غرس 

                                 
َنػَْهج، ُج الطَّرِيق: وضحووَمنػْهَ البُت،  ا١تِنهاج: الطّريق اْلَواِضحتعريف ا١تنهج ُب اللغة: ا١تنهج و  (ٔ)

الطريق: وأاهج  ،وا١تِْنهاج، كا١ت
إىل  ، وا١تنهاج ىو: ا٠تطة ا١ترسومة، وا١تنهج ىو: الطريق البُتوضح واستباف وصار اهجا واضحا بينا، ونَػَهَج اأْلَمر وأنْػَهَج: وضح

َهاُج: الطَّريُق ، [ٛٗة:]ا١تائد ڍڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ٹ ٹ ڍاٟتق ُب أيسر سبلو، وقد ورد ُب القرآف الكرَل،  ا١تِنػْ
(، ٔٚٔ/ٗ، )ٔ، طاحملكم واحمليط األعظموابن سيده، (، اهجمادة )(، ٔٗ/ٙ، )ٔ، طهتذيب اللغةانظر: األزىري،  .اْلَواِضح
، د اتج العروس من جواىر القاموسوالزبيدي، (، اهجمادة )(، ٖٖٛ/ٕ، )ٖ، طلساف العربوابن منظور، ، )ف ىػ ج(مادة 
 .(اهجمادة ) ،(ٕٔ٘/ٙط، )

ل إىل غاية معيَّنةاليت ّددة احملوسيلة ا١تنهج ىو التعريف ادلنهج يف االصطالح:   : ُخطَّة منّظمة لعدَّة ىو ا١تنهج العلميّ و  ،توصِّ
 .وأساليبو مناىج التَّعليم: برامج الدِّراسة، وسائلو ولرقو، و عملّيات ذىنيَّة أو حسيَّة بُغية الوصوؿ إىل كشف حقيقة أو الربىنة عليها

ىو الطريق ا١تؤدي إىل الكشف عن اٟتقيقة ُب العلـو بواسطة لائفة من القواعد العامة اليت هتيمن على سَت العقل،  ا١تنهجوقيل: 
أٛتد ، و (٘ -ٖص: )، ٖ، طمناىج البحث العلميانظر: عبد الرٛتن بدوي، وٖتديد عملياتو حىت تصل إىل نتيجة معلومة. 

  (. ف ىػ ج، مادة )(ٜٕٕٔ/ٖ)، ٔ، طالعربية ادلعاصرةمعجم اللغة ، ٥تتار عمر
ا١تنهج االستقرائي التارخيي: ىو ا١تنهج الذي يقـو على تتبع األمور اٞتزئية، مستعينا على ذلك اب١تالحظة والتجربة وافًتاض  (ٕ)

دث التارخيية، كأساس لفهم الفروض الستنتاج أحكاـ عامة. وقيل: ىي الطريقة التارخيية اليت تعمل على ٖتليل وتفسَت اٟتوا
عبد انظر:  ا١تشاكل ا١تعاصرة، والتنبؤ ٔتا سيكوف عليو ا١تستقبل، أو ىو االستفادة من تراث السابقُت ١تعاٞتة موضوعات مستحدثة.

وقيل: ىو ا١تنهج الذي . (ٖٕٗ )ص:د ط،  ،يف الفكر اإلسالمي والفكر احلديث مناىج البحث العلمي الرٛتن دمحم عيسوي،
فيو ابسًتداد ا١تاضي تبعا ١تا تركو من آاثر، أايً كاف نوع ىذه اآلاثر، وىو ا١تنهج ا١تستخدـ ُب العلـو التارخيية واألخالقية. نقـو 

، مناىجو وتقنياتو –البحث العلمي دمحم زايف عمر، ، و(ٜٔص: )، ٖ، طمناىج البحث العلميانظر: عبد الرٛتن بدوي، 
      (.  ٗ، )ص: ٗط

تحليلي: ىو ا١تنهج الذي يقـو على دراسة اإلشكاالت العلمية ا١تختلفة، تفكيكا أو تركيبا أو تقوديا، فإف كاف ا١تنهج ال (ٖ)
اإلشكاؿ تركيبة منغلقة، قاـ ا١تنهج التحليلي بتفكيكها وإرجاع العناصر إىل أصو٢تا. وقيل: ىو عملية تعريف وتقوَل لألجزاء اليت 

لى معرفة غنية وجديدة، ٘تكن الباحث من التمييز بُت ما ىو أساسي وما ىو اثنوي من تكوف منها الكل، وىو وسيلة للحصوؿ ع
 (.  ٜ)ص:  د ط، ،ادلكتبات وادلعلومات والتوثيقسعد ا٢تجرسي، انظر:  عناصر الظاىرة.

واالستنباط يبدأ أو ا١تنهج االستنبالي: االستنباط: ىو االستدالؿ الذي ينتقل من الكل إىل اٞتزء، أو من العاـ إىل ا٠تاص،  (ٗ)
يستند إىل مسلمات أو نظرايت ٍب يستنبط منها ما ينطبق على اٞتزء ا١تبحوث، وبذلك يتضح أف ما يصدؽ على الكل يصدؽ 

أو ىو: استخراج ا١تعاٍل من النصوص (. ٕٙ)ص:د ط،  ،العلمي البحث مناىج ،اٞتديلي القادر عبد رْتيانظر: على اٞتزء. 
  (.ٕٕ، )ص:ٔ، طكتاب التعريفاتة. انظر: الشريف اٞترجاٍل، بفرط الذىن، وقوة القرحي
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 نًتنت.وكذلك االلالع على الكتب وا١تقاالت والرسائل العلمية السابقة ُب شبكة اإل القيم،
  البحث:يف  العمل خطواتو إجراءات 
 :التايل النحو على ىذا البحث ُب العمل خطوات تكوفوؼ سإف شاء 

 إال ُب ما ىو ظاىر الداللة. ،ذكر األدلة مع بياف وجو الداللة -
، مع عزو اآلايت القرآنية الواردة، ا١تنورة ا١تدينة مصحف خط حسب القرآنية اآلية كتابة  -

 ورقم اآلية ُب ا١تنت.بذكر السورة 
وما أخرجو الشيخاف أو أحدمها فإٍل أعزوه  ، هللا رسوؿ عن الواردة األحاديث ٗتريج -

أحدمها وأكتفي بذلك، وما مل خيرجو الشيخاف، أو أحدمها فإنٍت أستوُب ٗترجيو قدر  إىلإليهما، أو 
  االستطاعة، ٍب أنقل كالـ أىل العلم عليو ابلصحة والضعف.

وأما ما عداه ٦تا تصرفت فيو فإٍل ُأحيل إليو  ،نصيص نقلو نصًا بُت عالميت تًب وضع ما-
 بلفظ )ينظر(.

، ٍب اإلحالة إليو فيو ترد موضع أوؿ ُب والبلداف واألماكن ا١تشهورين، غَت ابألعالـ التعريف -
 بعد ذلك.
 .عتمدةا١ت ا١تعاجم من ذلك موثقاً  ،ابلشكل الضبط مع الغريبة الكلمات معاٍل توضيح -
 ٍب التوثيق كامالأكتفي بذكر ا١ترجع واٞتزء والصفحة ُب ا٢تامش،  ،اختصار التوثيق للكتاب-

 ُب الفهرس ا٠تاص اب١تراجع وا١تصادر.

 ىيكل البحث:
البحث أف ٕتعلو الباحثة ُب بعد االستعانة ابهلل وسؤالو التوفيق والسداد، اقتضت لبيعة 

ٍب  ،قًتحاتوخا٘تة تتضمن النتائج وا١ت ،فرع منها ا١تباحثوثالثة فصوؿ رئيسية، تت مقدمة و٘تهيد
 على النحو التايل:العلمية، وذلك الفهارس 

وأىدافو،  وضوععنواف البحث، وأسباب اختيار ا١توضوع، وأمهية ا١تعلى مل توتش :ادلقدمة
 ومنهجي فيو. ،، والدراسات السابقة، وخطة البحثوإشكاليتو، وما تضمن من أسئلة

 .صطالحي ١تصطلحات البحثااللغوي و التعريف العلى مل تويش :التمهيد
 مباحث: أربعةوفيو  ،: التعريف بسورة غافرالفصل األوؿ

 وفيو ثالثة مطالب: ،نبذة عن سورة غافر ادلبحث األوؿ:
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  .نزوؿ السورةا١تطلب األوؿ: 
 وعدد آايهتا. ،ا١تطلب الثاٍل: سبب تسميتها
 ؿ العلماء فيها.وأقوا ،ا١تطلب الثالث: فضل السورة

 .غافرتفسَت موجز لسورة  ادلبحث الثاين:
 قصة مؤمن آؿ فرعوف. :الثالثادلبحث 

 الصحوة اإلديانية ا١تستنبطة من قصة مؤمن آؿ فرعوف. :رابعادلبحث ال
 مباحث: أربعةوفيو  ،: التعريف بسورة الربوجالفصل الثاين

 :وفيو ثالث مطالب ،نبذة عن سورة الربوج ادلبحث األوؿ:
 نزوؿ السورة.ا١تطلب األوؿ: 

 ومناسبتها. ،ا١تطلب الثاٍل: مقاصد السورة
 وأقواؿ العلماء فيها. ،ا١تطلب الثالث: فضل السورة

 .الربوجتفسَت موجز لسورة  ادلبحث الثاين:
 قصة أصحاب األخدود. ادلبحث الثالث:
 الصحوة اإلديانية ا١تستنبطة من قصة أصحاب األخدود. ادلبحث الرابع:

 :نيمبحث يشتمل علىو  ،: معامل الصحوة اإلسالميةلفصل الثالثا
 .ٝتات الصحوة اإلسالميةادلبحث األوؿ: 
 ضوابط مهمة لنجاح الصحوة.ادلبحث الثاين: 

 .االقًتاحاتبعض و  ،أىم النتائج تشتمل علىو  اخلادتة:
هرس ف :وىيالكاشفة عن مضامُت الرسالة، العلمية وقد اشتملت على الفهارس  الفهارس:

  .اآلايت القرآنية
 .فهرس األحاديث النبوية

 .فهرس األعالـ
  فهرس األشعار.

 .ا١تصادر وا١تراجعفهرس 
 .العاـفهرس ال
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لوجهو الكرَل،  أساؿ أف يهبٍت إخالص النية والعمل، وأف جيعل ىذا العمل خالصاً  تعاىلوهللا 
القائمُت على جامعة  ف جيزي هللا عٍتوأف ينفع بو غَتي، وأف دينحٍت فيو التوفيق والرشد والسداد، وأ

 .نعم ا١توىل ونعم النصَت تعاىلا١تدينة خَت اٞتزاء، إنو 
سيدان  للعا١تُت رٛتة ا١تبعوث على سالـالو  صالةالو  العا١تُت، رب هللا اٟتمد أف دعوان وآخر

دمحم وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.
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 التمهيػػػػد
 ثالتعريف اللغوي واالصطالحي دلصطلحات البح

 :ويشتمل على التعريفات التالية
 ُب اللغة واالصطالح. تعريف الصحوة: (أوال)

  :تعريف الصحوة ُب اللغة
من ذلك الصحو،  ،الصاد واٟتاء واٟترؼ ا١تعتل أصل صحيح يدؿ على انكشاؼ شيء

ومن الباب: أصحت السماء فهي  ،يقاؿ: صحا يصحو السكراف فهو صاح ،خالؼ السكر
 مصحية.
ويعرؼ  ،التنبو واإلفاقة واليقظة -إذا وصف هبا اإلنساف  -ُب العربية تعٍت  مادة )صحا(و 

ذلك من مقابلها وىو: النـو أو السكر، يقاؿ: صحا من نومو أو من سكره، صحوا، ٔتعٌت: أنو 
، أو شيء اصطناعي، وىو السكراستعاد وعيو بعد أف غاب عنو، نتيجة شيء لبيعي، وىو الن ، ـو

     .(ٔ)وأصحت السماء، أي انقشع عنها الغيم ،واليـو صاح ،الغيموالصحو أيضا: ذىاب 
 :تعريف الصحوة ُب االصطالح

لكن ا١تراد من كلمة )الصحوة( ٔتعناىا االصطالحي، عٌت ا١تىناؾ ٤تاوالت كثَتة لتحديد 
والعمل بو  مثل: إف الصحوة ىي ذلك اإلقباؿ على فهم اإلسالـ ،ديكن أف نقاربو بتعريف إجرائي

نذ السبعينات من القرف حتكاـ إليو، والذي بدأ ينتشر بقوة ُب أصقاع العامل اإلسالمي مواال
 .(ٕ)ا١تنصـر

 تعريف اإلدياف ُب اللغة واالصطالح. )اثنياً(: 
 تعريف اإلدياف ُب اللغة:

وآمنت غَتي، من  ،وقد أمنت فأان آمن ،األماف واألمانة ٔتعٌت" : رٛتو هللا -(ٖ)قاؿ اٞتوىري

                                 
، ٗ، طالصحاح اتج اللغة وصحاح العربية، اٞتوىريو  (،َصحامادة: ) (،ٗٓٔ/٘، )هتذيب اللغةانظر: األزىري،  (ٔ)
، العرب لساف، ابن منظورو  ،)َصَحَو(مادة:  ،(ٖٖ٘/ٖط، )د  ،معجم مقاييس اللغة، فارسوابن  (،َصحامادة: )(، ٜٜٖٕ/ٙ)
  .(َصحامادة: ) (ٕ٘ٗ/ٗٔ)
 .(ٖٔ/ٔ) د ط، ،الصحوة اإلسالميةعبدالقادر دمحم البكار،  (ٕ)

وأصلو من فاراب من  ،كاف من أعاجيب الزماف، ذكاء وفطنًة وعلًما،  أبو نصر إٝتاعيل بن ٛتاد اٞتوىري الفارايباٞتوىري:  (ٖ)
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واإلدياف: ٔتعٌت  ،واإلدياف: ضد الكفر ،واألمانة: ضد ا٠تيانة ،واألمن: ضد ا٠توؼ، مافاألمن و األ
هبمزتُت، لينت  أصل آمن)أأمن(و ، يقاؿ: آمن بو قـو وكذب بو قـو ،التصديق، ضده التكذيب

 .(ٔ)"الثانية
عناه: اتفق أىل العلم من اللغويُت وغَتىم أف )اإلدياف( م"  :رٛتو هللا -(ٕ)وقاؿ األزىري

واألصل ُب اإلدياف الدخوؿ ُب صدؽ األمانة ، التصديق ىو اإلديافف، نقيض الكفر ، وىوالتصديق
     .(ٖ)"اليت ائتمنو هللا عليها، فإذا اعتقد التصديق بقلبو كما صدؽ بلسانو، فقد أدى األمانة وىو مؤمن

  :االصطالحُب تعريف اإلدياف 
واعتقاد  ،وعمل ابألركاف ،اإلدياف قوؿ ابللساف " :رٛتو هللا -أٛتد بن حنبل قاؿ اإلماـ

وأف اإلدياف  ،وابلتوفيق يقع ،ويضعف ابٞتهل ،ويقوى ابلعلم ،وينقص اب١تعصية ،يزيد ابلطاعة ،ابلقلب
وأنو  ،وىو االعتقاد اٞتاـز أبف هللا رب كل شيء ومليكو ،اسم يتناوؿ مسميات كثَتة من أفعاؿ وأقواؿ

وأنو  ،وإنو ا١تستحق ألف يفرد ابلعبادة والذؿ وا٠تضوع وٚتيع أنواع العبادة ،تا٠تالق الرازؽ احملي ا١تمي
وأركانو ستة حينما أيٌب مقرواًن ابإلسالـ وىي  ،ا١تتصف بصفات الكماؿ ا١تنزه عن كل عيب ونقص

 .(ٗ)"ابلقدر خَته وشرهاإلدياف ابهلل ومالئكتو وكتبو ورسلو واليـو اآلخر و 
  

                                                                                                     
ٍب ىو من فرساف الكالـ، و٦تّن آاته هللا قّوة بصَتة،  اٟتسن، ُب بو ا١تثلبالد الًتؾ، وكاف إماًما ُب اللغة واألدب، وخطو يضرب 

، ٔط، إنباه الرواة على أنباه النحاةالقفطي، انظر:  .ىػٖٜٖمات سنة: وحسن سريرة وسَتة، وكاف يؤثر السفر على الولن، 
  (.ٖٜٔ ،ت:ٙٗٗ/ٔ) ، د ط،والنحاة بغية الوعاة يف طبقات اللغوينيوالسيولي، (، ٕٕٔ ،ت:ٜٕٕ/ٔ)

 .(، مادة )أمن(ٕٔ/ٖٔ)، لساف العرب(، وابن منظور، أمن، مادة )(ٕٔٚٓ/٘)، ٗط، الصحاح، ٞتوىرياانظر:  (ٔ)

 فقيها كاف اللغة؛ ُب ا١تشهور اإلماـ ،اللغوي ا٢تروي األزىري نوح، بن للحة بن األزىر بن ٛتدأ بن دمحم منصور أبو: األزىري (ٕ)
 ،البغوي سماالق أيب :عن روى ،وورعو ودرايتو وثقتو فضلو على متفقاً  وكاف هبا، فاشتهر غةالل عليو غلبت ،ا١تذىب شافعي

 ،تالقراءا وعلل ،ا١تزٍل كتاب لفاظأ وتفسَت، التفسَت ُب والتقريب ،اللغة هتذيب: كتبو ومن ،موغَتى ،السراج وابن ،ونفطويو
ابن انظر: . ىػ ٖٓٚىػ، وتوُب سنة:  ٕٕٛ: سنة ولدوغَتىا،  ،اٟتسٍت األٝتاء وتفسَت، والسنة الكتاب من فيو ورد وما والروح

، ٖٗ/ٕ، د ط، )ابلوفيات الوايفوالصفدي:  (،ٜٖٙ ، ت:ٖٖٗ/ٗ)، ٔ، طوفيات األعياف وأنباء أبناء الزمافخلكاف: 
  (.ٜٕ ، ت:ٜٔ/ٔ، )بغية الوعاة(، والسيولي: ٖت:

 .)أمن(مادة  (،ٜٖٙ - ٖٙٙ/٘ٔ)، هتذيب اللغةانظر: األزىري،  (ٖ)

، (، و ٚٔٔ، )ص: ٔ، طالعقيدةانظر: اإلماـ أٛتد بن حنبل، ( ٗ) د  ،األسئلة واألجوبة يف العقيدةصاحل بن عبدالرٛتن األلـر
 .(ٖٗ/ٔ) ط،
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 اللغة واالصطالح. ُب ةتعريف القص)اثلثاً(: 
 :تعريف القصة ُب اللغة

، وكذلك اقتص [ٗٙالكهف: ] ڈچ  چ  چ   چ  ...ڈٹ ٹ " قص أثره، أي تتبعو، 
أثره، وتقصص أثره، والقصة: األمر واٟتديث، وقد اقتصصت اٟتديث: رويتو على وجهو، وقد قص 

ر أغلب عليو، عليو ا٠ترب قصصا، واالسم أيضا القصص ابلفتح، وضع موضع ا١تصدر حىت صا
 .(ٔ)والقصص، بكسر القاؼ: ٚتع القصة اليت تكتب"

القاؼ والصاد أصل صحيح يدؿ على تتبع الشيء، من  : "رٛتو هللا -(ٕ)وقاؿ ابن فارس
ذلك قو٢تم: اقتصصت األثر، إذا تتبعتو، ومن ذلك اشتقاؽ القصاص ُب اٞتراح، وذلك أنو يفعل بو 

 .(ٖ)من الباب القصة والقصص، كل ذلك يتتبع فيذكر"مثل فعلو ابألوؿ، فكأنو اقتص أثره، و 
وقص علي خربه يقصو قصا وقصصا:  ،ا٠ترب وىو القصص: " رٛتو هللا -(ٗ)وقاؿ ابن منظور

واقتصصت ، والقصة: األمر واٟتديث ،وتقصص ا٠ترب: تتبعو ،وتقصص كالمو: حفظو، أورده
صت الرؤاي على فالف إذا أخربتو يقاؿ: قص، و اٟتديث: رويتو على وجهو، وقص عليو ا٠ترب قصصا

والقاص: الذي أيٌب ابلقصة على  ،والقص: البياف، والقصص، ابلفتح: االسم ،هبا، أقصها قصا
 .(٘)وجهها كأنو يتتبع معانيها وألفاظها

                                 
 .(قصص) ، مادة(ٔ٘ٓٔ/ٖ، )الصحاح اتج اللغة وصحاح العربيةاٞتوىري،  انظر: (ٔ)
 من: ، ٝتع، فتحوؿ مالكياً أبو اٟتسُت اللغوي القزويٍت، كاف شافعياً حبيب،  بن دمحم بن زكراي بن فارس بن ابن فارس: أٛتد (ٕ)

عباد يتتلمذ لو، صنف: اجململ ُب اللغة، وفقو اللغة،  ابن سلمة القطاف، وقرأ عليو البديع ا٢تمذاٍل، وكاف بن إبراىيم بن علي
، (ٜٗ،ت:ٛٔٔ/ٔ)، وفيات األعياف كاف،ابن خل نظر:ا. ىػٜٖ٘ :سنة توُبو ومقدمة ُب النحو، وذـ ا٠تطأ ُب الشعر، وغَتىا: 

   .(ٗٗ،ت:ٕٚٔ/ٔ) ،إنباه الرواة على أنباه النحاة والقفطي،
(مادة  ،(ٔٔ/٘)، معجم مقاييس اللغة( ابن فارس، ٖ)  .  )َقصَّ
 نسل نم اٟتجة، اللغوي اإلماـ اإلفريقي، األنصاري منظور ابن الدين ٚتاؿ الفضل، أبو علي، بن مكـر بن دمحم: منظور ابن (ٗ)

 كاف: حجر ابن قاؿ ابلقاىرة، اإلنشاء ديواف ُب وخدـ والذىيب، السبكي،: عنو وروى ٔتصر، ولد األنصاري، اثبت بن رويفع
 اتريخ و٥تتصر والنهار، الليل ُب األزىار ونثار األغاٍل، و٥تتار العرب، لساف :كتبو أشهر ا١تطّولة، األدب كتب ابختصار مغرى
 د ط، ،غرب من خرب يف العرب ،الذىيب: نظرا. ىػ ٔٔٚ: سنة توُب رقيق، شعر ولو نواس، أيب وأخبار عساكر، البن دمشق

   (.٘ٔ/ٙ)، ٕط ،الثامنة ادلائة أعياف يف الكامنة الدرر ،حجر ابنو  ،(ٜٕ/ٗ)

 .مادة )قصص( ،(ٗٚ/ ٚ) ،لساف العرب ابن منظور،انظر: ( ٘)
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  :تعريف القصة ُب االصطالح
القصة  القصة: ا٠ترب عن حادثة غائبة عن ا١تخرب هبا، وٚتع: " (ٔ)رٛتو هللا -قاؿ ابن عاشور 

قصص بكسر القاؼ، وأما القصص بفتح القاؼ فاسم للخرب ا١تقصوص، وىو مصدر ٝتي بو 
 . (ٕ)"ا١تفعوؿ، يقاؿ: قص علي فالف إذا أخربه ٓترب

فإف ا١تتقدمُت يعتربواها جزءاً من ذاكرة التاريخ واٟتضارة ا١تنقولة، إما شفوايً، أو مادايً،  َوِمْن ٍَبَّ 
 .(ٖ)فاألخبار والتاريخ والقصص، ىي معرفة أحواؿ السابقُت، لذا يدرجواها مع التاريخ

 ٧تد توافقاً بُت ا١تعٌت اللغوي وا١تعٌت االصطالحي ُب تعريف القصة. َوِمْن ٍَبَّ 
 .[ٕٓٔ]ىود:  ڈ...ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڈ ٹ ٹ

"  :اٟتديثة ىيجوىر القصة  إىلتعريفات شىت لعل أقرهبا بيعرؼ األدابء ا١تعاصروف القصة و 
حكاية نثرية لويلة تستمد من ا٠تياؿ أو الواقع أو منهما معاً، وتبٌت على قواعد معينة من الفن 

 .(ٗ)"الكتايب
 تعريف القرآف ُب اللغة واالصطالح.)رابعاً(: 

 تعريف القرآف ُب اللغة:
وكل شيء ٚتعتو  ،واألصل ُب ىذه اللفظة اٞتمع« ، والقرآفوالقارئالقراءة، واالقًتاء، » )قَػرَأَ(

ألنو ٚتع القصص، واألمر والنهي، والوعد والوعيد، واآلايت والسور  ؛وٝتي القرآف قرآان ،فقد قرأتو
ألف فيها قراءة، تسمية  ؛وقد يطلق على الصالة، بعضها إىل بعض، وىو مصدر كالغفراف والكفراف

قرأ ، واالقًتاء: افتعاؿ من القراءة ،قرأ يقرأ قراءة وقرآان للشيء ببعضو، وعلى القراءة نفسها، يقاؿ:
 .(٘)قارئفالف قراءة حسنة، فالقرآف مقروء، وأان 

                                 
 ا١تالكيُت بتونس، وشيخ جامع الزيتونة وفروعو، من أعضاء اجملمعُت العربيُت ابن عاشور: دمحم الطاىر بن عاشور، رئيس ا١تفتُت (ٔ)

مقاصد الشريعة اإلسالمية، والتحرير والتنوير، والوقف وآاثره ُب اإلسالـ، وأصوؿ اإلنشاء  و:مصنفاتمن ُب دمشق والقاىرة، 
، األعالـ الزركلي، نظر:اىػ.  ٖٜٖٔوُب بتونس سنة: وا٠تطابة، وموجز البالغة، و٦تا عٍت بتحقيقو ونشره: ديواف بشار بن برد، ت

   (. ٗٚٔ/ٙ)، ٘ٔط 
 (.ٗٙ/ٔ)، د ط، حترير ادلعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اجمليد ،التحرير والتنوير ،ابن عاشور (ٕ)

  (.ٕٕ/ٕ)د ط، ، جواىر األدب يف أدبيات وإنشاء لغة العرب ،أٛتد بن إبراىيم ا٢تامشي: انظر (ٖ)
 (.   ٓٗٚ/ٕ) د ط، ،ادلعجم الوسيط، ٣تمع اللغة العربيةانظر:  (ٗ)

، د ط، النهاية يف غريب احلديث واألثروابن األثَت، مادة )قَػرَأَ(،  ،(ٕ٘ٓ/٘، )ٔ، طكتاب العنينظر: ا٠تليل بن أٛتد، ا( ٘)
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، وا١تكتوب ٝتي:  ، وىو ٔتعٌت: ا١تقروء، كا١تشروب ٝتي: شراابً تعاىللقرآف: اسم لكالـ هللا اف
 وقيل: ىو مصدر قرأ يقرأ، ومنو قوؿ الشاعر: ،كتاابً 

َواُف السُُّجودِ   (ٔ)اللَّْيَل َتْسِبيًحا َوقُػْرآانً  يُػَقطِّعُ ِبِو ...  َضحَّْوا أبَِمْشََط ُعنػْ
 .(ٕ)أي: قراءة الفجر ،[ٛٚاإلسراء: ] ڍ...ڄ  ڄڍ : تعاىلأي: قراءة، ومنو قولو 

)التنزيل( العزيز، أي ا١تقروء ا١تكتوب ُب ا١تصاحف، وإمنا قدـ على ما ىو أبسط  :ىو لقرآفوا
القرآف، ٚتع القصص واألمر والنهي والوعد والوعيد  أصل القراءة و٨توه اٞتمع، ومنو، و منو لشرفو

 .(ٖ) واآلايت والسور، وىو مصدر كالغفراف
  تعريف القرآف ُب االصطالح:

بلساف ،  ىو كالـ هللا تعاىل ا١تعجز ا١تنّزؿ على قلب خاًب األنبياء وا١ترسلُت سيدان دمحم 
ا١تتعبد بتالوتو،  بال شبهة،  متواتراً ، ا١تنقوؿ عنو نقاًل بواسطة أمُت الوحي جربيل  ،عريب ُمبُت

ا١تبدوء بسورة الفاٖتة وا١تختتم بسورة الناس، وا١تتحدى أبقصر سورة  ،وا١تكتوب ُب َدفَػيَتّْ ا١تصاحف
 .(ٗ)منو

  

                                                                                                     
 .(قَػرَأَ مادة ) ،ابب القاؼ مع الراء ،(ٖٓ/ٗ)

د ط،  ،البياف والتبيني،  احظاٞتانظر: ، ُب راثء عثماف  ت من قصيدة ٟتساف بن اثبت من )البحر البسيط( والبي (ٔ)
(ٔ/ٜٔٛ   .) 

 .(٘ٛ/ٗٔ، )التحرير والتنوير، وابن عاشور، (ٕٓٔ/ٔ، )ٔ، طفتح القديرنظر: الشوكاٍل، ا( ٕ)

رلمع حبار األنوار يف لدين الكجراٌب، ٚتاؿ ا(، و قَػرَأَ ، مادة )(ٖٖٙ/ٔ)، اتج العروس من جواىر القاموس، نظر: الزبيديا( ٖ)
 .مادة )قَػرَأَ( ،(ٖٕٗ/ٗ) ،ٖط ،غرائب التنزيل ولطائف األخبار

(، ٔ/ٔ) ، دط،التبياف يف إعراب القرآف(، والعكربي، ٗٔ/ٔ) ،ٖ،  طمناىل العرفاف يف علـو القرآف، الزرقاٍلانظر: ( ٗ)
 (.ٕ٘ٔ/ٕ، )ٔ، طالربىاف يف علـو القرآف، والزركشي
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 الفصل األوؿ

 التعريف بسورة غافر
 مباحث: أربعةويشتمل على 

 ادلبحث األوؿ: نبذة عن سورة غافر.
 .نزوؿ السورة ادلطلب األوؿ:
 سبب تسميتها، وعدد آايهتا. ادلطلب الثاين:

 فضل السورة، وأقواؿ العلماء فيها. ادلطلب الثالث:
 .غافرتفسري موجز لسورة ادلبحث الثاين: 

  .ادلبحث الثالث: قصة مؤمن آؿ فرعوف
 .ادلبحث الرابع: الصحوة اإلميانية ادلستنبطة من قصة مؤمن آؿ فرعوف
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 ادلبحث األوؿ
 نبذة عن سورة غافر

 نزوؿ السورة.)ادلطلب األوؿ(: 
 .(ٕ)كلها"مكية  : " ىي رٛتو هللا - (ٔ)ابن قتيبةقاؿ 
 . (ٙ)رٛتهم هللا -(٘)، وعكرمة(ٗ)، وعطاء(ٖ)قوؿ اٟتسن وىو

 ،وىذه السورة جعلت الستُت ُب عداد ترتيب نزوؿ السور: " رٛتو هللا -ن عاشور قاؿ ابو 
وقد كانت ىذه السورة  ،وىي أوؿ سور )آؿ حم( نزوال ،نزلت بعد سورة الزمر وقبل سورة فصلت

چ  ڍ  :قرأ آية  أف أاب بكروقد روي مقروءة عقب وفاة أيب لالب، أي سنة ثالث قبل ا٢تجرة 

حوؿ الكعبة، وإمنا اشتد  حُت آذى نفر من قريش رسوؿ هللا  [ٕٛ]غافر:  ڍ...چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ

                                 
 من ثقة، فاضال كاف ا١تعارؼ، كتاب صاحب اللغوي النحوي دمحم، أبو الدينوري قتيبة بن مسلم بن هللا عبد: قتيبة ناب (ٔ)

ا٠تطيب  :نظرا. ىػٜٕٙ: سنة مات اٟتديث، ومشكل اٟتديث، وغريب التفسَت، ُب القرآف ومشكل القرآف، غريب: تصانيفو
    (.ٕٖٛ: ،تٕٗ/ٖ) ،األعياف وفياتن خلكاف، ابو  ،(ٜٖٓ٘:،تٛٙٔ/ٓٔ)، ٔط ،بغداد اتريخ البغدادي،

    (.ٜٜٔ/ٙ، )ٔط ،معاين القرآف والنحاس، (،ٕٖٖ/ٔ) د ط، ،فغريب القرآ، بن قتيبةاانظر:  (ٕ)

اتبعي، كاف إماـ أىل البصرة، وحرب األمة ُب زمنو، وكاف غاية ُب  ،اٟتسن البصري: اٟتسن بن يسار األنصاري، أبو سعيد (ٖ)
 ،وابن عمرو بن العاص ،وابن عباس ،وابن عمر ،وعمراف بن حصُت ،وأيب بكرة ،وأيب موسى ،وعلي ،ن: عثمافالفصاحة، روى ع

وٝتاؾ  ،وعوؼ األعرايب ،وخلق كثَت من الصحابة والتابعُت، وعنو: ٛتيد الطويل، وقتادة ،وجابر ،وأنس ،ومعقل بن يسار ،ومعاوية
، ٜ٘/ٙ)، ٔط ،هتذيب الكماؿ يف أمساء الرجاؿانظر: ا١تزي،  ىػ. ٓٔٔ :وآخروف، توُب سنة ،وعطاء بن السائب ،بن حرب

  (. ٕٕٚٔ، ت: ٓٙٔ/ٔ)، ٔط ،التهذيب تقريبابن حجر، (، و ٕٙٔٔت: 
 من الصحابة ثَتوك ،وابن عباس ،جابر بن عبد هللا من: ٝتعو أسلم القرشي، نشأ ٔتكة،  ،عطاء: أبو دمحم عطاء بن أيب رابح (ٗ)
هتذيب الكماؿانظر: ا١تزي، ىػ. ٗٔٔ :وخلق كثَت، كانت وفاتو سنة ،واألوزاعي ،واألعمش ،وقتادة ،الزىري :، وروى عنو، 

  (.ٜٔ٘ٗ، ت:ٜٖٔ/ٔ) ،التهذيب تقريبوابن حجر، (، ٖٖٜٖ، ت:ٜٙ/ٕٓ)
وابن وأيب ىريرة،  ،عكرمة: أبو عبد هللا القرشي الرببري األصل، العالمة اٟتافظ ا١تفسر، حدث عن: ابن عباس، وعائشة (٘)

هتذيب انظر: ا١تزي،  ىػ.٘ٓٔ :، وحدث عنو: إبراىيم النخعي، والشعيب، وقتادة، وخلق كثَت من جلة التابعُت، ومات سنةعمر
، ٔط، الكاشف يف معرفة من لو رواية يف الكتب الستةوالذىيب، (، ٜٓٓٗ،ت:ٜٕٙ/ٕٓ) ،الكماؿ يف أمساء الرجاؿ

  (. ٔٚٙٗ،ت:ٜٖٙ/ٔ) ،تقريب التهذيبوابن حجر،  (،ٖٚٙٛ ، ت:ٖٖ/ٕ)

    (،ٛٗٔ/ٗ، )ٔط الكشاؼ، والز٥تشري، (،ٓ٘٘/ٗ) ،ٔط ،فتح القديرالشوكاٍل، انظر:  (ٙ)
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 . (ٔ)"بعد وفاة أيب لالب رسوؿ هللا لأذى قريش 
أبو  ىو ما قاؿ بومن السور ا١تكية ا٠تالصة، و « غافر»ف سورة إ قالوا:احملققوف من العلماء ف
أما و ، اها مكية دوف أف يستثٌت منها شيئاقاؿ عنها أب الذي -رٛتهما هللا  - اإلماـ ابن كثَتو حياف، 

ڳ  ڳ  ڱ   ڱ    ڱ   ڱ  ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ڍ : تعاىل قوؿ هللامكية إال من قاؿ أباها 

 القوؿ مل تقم بو، فهذا اآلية [ٙ٘غافر: ] ڍ...ۀ  ۀ      ہ   ہ  ہ  ہ 
  .(ٕ)الصحيح أف ٚتيعها مكية يالرأو حجة يعتمد عليها، 

   .(ٗ)"ىذه السورة مكية إبٚتاع: " هللارٛتو  -(ٖ)ابن عطيةقاؿ 

 تسميتها، وعدد آايهتا.)ادلطلب الثاين(: 
 تسمية السورة. )أواًل(:

و٢تا ثالثة َأٝتاء: سورة ا١تؤمن؛ الشتما٢تا على حديث مؤمن  ": رٛتو هللا -(٘)الفَتوزآابدىقاؿ 
 ورة الطَّْوؿ؛ لقولو، وس[ٕٛغافر: ] ڍ  ...ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڍ : تعاىل قولو ُبآؿ فرعوف 

 .(ٙ)"والثالث حم اأُلوىل؛ أَلاها أُوىَل ذوات حم ،[ٖ]غافر:  ڍڄ  ڄڍ : تعاىل
 . (ٔ)"وتسّمى سورة ا١تؤمن ،سورة غافر : "رٛتو هللا -(ٚ)وقاؿ السخاوي

                                 
 (،  ٙٚ/ٕٗ، )التحرير والتنويرابن عاشور، انظر:  (ٔ)

 .(ٕ٘٘/ٕٔ)، ٔط ،التفسري الوسيطدمحم سيد لنطاوي، انظر:  (ٕ)

 ،وخالئق ،حدث عن أبيو أيب بكر، وعن أيب علي الغساٍل ،وة ا١تفسرينابن عطية: عبد اٟتق بن غالب بن ٘تاـ بن عطية، قد (ٖ)
 ،أبو جعفر بن مضاء، وعبد ا١تنعم بن الفرس :وكاف فقيها، عارفا ابألحكاـ، واٟتديث، والتفسَت، لو التفسَت ا١تشهور، روى عنو

الوايف والصفدي، (، ٖٚٙ/ٔ)، ٕط الصلة يف اتريخ أئمة األندلس، ،ابن بشكواؿ نظر:اىػ.  ٔٗ٘:وآخروف، مات سنة
    (. ٓٙ/ٔ) ،ٔ، ططبقات ادلفسرين العشرين، لسيوليوا، (ٖ،ت:ٓٗ/ٛٔ) ،ابلوفيات

ابن كثَت، و (، ٖٕٔ/ٜ)د ط، ، البحر احمليط يف التفسري(، وأبو حياف، ٘ٗ٘/ٗ) ،ٔط، احملرر الوجيزابن عطية، انظر:  (ٗ)
      .(ٖ/ٚٔ)، ٔط ،يف علـو الكتاب اللباب(، وابن عادؿ، ٗٔٔ/ٚ)، ٕط، تفسري القرآف العظيم

ىػ، من ٜٕٚدمحم بن يعقوب الفَتوزآابدي، الشَتازي، اللغوي، الشافعي، كاف من أئمة اللغة واألدب، ولد سنة:: الفَتوزآابدى (٘)
أصبهاف، والبلغة ُب مصنفاتو: كتاب بصائر ذوي التمييز، والقاموس احمليط، وا١تغاًل ا١تطابة ُب معامل لابة، ونزىة األذىاف ُب اتريخ 

(، وابن قاضي ٔٓٙ،ت:ٕ٘ٚ/ٕ) ، د ط،طبقات ادلفسريننظر: الداوودي، اىػ. ٚٔٛ :اتريخ أئمة اللغة، وغَت ذلك، مات سنة
   (.ٕ٘ٚ،ت:ٖٙ/ٗ)، ٔط ،طبقات الشافعيةشهبة، 

  .(ٜٓٗ/ٔ)د ط، ، بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز، الفَتوزآابدىانظر:  (ٙ)

اوي: علي بن دمحم بن عبد الصمد، العالمة علم الدين، أبو اٟتسن ا٢تمداٍل، السخاوي، ا١تصري، شيخ القراء بدمشق، السخ (ٚ)
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وبذلك ، «حم ا١تؤمن»وردت تسمية ىذه السورة ُب السنة : " رٛتو هللا -قاؿ ابن عاشور و 
ووجو  ،«اٞتامع»والًتمذي ُب « صحيحو»١تشرؽ، وبذلك ترٚتها البخاري ُب اشتهرت ُب مصاحف ا

والوجو ُب ، التسمية أاها ذكرت فيها قصة مؤمن آؿ فرعوف ومل تذكر ُب سورة أخرى بوجو صريح
« ا١تؤمن»لفظ  إىلوإبضافتو  ،إعراب ىذا االسم حكاية كلمة حم ساكنة ا١تيم بلفظها الذي يقرأ

ڍ ُب أو٢تا:  تعاىللقولو « سورة الطوؿ» وتسمى أيضاً  ،ا١تؤمن أو لفظ ا١تؤمنبتقدير: سورة حم ذكر 

  ڍ ڤ   ڦڍ : تعاىلوتسمى سورة غافر لذكر وصفو  ،وقد تنوسي ىذا االسم، [ٖ]غافر:  ڍڄ  ڄ

  .(ٕ)"وهبذا االسم اشتهرت ُب مصاحف ا١تغرب ،ُب أو٢تا [ٖ]غافر: 
: ٝتيت بو رٛتو هللا -(ٗ)قاؿ ا١تهادييّ  ،من(وٝتيت )ا١تؤ "  رٛتو هللا: - (ٖ)وقاؿ القاٝتي

الشتما٢تا على كلمات مؤمن آؿ فرعوف، ا١تتضمنة دالئل النبوة ورفع الشبو عنها، وا١تواعظ والنصائح 
وتسمى سورة غافر وسورة  ،وعما أخذوا بو، وىي من أعظم مقاصد القرآف ،وسالمتو عن أعدائو

  .(٘)"وٜتس ٙتانوف وآيها، الّطوؿ
  

                                                                                                     
، ، ٤تققاً عالمة، مقرئً  ىػ، وٝتع من: السلفي، وأيب القاسم البوصَتي، وأيب القاسم الشاليب، وٚتاعة، وكاف إماماً ٛٗ٘ولد سنة: 

ُب التفسَت، من مصنفاتو: شرح الشالبية، وشرح الرائية،  ُب النحو واللغة، إماماً  هبا، إماماً  ماىراً  ابلقراءات وعللها، ، بصَتاً ٣توداً 
وفيات ىػ، انظر: ابن خلكاف،  ٖٗٙوٚتاؿ القراء واتج اإلقراء، وا١تفضل ُب شرح ا١تفصل، للز٥تشري، وغَتىا كثَت، مات سنة: 

    (.ٜٗ، ت: ٕٕٔ/ٖٕ)، ٖط، نبالءسري أعالـ ال(، والذىيب، ٙ٘ٗ، ت: ٕٕٖ/ٚ، )األعياف

  (.ٕٓٓ/ٔ، )ٔ، طمجاؿ القراء وكماؿ اإلقراءانظر: علم الدين السخاوي،  (ٔ)

   .(٘ٚ/ٕٗ، )التحرير والتنويرابن عاشور، انظر:  (ٕ)

حل إىل القاٝتي: ٚتاؿ الدين بن دمحم سعيد بن قاسم، اٟتالؽ القاٝتي، إماـ الشاـ ُب عصره، مولده ووفاتو ُب دمشق، ر  (ٖ)
مصر، وزار ا١تدينة، و١تا عاد انقطع للتصنيف وإلقاء الدروس ا٠تاصة والعامة، ُب التفسَت وعلـو الشريعة اإلسالمية واألدب، ولو 

التأويل، وغَتىا كثَت، مصنفات كثَتة منها: ديواف خطب، والفتوى ُب اإلسالـ، ونقد النصائح الكافية، وموعظة ا١تؤمنُت، و٤تاسن 
  (. ٖ٘ٔ/ٕ، )األعالـىػ. انظر: الزركلي،  ٕٖٖٔمات سنة: 

َهائِمي (ٗ)
َ
، ابحث مفسر، مولده ووفاتو أعلي بن أٛتد بن علي ا١تهائمي ا٢تندي،  :ا١ت بو اٟتسن، عالء الدين، ا١تعروؼ اب١تخدـو
رح عوارؼ ا١تعارؼ، تبصَت الرٛتن وتيسَت ا١تناف ببعض ما يشَت إىل إعجاز القرآف، وزوارؼ اللطائف ُب ش و:مصنفاتمن  ،اب٢تند

، وكلها ٥تطولات، مات سنة: وخصوص النعم ُب شرح فصوص اٟتكم ،وأدلة التوحيد ،وإراءة الدقائق ُب شرح مرآة اٟتقائق
  (.ٕٚ٘/ٗ، )األعالـىػ. انظر: الزركلي، ٖ٘ٛ

  .(ٖٓٓ/ٛ)، ٔط، زلاسن التأويلالقاٝتي، انظر:  (٘)
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 .السورة عدد آايت: )اثنياً(
 ،وكلمها ألف ومئة وتسع وتسعوف كلمة ،مكيةرٛتو هللا: "  - (ٔ)قاؿ أبو عمرو الداٍل

    .(ٕ)"وىي ٙتانوف وٜتس، وحروفها أربعة آالؼ وتسع مئة وستوف حرفاً 
 فضل السورة، وأقواؿ العلماء فيها.)ادلطلب الثالث(:  
ُأْعِطيُت السَّْبَع الطَُّوَؿ َمَكاَف التػَّْورَاِة، : »قاؿ ، أف النيب  (ٖ)عن واثلة بن األسقعو 

ْلُت اِبْلُمَفصَّلِ  جْنِيِل، َوُأْعِطيُت اْلَمثَاين َمَكاَف الزَّبُوِر، َوُفضِّ   .(ٗ)«َوُأْعِطيُت اْلِمِئنَي َمَكاَف اإْلِ
  .(٘)"اْلُقْرآفِ  ِديَباجُ  [ٔ:غافر] ڍٿ  ٿ  ڍ "  :قاؿ  بن مسعود اّللَّ  عبد وعن

  .(ٔ)«اْلَعرَاِئسَ  ُيَسمَُّْتَ  اْٟتََواِميمُ  ُكنَّ » :قاؿ ،رٛتو هللا -(ٙ) إبراىيم بن سعد عنو 

                                 
اٟتافظ ا١تقرئ، أحد األعالـ، كاف ٣تاب الدعوة رٛتو هللا تعاىل، صاحب أبو عمرو الداٍل: عثماف بن سعيد القرليب  (ٔ)

وأٛتد  ،صاحب البغوي وىو أكرب شيخ لو ،منها: التيسَت، وجامع البياف، وغَت ذلك، ٝتع: أاب مسلم الكاتب ،التصانيف الكثَتة
وأبو بكر بن الفصيح، ودمحم بن مزاحم، وأبو بن فراس ا١تكي، وأاب عبد هللا بن أيب زمنُت، وعدة، وحدث عنو: ولده أبو العباس، 

(، وابن اٞتزري: ٖٙ، ت: ٚٚ/ٛٔ، )سري أعالـ النبالءىػ. انظر: الذىيب،  ٗٗٗالقاسم الطليطلي، وخلق كثَت، مات سنة: 
   .(ٜٕٔٓ، ت: ٖٓ٘/ٔ)د ط، ، غاية النهاية يف طبقات القراء

  (.ٕٔٙ/ٛ، )الكشف والبيافوالثعليب،  ،(ٕٛٔ/ٗ) ،ٔط ،البياف يف عّد آي القرآف ، بو عمرو الداٍلأ: انظر (ٕ)

واثلة بن األسقع: ابن كعب بن عبد العزى، كنيتو أبو قرصافة، أسلم قبل تبوؾ وشهدىا، وكاف من أىل الصفة، روى عنو:  (ٖ)
ىػ. انظر: ابن  َ٘ٛتىم، مات سنة: مكحوؿ، وَعْبد اّللَِّ ْبن عامر اْلَيْحِصيبّ، وشداد ْبن عمارة، وأَبُو ا١تليح ْبن أسامة ا٢تذيل، وغ

، ٔ، طاإلصابة يف دتييز الصحابة(، وابن حجر، ٜٕٗ٘،ت:ٜٜٖ/٘، )ٔ، طأسد الغابة يف معرفة الصحابةاألثَت، 
  (.ٜٚٓٔ،ت:ٕٙٗ/ٙ)
، ٔ، طمسنده(، وبنحوه رواه أبو داود الطيالسي ُب ٕٜٛٙٔ ، برقم:ٛٛٔ/ٕٛ، )ٔ، طادلسندأخرجو اإلماـ أٛتد ُب  (ٗ)
فضائل (، وابن الضريس ُب ٕٕ٘/ٔ، )ٔ، طابب فضائل السبع الطوؿ، فضائل القرآف(، وأبو عبيد ُب ٘ٓٔٔ ، برقم:ٖٔ٘/ٕ)

صحيح وقاؿ األلباٍل: "صحيح". انظر: األلباٍل، (، ٕٚٔ ، برقم:ٗٚ/ٔ، )ٔ، طابب كيف أنزؿ القرآف؟ وُب كم أنزؿ؟، القرآف
 (.  ٜ٘ٓٔ، برقم:ٕٔٗ/ٔ، د ط، )اجلامع الصغري

واٟتاكم ُب  ،(ٖٕٖٛٓ، برقم: ٖ٘ٔ/ٙ، ُب فضل اٟتواميم، )ادلصنف يف األحاديث واآلاثر ُب ابن أيب شيبةخرجو أ (٘)
  .سكت عنو الذىيبو  ،موقوفاً  (ٖٖٗٙ، برقم: ٗٚٗ/ٕ)، ٔطحم ا١تؤمن،  ، كتاب التفسَت، تفسَت سورةادلستدرؾ

روى عن: "، مدٍل ثقة، قاؿ العجلي: "قاضي أىل ا١تدينة ،دٍلالقرشي الزىري ا١ت ،بن عبد الرٛتن بن عوؼا :سعد بن إبراىيم (ٙ)
روى عنو: أيوب السختياٍل، والثوري، وسفياف بن عيينة، وشعبة بن و  أنس بن مالك، واٟتسن البصري، وسعيد بن ا١تسيب،

، رح والتعديلاجل(، وابن أيب حاًب، ٕٜٛٔ ، ت:ٔ٘/ٗ، د ط، )التاريخ الكبريىػ. انظر: البخاري، ٕ٘ٔمات سنة:  اٟتجاج،
 (.ٜٜٕٔ ، ت:ٕٓٗ/ٓٔ، )ٔ، طهتذيب الكماؿوا١تزي،  (،ٕٖٗ ، ت:ٜٚ/ٗ، )ٔط
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اي دمحم ارجع عما تقوؿ وعليك  :أف الوليد بن ا١تغَتة وشيبة بن ربيعة قاال  عن ابن عباسو 
 . (ٕ)"[ٙٙغافر: ] ڍ...ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ڍ : فأنزؿ هللا ،بدين آابئك وأجدادؾ

فقالوا: إف الدجاؿ يكوف منا  إف اليهود أتوا النيب " قاؿ:  - رٛتو هللا -(ٖ)عن أيب العاليةو 
ڳ  ڳ  ڍ  : فأنزؿ هللا ،كذا وكذامره، وقالوا: يصنع  أُب آخر الزماف، ويكوف من أمره فعظموا 

 ڍ  ...ڱ   ڱ    ڱ   ڱ  ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ      ہ   ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ 

  .(ٗ)"أف يتعوذ من فتنة الدجاؿ  فأمر نبيو ،[ٙ٘ غافر:]
ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  :تعاىل ُب قولو -رٛتو هللا -(ٙ)عن السدي: " -رٛتو هللا - (٘)قاؿ السيوليو  

نزلت ُب اٟترث بن قيس "  :قاؿ ،[ٗغافر: ] ڍڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ              ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  
 .(ٚ)"السهمي

  

                                                                                                     
، سننوُب  الدارميو  ،(ٕٖٗٛٓ، برقم: ٖ٘ٔ/ٙ، ُب فضل اٟتواميم، )ادلصنف يف األحاديث واآلاثر ُب ابن أيب شيبةأخرجو  (ٔ)

إسناده صحيح إىل سعد ، و (ٖ٘ٙٗ، برقم: ٕٕ٘ٔ/ٗ، )ابب: ُب فضل حم الدخاف واٟتواميم وا١تسبحات، فضائل القرآفكتاب 
 .بن إبراىيم وىو موقوؼ عليو

 .(ٔٚٔ- ٓٚٔ/ٔ)د ط، ، لباب النقوؿ يف أسباب النزوؿو  (،ٖٗٓ/ٚ، د ط، )الدر ادلنثور السيولي،انظر:  (ٕ)

 وعدة، ، عائشة، و وعلي ،مرع: من ٝتع ،الرايحي العالية أبو ا١تفسر، اٟتافظ، ا١تقرئ، اإلماـ، ِمهراف، بن رفيع: العالية أبو (ٖ)
وروى عنو: اثبت البناٍل، والربيع بن أنس، وجعفر بن ميموف، وخلق، قاؿ اٟتافظ: ثقة كثَت  ،كعب بن يبأُ : القرآف على وقرأ

، ت: ٜٖٚ/ٔ، )الكاشفوالذىيب، (، ٕٕٜٔ،ت: ٕٗٔ/ٜ)، هتذيب الكماؿانظر: ا١تزي،  .ىػ ٖٜ :سنة ماتاإلرساؿ، 
      (.  ٖٜ٘ٔ،ت: ٕٓٔ/ٔ) ،ريب التهذيبتقابن حجر، و  (،٘ٛ٘ٔ

 ".مرسل صحيح اإلسناد، وقاؿ: "(ٕٕٚ/ٔ)د ط، ، اإلكليل يف استنباط التنزيل السيولي،انظر:  (ٗ)

 ،بكر ا٠تضَتي الّسيولي وأب ،السيولي: اٟتافظ جالؿ الّدين أبو الفضل عبد الرٛتن بن أيب بكر بن دمحم بن سابق الدين( ٘)
 ُب استنباط التنزيل، واإلكليلوؿ، نقمن مصنفاتو: اإلتقاف ُب علـو القرآف، والدر ا١تنثور، ولباب ال ،اآلفاؽ العالمة ا١تشهور ُب

. ىػٜٔٔ:وتوُب سنة ىػ،ٜٗٛ:ولد سنة وغَتىا،وتدريب الراوّي ُب شرح تقريب النواوي،  ،وبغية الوعاة، ُب لبقات اللغويُت والنحاة
   (.ٗٚ/ٓٔ)، ٔط ،شذرات الذىبابن العماد، نظر: ا
 ىريرة وأيب ،وابن عمر ،وابن عباس ،السدِّي: أبو دمحم إٝتاعيل بن عبد الرٛتن بن أيب كردية ا١تشهور ابلتفسَت، روى عن أنس( ٙ)
 هتذيب الكماؿ يف أمساء الرجاؿانظر: ا١تزي، ىػ. ٕٚٔ: مات سنة ،وغَتىم ،واٟتسن بن صاحل ،والثوري ،شعبة :عنوروى ، و، 

 (.ٖٙٗ،ت:ٛٓٔ/ٔ) ،التهذيب تقريبابن حجر، و (، ٕٙٗ،ت:ٕٖٔ/ٖ)

 .(ٔٚٔ- ٓٚٔ/ٔ)د ط، ، لباب النقوؿ يف أسباب النزوؿ السيولي،انظر:  (ٚ)
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 ورة:مناسبة الس)ادلطلب الرابع(: 
ىناؾ ما  ووجو مناسبة أو٢تا آلخر الزمر أنو تعاىل ١تا ذكر : "(ٔ) -رٛتو هللا  -لوسيقاؿ اآل

ليكوف ذلك  ؛غافر الذنب وقابل التوب ىنا أنو  ذكر  ،يؤوؿ إليو حاؿ الكافر وحاؿ ا١تؤمن
١تناسبة، ويكفي استدعاء للكافر إىل اإلدياف واإلقالع عما ىو فيو، وبُت السورتُت أنفسهما أوجو من ا

فيها أنو ذكر ُب كل من أحواؿ يـو القيامة وأحواؿ الكفرة فيو وىم ُب احملشر وُب النار ما ذكر، وقد 
 .(ٕ)"فصل ُب ىذه من ذلك ما مل يفصل منو ُب تلك

 
 

  

                                 
من اجملددين من أىل بغداد، كاف سلفي االعتقاد، من   أديبو ٤تدث و  اآللوسي: ٤تمود بن عبد هللا اٟتسيٍت اآللوسي، مفسر (ٔ)

، االغًتاب، ودقائق التفسَت، وكشف الطرة عن الغرة، ومقامات ُب التصوؼ واألخالؽ كتبو: روح ا١تعاٍل ُب التفسَت، وغرائب
     (.ٙٚٔ/ٚ) ،األعالـ ،لزركليانظر: اىػ.  ٕٓٚٔوغَتىا كثَت، مات سنة: 

 .(ٖٜٕ/ٕٔ)د ط، ، روح ادلعاين يف تفسري القرآف العظيم والسبع ادلثاين ،انظر: اآللوسي (ٕ)
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 ادلبحث الثاين
 غافرتفسري موجز لسورة 

 بعض هبا افتتحت اليت ا١تقطعة اٟتروؼ بتلك ا١تقصود ا١تعٌت ُب العلماء لفتخا  ڍٿ  ٿ   ڍ
 :على قولُت القرآنية، السور

 :األوؿ قوؿال
 بعلمو،  هللا استأثر الذي ا١تتشابو من السور أوائل ُب ا٢تجاء حروؼ سائر :أصحابو قاؿ

 اإلدياف للب ذكرىا وفائدة ، هللا إىل فيها العلم تفويضو  بظاىرىا اإلدياف يجبف القرآف، سر وىي
 .هبا

 ُب  عباس ابنو  الرأي: أبو بكر الصديق، وعلي بن أيب لالب، ىذا إىلذىب ٦تن و 
 . رٛتهم هللا -(ٖ)أبو حيافو  ،(ٕ)الثوري وسفياف ،(ٔ)الشعيب، و رواايتو إحدى

 حروؼ الكتاب ىذا وصفوة صفوة كتاب لكل إف : »قاؿ، على عنفقد روي 
 .(ٗ)«التهجي

 سر وإف سراً  كتاب لكل إف »: فقاؿ ورالس فواتح عن ئلسُ  أنو - رٛتو هللا - الشعيب عنو 
 .(٘)«تطلبوه فال هللا سر » :قاؿ أخرى رواية وُب، «ذلك سوى عما وسل فدعها، السور فواتح القرآف

  :الثاٍل قوؿال
، منها ا١تقصود ا١تعٌت أف :أصحابو قاؿ   هللا استأثر الذي ا١تتشابو من ليست وأاها معلـو

 :منها كثَتة، أقواؿ على ا١تقصود ا١تعٌت تعيُت ُب قوؿال ىذا أصحابقد اختلف و ، بعلمو

                                 
 اثبت، بن وزيد وقاص، أيب بن وسعد علي،: عن روى فاضل، فقيو مشهور ثقة عمرو، أبو الشعيب شراحيل بن عامر: الشعيب(ٔ) 
: نظرا .ىػٗٓٔ :سنة مات فاضل، فقيو مشهور ثقة: اٟتافظ قاؿ والتابعُت، الصحابة من وغَتىم األربعة، والعبادلة ىريرة، وأيب

    (. ٕٜٖٓ:ت ،ٕٚٛ/ٔ) يبالتهذ تقريبابن حجر، و  ،(ٕٖٗٓ:،تٕٛ/ٗٔ) ،الكماؿ هتذيبا١تزي، 
، من وغَته اٟتديث علم ُب إماماً  كاف الكوُب، الثوري مسروؽ بن سعيد بن سفياف: الثوري(ٕ)   دينو على الناس أٚتع العلـو
. ىػٔٙٔ: سنة مات كثَت، وخلق حرب، بن وٝتاؾ مرّة، بن عمرو: عن روى اجملتهدين، األئمة أحد وىو وثقتو، وزىده وورعو

    (.ٕ٘ٗٗ: ،تٕٗٗ/ٔ) التهذيب تقريبابن حجر، و  ،(ٕٚٓٗ:،تٗ٘ٔ/ٔٔ) ،الكماؿ هتذيب ا١تزي،: نظرا
   .  ورجحاه (ٔ٘٘/ٗ، )فتح القديرالشوكاٍل ُب و  ،(ٓٙ/ٔ، )البحر احمليط يف التفسري ُب أبو حياف ذكره (ٖ)
     (، بدوف إسناد.ٖٙٔ/ٔ، )ٔ، طالقرآف تفسري عن والبياف الكشفالثعليب ُب  انظر:(ٗ) 
     (، بدوف إسناد.ٓٛ/ٔ، )ٔ، طالتنزيل معاملوالبغوي ُب  (،ٕٗ/ٖد ط، ) ،اإلتقاف يف علـو القرآفالسيولي،  انظر:(٘) 
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 ص كسورة هبا ابلتسمية السور بعض اشتهار بدليل للسور، أٝتاء اٟتروؼ ىذه أف -ٔ
 .يس وسورة

 ىذه من واحد بلفظ افتتحت قد السور من كثَتاً  ألف ؛الضعف من القوؿ ىذا خيلو وال
 . االشتباه رفع التسمية من والغرض الفواتح،

 .أخرى وابتداء سورة انقضاء على للداللة فاصلة جاءت قد اٟتروؼ ىذه أف -ٕ
  هللا أقسم أقساـ ىي" :  عباس ابن قاؿ ،السور أٝتاءىي  اٟتروؼ ىذه أف -ٖ

 .(ٔ)هبا
 وأٝتائو ،ا١تنزلة كتبو مباٍل ألاها ؛وفضلها لشرفها اٟتروؼ هبذه  هللا أقسم :قيلقد ف 

 اٟتمد قرأت :تقوؿ كما فهو كلها ا١تراد كاف وإف بعضها على تصراق وإمنا العليا، وصفاتو اٟتسٌت
 الكتاب ىو الكتاب ىذا أو اٟتروؼ هبذه أقسم تعاىل فكأنو ،بكما٢تا السورة قرأت أنك وتريد هلل،

 .(ٕ)"احملفوظ اللوح ُب ا١تثبت
 .(ٖ)" هللا أٝتاء من وىو بو،  هللا أقسمَ  َقَسم ىو" : قاؿ ، عباس ابن عنف

 مباٍل وألاها ؛وفضلها لشرفها ؛ا١تعجم ْتروؼ  هللا أقسم إمنا" : رٛتو هللا -قتيبة بنا قاؿ
 يتعارفوف، هبا األمم، كالـ وأصوؿ العلى، وصفاتو اٟتسٌت أٝتائو ومباٍل ا١تختلفة، ابأللسنة ا١تنزلة كتبو

   .(ٗ)"ويوّحدونو   هللا ويذكروف
 .(٘) عباس ابن وقال ،األعظم هللا اسم اهاأ  -ٗ

 .(ٙ): " فواتح السور أٝتاء من أٝتاء الرب هلالج لج فرقت ُب القرآف"رٛتو هللا -السديقاؿ و 
 القرآف ىذا أبف لإلشعار السور بعض افتتاح ُب وردت قد ا١تقطعة اٟتروؼ ىذه فأ -٘

 يعرفواها، اليت اٟتروؼ ىذه من ا١تركب الكالـ جنس من ىو ا١تشركُت بو  هللا ٖتدى الذي

                                 
 .  (ٗٚ/ٔ، )معاين القرآفُب  نحاسوال (ٖٙٔ/ٔ، )والبياف الكشفذكره الثعليب ُب  (ٔ)
    (.ٖٕ/ٔ) ،ٔط ،التأويل لباب ا٠تازف،(، و ٗٛٚ/ٕ، )ٔ، طاالنتصار للقرآفأبو بكر الباقالٍل، : انظر(ٕ) 
    .(ٜٖٕٙ/ٚ، )ٖ، طالتفسري، وابن أيب حاًب ُب (ٕٚٓ/ٔ)، ٔط ،جامع البياف الطربي ُب رواه(ٖ) 
 (.ٖٛٔ، د ط، )ص: القرآف مشكل أتويلانظر: ابن قتيبة،  (ٗ)
   (.ٕٚ/ٖ، )اإلتقاف يف علـو القرآفالسيولي، ، و (ٕٙٓ/ٔ) ،جامع البياف ،الطربي انظر:(٘) 
   (.ٕٙ/ٖ) ،اإلتقاف يف علـو القرآفالسيولي،  انظر:(ٙ) 
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 الفصاحة ُب لبلوغو فذلك مثلو، من بسورة اإلتياف عن عجزوا فإذا منها، الكالـ ليفأت على ويقدروف
 السور تصدير فإف ذلك عن وفضال شاسعة، ٔتراحل دواها وبلغاؤىم فصحاؤىم يقف مرتبة واٟتكمة

 اإلنصات إىل عليهم يتلى حُت القرآف استماع عن ا١تعرضُت أنظار جيذب ا١تقطعة اٟتروؼ ىذه ٔتثل
 يلفت ٦تا وذلك كالمهم، ٣تاري ُب مألوفة غَت ألفاظ التالوة أوؿ ُب أٝتاعهم يطرؽ ألنو ؛والتدبر

 واستجابتهم ىدايتهم ُب سبباً  تكوف قد وحججاً  حكماً  فيستمعوا منها، يراد ما ليتبينوا أنظارىم
 .(ٔ)"الصواب إىلأقرب األقواؿ ، وىو للحق

حروؼ ا٢تجاء أعلم هللا هبا  إىلىي إشارة  وغَتمها: ،رٛتهما هللا -(ٖ)والفراء (ٕ)قاؿ قطرب
العرب حُت ٖتداىم ابلقرآف أنو مؤتلف من حروؼ ىي اليت منها بناء كالمهم، ليكوف عجزىم عنو 

قاؿ قطرب: كانوا ينفروف عند استماع القرآف، فلما و  ،أبلغ ُب اٟتجة عليهم إذ مل خيرج عن كالمهم
أقبل عليهم ابلقرآف اْلُمْؤتَػَلِف  ، فلما أنصتوا لو استنكروا ىذا اللفظ ،ڍٱڍ و ،ڍٱ   ڍ  ٝتعوا:

وٚتاعة من أىل  - رٛتو هللا -(ٗ)قوؿ ا١تربّدوىو  ،لِيُػثَػبَِّتُو ُب أٝتاعهم وآذااهم ويقيم اٟتجة عليهم
 .(٘)"ا١تعاٍل

                                 
، مناىل العرفاف يف علـو القرآفوالزرقاٍل،  ،(ٜٖ/ٔ)، ٔ، طالتفسري الوسيط للقرآف الكرميدمحم سيد لنطاوي، انظر:  ((ٔ
  (.ٖٛٔ/ٔ، )الكشف والبياف عن تفسري القرآفالثعليب، (، و ٜٕٕ/ٔ، )ٖط
بصري أبو علي، ا١تعروؼ بقطرب، أحد العلماء ابلنحو واللغة، لو تصانيف كثَتة منها: معاٍل قطرب: دمحم بن ا١تستنَت ال (ٕ)

(، وابن خلكاف، ٚٙ/ٗ، )اتريخ بغدادىػ. انظر: ا٠تطيب البغدادي، ٕٙٓالقرآف، والنوادر، ومثلثات قطرب، وغَتىا، مات سنة: 
   (.ٕٖٔ/ٗ) ،وفيات األعياف

روى  بن مرواف الديلمي، أبو زكراي ا١تعروؼ ابلفراء، روى عن: قيس بن الربيع، والكسائي، و الفراء: حيِت بن زايد بن عبد هللا (ٖ)
: معاٍل القرآف، اتوصنفمن معنو: سلمة بن عاصم، ودمحم بن اٞتهم السمري، وغَتىم، كاف أعلم الكوفيُت ابلنحو بعد الكسائي، 

(، ٚٙٗٚ،ت:ٗ٘ٔ/ٗٔ، )اتريخ بغدادا٠تطيب، نظر: اىػ. ٕٚٓمات سنة:  ىا،ا١تقصور وا١تمدود، وغَت و ا١تصادر ُب القرآف، و 
     .(ٙ٘ٔٔ،ت:ٚٚٔ/ٓٔ) ادلنتظم يف اتريخ األمم وادللوؾ،وابن اٞتوزي، 

ا١تربد: دمحم بن يزيد بن عمَت بن حساف، أبو العباس األزدي، ا١تربد، شيخ أىل النحو، روى عن: أيب عثماف ا١تازٍل، وأيب حاًب  (ٗ)
بو  موثوقاً  فاضالً  ، وحدث عنو: نفطويو النحوي، ودمحم بن أيب األزىر، وإٝتاعيل الصفار، وٚتاعة، وكاف عا١تاً السجستاٍل، وغَتمها

و: الكامل، وا١تقتضب، والتعازي وا١تراثي، وشرح المية العرب، وإعراب القرآف، ولبقات مصنفاتُب الرواية، حسن احملاضرة، من 
وابن ، (ٗٔٛٔ،ت:ٔ٘ٔ/ٗ) ،اتريخ بغدادا٠تطيب البغدادي، ىػ. انظر: ٕ٘ٛ سنة: مات النحاة البصريُت، وغَتىا كثَت،

  .(ٓٔٔٚ،ت:ٕٙٗ/ٙ٘) د ط،، اتريخ دمشقعساكر، 
 ،القرليب، و (ٙٚ/ٔ، )معاين القرآفأبو جعفر النحاس، ، و (ٖٛٔ/ٔ، )الكشف والبياف عن تفسري القرآفانظر: الثعليب،  (٘)
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تقوؿ: لفالف على فالف لوؿ إذا كاف لو ، معناه ذي الغٌت والفضل والقدرة ،ڍ...ڄ  ڄ ڍ 
  .عليو فضل
وإف فالان لذو لوؿ، أي: ذو قدرة. ويقاؿ: إنو  ،الطوؿ: القدرة : "رٛتو هللا -(ٔ)ؿ ا٠تليلقا

الطوؿ: اٟتبل الطويل، ويقاؿ: لقد ، و ليتطوؿ على الناس بفضلو وخَته. واشتقاؽ الطائل من الطوؿ
 .(ٕ)"لاؿ لولك اي فالف، إذا لاؿ ٘تاديو ُب أمر وتراخيو عنو

ذي الفضل والنعم ا١تبسولة على من شاء من خلقو؛ يقاؿ  " :رٛتو هللا - (ٖ)قاؿ الطربيو 
 . (ٗ)"منو: إف فالان لذو لوؿ على أصحابو، إذا كاف ذا فضل عليهم

 و٘تتعهم ابلتجواؿ والًتداد، البالد للتجارات ُب تصرفهمغررؾ يال   ، ڍڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ...ڍ 
  .(٘)وا٢تالؾ عاقبة كفرىم العذاب ، فإفديهلهم وال يهملهم، تعاىلفإف هللا 

 .(ٙ) تقلب ُب األمور، وُب البالد: تصرؼ فيها كيف شاءو 
إقبا٢تم ُب دنياىم وتقلبهم ُب البالد ابلتجارات أي فال يغررؾ : " (ٚ)رٛتو هللا -قاؿ الز٥تشري 

                                                                                                     
  (.٘٘ٔ/ٔ) د ط،، اجلامع ألحكاـ القرآف

سيد األدابء ُب  ،النحوي اللغوي يا٠تليل بن أٛتد: ا٠تليل بن أٛتد بن عمرو بن ٘تيم الفراىيدي، األزدي البصري، العروض (ٔ)
علمو وزىده، ويكٌت أاب عبد الرٛتن، أصلو من الفرس، وانتقل إىل البصرة، من مصنفاتو: كتاب العُت، ولو علم ابإليقاع، ولو كتاب 

، ت: ٕٗٗ/ٕ، )وفيات األعيافىػ. انظر: ابن خلكاف،  ٘ٚٔقعها أحدث لو علم العروض، مات سنة: فيو، ومعرفتو ابلّنغم وموا
  .(ٖٕ٘، ت: ٖٙٚ/ٔ، )إنباه الرواة على أنباه النحاة(، القفطي، ٕٕٓ

 (،ٕٖٛ/ٕ) ، د ط،احمليط يف اللغة، مادة )لوؿ(، وابن عباد، (ٓ٘ٗ/ٚ، )كتاب العني ،انظر: الفراىيدي (ٕ)
 .ؿ(امادة )ل

 األعالـ، األئمة أحد اإللالؽ، على ا١تفسرين رأس جعفر، أبو الطربي، غالب بن كثَت بن يزيد بن جرير بن دمحم: الطربي ((ٖ
 جامع: مصنفاتو من ولائفة، كامل، بن وأٛتد الطرباٍل،: عنو وروى وخالئق، األعلى، عبد بن ويونس السرى، بن ىناد: من ٝتع

، ،بغداد اتريخالبغدادي، ٠تطيب ا: نظرا. ىػٖٓٔ:سنة مات كثَت، وغَتىا لعلماء،ا واختالؼ األمم، واتريخ البياف،
  (.ٜٜٕٔ: ت ،ٕ٘ٔ/ٖٔ)ادلنتظم يف اتريخ األمم وادللوؾ،  ،اٞتوزي وابن ،(ٜٖ٘: ،تٛٗ٘/ٕ)
 .(ٖٔ٘/ٕٔ، )جامع البياف ي،طرب الانظر:  (ٗ)

  .(٘ٓٔ/ٗ)، ٔط، معامل التنزيل يف تفسري القرآف ،البغويانظر:  (٘)

ـ َواْلَباء ،(ٕٕٗ/ٙ)، ٔط، احملكم واحمليط األعظم ،انظر: ابن سيده (ٙ)  ، مادة )قلب(.اْلَقاؼ َوالالَّ

القاسم الز٥َّتشري ا٠توارزمي، النحوي، اللغوي، ا١تتكلم، ا١تفسر، كاف عالمة  أبو بن عمر بن دمحم بن عمر، الز٥تشري: ٤تمود (ٚ)
ىػ. ٖٛ٘ :مات سنة ،بديعة منها: الكشاؼ، والفائق ُب غريب اٟتديث، وغَتىااألدب، ونسابة العرب، وصاحب التصانيف ال

 ،وفيات األعيافوابن خلكاف، (، ٗٓٔٗ،ت:ٖٚ/ٛٔ)، ٔط، ادلنتظم يف اتريخ األمم وادللوؾ، ابن اٞتوزي نظر:ا



 

 ~26 ~ 

 

 .(ٔ)"النافقة وا١تكاسب ا١ترْتة
 وىم األمم الذين ٖتزبوا وٕتمعوا على رسلهم ، ڍ... ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  گ ڍ

 .(ٕ)ابلتكذيب ٢تا، كعاد وٙتود، وقـو لوط، وأصحاب َمْدَين وأشباىهم
 معناه: ليزيلوا بو اٟتق ويبطلوه. ،    ڍ... ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں ڍ

أي مزؿ  مكاف دحض:ليزيلوا بو اٟتق ويذىبوا بو، ويقاؿ:  : "رٛتو هللا -(ٖ)قاؿ أبو عبيدة
 .(ٗ)"مزلق، ال يثبت فيو خف وال قدـ وال حافر

ٹ  ٹ  ڤ  ڍ  :تعاىل ىو قولوا١تراد ابلكلمة: ، ڍ... ہ      ہ     ہ   ھ  ھ ۀ  ہ  ڍ

 .(٘)[ٜٔٔىود: ] ڍڤ  ڤ  ڤ 
 ،   ڍ... ڄ     ڄ  ڄ        ڄ  ڃ  ڃ  ڃ      ڃ  چ       چ  ڍ

 .(ٙ)أمر قبيحىو احتقار وبغض عن  :ا١تقت معٌت
م مالئكة العذاب على جهة مقت الكفار أنفسهم اندهت وإذا: " -رٛتو هللا  -قاؿ ابن عطية 

اإلدياف فتكفروف أكرب من مقتكم  إىلالتوبيخ، فيقولوف ٢تم: مقت هللا إايكم ُب الدنيا إذ كنتم تدعوف 
 .(ٚ)"أنفسكم اليـو

 (ٛ)وقتادة ، وابن عباس ،قاؿ ابن مسعود ،ڍ...ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڍ

                                                                                                     
       .(ٔٔٚ،ت:ٛٙٔ/٘)

 .(ٓ٘ٔ/ٗ، )الكشاؼ ،ز٥تشريالانظر:  (ٔ)

 .(ٕٖ٘/ٕٔ، )جامع البياف ي،طرب الانظر:  (ٕ)

خارجي وال أبو عبيدة: معمر بن ا١تثٌت التيمي، أبو عبيدة النحوي البصري، العالمة، قاؿ اٞتاحظ ُب حقو: مل يكن ُب األرض  (ٖ)
إٚتاعي أعلم ّتميع العلـو منو، وقاؿ أبو حاًب السجستاٍل: كانت تصانيفو تقارب مائيت مصنف، منها: ٣تاز القرآف، وغريب 

 ،اتريخ بغدادا٠تطيب البغدادي،  نظر:اىػ . ٜٕٓسنة:  ماتف، وغريب اٟتديث، وغَتىا، القرآف، ومعاٍل القرآ
   .(ٛٚٔٔ،ت:ٕٙٓ/ٓٔ) ،ادلنتظم يف اتريخ األمم وادللوؾابن اٞتوزي، و  (،ٕٓٔٚ،ت:ٕٕ٘/ٖٔ)
 .(ٛٓٗ/ٔ)د ط، ، رلاز القرآف ،انظر: أبو عبيدة (ٗ)

   .(ٖٔ/ٗ)، ٔط، زاد ادلسري يف علم التفسري، ابن اٞتوزيانظر:  (٘)

 .(ٕٕٔ/ٕ)، ٔ، طأساس البالغة ،انظر: الز٥تشري (ٙ)

 .(ٜٗ٘/ٗ)، ٔ، طاحملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ،انظر: ابن عطية (ٚ)

أنس بن  :، روى عنوفقيهاً  ومفسراً  قتادة: اٟتافظ أبو ا٠تطّاب قتادة بن دعامة الّسدوسّي، عامل أىل البصرة، كاف حافظاً  (ٛ)
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ٍب أماهتم ا١توتة اليت ال بد  ،، ٍب أحياىمكانوا أمواات ُب أصالب آابئهم" : هللا امرٛته -(ٔ)والضحاؾ
 .(ٕ)"موتتافو منها ُب الدنيا، ٍب أحياىم للبعث والقيامة، فهااتف حيااتف 

يـو تلتقي فيو أىل " : قالوا - هللا مرٛته - (ٖ)ابن زيدو ، السديّ ، و عن قتادة ،ڍائ  ائ     ... ڍ
 .(ٗ)"السماء وأىل األرض، وا٠تالق وا٠تلق

        .(٘)ينفعهم٤تب  قريب :ٛتيم، الكافرينا١تراد ابلظا١تُت  ،ڍ ڤڤ  ڤ  ڤ     ... ڍ
 .٤ُتَرَـّ إىلٔتَُساَرقَِتَها النَّظَر    ،ڍ...ڄ  ڄ  ڄ  ڍ

وا٠تائنة  ،أي ما خيونوف فيو من مسارقة النظر إىل ما ال حيل: " رٛتو هللا - (ٙ)قاؿ ابن األثَت
أي يضمر ُب نفسو غَت  ،(ٚ)«لَنبٍّ َأْف َتُكوَف َلُو َخائَِنُة األعنُيِ  َما َكافَ  » َوُب اْٟتَِديِث: ،ٔتعٌت ا٠تيانة

ما يظهره، فإذا كف لسانو وأومأ بعينو فقد خاف، وإذا كاف ظهور تلك اٟتالة من قبل العُت ٝتيت 

                                                                                                     
انظر: ا١تزي، ىػ. ٚٔٔمات سنة  ،وآخروف واألوزاعي، وعنو: معمر، وشعبة، ، وعمراف بن حصُت ،يب سعيد ا٠تدريمالك، وأ

  (.ٛٔ٘٘،ت:ٖ٘ٗ/ٔ)، تقريب التهذيبابن حجر، (، و ٛٗٛٗ،ت:ٜٛٗ/ٖٕ، )هتذيب الكماؿ
 وابنوزيد بن أرقم،   ،عمر ابن :عن روى، التفسَت صاحب ،ا٠ترساٍل ا٢تاليل مزاحم بن الضحاؾ القاسم أبو: الضحاؾ (ٔ)

هتذيب الكماؿ يف أمساء انظر: ا١تزي،  .ىػٕٓٔ، مات سنة: وٚتاعة، وكثَت بن سليم ،البصري اٟتسن :عنو، وروى عباس
  (.  ٜٕٛٚ،ت:ٕٓٛ/ٔ) ،تقريب التهذيب(، وابن حجر، ٕٜٕٛ،ت:ٜٕٔ/ٖٔ) الرجاؿ،

    (.ٜٕٚ/٘ٔ) ،اجلامع ألحكاـ القرآف ،القرليب: انظر(ٕ) 
 بن وىشاـ وقتيبة، الفرج، بن أصبغ: عنوو  ا١تنكدر، وابن ،أبيو :عن روى ،العدوي أسلم بن زيد بن الرٛتن عبد :زيد ابن (ٖ)

 ،هتذيب الكماؿا١تزي، نظر: ا. ىػٕٛٔ: سنة مات، وا١تنسوخ والناسخ ،التفسَت من مصنفاتو: ،وآخروف عمار،
  (.ٖ٘ٙٛ:،تٖٓٗ/ٔ) ،تقريب التهذيبابن حجر، (، و ٕٖٓٛ،ت:ٗٔٔ/ٚٔ)
 .(ٖٙ٘/ٕٔ، )جامع البياف ي،طرب الانظر:  (ٗ)

 .(ٛ/ٗ)، ٔط، الوسيط يف تفسري القرآف اجمليد ي،واحدالانظر:  (٘)

ا١تبارؾ بن دمحم بن دمحم بن عبد الكرَل بن عبد الواحد الشيباٍل، اٞتزري، ٍب ا١توصلي،  ،٣تد الدين، أبو السعاداتابن األثَت:  (ٙ)
مولده: ، وغريب اٟتديث، وغَت ذلك، جامع األصوؿمن مصنفاتو: ، العالمة، البارع، األوحد، البليغ، القاضي، الرئيس الكاتب،

شرح و ونشأ هبا، ٍب ٖتوؿ إىل ا١توصل، وٝتع من: حيِت ابن سعدوف القرليب، وخطيب ا١توصل،  ىػ،ٗٗ٘: ّتزيرة ابن عمر، سنة
طبقات (، والسبكي، ٕٕ٘ ، ت:ٛٛٗ/ٕٔ) ،أعالـ النبالء سري انظر: الذىيب، .ىػٙٓٙ: مات سنة ،ولائفة، مسند الشافعي

  .(ٕٕٙٔ ، ت:ٖٙٙ/ٛ، )ٕط، الشافعية الكربى

، من (ٖٕٛٙ ، حديث رقم:ٜ٘/ٖ)، ابب قتل األسَت وال يعرض عليو اإلسالـ، كتاب اٞتهاد،  سننوأخرجو أبو داود ُب  (ٚ)
 (.ٕٕٙٗ ، برقم:ٙٚٗ/ٔ) ،صحيح اجلامع ، وصححو الشيخ األلباٍل. انظر: األلباٍل،حديث سعد بن أيب وقاص 
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 .(ٔ)"خائنة األعُت
 .(ٕ)ُمْشرِؾ ُمْفًَتٍ  ، ڍ گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ ...ڍ       
أسرؼ الرجل إذا جاوز " : رٛتو هللا -(ٖ)ابن األعرايبقاؿ ، اُؼ: ٣تاوزة القصدالسََّرؼ واإِلْسرَ و 

  .(ٗ)"جاوز اٟتد، وأسرؼ إذا أخطأ، وأسرؼ إذا غفل
وتفسَت " التناد ": يـو  ،معناه: يـو القيامة" : رٛتو هللا - (٘)قاؿ ابن األنباري ،ڍىئ  ىئ      ...ڍ

 .(ٙ)"عراؼ رجاالً يعرفواهم بسيماىميـو يتنادى أىل اٞتنة وأىل النار، وينادي أصحاب األ
الضحاؾ:  قاؿو  "،يـو يفر ا١ترء من أخيو"  :تعاىلىو أف يند بعضهم من بعض، كقولو قيل: و 

 .(ٚ)من األقطار إال وجدوا مالئكة صفوفاً  ، فال أيتوف قطراً إذا ٝتعوا زفَت النار ندوا ىرابً 
 .خسار ،ڍہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے ...   ڍ

 .(ٛ)"والتباب: ا٠تسراف وا٢تالؾ ،تبب: التب: ا٠تسار: " و هللارٛت -قاؿ ابن منطور 
 .َحقِّا   ،ڍ... ڤ  ڤڍ 

  

                                 
 .)خوف(مادة  ،(ٜٛ/ٕ، )النهاية يف غريب احلديث واألثر ،انظر: ابن األثَت (ٔ)

   .(ٔٔ/ٕٗ) ،ٕط ،التفسري ادلنري يف العقيدة والشريعة ،الزحيليانظر:  (ٕ)

، صاحب اللغة كاف أحد العا١تُت هبا، حدث ابن األعرايب: دمحم بن زايد، أبو عبد هللا موىل بٍت ىاشم، يعرؼ اببن األعرايب (ٖ)
عن: أيب معاوية الضرير، وروى عنو: إبراىيم بن إسحاؽ اٟتريب، وأبو العباس ثعلب، وأبو عكرمة الضيب، وأبو شعيب اٟتراٍل، ومن 

ىػ.  ٖٕٔ :سنة ماتثَت، تصانيفو: النوادر، واألنواء، والنبات، واتريخ القبائل، ومعاٌل الشعر، وتفسَت األمثاؿ، والدايت، وغَتىا ك
 (.ٖٖٙ، ت: ٖٙٓ/ٗ، )وفيات األعياف(، وابن خلكاف، ٕٙٛ، ت: ٖ٘٘/ٕ، )اتريخ بغدادانظر: ا٠تطيب البغدادي، 

 (.سرؼ، مادة )(ٓ٘ٔ -ٛٗٔ/ٜ، )لساف العرب ،انظر: ابن منظور (ٗ)

الصاٟتُت، هور، كاف أحفظ زمانو، وكاف من ابن األنباري: دمحم بن القاسم بن دمحم بن بشار األنباري، النحوي، اإلماـ ا١تش (٘)
ىػ. ٕٖٛكثَت، مات سنة:   ىاومن تصانيفو: الزاىر ُب اللغة، وىاءات القرآف، واألمايل، وغريب اٟتديث، وخلق اإلنساف، وغَت 

 (.ٕٕٚٗ،ت:ٜٖٚ/ٖٔ، )ادلنتظم(، وابن اٞتوزي، ٓٗ٘ٔ،ت:ٜٜٖ/ٖ) ،اتريخ بغدادانظر: ا٠تطيب، 

 .(ٖٛ٘/ٕ)، ٔط، الزاىر يف معاين كلمات الناس ،األنباريانظر: ابن  (ٙ)

  (.  ٘ٙٔ/ٗ) ،الكشاؼ ،انظر: الز٥تشري (ٚ)

 (.تببمادة ) ،(ٕٕٙ/ٔ)، لساف العرب ،انظر: ابن منظور (ٛ)
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: ال بد وال ٤تالة، ٍب كثر استعماؿ العرب " : رٛتو هللا -قاؿ ابن األنباري  األصل ُب ال جـر
٢تا، حىت جعلوىا ٔتنزلة قو٢تم: حقا، فصاروا يقولوف: ال جـر أنك ٤تسن، على معٌت: حقًا أنك 

 .(ٔ)"٤تسن
 .قومو معو الغرؽو  بونزؿ  ،ونزؿ حاؽ ٔتعٌت أحاط ،ڍڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ   ...  ڍ

اٟتيق ما حاؽ ابإلنساف من مكر أو سوء يعملو فينزؿ ذلك بو، " : رٛتو هللا -(ٕ)قاؿ الليث
ۇ   ...ڍ: ُب قولو  - رٛتو هللا -وقاؿ الزجاج  ،رىم وحاؽ هبم مكرىمتقوؿ أحاؽ هللا هبم مك

كما   ،أي أحاط هبم العذاب الذي ىو جزء ما كانوا يستهزءوف ،[ٖٛغافر: ] ڍۈ   ۆ          ۈ ۇ  ۆ 
  .(ٖ)"أحاط بفالف عملو وأىلكو كسبو؛ أي أىلكو جزاء كسبو :تقوؿ

 .(ٗ)يتخاصموف ُب النار  ،ڍ...ھ  ے  ے     ۓ ڍ 
غ وعلى الكفار ٚتع شاىد وىم ا١تالئكة يشهدوف للرسل ابلبال          ، ڍ ڤ  ڦ  ڦ...ڍ 
 .(٘)ابلتكذيب

يعٍت ا١تالئكة، واألشهاد: ٚتع شاىد مثل انصر وأنصار : " رٛتو هللا -قاؿ ابن منطور 
وا١تؤمنوف يشهدوف على ا١تكذبُت  عليهم السالـ وصاحب وأصحاب، وقيل: إف األشهاد ىم األنبياء

 .(ٚ)"ملك حافظ :أي، ويتلوه شاىد منو (ٙ)  -رٛتو هللا  -، قاؿ ٣تاىدٔتحمد، 
                                 

 .(ٕٕٚ/ٔ، )الزاىر يف معاين كلمات الناس ،األنباريانظر: ابن  (ٔ)

بن ا١تعتز كاف الليث من أكتب الناس ُب زمانو، ابرع األدب، الليث: ابن ا١تظفر بن نصر بن سيار، صاحب العربية، قاؿ ا (ٕ)
بصَتا ابلشعر واألدب والنحو، قاؿ إسحاؽ بن راىويو: كاف الليث رجال صاٟتا، أخذ عن ا٠تليل أصوؿ كتاب العُت. انظر: 

، ت: ٕٕٗ/ٔ) ،ٔط، البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة(، والفَتوزآابدي، ٖ، ت:ٖٖٔ/ٕٗ، )الوايف ابلوفياتالصفدي، 
ٕٖٛ.) 

 (.حوؽ، مادة )(ٕٛ/٘، )هتذيب اللغة ،انظر: األزىري (ٖ)

 .(ٜٖٛ/ٕٔ)، جامع البياف ،انظر: الطربي (ٗ)

 .(ٙٔٚ/ٖ)،ٔ، طتفسري مقاتل بن سليمافانظر:  (٘)

ض القرآف على عر  كاف فقيها عا١تا ثقة كثَت اٟتديث،  ،اٟتجاج موىل قيس بن السائب ا١تخزومي٣تاىد بن جرب: ويكٌت أاب  (ٙ)
وابن عوف،  ابن عباس ثالثُت عرضة، وصحب ابن عمر مدة كثَتة وأخذ عنو، وحدث عنو: قتادة، وعمرو بن دينار، واألعمش،

 ،هتذيب الكماؿ يف أمساء الرجاؿانظر: ا١تزي، ىػ. ٖٓٔ :وغَتىم، قاؿ قتادة: أعلم من بقي ابلتفسَت ٣تاىد، وتوُب ٔتكة سنة
 (.ٔٛٗٙ،ت: ٕٓ٘/ٔ) ،التهذيب تقريبحجر، ابن و (، ٖٛٚ٘،ت: ٕٕٛ/ٕٚ)

 (.شهدمادة ) ،(ٕٔٗ/ٖ)، لساف العرب ،انظر: ابن منظور (ٚ)
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 .(ٔ)صاغرين خاضعُت، يقع على الواحد واٞتميع ،   ڍٹ  ٹ    ڤ  ...ڍ
 .(ٕ)"النار هبم توقد" : قاؿ -رٛتو هللا - ٣تاىد عن ،ڍں  ڻ  ڻ     ڻ  ... ڍ

  ما ترشد إليو السورة: 
: " معظم مقصود السورة: ا١تنة على ا٠تلق ابلغفراف، وقبوؿ -رٛتو هللا  -قاؿ الفَتوزآابدي

بة، وخطبة التوحيد على جالؿ اٟتق، وتقلب الكفار ابلكسب والتجارة، وبياف وظيفة ٛتلة التو 
قعر اٞتحيم، وإظهار أنوار العدؿ ُب القيامة، وذكر إىالؾ القروف ا١تاضية،  العرش، وتضرع الكفار ُب

وإنكار فرعوف على موسى وىاروف، ومناظرة خربيل لقـو فرعوف انئبا عن موسى، وعرض أرواح 
كفار على العقوبة، ووعد النصر للرسل، وإقامة أنواع اٟتجة والربىاف على أىل الكفر والضالؿ، ال

والوعد إبجابة دعاء ا١تؤمنُت، وإظهار أنواع العجائب من صنع هللا، وعجز ا١تشركُت ُب العذاب، وأف 
ڦ       ڦ ...ڍاإلدياف عند اليْأس غَت انفع، واٟتكم ٓتسراف الكافرين وا١تبطلُت ُب قولو: 

 .(ٖ)"[ٛٚغافر: ] ڍڄ
 

  

                                 
 .(ٚٚٙ/ٕ)، ٔ، طغريب احلديث ،انظر: إبراىيم اٟتريب (ٔ)

 (.ٖٜٕٛ/ ٘، )ٔط ،مشس العلـواٟتمَتي، و  ،(ٜٕٖٙ/ٓٔ)، ٖ، طتفسري القرآف العظيم ،انظر: ابن أيب حاًب (ٕ)

 .(ٓٔٗ/ٔ)، د ط، بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز ،زآابدىالفَتو انظر:  (ٖ)
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 ادلبحث الثالث
 قصة مؤمن آؿ فرعوف

 :مطلبُتويشتمل على 
  من قـو فرعوف؟أـ ىل كاف ىذا الرجل من بٍت إسرائيل )ادلطلب األوؿ(: 

 على قولُت: اختلف أىل العلم ُب ىذا الرجل ا١تؤمن،
ٔتوسى، وكاف ُيِسّر قاؿ بعضهم: كاف من قـو فرعوف، غَت أنو كاف قد آمن  القوؿ األوؿ:

 على نفسو. إديانو من فرعوف وقومو خوفاً 
، [ٕٛغافر: ] ڍڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  ڍ  :تعاىلُب قولو  -رٛتو هللا  - عن السديّ ف 

 .(ٔ)"ىو ابن عم فرعوف" قاؿ: 
مل يكن ُب آؿ فرعوف مؤمن غَته وغَت امرأة فرعوف وغَت ا١تؤمن ": قاؿ  قاؿ ابن عباسو 

 ڍی  ی     ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   ڍ  الذي قاؿ: موسى  الذي أنذر

 .(ٕ)"[ٕٓ]القصص: 
جيوز أف يكوف ا١تعٌت وقاؿ رجل مؤمن يكتم إديانو من آؿ  : "رٛتو هللا -(ٖ)وقاؿ النحاس

 .(ٗ)"فرعوف على التقدَل والتأخَت
ۀ  ہ  ہ     ڍ :نأنو كاف من آؿ فرعوف، وقوؿ ا١تؤم الظاىر: " رٛتو هللا -قاؿ الز٥تشري و 

 .(٘)"دليل ظاىر على أنو ينتصح لقومو ،[ٜٕغافر: ] ڍہ  ہ  ھ  ھ
 .(ٔ)"من آؿ فرعوف ا١تشهور أف ىذا الرجل ا١تؤمن كاف قبطياً : " رٛتو هللا -(ٙ)قاؿ ابن كثَت و 

                                 
  (،ٖ٘ٚ/ٕٔ، )جامع البياف ،انظر: الطربي (ٔ)

 (.      ٖٔٗٛٔ ، برقم:ٕٖٙٙ/ٓٔ، )تفسري القرآف العظيم ،انظر: ابن أيب حاًب (ٕ)

، والقرآف ابلفقو العلم أىل من كاف ،ي ا١تصريالنحو  النّحاس را١ترادي، أبو جعف يونس بن إٝتاعيل بن دمحم بن أٛتدالنحاس:  (ٖ)
ابن اٞتوزي،  نظر:. اىػٖٖٚ: سنة توُب، والناسخ وا١تنسوخ، وغَت ذلك، القرآف وإعراب، القرآفا١تعاٍل ُب  :منهاكثَتة   مصّنفات لو

 (.ٕ٘ٗ/ٕ)، ٔط، اجلناف مرآة، واليافعي، (ٕٓٔ٘،ت:٘ٚ/ٗٔ) ،ادلنتظم

  (.ٕٙٔ/ٗ، )ٕط، معاين القرآف ،انظر: النحاس (ٗ)

  (.ٕٙٔ/ٗ، )الكشاؼ ،انظر: الز٥تشري (٘)

 مفت ٤تدث إماـ: الذىيب قاؿ اٟتافظ، الشافعي الفقيو الدمشقي البصري، القرشي كثَت بن عمر بن إٝتاعيل: كثَت ابن ((ٙ
: مصنفاتو ومن ار،واٟتج تيمية، ابن الدين تقي الشيخ من وٝتع عساكر، بن والقاسم العراقي، اٟتسُت: من العلـو أخذ ابرع،
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 القوؿ الثاين:

 .(ٕ)، ولكنو كاف يكتم إديانو من آؿ فرعوف: بل كاف الرجل إسرائيلياً بعضهمقاؿ 
  الثالث: القوؿ

 .: كاف أبوه من آؿ فرعوف، وأمو من بٍت إسرائيلبعضهمقاؿ 
ويقاؿ:   ،كاف أبوه من آؿ فرعوف، وأمو من بٍت إسرائيل"  :رٛتو هللا - (ٖ)قاؿ السمرقندي

 .(ٗ)"كاف ابن فرعوف َيْكُتُم ِإديانَُو، وكاف قد أسلم سراً من فرعوف
أنو  يدؿ علىذلك كالمو احملكي عنو بعد   ألف ُب ؛والراجح من القوؿ أنو كاف من قـو فرعوف

 من قـو فرعوف.
وأوىل القولُت ُب ذلك ابلصواب عندي القوؿ الذي قالو السدّي  : "رٛتو هللا -قاؿ الطربي 

من أف الرجل ا١تؤمن كاف من آؿ فرعوف، قد أصغى لكالمو، واستمع منو ما قالو، وتوقف عن قتل 
وقاؿ لو: ما أريكم إال ما أرى، وما أىديكم إال سبيل  ،ووقيلو ما قال ،موسى عند اهيو عن قتلو

ألنو  ؛أف يعاجل ىذا القاتل لو، و١تلئو ما قاؿ ابلعقوبة على قولو لكاف حرايً  لياً يالرشاد، ولو كاف إسرائ
مل يكن يستنصح بٍت إسرائيل، العتداده إايىم أعداء لو، فكيف بقولو عن قتل موسى لو وجد إليو 

 .(٘)" كاف من مأل قومو، استمع قولو، وكّف عما كاف ىّم بو ُب موسى  سبيال؟ ولكنو ١تا

وُب كالمو احملكي  ،والظاىر على ىذا كونو من آؿ فرعوف حقيقة : "رٛتو هللا -قاؿ األلوسيو 
 .(ٙ)"عنو بعد ما ىو ظاىر ُب ذلك

                                                                                                     
، النبالء أعالـ سري الذىيب،: انظر. ىػ ٗٚٚ: سنة ماتو  ىػ،ٓٓٚ: سنة ولد كثَت، ذلك وغَت الكبَت، والتفسَت الكبَت، التاريخ

    .(ٜٗٗ:،ت٘ٗٗ/ٔ)، ٕط ،الكامنة الدرر حجر، ابن، و (ٜٕ/ٔ)
  (.ٕٙٔ/ٚ، )ٔ، طتفسري القرآف العظيم ،انظر: ابن كثَت (ٔ)

  (.ٖٙٚ/ٕٔ، )جامع البياف ،يانظر: الطرب  (ٕ)

من الزىاد ا١تتصوفُت، من تصانيفو: و السمرقندي: نصر بن دمحم بن أٛتد بن إبراىيم السمرقندي، أبو الليث، من أئمة اٟتنفية،  (ٖ)
الـ سري أع الذىيب،نظر: اىػ.  ٖٖٚسنة:  ماتتفسَت القرآف، وعمدة العقائد، وخزانة الفقو، والنوازؿ من الفتاوى، وغَتىا، 

   .(ٓٔٙ،ت:ٜٙٔ/ٕ) د ط،، اجلواىر ادلضية يف طبقات احلنفية٤تيي الدين اٟتنفي: و (، ٖٖٗٗ،ت:ٖٖٖ/ٕٔ)، ٖط، النبالء
  (.ٕٗٓ/ٖ، د ط، )حبر العلـو ،انظر: السمرقندي (ٗ)

  (.ٖٙٚ/ٕٔ، )ٔ، طجامع البياف ،انظر: الطربي (٘)

  (.ٕٗٓ/ٖ، )والسبع ادلثاين روح ادلعاين يف تفسري القرآف العظيم ،انظر: األلوسي (ٙ)
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 .قصة مؤمن آؿ فرعوف )ادلطلب الثاين(:
الرجل يكتم إديانو عن قومو القبط، فلم يظهر إال وقد كاف ىذا " : رٛتو هللا -قاؿ ابن كثَت 

وأفضل اٞتهاد كلمة   فأخذت الرجل غضبة هلل ،ڍٻ  ٻ  ٻ   ڍ :ىذا اليـو حُت قاؿ فرعوف
   .(ٔ)"عدؿ عند سلطاف جائر

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  ڍ    :تعاىلقولو "  :رٛتو هللا -قاؿ الز٥تشري و 

وىذا إنكار منو عظيم وتبكيت شديد،  ، ڍ چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ
كأنو قاؿ: أترتكبوف الفعلة الشنعاء اليت ىي قتل نفس ٤ترمة، وما لكم علة قط ُب ارتكاهبا إال كلمة 

مع أنو مل حيضر لتصحيح قولو بينة واحدة، ولكن بينات  ،ڍڇ   ڇ ڍ :اٟتق اليت نطق هبا وىي قولو
االعًتاؼ بو،  إىلكم ال ربو وحده، وىو استدراج ٢تم عّدة من عند من نسب إليو الربوبية، وىو رب

أتقتلونو ساعة ٝتعتم منو ىذا القوؿ من غَت روية  :، وا١تعٌتلُت بذلك ٚتاحهم ويكسر من سورهتمولي
  .(ٕ)"يريد ابلبينات العظيمة اليت عهد٘توىا وشهد٘توىا، ڍڍ ڍ :وقولو ،وال فكر ُب أمره

 .[ٕٛ]غافر: ڍڱ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   گ  ڳ  ڳ ڍ: تعاىلقولو 
 : وىو احتجاج آخر من وجهُت:رٛتو هللا - (ٖ)قاؿ الشوكاٍل

إذا   البينات وأيده اب١تعجزات؛ ألف النيب  إىلأحدمها: أنو لو كاف مسرفًا كذاابً ١تا ىداه هللا 
ومن  ،كاف صادقًا فهو أصلح الصاٟتُت، فيظهر عليو من العالمات ومن الدالئل من صدؽ الكالـ

 لو مل تكن فيو آايت مبينة :وذلك كما قاؿ حساف ُب حق نبينا دمحم  ،يدؿ على صدقوالعفاؼ ما 
يعتقد أبنو نيب صادؽ، فإذا كاف الرجل  وجهو الكرَل  إىليعٍت: الناظر  كانت بديهتو أتتيك اب٠ترب

لى هللا ٤تافظًا على الصالة وجيتهد ُب الطاعة والعبادة تظهر عليو أنوار الطاعة والعبادة واإلقباؿ ع
 فليست ا١تعجزات وحدىا ىي  ،الذين ىم أفضل األولياء -عليهم السالـ  -، فكيف ابلرسل

                                 
  (.ٕٚٔ/ٚ، )تفسري القرآف العظيم ،انظر: ابن كثَت (ٔ)

  (.ٖٙٔ/ٗ، )الكشاؼ ،انظر: الز٥تشري (ٕ)

الشوكاٍل: دمحم بن علي بن دمحم بن عبد هللا الشوكاٍل، فقيو ٣تتهد من كبار علماء اليمن، من أىل صنعاء، نشأ هبا، وويل  (ٖ)
ما هبا، من مصنفاتو: نيل األولار من أسرار منتقى األخبار، والبدر الطالع ٔتحاسن من بعد ومات حاك ٜٕٕٔقضاءىا سنة 

نظر: اىػ.  ٕٓ٘ٔالقرف السابع، والفوائد اجملموعة ُب األحاديث ا١توضوعة، وفتح القدير، وإرشاد الفحوؿ، وغَت ذلك، مات سنة: 
  (.ٜٕٛ/ٙ) األعالـ ،لزركليا
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  دالئل النبوات، بل الصدؽ واألمانة وحسن السَتة وشرؼ النسب وغَت ذلك ٦تا يدؿ على الصدؽ.
ڱ  ڳ  ڳ    گ  ڳ  ڳ ڍقتلو:  إىلاثنيها: أنو إذا كاف كذلك خذلو هللا وأىلكو، فال حاجة لكم 

ال يهدي من ىو مسرؼ كذاب، فال حاجة  تعاىليعٍت: ال تشغلوا أنفسكم بو فاهلل  ،ڍڱ  ڱ 
 .(ٔ)"وا١تسرؼ: ا١تقيم على ا١تعاصي ا١تستكثر منها، والكذاب: ا١تفًتي ،قتلو إىللكم 

ں    ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے  ے   ڍ  :تعاىلقولو 

 .[ٜٕ]غافر: ڍ﮷ ﮸  ﮹    ۓ  ۓ    ﮲  ﮳  ﮴   ﮵  ﮶  
أباهم اآلف ظاىروف ُب األرض، وىذا الظهور ظهور وقيت،  مؤمن آؿ فرعوف يعٍت: يذكرىم

 ويذكر أيضاً أبف الدولة اليت ٖتارب الدين يؤذف بزوا٢تا.
أي دولة ٖتارب شرع هللا البد أف تزوؿ وأف تذؿ بعد عز، ولكن " : رٛتو هللا -قاؿ ابن كثَت 

يعٍت: يعادي ولياً ، (ٕ)«اِبحلَْربِ  آَذنْػُتوُ  فَػَقدْ  َولِيِّا يل  َعاَدى َمنْ  »ٟتديث القدسي: يقوؿ ُب ا هللا 
أنو ٤تارب لو، فكيف إذا عادوا كل أولياء هللا  -أي: يعلمو-يؤذنو  تعاىلواحدًا من أولياء هللا، فاهلل 

 ،يزوؿ ملكهم، وتزلزؿ عروشهم جهاراً اهاراً البد أف ، وإذا حاربوا دين هللا هللا  إىلوكل الدعاة 
يقوؿ: وكذا وقع آلؿ فرعوف، مازالوا ُب شك وريب و٥تالفة ومعاندة ١تا جاءىم موسى بو، حىت 
أخرجهم هللا ٦تا كانوا فيو من ا١تلك واألمالؾ والدور والقصور والنعمة واٟتبور، ٍب حولوا البحر مهانُت، 

واألرواح ابٟترؽ، نقلت  ،ُت، يعٍت: األجساـ ابلغرؽأسفل سافل إىلونقلت أرواحهم بعد العلو والرفعة 
و٢تذا قاؿ ىذا الرجل ا١تؤمن ا١تصدؽ الرب الراشد التابع للحق  ،النار، وأغرؽ هللا األجساد إىلاألرواح 

أي: عالُت على الناس ،  ڍں    ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀڍ الناصح لقومو الكامل العقل: 
أي: لو كنتم أضعاؼ ما أنتم فيو من  ،ڍہ  ہ  ھ  ھۀ  ہ  ہ   ڍ : تعاىلقاؿ  ،حاكمُت عليهم

فمن يستطيع أف يقف  ،العدد والعدة، والقوة والشدة ١تا نفعنا ذلك، وال رد عنا أبس مالك ا١تمالك
وىذا قاروف خسف  ،، وأماـ أخذه؟ ال ديكن أف يكوف ىناؾ من يدفع أبس هللا أماـ أبس هللا 

والو وخزائنو، فما وجد فئة تنصره من دوف هللا وما كاف من بو وبداره األرض، وابتلعتو األرض أبم
 .(ٖ)"ا١تنتصرين

                                 
  (.ٔٙ٘/ٗ، )رفتح القدي ،انظر: الشوكاٍل (ٔ)

   .(ٕٓ٘ٙ ، حديث رقم:٘ٓٔ/ٛ، )التواضعابب ، الرقاؽكتاب   صحيحو، أخرجو البخاري ُب (ٕ)

  (.ٕٖٓ/ٔ) ،ٔط ،البداية والنهاية ،انظر: ابن كثَت (ٖ)
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 .[ٖٓ]غافر: ڍ﮺ ﮻    ﮼  ﮽  ﮾       ﮿  ﯀  ﯁           ڍ  :تعاىلقولو 
 :أف مؤمن آؿ فرعوف كاف يكتم إديانو أواًل فلما قاؿ فرعوف: " رٛتو هللا -(ٔ)ابن عادؿقاؿ 

 وَشاؽَّ فرعوف ابٟتق وقاؿ: ، أنو على دين موسى أزاؿ الكتماف وأظهر ،ڍٻ  ٻ  ٻ ڍ
﯁        ڍ ﮻    ﮼  ﮽  ﮾       ﮿  ﯀   أي مثل أايـ األحزاب إال أنو ١تا أضاؼ اليوـَ  ،ڍ﮺ 

األحزاب وفسرىم بقـو نوح وعاد وٙتود، وكاف لكل حزب يـو ُب العذاب اقتصر من اٞتمع على  إىل
وا١تعٌت مثل دأهبم ُب عملهم من الكفر والتكذيب  ،ڍ  ڍ قولو: ، و ذكر الواحد لعدـ االلتباس

  وسائر ا١تعاصي دائماً ال يفًتوف عنو.
ٍب  ،واٟتاصل أنو خوفهم ا٢تالؾ ُب الدنيا ،وال بّد من حذؼ مضاؼ يريد مثل جزاء دأهبم

عليهم،  أي ال يُػْهِلُكُهْم قبل إقامة اٟتجة ،ڍ ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ ڍ :تعاىلوقولو  ،خوفهم ىالؾ اآلخرة
يعٌت أف تدمَت أولئك األحزاب كاف عداًل أباهم استوجبوه  ،وا١تقصود التنبيو على عذاب اآلخرة

: تعاىلقولو ، و ، وتلك العلة قائمة ىنا فوجب حصوؿ اٟتكم ىناعليهم السالـ بتكذيبهم األنبياء
بعضهم بعضاً،  التناد تفاعل من النداء يقاؿ: تنادى القـو أي اندى ،ڍېئ  ېئ      ېئ  ىئ  ىئ  ىئ ڍ

مصدر تَػَنادَّ من: َندَّ الَبِعَُت إَذا َىَرَب ونَػَفَر،  ،بتشديدىا -رٛتو هللا - والضحاؾ  وقرأ ابن عباس
 .(ٕ) "[ٖٗ]عبس:  ڍىئ  ىئ       ی  ی  ی  یڍ : تعاىلوىو ُب معٌت قولو 

يـو ا١تعٌت أي: أخاؼ عليكم عذاب يـو التالقي، وعذاب "  :رٛتو هللا -(ٖ)قاؿ أبو علي
التنادي، وقيل ُب يـو التناد أنو يـو ينادي أىل اٞتّنة أىل النار، وأىل الّنار أىل اٞتنة، فينادي أىل 

وينادي أىل الّنار أىل اٞتّنة:  ،اٞتّنة أف قد وجدان ما وعدان ربنا حقا فهل وجدًب ما وعد ربكم حقا
 اد ابلتشديد من نّد البعَت إذا فّر ىارابً وقد قرئ يـو التن ،أف أفيضوا علينا من ا١تاء أو ٦تا رزقكم هللا

                                 
 ؿقاو  ،الكتاب علـو ُب اللباب من مصنفاتو: ،الدين سراج حفص، أبو الدمشقّي، اٟتنبلي عادؿ بن علي بن عمر: عادؿ ابن( ٔ)

 لو أجد مل، و ىػ٘ٚٚ :مات سنة، وقيل: ىػ ٓٛٛ :بعدقاؿ الزركلي: توُب  الفقو، ُب احملرر على لو حاشية :الطيبة األزىار صاحب
   (.ٛ٘/٘) ،األعالـ نظر: الزركلي:ا .ترٚتة

  (.ٚٗ/ٚٔ) ،ٔط ،اللباب يف علـو الكتاب ،انظر: ابن عادؿ اٟتنبلي (ٕ)

د بن عبد الغفار، أبو علي الفارسي، النحوي الشهَت، صاحب التصانيف، منها: التذكرة، أبو علي الفارسي: اٟتسن بن أٛت (ٖ)
، البداية والنهاية،(، وابن كثَت، ٛٓٙ/ٕٙ، )اتريخ اإلسالـىػ. انظر: الذىيب،  ٖٚٚواٟتجة، واإليضاح وغَتىا، مات سنة: 

  (.    ٚٓٗ/ٗ) ،ٔط، شذرات الذىب(، وابن العماد، ٜٕٗ/٘ٔ)
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 .(ٔ) "[ٖٗ]عبس:  ڍىئ  ىئ       ی  ی  ی  یڍ على وجهو، ويدؿ على ىذا قولو: 
 أٚتع ا١تفسروف على أف يـو التنادي ىو يـو القيامة وُب تسميتو هبذا االسم وجوه:و 

لنار كما حكى قيل: ألف أىل النار ينادوف أصحاَب اٞتنة، وأصحاب اٞتنة ينادوف أصحاَب ا
 هللا عنهم.
ومعٌت يـو التنادي يـو ينادي )أصحاب اٞتنة أصحاب النار "  :رٛتو هللا - (ٕ)قاؿ الزجاجو 

ڻ  ڍ : تعاىلىو قولو  نادتأف يكوف يـو ال -وهللا أعلم  -وجيوز  ،أف قد وجدان ما وعدان ربنا حقا(

 .(ٖ) "[ٔٚ]اإلسراء:  ڍڻ  ڻ  ۀ   ۀ 
 ،احملشر إىلوقيل: ينادوف  ، بعضا ابلويل والثبور، فيقولوف: اي ويلناوقيل: ينادي بعض الظا١تُت

وقيل:  ،[ٕ٘اٟتاقة: ] ڍې  ې   ې  ې  ڍ، والكافر: [ٜٔاٟتاقة: ] ڍں  ں  ڻ    ڍ وقيل ينادي ا١تؤمن: 
 ينادى ابللََّعنِة على الظا١تُت، وقيل: جياء اب١توت على صورة كبش أملح ٍب يذبح بُت اٞتنة والنار، ٍب

أىل النار خلود بال موت، وقيل: ينادى ابلسعادة والشقاوة  ينادى اي أىل اٞتنة خلود بال موت، واي
ن فالف شقي شقاوة فال يسعد بن فالف ِسِعَد سعادة ال يشقى بعدىا أبداً، وفالف ابأال إفَّ فالف ا

: إذا ٝتعوا زفََت هللارٛتو  -قاؿ الضحاؾ؛     ڍ ی  ی  یڍبعد ىذه اآلية:  تعاىلقولو و ، بعدىا أبداً 
ا١تكاف الذي كانوا  إىلفَتجعوف  من األقطار إال وجدوا ا١تالئكة صفوفاً  فال أيتوف قطراً  ندوا ىرابً  النار
  .(ٗ)"فيو

أىل  ذكر مؤمن آؿ فرعوف قومو، [ٖٗ]غافر: ڍٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ڍ :تعاىلقولو 
 .و من البيناتوما جاءىم ب بيوسف عليو وعلى نبينا الصالة والسالـ، مصر

، يعٍت: أىل مصر، قد بعث هللا فيهم رسواًل من قبل موسى " : رٛتو هللا -قاؿ ابن كثَت 
كاف عزيز أىل مصر، وقيل: كاف ىو ا١تلك، وبعضهم يقوؿ: إف ملك مصر آمن   وىو يوسف 

                                 
         (. ٗٓٔ/ٙ) ،ٕ، طاحلجة للقراء السبعة و علي،انظر: أب (ٔ)
من الزجاج: إبراىيم بن السري بن سهل أبو إسحاؽ الزجاج، كاف من أىل الفضل والدين، ٚتيل ا١تذىب واالعتقاد،  (ٕ)

اتريخ  دادي،ا٠تطيب البغنظر: اىػ. ٖٔٔسنة:  ماتتصانيفو: معاٍل القرآف ُب التفسَت، وخلق اإلنساف، وتفسَت جامع ا١تنطق، 
 (.ٖٔ،ت:ٜٗ/ٔ) ،وفيات األعيافوابن خلكاف، ، (ٕٖٙٔ،ت:ٚٛ/ٙ) ،بغداد

   (.     ٖٖٚ/ٗ) ،ٔ، طمعاين القرآف وإعرابو ،الزجاجانظر:  (ٖ)
  (، بتصرؼ.ٛٗ/ٚٔ) ،اللباب يف علـو الكتاب ،انظر: ابن عادؿ (ٗ)
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 بدعوة يوسف واختاره ملكًا من بعده، وبعضهم يقوؿ: إنو مل يؤمن، ولكنو كاف معجبًا ْتكمتو
 ،وسياستو فاختاره من بعده، والدليل على ذلك: أنو رفع أبويو على العرش، والعرش: يكوف للملك

أمتو القبط، فما ألاعوه تلك الطاعة إال ٔتجرد الوزارة واٞتاه الدنيوي؛  تعاىلهللا  إىلوكاف رسواًل يدعو 
، أي: يئستم ڍ پ  پ  پ  ڀ   ڀ   ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ڍو٢تذا قاؿ: 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ڍوذلك لكفرىم وتكذيبهم، ، ڍٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ڍفقلتم لامعُت: 

أي: كحالكم ىذا يكوف حاؿ من يضللهم هللا إبسرافو ُب أفعالو وارتياب  ،ڍڦ  ڦ    ڦ 
 .(ٔ)"قلبو

 
 
 
 
 
 
 

  

                                 
  (.ٖٓٔ/ٚ، )تفسري القرآف العظيم ،انظر: ابن كثَت (ٔ)
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 ادلبحث الرابع
 الصحوة اإلميانية ادلستنبطة من قصة مؤمن آؿ فرعوف

 .اتباع احلق واإلرشاد إليو إىلالدعوة لرفق يف وا التلطف
 ثالث حاالت: وقد جاء ذلك ُب
حيث إف مؤمن آؿ فرعوف ، ڍ ...ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژڑ  ...ڍ :تعاىلقولو  اٟتالة األوىل: ُب

عما راعى جانب التلطف ُب ا٠تطاب عسى أف يردعهم ولكنو  ،مل يشك أبدًا ُب صدؽ موسى
  .مهوا بو من قتل موسى

وصدقو ولكن  ة موسى ومل يكن ذلك لشك منو ُب رسال : "رٛتو هللا - (ٔ)ا١تاورديقاؿ 
 .(ٕ)"تلطفاً ُب االستكفاؼ واستنزاالً عن األذى

ليشعرىم أف أمرىم يهمو، فهو نفسو  إىل، حيث أضافهم ڍ ں   ڍُب قولو: اٟتالة الثانية: 
 إىللعل ىذا أف جيعلهم ينظروف  واحد منهم، ينتظر مصَته معهم وىو إذف انصح ٢تم مشفق عليهم،

 ....ٖتذيره ابىتماـ، وأيخذونو مأخذ الرباءة واإلخالص
 إىلدليل على أنو قبطي، ولذلك أضافهم  ڍ ں   ڍ: وُب قولو: " رٛتو هللا - (ٖ)قاؿ القرليب

 .(ٗ)قبوؿ وعظو" إىلليكونوا أقرب  ڍ ں   ڍ نفسو فقاؿ:
أي: عذابو؟ وىذا من حسن   ،ڍہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ۀ    ...ڍ :تعاىلاٟتالة الثالثة: ُب قولو 

ليفهمهم أنو  ڍھ  ھ    ڍوقولو:  ڍۀ  ہ   ڍدعوتو، حيث جعل األمر مشًتًكا بينو وبينهم بقولو: 

                                 
ها: ومن، فن كل ُب الكثَتة ا١تصنفات لو ،الشافعي البصري، ا١تاوردي اٟتسن أبو القاضي، حبيب بن دمحم بن عليي: ا١تاورد (ٔ)

اتريخ  ا٠تطيب البغدادي، ىػ. انظر:ٓ٘ٗ: سنة مات ىا،وغَت ، السلطانية األحكاـو ، النكت ٝتاه القرآف تفسَتو ، الفقو ُب اٟتاوي
ادلنتظم يف اتريخ األمم وادللوؾ، (، وابن اٞتوزي، ٖٔٔ/ٔ) ،ٔط، بقات الفقهاءط: (، والشَتازيٜٖ٘ٙ،ت:ٔٓٔ/ٕٔ) ،بغداد

   .(ٖٖٚ٘،ت:ٔٗ/ٙٔ)
  (.ٖ٘ٔ/٘، د ط، )تفسري ادلاوردي = النكت والعيوف ،انظر: ا١تاوردي (ٕ)

منها:  إمامتو ىعل تدؿ مفيدة تصانيف لو ،هللا عبد أبو ،ا١تالكي يا٠تزرج األنصاري فرح أيب بن أٛتد بن دمحم: القرليب (ٖ)
 ولده :ابإلجازة عنو وروى ،ةٚتاعو  ،واٞتميزي رواج، ابن: من ٝتع ،اآلخرة وأمور ا١توتى أحواؿ ُب والتذكرة ا١تشهور، التفسَت
   (.  ٕٜ/ٔ)، ٔط، طبقات ادلفسرين العشرينالسيولي:  :انظر .ىػٔٚٙ:سنة ماتو  ،أٛتد الدين شهاب

  (.ٖٓٔ/٘ٔ، )ٕ، طآفاجلامع ألحكاـ القر  ،انظر: القرليب (ٗ)
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 .(ٔ)"ينصح ٢تم كما ينصح لنفسو، ويرضى ٢تم ما يرضى لنفسو
 احلق. إىلللوصوؿ و استدراجو مداراة اخلصم 

واإلنصاؼ ُب القوؿ  ا١تداراةو  االستدراجأسلوب ومو فقد اٗتذ مؤمن آؿ فرعوف مع خص
  لو. فاذعاإلو  ،تصديقهم مقالتو إىل وصوالً 

أف يداريهم،  إىلنو احتاج ُب مقاولة خصـو موسى ومناكريو إ : "رٛتو هللا -قاؿ الز٥تشري 
 إىلويسلك معهم لريق اإلنصاؼ ُب القوؿ، وأيتيهم من وجهة ا١تناصحة، فجاء ٔتا علم أنو أقرب 

ڑ  ک  ک  ک  ک  گ       ڍ  :تسليمهم لقولو، وأدخل ُب تصديقهم لو وقبو٢تم منو، فقاؿ

ليسمعوا منو وال يرّدوا عليو، وذلك أنو حُت  ؛وىو كالـ ا١تنصف ُب مقالو غَت ا١تشتط فيو ،  ڍگ
 ؛ڍک  ک  گ       گ  ڍفقد أثبت أنو صادؽ ُب ٚتيع ما يعد، ولكنو أردفو  اً فرضو صادق

، فضال أف يتعصب بعض حقو ُب ظاىر الكالـ، فَتيهم أنو ليس بكالـ من أعطاه حقو وافياً ليهضمو 
 .(ٕ)"من ىذا القبيل لو، أو يرمى ابٟتصا من ورائو، وتقدَل الكاذب على الصادؽ أيضاً 

أال ترى لطف احتجاجو على لريقة التقسيم بقولو: إف يك  : " رٛتو هللا -قاؿ القاٝتي و 
ليو، وإف يصدؽ يصبكم بعض ما وعدكم بو، ففيو من اإلنصاؼ واألدب ما ال فهذه عائد ع كاذابً 

فإنو نيّب صادؽ، فال بد أف يصيبهم كل ما وعد بو، ال بعضو، لكنو أتى ٔتا ىو أذعن  ،فيخي
أراىم أنو مل ، لتسليمهم وتصديقهم، ١تا فيو من ا١تاللفة ُب النصح، بكالـ منصف غَت مشتّط مشّدد

گ   ڍ :ولذا قدـ قولو كاِذابً، ٍب ختم بقولو ،صب لو، وحياـ عنو، حىت ال ينفروا عنويعطو حقو، ومل يتع

، يعٍت: أنو نيّب على ا٢تدى، ولو مل يكن كذلك ما آاته هللا النبوة ڍڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ       ڳ  ڳ
 .(ٖ)"فيوفيو من خداع ا٠تصم واستدراجو ما ال خي ،وعضده

 فقد ،ڍڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ں    ں  ڻ  ڻ  ڻ    ڍ: تعاىلوُب قولو 
نسب إليهم ما يسرىم من ا١تلك والظهور ُب األرض دوف أف يسلك نفسو معهم، وسلك نفسو معهم 

يهمو سوى منفعتهم  لقلوهبم، وإيذاان أبنو انصح أمُت ٢تم، وأنو ال ُب مولن التحذير، تطييباً 

                                 
  (.ٖٙٚ/ٔ، )ٔ، طتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالـ ادلناف ،انظر: السعدي (ٔ)

  (.     ٖٙٔ/ٗ، )ٖ، طالكشاؼ ،انظر: الز٥تشري (ٕ)

  (.ٕٙٛ/ٕٔ، )ٔ، طالتفسري الوسيط للقرآف الكرمي، انظر: دمحم سيد لنطاوي (ٖ)
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 .(ٔ)ومصلحتهم
 فضيلة التأين يف اختاذ القرارات.

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڍ  قوؿ مؤمن آؿ فرعوف: وذلك ُب

ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ       

 .[ٕٛغافر: ]   ڍ ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ         ڱ  گگ  گ  ڳ  ڳ
ٔتا ال فضل ا١تتأٍل على ا١تستعجل،  مؤمن آؿ فرعوف قد أابف: " رٛتو هللا -(ٕ)قاؿ ابن اٞتوزي

يقدر ا٠تصم أف يدفعو، فكأف ا١تؤمن قاؿ ٢تم: أقل ما يكوف ُب صدقو أف يصيبكم بعض الذي يعدكم 
 .(ٖ)"وُب بعض ذلك ىالككم

ذكر ا١تؤمن حجة اإلقداـ على قتلو غَت جائز وىي حجة  : "رٛتو هللا - (ٗ)قاؿ الرازيو 
وإف   ،عليو فاتركوه وابؿ كذبو عائداً كاف   مذكورة على لريقة التقسيم، فقاؿ إف كاف ىذا الرجل كاذابً 

  .(٘)"اً يصبكم بعض الذي يعدكم، فثبت أف على كال التقديرين كاف األوىل إبقاؤه حي صادقاً كاف 
 وأهنا سبيل النجاة. بكلمة احلق هراجل
 ،األمر ابدئُب كلمة اٟتق واإلدياف ُب تلطف وحذر ب هجهر من خالؿ  اً جلي ذلك ضحيتو 

نبذ عبادة ، و  اإلدياف ابهلل إىلدعوهتم بقاـ و  ، موسى قتل مهم علىعز نكر على قومو أحيث 
 األمر ُب صراحة ووضوح ُب اهايةجهر بكلمة اٟتق بعد ذلك ٍب خيف ُب هللا لومة الئم، ومل األواثف، 

                                 
  (.ٕٖٗ/ٗ، )ٔ، طزلاسن التأويلالقاٝتي، انظر:  (ٔ)

ابن اٞتوزي: ٚتاؿ الدين عبد الرٛتن بن علي بن عبد هللا القرشي البكري الصديقي البغدادي اٟتنبلي الواعظ، اإلماـ العالمة  (ٕ)
اٟتافظ، عامل العراؽ وواعظ اآلفاؽ، ٝتع من: ابن اٟتصُت، وأيب غالب بن النباء، وخلق، من مصنفاتو: زاد ا١تسَت ُب التفسَت، 

، وفيات األعيافىػ. انظر: ابن خلكاف، ٜٚ٘ىػ، ومات سنة: ٓٔ٘، ولد سنة: وغَتىا كثَتالوجوه والنظائر، وجامع ا١تسانيد، و 
   (.ٖٛٙ٘،ت:٘٘ٗ/٘ٔ) سري أعالـ النبالء(، والذىيب، ٖٓٚ،ت:ٓٗٔ/ٖ)
  (.ٖٙ/ٗ، )ٔ، طزاد ادلسري يف علم التفسري ،انظر: ابن اٞتوزي (ٖ)

ٟتسن بن علي، اإلماـ فخر الدين الرازي القرشي البكري، من ذرية أيب بكر الصديق الرازي: دمحم بن عمر بن اٟتسُت بن ا (ٗ)
:ىػ، واشتغل على والده، والبغوي، قاؿ عنو ابن خلكاف: فريد عصره، ونسيج وحده، ٗٗ٘، الشافعي ا١تفسر ا١تتكلم، ولد سنة
ابن خلكاف،  :انظرىػ. ٙٓٙسنة:  مات ذلك، تصانيفو: التفسَت الكبَت، واحملصوؿ ُب أصوؿ الفقو، وإعجاز القرآف، وغَتمن 

         .(ٖٚٗ٘ ،ت:ٕ٘/ٙٔ) ،سري أعالـ النبالءالذىيب، و ، (ٕٛٗ/ٗ) ،وفيات األعياف

  (.ٜٓ٘/ٕٚ، )ٖ، طمفاتيح الغيب ،انظر: الرازي (٘)
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﮽   ڍ  حيث قاؿ: ﮼   ﮻   ﮺   ﮹   ﮸    ﮷   ﮶   ﮵   ﮴     ﮳       ﮲   ۓ  ۓ      

                               ڭ  ﮾ ﮿  ﯀  ﯁                   

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ڭ     ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  ٴۇ   

پ         ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  

ڍ        ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ          ڃ  چ   چ    چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ

 .[ٗٗ – ٖٛغافر: ] ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ         ژڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  
َأاَل ِإفَّ َأْفَضَل اجلَِْهاِد َكِلَمُة َحقٍّ ِعْنَد : "  رسوؿ هللا قاؿ، قاؿ: ا٠تدري  عن أيب سعيد

 .(ٔ)"ُسْلطَاٍف َجاِئرٍ 
األوىل، فقاؿ: اي رسوؿ رجل عند اٞتمرة  : عرض لرسوؿ هللا ، قاؿ (ٕ)عن أيب أمامةو 

هللا أي اٞتهاد أفضل؟ فسكت عنو، فلما رمى اٞتمرة الثانية، سألو، فسكت عنو، فلما رمى ٚترة 
َكِلَمُة »قَاَؿ:    قَاَؿ: َأاَن، اَي َرُسوَؿ اّللَِّ  «أَْيَن السَّاِئُل؟ »العقبة، وضع رجلو ُب اْلَغْرِز لَتكب، قاؿ: 

 .(ٖ)«ئِرٍ َحقٍّ ِعْنَد ِذي ُسْلطَاٍف َجا
والفوز ابلنعيم ُب  ،ُب الدنياٟتاؽ الضرر بو إفكاف اٞتهر بكلمة اٟتق سببًا ُب ٧تاتو من 

 .[٘ٗغافر: ]ڍگ  گ  گ   گ  ڳڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ ٹ ٹ ڍ اآلخرة، 
كاف قبطيا  »قاؿ:  ،ڍگ  گ  گ   گ  ڳڍ: تعاىل، ُب قولو رٛتو هللا -عن قتادةف

 .(ٗ)«ل حُت ٧توا، وبٍت إسرائي فنجا مع موسى

                                 
د  ،يح اجلامعصحوقاؿ األلباٍل: " صحيح". انظر:  ،(ٖٗٔٔٔ ، حديث رقم:ٕٕٚ/ٚٔ)، ادلسنداإلماـ أٛتد ُب  أخرجو (ٔ)

     .(ٓٓٔٔ، برقم: ٕٛٗ/ٔ)ط، 

أبو أمامة الباىلي: واٝتو صدي بن عجالف، سكن مصر، ٍب انتقل منها فسكن ٛتص من الشاـ، ومات هبا، وكاف من  (ٕ)
ىػ.  ٙٛ ا١تكثرين ُب الرواية، وأكثر حديثو عند الشاميُت، قاؿ الواقدّي: لو صحبة، وذكره خليفة والبغوي ُب الصحابة، مات سنة:

،ت: ٙٔ/ٚ) ،اإلصابة يف دتييز الصحابة ،ابن حجرو (، ٜ٘ٙ٘،ت: ٗٔ/ٙ) ،أسد الغابة يف معرفة الصحابة ،نظر: ابن األثَتا
ٜ٘ٗٙ.) 

ابب ، الفنتكتاب   ،سننو ُبماجة  ابنأخرجو وبنحوه  ،(ٕٕٛ٘ٔ ، حديث رقم:ٕٛٗ/ٖٙ)، ادلسنداإلماـ أٛتد ُب  أخرجو (ٖ)
الرتغيب صحيح ". انظر: حسن صحيحوقاؿ األلباٍل: " ، (ٕٔٓٗ ، حديث رقم:ٖٖٓٔ/ٕ، )نكراألمر اب١تعروؼ والنهي عن ا١ت

  .  (ٖٕٚٓ، برقم: ٗٚ٘/ٕ)، ٔط ،والرتىيب

    .(ٜٕٚٙ ، برقم:ٗٗٔ/ٖ، )ٔ، طالتفسريرواه عبد الرزاؽ ُب  (ٗ)



 

 ~42 ~ 

 

فدفع هللا عن ىذا ا١تؤمن من آؿ فرعوف إبديانو وتصديق رسولو  : "رٛتو هللا -قاؿ الطربي و 
 .(ٔ)"، مكروه ما كاف فرعوف يناؿ بو أىل ا٠تالؼ عليو من العذاب والبالء، فنجاه منو موسى

و، فلم يقدروا أرادوا قتلو، فهرب منهم، فبعث فرعوف ُب للب : "رٛتو هللا -قاؿ السمرقندي و 
 .(ٕ)"عليو

هبا بعد   بياف للعاقبة الطيبة اليت أكرمو هللا ڍگ  گ  گ   گ  ڳڍ: تعاىلقولو ف
فكانت نتيجة إدياف ىذا الرجل، وجهره بكلمة اٟتق، ، صدوعو بكلمة اٟتق أماـ فرعوف وجنده

 .(ٖ)ما أراده الظا١توف بو من أذى وعدواف ومن مكر سيئ  ونصحو لقومو، أف وقاه هللا
 ثبوت عذاب القرب ونعيمو.

ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ    ڍ: تعاىلقولو في ف

   .دليل على ثبوت عذاب القرب ،[ٙٗ – ٘ٗغافر: ] ڍہ    ہ  ہ  ھ  ھ ھ  
ِإفَّ َأَحدَُكْم ِإَذا َماَت ُعِرَض َعلَْيِو " ، قَاَؿ: رسوؿ هللا : أف عن عبد هللا بن عمر ف

، ِإْف َكاَف ِمْن َأْىِل اجلَنَِّة َفِمْن َأْىِل اجلَنَِّة، َوِإْف َكاَف ِمْن َأْىِل النَّاِر َمقْ  َفِمْن َأْىِل َعُدُه اِبْلَغَداِة َوالَعِشيِّ
ُ يَػْوـَ الِقَياَمةِ  َعَثَك اَّللَّ  .(ٗ)"النَّاِر، فَػيُػَقاُؿ: َىَذا َمْقَعُدَؾ َحَّتَّ يَػبػْ

آؿ فرعوف ُب أجواؼ لَت سود يعرضوف على النار كل  أرواح" : قاؿ  وعن ابن مسعود
 .(٘)"يقاؿ ٢تم: ىذه داركم ،يـو مرتُت

غدوة صرختاف ُب كل يـو   كانت أليب ىريرة: قاؿ -رٛتو هللا -(ٙ)وعن ميموف بن مهراف

                                 
    .(ٜٖٗ/ٕٔ، )جامع البياف، انظر: الطربي (ٔ)

   .(ٕٚٓ/ٖ)، د ط، حبر العلـو، انظر: السمرقندي (ٕ)

   .(ٜٕ٘ /ٕٔ، )التفسري الوسيط للقرآف الكرمي، انظر: دمحم سيد لنطاوي (ٖ)

(، وُب  ٜٖٚٔ ، حديث رقم:ٜٜ/ٕ، )ابب ا١تيت يعرض عليو مقعده ابلغداة والعشيأخرجو البخاري ُب كتاب اٞتنائز،  (ٗ)
 ،اٞتنة وصفة نعيمها وأىلها كتاب  سلم ُبوبنحوه رواه م (،٘ٔ٘ٙ، حديث رقم: ٚٓٔ/ٛ)، ابب سكرات ا١توتكتاب الرقاؽ، 

  (.ٕٙٙٛ ، حديث رقم:ٜٜٕٔ/ٗ، )ابب عرض مقعد ا١تيت من اٞتنة أو النار عليو

 ،ٔط ،ابب ا١تيت يعرض عليو مقعده ابلغداة والعشي، شرح أصوؿ اعتقاد أىل السنة واجلماعةُب  الاللكائيأخرجو  (٘)
  (.ٕ٘ٙٔ رقم:ب، ٕٕٕٔ/ٙ)

اٞتزري أبو أيوب الفقيو، أصلو كوُب نزؿ الرقة، قاضي اٞتزيرة، روى عن: عائشة، وأيب ىريرة، وابن عباس، ميموف بن مهراف:  (ٙ)
، وخلق، وروى عنو: األعمش، وٛتيد الطويل، وكاف من العلماء العاملُت، قاؿ أٛتد وابن أيب حاًب وابن حجر: "ثقة  وابن عمر
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فال  ،" ذىب الليل وجاء النهار، وعرض آؿ فرعوف على النار" كاف يقوؿ ُب أوؿ النهار: ،وعشية
" ذىب النهار وجاء الليل،  و أحد إال استعاذ ابهلل من النار، فإذا كاف العشي قاؿ:يسمع صوت

 .(ٔ)"فال يسمع صوتو أحد إال استعاذ ابهلل من النار، وعرض آؿ فرعوف على النار"

 .(ٕ)"اهم يعذبوف ابلنار ُب قربىم غدواً وعشياً إ : "رٛتو هللا -وقاؿ ٣تاىد
 . (ٖ)"تدؿ هبذه اآلية على إثبات عذاب القربيس: " و هللا مرٛته -وقاؿ ا١تفسروف

ألف هللا  ؛ىذه اآلية تدؿ على عذاب القرب" : رٛتهما هللا -(ٗ)قاؿ عكرمة و٤تّمد بن كعبو 
  :ڍۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھ  ڍمّيز عذاب اآلخرة فقاؿ"(٘). 

ں   ڍ  بقولو: استدؿ بعض الناس على عذاب القرب: " رٛتو هللا -(ٙ)ا١تاتريدي قاؿ أبو منصورو  

                                                                                                     
 ،تقريب التهذيبابن حجر، (، و ٖٖٛٙت: ، ٕٓٔ/ٜٕ) ،كماؿهتذيب الا١تزي، نظر: اىػ.  ٚٔٔ: سنة تمافقيو"، 

 (.ٜٗٓٚت: ، ٙ٘٘/ٔ)
انظر:  ، وقاؿ البوصَتي: " موقوؼ".(ٜٖٙ، برقم: ٕٔٙ/ٔ)، فصل ُب عذاب القرب، شعب اإلميافُب  البيهقيأخرجو  (ٔ)

    .(ٛٓٛٚرقم: ب، ٖٕٔ/ٛ)، ٔط، إحتاؼ اخلرية ادلهرة بزوائد ادلسانيد العشرة، البوصَتي

 (.ٜ٘ٔ/٘، )النكت والعيوف ،انظر: ا١تاوردي (ٕ)

(، ٖٕ/٘، )ٔ، طتفسري القرآف ،(، والسمعاٍلٜٖٗٙ/ٓٔ، )ٔ، طاذلداية إىل بلوغ النهاية مكي بن أيب لالب،انظر:  (ٖ)
تفسري (، وابن القيم، ٕٗٔ/ٖ، )ٔ، طمدارؾ التنزيل وحقائق التأويل(، والنسفي، ٓٚٔ/ٗ، )ٖ، طالكشاؼ ،والز٥تشري

  (.ٖ٘ٚ/ٔ، )ٔ، طالكرميالقرآف 

 بن عوف قاؿ ا١تدينة، إىل ٖتّوؿ ٍب الكوفة سكن حارثة، بن األوس حلفاء من ٛتزة، أبو الُقَرظي، سليم ابن: كعب بن دمحم (ٗ)
: عنو وروى وغَتىم،  عباس وابن مالك، بن وأنس ىريرة، أيب: عن روى القرظي، من القرآف بتأويل أعلم أحداً  رأيت ما: عبدهللا

 الطبقات سعد، ابن: انظر. ىػ ٛٓٔ: سنة توُب وغَته، زرعة أبو وثقة وخلق، عتيبة، بن واٟتكم أسلم، بن وزيد ا١تنكدر، بن دمحم
 ،الكماؿ هتذيب وا١تزي، ،(ٖٖٓ: ت ،ٚٙ/ٛ) ،ٔط ،والتعديل اجلرح حاًب، أيب ابن ،(ٖ٘ٓٔ: ت ،ٖٓٗ/٘)، ٔط ،الكربى

  (.ٖٚ٘٘: ت ،ٖٓٗ/ٕٙ)

  (.ٕٛٚ/ٛ، )ٔ، طكشف والبياف عن تفسري القرآفال ،انظر: الثعليب (٘)

أبو منصور ا١تاتريدي: دمحم بن دمحم بن ٤تمود أبو منصور ا١تاتريدي، من أئمة ا١تتكلمُت، ومن كبار العلماء، وإليو تنسب  (ٙ)
، فحما ُب ا٠تصومة، ا١تاتريدية، من شيوخو: نصر بن حيِت البلخي، تلقى عنو علـو الفقو اٟتنفي، وعلـو الكالـ، كاف قوي اٟتجة

دافع عن عقائد ا١تسلمُت، ورد شبهات ا١تلحدين، قاؿ عنو أبو اٟتسن الندوي: جهبذ من جهابذة الفكر اإلنساٍل، امتاز ابلذكاء 
وغَت ذلك، وعاش ا١تلحمة  والنبوغ، كاف يقاؿ لو: إماـ ا٢تدى، من مصنفاتو: التوحيد، وأوىاـ ا١تعتزلة، ومآخذ الشريعة، وا١تقاالت،

اجلواىر ادلضية يف طبقات نظر: ٤تيي الدين اٟتنفي: اىػ. ُٖٖٖت أىل اٟتديث وأىل الكالـ من ا١تعتزلة وغَتىم، مات سنة: ب
 (.ٜٔ/ٚ) األعالـ(، والزركلي: ٖٓٔ/ٕ) ، د ط،احلنفية
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وإمنا يعرض أرواحهم على  ،ڍں  ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھ
أجسادىم بتلذذ  ذالنار فتأ١تت أجسادىم ُب القبور لذلك، وكذلك يعرض أرواح أىل اٞتنة فيتلذ

٢تم  األرواح بعد أف أحدث فيها اٟتياة اليت ٖتقق األمل واللذة ىذا ُب القبور، ٍب إذا دخلوا النار يكوف
 .(ٔ)"[ٙٗغافر: ] ڍۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھ  ڍ ما ذكر من العذاب، حيث قاؿ: 

احتج أصحابنا  ،ڍں   ں  ڻ  ڻ  ڻڍ : تعاىلقولو  : "رٛتو هللا -قاؿ الرازي و 
اآلية تقتضي عرض النار عليهم غدوا وعشيا، وليس ا١تراد  :قالوا ،هبذه اآلية على إثبات عذاب القرب

، وليس ا١تراد منو أيضا ڍۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھ  ڍ ألنو قاؿ:  ؛منو يـو القيامة
ألف عرض النار عليهم غدوا وعشيا ما كاف حاصال ُب الدنيا، فثبت أف ىذا العرض إمنا  ؛الدنيا

حصل بعد ا١توت وقبل يـو القيامة، وذلك يدؿ على إثبات عذاب القرب ُب حق ىؤالء، وإذ ثبت ُب 
 .(ٕ)"ألنو ال قائل ابلفرؽ ؛حقهم ثبت ُب حق غَتىم

واحتج بعض أىل العلم  ،اٞتمهور على أف ىذا العرض ُب الربزخ : "رٛتو هللا -قاؿ القرليب و 
كذلك قاؿ ٣تاىد   ،ما دامت الدنيا ،ڍں   ں  ڻ  ڻ  ڻڍ  عذاب القرب بقولو: ُب تثبيت

 ُب الدنيا، أال تراه : ىذه اآلية تدؿ على عذاب القربرٛتهم هللا - وعكرمة ومقاتل ودمحم بن كعب
 .(ٖ)"ڍۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھ  ڍ  يقوؿ عن عذاب اآلخرة:

وىذه اآلية أصل كبَت ُب استدالؿ أىل السنة على عذاب الربزخ  : "رٛتو هللا -قاؿ ابن كثَت و 
 .(ٗ)"ُب القبور

 
 
 

 

                                 
  (.ٖٖ/ٜ، )ٔ، طأتويالت أىل السنة= تفسري ادلاتريدي  ،انظر: ا١تاتريدي (ٔ)

 (.ٕٔ٘/ٕٚ)، ٖط، الغيبمفاتيح  ،انظر: الرازي (ٕ)

  (.ٜٖٔ/٘ٔ، )ٕ، طاجلامع ألحكاـ القرآف ،انظر: القرليب (ٖ)

  (.ٕٖٔ/ٚ، )تفسري القرآف العظيم ،انظر: ابن كثَت (ٗ)
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 الفصل الثاين
 التعريف بسورة الربوج

 مباحث: أربعةوفيو  
 .نبذة عن سورة الربوج وؿ:ادلبحث األ

 .نزوؿ السورةا١تطلب األوؿ: 
 ا١تطلب الثاٍل: مقاصد السورة، ومناسبتها.

 ا١تطلب الثالث: فضل السورة، وأقواؿ العلماء فيها.
 سورة الربوج.ل تفسَت موجز ادلبحث الثاين:

 قصة أصحاب األخدود. :الثالثادلبحث 
 من قصة أصحاب األخدود. الصحوة اإلديانية ا١تستنبطة :رابعادلبحث ال
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 ادلبحث األوؿ
 نبذة عن سورة الربوج

 وفيو ثالث مطالب: 
 نزوؿ السورة.ادلطلب األوؿ: 

 .(ٔ)أٚتع ا١تفسروف على أف سورة الربوج مكية
 .(ٕ)"وال ُب كواها اثنتُت وعشرين آية ،ال خالؼ ُب مكيتها: " رٛتو هللا -قاؿ األلوسي

 ،«والشمس وضحاىا سورة بعد نزلت »، ٕٕمكية، وآايهتا  : "و هللارٛت -قاؿ الز٥تشري و 
 .(ٖ)"«التُت»وقبل سورة 

   تسميتها، وعدد آايهتا.)ادلطلب الثاين(: 
 تسمية السورة. )أواًل(:

 .(ٗ)"َأّو٢تا ٝتّيت سورة الربوج؛ لذكرىا ُب رٛتو هللا: " -قاؿ الفَتوزآابدي
   .السورة عدد آايت)اثنياً(: 
وحروفها أربع مئة ، وكلمها مئة وتسع كلمات، مكية: " رٛتو هللا -و عمرو الداٍلقاؿ أب

وىي اثنتاف وعشروف آية ُب ٚتيع العدد ليس فيها ، وثالثوف حرفا ككلم االنشقاؽ وحروفها
 .(٘)"اختالؼ

 ،عوكلماهتا مائة وتس ،وآايهتا اثنتاف وعشروف ،الّسورة مكِّّية: " رٛتو هللا -وقاؿ الفَتوزآابدي
 .(ٙ)"َأّو٢تا وٝتّيت سورة الربوج؛ لذكرىا ُب ،وحروفها أَربعمائة وٙتاف وٜتسوف

                                 
 ،ٔ، طمعاين القرآف وإعرابو ،الزجاجو ، (٘ٚٔ/ٖ)، ٔط ،مصاعد النظر لإلشراؼ على مقاصد السورالبقاعي، انظر:  (ٔ)
، معامل التنزيل يف تفسري القرآفوالبغوي،  ،(ٚ٘ٗ/ٗ)، ٔ، طط يف تفسري القرآف اجمليدالوسيوالواحدي، ، (ٖٚٓ/٘)
  .،  (ٖٙ٘/ٛ، )تفسري القرآف العظيم ،وابن كثَت، (ٜٕٚ/ٗ)، ؼاالكش ،الز٥تشريو  (،ٖٕٔ/٘)

 ،(ٓٙٗ/٘، )رر الوجيزاحملابن عطية، و  (،ٜٕٗ/٘ٔ، )روح ادلعاين يف تفسري القرآف العظيم والسبع ادلثايناآللوسي، انظر:  (ٕ)
   . (ٖٕٛ/ٜٔ)، اجلامع ألحكاـ القرآف، والقرليب، (ٖٕٗ/ٗ، )زاد ادلسري يف علم التفسري ،وابن اٞتوزي

   .(ٖٕٙ/ٖٓ)د ط،  ،التحرير والتنوير، وابن عاشور، (ٜٕٚ/ٗ)، ؼاالكش ،الز٥تشري انظر: (ٖ)

      .(ٓٔ٘/ٔ) ، د ط،العزيزبصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب الفَتوزآابدي،  انظر: (ٗ)

      .(ٜٕٙ/ٔ) ، د ط،البياف يف عّد آي القرآفأبو عمرو الداٍل،  انظر: (٘)

      .(ٓٔ٘/ٔ) ،بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز، الفَتوزآابدي انظر: (ٙ)
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 .(ٕ)ة"مكية، ىي اثناف وعشروف آية، كلمها مائة وتسع كلم رٛتو هللا: " -(ٔ)قاؿ الثعليبو 
    .ومناسبتها مقاصد السورة،: لثادلطلب الثا

   مقاصد السورة:)أواًل(: 
الصرب وٖتمل  إىلودعوهتم  ،والذين آمنوا النيب وتثبيت  تسلية من ىذه السورةا١تقصود 

تذكَت الو ، عبادة هللا وحده إىلا٠تلق دعوة و  ،تعاىلدين هللا  ُب سبيل نشرمن ا١تشركُت وغَتىم األذى 
 .الكرَل القرآفومنزلة تنويو بقدر الغاة كفرعوف وٙتود، و طالالكفار وا١تشركُت، وكل ٔتصائر 

مقصودىا: الداللة على القدرة على مقصود : " رٛتو هللا -قاؿ صاحب مصاعد النظر
ديكن  صريح آخرىا من تنعيم الويل، وتعذيب الشقي، ٔتن عذبو ُب الدنيا ٦تن ال االنشقاؽ، الذي ىو

ا١تؤمنُت، وتثبيتًا ٢تم على أذى  تسلية لقلوبو  ،ُب العادة، أف يكوف عذابو ذلك إال من هللا وحده
 .(ٖ)"ها "الربوج" بتأمل القسم، وا١تقسم عليووعلى ذلك دؿ اٝت، الكفار

وأصحابو عن إيذاء  ا١تقصود من ىذه السورة تسلية النيب : " رٛتو هللا -قاؿ الرازي و 
َ أف سائر األمم السالفة كانوا كذلك مثل أصحاب  الكفار وكيفية تلك التسلية ىي أنو  بَػُتَّ

َ  ،األخدود  أف كل الكفار كانوا ُب التكذيب، ٍب عقب ومثل فرعوف ومثل ٙتود، وختم ذلك أبف بَػُتَّ
وىو أف ىذا  ذكر وجها اثلثاً  ،[ٕٓ]الربوج:  ڍى  ائ   ائ   ەئ   ەئ  ڍ ىذا الوجو بوجو آخر، وىو قولو: 

 ٕٔالربوج: ] ڍوئ  وئ     ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ڍ شيء مثبت ُب اللوح احملفوظ ٦تتنع التغيَت وىو قولو: 

- ٕٕ]"(ٗ). 
ابتدئت أغراض ىذه السورة بضرب ا١تثل للذين فتنوا : " رٛتو هللا -شور قاؿ ابن عاو  

من انر لتعذيبهم ليكوف ا١تثل  ٦تن آمن ابهلل فجعلوا أخدوداً  ا١تسلمُت ٔتكة أباهم مثل قـو فتنوا فريقاً 
 وتذكَتىم ٔتا جرى على سلفهم ُب اإلدياف من شدة ،٢تم على أذى ا١تشركُت للمسلمُت وتصبَتاً  تثبيتاً 

                                 
 َت ا١تشهور، والعرائس ُب قصص األنبياءالثعليب: أٛتد بن دمحم بن إبراىيم، أبو إسحاؽ النيسابوري الثعليب، صاحب التفس (ٔ)

أيب لاىر دمحم بن الفضل بن خزدية،  :روى عن ، كاف أوحد زمانو ُب علم القرآف، عا١تاً ابرعاً ُب العربية، حافظاً موثقاً،عليهم السالـ
، (ٖٔ،ت:ٜٚ/ٔ) ،وفيات األعيافابن خلكاف،  نظر:اىػ.  ٕٚٗ :سنة ماتوٚتاعة، وأخذ عنو الواحدي،  ،وأيب دمحم ا١تخلدي

     .  (ٜٕٔ،ت:ٖ٘ٗ/ٚٔ) ،سري أعالـ النبالء والذىيب،

    .(ٖٖٕ/ٔ) ط،د ، اإلتقاف يف علـو القرآف والسيولي، (ٗٙٔ/ٓٔ) ،ٔ، طالكشف والبياف ،ثعليبالانظر:  (ٕ)

      .(ٖٔٗ/٘ٔ) ،التفسري الوسيطدمحم سيد لنطاوي، و ،(ٙٚٔ/ٖ)مصاعد النظر، البقاعي،  انظر: (ٖ)

    .(ٙٓٔ/ٖٔ)، ٖط، مفاتيح الغيب ،الرازي انظر: (ٗ)
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 ،عظيمة وإشعار ا١تسلمُت أبف قوة هللا ، ومل يصدىم ذلك عن دينهم ،التعذيب الذي مل ينلهم مثلو
والتعريض للمسلمُت ، ا١تسلموف النعيم األبدي والنصر ويلقى ،فسيلقى ا١تشركوف جزاء صنيعهم

 -الرسلا كذبوا ١توضرب ا١تثل بقـو فرعوف وٙتود وكيف كانت عاقبة أمرىم ، بكرامتهم عند هللا 
والتنويو  هم ا١تسلمُت، وُب تكذيبهم الرسوؿ ت، فحصلت العربة للمشركُت ُب فتن-عليهم السالـ 

 .(ٔ)"الكرَل بشأف القرآف
   .السورة ةمناسب)اثنياً(:  

١تا ذكر مآؿ الفريقُت وتطاير  وأن سورة االنشقاؽوىي  ١تا قبلها سورة الربوج جاءت مناسبة
عمال من أشد أعماؿ الكفار مع ا١تؤمنُت ُب ُب سورة الربوج كر ىنا ، ذ االنشقاؽالصحف ُب سورة 

وا١تؤمنُت من  ذكر ُب السورة السابقة أنو عليم ٔتا جيمعوف للرسوؿ  كذلك،  األخدودأصحاب قصة 
 قيظ علىالضرب، والقتل، واإللقاء من أنواع األذى، شىت من أسلم بكل ا١تكر وا٠تداع، وإيذاء  

من تقدمهم من األمم، فقد عذبوا ا١تؤمنُت  ما كاف عليو اأف ىذ السورةُب ىذه ، وذكر الرماؿ
، وتثبيت من يعذَّبوف للمشركُتالربوج وعيد في سورة فابلنار، كما فعل أصحاب األخدود، وأحرقوىم 
 .ووعد ٢تم ابلفوز والنصر من ا١تؤمنُت

صحاب األخدود، وكماؿ معظم مقصود الّسورة: الَقَسم على أَ : " رٛتو هللا -قاؿ الفَتوزآابدي
اٞتحيم ا١تورود، وما  ِجوار ا١تقاـ احملمود، وعذاب الكافرين ُب ملكة ا١تِلك ا١تعبود، وثواب ا١تؤمنُت ُب

والّسورة ٤تكمة ، من كـر الغفور الودود، واإِلشارة ِإىل ىالؾ فرعوف وٙتود يللمطيع والعاص
   .(ٕ)"بكما٢تا

تها ١تا قبلها ابشتما٢تا كاليت قبل على وعد ا١تؤمنُت ووجو مناسب: " رٛتو هللا -قاؿ األلوسيو 
١تا ذكر أنو جل وعال أعلم  وُب البحر أنو  ،ووعيد الكافرين مع التنويو بشأف القرآف وفخامة قدره

وا١تؤمنُت من ا١تكر وا٠تداع وإيذاء من أسلم أبنواع من األذى كالضرب  ٔتا جيمعوف لرسوؿ هللا 
 شمس وإٛتاء الصخر ووضع أجساد من يريدوف أف يفتنوه عليو، ذكر والقتل والصلب واٟترؽ ابل

وأف ا١تعذبُت كاف ٢تم من الثبات  ،أف ىذه الشنشنة كانت فيمن تقدـ من األمم فكانوا يعذبوف ابلنار
فكذلك الذين عذبوا ا١تؤمنُت  ،وأف الذين عذبوىم ملعونوف ،ُب اإلدياف ما منعهم أف يرجعوا عن دينهم

                                 
      .(ٖٕٙ/ٖٓ)د ط،  ،التحرير والتنويرابن عاشور،  انظر: (ٔ)

      .(ٓٔ٘/ٔ) ،بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز، الفَتوزآابدي انظر: (ٕ)
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 .(ٔ)"وىو وجو وجيو ،وتثبيت ١تن يعذبونو من ا١تؤمنُت ،فهذه السورة عظة لقريش ،شمن كفار قري
أنو ١تا ذكر سابقا انفطار السماء،  -أعلم  تعاىلوهللا  -والذي يظهر  : "رٛتو هللا -(ٕ)قاؿ الشنقيطيو 

، وانشقاؽ السماء، وإذاها لرهبا وحق ٢تا ذلك أاها  جاء ىنا بياف كنو ىذه السماء ،وتناثر النجـو
أو بروجها الكبَتة، فهي مع ذلك أتذف لرهبا وتطيع، وتنشق ٢توؿ  ،عظيمة البنية أببراجها الضخمة

 .(ٖ)"ذلك اليـو وتنفطر، فأوىل بك أيها اإلنساف
 فضل السورة، وأقواؿ العلماء فيها.: رابعادلطلب ال
    .الربوج فضل سورة)أواًل(: 

 ما يلي: ٦تا ورد ُب فضائل ىذه السورة
 َكاَف يَػْقَرأُ يف الظُّْهِر َواْلَعْصِر  »، أف رسوؿ هللا   (ٗ)جابر بن ٝترةعن 

   .(٘)«َوالسََّماِء َذاِت اْلبُػُروِج، َوالسََّماِء َوالطَّاِرِؽ، َوَشبَػَهَها
العشاء، ٍب  يصلي مع النيب  : كاف معاذ بن جبل قاؿ،  جابر بن عبد هللاعن و 

معو، ٍب   العشاء ذات ليلة، قاؿ: فصالىا معاذ خر رسوؿ هللا يرجع فيصليها بقومو، قاؿ: فأ
رجع فأـ قومو، فافتتح سورة البقرة، فتنحى رجل ٦تن خلفو، فصلى وحده، ٍب انصرؼ، فقالوا: 

                                 
      .(ٕٗٗ/ٓٔ) ،فسريالبحر احمليط يف التأبو حياف، و  (،ٜٕٗ/٘ٔ، )روح ادلعايناآللوسي، انظر:  (ٔ)

 عملدمحم األمُت بن دمحم ا١تختار بن عبد القادر اٞتكٍت الشنقيطي، مفسر ومدرس من علماء شنقيط ٔتوريتانيا، : الشنقيطي (ٕ)
 مدرسا ُب اٞتامعة اإلسالمية اب١تدينة، وتوُب ٔتكة، من مصنفاتو: أضواء البياف ُب تفسَت القرآف، ومنع جواز اجملاز، وآداب البحث

    (.ٗٗ/ٙ) ألعالـا الزركلي، انظر:ىػ. ٖٜٖٔسنة:  ماتوا١تناظرة، وألفية ُب ا١تنطق، وغَت ذلك، 
    .(ٙٚٗ/ٛ)، ، د طأضواء البياف يف إيضاح القرآف ابلقرآف ،الشنقيطي انظر: (ٖ)

السوائي، أبو مري ٍب بن جنادة بن جندب بن حجَت بن رئب بن حبيب بن سواءة بن عامر بن صعصعة العاا جابر بن ٝترة: (ٗ)
روى عنو: ، و أحاديث كثَتة خالد، وقيل: أبو عبد هللا، وىو ابن أخت سعد بن أيب وقاص، سكن الكوفة، روى عن النيب 

الواليب، وٝتاؾ بن حرب، الشعيب، وعامر بن سعد بن أيب وقاص، و٘تيم بن لرفة الطائي، وأبو إسحاؽ السبيعي، وأبو خالد 
، أسد الغابةانظر: ابن األثَت،  ىػ.ٗٙ: سنة ، ماتوأبو بكر بن أيب موسى، وغَتىموحصُت بن عبد الرٛتن، 

   (.ٕٓٓٔ ،ت:ٕٗ٘/ٔ، )اإلصابة يف دتييز الصحابة(، وابن حجر، ٖٛٙ،ت:ٛٛٗ/ٔ)

ابب قدر كتاب الصالة،   ،سننوأبو داود ُب وبنحوه رواه  ،(ٕٜٕٛٓ ، برقم:ٜٚٗ/ٖٗ)، ادلسندأخرجو اإلماـ أٛتد ُب  (٘)
ابب ما جاء ُب القراءة ُب ، كتاب الصالة، سننو، والًتمذي ُب (٘ٓٛ ، برقم:ٖٓٔ/ٕ)، ٔط ،اءة ُب صالة الظهر والعصرالقر 

، صحيح ابن حبافابن حباف، ". انظر: إسناده حسن: "واأللباٍل ابن حباف ، وقاؿ(ٖٚٓ ، برقم:ٓٔٔ/ٕ)د ط، ، الظهر والعصر
   (. ٜٖٔ/ٖ) ،ٔ، طصحيح أيب داود، واأللباٍل، (ٖ٘ٔ/٘)، ٔط
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، فقاؿ: اي رسوؿ هللا، إنك فأخربه، فأتى رسوؿ هللا  انفقت، فقاؿ: ال، ولكٍت آٌب رسوؿ هللا 
معاذا صالىا معك، ٍب رجع فأمنا، فافتتح بسورة البقرة، فلما رأيت ذلك أخرت العشاء البارحة، وإف 

على معاذ، فقاؿ:  أتخرت، فصليت وحدي، وإمنا ٨تن أىل نواضح نعمل أبيدينا، فأقبل النيب 
سفياف: وزاد  قاؿ ،، وعدد السور«َأفَػتَّاٌف أَْنَت اَي ُمَعاُذ، َأفَػتَّاٌف أَْنَت، اقْػَرْأ ُسورََة َكَذا، َوُسورََة َكَذا»

َسبِِّح اْسَم رَبَِّك اأْلَْعَلى، َواللَّْيِل ِإَذا يَػْغَشى، َوالسََّماِء َذاِت » ، قاؿ:فيو أبو الزبَت: أف النيب 
 .  (ٔ)"«اْلبُػُروِج، َوالشَّْمِس َوُضَحاَىا، َوالسََّماِء َوالطَّاِرؽِ 

        أسباب نزوؿ السورة.)اثنياً(: 
كاف اجملوس أىل كتاب، وكانوا مستمسكُت بكتاهبم، اؿ:  ق عن علي بن أيب لالب و 

وكانت ا٠تمر قد أحلت ٢تم، فتناوؿ منها ملك من ملوكهم؛ فغلبتو على عقلو، فتناوؿ أختو أو ابنتو 
فوقع عليها، فلما ذىب عنو السكر؛ ندـ، وقاؿ ٢تا: وحيك ما ىذا الذي أتيت؟ وما ا١تخرج منو؟ 

فتقوؿ: أيها الناس! إف هللا قد أحل لكم نكاح األخوات والبنات،  قالت: ا١تخرج منو أف ٗتطب الناس
فإذا ذىب ذا ُب الناس وتناسوه؛ خطبتهم فحرمتو، فقاـ خطيباً فقاؿ: اي أيها الناس! إف هللا أحل لكم 
نكاح األخوات أو البنات، فقاؿ الناس ٚتاعتهم: معاذ هللا أف نؤمن هبذا أو نقّر بو، أو جاءان بو نيب، 

صاحبتو فقاؿ: وحيك إف الناس قد أبوا علّي ذلك، قالت: إذا أبوا  إىلؿ علينا ُب كتاب، فرجع أو نز 
عليك ذلك؛ فابسط فيهم السوط، فبسط فيهم السوط؛ فأبوا أف يقروا؛ فرجع إليها، فقاؿ: قد 

يقروا، بسطت فيهم السوط فأبوا أف يقروا، قالت: فجّرْد فيهم السيف، َفَجرََّد فيهم السيف، فأبوا أف 
قالت: خّد ٢تم األخدود، ٍب أوقد فيو النَتاف؛ فمن اتبعك فخّل عنو، فخّد ٢تم أخدودًا وأوقد فيو 
النَتاف، وعرض أىل ٦تلكتو على ذلك، فمن أىب قذفو ُب النار، ومن مل أيب خّلى عنو؛ فأنزؿ هللا 

ڑ  ڑ  ک   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ ڍ  قولو: إىل، [ٗالربوج: ] ڍڀ  ڀ  ڀ    ٺ ڍ فيهم: 

 .(ٕ)[ٓٔالربوج: ] ڍک  ک   ک  گ  گ

                                 
 (،ٕٓٓٗ، برقم: ٜ٘ٔ/ٙ)، ٔ، طذكر اإلابحة للمرء أف يؤدي فرضو ٚتاعة، كتاب الصالة، صحيحوأخرجو ابن حباف ُب  (ٔ)

وقاؿ  ،(ٕٔ٘ ، برقم:ٕٕٙ/ٔ)، ٔ، طابب القراءة ُب صالة العشاء اآلخرةكتاب الصالة، ،  صحيحوُب  ابن خزديةوبنحوه رواه 
، واأللباٍل، (ٜ٘ٔ/ٙ، )ٔ، طصحيح ابن حبافانظر: ابن حباف،  ".صحيح  األلباٍل: " ، وقاؿقوي"إسناده ابن حباف: "

          (. ٖٚٛٔ ، برقم:ٕٖٗ /ٖ)، ٔ، طالتعليقات احلساف على صحيح ابن حباف

 ، فصل ُبكنز العماؿ يف سنن األقواؿ واألفعاؿُب  ا١تتقي ا٢تنديو  ،(ٚٙٗ/ٛ)، ، د طالدر ادلنثورذكره السيولي ُب  (ٕ)
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 ادلبحث الثاين
 الربوجتفسري موجز لسورة 

 .(ٔ)وأصل الربوج اٟتصوف والقصور    ، ڍ ٱ  ٻ  ٻ  ٻڍ 
 .(ٕ)"قصور ُب السماءالربوج: " :  قاؿ ابن عباس

 .(ٖ)"الربوج: النجـو" قاؿ:  - رٛتو هللا -عن ٣تاىد و 
 .(ٗ)"القصور احملصنةالربوج: قاؿ: "   -ٛتو هللا ر  -وعن قتادة 

 :على أقواؿاختلف أىل التأويل ُب معٌت الشاىد وا١تشهود،    ،ڍپڀ      پڍ
" : وغَتىم قالوا -رٛتو هللا  - قتادة، و  ابن عباسو  ،عليّ ، و ىريرة أيبعن  )األوؿ(:

 .(٘)"الشاىد: يـو اٞتمعة، وا١تشهود: يـو عرفة
اْليَػْوـُ اْلَمْوُعوُد يَػْوـُ اْلِقَياَمِة، َوِإفَّ  » :، قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا  شعريعن أيب مالك األو 

ُوْسَطى َصاَلُة الشَّاِىَد يَػْوـُ اجْلُُمَعِة، َوِإفَّ اْلَمْشُهوَد يَػْوـُ َعَرَفَة، َويَػْوـُ اجْلُُمَعِة َذَخَرُه هللُا لََنا، َوَصاَلُة الْ 
 .(ٙ)«اْلَعصر

 .(ٚ)"، وا١تشهود يـو اٞتمعة الشاىد دمحم" قاؿ:  -رٛتو هللا -عن عكرمة )الثاين(:
 .(ٛ)"الشاىد: دمحم، وا١تشهود: يـو القيامة" :  اٟتسن بن عليو ابن عباس  قاؿ )الثالث(:

 .(ٔ)"الشاىد: ابن آدـ، وا١تشهود يـو القيامة" قاؿ:  -رٛتو هللا -عن ٣تاىد الرابع(:)

                                                                                                     
    ومل يذكر العلماء فيو جرحاً وال تعدياًل. .(ٜٜ٘، برقم: ٜٔٓٔ/ٖ)، ٘سورة الربوج، ط التفسَت، 

      .)بَػرََج( ، مادةاْلَباُء َوالرَّاُء َواْٞتِيمُ  ،(ٖٕٛ/ٔ)، ، د طمعجم مقاييس اللغة انظر: ابن فارس، (ٔ)

 ،(ٓٙٗ/٘، )احملرر الوجيزابن عطية، و  (،ٜٕٗ/٘ٔ، )ع ادلثاينروح ادلعاين يف تفسري القرآف العظيم والسباآللوسي، انظر:  (ٕ)
   . (ٖٕٛ/ٜٔ)، اجلامع ألحكاـ القرآف، والقرليب، (ٖٕٗ/ٗ، )زاد ادلسري يف علم التفسري ،وابن اٞتوزي

      .(ٖٖٔ/ٕٗ)، جامع البياف انظر: الطربي، (ٖ)

      .(ٖٗٔ/ٕ)، معاين القرآف انظر: النحاس، (ٗ)

      .(ٖٖٗ/ٕٗ)، جامع البياف ي،انظر: الطرب  (٘)

وقاؿ األلباٍل: " ىذا إسناد رجالو ثقات". انظر: ، (ٖٛ٘ٗ ، حديث:ٜٕٛ/ٖ)، ٕ، طادلعجم الكبريأخرجو الطرباٍل ُب  (ٙ)
      (.ٙ/ٖ، )ٔ، طسلسلة األحاديث الصحيحة

      .(ٜٖٙ/ٛ)، جامع البياف انظر: الطربي، (ٚ)

      .(ٖٖ٘/ٕٗ)انظر: ا١ترجع السايق،  (ٛ)
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ب من القوؿ ُب ذلك عندان: أف يقاؿ: إف هللا أقسم بشاىد والصوا: " رٛتو هللا -قاؿ الطربي 
شهد، ومشهود شهد، ومل خيربان مع إقسامو بذلك أي شاىد وأي مشهود أراد، وكل الذي ذكران أف 

 .(ٕ)"العلماء قالوا: ىو ا١تعٍت ٦تا يستحق أف يقاؿ لو: شاىد ومشهود
١تشهود مفعوؿ منو، ومل أيت الشاىد فاعل من شهد، وا: " رٛتو هللا -(ٖ)قاؿ ابن العريب

 .(ٗ)"حديث صحيح بعينو، فيجب أف يطلق على كل شاىد ومشهود
دعاء على ىؤالء الكفار ابإلبعاد من وىو  ،لعن أصحاب األخدود    ،ڍ ڀ  ڀ  ڀ    ٺ ڍ
 .(٘) األخدود: الشق ُب األرض، وٚتعو األخاديدو  ،تعاىلرٛتة هللا 

 .قاعدوف النار على حافة، ڍ ٿ  ٿ        ٿ   ٹ   ٹ  ڍ
أي الذين خددوا األخاديد وقعدوا عليها يلقوف فيها ا١تؤمنُت، : " رٛتو هللا -قاؿ القرليب 

   .(ٙ)"ودمحم   وكانوا بنجراف ُب الفًتة بُت عيسى
 .ُحُضور ،ڍ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ ڍ

عند ذلك العمل ف أولئك اٞتبابرة القاتلُت كانوا حاضرين أا١تعٌت  : "رٛتو هللا -قاؿ الرازي 
 .(ٚ)"يشاىدوف ذلك

 .أي احملمود ُب كل حاؿ ،ڍڃ   ڍ، الغالب ا١تنيع ،ڍڃ  ڍ
 .عذبوىم ابلنار وأحرقوىمأي  ، ڍ... ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈڍ 

الفتنة: االختبار، يقاؿ: فتنت الذىب ُب الّنار: إذا أدخلتو إليها : " رٛتو هللا -قاؿ ابن قتيبة

                                                                                                     
      .(ٖٖ٘/ٕٗ)الطربي، جامع البياف، انظر:  (ٔ)

           .(ٜٕٚ/ٗ، )ؼاالكش ،ز٥تشريال، و (ٖٖٚ/ٕٗ)، جامع البياف انظر: الطربي، (ٕ)

ابن العريب: أبو بكر بن دمحم بن عبد هللا بن العريب، األندلسي اإلشبيلي ا١تالكي، اإلماـ العالمة اٟتافظ القاضي، صاحب  (ٖ)
نيف، بلغ رتبة االجتهاد، قاؿ ابن بشكواؿ: ختاـ علماء األندلس وآخر أئمتها وحفاظها، من كتبو: العواصم من القواصم، التصا

(، ٛ٘٘/ٔ) ،الصلةنظر: ابن بشكواؿ، اىػ. ٖٗ٘وغَتىا كثَت، توُب سنة:  وعارضة األحوذي ُب شرح الًتمذي، وأحكاـ القرآف،
  (. ٕٙٙ،ت:ٜٕٙ/ٗ) ،وفيات األعيافوابن خلكاف، 

      .(ٖٔٚ/ٗ)، ٖط، أحكاـ القرآف ،ابن العريبانظر:  (ٗ)

      )خدد(.مادة  ،(ٖٕٛ/ٔ)، النهاية يف غريب احلديث، وابن األثَت، (ٜٙٙٔ/ٖ)، مشس العلـو انظر: اٟتمَتي، (٘)

 (.ٕٚٛ /ٜٔ) اجلامع ألحكاـ القرآف،انظر: القرليب،  (ٙ)

  (.ٔٔٔ/ٖٔ)، ٖط، مفاتيح الغيب ،انظر: الرازي (ٚ)
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    .(ٔ)لتعلم جودتو من رداءتو
ابن  قاؿ ،ڍ ک   ک  گ ڍ ،فلهم ُب اآلخرة عذاب جهنم بكفرىم     ،ڍ ڑ  ک  ک  ڍ

وقيل: و٢تم ُب اآلخرة عذاب زائد  ،و٢تم عذاب اٟتريق ُب الدنيا إلحراقهم ا١تؤمنُت ابلنار : "عباس
واٟتريق: اسم من  ،وقيل: ٢تم عذاب، وعذاب جهنم اٟتريق ،على عذاب كفرىم ٔتا أحرقوا ا١تؤمنُت

وكأاهم يعذبوف ابلزمهرير ُب جهنم، ٍب يعذبوف  ،والنار دركات وأنواع و٢تا أٝتاء ،جهنم، كالسعَتأٝتاء 
  .(ٕ)فاألوؿ عذاب بربدىا، والثاٍل عذاب ْترىا ،بعذاب اٟتريق

البطش: األخذ ابلعنف، فإذا وصف ابلشدة فقد تضاعف وتفاقم:  ،ڍ ۀ  ۀ   ہ  ہ   ہ  ڍ
   .(ٖ)ذىم ابلعذاب واالنتقاـوىو بطشو ابٞتبابرة والظلمة، وأخ

 .يعٍت ا٠تلق عن أكثر العلماء  ، ڍہ  ھ   ھ    ھ  ھ      ڍ 
 .الودود الفاعل أبىل لاعتو ما يفعلو الودود: من إعطائهم ما أرادوا    ،ڍ ے     ے         ۓ   ۓ ڍ 

مفعوؿ، من الود: ىو فعوؿ ٔتعٌت ، و «الودود» تعاىلُب أٝتاء هللا : " رٛتو هللا -قاؿ ابن األثَت 
مودود: أي ٤تبوب ُب قلوب أوليائو، أو  تعاىلفاهلل  ،يقاؿ: وددت الرجل أوده ودا، إذا أحببتو، احملبة

 . (ٗ)"ىو فعوؿ ٔتعٌت فاعل: أي أنو حيب عباده الصاٟتُت
  .السرير العظيم ،كوخالقو ومال    ،ڍ ﮲    ﮳  ﮴   ﮵  ڍ 

 . منو ال عاصم ٢تمو  ،عليو شيء من أحوا٢تم فيخيعامل هبم ال  ،ڍ ى  ائ   ائ   ەئ   ەئ ڍ     
 .كرَل شريف عظيم كثَت ا٠تَت ،ڍ وئ  وئ     ۇئ  ۇئ  ۆئ ڍ 
وىو  ، وىو أـ الكتاب عند هللا ،ىو اللوح احملفوظ الذي فيو ٚتيع األشياء ،ڍۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ڍ 

 .٤تفوظ من وصوؿ الشيالُت إليو
 

  

                                 
  .(ٕٓٙ/ٔ) د ط،، أتويل مشكل القرآف ،ابن قتيبةانظر:  (ٔ)

   .(ٜٕ٘/ٜٔ) اجلامع ألحكاـ القرآف،انظر: القرليب،  (ٕ)

 .(ٕٖٚ/ٗ، )ؼاالكش ،ز٥تشريالانظر:  (ٖ)

      )ودد(.مادة  ،(٘ٙٔ/٘)، النهاية يف غريب احلديث واألثرابن األثَت، انظر:  (ٗ)
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 ادلبحث الثالث
 قصة أصحاب األخدود

(ٔ)بٍ َعْن ُصَهيْ 
 َأفَّ َرُسوَؿ هللِا ،  " :كاف ملك فيمن كاف قبلكم، وكاف لو ساحر،   قَاَؿ

فلما كرب، قاؿ للملك: إٍل قد كربت، فابعث إيل غالما أعلمو السحر، فبعث إليو غالما يعلمو، 
فكاف ُب لريقو، إذا سلك راىب فقعد إليو وٝتع كالمو، فأعجبو فكاف إذا أتى الساحر مر ابلراىب 

د إليو، فإذا أتى الساحر ضربو، فشكا ذلك إىل الراىب، فقاؿ: إذا خشيت الساحر، فقل: وقع
حبسٍت أىلي، وإذا خشيت أىلك فقل: حبسٍت الساحر، فبينما ىو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة 
قد حبست الناس، فقاؿ: اليـو أعلم آلساحر أفضل أـ الراىب أفضل؟ فأخذ حجرا، فقاؿ: اللهم إف  

الراىب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل ىذه الدابة، حىت ديضي الناس، فرماىا فقتلها، كاف أمر 
ومضى الناس، فأتى الراىب فأخربه، فقاؿ لو الراىب: أي بٍت أنت اليـو أفضل مٍت، قد بلغ من أمرؾ 
ما أرى، وإنك ستبتلى، فإف ابتليت فال تدؿ علي، وكاف الغالـ يربئ األكمو واألبرص، ويداوي 

ناس من سائر األدواء، فسمع جليس للملك كاف قد عمي، فأاته هبدااي كثَتة، فقاؿ: ما ىاىنا لك ال
أٚتع، إف أنت شفيتٍت، فقاؿ: إٍل ال أشفي أحدا إمنا يشفي هللا، فإف أنت آمنت ابهلل دعوت هللا 

من رد عليك فشفاؾ، فآمن ابهلل فشفاه هللا، فأتى ا١تلك فجلس إليو كما كاف جيلس، فقاؿ لو ا١تلك: 
بصرؾ؟ قاؿ: ريب، قاؿ: ولك رب غَتي؟ قاؿ: ريب وربك هللا، فأخذه فلم يزؿ يعذبو حىت دؿ على 
الغالـ، فجيء ابلغالـ، فقاؿ لو ا١تلك: أي بٍت قد بلغ من سحرؾ ما تربئ األكمو واألبرص، وتفعل 

دؿ على الراىب، وتفعل، فقاؿ: إٍل ال أشفي أحدا، إمنا يشفي هللا، فأخذه فلم يزؿ يعذبو حىت 
فجيء ابلراىب، فقيل لو: ارجع عن دينك، فأىب، فدعا اب١تئشار، فوضع ا١تئشار ُب مفرؽ رأسو، 
فشقو حىت وقع شقاه، ٍب جيء ّتليس ا١تلك فقيل لو: ارجع عن دينك، فأىب فوضع ا١تئشار ُب مفرؽ 

                                 
قيل لو ذلك ألف الّرـو سبوه صغَتاً، ٍب اشًتاه  ،الروميلك، ويقاؿ خالد بن عبد عمرو بن عقيل، صهيب: ابن سناف بن ما (ٔ)

 بقباء وشهد بدراً  رجل من كلب فباعو ٔتّكة فاشًتاه عبد اّللَّ بن جدعاف التميمّي فأعتقو، أسلم قدديا وىاجر فأدرؾ النيب 
نو: أوالده: حبيب، وٛتزة، وسعد، وصاحل، وصيفي، وعباد، ، وع ، وعن عمر، وعليوا١تشاىد بعدىا، روى عن النيب 

وعثماف، ودمحم، وحفيده زايد بن صيفي، وجابر الصحايب، وسعيد بن ا١تسيب، وعبد الرٛتن بن أيب ليلى، وآخروف، مات سنة: 
 ،ابن حجرو  (،ٖٕٛ٘، ت: ٖٛ/ٖ) ،أسد الغابة ،ابن األثَتو (، ٛٗ، ت: ٜٙٔ/ٖ) ،الطبقات الكربى ،نظر: ابن سعداىػ. ٖٛ

   (.  ٕٗٔٗ ، ت:ٖٗٙ/ٖ) ،اإلصابة يف دتييز الصحابة
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فدفعو إىل نفر من  رأسو، فشقو بو حىت وقع شقاه، ٍب جيء ابلغالـ فقيل لو ارجع عن دينك، فأىب
أصحابو، فقاؿ: اذىبوا بو إىل جبل كذا وكذا، فاصعدوا بو اٞتبل، فإذا بلغتم ذروتو، فإف رجع عن 
دينو، وإال فالرحوه، فذىبوا بو فصعدوا بو اٞتبل، فقاؿ: اللهم اكفنيهم ٔتا شئت، فرجف هبم اٞتبل 

قاؿ: كفانيهم هللا، فدفعو إىل نفر  فسقطوا، وجاء ديشي إىل ا١تلك، فقاؿ لو ا١تلك: ما فعل أصحابك؟
من أصحابو، فقاؿ: اذىبوا بو فاٛتلوه ُب قرقور، فتوسطوا بو البحر، فإف رجع عن دينو وإال فاقذفوه، 
فذىبوا بو، فقاؿ: اللهم اكفنيهم ٔتا شئت، فانكفأت هبم السفينة فغرقوا، وجاء ديشي إىل ا١تلك، فقاؿ 

هم هللا، فقاؿ للملك: إنك لست بقاتلي حىت تفعل ما آمرؾ لو ا١تلك: ما فعل أصحابك؟ قاؿ: كفاني
بو، قاؿ: وما ىو؟ قاؿ: ٕتمع الناس ُب صعيد واحد، وتصلبٍت على جذع، ٍب خذ سهما من كنانيت، 
ٍب ضع السهم ُب كبد القوس، ٍب قل: ابسم هللا رب الغالـ، ٍب ارمٍت، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتٍت، 

لبو على جذع، ٍب أخذ سهما من كنانتو، ٍب وضع السهم ُب كبد فجمع الناس ُب صعيد واحد، وص
القوس، ٍب قاؿ: ابسم هللا، رب الغالـ، ٍب رماه فوقع السهم ُب صدغو، فوضع يده ُب صدغو ُب 
موضع السهم فمات، فقاؿ الناس: آمنا برب الغالـ، آمنا برب الغالـ، آمنا برب الغالـ، فأٌب ا١تلك 

ذر؟ قد وهللا نزؿ بك حذرؾ، قد آمن الناس، فأمر ابألخدود ُب أفواه فقيل لو: أرأيت ما كنت ٖت
السكك، فخدت وأضـر النَتاف، وقاؿ: من مل يرجع عن دينو فأٛتوه فيها، أو قيل لو: اقتحم، ففعلوا 
حىت جاءت امرأة ومعها صيب ٢تا فتقاعست أف تقع فيها، فقاؿ ٢تا الغالـ: اي أمو اصربي فإنك على 

 .(ٔ)"اٟتق
 
 
 
 
 

  

                                 
، ٜٜٕٕ/ٗ، )ابب قصة أصحاب األخدود والساحر والراىب والغالـأخرجو مسلم ُب صحيحو، كتاب الزىد والرقائق،  (ٔ)

 .(ٖ٘ٓٓ حديث رقم:
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 ادلبحث الرابع
 الصحوة اإلميانية ادلستنبطة من قصة أصحاب األخدود 

  .، والصرب على البالءادلبدأالثبات على 
تثبيت ا١تؤمنُت وتصبَتىم على أذى أىل مكة، لقصة أصحاب األخدود  هللا  ذكرفقد 

ىم وثباهتم، وتذكَتىم ٔتا جرى على من تقدمهم من التعذيب على اإلدياف، وإٟتاؽ أنواع األذى وصرب 
وٛتال ٢تم على وعد لعباده الصاٟتُت، وفيها أسوا هبم ويصربوا على ما كانوا يلقوف من قومهم، تحىت ي

 .(ٔ)نو سيحّل هبم مثل ما حل ٔتن قبلهمأبالصرب واجملاىدة ُب سبيلو، ووعيد للكافرين 
 .ولو كاف مراً والعمل بو قوؿ احلق احلث على 

: ىم انس من بٍت رٛتو هللا -الضحاؾو   ن عباسقاؿ اب ،قصة أصحاب األخدودففي 
ونساء،  ، ٍب أقاموا على ذلك األخدود رجاالً ُب األرض، ٍب أوقدوا فيها انراً  إسرائيل خّدوا أخدوداً 

 .(ٕ)تكفروف أو نقذفكم ُب النار فقالوا: ،فعرضوا عليها
 (ٖ)عن أيب ذرف، لناراب أحرقوىم يقولوا كلمة الكفر حىت٘تسكوا بدينهم وأبوا أف فقد ومع ذلك 

 َأْوَصاين َخِليِلي"  :قاؿ  ٍَوَأْوَصاين َأْف َأُقوَؿ احْلَقَّ َوِإْف َكاَف  ،َأْف اَل َأَخاَؼ يف اَّللَِّ َلْوَمَة اَلِئم
 .(ٗ) ..."ُمرِّا

 التحذير من إيذاء ادلؤمنني.
ن أصحاب لع  هللا أبف ،الثالثة هبذه األشياء فقد استهلت السورة الكردية ابلقسم

                                 
 .(ٜٜ/ٖٓ، )ٔ، طتفسري ادلراغيانظر:  (ٔ)

 .(ٜٖ٘/ٛ، )تفسري القرآف العظيم، وابن كثَت، (ٖٖٛ/ٕٗ)، لقرآفيف أتويل ا جامع البيافانظر: الطربي،  (ٕ)

أبو ذر الغفاري: الصحايب اٞتليل جندب بن جنادة بن سكن، من كبار الصحابة وفضالئهم، قدَل اإلسالـ، يقاؿ: أسلم بعد  (ٖ)
ىػ.  ٕٖمن أيب ذر"، توَب سنة: : " ما أظلت ا٠تضراء، وال أقلت الغرباء أصدؽ ٢تجة أربعة، فكاف خامسا، قاؿ عنو رسوؿ هللا 

، ت: ٜٙ/ٙ)، يف معرفة الصحابة أسد الغابة  ،ابن األثَتو (، ٕٖٗ، ت: ٘ٙٔ/ٗ) ،الطبقات الكربى ،نظر: ابن سعدا
  (.ٜٚٚٛ، ت: ٘ٓٔ/ٚ) ،اإلصابة يف دتييز الصحابة ،ابن حجرو (، ٜٙٛ٘

ورواه ابن حباف ُب  (،ٜٖٙٙ، حديث رقم: ٖٖٛ/ٜ)، ٔ، طادلنشور ابسم البحر الزخار ه،مسندُب البزار أخرجو  (ٗ)
، (ٜٗٗ ، حديث رقم:ٜٗٔ/ٕ) ،ٔط ،بصلة الرحم وإف قطعت ذكر وصية ا١تصطفى صلة الرحم وقطعها، ابب ، صحيحو

ابب صلة ، كتاب الرب والصلة،  صحيح موارد الظمآف إىل زوائد ابن حبافانظر: األلباٍل:  .وقاؿ ابن حباف واأللباٍل: " صحيح"
 (.ٕٔٚٔ، ت:ٖٕٛ/ٕ، )ٔ، ططعهاالرحم وق
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ال لسبب إال  هبم أنواع األذى واٟتقأو  ،عذبوا ا١تؤمنُت ألاهم؛ قتلهم وأىلكهم وانتقم منهم ٍب األخدود،
ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ٹ ٹ ڍ ، أاهم آمنوا ابهلل 

 .[ٛ٘]األحزاب:  ڍڱ  ڱ  ڱ 
أحّب هللا فأحّبو، إاّيكم وأذى ا١تؤمن فإنّو حبيب ربّو، " : رٛتهما هللا -قاؿ اٟتسن وقتادة

 .(ٔ)"وغضب لربّو فغضب هللا لو، وإّف هللا حيولو ويؤذي من آذاه
اَي َمْعَشَر  » ا١تنرب فنادى بصوت رفيع، فقاؿ: قاؿ: صعد رسوؿ هللا  ابن عمر وعن 

ُوُىْم َواَل تَػتَِّبُعوا َعْورَاهِتِْم، قَػْلِبِو، اَل تُػْؤُذوا ادلُْسِلِمنَي َواَل  إىلَمْن َأْسَلَم بِِلَسانِِو َوملَْ يُػْفِض اإِلميَاُف  تُػَعريِّ
ْحُو َوَلْو يف َجْوِؼ فَِإنَُّو َمْن تَػتَػبََّع َعْورََة َأِخيِو ادلُْسِلِم تَػتَػبََّع اَّللَُّ َعْورََتُو، َوَمْن تَػتَػبََّع اَّللَُّ َعْورََتُو يَػْفضَ 

  .(ٕ)«رَْحِلوِ 
 
 
 
 
 

  

                                 
 .(ٖٙ/ٛ، )الكشف والبياف عن تفسري القرآف، انظر: الثعليب (ٔ)

ورواه ابن  (،ٕٖٕٓ، حديث رقم: ٖٛٚ/ٗ)د ط،  ،ابب ما جاء ُب تعظيم ا١تؤمن أبواب الرب والصلة،ُب  أخرجو الًتمذي (ٕ)
، وقاؿ ابن حباف: " (ٖٙٚ٘ ، برقم:٘ٚ/ٖٔ) ،َتىمذكر الزجر عن للب عثرات ا١تسلمُت وتعيالغيبة، ابب ، صحيحوحباف ُب 

 (.  ٖٕٖٔ/ٕ، )صحيح اجلامع الصغري وزايداتوانظر: األلباٍل:  : " صحيح".األلباٍلقاؿ و  ."إسناده قوي
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 الفصل الثالث
 ةمعامل الصحوة اإلسالمي

  :نيمبحث يشتمل علىو  
 ادلبحث األوؿ: مسات الصحوة اإلسالمية.

 ضوابط مهمة لنجاح الصحوة.ادلبحث الثاين: 
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 ادلبحث األوؿ
  مسات الصحوة اإلسالمية

  .التعريف ابلصحوة اإلسالمية
 .(ٔ)دراؾاإلشعور و والوعي ال وىيوات: صحوات وصح واٞتمع: ،وة مفردصح، ص ح و

  
سلف األمة وأحكامو اليت كاف عليها  وقيموإلسالـ ١تبادئ الصحوة: ىي عودة ا١تسلمُت اف

، والظفر على أعدائهم ا١تؤمنُت ابلنصر هللا وعد حيث ُب خلقو، الشرعية ، وىي سنة هللا الصاحل
ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ٹ ٹ ڍ ، وارتفاع رايتو وظهور اإلسالـ وبقائوبعد ضعفها، اإلسالمية بقوة األمة و 

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

ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ   ڈ     ڈ  ژ      ژڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ   

 .[ٙ٘ - ٘٘النور: ] ڍگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  
ُ يَػْغرِ  » يقوؿ: ٝتعت رسوؿ هللا  :ؿاق  (ٕ)عنبة ا٠توالٍل أيبوعن  ُس يف َىَذا اَل يَػَزاُؿ اَّللَّ

     .(ٖ)«الدين بغرس يستعملهم يف طاعتو
، قاؿ ثوابف قاؿعن ف ،يـو القيامة إىل اإلسالمية ظهور لائفة من األمةب أخرب النيب قد و 

، اَل َيُضرُُّىْم َمْن َخَذذَلُْم، َحَّتَّ َيَْيتَ  : » النيب  َأْمُر هللِا اَل تَػَزاُؿ طَائَِفٌة ِمْن أُمَّيِت ظَاِىرِيَن َعَلى احْلَقِّ

                                 
   .ص ح و ،(ٖٕٚٔ/ٕ) ،ٔط ،معجم اللغة العربية ادلعاصرة، انظر: أٛتد ٥تتار عمر (ٔ)

أدرؾ اٞتاىلية، وعاش إىل  وقيل عمارة، و، ٥تتلف ُب اٝتو، فقيل عبد اّللَّ بن عنبة،صحايب مشهور بكنيت: أبو عنبة ا٠توالٍل (ٕ)
دمحم بن زايد  :روى عنو، و وغَته ، وعن عمرروى عن النيّب  حي، خالفة عبد ا١تلك، وكاف ٦تن أسلم على يد معاذ والنيّب 

 ، ت:ٖٖٓ/ٚ، )الطبقات الكربىانظر: ابن سعد،  تُت،وكاف قد صلى القبل ،األ٢تاٍل، وأبو الزاىرية، وبكر بن زرعة، وغَتىم
 ،اإلصابة يف دتييز الصحابةوابن حجر،  (،ٓٗٔٙ ، ت:ٕٕٚ/ٙ، )أسد الغابة يف معرفة الصحابة(، وابن األثَت، ٖٜٖٚ

 .(ٖٓٔٓٔ ، ت:ٖٕٗ/ٚ)

الرب  كتاب ة، تتمصحيحو، وبنحوه رواه ابن حباف ُب (ٚٛٚٚٔ ، حديث رقم:ٕٖ٘/ٜٕ)، ادلسندأخرجو أٛتد ُب  (ٖ)
ىذا " قاؿ البوصَتي: ، و (ٕٖٙ، حديث رقم:ٕٖ/ٕ) ،ذكر اإلخبار عن استعماؿ هللا جل وعال أىل الطاعة بطاعتوواإلحساف، 

 ،ٕ، طمصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجو"، وقاؿ األلباٍل: " حسن". انظر: البوصَتي، إسناد صحيح، رجالو كلهم ثقات
 .(ٕٜٙٚ ، برقم:ٕٕٚٔ/ٕ)، الصغري وزايداتوصحيح اجلامع ، واأللباٍل، (٘/ٔ)
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  .(ٔ)«َوُىْم َكَذِلكَ 
البدع اٟتد من انتشار و  ،اال٨تراؼمن أغالؿ اإلسالـ وا١تسلمُت  ٗتليصعن  عبارةأيضًا  وىي

تسلط البالل على اٟتق وأىلو، وتسلط من ٖترير اإلسالـ وا١تسلمُت كذلك ، و االفًتاؽو  ،والضالؿ
من ىم ٖترير الحتالؿ واالستعمار والتنصَت، و ابم الكفار على بالد ا١تسلمُت وعلى أحوا٢تم وعلى رقاهب

ـَ َبَدَأ َغرِيًبا َوَسيَػُعوُد َغرِيًبا   » قاؿ: ، عن النيب  عن ابن عمرفقيود الغزو الفكري،  ْساَل ِإفَّ اإْلِ
 .(ٕ)«َكَما َبَدَأ، َوُىَو َيَِْرُز بَػنْيَ اْلَمْسِجَدْيِن، َكَما أَتِْرُز احْلَيَُّة يف ُجْحرَِىا

 :مههاوخصائص من أصحوة اإلسالمية ٝتات للو 
  .مظاىر الذؿ والتبعيةورفض  ،قضااي ادلسلمنيباالىتماـ  :(أوالً )

أبحواؿ ا١تسلمُت االىتماـ و الشعور  اإلسالمية ىي من أىم ٝتات وخصائص الصحوة
َتمَّ َمْن ملَْ يَػهْ  »:  عماًل بقوؿ النيب ،هاومشاكلهم ُب كل مكاف، وسرعة التفاعل مع ىماياقضو 
ُهمابِ   .(ٖ)«ْلُمْسِلِمنَي فَػَلْيَس ِمنػْ

ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ٹ ٹ ڍ 

 .[ٖٔاٟتجرات: ] ڍڈ   ڈ  ژ ژ
شىت بل رفض السَت ُب ركاب الكفار ُب  رفض مظاىر الذؿ والتبعية واالاهزامية وا٠تور،و 

وأوقعتهم فيما ىم عليو من  ،ذلت ا١تسلمُت وفرقتهم وأوىنتهملا١تا أاليت تبعية تلك ال ،اٟتياة مناحي
َوِمْن  ،والقتل والتعذيب والتهجَتاالضطهاد والظلم شىت أنواع ل همتوعرض اآلخرين، إىلا٢تواف واٟتاجة 

 بينهملتعاوف وا ،االجتماعي التكافل ٨تو تفعيل مبدأ توجهت أنظار ا١تسلمُت وٓتاصة الشباب منهمٍَبَّ 

                                 
، «ال تزاؿ لائفة من أميت ظاىرين على اٟتق ال يضرىم من خالفهم: »ابب قولو أخرجو مسلم ُب كتاب اإلمارة،  (ٔ)
ال تزاؿ لائفة من : »ابب قوؿ النيب ، ورواه البخاري ُب كتاب االعتصاـ ابلكتاب والسنة، (ٕٜٓٔ، حديث رقم:ٖٕ٘ٔ/ٖ)

  . ا١تغَتة ، من حديث (ٖٔٔٚ ، حديث رقم:ٔٓٔ/ٜ) ،يقاتلوف وىم أىل العلم« اىرين على اٟتقأميت ظ

، حديث ٖٔٔ/ٔ)، ، وأنو أَيْرُِز بُت ا١تسجدينوسيعود غريباً  ابب بياف أف اإلسالـ بدأ غريباً أخرجو مسلم ُب كتاب اإلدياف،  (ٕ)
   .  (ٙٗٔ رقم:

عبد هللا بن أيب جعفر الرازي، عن أبيو، من لريق  (ٜٚٓ ، حديث رقم:ٖٔٔ/ٕ)، ٔط، ادلعجم الصغريأخرجو الطرباٍل ُب  (ٖ)
عبد هللا بن أيب جعفر  فذكره وإسناده ضعيف من أجل :عن الربيع، عن أيب العالية، عن حذيفة بن اليماف قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا 

، ٜٕٙ/ٔ، )تقريب التهذيبر: ابن حجر، انظ. "صدوؽ سيء اٟتفظ" :أبيوقاؿ عن و "، خيطئصدوؽ قاؿ اٟتافظ: " ،الرازي
 .(ٕٖٔ :برقم، ٖٛٗ/ٔ)، ٔ، طسلسلة األحاديث الضعيفة (، واأللباٍل:ٕٖٚ٘ ، ت:ٜٕٛ/ٔ(، )ٜٔٓٛ ت:
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  وحل مشاكلهم والدفاع عنهم.   ،ىممور واالىتماـ أب ،ا١تسلمُت ُب كل مكاف سد حاجاتل
   .اإلقباؿ على العلـو الشرعية )اثنياً(:

على العلـو الشرعية وٖتصيلها  الشديد اإلقباؿالطيبة ٢تذه الصحوة اإلسالمية من السمات 
 التعليمية، لريق الدراسةن عسواء ا١تتاحة، والسبل الوسائل كل بوٓتاصة حفظ القرآف الكرَل، وذلك 

االلالع عليها واالستفادة  وأ، والعلـو الشرعية الكتبعلى واإلقباؿ  العلمية، احملاضرات والندوات وأ
 (ٔ)شبكة االنًتنت وغَتىا من الوسائل التعليمية،منها عن لريق 

رُُكْم َمْن تَػَعلََّم الُقْرآَف َوَعلََّموُ  »: عمالً بقوؿ النيب   .(ٕ)«َخيػْ
َا َأََن قَاِسٌم َواَّللَُّ يُػْعِطي، َوَلْن تَػَزاَؿ »:  وقولو يِن، َوِإَّنَّ ًرا يُػَفقِّْهُو يف الدِّ َمْن يُرِِد اَّللَُّ بِِو َخيػْ

، الَ َيُضرُُّىْم َمْن َخاَلَفُهْم، َحَّتَّ َيَْيتَ َأْمُر اَّللَِّ   .(ٖ)«َىِذِه األُمَُّة قَاِئَمًة َعَلى َأْمِر اَّللَِّ
   .احلرص على السنة :)اثلثاً( 
والدفاع  تهارفع رايو ، ا١تطهرة النبوية اٟترص على السنة اإلسالمية من ٝتات ىذه الصحوةو 

 تعاىليطعن ُب دين هللا  منأف نرى ٦تا يندى لو اٞتبُت ، و (ٗ)الذين يسموف ابلقرآنيُتضد ىؤالء عنها 
حد  إىل١تستطَت، والذي وصل أخَتًا فتحوا بذلك أبوااًب من الشر اف٦تن يدعوف أاهم ينتسبوف إليو، 

 »فقاؿ:  رسوؿ هللا حذر من ذلك وقد ، التطاوؿ على صاحب ا١تكانة الرفيعة، وا١تنزلة العالية 
َثِن َأاَل ِإيّنِ ُأوتِيُت اْلِكَتاَب َوِمثْػَلُو َمَعُو، َأاَل ِإيّنِ ُأوتِيُت اْلُقْرآَف َوِمثْػَلُو َمَعُو، َأاَل يُوِشُك رَُجٌل  َعاًَن  يَػنػْ َشبػْ

 يَػُقوُؿ: َعَلْيُكْم اِبْلُقْرآِف، َفَما َوَجْدمُتْ ِفيِو ِمْن َحاَلٍؿ فََأِحلُّوُه، َوَما َوَجْدمُتْ ِفيِو ِمنْ  (٘)َعَلى َأرِيَكِتوِ 
، َواَل ُكلُّ ِذي ََنٍب ِمَن السِّ  َباِع، َأاَل َواَل لَُقطٌَة َحَراـٍ َفَحّرُِموُه، َأاَل اَل َيَِلُّ َلُكْم حَلُْم احلَِْماِر اأْلَْىِليِّ

، فَػَعَلْيِهْم َأْف يَػْقُروُىْم، فَإِ  َها َصاِحبُػَها، َوَمْن نَػَزَؿ ِبَقْوـٍ ْف مَلْ ِمْن َماِؿ ُمَعاَىٍد ِإالَّ َأْف َيْستَػْغِنَ َعنػْ
                                 

، بتصرؼ. اإلسالمية دروس صوتية قاـ بتفريغها موقع الشبكة، دروس الشيخ َنصر العقلانظر:  (ٔ)
http://www.islamweb.net  .  

، من (ٕٚٓ٘ ، حديث رقم:ٕٜٔ/ٙ) ،ابب: خَتكم من تعلم القرآف وعلمو كتاب فضائل القرآف، أخرجو البخاري ُب (ٕ)
  . حديث عثماف بن عفاف

معاوية ، من حديث (ٔٚ ، حديث رقم:ٕ٘/ٔ) ،ابب: من يرد هللا بو خَتا يفقهو ُب الدينأخرجو البخاري ُب كتاب العلم،  (ٖ)
  . بن أيب سفياف

 .(ٓٔ/ٔ، )ٕ، طاء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيلإرو  ،األلباٍل انظر: (ٗ)
 (.أرؾمادة ) (،ٗٓٗ/٘، د ط، )العني كتاب ،أٛتد بن ٠تليلا انظر: .السرير: األريكة (٘)
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  .(ٔ)«يَػْقُروُىْم، فَػَلُهْم َأْف يُػْعِقُبوُىْم ِبِْثِل ِقَراُىمْ 
 :  التأويل من وجهُت حيتمل" معو ومثلو الكتاب أوتيت :قولو " :رٛتو هللا -(ٕ)ا٠تطايب قاؿ

 الظاىر من أعطي ما مثل ،ا١تتلو غَت البالن الوحي من أوٌب أنو معناه يكوف أف :أحدمها
 ما يبُت أف لو أذف أي ،البياف من وأوٌب يتلى، وحياً  الكتاب أوٌب أنو :معناه يكوف أف وحيتمل ا١تتلو،

 وجوب ُب ذلك فيكوف ،ذكر الكتاب ُب لو ليس ما فيشرع، عليو يزيد أفو  ،وخيص ويعم ،الكتاب ُب
 .(ٖ)"القرآف من ا١تتلو كالظاىر ،بو العمل ولزـو ،اٟتكم

ڑ  ک    ک  ک  ڈ : تعاىلقولو بىؤالء وكل من كاف على شاكلتهم  حذر هللا  كما

 .[ٖٙالنور: ] ڈک   گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ 
 جور عنو يدفعوف لدينو، قرف حراساً  كل من خرجيست أف تعاىل هللا ةحكم تجر  وقد

َوِمْن زيف ا١تبطلُت، ويقيموف اٟتجة عليهم، و  اٞتاحدين، ا١ترجفُت وأكاذيب ا١تلحدين، وشبو الظا١تُت،
ا١تصدر ابعتبارىا الشريفة  اتسمت الصحوة اإلسالمية ابليقظة واٟترص الشديد على السنة النبويةٍَبَّ 

ألولئك الذين لمس هللا على قلوهبم، فأصم آذااهم عن ٝتاع  والتصدي سالمي،الثاٍل للتشريع اإل
ې  ې  ې  ې    ى  ى  ڈ : تعاىلاٟتق، وأعمى أبصارىم عن رؤية النور، وفيهم يقوؿ اٟتق تبارؾ و 

 .[ٙٗاٟتج: ] ڈائ  ائ  ەئ  ەئ       وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ    ۆئ   ۈئ  ۈئ            ېئ  ېئ  ېئ       ىئ           ىئ  ىئ
ڌ         ڌڈ      ٹ ٹء وأمثا٢تم معاوؿ ىدـ ٖتركها أيدي الصهاينة وأعداء اإلنسانية، فهؤال

                                 
وبنحوه أخرجو ، الكندي كرب معدي بن ا١تقداـ حديثمن ( ٗٚٔٚٔ :برقم، ٓٔٗ/ٕٛ)، ٔط، سندادل ُب أٛتدأخرجو  (ٔ)

دالئل والبيهقي ُب  "، أريكتو على شبعافُ  رجلٌ  ( بلفظ: "ٗٓٙٗ، برقم: ٕٓٓ/ٗ)، ٔطـ السنة، ُب لزو  سننوُب  داود أبو
ابب ما جاء ُب إخباره بشبعاف على أريكتو حيتاؿ ُب رد سنتو ابٟتوالة على ما ُب القرآف من اٟتالؿ واٟتراـ دوف السنة،  ،النبوة

صحيح اجلامع  األلباٍل:انظر:  ".حيحص " وقاؿ األلباٍل:(، ٜٗ٘/ٙ) ،فكاف كما أخرب، وبو ابتدع من ابتدع وظهر الضرر
 (.ٛٓٗٗ/ٔ، )الصغري

الفقو واٟتديث واللغة ،أخذ  ، كاف إماما ُبالبسيت : ٛتد بن دمحم بن إبراىيم بن خطاب، اإلماـ أبو سليماف ا٠تطايبا٠تطايب (ٕ)
، وأبو عبد هللا اٟتاكم، وغَتىم، وىو بو حامد اإلسفرايٍت، روى عنو: أأىب سعيد بن األعرايبو ، يالفقو عن أىب بكر القفاؿ الشاش

وغريب اٟتديث، وشرح األٝتاء اٟتسٌت، وكتاب العزلة، وغَت  ،إماـ من أئمة السنة، صاحل لالقتداء بو، من تصانيفو: معامل السنن
ريخ اإلسالـ ات(، والذىيب، ٕٛٔ ، ت:ٖٕٛ/ٖ) ،طبقات الشافعية الكربى ،لسبكيانظر: اىػ. ٖٛٛسنة:  مات ذلك،

  (.ٜٕٚ ، ت:ٕٖٙ/ٛ، )ٔ، طَوَوفيات ادلشاىري َواألعالـ
   .(ٜٕٛ/ٗ، )ٔ، طالسنن معامل ،٠تطايباانظر: ( ٖ)
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ڱ    ڱ     ڎ   ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑ    ک    ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ    ڳ       ڳ  ڳ   ڱ

النبوية سنة الشعار العاـ والسمة العامة ٢تذه الصحوة اٟترص على ال فكاف، [ٜ – ٛالصف: ] ڈڱ
 .(ٔ)بكل معانيها اعتقاداً وعمالً، ظاىراً وابلناً، ُب العلم وُب السلوؾ

   . سرعة انتشار الصحوة اإلسالمية وظهورىا: اً(رابع)
تلك  ُب حىتالعامل، بقاع ُب كل بقعة من  ىاسرعة انتشار  اإلسالمية من أبرز ٝتات الصحوة

رجاؿ مسلموف اندوا ابلعودة نشأ فيها فقد  ،راؼ٨تواالالكفر والضالؿ  اليت توغل فيها األقطار
 ،د أمنوذجًا للمسلم ا١تتمسك بدينويوج حيث ،والتمسك بتعاليمو وقيمو ،اإلسالـ إىلوالرجوع 

ٚتاعات  ىي ليست ٣ترد مظاىر فردية، بل ىذه الصحوة ، و تعاليمو ومبادئو وقيمو نشر اٟتريص على
 إىل ولعل السبب ُب ذلك يرجع أوالً  ،قات اجملتمعكبَتة من الشباب والشيوخ والنساء وسائر لب

الشعارات واٟتزبيات والقوميات اليت ٗتبط فيها تلك إبفالس كل األنظمة و شعور الو ، ىداية هللا 
شيء من لالصحوة ا١تباركة  ىذه تتعرضوقد ، اٟتديثالعصر بداية ُب العصر ا١تاضي أو ُب ا١تسلموف 
 الضعف والتقصَت ىذاج عال ةاولو٤ت، سن الظن ابهلل ْت لكن ابلتمسكو  ،اال٨تراؼأو القصور 

ىذا نوع من و ، ، فالعصمة ال تكوف إال لألنبياء، والكماؿ ال يكوف إال هلل أزماهتم وف هبايتجاوز 
ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ     ھ  ٹ ٹ ڍ  حيث االبتالء الذي وعد هللا بو،

﮳ ﮴  ﮵  ﮶      ﮷      .(ٕ) [ٖ-ٔ]العنكبوت: ڍ﮸ ﮹  ﮺   ے  ے  ۓ  ۓ ﮲ 
   .عتزاز ابلديناالو  لنفسابالثقة قوة  :(خامساً ) 

قوة اإلرادة و ، قوة الثقة ابهلل النابعة من النفس، ُب الثقة قوة بتتميز الصحوة اإلسالمية 
قص ا٠تروج من حاؿ الذؿ وا٢تواف والشعور ابلضعف والن٤تاولة و اإلسالـ،  إىلقوة العودة و والعزدية، 

 . (ٖ)حالة االعتزاز ابلدين والثقة ابلنفس إىلالذي عليو األمة، 
وجود العلمنة ا١تتسلطة اليت نظرًا لها أحيااًن شيء من الشدة والعنف، يعًت ي قدظاىرة الوىذه 

                                 
، بتصرؼ. اإلسالمية دروس صوتية قاـ بتفريغها موقع الشبكة، دروس الشيخ َنصر العقلانظر:  (ٔ)
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تفرض على الناس الرذيلة وٖتارب الفضيلة، واليت تفرض على الناس الضاللة واال٨تراؼ وٖتارب 
نة ا١توجودة وىي اال٨تراؼ ا١تبيت ا١تدروس ا١تخطط لو ىو ا١تسئوؿ عن وجود االستقامة، فإف العلم

ا١توعظة ابٟتكمة و حينئذ و تعاٞتم فيجب ،بعض مظاىر التشدد والعنف عند لائفة قليلة من الشباب
ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ٹ ٹ ڍ   الوسائل ا١تتاحة،حسب و ، اٟتسنة

﮻  ﮺  ﮹   ﮸   ﮷   ﮶   ﮵    ﮴    ﮳   ﮿     ۓ  ۓ﮲  ﮾   ﮽    قوبلتوإال  ،[ٕ٘ٔالنحل: ] ڍ﮼ 
  .بل األوضاع السائدة ُب العامل كلولإلسالـ من قِ  وا١تقاومة يتحدابل

وما داـ ىذا التيار العنيف ُب العامل اإلسالمي ُب ٤تاربة اإلسالـ ورفض الدين، وٖتديو 
ىو وسط تالو كاف االعتداؿ ال بد أف يوجد تيار مقابل وىو التيار ا١تتشدد العنيف، وإف  فومقاومتو، 

إف ا١تسئوؿ عن وجود ظاىرة العنف عند بعض ما يسمواهم اب١تتطرفُت، ىي فا١تطلوب، لكن مع ذلك 
 األنظمة السائدة ا١توجودة ُب العامل اإلسالمي.

، لكن خصـو اإلسالـ ال ديكن  أفوكلنا يدرؾ  من ٝتات الصحوة: القوة ا١تعتدلة ُب العمـو
عتداؿ ُب ىذه الصحوة، إمنا يهمهم أف يلتقطوا الزالت وا١تواقف اليت حيسبواها أف يعًتفوا بوجود اال

 .(ٔ)على اإلسالـ وا١تسلمُت
فالعلمانيوف ومن ٨تا ٨توىم دائمًا يضربوف على وتر وجود ظاىرة العنف والتشدد عند بعض 

شيء من فًتض من ىؤالء أف يكوف عندىم يُ مة، وال موف ٚتيع الصحوة هبذه السِ سِ الشباب، ويَ 
ألاهم ضلوا أوالً ُب تصوراهتم، فكذلك  ؛العدؿ أو من االعتداؿ ُب اٟتكم، وال من االعتداؿ ُب ا١توقف

  سيضلوف ُب أحكامهم على اآلخرين.
لتشدد عند لائفة قليلة من ؼ أنو قد توجد بعض مظاىر ااالعًتان مومع ذلك البد 

تصرفات البشر الناقص، وىو أيضاً ، وىو تصرؼ من ٕتاىلو؛ ألنو أمر بدىي ال ديكن الشباب
  .(ٕ)استجابة الستفزازات اال٨تراؼ والضالؿ ا١تؤسس ُب العامل اإلسالمي

  

                                 
    ا١ترجع السابق.   انظر:  (ٔ)
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من أىم   .الرباء من مظاىر البدعة واالحنراؼ والضالؿ، و (ٔ)ظهور احلسبة اً(:س)ساد
اهتا، أفراد ىذه الصحوة وٚتاع بُتٔتعناىا الشامل العاـ ظهور اٟتسبة الصحوة اإلسالمية  ٝتات

الذي األمر اب١تعروؼ والنهي عن ا١تنكر، و ، ىممعايشة قضاايو االىتماـ أبمور ا١تسلمُت، وتتمثل ُب 
وٚتيع أفراد أمتو من بعده، ذلك ١تا لو من أمهية قصوى ُب اٟتفاظ على الكياف   النيبيعد وظيفة 

وإصالحها للبشرية  االجتماعي للمسلمُت، فهو الوسيلة األوىل لتحقيق خالفة اإلنساف على األرض
الرباء من كل ما و اإلجيابية ُب كل ما فيو صاحل ا١تسلمُت ُب دينهم وديناىم،  إىلكذلك الدعوة   ٚتعاء،

 االفًتاؽ واألىواء، والرباء من أعداء اإلسالـ وخصومو،و البدعة كاال٨تراؼ والضالؿ  ُب ىو سبب 
 إىليهدؼ اإلسالـ حيث  ،الصحوةذه ىفتطبيق أصل الوالء والرباء ُب اإلسالـ يعد من أبرز ٝتات 

وجيتمع أفراده ُب التعاوف على الرب والتقوى، حىت يتمكن  ،خلق ٣تتمع آمن مستقر تسوده احملبة
وٖتقيق الغاية األساسية من خلق اإلنساف وىي عبادة  ،اٞتميع من القياـ بواجب ا٠تالفة ُب األرض

الشريعة أمرت  َوِمْن ٍَبَّ  ؛[ٙ٘الذارايت: ] ڍڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  ٹ ٹ ڍ ، كما تعاىلهللا 
ف مدار الشريعة اإلسالمية على أل ؛اإلسالمية بتحصيل ا١تصاحل وتكميلها، وتعطيل ا١تفاسد وتقليلها

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڍ : تعاىلا١تفسر لقولو  ،[ٙٔ]التغابن:  ڍہ  ہ  ہ  ھ  ڍ : تعاىلقولو 

ِإَذا َأَمْرُتُكْم ِبَِْمٍر فَْأُتوا ِمْنُو َما  »: وعلى قوؿ النيب ، [ٕٓٔ]آؿ عمراف:  ڍڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  
  .(ٕ) «اْسَتطَْعُتمْ 
 فضلبوتنتشر نمو ت ه الظاىرةحيث ٧تد أف ىذ خاصة ُب ىذه األايـجداً  ةر واضحو أم هىذو 

 .(ٖ)ُب ٚتيع األقطار اإلسالمية بصورة سريعة جداً  تعاىلهللا 
 
 

  
                                 

، هتذيب اللغة، انظر: األزىري، ، تَقوؿ: فعلُتو ِحْسَبًة، واْحَتَسب ِفيِو اْحِتساابً اِٟتْسَبُة: مصدر اْحِتسابك اأْلجر على هللا  (ٔ)
  (، مادة )حسب(.ٖٜٔ/ٗ، )ٔط

   (. ٕٛٛٚ ، برقم:ٜٗ/ٜ، )ابب االقتداء بسنن رسوؿ هللا ، االعتصاـ ابلكتاب والسنةأخرجو البخاري ُب  (ٕ)
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 ادلبحث الثاين
 وابط مهمة لنجاح الصحوةض

ىدفها الوصوؿ و  ،شباب ا١تسلملإف الصحوة اإلسالمية ىي عبارة عن يقظة حية وحركة ليبة ل
، و٦تا ال شك فيو أف ىذه من خالؿ تفعيل ما جاء ُب كتاب هللا وسنة رسولو  تعاىلشريعة هللا  إىل

ڌ  ٹ ٹ ڍ ر البالل، الصحوة سيقـو ضدىا أعداء؛ ألف اٟتق كلما اشتد نوره اشتعلت ضده ان

  . [ٛ]الصف:  ڍڌ      ڎ   ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑ    ک    ک  
شباب األمة ُب ٚتيع األقطار اإلسالمية ولكنها  بُتة نتشر م تعاىلوىذه الصحوة بفضل هللا 

 ومن أىم ىذه الضوابط: ،تكوف انجحةتؤٌب أكلها، و ضوابط مهمة حىت  إىلٖتتاج 
 .قوالً وعمالً  سك ابلكتاب والسنةالتم)الضابط األوؿ(: 

 ؛الطيبة قائمة على أساس متُت من كتاب هللا وسنة رسولو الصحوة جيب أف تكوف ىذه 
  انر، إىلجنة أو  إىلما إيـو الفصل بُت العباد،  إىلفيو أخبار األولُت واآلخرين   ألف كتاب هللا

أليس تشهدوف َأْف اَل ِإَلَو ِإالَّ »  اؿ:فق  قاؿ: خرج علينا رسوؿ هللا ، عن أيب شريح ا٠تزاعيف
؟ ،اَّللَُّ َوْحَدُه اَل َشرِيَك َلوُ  ، َوَأفَّ َىَذا اْلُقْرآَف َجاَء ِمْن ِعْنِد اَّللَِّ  » قاؿ: ،قالوا: بلى« َوَأيّنِ َرُسوُؿ اَّللَِّ

سَُّكوا ِبِو؛ فَِإنَُّكْم َلْن تَػْهَلُكوا َوَلْن َتِضلُّوا بَػْعَدُه فَِإفَّ َىَذا اْلُقْرآَف َطَرفُُو بَِيِد اَّللَِّ َوَطَرفُُو ِِبَْيِديُكْم ، فَػَتمَ 
 .(ٔ)«أََبًدا

فالبد أف ترتكز على  أثر فعاؿ ُب األمة اإلسالمية وغَتىاللصحوة اإلسالمية دور رائد و حىت يكوف و 
 َوُىوَ  َمِتنُي،الْ  هللاِ  َحْبلُ »...  وىو القرآف الكرَل، صراط هللا ا١تستقيم ، وتسَت علىأساس قوي متُت

َراطُ  َوُىوَ  احلَِكيُم، الذِّْكرُ   َوالَ  األَْلِسَنُة، ِبوِ  تَػْلَتِبسُ  َوالَ  اأَلْىَواُء، ِبوِ  َتزِيغُ  الَ  الَِّذي ُىوَ  اْلُمْسَتِقيُم، الصِّ
َقِضي َوالَ  الرَّدِّ، َكثْػَرةِ  َعَلى ََيَْلقُ  َوالَ  الُعَلَماُء، ِمْنوُ  َيْشَبعُ  َتوِ  ملَْ  الَِّذي وَ ىُ  َعَجائُِبُو، تَػنػْ  ِإذْ  اجِلنُّ  تَػنػْ
َعْتوُ   َوَمنْ  َصَدَؽ، ِبوِ  قَاؿَ  َمنْ  ،[ٕ – ٔاٞتن: ] ڍڀ    ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ       ٺ    ڍ: قَاُلوا َحَّتَّ  مسَِ
      .(ٕ)«ُمْسَتِقيمٍ  ِصَراطٍ  إىل يدِ ىُ  ِإلَْيوِ  َدَعا َوَمنْ  َعَدَؿ، ِبوِ  َحَكمَ  َوَمنْ  ُأِجَر، ِبوِ  َعِملَ 

                                 
 ورواه الطرباٍل (،ٕٕٔ، برقم: ٜٕٖ/ٔ، كتاب العلم، ذكر نفي الضالؿ عن اآلخذ ابلقرآف، )صحيحوابن حباف ُب أخرجو  (ٔ)

وقاؿ ا٢تيثمي: " رواه الطرباٍل ُب الكبَت، ورجالو ،  من حديث جبَت بن مطعم ،(ٗٗٓٔ م:برق ،ٜٕٓ/ٕ)، ادلعجم الكبريُب 
   (.ٜٙٔ/ٔ، )رلمع الزوائد ومنبع الفوائدرجاؿ الصحيح". انظر: ا٢تيثمي، 

 حديث ىذا(، وقاؿ: " ٜٕٙٓ ، برقم:ٕٚٔ/٘)د ط، ، القرآف فضل ُب جاء ما اببُب فضائل القرآف،  الًتمذيأخرجو  (ٕ)
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ک  ک    گ  گ  گ  گ  ٹ ٹ ڍ  من ٘تسكوا بو،يظهر أف يظهر دينو و  وقد وعد هللا  

 .[ٜ]الصف:  ڍڳ    ڳ       ڳ  ڳ   ڱ       ڱ    ڱ  ڱ   ں  
على عباده الذين يعملوف ابلقرآف الكرَل ُب الدنيا واآلخرة السعادة ا٢تداية و  كتب هللا و 

تكفل هللا ١تن قرأ القرآف وعمل ٔتا فيو " قاؿ ابن عباس: ، ووعدىم أبال يضلوا أبدا،  ووبسنة رسول
 .(ٔ)"أف ال يضل ُب الدنيا، وال يشقى ُب اآلخرة

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ٹ ٹ ڍ 

 ڍژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک         ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  

 . [ٙٔ -٘ٔ :ا١تائدة]
 ُب النجاة ألف فيو ؛والسنة ابلكتابواالعتصاـ  لتمسكابٚتاعة ا١تسلمُت   وقد أمر هللا

 .[ٔٓٔ]آؿ عمراف:  ڍڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ       ٺ  ٿ  ٹ ٹ ڍ  نيا واآلخرة،الد
  .[ٖٓٔ :عمراف آؿ] ڍ ...ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ ٹ ٹ ڍ و
 .(ٕ)، وىو قوؿ ابن مسعود، وقتادة، والسديتعاىلكتاب هللا   ىو اٟتبلف
ِكَتاُب هللِا ُىَو َحْبُل هللِا ادلَْمُدوُد ِمَن  » قاؿ: وؿ هللا عن رس ، روى أبو سعيد ا٠تدريو 
 .(ٖ)«األْرضِ  إىلالسَّماِء 
َأاَل َوِإيّنِ اَتِرٌؾ ِفيُكْم ثَػَقَلنْيِ: َأَحُدمُهَا   »:  رسوؿ هللا قاؿقاؿ: ،  عن زيد بن أرقمو 

 .(ٗ)«ذْلَُدى، َوَمْن تَػرََكُو َكاَف َعَلى َضاَلَلةٍ ، ُىَو َحْبُل هللِا، َمِن اتػَّبَػَعُو َكاَف َعَلى اِكَتاُب هللِا 
ىو واجب أمة القرآف قالبة؛ فإف ٙتة واجباً  تعاىلاالعتصاـ بكتاب هللا التمسك و وإذا كاف 

ُب كل ما حيتاجو هبديو  واسًتشدوي من ضيائو، واقتبسصحوة، حىت يخاصًا يقع على عاتق أىل ال

                                                                                                     
 ،ضعيف سنن الرتمذي. انظر: "ضعيف". وقاؿ األلباٍل: " ٣تهوؿ وإسناده الوجو ىذا من إال نعرفو ال يبغر 
 (.ٜٖٗ، )ص: ٔط
  (.ٖٗٔ/ٔ)، ٔط، الفتاوى الكربىابن تيمية، انظر:  (ٔ)
 (.ٗٔٗ/ٔد ط، ) ،النكت والعيوف ،ا١تاورديانظر:  (ٕ)

سلسلة ". انظر: األلباٍل: حسن هإسناد ، وقاؿ األلباٍل: "(ٗٓٔٔٔ برقم: ،ٜٙٔ/ٚٔ)، ادلسندُب أٛتد أخرجو اإلماـ  (ٖ)
 (.ٖٚ٘/ٗ)، ٔط، األحاديث الصحيحة

 .  (ٕٛٓٗ برقم: ،ٗٚٛٔ/ٗ)، ابب من فضائل علي بن أيب لالب ُب كتاب فضائل الصحابة،  أخرجو مسلم (ٗ)
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، بتحرَل حرامو وٖتليل فيوعلوه حكما بينهم ُب كل ما يتنازعوف دنياىم، وأف جيأمور دينهم و ُب الناس 
 نبيو وسنة تعاىل هللا كتابل ا١تطلق االمتثاؿ على األمة ادياف  هللا علقفقد  ٔتقتضاه،حاللو واٟتكم 

 ،نبيو وسنة هللا لكتاب ديتثل مل من ومن ٍب فكل  جئ  ٹ ٹ ڍ ،  االدياف ربقة عنو خلع فقد

 .[ٜ٘ :النساء] ڍحب  خب  مب  ىب               يب  جت  حت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  ىث        حئ   مئ  ىئ  يئ  جب  
 وسنة هللا كتاب إىل : ردوهأي السلف من واحد وغَت ٣تاىد قاؿ" : رٛتو هللا -قاؿ ابن كثَت 

 يُػَردَّ  أف، وفروعو الدين أصوؿ من فيو الناس تنازع شيء كل أبفّ   هللا من أمر وىذا،  رسولو
 :الشورى] ڍوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ ڍ :ٹ ٹ كما، والسنة الكتاب إىل ذلك ُب عز التنا

و٢تذا ، فما حكم بو الكتاب والسنة وشهدا لو ابلصحة فهو اٟتق، وماذا بعد اٟتق إال الضالؿ، [ٓٔ
 كتاب هللا وسنة رسولو  إىلأي ردوا ا٠تصومات واٞتهاالت  ،ڍمب  ىب               يب  جت  حت  خت ٹ ٹ ڍ 

، فدؿ على أف من مل  ،إف كنتم تؤمنوف ابهلل واليـو اآلخر ،تحاكموا إليهما فيما شجر بينكمف
الكتاب والسنة وال يرجع إليهما ُب ذلك فليس مؤمنا ابهلل وال ابليـو  إىليتحاكم ُب ٤تل النزاع 

 .(ٔ)"اآلخر
وليس ،  نة نبيوكتاب هللا وس  إىلبرد ا١تتنازع فيو  تعاىلأمر : " رٛتو هللا -قاؿ القرليب و 

الكتاب والسنة، ويدؿ ىذا على صحة كوف سؤاؿ العلماء واجبا،  إىللغَت العلماء معرفة كيفية الرد 
   .(ٕ)"الزما وامتثاؿ فتواىم

ٹ يكوف بتدبر آايتو والعمل ٔتا أمر بو، واالنتهاء عن ما اهى عنو،  فالتمسك بكتاب هللا 

 .[ٜٕ]ص:  ڍڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چ  چ  ٹ ڍ 
وتفسَت  ،الواجب على العلماء الكشف عن معاٍل كالـ هللا : "رٛتو هللا -(ٖ)قاؿ ابن أيب حاًب

من تعلم   ،علينا أيها ا١تسلموف أف أن٘تر ٔتا أمران هللا بو، و وتعلم ذلك وتعليمو ،ذلك وللبو من مظانو

                                 
 (.ٖٗٓ/ٕ) ،تفسري القرآف العظيم ،ابن كثَتانظر:  (ٔ)
    (.ٕٓٙ/٘) ،القرآف ألحكاـ امعاجل ،القرليبانظر:  (ٕ)
حافظ للحديث، من تصانيفو: اٞترح  ،عبد الرٛتن بن دمحم بن إدريس بن ا١تنذر التميمي، اٟتنظلي، الرازي :ابن أيب حاًب (ٖ)

 ،طبقات احلفاظنظر: السيولي: اىػ. ٕٖٚوالتعديل، وتفسَت القرآف العظيم، وعلل اٟتديث، وا١تراسيل، وغَتىا كثَت، مات سنة: 
    (،.ٜٖٔ/ٗ)، ٔط ،شذرات الذىبوابن العماد: ، (ٖٙٗ/ٔ)، ٔط
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   .(ٔ)"كتاب هللا ا١تنزؿ إلينا وتعليمو، وتفهمو وتفهيمو
كتابو العزيز حىت تتبوأ ذروة ا٠تَتية على ٚتيع األمم،   إىلأمر رهبا و  إىلأمة القرآف فمىت تفيء 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ڈ : وٖتظى بوعد رهبا ُب كتابو الكرَل، حيث قاؿ 

 .[ٓٔٔآؿ عمراف: ] ڈٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ 
 .اجملرد ، وعدـ االعتماد على الرأيالعلم والبصَتة)الضابط الثاين(: 

ا١تباركة ضابط العلم والبصَتة الصحوة م الضوابط اليت جيب أف يسَت عليها شباب ىذه من أى
 أو قوؿ البد أف يستندف كل رأي ؛ ألوعدـ االعتماد على الرأي اجملرد ،واالعتماد على األدلة الشرعية

  ڇ  ڇ   ڍ  ڍڍ : لرسولو  تعاىلقاؿ هللا  مستمد من الكتاب والسنة النبوية، دليل شرعي إىل

 [.ٛٓٔ ]يوسف: ڍڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک   گ گ  
: قل، اي دمحم، ىذه الدعوة اليت أدعو ذكره لنبيو دمحم  تعاىليقوؿ  : "رٛتو هللا -قاؿ الطربي 

توحيد هللا وإخالص العبادة لو دوف اآل٢تة واألواثف،  إىلإليها، والطريقة اليت أان عليها من الدعاء 
هللا وحده ال شريك لو على  إىلسبيلي ولريقيت ودعوٌب، أدعو  ،لاعتو، وترؾ معصيتو إىلهاء واالنت

وقل، تنزيًها هلل،  ،بصَتة بذلك، ويقُِت مٍّت، ويدعو إليو على بصَتة أيًضا من اتبعٍت وصدقٍت وآمن يب
من أىل الشرؾ وأان بريٌء  ،أو معبود سواه ُب سلطانو وتعظيًما لو من أف يكوف لو شريك ُب ملكو،

 .(ٕ)"بو، لست منهم وال ىم مٍّت 
ا١ترجع األوؿ ُب كل زماف ومكاف، وُب كل ما حيتاجو الناس ُب  الدليل الشرعي ىو يعتربف

ومن ٗتلى عن األدلة  ،القرآف الكرَل ما أُنزَؿ اال للعمل أبحكامو وأوامره ونواىيوألف  ؛الدنيا واآلخرة
 .بعيداً  عية فقد ضّل ضالالً سواىا من القوانُت الوض إىلالشرعية 

اي أيها الناس اهتموا رأيكم على دينكم،  » ، أنو قاؿ: (ٖ)سهل بن حنيف ي عنو ر فقد 
                                 

 (.ٖ/ٔ، )ٔ، طتفسري القرآف العظيمابن أيب حاًب،  (ٔ)

  (.ٜٕٔ/ٙٔ، )جامع البياف يف أتويل القرآفانظر: الطربي،  (ٕ)

عوؼ ابن مالك بن  بن عمرو بن واىب بن العكيم بن ثعلبة بن ٣تدعة بن اٟتارث بن عمرو بن خناسبن ا :سهل بن حنيف (ٖ)
 ،وا١تشاىد كلها وأحداً  بدراً  وشهد مع رسوؿ هللا  ،وعلي بن أيب لالب وبُت وبين آخى رسوؿ هللا ، من أىل بدر األوس،

، مات وعبد الرٛتن بن أيب ليلى، وغَتىمروى عنو ابناه: أبو أمامة، وعبد ا١تلك، وأبو وائل، و  وزيد بن اثبت، ،روى عن الّنيب 
 (،ٜٕٕٛ ، ت:ٕٚ٘/ٕ، )أسد الغابةوابن األثَت،  (،ٖٗٔ ، ت:ٖٛ٘/ٖ، )الطبقات الكربىانظر: ابن سعد،  ىػ.ٖٛسنة: 

 (.ٖٓٗ٘ ، ت:٘ٙٔ/ٖ، )اإلصابة يف دتييز الصحابةوابن حجر، 
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 .(ٔ)«عليو لرددتو لقد رأيتٍت يـو أيب جندؿ، ولو أستطيع أف أرد أمر رسوؿ هللا 
ا١تثمر م ال يتحصل العبد على اإلدياف مهوهبذا يتبُت أف العلم والبصَتة ُب الدين أساس 

 وليس ،يعتمد على الكتاب والسنةالبد أف  وأخَتاً  وىذا يعٍت ويؤكد أف الرأي أوالً ، بدونو اٟتقيقي
ڇ  ڇ     ڈ ٹ ٹ ؛وىو حراـ ابإلٚتاعقوؿ على هللا بغَت علم،  فهو، ، أو انتصاراً ١تذىبوعلى وفق ىواه

گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ  ک  ک  ک  ک  گ    

 .[ٖٖاألعراؼ: ]  ڈڱ 
كاٗتاذ ،    ڈڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڈ: تعاىل: " قولو رٛتو هللا -(ٕ)البيضاويالقاضي قاؿ 

وأما اتباع اجملتهد  ،األنداد وٖتليل احملرمات وٖترَل الطيبات، وفيو دليل على ا١تنع من اتباع الظن رأساً 
 .(ٖ)"مدرِؾ شرعي فوجوبو قطعي إىلتند ١تا أدى إليو ظن مس

 إىلابلرجوع و  ،ألىل البصَتة والراسخُت ُب العلميكوف  فاألصل ُب اٟتكم بُت الناس جيب أف
اجتهاد  إىلرجعوا ف جيدوا إ، فة النبويةسنال إىلرجعوا ف مل جيدوا ُب كتاب هللا إ، فأوالً  كتاب هللا 

َكْيَف َتْصَنُع ِإْف  » : اليمن، فقاؿ إىلُت بعثو ح أف رسوؿ هللا  ، عن معاذف ، الصحابة
" قَاَؿ: فَِبُسنَِّة فَِإْف ملَْ َيُكْن يف ِكَتاِب هللِا؟" قَاَؿ: أَْقِضي ٔتَا ُب ِكَتاِب هللِا. َقاَؿ: " َعَرَض َلَك َقَضاٌء؟

قَاَؿ: َفَضَرَب  ،اَؿ: َأْجَتِهُد رَْأِيي، اَل آُلو" قَ ؟فَِإْف مَلْ َيُكْن يف ُسنَِّة َرُسوِؿ هللِا . قَاَؿ: " َرُسوِؿ هللِا 
احْلَْمُد َّلِلَِّ الَِّذي َوفََّق َرُسوَؿ َرُسوِؿ هللِا ِلَما يُػْرِضي َرُسوَؿ  »َصْدرِي، ٍُبَّ قَاَؿ:  َرُسوُؿ هللِا 

 .(ٗ)«هللاِ 

                                 
 رقم:ب، ٓٓٔ/ٜ، )ابب ما يذكر من ذـ الرأي وتكلف القياس، كتاب االعتصاـ ابلكتاب والسنةأخرجو البخاري ُب   (ٔ)

  (.٘ٛٚٔرقم: ب، ٕٔٗٔ/ٖ، )ابب صلح اٟتديبية ،اٞتهاد والسَتوبنحوه رواه مسلم ُب كتاب (، ٖٛٓٚ

البيضاوي: عبد هللا بن عمر بن دمحم بن علي أبو ا٠تَت، قاضي القضاة، انصر الدين البيضاوي، كاف إماما عالمة، صنف:  (ٕ)
سري أعالـ  الذىيب، :انظرىػ.  ٘ٛٙ :ن اٟتاجب، مات سنةشرح ٥تتصر ابو ا١تنهاج ُب األصوؿ؛ و أنوار التنزيل، و ٥تتصر الكشاؼ، 

   (.ٖ٘ٔٔ،ت:ٚ٘ٔ/ٛ)، ٔط ،طبقات الشافعية، لسبكي، وا(ٜٚٔ،ت:ٖٗ/٘ٔ)، النبالء
  (.ٛٔٔ/ٔ)، ٔط، أنوار التنزيل وأسرار التأويلانظر: البيضاوي،  (ٖ)

ابب اجتهاد الرأي و داود ُب كتاب األقضية، ، وبنحوه رواه أب(ٕٕٚٓٓ برقم: ،ٖٖٖ/ٖٙ)، ادلسندُب  اإلماـ أٛتدأخرجو  (ٗ)
 انظر: األلباٍل، ال يصح، وال يعرؼ إال مرسال "." قاؿ البخاري: وإسناده ضعيف،  (،ٕٜٖ٘، برقم: ٖٖٓ/ٖ)، ٔط، ُب القضاء

  (.ٕٗٚ/ٕ، )ٔ، طسلسلة األحاديث الضعيفة
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 .(ٕ)«الدين السَُّنَن السَُّنَن فإف السنن قواـ »قاؿ:  -رٛتو هللا -(ٔ)عن عروة بن الزبَتو 
 ،ئمة جهلة ضالة ومضلة، وىذا ما أخرب النيب أومن الفنت اليت ستأٌب ُب آخر الزماف ظهور 

َتزُِع  »يقوؿ:  عبد هللا عمرو بن العاص رضي هللا عنهما قاؿ: ٝتعت رسوؿ هللا عن ف ِإفَّ هللَا اَل يَػنػْ
ًسا ُجهَّااًل، ؤو َماَء فَػيَػْرَفُع اْلِعْلَم َمَعُهْم، َويُػْبِقي يف النَّاِس رُ اْلِعْلَم ِمَن النَّاِس انِْتَزاًعا، َوَلِكْن يَػْقِبُض اْلُعلَ 

 .(ٖ)«يُػْفُتونَػُهْم ِبَغرْيِ ِعْلٍم، فَػَيِضلُّوَف َوُيِضلُّوفَ 
أنو ال جيوز اٟتكم ابألىواء أو ٔتا تقتضيو ا١تصلحة الشخصية، فال بد قبل يتضح ٦تا سبق 

 إىلحدمها، فاف مل جيد ُب الكتاب والسنة رجع أ إىلو أالسنة الكتاب و  إىلحكم الرجوع إصدار أي 
اجتهد  ف مل جيد عن الصحابة إ، فالصحابة أقواؿ  إىلٚتاع رجع ف مل جيد عند اإلإٚتاع، فاإل

إايكم وأصحاب الرأي فإاهم  »أنو قاؿ:  عمر بن ا٠تطاب  ، فعنو ظلمأابلقياس بال تعسف 
 .(ٗ)«حيفظوىا فقالوا ابلرأي فضلوا وأضلواأعداء السنن أعيتهم األحاديث أف 

أف حيـر عبده بركة العلم ألقى َعَلى  إذا أراد هللا  »قاؿ:  - رٛتو هللا -(٘)وزاعيوعن األ

                                 
ي أحد الفقهاء السبعة، ويكٌت: أاب عبد هللا، فقيها فاضال، عروة بن الزبَت: ابن العواـ بن خويلد األسدي، أبو عبد هللا القرش (ٔ)

وغَتىم، وروى  روى عن: أبيو، وزيد بن اثبت، وأسامة بن زيد، وأيب ىريرة، ومعاوية، وعبد هللا بن عمرو، وابن عمر، وابن عباس،
 ، ت: ٖٙٔ/٘، )ت الكربىالطبقاابن سعد، نظر: اىػ. ٜٗ :سنة مات، و ٖٕ :عنو: الزىري، وابنو ىشاـ، وغَتىم، ولد سنة

     (.ٔٙ٘ٗ ، ت:ٜٖٛ/ٔ، )تقريب التهذيبوابن حجر،  (،ٜٖ٘ٓ ، ت:ٔٔ/ٕٓ، )هتذيب الكماؿوا١تزي،  (،ٜٕٚ

 ُب ابن عبد الرب(، وبنحوه رواه ٓٔٔرقم:ب، ٖٗ/ٔ)، ٔط، ذكر السنة على كم تتصرؼ ،السنةابن نصر ا١تروزي ُب أخرجو  (ٕ)
 ،(ٜٕٕٓ :رقمب، ٔ٘ٓٔ/ٕ) ،اء ُب ذـ القوؿ ُب دين هللا تعاىل ابلرأي والظن والقياسابب ما ج، جامع بياف العلم وفضلو
  .(ٜٖٔ ، برقم:ٖٓٔ/ٔ)، ٔط، سلسلة اآلاثر الصحيحة ،أبو عبد هللا الداٍل وإسناده صحيح. انظر:

 رقم:ب، ٓٓٔ/ٜ، )ابب ما يذكر من ذـ الرأي وتكلف القياس، كتاب االعتصاـ ابلكتاب والسنةأخرجو البخاري ُب   (ٖ)
رقم: ب، ٜٕ٘ٓ/ٗ، )ابب رفع العلم وقبضو وظهور اٞتهل والفنت ُب آخر الزماف العلم،(، وبنحوه رواه مسلم ُب كتاب ٖٚٓٚ
ٕٖٙٚ.)  

شرح أصوؿ اعتقاد  الاللكائى ُب(، وبنحوه رواه ٕٓٛٗ رقم:ب، ٕٙ٘/٘)، ٔط، النوادركتاب  ،سننوالدار قطٍت ُب أخرجو  (ٗ)
  .ومل يتكلم فيو العلماء ّترح وال تعديل، (ٕٔٓ :رقمب، ٖٛٔ/ٔ)، ٛط ،أىل السنة واجلماعة

ىػ، وكاف عامل األمة،  ٛٛاألوزاعي: عبد الّرٛتن بن عمرو بن حيمد األوزاعّي الّدمشقّي، الثقة، ا١تأموف، ولد ببعلبك سنة  (٘)
مات ، وٚتاعة كبَتة ،عبد هللا بن ا١تبارؾو  ،الثوري :وروى عنو ،وعطاء ،منفردا ابلسيادة مع اجتهاد ُب إحياء الليل، ٝتع من الزىري

 ، ت:ٖٛٙ/ٔ، )الكاشفوالذىيب،  (،ٜٖٛٔ،ت:ٖٚٓ/ٚٔ) ،هتذيب الكماؿ يف أمساء الرجاؿانظر: ا١تزي، ىػ. ٚ٘ٔسنة 
   (.ٜٖٚٙ،ت:ٖٚٗ/ٔ) ،تقريب التهذيبوابن حجر،  (،ٕٖٛٚ
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 .(ٔ)«ِلَسانِِو اأْلََغالِيطَ 
 .(ٕ) أف تعيا ابلشيء فال تعرؼ وجو الصواب فيو :: الغلطٚتع غلط األغاليط

مصدره يكوف و  ري على األدلة الشرعية،جي الرأي أو ل قوؿ ىو كو  ،الرأي ا١تذمـوا١تراد بو و 
 .(ٖ)االستحساف والظن

  .التخلق ابألخالؽ الفاضلة)الضابط الثالث(: 
التخلق ابألخالؽ الكردية، والبعد شباب الصحوة  يتمتع هبامن أىم الضوابط اليت جيب أف 

عن أيب فلة، الفاضتخلق ابألخالؽ تفإف القلوب ال تصلح وتفلح وال تشبع حىت  عن األخالؽ الرذيلة،
ِإنَُّكْم اَل َتَسُعوَف النَّاَس ِبَِْمَواِلُكْم َوْلَيَسُعُهْم ِمْنُكْم َبْسُط اْلَوْجِو  » أنو قاؿ: عن النيب  ىريرة 

 .(ٗ)«َوُحْسُن اخْلُُلقِ 
حيصل ٢تا العلم حىت  تدعو إليها الشرائع وٗتضع ٢تا العقوؿ الصحيحة،فاألخالؽ الفاضلة 

، فإف من ال خلق وال آداب ماسة ألصحاب الصحوة ااٟتاجة إليهو  ابٟتقائق النافعة والعقائد الصائبة،
حواجز  دث بينو وبُت الناسحيو يتسع لالنبساط وا١تداخلة،  الضطر إىل االنقباض والعزلة، و يلو 

ڃ   ڃ  ڃ  ڄ  ڃ    ڍ:  ولنبي  هللا قاؿ، أحوالو وأمورهٚتيع دخل عليو ا٠تلل ُب يو وموانع، 

 .[ٜٜٔاألعراؼ: ] ڍچ  چ چ 
 .(٘)«هللا إال ُب أخالؽ الناس اما أنز٢ت : »ُب ىذه اآلية ،عبد هللا بن الزبَت قاؿ

ىذه اآلية مشتملة على مكاـر األخالؽ فيما يتعلق ٔتعاملة  : "رٛتو هللا -قاؿ الرازي و 

                                 
 ،ُب ذـ القوؿ ُب دين هللا تعاىل ابلرأي والظن والقياس ابب ما جاء، جامع بياف العلم وفضلو ُب ابن عبد الربرواه  (ٔ)
    .ومل يتكلم فيو العلماء ّترح وال تعديل (،ٖٕٛٓ :رقمب، ٖٚٓٔ/ٕ)

    .(غلطمادة ) ،(ٖٖٙ/ٚ، )لساف العربانظر: ابن منظور،  (ٕ)

    (.ٓٓٔ/ٔ، )ٔط ،زلاسن التأويل، والقاٝتي، (ٜٕٙ/ٔ، )أتويالت أىل السنةانظر: أبو منصور ا١تاتريدي،  (ٖ)

عبد هللا بن وقاؿ الذىيب: " ، (ٕٚٗ :رقمب ،ٕٕٔ/ٔ)، ٔط، فصل ُب توقَت العامل، كتاب العلم، ادلستدرؾُب  اٟتاكمأخرجو  (ٗ)
ضعيف ، وضعفو األلباٍل. انظر: األلباٍل: (ٜٖٜٔ، برقم: ٖٜٔ/ٙٔ)، ٔط ،همسندوبنحوه رواه البزار ُب  "،سعيد ا١تقربي واه
 (.  ٜٕٚ/ٔ) ،اجلامع الصغري

 :رقمب ،ٓٙ/ٙ) ،[ٜٜٔ]األعراؼ:  ڍڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  چڍابب كتاب التفسَت ، أخرجو البخاري ُب   (٘)
ٖٗٙٗ.)    
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  .(ٔ)"اإلنساف مع الغَت
من ثالث كلمات، تضمنت قواعد الشريعة ُب  ىذه اآلية : "رٛتو هللا -قاؿ القرليب و 

دخل فيو صلة القالعُت، والعفو عن ا١تذنبُت، والرفق  ،ڍڄ  ڃڍفقولو:  ،ا١تأمورات وا١تنهيات
وتقوى هللا  صلة األرحاـ، ،ڍڃ   ڃ ڍودخل ُب قولو:  ،اب١تؤمنُت، وغَت ذلك من أخالؽ ا١تطيعُت

اٟتض  ،ڍڃ  چ  چ  ڍوُب قولو  ،ار القرارُب اٟتالؿ واٟتراـ، وغض األبصار، واالستعداد لد
على التعلق ابلعلم، واإلعراض عن أىل الظلم، والتنزه عن منازعة السفهاء، ومساواة اٞتهلة األغبياء، 

   .(ٕ)"وغَت ذلك من األخالؽ اٟتميدة واألفعاؿ الرشيدة
د تناثر وىو ٤تتب بربدة لو ق ، قاؿ: أتيت رسوؿ هللا  (ٖ)عن جابر بن سليم ا٢تجيميف

َعَلْيَك اِبتَِّقاِء اَّللَِّ َواَل حَتِْقَرفَّ ِمَن اْلَمْعُروِؼ  » ىدهبا على قدمو، فقلت: اي رسوؿ هللا، أوصٍت، قاؿ:
ًئا َوَلْو َأْف تُػْفرَِغ لِْلُمْسَتْسِقي ِمْن َدْلِوَؾ يف ِإََنئِوِ  َبِسطٌ  ،َشيػْ َؾ  ،َأْو ُتَكلَِّم َأَخاَؾ َوَوْجُهَك ُمنػْ َوِإايَّ

زَاِر فَِإنػََّها ِمَن اْلَمِخيَلةِ وَ  ُْه  ،ِإْسَباَؿ اإْلِ ُ، َوِإِف اْمُرٌؤ َعيػََّرَؾ ِبَشْيٍء يَػْعَلُمُو ِمْنَك َفاَل تُػَعريِّ َواَل َيُِبػَُّها اَّللَّ
ًئا ،ِبَشْيٍء تَػْعَلُمُو ِمْنوُ  : فما سببت بعد دابة قاؿ، «َدْعُو َيُكوُف َواَبلُُو َعَلْيِو َوَأْجُرُه َلَك، َواَل َتُسَّبََّّ َشيػْ

 .(ٗ)وال إنساان
نْػَيا َواآْلِخَرِة؟ َأْف  : » قاؿ: قاؿ يل النيب  عن عليو  َأاَل َأُدلَُّك َعَلى َأْكَرـِ َأْخاَلِؽ الدُّ

 .(٘)«َتِصَل َمْن َقطََعَك، َوَأْف تُػْعِطَي َمْن َحَرَمَك، َوَأْف تَػْعُفَو َعمَّْن ظََلَمكَ 

                                 
 (.ٖ٘ٗ/٘ٔ، )ٖ، طمفاتيح الغيب، الرازيانظر:  (ٔ)

 (.ٖ٘ٗ/ٚ، )اجلامع ألحكاـ القرآفالقرليب، انظر:  (ٕ)

حديثو ُب البصريُت، روى عنو ٚتاعة  يرو ، ن عمرو بن ٘تيم، سكن البصرةأبو جري التميمي ا٢تجيمي، ب :جابر بن سليم (ٖ)
أسد الغابة يف معرفة انظر: ابن األثَت، . إايه لو حديث حسن ُب وصية رسوؿ هللا ، و ابن سَتين، وأبو ٘تيمة ا٢تجيمي :منهم

 .(ٖٔٓ، ت: ٕٕ٘/ٔ، )ٔ، طاالستيعاب يف معرفة األصحاب، عبد الرب(، وابن ٖٚٙ، ت: ٚٛٗ/ٔ، )الصحابة

كتاب سننو ، وبنحوه رواه النسائي ُب (ٕٛٔٔ :رقمب ،ٚٙٙ/ٔ) ،ٔط ،ابب االحتباء، األدب ادلفردأخرجو البخاري ُب  (ٗ)
، صحيح ابن حباف، وصححو ابن حباف واأللباٍل. انظر: ابن حباف، (ٜٔٔٙ، برقم: ٖٔٗ/ٛ)، ٕط، موضع اإلزار، الزينة

 .(ٜٛ ، برقم:ٔٛ/ٔ)، صحيح اجلامع(، واأللباٍل: ٜٕٚ/ٕ)

، كتاب حسن ا٠تلق، شعب اإلمياف، وبنحوه رواه البيهقي ُب (ٚٙ٘٘ :رقمب ،ٖٗٙ/٘)، ادلعجم األوسط ُب طرباٍلأخرجو ال (٘)
، صحيح ابن حباف، وصححو ابن حباف واأللباٍل. انظر: ابن حباف، (ٕٔٚٚ، برقم: ٘ٔٗ/ٓٔ)، ٔط، فصل ُب التجاوز والعفو

 .(ٜٛ ، برقم:ٔٛ/ٔ، )يح اجلامعصح(، واأللباٍل: ٜٕٚ/ٕ)
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وا٠تلق ، ي ينفع صاحبو أبف يعود عليو ابٟتمد وينفع غَته منوا٠تلق الكرَل ىو اٟتسن الذف
، وإمنا يصح اكتسابو ١تن كاف ُب غريزتو أصل منو فهو يضم اً سن قد يكوف غريزة وقد يكوف مكتسباٟت

العامل ، و اً الصلحاء صالحومعلـو ُب العادات أف ذا الرأي يزداد ٔتجالسو  ،ابكتسابو إليو ما يضمو
 .(ٔ)ء عقالً يزداد ّتالسة العقال

 وال ريب أف للمطاع مع الناس ثالثة أحواؿ. : "رٛتو هللا -(ٕ)قاؿ ابن القيم
  أحدىا: أمرىم واهيهم ٔتا فيو مصلحتهم.

 الثاٍل: أخذه منهم ما يبذلونو ٦تا عليهم من الطاعة.
وعليو ُب كل واحد من  ،الثالث: أف الناس معو قسماف: موافق لو مواؿ، ومعاد لو معارض

 اجب.ىذه و 
 ،وىو ا١تعروؼ الذي بو صالحهم وصالح شأاهم ،فواجبو ُب أمرىم واهيهم: أف أيمر اب١تعروؼ

 وينهاىم عن ضده.
وواجبو فيما يبذلونو لو من الطاعة: أف أيخذ منهم ما سهل عليهم، ولوعت لو بو أنفسهم، 

 وال حيملهم على العنت وا١تشقة فيفسدىم. ،ٝتاحة واختياراً 
 ،وعدـ مقابلتهم اب١تثل واالنتقاـ منهم لنفسو ،اىلُت عليو: اإلعراض عنهموواجبو عند جهل اٞت

قاؿ ٣تاىد: يعٍت خذ العفو من  ،ڍڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  چڍ: فقد قاؿ هللا تعاىل لنبيو 
أخالؽ الناس وأعما٢تم من غَت ٗتسيس، مثل قبوؿ األعذار، والعفو وا١تساىلة، وترؾ االستقصاء ُب 

 ،وأعرفو: التوحيد ،وىو كل معروؼ ،ڍڃ   ڃڍ :ٍب قاؿ تعاىل، عن حقائق بوالنهم البحث، والتفتيش
يعٍت إذا سفو عليك اٞتاىل  ،ڍڃ  چ  چ ڍ :ٍب قاؿ تعاىل، ٍب حقوؽ العبودية وحقوؽ العبيد

 .(ٖ)"لنفسو وال ينتقم ،بل يعرض عنو مع إقامة حق هللا عليو ،فال تقابلو ابلسفو

                                 
 (.ٕٓٙ/ٖ، )ٔ، طادلنهاج يف شعب اإلمياف، اٟتَِليميانظر:  (ٔ)

( ابن قيم اٞتوزية: دمحم بن أيب بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، أبو عبد هللا، مشس الدين: من أركاف اإلصالح ٕ)
توَب  غَتىا،و  ،إعالـ ا١توقعُت، والتفسَت القيم، وزاد ا١تعاد ا:كثَتة منه لو تصانيف ،تتلمذ لشيخ اإلسالـ ابن تيمية ،اإلسالمي

، د ط ،يف طبقات اللغويني والنحاة بغية الوعاة، لسيوليوا، (ٜ٘ٔ/ٕ)د ط،  ،الوايف ابلوفياتالصفدي،  نظر:اىػ.  ٔ٘ٚ:سنة
(ٔ/ٖٙ.) 

  (.ٜٕٔ/ٕ، )ٖ، طمدارج السالكنيانظر: ابن القيم،  (ٖ)
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واإلدياف والتقوى  الكردية ابآلداب واألخالؽ واأف يبدأ أوالً  أىل الصحوةينبغي على ف
 .وترؾ الزىو وا٠تيالء والفخر والتمدح ،لُت اٞتانبو التواضع ك ،واإلخالص هلل 

پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ   ٹ  ڍ : قاؿ هللا تعاىل لرسولو 

 .[ٜ٘ٔآؿ عمراف: ] ڍچ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ 
 ورحم هللا عروة بن الزبَت حُت قاؿ:

ـِ  ـٌ َوِإْف َشرُُفوا ... َحىتَّ يَُذلُّوا َوِإْف َعزُّوا أِلَقػَْوا َوا ُلَغ اْلَمْجَد أَقػْ  َلْن يَػبػْ
ـِ   (ٔ)َوُيْشَتُموا فَػتَػَرى اأْلَلْػَواَف ُمْشرَِقًة ... اَل َعْفَو ُذؿٍّ َوَلِكْن َعْفَو ِإْكرَا

ِإفَّ ِمْن َأَحبُِّكْم ِإيَلَّ َوَأقْػَرِبُكْم ِمنِّ رَلِْلًسا يَػْوـَ الِقَياَمِة َأَحاِسَنُكْم  :: » رسوؿ هللاقاؿ و 
ُقوفَ  (ٕ)َأْخاَلقًا، َوِإفَّ أَبْػَغَضُكْم ِإيَلَّ َوأَبْػَعدَُكْم ِمنِّ رَلِْلًسا يَػْوـَ الِقَياَمِة الثػَّْراَثرُوفَ   (ٖ)َوادلَُتَشدِّ

   .(٘)«(ٗ)ِهُقوفَ َوادلُتَػَفيْ 
فإذا كاف  ،أف يبدأوا ابآلداب واألخالؽ الكرديةقبل   اب١تعلومات اجملردة أىل الصحوة يبدأ فال 

فإنو ال خَت فيو وال نفع،  ،العلم ال يوصل صاحبو إىل العمل واألخالؽ الكردية واآلداب الفاضلة
وتصوف العالقات اٞتماعية،  ،فرادىااألخالؽ الفاضلة تزين اإلنسانية وتُعلي شأاها، وتُنسق بُت أف

اٟتياة البشرية ُب أٚتل صورىا، وأحسن أحوا٢تا، وتتجنب  حىت تصَتوتوجيهها إىل ا٠تَت والكماؿ، 

                                 
   (. ٖٛٔ/ٕ، )ٔ، طالعقد الفريد(، وابن عبد ربو، ٜٛ/ٔ، )ٖ، طالفاضلظر: ا١تربد، من )البحر البسيط(. ان (ٔ)

انظر: األزىري،  تَقوؿ: َرُجٌل ثَػْراَثٌر، وامرأٌة ثَػْراثرة، وقوـٌ ثَػْراَثُروف. ،الثراثروف: الذين يكثروف الكالـ تكلًفا وخروًجا عن اٟتق (ٕ)
 (.ٕٓٔ/ٔ، )ٔ، طغريب احلديثوزي، وابن اٞت (،ثرمادة ) (،ٖٗ/٘ٔ)، ٔ، طهتذيب اللغة

عوف ُِب اْلَكاَلـِ ِمْن َغَْتِ احتياٍط واحًتازٍ : اْلُمَتَشدُِّقوفَ  (ٖ) تَػَوسِّ
ُ
َوِقيَل: أَرَاَد اِبْلُمَتَشدِِّؽ: اْلُمْستَػْهزَِئ اِبلنَّاِس يَػْلِوي ِشْدَقُو هِبِْم  ،ُىُم ا١ت

 .)شدؽ(، مادة (ٖ٘ٗ/ٕ)، د ط، واألثرالنهاية يف غريب احلديث ، ابن األثَتانظر:   وعليهم.

ُم الَِّذيَن يتوسَّعوف ُِب اْلَكاَلـِ ويَػْفَتحوف بِِو أفواىم، َمْأُخوٌذ ِمَن وا١تراد هبُ  ،قَاَؿ اأْلَْصَمِعي: أصل الَفَهِق: االمتالءُ قاؿ أبو عبيد: "  (ٗ)
النهاية يف ، وابن األثَت (،ٙٓٔ/ٔ)، ٔ، طغريب احلديث انظر: أبو عبيد القاسم بن سالـ، ".الَفْهق، َوُىَو االمِتالء واالتِّساع

  ، مادة )فهق(.(ٕٛٗ /ٖ)د ط، ، غريب احلديث واألثر

من  ،(ٕٛٔٓ، برقم: ٖٓٚ/ٗ)د ط، ، ابب ما جاء ُب معايل األخالؽ، أبواب الرب والصلة، سننوالًتمذي ُب أخرجو  (٘)
، إايه ذكر خصاؿ من كن فيو استحق بغض ا١تصطفى  وبنحوه رواه ابن حباف ُب صحيحو،، أيب ثعلبة ا٠تشٍت حديث

 ، برقم:ٕٖٓ/ٔ، )صحيح اجلامع، وصححو األلباٍل. انظر: األلباٍل: « حديث صحيح» (، وقاؿ: ٚ٘٘٘ ، برقم:ٖٛٙ/ٕٔ)
ٖٔ٘٘). 
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 .واالجتماعيالرذيلة، والفساد ا٠تُُلقي 
   .[ٗالقلم: ] ڍڱ  ڱ     ڱ  ں  ں   ڍ : تعاىل فقاؿ  رسولو  هللا مدحقد و 

 .(ٔ)«َأْكَمُل اْلُمْؤِمِننَي ِإميَاًَن َأْحَسنُػُهْم ُخُلًقا : » رسوؿ هللا قاؿقاؿ:   وعن أيب ىريرة
، وال متفحشاً  فاحشاً  " مل يكن النب  قاؿ: عن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما،و 

 .(ٕ)«ِإفَّ ِمْن ِخَيارُِكْم َأْحَسَنُكْم َأْخاَلقًا » وكاف يقوؿ:
 بعد عن اٞتدؿ.، والالتآلف والتواد)الضابط الرابع(: 

 .التآلف والتواد )أواًل(:
فيما بينهم وبُت  الصحوة التآلف والتوادمن أىم الضوابط اليت جيب أف يتحلى هبا شباب ىذه 

وتوحيد  ،ْتاجة ماسة إىل التآلف والتناصحإف ا١تسلمُت عامة وأىل الصحوة خاصة حيث ، الناس
الدينية  هموأمراض هممشاكل ةعاٞتتوجهوا إىل مياٟتق، وأف  ما بينهم إلعالء كلمةالقصد والتعاوف في

 .لألمة ل ا١تصلحةيصٖت يريدوف نالذي ُتمعاٞتة ا١تخلص ،واالجتماعية
 مألوفاً  فإذا مل يكن آلفاً  ،اإلنساف مقصود ابألذية، ٤تسود ابلنعمة" : رٛتو هللا -قاؿ ا١تاوردي 

فإذا كاف  ،عمة، ومل تصف لو مدةٗتطفتو أيدي حاسديو، وٖتكمت فيو أىواء أعاديو، فلم تسلم لو ن
انتصر ابأللفة على أعاديو، وامتنع من حاسديو، فسلمت نعمتو منهم، وصفت مدتو  مألوفاً  آلفاً 

  .(ٖ)"، وسلمو خطراً عنهم، وإف كاف صفو الزماف عسراً 
من  يكوف ذلكال و والتآلف والتواد من أىم عوامل التعاوف فيما بينهم إلعالء كلمة اٟتق، 

على النجاح ؿ و صهبذا يتم اٟتو  إصالح الدين واجملتمع،ولكن بقصد ، للنفس أو الرأيتصار ناال أجل
 .ويؤلفوف أيلفوف الذين ىم الشرع نظر ُب الناس خيار فوأل؛ الفالحو 

  

                                 
ابب ما  ، كتاب الرضاع،سننو، وبنحوه رواه الًتمذي ُب (ٕٓٗٚ :رقمب ،ٖٗٙ/ٕٔ)د ط، ، ادلسندأخرجو اإلماـ أٛتد ُب  (ٔ)

. وصححو األلباٍل. انظر: األلباٍل: «حسن صحيح» وقاؿ:  ،(ٕٙٔٔ، برقم: ٛ٘ٗ/ٖ)د ط، ، جاء ُب حق ا١ترأة على زوجها
 .(ٕٖٕٔ ، برقم:ٕٚٙ/ٔ، )صحيح اجلامع

  (.   ٜٖ٘٘، برقم: ٜٛٔ/ٗ، )أخرجو البخاري ُب كتاب ا١تناقب، ابب صفة النيب  (ٕ)

    ( . ٙٗٔ، )ص: ، د طالدينأدب الدنيا و انظر: ا١تاوردي،  (ٖ)
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َر ِفيَمْن اَل َيََْلُف  » : رسوؿ هللاقاؿ قاؿ:   أيب ىريرةعن ف ِإفَّ اْلُمْؤِمَن َيََْلُف، َواَل َخيػْ
   .(ٔ)«َلفُ َواَل يُػؤْ 

كرجل   ،على سبيل ا١تبالغة وقولو ا١تؤمن ألف حيتمل كونو مصدراً " : رٛتو هللا -(ٕ)قاؿ الطييب 
َر ِفيَمْن  » ،ومنو إنشاؤىا وإليو مرجعها ،أو اسم كاف أي يكوف مكاف األلفة ومنتهاىا ،عدؿ َواَل َخيػْ

 ،واأللفة سبب لالعتصاـ ابهلل وْتبلو ،اعولضعف إديانو وعسر أخالقو وسوء لب «اَل َيََْلُف َواَل يُػْؤَلفُ 
وىو بتوفيق هللا وأتليفو، وإليو أشار  ،وبضده ٖتصل النفرة بينهم ،وبو حيصل اإلٚتاع بُت ا١تسلمُت

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ         ڇ  ڇ  ڇ   ڇ   ڍ  تعاىل بقولو:

واالعتذار عند توىم شيء ُب النفس ومن التآلف ترؾ ا١تداعاة  ،[ٖٓٔ]آؿ عمراف:  ڍڍ  ڍ  ڌ
  .(ٖ)"وترؾ اٞتداؿ وا١تراء وكثرة ا١تزاح

من أىم عوامل أتليف القلوب، وٖتقيق الوحدة بُت والتعاوف وإفشاء السالـ التآلف والتواد إف 
ألف ىذا التآلف جزء من اإلدياف نفسو، وحُت يعجز ا١تؤمن عن ٖتقيقو ُب ذاتو، فعليو أف  ا١تؤمنُت؛

متمما إلديانو، فا١تؤمنوف   و بضعف اإلدياف؛ ألنو لو صدؽ ُب إديانو لشعر أبخيو ا١تؤمن جزءاً يتهم نفس
 . (ٗ)كاٞتسد الواحد إذا اشتكى منو عضو تداعى لو سائر األعضاء ابٟتمى والسهر

ِهْم، َوتَػَعاطُِفِهْم َمثَ  »:  رسوؿ هللاؿ اق ِىْم، َوتَػَرامحُِ ُل اجْلََسِد ِإَذا َمَثُل اْلُمْؤِمِننَي يف تَػَوادِّ
 . (٘)«اْشَتَكى ِمْنُو ُعْضٌو َتَداَعى َلُو َساِئُر اجْلََسِد اِبلسََّهِر َواحْلُمَّى

                                 
، كتاب اإلدياف، ادلستدرؾ، وبنحوه رواه اٟتاكم ُب (ٜٜٛٔ :رقمب ،ٙٓٔ/٘ٔ)د ط، ، ادلسندأخرجو اإلماـ أٛتد ُب  (ٔ)
علتو  :الذىيب، وقاؿ «ىذا حديث صحيح على شرط الشيخُت، وال أعلم لو علة ومل خيرجاه »وقاؿ:  ،(ٜ٘، برقم: ٖٚ/ٔ)

 .(ٖٕٔٔ ، برقم:ٕٙٙ/ٔ، )صحيح اجلامعيخ األلباٍل. انظر: األلباٍل: وحسنو الش "،انقطاعو

كاف شديد الرّد على ا١تبتدعة،  ،من علماء اٟتديث والتفسَت والبياف ،اٟتسُت بن دمحم بن عبد هللا، شرؼ الدين الطييبالطييب:  (ٕ)
التبياف  مؤلفاتو:ق من الكتاب والسنة، متواضعا، من مالزما لتعليم الطلبة واإلنفاؽ على ذوي اٟتاجة منهم، آية ُب استخراج الدقائ

الدرر  حجر،انظر: ابن . ىػٖٗٚ، مات سنة: وشرح مشكاة ا١تصابيح ُب اٟتديث، وا٠تالصة ُب معرفة اٟتديث ،ُب ا١تعاٍل والبياف
   .(ٓٛٓٔ، ت: ٕٕ٘/ٔ) ،بغية الوعاةالسيولي، (، و ٖٔٙٔ،ت: ٘ٛٔ/ٕ) ،الكامنة

   . (ٜٖٙٔ/ ٓٔ)، ٔ، طعن حقائق السنن الكاشفانظر: الطييب،  (ٖ)

      (.  ٗٚ/ٔ، )ٔ، طعليهم السالـدعوة الرسل انظر: أٛتد غلوش،  (ٗ)

، برقم: ٜٜٜٔ/ٗكتاب الرب والصلة واآلداب، ابب تراحم ا١تؤمنُت وتعالفهم وتعاضدىم، )صحيحو،   أخرجو مسلم ُب (٘)
ٕ٘ٛٙ     .)  
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فالًتاحم أف يرحم بعضهم بعضاً، والتواد التواصل اٞتالب للمحبة كالتزاور والتهادي، 
 جسد واحد فكأف ا١تؤمنُت، إعانة بعضهم بعضًا كما يعطف لرؼ الثوب عليو ليقويوو  ،والتعالف

                 .(ٔ)يسّرىم ما يسره، ويضرىم ما يضره

 ،والتفرؽ ٙترة سوء ا٠تلق ،األلفة ٙترة حسن ا٠تلق " :رٛتو هللا -(ٕ)الغزايلأبو حامد  قاؿ
  .(ٖ)"وسوء ا٠تلق يثمر التباغض والتحاسد والتدابر ،فحسن ا٠تلق يوجب التحاب والتآلف والتوافق

ويدعو إىل  والتنافر، التباغض كدرو  ،يح القلوب من أمل اٟتسدر يالتآلف والتحاب  إف
ال تقـو على التآلف وا١تودة بُت الداعُت إليها فمصَتىا الفشل  صحوةفأي  ،الجتماع وا١تودة واإلخاءا

على  حفاظاً  والتواد، أف يكوف مظهرىم قدوة ُب التآلف صحوةأىل الوعدـ القبوؿ، فيجب على 
   .اجملتمع اإلسالميبُت روابط الوي قحىت تو عروة اإِلسالـ، 

لذلك حثنا على االجتماعات ُب اٞتماعات " : رٛتو هللا -(ٗ)قاؿ الراغب األصفهاٍل
ا١تنة على ا١تؤمنُت إبيقاع األلفة بُت   لكوف ذلك سببًا لأللفة، بل لذلك عظم هللا ؛واٞتمعات
ڤ  ڤ   ڦ  ڦ    ٺ  ٺ     ٺٿ  ٿ    ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤٹ ٹ ڍ ا١تؤمنُت، 

   .(٘)"[ٖٙاألنفاؿ: ] ڍڦڦ  ڄ   ڄ   ڄ  ڄ  
اَل َتْدُخُلوَف اجْلَنََّة َحَّتَّ تُػْؤِمُنوا، َواَل تُػْؤِمُنوا  : » قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا عن أيب ىريرة و 

                                 
       (.ٖٗ٘/ ٙ)، ٔ، طَمَعاين التَّيسريالتَّحبري إليَضاح الصنعاٍل، انظر:  (ٔ)

الغزايل: أبو حامد دمحم بن دمحم بن أٛتد الطوسي الشافعي، ا١تعروؼ ابلغزايل، زين الدين، وحجة اإلسالـ، حكيم متكلم،  (ٕ)
، ولد سنة:  هتافت و ، ىػ، من تصانيفو: إحياء علـو الدين، اٟتصن اٟتصُتٓ٘ٗفقيو، أصويل، صوُب، مشارؾ ُب أنواع من العلـو

 ،وفيات األعياف ،ىػ. انظر: ابن خلكاف٘ٓ٘ا١تستصفى ُب أصوؿ الفقو، توُب سنة: و الوجيز ُب فروع الفقو الشافعي، و الفالسفة، 
 ،طبقات الشافعية الكربىالسبكي، (، و ٕٚٙٗ،ت: ٕٚٙ/ٗٔ) ،سري أعالـ النبالء، لذىيبوا(، ٛٛ٘،ت: ٕٙٔ/ٗ)
        (.ٜٗٙ، ت: ٜٔٔ/ٙ)

    (.  ٚ٘ٔ/ ٕ، د ط، )إحياء علـو الدينايل، الغز انظر:  (ٖ)

: اٟتسُت بن دمحم بن ا١تفضل، أبو القاسم األصفهاٍل ا١تعروؼ ابلراغب، أديب، من كتبو: ٤تاضرات األدابء، والذريعة راغبال (ٗ)
انُت البالغة، وغَتىا  إىل مكاـر الشريعة، واألخالؽ، وجامع التفاسَت، وا١تفردات ُب غريب القرآف، وحّل متشاهبات القرآف، وأف

البلغة يف تراجم أئمة ، لفَتوزآابديوا(، ٔ٘ٔٗ،ت:ٖٔٗ/ٖٔ)، سري أعالـ النبالءالذىيب، نظر: اىػ.  ٕٓ٘سنة:  ماتكثَت، 
  (.ٔٔٔ،ت:ٕٕٔ/ٔ)، ٔط ،النحو

       (.ٕٖٔ/ٔ، )ٔ، طتفسري الراغب األصفهاينانظر:  (٘)
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ُتْم؟ َأْفُشوا ا َنُكمْ َحَّتَّ حَتَابُّوا، َأَواَل َأُدلُُّكْم َعَلى َشْيٍء ِإَذا فَػَعْلُتُموُه حَتَابَػبػْ ـَ بَػيػْ   . (ٔ)«لسَّاَل

بذؿ السالـ يتضمن مكاـر األخالؽ، والتواضع، وعدـ " : رٛتو هللا -قاؿ السيولي 
 .(ٕ)"االحتقار، حيصل بو التآلف والتحاب

 .البعد عن اٞتدؿ)اثنياً(: 
ألف  ؛الصحوة البعد عن اٞتدؿمن أىم الضوابط اليت جيب أف يتحلى هبا شباب ىذه كذلك 
كثَتاً ما تزؿ هبم القدـ، وكثَتاً  ألف اجملادلُت ؛وابألخص مع كافة الطبقات ثر من نفعو،ضرر اٞتدؿ أك

ذىاابً  ،ما تعلق بنفوسهم ما خيوضوف فيو من ْتوث يثَتىا ا١تخالفوف بقصد إيقاع الشك وزلزلة اإِلدياف
الناس ما ُب  لو علم" : قاؿ الشافعي ، وقد الذي يثَتونو وإف كانوا عا١تُت منهم إىل التعمق ُب

  .(ٖ)"الكالـ من األىواء لفروا منو فرارىم من األسد
وأما اٞتدؿ فهو: تردد الكالـ بُت ا٠تصمُت، إذا قصد " : رٛتو هللا -(ٗ)البغدادي قاؿ ا٠تطيب

كل واحد منهما إحكاـ قولو، ليدفع بو قوؿ صاحبو وىو مأخوذ من اإلحكاـ، يقاؿ: درع ٣تدولة، 
 .(٘)"وحبل ٣تدوؿ: إذا كاف ٤تكم الفتلإذا كانت ٤تكمة النسج، 

ويقاؿ  ،اٞتداؿ: ا١تبالغة ُب ا١تناظرة وا٠تصومة، وىو مأخوذ من اٞتدؿ: وىو شدة الفتلف
 .(ٙ)ألنو أشد الطَت ؛للصقر أجدؿ

                                 
 يدخل اٞتنة إال ا١تؤمنوف، وأف ٤تبة ا١تؤمنُت من اإلدياف، وأف إفشاء السالـ ُب كتاب اإلدياف، ابب بياف أنو الأخرجو مسلم  (ٔ)

  (.     ٗ٘، برقم: ٗٚ/ٔ) سببا ٟتصو٢تا،

       (.ٜٔٔ/ٔ، )ٔ، طالتوشيح شرح اجلامع الصحيح السيولي، انظر: (ٕ)

    (.  ٜ٘/ٔ)د ط، ، إحياء علـو الدينالغزايل، انظر:  (ٖ)

ىػ، ٜٖٔد بن علي بن اثبت بن أٛتد بن مهدي البغدادي، أبو بكر، أحد األئمة األعالـ، ولد سنة:ا٠تطيب البغدادي: أٛت (ٗ)
نشأ ُب بغداد، قاؿ الّسمعاٍل: كاف إماـ عصره بال مدافعة، وحافظ وقتو بال منازعة، من شيوخو: القاضي أبو الطيب الطربي، وأبو 

ريخ بغداد، والكفاية ُب علم الرواية، واقتضاء العلم العمل، وغَت ذلك، : اتومصنفات ومناٟتسن احملاملي، وابن الصلت األىوازي، 
وفيات ابن خلكاف، (، و ٖٚٓٗ،ت:ٜٕٔ/ٙٔ، )ادلنتظم يف اتريخ األمم وادللوؾابن اٞتوزي، نظر: اىػ. ٖٙٗمات سنة:

  .(ٖٗ،ت:ٕٜ/ٔ، )األعياف

           (.ٔ٘٘/ٔ، )ٕ، طالفقيو و ادلتفقو، انظر: ا٠تطيب البغدادي (٘)

       (.ٚٚٔ/ٔط، ) ، دكشف ادلشكل من حديث الصحيحني ،ابن اٞتوزيانظر:  (ٙ)
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ألف االشتغاؿ بذلك يؤدي إىل ترؾ الكتاب  ؛هبذه الشدة اٞتدؿوإمنا كانت النظرة إىل 
أحزااب حىت ال يصَتوا تنازع ال ، فالواجب عدـُب إقامة دعائم الدين ومها العموداف األصلياف ،والسنة

َما َضلَّ قَػْوـٌ بَػْعَد  »:  قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا،  عن أيب أمامةف م بعضا ُب اٞتدؿ،هيضر بعض
 ڍوئ    ې  ې  ى  ى     ائائ  ەئ  ەئ  وئ   ...ڍ  :ٍب تال ىذه اآلية، «ُىًدى َكانُوا َعَلْيِو ِإالَّ ُأوُتوا اجْلََدؿَ 

  .(ٔ)"[ٛ٘]الزخرؼ: 
عاهبم بكواهم من أىل اٞتدؿ، وذلك يدؿ على أف اٞتدؿ  : "رٛتو هللا -قاؿ الرازي 

 .(ٕ)"مذمـو
ما ضل قـو مهديوف كائنُت على حاؿ من األحواؿ إال على إيتاء : "رٛتو هللا -قاؿ الطييبو 

أف يسلك لريق العناد  بذلك البد يعٍت من ترؾ سبيل ا٢تدى وركب منت الضالؿ عارفاً  ،اٞتدؿ
 .(ٖ)"واللجاج، وال يتمشى لو ذلك إال ابٞتدؿ

٢تم  ٞتدؿ: العناد وا١تراء والتعصب، لًتويج مذاىبهم وآراء شيوخهم، من غَت أف يكوفابا١تراد ف
، أما ا١تناظرة إلظهار اٟتق واستكشاؼ اٟتاؿ، واستعالـ ما  نصرة على ما ىو عليو اٟتق، وذلك ٤تـر

 .(ٗ)"، أو تعليم غَته ما ىو عنده: ففرض على الكفايةليس معلوما عنده
 فرد تعصب كلو دائرة ا٠تالؼ،  عيوس، وتاختالؼ القلوبيؤدي إىل ؛ ألنو فاٞتدؿ مذمـو

  .اختالؼ القلوب ليس من اإلسالـ ُب شيءو لرأيو، 
أَن زعيم بيت يف ربض اجلنة دلن ترؾ ادلراء  »:  رسوؿ هللا قاؿ، قاؿ:  عن أيب أمامةف

 .(٘)«إف كاف زلقاو 
 وا١تعٌت: أان ضامن أف يدخل اٞتنة بًتؾ ا١تراء وإف كاف ٤تقاً، وا١تراء: اٞتدؿ.

                                 
ابب: ومن سورة ، وبنحوه رواه الًتمذي ُب كتاب التفسَت، (ٕٕٗٙٔ :رقمب ،ٖٜٗ/ٖٙ، )ادلسندأخرجو اإلماـ أٛتد ُب  (ٔ)

صحيح ٍل. انظر:  األلباٍل، وحسنو الشيخ األلبا. «ىذا حديث حسن صحيح »وقاؿ:  ،(ٖٕٖ٘، برقم: ٖٛٚ/٘)، الزخرؼ
 (.ٔٗٔ ، برقم:ٜٙٔ/ٔ)، ٔط، الرتغيب والرتىيب

  (.ٕٖٓ/٘)، ٖط، مفاتيح الغيبانظر: الرازي،  (ٕ)

    (.  ٚٗٙ/ٕ)، ٔ، طالكاشف عن حقائق السنن، انظر: الطييب (ٖ)

    (.  ٕٗٔ/ٔ)د ط، ، حتفة األبرار شرح مصابيح السنةي، انظر: البيضاو  (ٗ)

وحسنو الشيخ األلباٍل. ، (ٓٓٛٗ، برقم: ٖٕ٘/ٗ)، ٔط، ابب ُب حسن ا٠تلقداود ُب كتاب اإلدياف األدب،  أبوأخرجو  (٘)
 (.ٗٙٗٔ ، برقم:ٖٙٓ/ٔ، )صحيح اجلامعانظر:  األلباٍل، 
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اٞتدؿ يفسد العالقات بُت الناس، حىت لو أنت على صواب إذا فتحت ابب اٞتدؿ مع ف
ذا  إنساف ال تصل معو ُب النهاية إىل شيء، وخاصة إذا كاف ٥تاصمًا عنيداً، وىذا ُب أمور الدنيا، فإ

كاف ُب أمر الدين فاألفضل لإلنساف أف يقفل ابب اٞتدؿ إال أف حيتاج للرد على كافر، أو صاحب 
بدعة، ولكن ال تبقى ىذه عادة اإلنساف ُب كل وقت، فيتوىم أف ىذا ابتدع بدعة فيقوؿ: ال تتكلم 

ب! ولكن معو، وال تفعل معو أي شيء، ىذا فعل كذا فال أتكلم معو، وال أانقشو، بسبب وبغَت سب
 . (ٔ)إف احتاج إىل ذلك فعل، وال يرضى أف تكوف كثرة اٞتدؿ لبيعة ُب نفسو أبداً 

أَْدرَْكُت النَّاَس، َوُىْم يَػتَػَعلَُّموَف اْلَورََع، َوُىُم اْليَػْوـَ،  » :رٛتو هللا -مزاحم بن الضحاؾ قاؿ
   .(ٕ)«يَػتَػَعلَُّموَف اْلَكاَلـَ 

  .(ٗ)«أشد الورع ُب اللساف » :رٛتو هللا -(ٖ)عياض بن الفضيل وقاؿ 
  .(٘)"اٞتدؿ يلهموف قـو وسيأٌب العلم فيو أ٢تمتم زماف ُب إنكم" : األخبار بعض وُب

 ورحم هللا اإلماـ الشافعي حُت قاؿ:
 .. ٔتا اختلَف األوائُل واألواخروعلٍم .  ِإذا ما كنَت ذا فضلٍ 

 رابِ ػكال تُ حُّ و لِ تَ  ماً الػوٍف ... َحليػفناظْر من تناظُر ُب سك
 وادروالنَّ   ِت اللطيفةِ كِ بال امتناٍف ... من النُّ   ما استفادَ  َؾ يدُ فِ يُ 

 اخرػفومن يُ  ... أبٍل قد غلبُت  يائِ ر يُ   جوَج ومناَؾ اللَّ ػوِإيَّ 
 (ٙ)دابرػالِع والتَّ ػي ابلتقػنَّ ىذا ... ديَُ  اِت ػُب جنب رَّ فِإف الشَّ 

                                 
             http://www.islamweb.net (.٘/ٖ٘)د ط، ، شرح الرتغيب والرتىيب للمنذري، أٛتد حطيبةانظر:  (ٔ)

       (.    ٓ٘، )ص: ٔ، ابب الورع ُب النظر، طكتاب الورعبن أيب الدنيا ُب رواه ا (ٕ)

الفضيل بن عياض: ابن مسعود بن بشر التميمي الَتبوعي، أبو علي الزاىد، أحد صلحاء الدنيا وعبادىا، اإلماـ القدوة  (ٖ)
عياش، والثوري، واألعمش، وعطاء بن  الثبت، شيخ اإلسالـ، ولد بسمرقند، وارٖتل ُب للب العلم، روى عن: أابف بن أيب

السائب، وروى عنو: الشافعي، وسفياف بن عيينة، وعبد هللا بن ا١تبارؾ، وىاروف الرشيد أمَت ا١تؤمنُت، وحيِت بن سعيد القطاف، قاؿ 
، ت: ٕٔٛ/ٖٕ، )هتذيب الكماؿىػ. انظر: ا١تزي،  ٚٛٔالعجلي وأبو حاًب والدارقطٍت: كوُب، ثقة مأموف، توُب ٔتكة سنة: 

            (.   ٓٗ٘، ت: ٜٕٗ/ٛ،)ٔ، طهتذيب التهذيب(، وابن حجر، ٖٙٚٗ

       (.    ٜٔ/ٛ، )د ط، حلية األولياء وطبقات األصفياءُب  أبو نعيمرواه  (ٗ)

            (.ٜٖٕ/ٔ، )ٕ، طقوت القلوب يف معاملة احملبوبانظر: أبو لالب ا١تكي،  (٘)

       (.    ٘ٗ/ٔ، )د ط ٖتقيق: دمحم عفيف الزغيب، ،ديواف اإلماـ الشافعي من )البحر الوافر(، انظر: (ٙ)
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   صرب.الٟتلم و التسلح اب)الضابط اخلامس(: 
ف تصرؼ أل ؛من الضوابط ا١تهمة لرجاؿ الصحوة التسلح ابٟتلم والصرب على كثرة الفساد

فاٟتلم من أشرؼ األخالؽ وأحقها بذوي األلباب؛ ١تا فيو من الفرد حيسب على اإلسالـ وا١تسلمُت، 
 سالمة العرض وراحة اٞتسد واجتالب اٟتمد.

َا الشَِّديُد الَِّذي (ٔ)َس الشَِّديُد اِبلصَُّرَعةِ لَيْ  » قاؿ:  أف رسوؿ هللا،  عن أيب ىريرةف ، ِإَّنَّ
  . (ٕ)«مَيِْلُك نَػْفَسُو ِعْنَد الَغَضبِ 

اٟتليم: ىو ذو الصفح واألانة، الذي ال يستفزه " : رٛتو هللا -قاؿ أبو سليماف ا٠تطايب
لم؛ إمنا وال يستخفو جهل جاىل، وال عصياف عاص، وال يستحق الصافح مع العجز اسم اٟت ،غضب

   .(ٖ)"وا١تتأٍل الذي ال يعجل ابلعقوبة ،اٟتليم ىو الصفوح مع القدرة
 :رٛتو هللا -عروة بن الزبَتوُب ىذا ا١تعٌت قاؿ 

ـٌ وإْف َكُرُموا ... َحىت َيِذلُّوا َوإف َعزُّوا جَد أقَوا
َ
 َواـػألق  ال يُدرُِؾ ا١ت

 (ٗ)ْفَح ُذؿٍّ َوَلِكْن َصْفَح أْحاَلـِ ُمْسِفَرًة ... اَل صَ   َوُيْشَتموا فَػًَتى األْلَوافَ 
من أىم و  ،وىذا يكوف عن ابعث وسبب ،وحد اٟتلم ضبط النفس عن ىيجاف الغضب

      :ما يليأسباب اٟتلم الباعثة على ضبط النفس 
فقاؿ:  - رٛتو هللا -الشعيب شتم رجل فقد  ،وذلك من خَت يوافق رقة ،ىلاٞتابالرٛتة  أواًل:

 .غفر هللا يل، وإف مل أكن كما قلت فغفر هللا لكإف كنت ما قلت ف" 
من أىل دمشق قطيفة فلم تعجبو، فحلف أف يضرب  قطافا فأعطى شيخاً  وقسم معاوية 

 (٘)فأاته فأخربه فقاؿ لو معاوية: أوؼ بنذرؾ ولَتفق الشيخ ابلشيخ ،هبا رأس معاوية

                                 
تِِو، فاٟتليم الَِّذي ديلك نَفسو ِعْند اْلَغَضب أقوى من َىَذا َوَأشد، ِإذا منع نَفسو  الَِّذي يصرع الّرَِجاؿ :بَِفْتح الرَّاءالصرعة  (ٔ) ِلِشدَّ

، ٔ، طتفسري غريب ما يف الصحيحني انظر: اٟتميدي، َما يُوجب َعَلْيِو َغَضبو. َعن اْلَغَضب وصرفها َعن اْسِتْعَمالو ِعْند
    (.   ٘ٛ٘/ٔ، )ٔ، طغريب احلديث (، وابن اٞتوزي،ٕ٘ٚ/ٔ)

  (.   ٗٔٔٙ، برقم: ٕٛ/ٛ، )ابب اٟتذر من الغضب، األدبكتاب   صحيحو، أخرجو البخاري ُب (ٕ)

   (. ٗٙ/ٔ، )ٔ، طشأف الدعاء، ا٠تطايبانظر:  (ٖ)

   (. ٖٛٔ/ٕ، )ٔ، طالعقد الفريد(، وابن عبد ربو، ٜٛ/ٔ، )ٖ، طالفاضلمن )البحر البسيط(. انظر: ا١تربد،  (ٗ)

       (.    ٕٕ٘/ٔ)د ط، ، أدب الدنيا والدين انظر: ا١تاوردي، (٘)
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  .(ٔ)وذلك من سعة الصدر وحسن الثقة ،القدرة على االنتصار :اً اثني
وعدـ استعجاؿ النتائج، وعدـ  ،عد النظرعود شباب األمة على الصرب وبُ تجب أف يفالوا

٤تاولة جر  تتمثل ُب ف أخطر أساليب خصـو اإلسالـفإاالستجابة الستفزاز خصـو اإلسالـ، 
، على الدين من إاثرة غَتهتم٤تاولة استفزازىم بكل وسيلة، و الشباب للتصرفات العاجلة الطائشة، 

ذات العواقب وتنميتها، وتشجعيهم على التصرفات  ا٠تالئة اولة إيقاعهم ُب بعض التصرفاتو٤ت
ذريعة لوصم و ذريعة الهتاـ ا١تسلمُت، و ذريعة للصد عن دين هللا وعن اٟتق،  اليت يعدواها، الوخيمة

  .الصحوة ابلشدة والعنف والتطرؼ
 شياءإىل التهور، وارتكاب أ العالفةالغَتة و تؤدي  فرٔتالعالفة وحدىا، ابينتصر  ال فاإلسالـ

ينتصر اإلسالـ ابٟتق والعلم واالعتقاد ، وإمنا اٟتق، كما حدث من ا٠توارج وغَتىم مع تتعارض
  .واٟتكمة

َمْن َكَظَم َغْيظًا َوُىَو قَاِدٌر َعَلى  »: قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا  عن أبيو  ،عن سهل بن معاذ
َُه يف َأيِّ احْلُوِر َشاءَ  ُ َعَلى ُرؤوِس اخْلَاَلِئِق يَػْوـَ اْلِقَياَمِة، َحَّتَّ َُيَريِّ        .(ٕ)«َأْف يُػْنِفَذُه، َدَعاُه اَّللَّ

 ينبغي أف نعود شباب األمة والدعاة على الصرب، ولنعرؼ أف الصرب شرط لنصر اٟتق، بلف  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    ٹ ٹ ڍوشرط لتحقيق اإلسالـ،  ،إف الصرب شرط لإلدياف

 .[ٖ - ٔ]العصر:ڍ پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ   
  .فكاف من األركاف األساسية لتحقيق الدين الصرب، فال بد من نشر ىذا ا١تعٌت وبيانو

 
 
 
 
 

                                 
   .ادلرجع السابقانظر:  (ٔ)

أوؿ ، سننو، وبنحوه رواه أبو داود ُب (ٙٛٔٗبرقم:  ،ٕٓٛ/٘، )ٔط، ابب اٟتلم، أبواب الزىد، وسننُب أخرجو ابن ماجو  (ٕ)
. انظر:  األلباٍل، "حسن لغَته : "الشيخ األلباٍلوقاؿ (، ٚٚٚٗ، برقم: ٚ٘ٔ/ٚ، )ٔط، ابب من كظم غيظا، كتاب األدب

 (.ٖٕ٘ٚ ، برقم:ٛٗ/ٖ)، ٔط، الرتغيب والرتىيبصحيح 
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 اخلادتة
 :وبعدأٚتعُت  وصحبو آلو وعلى هللا رسوؿ على والسالـ والصالة رب العا١تُت هلل اٟتمد 

 )أواًل(: النتائج. 
 :التالية النتائج إىل القرآٍل أخلص القصص ُب اإلديانية الصحوة موضوع دراسة خالؿ من

ال نتيجة ٗتليهم عن كتاب هللا إاألمة ىذه األايـ ما ىو  بو ر٘تف الذؿ وا٢تواف الذي أ -ٔ
عنهما، ولن يتغَت حاؿ األمة ٨تو  لوضعية بدالً واتباعهم للقوانُت ا ،و رسولوسنة 

 .ذا تغَّتت األمة من داخلهاإاألفضل اال 
أف الصحوة اإلسالمية شاملة وعامة ُب ٚتيع البالد اإلسالمية، وليست مقتصرة على  -ٕ

  قطر دوف قطر، أو بلد دوف بلد.
حىت يكوف ، أف الصحوة اإلسالمية البد أف تكوف قائمة على كتاب هللا وسنة رسولو   -ٖ

 ٢تا أثر فعاؿ ُب األمة اإلسالمية. 
 ا٠تصم مداراةمع  ،الدعوة إىل اتباع اٟتق واإلرشاد إليووالرفق ُب  ضرورة التلطف -ٗ

 .، كما فعل مؤمن آؿ فرعوفاٟتق إىل للوصوؿ واستدراجو
 ،مراً  كاف ولو بو والعمل اٟتق قوؿ على اٟتثىو  أف سبيل النجاة ُب الدنيا واآلخرة  -٘

 .ُب السورتُت ، كما جاءالبالء على والصرب ا١تبدأ، على الثباتو 
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 )اثنياً(: االقرتاحات.
ومعطيات الواقع، التعامل الذي  القصص القرآٍلالتعامل ا١توضوعي مع ضرورة أقًتح  -ٔ

الوقت يتفاعل مع معطيات نفس وُب اإلسالمية، حيافظ على الثوابت ويعزز ا٢توية 
 الواقع.

سات القرآنية والباحثُت ُب قسم التفسَت وعلـو القرآف ا١تهتمُت ابلدرا قًتح علىأ -ٕ
االىتماـ بتوجيو اإلرشادات والنصائح لكل شباب الصحوة اإلسالمية، ومراعاة حاؿ 

قطر ومصر، والبعد عن كل أنواع التشدد الذي يؤدي إىل تنفَت كل ا١تدعوين ُب  
، واالىتماـ بدراسة الناس، واالىتماـ بدراسة علم أصوؿ الفقو، وٓتاصة فقو األولوايت

وكيفية معاٞتتهم الرشيدة لبعض القضااي، والتزود من الثقافة  ،سَتة سلف األمة الصاحل
اإلسالمية لنشر وسطية الدين اإلسالمي وٝتاحتو، وبياف صالحيتو لكل زماف 

 ومكاف.
 سبحانو وتعاىل وأسألو إل٘تامو، التوفيق على وأشكره تعاىل هللا أٛتد البحث ىذا ختاـ وُب

أو  سهو أو خطأ من بو كاف عما يتجاوز وأف الكرَل، لوجهو خالصاً  عمالً  وعلجي وأف بو، النفع
 ، إنو نعم ا١توىل ونعم النصَت.تقصَت

 وصل هللا على سيدان دمحم وعلى آلو وصحبو وسلم
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  فهرس اآلايت القرآنية

 الصفحة اآلية  ـ
 ٜٙ .[ٔٓٔؿ عمراف: ]آ ڍڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ       ٺ  ٿ  ڍ  ٔ
 ٔ [ٕٓٔ]آؿ عمراف: ڍٿ ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڍ ٕ
 ٜٙ .[ٖٓٔ :عمراف آؿ] ڍڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڍ  ٖ
 ٔٚ    [ٓٔٔآؿ عمراف:]   ڍ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿڍ  ٗ
 ٚٚ [ٜ٘ٔآؿ عمراف: ] ڍپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ ڍ  ٘
 ٔ [ٔ]النساء: ڍٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڍ  ٙ
 ٓٚ [ٜ٘ :النساء] ڍجئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب               يب  جت  حت  خت ڍ  ٚ
 ٜٙ [.٘ٔ :ا١تائدة] ڍچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڍ  ٛ
 ٙ .[ٛٗ ]ا١تائدة: ڍڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ڍ ٜ

 ٕٚ [ٖٖاألعراؼ: ]  ڈڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ   ڈ ٓٔ
 ٘ٚ [ٜٜٔاألعراؼ: ] ڍڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ چ ڍ ٔٔ
 ٔٛ .  [ٖٙاألنفاؿ: ] ڍٿ    ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڍ  ٕٔ
 ٔ [ٔ: ىود] ڈگگ  ڳ           ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ   ں    ڈ  ٖٔ
 ٕٙ .[ٜٔٔىود: ] ڍٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ ڍ  ٗٔ
 ٖٔ [.ٕٓٔ]ىود :  ڈڃ    ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڈ ٘ٔ
 ٔٚ .[ٛٓٔ]يوسف: ڍڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڍ  ٙٔ
 ٔ [      9]احلجر:  ڈڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ڈ ٚٔ
 ٙٙ [.ٕ٘ٔالنحل: ] ڍہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھ   ڍ  ٛٔ
 ٖٙ .  [ٔٚ]اإلسراء:  ڍڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ ڍ   ٜٔ
 ٕٔ .    [ٗٙ الكهف:] ڈچ  چ  چ   چ  ڈ ٕٓ
 ٘ٙ     .[ٙٗاٟتج: ] ڈې  ې  ې  ې    ى  ى  ائ  ائ  ەئ ڈ  ٕٔ
 ٔٙ  .  [٘٘النور: ] ڍڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڍ  ٕٕ
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 ٗٙ   [.ٖٙالنور: ] ڈڑ  ک    ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ ڈ  ٖٕ
 ٖٔ . [ٕٓ]القصص:  ڍی  ی     ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   ڍ  ٕٗ
 ٘ٙ     [.ٕ-ٔ]العنكبوت: ڍڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ     ھ    ڍ  ٕ٘
 ٛ٘ .  [ٛ٘]األحزاب:  ڍک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ ڍ  ٕٙ
 ٔ . [ٔٚ-ٓٚ]األحزاب:   ڈ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھڍ  ٕٚ
 ٓٚ [.ٜٕ]ص:  ڍڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چ  چ  ڍ  ٕٛ
 ٕٔ .   [ٗغافر: ] ڍڍ  ڍ  ڌ  ڌ              ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ ڍ  ٜٕ
 ٙٔ .  [ٕٛ]غافر:  ڍڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  ڍ ٖٓ
 ٖٗ .    [ٜٕغافر: ] ڍۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ڍ ٖٔ
 ٔٗ .[ٖٛغافر: ] ڍ  ۓ  ۓ      ﮲  ﮳      ﮴    ﮵  ﮶  ﮷  ﮸    ڍ  ٕٖ
 ٕٗ [٘ٗغافر: ]ڍڱ  ڱ  ڱ  گ  گ  گ   گ  ڳڳ  ڳ  ڳ    ڱ ڍ  ٖٖ
 ٚٔ  [ٙ٘غافر: ] ڍڻ  ڻ  ۀ  ۀ      ہ   ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ  ڍ ٖٗ
 ٕٓ .      [ٙٙغافر: ] ڍۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ڍ ٖ٘
 ٜٕ .    [ٖٛغافر: ] ڍۇ  ۇ  ۆ  ۆ          ۈ  ۈ ڍ  ٖٙ
 ٔ [ٕٗ: فصلت] ڈگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱڱ  ڱ     ں  ں  ڻ    ڈ ٖٚ
 ٓٚ [ٓٔ :الشورى] ڍوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ ڍ ٖٛ
 ٕٛ [ٛ٘]الزخرؼ:  ڍې  ې  ى  ى     ائائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ   ڍ  ٜٖ
 ٕٙ [ٖٔاٟتجرات: ] ڍڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ ڍ  ٓٗ
 ٚٙ .  [ٙ٘]الذارايت:  ڍڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  ڍ  ٔٗ
 ٔ  [.ٚٔالقمر: ] ڍۀ   ۀ   ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ        ڻ ڍ  ٕٗ
 ٘ٙ [.ٛالصف: ] ڈڌ      ڎ   ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑ    ک    ک     ڌڈ  ٖٗ
 ٜٙ [ٜ]الصف:  ڍک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ    ڳ       ڳ  ڳ   ڱ       ڱ    ڱ  ڱ   ں  ڍ  ٗٗ
 ٚٙ    .[ٙٔ]التغابن:  ڍہ  ہ  ہ  ھ  ڍ  ٘ٗ
 ٛٚ [.  ٗم: القل] ڍڱ  ڱ     ڱ  ں  ں   ڍ  ٙٗ
 ٖٙ     .[ٜٔاٟتاقة: ] ڍں  ں  ڻ    ڍ  ٚٗ
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 ٛٙ .[ٕ – ٔاٞتن: ]ڍڀ    ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ       ٺ    ڍ ٛٗ
 ٖٙ  .[ٖٗ]عبس:  ڍىئ  ىئ       ی  ی  ی  یڍ  ٜٗ
 ٖ٘ [ٖ -ٔالربوج: ]ڍپڀ      پڍ    ڍ ٱ  ٻ  ٻ  ٻڍ  ٓ٘
 ٕ٘    . [ٗالربوج: ] ڍڀ  ڀ  ڀ    ٺ ڍ  ٔ٘
 ٕ٘ [ٙ -ٗالربوج: ]ڍٿ  ٿ        ٿ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڍ ڍ ڀ      ڀ  ڀ ڍ ٕ٘
 ٕ٘ [ٓٔالربوج: ] ڍڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کڍ  ٖ٘
 ٗ٘ [ٗٔ -ٕٔالربوج: ]ڍ ہ  ھ   ھ    ھ  ھ  ے     ے         ۓ   ۓ    ۀ  ۀ   ہ  ہ   ہ  ڍ ٗ٘
 ٗ٘ . [٘ٔالربوج: ]ڍ ﮲    ﮳  ﮴   ﮵  ڍ ٘٘
 ٛٗ [ٕٕ -ٕٓالربوج: ] ڍى  ائ   ائ   ەئ   ەئ  وئ  وئ     ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ڍ  ٙ٘
 ٙٛ [ٕ - ٔ]العصر:ڍ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    ڍ ٚ٘
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 فهرس األحاديث النبوية

 الصفحة احلديػث طرؼ ـ
 ٚٙ    «ِإَذا أََمْرُتُكْم أِبَْمٍر فَْأتُوا ِمْنُو َما اْسَتطَْعُتمْ »  ٔ
يلِ أُعْ  » ٕ ٧تِْ  ٜٔ .«ِطيُت السَّْبَع الطَُّوَؿ َمَكاَف التػَّْورَاِة، َوأُْعِطيُت اْلِمِئَُت َمَكاَف اإْلِ
 ٔ٘ .«أَفَػتَّاٌف أَْنَت اَي ُمَعاُذ، أَفَػتَّاٌف أَْنَت، اقْػرَأْ ُسورََة َكَذا، َوُسورََة َكَذا » ٖ
 ٛٚ         .«َأْكَمُل اْلُمْؤِمِنَُت ِإديَااًن َأْحَسنُػُهْم ُخُلًقا » ٗ
نْػَيا َواآْلِخرَِة؟ َأْف َتِصَل َمْن َقطََعكَ »  ٘  ٙٚ .    «َأاَل أَُدلَُّك َعَلى َأْكَرـِ َأْخاَلِؽ الدُّ
 ٔٗ . «َأاَل ِإفَّ أَْفَضَل اٞتَِْهاِد َكِلَمُة َحقٍّ ِعْنَد ُسْلطَاٍف َجائِر » ٙ
 ٖٙ .       «َأاَل ِإٍّلِ أُوتِيُت اْلِكَتاَب َوِمثْػَلُو َمَعوُ  » ٚ
: َأَحُدمُهَا ِكَتاُب هللِا  » ٛ  ٜٙ .«، ُىَو َحْبُل هللاِ َأاَل َوِإٍّلِ اَترٌِؾ ِفيُكْم ثَػَقَلُْتِ
ُ َوْحَدُه اَل َشرِيَك َلُو، َوَأٍّلِ َرُسوُؿ اّللَِّ  » ٜ  ٛٙ  .«أليس تشهدوف َأْف اَل إَِلَو ِإالَّ اّللَّ

 ٕٗ .    «َوالَعِشيِّ  اِبْلَغَداةِ  َمْقَعُدهُ  َعَلْيوِ  ِرضَ عُ  َماتَ  ِإَذا َأَحدَُكمْ  ِإفَّ  » ٓٔ
ـَ بََدأَ َغرِيًبا َوَسيَػُعوُد َغرِيًبا َكَما َبَدأَ، َوُىَو أَيْرُِز بَػُْتَ اْلَمْسِجَدْينِ  » ٔٔ ْساَل  ٕٙ «.ِإفَّ اإْلِ
َتزُِع اْلِعْلَم ِمَن النَّاِس انِْتزَاًعا » ٕٔ  ٖٚ  .      «ِإفَّ هللَا اَل يَػنػْ
َر ِفيَمْن اَل أَيَْلُف َواَل يُػْؤَلفُ »  ٖٔ  ٜٚ . «ِإفَّ اْلُمْؤِمَن أَيَْلُف، َواَل َخيػْ
 ٚٚ .  «ِإفَّ ِمْن َأَحبُِّكْم ِإيَلَّ َوأَقْػَرِبُكْم ِمٍتِّ ٣َتِْلًسا يَػْوـَ الِقَياَمِة َأَحاِسَنُكْم َأْخاَلقًا»  ٗٔ
 ٛٚ .           «َأْخالَقًاِإفَّ ِمْن ِخَيارُِكْم َأْحَسَنُكْم »  ٘ٔ
 ٖٛ .«أان زعيم بيت ُب ربض اٞتنة ١تن ترؾ ا١تراء وإف كاف ٤تقا » ٙٔ
 ٗٚ  .«ِإنَُّكْم اَل َتَسُعوَف النَّاَس أِبَْمَواِلُكْم َوْلَيَسُعُهْم ِمْنُكْم َبْسُط اْلَوْجِو َوُحْسُن ا٠ْتُُلقِ  » ٚٔ
 ٛ٘ .      «ُب اّللَِّ َلْوَمَة اَلئِمٍ  َأْف اَل َأَخاؼَ  أَْوَصاٍل َخِليِلي » ٛٔ
 ٖٚ .«ْمُد ّللَِِّ الَِّذي َوفََّق َرُسوَؿ َرُسوِؿ هللِا ِلَما يُػْرِضي َرُسوَؿ هللاِ اٟتَ  » ٜٔ
رُُكْم َمْن تَػَعلََّم الُقْرآَف َوَعلََّموُ  » ٕٓ  ٖٙ .«َخيػْ
 ٘ٚ .«َمْعُروِؼ َشْيئاً َعَلْيَك اِبتَِّقاِء اّللَِّ َواَل َٖتِْقَرفَّ ِمَن الْ  » ٕٔ
 ٓ٘ .«َكاَف يَػْقَرأُ ُب الظُّْهِر َواْلَعْصِر َوالسََّماِء َذاِت اْلبُػُروجِ  » ٕٕ
ْمُدوُد ِمَن السَّماِء إىل األْرضِ  » ٖٕ

َ
 ٜٙ .  «ِكَتاُب هللِا ُىَو َحْبُل هللِا ا١ت

 ٔٛ .«ا َحىتَّ َٖتَابُّوااَل َتْدُخُلوَف اْٞتَنََّة َحىتَّ تُػْؤِمُنوا، َواَل تُػْؤِمُنو  » ٕٗ
، اَل َيُضرُُّىْم َمْن َخَذ٢َتُمْ »  ٕ٘  ٔٙ  . «اَل تَػزَاُؿ لَائَِفٌة ِمْن أُمَّيِت ظَاِىرِيَن َعَلى اٟتَْقِّ



 

 ~91 ~ 

 

 

  

ُ يَػْغِرُس ُب َىَذا الدين بغرس يستعملهم ُب لاعتو»  ٕٙ  ٔٙ     .«اَل يَػزَاُؿ اّللَّ
َا الشَِّديُد الَِّذي دَيِْلُك نَػْفَسُو ِعْنَد الَغَضبِ لَْيَس الشَِّديُد اِبلصَُّرَعِة، إِ »  ٕٚ  ٗٛ .«منَّ
 ٕٛ .    «َما َضلَّ قَػْوـٌ بَػْعَد ُىًدى َكانُوا َعَلْيِو ِإالَّ أُوتُوا اْٞتََدؿَ »  ٕٛ
 ٕٚ     «.َما َكاَف لَنيبٍّ َأْف َتُكوَف َلُو َخائَِنُة األعُُتِ »  ٜٕ
ِهْم، َوتَػَعالُِفِهمْ َمَثُل اْلُمْؤِمِنَُت ُب تػَ »  ٖٓ  ٓٛ .  «َوادِِّىْم، َوتَػرَاٛتُِ
 ٖٗ        .«َمْن َعاَدى يل َولِيِّا فَػَقْد آَذنْػُتُو اِبٟتَْربِ  » ٖٔ
 ٙٛ .«من كظم الغيظ وىو يقدر على إنفاذه دعاه هللا يـو القيامة»  ٕٖ
 ٕٙ . «َمْن ملَْ يَػْهَتمَّ اِبْلُمْسِلِمَُت فَػَلْيَس ِمنػُْهم»  ٖٖ
ُ يُػْعِطي»  ٖٗ َا َأاَن قَاِسٌم َواّللَّ رًا يُػَفقِّْهُو ُب الدِّيِن، َوِإمنَّ ُ بِِو َخيػْ  ٖٙ .«َمْن يُرِِد اّللَّ
ْسِلِمُتَ  » ٖ٘

ُ
 ٜ٘ .«اَي َمْعَشَر َمْن َأْسَلَم بِِلَسانِِو َومَلْ يُػْفِض اإِلديَاُف إىل قَػْلِبِو، اَل تُػْؤُذوا ا١ت

 ٖ٘ .«يَػْوـُ اْلِقَياَمِة، َوِإفَّ الشَّاِىَد يَػْوـُ اْٞتُُمَعِة، َوِإفَّ اْلَمْشُهوَد يَػْوـُ َعَرَفةَ  يَػْوـُ اْلَمْوُعودُ ال » ٖٙ
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 فهرس األعالـ

 الصفحة العػلم        ـ
 ٕٚ (.ىػٙٓٙمات: )ثَت: أبو السعادات، ا١تبارؾ بن دمحم بن عبد الكرَل الشيباٍل، ابن األ ٔ
 ٔٔ (.    ىػ ٖٓٚسنة:  توُب)أٛتد بن األزىر ا٢تروي،  زىري: أبو منصور دمحم بناأل ٕ
 ٕٛ (.  ىػ ٖٕٔمات سنة: )عرايب: دمحم بن زايد، أبو عبد هللا موىل بٍت ىاشم، ابن األ ٖ
 ٕٔ .   ىػ(ٕٓٚٔلوسي: ٤تمود بن عبد هللا اٟتسيٍت األلوسي)توُب:األ ٗ
 ٔٗ    .(ػى ٙٛمات سنة: )أمامة الباىلي: واٝتو صدي بن عجالف، أبو  ٘
 ٕٛ (. ىػٕٖٛمات سنة: )نباري: دمحم بن القاسم بن دمحم بن بشار األنباري، ابن األ ٙ
 ٗٚ (.ىػ ٚ٘ٔمات سنة: ) ،عمرو أبو عمر، أيب بن عمرو بن الرٛتن عبد: وزاعياأل ٚ
 ٕٚ ىػ(٘ٛٙ)ا١تتوَب:  ،انصر الدين أبو سعيد عبد هللا بن عمر بن دمحم الشَتازي :بيضاويال ٛ
 ٛٗ   ىػ(. ٕٚٗثعليب: أٛتد بن دمحم بن إبراىيم أبو إسحاؽ النيسابوري)مات سنة: ال ٜ

 ٕٕ   .(ىػٔٙٔمات سنة: )ثوري: سفياف بن سعيد بن مسروؽ الثوري الكوُب، ال ٓٔ
 ٘ٚ الصحايب اٞتليل. جابر بن سليم: أبو جري التميمي ا٢تجيمي، بن عمرو بن ٘تيم،  ٔٔ
 ٓ٘ .(ىػٗٙمات: )ة بن جندب بن حجَت بن رئب بن صعصعة، جابر بن ٝترة: ابن جناد ٕٔ
 ٓٗ ىػ(.ٜٚ٘)مات سنة:  اٞتوزي،ٚتاؿ الدين أبو الفرج عبد الرَّٛتن بن : ابن اٞتوزي ٖٔ
 ٔٔ     (.ىػٖٜٖمات سنة: )وىري: أبو نصر إٝتاعيل بن ٛتاد اٞتوىري الفارايب، اٞت ٗٔ
 ٔٚ .(ىػٕٖٚمات سنة: )ريس التميمي، الرازي، حاًب: عبد الرٛتن بن دمحم بن إدابن أيب  ٘ٔ
 ٙٔ (.      ىػٓٔٔمات سنة: )سن البصري: اٟتسن بن يسار األنصاري، اٟت ٙٔ
 ٘ٙ .(ىػٖٛٛمات: )طايب: ٛتد بن دمحم بن إبراىيم بن خطاب، أبو سليماف البسيت، ا٠ت ٚٔ
 ٕٛ  . (ىػٖٙٗسنة: مات)أبو بكر البغدادي،  ،طيب البغدادي: أٛتد بن علي بن اثبتا٠ت ٛٔ
 ٕ٘ (.      ىػ ٘ٚٔمات سنة: )بن عمرو بن ٘تيم الفراىيدي، األزدي البصري، اليل بن أٛتد: ا٠ت ٜٔ
 ٜٔ ىػ(.  ٗٗٗالداٍل: عثماف بن سعيد القرليب اٟتافظ ا١تقرئ، أبو عمرو، )مات سنة:  ٕٓ
 ٛ٘ .(ىػ ٕٖة: توَب سن)ذر الغفاري: الصحايب اٞتليل جندب بن جنادة بن سكن، أبو  ٕٔ
 ٓٗ (. ىػٙٓٙ: توُب) الدين فخر ، اٟتسن بن اٟتسُت بن عمر بن دمحم: رازيال ٕٕ
 ٔٛ .(ىػ ٕٓ٘مات سنة: )راغب: اٟتسُت بن دمحم بن ا١تفضل، أبو القاسم األصفهاٍل، ال ٖٕ
 ٖٙ  ىػ(.ٖٔٔزجاج: إبراىيم بن السري بن سهل، أبو إسحاؽ الزجاج )توُب:ال ٕٗ
 ٕٙ (.ىػٖٛ٘مات:  )٤تمود بن عمر بن دمحم بن عمر، أبو القاسم ا٠توارزمي،ز٥تشري: ال ٕ٘
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 ٕٚ    .(ىػٕٛٔمات سنة: )ابن زيد: عبد الرٛتن بن زيد بن أسلم العدوي،  ٕٙ
 ٛٔ .ىػ(ٖٗٙعلي بن دمحم بن عبد الصمد ا٢تمداٍل، علم الدين السخاوي )ت:  :السخاوي ٕٚ
 ٕٓ    (.ىػ ٕٚٔ)توُب سنة:  كردية أيب بن الرٛتن عبد بن إٝتاعيل دمحم أبو: سدِّيال ٕٛ
 ٕٓ    .(ىػٕ٘ٔت: )سعد بن إبراىيم: ابن عبد الرٛتن بن عوؼ، القرشي الزىري ا١تدٍل،  ٜٕ
 ٕٖ ىػ(.ٖٖٚمات سنة: )السمرقندي إبراىيم بن أٛتد بن دمحم بن نصر: سمرقنديال ٖٓ
 ٕٚ   . (ىػٖٛت:)اس بن األوس، سهل بن حنيف: ابن واىب بن العكيم بن ثعلبة بن خن ٖٔ
 ٕٓ  (.ىػٜٔٔ: ا١تتوَب) السيولي الدين جالؿ بكر، أيب بن الرٛتن عبد: سيوليال ٕٖ
 ٕٕ      .(ىػٗٓٔمات سنة: )شعيب: عامر بن شراحيل الشعيب أبو عمرو، ال ٖٖ
 ٖٖ ىػ(.  ٕٓ٘ٔالشوكاٍل: دمحم بن علي بن دمحم بن عبد هللا الشوكاٍل، )مات سنة:  ٖٗ
 ٓ٘  . (ىػٖٜٖٔمات سنة: )شنقيطي: دمحم األمُت بن دمحم ا١تختار بن عبد القادر اٞتكٍت، ال ٖ٘
 ٙ٘      .(ىػٖٛمات سنة: ، )صهيب: ابن سناف بن مالك، الرومي ٖٙ
 ٕٚ .ىػ( ٘ٓٔ:سنة )توُب ا٠تراساٍل دمحم أبو القاسم أبو ا٢تاليل مزاحم بن: ضحاؾال ٖٚ
 ٕ٘  ىػ(.ٖٓٔ )مات سنة:، ن يزيد بن غالب الطربيطربي: دمحم بن جرير بال ٜٖ
 ٜٚ  . (ىػٖٗٚمات سنة: )طييب: اٟتسُت بن دمحم بن عبد هللا، شرؼ الدين الطييب، ال ٓٗ
 ٖ٘   (.ىػ ٓٛٛتوُب بعد: )عادؿ: عمر بن علي بن عادؿ اٟتنبلي الدمشقّي، أبو حفص، ابن  ٔٗ
 ٖٔ    (. ىػ ٖٜٖٔة: توُب سن)عاشور: دمحم الطاىر بن عاشور، ابن  ٕٗ
 ٕٓ      .(ىػ ٖٜمات سنة: )عالية: رفيع بن ِمهراف، ال أبو ٖٗ
. ىػ(ٜٕٓمات سنة: ) ،البصري يمعمر بن ا١تثٌت التيم :عبيدة أبو ٗٗ    ٕٙ 
 ٖٚ  . (ىػٜٗت:)عروة بن الزبَت: ابن العواـ بن خويلد األسدي، أبو عبد هللا القرشي،  ٘ٗ
 ٙٔ   .(ىػٗٔٔ ُب:و )ت القرشي أسلمبن  رابح أيب بن ءعطا دمحم أبو: عطاء ٙٗ
 ٚٔ  .(ىػ ٔٗ٘مات سنة:)عطية: عبد اٟتق بن غالب بن ٘تاـ بن عطية،  ابن ٚٗ
 ٙٔ (.   ىػ٘ٓٔمات سنة: )عكرمة: أبو عبد هللا القرشي الرببري األصل،  ٛٗ
 ٖٙ .(ىػ ٖٚٚ ت:)علي الفارسي: اٟتسن بن أٛتد بن عبد الغفار، أبو علي الفارسي،  أبو ٜٗ
 ٔٙ . عنبة ا٠توالٍل: صحايب مشهور بكنيتو، اٝتو، عبد اّللَّ بن عنبةأبو  ٓ٘
 ٓٛ   .(ىػ٘ٓ٘ سنة: )ماتالغزايل: أبو حامد دمحم بن دمحم بن أٛتد الطوسي الشافعي،  ٔ٘
 ٕٔ     .(ىػٜٖ٘:سنة مات) القزويٍت، اللغوي زكراي بن فارس بن أٛتد: فارس ابن ٕ٘
 ٕٗ (.          ىػٕٚٓمات سنة: )فراء: حيِت بن زايد بن عبد هللا بن مرواف الديلمي، الابن  ٖ٘
 ٗٛ   .(ىػٚٛٔسنة: )ماتالفضيل بن عياض: ابن مسعود بن بشر التميمي الَتبوعي،  ٗ٘
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 ٚٔ  ىػ(.ٚٔٛ :: دمحم بن يعقوب الفَتوزآابدي، الشَتازي، )مات سنةيفَتوزآابدال ٘٘
 ٛٔ   . (ىػ ٕٖٖٔمات سنة: )لدين بن دمحم سعيد بن قاسم، اٟتالؽ، قاٝتي: ٚتاؿ اال ٙ٘
 ٕٚ  (.ىػٚٔٔ)مات سنة:الّسدوسيّ  دعامة بن قتادة ا٠تطّاب أبو اٟتافظ :قتادة ٚ٘
 ٙٔ (.  ىػٜٕٙمات سنة: )قتيبة: عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبو دمحم،  ابن ٛ٘
 ٖٛ   .ىػ(ٔٚٙمات سنة: ، )هللا عبد أبواألنصاري،  فرح أيب بن أٛتد بن دمحم: قرليبال ٜ٘
 ٕٗ       .(ىػٕٙٓمات سنة: )قطرب: دمحم بن ا١تستنَت البصري أبو علي،  ٓٙ
 ٙٚ (.ىػ ٔ٘ٚسنة: توَب)، الزرعي اٞتوزية سعد بن أيوب بن بكر أيب بن دمحم: قيمال ابن ٔٙ
 ٖٔ     .ىػ( ٗٚٚمات سنة:، )ءالفدا أبو، القرشي كثَت بن عمر بن إٝتاعيل: كثَتابن   ٕٙ
 ٜٕ .        ليث: ابن ا١تظفر بن نصر بن سيار، صاحب العربيةال ٖٙ
 ٗٗ .(ىػٖٖٖمات سنة: )اتريدي: أبو منصور دمحم بن ٤تمود أبو منصور ا١تاتريدي، ا١ت ٗٙ
 ٖٛ     ىػ (.ٓ٘ٗ مات سنة:) ا١تاوردي، حبيب بن دمحم بن علي: اورديا١ت ٘ٙ
 ٕٗ .(ىػٕ٘ٛمات سنة: ) بن يزيد بن عمَت بن حساف، أبو العباس األزدي، ربد: دمحما١ت ٙٙ
 ٜٕ  ىػ(.  ٖٓٔ : ) توُب ا١تخزومي السائب موىل اٟتجاج أبو جرب ٣تاىد: ابن ٚٙ
 ٖٗ    .(ىػ ٛٓٔتوُب سنة: )دمحم بن كعب: ابن سليم الُقَرظي، أبو ٛتزة،  ٛٙ
 ٕٔ (. ىػ ٔٔٚتوُب سنة: ) لدين األنصاري ،منظور: دمحم بن مكـر بن علي، ٚتاؿ اابن  ٜٙ
ٚٓ  

َ
 ٛٔ  .(ىػٖ٘ٛمات سنة: )بو اٟتسن ا١تهائمي، أَهائِمي: علي بن أٛتد بن علي ا٢تندي، ا١ت

 ٖٗ       .(ىػ ٚٔٔمات سنة: )ميموف بن مهراف: اٞتزري أبو أيوب الفقيو،  ٔٚ
ٖ   .(ىػٖٖٚتوُب سنة: )عفر نحاس: أٛتد بن دمحم بن إٝتاعيل بن يونس ا١ترادي، أبو جال ٕٚ ٔ 
 ٜٔ ىػ(.  ٘ٛواثلة بن األسقع: ابن كعب بن عبد العزى، كنيتو أبو قرصافة، )مات سنة:  ٖٚ
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 فهرس األشعار  
 الصفحة بيت الشعر   ـ ـ
 ٗٛ ِإذا ما كنَت ذا فضٍل  وعلٍم ... ٔتا اختلَف األوائُل واألواخر ٔ
 ٗٛ   يػماً ال تَِلحُّ وال ُتكػاِبرفناظْر من تناظُر ُب سكػوٍف ... َحل ٕ
 ٗٛ يُِفيُدَؾ  ما استفاَد  بال امتناٍف ... من النُِّكِت اللطيفِة  والنَّوادر ٖ
 ٗٛ وِإيَّػاَؾ اللَّجوَج ومن  يُراِئي ... أبٍل قد غلبُت  ومن يُفػاخر ٗ
 ٗٛ   فِإف الشَّرَّ  ُب جنبػاِت  ىذا ... دُيَنَّػي ابلتقػالِع والتَّػدابر ٘
ـِ  ٙ ـٌ َوِإْف َشرُُفوا ... َحىتَّ يَُذلُّوا َوِإْف َعزُّوا أِلَقْػَوا ُلَغ اْلَمْجَد أَقْػَوا  ٚٚ   َلْن يَػبػْ
ـِ  ٚ  ٚٚ  َوُيْشَتُموا فَػتَػَرى اأْلَلْػَواَف ُمْشرَِقًة ... اَل َعْفَو ُذؿٍّ َوَلِكْن َعْفَو ِإْكرَا
َواُف السُُّجوِد بِ  ٛ  ٗٔ    ِو ... يُػَقطُِّع اللَّْيَل َتْسِبيًحا َوقُػْرآانً َضحَّْوا أبَِمْشََط ُعنػْ
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 قائمة ادلصادر وادلراجع 
 الصفحة ادلرجػع  ـ
، ٖتقيق: أسد الغابة يف معرفة الصحابةعلي بن أيب الكـر دمحم الشيباٍل اٞتزري،  :ثَتاأل ابن ٔ

 .   (ػى٘ٔٗٔلعلمية، دار الكتب ا ،، )بَتوتٔط ،وعادؿ أٛتد عبد ا١توجود ،علي دمحم معوض
ٜٔ 

د ط،  ،النهاية يف غريب احلديث واألثرعلي بن أيب الكـر دمحم الشيباٍل اٞتزري، : ثَتابن األ ٕ
 ىػ(.            ٜٜٖٔ–٤تمود دمحم الطناحي، )بَتوت: ا١تكتبة العلمية  -ٖتقيق: لاىر أٛتد الزاوي 

ٔٗ 

، ٔطالعقيدة، بل بن ىالؿ بن أسد الشيباٍل، أٛتد بن حنبل: أبو عبد هللا أٛتد بن دمحم بن حن ٖ
 (.   ىػٛٓٗٔدمشق، دار قتيبة، )

ٕٔ 

مسند اإلماـ بن حنبل، أبو عبد هللا أٛتد بن دمحم بن حنبل بن ىالؿ بن أسد الشيباٍل،  أٛتد ٗ
، ٖتقيق: شعيب األرانؤوط، وعادؿ مرشد، إشراؼ: عبد هللا بن عبد ٔ، طأمحد بن حنبل
 ىػ(.  ٕٔٗٔ: مؤسسة الرسالة، وتبَت احملسن الًتكي، )

 ح

 ٓٛ (.   ىػٖٕٗٔ ،مؤسسة الرسالة)بَتوت،  ،ٔ، طدعوة الرسل عليهم السالـ: أٛتد غلوش ٘
 ٙ (.         ىػ ٜٕٗٔبَتوت، عامل الكتب، )، ٔ، طمعجم اللغة العربية ادلعاصرة :أٛتد ٥تتار عمر ٙ
ٖتقيق: دمحم عوض ، ٔط، هتذيب اللغةنصور، زىري: دمحم بن أٛتد بن األزىري ا٢تروي، أبو ماأل ٚ

 ـ(. ٕٔٓٓ–مرعب، )بَتوت: دار إحياء الًتاث العريب 
ٙ 

،  ،لـراأل ٛ الرايض، دار )، ٔ، طاألسئلة واألجوبة يف العقيدةصاحل بن عبدالرٛتن األلـر
 (.            ىػٖٔٗٔالولن،

ٕٔ 

سلسلة األحاديث الصحيحة األلباٍل، لباٍل: أبو عبد الرٛتن دمحم انصر الدين األشقودري األ ٜ
 ىػ(.    ٘ٔٗٔ، )الرايض: مكتبة ا١تعارؼ للنشر والتوزيع،ٔ، طوشيء من فقهها وفوائدىا

 ح

، ٔط يعلمها أصحابو، خطبة احلاجة اليت كاف الرسوؿ  ،لباٍل: دمحم انصر الدين األلباٍلاأل ٓٔ
 ( . ىػٕٔٗٔالقاىرة، مكتبة ا١تعارؼ، )

ٔ 

سلسلة األحاديث الضعيفة وادلوضوعة وأثرىا السيئ يف ،  انصر الدين األلباٍللباٍل: دمحماأل ٔٔ
 (. ىػ ٕٔٗٔالرايض، دار ا١تعارؼ، )، ٔ، طاألمة

ٕٙ 

 ،الرايض ،السعودية، )ٔ، طَصِحيُح التػَّْرِغيب َوالتػَّْرِىيب ،لباٍل: دمحم انصر الدين األلباٍلاأل ٕٔ
عارؼ لِلَنْشِر والتوزْيع

َ
 (.  ىػ ٕٔٗٔ، مكَتبة ا١ت

ٗٔ 

، التعليقات احلساف على صحيح ابن حباف ،دمحم انصر الدين، األشقودري األلباٍل :لباٍلاأل ٖٔ
     (.   ىػ ٕٗٗٔوزير للنشر والتوزيع،  دار اب، جدة) ،ٔط

٘ٔ 
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ضعيف اجلامع  ،دمحم انصر الدين، بن اٟتاج نوح بن ٧تاٌب بن آدـ، األشقودري لباٍل:األ ٗٔ
 (.         دـ، ا١تكتب اإلسالمي، د ت)د ط، تو، الصغري وزايد

ٚٗ 

، د ط، )د ـ، ا١تكتب صحيح اجلامع الصغري وزايداتودمحم انصر الدين األلباٍل، : لباٍلاأل ٘ٔ
 .        د ت( اإلسالمي،

ٜٔ 

 ،الرايض، )ٔ، طصحيح موارد الظمآف إىل زوائد ابن حبافاأللباٍل: دمحم انصر الدين األلباٍل،  ٙٔ
 (.ىػ ٕٕٗٔر الصميعي للنشر والتوزيع، دا

٘ٛ 

روح ادلعاين يف تفسري القرآف العظيم والسبع  : ٤تمود بن عبد هللا اٟتسيٍت األلوسي،لوسياأل ٚٔ
 ىػ(.       ٘ٔٗٔ، ٖتقيق: علي عبد الباري عطية، )بَتوت، دار الكتب العلمية، ٔ، طادلثاين

ٕٔ 

، معاين كلمات الناس الزاىر يفبشار، أبو بكر األنباري، : دمحم بن القاسم بن دمحم بن نبارياأل ٛٔ
 ىػ(.    ٕٔٗٔ–ٖتقيق: حاًب صاحل الضامن، )بَتوت، مؤسسة الرسالة ، ٔط

ٕٛ 

، االنتصار للقرآف ،باقالٍل: دمحم بن الطيب بن جعفر بن القاسم، أبو بكر الباقالٍل القاضيال ٜٔ
 (.       ىػ ٕٕٗٔ ،دار ابن حـز ،بَتوت ،ر الفتحَعمَّاف، دا، )ٔ، طٖتقيق: د. دمحم عصاـ القضاة

ٕٖ 

، د ط، التاريخ الكبريدمحم بن إٝتاعيل بن إبراىيم بن ا١تغَتة البخاري، أبو عبد هللا، : بخاريال ٕٓ
 .  (د تدائرة ا١تعارؼ العثمانية،  ،حيدر آابد، )الدكن

ٕٓ 

اجلامع ادلسند الصحيح ي، أبو عبد هللا، دمحم بن إٝتاعيل بن إبراىيم بن ا١تغَتة البخار بخاري: ال ٕٔ
، ٖتقيق: دمحم زىَت بن ٔ، طوسننو وأايمو: صحيح البخاري ادلختصر من أمور رسوؿ هللا 

انصر الناصر، )د ـ، دار لوؽ النجاة، مصورة عن السلطانية إبضافة ترقيم: دمحم فؤاد عبد 
 ىػ(.    ٕٕٗٔالباقي، 

ٖٗ 

 ،ٔ، طاألدب ادلفرد، إبراىيم بن ا١تغَتة البخاري، أبو عبد هللادمحم بن إٝتاعيل بن  :بخاريال ٕٕ
مكتبة ا١تعارؼ للنشر  ،الرايض، )تعليق: دمحم انصر الدين األلباٍل، ق: ٝتَت بن أمُت الزىَتييقٖت

 (.            ىػ ٜٔٗٔوالتوزيع، 

ٚٙ 

مسند البزار ، عتكيبزار: أبو بكر أٛتد بن عمرو بن عبد ا٠تالق بن خالد بن عبيد هللا الال ٖٕ
وصربي ، وعادؿ بن سعد ق: ٤تفوظ الرٛتن زين هللا،يقٖت ،ٔ، طادلنشور ابسم البحر الزخار

  (.     ـٜٛٛٔ ،مكتبة العلـو واٟتكم ،ا١تدينة ا١تنورة،)عبد ا٠تالق الشافعي

٘ٛ 

، الصلة يف اتريخ أئمة األندلسابن بشكواؿ: أبو القاسم خلف بن عبد ا١تلك بن بشكواؿ،  ٕٗ
 ىػ(.       ٖٗٚٔ، ٖتقيق: السيد عزت اٟتسيٍت، )القاىرة، مكتبة ا٠تا٧تي، ٕط

ٔٚ 

، ٖتقيق: دمحم عبد هللا النمر، معامل التنزيل يف تفسري القرآفبغوي: اٟتسُت بن مسعود البغوي، ال ٕ٘
 ىػ(.      ٚٔٗٔ، )د ـ، دار ليبة، ٗعثماف ٚتعة ضمَتية، ط

ٕٕ 
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َمَصاِعُد النََّظِر  ،بن حسن الرابط بن علي بن أيب بكر البقاعيبقاعي: إبراىيم بن عمر ال ٕٙ
َورِ  ْقِصُد اأَلْٝتَى ُب ُمطَابَػَقِة اْسِم ُكلِّ ُسوَرٍة لِلُمَسمَّى" ،لإلْشَراِؼ َعَلى َمَقاِصِد السِّ

َ
، وُيَسمَّى: "ا١ت

 (.    ىػ ٛٓٗٔ ،مكتبة ا١تعارؼ ،الرايض، )ٔط

ٗٚ 

 ٓٔ (.          ىػٕٖٗٔ القاىرة، دار السالـ،د ط، )، الصحوة اإلسالميةكار، عبدالقادر دمحم الب :بكارال ٕٚ
إحتاؼ اخلرية ، بوصَتي: أٛتد بن أيب بكر بن إٝتاعيل بن سليم بن عثماف البوصَتي الكناٍلال ٕٛ

ق: دار ا١تشكاة يق، ٖتتقدَل: أٛتد معبد عبد الكرَل، ٔ، طادلهرة بزوائد ادلسانيد العشرة
     (. ىػ ٕٓٗٔدار الولن للنشر، ، الرايض، )إبشراؼ أبو ٘تيم ايسر بن إبراىيم للبحث العلمي

ٖٗ 

مصباح الزجاجة  ،شهاب الدين أٛتد بن أيب بكر بن إٝتاعيل بن عثماف البوصَتي :بوصَتيال ٜٕ
 (.  ىػ ٖٓٗٔ، دار العربية، بَتوت) ،ٕط، ق: دمحم ا١تنتقى الكشناوييقٖت، يف زوائد ابن ماجو

ٙٔ 

، أنوار التنزيل وأسرار التأويلبيضاوي: عبد هللا بن عمر بن دمحم ، انصر الدين البيضاوي، ال ٖٓ
 ىػ(.  ٛٔٗٔ، ٖتقيق: دمحم عبد الرٛتن ا١ترعشلي، )بَتوت، دار إحياء الًتاث العريب، ٔط

ٕٚ 

، ، د طحتفة األبرار شرح مصابيح السنة ،بيضاوي: انصر الدين عبد هللا بن عمر البيضاويال ٖٔ
 ،وزارة األوقاؼ والشؤوف اإلسالمية، الكويت، )احملقق: ٞتنة ٥تتصة إبشراؼ نور الدين لالب

 (.     ىػ ٖٖٗٔ

ٖٛ 

 :قيقٖت ،ٔ، طشعب اإلمياف ،بيهقي: أٛتد بن اٟتسُت بن علي بن موسى ا٠تراساٍل، أبو بكرال ٕٖ
كتبة الرشد للنشر م ،الرايض)٥تتار أٛتد الندوي، ، و الدكتور عبد العلي عبد اٟتميد حامد

 (.       ىػ ٖٕٗٔالدار السلفية، ، بومباي، ا٢تند ،والتوزيع

ٖٗ 

، ٖتقيق: سنن الرتمذيالًتمذي: دمحم بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاؾ، أبو عيسى،  ٖٖ
، )مصر، شركة مكتبة ٕأٛتد دمحم شاكر، ودمحم فؤاد عبد الباقي، وإبراىيم عطوة عوض، ط

 ىػ(. ٜٖ٘ٔبايب اٟتليب، ومطبعة مصطفى ال

 ح

الفتاوى ابن تيمية: أٛتد بن عبد اٟتليم بن عبد السالـ ابن تيمية اٟتراٍل اٟتنبلي الدمشقي،  ٖٗ
 ىػ(.   ٛٓٗٔدار الكتب العلمية،  بَتوت،، )ٔ، طالكربى البن تيمية

ٜٙ 

، فسري القرآفالكشف والبياف عن تثعليب: أٛتد بن دمحم بن إبراىيم الثعليب، أبو إسحاؽ، ال ٖ٘
دار  بَتوت،، ٖتقيق: اإلماـ أيب دمحم بن عاشور، مراجعة وتدقيق: األستاذ نظَت الساعدي، )ٔط

 ىػ(.    ٕٕٗٔإحياء الًتاث العريب، 

ٜٔ 

بَتوت، )د ط، ، البياف والتبيني ،عمرو بن ْتر بن ٤تبوب الليثي، أبو عثماف اٞتاحظ: احظاٞت ٖٙ
   (.   ىػ ٖٕٗٔدار ومكتبة ا٢تالؿ، 

ٔٗ 

 ٚدار بَتوت، )د ط، ، التعريفاترجاٍل: علي بن دمحم بن علي الزين الشريف اٞترجاٍل، اٞت ٖٚ
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 (.        ، د تالكتب العلمية
غاية النهاية يف طبقات مشس الدين أبو ا٠تَت ابن اٞتزري،  ،زري: دمحم بن دمحم بن يوسفابن اٞت ٖٛ

(. ، د تمكتبة ابن تيمية قاىرة،ال، د ط، )القراء  
ٜٔ 

ادلنتظم يف اتريخ األمم ابن اٞتوزي: ٚتاؿ الدين أبو الفرج عبد الرٛتن بن علي بن دمحم اٞتوزي،  ٜٖ
، )بَتوت، دار الكتب ٔ، ٖتقيق: دمحم عبد القادر عطا، ومصطفى عبد القادر عطا، طوادللوؾ

 ىػ(.        ٕٔٗٔالعلمية، 

ٕٗ 

كشف ادلشكل من حديث  ،لي بن دمحم اٞتوزيٚتاؿ الدين عبد الرٛتن بن ع ابن اٞتوزي: ٓٗ
 ، د ت(.دار الولن ،الرايض،)احملقق: علي حسُت البواب ، د ط،الصحيحني

ٕٛ 

، ٖتقيق: عبد ادلسري يف علم التفسري زادعبد الرٛتن بن علي بن دمحم اٞتوزي،  ابن اٞتوزي: ٔٗ
 ىػ(.  ٕٕٗٔ، )بَتوت، دار الكتاب العريب، ٔالرزاؽ ا١تهدي، ط

ٗٓ 

احملقق: عبد ا١تعطي  ،ٔ، طغريب احلديثعبد الرٛتن بن علي بن دمحم اٞتوزي،  ابن اٞتوزي: ٕٗ
  .   ىػ( ٘ٓٗٔ، دار الكتب العلمية ، )بَتوت، أمُت القلعجي

ٚٚ 

، ٖتقيق: أٛتد ٗ، طالصحاح اتج اللغة وصحاح العربيةاٞتوىري: إٝتاعيل بن ٛتاد اٞتوىري،  ٖٗ
 ىػ(. ٚٓٗٔ–ر العلم للماليُت عبد الغفور عطار، )بَتوت، دا

ٔٓ 

ابن أيب حاًب: عبد الرٛتن بن دمحم بن إدريس بن ا١تنذر التميمي، اٟتنظلي، الرازي ابن أيب حاًب،  ٗٗ
 ىػ(.               ٕٔٚٔ، )بَتوت، دار إحياء الًتاث العريب، ٔط، اجلرح والتعديل

ٕٓ 

تفسري ١تنذر التميمي، اٟتنظلي، الرازي، حاًب: عبد الرٛتن بن دمحم بن إدريس بن اابن أيب  ٘ٗ
، )السعودية، مكتبة نزار مصطفى الباز، ٖط، ٖتقيق: أسعد دمحم الطيب، القرآف العظيم

 ىػ(.     ٜٔٗٔ

ٕٖ 

، ٖتقيق: مصطفى عبد ٔ، طادلستدرؾ على الصحيحنياٟتاكم: دمحم بن عبد هللا اٟتاكم،  ٙٗ
 .                              ىػ(ٔٔٗٔ–القادر عطا، )بَتوت، الكتب العلمية 

ٜٔ 

حباف: دمحم بن حباف بن أٛتد بن حباف بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبو حاًب، الدارمي،  ابن ٚٗ
، ترتيب: األمَت عالء الدين علي بن ٔ، طاإلحساف يف تقريب صحيح ابن حبافالُبسيت، 

انؤوط، )بَتوت، مؤسسة الرسالة، بلباف الفارسي، حققو وخرج أحاديثو وعلق عليو: شعيب األر 
 ىػ(.  ٛٓٗٔ

 ح

، ٖتقيق: عادؿ ٔ، طاإلصابة يف دتييز الصحابةحجر: أٛتد بن علي بن حجر العسقالٍل،  ابن ٛٗ
 ىػ(. ٘ٔٗٔأٛتد عبد ا١توجود، )بَتوت، دار الكتب العلمية ، 

ٜٔ 



 

 ~99 ~ 

 

دمحم عوامة،  احملقق:، ٔط، تقريب التهذيبأٛتد بن علي بن حجر العسقالٍل، حجر:  ابن ٜٗ
 ىػ(.   ٙٓٗٔ)سوراي، دار الرشيد، 

ٔٙ 

الدرر الكامنة يف أعياف ادلائة حجر: أٛتد بن علي بن دمحم بن أٛتد بن حجر العسقالٍل،  ابن ٓ٘
، ٖتقيق: دمحم عبد ا١تعيد ضاف، )ا٢تند، صيدر اابد، ٣تلس دائرة ا١تعارؼ العثمانية ٕ، طالثامنة

 ىػ(.                    ٕٜٖٔ -

ٕٔ 

احملقق: د. سليماف إبراىيم دمحم ، غريب احلديث ،إبراىيم بن إسحاؽ اٟتريب أبو إسحاؽاٟتريب:  ٔ٘
   ىػ(. ٘ٓٗٔ، جامعة أـ القرى ،مكة ا١تكرمة، )ٔ، طالعايد

ٖٓ 

، ادلنهاج يف شعب اإلميافاٟتسُت بن اٟتسن بن دمحم بن حليم البخاري اٞترجاٍل، : ِليمياٟتَ  ٕ٘
 (.ىػ ٜٜٖٔ، دار الفكر، )بَتوت، ي دمحم فودةاحملقق: حلم ،ٔط

ٚٙ 

أبو عبد هللا بن أيب نصر،  ،دمحم بن فتوح بن عبد هللا بن ٛتيد األزدي اٟتَِميدي: ميدياٟت ٖ٘
احملقق: الدكتورة: زبيدة دمحم سعيد  ،ٔ، طتفسري غريب ما يف الصحيحني البخاري ومسلم

         ىػ(.٘ٔٗٔ، مكتبة السنة ،القاىرة) ،عبد العزيز

ٛٗ 

، ٔط ،مشس العلـو ودواء كالـ العرب من الكلـو، اليمٍت ي: نشواف بن سعيد اٟتمَت يمَت اٟت ٗ٘
، دار ، )بَتوتيوسف دمحم عبد هللا، مطهر بن علي اإلرايٍل ،احملقق: حسُت بن عبد هللا العمري

 (.  ىػ ٕٓٗٔ، دار الفكر ،دمشق ،الفكر ا١تعاصر

ٖٓ 

، ٖتقيق: البحر احمليط يف التفسريسف بن علي األندلسي أثَت الدين، دمحم بن يو  حياف: أبو ٘٘
 ىػ(.  ٕٓٗٔدار الفكر، بَتوت، )د ط، صدقي دمحم ٚتيل، 

ٔٚ 

احملقق: ، لباب التأويل يف معاين التنزيل عالء الدين علي بن دمحم بن عمر الشيحي،ا٠تازف:  ٙ٘
 (.       ىػ ٘ٔٗٔ، ةدار الكتب العلمي )بَتوت،، ٔط، تصحيح دمحم علي شاىُت

ٕٖ 

، ٖ، طصحيُح ابن ُخَزمية ،خزدية: أبو بكر دمحم بن إسحاؽ بن خزدية السلمي النيسابوري ابن ٚ٘
   (.   ىػ ٕٗٗٔ، ا١تكتب اإلسالمي ، )بَتوت،ق: دمحم مصطفى األعظمييقٖت

٘ٔ 

، احملقق: أٛتد شأف الدعاءطايب: أبو سليماف ٛتد بن دمحم بن إبراىيم بن ا٠تطاب البسيت، ا٠ت ٛ٘
 ىػ(. ٗٓٗٔ، )دار الثقافة العربية، ٔيوسف الّدقاؽ، ط

ٛ٘ 

، وىو شرح سنن أيب داود: معامل السننا٠تطايب: ٛتد بن دمحم بن إبراىيم بن ا٠تطاب البسيت،  ٜ٘
 ىػ(. ٖٔ٘ٔ، )سوراي، حلب، ا١تطبعة العلمية،ٔط

ٙ٘ 

، ٔ، طاتريخ بغداديب البغدادي، أٛتد بن علي بن اثبت بن مهدي ا٠تطا٠تطيب البغدادي:  ٓٙ
 ىػ(.            ٚٔٗٔ -دار الكتب العلمية  بَتوت،ٖتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، )

ٔٙ 

 ٕٛاحملقق: عادؿ بن ، ٕط، الفقيو وادلتفقوطيب البغدادي: أٛتد بن علي بن اثبت البغدادي، ا٠ت ٔٙ
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 ػ(. ىٕٔٗٔ، دار ابن اٞتوزي، السعودية، )يوسف الغرازي
وأنباء أبناء  وفيات األعيافأٛتد بن دمحم بن إبراىيم بن أيب بكر ابن خلكاف، خلكاف:  ابن ٕٙ

 ـ(.  ٜٓٓٔ، ٖتقيق: إحساف عباس، )بَتوت، دار صادر، سنة:ٔ، طالزماف
ٔٔ 

سنن الدار قطٍت: علي بن عمر بن أٛتد بن مهدي بن مسعود بن النعماف بن دينار البغدادي،  ٖٙ
يق: شعيب األرانؤوط، وحسن عبد ا١تنعم شليب، )بَتوت، مؤسسة ، ٖتقٔ، طالدار قطن

 ىػ(.     ٕٗٗٔالرسالة، 

ٚٗ 

عبد هللا بن عبد الرٛتن بن الفضل بن هَبراـ بن عبد الصمد الدارمي، التميمي : الدارمي ٗٙ
، ٖتقيق: حسُت سليم أسد الداراٍل، مسند الدارمي ادلعروؼ بػ )سنن الدارمي(، السمرقندي

    . ىػ( ٕٔٗٔعودية، دار ا١تغٍت للنشر والتوزيع، )الس، ٔط

ٕٓ 

سلسلة اآلاثر الصحيحة أو الصحيح ادلسند  ،داٍل: أبو عبد هللا الداٍل بن منَت آؿ زىويال ٘ٙ
، دار الفاروؽ ، )د ـ،راجعو: عبد هللا بن صاحل العبيالف، ٔ، طمن أقواؿ الصحابة والتابعني

 (.       ىػ ٕٗٗٔ

ٖٚ 

 ،البياف يف عّد آي القرآف، ثماف بن سعيد بن عثماف بن عمر أبو عمرو الداٍلداٍل: عال ٙٙ
 .           ىػ(ٗٔٗٔ ،مركز ا١تخطولات والًتاث ،)الكويت ،ٔ، طاحملقق: غاًل قدوري اٟتمد

ٜٔ 

ِجْستاٍل،  ٚٙ ََ سنن أبو داود: سليماف بن األشعث بن إسحاؽ بن شداد بن عمرو األزدي السِّ
 ىػ(.  ٖٓٗٔدار الرسالة، د ـ، قيق: شَعيب األرانؤوط، )، ٖتٔط أيب داود،

 ح

، د ط، طبقات ادلفسرين ،دمحم بن علي بن أٛتد، مشس الدين الداوودي ا١تالكي :داووديال ٛٙ
 دار الكتب العلمية، د ت(.     بَتوت،)

ٔٚ 

قق: أيب عبد هللا احمل ،ٔ، طالورع ،أبو بكر عبد هللا بن دمحم بن سفياف البغدادي: دنياأيب ال ابن ٜٙ
 .  ىػ(ٛٓٗٔ، الدار السلفية، )الكويت، دمحم بن ٛتد اٟتمود

ٖٛ 

، د ط، ٖتقيق: دمحم العرب يف خرب من غرب ،أبو عبد هللا دمحم بن أٛتد بن عثماف الذىيب :ذىيبال ٓٚ
 ، د ت(.    بَتوت، دار الكتب العلمية)السعيد زغلوؿ، 

ٕٔ 

اتريخ اإلسالـ ووفيات  دمحم بن أٛتد بن عثماف الذىيب، الذىيب: مشس الدين أبو عبد هللا ٔٚ
دار الغرب اإلسالمي، بَتوت، ، ٖتقيق: الدكتور بشار عّواد معروؼ، )ٔ، طادلشاىري واألعالـ

 ـ(.           ٖٕٓٓ

ٖٙ 

، ٖ، طسري أعالـ النبالءالذىيب: مشس الدين أبو عبد هللا دمحم بن أٛتد بن عثماف الذىيب،  ٕٚ
 ىػ(. ٘ٓٗٔمؤسسة الرسالة، بَتوت، يب األرانؤوط، )ٖتقيق: شع

ٔٛ 
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الكاشف يف معرفة من لو رواية يف الذىيب: مشس الدين دمحم بن أٛتد بن عثماف الذىيب،  ٖٚ
، احملقق: دمحم عوامة أٛتد دمحم منر ا٠تطيب، )جدة، دار القبلة للثقافة ٔ، طالكتب الستة

  ىػ(.  ٖٔٗٔاإلسالمية، مؤسسة علـو القرآف، 

ٔٙ 

مفاتيح الغيب = التفسري الرازي: دمحم بن عمر بن اٟتسن بن اٟتسُت، فخر الدين الرازي،  ٗٚ
 ىػ(.     ٕٓٗٔدار إحياء الًتاث العريب،  بَتوت،، )ٖ، طالكبري

ٗٓ 

، ٖتقيق: تفسري الراغب األصفهاينراغب األصفهاٍل: اٟتسُت بن دمحم بن ا١تفضل، الراغب، ال ٘ٚ
   ىػ(. ٕٓٗٔ)جامعة لنطا، كلية اآلداب، ، ٔطز بسيوٍل، د. دمحم عبد العزي

ٛٔ 

اتج ٤تّمد بن ٤تّمد بن عبد الرزّاؽ اٟتسيٍت، أبو الفيض، ا١تلّقب ٔترتضى، الزَّبيدي، الزبيدي:  ٙٚ
   د ت(. ،، د ط، )د ـ، دار ا٢تدايةالعروس من جواىر القاموس

ٙ 

، ٖتقيق: عبد معاين القرآف وإعرابولزجاج، الزجاج: إبراىيم بن السري بن سهل، أبو إسحاؽ ا ٚٚ
 ىػ(.   ٛٓٗٔعامل الكتب، بَتوت، ، )ٔاٞتليل عبده شليب، ط

ٖٙ 

مطبعة عيسى البايب ، )ٖ، طمناىل العرفاف يف علـو القرآف ،زُّْرقاٍل: دمحم عبد العظيم الزُّْرقاٍلال ٛٚ
 ، د ت(.        اٟتليب وشركاه

ٔٗ 

، ٘ٔ، ط األعالـمود بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي، الزركلي: خَت الدين بن ٤ت ٜٚ
 ـ(.          ٕٕٓٓدار العلم للماليُت، بَتوت، )

ٖٔ 

تفسري الكشاؼ عن الز٥تشري: أبو القاسم ٤تمود بن عمر بن دمحم ، أبو القاسم الز٥َّتشري،  ٓٛ
عبد السالـ  ، ٖتقيق: دمحمٔ، طحقائق غوامض التنزيل وعيوف األقاويل يف وجوه التأويل

 ىػ(.  ٘ٔٗٔ -دار الكتب العلمية بَتوت،شاىُت، )

ٔٙ 

  ،أساس البالغة ،ز٥تشري: أبو القاسم ٤تمود بن عمرو بن أٛتد، الز٥تشري جار هللاال ٔٛ
 (.ىػ ٜٔٗٔدار الكتب العلمية،  ،بَتوت، )ٔ، طٖتقيق: دمحم ابسل عيوف السود

ٕٙ 

، ٕ، ططبقات الشافعية الكربىالوىاب بن تقي الدين السبكي،  : اتج الدين عبدالسبكي ٕٛ
ٖتقيق: ٤تمود دمحم الطناحي، وعبد الفتاح دمحم اٟتلو، )مصر، ىجر للطباعة والنشر والتوزيع، 

 ىػ(.        ٖٔٗٔ

ٕٚ 

وكماؿ  مجاؿ القراء ،سخاوي، علي بن دمحم بن عبد الصمد ا٢تمداٍل، علم الدين السخاويال ٖٛ
 ،دمشق، بَتوت، دار ا١تأموف للًتاث) ،ٔط، د. ٤تسن خرابة ،ٖتقيق: د. مرواف العطيَّة ،اإلقراء
 (.    ىػ ٛٔٗٔ

ٔٛ 

 ٖٗسعد: أبو عبد هللا دمحم بن سعد بن منيع ا٢تامشي ابلوالء، البصري، البغدادي ا١تعروؼ اببن  ابن ٗٛ
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–كتب العلمية دار ال بَتوت،)، ٔط، ٖتقيق: دمحم عبد القادر عطا، الطبقات الكربىسعد، 
 ىػ(.     ٓٔٗٔ

تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالـ السعدي: عبد الرٛتن بن انصر بن عبد هللا السعدي،  ٘ٛ
 ىػ(.   ٕٓٗٔمؤسسة الرسالة،  بَتوت،، )ٔ، ٖتقيق: عبد الرٛتن اللوحيق، طادلناف

ٖٜ 

، ٔ، طتفسري القرآفزي، السمعاٍل: عبد الكرَل بن دمحم بن منصور التميمي السمعاٍل ا١ترو  ٙٛ
 ىػ(. ٖٛٔٗٔتقيق: ايسر بن إبراىيم، )الرايض، دار الولن، 

ٖٗ 

، ٖتقيق: عبد ٔ، طاحملكم واحمليط األعظمسيده: علي بن إٝتاعيل بن سيده ا١ترسي،  ابن ٚٛ
 ىػ(.          ٕٔٗٔ–دار الكتب العلمية بَتوت، اٟتميد ىنداوي، )

ٙ 

احملقق: ، ٔط ،التوشيح شرح اجلامع الصحيح ،بكر السيوليسيولي: عبد الرٛتن بن أيب ال ٛٛ
    . ىػ( ٜٔٗٔ)الرايض، مكتبة الرشد،  ،رضواف جامع رضواف

ٛٔ 

  ،إلتقاف يف علـو القرآفا ،سيولي: عبد الرٛتن بن أيب بكر، جالؿ الدين السيوليال ٜٛ
       (.ىػٜٖٗٔ، امة للكتابا٢تيئة ا١تصرية الع) القاىرة،  ، د ط،احملقق: دمحم أبو الفضل إبراىيم

ٕٕ 

دار ، بَتوت، د ط، )الدر ادلنثورالسيولي: عبد الرٛتن بن أيب بكر، جالؿ الدين السيولي،  ٜٓ
 د ت(.       ،الفكر

ٕٓ 

د ط، ، بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاةالسيولي: عبد الرٛتن بن أيب بكر، السيولي،  ٜٔ
          د ت(.ا١تكتبة العصرية،   بَتوت،م، )ٖتقيق: دمحم أبو الفضل إبراىي

ٔٔ 

، ٔ، ططبقات ادلفسرين العشرينالسيولي: عبد الرٛتن بن أيب بكر، جالؿ الدين السيولي،  ٕٜ
 ىػ(.   ٜٖٙٔاحملقق: علي دمحم عمر، )القاىرة، مكتبة وىبة، 

ٔٚ 

، د ؿ يف أسباب النزوؿلباب النقو  ،عبد الرٛتن بن أيب بكر، جالؿ الدين السيوليالسيولي:  ٖٜ
 ، د ت(.دار الكتب العلمية بَتوت،)، : أٛتد عبد الشاُبط، ٖتقيق

ٕٓ 

أبو عبد هللا دمحم بن إدريس بن العباس بن عثماف بن شافع بن عبد ا١تطلب بن عبد الشافعي:  ٜٗ
، إبراىيم سليمد ط، ٖتقيق: دمحم  ،ديواف اإلماـ الشافعي ،مناؼ ا١تطليب القرشي ا١تكي

 ىػ(.   ٜٖٔٔاىرة، مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيع، )الق

ٛٗ 

د ط، ، أضواء البياف يف إيضاح القرآف ابلقرآفالشنقيطي: دمحم األمُت بن دمحم الشنقيطي،  ٜ٘
 ىػ(.   ٘ٔٗٔدار الفكر للطباعة والنشر، بَتوت، )

٘ٓ 

، )دمشق، دار ٔ، طلقديرفتح االشوكاٍل: دمحم بن علي بن دمحم بن عبد هللا الشوكاٍل اليمٍت،  ٜٙ
 ىػ(.     ٗٔٗٔ -ابن كثَت، وبَتوت، دار الكلم الطيب 

ٔٗ 
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، ادلصنف يف األحاديث واآلاثرأيب شيبة: عبد هللا بن دمحم بن إبراىيم بن عثماف العبسي،  ابن ٜٚ
 ىػ(.        ٜٓٗٔ–، ٖتقيق: كماؿ اٟتوت، )الرايض، مكتبة الرشد ٔط

ٜٔ 

، ىذبُو: دمحم بن مكـر ابن طبقات الفقهاءبراىيم بن علي الشَتازي، الشَتازي: أبو اسحاؽ إ ٜٛ
 ـ(.    ٜٓٚٔدار الرائد العريب،  بَتوت،)، ٔطمنظور، ٖتقيق: إحساف عباس، 

ٖٛ 

، د ط، ٖتقيق: الوايف ابلوفياتصالح الدين خليل بن أيبك بن عبد هللا الصفدي، الصفدي:  ٜٜ
 ىػ(.ٕٓٗٔدار إحياء الًتاث،  أٛتد األرانؤوط، وتركي مصطفى، )بَتوت،

ٔٔ 

صنعاٍل: دمحم بن إٝتاعيل بن صالح بن دمحم اٟتسٍت، الكحالٍل ٍب الصنعاٍل، أبو إبراىيم، عز ال ٓٓٔ
ق: ٤َتمَّد ُصْبحي يقٖت ،التَّحبري إليَضاح َمَعاين التَّيسري، الدين، ا١تعروؼ كأسالفو ابألمَت

 (.    ىػ ٖٖٗٔ، مكتبة الرُّشد ،الناشر: الرايض، ٔ، طَحاّلؽ

ٛٓ 

 ،ضريس: أبو عبد هللا دمحم بن أيوب بن حيِت بن الضريس بن يسار الضريس البجلي الرازيال ابن ٔٓٔ
سورية، ، )ٔ، طٖتقيق: غزوة بدير، فضائل القرآف وما أنزؿ من القرآف ِبكة وما أنزؿ ابدلدينة

 (.     ىػ ٛٓٗٔدمشق، دار الفكر، 

ٜٔ 

قوت القلوب يف معاملة ، بن علي بن عطية اٟتارثي، أبو لالب ا١تكي دمحم: لالب ا١تكي أبو ٕٓٔ
، احملقق: د. عاصم إبراىيم الكيايل ،ٕ، طاحملبوب ووصف طريق ادلريد إىل مقاـ التوحيد

  (.  ىػ ٕٙٗٔ، دار الكتب العلمية، بَتوت)

ٛٗ 

احملقق: دمحم  ،ٔ، طادلعجم الصغريالطرباٍل: سليماف بن أٛتد بن أيوب اللخمي الشامي،  ٖٓٔ
 ىػ(.         ٘ٓٗٔشكور ٤تمود اٟتاج، )بَتوت، ا١تكتب اإلسالمي، وعماف، دار عمار، 

ٕٙ 

، احملقق: ٛتدي ٕ، طادلعجم الكبريالطرباٍل: سليماف بن أٛتد بن أيوب اللخمي، أبو القاسم،  ٗٓٔ
 ىػ(. ٘ٔٗٔبن عبد اجمليد السلفي، )القاىرة، مكتبة ابن تيمية، 

ٖ٘ 

، ٖتقيق: جامع البياف يف أتويل القرآفدمحم بن جرير بن يزيد بن كثَت، أبو جعفر، ي: الطرب  ٘ٓٔ
 ىػ(.    ٕٓٗٔمؤسسة الرسالة،  بَتوت،، )ٔأٛتد دمحم شاكر، ط

ٕٖ 

، )القاىرة، الفجالة، دار ٔ، طالتفسري الوسيط للقرآف الكرميلنطاوي: دمحم سيد لنطاوي،  ٙٓٔ
 ـ(.      ٜٜٚٔيع، يناير اهضة مصر للطباعة والنشر والتوز 

ٔٚ 

، ٖتقيق: دمحم بن مسند أيب داود الطيالسيالطيالسي: أبو داود سليماف بن داود بن اٞتارود،  ٚٓٔ
 ىػ(.      ٜٔٗٔ، )مصر، دار ىجر، ٔعبد احملسن الًتكي، ط

ٜٔ 

سمى شرح الطيب على مشكاة ادلصابيح ادل ،طييب: شرؼ الدين اٟتسُت بن عبد هللا الطييبال ٛٓٔ
مكتبة نزار ،  الرايض، )احملقق: د. عبد اٟتميد ىنداوي، ٔ، طبػ )الكاشف عن حقائق السنن(

 (.           ىػ ٚٔٗٔ، مصطفى الباز

ٛٓ 
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، ٔط، اللباب يف علـو الكتابعادؿ: عمر بن علي بن عادؿ اٟتنبلي الدمشقي النعماٍل،  ابن ٜٓٔ
دار الكتب بَتوت، ي دمحم معوض، )ٖتقيق: الشيخ عادؿ أٛتد عبد ا١توجود، والشيخ عل

 ىػ(.          ٜٔٗٔالعلمية، 

ٔٚ 

حترير ادلعىن السديد وتنوير »التحرير والتنوير: عاشور: دمحم الطاىر بن عاشور التونسي،  ابن ٓٔٔ
 ىػ(.         ٜٗٛٔ)تونس، الدار التونسية للنشر، د ط، ، «العقل اجلديد من تفسري الكتاب اجمليد

ٖٔ 

، ٖتقيق: ٔ، طجامع بياف العلم وفضلو، يوسف بن عبد هللا بن دمحم بن عبد الربعبد الرب:  ابن ٔٔٔ
    ىػ(. ٗٔٗٔالسعودية، دار ابن اٞتوزي، ) أيب األشباؿ الزىَتي،

ٖٚ 

 ٙ     .ـ(ٜٚٚٔ،)الكويت، وكالة ا١تطبوعات، ٖ، طمناىج البحث العلميعبد الرٛتن بدوي،  ٕٔٔ
د ط،  مناىج البحث العلمي يف الفكر اإلسالمي والفكر احلديث،ي، عبد الرٛتن دمحم عيسو  ٖٔٔ

  ـ(.ٜٜٙٔ، دار الراتب اٞتامعية، اإلسكندرية)
ٚ 

العقد  ،شهاب الدين أٛتد بن دمحم بن عبد ربو بن حبيب بن حدير األندلسي: عبد ربو ابن ٗٔٔ
 .  ىػ( ٗٓٗٔ، دار الكتب العلمية ، ، )بَتوتٔ، طالفريد

ٚٚ 

، احملقق: دمحم ٔ، طغريب احلديثبيد: القاسم بن سالـّ بن عبد هللا ا٢تروي البغدادي، أبو عُ  ٘ٔٔ
 ىػ(.    ٖٗٛٔعبد ا١تعيد خاف، )حيدر آابد، الدكن، مطبعة دائرة ا١تعارؼ العثمانية، 

ٚٛ 

ٖتقيق: مرواف العطية، و٤تسن ، فضائل القرآف ،القاسم بن سالـّ بن عبد هللا ا٢تروي: ُعبيدأبو  ٙٔٔ
 .ىػ( ٘ٔٗٔدار ابن كثَت،  ،بَتوت –)دمشق  ،ٔطرابة، خ

ٜٔ 

ٖتقيق: دمحم فواد سزگُت، د ط، ، رلاز القرآفأبو عبيدة: معمر بن ا١تثٌت التيمي البصري،  ٚٔٔ
 ىػ(.    ٖٔٛٔ)القاىرة، مكتبة ا٠تا٧تي، 

ٕٙ 

: عمرو بن ٖتقيقد ط، ، اتريخ دمشقعساكر: علي بن اٟتسن بن ىبة هللا، ابن عساكر،  ابن ٛٔٔ
 ىػ(.   ٘ٔٗٔدار الفكر للطباعة والنشر، عاـ:  بَتوت،غرامة العمروي، )

ٕ٘ 

عطية: أبو دمحم عبد اٟتق بن غالب بن عبد الرٛتن بن ٘تاـ بن عطية األندلسي احملاريب،  ابن ٜٔٔ
 بَتوت،، احملقق: عبد السالـ عبد الشاُب دمحم، )ٔ، طاحملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز

 ىػ(.                ٕٕٗٔ  –ار الكتب العلمية د

ٔٚ 

شذرات الذىب يف أخبار من عبد اٟتي بن أٛتد ابن العماد الَعكري، أبو الفالح، العماد:  ابن ٕٓٔ
 ىػ(.     ٙٓٗٔ، ٖتقيق: ٤تمود األرانؤوط، )دمشق، دار ابن كثَت، ٔ، طذىب

ٕٓ 

، ، د ط، )بَتوت، دار ا١تعرفةإحياء علـو الدينوسي، الغزايل: أبو حامد دمحم بن دمحم الغزايل الط ٕٔٔ
 . (د ت

ٛٓ 
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احملقق: عبد السالـ د ط، ، معجم مقاييس اللغةفارس: أٛتد بن فارس بن زكراي القزويٍت،  ابن ٕٕٔ
 ىػ(.   ٜٜٖٔدار الفكر، عاـ النشر: بَتوت، دمحم ىاروف، )

ٔٓ 

، ٕ، طاحلجة للقراء السبعة، ، أبو عليالفارسّي: اٟتسن بن أٛتد بن عبد الغفار الفارسيّ  ٖٕٔ
 ىػ(.      ٖٖٔٗٔتقيق: بدر الدين قهوجي، )دمشق، دار ا١تأموف، 

ٖٙ 

ٖتقيق: مهدي د ط، ، كتاب العنيالفراىيدي: ا٠تليل بن أٛتد بن عمرو الفراىيدي البصري،  ٕٗٔ
    ، د ت(.دار ومكتبة ا٢تالؿ بَتوت،ا١تخزومي، وإبراىيم السامرائي، )

ٔٗ 

البلغة يف تراجم أئمة النحو الفَتوزآابدى: ٣تد الدين أبو لاىر دمحم بن يعقوب الفَتوزآابدى،  ٕ٘ٔ
 ىػ(.    ٕٔٗٔدار سعد الدين للطباعة والنشر، د ـ، ، )ٔ، طواللغة

ٕٜ 

بصائر ذوي التمييز يف الفَتوزآابدى: ٣تد الدين أبو لاىر دمحم بن يعقوب الفَتوزآابدى،  ٕٙٔ
ٖتقيق: دمحم علي النجار، )القاىرة، اجمللس األعلى للشئوف د ط، ، لعزيزلطائف الكتاب ا

 ىػ(.     ٕٔٗٔ ٞتنة إحياء الًتاث اإلسالمي، عاـ النشر: -اإلسالمية 

ٔٚ 

، ٖتقيق: دمحم ابسل عيوف السود، ٔ، طزلاسن التأويلالقاٝتي: دمحم ٚتاؿ الدين القاٝتي،  ٕٚٔ
 ػ(.                 ى ٛٔٗٔ –دار الكتب العلمية  بَتوت،)

ٜٔ 

طبقات  ،أبو بكر بن أٛتد بن دمحم بن عمر األسدي الدمشقي، تقي الدين: قاضي شهبة ابن ٕٛٔ
 (.     ىػ ٚٓٗٔبَتوت، عامل الكتب، )، ٔ، طالشافعية

ٔٚ 

، ٖتقيق: إبراىيم أتويل مشكل القرآفقتيبة: عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري، أبو دمحم،  ابن ٜٕٔ
   د ت(.دار الكتب العلمية،  بَتوت،)د ط، مشس الدين، 

ٕٖ 

ٖتقيق: أٛتد د ط، ، غريب القرآفابن قتيبة: عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري، أبو دمحم،  ٖٓٔ
 ىػ(.           ٜٖٛٔدار الكتب العلمية،  بَتوت،صقر، )

ٔٙ 

رسالة يف القرآف دمحم بن قدامة ا١تقدسي،  أبو دمحم موفق الدين عبد هللا بن أٛتد بن :قدامة ابن ٖٔٔ
      (.ىػٕٗٗٔالسعودية، دار أللس ا٠تضراء، )، ٔط وكالـ هللا،

ٔٗ 

اجلامع ألحكاـ القرليب: أبو عبد هللا دمحم بن أٛتد بن أيب بكر بن فرح األنصاري ا٠تزرجي،  ٕٖٔ
–الكتب ا١تصرية ، )القاىرة، دار ٕ، ٖتقيق: أٛتد الربدوٍل، وإبراىيم ألفيش، طالقرآف
 ىػ(.    ٖٗٛٔ

ٕ٘ 

القاىرة، دار الفكر العريب، بَتوت، مؤسسة )، ٔ، طإنباه الرواة على أنباه النحاة: قفطيال ٖٖٔ
 (.      ىػ ٙٓٗٔالكتب الثقافية، 

ٔٔ 

 ٖٗتفسري القرآف الكرمي )ابن ، قيم: دمحم بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين اٞتوزيةال ابن ٖٗٔ
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، قق: مكتب الدراسات والبحوث العربية واإلسالمية إبشراؼ الشيخ إبراىيم رمضافاحمل، القيم(
 (.    ىػ ٓٔٗٔ، دار ومكتبة ا٢تالؿ ،بَتوت) ،ٔط

مدارج السالكني ابن قيم اٞتوزية،  ،مشس الدين ،قيم: دمحم بن أيب بكر بن أيوب بن سعدال ابن ٖ٘ٔ
)بَتوت، دار  ،قق: دمحم ا١تعتصم ابهلل البغدادي، احملٖ، طبني منازؿ إايؾ نعبد وإايؾ نستعني

                ىػ(. ٙٔٗٔ  ،الكتاب العريب

ٚٚ 

، ٔ، طالبداية والنهاية ،كثَت: إٝتاعيل بن عمر بن كثَت القرشي البصري ٍب الدمشقي  ابن ٖٙٔ
 (.   ىػ ٛٓٗٔبَتوت، دار إحياء الًتاث العريب، ، )ق: علي شَتييقٖت

ٖ٘ 

، احملقق: ٕ، طتفسري القرآف العظيمإٝتاعيل بن عمر بن كثَت القرشي البصري، : ابن كثَت ٖٚٔ
 ىػ(. ٕٓٗٔدار ليبة للنشر والتوزيع، د ـ، سامي بن دمحم سالمة، )

ٔٚ 

رلمع حبار ٚتاؿ الدين، دمحم لاىر بن علي الصديقي ا٢تندي الَفتٍَِّت الكجراٌب، : كجراٌبال ٖٛٔ
٣تلس دائرة ا١تعارؼ العثمانية، )د ـ، ، ، ٖ، طاألخبار األنوار يف غرائب التنزيل ولطائف

            (.ىػٖٚٛٔ

ٔٗ 

شرح أصوؿ اعتقاد أىل ، اللكائي: أبو القاسم ىبة هللا بن اٟتسن بن منصور الطربي الرازيال ٜٖٔ
 ،دار ليبة، السعودية، )ٖتقيق: أٛتد بن سعد بن ٛتداف الغامدي، ٛط ،السنة واجلماعة

         (.ىػٖٕٗٔ

ٖٗ 

تفسري ادلاتريدي )أتويالت أىل ا١تاتريدي: دمحم بن دمحم بن ٤تمود، أبو منصور ا١تاتريدي،  ٓٗٔ
، )ٔط السنة(،  ىػ(.    ٕٙٗٔدار الكتب العلمية،  بَتوت،، احملقق: د. ٣تدي ابسلـو

ٗٗ 

د ـ، قي، )ٖتقيق: دمحم فؤاد عبد الباد ط، ، سنن ابن ماجوابن ماجو: دمحم بن يزيد القزويٍت،  ٔٗٔ
   ، د ت(.دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيسى البايب اٟتليب

ٗٔ 

أدب أبو اٟتسن علي بن دمحم بن دمحم بن حبيب البصري البغدادي، الشهَت اب١تاوردي، : اورديا١ت ٕٗٔ
   (.  ـٜٙٛٔ، دار مكتبة اٟتياة)د ـ،  ، د ط،الدنيا والدين

ٛ٘ 

، ٖتقيق: النكت والعيوفبن حبيب البصري، الشهَت اب١تاوردي،  ا١تاوردي: علي بن دمحم بن دمحم ٖٗٔ
    ، د ت(.دار الكتب العلمية بَتوت،)د ط، السيد عبد ا١تقصود، 

ٖٛ 

، ٖ، طالفاضلاألزدي، أبو العباس، ا١تعروؼ اب١تربد،  دمحم بن يزيد بن عبد األكرب الثمايل: ربدا١ت ٗٗٔ
         (. ىػ ٕٔٗٔدار الكتب ا١تصرية،  ،القاىرة)

ٚٚ 

كنز العماؿ يف سنن األقواؿ   ،عالء الدين علي بن حساـ الدين الشاذيل ا٢تندي :تقي ا٢تنديا١ت ٘ٗٔ
      (.     ىػٔٓٗٔ،مؤسسة الرسالة ، )بَتوت،صفوة السقا ،احملقق: بكري حياٍل ،٘، طواألفعاؿ

ٕ٘ 
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 ٗٔ   (.ىػ ٕٙٗٔسالـ، القاىرة، دار ال)، ٕ، طنفحات من علـو القرآف :دمحم أٛتد معبد ٙٗٔ
 ٚ    ىػ(.ٖٓٗٔ، )جدة، دار الشروؼ، ٗ، طمناىجو وتقنياتو –البحث العلمي  :دمحم زايف عمر ٚٗٔ
اجلواىر ٤تيي الدين اٟتنفي: عبد القادر بن دمحم بن نصر هللا القرشي، ٤تيي الدين اٟتنفي،  ٛٗٔ

 د ت(. مَت دمحم كتب خانو،، )كراتشيد ط، ، ادلضية يف طبقات احلنفية
ٖٕ 

)مصر، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى  ،ٔ، طتفسري ادلراغي ،راغي: أٛتد بن مصطفى ا١تراغيا١ت ٜٗٔ
  .       ىػ( ٖ٘ٙٔاٟتليب وأوالده،  البايب

٘ٛ 

ٔ٘ٓ  
َ
ْرَوزِيا١ت

َ
 ،ٔ، طاحملقق: سامل أٛتد السلفي ،السنة، ْرَوزِي: أبو عبد هللا دمحم بن نصر بن اٟتجاج ا١ت

            ىػ(.ٛٓٗٔ، الكتب الثقافية مؤسسة ،بَتوت)
ٖٚ 

ا١تزي: يوسف بن عبد الرٛتن بن يوسف، أبو اٟتجاج، ٚتاؿ الدين ابن الزكي القضاعي الكليب  ٔ٘ٔ
 بَتوت،، احملقق: د. بشار عواد معروؼ، )ٔ، طهتذيب الكماؿ يف أمساء الرجاؿا١تزي، 

 ىػ(.           ٓٓٗٔ–مؤسسة الرسالة 

ٔٙ 

ادلسند الصحيح ادلختصر بنقل العدؿ ن اٟتجاج أبو اٟتسن القشَتي النيسابوري، مسلم: اب ٕ٘ٔ
 بَتوت،ٖتقيق: دمحم فؤاد عبد الباقي، )د ط، ، ، صحيح مسلمعن العدؿ إىل رسوؿ هللا 

   د ت(.    –دار إحياء الًتاث العريب 

ٕٗ 

اذلداية إىل بلوغ قرليب، مكي بن أيب لالب: َٛتّوش بن دمحم بن ٥تتار القيسي القَتواٍل ال ٖ٘ٔ
، ٖتقيق: ٣تموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي، جامعة ٔ، طالنهاية

الشارقة، إشراؼ د: الشاىد البوشيخي، )جامعة الشارقة، كلية الشريعة، ٣تموعة ْتوث الكتاب 
 ىػ(.        ٜٕٗٔوالسنة، 

ٖٗ 

دار بَتوت، ، )ٖ، طلساف العربٚتاؿ الدين ابن منظور، دمحم بن مكـر بن على، ابن منظور:  ٗ٘ٔ
 ىػ(.    ٗٔٗٔ -صادر 

ٙ 

مكة ا١ترمة، جامعة أـ القرى )، ٔ، طمعاين القرآف ،أبو جعفر النحاس أٛتد بن دمحم :نحاسال ٘٘ٔ
 (.          ىػٜٓٗٔ -

ٔٙ 

، ٖتقيق: سنن الكربىالالنسائي: أبو عبد الرٛتن أٛتد بن شعيب بن علي ا٠تراساٍل، النسائي،  ٙ٘ٔ
حسن عبد ا١تنعم شليب، أشرؼ عليو: شعيب األرانؤوط، قدـ لو: عبد هللا بن عبد احملسن 

 ىػ(.  ٕٔٗٔ، )بَتوت، مؤسسة الرسالة، ٔالًتكي، ط

ٚٙ 

حلية الواقدي: ، أٛتد بن عبد هللا بن إسحاؽ بن موسى بن مهراف األصبهاٍل :نعيمأبو  ٚ٘ٔ
 (.      ىػٜٖٗٔالسعادة، دار مصر، د ط،  )، األولياء وطبقات األصفياء

ٛٗ 
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، د ط، جواىر األدب يف أدبيات وإنشاء لغة العربأٛتد بن إبراىيم ا٢تامشي،  :امشيا٢ت ٛ٘ٔ
 (.      بَتوت، مؤسسة ا١تعارؼ، د ت)ٖتقيق: ٞتنة من اٞتامعيُت، 

ٖٔ 

، د ط، وثيقادلكتبات وادلعلومات والتسعد ا٢تجرسي وسيد حسب هللا، : جرسيا٢ت ٜ٘ٔ
 (.        ـٜٔٔٔ، دار الثقافة العلمية، )اإلسكندرية

ٚ 

ٖتقيق: د ط، ، رلمع الزوائد ومنبع الفوائدا٢تيثمي: علي بن أيب بكر بن سليماف ا٢تيثمي،  ٓٙٔ
 ىػ(.  ٗٔٗٔحساـ الدين القدسي، )القاىرة، مكتبة القدسي، عاـ النشر: 

ٙٛ 

، ٖتقيق: الوسيط يف تفسري القرآف اجمليدعلي الواحدي، الواحدي: علي بن أٛتد بن دمحم بن  ٔٙٔ
الشيخ عادؿ أٛتد عبد ا١توجود، الشيخ علي دمحم معوض، تقدَل: الدكتور عبد اٟتي الفرماوي، 

 ىػ(.           ٘ٔٗٔدار الكتب العلمية، بَتوت، ، )ٔط

ٕٚ 

، مرآة اجلناف، اليافعي أبو دمحم عفيف الدين عبد هللا بن أسعد بن علي بن سليماف :يافعيال ٕٙٔ
     ىػ(.ٚٔٗٔ، بَتوت، )بَتوت، دار الكتب العلمية، ٔط

ٖٔ 

 
 


