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 ملخص

 بسم هللا الرمحن الرحيم

يتحدث هذا البحث عن الرد على املشككني ىف فضل مصر ىف القرآن الكرمي ، وذلك بذكر 
،  وجود أى فضل ملصر ىف القرآن الكرمي ليثبتوا عدمالقضااي الىت يتخذها هؤالء املشككني 

وأن اآلايت الىت ذُكرت ىف القرآن الكرمي عن مصر سواءاً كانت ابللفظ الصريح ، أو جاءت 
قرينة تدل عليها كلها على سبيل ذكر األحداث التارخيية أو غري ذلك ، دون وجود أى فضل 

بة الىت يذكروهنا ، وقمت ملصر ىف ذكر هذة اآلايت ، وقد ذكرت هذة اآلايت ، وذكرت الش
ابلرد عليها سواءاً كان ابألدلة من الكتاب أو السنة املطهرة أو أقوال العلماء ىف تفسري هذة 

 اآلايت .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 شكر وتقدير                                

 بسم هللا الرمحن الرحيم                            

 

أشرف املرسلني سيدان حممد صلى هللا علية ، والصالة والسالم على رب العاملني احلمدهلل 
 لة وسلم .وعلى آ

فإنين أتوجه ابلشكر اجلزيل بعد شكر هللا تعاىل إىل جامعيت املوقرة، واليت أعادت يل روح 
الشبكة العنكبوتية ، وقدمت يف خلق بيئة تعليمية عرب ذللت يل السبل البحث العلمي، و 

ة للجامعات األخرى ىف سهولة الدراسة ، والتيسري على الطالب ىف كل منوذجًا ُُيتزى ب
 جماالت الدراسة والبحث .

كما أتوجه ابلشكر اجلزيل إىل أستاذي املشرف على حبثي، األستاذ الدكتور خالد نبوي   
يل حىت ساعات متأخرة من الليل، فله مين    توجيهه يل، وصربه علي، ومتابعته، يف حجاج

، وأرجوا من هللا أن مين علية ابلصحة والعافية والعمل ملا فية خدمة  لعرفانكل الشكر وا
 اإلسالم واملسلمني .

أدوات  أساتذتى ومعلمى فيما بذلوة من جهد وتيسري لكى أحصل على كما أشكر كل 
إىل رفع كفاءته يف التعلم الذايت ، والوقوف ىف البحث العلمي، واليت من خالهلا يصل الطالب 

 يق البحث واملعرفة ، فلهم مىن جزيل الشكر .أول طر 

 

 

 

 



 مقدمة                        

 

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدان حممد ومن تبعة إىل يوم 
 الدين .

 أما بعد                                   

 

فضل مصر ىف القرآن الكرمي ، وهو للرد على هذا حبث مسيتة الرد اجلميل على املشككني ىف 
من ينفون تكرمي هللا سبحانة وتعاىل ملصر ىف القرآن الكرمي ، وينفون أى فضل هلا سواءاً ىف 

القرآن الكرمي أو السنة النبوية املطهرة ، فأردت ىف هذا البحث مناقشتهم فيما أوردوة من علل 
الكتاب والسنة على ما توصلت إلية من  وبراهني على زعمهم ، وقد سقت لذلك األدلة من

نتيجة وهى تكرمي هللا سبحانة وتعاىل هلذا البلد العظيم والذى أشار إلية سبحانة وتعاىل ىف 
أكثر من ستني إية ىف القرآن الكرمي ما بني ذكر األسم ابلظاهر أو وجود قرينة تدل علية أو 

د مجعت هذة اآلايت وذكرت التفاسري وُجد تفسري لآلية عند إمام من املفسرين الكبار ، وق
 الىت ختص موضوعنا هذا .

وهللا أسأل أن يوفقىن إىل خري ما ُيب ويرضى ، وأن ينفع ىب هبذا العمل اإلسالم واملسلمني 
 ، وأن يكون على أسس البحوث العلمية ، وأن يكون خالصاً لوجهة الكرمي .

  رنبذة عن مص

منا هو ليس فقط من إ وسلوكاً  واالخالص هلا معتقداً ن حب مصر أن يدرك أاملسلم  على
،  نسان املسلملإل ميان الصحيحساسيات اإلأ منا هو منإقبيل احلماس الوطين املطلوب و 

ورد يف كتاب هللا ويف  نسان بكل ماميان الصحيح أن يؤمن اإلن من مقتضيات اإلذلك أل



يل واقع يف إميان وأن يرتجم هذا اإل ، وسلم السنة الصحيحة لسيدان رسول هللا صلي هللا عليه
وابلتايل فعندما خيص املويل عز وجل مصر خبصائص مميزة هلا  ، ةحيات سلوكه يف جوانب

مسلم  علي كل لزاماً كان  ، بكتابه تعايل وخيربان عنها رسول هللا صلي هللا عليه وسلم يوردها
حياته  يف كل خطوات وسلوكاً  يريد ان يصح اميانه ويكتمل ان يؤمن هبذه اخلصائص معتقداً 

ما  وبقدر سلوك املسلم يف ذلك بقدر ما يكون سائر يف طريق طاعة هللا ورسوله وبقدر، 
 . يصح اميانه

فضل هللا مصر على سائر " أيب حممد بن يوسف بن يعقوب الكندي املصري رمحه هللايقول 
لى بعض، والفضل على البلدان، كما فضل بعض الناس على بعض واألايم والليايل بعضها ع

ضربني: يف دين أو دنيا، أو فيهما مجيعا، وقد فضل هللا مصر وشهد هلا يف كتابه ابلكرم 
وعظم املنزلة وذكرها ابمسها وخصها دون غريها، وكرر ذكرها، وأابن فضلها يف آايت من 

لوك املاضية، القرآن العظيم، تنبئ عن مصر وأحواهلا، وأحوال األنبياء هبا، واألمم اخلالية وامل
واآلايت البينات، يشهد هلا بذلك القرآن، وكفى به شهيداً، ومع ذلك روى عن النيب صلى 

هللا عليه وسلم يف مصر ويف عجمها خاصة وذكره لقرابته ورمحهم ومباركته عليهم وعلى بلدهم 
ضعه وحثه على برهم ما مل يرو عنه يف قوم من العجم غريهم، وسنذكر ذلك إن شاء هللا يف مو 

مع ما خصها هللا به من اخلصب والفضل وما أنزل فيها من الربكات وأخرج منها من األنبياء 
والعلماء واحلكماء واخلواص وامللوك والعجائب مبا مل خيصص هللا به بلداً غريها، وال أرضا 
سواها، فإن ثرب علينا مثرب بذكر احلرمني، أو شنع مشنع، فللحرمني فضلهما الذي ال 

ما خصهما هللا به مما ال ينكر من موضع بيته احلرام، وقرب نبيه عليه الصالة والسالم، يدفع، و 
وليس ما فضلهما هللا به بباخس فضل مصر وال بناقص منزلتها، وإن منافعها يف احلرمني لبينة 
ألهنا متريمها بطعامها وخصبها وكسوهتا وسائر مرافقها، فلها بذلك فضل كبري، ومع ذلك فإهنا 

أهل الدنيا ممن يرد إليها من احلاج طول مقامهم أيكلون ويتزودون من طعامها من  تطعم
 أقصى جنوب األرض 

 ومشاهلا ممن كان من املسلمني يف بالد اهلند واألندلس وما بينهما، ال ينكر هذا منكر، وال 
 



 (1يدفعه دافع، وكفى بذلك فضال وبركة يف دين ودنيا ".)
 

قد حباة هللا سبحانة وتعاىل بذكرة ىف القرآن الكرمي ىف أكثر من ذلك أن هذا البلد العظيم 
أو تفسري من التفاسري  ستني آية ما بني ذكر اإلسم ظاهراً ، أو وجود قرينة تدل علية ،

 املعتمدة .

فقد ، أما ذكرها ىف كتاب هللا وىف سنة نبية فسيأتى ، وأما ذكرها ىف الكتب املقدسة السابقة 
صراحة  التوراة مرات عديده وامجاال ىف العهد القدمي ذكرت مصر ابمسهاكر اسم مصر ىف ذ  

اخلري  ماكن وكانت تذكر على اهنا ارضمرة وهو ما مل ُيدث لغريها من البلدان واأل 531
املثال ىف سفر  والنماء الىت جعلها هللا لتنقذ البلدان من اخطار اجلوع والقحط على سبيل

فيها ألن  بالد جماعة، فاحندر أبرام إىل مصر ليتغربوعمت تلك ال) 10:  12التكوين 
 ).اجملاعة كانت شديدة يف األرض

 البالد رحل ابو االنبياء ابراهيم اىل مصر اخلري فلما عمت اجملاعه

 :41ىف سفر التكوين ايضا   ومثال اخر

 كما قال يوسف ، فكان جوع يف مجيع البلدان . وأما مجيع وابتدأت سبع سين اجلوع أتيت)
 (2). 54:  41تك ) فكان فيها خبز مصر أرض

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( . 15، )ص  1، جزء  والقاهرة مصر ملوك يف الزاهرة النجوم(1)

نكذبة ، ولكن ما وافق  ذكر ما قيل عن مصر ىف كتب أهل الكتاب مما يتطلب التوقف فبة حبيث ال نصدقة وال(2)
 عقيدتنا جيوز روايتة .



 أمهية املوضوع وسبب اختياره:
الرغبة يف إبراز فضل مصر ىف القرآن الكرمي ، وىف السنة املطهرة ، وىف أقوال الصحابة  -١

 والتابعني .

 . الىت ذُكرت فيها مصر سواًء بلفٍظ صريٍح أو غري صريحٍ  آلايتلدراسة منهجية  -2

 ذكر مآخذهم وشبههم حول هذة اآلايت والرد عليها ابلدليل . – 3

 والبحث فيه. –تعاىل  -ألجر والثواب من خالل خدمة كتاب هللا ا نيل -4

وما تكلم فية إال األقدمون  عن هذا املوضوعواألحباث قلة الدراسات  : مشكلة البحث   
 ىف كتب التاريخ كاملسعودى وغرية .

 :  أهداف البحث   

الرغبة يف إبراز فضل مصر ىف القرآن الكرمي ، وىف السنة املطهرة ، وىف أقوال الصحابة  -١
 والتابعني .

 .آلايت الىت ذُكرت فيها مصر سواًء بلفٍظ صريٍح أو غري صريٍح لدراسة منهجية  -2

 ذكر مآخذهم وشبههم حول هذة اآلايت والرد عليها ابلدليل . – 3

 والبحث فيه. –تعاىل  -ألجر والثواب من خالل خدمة كتاب هللا نيل ا -4

 الدراسات السابقة:   

 والقاهرة مصر ملوك يف الزاهرة النجوم - 1

 يوسف بن تغري بردي بن عبد هللا الظاهري الحنفي، أبو المحاسن، جمال الدين



وأخبارها البن األحاديث املرفوعة الواردة يف فتوح مصر : بعنوانماجستري  ةرسال - 2
جامعة اإلمام ،  فضيله الشيخ عبد هللا بن محود املخلفيل،  عبداحلكم خترجيا ودراسة

 . هـ 1426الرايض ،  – حممد بن سعود اإلسالمية

 .هـ(387بن زوالق احلسن بن إبراهيم الليثي )ت ال " " فضائل مصر - 3

 مصر .جمموعة مقاالت لفضيلة الدكتور حممد موسى الشريف ىف فضائل  - 4

الشبة الت أوردها املشككون ىف فضل مصر ىف القرآن الباحث بذكر  قاممنهج البحث:   
الىت ذُكرت فيها مصر ىف القرآن الكرمي سواءاً كان الكرمي ، والرد عليها ، وكذلك ذكر اآلايت 

 ابللفظ الصريح أو غري صريح ، والرد على ما قالوا ىف هذة اآلايت ابلدليل .

 هيكل البحث: 

 على النحو التايل: ومراجع البحث وفهارسوخامتة  تمل البحث على مقدمة ومبحثنييش

أمهية املوضوع وسبب ، و فضل مصر ىف القرآن الكرمي على مدخل يف املقدمة: وتشتمل 
 .-وقد سبقت –اختياره

اآلايت الىت ذكرت فيها مصر ىف القرآن الكرمي ، والشبة حوهلا ، والرد : دراسة األولاملبحث 
 على هذة الشبة .

ذكر بعض الشبة الىت إختذها املشككون ىف فضل مصر ىف القرآن الكرمي والرد : يناملبحث الثا
 عليها .

 اخلامتة:وتشتمل على أهم النتائج اليت توصل إليها الباحث.

 املراجع واملصادر.

 الفهارس.



 املبحث األول                        

 ، والشبة املأخوذة حوهلا والرد عليها .اآلايت الىت ذُكرت فيها مصر ىف القرآن الكرمي 

 املطلب األول :

 الشبهة األوىل :

" قالوا إن ذكر اسم ىف القرآن الكرمي ال يرتبط بفضيلة كما أن ذكر أى بلد ىف القرآن 
حولة ، ومكة  الكرمي ال يرتبط بفضيلة إال إذا ذكر ذلك صراحة كاملسجد األقصى وما

 املكرمة شرفها هللا عز وجل " .

 الرد على تلك القضية :

أواًل : ذكر اآلايت الىت ذكرت مصر وكذلك بعض اآلايت الىت ذكرت فيها البالد 
 األخرى ىف القرآن الكرمي :

 أواًل : ذكر مصر ىف القرآن الكرمي :

  فأما ذكرها إبمسها ففى مخسة مواضع :

ا َدَخُلوْا   ُ آِمِننيَ عَ فَ َلمَّ  َلى يُوُسَف آَوى ِإلَْيِه أَبَ َوْيِه َوقَاَل اْدُخُلوْا ِمْصَر ِإن َشاء اّلله

 (1) 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــ

 . 99(سورة يوسف ، اآلية :1)



َوقَاَل الَِّذي اْشََتَاُه ِمن مِهْصَر اِلْمَرأَتِِه َأْكرِِمي َمثْ َواُه َعَسى َأن يَنَفَعَنا َأْو نَ تَِّخَذُه َوَلًدا 
ُ َغاِلٌب َعَلى َأْمرِِه  نِها لُِيوُسَف يف اأَلْرِض َولِنُ َعلِهَمُه ِمن ََتِْويِل اأَلَحاِديِث َواّلله وََكَذِلَك َمكَّ

 (1)النَّاِس اَل يَ ْعَلُموَن  َوَلِكنَّ َأْكثَ رَ 
َلًة   َءا ِلَقْوِمُكَما ِبِْصَر بُ ُيوًًت َواْجَعُلوْا بُ ُيوَتُكْم ِقب ْ َنا ِإىَل ُموَسى َوَأِخيِه َأن تَ بَ وَّ َوَأْوَحي ْ

ِر اْلُمْؤِمِننَي   (2)َوَأِقيُموْا الصَّاَلَة َوَبشِه
أَلَْيَس ِل ُمْلُك ِمْصَر َوَهِذِه اأْلَْْنَاُر ََتِْري ِمن ََتِِْت َوََنَدى ِفْرَعْوُن يف قَ ْوِمِه قَاَل اَي قَ ْوِم 

 (3)  َأَفاَل تُ ْبِصُرونَ 
َوِإْذ قُ ْلُتْم اَي ُموَسى َلن نَّْصرِبَ َعَلَى َطَعاٍم َواِحٍد فَادُْع لََنا رَبََّك ُُيْرِْج لََنا ِمَّا تُنِبُت  

َوِقثَّآئَِها َوُفوِمَها َوَعَدِسَها َوَبَصِلَها قَاَل أََتْستَ ْبِدُلوَن الَِّذي ُهَو َأْدََن  اأَلْرُض ِمن بَ ْقِلَها
لَُّة َواْلَمْسَكَنُة  ِِبلَِّذي ُهَو َخرْيٌ اْهِبطُوْا ِمْصراً فَِإنَّ َلُكم مَّا َسأَْلُتْم َوُضرَِبْت َعَلْيِهُم الذِه

ُْم َكانُوْا َيْكُفُروَن َِباَيِت اّللَِّ َويَ ْقتُ ُلوَن النَِّبيِهنَي ِبَغرْيِ َوََبُؤْوْا ِبَغَضٍب مِهَن اّللَِّ َذِلَك  ِبَِْنَّ

 (4) اْْلَقِه َذِلَك ِبَا َعَصوْا وََّكانُوْا يَ ْعَتُدوَن 

" على أهنا أرض مصر كما ىف تفسري ابن جرير الطربى وغرية  ِمْصراً  على من فسر "
                                                      وليس مصراً من األمصار .          

 املقدس طوى : ىوأما ذكرها بذكر جبل الطور ويسمى الواد
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ٍة َواذُْكُروْا َما ِفيِه  َناُكم ِبُقوَّ َوِإْذ َأَخْذََن ِميثَاَقُكْم َوَرفَ ْعَنا فَ ْوَقُكُم الطُّوَر ُخُذوْا َما آتَ ي ْ

ُقونَ   (1) َلَعلَُّكْم تَ ت َّ

ٍة َوامْسَُعوْا قَاُلوْا   َناُكم ِبُقوَّ َوِإْذ َأَخْذََن ِميثَاَقُكْم َوَرفَ ْعَنا فَ ْوَقُكُم الطُّوَر ُخُذوْا َما آتَ ي ْ
َنا َوُأْشرِبُوْا يف قُ ُلوِِبُِم اْلِعْجَل ِبُكْفرِِهْم ُقْل بِْئَسَما َيَُْمرُُكْم ِبِه ِإميَانُُكْم ِإن  ْعَنا َوَعَصي ْ مسَِ

 (2) ِمِننَي ُكنُتْم مُّؤْ 

ًدا َوقُ ْلَنا هَلُْم اَل تَ ْعُدوْا يف   َورَفَ ْعَنا فَ ْوقَ ُهُم الطُّوَر ِبِيثَاِقِهْم َوقُ ْلَنا هَلُُم اْدُخُلوْا اْلَباَب ُسجَّ
ُهم مِهيثَاقًا َغِليظًا  ْبِت َوَأَخْذََن ِمن ْ  (3)السَّ

ا َجاء ُموَسى ِلِميَقاتَِنا وََكلََّمُه رَبُُّه قَاَل َربِه َأِرِن أَنظُْر ِإلَْيَك قَاَل َلن تَ َراِن َوَلِكِن   َوَلمَّ
ا  ا ََتَلَّى رَبُُّه ِلْلَجَبِل َجَعَلُه دَكًّ انظُْر ِإىَل اجْلََبِل فَِإِن اْستَ َقرَّ َمَكانَُه َفَسْوَف تَ َراِن فَ َلمَّ

ا َأفَاَق قَاَل ُسْبَحاَنَك تُ ْبُت ِإلَْيَك َوَأََنْ َأوَُّل اْلُمْؤِمِننَي َوَخرَّ موَسى  َصِعًقا فَ َلمَّ
(4) 

ٍة  َناُكم ِبُقوَّ َوِإذ نَ تَ ْقَنا اجْلََبَل فَ ْوقَ ُهْم َكأَنَُّه ظُلٌَّة َوظَنُّوْا أَنَُّه َواِقٌع ِِبِْم ُخُذوْا َما آتَ ي ْ
ُقوَن   (5) َواذُْكُروْا َما ِفيِه َلَعلَُّكْم تَ ت َّ

 
 (6)َوََنَديْ َناُه ِمن َجاِنِب الطُّوِر اأْلَمْيَِن َوقَ رَّبْ َناُه َنَِيًّا  
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ِس طًُوى    (1)ِإِنهِ َأََن رَبَُّك فَاْخَلْع نَ ْعَلْيَك ِإنََّك ِِبْلَواِد اْلُمَقدَّ
َناُكم مِهْن َعُدوهُِكْم َوَواَعْدََنُكْم َجاِنَب الطُّوِر اأْلَمْيََن َونَ زَّْلَنا َعَليْ  ُكُم اَي َبِِن ِإْسَرائِيَل َقْد َأََني ْ

ْلَوى  (2)  اْلَمنَّ َوالسَّ
ْهِن َوِصْبٍغ لِهْْلِكِلنَي َوَشَجَرةً  َناء تَنُبُت ِِبلدُّ  (3) ََتُْرُج ِمن طُوِر َسي ْ

ا َقَضى ُموَسىاأْلََجَل َوَساَر ِبَِْهِلِه آَنَس ِمن َجاِنِب الطُّوِر ََنرًا قَاَل أِلَْهِلِه اْمُكثُوا ِإِنهِ  فَ َلمَّ
َها ِبَرَبٍ َأْو َجْذَوٍة ِمَن النَّاِر َلَعلَُّكْم َتْصطَُلوَن   (4) آَنْسُت ََنرًا لََّعلِهي آتِيُكم مِهن ْ

ا َأًَتَها نُوِدي مِ  َجَرِة َأن اَي فَ َلمَّ ن َشاِطِئ اْلَواِدي اأْلَمْيَِن يف اْلبُ ْقَعِة اْلُمَبارََكِة ِمَن الشَّ
ُ َربُّ اْلَعاَلِمنَي   (5)ُموَسى ِإِنهِ َأََن اّللَّ

اِهِديَن  َنا ِإىَل ُموَسى اأْلَْمَر َوَما ُكنَت ِمَن الشَّ َوَما ُكنَت ِبَاِنِب اْلَغْرِبِه ِإْذ َقَضي ْ
(6) 

َوَما ُكنَت ِبَاِنِب الطُّوِر ِإْذ ََنَديْ َنا َوَلِكن رَّمْحًَة مِهن رَّبِهَك لِتُنِذَر قَ ْوًما مَّا َأًَتُهم مِهن نَِّذيٍر  
ُروَن   (7)  مِهن قَ ْبِلَك َلَعلَُّهْم يَ َتذَكَّ

 (8)َوالطُّوِر 
ِس طًُوى   (9)ِإْذ ََنَداُه رَبُُّه ِِبْلَواِد اْلُمَقدَّ
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 (1)َوطُوِر ِسيِننَي  



 : وأما ذكرها ِبعىن مدينة اْلكم ِبصر
قَاَل ِفْرَعْوُن آَمنُتم ِبِه قَ ْبَل َأن آَذَن َلُكْم ِإنَّ َهَذا َلَمْكٌر مََّكْرُُتُوُه يف اْلَمِديَنِة لُِتْخرُِجوْا 

َها َأْهَلَها َفَسْوَف تَ ْعَلُموَن   (2)ِمن ْ
قَاَل ِنْسَوٌة يف اْلَمِديَنِة اْمَرَأُة اْلَعزِيِز تُ َراِوُد فَ َتاَها َعن ن َّْفِسِه َقْد َشَغَفَها ُحبًّا ِإَنَّ و   ََ 

 (3) لَنَ َراَها يف َضاَلٍل مُِّبنٍي 
َذا ِمن ِشيَعِتِه َوَدَخَل اْلَمِديَنَة َعَلى ِحنِي َغْفَلٍة مِهْن َأْهِلَها فَ َوَجَد ِفيَها رَُجَلنْيِ يَ ْقَتِتاَلِن هَ 

ِه فَ وََكَزُه ُموَسى فَ َقَضى  ِه فَاْستَ َغاثَُه الَِّذي ِمن ِشيَعِتِه َعَلى الَِّذي ِمْن َعُدوِه َوَهَذا ِمْن َعُدوِه
ْيطَاِن ِإنَُّه َعُدوٌّ مُِّضلٌّ مُِّبنٌي   (4)َعَلْيِه قَاَل َهَذا ِمْن َعَمِل الشَّ

بَح يف اْلَمِديَنِة َخائًِفا َيََتَقَُّب فَِإَذا الَِّذي اْسَتنَصَرُه ِِبأْلَْمِس َيْسَتْصرُِخُه قَاَل   َْ فََأَص
 (5)َلُه ُموَسى ِإنََّك َلَغِويٌّ مُِّبنٌي 

َوَجاء رَُجٌل مِهْن َأْقَصى اْلَمِديَنِة َيْسَعى قَاَل اَي ُموَسى ِإنَّ اْلَمََلَ َيَُْتَُِروَن ِبَك لِيَ ْقتُ ُلوَك 
 (6)فَاْخُرْج ِإِنهِ َلَك ِمَن النَّاِصِحنَي 

 ومنها ما ذكر ِبعىن أرض مصر :
َوقَاَل اْلَمَلُ ِمن قَ ْوِم ِفْرَعوَن أََتَذُر ُموَسى َوقَ ْوَمُه لِيُ ْفِسُدوْا يف اأَلْرِض َوَيَذَرَك َوآهِلََتَك 

 (7)قَاَل َسنُ َقتِهُل أَبْ َناءُهْم َوَنْسَتْحِيي ِنَساءُهْم َوِإَنَّ فَ ْوقَ ُهْم قَاِهُروَن 
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 . 2سورة التني ، اآلية :  (1)
 .123( سورة األعراف ، اآلية : 2)
 .30( سورة يوسف ، اآلية : 3)
 .15( سورة القصص ، اآلية : 4)
 .18( سورة القصص ، اآلية : 5)
 .20( سورة القصص ، اآلية : 6)
 127( سورة األعراف ، اآلية : 7)



قَاَل ُموَسى ِلَقْوِمِه اْسَتِعيُنوا ِِبّللِه َواْصرِبُوْا ِإنَّ اأَلْرَض ّلِلِه يُورِثُ َها َمن َيَشاء ِمْن ِعَباِدِه  
 (1)َواْلَعاِقَبُة ِلْلُمتَِّقنَي 

َفَما آَمَن ِلُموَسى ِإالَّ ُذرهِيٌَّة مِهن قَ ْوِمِه َعَلى َخْوٍف مِهن ِفْرَعْوَن َوَمَلِئِهْم َأن يَ ْفِتنَ ُهْم  
 (2)َوِإنَّ ِفْرَعْوَن َلَعاٍل يف اأَلْرِض َوِإنَُّه َلِمَن اْلُمْسرِِفنَي 

تَ َنا قَاَل َعَسى رَبُُّكْم َأن يُ ْهِلَك  قَاُلوْا ُأوِذيَنا ِمن قَ ْبِل َأن ََتْتِيَنا َوِمن بَ ْعِد َما ِجئ ْ
 (3)َعُدوَُّكْم َوَيْسَتْخِلَفُكْم يف اأَلْرِض فَ َينظَُر َكْيَف تَ ْعَمُلوَن 

ا اْستَ ْيَأُسوْا ِمْنُه َخَلُصوْا َنَِيًّا قَاَل َكِبريُُهْم َأََلْ تَ ْعَلُموْا َأنَّ َأَِبُكْم َقْد َأَخَذ َعَلْيُكم  مَّْوثًِقا فَ َلمَّ
ُ ِل مِهَن اّللِه َوِمن قَ ْبُل َما فَ رَّطُتْم يف يُوُسَف فَ َلْن أَبْ َرَح اأَلْرَض َحىتََّ َيََْذَن ِل َأِب َأْو ََيُْكَم ا ّلله

 (4)َوُهَو َخرْيُ اْْلَاِكِمنَي 
 (5)قَاَل اْجَعْلِِن َعَلى َخَزآِئِن اأَلْرِض ِإِنهِ َحِفيٌظ َعِليٌم  

َها َحْيُث َيَشاء ُنِصيُب ِبَرمْحَِتَنا َمن نََّشاء َواَل  أُ ِمن ْ نِها لُِيوُسَف يف اأَلْرِض يَ تَ بَ وَّ وََكَذِلَك َمكَّ
 (6)ْحِسِننَي ُنِضيُع َأْجَر اْلمُ 

َنا اَل يُ ْرَجُعوَن  ُْم ِإلَي ْ  (7) َواْسَتْكرَبَ ُهَو َوُجُنوُدُه يف اأْلَْرِض ِبَغرْيِ اْْلَقِه َوظَنُّوا َأْنَّ
ُهْم يَُذبِهُح أَبْ َناءُهْم  ِإنَّ ِفْرَعْوَن َعاَل يف اأْلَْرِض َوَجَعَل َأْهَلَها ِشيَ ًعا َيْسَتْضِعُف طَائَِفًة مِهن ْ

 (8)َوَيْسَتْحِيي ِنَساءُهْم ِإنَُّه َكاَن ِمَن اْلُمْفِسِديَن 
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ُنَّ َعَلى الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا يف  ًة َوََنَْعَلُهُم اْلَوارِِثنَي َونُرِيُد َأن َّنَّ اأْلَْرِض َوََنَْعَلُهْم أَِئمَّ
(1) 

ُهم مَّا َكانُوا ََيَْذُروَن  َن هَلُْم يف اأْلَْرِض َونُِري ِفْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجُنوَدمُهَا ِمن ْ َوَُّنَكِه
(2) 

تَ َنا لُِتْخرَِجَنا ِمْن َأْرِضَنا ِبِسْحِرَك اَي ُموَسى   (3)قَاَل َأِجئ ْ
َأْورَثْ َنا اْلَقْوَم الَِّذيَن َكانُوْا ُيْسَتْضَعُفوَن َمَشاِرَق اأَلْرِض َوَمَغاِرَِبَا الَِِّت َِبرَْكَنا ِفيَها و 

َوُتَّْت َكِلَمُت رَبِهَك اْْلُْسىَن َعَلى َبِِن ِإْسَرآئِيَل ِبَا َصرَبُوْا َوَدمَّْرََن َما َكاَن َيْصَنُع ِفْرَعْوُن 
 (4)َكانُوْا يَ ْعِرُشوَن َوقَ ْوُمُه َوَما  

 ومنها ما ذكر عن البحر األمحر أو حبر القلزم :
ُْم قَاُلوْا اَي ُموَسى  َوَجاَوْزََن بَِبِِن ِإْسَرآئِيَل اْلَبْحَر فَأَتَ ْوْا َعَلى قَ ْوٍم يَ ْعُكُفوَن َعَلى َأْصَناٍم هلَّ

 (5) اْجَعل لََّنا ِإهَلًا َكَما هَلُْم آهِلٌَة قَاَل ِإنَُّكْم قَ ْوٌم ََتَْهُلوَن 
أَتْ بَ َعُهْم ِفْرَعْوُن َوُجُنوُدُه بَ ْغًيا َوَعْدًوا َحىتَّ ِإَذا َأْدرََكُه اْلَغَرُق َوَجاَوْزََن بَِبِِن ِإْسَرائِيَل اْلَبْحَر فَ 

 (6)قَاَل آَمنُت أَنَُّه ال ِإِلَه ِإالَّ الَِّذي آَمَنْت ِبِه بَ ُنو ِإْسَرائِيَل َوَأََنْ ِمَن اْلُمْسِلِمنَي 
َنا ِإىَل ُموَسى َأِن اْضِرب بِهَعَصاَك اْلبَ  ْحَر فَانَفَلَق َفَكاَن ُكلُّ ِفْرٍق َكالطَّْوِد اْلَعِظيِم فََأْوَحي ْ

(7) 
 ـــــــــــــــــــــــ

 . 5سورة القصص ، اآلية :  (1)
 . 6( سورة القصص ، اآلية : 2)
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 . 137، اآلية :  األعراف( سورة 4)
 . 138، اآلية :  األعراف( سورة 5)
 . 90، اآلية :  يونس( سورة 6)
 . 63، اآلية :  الشعراء( سورة 7)



َنا ِإىَل ُموَسى َأْن َأْسِر ِبِعَباِدي فَاْضِرْب هَلُْم َطرِيًقا يف اْلَبْحِر يَ َبًسا الَّ ََتَاُف   َوَلَقْد َأْوَحي ْ
 (1)  َدرًَكا َواَل ََتَْشى

 (2)فََأَخْذََنُه َوُجُنوَدُه فَ نَ َبْذََنُهْم يف اْلَيمِه فَانظُْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الظَّاِلِمنَي 
 ما ذكر ىف ْنر النيل :

اِحِل َيَُْخْذُه َعُدوٌّ ِلِه َوَعُدوٌّ  لَُّه  َأِن اْقِذِفيِه يف التَّابُوِت فَاْقِذِفيِه يف اْلَيمِه فَ ْليُ ْلِقِه اْلَيمُّ ِِبلسَّ
 (3)َوأَْلَقْيُت َعَلْيَك ََمَبًَّة مِهِنِه َولُِتْصَنَع َعَلى َعْيِِن 

َنا ِإىَل أُمِه ُموَسى َأْن َأْرِضِعيِه فَِإَذا ِخْفِت َعَلْيِه فَأَْلِقيِه يف اْلَيمِه َواَل ََتَايف َواَل ََتْزَ  ِن َوَأْوَحي ْ
 (4)ِإَنَّ رَادُّوُه ِإلَْيِك َوَجاِعُلوُه ِمَن اْلُمْرَسِلنَي 

 ذكر القرية واملراد ِبا مصر :
 (5)نَّا ِفيَها َواْلِعرْيَ الَِِّت َأقْ بَ ْلَنا ِفيَها َوِإَنَّ َلَصاِدُقوَن َواْسَأِل اْلَقْريََة الَِِّت كُ 

 ذكر مصر وما ِبا من خريات ومقام كرمي :
َأ ِصْدٍق َوَرزَقْ َناُهم مِهَن الطَّيِهَباِت َفَما اْختَ َلُفوْا َحىتَّ َجاءُهمُ  ْأََن َبِِن ِإْسَرائِيَل ُمبَ وَّ  َوَلَقْد بَ وَّ

نَ ُهْم يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ِفيَما َكانُوْا ِفيِه َُيَْتِلُفونَ اْلِعْلُم إِ   (6)  نَّ رَبََّك يَ ْقِضي بَ ي ْ
نْ َيا رَب ََّنا لُِيِضلُّ  وْا َوقَاَل ُموَسى رَب ََّنا ِإنََّك آتَ ْيَت ِفْرَعْوَن َوَمَلُه زِيَنًة َوَأْمَوااًل يف اْْلََياِة الدُّ

َعن َسِبيِلَك رَب ََّنا اْطِمْس َعَلى َأْمَواهلِِْم َواْشُدْد َعَلى قُ ُلوِِبِْم َفاَل يُ ْؤِمُنوْا َحىتَّ يَ َرُوْا اْلَعَذاَب 
 (7)لِيَم األَ 

 ـــــــــــــــــــــــــ
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 (1)فََأْخَرْجَناُهم مِهن َجنَّاٍت َوُعُيوٍن  
 (2)وَُكُنوٍز َوَمَقاٍم َكِرمٍي 

 (3)َكْم تَ رَُكوا ِمن َجنَّاٍت َوُعُيوٍن 
 (4)َوُزُروٍع َوَمَقاٍم َكِرمٍي 

 (5)َونَ ْعَمٍة َكانُوا ِفيَها فَاِكِهنَي  
 ما ذكر ىف األهرامات وآاثر مصر :

 (6) َوِفْرَعْوَن ِذي اأْلَْوًَتِد 
 ىف تفسري الشعراوى : 

ولنا أن نرى عظمة القرآن حينما تعرض لألقدمني.. تعّرض لعاٍد وتعرَّض لثمود وتعرض 
لفرعون. تعرض لتلك احلضارات كلها يف سورة الفجر، فقال سبحانه وتعاىل:} و اْلف ْجِر * 

ْ تـ ر  ك ْيف  و ل ياٍل ع ْشٍر * و الشَّْفِع و اْلو تْ  ِر * و اللَّْيِل ِإذ ا ي ْسِر * ه ْل يف ذ ِلك  ق س ٌم لِِّذى ِحْجٍر * أ مل 
اِد {]الفجر:  [وإرم ذات العماد هي اليت يف األحقاف 7-1فـ ع ل  ر بُّك  ِبع اٍد * ِإر م  ذ اِت اْلِعم 

، وهي اليت يقول ومل نكتشفها بعد، ومل نعرف عنها حىت اآلن شيئاً  -يف اجلزيرة العربية  -
ْ خُيْل ْق ِمثْـُله ا يف اْلِبال ِد {]الفجر:  [مث يتكلم بعدها عن فرعون:} 8عنها احلق:} الَّيِت مل 

ِد {]الفجر:  [واألهرام أقيمت ابلفعل على أوَتد، وكذلك املسالت 10و ِفْرع ْون  ِذى األ ْوَت 
العصور.} الَّيِت ملْ  ناس يف خمتلف املصرية القدمية واملعابد. وغريها من العجائب اليت هبرت ال

ُود  . [8رخُيْل ْق ِمثْـُله ا يف اْلِبال ِد {]الفج  ــــــــــــــــــــــــــمث جاء حبضارة مثود.} و مث 
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ابُواْ الصَّْخر  اِبْلو اِد {]الفجر                                                                                                                       (1).[9الَِّذين  ج 

 ذكر املعجزة ىف املكان :

َوِإِذ اْسَتْسَقى ُموَسى ِلَقْوِمِه فَ ُقْلَنا اْضِرب بِهَعَصاَك اْلََْجَر فَانَفَجَرْت ِمْنُه اثْ نَ َتا َعْشَرَة 
ِديَن َعْيناً َقْد َعِلَم ُكلُّ ُأََنٍس مَّْشَرَِبُْم ُكُلوْا َواْشَربُوْا ِمن رِهْزِق اّللَِّ َواَل تَ ْعثَ ْوْا يف اأَلْرِض ُمْفسِ 

 (2) 
 ذلك حدث ىف سيناءبعد أن جناهم هللا من فرعون .وكل 

 ذكر بعض التفاسري لبعض اآلايت :
َوٍة َوَمَثُل الَِّذيَن يُنِفُقوَن َأْمَواهَلُُم ابِْتَغاء َمْرَضاِت اّللِه َوتَ ْثِبيًتا مِهْن أَنُفِسِهْم َكَمَثِل َجنٍَّة ِبَرب ْ 

ُ ِبَا تَ ْعَمُلوَن َبِصرٌي  َها َواِبٌل َفَطلٌّ َواّلله ْ ُيِصب ْ َأَصاَِبَا َواِبٌل َفآَتْت ُأُكَلَها ِضْعَفنْيِ فَِإن َلَّ
(3) 

 .أورده ابن زوالق وقال: الراب ال تكون إال مبصر
ُفُسُهْم َأَوََلْ يَ َرْوا َأَنَّ َنُسوُق اْلَماء ِإىَل اأْلَْرِض اجْلُُرِز فَ ُنْخرُِج ِبِه َزْرًعا ََتُْكُل ِمْنُه أَنْ َعاُمُهْم َوأَن

 (4)َأَفاَل يُ ْبِصُروَن 
 ىف تفسري ابن كثري :

نسوق املاء إىل األرض اجلرز" يبني تعاىل لطفه خبلقه وإحسانه إليهم قوله تعاىل "أو مل يروا أان 
يف إرساله املاء إما من السماء أو من السيح وهو ما حتمله األهنار ويتحدر من اجلبال إىل 
األراضي احملتاجة إليه يف أوقاته وهلذا قال تعاىل "إىل األرض اجلرز" وهي اليت ال نبات فيها  

جلاعلون ما عليها صعيدا جرزا" أي يبسا ال تنبت شيئا وليس املراد من كما قال تعاىل "وإان 
قوله "إىل األرض اجلرز" أرض مصر فقط بل بعض املقصود وإن مثل هبا كثري من املفسرين 

 فليست هي املقصودة وحدها ولكنها مرادة قطعا من هذه اآلية فإهنا يف نفسها
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 الشعراوى ، من تفسري سورة املائدة .تفسري  (1)
 . 60( سورة البقرة ، اآلية : 2)
 .265( سورة البقرة ، اآلية : 3)



 . 27( سورة السجدة ، اآلية 4)
أرض رخوة غليظة حتتاج من املاء ما لو نزل عليها مطرا لتهدمت أبنيتها فيسوق هللا تعاىل  

مطار بالد احلبشة وفيه طني أمحر فيغشى أرض إليها النيل مبا يتحمله من الزايدة احلاصلة من أ
مصر وهي أرض سبخة مرملة حمتاجة إىل ذلك املاء وذلك الطني أيضا لينبت الزرع فيه 

فيستغلون كل سنة على ماء جديد ممطور يف غري بالدهم وطني جيد من غري أرضهم 
 (1)فسبحان احلكيم الكرمي املنان احملمود أبدا 

ٍم َسَواء َوَجَعَل ِفيَها  َر ِفيَها َأقْ َواََتَا يف َأْربَ َعِة َأايَّ َرَواِسَي ِمن فَ ْوِقَها َوَِبَرَك ِفيَها َوَقدَّ
ائِِلنيَ   (2)   لِهلسَّ

 .قال عكرمة: منها القراطيس اليت مبصر
وا  ُ َلُكْم َواَل تَ ْرَتدُّ َسَة الَِِّت َكَتَب اّلله َعَلى َأْدَِبرُِكْم فَ َتنَقِلُبوا اَي قَ ْوِم اْدُخُلوا اأَلْرَض املَُقدَّ

 (3)    َخاِسرِينَ 
ىف مجهور املفسرين على أن املقصود ابألرض املقدسة هى بيت املقدس أو الشام ولكن 

 تفسري الطربى :
ُ ل ُكمْ   القول يف أتويل قوله جل ثناؤه :    اي  قـ ْوِم اْدُخُلوا األ ْرض  اْلُمق دَّس ة  الَّيِت ك ت ب  اَّللَّ

أبو جعفر: وهذا خرب من هللا عز ذكره عن قول موسى صلى هللا عليه وسلم لقومه من  لقا
بين إسرائيل، وأمرِه إايهم عن أمر هللا إايه أبمرهم بدخول األرض املقدسة. مث اختلف أهل 

فقال بعضهم: عىن بذلك الطور  وما  التأويل يف األرض اليت عناها بـ" األرض املقدَّسة ". 
                                                                                 .     حوله 

حدثين حممد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال،  - 11644 ذكر من قال ذلك: 
    ـــــــــــــــــــــــــــحدثنا عيسى، عن ابن أيب جنيح، عن جماهد: " األرض املقدسة " الطور وما حوله. 
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 . 10سورة فصلت ، اآلية :  (2)
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حدثين حممد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عيسى، عن  - 11644
 ابن أيب جنيح، عن جماهد: " األرض املقدسة " الطور وما حوله. 

حدثين املثىن قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أيب جنيح،  - 11645
 عن جماهد، مثله. 

حدثين احلارث بن حممد قال، حدثنا عبد العزيز قال، حدثنا سفيان، عن  - 11646
 األعمش، عن جماهد، عن ابن عباس: " ادخلوا األرض املقدسة "، قال: الطور وما حوله. 

 أم. ذكر من قال ذلك: وقال آخرون: هو الش

حدثنا احلسن بن ُيىي قال، أخربان عبد الرزاق قال، أخربان معمر، عن قتادة  - 11647
 م. ايف قوله: " األرض املقدسة " قال: هي الش

 ذكر من قال ذلك:  وقال آخرون: هي أرض أرُيا. 

لوا حدثين يونس قال، أخربان ابن وهب قال، قال ابن زيد يف قوله: " ادخ - 11648
 األرض املقدسة اليت كتب هللا لكم " قال: أرُيا. 

حدثين يوسف بن هارون قال، حدثنا عمرو بن محاد قال، حدثنا أسباط، عن  - 11649
 السدي قال: هي أرُيا. 

حدثين عبد الكرمي بن اهليثم قال، حدثنا إبراهيم بن بشار قال، حدثنا سفيان،  - 11650
 عباس قال: هي أرُيا. عن أيب سعيد، عن عكرمة، عن ابن 

 (1)وقيل: إن " األرض املقدسة " دمشق وفلسطني وبعض األْرُدّن. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 167، ) ص  10جامع البيان ىف أتويل القرآن  للطربى ىف تفسري سورة املائدة ، جزء (1)
 



 (1)ِإَرَم َذاِت اْلِعَماِد 
 (2)بن كعب القرظي : هي اإلسكندرية .وقال حممد  ىف تفسري القرطىب :

واختلف أهل التأويل يف أتويل قوله: ) إر م  ( فقال بعضهم: هي اسم  وىف تفسري الطربى :
  .ذلك يف البلدة اليت ُعِنيت بذلك بلدة، مث اختلف الذين قالوا

 ذكر من قال ذلك:  فقال بعضهم: ُعِنيت به اإلسكندرية.

وهب، قال: ثين يعقوب بن عبد الرمحن الزهرّي، عن أيب حدثين يونس، قال: أخربان ابن 
اِد ( اإلسكندرية.   (3)صخر، عن الُقر ظي، أنه مسعه يقول: ) ِإر م  ذ اِت اْلِعم 

 ولكن أغلب املفسرين على أهنا عاٌد األوىل

ًدا َوقَاَل اَي أََبِت َهَذا َتَْ  ِويُل ُرْؤاَيَي ِمن قَ ْبُل َقْد َورََفَع أَبَ َوْيِه َعَلى اْلَعْرِش َوَخرُّوْا َلُه ُسجَّ
ْجِن َوَجاء ِبُكم مِهَن اْلَبْدِو ِمن بَ ْعِد َأن  َجَعَلَها َربِه َحقًّا َوَقْد َأْحَسَن َب ِإْذ َأْخَرَجِِن ِمَن السِه

ْيطَاُن بَ ْيِِن َوَبنْيَ ِإْخَوِت ِإنَّ َربِه   نَّزَغ الشَّ
 (4)َلِطيٌف لِهَما َيَشاء ِإنَُّه ُهَو اْلَعِليُم اْْلَِكيُم 

تعاىل حكايًة عن يوسف عليه الصالة والسالم: )وقد أحسن يب إذ  هللاقال الكندي: قال 
أخرجين من السجن وجاء بكم من البدو(، فجعل الشام بدواً؛ ومسى مصر مصراً 

 (5.(ومدينةً 
 (6)َوَجَعْلَنا اْبَن َمْرمَيَ َوأُمَُّه آيًَة َوآَويْ َنامُهَا ِإىَل رَبْ َوٍة َذاِت قَ َراٍر َوَمِعنٍي 
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 . 50سورة املؤمنون ، اآلية : ( 6)



       
 اثنياً ما قيل ىف اجلزيرة العربية : 

 البيت اْلرام ِبكة املكرمة

ََ وِ   َِ ُذوْا ِمن مََّقاِم ِإبْ َراِهيَم ُمَصلًّى َوَعِهْدََن ِإىَل  ِإْذ َجَعْلَنا اْلبَ ْيتَ ََ َمثَابًَة لِهلنَّاِس َوَأْمناً َواَتَِّ

ُجودِ  ِع السُّ َرا بَ ْيِِتَ ِللطَّائِِفنَي َواْلَعاِكِفنَي َوالرُّكَّ  (1)ِإبْ َراِهيَم َوِإمْسَاِعيَل َأن َطهِه

إ َِ ِميُع  ْذ يَ ْرَفُع ِإبْ َراِهيُمو اْلَقَواِعَد ِمنَ ِو اْلبَ ْيِت َوِإمْسَاِعيُل رَب ََّنا تَ َقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك أَنَت السَّ

 (2)اْلَعِليمُ 

ِإنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة ِمن َشَعآئِِر اّللِه َفَمْن َحجَّ اْلبَ ْيَت َأِو اْعَتَمَر َفاَل ُجَناَح َعَلْيِه َأن  

َف ِِبَِما َوَمن َتَطوََّع َخرْياً فَِإنَّ   (3) اّللهَ َشاِكٌر َعِليمٌ َيطَّوَّ

َة ُمَبارَكاً َوُهًدى لِهْلَعاَلِمنيَ    (4)ِإنَّ َأوََّل بَ ْيٍت ُوِضَع ِللنَّاِس َللَِّذي بَِبكَّ

ِفيِه آاَيٌت بَ يهِ َناٌت مََّقاُم ِإبْ َراِهيَم َوَمن َدَخَلُه َكاَن آِمناً َوّلِلِه َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَ ْيِت  

 (5)ِإلَْيِه َسِبياًل َوَمن َكَفَر فَِإنَّ هللا َغِِنٌّ َعِن اْلَعاَلِمنيَ َمِن اْسَتطَاَع 

ْر بَ ْيِِتَ ِللطَّائِِفنَي   بْ َراِهيَم َمَكاَن اْلبَ ْيِت َأن الَّ ُتْشِرْك ِب َشْيئاً َوَطهِه ْأََن إِلِ َوِإْذ بَ وَّ

ُجودِ  ِع السُّ  (6)َواْلَقاِئِمنَي َوالرُّكَّ
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َتْصِديًَة َفُذوُقوْا اْلَعَذاَب ِبَا ُكنُتْم َتْكُفُرونَ وَ َوَما َكاَن َصاَلَُتُْم ِعنَد اْلبَ ْيِت ِإالَّ ُمَكاء  

(1) 

ْر بَ ْيِِتَ ِللطَّائِِفنَي   بْ َراِهيَم َمَكاَن اْلبَ ْيِت َأن الَّ ُتْشِرْك ِب َشْيئاً َوَطهِه ْأََن إِلِ َوِإْذ بَ وَّ

ُجودِ  ِع السُّ  (2)َواْلَقاِئِمنَي َوالرُّكَّ

 (3)اْلبَ ْيتِ ْليَ ْعُبُدوا َربَّ َهَذا ََ فَ  

رَّب ََّنا ِإِنهِ َأْسَكنُت ِمن ُذرهِيَِِّت ِبَواٍد َغرْيِ ِذي َزرٍْع ِعنَد بَ ْيِتَك اْلُمَحرَِّم رَب ََّنا لُِيِقيُموْا 
الصَّاَلَة فَاْجَعْل َأْفِئَدًة مِهَن النَّاِس ََتِْوي ِإلَْيِهْم َواْرزُقْ ُهم مِهَن الثََّمَراِت َلَعلَُّهْم َيْشُكُرونَ 

(4)   

ُفوا ِِبْلبَ ْيِت اْلَعِتيقِ    (5)ُثَّ ْليَ ْقُضوا تَ َفثَ ُهْم َوْلُيوُفوا نُُذوَرُهْم َوْلَيطَّوَّ

لَُّها ِإىَل اْلبَ ْيِت اْلَعِتيقِ   ى ُثَّ َمَِ   (6)َلكْم ِفيَها َمَناِفُع ِإىَل َأَجٍل مَُّسمًّ

 املسجد اْلرام ِبكة املكرمة 

ْهَر اْْلََراَم َواَل اهْلَْدَي َواَل    اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اَل َتُِلُّوْا َشَعآئَِر اّللِه َواَل الشَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                             .35، اآلية :  األنفالة ر سو (1)
                                                                                            .26، اآلية :  احلجسورة (2)
                                                                                  .3، اآلية : قريش سورة (3)
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تَ ُغوَن َفْضاًل مِهن رَِّبِهِْم َوِرْضَواَنً َوِإَذا َحَلْلُتْم  اْلَقْلِئَد َوال آمِهنَي اْلبَ ْيَت اْْلََراَم يَ ب ْ

وُكْم َعِن اْلَمْسِجِد اْْلََراِم َأن وفَاْصطَادُ  تَ ْعَتُدوْا ْا َواَل ََيْرَِمنَُّكْم َشَنآُن قَ ْوٍم َأن َصدُّ
(1) 

َلًة تَ ْرَضاَها فَ َولِه َوْجَهَك َشْطَر   َماء فَ َلنُ َولهِيَ نََّك ِقب ْ َقْد نَ َرى تَ َقلَُّب َوْجِهَك يف السَّ

 (2)اْلَمْسِجِد اْْلََراِم 

َرْجَت فَ َولِه َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْْلََراِم َوِإنَُّه َلْلَحقُّ ِمن رَّبِهَك َوَما خَ َوِمْن َحْيُث  

ا تَ ْعَمُلونَ  ُ ِبَغاِفٍل َعمَّ  (3)اّلله

َوِمْن َحْيُث َخَرْجَت فَ َولِه َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْْلََراِم َوَحْيُث َما ُكنُتْم فَ َولُّوْا  

 (4) ُوُجوَهُكْم َشْطَرهُ 

َنُة َأَشدُّ ِمَن اْلَقْتِل   َواقْ تُ ُلوُهْم َحْيُث ثَِقْفُتُموُهْم َوَأْخرُِجوُهم مِهْن َحْيُث َأْخَرُجوُكْم َواْلِفت ْ
َواَل تُ َقاتُِلوُهْم ِعنَد اْلَمْسِجِد اْْلََراِم َحىتَّ يُ َقاتُِلوُكْم ِفيِه فَِإن قَاتَ ُلوُكْم فَاقْ تُ ُلوُهْم 

  (5)اِفرِينَ َكَذِلَك َجَزاء اْلكَ 

 َوَأُتُّوْا اْلَْجَّ َواْلُعْمَرَة ّلِلِه فَِإْن ُأْحِصْرُُتْ َفَما اْستَ ْيَسَر ِمَن اهْلَْدِي َواَل ََتِْلُقوْا ُرُؤوَسُكمْ  
ُلَغ اهْلَْدُي َمَِلَُّه َفَمن َكاَن ِمنُكم مَّرِيضاً َأْو ِبِه َأًذى مِهن رَّْأِسهِ   َحىتَّ يَ ب ْ
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َسَر َفِفْديٌَة مِهن ِصَياٍم َأْو َصَدَقٍة َأْو ُنُسٍك فَِإَذا َأِمنُتْم َفَمن َُتَتََّع ِِبْلُعْمَرِة ِإىَل اْلَْجِه َفَما اْستَ يْ 
ْ َيَِْد َفِصيَ  َعٍة ِإَذا رََجْعُتْم ِمَن اهْلَْدِي َفَمن َلَّ ٍم يف اْلَْجِه َوَسب ْ  َعَشَرٌة َكاِمَلٌة تلكَ اُم َثالثَِة َأايَّ

ْ َيُكْن َأْهُلُه َحاِضِري اْلَمْسِجِد اْْلََراِم َوات َُّقوْا اّللهَ َواْعَلُموْا َأنَّ اّللهَ َشِديُد اْلعِ  َقابِ َذِلَك ِلَمن َلَّ

(1) 

ْهِر اْْلََراِم ِقَتاٍل ِفيِه ُقْل ِقَتاٌل ِفيِه َكِبرٌي َوَصدٌّ َعن َسِبيِل اّللِه وَُكْفٌر   َيْسأَُلوَنَك َعِن الشَّ

 (2)ِبِه َواْلَمْسِجِد اْْلََراِم َوِإْخَراُج َأْهِلِه ِمْنُه َأْكرَبُ ِعنَد اّللِه 

ُ َوُهْم َيُصدُّ   َِبُُم اّلله وَن َعِن اْلَمْسِجِد اْْلََراِم َوَما َكانُوْا َأْولَِياءُه ِإْن َوَما هَلُْم َأالَّ يُ َعذِه

ُقوَن َولَ ِكنَّ َأْكثَ َرُهْم اَل يَ ْعَلُمونَ   (3)َأْولَِيآُؤُه ِإالَّ اْلُمت َّ

َا اْلُمْشرُِكوَن ََنٌَس َفاَل يَ ْقَربُوْا اْلَمْسِجَد اْْلََراَم بَ ْعَد   اِمِهْم عَ اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ِإَّنَّ
ُ ِمن َفْضِلِه ِإن َشاء ِإنَّ اّللهَ َعِليٌم َحِكيمٌ  َلًة َفَسْوَف يُ ْغِنيُكُم اّلله َه َذا َوِإْن ِخْفُتْم َعي ْ

(4) 

َكْيَف َيُكوُن ِلْلُمْشرِِكنَي َعْهٌد ِعنَد اّللِه َوِعنَد َرُسوِلِه ِإالَّ الَِّذيَن َعاَهدُتُّْ ِعنَد اْلَمْسِجِد  

 (5)ا اْستَ َقاُموْا َلُكْم فَاْسَتِقيُموْا هَلُْم ِإنَّ اّللهَ َيُِبُّ اْلُمتَِّقنيَ اْْلََراِم َفمَ 
 ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه لَْياًل مِهَن اْلَمْسِجِد اْْلََراِم ِإىَل اْلَمْسِجِد اأَلْقَصى الَِّذي 

 

                                                                                                                  . 196، اآلية :  البقرة سورة(  1)                       ـــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                           .217 : اآلية ، البقرة سورة(   2)
                                                                                                                .34 :  اآلية ، األنفال سورة(   3)
                                                                                                                   .28 :  اآلية ،   التوبة سورة( 4)
 . 7 :  اآلية ، التوبة سورة(    5)



                                                                                                              

ِميُع الَبِصريُ   (1)َِبرَْكَنا َحْوَلُه لُِنرِيَُه ِمْن آاَيتَِنا ِإنَُّه ُهَو السَّ

وَن َعن َسِبيِل اّللَِّ إَِ  َواْلَمْسِجِد اْْلََراِم الَِّذي َجَعْلَناُه ِللنَّاِس َسَواء نَّ الَِّذيَن َكَفُروا َوَيُصدُّ

 (2)اْلَعاِكُف ِفيِه َواْلَباِد َوَمن يُِرْد ِفيِه إبِِْْلَاٍد ِبظُْلٍم نُِذْقُه ِمْن َعَذاٍب أَلِيمٍ 

ُلَغ َمَِلَُّه   وُكْم َعِن اْلَمْسِجِد اْْلََراِم َواهْلَْدَي َمْعُكوفاً َأن يَ ب ْ ُهُم الَِّذيَن َكَفُروا َوَصدُّ
(3)  

ُ آِمِننَي  ُ َرُسوَلُه الرُّْؤاَي ِِبْْلَقِه لََتْدُخُلنَّ اْلَمْسِجَد اْْلََراَم ِإن َشاء اّللَّ َلَقْد َصَدَق اّللَّ
ْم َوُمَقصِهرِيَن اَل ََتَاُفوَن فَ َعِلَم َما ََلْ تَ ْعَلُموا َفَجَعَل ِمن ُدوِن َذِلَك َُمَلِهِقنَي ُرُؤوَسكُ 

 (4)فَ ْتحاً َقرِيباً 

 أم القرى مكة املكرمة

َوَما َلُكْم اَل تُ َقاتُِلوَن يف َسِبيِل اّللِه َواْلُمْسَتْضَعِفنَي ِمَن الرهَِجاِل َوالنِهَساء َواْلِوْلَداِن  
يَ ُقوُلوَن رَب ََّنا َأْخرِْجَنا ِمْن َه ِذِه اْلَقْريَِة الظَّاَلِِ َأْهُلَها َواْجَعل لََّنا ِمن لَُّدنَك َولِيهاً الَِّذيَن 

 (5) َواْجَعل لََّنا ِمن لَُّدنَك َنِصرياً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .1، اآلية :  اإلسراءسورة  (1)

 25، اآلية : . احلج سورة (2)

 .25، اآلية :  حالفت سورة (3)

 .27، اآلية :  الفتح سورة (4)

                                                                                                                                            .75 ، اآلية :  النساء سورة  (5)

ُ َمَثاًل قَ ْريًَة َكاَنْت آِمَنًة    (1)ْطَمِئنًَّة َيَْتِيَها ِرْزقُ َها َرَغداً مِهن ُكلِه َمَكاٍن مُّ َوَضَرَب اّلله



ًة مِهن قَ ْريَِتَك الَِِّت َأْخَرَجْتَك َأْهَلْكَناُهْم َفاَل ََنِصَر هَلُمْ   وََكأَيِهن مِهن قَ ْريٍَة ِهَي َأَشدُّ قُ وَّ

(2) 

َنا ِإلَْيَك قُ ْرآَنً َعَربِيهاً لهِتُنِذَر   مَّ اْلُقَرى َوَمْن َحْوهَلَا َوتُنِذَر يَ ْوَم اجْلَْمِع اَل أُ وََكَذِلَك َأْوَحي ْ

ِعري  (3)َِ رَْيَب ِفيِه َفرِيٌق يف اجْلَنَِّة َوَفرِيٌق يف السَّ

 (4)َوقَاُلوا َلْواَل نُ زِهَل َهَذا اْلُقْرآُن َعَلى رَُجٍل مِهَن اْلَقْريَ َتنْيِ َعِظيمٍ  

 الكعبة الشريفة

داً َفَجَزاء مِهْثُل آاَي أَي َُّها الَِّذيَن   َمُنوْا اَل تَ ْقتُ ُلوْا الصَّْيَد َوأَنُتْم ُحُرٌم َوَمن قَ تَ َلُه ِمنُكم مُّتَ َعمِه
َعِم ََيُْكُم ِبِه َذَوا َعْدٍل مِهنُكْم َهْدايً َِبِلَغ اْلَكْعَبِة َأْو َكفَّارٌَة َطَعاُم َمَساِكنَي  َما قَ َتَل ِمَن الن َّ

ُ ِمْنُه  َأو َعْدُل َذِلَك ِصَياماً  ا َسَلف َوَمْن َعاَد فَ َينَتِقُم اّلله ُ َعمَّ لهَِيُذوَق َوَِبَل َأْمرِِه َعَفا اّلله

ُ َعزِيٌز ُذو انِْتَقامٍ   (5)َواّلله

 مكة املكرمة

َة ِمن بَ ْعِد َأْن َأْظَفرَُكْم   ُهم بَِبْطِن َمكَّ  َوُهَو الَِّذي َكفَّ أَْيِديَ ُهْم َعنُكْم َوأَْيِدَيُكْم َعن ْ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .112، اآلية :  النحلسورة  (1)

 .13، اآلية :  حممد سورة (2)

 .7، اآلية :  الشورى سورة (3)

 .31، اآلية :  الزخرف سورة (4)

 .95، اآلية :  املائدة سورة (5)

ُ ِبَا تَ ْعَمُلوَن َبِصرياً   (1)َعَلْيِهْم وََكاَن اّللَّ



ْسَتْضَعُفوَن يف اأَلْرِض ََتَاُفوَن َأن يَ َتَخطََّفُكُم النَّاُس َفآَواُكْم مُّ َواذُْكُروْا ِإْذ أَنُتْم َقِليٌل  

 (2)َوأَيَّدَُكم بَِنْصرِِه َوَرزََقُكم مِهَن الطَّيِهَباِت َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ 

 (3)َوقَاُلوْا َلن ن ُّْؤِمَن َلَك َحىتَّ تَ ْفُجَر لََنا ِمَن اأَلْرِض يَنُبوعاً  

ِإبْ َراِهيُم َربِه اْجَعْل َه ََذا بَ َلداً آِمناً َواْرُزْق َأْهَلُه ِمَن الثََّمَراِت َمْن آَمَن  َوِإْذ قَالَ  
ُهم ِِبّللِه َواْليَ ْوِم اآلِخِر قَاَل َوَمن َكَفَر فَأَُمتِهُعُه َقِلياًل ُثَّ َأْضَطرُُّه ِإىَل َعَذاِب النَّاِر  ِمن ْ

 (4)َوبِْئَس اْلَمِصريُ 

ِإبْ َراِهيُم َربِه اْجَعْل َه َذا اْلبَ َلَد آِمناً َواْجنُ ْبِِن َوَبِِنَّ َأن ن َّْعُبَد اأَلْصَنامَ  َوِإْذ قَالَ  
(5) 

َا أُِمْرُت َأْن َأْعُبَد َربَّ َهِذِه اْلبَ ْلَدِة الَِّذي َحرََّمَها َوَلُه ُكلُّ َشْيٍء َوأُِمْرُت َأْن إَِ  َّنَّ

 (6)َأُكوَن ِمَن اْلُمْسِلِمنيَ 

 (7)ْقِسُم ِِبََذا اْلبَ َلدِ أُ اَل  

 (8)َوأَنَت ِحلٌّ ِِبََذا اْلبَ َلدِ  

 ـــــــــــــــــــــــــ               

 .24 ، اآلية : الفتح سورة   (1)

 .26 ، اآلية :األنفال سورة   (2)

      .90، اآلية :   اإلسراء سورة   (3)

                                                                 .126، اآلية :  البقرة سورة (4)

 .35 ، اآلية : إبراهيمسورة   (5)

 .91سورة النمل ، اآلية :  (6)

                                                              . 2،  1 ( سورة البلد ، اآلية : 8، ) (7)

 (1)َوَهَذا اْلبَ َلِد اأْلَِمنيِ  



ُْم َحَرماً آِمناً وَ    ن هلَّ  قَاُلوا ِإن ن َّتَِّبِع اهْلَُدى َمَعَك نُ َتَخطَّْف ِمْن َأْرِضَنا َأَوََلْ َُّنَكِه

 (2) ىَب ِإلَْيِه ََثََراُت ُكلِه َشْيٍء ِرْزقاً ِمن لَُّدَنَّ َوَلِكنَّ َأْكثَ َرُهْم اَل يَ ْعَلُمونَ َيُْ 
ِمناً َويُ َتَخطَُّف النَّاُس ِمْن َحْوهلِِْم َأفَِباْلَباِطِل يُ ْؤِمُنوَن آأَوََلْ يَ َرْوا َأَنَّ َجَعْلَنا َحَرماً  

 (3)َوبِِنْعَمِة اّللَِّ َيْكُفُرونَ 

 )مزدلفة( املشعر اْلرام عرفات

تَ ُغوْا َفْضاًل مِهن رَّبِهُكْم فَِإَذا َأَفْضُتم مِهْن َعَرفَاٍت فَاذُْكُروْا َ  لَْيَس ع  لَْيُكْم ُجَناٌح َأن تَ ب ْ

اّللهَ ِعنَد اْلَمْشَعِر اْْلََراِم َواذُْكُروُه َكَما َهَداُكْم َوِإن ُكنُتم مِهن قَ ْبِلِه َلِمَن الضَّآلِهنيَ 
(4) 

 (5) َأِفيُضوْا ِمْن َحْيُث َأفَاَض النَّاُس َواْستَ ْغِفُروْا اّللهَ ِإنَّ اّللهَ َغُفوٌر رَِّحيمٌ ُثَّ َُ  

 موضع بني مكة واملدينة املنورة

ُ بَِبْدٍر َوأَنُتْم َأِذلٌَّة فَات َُّقوْا اّللهَ َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ    (6)َوَلَقْد َنَصرَُكُم اّلله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                 .3 ، اآلية : التنيسورة   (1)

                                                     .57 ، اآلية :  القصص سورة   (2)

                                                       .67 ، اآلية :  العنكبوت سورة   (3)

                                                .198  ، اآلية : البقرة سورة (4)
                                                            .199 ، اآلية :   البقرة سورة    (5)

                                                                               .123 ، اآلية : آل عمران سورة   (6)

          



والعدوة القصوى هو جانب  -العدوة الدنيا هو جانب الوادي األقرب للمدينة املنورة 
 البعيد عن املدينةالوادي 

نْ َيا َوُهم ِِبْلُعْدَوِة اْلُقْصَوى َوالرَّْكُب َأْسَفَل ِمنُكْم    (1)ِإْذ أَنُتم ِِبْلُعْدَوِة الدُّ

 أو يثرب املدينة املنورة

َوِِمَّْن َحْوَلُكم مِهَن اأَلْعَراِب ُمَناِفُقوَن َوِمْن َأْهِل اْلَمِديَنِة َمَرُدوْا َعَلى النِهَفاِق اَل  

ُِبُم مَّرََّتنْيِ ُثَّ يُ َردُّوَن ِإىَل َعَذاٍب َعِظيمٍ تَ عْ   (2)َلُمُهْم ََنُْن نَ ْعَلُمُهْم َسنُ َعذِه

َما َكاَن أِلَْهِل اْلَمِديَنِة َوَمْن َحْوهَلُم مِهَن اأَلْعَراِب َأن يَ َتَخلَُّفوْا َعن رَُّسوِل اّللِه َواَل  

 (3)يَ ْرَغُبوْا ِِبَنُفِسِهْم َعن ن َّْفِسِه 

ْ يَنَتِه اْلُمَناِفُقوَن َوالَِّذيَن يف قُ ُلوِِبِم مََّرٌض َواْلُمْرِجُفوَن يف اْلَمِديَنِة لَنُ ْغرِيَ نََّك   لَِئن َلَّ

 (4)ًَ ِِبِْم ُثَّ اَل َُيَاِوُروَنَك ِفيَها ِإالَّ َقِليال
ُهْم اَي َأْهَل يَ ْثِرَب اَل ُمَقاَم َلُكْم قَ وَ   ُهُم النَِّبَّ اَلت طَّائَِفٌة مِهن ْ فَاْرِجُعوا َوَيْسَتْأِذُن َفرِيٌق مِهن ْ

 (5)يَ ُقوُلوَن ِإنَّ بُ ُيوتَ َنا َعْورٌَة َوَما ِهَي ِبَعْورٍَة ِإن يُرِيُدوَن ِإالَّ ِفَراراً 

َها اأْلََذلَّ َوّلِلَِّ   اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلهِ ُقوُلوَن لَِئن رََّجْعَنا ِإىَل اْلَمِديَنِة لَُيْخرَِجنَّ اأْلََعزُّ ِمن ْ

 ـــــــــــــــــــــــــــ

     .42  ، اآلية :  األنفالسورة     (1)

      .101 ، اآلية :   التوبة سورة     (2)

          ، اآلية :    التوبة .سورة120 (3)

                   .60، اآلية :   األحزاب سورة    (4)

                 ، اآلية :اب  األحز  سورة .13    (5)

    



 (1)َوِلْلُمْؤِمِننَي َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقنَي اَل يَ ْعَلُمونَ 

 مسجد قباء ِبملدينة

ْقَوى ِمْن َأوَِّل يَ ْوٍم َأَحقُّ َأن تَ ُقوَم ِفيِه ِفيِه رَِجاٌل اَلَ  َس َعَلى الت َّ  تَ ُقْم ِفيِه أََبداً لََّمْسِجٌد ُأسِه

رِينَ َيُِبُّوَن َأن  ُ َيُِبُّ اْلُمطَّهِه ُروْا َواّلله  (2)يَ َتَطهَّ

 حنني واد بني مكة والطائف

ُ يف َمَواِطَن َكِثريٍَة َويَ ْوَم ُحَننْيٍ ِإْذ َأْعَجبَ ْتُكْم َكثْ َرُتُكْم فَ َلْم تُ ْغِن َعنُكْم   َلَقْد َنَصرَُكُم اّلله

ُتم مُّْدِبرِينَ َشْيئاً َوَضاَقْت َعَلْيُكُم اأَلْرُض ِبَا رَُحَبْت ُثَّ   (3) َولَّي ْ

 غار ِببل ثور ِبكة املكرمة

ُ ِإْذ َأْخَرَجُه الَِّذيَن َكَفُروْا اَثِنَ اثْ َننْيِ ِإْذ مُهَا يف اْلَغاِر ِإْذ إ َِ  الَّ تَنُصُروُه فَ َقْد َنَصَرُه اّلله
 ُ ْ تَ َرْوَها َوَجَعَل يَ ُقوُل ِلَصاِحِبِه اَل ََتَْزْن ِإنَّ اّللهَ َمَعَنا فَأَنَزَل اّلله َسِكينَ َتُه َعَلْيِه َوأَيََّدُه ِبُُنوٍد َلَّ

ُ َعزِيٌز َحِكيمٌ  ْفَلى وََكِلَمُة اّللِه ِهَي اْلُعْلَيا َواّلله  (4)َكِلَمَة الَِّذيَن َكَفُروْا السُّ

 واد بني املدينة والشام وهم َثود وهي "اِْلْجر" الواقعة يف مشال غرب جزيرة العرب

َب َأْصَحاُب اِْلْجِر اْلُمْرَسِلنيَ   َوَلَقدْ    ( 5) َكذَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .8، اآلية :  املنافقونسورة   (1)

 .108، اآلية :  التوبة سورة   (2)

 .25، اآلية :  التوبة سورة (3)

    .40  ، اآلية :  التوبة سورة    (4)

 .80، اآلية :  احلجر سورة    (5)



 (1)ْسَعُة َرْهٍط يُ ْفِسُدوَن يف اأْلَْرِض َواَل ُيْصِلُحونَ تِ وََكاَن يف اْلَمِديَنِة  

 اْلديبية

َجَرِة فَ َعِلَم َما يف قُ ُلوِِبِْم فَأَنَزَل   ُ َعِن اْلُمْؤِمِننَي ِإْذ يُ َباِيُعوَنَك ََتَْت الشَّ َلَقْد َرِضَي اّللَّ

ِكيَنَة َعَلْيِهْم َوَأاَثَِبُْم فَ ْتحاً َقرِيباً   (2)السَّ

كم 225وتبعد عن تبوك ِبسافة أو تسمى ِبأليكة واآلن تسمى مدينة البدع مدين قرية
 كم   28وتبعد عن البحر األمحر 

قَاَل اْلَمَلُ الَِّذيَن اْسَتْكرَبُوْا ِمن قَ ْوِمِه لَُنْخرَِجنََّك اَي ُشَعْيُب َوالَِّذيَن آَمُنوْا َمَعَك ِمن  

 (3)ا قَاَل َأَوَلْو ُكنَّا َكارِِهنيَ قَ ْريَِتَنا َأْو لَتَ ُعوُدنَّ يف ِملَِّتنَ 

ِإىَل َمْدَيَن َأَخاُهْم ُشَعْيباً قَاَل اَي قَ ْوِم اْعُبُدوْا اّللهَ َما َلُكم مِهْن ِإلَ ٍه َغرْيُُه َواَل تَنُقُصوْا وَ 

َ َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب  َ َأرَاُكم ِبَرْيٍ َوِإِنهِ يطٍ اْلِمْكَياَل َواْلِميَزاَن ِإِنهِ  (4)يَ ْوٍم َمُِّ

 (5)َكاَن َأْصَحاُب األَْيَكِة َلظَاِلِمنيَ   وِإنَ 

 ِإْذ َُتِْشي ُأْخُتَك فَ تَ ُقوُل َهْل َأُدلُُّكْم َعَلى َمن َيْكُفُلُه فَ َرَجْعَناَك ِإىَل أُمِهَك َكْي تَ َقرَّ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

          .48  ، اآلية : النملسورة  (1)

              .18  ، اآلية :  الفتح سورة (2)

           .88  ، اآلية :  ألعرافا سورة (3)

          .84  ، اآلية : هود سورة (4)
                           .78   ، اآلية : احلجر سورة (5)

     



َناَك ِمَن اْلَغمِه َوفَ تَ نَّاَك  ي ْ نُ َها َواَل ََتَْزَن َوقَ تَ ْلَت نَ ْفساً فَ َنجَّ فُ ُتوَنً فَ َلِبْثَت ِسِننَي يف َأْهِل َعي ْ

 (1)َمْدَيَن ُثَّ ِجْئَت َعَلى َقَدٍر اَي ُموَسى

َب َأْصَحاُب اأْلَْيَكِة اْلُمْرَسِلنيَ    (2)َكذَّ

ِبيلِ   َه تِْلَقاء َمْدَيَن قَاَل َعَسى َربِه َأن يَ ْهِدَيِِن َسَواء السَّ ا تَ َوجَّ  (3)َو َلمَّ

ا َوَرَد َماء   ْدَيَن َوَجَد َعَلْيِه أُمًَّة مِهَن النَّاِس َيْسُقوَن َوَوَجَد ِمن ُدوِْنُِم اْمَرأَتنْيِ مَ َوَلمَّ

َتُذوَداِن قَاَل َما َخْطُبُكَما قَالََتا اَل َنْسِقي َحىتَّ ُيْصِدَر الرهَِعاء َوأَبُوََن َشْيٌخ َكِبريٌ 
(4) 

ُلو َوَلِكنَّا أَنَشْأََن قُ ُروَنً فَ َتطَاَوَل َعَلْيهِ  ُم اْلُعُمُر َوَما ُكنَت اَثِوايً يف َأْهِل َمْدَيَن تَ ت ْ

 (5)َعَلْيِهْم آاَيتَِنا َوَلِكنَّا ُكنَّا ُمْرِسِلنيَ 

َوِإىَل َمْدَيَن َأَخاُهْم ُشَعْيباً فَ َقاَل اَي قَ ْوِم اْعُبُدوا اّللََّ َواْرُجوا اْليَ ْوَم اآْلِخَر َواَل تَ ْعثَ ْوا  

 (6)ُمْفِسِدينَ يف اأْلَْرِض 

 اثلثاً : ما قيل ىف فلسطني من أرض الشام :

 بيت املقدس ) املسجد األقصى ( ِبلقدس احملتلة

 ـــــــــــــــــــــــــــ
  .40 ، اآلية : طهسورة   (1)

   .176 ، اآلية : الشعراء سورة     (2)

        .22  ، اآلية :  القصص سورة    (3)

  .23 ، اآلية : القصص سورة (4)
            .45  ، اآلية :  القصص سورة   (5)

            .36  ، اآلية :  العنكبوت سورة (6)



داً َوُقولُ  ُتْم َرَغداً َواْدُخُلوْا اْلَباَب ُسجَّ َها َحْيُث ِشئ ْ وْا َوِإْذ قُ ْلَنا اْدُخُلوْا َه ِذِه اْلَقْريََة َفُكُلوْا ِمن ْ

 (1)اْلُمْحِسِننيَ ِحطٌَّة ن َّْغِفْر َلُكْم َخطَااَيُكْم َوَسَنزِيُد 

َها ُقل ّللِهِه اْلَمْشِرُق   َلِتِهُم الَِِّت َكانُوْا َعَلي ْ َفَهاء ِمَن النَّاِس َما َوالَُّهْم َعن ِقب ْ َسيَ ُقوُل السُّ

 (2)َواْلَمْغِرُب يَ ْهِدي َمن َيَشاُء ِإىَل ِصَراٍط مُّْسَتِقيمٍ 

وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطاً لهَِتُكونُوْا ُشَهَداء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيداً 

َها ِإالَّ لِنَ ْعَلَم َمن يَ تَِّبُع الرَُّسوَل ِمَّن يَنَقِلُب َعَلى َعِقبَ يْ  َلَة الَِِّت ُكنَت َعَلي ْ ِه َوَما َجَعْلَنا اْلِقب ْ
(3) 

 (4) َكالَِّذي َمرَّ َعَلى قَ ْريٍَة َوِهَي َخاِويٌَة َعَلى ُعُروِشَها ٌ وْ أَ  

َها زَكَ   َلَها زََكِرايَّ ُكلََّما َدَخَل َعَلي ْ َا ِبَقُبوٍل َحَسٍن َوأَنبَ تَ َها نَ َباًتً َحَسناً وََكفَّ َلَها َرِبُّ ِرايَّ فَ تَ َقب َّ
مَيُ َأَنَّ َلِك َه َذا قَاَلْت ُهَو ِمْن ِعنِد اّللِه إنَّ اّللهَ اْلِمْحَراَب َوَجَد ِعنَدَها ِرْزقاً قَاَل اَي َمرْ 

 (5)يَ ْرُزُق َمن َيَشاُء ِبَغرْيِ ِحَسابٍ 

وا َعَلى َأْدَِبرُِكْم فَ َتنَقِلُبوا   ُ َلُكْم َواَل تَ ْرَتدُّ َسَة الَِِّت َكَتَب اّلله اَي قَ ْوِم اْدُخُلوا اأَلْرَض املَُقدَّ

 (6)َخاِسرِينَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .58، اآلية :   البقرةسورة  (1)

 .142، اآلية :   البقرة سورة   (2)

 .143، اآلية :   البقرة سورة (3)

 .259، اآلية :  البقرة سورة (4)

 .37 ، اآلية :  آل عمران سورة (5)

 .21، اآلية :  املائدة سورة (6)

 



ُتْم َوُقوُلوْا ِحطٌَّة   َها َحْيُث ِشئ ْ  َوِإْذ ِقيَل هَلُُم اْسُكُنوْا َه ِذِه اْلَقْريََة وَُكُلوْا ِمن ْ

داً ن َّْغِفْر َلُكْم َخِطيَئاِتُكْم َسَنزِيُد اْلُمْحِسِننيَ َواْدُخُلوْا   (1)اْلَباَب ُسجَّ

ْلَمْسِجِد اْْلََراِم ِإىَل اْلَمْسِجِد اأَلْقَصى الَِّذي اُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه لَْياًل مِهَن  

ِميُع الَبِصريُ   (2)َِبرَْكَنا َحْوَلُه لُِنرِيَُه ِمْن آاَيتَِنا ِإنَُّه ُهَو السَّ

َنا ِإىَل َبِِن ِإْسَرائِيَل يف اْلِكَتاِب لَتُ ْفِسُدنَّ يف اأَلْرِض َمرََّتنْيِ َولَتَ ْعُلنَّ  اً َكِبرياً َوَقَضي ْ ُعُلوه
(3) 

ِإْن َأْحَسنُتْم َأْحَسنُتْم أِلَنُفِسُكْم َوِإْن َأَسْأُُتْ فَ َلَها فَِإَذا َجاء َوْعُد اآلِخَرِة لَِيُسوُؤوْا  

 (4)ُوُجوَهُكْم َولَِيْدُخُلوْا اْلَمْسِجَد َكَما َدَخُلوُه َأوََّل َمرٍَّة 

ْمرِِه ِإىَل اأْلَْرِض الَِِّت َِبرَْكَنا ِفيَها وَُكنَّا ِبُكلِه َشْيٍء َوِلُسَلْيَماَن الرهِيَح َعاِصَفًة ََتِْري ِبَِ 

 (5) َعاِلِمنيَ 

 (6)َوَجَعْلَنا اْبَن َمْرمَيَ َوأُمَُّه آيًَة َوآَويْ َنامُهَا ِإىَل رَبْ َوٍة َذاِت قَ َراٍر َوَمِعنيٍ 

 على البحر امليت سدوم وعمورة قرى قوم لوط

 ــــــــــــــــــــــــــــ

  .116 ، اآلية : األعراف سورة (1)

 .1، اآلية :   اإلسراء سورة  (2)

 .4، اآلية :   اإلسراء سورة  (3)

 . 7، اآلية : سراء سورة اإل   (4)

 .82 ، اآلية : األنبياء سورة (5)

      .50 ، اآلية :   املؤمنون  سورة  (6)



ُْم ُأََنس َأْخرُِجوُهم مِهن َوَما َكاَن َجَواَب قَ ْوِمِه ِإالَّ َأن قَاُلواْ   ُروَن  قَ ْريَِتُكْم ِإْنَّ   يَ َتَطهَّ
(1) 

 (2)َوَجاء َأْهُل اْلَمِديَنِة َيْستَ ْبِشُرونَ 

ُْم َكانُوا  َناُه ِمَن اْلَقْريَِة الَِِّت َكاَنت ت َّْعَمُل اْْلََباِئَث ِإْنَّ َناُه ُحْكماً َوِعْلماً َوََنَّي ْ  َوُلوطاً آتَ ي ْ

 (3)َسْوٍء َفاِسِقنيَ قَ ْوَم 

ْوِء َأفَ َلْم َيُكونُوا يَ َرْوَْنَا َبْل َكانُوا اَل وَ   َلَقْد أَتَ ْوا َعَلى اْلَقْريَِة الَِِّت أُْمِطَرْت َمَطَر السَّ

 (4)يَ ْرُجوَن ُنُشوراً 

ا َجاءْت ُرُسُلَنا ِإبْ َراِهيَم ِِبْلُبْشَرى قَاُلوا ِإَنَّ ُمْهِلُكو َأْهِل َهِذهِ  اْلَقْريَِة ِإنَّ َأْهَلَها َكانُوا  َوَلمَّ

 (5)ظَاِلِمنيَ 

َماِء ِبَا َكانُوا يَ ْفُسُقونَ    (6)ِإَنَّ ُمنزُِلوَن َعَلى َأْهِل َهِذِه اْلَقْريَِة رِْجزاً مِهَن السَّ

ُْم   ََنٌس أُ َفَما َكاَن َجَواَب قَ ْوِمِه ِإالَّ َأن قَاُلوا َأْخرُِجوا آَل ُلوٍط مِهن قَ ْريَِتُكْم ِإْنَّ

ُرونَ   (7)يَ َتَطهَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
 .82، اآلية :  األعرافسورة   (1)

 .67، اآلية :  احلجر سورة    (2)

 .74، اآلية : األنبياء سورة (3)
 .40، اآلية :  الفرقان سورة (4)

 .31 ، اآلية : العنكبوت سورة   (5)

 . 34: ، اآلية   العنكبوت سورة  (6)     

 .56 ، اآلية : النمل سورة (7)



)البحراألمحر( وتسمى اآلن إيالت  تسمى قرية أيلة بني مدين والطور على حبرالقلزم
 بفلسطني احملتلة

ْبِت ِإْذ ََتْتِيِهْم   وَاْسَأهْلُْم َعِن اْلَقْريَِة الَِِّت َكاَنْت َحاِضَرَة اْلَبْحِر ِإْذ يَ ْعُدوَن يف السَّ
ُلوُهم ِبَا َكانُوا ِحيَتاُْنُْم يَ ْوَم َسْبِتِهْم  ُشرَّعاً َويَ ْوَم اَل َيْسِبُتوَن اَل ََتْتِيِهْم َكَذِلَك نَ ب ْ

 (1)يَ ْفُسُقونَ 

 ْنر بني األردن وفلسطني

َتِليُكم بِنَ َهٍر َفَمن َشِرَب ِمْنُه فَ َلْيَس ِمِنِه َوَمن ف َ  ا َفَصَل طَاُلوُت ِِبجْلُُنوِد قَاَل ِإنَّ اّللهَ ُمب ْ َلمَّ
 ْ ا َجاَلَّ ُهْم فَ َلمَّ َوزَُه ُهَو َيْطَعْمُه فَِإنَُّه ِمِنِه ِإالَّ َمِن اْغََتََف ُغْرَفًة بَِيِدِه َفَشرِبُوْا ِمْنُه ِإالَّ َقِلياًل مِهن ْ

م مُّاَلُقو َوالَِّذيَن آَمُنوْا َمَعُه قَاُلوْا اَل طَاَقَة لََنا اْليَ ْوَم ِبَاُلوَت َوُجنوِدِه قَاَل الَِّذيَن َيظُنُّوَن َأْنَُّ 

ُ َمَع الصَّاِبرِينَ   (2)اّللِه َكم مِهن ِفَئٍة َقِليَلٍة َغَلَبْت ِفَئًة َكِثريًَة إبِِْذِن اّللِه َواّلله

 ومصر أرض فلسطني والشام

َناُه َوُلوطاً ِإىَل اأْلَْرِض الَِِّت َِبرَْكَنا ِفيَها ِلْلَعاَلِمنيَ   (3)َوََنَّي ْ

 بني فلسطني واألردنيف منطقة حوض البحر امليت 

  (4)يف َأْدََن اأْلَْرِض َوُهم مِهن بَ ْعِد َغَلِبِهْم َسيَ ْغِلُبونَ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 .163، اآلية :  األعرافسورة  (1)
 .249، اآلية : البقرة سورة (2)
            .71 ، اآلية :  األنبياء سورة (3)

     . 3سورة الروم ، اآلية : (4)

     



 قيل ىف األردن من أرض الشام : رابعاً ما

 كم من العاصمة عمان   8قرية الرجيب ِبنطقة الرقيم على بعد 

 ( 1)َأْم َحِسْبَت َأنَّ َأْصَحاَب اْلَكْهِف َوالرَِّقيِم َكانُوا ِمْن آاَيتَِنا َعَجباً  

 مدينة أفسوس ِبألردن

نَ ُهْم قَاَل  ُهْم َكْم لَِبثْ ُتْم قَاُلوا لَِبثْ َنا يَ ْوماً َأْو بَ ْعَض وََكَذِلَك بَ َعثْ َناُهْم لِيَ َتَساءُلوا بَ ي ْ قَاِئٌل مِهن ْ
ي َُّها َأزَْكى يَ ْوٍم قَاُلوا رَبُُّكْم َأْعَلُم ِبَا لَِبثْ ُتْم فَابْ َعثُوا َأَحدَُكم ِبَورِِقُكْم َهِذِه ِإىَل اْلَمِديَنِة فَ ْلَينظُْر أَ 

 (2)يَ تَ َلطَّْف َواَل ُيْشِعَرنَّ ِبُكْم َأَحداً َطَعاماً فَ ْلَيْأِتُكم ِبِرْزٍق مِهْنُه َولْ 
 ِببل خامساً : ما قيل ىف العراق :

ْياِطنَي   َياِطنُي َعَلى ُمْلِك ُسَلْيَماَن َوَما َكَفَر ُسَلْيَماُن َولَ ِكنَّ الشَّ ُلوْا الشَّ َوات َّبَ ُعوْا َما تَ ت ْ
ْحَر َوَما أُنِزَل َعَلى اْلَمَلَكنْيِ بَِباِبَل َهاُروَت َوَماُروَت َوَما  َكَفُروْا يُ َعلِهُموَن النَّاَس السِه

َنٌة َفاَل َتْكُفْر يُ َعلِهَماِن ِمْن َأَحٍد حَ  َا ََنُْن ِفت ْ ُهَما َما  ىتَّ يَ ُقواَل ِإَّنَّ فَ يَ تَ َعلَُّموَن ِمن ْ
يُ َفرهُِقوَن ِبِه َبنْيَ اْلَمْرِء َوَزْوِجِه َوَما ُهم ِبَضآرهِيَن ِبِه ِمْن َأَحٍد ِإالَّ إبِِْذِن اّللِه َويَ تَ َعلَُّموَن 

ِلُموْا َلَمِن اْشََتَاُه َما َلُه يف اآلِخَرِة ِمْن َخاَلٍق َولَِبْئَس َما َيُضرُُّهْم َواَل يَنَفُعُهْم َوَلَقْد عَ 
 (3)َما َشَرْوْا ِبِه أَنُفَسُهْم َلْو َكانُوْا يَ ْعَلُمونَ 

 ِبملوصل قرية نينوى 
ُهْم ف َ   ا آَمُنوْا َكَشْفَنا َعن ْ َلْواَل َكاَنْت قَ ْريٌَة آَمَنْت فَ نَ َفَعَها ِإميَاُْنَا ِإالَّ قَ ْوَم يُوُنَس َلمَّ

ْعَناُهْم ِإىَل ِحنيٍ  نْ َيا َوَمت َّ  (4)َعَذاَب اِْلْزِي يف اْْلََياَة الدُّ
 اجلودي جبل ِبجلزيرة قرب املوصل أو بَتكيا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .9، اآلية :  الكهفسورة  (1)
 .19، اآلية :   الكهفسورة  (2)

 .102، اآلية :  البقرةسورة  (3)
 .98، اآلية :   يونسسورة  (4)



َوِقيَل اَي َأْرُض ابْ َلِعي َماءِك َواَي مَسَاء َأْقِلِعي َوِغيَض اْلَماء َوُقِضَي اأَلْمُر َواْستَ َوْت َعَلى 
 (1)لِهْلَقْوِم الظَّاِلِمنيَ اجْلُوِديِه َوِقيَل بُ ْعداً 

 سبأ سادساً : ما قيل ىف اليمن :

ُتَك ِمن َسَبٍإ بِنَ َبٍإ يَِقنيٍ    (2)َفَمَكَث َغرْيَ بَِعيٍد فَ َقاَل َأَحطُت ِبَا ََلْ َتُِْط ِبِه َوِجئ ْ

َتاِن َعن ميَِنٍي َومِشَاٍل ُكُلوا   ِمن رِهْزِق رَبِهُكْم َواْشُكُروا َلَقْد َكاَن ِلَسَبٍإ يف َمْسَكِنِهْم آيٌَة َجن َّ
 (3)َلُه بَ ْلَدٌة طَيِهَبٌة َوَربٌّ َغُفورٌ 

 منطقة الرمال الكثرية ابليمن

 َواذُْكْر َأَخا َعاٍد ِإْذ أَنَذَر قَ ْوَمُه ِِبأْلَْحَقاِف َوَقْد َخَلْت النُُّذُر ِمن َبنْيِ َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه َأالَّ 
 (4)اّللََّ ِإِنهِ َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب يَ ْوٍم َعِظيمٍ تَ ْعُبُدوا ِإالَّ 

 اثنياً : الرد على الشبهة األوىل :
 بعد سردان لآلايت الىت ذكرت مصر وكذلك سائر البلدان املذكورة ىف القرآن الكرمي نقول : 

دان ىف كيف يقال هذا الكالم عن القرآن الكرمي كتاب هللا املعجز للثقلني أن ذكر هذة البل
القرآن الكرمي من سبيل سرد األحاديث والقصص التارخيية أو مرور الكرام إال إذا جائت اآلية 

 صرُية بفضل املكان كما ىف املسجد األقصى وما حولة ومكة املكرمة .
كيف ذلك وال يوجد شئ ىف القرآن إال ولة حكمة وغرض من هللا سبحانة وتعاىل لعرضة ، 

 اآلايت أهنا جاءت لبالد ولد ت فيها األنبياء أو عاشت فيها أووحنن نالحظ ىف هذة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

   .44 ، اآلية :  هود سورة (1)

 .   22، اآلية :  النمل سورة (2)

 .15، اآلية :  سبأ سورة   (  3)
 .21   ، اآلية : األحقافسورة   (  4)     

   



أن هللا سبحانة وتعاىل ذم بعض البالد لتكذيبهم النىب  أرسلت لقوم من األقوام والبتاىل رأينا
الذى أرسل فيهم بل أنزل هللا عليهم العذاب وهناك بالد مدحها هللا سبحانة وتعاىل وفضلها 
إكراماً لنىب من أنبيائة ولد فيها أو هاجر إليها أو بعث إىل قومها وليس من أجل الذكر فقط  

 كما يقولون .
ضلت على مكة أو املدينة أو حىت الشام فكل لة فضلة ، ولكننا وحنن ال نقول أن مصر ف

نقرر حقيقة أبن ذكر هللا سبحانة وتعاىل هلا ىف آايت كثرية ومواضع عديدة يدل على فضلها 
 ، وأن املسلم يتعبد إىل هللا إبحرتامها والكرم إىل أهلها.

 

 الشبهة الثانية :

القبيل   مثل هذامن بعلو مكانة و ال  ِذكر مصر يف القرآن ال يرتبط بفضيلة و ال"  
ذُكرت ِبلقرآن جملرد احداث ًترُيية فتطلب ذلك ذكر اسم مصر ، اي ان ذكر  ...إَّنا

 " ِبلقرآن هو عبارة عن "مرور الكرام" ليس اكثر اسم مصر
 

  الرد على القضية الثانية :
 

 وللرد على ذلك من وجهني :
 

 القرآن الكرمي مرتبط بفضيلة وعلو املكان :الوجة األول : إثبات أن ذكر مصر ىف 
 

 القبيل  مثل هذامن ِذكر مصر يف القرآن ال يرتبط بفضيلة و ال بعلو مكانة و ال قالوا " 
" 

 
أن ذكر هللا سبحانة وتعاىل ملصر ىف القرآن الكرمي ىف أكثر إن الذى يتبىن هذا الرأى إبنكارة 

ينكر أن هللا سبحانة وتعاىل ىف كتابة العزيز قد من ستني آية ال يرتبط بفضيلة أو علو مكان 



فضل حممد صلى هللا عليه وسلم على بقية اخللق ، كما فضل بعض الرسل على بعض وفضل 
 بعض اللياىل على بعض وفضل بعض الشهور على بعض ىف كتابة العزيز .

َوِإنََّك َلَعلى ُخُلٍق فضل حممد صلى هللا عليه وسلم على بقية اخللق قال تعاىل   - 1
 (1) َعِظيٍم 

وعلية فقد أمجعت األمة على أن حممد صلى هللا عليه وسلم هو أفضل اخللق من اجلن 
 واإلنس .

تِْلَك الرُُّسُل َفضَّْلَنا بَ ْعَضُهْم َعَلى بَ ْعٍض فضل بعض الرسل على بعض قال تعاىل  – 2
(2) 

َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذَي ى بعض قال تعاىل فضل هللا سبحانة وتعاىل بعض الشهور عل -3
 (3)أُنِزَل ِفيِه اْلُقْرآُن ُهًدى لِهلنَّاِس َوبَ يِهَناٍت مِهَن اهْلَُدى َواْلُفْرقَان

َلُة اْلَقْدِر َخرْيٌ مِهْن أَْلِف َشْهٍر  فضل بعض اللياىل على بعض قال تعاىل – 4 لَي ْ
(4) 

ُ َمَثاًل لِهلَِّذيَن آَمُنوا ِاْمَرَأَة  فضل بعض النساء على بعض قال تعاىل –5 َوَضَرَب اّللَّ
ًتا يف اجْلَنَِّة َوََنِهِِن ِمن ِفْرَعْوَن َوَعَمِلِه َوََنِهِِن ِمَن ا ْلَقْوِم ِفْرَعْوَن ِإْذ قَاَلْت َربِه اْبِن ِل ِعنَدَك بَ ي ْ

َقْت َوَمْرمَيَ ابْ نَ الظَّاِلِمنَي  َت ِعْمَراَن الَِِّت َأْحَصَنْت فَ ْرَجَها فَ نَ َفْخَنا ِفيِه ِمن رُّوِحَنا َوَصدَّ
َا وَُكُتِبِه وََكاَنْت ِمَن اْلَقانِِتنَي  ، ولذلك قال صلى هللا علية وسلم  (5)ِبَكِلَماِت َرِبِه

فرعون ،  امرأةُ كُمل من الرِّجال كثري ومل يكمل من النساء إال م رمي بنُت عمران ، و آسية )
 (6)وفضُل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام ( 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  4سورة القلم ، اآلية :  (1)

 .  253سورة البقرة ، اآلية :  (2)

 .  185: سورة البقرة ، اآلية  (3)

 .3سورة القدر ، اآلية :   (4)

 . 12،  11سورة التحرمي ، اآلية :  (5)

 متفق علية   (6)



 بعد هذة املقدمة أقول :
  الكرمي بداية البد أن نوضح ما هو معيار ذكر االسم كعلم يف القرآنأوال : 

 : االسم يذكر صراحة يف القرآن لسبني
 : األول : هو التسفيه واإلذالل واللعن إىل يوم الدين

 (1)   َوَتبه ْت َيَدا َأِب هَلٍَب تَ بَّ  وهنا نوضح مثال من سورة املسد قوله تعاىل :
 -والسؤال اآلن ملاذا أبو هلب ومل يذكر أبو جهل وكان أكثر إيذاء للرسول من أبو هلب 

كما مل يذكر أيضا الوليد بن املغرية وقد ذكرا يف   –واملقصد هنا من الذكر ذكر االسم كعلم 
ا غريمهو  ن أبو جهل والوليد بن املغريةأل وذلكآايت كثرية تتحدث عنهما ومل يذكر أمسهما 

خرج من أصالهبم من يعبد هللا ال يشرك به شيئا وذلك مثل عكرمة بن أىب جهل وخالد بن 
الوليد بن املغرية فسوف تكون مذلة هلؤالء املوحدين أن يذكر أمساء آابئهم للعن فأراد هللا عز 

 ل .وجل أن ال ُيملهم أخطاء آابئهم ولكن أبو هلب مل خترج من ذريته من يعبد هللا عز وج
 : واملعيار الثاِن : وهو التكرمي واإلعزاز إىل يوم الدين

 
وأمثلته كثرية جدا يف القرآن وعلى سبيل العموم ذكر األنبياء يف القرآن منهم من ذكره هللا يف  
كتابه ومنهم من مل يذكره فالذين ذكرهم هللا أبمسائهم هم الواجب علينا اقتفاء أثرهم ودراسة 

 سريهتم .
يذكر هللا أمساء أصحاب الكهف وال العبد الصاحل الذي القاه موسى يف سورة  وىف املقابل مل

 الكهف أيضا ألن هؤالء هلم خصوصية لن تتكرر مع أحد غريهم .
ومن الصحابة مل يذكر هللا عز وجل أمسا من أمساء الصحابة صراحة إال واحد فقط وهو زيد 

هَ   قال تعاىل بن حارثة ا َقَضى زَْيٌد مِهن ْ  ا َوَطًرا َزوَّْجَناَكَها ِلَكْي اَل َيُكوَن َعَلى فَ َلمَّ
ُهنَّ َوَطًرا وََكاَن َأْمُر اّللَِّ َمْفُعواًل   (2)اْلُمْؤِمِننَي َحَرٌج يف َأْزَواِج َأْدِعَيائِِهْم ِإَذا َقَضْوا ِمن ْ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 1املسد ، اآلية :  سورة   (1)
 .37اآلية : (سورة األحزاب ،2)



 فلماذا ؟
 أو يذكر زيد وال يذكر أبو بكر وعمر بن اخلطاب ؟

 واملعروف أهنما أفضل الصحابة بل أفضل البشر بعد األنبياء !!!
فقد كان  –نعم أراد هللا ذلك وليس ألنه أفضل منهم وال تعويضا له عن طالقه لزوجته 

ولكنه قبل نزول هذه  -زوجك(ويقول له الرسول )أمسك عليك  يشكى لرسول هللا منها
اآلايت كان يدعى بزيد بن حممد ومن هو حممد ؟ هو قائد األمة وسيد املرسلني وخامت النبيني 

فهل هناك شرف أعلى من هذا الشرف ؟ نعم هناك شرف أعلى من هذا وهو أن يصبح 
 أمسه ذكرا وتالوة وأجر إىل يوم الدين .

القرآن الكرمي ليس جملرد ذكر األحداث أو  ومن هذا يتضح لنا أن ذكر االسم كعلم يف
 منا . األماكن ولكن لننتبه له كثريا وندرس ماذا يريد هللا عز وجل

 
 صراحة : ذكر أسم مصر يف القرآن الكرمياثنباً : 

 : سم مصر صراحة ىف مواضع أمجع عليهم العلماء ومنهاإذكر هللا عز وجل 
 :21سورة يوسف اآلية  األول :املوضع 

َوقَاَل الَِّذي اْشََتَاُه ِمن مِهْصَر اِلْمَرأَتِِه َأْكرِِمي َمثْ َواُه َعَسى َأن يَنَفَعَنا َأْو نَ تَِّخَذُه َوَلًدا 
ُ َغاِلٌب َعَلى َأْمرِِه  نِها لُِيوُسَف يف اأَلْرِض َولِنُ َعلِهَمُه ِمن ََتِْويِل اأَلَحاِديِث َواّلله وََكَذِلَك َمكَّ

 (1)النَّاِس اَل يَ ْعَلُموَن  َوَلِكنَّ َأْكثَ رَ 
ولننظر إىل هذه اآلية ونقرأها بدون كلمة )من مصر( فهل سيتغري املعىن ؟ ال ولكن ذكرها هللا 

 عز وجل حىت يتضح لنا معىن تكملة اآلية 
ُ غَ  نِها لُِيوُسَف يف اأَلْرِض َولِنُ َعلِهَمُه ِمن ََتِْويِل اأَلَحاِديِث َواّلله اِلٌب َعَلى َأْمرِِه وََكَذِلَك َمكَّ

 (2)َوَلِكنَّ َأْكثَ َر النَّاِس اَل يَ ْعَلُموَن 
 نعم التمكني يف األرض أيتى من تواجد يوسف يف مصر هل هناك بعد هذا التكرمي تكرمي 

 ــــــــــــــــــــــــ
 .  21سورة يوسف ، اآلية : (1)

 21سورة يوسف ، اآلية : (2)



 
 : سورة قريشولعلى هنا أذكر قول هللا عز وجل يف 

َتاء َوالصَّْيِف  رحلة الشتاء والصيف يعىن هنا رحلة اليمن (1)ِإياَلِفِهْم رِْحَلَة الشِه
والشام فلماذا مل يذكرهم ؟ ليس لقلة شأهنم ولكن لتعظيم من ذكر أمسه وامتداد دوره إىل يوم 

 . الدين
  99يف سورة يوسف اآلية  :الثاِن املوضع 

ُ آِمِننَي  ا َدَخُلوْا َعَلى يُوُسَف آَوى ِإلَْيِه أَبَ َوْيِه َوقَاَل اْدُخُلوْا ِمْصَر ِإن َشاء اّلله فَ َلمَّ
(2) 

ما أعجب هذا.. يذكر هللا هنا مصر وقد ذكر أماكن كثرية بلفظ املدينة أو القرية حىت مدينة 
َها َحْيُث َوِإْذ قُ ْلَنا ا القدس ذكرها بلفظ القرية يف سورة البقرة ْدُخُلوْا َهِذِه اْلَقْريََة َفُكُلوْا ِمن ْ

داً َوُقوُلوْا ِحطٌَّة ن َّْغِفْر َلُكْم َخطَااَيُكْم َوَسَنزِيُد اْلُمْحِسِننَي  ُتْم َرَغداً َواْدُخُلوْا اْلَباَب ُسجَّ ِشئ ْ
 فلماذا؟  (3) 

ُ آِمِننَي  حىت يقول  التكرمي تكرمي ؟.أو بعد هذا       (4)ِإن َشاء اّلله
 : 51يف سورة الزخرف اآلية  الثالث :املوضع 

َوََنَدى ِفْرَعْوُن يف قَ ْوِمِه قَاَل اَي قَ ْوِم أَلَْيَس ِل ُمْلُك ِمْصَر َوَهِذِه اأْلَْْنَاُر ََتِْري ِمن ََتِِْت 
 (5)  َأَفاَل تُ ْبِصُرونَ 

سم إولو أننا حبثنا يف القرآن عن آية تتحدث عن فرعون وكفره وطاغوته لن جند آيه جتمع بني 
سم فرعون وذلك حىت نعرف أنه ال يضر الدولة وجود حاكم ظامل هبا وال تؤخذ األمم إمصر و 

 جبريرة حكامها .
 ــــــــــــــــــــــ
 . 2سورة قريش ، اآلية :    (1)

 .99سورة يوسف ، اآلية :  (2)
 . 58سورة البقرة ، اآلية :  (3)

 .  99سورة يوسف ، اآلية :  (4)

 .  51سورة الزخرف ، اآلية :  (5)

 



ولكن ىف هذه يف اآلية ينقل هللا حديث فرعون إبقناعه للناس أنه إله فهو يكفيه حكم مصر 
 وأن يورد هللا عز وجل ذلك يف كتابه فهو تكرمي ما بعده تكرمي .

 : 87اآليةىف سورة يونس املوضع الرابع : 
َلًة َوَأِقي َءا ِلَقْوِمُكَما ِبِْصَر بُ ُيوًًت َواْجَعُلوْا بُ ُيوَتُكْم ِقب ْ َنا ِإىَل ُموَسى َوَأِخيِه َأن تَ بَ وَّ ُموْا َوَأْوَحي ْ

ِر اْلُمْؤِمِننَي   (1)الصَّاَلَة َوَبشِه
اخلوف، تكون مساكن ومالجئ تعتصمون هبا، واجعلوا بيوتكم أماكن تصلُّون فيها عند أى 

ر املؤمنني املطيعني هلل ابلنصر املؤزر، والثواب اجلزيل  وأدُّوا الصالة املفروضة يف أوقاهتا. وبشِّ
 منه سبحانه وتعاىل.

فكما أن هذا احلاكم الظامل قد جعل هذة األرض الطيبة تضيق ابملؤمنني املوحدين إال أن هللا 
وأخية أن إختذوا هذة األرض قبلة وأقيموا سبحانة وتعاىل يكرم هذة األرض ويقول لنىب هللا 

 . الصالة هبا فالعيب ليس هبا بل هو هذا احلاكم الظامل
 

 استفاض سبحانة وتعاىل ىف أكثر من مخسني آية ىف ذكر كل ما يتعلق هبا كالتاىل : :اثلثاً 
 

 )البحر األمحر ( الذى عربة سيدان موسى مع بىن اسرائيل : ذكر حبرها  -
 قال تعاىل :

 
ُْم قَاُلوْا اَي   َوَجاَوْزََن بَِبِِن ِإْسَرآئِيَل اْلَبْحَر فَأَتَ ْوْا َعَلى قَ ْوٍم يَ ْعُكُفوَن َعَلى َأْصَناٍم هلَّ

 (2) ُموَسى اْجَعل لََّنا ِإهَلًا َكَما هَلُْم آهِلٌَة قَاَل ِإنَُّكْم قَ ْوٌم ََتَْهُلوَن 
 وقال أيضاً :

 
 ـــــــــــــــــــــــ
 .  87سورة يونس ، اآلية :  (1)

 . 138سورة األعراف ، اآلية :   (2)
 



ْلَغَرُق َوَجاَوْزََن بَِبِِن ِإْسَرائِيَل اْلَبْحَر فَأَتْ بَ َعُهْم ِفْرَعْوُن َوُجُنوُدُه بَ ْغًيا َوَعْدًوا َحىتَّ ِإَذا َأْدرََكُه ا
 (1)ِإْسَرائِيَل َوَأََنْ ِمَن اْلُمْسِلِمنَي  قَاَل آَمنُت أَنَُّه ال ِإِلَه ِإالَّ الَِّذي آَمَنْت ِبِه بَ ُنو

 وقال أيضاً :
َنا ِإىَل ُموَسى َأِن اْضِرب بِهَعَصاَك اْلَبْحَر فَانَفَلَق َفَكاَن ُكلُّ ِفْرٍق َكالطَّْوِد اْلَعِظيِم  فََأْوَحي ْ

(2) 
 وقال أيضاً :

َنا ِإىَل ُموَسى َأْن َأْسِر ِبِعَباِدي فَاْضِرْب هَلُْم َطرِيًقا يف اْلَبْحِر يَ َبًسا الَّ ََتَاُف   َوَلَقْد َأْوَحي ْ
 (3)  َدرًَكا َواَل ََتَْشى

 وقال أيضاً :

 (4)فََأَخْذََنُه َوُجُنوَدُه فَ نَ َبْذََنُهْم يف اْلَيمِه فَانظُْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الظَّاِلِمنَي 
 وقال سبحانة وتعاىل ىف نيلها :  -

اِحِل َيَُْخْذُه َعُدوٌّ ِلِه   َوَعُدوٌّ  َأِن اْقِذِفيِه يف التَّابُوِت فَاْقِذِفيِه يف اْلَيمِه فَ ْليُ ْلِقِه اْلَيمُّ ِِبلسَّ
 (5)  لَُّه َوأَْلَقْيُت َعَلْيَك ََمَبًَّة مِهِنِه َولُِتْصَنَع َعَلى َعْيِِن 

 وقال أيضاً :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .                                                                                         90(سورة يونس ، اآلية : 1)

 . 63(سورة الشعراء ، اآلية : 2)

 . 77( سورة طه ، اآلية : 3)
 .40( سورة القصص ، اآلية : 4)
 . 39( سورة طه ، اآلية : 5)

 



َنا ِإىَل أُمِه ُموَسى َأْن َأْرِضِعيِه فَِإَذا ِخْفِت َعَلْيِه فَأَْلِقيِه يف اْلَيمهِ   َواَل ََتَايف َواَل  َوَأْوَحي ْ
 (1)  رَادُّوُه ِإلَْيِك َوَجاِعُلوُه ِمَن اْلُمْرَسِلنيَ ََتَْزِن ِإَنَّ 

 األحاديث الصحيحة الىت ذكرت النيل :
ْدر ِة ف ِإذ ا أ ْربـ ع ُة  " ع ْن أ ن ِس ْبِن م اِلٍك ق ال  ق ال  ر ُسوُل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم رُِفْعُت ِإىل  السِّ

ِطن اِن ، ف أ مَّا الظَّاِهر اِن النِّيلُ ظ اِهر اِن ،  أ هْن اٍر ، هن  ر انِ  و اْلُفر اُت ، و أ مَّا اْلب اِطن اِن فـ نـ ه ر اِن  و هن  ر اِن اب 
 (2") ىِف اجلْ نَّةِ 

اُن  " ع ْن أ ىِب ُهر يـْر ة  ق ال  ق ال  ر ُسوُل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم - 2 اُن         س ْيح  ْيح  و ج 
 ( 3")  اجلْ نَّةِ  ُكلٌّ ِمْن أ هْن ارِ و اْلُفر اُت و النِّيُل  

 وقال سبحانة وتعاىل عن الوادى املقدس :
ٍة َواذُْكُروْا َما ِفيِه  َناُكم ِبُقوَّ َوِإْذ َأَخْذََن ِميثَاَقُكْم َوَرفَ ْعَنا فَ ْوَقُكُم الطُّوَر ُخُذوْا َما آتَ ي ْ

ُقونَ   (4) َلَعلَُّكْم تَ ت َّ

 وقال أيضاً :

ٍة َوامْسَُعوْا قَاُلوْا مِ َوِإْذ َأَخْذََن   َناُكم ِبُقوَّ يثَاَقُكْم َوَرفَ ْعَنا فَ ْوَقُكُم الطُّوَر ُخُذوْا َما آتَ ي ْ
َنا َوُأْشرِبُوْا يف قُ ُلوِِبُِم اْلِعْجَل ِبُكْفرِِهْم ُقْل بِْئَسَما َيَُْمرُُكْم ِبهِ  ْعَنا َوَعَصي ْ ِإميَانُُكْم ِإن  مسَِ

 (5) ُكنُتْم مُّْؤِمِننَي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .7سورة القصص ، اآلية :  (1)      
 

 1السلسلة الصحيحة لأللباىن جزء( 164/  3أمحد ) ، ورواة أمحد  ( معلقا 334أخرجه البخاري ) (2)
 (.111)ص

السلسلة الصحيحة لأللباىن  ( 440و  289/  2( و أمحد )  149/  8رواه مسلم ) (3)      
             (.109)ص1جزء

 .63سورة البقرة ، اآلية : (4)      
 .93سورة البقرة ، اآلية :  (5)



 

 وقال أيضاً :

ًدا َوقُ ْلَنا هَلُْم اَل تَ ْعُدوْا يف   َورَفَ ْعَنا فَ ْوقَ ُهُم الطُّوَر ِبِيثَاِقِهْم َوقُ ْلَنا هَلُُم اْدُخُلوْا اْلَباَب ُسجَّ
ُهم مِهيثَاقًا َغِليظًا  ْبِت َوَأَخْذََن ِمن ْ  (1)السَّ

 وقال أيضاً :

ا َجاء ُموَسى ِلِميَقاتَِنا وََكلََّمُه رَبُُّه قَا َل َربِه َأِرِن أَنظُْر ِإلَْيَك قَاَل َلن تَ َراِن َوَلِكِن انظُْر َوَلمَّ
ا َوَخرَّ مو  ا ََتَلَّى رَبُُّه ِلْلَجَبِل َجَعَلُه دَكًّ َسى ِإىَل اجْلََبِل فَِإِن اْستَ َقرَّ َمَكانَُه َفَسْوَف تَ َراِن فَ َلمَّ

ا َأفَاَق قَاَل ُسْبَحاَنَك تُ ْبُت ِإلَْيكَ   (2)َوَأََنْ َأوَُّل اْلُمْؤِمِننَي  َصِعًقا فَ َلمَّ
 وقال أيضاً :

ٍة وَ  َناُكم ِبُقوَّ اذُْكُروْا َوِإذ نَ تَ ْقَنا اجْلََبَل فَ ْوقَ ُهْم َكأَنَُّه ظُلٌَّة َوظَنُّوْا أَنَُّه َواِقٌع ِِبِْم ُخُذوْا َما آتَ ي ْ
ُقوَن   (3) َما ِفيِه َلَعلَُّكْم تَ ت َّ

 وقال أيضاً :

 (4) ِمن َجاِنِب الطُّوِر اأْلَمْيَِن َوقَ رَّبْ َناُه َنَِيًّا َوََنَديْ َناهُ 
 وقال أيضاً :

ِس طًُوى   وقال أيضاً :طهِإِنهِ َأََن رَبَُّك فَاْخَلْع نَ ْعَلْيَك ِإنََّك ِِبْلَواِد اْلُمَقدَّ
َناُكم مِهْن َعُدوهُِكْم َوَواَعْدََنُكْم َجاِنَب الطُّوِر اأْلَمْيََن َونَ زَّْلَنا   اَي َبِِن ِإْسَرائِيَل َقْد َأََني ْ

 ــــــــــــــــــــــ

 .154( سورة النساء ، اآلية : 1)
 .143( سورة األعراف ، اآلية : 2)
 .171( سورة األعراف ، اآلية :3)
 .52اآلية :( سورة مرمي ، 4)



 

 

ْلَوى  (1)  َعَلْيُكُم اْلَمنَّ َوالسَّ
 وقال أيضاً :

ْهِن َوِصْبٍغ لِهْْلِكِلنَي  َناء تَنُبُت ِِبلدُّ  (2)َوَشَجَرًة ََتُْرُج ِمن طُوِر َسي ْ
 وقال أيضاً :

ا َقَضى ُموَسىاأْلََجَل َوَساَر ِبَِْهِلِه آَنَس ِمن َجاِنِب الطُّوِر ََنرًا قَاَل أِلَْهِلِه اْمُكثُوا ِإِنهِ  فَ َلمَّ
َها ِبَرَبٍ َأْو َجْذَوٍة ِمَن النَّاِر َلَعلَُّكْم َتْصطَُلوَن   (3)آَنْسُت ََنرًا لََّعلِهي آتِيُكم مِهن ْ

 وقال أيضاً :

َجَرِة َأن اَي  ا َأًَتَها نُوِدي ِمن َشاِطِئ اْلَواِدي اأْلَمْيَِن يف اْلبُ ْقَعِة اْلُمَبارََكِة ِمَن الشَّ فَ َلمَّ
ُ َربُّ اْلَعاَلِمنَي   (4)ُموَسى ِإِنهِ َأََن اّللَّ

 وقال أيضاً :

َنا ِإىَل ُموَسى اأْلَْمَر وَ   اِهِديَن َوَما ُكنَت ِبَاِنِب اْلَغْرِبِه ِإْذ َقَضي ْ َما ُكنَت ِمَن الشَّ
(5) 

 وقال أيضاً 

 ـــــــــــــــــــــــ

 . 80( سورة طه ، اآلية : 1)
 . 20( سورة املؤمنون ، اآلية : 2)
 . 29( سورة القصص ، اآلية : 3)
 . 30( سورة القصص ، اآلية : 4)
 . 44( سورة القصص ، اآلية : 5)



َوَما ُكنَت ِبَاِنِب الطُّوِر ِإْذ ََنَديْ َنا َوَلِكن رَّمْحًَة مِهن رَّبِهَك لُِتنِذَر قَ ْوًما مَّا َأًَتُهم مِهن  
ُروَن   (1)  نَِّذيٍر مِهن قَ ْبِلَك َلَعلَُّهْم يَ َتذَكَّ

 وقال أيضاً :

 (2)َوالطُّوِر 
 وقال أيضاً :

ِس طًُوى   (3)ِإْذ ََنَداُه رَبُُّه ِِبْلَواِد اْلُمَقدَّ
 وقال أيضاً :

 (4)َوطُوِر ِسيِننَي 
 ومن املالحظ ىف هذة اآلايت ما يلى :

 أقسم سبحانة وتعاىل ابلطور مرتني وىف هذا القسم ما يلى : أواًل :
 (5)َوالطُّوِر األول : قولة تعاىل 

 ىف تفسري القرطىب :
اسم اجلبل الذي كلم هللا عليه موسى ؛ أقسم هللا به تشريفا له وتكرميا وتذكريا ملا فيه الطور 

من اآلايت ، وهو أحد جبال اجلنة . وروى إمساعيل بن إسحاق قال : حدثنا إمساعيل بن 
أيب أويس ، قال : حدثنا كثري بن عبد هللا بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده أنه قال : 

لى هللا عليه وسلم : ) أربعة أجبل من جبال اجلنة وأربعة أهنار من أهنار قال رسول هللا ص
 اجلنة وأربعة مالحم من مالحم اجلنة ( قيل : فما األجبل ؟ قال :

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 46( سورة القصص ، اآلية : 1)
 . 1( سورة الطور ، اآلية : 2)
 . 16( سورةالنازعات ، اآلية : 3)
 . 2سورة التني ، اآلية :  (4)
 . 1( سورة الطور ، اآلية : 5)



)جبل أحد ُيبنا وحنبه والطور جبل من جبال اجلنة ولبنان جبل من جبال اجلنة واجلودي 
 (1.)جبل من جبال اجلنة ( وذكر احلديث 

 ىف أيسر التفاسري :

املرفوع والبحر قوله تعاىل } والطور وكتاب مسطور يف رق منشور والبيت املعمور والسقف 
املسجور { هذه مخسة أشياء عظام أقسم هللا تعاىل هبا، وابلتتبع ملا يقسم هللا تعاىل به يُرى 

أنه إذا أقسم بشيء إمنا يقسم به إما لكونه مظهراً من مظاهر القدرة اإِلهلية، كالسماء مثال، 
وقوله تعاىل }  ه وسلم.وإما لكونه معظما حنو لعمرك ِإْذ هو إقسام حبياة النيب صلى هللا علي

 (2.)والطور { وهو جيل الطور الذي كلم تعاىل عليه موسى وهو مكان مقدس

 ىف تفسري ابن عثيمني :

والبحر    والسقف املرفوع   والبيت املعمور   يف رق منشور   وكتاب مسطور   }والطور
 عليه موسى بن املسجور{ هذه أشياء أقسم هللا هبا، األول: الطور وهواجلبل الذي كلم هللا

عمران عليه الصالة والسالم، فإن هللا تعاىل كلمه أول ما كلمه على جبل الطور، فكان هلذا 
اجلبل من الشرف والفضل ما سبق به غريه من اجلبال، وهلذا أطلق كثري من العلماء أن جبل 

فيه  الطور أفضل اجلبال وأشرفها، وعلى هذا يكون أشرف وأفضل من جبل حراء الذي ابتدأ
الوحي لرسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم، هذا ظاهر إطالق كثري من العلماء، ولكن 
يف هذا الظاهر نظراً، ألن جبل حراء ُكلِّم منه الرسول عليه الصالة والسالم لكن كلمه جربيل 

عليه السالم مرساًل من عند هللا، فمنه ابتدأت أفضل الرساالت على أفضل الرسل، وأيضاً 
حراء داخل احلرم املكي، ألنه من احلرم الذي ال ُيل صيده وال قطع شجره، وبقعة احلرم 

 أفضل البقاع، وميكن أن ُيمل إطالق كثري من 

 ـــــــــــــــــــــــــــ

 (. 58، )ص  17(اجلامع ألحكام القرآن للطربى ، جزء 1)

 ( . 151، )ص  4أيسر التفاسري ألىب بكر اجلزائرى ، جزء (2)



 (1)العلماء على هذا، فيقـال: إال جبل حراء .

بعد ذكر هذة التفاسري لعلمائنا الكرام عليهم رمحة هللا وجزاهم هللا عنا كل خري  فنقول
ما هذا التكرمي والشرف والتعظيم جلبل الطور والذى كلم هللا  وأسكنهم فسيح جناتة :

سبحانة وتعاىل نبية ورسولة موسى علية السالم ، وجعلة من أفضل وأشرف البقع على وجة 
األرض ، وإنىن أسأل ملاذا فضل هللا املدينة املنورة ومكة املكرمة وأرض فلسطني ، أوليس 

ن ، فمثاًل القرب الشريف واملسجد النبوى الشريف لوجود بقعة مباركة مقدسة ىف هذة األماك
ىف املدينة املنورة ، واملسجد احلرام واألماكن املقدسة ىف مناسك احلج ، واملسجد األقصى ىف 

 (2) الَِّذي َِبرَْكَنا َحْوَلهُ فلسطني الذى قال سبحانة وتعاىل فية 

ا كذلك شرف هللا سبحانة فكما شرف هللا سبحانة وتعاىل هذة األماكن لوجود السبب فيه
وتعاىل سيناء وابلتاىل مصر لوجود السبب وهو جبل الطور تلك البقعة املقدسة الطاهرة والىت 

طائفة  الدجال ذات غداة. فخفض فيه ورفع. حىت ظنناه يف" ذكر فيها صلى هللا علية وسلم 
ذكرت  !هللاالنخل. فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا. فقال "ما شأنكم؟" قلنا: اي رسول 

 الدجال غداة. فخفضت فيه ورفعت. حىت ظنناه يف طائفة النخل. فقال "غري الدجال

 أخوفين عليكم. إن خيرج، وأان فيكم، فأان حجيجه دونكم. وإن خيرج، ولست فيكم، فامرؤ

 حجيج نفسه. وهللا خليفيت على كل مسلم. إنه شاب قطط. عينه طافئة. كأين أشبهه

بني  فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. إنه خارج خلة بعبدالُعزَّى بن قطن.
هللا! وما لبثه يف  الشام والعراق. فعاث ميينا وعاث مشاال. اي عباد هللا! فاثبتوا" قلنا: اي رسول

وسائر أايمه كأايمكم"  .األرض؟ قال "أربعون يوما. يوم كسنة. ويوم كشهر. ويوم كجمعة
  ــــــــــــــــــــــذلك اليوم الذي كسنة، أتكفينا فيه قلنا: اي رسول هللا! ف

 ( . 5، )ص  10تفسري ابن عثيمني ، جزء  (1)

 . 1(سورة اإلسراء ، اآلية :2)

 يوم؟ قال "ال. اقدروا له قدره" قلنا: اي رسول هللا! وما إسراعه يف األرض؟ له. فيأمرقال صالة

السماء فتمطر.  فيدعوهم، فيؤمنون به ويستجيبونكالغيث استدبرته الريح. فيأيت على القوم "



وأمده  واألرض فتنبت. فرتوح عليهم سارحتهم، أطول ما كانت ذرا، وأسبغه ضروعا،
ممحلني ليس  خواصر. مث أييت القوم. فيدعوهم فريدون عليه قوله. فينصرف عنهم. فيصبحون

كنوزها كيعاسيب  . فتتبعهأبيديهم شيء من أمواهلم. ومير ابخلربة فيقول هلا: أخرجي كنوزك
رمية الغرض مث يدعوه  النحل. مث يدعو رجال ممتلئا شبااب. فيضربه ابلسيف فيقطعه جزلتني

ابن مرمي. فينزل عند  فيقبل ويتهلل وجهه. يضحك. فبينما هو كذلك إذ بعث هللا املسيح
ا طأطأ رأسه أجنحة ملكني. إذ املنارة البيضاء شرقي دمشق. بني مهرودتني. واضعا كفيه على

جيد ريح نفسه إال مات. ونفسه  قطر. وإذا رفعه حتدر منه مجان كاللؤلؤ. فال ُيل لكافر
فيقتله. مث أييت عيسى ابن مرمي قوم  .ينتهي حيث ينتهي طرفه. فيطلبه حىت يدركه بباب لد

بدرجاهتم يف اجلنة. فبينما هو كذلك إذ  قد عصمهم هللا منه. فيمسح عن وجوههم وُيدثهم
ال يدان ألحد بقتاهلم. فحرز عبادي إىل  حى هللا إىل عيسى: إين قد أخرجت عبادا يل،أو 

حدب ينسلون. فيمر أوائلهم على حبرية  الطور. ويبعث هللا أيجوج ومأجوج. وهم من كل
لقد كان هبذه، مرة، ماء. وُيصر نيب هللا  :طربية. فيشربون ما فيها. ومير آخرهم فيقولون

خريا من مائة دينار ألحدكم اليوم. فريغب  يكون رأس الثور ألحدهمعيسى وأصحابه. حىت 
النغف يف رقاهبم. فيصبحون فرسى كموت نفس  نيب هللا عيسى وأصحابه. فريسل هللا عليهم

األرض. فال جيدون يف األرض موضع شرب إال  واحدة. مث يهبط نيب هللا عيسى وأصحابه إىل
وأصحابه إىل هللا. فريسل هللا طريا كأعناق البخت.  سىمأله زمههم ونتنهم. فريغب نيب هللا عي
يرسل هللا مطرا ال يكن منه بيت مدر وال وبر. فيغسل  فتحملهم فتطرحهم حيث شاء هللا. مث

يقال لألرض: أنبيت مثرك، وردي بركتك. فيومئذ أتكل العصابة  األرض حىت يرتكها كالزلفة. مث
الرسل. حىت أن اللقحة من اإلبل لتكفي الفئام  بقحفها. ويبارك يف من الرمانة. ويستظلون

من البقر لتكفي القبيلة من الناس. واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من  من الناس. واللقحة
هم كذلك إذ بعث هللا رُيا طيبة. فتأخذهم حتت آابطهم. فتقبض روح كل  الناس. فبينما

ج احلمر، فعليهم تقوم ويبقى شرار الناس، يتهارجون فيها هتار  .مؤمن وكل مسلم
 (1)."الساعة

" وهذا يدل  فحرز عبادي إىل الطوروالشاهد من هذا احلديث قولة صلى هللا علية وسلم " 
على شرف هذا اجلبل وعلى قدسيتة وعلى قدسية الوادى املقدس طوى الذى بة هذا اجلبل ، 



هذة األماكن املقدسة وابلتاىل تشريف وتعظيم أرض سيناء ، وابلتاىل تشريف مصر الىت حتوى 
 واملعظمة ىف كتاب هللا .

 (2)َوطُوِر ِسيِننَي الثاىن : قولة تعاىل 

 ىف تفسري روح املعاَن :

} والتني والزيتون * و طُوِر ِسيِنني  * وهذا البلد االمني { أقسام ببقاع مباركة شريفة على ما " 
تعاىل بال خالف وجاء يف حديث مرفوع ذهب إليه كثري فأما البلد األمني فمكة محاها هللا 

وهو مكان البيت الذي هو هدى للعاملني ومولد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومبعثه 
واألمني فعيل اما مبعىن فاعل أي اآلمن من أمن الرجل بضم امليم أمانة فهو أمني وجاء أمان 

 النسب كما يف قوله أيضاً كما جاء كرمي وكرام ومل يسمع آمن اسم فاعل ومسع على معىن
[ مبعىن ذي أمن وأمانته أن ُيفظ من دخله كما  57تعاىل } حرماً آمناً { ] القصص : 

تشبيه ابلرجل األمني وأما مبعىن مفعول أي املأمون من أمته  خيفظ األمني ما يؤمتن عليه ففيه
 .لهم فيهأي مل خيفه ونسبته إىل البلد جمازية واملأمون حقيقة الناس أي ال ختاف غوائ

 ـــــــــــــــــــــــــــ
ببعض اختصار والزايدة له وإسناده  -(  213/  2( وأبو داود )  198 - 197/  8أخرجه مسلم )  (1)

( واألجري يف ) الشريعة ( ) ص  512 - 508/  2( وابن ماجه )  2241والرتمذي )  -صحيح 
( وابن منده يف ) اإلميان ( )  1/  51 - 1/  49( وحنبل )  182 - 181/  4( وأمحد )  376

  ( 609 - 606/  1( وابن عساكر )  1/  94

 . 2سورة التني ، اآلية :  (2)

 
 وفية أيضاً :

والغرض من القسم بتلك األشياء اإلابنة عن شرف البقاع املباركة وما ظهر فيها من اخلري " 
والربكة ويرجع إىل القسم ابألرض املباركة وابلبلد األمني وفيه رمز إىل فضل البلد كما يشعر به  
كالم صاحب الكشاف وبني ذلك يف الكشف بقوله وذلك أنه فصل بركيت األرض املقدسة 

الدينية بذكر الشجرتني أو مثرتيهما والطور الذي نودي منه موسى عليه السالم الدنيوية و 
وانب اجملموع مناب واألرض املباركة على سبيل الكناية فظهر التناسب يف العطف على وجه 



بني إذ عطف البلد على جمموع الثالثة ألهنا كالفرد هبذا االعتبار كأنه قيل واألرض اليت ابركنا 
يا والبلد اآلمن من دخله يف الدارين وذلك بركة يتضاءل دوهنا كل بركة يتضائل فيها دينا ودن

دوهنا كل بركة ويتضمن ذلك أن شرف تلك البقاع مبنجاة موسى عليه السالم ربه عز وجل 
 (1") أايماً معدودة وكم نوجيت يف البلد األمني

اي سبحان هللا كيف هلذا املشكك أن يقرأ هذة الدررمث يقول بتشريف البلد األمني  أقول :
وتقديسها وتعظيمها هبذا القسم العظيم مث يقول ال فضل وال تشريف جلبل الطور وسيناء الىت 

َوطُوِر ذكرت ىف اآلية وابلتاىل مصر الىت حتوى هذة األماكن والقسم واحد قال تعاىل 
  (2)ا اْلبَ َلِد اأْلَِمنِي َوَهذَ ِسيِننَي 

 القسم واحد والتشريف خمتلف شرف مكة ومل يشرف جبل الطور وال سيناء وال مصر
وهل يشك عاقل ىف فضل وتعظيم وتشريف البلد األمني مكة املكرمة وفيها يقول سبحانة 

ُذوْا ِمن مََّقاِم ِإبْ َراِهيَم ُمَصلًّى َوِإْذ َجَعْلَنا اْلبَ ْيَت َمثَابًَة لهِلنَّاِس َوَأْمناً  -1 وتعاىل : َواَتَِّ
ُجودِ  ِع السُّ َرا بَ ْيِِتَ ِللطَّائِِفنَي َواْلَعاِكِفنَي َوالرُّكَّ  (3)َوَعِهْدََن ِإىَل ِإبْ َراِهيَم َوِإمْسَاِعيَل َأن َطهِه

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 ( . 27، )ص  14املثاين لأللوسى ، جزء  والسبع العظيم القرآن تفسري يف املعاين (تفسري روح1)
 . 3،  2(سورة التني ، اآلية : 2)
 . 125( سورة البقرة ، اآلية : 3)
 

َة ُمَبارَكاً َوُهًدى لِهْلَعاَلِمني  -2  (1)ََ ِإنَّ َأوََّل بَ ْيٍت ُوِضَع ِللنَّاِس َللَِّذي بَِبكَّ
ِإنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة ِمن َشَعآئِِر اّللِه َفَمْن َحجَّ اْلبَ ْيَت َأِو اْعَتَمَر َفاَل ُجَناَح َعَلْيِه َأن   - 3

َف ِِبَِما َوَمن َتَطوََّع َخرْياً فَِإنَّ اّللهَ َشاِكٌر َعِليمٌ   (2)َيطَّوَّ
َلُه َكاَن آِمناً َوّلِلِه َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَ ْيِت ِفيِه آاَيٌت بَ يهِ َناٌت مََّقاُم ِإبْ َراِهيَم َوَمن َدخَ  - 4

 (3)َمِن اْسَتطَاَع ِإلَْيِه َسِبياًل َوَمن َكَفَر فَِإنَّ هللا َغِِنٌّ َعِن اْلَعاَلِمنيَ 

رَب ََّنا لُِيِقيُموْا رَّب ََّنا ِإِنهِ َأْسَكنُت ِمن ُذرهِيَِِّت ِبَواٍد َغرْيِ ِذي َزرٍْع ِعنَد بَ ْيِتَك اْلُمَحرَِّم  - 5
 (4)الصَّاَلَة فَاْجَعْل َأْفِئَدًة مِهَن النَّاِس ََتِْوي ِإلَْيِهْم َواْرزُقْ ُهم مِهَن الثََّمَراِت َلَعلَُّهْم َيْشُكُرونَ 



َلًة تَ ْرَضاَها فَ َولِه َوْجَهَك َشطْ  - 6 َماء فَ َلنُ َولهِيَ نََّك ِقب ْ َر َقْد نَ َرى تَ َقلَُّب َوْجِهَك يف السَّ
لَيَ ْعَلُموَن  اْلَمْسِجِد اْْلََراِم َوَحْيُث َما ُكنُتْم فَ َولُّوْا ُوُجِوَهُكْم َشْطَرُه َوِإنَّ الَِّذيَن ُأْوتُوْا اْلِكَتابَ 

ُ ِبَغاِفٍل َعمَّ   (5) يَ ْعَمُلونَ ا أَنَُّه اْْلَقُّ ِمن رَِّبِهِْم َوَما اّلله

اْجَعْل َه ََذا بَ َلداً آِمناً َواْرُزْق َأْهَلُه ِمَن الثََّمَراِت َمْن آَمَن َوِإْذ َقاَل ِإبْ َراِهيُم َربِه  - 7
ُهم ِِبّللِه َواْليَ ْوِم اآلِخِر قَاَل َوَمن َكَفَر فَأَُمتِهُعُه َقِلياًل ُثَّ َأْضَطرُُّه ِإىَل َعَذاِب النَّاِر َوبِئْ  َس ِمن ْ

 (6)اْلَمِصريُ 
 (7)ََ بِه اْجَعْل َه َذا اْلبَ َلَد آِمناً َوِإْذ َقاَل ِإبْ َراِهيُم رَ  - 8

 ــــــــــــــــــــــــــ
 .96، اآلية :  آل عمرانسورة  (1)
 .158 ، اآلية : البقرة سورة (2)
                                                                                        .97، اآلية :   عمران آل سورة (3)
 .37 ، اآلية : براهيم سورة (4)
 .144 ، اآلية : البقرة سورة (5)
 .126 ، اآلية : البقرة سورة( 6)
 .35 ، اآلية : مبراهي سورة (7)

َا أُِمْرُت َأْن َأْعُبَد َربَّ َهِذِه اْلبَ ْلَدِة الَِّذي َحرََّمَها َوَلُه ُكلُّ َشْيٍء َوأُِمْرُت َأْن َأُكوَن ِمَن  - 9 ِإَّنَّ
 (1)اْلُمْسِلِمنيَ 

ُْم َحَرماً آِمناً َُيْىَب  - 10 ن هلَّ َوقَاُلوا ِإن ن َّتَِّبِع اهْلَُدى َمَعَك نُ َتَخطَّْف ِمْن َأْرِضَنا َأَوََلْ َُّنَكِه
 (2)ِإلَْيِه ََثََراُت ُكلِه َشْيٍء ِرْزقاً ِمن لَُّدَنَّ َوَلِكنَّ َأْكثَ َرُهْم اَل يَ ْعَلُمونَ 

يَ َرْوا َأَنَّ َجَعْلَنا َحَرماً آِمناً َويُ َتَخطَُّف النَّاُس ِمْن َحْوهلِِْم َأفَِباْلَباِطِل يُ ْؤِمُنوَن أَوََلْ  - 11
 (3)َوبِِنْعَمِة اّللَِّ َيْكُفُرونَ 

 (4)اَل أُْقِسُم ِِبََذا اْلبَ َلدِ  - 12
جبل طور سيناء  فما ابلنا إذا قرن هللا سبحانة وتعاىل ىف نفس القسم بني مكة املكرمة وبني

وبعدها نقول أن هللا سبحانة وتعاىل أقسم مبكة تعظيماً لشأهنا وتكرمياً وتشريفاً هلا وأقسم 



بطور سيناء ألحداث َترخيية ومر عليها مر الكرام نقول هذا يعترب نقص ىف حق هللا وحق 
ْيِه َواَل ِمْن َخْلِفِه تَنزِيٌل مِهْن اَل َيَْتِيِه اْلَباِطُل ِمن َبنْيِ َيدَ القرآن الكرمي حاشى هلل قال تعاىل  

يٍد   (5)َحِكيٍم محَِ
فإن قال املراد ابلقسم طور سيناء وليس مصر ، فأقول وما الفرق بينهما ، إن جبل طور 

 سيناء جزء من أرض مصر فال يعقل اإلنفصال بينهما .
الذكر صراحة أبن هذا الوادى الذى فية جبل الطور مقدس ومساها سبحانة وتعاىل  اثنيا :

 الوادى املقدس ومسى هذة البقعة ابلبقعة املباركة قال تعاىل :
ِس طًُوى   (6)ِإِنهِ َأََن رَبَُّك فَاْخَلْع نَ ْعَلْيَك ِإنََّك ِِبْلَواِد اْلُمَقدَّ

 ــــــــــــــــــــــــــ
 .91، اآلية :  النملسورة  (1)
 . 57، اآلية :  القصص سورة( 2)
 . 67، اآلية :  العنكبوت سورة (3)
 . 1، اآلية :  البلد سورة (4)
 . 43، اآلية :  فصلت سورة(5)
 . 12( سورة طه ، اآلية : 6)
 
 

ِس طًُوى    (1)ْذ ََنَداُه رَبُُّه ِِبْلَواِد اْلُمَقدَّ
 

َجَرِة َأن اَي  ا َأًَتَها نُوِدي ِمن َشاِطِئ اْلَواِدي اأْلَمْيَِن يف اْلبُ ْقَعِة اْلُمَبارََكِة ِمَن الشَّ فَ َلمَّ
ُ َربُّ اْلَعاَلِمنَي   (2)ُموَسى ِإِنهِ َأََن اّللَّ

 
وبذلك يثبت أن هذة املنطقة الىت هى جزء من مصر بقعة مقدسة مباركة كان هبا كليم هللا 

موسى علية السالم وما حدث فيها من كالم هللا ملوسى وإنزال هللا سبحانة وتعاىل  ونبية
 التوراة على نبية ورسولة موسى علية السالم .



ذكرة سبحانة وتعاىل للشجرة املباركة شجرة الزيتون وأهنا خترج من البقعة املباركة من  اثلثاً :
 سيناء .

ْهِن َوِصْبٍغ لِهْْلِكِلنَي َوَشَجَرًة ََتُْرُج ِمن طُورِ قال تعاىل  َناء تَنُبُت ِِبلدُّ  (3) َسي ْ
وفضلها يرجع إىل ذكرها ىف القرآن الكرمي عدة مرات ومنها أنة أقسم هبا مع التني وطور 

 سيناء ومكة املكرمة .
 ىف تفسري الوسيط :

وخشبها ، وخصت شجرة الزيتون ابلذكر : ألهنا من أكثر األشجار فائدة بزيتها وطعامها " 
 تكلفة لزارعها . -أيضاً  -ومن أقل األشجار 

وخص طور سيناء إبنباهتا فيه ، مع أهنا تنبت منه ومن غريه ، ألهنا أكثر ما تكون انتشاراً ىف 
تلك األماكن ، أو ألن منبتها األصلى كان ىف هذا املكان ، مث انتقلت منه إىل غريه من 

 األماكن .
وقوله : ) ت نُبُت ابلدهن و ِصْبٍغ لِّآلِكِلنِي  ( بيان ملنافع هذه الشجرة على سبيل املدح ، 

 (4)."والتعليل إلفرادها ابلذكر 
 ـــــــــــــــــــــــ

 . 16( سورةالنازعات ، اآلية : 1)
 . 30( سورة القصص ، اآلية : 2)
 . 20( سورة املؤمنون ، اآلية : 3)
 ( . 1681، )ص  2للزحيلى ، جزء تفسير الوسيط (4)

 ىف تفسري روح املعاَن :
وختصيصها ابلوصف ابخلروج من الطور مع خروجها من سائر البقاع أيضاً وأكثر ما تكون " 

يف املواضع اليت زاد عرضها عليها ميلها واشتد بردها وكانت جبلية ذا تربة بيضاء أو محراء 
لعل جعله للتعظيم أوىل فيكون هذا مدحاً هلا ابعتبار لتعظيمها أو ألنه املنشأ األصلي هلا ، و 

 مكاهنا 
ن اء ت نُبُت ابلدهن { مدحاً هلا ابعتبار ما هي عليه يف نفسها يـْ  (1".) وقوله تعاىل : } س 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــ

 ( 272، )ص  9لأللوسى، جزء  المثاني والسبع العظيم القرآن تفسير فيتفسير روح المعانى  (1)

 

 املبحث الثاَن :

 الشبهة األوىل :

ابلقرآن هو عبارة  سم مصرإن ذكر أي أفضائل ملصر ،  مواضع ذكرها ابلقرآن ال يُلزِم وجود"
هنم هوائهم و إلأهنا فضائل جملرد أإمنا يُفّسرها البعض على و  ، عن "مرور الكرام" ليس اكثر

ليهم قلبهم العاطفي إوهم أُيبون مصر و مييلون بعاطفتهم اىل مصر!! فبالتايل  مصريون و
 صح ان يلزموا احلق و يتكلموا بكل حيادية واآلايت الكرمية مبا يف خياالهتم ! و األ تفسري

اىل  بعيداً عن العاطفية ابلذات يف تفسري آايت هللا الكرمية و ال نستند يف تفسريان اال
ختصني يف هذا

ُ
فّسرين الكبار رمحهم هللا تعاىلو الباب  امل

ُ
 " هم امل



 للرد على هذة القضية من وجهني :

فّسرين الكبار رمحهم هللا أواًل : الرجوع ىف تفسري اآلايت الىت ذكرت مصر للمختصني و 
ُ
هم امل

 : تعاىل

 اآلية األوىل :

ُلواْ ع ل ى يُوُسف  آو ى ِإل ْيِه أ بـ و ْيِه و ق ال  اْدُخُلواْ ِمْصر  ِإن ش اء اَّلّلُ آِمِنني  قولة تعاىل  فـ ل مَّا د خ 
(1) 

 ىف تفسري املاوردى :

قوله عز وجل : } فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه { اختلف يف إجتماع يوسف مع 
أبويه وأهله ، فحكى الكليب والسدي أن يوسف خرج عن مصر وركب معه أهلها ، وقيل 

 ــــــــــــــــــــخرج امللك األكرب معه واستقبل يعقوب ، قال الكليب على يوم من مصر ، وكان 

 . 99اآلية : (سورة يوسف ،1)

القصر على ضحوة من مصر ، فلما دان يعقوب متوكئاً على ابنه يهوذا ميشي ، فلما نظر إىل 
اخليل والناس قال : اي يهوذا أهذا فرعون؟ قال : ال ، هذا ابنك يوسف ، فقال يعقوب : 

 السالم عليك اي مذهب األحزان عين ، فأجابه يوسف :
آمنني { فيه وجهان : أحدمها : آمنني من فرعون ، قاله } وقال ادخلوا مصر إن شاء هللا 

 أبو العالية .
 الثاين : آمنني من القحط واجلدب ، قاله السدي .

وقال ابن جريج : كان اجتماعهم مبصر بعد دخوهلم عليه فيها على ظاهر اللفظ ، فعلى هذا 
 يكون معىن قوله } ادخلوا مصر { استوطنوا مصر .

 هللا { وجهان : ويف قوله : } إن شاء
 أحدمها : أن يعود إىل استيطان مصر ، وتقديره استوطنوا مصر إن شاء هللا .



الثاين : أنه راجع إىل قول يعقوب : سوف أستغفر لكم ريب إن شاء هللا آمنني إنه هو الغفور 
 الرحيم ، ويكون اللفظ مؤخراً ، وهو قول ابن جريج .

ثة وتسعون إنساانً من رجل وامرأة ، وخرجوا مع فحكى ابن مسعود أهنم دخلوا مصر وهم ثال
 (1)موسى وهم ستمائة ألف وسبعون ألفاً .

وأقول : أن هذا األمن هو الذى جعل بىن اسرائيل يذيدون ىف العدد حىت أهنم ىف عدد قليل 
من األجيال بني يعقوب علية السالم وخروج بىن اسرائيل من مصر مع موسى علية السالم 

العدد اهلائل ، ويدل أيضاً على حسن إستضافة أهل مصر لنىب هللا يعقوب قد ذادوا هذا 
 وذريتة حىت جاء فرعون الذى بدل هذة اإلستضافة ابلتنكيل هلم إخل القصة .

 ىف تفسري الشعراوى :

 ــــــــــــــــــــــــــ

 ( . 60، )ص  3تفسري املاوردى ) النكت والعيون ( ، جزء  (1)

بلهم عند دخوهلم إىل مصر استقبال العظماء، فاستقبلهم خارج ويبدو أن يوسف قد استق
البلد مرة لريُيهم من عناء السفر ويستقبلهم وجهاء البلد وأعياهنم؛ وهذا هو الدخول األول 

 الذي آوى فيه أبوْيه.

ُ آِمنِ  ني  { مث دخل هبم الدخول الثاين إىل البلد بدليل أنه قال: }...اْدُخُلواْ ِمْصر  ِإن ش آء  اَّللَّ
 (1)ففي اآلية دخوالن. [99]يوسف: 

 اآلية الثانية :

ُه و ل ًدا و ك ذ   ْصر  اِلْمر أ تِِه أ ْكرِِمي م ثْـو اُه ع س ى أ ن ي نف ع ن ا أ ْو نـ تَِّخذ  ِلك  و ق ال  الَِّذي اْشرت  اُه ِمن مِّ
اِديِث و اَّلّلُ غ اِلٌب ع ل ى أ ْمرِِه و ل ِكنَّ أ ْكثـ ر   ُه ِمن أت ِْويِل األ ح  نِّا لُِيوُسف  يف األ ْرِض و لِنـُع لِّم   م كَّ

 يوسفالنَّاِس ال  يـ ْعل ُمون  



 ىف تفسري ابن كثري :

يقول تعاىل " وكذلك مكنا ليوسف يف األرض ولنعلمه من أتويل األحاديث وهللا غالب علي 
أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون" خيرب تعاىل أبلطافه بيوسف عليه السالم أنه قيض له الذي 
اشرتاه من مصر حىت اعىن به وأكرمه وأوصى أهله به وتوسم فيه اخلري والصالح فقال المرأته 

مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا " وكان الذي اشرتاه من مصر عزيزها وهو  " أكرمي
 (1)الوزير 

 " ابلقرآن هو عبارة عن "مرور الكرام" ليس اكثر سم مصرإن ذكر أي أاثنياً : " قوهلم 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 تفسري الشعراوى ىف تفسري سورة يوسف . (1)

 ( . 377، )ص  4تفسري ابن كثري ، جزء (2)

 ؟السؤال : هل هناك زائد ىف القرآن 

اجلمهور من العلماء على أنة ليس هناك ذائد ىف القرآن الكرمي سواءاًكان حرفاً أو غرية وكلمة 
مصر ىف هذة اآلية ليس كما يقولون عبارة عن مرور الكرام ، كيف يقال هذا الكالم على  

ى ال أيتية الباطل من بني يدية وال من خلفة ، كتاب هللا عز وجل وعلى كالم هللا املعجز الذ
 وقلنا أن ذكراالسم ىف القرآن لسببني :

 . التسفيه واإلذالل واللعن إىل يوم الدينالسبب األول : 

 . التكرمي واإلعزاز إىل يوم الدينالسبب الثاىن : 



يوم الدين ،  فهل ذكرها سبحانة وتعاىل ىف هذة اآلية على سبيل التسفية واإلذالل واللعن إىل
 وهى من هى ابلنسبة للمسلمني :

 فعنالنيب صلى هللا عيله وسلم األمة كلها مبصر وأبهلها فقال أبيب هو وامي  صىإهنا الىت و 
 : ، ق ال  : ق ال  ر ُسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلمرضى هللا عنة أ يب ذ رٍّ 

تـ ْفت ُحون  ِمْصر  ، و ِهي  أ ْرٌض  ا اْلِقري اُط ، ف ِإذ ا فـ ت ْحُتُموه ا ف أ ْحِسُنوا ِإىل  " ِإنَُّكْم س  ُيس مَّى ِفيه 
اِن ِفي ُْم ِذمًَّة و ر مِحًا ، أ ْو ق ال  : ِذمًَّة و ِصْهرًا ، ف ِإذ ا ر أ ْيت  ر ُجل نْيِ خي ْت ِصم  ا ، ف ِإنَّ هل  ه ا يف أ ْهِله 

 (1م ْوِضِع ل ِبن ٍة ، ف اْخرُْج ِمنـْه ا" .)
 لثالثة :اآلية ا

ل ًة و أ ِقي  ا مبِْصر  بـُُيوًَت و اْجع ُلواْ بـُُيوت ُكْم ِقبـْ ن ا ِإىل  ُموس ى و أ ِخيِه أ ن تـ بـ وَّء ا ِلق ْوِمُكم  يـْ ُمواْ و أ ْوح 
ِر اْلُمْؤِمِنني    (2)الصَّال ة  و ب شِّ

 

 ــــــــــــــــــــــ

 . (6586)7/190 ومسلم ،( 21853)5/173 أمحد أخرجه (1)

 .                                                                                         87سورة يونس ، اآلية :  (2)

 ومجهور املفسرين على أهنا البلد املعروفة مصر

 اآلية الرابعة :

د ى ِفْرع ْوُن يف قـ ْوِمِه ق ال  اي  قـ ْوِم أ ل ْيس  يل ُمْلُك ِمْصر   ِذِه اأْل هْن اُر جت ْرِي ِمن حت ْيِت أ ف ال  و ان  و ه 
 (1)  تـُْبِصُرون  

 ىف تفسري ابن كثري :

يقول تعاىل خمربا عن فرعون ومترده وعتوه وكفره وعناده أنه مجع قومه فنادى فيهم متبجحا 
مفتخرا مبلك مصر وتصرفه فيها "أليس ىل ملك مصر وهذه األهنار جتري من حتيت" قال قتادة 



كانت هلم جنات وأهنار ماء "أفال تبصرون" أي أفال ترون ما أان فيه من العظمة وامللك   قد
يعين وموسى وأتباعه فقراء ضعفاء وهذا كقوله تعاىل "فحشر فنادى فقال أان ربكم األعلى 

 (2)فأخذه هللا نكال اآلخرة واألوىل".

إذا كان هذا امللك عظيم وأقول : ما هذا الذى جعل فرعون يتفاخر أبن لة ملك مصر إال 
 مشاهد وإال ملا اندى ىف قومة فإهنم يعلمون ما هو مُلك مصر ومشاهدين لذلك .

ومما يؤيد هذا شهادة هللا سبحانة وتعاىل ىف القرآن الكرمي هلذا البلد بعد إغراق فرعون وجندة 
 فيقرر سبحانة وتعاىل هذة احلقيقة ىف أكثر من موضع فيقول تعاىل :

 ول :املوضع األ

نـْي ا ر بَـّن ا لُِيِضلُّ   واْ و ق ال  ُموس ى ر بَـّن ا ِإنَّك  آتـ ْيت  ِفْرع ْون  و م ألُه زِين ًة و أ ْمو ااًل يف احلْ ي اِة الدُّ
 ــــــــــــــــــــــــــ

            .                                                                 51(سورة الزخرف ، اآلية : 1)

 ( . 231، )ص  7(تفسري ابن كثري ، جزء 2)

ِبيِلك  ر بَـّن ا اْطِمْس ع ل ى أ ْمو اهلِِْم و اْشُدْد ع ل ى قـُُلوهِبِْم ف ال  يـُْؤِمُنواْ ح ىتَّ يـ ر ُواْ اْلع ذ اب  ا أل لِيم  ع ن س 

(1) 

 ىف تفسري القرطىب :

 ِفْرع ْون  و م أل  هُ و ق ال  ُموس ى ر بَـّن ا ِإنَّك  آتـ ْيت  
 " آتيت " أي أعطيت .



نـْي ا  زِين ًة و أ ْمو ااًل يف احلْ ي اِة الدُّ
أي مال الدنيا ، وكان هلم من فسطاط مصر إىل أرض احلبشة جبال فيها معادن الذهب 

 (2)والفضة والزبرجد والزمرد والياقوت .

 وىف تفسري روح املعاىن :

ِإنَّك  ءاتـ ْيت  ِفْرع ْون  و م ال ُه زِين ًة { أي ما يتزين به من اللباس واملراكب } و ق ال  موسى ر بَـّن ا 
وحنوها وتستعمل مصدراً } و أ ْمو ااًل { أنواعاً كثرية من املال كما يشعر به اجلمع والتنوين ، 
وذكر ذلك بعد الزينة من ذكر العام بعد اخلاص للشمول ، وقد ُيمل على ما عداه بقرينة 

 (3)قابلة ، وفسر بعضهم الزينة ابجلمال وصحة البدن وطول القامة وحنوهامل

 املوضع الثاىن :

نَّاٍت و ُعُيوٍن  ِرمٍي  ف أ ْخر ْجن اُهم مِّن ج   (4)و ُكُنوٍز و م ق اٍم ك 
 

 ــــــــــــــــــــــ
 .88( سورة يونس ، اآلية : 1)
 ( . 371 ، )ص 8(اجلامع ألحكام القرآن للقرطىب ، جزء 2)
 (.117، )ص  6املثاِن لَللوسى ، جزء  والسبع العظيم القرآن تفسري يف تفسري روح املعاَن (3)

 . 58(سورة الشعراء ، اآلية : 3)

 ففى تفسري القرطىب :
يعين من أرض مصر . وعن عبد هللا بن عمرو قال : كانت اجلنات حبافيت النيل يف الشقتني 

وبني اجلنات زروع . والنيل سبعة خلجان : خليج اإلسكندرية مجيعا من أسوان إىل رشيد ، 
، وخليج سخا ، وخليج دمياط ، وخليج سردوس ، وخليج منف ، وخليج الفيوم ، وخليج 

 (1) املنهى متصلة ال ينقطع منها شيء عن شيء ، والزروع ما بني اخللجان كلها .
 وىف تفسري روح املعاىن :



ا وخزنوها حتت األرض . وخصت ابلذكر ألن األموال الظاهرة } و ُكُنوٍز { أي أموال كنزوه
أمور الزمة هلم ألهنا من ضرورايت معاشهم فإخراجهم عنها معلوم ابلضرورة . وقيل : ألن 

 أمواهلم الظاهرة قد انطمست ابلتدمري .
 وتعقب أبن اإلخراج قبل االنطماس إذ من مجلة األموال الظاهرة اجلنات واالخبار عنهم أبهنم

أخرجوا منها بعنوان كوهنا جنات واألصل فيه احلقيقة . وعلى تقدير تسليم أنه بعد يرد أن 
املدمر ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وهو مفسر ابلقصور والعمارات واجلنات 
فيبقى ما سوى ذلك غري حمكوم عليه ابلتدمري من األموال الظاهرة مع أهنم أخرجوا منه أيضاً 

 اج توجيه عدم التعرض له بغري ما ذكر .فيحت
وقيل : املراد ابلكنوز أمواهلم الباطنة والظاهرة وأطلق عليها ذلك ألهنا مل ينفق منها يف طاعة 

 هللا تعاىل ، ونقل ذلك عن جماهد واألول أوفق ابللغة .
 

الضحاك وقال ابن جبري : املراد ابلعيون عيون الذهب وهو خالف املتبادر ، ومثله ما قاله 
 (2 )من أن املراد ابلكنوز األهنار .

 
 ــــــــــــــــــــــ

 (. 105)ص  13اجلامع ألحكام القرآن للقرطىب ، جزء  (1)
 (. 82، ) ص  10املثاين لأللوسى ، جزء  والسبع العظيم القرآن تفسري يف تفسري روح املعاىن (2)
 
 

 املوضع الثالث :
 

نَّاٍت و ُعُيوٍن  ْم تـ ر ُكوا ِمن ج  ِرمٍي  ك  ا ف اِكِهني   و ُزُروٍع و م ق اٍم ك  انُوا ِفيه  ٍة ك  و نـ ْعم 
(1) 

 ىف أيسر التفاسري :



ما زال السياق الكرمي يف قصة موسى عليه السالم مع عدو هللا فرعون عليه لعائن الرمحن قال 
 تعاىل: } كم تركوا من جنات { أي كم ترك فرعون وجنود الذين هلكوا معه يف البحر أي

تركوا كثرياً من اجلنات أى البساتني والعيون اجلارية فيها سقي الزروع، ومقام كرمي أي منازل 
حسنة وحمافل مزينة أبنواع الزينة واحملفل مكان االحتفال، ونعمه أي متعة عظيمة كانوا فيها 

فاكهني أي انعمني مرتفني وقوله تعاىل: كذلك هكذا كانت نعمتهم فسلبنامها منهم لكفرهم 
 (2.) بنا وتعاليهم على شرائعنا وأوليائنا

 وىف تفسري ابن كثري :

"ومقام كرمي" وهي املساكن األنيقة  وهي البساتني "وعيون وزروع" واملراد هبا األهنار واآلابر.
واألماكن احلسنة. وقال جماهد وسعيد بن جبري "ومقام كرمي" املنابر وقال ابن هليعة عن وهب 

عن عبدهللا بن عمرو رضي هللا تعاىل عنهما قال نيل مصر سيد األهنار  بن عبدهللا املعافري 
سخر هللا تعاىل له كل هنر بني املشرق واملغرب وذهلل له فإذا أراد هللا عز وجل أن جيري نيل 
مصر أمر كل هنر أن ميده فأمدته األهنار مبائها وفجر هللا تبارك وتعاىل له األرض عيوان فإذا 

أراد هللا جل وعال أوحى هللا تعاىل إىل كل ماء أن يرجع إىل عنصره وقال  انتهى جريه إىل ما
 يف قول هللا تعاىل "فأخرجناهم من جنات وعيون وزروع ومقام 

 ــــــــــــــــــــــــ

 . 27،  26،  25(سورة الدخان ، اآلية : 1)

 ( . 42، )ص  4اجلزائري ، جزء  بكر أبو:  التفاسري ( أيسر2)

كرمي ونعمة كانوا فيها فاكيهن" قال كانت اجلنان حبافيت هنر النيل من أوله إىل آخره يف 
دمياط الشقني مجيعا ما بني أسوان إىل رشيد وكان له تسع خليج: خليج األسكندريه وخليج 

وخليج سردوس وخليج منف وخليج الفيوم وخليج املنتهى متصلة ال ينقطع منها شيء عن 
اجلبلني كله من أول مصر إىل آخر ما يبلغه املاء وكانت مجيع أرض مصر شيء وزرع ما بني 

تروى من ستة عشر ذراعا ملا قدروا ودبروا من قناطرها وجسورها وخلجها. "ونعمة كانوا فيها 



فاكهني" أي عيشة كانوا يتفكهون فيها فيأكلون ما شاءوا ويلبسون ما أحبوا مع األموال 
 (1). واجلاهات واحلكم ىف البالد

 املوضع الرابع :

ِد   (2) و ِفْرع ْون  ِذي اأْل ْوَت 
 ىف تفسري الشعراوى : 

ولنا أن نرى عظمة القرآن حينما تعرض لألقدمني.. تعّرض لعاٍد وتعرَّض لثمود وتعرض 
 لفرعون. تعرض لتلك احلضارات كلها يف سورة الفجر، 

* و الشَّْفِع و اْلو ْتِر * و اللَّْيِل ِإذ ا ي ْسِر * ه ْل يف فقال سبحانه وتعاىل:} و اْلف ْجِر * و ل ياٍل ع ْشٍر 
اِد {]الفجر:  ْ تـ ر  ك ْيف  فـ ع ل  ر بُّك  ِبع اٍد * ِإر م  ذ اِت اْلِعم   [7-1ذ ِلك  ق س ٌم لِِّذى ِحْجٍر * أ مل 

عرف ومل نكتشفها بعد، ومل ن -يف اجلزيرة العربية  -وإرم ذات العماد هي اليت يف األحقاف 
ْ خُيْل ْق ِمثْـُله ا يف اْلِبال ِد {]الفجر:  عنها حىت اآلن شيئاً، وهي اليت يقول عنها احلق:} الَّيِت مل 

8] 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 ( .252، )ص  7تفسري ابن كثري ، جزء  (1)
 .  10سورة الفجر ، اآلية :  (2)

 

دِ   [10{]الفجر:  مث يتكلم بعدها عن فرعون:} و ِفْرع ْون  ِذى األ ْوَت 

واألهرام أقيمت ابلفعل على أوَتد، وكذلك املسالت املصرية القدمية واملعابد. وغريها من 
ْ خُيْل ْق ِمثْـُله ا يف اْلِبال ِد {]الفجر:   [8العجائب اليت هبرت الناس يف خمتلف العصور.} الَّيِت مل 

ابُواْ الصَّْخر   ُود  الَِّذين  ج   (1)[9 اِبْلو اِد {]الفجر: مث جاء حبضارة مثود.} و مث 



بعد هذا السرد لآلايت الىت تشرح وتبني ما كانت علية مصر ىف ذلك الزمن ووصف  وأقول :
هللا سبحانة وتعاىل هلذا البلد الكرمي ما مل يصف بة بلداً آخر وصفة ابخلريات والنعم والزروع 

واألهنار واجلنات واملقام الكرمي ىف ذلك الوقت واحلضارة الىت ملئت الدنيا شرقاً وغراب وما زال 
عندها العامل منبهراً مبا وصلت إلية ىف هذا الزمن القدمي من علٍم ىف الطب واآلاثر  يقف

والفلك وعلم التحنيط ، وما زال العلماء واقفني منبهرين ! كيف وصلوا إىل هذة العلوم ىف 
هذا الزمن الذى كانت البالد األخرى مملوءة ابجلهل ووالفقر وكانت مصر تنعم ابلعلم واخلري 

 الوفري .

فإذا وصف هللا سبحانة وتعاىل مصر هبذة األوصاف ىف أكثر من موقع ىف كتابة احملفوظ ىف 
الصدور املُؤجر بتالوتة إىل يوم القيامة ، أليس ذلك تنبيهاً إىل مقام مصر عند هللا وإىل فضلها 

 ، وأخذ األجر على مدحها واحلفاظ عليها ، وإىل العقاب ملن أرادها بسوء .

 مة :وهذة مالحظة مه

إذا كان هللا سبحانة وتعاىل خيربان ىف كتابة العزيز هبذا الفضل وهذة اخلريات واجلنات والعيون 
والزروع واملقام الكرمي والنعمة الىت كانوا فيها فاكهني بل النعم الىت كانوا فيها يتنعمون 

 هبا إىل يوم ويتلذذون وكانوا فيها فاكهني ، أال يدلنا هذا على الغىن والنعم الىت حباها هللا
الدين ، أال جيعلنا هذا أن نفكر وجود هذة النعم والغىن ومصر ىف القرن الواحد والعشرين 

 % منها حتت خط الفقر !!! أليس هذا من عمل حكامها الذين هنبوا 40

 ــــــــــــــــــــــــــ

 تفسري الشعراوى ، ىف تفسري سورة الفجر . (1)

ووهللا لو كان هذا النهب ىف بلٍد آخر ما قام لة أى مقام ، ولنها ثرواهتا على طول األزمان ، 
مصر الىت ذكرها هللا سبحانة وتعاىل ىف كتابة لتكون خالدة الذكر ولكى تكون حمفوظة رغم  

 كيد الكائدين ورغم ما مرت بة من هنب لثرواهتا على مدى الزمان .



 الشبهة الثانية :

على هواة ليصل إىل املعىن الذى يريدة وهو  " إن البعض ينزل تفاسري لبعض اآلايت
خمالف لتفاسري العلماء الكبار املشهود هلم فهناك بعض اآلايت ال ُتت ملصر بصلة 

 " ولكن البعض يفسرها على هواة ليثبت فضيلة هلذا البلد دون وجة حق

 الرد على هذة القضية :

نذكر الرد على ذلك ِبلتفصيل وللرد على هذة القضية نذكر اآلايت ونذكر قوهلم فيها ُث 
: 

 اآلية األوىل :

َوِإْذ قُ ْلُتْم اَي ُموَسى َلن نَّْصرِبَ َعَلَى َطَعاٍم َواِحٍد فَادُْع لََنا رَبََّك ُُيْرِْج لََنا ِمَّا تُنِبُت 
الَِّذي ُهَو َأْدََن  َوِقثَّآئَِها َوُفوِمَها َوَعَدِسَها َوَبَصِلَها قَاَل أََتْستَ ْبِدُلونَ  اأَلْرُض ِمن بَ ْقِلَها

لَُّة َواْلَمْسَكَنُة  ِِبلَِّذي ُهَو َخرْيٌ اْهِبطُوْا ِمْصراً فَِإنَّ َلُكم مَّا َسأَْلُتْم َوُضرَِبْت َعَلْيِهُم الذِه
ُْم َكانُوْا َيْكُفُروَن َِباَيِت اّللَِّ َويَ ْقتُ ُلوَن النَِّبيهِ  نَي ِبَغرْيِ اْْلَقِه َوََبُؤْوْا ِبَغَضٍب مِهَن اّللَِّ َذِلَك ِبَِْنَّ

  (1) َذِلَك ِبَا َعَصوْا وََّكانُوْا يَ ْعَتُدوَن 

 تعاىل : )اْهِبطُوا ِمْصرًا( فليس بصحيح ؛ ألن املراد به ِمْصرًا  وأما االستدالل بقولهقالوا : 

 ـــــــــــــــــــــــــــ

 . 61(سورة البقرة ، اآلية : 1)

  . ِمن البلدانبـ ل ًدا  : ِمن األمصار ، أي



  . ابن عباس : )اْهِبطُوا ِمْصرًا( قال : ِمْصرًا ِمن األمصار قال

ُتم إالّ ذلك فانزلوا ِمْصرًا ِمن األمصار،) : قال البغوي يف تفسريه  اْهِبطُوا ِمْصرًا( يعين : فإن أبـ يـْ

 اهـ . وقال الضحاك : هو ِمْصر موسى وفرعون . واألول أصّح ، ألنه لو أراده مل ي ْصرِفه

 وللرد على ذلك من ثالثة وجوة :

 أهل اللغة : الوجة األول :

واْلِمْصُر احلْ ّد يف كل شيء ... ِمْصر هي املدينة املعروفة ،  : قال ابن منظور يف اللسان - 1
 . ابن السراج . واْلِمْصر واحد األ ْمصار ، واْلِمْصر الُكور ُة ، واجلمع أ مصار ُتذكَّر وتؤنث عن

بعينها مسُِّيت بذلك  وم صَّروا املوضع جعلوه ِمْصرا ، ومت  صَّر  املكاُن صار ِمْصرا . وِمْصُر مدينة
اْهِبطُوا ِمْصرًا( قال : بلغنا أ نه يريد ِمْصر  ِبعينها  (وقال : قال سيبويه يف قوله تعاىل ا.هر لت م صُّ 

: األ كثر يف القراء ة ِإثبات األ لف ، اْهِبطُوا ِمْصرًا( قال أ بو ِإسحاق : ) . التهذيب يف قوله
وجائز  : وفيه وجهان جائزان ، يُراد هبا ِمْصٌر ِمن األ مصار ، أل هنم كانوا يف تِيه . قال : قال

ُمذ كَّر . ومن قرأ  ِمْصر  أ ن يكون أ راد ِمْصر  بعينها ، فجع ل  ِمْصرا امْسًا للبلد ف ص رف  ، أل نه
ُ( ومل ُيْصر ف أل نه اسم  ينها ، كما قال : )اْدُخُلوابغري أ لف أ راد ِمْصر ِبع ِمْصر  ِإْن ش اء  اَّللَّ

  به ُمؤنث . اهـ املدينة ، فهو ُمذ كَّر مسُِّي
  والتأنيث، كما صرف هند ودعد ملعادلة  وصرف، وإن كان فيه العلمية:  قال األخفش 

 (1). اإلسم لسكون وسطه  أحد السببني، خلفة
 

 أهل التفسري :الوجة الثاَن : 
 

 ـــــــــــــــــــــــ
 ( . 131، ) ص  1األندلسى ، جزء  حيان ( تفسري البحر احمليط ألبو1)

 ىف تفسري فتح القدير :



وقوله: "اهبطوا مصراً" أي انزلوا، وقد تقدم معىن اهلبوط. وظاهر هذا أن هللا أذن هلم بدخول 
ألهنم كانوا يف التيه، فهو مثل قوله تعاىل: "كونوا حجارة أو مصر، وقيل: إن األمر للتعجيز 

حديداً"، وصرف مصر هنا مع اجتماع العلمية والتأنيث ألنه ثالثي ساكن الوسط، وهو جيوز 
صرفه مع حصول السببني، وبه قال األخفش والكسائي. وقال اخلليل وسيبويه: إن ذلك ال 

مصراً من األمصار ومل يرد املدينة املعروفة، وهو خالف جيوز وقاال: إنه ال علمية هنا ألنه أراد 
الظاهر. وقرأ احلسن وأابن بن تغلب وطلحة بن مصرف برتك التنوين، وهو كذلك يف 

 (1)مصحف أيب وابن مسعود.

 تفسري ىف ظالل القرآن للمرحوم سيد قطب :

سألتم               )اهبطوا مصرا فإن لكم ما  (1)  

هني زهيد ، ال يستحق الدعاء ؛ فهو موفور يف أي مصر من  إما مبعىن أن ما يطلبونه
األمصار ، فاهبطوا أية مدينة فإنكم واجدوه فيها . . وإما مبعىن عودوا إذن إىل مصر اليت 

 أخرجتم منها . . عودوا إىل حياتكم الدارجة املألوفة . إىل حياتكم اخلانعة الذليلة .

! ودعوا األمور الكبار اليت ندبتم هلا . . ويكون حيث جتدون العدس والبصل والثوم والقثاء 
أتنيبا هلم وتوبيخا .وأان أرجح هذا التأويل الذي استبعده  -عليه السالم  -هذا من موسى 

 بعض املفسرين ، أرجحه بسبب ما أعقبه يف السياق من قوله تعاىل: 
(2))وضربت عليهم الذلة واملسكنة وابؤوا بغضب من هللا(. .  

 

 ـــــــــــــــــــــــ

التفسري  علم من الدراية و الرواية فِن بني اجلامع القدير فتح(1) (2)
( 110، )ص  1للشوكاِن  ، جزء   

( 72، )ص  1قطب ، جزء  سيد ىف ظالل القرآن ل (3) 2  

 ىف تفسري القرطىب :



قراءة اجلمهور ، وهو خط املصحف ، قال جماهد وغريه : فمن  " ابلتنوين منكراً  و " مصراً 
صرفها أراد مصرا من األمصار غري معني . وروى عكرمة عن ابن عباس يف قوله : " اهبطوا 
مصرا " قال : مصرا من هذه األمصار . وقالت طائفة ممن صرفها أيضا : أراد مصر فرعون 

رآن من أمرهم دخول القرية ، ومبا تظاهرت به بعينها . استدل األولون مبا اقتضاه ظاهر الق
الرواية أهنم سكنوا الشام بعد التيه . واستدل اآلخرون مبا يف القرآن من أن هللا أورث بين 

إسرائيل داير آل فرعون وآاثرهم ، وأجازوا صرفها . قال األخفش والكسائي : خلفتها 
ومل تسق دعد يف العلب فجمع  وشبهها هبند ودعد ، وأنشد : مل تتلفع بفضل مئزرها دعد

بني اللغتني . وسيبويه واخلليل والفراء ال جييزون هذا ؛ ألنك لو مسيت امرأة بزيد مل تصرف . 
وقال غري األخفش : أراد املكان فصرف . وقرأ احلسن وأابن بن تغلب وطلحة : " مصر " 

لوا : هي مصر برتك الصرف . وكذلك هي يف مصحف أيب بن كعب وقراءة ابن مسعود . وقا
 (1.)فرعون 

 ىف تفسري الطربى :

  وقال آخرون: هي مصر الِت كان فيها فرعون.

 * ذكر من قال ذلك: 

حدثين املثىن، حدثنا آدم ، حدثنا أبو جعفر ، عن الربيع ، عن أيب العالية يف  - 1086
 قوله: )اهبطوا مصرا( قال: يعين به مصر فرعون . 

 حدثنا عن عمار بن احلسن ، عن ابن أيب جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع مثله .  - 1087

 

 ـــــــــــــــــــــــــــ

 ( . 422، )ص  1القرآن للقرطىب ، جزء  ألحكام اجلامع (1)



ومن حجة من قال إن هللا جل ثناؤه إمنا عىن بقوله: )اهبطوا مصرا(، مصرا من األمصار دون 
: أن هللا جعل أرض الشام لبين إسرائيل مساكن بعد أن أخرجهم -" مصر " فرعون بعينها 

اي  قـ ْوِم   من مصر . وإمنا ابتالهم ابلتيه ابمتناعهم على موسى يف حرب اجلبابرة، إذ قال هلم:
اِسرِين  * اْدخُ  ق ِلُبوا خ  رُِكْم فـ تـ نـْ ُ ل ُكْم و ال تـ ْرت دُّوا ع ل ى أ ْداب  ق اُلوا ُلوا األ ْرض  اْلُمق دَّس ة  الَّيِت ك ت ب  اَّللَّ

ا ف   ا ف ِإْن خي ُْرُجوا ِمنـْه  بَّارِين  و ِإانَّ ل ْن ن ْدُخل ه ا ح ىتَّ خي ُْرُجوا ِمنـْه  ا قـ ْوًما ج  ِإانَّ اي  ُموس ى ِإنَّ ِفيه 
ا اْدُخُلوا ع ل ْيِهُم اْلب اب  ف ِإذ ا د خ   ُ ع ل ْيِهم  ْلُتُموُه د اِخُلون  * ق ال  ر ُجالِن ِمن  الَِّذين  خي  اُفون  أ نـْع م  اَّللَّ

ُتْم ُمْؤِمِنني  * ق الُوا اي  ُموس ى ِإانَّ ل ْن ن   ا أ ب ًدا م ا د اُموا ف ِإنَُّكْم غ الُِبون  و ع ل ى اَّللَِّ فـ تـ و كَُّلوا ِإْن ُكنـْ ْدُخل ه 
اُهن ا ق اِعُدون   ا ف اْذه ْب أ ْنت  و ر بُّك  فـ ق اِتال ِإانَّ ه  [، فحرم هللا جل وعز 24-21]املائدة:   ِفيه 

دخوهلا حىت هلكوا يف التيه. وابتالهم ابلتيهان يف األرض  -فيما ذكر لنا-على قائلي ذلك 
فأسكنهم األرض املقدسة ، وجعل هالك اجلبابرة على  أربعني سنة ، مث أهبط ذريتهم الشأم ،

بعد وفاة موسى بن عمران . فرأينا هللا جل وعز قد أخرب عنهم  -أيديهم مع يوشع بن نون 
أنه كتب هلم األرض املقدسة، ومل خيربان عنهم أنه ردهم إىل مصر بعد إخراجه إايهم منها ، 

 أنه ردهم إليها .  فيجوز لنا أن نقرأ: " اهبطوا مصر " ، ونتأوله

نَّاٍت و ُعُيوٍن * و ُكُنوٍز و م ق اٍم   قالوا: فإن احتج حمتج بقول هللا جل ثناؤه: ف أ ْخر ْجن اُهْم ِمْن ج 
ا ب يِن ِإْسر ائِيل   ِرمٍي * ك ذ ِلك  و أ ْور ثـْن اه  ( فإن هللا جل 58[ قيل هلم: )59-57] الشعراء:   ك 

 ايها ومل يردهم إليها ، وجعل مساكنهم الشأم . ثناؤه إمنا أورثهم ذلك، فملكهم إ

( مصر  ؛ فإن من حجتهم اليت  وأما الذين قالوا: إن هللا إمنا عىن بقوله جل وعز: )اهبطوا مصر 
ِرمٍي * ك ذ ِلك    احتجوا هبا اآلية اليت قال فيها: نَّاٍت و ُعُيوٍن * و ُكُنوٍز و م ق اٍم ك  ف أ ْخر ْجن اُهْم ِمْن ج 

ا ب يِن ِإْسر ائِيل  و أ ْور   نَّاٍت و ُعُيوٍن * و ُزُروٍع    [ وقوله:59-57] الشعراء:   ثـْن اه  ْم تـ ر ُكوا ِمْن ج  ك 
ا قـ ْوًما آخ رِين   ا ف اِكِهني  * ك ذ ِلك  و أ ْور ثـْن اه  انُوا ِفيه  ٍة ك  ِرمٍي * و نـ ْعم  -25] الدخان:   و م ق اٍم ك 

ه قد ورثهم ذلك وجعلها هلم ، فلم يكونوايرثوهنا مث ال [، قالوا: فأخرب هللا جل ثناؤه أن28
ينتفعون هبا . قالوا: وال يكونون منتفعني هبا إال مبصري بعضهم إليها ، وإال فال وجه لالنتفاع 

هبا، إن مل يصريوا، أو يصر بعضهم إليها . قالوا: وأخرى، أهنا يف قراءة أيب بن كعب وعبد هللا 



بغري ألف . قالوا: ففي ذلك الداللة البينة أهنا " مصر " بعينها بن مسعود: " اهبطوا مصر " 
 . 

قال أبوجعفر: والذي نقول به يف ذلك أنه ال داللة يف كتاب هللا على الصواب من هذين 
التأويلني ، وال خرب به عن الرسول صلى هللا عليه وسلم يقطع جميئه العذر. وأهل التأويل 

ل يف ذلك عندان ابلصواب أن يقال: إن موسى سأل ربه أن متنازعون أتويله ، فأوىل األقوا
وهم يف  -على ما بينه هللا جل وعز يف كتابه  -يعطي قومه ما سألوه من نبات األرض 

األرض َتئهون ، فاستجاب هللا ملوسى دعاءه ، وأمره أن يهبط مبن معه من قومه قرارا من 
الذي سألوه ال تنبته إال القرى األرض اليت تنبت هلم ما سأل هلم من ذلك ، إذ كان 

واألمصار، وأنه قد أعطاهم ذلك إذ صاروا إليه. وجائز أن يكون ذلك القرار " مصر "، 
 وجائز أن يكون " الشأم " . 

فأما القراءة فإهنا ابأللف والتنوين: )اهبطوا مصرا( وهي القراءة اليت ال جيوز عندي غريها، 
اق قراءة الق ر أ ة على ذلك . ومل يقرأ برتك التنوين الجتماع خطوط مصاحف املسلمني ، واتف

( فيما جاءت به 61فيه وإسقاط األلف منه، إال من ال جيوز االعرتاض به على احلجة، )
 (1)من القراءة مستفيضا بينهما. 

 ىف تفسري البحر احمليط :

ُلون  { هو موسى ، على تقدير أن القائل: }أ ت ْستـ ْبدِ ف }ٱْهِبطُواْ ِمْصرًا {: يف الكالم حذف
اهلبوط،ويقال:   ربه فأجابه، } ق ال  ٱْهِبطُواْ {. وتقّدم معىن  وتقدير احملذوف، فدعا موسى

   بلد ينصّب عليه. وقرى ء  هبط الوادي: حل به، وهبط منه: خرج، وكان القادم على

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 ( .  125، ) ص  2القرآن للطربى ، جزء  أتويل يف البيان تفسري جامع (1)



صرف مصراً هنا. وقرأ   واألفصح الكسر، واجلمهور على ، اهبطوا، بضم الباء ، ومها لغتان
واألعمش وأابن بن تغلب: بغري تنوين، وبني كذلك يف مصحف أيب بن    احلسن وطلحة

 من كعب، ومصحف عبد هللا، وبعض مصاحف عثمان.فأما من صرف فإنه يعين مصراً 
األمصار غري معني، واستدلوا ابألمر بدخول القرية ، وأبهنم سكنوا الشام بعد التيه، وأبن ما 

والسدي وجماهد وابن زيد.   سألوه من البقل وغريه ال يكون إال يف األمصار، وهذاقول قتادة
وقيل: هو مصر غري معني لكنه من أمصار األرض املقدسة ، بدليل: ادخلوا األرض املقدسة 
.وقيل: أراد بقوله: مصراً وإن كان غري معني مصر فرعون، وهو من إطالق النكرة ، ويراد هبا 

املعني، كما تقول: ائتين برجل، وأنت تعين به زيداً. قال أشهب، قال يل مالك: هي مصر 
كالمه من املعربني واملفسرين أن تكون مصر    مسكن فرعون. وأجاز من وقفنا على قريتك

ا مبِْصر  بـُُيوًَت { ،   هذه املنّونة هي اإلسم العلم. واملراد بقوله: } أن تـ بـ وَّء ا ِلق ْوِمُكم 
أحد السببني،   والتأنيث، كما صرف هند ودعد ملعادلة  قالوا:وصرف، وإن كان فيه العلمية

اإلسم لسكون وسطه، قاله األخفش، أوصرف ألنه ذهب ابللفظ مذهب املكان،   خلفة
واحد فانصرف. وشبهه الزخمشري يف منع الصرف، وهو علم  فذكره فبقي فيه سبب

اإلسم بكونه ثالثياً ساكن   خلفة  والعجمة  بنوحولوط حيث صرفا، وإن كان فيهما العلمية
الوسط، وهذا ليس كما ذهبوا إليه منأنه مشبه هلند، أو مشبه لنوح، ألن مصر اجتمع فيه 

. فهو يتحتم منع صرفه خبالف هند، فإنه  والعجمة  أسباب وهي: التأنيث والعلمية  ثالثة
أن من النحويني من خالف يف هند، وزعم أنه ال   والتأنيث، على  العلمية  ليس فيه سوى

النحويون من الصرف يف قوله: مل   ما ادعى  جيوزفيه إال منع الصرف، وزعم أنه ال دليل على
مل تعترب إال فيغري   فإن العجمةومل تسق دعد يف العلبوخبالف نوح،  دتتلفع بفضل مئزرها دع

بن   الثالثي الساكن الوسط، وأما إذا كان ثالثياً ساكن الوسط فالصرف. وقد أجاز عيسى
  هند، ومل يسمع ذلك من العرب إال مصروفاً، فهو قياس على  عمر منع صرفه قياساً على

بقوله مصراً، البيت خمتلف فيه خمالف لنطق العرب، فوجب اطراحه. وقال احلسننب حبر: املراد 
املقدس، يعين أن اللفظ، وإن كان نكرة ، فاملراد به معني، كما قلنا يف قوملن قال: إنه أراد به 

مصر املعينة . وأّما من قرأ مصر بغري تنوين، فاملراد مصر العلم، وهيدار   وإن كان نكرة
من مصر خرجوا، فرعون. واستبعد بعض الناس قول من قال: إهنا مصر فرعون، قال: ألهنم 



لتخلفهم   لقتال اجلبارين فأبوا، فعذبوا ابلتيه أربعني سنة  األرض املقدسة  وأمروا ابهلبوط إىل
عن قتال اجلبارين، ولقوهلم: } ٱْذه ْب أ نت  و ر بُّك  فـ ق اِتال ِإانَّ ه ـُٰهن ا ق ـِٰعُدون  { ، فماتوا مجيعاً 

  الشام، وقاتلوا اجلبارين، مث عادوا إىل  وهبطوا إىل يف التيه، وبقي أبناؤهم، فامتثلوا أمرهللا،
   مصر. انتهى  البيت املقّدس.ومل يصرّح أحد من املفسرين واملؤرخني أهنم هبطوا من التيه إىل

املراد مصراً غري معني ال من الشام وال من  التنوين: أن يكون  كالمه. فتلخص من قراء ة
شام، أو معيناً، وهوبيت املقدس، أو مصر فرعون، غريه، أو مصراً غري معني من أمصار ال

 (1)أقوال.  فهذه أربعة

 ىف تفسري الشعراوى :

.. وقال هلم احلق سبحانه وتعاىل: "اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم" .. وال يقال هلم ذلك 
إال ألهنم أصروا على الطلب برغم أن احلق جل جالله بني هلم أن ما ينزله إليهم خري مما 

نه .. نالحظ هنا أن مصر جاءت منونة .. ولكن كلمة مصر حني ترد يف القرآن الكرمي يطلبو 
ال ترد منونة .. ومن شرف مصر أهنا ذكرت اكثر من مرة يف القرآن الكرمي .. نالحظ أن 

ا مبِْصر  ) مصر حينما يقصد هبا وادي النيل ال أييت أبدا منونة واقرأ قوله تعاىل تـ بـ وَّء ا ِلق ْوِمُكم 
 سورة يونس(  87)من اآلية (بـُُيوَتً 

ِذِه اأْل هْن اُر جت ْرِي ِمن حت ْيِت )وقوله جل جالله:  سورة  51)من اآلية (أ ل ْيس  يل ُمْلُك ِمْصر  و ه 
 الزخرف( 

ْصر  اِلْمر أ تِِه أ ْكرِِمي م ثْـو اهُ )وقوله سبحانه:  سورة  21)من اآلية (و ق ال  الَِّذي اْشرت  اُه ِمن مِّ
 يوسف( 

 ــــــــــــــــــــــ

 ( . 356، )ص  1تفسري البحر احمليط ألىب حيان األندلسى ، جزء  (1)

 



 سورة يوسف( 99)من اآلية (اْدُخُلواْ ِمْصر  ِإن ش اء اَّلّلُ آِمِنني   )وقوله تبارك وتعاىل: 

يف اآلية اليت حنن كلمة مصر ذكرت يف اآلايت األربع السابقة بغري تنوين .. ولكن  
بصددها: "اهبطوا مصراً" ابلتنوين .. هل مصر هذه هي مصر الواردة يف اآلايت املشار 

إليها؟ .. نقول ال .. ألن الشيء املمنوع من الصرف للعلمية والتأنيث .. إذا كان لبقعة أو 
فإن كان  مكان .. مرة تلحظ أنه بقعة فيبقى مؤنثاً .. ومرة تلحظ أنه مكان فيكون مذكرا ..

بقعًة فهو علم ممنوع من الصرف .. وإن كان مكاان تكون فيه علمية وليس فيه أتنيث .. 
ومرة تكون هناك علمية وأمهية ولكن هللا صرفها يف القرآن الكرمي .. كلمات نوح ولوط 

 (1.)وشعيب وحممد وهود.. كل هذه األمساء كان مفروضا

 ىف تفسري املاوردى :

اْهِبطُوا ِمْصراً { : قرأ عامُة الُقرّاِء ابلتنوين ، وقرأ بعضهم بغري تنوين ، وهي  قوله تعاىل : } 
 كذلك ، وقراءة ابن مسعود بغري ألف .

 ويف املصر الذي عناه قوالن :
أحدمها : أنه أراد أيَّ ِمْصٍر ، أرادوا من غري تعيني؛ ألنَّ ما سألوا من البقل والقثَّاء والفوم ، ال 

 ألمصار ، وهذا قول قتادة ، والسدي وجماهد ، وابن زيد .يكون إال يف ا
 والثاين : أنه أراد مصر فرعون ، الذي خرجوا منه ، وهذا قول احلسن ، وأيب العالية والربيع .
واختلف يف اشتقاق املِْصِر ، فمنهم من قال : إنه مشتق من القطع ، النقطاعه ابلعمارة ، 

 بينه وبني غريه ، قال عدي بن زيد : ومنهم من قال : إنه مشتق من الفصل
اِر و ب نْي  اللَّْيِل ق ْد ف ص ال   اِعُل الشَّْمِس ِمْصراً ال  خ ف اء  ِبِه ... ب نْي  النـَّه   (1.)و ج 

 ــــــــــــــــــــــــ

 تفسري الشعراوى  ىف تفسري سورة البقرة . (1)

 ( . 128 ، )ص 1تفسري املاوردى ) النكت والعيون ( للماوردى ، جزء  (2)

 



 تفسري روح املعاَن :

وإطالقه على البلد ألنه ممصور أي حمدود ، وأخذه من مصرت الشاة أمصرها إذا حلبت كل 
شيء يف ضرعها بعيد ، وحكي عن أشهب أنه قال : قال يل مالك : هي مصر قريتك 

 مسكن فرعون فهو إذاً ع ل ٌم وأمساء 

وقد تعترب من حيث األرضية فتؤنث ، فهو إن املواضع قد تعترب من حيث املكانية فتذ كر ، 
جعل علماً فإما ابعتبار كونه بلدة ، فالصرف مع العلمية ، والتأنيث لسكون الوسط ، وإما 
ابعتبار كونه بلداً فالصرف على اببه ، إذ الفرعية الواحدة ال تكفي يف منعه ، ويؤيد ما قاله 

ابن مسعود ) مصر ( بال ألف بعد الراء اإلمام مالك رضي هللا تعاىل عنه : أنه يف مصحف 
ُق دَّس ة  { ] 

ويبعده أن الظاهر من التنوين التنكري ، وأن قوله تعاىل : } اْدُخُلوا ااْلْرض  امل
 [ يعين الشام اليت كتب هللا تعاىل لكم للوجوب  2 1املائدة : 

األمر  كما يدل عليه عطف النهي وذلك يقتضي املنع من دخول أرض أخرى ، وأن يكون
ابهلبوط مقصوراً على بالد التيه وهو ما بني بيت املقدس إىل قنسرين ومن الناس من جعل ) 

مصر ( معرب مصرائيم كإسرائيل اسم ألحد أوالد نوح عليه السالم وهو أول من اختطها 
فسميت ابمسه ، وإمنا جاز الصرف حينئٍذ لعدم االعتداد ابلعجمة لوجود التعريب والتصرف 

 (1.)م وتدبرفيه فافه

 ىف تفسري الوسيط :

 وقوله تعاىل : ) ِمْصراً ( .
قال ابن كثري : " هكذا هو منون مصروف مكتوب ابأللف يف املصاحف األئمة العثمانية 

 وهو قراءة اجلمهور ابلصرف " .

 ـــــــــــــــــــــ

 ( .  234، )ص  1املثاين لأللوسى ، جزء  والسبع العظيم القرآن تفسري يف روح املعاىن (1)

 



وقال ابن جرير : " فأما القراءة فإهنا ابأللف والتنوين ) اهبطوا ِمْصراً ( وهي القراءة اليت ال 
جيوز عندي غريها ، الجتماع خطوط مصاحف املسلمني واتفاق قراءة القراء على ذلك . . 

 " اه .
لحة واألعمش وأابن ابن تغلب ) مصر ( بغري وقال أبو حيان يف البحر : " وقرأ احلسن وط

تنوين ، وقد وردت كذلك يف مصحف أيب بن كعب وعبد هللا بن مسعود ، وبعض 
 رضي هللا عنه " اه . -مصاحف عثمان 

واملعىن على القراءة األوىل : اهبطوا مصر من األمصار ألنكم يف البدو ، والذي طلبتم ال 
كون يف القرى واألمصار ، فإن لكم إذا هبطتموه ما سألتم يكون يف البوادي والفيايف وإمنا ي

 من العيش .

واملعىن على القراءة الثانية : اتركوا املكان الذي أنتم فيه ، واهبطوا مصر اليت كنتم تسامون 
 فيها سوء العذاب فإنكم جتدون فيها ما تبغونه ، ألنكم

أن  -دائماً  -النفسية ، بل شأنكم قوم ال تقدرون نعمة احلرية ، وال ترَتحوا للفضائل 
 تستبدلوا الذي هو أدىن ابلذي هو خري .

ومن حجة الذين قالوا إن هللا أراد ابملصر يف اآلية الكرمية ، مصر فرعون ، قوله تعاىل يف سورة 
ِرمٍي . ك ذ ِلك  و أ   نَّاٍت و ُعُيوٍن . و ُكُنوٍز و م ق اٍم ك  ْور ثـْن اه ا بين ِإْسر ائِيل  ( الشعراء ) ف أ ْخر ْجن اُهْم مِّن ج 

 وقوله تعاىل يف سورة الدخان : 

ا ف اِكِهني  . ك ذ ِلك   انُواْ ِفيه  ٍة ك  ِرمٍي . و نـ ْعم  نَّاٍت و ُعُيوٍن . و ُزُروٍع و م ق اٍم ك  ْم تـ ر ُكواْ ِمن ج  ) ك 
ا قـ ْوماً آخ رِين  ( قالوا : فأخرب هللا  ورثهم ذلك ، وجعلها هلم ، فلم أنه قد  -تعاىل  -و أ ْور ثـْن اه 

 يكونوا يرثوهنا ، مث ال ينتفعون هبا ، وال يكونون منتفعني إال مبصر بعضهم إليها .

إمنا عين بقوله : ) اهبطوا ِمْصراً ( أي : مصراً  -قال ابن جرير : " ومن حجة من قال إن هللا 
جعل أرض الشام لبين إسرائيل  -تعاىل  -من األمصار دون مصر فرعون بعينها ، أن هللا 

مساكن بعد أن أخرجهم من مصر ، وإمنا ابتالهم ابلتيه . فامتناعهم عن موسى يف حرب 
ُ ل ُكْم و ال  تـ ْرت دُّوا على اجلبابرة ،  ُق دَّس ة  الَّيِت ك ت ب  اَّللَّ

قـ ْوِم اْدُخُلوا األ ْرض  امل إذ قال هلم ) اي 



اُهن ا ق اِعُدون  (  اِسرِين  ( إىل قوله تعاىل : ) فاذهب أ نت  و ر بُّك  فقاتال ِإانَّ ه  رُِكْم فـ تـ نـْق ِلُبوا خ  أ ْداب 
دخوهلا حىت هلكوا يف التيه وابتالهم  -فيما ذكر لنا  -ذلك على قائل  -تعاىل  -فحرم هللا 

ابلتيهان يف األرض أربعني سنة . مث أهبط ذريتهم الشام ، فأسكنهم األرض املقدسة ، وجعل 
 -هالك اجلبابرة على أيديهم مع " يوشع بن نون " بعد وفاة موسى بن عمران . فرأينا أن هللا 

م األرض املقدسة ، ومل خيربان عنهم أنه ردهم إىل مصر بعد قد اخرب عنهم أنه كتب هل -تعاىل 
إخراجه إايهم منها ، فيجوز لنا أن نقرأ ) اهبطوا ِمْصراً ( ونتأوله أنه ردهم إليها . قالوا : فإن 

ِرمٍي . ك ذ ِلك   نَّاٍت و ُعُيوٍن . و ُكُنوٍز و م ق اٍم ك   احتج حمتج بقوله تعاىل : ) ف أ ْخر ْجن اُهْم مِّن ج 
ا بين ِإْسر ائِيل  ( قيل هلم : فإن هللا  إمنا أورثهم ذلك فملكهم إايها . ومل  -تعاىل  -و أ ْور ثـْن اه 
 يردهم إليها وجعل مساكنهم الشام " اه .

م هبطوا من التيه إىل قال أبو حيان يف البحر : ) ومل يصرح أحد من املفسرين واملؤرخني أهن
 (1).مصر ( اه 

 الوجة الثالث :

 لية بعد سرد هذة التفاسري أقول اآلتى :وع

 ( على قولني :اْهِبطُوْا ِمْصراً إختلف املفسرين ىف معىن قولة تعاىل ) – 1

 مصر من األمصار . -

 البلد الىت تسمى مصر. -

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 ( .30، )ص  1للزحيلي ، جزء  تفسري الوسيط (1)

 

 

 أهنا غري مصر البلد املعروف .وعلية فلم أجد إمجاع من املفسرين على 



وعلية فهى مصر البلد  واألعمش وأابن بن تغلب: بغري تنوين  قرأ احلسن وطلحة -2 
 املعروف .

بغري  كذلك يف مصحف أيب بن كعب، ومصحف عبد هللا، وبعض مصاحف عثمان  - 3
 تنوين .

 رأى اإلمام مالك ابن أنس – 4

 -به يف ذلك ، أنه ال داللة يف كتاب هللا  )والذي نقولرأى صاحب تفسري الوسيط :  – 5
على الصواب من هذين التأويلني ، وال خرب به عن الرسول صلى هللا عليه وسلم  -تعاىل 

يقطع جميئه العذر ، وأهال لتأويل متنازعون أتويله ، فأوىل األقوال يف ذلك عندان ابلصواب أن 
 -نبات األرض على ما بينه هللا يقال : إن موسى سأل ربه أن يعطي قومه ما سألوه من 

يف كتابه وهم يف األرض َتئهون فاستجاب هللا ملوسى دعاءه وأمره أن يهبط مبن معه  -تعاىل 
من قومه قراراً من األرض اليت تنبت ما سأل هلم من ذلك ، إذا صاروا إليه ، وجائز أن يكون 

 ذلك القرار مصر ، وجائز أن يكون الشام . . . "

لقد طلب بنو إسرائيل من موسى أن يدعو هللا سبحانه ام الشعراوى : يقول اإلم  - 5
وتعاىل أن خيرج هلم أطعمة مما تنبت األرض .. وعددوا ألوان األطعمة املطلوبة .. 

وقالوا: "من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها" .. ولكنها كلها أصناف تدل 
أن آل فرعون استعبدوا بين  على أن من أيكلها هم من صنف العبيد .. واملعروف

إسرائيل .. ويبدو أن بين إسرائيل أحبوا حياة العبودية واستطعموها .. احلق تبارك 
وتعاىل كان يريد أن يرفع قدرهم فنزل عليهم املن والسلوى .. ولكنهم فضلوا طعام 

 (1)العبيد ..

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 البقرة .تفسري الشعراوى ىف تفسري سورة  (1)



وأقول إذا كان هذا هو حال بنوا اسرائيل فإن طلبهم استبدال األكل الذى أنزلة هللا عليهم 
وهو املن والسلوى ابلطعام الذى كانوا أيكلونة ىف مصر ، وال شك أن نىب هللا موسى علية 

 السالم فهم مبتغاهم فقال اهبطوا أى انزلوا مصر الىت كنتم أتكلون فيها هذة األنواع من
 األطعمة توبيخاهلم .

وإما مبعىن عودوا إذن إىل مصر اليت أخرجتم منها . . عودوا يقول صاحب الظالل :  – 7
إىل حياتكم الدارجة املألوفة . إىل حياتكم اخلانعة الذليلة . . حيث جتدون العدس والبصل 

عليه السالم  -سى والثوم والقثاء ! ودعوا األمور الكبار اليت ندبتم هلا . . ويكون هذا من مو 
أتنيبا هلم وتوبيخا .وأان أرجح هذا التأويل الذي استبعده بعض املفسرين ، أرجحه بسبب  -

 ما أعقبه يف السياق من قوله تعاىل: 
 )وضربت عليهم الذلة واملسكنة وابؤوا بغضب من هللا(. . 

 -ية التارخيية من الناح -فإن ضرب الذلة واملسكنة عليهم ، وعودهتم بغضب هللا ، مل يكن 
يف هذه املرحلة من َترخيهم ؛ إمنا كان فيما بعد ، بعد وقوع ما ذكرته اآلية يف ختامها: )ذلك 

 أبهنم كانوا يكفرون آبايت هللا ، ويقتلون النبيني بغري احلق . ذلك مبا عصوا وكانوا يعتدون(. 
ذكر الذلة واملسكنة وقد وقع هذا منهم متأخرا بعد عهد موسى أبجيال . إمنا عجل السياق ب

والغضب هنا ملناسبته ملوقفهم من طلب العدس والبصل والثوم والقثاء ! فناسب أن يكون 
قول موسى هلم ، )اهبطوا مصرا(هو تذكري هلم ابلذل يف مصر ، وابلنجاة منه ، مث هفوة 

 (1.) نفوسهم للمطاعم اليت ألفوها يف دار الذل واهلوان

 ذلك البلد املعروف سرداً لألحداث الىت حدثت بعد ذلك .وهو بذلك يقرر إىل أهنا مصر 

: كيف جتزمون بتفسري واحد لآلية وترتكون ابقى التفاسري وليس هناك ما  وىف النهاية نقول
 يدل على التفسري سواءًاىف كتاب هللا أو ىف السنة الصحيحة.

 ـــــــــــــــــــ

 ( . 72، )ص  1قطب ، جزء  سيد ىف ظالل القرآن ل (1)

 اآلية الثانية :



 قالوا ىف قولة تعاىل : 

 (1)َوَجَعْلَنا اْبَن َمْرمَيَ َوأُمَُّه آيًَة َوآَويْ َنامُهَا ِإىَل رَبْ َوٍة َذاِت قَ َراٍر َوَمِعنٍي  

اآلخر : هي  هذه اآلية الكرمية خُيتلف يف مقصدها ، فقيل : هي مصر ، و قال البعض
دّلس من األخبار ، و  التاريخ املليئة ابلصاحل والشام ، و كلها اجهادات تعتمد على كتب 

ُ
امل

ملاذا ال يكونوا قد سافروا اىل  ال يوجد نص قاطع على ان العائلة املقدسة سافرت ملصر ،
املكان الذي رحلوا اليه . يعين هل  الشام ؟ او اىل اي مكان اخر ؟ ال يوجد نص قاطع على

 فّسرمت اآلية بُناءا على ، وال يوجد روايب ذوات قرار و معني إال يف مصر 

االماكن بل اليت ابلشام رمبا  ذلك ؟!! ابلعكس الروايب ذوات القرار و املعني موجودة آبالف 
العائلة املقدسة و جّناهتا و عيوهنا  اقرب اىل تفسري اآلية ألهنا اقرب اىل فلسطني حيث مكان

رع الفالحني لكن حدائق مصر من ز  تفوق ما يف مصر و هذا شئ معروف ...فزروع و
خضراء طبيعية من صنع هللا تعاىل مل  االرض ابالصل صحراوية ، اما زروع الشام فهي جّنات

 .يزرعها بشر

 الرد على ذلك :

كالمكم صحيح هناك إختالف بني املفسرين ىف حتديد املكان ، ولكنكم تسبعدون مصر 
 من ذلك فلماذا وقد قال بذلك ذيد ابن أسلم والكلىب وغريهم.

 ــــــــــــــــــــــــ

 . 50(سورة املؤمنون ، اآلية : 1)

 

 

 ىف تفسري املاوردى :



 ويف املراد هبا هنا أربعة أقاويل
 : أحدها : الرملة ، قاله أبو هريرة .

 الثاين : دمشق ، قاله ابن جبري .
 الثالث : مصر ، قاله ابن زيد .

األحبار ، هي أقرب األرض إىل السماء الرابع : بيت املقدس . قاله قتادة ، قال كعب 
 (1)بثمانية عشر مياًل .

 يقول سيد قطب ىف الظالل :

مصـر  يف الرواايت يف حتديد الربـوة املشـار إليهـا يف هـذا الـنص . . أيـن هـي ؟ أكانـت وختتلف
يف طفولتـه  اببنهـا اليت ذهبـت إليهـا مـرمي، أم يف دمشق ، أم يف بيت املقدس . . وهي األماكنـ

اإلشـارة إىل إيـواء  هـو وليس املهم حتديد موضعها ، إمنا املقصـود -كما تذكر كتبهم   - وصباه
فيـه الرعايـة واإليـواء  وجيـدان هللا هلمـا يف مكـان طيـب ، ينضـر فيـه النبـت ، ويسـيل فيـه املـاء ،

.(2) 

 ىف تفسري روح املعاَن :

  وابـــــــــــن أيب شـــــــــــيبة . وابـــــــــــن املنـــــــــــذر .  واختلـــــــــــف يف املـــــــــــراد هبـــــــــــا هنـــــــــــا فـــــــــــاخرج وكيـــــــــــع .
وابـن عســاكر بســند صــحيح عــن ابــن عبــاس أنــه قــال يف قولــه تعــاىل : } إىل ر بـْــو ٍة { أنبئنــا أهنــا 
دمشق ، وأخرج ابن عساكر عن عبد هللا بن سالم وعن يزيد بن شجرة الصحايب وعـن سـعيد 

يف ذلــك حــديث مرفــوع بــن املســيب وعــن قتــادة عــن احلســن أهنــم قــالوا : الربــوة هــي دمشــق ، و 
 هي عن أىب أمامة بسند ضعيف وأخرج مجاعة عن أىب هريرة أنة قال :أخرجه ابن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( . 55، )ص  4، جزء  ( املاوردى تفسري)  والعيون النكت (1)

 ( . 2469، )ص  4ىف ظالل القرآن لسيد قطب ، جزء  (2)



مردويــــه مــــن حديثــــه مرفوعــــاً ، وأخــــرج الطــــرباين يف الرملــــة مــــن فلســــطني ، وأخــــرج ذلــــك ابــــن 
ومجاعــة عــن مــرة البهــزي قــال : مسعــت رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم يقــول : « . األوســط»

الربــوة الرملــة ، وأخــرج ابــن جريــر . وغــريه عــن الضــحاك أنــه قــال : هــي بيــت املقــدس ، وأخــرج 
بيـت املقـدس ، وذكـروا عـن كعـب أن  هو وغريه أيضاً عن قتادة أنه قال : كنا حندث أن الربـوة

أرضــه كبــد األرض وأقرهبــا إىل الســماء بثمانيــة عشــر مــياًل ولــذا كــان املعــراج ورفــع عيســى عليــه 
 (1).ق الربوة على ما مسعت من معناهاالسالم منه ، وهذا القول أوفق إبطال

 اآلية الثالثة :

َأْورَثْ َنا اْلَقْوَم الَِّذيَن َكانُوْا ُيْسَتْضَعُفوَن َمَشاِرَق اأَلْرِض َوَمَغاِرَِبَا الَِِّت َِبرَْكَنا ِفيَها و 
َوُتَّْت َكِلَمُت رَبِهَك اْْلُْسىَن َعَلى َبِِن ِإْسَرآئِيَل ِبَا َصرَبُوْا َوَدمَّْرََن َما َكاَن َيْصَنُع ِفْرَعْوُن 

 (2)َكانُوْا يَ ْعِرُشوَن َوقَ ْوُمُه َوَما  
 

 املقصود هبذه اآلية هم بين إسرائيل ، فاآلية الكرمية تتكلم عن حالقوهلم ىف هذة اآلية : 

 اليهود بـُع يد خروجهم من مصر و إغراق فرعون يف البحر ، و مرورهم بسيناء مث دخوهلم

 عندما تكلم هللااىل الشام ، فاألرض اليت ابرك هللا فيها هي الشام و لذلك شاهد قوي 

الَِّذي  تعاىل عن بقعة املسجد االقصى و ما حوهلا و هي يف فلسطني يف الشام )ُسْبح ان  
 اْلم ْسِجِد األ ْقص ى أ ْسر ى ِبع ْبِدِه ل ْياًل مِّن  اْلم ْسِجِد احلْ ر اِم ِإىل  

ْول هُ  الَِّذي ر ْكن ا ح  تِن ا ِإنَُّه ُهو  السَّمِ  لُِنرِي ُه ِمنْ  اب  يُع اْلب ِصرُي(( و شاهد آخر على ان االرض آاي 
ن اُه و ُلوطاً ِإىل   اليت ابرك  هللا فيها هي الشام ))و جن َّيـْ

ا لِْلع ال ِمني (( ال اختالف بني املفسرين على اهنا شام اأْل ْرِض الَّيِت  ر ْكن ا ِفيه   . فلسطني اب 
 
 ــــــــــــــــــــــــــ

 (.226، )ص  9املثاين لأللوسى ، جزء  والسبع العظيم القرآن تفسري يف املعاين روح (1)

 . 137( سورة األعراف ، اآلية : 4) (2)

 الرد على ذلك :



 ىف تفسري فتح القدير :
"وأورثنا القوم" يعين بين إسرائيل "الذين كانوا يستضعفون" أي يذلون وميتهون  -137قوله: 

أبورثنا. وقال الكسائي والفراء: ابخلدمة لفرعون وقومه "مشارق األرض ومغارهبا" منصوابن 
إن األصل يف مشارق األرض ومغارهبا مث حذفت يف فنصبا، واألول أظهر ألنه يقال: أورثته 
املال، واألرض هي مصر والشام، ومشارقها جهات مشرقها. ومغارهبا جهات مغرهبا، وهي 

سليمان من بين اليت كانت لفرعون وقومه من القبط، وقيل: املراد مجيع األرض ألن داود و 
 (1)إسرائيل، وقد ملكا األرض.

 ىف تفسري القرطىب :
 م ش ارِق  اأْل ْرِض و م غ ارهب  ا

زعم الكسائي والفراء أن األصل " يف مشارق األرض ومغارهبا " مث حذف " يف " فنصب . 
والظاهر أهنم ورثوا أرض القبط . فهما نصب على املفعول الصريح ؛ يقال : ورثت املال 

وأورثته املال ؛ فلما تعدى الفعل ابهلمزة نصب مفعولني . واألرض هي أرض الشأم ومصر . 
ومشارقها ومغارهبا جهات الشرق والغرب هبا ؛ فاألرض خمصوصة ، عن احلسن وقتادة 

وغريمها . وقيل : أراد مجيع األرض ؛ ألن من بين إسرائيل داود وسليمان وقد ملكا األرض 
.(2) 

 احمليط : ىف تفسري البحر

) وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق األرض ومغارهبا اليت ابركنا فيها ( ملا قال 
 موسى عليه السالم ) عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم يف األرض ( كان كما

 ـــــــــــــــــــــــ

 (. 84، )ص 3للشوكاىن ، جزء التفسري  علم من الدراية و الرواية فين بني اجلامع القدير فتح (1)
 ( . 272، )ص  7القرآن للقرطىب ، جزء  ألحكام اجلامع (2)

 



ترجى موسى فأغرق أعداءهم يف اليم واستخلف بين إسرائيل يف األرض ) والذين كانوا 
يستضعفون ( هم بنو إسرائيل كان فرعون يستعبدهم ويستخدمهم واالستضعاف طلب 

قيل استضعفه أي وجده ضعيفاً ) مشارق األرض الضعيف ابلقهر كثر استعماله حىت 
ومغارهبا ( قالت فرقة : هي األرض كلها ، قال ابن عطية ذلك على سبيل اجملاز ألنه تعاىل 
ملكهم بالداً كثرية وأما على احلقيقة فإنه ملك ذريّتهم وهو سليمان بن داود ، وقال احلسن 

مصر ملكهم هللا إايها إبهالك الفراعنة  أيضاً : ) مشارق األرض ( الشام ) ومغارهبا ( داير
والعمالقة وقاله الزخمشري قال : وتصرفوا فيها كيف شاؤوا يف أطرافها ونواحيها الشرقية 
والغربية ، وقال احلسن أيضاً وقتادة وغريمها : هي أرض الشام ، ويف كتاب النقاش عن 

وذيله غريه فقال ابخلصب احلسن : أرض مصر والربكة فيها ابملاء والشجر قاله ابن عباس 
واألهنار وكثرة األشجار وطيب الثمار ، وقيل : الربكة إبقدام األنبياء وكثرة مقامهم هبا ودفنهم 

فيها وهذا يتخرج على من قال أرض الشام ، وقيل : ) ابركنا ( جعلنا اخلري فيها دائماً اثبتاً 
يها مبا ُيدث عن نيلها من وهذا يشري إىل أهنا مصر . وقال الليث هي مصر ابرك هللا ف

اخلريات وكثرة احلبوب والثمرات وعن عمر رضي هللا عنه أن نيل مصر سّيد األهنار يف حديث 
طويل وروي أنه كانت اجلنات حبافيت هذا النيل من أوله إىل آخره يف الربين مجيعاً ما بني 

ال أبو بصرة أسوان إىل رشيد وكانت األشجار متصلة ال ينقطع منها شيء عن شيء ، وق
) اجعلىن على  الغفاري : مصر خزائن األرض كلها ، أال ترى إىل قول يوسف عليه السالم 

خزائن األرض ( ويروي أن عيسى عليه السالم أقام هبا اثنيت عشرة سنة وذلك أن هللا أوحى 
بوة ذات إىل مرمي أن احلقي مبصر وأرضها وذكر أهنا الرّبوة اليت قال تعاىل : ) وآوينامها إىل ر 

قرار ومعني ( وقال ابن عمر : الربكات عشر ففي مصر تسع ويف األرض كلها واحدة ، 
وانتصاب مشارق على أنه مفعول اثن ألورثنا و ) اليت ابركنا ( نعت ملشارق األرض 

 (1.)ومغارهبا

 

 ـــــــــــــــــــــــــــ

 (.  136، )ص  5احمليط ألىب حيان األندلسى ، جزء  البحر تفسري (1)



 تفسري روح املعاَن :

انُوا ُيْست ْضع ُفون  { ابالستعباد وذبح األبناء ، واجلمع بني صيغيت  } و أ ْور ثـْن ا القوم الذين ك 
املاضي واملستقبل للداللة على استمرار االستضعاف وجتدده ، واملراد هبم بنو إسرائيل ، 

ا العنوان إظهار الكمال اللطف هبم وعظم اإلحسان إليهم حيث رفعوا من وذكروا هبذ
حضيض املذلة إىل أوج العزة ، ولعل فيه إشارة إىل إن هللا سبحانه عند القلوب املنكسرة . 

 ونصب القوم على أنه مفعول أول ألورثنا واملفعول الثاين قوله سبحانه :
اهتا ونواحيها ، واملراد هبا على ما روي عن احلسن } مشارق األرض و م غ ارهب  ا { أي مجيع جه

 (1.). وقتادة 

وبذلك نرى أن أكثر املفسرين على أهنا مصر والشام وأهنما مباركني ، والدليل على أهنا مصر 
 (2)َكَذِلَك َوَأْورَثْ َناَها قَ ْوًما آَخرِيَن أيضاً قولة تعاىل 

ومجهور املفسرين على أهنم بىن إسرائيل وهو ما يتناغم مع اآلية الكرمية الىت حنن بصددها 
  َأْورَثْ َنا اْلَقْوَم الَِّذيَن َكانُوْا ُيْسَتْضَعُفوَن َمَشاِرَق اأَلْرِض َوَمَغاِرَِبَا الَِِّت َِبرَْكَنا ِفيَهاو 
 وهللا أعلم(3)

 اآلية الرابعة :

َها َحْيُث َيَشاء ُنِصيُب ِبَرمْحَِتَنا َمن نََّشاء   أُ ِمن ْ نِها لُِيوُسَف يف اأَلْرِض يَ تَ بَ وَّ وََكَذِلَك َمكَّ
 (4)َواَل ُنِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِننَي 

 ـــــــــــــــــــــــ

 ( . 21، )ص  5املثاين لأللوسى ، جزء  والسبع العظيم القرآن تفسري يف املعاين روح (1)
 . 28سورة الدخان ، اآلية :  (2)
 . 137سورة األعراف ، اآلية :  (3)

 .56سورة يوسف ، اآلية :  (4)



الكالم ، و امثلة ذلك كثرية و طويلة ، فاآلايت اليت ذكرت  نفسقالوا عن هذة اآلية : " 
 عادي ال لفضيلة و ال لرذيلة  مصر معظمها تذكر مصر بشكل

ان جمرد ذكرها يف القرآن تعطيها  فيهم اهواءهم...و إمنا يفّسرها بعض الناس اللذين تتحكم 
يُعطيه فضيلة ؟!! و هل ِذكر بين  فضيلة ؟!!! سبحان هللا و هل ِذكر إبليس يف القرآن

اسم بين اسرائيل ذكر يف القرآن كثري جدا  اسرائيل يف القرآن يعطيهم فضيلة ؟!! مع العلم ان
 " و سلم رمبا اكثر من اسم سيدان حممد صل هللا عليه

 الرد على ذلك :

قلنا أن القرآن الكرمي ال يذكر أى شئ إال بسبب وذكر مصر ىف اآلايت البد أن يكون 
بسبب وإال ملا ذكرت ، وقلنا ذكر الشئ إما لفضل وإما ِلذم ، وبذلك فذكر الشيطان كان 
ابب الذم ، وذكر بىن اسرائيل ىف بعض اآلايت مدحاً عندما يكونون ىف طاعة هللا وعندها 
يبشرهم رهبم ابلرمحة واملغفرة وأن األنبياء يكونوا من نسلهم ، وعنما يعصوا هللا ويشركوا معة 

غرية مثل قصة العجل فإنة سبحانة وتعاىل يذمهم بل يبالغ ىف ذمهم ، وأما أن ذكر بىن 
اسرائيل ابمسهم أكثر من ذكر النىب صلى هللا علية وسلم ففية نظر ألن القرآن الكرمي نزل علية 
ونزل خماطباً لة ومعظم آايت القرآن نزلت خماطبة للنىب صلى هللا علية وسلم مثل آايت اي أيها 

النىب ، واي ايها الرسول ، واي أيها الذين آمنوا فهو خماطب هبا ، واأللفاظ كثرية ال جمال 
 لذكرها .

من وىف النهاية أُتىن أن َيفظ هللا مصر من كل سوء وأن َيفظها من كيد الكائدين و 
حسد اْلاسدين ، وهللا أسأل أن يكون هذا البحث لوجهه الكرمي ، وما كان من خطأ 

 فمىن ومن الشيطان وأرجوا أن يغفر هللا ىل .

 وهللا وىل التوفيق                                        
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