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عيفة إلجناز هذا ة الض  مأ هذه األأ يف أول األمر أتقدم ابلشكر التام للواحد األحد الذي وفق 

والذي  علم اإلنسان ما مل يعلم ،املتواضع واحلمد هلل القادر العليم الذي علم ابلقلم البحث
مب  ىب  يب  جت     چ قال تعاىل:  ؛أهلمين رشدي وهداين إىل طريق العلم واملعرفة

 (11)اجملادلة : من اآلية  چ  جثحت  خت  مت  ىت    يت
وكل من ساهم الكرميني، مث زوجي وأوالدي دي لابلشكر اخلاص إىل واالبد يل أن أتقدم و 

 جبامعة املدينة واإلدارييف إجناح هذا العمل املتواضع ومشاخيي ومجيع الطاقم التعليمي 
 .على مركز اجلامعة بدولة املغرب والقائمني العاملية بدولة ماليزاي وكذا املشرفني

 وأسأل هللا عز وجل أن جيعل عملي هذا خالصا لوجه الكرمي، 
 وجيعله مباركا انفعا، إنه جواد كرمي.

 وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم
 وأخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني.

 
 
 
 
 
 

 اإلهداءالشكر و 
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. ن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناإليه، نعوذ ابهلل ماحلمد هلل حنمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب 
شهد أن حممدا وأ ،ال أحصي ثناء عليه كما أثىن هو على نفسه ،شهد أن ال اله إال هللا وحده ال شريك لهأو 

فاللهم صل وسلم وابرك عليه وعلى كل من اهتدى هبديه واسنت بسنته إىل  .عبده ورسوله وخامت أنبيائه وخليله
 .يوم الدين

 أما بعد،

، وخري اهلدي هدي سيدان حممد صلى هللا عليه وسلم وهبذين األصلني عز وجل إن خري الكالم كالم هللا
اهتدت األمة قدميا، ومها سبيل جناهتا يف سائر األزمان واألحوال. وال خالص هلذه األمة من هذا الواقع املرير 

أمة أخرجت للناس، إال أبن جتعل القرآن الكرمي سبيل الذي تعيشه، والبؤس الذي حتياه، لتعود كما كانت خري 
وال يعود للمسلمني عزهم وذكرهم وشرفهم إال من خالله، وال سيادة هلم يف هذه األرض إال بتطبيقه  .جناهتا

ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  چ قال تعاىل كيمه يف األمور كلها؛ وحت

پ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻخب   مب       ی      ی  ی  جئ  حئ  مئ       ىئ  يئ    جب   حب

بتدبره وأتمله واالستفادة احلّقة من كتاب هللا عز وجل ال تكون إال ، (126 - 124طه: )چپ     پ  ڀ  
معانيه ومعرفة أساليبه وبالغته والعلم أبسباب النزول والناسخ واملنسوخ واملكي واملدين، قال وفهم والتفكر فيه 

 قال تعاىل و (29:  )ص چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چ  چ  چ تعاىل: 

  (28)النساء:  چڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ڇچ  چ  چچ 

 املقدمة
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ت فيه من اآلاي العظيم هللا. فكتاب ، يفسر آايته، ويبني دالالتهمن هنا يرى الباحث أن يعيش مع كتاب هللا
ا نشط العزائم ملهلمم ويايحرك جيعله حمط اإلعجاب ليأخذ بعقول أويل األلباب فالباهرة والعجائب الظاهرة ما 

 الل هللا ذو اجللمها إال يعالحوى من مجال التعبري ومتانة األسلوب وملا فيه من اإلخبار عن الغيبيات اليت 
ذلك من ختار ه وانوز راره وكأن يبحث يف مكنونه ويغوص يف أسو قرر الباحث أن يعيش يف ظالله وقد واإلكرام. 

 حتليليا موضوعيا ومن سوره سورة الصف.  اتفسري 
سورة على قصر ، فاليةد قو جب يف اختيار هذه السورة هو ما حوته من دالالت ومعاين وأسرار اسبمن بني األو 

ستهدف أمرين ت لكرميةا ورةاملقاصد. والس العديد منعاهتا وقلة عدد آايهتا قد اشتملت ايقآايهتا وسرعة إ
اعها إىل كن إرجميليت ااسني واضحني يف سياقها كل الوضوح، إىل جانب اإلشارات والتلميحات الفرعية أس

 . نيهذين الفرعني األساسي
، سبقته صور منه اإلهلي للبشرية يف صورته األخريةتستهدف أواًل أن تقرر يف ضمري املسلم أن دينه هو املنهج 

وسبقته جتارب يف حياة الرسل وحياة اجلماعات، متهد كلها هلذه الصورة تناسب أطوار معينة يف اتريخ البشرية، 
  .1األخرية من الدين الواحد، الذي أراد هللا أن يكون خامت الرساالت. وأن يظهره على الدين كله يف األرض

صة العقيدة، هذا اهلدف الواضح يف السورة يقوم عليه اهلدف الثاين .فإن شعور املسلم هبذه احلقيقة، وإدراكه لقو 
يستتبع شعوره بتكاليف هذه األمانة شعورًا يدفعه إىل صدق النية يف اجلهاد  ولنصيبه هو أمانتها يف األرض ...

 .2وعدم الرتدد بني القول والفعل –كما أراد هللا   –إلظهار دينه على الدين كله 

ألمة اليوم. اواجهها ليت تضالت اتعاجل قضااي وأمورا تسهم يف حل كثري من املع -سورة الصف  -هذه السورة 
ا هي عبارة املفسرين، وإمنعلماء و ن المهذه الدراسة التحليلية املوضوعية ال تعين أهنا أتت مبا مل أيت به األوائل و 

 عن مجع وانتقاء واختصار وتعليق حسب ما يقتضيه املقام. 

 : ثالث فصولفجاءت الدراسة هلذه السورة يف 

                                                            

 . سيد قطب" ليف ضالل القرآن أنظر " - 1 
 .سيد قطب" ليف ضالل القرآن أنظر " - 2 
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أمساء السورة، وسبب تسميتها، واملكي واملدين يف يتضمن دخل للسورة الفصل األول عبارة عن م -
وكذا احملاور األساسية  السورة، ومىت نزلت وفضائل السورة، وترتيبها يف النزول، وعدد آايهتا وكلماهتا وحروفها.

 .االيت تدور حوهل
أسباب حتليليا يضم املناسبة و مت تفسري كل مقطع تفسريا تقسيم السورة إىل أربع مقاطع  بعد: الفصل الثاين -1

القراءات الواردة يف السورة، مث  املعىن العام لآلايت القرآنية ،البالغة، اإلعراباملفردات،  معاين ،  نـزول اآلايت
ومنها  ،ولو بوجه ،املتواترة قراءة من القراءات منها ما يوافق بعض القراءات الشاذةمنها. وهناك  خاصة املتواترة

. فقرة إن ُوجدتكل   يف آخر اإلشارة إليهات وهذه األخرية مت، هلا موافقة ألي من القراءات املتواترةُيشهد ما مل 
 بيان حجة بعض من القراءات عند احلاجة. مت  هذا وقد

مت استمدادها من آايت هذه السورة  اليت وضوعاتالوقوف على بعض امل: فقد مت فيه  الفصل الثالثأما 
والتفكري يف ضوء ما كتبه األئمة  مزيدا من البحث واالستقصاء يتضيق الفصلهذا  األمرواقع يف و  .وهداايهتا

التعمق ال يستدعي ا هذا البحث تكميليلكون و ، لكن ،والعلماء، مستهداي ابلكتاب والسنة، وفقه سلف األمة
 وضوعني فقط يف السورة: خفيفة مل دراسة تناولفقد الكثري 
 توحيد الصفوف -1
 مع هللاالتجارة  -2

 خبامتة خمتصرة مناسبة، مع ذكر بعض املصادر واملراجع.  اختتمت الدراسةمث 

ومبا أن الدراسة كان فيها ذكر لقراءات األئمة األربع عشر، كان من الالزم إدراج تراجم هلؤالء القراء، لكن نظرا 
 . عنها مث االستغناء ونظرا لضيق الوقت لكثرة الكتب اليت تناولت ذلك

أن جيعل هذه الدراسة انفعة، وحمققة لألهداف اليت كتبت من أجلها، وأن  -جل وعال  -أل هللا هذا وأس
 .جيعلها خالصة لوجهه الكرمي
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أسباب النزول، التطرق إىل يعرض هذا البحث تفسريا لسورة الصف ابملنهج التحليلي املوضوعي. يتم فيه 
؛  يف السورةنيمع موضوعني أساسي خفيفة ... مث وقفاترة منها والشاذة تواتاملالقراءات و البالغة، و اإلعراب، و 

 والتجارة مع هللا. توحيد الصفوف
مع  ا،الوقوف على مدلوهلو  يف أسرارها وكنوزهاوالغوص السورة مكنون  فهموهذه الدراسة قد تعني الباحث على 

 استخالص الفوائد وربطها ابلواقع املعاش وذلك ملواجهة جوانب احلياة وفق املنطلقات القرآنية. 
 

 
 

 
 ابتغاء مرضات هللا تعاىل -
من أسباب نزول الصف يشمل كل ما يتعلق بسورة املوضوعي إثراء املكتبة ببحث يف التفسري التحليلي  -

 وبالغة وبيان... وقراءات ومعاين
 موضوعية علمية.ا دراسة متهودراس السورة موضوعني أساسيني منإبراز  -
 تفعيل دور التصور القرآين وانعكاسه على اجملتمع. -
 إبراز املقومات اليت يبىن عليها توحيد الصفوف والتجارة مع هللا. -
 التدريب على الكتابة يف موضوع يتعلق أبشرف العلوم على اإلطالق وهو القرآن الكرمي -

 

 أهداف البحث

البحث مشكلة  
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االطالع على عدد من التفاسري منها  بعدف .لسورة الصف املوضوعي لتفسري التحليليتتعلق ابهذه الدراسة 
مد الطاهر و"التحرير والتنوير" حمل "جامع البيان عن أتويل آي القرآن" لإلمام أيب جعفر حممد بن جرير الطربي،

و"تفسري القرآن العظيم" لإلمام ابن   القرطيب  و"اجلامع ألحكام القرآن" حممد بن أمحد األنصاري بن عاشور،
األوائل مثل "سورة احلجرات، دراسة حتليلية موضوعية" لفضيلة الدكتور مث بعض الدراسات اليت قام هبا  كثري

لبعض سور القرآن الكرمي ، قام وبعض الرسائل اجلامعية املتعلقة بتفسري حتليلي انصر بن سليمان العمر، 
واالختصار ملا جاء به العلماء واملفسرين والتعليق أحياان اجلمع واالنتقاء عن طريق  الباحث بكتابة هذه األسطر

 مع االقتفاء أبثر من سبق يف الدراسة وذلك حسب ما يقتضيه املقام.
 
 

 
 

 أرادمن و  .وطرق تفكريهم وأساليبهمحسب قدراهتم  مناهجهم تفنن الباحثون بعرضو املناهج التفسريية تعددت 
الغالب . واملنهج التحليلي واحد من هذه املناهج وهو خيتار املنهج املناسب أنبدقة عليه النص القرآين  يفهم أن

 الطربيعلى املؤلفات يف التفسري وخاصة أشهر التفاسري وأمهها. نذكر منها على سبيل التمثيل ال احلصر 
  ،واخلازن والثعليب والواحدي والبغوي وابن عطية والشوكاين وابن كثري وغريهم

 متتبعا خطواته على التوايل:  املوضوعي املنهج التحليلي تفسريه لسورة الصف هذاواختار الباحث يف 
 اشتملت عليه من مواضيع؛ما ابلسورة مع بيان  اإمجالي اتعريفمدخل يتضمن 

 ؛إىل وحدات موضوعيةتقسيم اآلايت القرآنية 

 الدراسات السابقة

 منهج البحث
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بعض توضيح إيراد ألسباب نزول اآلايت يف أصح ما ورد فيها، و دراسة حتليلية لتلك الوحدات املوضوعية مع 
 .ابلقراءات العنايةمث بيان للمعىن اإلمجايل مع  اللغوايت من معاين وبالغة وإعراب

  تعاىل.مث الوقوف على بعض مواضيع السورة منها توحيد الصفوف والتجارة مع هللا
 النص املعاين الغامضة يف بعض توضيحجله وهو اهلدف الذي يسعى من أ إىليوصل الباحث  األسلوبهذا و 

املعجز له ومناقشة اآلراء وترجيح الصائب منها ابلدليل عرب خطوات  األسلوب وإظهارااللتباس  وإزالة القرآين
 مع استخالص الفوائد منه وربطها ابلواقع. منهجه

 
 
 
 
 

هذا البحث يتعلق بتفسري حتليلي موضوعي لسورة الصف، قام الباحث فيه إبيراد مقدمة عن املوضوع مث  
الفصل : ثالثة فصول الذي قسم إىل واألحباث السابقة مث هيكل البحث؛ أهداف البحث مث مشكلة البحث، 

 خفيفة دراسة موضوعية مشل للسورة والثالثمتت فيه دراسة حتليلية  األول كان عبارة عن مدخل للسورة والثاين
 ملوضوعني أساسيني مها توحيد الصفوف والتجارة مع هللا.

وفهرس  بعض املصادر واملراجعلذكر . أما الفهارس فقد مت مث ختم الباحث دراسته خبامتة خمتصرة مناسبة
 املوضوعات.

 
 

 

 

 

البحث هيكل  
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 تعريف ابلسورةاملبحث األول: 
 تسمية السورةاملبحث الثاين : 

 املبحث الثالث : مناسبة السورة
 املبحث الرابع : حماور السورة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول : مدخل إىل السورة
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 الفصل األول : مدخل إىل السورة

 املبحث األول: تعريف ابلسورة

ها وترتيب ل،املفصوهي من  د،أح وقعة بعد نزوهلا وكان. الفتح سورة وقبل التغابنسورة بعد سورة الصف نزلت 
 الربع ،55س واخلمسون اخلام، احلزب 28الثامن والعشرون اجلزء  ،يف املصحف الشريف 61الواحد والستون 

 . يدز  بن جابر عند السور نزول ترتيب يف 108 واملائة الثامنة السورة وهي .4الرابع 
 .900 عمائةتسعدد حروفها ، و 221 مائتان وإحدى وعشرونوكلماهتا  14أربعة عشر آايهتا  عدد

 .ال انسخ وال منسوخليس فيها 
 : وفيها قوالن

  أحدمها
   1هورمدنية قاله ابن عباس واحلسن وجماهد وعكرمة وقتادة واجلمأهنا 

 . 2مدنية عند اجلمهور كما يشهد لذلك حديث عبد هللا بن سأالأم تنوير أهنالوجاء يف التحرير وا
أهنا مدنية ونسبه ابن الغرس إىل اجلمهور ورجحه ويدل له ما أخرجه  هااملختار فيأن  يف اإلتقان وقال السيوطي

احلاكم وغريه عن عبد هللا بن سالم قال قعدان نفرا من أصحاب رسول هللا فتذاكران فقلنا لو نعلم أي األعمال 
    }: أحب إىل هللا لعملناه فأنزل هللا سبحانه                

            } صلى قال عبد هللا فقرأها علينا رسول هللا  ،حىت ختمها
 .3حىت ختمهاهللا عليه وسلم 

 4قاله ابن يسار ،مكيةأهنا  والثاين
 .5والفخر الكشاف يف عليه ودرج مكية أهنا وعطاء وجماهد عباس ابن عنقال الطاهر بن عاشور: و 

                                                            

 (249، ص8أنظر "زاد املسري" ) ج - 1
 (171، ص28أنظر "التحرير والتنوير" ) ج - 2
 (44/1اإلتقان يف علوم القرآن  )  - 3
 (249، ص8أنظر "زاد املسري" ) ج - 4
 (171، ص28أنظر "التحرير والتنوير" )ج - 5
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 1املكي فيها يكون أن ويشبه مدنية أهنا األصح: عطية ابن وقال
 .ومة كما هو معلع يف مكّ  يشر يؤيّد هذا املعىن ما ورد فيها من آايت اجلهاد الذي ملوالراجح أهنا مدنية، و 

 تسمية السورة: املبحث الثاين

عنونت يف )صحيح البخاري( ( وكذلك مسيت يف عصر الصحابة و فسورة الص  هذه السورة ابسم ) اشتهرت
يف  (صأفًّا)ووجه التسمية وقوع لفظ  ويف )جامع الرتمذي(، وكذلك كتب امسها يف املصاِحف ويف كتب التفسري.

 .2عريف العهدفيها وهو صف القتال، فالتعريف ابلالم ت 4 اآلية
 .3كر فيها لفظ احلوارينيلذكر احلواريني فيها. ولعّلها أول سورة نزلت ذُ ( احلواريني)وتسّمى أحياانً بسورة 

 : مناسبة السورة املبحث الثالث

 فيه، والرتغيب اجلهاد على احلث على اشتملت أهنا ،قبلها مناسبة سورة الصف ملاجاء يف تفسري املراغي يف 
 .4املؤمنني دون من أولياء الكفار اختاذ من السابقة السورة تضمنته الذي للنهى أتكيد ذلك ويف

ا ال ِذينأ ءامأُنوْا الأ تـأتـأوأل ْوْا قْومًا غأِضبأ }: وأبو حيان كذلك يرى أن يف آخر السورة اليت قبلها، قال هللا تعاىل أيأيُـّهأ
بينهم، فحض تعاىل على الثبات إذا لقي  ، فاقتضى ذلك إثبات العداوة( 13)املمتحنة اآلية   عألأْيِهْم{اّلل ُ 

 .5املؤمنون يف احلرب أعداءهم
وجه التعلق مبا قبلها هو أن يف تلك السورة بيان اخلروج جهادا يف سبيل هللا وابتغاء والرازي يرى أن 

( ويف هذه السورة 1من اآلية { )املمتحنة وابتغاء مرضايت يسبيل ه بقوله: }إن كنتم خرجتم جهادا يفمرضات

                                                            

 نفس املصدر - 1
 (171، ص28أنظر "التحرير والتنوير" )ص - 2
 (171، ص28والتنوير" )صأنظر "التحرير  - 3
 (80، ص28املراغي" )ج  أنظر "تفسري - 4
 (258، ص8أنظر "البحر احمليط" )ج - 5
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سبيله صفا كأهنم  بيان ما حيمل أهل اإلميان وحيثهم على اجلهاد بقوله تعاىل: }إن هللا حيب الذين يقاتلون يف
 1 (4بنيان مرصوص{ )الصف: 

 السورة حماور:  الرابعاملبحث 

هللا وعن  أعداءوهي تتحدث ابخلصوص عن القتال وجهاد  األحكام التشريعيةبعض ب الكرمية تعين السورة
 :  2التايل النحوالطاهر بن عاشور على  هاذكر . وقد التجارة الراحبة اليت هبا سعادة املؤمن يف الدنيا واآلخرة

 وااللتزام بواجبات الدين. أوهلا التحذير من إخالف الوعد
 والتحريُض على اجلهاد يف سبيل هللا والثباِت فيه، وصدق اإِلميان.

 والثباُت يف نصرة الدين.
 واالئتساء ابلصادقني مثل احلواريني.

 شرف.والتحذير من أذى الرسول صلى هللا عليه وسلم تعريضاً ابليهود مثل كعب بن األ
 وضرب املثل لذلك بفعل اليهود مع موسى وعيسى عليهما السالم .

 والتعريُض ابملنافقني .
 لفتِح .والوعُد على إخالص اإِلميان واجلهاد حبسن مثوبة اآلخرة والنصِر وا

 
 

 

 

 

                                                            

 (270صأنظر "مفاتيح الغيب" ) - 1
 (173، ص:28أنظر "التحرير والتنوير" )ج - 2
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  4إىل  1دراسة اآلايت من املبحث األول: 
 املطلب األول : املناسبة وأسباب النزول

 املطلب الثاين: معاين املفردات
 املطلب الثالث : اإلعراب

 املطلب الرابع: البالغة
 املطلب اخلامس : القراءات الواردة يف اآلايت:

 املطلب السادس: املعىن اإلمجايل لآلايت
 7إىل  5دراسة اآلايت من : الثايناملبحث 

 املطلب األول : املناسبة وأسباب النزول
 املطلب الثاين: معاين املفردات

 املطلب الثالث : اإلعراب
 املطلب الرابع: البالغة

 املطلب اخلامس : القراءات الواردة يف اآلايت:
  اإلمجايل لآلايتاملطلب السادس: املعىن

 9إىل  8دراسة اآلايت من : الثالثاملبحث 
 املطلب األول : املناسبة وأسباب النزول

 املطلب الثاين: معاين املفردات
 املطلب الثالث : اإلعراب

 املطلب الرابع: البالغة
 املطلب اخلامس : القراءات الواردة يف اآلايت

 الفصل الثاين: دراسة حتليلية لسورة الصف
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 دراسة حتليلية لسورة الصف الثاين:الفصل 

  4 إىل 1دراسة اآلايت من املبحث األول: 

قال هللا تعاىل : }                               

                          

              } 
 

 أسباب النزولاملناسبة و املطلب األول : 

ا ال ِذينأ ءامأُنواْ الأ تـأتـأوأل ْواْ قْوماً غأِضبأ  السورة اليت قبل سورة الصف النهي عن تويل الكفار } آخر جاء يف أيأيُـّهأ
ُ عألأْيِهْم  فاقتضى ذلك إثبات العداوة بينهم، فحض تعاىل على الثبات إذا لقي  (13)املمتحنة من اآلية  ...{اّلل 

 .1املؤمنون يف احلرب أعداءهم
قأعْدانأ نـأفأٌر ) جاء يف سنن الرتمدي عن عبد هللا بن سأالأم قال :  حيث واختلف العلماء يف سبب نزول اآلايت

( فأنزل ّي األعمال أحب إىل هللا لعملناهمن أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فتذاكران فقلنا : لو نعلم أ
    }هللا تعاىل :                         

       }  : صلى  قال عبد هللا بن سأالأم : فقرأها علينا رسول هللا .( 2،  1) الصف
 . 2هللا عليه وسلم

 .3"فقرأها علينا رسول هللا حىت ختمها أو فقرأها كلها"بزايدة جاء يف رواية للدارمي و 
 

                                                            

 (258، ص:8البحر احمليط" )ج أنظر " - 1
من موارد  383وبني ما فيه من االختالف على األوزاعي، وابن حبان ص 199ص 4، والرتمذي ج452ص 5احلديث أخرجه أمحد ج - 2

 ، وقال يف الثالثة املواضع صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه. 487وص 299وص 69ص 2الظمآن، واحلاكم ج
 (172، ص:28التحرير والتنوير" )ج أنظر " - 3



- 16 - 
 

 معاين املفردات: الثايناملطلب 

 م: عظُ كرُب 
ورجل مقيت وممقوت إذا كان يبغضه كل أحد، وكان عرب اجلاهلية يطلقون عبارة ، ديدض الش  غْ ت: البُـ قْ مأ ـال

  .1)نكاح املقت( ملن يتزّوج زوجة أبيه
 حىت يصري كقطعة واحدةمت بني أجزائه وقاربت ءحكم، قال املربد: تقول رصصت البناء إذا الُـ واملرصوص: امل

 .2نسانومنه الرصيص وهو انضمام اإل
 

 عراباإل:  الثالثاملطلب 

- {                    } 

 .3حالية من اجلاللة {وهو العزيز}مجلة 
- {             } 

ْبِقها  {ما}وحذفت ألف  ،الالم جارة أصلها "لـِما" {ملأ }قوله  ألّن ما واحلرف كشيء واحد ، حبرف جر و لسأ
ووقع استعماهلما كثريا يف كالم املستفهم ، وقد جاء استعمال األصل قليال والوقف على زايدة هاء السكت أو 

 . 4{تقولون}ــاسم استفهام يف حمل جر متعلق ب {ما}، فإلجرائه جمرى الوقفاإلسكان، ومن أسكن يف الوصل 
 .5اسم موصول مفعول به {ما}، وجواب النداء مستأنفة {تقولون}ومجلة 

- {             } 

                                                            

 (523، ص:4لكشاف" )جا أنظر " - 1
 28جزء  84أنظر "تفسري املراغي" و"روح املعاين" ص  - 2
 انظر "مشكل إعراب القرآن الكرمي" لعبد هللا حممد اْبُن ءأاُجرُّومِ  - 3
، 28و"اجلدول يف أعراب القرآن( )ج 4اجمللد  522الكشاف" ص و" انظر "مشكل إعراب القرآن الكرمي" لعبد هللا حممد اْبُن ءأاُجرُّومِ  - 4

 (213ص
 انظر لنفس املصدر - 5
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وما بعدها  {أنْ }، واملصدر املؤول ِمْن {كرب}متعلق بـ  {عند}متييز، الظرف {تاقْ مأ }مستأنفة،  {كرُب }مجلة 
 1.{كرب}فاعل 

- {                  } 

 .2يف حمّل رفع خرب إنّ  {حيبّ } ومجلة .ال حمّل هلا استئنافّية {إّن اّلل  حيبّ }
  .3{يقاتلون}من الواو يفحال  {صف ا}
 .4 اثين يف حمل نصب حال {كأهنم بنيان}

 
 البالغة الرابعاملطلب 

موصولة، وهي مبعىن الم يف املوضعني  {مأا}و ،لإِلنكار االستفهام، {مل تقولون ما ال تفعلونيف قوله تعاىل } -
 5.أو اجلهادُ العهد، أي الفعل الذي وأعدمت أن تفعلوه وهو أحّب األعمال إىل هللا 

}ويف قوله تعاىل -               مستعار للشدة ألن الكبري { ا : لِكربأ
  .6فيه كثرة وشدة يف نوعه

هذا من أفصح الكالم وأبلغه، ففي معناه قصد إىل التعجب بغري صيغة التعجب، فمبالغة والتكرير: وقيل لل
  .7األمر يف قلوب السامعني، ألن التعجب ال يكون، إال من شيء خارج من نظائره وأشكالهلتعظيم 

                                                            

 انظر لنفس املصدر - 1
 237، ص :  28ج  النظر "اجلدول يف أعراب القرآن" - 2
  انظر "مشكل إعراب القرآن" - 3
 انظر "مشكل إعراب القرآن" و"اجلدول يف إعراب القرآن" - 4
 (175ص، 28والتنوير" ) ج انظر "التحرير - 5
 (175ص، 28انظر "التحرير والتنوير" ) ج - 6
 (523ص، 4انظر "الكشاف" ) ج - 7
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نُِظم بطريقة اإِلمجال مث التفصيل ابلتمييز لتهويل هذا األمر يف قلوب السامعني وقال ابن عاشور أن الكالم 
ففيه وعيد على جتدد مثله، وزيد  ُأحد.لكون الكثري منهم مِبظنة التهاون يف احليطة منه حىت وقعوا فيما وقعوا يوم 
  .1املقصود اهتماماً أبن وصف املقت أبنه عند هللا، أي مقٌت ال تسامح فيه

وهو لفظ واحد يف كالم واحد، ومن فوائد التكرار: التهويل  {ما ال تـأْفعأُلونأ }ـتعاىل ل قوله إعادةويف  -
مقتا عند اّلّل ذلك، فما إعادته إال ملكان هذه الفائدة لو قيل: كرب  واإلعظام. وإال فقد كان الكالم مستقال

 .2الثانية

    } أما ابلنسبة لقوله تعاىل: -            } ،

ويف ذكره . العام مباشرة اندراج اخلاص ابلعاميف اآلية الثالثة، مث أتى عقب هذا النهي  النهي العام أوال وردفقد 
ذلك، عقب النهي العام مباشرة، دليل على أن املقت قد تعلق بقول الذين وعدوا الثبات يف قتال الكفار فلم 

 .3يفوا
 4الصّف هنا : كناية عن االنتظام واملقاتلة عن تدبّرو 

 

 : القراءات الواردة يف اآلايت: اخلامساملطلب 

    الكرمية }يف اآلية  .1                ،} 
{ ووقف  1ووافقهم ،قرأ قالون وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر}وأْهوأ{ اليزيدي واحلسن. وقرأ الباقون }وأُهوأ

 .2عليها يعقوب هباء السكت

                                                            

 (175ص، 28انظر "التحرير والتنوير" ) ج - 1
 (523ص، 4انظر "الكشاف" ) ج - 2
ال تفعل ما يلصق العار بك وال تشامت زيدا، كما تقول للمقرتف جرما معينا: احلاوي يف تفسري القرآن الكرمي"  وجاء فيه ما يلي: "   انظر "- 3

وفائدة مثل هذا النظم: النهي عن الشيء الواحد مرتني، مندرجا يف العموم، ومفردا ابخلصوص، وهو أوىل من النهي عنه على اخلصوص مرتني، 
 فإن ذلك معدود يف حني التكرار، وهذا يتكرر مع ما يف التعميم من التعظيم والتهويل"

 (175ص، 28لتحرير والتنوير" ) جانظر "ا - 4
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}قوله تعاىل  .2  } { يف اآليتني               } {و      

              ،} وقف البزي ويعقوب خبلف عنهما هباء السكت، وغريمها
 3حبذفها.
قوله تعاىل }  .3  { يف اآلية }      }  قرأ األصبهاين بتسهيل اهلمزة، وكذا محزة

 .4وقفا، وله التحقيق أيضا كالباقني
 

 املطلب السادس: املعىن اإلمجايل لآلايت

    }القول يف أتويل قوله تعاىل :                   } أي شهد له
مره، السموات واألرض، وهو الغالب على أ غريمها من صفات الكمال مجيع ما يفابلربوبية والوحدانية والقدرة و 
 .5تدبري خلقه وفق ما سّنه من السنن، وأرشد إليه من ضروب اهلداية القاهر فوق عباده، احلكيم يف

ُبوا أعداءه فتفّروا منهم يف إجراء وصف )العزيز( عليه تعاىل هنا إمياء إىل أنه الو  غالب لعدّوه فما كان لكم أن تأرهأ
إن محلت على معىن املتصف ابحلكمة أن املوصوف ابحلكمة ال أيمركم  (احلكيم)وإجراء صفة  عند اللقاء.

 .6حِكم لألمور فكذلكُـ جبهاد العدّو عبثاً وال خيليهم يغلبونكم. وإن محلت على معىن امل
} وقوله :                } ًة ، أو يقول قوال ال إنكار على من يأعد عدأ

، سواء إىل أنه جيب الوفاء ابلوعد مطلقايفي به، وهلذا استدل هبذه اآلية الكرمية من ذهب من علماء السلف 
 1.ترتب عليه ُغرم للموعود أم ال

                                                                                                                                                                                                            

الزائدة على العشر وهي؛ قراءات األئمة ابن حميصن واحلسن البصري وحيىي مت استعمال لفظ "وافق" ابلنسبة للقراءات الشاذة األربعة  - 1
 اليزيدي واألعمش.

 551صامليسر يف القراءات األربع عشرة" حملمد فهد خاروف " - 2
 551و"امليسر يف القراءات األربع عشرة" ص 319 القراءات العشر املتواترة" ص أنظر "البدور الزاهرة يف - 3
 551انظر "امليسر يف القراءات األربع عشرة" ص- 4
 81، ص :  28تفسري املراغي ، ج  انظر "- 5
 (174ص28انظر "التحرير والتنوير")ج - 6
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} وقوله تعاىل:                 }  ذا هلتعاىل سبحانه و  هللا أتكيد منهذا
 .اإلنكار عليهم

  }: فقالسبيله  تلوا يفن قاوبعد أن ذّم املخالفني يف أمر القتال وهم الذين وعدوا ومل يفعلوا، مدح الذي

                ب الذين يصّفون ي إن اّلّل حي{ أ
 ة.عة واحده قطأنفسهم حني القتال وال يكون بينهم فرج فيه كأهنم بنيان متالحم األجزاء، كأن

 
 7إىل  5دراسة اآلايت من : الثايناملبحث 

قال هللا تعاىل: }                           

                                         

                                    

         } 
 

 املطلب األول : املناسبة وأسباب النزول

  2املناسبةموقع هذه اآلية هنا خفي 
فيجوز أن تكون اجلملة معرتضة استئنافًا ابتدائيًا انتقل به من النهي عن عدم الوفاء مبا وعدوا هللا عليه  .1

، فيكون الكالم موجهًا إىل ابلقول أو ابلعصيان أو حنو ذلكإىل التعريض بقوم آذوا النيب صلى هللا عليه وسلم 
، أو الذي قبله لتمامه إىل هذا الغرض الكالم من الغرض وعلى هذا الوجه فهو اقتضاب نقل به. املنافقني

رون ورواة تكون مناسبة وقعه يف هذا املوقع حدوث سبب اقتضى نزوله من أذى قد حدث مل يطلع عليه املفس

                                                                                                                                                                                                            

 105، ص8انظر "تفسري ابن كثري" ج- 1
 (177،178، ص: 28انظر "التحرير والتنوير" )ج - 2
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. وهو املسّمى بعطف قصة على و على هذا الوجه عطف غرض على غرضوالوا .األخبار وأسباب النزول
 قصة.
مة الكالم الذي قبلها ضرب هللا مثاًل للمسلمني لتحذيرهم من إتيان ما يؤذي وجيوز أن يكون من تت .2

رسوله صلى هللا عليه وسلم ويسوؤه من اخلروج عن جادة الكمال الديين مثل عدم الوفاء بوعدهم يف اإِلتيان 
وسى مل ا أبحّب األعمال إىل هللا تعاىل. وأشفقهم من أن يكون ذلك سببًا للزيغ والضالل كما حدث لقوم م

وعلى هذا الوجه فاملراد أبذى قوم موسى إايه : عدم توخي طاعته ورضاه ، فيكون ذلك مشريًا إىل ما  آذوه.
اي قوم ادخلوا األرض املقدسة اليت كتب هللا لكم وال ترتدوا على أدابركم فتنقلبوا }حكاه هللا عنه من قوله : 

موسى إان لن ندخلها أبدًا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك قالوا اي }: ( ، إىل قوله 21{ )املائدة : خاسرين
قال رب  }( . فإن قوهلم ذلك استخفاف يدل لذلك قوله عأِقبأه  24) املائدة :  {فقاتال إان هاهنا قاعدون 

وقد يكون وصفهم يف  .( 25) املائدة :  {قوم الفاسقني إين ال أملك إال نفسي وأخي فافرق بيننا وبني ال
انظرًا إىل وصفهم بذلك مرتني يف آية سورة العقود يف  {وهللا ال يهدي القوم الفاسقني  }ة بقوله : هذه اآلي
)  {فال أتس على القوم الفاسقني }( وقوله :  25) املائدة :  {فافرق بيننا وبني القوم الفاسقني  }قوله : 

أزاغ هللا  فلما زاغوا}رها من قوله : فيكون املقصود األهم من القصة هو ما تفرع على ذك ( . 26املائدة : 
 . قلوهبم{

ويناسب أن تكون هذه اآلية حتذيراً من خمالفة أمر الرسول صلى هللا عليه وسلم وعربة مبا عرض هلم من  .3
وقد تشاهبت القصتان يف أن القوم فّروا يوم  .ره من عدم ثبات الرماة يف مكاهنماهلزمية يوم ُأُحد ملا خالفوا أم

فّر قوم موسى يوم أرحيا ، ويف أن الرماة الذين أمرهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن ال يربحوا ُأُحد كما 
مكاهنم ) ولو ختط فأنا الطري ( وأن ينضحوا عن اجليش ابلنبال خشية أن أيتيه العدّو من خلفه مل يفعلوا ما أمرهم 

 ك سبب هزمية املسلمني يوم ُأُحد. للغنيمة فكان ذلبه وعصوا أمر أمريهم عبد هللا بن جبري وفارقوا موقفهم طلباً 
 معاين املفرداتاملطلب الثاين: 

 .: أي ختالفون أمري برتك القتالتؤذونين
 .ق الذي جاء به موسى عليه السالمزاغوا: أي أصّروا على الزيغ واالحنراف عن احل

  . قلوهبم: أي صرفها عن قبول احلقأزاغ هللا
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 .هاج الصدق املصرّين على الغوايةعن الطاعة ومن : أي اخلارجني الفاسقني
  1وهو اسم علم منقول من صفة ال من فعل .صلى هللا عليه وسلم دأمحد: من أمساء نبينا حمم

، أفرد فيها اإلمام احلافظ أبو القاسم علي بن احلسن بن هبة هللا 2أمساء كثرية صلى هللا عليه وسلمولرسول هللا 
، ذكر فيه أمساء كثرية، جاء 3الدمشقي، املعروف اببن عساكر رمحه هللا اباًب يف اتريخ دمشقبن عبد هللا الشافعي 

 بعضها يف الصحيحني، وابقيها يف غريمها، منها:
ويف رواية: نيب  –حممد، وأمحد، واحلاشر، والعاقب، واملقفي، واملاحي، وخامت النبيني، ونيب الرمحة، ونيب امللحمة 

 .4بة، والفاتح، وطه، وايسني، وعبد هللا ، ونيب التو -املالحم 
مسي يف القرآن حممد، ويف اإلجنيل )ا: صلى هللا عليه وسلم وعن ابن عباس رضي هللا عنهما قال: قال رسول هللا 

 .5(أمحد، ويف التوراة أحيد، وإمنا مسيت أحيد ألين أحيد عن أميت انر جهنم
 التبشري : اإِلخبار حبادث يُسرّ 

وات هللا عليهم كلهم حامدون واألنبياء صل يراد هبا التفضيل. فمعىن "أمحد" أي أمحد احلامدين لربهالصفة أفعل و 
 .6ا، ونبينا أمحد أكثرهم محدهللا

؛ ولكن فيه معىن املبالغة والتكرار. فاحملمد هو الذي محد وأما حممد فمنقول من صفة أيضا، وهي يف معىن حممود
، وهللا حنو ذلك. فاسم حممد مطابق ملعناهالكرم مرة بعد مرة. وكذلك املمدح و مرة بعد مرة. كما أن املكرم من 

؛ فهو حممود يف الدنيا من أعالم نبوته، إذ كان امسه صادقا عليه سبحانه مساه قبل أن يسمي به نفسه. فهذا علم
احلمد كما يقتضي  ملا هدى إليه ونفع به من العلم واحلكمة. وهو حممود يف اآلخرة ابلشفاعة. فقد تكرر معىن

                                                            

 86، ص  28و "تفسري املراغي"  ج  83، ص  18اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب، ج أنظر " - 1
 «.وكثرة األمساء تدلُّ على شرف املسمى: »2/11قال القسطالين يف املواهب اللدنية  -2
 .1/274( وانظر: هتذيبه 12)ص -3
بت أهنا من أمساء إنه مل يثيس، فو اء، وبعضها صفات، وكلها اثبتة أبحاديث صحيحة أو حسنة، غري الفاتح، وطه، بعض املذكورات أمس -4

 أنه يروى إبسناد واٍه عن أيب الطفيل، وأّما (33من اتريخ اإلسالم )ص« السرية»النيب صلى هللا عليه وسلم؛ أما الفاتح: فقد قال الذهيب يف 
ذا هاختار ابلنبطية، و  : اي رجل،)طه( باس، وقد نقله عنه الكليب وهو مرتوك، والثابت عن ابن عباس أن معىن)طه(: فذلك يروى عن ابن ع

 يصح أهنما من أمساء النيب صلى هللا ، أما )يس( وكذلك )طه(: فلم16/136القول إمام املفسرين: ابن جرير يرمحه هللا كما يف تفسريه 
 القرآن، ومها مثل )ص(، )ن(، وحنومها. عليه وسلم، وإمنا مها امسا سورتني من

( ويف سنده إسحاق بن 24)ص« اتريخ دمشق»، ورواه ابن عساكر أيًضا يف 1/275« هتذيب اتريخ دمشق»رواه ابن عدي، كما يف  -5
أما االمسان . وعليه فال يعتمد على هذا احلديث يف إثبات اسم أحيد، 1/184بشر، وهو كذاب مرتوك. راجع ميزان االعتدال، للذهيب 

 األوالن: حممد وأمحد فهما اثبتان بنص القرآن.
  83، ص  18اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب، ج أنظر " - 6
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؛ فلذلك تقدم اسم أمحد على االسم الذي هو  إنه مل يكن حممدا حىت كان أمحد، محد ربه فنبأه وشرفهاللفظ. مث
: تلك أمة موسى عليه السالم حني قال له ربه: "امسه أمحد". وذكره مد فذكره عيسى عليه السالم فقالحم

، ألن محده لربه كان قبل محد الناس ذكره قبل أن يذكره مبحمدفبأمحد  : اللهم اجعلين من أمة أمحد.، فقالأمحد
، فيكون أمحد د ربه ابحملامد اليت يفتحها عليهله. فلما وجد وبعث كان حممدا ابلفعل. وكذلك يف الشفاعة حيم

 1على شفاعتهلربه مث يشفع فيحمد  الناس
 

 عراباإلاملطلب الثالث : 

- {                           ،} 
منادى  {قوم} ،اسم ظريّف يف حمّل نصب مفعول به لفعل حمذوف تقديره اذكر {إذ} ،استئنافية {الواو}

 مل} ،مضاف إليهوهي  ،مضاف منصوب وعالمة النصب الفتحة املقّدرة على ما قبل الياء احملذوفة للتخفيف
وقد }مجلة و  ،2للتحقيق {قد}حالّية  {الواو}. لالستفهام حذفت ألفها {ما}و جواب النداء {تؤذونين
يف حمّل  {أيّن رسول}واملصدر املؤّول  .{رسول}متعّلق بـ  {إليكم} ، {تؤذونين}حال من فاعل  {تعلمون

 .3نصب سّد مسّد مفعويل تعلمون
-  {                     { ،}ظرف مبعىن  {اّـ مل}استئنافّية  {الفاء

 يف حمّل جّر مضاف إليه. {زاغوا}ومجلة :  استئنافّية. {الواو}حني متضّمن معىن الشرط متعّلق ابجلواب أزاغ 
ومجلة:  ال حمّل هلا استئنافّية. {اّلل  ال يهدي}ومجلة :  ال حمّل هلا جواب شرط غري جازم. {أزاغ اّلل  }ومجلة : 

 4.{اّلل  }يف حمّل رفع خرب املبتدأ  {ال يهدي}
ويف قوله تعاىل } -                                 

                                   ،}{ وإذ
                                                            

  83، ص  18اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب، ج أنظر " - 1
 ذلك لتحّقق علمهم برسالته فليست للتقليل وال للتقريب - 2
 235 ، ص : 28اجلدول يف إعراب القرآن ، ج  - 3
 234، ص :  28اجلدول يف إعراب القرآن ، ج  - 4
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حال من  {مصّدقا}، 1بدل من عيسى مرفوع {ابن}عاطفة، هنا الواو  مثل وإذ قال موسى {قال عيسى
ظرف  {بني} {،مصدِّقًا} اسم موصول مفعول به لـ {ما}زائدة للتقوية، و {ملا}الالم يف  ،الضمري يف رسول

 {فلما جاءهم} ،متعّلق حبال من الضمري يف الصلة احملذوفة {من التوراة} ،منصوب متعّلق مبحذوف صلة ما
إيّن }: ومجلة يف حمّل نصب مقول القول. النداء ومجلة ،يعود على أمحد وفاعل جاءهم ضمري؛ ا زاغواّـ مثل مل
يف حمّل جّر نعت اثن  {امسه امحد}و يف حمّل جّر نعت لرسول. {أييت}و ال حمّل هلا جواب النداء. {رسول

اسم علم من أمساء الرسول عليه السالم مأخوذ من احلمد، وهو على صيغة املضارع مبدوءا  {أمحد} لرسول.
يف حمّل  {هذا سحر}و ال حمّل هلا جواب شرط غري جازم. {قالوا  }و التنوين.، فهو ممنوع من تكلممل هبمزة 

 .2القولنصب مقول 

 

 البالغة :املطلب الرابع

 قوله تعاىل }إذ{ متعلقة بفعل حمذوف تقديره: أُذُْكر
 م تؤذونين{ لإلنكار }لـاالستفهام 

ابملضارع للداللة على أن علمهم بذلك جمّدد  {قد}عد و}قد{ لتحقيق معىن احلالية و}تعلمون{ جاءت ب
 .3بتجدد اآلايت والوحي

ُمْ } :تعاىلقوله  ا أمرهم رسوهلم مي ملا خالفوا حلق ، أاامليل عن  وهوالزيغ  ة؛استعار { فـألأم ا زاُغوا أأزاغأ اّلل ُ قـُُلوهبأ
 .من نفوسهم فلم ينفكوا عن الضالل جعل هللا يف قلوهبم زيغاً، أي متكن الزيغ

تذييل، أي وهذه سنة هللا يف الناس فكان قوم موسى الذين آذْوه من  }وهللا ال يهدي القوم الفاسقني{مجلة 
 .4العمومأهل ذلك 

 
                                                            

 أو عطف بيان عليه ، أو نعت له. - 1
 و"مشكل إعراب القرآن" 235، ص :  28اجلدول يف إعراب القرآن" ، ج أنظر " - 2
 ( 179ص 28التحرير والتنوير )ج - 3
 ( 179ص 28التحرير والتنوير )ج - 4
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 املطلب اخلامس : القراءات الواردة يف اآلايت

 . 1وقف محزة ابلتحقيق وابلتسهيل بني بني {   يف قوله تعاىل : } .1
{ قرأ هبا ورش من طريقيه؛ األزرق واألصبهاين، وأبو عمرو خبلفه، وأبو جعفر، تـُْوُذونأىِن يف قوله تعاىل :} .2

 .2{وهو الثاين أليب عمرو وموافقه اليزيدي ووقفا محزة. ووافق اليزيدي أاب عمرو. وقرأ الباقون }

قوله تعاىل: } .3       يف اآليتني السادسة والرابعة عشر معا، قرأ أبو جعفر بتسهيل اهلمزة }
 .3الثانية مع املد والقصر، وكذا محزة عند الوقف مع فارق املد بينهما، فكل حسب املذهب املتقدم يف األصول

 .4{ وقف يعقوب هباء السكت خبلف عنهى  دأ يأ } .4
}ِمْن  وانفع وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم بفتح الياء قرأ ابن كثري اسـُْمُه{قوله تعاىل }ِمْن بـأْعِدى  .5

ووافقهم من القراء األربعة، ابن  .6جعفر ويعقوب ابأ (الزاهرة البدور)أضاف صاحب و  .5ْسـُمُه{ابـأْعِدىأ 
  8وحجتهم التقاء الساكنني: سكون الياء وسكون السني. 7حميصن، واليزيدي، واحلسن

وحجتهم  .9ْسـُمُه{اأي }ِمْن بـأْعدْى  بن عامر وحفص عن عاصم ومحزة والكسائي إبسكان الياءالباقون؛ وقرأ 
 .10استثقال احلركة فيها

} :قوله تعاىل .6    ،}{ وقف محزة ابلتحقيق مع السكت وعدمه، وابلنقل فيقرأ }اسـُْمهوأْحـمأْد
 .1وابإلدغام فيقرأ  }اسـُْمُهو ْحـمأْد{

                                                            

 551عشرة" ص أنظر "امليسر يف القراءات األربع - 1
 نفس املصدر- 2
 551انظر "امليسر يف القراءات األربع عشرة" ص- 3
 551انظر "امليسر يف القراءات األربع عشرة" ص- 4
  707أنظر "السبعة يف القراءات" ص- 5
  319أنظر "البدور الزاهرة يف القراءات العشر املتواترة" ص - 6
 551انظر "امليسر يف القراءات األربع عشرة" ص- 7
  345احلجة يف القراءات السبع " ص  أنظر "- 8
  707أنظر "السبعة يف القراءات" ص- 9

  345احلجة يف القراءات السبع " ص  أنظر "- 10
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وحلمزة يف اهلمزة األوىل حالة الوقف أيضا: التحقيق مع السكت وعدمه، والنقل واإلدغام، وعلى كل من 
هذه األوجه األربعة أييت التسهيل مع املد والقصر يف الثانية فهي مثانية أوجه. ولألزرق ثالثة البدل خبلف عنه. 

 2وافق املطوعي أاب جعفرو 

 . ورقق ورش راءه.4. ووافقهم األعمش3والكسائي، وخلف ابأللف يف قوله تعاىل }ساِحر{ قرأ محزة، .7
 .5(24وحجتهم إمجاع اجلميع على قوله: }فقالوا ساحٌر كّذاٌب{)سورة غافر اآلية 

( وقوله  24املدثر اآلية  اّل ِسْحُر يُؤثأر{ )سورةذا إِ هأ  وحجتهم قوله تعاىل }إنْ  .6وقرأ الباقون ب }ِسْحر{
. وذكر اليزيدي عن أيب عمرو فقال: "ما كان يف القرآن )مبني( (2)سورة القمر اآلية ُمْستأِمّر{ٌر حْ تعاىل }سِ 

 .7"فهو )ِسْحر( بغري ألف وما كان )عليم( فهو )ساِحر( ابأللف
 
 
 

 املطلب السادس: املعىن اإلمجايل لآلايت

 مسألتني: يف هاتني اآليتني 

                                                                                                                                                                                                            

 551أنظر "امليسر يف القراءات األربع عشرة" ص - 1
 551انظر "امليسر يف القراءات األربع عشرة" ص- 2
امليسر يف القراءات األربع و " 707و حجة القراءات" ص 319و"البدور الزاهرة" ص 264املتواترة" صانظر ""الشامل يف القراءات  - 3

 (552عشرة" حملمد فهد خاروف )ص 
 (552امليسر يف القراءات األربع عشرة" حملمد فهد خاروف )ص انظر "" - 4
 240انظر "حجة القراءات" البن زجنلة ص - 5
امليسر و " 345و"احلجة القراءات السبع " البن خالويه ص  319و"البدور الزاهرة" ص 264املتواترة" صانظر ""الشامل يف القراءات  - 6

 (552يف القراءات األربع عشرة" حملمد فهد خاروف )ص 
 240انظر "حجة القراءات" البن زجنلة ص - 7
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ملا ذكر أمر سينال عقابه حتما. وهنا ذكر القرطيب أن احلق سبحانه وتعاىل  هللا أنه من خالف أمر رسولاألوىل 
وسى وعيسى أمرا ابلتوحيد وجاهدا يف م{  أن ... تعاىل: }وأِإْذ قأالأ ُموسأى ِلقأْوِمهِ  من خالل قوله اجلهاد بني

 .1سبيل هللا؛ وحل العقاب مبن خالفهما؛ أي واذكر لقومك اي حممد هذه القصة
كأانأ رأُسوُل اّللِ  : )قأالحيث حديث أأنأٍس رضى هللا عنه والثانية أن قلوب العباد بيد هللا عز وجل كما جاء يف 

، فـأُقْلُت: ايأ رأُسولأ اّلل ِ  : ايأ ُمقألِّبأ اْلُقُلوِب ثـأبِّْت قـأْليب عألأى ِديِنكأ ، صلى هللا عليه وسلم ُيْكِثُر أأْن يـأُقولأ ، آمأن ا ِبكأ
نأا؟ قأالأ وأمبأ    2(، يـُقألِّبـُهأا كأْيفأ يأشأاءُ نـأعأْم، ِإن  اْلُقُلوبأ بأنْيأ ُأْصبـُعأنْيِ ِمْن أأصأاِبِع اّلل ِ  :ا ِجْئتأ ِبِه، فـأهأْل ختأأاُف عألأيـْ

ا أهنا قالت:  ، إنك ُتكثر أن تدعو هبذا الدعاء؟)ويف حديث عائشة رأِضيأ اّلل ُ عأنـْهأ هللا صلى  فقال اي رسول اّلل 
  .3(فأِإذأا شأاءأ أأزأاغأُه، وأِإذأا شأاءأ أأقأامأهُ  ِإن  قـأْلبأ اآْلدأِميِّ بأنْيأ ُأْصبـُعأنْيِ ِمْن أأصأاِبِع اّللِ  عز وجل عليه وسلم

: وقيلْم{ أي أماهلا عن اهلدى. }فـألأم ا زأاُغوا{ أي مالوا عن احلق }أأزأاغأ اّلل ُ قـُُلوهبأُ وقال القرطيب يف قوله تعاىل:
ُْم{ عن اهلداية. ُْم{  }فـألأم ا زأاُغوا{ عن الطاعة }أأزأاغأ اّلل ُ قـُُلوهبأ وقيل: }فـألأم ا زأاُغوا{ عن اإلميان } أأزأاغأ اّلل ُ قـُُلوهبأ

عن الثواب. وقيل : أي ملا تركوا ما أمروا به من احرتام الرسول عليه السالم وطاعة الرب، خلق هللا الضاللة يف 
 4عقوبة هلم على فعلهم.قلوهبم 

وقال القرطيب يف قوله تعاىل : }وأِإْذ قأالأ ِعيسأى اْبُن مأْرميأأ ايأ بأيِن ِإْسرائيلأ{ أي واذكر هلم هذه القصة أيضا. ويف 
كما قال   {اي قوم}: }ايأ بأيِن ِإْسرائيلأ{ ومل يقل  احلق سبحانه وتعاىل على لسان عيسى قالهذا الشأن أن 
 5نسب له فيهم فيكونون قومه.موسى؛ ألنه ال 

                                                            

 82، ص 18أنظر تفسري القرطيب" ج - 1
، ومصنف بن 12107، برقم 160 /19، وأمحد، 2140الرتمذي، كتاب القدر، ابب ما جاء أن القلوب بني أصبعي الرمحن، برقم  - 2

 /2واملختارة للضياء املقدسي،   ،359 /6، ومسند أيب يعلى، 209 /2، وشعب اإلميان للبيهقي، 31044، برقم 36 /11أيب شيبة، 
 (.140، ص 5سنن الرتمذي )ج، وصححه األلباين يف صحيح وضعيف 458

، برقم 414 /4، وسنن النسائي الكربى، كتاب صفة الصالة، االستغفار بعد التسليم، 24604، برقم 151 /41مسند أمحد،  - 3
، 525 /1، ومستدرك احلاكم، 199من حديث النواس بن مسعان، وسنن ابن ماجه، املقدمة، ابب فيما أنكرت اجلهمية، برقم  7690

، وهناك رواايت عن أم سلمة ، وعن سربة بن فاتك األسدي، 322، واألمساء والصفات للبيهقي، ص 135 /1حبان،  وصحيح ابن
 .، وغريه165وصححه األلباين يف صحيح ابن ماجه، برقم 

 82، ص 18أنظر تفسري القرطيب" ج - 4
 82، ص 18أنظر تفسري القرطيب" ج - 5
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 9إىل  8دراسة اآلايت من : الثالثاملبحث 

قال هللا تعاىل: }                             

                              

                  } 
 

 املطلب األول : املناسبة وأسباب النزول

كانت دعوة النيب صلى هللا عليه وسلم مماثلة دعوة عيسى عليه الّسالم وكان جواب الذين دعاهم إىل اإِلسالم 
من أهل الكتابني واملشركني مماثاًل جلواب الذين دعاهم عليه الّسالم. فلما أدمج يف حكاية دعوة عيسى بشارته 

قوم الرسول املوعود دعوة رسوهلم فلذلك ذكر يف برسول أييت من بعده انسب أن ينقل الكالم إىل ما قابل به 
 .1حلاهلمدعوة هذا الرسول دين اإِلسالم فوصفوا أبهنم أظلم الناس تشنيعاً 

 
 معاين املفرداتاملطلب الثاين: 

ابهلدى  .اإلسالم : االستسالم واالنقياد واخلضوع ّلّل عز وجل. واّلّل متم نوره : أي واّلّل متم احلق ومبلغه غايته
 .2: أي على سائر األداينعلى الدين كله. ليظهره : أي ليعليه .ودين احلق : أي ابمللة السمحة .: أي ابلقرآن

 عراباإلاملطلب الثالث : 

 .3حالية {وهو يُدعى}، مجلة {أظلم}متعلق بـ  {ممن}مستأنفة، اجلار  {ومن أظلم}مجلة 
ُ ُمِتمُّ يُرِيُدونأ لُِيْطِفُئوا نُورأ اّللِ  } اِفُرونأ ْو كأرِهأ الْ ِه وألأ نُورِ  أبِأفْـوأاِهِهْم وأاّلل   {كأ

                                                            

  ( 187ص 28أنظر " التحرير والتنوير " )ج - 1
 86، ص  28أنظر "تفسري املراغي"، ج  - 2
 236، ص :  28"مشكل إعراب القرآن الكرمي" لعبد هللا حممد اْبُن ءأاُجرُّوِم و "اجلدول يف إعراب القرآن" ، ج  - 3
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الالم  ،...حمذوف أي: يريدون إبطال القرآن ليطفئوا {يريدون}مفعولو  ال حمّل هلا استئنافية {يريدون }ومجلة 
، {ُمِتمّ }حالية من الضمري يف  {ولو كره الكافرون}، مجلة {يريدون}حال من فاعل  {وهللا ُمِتمُّ }مجلة و  زائدة

وجواب الشرط حمذوف دل  عليه ما قبله أي: أمتأ ه وأظهره، وهذه الواو عطفت على حال مقدرة لالستقصاء 
  1الية.ومجلة }وألأْو كأرِهأ الكافرون{ح أي: وهللا متمُّ نورِه يف كل حال، ولو يف هذه احلال.

 {ِه وألأْو كأرِهأ اْلُمْشرُِكونأ دى وأِديِن احلْأقِّ لُِيْظِهرأُه عألأى الدِّيِن ُكلِّ }ُهوأ ال ِذي أأْرسألأ رأُسولأُه اِبهلُْ 
مضارع منصوب أبن مضمرة  {يظهره}للتعليل  {الالم}متعّلق حبال من فاعل أرسل أو من مفعوله  {ابهلدى}

مثل لو كره  {ه املشركونكرِ   لو}حالّية  {الواو}بتضمينه معىن يعليه  {يظهره}متعّلق بـ  {على الدين}بعد الالم 
 .2الكافرون

 
 البالغة :املطلب الرابع

إنكار، أي ال أحد أظلم من هؤالء فاملكذبون ِمن قبلهم، إما أن يكونوا أظلم منهم  {من أظلم}واالستفهام ب 
 3.وإّما أن يساووهم على كل حال، فالكالم مبالغة 

 4اإِلقالع عن هذا الظلميس هلم من أتي {وهللا ال يهدي القوم الظاملني }
، يف اجتهادهم يف وتشبيه متثيل حاهلم {ا نُورأ اّللِ  أبِأْفواِهِهمْ االستعارة التمثيلية : يف قوله تعاىل } يُرِيُدونأ لُِيْطِفؤُ 

إبطال احلق، حبالة من ينفخ الشمس بفيه ليطفئها، هتكما وسخرية هبم ، كما تقول الناس : هو يطفئ عني 
بعض األجلة إىل أن املراد بنور اّلل  دينه تعاىل احلق ، على سبيل االستعارة التصرحيية ، وكذا يف الشمس. وذهب 

ُ ُمِتمُّ نُورِهِ  وقال ابن عاشور أن ذكر األفواه يف إطفاء نور هللا ألنه قد يكون بغري األفواه كاملروحة  .5قوله تعاىل وأاّلل 
القرآن بزعم أهنا من أقوال السحر كما جاء قوله تعاىل يف سورة التوبة والكري، والواقع أهنم أرادوا إبطال آلايت 

                                                            

 236، ص :  28"مشكل إعراب القرآن الكرمي" لعبد هللا حممد اْبُن ءأاُجرُّوِم و "اجلدول يف إعراب القرآن" ، ج  - 1
 236، ص :  28"مشكل إعراب القرآن الكرمي" لعبد هللا حممد اْبُن ءأاُجرُّوِم و "اجلدول يف إعراب القرآن" ، ج  - 2
 188، ص :  28، ج  أنظر "التحرير والتنوير" - 3
 189، ص :  28، ج  أنظر "التحرير والتنوير" - 4
 237، ص :  28اجلدول يف إعراب القرآن ، ج  أنظر " - 5
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يريدون أن يطفئوا نور هللا أبفواههم وأيىب }إىل قوله :  {وقالت اليهود عزير ابن هللا} 32إىل  30اآلايت من 
 .1{هللا إال أن يتم نوره

 2لميس هلم من اإِلقالع عن هذا الظأتي {وهللا ال يهدي القوم الظاملني }
 

 املطلب اخلامس : القراءات الواردة يف اآلايت

، وخلف، 3ابن كثري، وحفص، ومحزة، والكسائي على اإلضافة كل من }ُمِتمُّ نُورِِه{، قرأ هبا قوله تعاىل .1
. وحجتهم فيها وجهان: أحدمها أن اإلضافة قد استعملها العرب يف املاضي 4ويعقوب. ووافقهم األعمش

مل يستعمل إال يف املنتظر خاصة، فلما كاان مستعملني وقد نزل هبما القرآن، أخذ أبكثر واملنتظر وأن التنوين 
الوجهني أصال. والوجه اآلخر: أن يراد به التنوين مث حُيذف التنوين طلبا للتخفيف كما قال هللا عز وجل }ُكلُّ 

العذاِب األليم{ )سورة الصافات وقوله : } إنكم لذائقوا  (185نـأْفٍس ذائقٌة الـمأْوت{ )آل عمران من اآلية 
 5 (38اآلية 

وحجتهم أن الفعل منتظر، فالتنوين هو األصل وهو وعد من  .6ابلتنوين وفتح الراء  }ُمِتمٌّ نُورأُه{وقرأ الباقون بـ 
 7هللا فيما يستقبل ويف حال الفعل كما تقول : " أان ضارٌب زيداً "

  .8يف قوله تعاىل }لُيْطُفوا{ قرأ هبا أبو جعفر .2

                                                            

 190، ص :  28، ج  أنظر "التحرير والتنوير" - 1
 189، ص :  28، ج  أنظر "التحرير والتنوير" - 2
امليسر يف و " 345و"احلجة القراءات السبع"  البن خالويه ص 319و"البدور الزاهرة" ص 264انظر "الشامل يف القراءات املتواترة" ص - 3

 (552القراءات األربع عشرة" خلاروف )ص 
  551يف القراءات األربع عشر' صامليسر  انظر " - 4
  708ص حجة القراءات ' البن زجنلة  انظر " - 5
امليسر يف و " 345و"احلجة القراءات السبع"  البن خالويه ص 319و"البدور الزاهرة" ص 264"الشامل يف القراءات املتواترة" ص - 6

 (552القراءات األربع عشرة" حملمد فهد خاروف )ص 
  708ص حجة القراءات ' البن زجنلة  انظر " - 7
  264و "الشامل يف القراءات املتولرتة" ص  551يف القراءات األربع عشر' صامليسر  انظر " - 8
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. ووقف محزة ابلتسهيل كالواو، وابحلذف، وابإلبدال ايء خالصة. وقرأ األزرق بثالثة 1وقرأ الباقون ب}لُيْطِفُئوا{
 .2البدل
ْيُكْم{ .3 . وحجتهم قوله تعاىل }ونـجـّينا الذين آمنوا{) سورة فصلت اآلية 3مشددا وقرأ ابن عامر }تـُنأجِّ
18)4. 

 .6 (24وحجتهم قوله تعاىل }فأنْـجاه هللا منأ الّنار{)سورة العنكبوت اآلية  .5وقرأ الباقون }تـُْنِجْيُكْم{ خمففة
 
 
 
 

 املطلب السادس: املعىن اإلمجايل لآلايت

{ من اآلية الكرمية }نُورأ اّللِ  قوله تعاىل : }             

  ،} مخسة أقاويل :  7جاء يف اجلامع ألحكام القرآن 

                                                            

  264و "الشامل يف القراءات املتولرتة" ص  551يف القراءات األربع عشر' صامليسر  انظر " - 1
   551يف القراءات األربع عشر' صامليسر  انظر " - 2
امليسر يف و " 345و"احلجة القراءات السبع"  البن خالويه ص 319و"البدور الزاهرة" ص 264"الشامل يف القراءات املتواترة" ص - 3

و"التيسري  708ص و"حجة القراءات " البن زجنلة  635( و"السبعة يف القراءات"  ص552القراءات األربع عشرة" حملمد فهد خاروف )ص 
 210للداين صيف القراءات السبع" 

  708ص حجة القراءات ' البن زجنلة  انظر " - 4
امليسر يف و " 345و"احلجة القراءات السبع"  البن خالويه ص 319و"البدور الزاهرة" ص 264"الشامل يف القراءات املتواترة" ص - 5

و"التيسري  708ص قراءات " البن زجنلة و"حجة ال 635( و"السبعة يف القراءات"  ص552القراءات األربع عشرة" حملمد فهد خاروف )ص 
 210يف القراءات السبع" للداين ص

  708ص حجة القراءات ' البن زجنلة  انظر " - 6
 85، ص 18أنظر تفسري القرطيب" ج - 7
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 يد. أحدها : أنه القرآن ؛ يريدون إبطاله وتكذيبه ابلقول ؛ قاله ابن عباس وابن ز 
 نه اإلسالم ؛ يريدون دفعه ابلكالم ؛ قاله السدي. أوالثاين : 

  حاك.الثالث : أنه حممد صلى هللا عليه وسلم ؛ يريدون هالكه ابألراجيف ؛ قاله الض
 ر. الرابع : حجج هللا ودالئله ؛ يريدون إبطاهلا إبنكارهم وتكذيبهم ؛ قال ابن حب

من أراد  ا فكذلكتنعاخلامس : أنه مثل مضروب ؛ أي من أراد إطفاء نور الشمس بفيه فوجده مستحيال مم
 ق ؛ حكاه ابن عيسى.إبطال احل

 
  14 إىل 10دراسة اآلايت من : الرابعاملبحث 

قال هللا تعاىل: }                                  

                               

                                   

                                   

                                   

                      } 
 

 املطلب األول : املناسبة وأسباب النزول

: ) أييها الذين آمنوا مل تقولون ما ال تفعلون ) إىل  هذا ختلص إىل الغرض الذي افتتحت به السورة من قوله
( . فبعد أن ضربت هلم األمثال ، وانتقل الكالم من جمال  4 2قوله : ) كأهنم بنيان مرصوص ) ) الصف : 

إىل جمال ، أعيد خطاهبم هنا مبثل ما خوطبوا به بقوله : ) أييها الذين آمنوا مل تقولون ما ال تفعلون ) ) الصف 
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( ، أي هل أدلكم على أحب العمل إىل هللا لتعملوا به كما طلبتم إْذ قلتم لو نعلم أي  األعمال أحّب إىل  2: 
  1هللا لعملنا به فجاءت السورة يف ُأسلوب اخلطابة.

 
 معاين املفرداتاملطلب الثاين: 

غالبني ابحلجة  وقتادة : ظاهرين:ظأاِهرِينأ{ : أي قاهرين هلم مستولني عليهم . وقال زيد بن علّي قوله تعاىل }
 2والربهان

ى ِمنأ اْلُمْؤِمِننيأ ّلل أ اْشرتأ ِإن  ا}ه : التجارة هنا : ما يقدمه املرء من عمل صاحل ، لينال به الثواب كما قال سبحان
ُُم اجلْأن ةأ  ُْم أبِأن  هلأ  ، (111 آلية)سورة التوبة من ا {أأنـُْفسأُهْم وأأأْمواهلأ

هرة مستلذة ، جنات عدن : أي بساتني إقامة وخلود ، قريب : أي عاجل وهو فتح مكة ، طيبة : أي طا
، على عدوهم أي قّوينا وساعدانالرجل : صفيه وخليله ، وأنصار اّلّل : أي الناصرون لدينه ، فأيدان :  وحواري

 3: أي الكفار ، ظاهرين : أي غالبني
 

 عراباإلاملطلب الثالث : 

} اىلعيف قوله ت                     } مجلة االستفهام
 .4نعتمستأنفة، جواب النداء، مجلة "تنجيكم" 

ِبيِل اّللِ  ويف قوله تعاىل: } ُتْم تـُْؤِمُنونأ اِبّللِ  وأرأُسولِِه وأجُتأاِهُدونأ يف سأ رْيٌ لأُكْم ِإْن ُكنـْ أبِأْموأاِلُكْم وأأأنـُْفِسُكْم ذأِلُكْم خأ
مجلة "تؤمنون" تفسريية للتجارة، اجلار "لكم" متعلق بـ " خري"، مجلة "إن كنتم تعلمون" مستأنفة، { تـأْعلأُمونأ 

 5 قبله. وجواب الشرط حمذوف دل  عليه ما
                                                            

 193، ص :  28، ج  أنظر "التحرير والتنوير" - 1
  261، ص  8أنظر البحر احمليط، ج  - 2
  89، ص :  28أنظر"تفسري املراغي" ، ج  - 3
 236، ص :  28"مشكل إعراب القرآن الكرمي" لعبد هللا حممد اْبُن ءأاُجرُّوِم و "اجلدول يف إعراب القرآن" ، ج  - 4
 236، ص :  28"مشكل إعراب القرآن الكرمي" لعبد هللا حممد اْبُن ءأاُجرُّوِم و "اجلدول يف إعراب القرآن" ، ج  - 5
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ا األأهْنأارُ يـأْغِفْر لأُكْم ُذنُوبأُكْم ويف قوله تعاىل: } ن اٍت جتأْرِي ِمْن حتأِْتهأ مجلة "يغفر" جمزوم جواب شرط { وأيُْدِخْلُكْم جأ
 1 مقدر أي: إن تؤمنوا يغفر لكم، "جنات" مفعول اثن.

ِر اْلُمْؤِمِننيأ ويف قوله تعاىل: } تدأ، ومجلة قوله "وأخرى": مب{ وأُأْخرأى حتُِبُّوهنأأا نأْصٌر ِمنأ اّللِ  وأفـأْتٌح قأرِيٌب وأبأشِّ
ر املؤمنني"  "حتبوهنا" نعت، و"نصر" خرب املبتدأ "أخرى"، اجلار "من هللا" متعلق بنعت له، ومجلة "وبشِّ

 .2مستأنفة
ويف قوله تعاىل: }                          

                                     

          } ، :قلنا هلم ذلك قوال مثل الكاف انئب مفعول مطلق لقول مقدر أي
قول عيسى، اجلار "إىل هللا" متعلق حبال من الياء أي: كائنا، مبعىن متوجها إىل هللا. مجلة "قال" مستأنفة، مجلة 

 3كفرت"."آمنت" مستأنفة، اجلار "من بين" متعلق بنعت لـ "طائفة"، مجلة "أي ْدان" معطوفة على مجلة "
 

 البالغة :املطلب الرابع

: }تعاىليف قوله                        } ستفهام يالحظ أن اال
االستفهام مستعمل يف العأرض جمازًا ألن العارض قد يسأل املعروضأ و  .التشويق درج عن معناه األصلي ليفياخ

: هل لك يف كذا ؟ أو هل لك إىل كذا ؟ والعرض هنا كناية عن املعروض كما يقال رغبته يف األمرعليه ليعلم 
 .4فعةالتشويق إىل األمر املعروض، وهو داللته إايهم على جتارة ان

وأطلق على العمل الصاحل لفُظ التجارة على سبيل االستعارة ملشاهبة العمل الصاحل التجارةأ يف طلب النفع من 
ووصف  يف سورة البقرة. {حت جتارهتمـفما رب}الكد فيه، وقد تقدم يف قوله تعاىل: ذلك العمل ومزاولته و 

                                                            

 236، ص :  28"مشكل إعراب القرآن الكرمي" لعبد هللا حممد اْبُن ءأاُجرُّوِم و "اجلدول يف إعراب القرآن" ، ج  - 1
 236، ص :  28"مشكل إعراب القرآن الكرمي" لعبد هللا حممد اْبُن ءأاُجرُّوِم و "اجلدول يف إعراب القرآن" ، ج  - 2
 د اْبُن ءأاُجرُّومِ مشكل إعراب القرآن الكرمي لعبد هللا حمم - 3
 (  193ص 28التحرير والتنوير )ج - 4
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التجارة أبهنا تنجي من عذاب أليم، جتريد لالستعارة لقصد الصراحة هبذه الفائدة ألمهيتها وليس اإِلجناء من 
 . 1العذاب من شأن التجارة فهو من مناسبات املعىن احلقيقي للعمل الصاحل

 
 اخلامس : القراءات الواردة يف اآلايت:املطلب 

، وخلف، 2ابن عامر، وعاصم، ومحزة، والكسائيقرأ هبا مضافا، وقوله تعاىل }ُكونُوا أأْنصارأ هللِا{  .1
هللا{  وحجتهم يف ذلك إمجاع اجلميع على اإلضافة يف قوله تعاىل } حنن أنصارُ . 3ويعقوب. ووافقهم األعمش

 . 4فكان رد ما اختلفوا فيه إىل ما أمجعوا عليه أوىل هلل(، ومل يقل )حنن أنصارٌ 

 . اللةسم اجلابلتنوين وزايدة الم مكسورة يف ا }ُكونُوا أأْنصاراً هلِل{ـوقرأ الباقون ب
}أْنصأارِْى إىل وسكنها الباقون أي انفع وأبو جعفر. بفتح الياء ها عاىل}أْنصأارِىأ إىل هللِا{ قرأوقوله ت .2
 .5هللِا{

 فهي كااتيل: الشاذة اليت مل توافق أاي من املتواترةأما القراءات 
وهي لغة مطردة يف حرف املضارعة، وذلك بشرط أال يكون حرف تِْعلأُمون{ قرأ هبا املطوعي. } -

املضارعة ايء لثقل ذلك، وكان مفتوح العني، وكان ماضيه ثالثيا مكسورها، أو زاد على الثالثة وابتدأ هبمزة 
 .6ذلك مثل )نعلم، نطمع، نعمل، هنتدي، نستبق، تستخرجوا، تشهدون( وحنو ذلكالوصل و 

 .7ابن حمصني. لغة يف األيد مبعىن القوة  الذين{انأ دْ }فآيأ  -
                                                            

 (  194ص 28التحرير والتنوير )ج - 1
و"حجة  635( و"السبعة يف القراءات"  ص552امليسر يف القراءات األربع عشرة" حملمد فهد خاروف )ص و" 319"البدور الزاهرة" ص - 2

 210السبع" للداين صو"التيسري يف القراءات  708ص القراءات " البن زجنلة 
  552امليسر يف القراءات األربع عشر" ص انظر " - 3
 709ص "حجة القراءات " البن زجنلة انظر  - 4
 635( و"السبعة يف القراءات"  ص552امليسر يف القراءات األربع عشرة" حملمد فهد خاروف )ص و " 319أنظر "البدور الزاهرة" ص - 5
 210للداين ص"التيسري يف القراءات السبع" و
 ( 552و 1امليسر يف القراءات األربع عشرة" حملمد فهد خاروف )صأنظر " - 6
 ( 552امليسر يف القراءات األربع عشرة" حملمد فهد خاروف )ص أنظر " - 7
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 املطلب السادس: املعىن اإلمجايل لآلايت

ْل أأُدلُُّكْم }قوله تعاىل يف اآلية  ا ال ِذينأ آمأُنوا هأ  أي اي أيها ْن عأذاٍب أألِيٍم{مِ تـُْنِجيُكْم  ارأةٍ لى جِت عأ اي أأيُـّهأ
ح ا م، والنجا الربح العظيالون هب، تنم على صفقة راحبة، وجتارة انفعةالذين آمنوا ابّلّل وصدقوا رسوله : أال أدلك

 . بعده يفيد التشويق واالهتمام مبا أييت وهذا أسلوب اخلالد الباقي.
ِبيِل اّللِ  أبِأْمواِلُكْم وأأأنـُْفِسُكمْ تـُْؤِمُنونأ ابِ }مث بني هذه التجارة بقوله:  أي اثبتوا  {ّللِ  وأرأُسولِِه وأجُتاِهُدونأ يف سأ

وجاء يف  بنشر دينه وإعالء كلمته.سبيل اّلّل  يفعلى إميانكم، وأخلصوا ّلّل العمل، وجاهدوا ابألنفس واألموال 
ميدان القتال لنصرة الدين، وجهاد للنفس بقهرها ومنعها  يفواجلهاد ضروب شىت: جهاد للعدو "تفسري املراغي 

أمواهلم والشفقة عليهم والرمحة هبم، وجهاد  يفعن شهواهتا اليت ترديها ، وجهاد بني النفس واخللق برتك الطمع 
قول فيما بني املرء والدنيا أبال يتكالب على مجع حطامها، وأال ينفق املال إال فيما جتيزه الشرائع، وتقره الع

  .1"السليمة
ُتْم تـأْعلأُمونأ مث قال عز وجل } رْيٌ لأُكْم ِإْن ُكنـْ الدنيا  كل شيء يف  اد خري لكم منن واجلهميااإلأي هذا  {ذِلُكْم خأ

ل ا تتفاضمنإفإن األمور  ،اصدلعلم بوجوه املنافع وفهم املقمن نفس ومال وولد ، إن كنتم من أهل اإلدراك وا
 بغاايهتا ونتائجها.

يـأْغِفْر لأُكْم ُذنُوبأُكْم كال األمرين وقدم الثانية فقال : }التجارة فوائد عاجلة وأخرى آجلة، وقد فصل  وهلذه 
ا اأْلأهْناُر وأمأساِكنأ طأيِّبأًة  ن اٍت جتأْرِي ِمْن حتأِْتهأ ن اِت عأْدٍن ذِلكأ اْلفأْوُز اْلعأِظيمُ وأيُْدِخْلُكْم جأ ذلك أي إن فعلتم  { يف جأ

أدخلكم فراديس جناته  سرت لكم ذنوبكم وحماها ،  -فآمنتم ابّلّل وصدقتم رسوله ، وجاهدمت ىف سبيله 
وأسكنكم مساكن تطيب لدى النفوس ، وتقّر هبا العيون ىف دار اخللد األبدى ، وهذا منتهى ما تسمو إليه 

ا نأْصٌر ِمنأ اّللِ  وأفـأْتٌح  فقال : مث ذكر الفوز العاجل ىف الدنيا  النفوس من الفوز الذي ال فوز بعده. )وأُأْخرى حتُِبُّوهنأ
قأرِيٌب( أي ولكم على هذا فوز ىف الدنيا بنصركم على عدوكم ، وفتحكم للبالد ، ومتكينكم منها حىت تدين لكم 

 زمن وجيز وقد أجنز اّلّل وعده ، فرفعت الراية اإلسالمية على مجيع املعمور من العامل ىف مشارق األرض ومغارهبا.
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مل يعهد التاريخ نظريه ، وامتلكوا بالد القياصرة واألابطرة ، وساسوا العامل سياسة شهد هلم بفضلها العدو قبل 
مث أمرهم أبن يكونوا أنصار اّلّل ىف كل حني ، فال يتخاذلوا وال يتواكلوا ، فيكتب هلم النصر على  الصديق.

ا ال ِذينأ آمأُنوا ُكونُوا أأْنصارأ اّللِ  كأما قالأ ِعيسأى اْبُن مأْرميأأ اي أأ }أعدائهم كما فعل حواريو عيسى فقال :  يُـّهأ
أي اي أيها الذين آمنوا كونوا أنصار اّلّل ،  {لِْلحأوارِيِّنيأ مأْن أأْنصارِي ِإىلأ اّللِ  ؟ قالأ احلْأوارِيُّونأ حنأُْن أأْنصاُر اّلل ِ 

من أنصارى إىل اّلّل ؟ قالوا  فعل احلواريون أنصار عيسى حني قال هلم : فارفعوا شأن دينه ، وأعلوا كلمته ، كما
 .1له : حنن أنصار اّلّل وأنصار دينه

 
 

 

 

 

 

 

 
 يتضمن

 : الوحدة املوضوعية للسورةاملبحث األول
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دراسة موضوعية لسورة الصف الثالث :الفصل   
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  الصف: وقفات مع سورة املبحث الثاين
 مع هللاالتجارة املطلب األول:  
 توحيد الصفوفاملطلب الثاين :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دراسة موضوعية لسورة الصف الثالثالفصل 

 : الوحدة املوضوعية للسورة.املبحث األول
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تكشف له و  ،عميقلاتدبر لاعلى ارئ القرآن قتعني يُعترب علم موضوعات السور من العلوم اجلليلة اليت 
نني على اجلهاد يف حث املؤمهو سورة الصف، موضوعها األساسي و  .ينكشف له بدوهنا من األسرار ما ال

 .سبيل هللا على قلب واحد
احلث على االجتهاد التام يف االجتماع على قلب واحد يف جهاد من السورة هو  مقصود : قال البقاعي

احملق، تنزيها دعت املمتحنة إىل الرباءة منهم، حبملهم على الدين احلق، أو حمقهم عن جديد األرض أقصى 
للملك األعلى عن الشرك، وصيانة جلنابه األقدس عن اإلفك، وداللة على الصدق يف الرباءة منهم والعداوة هلم، 
فهي نتيجة سورة التوبة، وأدل عما فيها على هذا املقصد الصف بتأمل آيته، وتدبر ما له من جليل النفع يف 

 أوله وأثنائه وغايته، وكذا احلواريون.
و معلوم فكل سورة من سور القرآن تتضمن من املوضوعات واملعاين ما ال ميكن حصره يف وكما ه

فيما يلي تلك نذكر وكل قارئ للقرآن يكشف من األسرار واملواضيع ما ال ميكن آلخر أن يدركها. أسطر، 
 ال احلصر: ،حسب ما جاء يف تفاسري العلماء ،وضوعاتامل

 عمل،والتعنيف على خمالفة القول للاللوم  -
 ،التحريض على اجلهاد يف سبيل هللا والثبات فيه -
 ،والثبات يف نصرة الدين اإلميانصدق  -
 البشارة مبحمد على لسان عيسى، -
 ،ألشرفاالتحذير من أذى الرسول صلى هللا عليه وسلم تعريضا ابليهود مثل كعب بن  -
 ضرب املثل لذلك بفعل اليهود مع موسى وعيسى والتعريض ابملنافقني، -
 يه وسلم أرسل ابهلدى والدين احلق،صلى اّلّل علحممد  -
 سبيله، يفاإلميان واجلهاد  التجارة الراحبة عند اّلّل هي -
 الوعد على إخالص اإلميان واجلهاد حبسن مثوبة اآلخرة والنصر والفتح، -
 1واالئتساء ابحلوارينياألمر بنصرة الدين  -
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- 40 - 
 

 ، الصف: وقفات مع سورة املبحث الثاين

 التجارة مع هللااملطلب األول:   

 }  قوله تعاىلجاء يف                              

                          } 
  وشريابع أي جتر يتجر جترا وجتارة من يف لسان العرب جاءت ، التجارة

: حماولة الكسب بتنمية املال بشراء السلع  تجارة يف مقدمته املشهورة أبهناابن خلدون ال وقد عرف العالمة
  .األعمال التجارية هو بيع سلعة بثمن أكرب ويكون الفرق هو الربحابلرخيص وبيعها ابلغالء. وبذا يكون أبسط 

رضا احلق سبحانه حيث تشمل مجيع ما ميكن أن يعمله العبد ليكسب مدلول لها أكثر من فلتجارة مع هللا أما ا
 ؛هلا طرفانالتجارة هذه وتعاىل؛ و 

 وصاحب املال، الرازق و هو اخلالق و  -سبحانه وتعاىل  -هللا األول هو 
فهو  .صاحب السلعةو  مع خالقه ورازقه تهجتار يسعى لرفع درجته حني والطرف اآلخر هو العبد الضعيف الذي 

قال هللا تعاىل يف ال أن يكون راحبا. ال ميكن له إ فهويبيع ما ال ميلك ملن ميلك وحيصل على الربح يف احلال. 
ُلونأ  ال ِذينأ  ِإن  } 30و 29 سورة فاطر اآليتني  وأعأالأنِيأةً  ِسرًّا رأزأقْـنأاُهمْ  مم ا وأأأنـْفأُقوا الص الأةأ  وأأأقأاُموا اّلل ِ  ِكتأابأ   يـأتـْ

ُهمْ  ُأُجورأُهمْ  لِيـُوأفِّيـأُهمْ *  تـأُبورأ  لأنْ  جِتأارأةً  يـأْرُجونأ   إىل وفق عباده وتعاىل فسبحانه ،{شأُكورٌ  غأُفورٌ  ِإن هُ  فأْضِلهِ  ِمنْ  وأيأزِيدأ
 األجر يكون ما كأحسن  التجارة تلك أجر يعطيهم هو مث مبا يتاجرون به معه، عليهم وتفض ل معه، التجارة
 يشاء.  نمل ويضاعف أجورهم، فوق فضله ِمن يأزيدهم هو مث واجلزاء،

 منها ال احلصر:بعضا نذكر  ؛أنواع تلك التجارة الراحبة أما السلعة فهي
 صل ى - حمم د بنبيِّه واإلميانفهو أساس التجارة وعمودها الذي ال تصلح إال به ؛ - وتعاىل تبارك -اإلميان ابهلل

 سبحانه وتعاىل فجعل وأرأُسولِِه{. اِبّلل ِ  }تـُْؤِمُنونأ : الصف سورة ِمن اآلايتِ  يف تعاىل هللا يقول - وسل م عليه هللا
معه، حيث جاء  للمتاجرة وشرطًا األعمال، ِمن سواه ما قأبول يف شرطًا وجعله ابلوجوب، األعمال أوىل اإلميان

ميأانِ  يأْكُفرْ  }وأمأنْ : قوله 5يف سورة املائدة اآلية  ُلهُ  حأِبطأ  فـأقأدْ  اِبإْلِ  اخلْأاِسرِينأ{، ِمنأ  اآْلِخرأةِ  يف  وأُهوأ  عأمأ
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بن املتاجأرة مجيع عمل العبد مع إخالص النية هلل سبحانه وتعاىل كما جاء يف حديث عمر  يف اإلميان ويلي
)إمنا األعمال ابلنيات وإمنا لكل  قال: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقولحيث اخلطاب رضي هللا عنه 

هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إىل هللا ورسوله فهجرته إىل هللا ورسوله ومن كانت 
 .1 ينكحها فهجرته إىل ما هاجر إليه(

هذا احلديث أصل عظيم يف الدين، وموضوعه اإلخالص يف العمل وبيان اشرتاط النية وأثر ذلك، وبه صدر 
ه يف البخاري كتابه الصحيح وأقامه مقام اخلطبة له إشارة إىل أن كل عمل ال يراد به وجه هللا فهو ابطل ال مثرة ل

الدنيا واآلخرة. وهو أحد األحاديث اليت يدور الدين عليها قال الشافعي هذا احلديث ثلث العلم ويدخل يف 
سبعني اباب من الفقه وقال أمحد أصل اإلسالم على ثالثة أحاديث حديث عمر األعمال ابلنيات وحديث 

 . 2رام بنيعائشة من أحدث يف أمران هذا وحديث النعمان بن بشري احلالل بني واحل

 قال هللا تعاىل }                                  

                      } 
 شيء أبي االعتقاد زملوا ِمنو  نفس.سبيل هللا ابألموال واأليلي اإلميان ابهلل ورسوله، الدفاع عنه واجلهاد يف و 

 .إليه عوةوالد عنه، فاعالد
ميدان القتال لنصرة الدين، وجهاد للنفس بقهرها ومنعها عن شهواهتا  اجلهاد ضروب شىت : جهاد للعدو يفو 

أمواهلم والشفقة عليهم والرمحة هبم، وجهاد فيما بني املرء  اليت ترديها، وجهاد بني النفس واخللق برتك الطمع يف
  3.ول السليمةوالدنيا أبال يتكالب على مجع حطامها، وأال ينفق املال إال فيما جتيزه الشرائع، وتقره العق

                                                            

روى هذا احلديث مجع من األئمة أصحاب املصنفات، ومنهم البخاري يف صحيحه، ومسلم يف صحيحه، والرتمذي يف جامعه، وأبو   - 1
حيحه، والبيهقي يف سننه الكربى ويف سننه داود يف سننه، والنسائي يف سننه الكربى ويف سننه الصغرى، وابن ماجه يف سننه، وابن خزمية يف ص

 الصغرى ويف الزهد الكبري، والدارقطين يف سننه، واإلمام أمحد يف مسنده، واحلميدي يف مسنده، وأبو داود الطيالسي يف مسنده، والبزار يف
 شرح معاين اآلاثر، والطربي يف مسنده، وأبو عوانة يف مسنده، والقضاعي يف مسند الشهاب، والطرباين يف معجمه األوسط، والطحاوي يف

 هتذيب اآلاثر، وهناد يف الزهد، وابن املبارك يف الزهد. 
 املوقع اإللكرتوين "صيد الفوائد "  - 2
 91، ص :  28تفسري املراغي" ، ج  أنظر "  - 3
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قد . و ن كلهها الدي عليينبين حيث ابلنسبة ألعمال أخرى، أساسية ورئيسيةتكون  غري أن هناك بعض األعمال
ُلونأ كِ  29يف اآلية هللا بعضا منها  ذكر ُهْم أأنـْفأُقوا مم ا رأزأقْـنأاوأ ا الص الأةأ أأقأاُمو تأابأ اّللِ  وأ من سورة فاطر }ِإن  ال ِذينأ يـأتـْ

}  ِسرًّا وأعأالأنِيأًة يـأْرُجونأ جِتأارأًة لأْن تـأُبورأ
وامر ىل االمتثال ألإوسيلة  ا هووخالصة القول أن كل عمل هنى عنه هللا ورسوله، فرتكه من املتاجرة معه، وكل م

 هللا ورسوله، فهو من املتاجرة معه.
 
 توحيد الصفوفاملطلب الثاين :   

    }وهي  مهمةالسورة اليت بني أيدينا فيها آية            

  }  ألمر هذا واقع ا . ويفيف سبيل هللا القتالوهي تدعو بصحيح العبارة إىل توحيد الصفوف حني
لمة، حيث مجع الكو لصف وتوحيد انحن يف أمس احلاجة إىل التوحد واالجتماع والتآلف ما حتتاجه األمة؛ ف

 أعداء الدين يتوحدون ابلرغم من اختالفهم فيما بينهم.
عاقب عليه ويُ   الدنيايفيه علاسب وتوحيد صف املسلمني فريضة من فرائض اإلسالم وكلية من كلياته وتركه حيُ 

أ تـأ ُسولأ ِمْن بـأْعِد مأا  الر  وأمأْن ُيشأاِققِ }  115النساء اآلية يف اآلخرة؛ فقد قال هللا تعاىل يف سورة  ٰى لأُه اهْلُدأ  بأني 
ِبيِل اْلُمْؤِمِننيأ نـُوأّلِِه مأا تـأوأىل ٰ وأُنصْ  ن   ِلهِ وأيـأت ِبْع غأرْيأ سأ ِبيِل  وأيـأت ِبعْ  ويف قوله تعاىل } {ا مأِصريً وأسأاءأتْ  ۖ  مأ جأهأ غأرْيأ سأ

ل سورة من خال الكرمي  كتابهه يفهللا عباد دليل على أن للمسلمني سبيل واحد وهو الذي وصى به { اْلُمْؤِمِننيأ 
ا ِصرأاِطي ُمْستأِقيًما فأات ِبُعوُه } 153اآلية األنعام  ذأ ِبيِلِه ُبلأ فـأتـأفأ ُعوا السُّ الأ تـأت بِ وأ  ۖ  وأأأن  هٰأ ذٰأِلُكْم  ۖ  ر قأ ِبُكْم عأْن سأ

 {ُكْم تـأتـ ُقونأ وأص اُكْم ِبِه لأعأل  
قول هللا كذلك هناك نصوص كثرية من الكتاب والسنة جاءت ابألمر بتوحيد الصف ووجوب السعي إليه منها  و 

ويف الصحيحني عن النعمان بن بشري رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه  {واعتصموا حببل هللا مجيعا}تعاىل 
إذا اشتكي منه عضو تداعي له الواحد  وتعاطفهم مثل اجلسدثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم : )موسلم قال

 ."1(سائر اجلسد ابلسهر واحلمى

                                                            

 رواه كل من البخاري ومسلم وأمحد بن حنبل   - 1
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موا حببل هللا تصِ } واعْ كما جاءت نصوص أخرى كثرية تنهى عن الفرقة والتفرق يف الدين منها: قوله تعاىل 
ه { وقوله وا فيِ قُ ر  فأ تـأ وال تـأ  الدينأ وا قيمُ أأ  وقوله تعاىل: } أنْ  103مجيعا وال تفرقوا { سورة آل عمران من اآلية 

جل جالله يف هذه النصوص هنى .وهللا تعاىل }وال تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات{ 
اخلالف وأسبابه كما  يتجنبوعلى املؤمن أن  هذه األمة ومجيع األمم السابقة عن التفرق والتشرذم يف الدين،

نص على النهي وهو يف الوقت  {وال تفرقوا}فقوله  ن النهي عن الشيء أمر بضده،أل سائر احملرمات يتجنب
 نفسه أمٌر بتوحيد الصف ألن ترك التفرق هو توحيد للصف.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 اخلامتة
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حيث خلصت الدراسة واملتعلق بدراسة حتليلية موضوعية لسورة الصف.  احلمد هلل الذي وفقين لكتابة هذا البحث املتواضع

 إىل ما يلي:فيه 
على الرغم من أن السورة قد متت دراستها وتفسريها منذ زمن ميكن القول أن اإلنسان املسلم ال يزال يف حاجة إىل  .1

تدبرها، وهذا جيعله يكتشف أسرارا جديدة ومعاين رائعة مل ختطر على ابل و  تفسري آايت القرآن الكرمي وتدارسها
 ،يزيده حبا لتالوة القرآن وتدبرهأحد من قبل وهذا 

  ،واألصول واألخالقميان اإلهذه السورة الكرمية على الرغم من قصرها تشمل موضوعات كثرية يف  .2
 ،اترخيية مستمرةللمسلمني عداوة اليهود  عداوة .3
  ،كأنه نزل اآلن خياطب الناس يف زماهنم هذا  . فرتى القرآنربط ابلواقعإن أفضل شيء يف التفسري أن يُ  .4

 
 وسبحانك اللهم وحبمدك نستغفرك ونتوب إليك.لى اهلداية والتوفيق والتيسري، عإن احلمد هلل حنمده ونشكره ف وختاما
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ه(، نشر: درا الكتب 885)ت ،نظم الدرر يف تناسب اآلي والسور : اإلمام برهان الدين البقاعي .46

 م1995 –ه 1415العلمية، بريوت، الطبعة األوىل 
بريوت،  – اإلسالمي املكتب:  اجلوزي، نشرعبد الرمحن بن علي بن حممد التفسري:  علم يف املسري زاد .47

 9:  األجزاء ه، عدد1404 ، الثالثة الطبعة
 نشر:مكتبة ابن تيمية،  أيب عبد الرمحن مقبل بن هادى الوادعى: الصحيح املسند من أسباب النزول .48

 م1987 -هـ1408لطبعة الرابعة مزيدة ومنقحة القاهرة ا
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سنة ، نشر: دار طيبة، احملقق: نظر بن حممد الفاراييب أبو قتيبة  ،مسلم بن حجاج ،صحيح مسلم .49
 1رقم الطبعة: ، 2عدد اجمللدات:  ،2006 – 1427النشر: 
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