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Research abstract 
ة امللخصابإلجنليزي

Praise be to God and prayers and peace be upon our Prophet Muhammad and his family and 

companions, and after: 

The knowledge of the legitimate purposes and the search for its hidden purpose in the 

Quranic verses is of great importance among the sciences. It is attached to the greatest book 

of all, the Holy Quran, as well as the need to find out the Quranic purposes contained in the 

Holy Quran in general, Because of the Quranic purposes that we need in all aspects of life; to 

maintain the good and stability of individuals and groups, and to devise legal provisions to 

keep abreast of the latest provisions, and to address social and moral problems, and to apply 

the Murad Allah Almighty. 

I have studied this topic (Quranic Purposes in Surat Al-Kharjat... an objective applied 

study). The problem of the research was concentrated in the statement of the Quranic 

intentions contained in Surat Al-Kharjat and the factors of the stability and cohesion of the 

Islamic community. Our Islamic nation from internal disintegration. 

The research has been divided into two sections: 

As for the preamble: I have two chapters in the hands of the Surah: Chapter One: A 

brief summary of the Surah, with four chapters on it. 
As for the two doors, the first part: God's gift to the nation in the mission of the Prophet 

peace be upon him, and five chapters, the second section: Islam and faith and their role in the 

stability and cohesion of the Muslim community and two chapters. 

The method of tracking and extrapolation of the verses of Surat Al-Kharat and the analytical 

descriptive is followed in the research method. It is clear to us what the Sura contains from the 

purposes of legitimacy, and the extent of the need to stand up for these purposes and the effect of 

adhering to them in the goodness of the individual and society. 
One of the most important findings was: The need in this era especially to find out the 

purposes of the Quran through the Koran. 
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 الفصل األول
 خلفية البحث

نبيناحممدوعلىآله،والصالةوالسالمعلىأشرفاألنبياءواملرسلني،احلمدهللربالعاملني
:أمابعد.وصحبهأمجعني

وأشرفها العلوم فإنالعلممبقاصدسوروآايتالقرآنمنأعظم يتعلقأبعظم، كيفالوهو
ًباعلىاملسلمنيالتعمقيفمعانيهملعرفةماحيويهمنمقاصدشرعيةترتبطومنمثابتواج،كتاب
وثيقًارتباطً اخلمسا ابلكليات ا الدين؛ على احلفاظ من والنفس، والعقل، رضوالع ، واملال، واليت،

.أوجبالشرعاحلفاظعليها

،غدرجةمنالعلمالخيوضفيهإالمنبل،ممقاصدالشريعةنوعدقيقمنأنواعالعلوملْوع 
الفهمبقدرًه وو  منلطفالذهنواستقامة ا املقاصدالقرآنية، علم حيثالكالمعنهللا؛خاصة

.تعاىل

بوقوعانفصامبنيتعاليم-بعدالصدراألول-ولقدأحسعلماءاإلسالميفوقتمبكر
فبذلأولئك،منجهةأخرىوواقعاملسلمنيوممارستهماحلياتية،اإلسالموقواعدهومبادئهمنجهة

ذلك؛وإعادةاالتصالالوثيقبنياإلسالمواملسلمني،الصدع(2)ورأب،الفتق(1)العلماءاجلهدلرتق
على متشي مصاحف األول الصدر مسلمي من جعل الذي األرضاالتصال لًقاخ ؛ ،وسلوًكا،

.وتعاماًل

وسائلالعلماءيفحتقيقذلك وأبرز ولقدكانأهم عللاألحكامبيان: ،وغاايتاإلسالم،
أنلكلحكممنأحكاماإلسالموظيفةيؤديها؛ومقاصدالشريعةوأهدافها ،وغايةحيققها،فبينوا

                                                           

.[30:األنبياء]{ڱ ڱ ڱ ڱ}:تعاىلقولهومنه.التأمأيفارتتقرتقوقدالفتقضدالرتق(1)
 ،اببالراء،مادةرتق.118:صالصحاحخمتارينظر:الرازي،

.إذاأنتمجعتهابرفقك،تقول:رأبتاألموراملتفرقة،(رأبالراءواهلمزةوالباءأصلواحديدلعلىضمومجع2)
 ،اببالراءواهلمزةومايثلثهما،مادةرأب.2/473اللغةينظر:ابنفارس،مقاييس
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،لتحقيقمصلحةلإلنسان؛صدهويستهدفهومقصًداوهدًفايق،وعلةظاهرةأوكامنةيعملإلجيادها
.أودفعمفسدةومضر ةعنه

املقاصد هذه أن أوضحوا الكتابكما نصوص عليها تشتمل قد والعلل والغاايت واحل َكم
أحياانًوالسن  ة العلماء، وسائر،ويكشفونعنهاابالجتهاديففهمالكتابوالسنة،وقديصلإليها

.أدلةاألحكام
 تلك عن الكشف إىل املوصولة املسالك العلماء حدد املقاصدكذلك تلك، وبيان وفهم

املصاحل وحتديدالعلل، اإلسالمية. مقاصدالشريعة منمعرفة للفقيه إًذا اليت-فالبد وهيالغاية
ومتغري،بنيماهوجزئيوكلياخللطوعدم،واإلحاطةبفقهاألولوايت،-ألجلهاأنزلهللاشريعته

واثبت وحاجيوضروري، حىتالتتغلبحينئذاجلزئياتعلىالكليات؛ وحتلحملها، واملتغريات،
الثواب تعلى األوىل، الثانيةفتغدو مبثابة الضرورايت، على احلاجيات وتتقدم على، النوافل ورمبا

.الفرائض
عامة الشرعية  الدراسات  منظومة  داخَل كربى منزلًة حتتل  الشريعة  فمقاصد  الكرمي، والقرآن

ها،خاصة ها،فهيجزٌءمَنالشريعة ومَننصوص  والق،بلهيمالزمٌةللشريعة نفس  الكرمي يلفت  رآن 
.نظَراَنإىلنظرية املقاصد منخاللسورهوآايته

رهشيءبالحكمةفليسيفخلقهللاوقدَ،ردَويؤكدلناالقرآنالكرميأنكلشيءخلقههللابقَ
 وئ ەئ ەئ}:وقالتعاىل،(49::،اآليةالقمرسورة){جث يت ىت مت خت حت}:قالتعاىل،أوبالمقصد

قال،يقاليفشرعه-سبحانهوتعاىل-ومايقاليفخلقهللا،(2:سورةالفرقان،اآلية){ۇئ ۇئ وئ
ومايقاليف،(54:سورةالفرقان،اآلية){ېئىئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ}:تعاىل

وتعاىل-خلقهللا يقاليفشرعه-سبحانه شيئًفاهللمل، بشيءومليفرضعلينا إالولهايكلفنا
ليسيف":رمحههللا(1)يقولابنالقيم،إالولهمفاسدهامعليناشيئًوكذلكملحير ،مصاحلهومقاصده

                                                           

هللا،مشسالدين:منأركاناإلصالحاإلسالمي،وأحدكبارالعلماء.بنسعدالزرعيالدمشقي،أبوعبدبنأيوببنأيببكر:حممد(ابنقيماجلوزية1)
،منها:إعالماملوقعنيعنربالعاملني،مولدهووفاتهيفدمشق.تتلمذلشيخاإلسالمابنتيمية،وكانحسناخللق،حمبواًبعندالناس،أل فتصانيفكثرية

والطرقاحلكميةيفالسياسةالشرعية،وشفاءالعليليفمساءالقضاءوالقدرواحلكمةوالتعليل،وغريها.
 م.15،2002،دارالعلمللماليني،ط6/56األعالمللزركلي:ينظر:
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.(1)"وخيفىعلىمنخفيعليهيعقلهامنعقل،وحكمةالشريعةحكمواحدإالولهمعىًن
الرازي الفخر منطقيٍ(2)ويؤكد عقلٍي بربهاٍن املعىن هذا يقول؛ إذ إبمجاع": حكيم تعاىل إنه

املسلمني واحلكيماليفعلإالملصلحة، يكونعابثًف، اإنمنيفعلالملصلحة والعبثعلىهللا،
.(3)"تعاىلحمالابلنصواإلمجاعواملعقول

ع بدأ منحيثالتأصيلوالتأليفوحينما التدوينكانللمقاصدالشرعيةمكانتها فقد؛صر
وهيالفرتةاليتازدهرتفيهاكل،والرابعواخلامساهلجريةازدهرتمقاصدالشريعةيفالقرونالثالث

،(5)والغزايل،(4)علماملقاصدبعدذلكبعلماءوأئمةكبارمنأشهرهماإلماماجلويينارتبطمث،العلوم
(6)واآلمدى عبدزــــــــــــــــــــــــــــــــوالع، (7)السالمبن ،(8)والقرايف،

                                                           

 .2/86(ابنالقيم:إعالماملوقعني1)

هـ،وتويفيف543بنعليالتميميالبكريالطربستاينالرازي،ولدابلريسنةبناحلسنبناحلسنيبنعمرهللاحممدالدينأبوعبد(هوفخر2)
وهومنذريةأيببكرالصديق،لهتصانيفعديدة،منأشهرها606هبراةسنة مفاتيحالغيباحملصوليفعلماألصول،وتفسريهاملسمى:هـ

 .6/197،والنجومالزاهرة،6/107،108واملشهورابلتفسريالكبريأوتفسريالفخر.كشفالظنون:

 .2/288(الفخرالرازي:احملصول3)

يةجوينإحدىقرىبنحيويةاجلويين،ولدسنةتسعةعشروأربعمائةبقربنحممدبنيوسفهللابنعبدبنيوسفهللا(هوابناإلمامأيبحممدعبد4)
هـولهتسعومخسونسنة،ودفنيفداره،مثنقلبعدسننيإىلمقربة478تويفيفاخلامسوالعشرينمنشهرربيعاآلخرسنةونيسابور،ببالدخراسان،

.198ليوسفاجلوتصحتقيقكما-سنويالرحيماإل،طبقاتالشافعيةلعبد18/68احلسني،انظرسريأعالمالنبالءلشمسالدينالذهيب
 .12/187،ابنكثري:البدايةوالنهاية3/286:وفياتاألعيان،ابنخلكان1/43اجلويين:التلخيص،

حممد5) الغزايلالطوسي: أبوحامدحممد هو "الغزايلبنحممد( وي عَرفبـ أبوحامد، الغزايلالطوسي، حجةبنحممد الغزل، إىلصناعة نسبة "
سوف،متصوف،لهحنومئيتمصنف،مولدهووفاتهيفالطابرانقصبةطوس،خبراسانرحلإىلنيسابورمثإىلبغدادفاحلجازفبالداإلسالم،فيل

وتويفعام405الشامفمصر،وعادإىلبلدتهولدعام مقدمةحتقيقكتابالوجيزيفالفقه،:انظر7/22ياإلعالمللزركل:هـ،انظر505هـ
م.1،1997املوجود،داراألرقم،بريوت،ط،عليمعوضوعادلعبداإلمامالغزايل

ا،مثحتولإىلاملذهبالشافعي.صويل،كانحنبليًّأهجرية،551بنساملالثعليب،ولدعامبنحممدبنأيبعلي(أبواحلسنسيفالديناآلمديعلي6)
لالدينوأصولالفقهوالفلسفة.رحلإىلمصروتصد رلإلقراءوالفقهالشافعي،فتتلمذعليهَقد َمبغدادفتعلمالقراءات،وبرعيفاخلالف،وتفننيفأصو

،سري8/306،طبقاتالشافعيةالكربي3/240،وفياتاألعيان2/174ةطبقاتاألطباءألبنأيبأصيبع:هـ،انظر631خلقكثري،تويفسنة
.5/144،شذراتالذهب1/398ضيشهبة،طبقاتالشافعيةالبنقا22/364أعالمالنبالء

،عزالدينامللقببسلطانالعلماء،ولدونشأيفبنأيبالقاسمالسالمبنعبدالعزيزالسالم:عبدبنعبدالعزهو:(7) بناحلسنالسلميالدمشقي 
واعدالشريعةوالفوائدوقواعداألحكاميفإصالحهـ،منكتبهالتفسريالكبريواإلملاميفأدلةاالحكاموق660دمشقوتويفابلقاهرةسنة

األانم.
.2/109طبقاتالشافعيةابنقاضيشبهه،،8/209طبقاتالشافعيةالسبكي،ينظر:

هـ،626بنيلنيالصنهاجيالبهنسياملصري،ولدسنةهللابنعبدالرمحنبنعبدبـنأيبالعالءإدريس(هوشهـابالـديـنأبـوالعبـاسأمحـد8)
= 
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.وغريهم،(3)وابنعاشور،(2)والشاطيب،(1)والطويف

هللاجيدأن،واملتدبرآلايتهمباتضمنتهمنأحكاموأخبارووصااي،واملتأمليفسورالكتابالكرمي
ًعلىمقاصدهذاالدينعامةاوكاناالهتمامهبام نصبًّ،اسيةعامةوكلياتأساذكريفكتابهأحكام

وذلكأنالقرآن؛ومواطنحمددة،وملي عر جعلىتفاصيلاألحكامإاليفمواضعقليلة،وكلياتهاألساسية
ااحلالأنيكونخطابهعامًّفاقتضى،وكتاباملاضيواحلاضرواملستقبل،الكرميكتابكلزمانومكان

،يفكتابهلت بىناألحكامالفرعيةومستجداهتاعلىالقواعدواألسسواملقاصداليتذكرهاهللا؛وكليًّا
اإبرازً؛وحتومعليه،كليًّاتدورحولهالسورةاوهدفً،اارئيسًومنهناجاءتكلسورةمنسورهتربزمقصدً

.عليهالهوأتكيدً

رمحةهلم،لصالحأمرالناسكافةالقرآنأنزلههللاتعاىلكتاابًإن ":شوررمحههللايقولابنعا
 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ}:قالهللاتعاىل،لتبليغهممرادهللامنهم

،(89اآلية:،سورةالنحل){ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ
فكاناملقصداألعلىمنه والعمرانية،واجلماعية،صالحاألحوالالفردية: فالصالحالفردييعتمد،

مث،ألناالعتقادمصدراآلدابوالتفكري؛ورأساألمرفيهصالحاالعتقاد،هتذيبالنفسوتزكيتها
اخلاصة السريرة صالح كالصالة، الظاهرة العبادات وهي واحلقد، احلسد برتك كالتخلق والباطنة

                                                           

.بديـرالطيـنيفمجـادىاآلخـرةعـامأربعـةومثـانيـنوستمـائـةودفـنبـالقـرافـةمبصـــر-رمحـهاللـه-تـويف =
.67ـ62ـ1،الديبـاجاملذهـبيفمعـرفـةأعيـاناملذهـب،البنفـرحـون1/99هديةالعارفنيإلمساعيل،البغدادي:نظري

مفقيهحنبلي،منالعلماء.ولدبقرية1259-هـ657بنالكرميالطويفالصرصري،أبوالربيع،جنمالدين،ولدالقويدبنعب(هوسليمان1)
.م1316هـ،716هـ،تويفسنة691منأعمالصرصر:يفالعراقودخلبغدادسنة-أوطوفا-طوف

.1/95األعـالم،لـزركـليا،1/90ذهـب،الديبـاجاملذهـبيفمعـرفـةأعيـانامل،ابنفـرحـون:نظري
القاسم2) أوأبوحممد، أبوالقاسم، هو مثانوثالثنيبنخلفبنف يـر ة( ولدالشاطيبيفآخرسنة بنأمحدالشاطيبالر عييناألندلسيالضرير،

شرقاألندلس.عاصرالعصرالعباسيأبكملةولهالعديدومخسمائةبشاطبية،ومسيابلشاطيبنسبةإىلشاطبة،مدينةكبرية،ذاتقلعةحصينة،ب
 تويف املؤلفات، -من هللا مصر-رمحه بني ابلقرافة، ودفن ابلقاهرة، هجرية ومخسمائة تسعني سنة اآلخرة، مجادى من والعشرين الثامن يف

.الرحيمالبيساينوالقاهرة،مبقربةالقاضيالفاضلعبد
.1/398طبقاتالشافعية،،ابنقاضيشهبة2/300هايةالبدايةوالن،ابنكثري:نظري

ولدبنحممدالطاهربنحممد(حممدالطاهر3) التونسي، =1296بنعاشور م،عملرئيساملفتنياملالكينيبتونس،وشيخجامع1879هـ
.م1973هـ=1393ا،تويفالإلسالممالكيًّشيخ1932ًنيعامالزيتونةوفروعهبتونس،مولدهووفاتهودراستههبا،ع 

.8/306،طبقاتالشافعيةالكربي3/240وفياتاألعيان:ابنخلكان،نظري
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.والكرب
واليصلح،إذاألفرادأجزاءاجملتمع؛منالصالحالفرديوأماالصالحاجلماعيفيحصلأواًل

ومنشيءزائدعلىذلكوهوضبطتصرفالناسبعضهممعبعضعلى،الكلإالبصالحأجزائه
ويعربعنهعند،وهذاهوعلماملعامالت،انيةوجهيعصمهممنمزامحةالشهواتومواثبةالقوىالنفس

.احلكماءابلسياسةاملدنية
وضبطتصرف،وأماالصالحالعمراينفهوأوسعمنذلكإذهوحفظنظامالعاملاإلسالمي

.(1)"علىوجهحيفظمصاحلاجلميع،اجلماعاتواألقاليمبعضهممعبعض
ابملقاصد االهتمام احلاضر عصران يف ازداد الشرعيةوقد يف، اخلفية الغاايت عن والبحث

،مكنوناآلايتالقرآنية يفمجيعاجلوانباحلياتية-علماملقاصد-ويرجعسببذلكإىلأمهيته
،واحلاجةاملاسةللحفاظعلىصالحواستقراراألفرادواجلماعات،وتالحقأزمنتها،وسرعةعجلتها

واألمرابملعروفوالنهي،أويفاإلفتاء،داتمناألحكاموالستنباطاألحكامالشرعيةملواكبةاملستج
واألخالقية االجتماعية املشكالت وعالج املنكر عن ، هللا مراد ولتطبيق يف، اخلالفة وحتقيق

أفكارهم (2)ضحْدَو،والردعلىاملزاعموالشبهالباطلةاليتيثريهاأعداءالدينلصدالناسعنه،أرضه
.وهووعدمنهللاإبمتامنورهولوكرهالكافرون،هللاخلقهحلفظدينهفذلكتسخري؛املنحرفة

وقدذكرها،وينبغيعلىاآلخذيفهذاالفنأنيعلماملقاصداألصليةاليتجاءالقرآنلتبياهنا
:واليتمنها،«التحريروالتنوير»ابنعاشوريفكتابه

.مسببإلصالحاخللقوهذاأعظ،إصالحاالعتقادوتعليمالعقدالصحيح-1
.(4سورةالقلم،اآلية:){ں ں ڱ ڱ ڱ}:قالتعاىل،هتذيباألخالق-2
سورةاملائدة،اآلية:){ڇ چ چ چ}:قالتعاىل،وهواألحكامخاصةوعامة،التشريع-3

.ياتاليتمنهااألمرابالستنباطوالقياساملرادهباإكمالالكل،(3
قال.القصدمنهصالحاألمةوحفظنظامها،وهواببعظيميفالقرآن،سياسةاألمة-4

                                                           

 .1/38ابنعاشور،التحريروالتنوير،( 1)

دحض،أبطل،يقالدحضأفكارهم،أبطلهاابحلجةوالدليل.( 2)
،اببالدال،مادةدحض.102:صالصحاحينظر:الرازي،خمتار
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.(103سورةآلعمران،اآلية:){ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ}:تعاىل

.وللتحذيرمنمساويهم،هلمللتأسيبصاحلأحوا؛القصصوأخباراألممالسالفة-5

يناسبحالةعصراملخاطبني-6 التعليممبا يؤهلهمإىلتلقيالشريعةونشرها، وذلك،وما
.علمالشرائعوعلماألخبار

.املواعظواإلنذاروالتحذيروالتبشري-7
{ۆ ۇ ۇ}:قالتعاىل.اإلعجازابلقرآنليكونآيةدالةعلىصدقالرسول-8

(38سورةيونس،اآلية:)
(1).

البشر يضعها اليت القوانني ويالت من البشرية اجملتمعات عانت وكم هلذه؛ بد ال كان لذلك
فوقمستوىاألهواءو،الضوابطاليتحتكمحركةاجملتمعأنتكونمنمصدرفوقمستوىالشبهات

الطبقية واملصاحل أبدً، يتحقق ال إوهذا إال متعاليًا الضوابط هذه مصدر كان البشرذا أهواء عن ا
وأغراضهم واليكونكذلكإالأني ستمدمنالوحياإلهلي، سن ، للبشريةمنتشريعاتجللبوما ه

مجيعً للناس املفاسد ودرء ااملصاحل هذين؛ حول كلها تدور الكربى وأهدافها الشريعة مقاصد فإن
الغرضني املقاصد.والفردواجملتمععلىسواء،سدلكلالناسجلباملصاحلودرءاملفا: ويفضوءهذه

،الرجلواملرأة:واحلاكمابحملكوم،وتنتظمعالقةالفردابجملتمع،الشرعيةتتحددعالقةاألفرادواجلماعات
واملتعلم العامل والفقري، الغين والضعيف، القوي جامعة، وبعبارة العالقات: شبكة ضوئها يف تنتظم

وتسعى،تماعيةلتتوجهحركةاجملتمعكلهلتحقيقاألهدافالكربىاليتهتدفإليهامقاصدالتشريعاالج
.(2)إىلحتقيقهايفاجملتمع

الدراسةومنهنا )كاناختياريملوضوعهذه احلجرات: املقاصدالقرآنيةيفسورة دراسة...
،معالدراسةالتطبيقيةهلا،هذهالسورةحيثبياناملقاصدالقرآنيةاليتتضمنتها(؛تطبيقيةموضوعية

.أمهيةتلكاملقاصديفبيانمساحةاإلسالمورمحتهأبتباعهوإبراز

                                                           

 .41-1/39بنعاشور،التحريروالتنوير،ا( 1)

.1/207(اجلليند،الوحيواإلنسان،د.ط،2)
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 :مشكلة البحث
البحث احلجرات)تتلخصمشكلة املقاصدالقرآنيةيفسورة موضوعية... تطبيقية دراسة يف(

حيثيتضمنالقرآنالكرميمقاصد؛منخاللسورالقرآنالكرمي،أمهيةدراسةعلماملقاصدالشرعية
خاصةمعما،كانالوقوفعليهامناألمهيةمبكانومنمثَ،واليتهباصالحالفردواجملتمع،الشريعة

وكونمنشأ،ومنسوءيفالعالقاتبنياألفرادوالبلدان،تعانيهأمتنااإلسالميةاآلنمنتفككداخلي
ب  هو التفكك رهبهذا شرع عن املسلمني معد واألهواء، لآلراء والتعصب النصوص، على وتقدميها

كذاتغافلالناسعنكثريمناحلقوقاليتجتبعليهمجتاه،احملكمةمنالقرآنالكرميوالسنةالنبوية
مواطناخلللمننةًمبي ،امنتلكالقضاايفجاءتهذهالدراسةلتعاجلكثريً؛ونبيهم،رهبمجلوعال

.والوقايةمنهاقبلوقوعها،وكيفيةمعاجلتها،معوضعاحللولهلا،أوالقضيةخاللوصفاملشكلة






******
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 :تساؤالت البحث
؟ماهوالتعريفالعامابلسورة .1
؟ماعددآايتالسورةوأمساؤها .2
؟أينيقعترتيبنزولالسورةبنيسورالقرآنالكرمي .3
؟أسبابنزولالسورةيماه .4
؟اواصطالحًةلغةًمامعىناملناسب .5
؟وماالفائدةمنه،أمهيةعلماملناسباتيماه .6
؟"سورةحممدوسورةالفتح"مناسبةالسورةملاقبلهايماه .7
؟مناسبةالسورةملابعدها"سورةق"يماه .8
؟خرهاآلماهومناسبةأولالسورة .9

؟ماهواحملوراألساسللسورة .10
؟فضلالنيبماهو .11
؟حقوقهماهي .12
؟معالنيباليتجيبالتأدبهبااألدبماهي .13
؟حكمتقدميالرأيواالجتهادعلىالكتابوالسنة:ماهو .14
.مواقفأدبالصحابةرضوانهللاعليهمماهيأهم .15
؟مراتباإلسالم ماهي .16
؟مراتباإلميانماهي .17
؟الفرقبنياإلسالمواإلميانإذااجتمعاوإذاافرتقاماهو .18
؟حقاًاملؤمنونماهيصفات .19
؟املن احملمودواملذمومماهو .20
؟سعةعلمهللاتعاىلوإحاطتهبكلشيءماهيدالئل .21
؟عواملثباتومتاسكاجملتمعاإلسالميماهي .22
؟عالجمشكلةالنزاعبنياملسلمنيوالقضاءعلىأسباباخلالفوترضيةاملتخاصمنيماهو .23



 سورة احلجراتضوء املقاصد القرآنية يف 

 10 

 :أهداف الدراسة
.جراتالوقوفعلىالتعريفالعامبسورةاحل .1
.هائبيانعددآايتالسورةوأمسا .2
.معرفةترتيبنزولالسورةبنيسورالقرآنالكرمي .3
.بيانأسبابنزولالسورة .4
.اواصطالحًبياناملقصودابملناسبةلغةً .5
.والفائدةمنه،بيانأمهيةعلماملناسبات .6
."سورةحممدوسورةالفتح"معرفةمناسبةالسورةملاقبلها .7
.لسورةملابعدها"سورةق"بيانمناسبةا .8
.خرهاآلمعرفةمناسبةأولالسورة .9

.للسورةيبياناحملوراألساس .10
.فضلالنيببيان .11
.حقوقهالوقوفعلى .12
.معالنيباليتجيبالتأدبهبااآلدابمعرفة .13
.حكمتقدميالرأيواالجتهادعلىالكتابوالسنةبيان .14
.عليهممواقفأدبالصحابةرضوانهللابيانأهم .15
.مراتباإلسالممعرفة .16
.مراتباإلميانبيان .17
.الفرقبنياإلسالمواإلميانإذااجتمعاوإذاافرتقابيان .18
.حقاًنياملؤمنالوقوفعلىصفات .19
.املن احملمودواملذمومبيان .20
.سعةعلمهللاتعاىلوإحاطتهبكلشيءمعرفةدالئل .21
.ميعواملثباتومتاسكاجملتمعاإلسالالوقوفعلى .22
على .23 وترضيةالوقوف اخلالف أسباب على والقضاء املسلمني بني النزاع مشكلة عالج

.املتخاصمني
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هللاعلي  ألنفع،ابلفتحمنعندهوإنينألسعىمنخاللهذاالعملوالبحثاملتواضعأنمين 
اومنبعهاأساسهيتلنصلإىلماوصلإليهسلفناالصاحلمنمكارماألخالقال،أميتمااستطعت

إبذنهللاتعاىل-فذلكهوالطريقاملوصل،علىكلحالوطاعتهملرسوله،هوإمياهنمابهلل
واجلنة- رضوانه إىل وكرمه، ومنه بفضله أهلها من جيعلنا أن هللا أسأل عنا، يعفو وأن ويتجاوز،

.وميحوالزلل،سبحانهعنتقصريان







******
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 :مصطلحات البحث
 :عريف املقاصد لغةت
{ڤ ڤ ڦ ڦ}:تعاىلقال.(1)فهوقاصد،ادقصدًقصديقص.استقامةالطريق:القصد

ٿ ٿ }:ويفالتنزيلالعزيز.سهلقريب:وسفرقاصد.سهلمستقيم:وطريققاصد،(9:اآلية،سورةالنحل)

(42:اآلية،سورةالتوبة){ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ
(2).

مشى:ويقال :واقتصدفالنيفأمره،سوايًّقصدفالنيفمشيهإذا :والقصد.(3)استقامإذا
رت قْفوالتَـسر أالت :والَقْصد يفاملعيشة.(4)العدل

(5). 
-ديوإليهقْصديومقصَ،طلبتهبعينه:مناببضرب،اوقصدتالشيءولهوإليهقْصدً"

.(6)"حنومقصدمعني-واسماملكانبكسرها،بفتحالصاد
 :ااصطالح  

ملقاصدواحدأوحمددمليوجدعندالعلماءاألوائلتعريفاتضحيلمنخاللاالستقراءأنه
الكلياتاخلمس؛وإمناوجدتكلماتومج َلهلاتعلقببعضأنواعهاوأقسامها؛الشريعة فقدذكروا

الدين "حفظ النفسو، والعقل، والنسل، ، تعاىل-واملال" هللا شاء إن حبثي مدار عليه ،-والذي
الضرو املصاحل واحلاج وذكروا والتحسينيةي رية ة احل و، ابألحكامبعض املتصلة والعلل واألسرار َكم

.وأدلتها

ودفعفهيعبارةيفاألصلعنجلبمنفعة:أمااملصلحة":رمحههللاأبوحامدالغزايليقول
وصالحاخللقيفحتصيل،املنفعةودفعاملضرةمقاصداخللقفإنجلب؛ولسنانعينبهذلك،مضرة

مقاصدهم ابمل، نعين صلحةلكن الشارع: مقصود على احملافظة مخسة، اخللق من الشارع ومقصود
                                                           

 .مادةقصد.5/54،العني،د.ط،الفراهيدي( 1)

 .3،3/353ابنمنظور،لسانالعرب،ط( 2)

 .1،8/276،هتذيباللغة،طاألزهري(3)

 .3/353ابنعاشور،التحريروالتنوير،د.ط،( 4)

 .5/54العني،د.ط،(البصري،5)

 .2/504(احلموي،املصباحاملنرييفغريبالشرحالكبري،د.ط،6)
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وهو دينهم: أنحيفظعليهم ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، وماهلم، يفو  ... األوكلما صولتهذه
.(1)"ودفعهامصلحة،فهومفسدة

فإذا،إماتدرأمفاسدوجتلبمصاحل:الشريعةكلهامصاحل":رمحههللاالسالمبنعبدالعزقال
افالجتدإالخريً،فتأملوصيتهبعدندائه(104:اآلية،سورةالبقرة){ڄ ڄ ڄ}:مسعتهللايقول

.(2)بنياحلثوالزجر"اأومجعً،يزجركعنهاشرًّأو،حيثكعليه

وقال املفاسد": حصللهمنجمموعذلك،ومنتتبعمقاصدالشرعيفجلباملصاحلودرء
وإنمليكنفيها،وأنهذهاملفسدةالجيوزقرابهنا،اعتقادأوعرفانأبنهذهاملصلحةالجيوزإمهاهلا

.(3)"نفسالشرعيوجبذلكفإنفهم،إمجاعوالنصوالقياسخاص

وهيماتنتهيإليه،ومأموراتهاحملمودةيفمفعوالتهالغاايت":أبهنارمحههللا (4)ةوعرفهاابنتيمي
 .(5)"تدلعلىحكمتهالبالغة؛ومأموراتهمنالعواقباحلميدةمفعوالته

.(6)"حمبوبةوعاقبةحممودةغايةسبحانهوأنلفعله":ضاوقالأيً

 اخلالصة:
إناملقاصدالشرعيةهيمجلةماأرادهالشارعاحلكيممنمصاحلترتتبعلىاألحكامالشرعية،

الصوم التقوى، (7)كمصلحة بلوغ هي .................................واليت
                                                           

.1،1/174(الغزايل،املستصفى،ط1)
 .1/11السالم،قواعداألحكاميفمصاحلاألانم،د.ط،بنعبد(العز2)

راجعهوعلقعلبنعبدالعز( 3) قواعداألحكاميفمصاحلاألانم،د.ط، عبدالسالم، يه:طه الكلياتاألزهرية مكتبة الناشر: -الرؤوفسعد،
 .2/189م.1991-هـ1414القاهرة،اتريخالنشر:

هـ،ومنأشهرمصنفاته:728بنأيبالقاسماخلضرالنمريياحلراين،ولديفحران،تويفسنةهللاالسالمابنعبدبنعبداحلليمبنعبدأمحدهو:(4)
ةاإلهليةواآلايتالنبوية،ويسمىالسياسةالشرعيةوالفتاوىمخسجملدات،واإلميانواجلمعبنيالنقلوالعقلومنهاجاجلوامعيفالسياس

السنةوالفرقانبنيأولياءهللاوأولياءالشيطانوالواسطةبنياحلقواخللق.
 .1/168الدررالكامنةابنحجر،،7/11الوايفابلوفياتابنخلكان،ينظر:

 .3/19،جمموعالفتاوى،د.ط،ة(ابنتيمي5)

 .1،1/465(ابنتيمية،منهاجالسنةيفنقضكالمالشيعةالقدرية،ط6)

هومطلقاإلمساكيفاللغة،مثاستعمليفالشرعيفإمساكخمصوص.:ا،قيلاوصيامًالصوملغة:منصاميصومصومً(7)
،اببالصاد،مادةصوم،181القادراحلنفيالرازي،خمتارالصحاحص:بنعبدبنأيببكرمدهللاحمينظر:الرازي،زينالدينأبوعبد

= 
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واجواليتهيغضالبصراليتهيدرءالعدوانوالذبعناألمة،ومصلحةالزو (1)ومصلحةاجلهاد
.(2)وحتصنيالفرجوإجنابالذريةوإعمارالكون





******

                                                           

=  العصرية املكتبة الناشر: حممد، الشيخ يوسف -احملقق: بريوت النموذجية، ط-الدار 5صيدا، ،1420 / أمحد1999هـ الفيومي، بنم،
،كتابالصاد،مادةصوم،الناشر:املكتبة1/352حاملنرييفغريبالشرحالكبريبنعليالفيوميمثاحلموي،أبوالعباس،املصباحممد

ت.-ط،د-بريوت،د-العلمية
ا:اإلمساكعناملفطرات،منطلوعالفجرالثاينإىلغروبالشمس.واصطالحً

عبد الدين موفق حممد أبو قدامة، ابن أمحدهللاينظر: حممدبن ابن اجلماعيلي قدامة قدامةبن اببن الشهري احلنبلي، الدمشقي مث ملقدسي
 ت.-طد-،الناشر:مكتبةالقاهرة،د3/105املقدسي،املغينالبنقدامة

اجلهدبفتحاجليموضمهاالطاقة،واجلهدابلفتحاملشقةيقال:جهددابتهوأجهدهاإذامحلعليهايفالسريفوقطاقتهاوجهدالرجلاجلهادلغة:(1)
ا.يجدفيهوابلغوابهبماقطع،وجاهديفسبيلهللاجماهدةوجهادًيفكذاأ

،ابباجليم،مادةجهد.63ينظر:الرازي،خمتارالصحاحص:
ا:قتالالكفارخاصة.واصطالحً

إبراهيم ابنمفلح، املبدعيفشرحاملقنعهللابنعبدبنحممدينظر: برهانالدين، أبوإسحاق، دار3/280بنحممدابنمفلح، الناشر: ،
 م.1997-هـ1،1418لبنان،ط-الكتبالعلمية،بريوت

 .1،1/17ط،علماملقاصدالشرعية،(اخلادمي2)
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 :أمهية البحث
:منها،أمهيةالَبْحثيفنقاٍطعدةٍ-يفنظرالباحث-تربزأمهيةاملوضوع

 .وأحكاموماحيويهمنمعانٍ،تعلقهذاالبحثبدراسةكتابهللاالعظيم -1

 .القرآنالكرميلىاملقاصدالقرآنيةمنخاللسورلعصرللوقوفعشدةاحلاجةيفهذاا -2

،امنهميفشكمنصالحيةالشرعيةهلذاالزمانضاألمةاإلسالميةللغزوالفكريجعلكثريًتعر  -3
 .فجاءتهذهالدراسةللردعلىشبههؤالءوالعملعلىدحضها

وخاصتهم -4 الناس لعامة وبياهنا الشرع هذا مقاصد دراسة املضللةح؛ التيارات ضد نقف ىت
 .املنحرفة

.خدمةأهلالعلمابلبحثوالتنقيبحولهذااملوضوع -5
.قلةاملؤلفاتحولهذهالدراسات -6
.مجعبنيطياتهحلقةمنحلقاتالبحثالعلمي،فجديدتزويداملكتبةالعربيةواإلسالميةمبؤل  -7





******
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 أدبيات البحث: الفصل الثاين
 :ار النظرياإلط

الكرمي القرآن مقاصد ببيان املتأخرة العقود يف األفاضل العلماء اهتم من، الكثري واستنبطوا
الكتابالعظيم املقاصدالساميةهلذا إىلذلكهو، حدا األمةاإلسالميةمنومما متربه هيمنةما

٬التشريعالعامليعلىاألمم يوجه لبيانمقاصدالقرآنأصبحتاحلاجةف؛مطاعنلإلسالممنوما
وأنهالسائدعلىكلالكتبومجيع،لكييثبتللجميعأنهصاحللكزمانومكان؛الكرميم ل ح ة

.التشريعاتحىتقيامالساعة
ما:عندمايهمبدراسةموضوعمعني،ويتساءلاملرءيفنفسه،ولعلأولمايتبادرإىلالذهن

وهل؟أجنيهاسوماهيالثمرةاليت؟دراستهخاللمنىلبياهناوأسع،هلاأتطلعو،يتأرجوهاالالفائدة
،تشغلذهنالباحثإىلغريذلكمنالتساؤالتاليت؟ديينوجمتمعيونفسيأواًلذلكبنفعسأ

،وأعظممنذلكأنينالاألجرمنهللا،نجيينالفائدةيفنفسهوأمتهأوكلمههوغايةمطلبه
.لعمللهسبحانهوتعاىلواليكونذلكإالإبخالصا

علما حذو ألحذو جاهدة أسعى البحث هذا يف ذلكئوإنين إىل استطعت ما األفاضل نا
فبتوفيقمنهللا،سبياًل أحسنتفيه فما أسأتفيهفمنتقصرييوضعفي، وأسألهللاتعاىل،وما

.التوفيقوالسدادوالقبول
 :الدراسات السابقة

امل يف البحث من جوالت عدة والعامةبعد اجلامعية كتبات واملكتبات، البحوث ومراكز
االنرتنت ومواقع االلكرتونية سابقة؛ دراسات إىل الوصول من الباحث يتمكن مل ارتباطً، امرتبطة

 .امبوضوعدراسيتمباشرً

"منهج الدعوة اإلسالميَّة يف البناء االجتماعي على ضوء ما جاء يف : الدراسة األوىل -1
، لة ماجستري من قسم احلسبة والدعوة اإلسالميةرسا سورة احلجرات" حممدجامعة بناإلمام
.هـ1402،املعهدالعايلللدعوةاإلسالمية،سعوداإلسالمية
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حتدثفيهالباحثعنالوحدةالبشريةيف:الفصلاألول،وقدجاءتهذهالدراسةيفستةفصول
اخلالق النشأةوحدة ويف،عندوراإلميانيفبناءاجملتمعاملسلممثحتدثالباحثيفالفصلالثاين،

ويفالفصلالرابعتكلمالباحثعناآلداب،والسنةالفصلالثالثحتدثالباحثعنالعملابلكتاب
الرسول وميتًحيًّمع اا وعالجها، الفرقة أسباب عن الباحث تكلم اخلامس الفصل ويف جاء، مث

مثختمالباحثحبثه،الوقائيةلبقاءالروابطبنيأفراداجملتمعالفصلالسادستكلمالباحثعنالتدابري
 .خبامتةبنيفيهاأهمالنتائجوالتوصيات

 .اعتمدالباحثعلىاملنهجاالستنباطيوالتنقيبمناملراجعاملختلفةوقد

،أدبالقرآنيتضم نمافيهسعادةالبشريفالدارينأنتوصلالباحثإيلنتائجتشريإىلوقد
مؤمن جملتمٍع شامل ودستور كامل نظام من احلجرات سورة تضمنته وما أصل، وحدة إىل وأشار

البشرية التقوى، يف التفاضل أساس وأن واحد، خالقها املخلوقات مجيع وأن من، أصل واإلميان
األصول املؤمن، اجملتمع وأحدمقوماتقيام إىل، يكمنيفالعودة اإلسالمية األمة وإنسببقوة

.الكتابوالسنة
 :وجه الشبه بني هذه الدراسة ودراسيت

والتحليل ابلدراسة احلجرات سورة آلايت تناوهلا حيث دراسيت مع الدراسة هذه ،تتشابه
.والوقوفعلىكثريمنالقضاايالعقديةواالجتماعيةفيها

 :وجه اخلالف بني هذه الدراسة ودراسيت
عد حيث من دراسيت عن الدراسة هذه يفختتلف القرآنية للمقاصد الدراسة هذه تناول م

ابلكلياتاخلمساليتأوجبالشرعاحلفاظعليها،السورة ومنهناكانتدراسيتجديرة،وربطها
.ابلبحثوالتنقيب

، احلميد عمر األمني عبد: "سورة احلجرات منهج تربوي جملتمع مثايل": الدراسة الثانية -2
.هـ1396، عزيزال جامعة امللك عبد، رسالة ماجستري

،وضرورةاإلخالص،عنأمهيةاالعتصامابلكتابوالسنةمنخاللحبثهحتدثالباحثوقد
األخبار نقل يف واملنهج تعاىل، هلل املطلق والتسليم واالنقياد الضغائن، يثري سبيل كل وقطع وأن،
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.ميالسلوكواألخالقحأثرالعقيدةاإلسالميةيفتقوووض ،األخوةاإلميانيةأعلىمنأخوةالنسب
التنقيبيفاملصادرومجعاملادةالعلميةمنخالل،املنهجاالستنباطيالباحثاستخداموقد

 .ودراستهادراسةحتليلية،واملراجعاملختلفة

استخلصالباحثإىلأنسورةاحلجراتمتثلاملنهجالقومييفالتوجيهاإلهليللمجتمعاملسلمو
.ماملبادئواملعاملواألسساملستنبطةمنالسورةوأشارإىلأه،املثايل

 :وجه الشبه بني هذه الدراسة ودراسيت
تتشابههذهالدراسةمعدراسيتحيثبياهنالكثريمناملوضوعاتاليتتعرضتهلاالسورةمن

والسنة ابلكتاب احلديثعناالعتصام اإلسالمية، األخوة وبيانأمهية دون، األخبار وقبحإشاعة
.وغريذلكمنقضاايهامةتعرضتهلاالسورة،بتتتث

 :وجه اخلالف بني هذه الدراسة ودراسيت
املقاصد استقراء خالل من جاءت دراسيت إن حيث من دراسيت عن الدراسة هذه ختتلف

السورة تلك آايت من الشرعية احلفاظ، الشرع أوجب اليت اخلمس ابلكليات املقاصد تلك وربط
.نتدراسيتجديرةابلبحثوالتنقيبومنهناكا،عليها

بن  هللا بن عبد تركي: للباحث "الدُّروس الدعويَّة يف سورة احلجرات": الدراسة الثالثة -3
 .د احلريمحو 

أنالقرآنالكرميكلهيعتربدعوةإىلهللامتمثلةيفامتثالبيانتضمنموضوعدراسةالباحثوقد
نواهيه واجتناب أوامره ووسائلها، وأساليبها هللا إىل الدعوة منهج على اشتملت احلجرات سورة ،وأن

والرغبةيفاستثمار،معاملالطريقالسويواليتتعتربنرباًساحيددلألمةمجعاء،والعديدمنالدروساهلامة
 .لتكونزاًداللداعية؛هذهالدروسالدعويةيفواقعنااملعاصر

ومنأدواتمجعاملادةالعلميةاستخدمأداةالتنقيبيفاملصادر،استخدماملنهجاالستنباطيو
 .واملراجعاملختلفة

http://www.alukah.net/library/0/61117/#_ftn21
http://www.quran-c.com/display/Dispauthor.aspx?AID=3129
http://www.quran-c.com/display/Dispauthor.aspx?AID=3129
http://www.quran-c.com/display/Dispauthor.aspx?AID=3129
http://www.quran-c.com/display/Dispauthor.aspx?AID=3129
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وأنفالح،الكتبالسماويةالسابقةخلصالباحثإىلمامتيزبهالقرآنالكرميعنسائروقد
واجلالل العزة رب تعليمات ابتباع املؤمن اجملتمع اإلميان، شاهد هو والسنة ابلكتاب العمل وأن

ومراقبةهللاتعاىليف،كالصرب؛وإبرازبعضاملبادئوالقيم،معأمهيةالتأدبمعهللاورسوله،ودليله
.واألخوةيفالدينوأسبابتعميقهابنياملؤمنني،بنيالناسواإلصالح،والتثبتمناألخبار،الكالم

 :وجه الشبه بني هذه الدراسة ودراسيت
احلجرات سورة ملوضوعات تناوهلا حيث دراسيت مع الدراسة هذه تتشابه ، منها منهجواليت

حيددلألمةمجعاءواليتتعتربنرباًسا،والعديدمنالدروساهلامة،ووسائلها،وأساليبها،الدعوةإىلهللا
 .معاملالطريقالسوي

 :وجه اخلالف بني هذه الدراسة ودراسيت
ختتلفهذهالدراسةعندراسيتمنحيثإندراسيتتركزالبحثحولاملقاصدالقرآنيةمن

ومن،وربطتلكاملقاصدابلكلياتاخلمساليتأوجبالشرعاحلفاظعليها،خاللالسورةالكرمية
 .جديرةابلبحثوالتنقيبهناكانتدراسيت

إميان : حثةللبا "اآلداب اإلسالمية كما تصورها سورة احلجرات"الدراسة الرابعة  -4
 :سليمان أمحد

بيانأمهيةو،تناولتالباحثةيفحبثهاإبرازماامتازتبهسورةاحلجراتمنمعاٍنوألفاظوقد
والنهيعنمساوئ،وضرورةاليقظةودعوةاملسلمنيإىلاحملبةواأللفة،التزاماألدبمعهللاورسوله

 .وصالحيةاإلسالملكلزمان،وأنالتقوىهياألساسيفالتفاضلبنياملسلمني،األخالق

وضرورة،رميخلصتالباحثةإىلنتائجتتضمنبيانبعضجوانبمايتميزبهالقرآنالكوقد
وحثوالة،والتثبتمناألخبار،حيًّاوميًتاواحرتامالرسولحممد،االلتزامبهوأبحكامهللاتعاىل

.وبيانأعظمدرجاتاجلهادواملتمثليفالنفسواملال،األمورإىلاإلصالحبنياملسلمني
 :وجه الشبه بني هذه الدراسة ودراسيت

 دراسيت مع الدراسة هذه ألتتشابه تناوهلا ورسولهحيث هللا مع األدب التزام مهية وضرورة،

http://www.alukah.net/library/0/61117/#_ftn22
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وأنالتقوىهياألساسيف،والنهيعنمساوئاألخالق،اليقظةودعوةاملسلمنيإىلاحملبةواأللفة
 .وصالحيةاإلسالملكلزمان،التفاضلبنياملسلمني

 :وجه اخلالف بني هذه الدراسة ودراسيت
دراسيت عن الدراسة هذه السورةختتلف خالل من القرآنية املقاصد حول احلديث حيث

الكرمية عليها، احلفاظ الشرع أوجب اليت اخلمس ابلكليات املقاصد تلك وربط كانت، هنا ومن
.دراسيتجديرةابلبحثوالتنقيب

5-  اخلامسة القرآين"الدراسة املنهج التعامل، يف وقواعده أسسه من... أتملية تدبرية دراسة
 سورة "احلجراتخالل للباحث، الصوايفسعيد: راشد بن الرتبية، كلية الس، قابوسلجامعة ،طان

عمان ومتهيد، مقدمة يف البحث هذا جاء وقد ومبحثني، املوضوع، أمهية فيها فبني املقدمة ،أما
 .ومنهجيةالدراسة،والدراساتالسابقة،وأسباباختياره

التنزيل بيان عن الباحث تكلم التمهيد ويف املضمونو، مقتضيات األول، املبحث جاء مث
الباحثعنمنهجالتعاملمعهللاورسوله فيه ليتكلم ، منهجالتعاملعنويفاملبحثالثاينتكلم

.مثجاءتاخلامتةليتكلمفيهاالباحثعنأهمالنتائجوالتوصيات،اإلنساين

 :وجه الشبه بني هذه الدراسة ودراسيت
 .اسيتحيثتناوهلاآلايتسورةاحلجراتابلدراسةوالتحليلتتشابههذهالدراسةمعدر

 :وجه اخلالف بني هذه الدراسة ودراسيت
السورة خالل من القرآنية املقاصد حول احلديث حيث دراسيت عن الدراسة هذه ختتلف

الكرمية عليها، احلفاظ الشرع أوجب اليت اخلمس ابلكليات املقاصد تلك وربط كانت، هنا ومن
.جديرةابلبحثوالتنقيبدراسيت

السادسة -6 الدراسة احلجرات": سورة ضوء يف األخالقية "الرتبية املؤمتر، إىل مقدم حبث
األول )الرتبوي العصر، وتغريات فلسطني يف الرتبية د(، اللوحعبد. محدان السالم الرتبية، ،كلية
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التفسرياملوضوعيلسورةوهذهالدراسةقائمةعلىمنهج،م2004-24-23،اجلامعةاإلسالمية
احلجرات السورة، مقاطع أساس على املوضوع تقسيم مت وقد موضوعً، حيمل مقطع معينًكل ،اا

األدب:األول:وهذهاملقاطعمخس،وربطهذهاملقاطعابلواقعاملعاصر،وعالقةهذهاملقاطعببعضها
هللا مع الثاين، القادة: وطاعة األخبار من التثبت الثالث، املؤمننيفض: بني واإلصالح ،اخلالف

الرابع وأخالق: آداب مجلة اخلامس، تعاىل: ابهلل اإلميان حقيقة النتائج، أهم فيها بني خامتة مث
 .والتوصيات

 :وجه الشبه بني هذه الدراسة ودراسيت

 .حيثتناوهلاملقاطعسورةاحلجراتابلدراسةوالتحليل؛تتشابههذهالدراسةمعدراسيت

 :الف بني هذه الدراسة ودراسيتوجه اخل

دراسيت عن الدراسة هذه ختتلف السورة؛ خالل من القرآنية املقاصد حول احلديث حيث
الكرمية عليها، احلفاظ الشرع أوجب اليت اخلمس ابلكليات املقاصد تلك وربط كانت، هنا ومن

.دراسيتجديرةابلبحثوالتنقيب

 :اخلالصة

وضوعاتسورةمبارتباطًاوثيًقابطتايرتبوالبحوثالسابقةملأجدحبثًمنخاللحبثياملتواضعيفالك
،النسلو،النفسو،حفظالدين:)وهي،لكلياتالشرعيةاخلمسابوربطها،منالناحيةاملقاصديةاحلجرات

:مناإلضافاتاليتأقومهبامنخاللهذهالدراسةو(،املالو،العرضو

.الشرعيمااستطعتإىلذلكسبياًلورةمعمقصدهربطكلموضوعيفالسسأقومب-1

أوإميانه،كيفصانهذاالكتابالكرميعقيدةاملؤمنمناالحنراف-تعاىل-أوضحبعونهللا-2
.منالنقصان

املسلمني-3 دماء الشريعة هذه حقنت كيف أنساهبم، وحفظت وحرماهتم أعراضهم وحصنت
.وأمواهلم
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ا-4 الكتاب هذا أن غايةكيف أواله إال واجلماعات الفرد حياة من أيجانب يهمل مل لعظيم
.وتفصياًلوأوضحهوبينهإمجااًل،االهتمام







******
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 البحث خطوات: الفصل الثالث
.وخامتة،اببنيو،متهيدإىلالبحثقسمت

 :بني يدي السورة و يه  صالن: التمهيدأما 

 :و يه أربعة مباحث، لسورةنبذة موجزه عن ا: الفصل األول
.التعريفالعامابلسورة:املبحثاألول

.عددآايتالسورةوأمساؤها:املبحثالثاين

.ترتيبنزولالسورة:املبحثالثالث

.أسبابنزولالسورة:املبحثالرابع

 :املناسبات يف السورة و يه ستة مباحث: الفصل الثاين

.طالحاًمعىناملناسبةلغةواص:املبحثاألول

.أمهيةعلماملناسباتوالفائدةمعرفةاملناسبة:املبحثالثاين

.مناسبةالسورةملاقبلها"سورةحممدوسورةالفتح:املبحثالثالث

.مناسبةالسورةملابعدها"سورةق":املبحثالرابع
.مناسبةأولالسورةآبخرها:املبحثاخلامس
.احملوراألساسللسورة:املبحثالسادس

 .و يه مخسة  صول، منة هللا على األمة ببعثة النيب : الباب األول
.فضلالنيب:الفصلاألول

.حقوقه:الفصلالثاين

.األدبمعالنيب:الفصلالثالث
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.حكمتقدميالرأيواالجتهادعلىالكتابوالسنة:الفصلالرابع

.مواقفمنأدبالصحابةرضوانهللاعليهم:اخلامسالفصل

 .اإلسالم واإلميان ودورمها يف ثبات ومتاسك اجملتمع اإلسالمي و يه  صالن: الباب الثاين

 .و يه سبعة مباحث، اإلسالم واإلميان: الفصل األول

.مراتباإلسالم:املبحثاألول
.مراتباإلميان:املبحثالثاين

.الفرقبنياإلسالمواإلميانإذااجتمعاوإذاافرتقا:املبحثالثالث
.اإلسالمأعم مناإلميان:املبحثالرابع

.بياناملؤمنونحقاً:املبحثاخلامس
.املن احملمودواملذموم:املبحثالسادس
.سعةعلمهللاتعاىلوإحاطتهبكلشيء:املبحثالسابع
 :و يه مثانية مباحث، عوامل ثبات ومتاسك اجملتمع اإلسالمي: الفصل الثاين
.اإلسالمييفتلقياألخباراملنهج:املبحثاألول
.رفعاحلرجوالعنتعناألمة:املبحثالثاين

.ذكرعواملالنزاعوالتقاتلوأسباهبما:املبحثالثالث

.اإلصالحبنياملتخاصمني:املبحثالرابع

اخلامس املبحث وترضية: اخلالف أسباب على والقضاء املسلمني بني النزاع مشكلة عالج
.املتخاصمني

.رابطةاإلخاءوالودبنياملؤمنني:السادساملبحث

.حرمةاملسلم:املبحثالسابع
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.مبدأاإلخاءاإلنساينواملساواةبنيالشعوب:املبحثالثامن

 .اخلامتة وتتضمن النتائج والتوصيات
 :منهج البحث

سبأنان(،دراسةتطبيقيةموضوعية...املقاصدالقرآنيةيفسورةاحلجرات)مباأنالبحثيتناول
.مثاملنهجالوصفيالتحليلي،يكوناملنهجالذيسأتبعههواملنهجاالستقرائي

:املنهجاالستقرائي-أواًل

األصول الستخراج وحتليلها والفرعيات اجلزئيات استقراء مرحلة من الباحث انتقال هو
وابلتايلالوصول،بةوالوصولإىلرؤيةسليمةوأحكامصحيحةونتائجصائ،والكلياتواملبادئالعامة

.(1)إىلمقرتحاتونتائجوحلولمقبولةيفنظرالباحث

:ويستخدمهذااملنهجيف

احلجرات سورة تضمنتها اليت القرآنية املقاصد استقراء تلك، على الوقوف هبدف وذلك
.وابلتايلالتوصللعالجمناسبلكثريمنالقضااياحلياتيةاليتيتعرضلهاملسلم،املقاصد

:املنهجالوصفيالتحليلي-انيًاث

لتوضيحوحتليلآراءواجتاهاتالعلماءيفاملسألة؛يعتمدالباحثعلىاملنهجالوصفيالتحليلي
.حملالدراسة

األخرى املناهج كافة يشمل الوصفي املنهج أن الباحثني بعض ويعترب املنهجني، ابستثناء
حليلللظواهرتكادتكونمسألةمشرتكةوموجودةحيثإنعمليةالوصفوالت؛التارخييوالتجرييب

،أيماهوكائن؛ويعتمداملنهجالوصفيعلىتفسريالوضعالقائم،يفكافةأنواعالبحوثالعلمية
املتغريات بني املوجودة والعالقات الظروف وحتديد بياانت، مجع جمرد الوصفي املنهج يتعدى كما

الظاهرة حول وصفية وال، التحليل واستخالصإىل وقياسها وتصنيفها البياانت هلذه والتفسري ربط
                                                           

.64الوهابأبوسليمانصينظر:كتابةالبحثالعلميصياغةجديدة،عبد( 1)
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.(1)النتائجمنها

:وأمااجلانباإلجرائي

:يفدراسةاملقاصدالقرآنيةمنخاللسورةاحلجراتمايليتتبعا:أواًل

موضوعات -1 إىل السورة تقسيم النزول، أسباب وذكر تفسريً، تفسريها اموجزًامث ربطها، مع
 .للوصولإىلمقصوداآلايتابلكلياتاخلمس

اخلمس -2 ابلكليات السورة تضمنتها اليت املقاصد عالقة الدين)بيان النفس، العرض، ،املال،
 .اليتجاءتالشريعةاإلسالميةألجلصيانتهاوحفظها(النسل

 .بياناألبعادالرتبويةوالقيماإلميانيةوالعقديةمنخاللآايتسورةاحلجرات -3

.احسبكالمالعلماءفيهااعلميًّيرًأحر  رالقضيةحتر -4
.التعريفابملصطلحاتالواردةابلبحثمنمظاهنااملختلفة -5

أمساؤهميفصلبالرسالة -6 الواردة لألعالم خمتصرة ترمجة أترجم الشهرةةًمقتصر، اسم علىذكر
علىما،واتريخامليالدوالوفاةإنو جد،واالسمواللقبوكتابمنكتبه أسعفتينبهوإالاقتصرت 

.الكتب

.ورقماآلية،ىلاسمالسورةإاآلايتالقرآنيةأعزو -7

،أقومبتخريجاألحاديثالواردةيفالبحثبذكرالكتابوالبابورقماحلديثواجلزءوالصفحة -8
فإنكاناحلديثيفالصحيحنيأويفأحدمها منهما، أكتفيبتخرجيه أومنأحدمها، دون،

غريمها قبو؛ على حديثهمالالتفاق ل األخرىو، احلديث كتب من غريمها يف احلديث  ورد ،إن
خالصةاحلكموبياندرجته .نقلت 

ل،سمالكتابواجلزءوالصفحةاعندذكراملرجعأشريإىل -9 وابلنسبةملعلوماتالكتابفإينأسج  
كاملة املؤلف»بياانته اسم واحملقق، وجدت، إن النشر «وبياانت امل، فهرس يف صادروأضعها

                                                           

 م.1986القاهرة،-كتبعاملال10،ط96صسعدموسىأمحد(تطورالفكرالرتبوي،ألمحدوسعدمرسي1)
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.واملراجع

تسه  لمهم  ةاالستفادةمنالبحثيفالرسالةعلىالنحو،أضعفهارسفنيةيفآخرالرسالة -10
:اآليت

.فهرساآلايتالقرآنية-أ

.فهرساألحاديث-ب

.فهرساآلاثر-ج

.فهرساملصطلحات-د

.فهرساألعالم-هـ

.فهرساملصادرواملراجع-و

.فهرساملوضوعات-ز





******
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 اخلامتة: الفصل الرابع
علي  يفتح أن وكرمه مبنه هللا حبكمتهأسأل العارفني فتوح علي ، رمحتهوينشر من ويلهمين،

،يتنقلبنيمفرداتهوروائعبيانه،فالفضليوازيفضلهللاعلىمنسخرهلكتابه،الرشدوالصواب
وأرفقبنهايته،صماتوصلتإليهمنخاللالسورةمثإنينأختمحبثيبتلخي،وجليلأحكامهوشرائعه

هبا استعنت اليت واملراجع املصادر قائمة القرآنية، لآلايت وفهرس النبوية، لألحاديث وقائمةمث
.صادرواملراجعامل

.والقوةإالابهللالعليالعظيموالحول،وصلىهللاعلىنبيناحممدوعلىآلهوصحبهأمجعني






******
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 بني يدي السورة: التمهيد
 :و يه  صالن
 :و يه أربعة مباحث، نبذة موجزه عن السورة: الفصل األول
.التعريفالعامابلسورة:املبحثاألول

.عددآايتالسورةوأمساؤها:املبحثالثاين

.ترتيبنزولالسورة:املبحثالثالث

.أسبابنزولالسورة:املبحثالرابع

 :املناسبات يف السورة و يه ستة مباحث: الثاينالفصل 

.معىناملناسبةلغةواصطالحاً:املبحثاألول

.أمهيةعلماملناسباتوالفائدةمعرفةاملناسبة:املبحثالثاين

.مناسبةالسورةملاقبلها"سورةحممدوسورةالفتح:املبحثالثالث

."مناسبةالسورةملابعدها"سورةق:املبحثالرابع

.مناسبةأولالسورةآبخرها:املبحثاخلامس

.احملوراألساسللسورة:املبحثالسادس
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 الفصل األول
 نبذة موجزه عن السورة

 :و يه أربعة مباحث
.التعريفالعامابلسورة:املبحثاألول

.عددآايتالسورةوأمساؤها:املبحثالثاين

.ترتيبنزولالسورة:املبحثالثالث

.أسبابنزولالسورة:املبحثالرابع
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 املبحث األول
 التعريف العام ابلسورة

احلجرات مدنيةسورة سورة ، جليلةوهي سورة العقيدة، حقائق من كبرية حقائق  (1)تتضمن

(2)عةوالشري وآمادًاحقائقتفتحللقلبوللعقلآفاقً؛ومنحقائقالوجودواإلنسانية، ،بعيدةاعالية
ومعاينكبريةوتثرييفا لنفسوالذهنخواطرعميقة وتشملمنمناهجالتكوينوالتنظيم، وقواعد،

 .(3)مئاتاملراتمايتجاوزحجمهاوعددآايهتا؛ومبادئالتشريعوالتوجيه،الرتبيةوالتهذيب

السورة هذه أغراض وأول : األدب املسلمني تعليم سبحانهمع رهبم من، عليهم جيب وما
طاعةوال (4)اإلميان ، نبيه مع األدب ندامث وتعاملهئيف وخطابه ه األدب، من السورة تنتقل مث

وأتمرابلتثبت،عنمساعهافتنهىعننشراإلشاعاتفضاًل؛دعائماجملتمعتوطيدلاخلاصإىلالعام
بتورغ ،وحذرتمنالتجسسوالطعنوسوءالظن،والنهيعناهلمزواللمزوالغيبة،يفنقلاألخبار

بنيوأنالفرق،نتمبدأاألخوةاإلسالميةوالتساويبنياألمموالشعوبمثبي ،مكارماألخالقيف
وأسود أبيض فقري، وال غين وال ابلتقوىوأ، التفاضل أساس ن حال، بذكر السورة ختمت مث

.رهمتعاىلبفضلهعليهمأنهداهملإلسالمواإلميانوذك ،األعراب

كونابلتأدبآبدابيإمنابأنكمالالعبوديةواإلخالصهللوالخيفىعلىذيعقلول 
وذلكإمناحيصلمبراعاةحقوقمنأرسلههللاتعاىلليخرجالناسمن،والوفاءبعهوداأللوهية،الربوبية

                                                           

 (اإلميانلغة:اإلقراروالتصديق.1)

.55ينظر:أبوحنيفة،الفقهاألكربص:
ا:هواإلقرارابللسان،والتصديقابجلنان.واصطالحً

 .332ينظر:شرحالطحاويةص:

ريُع: َسنُّ القوانين، والشريعة أيض  2)
ْ
ش

َّ
 ما شرع هللا لعباده من الدين، وقد شرع لهم؛ أي سن. ا( التشريع: مصدر شرََّع، والجمع تشريعات، والت

.1/270 1، األزهري، تهذيب اللغة، ط163ينظر: الرازي، مختار الصحاح، ص
ا:ماَسن هللامنالدينوأمربه،كالصوموالصالةواحلجوالزكاةوسائرأعمالالرب.واصطالحً

 .114:ص2ينظر:العبادي،مدخللدراسةالعقيدةاإلسالمية،ط

 .17،6/3335،الشاريب،يفظاللالقرآن،ط2،7/364(ابنكثري،تفسريالقرآنالعظيمط3)

 .17،6/3335،الشاريب،يفظاللالقرآن،ط2،7/364(ابنكثري،تفسريالقرآنالعظيمط4)



 سورة احلجراتضوء املقاصد القرآنية يف 

 32 

علىكلعبدأنيتأدبمعهافكانحقًّ،ويهديهمإىلصراطهللااملستقيم،الظلماتإىلالنورإبذنه
هللاتعاىلعليههذهاألمةابألدب يفهدايةاخللقعدفضلهللاملالهمنالفضلواملنةب،الذيرّب 

.(1)وإىلدارالسعدوالفالح،إىلصراطهللااملستقيم

وأدبمع،وأدبمعرسوله،ذاأدبمعهللا،اكرميًفاضاًلاتصنعجمتمعًالعظيمةفهذهالسورة
ويفالوقتذاتهلهشرائعه.ويفحركاتجوارحه،ضمريه (2)واجسأدبيفه،وأدبمعغريه،نفسه

املنظمةألوضاعه اليتتكفلصيانته، ولهنظمه وتنبثق،وهيشرائعونظمتقومعلىذلكاألدب،
منه ابلدولة، األفراد فيه يلتقي ابألفراد، والدولة واتساق، تعاون يف ونشاطهما واجباهتما ،وتتالقى

يف األدب هذا الربويتمثل أمام العبد حدود إدراك الرب، عن يبلغ الذي والرسول يسبق؛ فال
واليتجاوزماأيمربهوماينهى،واليقرتحعليهيفقضاءأوحكم،املؤمنإهلهيفأمرأوهنيالعبد
 .(3)وحياًءمنهوأدابً،تقوىمنهوخشية،معخالقهوالجيعللنفسهإرادةأورأايً،عنه

 مقصود احلقومعظم أمر يفحمافظة -تعاىل-السورة األكابر، حرمة ومراعاة يفاألمور، ،والتؤدة
وتركالفخرابألحساب،(4)واحلذرمنالتجسسوالغيبة،واالحرتازعنالسخريةابخللق،واجتنابالتهور

املنةعلىهللاابلطاعةوترك،واألنساب يب جت حت  ىب}:يفقوله-تعاىل-وإحالةعلمالغيبإىلهللا،

{خت متىت يت جث مث ىث
.(18:اآلية،سورةاحلجرات) (5)

                                                           

 .1،2/340الفرقانية،ط(انظر:النخجواين،الفواتحاإلهليةواملفاتحالغيبيةاملوضحةللكلمالقرآنيةواحلكم1)

ا،وقعوخطرفهوهاجس.(هجساألمرابلقلبهجس2ً)
 ،كتاباهلاء،مادةهجس.2/634ينظر:الفيومي،املصباحاملنرييفغريبالشرحالكبري

 .17،6/3335،3336الشاريب،يفظاللالقرآن،ط( 3)

اذكرتهمباليسفيهفهوالبهتوالبهتان.أنيذكراإلنسانيفغيبتهبسوءوإنكانفيه،فإذيوه( 4)
 .3/399ط-ينظر:ابناألثري،النهايةيفغريباحلديثواألثر،د

 .1،1/851املخزومي،تفسريجماهد،ط( 5)
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 املبحث الثاين
 عدد آايت السورة وأمساؤها

.(1)ثالمثائةوثالثةوأربعونكلمة:كلماهتاو،مثاينعشرةآية:عددآايتالسورةالكرمية

الزركشي يف (2)يقول هللا الكرميرمحه القرآن سور تسمية مناسبة وجه: يف النظر "ينبغي
والشكأنالعربتراعييفالكثريمناملسمياتأخذأمسائهامن،يتبهاختصاصكلسورةمبامس 

أوتكونمعهأحكمأوأكثرأوأسبق،اندرأومستغربيكونيفالشيءمنخلقأوصفةختصه
وعلىذلك،القصيدةالطويلةمباهوأشهرفيهاوويسموناجلملةمنالكالم٬رائيللمسمىإلدراكال

.(3)جرتأمساءسورالكتابالعزيز"

ذكرفيهاأنه:ووجهتسميتها،سورةاحلجراتبيتيفمجيعاملصاحفوكتبالسنةوالتفسريمس و
،فعرفتهبذهاإلضافة،وراءحجراتهمنهللاونزلتيفقصةنداءبينمتيمرسولَ،"احلجرات"لفظ

.(4)وعد مجيعالعادينآيهامثانعشرةآية،وهيمدنيةابتفاقأهلالتأويل

،فقدأرشدتإىلمكارماألخالق؛«األخالقواآلدب»سورة:اتسمىسورةاحلجراتأيضًو
إىلمكرمةمنويفكلمرةإرشاد،وجاءفيهاالنداءبوصفاإلميانمخسمرات،وفضائلاألعمال

.(5)وهذهالتسميةاجتهادية،وفضيلةمنالفضائل،املكارم

******
                                                           

 .1،9/69(الثعليب،الكشفوالبيانعنتفسريالقرآن،ط1)

ةفنون،وهو،ولديفسنةمخسوأربعنيوسبعمائة،وأل فتصانيفكثريةيفعد بنهبادرالزركشياملوصليالشافعيبدرالدينهللابنعبدحممد( 2)
و القرآن، والربهانيفعلوم والتنقيحعلىالبخاري،وشرحالتنبيه، ختريجعامليفاحلديثوالتفسريومجيعالعلوم،ومنمصنفاتهشرحالبخاري،

مي،وكانتوفاتهيفسنةأربعوتسعنيوسبعمائة،انظر:األدنهوي،طبقاتاملفسرينأحاديثالرافعي،وتفسريالقرآنالعظيموصلإىلسورةمر
 .1،1/302بنحممد،طلألدنهوي،أمحد

 .1،1/270(الزركشي،الربهانيفعلومالقرآن،ط3)

 .26/213ابنعاشور،التحريروالتنوير،د.ط،و،1،9/69(الثعليب،الكشفوالبيانعنتفسريالقرآن،ط4)

.1،3/221(الصابوين،صفوةالتفاسري،ط5)
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 املبحث الثالث
 ترتيب نزول السورة

ونزلتسورة،ناملنافقواجملادلةبعدسورةونزلتسورة،اجملادلةةاحلجراتبعدسورةنزلتسور
فيكوننزولسورةاحلجراتفيمابني،جرةاملنافقونيفغزوةبيناملصطلقيفالسنةاخلامسةمناهل

.(2)ابملدينةوكاننزوهلا،(1)صلحاحلديبيةوغزوةتبوك

يفترتيبنزولالسور املائة بعد الثامنة وهيالسورة وقيل، اجملادلة: وقبل (3)نزلتبعدسورة
.(4)وكاننزوهلاسنةتسع،سورةالتحرمي






******

                                                           

 .1،8/225(شرفالدين،املوسوعةالقرآنية،خصائصالسور،ط1)

 .7/546(السيوطي،الدراملنثور،د.ط،2)

 .3،4/349(الزخمشري،الكشافعنحقائقغوامضالتنزيل،ط3)

 .26/213(ابنعاشور،التحريروالتنوير،د.ط،4)
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 املبحث الرابع
 اب نزول السورةأسب

ک ک ک }:قولهتعاىليففقيل؛وردتعدةرواايتيفسببنزولمطلعسورةاحلجرات

:(1:اآلية،سورةاحلجرات){ک گ گ گ گ ڳڳ

أنانسًك ذ " يقولونرلنا وكذا:اكانوا لوضعكذا ،ذلكفكرههللا:قال،لوأنزليفكذا
 .(1)وقدمفيه"

عنهمارضي-إنأاببكروعمر:قالبعضهمو اختلفايفشيءحبضرةرسول-اَّلل  -اَّلل 
اآلية،سورةاحلجرات){ک ک ک ک گ گ گ گ ڳڳ}:فنزلقولهتعاىل،فارتفعتأصواهتما:

.(2:اآلية،سورةاحلجرات){ۀ ۀ ہ ہ ہڻ }:إىلآخرماذكرمنقوله،(1

تعاىلوذ كريفسببنزول قوله احلجرات){ک گ گ گ گ ڳڳ}: سورة اآلية، :1) أي؛ ال:
 .(2)يومالنحرصالةالنيبوذلكأنانًسامناملسلمنيذحبواقبل،تذحبواقبلذبحالنيبيومالنحر

 :الرتجيح
لوأنزل:اكانوايقولونأنانسًأرىوهللاأعلمأنالقولالراجحهوماذكرهأكثراملفسرينمن

.مطلعالسورةفنزل،ذلكفكرههللا:قال،يفكذالوضعكذاوكذا

******

                                                           

،والطربي،تفسريالطربي=جامعالبيانعنأتويلآيالقرآن،178،السيوطي،لبابالنقولص:401الواحدي،أسبابالنزولص:(انظر:1)
 .1،21/336ط

،1،املاتريدي،تفسرياملاتريديأتويالتأهلالسنة،ط178،السيوطي،لبابالنقولص:401(انظر:الواحدي،أسبابالنزولتزغلولص:2)
9/322. 
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 الفصل الثاين
 املناسبات يف السورة

 :ة مباحثو يه ست

.معىناملناسبةلغةواصطالحاً:املبحثاألول

.أمهيةعلماملناسباتوالفائدةمعرفةاملناسبة:املبحثالثاين

.مناسبةالسورةملاقبلها"سورةحممدوسورةالفتح:املبحثالثالث

.مناسبةالسورةملابعدها"سورةق":املبحثالرابع

.آبخرهامناسبةأولالسورة:املبحثاخلامس

.احملوراألساسللسورة:املبحثالسادس
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 املبحث األول
 امعىن املناسبة لغة واصطالح  

:املناسبة يف اللغة

ناَسَبة 
 
شاَكَلة :امل

 
 .(2)واملالءمةواملوافقة،(1)امل

.(3)وبرعايةاملقاصد،وابالستدالل،ويعربعنهاابملصلحة

 :ااملناسبة اصطالح  

:منها،ةتعريفاتابعد عرفتاملناسبةاصطالحً

.(6)البنصوالغريه،(5)معالسالمةعنالقوادح،مبجردإبداءاملناسبة(4)تعينيالعلة-أ

واملناسب مؤثرإما: مؤثرغريأو، املؤثروغري، مالئمإما: مالئمغريأو، املالئموغري. إما:
.ملغىأو،مرسلأو،غريب

يفاالشارععينهأيتعنيالعلةمنحيثأن؛ناسباملالئمامل:واملقصودابملناسبيفالتعريف
                                                           

 .8،1/137(الفريوزآابدي،القاموساحمليط،ط1)

 .2،1/461(قلعجي،قنييب،معجملغةالفقهاء،ط2)

 .1،2/127(الشوكاين،إرشادالفحولإيلحتقيقاحلقمنعلماألصول،ط3)

ول،واعتلأيمرضفهوعليل،واعتلامنعهعنشغلهاألاثنيًالعلةلغة:املرض.وحدثيشغلصاحبهعنوجههكأنتلكالعلةصارتشغاًل( 4)
عليهبعلة.واعتلهاعتاقهعنأمرواعتلهجتىنعليه.

.217ينظر:الرازي،خمتارالصحاحص:
ا:املعىناجلالبللحكم.واصطالحً

 .21/175ينظر:ابنالفراء،العدةيفأصولالفقه،ط

بهوتنقصه،ومنهقدحيفنسبهوعدالتهإذاعيبه،وذكرمايؤثريفانقطاعالنسبوردعا:ا،مناببنفعالقوادحلغة:قدحفالنيففالنقدحً( 5)
الشهادة.

.2/491ينظر:املصباحاملنرييفغريبالشرحالكبري
ا:مايقدحيفالدليلجبملتهسواءالعلةوغريها.واصطالحً

 .1،7/3544يظر:املرداوي،التحبريشرحالتحريرط

 .1،2/127ملرجعالسابق،طالشوكاين،ا( 6)
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لكونه؛امالئمًامناسبًسمييوهذا،البنصوالإمجاع،برتتيباحلكمعلىوفقالوصف،عنياحلكم
.(1)املااعتربهالشارعموافقً

ببعض-ب بعضها القرآن آي ارتباط منتظمة، املعاين متسقة الواحدة تكونكالكلمة حىت
.(2)باينامل








******

                                                           

.2/127الشوكاين،املرجعالسابق( 1)
 .3/369(السيوطي،اإلتقانيفعلومالقرآن،د.ط،2)
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 الثاين بحثامل
 معر ة املناسبةأمهية علم املناسبات و ائدة 

 :ومن ذلك، لعلم املناسبات أمهية عظيمة
 :والربط بينهما، الوقوف على ترتيب السور واآلايتدقة هذا العلم من حيث  -1

رمحه(1)رفيهاإلمامفخرالدينوممنأكث،علماملناسبةلدقتهوعظيمخطرهاعتناءاملفسرينبقل 
 (2)"أكثرلطائفالقرآنمودعةيفالرتتيباتوالروابط":وقاليفتفسريه،هللا

 :علم املناسبة من أحسن العلوم وأعالها الرتباطه بكتاب هللا تعاىل -2

العز عبدقال هللا (3)السالمبن رمحه حسن: علم "املناسبة ارتباط؛ حسن يف يشرتط لكن
.(4)أنيقعيفأمرمتحدمرتبطأولهآبخره"الكالم

 :وهو سر البالغة القرآنية، معر ة علل الرتتيب -3

وهو،عللترتيبأجزائه"علممناسباتالقرآنعلمتعرفمنه:فقالرمحههللا (5)البقاعيقال
اقتضاهمناحلال؛سرالبالغة يهعلىمعرفةوتتوقفاإلجادةف،ألدائهإىلحتقيقمطابقةاملعاينملا

املطلوبذلكفيها السورة مقصود منمجيعمجلها، املقصود ويفيدذلكمعرفة فلذلككانهذا؛
.(6)"وكانتنسبتهمنعلمالتفسرينسبةعلمالبيانمنالنحو،العلميفغايةالنفاسة

 :وإعجا ه نظم القرآن الكرمي هبارةبيان  -4
                                                           

قيهالشافعي،وكانت،الفبنعليالتيميالبكري،امللقبفخرالدين،املعروفاببناخلطيببناحلسنبناحلسنيبنعمرهللاحممد(أبوعبد1)
عيدوالدةفخرالدينيفاخلامسوالعشرينمنشهررمضانسنةأربعوأربعني،وقيلثالثوأربعنيومخسمائة،ابلري.وتويفيوماالثنني،وكان

 .254-1،4/251الفطر،سنةستوستمائةمبدينةهراة.وفياتاألعيانالبنخلكان،ط

 .1،10/110ريالكبري،ط(الرازي،مفاتيحالغيب=التفس2)

 .7(سبقترمجتهص3)

 .3/370(السيوطي،أسرارترتيبالقرآن،د.ط،4)

 .11(سبقترمجتهص5)

 .1/5(السيوطي،أسرارترتيبالقرآن،د.ط،6)
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ألهناعلىحسب؛اليطلبلآليالكرميةمناسبة:القدوهممنق":رمحههللا (1)قالالزركشي
الوقائعاملتفرقة علىحسبالوقائعتن، زياًلوفصلاخلطابأهنا ترتيًبا، مرتبة،وعلىحسباحلكمة

أو،أوانظرفيها،وحافظالقرآنالعظيملواستفيتيفأحكاممتعددة،سورهكلهاوآايتهابلتوقيف
؛والكمانزلمفرقًا،كماأفىتوإذارجعإىلالتالوةمليتل ،ئلماس لذكرآيةكلحكمعلى،أمالها

والريبفهو،واضحةأحكامه،بي نةآايته،فإنهكتابذانظمابهر،بلكماأنزلمجلةإىلبيتالعزة
.(2)"(1:اآلية،سورةهود){ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں}:كماقال





******

                                                           

 .36(سبقترمجتهص1)

 .3/369القرآن،د.ط،(السيوطي،أسرارترتيب2)
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 الثالث بحثامل
 وسورة الفتح"، مناسبة السورة ملا قبلها "سورة حممد

يفابتداءسورةحممدهسبحانهيفالقتالبذكرالنيب"مل انو :رمحههللا (1)يقولالشيخالبقاعي
ٱ }:التعاىلق؛مسهومدحأصحابهألجلهوختمسورةالفتحاب،ومألهابتعظيمه،ومسىالسورةبه

ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ 

؛مثافتتحسبحانهسورةاحلجراتابشرتاطاألدبمعهيفالقولوالفعل،(29:اآلية،سورةالفتح){ٹ
بقربهللعد   والفوز منحزبه معايلاألخالقومدارذلك، وتعاىلأومع، معهللاسبحانه وهيإم ا

 غريمهارسوله مع أو ، داخاًلأوإم ا يكوَن ن الطاعة  رتبة  يف املؤمنني خارجًأمع وهواو عنها
لطريقت ه مإم ا،الفاسق  .(2)عنهم"اعنَدهمأوغائبًانيكوَنحاضرًأوالداخل يفطاعة املؤمننيالسالك 

يفسورةالفتحابلنصروالفتح-رضوانهللاعليهم-وأصحابههللاتعاىلنبيهوحنيبش ر
تال؛ونيلمثرةالصربواجلهاديفسبيلهللالرفعرايةالدينوإحقاقاحلقوإبطالالباطل،والتمكني

 الفتحعليهم سورة على بتعقيب أشبه كانت اليت السورة هذه أحداث، من فيها وقع ما ،وعلى
ةيفصلحاحلديبيةخاصو مبكانالتذكري ف، الدينوالتنبيه كانمناألمهية مشر عهذا ،علىعظمه

والسلطانوالأمرإالأمره،وقولنبيهوأمرمهامقدمعلىكلأحدوالتأكيدعلىأنقولهللا
 رسوله وأمر تعاىل يعلقيفا، قد ما آاثر واالقتتالوإلزالة املنازعات جر اء لنفوس سبحانه، نو ه

.(10:اآلية،سورةاحلجرات){ۈ ٴۇ ۋ}:قالتعاىلف؛وتعاىلعلىحرمةدماءاملسلمنيوأعراضهم

تظهرمناسبةهذهالسورةملاقبلهاوهيسورةالفتحمننواحٍ:«التفسرياملنري»صاحبيقول
:هي،ثالث

 (.أهلالثورةالداخلية)ويفهذهحكمقتالالبغاة،اريفالسورةاملتقدمةحكمقتالالكف -1

سورةاحلجراتوافتتحت،{ى ى ائ ائ}:بقولهتعاىل(سورةالفتح)ختمتالسابقة -2
                                                           

 .11(سبقترمجتهص1)

 .351-18/350(البقاعي،نظمالدرريفتناسباآلايتوالسور،د.ط،2)
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مما،داءرمحاءاهلمحبرمتهمعندهللاعندماوصفهمبكوهنمأشتذكريً؛{ہ ہ ھ}:بقولهتعاىل
 .تعاىلوالرسولىهذهالدرجةبطاعةهللايقتضيحمافظتهمعل

والتشريف،ايفمطلعكلمنهماخصوصً،هللالسورتنيتشريفوتكرميلرسوليفكلتاا -3
امناحرتامهوأاليرتكواشيئً،(1)منصلحاحلديبيةيقتضيمناملؤمننيالرضامبارضيبهالرسول

 .(2)وفعاًلقواًل





******

                                                           

يةمتوسطةاحل َديْب َية :بضماحلاء،وفتحالدال،وايءساكنة،وابءموحدةمكسورة،وايءاختلفوافيهافمنهممنشددهاومنهممنخففها،وهيقر( 1)
حتتها،وقيل:مسيتاحلديبيةبشجرةحدابءكانتيفذلكاملوضع،هللاة،مسيتببئرهناكعندمسجدالشجرةاليتابيعرسولليستابلكبري

وبنياحلديبيةومكةمرحلة،وبينهاوبنياملدينةتسعمراحل.
 .22/229ينظر:احلموي،معجمالبلدان،ط

 .2،26/212والشريعةواملنهج،طانظر:الزحيلي،التفسرياملنرييفالعقيدة( 2)
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 الرابع بحثامل
 مناسبة السورة ملا بعدها "سورة ق"

{ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث}:ملاختمسبحانهاحلجراتإبحاطةالعلم
احلجرات) سورة اآلية، قبقوله(19: افتتحسورة ق){ٱٻ ٻ ٻ}: سورة اآلية، :1) هوإشارةً؛ إىلأنه

علمً احمليط وحده وقدرةاسبحانه القيومية، والقوة والشدة العلو من له القضاء (1)مبا وانفذ والقهر
املغلقات من أراد ملا والفتح بصفاهتا، القاف إليه أشارت مبا مجعه، مبا احمليط مبخرجها وأظهرته

.(2)احللقواللسانوالشفاه:ثمسماهامناملخارجالثال

مل و األلطاف من مجلة على انطوت قد احلجرات سورة كانت عبادهاليتا تعاىل هبا خص
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ }وأمرهمابلتثبتعندغائلةمعتدفاسق،هتمخو كذكرهتعاىلأ ؛املؤمنني

اآلية{...ٿ ٹ احلجر)، اتسورة اآلية، :6 نبيهم(، عند األصوات بغض وأمرهم ال، وأن
وأمرهمابجتنابكثريمن،اوأناليعاملوهيفاجلهرابلقولكمعاملةبعضهمبعضً،يقدموابنييديه

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ }:وأمرهمابلتواضعيفقولهتعاىل،وهنيهمعنالتجسسوالغيبة،الظن

وامتثالهذهاألوامر،وأخربهمتعاىلأناستجابتهم،(13:اآلية،سورةاحلجرات){چ چ ڇ ڇڇ
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ }:فقال؛ليستحبوهلمولكنبفضلهوإنعامه

.(7:جزءمناآلية،سورةاحلجرات){...ڈ ژ

ليبنيأنذلك؛(17:جزءمناآلية،سورةاحلجرات){....ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ}:أعقبتعاىلبقولهمث
،أراهمسبحانهحالمنقضىعليهالكفروملحيببإليهاإلميانوالزينهيفقلبه؛كلهبيدهومنعنده

،معاملساواةيفاخللقومتاثلالذوات،احلجراتبلجعلهيفطرٍفمنحالَمْنأمروهنييفسورة
ق){...پ پ پ پ ڀ ڀ}:فقالتعاىل سورة اآلية، فقالمثذكرسبحانهوضوحاألدلة،(3:

                                                           

َْعىنَداَم،اَلاْلقياماْلَمْعر وف.( 1) القيومية:القيومه َوفيعولمنقَاَميقومال ذ يمب 
 .56طص:-ينظر:الزجاج،تفسريأمساءهللااحلسىنللزجاج،د

 .1،18/398،طمصاعدالنظرلإلشرافعلىمقاصدالسورالبقاعي،( 2)
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ق){...ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ}:تعاىل سورة اآلية، ؛همممنكانعلىرأيهممثذكرحالغري،(6:
يهيفوهنْه رَرحالهوأمْكَمذ د ليتذكرجمموعهذامنقَ؛(12:اآلية،سورةق){ۈ ٴۇ ۋ ۋ}:فقالتعاىل

احلجرات سورة هللا، آبداب املؤمن وليتأدب ربه، فضل من هو فإمنا اخلري مْن أصابه ما أن ويعلم
ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ }:خامتةالسورةتعاىليفالتحمتاآليإىلقولهمث،وإحسانه

(45:اآلية،سورةق){ۋ ۅ ۅ
؛مبكنونالصدورحيثختمتابلتذكريإبحاطةعلمهللا؛(1)

الأحدأعلممنهللاخبلقهسبحانهف،بطنخبريمبنانفقوأظهرماملي ،فهوسبحانهعليممبنآمن
.(2)وتعاىل






******

                                                           

 .121/396،الطربي،جامعالبيانط314-1/313الربهانىفتناسبسورالقرآن،د.ط،ي،(الغرانط1)

 .1،18/398،طمصاعدالنظرلإلشرافعلىمقاصدالسورالبقاعي،( 2)
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 خلامسا بحثامل
 خرهاآلمناسبة أول السورة 

،ابتدأتالسورةالكرميةابألدبالرفيعالذيأدبهللابهاملؤمننيجتاهشريعتهوأوامررسوله
وتعظيمًبًّوح وحتقيقاإلميانالصادقالنابعمنالقلبإجالاًل ابلوحدانيةهللتعاىلوإقرارًاا ا وابلنبوة،

احلجرات){ىئ ىئ ی ی}:وختماآليةبقوله،حملمد سورة اآلية، فهووحدهجلوعالمطلععلى،(1:
،وختمتالسورةاملباركةبذكرحقيقةاإلميان،عليممباخيفيهالعبدمناإلميانأوضده،مكنونالقلب

تلكالنعمةاليت؛ببعثةنبيهحممدوأنالفضلواملنةمنهللا،وأنهإميانقلبوليسقوللسان
النعم من شيء يوازيها ال املستقيم؛ الصراط إىل اهلداية نعمة ومن فضاًل، هللا ةمن أيضً، اوختمت

فكانمطلعالسورةيف،منهتعاىلبصريهبممط لععليهإ؛ابلتذكريبعلمهللاتعاىلوإحاطتهبكلشيء
ومسعه تعاىل علمه ذكر وبصرهوخ ت، تعاىل علمه بذكر متالسورة تعاىل، لصفاته ،ويفذلكتقرير

.والمتثيلوالتعطيل،بالتشبيهوالتكييف،وإثباتالسمعوالبصرله





******
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 سادسال بحثامل
 احملور األساس للسورة

تت احلجراتهيسورة صلىهللاعليه،حدثعنأدبالعالقاتسورة الرسول والتعاملمع
وكأناهلدفمنهذهاآلدابوالتوجيهاتأنكمايمنسينز لعليكمالفتح،واملسلمنيوالناسعامة

،هذاابإلضافةإىلالصفاتاليتأوردهاهللاتعاىليفسورةالفتح.أتدبواابلعالقاتمعالرسول
حىتيكونوا؛أنجيمعهلمصفاتالعبادةوالعملمعالصفاتاخللقيةوالذوقيةفكأمناأرادهللاتعاىل

:نستعرضهافيمايلي،وقدتضم نتالسورةالعديدمناآلداب،للفتحمنعندهللاتعاىلأهاًل

سورة){ک ک ک ک گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں}:األدبمعالشرع -1

 .(1:اآلية،احلجرات

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ }:األدبمعالنيب -2

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ۇھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

 .(2،3:اآلية،سورةاحلجرات){ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ې ى ى

دباأل -3 األخباريف تلق ي ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ }:

 .(6:اآلية،سورةاحلجرات){ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ }:اإلصالححالوقوعخالفيفدباأل -4

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ 

 .(9:اآلية،سورةاحلجرات){ۆ

سورة){ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ې ې}:أدباألخو ةبنياملؤمنني -5

 (10:اآلية،احلجرات

ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ }:سلمنياآلداباالجتماعيةبنيامل -6

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی یی ی جئ حئ مئ ىئ يئجب حب خب مب ىب يبجت حت خت 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  مث مت ىت يت جث
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،11:اآلية،سورةاحلجرات){ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ

12). 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ }:اعمومًأدبالتعاملمعالناس -7

 .(13:اآلية،راتسورةاحلج){ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ

ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یی ی ی جئ }:أدبالتعاملمعاإلميانومعهللاتعاىل -8

 .(17:اآلية،سورةاحلجرات){حئ مئ ىئ يئ جب حب خب

ننتعاملمعالناسوهذالريشدانأنهقبلأ،وقدأتخرذكرأدبالتعاملمعالناسيفالسورة
حىتنتمي ز؛وفيمابيننا،عليناأنحنققونكتسبكلاآلدابالسابقةيفالتعاملمعرسولنا،أبدب

لقاحلسنقديفتحألناخل ؛وحىتنرتكعندالناسمنغرياملسلمنياالنطباعاحلسن،أبخالقناوآدابنا
احلروبواملعارك التفتحه ما وقلوبالعباد منالبالد يفاإلسالمأبخالق، منالناسدخلوا وكم

 .أسوةحسنةوأصحابههللاولنايفرسول،املسلمنيالفاحتنيالابلسيف




******
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 الباب األول
 منة اهلل على األمة ببعثة النبي 

 .و يه مخسة  صول
.فضلالنيب:الفصلاألول

.حقوقه:الفصلالثاين

.األدبمعالنيب:لثالثالفصلا

.حكمتقدميالرأيواالجتهادعلىالكتابوالسنة:الفصلالرابع

.مواقفمنأدبالصحابةرضوانهللاعليهم:اخلامسالفصل
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 الفصل األول
  ضل النيب 

صى هللاسبحانهوتعاىلنبيهعليهالصالةوالسالمبفضائلالحت  وعلوقدرهنابرفعتهئنبت ،خص 
؛والعجبيفذلك،األنبياءواملرسلنيعنفضاًل،ومتي  زهعلىغريهمنبينالبشر،ومسومقامهعندربه

وأضاءت،أل فهللاتعاىلبهالقلوببعدالشتات،صفوةهللامنخلقهو،فهوسيداملرسلنيوخامتالنبيني
،واختارهملقامشفاعته،ملرسالتهشر فهتعاىلحب،ورفعتعاىلذكرهيفاألرضوالسماوات،بهالظلمات

سورة){ک ک گ گ گ}:قالهللاتعاىل،ألولنيواآلخرينوحجةل،بعثههللارمحةللعاملني

األنبياء اآلية، :107) الكرمي. كتابه أنزلعليه ٺ ٺ ٺ ٺ }،وجعلأمتهخريأمةأخرجتللناس،

أمرهمأنأيمتروابينهمابملعروف،(110:اآلية،سورةآلعمران){ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ
املنكر عن وينتهوا احلق، من فيه اختلفوا ملا ورسوله بكتابه هللا هداهم وسطً، أمة ڤ }اوجعلهم

ويفاإلميانبرسلهوكتبهوشرائع،وسطيفالعبادةوالتوحيدفهم،(143:اآلية،سورةالبقرة){ڤ ڤ ڤ
اأخرجهمبهمنالظلماتإىلالنورفحصلهلمبربكةرسالتهخري،ناألمروالنهيواحلاللواحلرامدينهم

هبنابنصرتورغ ،وقرنامسهتعاىلمعامسه،وأمرانبطاعته،ففرضهللاتعاىللذلكعليناحمبته؛الدنياواآلخرة
وتوقريه قالتعاىل، ۅ ۉ ۉ ې ې  ۅۋ  ۈ ۈ ٴۇ ۋ}:

.(8،9:اآلية،سورةالفتح){ې ې ى
قالرويعنالنيب ي عطيتمخسً"أ : مل قبليعطهن ا أحد بعثإىلقومهكانكلنيبي :

خاصة وأسودوب ، أمحر كل إىل عثت قبليحل وأ ، ألحد حتل ومل لغنائم يل ت األرضوج ، يل علت
وطهورًمسجدً اا ف؛ الصالة أميتأدركته رجلمن حيثكانأميا صلى يديصر ون ، ابلرعببني ت

.(1)طيتالشفاعة"عوأ ،مسريةشهر

النبوةيفكتابهفقالانداههللا سورة){ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ}:بصفة
                                                           

]املائدة:{ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ}(رواهالبخاري،صحيحالبخاري،كتابالتيمموقولهللاتعاىل:1)
.ورواهمسلم،صحيحمسلم،كتاباملساجدومواضعالصالة/اببجعلتيلاألرضمسجداوطهورا،رقم335،1/74[،رقماحلديث6

 .521،1/370احلديث
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{چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ}:وبصفةالرسالةفقال،(44:اآلية،األحزاب
وملينادهمبوضع.(1:اآلية،سورةاملدثر){ھ ھ}:وحبالمنأحولهفقالجلشأنه.(67:اآلية،ةسورةاملائد)

التعاىليفذكرآدميفحنياندىسبحانهمجيعاألنبياءوالرسلأبمسائهمفق(،ايحممد)ـواحدبـ
:{ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ}(35:اآلية،سورةالبقرة).

:اآلية،سورةمرمي){ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک}:ويفذكرزكراي

7).

.(12:اآلية،سورةمرمي){ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ}:ويفذكرحيىي

.(55:اآلية،سورةآلعمران){ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ}:ويفذكرعيسى

.(9:اآلية،سورةالنمل){ۀ ہ ہ ہ ہ ھ}:ويفذكرموسى

ملب عثيفاألنبياءفلوأنالنيب،ومكانتهعندربهواليدلذلكإالعلىفضله
بصالةإبراهيماصل ىابألنبياءإمامًوفيماذ كرمنقصةاإلسراءواملعراجأنه،تباعهايسعهمإال
 

(1).

فقدرويعن،وإبراهيموملتثبتهذهالفضيلةسوىللنيب،اختارههللاتعاىلخلياًل
أاببكرالختذت،خلياًلاولوكنتمتخذً،"أالإينأبرأإىلكلخلمنخله:أنهقالهللارسول
.(2)"إنصاحبكمخليلهللا،خليال

سورة){ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ}:قالتعاىل،أنهأوىلابملؤمننيمنأنفسهم:ومنفضائله

األحزاب اآلية، أحدمن،ذكرسبحانهلرسولهمزيةعظيمة"وقد،(6: وخصوصيةجليلةاليشاركهفيها
وأوىلهبم،هوأحقهبميفكلأمورالدينوالدنيا:أي{ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ}:العبادفقال

،ثروهمباأرادهمنأمواهلمفيجبعليهمأنيؤ،هبممنغريهمعنأنيكونأوىلمنأنفسهمفضاًل
                                                           

 .5/112اخلواطر،د.ط،-(انظر:الشعراوي،تفسريالشعراوي1)

مسلميفصحيحه،صحيحمسلم،كتابفضائلالصحابةرضيهللاتعاىلعنهم/اببفضائ2) رقماحلديثلأيببكر(رواه ،2383،4/
1856. 
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وجيبعليهمأنيقدموا،وجيبعليهمأنحيبوهزايدةعلىحبهمأنفسهم،وإنكانواحمتاجنيإليها
ودعتهمأنفسهمإىل،لشيءفإذادعاهمالنيب:وابجلملة.حكمهعليهمعلىحكمهمألنفسهم

غريه إليه؛ دعاهم ما يقدموا أن عليهم وجب إليه، أنفسهم دعتهم ما ويؤخروا أن، عليهم وجيب
.(1)"وتطلبهخواطرهم،يلإليهأنفسهمويقدمواطاعتهعلىمامت،يطيعوهفوقطاعتهمألنفسهم

وهيمنالضرورايتاملؤازرة،وإحدىدعائمهاملتينة،فالطاعةقاعدةمنقواعداحلكماإلسالمي
وحتقيقالتمكني،ومنضرورايتقيامالدولةاإلسالمية،اىلالقيامهبالإلمامللقيامابملهمةاليتكلفههللاتع

والاالذيمليضعحكمًمنضرورايتقيامالديناإلسالميفكانتطاعته؛هلاعلىاألممالباغية
.اوأفرادًإالكانيفصاحلاألمةمجاعاتاوالهنيًاأمرً

وماحل،هاوإمامهاالشعوبضدحكامفإذاأتملناحالبعضالدولاإلسالميةحنيخرجت
والتشرد النكبة من هبم نقولسوى، لكنال هللا: أمر أنه أمضاه، قد وقدٌر ال، حكمة ويفذلك

.يعلمهاإالهوسبحانهوتعاىل

وأنهالجيوزذلكإالإذابدامنه،فمذهبأهلالسنةواجلماعةهوتركاخلروجعلىاحلاكمالظامل
فقالفيما،فبايعناه،دعاانالنيب":قال (2)بنالصامتديثالصحيحعنعبادةففياحل؛كفربواح
وأنالننازع،وأثرةعلينا،وي سرانوعسران،أنابيعناعلىالسمعوالطاعةيفمنشطناومكرهنا:أخذعلينا
.(3)"فيهبرهانمنهللاعندكمابواحًاإالأنترواكفرً،األمرأهله

فإنهمنخرجمن؛افليصرب"منكرهمنأمريهشيئً:قال،عنالنيب، (4)وعنابنعباس
                                                           

 .1،4/301(الشوكاين،فتحالقدير،ط1)

ادًاوأحعشر،وشهدبدرًثينمعالسبعنيمناألنصار،وهوأحدالنقباءاالالعقبةَبناخلزرج،ويكىنأابالوليد،شهدعبادة بنقيسبنالصامت(عبادة2)
بنعفان،مثخرجإىلالشامحنيغزاهااملسلمونفلميزلابلشامإىلأنتويفسنةأربعوثالثنييفخالفةعثمانهللاواخلندقواملشاهدكلهامعرسول

.7/271د.ط،-متممالصحابة-وهوابناثنتنيوسبعنيسنة.انظر:ابنسعد،الطبقاتالكربى
.ومسلم،7055،7056،9/47اتنكروهنا"،رقماحلديث:"سرتونبعديأمورًبخاري،كتابالفنت/اببقولالنيبرواهالبخاري،صحيحال( 3)

.1709،3/1470صحيحمسلم،كتاباإلمارة/اببوجوبطاعةاألمراء،رقماحلديث
بنأربععشرةسنة،ولدقبلاهلجرةأبربعسنني،قاللهالنيباوهوم،كنيتهأبوالعباس،تويفالنيببنهاشاملطلببنعبدبنعباسهللا(عبد4)

":سنةسبعني.كانيسمىاحلربوالبحرلكثرةعلمه،وحدةفهمه،وحرباألمة:ماتسنةمثانوستنيابلطائف،وقيل"،اللهمعلمهاحلكمة
بنأمحدبنحبانقهيفالدين،وعلمالتأويل،ترمجانالقرآن،انظر:ابنحبان،الثقاتالبنحبان،حممدوفقيهها،ومدعولهبلسانالرسالة،ف

= 
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.(1)"اماتميتةجاهليةالسلطانشربً

فبدونذلكحيصلمن،ضرورايتإقامةالديناعلىضروريةمنبذلكإالحفاظًوماأمر
.العفووالعافيةالسالمةونسألهللا،الفسادماهللابهعليم

:اآلية،سورةاحلجرات){ک ک ک ک گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں}:قالتعاىل

1).

بش رهللاتعاىلالنيب جاهدوامل ا إذا ابلنصر وأصحابه األمر، واستتب  ،مثفتحهللاعليهم
وكيفيعاملبعضهم؟وكيفيعاملونه،وأصحابهوجبأنتوضعالقواعداليتتكونبنيالنيب

.(2)ادونأنحيكمهللاورسولهبهليهمأاليقطعواأمرًفطلبإ؛ابعضً

.(4)علىلسانهحىتيقضيههللابشيءهللاعلىرسول (3)التفتاتوا:وقيل

لوال:اكانوايقولونإنانسً":{ک ک ک ک گ گ گ گ ڳڳ}:يفقولهتعاىلقيل
قبلأنيصليالنيب:وقالاحلسن.أنزليفكذالوال،أنزليفكذا فأمرهمالنيب؛همقومذحبوا

.(5)"فأعادواالذبح

حىت،الهيفمجيعاألموربلكونواتبعً،قبله:أي؛التسرعوايفاألشياءبنييديه:أي:وقيل
كيف":حنيبعثهإىلاليمنإذقاللهالنيب؛يدخليفعمومهذااألدبالشرعيحديثمعاذ

:"قال؟فإنمليكنيفكتابهللا":قال.أقضيمبايفكتابهللا:"قال؟تصنعإنعرضلكقضاء
:قال.الآلو،أجتهدرأيي:"قال؟هللاةرسولفإنمليكنيفسن":قال.هللانةرسولفبس

رسول فضرب صدريهللا قال، مث احلم: رس" وفق الذي هلل يرضيرسول ولَد ملا هللا
                                                           

.1،3/1699وانظر:أبونعيم،معرفةالصحابة،ط1،3/207التميمي،ط =
.ومسلم،صحيحمسلم،7053،9/45احلديث:"سرتونبعديأموراتنكروهنا"،رقمرواهالبخاري،صحيحالبخاري،كتابالفنت/اببقولالنيب( 1)

 .1849،3/1478كتاباإلمارة/ابباألمربلزوماجلماعةعندظهورالفنتوحتذيرالدعاةإىلالكفر،رقماحلديث

 .1،26/120انظر:املراغي،تفسرياملراغي،ط( 2)

الباط َل:اْختَـَلَقه.انظر:الفريوزآابدي،القا3) .1/156موساحمليط،(افْـَتَأَتَعَلي 
 .1،1/610(املخزومي،تفسريجماهد،ط4)

 .1،3/318الرزاق،طالصنعاين،تفسريعبد( 5)
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 .(1)"هللارسول
ولوقدمهقبلالبحث،نةررأيهونظرهواجتهادهإىلمابعدالكتابوالس فالغرضمنهأنهأخ 

.عنهمالكانمناببالتقدميبنييديهللاورسوله
.التقولواخالفالكتابوالسنة؛{ک گ گ گ گ ڳڳ}:(2)عنابنعباسروي

."حىتيقضيهللاعلىلسانه،بشيءهللاالتفتاتواعلىرسول":(3)وقالجماهد
وقيل أمرًأي: دونهللاورسولهمنشرائعدينكمالتقضوا ا {ک گ گ گ گ ڳڳ}و.

(4).بقولوالفعل
.فكرههللاذلكوقد مفيه.لوضعكذا،لوأنزليفكذا:كانوايقولوننزلتيفانس:وقيل
أمرً؛يعينيفالقتالوشرائعالدين:قيل دونهللاورسولهالتقضوا رسولأو.ا هللاالتستبقوا

يكونهوالذيأيمركم،بقول  .(5)والفعلحىت 
إمناهومن؛قولأيأحدعليهييهتعاىلعنتقدميوهنْ،رهسبحانهبوجوبطاعةالنيبفأمْ

والتفككورايتحفظالدينالقوميمنالضعفضر مجيعً؛ واحدةليكونوا علىكلمة ا وحتتراية،
.والقولابغٍ،ىاليفرقهمعنأمرالنيبوهنييههوً،واحدة

******

                                                           

بنأسدالشيباين،اببحديثبنهاللبنحنبلبنحممدهللاأمحدبنحنبل،أبوعبدالشيباين،مسنداإلمامأمحدرواهأمحديفمسنده.انظر:( 1)
 بنعمرو.إسنادهضعيفإليهامأصحابمعاذوجهالةاحلارث:وقال.1،36/333بنجبل،طمعاذ

 .55سبقترمجتهص( 2)

جربجماهد( 3) ثبن وله ومائة، أربع أو اثنني أو إحدى سنة مات العلم، ويف التفسري يف إمام ثقة، املخزومي، احلجاج انظر:أبو ومثانون. الث
 .1،1/520العسقالين،تقريبالتهذيب،ط

 .2،7/367ابنكثري،تفسريالقرآنالعظيم،ط( 4)

 .1،9/70الثعليب،الكشفوالبيانعنتفسريالقرآن،ط( 5)
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 الفصل الثاين
 من خالل سورة احلجرات حقوقه 

:{ڳڳک ک ک ک گ گ گ گ }:قالتعاىل

والتعادلمقدارفضلهوحرصهعلىهدايةمجيعاخللق،اعلىأمتهكثريةجدًّحقوقالنيب
يفشدةاحلرصعلىحالالنيبايفكتابهواصفًوقدقالهللا،إىلهللاتعاىلوجناهتممنالنار

الناس هداية الكهف){ڤ ڦٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ }: سورة اآلية، ؛(6:
:أذكرمنهامايلي،فوجببذلكعليناواجبات

قال،اونذيرًاأرسلههللاتعاىلإىلمجيعالثقلنيبشريً،اهللاحقًّوأنهرسول،اإلميانبه-1
ويتضمناإلميانبكل،(8:اآلية،سورةالتغابن){ې ې ې ې ى ىائ ائ ەئ ەئ وئ}:تعاىل

.ميانمباوردمنأقوالهوأفعالهواإل،وماأنزلعليهمنالوحي،ماجاءبهمنعندهللا

ک ک ک ک گ گ گ }:قالتعاىل،فإذاوجباإلميانوجبتالطاعة؛طاعته-2

{گ ڳڳ تعاىلوق، ال سورة){ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ}:

.(20:اآلية،األنفال

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ }:قالتعاىل؛التأسيبسنتهواالقتداءهبديه-3

عمران){ڃ ڃڃ چ چ چ آل سورة اآلية، :31) وقال، .(1)"منرغبعنسنيتفليسمين":
.واملخالفةهلديهأفيجبالسريعلىهنجهواحلذرمناالبتداع

يفالدنياوما،وإمناحمبةتفوقحمبةالنفسواملالواألهلوالولد،وليسكأيحمبه،حمبته-4
چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ }:قالتعاىل،امجيعً

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ 

                                                           

 .9077،1/9077،ابب9077يفصحيحاجلامع،السيوطي،اجلامعالصغريوزايدته،رقماحلديث4946(حسنهاأللباين،انظرحديثرقم1)
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.(24:اآلية،سورةالتوبة){گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

حىتأكونأحبإليهمنوالدهوولده،كم"اليؤمنأحد:قالالنيب:قالوعنأنس
.(1)"والناسأمجعني

يفجنتهومنأحبالنيب رافقه ثبتذلكعنرسول؛ رجلعنهللاكما سأله عندما
ماأعددتهلامنكثريصالة:قال«؟ماأعددتهلا»:قال؟هللا"مىتالساعةايرسول:الساعةفقال

(2)"«أنتمعمنأحببت»:قال،ولكينأحبهللاورسوله،والصوموالصدقة

فيستلذالطاعةويتحمل،والشكأنمنوف قههللاتعاىللذلكذاقطعماإلميانووجدحالوته
يفرضىهللا ،ألنهرضيبهرسواًل؛واليسلكإالمايوافقشريعةحممد،ورسوله،املشاق 

.أطاعهاومنأحبهمنقلبهصدقً،وأحبه

وهلبعدحبهللاورسوله،ماميلككلاحيبأحبأطاعوبذليفسبيلمفالقاعدةأنمن
والتسليمواالنقيادعنرضً علىالطاعة وعدبهيفامنحبحيملصاحبه وما وشوقإىلحمبوبه

؟!الدنيامنالطمأنينةوالسكينةوالفضلالعميمويفاآلخرةمنالرضوانواجلنة

عليه-5 والسالم الصالة كثرة يف، اجلوزية ابنقيم األفهام»كتابهوقدذكر جالء مواطن«
:افقالدًمؤك مااستحباابًإواليتيتأكدطلبهاإماوجوابًالصالةعلىالنيب

ويف،يفصالةاجلنازةو،والقنوت،ويفالتشهداألول،كدهايفالصالةيفآخرالتشهدوآمههاأ
وعنداخلروج،ولاملسجدوعنددخ،وعندالدعاء،بعدإجابةاملؤذنوعنداإلقامةو،خطبةاجلمعة

،عندالوقوفعلىقربهو،وعندذكرامسه،ومقبلتفرقهموعنداجتماعالق،وعلىالصفاواملروة،منه
ويوماجلمعة،عقبختمالقرآنو،وإذاقامالرجلمننومالليل،وإذاخرجإىلالسوقأوإىلدعوة

                                                           

 .1،1/12مناإلميان،طرواهالبخارييفصحيحه،كتاباإلميان/اببحبالرسول( 1)

البخارييفصحيحه،كتاباألدب/اببعالمةحبهللا( 2) .ومسلم،صحيحمسلم،كتابالرب6171،8/40،رقماحلديث1،طرواه
 .4/2032،د.ط،2639احلديثوالصلةواآلداب/ابباملرءمعمنأحب،رقم
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.(1)وطلباملغفرة،عنداهلموالشدائدو،وليلتها

إليهوج-6 وبالتحاكم اوالرض، حبكمه منحكمهللاتعاىل: فحكمه :قالهللاتعاىل،
ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی یی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت }

.(59:اآلية،سورةالنساء){حت ختمت ىت يت جث مث

وهوسيداألولني،وهوأفضلاألنبياءواملرسلني،فهوعبدهللورسوله؛تهإنزالهمكان-7
واآلخرين احملمود، املقام صاحب وهو املورود، واحلوض القيامة، يوم الشفاعة صاحب مع، ولكنه

واليعلممنالغيبإالبقدرماأطلعههللاتعاىل،اوالنفعًاالميلكلنفسهواللغريهضرًّذلكبشرٌ
{ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ڱگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ }:كماقالتعاىل،يهعل

.(21،22:اآلية،سورةاجلن)






******

                                                           

 .410-2،1/327انظر:ابنالقيم،جالءاألفهاميففضلالصالةعلىحممدخرياألانم،ط( 1)
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 الفصل الثالث
 من خالل سورة احلجرات األدب مع النيب 

م مجلة الكرمية تضمنتالسورة جتاهه الواجبة ناآلداب تعاىل، قال ڻ ڻ ڻ ڻ }:

.{ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ
رفعاأصواهتما،أبوبكروعمر:كاداخلريانأنيهلكا":قال(1)ثبتيفالصحيحعنابنعمر

،أخيبينجماشع(2)بنحابسفأشارأحدمهاابألقرع،عليهركببينمتيمحنيقدمعندالنيب
برجلآخر اآلخر قالانفععنه-وأشار -الأحفظامسه: لعمر، بكر فقالأبو أردتَ: إالما

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ }:فأنزلهللاتعاىل؛فارتفعتأصواهتمايفذلك.ذلكماأردت :قال.خاليف

هللافماكانعمريسمعرسول":(3)قالابنالزبري.(2:اآلية،سورةاحلجرات){ۀ ہ ہ ہ
.(4)"حىتيستفهمه[بعدهذهاآلية]

(5)بنقيساثبتجلس{ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ}:هذهاآليةملانزلت"
:فقال،(6)بنمعاذسعدفسألعنهالنيب،واحتبسعنالنيب،نأهلالنارأانم:وقال،بيتهيف

                                                           

 ْبن ُعَمر (1)
َّ

  َعْبد َّللا
َ
 ت

َّ
ِبيِه إن شاء َّللا

َ
ّي العدوي، يرد نسبه عند ذكر أ ُقَرش ِ

ْ
ت مظعون ْبن ْبن الخطاب ال

ْ
َعالى أمه، وأم أخته حفصة: زينب ِبن

ِبّي  حبيب الجمحية. ا، استصغره النَّ ِبيِه وهو صغير لم يبلغ الحلم، لم يشهد بدر 
َ
ا، فقيل:  أسلم َمَع أ ه، واختلفوا ِفي شهوده أحد  فردَّ

 
َّ

 .1،3/336ري،أسدالغابةيفمعرفةالصحابة،طانظر:ابناألث َمَع غيره ممن لم يبلغ الحلُم. شهدها، وقيل: رده َرُسول َّللا

ِبّي  األقرع ْبن حابس(2) ى النَّ
َ
ِد ْبِن سفيان ْبن مجاشع ْبن دارم ْبن مالك ْبن حنظلة ْبن مالك ْبن زيد مناة ْبن تميم ، قدم َعل  ْبن عقال ْبن ُمَحمَّ

ِ بعد فتح مكة، شهدا مع َرُس 
َّ

ا، وحضر ول َّللا  .1،1/264انظر:ابناألثري،أسدالغابةيفمعرفةالصحابة،طالطائف.فتح مكة، وحنين 

قحافةبنخويلدْبنأسدْبنعبدالعزىْبنقصيْبنكالبْبنمرَعْبداَّلل  ْبنالزبريْبنالعوام (3) بكرْبنَأيب  ةالقرشياألسدي،وأمهأمساءبنتَأيب 
بتمرةالكهايففيه،مثحنكههبا،فكانريقَرس ولوهوأولمولودولديفاإلسالمبعداهلجرةللمهاجرين،فحنكهَرس ولاَّلل  ذاتالنطاقني،

 .1،3/241عرفةالصحابة،طابناألثري،أسدالغابةيفمانظر:.أولشيءدخلجوفهاَّلل  

 .3،4/146ابنالعريب،أحكامالقرآن،ط( 4)

وقيل:ْبنمشاسْبنزهريْبنمالكْبنامرئالقيسْبنمالكوهواألغرْبنثعلبةْبنكعبْبناخلزرج،يكىن:أابحم َم داببنهحم َم د،اثبتْبنقيس (5)
كماكانحسانشاعره،وقدذكرانذلكقبل،وشهدأحًدا،ومابعدها،وقتليـَْومكاناثبتخطيباألنصار،وخطيبالن يب  وعبدالرمحن.أَب 

بكرشهيًدا  .1،1/451ابناألثري،أسدالغابةيفمعرفةالصحابة،طانظر:.اليمامة،يفخالفةَأيب 

أسلمَعَلىيدمصعبْبنعمري،ملاأرسلهْبنالنعمانْبنامرئالقيسابنزيدْبنعبداألشهلْبنجشمْبناحلارثْبناخلزرج.سعدْبنمعاذ(6)
سلموا،فكانمنأعظمإ ىَلاملدينةيعلماملسلمني،فلماأسلم،قاللبينعبداألشهل:كالمرجالكمونسائكمعليحرامحىتتسلموا.فأالن يب  

 .1،2/461ابناألثري،أسدالغابةيفمعرفةالصحابة،ط.انظر:الناسبركةيفاإلسالم،وشهدبدرًا،ملخيتلفوافيه،وشهدأحًدا،واخلندق
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فأاته:قال،وماعلمتلهبشكوى،إنهجلاري:قالسعد«؟اشتكى؟ماشأناثبت،ايأابعمرة»
ولقدعلمتأينمنأرفعكمصواتً،نزلتهذهاآليةأ :فقالاثبت،هللافذكرلهقولرسول،سعد

هللاعلىرسول فأانمنأهلالنار، فذكرذلكسعدللنيب! فقال، بلهومنأهل»:
.(1)"«اجلنة

،وانصاعواحلكمهوأمرهطائعني،أدهبمرهبم!فماأمجلهمنأدبأتدببهأصحابحممد
حاشاهم،كلمنهميتهمنفسهبسوءاألدب،ألحدهمارحيًاستغفروارهبمرغمأناخلطابمليكنص

ورضوانهللا،صلواتهللاوسالمهعليه-فهممناصطفاهمرهبملصحبةخرياملرسلني،عنذلك
.-تعاىلعليهم

الشريف علىاملنعمنرفعالصوتعندقربه واستدلالعلماءابآلية حديثه، وعندقراءة
وغري،كراهةالرفعأيضاحبضرةالعاملايضًأوذكروا.ااكحرمتهحيًّحرمتهميتًألن؛عليهالصالةوالسالم

مطلقً به واالستهانة إيذاؤه حيرم ملن واالستهانة اإليذاء بقصد حرمته ابعيد مراتب، للحرمة لكن
 .(2)متفاوتةكماالخيفى

آبدابتناسبإمياهنم رهبم أمرهم فقد حالمنعدلعنهذ، بسوء الصفةمثعرفهم ه فقال؛
.(4:اآلية،سورةاحلجرات){ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ}:تعاىل

يقل ومل نسائك: حجرات حجراتك، وال توقريً؛ له ا الصالةوحتاشيً، عليه يوحشه عما ا
والسالم ورا، من فنادوه حجرة حجرة أتوها أبهنم إما ورائها من إىلومناداهتم القصد فيكون ئها

العريف االستغراق ؛ نسائه حجرات مجيع أي عليه، له متطلبني احلجرات على تفرقوا أبهنم أو
.(3)الصالةوالسالم

وقيل نزلتيفوفدبينمتيم: ؛ علىالنيب  قدموا مثانون، سبعونأو وهم ، بناألقرعمنهم
حابس بدروالزبرقان، بن احلجابوعطارد، ح،بن قالواوذلك ني لشاعران: ائذن يف، وخطيبنا

                                                           

 .1/110،د.ط،187رواهمسلم،صحيحمسلم،كتاباإلميان/اببخمافةاملؤمنأنحيبطعمله،رقماحلديث( 1)

 .1،13/290األلوسي،روحاملعاينيفتفسريالقرآنالعظيموالسبعاملثاين،ط( 2)

 .13/293األلوسي،املرجعالسابق،( 3)
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{ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ}فنزلت،واللغط،فعلتاألصوات،الكالم
(1).

قيليفمعىناآلية رفعالصوت: حيتملأناملرادحقيقة االحتشام؛ ألنذلكيدلعلىقلة
ا،ألنخفضالصوت؛وتركاالحرتام منلوازم لتعظيموالتوقريوعدمرفعه وحيتملأنيكوناملراد.

.واألولأوىل.املنعمنكثرةالكالمومزيداللغط

.أصواتكمإىلحديكونفوقمايبلغهصوتالنيبالترفعوا:واملعىن

وال،اوأنالينادوهكمايناديبعضهمبعضً،وتوقريهتعظيمالنيب:املرادمناآلية:قالاملفسرون
 له لبعضجتهروا بعضكم ابلقولكجهر أي؛ كلمتموه: إذا ابلقول الجتهروا مناجلهر، تعتادونه كما

بعضً بعضكم كلم إذا اابلقول الزجاج. قال نبيه": بتبجيل هللا أمرهم أصواهتم، يغضوا وأن وخياطبوه،
اينيب:ولكن،وايأمحد،ايحممد:تقولواال؛{ہ ھ ھ ھ}:املرادبقوله:وقيل،"ابلسكينةوالوقار

.(2)الهتوقريً؛هللاوايرسول،هللا

ىب يب جت حت خت }:قالتعاىل،أفضلالصفاتواألخالقوينبغيأنيكوناملؤمنعلى

.(19:اآلية،سورةلقمان){متىت يت جث مث ىث يث

.الصوتض احسنالسمتغ،اليـ نًاهيـ نً،ومعغريهيبوهذاحالاملؤمنمعالن


******

                                                           

 .3/323السمرقندي،حبرالعلوم،د.ط،( 1)

.3،1/3302(الرازي،تفسريالقرآنالعظيمالبنأيبحامت،ط2)
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 الفصل الرابع
 رأي واالجتهاد على الكتاب والسنةحكم تقدمي ال

ڤ ڤ }فإنهللاردعلىاملالئكةالرأي؛إايكموالرأي":قال (2)عنابنعباس،(1)عنعكرمة

البقرةسو){ڤ ڤ ڦ املائدة){ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ}:وقاللنبيه،(30:اآلية،رة ومل،(49:اآلية،سورة
.(3)"مبارأيت:يقل

ضبعليهعنإبليسوغ ومال ،خرجآدممناجلنةإالبتقدميالرأيعلىالنص"ماأ :قالبعضالعلماء
،نظرايت:فاآلراءمثل.والهلكتأمةمناألممإالبتقدميآرائهاعلىالوحي"،إالبتقدميالرأيعلىالنص

وفلسفات وقواننيوضعية، وعاداتاجتماعية، قبلية، وتقاليد وأهواء، وعصبيات، وشهوات، فكلذلك؛
.وهومنغريالوحيأوماشرعهللاوأنزله،يدخليفالرأي

وقيل فرقً: األمة تفرقت شا"وال النصوص"ايعًوكانوا على آرائهم بتقدمي إال حك ؛ لو مواإذ
اختلفوا وما تفرقوا الوحيما هذهاآلراءعلىماجاءمنعندهللاتفر ، قدموا فكل،قوالكنعندما

أوكلماجاءانرجلهوأجدل):ملاقالاورحمهللااإلماممالكً،واحديرىأنعقلهأفضلمناآلخر
مناتبع:وهلذاقالالعلماء،!(عنجربيلعنربهلقولهجاءبهحممدحبجتهمناآلخرتركناما

إذكلمنأعرضعناحلقواتبعهواه؛فيكثرالتنقلوالرتدد،أنهمايثبت:أي.لنق الرأيأكثرالت 
.(4)"فهومنأهلاألهواءوالبدعوالعياذابهلل

هللافلقدرأيتينأردأمررسول،الدينايأيهاالناساهتمواالرأيعلى":وعنعمرأنهقال
،هللاوالكفاربنييديرسول (6)وذلكيومأيبجندل،عناحلق (5)ووهللاماآلو،ابرأيياجتهادً

                                                           

 .11سبقترمجتهص( 1)

 .55سبقترمجتهص( 2)

 .1،2/117اهلروي،ذمالكالموأهله،ط( 3)

 .1،1/41املغراوي،موسوعةمواقفالسلفيفالعقيدةواملنهجوالرتبية،ط( 4)

ا.قالاألصمعي:تقولهذيل:الآلوكذاوكذا،أيالأستطيعه،ومجيعالعربيقولون:الآلو،أيالأدعجهدً( 5)
 .13/1304اللغة،طينظر:ابندريد،مجهرة

،هللااهربإىلرسولا،وكانمعاملشركني،فلمانزلوابدرًبننوفل،شهدبدرًبنعمرو،أمهفاختة،ويقال:ابنةعمروبنسهيلهللاهو:عبد( 6)
واستشهديوماليمامةسنةإحدىعشرة.

 .14/1621الرب،االستيعابيفمعرفةاألصحاب،ط،ابنعبد63ط،ص:-ليفة،دالطبقاتخل،بنخياطينظر:
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:ولكنتكتب،قدصدقناككماتقولإذن:فقالوا.«اكتبوابسمهللاالرمحنالرحيم»:وأهلمكةفقال
«!؟ايعمرتراينقدرضيتوأتّب»:وأبيتعليهمحىتقالهللافرضيرسول:قال.ابمسكاللهم

.(1)"فرضيت:قال
الرأيعلى"وكلمنلهمسكةمنعقليعلمأنفسادالعاملوخرابهإمنانشأمنتقدمي:وقيل

ويف،ومااستحكمهذاناألصالنالفاسدانيفقلبإالاستحكمهالكه،واهلوىعلىالعقل،الوحي
 .(2)أمةإالوفسدأمرهاأمتالفساد"

فكذلكالجيوزالتقدمبنييديسنته،نيتقدمأحدبنييديهأبمرأوهنىأفكماأنهالجيوز
كالتقدمبنييديهيفحياتهالفرقبينهماعندكلوفاتهفالتقدمبنييديسنتهبعد،بعدمماته
عقل ..(3)ذي مقدم. واالجتهادةفسنته الرأي على الكتاب، من نص فيه ورد فيما اجتهاد وال

والسنة والسنة، الكتاب لنص خمالف قانون كل على هذا وينطبق تشريعه، يعارض تشريع ،وكل
واليطيعيفذلك،عخيالفماشرعههللاوسنهرسولهأليقانونأوتشريواملسلماليقيموزانً

 .ألنهالطاعةملخلوقيفمعصيةاخلالق؛اكائنامنكانأحدً

 األدب أوهذا من والعملأصل التشريع صول ، مسيعوهو هللا أبن اجلازم االعتقاد إىل راجع
إنف؛لحةيفدينأودنيامنهامصوعليممبصاحلعبادهاليفوتعليهم،الختفىعليهخافية،بصري

 .عظمبةفليحققمنورائهامصلحةأعموأتعليهممصلحةقريفو 


******

                                                           

 .1،1/41املغراوي،موسوعةمواقفالسلفيفالعقيدةواملنهجوالرتبية،ط( 1)

 .1،2/292(الشاطيب،املوافقات،ط2)

 .6/451فصلاخلطابيفالزهدوالرقائقواآلداب( 3)



 سورة احلجراتضوء املقاصد القرآنية يف 

 62 

 

 اخلامس الفصل
 مواقف من أدب الصحابة رضوان هللا عليهم

قال (1)بنجبلعنمعاذ رديف": أان  (2)بينا لالن يب  إال  وبينه بيين الر حلآيس .خرة
لب يك:قلت.«لبنجبايمعاذ»:فقال

.«ايمعاذ»:مث قال،مث سارساعة،وسعديكهللارسول (3)
قلت رسول: وسعديكلب يك هللا قال. مث  ساعة سار مث  معاذ»: «اي قلت، رسول: هللالب يك

هللاعلىعباده»:قال.وسعديك هللاعلى»:قال.هللاورسولهأعلم:قلت«؟هلتدريماحق  حق 
 يعبدوه أن شيئًعباده به يشركوا «اوال قالمث سا. مث  ساعة ر معاذ»: جبلاي «بن قلت. لب يك:

العبادعهلتدريما»:فقال.هللاوسعديكرسول .هللاورسولهأعلم:قلت.«؟لىهللاإذافعلوهحق 
.(4)"«العبادعلىهللاأناليعذ هبمحق »:قال

ثالثمراتفالنيبقداندىمعاذً ا ، معاذمثيسكتالنيب  يردعليه واليتكلمويفكلمرة
؟ذاكنتتريدهللافماينايرسولانديت:فاليقولمعاذللرسوليفأيمنمراتالثالث،بكلمةواحدة

والرسول،ولكنيسكت.أوأيكلمةمشاهبة؟هللاأنسيتماذاكنتتريدأنتقولايرسول:أويقول
وهذاأدبعظيم،بنييديالنيبافالميلواليقولشيئً،ينادي.

 (5)بناألكوعوعنسلمة قال، يَـالنيبمر ": ونل ض تَنْـعلىنفرمنأسلم فقالالنيب،

                                                           

الرمحناألنصاري،انتقلعبد،كنيتهأبونياوهوابنعشرينسنة،وشهدقبلهاالعقبتبنكعب،شهدبدرًبنعديبنأوسبنعمروبنجبلمعاذ( 1)
 .1،3/369سنة.انظر:ابنحبان،الثقاتالبنحبان،ط31هـيفخالفةعمروله18إىلالشاموماتيفطاعونعمواسابألردنسنة

اوارتدفته،فهورديفوردف.الرديفالذيحتملهخلفكعلىظهرالدابة،تقولأردفتهإردافً( 2)
 ،كتابالراء،مادةردف.1/224ينظر:املصباحاملنرييفغريبالشرحالكبري

للبيك،معناه:قرابً( 3) الياءكياليتغرياملعىن؛ألنه لبيتك؛صارمناللبب،واشتبه.يقولونمنمنكوطاعة؛ألناإللبابالقرب،أدخلوا وقال:
ا.التلبية:لبيتابملكان،ولبيتمعناه:أقمتبه،وألببتأيضً

 .8/341ط،العني-ينظر:الفراهيدي،د

 .1،7/170.ط5967رواهالبخاري،صحيحالبخاري،كتاباللباس/اببإردافالرجلخلفالرجل،رقماحلديث،( 4)

تويفسنةأربع:أابمسلم،استوطنالربذةبعدقتلعثمان،وتويفسنةأربعوسبعني،ولهمثانونسنة،وقيل:،يكىنبناألكوعروبنعمسلمة( 5)
اليوم»:يفمنصرفهإىلاملدينةهللا،وابيعهيوماحلديبية،وقاللهرسوليفأسفارهحادايًوستني،كانيرجتزبنييديالنيب خريرجالتنا

 .1،3/1339انظر:أبونعيم،معرفةالصحابة،ط.«سلمة
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:«فأمسكأحدالفريقني:قال،«ارمواوأانمعبينفالن،افإنأابكمكانراميً؛وابينإمساعيلارم
:قالالنيب!؟كيفنرميوأنتمعهم:قالوا،«!؟مالكمالترمون»:هللافقالرسول،أبيديهم

.(1)"«ارموافأانمعكمكلكم»
فالشاهديفاحلديث الفريقنيعنالرميبعدأنقالالنيب: :للفريقاملقابلإمساكأحد

«.ارمواوأانمعبينفالن»
األدباجلممنأصحابالنيبحقيقمبنتدب  كيفأهنم،يتعجبكلالتعجبأنرهذا

امتنعواعنالرميحىتاليكونوايفوضعظاهرهأهنمخصومللنيب
(2).

وضربعظيممناألدبالذي،شيءعجيبمعالنيب (3)ويفقصةأيبأيوباألنصاري
:هللاصلىهللعليهوسلمأتدببهصحابةرسول

األنصاري أيوب أيب عن قال، رسول": قدم أيوباملهللا أيب على فنزل دينة لز نْأ فَ،
فجعلأبوأيوبيذكرأنهعلىظهر،فلماأمسىوابت،ونزلأبوأيوبالعلو،لفْالس هللارسول
حياذرأنيتناثرعليه؛فجعلأبوأيوبالينام،وهوبينهوبنيالوحي،أسفلمنههللارسول بيتٍ

فيؤذيه ويتحرك الغبار ، النيب على غدا أصبح فلما فقال، رسول: فيهااي الليلة جعلت ما هللا
ذكرتأينعلىظهربيتأنتأسفل:قال،«؟وممذاكايأابأيوب»:قال،الأمأيوبغمضاأانو

فالتفعلايأاب»:قال،وأانبينكوبنيالوحي،ويؤذيكحتريكي،فأحتركفيتناثرعليكالغبار،مين
أيوب قلتهنابلغداةعشرمراتوابلعشيعشرمراتأعطيتهبنعشر، أالأعلمككلماتإذا

حسنات سيئاتكف و، لكهبنعشر ر درجات، ورفعلكهبنعشر كعدل، القيامة وكنلكيوم
.(4)"«الشريكله،لهامللكولهاحلمد،الإلهإالهللا:تقول؟عشرحمررين

                                                           

 .1،4/38،147،ط2899،3373(رواهالبخاري،صحيحالبخاري،كتاباجلهادوالسري/اببالتحريضعلىالرمي،رقماحلديث1)

 .294-2/292.ط،زواوي،مشائلالرسولصلىهللاعليهوآلهوسلم،د( 2)

ويفمنزلهإىلأنبىنمسجدهوحجرته،مليزلغازايًهللااوالعقبة،واملشاهدكلها،وعليهنزلرسول،شهدبدرًبنزيدأبوأيوباألنصاريخالد( 3)
نعيم،معرفةوبنعباسمنزله،وقامسهماله،انظر:أبهللاالبصرة،وأنزلهعبدإىلأنتويفيفبعضغزواتهابلقسطنطينية،دخلهللابعدرسول

 .1،2/933الصحابة،ط

(4 ) احلديث رقم أيوب، أيب موىل أفلح ابب الكبري، املعجم الطرباين، انظر: مسنده، يف وأمحد الطرباين ط3986أخرجه ،2 وانظر:4/154، .
يبحديثصحيحوإسنادهضعيفجلهالةأ:األرانؤوطوقال،23516،رقماحلديث1،38/499طبنحنبل،الشيباين،مسنداإلمامأمحد

= 
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رسول يسألوا يهابونأن الصحابة وقدكان هللا ، ينتظرون ،عرايبفيسألأنأييتأفكانوا
 .فيسرونبذلك

هللاخرجرسول":قاال،ومروان (1)مةرَبنخمَْر وَسْعندالبخاريوغريهعنامل ويفصلحاحلديبية
:بعينيهقالالنيبجعليرمقأصحابمثإنعروة":وساقااحلديثحىتبلغا..."زمناحلديبية

وإذاأمرهم،هباوجههوجلدهكَلَدَفَ،خنامةإالوقعتيفكفرجلمنهمهللارسول (2)هللاماتنخمفو
أمره ابتدروا يقتتلونعلىوضوئه، توضأكادوا أصواهتمعنده،وإذا تكلمخفضوا حيدو،وإذا نإليهوما

لهالنظرتعظيمً ووفدتعلى،وهللالقدوفدتعلىامللوك!أيقوم:صحابهفقالفرجععروةإىلأ،ا
اصحابهمثلمايعظمأصحابحممدحممدًأاقطيعظمهوهللامارأيتملكً،قيصروكسرىوالنجاشي

".(3)
 

أتدرونأييوم»:لقا،يومالنحرخطبناالنيب":قال، (4)جاءيفاحلديثعنأيببكرة
«؟أليسيومالنحر»:قال،فسكتحىتظنناأنهسيسميهبغريامسه،هللاورسولهأعلم:قلنا،«؟هذا
،فسكتحىتظنناأنهسيسميهبغريامسه،هللاورسولهأعلم:قلنا،«؟أيشهرهذا»:الق،بلى:قلنا

فسكتحىت،هللاورسولهأعلم:قلنا،«؟أيبلدهذا»:قال،بلى:قلنا،«؟أليسذواحلجة»فقال
لكمفإندماءكموأموا»:قال،بلى:قلنا،«؟أليستابلبلدةاحلرام»:قال،ظنناأنهسيسميهبغريامسه

                                                           

 الوردوهوابنمثامةالقشريي. =

ويكىنأابعبدبنزهرةبنعبدمنافبنأهيببننوفلبنخمرمةاملسور( 1) ولداملسوربنكالب. بالرمحن، بسنتني،وقبضبنخمرمة عداهلجرة
بنخمرمةابنمثاينسنني،وقدحفظعنهأحاديث.واملسورهللارسول

 .15/354،البغوي،معجمالصحابة،ط12/139ينظر:ابنسعد،الطبقاتالكربى،ط

تنخم:تنخموتنخعرمىابلنخامةوالنخاعةوهيماخيرجمناخليشومعندالتنخعوالناخم.( 2)
 .459طص:-ملطرزي،املغربيفترتيباملعرب،دينظر:ا

(3 ) احلديث رقم الشروط، وكتابة احلرب أهل مع واملصاحلة اجلهاد يف الشروط ابب الشروط/ كتاب البخاري، صحيح ط2731البخاري، ،1،
3/193. 

الطائف،واشتهربكنيته،وذلكأنهكانتدىلإىلالنيبمنحصنائفأسلميفحصارالنيب،ويقال:ابنمسروحمنأهلالطبناحلارثنفيع( 4)
منحصونالطائفببكرةفاشتهربذلك.وهومنفضالءالصحابة،سكنالبصرة.انظر:ابنسعد،الطبقاتالكربىمعاجلزءاملتمملطبقات

 .1،1/361ابنسعد،ط
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حرام عليكم هذا، يومكم كحرمة هذا، شهركم يف هذا، بلدكم يف ربكم، تلقون يوم إىل هل، أال
فال،بمبلغأوعىمنسامعفر ،غالشاهدالغائبفليبل .اللهماشهد»:قال،نعم:قالوا،«؟بلغت

 .(1)"«ايضرببعضكمرقاببعضترجعوابعديكفارً

ويعرفمنهشخص،رذلكالتوقرييفنرباتأصواهتمظهو:ايهإدهبممعهوتوقريهمأوكانمن
 .ومييزجملسهفيهم،بينهمهللارسول

علىدرجةكبريةمرمليكناألولو،غايةالتحذيروالتخويف{ۓ ۓ ڭ}:ويفقولهتعاىل
امايكونعنغفلةوبغريعفيهغالبًنالوقوأمع،مهيةماحذرهللااملخالفنيعنهحببوطالعملمناأل

.{ڭ ڭ ڭ}:علمودومناشعور

أوكان أن الرابنية الرتبية هذه نتائج من بكر اآلايتاب نزولهذه قالبعد ال: "وهللا
الس   كأخي إال اررَأكلمك " عمر كان وكذلك الصحابة، سائر وكذلك عليم، هللا رضوان

 .عنيأمج

 -لقدكانالصحابة األدبقبل-رضوانهللاعليهم نتنزلاآلايتالكرميةأمتأدبنيهبذا
يفالعامالتاسعهللاحنيقدمواعلىرسولاألعرابوكاننزوهلابسببماوقعمنبعض،بذلك

ايحممد:ءفنادوامنوراءاحلجراتوكررواالندا،اإلسالميريدونالدخوليف،للهجرةبعدفتحمكة
ائ ەئ ەئ وئ وئ }:فأنزلهللاتعاىل؛اإلزعاجوهذا،هذهاللهجةفكرهالنيب...ليناإاخرج

سورة){ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 

 .(5:اآلية،احلجرات

 كاأوقد مبا الصحابة على هللا الكرميثىن األدب من عليه نوا فيهم؛ فقال ۇ ۆ ۆ }:

فالتقوىهبةعظيمة،{ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ې ى ى
يعلمفيهمالصدق وقدجعلالذينيغضونأصواهتم،واألهليةواإلخالصيضعهاهللايفقلوبَمْن

فبش ،ءعندرسولهمنهؤال العظيمواألجررهمابملغفرة الرتغيبالعميقبعد، فانظركيفجاءهذا
                                                           

 .1،2/176،ط1741،رقماحلديثالبخاري،كتاباحلج/ابباخلطبةأايممىًنأخرجهالبخارييفصحيحه،صحيح( 1)
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 .ذلكالتحذيرالشديد

وعنددخول،بلهومطلوببعدوفاتهعندذكره،اعليهيفحياتهمقصورًليسوهذااألدب
 .وعندزايرتهوالسالمعليه،مسجده

هللايرفعصوتهيفمسجدرسولرجاًلأنهرأىبناخلطابعنأمرياملؤمننيعمريرووقد
لو":فقالعمر؛منالطائف:فقال"؟أنتمنأين":مثسأله"!؟أتدريأينأنت":فقالله

.(1)"املدينةألوجعتكضرابًأهلكنتمن
،أنالنرفعأصواتنافوقصوتالنيبوهو،هللااحلبواالحرتاملرسولوهذايدلعلى

 .يفحياتهوبعدمماته؛كلأحوالناوأننتأدبمعهيف





******

                                                           

.1712،1/438،رقماحلديثالرزاقالصنعاينيفاملصنفأخرجهعبد(1)
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 الباب الثاني
 اإلسالم واإلميان ودورهما يف ثبات ومتاسك اجملتمع اإلسالمي

 .و يه  صالن

 .و يه سبعة مباحث، اإلسالم واإلميان: الفصل األول

.مراتباإلسالم:املبحثاألول
.مراتباإلميان:املبحثالثاين

.الفرقبنياإلسالمواإلميانإذااجتمعاوإذاافرتقا:لثاملبحثالثا
.اإلسالمأعم مناإلميان:املبحثالرابع

.بياناملؤمنونحقاً:املبحثاخلامس
.املن احملمودواملذموم:املبحثالسادس
.سعةعلمهللاتعاىلوإحاطتهبكلشيء:املبحثالسابع
 :و يه مثانية مباحث، تمع اإلسالميعوامل ثبات ومتاسك اجمل: الفصل الثاين
.املنهجاإلسالمييفتلقياألخبار:املبحثاألول
.رفعاحلرجوالعنتعناألمة:املبحثالثاين

.ذكرعواملالنزاعوالتقاتلوأسباهبما:املبحثالثالث
.اإلصالحبنياملتخاصمني:املبحثالرابع

نيوالقضاءعلىأسباباخلالفوترضيةعالجمشكلةالنزاعبنياملسلم:املبحثاخلامس
.املتخاصمني

.رابطةاإلخاءوالودبنياملؤمنني:املبحثالسادس
.حرمةاملسلم:املبحثالسابع
.مبدأاإلخاءاإلنساينواملساواةبنيالشعوب:املبحثالثامن

******
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 الفصل األول
 اإلسالم واإلميان
 و يه سبعة مباحث.

املبحثاألول:مراتباإلسالم.

املبحثالثاين:مراتباإلميان.

املبحثالثالث:الفرقبنياإلسالمواإلميانإذااجتمعاوإذاافرتقا.

املبحثالرابع:اإلسالمأعم مناإلميان.

املبحثاخلامس:بياناملؤمنونحقاً.

املبحثالسادس:املن احملمودواملذموم.

عةعلمهللاتعاىلوإحاطتهبكلشيء.املبحثالسابع:س
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 األول بحثامل
 مراتب اإلسالم

ڑ ک کک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں }قالتعاىل:

.(14)سورةاحلجرات،اآلية:{ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ

{ھ ھ}آمنا،وملايدخلاإلميانيفقلوهبم::رهلألعرابالذينقالوايقولتعاىلذك
يقول:مثمليشكوايفوحدانيةهللا،واليفنبو ة،{ڭ ڭ ڭ}أيهاالقومالذينصد قواهللاورسوله،

منهيف،وألزمنفسهطاعةهللاوطاعةرسهنبي   وله،والعملمباوجبعليهمنفرائضهللابغريشك 
املشركنيإبنفاقأمواهلم،{ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ}وجوبذلكعليه يقول:جاهدوا

هميفجهادهم،علىماأمرهمهللابهمنجهادهم،وذلكسبيلهلتكونكلمةهللاالعليا، وبذلم هج 
الذينكفرواالسفلى.وكلمة

يقول:هؤالءالذينيفعلونذلكهمالصادقونيفقوهلم:إان؛{ٴۇ ۋ ۋ}:وقوله
.(1)مؤمنون،المندخليفامللةخوفالسيفليحقندمهوماله

أعطىالنيب"عنأبيه،قال:بنأيبوقاص،بنسعدعامرروييفسببنزولاآليةعن
اوهوشيئًفالانًوملتعط وفالانًا،فقالسعد:اينيبهللا،أعطيتفالانًمنهمشيئًرجاًل،ومليعط رجااًل

مثقال،«أومسلم»يقول:،والنيبحىتأعادهاسعدثالاثً،«أومسلم»:مؤمن،فقالالنيب
وايفالناركب ا،خمافةأني ،وأدعمنهوأحبإيلمنهمفالأعطيهشيئًإينألعطيرجااًل»:النيب

.(3()2)"«علىوجوههم

ال السبب يف التأويل أهل واختلف للنيب  قيل أجله من قولواذي األعراب: هلؤالء قل ::
                                                           

 .1،22/318(الطربي،تفسريالطربي=جامعالبيانعنأتويلآيالقرآن،ط1)

 .22/314الطربي،املرجعالسابق،( 2)

،1،3/107،ط1522،رقماحلديثبنأيبوقاصبنحنبل،اببأيبإسحاقمسندسعديفمسنده،مسنداإلمامأمحد(أخرجهأمحد3)
 إسنادهصحيحعلىشرطالشيخني.:وقال
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بذلك؛ألنالقومكانواصد قواأبلسنتهم،وملمرالنيب آمنا،فقالبعضهم:إمناأ :أسلمنا،والتقولوا
.(1)أسلمنا؛ألناإلسالمقول،واإلميانقولوعمل:يصد قواقوهلمبفعلهم،فقيلهلم:قولوا

واإلحسان.،اإلميانواإلسالم،ثالثمراتب:والدين

وأهله. الشرك من والرباءة ابلطاعة، له واالنقياد ابلتوحيد، هلل االستسالم هو: فاإلسالم
وبتحقيقهذهالصفاتتكونمسلًما.

فأولمرتبةمنمراتبالدينهياإلسالم،مثبعدهااإلميان،مثبعدهااإلحسان.

ا،نفيهاإذاانقادواإىلاإلسالموأظهروهوالتزموابهظاهرًفدائرةاإلسالمواسعة،املنافقونيدخلو
أحكام عليهم وتطبق مسلمني، يسمون الظاهرة، األعمال وعملوا وزكوا املسلمني مع صلوا إذا

.املسلمنييفالدنيا

هم واملقربون األبرار، ومنهم املقربون، منهم يتفاوتون؛ واملؤمنون الثانية، املرتبة هو واإلميان
اليتهيدونأص املرتكبللكبائر وهو لنفسه الظامل ومنهم دوهنم، واألبرار حابأعلىالدرجات،

 الشرك،فهومؤمنفاسق،أومؤمنانقصاإلميان.
،وذكرواملرتبةالثالثةهياإلحسان،وهيأنحيسنالعبدفيمابينهوبنيهللا،يفعبادةهللا

.(3()2)"هللاكأنكتراه،فإنملتكنتراهفإنهيراكداإلحسانفقال:"اإلحسانأنتعبالنيب

وأعالها:(4)قالابنتيمية اإلميان، وأوسطها: أوهلا:اإلسالم، "الدينوأهلهثالثطبقات: :
إىلاليتتليها،فاحملسنمؤمن،واملؤمنمسلم،وأمااملسلماإلحسان،ومنوصلإىلالعليافقدوصل

.(5)فالجيبأنيكونمؤمنا"
                                                           

 .1،22/314(الطربي،تفسريالطربي=جامعالبيانعنأتويلآيالقرآن،ط1)

.1،6/115،ط4777،رقماحلديث{وئ وئ ەئ ەئ ائ}ريالقرآن/اببقوله:(رواهالبخارييفصحيحه،صحيحالبخاري،كتابتفس2)
 .1/36،د.ط،8ومسلم،صحيحمسلم،كتاباإلميان/اببمعرفةاإلسالم،واإلميان،والقدر،رقماحلديث

 .1،1/161(الفوزان،شرحاألصولالثالثة،ط3)

.16(سبقترمجتهص4)
 .5،7/358ية،اإلميان،ط(ابنتيم5)
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واستسلملدفعاملكروهفهوإانمؤمنونفهمالصادقون،فأمامنأظهرقبولالشريعة:فإذاقالوا
مياَنالبدمنأن:الذييقوليفالظاهرمسلم،وابطنهغريم َصدق،فذلك ؛ألناإل  يكونأسلمت 

ميانفقال::صاحبهصديًقا؛ألن قولك هؤالءمناإل  بكذاوكذا؛معناهصدقتبه،فأخرجاَّلل  آَمْنت 
أيملتصدقوا،إمناأسلمتمتعوًذامنالقتل،فاملؤمنم ْبط ٌنمنالتصديق؛{ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ}

سال اإل  التام واملسلم يظهر، ما أظهرمثل الذي واملسلم هبا، مؤمن ذلك مع الطاعة مظهر وهو م
سالمتعوًذاغريمَؤمنيفاحلقيقة،إالأنحكمهيفالظاهرحكماملسلمني .(1)اإل 





******

                                                           

 .1،5/38(الزجاج،معاينالقرآنوإعرابه،ط1)
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 الثاين بحثامل
 مراتب اإلميان

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ }قالتعاىل:

وئ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئەئ وئ 

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب 

.(17-15)سورةاحلجرات،اآلية:{مب

{ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ}يعين:املصدقونيفإمياهنم{ھ ھ}:قالهللا
إمياهنم يف يشكوا مل هللا{ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ}األعداء{ڭ}يعين: طاعة يف أي:

رسول{ٴۇ ۋ ۋ} أتوا اآلية، هذه نزلت فلما إمياهنم. يف أهنمهللا ابهلل فحلفوا ،
ې ې ې ى ى ائ ائ }الذيأنتمعليه{ۅ ۉ ۉ ې}ملصدقوهيفالسر،فنزل:

أي:يعلممايفقلوبكممن{وئ وئ ۇئ ۇئ}يعين:سرأهلالسموات،وسرأهلاألرض{ەئەئ
التصديقوغريه.

مكانوايقولونلنيبهللا{ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ} :أتيناكابلعيالواألثقالطوًعا،وملوذلكأهن 
أن كم{جب حب خب}وقوله:{ېئ ىئ ىئ ىئ}نقاتلككماقاتلكبنوفالٍن،فأعطنا؛فقالهللاتعاىل:

.(1)مؤمنون،َأْي:هللاملن ة إنصدقتميفإميانكماللكم

أطلقلفظ إذا يفحديث"اإلميان"قيل: الدينكلهوهويشتملعلىش َعب،كما فاملرادبه
-أوبضعوستون-:"اإلميانبضعوسبعونهللال،قال:قالرسوالش عبعنأيبهريرة

.(2)اإلميان"،واحلياءشعبةمنالإلهإالهللا،وأدانهاإماطةاألذىعنالطريق:شعبة،فأفضلهاقول

كما،عالطاعاتفرضهاونفلهامماجيبعلىالقلبواللسانواجلوارحيفاشتملاإلميانعلىمج
                                                           

 .1،1/1020(النيسابوري،الوجيزيفتفسريالكتابالعزيز،ط1)

،ومسلميفصحيحه،صحيحمسلم،كتاباإلميان/ابب1/11اببأموراإلميان(رواهالبخارييفصحيحه،صحيحالبخاري،كتاباإلميان/2)
 .1/63،د.ط،35إلميان،رقماحلديثشعبا
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وينقسماإلميانإىلمراتبتشتملكلمرتبةعلى،يشتملاإلميانعلىتركاحملظوراتاحملرممنهاواملكروه
ن.اشعباإلميابعضشعباإلميانحبيثتتضمناملراتبالثالثمجيعً

وهكذاجاءالقرآن،فجعلاألمةعلىهذهاألصنافالثالثة،قالتعاىل:":(1)قالابنتيمية
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ }

انهوالظامل،فاملسلمالذيمليقمبواجباإلمي(32)سورةفاطر،اآلية:{ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ
احملسن هو ابخلريات والسابق احملرم، وترك الواجب أدى الذي املطلق املؤمن هو واملقتصد لنفسه،

.(2)هللاكأنهيراهالذيعبد





******

                                                           

 .16(سبقترمجتهص1)

 .5،7/358ابنتيمية،اإلميان،ط( 2)
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 الثالث بحثامل
 الفرق بني اإلسالم واإلميان إذا اجتمعا وإذا ا رتقا

مايذكرانمجيًعايفنصفكلمصطلحمنهمالهأهنماعندعناإلسالمواإلميان:العلماءقول
إذااجتمعاافرتقا،وإذاوقعدواهذهالقاعدة:"،وإذاافرتقايفالذكرفيتضمنكلواحداملعنيان،معناه

."افرتقااجتمعا

معً ذكرا إذا أهنما ذكرفمعناه وإذا به، اخلاص معناه منهما واحد فلكل واحد موضع يف ا
ناملذكوريتضمنمعىنغرياملذكور؛ولذلكفهمامتداخالنإذاذكرأحدمها،أحدمهادوناآلخرفإ
.(1)متباينانإذاذكرامًعا

نفي "و ويقول: بينه ما، الفرق  على اآلية  هبذه يستدل  فإنه ، واإلميان  اإلسالم  بني يفرق  من
الز عن اإلمياَن نـََفى كما ، اإلسالم  نفي  منه يلزم  ال عنهم كاناإلميان  وإن ، والشارب  والسارق  اين

اإلسالم عنهمغرَيمنفي.

 قال: اآلية ؛ هذه يف قتادة  قال {گ ڳ}" اَّلل  ،: دين  وهو هللا ، إال إله ال أن شهادة
واإلسالم درجٌة،واإلميان حتقيٌقيفالقلب.

درجٌة،واجلهاد يفاهل .(2)"جرة درجٌة،والقتل يفسبيلهللادرجةٌواهلجرة يفاإلميان 

فجعلقتادةاإلسالمالكلمة،وهيأصل الدين ،واإلميانماقامابلقلوب  التصديق  منحتقيق 
صح بهابلغيب،فهؤالءالقوم ملحيق   متصديقضعيٌف،حبيث  م،وإمنادخَليفقلوهب  ق وااإلمياَنيفقلوهب 

إسالم هم.

عل .{ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ}يهقول هتعاىل:ويدل 
                                                           

،والعباد،زايدةاإلميانونقصانه1/393،والعثيمني،شرحالعقيدةالسفارينية1/240األفغاين،جهودعلماءاحلنفيةيفإبطالعقائدالقبورية( 1)
 .268كماالستثناءفيهص:وح

 خر جهابن أيبحامٍت.أ (2)
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بينهما:فقالتطائفٌة:اإلسالم كلمة  ،يفحقيقةالفرق  واإلميان  واختلَفَمْنفر قبنياإلسالم 
الشهادتني ،واإلميان العمل .

رد هللاعليهم،ف:مليصد  ق واإمياهَنمأبعماهلم،ويشبههذا:قوَلابن زيٍديفتفسريهذهاآلية،قال
فقال:اإلسالم إقراٌرواإلميان تصديٌق..{گ گ گ گ ڳ}وقال:

الصحيح  وقال: أمحَد، عن القوَل هذا أصحاب نا من حامٍد ابن  ضع َف أنإوقد مذَهَبه ن
.اإلسالَمقوٌلوعمٌل،روايًة كماتدخل يفاإلميان  يفاإلسالم  واحدًة،ولكنالتدخل كل األعمال 

مندائرة  خرَج الكبائَر ارتكَب فمن  ، خاصٌّ واإلمياَن عامٌّ، إىلأناإلسالَم وقدذَهبطائفٌة
العام ة . اإلمياناخلاصة إىلدائرة اإلسالم 

:أ واإلميان  بنَياإلسالم  ،فهوعلم وقالتطائفٌة:الفرق  القلب  ناإلمياَنهوالتصديق ؛تصديق 
واجلوارح. وعمل ه،واإلسالم اخلضوع واالستسالم واالنقياد ،فهوعمل القلب  القلب 

أصحاب نا ،وأما يفاإلسالم  ،وتدخل  يفاإلميان  عنَده مأناألعماَلالتدخل  لكناملتكلموَن
أن فعندهم ، احلديث  أهل  من يفوغري هم ا دخوهل  يف اختالف هم مع ، اإلميان  يف تدخل األعماَل

.(1)"اإلسالم 




******

                                                           

 .293-1،2/291ابنرجب،روائعالتفسرياجلامعلتفسرياإلمامابنرجباحلنبلي،ط( 1)
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 الرابع بحثامل
 اإلسالم أعم  من اإلميان

فيه، يدخلون الذين وأهله مرتبته انحية من اإلميان من أعم اإلسالم أن سبق مما لنا يتبني
م وأما فيه، يدخلون الذين انحية من أخص اإلسالم،واإلميان فيه يدخل اإلميان كون انحية ن

واإلسالماليكونداخاًلفيهاإلميانفيكونالعكس؛فهذايفحالةماإذااجتمعذكرمهامجيًعا،أما
 قالهللاجلوعال: كما يدخليفاآلخر، فكلمنهما منفرًدا ذكركلواحدمنهما جاء ڃ }إذا

{ڃ چ چ چچ اآلية: عمران، آل جل(19)سورة هللا وكذلكقول اإلسالم، فجعلالدينكله ،
ڳ }إىلآخراآلايت،وقوله:(2)سورةاألنفال،اآلية:{ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ}وعال:

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ }،وقوله:(285قرة،اآلية:)سورةالب{ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں

إىلآخراآلية.(177)سورةالبقرة،اآلية:{پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

العرب،كإطالقوصفالفقري نظائريفلغة دخلفيهاآلخر،وهلذا منفرًدا جاءأحدمها فإذا
إذااجتمعاافرتقاوإذاافرتقااجتمعا،فإذاذكرالفقريدخلفيهاملسكني،وإذاذكرواملسكني،فإهنما

املسكنيدخلفيهالفقري؛أماإذاذكرامًعافيفسركلواحدمنهمامبعىنمستقل،كاآليةاليتذكرهللا
 الزكاة: مصارف فيها وعال التوب{ڻ ڻ ڻ ۀ}جل )سورة اآلية: ذكرا(60ة، هنا ؛

جمتمعني،فصارلكلواحدمعناه،وهلذاف سرالفقريأبنهالذيالجيدشيًئا،وف سراملسكنيأبنهالذي
گ گ گ ڳ }جيدبعضالشيءأوبعضالكفاية؛ألنهللاجلوعالقاليفآيةأخرى:

،فسماهممساكنيمعأنهلمسفينة؛فدلعلىأناملسكنيأقل(79:)سورةالكهف،اآلية{ڳ ڳ ڳ
حاجةمنالفقري،فاملقصودهناالتفريقبنياإلسالمواإلميان.

 يكونكلمؤمنمسلًمااملعىنيكونبنيمسمىاملؤمنواملسلمعموموخصوص؛ففعلىهذا
امسلًماوالعكس؛فليسوالعكس،فليسكلمسلميكونمؤمًنا،وكذلكيكونكلحمسنمؤمنً

دائرةاإلحسانفهي دائرةاإلميان،ويليها كلمؤمنيكونحمسًنا؛ألندائرةاإلسالمأوسع،ويليها
أخص،وهذهاملراتبهيمراتبالدين،وآخرهاوأعالهامرتبةاإلحسان؛ألناإلحسانهواإلتيان
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.(1)امماأمربهبغايةماميكنمنحتسنيالعملاملأموربه،واليرتكشيئً






******

                                                           

 .38اإلميانبنيالسلفواملتكلمنيص:الغامدي:،و2/606معارجالقبولبشرحسلمالوصولحافظحكمي:،و289ابنتيمية،اإلميانص:( 1)
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 اخلامس بحثامل
 ا حق  نيبيان املؤمن

جاءتآايتكثريةمنسورةاحلجراتانطقةبصفاتاملؤمننيعلىاحلقيقة؛منها:

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ }قالتعاىل:-1

.(15)سورةاحلجرات،اآلية:{ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ

يفهذهاآليةبيانمنهللاتعاىلأناملؤمناحلقهوذاكاملؤمنالذييعلمبوجوباجلهاد،وعدم
االرتيابوالشكيفموعودهللاتعاىلالذيأعدههللاتعاىلللمجاهدينيفسبيله.

واجلهاد تعاىل، هللا كلمة فرضًإلعالء كان الكفايةوإن على إذا دفع، جهاد كان فجميعا
ابتداءً تعني؛املؤمننيخياطبونبه اجلهادجنس،و،فعليهمكلهماعتقادوجوبه،والعزمعلىفعلهإذا

.(1)حتتهأنواعمتعددة،والبدأنجيبعلىاملؤمننوعمنأنواعه

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ }:تعاىلقوله-2

ڄ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ 

{ڈ ژ ژڈ  اآلية: األنفال، يدلعلىصفاتاملؤمننيعلىاحلقيقة؛حيث(4-2)سورة
وعال، جل هللا على توكلهم متام وكذا ومساعه، القرآن تالوة عند منه وخشيتهم تعاىل، هلل ذكرهم

.(2)إقامتهمللصالة،ومبادرهتمابلنفقةيفسبيلهو

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ }قولهتعاىل:-3

{ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ
ايواداحملادينهللورسوله،فإننفساإلميانينايفموادته،نًأنكالجتدمؤمفأخرب،(22)سورةاجملادلة،اآلية:

كماينفيأحدالضديناآلخر.فإذاوجداإلميانانتفىضده،وهومواالةأعداءهللا،فإذاكانالرجل
                                                           

 .14/160،الواحدي،التفسريالوسيط،ط1،22/314الطربي،جامعالبيانط( 1)

 .2/295ط-املاوردي،النكتوالعيون،د( 2)
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.(1)علىأنقلبهليسفيهاإلميانالواجبيوايلأعداءهللابقلبه،كانذلكدلياًل

ويزدادونملؤمننيحقًّأنمنصفاتاتالسورةفبين عندذكرهللا، الذينتوجلقلوهبم أهنم ا
مشلت األعمال وهذه الزكاة، ويؤتون الصالة، ويقيمون هللا، على ويتوكلون آايته، تالوة عند إميااًن
أعمالاجلوارحوأعمالالقلوب،فوجلالقلبعندذكرهللامنأعمالالقلوب،وزايدةاإلميانعند

هذهاألعمالمنأعمالالقلوبواللسانوإقامالصالةوإيتاءالزكاة؛فهذهأعمال،وكلتالوةالقرآن،
داخلةيفمسمىاإلميان.واجلوارح






******

                                                           

 .5،1/17ابنتيمية،اإلميان،ط( 1)
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 السادس بحثامل
 املن  احملمود واملذموم

ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب }: قالتعاىل 

 .{خب

بينأسد نزلتيفأانسمناألعراب: علىالنيب (1)بنخزميةقيل: جئناكقدموا فقالوا:
اعلىغريقتال،وتركنااألموالوالعشائروكلقبيلةيفالعربقاتلوكحىتوأتيناكأبهلناطائعنيعفوً

ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یی ی ی }م:أسلموا،فلناعليكحقفاعرفلناذلك.فنزلتفيه

{جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب
(2).

ا،إمنانزلتيفحيمنأحياءالعربامتنواملتعمهذهاآليةكلاألعراب،بلفيهماملؤمنونحقًّ
.(3)قاتلكبنوفالنوبنوفالنآمنا،وملنقاتلككما:إبسالمهمعلىنيبهللافقالوا

ا،ا،وإنرآهالنفسهكانمكرًامنأعمالهوأحوالهفإنرآهامننفسهكانشركًومنالحظشيئً
العبدمباهوشركأومباهومكر؟!والذيجيبعليهقبولاملن ة...كيفيرىلنفسهعلىفكيفمين 

لعمر كانالعبدفضيحة!بلاملن ةهللفهوويل يغريهمن ة؟!هذا النعمة.والتكوناملنةمنةإالإذا
حمنةلصاحبهاالمن ة.ييفصفةمنصفاتهفهايفحاله،فأم اإذاكانمعلواًلصادقً

قبل من كانت إذا النعمة تطيب ابملن ة ولكن املخلوقني، من كانت إذا الصنيع تكد ر واملن ة
.(4)هللا

املنة:النعمةالثقيلةوهيعلىنوعني:"هاين:قالاألصف،ة:النعمةالعظيمةواملن 
                                                           

أهلالردة.بنيبنالوليدوبنخزمية،وهناككانتاحلرببنياملسلمنيوأمريهمخالددايربينأسد( 1)
 .1/445مالبلدانينظر:معج

 .1،4/99،100بنسليمان،طالبلخي،تفسريمقاتل( 2)

 .1،11/7016(املالكي،اهلدايةإىلبلوغالنهايةيفعلممعاينالقرآنوتفسريه،وأحكامه،ومجلمنفنونعلومه،ط3)

 .3،3/445(القشريي،لطائفاإلشارات=تفسريالقشريي،ط4)
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أثقلهابلنعمة،وعلى فالنعلىفالنإذا النوعاألول:أنتكونهذهاملنةابلفعلفيقال:من 
ۋ ۅ ۅ }:وقولهتعاىل(164:اآليةآلعمران،)سورة{ۉ ې ې ې ې}ذلكقولهتعاىل:

: وقال، (94)سورةالنساء،اآلية:{ائ ائ ەئ ەئ ۉ ۉ ې ې ېې ى ى
{ک گ گ گ گ} اآلية: الصافات، {حت خت مت ىت يت}،(114)سورة اآلية: طه، ،(37)سورة
{ەئ ەئ وئ وئې ې ې ې ى ى ائ ائ } اآلية: القصص، ،(5)سورة
الطور،اآلية:{ۅ ۉ ۉ ې ې ې} )سورة{پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ}،(27)سورة

 اآلية: كلهعلى. (11إبراهيم، علىعبادههبذهوهذا احلقيقةاليكونإالمنهللاتعاىل؛فهوالذيمن 
النعمالعظيمةفلهاحلمدحىتيرضى،ولهاحلمدبعدرضاه،ولهاحلمديفاألوىلواآلخرة.

ابلقول،وذلكمستقبحفيمابنيالناس،ولقبحذلكقيل املنةهتدم:النوعالثاين:أنيكوناملن 
ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب }تعاىل:الصنيعة،قالهللا

{خب اآلية: احلجرات، فاملن (17)سورة م ، منهمابلقولنَة واملنة هللاعليهمابلفعلوهوهدايتهملإلسالم،
 )سورةاملدثر،{ۈ ٴۇ ۋ}املذموم:وهواملنةابلقول؛فقال:املذموم،وقدذمهللايفكتابهوهنىعناملن 

ڳ ڳ }:قالابنكثري:المتننبعملكعلىربكتستكثره،وقيلغريذلك،وقالهللا، (6اآلية:

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 

 ۓ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ 

.(264-262بقرة،اآلية:)سورةال{ىئ یی ی ی جئ حئ مئ ىئيئ جب حب خب مب ىب

رسول ذم وقد يومهللا هللا يكلمهم ال "ثالثة والسالم: الصالة عليه فقال ابلعطية املن 
:ذرقالأبوثالثمراتهللافقرأهارسول"القيامة،والينظرإليهم،واليزكيهم،وهلمعذابأليم

.هذا(1)املسبل،واملنان،واملنفقسلعتهابحللفالكاذب""قال:؟هللاخابواوخسروامنهمايرسول
.هواملن املذموم

                                                           

 .1/102،د.ط،106،صحيحمسلم،كتاباإلميان/اببغلظحترميإسبالاإلزار،رقماحلديث(رواهمسلميفصحيحه1)
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أمااملنمبعىنالعطاءواإلحسان،واجلودفهواحملمود.

املنان هللاتباركوتعاىلهو أن  وهوواخلالصة: السميعالبصري، وهو الذيليسكمثلهشيء
عظيماملواهب،أعطىاحلياة،والعقل،والنطق،وصورفأحسن،وأنعمفأجزل،وأكثرالعطاايواملنح،
وأنقذعبادهاملؤمنني،ومن عليهمإبرسالالرسلوإنزالالكتب،وإخراجهممنالظلماتإىلالنورمبنه

ني:ابخللق،والرزق،والصحة،واألمنلعبادهاملؤمنني،وأسبغعلىعبادهوفضله،ومن علىعبادهأمجع
.(1)النعممعكثرةمعاصيهموذنوهبم

منكبائرالذنوب،لكنالواهبإنعاملهمن-كاحلنابلة-وقدنصالعلماء علىأناملن 
أحسنإليهابإلساءةفالحيرمعليهاملن حينئذ.





******

                                                           

 .2/9الدررالسنية،-(السقاف،املوسوعةالعقدية1)
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 السابع بحثامل
 سعة علم هللا تعاىل وإحاطته بكل شيء

خلقه،مماحيركيفالقلبمراقبةهللاىتكرريفأولالسورةوآخرهاالتذكريبعلمهللاواطالعهعل
قالتعاىل )سورة{ىب يب جت حت خت متىت يت جث مث ىث}:يفكلوقتويفكلحال،

رمامههللا،وميتثلأمرهللا،وأنيؤث أنيعظمماعظ وإنمنعالمةمراقبةهللا.(18:احلجرات،اآلية
 هللا مبعي ة الشعور القلب يف يولد مما هللا، يفقلبه،أنزل خيفيه وما يرىظاهره تعاىل هللا وأن ،

تعاىلعليمبه،وأنهللافإذااستشعرالعبدأنهللايراقبه،وأنهللا،يفحركاتهوسكناتهفرياقبهللا
تعاىلمعه،فإنذلكحيملهعلىطاعته،ومينعهعنمعصيته،يقدمقولهللاورسولهوأمرمهاعلىكل

يعلمماظهرومابطن،وماغابعنذاراقبالعبدربه،حفظبذلكدينهإبميانهأنهللاإو،أحد
هللاحت يـ ْؤم نالعبدمبعي ة عندما أوظهر، يفاألبصار عنرفعصوته عنعصيانه، لربه مراقبته جمه

غيبته،عنانتهاكحرماته،يغضبصره،وحيفظلسانهعنعوراتغريهوعنهللاحضرةرسول ويف 
.حماسبهماالحيلله،يؤديحقوقالعبادعلىأكملوجه؛ألنهيعلمأنهللاتعاىليراه،أنهللا

راقبالعبدربهعلمأنكلنعمة آمنالعبدمبعي ةهللاإذا أصلهاومنشأهامنهللاتعاىل،فإذا
ما علىإجابة وينشطه علىاالنتهاءعنمعاصيهللا، فإنذلكحيمله وعملمبقتضىمراقبتههلل؛

.يدعوإليه

ابلغيب، اإلميان مجلته من الذي اإلميان بصفة النداء بتكرار وهني أمر كلها الكرمية والسورة
مبراق يثمرواإلميان مما ذلك فإن تعاىل؛ هللا ومبراقبة ابلغيب احلقيقي اإلميان حتقق فإذا تعاىل، هللا بة

حتقيقمجيعمقاصدالسورةالكرمية.

فالعلميوجب؛(مسيع،بصري)فتلكاملراقبةمثرةمنمثراتاإلميانابمسنيمنأمساءهللاوصفاته
أمرهللاوهنيه،والتصديقاجلازمبذلك،وممايرتتب،فالعلمبتفاصيلةاخلشية،وفقدهيستلزمفقداخلشي

لعاصيه ومقته عليهمنالوعدوالوعيدوالثوابوالعقاب،معتيقنمراقبةهللاواطالعه،ومشاهدته،
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اخلشية مينع وإمنا احملظور، وترك املأمور وفعل اخلشية، يوجب هذا كل الكاتبني؛ الكرام وحضور
والغفلةويوجبالوقوعيفاحملظوراتا العلم، منأضداد والغفلة األمور، عناستحضارهذه لغفلة

.(1)والشهوةأصلالشر






******

                                                           

 .1،2/124ابنرجب،روائعالتفسرياجلامعلتفسرياإلمامابنرجباحلنبلي،دط( 1)
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 الفصل الثاين
 عوامل ثبات ومتاسك اجملتمع اإلسالمي

 و يه مثانية مباحث:
املبحثاألول:املنهجاإلسالمييفتلقياألخبار.

عنتعناألمة.املبحثالثاين:رفعاحلرجوال
املبحثالثالث:ذكرعواملالنزاعوالتقاتلوأسباهبما.

املبحثالرابع:اإلصالحبنياملتخاصمني.
املبحثاخلامس:عالجمشكلةالنزاعبنياملسلمنيوالقضاءعلىأسباباخلالفوترضية

املتخاصمني.
املبحثالسادس:رابطةاإلخاءوالودبنياملؤمنني.

:حرمةاملسلم.املبحثالسابع
املبحثالثامن:مبدأاإلخاءاإلنساينواملساواةبنيالشعوب.
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 املبحث األول
 املنهج اإلسالمي يف تلقي األخبار

سهس وأَ،حد حدودهربحكيم،قوياألركان،متنيمماالشكفيهأناجملتمعاإلسالميبناءٌ
ال،اشاخمًوثباتهمنأموريلتزمهاأفرادهليبقىقوايًّهئوكانالبدلبقا،قائدهعلىتقوىمنهللاورضوان

.همؤوالافرتاءاتاملغرضنيوأهوا،والتقلباتاألزمان،هتزهوالختلخلهآفاتالسنني

ومتاسكه اإلسالمي اجملتمع ثبات عوامل مجلة ومن تلقي: يف الكرمي القرآن مبنهج االلتزام
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ}:قالتعاىل،األخبار

اآلية،احلجرات){ڦ :6) اجملتمعإىلنقلاألخباربنيالناس، فالختفىحاجة اجملتمع، ولكنيتميز
األخبار تلقي يف اآلداب تضبط بقوانني اإلسالمي الناس، بني ونشرها وتناقلها ذم ، الدينوقد

،ووحدةالبناءاإلسالمي،ملاهلامنآاثرسلبيةعلىأفراداجملتمع؛وأصحاهبا (1)إلسالميالشائعاتا
سلوكً ذلك مرذواًلاوعد  الكرمية؛ السجااي ملنافاة النبيلة، واألخالق عليها، وحثت هبا جاءت اليت

.واإلخاء،اءوالصف،والبذل،والتعاطف،والتكاتف،واإلخاء،مناحملبة؛شريعتناالغراء

ومن،وهيمنأخطراحلروباملعنوية،وهدملتلكاملبادئ،وماالشائعةإالنسفلتلكالقيم
أتثريً النفسية األسلحة اأخطر حرايًّ، كان اجملتمعات على منهاوخلطورهتا التحذير هلا، ،والتصدي

الدين للحفاظعلىوحدة العرض، ابل،وصيانة ابهللاعياذً،فاسقولشناعتهاوصفتعاىلصاحبها
.منذلك

امننقلتنفريً؛وقدعاجلاإلسالمقضيةاإلشاعةحيثعد مشيعاألخباردونتثبتمنالفاسقني
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ }:يقولهللاتعاىل،األخباردونالتأكدمنصحتها

                                                           

ع،وأشاعاخلربأذاعه.اإلشاعاتلغة:منشاعاخلربيشيعشيعوعةذا(1)
،اببالشني،مادةشيع.171ينظر:خمتارالصحاحص:

ا:جمموعةاألخبارواملعلوماتاليتتنشريفوسطاجتماعيحمدددونأنتكونصادقةابلضرورة،فإذاماثبتتصحتهاانتفتعنهاواصطالحً
صفةالشائعة،وابتتحقيقةقائمة.

.4سيةواالجتماعيةالنتشارالشائعات،وكيفيةالوقايةمنخماطرها،صينظر:األصفر،العواملالنف
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وابطنهاأتديبمنبلغهذمهمن.ابالفاسقالكذ ":قالالتسرتي،{ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ
.(1)"أحدأبناليعجلبعقوبتهمامليتعرفذلكمننفسه

جماهد قال (2)عن رسول": أرسل عقبةالوليدهللا م بن أيب (3)يطعَبن
 
امل بين قل طَصْإىل

فأنزلهللا.ليقاتلوكيناملصطلقمجعوالكإنب:فقالهللافرجعإىلرسول،فتلقوهابهلدية،همقَد  صَلي 
:{ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ}"(4). 

فكيفكادنقل،ارالقلوبواألبصينبغيأنيعتربهباأولو،بليغةولنايفحادثةاإلفكموعظة
وحيملاألفرادعلىالغيبة،ويوقعالبغضاءوالتشاحن،اهتكعرضًوي،اأنيهدمبيتًاخلربدونتثبت

.(6)ورمباحيملعلىقتلنفسبغريحق ٍ،والوقوعيفأعراضاملسلمنيوحرماهتم،(5)والنميمة
األثرمجاعةمنالصحابةمليرتجمهلم :قالتزوجالنيب،رضيهللاعنهاعنعائشةيفهذا

،معههللاهنخرجسهمهاخرجهبارسولت يـ فأَ،دأنخيرجأقرعبنيأزواجهإذاأراهللاكانرسول"
،بعدمانزلاحلجابهللالفخرجتمعرسو،فأقرعبيننايفغزوةغزاهافخرجسهمي:قالتعائشة

ودنوان،(8)منغزوتهتلكوقفلهللافسرانحىتإذافرغرسول،فيهل زَنْـوأ ،(7)دجيوْيفهَل محَْفأانأ 
فهلكتفيمنهلكمنأصحابقوهلارضيهللاعنها:إىل.....آذنليلةابلرحيل،مناملدينةقافلني

                                                           

 .1،1/149التسرتي،تفسريالتسرتي،ط( 1)

 .56سبقترمجتهص( 2)

 .91ترمجتهص(3)

 .1،1/610املخزومي،تفسريجماهد،ط( 4)

افهومنام،واالسمالنميمة.همنًم هوين م منقومإىلقوم،علىجهةاإلفسادوالشر.وقدمناحلديثين نقلاحلديثالنميمة:( 5)
 .5/120ينظر:النهايةيفغريباحلديثواألثر

األثرمجاعةمنالصحابةمليرتجمهلم(6) أهللاكانرسول"قالت:،زوجالنيبرضيهللاعنهاعنعائشةيفهذا رادأنخيرجأقرعبنيإذا
بعدماهللامعه،قالتعائشة:فأقرعبيننايفغزوةغزاهافخرجسهمي،فخرجتمعرسولهللاهنخرجسهمهاخرجهبارسولت يـ أزواجه،فأَ

فأانأ  وأ وْيفهَل محَْنزلاحلجاب، فرغرسولل زَنْـدجي، فسرانحىتإذا ودنهللافيه، تلكوقفل، آذنليلةمنغزوته قافلني، وانمناملدينة
 .فهلكتفيمنهلكمنأصحاباإلفك"قوهلارضيهللاعنها:..............إىلابلرحيل

اهلودج:يضطربعلىظهرالبعريكانتحتملفيهالنساء.( 7)
 .6/44ينظر:مقاييساللغة

منالسفر.قفل:القفولالرجوعمنالسفر،ومنهالقافلةوهيالرفقةالراجعة( 8)
 ،اببالقاف،مادةقفل.258ينظر:خمتارالصحاحص:
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.(1)اإلفك"

اتحملحيادثومليفاكيفمكثشهرً،بعدأنتلقىاخلربمدفقائداألمةحملنتأملتصر 
وال،ببهتانرضيهللاعنهاكيفصربأنيتكلمالناسابلسوءواليرميها!ابألمررضيهللاعنهاعائشة

هللاولنايفرسول،إنهالتثبتوالتبنيالذيأمربهدينناالقومي،وخاصةيفمرضها،أنيلوثمسعهابذلك
داأر،وةحسنةأسواليرىمنها،اكيفتقذفأماملؤمننيوهواليظنهباإالخريً،أنيتبنياألمر

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ }:يقولهللاتعاىل،يفالقولوالعملإالإحساانً

.(12:اآلية،سورةالنور){چ چ

والعاقليستطيع،اليدريهلحيتملالصدقأمالكذباقبلأنيذيعخربًفاملرءيتفكربعقله
والعقيدةاملتزنةيدركونأنهليسكلما،وذويالعقولالواعية،أنمييزبنياألموربدالئلتدلعليها

ولكنالمصلحةابلقديكوناخلربصحيحً.والكلمايعلميصلحلإلشاعةوالنشر،ي سمعيقال
.ومجاعاتومؤسساتأننتفكريفعواقباإلشاعةاوأسرًاأفرادًافعلينامجيعً،اأبدًيفنشره

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ }:يقولهللاتعاىل:فعودةمرةأخرىلآليةالسابقةيفسورةاحلجرات

 .(6:اآلية،سورةاحلجرات){ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ
منأس ورد قيلابنزوبوفيما لاآلية يفالوليد: اآلية ،(2)بنأيبمعيطبنعقبةنزلتهذه

،لبيناملصطلقاقًبنعقبةمصد  بعثالوليدأننيبهللا":قتادةعنسعيدوسببنزوهلامارواه
فبعثنيب،فأخربهأهنمقدارتدواعناإلسالم،فرجعإىلالنيب،فهاهبم،فلماأبصروهأقبلواحنوه

فلما،فبعثعيونهفانطلقخالدحىتأاتهملياًل،وأمرهأنيثبتواليعجل،بنالوليدخالدهللا
أخ خالدًجاءوا ابإلسالماربوا متمسكون أهنم وصالهتم، أذاهنم ومسعوا أصبحوا، فلما خالد، أاتهم

                                                           

 .4750،6/101،رقماحلديث{..ڃڄڄڄڄ}(أخرجهالبخارييفصحيحه،كتابتفسريالقرآن/ابب1)

علىصدقاتهللابنقصي،أسلميومفتحمكة،وبعثهرسولمنافبنعبدبنعبدمشسبنأميةبنأيبعمروبنأيبمعيطبنعقبة(الوليد2)
بنأيبوقاص،مثعزلهعنها،فلميزلابملدينةبنعفانالكوفةبعدسعدبناخلطابصدقاتبينتغلب،ووالهعثمانبيناملصطلق،ووالهعمر

واحدمنهماحىتماتابلرقة.انظر:ابنسعد،الطبقاتالكربىمعاجلزءاومعاويةفلميكنمعحىتبويععليفخرجإىلالرقةفنزهلا،واعتزلعليًّ
 .1،1/170وهمأحداثاألسنان،طهللابضرسولنق مَ:املتمملطبقاتابنسعد،الطبقةاخلامسةيف
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.(1)"فنزلتهذهاآلية،فأخربوهفعادواإىلنيبهللا،ورأىصحةماذكروه

سالمفدخلتهللاقدمتعلىرسول":قال (2)بنضراراخلزاعيوعناحلارث فدعاينإىلاإل 
أأرجعإىلقوميفأدعوهمإىلاإل سالم،هللاايرسول:وقلت،إىلالزكاةفأقررتهبافدعاين،هفيهوأقررتب
ليأتيكمبا،كذاإل ابنكذاورسواًلهللارسولفمناستجابيلمجعتزكاتهفريسلإيل ،وأداءالزكاة

فلمامجعاحلارثالزكاةممناستجابله؟مجعتمنالزكاة أنهللاوبلغاإل ابنالذيأرادرسول،
ورسولهةمنهللاطَخْفيهسَفظناحلارثأنهقدحدث،احتبسالرسولفلمأيته،يبعثإليه

يرسلإيل رسولهليقبضماكانعندياكانوق توقتًهللاسولإنر:واتقومهفقالهلمرَسَفدعاب 
وافنأيتق فانطل ،ةكانتطَخْوالأرىحبسرسولهإالمنسَ،اخللفهللاوليسمنرسول،منالزكاة

.بنعقبةليقبضماكانعندهممامجعمنالزكاةالوليدهللاوبعثرسول،هللاسولر
إناحلارث:فقال،هللافأتىرسول،فرجعقَر فَ،طريقفلماأنسارالوليدحىتبلغبعضال

وأرادقتليمنعينالز البعثإىلاحلارثهللافضربرسول،كاة ، لباستقإذْفأقبلاحلارثأبصحابه
:قالوا؟إىلأينبعثتم:فلماغشيهمقالهلم،هذااحلارث:ارثفقالوافلقيهماحل،البعثوفصلمناملدينة

فزعمأنكمنعتهالزكاةوأردت،بنعقبةكانبعثإليكالوليدهللاإنرسول:قالوا؟ومل:قال،إليك
قتله قال. والأاتيناوالذيبعثحممدً: رأيته ابحلقما دخلاحلارثعلىرسول. :قالهللافلما

«.؟وأردتقتلرسويل،عتالزكاةمن»

قال ال: رأيته، ما ابحلق بعثك والذي أاتين، وال . رسول  علي  احتبس حني إال أقبلت وما
.ورسولهخشيتأنتكونكانتسخطةمنهللا،هللارسول

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ}:فنزلتاحلجرات:قال

.(3)"(8:اآلية،سورةاحلجرات){ک ک گ گگ گ ڳ ڳ}:إىلهذااملكان،{ڤ ڦ ڦ
                                                           

أسبابيف،واملزيين،احملرر5/329ط،،املاوردي،النكتوالعيونتفسرياملاوردي،د.390احلميدانص::(انظر:الواحدي،أسبابالنزول،ت1)
 .2/919التسعةالكتبخاللمنالقرآننزول

ضراراخلزاعياملصطلقي،يكىن:أابمالك،يعديفأهلاحلجاز،انظر:ابناألثري،أسدالغابةيفمعرفةالصحابْبنضرار(احلارث2) ة،،وقيل:ابنَأيب 
 .1،1/399ط

 .1،3/7،8(البقاعي،مصاعدالنظرلإلشرافعلىمقاصدالسور،ط3)
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لنتأملماحدث إخواهنمدونتثب ! لوقاتلوا هقبغريوجهكممنروحمؤمنةكادتت ز،تماذا
أناملسلمنييقتل:ماذالوقالوا؟منمقاصدالديناإلسالمياعظيمًاكيفحيققالتثبتمقصدً؟!حق

للدين؟ابعضهمبعضً أليسيفذلكزعزعة التثبتيفحفظالدينوالنفس؟ أمهية لنا يظهر ومنهنا
فالحيل،سبونهلذاالديناملتنيلدماءمنينتاوحقنً،للدينمنالتفككوالتصدعاحفظً؛اوالعرضأيضً

وإن،ذلكأناألخبارليستكلهاصحيحة؛منصحتهادونأنيكونمتأكدًاللمسلمأنيبثخربً
"كفىابملرء:هللاقالرسول:قالوعنأيبهريرة،كانتكاذبةفهومشاركيفنقلالكذب

.(1)"ثبكلمامسعد  أنحي كذابً

ژ }:يقولهللاتعاىل؛اعاألمرألهلهوذوياالختصاصبهإرج:ومنوسائلوطرقالتثبت

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

النساء){ں سورة اآلية، فكم، (83: الكاذبةمن العريضاألخبار الفساد بسببها وقع اليت كانوقد
قبلاوالتأمليفالغرضاملرجومنه؟!الواقعةيفواخلربةبسؤالأهلاالختصاصاابإلمكانتاليفشره

مناملسلمنياليفكريفمضموناإلشاعةالذيقداومناملؤسفأنكثريً،بنيأفراداجملتمعاإذاعته
ولوأعطينا.وكأهنامناملسل مات،بلتراهيستسلمهلاوينقادهلا،ياتهكذبتلكاإلشاعةحيمليفط

أبدً إشاعة انتشرت ملا اإلشاعات تلك يف التفكر يف حلظات ولو اأنفسنا تتضمنف. اليت األخبار
فيها التثبت من بد ال أحد يف القدح الت، من البد والشرور الفنت توقع اليت األخبار ثبتوكذلك

.(2)منها

وموعظةمجيلةيفبيانعاقبةالتثبتومسامهتهيف،أسوةحسنةولنايفنيبهللاسليمان
نشرالديندونإزهاقاألرواح للشمسمن؛ تسجدوقومها بلغهمناهلدهدأهنا حيثأنهعندما

،سورةالنمل){ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک}:علىاهلدهدكانتأولكلمةردهبا،دونهللا

اآلية قبلأي،هلمالسالحلوحيم،فلمجيهزاجليوش، (27: وإمناكانرأيهأنيتثبتوينظريفأمرها
                                                           

 .1/10(رواهمسلم،صحيحمسلم،يفاملقدمة/اببالنهيعناحلديثبكلمامسع،د.ط،1)

 ا.آليًّ،برتقيمالشاملة44/4الكرمياخلضريعبد-(شرحاملوطأ2)
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،ونبذهاماكانتتعبدمندونهللا،ادخوهلايفدينهللاطوعً،وكانمنمثرةذلك،خطوةيقومهبا
.رغبةفيماعندهللاوالداراآلخرة





******
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 الثاين بحثامل
 ت عن األمةر ع احلرج والعن

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ }:يقولهللا

{ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک گ گگ گ ڳ ڳ
.(7،8:اآلية،تسورةاحلجرا)

تعقيبٌ الكرمية اآلية الوليدهذه حادثة عقبةعلى ضرارواحلارث(1)بن (2)بن ، كاد نأوما
عنالذينانتدبوالقتالفيقولهللا،حيصلمناالقتتالبسببسوءالظنوإشاعةاخلربدونتثبت

ڃ }حنيانتدبتملقتاهلملوأطاعكمالنيب:يقول{ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ}:بيناملصطلق

يعينألمثتميفدينكم{چ چ چ چ النعم، فقال؛مثذكرهم يعىن{ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ}:
:يعين{ژژ}يعيناإلمث{ڎ ڎ ڈ ڈ}للثوابالذيوعدكم{وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ}التصديق

ڑ ڑ }فمنعملبذلكمنكموتركماهناهعنه،بغ ضإليكماملعاصيللعقابالذيوعدأهله

{ک
(3).

:فيهمخسةأتويالت{ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ}:قولهوقيليف
.لنالتكمشدةومشقة:اخلامس.هللكتم:الرابع.لغويتم:الثالث،متمالهت  :الثاين،ألمثتم:أحدها

فأنتموهللاأسخف،لعنتوالوأطاعهميفكثريمناألمرهؤالءأصحابالنيب":قتادةقال
.وأطيشعقواًلرأايً

مباوصفمنالثواب:الثاين.حسنهعندكم:أحدمها:فيهوجهان{ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ}
.عليه

وجهان{ڍ ڌ ڌ} فيه أحدمها: النصر: من الدنيا يف عليه وعد مبا م، اآلخرة نويف
                                                           

 .91سبقتترمجتهص( 1)

 .92صسبقتترمجته(2)

 .1،4/93بنسليمان،طالبلخي،تفسريمقاتل( 3)
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.ابلدالالتعلىصحته:الثاين.الثواب

وجهان{ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ} فيه أحدمها: خاصة: الكذب أنه الثاين. ما: كل
.(1)خرجعنالطاعة

فيماتقولونلههللافلوأطاعكمرسول،خبارههللاتعاىلنبيهأبخبارأمتهإومنرمحةهللا
لمنالوليدقولهيفبيناملصطلقب كمالوقَ،ألنهكانخيطئيفأفعاله؛دةومشقةلنالكمعنتوش

الزكاةلغزاهموأصاهبمابلقتلوالسباءوهمبراء ومنعوا فكنتمتقتلونوتسبونمنالحيل،إهنمارتدوا
 .(2)فيدخلعليكماإلمثواملشقةيفإخراجالد ايتوالعنتوالفسادواهلالك،قتلهوالسباؤه

صاندماءهموكيفأنهتعاىلبوحيهلنبيه،ويفهذهاآليةتتجلىلنارمحةهللاتعاىلبعباده
وأعراضهم وأمواهلم والعدوان، والبغي مناإلمث وصاندينهم ونعمهفضاًل، هللا من امنتعليهم؛ إذ

.نههدىونورفإ،حبفظمقوماتحياهتمالدينيةوالدنيويةإذاهمالتزمواهبذاالديناملتني

والذينمعهابملنزلةاليتالجيسرأحد-صلىهللاتعاىلعليهوآلهوسلم-هللاوملاكانرسول
،حبرفالشك{ٿ ٿ}:قيل.وماكانيقعمثلمافرطمنالوليدإاليفالندرة،أنخيربهمبكذب

.(3)لئاليطمعفاسقيفخماطبتهمبكلمةزور؛الصفةوفيهأن علىاملؤمننيأنيكونواعلىهذه

أبنبعضهمأشارإشعارٌ{ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ}:يفقولهتعاىلو
يقاعببيناملصطلق ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ }:وقوله،إليهابإل 

وهوأنهمنفرطحبهملإل ميانوكراهتهمللكفرمحلهمعلىذلك،استدراكببيانعذرهم{ژژ
ويؤيده،بذممنفعلالفعلهموتعريضًامحادًإأوبصفةمنمليفعلذلكمنهم،ملامسعواقولالوليد

.(4)ونهمالذينأصابواالطريقالسويأيأولئكاملستثن؛{ڑ ڑ ک}:قوله

                                                           

 .5/329املاوردي،النكتوالعيونتفسرياملاوردي،د.ط،( 1)

 .1،11/6996ونعلومه،طاملالكي،اهلدايةإىلبلوغالنهايةيفعلممعاينالقرآنوتفسريه،وأحكامه،ومجلمنفن( 2)

 .3،4/360(الزخمشري،الكشافعنحقائقغوامضالتنزيل،ط3)

 .1،5/135(البيضاوي،أنوارالتنزيلوأسرارالتأويل،ط4)
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******
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 الثالث بحثامل
 عوامل النزاع والتقاتل وأسباهبماذكر 
النزاع عوامل أهم من إن البشرية: النفس طبيعة ج ، نفسهااليت حب على بلت وتعصبها،

لرأيها ومبادئه، أبفكاره عادة واقتناعالفرد يفا، ملخالفه كراهيته واملنهجورمبا ملبدأ يتولدعنذلك،
والتفرد يفالتميز اإلنسانبرغبة شعور ختتلفعناآلخرين، إىلتكوينقناعاتخاصة يدفعه ،مما
ومداركهم الناس أفهام تفاوت كذلك وتنشئتهم، بيئاهتم اختالف بسبب تنوع، ذلك عن ينتج

مهاراهتمومعارفهم والنفسية، وتفاوتقدراهتمالعقلية يسبب، االختالفوالنزاعمما وتلكسنةهللا،
.(118:اآلية،سورةهود){ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ}:يقولهللا،وحكمته

إىل واالختالفينقسم مقبول: ومذموم، كانانشئً؛ عنفاملقبولما بسببا تباينيفالفهم
واستنباط،أواالختالفيففهماألدلةالشرعيةوالعقلية،خلطابأوتعدددالالتا،إشكاللفظي

.مدلوالهتا
دونمراجعةالدليليف،أوقبلي،وتعصبلرأيمذهيبأ،ىهوًإتباعواملذمومماكانبسبب

.ممايؤديإىلالنزاعوالتفرقواالختالف،والعدولعناحلق،ذلك
التقليداملذموموالتعصباألعمىقدج اوأوجبأنواعً،ويالتكثريةعلىاألمةاملسلمةر "وهذا

واالئتالفحىتيصريبعضهميبغض،واالختالفاملخالفلالجتماع،التفرق:منها،منالفسادكثرية
،واهلمز،بعضهمإىلالطعنوحىتيفضياألمرب،اويواليهعلىغريذاتهللاوحيببعضً،اويعاديهبعضً

(1)واللمز ا، إىل والسالحوببعضهم ابأليدي القتتال يصلي، ال حىت واملقاطعة املهاجرة إىل وببعضهم
واالجتماعواالئتالفمنأعظم،وهذاكلهمنأعظماألموراليتحرمهاهللاورسوله،بعضهمخلفبعض

.(2)"األموراليتأوجبهاهللاورسوله
 :ولعل ي أخلص أسباب النزاع  يما يلي

                                                           

(العيبوالوقوعيفالناس.1)
.4/269ينظر:النهايةيفغريباحلديثواألثر

،.1/70السنيةالدرر-(السقاف،موسوعةالفرقاملنتسبةلإلسالم2)



 سورة احلجراتضوء املقاصد القرآنية يف 

 96 

اجلهل-1 قالتعاىل: أنهخالعمرروىا: "االعتصام" أنهعمرلشاطيبيفكتابه
 (1)فأرسلإىلابنعباس؟كيفختتلفهذهاألمةونبيهاواحد:فجعلحيدثنفسه،ذاتيومخال

وكتاهبا:زادسعيد-؟كيفختتلفهذهاألمةونبيهاواحدوقبلتهاواحدة:هللاعنهماـفقالرضي
وأنه،وعلمنافيماأنزل،إمناأنزلعليناالقرآنفقرأانه:ايأمرياملؤمنني:(2)فقالابنعباس،واحدـقال

نزل فإنكانهلمفيهرأي،فيكونهلمفيهرأي،سيكونبعدانأقواميقرءونالقرآنواليدرونفيما
فيكونلكل:وقالسعيد،فإذاكانكذلكاختلفوا،فيكونلكلقومفيهرأي:وقالسعيد.اختلفوا

ونظر،فانصرفابنعباس،فزجرهعمروانتهرهعلي:قال.اختلفوافإذااختلفوااقتتلوا،يهرأيقومف
 .(3)فعرفعمرقولهوأعجبه،فأعادعليه.أعدعليماقلته:فأرسلإليهوقال،عمرفيماقالفعرفه

االبتداع-2 : تباعاالوعدم النيب ملنهج األم، سلف عليه كان ةوما ، ذكر منفقد
األحوالاليتستحدث يهدونبغريهديه: سيأيتأقوام أنه ويستنونبغريسنته، ، الدعاةوذكر

 .ضاللألمراءيدعوإىلبدعةأوعلىأبوابجهنموهممنكانمنا
كفيل،فهمأناألحوالالسابقةمنتركالسنةوالعملابلبدعةوالدعوةإليهاكأنحذيفة

املسلمة اإلحداثيفالدينيفرقاألمةحديثيبنيويف،بتمزيقاجلماعة البدعوهذا أنهذه
والقيادة السلطة فتهتز االضطراب يف ويوقعها املسلمة املسلمني، دماء يريق أن شأنه من ؛والذي

،ااحبشيًّولوعبدً،نتوىلأمراملسلمنيواجتمعتعليهكلمتهمملابلسمعوالطاعةلذلكيوصينا
-وهيواقعةاآلنفيه-فالعالجالوحيدملاستقعفيهاألمة،مبكتابهللاتعاىلمادامأنهيسريهب

واالبتعادعنهذه،وسنةاخللفاءالراشدينمنبعدههواتباعسنةالرسول؛مناالختالفوالفرقة
.الضالالتاملفرقةللجماعة

 .اجلدلوالتأويلالفاسد-3

.(4)والطائفيوالتعصباملذهيبأ،الغلويفالدين-4

                                                           

 .55سبقترمجتهص( 1)

 .55سبقترمجتهص( 2)

 .1،2/691الشاطيب،االعتصام،ط( 3)

.1/69الدررالسنية-الفرقاملنتسبةلإلسالمالسقاف،موسوعة( 4)
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 الرابع بحثامل
 اإلصالح بني املتخاصمني

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ }:يقولهللا

ۈ ٴۇ ۋ ۈ ہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 

.(90،91تان:اآلي،سورةاحلجرات){ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ې ې

.(1)وطائفةمنالليل،طائفةمنالناس:ويقال.أقلهرجالن:قالعطاء:املرادابلطائفة
وأيحالتركبه،وغريهاأوالتوبة،الرجعةعنالقتالابهلزمية:والفيء":قالالش اف ع يرمحههللا

.(2)"القتالفقدفاء
:ويفاآليةمسائل

:فإنقيل،إشارةإىلندرةوقوعالقتالبنيطوائفاملسلمني{ڳ}:قولهتعاىل:"املسألةاألوىل
إشارةإىلأنهينبغيأناليقعإال{ڳ}:قولهتعاىل:نقول؟فنحننرىأكثراالقتتالبنيطوائفهم

.ااندرً
اللمعىنالذيذكرانهوهوحتقيقً؛وإنفرقتان:ومليقل{ڳ ڱ}:قالتعاىل:ةاملسألةالثاني

التوبة){ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ}:وهلذاقالتعاىل؛ألنالطائفةدونالفرقة؛التقليل :اآلية،سورة

122)"(3) 
بين سجااي من آدمواالختالف عاداهتم، مجلة من والتنازع أخالقهم؛ الختالف وذلك

وطباعهم وبيئاهتم، وغريمها؛ والشرف املال من الدنيا حظوظ يف ولتنافسهم وقوع، من البد فكان
ابإلصالحوقدأمرهللا،والخيرجهمذلكمنأنيكونوامناملؤمنني،شيءمناخلالفبينهم

املتخاصمني بني إىل، أحوجنا والنزاعاتوما الصراعات زمنكثرتفيه ذلكيف ووقعتالضغينة،
                                                           

 .3،9/226ابنمنظور،لسانالعرب،ط( 1)

 .1،3/1272تفسرياإلمامالشافعي،طالشافعي،( 2)

 .1،28/104الرازي،مفاتيحالغيب=التفسريالكبري،ط( 3)
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.واجلفاءحىتبنياألهلواألقاربواجلريان

والينزعذلكعنهممسمى،ائنيومجيعهمخط ،فهمغريمنزهني،وماذلكإالدليلنقصهم
اإلميان وجتاوزهولكنينقصذلكمنإ، بغيه ميانمنبغىبقدر ، قو ته اإلسالم بنيفهذا الود  يف
أبنائه التعاون، يف قوته التضامن، يف قوته هللا، وعد بنيلذلك يصلح ملن العظيم ابألجر

"أالأخربكم:هللاقالرسول:قال:قالفعنأيبالدرداء،املتخاصمنيابتغاءماعندهللا
فإنفسادذات؛صالحذاتالبني":قال،بلى:قالوا،"أبفضلمندرجةالصياموالصالةوالصدقة

.(1)البنيهياحلالقة"
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ }:وقالهللا

.(114:اآلية،سورةالنساء){ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ
،ورمباقتلأحدمهاصاحبهعندالغضب،اماحيصلنزاعبنيشخصنيأوأكثرفنحننرىكثريً

ومودة حب من بينهما ما رغم حتق، بيننمث ابإلصالح همالدماء إمياهنم، نتاج إال عفوهم فما
.واستشعارهملرابطةاألخوةبينهم،وصربهم

وماقيمة؟وماقيمةالعبادات؟ماقيمةالعقيدةالصحيحة!؟معنأخيهاملسلماذالومليعف 
اليتمنارسهامجيعً الشعائر اهذه كانتالقلوبممتلئةابلبغضاء، إذا ؟واالستعالء،واحلسد،واحلقد،

لذلك أساسيٌّ: ج زٌء البني ذات منالدينإصالح تلقي، األنفسمنأن محاية أساسييف وجزء
 .لتهلكةأبيديهاإىلا

وقعبنياملسلمنيسببها:واجلمهور (2)بنمالكفقالأنس؛لفيفسببهذهاآليةواخت  ما
واملتحزبني عبد، مع مر هللامنهم حني سلول ابن أيب رسولبن به زايرةهللا إىل متوجه وهو

ملاغشيهمحاررسولهللافقالعبد.بنعبادةيفمرضهسعد عليناالتغرب:هللابنأيب  ولقد،وا

                                                           

اإلميان،اببيف،والبيهقييفشعب4/244،د.ط،4919سننالرتمذي،اببيفإصالحذاتالبني،رقماحلديث-الرتمذي،اجلامعالكبري( 1)
 الرتمذي:حديثحسنصحيح.،وقال13/428رحمالصغريوتوقريالكبري

بنأيبعامراألصبحي،حليفعثمانابنعبيدهللاالتيميالقرشياملدين،مسعمنهابنهمالك.انظر:البخاري،التاريخالكبري،د.بنمالكأنس( 2)
 .2/30ط،
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آذاانننتمحارك عبد. عليه بنرواحةهللافرد احلديثبطوله... الناسحىتوقعبينهم (1)فتالحى.
.-ابحلديد:ويروى-ضربابجلريد

هللافأصلحهرسول،أنفرقتنيمناألنصاروقعبينهماقتال:وقالأبومالكواحلسنسببها
.ونزلتاآليةيفذلك،بعدجهد

فوقع،وهلازوجمنغريهم،أمبدر:كانتابملدينةامرأةمناألنصاريقالهلا:السديوقال
.(2)فوقعقتالنزلتاآليةبسببه،بينهماشيءأوجبأنأينفهلاقومهاولهقومه

وقالقتادة مداراةيفحقبينهما: نزلتيفرجلنيمناألنصاركانتبينهما فقالأحدمها،
فأّبأنهللاوإناآلخردعاهليحاكمهإىلنيب،لكثرةعشريته،نوةنكعَآلخذنحقيم:لآلخر

يتبعه تدافعوا، حىت بينهما األمر يزل فلم بعضً، بعضهم والنعالوتناول ابأليدي ا قتال، يكن ومل
.(3)ابلسيوف

وىوابطنهاهوالروحوالعقلوالقلبوالطبعواهل،ظاهرهاماعليهأهلالتفسري":قالالتسرتي
والشهوة العبدبسيوفاملراقبة؛ علىالقلبوالعقلوالروحفليقاتله فإنبغىالطبعواهلوىوالشهوة

.(4)"واهلوىوالشهوةمغلواب،اليكونالروحوالعقلغالبً؛وسهاماملطالعةوأنواراملوافقة

:نازلأوهلاوهيعلىم،فهذهاآليونظائرهامقتضيةإلجياباألمرابملعروفوالنهيعناملنكر
أمكن إذا ابليد تغيريه خائفً، نفيه يف وكان ميكن مل إنكارهفإن فعليه بيده أنكره إذا نفسه على ا

.(5)فعليهإنكارهبقلبه؛فإنتعذرذلكملاوصفنا،بلسانه

******
                                                           

،والحيتهمالحاةوحلاء،إذاانزعته.ا،إذاملتهوعذلتهى:حليتالرجلأحلاهحليًحتال( 1)
 .4/243ينظر:النهايةيفغريباحلديثواألثر

 .1،5/148احملاريب،احملررالوجيزيفتفسريالكتابالعزيز،ط( 2)

 .1،7/340البغوي،معاملالتنزيليفتفسريالقرآن=تفسريالبغوي،ط( 3)

 .1،1/149التسرتي،تفسريالتسرتي،ط( 4)

 .2/315جلصاص،أحكامالقرآن،د.ط،ا( 5)
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 اخلامس بحثامل
 ،عالج مشكلة النزاع بني املسلمني

 ملتخاصمنيوترضية ا، أسباب اخلالف والقضاء على
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ }:قالتعاىل

.(90:اآلية،سورةاحلجرات){ہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ


قيل فرأوالنفروالن،"وذلكرجالنيقتتالنمنأهلاإلسالم: والقبيلة، أوالقبيلة فأمرهللا،
وإما،العريوإما،والقود (1)إماالقصاص،أئمةاملسلمنيأنيقضوابينهمابحلقالذيأنزلهللايفكتابه

حىتتفيء،فإنبغتإحدامهابعدذلكعلىاألخرىكاناملسلمونمعاملظلومعلىالظامل،العفو
.(2)إىلحكمهللاوترضىبه"

تعاىلمساهوقد فحقعلىكلأحددعاءاملؤمننيإذا،وأمرابإلصالحبينهم،"املؤمنني"ماَّلل 
 .(3)أنالي قاتلواحىتي دَعواإىلالصلح،افرتقواوأرادواالقتال

عباس ابن قال (4)وعن : النيب أمر سبحانه هللا من"فإن طائفتان اقتتلت إذا واملؤمنني
حىت،فإنأجابواحكمفيهمبكتابهللا،وينصفبعضهممنبعض،هللااملؤمننيأنيدعوهمإىلحكم

فحقعلىإماماملؤمننيأنجياهدهم،(5)فهوابغٍ؛فمنأّبمنهمأنجييب،ينصفاملظلوممنالظامل
                                                           

اقتص من فالن، واالستقصاص أن يطلب أن يقص ممن جرحه، يقال:القصاص: القصاص في الجراحات والحقوق، ش يء بعد ش يء، (1)

، واستقصه: سأله أن يقصه منه. وتقاص القوم، إذا قاص كل واحد منهم صاحبه في حساب أو غيره. ويقال: ضربه حتى أقصه من املوت

 أي أدناه منه. وقصصت الشعر: قطعته.

 .1052 /3، الصحاح تاج اللغة، للجوهري 210 /8، تهذيب اللغة10 /5ينظر: العين

 .1،1/60(القرشي،تفسريالقرآنمناجلامعالبنوهب،ط2)

 .1،3/1272(الشافعي،تفسرياإلمامالشافعي،ط3)

 .55سبقترمجتهص( 4)

إذاطلب.-ابلضم-(بغىيبغيبغاء5ً)
= 
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.(1)ويقرواحبكمهللا"،حىتيفيئواإىلأمرهللا،ويقاتلهم

أمليقلهللا،والتثبتيفاألمور،ليفالقولالعد:إنمنأعظمأسبابحفظالنفسودرءالفتنة
:{ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ}،وينبغيالعدليفالقولواحلكمحىتبينناوبني

ۓ ڭ }:قالتعاىل،لوكانالطرفاآلخرخصموعدولناأمرانهللاأننعدلف،أعدائنا

،لوجبأننعدلالوكانعدوً،(8:اآلية،سورةاملائدة){ۇئڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ
"إن:قالهللاأنرسول،هللاعنهمارضي (2)بنعمروهللاعنعبد،فكيفلوكانفيهممسلمون

.(3)"اأقسطوايفالدنيامبمحناملقسطنييفالدنياعلىمنابرمنلؤلؤيومالقيامةبنييديالر

ويستفادمنهذاالنصالكرميأنهقبلالقتالجيبالعمل،(4)"العدلقوامالدينوالدنيا":وقيل
فإنأمكنإزالةأسباباخلصامفإنه،ريأسبابالتقاتلبنيالطائفتنيوحت،علىمجعالقلوباملتفرقة

السالم يستقر هبذا وإنتبنيالظلممنإحدىالطائفتنيكانتالباغية، قتاهلا، وحل  وكانالقتال،
.ويدفعوناآلمث،يعاونونالعادل،فرًضاكفائيًّاعلىاملؤمنني

القتاللهغاية:وتدلاثنًيا وأنتعودإىلأمرهللاتعاىلويستقيمأمرهاعلىجادةوه،علىأن 
العدل ،والجيهزعلىجرحيهم،والتنهبأمواهلم،وابلتايلاليسرتقمنهم،فاليؤسرمنهمأسري،

.وحرماهتم،وأنفسهم،وأمواهلم،وبذلكحيفظدينهم

فليست،عاملابالنتقاموالت،علىأهناإنعادتإىلصفوفاملؤمننيتعاملابلعدل:وتدلاثلثًا
                                                           

.48،املغربيفترتيباملعربص:1/143ينظر:النهايةيفغريباحلديثواألثر =
ا:خروجطائفةعلىاإلمامعلىالتأويلوخالفوااجلماعة،فإنمليكنهلممنعةفلإلمامأنأيخذهموحيبسهم.واصطالحً

 .27/140،الكاساين،بدائعالصنائعيفترتيبالشرائع،ط23/313ينظر:السمرقندي،حتفةالفقهاء،ط

 .1،21/357(الطربي،تفسريالطربي=جامعالبيانعنأتويلآيالقرآن،ط1)

انظر:ابنسعد،96بناخلطاب،تويفمبصرسنةعمربنهللابنأيبالعاص،أمهحفصةبنتعبدبنعفانبنعثمانبنعمروهللا(عبد2) هـ
 .2،1/92خمرًجا،القسماملتمملتابعيأهلاملدينةومنبعدهم،ط-متممالتابعني-الطبقاتالكربى

مسنده،ا.ورواهأمحديف،وقال:هذاحديثصحيحعلىشرطالشيخنيوقدأخرجاهمجيع1،4/100ً،املستدركعلىالصحيحني،طاحلاكم(3)
 .1،11/24،ط6485،رقماحلديثبنالعاصبنعمروهللابنحنبل،اببمسندعبدمسنداإلمامأمحد

 .3،4/152(ابنالعريب،أحكامالقرآن،ط4)
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وبنياحلاكمخصومة بينها اجلامعة، األخوة بينهما إمنا تعاىل؛ بقوله العقوبة ولذلكعقبذكر ۈ }:

(10:اآلية،سورةاحلجرات){ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ې ې
(1). 






******

                                                           

.1/348(انظر:أبوزهرة،املعجزةالكربىالقرآن،د.ط،1)
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 السادس بحثامل
 والود بني املؤمننيرابطة اإلخاء 

.(10:اآلية،سورةاحلجرات){ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ې ې}:قالتعاىل

النفس حفظ وألجل متين، قوية الدين رابطة على ةواحلفاظ ابألخوة، التذكري من البد كان
.(1)"اؤمنللمؤمنكالبنيانيشدبعضهبعضً"امل:هللاقالرسول:قال،فعنأيبموسى،اإلميانية

فاملقصود الد  ينوواليته: (2)أخوة أيمنتسبونإىلأصلواحدٍ؛ وجبللحياة،
 
وهواإلميانامل

األبدية األخوة، لتحق ق بينهما التآلف يف االجتهاد فيجب يف. قولهوالفاء {ۋ ۅ ۅۉ}:
.(3)لإليذانأبن األخوةالدينيةموجبةلإلصالح

وقيل أَ: الد ين النسبت بَثْـأخوة أخو ة من ؛ الدينأفإن  ملخالفة تنقطع النسب خو ة وأخو ة،
النسب مبخالفة تنقطع ال بينو. (4)الدين فأْصل حوا الدين يف إخوة املؤمنون اقتت لوإمنا إذا أبنهم ا

همعلىحكمكتابهللاوحتمل
(5).

والذبعنهم،ونصرهتم،ابإلحسانإليهمعلىحسبالطاقة{ۈ ٴۇ ۋ}و والشفقة،
عليهم هلم، والنصيحة وبينهم، بنيأنفسهم وطرحالتفرقة عليهم، السالم وإفشاء مرضاهم، ،وعيادة

وكلماتعلقمنهم،منهمراعاةحقاألصحابواخلدمواجلريانوالرفقاءيفالسفرو.وشهودجنائزهم
.(6)بسبب

واجتماَعها آتل َفالقلوب  ،فإذاكاَناملؤمنوَنإخوًةأ مروافيَمابينَـه ممباي وجب  واعم ايوجب  وهن 
                                                           

.ومسلم،صحيح1،1/103،ط481صابعيفاملسجدوغريه،رقماحلديث:(أخرجهالبخاري،صحيحالبخاري،كتابالصالة/اببتشبيكاأل1)
 .1،4/1999،ط2585اببتراحماملؤمننيوتعاطفهموتعاضدهم،رقماحلديثمسلم،كتابالربوالصلةواآلداب/

 .1،5/426(املاتريدي،تفسرياملاتريديأتويالتأهلالسنة،ط2)

 .5/424القرآناجمليد،د.ط،الفاسي،البحراملديديفتفسري( 3)

 .1،9/79(الثعليب،الكشفوالبيانعنتفسريالقرآن،ط4)

 .1،11/7001(املالكي،اهلدايةإىلبلوغالنهايةيفعلممعاينالقرآنوتفسريه،وأحكامه،ومجلمنفنونعلومه،ط5)

 .3،2/525الزخمشري،الكشافعنحقائقغوامضالتنزيل،ط( 6)
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واختالَفها َل:اوأيضً،تنافَرالقلوب  عنهالضررَ،إىلأخيهالن فعَفإن األَخم ْنشأن ه أنيوص  .(1)ويكف 

وقيل يضاد ها{ۈ ٴۇ ۋ}: إىلما الدينية األخوة اليعدو "أيحاهلم ۋ ۅ }؛

.(2)وبدفعإمثالظلمعنالظامل"،إبيصالاملظلومإىلحقه{ۅۉ
ومنكانيفحاجةأخيه،هم ل سْاليظلمهوالي ؛أخواملسلم"املسلم:قالرويأنالنيب
ومنسرت،فرجهللاعنهكربةمنكرابتيومالقيامة،جعنمسلمكربةومنفر ،كانهللايفحاجته

.(3)اسرتههللايومالقيامة"مسلمً
السعدي قال عقد{ۈ ٴۇ ۋ}: هذا املؤمنني، بني هللا عقده أي، من وجد إذا أنه

فإنه،واليوماآلخر،ورسله،بهوكت،ومالئكته،اإلميانابهلل،يفمشرقاألرضومغرهبا،شخصكان
للمؤمنني أخ ألنفسهم، حيبون ما املؤمنون له حيب أن توجب أخوة يكرهو، ما له نويكرهون

ألنفسهم ورسوله، هللا أمر املؤمننيولقد حبقوق ابلقيام لبعض، بعضهم التآلف، حيصل به ومبا
التواددو والتواصلبينهم، بعضكلهذا؛ على فمنذلك،أتييدحلقوقبعضهم االقتتال، وقع إذا

بينهم وتدابرها، وتباغضها القلوب لتفرق املوجب إخواهنم، بني املؤمنون فليصلح به، فيما وليسعوا
.يزولشنآهنم

ابلتقوىعموًما مثأمر حبقوقاملؤمننيوبتقوىهللا، ورتبعلىالقيام الرمحة، فقال؛ ې }:

{ې حصلت الرمحةوإذا واآلخرة، الدنيا خري حصل ذلك، ودل حبقوقع، القيام عدم أن لى
.منأعظمحواجبالرمحةاملؤمنني

:غريماتقدم،ويفهاتنياآليتنيمنالفوائد

.وهلذاكانمنأكربالكبائر؛لألخوةاإلميانيةأناالقتتالبنياملؤمننيمنافٍ-

،اليتدونالشرك،معوجودالقتالكغريهمنالذنوبالكبارالتزولواألخوةاإلميانيةوأناإلميان-
                                                           

 .1،2/288رجب،روائعالتفسرياجلامعلتفسرياإلمامابنرجباحلنبلي،ط(ابن1)

 .6/164،.1(النيسابوري،غرائبالقرآنورغائبالفرقان،ط2)

.ومسلم،1،3/128،ط2442(رواهالبخاري،صحيحالبخاري،كتاباملظاملوالغصب/ابباليظلماملسلماملسلمواليسلمه،رقماحلديث3)
 .4/1996،د.ط،2580مسلم،كتابالربوالصلةواآلداب/اببحترميالظلم،رقماحلديث:صحيح
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.وعلىذلكمذهبأهلالسنةواجلماعة

.بنياملؤمننيابلعدل،وعلىوجوباإلصالح-

.حىتيرجعواإىلأمرهللا،وعلىوجوبقتالالبغاة-

أنهالجيوز؛والتزامهأبنرجعواعلىوجهالجيوزاإلقرارعليه،وعلىأهنملورجعوالغريأمرهللا-
.ذلك

.(1)دونأمواهلم،ألنهللاأابحدماءهموقتاستمرارهمعلىبغيهمخاصة؛وأنأمواهلممعصومة





******

                                                           

 .1،1/800السعدي،تيسريالكرميالرمحنيفتفسريكالماملنان،ط( 1)
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 سابعال بحثامل
 حرمة املسلم

ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی یی }:قالتعاىل

ٱ ٻ  مث ی جئ حئ مئ ىئ يئجب حب خب مب ىب يبجت حت خت مت ىت يت جث

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

 .(11،12:آليةا،سورةاحلجرات){ڤ ڤڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ
السخرية:قيلو،وهوالنظرإىلاملسخوربعنيالنقص:قيل،اهلزء:رخْالس  وهياسممنه-إن 

.(1)والتنبيهعلىالعيوبوالنقائصبوجهيضحكمنه،االستحقارواالستهانة:-
عب اس ابن (2)قال (3)بنقيسنزلتيفاثبت: وَ، أذنه يف كان أن ه رٌقْـوذلك ، إذا أتىفكان

جيلسإىلجنبه،وقدسبقوهابجمللس،هللارسول لهحىت  يقول،أوسعوا فأقبلذات،فيسمعما
يوم رسول، مع ركعة الفجر صالة من فاته وقد هللا ، النيب  انصرف أخذفلم ا الصالة من

جمالسهم منه]أصحابه فربض، مبجلسه[ رجل كل  أحدألحد، يوسع يكاد فال الرجلإذا، فكان
.كماهو،اقامقائمً،افلمجيدجملسً،جاء

،فجعليتخط ىرقابالناسهللاأقبلحنورسول،وقاممنها،فلم افرغاثبتمنالصالة
انتهىإىلرسول،تفسحواتفسحوا:ويقول فقال،وبينهوبينهرجلهللافجعلوايتفسحونلهحىت 

فلم اأبينت،افجلساثبتمنخلفهمغضبً،جلسفا،اقدأصبتجملسً:فقاللهالرجل.تفسح:له
الهذكرأمًّ.ابنفالنة:فقاللهاثبت.أانفالن:قال؟منهذا:وقال،غمزاثبتالرجل،الظلمة

هبايفاجلاهلية .هذهاآليةفأنزلهللا،فنكسالرجلرأسهواستحيا.كانيعري 

استهزءوابفقراءأصحاب،-صدرالسورةالذينذكرانهميف-نزلتيفوفدمتيمورويأهنا
                                                           

 .1/707(السايس،تفسريآايتاألحكام،1)

 .55سبقترمجتهص( 2)

اقليلاحلديث.انظر:ابنسعد،سنني،كانشيخ105ًهـ،وهوابن168،موىللبينغفارمنكنانة،ماتسنةبنقيسأبوالغصن،امسهاثبت( 3)
 .2،1/431خمرًجا،ط-متممالتابعني-الطبقاتالكربى
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ملارأوامن،وساملموىلأيبحذيفة،وسلمان،وصهيب،وبالل،وخباب،مثلعم ار،هللارسول
{ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ}:فأنزلهللاسبحانهيفالذينآمنوامنهم،راثثةحاهلم

(1).

:كورةيفاآليةوجهنيتملالسخريةاملذحتو
يفالنيةيف{ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ}يفاألفعال{ائ ەئ ەئ وئ وئ}:يقول،يفاألفعال:أحدمها

منأفعالأ ولَئ :أي؛{ۆئ ۈئ}تلكاألفعالأو .وأقربإىلالقبول،كَأفعاهلمأخلصعنداَّلل 
وهمقدرضواابخللقةاليتأنشئوا،الإليهم،وذلكراجعإىلمنشئها،قةلْسخريةيفاخل :والثاين

.وعسىأنيكونواهمعلىتلكاخللقةعندهمخريًامنهم،عليها
:حيتملوجهني{ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ}:مثقوله
.يصريوامنبعدهمخريًامنتلكاألحوالواألفعالاليتهمعليهااليومعسىأن:أحدمها
منهميفاحلال:والثاين خريًا همعنداَّلل  ڇ ڍ ڍ ڌ }:كقوله؛عسىأنيكونوا

{ڌڎ أتقاهم؛ هو تعاىل اَّلل  عند منهم األكرم أن أخرب أسب، هو مبا افتخروا ما الفخارال اب
.(2)عندهم

.فةدقوالش ابلش  :ومنهممنيقول.هوالطعنابللسان:مثمنهممنيقول.هوالطعن:واللمز
.وحاصلههوالطعنفيه؛ابلعني:ومنهممنيقول

.التعيبوا:أي؛هوالعيب:اللمز:وقيل

:حيتملوجهني{حئ جب}:وقالمثقوله

.تذكروامساوئأنفسكمعندالناس:أي{ی جئ حئ جب}:اأحدمه

أعلم،وأاليهتكواسرتهم،وفيهاألمرابلسرتعليهموعلىأنفسهم .واَّلل 

 وقوله أي{مئ ىئ يئ}: ابأللقاب: والنبز،التدعوا يقال؛بقْالل : :نبزتفالانً:
.تهبْقَلَ:أي

                                                           

 .1،9/80الثعليب،الكشفوالبيانعنتفسريالقرآن،ط( 1)

 .1،9/333املاتريدي،تفسرياملاتريديأتويالتأهلالسنة،ط( 2)
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قالبعضأهلالتأويل عنذلك: هنوا إمنا ألهنميسموهنمبعدإسالمهمابألفعالاليتكانوا؛
.(1)ويلقبوهنمبذلك،يفعلونيفحالجاهليتهممنالكفروالفسوق

أنيعترببظاهرأحوالالناسفإن يفيوالينبغ.اإالسل طعليهمااستصغرأحدأحدً:ويقال
.(2)واحلق يسرتأولياءهيفحجابالض عة،خباايالزوااي

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ }:عنسوءالظنوالغيبةوالتجسسوقدهنىهللا

،سورةاحلجرات){ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ

.(12:اآلية

.إ ن ظنالسوءابملسلممعصية:معصيةأي:يعين{پ پ ڀ ڀڀ}:عاىلقولهت

.أنيظنويتكلمبه:فالظنالذيفيهإمث.وظنالإمثفيه،ظنفيهإمث؛الظنظنان":وقيل
.(3)"واليتكلمبه،فهوأنيظن:وأماالظنالذيالإمثفيه

.{ٺ ٺ ٺ ٿ}،والتبحثواعنعيبأخيكم،التطلبوا:يعين{ڀ ٺ}:مثقال

تعاىل وقيليفقوله يصدرعن{ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ}: متثيلملا
عنه صدوره حيث من املغتاب على، بصاحبه تعلقه حيث طبعًومن وأشنعه وجه وعقاًلأفحش ا

االستفهامالتقريريمنحيثإنهاليقعإاليفكالمهومسلم؛معمبالغاتمنفنونشىت،اوشرعً
أوادعاء عندكلسامعحقيقة الفعلإىل، أحد)وإسناد مناألَأبنأحدًإيذاانً( يناليفعلد حَا

اوجعلاملأكولأخً،ثيلاالغتيابأبكلحلماإلنسانومت،وتعليقاحملبةمباهويفغايةالكراهة،ذلك
.الآلكلوميتً

أوحملبتهاليت،العدمحمبةذلكوحتقيقً،علىاإلقرارمحاًل{ڤڤ}:وتعقيبذلكبقولهتعاىل
ينبغيمثلها ال املثلالسائر»ويف، :» ألهنا مثله للحم أبكلاإلنسان الغيبة عن املثالبكين ذكر

                                                           

 .1،9/334(املاتريدي،تفسرياملاتريديأتويالتأهلالسنة،ط1)

 .3،3/442القشريي،لطائفاإلشارات=تفسريالقشريي،ط( 2)

 .2،4/365،ط1988الرتمذي،سننالرتمذي،اببماجاءيفسوءالظن،رقماحلديث( 3)
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وجعلهميتاألناملغتاب،املماثلألكلاللحمبعدمتزيقهيفاستكراهالعقلوالشرعلهاألعراضومتزيق
.(1)ووصلهابحملبةملاجبلتعليهالنفوسمنامليلإليهامعالعلمبقبحها،اليشعربغيبته

حىت،يقتصرعلىذلكمثمل،أتملكيفمث لاالغتيابأبكلاإلنسانحلمإنسانآخرمثله
األخ حلم جعله األخ، حلم على يقتصر ومل مثله... آخر إنسان حلم أبكل االغتياب متثيل ،فأما

ومتزيقالعرض،ومتزيقأعراضهم،وذلكألن االغتيابإمناهوذكرمثالبالناس،فشديداملناسبةجد ا
ومناملعلومأنحلماإلنسان،الحمالةألنأكلاللحمفيهمتزيق؛مماثلألكلاإلنسانحلممنيغتابه

مثله آخر إنسان عند مستكره أخيه، حلم كراهة مثل يكون ال أنه إال يف، مبالغة القول وهذا
تً،الأمدفوقها،االستكراه .(2)والحيسهبا،فألجلأناملغتاباليشعربغيبتهاوأماقولهَميـْ

والخيفى،أوالتفريقبنيأفراده،اإلسالميكلمامنشأنهزعزعةالكيانلقدحرمهللا
،وحقدوغلعلىإخواهنماملسلمني،يفالصدوررٍغَعلىأحدماقدتورثهالغيبةأواهلمزواللمزمنوَ

وعرضه دمه املسلموحرمة وحلرمة الصفات، أبشنعمثال،حذرعزوجلمنهذه مرتكبها ،وشبه
الوقوعفيها عل،حىتيتجنبوا فالسخرية،فهمأخوةوهمجسدواحد،حرماهتموأعراضهموحيافظوا

.نسألهللاالسالمة،امرتكبهاوأخريًإمناتضرأواًل،واهلمزواللمزوالغيبةوغريهامماحذرهللامنه

******

                                                           

 .1،13/309(األلوسي،روحاملعاينيفتفسريالقرآنالعظيموالسبعاملثاين،ط1)

 .1/173البدوي،منبالغةالقرآن،د.ط،( 2)
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 ثامنال بحثامل
 مبدأ اإلخاء اإلنساين واملساواة بني الشعوب

ڇ ڍ ڍ ڌ  ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ}:قالتعاىل

.(13:اآلية،سورةاحلجرات){ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ
فقال،ابنفالنة:وقولهللرجلالذيمليفسحله (2)بنقيسنزلتيفاثبت:(1)قالابنعب اس

»هللارسول فالنة: ؟منالذاكر اثبت«. فقام فقال، هللارسولأاناي: فقال. انظريفوجوه»:
فإن كال»:قال.رأيتأبيضوأسودوأمحر:قال،«؟مارأيتاياثبت»:فقال،فنظرإليهم«.القوم

يفالد ينوالتقوى .(3)«تفضلهمإال 
،قصدهبذهاآليةالنهيعنالتفاخرابألنساب ؛التساويفيهاأبنخلقهممنذكروأنثىوبني 

وحواء آدم يعين قال. مث ال{چ چ ڇ ڇڇ}: للتعارف والقبائل الشعوب أن فبني
:وفيهاثالثةأوجه،لالفتخار

هاأحد الشعوب: أن األبعد: النسب والقبائل، األقرب: النسب شعوابً، ومسوا القبائل؛ ألن
.تشعبتمنها
.ربيعةومضروسائرعدانن:والقبيلة،عرباليمنمنقحطان:أنالشعوب:الثاين

.بطونالعرب:والقبائل،بطونالعجم:أنالشعوب:الثالث
الناس" بني التسوية اآلية هذه وقصد ق، تعاىلمث ال لئال{چ چ ڇ ڇڇ}: أي

ڇ ڍ ڍ ڌ }: فإنالطريقإىلالكرمغريهذا.تفاخرواويريدبعضكمأنيكونأكرممنبعض

بكرة{ڌڎ أبو (4)وروى رسول: اي هللاقيل الناس: خري من قال؟ وحسن: عمره طال "من
                                                           

 .55سبقترمجتهص( 1)

،1بناحلارث.انظر:ابنقانع،معجمالصحابة،طبناخلزرجبنكعببنثعلبةحارثةبنبنمالكبنامرئالقيسبنمشاسبنقيساثبت( 2)
1/126. 

 .9/86(الثعليب،املرجعالسابق،3)

 .67(سبقترمجتهص4)



 سورة احلجراتضوء املقاصد القرآنية يف 

 111 

.(2()1)له"عم
ولكنينظرإىل،"إنهللاالينظرإىلصوركموأموالكم:هللاقالرسول:وعنأيبهريرةقال

.(3)"قلوبكموأعمالكم

املختلفونأجناسً":يقولسيدقطب إنكممنأصل؛وقبائلاملتفرقونشعوابً،اوألواانًايأيها
.افالختتلفواوالتتفرقواوالتتخاصمواوالتذهبوابددً.واحد

الذيخلقكم{ڄ ڃ} هو النداء هذا على{ڃ چ چ}والذييناديكم يطلعكم وهو
فأمااختالف،إمناهيالتعارفوالوائم،إهناليستالتناحرواخلصام،{چ ڇ}الغايةمنجعلكم
واأللوان األلسنة واختالفالطباعواألخالق، واختالفاملواهبواالستعدادات، فتنوعاليقتضي،
النزاعوالشقاق بليقتضيالتعاونللنهوضجبميعالتكاليفوالوفاءجبميعاحلاجات، سللونولي.

إمناهنالكميزانواحدتتحددبه،واجلنسواللغةوالوطنوسائرهذهاملعاينمنحسابيفميزانهللا
:ويعرفبهفضلالناس،القيم

وهويزنكمعنعلموعنخربة،اهوالكرميعندهللاوالكرميحقًّ،{ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ}
.{ڈ ڈ ژ ڎ}:ابلقيمواملوازين

وإىلهذا،ويرتفعميزانواحدبقيمةواحدة،وتسقطمجيعالقيم،وهكذاتسقطمجيعالفوارق
.وإىلهذهالقيمةيرجعاختالفالبشريفامليزان،امليزانيتحاكمالبشر

تتوارىمجيعأسبابالنزاعواخلصوماتيفاألرض قيماليتيتكالبوترخصمجيعال،وهكذا
الناس عليها والتعاون، لأللفة واضح ضخم سبب ويظهر للجميع: هللا ألوهية أصل، من وخلقهم

.واحد

وهذاهواللواءالذي،لواءالتقوىيفظلهللا:كمايرتفعلواءواحديتسابقاجلميعليقفواحتته
                                                           

.وقالحديثحسن2329،4/143ث،أبوابالزهد،اببماجاءيفطولالعمرللمؤمن،رقماحلدي2330(أخرجهالرتمذييفالسنن،رقم1)
 صحيح.

 .1،5/152(احملاريب،احملررالوجيزيفتفسريالكتابالعزيز،ط2)

 .4/1987،د.ط،2564اببحترميظلماملؤمنوخذله،رقماحلديث(رواهمسلم،صحيحمسلم،كتابالربوالصلةواآلداب3)
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عقاب من البشرية لينقذ اإلسالم للجنسيرفعه العصبية ل لألرضوالعصبية، للقبيلة، ،والعصبية
وكلهاجاهلية.وتسمىبشىتاألمساء،تتزايبشىتاألزايء،وكلهامناجلاهليةوإليها.والعصبيةللبيت

ليقيمنظامه،وقدحارباإلسالمهذهالعصبيةاجلاهليةيفكلصورهاوأشكاهلا!عاريةمناإلسالم
والراية،والرايةالبيت،والرايةالقومية،الرايةالوطنية.رايةهللا:اإلنساينالعاملييفظلرايةواحدة

اجلنس اإلسالم. يعرفها ال زائفة راايت فكلها اجلاهليةوقال... العصبية عن فإهنا»: دعوها
.(2)وهذههيالقاعدةاليتيقومعليهااجملتمعاإلسالمي"،(1)«منتنة






******

                                                           

،رقماحلديث{ک ڑ ڑ ژ ژ}،كتابتفسريالقرآن/اببقولهتعاىل:4907(أخرجهالبخارييفصحيحه،صحيحالبخاري،رقم1)
1،6/154،ط4907

ً
،د.ط،2584ا،رقماحلديثاأومظلومً،ومسلم،صحيحمسلم،كتابالربوالصلةواآلداب/اببنصراألخظامل

4/1998. 

 .17،6/3349(الشاريب،يفظاللالقرآن،ط2)
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 اخلامتة
فمنخاللالدراسةاملتأنيةللمقاصدالقرآنيةاليتوبعد،احلمدهللالذيبنعمتهتتمالصاحلات

احلجرات سورة تضمنتها إليها، اإلشارة أمهية رأينا اليت النتائج بعض لنا يظهر بعض، جانب إىل
.يةاليتتضمنتهاتلكالسورةالتوصياتاليتالحتلنابعدالعيشمعاملباحثاملقاصد

 :النتائج -أوال  
 .اهتمامالعلماءقدميًاوحديثًابعلماملقاصدالشرعية -1

،شدةاحلاجةيفهذاالعصرخاصةللوقوفعلىاملقاصدالقرآنيةمنخاللسورالقرآنالكرمي -2
 .ذلكيفمنبعيةمناهتماتخاصةمعكثرةمايوجهلإلسالممتمثاًل

 .جراتعلىالكثريمناملقاصدالشرعيةاليتهباصالحالفردواجملتمعاحتوتسورةاحل -3

 .والوفاءبعهوداأللوهية،كونابلتأدبآبدابالربوبيةيإمناكمالالعبوديةواإلخالصهلل -4

 .وصوراإلعجازفيه،وهذامنمجالالقرآنالكرمي،ارتباطآيالقرآنبعضهاببعض -5

ومعرسوله،اآلداباليتجيبعلىاملسلمالتأدبهبامعهللاتضمنتسورةاحلجراتللعديدمن -6
. 

 .بيانالسورةللعديدمنأمساءهللاتعاىلوصفاته -7

 .عددتالسورةمجلةمنفضائلالنيب -8

 .علىأمتهامناحلقوقاليتجتبللنيبذكرتسورةاحلجراتعددً -9

 .بينتالسورةدخولاألعماليفمسمىاإلميانواإلسالم -10

 .ئرةاإلسالمأوسعمندائرةاإلميانواإلحساندا -11

 .أعمالالقلوبأصلمنأصولاإلميانابهلل -12

متجلًياذلك،عدماعتصامهاابلكتابوالسنة:هاذممناألسبابالرئيسيةلتفرقاألمةوتشر -13
 .يفتقدمياألهواءواآلراءعلىنصوصالشرعوأحكامه

األمر -14 ويل على اخلروج حرمة للديناحفظً؛ للدماءاوحقنً، واملمتلكاتوصوانً، ،لألعراض
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 .مناألدبوالسمعوالطاعةهللاووجوباالقتداءمباكانعليهصحابةرسول

تثب  -15 دون اإلشاعات مروجي الكرمية السورة تجرمت وصفته؛ األوصافمحيث أبقبح
 .وأشنعها

مساحةشرعهللاتعاىلوبيان،عددتالسورةمجلةعظيمةمنمظاهررمحةهللاتعاىلبعباده -16
 .ودينه

 .سببعظيممنأسبابالتقاتلوالتناحروظهورالفسادالعريضيفاجملتمعاتالعصبيةالعمياء -17

 .السورةلقضيةالنزاعوالشقاقبنياألفرادوالدولمنخاللمنهجقرآينرابينحكيممعاجلة -18

 .األخوةاإلميانيةأعلىوأعظممنأخوةالنسب -19

البني -20 ذات أساسيٌّإصالح الدينج زٌء من تلقي، أن من األنفس محاية يف أساسي وجزء
 .أبيديهاإىلالتهلكة

 .ودماملسلمخاصة،عظمحرمةالدماإلنساينعامة -21

 .قبحالتفاخرابألحسابواألنساب -22

 :التوصيات -اثني ا
العلم -1 وطلبة العلماء قبل من الشرعية املقاصد بعلم االهتمام ؛ الباحث يعدم ال منإذ

واليتمنأمهها،اإلشاراتاهلامةيفهذااحلقلاملقاصديلتحققشروطاالجتهادفيهمعلىالكمال
 .معرفةمقاصدالشرععلىوجههاالصواب

بعضً -2 خيصصوا أن املقاصدي احلقل يف الباحثني يتعلقعلى فيما املقاصدية أحباثهم من ا
العصر مع يتناسب مبا ابألحكام أهله، خماطبة ويراعي منحيث؛ املرجوة الفوائد من ذلك يف ملا

 .مامعاهلجماتالشديدةعلىالشريعةاإلسالميةيفعصرانسي ال،تعريفالناسمبحاسنشريعتهم

للقرآن -3 القرآنية ابلدراسة االهتمام والدكتوراه املاجستري مرحليت وخاصة العلم طلبة على
 .القرآنالكرميومنهاالدراسةاملقاصديةمنخاللسورة،الكرمي

التعليم -4 يف واستخدامها الرتبوية األساليب ابستنباط االهتمام الفطرة، مع لتناسبها وذلك
 .أصحابهعليهولينشأاجليلعلىمارّبرسولنا،اإلنسانية
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.آلهوصحبهأمجعنيحممدوعلىوصلىهللاعلىنبينا






******
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 س العامةالفهار
 وتشتمل على:

  هرس اآلايت. -
  هرس األحاديث. -
  هرس األعالم. -
 املصادر واملراجع. -
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  هرس اآلايت

 رقمها اآليــــــــــــــــــــــــة
رقم 

 الصفحة
 البقرة  -2

63[30] {ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ}

53[35] {ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ}

52[143] {ڤ ڤ ڤ ڤ}

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ}
 {ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

[177]79

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ}
 {...ھ ہ ہ ہ ۀہ ۀ ڻ

[262-264]84

79[285] {ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ}

 آل عمران  -3

79[19] {چچ چ چ ڃ ڃ}

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ}
 {چ چ چ ڃڃ

[31]57

53[55] {ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ}

10[103] {ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ}

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ}
 {ٹ ٹ ٿ

[110]52
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 رقمها اآليــــــــــــــــــــــــة
رقم 

 الصفحة
84[164] {ې ې ې ې ۉ}

 النساء  -4

 یی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ}
 {...خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ

[59]59

 گ گگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ}
 {...ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

[83]93

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ}
 {ەئ ەئ ائ ائ ى ى ېې

[94]84

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ}
 {...ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ

[114]101

 املائدة  -5

9[3] {ڇ چ چ چ}

 ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ}
 {ۇئٴۇۋ ۈ ۈ

[8]104

45[9] {ائ ائ ى ى}

63[49] {ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ}

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ}
 {ڈڈ ڎ

[67]53
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 رقمها اآليــــــــــــــــــــــــة
رقم 

 الصفحة
 األنفال  -8

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ}
 {...ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

[2-4]79،81

 گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ}
 {ڳ گ

[20]57

 التوبة  -9

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ}
 {...ڌ ڍ ڍ

[24]58

15[42] {ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ}

79[60] {ۀ ڻ ڻ ڻ}

100[122] {ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ}

 يونس  -10

10[38] {ۆ ۇ ۇ}

 هود  -11

43[1] {ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ}

98[118] { ...پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}

 إبراهيم  -14

84[11] {ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ}



 سورة احلجراتضوء املقاصد القرآنية يف 

 120 

 رقمها اآليــــــــــــــــــــــــة
رقم 

 الصفحة
 النحل  -16

15[9] {ڦ ڦ ڤ ڤ}

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ}
 {...ڤ ڤ ڤ ڤ

[89]8

 الكهف  -18

57[6] {...ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ}

79[79] {ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ}

 مرمي  -19

53[7] {...ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ}

53[12] {پ پ پ ٻٻ ٻ ٻ ٱ}

 طه  -20

84[37] {يت ىت مت خت حت}

 األنبياء  -21

52[107] {گ گ گ ک ک}

 النور  -24

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ}
 {چ چ چ

[12]91
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 رقمها اآليــــــــــــــــــــــــة
رقم 

 الصفحة
 الفرقان  -25

6[2] {ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ}

6[54] {...ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ}

 النمل  -27

53[9] {ھ ہ ہ ہ ہ ۀ}

94[27] {ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ}

 القصص  -28

 ائ ائ ى ى ې ې ې ې}
 {وئ وئ ەئ ەئ

[5]84

 لقمان  -31

62[19] {...متىت خت حت جت يب ىب}

 األحزاب  -33

[6] {ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇ}
53،

54

53[45] {ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ}

  اطر  -35

 ڤ ڤ ٹڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ}
 {...ڦ ڦ ڤ

[32]76
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 رقمها اآليــــــــــــــــــــــــة
رقم 

 الصفحة
 الصا ات  -37

84[114] {گ گ گ گ ک}

 الفتح  -48

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ}
 {ى ې ې ې ې ۉ

[8-9]52

 ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ}
 {...ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

[29]44

 احلجرات  -49

[1] {...ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک}
38،49،
55،56،

57

49[3-2] {...ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ}

،38،60[2] {...ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ}
62،68

68[3] {...ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ}

61[4] {...ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ}

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ}
 {ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

[6]

46،
49،89،

90،
91،93،

104
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 رقمها اآليــــــــــــــــــــــــة
رقم 

 الصفحة
چ  چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ }

 {...ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ
[7]46،

95،96

93[8] {ڳ ڳ گ گگ گ ک ک}

 ڻ ڻ ںڻ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ}
 {..ۀ ۀ ڻ

[9-10]100

[9] {...ںڻ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ}
49،

103

[10] {...ې ۉ ۅۉ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ}

44،49،
84،

105،
106،
107

 ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى}
 {...ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ

[11-12]
50،

109

[11] {...وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى}
110،

111

 ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}
 {...ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

[12]111

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ}
 {...ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ

[13]

46،50،
110،
113،
114
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 رقمها اآليــــــــــــــــــــــــة
رقم 

 الصفحة

[14] {...ڳ گ گ گ گ ک کک ک ڑ}
72،

74،
77،78

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ}
 {...ۈۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

[15-17]75

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ}
 {...ۇ ۇ ڭ

[15]
72،

75،81

75[16] {...ې ۉ ۉ ۅ}

 جئ ی ی یی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئېئ ۈئ ۈئ ۆئ}
 {خب حب جب يئ ىئ مئ حئ

[17]
46،50،
75،83،

84

[18] {...ىت مت خت حت جت يب ىب}
35،

46،86

 ق  -50

46[1] {ٻ ٻ ٱٻ}

47[2] {...ڀ ڀ پ پ پ پ}

47[6] {...ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ}

47[12] {ۋ ۋ ٴۇ ۈ}

 ۅ ۋ ۋ ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭ}
 {ۅ

[45]47
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 رقمها اآليــــــــــــــــــــــــة
رقم 

 الصفحة
 الطور  -52

84[27] {ې ې ې ۉ ۉ ۅ}

 القمر  -54

6[49] {جث يت ىت مت خت حت}

 اجملادلة  -58

81[22] {...پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}

 التغابن  -64

57[8] {...ىائ ى ې ې ې ې}

 القلم  -68

9[4] {ں ں ڱ ڱ ڱ}

 اجلن  -72

59[22-21] {...ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ}

 املدثر  -74

[1] {ھ ھ}
53،

72،75



******
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  هرس األحاديث
 رقم الصفحة احلديث م

73هللاكأنكتراه،فإنملتكنتراهفإنهيراكاإلحسانأنتعبد .1

رجاًلمنهمشيًئا،فقالسعدأعطىالنيب .2 اينيبهللا،:رجااًل،ومليعط 
فالاًنشيًئاوهومؤمن،فقالالنيبأعطيتفالاًنوفالاًنوملتع ...ط 

72

3. 
أحدقبلي كانكلنيبي بعثإىلقومهخاصة،:أ عطيتمخًساملي عطهن 

وب عثتإىلكلأمحروأسود
52

4. 
بسمهللاالرمحنالرحيم.فقالوا إذنقدصدقناككماتقول،ولكن:اكتبوا

64ابمسكاللهم...:تكتب

101مندرجةالصياموالصالةوالصدقةأالأخربكمأبفضل .5
53...أالإينأبرأإىلكلخلمنخله،ولوكنتمتخًذاخلياًل .6
114إنهللاالينظرإىلصوركموأموالكم،ولكنينظرإىلقلوبكموأعمالكم .7

8. 
إناملقسطنييفالدنياعلىمنابرمنلؤلؤيومالقيامةبنييديالرمحن

الدنيامباأقسطوايف
104

9. 
:لوالأنزليفكذا،لوالأنزليفكذا.وقالاحلسن:إنانًساكانوايقولون

55؛فأمرهمالنيبفأعادواالذبحهمقومذحبواقبلأنيصليالنيب

أبصروهبعثالوليدأننيبهللا .10 فلما لبيناملصطلق، مصد  قًا بنعقبة
،فأخربهأهنمقدارتدواعناإلسالمأقبلواحنوه،فهاهبم،فرجعإىلالنيب

92

11. 
الإلهإال:شعبة،فأفضلهاقول-أوبضعوستون-اإلميانبضعوسبعون

هللا،وأدانهاإماطةاألذىعنالطريق
75

12. 
آخرةالر حل.فقالبيناأانرديفالن يب  بنايمعاذ:ليسبيينوبينهإال 

65..هللاوسعديك.لب يكرسول:جبل.قلت

84...ثالثةاليكلمهمهللايومالقيامة،والينظرإليهم،واليزكيهم .13

14. 
جعليرمقأصحابالنيبزمناحلديبية...مثإنعروةهللاخرجرسول

هللافوهللاماتنخمرسول:بعينيهقالخنامة...
67
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 رقم الصفحة احلديث م

هللاورسوله:أتدرونأييومهذا؟،قلنا:يومالنحر،قالخطبناالنيب .15
أعلم،فسكتحىتظنناأنهسيسميهبغريامسه...

67

16. 
أنابيعناعلىالسمعوالطاعة:،فبايعناه،فقالفيماأخذعلينادعاانالنيب

...يفمنشطناومكرهنا
54

115دعوهافإهنامنتنة .17

18. 
رسول قدم رسولهللا فَأ ْنز ل أيوب، أيب على فنزل املدينة هللا

ْفل،ونزلأبوأيوبالعلو،فلماأمسىوابت،فجعلأبوأيوبيذكرالس 
أسفلمنه...هللاأنهعلىظهربيٍترسول 

66

19. 
رسول على قدمت به،هللا وأقررت فيه فدخلت سالم اإل  إىل فدعاين

هللا،أأرجعإىلقوميفأدعوهمايرسول:فدعاينإىلالزكاةفأقررتهبا،وقلت
...موأداءالزكاةإىلاإل سال

92

أرادأنخيرجأقرعبنيأزواجه،فأَيـ ت هنخرجسهمهاهللاكانرسول .20 إذا
معه...هللاخرجهبارسول

90

د  ثبكلمامسع .21 93كفىابملرءكذاًبأنحي 
56كيفتصنعإنعرضلكقضاء؟ .22
58ناسأمجعنياليؤمنأحدكم،حىتأكونأحبإليهمنوالدهوولدهوال .23

ماأعددتهلامنكثري:ماأعددتهلا؟قال:هللا؟قالمىتالساعةايرسول .24
صالةوالصوموالصدقة،ولكينأحبهللاورسوله

58

25.  النيب مر  النيب فقال ل ون، َتض  يـَنـْ أسلم من نفر بين:على ارموا
ن...إمساعيل؛فإنأابكمكانرامًيا،ارمواوأانمعبينفال

66

26. 
املسلمأخواملسلم؛اليظلمهوالي ْسل م ه،ومنكانيفحاجةأخيهكانهللا

...يفحاجته،ومنفر جعنمسلمكربة،فرجهللاعنهكربة
107

27. 
فقال اثبت، فقام فالنة؟. الذاكر رسول:من فقالأاناي يف:هللا. انظر

113...ت؟مارأيتاياثب:وجوهالقوم.فنظرإليهم،فقال

57منرغبعنسنيتفليسمين .28



 سورة احلجراتضوء املقاصد القرآنية يف 

 128 

 رقم الصفحة احلديث م
55...منكرهمنأمريهشيًئافليصرب؛فإنهمنخرجمنالسلطانشربًامات .29
92منعتالزكاة،وأردتقتلرسويل؟ .30
106املؤمنللمؤمنكالبنيانيشدبعضهبعًضا .31
61ايأابعمرة،ماشأناثبت؟اشتكى؟... .32







******
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 هرس األعالم 
 رقم الصفحة العلم م
42ابناخلطيب .1
16ابنتيمية .2
8ابنعاشور .3
6ابنقيماجلوزية .4
66أبوأيوباألنصاري .5
60األقرعْبنحابس .6
7اآلمدى .7
101بنمالكأنس .8
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7اجلويين .11
92ْبنضرارثاحلار .12
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 رقم الصفحة العلم م
7السالم بنعبد العــــــــــــــــــــــــــــــــز .24
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91بنعقبةالوليد .32
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 املصادر واملراجع
علي .1 احلسن أبو األثري، حممدابن الكرم أيب حممدبن عبدبن عبدالكرميبن الشباينبن الواحد

 الدين، عز عليحممدعوضأسد الغابة يف معر ة الصحابةاجلزري، حتقيق: أمحد-، عادل
 .(م1994-هـ1415،)د.م:دارالكتبالعلمية،1املوجود،طعبد

علي .2 احلسن أبو األثري، حممدبابن الكرم أيب حممدن عبدبن عبدالكرميبن الشباينبن الواحد
 الدين، عز عليحممدعوضأسد الغابة يف معر ة الصحابةاجلزري، حتقيق: أمحد-، عادل

 .(م1994-هـ1415،)د.م:دارالكتبالعلمية،1املوجود،طعبد

الكرميالشيباينبنحممدابنعبدمدبنحمبنحممدابناألثري،جمدالدينأبوالسعاداتاملبارك .3
حممودحممد-اجلزريابناألثريالنهايةيفغريباحلديثواألثر،حتقيق:طاهرأمحدالزاوى

بريوت(.-م)املكتبةالعلمية1979-هـ1399ط-الطناحي،د
،1،ططبقات الفقهاء الشا عيةالرمحنأبوعمرو،تقيالدين،بنعبدابنالصالح،عثمان .4

.(م1992)بريوت:دارالبشائراإلسالمية،
،1،ططبقات الفقهاء الشا عيةالرمحنأبوعمرو،تقيالدين،بنعبدابنالصالح،عثمان .5

.(م1992)بريوت:دارالبشائراإلسالمية،
حممد .6 القاضي العريب، عبدابن بكربن أبو هللا امللكي، االشبيلي املعافري العريب أحكام بن

عبدالقرآن،  حممد أحاديثه: وخر ج أصوله طراجع عطا، )بريوت3القادر دار-، لبنان:
م(.2003هـ1424الكتبالعلمية،

حممد .7 القاضي العريب، عبدابن بكربن أبو هللا امللكي، االشبيلي املعافري العريب أحكام بن
عبدالقرآن،  حممد أحاديثه: وخر ج أصوله طراجع عطا، )بريوت3القادر دارلب-، نان:

م(.2003هـ1424الكتبالعلمية،
بنخلفابنالفراء،العدةيفأصولبنحممدبناحلسنيابنالفراء،القاضيأبويعلى،حممد .8

أمحد د وخرجنصه: وعلقعليه حققه املشاركيفبنعليالفقه، األستاذ بنسرياملباركي،
 ابلرايض الشريعة 2ط-كلية ،1410 1990-هـ )جامعة حممدم سعودامللك بن

اإلسالمية،
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بنأيوباملعروفاببنقيماجلوزية،إعالماملوقعنيعنبنأيببكرهللاحممدابنالقيم،أبوعبد .9
بنحسنآلسلمان،ربالعاملني،قدملهوعلقعليهوخرجأحاديثهوآاثره:أبوعبيدةمشهور

عبد أمحد عمر أبو التخريج: يف طشارك أمحد، 1هللا للنشر1423، اجلوزي ابن )دار هـ
والتوزيع،اململكةالعربيةالسعودية(.

جالء األ هام يف  ضل الصالة بنسعدمشسالدين،بنأيوببنأيببكرابنالقيم،حممد .10
شعيباألرانؤوطعلى حممد خري األانم حتقيق: طعبد-، األرانؤوط، )الكويت:2القادر ،

م(.1987-هـ1407دارالعروبة،
جالء األ هام يف  ضل الصالة بنسعدمشسالدين،بنأيوببنأيببكربنالقيم،حممدا .11

شعيباألرانؤوطعلى حممد خري األانم حتقيق: طعبد-، األرانؤوط، )الكويت:2القادر ،
م(.1987-هـ1407دارالعروبة،

منهاج السنة الدمشقي،احلليمابنتيميةاحلراينبنعبدابنتيمية،تقيالدينأبوالعباسأمحد .12
،)د.م:جامعةاإلمام1،حتقيق:حممدرشادسامل،طالنبوية يف نقض كالم الشيعة القدرية

 .(بنسعوداإلسالمية،د.تحممد

،حتقيق:جمموع الفتاوىاحلليمابنتيميةاحلراين،بنعبدابنتيمية،تقيالدينأبوالعباسأمحد .13
حممدالرمحنعبد قاسم،بن املصحفبن لطباعة فهد امللك جممع النبوية: )املدينة ط، د.

م(.1995-هـ1416الشريف،
منهاج السنة احلليمابنتيميةاحلراينالدمشقي،بنعبدابنتيمية،تقيالدينأبوالعباسأمحد .14

،)د.م:جامعةاإلمام1،حتقيق:حممدرشادسامل،طالنبوية يف نقض كالم الشيعة القدرية
 .(بنسعوداإلسالمية،د.تدحمم

،حتقيق:جمموع الفتاوىاحلليمابنتيميةاحلراين،بنعبدابنتيمية،تقيالدينأبوالعباسأمحد .15
حممدالرمحنعبد املصحفبن لطباعة فهد امللك جممع النبوية: )املدينة ط، د. قاسم، بن

م(.1995-هـ1416الشريف،
العب .16 أبو الدين تقي تيمية، أمحدابن عبداس عبداحلليمبن عبدالسالمبن أيبهللابن بن

القاسم الدمشقي، احلنبلي احلراين تيمية ابن حممد الديناإلميانبن انصر حممد حتقيق: ،
م(.1996هـ/1416األردن:املكتباإلسالمي،-،)عمان5األلباين،ط
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أمحد .17 العباس أبو الدين تقي تيمية، عبدابن عباحلليمبن عبدالسالمدبن أيبهللابن بن
القاسم الدمشقي، احلنبلي احلراين تيمية ابن حممد الديناإلميانبن انصر حممد حتقيق: ،

م(.1996هـ/1416األردن:املكتباإلسالمي،-،)عمان5األلباين،ط
أبوالفضلأمحد .18 رفعاإلصرعنبنأمحدبنحممدبنعليابنحجر، بنحجرالعسقالين،

م،)مكتبةاخلاجني،1998-هـ1،1418مصر،حتقيق:الدكتورعليحممدعمر،طقضاة
القاهرة(.

بنأيببكرابنخلكانالربمكيبنإبراهيمبنحممدابنخلكان،أبوالعباسمشسالدينأمحد .19
م)دارصادر11900اإلربلي،وفياتاألعيانوأنباءأبناءالزمان،احملقق:إحسانعباس،ط

.بريوت(-
، و يات األعيان وأنباء بنأيببكربنإبراهيمبنحممدابنخلكان،أبوالعباسمشسالدينأمحد .20

 .(،)بريوت:دارصادر،د.ت1،حتقيق:إحسانعباس،طأبناء الزمان

بندريداألزدي،احملقق:رمزيمنريبعلبكيبناحلسنابندريد،مجهرةاللغة،أبوبكرحممد .21
بناحلسنالسالميالبغداديمثالدمشقيبنرجببنأمحدالرمحننعبدابنرجب،زينالدي .22

 معاذروائع التفسري )اجلامع لتفسري اإلمام ابن رجب احلنبلي(، احلنبلي، أيب حتقيق:
هللاطارق طبنعوض 1بنحممد، العاصمة، دار السعودية: العربية )اململكة ،1422 -هـ

م(.2001
الطبقات الكربى بنمنيعاهلامشيابلوالء،البصري،البغدادي،بنسعدمدهللاحمابنسعد،أبوعبد .23

حتقيق:زايدحممدمنصور،خمرج ا، القسم املتمم لتابعي أهل املدينة ومن بعدهم،  -متمم التابعني -
هـ(.1408،)املدينةاملنورة:مكتبةالعلومواحلكم،2ط

عبد .24 أبو سعد، حممدابن سعدهللا ابن منيع بن البغدادي، البصري ابلوالء، الطبقات هلامشي
حممدالكربى مع اجلزء املتمم لطبقات ابن سعد حتقيق: ط، السلمي، صامل ،1بن

 م(.1993-هـ1414)الطائف:مكتبةالصديق،

الطاهر .25 حممد عاشور، حممدابن بن التونسي، الطاهر حممد ط،التحرير والتنويربن د. ،
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 هـ(.1984،)تونس:الدارالتونسيةللنشر

حترير»بنعاشورالتونسي،التحريروالتنويربنحممدالطاهربنحممدابنعاشور،حممدالطاهر .26
هـ،)الدارالتونسية1984ط-د«املعىنالسديدوتنويرالعقلاجلديدمنتفسريالكتاباجمليد

تونس(.-للنشر
األمويابلوالءالبغدادي،معجمبنواثقبنمرزوقبنقانعالباقيابنقانع،أبواحلسنيعبد .27

صالح حتقيق: قانع، البن طالصحابة املصرايت، سامل الغرابء1بن مكتبة املنورة: )املدينة ،
ه(.1418األثرية،

حممد .28 اجلوزية، بنأيببكرابنقيم مدارج السالكني بني منا ل إايك بنأيوبمشسالدين،
م(.1996-هـ1416بالعريب،،)بريوت:دارالكتا3،طنعبد وإايك نستعني

إمساعيل .29 الفداء أبو كثري، عمرابن بن الدمشقي، مث البصري القرشي كثري تفسري القرآن بن
-هـ1420،)د.م:دارطيبةللنشروالتوزيع،2بنحممدسالمة،ط،حتقيق:ساميالعظيم
م(.1999

،حتقيق:عليالبداية والنهاية،بنكثريالقرشيالبصريبنعمرابنكثري،أبوالفداءإمساعيل .30
م(.1988-هـ1408،)د.م:دارإحياءالرتاثالعريب،1شريي،ط

بنحممدابنمفلح،أبوإسحاق،برهانالدين،املبدعيفشرحهللابنعبدبنحممدابنمفلح،إبراهيم .31
 لبنان(.-م.)دارالكتبالعلمية،بريوت1997-هـ1،1418املقنع،ط

،)بريوت:3،طلسان العرببنعلي،أبوالفضل،مجالالدين،بنمكرمر،حممدابنمنظو .32
ه(.1414دارصادر،

بنحممدابنالعمادالَعكرياحلنبلي،شذراتالذهبيفأخباربنأمحداحليأبوالفالح،عبد .33
-هـ1،1406القادراألرانؤوط،طمنذهب،حققه:حمموداألرانؤوط،خرجأحاديثه:عبد

بريوت(.-م،)دارابنكثري،دمشق1986
هللاالظاهرياحلنفي،النجومالزاهرةيفملوكمصربنعبدبنتغريبرديأبواحملاسن،يوسف .34

والقاهرة،)وزارةالثقافةواإلرشادالقومي،دارالكتب،مصر(.
:دار،د.ط،)د.ماملعجزة الكربى القرآنبنأمحد،بنمصطفىبنأمحدأبوزهرة،حممد .35
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 الفكرالعريب،د.ت(.

بنالضحاك،الرتمذي،سننالرتمذي،احملقق:بنموسىبنَسْورةبنعيسىأبوعيسى،حممد .36
بريوت(.-م،)دارالغرباإلسالمي1998ط:-بشارعوادمعروف،د

أمحد .37 نعيم، عبدأبو أمحدهللابن إسحاقبن موسىبن بن األصفهاين، مهران معر ة بن
م(.1998هـ1419،)الرايض:دارالوطنللنشر،1،طالصحابة

أمحد .38 وي، األدنه حممد، سليمانطبقات املفسرين لألدنه ويبن حتقيق: بنصاحلاخلزي،،
 .(م1997-هـ1417السعودة،-،)د.م:مكتبةالعلومواحلكم1ط

لماءاحلنفيةبنقيصراألفغاين،جهودعبنأشرفبنحممدهللامشسالديناألفغاين،أبوعبد .39
ط القبورية عقائد إبطال 1يف ،1416 الكتاب1996-هـ هذا )أصل الصميعي )دار م،

رسالةدكتوراةمناجلامعةاإلسالمية(.
حممود .40 الدين شهاب عبداأللوسي، بن احلسيين، روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم هللا

عبدوالسبع املثاين،  علي طحتقيق: عطية، )بري1الباري العلمية،، الكتب دار وت:
هـ(.1415

حممد .41 عبدالبخاري، أبو إمساعيل بن اجلعفي، البخاري حمدصحيح البخاريهللا حتقيق: ،
هـ(.1422،)د.م:دارطوقالنجاة،1بنانصرالناصر،طزهري

أموربنإمساعيلأبوعبدهللاالبخارياجلعفي،اجلامعاملسندالصحيحاملختصرمنالبخاري،حممد .42
احملقق:حممدزهريهللارسول وأايمه، الناصرطوسننه )دارطوقالنجاة11422بنانصر هـ

الباقي(.)مصورةعنالسلطانيةإبضافةترقيمترقيمحممدفؤادعبد
،د.ط،)حيدرالتاريخ الكبريهللا،بناملغرية،أبوعبدبنإبراهيمبنإمساعيلالبخاري،حممد .43

ئرةاملعارفالعثمانية،د.ت(.الدكن:دا-آابد
عبد .44 أمحد أمحد البدوي، البيلي، مصر،من بالغة القرآن، هللا هنضة )القاهرة: ط، د.

م(.2005
بنواثقاألمويابلوالءالبغدادي،معجمبنمرزوقبنقانعالباقيالبغدادي،أبواحلسنيعبد .45
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صالح احملقق: طالصحابة، املصرايت، سامل 1بن ،1418( ، األثرية الغرابء املدينة-مكتبة
املنورة(.

معامل التنزيل يف تفسري بنالفراء،بنحممدبنمسعودالبغوي،حمييالسنة،أبوحممداحلسني .46
عبدالقرآن = تفسري البغوي،  طحتقيق: املهدي، الرتاث1الرزاق إحياء دار )بريوت: ،

هـ(.1420العريب،
مصاعد النظر لإلشراف على بنأيببكر،بنعليالرابطبنحسنبنعمرالبقاعي،إبراهيم .47

م(.1987هـ1408،)الرايض:مكتبةاملعارف،1،طمقاصد السور
نظم الدرر يف تناسب اآلايت بنأيببكر،بنعليبنحسنالرابطبنعمرالبقاعي،إبراهيم .48

،د.ط،)القاهرة:دارالكتباإلسالمي،د.ت(.والسور
احل .49 أبو مقاتلالبلخي، سليمانسن بن األزدي، بشري حتقيق:بن سليمان تفسري مقاتلبن ،

هـ(.1423،)بريوت:دارإحياءالرتاث،1هللاحممودشحاته،طعبد
عبد .50 سعيد الدينأبو انصر بنعمرهللاالبيضاوي، الشريازي، أنوار التنزيل وأسرار بنحممد

عبدالتأويل،  حممد طحتقيق: املرعشلي، العريب،1الرمحن الرتاث إحياء دار )بريوت: ،
هـ(.1418

أمحد .51 بنعليبناحلسنيالبيهقي، ،دالئل النبوة للبيهقيبنموسىاخلسروجردياخلراساين،
هـ(.1405،)بريوت:دارالكتبالعلمية،1ابباعرتافمشركيقريشمبايفكتابهللا،ط

ردياخلراساين،أبوبكربنبنعليبناحلسنيالبيهقي،شعباإلميان،أمحد .52 موسىاخل ْسَرْوج 
الدكتورعبد ،1احلميدحامد،طالعليعبدالبيهقي،حققهوراجعنصوصهوخرجأحاديثه:

1423 السلفية2003-هـ الدار مع ابلتعاون ابلرايض والتوزيع للنشر الرشد )مكتبة م،
ببومبايابهلند(.

،هـ1،1422تدقيق:األستاذنظريالساعدي،طبنعاشور،مراجعةوحتقيق:اإلمامأيبحممد .53
لبنان(.-م،)دارإحياءالرتاثالعريب،بريوت2002-

،حقيقسنن الرتمذيبنالضحاك،أبوعيسى،بنموسىبنسورةبنعيسىالرتمذي،حممد .54
،)مصر:شركةومطبعة2الباقي،وإبراهيمعطوة،طوتعليق:أمحدحممدشاكر،حممدفؤادعبد
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م(.1975-هـ1395فىالبايباحلليب،مصط
،سنن الرتمذي -اجلامع الكبري بنالضحاك،بنموسىبنسورةبنعيسىالرتمذي،حممد .55

م(.1998حتقيق:بشارعوادمعروف،د.ط،)بريوت:دارالغروباإلسالمي،
وبكرحممد،مجعه:أبتفسري التسرتيبنرفيع،بنيونسهللابنعبدالتسرتي،أبوحممدسهل .56

منشوراتحممد-،)بريوت:دارالكتبالعلمية1البلدي،حتقيق:حممدابسلعيونالسود،ط
هـ(.1423عليبيضون،

إسحاقأمحد .57 أبو بنحممدالثعليب، الثعليب، إبراهيم ،الكشف والبيان عن تفسري القرآنبن
لبنان:-،)بريوت1،طبنعاشور،مراجعةوتدقيق:نظريالساعديحتقيق:اإلمامأيبحممد

م(.2002-هـ1422دارإحياءالرتاثالعريب،
أمحد .58 اجلصاص، احلنفي، الرازي بكر أبو علي صادقأحكام القرآن، بن حممد حتقيق:

الرتاث-قمحاوي إحياء دار )بريوت: ط، د. الشريف، ابألزهر املصاحف مراجعة عضو
هـ(.1405العريب،

،د.ط،)القاهرة:دارقباءللطباعةوالنشروالتوزيع،د.واإلنسان الوحياجلليند،حممدالسيد، .59
ت(.

.احلكميبنعليبنأمحداحلكمي،معارجالقبولبشرحسلمالوصولإىلعلماألصول،حافظ .60
أمحد .61 حممداحلموي، بن الفيومي، علي ط،املصباح املنري يف غريب الشرح الكبريبن د. ،

.ت(.)بريوت:املكتبةالعلمية،د
البلدان،شهابالدينأبوعبد .62 ،2هللاالرومياحلموي،طبنعبدهللاايقوتاحلموي،معجم

م)دارصادر،بريوت(.1995
هـ1421،)د.م:مكتبةالعبيكان،1طعلم املقاصد الشرعية، بنخمتار،نورالدين، اخلادمي .63

م(.2001-
أبوعمروخليفة .64 الشيباينبنخياطخياط، دبنخليفة احملقق: طبقات، العصفريالبصري،

.م)دارالفكرللطباعةوالنشروالتوزيع(1993ط،هـ=-د1414سهيلزكار،



 سورة احلجراتضوء املقاصد القرآنية يف 

 138 

بنقَامْيازالذهيب،بنعثمانبنأمحدهللاحممدالذهيب،سريأعالمالنبالء،مشسالدينأبوعبد .65
ط األرانؤوط، شعيب الشيخ إبشراف احملققني من جمموعة 3احملقق: ،1405 / م1985هـ

)مؤسسةالرسالة(
أبوعبد .66 بناحلسنبنعمرهللاحممدالرازي، الدين، مفاتيح بناحلسنيالتيميامللقببفخر

 ه(.1420:دارإحياءالرتاثالعريب،،)بريوت1،طالغيب = التفسري الكبري

أبوحممدعبد .67 بنإدريسبنحممدالرمحنالرازي، احلنظلي، ابنأيبحامت،بناملنذرالتميمي،
طتفسري القرآن العظيم البن أي حامت اخلطيب، حممد أسعد حتقيق: العربية3، )اململكة ،
هـ(.1419السعودية:مكتبةنزارمصطفىالباز،

.ادراحلنفيالرازي،خمتارالصحاحالقبنعبدبنأيببكرهللاحممدالرازي،زينالدينأبوعبد .68
فهد .69 عبدالرومي، بالرمحنبن سليمان، طاجتاهات التفسري يف القرن الرابع عشرن ،1،

واالرشاد، والدعوة واالفتاء العلمية البحوث إدارات رائسة السعودية، العربية )اململكة
هـ(.1407

بنسهل،أبوإسحاقالزجاج،تفسريأمساءهللااحلسىن،احملقق:أمحدبنالسريالزجاج،إبراهيم .70
ارالثقافةالعربية(.ت)د-ط،د-يوسفالدقاق،د

إبراهيم .71 بنالسريالزجاج، أبوإسحاق، عبدمعاين القرآن وإعرابهبنسهل، اجلليل،حتقيق:
م(.1988-هـ1408،)بريوت:عاملالكتب،1عبدهشليب،ط

،)دمشق:دار2،طالتفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهجبنمصطفى،الزحيلي،وهبة .72
هـ(.1418الفكراملعاصر،

،حتقيق:الربهان يف علوم القرآنبنهبادر،هللابنعبدهللابدرالدينحممدالزركشي،أبوعبد .73
،)د.م:دارإحياءالكتبالعربيةعيسىالباّباحلليبوشركائه،1حممدأبوالفضلإبراهيم،ط

م(.1957هـ/1376
،)د.م،دارالعلم15،طاألعالمبنفارس،بنعليبنحممدبنحممودالزركلي،خريالدين .74

م(.2002للماليني،
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حممود .75 القاسم أبو عمروالزخمشري، بن هللا، جار الزخمشري أمحد، الكشاف عن حقائق بن
هـ(.1407،)بريوت:دارالكتابالعريب،3،طغوامض التنزيل

)اإلسكندرية:،د.ط،مشائل الرسول صلى هللا عليه وآله وسلمالفتاح،بنعبدزواوي،أمحد .76
دارالقمة،د.ت(.

عبد .77 انصرالرمحنالسعدي، عبدبن بن تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، هللا،
م(.2000-هـ1420،)د.م،مؤسسةالرسالة،1بنمعالاللوحيق،طالرمحنحتقيق:عبد

،2دي،حتفةالفقهاء،طبنأيبأمحد،أبوبكرعالءالدينالسمرقنبنأمحدالسمرقندي،حممد .78
لبنان(.-م،)دارالكتبالعلمية،بريوت1994-هـ1414

79.  عبدحسن احملاضرة يف اتريخ مصر والقاهرةالسيوطي، الدينالرمحن، جالل بكر، أيب بن
م،)دارإحياءالكتب1967-هـ1،1387السيوطي،احملقق:حممدأبوالفضلإبراهيم،ط

مصر(.-ليبوشركاهعيسىالبايباحل-العربية
عبد .80 الرمحنالسيوطي، الدين، جالل بكر دارأسرار ترتيب القرآنبنأيب م: )د. ط، د. ،

 الفضيلةللنشروالتوزيع،د.ت(.

،صحيح وضعيف اجلامع الصغري و ايدتهبنأيببكر،جاللالدينالسيوطي،الرمحنالسيوطي،عبد .81
،طإلكرتوين،)املكتبةالشاملة(.معالكتاب:أحكامحممدانصرالديناأللباين

،ضبطهلباب النقول يف أسباب النزولبنأيببكر،جاللالدينالسيوطي،الرمحنالسيوطي،عبد .82
لبنان(.-الشايف،)دارالكتبالعلميةبريوتوصححه:االستاذأمحدعبد

قيق:حممدأبو،حتاإلتقان يف علوم القرآنبنأيببكر،جاللالدين،الرمحنالسيوطي،عبد .83
م(.1974-هـ1394الفضلإبراهيم،د.ط،)د.م:اهليئةاملصريةالعامةللكتب،

،د.ط،)بريوت:دارالفكر،د.الدر املنثوربنأيببكر،جاللالدين،الرمحنالسيوطي،عبد .84
 ت(.

:دارالقاهرة-،)بريوت17،طيف ظالل القرآنالشاريب،سيدقطبإبراهيمحسنيالشاريب، .85
هـ(.1412الشروق،
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إبراهيم .86 موسىالشاطيب، بن الغرانطي، اللخمي حممد سليماناالعتصامبن حتقيق: عيد، بن
م(.1992-ه1412،)اململكةالعربيةالسعودية:دارابنعفان،1اهلاليل،ط

إبراهيم .87 موسىالشاطيب، بن الغرانطي، اللخمي حممد عبيدةاملوا قاتبن أبو حتقيق: ،
العربيةالسعودية:دارابنعفان،1بنحسنآلسلمان،طورمشه 1417،)اململكة -هـ

م(.1997
بنعبداملطلببنعبدبنشافعبنعثمانبنالعباسبنإدريسهللاحممدالشافعي،أبوعبد .88

 املكي، القرشي املطليب أمحدتفسري اإلمام الشا عي، مناف د. ودراسة: وحتقيق بنمجع
م(.2006-هـ1427،)اململكةالعربيةالسعودية:دارالتدمرية،1ان،طمصطفىالفر 

89.  الدين، شرف جعفر الدين، حتقيق:املوسوعة القرآنية، خصائص السورشرف ،
طالعزيزعبد التوجيري، عثمان اإلسالمية،1بن املذاهب بني التقريب دار )بريوت: ،

هـ(.1420
حممدمتويلالشعراوي،طبدون،)د.م:مطابعأخبار،اخلواطر -تفسري الشعراويالشعراوي، .90

م(.1997اليوم،
إرشاد الفحول إيل حتقيق احلق هللاالشوكايناليمين،بنعبدبنحممدبنعليالشوكاين،حممد .91

،حتقيق:الشيخأمحدعزوعناية،قد مله:الشيخخليلامليس،د.ويلالدينمن علم األصول
م(.1999-هـ1419:دارالكتابالعريب،،)د.م1صاحلفرفور،ط

،)دمشق،1،ط تح القديرهللاالشوكايناليمين،بنعبدبنحممدبنعليالشوكاين،حممد .92
هـ(.1414بريوت:دارابنكثري،دارالكلمالطيب،

أبوعبد .93 بن  مسند اإلمام أمحدبنأسدالشيباين،بنهاللبنحنبلبنحممدهللاأمحدالشيباين،
حنبل األرنؤوط شعيب حتقيق: عبد-، د إشراف: وآخرون، مرشد، عبدهللاعادل احملسنبن

م(.2001-هـ1421،)د.م:مؤسسةالرسالة،1الرتكي،ط
،)القاهرة:دارالصابوينللطباعةوالنشر1،طصفوة التفاسريالصابوين،حممدعليالصابوين، .94

م(.1997-هـ1417والتوزيع،
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عبدالصنعاين .95 بكر أبو مهامالرزاق، بن اليماين، احلمريي انفع دراسةالر اق،  تفسري عبدبن
هـ(.1419،)بريوت:دارالكتبالعلمية،1وحتقيق:د.حممودحممدعبده،ط

،حتقيق:املعجم الكبريبنمطرياللخميالشامي،أبوالقاسم،بنأيوببنأمحدالطرباين،سليمان .96
،)القاهرة:مكتبةابنتيمية،د.ت(.2السلفي،طاجمليدبنعبدمحدي

تفسري الطربي= جامع بنغالباآلمليأبوجعفر،بنكثريبنيزيدبنجريرالطربي،حممد .97
،)د.م:دار1احملسنالرتكي،طبنعبدهللا،حتقيق:د.عبدالبيان عن أتويل آي القرآن

 م(.2001-هـ1422هجرللطباعةوالنشروالتوزيعواإلعالن،

تفسري الطربي= جامع بنغالباآلمليأبوجعفر،بنكثريبنيزيدبنجريرالطربي،حممد .98
طالبيان عن أتويل آي القرآن شاكر، حممد أمحد حتقيق: الرسالة،1، مؤسسة م: )د. ،

م(.2000-هـ1420
حممد .99 بنصاحلالعثيمني، السفارينية العثيمني،شرحالعقيدة يفعقدالدرة-بنحممد املضية

هـ،)دارالوطنللنشر،الرايض(1،1426أهلالفرقةاملرضية،ط
بناحلسن،السالمأيبالقاسمبنعبدالعزيزالسالم،أبوحممدعزالدينعبدبنعبدالعز .100

الرؤوفسعد،د.ط،)القاهرة:،راجعهوعلقعليه:طهعبدقواعد األحكام يف مصاحل األانم
م(.1991-هـ1414زهرية،مكتبةالكلياتاأل

،حتقيق:تقريب التهذيببنحجر،بنأمحدبنحممدبنعليالعسقالين،أبوالفضلأمحد .101
م(.1986-هـ1406،)سوراي:دارالرشيد،1حممدعوامة،ط

ط،-عويضة،حممدنصرالدينحممدعويضة،فصلاخلطابيفالزهدوالرقائقواآلداب،د .102
ت.-د

103.  أمحدبني السلف واملتكلمني اإلميانالغامدي، عطية، طبن الغامدي، علي ،1بن
م،)مكتبةالعلومواحلكم،املدينةاملنورة،اململكةالعربيةالسعودية(2002هـ/1432

أمحد .104 إبراهيمالغرانطي، بن جعفر، أبو الثقفي الزبري ،الربهان يف تناسب سور القرآنبن
وزار )املغرب: ط، د. شعباين، حممد حتقيق: اإلسالمية، والشؤون األوقاف هـ1410ة
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م(.1990
،حتقيق:سيدكسرويديوان اإلسالمالرمحن،بنعبدالغزي،مشسالدينأبواملعايلحممد .105

م(.1990-هـ1411لبنان:دارالكتبالعلمية،-،)بريوت1حسن،ط
العباسأمحد .106 أبو احلسيناألجنريالفابناملهديبنحممدالفاسي، سيالصويف،بنعجيبة

هللاالقرشيرسالن،د.ط،)القاهرة:،حتقيق:أمحدعبدالبحر املديد يف تفسري القرآن اجمليد
هـ(.1419الدكتورحسنعباسزكي،

أبوعبد .107 بنعمروبنأمحدالرمحناخلليلالفراهيدي، ،حتقيق:د.العنيبنمتيمالفراهيدي،
ط،)د.م:دارومكتبةاهلالل،د.ت(.مهدياملخزومي،د.إبراهيمالسامرائي،د.

بنعبدبنفوزانالفوزان،صاحل .108 ،شرح األصول الثالثةهللاالفوزان،شرحاألصولالثالثة،
م(.2006-هـ1427،)د.م:د.ن،1ط

،حتقيق:مكتبحتقيقالقاموس احمليطبنيعقوب،الفريوزآابدي،جمدالدينأبوطاهرحممد .109
ا طالرتاثيفمؤسسة العرقسوسي، نعيم إبشرافحممد )بريوت8لرسالة، مؤسسة-، لبنان:

م(.2005هـ1426الرسالةللطباعةوالنشروالتوزيع،
أمحد .110 املصباحاملنرييفغريببنحممدالفيومي، العباس، أبو مثاحلموي، بنعليالفيومي

بريوت(.-الشرحالكبري،)املكتبةالعلمية
عبد .111 حممد أبو وهبهللاالقرشي، بن املصري، مسلم تفسري القرآن من اجلامع البن بن

م(.2003،)د.م:دارالغرباإلسالمي،1،حتقيق:ميكلوشموراين،طوهب
عبد .112 أبو حممدالقرطيب، أمحدهللا بن الدين، مشس اخلزرجي األنصاري بكر أيب اجلامع بن

الربدوينوألحكام القرآن = تفسري القرطيب أمحد حتقيق: أطفيش،ط، )القاهرة:2إبراهيم ،
م(.1964-هـ1384دارالكتباملصرية،

عبد .113 بنعبدبنهوازنالكرميالقشريي، حتقيق:لطائف اإلشارات = تفسري القشرييامللك، ،
،)مصر:اهليئةاملصريةالعامةللكتاب،د.ت(.3إبراهيمالبسيوين،ط

السالم،حتقيق:عبدالتكملة لكتاب الصلةيببكر،بنأهللابنعبدابناألابر،حممد، القضاعي .114
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م(.1995-هـ1415اهلراس،د.ط،)لبنان:دارالفكرللطباعة،
،)د.م:2طمعجم لغة الفقهاء، حامدصادققنييب،-قلعجي،قنييب،حممدرواسقلعجي .115

م(.1988ه/ـ1408دارالنفائسللطباعةوالنشروالتوزيع،
الد .116 عالء بكرالكاساين، أبو مسعودين، يفبن الصنائع بدائع احلنفي الكاساين أمحد بن

م،،)دارالكتبالعلمية(.1986-هـ2،1406ترتيبالشرائع،ط
تفسري املاتريدي )أتويالت أهل السنة(، بنحممود،أبومنصور،بنحممداملاتريدي،حممد .117

م(.2005-هـ1426لمية،،)بريوت،لبنان:دارالكتبالع1حتقيق:د.جمديابسلوم،ط
مكي .118 حممد أبو مَح وشاملالكي، طالب أيب حممدبن مثبن القريواين القيسي خمتار بن

اهلداية إىل بلوغ النهاية يف علم معاين القرآن وتفسريه، وأحكامه، األندلسيالقرطيباملالكي،
لياوالبحثالعلميحتقيق:جمموعةرسائلجامعيةبكليةالدراساتالعومجل من  نون علومه، 

،)جامعةالشارقة:جمموعةحبوث1جامعةالشارقة،إبشرافأ.د:الشاهدالبوشيخي،ط-
م(.2008-هـ1429كليةالشريعةوالدراساتاإلسالمية،-الكتابوالسنة

السيد .119 حتقيق: احلسن، أبو عبداملاوردي، عبداملقصودبن بن النكت والعيون الرحيم،
مؤسسةالكتبالثقافية،د.ت(.-د.ط،)د.م:دارالكتبالعلميةدي(، )تفسري املاور 

عبد .120 حممد أبو غالباحلقاحملاريب، عبدبن متامالرمحنبن بن األندلسي، عطية احملرر بن
،)بريوت:دار1الشايفحممد،طالسالمعبدحتقيق:عبدالوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، 

هـ(.1422الكتبالعلمية،
،1بنجربالتابعياملكيالقرشياملخزومي،طأبواحلجاججماهدتفسري جماهد، املخزومي، .121

عبد حممد حتقيق: احلديثة، اإلسالمي الفكر دار )مصر: النيل، أبو 1410السالم -هـ
م(.1989

حممد .122 حممدخملوف، عمربن طبقاتبن يف الزكية النور شجرة خملوف، سامل ابن علي بن
 عبداملالكية، عليه: طعلق خيايل، 1اجمليد ،1424 العلمية،2003-هـ الكتب )دار م،

لبنان(.
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أمحد .123 مصطفىاملراغي، مصطفى1ط، تفسري املراغي، بن ومطبعة مكتبة شركة م: )د. ،
م(.1946-هـ1365الباّباحلليبوأوالده،

علي .124 احلسن أبو الدين عالء الصاملرداوي، الدمشقي املرداوي سليمان احلنبلي،بن احلي
عبد د. احملقق: الفقه، يفأصول التحرير د.التحبريشرح عوضالقرين، د. الرمحناجلربين،

السعودية/الرايض(.-م،)مكتبةالرشد2000-هـ1،1421أمحدالسراح،ط
مسلم .125 بنقلمسلم، املختصر الصحيح املسند النيسابوري، القشريي احلسن أبو احلجاج بن

-الباقي،)دارإحياءالرتاثالعريب،احملقق:حممدفؤادعبدهللادلإىلرسولالعدلعنالع
بريوت(.

126.  مصطفى، طمباحث يف التفسري املوضوعيمسلم، ،4 القلم، دار م، )د. ،1426 -هـ
م(.2005

انصر .127 عبداملطرزي، اخلوارزميبن الدين برهان الفتح، أبو على، ابن املكارم أّب السيد
طَر  ز 

 
ت،)دارالكتابالعريب(.-ط،د-ى ،املغربدامل

حممد .128 سهل أبو عبداملغراوي، بن موسوعة مواقف السلف يف العقيدة واملنهج الرمحن،
-مصر:املكتبةاإلسالميةللنشروالتوزيع،النبالءللكتاب،مراكش-،)القاهرة1،طوالرتبية

املغرب،د.ت(.
الرمحنبنعبديدةواملنهجوالرتبية،أبوسهلحممداملغراوي،موسوعةمواقفالسلفيفالعق .129

-مصر،النبالءللكتاب،مراكش-،)املكتبةاإلسالميةللنشروالتوزيع،القاهرة1املغراوي،ط
املغرب(.

هللا .130 نعمة النخجواين، الفواتح اإلهلية واملفاتح الغيبية املوضحة للكلم القرآنية بنحممود،
م(.1999-هـ1419مصر:دارركايبللنشر،،)1،طواحلكم الفرقانية

يوسف .131 عمر أبو األصحاب، معرفة يف االستيعاب عبدالنمري، حممدهللابن بنبن
م،1992-هـ1،1412بنعاصمالنمريالقرطيب،احملقق:عليحممدالبجاوي،طالربعبد

)داراجليل،بريوت(.
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علي .132 احلسن أبو أمحدالنيسابوري، حممدبن بن الشافعي،بن النيسابوري، الواحدي، علي
طالوجيز يف تفسري الكتاب العزيز،  داوودي، عدانن صفوان ن،1حتقيق: د. م، )د. ،

هـ(.1415
عبد .133 أبو حممدالنيسابوري، احلاكم عبدهللا حممدهللابن محدويهبن نعيمبن احلكمبن بن

 الطهماين، عاملستدرك على الصحيحنيالضيب مصطفى حتقيق: طبد، عطا، ،1القادر
م(.1990-هـ1411)بريوت:دارالكتبالعلمية،

،غرائب القرآن ورغائب الفرقانبنحسنيالقمي،بنحممدالنيسابوري،نظامالديناحلسن .134
هـ(.1416،)بريوت:دارالكتبالعلمية،1حتقيق:الشيخزكرايعمريات،ط

عبد، اهلروي .135 إمساعيل حممدهللاأبو عليبن بن حتقيق:ذم الكالم وأهلهاألنصاري، ،
عبدعبد طالرمحن الشبل، 1الرؤوف واحلكم، العلوم مكتبة املنورة: )املدينة ،1418 -هـ

م(.1998
حممد .136 أمحداهلروي، بن األزهري، طهتذيب اللغةبن مرعب، عوض حممد حتقيق: ،1،

م(.2001)بريوت:دارإحياءالرتاثالعريب،
احلس .137 أبو عليالواحدي، أمحدن حممدبن الشافعي،بن النيسابوري، الواحدي، علي بن

الدمام(-احملسناحلميدان،)داراإلصالحبنعبدأسبابنزولالقرآن،احملقق:عصام
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