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 المبحث األول : تعريف القرآن لغة .
ىل   بالرجوع إٔب كتب اللغة العربية كقواميسها ٧تد أف العلماء اختلفوا ُب لفظ القرآف

 :(ُ)فانقسموا إٔب فريقُت  ، ىو جامد أك مشتق
 
 
 
 

                                                           
لساف العرب " ٞتماؿ الدين ٤تمد بن كـر ابن منظور، اعتٌت ّٔا أمُت ٤تمد عبدالوىاب ، ك٤تمد الصادؽ العبيدم ،  - ُ

( ، ك " هتذيب اللغة  َٖ_ ٕٔ/ ُُـ ، )ُٗٗٗىػ  ُُْٗلبناف ، الطبعة الثالثة :  دار إحياء الًتاث العريب ، بَتكت ،
" أليب منصور ٤تمد بن أٛتد األزىرم ، ٖتقيق عبدالسبلـ ىاركف ، ك٤تمد علي النجار ، الدار ا١تصرية للتأليف كالًتٚتة ، 

وس ، مد مرتضى اٟتسيٍت ( ، ك " تاج العركس من جواىر القام ِٕٓ_  ُِٕ/  ٗـ ، ) ُْٔٗىػ _ ُّْٖعاـ 
الزُّبيدم ، ٖتقيق عبدالستار أٛتد فراج ، الًتاث العريب ، سلسلة تصدرىا كزارة اإلرشاد كاألنباء ، ُب الكويت ، مطبعة 

بدر الدين ٤تمد بن عبد ا ل"  " الربىاف ُب علـو القرآف ( ، كّْٕ_ ّّٔ/ ُـ )ُٓٔٗىػ ُّٖٓحكومة الكويت ، 
طبعة :دار إحياء الكتب العربية عيسى الباىب اٟتليب كشركائو ، كدار ا١تعرفة ، بَتكت ، لبناف ، الطبعة  بن ّٔادر الزركشي ،

جبلؿ الدين أليب الفضل " اإلتقاف ُب علـو القرآف "  ( ، كِٖٕ_ِٕٕ / ُ )،  ـ ُٕٓٗ -ىػ  ُّٕٔ: األكٔب ، عاـ 
٣تمع ا١تلك فهد لطباعة ا١تصحف الشريف ، طبعة ،ية مركز الدراسات القرآنالسيوطي، ٖتقيق بن أيب بكر عبدالرٛتن 

ىػ ، ُِْٔعاـ  ، خاصة بوزارة الشؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعوة كاإلرشاد ، ا١تدينة ا١تنورة ، ا١تملكة العربية السعودية
ود بن عبد ا شهاب الدين ٤تم" للشيخ :  ركح ا١تعا٘ب ُب تفسَت القرآف العظيم كالسبع ا١تثا٘ب"  ( ، كُّْ_ ّّٗ/ ِ)

 ٗ /ُ)ىػ ، ُُْٖٓتقيق علي عبدالبارم عطية ، طبعة: دار الكتب العلمية ، بَتكت ، لبناف ، عاـ  لوسي ،اٟتسيٍت األ
طبعة ، الفهرسة مكتبة ا١تلك فهدالوطنية  فهد بن عبدالرٛتن بن سليماف الركمي ،لدراسات ُب علـو القرآف الكرٙب ""  (، ك

 . (ُِ_ُٗصػ)ـ ، ََِٓىػ  _ ُِْٔالسعودية ، عاـ  الرابعة عشرة ، الرياض ،
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 ................................. (ِ)، كاللحيا٘ب  ( ُ)،  ذىب الفراء الفريق األول:

                                                           
أحد ٨تاة الكوفة كأئمتها ا١تشهورين ُب اللغة ،  ا١تعركؼ بالفراء ،  الديلمي ،بن عبدا ىو : أبو زكريا ، ٭تِت بن زياد  - ُ

 .ىػ َِٕ،توُب سنة " ك" البهي " ُب الفصيح  معا٘ب القرآف" بالكوفة ، لو كتاب ُب  ق ُْْكلد سنة 
" نزىة األلباء ُب طبقات األدباء " أليب الربكات كماؿ الدين عبدالرٛتن ابن األبيارم ، ٖتقيق إبراىيم السامرائي ، مكتبة  

. ( ، ك" الفهرست ُب أخبار العلماء  ْٖ_ ُٖـ ، )صػ ُٖٓٗىػ َُْٓا١تنار ، الزرقاء ، األردف ، الطبعة الثالثة ، عاـ 
أٝتاء كتبهم " أليب الفرج ٤تمد ابن أيب إسحاؽ بن ٤تمد الوراؽ ا١تعركؼ بالندٙب ، ٖتقيق ا١تصنفُت من القدماء كادثُت ك 

، )صػ ُُٕٗىػ ، أكتوبر سنة ُُّٗرضا _ ٕتٌدد ابن علي بن زين العابدين اٟتائرل ، طهراف ، إيراف ، ُب شعباف سنة 
بيدم األندلسي ، ٖتقيق :٤تمد أبوالفضل " طبقات النحويُت كاللغويُت " أليب بكر٤تمد بن اٟتسن الزُّ  (، ك ْٕ_  ّٕ

" هتذيب التهذيب " (، كُّّ_ ُُّ، )صػ ُّٕٗإبراىيم ، دار ا١تعارؼ ، القاىرة ، مصر ، الطبعة : الثانية ، عاـ 
مكتب ٖتقيق الًتاث ُب مؤسسة الرسالة ، مؤسسة الرسالة ، بَتكت  ، ، الشافعي العسقبل٘ب الفضل، أٛتد بن علي يبأل

(، ك " البلغة ُب تراجم أئمة النحو كاللغة " ّٓد الدين ٤تمد بن يعقوب ّٔٓ_ ّٓٓ/ ْـ ) ُٓٗٗىػ _ ُُْٔلبناف ، 
ـ ) صػ َََِىػ _ ُُِْالفَتكزآبادم ، ٖتقيق ٤تمد ا١تصرم ، دار سعد الدين ، دمشق ، سوريا ، الطبعة األكٔب ، 

ؿ الدين عبدالرٛتن السيوطي ، ٖتقيق ٤تمد أبوالفضل (،ك  " بغية الوعاة ُب طبقات اللغويُت كالنحاة " للحافظ جبلُّّ
( ، ك" طبقات ا١تفسرين " لشمس الدين ٤تمد بن علي الداكدم ، ّّّ/ ِـ ، ) ُٕٗٗىػ ُّٗٗدار الفكر ، الطبعة الثانية  إبراىيم ،

ـ ، ُْٗٗىػ  ُُْٓصر ، الطبعة الثانية  ٖتقيق علي ٤تمد عمر ، ٔتركز ٖتقيق الًتاث بدار الكتب بَتكت ، كالناشر مكتبة كىبة ، القاىرة ، م
، ٖتقيق  مشس الدين أٛتد بن ٤تمد بن أيب بكر بن خلكافب  الببا  " أل وأنباء أبناء الزمان " وفيات األعيان( ، كّٔٔ/ ِ)

األديب "  ( ، ك " معجم األدباء إرشاد األريب إٔب معرفةُِٖ_ُٕٔ / ٔ )،  ُْٗٗإحساف عباس ، دارصادر ، بَتكت ، لبناف ، عاـ 
_ ُِِٖ/  ٔـ ، )ُّٗٗلياقوت اٟتموم الركمي ، ٖتقيق إحساف عباس ، دار الغرب اإلسبلمي ، بَتكت ، لبناف ، الطبعة األكٔب ، عاـ 

(، ك " األعبلـ قاموس ٔٗ_ٓٗ/ ْ(، ك " معجم ا١تؤلفُت تراجم مصنفي الكتب العربية " لعمر رضا كحالة ، مؤسسة الرسالة ، )ُِٖٓ
الرجاؿ كالنساء من العرب كا١تستعربُت كا١تستشرقُت " ٠تَت الدين الزركلي ، دار العلم للمبليُت ، بَتكت ،لبناف ، الطبعة ا٠تامسة تراجم ألشهر 

(، ك" معجم ا١تفسرين من صدر اإلسبلـ حىت العصر اٟتاضر " لعادؿ نويهض ، مؤسسة نويهض ُْٔ_ُْٓ/  ٖـ ، ) ََِِعشر، عاـ 
 (. َّٕ_ِٕٗ/ِـ ، )ُٖٖٗىػ َُْٗ، الطبعة الثالثة  الثقافية ، بَتكت ، لبناف

فإنو كاف من كبار أىل  حاـز من بٍت اٟتياف، اللغوم ا١تشهور،ا١تبارؾ ، كقيل : علي بن : أبو اٟتسن ، علي بن ىو  -  ِ
 ىػ .  ُِٓلو كتاب النوادر،  ا١تتوَب سنة  اللغة ،

" طبقات النحويُت كاللغويُت "  للزبيدم  )صػ (، كُّٖ_ ُّٕػ " نزىة األلباء ُب طبقات األدباء " ألبن األنبارم ) ص
"  الواُب بالوفيات( ، ك "  ْٓ( ، ك " الفهرست " البن الندٙب )صػ ُٖٓ/  ِ" بغية الوعاة " للسيوطي ، )  ( ، كُٓٗ

 ، بَتكت ، ، ٖتقيق أٛتد األرناؤكط ، كتركي مصطفى ، دار إحياء الًتاث العريب لصفدمصبلح الدين خليل بن ايبك ا
" لفَتكز  البلغة ُب تراجم أئمة النحو كاللغة( ، ك"  ِٓٔ/  ُِـ ،)َََِىػ َُِْلبناف ، الطبعة األكٔب ، عاـ 

 (.ُْٕ/ ِ)لكحالة، "  معجم ا١تؤلفُت( ، ك" ُّْٖ/ْ( ، ك " معجم األدباء " لياقوت )َِٔآبادم)صػ 
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كىو ا١تشهور بُت علماء  (ْ) ، حياف األندلسي وأبك   (ّ)،  كابن فارس (ِ ) كالزجاج (ُ)،كالطربم 
 :  واختلفوا بعد ذلك في اشتقاقو على ثالثة أقوال؛ اللغة  أف لفظ القرآف  مشتق 

 

                                                           
، ىػ ِِْطربم، كقيل يزيد بن كثَت بن غالب، كلد سنة جرير بن يزيد بن خالد، ال بن٤تمد ، أبو جعفر  :ىو -  ُ

صاحب التفسَت الكبَت كالتاريخ الشهَت، كاف إماما ُب فنوف كثَتة منها التفسَت كاٟتديث كالفقو كالتاريخ كغَت ذلك، كلو 
توُب سنة  مصنفات مليحة ُب فنوف عديدة تدؿ على سعة علمو كغزارة فضلو، ككاف من األئمة آّتهدين، ٓب يقلد أحدا

 . قَُّ
( ُُٗ/ْ( ، ك"كفيات األعياف " البن خلكاف )ٔ/ِ( ، ك" طبقات ا١تفسرين " للداكدم )ِْٖ/ِ" الواُب " للصفدم ) 

( ، ك" األعبلـ ِْٗٔ_ ُِْْ/  ٔ( ، ك" معجم األدباء " لياقوت ) ُِٗ_َِٗ،   " الفهرست" البن الندٙب ) صػ 
 ( . َٖٓ/ِلنويهض )( ، ك" معجم ا١تفسرين " ٗٔ/ٔ" للزركلي )

كاف من أكابر أىل العربية ، ،  رم بن سهل الزجاج البغدادم النحوم الس٤تمد بن إبراىيم بن  أبو إسحاؽ ،: ىو - ِ
 ىػ . ُُّتوُب سنة ككتاب " الفرؽ بُت ا١تؤنث كا١تذكر " كغَتذلك ،  " كإعرابو  صاحب كتاب "معا٘ب القرآف

( ، ك" الفهرست  ّٔ_ ُٓ/  ُ( ، ك " معجم األدباء" لياقوت  ) ُٖٓ_ُّٖػ نزىة األلباء" البن األنبارم  ) ص "_ 
( ، ك" طبقات ا١تفسرين " ُُِ_ ُُُ" طبقات النحويُت كاللغويُت "  للزبيدم ) صػ ( ، كٔٔ" البن الندٙب )  صػ 

( ، ك" َٓ_ْٗ/  ُ" كفيات األعياف " البن خلكاف )  ( ، كٗٓ" البلغة " لفَتكز آبادم ، ) صػ ( ، كٕ/ُللداكدم )
 (. ُّ/ُ( ، ك" معجم ا١تفسرين " لنويهض )َْ/ُ( ،ك" األعبلـ " للزركلي )ِٖ_ِٕ/ ُمعجم ا١تؤلفُت " لكحالة ، )

ـ ( من أئمة اللغة كاألدب أصلو ُْٗق، ِّٗالقزكيٍت الرازم،كلد ُب قزكين  ) زكرياأٛتد بن فارس بن ىو: أبو اٟتسُت ،ّ
ـ(، كإليها نسبتو. من تصانيفو  ََُْ، ػ ى ٍّٓٗب انتقل إٔب الرم فتوُب فيها سنة ) من قزكين، كأقاـ مدة ُب ٫تذاف،

 مقاييس اللغة ، كآّمل ، ك الصاحيب . 

(، ك" طبقات ا١تفسرين " للداكدم ّّٓ_ِّٓ/ُ(، ك" بغية الوعاة" للسيوطي ) َٖ_ " البلغة " لفَتكز آبادم ، ) صػ 
(  ُْٖ_ َُْ/  ُ" لياقوت )  معجم األدباء، ك"  (ُُٗ_ُُٖ/ُلكاف )البن خ "  كفيات األعياف( ، ك " ٗٓ/ُ)

(، ك" معجم ا١تفسرين " لنويهض ُّٗ /ُ)للزركلي،   "  األعبلـ" ( ، كِٖ_ِٕ/ ُ، ك  " معجم ا١تؤلفُت " لكحالة، )
(ُ/ْٓ). 

علماء بالعربية ىو: ٤تمد بن يوسف بن علي بن حياف ، الغرناطي ، األندلسي ، أثَت الدين ، من كبار ال - ْ
 ىػ .ْٕٓكالتفسَتكاٟتديث كالًتاجم ، كمن مؤلفاتو ا١تشهورة البحر ايط ُب تفسَت القرآف العظيم ، كغَتىا ، توُب 

 (ٖٕٓ_ْٖٕ/ ّ(، ك " معجم ا١تؤلفُت " كحالة )ُِٓ/ٕ_ " األعبلـ " للزركلي )
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  ٔتعٌت (ُ) قرأللفعل القرآف مصدر  إٔب أف ىب ٚتاعة كمنهم اللحيا٘ب ذ القول األول :
للكبلـ  كجعل اٝتان  ؛ ١تعٌت ا١تصدرم، ٍب نقل من ىذا ا ك غفر غفرانان  ، مثل رجح رجحانان  تبل

                                                           
أكيل آم القرآف " أليب جعفر٤تمد بن جرير ( ، ك" جامع البياف عن تَٖ_ ٕٔ/ ُُ" البن منظور)لساف العرب "  - ُ

( ٕٗ_ْٗ/ُالطربم ، ٖتقيق ٤تمود ٤تمد شاكر ك أٛتد ٤تمد شاكر، مكتبة ابن تيمية ، القاىرة ، مصر، الطبعة الثانية ،)
ز . كسيأٌب باسم " تفسَت الطربم " كما شأّو . ك اعتمدت على ، ٖتقيق عبدا بن عبداسن الًتكي ، بالتعاكف مع مرك

ـ اعتمدتو من ََُِىػ ُِِْالبحوث كالدراسات العربية اإلسبلمية ، بدار ىجر ، القاىرة ، مصر ، الطبعة األكٔب ، 
بعد سورة " إبراىيم "  ، ك " ارر الوجيز ُب تفسَت الكتاب العزيز "  أليب ٤تمد عبداٟتق بن عطية األندلسي ، ٖتقيق 

العنا٘ب ،  طبعة كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية بدكلة قطر ، الطبعة الثانية ، كتعليق عبدا األنصارم ك ٤تمد الشافعي 
" اٞتامع ألحكاـ القرآف كا١تبُت ١تا تضمنو من السنة كآم الفرقاف " أليب عبدا ( ، ك ِٓ_ُٓ/ ُـ ،)ََِٕىػ ُِْٖ

سسة الرسالة ، بَتكت ، لبناف ، الطبعة ٤تمد بن أٛتد بن أيب بكر القرطيب ، ٖتقيق  عبدا بن عبداسن الًتكي ، مؤ 
كسيأٌب باسم " تفسَت القرطيب " ، ك " التسهيل لعلـو التنزيل " أليب  (.ُِٔ_ُُٔ/ ّـ )ََِٔىػ ُِْٕاألكٔب ، 

القاسم ٤تمد بن أٛتد بن جيزٌم الكليب ، ٖتقيق ٤تمد سآب ىاشم ، دار الكتب العلمية ، بَتكت ، لبناف ، الطبعة األكٔب 
، ٖتقيق عادؿ أٛتد عبد ا١توجود كعلي ٤تمد معوض ، دار أليب حياف " البحر ايط ( ، ك " ٕ/ُـ )ُٓٗٗ ىػُُْٓ:

، ك" ا١تفردات ُب غريب لقرآف " أليب (ِّ/ِ)ـ ،  ُّٗٗىػ ُُّْالكتب العلمية ، بَتكت ، لبناف ، الطبعة األكٔب 
 ( ،  ك ُِٓ_ُٗٓ/ِوث ٔتكتبة نزار مصطفى الباز، )القاسم اٟتسُت الراغب األصفها٘ب ، ٖتقيق مركز الدراسات كالبح

" ٣تموع الفتاكل للشيخ تقي الدين أٛتد بن تيمية اٟترا٘ب ، ٖتقيق عامر اٞتزار كأنور الباز ، دار الوفاء ، ا١تنصورة ، مصر ، 
" لسعد الدين ، ك" شرح التلويح على التوضيح ١تنت التنقيح ُب أصوؿ الفقو  (ٖ/ُّ)ـََِٓىػ ُِْٔالطبعة الثالثة ، 

/ ُعمَتات ، دار الكتب العلمية ، بَتكت ، لبناف ، الطبعة األكٔب ، ) مسعود بن عمر التفتا زا٘ب الشافعي ، ٖتقيق زكريا
إٔب ٖتقيق اٟتق من علم األصوؿ " مد بن علي الشوكا٘ب ، ٖتقيق أيب حفص سامي بن  رشاد الفحوؿ( ، ك " إْٔ

، ك" مناىل العرفاف ُب  (ُٗٔ/ُ)ـ َََِىػ ُُِْلرياض ، السعودية ، الطبعة األكٔب، العريب األثرم ، دار الفضيلة ، ا
ـ ، ََُِىػ ُِِْعلـو القرآف " مد عبدالعظيم الزرقا٘ب ، ٖتقيق أٛتد بن علي ، دار اٟتديث ، القاىرة ، مصر ، 

/ ُـ ، )ُْٖٗالتونسية للنشر ، عاـ ( ، ك " التحرير كالتنوير ُب التفسَت " مد الطاىر ابن عاشور، الدار ُّ/ ُ)
، مصر ، مكتبة السنة القاىرة  " مد بن ٤تمد أبو شهبة ، ا١تدخل لدراسة القرآف الكرٙب( ، ك "  َِّ/ُٓ( ك)ُٕ

، ك "  (َِ_ُٗصػ )ـ ،  ََِْىػ _ ُِْٓ، الدٝتة ، الكويت ،  الطبعة الثانية ا٠تاصة باألمانة العامة بالكويت
( ، ك ُٓ_ُْـ )صػ َََِ، عاـ  طبعةالسابعةمصر ، ال القاىرة،، مكتبة كىبة  آف " ١تناع القطاف ،مباحث ُب علـو القر 

، ك  (َُصػ  ـ)َُِِ_  ىػُّّْالطبعة األكٔب : ة ، مصر ،دار البصائر القاىر ،  نورالدين عًت" لعلـو القرآف الكرٙب " 
ٛتدسعد تفسَت كقواعده كمصطلحاتو كمهماتو " ألمعجم شامل ١تايهم ا١تفسر معرفتو من أصوؿ ال مفاتيح التفسَت" 

دراسات ، ك"   (َٔٔ_ٗٓٔ/ِ) ـ ََُِىػ _ ُُّْ، دار التدمرية ، الرياض ، السعودية ، الطبعة األكٔب ، ا٠تطيب
السعودية الرياض، ، ـ ََِٓىػ ُِْٔ،  ُْفهدالركمي فهرسة مكتبة ا١تلك فهدالوطنية طبعة"  لُب علـو القرآف الكرٙب 

( ، ك " ُِصػ، سوريا ، )  دمشق،  دارالقلم ، ا٠تالدم عبدالفتاح صبلح " ل مفاتيح للتعامل مع القرآف، ك"  (ُِصػ )،
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، من باب تسمية ا١تفعوؿ با١تصدر، كيشهد ٢تذا الرأم كركد القرآف  ا١تنزؿ على نبينا ٤تمد
نىا ٚتىٍعىوي كىقػيٍرآىنىوي )﴿مصدران ٔتعٌت القراءة ُب الكتاب الكرٙب، قاؿ تعأب:  ( فىًإذىا قػىرىٍأنىاهي ًُٕإفَّ عىلىيػٍ

 (ِ)أم قراءتو.  (ُ).﴾فىاتًَّبٍع قػيٍرآىنىوي 
"القرآف" : اسم لكبلـ الٌلو تعأب ، كىو ٔتعٌت ا١تقركء ،   : ) (ّ)رٛتو ا   قاؿ القرطيب

، كعلى ىذا قيل : ىو مصدر قرأ يقرأ قراءة  ، كا١تكتوب يسمى كتابان  كا١تشركب يسمى شرابان 
 كقرآنا ٔتعٌت. 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                          

بريطانيا الطبعة:  –مركز البحوث اإلسبلمية ليدز ، عبدا بن يوسف اٞتديع ،  ا١تقدمات األساسية ُب علـو القرآف
ٛتد ٤تمد الكرٙب دراسة كنقد ، أل ما٘ب ا١تعاصر ُب علـو القرآفاالٕتاه العل، ك "  (ٗصػ ـ) ََُِ -ىػ  ُِِْاألكٔب، 
 (. ٖٔ_ ٔٔـ ، )صػ ََِٖ، مركز الناقد الثقاُب ، دمشق ، سوريا ، الطبعة األكٔب ،  الفاضل

 . ُٖ – ُٕ: آية رقم  سورة القيامة - ُ
" الصحاح تاج اللغة كصحاح ( ، كَّٕ/ ُ، ك " تاج العركس" للزبيدم ) ( ٕٔ/ ُُلساف العرب" البن منظور)   - ِ

العربية " تأليف إٝتاعيل بن ٛتاد اٞتوىرم ، ٖتقيق أٛتد عبدالغفور عطار، دار العلم للمبليُت ، بَتكت ، لبناف ، الطبعة 
 (.ِٖٗ/ِ( ، ك " تفسَت القرطيب " )ٓٗ_ ْٗ/ ُالطربم "  )" تفسَت ( ، كٓٔ/ ُـ ، )َُٗٗالرابعة : 

ن أٛتد بن أيب بكر بن فػىرٍح األنصارم األندلسي ٍب القرطيب ا١تالكي ، من كبار ا١تفسرين ، ىو : أبوعبدا ،  ٤تمد ب -ّ
صاّب متعبد ، من أىم كتبو اٞتامع ألحكاـ القرآف ، فهو صاحب التفسَت ا١تشهور الذم يدؿ على إمامتو ككثرة اطبلعو 

قرطيب ادث أيب العباس أٛتد بن عمر صاحب ىػ . كىو غَت الُٕٔككفور فضلو كتبحره ُب ٥تتلف الفنوف ،   توُب سنة 
 ىػ ، فهذا شيخ ا١تفسر ، كقد ٝتع عليو بعض الشركح .ٔٓٔ" ا١تفهم ١تا أشكل من تلخيص كتاب مسلم " توُب سنة 

( ، ك "األعبلـ "  ٔٔ_ٓٔ/ِ( ، ك" طبقات ا١تفسرين " للداكدم )ُِّ_ُِِ/ِ_  " الواُب بالوفيات " للصفدم )
 (.ْٕٗ/ِ، ك" معجم ا١تفسرين " لنويهض )(ُٖ_َٖ/ ّ" معجم ا١تؤلفُت " كحالة )، ك (ِِّ/ٓللزركلي " )
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 قاؿ الشاعر : 
يػيقىطّْعي الليلى تسبيحان كقرآنان. ...ًد ًبًو ضىحَّوا بأمٍشىطى عيٍنوافي السُّجو 

 أم قراءة. (ُ)
أف ُب البحر شياطُت مسجونة أكثقها سليماف  " كعن عبدا بن عمر  (ِ)كُب صحيح مسلم  

 أم قراءة. ( ّ)"  عليو السبلـ يوشك أف ٗترج فتقرأ على الناس قرآنان 
افى مىٍشهيودناكىقػيٍرآىفى اٍلفىٍجًر ًإفَّ قػيٍرآىفى ﴿كُب التنزيل :   أم قراءة الفجر. كيسمى ،  (ْ)﴾اٍلفىٍجًر كى

 على عادة العرب ُب تسميتها ا١تفعوؿ باسم ا١تصدر ، كتسميتهم للمعلـو علمان  ا١تقركء قرآنان 
، كما ذكرنا ، ٍب اشتهر االستعماؿ ُب ىذا كاقًتف بو العرؼ  للمشركب شربان ك كللمضركب ضربان 

 (ٓ)ـ الٌلو ( .لكبل الشرعي ، فصار القرآف اٝتان 
كىذا الفعل أصلو ُب ؛ : إٔب أف لفظ قرآف مأخوذ من قرأ ٔتعٌت تبل(ٔ)بينما ذىب بعض الباحثُت

اللغة اآلرامية ٍب دخل العربية قبل اإلسبلـ بزمن طويل كلو صح ىذا، فبل ضَت فيو؛ ألف ىذه 
باالستعماؿ  فقد صارت بعد التعريب عربية -كإف كانت ُب األصل أعجمية -الكلمة كأمثا٢تا

                                                           

ديواف حساف بن ثابت األنصارم رضي ا عنو " ، دار " ، يرثي ذا النورين عثمافكىو حساف بن ثابت ولاق - ُ  
 ( . ِْْـ ، ) صػ ُْٗٗىػ  ُُْْالكتب العلمية ، بَتكت ، لبناف ، الطبعة الثانية ، 

ىو :  أبو اٟتسُت ، مسلم بن اٟتجاج بن مسلم القشَتم النيسابورم ،أحد أئمة اٟتديث ، إماـ مصنف عآب بالفقو  - ِ
 ىػ . ُِٔمن أىل خراساف ،  صاحب كتاب الصحيح ، كالتمييز ، توُب 

اف " البن خلكاف  (.ك" كفيات األعيُْٗ/ٓ( ، ك "الواُب بالوفيات " للصدُب )ِٖٔ_ " الفهرست " البن الندٙب ) صػ 
 (.ُُٕ/ٖ" األعبلـ " للزركلي )، ك( ِِّ/ُِك )(ِٖٓ_ُٖٓ/ ّ" معجم ا١تؤلفُت " لكحالة )( ،  كُٗ/ِ)
 

أليب حسُت مسلم بن اٟتجاج النيسابورم ، كالشرح أليب زكريا أخرجو مسلم ُب  " مقدمة صحيحو  بشرح النوكم "  - ّ
ـ  ،  باب النهي عن ََِْىػ  _  ُِْٓلبناف ، الطبعة العاشرة  ،    ٭تِت بن شرؼ النوكم ، دار ا١تعرفة  ، بَتكت ،

 (. كىو موقوؼ على ابن عمرك رضي ا عنهما . ّٖ_ّٕ/ ُ( ، )ُٖالركاية عن الضعفاء كاالحتياط ُب ٖتملها ، رقم )
 . ٖٕ: آية رقم اإلسراء سورة - ْ
الفرقاف " أليب عبدا ٤تمد بن أٛتد بن أيب بكر القرطيب ، اٞتامع ألحكاـ القرآف كا١تبُت ١تا تضمنو من السنة كآم  -  ٓ

( ك ِْ/ ُـ )ََِٔىػ ُِْٕٖتقيق عبدا بن عبداسن الًتكي ، مؤسسة الرسالة ، بَتكت ، لبناف ، الطبعة األكٔب ، 
(ّ /ُُٔ_ُِٔ  .) 
 . ستاذ عبد الوىاب ٛتودة ( أنو  األَِصػ ) "  ا١تدخل لدراسة القرآف الكرٙب" ذكرأبو شهبة ُب كتابو    - ٔ
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كبإخضاعها ألصوؿ العرب ُب نطقهم كلغتهم، كاند٣تت فيها حىت صارت جزءا منها فنزؿ 
 .(ُ)القرآف ّٔا، كىي على ىذا اٟتاؿ

كىذا القوؿ ال ٮترج عما ذكره اللحيا٘ب ، ألنو ليس ُب كبلـ اللحيا٘ب ما ينفي أف يكوف أصل 
(ِ)الكلمة من اللغة اآلرامية

                                                           
كرد على ىذا القوؿ فضل حسن  كأيد ىذا الرأم صبحي الصاّب ُب الفصل األكؿ من كتابو مباحث ُب علـو القرآف . - ُ

، ـ َََِق ُُِْعماف _ األردف الطبعة األكٔب :، دار الفتح "  ، قضايا قرآنية ُب ا١توسوعة الربيطانية" عباس ُب كتابو 
 (.َّ_ِٓصػ  )

 (ُِصػ مد أبوشهبة ُب صفحة ) "  ا١تدخل لدراسة القرآف الكرٙب  -  ِ
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عة منهم الزجاج إنو كصف على فعبلف مشتق من القرء ٔتعٌت اٞتمع، يقاؿ ذىب ٚتا القول الثاني:
ٞتمع السور   زؿ على النيب ػُب اللغة: قرأت ا١تاء ُب اٟتوض، أم ٚتعتو، ٍب ٝتي بو الكبلـ ا١تن

 .(ُ)كاآليات فيو أك القصص كاألكامر كالنواىي، أك ٞتمعو ٙترات الكتب السابقة
قرنت الشيء بالشيء إذا ضممتو إليو كٝتي بو  ،أنو مشتق من قرف  (ِ)رٛتو ا  األشعرم   ذىبك 

كمنو قو٢تم : ماقرأت ىذه الناقة سبل قط عندىم لقراف السور كاآليات كاٟتركؼ فيو بعضها ببعض 
 (ّ).كما قرأت جنينها: أم ٓب تضم رٛتها على كلد  

 
 

                                                           
ىػ َُْٖكاعرابو " للزجاج ، ٖتقيق عبداٞتليل عبده شليب ، عآب الكتب ، بَتكت ، لبناف ، الطبعة األكٔب ف آمعا٘ب القر  _ " ُ

فَتكز " ٣تد الدين ٤تمد يعقوب ال القاموس ايط( ، ك " َٖ_ٕٔ/ ُُ" البن منظور ) لساف العرب، ك "  (َّٓ/ُ)ـ ُٖٖٗ
 ـ ،َُِِىػ ُّّْ، ٖتقيق مركز الرسالة للدراسات كٖتقيق الًتاث ، مؤسسة الرسالة ، بَتكت ، لبناف ، الطبعة الثالثة ،  آبادم

ار اٟتسُت، أٛتد بن فارس بن زكريا، ٖتقيق عبد السبلـ ىاركف، بَتكت لبناف، د  يب" ألمعجم مقاييس اللغة"  ، ك (ْٗصػ )
أساس ، ك" (ْٕٔ_ْٔٔ/ُالراغب األصفها٘ب ُب تفسَته )( ، ك ٕٗ/  ٓ)  ،ـ ُٕٗٗ،ىػ ُّٗٗعاـ  ،بعة الثانية طالالفكر، 

، ٖتقيق ٤تمد باسل عيوف السود ، دار الكتب العلمية ، بَتكت ، لبناف ، الطبعة  لز٥تشرم"أليب القاسم جار ا ٤تمودا الببلغة
( ، ك " ٥تتار الصحاح " مد بن أيب بكر ٓٔ/ُ" الصحاح" للجوىرم ) ( ، كْٔ_ّٔ/ِ) ـ ،ُٖٗٗىػ ُُْٗاألكٔب ، 

( ، ك" النكت كالعيوف ، تفسَت ا١تاكردم " أليب اٟتسن ُّىػ ، ) صػ ُِّٗالرازم ، با١تطبعة الكلية ، الطبعة األكٔب ، مصر، 
يت ، خاص بوزارة األكقاؼ كالشئوف علي بن حبيب ا١تاكردم البصرم ، ٖتقيق خضر ٤تمد خضر ، مطابع مقهوم ، الكو 

_ ُْصػ )،  لقطاف "ل مباحث ُب علـو القرآف( ، ك " ّْ/ ُـ )ُِٖٗىػ َُِْاإلسبلمية ، الًتاث العريب ، الطبعة األكٔب ، 
ُٓ .) 

رة ُب األشعرم، ككتبو مشهو  ذىبنسب إليو ا١تيالذم أبو اٟتسن، علي بن إٝتاعيل بن أيب بشر اليما٘ب البصرم ، ىو  :ىو  - ِ
 ِّْتوُب سنة من مؤلفاتو " اإلبانة عن أصوؿ الديانة " ك " مقاالت اإلسبلميُت " الرد على ا١تبتدعة كاٞتهمية كا٠توارج كالرافضة، 

 . " ىػ 
( ، ك " معجم ا١تؤلفُت " لكحالة  ِّٔ/ ُ" البن خلكاف )كفيات األعياف  (، ك" َّٗ/ُ_ " طبقات ا١تفسرين " للداكدم )

 (. ّْٓ/ُ( ، ك " معجم ا١تفسرين " لنويهض )ٗٔ/ٓاألعبلـ " للزركلي )( ، ك" ّٓ/ٕ)
/ ْالنهاية ُب غريب اٟتديث كاألثر" البن األثَت ، ٖتقيق طاىر أٛتد الزاكم ك ٤تمود ٤تمد الطباجي ، ا١تكتبة اإلسبلمية  ) - ّ

 . (ٖ/ُلوسي )ؤل" ركح ا١تعا٘ب " ل ، ك ( َّْ/ ِي )لسيوط، ك " اإلتقاف " ل( ِٖٕ/ُلزركشي )" الربىاف " ل(، كٕٓ_ِٓ
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ألف اآليات منو ر، ، أم أشباه كنظائذىب الفراء: ىو مشتق من القرائن القول الثالث:
كقالوا كذلك حاؿ السور كاآليات ُب القرآف هي قرائن، فيصدؽ بعضها بعضا، كيشابو بعضها بعضا، 

 (ُ)الكرٙب .
ف لفظ القرآف  جامد غَت مشتق ، بل ىو إقالوا:  (ِ)رٛتو ا كمنهم اإلماـ الشافعي والفريق الثاني :

موجب  مو قرآنان ٔتثابة اسم علم اليسوغ إجراؤه علىٝتى ا تعأب كبل كاسم خاص بكبلـ ا تعأب 
 .اشتقاؽ

ككاف يقوؿ: القرآف اسم كليس ( ّ )قرأت على إٝتاعيل بن قسطنطُت)  : الشافعي رٛتو ااإلماـ قاؿ 
ٔتهموز كٓب يؤخذ من قرأت، كلو أخذ من قرأت، كاف كل ما قرئ قرآنا، كلكنو اسم للقرآف، مثل 

  (ْ).(  التوراة كاإل٧تيل

                                                           
 (. َّْ/ ِاإلتقاف "  للسيوطي )"   -  ُ

عآب العصر، كناصر اٟتديث ، كفقيو  ٤تمد بن إدريس بن عباس بن عثماف بن شافع ا١تطليب القريشي، أبو عبدا ،ىو :  -  ِ
 َِْ)ت ، كمن مصنفاتو " الرسالة " ، َُٓسنة  ، كلدينسب إليو ا١تذىب الشافعي ا١تلة ، كأحد األئمة األربعة ا١تتبوعُت ،  ك 

 ىػ(. 
" البن خلكاف عياف كفيات األ"  ( كٖٗ/ِ، ك " طبقات ا١تفسرين " للداكدم )( ِْٔ_ِّٔ_ " الفهرست" البن الندٙب  ) 

،  (ُُٕ_ُُٔ/ ّ" معجم ا١تؤلفُت " كحالة ) ( ، كُِْٖ_ ِّّٗ/ ٔ"معجم األدباء " لياقوت ، ) ، ك (ُٗٔ_ُّٔ/ْ)
 (.ْٖٗ_ْٖٖ/ِ" معجم ا١تفسرين " لنويهض )ك
ىو : أبو إسحاؽ ، إٝتاعيل بن عبدا بن قسطنطُت ا١تكي مؤب بٍت ٥تزـك ا١تعركؼ بالقسط مقرئ مكة ، ا١تتوَب سنة  - ّ

 ىػ . َُٕ
كت ، لبناف ، الطبعة _ " غاية النهاية ُب طبقات القراء " البن اٞتزرم الدمشقي ، ٖتقيق برجسًت اسر ، دار الكتب العلمية ، بَت 

، ٖتقيق  ٤تمد بن أٛتد بن عثماف الذىيب( ، ك " طبقات القراء " أليب عبدا ُُٓ_َُٓ/ ُـ )ََِٔىػ ُِْٕاألكٔب ، 
 ( .ُْٓ_ُّْ/ُـ )ُٕٗٗىػ ُُْٖأٛتد خاف  ، الطبعة األكٔب ، 

 ار الكتب العلمية ، بَتكت ، لبناف ، البغدادم ، د ٠تطيبأك مدينة السبلـ " أليب بكر أٛتد بن علي اتاريخ بغداد   - ْ
 ، ٖتقيق عبدا بن ٤تمد اٟتاشدم ، مكتبة السودام ،   البيهقي( ، ك " األٝتاء كالصفات " أليب بكر أٛتد بن اٟتسُت ِٔ/ِ)
سة ( ، ك " سَت أعبلـ النببلء " أليب ٤تمد بن أٛتد بن عثماف الذىيب ، مؤسُِٔ_ُُٔ/ّ، ك" تفسَت القرطيب " ) (ِٕ/ِ)

( ، ك" ركح ا١تعا٘ب ّْٕ/ُ( ، ك" الربىاف " للزركشي  )ُّ/ َُـ ، )ُِٖٗىػ َُِْالرسالة بَتكت ، لبناف ، الطبعة األكٔب ، 
 (. ٖ/ُ"  لؤللوسي )
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عد اليظهر ٢تذا القوؿ كجو كجيو كال ٮتلو توجيهو من كلفة كبي ) : (ُ)رٛتو ا كقاؿ الزرقا٘ب 
 .(ِ)( عن قواعد االشتقاؽ كموارد اللغة

وف قد ٚتع بُت ذىب إٔب أنو مشتق من جهة كجامد من جهة ، فيك وىناك فريق ثالث :
 .الفريقُت

ُب األصل كصف أك مصدر كما قاؿ الزجاج : )...كعندم أنو (ّ) رٛتو ا لوسيقاؿ األ  
 (ْ)كما ذىب إليو الشافعي ك٤تققو األصوليُت(.  شخصيان  كاللحيا٘ب لكنو نقل كجعل علمان 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     

: قلت:كا١تختار عندم ُب ىذه ا١تسألة مانص عليو الشافعي " اإلتقاف ُب علـو القرآف  " كقاؿ االماـ السيوطي ُب كتاب
األلوسي على كبلـ السيوطي ىذا فقاؿ : أنو ٤تض التقليد حيث ٓب يذكر الدليل كيوضح السبيل ." ركح ا١تعا٘ب  كرد .( ُّْ/ِ)

( "ُ/ٖ  .) 
ىو : ٤تمد عبدالعظيم الزُّرقا٘ب ) بضم الزام ( : من أىالب اٞتعفرية ُب اافظة الغربية من مصر ، كنسبتو إٔب زرقاف كىي  - ُ

ة . كلد ُب مطلع القرف الرابع عشر ا٢تجرم ، من علماء األزىر ٔتصر ، ٗترج بكلية أصوؿ الدين ، كعمل بلدة تابعة افظة ا١تنوفي
من كتبو مناىل العرفاف ُب علـو القرآف ، كْتث ُب الدعوة  ىػُّٕٔ سنة ّٔا مدرسان لعلـو القرآف كاٟتديث . كتوُب بالقاىرة 

 كاإلرشاد . 
 (.َُِ/ٔ_ " األعبلـ " للزركلي )

 . (ُْ/ُ)مناىل العرفاف "   -  ِ
الثناء ، ٤تمود بن عبدا اٟتسيٍت األلوسي ، مفسر ، ٤تدث ، أديب من أىل بغداد ، لو مصنفات كثَتة من  ىو : أبو - ّ

 ىػ (. َُِٕأعظمها : ركح ا١تعا٘ب ُب التفسَت  )ت: 
ك" معجم ا١تفسرين " لنويهض  ( ،ُٕٔ/ٕ( ، ك" األعبلـ " للزركلي )ُٖٔ_ُٖٓ/ّ_ " معجم ا١تؤلفُت " لكحالة )

(ِ/ٔٔٓ.) 
 (.  ٖ/ُركح ا١تعا٘ب " لؤللوسي )  - ْ
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 . المبحث الثاني : تعريف القرآن اصطالحاً 
 لقد تعددت آراء العلماء ُب تعريف القرآف ، بصيغ متعددة ، بعضها يطوؿ كبعضها يقصر،

 ور التعريف التإب : كاختار اٞتمه (ُ)

، المكتوب في المصاحف، المنقول إلينا نقاًل  ىو كالم اهلل المعجز المنزل على الرسول ) 
بأقصر سورة منو  كالبعض  يزيد على ىذا التعريف قيودان أخرل مثل : ا١تعجز أك ا١تتحدل(ِ)(.متواتراً 

قاؿ  ورة الفاٖتة كا١تختـو بسورة الناسبس أك ا١تتعبد بتبلكتو أكا١تكتوب بُت دفيت ا١تصحف أك ا١تبدكء
) كقد أٚتع ا١تسلموف أف القرآف ا١تتلو ُب ٚتيع أقطار األرض ا١تكتوب : (ّ)رٛتو ا القاضي عياض 

قل  -إٔب آخر  -ا١تسلمُت ٦تا ٚتعو الدفتاف من أكؿ )اٟتمد  رب العا١تُت  مُب ا١تصحف بأيد
  كأف ٚتيع ما فيو حق كأف من نقص زؿ على نبيو ٤تمد ػن( أنو كبلـ ا ككحيو ا١ت أعوذ برب الناس

                                                           

( :للعلماء ُب تعريف القرآف الكرٙب صيغ متعددة بعضها ِّيقوؿ فهد الركمي ُب كتابو دراسات ُب علـو القرآف الكرٙب)صػ ُ -
 ا١تتعبد بتبلكتو( .طويل، كلعل أقرّٔا تعريفهم للقرآف بأنو:)كبلـ ا تعأب ا١تنزؿ على ٤تمد 

( ، ٖتقيق ٤تمد سليماف َٓٓمن علم األصوؿ " أليب حامد ٤تمد بن ٤تمد بن ٤تمد الغزإب الطوسي )ت: ا١تستصفى   - ِ
( ، ٗ/ ِكٖتقيق ٛتزة بن زىَت حافظ أستاذ أصوؿ الفقو ا١تساعد ُب اٞتامعة اإلسبلمية )(ُّٗ/ ُ)األشقر، مؤسسة الرسالة 

، ٖتقيق  ٤تمد عبدالرٛتن ا١ترعشلي ، دار النفائس ، بَتكت ، لبناف ، ٞترجا٘ب علي بن ٤تمد الشريف ا " للعبلمة"التعريفات ك
اإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ " لعلي بن ٤تمد اآلمدم ، تعليق " ( ، كِّٓػ صـ ، ) َُِِىػ ، ُّّْالطبعة الثالثة ، 

شرح "  ( ، كُِٔ_ُِٓ/ُـ ، )ََِّىػ ُِْْة األكٔب ،عبدالرزاؽ العفيفي ، دار الصميعي ، الرياض ، السعودية ، الطبع
ا١تسمى ا١تختصر التحرير أك ا١تخترب ا١تبتكر شرح  شرح الكوكب ا١تنَت، ك" (ْٕ_ْٔ/ُلتفتازا٘ب،)" ل التلويح على التوضيح 

نزيو ٛتاد ، مكتبة  ا١تختصر ُب أصوؿ الفقو " مد بن أٛتد الفتوحي اٟتنبلي ا١تعركؼ بابن النجار ، ٖتقيق  ٤تمد الزحيلي ك
مناىل  ( ، ك " ُٗٔ/ ُ" للشوكا٘ب ) رشادالفحوؿ، ك " إ (ٖ_ٕ/ِ)ـ ُّٗٗىػ ُُّْالعبيكاف ، الرياض ، السعودية ، 

مباحث ُب علـو القرآف ، ك "  (ُِصػ مد أبوشهبة )"  ا١تدخل لدراسة القرآف الكرٙب ، ك " ( ُٖ_ ُْ/ُللزرقا٘ب ) " العرفاف 
، ك " اإلٕتاه العلما٘ب " ألٛتد الفاضل ، )صػ  (ٗصػ )" للجديع  ا١تقدمات األساسية ُب علـو القرآف ك"  ، (ُٔصػ للقطاف)" 

ٖٔ _ٔٗ .) 
ىو: أبو الفضل ، عياض بن موسى البسيت اليحصيب ا١تالكي ، عآب ا١تغرب كإماـ اٟتديث ُب عصره كصاحب التواليف   -ّ

عريف حقوؽ ا١تصطفى " ك"ترتيب  ا١تدارؾ كتقريب ا١تسالك ١تعرفة مذىب مالك " ك" النفيسة البديعة ، من مؤلفاتو : " الشفاء بت
 ىػ  (.َْٓإكماؿ ا١تعلم ُب شرح مسلم " ، )ت: 

( ، ك" معجم ا١تؤلفُت " لكحالة ّْٖ/ّ( ، ك " كفيات األعياف " البن خلكاف )ُٖ/ِ_  " طبقات ا١تفسرين " للداكدم )
 (. َْٕ_َْٔ/ُ( ، ك " معجم ا١تفسرين " لنويهض )ِِٖ/ٓ( ، ك " األعبلـ " للزركلي )ُٔ/ٖ)
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لذلك أك بدلو ْترؼ آخر مكانو أك زاد فيو حرفا ٦تا ٓب يشتمل عليو ا١تصحف الذل  قاصدان  حرفان  منو
كبا١تقارنة بُت . (ُ)كقع اإلٚتاع عليو كأٚتع على أنو ليس من القرآف عامدا لكل ىذا أنو كافر..( 

الكرٙب أستطيع أف استخلص تعريفان جامعان مانعان كىو : القرآف الكرٙب ىو :  تعاريف العلماء للقرآف 
 ا١تتعبد بتبلكتو .  كبلـ ا ا١تعجز ا١تنزؿ على ٤تمد 

ككل من زاد عليو قيدان أك قيودان ٦تا ذكرناه ال يقصد بذلك إالزيادة اإليضاح بذكر بعض خصائص  

الكػرٙب كبلـ ا تعأب، كىػذه أعظم مزايا كخصائص إف القرآف . القرآف اليت يتميز ّٔا عما عداه

 .القػرآف الكرٙب، فحسبو أنو كػبلـ ا

  ٤تًتزات التعريف :  
 " خرج بو كبلـ ا٠تلق من ا١تبلئكة ك اإلنس ك اٞتن . كالم اهلل"  
ظو كىو ما يسمى باٟتديث بلف " خرج ّٔذا القيد كبلـ ا الذم عرب عنو الرسوؿ  المعجز"  
 .لقدسيا
 "  خرج بو ما استأثر ا بعلمو  المنزل " 
 " خرج ّٔذا ما نزؿ على األنبياء السابقُت .على محمد  "  
ككذلك  األحاديث القدسية فإف ؛ فقد خرج بو ما نسخ من القرآف الكرٙب  ( ِ )"  المتعبد بتالوتو" 

 . (ّ)تبلكتولكنو ليس متعبدان ب -سبحانو كتعأب  -اٟتديث القدسي كبلـ ا 
                                                           

للقاضي عياض ، ٖتقيق علي ٤تمد البجاكم ، دار الكتاب العريب ، بَتكت ، لبناف ، " الشفا بتعريف حقوؽ ا١تصطفى  -  ُ
 (.َُُّ_َُُِ/ِ)ـ ، ُْٖٗىػ َُْْ

 ا١تقصود با١تتعبد بتبلكتو أمراف :_   ِ
يقرأ بو ُب الصبلة دكف ما سواه فنحن ُب صبلتنا ال نقرأ عند القياـ إال بالقرآف الكرٙب كىو الذم األمر األكؿ : أنو الذم أحد٫تا: 

      .بقراءتو ُب الصبلة -سبحانو كتعأب  -تعبدنا ا 
القدسية  قد كرد نصان بالكتاب كالسنة . ككبل األمرين ال يشمل األحاديثاألمر الثا٘ب : أف الثواب على تبلكتو ال يعدلو ثواب؛  

 كال ما نسخ من القرآف .  
يكوف التعبد بالقرآف ُب الصبلة كخارجها ،كقداتفق الفقهاء قاطبة على أف الصبلة سواء كانت فرضان أـ نفبلن ٚتاعة ، أكغَتىا _  ّ

ة ، كىذا ٤تل إٚتاع التصح إال بالقرآف، كالتصح باألحاديث القدسية ، كال النبوية، كال باألذكار ا١تأثورة، فالقرآف ركن ُب الصبل
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 (ٔ)الفروق بين القرآن و الحديث القدسيأىم 
، كأما اٟتديث القدسي فبل ٭تصل  فهو أف القرآف كقع بو التحدم كحصل بو اإلعجاز الفرق األول:

 بو ذلك .
كمنو ما  ، أما اٟتديث القدسي فمنو ما نقل بالتواتر، أف القرآف منقوؿ كلو بالتواتر  الفرق الثاني:

 . (ِ )نقل باآلحاد 
 -أما اٟتديث القدسي فمعناه من عند ا ، أف القرآف من عند ا لفظان كمعٌت  الفرق الثالث :

  .كأما لفظو فمن النيب –سبحانو كتعأب 

 أما اٟتديث القدسي فيكتب طبق لقواعد  ،  (ّ)بو أف القرآف لو رسم خاص  : رابعالفرق ال
 .باالتفاؽ كليس لو قواعد خاصة بو  االمبلء

 

 
                               

 
                                                                                                                                                                                     

،إال أف منهم من جعل قراءة الفاٖتة ركنان التصح الصبلة إال بو كىم األئمة مالك كالشافعي ، كأٛتد ُب ا١تشهور عنو .كمنهم من ٓب 
املة؛ ، إال أف الصبلة عندىم ناقصة الثواب غَت ك و٬تعل الفاٖتة ركنان،فالصبلة تصح بالفاٖتة كغَتىا، كىو اإلماـ أبوحنيفة كأصحاب

ألهنم جعلوا قراءة الفاٖتة كاجبان الركنان، فمن ترؾ قراءهتا عمدان أساء، كعليو إعادهتا، كمن تركها سهوان جرب بسجود السهو، كمن 
 "  ا١تدخل لدراسة القرآف الكرٙب" صح بو صبلتو. انظر تذلك يتبُت أف الواجب على كل مسلم كمسلمة أف ٭تفظ من القرآف ما

 (. ّٓٗأليب شهبة )
- 

 كقد فرقت بُت القرآف كاٟتديث القدسي ، ألف كليهما ينسباف إٔب ا تعأب ، كىذا غَت كاقع ُب اٟتديث النبوم . ُ
 (.ُّْ_ ُِٔ/ُالقرطيب " ) " تفسَت -ِ
على كجوب اتباعو كعدـ ٥تالفتو ، " ٝتَت الطالبُت ُب رسم كضبط الكتاب ا١تبُت " لعلي الضباع )صػ  مذىب اٞتمهور -ّ

ىػ َُْٔ( . ك" أصوؿ التفسَت كقواعده " ، ٠تالد عبدالرٛتن العك ، دار النفائس ، بَتكت ، لبناف ، الطبعة الثانية ، ّٔ_ّٓ
 ( .  ْٓٓ_ ُْٓـ ، )صػ ُٖٔٗ
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 الفصل الثاني : التعريف بالتفسير.                    
 

 كفيو مبحثاف                                   
 

 تعريف التفسير.ا١تبحث األكؿ :                          
       

 ويل .تعريف التأا١تبحث الثا٘ب :                          
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 المبحث األول : تعريف التفسير.

 
 كفيو مطلباف :                                    

 
 ا١تطلب األكؿ : تعريف التفسَت لغة .                       

 
 

 ا١تطلب الثا٘ب : تعريف التفسَت اصطبلحان .                     
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 ير لغة .المطلب األول : تعريف التفس

 اختلف علماء العربية ُب أصل لفظ )التفسَت(. 

، كأصلو (ُ)ذىب ٚتاعة منهم إٔب أف التفسَت ىو مصدر للفعل فىسَّر على كزف فػىعَّل تفعيل 
 .الثبلثي فسر

كالكشف كاإلبانة كجبلء ا١تقصود من الكلمة  يضاحاإلبياف ك التدؿ على  ،الفاء، كالسُت ، كالراء ف
أبانو ككضحو ، كفسر القوؿ إذا كشف ا١تراد  ،ًسره بالكسر ك يفسره بالضم فسرا كفسر الشيء يف .(ِ)

نىاؾى بًاٟتٍىقّْ كىأىٍحسىنى تػىٍفًسَتنا ﴿عن اللفظ ا١تشكل كمنو قولو تعأب :  أم  (ّ)، ﴾كىالى يىٍأتيونىكى ٔتىثىلو ًإالَّ ًجئػٍ
 .(ْ)بيانان كتفصيبلن 

 

 

 

 

                                                           
 (. َُ/ُالتحريركالتنوير" البن عاشور، )  - ُ

التدبر كا١تفسر" ١تساعدبن سليماف بن ك" مفهـو التفسَت كالتأكيل كاالستنباط ك ، " (َْٓ_َِْ/ْمعجم ا١تقاييس  لو ) -  ِ
 . ْٓ_  ّٓىػ ، صػُِْٕناصر الطيار، دارابن اٞتوزم ، الرياض كالدماـ ، السعودية ، الطبعة الثانية ، شواؿ 

 .ّّسورة الفرقاف آية رقم :  - ّ

البن منظور  "  لساف العرب(، ك" َْٕ_َْٔ/ُِم )لؤلزىر  "  هتذيب اللغة( ، ك" ُٖٕ/ ِ" للجوىرم )الصحاح   - ْ
البحر ايط  ، ك "  ( ِّْ_ ِّّ/ُّ) " للزبيدم تاج العركس  ( ، ك "ُٕٗ" للرازم )صػ  ٥تتار الصحاح" ( ، كِٗٓ/ َُ)

( ، ك " ُِِٔ/ ٔ) " للسيوطي اإلتقاف ، ك" ( ُْٖ_ُْٕ/ِ)" للزركشي الربىاف ُب علـو القرآف، ك" ( ِٔ/ُأليب حياف )" 
، ك"  (ٕ/ِ) " للزرقا٘ب مناىل العرفاف ، ك"  ( ُُ_َُ/ُ)" البن عاشور التحريركالتنوير، ك" ( ْ/ُاأللوسي )ركح ا١تعا٘ب " 

، ك " (  ُِ/ ُـ ، )َََِ" مد حسُت الذىيب ، مكتبة كىبة ، القاىرة ، مصر ، الطبعة السابعة ، عاـ  التفسَت كا١تفسركف
 ( .ِِّ/ُٛتد ا٠تطيب)" ألح التفسَتمفاتي"  ، ك (ُّٕ_١ُّٔتناع القطاف )" مباحث ُب علـو القرآف 
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( كمعناه أيضان الكشف ، يقاؿ سىفىرىت ا١ترأة فى سى  مقلوب من )التفسَت  كذىب البعض إٔب أف رى
يل عسفوران ، إذا ألقت ٜتارىا عن كجهها ، كىي سافرة ، كأسفر الصبح إذا أضاء ، كإ٪تا بنوه على التف

فكأنو يتبع سورة بعد سورة كآية بعد  (ُ)،  ﴾يَُذبُِّحوَن أَبْ َناءَُكْم  ﴿، ألنو للتكثَت ، كقولو تعأب: 
 (ِ)أخرل .

: ) كالفىٍسركالسٍَّفر يتقارب معنا٫تا ، كتقارب لفظيهما ؛ (ّ)رٛتو ا قاؿ الراغب األصفها٘ب  
فقيل سفرت ا١ترأة  لكن جعل الفىٍسر إلظهار ا١تعٌت ا١تعقوؿ ...، كجعل السَّفر إلبراز األعياف لؤلبصار

 (ْ)عن كجهها كأسفر الصبح (.

 اف كالكشف كاإليضاحيفأصل ا١تادة يدكرعلى معٌت الب بكبل القولُت ك 

 

 

 

 

                                                           
 .ْٗآية رقم : سورة البقرة  - ُ
 (.ُْٕ/ ِالربىاف " للزركشي  )  - ِ
ىو: أبوالقاسم ، اٟتسُت بن ٤تمد بن ا١تفضل الراغب األصفها٘ب ، أديب ، لغوم ،مفسر ، صاحب كتاب " ا١تفردات ُب  - ّ

 ىػ .َِٓغريب القرآف " كغَته من الكتب ا١تشهورة ، )ت: 
( ، ك" ِٓٓ/ِ( ، ك " األعبلـ " للزركلي )ِٕٗ/ُ( ، ك" بغية الوعاة " للسيوطي  )ُِِلفَتكز آبادم )صػ ل_ " البلغة " 

 (.ُٗٓ_ُٖٓ/ُمعجم ا١تفسرين " لنويهض )
ن حسمقدمة جامع التفاسَت مع تفسَت الفاٖتة  كمطالع البقرة "  للعبلمة أيب القاسم الراغب األصفها٘ب ، ٖتقيق  أٛتد   - ْ

( ، ك" ا١تفردات " للراغب األصفها٘ب  ْٖ_ْٕـ . )صػ ُْٖٗىػ َُْٓفرحات ، دار الدعوة ، الكويت ، الطبعة األكٔب : 
 (.  ِِْٔ_   ُِِٔ/  ٔ( ، ك " اإلتقاف " السيوطي)ِٖٓ/ِ( ، ك " الربىاف " للزركشي )ُْٗ/ِ)
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 المطلب الثاني : تعريف التفسير اصطالحاً .

تعدد تعريف علم التفسَت عند العلماء تبعان الختبلؼ كجهة نظرىم إليو ، كىذا االختبلؼ 
 (ُ). لفظي ، كىي متقاربة ُب ا١تعٌت

كاإلفصاح ٔتا  شرح القرآف كبياف معناه: : ) التفسَت بقولو  (ِ)رٛتو ا عرفو ابن جزم الكليب 
 (ّ)يقتضيو بنصو أك إشارتو أك ٧تواه (.

: ) التفسَت علم يبحث فيو عن كيفية النطق بألفاظ القرآف كمدلوالهتا  كعرفو أبوحياف
 .(ْ)كتتمات ذلك (  كأحكامها اإلفرادية كالًتكيبية، كمعانيها اليت ٭تمل عليو حالة الًتكيب ،

 : ُب موضعُت  (ٓ)لزركشي كعرفو ا

                                                           
( ، ك" الربىاف " للزركشي  ِٔ/ُبحر ايط" أليب حياف  )، ك "  ال (َُ_ٗ/ ُالتسهيل لعلـو التنزيل " البن جيزىٌم  )  - ُ
ـ  ُٖٔٗ -تونس  -مركز البحوث بالكلية الزيتونية ي " ٖتقيق حسن ا١تناعي ، تفسَت ابن عرفة ا١تالك"( ، كُْٖ/ِ( ك)ُّ/ُ)

( ، ُُ_َُ/ُشور )( ، ك " التحرير كالتنوير" البن عآِِٔ_ِِْٔ/ ٔ" اإلتقاف " للسيوطي ) ( ، كٗٓ/ُالطبعة األكٔب )
" مباحث ُب علـو القرآف " ١تناع ( ، كُْ_ ُِ/ُ، ك " التفسَت كا١تفسركف " للذىيب ) (ٕ/ِ) " للزرقا٘ب مناىل العرفاف " ك

( ، ك " مفهـو التفسَت كالتأكيل كاالستنباطوالتدبر كا١تفسر" ١تساعدبن سليماف بن ناصر الطيار، دارابن اٞتوزم ، ُّٕالقطاف )صػ
 (.  ْٕ_ ٓٔىػ .) صػ ُِْٕالدماـ ، السعودية ، الطبعة الثانية ، شواؿ الرياض ك 

ٍليب ا١تالكي ، كاف شيخان جليبلن ككرعان زاىدان عابدان ككاف فقيهان مفسران ،من علماء  - ِ ىو : أبو القاسم ٤تمد بن أٛتد جيزىٌم الكى
لـو التنزيل ، كتقريب الوصوؿ إٔب علم األصوؿ  ، توُب  األندلس البارزين ، كصنف ُب شىت الفنوف ، كمن مصنفاتو " التسهيل لع

 ىػ  . ُْٕ
 (ِٓٔ/ ّ( ، ك" معجم ا١تؤلفُت " لكحالة )ِّٓ/ٓ" األعبلـ " للزركلي )( ، كَُُ/ُ_ " طبقات ا١تفسرين " للداكدم )

 ( .َُ_ٗ/ ُالتسهيل لعلـو التنزيل"  البن جزم الكليب  )  -ّ
( ، ك ٓ_ْ/ُ، ك " ركح ا١تعا٘ب " لؤللوسي ) (ِِٓٔ/ٔ) " للسيوطي  تقافاإل، ك"  (ُُِ/ُأليب حياف )" البحر ايط   -ْ

 (. ُّٕ)صػ  للقطاف ُب علـو القرآف " مباحث" 
ىو : أبوعبدا ٤تمد بن ّٔادر الزركشي ، فقيو شافعي ، أصوٕب ، مفسر ، أديب ، تركي األصل ، من تصانيفو الكثَتة ؛ "  -ٓ

 ف " ك " تفسَت القرآف العظيم " ك " كشف ا١تعا٘ب " .الربىاف ُب علـو القرآ
( ، ك "معجم ا١تفسرين " لنويهض َٔ/ٔ( ، ك " األعبلـ " للزركلي )ُٕٓ/ِ_ " طبقات ا١تفسرين " للداكدم )

(ِ/َٓٓ_َٓٔ .) 
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كبياف معانيو  -   -:)علم يعرؼ بو فهم  كتاب ا ا١تنزؿ على ٤تمد  األولالموضع 
 .(ُ)كاستخراج أحكامو كحكمو ...( 

علم يعرؼ بو نزكؿ اآليات كشؤكهنا كأقاصيصها كاألسباب  ) عرؼ بأنو : والموضع الثاني :  
كخاصها كعامها  النازلة فيها ٍب ترتيب مكيها كمدنيها ك٤تكمها كمتشأّها كناسخها كمنسوخها

 (ِ).(كمطلقها كمقيدىا ك٣تملها كمفسرىا كحبل٢تا كحرامها ككعدىا ككعيدىا كأمرىا كهنيها كأمثا٢تا 

: )فهو العلم ٔتدلوؿ القرآف كخاصية كيفية داللتو ، كأسباب النزكؿ  (ّ)ا١تالكي  ةكعرفو ابن عرف
 (ْ) كالناسخ كا١تنسوخ (.

يح معٌت اآلية كشأهنا كقصتها كالسبب الذم نزلت فيو توض :: ) التفسَت (ٓ)كعرفو اٞترجا٘ب 
 (ٔ )بلفظ يدؿ عليو داللة ظاىرة ..(

                                                           
لفهد " رآف الكرٙب دراسات ُب علـو الق، ك " ( ِِٓٔ/ٔ) " للسيوطي  اإلتقاف، ك" ( ُّ/ُ) "  الربىاف ُب علـو القرآف"   -ُ

 (.ُْٔصػ الركمي )
 . ( ِِْٔ/ٔ)للسيوطي"  اإلتقاف، ك"  (ُْٖ/ِ) "الربىاف "   -ِ

ي التونسي ا١تالكي ، عآب ا١تغرب ، كلد ُب تونس ُب  - ّ / رجب ِٕىو : أبو عبدا ، ٤تمد بن ٤تمد بن ٤تمد بن عرفة الوىٍرغىمّْ
 ىػ .ََٖىػ كقيل : َّٖـ ا١تواريث ، كا١تبسوط ، توُب : ىػ ، من مؤلفاتو : ا١تختصر الفقهي ، أحكإُٔ/

(، ِٓٗ/ٕ( ، ك"األعبلـ " للزركلي )ُِْ_ِّٔ/ِ( ، ك" طبقات ا١تفسرين " للداكدم )ٖٗ_ " بغية الوعاة " للسيوطي )صػ
 (.ُٗٔ/ِك" معجم ا١تفسرين " لنويهض )

 (.ٗٓ/ُي "  )تفسَت ابن عرفة ا١تالك"  -  ْ

، ا١تعركؼ بالشريف اٞترجا٘ب ، فيلسوؼ من كبار العلماء بالعربية ، كلد ُب تاكو ك درس ُب شَتاز  علي بن ٤تمد بن علي - ٓ
 ىػ ، كمن مؤلفاتو :   التعريفات ك مقالد العلـو . ُٖٔكتوُب فيها سنة 

يهض ( ، ك " معجم ا١تفسرين " لنو ٕ/ٓ( ، ك " األعبلـ " للزركلي ، )ُّّ_َّّ/ُ_ " طبقات ا١تفسرين " للداكدم )
(ُ/َّٖ_ُّٖ .) 

 (.ٕٖ/ُ) " التعريفات"   -ٔ

 



21 

 

كعرفو الزرقا٘ب : )علم يبحث فيو عن القرآف الكرٙب من حيث داللتو على مراد ا تعأب بقدر 
 .(ُ)الطاقة البشرية ( 

كما يستفاد منها  كعرفو ابن عاشور: )ىو اسم للعلم الباحث عن بياف معا٘ب ألفاظ القرآف
 .(ِ)باختصار أك توسع ...(

تعريفات العلماء للتفسَت ٧تد أف بعضهم قد نص على مهمة ا١تفسر، كضابط  لنظر إٔب كبا
التفسَت ىوالشرح كاإليضاح ، كبعضهم أدخل علـو القرآف ُب تفسَت القرآف ، فأدخلوا مصطلح 

اإلعجاز من علم التفسَت، كأدخل   التفسَت بعلـو القرآف ، كبعضهم كسع ُب التعريف حيث جعل
 ُب التفسَت.  وكذلك علم أصوؿ الفق

علم يبحث فيو عن القرآن الكريم  من  ):ىو لعلم التفسَت ىو تعريف الزرقا٘ب ،تعريف أقرب ك 
 .   (تعالى بقدر الطاقة البشرية  حيث داللتها على مراد اهلل

 محترزات التعريف : 
 أخرجت العلـو األخرل الباحثة عن غَته . " : القرآن الكريم ن" علم يبحث فيو ع

خرجت العلـو ا١تتعلقة بالقرآف من حيثيات " من حيث داللتها على مراد اهلل تعالى ":
 (ّ)أخرل غَت موضوع الداللة كعلم الرسم كالقراءات . 

، (ْ)لكن اختلف بعض أىل العلم ُب ىذه اٞتزئية ، فقاؿ بعضهم أنو داخل ُب علم التفسَت
البعض إٔب غَت ذلك، لكن ٯتكن أف يقاؿ أنو ُب مرحلة من ا١تراحل كاف داخبلن فيو أما اآلف كذىب 

فبل ،أك يقاؿ أف علم القراءات ينقسم على قسمُت : قسم التعلق بو ُب التفسَت، مثل األداء كالنطق 
 كا١تدكد كاإلماالت كاٞتهر كا٢تمس كالغنة ... كغَتىا .

                                                           
 (.   ٕ/ِ) " مناىل العرفاف"   - ُ
 (.َُ/ُ) "التحرير كالتنوير"   - ِ
 ( .ُِ/ُالتحرير كالتنوير" البن عاشور )"   -ّ
 (.ُّ/ُ) "  التفسَت كا١تفسركف" رجح ىذا القوؿ ٤تمد الذىيب ُب كتابو  - ْ
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ر ا١تعا٘ب ُب اآلية عدد القراءات ُب ألفاظ القرآف الكرٙب فتكثكقسم لو تعلق بالتفسَت ، مثل ت
 .الواحدة

 (ُ)فيقاؿ كىو األقرب إف شاء ا أف لو أثر ُب ىذا العلم ال كعلم مستقل . كا أعلم.  
فهذا قيد ضركرم ذكرلبياف أف عدـ اإلحاطة ٔتعا٘ب كبلـ ا سبحانو اليقدح  "بقدر الطاقة البشرية":

 فسَت.ُب علم الت
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 (.ٔٓ_ُٓ/ُر )التحرير كالتنوير" البن عاشو   - ُ
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 المبحث الثاني : تعريف التأويل .
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 مطلب األول : تعريف التأويل لغة ال

التأكيػػل : ىػػو مصػػدر للفعػػل الربػػاعي أىكَّؿى ثبلثػػي مزيػػد بالتضػػعيف ، كأصػػلو أىكىؿى ٔتعػػٌت رجػػع ، 
ه ٦تػا تػأخَّرى عنػو. كآؿ الرَّجػػل: عشػَتتيو الػيت يرجػعي إليهػا، كاإليالػػةي:  كاألكَّؿ مػن األشػياًء يرجػعي إليػو مػػا بعػدى

عي إليوالسياسةي، ألهنا مرجعي الرَّ   . (ُ)عيًَّة، كا١توئل: للموضع الذم ييرجى

فعلى أخذه من األكؿ يكوف التأكيل ٔتعناه اللغوم إرجاع الكبلـ إٔب ما ٭تتملو من معاف. 
 كعلى أخذه من اإليالة يكوف التأكيل ٔتعناه اللغوم سياسة الكبلـ ككضعو موضعو ا١تناسب.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
( ََُ_ٗٗ/ُ( ُب مفردات ألفاًظ القرآًف )ََْجعل الراغبي )ت: بعد ك  .( ّْ_ِّ/ُُ) " البن منظورلساف العرب  - ُ

( ُب مقاييس اللُّغًة ّٓٗطبعة دار العلم دمشق ،التَّأكيل من األٍكًؿ، أم: الرُّجوع إٔب األصًل، كجعل ابن فارس )ت: 
ما يشًتكاًف ُب معٌت الرُّجوًع الذم نصَّ ( مادَّة ))أكؿ(( ترجُٗٓ_ُٖٓ/ُ) عي إٔب أصلُت: ابتداءي األمًر، كانتهاؤه((. كيظهري أهنَّ

 .عليو الرَّاغبي 
، ك  (ُِِٔ/ٔ" للسيوطي ) تقافاإل، ك "  (ُْٗ_ُْٖ/ِ)" للزركشي الربىاف ، ك" ( ّٗ/ُ) " للز٥تشرم  أساس الببلغة_ "

( ، ك" ركح ا١تعا٘ب " ُِْْ( ، ك " القاموس ايط " للفَتكز آبادم )صػ كما بعدىا  ُِٕٔ/ْ" الصحاح " للجوىرم  )
" مفهـو ( ، كُْ/ُ" للذىيب ) التفسَت كا١تفسركف( ، ك" ْٕٓ/ِ( ، ك" إرشاد الفحوؿ " للشوكا٘ب ) ٓ_ْ/ُلؤللوسي )

ٞتوزم ، الرياض كالدماـ ، السعودية ، التفسَت كالتأكيل كاالستنباطوالتدبر كا١تفسر" ١تساعدبن سليماف بن ناصر الطيار، دارابن ا
 (.ِٗ_ ُٗىػ ، ) صػ ُِْٕالطبعة الثانية ، شواؿ 
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 حاً .المطلب الثاني : تعريف التأويل اصطال
 اختلف العلماء ُب تعريف التأكيل على أقواؿ متعددة :

 األول : قولال
كىم  ٚتهور الصحابة كالتابعُت _ كىو الذم استقر عليو ادثوف كا١تفسركف األكائل _ إٔب  

)  :البن عمو عبدا بن عباس بقولو ، كىو الذم دعا بو النيب (ُ)أف التأكيل مرادؼ للتفسَت 
 . (ِ)ُب الدين كعلمو التأكيل (اللهم فٌقهو 

كمن استعماؿ الصحابة للتأكيل ٔتعٌت تفسَت القرآف كمعناه  قوؿ جابر رضي ا عنو ُب 
ُب ا١تسجد ٍب ركب القصواء   باٟتديث الطويل فقاؿ :) فصلى رسوؿ ا  كصف حجة النيب 

من راكب كماش كعن ٯتينو  حىت إذا استوت بو ناقتو على البيداء نظرت إٔب مدل بصرم من بُت يديو

                                                           
( ُٖ/٣ِتموع الرسائل الكربل " أليب العباس أٛتد عبداٟتليم بن تيمية اٟترا٘ب ، دار احياء الًتاث العريب ، بَتكت ، لبناف ، )  -ُ

 (.َُِ_ِٗسَت " للطيار )( ، ك "مفهـو التفُٓ/ُ، ك" التفسَت كا١تفسركف" للذىيب )

أخرجو اإلماـ أٛتد بن حنبل بتمامو ُب  " مسنده " ٖتقيق شعيب األرناؤكط ، مؤسسة الرسالة ، بَتكت ، لبناف ، الطبعة  - ِ
( َُِّ( ك)َُٔ_ُٗٓ/ٓ( )َِّّ( ك)ٓٔ/ٓ( )ِٕٖٗ( ك)ِِٓ/ْ( )ِّٕٗـ ، رقم )ُٓٗٗىػ ُُْٔاألكٔب ، 

( َٕٓٓيحو " مع اإلحساف ، مؤسسة الرسالة ، بَتكت ، لبناف ، الطبعة الثانية ، رقم )( . كابن حباف البسيت ُب " صحُِٓ/ٓ)
(ُٓ/ُّٓ.   ) 

كركاه البخارم ُب " اٞتامع ا١تسند الصحيح " مع فتح البارم البن حجر ،تعليق عبدالعزيز بن باز ، كعبدالرٛتن الرباؾ ، دار طيبة 
" اللهم علمو الكتاب " رقم )  ـ ، ُب كتاب العلم ، باب قوؿ النيب ََِٓ ىػُِْٔ، الرياض ، السعودية ، الطبعة األكٔب ، 

 ( بلفظ : " اللهم علمو الكتاب " . ُِِ/ُٕ( )َِٕٕ( ، ككتاب االعتصاـ بالكتاب كالسنة ، رقم )ِٖٗ/ُ( )ٕٓ
ُب " صحيحو " كتاب  ( ،  كمسلمِّْ/ُ()ُّْكجاء عند البخارم ، ُب كتاب الوضوء  ، باب كضع ا١تاء عند ا٠تبلء ، رقم )

( بلفظ : " اللهم فقهو ُب الدين ، ِٓٓ/ُٔ( )ُّٖٔفضائل الصحابة ، باب فضائل عبدا بن عباس رضي ا عنهما رقم )
 لكن مسلم دكف لفظة : " ُب الدين " . 

( بلفظ : " ْٔٔ/ٖ( )ّٕٔٓكجاء أيضان عند البخارم ُب كتاب فضائل الصحابة ، باب ذكر ابن عباس رضي ا عنهما، رقم )
 اللهم علمو اٟتكمة " 

قاؿ اٟتافظ ابن حجر رٛتو ا : ) كىذه اللفظة اشتهرت على األلسنة  " اللهم فقهو ُب الدين كعلمو التأكيل " حىت نسبها 
 (. ْٕٔ_ْٔٔ/ٖبعضهم للصحيحُت كٓب يصب ، كاٟتديث عند أٛتد ّٔذا اللفظ .....( فتح البارم )
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بُت أظهرنا كعليو ينزؿ القرآف   مثل ذلك كعن يساره مثل ذلك كمن خلفو مثل ذلك كرسوؿ ا 
 .(ُ)كىو يعرؼ تأكيلو ، كما عمل بو من شيء عملنا بو (

 اللَّوي كىمىا يػىٍعلىمي تىٍأًكيلىوي ًإالَّ  ﴿ بقولو عند تفسَته لقوؿ ا تعأب : (ِ)ككأف ىذا ما عناه ٣تاىد 
 (ْ)إف العلماء يعلموف تأكيل القرآف. (ّ)،  ﴾... اآليةكىالرَّاًسخيوفى ُب اٍلًعٍلًم يػىقيوليوفى آىمىنَّا بًًو 

: كعده ا كىو ٔتكة  قاؿ (ٓ)،  ﴾جيٍنده مىا ىينىاًلكى مىٍهزيكـه ًمنى اأٍلىٍحزىابً ﴿ كجاء عن قتادة
 (ٕ)كغَت ىذا كثَت جاء عن السلف . (ٔ)يلها يـو بدر.يومئذ أنو سيهـز جندا من ا١تشركُت، فجاء تأك 

" جامع  كّٔذا ا١تعٌت أراده كاستعملو  الطربم ُب تفسَته أراده حُت ٌٝتى كتابو ُب التفسَت:
البياف عن تأكيل آم القرآف "كنراه ُب تفسَته يقوؿ: )القوؿ ُب تأكيل قولو تعأب كذا ككذا(، كبقولو: 

 (ٖ)فهو رٛتو ا يساكم بُت مدلوؿ كلمة تفسَت كالتأكيل. اآلية()اختلف أىل التأكيل ُب ىذه 
 
 
 
 

                                                           
 (.َْٓ_ َِْ /  ٖ( )ُِْٗ، ) ، كتاب اٟتج ، باب حجة النيب  النوكم شرحصحيح مسلم " ب"  - ُ
 ىػ .َُْىػ ، كتوُب ُِىو : أبو اٟتجاج ٣تاىد بن جرب ا١تكي  ، من تبلميذ ابن عباس ، إماـ ُب التفسَت كلد ُب مكة  - ِ

( ، ك " ُُٔ/ٔبلـ " للزركلي )( ، ك " األعّّ( ، ك" الفهرست " البن الندٙب )صػِْ/َُ_ " هتذيب التهذيب " البن حجر )
 (. ِْٔ/ِمعجم ا١تفسرين " لنويهض )

 .ٕسورة آؿ عمراف آية رقم :  - ّ

تفسَتاإلماـ ٣تاىد بن جرب"  ٖتقيق  ٤تمد عبدالسبلـ أبوالنيل ، دار الفكر اإلسبلمي اٟتديثة ، مدينة نصر، القاىرة ، "  - ْ
 (.ِْٗـ )صػ ُٖٗٗىػ َُُْالطبعة األكٔب :

 .ٕآية رقم :  سورة ص - ٓ
جامع البياف عن تأكيل آم القرآف " أليب جعفر٤تمد بن جرير الطربم ، ٖتقيق  عبدا بن عبداسن الًتكي ، بالتعاكف مع "  -ٔ

 ( .  ِٗ/ َِـ )ََُِىػ ُِِْمركز البحوث كالدراسات العربية اإلسبلمية ، بدار ىجر ، القاىرة ، مصر ، الطبعة األكٔب ، 
كالتدبر كا١تفسر" ١تساعدبن سليماف بن ناصر الطيار، دارابن اٞتوزم ، الرياض كالدماـ ،  لتفسَت كالتأكيل كاالستنباطمفهـو ا"   -ٕ

 (. َُِ_ ِٗىػ ، )صػ ُِْٕالسعودية ، الطبعة الثانية ، شواؿ 
  (. ِٔ_ِٓ/ُالطربم"  )تفسَت   - ٖ
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 (ُ)بن عبد الربا يستعمل التأكيل ٔتعٌت التفسَت من مشهورم العلماء ا١تتقدمُت أبو عمرك٦تن 
 .(ِ)ُب كتابو التمهيد

ُب تفسَته الذم عنونو بتفسَت القاٝتي  (ّ)كىذا ما٧تده عند ٤تمد ٚتاؿ الدين القاٝتي 
 ٌمى ٤تاسن التأكيل . فهو أيضان  يساكم بُت ا١تصطلحُت . ا١تس

 الثاني: قولال
اٟتقيقة اليت يؤكؿ إليها الكبلـ ،  فإف كاف الكبلـ طلبا كاف تأكيلو نفس الفعل ا١تطلوب،  ىو

كإف كاف خربا كاف تأكيلو كقوع ا١تخرب بو كٖتققو ُب الواقع. فالتأكيل _ على ىذا _ نفس األمور 
ا٠تارج ، ماضية كانت أك مستقبلة ، فإذا قيل : طلعت الشمس فتأكيل ىذا ىو نفس ا١توجودة ُب 

 طلوعها .
يقوؿ ُب ركوعو: )سبحانك اللهم ربنا كْتمدؾ اللهم اغفر ٕب  عن عائشة: كاف النيب 

 (ٓ).﴾فىسىبٍّْح ًْتىٍمًد رىبّْكى كىاٍستػىٍغًفٍرهي ﴿أم يعمل بقوؿ ا تعأب:  (ْ)يتأكؿ القرآف( 
                                                           

صم النَّمىرم األندلسي القرطيب ا١تالكي ، شيخ اإلسبلـ حافظ ىو : أبو عمر يوسف بن عبدا بن ٤تمد بن عبد الرب بن عا - ُ
 ىػ .ّْٔا١تغرب ،  صاحب التصانيف الفائقة كمنها : التمهيد ، كاالستذكار ، كاالستيعاب ، كغَتىا  . توُب 

( ، ك"معجم ا١تفسرين " لنويهض َِْ/ٖ( ، ك " األعبلـ " للزركلي )ٔٔ/ٕ_ " كفيات األعياف " البن خلكاف )
(ِ/ْٕٔ_ْٕٕ.) 
التمهيد ١تا ُب ا١توطأ من ا١تعا٘ب كاألسانيد " أليب عمر يوسف بن عبدا بن عبد الرب النمرم األندلسي ، ٖتقيق مصطفى  " -  ِ

ينظر على سبيل ا١تثاؿ : ـ  ، ُٕٔٗىػ ُّٕٖبن أٛتد العلوم ، ك٤تمد عبدالكبَت البكرم ، ا١تكتبة العامة ، الرباط ، ا١تغرب ، 
 (.  ُّّ/  ِ )ك(  ُْٕ/  ُ)التمهيد 

ٚتاؿ الدين بن ٤تمد ، إماـ الشاـ ُب علـو الدين كفنوف األدب مفسر مشهور ، من مؤلفاتو " ٤تاسن التأكيل ُب تفسَت  - ّ
 ىػ .ُِّّالقرآف ،   توُب 

 (.ُِٕ/ُ_ " معجم ا١تفسرين " لنويهض )

( ، ككتاب األذاف ، باب ُّْ/ُُ( )ْٖٔٗك ْٕٔٗ) البخارم ُب " صحيحو " كتاب التفسَت، باب ُب سورة النصر، رقم - ْ
( ، ككتاب ا١تغازم ، باب ، ّّ/ّ()ُٕٖ( ، كباب التسبيح كالدعاء ُب السجود رقم )ٓ/ّ( )ْٕٗباب الدعاء ُب الركوع رقم )

 (. ِْْ/ْ() َُٖٓ( ، كمسلم ُب " صحيحو " كتاب الصبلة ، باب مايقاؿ ُب الركوع كالسجود ، )ُُْ/ٗ( )ِّْٗرقم )
 . ّ: آية رقم  النصرورة س -ٓ

 (.  ُٖ/ِ( ك)َُ/ِ" ٣تموع الرسائل الكربل " البن تيمية )
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 ىو قوؿ ا١تتأخرين : :لث الثا القول
 اٗتذ ا١تتأخركف مصطلح التأكيل كجعلوه مقابل النص كالظاىر ، كعلى ذلك فالتأكيل عندىم :  

 (ُ)لدليل يقًتف بو.  حإٔب ا١تعٌت ا١ترجو ىو صرؼ اللفظ عن ا١تعٌت الراجح 
 سبحانو من كتاب ا أك صرؼ اللفظ عن معناه الظاىر إٔب معٌت ٭تتملو ٔتا ال ٮتالف نصان  

 . كال سٌنة رسوؿ ا 
 (ّ). (إٔب ما إليو مآلو ُب دعول ا١تؤكؿالتأكيل رد الظاىر ) : ( ِ)كقاؿ إماـ اٟترمُت اٞتويٍت 

 

                                                                                                                                                                                     

 (.ُٕ_ُٔ/ُ_ " التحرير كالتنوير " البن عاشور )
ىػ( ، ٖتقيق  أٛتد ٤تمد شاكر، دار ْٔٓاإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ " أليب ٤تمد علي بن أٛتد بن حـز األندلسي )ت:   -ُ

( ، ك " اٟتدكد ُب األصوؿ "  أليب الوليد سليماف بن خلف الباجي األندلسي ،)ت: ِْ/ُلبناف ، )اآلفاؽ اٞتديدة ، بَتكت ، 
(، ك" حاشية العطار على ٚتع اٞتوامع ْٖىػ( ٖتقيق  نزيو ٛتاد ، مؤسسة الزعيب ، بَتكت ، لبناف ، كٛتص ، سوريا ، )صػ ْْٕ

(، ك" ٣تموع الفتاكل لتقي الدين أٛتد بن ٖٖ/ِكت ، لبناف ، )" ٟتسن بن ٤تمد بن ٤تمود العطار، دار الكتب العلمية ، بَت 
( ، ِٔ_ِٓ/ٓـ )ََِٓىػ ُِْٔتيمية اٟترا٘ب ، ٖتقيق عامر اٞتزار كأنور الباز ، دار الوفاء ، ا١تنصورة ، مصر ، الطبعة الثالثة ، 

ىيم بن موسى اللخمي الشاطيب ، ٖتقيق ( ، ك" ا١توافقات " أليب إسحاؽ إبرإُ/ ِك" ٣تموع الرسائل الكربل " البن تيمية ، )
(، ك" ُِٔ/ٓـ ، )ُٕٗٗىػ ُُْٕأبوعبيدة مشهور حسن آؿ سلماف ، دار ابن عفاف ، ا٠ترب ، السعودية ، الطبعة األكٔب ، 

( ، ك" مذكرة أصوؿ الفقو ٕٓٓ_ْٕٓ/ِ(، ك " إرشاد الفحوؿ " للشوكا٘ب )ُْٔ_َْٔ/ّشرح الكوكب ا١تنَت " البن النجار)
الناظر "  مد األمُت بن ٤تمد ا١تختار الشنقيطي ، إشراؼ بكر بن عبدا أبوزيد ، دارعآب الفوائد ، مكة ا١تكرمة ،  على ركضة

( ، ك" مباحث ُب علـو ُٔ_ُٓ/ُ(، ك " التفسَت كا١تفسركف " للذىيب )َِٖ_ِٕٓىػ )صػُِّٔالسعودية ، الطبعة األكٔب ،
 (.ُّٗ_ ُّٖالقرآف " للقطاف )صػ 

: أبو ا١تعإب ، عبدا١تلك بن عبدا بن يوسف بن ٤تمد  اٞتويٍت النيسابورم ، الفقيو الشافعي ، ا١تعركؼ بإماـ اٟترمُت ، ىو - ِ
كىوأعلم ا١تتأخرين من أصحاب اإلماـ الشافعي ، كأحد األئمة األعبلـ آّمع على إمامتو ، ا١تتفق على غزارة مادتو ، كتفننو ُب 

ىػ، كمن مؤلفاتو : هناية ا١تطلب ُب دراية ا١تذىب ، كالشامل ُب أصوؿ الدين ، كالربىاف ُب أصوؿ  ُْٗاألصوؿ كالفركع ، كلد 
 ىػ. ْٖٕالفقو، توُب 

( ، ك" معجم ا١تفسرين " لنويهض َّٔ/ْ( ، ك" األعبلـ " للزركلي )َُٕ_ُٕٔ/   ّ_ " كفيات األعياف " البن خلكاف )
(ُ/ّّّ_ّّْ .) 
قو " للجويٍت ، ٖتقيق  عبدالعظيم الديب ، طبع على نفقة أمَت دكلة قطرالشيخ خليفة بن ٛتد آؿ ثا٘ب الربىاف ُب أصوؿ الف  - ّ

 (. ُُٓ/ُىػ . )ُّٗٗ، الطبعة األكٔب ،
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تبيُت بعض ما ٭تتمل ا١تشًتؾ بغالب الرأم كاالجتهاد، أك  )بأنو:  (ُ)كعرفو السرخسي اٟتنفي
 .(ِ) (لرأمبة ا١تراد با١تشًتؾ بواسطة اىو ما تصَت إليو عاق

ن من احتماؿ يعضده دليل، يصَت بو أغلبى على الظ) : بقولو (ّ)كعرفو أبو حامد الغزإب 
 (ْ) . ( ا١تعٌت الذم يدؿ على الظاىر

 (ٔ).(اىر مع احتمالو لو بدليل يعضدهىو ٛتل اللفظ على غَت مدلولو الظ) : (ٓ)كقاؿ اآلمدم
 (ٖ). (يصَت بو ا١ترجوح راجحان  ره لدليلىو صرؼ اللفظ عن ظاى):  (ٕ)كقاؿ الطوُب

                                                           

بكر ٤تمد بن أٛتد بن أيب سهل السرخسي اٟتنفي ، يلقب بشمس األئمة ، أحد الفحوؿ األئمة الكبار أصحاب ىو : أبو  - ُ 
( ، ك" ٕٕ. " الفهرست " البن الندٙب )صػ  ىػ َْٗعبلمة حجة فقيهان أصوليان ، صاحب ا١تبسوط ، توُب :  الفنوف ، كاف إمامان 

 (.ُّٓ/ٓ( ، ك " األعبلـ " للزركلي )ِٖٔ/ٖمعجم ا١تؤلفُت " لكحالة )

لطبعة األكٔب : عاـ ،ا لبناف ، بَتكت، دار الكتاب العلمية  " ، لسرخسي  ، ٖتقيق أبوالوفا األفغا٘ب ، أصوؿ السرخسي  - ِ
 (.ُِٕ/ُـ ، ) ُّٗٗىػ _ ُُْْ

ىو : أبو حامد ٤تمد بن ٤تمد بن ٤تمد الغزإب الطوسي الشافعي ، حجة اإلسبلـ ، من أعياف فقهاء الشافعية ، ك من  - ّ
ىػ ." َٓٓ مؤلفاتو : ٤تك النظر، كهتافت الفبلسفة ، كإحياء علـو الدين ، كا١تنخوؿ من علم األصوؿ كغَتىا ، توُب : سنة

( ، ك" ِْٕ/ٕ( ك" األعبلـ " للزركلي )ِِٔ/ُُ( ، ك " معجم ا١تؤلفُت " لكحالة )ٖٔٓ/ُكفيات األعياف " البن خلكاف )
 (.ُّٔ_ُِٔ/ِمعجم ا١تفسرين " لنويهض )

 (.ٖٖ/ ّ( كٖتقيق ٛتزة بن زىَتحافظ )ْٗ/ِا١تستصفى " للغزإب ، ٖتقيق األشقر ) - ْ
أيب علي بن ٤تمد بن سآب التغليب ، الفقيو األصوٕب ، كاف ُب أكؿ اشتغالو حنبلي ا١تذىب ، ٍب  ىو : أبو اٟتسن علي بن - ٓ

انتقل إٔب ا١تذىب الشافعي ، كتعلم ُب بغداد كالشاـ ، كانتقل إٔب القاىرة ،  من مؤلفاتو : اإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ ، توُب ُب 
 (.ِّّ/ْ( ، ك " األعبلـ " للزركلي )ِّٗ/ُف )" كفيات األعياف " البن خلكا ىػ .ُّٔدمشق ُب سنة 

اإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ " لآلمدم ، تعليق عبدالرزاؽ العفيفي ، دار الصميعي ، الرياض ، السعودية ، الطبعة األكٔب  - ٔ
 (. ٔٔ/ّـ )ََِّىػ ُِْْ،
 البغدادم ، الفقيو األصوٕب  ا١تتفنن ، ىو : أبو الربيع سليماف بن عبدالقوم بن عبدالكرٙب بن سعيد الطوُب  الصرصرم ٍب - ٕ

 صاحب ا١تؤلفات الكثَتة منها : 
٥تتصر الركضة ُب أصوؿ الفقو ، ك٥تتصر اٟتاصل ُب أصوؿ الفقو ، ك اإلكسَت ُب قواعد التفسَت . كغَتىا توُب ببلدة ا٠تليل سنة 

 (. ُِٖ_ُِٕ/ّ" األعبلـ " للزركلي ) ىػ .ُٕٔ
يب الربيع سليماف الطوُب ، شرح  سعد الشثرم ، دار التدمرية ، الرياض ، السعودية ، الطبعة شرح ٥تتصر ركضة الناظر" أل - ٖ

 (. ِِٗ_ِِٔ/ُـ )ََُِىػ ُُّْاألكٔب ، 
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أف التفسَت يكوف بدليل قطعي ، كأما  :كاألصوليوف يفرقوف بُت التأكيل كالتفسَت فيقولوف 
ىو صرؼ اللفظ عن االحتماؿ الظاىر  )كلذا جاء تعريفهم ّٔذا التعبَت: التأكيل فيكوف بدليل ظٍت ، 

  ( ظن من ا١تعٌت الذم دؿ عليو الظاىرإٔب احتماؿ مرجوح بو العتضاده بدليل ، يصَت بو أغلب ال
.(ُ) 

 معاني التأويل في القرآن الكريم: 
 (ِ).  ﴾كىمىا يػىٍعلىمي تىٍأًكيلىوي ًإالَّ اللَّوي  ﴿التفسَت كالبياف: قاؿ تعأب :  - ُ
 (ّ).   ﴾ تىٍأًكيليوي ىىٍل يػىٍنظيريكفى ًإالَّ تىٍأًكيلىوي يػىٍوـى يىٍأٌب  ﴿اٟتقيقة اليت يؤكؿ إليها الكبلـ: قاؿ تعأب :  - ِ

يطيوا ًبًعٍلًمًو كىلىمَّا يىٍأهًتًٍم تىٍأًكيليوي  ﴿كقاؿ تعأب :  بيوا ٔتىا ٓبٍى ٭تًي ذَّ  (ْ). ﴾بىٍل كى
ره كىأىٍحسىني تىٍأًكيبلن ﴿العاقبة كا١تصَت كا١تآؿ : قاؿ تعأب : - ّ يػٍ  (ٓ). ﴾ذىًلكى خى
اًديثً كىيػيعىلّْميكى ًمٍن ﴿تعبَت الرؤيا: قاؿ تعأب :  - ْ  (ٔ).﴾تىٍأًكيًل اأٍلىحى

ا تىٍأًكيلي ريٍؤيىامى ًمٍن قػىٍبلي ﴿كقاؿ تعأب :  ذى  (ٕ). ﴾ىى
 

                                                           
ركضة الناظر كجنة ا١تناظر"  لعبدا بن أٛتد بن قدامة ا١تقدسي ، ٖتقيق  ٤تمود حامد عثماف ،الرياض ، السعودية ، )صػ "   - ُ

ُٕٔ_ُٕٗ .) 
 .ٕسورة آؿ عمراف آية رقم :  - ِ
 .ّٓ: آية رقم  األعراؼسورة  - ّ

( ، ك " ٣تموع الرسائل الكربل " البن تيمية ِّٔ/ٗ( ، ك" تفسَت القرطيب " )ُِٔ/ُ_ " مقاييس اللغة" البن فارس )
(،ِ/َُ_ُِ .) 

 .ّٗ: آية رقم  يونسسورة  - ْ
 (.  ُْ_ُِ/ِربل " البن تيمية ،)" ٣تموع الرسائل الك ( ، كَٓٓ/َُ_ " تفسَت القرطيب" )

 . ٗٓ: آية رقم  النساءسورة  - ٓ
( ، ك " كتاب تفسَت القرآف" أليب بكر ٤تمد بن َِٓ_َِْ/ٔ( ، ك " تفسَت الطربم" )ُِٕ/ُ_  " أصوؿ السرخسي " )

ىػ ُِّْودية  ، الطبعة األكٔب ، إبراىيم بن ا١تنذر النيسابورم ، ٖتقيق  سعد بن ٤تمد السعد ، دار ا١تآثر، ا١تدينة ا١تنورة ، السع
 (. ُٗ/ ِ( ، ك" ٣تموع الرسائل الكربل " البن تيمية ،)ّْٓ/ٔ( ، ك  " تفسَت القرطيب " )َُّ_ُِٗ/ُـ )ََِِ

 . ٔ: آية رقم  يوسفسورة  - ٔ

 . ََُآية رقم : يوسفسورة  -  ٕ
 ( .ُٓ_ُْ/ُ" للذىيب )كفالتفسَت كا١تفسر " ( ، كُٗ/  ِ" ٣تموع الرسائل الكربل " البن تيمية ،)_ 
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 نسبة التأويل إلى التفسير: 
، ألف التأكيل مبناه على (ُ)التفسَت ما كاف راجعا إٔب الركاية، كالتأكيل ما كاف راجعا إٔب الدراية

  الراجع إٔب الركاية فليس اجتهادان كال نظران.الًتجيح ا١تعتمد على االجتهاد كالنظر. أما التفسَت

 حكم التفسير: 

بػَّريكا ﴿أنزؿ ا سبحانو كتعأب كتابو ليتدبره الناس، قاؿ تعأب: ًكتىابه أىنٍػزىٍلنىاهي إًلىٍيكى ميبىارىؾه لًيىدَّ
بػَّريكفى اٍلقيٍرآىفى أىـٍ ﴿نو :كنعى على من ٓب يتدبره فقاؿ سبحا (ِ).﴾آىيىاتًًو كىلًيىتىذىكَّرى أيكليوٍا اأٍلىٍلبىابً  أىفىبلى يػىتىدى

كالتدبر يكوف بعد تفسَت ألفاظو كفهم معانيو،كلذا فا١تسلم مأمور ّٔذا  (ّ). ﴾عىلىى قػيليوبو أىقػٍفىا٢تيىا
 (ْ)الفهم.

ال ٬توز أف ٮتلو ٬تب على األمة أف هتتم بو كتتعلمو ، ك  التفسَت كغَته من العلـو اإلسبلمية،
 بو يبُت معا٘ب كبلـ ا لعباده. الزماف من عارؼ

كقد خففى األمرى كجودي كتب التفسَت اليت ٯتكن أف تيغٍت ُب بعض األحياف من أراد معرفة 
لكنَّ ىناؾ قدرنا من ىذا العلم ال ٯتكن أخذه من ىذه الكتب، بل ال بدَّ من قدرو ، تفسَت كبلـ ا 

 ؿ التفسَت.زائدو يؤخذ بالتعلُّم كا١تمارسة، كمبدؤه تعلم أصو 

                                                           
 (. ُٖ/ ُ)"  التفسَتكا١تفسركفرجح ىذا القوؿ  ٤تمد حسُت الذىيب ُب كتابو"  -  ُ

 :ُب الفركؽ بُت التفسَت كالتأكيل ،انظر لبلستزادة
( ، ك" ركح ا١تعا٘ب " ِِْٔ_ُِِٔ/ٔ) " للسيوطي  تقافاإل( ، ك" ِٖٔ/ِ)( ُّٓ_ُْٗ/ِ)" للزركشي الربىاف  _ "

( ، ك " َِّ_ُّٗ( ، ك " مباحث القرآف " للقطاف ) ُٖ_ ُٔ/ُ)" للذىيب  التفسَتكا١تفسركف( ، ك " ٓ/ُلؤللوسي )
كمن أراد التوسع فإف أحسن ماكتب ُب تعريف التفسَت كالتأكيل كمناقشة التعريف . (ِّٗ_ِّٕ/ ُ)" للخطيب مفاتيح التفسَت

( ، ك" تعريف الدارسُت ٔتناىج ُُٔ_ َُٖ" ) صػ مفهـو التفسَت" ك٤تًتزاتو كالفرؽ بينهما بإسهاب  مساعدالطيارُب كتابو 
 (. ّْ_ ِٔـ )صػ َُِِىػ ُّّْا١تفسرين " لصبلح عبدالفتاح ا٠تالدم ، دار القلم ، دمشق ، سوريا ، الطبعة ا٠تامسة ، 

 .ِٗآية رقم : سورة ص  - ِ
 .ِْآية رقم :  سورة ٤تمد - ّ
 .. ال٬توزاإل ١تن كاف ٔتعا٘ب بيانو عا١تان كبكبلـ العرب عارفان ..." . (. كقاؿ : " .ّٖ/ُتفسَت الطربم " )  - ْ
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تضح اٟتكم علم التفسَت إٔب أربعة أنواع ، كبناء عليها يرضي ا عنهما كقد قسم ابن عباس 
 الشرعي لعلم التفسَت.

التفسير على أربعة أوجو: وجو تعرفو العرب من كالمها، ) :  ماابن عباس رضي ا عنهقاؿ 
 (ُ).(  يعلمو إال اهللوتفسير اليعذر أحد بجهالتو،وتفسير يعلمو العلماء، وتفسير ال

يشمل ىذا القسم ألفاظ القرآف كأساليبو ُب فأماالتفسير الذي تعرفو العرب من كالمها: * 
 (ِ)ا٠تطاب، ألنو نزؿ بلغتهم كعلى طرائقهم ُب الكبلـ .

ذيٍؽ ًإنَّكى ﴿يعلموف من قولو تعأب :عليهم فإهنم كىذه األلفاظ كاألساليب معلومة لديهم غَت خافية  
رٙبي أىنٍ  ، كإف كانت ألفاظو ٦تا يستعمل ُب  أف ىذا ا٠تطاب خطاب امتهاف كهتكم (ّ)،﴾ تى اٍلعىزًيزي اٍلكى

                                                           
(  كابن كثَت ُب " تفسَت القرآف العظيم " دار ابن حـز ، ّْ/ُ،)( ٕٔ_ٕٓ/ ُ)"  تفسَته" أخرج ىذا األثرالطربم ُب   - ُ

 : من طريقُت  (ُٕ/ُـ )ََِِىػ ُِّْبَتكت ، لبناف ، الطبعة األكٔب ، 
عن ابن عباس بو ،لكن ُب ىذا السند انقطاع ،  _ كىو عبدا بن ذكواف تابعي صغَت _كٔب :من طريق أيب الزناد الطريق األ_ 

كمن ىنا ال٧تـز بصحة األثر، كُب إسناده مؤمل بن إٝتاعيل البصرم ، صدكؽ سيئ اٟتفظ ، الزناد ٓب يدرؾ ابن عباس ،  األف أب
 كلكنو حسن ُب تقسيمو.

 (، كىذا تقسيم صحيح " : ) الربىاف " قاؿ الزركشي ُب ( .  ك ّْ/ُتفسَته " : ) كىذا صحيح ( ، )قاؿ ا١تاكردم ُب " 
 (. ِِٗٗ_ ِِٖٗ/ ٔ)" للسيوطي تقاف اإل" (كُّ/ِ) العرفاف "  مناىل" (.كنقلها عنو الزرقا٘ب ُب ُْٔ/ِ)

، كىذا الطريق من ركاية من ال٬توز  مرفوعان س كأما الطريق الثا٘ب :من طريق الكليب عن أيب صاّب مؤب أـ ىانئ عن ابن عبا_ 
كليست الركاية عنو من ركاية من ٬توز االحتجاج بنقلو،_  ردىا الطربم بقولو :) كقاؿ الطربم : كُب إسناده نظر،ك االحتجاج بو ،

(من ّّٕصػب القدر )رجو الفريايب ُب كتاخكأ(. ُٕ/ُ، كابن كثَت ُب " تفسَته " ) (ٔٔ/ُإٔب أف قاؿ _ الكليب عن أيب صاّب.)
نزؿ القرآف على أربعة أكجو : حبلؿ كحراـ ال » طريق أيب حصُت الكوُب ، عن أيب صاّب مؤب أـ ىانئ ، عن ابن عباس قاؿ : 

يسع أحدا جهلهما ، ككجو عريب تعرفو العرب ، ككجو تأكيل يعلمو العلماء ، ككجو تأكيل ال يعلمو إال ا عز كجل ، كمن انتحل 
( من طريق سفياف الثورم عن ابن عباس بو .كذكره ابن تيمية ُب ٣تموع ِّٓ/ُكراه عبدالرزاؽ ُب تفسَته)( .فقد كذب فيو علما 
 .( من طريق الكليب عن ابن عباس بو . كذا بدكف ذكرأيب صاّب ُُّ/ُكابن ا١تنذر ُب تفسَته )،  (ّْٖك  ّٕٓ/ُّالفتاكل )

سر، مًتكؾ اٟتديث، كأبو صاّب ىو : باذاـ كيقاؿ : باذاف مؤب أـ ىانئ بنت أيب الكليب ىو : ٤تمد بن السائب النسَّابة ا١تف
 طالب . 

_ ِِٗٗ/ٔ("، ك اإلتقاف " للسيوطي )ّّ_ُّ/ُ( ، ك" ارر الوجيز " البن عطية ) ّٗ_ِٗ/ُتفسَت الطربم" )"  - ِ
 (. شرح كل فقرات األثر . ََِّ

 . ْٗسورة الدخاف آية رقم : - ّ
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، كقد ٮتفى عليهم لغرابتها على مسمعو أكلعدـ ا١تدح، كذلك ألف السياؽ يدؿ على معٌت االمتهاف 
؛ فقد ركل   "كما خفي على ابن عباس بعض معا٘ب مفرداتو ؛ كلفظ "فاطر  اعتيادىا ُب لغة قومو،

كنت ال أدرم ما فاطر السموات   )، قاؿ: ٝتعت ابن عباس يقوؿ: كغَته عن ٣تاىد (ُ)أبو عبيد
كاألرض؛ حىت أتا٘ب أعرابياف ٮتتصماف ُب بئر، فقاؿ أحد٫تا: لصاحبو: أنا فطرهتا ؛ يقوؿ: أنا 

 . (ِ)(ابتدأهتا
شريطة أاٌل يكوف خارجان عن بالشواىد من األشعاركاللغات ا١تستفيضة ،ب ىذا يكوف معرفة كقد

 أقواؿ السلف من الصحابة كاألئمة كا٠تلف من التابعُت كعلماء األمة .
كىذا الوجو من فركض الكفاية ،إذ ال٬تب على كل مسلم معرفة ٚتيع ا١تعا٘ب اللغوية 

 كاألساليب الكبلمية الواردة ُب القرآف .
 ا١تعرفة. كقد يرتقي إٔب الواجب إذا توقف عمل الواجب على ىذه  

 : الذم ىو بُت بنفسو ، يفهمو القارئ بدكف  وأما التفسير الذي اليعذر أحد بجهالتو
 حاجة إٔب التفسَت، كىذا ىو األصل ، ألف أكثر القرآف يعود إليو.

كيشمل ىذا األمربالفرائض كالنهي عن ااـر ) ىو ا١تعلـو بالدين بالضركرة  ( ، كأصوؿ 
ر أحد ّتهل مثل ىذه األمورالعظيمة كىو يقرأالقرآف ، فكل ىذا األخبلؽ كالعقائد؛ إذ اليعذ

 (3)داخل ُب ضمن الواجب الذم ٬تب على ا١تسلم تعلمو من التفسَت.
 :كيشمل ىذا ماتشابو منو على عامة الناس ، كما يستنبط  وأما التفسير الذي يعلمو العلماء

لة القريبة من األلفاظ ٦تايشًتؾ منو من فوائد كأحكاـ ، كيكوف ٦تا يتعدل فهمو كمعرفتو الدال
 فيو ا٠تاصة كالعامة، كيتوقف على ٖتصيل مقدمات من الدراية كالعلم كاآللة .

                                                           
القرآف " أليب عبيد القاسم بن سبلـ ا٢تركم ، ٖتقيق مركاف العطية ، ك٤تسن خرابة ، ككفاء تقي الدين ، دار ابن  فضائل "  - ُ

 . كجود إسناده (.ُِٓ(، ك" فضائل القرآف " البن كثَت )صػ ّّْكثَت ، دمشق _ بَتكت ، )صػ
 

(. كجود إسناده . كعزاه السيوطي ُب  "  ْٔكَٔ/ُ( ،  ك " تفسَت ابن كثَت " )ّّ/ُارر الوجيز " البن عطية ، )"   - ِ
 ( ّٓموعة من العلماء . َِٓ/ ُِـ ، )ََِّىػ ُِْْالدر ا١تنثور"  ، ٖتقيق مركز ىجر للبحوث ، دار ىجر، مصر ، 

 (. ُْٔ/ِالربىاف " للزركشي ، )"  - ّ
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 كىذا الوجو من فركض الكفاية .
 :كيشمل ىذا حقائق ا١تغيبات ،ككقت كقوعها .كمثلو تفسَت  وأما الذي ال يعلمو إاّل اهلل

ككطلوع الشمس من مغرّٔا، كالدابة اليت  كقت قياـ الساعة ،كتعيُت أكقات ظهور اآليات ،
ٗترج ُب آخر الزماف اليعلم كيفها كحقيقتها إاٌل ا ، كال يعلم كقت خركجها إاٌل ا ، كىكذا 

 (1)سائر الغيبيات كمن اٌدعى علمو ّٔا فقد كذب .
لمان كىذا الوجو غَت كاجب على أحد ، بل من فسره على ىواه فقد أٍب كافًتل على ا كادعى ع

 (ِ)اليعلمو إال ا سبحانو كتعأب .
 (ّ)كمن العلماء من نص على أف علم التفسَت على اإلٚتاؿ من فركض الكفاية .

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 (.  ِٗ/ُ( ك)ٕٓ_ ْٕ/ ُتفسَت الطربم " )"   - ُ
مساعد بن سليماف بن ناصر، ُب كتابو " فصوؿ ُب أصوؿ التفسَت")د.ط(  ، الطيار كتورىذا الكبلـ مستفاد من الد  - ِ

 .( ُٕصػ)السعودية: دار اٞتوزم 

 (.َٔ: ُ(. تفسَت ابن عرفة بركاية األيب )...يقوؿ ابن عرفة ا١تالكي التونسي : )كحكمو أنو فرض كفاية،  -ّ
التفسَت قد ارتفع قبل أف يقع بقياـ البعض بو، كفرض الكفاية باعتبار  ٍب قاؿ: ))فتحصل من ىذا أف فرض الكفاية باعتبار أصل

 (.ِٔ: ُنقل التفسَت ٓب يزؿ باقينا((. تفسَت ابن عرفة بركاية األيب )

 .( قد أٚتع العلماء أف التفسَت من فركض الكفايات كأجل العلـو الثبلثة الشرعية) (:  ِِِٕ/ٔ)" تقاف اإل" كقاؿ السيوطي ُب 
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 .التفسير(ٔ)الفصل الثالث : مصادر

إال إذا ٓب  (ِ)للتفسَت ستة مصادر مرتبة، ال ٬توز ألحد أف يتخطى ا١تقدـ منها إٔب ما بعده،
ٖتدث عن مصادر التفسَت ، كاعتربىا مصادر مرحلية ،  أفضل منكمن  (ّ)قدـ،ىذا ا١ت ٬تد بغيتو ُب

تقـو على عدة مراحل متعاقبة متتابعة  ؛ ابن تيمية ُب رسالتو القيمة ) مقدمة ُب أصوؿ التفسَت ( 
كنقلى كبلمو ابن كثَت ُب مقدمة تفسَته ) تفسَت القرآف العظيم ( ككذلك السيوطي ُب ) اإلتقاف ( 

 ا.كغَت٫ت

 كإليك بياف تلك ا١تصادر ٍب شرحها بإ٬تاز: 

 :يوالمصادر الستة ى
 _ تفسَت القرآف بالقرآف .ُ
 _ تفسَت القرآف بالسنة .ِ
 ، كىذه ا١تصادر الثبلثة بعض العلماء يطلق عليها التفسَت با١تأثور._ تفسَت القرآف بأقواؿ الصحابة ّ

                                                           
 مل لفظ )مصدر( ١تعنيُت : األكؿ ليغوم ، كالثا٘ب اصطبلحي .يستع - ُ

كالذم يعنينا ىنا ُب العنواف ىو ا١تعٌت اللغوم : ىو الذم يدؿ على معٌت ) الصدكر( أم عما يصدر عنو التفسَت ، كىو ماجاء ُب 
،كما كرد  عن ا جاء ُب السنة النبوية عن النيب القرآف من اآليات ا١تفسرة ا١تبينة لآليات آّملة أك العامة أك ا١تطلقة أكا١توجزة ، كم

 (. ُِٕالصحابة كالتابعُت ، كعن لساف العرب. " التعريفات " للجرجا٘ب ) صػ 
 أما ا١تعٌت الثا٘ب للفظ ) مصدر( كىو ا١تعٌت االصطبلحي: فإنو يطلق على ا١تصنفات كا١تؤلفات ا١تتخصصة ،)أم ا١تراجع (. 

ـ ََِٕىػ ُِْٖدار النفائس ، بَتكت ، لبناف ، الطبعة ا٠تامسة ، الد عبدالرٛتن العك  ، " أصوؿ التفسَت كقواعده " ٠ت 
 (. ُُٓ_ُُْ)صػ

يقوؿ خالد عبدالرٛتن العك ُب كتابو " أصوؿ التفسَت كقواعده ": ) أٚتع العلماء على أف من أراد تفسَت القرآف الكرٙب ؛  - ِ
السنة ، فإف ٓب ٬تده بأقواؿ الصحابة ، فإف ٓب ٬تده فأقواؿ فإف أعياه طلبو ُب  . إٔب أف قاؿطلبو أكالن من القرآف نفسو ، ...

 (. َٖ_ ٕٗالتابعُت ، فإف ٓب ٬تده ففي اللغة ...( . )صػ 
( ، ك " الربىاف " للزركشي ُٕ_ُِ/ُ( ، ك" تفسَتابن كثَت" )ّْٔ_ّّٔ/ ُّبن تيمية )٣تموع الفتاكل " ال  - ّ

 (.ْٖ_ُّ/ُ" التفسَت كا١تفسركف " للذىيب ) ( ، كِِّٗ_ِِْٕ/ٔوطي  )،ك " اإلتقاف " للسي
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ضهم ٬تعلو من التفسَت با١تأثور ، كبعضهم ٬تعلو ، كىذا النوع بع_ تفسَت القرآف بأقواؿ التابعُت ْ
 من التفسَت بالرأم ، كسيأٌب الكبلـ عنو ُب الفصل ا٠تامس : أنواع التفسَت كمناىجو . 

 _ تفسَتالقرآف باللغة العربية .ٓ
 _ تفسَت القرآف باالجتهاد كاالستنباط .ٔ

 أوالً : تفسير القرآن بالقرآن 
القرآف يفسر بعضو بعضان ، كىو أكؿ فاكرد ُب القرآف نفسو ، ىو تفسَت بعض آيات القرآف ٔت  

؛كذلك أف كل قائل أعلم بقولو من غَته،إذ ال أحد كأبلغ تفسَتىا كأشرؼ أنواعها كأجلها ، ا١تراتب 
أعلم ٔتعٌت كبلـ ا من ا سبحانو ،كإلٚتاع العلماء على أف أشرؼ أنواع التفسَت كأجلها تفسَت 

، كاليلـز من ذلك أف كل من قاؿ :إف ىذه اآلية تفسَت ٢تذه اآلية صحة ذلك  (ُ)القرآف بالقرآف
 كقبولو ألف ىذا تفسَت مبٍت على اجتهاد ا١تفسر كرأيو ، كقد ال يكوف صحيحان. 

قاؿ ابن تيمية :) فإف قاؿ قائل : فما أحسن طرؽ التفسَت ؟ فاٞتواب: إف أصح الطرؽ ُب  
أٚتل ُب مكاف فإنو قد فسر ُب موضع آخر، كمااختصر ُب مكاف ذلك أف يفسر القرآف بالقرآف، فما 

 (ِ)فقد بسط ُب موضع آخر (.
ألحد أف ييعرض عنها ، كيتخطاىا إٔب مرحلة أخرل ، ألف صاحب ينبغي رحلة الا١تكىذه 

 (ّ)الكبلـ أدرل ٔتعا٘ب كبلمو ، كأعرؼ بو من غَته . 
القرآف األخرل ك٬تمع اآليات ذات فعلى ىذا من أراد أف يفسر القرآف أف ينظر ُب آيات 

ا١توضوع الواحد ، فإف ما أٚتل ُب موضع قد يبُت ُب موضع آخر، كماأشكل ُب موضع قد يوضح ُب 
قد يقيد ُب آيات أخرل ، كما كرد عامان قد  على اطبلقو فإنو يات بعض اآلُب كرد موضع آخر، كما 

                                                           
ذكر اإلٚتاع الشنقيطي ُب مقدمة كتابو " أضواء البياف ُب إيضاح القرآف بالقرآف " إشراؼ بكربن عبدا أبوزيد ، طبعة دار  - 1

 (.ٖ/ُالفوائد مطبوعات آّمع ّتدة ، )
 ( .  ذكر ٔتثلو .  ُِ/ُ( ، ك" تفسَت ابن كثَت" )ّْٔ_ّّٔ/ُّبن تيمية )٣تموع الفتاكل " ال"   -  ِ

 (. ُّ/  ُ)" للذىيب التفسَت كا١تفسركف "  - ّ
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ا قد يفصل ُب موضع آخر، كّٔذ يدخلو التخصيص ُب آيات أخرل ، كما جاء موجزان ُب موضع
 يكوف قد فسر القرآف بالقرآف . 

 ومن أمثلة تفسير القرآن بالقرآن :

ةي اأٍلىنٍػعىاـً ًإالَّ ﴿حتاج إٔب بياف ، كمثالو قولو تعأب : ا كآّمل ما بيان المجمل : (ُ ًيمى أيًحلٍَّت لىكيٍم ّٔى
٣تمل ُب ىذا السياؽ ٓب يبُت ، كبينو  ﴾يػيتػٍلىى عىلىٍيكيمٍ ًإالَّ مىا ﴿ فقولو تعأب : ( ُ )﴾مىا يػيتػٍلىى عىلىٍيكيمٍ 

ًنقىةي ﴿ ا سبحانو بقولو : مي ا٠ٍتًٍنزًيًر كىمىا أيًىلَّ لًغىٍَتً اللًَّو ًبًو كىاٍلميٍنخى ـي كىٟتٍى ٍيتىةي كىالدَّ حيرّْمىٍت عىلىٍيكيمي اٍلمى
ةي كىمىا أىكى  ٍوقيوذىةي كىاٍلميتػىرىدّْيىةي كىالنًَّطيحى ٍيتيٍم كىمىا ذيًبحى عىلىى النُّصيًب كىاٍلمى . ﴾... اآلية  لى السَّبيعي ًإالَّ مىا ذىكَّ

(ِ) 
ًإفَّ الًَّذينى كىفىريكا بػىٍعدى ًإٯتىاهًنًٍم ٍبيَّ اٍزدىاديكا كيٍفرنا لىٍن تػيٍقبىلى ﴿تعأب : ا قاؿ  تقييد المطلق : (ِ

ًت التػٍَّوبىةي لًلًَّذينى يػىٍعمىليوفى السَّيّْئىاًت حىىتَّ ًإذىا كىلىٍيسى ﴿ىذه اآلية بقولو تعأب :  توفقيد،(ّ)﴾تػىٍوبػىتػيهيمٍ 
ٍوتي قىاؿى ًإ٘بّْ تػيٍبتي اآٍلىفى كىالى الًَّذينى ٯتىيوتيوفى كىىيٍم كيفَّاره أيكلىًئكى أىٍعتىٍدنىا ٢تىي  ىيمي اٍلمى دى ابنا حىضىرى أىحى ٍم عىذى

ا  (ْ).﴾ أىلًيمن
فهذه اآلية عامة خصصت بقولو  (ٓ)﴾ٍعمىٍل سيوءنا ٬تيٍزى ًبوً مىٍن يػى ﴿قاؿ ا تعأب : :  تخصيص العام (ّ

ًثَتو ﴿ :تعأب ا كىسىبىٍت أىٍيًديكيٍم كىيػىٍعفيو عىٍن كى  (7).(ٔ)﴾كىمىا أىصىابىكيٍم ًمٍن ميًصيبىةو فىًبمى
 

                                                           
 .ُسورة ا١تائدة آية رقم :  - ُ
 .ّ سورة ا١تائدة آية رقم : - ِ
 .َٗسورة آؿ عمراف آية رقم : - ّ
 .ُٖسورة النساء آية رقم :  - ْ
 .ُِّسورة النساء آية رقم :  - ٓ
 .َّسورة الشورل آية رقم :  - ٔ
بياف ُب إيضاح القرآف كأنواع ىذا ا١تصدر كثَتة كمن أحسن ما أسهب فيها ىو اإلماـ الشنقيطي  ُب مقدمة كتابو )أضواء ال - ٕ

 بالقرآف(.
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الًَّذينى آىمىنيوا كىٓبىٍ ﴿١تانزلت : القرآف بالقرآف :كما ُب حديث ابن مسعود :  كقد فسر النيب 
 شق ذلك على أصحاب رسوؿ ا  (ُ)﴾ًبسيوا ًإٯتىانػىهيٍم ًبظيٍلمو أيكلىًئكى ٢تىيمي اأٍلىٍمني كىىيٍم ميٍهتىديكفى يػىلٍ 

يىا بػيٍتىَّ الى  ﴿ليس ىو كما تظنوف إ٪تا ىوكما قاؿ لقماف البنو:  ،كقالوا أينا اليظلم نفسو فقاؿ
 (ّ).(ِ)﴾تيٍشرًٍؾ بًاللًَّو ًإفَّ الشٍّْرؾى لىظيٍلمه عىًظيمه 

، كما يظهر من خبلؿ (ْ)كقد اىتم ّٔذا ا١تصدر من التابعُت  عبدالرٛتن بن زيد بن أسلم 
 الركايات عنو ُب تفسَت الطربم .

 عناية بو كما ُب تفسَته . (ٓ)كقد كاف البن كثَت
 مفاتيح الرضواف ُب تفسَت "٤تمد بن إٝتاعيل الصنعا٘ب ُب كتابو  ك٦تن ألف ُب ىذا ا١تصدر ىواألمَت

  (ٔ). "الذكر باآلثار كالقرآف 

                                                           
 .ِٖآية رقم :  سورة األنعاـ - ُ
 . ُّآية رقم :سورة لقماف  - ِ
( ، ككتاب أحاديث األنبياء رقم ُّٔ/ُ()ِّم دكف ظلم رقم )البخارم ُب " صحيحو "كتاب اإلٯتاف ، باب ظل - ّ
( ِْٗٔ(، ككتاب التفسَت ، باب كٓب يلبسوا إٯتاهنم بظلم ، رقم )ْٔ/ٖ( )ِّْٗ( ك)ِّْٖ( ، كرقم )ّْٔ/ٕ()َّّٔ)
دين (، ككتاب استتابة ا١ترتْٖٓ/َُ( )ْٕٕٔ( ، كسورة لقماف ، باب التشرؾ با إف الشرؾ لظلم عظيم رقم )ُِِ/َُ)

(،كمسلم ُب ُٔٗ/ُٔ()ّٕٗٔ( ،  كباب ماجاء ُب ا١تتأكلُت رقم )ُّّ/ُٔ()ُٖٗٔكقتا٢تم ، باب إٍب من أشرؾ با ..رقم )
 ( عن عبدا بن مسعود رضي ا عنو .  ِّّ/ِ()ِّّ" صحيحو " كتاب اإلٯتاف ، باب صدؽ اإلٯتاف كإخبلصو )

بن ا٠تطاب ، ٤تدث ، مفسر ، مات أكؿ خبلفة ىاركف الرشيد ، من مؤلفاتو عبدالرٛتن بن زيد بن أسلم العدكم مؤب عمر  - ْ
 مؤلفاتو " الناسخ كا١تنسوخ " ك " كتاب التفسَت " .

( ، ك " طبقات ا١تفسرين " للداكدم ُِٖ" الفهرست " البن الندٙب )صػ  ( ، كُٕٕ/ٔ" هتذيب التهذيب " البن حجر )_ 
 .(ِٓٔ/ُ( ، ك " معجم ا١تفسرين " لنويهض )ِٓٔ/ُ)

، مؤرخ ، مفسر ،٤تدث ، من فقهاء  القرشي الدمشقي الشافعيبن عمر عمادالدين أبوالفداء إٝتاعيل أبو الفداء  :ىو - ٓ
 .ىػ ْٕٕا١تتوَب سنة " كغَته ، تفسَت القرآف العظيمالشافعية ، من كتبو "

( ، ك َِّ/ُ" األعبلـ " للزركلي ) ( ، كِّٖ/ِ( ، ك " معجم ا١تؤلفُت " لكحالة )َُُ/ُ_ " طبقات ا١تفسرين " للداكدم )
 (.ّٗ_ِٗ/ُ" معجم ا١تفسرين " لنويهض )

، كىذا الكتاب نسبو الشوكا٘ب كمن تبعو البن ا١تؤلف إبراىيم بن ٤تمد بن ُب اٞتامع الكبَت بصنعاء  ان ٥تطوطكاف ىذا الكتاب   - ٔ
مد علي الشوكا٘ب ، ٖتقيق ٤تمد حسن حبلؽ ، بن إٝتاعيل األمَت ، كما ُب " البدر الطالع ٔتحاسن من بعد القرف السابع " 

( ك" نيل الوطر من تراجم رجاؿ اليمن ّْٔ_ َْٔكّٔـ )صػ ََِٔىػ ُِْٕدار ابن كثَت ، بَتكت ، لبناف ،الطبعة األكٔب ،  
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ك٦تن ألف من ا١تعاصرين ُب ىذا ا١تصدر تفسَت القرآف بالقرآف كفيو  مقدمة من أنفع 
 إيضاح القرآف ا١تقدمات ُب تفسَت القرآف بالقرآف كتوسع فيها مؤلفها كىذا ىو كتاب )أضواء البياف ُب

 ي .٤تمد ا١تختار اٞتنكي الشنقيط مد األمُت بنبالقرآف ( 
 : تفسير القرآن بالسنة النبويةثانياً 

كذلك يكوف بالنظر ُب تقيد مطلقو ، كٗتصص عامو ،  ، السنة النبوية مبينة للقرآف ذلك أف
ىو ا١تبُت للقرآف بتكليف  ا كما  ُب معٌت اآلية ، فالنيب  السنن الثابتة ا١تنقولة عن رسوؿ ا 

ى لًلنَّاًس مىا نػيزّْؿى إًلىٍيًهٍم كىلىعىلَّهيٍم يػىتػىفىكَّريكفى كىأىنٍػزىٍلنىا إً  ﴿ قاؿ سبحانو كتعأب : ،كبيانو  (ُ)﴾لىٍيكى الذٍّْكرى لًتيبػىُتّْ
  : مىا ضىلَّ صىاًحبيكيٍم ﴿ىو كحي معصـو اليساكيو بياف غَته من البشر مهما بلغ علمو قاؿ تعأب

 (ِ). ﴾ٍحيه ييوحىىكىمىا غىوىل كىمىا يػىٍنًطقي عىًن ا٢ٍتىوىل ًإٍف ىيوى ًإالَّ كى 
يقوؿ:    ٝتعت رسوؿ ا   )يقوؿ:رضي ا عنو  حديث عقبة بن عامر جاء من 

كا ٢تىيٍم مىا اٍستىطىٍعتيٍم ًمٍن قػيوَّةو ﴿  (ْ).( أال إف القوة الرمي ، أال إف القوة الرمي (ّ)﴾كىأىًعدُّ
 
 

                                                                                                                                                                                     

معجم ( ك" ّٓ_ِٖ/ُ) ُُّْٖب القرف الثالث عشر " مد بن ٤تمد زبارة اٟتسٍت ، ا١تطبعة السلفية ، القاىرة ، مصر ، 
 ( ، كقد تصدل للرد على ذلك ٤تققو الكتاب ، كأنو كىم من الشوكا٘ب .ُِ/ُا١تفسرين " لعادؿ نويهض )

ُب جامعة صنعاء ،   ُب رسالة ماجستَتت  الباحثة ىدل بنت ٤تمد بن سعد القباطي _ رٛتها ا تعأب _ ىذا الكتاب كقد حقق
رٛتها ا قبل أف تنتهي منو ، كقد صدر جزء منو عن مركز الكلمة الطيبة  من أكؿ سورة البقرة إٔب سورة الشعراء ، ٍب توفيت

للبحوث كالدراسات العلمية ، كتتابع ثبلثة باحثُت من ا١تدينة ا١تنورة على ٖتقيق ما تبقى منو ، فالباحث عبدا بن سوقاف الزىرا٘ب 
عائش ا١تزيٍت حقق من أكؿ سورة لقماف إٔب هناية  بنحقق سورة الشعراء كالنمل كالقصص كالعنكبوت كالرـك ، كالباحث أمُت 

سورة الصافات ، كالباحث حامد مرزكؽ ا١تطَتم حقق من أكؿ سورة ص إٔب هناية سورة الدخاف ، كيقـو  الباحث عبدا الزىرا٘ب 
 وجود من الكتاب . بتحقيق جزء من الكتاب من سورة األحقاؼ إٔب اآلية الثالثة كالعشرين من سورة الفتح ، كىو هناية ا١ت

 .ْْآية رقم : سورة النحل - ُ
 .ْ_ِسورة النجم آية رقم :  - ِ

 (.ْٕ/ ُ_ك انظر " تفسَت الطربم " )
 .َٔآية رقم :األنفاؿ سورة  -ّ
 (.  ٔٔ_ٓٔ/ُّ()ِّْٗ)رقم فضل الرمي ، باب  مارة كتاب اإل"  صحيحو " مسلم ُب  - ْ
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،  (ُ)﴾ أىٍحسىنيوا اٟتٍيٍسٌتى كىزًيىادىةه لًلًَّذينى  ﴿ تبل قولو تعأب : صهيب كذلك ، كفيو أنو  جاء عنك 

 (ِ)كفيو أف اٟتسٌت اٞتنة ، كالزيادة النظر إٔب كجو الرٛتن عزكجل .
فالسنة تفسر ٣تمل القرآف كٗتصص عامو كتقيد مطلقو كتبُت ناسخو كمنسوخو ،كلذا فهي 

ى ﴿ٔتنزلة القرآف ُب االستدالؿ ، كىي أصل لفهم القرآف لقولو تعأب : كىذا يعٍت أنو ﴾لًلنَّاًس  لًتيبػىُتّْ
 (ّ). الٯتكن االستغناء عن البياف النبوم ألنو ال أحد من خلق ا أعلم ٔتراد ا من رسوؿ ا 

 .(ٓ)، يعٍت السنة (ْ):) أال إ٘ب أكتيت القرآف كمثلىو معو (  كقاؿ        

                                                           
 .ِٔآية رقم :سورة يونس  - ُ

( بلفظ: إذا دخل أىل َِ_ُٗ/ّ()ْْٖ)صحيحو " كتاب اإلٯتاف ، باب إثبات رؤية ا١تؤمنُت ُب اآلخرة رقم  ُب "مسلم  - ِ
 اٞتنة اٞتنة ،قاؿ: يقوؿ ا تبارؾ كتعأب : تريدكف شيئان أزيدكم ؟ فيقولوف :أٓب تبيض كجوىنا ؟ أٓب تدخلنا اٞتنة كتنجنا من النار؟

) لًلًَّذينى أىٍحسىنيوا اٟتٍيٍسٌتى حب إليهم من النظرإٔب رّٔم عزكجل . كزاد : ٍب تبل ىذه اآلية قاؿ : فيكشف اٟتجاب فماأعطوا شيئان أ
( ُٕ _ّٔ/ُٓ).  صر٭تانعن أيب موسى كأيب بن كعب ككعب بن عجرة كغَتىمعند الطربم جاء ك  . ِٔكىزًيىادىةه ( سورة يونس 

، ٖتقيق أسعد ٤تمد  بن أيب حاًبكالصحابة كالتابعُت " الا   " تفسَت القرآف العظيم مسندان عن رسوؿ .ٖتقيق أٛتد شاكر
(  َُُّْحديث رقم )ـ ، ُٕٗٗىػ ُُْٕالطيب ، مكتبة نزار الباز، مكة ا١تكرمة _ الرياض ، السعودية ، الطبعة األكٔب ، 

(ٔ/ُْٗٓ) . 
 ( . ُّْ/ْ( ك)ِٔٗ/ْ( ك)ّْٓ/ْ" ا١توافقات " للشاطيب )( ، كِٗ/ ُ( ك)ٖٖ_ٕٖ/ ُتفسَت الطربم " ) - ّ
" مع عوف ا١تعبود البن أمَت العظيم  سننو" كأبو داكد ُب (  ُُْ_ َُْ/ ِٖ) (ُُْٕٕ)ُب " مسنده " رقم  أٛتد  ركاه - ْ

، بَتكت ، لبناف ، الطبعة األكٔب ،  ، آبادم ( َْْٔرقم )،ُب لزـك السنة  كتاب السنة، بابـ ،  ََِٓىػ ُِْٔدار ابن حـز
، ماهني عنو أف يقاؿ عند حديث رسوؿ ا   ، باب ، كتاب العلمم ُب " سننو " الًتمذو ، ك كاللفظ ل ،(ُِّْ/ِ)
كابن ماجو ُب " مقدمة سننو " ، مكتبة  .( ، كقاؿ الًتمذم : " ىذا حديث حسن غريب من ىذا الوجو " َِِٖ/ِ( )ِْٔٔ)

( ،  عن ا١تقداـ بن معدم كرب ُٓ( )صػ ُِ) حديث رقم ا١تعارؼ ، الرياض ، السعودية ، باب تعظيم حديث رسوؿ ا 
 الكندم . 

البن تيمية " ٣تموع الفتاكل ( ، ك" ُُ/ٓمعآب السنن " للخطايب ، دار ابن حـز ، بَتكت ، لبناف ، )"  - ٓ
" تقافاإل( ، ك" ٓ/ُ( ، ك " تفسَت ابن كثَت "  دار ابن اٞتوزم) ٖٔ_ٓٔ/  ُ،  ك " تفسَت القرطيب"  )(ّْٔ_ّّٔ/ُّ)،

 (. ِِْٕ/ ٔ) للسيوطي 
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نص كتاب فاتبعو رسوؿ ا  قاؿ اإلماـ الشافعي :)كسنن رسوؿ ا مع كتاب ا كجهاف : أحد٫تا
   كما انزؿ ا كاآلخر ٚتلة بػىُتَّ رسوؿ ا  فيو عن ا معٌت ما أراد باٞتملة كأكضح كيف

 .(ُ)فرضها عامان أك خاصان ككيف أراد أف يأٌب بو العباد ككبل٫تا اتبع فيو كتاب ا (
 (ّ). (  السنة تفسر الكتاب كتبينو) : (ِ)أٛتد اإلماـ كقاؿ 

، ما ال ييوصل إٔب علم تأكيلو إال  قاؿ الطربم :) أٌف ٦تا أنزؿ ا من القرآف على نبيو ك 
يو، -كاجبو كنىٍدًبو كإٍرشاده-. كذلك تأكيل ٚتيع ما فيو: من كجوه أمره  ببياف الرسوؿ  ، كصنوًؼ هنى

بو ذلك من ككظائف حقوقو كحدكده، كمبالغ فرائضو، كمقادير البلـز بعضى خىٍلقو لبعض، كما أش
ألمَّتو. كىذا كجوه ال ٬توز ألحد القوؿ فيو،   أحكاـ آية، اليت ٓب ييدرىؾ علميها إال ببياف رسوؿ ا 

 .(ْ) ( لو تأكيلىو بنصٍّ منو عليو، أك بداللة قد نصىبها، دالَّةو أمَّتىو على تأكيلو إال ببياف رسوؿ ا 
سنة، فإهنا شارحة للقرآف كمبينة لو ، قاؿ ابن تيمية :)... فإف أعياؾ ذلك فعليك بال

 (ٓ)(.وضحة لوكم
فهذا بعض ماقالو العلماء ُب تفسَت القرآف بالسنة كمنو يعرؼ منزلة ىذا ا١تصدر من مصادر 
التفسَت، بل إهنم اليقبلوف سواه إذا صح عندىم قاؿ ابن تيمية :) ك٦تا ينبغي أىٍف يعلم أىفَّ القرآف 

                                                           
 . ( ُٗصػ، دار الكتب العلمية ، بَتكت ، لبناف ، )  شاكر٤تمد أٛتد كشرح للشافعي ٖتقيق " الرسالة  "  - ُ
" ا١تسند " ىو : أبو عبدا أٛتد بن ٤تمد بن حنبل الشيبا٘ب ، أحد األئمة األربعة ، كإليو نسبة ا١تذىب اٟتنبلي ، من كتبو  - ِ

 ىػ .َِْآف " ك " الناسخ كا١تنسوخ " ك " ا١تقدـ كا١تؤخر ُب القرآف " كغَتىم ، توُب " تفسَت القر 
( ، ك" الواُب بالوفيات " للصفدم ِٕ/ُ( ، ك" هتذيب التهذيب " البن حجر )ِِٗ_ ك" الفهرست " البن الندٙب ) صػ

( ، ك " معجم ا١تفسرين " َٕ/ُاكدم )( ، ك " طبقات ا١تفسرين " للدّٔ/ُ( ، ك " كفيات األعياف "البن خلكاف )ّّٔ/ٔ)
 ( .ٕٓلنويهض ) 

( ، ُُْٗ/ ِجامع بياف العلم كفضلو " أليب عمر يوسف بن عبدالرب ، ٖتقيق أيب األشباؿ الزىَتم ، دار ابن اٞتوزم ، )  - ّ
 (. ّْٓ/ْ( ، ك " ا١توافقات " للشاطيب )ّٗ/ ُك" تفسَت القرطيب " )

 (.ْٕ/ُ)" تفسَتالطربم   - ْ
 ابن اٞتوزم . دار ( ٓ/ُذكره ٔتثلو ) " ابن كثَت، ك " تفسَت  (ّْٔ_ّّٔ/ُّالبن تيمية )"  ٣تموع الفتاكل  -  ٓ
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ٓب ٭تتج ُب ذلك إٔب أقواؿ أىل اللغة فًإنو قد عرؼ   هة النيب كاٟتديث إذا عرؼ تفسَته من ج
 (ُ).  تفسَته(

 ومن أمثلة تفسير القرآن بالسنة : 

: مثل  بياف مواقيت الصبلة ، كعدد ركعاهتا ، ككيفيتها ،  السنة تبين ما أجمل في القرآن .ُ
. ك)خذكا عٍت (2)ُب بياف ذلك )صلوا كما رأيتمو٘ب أصلي (   كبياف اٟتج بفعلو ، كقاؿ 

 . إٔب غَت ذلك .(3)مناسككم ( 
فإذا ٓب نفسر القرآف بالسنة القولية كالفعلية فلن نؤدم أركاف اإلسبلـ من صبلة كزكاة كحج . 

(4) 
: مثل تفسَت ا٠تيط األبيض كا٠تيط األسود ببياض النهار كسواد  السنة توضح المشكل .ِ

ى  فىاآٍلفى بىاًشريكىينَّ ﴿الليل ، ُب قولو تعأب :  تىبى اللَّوي لىكيٍم كىكيليوا كىاٍشرىبيوا حىىتَّ يػىتىبػىُتَّ كىابٍػتػىغيوا مىا كى
 (5).﴾ لىكيمي ا٠ٍتىٍيطي اأٍلىبٍػيىضي ًمنى ا٠ٍتىٍيًط اأٍلىٍسوىًد ًمنى اٍلفىٍجرً 

كىكيليوا كىاٍشرىبيوا حىىتَّ ﴿ٟتديث عدم بن حاًب الطائي رضي ا عنو قاؿ : ١تا نزلت اآلية : 
ى  عمدت إٔب عقالُت : أحد٫تا أسود  ﴾ لىكيمي ا٠ٍتىٍيطي اأٍلىبٍػيىضي ًمنى ا٠ٍتىٍيًط اأٍلىٍسوىًد ًمنى اٍلفىٍجرً يػىتىبػىُتَّ

، كاآلخر أبيض ، فجعلتهما ٖتت كسادٌب ، ٍب جعلت أنظر إليهما ، فبل يتبُت ٕب األبيض 
ربتو  فأخ من األسود ، كال األسود من األبيض ، فلما أصبحت غدكت على رسوؿ ا 

                                                           
 (.ِٕ/ُّ)" البن تيمية ٣تموع الفتاكل " ُ
( ، ككتاب األدب ، ْْٕ/ِ()ُّٔالبخارم ُب  " صحيحو " كتاب األذاف ، باب األذاف للمسافر إذا كانوا ٚتاعة .. رقم ) -ِ

( ، ككتاب أخبار اآلحاد ، باب ماجاء ُب إجازة خرب الواحد الصدكؽ ُب ّٓٓ/ُّ( )ََٖٔة الناس كالبهائم ، رقم )باب رٛت
رضي ا عنو . كأصل اٟتديث ركاه مسلم ، كتاب ا١تساجد  ( . عن مالك بن اٟتويرثٗٗ/ُٕ( )ِْٕٔاألذاف كالصبلة ..رقم )

 (. ُٕٗ/ٓ( )ُّّٓ، باب من أحق باإلمامة ، )
 (.ْٗ/ٗ()ُِّْسلم ُب  " صحيحو " كتاب اٟتج ، باب استحباب رمي ٚترة العقبة يـو النحر راكبان ..)م -ّ
( ، ك " التفسَت ّّّ/ْ( ك)َُّ/ْ( ك)َِٕ_ِٖٔ/ْ( ، ك" ا١توافقات " للشاطيب )ٖٔ/ُتفسَت القرطيب " )"  -  ْ

( ، ك" تعريف الدارسُت " ُِٗ_ ُِٖلعك ) صػ ( ،ك " أصوؿ التفسَت كقواعده " ٠تالد أٓ_ ٓٓ/ ُكا١تفسركف " للذىيب )
 (.َُٖ_ُٕٗلصبلح ا٠تالدم )صػ 

 (.ُٕٖسورة البقرة :) - ٓ
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بالذم صنعت ! فقاؿ : " إف كاف كسادؾ إذان لعريض ، إ٪تا ذلك بياض النهار كسواد الليل " 
 اإلشكاؿ . ا١تراد با٠تيطُت سواد الليل كبياض النهار ، كبذلك أزاؿ الرسوؿ  (1). 

ٯتىانػىهيٍم الًَّذينى آمىنيوا كىٓبٍى يػىٍلًبسيوا إً  ﴿: مثل ٗتصيص الظلم ُب قولو تعأب : السنة تخصص العام .ّ
  فهو ظلم عاـ ، إال أنو خصص بقوؿ النيب  (2). ﴾ًبظيٍلمو أيكلىًئكى ٢تىيمي اأٍلىٍمني كىىيٍم ميٍهتىديكفى 

 (3)بأنو الشرؾ.
 : تقييد الصياـ كالصدقة كالنسك  ُب الكفارة  ، كما ُب قولو تعأب : السنة تقيد المطلق  .ْ

افى ًمٍنكيٍم مىرًيضنا أىٍك بًوً  ﴿ قىةو أىٍك نيسيكو  فىمىٍن كى ... اآلية أىذنل ًمٍن رىٍأًسًو فىًفٍديىةه ًمٍن ًصيىاـو أىٍك صىدى
قىةو  ﴿ٟتديث كعب بن عجرة رضي ا عنو قاؿ : قولو تعأب : .(4)﴾ فىًفٍديىةه ًمٍن ًصيىاـو أىٍك صىدى

ى ، كالقمل يتناثر عل نزلت ُبَّ خاصة ، كىي لكم عامة . ٛتلت إٔب رسوؿ  ﴾أىٍك نيسيكو 
كجهي ! فقاؿ : ) ماكنتي أرل الوجع بلغ بك ما أرل ، احلق رأسك ، كصم ثبلثة أياـ ، أك 

 (5)أطعم ستة مساكُت ،_ كُب ركاية لكل مسكُت نصف صاع _  أك انسك بشاة (. 

                                                           
ى لىكيمي ا٠ٍتىٍيطي اأٍلىبٍػيىضي ًمنى ا٠ٍتىٍيًط : ) البخارم ُب " صحيحو "  كتاب الصـو ، باب قوؿ ا تعأب :  - ُ كىكيليوا كىاٍشرىبيوا حىىتَّ يػىتىبػىُتَّ

ى لىكيمي ا٠ٍتىٍيطي اأٍلىبٍػيىضي ًمنى ) (، ككتاب التفسَت ، باب قولو : ِٖٓ/ٓ()ُُٔٗرقم )(اٍلفىٍجرً  اأٍلىٍسوىًد ًمنى  كىكيليوا كىاٍشرىبيوا حىىتَّ يػىتىبػىُتَّ
( ، كمسلم ُب " صحيحو "  كتاب الصياـ ، باب بياف أف ُٕٔ_َٕٔ/ٗ()َُْٓ( ك)َْٗٓرقم )(ا٠ٍتىٍيًط اأٍلىٍسوىًد ًمنى اٍلفىٍجرً 

 ( . ََِ/ٕ( )ُِِٖٓب الصـو ٭تصل بطلوع الفجر ...رقم )الدخوؿ 
 . ِٖسورة األنعاـ آية رقم : -ِ

 . ّٖصػ متفق عليو كما تقدـ  - ّ
 . ُٔٗسورة البقرة آية رقم :  - ْ
ٍن كىافى ًمٍنكيٍم مىرًيضنا أىٍك بًًو أىذنل ًمٍن رى :) البخارم ُب " صحيحو "  كتاب اصر ، باب قولو تعأب :  -ٓ ٍأًسًو فىًفٍديىةه ًمٍن ًصيىاـو فىمى

قىةو أىٍك نيسيكو  ( ، كباب ٗٔ/ٓ( )ُُٖٓ( ٥تتصران ، كباب قوؿ ا تعأب : ) أك صدقة ( ، رقم )ْٔ/ٓ( )ُُْٖرقم )(أىٍك صىدى
( ، ّٕ_ِٕ/ٓ( )ُُٖٖ( ك)ُُٕٖ( ، كباب النسك شاة ، رقم )َٕ/ٓ( )ُُٖٔاإلطعاـ ُب الفدية نصف صاع رقم )

( ، ككتاب ِْٖ_ِّٖ/ٗ( )ُُْٗ( ك) َُْٗ( كرقم )ِْٔ_ِّٔ/ٗ( )ُْٗٓ، باب غزكة اٟتديبية ، رقم )ككتاب ا١تغازم 
( ٥تتصران ، ّٕ/ُّ( )ٓٔٔٓا١ترضى ، باب مارخص للمريض أف يقوؿ ا١تريض أ٘ب كجع ، أك كارأساه ، أكأشتد يب الوجع ، رقم )

( ، ّٖٕ/ُٓ( )َٖٕٔفارات األٯتاف ٥تتصران رقم )(، ككتاب كٖٗ/ُّ()َّٕٓككتاب الطب ، باب اٟتلق من األذل ،رقم )
 ِٕٖٔ( ك )ِٖٗٔكمسلم ُب " صحيحو " كتاب ، اٟتج ، باب جواز حلق الرأس للمحـر إذا كاف بو أذل .. رقم )

()ٖ/ّٕٓ  .) 
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: مثل بياف ) ا١تغضوب عليهم ( باليهود ك) الضالُت (  السنة تبين معنى اللفظ أو متعلقو  .ٓ
: )   بن حاًب الطائي رضي ا عنو قاؿ :  قاؿ ٕب رسوؿ ا  ٟتديث عدم بالنصارل .

 (1)إف ا١تغضوبى عليهم ىم اليهود ، كإف الضالُت ىم النصارل (. 
 كضح كفسر بعض أصناؼ ا١تغضوب عليهم كالضالُت .  فالرسوؿ 

كليس ىذا ٗتصيصان كالتقييدان ، إ٪تا ىو تفسَت ، من باب التمثيل كليس من باب اٟتصر . 
فا١تغضوب عليهم ىم الذين غضب ا عليهم ألهنم عرفوا اٟتق كتركوه بعد علمهم بو ، كأبرز 
ماينطبق ىذا على اليهود . كالضالوف ىم الذين ضلوا عن اٟتق جاىلُت بو ، كأبرز ماينطبق 

 ىذا على النصارل . 
متها : مثل ٖترٙب نكاح ا١ترأة على ع السنة تبين أحكامًا زائدة عن القرآن الكريم .ٔ

مع بُت ا١ترأة  ٟتديث أيب ىريرة رضي ا عنو قاؿ : أف رسوؿ ا  (2)كخالتها. قاؿ : ) ال٬تي
 (3)كعمتها ، كال بُت ا١ترأة كخالتها ...(. 

 ٞتمع بُت ا١ترأة كعمتهافالسنة أضافت حكمان جديدان على ماثبت بالقرآف ، حيث حرمت ا
بة كا١تودة ، بسبب ما٭تصل الن للضغائن ٤تل اكخالتها ، ألف ُب ىذا قطعان لؤلرحاـ ، كإحبل

) ضيرة ( على أختها أك عمتها  الضرائر من الغَتة كا١تكائد . كلذلك ال٬توز أف تكوف ا١ترأة بُت
 خالتها.  أك

                                                           

 - 
( . كالًتمذم ُب " سننو " ُب كتاب  تفسَت القرآف ، باب كمن ُِٓ_ُِّ/ ِّ( )ُُّٖٗأٛتد ُب " مسنده " رقم )ُ

( ،  من طرؽ عن ٝتاؾ بن حرب عن عباد بن حبيش ٭تدث ُُِٖ_َُِٖ/ِ()ِْٓٗك ِّٓٗورة فاٖتة الكتاب ، رقم )س
 عن عدم بن حاًب .

 كاٟتديث ُب سنده اختبلؼ ، كمداره على عباد بن حبيش .   
 (.ٖٔ/ُتفسَت القرطيب " ) " - ِ

 ( .  ِّْ_ِّّ/ ْ" ا١توافقات " للشاطيب )_
( ، َْٔ/ُُ( )َُُٓ( كرقم )َُٗٓحو "  كتاب النكاح ، باب التنكح ا١ترأة على عمتها ، رقم )البخارم ُب " صحي - ّ

( ُّّْ_ِِّْكمسلم ُب " صحيحو "  كتاب النكاح ، باب ٖترٙب اٞتمع بُت ا١ترأة كعمتها أك خالتها ُب النكاح ، رقم )
 (. َْٔ/ُُ( ) َُٖٓو ، عند البخارم ، )( . عن أيب ىريرة رضي ا عنو . كجاء عن جابر رضي ا عنُٔٗ_ُّٗ/ٗ)
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 تفسير بأقوال الصحابة رضى اهلل عنهم أجمعين : ثالثاً 
كمكانة على من ا شرؼ لصحبة منزلة عظيمة ُب اإلسبلـ،ك٢ت٦تا ال ٮتفى على إنساف أف ل

اصة ُب ميزاف ا٠تكانة ىذه ا١ت،كلذا كاف للصحبة  ،إذ يكفي فيها أهنا تعٍت لقيا رسوؿ ا  بعدىا 
ا١تسلمُت بعدىم ، بل صارت أقوا٢تم حجة عند بعض العلماء اليعدؿ عن أقوا٢تم ،كاليرل قوالن غَت 

 (ُ)قو٢تم .
عند فقده ُب القرآف كالسنة ، كذلك  عنهم كيكوف تفسَتالصحابة بالنظر ُب ا١تنقوؿ الثابت

ألهنم قد أكتوا من الدراية بالقرآف مآب يؤت أحد بعدىم ، كالعجب ، فهم العرب ا٠تلَّص كبلساهنم 
فرباىم بالقرآف ككاف يصبحهم  نزؿ القرآف كقد شهدكا  الوحى كالتنزيل، كصحبوا رسوؿ ا  

أعلم الناس بكتاب ا بعد  علهم عمل كىذه خصائص ٕتكٯتسيهم يتلوه عليهم كيبينو ٢تم بالقوؿ كال
 (ِ).   رسوؿ ا 

ض لك قضاءه ر كيف تقضى ًإذا ع» من: قىاؿى ١تعاذ حُت بعثو إٔب الي -  -ا  قاؿ رسوؿ  
.  -  - قاؿ فبسينَّة رسوؿ اللَّو«. كتاب اللَّو   ُب دٕت ٍف ٓبإً ف» قاؿ أىقضى بكتاب اللَّو. قاؿ «. 

كال آليو. فضرب  يقاؿ أجتهد رأي«. كال َب كتاب اللَّو  -  - سينَّة رسوؿ اللَّو د ُبٍف ٓب ٕتإف» قاؿ 
 رسوؿ اللَّو ي ضر ١تا ي كفَّقى رسوؿى رسوؿ اللَّو م ذال اٟتمد للَّو» صدره كقاؿ  -   - رسوؿ اللَّو

»(ّ). 
                                                           

 (.  ِِٖٔ_ِِٖٓ/ٔ( ، ك " اإلتقاف " للسيوطي )ِِٗ/ِ" الربىاف " للزركشي ) - ُ
ىػ َُْٕ" إٚتاؿ اإلصابة ُب أقواؿ الصحابة " ٠تليل العبلئي الشافعي ، ٖتقيق ٤تمد سليماف األشقر ،الطبعة األكٔب  - ِ

 (. ْٔاث ،  الكويت ، )صػ ـ ،  منشورات مركز ا١تخطوطات كالًت ُٕٖٗ

( ََُِِ( ، كرقم)ِّٖ/ّٔ( )َُِِٔ( ، كرقم )ّّّ/ّٔ( )ََِِٕده " رقم )سنأخرجو أٛتد ُب " م - ّ
( ّّٗٓكرقم) ( ِّٗٓ )ُب " سننو " كتاب القضاء ، باب اجتهاد الرأم ُب القضاء ، برقم  داكد أيب ( ، كُْٕ_ُْٔ/ّٔ)
( ك ُِّٕ) برقم  كتاب األحكاـ ، باب ماجاء ُب القاضي كيف يقضي ، و "  سنن" كالًتمذم ُب ( ، ُِٗٔ_ُِٖٔ/ِ)
ا٠تطيب البغدادم  ُب " الفقيو كا١تتفقو " ٖتقيق عادؿ بن يوسف العزازم ، دارابن اٞتوزم ، الرياض ، ك ( ، ُِْٖ/ُ)( ُِّٖ)

، عن أيب عوف (ْْٕ_ ِْٕ/ُ)( ُٓٓ_ ُُٓ( ك)ُّْـ ، رقم اٟتديث )ُٔٗٗىػ ُُْٕالسعودية ، الطبعة األكٔب ، 
 الثقفي ، عن اٟتارث بن عمرك ، عن رجاؿ من أصحاب معاذ أك ناس من أىل ٛتص ، عن معاذ بو . 

 .فهذا اٟتديث ٦تا اختلف العلماء ُب صحتو كضعفو كمنهم من حسنو 
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 كعبدا بن عباس ، ،ُب التفسَت من الصحب الكراـ : األربعة ا٠تلفاء  اشتهركاكمن الذين 
 كغَتىم . كعبدا بن الزبَت ، ، كزيد بن ثابت كأبوموسى األشعرم كأيب بن كعب ، ، كابن مسعود

أما ا٠تلفاء الراشدكف فأكثر ماركم عنو علي بن أيب طالب ، كالركاية عن الثبلثة قليلة جدان 
كذلك ألنو   (ِ)،  فسَت ابن عباسأما ا١تكثر من الصحابة ُب الت (ُ) كالسبب ُب ذلك تقدـ كفاهتم ،

ترٚتاف القرآف كتأخر بو الزماف حىت اشتدت حاجة الناس إٔب األخذ عنو بعد اتساع اإلسبلـ ، 

                                                                                                                                                                                     

 فالذين صححوه : 
( ككتاب " ُّٓ_ّْْ/ِا١توقعُت " ) ( ، كابن القيم ُب كتابو " إعبلـْْٕ_ ِْٕ/ُ_ ا٠تطيب ُب كتابو " الفقيو كا١تتفقو " )

/ ٓـ )ََِٕىػ ُِْٖهتذيب السنن " ٖتقيق  إٝتاعيل بن غازم مرحبا، مكتبة ا١تعارؼ ، الرياض ، السعودية ، الطبعة األكٔب ، 
/ ٔ( ، كابن العريب ا١تالكي ُب كتابو " عارضة األحوذم بشرح صحيح الًتمذم " دار الكتب العلمية ، بَتكت ، لبناف ، )ُْٕٗ

 (.ِٕٕ/ِ(، كاٞتويٍت ُب كتابو " الربىاف ُب أصوؿ الفقو " )ٔ/ ُ( ، كحسنو ابن كثَت ُب " مقدمة تفسَته " )ّٕ_ِٕ
 كالذين ضعفوه ىم ٚتهور صيارفة ىذا الفن : 

رقم ( ، كالًتمذم ُب " سننو " ٖتت حديث ِٕٕ/ِ_ البخارم ُب " التاريخ الكبَت " دار الكتب العلمية ، بَتكت ، لبناف ، )
( ، كاٞتورقا٘ب ُب كتابو " األباطيل كا١تناكَت كالصحاح ا١تشاىَت" ٖتقيق عبدالرٛتن الفريوائي ، دار الصميعي ، ُِّٖ( ك)ُِّٕ)

(، كالدارقطٍت ُب " العلل " َُٔ_َُٓ/ُ( )َُُـ رقم اٟتديث )ُْٗٗىػ ُُْٓالرياض ، السعودية ، الطبعة الثالثة ، 
العقيلي ُب" الضعفاء الكبَت" ٖتقيق عبد ا١تعطي أمُت قلعجمي ، دارالكتب العلمية ، بَتكت (. كقاؿ ا١ترسل أصح ، ك ٖٗ_ٖٖ/ٔ)

( ، ك ابن عدم ٕٗٓ_ٖٕٓ/ِ( ، كابن اٞتوزم ُب " العلل ا١تتناىية ")ُِٓ/ُـ ، )ُْٖٗىػ َُْْ، لبناف ، الطبعة األكٔب ، 
( ، ك ابن ُْٗ/ِـ )ُٖٖٗكت ، لبناف ، الطبعة الثالثة ، " ٖتقيق  سهيل زٌكار، دار الفكر ، بَت ُب " الكامل ُب ضعفاء الرجاؿ 

( ، كابن ا١تلقن " البدر ا١تنَت ُب ٗتريج األحاديث كاآلثار ْٓ_ْْ/ْ( ك)ِْ_ُْ/ْحـز ُب " اإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ " )
(. كقاؿ ضعيف ّٗٓ_ّْٓ/ٗـ )ََِْىػ ُِْٓالواقعة ُب الشرح الكبَت" دار ا٢تجرة ، الرياض ، السعودية ، الطبعة األكٔب ، 

 باإلٚتاع .
 فمدار اٟتديث على اٟتارث بن عمرك كىو ٣تهوؿ ، كتفرد باٟتديث عن أصحاب معاذ . 

 فاٟتاصل أف للحديث ثبلث علل ذكرىا من ضعفو _ كبعضهم زاد علة رابعة كىي نكارة با١تنت _ :
 _ علة اإلرساؿ . ُ
 _ جهالة أصحاب معاذ .ِ
 _ جهالة اٟتارث بن عمرك. ّ

( ، ك" اإلسرائيليات " أليب شهبة ) صػ ُٔ/ِ( ، ك " مناىل العرفاف " للزرقا٘ب )ِّّٖ_ِِّٓ/ ٔ" اإلتقاف " للسيوطي)  -ُ
 _ كمابعدىا (.  ْٗ/ُ(، ك" التفسَت كا١تفسركف " للذىيب ) ٕٓ

  . كما تقدـكيف ال كقد دعا لو   - ِ
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صرفو سياسة كاستبحار العمراف ،كالنقطاعو كتفرغو للنشر كالدعوة كالتعليم دكف أف تشغلو خبلفو أك ت
 (ُ).كتدبَت لشؤكف الرعية

، رجعنا ُب  إذا ٓب ٧تد التفسَت ُب القرآف كال ُب السنة )فسَته : يقوؿ ابن كثَت ُب مقدمة ت
، ك١تا  ، ١تا شاىدكا من القرائن كاألحواؿ اليت اختصوا ّٔا ، فإهنم أدرل بذلك ذلك إٔب أقواؿ الصحابة

، كاألئمة  ، ال سيما علماؤىم ككرباؤىم ، كالعمل الصاّب ، كالعلم الصحيح ٢تم من الفهم التاـ
 (ِ).(، رضي ا عنو ، كعبد ا بن مسعود ، كاألئمة ا١تهديُت ا٠تلفاء الراشديناألربعة ك 

 
 القرآن بأقوال الصحابة رضي اهلل عنهم : ومن أمثلة تفسير

ىٍرفيوًع  ﴿ تفسَت علي رضي ا عنو قولو تعأب : .ُ
كجعلنا  ﴿ كقاؿ :، بالسماء  (3)﴾كالسٍَّقًف ا١ت

 (5).(4)﴾السماء سقفان ٤تفوظان ...اآلية 
ًٍت كىتػىقيوؿي ىىٍل  ﴿ تفسَت ابن عباس رضي ا عنو لقولو تعأب :  .ِ نَّمى ىىًل اٍمتىؤلى يػىٍوـى نػىقيوؿي ٞتًىهى

فوضع قدمو فقالت حُت كضع قدمو فيها : قط قط أك قدو  ٔتاجاء عن النيب  (6)﴾ًمٍن مىزًيدو 
 (7). اٟتديثقدو ...

                                                           
" للسيوطي ا١تصدر السابق ، ك " التفسَت كا١تفسركف" ا١تصدر ( ، ك" اإلتقاف ِْ_ِّ/ُ" ارر الوجيز" البن عطية ) - ُ

 السابق .  
 ابن اٞتزرم  .( ٔ/ُ) ابن كثَت "  تفسَت " - ِ
 . ٓسورة الطور آية رقم :  - ّ
 . ِّسورة األنبياء آية رقم :   - ْ
 (.  ِْ/ٕتفسَت ابن كثَت  " )"(. ٖتقيق الًتكي ، كّٔٓ/ ُِ" تفسَت الطربم " ) - ٓ
 . َّورة ؽ : آية رقم س - ٔ
 (. ُٗ_ُٖ/ٕ( ، ك" تفسَت ابن كثَت " )ْْْ/ُِ" تفسَت الطربم " ) - ٕ

 كاٟتديث جاء  بالصحيحُت  من حديث أنس كأيب ىريرة كغَت٫تا . 
/ َُ( )َْٖٓ( ك)ْْٖٗ( ك)ْْٖٖالبخارم ُب " صحيحو "  كتاب التفسَت،  سورة ؽ باب كتقوؿ ىل من مزيد ،رقم )

( َُٖٕ( ك)َُٕٔ( ك)َُْٕ" صحيحو " كتاب اٞتنة ، باب النار يدخلها اٞتباركف ..، رقم ) ( ، كمسلم ُبِٗٓ
(ُٖ/َُٖ_ُِٖ.) 
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ا كىحيقَّتٍ كىأىًذنىٍت لً ﴿:تفسَت ابن عباس لقولو تعأب  .ّ  (2)قاؿ : ٝتعت لرّٔا . (1)﴾رىبػّْهى
كغَت ىذه األمثلة اليت كاف البعض من الصحابة يسأؿ أىل الكتاب كما سأؿ ابن عباس أليب 

 (3)اٞتلد عن الرعد فقاؿ : الرعد الريح .

 اٟتديث عنو ُب ا١تصدر السادس .  أك ٬تتهد فيها الصحابة بفهمهم كاجتهادىم . كما سيأٌب
 فسير بأقوال التابعينرابعاً: ت

، كعنهم أخذكا القرآف  الصحابة الكراـ معلى أيد واترب كىم اٞتيل األكؿ بعد جيل الصحابة 
 .  -كسنة النيب

كا١تراد بالتابعُت من أتى بعد الصحابة من أىل العلم بالقرآف ، قبل انتشار التدكين ، فينظر ُب  
فقد كاف عهدىم  كذلك على سبيل االستحباب ،كبلمهم ُب التفسَت عند فقد األثر عن الصحابة ، 

 كتتلمذكا عليهم ، كتأدبوا بأدّٔم  مع ما  قريبانمن عصر النبوة ، كٛتلوا العلم عن أصحاب النيب 
، كالبعدعن  كصحة االعتقاد، كسبلمة ا١تنهج ، كالصدؽ ، كاألمانة أكتوا كعرفوا بو من الدين ،

 التكلف .
عُت حجة ملزمة كبعضهم ٓب يعتربىا كذلك إال أنو يأخذ ّٔا بعض العلماء ٬تعل أقواؿ التاب

 (ْ)كٯتيزىا عن أقواؿ من جاء بعدىم .
بن جرب، كعطاء أصحاب ابن عباس كمجاىد  شتهركا ُب التفسَت من التابعُت :اكمن الذين 

بن كيساف اليما٘ب ، كأيب  ، كطاككس كسعيد بن جبَت ، بن أيب رباح ، كعكرمة مؤب ابن عباس

                                                           
 . ِسورة االنشقاؽ آية رقم :  - ُ
 (. ُِّ/ِْتفسَت الطربم " )"  -  ِ
 .  ُٗكما ُب سورة البقرة آية رقم : - ّ

 ( .ِّْ_ُّْ/ ُ_ " تفسَت الطربم " )  
 " إٕتاىات التفسَت ُب القرف الرابع عشر(، ك" ِِٕٖ_ِِٖٔ/ٔ( ، ك" اإلتقاف " للسيوطي )ِْٗ/ِي )الربىاف " للزركش"  - ْ

 (.ٖٗصػ لفهد الركمي ) " عشر
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ثاء  جابر بن زيد األزدم ،  فكانوا أعلم الناس بالتفسَت ألهنم صحبوا ابن عباس كتتلمذكا عليو الشع
(ُ) . 

كمن أكثق من ركل عن ابن عباس ٣تاىد ، كاعتمدعلى تفسَته الشافعي كأٛتد كالبخارم 
 (ِ)كغَتىم.

 (ّ)كقاؿ سفياف الثورم : ) إذا جاءؾ التفسَت عن ٣تاىد فحسبك بو ( .
 من مدرسة ابن عباس ُب مكة .ككل ىؤالء 

زيد بن أسلم ، كأبو العالية  رفيع  مثل ككذلك من أشهرىم تبلميذ أيب بن كعب ُب ا١تدينة :
 (ْ)بن مهراف الرياحي ، ك٤تمد بن كعب القرظي .

مسركؽ بن األجدع ، كقتادة مثل  ككذلك أيضان من أشهرىم تبلميذ ابن مسعود ُب العراؽ :
، كعطاء بن أيب مسلم ا٠ترسا٘ب ، كمرة ا٢تمذا٘ب ،كعلقمة بن  ٟتسن البصرم، كا بن دعامة السدكسي

 (ٓ)كأغلب ىؤالء أخذكا عن ابن مسعود . قيس النخعي ، كعامر الشعيب ، كإبراىيم النخعي ،
 ومن أمثلة تفسير القرآن بأقوال التابعين رحمهم اهلل :

ًلكى ﴿ تفسَت عبدالرٛتن بن زيد القرآف بالركح كقرأ : -ُ ذى نىا إًلىٍيكى ريكحنا ًمٍن أىٍمرًنىا مىا كيٍنتى  كىكى يػٍ أىٍكحى
ٯتىافي كىلىًكٍن جىعىٍلنىاهي نيورنا نػىٍهًدم بًًو مىٍن نىشىاءي ًمٍن ًعبىاًدنىا كىًإنَّكى لىتػى  ٍهًدم تىٍدرًم مىا اٍلًكتىابي كىالى اإٍلً

                                                           
 ( .ٖٔ_ٕٔ/ُ" التفسَت كا١تفسركف " ) ، ك (ِّّٗ/ٔلسيوطي  )اإلتقاف " ل"   -ُ
الطبعة  ، سوريا ،  دمشق ، علـو القرآف  مؤسسة" لو ، دقائق التفسَت" ، ك (ِّّ/ُّ) " البن تيمية  ٣تموع الفتاكل"   - ِ

 (.َِّْ/ ٔ عنو ) نقبلن  " تقافاإل، ك " (ُْْ/ّ). ىػ َُْْ، الثانية
( ، ك" اإلتقاف " َُ/ُ، ك " تفسَت ابن كثَت " ) (ّٗٔكِّّ/ُّ)" ٣تموع الفتاكل ، ك " ( ُٗ/ُ) "  الطربمتفسَت  " -ّ

 (. َِّْ/ ٔللسيوطي )

 . بخارم ك٨توىم يعتمدكف على تفسَته كالبخارم ُب صحيحة أكثر ما ينقلو من التفسَت ينقلو عنوكاألئمة كالشافعي كأٛتد كال

 (.َِّْ/ ٔ ) " للسيوطيتقافاإل" ، ك (ِّّ/ُّكٔتثلو ُب ٣تموع الفتاكل ) (.ُْْ/ّالبن تيمية )"  دقائق التفسَت_ " 

 - 
 (. ٖٖ_ٖٔ/ ُ)" للذىيب التفسَت كا١تفسركف " ْ
 (.ٓٗ_ ٖٖ/ُ)" للذىيب ١تفسركف التفسَت كا"  - ٓ
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ى ذلك بالقرآف ، كقد . كفسر القرآف بالذكر كبالركح ، كيستدؿ عل(1)﴾ًإٔبى ًصرىاطو ميٍستىًقيمو 
ذا ا١تصدر  ىو ابن تقدـ ُب ا١تصدر األكؿ تفسَت القرآف بالقرآف من التابعُت الذم اىتموا ّٔ

 (2).زيد رٛتو ا
زىاءن ٔتىا  ﴿ تفسَت اٟتسن البصرم ُب قولو تعأب : -ِ و جى فىبلى تػىٍعلىمي نػىٍفسه مىا أيٍخًفيى ٢تىيٍم ًمٍن قػيرًَّة أىٍعُتي

انيوا يػىٍعمىليوفى  قاؿ ربكم : أعددت لعبادم الذين آمنوا كعملوا ) :  فسرىا بقوؿ النيب  (3)﴾كى
 (4).( الصاٟتات ما ال عُت رأت كال أذف ٝتعت ، كال خطر على قلب بشر

كغَتىا من األمثلة ككذلك كاف التابعُت ينقلوف تفسَتاهتم عن الصحابة كيقولوف قاؿ ابن 
لك باللغة العربية _ كما سيأٌب اٟتديث عنو ُب ا١تصدر  عباس كقاؿ ابن مسعود ، كيفسركف القرآف كذ

 (ٓ)ا٠تامس _ كما قاؿ قتادة كابن زيد : الباسقات : " الطواؿ " . 
نزلت  ) ككانوا يرجعوف ألىل الكتاب أكثر من رجوع الصحابة ، مثل قوؿ أبوعبدالرٛتن السلمي :

 (ٔ). ( ا١تائدة خبزان كٝتكان 
 
 

                                                           
 .ِٓسورة الشورل آية رقم :  - ُ
 .  ( ٕٔ_ٕٓ/ ِّفسَت الطربم )ت - ِ
 . ُٕسورة السجدة آية رقم :  - ّ
 .( َُٔ/ ُِتفسَت الطربم ) - ْ

 كاٟتديث ُب الصحيحُت . 
(، ككتاب التفسَت ، ّْٓ/ٕ( )ِّْْالبخارم ُب " صحيحو " كتاب بدء ا٠تلق ، باب ماجاء ُب صفة اٞتنة كأهنا ٥تلوقة ، رقم )

( ، كمسلم ُب " صحيحو " كتاب اٞتنة ْٓٔ/َُ( )َْٖٕ( ك)ْٕٕٗباب فبلتعلم نفس ماأخفي ٢تم من قرة أعُت ، رقم )
 ( . عن أيب ىريرة رضي ا عنو . ُٓٔ_ُْٔ()َٕٔٔ( ك)َٕٓٔ( ك)َْٕٔ( ك)َّٕٔكنعيمها ، باب صفة اٞتنة ، رقم )

 (. ٗ/ٕ( ، ك" تفسَت ابن كثَت " )ُّْ_ُِْ/ُِ" تفسَت الطربم " )  -ٓ
 (. َُٓ/ ّ( ، ك " تفسَت ابن كثَت " )ِِٕ/ُُ" تفسَت الطربم " ) - ٔ

 



51 

 

جتهاد كيفسركف على حسب فهمهم _ كما سيأٌب اٟتديث عنو ُب ككانوا ٬تتهدكف ُب ٣تاؿ اال
قاؿ السدم كقتادة : يسر خركجو  (ُ)﴾ٍبيَّ السًَّبيلى يىسَّرىهي ﴿ا١تصدر السادس _  مثل تفسَت قولو تعأب :

 من بطن أمو . 
 (ِ). (يسر سبيل ا٠تَت كالشر  ) كقاؿ ٣تاىد كاٟتسن كابن زيد :

 لعربية :تفسير القرآن باللغة ا خامساً 
كاستدؿ الصحابة باللغة ؛  ،(ّ)ألف القرآف نزؿ باللغة العربية ، كاعتمد أساليبها ُب ا٠تطاب 

، بل فسر ٢تم  يعىذا الصن ، كٓب ينكر عليهم النيب  حيث فسركا الظلم ٔتايعرفوف من لغتهم (ْ)
 .ا١تراد من اآلية

 (ٓ) القرآف باللغة .إٚتاع الصحابة على جواز تفسَت بل حكى صاحب ) كتاب ا١تبا٘ب (
كنقل عن السلف تأكيد مثل ىذا فقاؿ ٣تاىد:)ال٭تل ألحد يؤمن با كاليـو اآلخر أف يتكلم ُب  

 .(ٔ)كتاب ا إذا ٓب يكن عا١تان بلغات العرب (

                                                           
 .َِسورة عبس آية رقم : - ُ
 ( . ِْٖ_ُْٖ/ٕ( ، ك " تفسَت ابن كثَت " )ُُْ_ُُُ/ِْ"تفسَت الطربم " )  - ِ
 (. ِِٖٖ_ِِٕٖ/ٔ" اإلتقاف " للسيوطي ) - ّ
الذم يقع بو بعض الباحثُت أهنم ٬تعلوف أبوعبيدة معمربن ا١تثٌت ،كالفراء،كالزجاج ، من أئمة التفسَت اللغوم ، كال  كمن ا٠تطأ - ْ

ينظركف إٔب تفاسَت الصحابة كالتابعُت اللغوية ، ك٬تعلوهنا من التفسَت با١تأثور، كسبب ا٠تطأ ىواعتماد مصطلح ا١تأثور ، فالصحابة 
 تفسَت اللغوم . كالتابعوف ٢تم اإلمامة بال

فالصحابة عرب خلص كبلغتهم نزؿ القرآف كالتابعوف أخذكا عنهم العلم ، كىم ُب عصر االحتجاج فكيف اليكوف أئمة اللغة، 
كىذا اليعٍت ىضم ىؤالء حقهم كلكن ا١تقصود أف رتبتهم دكف رتبة الصحابة كالتابعُت .انظر " فصوؿ ُب أصوؿ التفسَت" للطيار 

 ( بتصرؼ . ْٔ_ْٓ)

مقدمتاف ُب علـو القرآف " ، ك٫تا مقدمة كتاب ا١تبا٘ب ، كمقدمة ابن عطية ، نشر٫تا من ا١تخطوطات افوظة ، دارالكتب "  - ٓ
بربلُت ، كدار الكتب ا١تصرية ، ككقف على تصحيحهما كطبعهما ، ا١تستشرؽ الدكتور: أرثرجفرل ، الناشر مكتبة ا٠تا٧تي ، 

 ( . َُِـ ، )صػُْٓٗداد ، ىػ ، كمكتبة ا١تثٌت ببغُّٕٓمصر
 (.ِِّٗ /ٔ )للسيوطي" تقاف اإل( ، ك " ّٔٗ/ ُ" الربىاف " للزركشي )ٔ - 
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على من فسر القرآف كىوغَت عآب بلغة العرب؛ حيث قاؿ :)ال أكتى (ُ)كشدد اإلماـ مالك 
 (ِ)و اليعرؼ لغة العرب إال جعلتو نكاالن(.برجل يفسر كبلـ ا كى

كنفسر ماكاف ٤تتمبلن ألكثرمن معٌت ُب اللغة العربية أف ٭تمل على ا١تعا٘ب كلها بشرط أف ال يكوف 
 ىناؾ تعارض كالتناقض ُب السياؽ ، كيكوف غالبان ُب األلفاظ ا١تشًتكة، كقد يًتجح إحداىا.

؛ ال٬توز التفسَت بو إال أف تكوف اللفظة  معا٘ب اللفظ كإف كاف اللفظ ال٭تتمل إال أحد ا١تعا٘ب من
ا١تفسرة صحيحة ُب اللغة العربية كيكوف التفسَت على األغلب ا١تعركؼ من لغة العرب دكف الشاذ أك 

 (ّ)القليل .
كيكوف التفسَت كذلك ٔتراعاة السياؽ للفظة ، كأف يقدـ ا١تعٌت الشرعي على ا١تعٌت اللغوم إذا تعارضا، 

دؿ الدليل على إرادة ا١تعٌت اللغوم ، ألف القرآف نزؿ لبياف الشرع ال لبياف اللغة ، كأف يعرؼ  إال إذا
 (ْ).رؼ ا١تراد ّٔا ُب اآليةمبلبسات النزكؿ إذا احتاجها ا١تفسر عند تفسَت لفظة ما؛ لكي يع

 تطٌلب ) من أراد تفهم القرآف ، فمن جهة لساف العرب ييفهم ، كالسبيل إٔب : (ٓ)يقوؿ الشاطيب 
 (ٔ)فهمو من غَت ىذه اٞتهة (. 

                                                           
ىو : أبو عبدا مالك بن أنس بن مالك بن أيب عامر اٟتمَتم ٍب األصبحي ا١تد٘ب ، إماـ دار ا٢تجرة كشيخ اإلسبلـ كحجة  - ُ

الكي ،  كاف ٤تدثان كفقيهان ، من مؤلفاتو :  رسالة ُب القدر ، كرسالة ُب األمة ، كأحد األئمة األربعة كإليو ينسب ا١تذىب ا١ت
 ىػ .ُٕٗاألقضية كغَتىا توُب  سنة 

( ، ك" طبقات ا١تفسرين " للداكدم ُّٓ/ْ( ، ك" كفيات األعياف " البن خلكاف )ٓ/َُ_ " هتذيب التهذيب " البن حجر )
 ( .َْٔعجم ا١تفسرين " لنويهض )( ، ك " مُِٖ/ٔ( ، ك" األعبلـ " للزركلي )ِّٗ/ِ)
 "  الربىاف، ك" (ّْٓ/ّ)( كِْٔ_ ِْٓ/ِ( )ِِٕٖ" فصل ُب ترؾ التفسَت بالظن .برقم )شعب اإلٯتاف" البيهقي ُب   - ِ

 (.ِِٖٖ/ٔ) " للسيوطي  تقافاإل، ك" ( َِّ/ِللزركشي )
 (. َِّٓك  َُِّك َِِٗ/ ٔ" اإلتقاف " )_  ّ
 (.ّٗ_ِٗ/ُتفسَت الطربم "  )" _ ْ
ىو : أبو إسحاؽ إبراىيم بن موسى بن ٤تمد اللخمي ، الغرناطي ، الشهَت بالشاطيب ، حافظ ثقة ، ٤تدث ، مفسر ، _  ٓ

أصوٕب ، من أئمة فقهاء ا١تالكية ، من أىل الغرناطة ، من مصنفاتو : االعتصاـ كٓب يتمو ، كا١توافقات ، كاإلفادات كاإلنشادات ،  
 ىػ  .َٕٗتوُب 

 (.  ِّ/ ُ( ، كمعجم ا١تفسرين لنويهض )ُُٖ/ُ( ،  " معجم ا١تؤلفُت " لكحالة )ُٕ/ُ" للزركلي )_ " األعبلـ 
 (.  َُِ/ ِ"ا١توافقات " للشاطيب  ، )_  ٔ
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 ومن أمثلة تفسير القرآن باللغة العربية :
 ُب اللغة .  ﴾بّْ رى ﴿فسر معٌت  ( ُ)﴾اٟتٍىٍمدي لًلًَّو رىبّْ اٍلعىالىًمُتى ﴿تفسَت اإلماـ الطربم  قولو تعأب : 

 ُب اللغة على ثبلث معاف :  ﴾بّْ رى ﴿كذكر أف كلمة 
 كاستشهد على ذلك بشعر للبيد بن ربيعة ._ الرٌب: السيد ا١تطاع ، ُ
 _ الرٌب : ا١تصلح ، كاستشهد على ذلك بشعر للفرزدؽ ، ك لعلقمة  بن عبدة . ِ
 _ الرٌب : ا١تالك . ّ

 اليت ىي اسم ا سبحانو .  ﴾بّْ رى ال﴿كاعترب ىذه ا١تعا٘ب الثبلثة تشملها كلمة 
هم ، كا١تصلح ٢تم بشريعتو كدينو ، كا١تالك ٢تم ، قاؿ : " فا رب العا١تُت " ٔتعٌت السيد ا١تطاع في

 (ِ)ألنو بيده ا٠تلق كاألمر (. 
 (ّ)باألرض .  ﴾الساىرة﴿ك تفسَت ٚتاعة من السلف 

 
 سادساً :تفسير القرآن باالجتهاد واالستنباط

، أال  ا١تصدر السادسإٔب  ، كعدـ كجوده بغيتو فيها يأٌب كبعد مركر ا١تفٌسر با١تصادر السابقة
،  ، بعد توافر شركط التفسَت فيو ،  للوصوؿ إٔب مراد ا تعأب بقدر الطاقة البشرية و إعماؿ عقلوكى

 .(ٓ)التفسَت كاتباعو خطوات ا١تنهج األمثل ُب (ْ) كمراعاة الضوابط ا١تطلوبة لسبلمة تفسَته ،
                                                           

 .ِسورة الفاٖتة آية رقم :  ُ
 (.ُّْ_ُُْ/ُ" تفسَت الطربم " )ِ

 " 
(، ٕٔ_ْٕ/  ِْتفسَت الطربم " )(، ك" ُِٓصػ ( ، ك" فضائل القرآف " البن كثَت )ِّْفضائل القرآف " أليب عبيد )صػ ّ

 ( كمابعدىا . ُٖٗ/ُٗ(، ك" تفسَت القرطيب " )ّْٕ/ٕ( ك)َٔ/ُك" تفسَت ابن كثَت " )
 (.ّْ/ُالقرطيب ُب مقدمة تفسَته ) -ْ

اء اشًتاط عن بعض العلم " تقافاإل" أف يكوف من أصحاب األىلية العلمية ُب االجتهاد كاالستنباط، كقد حكى السيوطي ُب  -ٓ
 ( .ِِٖٗ_ِِّٗ/ٔاشًتاط ٜتسة عشر علمان لتلك األىلية، )

 (.  ٔٗ_ ْٗبل أكؿ من بُت ىذه الشركط ىو : مشس الدين الراغب األصفها٘ب كما ُب كتاب " مقدمة جامع التفاسَت " )صػ 
نها للنظر ُب كتاب ا كإذا كاف ُب اشًتاط إتقاف ىذه العلـو مبالغة ، فإف كثَتان من الناس قد تساىل ُب ٖتصيل مايؤىلو م 

 سبحانو فوِب إٔب التفسَت من غَت أف يكوف من أىلو ، كذلك ٦تنوع إٚتاعان. 
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تشهاد تقدـ بياف تفسَت القرآف باللغة العربية من خبلؿ استعما٢تا عند ا١تفسرين كاالس
بأشعارىا، كالتفسَتباللغة تفسَت باالجتهاد كاالستنباط _ كٔتا يسمى )التفسَت بالرأم ( فكلها 
مصطلحات تدؿ على مدلوؿ كاحد عند علماء علـو القرآف _ ال من جهة أف اللغة تثبت بالرأم ، 

 كإ٪تا من جهة ٖتديد كوف ذلك ا١تعٌت ىو ا١تراد باآلية أك اللفظ ا١تعُت من القرآف .
أخطر مايستعملو ا١تفسر ألف اللغة العربية كاسعة من ُب تفسَت القرآف العربية ٣تردان كاستعماؿ اللغة 

االحتماالت للفظ، كتتنوع أساليبها ُب تركيب الكبلـ، فيصعب تنزيلها على ألفاظ القرآف كتراكيبو 
 (ُ)دكف أصل يرتكز عليو ا١تفسر.

 راد الشرعي باأللفاظ كما تقدـ .ٍب إف االقتصار على ٣ترد اللغة اليعٍت ا١ت
واجب، كما تقدـ ، كاالجتهاد إظهار مآب يرد فيو النص ف أما االجتهاد من قبل أىل العلم ُب تفسَت

آية، لكن شتاف بُت ٣تتهد بذؿ غاية كسعو كىو أىل لذلك ؛ قد ملك اآللة ، ايضاح معٌت للرأم ُب 
اء كيف شاءت ،فاسنت بسنة من سبق من أىل كأتى األمر من بابو ، كبُت متكلف قد صرفتو األىو 

 (ِ)الضبللة ُب التحريف كالتبديل .
 ود مأجور، كالثا٘ب: مذمـو موزكر.كبل٫تا بالرأم ، لكن األكؿ : ٤تم  (ّ)فهذاف صنفاف ، 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     

يقوؿ اإلماـ النوكم : ٭تـر تفسَته بغَت علم ، كالكبلـ ُب معانيو ١تن ليس من أىلها، كاألحاديث ُب ذلك كثَتة كاإلٚتاع منعقد 
قيق بشَت ٤تمد عيوف ، مكتبة ا١تؤيد كدار البياف ، الطائف ، السعودية ، كدمشق ، عليو ...إْب " التبياف ُب آداب ٛتلة القرآف " ٖت

 (. ُٕٔ_ُٔٔـ ، )صػ ُُٗٗىػ ُُِْسوريا ، الطبعة األكٔب ، 
(، ك" التفسَت القيم " البن القيم ، ٚتعو ٤تمد أكيس الندكم ، حققو ٤تمد حامد الفقي ٔٔ_ٓٔ/ِ" ا١توافقات " للشاطيب ) -ُ

 ( .ِٖٔالعلمية ، بَتكت ، لبناف ، ) صػ ، دار الكتب 
 سيأٌب التفصيل إف شاء ا التفسَت بالرأم ُب الفصل ا٠تامس : أنواع التفسَت كمناىجو . -ِ
 (. ِٖٓ_ِٕٔ/ْ" ا١توافقات " للشاطيب ) - ّ
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 ومن أمثلة تفسير القرآن باالجتهاد واالستنباط :
كقف يستعرض أقواؿ السابقُت ُب  (ُ) ﴾لرًَّحيمً ًبٍسًم اللًَّو الرٍَّٛتىًن ا﴿١تا فسر الطربم البسملة : 

 : ﴾الرٍَّٛتىًن الرًَّحيمً ﴿التفريق  بُت 
 ُب قولُت :  ﴾الرٍَّٛتىًن الرًَّحيمً ﴿قاؿ : ) ٯتكن ٚتع األقواؿ ا١تأثورة عن الصحابة كالتابعُت ُب الفرؽ بُت 

 ص با١تؤمنُت . األكؿ : الرٛتن : يشمل ٚتيع ا٠تلق ، من مؤمنُت ككافرين ، كالرحيم : خا
 الثا٘ب : الرٛتن : عاـ لرٛتة ا ُب الدنيا كاآلخرة ، كالرحيم : خاص برٛتة ا ُب اآلخرة .

 كٓب ينف الطربم أيٌان من القولُت السابقُت ، كلكنو سٌجل رأيان فريدان لو ُب التفريق بينهما .
 . فرين ، كيشمل الدنيا كاآلخرةالكاإٌف الرٛتن عنده أعم من الرحيم ، كىذا عمـو يشمل ا١تؤمنُت ك 

يشمل عمـو الرٛتة لعمـو ا٠تلق ُب الدنيا كاآلخرة ، ككصفو بالرٛتة ﴾الرٍَّٛتىنً ﴿كٍصفي ا بالرٛتة ُب 
 يشمل خصوص الرٛتة ٠تصوص ا٠تلق ُب الدنيا كاآلخرة .﴾الرًَّحيمً  ﴿ُب 

ُب الدنيا كاآلخرة للمؤمنُت كالكفار : رٛتتو للفريقُت  ُب الدنيا رٛتة إنعاـ كرزؽ ، يعطي ا ا رٛتن ه
  ا١تؤمنُت كالكافرين ا١تاؿى كا١تتاعى كالصحةى كالعافية .

كرٛتتو ُب اآلخرة للفريقُت رٛتةي عدؿ ، فهو ٭تاسبهم بعدلو ، فبل يظلم أحدان منهم شيئان ، فبل ينقص 
 عملها !ا١تؤمنى شيئان من أجره ، كاليزيد على الكافر شيئان من ذنوب كمعاصو ٓب ي

 كا رحيم ُب الدنيا كاآلخرة للمؤمنُت فقط .  
ا رحيم با١تؤمنُت ُب الدنيا رٛتةى توفيق كإعانة ، حيث يوفقهم لئلٯتاف كالطاعة كالعمل الصاّب ، 

 كيعينهم على ذلك ، كالكفار الينالوف ىذه الرٛتة ُب الدنيا.
 (ِ)، كحصو٢تم على مافيها من نعيم . كا رحيم با١تؤمنُت ُب اآلخرة رٛتةى إدخا٢تم اٞتنة 

ف ، ٓب يقل بو أحد _ فيما كرأم اإلماـ الطربم ُب التفريق بُت " الرٛتن الرحيم " فريده رائعه لطي
 (ّ)أعلم.

                                                           
 . ُ_ سورة الفاٖتة آية رقم :  ُ

 (. ُّْ_ ُِٔ/ُ)" تفسَت الطربم _ " ِ

 _ 
ىػ ُّّْج ا١تفسرين " لصبلح عبدالفتاح ا٠تالدم ، دار القلم ، دمشق ، سوريا ، الطبعة ا٠تامسة ،" تعريف الدارسُت ٔتناىّ

 ( .   ٕٗـ )صػ َُِِ
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 فائدة : 
ذكر بعض ا١تفسرين كغَتىم من ا١تستشرقُت أف الركايات اإلسرائيلية مصدر من مصادر 

 إف شاء ا تعأب .بياهنا سيأٌب  لذه دعو التفسَت كيرجع إليها ُب التفسَت ، فه
بٍت إسرائيل ، كإسرائيل ىو يعقوب عليو السبلـ _ أم  إٔب فاإلسرائيليات : ٚتع إسرائيلية  ، نسبة 

عبدا _  كبنو إسرائيل ىم أبناء يعقوب كمن تناسل منهم فيما بعد إٔب عهد موسى كمن جاء بعده 
بيهود من قدٙب الزماف ، أما من آمنوا بعيسى عليو السبلـ فقد  من األنبياء ، كقد عرفوا باليهود أك

 .(ُ)أصبحوا يطلق عليهم اسم النصارل .. 
من من اليهود أك النصارل  (ِ)فاإلسرائيليات ىي أخبار منقولة أك مركية  عن أىل الكتاب 

أثور ٮتلو من ، كٓب يكد يوجد كتاب ُب التفسَت با١ت غَت طريق القرآف كالسنة الثابتة عن النيب 
مصدر من مصادر التفسَت ،   اإلسرائيليات أفمن نقح ىذه الكتب كدرسها  توىماإلسرائيليات حىت 

 تلك الكتب . من كجدكه كذلك ١تا 
أهنم كانوا ينقلوف  الصحابة مثل عبدا بن عمرك بن العاص ، كأيب ىريرة ،  كأما ما نقل عن

خاضع للقاعدة القاضية بتصديق ما صدقو الشرع ،  من أىل الكتاب ؛ فليس على اطبلقو إ٪تا ىو
: التصدقوا أىل كتكذيب ما كذبو ، كالتوقف فيما سول ذلك ، كىي اليت أشار إليها قولو 

نىا ...اآلية ﴿ الكتاب كال تكذبوىم  كقولوا :  (ْ). اٟتديث .  (ّ)﴾قيوليوا آمىنَّا بًاللًَّو كىمىا أيٍنزًؿى إًلىيػٍ
 

                                                           

 _
ىػ ،  َُْٖ" اإلسرائيليات كا١توضوعات ُب كتب التفسَت" مد أبو شهبة ، مكتبة السنة ، القاىرة ، مصر ، الطبعة الرابعة ، ُ

 التفسَت كاٟتديث " ٤تمد حسُت الذىيب ، مكتبة كىبة ، القاىرة ، مصر ، الطبعة الرابعة ، ( ، ك " اإلسرائيليات ُبُِ) صػ 
 (.    ُّـ ، )صػ َُٗٗ

 _
 ( . دار النفائس َٖ" التعريفات " للجرجا٘ب )ِ

 _ 
 . ُّٔسورة البقرة آية :  ّ

_ 
( ، ككتاب االعتصاـ  ، ِٓٔ/ٗ()ْْٖٓرقم ) ُب " صحيحو " كتاب التفسَت ، باب قولوا آمنا با كماأنزؿ إلينا ،البخارم ْ

( ، ككتاب التوحيد ، باب ما٬توز من تفسَت التوراة ِٓٔ/ ُٕ()ِّٕٔ" التسألوا أىل الكتاب عن شيء" ،) باب قوؿ النيب 
 ( . َٗٓ/ُٕ( )ِْٕٓكغَتىا من كتب ا بالعربية كغَتىا ،)
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 كالتحدث ّٔا .فقاموا بركاية اإلسرائيليات من بعدىم ك ن التابعُت النقلة مجاء جيل ٍب 
قاؿ : ) بلغوا عٍت كلو   فأصل ا١تسألة يرجع إٔب حديث عبدا بن عمرك رضي ا عنو أف النيب 

 (ُ)يتبوأ مقعده من النار (. لآية كحدثوا عن بٍت إسرائيل كالحرج ، كمن كذب علي متعمدان ف
 أف هنيان كاف قبل ذلك فجاء اٟتديث بالرخصة .فقولو : الحرج يشعر 

أىكىٓبٍى يىٍكًفًهٍم أىنَّا أىنٍػزىٍلنىا عىلىٍيكى  ﴿كجائز أف يكوف مورد اٟترج عليهم ٦تا فهموه من قولو تعأب :
ئشة رضي ا عنها كما استدلت عا  (ِ)﴾اٍلًكتىابى يػيتػٍلىى عىلىٍيًهٍم ًإفَّ ُب ذىًلكى لىرىٍٛتىةن كىذًٍكرىل لًقىٍوـو يػيٍؤًمنيوفى 
 (ّ)ّٔذه اآلية  حُت أىدم ٢تا  شيء من كتب أىل الكتاب . 

عن ذلك ، كما ُب حديث :) ال تسألوا أىل  أك يكوف مورد اٟترج جاء من هني النيب 
الكتاب عن شيء فإهنم لن يهدككم كقد ضلوا  فإما إنكم تكذبوا ْتق  أك تصدقوا بباطل ، كا 

 (ْ)ما حل لو إال أف يتبعٍت (. لوكاف موسى بُت أظهركم 
 فهذا هني صريح عن سؤاؿ أىل الكتاب لعلتُت :

 : العلة األولى 
من العلم كا٢تدل ، كأف شريعتو  ٌت ىذه األمة  ٔتا أكحى إٔب نبيو ٤تمد غأف ا سبحانو أ

 نسخت ماتقدمها  فهو ا١تتبوع األكؿ ألمتو .
 : والعلة الثانية

عرؼ حقو من باطلو ؛ كذلك ١تا كقع فيو من قبلهم من التحريف أف ماعند  أىل الكتاب الي 
 كالتبديل . 

                                                           
 ( .ٓٗ/ٖ( )ُّْٔكر عن بٍت إسرائيل ، )كتاب أحاديث األنبياء ، باب ماذ   البخارم ُب  " صحيحو "ُ

_ 
 .ُٓسورة العنكبوت آية  رقم : ِ
 (. َّّٕ/ ٗ( )ُُّٖٕ" تفسَت ابن أيب حاًب " رقم )_  ّ
( . كضعف إسناد ىذا اٟتديث ٤تقق ّْٗ/ِّ()ُُٔٓٓ( كرقم )ْٖٔ/ِِ( )ُُّْٔركاه أٛتد ُب " مسنده " رقم )_  ْ

 مسند اإلماـ أٛتد . 
اٟتافظ ابن حجر ُب فتح البارم " نبيل بن منصورالبصارة ، مؤسسة ذكرىا ٗتريج كٖتقيق األحاديث اليت _ " أنيس السارم ُب 

 ( .ُِّْ_َّْٖ/ٔ( )َُّّـ ، حديث رقم )ََِٓىػ ُِْٔالرياف ، بَتكت ، لبناف ، الطبعة األكٔب ، 
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كىذا ا١تعٌت ٓب ينفك الصحابة عن مراعاتو مع مافهموه من اإلذف ُب اٟتديث عن أىل الكتاب ، 
ا١تعٌت الذم من أجلو فأحاديث اإلذف أزالت عنهم شبهة ا١تنع ا١تطلق ، لكنهم بقوا على مبلحظة 

 جاء النهي .
ُص الصحابة عن بني إسرائيل كان في حدود ضيقة  وبقدر معين ، ويتسم ذلك بأمور ثالثة فترخ

: 
 _ القلة كالندرة .ُ
_ أنو أخذ من مسلمة  أىل الكتاب  ، مثل عبدا بن سبلـ ككعب األحبار ، ككانوا الٮتربكف ٔتا ِ

التصديق ١تا جاء بو النيب  ظهر كذبو ، أك عارض القرآف كأصوؿ اإلسبلـ ، إ٪تا ٮتربكف ٔتا يأٌب على
   . 

_ ٓب يكن الصحابة يتلقوف مايسمعوف من ذلك بالتسليم دكف نقد كتثبت ، حىت عن أخذه عمن ّ
 أسلم  من أىل الكتاب كما تدؿ على ذلك اآلثار عنهم .

يزعم أف موسى صاحب بٍت  عن سعيد بن جبَت قاؿ : قلت البن عباس أف نوفان البكإب
موسى صاحب ا٠تضر فقاؿ : كذب عدك ا ، ٝتعت أيب بن كعب يقوؿ : إسرائيل ، ليس ىو 

 (ُ)يقوؿ : ) قاـ موسى عليو السبلـ خطيبان ُب بٍت إسرائيل ...اٟتديث .  ٝتعت رسوؿ ا 
 فهذا كشبهو دليل على منهاج الصحابة فيما كانوا يسمعونو من األخبار اإلسرائيلية .

                                                           
( ، كباب ا٠تركج ُب ِٓٗ/ُ( )ْٕالبخارم ُب " صحيحو " كتاب العلم ، باب ماذكر ُب ذىاب موسى إٔب ا٠تضر ..)_  ُ

(، ككتاب َّٖ_ّٕٗ/ُ( )ُِِ( ، كباب مايستحب للعآب إذا سئل أم الناس أعلم ..)َّٓ/ُ( )ٖٕطلب العلم ..)
(، ككتاب الشركط ، باب الشركط مع الناس بالقوؿ ّْ/ٔ( )ِِٕٔاإلجارة ، باب إذا استأجر أجَتان على أف يقيم حائطان ..)

( ، ككتاب التفسَت، سورة ُِٕ_ُُٕ/ٕ()َُّْأحاديث األنبياء ، باب طوفاف من السيل ، ) ( ، ككتابُٔٔ/ٔ( )ِِٖٕ)
_ كما بعدىا ( ، كمسلم ُب " صحيحو " كتاب الفضائل ، باب من َّٖ/َُ() ِْٕٕ( ك)ِْٕٔ( ك)ِْٕٓالكهف )

 ( .ُّٗ_ُِّ/ُٓ( )ُُٕٔ( ك )ُُّٔفضائل ا٠تضر عليو السبلـ ، رقم )
ع بُت ابن جبَت كنوؼ البكإب ، ىو : ىل موسى صاحب ا٠تضر ، أك ىو موسى آخر . غَت التمارم كىذا التمارم الذم كق  

الذم كقع بُت ابن عباس كاٟتر بن قيس الفزارم ، ُب صاحب موسى ىل ىو ا٠تضر أك غَته ، ككبل اٟتديثُت ُب الصحيحُت كما 
 تقدـ .
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القرآف كالسنة فما كافق منها فهو شاىد حق كما خالف  فاألصل أهنا معركضة  على ماجاء بو
 ردكه .

فهذاف قسماف كيبقى قسم ثالث : كىو ماال يوجد لو ُب الكتاب ك السنة  تصديق  أك 
 تكذيب . 

الصحابة فيو ٔتعٌت صحيح اشتمل عليو ، كإف كاف الٯتكن القطع بصحتو أك كذبو من   رخصفهذا ت
لومان للصحابة ، قد ثبت غَت ما حديث : منها حديث أيب ىريرة كل كجو ، كالتوجيو النبوم كاف مع

رضي ا عنو قاؿ : كاف أىل الكتاب يقرءكف  التوراة  بالعربانية  كيفسركهنا بالعربية ألىل اإلسبلـ ، 
نى  ﴿:) التصدقوا أىل الكتاب كال تكذبوىم  كقولوا : فقاؿ  ا ...اآلية قيوليوا آمىنَّا بًاللًَّو كىمىا أيٍنزًؿى إًلىيػٍ

 (ِ).. اٟتديث (ُ)﴾
 (ّ)فخالصة القول في اإلسرائيليات في نظر الصحابة أنها ثالثة أقسام :

 _ خرب جاء ُب القرآف أك السنة  مايصدقو فهو حق . ُ
 _ خرب جاء ُب القرآف أك السنة  مايكذبو فهو باطل .ِ
 . _ خرب ٓب يأت مايصدقو  أك يكذبو فبل يوصف بكونو حقان أك باطبلن ّ

جاء بعدىم  من تبلمذهتم  من التابعُت كأصحاب ابن عباس  مىنٍ  نٍ  مً َتكثال عليوكىذا ا١تنهج جرل 
، فإذا استثنيت تفسَت ٣تاىد فما أقل تلك األخبار عنهم ، لكن كقع من آخرين توسع ُب ذلك ، 

ُب شأف  كإتباع منهج  الصحابة ُب ذلك عاصم ٦تا ُب تلك األخبار من األباطيل ، كالذم ٭تكونو
 األنبياء من النقائص ، كبدء ا٠تليقة من الغرائب ا١تخالفة كا٠ترافة . 

 ك٦تا يؤخذ على كتب التفسَت با١تأثور  ىو ذكر تلك األخبار مع السكوت عن نقدىا . 

                                                           
 . ُّٔسورة البقرة آية رقم : _  ُ
 ( . ٔٓ_ تقدـ قريبان ) صػػ  ِ
( ، " اإلسرائيليات " للذىيب َُٖ_َُٔ( ، ك" اإلسرائيليات كا١توضوعات " أليب شهبة )صػ  ٗ/ ُ" تفسَت ابن كثَت " )  - ّ

 (.ٓٓ_ ُْ)صػ 
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كىذا خطأ جسيم ، فتلك األخبار إف سلمت من النكارة ، فإهنا التثبت لذاهتا ، إ٪تا تقبل بشواىدىا  
 انبة ذكر تلك االخبار ُب كتب التفسَت أصح . كما تقدـ ، ك٣ت

 فقد علمت ٦تا تقدـ  أف الفائدة منها ضعيفة إال أف تذكر لبياف خلل فيها . 
قاؿ اٟتافظ ابن كثَت : ) ليعلم أف أكثر مايتحدثوف بو غالبو كذب كّٔتاف ؛ ألنو قد دخلو ٖتريف 

 (ُ)لو كاف صحيحان (.  توقل فائدكتبديل ، كتغيَت كتأكيل ، كما أقل الصدؽ فيو ، ٍب ما أ

) الركايات اإلسرائيلية مصدر من مصادر التفسَت عند ا١تفسرين من  :كٔتا تقدـ يعلم بطبلف من قاؿ 
ا١تسلمُت كغَتىم ( ألف الصدكر اليكوف عما أحسن أحوالو أف يكوف تصديقو موقوفان على الشهود . 

 كا أعلم . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 (. َُ_ٗ/ُ(. ك" مقدمة تفسَته " )ّّٖ_ّّٕ/ٓ" تفسَت ابن كثَت " ) - ُ
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 ة علم التفسير وتطوره .الفصل الرابع : نشأ
لقد اىتم ا١تسلموف بتفسَت كتبُت كتاب ا اىتمامان بالغان ، كذلك من نزكلو حىت عصرنا 

 اٟتاضر ، فمرتفسَته _ حىت صار علمان قائمان بذاتو _ بعدة مراحل ، نوجزىا ُب ٜتس مراحل :

 المرحلة األولى : التفسير في عهد النبي 
حفظ القرآف  كبيانو  قرآف الكرٙب فإف ا سبحانو ضمن للنيب نشأ علم التفسَتمع نزكؿ ال

نىا ٚتىٍعىوي كىقػيٍرآىنىوي )ُٔالى ٖتيىرٍّْؾ ًبًو ًلسىانىكى لًتػىٍعجىلى ًبًو )﴿:فقاؿ تعأب ( فىًإذىا قػىرىٍأنىاهي فىاتًَّبٍع قػيٍرآىنىوي ُٕ( ًإفَّ عىلىيػٍ
نىا بػىيىانىوي ُٖ) ،كقد أمره ربو تبارؾ  القرآف كبيانو من كحي ا إٔب نبيو  فكاف حفظ (ُ) ﴾( ٍبيَّ ًإفَّ عىلىيػٍ

يىا أىيػُّهىا الرَّسيوؿي بػىلٍّْغ مىا أيٍنزًؿى إًلىٍيكى ًمٍن رىبّْكى كىًإٍف  ﴿كتعأب بأف يبلغ ىذا القرآف كبيانو فقاؿ سبحانو :
ا بػىلٍَّغتى رًسىالىتىوي  و عمـو يشمل اللفظ كا١تعٌت ، كقاؿ ا كماأنزؿ إليو من رب (ِ)﴾... اآلية ٓبٍى تػىٍفعىٍل فىمى

ى لًلنَّاًس مىا نػيزّْؿى إًلىٍيًهٍم كىلىعىلَّهيٍم يػىتػىفىكَّريكفى   ﴿تعأب : فبُت  ، كقدفعل  (ّ)﴾كىأىنٍػزىٍلنىا إًلىٍيكى الذٍّْكرى لًتيبػىُتّْ
تلقونو عنو ماأنزؿ إليو من ربو أحسن بياف كأكضحو ، للصحابة ليحفظوا لفظو كيفهوا معناه ككانوا ي

مع صفاء القلوب ، كذكاءللعقوؿ ، كسيبلف  الفهمكيعرفونو حق ا١تعرفة ألهنم عرب خلص كيتمتعوف ب
  (ْ)األذىاف كقوة اٟتافظة . 

                                                           

 . ُٗ_  ُٔسورة القيامة آية رقم :ُ_ 

 . ٕٔ :سورة ا١تائدة آية رقم ِ_ 
 . ْْسورة النحل آية رقم : ّ_ 

 ( .ِٗ/ ُ( ك)ٖٖ/ ُ" تفسَت الطربم " )_  ْ
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إ٪تا ) بأف يكوف الكتاب ا١تنزؿ عليو ال يغسلو ا١تاء، كقاؿ:  النيب -سبحانو -كقد كعد ا
...  ، تقرأه نائما كيقظاف(ُ) يغسلو ا١تاءبعثتك ألبتليك كأبتلى بك كأنزلت عليك كتابا ال

 (ِ).اٟتديث(
أكؿ من فسَّر القرآف ، فرغم أنو ، حيث  بدأت ىذه ا١ترحلة ا١تتقدمة على يد رسوؿ ا 

 أنو ٓب يفسر القرآف كامبلن ، لكنو فسَّر منو مااحتاج الصحابة إٔب تفسَته ، كما سألوه عنو .
 التفسَت ، كيكفي ىذا فضبلن كمزية لعلم التفسَت .ا١تؤسس لعلم  ك٢تذا يعترب الرسوؿ 

، فكاف جل تفسَته   فأكؿ من قاـ  من البشر بتفسَت القرآف الكرٙب كبُت للناس معانيو ىو النيب 
  بيانان ّٓمل ، أك توضيحان ١تشكل ، أك ٗتصيصان لعاـ ، أك تقييدان ١تطلق ، أك بيانان ١تعٌت لفظ ، أك

 (ّ) متعلقو .
 ُب قولو تعأب :ْكما تقدـ لداللة شرعية بياف معٌت الظلم   و١تا أشكل في  ثلة مابينو كمن أم  

أف الظلم ُب  فبُت ، (ٓ)﴾الًَّذينى آمىنيوا كىٓبٍى يػىٍلًبسيوا ًإٯتىانػىهيٍم ًبظيٍلمو أيكلىًئكى ٢تىيمي اأٍلىٍمني كىىيٍم ميٍهتىديكفى ﴿
 (ٔ).﴾ؾى لىظيٍلمه عىًظيمه ًإفَّ الشّْرٍ ﴿ اآلية الشرؾ كماُب قولو تعأب:

كىذا من العمـو ا١تراد بو ا٠تصوص كداللتو شرعية جعلت الصحابة يفهموف من اآلية العمـو 
 ألنو األصل كشق ذلك عليهم فبُت ٢تم داللتو الشرعية كأنو ظلم ٥تصوص بالشرؾ .

  يعترب النيب كتعد ىذه ا١ترحلة من أىم مراحل تفسَت القرآف إذ ىي مرحلة التشييد كالتأسيس ، ك 
 أكؿ مفسر للقرآف . 

                                                           
قاؿ اإلماـ النوكم ُب " شرحو ١تسلم : " ك معناه ٤تفوظ ُب الصدكر ، كاليتطرؽ إليو الذىاب بل يبقى على ٦تر األزماف ،كأما  - ُ

٤تفوظان لك ُب حاليت النـو كاليقظة ، كقيل : تقرأه ُب يسر كسهولة  قولو تعأب : تقرأه نائمان كيقظاف فقاؿ العلماء : معناه :  يكوف
( .ُٕ /ُٗٓ . ) 

أىل اٞتنة كأىل  باب صفات اليت يعرؼ ّٔا ُب الدنيا ، أىلهاك اٞتنة كصفة نعيمها مع شرح النوكم "  كتاب  مسلم" صحيح  - ِ
 اشعي رضي ا عنو . ( ، قطعة من حديث عياض بن ٛتار آُّٔٗ_ُْٗ/ُٕ( )ُّٕٔالنار، رقم  )

 كما تقدـ ُب ا١تصادر . - ّ
 .ّٖتقدـ صػ  - ْ
 .ِٖآية رقم :  سورة األنعاـ - ٓ
 .ّٖ، كاٟتديث تقدـ ٗتر٬تو صػ  ُّآية رقم : سورة لقماف  - ٔ
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 المرحلة الثانية: التفسير في عهد الصحابة رضوان اهلل عليهم 
ُب ىذه ا١ترحلة خطى التفسَت  خطوات كبَتة لكثرة الداخلُت ُب اإلسبلـ كالناشئُت من أبناء 

سباب النزكؿ ا١تسلمُت ٦تن ٓب يكن ٢تم شرؼ الصحبة كسبلمة اللغة كمشاىدة البياف النبوم كمعرفة أ
ككقائع األحكاـ كأحواؿ اٞتاىلية اليت نزؿ القرآف لتصحيح مأّا من خلل كعوج كغَتىا من ا١تميزات 

؛فنشأ ُب األمة جيل جديد ٓب يكن   اليت جعلت الصحابة أعلم الناس ٔتعا٘ب القرآف بعد النيب 
فتصدل للتفسَت ٚتاعة من يدرؾ من أسرار القرآف كمعانيو ماأدركو الصحابة ككثرت أسئلتهم ُب ذلك 

الصحابة ، كٓب يكن  منهج الصحابة  ُب القرآف حفظ األلفاظ فحسب ، بل ٚتعوا إٔب حفظ اللفظ 
 فهمى ا١تعٌت كتدبر ا١تراد كالعمل ٔتقتضى ماتضمنو من األحكاـ كاآلداب .

ستقرًئوف من حدثنا الذين كانوا ييقرًئوننا: أهنم كانوا ي ):  (ُ)كقد قاؿ أبو عبد الرٛتن السلمي 
، فكانوا إذا تعلَّموا عىٍشر آيات ٓب ٮتلّْفوىا حىت يعملوا ٔتا فيها من العمل، فتعلَّمنا القرآف  النيب 

 .(ِ) ( كالعمل ٚتيعنا
 

                                                           
بالقرآف ، كمن علمائهم من كبار التابعُت مقرئ الكوفة ، ، السلمي عبد ا بن حبيب بن ربيعة ،  أبو عبد الرٛتن ىو: - ُ

ىػ ْٕ، مات ،كتلميذ أمَتم ا١تؤمنُت عثماف كعلي كأضرأّما من علماء الصحابة ، كابن مسعود ،كزيد بن ثابت ،كأيب بن كعب 
 كقيل غَتىا .

ىػ َُِْ_ " سَت أعبلـ النببلء " لشمس الدين ٤تمد بن أٛتد الذىيب ، مؤسسة الرسالة ، بَتكت ، لبناف ، الطبعة الثانية ، 
 (.َِّ_ُّٗ/ِ( ،  ك " هتذيب التهذيب " البن حجر )ِِٕ_ِٕٔ/ْـ )ُٔٗٗ

، كعلل ذلك بأف إّٔاـ الصحايب ( كعلق عليو الشيخ أٛتد شاكر بقولو : صحيح متصل َٖ/ُابن جريرُب تفسَته  )أخرجو  - ِ
(، ك" ٖٔ/ُ " )،ك" تفسَت القرطيب (ُّّ/ُّ)"البن تيمية  ٣تموع الفتاكلاليضر ، بل يكوف حديثان مسندان متصبلن.  ك " 

مكتبة الرشد  "شعب اإلٯتاف  " ( . كرل البيهقي ُب ِِٕٕ / ٔلسيوطي )،ك " اإلتقاف " ل(  ٕ/ ُ) "ابن كثَتمقدمة تفسَت 
 ََِّ -ىػ  ُِّْبا٢تند الطبعة األكٔب، ، ببومبام ، بالتعاكف مع الدار السلفية  ، السعودية ، ك بالرياض، للنشر كالتوزيع 

عشر آيات من القرآف ٓب نتعلم من العشر اليت  عبد الرٛتن، عن عبد ا قاؿ: " كنا ًإذا تعلمنا من النيب عن أيب (ّْْ/ّ)ـ
 أنزلت بعدىا حىتَّ نتعلم ما فيو " قيل لشريك: من العلم؟ قاؿ: " نعم "
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ك٢تذا كانوايبقوف مدة ُب حفظ السورة الواحدة كما جاء عن ابن عمرأنو أقاـ على حفظ البقرة عدة 
 (ُ).سنُت

 لزمن يسَت ، فدؿَّ ىذا أف ا١تراد فهم ا١تعا٘ب .  إالد اٟتفظ ١تا احتاج قالوا لو كاف ا١تراد ٣تر 
، بل  حريصُت كل اٟترص على مبلزمة ٣تلس رسوؿ ا  -رضواف ا عليهم -ككاف الصحابة

 إذا ٓب يستطع ا١تبلزمة. مكجدنا بعضهم كاف يتناكب مع صاحبو حضور آّلس النبو 
بٌت أمية بن  من األنصار ُب كنت أنا كجار ٕب) ؿ:عن عمر بن ا٠تطاب رضى ا عنو قا

، فإذا نزلت  ، ينزؿ يوما كأنزؿ يومان  نتناكب النزكؿ على رسوؿ ا  -ا١تدينة كىى من عوإب -زيد
 (ِ)(.جئتو ٓترب ذلك اليـو من الوحى كغَته، كإذا نزؿ فعل مثل ذلك

إًلو غَته ما من كتاب اللَّو سورةه ال  مكالذ: ) قاؿ رضي ا عنو كعن عبد اللَّو ابن مسعود 
 ًإال أىنا أىعلم حيثي نزلت كما ًمٍن آية ًإال أىنا أعلم فيما أيٍنزلت كلو أىعلم أحدنا ىو أعلم بكتاب اللَّو مٍت

 (ّ).( تبلغو اإلبل لركبتي إليو
ار كقاؿ مسركؽ : ) كاف عبدا بن مسعود يقرأ علينا سورة ٍب ٭تدثنا فيها كيفسرىا عامة النه

  . ) 
كابن  كعبدا بن عباس ، ا٠تلفاء الراشدكف األربعة ، منهم :،  كاف من أشهر من نقل عنهم التفسَت

كغَتىم ٦تن نقلت إلينا أقوا٢تم  ، كزيد بن ثابت ، موسى األشعرم كأبو كأيب بن كعب ، ، مسعود

                                                           
، مصر –العريب  دار إحياء الًتاث ،ُب كتاب القرآف باب ماجاء ُب القرآف  ببلغان  " ا١توطأ" أخرجو مالك ُب  - ُ
، ك " تفسَت القرطيب " ( ُّّ/ُّ)" ٣تموع الفتاكل ، ك " (ّْٓ/ّ) " شعب اإلٯتاف" كالبيهقي ُب ،  (ْٕٗ()َِٓ/ُ)
 ( . ِِٕٕ/ٔلسيوطي )، ك" اإلتقاف " ل(ٖٔ/ُ)

ُب اثنيٍت عشرة عن ابن عمر قاؿ: " تعلم عمر بن ا٠تطاب رضي ا عنو البقرة  (ّْٔ/ّكجاء عند البيهقي ُب شعب اإلٯتاف )
 (.ٗٔ/ُ،  " تفسَت القرطيب " ) سنة، فلما ختمها ٨تىىرى جزكرنا "

 (  .  ِّْ/ُ()ٖٗ، رقم ) العلم كتاب العلم، باب التناكب ُبأخرجو البخارم ُب " صحيحو "  ،  ُب   - ِ

( ، ِِّ/ُُ()ََِٓم )رق ُب كتاب فضائل القرآف ، باب القراء من أصحاب النيب  ، ُب " صحيحو " أخرجو البخارم - ّ
 ( . ِّْ_ِّّ/ُٔ()ِّٖٔ( ك)ِِٖٔ، باب فضائل ابن مسعود كأمو ، رقم )كتاب الفضائل " ُب   صحيحو" مسلم ُب ك 
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 ، كابن مسعود ، باسكابن ع علي بن أيب طالب ، ، كلكن بعضهم يعد من ا١تكثرين كىم : بالتفسَت
 (ُ)، رضي ا عنهم . كأيب بن كعب

من ركاية  ا١ترحلة جزءان ىذه ، لكنو ظل ُب  األربعة ٪تا علم التفسَت كترعرع كعلى ىؤالء 
 اٟتديث يتناقلو ركاة اٟتديث كتبلميذ ىؤالء من التابعُت .

، إ٪تا كرد فيها ىو تفسَت  ككذلك ىذه ا١ترحلة ٓب تأخذ طابع التدكين ، كٓب يتخذ ٢تا شكبلن منظمان 
 (ِ)ة من غَت ترتيب كتسلسل آليات القرآف كسوره ، كما اليشمل القرآف كلو . قآليات متفر 

ككاف الصحابة رضي ا عنهم يرجعوف ُب تفسَتىم للقرآف إٔب مصادر يستفيدكف منها حاؿ 
 تفسَتىم للقرآف ، كماتقدـ ُب ا١تصادر ، كمن ىذه ا١تصادر : 

 قرآف الكرٙب .األكؿ :  ال
 الثا٘ب : السنة النبوية .

 الثالث : اللغة العربية .
 الرابع : الفهم كاالجتهاد .  

 في عهد التابعين  رالمرحلة الثالثة: التفسي
لقد تلقى ٚتاعة من التابعُت التفسَتعن الصحابة فكانوا من أعلم الناس بالتفسَت بعد 

كؿ ككقائع األحكاـ كاألكضاع اليت جاء القرآف الصحابة كذلك لتلقيهم عمن شاىدكا أسباب النز 
 ، لعبلجها ككاف من أشهر ىؤالء تبلميذ مدرسة  ابن عباس  ككانت  ٔتكة ، كمجاىد بن جرب

، كغَتىم من تبلميذ مدرسة أيب بن كعب األنصارم  ككانت با١تدينة ،   عكرمة، ك  كسعيد بن جبَت
ذ مدرسة ابن مسعود  ككانت بالعراؽ ،  ، كمن تبلمي كزيد بن أسلم كمحمد بن كعب القرظي ،

كمسركؽ بن األجدع ، كمرة كقتادة ، كعلقمة بن قيس ،  كأيب العالية رفيع بن مهراف الرياحي ،
 ا٢تمذا٘ب كغَتىم .

                                                           
 (ِِّٓ /ٔ)" للسيوطي  اإلتقاف"  - ُ
 ( . ِّٕ( ، ك" مباحث ُب علـو القرآف "  للقطاف )صػ ٖٗ/ ُ" التفسَت كا١تفسركف " للذىيب ) - ِ
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يقوؿ عرضت ) ىؤالء إ٪تا ىو تفسَت الصحابة فهذا ٣تاىد يقوؿ :  كاٟتق أف كثَتان من تفسَت
 (ُ).(  فو عند كل آية كأسألو عنهاالقرآف على ابن عباس ثبلث عرضات أكق

 كمصادرىم ُب التفسَت ىي مصادر الصحابة نفسها ، إال أهنم يزيدكف ٔتصدر الصحابة .
 كىي كالتإب : 

 األكؿ :  القرآف الكرٙب .
 الثا٘ب : السنة النبوية .

 الثالث : الصحابة . 
 الرابع : اللغة العربية .

 ا٠تامس : الفهم كاالجتهاد .  
 الرابعة: التفسير في عصور التدوين  المرحلة

_ ُب الكتب   ٓب يكن التفسَت كغَته من العلـو مدكف ُب العصر األكؿ _ عصر النيب 
بل كاف مدكف على صفحات القلوب كالعقوؿ ، كإ٪تا كاف ا١تدكف ا١تكتوب ىو القرآف  (ِ)، كالصحف

                                                           
" الطربم ( ، ك" تفسَت ِٗ/ُ) لبناف.،  دار الكتب العلمية بَتكت" أليب عبدا مشس الدين ٤تمد الذىيب ،  ظتذكرة اٟتفا"  -ُ
" للسيوطي  اإلتقاف( ،ك" َُ/ُ" )ابن كثَت ،ك" تفسَت  (ّٗٔكِّّ/٣ُّتموع الفتاكل )، ك " ( َٗ/ُ)
(ٔ/ِّّٗ_َِّْ  ) 

رأيت ٣تاىدا »أىب مليكة قاؿ: ابن عن ( َُ/ُكثَت ُب " تفسَته " )  ( كابن َٗ/ ُ " )تفسَته " ُب  الطربمكركل ابن جرير 
" ٣تموع الفتاكل   "  «.سأؿ ابن عباس عن تفسَت القرآف، كمعو ألواحو، فقاؿ ابن عباس: اكتب، حىت سألو عن التفسَت كلو

 (.ّٗٔ/ُّ)البن تيمية 
( ََْٓ( ك)ََّٓرقم )من أصحاب النيب أخرج البخارم ُب "  صحيحو " ، كتاب فضائل القرآف ، باب القراء  -ِ
( .  كمسلم ُب  "صحيحو " ، كتاب فضائل الصحابة ، باب فضائل أيب بن كعب كٚتاعة من األنصار، رقم ِِّ/ُُ)
أربعة كلهم من األنصار : أيب بن  ( عن أنس رضي ا عنو قاؿ : ) ٚتع القرآف على عهد رسوؿ ا ِّٕ/ُٔ( )َِٗٔ)

 ، كزيد بن ثابت ، كأبوزيد (. كعب ، كمعاذ بن جبل
( أف اسم أبو زيد ىو : قيس بن السكن ا٠تزرجي .  كرجح النوكم ُب شرحو ١تسلم َِّ/ُُرجح اٟتافظ ُب "الفتح " ) 
 ( أنو سعد بن عبيد بن النعماف األكسي . ِّٖ/ُٔ)
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ء من يالقرآف حىت ال يلتبس ش الكرٙب فحسب ، كذلك ١تاجاء ُب الصحيح  من النهي عن كتابة غَت
 .(ُ)(ال تكتبوا عٌت، كمن كتب عٌت غَت القرآف فليمحو) :  القرآف بغَته، قاؿ 

، ١تا طلب  يـو فتح مكة  كتابة اٟتديث أيضا، كيدؿ لذلك قولو    النيبفلما أمن اللبس أباح  
 (ِ)شاة. أبو شاة أف يكتب لو خطبتو:اكتبوا أليب

                                                                                                                                                                                     

 عنو صحيفتو اليت يسميها الصادقة ، كإف كاف بعض الصحابة يعتٍت بالتدكين ، فقد دكَّف عبدا بن عمركبن العاص رضي ا
ليس بيٍت كبينو فيها أحد (.  " طبقات الكبَت" مد بن سعد بن  كيقوؿ عنها ) ىذه الصادقة فيها ماٝتعتو من رسوؿ ا 

 (ِِّ_ُِّ/ِـ )ََُِىػ ُُِْمنيع الزىرم ، ٖتقيق  علي ٤تمد عمر ، مكتبة ا٠تا٧تي ، القاىرة ، مصر ، الطبعة األكٔب ، 
( ، ك " تقييد العلم " أليب بكر أٛتد بن علي ا٠تطيب البغدادم ، ٖتقيق سعد عبدالغفار علي ، دار ََٓ/ ٗ( ك)ّٖ/ ٓك)

( .كىي موجودة ُب مسند اإلماـ أٛتد ، لكن ىذا َُْـ )صػ ََِٖىػ ُِْٗاالستقامة ، القاىرة ، مصر ، الطبعة األكٔب ، 
 (ُُ) التدكين كاف نادران . " مسند أٛتد آّلد

(  عن أيب ِّٗ/ُٖ()ّْٕٓ، باب التثبت ُب اٟتديث كحكم كتابة العلم ، رقم )الزىد " صحيحو "  كتاب  مسلم ُب - ُ
" كتاب اٞتهاد كالسَت ، باب قوؿ ا تعأب : " اليستوم القاعدكف من ا١تؤمنُت .. بخارم" صحيح الكجاء ُب ا٠تدرم .  دسعي

ُب "  كمسلم( ، ُّٖ/ُُ( )َْٗٗ)رقم اب فضائل القرآف ، باب كاتب النيب ( ، ك كتَُّ/ٕ( )ُِّٖاآلية ، رقم )
١تا أنزلت (، عن الرباء قاؿ : " ْٓ/ ُّ( )ْٖٖٖصحيحو "كتاب اإلمارة ، باب سقوط فرض اٞتهاد عن ا١تعذكرين ، رقم )

كاة.كأمرزيدان أف يكتبها، فقاؿ زيد: كأ٘ب أنظر غَتأكٕب الضرر قاؿ  إٔب موضعها عند صىدٍع الكتف.كركل ائتو٘ب بالكتف كالدَّ
ُب " سننو  كالًتمذم( ، ّٖٗ/ُ)(ٖٕٔ)ُب " سننو " كتاب الصبلة ، باب من جهر ّٔا ، رقم أبوداكد ، أصحاب السنن الثبلثة 

" كتاب فضائل القرآف ، الكربل ُب " السنن كالنسائي ( ، ِِٔٓ/ِ)(َّٖٔ)" كتاب تفسَت القرآف ، باب كمن سورة التوبة رقم 
٦تا من حديث ابن عباس عن عثماف قاؿ : كاف رسوؿ ا   ( ِْٓ_ِّٓ/ٕ)(ّٕٓٗ)اب السورة اليت يذكر فيها كذا ، رقمب

يأٌب عليو الزماف ينزؿ عليو من السور ذكات العدد، فكاف إذانزؿ عليو شيء يدعو بعض من يكتب عنده فيقوؿ : ضعوا ىذا ُب 
( ْٖٔٗ" كتاب فضائل القرآف ، باب ٚتع القرآف ، رقم )صحيح البخارم " كماركم ُب . السورة اليت يذكر فيها كذا(

. " إنك رجل شاب عاقل، النتهمك ، كنت تكتب الوحي لرسوؿ ا  " من قوؿ الصديق أيب بكرلزيد بن ثابت: ( ُٓٔ/ُُ)
١تناقب ، باب ُب فضل الشاـ ُب " سننو "كتاب ا. كجاء بلفظ عند الًتمذم فهذا األدلة تدؿ على كتابة القرآف ُب عهد النيب 

قاؿ : كناعند رسوؿ ا نؤلف القرآف بالرقاع. ككاف التأليف عبارة عن ترتيب اآليات حسب (  ِٗٔٔ/ِ()ّْٓٗكاليمن ، رقم )
 .  ككاف ىذا الًتتيب بتوقيف من جربيل عليو السبلـارشاد النيب 

ُب "  كمسلم.( ِْٓ/ٔ( )ِّْْ، رقم )  ىل مكةكتاب اللقطة، باب كيف تعرؼ لقطة أ  البخارم ُب " صحيحو "  -ِ
( ِِّٗصحيحو "  كتاب اٟتج ، باب ٖترٙب مكة كصيدىا كخبلىا كشجرىا كلقطتها اإل ١تنشد على الدكاـ ، رقم )

 ( ، عن أيب ىريرة .ُّْ_ُّّ/ ٗ()ِّّٗك)
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عصر األموم  بدأ كاتسع التدكين ُب أكاخر القرف األكؿ ا٢تجرم كُب ىذا كُب ىذه ا١ترحلة ُب ال
٥تافة أف يذىب  (ُ)، فأمر العلماء ّتمعو العهد رأل ا٠تليفة عمربن عبدالعزيز أف ٬تمع األحاديث ،

 (ِ)شيء منو بذىاب حاملو ، كحىت يتميز الصحيح من السقيم ، كا١تقبوؿ من ا١تردكد.
من ،  ، حىت مشلت فركع العلم كلها دل حركة التأليف كالتدكينكُب العصرالعباسي اتسع م

بل كغَت ذلك كالفلسفة كفركعها ، فقد ترجم كثَت من كتب الفلسفة ُب ىذا  ، شرعية كعربية
 (ّ)العصر.

كدكف التفسَت مع تدكين اٟتديث النبوم حيث كانت الركاية ُب التفسَت تنقل ّتانب الركاية ُب 
كر أب الصدكر ألف التفسَت كاف جزء اليتجزأ من علم اٟتديث حىت ضمن اٟتديث مشافهة من الصد

كيزيد بن ىاركف ، كإسحاؽ السبيعي   (ْ)بعض ا١تؤلفُت  ُب اٟتديث كتبهم أبوابان من التفسَت با١تأثور
ك ركح بن عبادة ، ك ككيع بن اٞتراح ، كسفياف بن عيينة، كشعبة بن اٟتجاج ،كسفياف الثورم ،

، كىناؾ غَتىم من مفسرم  كىؤالء من علماء القرف الثا٘ب ا٢تجرم،  الرزاؽ بن ٫تاـكعبد، البصرم 
 (ٓ)ىذا القرف .

                                                           
كالتابعُت ،  حلة شفهية، مشلت الصحابةيرل بعض الباحثُت أف من ا٠تطأ ا١تنتشر القوؿ بوجود مرحلتُت منفصلتُت بالتفسَت،مر  -ُ

التفسَت »بو  كقاؿ أكؿ من كقع ّٔذا الغلط ٤تمد الذىيب ُب كتا ، التابعُت تابعيعصر  ُبٓب تظهر إال  وكمرحلة تليها تدكين
"  انظرن.مرحلة التدكي ُب، كالتفسَت  مرحلة الركاية ُب، بُت التفسَت  على كجود ىذا االنفصاؿ الزمٌت (ُُٓ/ُ، )«كا١تفسركف

صػ )آّلس األعلى للشئوف اإلسبلمية، مصر الناشر ّٓموعة من األساتذة كالعلماء ا١تتخصصُت" ا١توسوعة القرآنية ا١تتخصصة 
َِٓ .) 

ىػ ُِْٕ، دار الوراؽ ، الرياض ، السعودية ، الطبعة الرابعة ،  صطفى السباعيُب التشريع اإلسبلمي " ١تالسنة مكانتها "  - ِ
 (. ُِٔ_ ُِِـ )صػ ََِٕ

ٛتد " أل االٕتاه العلما٘ب ا١تعاصرُب علـو القرآف( ،ك" ِّ_ُّلدراسة القرآف الكرٙب " أليب شهبة )صػ  ا١تدخل  " - ّ
 .( ٕٔصػ  ٤تمدالفاضل )

_بعد اف ذكرطائفة كبَتة من ىذه التفاسَت _: " ككلهامسندة إٔب الصحابة كالتابعُت  " تقافاإل" كماقاؿ السيوطي ُب  - ْ
فإنو يتعرض لتوجيو األقواؿ كترجيح بعضها على بعض كاإلعراب كاالستنباط، فهو  تباعهم كليس فيها غَت ذلك إال ابن جريركأ

 (. ِّّْ /ٔيفوقها بذلك. )
، ك" التفسَت كا١تفسركف " للذىيب ( ِّ/ُ)" للزرقا٘ب مناىل العرفاف ( ، ك" ِِّْ_ِّّٗ/   ٔ" اإلتقاف " للسيوطي )  - ٓ
(ُ/ُُْ_ُْْ. ) 
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كالذم يبدك أف كتب ىؤالء ا١تؤلفة ُب التفسَت مفقودة فيما أعلم سول تفسَت الثورم فهو مطبوع ّتزء 
 كا أعلم .  . صغَت ، كتفسَت عبدالرزاؽ الصنعا٘ب مطبوع ّتزئُت

بة :) كالظاىر أف ىذه التفاسَت كانت مستقلة عن اٟتديث ، كأف ىذا العصر كانت فيو يقوؿ أبو شه
طريقتاف : طريقة التأليف ُب التفسَت ، على أنو جزء من اٟتديث ، كطريقة التأليف ُب التفسَت على 

 (ُ). (سبيل االستقبلؿ 
 المرحلة الخامسة : التأليف المستقل

تأليف ُب التفسَت بشكل مستقل فألفت ا١تطوالت كا١تختصرات فألف ُب ىذه ا١ترحلة بدأ العلماء ُب ال
ٚتع الذم " جامع البياف " ، كابن ماجو القزكيٍت ، ٍب جاء الطربم  ُب  (ِ)فيو عبدا١تلك بن جريج 

 ." تفسَت القرآف العظيم " كمن بعده ابن أيب حاًب فألف ، التفسَت بكل أنواعو 
حابة كالتابعُت كتابع ، كإٔب الص  الكرٙب مسندان إٔب رسوؿ ا كغَتىم ٦تن عرفوا بتفسَت القرآف  

 .  كاٟتمد اليـو  ما نراهكىكذا تطور التفسَت حىت كصل إٔب  التابعُت .

                                                           
 (. ِٕ" اإلسرائيليات كا١توضوعات ُب التفسَت " ٤تمد أبو شهبة ، )صػ  -ُ

من علماء مكة ك٤تدثيهم كأكؿ من صنف الكتب باٟتجاز أصلو ركمٌي ، عبد ا١تلك بن عبد العزيز بن جريج أبو الوليد : ىو - ِ
فيما يركيو كرماه كثَت منهم بالتدليس كركاية ، ٓب يظفر بإٚتاع العلماء على توثيقو َُٓكتوَب سنة ، ىػ  َٖكلد سنة  نصرا٘ب

 . ا١توضوعات
( ، ك"كفيات األعياف " البن خلكاف ِّٓ/ُ( ، ك" طبقات ا١تفسرين " للداكدم )َِْ/ٔ_  " هتذيب التهذيب " البن حجر )

 (.ّّّ/ُ( ، ك " معجم ا١تفسرين " لنويهض )َّٓ/ْ( ، ك" األعبلـ " للزركلي )ُّٔ/ّ)
 خلكاف : أف أكؿ من صنف ُب التفسَت ىو ابن جريج .  نص ابن تيمية كابن

كالنستطيع اٞتـز ٔتا ذىبا ، فقد أملى ابن عباس ّٓاىد كسعيد بن جبَت كعبدا١تلك بن مركاف كغَتىم  كماتقدـ . كالنستطيع اٞتـز 
كتأليفو للقرآف شامل ،  أكؿ من صنف ُب التفسَت اإل أف يكوف تصنيف ٣تاىد كسعيد غَت شامل آليات القرآف ، أف ابن جريج 

 بعض الباحثُت أف من ا٠تطأ ا١تنتشر قوؿ كي ابن جرير الطربم رحم ا اٞتميع .تفسَت لكن ٧تـز أف أقدـ كتاب كصل إلينا ىو 
( ّٖصػ  )«مدخل إٔب مناىج ا١تفسرين»٤تمد جربيل َب كتابو:  دان علىر  ، القوؿ باستقبللية التفسَت بالتصنيف البن جريج

اليت ترد على  تالركاياجيل ابن جريج رٛتو ا .ٍب ذكر  دما بعىذا االستقبلؿ إٔب  مد الذىيب حُت ذىب إٔب تأخَتككذلك ٤ت
 (.َِٓ_ِْٖصػ )ا١توسوعة القرآنية "  ىذا ا٠تطأ. انظر

لىف بن ا١ترزباف )ت : كقيل:  دي بن خى فىنٍّ ميستىًقلٍّ ؛ ىو : ٤تمَّ ًكتابىوي : )اٟتاكم ُب   ( كٝتَّى  َّٗأكَّؿ من ألَّفى ُب علـو القرآًف كى
 علـو القيرآًف( . 
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 المبحث األول : أنواع التفسير .
 ينقسم من حيث الركاية كالدراية إٔب نوعُت :

 ان كخلفان ىو ينقسم إٔب نوعُت : التفسَت ا١تعتد بو عند ٚتهور العلماء سلف
 : التفسير بالمأثور أو التفسير النقلي   النوع األول

كيذكر التفسَت با١تأثور ُب مقابل التفسَت بالرأم . كيذكر التفسَت النقلي ُب مقابل التفسَت 
 لي .عقال

 (ُ)كا١تأثور اسم مفعوؿ ٔتعٌت ا١تنقوؿ . 
 كاألثر ا٠ترب ا١تركم كالسنة الباقية .

 (ِ)ن السلف . كا١تأثور : اٟتديث ا١تركم ، كماكىرىثى ا٠تلف ع
 كأما التفسَت با١تأثور : 

 (ّ)كىو ماأثر فيو  قوؿ من السنة  أك  أقواؿ الصحابة ...
كيذىب بعض الباحثُت ُب علـو القرآف كتفسَته إٔب اعتبار التفسَت با١تأثور يشمل أربعة أنواع 

 من التفسَت :
ابة " عن الدكتور نقل  مصطفى مسلم ُب كتابو " مناىج ا١تفسرين : التفسَت ُب عصر الصح

أف التفسَت با١تأثور : ) يشمل ا١تنقوؿى عن ا تعأب ُب القرآف الكرٙب ، كا١تنقوؿى  (ْ)٤تمد أبو شهبة 

                                                           
ـ )صػ ََِٖىػ ُِْٗ" ا١تصباح ا١تنَت" ألٛتد بن ٤تمد الفيومي ا١تقرم ، دار اٟتديث  ، القاىرة ، مصر ، طبع سنة  - ُ

ٖ_ٗ .) 
ـ )صػ ََِْىػ ُِْٓرابعة " ا١تعجم الوسيط " ٣تمع اللغة العربية ، القاىرة ، مصر ، مكتبة الشركؽ الدكلية ،الطبعة ال - ِ

ٓ_ٔ .) 
 ( .ُٓ_ُْ/ِ(  ، ك" مناىل العرفاف " للزرقا٘ب )ُِٕ" التعريفات "للجرجا٘ب ) صػ  - ّ
 . ( ُْٖب كتابو " اإلسرائيليات كا١توضوعات " ) صػ ْ
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، كا١تنقوؿ عن الصحابة رضواف ا عليهم ، كا١تنقوؿ عن التابعُت رٛتهم ا . كعلى  عن رسوؿ ا
 (ُ)( . ىذه األنواع األربعة  يدكر التفسَت با١تأثور....

 (ِ)كٔتا يقارب ىذا ذكر ٤تمد حسُت الذىيب  ُب كتابو " التفسَت كا١تفسركف " . 

بعد ذكره ٢تذه التعاريف _ : )  كال نوافق ىؤالء ُب اعتبار تفسَت القرآف  _ يقوؿ صبلح ا٠تالدم 
ؿ الصحابة بالقرآف من التفسَت با١تأثور ، كنرل أف التفسَت با١تأثور ىو تفسَت القرآف بالسنة كبأقوا

كالتابعُت كتابعي التابعُت .... إٔب أف قاؿ : تفسَت القرآف بالقرآف ليس تفسَتان با١تأثور ، ألف ا١تفسر 
ا بكبلـ ا ، كليس بكبلـ البشر من صحابة كتابعُت . أم ىو ال  ُب ىذه ا٠تطوة يفسر كبلـ ى

فوظ ثابت ، ال٭تتاج إٔب ٗتريج يعتمد على البحث كالنقل ، كاليتحرل صحة ماينقل ، ألف القرآف ٤ت
كتصحيح ، فالتخريج كالتصحيح كالتحرم كاٟترص صفة مبلزمة لؤلقواؿ ا١تأثورة ُب التفسَت، كالقرآف 

 (ّ)ال٭تتاج إٔب كل ىذا . فهو ليس من التفسَت با١تأثورة . كا أعلم . 
مكتفيان بذلك  (ْ)ُتكالصحابة كالتابع كُب ىذا النوع يعٌت ا١تفسر ّتمع ماركم عن الرسوؿ   

 كمنهم من يقارف بُت أقواؿ الصحابة كالتابعُت كيرجح بُت األقواؿ مستدالن ٔتا رجحو . 

                                                           
لسعودية ، الطبعة " مناىج ا١تفسرين القسم األكؿ : التفسَت ُب عصر الصحابة " ١تصطفى مسلم ، دار ا١تسلم ، الرياض ، ا - ُ

 (.  ِّىػ )صػ ُُْٓاألكٔب ، 
 . (ُِٓ/ُ)" التفسَت كا١تفسركف " - ِ
 (.  ََِ( ك)صػ ُْٖ_ُْٕ" تعريف الدارسُت ٔتناىج ا١تفسرين " )صػ  - ّ

 (: مصطلح التفسَت با١تأثورغَت دقيق ُب إعطاء الوصف لوركدٓٓ_ْٓصػ )" فصوؿ ُب أصوؿ التفسَت" انتقدالطيارُب كتابو   - ْ
اإلشكاالت على تفسَت التابعي : أف تفسَت القرآف بالقرآف النقل فيو ، بل ىو داخل ضمن تفسَتمن فسر بو ، فإف كاف ا١تفسر 

، فهو من التفسَت النبوم . كإف كاف ا١تفسر ىو الصحايب ،فهو من تفسَت الصحايب . كإف كاف ا١تفسر ىو التابعي ىو الرسوؿ ػ
حظ أف تفسَت الصحايب أكالتابعي القرآف بالقرآف ىو من التفسَت بالرأم ،كذلك ألف طريق الوصوؿ ،فهو من تفسَت التابعي . ٍب ال

إٔب تفسَتىذه اآلية ّٔذه اآلية ىو الرأم كاالجتهاد.كاليلـز أف كل من فسرآية بآية أف تفسَته ىذا يقبل، بل قد يكوف مرجوحانكبناء 
ف يلـز قبوؿ قوؿ كل من فسرآية بآية ١تا رٌد شيء من ىذه األقواؿ،مثل مارد عليو فحكمو حكم تفسَت الصحايب كالتابعي ، كلوكا

 الطربم تفسَت ٣تاىد ،كلوكاف تفسَتاآلية باآلية من التابعُت ملزمان ١تا عدؿ عنو الطربم.
 ٍب قاؿ كالذم يظهر ٕب أف ماٯتكن أف يطلق عليو تفسَت با١تأثور،ك٬تب األخذ بو ، ثبلث أنواع : 

 من تفسَته بالقرآف . كعن رسوؿ ا  األكؿ : ماركم
 اركم عن الصحابة ٦تا لو حكم الرفع ؛كأسباب النزكؿ كا١تغيبات . مالثا٘ب : 
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 كللتفسَت با١تأثور مصادر قد تقدـ ذكرىا ُب الفصل الثالث : مصادر التفسَت.   
 كليست كل األقواؿ ا١تأثورة  ُب التفسَت  صحيحة ، سواء كانت أحاديثى مرفوعة ، أك أقواالن 

للصحابة ، أك التابعُت ، فقد دخل األقواؿ ا١تأثورة آفة الوضع كاالختبلؼ ، كقد كجد ُب كتب 
 التفسَت با١تأثور أقواؿ كثَتة موضوعة أك ضعيفة .

لذلك اليؤخذ التفسَت با١تأثور إال بعد ٗتريج تلك األقواؿ ا١تأثورة ، كمعرفة الصحيح الثابت 
 لثابت ، كنرد مآب يثبت من ا١توضوع أك الضعيف .   منها ، عند ذلك نعتمد ذلك الصحيح ا

 ومن أشهر المؤلفات في ىذا النوع من التفسير:
 _ جامع البياف عن تأكيل آم القرآف أليب جعفر ٤تمد بن جرير الطربم . ُ
 _ تفسَت القرآف العظيم البن أيب حاًب الرازم .ِ
  _ معآب التنزيل  أليب ٤تمد اٟتسُت بن مسعود البغوم.ّ
 _ ارر الوجيز ُب تفسَت الكتاب العزيز أليب ٤تمد عبداٟتق بن غالب ابن عطية األندلسي .ْ
 _ تفسَت القرآف العظيم أليب الفداء إٝتاعيل بن عمر بن كثَتالدمشقي.ٓ
 ىػ( .ُُٗ با١تأثور للسيوطي )ت: _  الدر ا١تنثور ُب التفسَتٔ

 هاد الصحيح النوع الثاني : التفسير بالرأي السديد  واالجت
التفسَت بالرأم أك التفسَت با١تعقوؿ : ىو تفسَت القرآف ٔتعاف تقتضيها العلـو اليت يستمد منها علم 

 (ُ).و التفسَت كىذه العلـو ىي علم العربية ٨توان كصرفان كببلغة كأخبار العرب كأصوؿ الفق

                                                                                                                                                                                     

كالثالث : ماأٚتع عليو الصحابة أك التابعوف ، كىذا يلحق با١تأثور، لوجوب األخذ بو؛ ألف اإلٚتاع حجة . فأماتفسَتالصحابة فإف  
نزكؿ ،أك إخباران عن أمر غييب فهو ُب حكم ا١ترفوع . كإف كاف غَت ذلك فهو من باب االجتهاد كاف ٣تمعان عليو ، أك كاف سبب 

 كالرأم ،سواء كاف معتمده اللغة ، أكغَتىا من أدكات االجتهاد ُب التفسَت.
 .كتفسَت التابعي يلحق با١تأثورإذا كاف ٦تا أٚتع عليو التابعوف ، كماعداه فهو تفسَت بالرأم . بتصرؼ

 (. ٕٓ_ٔٓإلسرائيليات " أليب شهبة ) صػ _ " ا
 (. ُِٔ" التعريفات " للجرجا٘ب )صػ ُ
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بعد معرفة ا١تفسر لكبلـ العرب كعرفو بعضهم : ) التفسَت بالرأم عبارة عن تفسَت القرآف باالجتهاد ، 
كمناحيهم ُب القوؿ ، كمعرفتو لؤللفاظ العربية ، ككجوه داللتها ، كاستعانتو ُب ذلك بالشعر اٞتاىلي، 
ككقوفو على أسباب النزكؿ ، كمعرفتو بالناسخ كا١تنسوخ من آيات القرآف ، كغَت ذلك من األدكات 

 (ُ). (اليت ٭تتاج إليها ا١تفسر 
جتهاد موفقان أم مستندان  إٔب ما٬تب االستناد إليو بعيدان  عن اٞتهالة كالضبللة فإف كاف اال  

 (ِ)فالتفسَت بو ٤تمود ، كإال فمذمـو . 
بعد أف يكوف من  وكُب ىذا النوع من التفسَت يعمد ا١تفسر إٔب اآليات القرآنية فيفسرىا برأي

 السادس . تقدـ ُب ا١تصدر لك ، كماأىل اللغة كالعلم الذين تأىلوا لذ
 (ٖ)ومن العلماء من قسم  التفسير بالرأي  إلى قسمين ىما :

 _ التفسَت بالرأم امود ، كىو التفسَت ا١تبٍت على علم كمعرفة .  
 _ التفسَت بالرأم ا١تذمـو ، كىو التفسَت الذم يقولو  اإلنساف ببل علم .   

 الثا٘ب: مذمـو موزكر.فهذاف صنفاف كبل٫تا بالرأم ، لكن األكؿ : ٤تمود مأجور، ك 
كبالرأم قاؿ بو الصحابة كالتابعوف من بعدىم كعملوا بو ،كمنهم أبوبكر الصديق ١تاسئل عن الكبللة 

 (ْ)كغَته . قاؿ: ) أقوؿ فيها برأيي فإف كاف صوابان فمن ا ، كإف كاف خطأ فمٍت كمن الشيطاف (.
 على علم أك غلبة الظن . كىذا الذم عمل بو الصحابة ىوالرأم امود، كىو ا١تبٍت

أما الرأم ا١تذمـو فهو الذم كقع عليو هني السلف ، كشنعوا على صاحبو ، كىو ماكاف على جهل 
 كىول .

                                                           
 ( .ُْْ_  ُّْ(.  كنقلو عنو ا٠تالدم بتعريف الدارسُت ) صػ ُّٖ/  ُ" التفسَت كا١تفسركف " للذىيب ) - ُ
 ( ْٖ/ِ" مناىل العرفاف "  ) - ِ
 (.ِٖٓ_ِٕٔ/ ْ" ا١توافقات " للشاطيب ) - ّ
 ( كٓب يسنده . ُُٗ/ِ( )ُُِٕبد الرب ُب " جامع بياف العلم كفضلو " )أكرده ابن ع - ْ
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كالذين حكوا ا٠تبلؼ ُب الرأم ٓب يبينوا نوع الرأم الذم كقع عليو النهي، كلوفعلوا ١تااحتاجوا إٔب 
 (ُ)جعل قولُت ُب ىذه ا١تسألة ٍب ترجيح بينهما.

اف أئمة الصحابة يتورعوف من القوؿ ُب التفسَت، على ما آتاىم ا من ا١تكانة ُب العلم ، إال مابدا كك
 ٢تم حجتو ، ككاف السبب لذلك ؛ خشية القوؿ على ا بغَت علم ، أك الوقوع ُب الرأم ا١تذمـو . 

، كأمُّ ٝتاء تظلٍت ،  كاآلثار عنهم ُب ىذا مشهورة ، منها قوؿ أيب بكر الصديق : " أمُّ أرض تقلٍت
 (ِ)برأيي أك ٔتا ال أعلم ".  إذا قلت ُب القرآف

 (ّ)كاآلثار عنهم كثَتة .
الصحيحة كما شاكلها عن أئمة السلف  رقاؿ ابن تيمية بعد ذكره لآلثار :)  فهذه اآلثا

لغة  لم ٔتا يعلم من ذلككٔتا ال علم ٢تم بو فأما من ت جهم عن الكبلـ ُب التفسَتر ٤تمولة على ٖت
م تكلموا فيما  كشرعان  فبل حرج عليو ؛ ك٢تذا ريكم عن ىؤالء كغَتىم أقواؿه ُب التَّفسَت كال منافاةى ؛ ألهنَّ

 (ْ)علموه كسكتوا عما جهلوه كىذا ىو الواجب على كل أحد .
 .تفسير القرآن بمجرد الرأي حديثان المنع منوروي في 

                                                           
٤تمد حسُت ( ك ُُٕخالد العك ُب كتابو " أصوؿ التفسَت كقواعده " )صػ كبعضهم انتهى إٔب أف ىذا ا٠تبلؼ لفظي ؛ ك - ُ

 (.ُْٗ_ُٖٖ/ُ)"  التفسَت كا١تفسركف" الذىيب ُب كتابو 
( ، ّّٕكىي ال ٗتلو من كبلـ كانقطاع ، أكرده أبو عبيد ُب " فضائل القرآف " )صػ  لؤلثر طرؽ كثَتة بألفاظ متعددة - ِ
( ، ك ّْٖ_ّّٖ/ِ( )ُُٔٓابن عبد الرب ُب " جامع بياف العلم كفضلو " )ك ، ( ِٕٔ_ِٔٔ/ُ) " العلل" الدارقطٍت ُب ك 

( ُّ/ ُكابن كثَت ُب " تفسَته " ) ،( ٖٕ/ُ)ُب " تفسَته " الطربم ( ، ك ِِٖ/ٓ( )َِِٖالبيهقي ُب " شعب اإلٯتاف " )
 ( .ٕٖ/ِِ( ، كالقرطيب ُب " تفسَته " )ْْٕ/ٕك)

 ( . ّّّ/ ُّقاؿ اٟتافظ ابن حجر ُب " فتح البارم " : ) لكن أحد٫تا يقوم اآلخر () 

(. كابن تيمية ٖٗ_ْٖ/ُك الطربم ُب " تفسَته " )(.ْٖٓ_ِْٓ/ّ)ك( ُْٓ_َّٓ/ّ) "  حكاىا البيهقي ُب " الشعب -ّ
 (. ِّٖ_َِٖ/ْكالشاطيب ُب " ا١توافقات " ) (.ّْٕ/ُّ)" الفتاكل٣تموع ُب " 

 ا١ترجع السابق . (.ّْٕ/ُّ) "  الفتاكل" ٣تموع  - ْ
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:) من قاؿ   ؿ :قاؿ رسوؿ ا عن ابن عباس رضي ا عنو ، قاالحديث األول : 
 (ُ)بالقرآف بغَت علم فليتبوأ مقعده من النار (. 

:) من قاؿ ُب القرآف  عن جندب رضي ا عنو قاؿ : قاؿ رسوؿ ا  الحديث الثاني :
 (ِ)برأيو فأصاب فقد أخطأ (. 

ا أراد كا أعلم الرأم  كىذا إٍف صحَّ  ):  قاؿ البيهقي رٛتو ا الذم يغلب على القلب ، فإ٪تَّ
القرآف  تفسَت زذلك ال ٬تو ك، ف اٟتكم بو ُب النوازؿ زمن غَت دليل قاـ عليو، فمثل ىذا الذم ال ٬تو 

 (ّ)(.القرآف بو جائز ، كأما الرأم الذم يشده برىاف فاٟتكم بو ُب النوازؿ جائز، ككذلك تفسَت بو
، كلعل الدافع لو ىو الوقوع ُب التأكيل ككاف اإلماـ أٛتد ٦تن هنى عن الكتابة ُب معا٘ب القرآف 

 .دة فيو ، كمافعل ا١تعتزلة كغَتىمُب كبلـ ا سبحانو ، كٖتميل النص القرآف معاف غَت مرا
                                                           

( َِّْ( كرقم )ُِِ/ٓ( )ِْٕٗ( كرقم )َِٓ/ْ( )ِِْٗ( ، كرقم )ْٔٗ/ّ( )َِٗٔأٛتد ُب "  مسنده " رقم ) - ُ
( َِٓٗب تفسَت القرآف ، باب ما جاء ُب الذم يفسر القرآف  برأيو ، رقم )( ،  كالًتمذم ُب " سننو " كتاب أبوآُٓ/ٓ)

( ، كالنسائي ُب " فضائل القرآف " ٖتقيق فاركؽ ٛتادة ، دار إحياء العلـو ، بَتكت ، لبناف ، كدار الثقافة ُِٖٕ/ِ( )ُِٓٗك)
( َُٗلقرآف بغَت علم ، حديث رقم )ـ ، باب من قاؿ ُب اُِٗٗىػ ُُّْ، دار البيضاء ، ا١تغرب ، الطبعة الثانية ، 

 بن عامر الثعليب ، عن سعيد بن جبَت ، عن ابن عباس .  ى( . كغَتىم من طريق عبد األعلُّٔ_ُّْ() صػ َُُك)
 كىذا إسناد ضعيف لضعف  عبد األعلى بن عامر الثعليب ، كلبلختبلؼ ُب اٟتديث ، فمرة حدث بو مرفوعان ، كمرة موقوفان . 

(، كالًتمذم ُب " سننو "  ُٗٓٔ/ِ( )ِّٓٔ " سننو " كتاب العلم ، باب الكبلـ ُب كتاب ا ببل علم ، رقم )أبو داكد ُب - ِ
( ، كالنسائي ُب " فضائل ُِٖٕ/ِ( )ِِٓٗكتاب أبواب تفسَت القرآف ، باب ما جاء ُب الذم يفسر القرآف  برأيو ، رقم )

( . كغَتىم من طرؽ عن سهيل بن عبدا َْٓ/ّشعب اإلٯتاف " ) ( ،  كالبيهقي ُب "ُّٓ( )صػُُُالقرآف " حديث رقم )
 بن أيب حـز القطعي ، عن أيب عمراف اٞتو٘ب ، عن جندب ، بو . 

 كىذا إسناد ضعيف لضعف سهيل بن أيب حـز القطعي كتفرده عن أيب عمراف .
" فيض القدير شرح اٞتامع الصغَت " دار كسهيل  ضعفو غَت كاحد من أىل العلم . كردكا تصحيح الًتمذم كتعقبو ا١تناكم ُب 

 (.  َُٗ/ٔـ )ُِٕٗىػ ُُّٗا١تعرفة ، بَتكت ، لبناف ، الطبعة الثانية ، 
(. كٔتا يقارب تأكيل البيهقي جاء عن ِِٖٗ/ٔ( ، كنقلو عنو السيوطي ُب " اإلتقاف " )ِّْ/ِ" شعب اإلٯتاف " للبيهقي ) - ّ

 ٚتاعة من العلماء :
( ، كابن عطية ُب " ارر الوجيز " ) ٖٕ/ُ( ك الطربم ُب " تفسَته " )ِِٖٓٗتت حديث رقم )الًتمذم ُب " سننو " 

( كابن كثَت ُب " َٔ_ٖٓ/ُ( ك القرطيب ُب " تفسَته " )ّٕٓ_ّْٕ/ُّ( ، كابن تيمية ُب " ٣تموع الفتاكل " ) ِّ_ِِ/ُ
( ِِّٗ_َِِٗ/ٔاإلتقاف " ) ( كالسيوطي ُب "ُْٔ_ُُٔ/ِ( كالزركشي ُب " الربىاف " )ُٔ/ُتفسَته " )

 ( .َِِّ_َُِّ/ٔك)
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بلغٍت أنك تؤلف كتابان ُب القراءات أقمت فيو  :)( ُ)قاؿ اإلماـ أٛتد أليب عبيد القاسم بن سبلـ 
 .(ِ)تفعل ( لقرآ٘ب ؛ فبلالفراء كأباعبيدة أئمة ٖتتج ٢تم ُب معا٘ب ا

 ومن أىم المؤلفات في التفسير بالرأي : 
_ الكشاؼ عن حقائق غوامض التنزيل كعيوف األقاكيل ُب كجوه التأكيل أليب القاسم ٤تمود بن ُ

 عمر ا٠توارزمي الز٥تشرم . 
 _ مفاتيح الغيب أك التفسَت الكبَت أليب عبدا فخر الدين ٤تمد الطربستا٘ب الرازم. ِ
 _ البحر ايط أليب عبدا  ٤تمد بن يوسف ابن حياف األندلسي الشهَت بأيب حياف . ّ
  األلوسي_ ركح ا١تعا٘ب ُب تفسَت القرآف العظيم كالسبع ا١تثا٘ب أليب الثناء شهاب الدين ٤تمود ْ

 .البغدادم
٘ب الطرابلسي _ تفسَت القرآف اٟتكيم  ا١تشهور باسم ) تفسَتا١تنار (  مد رشيد رضا القلمو ٓ

 اٟتسيٍت. كٓب  يكملو رٛتو ا . 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ىو : أبو عبيد القاسم بن سبلـ ا٢تركم اللغوم ، من كبار العلماء باٟتديث كالفقو كالتفسَت كالقراءات كاألدب ، من مؤلفاتو    - ُ

 ىػ ٔتكة .ِِّىػ أك ِِِكتاب " غريب اٟتديث " ، ك" غريب ا١تصنف " ، ك" معا٘ب القرآف " ، توُب سنة 
( ، ك" طبقات ا١تفسرين " ُُْ_َُٗ( ، ك "نزىة األلباء" البن األنبارم ،  )صػ ٖٕ"  الفهرست " البن الندٙب ، )صػ  _

( ، ك" َٔ/ْ( ، ك" كفيات األعياف " البن خلكاف )ُُٗ( ، ك" طبقات النحويُت كاللغويُت " للزبيدم )صػِّ/ِللداكدم )
 (.ّّْ_ِّْ/ُ" معجم ا١تفسرين " لنويهض )( ، كَِِِ_ ُِٖٗ/ ٓمعجم األدباء " لياقوت ) 

 . بَتكت –دار الكتب العلمية  (.َُٖ/ُللداكدم ُب ترٚتة : إٝتاعيل بن إسحاؽ األزدم )" طبقات ا١تفسرين "  - ِ
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 المبحث الثاني : مناىج التفسير .
 ا١تؤلفُت فيو إٔب أربعة أنواع : (ِ)كأساليب كطرائق ( ُ)ينقسم التفسَت من حيث مناىج 

 (ٖ)النوع األول : التفسير التحليلي :
آية من معاف لغوية كإعرابية النوع من التفسَت يقـو ا١تفسر ببياف مايتعلق بكل ىذا كُب 

 كمايرتبط ّٔا من أسباب النزكؿ ك٨تو ذلك على كجو يستوعب فيو كل ما يتعلق باآلية ُب الغالب.
فيقـو ا١تفسربتحليل كل آية ٖتليبلن موسعان كمفصبلن كيتعرض ألكثر ا١توضوعات كا١تسائل، كىذا النوع 

 أليب ٤تمد اٟتسُت بن مسعود البغوم. "زيل ػمعآب التن "ىو الغالب ُب كتب التفسَت، مثل : كتاب 
 مد بن علي الشوكا٘ب ، "فتح القدير اٞتامع بُت فٍت الركاية كالدراية من علم التفسَت" ككتاب 

 كغَت٫تا .
 النوع الثاني: التفسير اإلجمالي :

ا، كُب ىذا النوع يعمد ا١تفسر إٔب بياف معٌت اآلية بعبارة كاضحة ٣تملة موجزة ليسهل فهمه
 كاليتوسع ُب ذكر ا١توضوعات كالتفاصيل.

" تيسَت الكرٙب الرٛتن ُب تفسَت كبلـ ا١تناف " كمن ا١تؤلفات ُب ىذا النوع من التفسَت :كتاب 
 .لعبدالرٛتن بن ناصر السعدم

 النوع الثالث: التفسير المقارن :
اؿ ألئمة التفسَت كُب ىذا النوع من التفسَت يعٍت ا١تفسر ّتمع ماقيل ُب تفسَت اآلية من أقو 

من الصحابة كالتابعُت كمن بعدىم ٦تن تقدمو من أئمة التفسَتا١تعتربين ،فيذكر اآلية أك اٞتملة أك 
 ا١تفردة كيقوؿ : ُب معناىا قوالف أك ثبلثة أك أربعة،كقد ينسب ذلك ١تن قاؿ بو كقد الينسبو . 

                                                           
 ( . ٓٓ" ْتوث ُب أصوؿ التفسَت كمناىجو " لفهد الركمي ) صػ  ا١تنهج : ىو السبيل اليت تؤدل إٔب ىذا ا٢تدؼ ا١ترسـو . -ُ
 ( . ٓٓالطريق : ىو األسلوب الذم يطرقو ا١تفسر عند سلوكو للمنهج ا١تؤدم إٔب ا٢تدؼ أك االٕتاه. ا١ترجع السابق ) صػ  - ِ
يتألف مصطلح " التفسَت التحليلي " ك " التفسَت اإلٚتإب " كالتفسَت ا١تقارف " ك " التفسَت ا١توضوعي " من جزأين ركبا تركيبان _ ّ

 باٞتزأين أكالن ، ٍب يعرؼ ا١تصطلح ا١تركب منهما .  كصفيان ، فيعرفو البعض
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أليب اٟتسن علي بن ٤تمد "  النكت كالعيوف"  كمن ا١تؤلفات ُب ىذا النوع من التفسَت: كتاب
 البغدادم، الشهَت با١تاكردم . 

 كغَت٫تا.،  ٚتاؿ الدين عبد الرٛتن بن علي اٞتوزم " زاد ا١تسَت ُب علم التفسَت" ككتاب 
 (ٔ)النوع الرابع : التفسير الموضوعي :

 كُب ىذا النوع من التفسَت يعمد ا١تفسر أك الباحث إٔب موضوع ما فيجمع ما يتعلق بو من
اآليات ُب ذلك  مو عليها كيفسرسقاآليات ُب القرآف الكرٙب ٍب يبٍت موضوعو على تلك ا١تادة كي

 تفسَتان ٖتليليان متوسطان يبُت فيو داللة اآليات على ا١توضوع من غَت تطويل كالتعسف ُب االستدالؿ .
من و حيث إف تناكؿ موضوع كىذا النوع من التفسَت جديد ٔتسماه كمنهجو قدٙب ٔتوضوع

 كاالقتصار عليو ليس أمران جديدان فقد ألف ا١تتقدموف ُب مواضيع قرآنية ٥تصوصة كاألشباه القرآف
كالنظائر اليت ألف فيها مقاتل بن سليماف ، كابن اٞتوزم كابن العماد كغَتىم ، كألف ابن القيم ُب 

احثُت فأصبحت لو أقساـ القرآف إال أف ىذا النوع نضج كشاع على يد ا١تتأخرين من العلماء كالب
 منهجيتو كضوابطو.

 ولهذا النوع ألواناً ثالثة:
 _ التفسَت ا١توضوعي للمصطلح القرآ٘ب ، مثل: لفظة ) األمة _ اٟتق _ اٟتكمة (.ُ
_ التفسَت ا١توضوعي للموضوع القرآ٘ب ،مثل :موضوع ) الناسخ كا١تنسوخ _ الصرب ُب القرآف الكرٙب ِ

 (._ آيات التقول ُب القرآف الكرٙب
_ التفسَت ا١توضوعي للسورة القرآنية ، مثل : ) العقيدة ُب ضوء سورة األنعاـ _ مفهـو اٞتهاد ك ّ

 أحكامو من خبلؿ سورة األنفاؿ _األحكاـ كاآلداب ا١تستفادة من سورة اإلسراء(.
 

                                                           
تعددت تعاريف الباحثُت ا١تعاصرين لو ؛ فعرفو مصطفى مسلم بقولو : ىو علم يتناكؿ القضايا حسب ا١تقاصد القرآنية من  - ُ

طبعة الثالثة ، خبلؿ سورة أك أكثر . " مباحث ُب التفسَت ا١توضوعي " ١تصطفى مسلم ، دار القلم ، دمشق ، سوريا ، ال
 ( . ُٔـ ) صػ َََِىػ ُُِْ
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تناكؿ نوعُت اثنُت من األنواع " سورة األعلى دراسة تحليلية وموضوعية "فعنواف الرسالة 
 ة ؛ التفسَت التحليلي كالتفسَت ا١توضوعي ؛ ١تا ٢تما من مزايا عديدة كمهمة .األربع

فإف  التفسَت التحليلي مقـو أساسي ُب التفسَت ا١توضوعي ، لكنو ليس ىو ، ككل ما ٭تتاجو 
الدارس ُب التفسَت ا١توضوعي ُب بياف دالالت األلفاظ كمعا٘ب اآليات يقدمو لو التفسَت التحليلي ، 

 فهو يقدـ أساسان للباحث ال يستغٍت عنو .   كعلى ذلك
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ل )ِ( الًَّذم خىلىقى فىسىوَّل )ُسىبًّْح اٍسمى رىبّْكى اأٍلىٍعلىى )﴿ دى رى فػىهى ٍرعىى  (ّ( كىالًَّذم قىدَّ كىالًَّذم أىٍخرىجى اٍلمى

نػيٍقرًئيكى فىبلى تػىٍنسىى ) )ٓ( فىجىعىلىوي غيثىاءن أىٍحوىل )ْ) ( ٕالَّ مىا شىاءى اللَّوي ًإنَّوي يػىٍعلىمي اٞتٍىٍهرى كىمىا ٮتىٍفىى )( إً ٔسى
ٍر ًإٍف نػىفىعىًت الذٍّْكرىل )ٖكىنػييىسّْريؾى لًٍلييٍسرىل ) ا اأٍلىٍشقىى  ) َُ( سىيىذَّكَّري مىٍن ٮتىٍشىى )ٗ( فىذىكّْ نَّبػيهى كىيػىتىجى

رىل ُُ) ا كىالى ٭تىٍِتى )ٍبيَّ الى ٯتىي  (12 )( الًَّذم يىٍصلىى النَّارى اٍلكيبػٍ ( ُْ( قىٍد أىفػٍلىحى مىٍن تػىزىكَّى )ُّوتي ًفيهى
رى اٍسمى رىبًّْو فىصىلَّى ) نٍػيىا )ُٓكىذىكى ره كىأىبٍػقىى )ُٔ( بىٍل تػيٍؤثًريكفى اٟتٍىيىاةى الدُّ يػٍ ا لىًفي ُٕ( كىاآٍلىًخرىةي خى ذى ( ًإفَّ ىى

 ﴾ (ُٗ( صيحيًف ًإبٍػرىاًىيمى كىميوسىى )ُٖالصُّحيًف اأٍليكٔبى )
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 الباب األول
 الدراسة التحليلية للسورة

 كفيو ثبلثة فصوؿ                                    
 

 : التعريف بالسورة . الفصل األول_                        
 

 مكانة السورة . _ الفصل الثاني :                       
 

 مفردات السورة . لثالث :_ الفصل ا                       
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 التعريف بالسورةالفصل األول :
 مباحثكفيو أربعة 
 

 اسم السورة .ا١تبحث األكؿ :
 

 مكان نزول السورة .ا١تبحث الثا٘ب :       
 

 ترتيب السورة .ا١تبحث الثالث :   
 

 مواضيع السورة .ا١تبحث الرابع :   
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 لسورة .:اسم ا ا١تبحث األكؿ
 :  أٝتاؤىا

 لقد كرد ٢تذه السورة عدة أٝتاء ، كلها يدكر حوؿ اآلية األكٔب منها : 
 كىو االسم الذم كتب با١تصاحف ، كأغلب كتب التفسَت .: االسم األول : سورة األعلى 

ُب أحاديث كثَتة ،   كىو االسم الذم كرد بالسنة : االسم الثاني : سورة سبح اسم ربك األعلى 
 (ُ) حديث  جابر ك الرباء بن عازب كالنعماف بن بشَت كعلي رضي ا عنهم . كما ُب

 ا١تبحث األكؿ : ذكر ا١تواضع اليت قرأ ّٔا النيب ستأٌب ىذه األحاديث قريبان إف شاء ا تعأب ُب  
   لسورة األعلى ، من الفصل الثا٘ب .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
( ، دار إحياء الًتاث ِّٕ/ٓ) ( كما عنوف ٢تا اٞتصاص ُب أحكاـ القرآف ،َّٗ/ِْ) كبذلك عنوف ٢تا الطربم ُب تفسَته ،_  

يحو ـ ،   بلفظ :  " سبح اسم ربك األعلى " . ككذلك ترجم ٢تا البخارم ُب صح ُِٗٗىػُُِْالعريب ، بَتكت ، لبناف ، 
 ( .ٖٕ/ُُ)من كتاب التفسَت ، 
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 (ِ)ابن عباس  ك (ُ)رد ُب كبلـ الصحابة ، كعائشة كىو االسم الذم ك : االسم الثالث : سورة سبح 

 .(ّ)  
ما يدؿ على تسمية السورة باسم "  ، كٓب يثبت عن النيب  كىذا االسم ىو اجتهادم من الصحابة 

 سبح " 
سىبًّْح اٍسمى رىبّْكى ﴿ : ألٝتاء أهنا كردت ُب اآلية األكٔب من السورة ّٔذه ا وجو التسمية :

 .  ﴾ (ُاأٍلىٍعلىى )
 

                                                           
(  ، كالًتمذم ُب " ّٗٔ/ُ( )ُِْْكما جاء عنها عند أيب داكد ُب " سننو " كتاب الوتر ، باب ما يقرأ ُب الوتر ، رقم ) - ُ

، ( ، كابن ماجو ُب " سننو " كتاب الصبلة ْْٕ/ُ( )ّْٔسننو " كتاب الوتر ، باب ما جاء  فيما يقرأ بو ُب الوتر ، رقم )
( من طريق ٤تمد بن مسلمة اٟترا٘ب ، عن خيصيف ، عن عبدالعزيز بن جريج ، قاؿ : ُُّٕباب ما جاء فيما يقرأ ُب الوتر )

؟ قالت : كاف يقرأ ُب األكٔب  بػ ) سبح اسم ربك األعلى ( ، كُب الثانية  بػ )   سألت عائشة بأم شيء كاف يوتر رسوؿ ا 
الثة بػ ) قل ىو ا أحد ( كا١تعوذتُت . كسيأٌب قريبان _ إف شاء ا تعأب  _ ُب أحاديث  فضائل قل يأيها الكافركف ( ، كُب الث

 السورة .
ىػ ُِْٔقاؿ ا١تنذرم رٛتو ا كما ُب  " عوف ا١تعبود على شرح سنن أيب داكد ، دار ابن حـز ، بَتكت ، لبناف ، الطبعة األكٔب ، 

ٟتديث خصيف ، كىو أبو عوف ، كاٝتو خصيف بن عبدالرٛتن اٟترا٘ب ، كقد ضعفو غَت ( : ُب إسناد ىذا إْٓ/ ُـ ، )ََِٓ
 كاحد من األئمة . انتهى كبلمو . 

 كخصيف لُت اٟتديث ، كقد اختلط بآخر عمره كال يدرل مىت ركل عنو ٤تمد بن مسلمة اٟترا٘ب ، قبل االختبلط أـ بعده ؟ . 
، كأخطأ خصيف فصرح بسماعو من الرابعة ، كما قالو العجلي  ، كال يتابع ُب  كألف  عبدالعزيز بن جريج ٓب يسمع من عائشة

 حديثو .
 كقاؿ ابن اٞتوزم : أنكر أٛتد ك٭تِت بن معُت زيادة ا١تعوذتُت .

 كأعل ابن اٞتوزم حديث عائشة بيحِت بن أيوب ، كللحديث شواىد كلكن دكف قولو :  " كا١تعوذتُت " . 
فعي كمالك رٛتهما ا تعأب ، كأما عند أيب حنيفة كأٛتد فا١تستحب ُب الثالثة اإلخبلص فقط ، كْتديث عائشة ىذا عمل الشا

 عمبلن ْتديث أيب بن كعب اآلٌب .   
اٞتامع بُت فٍت الركاية كالدراية من علم  التفسَت" مد بن علي  فتح القدير، " نزلت سورة سبح ٔتكة  " :ابن عباس قاؿ   - ِ

 (.ّٔٓ/ٓق عبدالرٛتن عمَتة ، مع ٞتنة ٖتقيق دار الوفاء ، ا١تنصورة ، مصر ، )الشوكا٘ب ، ٖتقي
كاأللوسي ، ركح ا١تعا٘ب ( ، ّٔٓ/ٓ) كذكر ىذا القوؿ  الشوكا٘ب( ، ّٕٖ/ُِ)كعنوف ٢تا البقاعي ُب نظم الدرر ، - ّ
(َّ/َُُ. )  
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 :مكان نزول السورة . ا١تبحث الثا٘ب
 اختلف العلماء ُب مكاف نزكؿ السورة على قولُت : 

 (ُ)إٔب أهنا مكية .: ذىب اٞتمهور  القول األول
 : ذىب الضحاؾ إٔب أهنا مدنية . القول الثاني

أكؿ من قدـ علينا من أصحاب  )بن عازب قاؿ :استدؿ أصحاب القوؿ األكؿ ْتديث الرباء     
مصعب بن عمَت كابن أـ مكتـو فجعبل يقرئاننا القرآف ، ٍب جاء عمار كببلؿ كسعد ، ٍب  يب الن

فما رأيت أىل ا١تدينة فرحوا بشيء فرحهم بو ،  جاء عمر بن ا٠تطاب ُب عشرين ، ٍب جاء النيب 
ربك حىت رأيت الوالئد كالصبياف يقولوف : ىذا رسوؿ ا قد جاء ، فما جاء حىت قرأت " سبح اسم 

 (ِ). (األعلى " ُب سورة مثلها 
علم مصعب سورة سبح ، كمصعب حفظها ألىل ا١تدينة قبل ٣تيء  أف النيب  وجو الداللة :     
 ا١تدينة .  النيب 

رى اٍسمى رىبًّْو ُْقىٍد أىفػٍلىحى مىٍن تػىزىكَّى ) ﴿ كاستدؿ أصحاب القوؿ الثا٘ب : بقولو تعأب :       ( كىذىكى
 ﴾ فىصىلَّى

: تزكى ، ا١تقصود ّٔا ىنا زكاة الفطر ، كالصبلة ، صبلة العيد ، كىاتاف ٓب تفرضا  وجو الداللة      
 إال ُب ا١تدينة .

                                                           
ىػ َُْْإلسبلمي ، بَتكت ، لبناف ،  الطبعة الثالثة ، " زاد ا١تسَت ُب علم التفسَت " أليب الفرج ابن اٞتوزم ، ا١تكتب ا - ُ

( ،  ك" أنوار التنزيل كأسرار التأكيل " ا١تعركؼ بتفسَت البيضاكم ، دار إحياء الًتاث العريب ، بَتكت ، لبناف ، ٖٔ/ ٗـ )ُْٖٗ
 ( .َُُ/َّ( ، ك " ركح ا١تعا٘ب " لؤللوسي )ّٔٓ/ٓ(، ك" فتح القدير " للشوكا٘ب )َّٓ/ٓ)
( ، كجاء ُٕٔ/ٖ()ِّٓٗكأصحابو ا١تدينة ،رقم )  لبخارم ُب " صحيحو " كتاب مناقب األنصار ، باب مقدـ النيب ا - ِ

(  بلفظ آخر : قاؿ الرباء : ) تعلمت سبح اسم ُُِ_َُِ/ُُ( )ُْٓٗٗب كتاب فضائل القرآف ، باب تأليف القرآف ، رقم )
 ( .   ربك األعلى  قبل أف يقدـ النيب  

 (.ٖٕ/ُُ()ُْْٗالبخارم أيضان ُب كتاب التفسَت ، باب سورة سبح اسم ربك األعلى رقم ) كجاء عند 
 (. َِٕ_ُٕٗ/ٖقاؿ اٟتافظ  ابن حجر ُب الفتح : " كمقتضاه أف سبح اسم ربك األعلى مكية ..." )
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كابن   (ّ)، كالثعليب ، (ِ)، أيب حياف (ُ)كضعف ىذا القوؿ ٚتاعة من العلماء منهم : ابن عطية
 . ، كغَتىم (ٖ)شور، كابن عا (ٕ)، كاأللوسي  (ٔ)، كالسيوطي (ٓ)، كالقرطيب (ْ)كثَت

: بالنظر إٔب أدلة كبل الفريقُت يتبُت رجحاف القوؿ األكؿ لقوة دليلو ، كداللتو  القول الراجح   
 على ا١تقصود .

كقاؿ ابن عاشور : ) كما اشتملت عليو من ا١تعا٘ب يشهد لكوهنا مكية ، كحسبك بقولو تعأب : 
نػيٍقرًئيكى فىبلى تػىٍنسىى)  (ٗ). ( سى

 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
 ( .  ٖٗٓ/ ٖ" ارر الوجيز " )   -ُ
 (.ّْٓ_ِْٓ/ٖ" البحر ايط " ) - ِ
على أهنا مكية ُب كتابو " الكشف كالبياف ا١تعركؼ تفسَت الثعليب " ٖتقيق أيب ٤تمد بن عاشور ، دار إحياء بل حكى اإلٚتاع  - ّ

 ( .ُٖٓ/َُـ )ََِِىػ ُِِْالًتاث العريب ، بَتكت ، لبناف ، الطبعة األكٔب ، 
 ( . َْٓ/ٕ" تفسَت ابن كثَت " ) -  ْ
 (.ِّّ/ِِ( ك )ُِٗ/ِِ" تفسَت القرطيب " ) - ٓ
 (.ٕٓ/ُإلتقاف " )" ا - ٔ
 ( .َُُ/ َّ" ركح ا١تعا٘ب " ) - ٕ
 (. ُِٕ/َّ" التحرير كالتنوير " ) - ٖ
 (. ِِٕ/َّ" التحرير كالتنوير " ) - ٗ
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 ترتيب السورة . بحث الثالث :ا١ت
ٮتتلف ترتيب القرآف ُب ا١تصحف على النحو الذم بُت أيدينا " ترتيب التبلكة " عن ترتيب 

 النزكؿ اختبلفان بعيدان .
سنة ُب  ةفمن ا١تعلـو أف القرآف نزؿ منجمان " مفرقان " ُب ثبلث كعشرين سنة ، ثبلث عشر 

كُب ذلك ، الوقائع كاألحداث كحاجات الناس  مكة ، كعشر سنُت ُب ا١تدينة  ، كذلك حسب
ًلكى  ﴿حكمة التدرج كالتثبيت قاؿ تعأب :  ذى ةن كى كىقىاؿى الًَّذينى كىفىريكا لىٍوالى نػيزّْؿى عىلىٍيًو اٍلقيٍرآىفي ٚتيٍلىةن كىاًحدى

اهي لًتػىٍقرىأىهي عىلىى النَّاًس عىلىى ميٍكثو كىنػىزٍَّلنىاهي كىقػيٍرآىننا فػىرىقػٍنى  ﴿ كقولو : (ُ).﴾ لًنيثىبّْتى بًًو فػيؤىادىؾى كىرىتػٍَّلنىاهي تػىٍرتًيبلن 
  القرآف عن طريق الوحي . كمن ٍب رتب النيب  (ِ).﴾تػىٍنزًيبلن 
 سؤاؿ ىل ترتيب القرآف بالوحي أـ باجتهاد من الصحابة ؟كىنا ال

ترتيب  نقسم اٞتواب إٔب قسمُت، القسم األكؿ : ترتيب اآليات ُب السور ، كالقسم الثا٘ب :
 السور ُب ا١تصحف ؟

 القسم األول : ترتيب اآليات في السور ؟ 
خبلؼ فيو ، تلقاه الناس عن ال ترتيب اآليات كماىي ُب ا١تصحف ُب كل سورة توقيفي 

، كٓب ٬تتهد أحد برأيو ُب كضع آية ُب موضع ما من القرآف من غَت ٝتاع من رسوؿ ا  رسوؿ ا 
 .(ّ) 
٦تا يأٌب عليو الزماف ينزؿ عليو من  كاف رسوؿ ا )اس ، عن عثماف قاؿ : ليلو حديث ابن عبكد

السور ذكات العدد ، فكاف إذا نزؿ عليو شيء يدعو بعض من يكتب عنده فيقوؿ : ضعوا ىذا ُب 
  (ْ). (السورة اليت يذكر فيها كذا 

                                                           
 .ِّسورة الفرقاف آية :  - ُ
 . َُٔسورة اإلسراء آية :  - ِ
( ، ك " ِٖ_ٕٗ/ُير " البن عاشور )( ، ك " التحرير كالتنو كما بعدىا   ّْٗ/ِنقل اإلٚتاع السيوطي ُب " اإلتقاف " ) - ّ

 ( .ُّْمباحث ُب علـو القرآف " ١تناع القطاف )صػ 
4

 . ٕٔ_ تقدـ ٗتر٬تو صػػػػ  

 



89 

 

 ا من السورة .ُب مكاهنكاف يأمر الكتبة أف يضعوا اآلية   : أف النيب  وجو الداللة     
كاة. ١تا أنزلت غَتأكٕب الضرر قاؿ  : )كحديث الرباء قاؿ  كأمرزيدان أف يكتبها،  ائتو٘ب بالكتف كالدَّ

  (ُ) .( فقاؿ زيد: كأ٘ب أنظرإٔب موضعها عند صىدٍع الكتف
  زيدان أف يكتب اآلية ُب مكاهنا ادد بالوحي . أف النيب  وجو الداللة :    

فقدت آية من األحزاب حُت نسخنا ا١تصحف قد كنت أٝتع رسوؿ ا : ) ابت حديث زيد بن ثك 
  :  ديكا  ﴿يقرأ ّٔا ، فالتمسناىا فوجدناىا مع خزٯتة بن ثابت قيوا مىا عىاىى اؿه صىدى ًمنى اٍلميٍؤًمًنُتى رًجى

 (ّ).(، فأٟتقناىا ُب سورهتا من ا١تصحف  (ِ)﴾اللَّوى عىلىٍيوً 
كىالًَّذينى يػيتػىوىفػٍَّوفى  ﴿قلت لعثماف بن عفاف :  )رضي ا عنو قاؿ :كحديث عبدا بن الزبَت 

ريكفى أىٍزكىاجنا  قاؿ : قد نسختها اآلية األخرل ، فلم تكتبها ) أك تدعها ( ؟ قاؿ : يا  (ْ).﴾ًمٍنكيٍم كىيىذى
 (ٓ).(ابن أخي ، ال أغَت شيئان منو من مكانو 

السور ، كاألحاديث ُب قراءهتا ُب الصبلة أك  ُب تسمية األحاديث عن رسوؿ ا  تكتواتر 
بياف فضائلها ، أك ذكر عدد آيات بعضها . كلعدـ ٣تيء خرب صريح صحيح يدؿ على أف أحدان من 

 الصحابة تصرؼ ُب كضع آية من القرآف برأيو . 
 

 
 

                                                           
1

 . ٕٔتقدـ ٗتر٬تو صػػػػ _  
 .ِّسورة األحزاب آية رقم :  - ِ
كا اللَّوى عىلىٍيًو  ًمنى اٍلميٍؤًمًنُتى  ركاه البخارم ُب " صحيحو " كتاب اٞتهاد كالسَت ، باب قوؿ ا عزكجل  " - ّ قيوا مىا عىاىىدي اؿه صىدى رًجى

ليوا تػىٍبًديبلن  هيٍم مىٍن يػىٍنتىًظري كىمىا بىدَّ هيٍم مىٍن قىضىى ٨تىٍبىوي كىًمنػٍ هيٍم مىٍن قىضىى  " ( ، ككتاب التفسَت ، بابٕٔ/ٕ( )َِٕٖ" رقم )فىًمنػٍ فىًمنػٍ
هيٍم مىٍن يػىٍنتىًظري كىمىا بىدَّليوا تػىٍبدً   (.ّْٗ/َُ( )ْْٖٕ" رقم )يبلن ٨تىٍبىوي كىًمنػٍ

 .َِْك  ِّْسورة البقرة آية رقم :   - ْ
ا يػىتػىرىبٍَّصنى بًأىنٍػفيًسًهنَّ " ركاه البخارم ُب " صحيحو " كتاب التفسَت ، باب قولو تعأب : - ٓ ريكفى أىٍزكىاجن كىالًَّذينى يػيتػىوىفػٍَّوفى ًمٍنكيٍم كىيىذى

بً أىٍربػىعىةى أىٍشهيرو كىعىٍشرنا فىًإذىا بػى  ا فػىعىٍلنى ًُب أىنٍػفيًسًهنَّ بًاٍلمىٍعريكًؼ كىاللَّوي ٔتىا تػىٍعمىليوفى خى لىهينَّ فىبلى جينىاحى عىلىٍيكيٍم ًفيمى ( َّْٓ" رقم ) َته لىٍغنى أىجى
ا"( ، ككتاب التفسَت ، باب ٕٖٔ/ٗ) ريكفى أىٍزكىاجن  (. ََٕ/ٗ( )ّْٔٓ" رقم ) كىالًَّذينى يػيتػىوىفػٍَّوفى ًمٍنكيٍم كىيىذى

 



91 

 

 القسم الثاني : ترتيب السور في المصحف ؟ 
 (ُ):، أـ اجتهادية ، على ثبلثة أقواؿيفية اختلف العلماء ُب ترتيب سور القرآف ىل ىي توق

حُت ٚتعو أبوبكر ٍب عثماف كاف ٚتعو على الًتتيب الذم ترؾ  ، القول األول : توقيفي
 (ِ). عليو الناس ، كىو كما ىو ُب مصاحف ا١تسلمُت من  لدف رسوؿ ا   رسوؿ ا 

 تران حىت ُب الًتتيب .كْتجة أف االعتقاد بكوف القرآف متواتران يقتضي أف يكوف متوا
ٟتديث عائشة رضي ا عنها، ُب قصة الرجل العراقي الذم  (ٖ)،القول الثاني : اجتهادي 

سأ٢تا عن تأليف القرآف ، قاؿ : يا أـ ا١تؤمنُت ، أريٍت مصحفك ، قالت : ٓب ؟ قاؿ : لعلي أؤلف 
قبل ، إ٪تا نزؿ أكؿ مانزؿ منو سورة كما يضرؾ أيُّوى قرأت  )القرآف عليو ، فإنو يقرأ غَت مؤلف ، قالت :

 (ْ).(من ا١تفصل فيها ذكر اٞتنة كالنار ... اٟتديث 
كىذه القصة كقعت بعد إرساؿ عثماف ا١تصاحف إٔب األمصار، بدليل أف الذم حدث ّٔا 
عن عائشة يوسف بن ماىك ككاف ْتضرهتا عند ٣تيء العراقي ، كيوسف تابعي ٓب يدرؾ زماف إرساؿ 

 (ٓ). عثماف للمصاحف
كا١تعركؼ عند أىل العلم أف مصاحف الصحابة كانت ٥تتلفة ُب ترتيبها ، فًتتيب مصحف ابن 
مسعود غَت ترتيب مصحف علي ، ككذا مصحف أيب بن كعب ، كٚتيعان غَت ترتيب ا١تصحف 

                                                           
( ، ك" ٣تموع الفتاكل " البن تيمية َُُ_ٔٗ/ُ" تفسَت القرطيب " )( ، كَْ_ّٗ/ُ" ارر الوجيز "البن عطية )_ ُ
( ، ك " ركح ِٗ_ٖٔ/ُ( ، ك " التحرير كالتنوير " البن عاشور )ُُْ_َْٓ/ِ( ، ك" اإلتقاف " للسيوطي )َِٗ_َِٖ/ِِ)

 ( .ُّٖ_ُّٓلقرآف " ١تناع القطاف ) صػ ( ، ك " مباحث ُب علـو إِ_ِٔ/ُا١تعا٘ب " األلوسي )
، ك" ٣تموع الفتاكل " البن تيمية  (َٔك ٗٓ/ُقاؿ بو الكرما٘ب كالدا٘ب كالطييب كابن حـز . " تفسَت القرطيب " )_  ِ
( ، ك " ِٕ_ِٔ/ُ( ، ك " ركح ا١تعا٘ب " األلوسي )ٔٗ_ٕٖ/ُ( ، ك " التحرير كالتنوير " البن عاشور)َِٗ_َِٖ/ِِ)

 ( .ُّٖ_ُّٓعلـو القرآف " ١تناع القطاف ) صػ مباحث ُب 
_

، ك" ٣تموع الفتاكل "  (َٔك ٗٓ/ُتفسَت القرطيب " )قاؿ بو الباقبل٘ب كمكي كالقاضي عياض كابن تيمية كابن عاشور . " ّ
( ِٕ_ِٔ/ُ( ، ك " ركح ا١تعا٘ب " األلوسي )ٔٗ_ٕٖ/ُ( ، ك " التحرير كالتنوير " البن عاشور)َِٗ_َِٖ/ِِالبن تيمية )

 ( . ُّٖ_ُّٓ، ك " مباحث ُب علـو القرآف " ١تناع القطاف ) صػ 
 (.َُِ/ُُ( )ّْٗٗالبخارم ُب " صحيحو " كتاب فضائل القرآف ، باب تأليف القرآف ، رقم ) -ْ
 قاؿ ابن حجر : ) ذكر ا١تزم أف ركايتو عن أيب بن كعب مرسلة ، كأييبى عاش بعد إرساؿ ا١تصاحف على الصحيح ( الفتح_ ٓ
(ُُ/ُُِ.) 
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توقيف ُب ترتيب  العثما٘ب ، كُب ذلك عنهم نقوؿ كثَتة كآثار عدة ، فلو كاف عندىم عن النيب 
 )قاؿ القاضي عياض رٛتو ا عند _ حديث حذيفة ُب صبلة الليل كفيو : ا اختلفوا .السور ١ت

 تيب السور_ ىو دليل لكوف تر (ُ)  (اٟتديث فافتتح البقرة ، ٍب افتتح النساء ، ٍب افتتح آؿ عمراف ...
 (ِ). (كقع باجتهاد الصحابة حُت كتبوا ا١تصحف ، كىو قوؿ مالك رٛتو ا كٚتهور العلماء 

 (ٖ)إال سورة األنفال وبراءة . القول الثالث : توقيفي    
فالقوؿ بأف الًتتيب للسور اجتهادم ال يناُب تواتر القرآف ، فهو مقطوع بنقلو ٘تامان عن رسوؿ 

، كذلك ال يؤثر فيو تقدٙب سورة أك تأخَت أخرل ، كليس اعتقاد ذلك الًتتيب من لواـز اإلٯتاف  ا 
. 

، كالسبع الطواؿ أك بعض سور  سور القرآف كاف مرتبان منذ عهد رسوؿ ا مع العلم أف بعض 
 ا١تفصل من سورة )ؽ( إٔب آخر القرآف . 

ًٓبى قيٌدمت البقرة كاؿ عمراف كقد نزؿ  )يسأؿ : (ٓ): ٝتعت ربيعة (ْ)قاؿ سليماف بن ببلؿ 
، كألف القرآف على علم ٦تن ألفو  قبلهما بضع كٙتانوف سورة مكية ، كإ٪تا نزلتا با١تدنية ؟ فقاؿ : قدمتا

 (ٔ).( هذا ٦تا ينتهى إليو كال يسأؿ عنوبو ، كمن كاف معو فيو ، كاجتماعهم على علمهم بذلك ، ف
 
 

                                                           
( ُُُٖمسلم ُب " صحيحو " كتاب صبلة ا١تسافرين ، باب استحباب تطويل القراءة ُب صبلة الليل ، رقم ) - ُ
(ٔ/َّّ_َّْ. ) 
" إكماؿ ا١تعلم بفوائد مسلم " للقاضي عياض ، ٖتقيق ٭تِت إٝتاعيل ، دار الوفاء ، ا١تنصورة ، مصر ، الطبعة األكٔب  - ِ

 (.  َّْ_ َّّ/ٔ( ، ك " شرح صحيح مسلم للنوكم " )ُّٕ/ّـ ، ) ُٖٗٗىػ ُُْٗ
 ( ِٕ/ُ( ، ك" ركح ا١تعا٘ب " )ُُْ/ِمركم عن البيهقي كماؿ إليو السيوطي . " اإلتقاف " للسيوطي )_ ّ
 (. ِْٓ/ٕىػ . السَت )ُِٕىو : القرشي التيمي موالىم ا١تد٘ب ا١تفيت اٟتافظ ، توُب ،  - ْ
ىػ  السَت ُّٔثماف ، كىو ابن أيب عبدالرٛتن ا١تشهور بربيعة الرأم مفيت ا١تدينة ، توُب ، ىو : أبو عبدالرٛتن كيقاؿ أبو عٓ
(ٔ/ٖٗ  . ) 
ىػ ُّٗٗ" تاريخ ا١تدينة ا١تنورة " أليب زيد عمر بن شبو النمَتم ، ٖتقيق  فهيم ٤تمد شلتوت ، مكة ا١تكرمة ، السعودية ،  - ٔ

 ( .ٕٗ/ُ(، ك" تفسَت القرطيب " )َُُٕ_ َُُٔ/ّ. )ُٕٗٗ
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 : فهي السورة الثامنة ا١تعدكدة ُب ترتيب النزكؿ .  أما ترتيب سورة األعلى  في النزول
 كقيل : السابعة . 

 دىا _ أم سورة األعلى _ سورة الليل . كقبل سورة األعلى سورة التكوير كبع
 كأما ترتيبها با١تصحف : فقبلها سورة الطارؽ كبعدىا سورة الغاشية .

 كىي السورة السابعة كالثمانوف ْتسب الرسم القرآ٘ب .
 كعدد آياهتا : تسعى عشرة آية باتفاؽ أىل العدد .

 ف كلمة .كعدد كلماهتا : اثناف كسبعوف كلمة تقريبان ، كقيل ٙتاف كسبعو 
 (ُ)كعدد حركفها : مائتاف كثبلث كتسعُت حرفان تقريبان .

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           
" البياف ُب عد آم القرآف " أليب عمرك الدا٘ب األندلسي ، ٖتقيق الدكتور غاٖب قٌدكرم اٟتىمد ، منشورات مركز ا١تخطوطات  - ُ

 ( .ُِٕـ . ) صػ ُْٗٗىػ ُُْْكالًتاث كالوثائق ، دكلة الكويت ، الطبعة األكٔب ، 
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 :مواضيع السورة . ا١تبحث الرابع
لقػػد اشػػتملت ىػػذه السػػورة مػػن القػػرآف علػػى مواضػػيع متعػػددة  ، منهػػا مػػا يتعلػػق بالعقيػػدة ، كمنهػػا مػػا 

فافتتحػت السػورة الكرٯتػة بتنزيػو  ؛ يتعلق بالعبادة ، كمنها مايتعلق بالتأمل ٓتلػق ا كبػدائع صػنعو تعػأب
ٓتلػػػق  سػػػبحانو   حدانيتػػػوك الػػػدالئل علػػػى قدرتػػػو ك ذكػػػر ك  ا سػػػبحانو كتعػػػأب عػػػن كػػػل مػػػاال يليػػػق بػػػو ،

 الػذم خلػق فسػول  علػى سبح اسػم ربػك األ﴿اإلنساف كخلق كل ماُب األرض  ٦تا فيو بقاؤه ، 
 -كالقػرآف الػذم أنػزؿ علػى الرسػوؿ  ، كتتنػاكؿ الػوحي﴾ كالػذم أخػرج ا١ترعػى.. كالذم قدر فهػدل 

 -  سنقرئك فبل تنسػى ﴿كأف ا معطيو شريعة ٝتحة ، كتيسَت حفظو عليو  إال مػا شػاء ا إنػو
، كتعػػاِب موضػوع ا١توعظػػة اٟتسػنة الػػيت ينتفػػع ّٔػا أصػػحاب القلػوب اٟتيٌػػة كأىػػل ﴾يعلػم اٞتهػػر كمػا ٮتفػػى

. ﴾شػػػػػقى كيتجنبهػػػػػا األ مػػػػػن ٮتشػػػػػى  كرذ سػػػػػي فػػػػػذٌكر إف نفعػػػػػت الػػػػػذكرل ﴿اإلٯتػػػػػاف كالسػػػػػعادة 
كاختتمت السورة ببياف فوز من طٌهر نفسو من الػذنوب كا١تعاصػي كاآلثػاـ كزٌكػى نفسػو بصػاّب األعمػاؿ 

كذكػػر اسػػم ربػػو  قػػد أفلػػح مػػن تزكػػى ﴿كبيػػاف أف األخػػرة ىػػي أبقػػى لئلنسػػاف مػػن الػػدنيا الزائلػػة الفانيػػة 
ُب السػػورة قدٯتػػة ، تصػػدقها ٚتيػػع الشػػرائع  ، كختمػػت كػػذلك بػػأف ىػػذه اإلرشػػادات ا١تػػذكورة﴾فصػػلى..

 .  ، كذلك كلو ٮتفف عليو ١تا يلقاه من إعراض ا١تشركُت لو  كالديانات السابقة للنيب 
 ك٧تمل ىذه ا١توضوعات على نقاط كىي كالتإب : 

_  ذات ا سبحانو كتعأب ، كما يتعلق بصفاتو كأٝتائو اٟتسٌت ، االمتناف على عباده ٓتلق ُ
 ائنات كتسويتها كتقديرىا كىدايتها إٔب ما ىو من مصاٟتها .الك

 .  _  ذكر خصائص الرسالة ، ككيفية إنزا٢تا  على النيب ِ
 بشأف كظيفتو كرسالتو . _  توجيهات للنيب ّ
 _  الدين كانقساـ الناس فيو ، إٔب سعيد تزكى ، ككافر أشقى . ْ
 _  قدـ ىذه الدعوة .ٓ
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 مكانة السورة .: الفصل الثاني                         

 
 كفيو ثبلثة مباحث                              

 

لس ورة  ذكر المواضع التي قرأ بها النبي  ا١تبحث األكؿ :                  
 األعلى .

 

 خص  ائص وحك  م الس  ور الت  ي ك  ان النب  ي ا١تبحػػث الثػػا٘ب :                 
 اس .يقرأ بها في مجامع الن

 

 مناسبة السورة لما قبلها وما بعدىا.ا١تبحث الثالث :                  
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 لسورة األعلى . : ذكر المواضع التي قرأ بها النبي  ا١تبحث األكؿ
ُب مواضع متعددة كحض على قراءهتا ، كمن   ٢تذه السورة مكانة خاصة حيث قرأىا النيب 

 ىذه األحاديث ما يلي :   
كاف يقرأ ُب الظهر بػ سبح اسم   عن جابر بن ٝترة : ) أف النيب   ة الظهر :_  صالٔ

 (ُ)ربك األعلى ، كُب الصبح بأطوؿى من ذلك (.
يقرأ ُب الوتر بػ سبح اسم ربك  عن ابن عباس قاؿ : ) كاف النيب _  صالة الوتر : ٕ       

 (ِ)ركعة ( .األعلى ، كقل يا أيها الكافركف ، كقل ىو ا أحد ُب ركعة 

يوتر بػ سبح اسم ربك  عن عبدالرٛتن بن أبزل ، عن أيب بن كعب قاؿ : ) كاف رسوؿ ا ك  
 (ّ)األعلى ، كقل للذين كفركا ، كا الواحد الصمد ( .

، عن عبدالعزيز بن جريج قاؿ : ) سألت عائشة أـ ا١تؤمنُت بأم سورة كاف يوتر رسوؿ ا ك  
 (ْ)الثانية : بالكافركف ، كالثالثة :  بػ قل ىو ا أحد كا١تعوذتُت  ( . ُب األكٔب :  بسبح ، ك 

                                                           
( . كجاء عن عمراف بن حصُت  َُْ/ْ( )ََُّ، رقم ) مسلم ُب " صحيحو "  كتاب الصبلة ، باب القراءة ُب الصبح -ُ

( ) ٖٖٔ( ك)ٖٖٓكذلك ُب " صحيح مسلم " كتاب الصبلة ، باب هني ا١تأمـو عن جهره بالقراءة خلف إمامو ، رقم )
ْ/َّّ_ُّّ . ) 

ائي ُب " سننو " ( ، كالنسْْٕ/ُ( )ِْٔالًتمذم ُب " سننو " كتاب الوتر ، باب ما جاء فيما يقرأ بو ُب الوتر ، رقم ) -ِ
_  ُِْٔـ بالوتر ، رقم ) َُّٗىػ ُّْٖبشرح السيوطي كحاشية السندم ، دار الفكر ، بَتكت ، لبناف ، الطبعة األكٔب ، 

( من طريق أيب إسحاؽ عن َِٗ( )صػ ُُِٕ( كابن ماجو ُب " سننو " كتاب الوتر، رقم  )ْْٗ_ْْٕ/ُ( )ُّْٓك ُِْٖ
 سعيد بن جبَت عن ابن عباس بو . 

اؿ النسائي بعد إخراجو للحديث : ) كأكقفو زىَت ٍب قاؿ بسنده عن زىَت عن أيب إسحاؽ عن سعيد عن ابن عباس أنو كاف يوتر ق
 بثبلث : بػ سبح اسم ربك األعلى ك قل يا أيها الكافركف كقل ىو ا أحد ( . 

( ، كالنسائي ا١ترجع السابق ، رقم ّٗٔ/ُ)( ُِّْأبو داكد ُب " سننو " كتاب الصبلة ، باب ما يقرأ ُب الوتر، رقم ) -ّ
 ( .َِٗ( )صػ ُُُٕ( ، كابن ماجو ا١ترجع السابق رقم ) ِّٓ/ِ( )ُِّْك ُِْٗ)

أنو كاف يوتر بػ سبح اسم ربك األعلى ، ك   كجاء عند أٛتد كأبو داكد الطيالسي  كالنسائي عن عبدالرٛتن بن أبزل عن النيب  
 لصمد . قل للذين كفركا ، كا الواحد ا

 . ٖٓتقدـ ٗتر٬تو صػ  -ْ
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يقرأ ُب العيدين كُب  عن النعماف بن بشَت قاؿ : ) كاف رسوؿ ا _ صالة الجمعة : ٖ
اٞتمعة بػ  سبح اسم ربك األعلى ، كىل أتاؾ حديث الغاشية . كقاؿ : كإذا اجتمع العيد كاٞتمعة ُب 

 (ُ)ّٔما أيضان ُب الصبلتُت (.  يـو كاحد يقرأ
يقرأ ُب العيدين كُب  عن النعماف بن بشَت قاؿ : ) كاف رسوؿ ا _ صالة العيدين : ٗ

اٞتمعة بػ  سبح اسم ربك األعلى ، كىل أتاؾ حديث الغاشية . كقاؿ : كإذا اجتمع العيد كاٞتمعة ُب 
 (ِ)يـو كاحد يقرأ ّٔما أيضان ُب الصبلتُت (. 

عن جابر بن عبدا اإلمام القراءة بها للتخفيف على المصلين :   نبي وقد حض ال
قاؿ : أقبل رجل بناضحُت كقد جنح الليل ، فوافق معاذان يصلي ، فًتؾ ناضحو كأقبل إٔب معاذ ، فقرأ 

 فشكا إليو معاذان  بسورة البقرة _ أك النساء _ فانطلق الرجل ، كبلغو أف معاذان ناؿ منو ، فأتى النيب 
: ) يا معاذ ، أفتاف أنت ؟ _ أك أفاتن ؟! ثبلث مرات _ فلوال صليت بسبح اسم  ، فقاؿ النيب 

ربك األعلى ، كالشمس كضحاىا ، كالليل إذا يغشى ، فإنو يصلي كراءؾ الكبَت كالضعيف كذك 
 (ّ)اٟتاجة (  . 

 ( ْ)لى ( .٭تب ىذه السورة ، سبح اسم ربك األع عن علي قاؿ : ) كاف رسوؿ ا كجاء  
                                                           

(، من طريق إبراىيم بن ٤تمد َْٓ/ٔ( )َِِٓمسلم ُب " صحيحو " كتاب اٞتمعة ، باب ما يقرأ ُب صبلة اٞتمعة ، رقم ) - ُ
 بن ا١تنتشر عن أبيو عن حبيب بن سآب مؤب النعماف عن النعماف بو .  

   تقدـ ٗتر٬تو ُب اٟتديث السابق . - ِ
( ، كمسلم ُب  "  صحيحو " ْٗٓ/ِ( )َٕٓ" صحيحو " كتاب األذاف ، باب من شكا إمامو إذا طوؿ ، رقم ) البخارم ُب -ّ

 (.َْٓ_َْْ/ْ( )َُُْ( ك)ََُْكتاب الصبلة ، باب القراءة ُب العشاء ، رقم )
٤تفوظ الرٛتن زين ا ،  ( ، كالبزار ُب " البحر الزخار ا١تعركؼ ٔتسند البزار " ٖتقيقُِْ/ِ( )ِْٕأٛتد ُب " مسنده " رقم )ْ

( ٕٕٓـ ، رقم )ُٖٖٗىػ َُْٗمؤسسة علـو القرآف بَتكت ، ك مكتبة العلـو كاٟتكم ، ا١تدينة ا١تنورة ، الطبعة األكٔب ، 
/ ِ( ، كذكره ابن عدم ُب " الكامل ُب ضعفاء الرجاؿ " ) َْٓ/ ٕ( ، كأكرده ابن كثَت ُب " تفسَته "  )ِٖ_ِٕ/ّ( )ٕٕٔك)

( من  ُّٔ/ ٕـ ، )ُْٗٗىػ ُُْْي ُب " ٣تمع الزكائد كمنبع الفوائد " مكتبة القدسي ، القاىرة ، مصر ، ( كا٢تيثمَُٔ
 طريق إسرائيل عن ثوير بن أيب فاختة عن أبيو عن علي بو .

 ٭تب القرآف كلو .   ٭تب سورة األعلى ، بل    نعم كاف النيب  
 ثمي : ) ركاه أٛتد كفيو ثوير كىو مًتكؾ ( . كلكن ٨تن نتحدث عن ىذا اإلسناد بعينو : قاؿ ا٢تي

 كقاؿ البزار : ) كىذا اٟتديث ال نعلمو يركل عن علي إال ّٔذا اإلسناد ( . 
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يقرأ بها في مجامع  خصائص وحكم السور التي كان النبي  : ا١تبحث الثا٘ب
 . الناس

ع الناس كالوتر كاٞتمعة ا١تواظبة على قراءهتا منفردان كُب ٣تام ىناؾ سور كاف من شأنو 
سورة  ، ٍب قبل اٞتمعة (ُ)، ففي يـو اٞتمعة يقرأ ُب ركعيت الفجر بسورة السجدة كاإلنساف كالعيدين
، كجاء ُب بعض األحاديث أنو يقرأ سورة  (ّ)، ٍب ُب صبلة اٞتمعة سورة األعلى كالغاشية  (ِ)الكهف 

، كسورة اٞتمعة كا١تنافقوف ٫تا سورتاف متتاليتاف ُب ا١تصحف ، كاألعلى كالغاشية  (ْ)اٞتمعة كا١تنافقوف 
، فسورة الكهف مكية ككذلك سورة ، كغالب السور اليت كاف يقرأ ّٔا ُب يـو اٞتمعة كالعيدين مكية 

السجدة كاألعلى كالغاشية ،  كأما سورة اإلنساف كاٞتمعة كا١تنافقوف فهي من السور اليت نزلت بعد 
 ا٢تجرة إٔب ا١تدينة ا١تنورة على صاحبها أفضل الصبلة كأًب التسليم . 

                                                                                                                                                                                     

 (. َُٕ/ِكثوير ىذا قد ضعفو ٚتاعة من أىل اٟتديث ، كنسب إٔب الرفض ، كما قاؿ ابن عدم )
١تغٍت عن ٛتل األسفار " اعتٌت بو أشرؼ بن عبدا١تقصود ، ضعف ىذا اٟتديث العراقي ُب " ٗتريج إحياء علـو الدين ا١تسمى ا

( ، كالبقاعي  ُب " ِِّ/ُ( )َُِٗـ ، حديث رقم )ُٓٗٗىػ ُُْٓمكتبة طربية ، الرياض ، السعودية ، الطبعة األكٔب ، 
لقاىرة ، مصر ( ،  كأٛتد شاكر ُب تعليقو على مسند أٛتد ، دار اٟتديث ، آُٖ/ّمصاعد النظر لئلشراؼ على مقاصد السور)

 ( .ْٖٗ/ُـ )ُٓٗٗىػ ُُْٔ، الطبعة األكٔب ، 
 

( عن ابن َْٕ_َْٔ/ٔ( )َِِّ_َِِٖمسلم ُب " صحيحو " كتاب اٞتمعة ، باب ما يقرأ ُب يـو اٞتمعة ، رقم )  -ُ
 عباس .  

ا١ترعشلي  ، دار ركم حديث أيب سعيد مرفوعان كموقوفان ، ركاه اٟتاكم ُب " ا١تستدرؾ على الصحيحُت "  إشراؼ يوسف  -ِ
(  ، ك البيهقي ُب " السنن الكربل " ٔتطبعة دائرة ا١تعارؼ العثمانية ، حيدر آباد ، ا٢تند ، ّٖٔ/ِا١تعرفة ، بَتكت ، لبناف ، )

( ، ككذلك " السنن الصغرل " لو  ٖتقيق عبدا١تعطي أمُت قلعجي ، دار الوفاء ، ا١تنصورة ، مصر ، الطبعة ِْٗ/ّىػ )ُّْٕ
( ، ك" اٞتامع لشعب اإلٯتاف " للبيهقي أشرؼ على ٖتقيقو ، مكتبة الرشد ، الرياض ، ّْْ/ُـ  )ُٖٗٗىػ َُُْاألكٔب ، 

( ٍب قاؿ عقبو : كىذا ىو افوظ موقوؼ ، كراكه نعيم  بن ٛتاد عن ٖٔ/ْـ )ََِّىػ ُِّْالسعودية ، الطبعة األكٔب ، 
 ىشيم فرفعو . 

ٛتد زمرٕب  كخالد السَّبع ، موقوفان بلفظ : ) من قرأ  سورة الكهف ليلة اٞتمعة أضاء لو من كراه الدارمي ُب " سننو " ٖتقيق فواز أ
 النور بينو كبُت البيت العتيق(.

 .ٕٔتقدـ ٗتر٬تو صػ  -ّ
( عن أيب ىريرة ، كجاء عن ابن َْْ/ٔ( )َِِّمسلم ُب " صحيحو " كتاب اٞتمعة ، باب ما يقرأ ُب يـو اٞتمعة ، رقم ) -ْ

 ( . َِِٖان ُب " صحيح مسلم " رقم )عباس أيض
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 (ُ)م السور على حسب ترتيبها ُب ا١تصحف الشريف :كى نتكلم على حً كسوؼ 
 : سورة الكهف : أوالً 

فتخصيص ىذه السورة بيـو اٞتمعة لتذكَتىا بالبداية من خلق آدـ كالنهاية من قياـ الساعة ، 
كذكر أصحاب اٞتنتُت ، كقصة أصحاب الكهف ١تا فيها من الداللة على البعث ، كضرب ا١تثل ٟتياة 

 و ، كنفخ الصور .الدنيا ، كقصة اٟتشر ، كقصة اٟتوت ، كأمر ذم القرنُت ُب السد كما يتبع
القارئ لسورة الكهف يستخلص ٢تا مقصدان أساسيان أال كىو ا٠تبلص كالنجاة من الفنت 

: ) من  بأنواعها ، ففي السورة العصمة من الفنت ، كمن أعظم الفنت ، فتنة الدجاؿ ، كلذلك قاؿ 
 (ِ)حفظ عشر آيات منأكؿ سورة الكهف عصم من الدجاؿ ( . 

أىفػىتىتًَّخذيكنىوي كىذيرّْيػَّتىوي أىٍكلًيىاءى ًمٍن ديك٘ب كىىيٍم لىكيٍم ﴿ذه السورة من الشيطافى كحذر ا ُب أثناء
الن   (ّ).﴾عىديكّّ بًٍئسى لًلظَّاًلًمُتى بىدى

 كمن أمثلة الفنت اليت يصاب ّٔا ا١ترء ُب حياتو  كذكرهتا السورة ىي كاآلٌب :   
م الفتية با عز كجل ، كفركا من كفر _ فتنة الدين ُب قصة أصحاب الكهف ، ككيف اعتصُ

 قومهم . 
_ فتنة ا١تاؿ ُب قصة صاحب اٞتنتُت  ، ككيف تصرؼ الرجل ُب االختيار ا٠تاطئ الذم بسببو ٤تق ِ

 ا مالو ، ككيف كاف موقف صاحبو الذم دلو على الطريق الصحيح . 
 شكر ا٠تضر ىذه النعمة .  _ فتنة العلم ُب قصة ا٠تضر مع موسى عليو الصبلة كالسبلـ ، ككيفّ
_ فتنة ا١تلك ُب قصة ذم القرنُت ، ككيف ٧تح ذك القرنُت ُب ىذا االبتبلء بشكر ىذه النعمة ْ

 العظيمة ، كاستعما٢تا ُب طاعة ا سبحانو . 

                                                           
" مصاعد النظر لئلشراؼ على مقاصد السور" أليب اٟتسن إبراىيم بن عمر البقاعي الشافعي ، ٖتقيق الدكتور عبدالسميع  - ُ

 ( .   ُٖٓ_َُٖ/ ّـ )ُٕٖٗىػ ٤َُْٖتمد أٛتد حسنُت ، مكتبة ا١تعارؼ ، الرياض ، السعودية ، الطبعة األكٔب ، 
( عن أيب ّّّ/ٔ( )َُٖٖ" صحيحو " كتاب صبلة ا١تسافرين ، باب فضل سورة الكهف كآية الكرسي ، رقم ) مسلم ُب -ِ

 الدرداء .
 .َٓسورة الكهف آية رقم :  - ّ
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فمثل ىذه ا١تعا٘ب العظيمة  شرعت قراءهتا ، كاحتياج ا١تؤمن لتذكرىا باستمرار؛  لكي يقي نفسو من 
 ئد الشيطاف . الفنت كمكا

 ثانياً : سورة السجدة :   
تتحدث ىذه السورة عن حقيقة ا٠تلق كأحواؿ اإلنساف ُب الدنيا كاآلخرة ، فهي تفصل كيف 
خلق ا السموات كاألرض ُب ستة أياـ ، ككيف خلق اإلنساف من طُت ، كخلق سبللتو من ماء 

علقو بربو ، كال ٯتلك إال أف ٮتر ساجدان بُت مهُت ، ُب تفصيل رائع يطمئن لو القلب ا١تؤمن ، كيزداد ت
يديو سبحانو ، كلذلك ٝتيت السورة بالسجدة كشرع سجود التبلكة عند اآلية ا٠تامسة عشرة من 

 آياهتا . 
 ثالثاً : سورة الجمعة :  

تذكر ىذه السورة األمة ُب يـو اٞتمعة بنعمة ىي من أعظم النعم ؛ إهنا نعمة إرساؿ النيب 
ذم جعلو ا ىداية لؤلمة من بعد الضبلؿ ا١تبُت الذم كانت عليو ، كالشك أف ىذا ، ال ٤تمد 

ك من أعظم القضايا ُب حياة ا١تؤمن ، اليت ال ينبغي أف تغيب من ذىنو كالعن فكره طرفة عُت ، كلذل
 شرعت قراءهتا ُب ركعة اٞتمعة .

 رابعاً : سورة المنافقون :
نواهنا على كشف ا١تنافقُت كحقيقتهم كصفاهتم ، تتحدث ىذه السورة كما ىو ظاىر ُب ع

لتكوف ٔتثابة ٖتذير أسبوعي لنفس اإلنساف من الوقوع ٔتثل صفات ا١تنافقُت كالتحدث بكبلمهم أك 
االفتتاف بأقوا٢تم كأفعا٢تم ، كاٟتذر من ىذه الطائفة ا٠تطَتة اليت هتدـ اإلسبلـ من الداخل ، كتوضح 

اخلها ّٔؤالء ا١تنافقُت ، كلعظم خطرىم كعدـ انقطاعهم من للمؤمنُت أف حصوننا مهددة من د
حىت يومنا ىذا شرع التحذير منهم بشكل متكرر بتبلكة ىذه السورة ُب  آّتمع منذ عهد النيب 

 صبلة اٞتمعة . 
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 خامساً : سورة اإلنسان : 
كأعماؿ الرب تذكر ىذه السورة اإلنساف بأصل خلقتو بعد أف كاف عدمان كبُت لو طريق ا٢تداية 

اليت تكوف سبيبلن ٢تدايتو ، كتبُت عاقبتو كمصَته ُب اآلخرة ليكوف على حذر كعلى بينة من أمره ، فقد 
فصل ا ُب السورة كيف بدأ خلق اإلنساف ، ككيف انقسم الناس إٔب مؤمن شاكر ، ككافر جاحد ، 

 كمصَت أىل كل الفريقُت  .
كٖتفيزان للمؤمنُت . كأشار إٔب نعمة نزكؿ القرآف ، كأطاؿ ُب بياف مصَت أىل اٞتنة تشويقان 

 ككجوب الصرب على العمل بو ، فبلبد للمؤمن من تكرارىا لًتسخ معانيها العظيمة ُب نفسو .
 سادساً : سورة األعلى :

تقدـ ُب موضوعات السورة أف السورة تتحدث عن  تنزيو ا سبحانو عن كل نقص كعيب  
اف ٔتسألة العلو كالفوقية _ من غَت إحاطة كال كيفية كال حصر كال ٘تثيل كال ككل ماال يليق بو ، كاإلٯت

يحة ، ىو أصل ىذا الشأف تكييف كال تشبيو _ كما كرد ذلك ُب الكتاب العزيز كُب السنة الصح
 كأساسو.

فمن رسخ ُب ىذه ا١تسألة صار لقلبو قبلة إٔب مواله كفاطره ُب توجهو كصبلتو كعبادتو كسائر 
الظاىرة كالباطنية ، كصار ذلك لقلبو معلقان ، ٬توؿ قلبو ُب األشياء ٍب يعود إٔب معلقو ،   مساعيو

كالفرس ٬توؿ ٍب يعود إٔب آخيتو ، فاإلٯتاف بعلو ا الذم ىو من لواـز اإلٯتاف باٝتو ) األعلى ( مهم 
با١توت كأقرب إٔب  جدان ُب السَت إٔب ا ، فكاف من ا١تناسب ختم صبلة الليل _ كالليل أشبو شيء

العدـ كأنسب شيء لذلك التنزيو كاإلخبلص _ اليت تعد من أعظم ما يسَت العبد إٔب ربو بتذكر ىذا 
 ما يفسد نيتو ، أك ٭توؿ قبلتو االسم كي يصحح السائر الوجهة ، كيتذكر القبلة ، خاصة إف طرأ عليو 

كىمىا أًلىحىدو ﴿ تعأب : ككذلك من أعظم ما يقوم اإلخبلص تذكر علو ا سبحانو ، قاؿ
ةو ٕتيٍزىل ) هي ًمٍن نًٍعمى فتخصيص الوصف باألعلى تنبيو على ما  ،(ُ)﴾( ًإالَّ اٍبًتغىاءى كىٍجًو رىبًّْو اأٍلىٍعلىىًُٗعٍندى

                                                           
 . َِ_ُٗسورة الليل آية رقم :  - ُ
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٭تصل بو إخبلص العمل  ، كالشك من استحضر أنو سبحانو ) األعلى ( اضمحل من قلبو كل ما 
 ، أك ينوم بعملو رؤيتو لو ك٨تو ذلك .سواه ٦تا ٯتكن أف يتوجو إليو 

كقد يشغل القلب ُب الصبلة بأمور ٥تتلفة تشتت ذىنو كتفرؽ قلبو ؛ فيأٌب ىذا االسم ) 
 األعلى ( شفاء ١تا ُب الصدكر ، كتذكَتان ٔتا ينبغي أف تشغل بو القلوب . 

ألخبار بأف ككذلك ٖتدثت السورة عن مبدأ ا٠تلق كمنتهاىا ، كتقدير ا عز كجل لو ، كا 
من تزكى فهو مفلح ، كاٟتث كالرغبة ُب اآلخرة كنعيمها ، كعدـ التعلق بالدنيا كّٔرجها الزائل ، كتؤكد 
السورة للمؤمن أف العلو اٟتقيقي لو ُب اآلخرة ىو ُب طاعة ا كخشيتو ُب الدنيا ، كأف الشقاء 

ذه حقيقة كربل على ا١تؤمن كضعها كا٠تسراف ُب اجتناب ىذه النصيحة كالتعلق بالدنيا الفانية ، فه
بُت عينيو ُب حياتو كلها ، فتكرر عليو كل حُت ، كلذلك فهي تقرأ عليو ُب صبلة اٞتمعة كصبلة 
العيدين كصبلة االستسقاء كصبلة الوتر، ليكوف ُب تذكر دائم ٢تذه ا١تعا٘ب اليت ٕتعلو مستقيمان على 

 طاعة ا تعأب . 
   سابعاً : سورة الغاشية :   

اشتملت السورة على هتويل يـو القيامة كما فيو من العقاب ، ك تذكر السورة  بقدرة ا 
على الدعوة كاإلسبلـ   العظيمة ، كأصناؼ الناس يـو القيامة كمصَتىم ُب اآلخرة ، كتثبت النيب 

إعراضهم ، كأف ال يعبأ بإعراضهم كأف كراءىم البعث فهم راجعوف إٔب ا كىو ٣تازيهم على كفرىم ك 
 كجاءت السورة ٔتثل ما جاء ُب السور السابقة . 

 ثامناً وتاسعاً :  سورتي ق والقمر : 
فهي من السور اليت يقرأ ّٔا ُب ٣تامع الناس ، كما ُب صبلة العيدين ، ٟتديث أيب كاقد الليثي 

 كىي تتحدث مثل السور السابقة . (ُ).

                                                           
( َِٕٓ)( كَِٔٓركاه مسلم ُب " صحيحو " كتاب صبلة العيدين ، باب ما يقرأ بو ُب صبلة العيدين ، رقم ) - ُ
(ٔ/ُِْ_ِِْ.) 
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م ىذه السور كغ َتىا كجد فيها من ا١تواعظ شيئان كثَتان . كاختيار النيب  لكن ١تن تأمل اإلنساف ُب ًحكى
   . ٢تذه السور مناسبات كثَتة كمتعددة ، أكثر ٦تا ذكر ىنا ؛ لكن ١تن تأمل ذلك 

كتسن قراءة ىذه السور ُب ا١تواضع اليت كرد النص بقراءهتا ، لكن ليس على الدكاـ ، كإ٪تا على 
، بل كاف يقرأ بغَتىا كما ُب األحاديث ، فبل يكوف تعارض  ٓب يداـك عليها  الغالب ، ألف النيب 

بُت األحاديث ، إ٪تا أحيانان يقرأ باألعلى كالغاشية ، كأحيانان يقرأ باٞتمعة كا١تنافقُت ، كاألفضل ُب 
ٚتيع العبادات اليت كردت على كجوه متنوعة ، أف يقرأ ّٔذه تارة ، كّٔذه تارة ، فيكوف الشخص 

 ها . كا أعلم . قائمان بالسنة كل
ككل ىذه السور تشًتؾ ُب أهنا تذكر اإلنساف بقضايا كربل ُب حياتو ، ٬تب أف تكرر على 
ٝتع ا١تؤمن باستمرار ، ْتيث تستقر ُب نفسو استقراران ينفي كل شك ، كبتكرار ىذه السورة ٭تصل 

 كعي للمؤمن الذم يواظب على حضور ىذه الصلوات .
 ١تتقدمة أهنا تشًتؾ ُب أمور كىي كالتإب :    ك٦تا يبلحظ من كل السور ا

_  تشًتؾ السور ُب حياة اإلنساف من بدء خلق السموات كاألرض كبدأ خلق اإلنساف كانقسامو ُ
 كمصَته ُب اآلخرة .

...  كىاذٍكيٍر رىبَّكى ًإذىا نىًسيتى ﴿كتشًتؾ ُب تكرار آيات التذكَت كالذكر كالذكرل . سورة الكهف : _ ِ
اكى ﴾﴿اآلية  هى رى بًآىيىاًت رىبًّْو فىأىٍعرىضى عىنػٍ ًإ٪تَّىا يػيٍؤًمني ﴿ ، كسورة السجدة :﴾...اآلية  مىٍن أىٍظلىمي ٦تٍَّن ذيكّْ

ٍم كىىيٍم الى يىٍستىٍكربيكفى  ا كىسىبَّحيوا ًْتىٍمًد رىًّّْٔ رُّكا سيجَّدن ريكا ًّٔىا خى ، كسورة اٞتمعة :  ﴾بًآىيىاتًنىا الًَّذينى ًإذىا ذيكّْ
ديكيٍم ﴿، كسورة ا١تنافقوف :  ﴾... اآلية اٍسعىٍوا ًإٔبى ذًٍكًر اللًَّو كىذىريكا اٍلبػىٍيعى فى ﴿ الى تػيٍلًهكيٍم أىٍموىاليكيٍم كىالى أىٍكالى

، كسورة األعلى :  ﴾كىاذٍكيًر اٍسمى رىبّْكى بيٍكرىةن كىأىًصيبلن ﴿،  كسورة اإلنساف : ﴾...اآلية  عىٍن ذًٍكًر اللَّوً 
ٍر إً ﴿ ره  ﴿ ، كسورة الغاشية : ﴾ٍف نػىفىعىًت الذٍّْكرىل فىذىكّْ ٍر ًإ٪تَّىا أىٍنتى ميذىكّْ فتكرار التذكَت ٔتشتقاتو ﴾فىذىكّْ

 كصيغو ّٔذه السور لو داللتو كأ٫تيتو كتكراره على مسامع الناس .  
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 :مناسبة السورة لما قبلها وما بعدىا. ا١تبحث الثالث

 
 كفيو مطلباف                               

 

 ا١تطلب األكؿ :مناسبة سورة األعلى ١تا قبلها ) سورة الطارؽ (.                     
 

 ا١تطلب الثا٘ب :مناسبة سورة األعلى ١تا بعدىا ) سورة الغاشية (.                 
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 قبلها ) سورة الطارق (.المطلب األول :مناسبة سورة األعلى لما 
 

ككاف جربيل عليو السبلـ  (ُ)لقد نزؿ القرآف منجمان مفرقان ُب غضوف ثبلثة كعشرين عامان ،
أف يضع السورة الفبلنية ُب ا١تكاف الفبل٘ب ، كلكل آية أك سورة من القرآف الكرٙب   يوجو النيب  

لؤ ا١تنسجم ا١تتبلئم ، ١تا تكلم سبحانو مكاهنا ا١تناسب ١تا قبلها كما بعدىا  ألف اآليات كعقد اللؤ 
كتعأب ُب سورة الطارؽ عن العآب العلوم _ الفضاء كالكواكب كالنجـو ناسب أف يتحدث ُب سورة 
األعلى عن العآب السفلي _ األرض _ الذم  خلق فسول كالذم قدر فهدل كالذم أخرج ا١ترعى 

 فجعلو غثاء أحول .
اإلنساف كاالعجاز فيو ناسب أف يأمره بالعبادة كالصبلة ُب سورة ١تا تكلم ُب سورة الطارؽ عن خلق 

 األعلى . 
١تا ٖتدل لو الكفار بسرد معجزاتو  ناسب أف ينزه نفسو عن النقائص كا٠تلل كالتقصَت ُب 

 ا٠تلق . 
قاؿ السيوطي : ) ككجو ا١تناسبة ١تا قبلها أنو ذكر ُب سورة الطارؽ خلق اإلنساف ، كأشَت إٔب خلق 

 الًَّذم خىلىقى فىسىوَّل﴿، كذكر ىهنا ُب قولو تعأب : (ِ)﴾ كىاأٍلىٍرًض ذىاًت الصَّدٍعً  ﴿، بقولو : ت النبا
ٍرعىى ) ﴿ ، كقولو :(ّ)﴾   .(ْ)﴾ ( فىجىعىلىوي غيثىاءن أىٍحوىلْكىالًَّذم أىٍخرىجى اٍلمى

ُب  كقصة النبات ىنا أكضح كأبسط ، كما أف قصة خلق اإلنساف ىناؾ كذلك ، نعم إف ما
 (ٓ). (من جهة مشولو لئلنساف كسائر ا١تخلوقات السورة أعم 

                                                           
البن ناصر الدين  " َلَقْد َمنَّ اللَُّو َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن ِإْذ بَ َعَث ِفيِهْم َرُسواًل ِمْن أَنْ ُفِسِهمْ " " ٣تالس ُب تفسَت قولو تعأب :  - ُ

 ( .ُٔٓػ ـ ، )صَََِىػ ُُِْالدمشقي ، ٖتقيق ٤تمد عوامة ، مؤسسة الرياف ، بَتكت ، لبناف ، الطبعة األكٔب ، 
 .ُِسورة الطارؽ آية رقم :  - ِ
 .  ِسورة األعلى آية رقم :  - ّ
 . ٓسورة األعلى آية رقم :  - ْ
بلؿ الدين السيوطي ، ٖتقيق عبدالقادر أٛتد عطا ، دار االعتصاـ ، القاىرة ، مصر ،  الطبعة " أسرار ترتيب القرآف " ٞت - ٓ

 (.َُِ_َُُ/ َّركح ا١تعا٘ب " لؤللوسي )( . ك"  ُْٗـ ، ) صػ ُٖٕٗىػ ُّٖٗالثانية ، 
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ٍنسىافي ًممَّ خيًلقى  ﴿ قولو تعأب : ، كأف قائبلن قاؿ : من خلقو على ىذا ا١تثاؿ ؟ فقيل  (ُ)﴾ فػىٍليػىٍنظيًر اإٍلً
 (ِ).﴾ سىبًّْح اٍسمى رىبّْكى اأٍلىٍعلىى ﴿ردان عن ىذا السؤاؿ :

نػيٍقرًئيكى فىبلى  ﴿ ،  قيل : أف القوؿ الفصل ىو قولو تعأب : (ّ)﴾ قىٍوؿه فىٍصله ًإنَّوي لى  ﴿كأيضان ٓب قاؿ :  سى
 (ٓ)، كا أعلم . (ْ)﴾ تػىٍنسىى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 . ٓسورة الطارؽ آية رقم :  - ُ
 (. ّْٓ/ٖ" البحر ايط " أليب حياف ) - ِ
 .ُّسورة الطارؽ آية رقم :  - ّ
 .ٔسورة األعلى آية رقم :  - ْ
 ( .ّْٓ/ٖ)أليب حياف " البحر ايط "  - ٓ
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 المطلب الثاني :مناسبة سورة األعلى لما بعدىا ) سورة الغاشية (.
بإثبات الدار  ألف مقصود سورة الغاشية شرح ما ُب سورة األعلى من تنزيو ا عن العبث ،

 (ُ)اآلخرة كذكر ما فيها لؤلتقى كاألشقى كالداللة على القدرة عليها . 
 كسورة الغاشية تناكلت موضوعُت أساسيُت : 

 األكؿ : القيامة كأحوا٢تا كأىوا٢تا .
ض االدلة كالرباىُت على كحدانية ا كقدرتو من خلق اإلبل العجيبة ، كالسماء البديعة ، الثا٘ب : عر 

 باؿ الشاىقة ، كاألرض الواسعة ، ككلها شواىد تدؿ على كحدانية ا سبحانو .كاٞت
 ) َُسىيىذَّكَّري مىٍن ٮتىٍشىى )﴿ قاؿ السيوطي : ) ١تا أشار سبحانو ُب سورة األعلى بقولو :

ا اأٍلىٍشقىى ) نَّبػيهى رىل ُُكىيػىتىجى ره كىأىبٍػقىىكىاآٍلىًخرى  ﴿إٔب قولو :  ﴾( الًَّذم يىٍصلىى النَّارى اٍلكيبػٍ يػٍ ، إٔب ﴾ ةي خى
ا١تؤمن كالكافر،  كالنار كاٞتنة إٚتاالن ، فصل ذلك ُب ىذه السورة _ سورة الغاشية _ فبسط صفة 

ُب ﴾ عىاًملىةه نىاًصبىةه  ﴿ النار كاٞتنة مستندة إٔب أىل كل منهما ، على ٪تط ما ىنالك ، كلذا قاؿ :
ُب  ﴾ الى ييٍسًمني كىالى يػيٍغًٍت ًمٍن جيوعو  ﴿ إٔب :﴾ حىاًميىةن  تىٍصلىى نىارنا ﴿مقابل األشقى ىناؾ ، كقاؿ ىنا 

رىل ﴿مقابلة :   ىناؾ .  ﴾ يىٍصلىى النَّارى اٍلكيبػٍ
ره كىأىبٍػقىى ﴿ك١تا قاؿ ىناؾ ُب اآلخرة :  يػٍ بسط ىنا صفة اٞتنة أكثر من صفة النار ، ٖتقيقان ١تعٌت ﴾ خى

 (ِ).(َتيةا٠ت
 

 
 
 
 

                                                           
 ( . ُٖٓ_ َُٖ/ ّعي ) " مصاعد النظر لئلشراؼ على مقاصد السور" للبقا - ُ

_
 ( .  َُٓ_   ُْٗ" أسرار ترتيب القرآف " ) صػ ِ
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 رة .مفردات السو الفصل الثالث :
 

 كفيو أربعة  مباحث                                       
 

 القراءات الواردة في مفردات السورة .ا١تبحث األكؿ :                      

 

 إعراب مفردات السورة .ا١تبحث الثا٘ب :                        

 

 .البالغة في السورة  : ا١تبحث الثالث                       

 

 شرح مفردات السورة . ا١تبحث الرابع :                       
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 :القراءات الواردة في مفردات السورة . ا١تبحث األكؿ
كيشتمل ىذا ا١تبحث على القراءات للسورة ، كا١تعٌت اللغوم للقراءات ، كالتفسَت اإلٚتإب 

 لعبلقة التفسَتية بُت القراءات ، كاٞتمع بُت القراءات . لآلية ا١تتضمنة للقراءات ، كا
ل ﴿قاؿ ا تعأب : _   ُ  دى رى فػىهى  ﴾كىالًَّذم قىدَّ

 أوالً : القراءات :
رى " بتشديدىا . رى " بتخفيف الداؿ ، كقرأ الباقوف " قىدَّ  (ُ)قرأ الكسائي " قىدى

 ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : 
 اؿ كالراء أصل صحيح يدؿ على مىبػٍلىغي الشيء ، ككنهو ، كهنايتو ." قدر " القاؼ كالد

رتي الشيء أٍقًدريه كأٍقديريه من التقدير ،  فالقدر : مبلغ كلّْ شيء . يقاؿ : قىٍدريه كذا ، أم مبلغو . كقىدى
ره . رتو أيقىدّْ  كقدَّ

ري أيضان .كالقىٍدر : قضاء ا تعأب األشياء على مبالغها كهناياهتا اليت أرادىا   (ِ)٢تا ، كىو القىدى
ر اإللو كذا تقديران ، كإذا كافق  الشيءي الشيءى قلت  ري القضاء ا١توفق ، يقاؿ قىدَّ ريهالقىدى  (ّ).: جاءه قىدى

 ثالثاً : التفسير اإلجمالي لآلية المتضمنة للقراءات : 
رى فػىهىدل " أم : جعل األشياء على مقادير ٥تصوصة ُب أجناس ها كأنواعها " كالذم قىدَّ

كأفرادىا كصفاهتا كأفعا٢تا كآجا٢تا " فهدل " فوجو كل كاحد منها إٔب ما يصدر عنو كينبغي لو طبعان 
                                                           

( ، ك" النشر ُب َٖٔ" السبعة ُب القراءات " البن ٣تاىد ، ٖتقيق شوقي ضيف ، دار ا١تعارؼ ، القاىرة ، مصر ،) صػ  - ُ
ىػ ُُْٖكت ، لبناف ، الطبعة األكٔب ، القراءات العشر "  أليب ا٠تَت ٤تمد ا١تشهور بابن اٞتزرم ، دار الكتب العلمية ، بَت 

( ، ك " ا١تكرر فيما تواتر من القراءات السبع كٖترر"  أليب حفص األنصارم ا١تعركؼ بالنشَّار، ا١تكتبة ِٗٗ/ ِـ ) ُٖٗٗ
، بَتكت ، ( ، ك " التيسَت ُب القراءات السبع " أليب عمرك الدا٘ب ، دار الكتب العلمية ّْٔالتوفيقية ، القاىرة ، مصر ، )صػ  

( ، ك " اٟتجة للقراء السبعة " أليب علي اٟتسن الفارسي ، ٖتقيق بدر َُٖـ ، )صػ ُٔٗٗىػ ُُْٔلبناف ، الطبعة األكٔب ،
( ، ك " ّٖٗ/ٔـ )ُْٖٗىػ َُْْالدين قهوجي ك بشَت جو٬تإب ، دار ا١تأموف للًتاث ، دمشق ، سوريا ، الطبعة األكٔب ، 

" البن خالويو ، عبدالرٛتن بن سليماف العثيمُت ، مطبعة ا١تد٘ب ، القاىرة ، مصر ، الطبعة األكٔب ، إعراب القراءات السبع كعللها 
 ( .ْٔٔ/ِـ )  ُِٗٗىػ ُُّْ

 ( ِٔ/ٓمعجم مقاييس اللغة " البن فارس )"  - ِ
 (َٔ_ٓٓ/ُُلساف العرب " البن منظور )"  - ّ
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أك اختياران ، كيسره ١تا خيلق لو ٓتلق ا١تيوؿ كاإل٢تامات ، كنصب الدالئل كإنزاؿ اآليات ، كقيل أم : 
أجرل ٢تم أسباب معاشهم من األرزاؽ كالذم قٌدر ا٠تلق على ما خلقهم فيو من الصور ، كا٢تيئات ك 

 (ُ)كاألقوات ، ىداىم إٔب دينو كمعرفة توحيده بإظهار الدالالت كالبينات .
ل ﴿) ية سآب ُب تتمة أضواء البياف : قاؿ الشيخ عط دى رى فػىهى أطلق ىنا التقدير  ﴾كالذم قىدَّ

إًنَّا كيلَّ  ﴿ر ، قاؿ تعأب : ليعم كل مقدكر ، كىو عائد على كل ٥تلوؽ ، ألف من لواـز  ا٠تلق التقدي
رو  كىذه اآلية كمثيبلهتا من  (ّ)﴾ قىٍد جىعىلى اللَّوي ًلكيلّْ شىٍيءو قىٍدرنا ﴿، كقولو :  (ِ)﴾ شىٍيءو خىلىٍقنىاهي ًبقىدى

أعظم آيات القدرة ، كقد ٚتعها تعأب عند التعريف التاـ  تعأب ، ١تا سأؿ فرعوف نيب ا موسى 
ا يىا ميوسىى ) ﴿عن ربو قاؿ :  ٍن رىبُّكيمى لْٗقىاؿى فىمى دى  ( قىاؿى رىبػُّنىا الًَّذم أىٍعطىى كيلَّ شىٍيءو خىٍلقىوي ٍبيَّ ىى

﴾(ْ) ... 
جاءت أقواؿ كثَتة ُب تفسَت ىذه اآلية ، ككل ىذه التفاسَت تدخل ٖتت بعض ، كأحسن ماذكر ُب 

لماء أكجو ال يكذب بعضها بعضان ، تفسَت ىداية ا١تخلوقات  كبلـ اإلماـ الشنقيطي قاؿ : فيو للع
 ككلها حق ، كال مانع من مشوؿ اآلية ٞتميعها . 

ل ﴿منها : أف معٌت :  دى أعطى كل شيء نظَت خلقو ُب الصورة  أنو ﴾ أىٍعطىى كيلَّ شىٍيءو خىٍلقىوي ٍبيَّ ىى
 كا٢تيئة ، كالذكور من بٍت آدـ أعطاىم نظَت خلقهم من اإلناث أزكاجان.

 أعطاىا نظَت خلقها ُب صورهتا كىيئتها من اإلناث أزكاجان . بهائمككالذكور من ال
فلم يعط اإلنساف خبلؼ خلقو فيزكجو باإلناث من البهائم ، كال البهائم باإلناث من اإلنس ، ٍب 
ىدل اٞتميع لطريق ا١تنكح الذم منو النسل كالنماء ، كيف يأتيو ، كىدل اٞتميع لسائر منافعهم من 

 كغَت ذلك . ا١تطاعم كا١تشارب

                                                           
 (َُْ/َّركح ا١تعا٘ب ) - ُ
 .ْٗسورة القمر آية رقم :  - ِ
 .ّسورة الطبلؽ آية رقم :  - ّ
 .َٓ_ْٗسورة طو آية رقم :  - ْ
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كىذا القوؿ مركم عن ابن عباس رضي ا عنهما من طريق علي بن أيب طلحة ، كعن 
ل ﴿السدم كسعيد بن جبَت ، كعن ابن عباس أيضان :  دى أم ىداه إٔب األلفة كاٞتماع  ﴾ ٍبيَّ ىى

 كا١تناكحة . 
ل ﴿كقاؿ بعض أىل العلم :   دى عطى كل شيء صبلحو ٍب ىداه أم أ ﴾ أىٍعطىى كيلَّ شىٍيءو خىٍلقىوي ٍبيَّ ىى

 إٔب ما يصلحو ، كىذا مركم عن اٟتسن كقتادة .
ل ﴿كقاؿ بعض أىل العلم :  دى أم أعطى كل شيء صورتو ا١تناسبة لو  ﴾ أىٍعطىى كيلَّ شىٍيءو خىٍلقىوي ٍبيَّ ىى

 . 
ى فلم ٬تعل اإلنساف ُب صورة البهيمة ، كال البهيمة ُب صورة اإلنساف  ، كلكنو خلق كل شيء عل

 الشكل ا١تناسب لو فقدره تقديران  كما قاؿ الشاعر : 
 كلو ُب كل شيء خلقة         ككذاؾ ا  ما شاء فعل   

 ٍبيَّ ىىدىل ﴿يعٍت با٠تلقة : الصورة  ، كىذا القوؿ مركم عن ٣تاىد كمقاتل كعطية كسعيد بن جبَت  
 كل صنف إٔب رزقو كإٔب زكجو . ﴾

لأىٍعطى  ﴿كقاؿ بعض أىل العلم :  دى أم أعطى كل شيء صورتو  ﴾ ى كيلَّ شىٍيءو خىٍلقىوي ٍبيَّ ىى
، كاألذف الشكل الذم  كشكلو الذم يطابق ا١تنوطة بو ، كما أعطى العُت ا٢تيئة  اليت تطابق اإلبصار

يوافق االستماع ، ككذلك األنف كالرجل كاللساف كغَتىا ، كل كاحد منها مطابق ١تا علق بو من 
 . ا١تنفعة غَت ناب عنو

 كىذا القوؿ ركم عن الضحاؾ .
،   ﴾أعطى  ﴿ىو ا١تفعوؿ األكؿ لػػػ  ﴾كل شيء   ﴿كعلى ٚتيع ىذه األقواؿ ا١تذكورة فقولو تعأب : 

 ىو ا١تفعوؿ الثا٘ب . ﴾خلقو  ﴿ك 
إٔب أف قاؿ : قاؿ مقيده عفا ا عنو : كالمانع  من مشوؿ اآلية الكرٯتة ٞتميع األقواؿ ا١تذكورة ، ألنو 

 ف ا أعطى ا٠تبلئق كل شيء ٭تتاجوف إليو ُب الدنيا ، ٍب ىداىم إٔب طريق االنتفاع بو .الشك أ
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كالشك أنو أعطى كل صنف شكلو كصورتو ا١تناسبة لو ، كأعطى كل ذكر كأنثى الشكل ا١تناسب لو 
من جنسو ُب ا١تناكحة كاأللفة كاالجتماع ، كأعطى كل عضو شكلو ا١تبلئم للمنفعة ا١تنوطة بو ، 

 سبحانو جل كعبل ؟ ما أعظم شأنو كأكمل قدرتو ؟! .ف
كُب ىذه األشياء ا١تذكورة ُب معٌت ىذه اآلية الكرٯتة  براىُت قاطعة  على أنو جل كعبل رب  

اًلكه ًإالَّ كىٍجهىوي لىوي اٟتٍيٍكمي  ﴿ ىو ا١تعبود كحده جل كعبل :كل شيء ، ك  الى إًلىوى ًإالَّ ىيوى كيلُّ شىٍيءو ىى
 (ُ). ﴾ تػيٍرجىعيوفى كىإًلىٍيًو 

كقد حرر العبلمة الشيخ تقي الدين أبو العباس ابن تيمية رٛتو ا ُب رسالتو ُب علـو القرآف : 
أف مثل ىذا االختبلؼ من اختبلؼ السلف ُب معا٘ب اآليات ليس اختبلفان حقيقيان متضادان يكذب 

شمل ٚتيعو ، فينبغي ٛتلها بعضو بعضٌا ، كلكنو اختبلؼ تنوعي اليكذب بعضو بعضان ، كاآليات ت
على مشوؿ ذلك كلو ، كأكضح أف ذلك ىو اٞتارم على أصوؿ األئمة األربعة رضي ا عنهم ، كعزاه 

 (ِ).(ٞتماعة من خيار أىل ا١تذاىب األربعة . كالعلم عند ا تعأب 
كل ة أصوب ُب كل تقدير كُب  كىذه األقواؿ مثاالت ، كالعمـو ُب اآلي) كقاؿ ابن عطية : 

 (ّ).( ىداية
 لسورة أقساـ ا٢تداية كأسبأّا . كسيأٌب معنا إف شاء ا تعأب ُب الباب الثا٘ب موضوعات ا

 رابعاً : العالقة التفسيرية بين القراءات : 
ٍرنىا فىًنٍعمى اٍلقىاًدريكفى  ﴿كحجتو  بالتخفيف ، من القدرة على ٚتيع األشياء ، ﴾رى قىدى ﴿قرأ الكسائي   فػىقىدى

رى  ﴿قرأ الباقوفك ، (ْ)﴾ بالتشديد ، ا١تعٌت قدر خلقو فهدل كل ٥تلوؽ إٔب مصلحتو ، كيقاؿ :  ﴾ قىدَّ

                                                           
 .ٖٖسورة القصص آية رقم :  - ُ
 ( .  ِْٓ_ ِِٓ/ ْأضواء البياف " ) "  - ِ
 (.ُٗٓ/ٖ" ارر الوجيز " ) - ّ
 .ِّسورة ا١ترسبلت آية رقم :  - ْ
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رىهي تػىٍقًديرنا ﴿ىدل الذكر ١تأتى األنثى من سائر اٟتيواف ، كحجتهم  ، كقد (ُ)﴾ كىخىلىقى كيلَّ شىٍيءو فػىقىدَّ
  (ِ).فيو إٔب ما أٚتعوا عليو أكٔب  اأٚتعوا على تشديد ىذا ، فرد ما اختلفو 

كاٟتجة ١تن خفف أنو طابق بُت اللفظُت ؛ فجعل قدر كهدل ، كقيل : معناه فهدل كأضل فحذؼ 
 (ّ)أضل للداللة ك١توافقة رؤكس اآلم .

 بين القراءات :  جمعاً : الخامس
رى " بالتخفيفأفادت قراءة "  " ، من قدرة ا سبحانو على ٚتيع األشياء ، كأفادت قراءة التشديد قىدى

رى  قدر خلقو فهدل كبلن إٔب مصلحتو ، كباٞتمع بينهما يتبُت أف ا١تعٌت كاحد كا سبحانو تعأب  "  قىدَّ
 (ْ)قادر على كل شيء ، كمن ىذه القدرة ا١تطلقة أنو ىدل كل ٥تلوؽ ١تا ييصلّْح لو حياتو .

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .ِسورة الفرقاف آية رقم :  - ُ
( ، ْٔٔ/ِ( ، ك " إعراب القراءات " البن خالويو )ُِّ/ِْ( ، ك" تفسَت الطربم " )ِٔٓ/ّ" معا٘ب القرآف " للفراء ) -  ِ

ك" حجة القراءات " أليب زرعة عبدالرٛتن بن ز٧تلة ، ٖتقيق سعيد األفغا٘ب ، مؤسسة الرسالة ، بَتكت ، لبناف ، الطبعة ا٠تامسة ، 
 (  . ٕٗٓ_ٖٕٓ/ُـ )ُٕٗٗىػُُْٖ

( ، ك  " اٟتجة ُب القراءات السبع البن ُّٓ/ٓ( ، ك" معا٘ب القرآف كإعرابو " للزجاج )ِٔٓ/ّ" معا٘ب القرآف " للفراء ) - ّ
(، ك" كتاب ّٖٔـ ) صػ ُٕٗٗىػ ُّٗٗخالويو ، ٖتقيق عبدالعاؿ سآب مكـر ، دار الشركؽ ،بَتكت ، لبناف ،  الطبعة الثالثة 

لخيص فركعو "  ، أليب عبدا اٟتسُت ا١تعركؼ ابن خالويو الطارقية ُب إعراب ثبلثُت سورة من ا١تفصل بشرح معا٘ب كل حرؼ كت
 (  .  ُٔٓ، ٖتقيق ٤تمد ٤تمد فهمي عمر ، دار الزماف ا١تدينة النبوية ) صػ  

( ، ك " معآب التنزيل " أليب ٤تمد البغوم ، ٖتقيق ٤تمد النمر كعثماف ٚتعة ٖٕٓ/ُ" حجة القراءات " البن ز٧تلة ) - ْ
 ( َُْ/ُّ( ، ك" مفاتيح الغيب " للرازم )ََْ/ٖىػ ، )ُُِْطيبة ، الرياض ، السعودية ،  كسليماف اٟترش ، دار
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 ﴾ كىنػييىسّْريؾى لًٍلييٍسرىل ﴿_  قال اهلل تعالى : ٕ

  : القراءات : أوالً 
 (ُ)بسكوهنا .﴾ لًٍلييٍسرىل ﴿بضم السُت ، كقرأ الباقوف  ﴾ رىللًٍلييسي  ﴿أبو جعفر رأ ق

 :  لقراءاتالمعنى اللغوي لاً :ثاني
" يسر " الياء كالسُت كالراء : أصبلف يدؿ أحد٫تا على انفتاح شيء كًخفَّتو ، كاآلخر على 

 عضو من األعضاء . 
سَّره ىو سٌهلو ، ككسع عليو ، كسٌهل ، كالتيسَت يكوف ُب ا٠تَت كيى  (ِ)فاألكؿ : الييٍسر : ضد العيٍسر . 

 (ّ) نهٌيئو للعود إٔب العمل الصاّب .كالشر ، كقد يىسَّره ا للييٍسرل أم : كفقو ٢تا ، أك س
 : لقراءاتالتفسير اإلجمالي لآلية المتضمنة لاً :ثالث

نػيٍقرًئيكى فى  ﴿عطف على  ﴾ كىنػييىسّْريؾى لًٍلييٍسرىل ﴿ من  لئليذاف بقوة ٘تكينو  ﴾ بلى تػىٍنسىىسى
جيًبل عليها ، أم : نوفقك توفيقان   اليسرل كالتصرؼ فيها ْتيث صار ذلك ملكة راسخة لو كأنو 

مستمران للطريقة اليسرل ُب كل باب من أبواب الدين ، علمان كتعليمان كاىتداءن كىداية ، فيندرج فيو 
فيو من أحكاـ الشريعة السمحة ، كالنواميس اإل٢تية ؛ ٦تا  سَت تلقي طريقة الوحي كاإلحاطة ٔتايت

 (ْ)كتكميل غَته .  يتعلق بتكميل نفسو الكرٯتة 
 فيكوف التيسَت إما ٟتامل الرسالة ، كإما أف يكوف ُب الرسالة نفسها .

جاء ّٔذه الرسالة ُب ٣تتمع مشحوف بالعقبات كا١تؤذيات كا١تضادات ، كفيو ا١تخالفوف   كالنيب  
األعداء ، كا١تقاموف األشداء ، فحكمة ابتبلء الناس ُب ظركؼ اٟتياة الدنيا تأباه ، كالبد أف يواجو 

 صعوبات كثَتة كىو يؤدم رسالتو .  النيب  

                                                           
 ( .ّْٔ" ا١تكرر " للنشار ) صػ  - ُ
 (ُٓٓ/ٔمعجم مقاييس اللغة "  البن فارس  )"  - ِ
 ( بتصرؼ ْْٗ_ْْٓ/ُٓ)" البن منظور لساف العرب "  - ّ
 (َُٕ/َّ) " لؤللوسي  ركح ا١تعا٘ب"  - ْ
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ا١تكلف بإعداد نفسو كفكره كقلبو كجسده لتحمل أعباء رسالتو بيسر كصرب   فبقي تيسَت النيب  
 كقوة كعزٯتة . 

ل أقبل عليو بانشراح صدر كطيب خاطر، فيعملو كىو قرير العُت ، فكاف كالشخص إذا يسر للعم
 ىذا العمل من جبلتو كفطرتو ، كليس عمبلن تكلفو كعهد إليو بو كأريد منو أداؤه .

كاليسرل : كصف ا١تؤنث ، مثل األيسر كصف ا١تذكر ، كبل٫تا يدؿ على التفضيل ؛ أم ذات اليسر 
 األكثر من كل األمم السابقة .

ذه الشريعة ىي ا٠تا٘تة لكل الشرائع كالديانات السابقة ، كىذه الشريعة اليسر على الناس ، كاليت ال كى
 حرج فيها ، كال تكاليف عسرة فيها كال إعنات كال أصر كما حصل لؤلمم السابقة .

كجاءت البشارة للناس ُب ىذه اآليات _ كىي من بدايات السور نزكالن ُب مكة _ أف رسالة ىذا 
 سوؿ ا٠تاًب لؤلنبياء كا١ترسلُت عليهم الصبلة كالسبلـ رسالة تتضمن أحكامان كتكاليف يسرل . الر 

 ٍب جاء تأكيد كشرح كتفصيل يسر الشريعة فيما نزؿ من القرآف ُب العهد ا١تكي كا١تد٘ب . 
أمور٫تا كاألكٔب ٛتل اآلية على العمـو : أم نوفقك للطريقة اليسرل ُب الدين ، كالدنيا ُب كل أمر من 

 (ُ)اليت تتوجو إليك .
 فخبلصة أقواؿ العلماء ُب معٌت اليسرل : 

ابن  _ اٞتنة : فيكوف ا١تعٌت نسهلك أك نسهل عليك للعمل الصاّب ا١تؤدم إٔب اٞتنة ، جاء عنُ
 (ِ)مسعود.

 _ الطريقة اليسرل : أم اليت ىي أيسر كأسهل ؛ كعلى ىذا القوؿ يتفرع معنياف ٢تا : ِ
 : نسهلك للطريقة السهلة ا١تيسرة ٟتفظ كتاب ا ، كىذا بالنظر إٔب اآليات اليت قبلها . ا١تعٌت األكؿ 

 ا١تعٌت الثا٘ب : سنهوف عليك الوحي حىت ٖتفظو كتعلمو كتؤديو . كىذا قريب ١تا قبلو .

                                                           
 (َُٔ/ُفتح القدير" للشوكا٘ب  )"  - ُ
 ( .ِِٗ/ِِ( ، ك " تفسَت القرطيب " )ّْٗ/ْ" تفسَت ا١تاكردم " ) -  ِ
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_  أم سنوفقك للشريعة السمحة السهلة ، فنشرع لك شرعان ٝتحان مستقيمان عدالن ال اعوجاج فيو ّ
 (ُ)حرج ، قالو الضحاؾ .  كال

 : رابعاً : العالقة التفسيرية بين القراءات 
 (ِ)اإلسكاف كالضم لغتاف : كاإلسكاف ىو األصل ، كالضم ١تناسبة اٟترؼ الذم قبل السُت . 

كقيل: كل اسم على ثبلثة أحرؼ أكلو مضمـو كأكسطو ساكن فمن العرب من ييثٌقلو ، كمنهم من 
ٍيسىرة ، ٮتففو مثل : عيٍسر كعيسي 

ى
ٍعسيرة كالعيٍسرىل خبلؼ ا١ت

ى
ٍعسىرة ك ا١ت

ى
ر ، كحيٍلم ك حيليم ، كالعيٍسرة كا١ت

 (ّ) كىي األمور اليت تػىٍعسير.
 

  
 
 
 
 
 
 
 

  
 

        
 

                                                           
 (.ّْٗ/ْ" تفسَت ا١تاكردم " ) - ُ
 (.ِّْ/ُ" مغٍت اللبيب " البن ىشاـ )ِ
 (َُِ/ٗ" لساف العرب " البن منظور )ّ
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نٍػيىا ﴿_ قال تعالى ٖ  ﴾ بىٍل تػيٍؤثًريكفى اٟتٍىيىاةى الدُّ
  : القراءات : أوالً 

 (ُ) بالتاء . ﴾ تػيٍؤثًريكفى  ﴿الباقوف بالياء ، كقرأ  ﴾ ٍؤثًريكفى يػي  ﴿قرأ أبو عمرك 
 : لقراءاتالمعنى اللغوي لاً :ثاني

كذكر الشيء ، كرسم الشيء  " أثر " ا٢تمزة كالثاء كالراء ، لو ثبلثة أصوؿ : تقدٙب الشيء ،
 .الباقي

 األثرة ، كٚتع األثَت أيثىراء . 
 (ِ). (استأثر ا بفبلف إذا مات كىو ييرجى لو اٞتنة  ) قاؿ ا٠تليل :

ةي كاإليثار ككأف اإلثىر ٚتع اإلٍثرة كىي األىثىرة .   (ّ) اإًلثػىري أم ا٠ًتَتى
 : لقراءاتالتفسير اإلجمالي لآلية المتضمنة لاً :ثالث
نٍػيىا ﴿ ىذا إضراب عن كبلـ مقدر يدؿ عليو السياؽ ، أم ال تفعلوف ما أمرًب ﴾ بىٍل تػيٍؤثًريكفى اٟتٍىيىاةى الدُّ

ة كلذكر اسم ربكم كالصبلة ، بل تؤثركف اللذات الفانية ُب الدنيا ، كٖتبوهنا، قاؿ بو سابقان من التزكي
بُّوفى اٍلعىاًجلىةى )  ﴿تعأب : بلَّ بىٍل ٖتًي ريكفى اآٍلىًخرىةى َِكى اآلخرة كنعيمها أفضل كأدـك من الدنيا ، ك (ْ)﴾ ( كىتىذى

دار فانية ، كاآلخرة شريفة باقية ،  ، كثواب ا ُب الدار اآلخرة خَت من الدنيا كأبقى ، فإف الدنيا
 ؟ .فكيف يؤثر عاقل ما يفٌت على ما يبقى ، كيًتؾ االىتماـ بدار البقاء كا٠تلد

                                                           
 (  .ِٗٗ/ِالبن اٞتزرم  )( ، ك " النشر" َٖٔ" السبعة ُب القراءات " البن ٣تاىد ) صػ_ُ
 (ٓٓ_ّٓ/ُ" معجم مقاييس اللغة " البن فارس ) - ِ
 (َٕ/ُلساف العرب ) - ّ
 .ُِ_َِسورة القيامة آية رقم :  - ْ
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قرأ اٞتمهور ىذه اآلية بالتاء ، كحجتهم قراءة أيب بن كعب كابن مسعود ) بل أنتم تؤثركف ( كىي 
ف أيها ا١تسلموف االستكثار من الدنيا ، فيكوف ا١تعٌت : بل تؤثرك (ُ)قراءة شاذة ٥تالفة لرسم ا١تصحف 

 لبلستكثار من الثواب . 
كعلى ىذا يكوف ا٠تطاب ُب اآلية ٞتميع الناس مؤمنهم ككافرىم ، فيكوف كرد ىذا مورد عتاب ُب 

 حق ا١تسلمُت، كتوبيخ ُب الكافرين .  
صيل منافعها كاالىتماـ ّٔا كا١تراد بإيثارىم اٟتياة الدنيا أعم ٦تا ذكر ، فيدخل فيو التوجو إٔب الدنيا كٖت

اىتمامان زائدان أكثر من االىتماـ ُب الطاعات كالقربات ، كما ىو حاؿ كثَت من الناس اليـو ، ترل 
الرجل منا يهتم بعملو الدنيوم ك٭ترص على االستيقاظ مبكران لو أكثر من حرصو على أداء الصبلة 

حرصو على ٚتع اٟتسنات ، كغَت ذلك كثَت ا١تكتوبة ، كترل اآلخر ٭ترص على ٚتع ا١تاؿ أكثر من 
 ٦تا ىو مشاىد ُب كاقعنا ا١تعاصر .

االستكثار من منافع الدنيا مع عدـ التفريط كاإل٫تاؿ ُب األمور الشرعية كأسباب النجاة ُب اآلخرة أما 
ا آىتىاؾى ا ﴿قاؿ ا تعأب : (ِ)فذلك ميداف فسيح للهمم ، كليس ذلك ٔتحل ذـ ، ارى كىابٍػتىًغ ًفيمى للَّوي الدَّ

ا أىٍحسىنى اللَّوي إًلىٍيكى كىالى تػىٍبًغ اٍلفىسىادى ُب اأٍلى  مى نٍػيىا كىأىٍحًسٍن كى ٍرًض ًإفَّ اللَّوى اآٍلىًخرىةى كىالى تػىٍنسى نىًصيبىكى ًمنى الدُّ
بُّ اٍلميٍفًسًدينى   (ّ). ﴾ الى ٭تًي

                                                           
( ، ِٕٓ/ّـ  )ُّٖٗىػ َُّْنسب الفراء ُب كتابو " معا٘ب القرآف " دار عآب الكتب ، بَتكت ، لبناف ، الطبعة الثالثة ،  - ُ

( ، كابن عطية ُب " تفسَته " ُّٔ/ٓ( ، كالزجاج ُب " معا٘ب القرآف كإعرابو " )ِّّ/  ِْفسَته "   ) ك الطربم ُب " ت
 (القراءة أليب بن كعب .ّٖٗ/ٔ(،  كالفارسي ُب كتابو " اٟتجة للقراء السبعة " )ْٗٓ/ٖ)

( . ك ُِٕ ، القاىرة ، مصر، )صػ كنسبها ابن خالويو ُب كتابو  " ٥تتصر ُب شواذ القرآف من كتاب البديع "  مكتبة ا١تتنيب
الز٥تشرم ُب " الكشاؼ ُب حقائق غوامض التنزيل كعيوف األقاكيل " ٖتقيق عادؿ أٛتد عبدا١توجود كعلي ٤تمد معوض ، مكتبة 

 (  كابن ز٧تلة ُب كتابو  " حجة القراءات "   ) َّٔ/ٔـ ، )ُٖٗٗىػ ُُْٖالعبيكاف ، الرياض ، السعودية ، الطبعة األكٔب ، 
 ( البن مسعود .ٕٗٓصػ 

 (.ٕٗٓ" حجة القراءات " البن ز٧تلة )صػ  - ِ
 .ٕٕسورة القصص آية رقم :  - ّ
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فيكوف ا١تعٌت :  ِ﴾ نَّبػيهىا اأٍلىٍشقىىكىيػىتىجى  ﴿، كحجتو قولو : (ُ)كقرأ أبو عمرك بالياء على الغيبة 
بل يؤثركف الكفرة األشقوف اٟتياة الدنيا ، كال يتأملوف فيما عدا حياهتم ىذه ، كال يتأملوف ُب حياة 
ثانية ، فا١تشركوف اليؤمنوف باآلخرة ، كإذا ذكركا باٟتياة اآلخرة كأخربكا ّٔا ٓب يعَتكا ٢تا ٝتعهم ذلك 

نٍػيىا ٪تىيوتي كى٨تىٍيىا كىمىا يػيٍهًلكينىا ًإالَّ الدٍَّىري  ﴿اطل كجعلوا ذلك من الكبلـ الب يىاتػينىا الدُّ  كىقىاليوا مىا ًىيى ًإالَّ حى
﴾.(ّ) 

كإيثار ىؤالء الكفرة ىو الرضا باٟتياة الدنيا كاالطمئناف إليها كاإلعراض عن اآلخرة بالكلية ، 
أىنُّوا ًّٔىا ًإفَّ الًَّذينى الى  ﴿:  كترؾ العمل ٢تا ، كما قاؿ تعأب نٍػيىا كىاٍطمى  يػىٍرجيوفى لًقىاءىنىا كىرىضيوا بًاٟتٍىيىاًة الدُّ

انيوا يىٍكًسبيوفى ٕكىالًَّذينى ىيٍم عىٍن آىيىاتًنىا غىاًفليوفى )  (ْ). ﴾( أيكلىًئكى مىٍأكىاىيمي النَّاري ٔتىا كى

 األمم السابقة ، كيذكر فدؿ بالقراءتُت أف ا٠تطاب أعم كأمشل كما تقدـ ، كىذا األمر عاـ كذلك ُب
ُب الصحف األكٔب كلها ، كباألخص صحف إبراىيم كموسى عليهم الصبلة كالسبلـ ، فدؿ ذلك أف 

 األمر ذك خطورة كأ٫تية ، كأنو أمر غالب على كل الناس .

الدنيا كاطة لتعبئة رصيده ، كاليركن ىذه لكن الشخص العاقل يعرؼ حقارة الدنيا كحقيقتها كعنده 
ا فهي دار مركر القرار ، كيكوف حالو كالغريب فيها كعابر منها ، كيعلم أف اآلخرة ىي الدار إليه

اٟتقيقية ، دار فيها القرار كاالستقرار كاإلقامة اٟتقيقية ؛ إما إٔب جنة كإما إٔب النار ، نسأؿ ا اٞتنة 
 (ٓ)كنستعيذ بو من النار .

 
 

                                                           
 ( .ٕٔٓ/ٓ" فتح القدير" للشوكا٘ب ) - ُ
 (.ّٖٗ/ٔ( ، ك " اٟتجة للقراء السبعة " للفارسي )ْٕٔ/ِ" إعراب القراءات " البن خالويو ) - ِ
 .ِْسورة اٞتاثية آية رقم :  - ّ
 .ٖ_ٕيونس آية رقم : ة سور  - ْ
 (.ٕٔٓ/ٓ)للشوكا٘ب فتح القدير" "  - ٓ
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 (ٔ):إعراب مفردات السورة . ا١تبحث الثا٘ب
فعل أمر مبٍت على السكوف ، كالفاعل ضمَت مستًت تقديره أنت ، كقد حيٌرؾ آخره  :َسبِّح      

  (ِ)بالكسر تفاديان اللتقاء اٟترفٍُت الساكنٍُت  . 

 .التضعيف مزيد بكىو ثبلثي  حى ييسىبّْحي كمصدره تسبيحان سىبَّ فعل الفعل أمر من فسبح 
 (ّ).و الفتحةعوؿ بو منصوب كعبلمة نصبمف  اسم :     

أصلو )ٝتػو( حػذفت الػواك ٗتفيفػان لكثػرة من الفعل ٝتو أك كسم  ، ذىب البصريوف  بأف  االسم لغة:و 
االستعماؿ كلتعاقب اٟتركات كسكن السُت، كحرؾ ا١تيم كاجتلبت الف الوصل فوزنػو )إفػع(، كتصػريفو 

بالقلػػػػب اليقبػػػػل، أب )أٝتػػػػاء، كٝتػػػػي، كٝتيػػػػت( دكف )أكسػػػػاـ، ككسػػػػيم( ك)كٝتػػػػت( شػػػػهد لػػػػو كاٞتػػػػرح 
كاشػػتقاقو مػػن )السػػمو(، كػػػ )العلػػو(، لداللتػػو علػػى مسػػماه يعليػػو مػػن حضػػيض ا٠تفػػاء أب ذركة الظهػػور 

 كاٞتبلء.
عبلمة على مسماه، كأصلو )كسم( فحذفت  ألنو؛  من )السمة( إٔب أنوالكوفيوف  ذىبك 

 . (ْ)الواك كعوضت عنها ٫تزة الوصل فوزنو )إعل(
 سم عبلمة على صاحبو كيعلوه .كعلى كبل االشتقاقُت فاال

رىبَّوي   رىبّْ ُب األصل من الًتبية ىو انتشار الشيء حاالن فحاالن أم حد التماـ . مثاؿ : رَبَِّك :
: مصدر مستعار للفاعل .  على كزف فػىعَّلى يػيفىعّْلي تفعيبلن أم رىىبَّ يػيرىيبّْ تػىٍربًٌيان. كرىبّْكى   .كرىبَّاهي ك رىبػَّبىوي  الرىبُّ

                                                           
( ، ك " إعراب القرآف " أليب جعفر أٛتد النحاس ، اعتٌت بو خالد العلي ، دار ُّٓ/ٓ" معا٘ب القرآف كإعرابو " للزجاج ) - ُ

القرآف " أليب ٤تمد مكي القيسي ( ، ك " مشكل إعراب َُّٖـ )صػ ََِٖىػ ُِْٗا١تعرفة ، بَتكت ، لبناف ، الطبعة الثانية ، 
( ، ك " إعراب القرآف ُّٓ/ِـ )ََِّىػ ُِْْ، ٖتقيق حاًب صاّب الضامن ، دار البشائر ، دمشق ، سوريا ، الطبعة األكٔب ، 

( ، ك " ُٔٓـ )صػ ُٓٗٗىػ ُُْٓ" أليب القاسم األصبها٘ب ، ٖتقيق فائزة ا١تؤيد ، مكتبة ا١تلك فهد ، الرياض ، السعودية ، 
 ، كما بعدىا ( .ُّٓعراب ثبلثُت سورة " البن خالويو ) صػ إ

 ( .  ُّٓ" إعراب ثبلثُت سورة "   البن خالويو ، ) صػ   - ِ
 ( .ُْٓ"  إعراب ثبلثُت سورة  " البن خالويو )صػ - ّ
 .( ُْ_ َْ /ُ" ) معا٘ب الزجاجانظر : " ، ك ( ِٓ/ُ" )ركح ا١تعا٘ب  "  - ْ
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ضاؼ إليو ٣تركر كعبلمة جره الكسرة الظاىرة ، كالكاؼ : ضمَت متصل مبٍت على الفتح ُب ٤تل : م
 جر مضاؼ إليو .

صفة لكلمة رب ٣تركرة كعبلمة جرىا الكسرة ا١تقدرة على األلف منع من ظهورىا  األعلى :      
 (ِ)سعود كالشوكا٘ب .، كاألكؿ أكٔب كما قاؿ ابن خالويو كأبو ال (ُ)التعذر . كقيل : صفة  لبلسم 

و عيليا ، على كزف فػىعىلى يػىٍفعىلي فػىٍعبلن أم عىلىيى يػىٍعلىيي عيٍليا كعليا و اسم التفضيل على كزف أفعل مؤنثىك  
 كإهنا ىو ٔتعٌت فاعل . كالعيليو ،

 (ّ)اسم  موصوؿ مبٍت على السكوف ُب ٤تل جر صفة ثانية لكلمة ربك .  الذي :       
كالفاعل ضمَت مستًت تقديره ىو ، فعل ماضي مبٍت على الفتحة ظاىرة على آخره ىو  َخَلَق :      

 كٚتلة خلق ال ٤تل ٢تا من اإلعراب صلة ا١توصوؿ . 
ٍلقان على كزف فػىعىلى يػىٍفعي من خىلىقى ٮتىٍلي كىو   لي فػىٍعبلن كىو من الثبلثي آّرد الصحيح .قي خى

ى :       الفاء : حرؼ عطف .  َفَسوَّ
ى : كالفاعل فعل ماض مبٍت على الفتحة  ا١تقدرة على األلف اللينة  _ منع من ظهوره التعذر _  َسوَّ

 (ْ): ضمَت مستًت تقديره  " ىو " يعود على لفظ اٞتبللة سبحانو كتعأب .
بزيادة  من سىوَّل ييسىوّْم  تىٍسوًيان من بناء ناقص كاكم على كزف فػىعَّلى يػيفىعّْلي تػىٍفًعيبلن . من الثبلثي آّرد 

 التضعيف ، لفائدة التكثَت ، أم جعلو سىوًيٌان .
 الواك : حرؼ عطف . والذي :      

 اسم  موصوؿ مبٍت على السكوف ُب ٤تل جر معطوؼ على االسم ا١توصوؿ السابق  .  الذي :

                                                           
( ، كالز٥تشرم ُب " ٖٗٓ/ ٖ( ، كابن عطية ُب " تفسَته " ) ّْٓ/ٖ " البحر ايط " )صحح القولُت أبو حياف ُب -ُ

 ( . ِْٔ/ِ( ، كالسيوطي ُب " اإلتقاف " )ّٔٓ/ٔالكشاؼ " )
( ، ك " تفسَت أيب السعود ا١تسمى إرشاد العقل السليم إٔب مزايا القرآف ُْٓ" إعراب ثبلثُت سورة  " البن خالويو )صػ   -ِ

 (.  ْٔٓ/ٓ( ك" فتح القدير " للشوكا٘ب ) ُّْ/ٗدار إحياء الًتاث العريب ، بَتكت ، لبناف ، ) الكرٙب ،
 (.ُْٓ" إعراب ثبلثُت سورة  " البن خالويو )صػ  - ّ
 (.ُٓٓ" إعراب ثبلثُت سورة " البن خالويو )صػ  - ْ
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َر : قىدَّرى كالفاعل ضمَت مستًت تقديره ىو ، كٚتلة  فعل ماضو مبٍت على الفتحة الظاىرة  ُب آخره ، َقدَّ
 من الفعل كالفاعل ال ٤تل ٢تا من اإلعراب صلة ا١توصوؿ . 

ري تقديران بناء صحيح من الثبلثي   رى يػيقىدّْ لي تػىٍفًعٍيبلن للداللة لتضعيف على كزف فػىعَّلى يػيفىعّْ با ا١تزادأصلو قىدَّ
 على التكثَت أم جعلو قادران  .

 الفاء : حرؼ عطف . فهدى :      
رى ،  فعل ماض مبٍت ىدى : على الفتحة ا١تقدرة  منع ظهورىا التعذر ، كىو معطوؼ على الفعل قىدَّ

ل يػىٍهًدم ىداية على كزف فػىعىلى يػىٍفًعلي فػىٍعبلن من الباب الثبلثي آّرد . دى  (ُ)كأصلو ىى
 كالفاعل ضمَت مستًت تقديره ىو . 

 الواك : حرؼ عطف  والذي :     
  ٤تل جر معطوؼ على االسم ا١توصوؿ الذم قبلو .اسم موصوؿ مبٍت على السكوف ُب  الذي :

كٚتلة ، كالفاعل ضمَت مستًت تقديره ىو  فعل ماض مبٍت على الفتحة الظاىرة ُب آخره ، أخرج :
 أىٍخرىجى ال ٤تل ٢تا من اإلعراب صلة  ا١توصوؿ . 

رىجى ٮتىٍري   ة القطع ُب أكلو  للداللة على ٫تز خيريكجان بزيادة  جي أصلو أىٍخرىجى ٮتىٍريجي  اٍخرىاجان من الفعل خى
 التعدية .

مفعوؿ بو منصوب كعبلمة نصبو الفتحة ا١تقدرة على األلف منع من ظهورىا التعذر  المرعى :      
ا١تعتل  على كزف فػىعىلى يػىٍفعىلي فػىٍعبلن من الثبلثي آّرد الناقص ، كىو اسم ا١تكاف من رىعىى يػىٍرعىى رىٍعيان 

 ياء .بال
 الفاء : حرؼ عطف . : َفَجَعَلوُ      

 كالفاعل ضمَت مستًت تقديره ىو . فعل ماض مبٍت على الفتحة الظاىرة ُب آخره ،َجَعَلُو :
 على كزف فػىعىلى يػىٍفعىلي فػىٍعبلن  أم جىعىلى ٬تىٍعىلي  جىٍعبلن كىو من الثبلثي آّرد الصحيح .  

 .ضمَت متصل مبٍت على الضم ُب ٤تل نصب مفعوؿ بو أكؿ  والهاء :
                                                           

 (.ُٔٓ" إعراب ثبلثُت سورة " البن خالويو )صػ _ ُ
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ٍثيان كغيثىاءن ، ، كىو مصدر من غىًثيى يػىٍغثىى غى  مفعوؿ بو ثاف منصوب كعبلمة نصبو الفتحة ُغثاء :      
 (ُ)ياء . كقيل : حاؿ . ا١تعتل بالعلى كزف فىًعلى يػىٍفعىلي فػىٍعبلن من الثبلثي آّرد الناقص 

نع من ظهورىا التعذر ، كىو صفة لكلمة غثاء منصوبة كعبلمة نصبها الفتحة ا١تقدرة م أحوى :      
وىايىةن ، أك اٟتيوَّةي على كزف فػىعىلى يػىٍفًعلي فػىٍعبلن من  وىل ٭تىًٍوم حى اسم التفضيل على كزف أفعل ىو من حى

 (ِ)الثبلثي آّرد اللفيف ا١تقركف .
تباينت أقواؿ ا١تفسرين ُب اختلف العلماء ُب إعراب كلمة  " أحول " كمن ىذا ا٠تبلؼ 

 (ّ):معناىا
  .  (ٓ) اقي على أهنا حاؿ ، كالب(ْ).) نعت ( فاٞتمهور على أهنا صفة  

: ىو قوؿ اٞتمهور أف األحول ىو : األسود ، من اٟتوة كىي السواد أك السمرة  القول األول
 ، أم جعلو أسود باليان بعد أف كاف أخضر ناضران زاىيان .  

حول الذم قد أسود عن العتق ، كيكوف قاؿ الفراء : ) إذا صار النبت يبيسان فهو غثاء ، كاأل
 (ٔ)أيضان : أخرج ا١ترعى أحول ، فجعلو غثاء ، فيكوف مؤخرا معناه التقدٙب (. 

                                                           
 (.ٓٔٓ/ٓا٘ب )" فتح القدير " للشوك - ُ
 (.ّْٓ/ٖ" البحر ايط " أليب حياف ) - ِ
( ، ك" إعراب القرآف " أليب القاسم ّْٓ/ٖ( ، ك " البحر ايط " أليب حياف )ُّْ_ُّّ/ِْ" تفسَت الطربم " ) - ّ

( ، ك"  ُٔٓـ ، ) صػ ُٓٗٗىػ ُُْٓإٝتاعيل االصبها٘ب ، ٖتقيق فائزة ا١تؤيد ، مكتبة ملك فهد ، الرياض ، السعودية ، 
( ، ك " ركح ا١تعا٘ب ُِٔ/ِ( ، ك " اإلتقاف " للسيوطي )ّٕٓ/ٔ( ، ك" الكشاؼ " للز٥تشرم )ُْْ/ٗتفسَت أيب السعود "  )

 ( . َُْ/ َّ" لؤللوسي ) 
ىػ ُِْٗ " إعراب القرآف " أليب جعفر أٛتد النحاس ، اعتٌت بو خالد العلي ، دار ا١تعرفة ، بَتكت ، لبناف ، الطبعة الثانية ، - ْ

( ، ك" مشكل إعراب القرآف " أليب ٤تمد مكي القيسي ، ٖتقيق حاًب صاّب الضامن ، دار البشائر ، دمشق َُّٖـ )صػ ََِٖ
 ( . ُّٓ/ِـ ، )ََِّىػ ُِْْ، سوريا ، الطبعة األكٔب ، 

 ( . جعلو حاؿ من ا٢تاء ُب جعلو . ُّٓ/ٓ" معا٘ب القرآف كإعرابو " للزجاج ، ) - ٓ
 ( .ِٔٓ/ ّالقرآف  " )  " معا٘ب - ٔ
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فجعل ذلك ا١ترعى غثاء ، كىو ما جف من النبات كيبس ، فطارت بو ) قاؿ ابن جرير : 
السواد من بعد البياض أك  الريح ، كإ٪تا عٍت بو ىاىنا أنو جعلو ىشيمان يابسان متغَتان إٔب اٟتوة ، كىي

 (ُ).(ا٠تضرة من شدة اليبس 
 كىذا الوصف أحول بعد خضرتو دليل على تصرؼ ا سبحانو كتعأب باإلنشاء كباالنتهاء .

: أف ُب الكبلـ تقدٯتان كتأخَتان فتكوف حاؿ من ا١ترعى أم أخرجو أحول من شدة   القول الثاني
 (ِ)ا٠تضرة كالرم فجعلو غثاء بعد ذلك .

 (ّ)أنو مثل ضربو ا سبحانو لذىاب الدنيا بعد نضارهتا .  : القول الثالث
كقد يقاؿ ُب مناسبة األكصاؼ ُب اآليات كالغرض منها ٘تثيل ٟتاؿ القرآف كىدايتو كالشريعة كنفعها 

 ٘تثيل بالغيث حيث كقع نفع . 
 السُت حرؼ استقباؿ .  :َسنُ ْقرُِئَك      

كالفاعل ضمَت مستًت تقديره  فوع كعبلمة رفعو الضمة الظاىرة على آخره ،فعل مضارع مر  : نُ ْقرُِئكَ 
 ٨تن .

 كىو على كزف أىٍفعلى يػيٍفعلي اٍفعاالن أم أىقػٍرىأى يػيٍقرأي اٍقراءن .   
 ضمَت متصل مبٍت على الفتح ُب ٤تل نصب مفعوؿ بو . والكاف :

 الفاء استئنافية . : َفاَل 
 اختلف فيها على قولُت :  :اَل 
 (ْ)ال ينسى  . : أف ال نافية ال عمل ٢تا ، كاآلية إخبار من ا تعأب بأف نبيو  قول األولال

                                                           
 (.ُّّ/ِْ" تفسَت الطربم" ) - ُ
 ( .  ُٗٓ_ُٕٓ" كتاب الطارقية  " البن خالويو ، ) صػ  - ِ
 ( .ِِٔ/ِِ( ، ك " تفسَت القرطيب " )ّْٗ/ْ" تفسَت ا١تاكردم " )ركم عن عبدالرٛتن بن زيد كقتادة ،  - ّ
( ،  ِِٖ/ِِ( كالقرطيب ُب " تفسَته " )ُٗٓاب ثبلثُت سورة "  )صػ كىذا القوؿ قوؿ أكثر ا١تفسرين ؛ ابن خالويو ُب " إعر ْ

كالنسفي ُب " مدارؾ التنزيل كحقائق التأكيل " ٖتقيق يوسف علي بديوم  ك ٤تي الدين ديب متو ، دار الكلم الطيب ، بَتكت ، 
 ( . َُٓ/ َّ( ،  كاأللوسي )ُِٖ/َّ( ، كابن عاشور ُب " تفسَته " )ُّٔ/ّـ ، )ُٖٗٗىػ ُُْٗلبناف ، الطبعة األكٔب ، 
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 : أف ال ناىية ، أم ال تنس يا رسوؿ ا ما نقرئك إياه من القرآف يعٍت ال تتعاطى  القول الثاني
 أسباب النسياف .

 " الناىية عليها _ أم كقد أجاب ىؤالء عن األلف البلزمة ُب قولو " تنسى " مع تقدـ " ال
الكلمة _ كمن شأهنا جـز ا١تضارع بعدىا ، أجابوا عن ذلك بأف األلف ىنا لئلشباع ، كما ُب قولو 

ا كىالى ٗتىٍشىى ﴿ تعأب :  (ِ).(ُ)﴾الى ٗتىىاؼي دىرىكن
رأه ، ال نافية كما ىو ا١تشهور كقوؿ األكثر ؛ ألف ا١تعٌت أنو إذا أقرأه فبل ينسى ما أق )قاؿ ابن حجر :

النسياف الذم ال ذكر  ﴾ تَ ْنَسى َفاَل  ﴿ كمن ٚتلة اإلقراء مدارسة جربيل ، كا١تراد أف النفي بقولو :
 (ّ). (بعده ، ال النسياف الذم يعقبو الذكر ُب اٟتاؿ لو قدر أنو نسي فإنو يذكره إياه ُب اٟتاؿ 

منع من ظهورىا التعذر ،  فعل مضارع مرفوع كعبلمة رفعو الضمة ا١تقدرة على آخره :تَ ْنَسى     
 كالفاعل ضمَت مستًت تقديره أنت .

 .  ا١تعتل بالياءكىو على كزف فػىعىلى يػىٍفعىلي فػىٍعبلن أم نىًسيى يػىٍنسى ًنٍسيان كًنٍسيانان من الثبلثي آّرد الناقص 
 أداة استثناء . :ِإالَّ     

ؿ بو ، كقد أعرب ىنا مفعوؿ اسم موصوؿ ٔتعٌت الذم مبٍت على السكوف ُب ٤تل نصب مفعو  : َما 
 بو ألنو ٚتلة االستثناء ناقصة منفية .

فعل ماض مبٍت على الفتح ، كىو على كزف شىاءى يىشىاءي كمشٍيئة من الثبلثي آّرد ، كبناءه  : َشاءَ 
 اجوؼ يائو . 

(  ال  اللَّوي  شىاءى ا لفظ اٞتبللة فاعل مرفوع كعبلمة رفعو الضمة الظاىرة على آخره ، كٚتلة ) :اللَّوُ 
 ٤تل ٢تا من اإلعراب صلة ا١توصوؿ . 

 
                                                           

 .ٕٕسورة طو آية رقم :  - ُ
كىذا القوؿ  ٥تالف لرسم ا١تصحف ، الذم جاء فيو رسم " تنسى " باأللف ا١تقصورة  كعليها ٚتيع القراء ، كلو كاف كما  - ِ

 قيل : ٟتذفت ىذه األلف ألجل جـز الفعل ا١تضارع .  
3

 ( .ُِِ/ُُ_ " فتح البارم " ) 
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 يفيد التوكيد . إفَّ حرؼ ناسخ مشبو بالفعل :ِإنَّوُ        
 ضمَت متصل ُب ٤تل نصب اسم إفَّ . الهاء :

كالفاعل ضمَت مستًت تقديره  فعل مضارع مرفوع كعبلمة رفعو الضمة الظاىرة على آخره ، :يَ ْعَلُم  
 ( ُب ٤تل رفع خرب إفَّ . مي يػىٍعلى ىو ، كٚتلة ) 

 كىو على كزف فىًعلى يػىٍفعىلي فػىٍعبلن أم يعلم عىًلمى يػىٍعلىمي ًعٍلمان من الثبلثي آّرد الصحيح اآلخر. 
ٍهرىان  :اْلَجْهرَ  ري جى هىرى ٬تىٍهى مفعوؿ بو منصوب كعبلمة نصبو الفتحة الظاىرة ، كىو اسم مصدر من جى

 لي فػىٍعبلن من الثبلثي آّرد الصحيح اآلخر . كًجهىاران على كزف فػىعىلى يػىٍفعى 
 الواك : حرؼ عطف . :َوَما  

 مبٍت على السكوف ُب ٤تل نصب معطوؼ على اٞتٍىٍهر.  اسم موصوؿ ما :
كالفاعل ضمَت  فعل مضارع كعبلمة رفعو الضمة ا١تقدرة على آخره منع من ظهورىا التعذر ، : َيْخَفى

 فىى ( ال ٤تل ٢تا من اإلعراب صلة ا١توصوؿ . مستًت تقديره ىو ، كٚتلة ) ٮتىٍ 
 كىو من خىًفيى ٮتىٍفىى خيٍفيان كًخفىاءن على كزف فىًعلى يػىٍفعىلي فػىٍعبلن من الثبلثي آّرد الصحيح اآلخر .  

ُركَ         الواك: حرؼ عطف . : َونُ َيسِّ
ُركَ  لفاعل ضمَت مستًت تقديره كا فعل مضارع مرفوع كعبلمة رفعو الضمة الظاىرة على آخره ، :نُ َيسِّ

 ٨تن .
كىو على كزف فػىعَّلى يػيفىعّْلي تػىٍفًعٍيبلن تػىٍفًعلة أصلو يىسَّرى يػييىسّْري تػىٍيًسٍَتاى تػىٍيًسٍَتةن من الثبلثي آّرد بزيادة  

 .  معتل بالياءالتضعيف من بناء مثاؿ 
 ضمَت متصل ُب ٤تل نصب مفعوؿ بو . والكاف :

 جر . البلـ : حرؼ :لِْلُيْسَرى 
اسم ٣تركر بالبلـ كعبلمة جره الكسرة ا١تقدرة على األلف منع من ظهورىا التعذر .أصلو  :ْلُيْسَرى ا

 . عىلى يػىٍفعىلي  فػىٍعبلن من الثبلثي آّرد ا١تثاؿ ا١تعتل بالياء سىرىل يىٍسرم ًسرىايىةن كًسرىايانان على كزف فػى 
رْ    الفاء : استئنافية . :َفذَكِّ
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رْ ذَ    كالفاعل ضمَت مستًت تقديره أنت . مر مبٍت على السكوف ،فعل أ :كِّ
رىةن  على كزف فػىعَّلى يػيفىعّْلي تػىٍفعيبلن تػىٍفًعلةن من الثبلثي آّرد الصحيح بزياد  ري تىذًٌكَتان تىٍذًكيػٍ ة كأصلو ذىكَّرى ييذىكّْ

 التضعيف لفائدة التعدية .
 حرؼ شرط جاـز . :ِإْن 

الفتح ، أصلو نػىفىعى يػىنػٍفىعي نػىٍفعان على كزف فػىعىلى يػىٍفعىلي فػىٍعبلن من الثبلثي فعل ماض مبٍت على  :نَ َفَعِت 
 آّرد الصحيح .

تاء التأنيث ، كيفًتض أف تكوف ساكنة لكنها حيركت بالكسر ، كحيركت بالكسر تفاديان  والتاء :
 .فعل الشرطاللتقاء اٟترفُت الساكنُت ، كالفعل نفعت مبٍت ُب ٤تل جـز 

فاعل للفعل نفعت مرفوع كعبلمة رفعو الضمة ا١تقدرة على األلف منع من ظهورىا التعذر  :َرى الذِّكْ 
ري تىذًٌكَت   رىةن  على كزف فػىعَّلى يػيفىعّْلي تػىٍفعيبلن تػىٍفًعلةن من الثبلثي آّرد الصحيح .ان تىٍذكً ، كأصلو ذىكَّرى ييذىكّْ

رُ    السُت : حرؼ استقباؿ . :َسَيذَّكَّ
رُ   . فعل مضارع مرفوع كعبلمة رفعو الضمة على آخره  :َيذَّكَّ

 ُب ٤تل رفع فاعل .مبٍت على السكوف اسم موصوؿ  :َمْن  
 فعل مضارع مرفوع كعبلمة رفعو الضمة ا١تقدرة على األلف منع من ظهورىا التعذر ، :َيْخَشى

٤تل ٢تا من اإلعراب  كالفاعل ضمَت مستًت تقديره ىو . كٚتلة ) ٮتىٍشىى ( مكونة من الفعل كالفاعل ال
 صلة ا١توصوؿ . 

 من خىًشيى ٮتىٍشىى خىٍشيان كخىٍشيىةن على كزف فىًعلى يػىٍفعىلي فػىٍعبلن من الثبلثي آّرد من بناء الناقص يائو .  
  .الواك : حرؼ عطف  : َويَ َتَجنَّبُ َها

نَّبي ٕتىىنُّبان فعل مضارع مرفوع كعبلمة رفعو الضمة الظاىرة على آخره ، أصلو ٕتىى  : يَ َتَجنَّبُ  نَّبى يػىتىجى
 . التضعيفالتاء ك على كزف تػىفىعَّلى يػىتػىفىعَّلي تػىفىعُّبلن كىو من الثبلثي آّرد الصحيح بزيادة 

 ضمَت متصل ُب ٤تل نصب مفعوؿ بو . الهاء :  
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ع فاعل مرفوع كعبلمة رفعو الضمة ا١تقدرة على األلف منع من ظهورىا التعذر ، كىو ٚت :اأْلَْشَقى 
تكسَت من لفظ اشتقى أصلو من شىقىى يىٍشًقى شىقىاكةن على كزف فػىعىلى يػىٍفًعلي فػىٍعبلن من الثبلثي آّرد 

 انتقص كاك .  
 اسم موصوؿ مبٍت على السكوف ُب ٤تل رفع نعت لكلمة األشقى .  :الَِّذي 

كالفاعل  رىا التعذر،فعل مضارع مرفوع كعبلمة رفعو الضمة ا١تقدرة على األلف منع من ظهو  :َيْصَلى 
ضمَت مستًت تقديره ىو . كٚتلة ) يىٍصلىى ( من الفعل كالفاعل ال ٤تل ٢تا من اإلعراب صلة ا١توصوؿ 

 . 
 أصلو من اٍصلىى ييٍصًلي اٍصبلن على كزف افػٍعىلى يػيٍفًعلي افػٍعىاالن من الثبلثي آّرد ناقص يائو .  

 
 ة الظاىرة .مفعوؿ بو منصوب كعبلمة نصبو الفتح :النَّاَر 

َرى  نعت للنار منصوبة كعبلمة نصبها الفتحة ا١تقدرة على األلف منع من ظهورىا التعذر ،  :اْلُكب ْ
بػىرى يىٍكبػيري كيرٍبان على كزف فػىعىلى يػىٍفعىلي فػىٍعبلن من الثبلثي آّرد الصحيح .  أصلو كى

 حرؼ عطف يفيد الًتتيب كالًتاخي  :ثُمَّ  
 نافية ال عمل ٢تا . : اَل 

 كالفاعل ضمَت مستًت تقديره ىو . فعل مضارع مرفوع كعبلمة رفعو الضمة ، :َيُموُت  
 أصلو مىاتى ٯتىيوتي مىٍوتان على كزف فػىعىلى يػىٍفعيلي فػىٍعبلن من الثبلثي آّرد كبناؤه اجواؼ كاكم .  

 ُب : حرؼ جر ، كا٢تاء : ضمَت متصل ُب ٤تل جر . :ِفيَها 
 ال : نافية ال عمل ٢تا . الواك : حرؼ عطف ، :َواَل 

كالفاعل  فعل مضارع مرفوع كعبلمة رفعو الضمة ا١تقدرة على األلف منع من ظهورىا التعذر، :َيْحَيى
 ضمَت مستًت تقديره ىو .

يىاةن على كزف فىًعلى يػىٍفعىلي فػىٍعبلن من الثبلثي آّرد كبنائو لفيف مقركف .  ًييى ٭تىٍِتى حى  أصلو حى
 حرؼ ٖتقيق . : َقدْ 
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ان على كزف أىفػٍعىلى يػيٍفًعلي ًإفػيعىاالن من كلمة  : َأفْ َلحَ   فعل ماض مبٍت على الفتح ، أصلو أىفػٍلىحى يػيٍفًلحي ًإٍفبلحى
ةن بزيادة ا٢تمزة القطع لفائدة على التعدية .   فػىلىحى يػيٍفًلحي فػىٍلحان كفىبلحى

 اسم موصوؿ ُب ٤تل رفع فاعل . :َمْن 
ى  كالفاعل ضمَت  الفتح ا١تقدر على األلف منع من ظهورىا التعذر ،فعل ماض مبٍت على  :تَ زَكَّ

 مستًت تقديره ىو . كٚتلة ) تػىزَّكىى ( ال ٤تل ٢تا من اإلعراب صلة ا١توصوؿ .
يىان على كزف تػىفىعَّلى يػىتػىفىعَّلي تػىفىعُّبلن من الثبلثي آّرد بزيادة التضعيف لفائدة   أصلو تػىزىكَّى يػىتػىزىكَّى تػىزىكّْ

 كرة . الصَت 
 الواك : حرؼ عطف . :َوذََكرَ 

رى ( معطوفة على  فعل ماض مبٍت على الفتح ، :َكرَ ذَ   كالفاعل ضمَت مستًت تقديره ىو . كٚتلة ) ذىكى
ى .  ٚتلة تػىزَّكى

رى يىٍذكيري ذًٍكران على كزف فػىعىلى يػىٍفعيلي فػىٍعبلن من الثبلثي آّرد صحيح اآلخر .   أصلو ذىكى
 صوب كعبلمة نصبو الفتحة ، تقدـ أصلو.مفعوؿ بو من :اْسَم 

 مضاؼ إليو ٣تركر كعبلمة جره الكسرة ، تقدـ أصل الكلمة .   :رَبِِّو 
 ضمَت متصل ُب ٤تل جر مضاؼ إليو . الهاء:

 الفاء : حرؼ عطف .  :َفَصلَّى 
ه ىو كالفاعل ضمَت مستًت تقدير  فعل ماض مبٍت على الفتح ا١تقدر منع من ظهوره التعذر ، :َصلَّى 

رى ( .   . كاٞتملة معطوفة على ٚتلة ) ذىكى
ةن على كزف فػىعَّلى يػيفىعّْلي تػىٍفًعيبلن من الثبلثي آّرد بزيادة التضعيف   أصلو صىلَّى ييصىلّْي تىٍصًليان كصىبلى

 لفائدة التعدية .
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 حرؼ عطف يفيد اإلضراب . :َبْل 
وف ألنو من األفعاؿ ا٠تمسة ، أصلو من كلمة أىثػَّرى فعل مضارع مرفوع كعبلمة رفعو ثبوت الن :تُ ْؤِثُروَن 

 يػيٍؤثًري ايٍػثىاران على كزف افػٍعىلى يػيٍفًعلي افػٍعىاالن من الثبلثي آّرد ا١تهموز فائو .
 كاك اٞتماعة : ضمَت متصل ُب ٤تل رفع فاعل .

ًييى حى  :اْلَحَياَة  يىاةن على كزف مفعوؿ بو منصوب كعبلمة نصبو الفتحة الظاىرة ، كىي مصدر من حى
 فىًعلى يػىٍفعىلي فػىٍعبلن من الثبلثي آّرد كبنائها لفيف مقركف ألف عُت الفعل كـر الفعل معتاال .  

نْ َيا   نعت منصوب كعبلمة نصبو الفتحة ا١تقدرة على األلف منع من ظهورىا التعذر .  :الدُّ
 الواك : كاك اٟتاؿ .  :َواآْلِخَرُة 

مة رفعو الضمة ، كىي اسم مصدر على كزف فعلو بكسر العُت ، أصلو مبتدأ مرفوع كعبل واآلخرة :
 يأخر أخرة على كزف فعل يفعل فعبل من الثبلثي آّرد ا١تهموز فائو .

ٌر  رىان على كزف فػىعىلى  :َخي ْ يػٍ ري خى يػٍ ارى ٮتًى خرب مبتدأ مرفوع كعبلمة رفعو الضمة الظاىرة ، أصلو من كلمة خى
 ي آّرد كبنائو اجواؼ يائو .يػىٍفًعلي فػىٍعبلن من الثبلث

 الواك : حرؼ عطف . :َوأَبْ َقى 
اسم معطوؼ مرفوع كعبلمة رفعو الضمة ا١تقدرة على األلف منع من ظهورىا التعذر ، أصلو  أَبْ َقى :

ع لفائدة من كلمة أىبٍػقىى يػىٍبًقي ًإبٍػقىاءن على كزف أىفػٍعىلى يػىٍفًعلي ًإفػٍعىاالن من الثبلثي آّرد بزيادة ا٢تمزة القط
 التعدية ناقص يائو .

 يفيد التوكيد . حرؼ ناسخ مشبو بالفعل :ِإنَّ 
 اسم إشارة ُب ٤تل نصب اسم إفَّ .:َىَذا 
 البلـ : الـ التوكيد ، كُب : حرؼ جر . :َلِفي 

 اسم ٣تركر بػ ُب كعبلمة جره الكسرة الظاىرة . :الصُُّحِف 
قدرة على األلف منع من ظهورىا التعذر. كشبو اٞتملة ) نعت ٣تركر كعبلمة جره الكسرة ا١ت :اأْلُوَلى 

 لىًفي الصُّحيًف األيكٔبى ( ُب ٤تل رفع خرب إفَّ .
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 بدؿ من كلمة الصُّحيف ٣تركر كعبلمة جره الكسرة الظاىرة على آخره .  :ُصُحِف 
 لىم . اسم أعجمي كعى :مضاؼ إليو ٣تركر كعبلمة جره الفتحة نيابة عن الكسرة ألنو ًإبٍػرىاًىيمى 

 الواك : حرؼ عطف . :َوُموَسى 
اسم معطوؼ على كلمة إبراىيم ٣تركر كعبلمة جره الفتحة ا١تقدرة على األلف منع من  :ُموَسى 

 ظهورىا التعذر ، كىو ٣تركر بالفتحة عوضان عن الكسرة ألنو ٦تنوع من الصرؼ . 
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 : البالغة في السورة الثالث ا١تبحث 
الفصاحة كالبياف كالبديع ،  ىذه السورة الكرٯتة ضركبان من الببلغة ، كأنواعان منلقد تضمنت 

 : منها

ل﴿،كقولو : ﴾خىلىقى فىسىوَّل ﴿حذؼ ا١تفاعيل ليفيد العمـو ، ُب قولو :  .ُ دى أم خلق   ﴾قىدَّرى فػىهى
 كل شيء فسواه ، كقدر كل شيء فهداه ، كما تقدـ معنا .

 لتأكيد الكبلـ . ﴾سىنػيٍقرًئيكى ﴿: اإلتياف بسُت االستقباؿ ُب قولو  .ِ
ا كىالى ٭تىٍِتى ﴿، كُب قولو :   ﴾إًنَّوي يػىٍعلىمي اٞتٍىٍهرى كىمىا ٮتىٍفىى ﴿الطباؽ ُب قولو :  .ّ  ﴾ٍبيَّ الى ٯتىيوتي ًفيهى

. 
 . ﴾كىنػييىسّْريؾى لًٍلييٍسرىل﴿جناس االشتقاؽ ُب قولو :  .ْ
 ى عظمة العطاء .اإلتياف فيو بنوف العظمة لتكوف عظمة ا١تعطي دليبلن عل .ٓ
رٍ ذى ﴿جناس االشتقاؽ بُت  .ٔ  . ﴾الذٍّْكرىل﴿ك ﴾كّْ
ا اأٍلىٍشقىى﴿كبُت ﴾سىيىذَّكَّري مىٍن ٮتىٍشىى﴿ا١تقابلة بُت  .ٕ نَّبػيهى  . ﴾كىيػىتىجى
نَّبػيهىا اأٍلىٍشقىى﴿االلتفات من الغيبة ُب قولو :  .ٖ بىٍل تػيٍؤثًريكفى اٟتٍىيىاةى ﴿إٔب ا٠تطاب ُب قولو :﴾كىيػىتىجى

نٍػيىا  تشديد التوبيخ ُب حق الكفرة كتشديد العتاب ُب حق ا١تسلمُت .ل﴾الدُّ
ا لىًفي الصُّحيًف اأٍليكٔبى ﴿ٚتيع ا١تؤكدات ُب قولو :  .ٗ ذى  مبالغة ُب رد إنكار ا١تنكرين .  ﴾ًإفَّ ىى

 (ُ)الزيادة كاٟتذؼ ُب عدة مواضع . .َُ
 
 
 

                                                           
ا٢تررم الشافعي ، إشراؼ ىاشم ٤تمد مهدم ،   حدائق الركح كالر٭تاف ُب ركايب علـو القرآف "  مد األمُت األرمي " تفسَت - ُ

 ( .ّٕٔ/ُّـ ، )ََُِىػ ُُِْدار طوؽ النجاة ، بَتكت ، لبناف ، الطبعة األكٔب ، 
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 :شرح مفردات السورة . الرابع ا١تبحث 
 

 ﴾ (ٔاْسَم رَبَِّك اأْلَْعَلى )َسبِِّح ﴿قولو سبحانو وتعالى : 
زيو كتقديس ا سبحانو كتعأب ػففي اآلية األمر بالتسبيح  سبحانو كتعأب ، كالتسبيح ىو تن
زيهو عن كل كصف ال يليق بو ػعن كل نقص كعيب كأف ٯتاثلو أحد ، كذلك يدؿ على كمالو ، كتن

 تعأب التفصيل عن معٌت التسبيح من صفات النقص اليت تتناَب مع كمالو . كسيأٌب إف شاء ا
 كأنواعو ُب الباب الثا٘ب ٔتواضيع السورة . 

 (ُ) :على ستة أقواؿ اختلف العلماء ُب لفظ : ) اسم ( ُب ىذه اآلية  الكرٯتة 
زائد المعٌت لو ، أك ذكر لقصد تعظيم ا١تسمى ؛ ألف  ف االسم صلة ، فهو: إ القول األول

قد تعظم ما ىو متعلق بو  ، كا١تعٌت على ىذا التأكيل : سبح ربك التعظيم إذا كجب للمعظم ، ف
 (ِ).األعلى

ف االسم ٔتعٌت ا١تسمى ، أم الذات ، ٔتعٌت : سبح ربك ، كيقاؿ : سبحاف : إ القول الثاني
ا ، كسبحاف ربنا . فا١تسبح ىو ا١تسمى ، كىو ا سبحانو كتعأب ، كذلك دليل على أف االسم ىو 

 (ّ) فرؽ بينهما .ا١تسمى ، كال

                                                           
النكت كالعيوف " للماكردم (. ك " ِِِ_ُِٗ/َّ( ك " تفسَت القرطيب " )ُُّ_ َّٗ/ ِْ" تفسَت الطربم " ) - ُ
(ْ/ّْٕ.) 
( ، ك " ّْٕ/ْ)للماكردم ( ، ك" النكت كالعيوف " ُِٗ/ َّجاء عن ابن عباس كالسدم كما ُب " تفسَت القرطيب " ) - ِ

 ( .ّٗٗ/ٖتفسَت البغوم " )
إليو كداللة سياؽ اآلية  رجح ىذ القوؿ كانتصر لو اإلماـ القرطيب كذكر أقواؿ متعددة عن الصحابة كالتابعُت تقوم ما ذىب -ّ

( ،  كابن َٗٓ_ٖٗٓ/ٖ( كابن عطية ُب " ارر الوجيز " ) ُِِ_َِِ/ َّ) الًَّذم خىلىقى فىسىوَّلاليت تليها تدؿ على ذلك 
ػ ىُُْْالقيم كما ُب " بدائع التفسَت اٞتامع لتفسَت ابن القيم اٞتوزية " دار ابن اٞتوزم ،الرياض ، السعودية ،  الطبعة األكٔب 

 (. ُٔٗ_ُٓٗ/ٓـ )ُّٗٗ
ـ ُُٖٗىػ َُُْكرد على ىذا القوؿ الفخر الرازم ُب " مفاتيح الغيب " دار الفكر ، بَتكت ، لبناف ، الطبعة األكٔب ، 

(ُّ/ُّٕ_ُّٖ . ) 
 ( .ُْٕ_ُِٕ/ ٗ(  كتتمتو  ) ٖٔٓ_ٖٓٓ/ٕكٓب ٭تبذ كذلك ىذا القوؿ الشنقيطي ُب " أضواء البياف " )
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ف االسم ٔتعٌت التسمية ، كيكوف معناه : سبح تسمية ربك ، أم نزه : إ القول الثالث
 (ُ)تسميتك ربك كذكرؾ إياه أف تذكره إال كأنت خاشع معظم ، كلذكره ٤تًـت .

ف االسم ىو اللفظ ، ٔتعٌت سبح اسم ا بتنزيهو ، فنفس االسم ا١تقصود : إ القول الرابع
زيو األلفاظ ػزيو ذاتو سبحانو كصفاتو عن النقائص ،  ٬تب تنػػىذه اآليات ، ألنو كما ٬تب تن بالذكرُب

 (ِ)ا١توضوعة ٢تا عن سوء األدب كعن كل ما اليليق ّٔا . 
ف االسم ىو اللفظ الداؿ على ا١تسمى ، ٔتعٌت : سبح ذاكران اسم ربك : إ القول الخامس

أم بأٝتاء ربك ، فيعم كل ما ىو معلـو من أٝتاء ا  األعلى ناطقان بو ، كاالسم ىنا للجنس ،
 اٟتسٌت .

 (ّ): أف التسبيح ُب اآلية ٔتعٌت الصبلة . القول السادس
كذكر بعض العلماء أف ا١تراد : بتسبيح  ا عز كجل الشك فيو ، كلكن الفائدة منو أف 

ٝتو ، أما إذا ٓب تذكر اسم ا التسبيح يكوف باللساف ؛ إذ ال ٯتكن تسبيح ا باللساف إال بذكر ا
فإف التسبيح يكوف بالقلب ، كلذا تقوؿ : سبحاف ا العظيم كسبحاف ا كْتمده ، كسبحاف ا 
العظيم تذكر االسم ، فتكوف فائدة ذكر االسم ىنا : الداللة على أف ا١تراد التسبيح باللساف كىذا ال 

فىسىبٍّْح بًاٍسًم رىبّْكى ﴿ رل اليت أفصحت عن ىذا :كيدؿ لذلك اآلية األخ بذكر االسم ، ٯتكن إال
أم سبح ا باٝتو ، فيكوف ىنا إذف فائدة ذكر االسم عظيمة جدان لئبل يقتصر اإلنساف  (ْ) ﴾اٍلعىًظيمً 

 على التسبيح بقلبو الذم ال يظهر معو االسم .
 م . فعلى ىذا  فتكوف كل معا٘ب ىذه األقواؿ ٤تتملة ، كا تعأب أعلى كأعل

                                                           
 ( .َٗٓ_ٖٗٓ/ٖ( ، ك " ارر الوجيز " البن عطية ) ُُّ_َُّ/ ِْتفسَته " ) ذكره الطربم ُب " - ُ
( ،  ك " فتح القدير اٞتامع بُت فٍت الركاية كالدراية من علم التفسَت " للشوكا٘ب ُُّ/ِْرجحو الطربم ُب " تفسَته " ) - ِ

(،ٓ/ْٓٔ.) 

 _
 (.ُِِ/َّجاء عن اٟتسن كغَته ، " تفسَت القرطيب " )ّ
 . ٔٗك ْٕواقعة  آية رقم : سورة الْ
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ا تعأب يدؿ على صفة العلو ، كسيأٌب اٟتديث مفصبلن ُب الفصل الثا٘ب اسم ىو  كاألعلى :
 من الباب الثا٘ب . 

ٍب كصف ا سبحانو كتعأب ذلك االسم بصفات تكوف دليبلن على كجود الرب كقدرتو ١تن 
بالذكر كالتسبيح قبل لسانو أراد معرفتو ، كىي تدؿ على علوه كقدرتو ، كٕتعل قلب ا١تتأمل فيها ينطق 

. 
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ى )﴿قولو سبحانو وتعالى :  َر فَ َهَدى )ٕالَِّذي َخَلَق َفَسوَّ ( َوالَِّذي َأْخَرَج ٖ( َوالَِّذي َقدَّ

 ﴾ (٘( َفَجَعَلُو ُغثَاًء َأْحَوى )ٗاْلَمْرَعى )
 در كأخرج ا١ترعى . تكررت كلمة  الذم  ُب اآليات كىي تعود إٔب ا األعلى فهو خلق كق

فا٠تالق ىو ا األعلى الكامل ، كخلقو من الكوف العجيب إٔب النجـو كالشمس كالقمر إٔب اإلنساف 
 إٔب األرض كالنبات إٔب اٟتيواف كا٢تواء كالبحار كاألٝتاؾ إٔب كل شيء فيو كماؿ الصنعة  كاإلبداع .  

 .  ُب الفصل الثالث من  الباب الثا٘ب_    كمعٌت ا٠تلق كتفاصيلو كأنواعو سيأٌب  _  إف شاء ا
كٚتلة " الذم خلق فسول " اشتملت على كصفُت : كصف ا٠تلق ، ككصف  ) قاؿ ابن عاشور :

 التسوية ، كحذؼ مفعولو " خلق " فيجوز أف يقدر عامان ، كىو ما قدره ٚتهور ا١تفسرين .
أم خلق كل ٥تلوؽ ، فيكوف  كركم عن عطاء كىو شأف حذؼ ا١تفعوؿ إذا ٓب يدؿ عليو دليل ، 

ل﴿كقولو تعأب حكاية عن قوؿ موسى : دى  .(ُ)﴾ قىاؿى رىبػُّنىا الًَّذم أىٍعطىى كيلَّ شىٍيءو خىٍلقىوي ٍبيَّ ىى
أك خلق آدـ كما ركم عن  ، أم خلق اإلنساف كما قدره الزجاج ،(ِ)ك٬توز أف يقدر خاصان 

 (ّ)الضحاؾ.
فىًإذىا سىوَّيٍػتيوي كىنػىفىٍختي ًفيًو ًمٍن ريكًحي فػىقىعيوا ﴿قاؿ تعأب :  أم بقرينة قرف فعل " خلق " بفعل " سول "

 (ٓ). ( (ْ)﴾لىوي سىاًجًدينى 
 (ٔ).(قاؿ الطربم : ) الذم خلق األشياء فسول خلقها  كعٌد٢تا ، كالتسوية التعديل 

 

                                                           
 .َٓسورة طو آية رقم :  - ُ
 (.َُْ_ُّٗ/ُّ" مفاتيح الغيب " للرازم ) - ِ
 ( .ّْٕ/ْ" تفسَت ا١تاكردم " ) - ّ
 .ِٕسورة ص آية رقم :  - ْ
 (  ِٕٓ/ َّ" التحرير كالتنوير " )  - ٓ
 ( .ُُّ/ِْ" تفسَت الطربم " )  - ٔ
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يأه كقيل : خلق اإلنساف كىقيل : خلق األجساد فسول األفهاـ ، ك كقيل : خلقو فسول خلقو ، 
  (ُ) للتكليف .

 (ِ). (أم خلق ا٠تليقة ، كسول كل ٥تلوؽ ُب أحسن ا٢تيئات  )كقاؿ ابن كثَت :
أطلق ا٠تلق ليعم كل ا١تخلوقات كما تقدـ ُب السجدة ، الذم أحسن كل شيء  )كقاؿ عطية سآب :

٠تلقتو كما خلقو ، كالتسوية التقوٙب كالتعديل ، كقد خلق ا كل ٥تلوؽ مستو على أحسن ما يتناسب 
خلق لو ، فخلق السموات فسواىا ُب أقول بناء ، كأعلى ٝتك ، كأشد ٘تاسك ، ال ترل فيها من 
تشقق كال فطور ، كزيٌنها بالنجـو ، كخلق األرض كدحاىا ، كأخرج منها ماءىا كمرعاىا ، كاٞتباؿ 

ت الثمار ككقود النار أرساىا كجعلها فراشان كمهادان ، كخلق األشجار فسواىا على ما تصلح لو من ذكا
 كغَت ذلك .

ًبًل كىٍيفى خيًلقىٍت ) ﴿كىذه اٟتيوانات ُب خلقتها كتسويتها آية :  ( كىًإٔبى ُٕأىفىبلى يػىٍنظيريكفى ًإٔبى اإٍلً
ٍيفى ريًفعىٍت ) اًء كى ٍيفى نيًصبىٍت )ُٖالسَّمى ٍيفى سيًطحىٍت )ُٗ( كىًإٔبى اٍٞتًبىاًؿ كى  (ّ). ﴾(َِ( كىًإٔبى اأٍلىٍرًض كى

أما اإلنساف  فهو ُب أحسن تقوٙب ، كل ذلك ٦تا يستوجب حقان لو سبحانو أف يسبح اٝتو ُب ذاتو ، 
 (ْ).(زيو عن كل نقص ػػكٚتيع صفاتو ، حيث ٚتع بُت ا٠تلق كالتسوية ، فلو كماؿ القدرة كالتن

 زعمهم أف العبد قاؿ األلوسي رٛتو ا : ) ... كرد ٔتا دلت عليو اآلية من العمـو على ا١تعتزلة ُب    
خالق ألفعالو ، كالز٥تشرم مع أف مذىبو مذىبهم ، قاؿ ىنا بالعمـو ، كلعلو ٓب يرد العمـو اٟتقيقي ، 
أك أراده لكن على معٌت خلق كل شيء إما بالذات أك بالواسطة ، كجعل ذلك  ُب أفعاؿ العباد 

   (ٓ) م .بإقداره سبحانو ك٘تكينهم على خلقها باختيارىم كقدرىم ا١توىوبة ٢ت

                                                           
 ( .ْٔٓ/ٓ)للشوكا٘ب "  ك" فتح القدير( ، ِِِ/ِِ" تفسَت القرطيب " ) - ُ
 ( .ِْٓ/ٕ" تفسَت ابن كثَت " ) - ِ
 .َِ_ُٕسورة الغاشية  آية رقم :  - ّ
 ( .ُٕٔ/ٗ" تتمة أضواء البياف " ) - ْ
 .، كمسألة خلق أفعاؿ العباد ستأٌب إف شاء ا مفصلة  ُب موضوعات السورة ( ُِّ/ُٓ" ) " ركح ا١تعا٘ب  - ٓ

 



137 

 

أما التسوية ُب كل شيء من ٥تلوقات ا اليت دلت عليها قولو تعأب : " فسول " فمعناىا : 
 جعل ما خلق يبلغ بإنشائو ا١تتدرج الغاية ا١تقضية لو ُب خطة التكوين ، فصار تامان بالغان غايتو .

م بلغ الغاية ا١تقضية لو ُب سول الشيء : أم جعلو مستويان ، كسويان ، كا١تستوم كالسوم ىو التاـ الذ
  (ُ) خطة تكوينو .

كجاء العطف بالفاء ُب " فسول " الدالة على الًتتيب ١تطابقة كاقع سنة ا ُب خلقو كىي 
 اإلنشاء ا١تتدرج إٔب كماؿ الشيء كغايتو ا١تعدة ُب خطة إ٬تاده .

حىت بلوغ ا١تخلوؽ ك١تا كانت عمليات ا٠تلق تسَت كفق نظاـ الًتبية ، كىي اإلنشاء ا١تتدرج 
غاية كمالو ، كّٔا يكوف مستويان ، فإف تسوية ا١تخلوؽ تأٌب متأخرة كمًتتبة على أعماؿ ا٠تلق  ا١تتتابعة 

 اكمة ُب كل أجزائها كعناصرىا .
ُب غاية اإل٬تاز ، مع ا١تطابقة ٟتركة الصنع الربا٘ب  ﴾الًَّذم خىلىقى فىسىوَّل  ﴿فقوؿ ا عز كجل : 

 (ِ)كم العجيب .ا١تتقن ا
ل ﴿مرتبطة ارتباطان كثيقان  بػػػػ  ﴾خىلىقى فىسىوَّل  ﴿كقولو :  دى رى فػىهى أم أف ا٠تلق لو نظاـ  ﴾ قىدَّ

دقيق سوم ٤تكم ُب حياة ا٠تبلئق مقدر تقديران التناقض فيو كال تضارب ، كىذه ا٠تبلئق هتتدم إٔب 
ع إٔب ىذا التقدير أكدع ا فيها من ا٠تضو ىذا التقدير كإٔب ىذا النظاـ بفطرهتا كبعقلها ، أك ١تا 

انظر إٔب ىذا الطفل الرضيع كيف يشرب اٟتليب ك٭تتاج إليو من صدر أمو ، من  . اكم الدقيق
الذم ىداه إٔب ىذا الطريق ؟ كأمَّنى لو اٟتليب كأكدعو ُب صدر أمو ، كىداه لسد جوعو ؟ إنو ا 

 سبحانو كتعأب . 
ساف السوم ُب جسمو أف يكرب كٯتر بأطوار اٟتياة ا١تختلفة من اٞتنُت إٔب كقدر سبحانو ٢تذا اإلن

الرضيع إٔب الصغَت إٔب أف يصبح كبَتان ، كما قدر لو أف يأكل كيسَت على األرض ، فأمن لو ُب 
األرض األقوات كاألرزاؽ اليت تساعد اإلنساف على اٟتياة فضمن لو الغذاء ُب اٟتيواف ، كا٠تضر 

                                                           
 ( .ْْٕ/ُ)ٟتبنكة "  كر" معارج التف - ُ
" معارج التفكر كدقائق التدبر" تأليف : عبدالرٛتن حسن حبنكة ا١تيدا٘ب ، دار القلم ، دمشق ، سوريا ، الطبعة األكٔب ،  - ِ

 (. ْْٕ/ُـ )َََِ
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لنبات ، كما ضمن لو ا٢تواء كي يتنفس ، كالنـو كي يرتاح ، سبحانو ريب األعلى ما كالفواكو ُب ا
 أعظمو .

ٮترب ا سبحانو كتعأب ُب ىذه اآلية الكرٯتة أنو قدر ا١تقادير ُب كل صغَت ككبَت من ىذا الكوف كلو ، 
رو ﴿قاؿ تعأب :    (ُ). ﴾ًإنَّا كيلَّ شىٍيءو خىلىٍقنىاهي ًبقىدى

ٖتديد ا١تقادير ، كيكوف التقدير ُب كل شيء لو أجزاء صغرل يتكوف من اجتماع  فالتقدير : ىو
 مقادير ٥تتلفة منها كائنات ٥تتلفات . 

فمن ٖتديد ا١تقادير : ٖتديد األزمنة كأعمار الكائنات ، بدءان كامتدادان كانتهاء ، كٖتديد األمكنة من 
قات ، إٔب كل شيء تدرؾ العقوؿ  أنو قابل الفراغ ، الذم التدرؾ لو هناية ، كٖتديد القول كالطا

للتجزئة إٔب أجزاء صغرل ، كل جزء منها ٯتثل أصغر كحداتو . فكل شيء ُب ا١تخلوقات ىو ذك 
 (ِ)أجزاء ، كا سبحانو ىو الذم ٭تدد مقادير األجزاء كمقادير أفعا٢تا كآثارىا كالغاية منها . 

ن شجر كغَته ، كاقتصرت على بعض أنواعو ٗترب كتذكر اآلية الكرٯتة ٠تلق جنس النبات م
 كىو الكؤل ألنو معاش السوائم اليت ينتفع الناس ّٔا . 

كا١ترعى : كل ماٗترجو األرض من النبات كالثمار كالزركع ا١تختلفة ، كأصلو : ا١ترعي : قلبت الياء ألفان 
األنعاـ ، من صنوؼ كالذم أخرج ا١ترعى من األرض مرعى  ) قاؿ ابن جرير : لتحركها بعد الفتح .

 (ّ).( النبات كأنواع اٟتشيش 
 كُب ىذا مثل يضربو ا من أمثلتو الكونية اليت تدؿ على كوف ا سبحانو خلق فسول كقدر فهدل .

 ككذلك إخراج النبات يدؿ على ٚتلة من صفات ا الداخلة ٖتت كونو رب العا١تُت . 
 كدكابان ، كسخرىا ١تنافعهم ا١تختلفة . كُب ىذا امتناف على الناس إذ ىيأ ٢تم أنعامان 

 (ْ)كالغثاء : ىو ما يقذؼ بو السيل على جانب الوادم من ا٠تشاش كاألكراؽ كالنبات . 

                                                           
 .  ْٗسورة القمر آية رقم  :  - ُ

2
 ( . بتصرؼ . ْْٖ_ْْٕ/ُ" معارج التفكر " ٟتبنكة )_  
 ( .ُِّ/ِْ" ) " تفسَت الطربم  - ّ
 ( .ِِْ/ِِ( ، ك " تفسَت القرطيب )ِْٓ/ٖ" البحر ايط " أليب حياف ) - ْ
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( ِإالَّ َما َشاَء اللَُّو ِإنَُّو يَ ْعَلُم اْلَجْهَر َوَما َيْخَفى َٙسنُ ْقرُِئَك َفاَل تَ ْنَسى ) ﴿قولو سبحانو وتعالى : 

(ٚ )﴾ 
من ا سبحانو ؛ أف  ٢تا إرتباط باآليات السابقة اليت ىي توجيهات للنيب ىذه اآليات 

ٮترب الناس باألمور ا١تتعلقة با سبحانو ، كتنزيهو عما ال يليق بو ، كبياف أدلة ربوبيتو ُب كونو ، كىذا 
اليت تتعلق  األمور مهمة جدان لتعلقها بالذات اإل٢تية كىي من أسس الدين ، كالبد أف تتبع ىذه األمور

بأركاف اإلٯتاف ، كأخرل تتعلق باٟتياة ، كالبد لتلقي ىذه األمور من استعداد نفسي كعقلي ، كٛتل 
مه كيف يؤدم ىذه الرسالة  ، كًعٍلمي النيب  ىذه ا١تسؤكلية بالتبليغ كالتذكَت ، فلرسوؿ  بأنو بشر  ىى

ك٫تو ىذا األمر ، جاءت الطمأنة من  ، كأنو معرض للنسياف ، كقد ينسى بعض ما ينزؿ إليو من ربو ،
؛ من ٗتوفو من نسياف القرآف ، كٗتوفو من عدـ استطاعتو تأدية كظائف الرسالة   ا تعأب للنيب 

 . الفصل ا٠تامس من الباب الثا٘بعلى أًب كجو ، سيأٌب التفصيل ُب 
  ب الثا٘ب : موضوعات السورة . : سيأٌب إف شاء ا معٌت االستثناء ُب البا ًإالَّ مىا شىاءى اللَّوي  

ا على  ا : كىذا االسم الشريف كىو " ا " أكؿ أٝتاء ا اٟتسٌت ًذٍكران ، كأٚتعيها للمعا٘ب ، كأد٢تُّ
 اإل٢تية ، ك أثبتيها للربوبية ، كٓب يسمَّ بو أحد سول ا .

 ؟ على قولُت : كالعلماء ٥تتلفوف ىل ىو مشتق أك ىو كاألٝتاء األعبلـ موضوع غَت مشتق
فكثَت من األئمة الورعُت أٍٞتمتهم ىيبة ىذا االسم كعظمتو عن التماس علم اشتقاقو من لغة العرب ، 

 (ُ)كأٚتعوا على تعظيمو باالتفاؽ .
 (ِ)فسرت على ثبلثة أقواؿ : : ًإنَّوي يػىٍعلىمي اٞتٍىٍهرى كىمىا ٮتىٍفىى

 قوؿ كالعمل ، كما ٮتفى من السر .أم اإلعبلف من ال :و يعلم اٞتهرإنٌ  : القول األول

                                                           
َلَقْد َمنَّ اللَُّو َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن ِإْذ بَ َعَث :"ذكر أقواؿ العلماء ابن ناصرالدين الدمشقي ُب كتابو " ٣تالس ُب تفسَت قولو تعأب  -ُ

 ( .ُّٗ_ َُٗ)صػ  " ِفيِهْم َرُسواًل ِمْن أَنْ ُفِسِهمْ 
 ( .ِِٖ/ِِ( ، ك " تفسَت القرطيب )ّْٗ/ْ" تفسَت ا١تاكردم " ) - ِ
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اٞتهر ما حفظتو من القرآف ُب صدرؾ ، كما ٮتفى ىو ما نسخ من  فٌ : إ القول الثاني
 حفظك .

 : إعبلف الصدقة كاخفاءىا .  القول الثالث
ُرَك لِْلُيْسَرى )﴿وقولو تعالى :   ﴾(َٛونُ َيسِّ

ث األكؿ : القراءات الواردة ُب تقدـ تفسَتىا ُب الفصل الثالث : مفردات السورة ، ُب ا١تبح
 مفردات السورة . 
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ْر ِإْن نَ َفَعِت الذِّْكَرى ) ﴿وقولو سبحانو وتعالى :   ﴾ (َٜفذَكِّ

ف كالعجز، بشره بشأف األمرين اللذين أ٫تٌاه ؛ من النسيا  بعد أف طمأف ا رسولو 
 : ببشارتُت عظيمتُت

كالتيسَت كالتوفيق للشريعة السهلة السمحة ، كألعماؿ ا٠تَت ، كجَّو ٫تا حفظ القرآف كعدـ نسيانو ، 
ا لو األمر بأف يقـو بتبليغ رسالتو كبياهنا كشرحها ٢تم ، كإقامة األدلة كالرباىُت اليت تقنعهم بصحتها 

م ، كمعاٞتتهم بالًتغيب كالًتىيب ، كٔتختلف كسائل الدعوة ا١تؤثرة ، كبتذكَتىم ٔتا ينفعهم ُب دينه
ى من ينتفع بالذكرل كىو من ٮتاؼ ا ، كمن يعرض عنها كىو  كدنياىم ، كدعوهتم إٔب اٟتق ، كبػىُتَّ

 من يعصي ا ، كيكوف كالعياذ با ُب قعر جهنم .
 فمدار تفسَت اآلية على معٌت " إف " ُب اآلية ، فؤلىل العلم فيها أقواؿ :

كمن ا١تعاصرين ،  (ِ)، كابن كثَت  (ُ)حياف  تيار أيبإف " ٔتعٌت حيث ، كىو اخ " فٌ : إ القول األول
 (ّ).الشنقيطي

ٍر ًإٍف نػىفىعىًت الذٍّْكرىل  ﴿كقولو تعأب :) قاؿ ابن كثَت رٛتو ا :  أم : ذكر حيث تنفع  ﴾ فىذىكّْ
التذكرة ، كمن ىنا يؤخذ األدب ُب نشر العلم فبل يضعو عند غَت أىلو ، كما قاؿ ابن مسعود رضي 

كقاؿ علي رضي ا  (ْ).(ما أنت ٔتحدث قومان ال تبلغو عقو٢تم إال كاف لبعضهم فتنة  ) و :ا عن
 (ٔ). (ٓ)( حدثوا الناس ٔتا يعرفوف أٖتبوف أف يكذب ا كرسولو )عنو : 

                                                           
 ( .ْْٓ/ٖ" البحر ايط " ) -ُ
 ( .ّْٓ/ٕ" تفسَت ابن كثَت " )  -ِ
ت دفع إيهاـ كاالضطراب عن آيا ( ، كذكر ٚتيع األقواؿ كالراجح منها الشنقيطي ُب كتابو  "ُٖٕ/ٗ" تتمة أضواء البياف " ) - ّ

 ( . ُّٗىػ ) صػ ُِْٔالكتاب "  إشراؼ بكر بن عبدا أبوزيد ، دار عآب الفوائد ، مكة ، السعودية ، الطبعة األكٔب ، 
( ، لكن كقع ُب اإلسناد انقطاع ، كعبيد ا ٓب يسمع من عبدا بن مسعود ّٓ/ُأخرجو مسلم ُب " مقدمة صحيحو " ) - ْ

 رضي ا عنو .
 ( .ُّٗ/ُُب " صحيحو " كتاب العلم ، باب من خص قومان دكف قـو كراىية أاٌل يفهموا ) أخرجو البخارم - ٓ
 ( .ّْٓ/ٕ" تفسَت ابن كثَت" ) - ٔ
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كعلى ىذا القوؿ ينظر ُب اٟتالة اليت أمامو فإف رأل انتفاع التذكَت أقدـ ، كإف رأل أنو سيأٌب ٔتفسدة 
 جم .أعظم أح

 كيشهد ٢تذا العمومات  الواردة ُب اختيار أخف الضررين كا١تصاّب كا١تفاسد ك٨تو ذلك .
قل ال يسعى إٔب ما ال فائدة كتكوف تكرار الذكرل عند الظن بالفائدة كإلقامة اٟتجة كذلك ، ألف العا

 فيو.
  تنفع الذكرل لو .كيعرؼ ذلك  _ أم تيقن الفائدة _ إعبلـ ا تعأب ألحد أنبيائو بأف ىذا ال   

كقد يعلم ذلك بقرينة اٟتاؿ ، ْتيث يبلغ ما أمره ا من الرباىُت كاٟتجج ، كالشخص مصر على  
 (ُ) كفره عنادان كٞتاجان ، فمثل ىذا ال ٕتب لو الذكرل دائمان .

 (ِ)ف  " إف " ٔتعٌت قد ، فا١تعٌت فذكر فقد تنفع الذكرل ، قالو مقاتل  .إ : القول الثاني
ف ُب اآلية ٤تذكؼ دؿ عليو السياؽ ، فيكوف ا١تعٌت : فذكر إف نفعت الذكرل كإف : إ ل الثالثالقو 

ٓب تنفع ، فذكر ا سبحانو أشرؼ اٟتالُت كىو االنتفاع بالتذكرة كنبو على األخرل . قالو الفراء 
 (ٓ)كاٞترجا٘ب . (ْ)كالزىراكم  (ّ)كالنحاس 

 (ٔ).(فع التذكَت كاجب كإف ٓب ين )قاؿ اٞترجا٘ب :
 

                                                           
حفص عمر بن عادؿ الدمشقي ، ٖتقيق عادؿ أٛتد عبدا١توجود ، ك علي ٤تمد معٌوض ،  " اللباب ُب علـو الكتاب " أليب - ُ

 ( بتصرؼ .ِّٖ/َِ)ـ ، ُٖٗٗىػػ  ُُْٗالطبعة األكٔب ،  دار الكتب العلمية ، بَتكت ، لبناف ،
 ( .َٗ/ٗ" زاد ا١تسَت " البن اٞتوزم ) - ِ
 

( ك ىو : أبو جعفر ، أٛتد بن ٤تمد  ا١تصرم  النحوم ، كاف كاسع العلم غريز  َُُّٗب كتابو " إعراب القرآف " ) صػػ  ّ
 ىػػ . ّّٖنة الركاية كثَت التأليف ، من كتبو " إعراب القرآف " توُب س

( ك " الواُب بالوفيات " للصفدم  ِٖ/ ُ( ك" كفيات األعياف " البن خلكاف )ُِٕ_ " نزىة األلباء " البن األنبارم ) صػػ 
 ( .ٖٔ/ُ( ك" طبقات ا١تفسرين " للداكدم ) ِّٔ/ٕ)
ػ . " سَت أعبلـ النببلء " ىػْْٓىو : أبو حفص ، عمر بن عبيدا القرطيب ، ٤تدث األندلس مع ابن عبدالرب ، توُب  - ْ

 ( . ُِٗ/ُٖالذىيب )
"-  

 ( .ِٗٓ/ٖ( ، ك" تفسَت ابن عطية " )ْْٓ/ٖالبحر ايط " أليب حياف )ٓ
 ( . ِِٗ/ِِ" تفسَت القرطيب " ) - ٔ
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 (ِ)كالشوكا٘ب . (ُ)، ، اختار ىذا القوؿ البغوم( إف نفعت كإف ٓب تنفع ...  )كقاؿ الواحدم :
 (ّ). (كقد سبقهما _ أم الواحدم كاٞترجا٘ب _ إٔب القوؿ بو الفراء كالنحاس  )كقاؿ الشوكا٘ب :

 كيػيؤىٍيدي ىذا القوؿ بعدة أدلة ، منها : 
ا قىاليوا مىٍعًذرىةن كىًإٍذ قىالىٍت أي ﴿: قولو تعأب  ابنا شىًديدن بػيهيٍم عىذى هيٍم ًٓبى تىًعظيوفى قػىٍومنا اللَّوي ميٍهًلكيهيٍم أىٍك ميعىذّْ مَّةه ًمنػٍ

 (ْ).﴾ًإٔبى رىبّْكيٍم كىلىعىلَّهيٍم يػىتػَّقيوفى 
بىا ًإٔبى ًفٍرعىٍوفى ًإنَّوي طىغىى )﴿كقولو :   (ٓ).﴾يػىتىذىكَّري أىٍك ٮتىٍشىى( فػىقيوالى لىوي قػىٍوالن لىيػّْننا لىعىلَّوي ّْاٍذىى
الىنىا فىٍأتًنىا ٔتىا تىًعدينىا ًإٍف كيٍنتى ًمنى الصَّاًدًقُتى ﴿كقولو : ادىٍلتػىنىا فىأىٍكثػىٍرتى ًجدى كغَتىا  (ٔ).﴾قىاليوا يىا نيوحي قىٍد جى

. 
كىذا ا١تعٌت الذم قالوه مدلوؿ عليو بآيات أخر ، كىو معلـو ) قاؿ ابن تيمية عن ىذا القوؿ : 

باالضطرار من أمر الرسوؿ ، فإف ا بعثو مبلغان كمذكران ٞتميع الثقلُت اإلنس كاٞتن ، لكن ليس ىو 
 (ٕ).(معٌت اآلية 

كىأىنٍػتيمي اأٍلىٍعلىٍوفى ًإٍف كيٍنتيٍم ﴿  إذ ؛ أم إذ نفعت ، كقولو تعأب :: إف ٔتعٌت القول الرابع
 مذىب الكوفيُت خبلفان للبصريُت . بعد إٯتاهنم . كىذاأم إذ كنتم فلم ٮترب بعلوىم إال   (ٖ).﴾ميٍؤًمًنُتى 

. (ٗ) 
 

                                                           
 ( .َُْ/ٖ" تفسَت البغوم " ) - ُ
 ( .ٔٔٓ/ٓ" فتح القدير " ) - ِ
 " فتح القدير" ا١ترجع السابق .  - ّ
 .ُْٔعراؼ آية رقم : سورة األ - ْ
 .ْْ_ّْسورة طو آية رقم :  - ٓ
 .ِّسورة ىود آية رقم :  - ٔ
 ( .   ٓٗ/ُٔ" ٣تموع الفتاكل ) - ٕ
 .ُّٗسورة آؿ عمراف آية رقم :  - ٖ
 . (ٔٔٓ/ٓ، ك "فتح القدير " للشوكا٘ب ) (ْْٓ/ٖ) أليب حياف  " " البحر ايط - ٗ
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: إف ٔتعٌت ما ، كتكوف ما مصدرية كىي ٔتعٌت الظرؼ : أم فذكر ما نفعت  القول الخامس
 (ُ)الذكرل ، ألف الذكرل نافعة بكل حاؿ . 

  (ِ) ا صيغة شرط أريد ّٔا ذـ الكفار كاستبعاد تذكرىم .هنٌ : إ القول السادس
: كقيل معٌت اآلية : اإلرشاد إٔب التذكَت باألىم ، أم ذكر با١تهم الذم فيو  ابعالقول الس

النفع دكف ماال نفع فيو ، فيكوف ا١تعٌت : ذكر الكفار _ باألصوؿ اليت ىي التوحيد ، ال بالفركع ؛ 
عقائد ألهنا ال تنفع دكف األصوؿ ، كذكر ا١تؤمن التارؾ لفرض _ مثبلن _ بذلك الفرض ا١تًتكؾ ، ال بال

 (ّ) ، ك٨تو ذلك ؛ ألنو أنفع .
ال تأثَت لو ُب التذكَت، فا١تعٌت : فذكر  ﴾ًإٍف نػىفىعىًت الذٍّْكرىل ﴿و :: إفَّ ٗتلف قول القول الثامن

كىالى ﴿ُب قولو تعأب : ﴾ًإٍف أىرىٍدفى ٖتىىصُّننا ﴿ فهو كقولو تعأب :﴾ًإٍف نػىفىعىًت الذٍّْكرىل ﴿، أما قولو : 
 (ْ).﴾يىاًتكيٍم عىلىى اٍلًبغىاًء ًإٍف أىرىٍدفى ٖتىىصُّنناتيٍكرًىيوا فػىتػى 

أف معٌت اآلية حجة على الكافر ، كتذكرة للمؤمن ، كما قاؿ اٟتسن كلعل أقرب األقواؿ : 
كىذا يدؿ على أف التذكَت كاجب ُب كل حاؿ ، كالذكرل نافعة ُب كل حاؿ   (ٓ)البصرم رٛتو ا ،

رط مقابل ؛ أم : كإف ٓب تنفع فبل تذكر ، إذ ال كجو لتقييد كذلك ، كال يصح أف يكوف ٢تذا الش
 التذكَت ٔتا إذا كانت الذكرل نافعة ؛ ألنو ال سبيل إٔب تعرؼ مواقع نفع الذكرل .

فالدعوة عامة ، كما يعلمو ا من أحواؿ الناس ُب قبوؿ ا٢تدل أك عدمو أمر استأثر ا بعلمو ، فأبو 
حانو يعلم أنو ال يؤمن ، لكن ا ٓب ٮتص بالدعوة من يرجى إٯتانو جهل مدعو لئلٯتاف ، كا سب

  (ٔ) دكف غَتىم ، كالواقع يكشف ا١تقدكر .

                                                           
 ( .َْْ/ْ" تفسَت ا١تاكردم " ) - ُ
 ( .ّٗٓ/ٔ)للز٥تشرم " ، ك "الكشاؼ (ْْٓ/ٖ) أليب حياف  " " البحر ايط - ِ
 ( .ٔٔٓ/ٓ" فتح القدير" للشوكا٘ب ) - ّ
 .ّّسورة النور آية رقم :  - ْ
 ( . ٔٔٓ/ٓ( ، ك " فتح القدير"  للشوكا٘ب )ِِٗ/ِِ" تفسَت القرطيب " ) - ٓ
 ( .ِْٖ/َّ" التحرير كالتنوير " البن عاشور ) - ٔ
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أمر بتذكَت كل أحد ، فإف انتفع كانت  ﴾ًإٍف نػىفىعىًت الذٍّْكرىل ﴿كعلى ىذا فقولو تعأب :  
ر بالتذكَت على اإلطبلؽ  تذكرة تامة نافعة ، كإال حصل أصل التذكَت الذم تقـو بو اٟتجة ، كاألم

ره ﴿كقولو تعأب : ٍر ًإ٪تَّىا أىٍنتى ميذىكّْ  (ِ) غَت مشركط بالنفع . (ُ)، ﴾فىذىكّْ
ك٣تيء " إف " ا١تقتضي عدـ احتماؿ كقوع الشرط ، أك ندرة كقوعو ، فيو تنبيو على أف ُب القـو 

( َُسىيىذَّكَّري مىٍن ٮتىٍشىى )﴿:ر ىذا ما جاء بعدىا من قولو تعأب ا١تذكرين من ال تنفعو الذكرل ، كيفس
ا اأٍلىٍشقىى  نَّبػيهى  (ّ).  ﴾كىيػىتىجى

م :   كالذكرل تشتمل على ثبلث ًحكى
 : خركج فاعلها من عهدة األمر ّٔا . األولى

 : رجاء النفع ١تن يوعظ ّٔا . الثانية
 (ْ): إقامة اٟتجة على ا٠تلق .  الثالثة

 :  كالناس ا١تدعوين ينقسموف إٔب ثبلثة أقساـ 
: قسم يًتجح لدل الناصح أهنم ينتفعوف بالذكرل كىم أىل اإلٯتاف ، فهؤالء يذكركا ،   القسم األول

ٍر فىًإفَّ الذٍّْكرىل تػىنػٍفىعي اٍلميٍؤًمًنُتى ﴿كما قاؿ ا تعأب :  فىذىكٍّْر بًاٍلقيٍرآىًف مىٍن ٮتىىاؼي ﴿كقولو :  (ٓ). ﴾كىذىكّْ
 (ٔ).﴾كىًعيدً 

وع بعدـ نفعو كمن بُت لو مراران كتكراران فما كجد منو إال السخرية قسم مقط : القسم الثاني
 كاالستهزاء من الدين ك٤تاربة أىلو ك٤تاربة الواعظُت ، فهذا ال نفع ُب تذكَته .

 (ٕ): قسم يظن أنو قد يتعظ كقد ال يتعظ ، فهذا أيضان يذكر ، كا أعلم . القسم الثالث
                                                           

 .ُِورة الغاشية آية رقم : س - ُ
 ( بتصرؼ .ِْٖ/َّ( ، ك" التحرير كالتنوير " البن عاشور )ٕٔٓ/ٓ" فتح القدير " للشوكا٘ب ) - ِ
 (. َُِ_ٖٗ/ُٔ" ٣تموع الفتاكل " البن تيمية ) - ّ
 ( .ِّٓ_َّٓ" دفع اإليهاـ كاالضطراب " للشنقيطي ) صػ - ْ
 .ٓٓسورة الذاريات آية رقم :  - ٓ
 .ْٓؽ آية رقم : سورة  - ٔ
 ( . ُْٔ_ُْٓ/ُّ" مفاتيح الغيب " للرازم ) - ٕ
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ُر َمْن َيْخَشى )سَ  ﴿وقولو سبحانو وتعالى :          ﴾ (َٓٔيذَّكَّ

أباف ا سبحانو ُب ىذه اآلية من يرجى منهم التذكر النافع من الناس ، الذين إذا ذكركا دفعهم 
 تذكرىم لبلستجابة لدعوة اٟتق .

كإف الذين استجابوا عندىم خشية كخوؼ من ا ، كللخشية مراتب كدرجات يتفاضل ا١تؤمنوف فيها 
 (ُ) اشعُت تلك ا١تواعظ ، ألهنم يؤمنوف بلقاء ا تعأب .، كتػيؤىثّْر ُب ا٠ت

َرى )َٔٔويَ َتَجنَّبُ َها اأْلَْشَقى ) ﴿وقولو سبحانو وتعالى :        ( ثُمَّ اَل ٕٔ( الَِّذي َيْصَلى النَّاَر اْلُكب ْ
 ﴾َيُموُت ِفيَها َواَل َيْحَيى 

 .كل ُب التذكَت بالنسبة للمعاندينـ اٞتديوضح ا سبحانو ُب ىذه اآليات من الناحية الواقعية بعد
ا اأٍلىٍشقىى﴿ نَّبػيهى الضمَت ُب ىذه اآلية يعود إٔب الذكرل ، فيكوف ا١تعٌت : كيتجنب األشقى  ﴾كىيػىتىجى

 (ِ) الذكرل ، أم يبتعد عنها كال ينتفع ّٔا .
و كىو ُب بطن : األكثر شقاكة بسبب كفره ، كمعاندتو للحق ، كىذه الشقاكة كتبت علي ﴾اأٍلىٍشقىى﴿

أمو ، ككتب عليو أنو سيموت على كفره ، كالعياذ با ، كالشقاكة العظمى ىي ما سيعا٘ب منو ، من 
 عذاب النار ُب اآلخرة خالدان فيها ٥تلدان .

رىل﴿بػػػػ ﴾اأٍلىٍشقىى﴿ككصف  : أم الذم يعذب يـو القيامة باٟتريق ُب النار  ﴾الًَّذم يىٍصلىى النَّارى اٍلكيبػٍ
ل كىي نار جهنم ، ككصفها ا بالكربل للتهويل كاإلنذار ، كألهنا أكرب ناران معدة لعذاب الكرب 

 .اف نَتاف الدنيا مهما كانت شدهتاالعصاة ا١تذنبُت ، أما النَتاف األخرل فهي دكهنا ، كمن ىذه النَت 
(ّ)  

 ان .كيقاؿ : صىًليى النار كصىًليى فيها إذا احًتؽ فيها كالمس ٢تبيها جسده ٤ترق
 كيقاؿ : أصبله يصليو ناران إذا ادخلو فيها ليحًتؽ .

                                                           
 (  بتصرؼ  .ُْٔ/ُ( ، ك" معارج التفكر " ٟتبنكة )ْْٓ/ٖ" البحر ايط " أليب حياف ) - ُ
 (  بتصرؼ  .ُْٔ/ُ" معارج التفكر " ٟتبنكة ) - ِ
 ( بتصرؼ  .ِٖٔ/َّبن عاشور )( ، ك " التحرير كالتنوير " الْْٓ/ٖ" البحر ايط " أليب حياف  ) - ّ
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فهذا األشقى الذم ىو األكثر شقاكة بسبب كفره كعناده ، ىو الذم يتجنب االستجابة لتذكَت 
ا١تذكرين ، ألنو ليس عنده استعداد الستماع الذكرل ، كال ٮتشى ا سبحانو كلو مستقببلن ، مهما 

ات ، ك٢تذا ٓب يكن فعل التجنب منو ٭تتاج إٔب حرؼ " السُت "الداؿ كالتذكَت   قدمت لو اإلقناعات
 على ا١تستقبل نظران إٔب أنو يتجنب الذكرل عقب التذكَت ، كيظل كل حياتو متجنبان .

ك٢تذا كاف األشقى مستحقان ألف يصلى النار الكربل خالدان فيها أبدان ، كىذا ا٠تلود ا١تؤبد يكافئ عليو 
ا سبحانو لو أحياه ُب الدنيا حياة أبدية لبقي على كفره أبديان ، قاؿ ا  ّتحوده األبدم ، ألف

اًذبيوفى ﴿تعأب :  ا نػيهيوا عىٍنوي كىًإنػَّهيٍم لىكى  (ِ) . (ُ)﴾كىلىٍو ريدُّكا لىعىاديكا ًلمى
رىل﴿اختلف أىل التفسَت ُب معٌت   (ّ) على أقواؿ : ﴾النَّارى اٍلكيبػٍ

، كالصغرل نار الدنيا ، ركم عن اٟتسن ك٭تِت ي نار اآلخرة : النار الكربل ى القول األول
 (ْ) بن سبلـ .

: النار الكربل ىي النار السفلى من أطباؽ النار، كالصغرل نار ا١تذنبُت ُب  القول الثاني
 (ٓ) الطبقة العليا من جهنم ، قالو الفراء .

أكرب من  ففيها شيءإف ٚتيع نار اآلخرة ك إف كانت شديدة فهي تتفاضل  : القول الثالث
 (ٔ).شيء

 احتج ّٔذه اآلية على جواز أال يدخل ا من أىل التوحيد أحدان النار : 
 ٬تاب على ىذا االحتجاج ّتوابُت :

 أحدىما : أن ىذه النار مخصوصة . 

                                                           
 .ِٖسورة األنعاـ آية رقم :  - ُ
 ( .ِْٔ/ُ" معارج التفكر " ٟتبنكة ) - ِ
 ( .ْْٓ/ٖ" البحر ايط " أليب حياف  ) - ّ
   .(ّْٗ/ْ" تفسَت ا١تاكردم " ) - ْ
   ( .ِٔٓ/ّمعا٘ب القرآف " ) "  - ٓ
( ، ك " مفاتيح َِّ/ِِ( ، ك " تفسَت القرطيب " )ّٗٓ/ٖية " )( ، ك " تفسَت ابن عطَْْ/ْ" تفسَت ا١تاكردم " ) - ٔ

 ( .ُْٕ_ُْٔ/ُّالغيب " للرازم )

 



148 

 

ا اأٍلىتٍػقىى﴿لكن قولو بعدىا ك  نَّبػيهى ر جاز ، ال يبقى فيو كبَت كعد فإنو إذا جينّْب تلك النا (ُ)﴾كىسىييجى
 أف يدخل غَتىا .

 ثانيهما : ال يصلونها صلي خلود . وىذا أقرب .
لى كجو يصل العذاب إليهم فيكوف الصلي باآلية صلي ا١تطلق ، كىو ا١تكث فيها ، كا٠تلود ع

 داٯتان.
فأما من دخل كخرج فإنو نوع من الصلي ، ليس ىو الصلي ا١تطلق ، السيما إذا كاف قد مات فيها ، 

 (ِ)كلو كلو ، فقد ثبت أهنا ال تأكل مواضع السجود .كالنار ٓب تأ
: أم مهماطاؿ ُب النار الكربل بقاؤه كعذابو ، فإنو ال ﴾ ٍبيَّ الى ٯتىيوتي ًفيهىا كىالى ٭تىٍِتى  ﴿قولو تعأب :

يأتيو زمن ٖتصل لو فيو راحة من العذاب الذم ىو فيو ، فبل يأتيو ا١توت الذم يقطع عنو اإلحساس 
  تأتيو حياة مر٭تة خالية من العذاب .بالعذاب ، كال

ا كىالى ٭تىٍِتى  ﴿كقيل : جاءت  : من قبيل نفي الوصفُت إلثبات حالة كسط بُت ﴾ ٍبيَّ الى ٯتىيوتي ًفيهى
 (ّ). ﴾ الى شىٍرًقيَّةو كىالى غىٍربًيَّةو  ﴿حالتيهما مثل قولو تعأب :

ريَّة بأف ال تسمى حياة ، ألف ٔتعٌت أهنا حياة فيها تعاسة كشقاء دائمُت ، كىذه اٟتياة حى 
اٟتياة اليت ٭ترص عليها األحياء أف يكوف فيها شيء ٦تا ٭تبونو كيرغبوف ٔتا فيو ، أما أف تكوف شقاء 

لعذاب فبل دائمان فهي ليست ْتياة ، كليست موتان كذلك ، بل ا١توت خَت منها ، كيتمنَّاه أىل ىذا ا
 يستطيعوف اٟتصوؿ عليو.

اة كناية عن نفي ا٠تبلص بناء على أف الـز اإلحراؽ ا٢تبلؾ كالـز اٟتياة كقيل : أف نفي اٟتي
 (ْ) عدـ ا٢تبلؾ .

                                                           
 ُٕسورة الليل آية رقم :  - ُ
 ( .ُُٕ_ُُٔ/ُٔ" ٣تموع الفتاكل " البن تيمية ) - ِ
 .ّٓسورة النور آية رقم :  - ّ
   ( بتصرؼ .ِٕٖ_ِٖٔ/َّالتحرير كالتنوير " البن عاشور ) "  - ْ
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كالظاىر أهنم ال ٯتوتوف فيها كال يسًت٭توف كما قاؿ ابن كثَت رٛتو ا : ) ٍب ال ٯتوت فيسًتيح 
اب كأنواع بو من أليم العذكال ٭تيا حياة تنفعو بل ىي مضرة عليو ، ألف بسببها يشعر  ٔتا يعاقب 

 (ُ)(.النكاؿ
 كيؤيد ىذا القوؿ األدلة اآلتية :

افو كىمىا ىيوى ٔتىيّْتو ﴿قوؿ ا تعأب :  ٍوتي ًمٍن كيلّْ مىكى  (ِ). ﴾كىيىٍأتًيًو اٍلمى
ا كىالى ٭تىٍِتى ﴿:كقولو  نَّمى الى ٯتىيوتي ًفيهى  (ّ). ﴾ًإنَّوي مىٍن يىٍأًت رىبَّوي ٣تيٍرًمنا فىًإفَّ لىوي جىهى

لً ﴿كقولو :  ذى أًّىا كى نَّمى الى يػيٍقضىى عىلىٍيًهٍم فػىيىميوتيوا كىالى ٮتيىفَّفي عىنػٍهيٍم ًمٍن عىذى هى كى كىالًَّذينى كىفىريكا ٢تىيٍم نىاري جى
 (ْ). ﴾٧تىٍزًم كيلَّ كىفيورو 

نىا رىبُّكى قىاؿى ًإنَّكيٍم مىاًكثيوفى ﴿كقولو :   ا .كغَتى (ٓ). ﴾كىنىادىٍكا يىا مىاًلكي لًيػىٍقًض عىلىيػٍ
 كجاء ُب األحاديث ما يدؿ على ذلك : 

: " يؤتى با١توت كهيئة كبش أملح ،  عن أيب سعيد رضي ا عنو قاؿ : قاؿ رسوؿ ا 
ىذا ؟ فيقولوف : نعم ، ىذا فينادم مناد : يا أىل اٞتنة فيشرئبوف كينظركف ، فيقوؿ : ىل تعرفوف 

يشرئبوف كينظركف ، فيقوؿ : ىل تعرفوف ىذا ؟ . ككلهم قد رآه ، ٍب ينادم : يا أىل النار فا١توت
فيقولوف : نعم ، ىذا ا١توت . ككلهم قد رآه ، فيذبح ٍب يقاؿ : يا أىل اٞتنة ، خلود فبل موت ، ك يا 

_ كىأىٍنًذٍرىيٍم يػىٍوـى اٟتٍىٍسرىًة ًإٍذ قيًضيى اأٍلىٍمري كىىيٍم ُب غىٍفلىةو  ﴿ :أىل النار ، خلود فبل موت " . ٍب يقرأ 
 (ٕ). (ٔ)  ﴾ كىىيٍم الى يػيٍؤًمنيوفى _ ىؤالء ُب غفلة أىل الدنيا ك 

                                                           
 ( .  ّْٓ/ٕابن كثَت) تفسَت  - ُ
 .ُٕسورة إبراىيم آية رقم :  - ِ
 .ْٕسورة طو آية رقم :  -ّ
 .ّٔسورة فاطر آية رقم :  -ْ
 .ٕٕسورة الزخرؼ آية رقم :  -ٓ
6

 . 39آية رقم :  مرٙب سورة_  

( ، ك مسلم ّْٕ_ّْٔ/َُ( )َّْٕركاه البخارم ُب " صحيحو "  كتاب التفسَت ، باب كأنذرىم يـو اٟتسرة ، رقم )  -ٕ
( َُُُٕب " صحيحو " كتاب اٞتنة كنعيمها ، باب النار يدخلها اٞتباركف ، كاٞتنة يدخلها الضعفاء ، رقم )

(ُٕ/ُِٖ_ُّٖ. ) 
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: " أما أىل النار الذين ىم  كعن أيب سعيد رضي ا عنو أيضان قاؿ : قاؿ رسوؿ ا 
أىلها ، فإهنم ال ٯتوتوف فيها كال ٭تيوف ، كلكن ناس أصابتهم النار بذنؤّم _ أك قاؿ : ٓتطاياىم _ 

ضبائر ، فبثوا على  (ُ)إذا كانوا فحمان ، أذف بالشفاعة ، فيجيء ّٔم ضبائر ، فأماهتم إماتة ، حىت
يل السيل " فقاؿ  أهنار اٞتنة ، ٍب قيل : يا أىل اٞتنة أفيضوا عليهم ، فينبتوف نبات اٟتًبَّة تكوف ُب ٛتى

فهذا اٟتديث فيو رد على الوعيدية (ِ)قد كاف بالبادية . رجل من القـو : كأف رسوؿ ا 
  كا١ترجئةكما سيأٌب إف شاء ا ُب الباب الثا٘ب : موضوعات السورة . 

فتبُت من ىذه األدلة الواضحة أف الكفار ُب جهنم ال ٯتوتوف كال يسًت٭توف فيها ، ك أف       
كما ىو ظاىر حديث أيب سعيد األخَت ، لكن اختلفوا ُب ىذا ا١توت  ا١تسلمُت ٯتوتوف   العاصُت من

 (ّ)قتو أـ ال ؟ىل ىو على حقي
 نو موت حقيقي ، كيتفرع عن ىذا القوؿ عدة تفريعات : إ القول األول :

" ف اإلماتة على حقيقتها كتفارؽ أركاحهم أجسادىم ، كيتأيد ىذا بتأكيد ا١تصدر ُب قولوإ .ُ
 .(ٓ)كابن رجب  (ْ)فأماهتم ا تعأب إماتة " كغَت ىذا اللفظ . رجح ىذا القوؿ القرطيب 

 على ىذا القوؿ أهنم ال يعذبوف .لكن يشكل 

                                                           
أم ٚتاعات من الناس ، يقاؿ رأيتهم ضبائر أم ٚتاعات ُب تفرقة . " النهاية ُب غريب اٟتديث كاألثر " أليب السعادات ابن  -ُ

 ( . ُٕ/ّـ )ُّٔٗىػ ُّّٖق طاىر أٛتد الزاكم  ك ٤تمود ٤تمد الطناحي ، ا١تكتبة اإلسبلمية  ، الطبعة األكٔب ، األثَت ، ٖتقي
 ( .ّٕ/ّ( )ْٖٓركاه مسلم ُب " صحيحو " كتاب اإلٯتاف ، باب إثبات الشفاعة كإخراج ا١توحدين من النار ، رقم ) -ِ
فتح البارم ُب شرح صحيح البخارم " أليب الفرج عبدالرٛتن ( ، ك" ُِّ_َِّ/ِِ( ك)ِٗ/ٔ" تفسَت القرطيب " ) - ّ

ىػ ( ، ) ُِْٓالبغدادم ، ا١تلقب ابن رجب ، ٖتقيق طارؽ عوض ا ، دار ابن اٞتوزم ، الرياض ، السعودية ، الطبعة الثالثة )
إكماؿ ا١تعلم بفوائد  ( ، ك " شرح مسلم " للقاضي عياض ، ا١تسمىُِٔ/ُٓ( ، ك " فتح البارم " البن حجر ) َٗ_  ٕٖ/ُ

( ، ك " شرح ُٔٓ/ ُـ ، )ُٖٗٗىػ ُُْٗمسلم ، ٖتقيق ٭تِت إٝتاعيل ، دار الوفاء ، ا١تنصورة ، مصر ، الطبعة األكٔب ، 
( ، ك " التذكرة بأحواؿ ا١توتى كأمور اآلخرة " أليب عبدا ٤تمد بن أٛتد القرطيب ، ٖتقيق الصادؽ بن ّٖ/ّمسلم " للنوكم ، )

( ، ك " ٣تموع الفتاكل "  ُٕٕ_  َٕٕ/ ِىػ ، )ُِْٓبراىيم ، دار ا١تنهاج ، الرياض ، السعودية ، الطبعة األكٔب ، ٤تمد بن إ
 ( . َُٗ_ َُٖ/ َّ( ، ك " ركح ا١تعا٘ب لؤللوسي ) ُُٔ_ ُُٓ/ُٔالبن تيمية )

 ( .َٕٕ/ِخرة " )" التذكرة بأحواؿ ا١توتى كأمور اآل  -ْ
 ( .ٖٖ/ُ" فتح البارم " لو )  -ٓ
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ف يكونوا متأ١تُت حالة موهتم ، غَت أف آالـ ا١توحدين تكوف أخف من آالـ الكفار ، ألف أ  .ِ
 آالـ ا١تعذبُت كىم موتى أخف من عذأّم كىم أحياء .

 . (ُ)رجح ىذا القوؿ ابن حجر 
نة فهم  ىو موت حقيقي لكي ال ٭تٌسوف النار ، كعقوبتهم حبسهم فيها عن دخوؿ اٞت .ّ

 كا١تسجونُت .ذكر ىذا القوؿ القاضي عياض كالقرطيب  كاأللوسي كغَتىم .
ف اإلماتة تكوف بعد أف يذكقوا ما يستحقونو من العذاب ، ْتسب ذنؤّم ،ٍب يشفع فيهم إ  .ْ

فيخرجوف كيؤتى ّٔم هنر اٟتياة ... كما دؿ عليو حديث الشفاعة ، كىذا التأخَت تتمة 
 عقوبة ٢تم ٟترماهنم من النعيم .لعقوبتهم . كا١توت نفسو 

، كىو  (ٓ)كاأللوسي  (ْ)كالنوكم  (ّ)كابن تيمية  (ِ)"  تفسَته" رجح ىذا القوؿ القرطيب ُب 
 األقرب كا أعلم .

_ بل متواتر _ ُب أحاديث كثَتة ُب  كىذا ا١تعٌت مستفيض عن النيب  ) قاؿ ابن تيمية :
 (ٔ). (ىريرة كغَت٫تا  الصحيحُت كغَت٫تا من حديث أيب سعيد كأيب

 
 
 
 
 

 
                                                           

 ( .ُِٔ/ُٓ" فتح البارم " لو )  -ُ
 .( ُِّ_َِّ/ِِ( ك)ِٗ/ٔ)  -ِ
 ( .ُُٔ/ُٔ" ٣تموع الفتاكل " ) - ّ
 ( .ّٖ/ّ) ُب " شرحو ١تسلم " - ْ
 ( .َُٗ_َُٖ/َّ" ) " ركح ا١تعا٘ب  - ٓ
 ( .ُُٔ/ُٔ" ٣تموع الفتاكل " ) - ٔ
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 نو موت غَت حقيقي ، كيتفرع عن ىذا القوؿ تفريعات : إ القول الثاني  :
 إ٪تا ىو كناية عن عدـ اإلحساس باألٓب ، كذلك للرفق ّٔم . .ُ

 ذكر ىذا القرطيب كالقاضي عياض كابن حجر كاأللوسي كغَتىم .
اللَّوي ﴿سبحانو النـو موتان ، قاؿ تعأب :  هم أخف كالنـو ، كقد ٝتى امي لى ك٬توز أف يكوف أى    .ِ

ٍوتى كىيػي  ا اٍلمى هى ا فػىييٍمًسكي الَّيًت قىضىى عىلىيػٍ ٍرًسلي يػىتػىوىَبَّ اأٍلىنٍػفيسى ًحُتى مىٍوهًتىا كىالَّيًت ٓبٍى ٘تىيٍت ُب مىنىاًمهى
 (ُ).  ﴾... اآلية اأٍليٍخرىل ًإٔبى أىجىلو ميسىمِّى 

 ابن حجر كاأللوسي كغَتىم .ذكر ىذا القرطيب كالقاضي عياض ك 
 (ِ).(كأراده على التشبيو ألنو كالسبات كالركود كا٢تمود فجعلو موتان  )قاؿ ابن عطية :

لكن يشكل ىذا القوؿ لفظة اٟتديث " حىت إذا كانوا ٛتمان " يدؿ على أف النار تعمل ُب أجسادىم 
 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .ِْسورة الزمر آية رقم :  - ُ
 . (ّٗٓ/ٖ" تفسَت ابن عطية " ) - ِ
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َلَح َمْن ت َ  ﴿وقولو سبحانو وتعالى :     ى )َقْد َأف ْ  ﴾(٘ٔ( َوذََكَر اْسَم رَبِِّو َفَصلَّى )ٗٔزَكَّ
بعد أف ذكر ا  سبحانو كتعأب كعيد األشقياء الذين أعرضوا عن ذكرل القرآف ، ذكر 
سبحانو كعد السعداء الذين يعنوف بتزكية نفوسهم كتطهَتىا من الشرؾ كالتقليد ُب العبادة كدنس 

رى اٍسمى رىبًّْو فىصىلَّى )ُْحى مىٍن تػىزىكَّى )قىٍد أىفػٍلى  ﴿ الرذائل ، فقاؿ جل شأنو :  .﴾(ُٓ( كىذىكى
 قد أفلح : أم قد ظفر كفاز ، كىذا الفوز ىو النعيم ُب اٞتنة يـو القيامة .

الفصل الثامن من كا١تعٌت : أصاب الفبلح كىو الظفر كالفوز . كسيأٌب التفصيل إف شاء ا تعأب ُب 
 . الباب الثا٘ب

 ُب ىذه اآلية على عدة أقواؿ : ﴾ مىٍن تػىزىكَّى ﴿ ا١تقصود من قولو :١تفسركف ُب من تزكى :اختلف ا
تزكى ٔتعٌت : تطهر من رجس الكفر كالشرؾ باإلٯتاف كاإلسبلـ ، ك٪تٌى نفسو  القول األول :

ا ) ﴿: بالصاٟتات من األعماؿ ، قاؿ تعأب  اٗقىٍد أىفػٍلىحى مىٍن زىكَّاىى   ،(ُ) ﴾ ( كىقىٍد خىابى مىٍن دىسَّاىى
 كيؤيده سياؽ اآليات .  (ّ)كقتادة ، (ِ)كىو مركم عن ابن عباس ،

قاؿ الرازم : ) ١تا ذكر كعيد من أعرض عن التأمل ُب دالئل ا تعأب ، أتبعو بالوعد ١تن تزكى ، 
 (ْ)كيطهر عن دنس الشرؾ ( .

ألكؿ : أنو تعأب ١تا ٍب قاؿ ُب تأييد ذلك أيضان : ) أما الوجو األكؿ : فإنو معتضد بوجهُت ؛ ا
ٓب يذكر ُب اآلية ما٬تب التزكية عنو ، علمنا أف ا١تراد ىو التزكي عما مر ذكره قبل اآلية ؛ كذلك ىو 

الذم مر ذكره قبل ىذه اآلية  عن الكفر ﴾(ُْقىٍد أىفػٍلىحى مىٍن تػىزىكَّى ) ﴿الكفر ، فعلمنا أف ا١تراد ىنا :
ا١تسمى الكامل ، كأكمل أنواع التزكية ىو تزكية القلب عن ثا٘ب : أف االسم ا١تطلق ينصرؼ إٔب . كال

 (ٓ)ظلمة الكفر فوجب صرؼ ىذا ا١تطلق إليو (. 

                                                           
1

 .  11_ 9سورة الشمس آية رقم :  _   
 (  ّٗٓ/ٖ( كابن عطية ) ُّٗ/ِْالطربم )  - ِ
( ،  كتفسَت البغوم ْٓٓ/ٕ( ، ك" تفسَت ابن كثَت)ُّٗ/ِْك" تفسَت الطربم " ) ( ،ِٕٓ/ّ) لفراء" معا٘ب القرآف " ل - ّ
(ٖ/َِْ.  ) 
 ( .ُْٕ/ ُّ" مفاتيح الغيب " ) - ْ
 ( .ُْٖ_ُْٕ/ ُّ" مفاتيح الغيب " ) - ٓ
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نزلت ىذه  ) تزكى ٔتعٌت : أدل زكاة الفطر ، ألنو جاء عن ابن عمر أنو كاف يقوؿ :القول الثاني :
رى اٍسمى رىبًّْو فىصى ُْقىٍد أىفػٍلىحى مىٍن تػىزىكَّى ) ﴿: اآلية كىو مركم  (ُ)ُب زكاة رمضاف ( .  ﴾(ُٓلَّى )( كىذىكى

كقد رجح ىذا القوؿ البغوم ، كرد على من قاؿ : إف  (ِ)عن أيب العالية كقتادة كعمر بن عبدالعزيز .
 (ّ)السورة مكية ، كٓب تكن زكاة فطر فقاؿ : ) ٬توز أف يكوف اٟتكم سابقان على النزكؿ ( . 

 (ْ)لقوؿ .تقدـ معنا كبلـ العلماء ُب تضعيف ىذا ا
ال أدرم ما كجو ىذا التأكيل ، ألف ىذه السورة مكية باإلٚتاع ، كٓب يكن ٔتكة عيد ) قاؿ الثعليب : 

 (ٓ).(كال زكاة فطر ، كا أعلم 
 ككذلك ضعف ىذا القوؿ الرازم من كجوه : 

 األكؿ :أف ا تعأب يقدـ الصبلة على الزكاة كليس العكس .
 كىناؾ ٓب يكن عيد كال زكاة فطر .الثا٘ب : أف السورة مكية ، 

الثالث : أنو أريد التعبَت عن زكاة ا١تاؿ ، يستعمل لفظ " زٌكى " ، ال " تزكى " اليت ىي للتعبَت عن 
 (ٔ)تطهَت النفس من الرياء كالتقصَت كالشرؾ . 

 (ٕ)معٌت تزكى : تكثر من تقول ا كمن األعماؿ الصاٟتات ، جاء عن اٟتسن  .القول الثالث :
قاؿ الشوكا٘ب : ) كقيل ا١تراد ّٔا زكاة األعماؿ ال األمواؿ ؛ ألف األكثر أف يقاؿ ُب األمواؿ : زٌكى ال 

 (ٖ)تزكى (.

                                                           
( كتاب الزكاة ، ٚتاع أبواب زكاة الفطر ، مع كقفو على ابن عمر ، ففي ُٗٓ/ْ( )ْٕٔٓالبيهقي ُب السنن الكربل رقم ) - ُ

 ( . ُٖٔ/ْإسناده مفضل بن صدقة أبو ٛتاد اٟتنفي كىو ضعيف ، بل قاؿ النسائي : مًتكؾ ، " ا١تيزاف " للذىيب )
 . ( ُٗ/ٗ" زاد ا١تسَت " البن اٞتوزم )( ، كْٓٓ/ ٕ" تفسَت ابن كثَت" ) - ِ
( كذكره السيوطي ُب اإلتقاف ، ُب النوع الثا٘ب عشر ما تأخر حكمو عن نزكلو ، كما تأخر   َّْ_َِْ/ٖمعآب التنزيل )  - ّ

 ( .  ُِٕ/ُ( كقبل السيوطي الزركشي ُب الربىاف )ِّٗ_ِّٖ/ُنزكلو عن حكمو )
 . َٔصػ ،  لفصل األكؿ اا١تبحث الثا٘ب من تقدـ ُب  - ْ
 ( .ُٖٓ/َُ" تفسَت الثعاليب " ) - ٓ
 ( .ُْٖ/ ُّ" مفاتيح الغيب " ) - ٔ
 ( .ُٗ/ٗ( ، ك " زاد ا١تسَت " البن اٞتوزم )ّٗٓ/ ٖ( ، ك" تفسَت ابن عطية "  ) ُّٗ/ِْ" تفسَت الطربم " ) - ٕ
 ( .ٕٔٓ/ٓ" فتح القدير" ) - ٖ
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 كىذا القوؿ قريب من القوؿ األكؿ .  
 (ِ)كقتادة كغَت٫تا . (ُ)تزكى ىنا ٔتعٌت : أدل زكاة مالو ، جاء عن أيب األحوص  القول الرابع :

يعمل صاٟتان يطهر نفسو من أرجاس الكفر كالشرؾ ، كينٌمي نفسو باألعماؿ كا١تؤمن ا١تسلم الذم 
 الصاٟتة كالطاعات .

كقدـ  التزكية على ذكر ا كالصبلة ألنو أصل العمل بذلك كلو ، فإنو إذا تطهرت النفس أشرقت 
  (ّ) حلي .فيها أنوار ا٢تداية ، فعلمت منافعها ، كأكثرت من اإلقباؿ عليها ، فيكوف التخلي ٍب الت

كرتبت ىذه ا٠تصاؿ الثبلث ُب اآلية على ترتيب تولدىا : فأصلها : إزالة ا٠تباثة ) قاؿ ابن عاشور : 
النفسية من عقائد باطلة ، كحديث النفس با١تضمرات الفاسدة ، كىو ا١تشار إليو بقولو " تزكى " ٍب 

شار إليو بقولو " كذكر اسم ربو استحضار معرفة ا بصفات كمالو كحكمتو ليخافو كيرجوه ، كىو ا١ت
" ٍب اإلقباؿ على طاعتو كعبادتو كىو ا١تشار إليو بقولو " فصلى " كالصبلة تشَت إٔب العبادة كىي ُب 

ى عىًن اٍلفىٍحشىاًء ﴿ذاهتا طاعة كامتثاؿ يأٌب بعده ما يشرع من األعماؿ ، قاؿ تعأب :  هى ةى تػىنػٍ ًإفَّ الصَّبلى
ًر كىلىذًٍكري ا  (ٓ).  (ْ)(  ﴾للًَّو أىٍكبػىري كىاللَّوي يػىٍعلىمي مىا تىٍصنػىعيوفى كىاٍلميٍنكى

 كذكر اسم ربو فصلى : أم كعبد ربو بذكر اٝتو معظمان مؤمنان مسلمان ، فصلى لو .
كييذكر سبحانو بأٝتائو كصفاتو اليت تشمل الربوبية  تعأب ، مع ا٠تضوع لو كاالستسبلـ ا١تطلق ، 

 بادتو شيئان ، كدعاه كحده ال شريك لو .فصلى لو كحده ال يشرؾ بع
 
 

                                                           
 ىػ . َٗ، صاحب ابن مسعود رضي ا عنو ، توُب  ىو : عوؼ بن مالك بن نضلة الكوُب  - ُ

  ( .ْْٓ/ِِـ ، )ُْٖٗىػ َُّْ" هتذيب الكماؿ " للمزم ، ٖتقيق بشار عواد ، الرسالة ، بَتكت ، لبناف ، الطبعة الثانية ، 
زاد  ( ، ك"ْٗٓ/ٖ( ، ك" تفسَت ابن عطية " )َْْ/ْ( ، ك " تفسَت ا١تاكردم " )َِّ_ُّٗ/ِْالطربم )" تفسَت  - ِ

 ( . ُٗ/ٗا١تسَت " 
  ( .ِٖٖ/َّالتحرير كالتنوير " البن عاشور )"  - ّ
 .ْٓسورة العنكبوت آية رقم :  - ْ
 ( . ِٖٖ/َّ" التحرير كالتنوير " ) - ٓ
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رى اٍسمى رىبّْوً ﴿اختلف العلماء ُب تفسَت قولو تعأب :   على ٜتسة أقواؿ : ﴾كىذىكى
كىأىًقًم ﴿أم كحد ا سبحانو كتعأب بلسانو كقلبو ، كيعضد ىذا التفسَت قولو تعأب :  القول األول :
ةى ًلذًٍكرًم  (ِ)عباس . ، كىو مركم عن ابن (ُ)﴾الصَّبلى

ىو التكبَت عند افتتاح الصبلة . كىذا يتفق مع قوؿ من خص الصبلة ىنا بالصلوات  القول الثاني :
 (ّ)ا١تفركضة . 

كىذا القوؿ بناء على أف سبب نزكؿ اآلية ُب زكاة  ،(ْ)كرب ا قبل صبلة العيد   القول الثالث :
 الفطر كما تقدـ قريبان .

 (ٓ) كدعاه كرغب إليو .أم ذكر ا  القول الرابع :
 (ٔ) أم ذكر ربو فخافو فعبده كصلى لو . القول الخامس :

ألنو كلو من ذكر ا تعأب ا١تطلق ، كىذاالقوؿ ال يتفق ركاية مع القوؿ  ةفكل ىذه األقواؿ صحيح
 الثالث الذم ظن أنو سبب النزكؿ ُب زكاة الفطر كصبلة العيد كالتكبَت فيو .

اب من القوؿ ُب ذلك أف يقاؿ : كذكر ا فوحده ، كدعا إليو ، كالصو  ) قاؿ الطربم :
 (ٕ).(كرغب ؛ ألف كل ذلك من ذكر ا ، كٓب ٮتصص ا تعأب من ذكره نوعان دكف نوع 

 
 
 
 

                                                           
 .ُْسورة طو آية رقم :  - ُ
 ( .َْْ/ْ( ، ك" تفسَت ا١تاكردم "  )ُِّ/ِْالطربم " )" تفسَت  - ِ
 ( .َُٗ/ َّ) " ركح ا١تعا٘ب " األلوسي - ّ
 ( . ٕٔٓ/ٓ" فتح القدير " للشوكا٘ب ) - ْ
 ( .َْْ/ْ" تفسَت ا١تاكردم "  ) ( ، كُِّ/ِْ" تفسَت الطربم " ) - ٓ
 ا١ترجع السابق . - ٔ
 ( .ُِّ/ِْ" تفسَت الطربم " ) - ٕ
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 كاختلف أىل التفسَت كذلك ُب معٌت الصبلة ّٔذه اآلية :      

 (ُ)لطربم كابن اٞتوزم .جاء عن ابن عباس كاختاره االصلوات ا٠تمس ، القول األول :
 (ِ)صلى صبلة التطوع ، قالو أبو األحوص . القول الثاني :

، كىنا كقع ا٠تبلؼ ألف صبلة العيد شرعت ُب ا١تدينة ،  (ّ)صلى صبلة العيد  القول الثالث :
 كالسورة مكية كما تقدـ .

 ف ا١تراد بالصبلة الدعاء .إ القول الرابع :
 ريب ، إال أف القوؿ بصبلة العيد خبلؼ كما تقدـ  . فكل األقواؿ ُب معٌت الصبلة ق

فبل ٩تصصو ٔتا ظن أنو سببان لنزكؿ  ك٭تمل ا٠تطاب على العمـو ُب معٌت التزكية كالذكر كالصبلة .
 اآلية . 

ك١تا كانت السورة من أكائل السور كاف من حكمة ا التدرج ُب الدعوة إٔب دين ا كتطبيقاتو ُب 
على التوجيو لعبادة ا بذكر اٝتائو كصفاتو اليت تشملها الربوبية ، كالصبلة لو السلوؾ االقتصار 

 سبحانو ، دكف ٖتديد لركعاهتا كأركاهنا كشركطها ، ٍب تدرج التشريع شيئان فشيئان ، ففي ىذا حكمة .

(ْ)  
افتتاح الصبلة ؛ مسألة :استدؿ اٟتنفية ّٔذه اآلية الكرٯتة على أنو ال٬تب التقيد بذكر ٤تدد عند       

 (ٓ)خبلفان للجمهور .
                                                           

 ( . ِٗ/ٗ( ، ك " زاد ا١تسَت " البن اٞتوزم )ِِّ_ُِّ/ِْ" تفسَت الطربم " ) - ُ
 ( .ِٗ/ٗ( ، ك " زاد ا١تسَت " البن اٞتوزم )ُْْ/١ْتاكردم " )" تفسَت ا - ِ
 ( .ٕٔٓ/ٓ( ، ك " فتح القدير " للشوكا٘ب ) َّٔ/ٔ( ، ك " الكشاؼ " للز٥تشرم )ُْْ/ْ" تفسَت ا١تاكردم "  ) - ّ
 ( .ّْٔ/ُ" معارج التفكر " ٟتبنكة  ) - ْ
( ، ك " تفسَت النسفي " ِّّ/ِِ( ك )َِٕ_ِٗٔ/ُيب " )ك " تفسَت القرط ( ،ْْٓ/ٖ" البحر ايط " أليب حياف ) - ٓ
( ، ك " أحكاـ القرآف " البن العريب ، دار ا١تعرفة ، بَتكت ، لبناف ، ُْٗ/ُّ( ، ك" مفاتيح الغيب " للرازم )ِّٔ/ّ)
ن قدامة ، ( ، ك " ا١تغٍت " البِْٓ_ُِٓ/ّ) للنوكم"  ( ، ك" آّموع ِّٕ/ٓاـ القرآف " للجصاص )( ،  ك " أحكُٗٗ/ْ)

ـ ، ُٕٗٗىػ ُُْٕٖتقيق عبدا الًتكي كعبدالفتاح اٟتلو ، دار عآب الكتب ، الرياض ، السعودية ، الطبعة الثالثة ، 
( ، ك " االستذكار اٞتامع ١تذاىب فقهاء األمصار كعلماء األقطار فيما تضمنو ا١توطأ من معا٘ب الرأم كاآلثار ُِٕ_ُِٔ/ِ)

 



158 

 

 فتحصل أف ١تسألة تقييد الذكر بافتتاح الصبلة قوالف : 
كىو قوؿ اٟتنفية ، حيث قالوا : ٬توز افتتاح الصبلة بأم ذكر ، كاستدلوا بعمـو اآلية  القول األول :

رى اٍسمى رىبّْوً ﴿:الكرٯتة   (ُ). ﴾كىذىكى
( ُْقىٍد أىفػٍلىحى مىٍن تػىزىكَّى ) ﴿ افتتاح الصبلة ُب قولو تعأب :قاؿ اٞتصاص : ) فالفرض ىو ذكر ا ٍبٌ 

رى اٍسمى رىبًّْو فىصىلَّى ) كاستدلوا بأدلة أخرل ال داعي  (ِ)، فجعلو مصليان عقيب الذكر ( . ﴾(ُٓكىذىكى
 إليرادىا ُب ىذا ا١تقاـ .

تكبَت . ككجهوا اآلية إٔب كىو ٞتمهور العلماء ؛ كيقضي بوجوب افتتاح الصبلة بال القول الثاني :
كردكا على استدالؿ اٟتنفية ، فقالوا : إف اآلية إ٪تا أمرت بالذكر قبل الصبلة ، ( ّ)صدقة الفطر ،

 (ْ)كجاءت السنة كخصصت ىذا الذكر بالتكبَت . 
كمن ٚتلة األحاديث اليت استدؿ ّٔا اٞتمهور على كجوب التكبَت عند افتتاح الصبلة ، حديث 

كحديث عائشة ُب صفة صبلة  (ٓ)لو : " إذا قمت إٔب الصبلة فكرب " ، كفيو قولو ا١تسيء صبلتو 
 (ٔ).يستفتح الصبلة بالتكبَت ( قالت : ) كاف رسوؿ ا  النيب 

 

                                                                                                                                                                                     

ختصار " أليب عمر ابن عبد الرب ، ٖتقيق عبدا١تعطي أمُت قلعجي ، دار قتيبة ، دمشق ، كدار الوعي كشرح ذلك كلو باإل٬تاز كاال
( ، ك " االكسط ُب السنن كاإلٚتاع كاالختبلؼ " أليب بكر ُِّ_ُُّ/ْـ )ُّٗٗىػ ُُْْ، حلب ، سوريا ، الطبعة األكٔب 

_ ٕٓ/  ّـ )ُٖٓٗىػ َُْٓالرياض ، السعودية ، الطبعة األكٔب  ابن ا١تنذر ، ٖتقيق أبو ٛتاد صغَت أٛتد حنيف ، دار الطيبة ،
 ( .  َُُ_َُٗ/َّ( ، ك " تفسَت األلوسي " )ٕٕ

 ( .ْْٓ/ٖذكر ىذا القوؿ كضعفو أبو حياف ُب " البحر ايط " ) - ُ
 (.ٕ/ُأحكاـ القرآف ) - ِ
 ( .ُِٗ/ِ( ، " ا١تغٍت " البن قدامة )ُِٓ/ ّ" آّموع " للنوكم ) - ّ
 (.ِّّ/ّىػ ، )ُّْٕ" الى " البن حـز ، ٖتقيق أٛتد شاكر ، إدارة الطباعة ا١تنَتية ، مصر ،  - ْ
البخارم ُب " صحيحو " كتاب األذاف ، باب كجوب القراءة لئلماـ كا١تأمـو ُب الصلوات كلها ُب اٟتضر كالسفر ، رقم  - ٓ
( ّٖٖالطمأنينة كقراءة ما تيسر ُب الصبلة ، رقم )( ، كمسلم ُب " صحيحو " كتاب الصبلة ، باب ُب ِٓٔ/ِ( )ٕٕٓ)
 ( ، عن أيب ىريرة .  ِّٗ/ْ)
( َُُُمسلم ُب " صحيحو " كتاب الصبلة ، باب ما ٬تمع صفة الصبلة كما يفتتح بو كٮتتم بو ... ، رقم ) - ٔ
(ْ/ّْٖ_ّْٗ. ) 
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نْ َيا )﴿وقولو سبحانو وتعالى :        ٌر َوأَبْ َقى )َٙٔبْل تُ ْؤِثُروَن اْلَحَياَة الدُّ  ﴾( ٚٔ( َواآْلِخَرُة َخي ْ
 من الباب األكؿ . ُب الفصل الثالث   ىاتُت اآليتُتتقدـ تفسَت

 ﴾(ٜٔ( ُصُحِف ِإبْ َراِىيَم َوُموَسى )ِٛٔإنَّ َىَذا َلِفي الصُُّحِف اأْلُوَلى )﴿وقولو سبحانو وتعالى :  
كُب ختاـ السورة ٕتيء اإلشارة ُب السورة إٔب قدـ ىذه الدعوة ، كعراقة منبتها ، كامتداد جذكرىا ُب 

 ، كتوحد أصو٢تا من كراء الزماف كا١تكاف . شعاب الزمن
 كُب إّٔامها ككصفها بالقدـ ، ٍب بياهنا كتفسَتىا ، من تفخيم شأهنا ، ما ال ٮتفى . 

ا  ﴿اختلف أىل التفسَت ُب ا١تشار إليو ُب قولو تعأب :  ذى  إٔب ماذا يرجع : ﴾ًإفَّ ىى
ف الذم اس كعكرمة كالسدم ، أم  أن ابن عبإنو يرجع إٔب السورة كلها ، ركم ع القول األول :

توحيد كالذكر كالعبادات ، موجود ُب الصحف األكٔب ، صحف إبراىيم كموسى الذكر ُب السورة من 
.(ُ) 

 كالصحيفة : ىي ا١تبسوط من كل شيء ، كصحيفة الوجو ، كالصحيفة : اليت كاف يكتب فيها . 
 (ِ)كا١تصحف :ما جعل جامعان للصحف ا١تكتوبة .  

رى اٍسمى رىبًّْو فىصىلَّى )ُْقىٍد أىفػٍلىحى مىٍن تػىزىكَّى ) ﴿ إنو يرجع إٔب قولو تعأب : لثاني :القول ا (بىٍل ُٓ( كىذىكى
نٍػيىا ) ره كىأىبٍػقىى )ُٔتػيٍؤثًريكفى اٟتٍىيىاةى الدُّ يػٍ ، ركم عن اٟتسن كابن زيد ، كىو يرجع  ﴾( ُٕ( كىاآٍلًخرىةي خى

 (ّ)بقرب ا١تشار إليو ّٔذا . 
ا ذكر من فبلح من تزكى ، كما بعده من تذكر اسم ا ، كإيثار الناس للدنيا ، ثابت ُب أم كل م

 صحف إبراىيم كموسى ، فقد تتابعت كتب ا سبحانو أف اآلخرة خَت كأبقى من الدنيا.

                                                           
( ، ك" تفسَت ْٗٓ/ٖك " تفسَت ابن عطية )( ، ْٓٓ/ٖ( ، ك" البحر ايط " أليب حياف )ِّّ/ِْ" تفسَت الطربم " ) - ُ

 ( َّْ/ٖالبغوم )
 ( .ِّٔ/ِ" ا١تفردات ُب غريب القرآف " للراغب األصفها٘ب ) - ِ
"  ( ، كْٕٓ/ٕ) "  ابن كثَت" تفسَت ( ، ك ْٓٓ/ٖ) " أليب حياف  البحر ايط"  ك ( ،ِّٓ/ِْ)رجحو الطربم    - ّ

  . (َّْ/ٖ ) "  لبغوما" تفسَت  ك، ( ْٗٓ/ٖ)" ابن عطية تفسَت 
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كا١تراد أف ذلك مذكور با١تعٌت كا١تضموف ال باأللفاظ اليت كجدت ُب ٚتيع صحف األنبياء اليت منها 
   ُب تلك الصحف ، إ٪تا ىو ا١تعٌت .براىيم كموسى ، ألنو ٓب يرد أف ىذه األلفاظ يعنيها صحف إ

فعلى ىذا يكوف ا١تعٌت جاء ُب الشرائع السابقة ، كإ٪تا خصت صحف إبراىيم كموسى بالذكر 
 (ُ)لشهرهتا عند العرب . 

ره كىأىبٍػقىى ) ﴿:إنو يرجع إٔب قولو القول الثالث : يػٍ  (ِ)ركم عن قتادة . ، ﴾( ُٕكىاآٍلًخرىةي خى
 (ّ)إنو يرجع إٔب القرآف كأحكاـ القرآف ، ركم عن الضحاؾ ؛ كىذا القوؿ بعيد . القول الرابع :

 (ْ)يستدؿ ّٔذه اآلية على جواز القراءة ُب الصبلة بالعجمية كالفارسية ؟
 (ٓ)ُب " تفسَته " .قاؿ أبو حنيفة ٬تزيو التكبَت بالفارسية ، كإف كاف ٭تسن العربية . كافقو النسفي 

                                                           
لكل رسوؿ من الرسل كتاب أنزؿ إليو من ربو ، ك٨تن نعرؼ بعضها ، كال نعرؼ اآلخر ، كعقيدتنا أف نؤمن بكل كتاب أنزلو   - ُ

 ا على رسلو ، إف ٓب نعرؼ بعض ىذه الكتب فأننا نؤمن ّٔا إٚتاالن .
التوراة أنزلت على موسى ، كاإل٧تيل أنزؿ على عيسى ، كالزبور أما الكتب ا١تعركفة لدل ا١تسلمُت : صحف إبراىيم كموسى ، ك 

أنزؿ على داكد ، كالقرآف أنزؿ على ٤تمد عليهم الصبلة كالسبلـ ، فعلى ىذا تكوف ستة كتب ؛ ألف بعض العلماء يقولوف : 
ستة كتب منزلة ، كإف   صحف موسى ىي التوراة ، كبعضهم يقوؿ : أهنا ليست التوراة ، فإف كانت الصحف غَت التوراة فتكوف

كانت الصحف ىي التوراة فتكوف ٜتسة كتب ، كالذم يظهر أف الصحف ىي التوراة ؛ لعدـ كجود دليل صحيح صريح يدؿ 
على أف التوراة غَت الصحف ، فإف كجد دليل بالتفريق بينهما قلنا بو ، أك يقاؿ أف الصحف أمشل ، فتكوف التوراة جزء من 

 الصحف . 
،  كمعٌت األلواح :  ُْٓك َُٓك ُْٓ، كما ُب سورة األعراؼ آية رقم : األلواح كصاؼ للتوراة ، منها : جاءت بالقرآف أ

، كمعٌت الكتاب :  ّٓ:ُب سورة البقرة آية رقم :  والكتابأسفاره ، كىي التوراة ، كٝتيت ألواحان ألهنا كانت من خشب . 
، ككبخ ا سبحانو صنيع أىل الكتاب ُب تسميتهم للتوراة  ّٔ مايكتب بو . كذكر الصحف جاء ُب سورة النجم آية رقم :

 . ُٗقراطيس مقطعة ، أك أكراؽ مفرقة ، ا١توصوفة بكتماف األحكاـ اليت ُب التوراة ، كما ُب سورة األنعاـ آية رقم : 
 " تفسَت الطربم " ك " تفسَت القرطيب " ٞتميع اآليات .     

"  ( ، كْٕٓ/ٕ) "  ابن كثَت" تفسَت ( ، ك ْٓٓ/ٖ) " أليب حياف  البحر ايط"  ك ( ،ِّٓ/ِْ)" الطربم  " تفسَت  - ِ
 . (َّْ/ٖ ) "  البغوم" تفسَت  ك، ( ْٗٓ/ٖ)" ابن عطية تفسَت 

 ( . ْٗٓ/ٖ( ، كابن عطية )ْٓٓ/ٖ" البحر ايط " أليب حياف ) - ّ
( ، ُِّٗ/ْ( ، ك " أحكاـ القرآف " البن العريب )ُْٗ/ُّ( ، ك " مفاتيح الغيب " للرازم )َِٕ/ُ" تفسَت القرطيب " ) - ْ

( ، ك " االستذكار " البن عبد الرب  َُّ_ُِٗ/ِ( ، ك " ا١تغٍت " البن قدامة )ِٓٓ_ِْٓ/ّك " آّموع " للنوكم )
 (.ٖٕ_ٕٕ/ّ( ، ك " األكسط " البن ا١تنذر )ُِّ/ْ)
 ( .ِّٔ/ّ" مدارؾ التنزيل كحقائق التأكيل " ) - ٓ
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 لكن ال يسلَّم ّٔذا االستدالؿ لبعده . 
أمتو ،  ال٬تزيو ألنو خبلؼ ما عليو ٚتاعات ا١تسلمُت ، كخبلؼ ما علم النيب ) قاؿ ابن ا١تنذر : 

 (ُ).  (كال نعلم أحدان كافقو _ أم أيب حنيفة _ على ما قاؿ 
اٟتالة الضيقة لعجزه البأس ّٔا ؛ كلكن يذكر لكن إذا إنساف أسلم كٓب يعرؼ اللغة العربية ففي ىذه  

 ا تعأب كيسبح ، ك٬تب عليو فيما بعد تعلم سورة الفاٖتة باللغة العربية ،  كا أعلم . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ( . ٖٕ_ٕٕ/ّألكسط " )" ا - ُ
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 الباب الثاني
 الدراسة الموضوعية للسورة

 كفيو تسعة فصوؿ

 . التسبيح الفصل األول :_ 

 لو.صفة الع الفصل الثاني  :_    

 صفة ا٠تلق . الفصل الثالث :_      

 القدر كا٢تداية . الفصل الرابع :_        

 نزكؿ القرآف . الفصل الخامس :_         

  اٞتزاء . الفصل السادس :_   

 حقيقة الفبلح . الفصل السابع :_           
 ةقيدع، باألنبياء قدـ أصل دعوة  الفصل الثامن :_                         

 كاحدة ، كعبادات متغايرة .
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 . التسبيح الفصل األول :

 كفيو سبعة مباحث
 التعريف بالتسبيح .ا١تبحث األكؿ : _ 

 تسبيح اهلل سبحانو وتعالى لنفسو .ا١تبحث الثا٘ب : _                 
 . تسبيح المالئكةا١تبحث الثالث : _ 

 تسبيح األنبياء .ا١تبحث الرابع :  _                      
 ؤمنين .تسبيح الما١تبحث ا٠تامس :_                       

 . الكائناتتسبيح ا١تبحث السادس : _ 
 . تسبيح أىل الجنة:  بعا١تبحث السا_                      
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 التعريف بالتسبيح .ا١تبحث األكؿ : 

 
كىذا البناء مقياس ١تصادر األفعاؿ الرباعية ا١تبنية على كزف " فعيل " التسبيح مبٍت على كزف " الت      

 فٌعل " بتضعيف العُت ، فالتسبيح مصدر قياسي للفعل " سٌبح " بتشديد الباء على كزف " فٌعل " .
 (ُ) ك٬تمع لفظ التسبيح على تسبيحات ، كعلى تسابيح .

 زيو كالتربئة من السوء . ػ: التنىو كالتسبيح       
" : ُب تفسَتىم للفظ  كالتفسَت ،  اللغةالعلم من أصحاب كىذا ا١تعٌت قد أطبق على ذكره أىل 

 (ِ)التسبيح " . 
 (ّ). (ال اختبلؼ بُت أىل اللغة ُب معٌت التسبيح : أنو التربئة  عزكجل  ) قاؿ الزجاج :

  (ْ)حاف ا . : قوؿ " سبحاف ا " . يقاؿ : سٌبح الرجل تسبيحان ، أم : قاؿ سبكمنو  
زيو ا عزكجل ُب اإلعتقاد كالقوؿ كالعمل عما اليليق بو سبحانو ُب ذاتو كأٝتائو ػ: تن ىوكالتسبيح 

 (ٓ) كصفاتو كأقوالو كأفعالو .
 (ٔ).  زيو ا تبارؾ كتعأب من السوء (ػسبحاف ا : تنجاء عن ابن عباس : ) 

 كمن معا٘ب التسبيح : 
 (ٕ) د ا عزكجل عن السوء ._ التبعيد : أم تبعيُ
 _ اٟتركة السهلة اليت ٭تصل ّٔا االنتقاؿ ُب ا١تاء أك ا٢تواء برفق كلُت .ِ

                                                           
 ( .ّّْ/ُ_ " أساس الببلغة " للز٥تشرم ) ُ
2

 ( .ُِٓ/ّ( ، ك " مقاييس اللغة " البن فارس ) ُُٓ/ّ_ " العُت " للفراىيدم ) 
3

 ( .ِٖٕ/ِ_ " معا٘ب القرآف ك إعرابو " ) 
4

ا١تخطوطات ّتامعة الدكؿ العربية ،  _ " اكم كايط األعظم ُب اللغة " البن سيده ، ٖتقيق عائشة  بنت الشاطئ ، معهد 
 ( ُْٕ_ُُْ/ٔ( ، ك" لساف العرب " البن منظور )ُْٓ/ّـ )ُٖٓٗىػ ُّٕٕالطبعة األكٔب ، 

5
 ( .ٖٓ_ُٓ/ْ_ " فتح القدير " للشوكا٘ب ) 
 ( .ُُِْ_ُُِّ/ْ( ك)ُٖ/ُ)"  تفسَت ابن أيب حاًب _ "  ٔ
 (  . ُِٓ/ّقاييس اللغة " البن فارس ا)( ، ك " مُْٕ_ ُُْ/ٔ_ " لساف العرب " البن منظور  ) ٕ
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 زيو " .ػ_ العـو : كىو السَت على ا١تاء منبسطان . ككل ىذا يندرج ٖتت بعض كىو البعد " التنّ
رىجى   ﴿ عليو السبلـ :كيطلق التسبيح على كل ذكر  تعأب ، مثل قولو تعأب ُب قصة زكريا      فىخى

ى إًلىٍيًهٍم أىٍف سىبّْحيوا بيٍكرىةن كىعىًشيِّا      (ُ) . ﴾ عىلىى قػىٍوًمًو ًمنى اٍلًمٍحرىاًب فىأىٍكحى
افى ًمنى اٍلميسىبًّْحُتى  ﴿ كيطلق على جنس الصبلة ، مثل قولو تعأب :      أم من  (ِ)﴾ فػىلىٍوالى أىنَّوي كى

افى اللًَّو ًحُتى ٘تيٍسيوفى كىًحُتى تيٍصًبحيوفى  ﴿ ، كقولو تعأب :ا١تصلُت ، كقيل : العابدين    (ّ).﴾ فىسيٍبحى
 (ْ) .(يسبح على الراحلة ... اٟتديث  رسوؿ ا كاف   ) كحديث ابن عمر :

 أم نافلة .  (ٓ) كحديث : ) اجعلوا صبلتكم معهم سبحة (
اف لو اسم ٮتصو جعل ىذا اللفظ لكن أكثر ما يستعمل ُب النافلة خصوصان ، فإف الفرض ١تا ك

 للنافلة .
 .(يصلي سبحة الضحى قط ، كإ٘ب ألسبحها ... اٟتديث  ما رأيت رسوؿ ا  )قالت عائشة :

(ٔ) 
كسبب ذلك : من باب تسمية الشيء باسم جزئو ، أك من باب إطبلؽ اسم البعض على الكل 

 لفضل ذلك اٞتزء .
ح صبلة ، كُب ىذا مناسبة كىي تعظيم حقيقة الصبلة كأهنا ككل ىذه األقواؿ تشًتؾ ُب تسمية التسبي

 زيو ، كمنتهى التعظيم  رب العا١تُت .ػتتضمن غاية التن

                                                           
1

 . ُُ_ سورة مرٙب آية رقم :  
2

 . ُّْ_ سورة الصافات آية رقم :  
3

 . ُٕ_ سورة الرـك آية رقم :  
4

( ، كمسلم ُب "  ْٕٕ/ّ( )َُٖٗ_ البخارم ُب " صحيحو " كتاب تقصَت الصبلة ، باب ماينزؿ للمكتوبة  ، رقم ) 
 ( . ُِٕ/ٓ( )ُُٔٔن ، باب جواز صبلة النافلة على الدابة ُب السفر حيث توجهت ، رقم )صحيحو " كتاب صبلة ا١تسافري

5
 َِ_ُٗ/ٓ( )ُُُٗ_ مسلم ُب " صحيحو " كتاب ا١تساجد ، باب الندب إٔب كضع األيدم على الركب ُب الركوع ، رقم ) 

 ( عن ابن مسعود .
6

( ُُِٖعلى صبلة الليل كالنوافل من غَت إ٬تاب ، رقم ) البخارم ُب " صحيحو " كتاب التهجد ، باب ٖتريض النيب  _ 
مسلم ُب " صحيحو " كتاب صبلة ا١تسافرين ، باب استحباب صبلة الضحى كأف أقلها ركعتاف كأكملها ٙتاف  ( كُٓٓ/ّ)

 ( .ِّٔ/ٓ( )ُٗٓٔركعات ... رقم )
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كيطلق التسبيح على التعجب ، تعجب إكبار ، كمن ىذا يفهم أف التسبيح ٭تمل على معٌت    
 يح .التعظيم ، فالعظيم الذم ٖتار األفكار ُب عظمتو ىو ا١تستحق ألعظم التسب

كلذا بوب البخارم ُب " صحيحو " : باب التكبَت كالتسبيح عند التعجب ، كذكر ٖتت ىذا الباب 
فقاؿ : " سبحاف ا ماذا أنزؿ من ا٠تزائن ؟ ...  استيقظ النيب ) حديث أـ سلمة كفيو : 

 (ُ). (اٟتديث 
ى رسلكما إهنا ) عل كذكر أيضان حديث صفية بنت حيي ُب قصة اللذين قاؿ ٢تما رسوؿ ا 

  (ِ) .(فقاال : سبحاف ا ... اٟتديث  صفية 
  (ّ) كسيبيحات كجو ا : أم جبلؿ ا جل ثناؤه كعظمتو .

يقوؿ ُب ركوعو  كاف رسوؿ ا ) كجاء ُب صفاتو سبحانو أنو السُّبُّوح القدكس ، ٟتديث : 
 (ْ). بُّوح قدكس رب ا١تبلئكة كالركح (كسجوده : " سي 

 : ا١تنزة عن كل نقص كسوء ، أك الذم يسبحو كل شيء . فالسبوح
 (ٓ) كالقدكس : الطاىر ، أك ا١تبارؾ ، أك الذم يقدسو كيعظمو كل شيء .

كالتسبيح حيث كقع ُب الكتاب كالسنة فهو مضاؼ إٔب اسم من أٝتاء ا تعأب أك ضمَت عائد إليو 
 ا١تضاؼ إليو _ مقركنان باسم آخر ، أك أكثر سبحانو ، ككثَتان مايأٌب التسبيح _ مع االسم أك الضمَت

 من أٝتاء ا اٟتسٌت ، أك مقركنان بصفة فأكثر من صفاتو العليا .
 

                                                           
1

 ( .َُّ/ُْ( )ُِٖٔ، رقم )_ البخارم ُب " صحيحو " كتاب األدب ، باب التكبَت كالتسبيح عند التعجب  
2

( ، كمسلم ُب " َُّ/ُْ( )ُِٗٔ_ البخارم ُب " صحيحو " كتاب األدب ، باب التكبَت كالتسبيح عند التعجب ، رقم )  
صحيحو " كتاب السبلـ ، باب بياف مايستحب ١تن رؤم خاليان بامرأة ككانت زكجتو أك ٤ترمان لو أف يقوؿ : ىذه فبلنة ليدفع ظن 

 ( .ُّٖ/ُْ( )ّْٔٓرقم )السوء بو ، 
3

 _  لساف العرب ، كمقاييس اللغة ، ا١ترجع السابق . 
4

( عن عائشة رضي ا ِْٕ/ْ( )َُُٗ_ كمسلم ُب " صحيحو " كتاب الصبلة ، باب مايقاؿ ُب الركوع كالسجود ، رقم ) 
 عنها .

5
 ( .ُّْ/ٔ_ " لساف العرب " البن منظور ) 
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 اختلف أىل العلم ُب حقيقة لفظ " سبحاف " ماىو ؟ 
 (ُ)كخبلفهم يدكر ُب ىل ىو مصدر ، أك اسم مصدر ؟ 

وع مصدريتو ، فقاؿ بعضهم : فذىب ٚتاعة أنو مصدر كليس اسم مصدر إال أهنم ٮتتلفوف ُب ن
 (ِ) مصدر قياسي للفعل " سبح " .

 (ّ) كقاؿ غَتىم : ىو مصدر ٝتاعي للفعل " سٌبح " بتشديد الباء . 
 (ْ) كذىب ٚتاعة أخرل أنو ليس ٔتصدر أصبلن ، بل ىو اسم مصدر أقيم مقاـ ا١تصدر .

  كذىب البعض : أنو معرفة بالعلمية ، يعنوف أنو اسم على التسبيح .
 فيكوف مصدر باعتبار " سبح " ا١تخفف ، كاسم مصدر باعتبار " سٌبح " ا١تشدد.  

 (ٓ) ك" سبحاف " نكرة معرفة باإلضافة ، كليس علمان .
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1

 ؿ على اٟتدث ٣تردان عن الزماف كا١تكاف ، كبينهما فرقاف : لفظي كمعنوم ._ ا١تصدر كاسم ا١تصدر كبل٫تا يد 
 أما اللفظي : فا١تصدر : ىو اٞتارم على فعلو ، كاسم ا١تصدر : غَت جار على فعلو .

القيم ،  كأما ا١تعنوم : فا١تصدر : داؿ على اٟتدث كفعلو . كاسم ا١تصدر : فإ٪تا يدؿ على اٟتدث كحده . " بدائع الفوائد " البن
 (. بتصرؼ .ِٓ_ْٓ/ُٖتقيق علي بن ٤تمد العمراف ، إشراؼ بكر أبوزيد ، دار عآب الفوائد ، السعودية )

2
 ( .ِِٔ/ُ( ، ك " ركح ا١تعا٘ب " لؤللوسي )ُْٓ/ّ_ " اكم كايط " البن سيده ) 
3

 ( . ُْٓ/ّ_ " اكم كايط " البن سيده ) 
4

 ( .ّٕ/ٔ) _ " البحر ايط " أليب حياف 
5

 ( .ّ/ُٓ_  " ركح ا١تعا٘ب " لؤللوسي ) 
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 تسبيح اهلل سبحانو وتعالى لنفسو .ا١تبحث الثا٘ب : 
 

سو ُب آيات كثَتة ، إف أعظم ا١تسبحُت  تعأب ىو ا نفسو ، حيث كرد ُب القرآف تسبيح ا لنف
 بلغت سبعان كعشرين آية ، من تسع عشرة سورة ، نذكر ىنا بعضها : 

وىاًت كىاأٍلىٍرًض كيلّّ لىوي قىانًتيوفى  ﴿_ قاؿ تعأب : ُ       انىوي بىٍل لىوي مىا ُب السَّمى ا سيٍبحى  كىقىاليوا اٗتَّىذى اللَّوي كىلىدن
﴾. (ُ)  

تنزيهان ٢تا من اٗتاذ الولد ، كبُت أف ٚتيع ما ُب السموات كاألرض سبح ا تعأب نفسو ُب ىذه اآلية 
 (ِ) ٦تلوؾ لو كعبيد لو ، ففيو بياف ا١تانع عقبلن من اٗتاذه الولد .

انىوي كىتػىعىأبى عىمَّا ييٍشرًكيوفى  ﴿_ كقاؿ تعأب : ِ        (ّ).  ﴾أىتىى أىٍمري اللًَّو فىبلى تىٍستػىٍعًجليوهي سيٍبحى
أب ُب ىذه اآلية تنزيهان ٢تا عن الشرؾ بو كعبادهتم معو ماسواه من األكثاف كاألنداد ، بعد سبح ا تع

أف أخرب أف ما كعد بو من قياـ الساعة ك٤تاسبة الناس ٔتنزلة ما قد أتى ، فبل يستعجلو ا١تكذبوف ؛ 
 (ْ) ألف ما ىو آت فإنو قريب .

افى الًَّذم أىٍسرى  ﴿_ كقولو تعأب : ّ      ل ًبعىٍبًدًه لىٍيبلن ًمنى اٍلمىٍسًجًد اٟتٍىرىاـً ًإٔبى اٍلمىٍسًجًد اأٍلىٍقصىى سيٍبحى
ٍولىوي لًنيرًيىوي ًمٍن آىيىاتًنىا إًنَّو ىيوى السًَّميعي اٍلبىًصَتي     ( ٓ) . ﴾ الًَّذم بىارىٍكنىا حى

ل بعبده سبح ا تعأب لنفسو كعظم شأنو ، لقدرتو على ما ال يقدر عليو أحد سواه ، حيث أسر 
    جزء من الليل من ا١تسجد اٟتراـ ٔتكة ، إٔب األقصى ببيت ا١تقدس ، ٍب عرج بو  ُب  كرسولو 

                                                           
1

 .ُُٔ_ سورة البقرة آية رقم :  
2

 ( .ِّ_ِِ/ُ_  " جامع الرسايل " البن تيمية ) 
3

 . ُ_ سورة النحل آية رقم :  
4

 ( .ُٖٗ/ّ_  " معا٘ب القرآف كإعرابو " للزجاج ) 
5

 .  ُ_ سورة اإلسراء آية رقم :  
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إٔب السموات العلى ، فرأل من آيات ا الكربل الدالة على كماؿ قدرتو ، ك٘تاـ سلطانو ، كسعة  
 (ُ) ملكو ، إنو سبحانو ىو السميع البصَت .

ري اللًَّو سيٍبحىافى اللًَّو عىمَّا ييٍشرًكيوفى  أىـٍ  ﴿_ كقولو تعأب : ْ       (ِ) . ﴾ ٢تىيٍم إًلىوه غىيػٍ
ٍيًمني اٍلعىزًيزي  ﴿_ كقولو تعأب : ٓ      ـي اٍلميٍؤًمني اٍلميهى كسي السَّبلى ىيوى اللَّوي الًَّذم الى إًلىوى ًإالَّ ىيوى اٍلمىًلكي اٍلقيدُّ

افى اللَّ  بػّْري سيٍبحى  (ّ) . ﴾ ًو عىمَّا ييٍشرًكيوفى اٞتٍىبَّاري اٍلميتىكى
كُب ىذه اآليات يسبح ا تعأب لنفسو تنزيهان ٢تا من الشرؾ ، كعن كل كصف ال يليق ّتبللو 

 كعظمتو .
كذبٍت ابن آدـ ، كٓب يكن   )قاؿ ا : لنفسو ، كما ُب اٟتديث القدسي : كجاء ُب السنة تسبيح ا 

ا تكذيبو إيام فزعم أ٘ب ال أقدر أف أعيده كما كاف ، لو ذلك ، كشتمٍت ، كٓب يكن لو ذلك . فأم
 (ْ) . فسبحا٘ب أف أٗتذ صاحبة أك كلدان (كأما شتمو إيام ، فقولو : ٕب كلد ، 

 (ٓ) فقولو تعأب : " سبحا٘ب " صريح ُب تسبيح نفسو ا١تقدسة .
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1

 ( .ٔ_ٓ/ٓ) _  " تفسَت ابن كثَت "  
2

 .ّْ_سورة الطور آية رقم :  
3

 .ِّ_ سورة اٟتشر آية رقم :  
4

انىوي : باب _ البخارم ُب " صحيحو " كتاب التفسَت ،   ا سيٍبحى ( عن ابن عباس ْٖٔ/ٗ( ) ِْْٖ) رقم، كىقىاليوا اٗتَّىذى اللَّوي كىلىدن
 مرفوعان . 

5
 _ كمابعدىا ( .ْٖٔ/ٗ_ " فتح البارم " البن حجر ) 
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 . : تسبيح المالئكة ا١تبحث الثالث
                                        

 كفيو مطلباف                                              
 

 ا١تطلب األكؿ : تسبيح خواص ا١تبلئكة .          
                      

 ا١تطلب الثا٘ب : تسبيح عواـ ا١تبلئكة .                           
 
  

 
 
 
 
 
 

 



171 

 

 

 ا١تطلب األكؿ : تسبيح خواص ا١تبلئكة .
ا١تبلئكة خلق من خلق ا تعأب ، كعآب من عوآب الغيب ، جعل ا اإلٯتاف ّٔم كٔتا ثبت ُب      

 حقهم أصبلن من أصوؿ الدين ، كما جعل الكفر ّٔم كٔتا ثبت ُب حقهم ضبلالن ٥ترجان من الدين .

(ُ) 
ًئكىًة كىاٍلًكتىاًب كىالنًَّبيُّْتى كىلىًكنَّ اٍلربَّ مىٍن آىمىنى بًاللًَّو كىاٍليػىٍوـً اآٍلى  ﴿قاؿ تعأب :       بلى  . ﴾...اآلية   ًخًر كىاٍلمى

(ِ) 
ا ﴿كقاؿ تعأب :       الن بىًعيدن ًتًو كىكيتيًبًو كىريسيًلًو كىاٍليػىٍوـً اآٍلىًخًر فػىقىٍد ضىلَّ ضىبلى ًئكى  . ﴾ كىمىٍن يىٍكفيٍر بًاللًَّو كىمىبلى

(ّ) 
دالة على صفاء طبيعتهم ، ككماؿ عبوديتهم  كجاء بالكتاب كالسنة أكصاؼ عظيمة للمبلئكة 

 تعأب ، ك٘تاـ طاعتهم لو سبحانو .
 كمن أعظم تلك األكصاؼ تسبيحهم  تعأب .      

 جاء بالكتاب كالسنة تسبيح ا١تبلئكة على العمـو كتسبيح ا١تبلئكة على ا٠تصوص . 
 ُب موضعُت من القرآف :أما تسبيح خواص ا١تبلئكة من ٛتلة العرش كاٟتافُت حولو ، جاء 

نػىهيٍم  ﴿_ ُب قولو تعأب : ُ ٍم كىقيًضيى بػىيػٍ ٍوًؿ اٍلعىٍرًش ييسىبّْحيوفى ًْتىٍمًد رىًّّْٔ ةى حىافُّْتى ًمٍن حى ًئكى بلى كىتػىرىل اٍلمى
 (ْ) . ﴾ بًاٟتٍىقّْ كىًقيلى اٟتٍىٍمدي لًلًَّو رىبّْ اٍلعىالىًمُتى 

                                                           
1

_ " شرح العقيدة الطحاكية " لعلي بن علي بن أيب العز اٟتنفي ، ٖتقيق عبدا الًتكي ك شعيب األرناؤكط ، مؤسسة الرسالة  
 ( .َِْ/ِبَتكت ، لبناف ، )

2
 . ُٕٕ_ سورة البقرة آية رقم :  
3

 . ُّٔ_ سورة النساء آية رقم :  
4

 . ٕٓ_ سورة الزمر آية رقم :  
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ٍم كىيػيٍؤًمنيوفى ًبًو كىيىٍستػىٍغًفريكفى الًَّذينى ٭تىًٍمليوفى الٍ  ﴿_ كُب قولو : ِ ٍولىوي ييسىبّْحيوفى ًْتىٍمًد رىًّّْٔ عىٍرشى كىمىٍن حى
ًبيلىكى كىقً  ا فىاٍغًفٍر لًلًَّذينى تىابيوا كىاتػَّبػىعيوا سى ابى اٞتٍىًحيمً لًلًَّذينى آىمىنيوا رىبػَّنىا كىًسٍعتى كيلَّ شىٍيءو رىٍٛتىةن كىًعٍلمن  ًهٍم عىذى

﴾ . (ُ)  
ة الذين ْتمده ، ك٫تا : ا١تبلئكففي ىذه اآلية ذكر ا سبحانو صنفُت من مبلئكتو ا١تسبحة       

 ٭تملوف العرش ، كا١تبلئكة الذين يطوفوف حوؿ العرش .
كٗتصيص ىذين الصنفُت من ا١تبلئكة بالذكر ُب اآليتُت دليل على ما ٢تما من شأف عظيم ، إذ 

ؼ من حولو ، فبل شك أهنم من أكرب ا١تبلئكة كأعظمهم اختارىم ا ٟتمل عرشو العظيم كالطوا
 (ِ) كأقواىم كأقرّٔم منو سبحانو .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1

 . ٕ:  _ سورة غافر آية رقم 
2

 ( .ُّٗ/ٕ_ " تفسَت البغوم  " ) 
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 الثا٘ب : تسبيح عواـ ا١تبلئكة . ا١تطلب
أكصاؼ ا١تبلئكة ىو تسبيحهم  تعأب ، كقد جاء عنهم   تقدـ ُب ا١تبحث السابق أف أعظم      

 سبحانو دائمان متواصبلن من غَت انقطاع كال فتور كال سآمة ُب عدة مواضع من القرآف أف تسبيحهم 
  . 

 (ُ) . ﴾ ًإفَّ الًَّذينى ًعٍندى رىبّْكى الى يىٍستىٍكربيكفى عىٍن ًعبىادىتًًو كىييسىبّْحيونىوي كىلىوي يىٍسجيديكفى  ﴿ قاؿ تعأب :
هي الى  ﴿كقولو :  وىاًت كىاأٍلىٍرًض كىمىٍن ًعٍندى ( ُٗ يىٍستىٍكربيكفى عىٍن ًعبىادىتًًو كىالى يىٍستىٍحًسريكفى )كىلىوي مىٍن ُب السَّمى

ارى الى يػىٍفتػيريكفى   (ِ) . ﴾ ييسىبّْحيوفى اللٍَّيلى كىالنػَّهى
اًر كىىيٍم الى يىٍسأىميوفى  ﴿كقولو :   (ّ) . ﴾ فىًإًف اٍستىٍكبػىريكا فىالًَّذينى ًعٍندى رىبّْكى ييسىبّْحيوفى لىوي بًاللٍَّيًل كىالنػَّهى

فهذه اآليات دالة على قوة ا١تبلئكة ككماؿ حياهتم ، كشدة الداعي القوم منهم إٔب تسبيح ا     
  (ْ) تعأب كمبلزمتو ، فبل يلحقهم فيو فتور كال سآمة ، كال يشغلهم عنو شاغل .

ًليفىةن قى  ﴿كقاؿ تعأب :  اًعله ُب اأٍلىٍرًض خى ًة ًإ٘بّْ جى ًئكى بلى ا مىٍن يػيٍفًسدي ًفيهىا كىًإٍذ قىاؿى رىبُّكى لًٍلمى اليوا أىٕتىٍعىلي ًفيهى
سي لىكى قىاؿى ًإ٘بّْ أىٍعلىمي مىا الى تػىٍعلىميوفى  مىاءى كى٨تىٍني نيسىبّْحي ًْتىٍمًدؾى كىنػيقىدّْ  (ٓ) . ﴾ كىيىٍسًفكي الدّْ

 . ﴾ ني اٍلميسىبّْحيوفى ( كىًإنَّا لىنىحٍ ُٓٔكىًإنَّا لىنىٍحني الصَّافُّوفى ) ﴿كقولو تعأب _ حكاية لقوؿ ا١تبلئكة _ : 

كىييسىبّْحي الرٍَّعدي ًْتىٍمًدًه  ﴿ ككاف تسبيحهم  سبحانو مع ا٢تيبة كاإلجبلؿ كالرىبة  ، قاؿ تعأب :   (ٔ)
ةي ًمٍن ًخيفىًتوً  ًئكى بلى  (ٕ) . ﴾ كىاٍلمى

 

                                                           
1

 .َِٔ_ سورة األعراؼ آية رقم :  
2

 . َِ_ ُٗ_ سورة األنبياء آية رقم :  
3

 . ّٖ_ سورة فصلت آية رقم :  
4

 _ " تيسَت الكرٙب الرٛتن ُب تفسَت كبلـ ا١تناف " لعبد الرٛتن السعدم ، اعتٌت بو سعد بن فواز الصميل ، دار اٞتوزم ، الرياض 
 ( .  ٖٖٖك َّٔك  ّْٔىػػػ  ، ) صػػػػػ ُِّْ، السعودية ، الطبعة ا٠تامسة ، 

5
 . َّ_ سورة البقرة آية رقم :  
6

 . ُٔٔ_ُٓٔ_ سورة الصافات آية رقم :  
7

 . ُّ_ سورة الرعد آية رقم :  
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، كيكوف ٔب كمعٌت تسبيح ا١تبلئكة ىو : الصبلة كالذكر كالتنزيو كالتعظيم كا٠تضوع  سبحانو كتعا
  بألسنتهم ، بقوؿ : " سبحاف ا " أك " سبحاف ا كْتمده " أك ٨تو ذلك . تسبيحهم

 (ُ) دلت عليو األدلة من الكتاب كالسنة آثار السلف ، كا أعلم . قد كىذا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1

 ( . ِِٗ_ِٖٗ/ُ_  " التسبيح ُب الكتاب كالسنة " ٤تمد بن إسحاؽ كندك ) 
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 : تسبيح األنبياء . ا١تبحث الرابع
بلن كخلقان ، كأ٘تهم تسبيحان  قوالن كاعتقادان كعمبلن ، ألف األنبياء ىم صفوة البشر كأكملهم علمان كعم

ا اصطفاىم برساالتو ، كخصهم بوحيو ، كجعلهم كاسطة بينو كبُت عباده ُب تبليغ دينو ، كأقاـ ّٔم 
 اٟتجة على خلقو .

 كذكر ا تسبيح أنبيائو لو ُب القرآف الكرٙب : 
  تعأب :  _ تسبيح يونس ُ

اًت أىٍف الى إًلىوى  ﴿تعأب : قاؿ       كىذىا النُّوًف ًإٍذ ذىىىبى ميغىاًضبنا فىظىنَّ أىٍف لىٍن نػىٍقًدرى عىلىٍيًو فػىنىادىل ُب الظُّليمى
انىكى ًإ٘بّْ كيٍنتي ًمنى الظَّاًلًمُتى ) ًلكى نػيٍنجً ًٕٖإالَّ أىٍنتى سيٍبحى ذى نىاهي ًمنى اٍلغىمّْ كىكى نىا لىوي كى٧تىَّيػٍ بػٍ ي ( فىاٍستىجى

 (ُ) . ﴾ اٍلميٍؤًمًنُتى 
 ( َُْ( ًإٍذ أىبىقى ًإٔبى اٍلفيٍلًك اٍلمىٍشحيوًف )ُّٗكىًإفَّ ييونيسى لىًمنى اٍلميٍرسىًلُتى ) ﴿ كقاؿ تعأب :     

افى ًمنى اٍلميٍدحىًضُتى ) مى فىكى وي اٟتٍيوتي كىىيوى ميًليمه )ُُْفىسىاىى افى ًمنى ُِْ( فىاٍلتػىقىمى ( فػىلىٍوالى أىنَّوي كى
 (ِ) . ﴾ لىلىًبثى ُب بىٍطًنًو ًإٔبى يػىٍوـً يػيبػٍعىثيوفى  (ُّْميسىبًّْحُتى )الٍ 

 سبح ا التسبيح العظيم فكاف تسبيحو سببان ُب ٧تاتو كرفع درجاتو . دلت اآليتُت أف يونس 
  تعأب : _ تسبيح موسى ِ

وي  ﴿قاؿ تعأب :       اءى ميوسىى ًلًميقىاتًنىا كىكىلَّمى رىبُّوي قىاؿى رىبّْ أىًر٘ب أىٍنظيٍر إًلىٍيكى قىاؿى لىٍن تػىرىا٘ب كىلىًكًن  كىلىمَّا جى
عىلىوي دىكِّا كى  بىًل جى ا ٕتىىلَّى رىبُّوي لًٍلجى انىوي فىسىٍوؼى تػىرىا٘ب فػىلىمَّ رَّ ميوسىى صىًعقنا اٍنظيٍر ًإٔبى اٞتٍىبىًل فىًإًف اٍستػىقىرَّ مىكى خى

انىكى   (ّ).  ﴾ تػيٍبتي إًلىٍيكى كىأىنىا أىكَّؿي اٍلميٍؤًمًنُتى  فػىلىمَّا أىفىاؽى قىاؿى سيٍبحى
 

                                                           
1

 . ٖٖ_ٕٖآية رقم :_ سورة األنبياء  
2

 . ُّْ_ُّٗ_ سورة الصافات آية رقم :  
3

 . ُّْ_ سورة األعراؼ آية رقم :  
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اريكفى أىًخي )ِٗكىاٍجعىٍل ٕب كىزًيرنا ًمٍن أىٍىًلي ) ﴿كقاؿ تعأب _ حكاية عن موسى :       ( اٍشديٍد َّ( ىى
ًثَتنا )ِّ( كىأىٍشرًٍكوي ُب أىٍمرًم )ًُّبًو أىٍزرًم ) ٍي نيسىبّْحىكى كى ًإنَّكى كيٍنتى بًنىا  (34)ًثَتنا ( كىنىٍذكيرىؾى كى ّّ( كى

 (ُ) . ﴾ بىًصَتنا
فيدؿ أف موسى كأخاه ىاركف كانا يكثراف من التسبيح كالذكر  تعأب . ككذلك تقدٙب التسبيح على 
الذكر دليبلن على مزيد اىتمامهما بالتسبيح على كجو ا٠تصوص ، مع اىتمامهما بالذكر على كجو 

 (ِ) العمـو .
  تعأب : _ تسبيح داكد ّ

رى كىكينَّا فىاًعًلُتى  ﴿قاؿ تعأب :      (ّ).  ﴾ كىسىخٍَّرنىا مىعى دىاكيكدى اٍٞتًبىاؿى ييسىبٍّْحنى كىالطَّيػٍ
  تعأب : _ تسبيح عيسى ْ

ذيك٘ب كىأيمّْ  ﴿قاؿ تعأب :     يى ًإ٢تىىٍُتً ًمٍن ديكًف اللًَّو كىًإٍذ قىاؿى اللَّوي يىا ًعيسىى اٍبنى مىٍرٙبىى أىأىٍنتى قػيٍلتى لًلنَّاًس اٗتًَّ
انىكى مىا يىكيوفي ٕب أىٍف أىقيوؿى مىا لىٍيسى ٕب ًْتىقٍّ ًإٍف كيٍنتي قػيٍلتيوي فػىقىٍد عىًلٍمتىوي تػىٍعلىمي مىا ُب  نػىٍفًسي كىالى  قىاؿى سيٍبحى

ـي اٍلغيييوبً   (ْ) . ﴾ أىٍعلىمي مىا ُب نػىٍفًسكى ًإنَّكى أىٍنتى عىبلَّ
  تعأب :  النبيُت ٤تمد _  تسبيح خاًبٓ

افى اللًَّو كىمىا أىنىا  ﴿قاؿ ا تعأب :     ًبيًلي أىٍدعيو ًإٔبى اللًَّو عىلىى بىًصَتىةو أىنىا كىمىًن اتػَّبػىعىًٍت كىسيٍبحى ًذًه سى قيٍل ىى
 (ٓ) . ﴾ ًمنى اٍلميٍشرًًكُتى 

ن اٟتضور الكامل مع ا ، ا٠تإب فالتسبيح ىو جوىر العبادة  سبحانو كتعأب كركحها ، ١تا فيو م
 من الصوارؼ كالعوائق كا١تنغصات .

                                                           
1

   . ّٓ_ ِٗ_ سورة طو آية رقم :  
2

 ( . َّّ/  ُ_ " التسبيح ُب الكتاب كالسنة " ٤تمد بن إسحاؽ كندك ) 
3

 . ٕٗ_ سورة األنبياء آية رقم :  
4

 . ُُٔ_ سورة ا١تائدة آية رقم :  
5

 . َُٖورة يوسف آية رقم : _ س 
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فالتسبيح دكاء نافع للنفوس كاألعصاب ، بل ىو أنفع الدكاء للنفس البشرية إذ ٘تنحو ا٢تدكء التاـ 
كالسكينة كالطمأنينة كالراحة ، كيفرغ الشحنات الضاغطة على فكره كنفسو كقلبو ، ك٢تذا أكصى ا 

أف يستعمل التسبيح عبلجان ١تا ينتابو من ضيق صدر كآالـ ، بسبب ما يبلقيو من قومو ب رسولو 
 من جحود كاستهزاء كتكذيب كاهتاـ بالسحر كاٞتنوف كغَت ذلك .

 كىذه الوصايا الست ا١تذكورة ُب القرآف ، مرافقة ست مراحل ُب ست مناسبات .    
فىاٍصربٍ عىلىى مىا يػىقيوليوفى  ﴿ ا عليو قولو تعأب : _ ١تا لقيو من كفار قريش ١تقاالت مؤذية ، فأنزؿُ

 (ُ) . ﴾ كىًمنى اللٍَّيًل فىسىبٍّْحوي كىأىٍدبىارى السُّجيودً  (39)كىسىبٍّْح ًْتىٍمًد رىبّْكى قػىٍبلى طيليوًع الشٍَّمًس كىقػىٍبلى اٍلغيريكًب 
بلج نافع ١تا يؤ١تو أك يزعجو من فأرشده ا إٔب التسبيح ْتمد الرب سبحانو ، كيكوف ىذا التسبيح ع

تلك األقاكيل : بالتسبيح قبل طلوع الشمس ، كقبل غركّٔا ، كأثناء الليل ، كبعد الصلوات اليت 
 (ِ)يسجد فيها العبد لربو جل كعبل . 

كىلىقىٍد نػىٍعلىمي  ﴿ضاؽ صدره ٔتا يقولوف ، فأنزؿ ا :  _ ك١تا اشتدت أذية ا١تشركُت لرسوؿ ا ِ
( كىاٍعبيٍد رىبَّكى حىىتَّ ٖٗ( فىسىبٍّْح ًْتىٍمًد رىبّْكى كىكيٍن ًمنى السَّاًجًدينى )ٕٗيىًضيقي صىٍدريؾى ٔتىا يػىقيوليوفى ) أىنَّكى 

  (ّ) . ﴾يىٍأتًيىكى اٍليىًقُتي 
ال يشك فيو شاؾ ، كمن عبادتو لربو قيامو الذم يقُت الأم كاعبد ربك حىت يأتيك ا١توت الذم ىو 

، فأرشده ّٔذه اآليات إٔب أف يسبح ْتمد ربو كيكوف من الساجدين لرّٔم ،  بوظائف رسالتو
 كا٠تاضعُت لو ، كا١تستسلمُت ١تقاديره ، كأف يعبده ُب كل أحوالو حىت يأتيو ا١توت .

ٍنًبكى كىسىبٍّْح ًْتىٍمًد رىبّْ  ﴿ _ قاؿ ا تعأب :ّ كى بًاٍلعىًشيّْ فىاٍصربٍ ًإفَّ كىٍعدى اللًَّو حىقّّ كىاٍستػىٍغًفٍر ًلذى
ارً  ٍبكى  (ْ) . ﴾كىاإٍلً

                                                           
1

 . َْ_ ّٗ_ سورة ؽ آية رقم :  
2

_ قاؿ ابن العريب ُب " تفسَته " : ال خبلؼ أف ا١تراد بقولو تعأب ىاىنا " سبح " صلّْ ، ألنو غاية التسبيح كأشرفو  .  
(ّ/َِٔ . ) 
3

 . ٗٗ_ ٕٗ_ سورة اٟتجر آية رقم :  
4

 . ٓٓ_ سورة غافر آية رقم :  
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ذكر ا سبحانو ُب ىذه اآلية االستغفار إٔب جانب التسبيح مع األمر بالصرب ، ك١تا كانت حالة 
  . ﴾ ًإفَّ كىٍعدى اللًَّو حىقّّ  ﴿متشوفة بتحقيق كعد ا لو بالنصر ، طمأنو ا بقولو لو :  ا١تصطفى 

باهتامهم لو أنو كاىن أك ٣تنوف أك شاعر ، كيًتبصوف بو ريب  نيب _ ١تا كرر ا١تشركوف إيذاء الْ
كىاٍصربٍ ًٟتيٍكًم رىبّْكى فىًإنَّكى بًأىٍعييًننىا كىسىبٍّْح  ﴿ ا١تنوف ، فهم ينتظركف موتو ليتخلصوا من دينو ، فأنزؿ ا :

 (ُ) . ﴾ ارى النُّجيوـً كىًمنى اللٍَّيًل فىسىبٍّْحوي كىًإٍدبى   )ًْْٖتىٍمًد رىبّْكى ًحُتى تػىقيوـي )
فزاده ُب ىذه اآلية أكقات التسبيح عند كل قياـ ، كأكد التسبيح أثناء الليل ، كأضاؼ التسبيح ُب 

فىًإنَّكى  ﴿ آخر الليل عند أدبار النجـو ، كأعلم ا نبيو أنو ُب موضع العناية العظيمة بو ، بقولو :
  . ﴾ بًأىٍعييًننىا

اٍصربٍ عىلىى مىا يػىقيوليوفى كىسىبٍّْح ًْتىٍمًد رىبّْكى قػىٍبلى طيليوًع الشٍَّمًس كىقػىٍبلى غيريكًّٔىا فى  ﴿_ قاؿ ا تعأب : ٓ
 (ِ) . ﴾ كىًمٍن آىنىاًء اللٍَّيًل فىسىبٍّْح كىأىٍطرىاؼى النػَّهىاًر لىعىلَّكى تػىٍرضىى

 ورة ؽ .، كما ُب س ىذه اآلية نزلت ُب ا١ترحلة ا١تدنية ، كفيها تكرار النصيحة لو 
اءى نىٍصري اللًَّو كىاٍلفىٍتحي ) ﴿ _ مانزؿ آخر سور من القرآف ، سورة النصر ، قاؿ تعأب :ٔ ( كىرىأىٍيتى ًُإذىا جى

ا ) افى تػىوَّابناِالنَّاسى يىٍدخيليوفى ُب ًديًن اللًَّو أىفػٍوىاجن  (ّ) . ﴾ ( فىسىبٍّْح ًْتىٍمًد رىبّْكى كىاٍستػىٍغًفٍرهي ًإنَّوي كى
 (ْ) ُب اٟتياة الدنيا . سورة إشعار بانتهاء مهمة النيب ُب ىذه ال

 
 
 
 
 

                                                           
1

 . ْٗ_ْٖر آية رقم : _ سورة الطو  
2

 . َُّ_ سورة طو آية رقم :  
3

 . ّ_ ُ_ سورة النصر آية رقم :  
4

 ( . بتصرؼ ْْٕ_ُْٕ/ُ_ " معارج التفكر " ٟتبنكة ) 
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 . ؤمنينتسبيح الما١تبحث ا٠تامس : 
ك١تا كاف التسبيح من ىدم األنبياء _ عليهم الصبلة كالسبلـ _ الذم كثر تعبدىم  تعأب بو ، 

تباعان ألنبياء ا ا١ترسلُت ، كدعوهتم الناس إليو ، كاف دأب عباد ا ا١تؤمنُت ، كشغل أكليائو ا١تتقُت ، ا
 ك٘تسكان ّٔديهم ا١تستبُت .

ًإفَّ ُب خىٍلًق  ﴿أخرب ا سبحانو ُب كتابو عن ا١تؤمنُت كمدحهم بتسبيحهم لو ، قاؿ ا تعأب :       
ىيىاتو أًليكٕب اأٍلىٍلبىاًب ) اًر آلى ًؼ اللٍَّيًل كىالنػَّهى وىاًت كىاأٍلىٍرًض كىاٍخًتبلى الًَّذينى يىٍذكيريكفى اللَّوى ًقيىامنا  (َُٗالسَّمى

ا بىاًطبلن سيبٍ  ذى وىاًت كىاأٍلىٍرًض رىبػَّنىا مىا خىلىٍقتى ىى ٍلًق السَّمى انىكى فىًقنىا كىقػيعيودنا كىعىلىى جينيؤًًٍّم كىيػىتػىفىكَّريكفى ُب خى حى
ابى النَّارً   (ُ) . ﴾ عىذى

قيٍل آىًمنيوا ًبًو أىٍك الى تػيٍؤًمنيوا ًإفَّ الًَّذينى   ﴿ _ : كقاؿ تعأب _ ٥تربان عن تسبيح مؤمٍت أىل الكتاب     
ا ) رُّكفى ًلؤٍلىٍذقىاًف سيجَّدن لىى عىلىٍيًهٍم ٮتًى افى كىٍعدي َُٕأيكتيوا اٍلًعٍلمى ًمٍن قػىٍبًلًو ًإذىا يػيتػٍ افى رىبػّْنىا ًإٍف كى ( كىيػىقيوليوفى سيٍبحى

 (ِ) . ﴾ رىبػّْنىا لىمىٍفعيوالن 
ا بًاٍلغيديكّْ كىاآٍلىصىاًؿ  ﴿: كقاؿ تعأب       ا اٍٝتيوي ييسىبّْحي لىوي ًفيهى رى ًفيهى ُب بػيييوتو أىًذفى اللَّوي أىٍف تػيٍرفىعى كىييٍذكى

اًة ٮتىىافيوفى يػى ّٔ) ًة كىًإيتىاًء الزَّكى اؿه الى تػيٍلًهيًهٍم ًٕتىارىةه كىالى بػىٍيعه عىٍن ذًٍكًر اللًَّو كىًإقىاـً الصَّبلى قىلَّبي ًفيًو ٍومنا تػىتػى ( رًجى
ىيٍم ًمٍن فىٍضًلًو كىاللَّوي يػىٍرزيؽي مىٍن يىشىاءي ًبغىٍَتً ّٕاٍلقيليوبي كىاأٍلىٍبصىاري ) ( لًيىٍجزًيػىهيمي اللَّوي أىٍحسىنى مىا عىًمليوا كىيىزًيدى

      (ّ) . ﴾ ًحسىابو 
رة قاؿ : قاؿ رسوؿ كجاء بالسنة النبوية تسبيح ا١تؤمنُت  سبحانو ، كما ُب حديث أيب ىري        

: " إف  مبلئكة يطوفوف ُب الطرؽ يلتمسوف حلق أىل الذكر ، فإذا كجدكا قومان يذكركف ا  ا 
تنادكا ىلموا إٔب حاجتكم ، فيحفوهنم بأجنحتهم إٔب السماء الدنيا ، قاؿ : فيسأ٢تم رّٔم عزكجل _ 

كيكربكنك ك٭تمدكنك كٯتجدكنك  كىو أعلم منهم _ : مايقوؿ عبادم ؟ قاؿ : تقوؿ : يسبحونك
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 . ُُٗ_َُٗ_ سورة آؿ عمراف آية رقم :  
2

 . َُٖ_َُٕ_ سورة اإلسراء آية رقم :  
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 . ّٖ_ّٔ_ سورة النور آية رقم :  
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... إٔب أف قاؿ... لو رأكؾ كانوا أشد لك عبادة ، كأشد لك ٘تجيدان ، كأكثر لك تسبيحان 
 (ُ) ...اٟتديث .

يشَت اٟتديث إٔب أف العبد ا١تؤمن يكوف أكثر  تسبيحان كلما كاف أقول با إٯتانان كأشد بو يقينان ، 
 أشد لك عبادة ، كأشد لك ٘تجيدان ، كأكثر لك تسبيحان " .  لقوؿ ا١تبلئكة : " لو رأكؾ كانوا

يؤخذ من ىذا اٟتديث أف الذكر اٟتاصل من بٍت آدـ أعلى كأشرؼ من الذكر اٟتاصل من ا١تبلئكة ، 
ٟتصوؿ ذكر اآلدميُت مع كثرة الشواغل ككجود الصوارؼ كصدكره ُب عآب الغيب ، ٓتبلؼ ا١تبلئكة 

 (ِ)ُب ذلك كلو . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1

( ، كمسلم ُب " ْٖٓ_ْٕٓ/ُْ( )َْٖٔفضل ذكر ا عزكجل ، رقم ) بابيحو " كتاب الدعوات ، _ البخارم ُب " صح 
   ( .ُٕ/ُٕ( )َٖٕٔصحيحو " كتاب الذكر ، باب فضل ٣تالس الذكر ، رقم )

2
 _ كمابعدىا (.ْٕٓ/ُْ_ " فتح البارم " البن حجر ) 
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 الكائنات .تسبيح ا١تبحث السادس : 
كذلك جاء ُب الكتاب كالسنة إسناد التسبيح إٔب أصناؼ الكائنات ا١تختلفة ؛ من اٟتيوانات 
كالنباتات كاٞتمادات ، العاقلة كغَتىا ، كالناطقة كغَتىا ، كالنامية كاٞتامدة ، ككل ما يصدؽ عليو أنو 

ك مابينهما من ا١تخلوقات اليت ال٭تيط ّٔا كاليعرؼ شيء ، ٦تا خلق ا ُب السماكات كاألرض ، أ
 عددىا إال ا سبحانو ، الذم أحاط بكل شيء علمان ، كأحصى كل شيء عددان .

 جاء تسبيح الكائنات بآيات ٣تملة ، كتارة مفصلة ، كتارة ّٔما معان ، منها :    
 أما اآليات اليت ذكر فيها تسبيح الكائنات إٚتاالن ، منها : 

وىاًت كىاأٍلىٍرًض كىىيوى اٍلعىزًيزي اٟتٍىًكيمي  ﴿ؿ تعأب : قا   (ُ) . ﴾ سىبَّحى لًلًَّو مىا ُب السَّمى
وىاًت كىمىا ُب اأٍلىٍرًض كىىيوى اٍلعىزًيزي اٟتٍىًكيمي  ﴿ كقولو تعأب :  (ِ) . ﴾ سىبَّحى لًلًَّو مىا ُب السَّمى

ُب األزماف ا١تاضية منذ إنشائها ا  على تسبيح يغة فعل ا١تاضي لداللةففي اآليتُت أسند التسبيح بص
 منذ نشأتو كتكوينو . على تسبيحو ، فكل ماُب السماكات كاألرض مفطور 

كختم اآليات باٝتيو العزيز كاٟتكيم داللة على أنو سبحانو بقدرتو الغالبة اٟتكيمة ىو الذم فطر ) 
  (ّ) .( الكائنات غَت العاقلة على التسبيح منذ إنشائها 

وىاًت كىاأٍلىٍرًض كىىيوى اٍلعىزًيزي اٟتٍىًكيمي  ﴿كقولو تعأب :       (ْ) . ﴾ ييسىبّْحي لىوي مىا ُب السَّمى
وىاًت كىمىا ُب اأٍلىٍرًض لىوي اٍلميٍلكي كىلىوي اٟتٍىٍمدي كىىيوى عىلىى كيلّْ شىٍيءو  ﴿ كقولو تعأب : ييسىبّْحي لًلًَّو مىا ُب السَّمى

 (ٓ) ﴾ . قىًديره 
ففي ىذه اآليتُت أسند التسبيح بصيغة ا١تضارع ، داللة على دكاـ تسبيح ماُب السماكات كاألرض من  
 كائنات ، كٕتدد تسبيحها ُب كل كقت ، ما مر عليها زماف من ٟتظة اٟتاؿ إٔب كل أزماف ا١تستقبل .

                                                           
1

 .  ُسورة اٟتديد آية رقم :_  
 . ُ_ سورة اٟتشر آية رقم :  ِ
 ( .ْٕٔ/ُمعارج التفكر " ٟتبنكة ) "  _  ّ
 . ِْ_ سورة اٟتشر آية رقم :  ْ
5

 . ُ_ سورة التغابن آية رقم :  
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علمى أف  ُب ل علم ذلك إٔب خالقو ، كيفيجب على ا١ترء أف يؤمن بتسبيح كل شيء  تعأب ، كيك
عليو غَته ، كأنو تعأب ٓب ٮتف عن الناس تسبيح سائر الكائنات إال ٟتكمة  ٥تلوقاتو علمان ال يطلع 

 يعلمها .
كمعرفة العبد بأف كل شيء ُب ىذا العآب يسبح  ْتمده ، ال ريب أف ذلك يزيد ُب شعوره بعظمة 

واه ، كأف ذلك يكوف منهضان لو على التسبيح ا تعأب ، كخشيتو منو ، كتوجهو إليو كحده دكف ماس
 كمهيّْجان لو على ذكر ا سبحانو كتعأب .

 كأما اآليات اليت ذكر فيها تسبيح الكائنات مفصبلن ، منها :
ًئكىةي ًمٍن ًخيفىًتًو كىيػيٍرًسلي الصَّوىاًعقى فػىييًصيبي  ﴿قاؿ ا تعأب :  بلى ًّٔىا مىٍن يىشىاءي  كىييسىبّْحي الرٍَّعدي ًْتىٍمًدًه كىاٍلمى

اؿً   (ُ) . ﴾ كىىيٍم ٬تيىاًدليوفى ُب اللًَّو كىىيوى شىًديدي اٍلًمحى
 آيات ٚتعت بُت التفصيل كاإلٚتاؿ لتسبيح الكائنات ، منها :

ري صىافَّاتو كيلّّ قىٍد عىلً  ﴿ وىاًت كىاأٍلىٍرًض كىالطَّيػٍ تىوي كىتىٍسًبيحىوي أىٓبٍى تػىرى أىفَّ اللَّوى ييسىبّْحي لىوي مىٍن ُب السَّمى مى صىبلى
 (ِ) . ﴾ كىاللَّوي عىًليمه ٔتىا يػىٍفعىليوفى 

ففي اآلية إخبار عن تسبيح ٚتيع من ُب السماكات كاألرض لو على العمـو ، كعن تسبيح الطَت لو 
 على ا٠تصوص . 

 كجاءت السنة كذلك بتسبيح الكائنات  ، منها :
 )يقوؿ : رة رضي ا عنو ، قاؿ : ٝتعت رسوؿ ا _ تسبيح النمل  تعأب : عن أيب ىريُ

أف قرصتك ٪تلة أُب  ل فأحرقت ، فأكحى ا إليو :قرصت ٪تلة نبيان من األنبياء ، فأمر بقرية النم
 (ّ). (؟ أحرقت أمة من األمم تسبح ا 

                                                           
1

 . ُّ_ سورة الرعد آية رقم :  
2

 . ُْ_ سورة النور آية رقم :  
3

كتاب   ( ، كمسلم ُب " صحيحو "ِٕٔ/ ٕ( ) َُّٗ_ البخارم ُب " صحيحو " كتاب اٞتهاد كالسَت ، باب  ، رقم ) 
 (  .ْٖٓ_ْٕٓ/ُْ( )َُٖٓالسبلـ ، باب النهي عن قتل النمل ، رقم  )
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 ) قاؿ : سبحانو : عن ابن مسعود رضي ا عنو ،  _ تسبيح الطعاـ بُت يدم رسوؿ ا ِ
 ( ُ)  .(، ككنا نسمع تسبيح الطعاـ كىو يؤكل  فلقد رأيت ا١تاء ينبع من بُت أصابع رسوؿ ا 

وىاتي السٍَّبعي كىاأٍلىٍرضي كىمىٍن ًفيًهنَّ كىًإٍف ًمٍن شىٍيءو ًإالَّ ييسىبّْحي ًْتىٍمًدًه كىلىًكٍن  ﴿ كقولو تعأب : تيسىبّْحي لىوي السَّمى
ا غىفيورناالى تػىٍفقىهيوفى تىٍسبً  ًليمن هيٍم ًإنَّوي كىافى حى  (ِ) . ﴾ يحى

كىذه األدلة تدؿ على أف الكوف كلو يسبح ْتمد ربو ، كال يستثٌت من ىذا الشي إال الكافركف با 
 فهم اليسبحوف ُب حدكد ٣تاالت أعما٢تم االختيارية . (ّ)كباليـو اآلخر ،

ي منسجمة مع سائر ما ُب الكوف ،  هادهتم فأما آّبورات من ذكاهتم اليت ال ٗتضع أعما٢تا إلر 
كخبليا أعضائهم كحركات قلؤّم ، كجرياف دمائهم ، ككل ذرة فيهم ، فتدخل ُب سجود الكوف كلو 

٢تييٍم بًاٍلغيديكّْ  ﴿طوعان أك كرىان ، قاؿ تعأب :  ا كىًظبلى وىاًت كىاأٍلىٍرًض طىٍوعنا كىكىٍرىن كىلًلًَّو يىٍسجيدي مىٍن ُب السَّمى
 (ْ) . ﴾ اآٍلىصىاؿً كى 

فمن شاء من ذكم اإلرادات اٟترة أف ينسجم مع الكوف ُب حركتو ٕتاه ربو فليكن مسبحان ْتمد ا 
ضمن ا١تسبحُت كا١تسبحات ، كاٟتامدين كاٟتامدات ، كليحذر من أف يكوف شاذان ٥تالفان لئبل يطرد 

 (ٓ) بشذكذه إٔب جحيم آّرمُت .
وف بلساف اٟتاؿ ، كقد يكوف كبلمان ، كىذا ٦تكن عقبلن ، كغَت كتسبيح كٛتد غَت ذم اٟتياة يك

مستبعد على قدرة العزيز ا٠تالق الرب الذم ال خالق غَته ، كال رب سواه ، كال يعجزه سبحانو أف 
٬تعل كل شيء ُب الكوف صغَتان أك كبَتان ُب الوجود يسبح ْتمد ربو تسبيحان ٯتكن أف يسمعو كيفهمو 

 تسبيح الطعاـ ، كاٟتجر ، كالشجر .اعو كفهمو ، كمن ىيأه ا الستم

                                                           
1

 ( .ِّْ/ٖ( )ّٕٗٓ_ البخارم ُب " صحيحو " كتاب ا١تناقب ، باب عبلمات النبوة ُب اإلسبلـ ، رقم ) 
2

 . ْْ_ سورة اإلسراء آية رقم :  
3

_ أم ماارتفع _ فيبقى شيء من خلق ا إال  _ كرد حديث حسنو بعضهم ، عن عمرك بن عبسة مرفوعان : ماستقل الشمس 
سبح ا ْتمده ، إال ما كاف من الشياطُت ، كأعىت بٍت آدـ ... اٟتديث . أخرجو ابن السٍت ُب " عمل اليـو كالليلة " رقم 

 ـ .ُٕٖٗىػػػ َُْٕ( ٖتقيق بشَت ٤تمد عيوف ، دار البياف ، دمشق ، سوريا ، الطبعة األكٔب ،  ٕٕ( ) صػػُْٗ)
4

 . ُٓ_ سورة الرعد آية رقم :  
5

 ( . َْٖ/ُ_  " معارج التفكر " ٟتبنكة ) 
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كيتبُت ّٔذا أف تسبيح الكائنات على ضربُت : تسبيح باالختيار كىو تسبيح ا١تبلئكة كاألنبياء كالرسل 
كا١تؤمنُت من اٞتن كاإلنس ، كتسبيح بالتسخَت كىو سائر الكائنات من اٟتيوانات كالنباتات 

نو شيء ، فجميع الكائنات على اختبلؼ أنواعها يسبح  كاٞتمادات كغَتىا ٦تا يصدؽ عليو أ
 (ُ) اختياران  أك تسخَتان تسبيحان حقيقيان بلساف ا١تقاؿ .

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1

 َِٕ_ّٗٔ/ُ( ، ك" التسبيح بالكتاب كالسنة " ٤تمد كندك ) ِّٗ_  " مفردات ألفاظ القرآف " للراغب األصفها٘ب ) صػػػ  
. ) 
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 .  تسبيح أىل الجنةا١تبحث السابع : 
خرة ، كال ينتهي التسبيح بانتهاء ىذه اٟتياة الدنيا ، كانتقاؿ العباد منها إٔب اٟتياة األبدية ُب الدار اآل

فقد جاء بالكتاب كالسنة أف أىل اٞتنة يسبحوف ا تعأب ُب اٞتنة ، كاٞتنة ىي اٞتزاء الكبَت ، 
كالثواب اٞتزيل ، كالفوز العظيم ، الذم أعده ا لعباده ا١تؤمنُت ، كأكليائو ا١تتقُت ، ُب اٟتياة اآلخرة 

 بعد ىذه اٟتياة الفانية ، كنؤمن ّٔا كأهنا موجودة .
ًإفَّ الًَّذينى آىمىنيوا كىعىًمليوا الصَّاٟتًىاًت يػىٍهًديًهٍم رىبػُّهيٍم بًًإٯتىاهًنًٍم ٕتىٍرًم  ﴿  تعأب _ ُب أىل اٞتنة _ :قاؿ ا

نَّاًت النًَّعيًم ) اري ُب جى ـه كى ًٗمٍن ٖتىًٍتًهمي اأٍلىنٍػهى يَّتػيهيٍم ًفيهىا سىبلى انىكى اللَّهيمَّ كىٖتًى ا سيٍبحى آىًخري ( دىٍعوىاىيٍم ًفيهى
  (ُ) . ﴾دىٍعوىاىيٍم أىًف اٟتٍىٍمدي لًلًَّو رىبّْ اٍلعىالىًمُتى 

: " إف أكؿ زمرة يدخلوف  كجاء ُب السنة عن أيب ىريرة رضي ا عنو ، قاؿ : قاؿ رسوؿ ا  
اٞتنة صورىم على صورة القمر ليلة البدر ، ال يبصقوف فيها ، كال يتمخطوف ، كال يتغوطوف ، آنيتهم 

الذىب ، كأمشاطهم من الذىب كالفضة ، ك٣تامرىم األلوة ، كرشحهم ا١تسك ، لكل كاحد  فيها
منهم زكجتاف ، يرل مخ ساقها من كراء اللحم من اٟتسن ، ال اختبلؼ بينهم كال تباغض ، قلؤّم 

   (ِ) قلب كاحد ، يسبحوف ا بكرة كعشيان " .
هموف التسبيح كالتحميد كما تلهموف النػَّفىس " كُب لفظ عن جابر _ رضي ا عنهما _ كفيو : " يل

 .(ّ) 
كىذا التسبيح الذم يلهمو أىل اٞتنة ىو من النعيم الذم تتنعم بو األنفس ُب اٞتنة ، كتتلذذ بو ، 

 كلوال ٘تتع أىل اٞتنة بذلك التسبيح الذم ىو ٢تم كالنفس ، ٓب يكن األمر كذلك .

                                                           
1

 . َُ_ٗ_ سورة يونس آية رقم :  
2

( ، كمسلم ُب ّْٓ/ٕ( )ِّْٓباب ماجاء ُب صفة اٞتنة كأهنا ٥تلوقة ، رقم ) _ البخارم ُب " صحيحو " كتاب بدء ا٠تلق ، 
 ( .ُُٕ/ُٕ( )ََٖٕ" صحيحو " كتاب اٞتنة كنعيمها ، باب ُب صفات اٞتنة كأىلها ، كتسبيحهم فيها بكرة كعشيان ، رقم )

3
فيها بكرة كعشيان ، رقم _ مسلم ُب " صحيحو " كتاب اٞتنة كنعيمها ، باب ُب صفات اٞتنة كأىلها ، كتسبيحهم  
(َُٕٖ_َْٕٖ ( )ُٕ/ُُٕ _ُِٕ . ) 
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بو ، كمن أحب شيئان أكثر من ذكره ، كىكذا يكوف اشتغا٢تم كسببو تنور قلؤّم ٔتعرفة ا كامتؤلت ْت
 بالتسبيح أعظم من كل شيء ، كألذ عليهم من ا١تآكل كا١تشارب كا١تناكح .

 نسأؿ ا سبحانو كتعأب  أف ٬تعلنا من ا١تسبحُت لو ُب الدنيا كاآلخرة ، إنو سبحانو جواد كرٙب . 
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 العلو. صفةالفصل الثاني  : 
لقد كانت ا١تذاىب الكبلمية ُب الصفات تًتدد من حيث اٞتملة بُت اإلفراط كالتفريط ، فجماعة    

غلت ُب اإلثبات حىت شبهت ا٠تالق با١تخلوقات ، كٚتاعة أخرل فرطت فسلبتو ىذه الصفات ؛ 
بعضها على اختبلؼ بينهما ُب مقدار ىذا السلب كالتعطيل ، فإما أف يكوف ٞتميع الصفات أك ل

دكف بعضها اآلخر ، كقد كاف ىذا االٕتاه الثا٘ب ٔتثابة رد فعل لبلٕتاه األكؿ ، ألهنم ٓب يفهموا من 
 اإلثبات إال ما يؤدم إٔب التشبيو . كأشهر ىذه االٕتاىات : 

ك٘تثل االٕتاه األكؿ ، كىؤالء ٬تركف صفات اا تعأب على ظاىرىا ،  : (ُ) ( الممثلة ) المشبهة_ ُ
طائفة من الشيعة كىي  كف ٘تييز بينها كبُت صفات ا١تخلوؽ ، كأكؿ من أظهر ىذه العقيدةلكن د

 (ِ) تباع عبدا بن سبأ .السبئية ؛ أ

                                                           
1

 _  ا١تمثلة ُب اللغة  : ا١تمثل : اسم فاعل من التمثيل ، كىو ٔتعٌت التشبيو كالتسوية كالتصوير . كعليو فا١تمثل ٔتعٌت : ا١تشبو الذم 
االٝتية كاٞتماعة ." مقاييس اللغة " البن فارس  يشبو الشيء بالشيء ، أك يسوم بينهما . كزيدت التاء ُب " ا١تمثلة " للداللة على

(ٓ/ِٗٔ. ) 
 ا١تمثلة شرعان : كل من جعل ا مثل خلقو ُب شيء من صفاتو سبحانو كتعأب .

 كالتمثيل ا١تمتنع على ا تعأب نوعاف :
ك٨تو ذلك . فتمثيل ا٠تالق  _ ٘تثيل ا٠تالق با١تخلوؽ : كمن قاؿ :  تعأب علم كعلم ا١تخلوؽ ، أك قوة كقوة ا١تخلوؽ ، ُ

 با١تخلوؽ ىجل عظيم ، بعظمة ا٠تالق سبحانو ، كٔتا ال يليق  أف يتصف بو من خصائص ا١تخلوقُت .
_ ٘تثيل ا١تخلوؽ با٠تالق : ىو إثبات شيء للمخلوؽ ٦تا ٮتتص بو ا٠تالق ، من األٝتاء كالصفات ، كاألفعاؿ ، كاٟتقوؽ _ كىو  ِ

مثل ما ٭تب ا٠تالق ، أك كصفو ٔتثل ما يوصف بو ا٠تالق ، فهو مشرؾ ، ألنو سٌول بُت ا كبُت  الشرؾ با . كمن أحب شيئان 
 ا١تخلوقات ، كا تعأب منزة عن ذلك ، فبل مثل لو ، كال شريك لو ، كال إلو غَته .

كالنصارل تشبو ا١تخلوؽ با٠تالق  كقد تقاٝتت اليهود كالنصارل نوعي التمثيل : فاليهود تشبو ا٠تالق با١تخلوؽ ُب صفات النقص ،
ُب صفات الكماؿ ، ك٢تذا أنكر القرآف على كل من الطائفتُت ما كقعت فيو من ذلك . " ا١تًلىل كالنّْحل " أليب الفتح ٤تمد 

( ، ك" ٗٗ_ِٗ/ُـ )ُِٗٗىػ ُُّْالسهرستا٘ب ، ٖتقيق أٛتد فهمي ، دار الكتب العلمية ، بَتكت ، لبناف ، الطبعة الثانية ، 
الفىٍرؽ بُت الًفرىؽ " لعبدالقاىر بن طاىر البغدادم ، ٖتقيق ٤تمد ٤تي الدين عبداٟتميد ، ا١تكتبة العصرية ، صيدا ، لبناف ، 

 ( .  َُٖ/ِ( ، ك" شرح العقيدة الطحاكية " البن أيب العز اٟتنفي ) َِّ_ِِٓ/ُـ ، )ُٓٗٗىػ ُُْٔ
2

 ( .ُٕٗ/ِ) _ " شرح العقيدة الطحاكية " البن أيب العز اٟتنفي 
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كقد تصدل سلف ىذه األمة ١تقالة ا١تمثلة ، كبينوا فسادىا كبطبلهنا ك٥تالفتها للعقيدة الصحيحة ، 
 بل قالوا بتكفَت أصحأّا . 

: ظهرت ُب أكائل ا١تائة الثانية من ا٢تجرة على يد اٞتعد بن درىم ،  (ٔ)( المعطلة ) الجهمية _ ِ
كأخذىا منو كأشهرىا اٞتهم بن صفواف ، فنسبت الطائفة إليو ، فهذه الطائفة نفت ٚتيع الصفات ، 
إذ يركف أف كل صفة كصف ّٔا ا١تخلوؽ ال ٬توز إطبلقها على ا تعأب ، فأكلوا ٚتيع نصوص 

 (ِ) الصفات .

 (ّ). الكتب ُب الرد عليهم الكثَت من تصدل ٢تم العلماء بتفنيد مذىبهم ، كألفت ك 
 
 
 

                                                           
1

_  ا١تعطلة ُب اللغة : ا١تعطل : اسم فاعل من التعطيل ، كالتعطيل تفعيل من مادة " عطل " كىذه ا١تادة اللغوية أصل صحيح  
( .كزيدت التاء لبلٝتية ِّٓ_ُّٓ/ْيدؿ على العدـ ، كا٠تلو كالفراغ ، كالًتؾ كالضياع . "مقاييس اللغة " البن فارس )

 كاٞتماعة .
١تعطلة على أصحاب التعطيل ُب حق ا سبحانو ، كتعطيل حق ا إما يتعلق بذاتو كربوبيتو للعا١تُت ، كإما أف يتعلق يطلق اسم ا

 بأٝتائو كصفاتو ، كإما يتعلق بألوىيتو كعبادتو .
 كا١تعطلة ثبلث أصناؼ : 

عليهم من حقيقة التوحيد ، فهم  صنف منكركف لوجود ا كجاحدكف لربوبيتو ، كصنف معطلوف ١تعاملتو سبحانو عما ٬تب
 مشركوف ُب ألوىيتو كعبادتو ، مع إقرارىم بوجود ا . كىذاف الصنفاف ال يدخبلؼ ُب موضوع ْتثنا .

صنف معطلوف ألٝتاء ا كأكصافو ، كأفعالو ، أك لشيء منها ، مع اإلقرار بربوبيتو كألوىيتو سبحانو ، كىذا الصنف ماعناه األئمة 
 فات ، كىذا الصنف ا١تعٍت ببحثنا .بالرد ُب الص

( ، ك" الفرؽ ْٕ_ّٕ/ُٝتوا با١تعطلة لنفيهم عن ا تعأب صفات كمالو ، كإخبلئهم لو منها .  " ا١تلل كالنحل " للشهرستا٘ب )
 ( .ُِِ_ ُُِ/ُبُت الفرؽ " للبغدادم )

2
 _ كمابعدىا ( .ْٕٗ/ِ_ " شرح العقيدة الطحاكية " البن أيب العز اٟتنفي ) 
 الرد على اٞتهمية البن منده . كغَتىا .الرد على اٞتهمية لئلماـ أٛتد ، الرد على اٞتهمية للدارمي ، ك  كتابمثل  _  3
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: كىي التبعد عن مذىب اٞتهمية ُب القوؿ بنفي الصفات ، ألهنم  (ٔ) ) القدرية (  المعتزلة_ ّ 
 كإف ادعوا أهنم يثبتوف  تعأب بعض الصفات العقلية ، فإهنم ال يقولوف بزيادة ىذه الصفات على

 (ِ) الذات ، كاختلفوا ُب طريقتهم إلثباهتا .
أما الصفات ا٠تربية فعمدكا إٔب نفس طريقة اٞتهمية إذا اختاركا جانب التأكيل لنصوصها ، ْتجة أف 
النصوص أدلة ظنية ، كىي _ كما يدعوف _ معارضة بالدليل القطعي كىو دليل العقل القائم على أف 

 رىم _ يؤدم إٔب التجسيم . ا ليس جسمان ، كإثباهتا _ ُب نظ
كىي تثبت سبع صفات يسموهنا صفات ا١تعا٘ب ، ٔتعٌت أف ٢تا معاف زائدة على :  (ٖ)األشاعرة _ ْ

 الذات ، كىي السمع كالبصر كالكبلـ كاٟتياة كاإلرادة كالقدر كالعلم .
رة كإف اتفقوا ُب ؛ فإف األشاعأثبتوىا ألف العقل ال ٭تيلها ، أما بقية الصفات كىي الصفات ا٠تربية 

إثبات الصفات السبع ا١تذكورة ، فإهنم ٓب يتفقوا ُب تعاملهم مع بقية الصفات ، كمن األشاعرة من 
 سلك منهج التفويض لنصوص الصفات ، ألهنم رأكا ذلك أسلم من منهج التأكيل .

    كمنهم من انتهى ُب آخر أمره إٔب الرجوع للقوؿ ٔتذىب السلف كىو اإلثبات كاٞتويٍت .
لقد خضت البحر ا٠تضم ، كتركت أىل اإلسبلـ كعلومهم ، كخضت ُب الذم هنوا ) قاؿ اٞتويٍت : 

 (ْ) .(أنا ذا أموت على عقيدة أمي  عنو ، كاآلف إف ٓب يتداركٍت ريب برٛتتو فالويل ٕب ، كىا
                                                           

1
_ فرقة كبلمية ، عرفت بالغلو ُب تقديس العقل كتقدٯتو على النقل ، زعيهم كاصل بن عطاء الغزاؿ ، كتابعو عمرك بن عبيد ، ٍب  

لفوف ُب أمور ، كيتفقوف ُب أمور ٜتسة ىي أصو٢تم : التوحيد ، كالعدؿ ، كاألمر با١تعركؼ كالنهي عن افًتقوا إٔب طوائف عدة ، ٮتت
 ا١تنكر ، كا١تنزلة بُت ا١تنزلتُت ، كإنفاذ الوعيد .

اختلف ُب سبب تسميتهم با١تعتزلة : قيل : العتزا٢تم ٣تلس أصحاب اٟتسن البصرم ، كقيل : ألهنم ٬تلسوف معتزلُت للجماعة ، 
( ، ك" الفرؽ بُت ّٗ_ّٖ/ُ.  " ا١تلل كالنحل " للشهرستا٘ب ) كقيل : العتزا٢تم قوؿ األمة اإلسبلمية ُب حكم مرتكب الكبَتة .

 _ كمابعدىا ( .ُُْ/ُالفرؽ " للبغدادم )
2

( َّْ/ِ( ، ك" شرح العقيدة الطحاكية " البن أيب العز اٟتنفي ) ّٗ_ّٖ/ُ_ " ا١تلل كالنحل " للشهرستا٘ب ) 
 ( .ْٕٗ_ُٕٗ/ِك)

3
_ األشاعرة : ٚتع أشعرم ، نسبة إٔب أيب اٟتسن  علي بن إٝتاعيل األشعرم  ، كاف على مذىب ا١تعتزلة أربعُت سنة ، ٍب انتقل  

عنو ، كسلك طريقة أيب ٤تمد بن كبلب ، ٍب رجع ُب آخر أمره إٔب مذىب أىل السنة .  " ا١تلل كالنحل " للشهرستا٘ب 
 ( .ّٓ/ٕ( ، ك" معجم ا١تؤلفُت " لكحالة )ٗٔ/ٓـ " للزركلي )( ، ك " األعبلُٗ_ُٖ/ُ)
4

 ( .ُْٕ/ُٖ_ " سَت أعبلـ النببلء " للذىيب ) 
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ليو أشهدكا أ٘ب قد رجعت عن كل مقالة ٗتالف السنة ، كأ٘ب أموت على ماٯتوت ع)  كقاؿ أيضان :
 (ُ) . ( عجائز نيسابور

فعلم التوحيد ال يؤخذ من عقوؿ الرجاؿ ، كال من فبلسفة كا١تتكلمُت ، ألنو أساس الدين الذم عليو 
تنبٍت فركعو ، فا١تصدر األكحد لعقيدة األمة اليت جاء ّٔا األنبياء ٚتيعان ، على رأسهم خا٘تهم ، كسيد 

 ىو الوحي . كلد آدـ ٚتيعان ، نبينا ٤تمد 
أنو علم أمتو لبلستنجاء ،  سئل اإلماـ مالك عن الكبلـ كالتوحيد ، فقاؿ : ٤تاؿ أف تظن بالنيب ك 

 (ِ) كٓب يعلمهم التوحيد .
 ُب باب األٝتاء كالصفات بُت ا١تعطلة كبُت ا١تمثلة . توسط أىل السنة والجماعة 

أبواب العقيدة ، فقالوا : فهدل ا أىل السنة كاٞتماعة للقوؿ الوسط ُب ىذا الباب كُب غَته من 
آمنا ّتميع أٝتاء ا كصفاتو الثابتة ُب  الذم دؿ عليو دليل من كتاب ا كسنة رسوؿ ا 

من غَت تعطيل كال تأكيل  النصوص الشرعية ، فنصف ا ٔتا كصف بو نفسو ، كٔتا كصفو بو نبيو 
ق بو سبحانو ، كال ٘تاثل صفات كمن غَت ٘تثيل كال تكييف ، كنؤمن بأهنا صفات حقيقية ، تلي

ًمٍثًلًو شىٍيءه كىىيوى السًَّميعي اٍلبىًصَتي  ﴿ ا١تخلوقُت ؛ تطبيقان لقولو تعأب :     (ّ) . ﴾ لىٍيسى كى

ًمٍثًلًو شىٍيءه  ﴿كبقولو تعأب :   رد على ا١تمثلة . ﴾ لىٍيسى كى
 ألف فيو إثبات السمع كالبصر .رد على ا١تعطلة ؛  ﴾ كىىيوى السًَّميعي اٍلبىًصَتي  ﴿ كبقولو تعأب :

فاآلية الكرٯتة منهج كاضح ُب باب األٝتاء كالصفات اٗتذىا أىل السنة ٢تم نرباسان ُب فهم تلك 
النصوص ، فيقدموف النصوص على العقل ، ك٬تعلوف العقل كسيلة لفهم النصوص ، كليس شرطان ُب 

ه على النصوص كا١تعتزلة كغَتىم ، كٓب معرفة العلـو ، فهم توسطوا ُب أمر العقل كذلك ، فلم يقدمو 

                                                           
1

 ( .ْْٕ/ُٖ_ ا١ترجع السابق ) 
2

 ( .ِٔ/َُ_ ا١ترجع السابق ) 
3

 . ُُ_ سورة الشورل آية رقم :  
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يهملوه كيذموه كما فعل الغبلة من الصوفية ، فعابوا العقل ، كأقركا ما يكذب بو صريح العقل ، 
 كصٌدقوا بأمور يعلم صريح العقل بطبلهنا .

أما أىل السنة فهم كسط ُب باب العبادات ، ككسط ُب باب األٝتاء كالصفات ، ككسط ُب باب 
_كذلك كما سيأٌب إف ، ككسط ُب باب الوعد كالوعيد _كما سيأٌب إف شاء ا _  قدر القضاء كال

 (ُ) .  ، ككسط ُب باب أصحاب النيب شاء ا _ 
كصفة العلو _ كىي موضوع فصلنا _ ىي ٪توذج ٞتميع الصفات ، كأل٫تية صفة العلو كخطورة 

  (ِ)فردىا كثَت من العلماء بالتأليف . الكبلـ فيها ، أ
 (ّ) األعلى : ىو ا الذم ىو أعلى من كل شيء ، كاٝتو األعلى أم صفتو أعلى الصفات .

 انقسم الناس ُب معية ا سبحانو كتعأب ٠تلقو إٔب ثبلثة أقساـ :
كالتأييد ُب  كمع النصر، القسم األكؿ : إف معية ا ٠تلقو مقتضاىا العلم كاإلحاطة ُب ا١تعية العامة 

 مع ثبوت علوه بذاتو كاستوائو على عرشو . ا١تعية ا٠تاصة ،
 (ْ) كىذا القسم ىو مذىب السلف .

القسم الثا٘ب : يقولوف : إف معية ا ٠تلقو مقتضاىا أف يكوف معهم ُب األرض ، مع نفي علوه 
 كاستوائو على عرشو .

                                                           
1

قيق علي بن حسن اٟتليب ، دار ابن عفاف ، ا٠ترب ، _ " مفتاح دار السعادة كمنشور أىل العلم كاإلرادة " البن القيم  ، ٖت 
( ، ك" شرح العقيدة الطحاكية " البن أيب العز اٟتنفي َّٔ_ َّّ/ّـ ، )ُٔٗٗىػػ ُُْٔالسعودية ، الطبعة األكٔب ، 

 _ كمابعدىا ( .َٕٗ/ِ)
 كمن أىم ما كتب ُب ىذا ا١توضوع :_  2

 _ كتاب صفة العلو البن قدامة .ُ
 اٞتيوش اإلسبلمية على غزك ا١تعطلة كاٞتهمية البن القيم ._ كتاب اجتماع ِ
 _ كتاب العلو للذىيب .ّ
 _ كتاب العرش أليب بكر بن أيب شيبة .ْ
 _ كتاب العرش أليب عبيد ا٢تركم .ٓ
3

 ( .ّٖٔ_ّٕٕ/ٗ_ " اللساف " البن منظور ، مادة ) ع ؿ ا ( ) 
4

 ( .ّٕٖ_ُّٖ/ِ_ " شرح العقيدة الطحاكية " البن أيب العز اٟتنفي ) 
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 كىذا القسم مذىب اٟتلولية من قدماء اٞتهمية ، كأنكر ىذا ٚتيع سلف األمة .
لثالث : يقولوف : إف معية ا ٠تلقو مقتضاىا أف يكوف معهم ُب األرض ، مع ثبوت علوه القسم ا

 فوؽ عرشو . 
 ، من صفاتو الذاتية تعأب ا سبحانو القسم األكؿ : كىو مذىب السلف عندىم أف علو ف
 كينقسم إٔب قسمُت :  

 _ علو ذات ، كمعناه أف ا بذاتو فوؽ ٚتيع خلقو .ُ
، كمعناه أنو ما من صفة كماؿ إال كا تعأب أعبلىا كأكملها سواء كانت من  _ علو صفاتِ

 صفات آّد كالقهر أـ من صفات اٞتماؿ كالقدر . 
 كفرؽ بُت العلو كاالستواء ؛ ألف العلو صفة ذاتية أزلية ، كاالستواء ) علو خاص ( صفة فعلية .

ا با١تشيئة ، كالفعلية ىي اليت تتعلق ٔتشيئة الرب ، فهو كالفرؽ بُت الذاتية كالفعلية : فالذاتية ال تعلق ٢ت
 استول مىت شاء .

 شياء : ُب العلو ثبلثة أفحينئذ يدخل 
 _ علو القهر كالغلبة كالسلطاف ، كىذا ال ينكره أحد .ُ
 _ علو القدر كا١تنزلة ، كىذا كذلك ال ينكره أحد .ِ
 أىل البدع ._ علو الذات ، كىذا ينكره ّ

و العلو ا١تطلق من ٚتيع الوجوه ، يدؿ على ذلك الكتاب كالسنة كاإلٚتاع كالعقل كالفطرة فللو سبحان
 .(ُ) 
 
 
 

                                                           
1

_ " اٟتجة ُب بياف اجة شرح عقيدة أىل السنة " أليب القاسم األصبها٘ب ، ٖتقيق ٤تمد بن ٤تمد أبو رحيم ، دار الراية ،  
( ، ك" شرح العقيدة الطحاكية " البن أيب العز اٟتنفي ُُْ/ِـ ، )َُٗٗىػ ُُُْالرياض ، السعودية ، الطبعة األكٔب ، 

(ِ/ّٖٖ_ّٖٗ. ) 
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 (ُ)، منها :  أما أدلة الكتاب الكريم     
 (ِ) ُب عدة مواضع . ﴾ ٍبيَّ اٍستػىوىل عىلىى اٍلعىٍرشً  ﴿ :_ قولو تعأب ُ
لي الصَّاًلحي يػىٍرفػىعيوي إًلىٍيًو يىٍصعىدي اٍلكىًلمي الطَّيّْ  ﴿و تعأب : _ كقولِ  (ّ).﴾ بي كىاٍلعىمى
 (ْ) . ﴾ ٮتىىافيوفى رىبػَّهيٍم ًمٍن فػىٍوًقًهٍم كىيػىٍفعىليوفى مىا يػيٍؤمىريكفى  ﴿ _ كقولو تعأب :ّ

 ىذا الشأف ٦تا ال يكاد ٭تصى لكثرتو .كغَتىا من اآليات الورادة ُب 
 منها :  ، يتعذر حصرىا كإحصاؤىا ، وأما اآلحايث فكثيرة جداً      

أين ا ؟ : قالت : ُب السماء . فقاؿ : من  فقاؿ ٢تا رسوؿ ا  ) _ حديث اٞتارية ، كفيو :ُ
 (ٓ). (أعتقها ، فإهنا مؤمنة  ، فقاؿ رسوؿ ا  أنا ؟ قالت : أنت رسوؿ ا 

 (ٔ) .( زكجكن أىاليكن ، كزكجٍت ا من فوؽ سبع ٝتوات ) _ كحديث : ِ
. ( تأمنو٘ب ، كأنا أمُت من ُب السماء ، يأتيٍت خرب من ُب السماء صباح مساء أال ) _ كحديث :ّ

(ٕ) 
      

 
 

                                                           
1

 ( .ُّٖ/ِشرح الطحاكية " البن أيب العز اٟتنفي ) _ " 
2

. كسورة  ٓ. كسورة طو آية رقم :  ِ. كسورة الرعد آية رقم :  ّ. كسورة يونس آية رقم :  ْٓ_  سورة األعراؼ آية رقم :  
 .  ْ. كسورة اٟتديد آية رقم : ْ. كسورة السجدة آية رقم :  ٗٓالفرقاف آية رقم :

3
 . َُم : _ سورة فاطر آية رق 
4

 . َٓ_ سورة النحل آية رقم :  
5

( ُُٗٗ_ مسلم ُب " صحيحو " كتاب ا١تساجد ، باب ٖترٙب الكبلـ ُب الصبلة ، كنسخ ماكاف من إباحتو ، رقم ) 
 (  عن معاكية بن اٟتكم السلمي رضي ا عنو .ِٕ_ِّ/ٓ)
6

 ( عن أنس رضي ا عنو .َّٗ/ُٕ( )َِْٕرقم ) _ البخارم ُب " صحيحو " كتاب التوحيد ، باب ككاف عرشو على ا١تاء ، 
7

( ّّْْ_ البخارم ُب " صحيحو " كتاب أحاديث األنبياء ، باب قوؿ ا : كإٔب عاد أخاىم ىودان .. رقم ) 
( عن أيب ُّٔ/ٕ( )ِْْٗ( ، كمسلم ُب " صحيحو " كتاب الزكاة ، باب ذكر ا٠توارج كصفاهتم ، رقم )ِٓٔ_ِْٔ/ٕ)

 ا عنو .سعيد ا٠تدرم رضي 
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: فقد أٚتع الصحابة كالتابعوف كاألئمة على أف ا تعأب فوؽ ٝتاكاتو مستو على  وأما اإلجماع

 عرشو .
، كنؤمن ٔتا جاءت بو  كنا كالتابعوف متوافركف نقوؿ : إف ا تعأب ذكره فوؽ عرشو)قاؿ األكزاعي : 

 (ُ) .(السنة من الصفات 
: فقد دؿ على كجوب صفة الكماؿ  تعأب ، كتنزيهو عن النقص ، كالعلو صفة   وأما العقل     

   كماؿ ، كالٌسفل نقص ، فوجب  تعأب صفة العلو كتنزيهو عن ضده .
، يرفعوف أيديهم عند الدعاء ، : فإف ا٠تلق ٚتيعان بطباعهم كقلؤّم السليمة  وأما الفطرة     

 بقلؤّم عند التضرع .كيقصدكف جهة العلو 
 : نها بعدة أدلة ، م وااستدلوالقسم اآلخر : 
وىاًت كىاأٍلىٍرضى ُب ًستًَّة أىيَّاـو ٍبيَّ اٍستػىوىل عىلىى اٍلعىٍرًش  ﴿ كتعأب :قوؿ ا سبحانو  ىيوى الًَّذم خىلىقى السَّمى

ا كىىيوى مىعىكيٍم أىٍينى مىا كيٍنتيٍم يػىٍعلىمي مىا يىًلجي ُب  اًء كىمىا يػىٍعريجي ًفيهى ا كىمىا يػىٍنزًؿي ًمنى السَّمى هى  اأٍلىٍرًض كىمىا ٮتىٍريجي ًمنػٍ
 (ِ) . ﴾كىاللَّوي ٔتىا تػىٍعمىليوفى بىًصَته 

وىاًت كىمىا ُب اأٍلىرٍ  ﴿ كقولو تعأب : ثىةو ًإالَّ ىيوى أىٓبٍى تػىرى أىفَّ اللَّوى يػىٍعلىمي مىا ُب السَّمى ًض مىا يىكيوفي ًمٍن ٧تىٍوىل ثىبلى
انيوا ٍبيَّ يػينىبّْئػيهيٍم ٔتىا رىاًبعيهيٍم كىالى ٜتىٍسىةو ًإالَّ ىيوى سىاًدسيهيٍم كىالى أىٍدٗبى ًمٍن ذىًلكى كىالى أىٍكثػىرى ًإالَّ ىيوى مىعىهيٍم أىٍينى مىا كى 

 (ّ).  ﴾ لّْ شىٍيءو عىًليمه عىًمليوا يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة ًإفَّ اللَّوى ًبكي 
 . ﴾ ًإالَّ ىيوى مىعىهيٍم أىٍينى مىا كىانيوا ﴿ كقولو : . ﴾ كىىيوى مىعىكيٍم أىٍينى مىا كيٍنتيمٍ  ﴿ فقولو تعأب :

 فقالوا : إف ا١تعية ىنا تقتضي ا١تخالطة ، كاٟتلوؿ معهم بأمكنتهم  .

                                                           
1

( ، كالذىيب ُب " العلو " اعتٌت بو أشرؼ عبدا١تقصود ، ٖٓٔ( رقم : ) َّْ/ ِ_ أخرجو البيهقي ُب " األٝتاء كالصفات " )  
( ، كصححو ابن القيم ُب " اجتماع  ُّٔـ )صػػُٓٗٗىػ ُُْٔمكتبة أضواء السلف ، الرياض ، السعودية ، الطبعة األكٔب ، 

 ( .  ُٖٔىػ ) صػػ ُُّْيق زائد النشَتم ، دار عآب الفوائد ، مكة ، السعودية ، الطبعة األكٔب ، اٞتيوش اإلسبلمية " ٖتق
2

 . ْ_ سورة اٟتديد آية رقم :  
3

 . ٕسورة آّادلة آية رقم :  - 
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دؿ عليو ، ألف ا١تعية ىنا أضيفت إٔب ا ، يقاؿ ٢تم : اليفهم من اآليات ماقالوه ؛ كألف السياؽ ال ي
من أف ٭تيط بو شيء من ٥تلوقاتو ، كألف ا١تعية ُب اللغة العربية اليت نزؿ ّٔا القرآف كىو أعظم كأجل 

ال تستلـز اإلختبلط أك ا١تصاحبة ُب ا١تكاف ، كإ٪تا تدؿ على مطلق مصاحبة ، ٍب تفسر ُب كل موضع 
 (ُ) ْتسبو .

 ختبلط ، باطل من كجوه :١تعية للخلق تقتضي اٟتلوؿ كاال الوقلنا أف تفسَت
 األكؿ : أنو ٥تالف إلٚتاع السلف فما فسرىا أحد منهم بذلك ، بل كانوا ٣تمعُت على إنكاره .

 الثا٘ب : أنو مناؼ لعلو ا تعأب الثابت بالكتاب كالسنة كالعقل كالفطرة .
أف يكوف ٤تيطان أف ا مع خلقو ، معية تقتضي  فإذا تبُت بطبلف ىذا القوؿ : تيقن أف يكوف اٟتق

مع علوه على عرشو فوؽ ّٔم علمان كقدرة كٝتعان كبصران كتدبَتان كسلطانان ، كغَت ذلك ٦تا تقتضيو ربوبيتو 
 ٚتيع خلقو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1

 ( .ّّٖ/ِ_ " شرح العقيدة الطحاكية " البن أيب العز اٟتنفي ) 
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 صفة ا٠تلق .الفصل الثالث :
 

 كفيو ٜتسة مباحث
 التعريف بالخلق .ا١تبحث األكؿ : 

 أول ما خلق اهلل .:  ا١تبحث الثا٘ب
 خلق المالئكة .ا١تبحث الثالث :                          
 خلق  الكائنات سوى العباد .ا١تبحث الرابع :              

 . الجن  خلق ا١تبحث ا٠تامس :                         
 . خلق اإلنس ا١تبحث السادس :
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 التعريف بالخلق .ا١تبحث األكؿ : 
  ( ُ ) ا٠تىٍلقي : ينقسم ُب لغة العرب إٔب ثبلثة أقساـ :       

أىكىٓبٍى يػىرىٍكا أىنَّا خىلىٍقنىا  ﴿ على غَت مثاؿ سابق ، كمنو قولو تعأب : : إ٬تاد الشيء كابداعو القسم األول 
اءى كىطىيّْ السًّْجلّْ  ﴿ كقولو :  (ِ).  ﴾٢تىيٍم ٦تَّا عىًملىٍت أىٍيًدينىا أىنٍػعىامنا فػىهيٍم ٢تىىا مىاًلكيوفى  يػىٍوـى نىٍطًوم السَّمى

نىا ًإنَّا كينَّا فىاًعًلُتى  ا عىلىيػٍ ٍأنىا أىكَّؿى خىٍلقو نيًعيديهي كىٍعدن ا بىدى مى الًَّذم خىلىقى فىسىوَّل  ﴿كقولو :   (ّ) . ﴾لًٍلكيتيًب كى
لِ) دى رى فػىهى  (ْ) . ﴾ ( كىالًَّذم قىدَّ

ره ، كمنو قوؿ ٔتعٌت التقدير ، كمالقسم الثاني :     بن أيب سلمى زىَتنو قو٢تم : خلق األدٙب : أم قدَّ
 (ٔ).. كبعض القـو ٮتلق ٍب ال يفرم .كألنت تفرم من خلقت .. : _ _ كىو يصف ٦تدكحو   (ٓ)

ره . ر ٍب ال يقضي الشيء الذم قدَّ رت أمران أمضيتو ، كغَتؾ يقدّْ  أم : أنت إذا قدَّ
   (ٕ) . ﴾ اللَّوي أىٍحسىني ا٠ٍتىالًًقُتى فػىتىبىارىؾى  ﴿كمنو قولو تعأب : 

ا٠تلق  يدؿ على ا١تعنيُت معان ، ألف أعماؿ ﴾ الًَّذم خىلىقى فىسىوَّل ﴿:  كقوؿ ا تعأب ُب سورة األعلى
 (ٖ)بق . ، كفيها اإلبداع على غَت مثاؿ س الربانية فيها التقدير اكم

 
 

                                                           
1

 (. َٖٖ، ك " القاموس ايط " لفَتكزآبادم " )صػػ  (ُِْ_ُِّ/ِ" مقاييس اللغة " البن فارس ) - 
2

 . ُٕ_ سورة يس آية رقم :  
3

 .َُْ_ سورة األنبياء آية رقم :  
4

 .ّكِ_ سورة األعلى آية رقم :  
5

مُت  على سائر الشعراء . " الشعر كالشعراء " البن قتيبة ، ٖتقيق أٛت  د _  شاعر جاىلي ، ٓب يدرؾ اإلسبلـ ، ككاف من ا١تقدَّ
 ( .ُُْ/ُشاكر ، دار ا١تعارؼ ، القاىرة ، مصر ، )

6
ىػػػ َُْٖ_ " ديواف زىَت بن أيب سلمى " شرح علي حسن فاعور ، دار الكتب العلمية ، بَتكت ، لبناف ، الطبعة األكٔب ، 

 ( . ٔٓ( ) صػػػػػ ُٗـ ، رقم )ُٖٖٗ
7

 .ُْ_ سورة ا١تؤمنوف آية رقم :  
8

 (. ْْٔ/ُبر " ٟتبنكة  )_ " معارج التفكر كدقايق التد 
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ًإ٪تَّىا تػىٍعبيديكفى ًمٍن ديكًف اللًَّو أىٍكثىاننا كىٗتىٍليقيوفى  ﴿ تعأب : ٔتعٌت افًتاء الكذب ، قاؿ االقسم الثالث : 
ًٍلكيوفى لىكيٍم رًٍزقنا فىابٍػتػىغيوا ًعٍندى اللًَّو الرٍّْزؽى كى  ا ًإفَّ الًَّذينى تػىٍعبيديكفى ًمٍن ديكًف اللًَّو الى ٯتى اٍعبيديكهي كىاٍشكيريكا لىوي ًإٍفكن

ا  ﴿ كقولو : (ُ) . ﴾ إًلىٍيًو تػيٍرجىعيوفى   أم : تفًتكف كذبان . ﴾ كىٗتىٍليقيوفى ًإٍفكن
ؽه  ﴿كقولو تعأب :  ا ًإالَّ اٍخًتبلى ا ُب اٍلًملًَّة اآٍلىًخرىًة ًإٍف ىىذى ٍعنىا ًّٔىذى  (ِ).  ﴾ مىا ٝتًى

 .ا١تكلفُت  ٔتعٌت التقدير كالكذب من صفاتفالخلق      
َت مثاؿ سابق ، فمتفرد بو رب العا١تُت ، كما قاؿ : الذم ىو ابداع الشيء كا٬تاده على غ أما الخلق

اًء كىا ﴿ تعأب : ري اللًَّو يػىٍرزيقيكيٍم ًمنى السَّمى اًلقو غىيػٍ ةى اللًَّو عىلىٍيكيٍم ىىٍل ًمٍن خى أٍلىٍرًض يىا أىيػُّهىا النَّاسي اذٍكيريكا نًٍعمى
ا خىٍلقي اللًَّو فىأىريك٘ب مىاذىا خىلىقى الًَّذينى ًمٍن ديكنًًو بىًل ىى  ﴿: كقولو   (ّ).  ﴾ الى إًلىوى ًإالَّ ىيوى فىأىٗبَّ تػيٍؤفىكيوفى  ذى

ؿو ميًبُتو     (ْ) . ﴾ الظَّاًلميوفى ُب ضىبلى
 عن، بل إنو سبحانو أثبت عجز الناس أٚتعُت ، كلو اجتمعوا  كُب اآلية ٖتد ٞتميع ا٠تلق         

يىا أىيػُّهىا النَّاسي  ﴿ :قاؿ ا  تعأب ، الذم ىو أضعف حيواف آخرىم ، على خلق ذباب كاحد ، ك 
هيمي ضيًربى مىثىله فىاٍستىًمعيوا لىوي ًإفَّ الًَّذينى تىٍدعيوفى ًمٍن ديكًف اللًَّو لىٍن ٮتىٍليقيوا ذيبىابنا كىلىًو اٍجتىمىعيوا لىوي   كىًإٍف يىٍسليبػٍ

ٍيئنا الى يىٍستػىٍنًقذيكهي ًمٍنوي ضىعيفى الطَّاًلبي كىا بىابي شى ريكا اللَّوى حىقَّ قىٍدرًًه ًإفَّ اللَّوى لىقىًومّّ ٍّٕلمىٍطليوبي )الذُّ ( مىا قىدى
 (ٓ) . ﴾ عىزًيزه 

ٓب من ا١تخلوقات ، ٍب إف خلق ىذه ا١تخلوقات من السماء كاألرض كاٞتباؿ كاألشجار كغَتىا        
اءى كىاأٍلىٍرضى كىمىا كىمىا خىلىقٍ  ﴿ يكن ٢توان ، أك عبثان ، تنزه الرب كتقدس عن ذلك ، قاؿ تعأب : نىا السَّمى

ًعًبُتى ) ا الى نػىهيمى ٗتَّىٍذنىاهي ًمٍن لىدينَّا ًإٍف كينَّا فىاًعًلُتى ُٔبػىيػٍ ٍونا الى بىٍل نػىٍقًذؼي بًاٟتٍىقّْ   (17)( لىٍو أىرىٍدنىا أىٍف نػىتًَّخذى ٢تى
  (ٔ).  ﴾ ا تىًصفيوفى عىلىى اٍلبىاًطًل فػىيىٍدمىغيوي فىًإذىا ىيوى زىاًىقه كىلىكيمي اٍلوىٍيلي ٦تَّ 

                                                           
 .ُٕ_ سورة العنكبوت آية رقم :  ُ
 . ٕ_ سورة ص آية رقم :  ِ
 .ّ_ سورة فاطر آية رقم :  ّ
 .ُُ_ سورة لقماف آية رقم :  ْ
ٓ

 . ْٕكّٕ_ سورة اٟتج آية رقم :  
  .ُٖ_ ُٔ_ سورة األنبياء آية رقم : ٔ
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نىا الى تػيٍرجىعيوفى ) ﴿كقولو :    فػىتػىعىأبى اللَّوي اٍلمىًلكي اٟتٍىقُّ الى  ) ُُٓأىفىحىًسٍبتيٍم أى٪تَّىا خىلىٍقنىاكيٍم عىبىثنا كىأىنَّكيٍم إًلىيػٍ
رٙبً    (ُ) . ﴾ا١تؤمنوف  إًلىوى ًإالَّ ىيوى رىبُّ اٍلعىٍرًش اٍلكى

اللَّوي الًَّذم خىلىقى سىٍبعى ٝتىىوىاتو كىًمنى  ﴿ ا تعأب :سبحانو كليعبدكه ، قاؿ  كخلق ا ا٠تلق ليعرفوه
نػىهينَّ لًتػىٍعلىميوا أىفَّ اللَّوى عىلىى كيلّْ شىٍيءو قىًديره كىأىفَّ اللَّوى  اطى ًبكيلّْ شىٍيءو  اأٍلىٍرًض ًمثٍػلىهينَّ يػىتػىنػىزَّؿي اأٍلىٍمري بػىيػٍ قىٍد أىحى

ا ٍنسى ًإالَّ لًيػىٍعبيديكفً  ﴿ كقولو :  (ِ) . ﴾ ًعٍلمن   (ّ) . ﴾ كىمىا خىلىٍقتي اٞتًٍنَّ كىاإٍلً
كقد ضل ُب ىذا الباب أكثر ا٠تلق ، فعرفوا أنو خلقهم كأنو تفرد ٓتلقهم ، كٓتلق الكائنات كلها ، 

   (ْ) . ﴾ ًإالَّ كىىيٍم ميٍشرًكيوفى كىمىا يػيٍؤًمني أىٍكثػىريىيٍم بًاللًَّو  ﴿ مع ىذا اإلقرار صرفوا العبادة لغَته ، قاؿ تعأب :
(ْ)   
من إٯتاهنم إذا قيل من خلق السماء ؟ كمن خلق األرض ؟ كمن خلق اٞتباؿ ؟ ) قاؿ ابن عباس :  

 (ٓ) .( قالوا ا كىم مشركوف 
باعًتافهم ا كحده ىو ا٠تالق الرازؽ ا١تتصرؼ ؛ على كيكثر ُب القرآف االستدالؿ على الكفار 

وىاًت كىاأٍلىٍرضى  ﴿بادة كإخبلص الدين لو ، قاؿ تعأب : إفراده بالعكجوب  اٟتٍىٍمدي لًلًَّو الًَّذم خىلىقى السَّمى
ٍم يػىٍعًدليوفى  اًت كىالنُّورى ٍبيَّ الًَّذينى كىفىريكا ًبرىًّّْٔ   (ٔ) . ﴾ كىجىعىلى الظُّليمى

ا ًإٍف كيٍنتيٍم تػىعٍ  ﴿ كقولو :       يػىقيوليوفى لًلًَّو قيٍل أىفىبلى تىذىكَّريكفى ْٖلىميوفى )قيٍل ًلمىًن اأٍلىٍرضي كىمىٍن ًفيهى ( سى
وىاًت السٍَّبًع كىرىبُّ اٍلعىٍرًش اٍلعىًظيًم )ٖٓ) يػىقيوليوفى لًلًَّو قيٍل أىفىبلى تػىتػَّقيوفى ٖٔ( قيٍل مىٍن رىبُّ السَّمى  (87)( سى

َتي كىالى ٬تيىا ( سىيػىقيوليوفى لًلًَّو قيٍل فىأىٗبَّ ٖٖري عىلىٍيًو ًإٍف كيٍنتيٍم تػىٍعلىميوفى )قيٍل مىٍن بًيىًدًه مىلىكيوتي كيلّْ شىٍيءو كىىيوى ٬تًي
ريكفى    (ٕ) . ﴾ تيٍسحى

                                                           
 .ُُٔكُُٓ_ سورة ا١تؤمنوف آية رقم :  ُ
 .ُِآية رقم :  _ سورة الطبلؽ ِ
 .ٔٓ_ سورة الذاريات آية رقم :  ّ
 .َُٔ_ سورة يوسف آية رقم :  ْ
 ( . ّٗٓ/ْ_ " تفسَت ابن كثَت " ) ٓ
ٔ

 . ُ_ سورة األنعاـ آية رقم :  
 . ٖٗ_  ْٖ_ سورة ا١تؤمنوف آية رقم :  ٕ
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من خلق السماكات عن كىنا يعجب العاقل أشد العجب من عقوؿ ا١تشركُت ، كيف عدلوا        
السموات كاألرض من ال ٯتلك لنفسو كال لغَته مثقاؿ ذرة ُب إٔب كاألرض ، كجعل الظلمات كالنور ، 

ٍيئنا كىىيٍم ٮتيٍلىقيوفى ) ﴿ تعأب :، قاؿ ا  ( كىالى يىٍستىًطيعيوفى ٢تىيٍم نىٍصرنا كىالى ُُٗأىييٍشرًكيوفى مىا الى ٮتىٍليقي شى
ل الى يػىتًَّبعيوكيٍم سىوىاءه عىلىٍيكيٍم أىدىعىٍو٘تيي ُِٗأىنٍػفيسىهيٍم يػىٍنصيريكفى ) وىيٍم أىـٍ أىنٍػتيٍم ( كىًإٍف تىٍدعيوىيٍم ًإٔبى ا٢ٍتيدى

( ًإفَّ الًَّذينى تىٍدعيوفى ًمٍن ديكًف اللًَّو ًعبىاده أىٍمثىاليكيٍم فىاٍدعيوىيٍم فػىٍليىٍستىًجيبيوا لىكيٍم ًإٍف كيٍنتيٍم ُّٗصىاًمتيوفى )
أىٍعُتيه يػيٍبًصريكفى ًّٔىا أىـٍ ٢تىيٍم آىذىافه  ( أى٢تىيٍم أىٍرجيله ٯتىٍشيوفى ًّٔىا أىـٍ ٢تىيٍم أىٍيدو يػىٍبًطشيوفى ًّٔىا أىـٍ ٢تىيمٍ ُْٗصىاًدًقُتى )

اءىكيٍم ٍبيَّ ًكيديكًف فىبلى تػيٍنًظريكًف ) ( ًإفَّ كىلًيّْيى اللَّوي الًَّذم نػىزَّؿى اٍلًكتىابى كىىيوى ُٓٗيىٍسمىعيوفى ًّٔىا قيًل اٍدعيوا شيرىكى
( ُٕٗالى يىٍستىًطيعيوفى نىٍصرىكيٍم كىالى أىنٍػفيسىهيٍم يػىٍنصيريكفى )( كىالًَّذينى تىٍدعيوفى ًمٍن ديكنًًو ُٔٗيػىتػىوىٔبَّ الصَّاًٟتًُتى )

ل الى يىٍسمىعيوا كىتػىرىاىيٍم يػىٍنظيريكفى إًلىٍيكى كىىيٍم الى يػيٍبًصريكفى   (ُ) . ﴾ كىًإٍف تىٍدعيوىيٍم ًإٔبى ا٢ٍتيدى
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 .ُٖٗ_  ُُٗ_ سورة األعراؼ آية رقم :  
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 أول ما خلق اهلل .ا١تبحث الثا٘ب : 
 (ُ)على قولُت :  خلوقات ،أكؿ ا١ت العلماء ُب اختلف        

أكؿ ماخلق ا من األشياء ا١تعلومة لنا ىو العرش ، ٍب استول عليو : العرش ، فقالوا :  القول األول
افى  ﴿: بعد خلق السماكات ، كما قاؿ تعأب  وىاًت كىاأٍلىٍرضى ُب ًستًَّة أىيَّاـو كىكى كىىيوى الًَّذم خىلىقى السَّمى

اءً  ٍوًت لىيػىقيولىنَّ الًَّذينى  عىٍرشيوي عىلىى اٍلمى بلن كىلىًئٍن قػيٍلتى ًإنَّكيٍم مىبػٍعيوثيوفى ًمٍن بػىٍعًد اٍلمى   لًيىبػٍليوىكيٍم أىيُّكيٍم أىٍحسىني عىمى
ا ًإالَّ ًسٍحره ميًبُته  ذى   (ِ).  ﴾ كىفىريكا ًإٍف ىى

ت كاألرض أرأيتم ما أنفق ا عزكجل منذ خلق السموا ) قاؿ : حديث أيب ىريرة أف رسوؿ ا 
  (ّ). (فإنو ٓب ينقص ما ُب ٯتينو كعرشو على ا١تاء ... اٟتديث 

: قدر ا مقادير ا٠تلق ، قبل أف ٮتلق  قاؿ رسوؿ ا  ) كحديث عبدا بن عمرك قاؿ :
 (ْ) .(السماكات كاألرض ٓتمسُت ألف سنة ، ككاف عرشو على ا١تاء 

لتقدير كقع عند أكؿ ما خلق القلم ْتديث عبادة فهذا صريح أف التقدير كقع بعد خلق العرش ، كا
   اآلٌب .

  (ٓ) كىذا القوؿ ىو قوؿ اٞتمهور .
                                                           

لقيم اٞتوزية ، ٖتقيق عبدا بن سآب البطاطي ، دار عآب الفوائد ، تبع ٣تمع الفقو " التبياف ُب أٯتاف القرآف " البن ا _  ُ
( ، ك " شرح العقيدة الطحاكية ْٖٗ_ْٖٖ/ٕ( ، ك" فتح البارم " البن حجر )َّٔ_ َّْ/ُاإلسبلمي جدة ، السعودية ، )

 ( . ّْٔ_ ّْٓ/ِ" البن أيب العز )
 . ٕ_ سورة ىود آية رقم :  ِ
3

 ( .ّٗٔ/ُٕ( )ُُْٕرقم )  ﴾١تا خلقت بيدم  ﴿ بخارم ُب " صحيحو " كتاب التوحيد ، باب قولو تعأب :_ ركاه ال 
استدؿ ّٔذا اٟتديث ابن منده ُب كتاب " التوحيد " _ ٖتقيق علي الفقيهي ، مطابع اٞتامعة اإلسبلمية با١تدينة ا١تنورة ، الطبعة 

 تقدـ على ا١تخلوقات ٚتيعان ، ككوف العرش ٥تلوقان كما نص عليو اٟتديث .( _؛ على أف خلق العرش  ُٗ/ ُىػػ ) َُْٗاألكٔب 
4

 ( .ُْٗ/ُٔ( )َٗٔٔمسلم ُب " صحيحو " كتاب القدر ، باب حجاج آدـ كموسى عليهما السبلـ ، رقم ) - 
5

ار ىجر ، اٞتيزة ، مصر ، " البداية كالنهاية " ، ٖتقيق عبدا الًتكي ، د نقل ابن كثَت أنو قوؿ اٞتماىَت كرجحو كما ُب   - 
( ، ككذلك نقل ابن حجر عن أيب العبلء ا٢تمدا٘ب : أنو قوؿ اٞتمهور ، كماؿ ُّ_ُِ/ُـ ، )ُٕٗٗىػ ُُْٕالطبعة األكٔب ، 

 ( .ْٖٗ_ْٖٖ/ٕإليو ابن حجر . " الفتح " )
( ، كابن القيم ُب " ِّٖ/ِ" )( ، كاختاره البيهقي ُب " األٝتاء كالصفات ُِّ/ُٖكىو قوؿ ابن تيمية " ٣تموع الفتاكل " )

 (  َّْ/ُالتبياف ُب أٯتاف القرآف " )
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فقاؿ لو :  أكؿ ماخلق ا القلم ) عبادة بن الصامت : : القلم ، استدلوا ْتديث  القول الثاني
  (ُ) .( أكتب ، قاؿ رب كماذا أكتب ؟ قاؿ : أكتب مقادير كل شيء حىت تقـو الساعة 

 . (ّ)كابن اٞتوزم  (ِ)ح ىذا القوؿ ابن جرير الطربم كرج
رد أصحاب القوؿ األكؿ على ىذا اٟتديث بقو٢تم : ليس ُب اٟتديث دليل على أف القلم أكؿ        

كل شيء شيء خلق ، بل معٌت اٟتديث أنو ُب حُت خلق القلم ، أمره ا بالكتابة ، فكتب مقادير  
. (ْ) 

نو كبُت ما قبلو بأف أكلية القلم بالنسبة إٔب ما عدا ا١تاء كالعرش ، أك فيجمع بي) قاؿ ابن حجر : 
 (ٓ)أكؿ ما خلق ا ...( بالنسبة إٔب ما منو صدر من الكتابة ، أم أنو قيل لو اكتب 

 ىو قوؿ اٞتمهور ، كأف العرش أكؿ ا١تخلوقات ، ١تا يأٌب : لراجح ا
كقع بعد خلق العرش ، أما حديث عبادة بن _ أف حديث عبدا بن عمرك دؿ على أف التقدير ُ

بذكر العرش قبل ذكر   الصامت فدؿ على أف التقدير كقع عند أكؿ خلق القلم ؛ ك٢تذا بدأ النيب 
حصُت كفيو : ) كاف ا كٓب يكن شيء قبلو ، ككاف عرشو ا١تخلوقات ُب حديث عمراف بن  كتابة

، كىذا يدؿ على تقدمو  (ٔ)اكات كاألرض ( على ا١تاء ، ككتب ُب الذكر كل شيء ، ٍب خلق السم
 على الكتابة . 

                                                           
ُ

( ، ك أبوداكد ُب " سننو " كتاب السنة ، باب ُب القدر ، رقم ّٕٗ_ّٖٕ/ّٕ( )َِِٕٓ_ أٛتد ُب " مسنده " رقم ) 
َت ، باب كمن ( ك كتاب التفسّٖٓ/ُ( )ُِٓٓ( ، كالًتمذم ُب " سننو " كتاب القدر ، باب ، رقم )ُِِٕ/ِ( )ََْٕ)

( ، كالبخارم ُب " التاريخ الكبَت " ُّٕ/ٕ( )ِٕٖٔ( ، كالبزار ُب " البحر الزخار " رقم )ِٔٓ/ُ( )ُّّٗسورة ف كالقلم ، )
(ٔ/ِٗ. ) 
ِ

 ( . ّْ/ُ_ " تاريخ الرسل كا١تلوؾ " ٖتقيق ٤تمد أبوالفضل إبراىيم ، دار ا١تعارؼ ، مصر ، الطبعة الثانية ، ) 
ّ

 تاريخ ا١تلوؾ كاألمم " ٖتقيق ٤تمد عبدالقادر عطا كمصطفى عبدالقادر عطا ، دار الكتب العلمية ، بَتكت ، _  " ا١تنتظم ُب 
 ( . َُِ/ُـ )ُِٗٗىػػػػػ ُُِْلبناف ، الطبعة األكٔب ، 

4
 قاؿ ابن القيم ُب نونيتو : كاٟتق أف العرش قبل ألنو ....... عند الكتابة كاف ذا أركاف  ._  
5

 ( . ْٖٗ_ ْٖٖ/ٕبارم " )" فتح ال  _  
6

( ُُّٗ_  البخارم  ُب " صحيحو " كتاب بدء ا٠تلق ، باب ماجاء ُب قوؿ ا تعأب : كىو الذم يبدؤا ا٠تلق .. ، رقم ) 
(ٕ/ّْٖ . ) 
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_ حديث عبادة : أكؿ ما خلق ا القلم ؛ بأف معناه عندما خلق ا القلم قاؿ لو : اكتب ، ِ
كذلك بنصب " أكؿى " ك"القلمى " على أنو ٚتلة كاحدة ، أما إذا كاف ٚتلتُت كرفع " أكؿي " ك"القلمي " 

ا١تخلوقات ُب ىذا العآب ، دكف العآب األعلى ، كّٔذا يتفق اٟتديثاف ، كيرتفع ما  فا١تعٌت أف القلم أكؿ
 يتوىم من اإلشكاؿ بينهما .

: فقد جاء عن جابر قاؿ : قلت يارسوؿ ا بأيب أنت كأمي ،  أما حديث أولية النور المحمدي
ا قد خلق قبل األشياء نور إف ) أخرب٘ب عن أكؿ شيء خلقو ا تعأب قبل األشياء ، قاؿ ياجابر : 

نبيك من نوره ، فجعل ذلك النور يدكر بالقدرة ، حيث شاء ا تعأب ، كٓب يكن ُب ذلك الوقت 
لوح كال قلم ، كال جنة كال نار ، كال ملك كال ٝتاء كال أرض ، كال مشس كال قمر ، كال جٍت كال 

فخلق من اٞتزء األكؿ القلم ، كمن عة أجزاء ، أنسي ، فلما أرد ا أف ٮتلق ا٠تلق قسم ذلك النور أرب
 (ُ) .( الثا٘ب اللوح ، كمن الثالث العرش ... اٟتديث 

ىو كغَته من البشر ؛ خلق من ماء أبيو عبدا بن عبدا١تطلب ،  فهذا حديث ال أصل لو ، فالنيب 
كم أنسى كما تنسوف كٓب يتميز على البشر ؛ من حيث ا٠تلقة ، كما قاؿ عن نفسو " إ٪تا أنا بشر مثل

. " (ِ)  
فهو عليو الصبلة كالسبلـ ٬تزع كيصيبو الربد كاٟتر ، كٯترض كٯتوت ، فكل شيء يعًتم البشرية        

من حيث الطبيعة البشرية فإنو يعًتيو ، لكنو يتميز بأنو يوحى إليو ، كأنو أىل الرسالة ، كما قاؿ ا 
ٍيثي ٬تىٍعى  ﴿ تعأب :   (ّ) . ﴾ ... اآلية لي رًسىالىتىوي اللَّوي أىٍعلىمي حى

 
                                                           

1
د ـ ، : ليس لو إسناد يعتمُِٖٗىػ َُِْ_ قاؿ السيوطي ُب " اٟتاكم ُب الفتاكم " دار الكتب العلمية ، بَتكت ، لبناف ،  

( ، كقاؿ أٛتد بن الصديق الغمارم ُب " ا١تغَت على األحاديث ا١توضوعة ُب اٞتامع الصغَت " دار الرائد العريب ، ِّٓ/ ُعليو . )
( ، كقد تبعو أخوه عبدا الغمارم ٕ_ٔـ : أنو موضوع ، كىو جدير بكونو موضوعان . )صػ ُِٖٗىػ َُِْبَتكت ، لبناف ، 

 ا " مرشد اٟتائر لبياف كضع حديث جابر " .بوضع اٟتديث ُب رسالة أٝتاى
2

( عن ٖٔ_ٕٔ/ٓ( )ُِٖٓ_ُِّٖ_ مسلم ُب " صحيحو " كتاب ا١تساجد ، باب السهو ُب الصبلة كالسجود لو ، رقم ) 
 ابن مسعود رضي ا عنو .

3
 .ُِْ_ سورة األنعاـ آية رقم :  
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 خلق المالئكة .ا١تبحث الثالث : 
ا١تبلئكة خلق من خلق ا تعأب ، كعآب من عوآب الغيب ، جعل ا اإلٯتاف ّٔم كٔتا ثبت ُب      

 حقهم أصبلن من أصوؿ الدين ، كما جعل الكفر ّٔم كٔتا ثبت ُب حقهم ضبلالن ٥ترجان من الدين .
ًئكىًة كىاٍلًكتىاًب كىالنًَّبيُّْتى  ﴿ؿ تعأب : قا      بلى  . ﴾...اآلية   كىلىًكنَّ اٍلربَّ مىٍن آىمىنى بًاللًَّو كىاٍليػىٍوـً اآٍلىًخًر كىاٍلمى

ًتًو كىكيتيًبًو كىريسيًلًو كىاٍليػىٍوـً اآٍلىًخًر فػىقىٍد ضىلَّ ضى  ﴿كقاؿ تعأب : ،  (ُ) ًئكى اكىمىٍن يىٍكفيٍر بًاللًَّو كىمىبلى الن بىًعيدن  ﴾ بلى
. (ِ)  

 (ّ)كا١تبلئكة : ىي أجساـ لطيفة نورانية تتشكل بأشكاؿ ٥تتلفة . 
خلقت ا١تبلئكة  قاؿ رسوؿ ا  ) لقوا من نور ، فعن عائشة رضي ا عنها قالت :خي  فا١تبلئكة

 (ْ). (من نور ، كخلق اٞتاف من مارج من نار ، كخلق آدـ ٦تا كصف لكم 
١توكَّلوف بالسماكات كاألرض فكل حركة ُب العآب فهي ناشئة عن ا١تبلئكة ، فهم أعظم كا١تبلئكة ىم ا 

ارىةي  ﴿ قاؿ تعأب : ، جنود ا  ا النَّاسي كىاٟتًٍجى يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آىمىنيوا قيوا أىنٍػفيسىكيٍم كىأىٍىًليكيٍم نىارنا كىقيوديىى
اده الى يػى  ظه ًشدى ةه ًغبلى ًئكى ا مىبلى هى  (ٓ).﴾ ٍعصيوفى اللَّوى مىا أىمىرىىيٍم كىيػىٍفعىليوفى مىا يػيٍؤمىريكفى عىلىيػٍ

 رأل رسوؿ ا  ) عن ابن مسعود رضي ا عنو قاؿ :  كجاء ُب عظم خلق جربيل ؛        
جربيل ُب صورتو ، كلو ستمائة جناح ، كل جناح منها سدَّ األفق ، يسقط من جناحيو التهاكيل ) 

  (ٔ). (لواف ( ُب الدر كاليواقيت األشياء ا١تختلفة األ
   (ٕ) .(رأيتو منهبطان من السماء سادان ، عظم خلقو مابُت السماء كاألرض )ُب جربيل : كقاؿ النيب 

                                                           
1

 . ُٕٕ_ سورة البقرة آية رقم :  
2

 . ُّٔ_ سورة النساء آية رقم :  
3

 ( . ُّٕ_ " التعريفات " للجرجا٘ب ) صػػػ 
4

 ( . ِّّ/ُٖ(  )َُِْٕب " صحيحو " كتاب الزىد ، باب ُب أحاديث متفرقة ، رقم )_ مسلم  
5

 . ٔ_ سورة التحرٙب آية رقم :  
6

 (.ََُ/ُ( ، كحسنو ابن كثَت ُب " البداية كالنهاية " )ِْٗ/ٔ( )ّٖٓٗ_ أٛتد ُب " مسنده " رقم ) 
7

 ( عن عائشة رضي ا عنها . َُُ/ُره ابن كثَت ُب " البداية كالنهاية  " ) _  ذك 
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رٙبو ) ﴿ ككصفو ا تعأب : ( ميطىاعو ٍبىَّ َِ( ًذم قػيوَّةو ًعٍندى ًذم اٍلعىٍرًش مىًكُتو )ًُٗإنَّوي لىقىٍوؿي رىسيوؿو كى
  (ُ) . ﴾ أىًمُتو 

ثبلثة ، كا١تبلئكة ليسوا على درجة ُب ا٠تلق كا١تقدار ، فبعض ا١تبلئكة لو جناحاف ، كبعضهم لو 
ًة  ﴿:  كجربيل لو ستمائة جناح ، قاؿ ا تعأب ًئكى بلى اًعًل اٍلمى وىاًت كىاأٍلىٍرًض جى اٟتٍىٍمدي لًلًَّو فىاًطًر السَّمى

ثى  ةو مىثٍػٌتى كىثيبلى  (ِ).﴾ كىريبىاعى يىزًيدي ُب ا٠ٍتىٍلًق مىا يىشىاءي ًإفَّ اللَّوى عىلىى كيلّْ شىٍيءو قىًديره  ريسيبلن أيكٕب أىٍجًنحى
ـه مىٍعليوـه  ﴿ :ككذلك ٢تم عند رّٔم مقامات متفاكتو معلومة ، قاؿ ا تعأب   (ّ).﴾ كىمىا ًمنَّا ًإالَّ لىوي مىقىا

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
1

 .ُِ_ ُٗ_ سورة التكوير آية رقم : 
2

 . ُ_ سورة فاطر آية رقم :  
3

 .ُْٔ_ سورة الصافات آية رقم :  
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 . خلق  الكائنات سوى العبادا١تبحث الرابع : 
فلقد تكلم كتعأب ُب خلق الكائنات لدليل على عظمة ا٠تالق ، إف ابداع ا٠تالق سبحانو        

عن خلق الكوف كنشأتو ، ُب كثَت من اآليات كاألحاديث ، قاؿ ا تعأب  القرآف العظيم ، كالنيب 
أى ا٠ٍتىٍلقى ٍبيَّ ا ﴿ : ٍيفى بىدى للَّوي يػيٍنًشئي النٍَّشأىةى اآٍلىًخرىةى ًإفَّ اللَّوى عىلىى كيلّْ شىٍيءو قيٍل ًسَتيكا ُب اأٍلىٍرًض فىاٍنظيريكا كى

    (ُ) .﴾قىًديره 
ا ُب ًستًَّة أىيَّاـو كىمىا مىسَّنىا ًمٍن ليغيوبو  ﴿كقولو :       نػىهيمى وىاًت كىاأٍلىٍرضى كىمىا بػىيػٍ  (ِ).﴾ كىلىقىٍد خىلىٍقنىا السَّمى

 
قيٍل أىئًنَّكيٍم لىتىٍكفيريكفى بًالًَّذم خىلىقى اأٍلىٍرضى  ﴿ق السماء قاؿ تعأب : خلق ا األرض بأربعة أياـ قبل خل

ادنا ذىًلكى رىبُّ اٍلعىالىًمُتى ) ا كىقىدَّرى ُٗب يػىٍومىٍُتً كىٕتىٍعىليوفى لىوي أىٍندى ا كىبىارىؾى ًفيهى ا رىكىاًسيى ًمٍن فػىٍوًقهى ( كىجىعىلى ًفيهى
ا ُب أىٍربػىعى  ا أىقػٍوىاتػىهى اًء كىًىيى ديخىافه فػىقىاؿى ٢تىىا كىًلؤٍلىٍرًض ًَُة أىيَّاـو سىوىاءن لًلسَّائًًلُتى )ًفيهى ( ٍبيَّ اٍستػىوىل ًإٔبى السَّمى

نىا طىائًًعُتى ) ا قىالىتىا أىتػىيػٍ ٍرىن ا ( فػىقىضىاىينَّ سىٍبعى ٝتىىوىاتو ُب يػىٍومىٍُتً كىأىٍكحىى ُب كيلّْ ٝتىىاءو أى ُُاًٍئًتيىا طىٍوعنا أىٍك كى ٍمرىىى
نٍػيىا ٔتىصىابًيحى كىًحٍفظنا ذىًلكى تػىٍقًديري اٍلعىزًيًز اٍلعىًليمً  اءى الدُّ   (ّ).﴾ كىزىيػَّنَّا السَّمى

ا زىٍكجىٍُتً  ﴿ كقولو :      رىاًت جىعىلى ًفيهى ارنا كىًمٍن كيلّْ الثَّمى كىىيوى الًَّذم مىدَّ اأٍلىٍرضى كىجىعىلى ًفيهىا رىكىاًسيى كىأىنٍػهى
ىيىاتو لًقىٍوـو يػىتػىفىكَّريكفى ) اثٍػنػىٍُتً  ارى ًإفَّ ُب ذىًلكى آلى اًكرىاته كىجىنَّاته ّيػيٍغًشي اللٍَّيلى النػَّهى ( كىُب اأٍلىٍرًض ًقطىعه ميتىجى

ا عىلىى بػىٍعضو  وىافو ييٍسقىى ٔتىاءو كىاًحدو كىنػيفىضّْلي بػىٍعضىهى ري ًصنػٍ يله ًصنػٍوىافه كىغىيػٍ ُب اأٍليكيًل ًمٍن أىٍعنىابو كىزىرٍعه كى٩تًى
ىيىاتو لًقىٍوـو يػىٍعًقليوفى    (ْ).﴾ ًإفَّ ُب ذىًلكى آلى

وىاًت كىاأٍلىٍرضى قىاًدره عىلىى أىٍف ٮتىٍليقى ًمثٍػلىهيٍم كىجىعىلى ٢تىيمٍ  ﴿ : كقولو       أىكىٓبىٍ يػىرىٍكا أىفَّ اللَّوى الًَّذم خىلىقى السَّمى
بلن الى رىٍيبى ًفيًو فىأىىبى الظَّاًلميوفى   كغَتىا من اآليات .  (ٓ).﴾ ًإالَّ كيفيورنا أىجى

 
 
 

                                                           
1

 . َِ_ سورة العنكبوت آية رقم :   
 .ّٖسورة ؽ آية رقم : - ِ
 .ُِ_ٗسورة فصلت آية رقم : _ ّ
 .ْكّسورة الرعد آية رقم : _ ْ
ٓ

 . ٗٗسورة اإلسراء آية رقم :  _ 
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 السبت، اؿ: )خلق ا عز كجل الًتبة يـوبيدم فق  : أخذ رسوؿ ا  أيب ىريرة قاؿعن       
كخلق النور ،  ، كخلق ا١تكركه يـو الثبلثاء ، كخلق الشجر يـو االثنُت كخلق فيها اٞتباؿ يـو األحد

،   ، كخلق آدـ عليو السبلـ بعد العصر من يـو اٞتمعة ب يـو ا٠تميس، كبث فيها الدكا األربعاء يـو
 (ُ) . ، فيما بُت العصر إٔب الليل ، ُب ساعة من ساعات اٞتمعة آخر ا٠تلق ُب

كىذا نص كاضح يتحدث عن مراحل بداية ا٠تلق بتفصيل تاـ ، ٔتدة ستة أياـ متساكيات أك        
 ا ٮتتلف عليو عن األياـ ا١تعلومة لنا ُب ىذه اٟتياة الدنيا. ستة أزمنة ، على اعتبار أف يومان عند

ليدؿ بو عباده على   خلق ا سبحانو كتعأب ىذا الكوف العظيم:  حكمة خلق الكائنات      
 كماؿ علمو كقدرتو كعظمتو ، كجعل كل شيء فيو يسبح ْتمد ربو .

يك لو ، كحقق مراد ا منو بطاعتو كإذا عرؼ اإلنساف ذلك ، أقبل على عبادة ربو كحده ال شر 
اللَّوي الًَّذم  ﴿ ُب كماؿ العبودية كالطاعة ، قاؿ ا تعأب :كطاعة رسلو ، كشارؾ ا١تخلوقات األخرل 

نػىهينَّ لًتػىٍعلىميوا أىفَّ اللَّوى عىلىى كيلّْ  شىٍيءو قىًديره كىأىفَّ اللَّوى  خىلىقى سىٍبعى ٝتىىوىاتو كىًمنى اأٍلىٍرًض ًمثٍػلىهينَّ يػىتػىنػىزَّؿي اأٍلىٍمري بػىيػٍ
ا  اطى ًبكيلّْ شىٍيءو ًعٍلمن   (ِ).﴾قىٍد أىحى

ٍنسى ًإالَّ لًيػىٍعبيديكًف ) ﴿ كقولو : هيٍم ًمٍن رًٍزؽو كىمىا أيرًيدي أىٍف ييٍطًعميوًف ٔٓكىمىا خىلىٍقتي اٞتًٍنَّ كىاإٍلً ( مىا أيرًيدي ًمنػٍ
ًتُتي ( ًإفَّ اللَّوى ىيوى الرَّزَّاؽي ذيك اٍلقي ٕٓ)     (ّ).﴾وًَّة اٍلمى

 
 

 
 
 

                                                           
( ٖٓٗٔكخلق آدـ عليو السبلـ ، رقم ) باب ابتداء ا٠تلق ، كتاب صفة القيامة كاٞتنة كالنار مسلم ُب " صحيحو "   _  1
(ُٕ/ُُّ. ) 
 
   .ُِ_ سورة الطبلؽ آية رقم : 2

3
 .ٖٓ_ ٔٓ_ سورة الذاريات آية رقم :  
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 خلق الجن .:  ا١تبحث ا٠تامس  
غَت عآب اإلنساف ، كعآب ا١تبلئكة ، بينهم كبُت اإلنساف قدر مشًتؾ من حيث اٞتن خلق آخر 

االتصاؼ بصفة العقل كاالدراؾ ، كمن حيث القدرة على اختيار طريق ا٠تَت كالشر ، كٮتالفوف 
 أف أصل اٞتاف ٥تالف ألصل اإلنساف .اإلنساف ُب أمور ، أ٫تها : 

ًإنَّوي يػىرىاكيٍم ىيوى كىقىًبيليوي ٞتن ا ﴿ ٝتوا جنان الجتناهنم أم : استتارىم عن العيوف ، قاؿ ا تعأب :      
ٍيثي الى تػىرىٍكنػىهيمٍ    (ُ).﴾ ًمٍن حى

ٞتٍىافَّ خىلىٍقنىاهي ًمٍن قػىٍبلي كىا ﴿ من نار ، قاؿ تعأب :أخربنا ا سبحانو كتعأب ُب كتابو أف اٞتن خلقوا 
  (ِ).﴾ ًمٍن نىاًر السَّميوـً 

 (ّ)اللهب ا١تختلط بسواد النار .  :  كا١تارج   
خلقت ا١تبلئكة من نور ، كخلق اٞتاف من  قاؿ رسوؿ ا  ) فعن عائشة رضي ا عنها قالت :

 (ْ). (مارج من نار ، كخلق آدـ ٦تا كصف لكم 
ٍنسىافى ًمٍن صىٍلصىاؿو ًمٍن  ﴿  تعأب قبل اإلنساف ، قاؿ تعأب :كاٞتن خلقهم ا        كىلىقىٍد خىلىٍقنىا اإٍلً

 (ٓ) .﴾ ( كىاٞتٍىافَّ خىلىٍقنىاهي ًمٍن قػىٍبلي ًمٍن نىاًر السَّميوـً ِٔٛتىىإو مىٍسنيوفو )
     تعأب :فاٞتن مكلفوف كالغاية من خلقهم ىي الغاية اليت خلق اإلنساف من أجلها قاؿ ا      

ٍنسى ًإالَّ لًيػىٍعبيديكفً  ﴿  (ٔ).﴾ كىمىا خىلىٍقتي اٞتًٍنَّ كىاإٍلً
 
 

                                                           
 . ِٕعراؼ آية رقم : _ سورة األ ُ
 . ِٕ_سورة اٟتجر آية رقم :  ِ
 ( .ِّّ/ُُٖب " شرحو ١تسلم " )_ النوكم  ّ
4

 . َِْ_  تقدـ ٗتر٬تو صػ  
 . ِٕك  ِٔ_ سورة اٟتجر آية رقم :  ٓ
 . ٔٓ_ سورة الذاريات آية رقم :  ٔ
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ٍنًس ُب النَّاًر كيلَّمىا  ﴿ كقولو تعأب :       قىاؿى اٍدخيليوا ُب أيمىمو قىٍد خىلىٍت ًمٍن قػىٍبًلكيٍم ًمنى اٞتًٍنّْ كىاإٍلً
ا حىىتَّ ًإذىا ادَّ  ًء أىضىلُّونىا فىآىهًتًٍم دىخىلىٍت أيمَّةه لىعىنىٍت أيٍختػىهى ؤيالى ىيٍم رىبػَّنىا ىى يعنا قىالىٍت أيٍخرىاىيٍم أًليكالى ا ٚتًى ارىكيوا ًفيهى

ابنا ًضٍعفنا ًمنى النَّاًر قىاؿى ًلكيلٍّ ًضٍعفه كىلىًكٍن الى تػىٍعلىميوفى    (ُ).﴾ عىذى
ًثَتنا ًمنى اٞتًٍنّْ   ﴿ قولو :ك        نَّمى كى ٍنًس ٢تىيٍم قػيليوبه الى يػىٍفقىهيوفى ًّٔىا كى٢تىيٍم أىٍعُتيه الى كىلىقىٍد ذىرىٍأنىا ٞتًىهى كىاإٍلً

اأٍلىنٍػعىاـً بىٍل ىيٍم أىضىلُّ أيكلىًئكى ىيمي اٍلغىاًفلي   (ِ).﴾ وفى يػيٍبًصريكفى ًّٔىا كى٢تىيٍم آىذىافه الى يىٍسمىعيوفى ًّٔىا أيكلىًئكى كى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 . ّٖ_ سورة األعراؼ آية رقم :  ُ
  . ُٕٗ_ سورة األعراؼ آية رقم : ِ
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 .خلق اإلنس :  بحث السادسا١ت
خلقت ا١تبلئكة من نور ، كخلق اٞتاف من  قاؿ رسوؿ ا ) ائشة رضي ا عنها قالت : عن ع  

 (ُ). (مارج من نار ، كخلق آدـ ٦تا كصف لكم 
لقد مر خلق أبو البشر آدـ عليو السبلـ ُب ثبلثة أطوار رئيسة ، نأخذىا من اآليات الكرٯتة كأحاديث 

 النبوية .
 كىذه األطوار الثبلثة ىي : 

 : طور التخليق ، كيتضمن أربع مراحل رئيسة ، ىي :  ور األولالط
ـى خىلىقىوي ًمٍن  ﴿ : مرحلة الًتاب ، قاؿ ا تعأب : المرحلة األولى ثىًل آىدى مى ًإفَّ مىثىلى ًعيسىى ًعٍندى اللًَّو كى

  (ِ).﴾ تػيرىابو ٍبيَّ قىاؿى لىوي كيٍن فػىيىكيوفي 
 أم : خلق ا آدـ من تراب .، تعود على آدـ  ﴾ خىلىقىوي  ﴿كا٢تاء ُب 

، كىو أنو خلق ببل أب ، كما خلق آدـ كا١تقصود من اآلية : أف شأف عيسى عليو السبلـ كشأف آدـ 
  (ّ)من الًتاب ببل أب كال أـ ، فشٌبو حالو ٔتا ىو أغرب منو إفحامان للخصم . 

ا١تأخوذة من األرض با١تاء _  : مرحلة الطُت ، _ كالطُت ناتج عن مزج حفنة الًتاب المرحلة الثانية
اًلقه بىشىرنا ًمٍن ًطُتو  ﴿ قاؿ ا تعأب : ًة ًإ٘بّْ خى ًئكى بلى  (ٓ).(ْ)﴾ ًإٍذ قىاؿى رىبُّكى لًٍلمى

ره ًمٍنوي خىلىٍقتىًٍت ًمٍن نىارو كىخىلىٍقتىوي ًمٍن  ﴿ كقاؿ إبليس يتباىى بأصلو النارم على طُت آدـ : يػٍ قىاؿى أىنىا خى
 (ٔ).﴾ ًطُتو 

                                                           
1

 . َِْـ ٗتر٬تو صػػ _ تقد 
2

 . ٗٓ_ سورة آؿ عمراف آية رقم :  
3

 ( .ْٔ/ِ_ تفسَت البيضاكم ) 
4

 . ُٕ_ سورة ص آية رقم :  
5

 ( . ْٖٔ_ " تفسَت السعدم " )صػػ 
6

 . ُِ_ سورة األعراؼ آية رقم :  
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كالكثيف كالغليظ _ كىذه ا١ترحلة : الطُت البلزب ، _ أم الطُت الشديد ا١تتماسك  حلة الثالثةالمر 
ًإنَّا خىلىٍقنىاىيٍم ًمٍن  ﴿ نإتة عن ٖتويل الطُت الرخو بسبب ا١تاء ُب ا١ترحلة السابقة ، قاؿ ا تعأب :

ًزبو   (ِ) .(ُ).﴾ ًطُتو الى
لىٍقنىا  ﴿ ف كصلصاؿ كالفخار ، قاؿ ا تعأب :: مرحلة خلقو من ٛتأ مسنو  المرحلة الرابعة كىلىقىٍد خى

ٍنسىافى ًمٍن صىٍلصىاؿو ًمٍن ٛتىىإو مىٍسنيوفو        (ّ).﴾ اإٍلً
كىلىقىٍد خىلىٍقنىاكيٍم ٍبيَّ صىوٍَّرنىاكيٍم ٍبيَّ قػيٍلنىا  ﴿ قاؿ ا تعأب :: التصوير كالتسوية  بعد ا٠تلق  الطور الثاني
ًة اسٍ  ًئكى بلى ديكا ًإالَّ ًإٍبًليسى ٓبٍى يىكيٍن ًمنى السَّاًجًدينى لًٍلمى ـى فىسىجى كىًإٍذ قىاؿى رىبُّكى  ﴿ كقولو :  (ْ).﴾ جيديكا آًلىدى

اًلقه بىشىرنا ًمٍن صىٍلصىاؿو ًمٍن ٛتىىإو مىٍسنيوفو ) ًة ًإ٘بّْ خى ًئكى بلى ( فىًإذىا سىوَّيٍػتيوي كىنػىفىٍختي ًفيًو ًمٍن ريكًحي فػىقىعيوا ِٖلًٍلمى
  (ٔ).(ٓ).﴾ سىاًجًدينى  لىوي 

اًلقه بىشىرنا ًمٍن ًطُتو  ﴿ : نفخ الركح ، قاؿ ا تعأب : الطور الثالث ًة ًإ٘بّْ خى ًئكى بلى ًإٍذ قىاؿى رىبُّكى لًٍلمى
  (ٕ).﴾ ( فىًإذىا سىوَّيٍػتيوي كىنػىفىٍختي ًفيًو ًمٍن ريكًحي فػىقىعيوا لىوي سىاًجًدينى ُٕ)

 ، كىي نفخة غيبية خاصة تليق ّتبلؿ ا كعظمتو .  لقد نفخ ا ُب جسد آدـ من ركحو
 كىنا البد من اإلشارة إٔب أمرين :       

ليس للتبعيض ، ألف ركح ا سبحانو ال  ﴾ًمٍن ريكًحي  ﴿ " ُب قولو : نٍ : أف حرؼ " مً  األمر األول
هما السبلـ ، إ٪تا تتبعض كال تتجزأ كال تنقسم ليذىب جزء منها إٔب آدـ ، أك إٔب عيسى بن مرٙب علي

ىي لبياف اٞتهة ؛ أم ىذه النفخة من عند ا ، كىذه الركح اليت جعلها ا ُب آدـ منو سبحانو ، 
 أم من أمره كإرادتو كمشيئتو .

                                                           
 . ُُ_ سورة الصافات اآلية رقم :  ُ
2

 ( . ِٖٔ_ " تفسَت السعدم " )صػػ  
 . ِٔية رقم :سورة اٟتجر اآل _ ّ
 . ُُسورة األعراؼ اآلية رقم : _ ْ
 . ِٗك ِٖسورة اٟتجر اآلية رقم : _ ٓ
6

 ( . ْٖٕ/ ِ_ " إرشاد العقل السليم  " أليب السعود  )  
  .  ِٕك ُٕ_ سورة ص اآلية رقم : ٕ
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لتكرٯتها كتشريفها ، كما أضيفت الناقة إٔب ا  ﴾ًمٍن ريكًحي  ﴿: إضافة الركح إٔب ا  األمر الثاني
رَّـً  ﴿ ، ككما أضيف البيت إٔب ا :(ُ) ﴾ ًذًه نىاقىةي اللًَّو لىكيٍم آىيىةن ىى  ﴿ ُب قولو تعأب :  ًعٍندى بػىٍيًتكى اٍلميحى

﴾(ِ).(ّ) 
كخلق ا آدـ  ) ككاف نفخ الركح ُب آدـ يـو اٞتمعة كما ُب حديث أيب ىريرة ا١تتقدـ ، كفيو :      

ن ساعات اٞتمعة فيما بُت العصر إٔب بعد العصر من يـو اٞتمعة ، ُب آخر ا٠تلق ُب آخر ساعة م
  (ْ) .(الليل 

ت آيات كثَتة تتحدث عن مراحل خلق اإلنساف بدقة عن التطورات اليت ٖتدث ُب كجاء        
 ا١تراحل ا١تختلفة للتخلق ، ْتيث تصف ىذه األحداث حسب تسلسلها الزمٍت .

 وأطوار خلق اإلنسان أربعة أساسية : 
ٍنسىاًف ًمٍن ًطُتو  ﴿ اؿ ا تعأب :: الطُت ، ق الطور األول أى خىٍلقى اإٍلً  الًَّذم أىٍحسىنى كيلَّ شىٍيءو خىلىقىوي كىبىدى

لىةو ًمٍن ًطُتو  ﴿ كقولو : (ٓ).﴾ ٍنسىافى ًمٍن سيبلى  (ٕ) .أم : استلَّ آدـ من الطُت (ٔ).﴾كىلىقىٍد خىلىٍقنىا اإٍلً
ٍنسىافى ًمٍن نيٍطفىةو فىًإذىا ىيوى خىًصيمه ميًبُته  خىلىقى  ﴿ : النطفة ، قاؿ ا تعأب : الطور الثاني   (ٖ).﴾اإٍلً

لىةو ًمٍن ًطُتو ) ﴿ كقولو : ٍنسىافى ًمٍن سيبلى   (ٗ).﴾ ( ٍبيَّ جىعىٍلنىاهي نيٍطفىةن ُب قػىرىارو مىًكُتو ُِكىلىقىٍد خىلىٍقنىا اإٍلً
 (َُ) ىذا الضمَت عائد على جنس اإلنساف . ﴾ نيٍطفىةن  ٍبيَّ جىعىٍلنىاهي  ﴿

                                                           
 . ّٕ_ سورة األعراؼ آية رقم :  ُ
 . ّٕ_ سورة إبراىيم آية رقم :  ِ
 ( .ْٔٓ_ّٔٓ/ِبن أيب العز )_ " شرح الطحاكية " ال ّ
ْ

 . َِٕ_  تقدـ ٗتر٭تو صػػػ  
 . ٕ_ سورة السجدة آية رقم :  ٓ
 . ُِ_ سورة ا١تؤمنوف آية رقم :  ٔ
7

 ( . ِْٓ/ ٓ_ " تفسَت ابن كثَت  " )  
 . ْسورة النحل آية رقم :  - ٖ

_ٗ
 . ُّك ُِسورة ا١تؤمنوف آية رقم :  

11
 ( . ِْٓ/ ٓ_ " تفسَت ابن كثَت  " )  
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ٍبيَّ  ﴿ أربعة : العلقة ، ا١تضغة ، العظاـ ، اللحم ، قاؿ ا تعأب : : التخليق ، كطواريو الثالثالطور 
من  ـى ٟتٍى لىٍقنىا اٍلعىلىقىةى ميٍضغىةن فىخىلىٍقنىا اٍلميٍضغىةى ًعظىامنا فىكىسىٍونىا اٍلًعظىا ٍأنىاهي خىلٍ خىلىٍقنىا النٍُّطفىةى عىلىقىةن فىخى قنا ا ٍبيَّ أىٍنشى

رى فػىتىبىارىؾى اللَّوي أىٍحسىني ا٠ٍتىالًًقُتى     (ُ).﴾ آىخى
 ٍبيَّ  ﴿ :بعد التخليق ، كما ُب اآلية السابقة : النشأة أك ا٠تلق اآلخر ، قاؿ ا تعأب  الطور الرابع

رى  ٍلقنا آىخى ٍأنىاهي خى دراؾ أم : ٍب نفخنا فيو الركح فتحرؾ كصار خلقان آخر ذا ٝتع كبصر كإ (ِ).﴾ أىٍنشى
 (ّ) . ﴾ فػىتىبىارىؾى اللَّوي أىٍحسىني ا٠ٍتىالًًقُتى  ﴿كحركة كاضطراب 

كبعد أف خلق ا اإلنساف جعلو ٯتر ٔتراحل كأزمنة كأمكنة كأحواؿ ، ٍب ينتهي بالقرار كا٠تلود ، إما ُب 
 اٞتنة أك النار .

 والمراحل التي يمر بها اإلنسان أربع : 
 ا تقدـ .: بطن األـ  ، كم المرحلة األولى
: دار الدنيا ، كىي أكسع من بطن األـ ، كدار إقامتو ُب الدنيا أكثر من مدة بطن  المرحلة الثانية

 األـ .
 والحكمة من وجود اإلنسان في ىذه الدار ، أمران : 

 : تكميل اإلٯتاف .  األمر األول
ٍكا أىفَّ اللَّوى سىخَّرى لىكيٍم مىا ُب أىٓبٍى تػىرى  ﴿ : تكميل األعماؿ الصاٟتة ، قاؿ ا تعأب : واألمر الثاني

وىاًت كىمىا ُب اأٍلىٍرًض كىأىٍسبىغى عىلىٍيكيٍم نًعىمىوي ظىاًىرىةن كىبىاًطنىةن كىًمنى النَّاًس مىٍن ٬تيىاًدؿي ُب اللَّ  ًو ًبغىٍَتً ًعٍلمو كىالى السَّمى
ل كىالى ًكتىابو ميًنَتو    (ْ).﴾ ىيدن

                                                           
1

 . ُْ_ سورة ا١تؤمنوف آية رقم :  
2

 . ُْ_ سورة ا١تؤمنوف آية رقم :  
3

 ( . ّْٓ/ ٓ_ " تفسَت ابن كثَت  " )  
4

 . َِ_ سورة لقماف آية رقم :  
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( الًَّذم ُِاسي اٍعبيديكا رىبَّكيمي الًَّذم خىلىقىكيٍم كىالًَّذينى ًمٍن قػىٍبًلكيٍم لىعىلَّكيٍم تػىتػَّقيوفى )يىا أىيػُّهىا النَّ  ﴿ كقولو :
رىاًت رًزٍ  اًء مىاءن فىأىٍخرىجى بًًو ًمنى الثَّمى اءى بًنىاءن كىأىنٍػزىؿى ًمنى السَّمى قنا لىكيٍم فىبلى جىعىلى لىكيمي اأٍلىٍرضى ًفرىاشنا كىالسَّمى

ادنا كىأىنٍػتيٍم تػىٍعلىميوفى ٕتىٍعىلي    (ُ).﴾ وا لًلًَّو أىٍندى
 : دار الربزخ ُب القرب ، كإقامة اإلنساف فيو أكثر من إقامتو ُب دار الدنيا . المرحلة الثالثة

فالقرب أكؿ منازؿ اآلخرة ، فإما ىو ركضة من رياض اٞتنة ، أك حفرة من حفر النار ، كالعياذ      
 با .

ًإفَّ  ﴿ اء ، ٍب ينتقل منو إٔب دار ا٠تلود ؛ إما خلود ُب اٞتنة ، أك النار ، قاؿ ا تعأب :فيبدأ فيو اٞتز 
ًئكىةي أىالَّ ٗتىىافيوا كىالى ٖتىٍزىنيوا بلى ٍم كىأىٍبًشريكا بًاٞتٍىنًَّة الَّيًت كيٍنتي  الًَّذينى قىاليوا رىبػُّنىا اللَّوي ٍبيَّ اٍستػىقىاميوا تػىتػىنػىزَّؿي عىلىٍيًهمي اٍلمى

نٍػيىا كىُب اآٍلىًخرىًة كىلىكيٍم ًفيهىا مىا تىٍشتىًهي أىنٍػفيسيكيٍم كىلىكيٍم ًفيهى َّتيوعىديكفى ) ا مىا ( ٨تىٍني أىٍكلًيىاؤيكيٍم ُب اٟتٍىيىاًة الدُّ
  (ّ).(ِ)﴾ ( نػيزيالن ًمٍن غىفيورو رىًحيمو ُّتىدَّعيوفى )

ة ، كىي دار القرار ، فمن آمن كعمل : دار اآلخرة ، كىذه الدار تكوف مطلق المرحلة الرابعة
 .الصاٟتات فلو ا٠تلود ُب اٞتنات ، كمن أشرؾ با كعمل ا١تنكرات فجزاؤه جهنم خالدان فيها 

كالداراف األكلياف من عآب الشهادة ، كاألخرياف من عآب الغيب ، ككل حق ، ككل سَتاه اإلنساف 
( فىأىمَّا الًَّذينى آىمىنيوا كىعىًمليوا ُْلسَّاعىةي يػىٍومىًئذو يػىتػىفىرَّقيوفى )كىيػىٍوـى تػىقيوـي ا ﴿ كيعلمو ، قاؿ ا تعأب :

بيوا بًآىيىاتًنىا كىلًقىاًء اآٍلىًخرىًة فىأيكلىًئكى ُب ُٓالصَّاٟتًىاًت فػىهيٍم ُب رىٍكضىةو ٭تيٍبػىريكفى ) ذَّ ( كىأىمَّا الًَّذينى كىفىريكا كىكى
اًب ٤تيٍضىريكفى   (ْ).﴾ اٍلعىذى

ا كىمىسىاًكنى طىيّْ  ﴿ : كقولو اًلًدينى ًفيهى اري خى ا اأٍلىنٍػهى نَّاتو ٕتىٍرًم ًمٍن ٖتىًٍتهى بىةن كىعىدى اللَّوي اٍلميٍؤًمًنُتى كىاٍلميٍؤًمنىاًت جى
نَّاًت عىٍدفو كىرًٍضوىافه ًمنى اللًَّو أىٍكبػىري ذىًلكى ىيوى اٍلفىٍوزي اٍلعىًظيمي   (ٔ).(ٓ)﴾ ُب جى

                                                           
1

 . ِِكُِ_ سورة البقرة آية رقم :  
2

 . ِّ_َّ_ سورة فصلت آية رقم :  
3

 ( . ّٖٔ_ " تفسَت السعدم " )صػػ  
4

 . ُٔ_ُْ: _ سورة الرـك آية رقم  
5

 . ِٕ_ سورة التوبة آية رقم :  
6

 ( . َٕٓ( ، ك" تفسَت السعدم " )صػػ ٖٔ/ٔ_ " تفسَت ابن كثَت " ) 
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 لقدر كا٢تداية .االفصل الرابع : 
 كفيو ٜتسة مباحث

 : التعريف بالقدر . ا١تبحث األكؿ       
 : اإليمان بالقضاء والقدر. ا١تبحث الثا٘ب              
 خلق أفعال العباد . : ا١تبحث الثالث          
 التعريف بالهداية .:  ا١تبحث الرابع       
 : أقسام الهداية . ا٠تامس ا١تبحث         

 : أسباب الهداية . السادس ا١تبحث          
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 : التعريف بالقدر . ا١تبحث األكؿ

 ( ُ) تقدـ معنا تعريف القدر لغة : أنو يدؿ على مبلغ الشيء ككنهو كهنايتو .
كىذىا النُّوًف ًإٍذ  ﴿ كيأٌب القدر ٔتعٌت التضييق ، كمنو قولو تعأب : (ِ)كالقضاء ، يطلق القدر على اٟتكم 

انىكى ًإ٘بّْ كينٍ  ذىىىبى  اًت أىٍف الى إًلىوى ًإالَّ أىٍنتى سيٍبحى تي ًمنى ميغىاًضبنا فىظىنَّ أىٍف لىٍن نػىٍقًدرى عىلىٍيًو فػىنىادىل ُب الظُّليمى
انىنً  ﴿ كقولو : (ّ).﴾الظَّاًلًمُتى  رى عىلىٍيًو رًٍزقىوي فػىيػىقيوؿي رىيبّْ أىىى هي فػىقىدى أم نضيق عليو  (ْ) ﴾ كىأىمَّا ًإذىا مىا ابٍػتىبلى

  ( ٔ). (فإف غمَّ عليكم فاقدركا لو ) كقدرت الشيء أقدره من التقدير ، كمنو حديث :  (ٓ)عليو .
 والقضاء لغة : 

القاؼ كالضاد كاٟترؼ ا١تعتل ، أصل صحيح يدؿ على إحكاـ أمر كإتقانو ) يقوؿ ابن فارس : 
 (ٕ). (كإنفاده ٞتهتو 

 (ٖ)كقد يأٌب القضاء ٔتعٌت القدر . 
 الشرعي للقضاء والقدر :  المعنى

ىو تقدير ا تعأب األشياء ُب القدـ ، كعلمو أهنا ستقع ُب أكقات معلومة عنده ، كعلى صفات 
 (ٗ)٥تصوصة ، ككتابتو لذلك كمشيئتو لو ، ككقوعها على حسب ماقدرىا كخلقو ٢تا . 

 

                                                           
1

 _ ُب ا١تبحث األكؿ من الفصل الثا٘ب . 
2

 ( .ْٕ/ٓ_ " لساف العرب " البن منظور ) 
3

 . ٕٖ_ سورة األنبياء آية رقم :  
4

 . ُٔ_ سورة الفجر آية رقم :  
5

 ( . ّٔٓ_ّٓٓ/ٓابن كثَت " )_ " تفسَت  
6

: إذا رأيتم ا٢تبلؿ فصوموا ، كإذا رأيتموه فأفطركا...، رقم  النيب _ البخارم ُب " صحيحو " كتاب الصـو ، باب قوؿ  
 ( عن ابن عمر رضي ا عنهما .ِّٖ/ٓ( )َُٔٗ)
7

 ( .ٗٗ/ٓ_ " مقاييس اللغة " ) 
8

 ( .ِِْصػ _ " مفردات ألفاظ القرآف " للراغب األصفها٘ب ) 
9

" شفاء العليل ُب القضاء كالقدر " البن القيم ، ٖتقيق مصطفى الشليب ، مكتبة السوادم ، جدة ، السعودية ، الطبعة األكٔب  - 
 (.ْْ_ّّ/ُـ ،  )ُُٗٗىػػ ُُِْ
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  : انقسم العلماء ُب الفرؽ با١تعٌت الشرعي للقضاء كالقدر ، إٔب فريقُت    
  (ُ) منهم فرؽ بينهما ، كاآلخركف ٓب يفرقوف بينهما ، لعدـ كجود دليل بالتفريق بينهما .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1

 ( . ْْ_َْ_ " القضاء كالقدر ُب ضوء الكتاب كالسنة " لعبدالرٛتن امود ،) صػػػ  
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 : اإليمان بالقضاء والقدر. ا١تبحث الثا٘ب

 اإلٯتاف بالقضاء كالقدر ىو ركن من أركاف اإلٯتاف الستة .       
الًَّذم لىوي ميٍلكي ) ُؿى اٍلفيٍرقىافى عىلىى عىٍبًدًه لًيىكيوفى لًٍلعىالىًمُتى نىًذيرنا )تػىبىارىؾى الًَّذم نػىزَّ  ﴿ ا تعأب : قاؿ     

رىهي  ا كىٓبٍى يىكيٍن لىوي شىرًيكه ُب اٍلميٍلًك كىخىلىقى كيلَّ شىٍيءو فػىقىدَّ وىاًت كىاأٍلىٍرًض كىٓبٍى يػىتًَّخٍذ كىلىدن   (ُ).﴾ تػىٍقًديرناالسَّمى
رو إًنَّا   ﴿ كقولو :         (ِ).﴾ كيلَّ شىٍيءو خىلىٍقنىاهي ًبقىدى

افى  ﴿ كقولو :       ا فػىرىضى اللَّوي لىوي سينَّةى اللًَّو ُب الًَّذينى خىلىٍوا ًمٍن قػىٍبلي كىكى رىجو ًفيمى افى عىلىى النَّيبّْ ًمٍن حى مىا كى
رنا مىٍقديكرنا     (ّ).﴾أىٍمري اللًَّو قىدى

فأخرب٘ب عن اإلٯتاف قاؿ أف تؤمن  ) : كاإلٯتاف كاإلحساف كفيو حديث جربيل ُب أركاف اإلسبلـ      
   (ْ) . (ـ اآلخر كتؤمن بالقدر خَته كشره با كمبلئكتو ككتبو كرسلو كاليو 

 فهذه النصوص دالة على أف أركاف اإلٯتاف ستة ، كتدؿ على كجوب اإلٯتاف ّٔا كلها .
اف الستة ا١تذكورة ، فمن ٓب يؤمن بالقدر خَته ففي اٟتديث أف اإلٯتاف بالقدر من أصوؿ اإلٯت     

أىفػىتػيٍؤًمنيوفى بًبػىٍعًض  ﴿ ا فيهم : كشره ، فقد ترؾ أصبلن من أصوؿ الدين كجحده ، فيشبو من قاؿ
   (ٓ).﴾ اٍلًكتىاًب كىتىٍكفيريكفى بًبػىٍعضو 

 
 
 
 

                                                           
 . ِكُرقم :  _ سورة الفرقاف آية ُ
 . ْٗ_ سورة القمر آية رقم :  ِ
 . ّٖاألحزاب آية رقم :  _ سورةّ
4

( ّٗ_ مسلم ُب " صحيحو " كتاب اإلٯتاف ، باب بياف اإلٯتاف كاإلسبلـ كاإلحساف ككجوب اإلٯتاف بإثبات قدر ا ، رقم ) 
 (  عن عمر رضي ا عنو .َُُ/ُ)
5

 . ٖٓ_ سورة البقرة آية رقم :  
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       خلق أفعال العباد . : ا١تبحث الثالث

 بحث ىذا ، نذكر مراتب القدر إٚتاالن : قبل الشركع ُب مسألة ا١ت        
 : العلم ، أم أف ا علم ما ا٠تلق عاملوف ، بعلمو القدٙب . المرتبة األولى

ا ًإالَّ ىيوى كىيػىٍعلىمي مىا ُب اٍلبػىرّْ كىا ﴿ قاؿ ا تعأب :         هي مىفىاًتحي اٍلغىٍيًب الى يػىٍعلىميهى ٍلبىٍحًر كىمىا تىٍسقيطي كىًعٍندى
اًت اأٍلىٍرًض كىالى رىٍطبو كىالى يىاًبسو ًإالَّ ُب ًكتىابو ميًبُتو  ًمنٍ  بَّةو ُب ظيليمى ا كىالى حى                               (ُ).﴾ كىرىقىةو ًإالَّ يػىٍعلىميهى

ا  ﴿ :كقولو  ىيوى اللَّوي الًَّذم  ﴿كقولو :  (ِ).﴾ ًإ٪تَّىا ًإ٢تىيكيمي اللَّوي الًَّذم الى إًلىوى ًإالَّ ىيوى كىًسعى كيلَّ شىٍيءو ًعٍلمن
ادىًة ىيوى الرٍَّٛتىني الرًَّحيمي    (ّ).﴾ الى إًلىوى ًإالَّ ىيوى عىآًبي اٍلغىٍيًب كىالشَّهى

نعم ، قاؿ : ففيم يعمل العاملوف  ) أىعيلم أىل اٞتنة من أىل النار ؟ قاؿ : كسأؿ رجل رسوؿ ا 
  (ْ). ( ؟ قاؿ : كل ميسر ١تا خلق لو 

 الكتابة ، أم أف ا كتب مقادير ا٠تبلئق ُب اللوح افوظ . : لمرتبة الثانيةا
ٍيًو ًإالَّ أيمىمه أىٍمثىاليكيٍم مىا فػىرٍَّطنىا  ﴿ قاؿ ا تعأب :         كىمىا ًمٍن دىابَّةو ُب اأٍلىٍرًض كىالى طىائًرو يىًطَتي ًّتىنىاحى

ٍم ٭تيٍشىريكفى ُب اٍلًكتىاًب ًمٍن شىٍيءو ٍبيَّ ًإٔبى رى  ًّّْٔ﴾.(ٓ) 
ا ًعبىاًدمى الصَّاًٟتيوفى  ﴿ كقولو :       تىبػٍنىا ُب الزَّبيوًر ًمٍن بػىٍعًد الذٍّْكًر أىفَّ اأٍلىٍرضى يىرًثػيهى  : كقولو (ٔ).﴾كىلىقىٍد كى

ابه عىًظيمه   ﴿ : ٍذًبيٍ عىذى ا أىخى   (ٕ).﴾لىٍوالى ًكتىابه ًمنى اللًَّو سىبىقى لىمىسَّكيٍم ًفيمى

                                                           
 . ٗٓة األنعاـ آية رقم : _ سور  ُ
 .ٖٗ_ سورة طو آية رقم :  ِ
 . ِِ_ سورة اٟتشر آية رقم :  ّ
( ، كمسلم  ُب " َِٖ/ُٓ( )ٔٗٓٔ_ البخارم ُب " صحيحو " كتاب القدر ، باب جف القلم على علم ا ، رقم ) ْ

( عن  عمراف بن حصُت رضي ُْْ/ ُٔ( )ٕٗٔٔصحيخو " كتاب القدر ، باب كيفية ا٠تلق اآلدمي ُب بطن أمو ..، رقم )
 ا عنو .

 . ّٖ_ سورة األنعاـ آية رقم :  ٓ
 . َُٓ_ سورة األنبياء آية رقم :  ٔ
ٕ

 . ٖٔ_ سورة األنفاؿ آية رقم :  
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كتب ا مقادير ا٠تبلئق قبل أف ٮتلق السموات كاألرض ٓتمس ألف ) : كفيو  ا١تتقدـكحديث      
  (ُ). ( سنة ، كقاؿ ككاف عرشو على ا١تاء 

: ا١تشيئة ، أم أف ماشاء ا كاف ، كما ٓب يشأ ٓب يكن ، كأف ليس ُب السموات  المرتبة الثالثة
 إال ما يريد .كال يكوف ُب ملكو  كاألرض من حركة كال سكوف إال لو مشيئتو ،

الىنىا فىٍأتًنىا ٔتىا تىًعدينىا ًإٍف كيٍنتى ًمنى الصَّاًدًقُتى  ﴿ قاؿ ا تعأب : ادىٍلتػىنىا فىأىٍكثػىٍرتى ًجدى قىاليوا يىا نيوحي قىٍد جى
قيًل اللَّهيمَّ مىاًلكى اٍلميٍلًك  ﴿ كقولو : (ِ).﴾ ( قىاؿى ًإ٪تَّىا يىٍأتًيكيٍم بًًو اللَّوي ًإٍف شىاءى كىمىا أىنٍػتيٍم ٔتيٍعًجزًينى ِّ)

ري ًإنَّكى عىلىى  تػيٍؤٌب اٍلميٍلكى مىٍن تىشىاءي كىتػىٍنزًعي اٍلميٍلكى ٦تٍَّن تىشىاءي كىتيًعزُّ مىٍن تىشىاءي كىتيًذؿُّ مىٍن تىشىاءي بًيىًدؾى ا٠ٍتى  يػٍ
  (ّ) .﴾كيلّْ شىٍيءو قىًديره 

  (ْ) .(ماشاء  شفعوا تؤجركا ، كيقضي ا على لساف نبيو ا ) كحديث أيب موسى األشعرم كفيو :
: ا٠تلق كالتكوين ، أم أف ا خالق كل شيء ، كمن ذلك أفعاؿ العباد كما دلت  المرتبة الرابعة

  (ٓ)على ذلك النصوص . 
  (ٔ).﴾ٍعمىليوفى ( كىاللَّوي خىلىقىكيٍم كىمىا تػى ٓٗقىاؿى أىتػىٍعبيديكفى مىا تػىٍنًحتيوفى ) ﴿ قاؿ ا تعأب :

اًلقي كيلّْ شىٍيءو كىىيوى اٍلوىاًحدي اٍلقىهَّاري  ﴿ كقولو :  (ٕ).﴾قيًل اللَّوي خى
اًلقي كيلّْ شىٍيءو الى إًلىوى ًإالَّ ىيوى فىأىٗبَّ تػيٍؤفىكيوفى  ﴿ كقولو :        (ٖ).﴾ذىًلكيمي اللَّوي رىبُّكيٍم خى

                                                           
 .   َُِ_ تقدـ ٗتر٬تو صػػػ  ُ
 . ّّكِّ_ سورة ىود آية رقم : ِ
3

 . ِٔ_ سورة آؿ عمراف آية رقم :  
( ، كمسلم ُِٔ/ْ( )ُِّْاب الزكاة ، باب التحريض على الصدقة ، كالشفاعة فيها ، رقم )_  البخارم ُب " صحيحو " كت ْ

 ( .ّْٗ_ّّٗ/ُٔ( )ّْٔٔكمسلم ُب " صحيحو " كتاب الرب كالصلة ، باب استحباب الشفاعة فيما ليس ْتراـ ، رقم )
 ( .ُٗ/ُ_ " شفاء العليل " البن القيم ) ٓ
 . ٔٗكٓٗ_ سورة الصافات آية رقم :  ٔ
 . ُٔرة الرعد آية رقم : _ سو  ٕ
 . ِٔ_ سورة غافر آية رقم : ٖ
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اللهم إ٘ب أعوذ بك  ) يقوؿ : كاف رسوؿ ا   ال أقوؿ لكم إال كما) كحديث زيد بن أرقم قاؿ : 
من العجز كالكسل كاٞتنب كالبخل ، كا٢تـر كعذاب القرب ، اللهم آت نفسي تقواىا كزكها أنت خَت 

 (ُ). (من زكاىا ... اٟتديث 
 الشاىد من اٟتديث : اللهم آت نفسي تقواىا كزكها أنت خَت من زكاىا .

ء ُب باإلٯتاف ّتميع مراتب القدر ا١تذكورة ، كبشمولو لكل شي كا١تقصود إف اإلٯتاف ال يتحقق إال
رو  ﴿ الكوف ٦تا قاؿ ا تعأب :    (ِ).﴾ ًإنَّا كيلَّ شىٍيءو خىلىٍقنىاهي بًقىدى

 وقع الخالف بين الفرق في القدر على أقوال ، وىي :      
كال إرادة كال اختيار ، كا العباد ٣تبوركف على أعما٢تم ، ال قدرة ٢تم  فٌ : يقولوف إ القول األول

 (ّ)العباد ، كأعما٢تم إ٪تا تنسب إليهم ٣تازان . كحده ىو خالق أفعاؿ 
 ) اٞتهمية ( . (ْ)كىذا القوؿ ىو قوؿ اٞتربية   

اًلقي كيلّْ شىٍيءو فىاٍعبيديكهي كى  ﴿ استدؿ اٞتربية بقولو تعأب : ىيوى عىلىى كيلّْ ذىًلكيمي اللَّوي رىبُّكيٍم الى إًلىوى ًإالَّ ىيوى خى
اًلقي كيلّْ شىٍيءو كىىيوى اٍلوىاًحدي اٍلقىهَّاري  ﴿ كقولو :  (ٓ).﴾ شىٍيءو كىًكيله    (ٔ).﴾ قيًل اللَّوي خى

 

                                                           
ُ

 ( . ّْ/ُٕ( )ْْٖٔ، رقم ) باب التعوذ من شر ماعمل، كتاب الذكر كالدعاء ُب " صحيحو "  مسلم _  
2

 . ْٗ_ سورة القمر آية رقم :  
3

 ( .ٕٔٗ/ِلعز )( ، ك " شرح العقيدة الطحاكية " البن أيب ا ُُِ_ " الفرؽ بُت الفرؽ " للبغدادم ) صػػ  
4

 .َْٔ_ اٞترب لغة : خبلؼ الكسر ، كا١تلك  ، كالرجل الشجاع ، كخبلؼ القدر . " القاموس ايط" لفَتكزآبادم صػػ  
أما اٞترب ُب االصطبلح : فمعناه نفي الفعل عن العبد ، كإضافتو إٔب الرب ، أم أف ا ٬ترب العباد على أعما٢تم ، كالعباد   

٢تم ، ليس ٢تم أم دكر فيها ، إذ ىم كورقة الشجر ٖتركها الرياح ، كإ٪تا تضاؼ األعماؿ إٔب العباد على جهة ٣تبوركف على أفعا
 آّاز فقط .

 كاٞتربية قسماف : جربية خالصة : كىي اليت ال تثبت للعبد فعبلن كال قدرة على الفعل أصبلن ، كإ٪تا ىو كالريشة ُب مهب الريح .
تثبت للعبد قدرة غَت مؤثرة . كمن أىم فرؽ اٞتربية ىم اٞتهمية . " الفرؽ بُت الفرؽ " للبغدادم  )  كجربية متوسطة : كىي اليت

 ( .ٕٕٗ_ٕٔٗ/ ِ( ، ك " شرح العقيدة الطحاكية " البن أيب العز ) ِٕ/ُ( ، ك" ا١تلل كالنحل " للشهرستا٘ب ) ُُِصػػػ 
  . َُِ_ سورة األنعاـ آية رقم : ٓ
 . ُٔم : _ سورة الرعد آية رق ٔ
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افى اللًَّو كىتػىعىأبى عىمَّا ييٍشرًكيوفى  ﴿ كقولو : افى ٢تىيمي ا٠ٍتًيػىرىةي سيٍبحى  (ُ).﴾ كىرىبُّكى ٮتىٍليقي مىا يىشىاءي كىٮتىٍتىاري مىا كى
ا ﴿ كقولو : ًكيمن ا حى افى عىًليمن   (ّ).(ِ)﴾ كىمىا تىشىاءيكفى ًإالَّ أىٍف يىشىاءى اللَّوي ًإفَّ اللَّوى كى

 أفعاؿ العباد ليست ٥تلوقة  ، كإ٪تا العباد ىم ا٠تالقوف ٢تا . فٌ : إ القول الثاني
  ) ا١تعتزلة ( . (ْ)كىذا القوؿ قوؿ القدرية 

 ٠تلق ، فينفوهنا عن ا ، كيثبتوهنا لئلنساف . فهم ينكركف مرتبة اإلرادة كا
 استدؿ القدرية ) ا١تعتزلة ( بأدلة عقلية ، ٍب أتبعوىا بأدلة السمع ، منها : 

العقلية : أف ىناؾ فرؽ بُت األمور االختيارية كاألمور األضطرارية . كمنها : أف فعل العبد لو  األدلة 
البتة ؛ ألنو إف خلقو ا فيو كاف كاجب اٟتصوؿ ، كإف ٓب كاف ٓتلق ا ١تا كاف متمكنان من الفعل 

   كمنها : لو كاف ا خالقان ألفعاؿ العباد لبطل الثواب كالعقاب . صوؿ .ٮتلقو ا فيو كاف ٦تتنع اٟت
ًذيرنا لًٍلبىشىًر نى  ﴿كقولو :  (ٓ).﴾ فىمىٍن شىاءى فػىٍليػيٍؤًمٍن كىمىٍن شىاءى فػىٍليىٍكفيرٍ  ﴿ أدلة السمع : بقوؿ ا تعأب :

ـى أىٍك يػىتىأىخَّرى ّٔلًٍلبىشىًر ) ًثَتنا  ﴿ كقولو : (ٔ).﴾ ( ًلمىٍن شىاءى ًمٍنكيٍم أىٍف يػىتػىقىدَّ كيوا قىًليبلن كىٍليىٍبكيوا كى فػىٍليىٍضحى
انيوا يىٍكًسبيوفى  زىاءن ٔتىا كى  (ٖ).(ٕ)﴾ جى

 

                                                           
 . ٖٔ_ سورة القصص آية رقم :  ُ
ِ

 . َّ_ سورة اإلنساف آية رقم :  
3

 ( .ّْٔ_ُْٔ/ِ_  " شرح العقيدة الطحاكية " البن أيب العز ) 
4

_ القدرية : اسم للذين ينفوف القدر عن األفعاؿ االختيارية من أفعاؿ ا١تبلئكة كاٞتن كاإلنس كسائر اٟتيوانات ، خَتان كانت ىذه  
اؿ أك شران ، كأقواالن كانت أك حركات أك اعتقادات أك إرادات . كيقولوف : إف ىذه األفعاؿ كلها ال تدخل ٖتت قدر ا ىذه األفع

 تعأب . 
 كالقدرية قسماف : قدرية أكٔب : كىي اليت تنفي صفة العلم  . 

 ُٖزلة . " الفرؽ بُت الفرؽ " للبغدادم ) صػػ كقدرية ثانية : كىي اليت تثبت  العلم ببل علم ، مع نفيها للقدر . كىم ا١تعت
 ( .ّٗ_ّٖ/ُ( ، ك" ا١تلل كالنحل " للشهرستا٘ب ) ُُٔ_ ُُْك
 . ِٗ_ سورة الكهف آية رقم :  ٓ
 . ّٕكّٔ_ سورة ا١تدثر آية رقم :  ٔ
 . ِٖ_ سورة التوبة آية رقم : ٕ
8

 ( .ّْٔ/ ِ( ك)ُِّ/ُ_  " شرح العقيدة الطحاكية " البن أيب العز ) 
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هيٍم ًإنػَّهيٍم رًٍجسه كىمىٍأكىاىيٍم سىيىٍحًلفيوفى بًاللًَّو لىكيٍم ًإذىا انٍػقىلىٍبتيٍم إًلىٍيهً  ﴿ كقولو : هيٍم فىأىٍعًرضيوا عىنػٍ ٍم لًتػيٍعًرضيوا عىنػٍ

انيوا يىٍكًسبيوفى  زىاءن ٔتىا كى نَّمي جى هى   (ِ).(ُ)﴾ جى
، كّٔذا األصل خالفوا ا١تعتزلة القائلُت بأف ا يقولوف إف ا تعأب خالق أفعاؿ العباد  القول الثالث :

 (ّ) بل ىم ا٠تالقوف ٢تا . ال ٮتلق أفعاؿ العباد ،
 كاألشاعرة . (ْ)كىذا قوؿ ا١تاتردية  

 الخالصة : 
جاءت أدلة اٞتربية لتثبت أف ا خالق أفعاؿ العباد ، كأف العباد  ال قدرة ٢تم ، بل ٣تبوركف على 
أعما٢تم ، كىذا فيو حق من جانب كباطل من جانب آخر ، كأدلتهم إ٪تا تؤيد ما ُب مذىبهم من 

ىو أف ا خالق أفعاؿ العباد ، أما دعول جرب العباد ، فهو مردكد باألدلة األخرل ، اليت حق ، ك 
 استدؿ ّٔا ا١تعتزلة .

كبا١تقابل ، جاءت ا١تعتزلة لتثبت أف العباد خالقوف ألفعا٢تم ، كأف ا غَت خالق ألفعاؿ العباد ، كىذا 
داخلة ٖتت مشيئة ا ، كأف أعما٢تم ىي يئو أيضان فيو حق كباطل ، فإثبات أف العباد ٢تم إرادة كمش

أفعا٢تم ىذا حق ، تؤيده أدلتهم ، أما دعول أف ا غَت خالق ألفعاؿ العباد ، فهو باطل ، ترده أدلة 
 اٞتربية .

أما ا١تاتردية كاألشاعرة كإف توسطوا بُت الفريقُت فقالوا : إف ا خالق أفعاؿ العباد كىي منهم كسب 
 مذىب السلف إال أهنم اثبتوا للعبد قدرة غَت مؤثرة ، كٝتوىا كسبان ، كىذا ىو ، كىم أقرب إٔب
 اإلشكاؿ ؟ .   

                                                           
ُ

 . ٓٗ_ سورة التوبة آية رقم :  
2

 ( .ُِّ/ُ_ " شرح العقيدة الطحاكية " البن أيب العز ) 
3

 _ كمابعدىا ( .ّٗٔ/ِ_  " شرح العقيدة الطحاكية " البن أيب العز ) 
4

َته ا١تسٌمى _ ىم أتباع أيب منصور ٤تمد بن ٤تمد بن ٤تمود ا١تاتريدم ، كىو من أئمة الكبلـ ، لو مؤلفات كثَتة ؛ منها : تفس 
 ىػػػ . ّّّتأكيبلت أىل السنة ، ك بياف كىم ا١تعتزلة ، توُب 

 ( . ََّ/ُُ( ، ك" معجم ا١تؤلفُت " لكحالة ) ِِْ/ٕ" األعبلـ " للزركلي )
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 ا١تذىب اٟتق ىو خبلصة القوؿ اٟتق من كل مذىب من ىذه ا١تذاىب .
 ، كالرب كالفاجر، أف ا خالق أفعاؿ العباد ، كالعباد فاعلوف حقيقة ، كالعبد ىو ا١تؤمن كالكافر 

كإرادهتم . د قدرة على أعما٢تم ، ك٢تم إرادة ، كا خالقهم كخالق قدرهتم اائم ، كللعبكا١تصلي كالص
(ُ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1

(  ّّٔ_ُّّ/ُ( ، ك" شرح العقيدة الطحاكية " البن أيب العز )َّٔ_َّّ/ّ_  " مفتاح دار السعادة " البن القيم ) 
 . (ُْٔ_َْٔ/ِك)
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 التعريف بالهداية .:  ا١تبحث الرابع       
 ا٢تداية لغة :

ل يهدم ، ك٫تا مأخوذاف من مادة " ق د ل " اليت تدؿ على  ا٢تدل كا٢تداية ، مصدراف لقو٢تم : ىدى
 (ُ)بلرشاد كاللطف . التقدـ ل

، كما لكن اختص ا سبحانو لفظة ا٢تدل ٔتا تواٌله كاعطاه كاختص ىو بو دكف ما ىو إٔب اإلنساف 
ل لًٍلميتًَّقُتى  ﴿ قاؿ تعأب :    (ِ).﴾ىيدن

ٍم كىأيكلىًئكى ىيمي اٍلميٍفًلحيوفى  ﴿: تعأب كقولو   ل ًمٍن رىًّّْٔ    (ّ).﴾ أيكلىًئكى عىلىى ىيدن
ٮتتص ٔتا يتحرَّاه اإلنساف عن طريق االختيار ، إما ُب األمور الدنيوية أك األخركية ، قاؿ ا  كاالىتداء

اًت اٍلبػىرّْ كىاٍلبىٍحًر قىٍد فىصٍَّلنىا اآٍلىيىاًت لًقى   ﴿ تعأب : ٍوـو كىىيوى الًَّذم جىعىلى لىكيمي النُّجيوـى لًتػىٍهتىديكا ًّٔىا ُب ظيليمى
نىا ميوسىى اٍلًكتىابى كىاٍلفيٍرقىافى لىعىلَّكيٍم تػىٍهتىديكفى   ﴿ و :كقول  (ْ).﴾ يػىٍعلىميوفى       (ٓ).﴾ كىًإٍذ آىتػىيػٍ
يقاؿ : استعماؿ اللفظ ىنا على سبيل  (ٔ).﴾ فىاٍىديكىيٍم ًإٔبى ًصرىاًط اٞتٍىًحيمً  ﴿ أما قولو تعأب :       

ابو أىلًيمو فػىبىشّْرٍ   ﴿ التهكم كا١تبالغة ُب ا١تعٌت ، كما ُب قولو تعأب :    (ٕ).﴾ ىيٍم ًبعىذى
 
 
 
 
 

                                                           
1

 (.ّْ_ِْ/ٔ_ " مقاييس اللغة " البن فارس ) 
ِ

 . ِ_ سورة البقرة   آية رقم :  
3

 . ٓ_ سورة البقرة   آية رقم :  

4
 . ٕٗ_ سورة  األنعاـ   آية رقم :   

5
 . ّٓ_ سورة البقرة   آية رقم :  

6
 . ِّ_ سورة  الصافات   آية رقم :  

7
 . ّْ_ سورة التوبة   آية رقم :  
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اٍىًدنىا   ﴿ ا٢تداية اإلرشاد ، كالتوفيق ، كقد تعٌدل ا٢تداية بنفسها ، كما ُب قولو :) قاؿ ابن كثَت : 
 ، فتضمن معٌت أ٢تمنا أك كفقنا أك ارزقنا أك أعطنا . (ُ)﴾ الصّْرىاطى اٍلميٍستىًقيمى 

ٍينً   ﴿ كقولو :  يٍػنىاهي النٍَّجدى دى ، أم بينا لو ا٠تَت كالشر ، كقد تعدل بػػ إٔب ، كما ُب قولو   (ِ)﴾ كىىى
اهي ًإٔبى ًصرىاطو ميٍستىًقيمو   ﴿ تعأب : دى ، كذلك ٔتعٌت اإلرشاد كالٌداللة ، كقد تعدل  (ّ) ﴾اٍجتىبىاهي كىىى

ا   ﴿ بالبلـ كقوؿ أىل اٞتنة : انىا ٢ًتىذى دى ، أم كفقنا كجعلنا لو أىبلن  (ْ)﴾ ... اآلية اٟتٍىٍمدي لًلًَّو الًَّذم ىى
 ) .(ٓ)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1

 . ٔلفاٖتة   آية رقم : _ سورة ا 

2
 . َُ_ سورة البلد  آية رقم :  

3
 . ُُِ_ سورة النحل   آية رقم :  

4
 . ّْ_ سورة األعراؼ   آية رقم :  

5
 ( .َِٗ/ُ_ " تفسَت ابن كثَت " ) 
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 : أقسام الهداية . ا٠تامس ا١تبحث      
 للهداية أقساـ أربعة :      

_ ىداية عامة : كىي قرينة ا٠تلق ، كىي ىداية كل نفس إٔب مصاّب معاشها كما يقيمها ، قاؿ ا ُ
لقىاؿى رىبػُّنىا الًَّذم أىٍعطىى كيلَّ شىيٍ   ﴿ تعأب : دى  (ُ).﴾ ءو خىٍلقىوي ٍبيَّ ىى

كالداللة كالتعليم كالدعوة إٔب مصاّب العبد ُب معاده ، _ ىداية إرشاد كطريق : كىي ٔتعٌت البياف ِ
 كىذا خاص با١تكلفُت ، كىذه ا٢تداية ليست مستلزمة لبلىتداء .

ا اٍلقيٍرآى   ﴿ كإف ىذه ا٢تداية لكتاب ا ككبلمو ، كما ُب قولو : ذى ـي ًإفَّ ىى    (ِ).﴾فى يػىٍهًدم لًلَّيًت ًىيى أىقػٍوى
كىي للصاٟتُت   (ّ).﴾ كىًإنَّكى لىتػىٍهًدم ًإٔبى ًصرىاطو ميٍستىًقيمو   ﴿ : كىي لؤلنبياء كقوؿ ا لرسولو 

  (ْ).﴾كى٦تٍَّن خىلىٍقنىا أيمَّةه يػىٍهديكفى بًاٟتٍىقّْ كىًبًو يػىٍعًدليوفى   ﴿ كأكٕب النهى ، كما ُب قولو تعأب :
_ ىداية توفيق كإ٢تاـ : كىي مستلزمة لبلىتداء ، كىي ىداية التوفيق ، كمشيئة ا لعبده ا٢تداية ، ّ

 كىىيديكا ًإٔبى الطَّيًّْب ًمنى اٍلقىٍوًؿ كىىيديكا ًإٔبى ًصرىاًط اٟتٍىًميدً   ﴿ كخلقو دكاعي ا٢تدل فيو ، قاؿ ا تعأب :
ًإنَّكى الى  ﴿ قاؿ ا تعأب  : عأب مقلب القلوب كمثبتها ،كىذه ا٢تداية ال تكوف إال من ا ت  (ٓ).﴾

     (ٔ).﴾ تػىٍهًدم مىٍن أىٍحبىٍبتى كىلىًكنَّ اللَّوى يػىٍهًدم مىٍن يىشىاءي كىىيوى أىٍعلىمي بًاٍلميٍهتىًدينى 
ا الًَّذينى اٍحشيريك   ﴿ _ ىداية مصَت : كىي ىداية يـو ا١تعاد إٔب طريق اٞتنة أك النار ، قاؿ ا تعأب :ْ

انيوا يػىٍعبيديكفى ) هيٍم كىمىا كى   (ٕ).﴾ ( ًمٍن ديكًف اللًَّو فىاٍىديكىيٍم ًإٔبى ًصرىاًط اٞتٍىًحيمً ِِظىلىميوا كىأىٍزكىاجى
 

                                                           
1

 . َٓ_ سورة  طو   آية رقم :  

2
 . ٗ_ سورة اإلسراء   آية رقم :  

3
 . ِٓ_ سورة الشورل  آية رقم :  

4
 . ُُٖة األعراؼ   آية رقم : _ سور  

5
 . ِْ_ سورة اٟتج   آية رقم :  

6
 . ٔٓ_ سورة القصص   آية رقم :  

7
 . ِّكِِ_ سورة الصافات   آية رقم :  
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ا٢تىيٍم ) ﴿:  تعأب كقولو ًبيًل اللًَّو فػىلىٍن ييًضلَّ أىٍعمى ( ٓ) ( سىيػىٍهًديًهٍم كىييٍصًلحي بىا٢تىيمٍ ْكىالًَّذينى قيًتليوا ُب سى
ا ٢تىيٍم    (ُ).﴾ كىييٍدًخليهيمي اٞتٍىنَّةى عىرَّفػىهى

فهذه ىداية بعد قتلهم ، فقيل ا١تعٌت سيهديهم إٔب طريق اٞتنة ، كيصلح حا٢تم ُب اآلخرة بإرضاء  
  (ِ) خصومهم كقبوؿ أعما٢تم .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

1
 . ٔ_ْ_ سورة ٤تمد   آية رقم :  

2
 ( . ْْٕ/ِ( ك " بدائع الفوائد " البن القيم )ِِّ_ُُٖ/ُ_ " شفاء العليل " البن القيم ) 
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 : أسباب الهداية . السادس ا١تبحث          

 
كىمىٍن ييٍشرًٍؾ بًاللًَّو فػىقىٍد   ﴿ قاؿ :  ا الشرؾأعظم أسباب ا٢تداية ، كلذا ١تا ذىكرى  التوحيد ، فهو : أوالً 

ا الن بىًعيدن   (ِ).﴾كىمىٍن يػيٍؤًمٍن بًاللًَّو يػىٍهًد قػىٍلبىوي كىاللَّوي ًبكيلّْ شىٍيءو عىًليمه    ﴿ كقاؿ تعأب :  (ُ).﴾ ضىلَّ ضىبلى
الًَّذينى آىمىنيوا كىٓبىٍ  ﴿:  كقاؿ على لساف خليلو إبراىيم . أقربفا١توحّْد على خَت ، كىو إٔب ا٠تَت  

   (ّ).﴾  يػىٍلًبسيوا ًإٯتىانػىهيٍم ًبظيٍلمو أيكلىًئكى ٢تىيمي اأٍلىٍمني كىىيٍم ميٍهتىديكفى 
   (ْ) فهذا كعده با٢تداية ألىل التوحيد .

ى   :ثانيان   كىلىٍو  ﴿:  ا كرسولو عنو ، قاؿ عز كجلامتثاؿ ما أىمىػرى ا بًو كرسوليو ، كاجتناب ما هنى
رنا ٢تىيٍم كىأىشىدَّ تػىٍثًبيتنا ) يػٍ افى خى نىاىيٍم ًمٍن لىدينَّا أىٍجرنا عىًظيمنا  ( كىًإذنأٔأىنػَّهيٍم فػىعىليوا مىا ييوعىظيوفى بًًو لىكى ىتػىيػٍ آلى

ا ٕٔ) يٍػنىاىيٍم ًصرىاطنا ميٍستىًقيمن م إٔب صراط مستقيم ، كسعد فمن عمل ما أمر بو ىد  (ٓ).﴾ ( كى٢تىىدى
 (ٔ) كفلح ُب الدنيا كاآلخرة ، ككفق لكل خَت كاندفع عنو كل شر كضَت .

قيٍل ًإفَّ اللَّوى ييًضلُّ مىٍن يىشىاءي  ﴿ :  اإلنابة كالتوبة كالرجوع إٔب ا جل جبللو ، قاؿ تبارؾ كتعأب : ثالثاً 
 اللَّوي ٬تىٍتىيب إًلىٍيًو مىٍن يىشىاءي كىيػىٍهًدم إًلىٍيًو مىٍن ييًنيبي ﴿ عأب :ا تكقاؿ   (ٕ).﴾ كىيػىٍهًدم إًلىٍيًو مىٍن أىنىابى 

﴾(ٖ).(ٗ) 

                                                           
1

 . ُُٔنساء  آية رقم : _ سورة ال 

2
 . ُُ_ سورة التغابن   آية رقم :  

3
 . ِٖ_ سورة األنعاـ  آية رقم :  

4
 ( . ِِٖ_ " تفسَت السعدم " )صػػ  
5

 . ٖٔ_ٔٔ_ سورة النساء  آية رقم :  

6
 ( . ُٖٖ( ، ك" تفسَت السعدم " )صػػ ُٔٓ/ّ_ " تفسَت ابن كثَت " ) 
7

 . ِٕ_ سورة الرعد  آية رقم :  

8
 . ُّسورة الشورل  آية رقم :  _ 

9
 ( . ْٖٗ_ " تفسَت السعدم " )صػػ  
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أعٍت التوحيد كالسبلمة من الشرؾ ، كفعل الطاعات كما أيًمرى بو العبد ، كاإلنابة إٔب  _كىذه الثبلث 
ا كىأىنىابيوا ًإٔبى اللًَّو ٢تىيمي اٍلبيٍشرىل فػىبىشٍّْر كىالًَّذينى اٍجتػىنىبيوا الطَّاغيوتى أىف يػى  ﴿ : ٬تمعها قوليو تعأب_ ا  ٍعبيديكىى

اىيمي اللَّوي كىأيٍكلىًئكى ىيٍم أيٍكلي  ًُٕعبىاًد } دى وا { الًَّذينى يىٍستىًمعيوفى اٍلقىٍوؿى فػىيىتًَّبعيوفى أىٍحسىنىوي أيٍكلىًئكى الًَّذينى ىى
  (ُ).﴾  األىٍلبىابً 

 (ِ) . إٔب ا ، كاستمعوا القوؿ فاتٌبعوا أحسنو ، ىم أىل ا٢تداية فالذين اجتنبوا الشرؾ ، كأنابوا
 كىمىٍن يػىٍعتىًصٍم بًاللًَّو فػىقىٍد ىيًدمى ًإٔبى ًصرىاطو ميٍستىًقيمو  ﴿ سبحانو ، قاؿ ا تعأب : االعتصاـ با : رابعاً 

ميواٍ ًبًو فىسىييٍدًخليهيٍم ُب رىٍٛتىةو مٍّْنوي كىفىٍضلو أىمَّا الًَّذينى آمىنيواٍ بًالٌلًو كىاٍعتىصى فى   ﴿ كقاؿ تعأب :   (ّ).﴾
ا   (ْ).﴾ كىيػىٍهًديًهٍم إًلىٍيًو ًصرىاطنا مٍُّستىًقيمن

ًإفَّ   ﴿:   قاؿ سبحانو . كاالعتصاـ با يكوف بالتمسك ْتبل ا ا١تتُت ، التمسك بالقرآف العظيم
ـي كى  ا اٍلقيٍرآفى ًيٍهًدم لًلَّيًت ًىيى أىقػٍوى ػذى ًبَتنا ىى     (ٓ).﴾ يػيبىشّْري اٍلميٍؤًمًنُتى الًَّذينى يػىٍعمىليوفى الصَّاٟتًىاًت أىفَّ ٢تىيٍم أىٍجرنا كى

ُب حجة الوداع : ) قد تركت فيكم ما   كقاؿ كالتمسك بكتاب ا أماف بإذف ا من الضبلؿ ،
  (ٔ).كتابى ا (  –إف اعتصمتم بو  –لن تضلوا بعده 

 .  تعأب  اإلخبلص :خامساً  
اللهم  : ( كاف يقوؿ   أف النيب : ديث ابن مسعود ْت جاءاد فيو ، فقد الدعاء ، كاالجته :سادسًا 
 (ٕ) .(ك ا٢تدل كالتقى كالعفاؼ كالغٌت إ٘ب أسأل

يفتتح صبلتو إذا قاـ من الليل     ا  بأم شيء كاف نيب -رضي ا عنها  -ك١تا سيئلت عائشة  
ذا قاـ من الليل افتتح صبلتو : اللهم رب جربائيل كميكائيل كإسرافيل فاطر كاف إ) ؟ قالت :

                                                           
1

 . ُٖكُٕ_ سورة الزمر  آية رقم :  

2
 ( . ِٖٓ_ " تفسَت السعدم " )صػػ  
3

 . َُُ_ سورة آؿ عمراف  آية رقم :  

4
 . ُٕٓ_ سورة النساء  آية رقم :  

5
 . ٗ_ سورة اإلسراء  آية رقم :  

 .  متقدـ ٗتر٬تو صػػػ  -ٔ

7
 ( .ّْ/ُٕ( )ِْٖٔ_ مسلم ُب " صحيحو " كتاب الذكر كالدعاء ، باب التعوذ من شر ماعمل ، رقم ) 
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السماكات كاألرض عآب الغيب كالشهادة أنت ٖتكم بُت عبادؾ فيما كانوا فيو ٮتتلفوف اىد٘ب ١تا 
  (ُ). ( اختلف فيو من اٟتق بإذنك ، إنك هتدم من تشاء إٔب صراط مستقيم

ٌؿ على اجتهاده صلى ا علي  و كسلم ُب الدعاء ، كإرشاده إليو ، كتعليمو ألصحابو كأحفادهفىدى
   . آّاىدة على فعل الطاعات ، كترؾ ا١تنكرات ، كالصرب على ذلك :سابعاً  

  . كثرة ذكر ا تبارؾ كتعأب ، فإف اإلعراض عن ذكر ا سبب ُب الضبلؿ : ثامناً 
ُب طلب ا٢تداية كطلب التوفيق كانشراح الصدر للحق، ا٢تداية ٢تا أسباب منها سؤاؿ ا كالضراعة إليو 

نَّمى   ﴿ : ا قاؿ هى كىقىاؿى رىبُّكيمي اٍدعيو٘ب أىٍستىًجٍب لىكيٍم ًإفَّ الًَّذينى يىٍستىٍكربيكفى عىٍن ًعبىادىٌب سىيىٍدخيليوفى جى
   (ِ).﴾ دىاًخرًينى 

  (ّ). أىدكم( استهدك٘ب ): أنو قاؿسبحانو كتعأب  يقوؿ عن ا  كالنيب 
ىذا من  فاإلنساف يسأؿ ربو أف ا يهديو كيشرح صدره للحق كيعينو على طاعتو كطاعة رسولو  

، كالسيما ُب  ، كاإلٟتاح ُب ذلك ا٢تداية -جل كعبل-أعظم األسباب، الضراعة إٔب ا كسؤالو 
 .  أكقات اإلجابة 

 
 
 
 
 
 

                                                           
1

( َُٖٖ_ مسلم ُب " صحيحو " كتاب  صبلة ا١تسافرين كقصرىا ، باب الدعاء ُب صبلة الليل كقيامو ، رقم ) 
(ٔ/ِٖٗ_ِٗٗ . ) 

2
 . َٔ_ سورة غافر  آية رقم :  

3
( عن أيب ذر رضي ا عنو ّْٗ_ّْٖ/ُٔ( )ُٕٓٔب الرب كالصلة ، باب ٖترٙب الظلم ، رقم )_ مسلم ُب " صحيحو " كتا 
. 
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 نزكؿ القرآف .:  خامسالفصل ال                                 
   افمباحثكفيو                                    

 
 . قراء اهلل سبحانو وتعالى لنبيو إ :ؿ ا١تبحث األك                              

 
 

 البشارة بعدم النسيان.ا١تبحث الثا٘ب :                               
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 . قراء اهلل سبحانو وتعالى لنبيو إ :ؿ ا١تبحث األك 
القرآف بواسطة أمُت الوحي )جربيل( عليو السبلـ، كجربيل تلقاه عن رب العزة جل   تلقى النيب 

فا جلت حكمتو قد أنزؿ   جبللو، كليس ٞتربيل األمُت سول تبليغ كبلـ ا كإ٭تائو للرسوؿ 
، كبلغو   ، كعلمو جربيل للرسوؿ يائو بواسطة أمُت الوحي جربيلكتابو ا١تقدس على خاًب أنب

يبلغو كما ٝتعو عن ا  ألمتو، كقد كصف ا جربيل عليو السبلـ بأنو أمُت على الوحي الرسوؿ 
    (ُ).﴾ أىًمُتو ( ميطاعو ٍبىَّ ًَِذم قػيوَّةو ًعٍندى ًذم اٍلعىٍرًش مىًكُتو ) (19)ًإنَّوي لىقىٍوؿي رىسيوؿو كىرٙبو  ﴿ تعأب:

   (ِ).﴾ ( عىلى قػىٍلًبكى لًتىكيوفى ًمنى اٍلميٍنًذرًينى ُّٗنػىزىؿى بًًو الرُّكحي اأٍلىًمُتي ) ﴿: كقاؿ تعأب ُب كصفو أيضان 
كىًإنَّكى  ﴿يل رب العا١تُت، كما قاؿ تعأب: أما حقيقة الكبلـ، كحقيقة ا١تنزؿ فإ٪تا ىو كبلـ ا، كتنز 

ًكيمو عىًليمو لىتػيلىقَّى اٍلقيٍرآفى    (ّ).﴾ ًمٍن لىديٍف حى
: يا رسوؿ ا، كيف كاف  فقاؿ  عن عائشة رضي ا عنها أف اٟترث بن ىشاـ سأؿ رسوؿ ا 

، ، كىو أشده علٌي  يأتيٍت مثل صلصلة اٞترس أحيانان : (   يأتيك الوحي؟ فقاؿ رسوؿ ا 
 . ( ؿفأعي ما يقو ، فيكلمٍت  ا١تلك رجبلن  يتمثل ٕب ، كأحيانان  كقد كعيت عنو ما قاؿ، فينفصم عٍت 

كلقد رأيتو ينزؿ عليو الوحي ُب اليـو الشديد الربد كإف جبينو ) :  قالت عائشة رضي ا عنها 
،  سهمؤ ، كنكس أصحابو ر  إذا أنزؿ عليو الوحي نكس رأسو  كاف النيب )  (ْ) . ( ليتفصد عرقان 

 (ٓ) .( رفع رأسو، عنو  يفلما أتل
 
 

                                                           
1

 . ُِ_ُٗ_ سورة  التكوير  آية رقم :  

2
 . ُْٗكُّٗ_ سورة الشعراء  آية رقم :  

3
 . ٔ_ سورة النمل  آية رقم :  

4
مسلم ُب " صحيحو " كتاب الفضائل ، ( ، ك ْٕ_ْٔ/ُ()ِ_ البخارم ُب " صحيحو " كتاب بدء الوحي ، باب ، رقم ) 

 ( .ٕٖ/ُٓ( )َُّٔ( ك)َُِٔ، كالتربؾ بو ، رقم ) باب عرؽ النيب 
5

( عن عبادة بن الصامت ٖٖ/ُٓ( )َُٓٔ، كالتربؾ بو ، رقم ) كتاب الفضائل ، باب عرؽ النيب _ مسلم ُب " صحيحو "   
 رضي ا عنو .
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 البشارة بعدم النسيان.ث الثا٘ب : ا١تبح

 
، ككاف ٭تاكؿ أف ٬تهد نفسو من أجل حفظ  كقد كاف صلوات ا عليو يعا٘ب عند نزكؿ القرآف شدة

،  ، خشية أف ينساه أك يضيع عليو شيء منو ، فيكرر القراءة مع جربيل حُت يتلو عليو القرآف القرآف
، كطمأنو بأنو تعأب سيجعل ىذا القرآف  جربيل عليوفأمر ا تعأب باإلنصات كالسكوت عند قراءة 

 . ، كال ٬تهد نفسو ُب تلقيو ، فبل يتعجل ُب أمره ُب صدره ٤تفوظان 
   (ُ).﴾ كىال تػىٍعجىٍل بًاٍلقيٍرآًف ًمٍن قػىٍبًل أىٍف يػيٍقضى إًلىٍيكى كىٍحييوي كىقيٍل رىبّْ زًٍد٘ب ًعٍلمان  ﴿قاؿ ا تعأب : 

( ُٔال ٖتيىرٍّْؾ ًبًو ًلسانىكى لًتػىٍعجىلى ًبًو ) ﴿ : لو باٟتفظ فقد جاء ُب قولو سبحانو كأما تكفل ا تعأب
  (ِ).﴾( ٍبيَّ ًإفَّ عىلىٍينا بىيانىوي ُٖ( فىًإذا قػىرىٍأناهي فىاتًَّبٍع قػيٍرآنىوي )ًُٕإفَّ عىلىٍينا ٚتىٍعىوي كىقػيٍرآنىوي )

يعاِب من التنزيل شدة ، ككاف ٦تا ٭ترؾ  كاف رسوؿ ا ) ففي الصحيحُت عن ابن عباس قاؿ : 
: أنا ٭تركهما ، كقاؿ سعيد  شفتيو ، فقاؿ ابن عباس : فأنا أحركهما لكم كما كاف رسوؿ ا 

ال ٖتيىرٍّْؾ ًبًو ًلسانىكى  ﴿ أحركهما كما رأيت ابن عباس ٭تركهما ، فحرؾ شفتيو ، فأنزؿ ا تعأب :
،  فىًإذا قػىرىٍأناهي فىاتًَّبٍع قػيٍرآنىوي  ، قاؿ ٚتعو لك ُب صدرؾ كتقرأه ،﴾ ٚتىٍعىوي كىقػيٍرآنىوي  ( ًإفَّ عىلىٍينأُلًتػىٍعجىلى ًبًو )

بعد ذلك  ، ٍب إف علينا أف تقرأه ، فكاف رسوؿ ا  ٍبيَّ ًإفَّ عىلىٍينا بىيانىوي قاؿ : فاستمع لو كأنصت ، 
    (ّ). ( رأه كما أق  إذا أتاه جربيل استمع فإذا انطلق جربيل قرأه النيب 

كيستمع لو  ، فينزؿ جربيل على رسوؿ ا  القرآف ُب رمضاف  كقد كاف جربيل يدارس النيب 
كىكذا يدارسو ُب  ، يستمع  ، كيقرأ جربيل كالنيب  ، فيقرأ الرسوؿ بُت يديو كجربيل يستمع القرآف

مرتُت ُب رمضاف فدارسو  نزؿ عليو جربيل ، كقبل كفاتو  كل رمضاف ما نزؿ من القرآف مرة كاحدة
كما ُب ،   بدنو أجلو -من نزكؿ جربيل مرتُت عليو -القرآف حىت لقد شعر عليو الصبلة كالسبلـ

                                                           
1

 . ُُْ_ سورة طو  آية رقم :  

2
 . ُٗ_ُٔامة  آية رقم : _ سورة القي 

3
( ، كمسلم ُب " صحيحو " كتاب الصبلة ، باب ٓٔ/ُ( )ٓ_ البخارم ُب " صحيحو " كتاب بدء الوحي ، باب ، رقم ) 

 ( .ّٖٖ_ّٕٖ/ْ( )ََُْ(ك)ََُّاالستماع للقراءة ، رقم )
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إف جربيل كاف ينزؿ علٌي فيدارسٍت القرآف مرة كاحدة  ) :ن  رضي ا عنهعن فاطمة عائشة حديث 
 (ُ) .( ب أجلي، كما أرا٘ب إال قد اقًت  ُب رمضاف كقد نزؿ علٌي ىذا العاـ مرتُت

كقد كاف األمر كذلك فقد انتقل ُب ذلك العاـ إٔب جوار ربو صلوات ا كسبلمو عليو كانقطع بوفاتو 
 .نزكؿ الوحي

نػيٍقرًئيكى فىبلى تػىٍنسىى ﴿ بضمَت ا١تتكلم العظيم ، فقاؿ سبحانو : كخاطب ا رسولو    (ِ).﴾  سى
  عليو سبحانو ، فبل ٖتمل ىٌم ذلك .أمر ىُت بأف تثبيت القرآف ُب ذاكرتو  إلشعاره 

كاستثٌت ا عزكجل ما شاء أف ينسيو رسولو ٟتكمة يشاؤىا سبحانو ، كآية يريد نسخها ، أك آية أف 
ينسيها إياىا ليأٌب ٓتَت منها أك مثلها ، كعندئذ يكوف األمر راجعان إلرادة ا تعأب ، كال يكوف النيب 

  كاالستذكار ، كمشيئة ا ُب كل أمر ال تفارؽ حكمتو ، كمشيئتو ُب   اٟتفظمقصران كال متهاكنان ُب
ا أىٍك  ﴿ كل أمر ال تكوف إال حكيمة ، قاؿ ا تعأب : هى مىا نػىٍنسىٍخ ًمٍن آىيىةو أىٍك نػيٍنًسهىا نىٍأًت ًٓتىٍَتو ًمنػٍ

ا أىٓبٍى تػىٍعلىٍم أىفَّ اللَّوى عىلىى كيلّْ شىٍيءو قىًديره   (ّ).﴾ ًمٍثًلهى
الكلي ، أما النسياف العارض ا١تؤقت الذم يتبعو استذكار ، فقد  ىذا ا١توضوع يتعلق بالنسيافككل 

 (ْ) ُب بعض األحواؿ النادرة ٔتقتضى بشريتو . يقع من الرسوؿ 
 
 
 
 
 

                                                           
1

( ، كمسلم ُب " ِٖٗ/ٖ( )ِّْٔ_ البخارم ُب " صحيحو " كتاب ا١تناقب ، باب عبلمات النبوة ُب اإلسبلـ ، رقم ) 
 ( . ِِٓ_ِِْ/  ُٔ( )ِّٔٔصحيحو " كتاب فضائل الصحابة ، باب فضائل فاطمة رضي ا عنها ، رقم )

2
 . ٔ_ سورة األعلى  آية رقم :  

3
 . َُٔ_ سورة البقرة  آية رقم :  

4
 ( . ْْٓ_ّْٓ/ ُ_ " معارج التفكر " ٟتبنكة  )  
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 (ُ) : للعلماء فيو أقواؿ ، ىي  ﴾ ًإالَّ مىا شىاءى اللَّوي  ﴿ كمعٌت االستثناء ُب قولو تعأب :
  ء ىنا : ىو مانسخو ا من القرآف ، فرفع حكمو كتبلكتو .االستثنا فٌ _ إُ
و عليو الصبلة كالسبلـ ينسى بعض اآليات لتعليم أمتو ماذا يصنعوف إذا نسوا آية ، قاؿ رسوؿ نٌ _ إِ

   (ِ) .(لقد أذكر٘ب آية كذا ككذا ، ككنت أنسيتها من سورة كذا ككذا  ) : ا 
 كا١تعٌت : إال ماشاء ا أف تًتؾ العمل بو ٦تا نسخو .  النسياف ىنا ٔتعٌت الًتؾ ، فٌ _ إّ
ا ما أنسى نبيو شيئان ، كلكنو سبحانو بُت لنبيو أنو إذا أراد أف ينسيو أنساه ، كما قاؿ ا  فٌ _  إْ

دي لىكى ًبًو عى  ﴿ تعأب : نىا إًلىٍيكى ٍبيَّ الى ٕتًى يػٍ َّ بًالًَّذم أىٍكحى نىا لىنىٍذىىنبى نىا كىًكيبلن كىلىًئٍن ًشئػٍ   (ّ).﴾ لىيػٍ
تثناء : أف ا تعأب يعرفو قدرة ربو حىت يعلم ، أف عدـ كباٞتملة ففائدة ىذا االس) :  قاؿ القاٝتي

 (ْ). ( النسياف من فضل ا كإحسانو ال من قوتو 
كاف أميان ، كمع ذلك حفظ القرآف بطولو الذم ىو عليو ، فهذا شيء   كمن ا١تعجزات أف النيب  

 للعادة ، فيكوف ذلك معجزان . خارؽ
ككذلك أف ا أخرب بأمر فوقع كما أخرب سبحانو ، فسورة األعلى مكية من أكائل ما نزؿ ٔتكة ، 

أخرب ا فيها أنو سيقرئو فأقرأه كما أخرب ، كأنزؿ عليو القرآف كما كعد ، فوجو اإلعجاز أنو إخبار 
 (ٓ) بالغيب فوقع كما أخرب بو .

  
 

                                                           
1

( ، ك " مفاتيح الغيب " للرازم ّٖٓ_ّٕٓ/ٔ( ، ك" الكشاؼ " للز٥تشرم )ّْٓ/ٖ_ " البحر ايط " أليب حياف ) 
(ُّ/ُِْ _ُّْ. ) 
2

( ، كمسلم ُب ِّٖ/ُُ( )َّٖٓ(ك )َّٕٓالبخارم ُب " صحيحو " كتاب فضائل القرآف  ، باب نسياف القرآف  ، رقم )_  
( عن عائشة رضي   ُّٔ/ ٔ( )ُّْٖبو  ، رقم )" صحيحو " كتاب صبلة ا١تسافرين كقصرىا ، باب فضائل  القرآف كمايتعلق 

 ا عنها .
3

 . ٖٔ_ سورة اإلسراء  آية رقم :  

4
 ( . ُِٗ/ُٕـ ، )ُٖٕٗىػ ُّٖٗدار الفكر ، بَتكت ، لبناف ، الطبعة الثانية ،  " ٤تاسن التأكيل " _  
5

 ( .ُِْ/ُّ_ " مفاتيح الغيب " للرازم ) 
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 : اٞتزاء . دسلساالفصل ا

 كفيو ثبلثة مباحث
 

 التعريف بالجزاء .ا١تبحث األكؿ : 
 

 جزاء أىل اإليمان .ا١تبحث الثا٘ب : 
 

 جزاء أىل النار .ا١تبحث الثالث : 
 

 
 
 
 
 
 

 



238 

 

 
 التعريف بالجزاء .ا١تبحث األكؿ : 

 اٞتزاء لغة : 
زىل ، كىو ا١تكافأة  ، يقاؿ : ىذا جزاء ما فعلت يجزاء   داه : عقابو . اسم مصدر جى

اصطبلحان : مكافأة ا عبادة يـو القيامة على حسب أعما٢تم إف كانت خَتان فهو باٞتنة ، كإف  
 .انت شران فهو بالنار ك

ا كىغىسَّاقنا )ِْالى يىذيكقيوفى ًفيهىا بػىٍردنا كىالى شىرىابنا ) ﴿قاؿ ا تعأب ُب جزاء الكافرين :  يمن ( ِٓ( ًإالَّ ٛتًى
زىاءن ًكفى   (ُ).﴾ اقناجى

ابنا ) ﴿كقاؿ ا تعأب ُب كصف أىل اٞتنة :  ا لىٍغونا كىالى ًكذَّ زىاءن ًمٍن رىبّْكى عىطىاءن ّٓالى يىٍسمىعيوفى ًفيهى ( جى
 (ِ).﴾ ًحسىابنا

رنا يػىرىهي ) ﴿ كقاؿ ا تعأب : يػٍ  (ّ).﴾ ا يػىرىهي ( كىمىٍن يػىٍعمىٍل ًمثٍػقىاؿى ذىرَّةو شىرِّ ٕفىمىٍن يػىٍعمىٍل ًمثٍػقىاؿى ذىرَّةو خى
، ابتداءن ْتياة الربزخ إٔب ما بعد  إف اإلٯتاف باليـو اآلخر، كما اشتمل عليو من أىواؿ كمشاىد      

، إذ ىو من مقتضيات اإلٯتاف  ، كنار ..، ضركرة حتمية ، كجنة ، كحساب ، كحشر ذلك من بعث
الًَّذينى آمىنيوا أنـٍ حىًسبى الًَّذينى اجٍ  ﴿:  ْتكمة ا تعأب كعدلو قاؿ تعأب تػىرىحيوا السَّيّْئىاًت ٌأف ٧تٍَّعىلىهيٍم كى

 (ٓ).(ْ)﴾ كىعىًمليوا الصَّاٟتًىاًت سىوىاء ٤تٍَّيىاىيم كى٦تىىاتػيهيٍم سىاء مىا ٭تىٍكيميوفى 
، كبا١تقابل يرل  كالعاقل يرل ُب ىذه اٟتياة، الطائعُت القائمُت ٔتا أمر ا بو كافًتض عليهم     

،  ، كمع ىذا فقد ال ٭تصل أحده منهم على جزائو ُب الدنيا مر ا ا١تعرضُت عن أكامرها١تكذبُت أل
} ﴿:  كحكمة ا تعأب تأىب أف ٕتعلهما متساكيُت اٍلميٍجرًًمُتى { مىا لىكيٍم  ّٓأىفػىنىٍجعىلي اٍلميٍسًلًمُتى كى

                                                           
1

 . ِٔ_ِْ_ سورة النبأ  آية رقم :  

2
 . ّٔ_ّٓ_ سورة النبأ  آية رقم :  

3
 . ٖ_ ٕ_ سورة الزلزلة  آية رقم :  

4
 . ُِ_ سورة اٞتاثية  آية رقم :  

5
 ( .    ِّٗ_ " تفسَت السعدم " ) صػػػ  
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ٍيفى ٖتىٍكيميوفى    (ُ).﴾ كى
بأف ىذا ، يعلم علمان يقينيان  من دالئل الربوبية كاأللوىية ، ٔتا اشتمل عليو كا١تتأمل ٢تذا الكوف العظيم

نىا الى تػيٍرجىعيوفى  ﴿قاؿ تعأب:   ،ٓب ٮتلق عبثان كال سدل    (ِ).﴾ أىفىحىًسٍبتيٍم أى٪تَّىا خىلىٍقنىاكيٍم عىبىثان كىأىنَّكيٍم إًلىيػٍ
{ ُآب} ﴿:  بو ُب قولو تعأبكاإلٯتاف باليـو اآلخر من اإلٯتاف بالغيب الذم مدح ا تعأب ا١تتصفُت 

{ ل لٍّْلميتًَّقُتى { الًَّذينى يػيٍؤًمنيوفى بًاٍلغىٍيًب كىييًقيميوفى الصَّبلةى كى٦تَّا رىزىقػٍنىاىيٍم ِذىًلكى اٍلًكتىابي الى رىٍيبى ًفيًو ىيدن
 (ّ).﴾ يينًفقيوفى 

من ٧تاه ا فأسعده ، ال ينجو منها إال  ، كأىواؿ جسيمة كاليـو اآلخر عآب آخر فيو أمور عظيمة
، كيـو الفزع  ، كيـو اٞتمع ، فمنها يـو البعث ، ك٢تذا كثرت أٝتاؤه كتعددت ُب القرآف الكرٙب بطاعتو
، كيـو  الطامة، ك  ، كاٟتاقة ، الواقعة ، يـو الفصل ، كيـو اٟتسرة ، كيـو الدين ، كيـو التناد األكرب

 (ْ) اٟتشر .
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1

 . ّٔكّٓ_ سورة القلم  آية رقم :  

2
 . ُُٓ_ سورة ا١تؤمنوف  آية رقم :  

3
 . ّ_ُ_ سورة البقرة  آية رقم :  

4
 ( .    ِٗعدم " ) صػػػ _ " تفسَت الس 
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 اإليمان . جزاء أىلا١تبحث الثا٘ب : 
طاعتو ُب الدنيا الذين قاؿ  ، الذم أعده ا ألكليائو كأىل ، كالثواب اٞتزيل اٞتنة ىي اٞتزاء العظيم

  .صاٟتة الن اعماككفركا بالطاغوت كعملوا  هطاعو فأبالطاغوت ،  كامنوا يب كاكفر آ٢تم 
، كما أخربنا بو  عنها، كما حدثنا ا بو  ، كال يعكر صفوه كدر كىي نعيم كامل ال يشوبو نقص  

 .، ألف تصور عظمة ذلك النعيم يعجز العقل عن إدراكو كاستيعابو ٭تَت العقل كيذىلو   الرسوؿ 
، كال  أعددت لعبادم الصاٟتُت ما ال عُت رأت ): تبارؾ كتعأب ُب اٟتديث القدسي قولو  ُبكتأمل 

فىبلى تػىٍعلىمي نػىٍفسه مىا ﴿: إف شئتم اقرؤكا   ٍب قاؿ الرسوؿ  ، ، كال خطر على قلب بشر أذف ٝتعت
انيوا يػىٍعمىليوفى  زىاءن ٔتىا كى و جى    (ِ) .(ُ).(  ﴾أيٍخًفيى ٢تىيٍم ًمٍن قػيرًَّة أىٍعُتي

 يساكم ، فإف متاع الدنيا ّتانب نعيم اآلخرة تافو حقَت، ال كتظهر عظمة النعيم ٔتقارنتو ٔتتاع الدنيا
اٞتنة خَت  ُبأحدكم : " موضع سوط  قاؿ رسوؿ ا :  عن سهل بن سعد الساعدم قاؿ ، شيئان 

  (ّ).من الدنيا كما فيها "
قاؿ :" ما الدنيا ُب اآلخرة إال مثل ما ٬تعل أحدكم أصبعو  كعن ا١تستورد بن شداد أف رسوؿ ا 

 (ْ).ُب اليم ، فلينظر مب يرجع "
،  ، كالفوز الكبَت  الفبلح العظيم كلذا كاف دخوؿ اٞتنة كالنجاة من النار ُب حكم ا كتقديره ىو 

  (ٓ).﴾  فىمىٍن زيٍحزًحى عىًن النَّاًر كىأيٍدًخلى اٞتٍىنَّةى فػىقىٍد فىازى  ﴿:  كالنجاة العظمى قاؿ تعأب
ا ﴿كقاؿ:     ا اأٍلىنٍػهىاري خىاًلًدينى ًفيهى نَّاتو ٕتىٍرًم ًمٍن ٖتىًٍتهى كىمىسىاًكنى طىيّْبىةن  كىعىدى اللَّوي اٍلميٍؤًمًنُتى كىاٍلميٍؤًمنىاًت جى

نَّاًت عىٍدفو كىرًٍضوىافه ًمنى اللًَّو أىٍكبػىري ذىًلكى ىيوى اٍلفىٍوزي اٍلعىًظيمي    (ٔ).﴾  ُب جى

                                                           
1

 . ُٕ_ سورة السجدة  آية رقم :  

2
 .َٓـ ٗتريج اٟتديث ُب التمهيد ، صػػ _  تقد 

3
 ( . ْْٗ/ُْ( )ُْٓٔ_ البخارم ُب " صحيحو " كتاب الرقاؽ ، باب مثل الدنيا ُب اآلخرة ، رقم ) 

4
 ( . ُٖٗ/ُٕ( )ُِٕٔاٟتشر يـو القيامة ، رقم )_ مسلم ُب " صحيحو " كتاب اٞتنة كنعيمها  ، باب فناء الدنيا ، كبياف  

5
 . ُٖٓ_ سورة آؿ عمراف  آية رقم :  

6
 . ِٕ_ سورة التوبة  آية رقم :  
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ا كىذىًلكى  ﴿:  كقاؿ أيضان  اًلًدينى ًفيهى اري خى ا اأٍلىنٍػهى كىمىٍن ييًطًع اللَّوى كىرىسيولىوي ييٍدًخٍلوي جىنَّاتو ٕتىٍرًم ًمٍن ٖتىًٍتهى
   (ُ).﴾ زي اٍلعىًظيمي اٍلفىوٍ 

 كمن األسباب اليت ٕتعل الشخص يركن إٔب ىذه الدنيا الفانية : 
ارى  ﴿اٞتهل كعدـ العلم باٟتقائق ، قاؿ ا تعأب :  ٍوه كىلىًعبه كىًإفَّ الدَّ نٍػيىا ًإالَّ ٢تى ًذًه اٟتٍىيىاةي الدُّ كىمىا ىى

انيوا يػىٍعلىمي  يى اٟتٍىيػىوىافي لىٍو كى  أم الدائمة .  (ِ).﴾ وفى اآٍلىًخرىةى ٢تًى
وىاًت ًمنى النّْسىاًء كىاٍلبىًنُتى كىاٍلقىنىاًطًَت  ﴿قاؿ ا تعأب : كحب الشهوات ،  زييّْنى لًلنَّاًس حيبُّ الشَّهى

ًب كىاٍلًفضًَّة كىا٠ٍتىٍيًل اٍلميسىوَّمىًة كىاأٍلىنٍػعىاـً كىاٟتٍىٍرًث ذىًلكى مىتىاعي اٟتٍى  ىى هي اٍلميقىٍنطىرىًة ًمنى الذَّ نٍػيىا كىاللَّوي ًعٍندى يىاًة الدُّ
آىبً   (ّ).﴾ حيٍسني اٍلمى

ره  ﴿قاؿ ا تعأب :  كحب ا١تاؿ كالبنُت ، يػٍ نٍػيىا كىاٍلبىاًقيىاتي الصَّاٟتًىاتي خى اؿي كىاٍلبػىنيوفى زًينىةي اٟتٍىيىاًة الدُّ اٍلمى
ره أىمىبلن  يػٍ  (ْ).﴾ ًعٍندى رىبّْكى ثػىوىابنا كىخى

نىكيٍم كىتىكىاثػيره ُب   ﴿ٔب : تعاقاؿ ا  ، كالغركر ٍوه كىزًينىةه كىتػىفىاخيره بػىيػٍ نٍػيىا لىًعبه كى٢تى اٍعلىميوا أى٪تَّىا اٟتٍىيىاةي الدُّ
ثىًل غىٍيثو أىٍعجىبى اٍلكيفَّارى نػىبىاتيوي ٍبيَّ يىًهيجي فػىتػىرىاهي ميٍصفىرِّا ٍبيَّ يىكيوفي حي  مى ًد كى اآٍلىًخرىًة طىامنا كىُب اأٍلىٍموىاًؿ كىاأٍلىٍكالى

نٍػيىا ًإالَّ مىتىاعي اٍلغيريكرً  ابه شىًديده كىمىٍغًفرىةه ًمنى اللًَّو كىًرٍضوىافه كىمىا اٟتٍىيىاةي الدُّ  (ٓ).﴾ عىذى
فيعلم حينئذ أف الناس ُب ىذه الدنيا على قسمُت : قسم ذكر با كبكبلـ ا فخشي ا ، فينتفع 

 دنيا كاآلخرة .بالذكرل كتنفعو كذلك ، فلو الفبلح ُب ال
_ ُب نار جهنم كالعياذ با _ كقسم أشقى يعرض عن الذكرل فبل تنفعو كال ينتفع ّٔا ، فلو الصلي 

 كبئس ا١تصَت ، خالدان ٥تلدان فيها .
  

                                                           
1

 . ُّ_ سورة النساء  آية رقم :  

2
 . ْٔ_ سورة العنكبوت  آية رقم :  

3
 . ُْ_ سورة آؿ عمراف  آية رقم :  

4
 . ْٔ_ سورة  الكهف  آية رقم :  

5
 . َِيد  آية رقم : _ سورة  اٟتد 
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 جزاء أىل النار .ا١تبحث الثالث : 
 

 كفيو مطلباف
 

 ا١تطلب األكؿ : ا٠تلود ُب النار .
 

 صحاب الكبائر .ا١تطلب الثا٘ب : خلود أ       
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 ا١تطلب األكؿ : ا٠تلود ُب النار .

 وا بو فهؤالء ٥تلدكف ُب النار ُبكٓب يؤمن ، الكفار الذين بلغتهم دعوة اإلسبلـ كٝتعوا بالنيب إف 

فقد عاشوا حياهتم الدنيوية ُب كفر با تعأب فاستحقوا أف يعيشوا   ، اآلخرة إف ماتوا على كفرىم

، حيث ٓب يسو بُت ا١تسلم ا١تقر  ، كىذا من ٘تاـ عدؿ ا تعأب ركية كلها ُب عذاب ااٟتياة األخ

بالتوحيد كالنبوات الذم تقع منو ا١تعاصي كبُت الكافر ا١تنكر الستحقاؽ ربو ا٠تالق العبودية كا١تنكر 

عن  للبعضكقد أشار بعض العلماء إٔب اٞتواب عن نصوص الشبهة اليت طرأت   ، لرساالت رسلو

، بل لو ردكا إٔب  كحاصل اٞتواب أف الكفار لو عمركا ما عمركا فإهنم سيعيشوف على الكفر ا٠تلود  ؛

ا نػيهيوا عىٍنوي  ﴿  :اٟتياة رجعوا إٔب ما كانوا عليو كما أخرب ا عز كجل عنهم بقولو كىلىٍو ريدُّكا لىعىاديكا ًلمى

، من  ، كاألدلة على تأبيدىم ُب النار كثَتة كلذلك استحقوا ذلك اٞتزاء على كجو التأبيد   (ُ).﴾

ا  ﴿ : ذلك قولو تعأب اًلًدينى ًفيهى نَّمى خى هى        (ِ).﴾ًإفَّ الًَّذينى كىفىريكا ًمٍن أىٍىًل اٍلًكتىاًب كىاٍلميٍشرًًكُتى ُب نىاًر جى

رَّـى اللَّوي عىلىٍيوً  ﴿:  كقولو تعأب  ا لًلظَّاًلًمُتى ًمٍن أىٍنصىارو اٞتٍىنَّةى كىمىٍأكىاهي النَّاري كىمى  ًإنَّوي مىٍن ييٍشرًٍؾ بًاللًَّو فػىقىٍد حى

﴾.(ّ)    

                                                           
1

 . ِٖ_ سورة  األنعاـ  آية رقم :  

2
 . ٔ_ سورة  البينة  آية رقم :  

3
 . ِٕ_ سورة  ا١تائدة  آية رقم :  
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كالذم نفسي بيده ال يسمع يب أحد من ىذه األمة  ) أنو قاؿ : أيب ىريرة عن النيب  كحديث     

   (ُ) .( إال كاف من أصحاب النار، أرسلت بو ٍب ٯتوت كٓب يؤمن بالذم ، يهودم كال نصرا٘ب 

فبل يبقى ، إذا كاف يـو القيامة أذف مؤذف تتبع كل أمة ما كانت تعبد   :(ُب حديث طويل   كقولو

حىت إذا ٓب يبق إال من كاف ، من كاف يعبد غَت ا من األصناـ كاألنصاب إال يتساقطوف ُب النار 

:   ؟ قالوا كف: من تعبد ، فيدعى اليهود فيقاؿ ٢تم أك غربات أىل الكتاب، يعبد ا من بر أك فاجر 

:  ؟ قالوا ، فماذا تبغوف : كذبتم ما اٗتذ ا من صاحبة كال كلد قاؿ ٢تميف، ابن ا  كنا نعبد عزيران 

 ؟ فيحشركف إٔب النار كأهنا سراب ٭تطم بعضها بعضان  أال تردكف إليهم  فيشار، ربنا فاسقنا ياعطشنا 

: كنا نعبد ا١تسيح ابن  ؟ قالوا كنتم تعبدكف  ٍب يدعى النصارل فيقاؿ ٢تم من  .، فيتساقطوف ُب النار

؟ فكذلك مثل  ، فيقاؿ ٢تم: ماذا تبغوف : كذبتم ما اٗتذ ا من صاحبة كال كلد ، فيقاؿ ٢تم ا

   (ِ) ).األكؿ

 
 
 
 

                                                           
1

 إٔب ٚتيع الناس كنسخ ا١تلل ٔتلة ،رقم   _ مسلم ُب " صحيحو " كتاب اإلٯتاف ، باب كجوب اإلٯتاف برسالة نبينا ٤تمد 
(ّّٖ( )ِ/ّْٔ . )   

2
( ، كمسلم ُب " ْٖ_ْٕ/َُ( )ُْٖٓخارم ُب " صحيحو " كتاب التفسَت ، باب : إف ا ال يظلم مثقاؿ ذرة ، رقم )_ الب 

 إٔب ٚتيع الناس كنسخ ا١تلل ٔتلة ،رقم   صحيحو " كتاب اإلٯتاف ، باب كجوب اإلٯتاف برسالة نبينا ٤تمد
   ( عن أيب سعيد ا٠تدرم رضي ا عنو . ُّ_ِٗ/ّ( )ّْٓ)
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 ا١تطلب الثا٘ب : خلود أصحاب الكبائر .
 ؟  ال ا١تسلمُت ىل ٮتلد ُب نار جهنم أـ اختلفت الفرؽ ُب صاحب الكبَتة من 
كىم القائلوف : بإنفاذ الوعيد كالتخليد ُب النار ١تن دخلها ، كال يركف اعتقاد  (ُ)فذىبت الوعيدية ، 

 (ِ) من النار ، كال قبوؿ الشفاعة عنهم .من ا١تسلمُت خركج أىل الكبائر 
  ألهنم غلبوا نصوص الوعيد على نصوص الوعد .

يضر مع اإلٯتاف ذنب ، كما ال تنفع من الكافر طاعة ، الذين قالوا : ال  (ّ) كيقابل الوعيدية ا١ترجئة 
 ٯتاف عندىم ٣ترد التصديق بالقلب ، كاألعماؿ ليست من اإلٯتاف . كاإل

 (ْ) ألهنم غلبوا نصوص الرجاء على نصوص الوعيد .
 فهذه مذاىب باطلة ك٥تالفة للكتاب كالسنة .

فأىل السنة كسط كما تقدـ معنا بُت الفرؽ ؛ فكذلك ىم كسط بُت نفاة الوعيد من ا١ترجئة ، كبُت 
موجبيو من ا١تعتزلة كا٠توارج ، فمن مات على كبَتة عندىم ؛ فأمره مفوض إٔب ا ، إف شاء عاقبو ، 

  (ٓ)لنار كيدخل اٞتنة .بل ٮترج من ا كإف شاء عفا عنو ، كإذا عاقبو بالنار فإنو ال ٮتلد خلود الكفار ،
عصاة ا١تؤمنُت ال ٮتلدكف ُب النار، كإذا ماتوا قبل أف يتوبوا إٔب ا تعأب فإف أمرىم إليو سبحانو ف

، كال بد أف يأٌب يـو ٮترج فيو ٚتيع من  كتعأب، إف شاء عذّٔم بدخوؿ النار كاللبث فيها ما شاء ا
ا ُب حديث الصحيحُت ُب الشفاعة ١تن دخل النار أف النيب ١ت  ، ُب قلبو مثقاؿ ذرة من إٯتاف من النار

  كعزٌب كجبلٕب ككربيائي كعظميت ) :  فيقوؿ ا  يا رب ائذف ٕب فيمن قاؿ ال إلو إال ا :يقوؿ

                                                           
1

 الوعيدية : نسبة للوعيد ، كالوعيد ُب اللغة التهديد ._  
كالوعيدية يوجبوف إنفاذ الوعيد ُب أصحاب الكبائر من أىل القبلة . فهم ا٠توارج كا١تعتزلة ." ا١تلل كالنحل " للشهرستا٘ب 

 _ كما بعدىا ( .ُُٕ/ُ_ كما بعدىا ( ، " الفرؽ بُت الفرؽ " للبغدادم )َُٔ/ُ)
2

رسلة على اٞتهمية كا١تعطلة " البن القيم ، ٖتقيق علي بن ٤تمد الدخيل ا ، دار العاصمة ، الرياض ، _  " الصواعق ا١ت 
 ( .ّْْ_ِّْ/ُ( ، ك " شرح الطحاكية " البن أيب العز )ْْٓ/ِالسعودية ، )

3
 ( .ُّٕ/ُ_ " ا١تلل كالنحل " للشهرستا٘ب ) 
4

 ( .َِِ/ُ_ " الفرؽ بُت الفرؽ " للبغدادم  ) 
5

 ( .   ِٖٓ_ِْٓ/ِشرح الطحاكية  " البن أيب العز ) _ " 
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 (ُ)  ).ألخرجن منها من قاؿ ال إلو إال ا
ًإفَّ اللَّوى الى يػىٍغًفري  ﴿ :ٔبكإف شاء عفا عنهم من أكؿ األمر، فهم ٖتت مشيئتو سبحانو كتعأب. قاؿ تعا

كلكن الذنوب اليت ٢تا تعلق ْتق العباد ال بد من    (ِ).﴾ ًلكى ًلمىٍن يىشىاءي أىٍف ييٍشرىؾى ًبًو كىيػىٍغًفري مىا ديكفى ذى 
 .استيفائها ألصحأّا أك إرضائهم من قبل ا عز كجل عن عباده الذين عليهم اٟتقوؽ

بالتوبة  فبل يتناكلو الوعيد ا١تذكور ألف ا تعأب يغفر ذنوبو ٚتيعان  كأما من أخلص التوبة  تعأب
 .النصوح كتواترت على ذلك نصوص الكتاب كالسنة كأقواؿ أىل العلم

   (ّ).﴾كىىيوى الًَّذم يػىٍقبىلي التػٍَّوبىةى عىٍن ًعبىاًدًه كىيػىٍعفيو عىًن السَّيّْئىاًت  ﴿ : قاؿ تعأب
ل كىًإ٘بّْ لىغىفَّ  ﴿ : كقاؿ    (ْ).﴾اره ًلمىٍن تىابى كىآىمىنى كىعىًملى صىاٟتًنا ٍبيَّ اٍىتىدى

 ٟتديث أيب سعيد ا١تتقدـ . إخراجهم من النار كإدخا٢تم اٞتنة بالشفاعةك  دخوؿ عصاة ا١تؤمنُت اٞتنةك 

" إف أقواما ٮترجوف من النار  :   ك١تسلم من حديث جابر بن عبد ا يرفعو إٔب رسوؿ ا،  (ٓ)
   (ٔ) ".  ، حىت يدخلوف اٞتنة ، إال دارات كجوىهم وف فيها٭تًتق

عن عمراف بن حصُت نة باٞتهنميُت، فكىؤالء الذين ٮترجوف من النار كيدخلوف اٞتنة يسميهم أىل اٞت
،  فيدخلوف اٞتنة،  قاؿ: " ٮترج قـو من النار بشفاعة ٤تمد    رضي ا عنهما، عن النيب 

 .كاألحاديث ُب ىذا كثَتة  (ٕ)  " . يسموف اٞتهنميُت 
    
 

                                                           
1

( َُٕٓ_  البخارم ُب " صحيحو " كتاب التوحيد ، باب كبلـ الرب عزكجل يـو القيامة مع األنبياء كغَتىم ، رقم ) 
( عن أنس بن َٔ_ٕٓ/ّ( )ْٖٕ( ، كمسلم ُب " صحيحو " كتاب اإلٯتاف ، باب حديث الشفاعة ، رقم )ُٖٓ_ُٕٓ/ُٕ)

 رضي ا عنو .مالك 
2

 . ْٖ_ سورة  النساء  آية رقم :  

3
 . ِٓ_ سورة  الشورل  آية رقم :  

4
 . ِٖ_ سورة  طو  آية رقم :  

5
 . َُٓ_ تقدـ ٗتر٬تو صػػػ  

6
 ( .َٓ/ّ( )ُْٕ_ مسلم ُب " صحيحو " كتاب اإلٯتاف ، باب أدٗب أىل اٞتنة منزلة فيها ، رقم ) 

7
 ( .ٖٓ/ُٓ( )ٔٔٓٔلرقاؽ ، باب صفةأ اٞتنة كالنار ، رقم )_ البخارم ُب " صحيحو " كتاب ا 
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 حقيقة الفبلح .:  سابعالفصل ال
 افكفيو مباحث

 

 التعريف بالفالح .ا١تبحث األكؿ :           
 

 . واآلخرة  الفالح في الدنياا١تبحث الثا٘ب :           
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 التعريف بالفالح .ا١تبحث األكؿ : 

 
 الفبلح لغة :

 ح ، ٔتعٌت ظفر ٔتا يريد ، كيقاؿ : أفلح : ظفر .مصدر فػىلى 
قاؿ ابن فارس : ) فلح ( الفاء كالبلـ كاٟتاء أصبلف صحيحاف ، أحد٫تا يدؿ على شىقٍّ ، كاآلخر 

   (ُ)على فوز كبقاء . فاألكؿ فلحت األرض : شققتها ، كاألصل الثا٘ب الفبلح : البقاء كالفوز . 
 ُب النعيم كا٠تَت ُب الدنيا كاآلخرة .كالفبلح الفوز كالنجاة كالبقاء  

 فالدنيوم الظفر بالسعادات اليت تطيب ّٔا حياة الدنيا ، كىو البقاء كالغٌت كالعز .
 كفبلح أخركم كذلك بأربعة أشياء : بقاء ببل فناء ، كغٌت ببل فقر ، كعز ببل ذؿ ، كعلم ببل جهل .

(ِ ) 

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

 ( .ّٗٓ/ْ" مقاييس اللغة "  ) - 
2

 ( .  ْٕٗ_ " مفردات ألفاظ القرآف "  للراغب األصفها٘ب ) صػػػػ  
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 . خرة واآل الفالح في الدنياا١تبحث الثا٘ب : 

كثَت من الناس يظن أف الفبلح كالسعادة ُب اٟتصوؿ على حظوظ الدنيا العاجلة من كفرة ا١تاؿ 
، كصنف آخر يرل أف السعادة كالفبلح ىي ُب السبق ُب ٣تاؿ  كحصوؿ اٞتاه كالتمتع با١تلذات

شياء اليت ىي ، كبناء على ىذه النظرية صرفوا على تلك األ ، كالًتفع على اآلخرين الصناعة كاالخًتاع
،  ، فهي شغلهم الشاغل ك٫تهم الذم ملك عليهم كل تفكَتىم ُب نظرىم مقومات السعادة كالفبلح

 كأٙب ا لقد ضلوا كما كانوا مهتدين. كىي موضوع أحاديثهم كىي ٣تاؿ تنافسهم 

 القوة، فلقد ىلك كشقي با١تاؿ قاركف الذم آتاه ا من الكنوز ما إف فماٖتو لتنوء بالعصبة أكٕب 
اري  ﴿  : كلقد ىلك با١تلك كالسلطاف فرعوف الذم قاؿ ًذًه اأٍلىنٍػهى قىاؿى يىا قػىٍوـً أىلىٍيسى ٕب ميٍلكي ًمٍصرى كىىى

أىٓبٍى تػىرى   ﴿كلقد ىلك بالًتؼ كتناكؿ ا١تلذات القركف األكٔب ذات الًتؼ كالنعيم   (ُ).﴾ ٕتىٍرًم ًمٍن ٖتىٍيًت 
ٍيفى فػىعىلى رىبُّكى ًبعىادو إً  ا ُب اٍلًببلًد كىٙتىيودى الًَّذينى جىابيوا الصٍَّخرى بًاٍلوىاًد كى اًد الَّيًت ٓبٍى ٮتيٍلىٍق ًمثٍػليهى رىـى ذىاًت اٍلًعمى

ابو ًإفَّ كىًفٍرعىٍوفى ًذم اأٍلىٍكتىاًد الًَّذينى طىغىٍوا ُب اٍلًببلًد فىأىٍكثػىريكا ًفيهىا اٍلفىسىادى فىصىبَّ عىلىٍيًهٍم رىبُّكى سىٍوطى    عىذى
   (ِ).﴾  رىبَّكى لىًباٍلًمٍرصىادً 

فسدت الدنيا  -األساس  كىكذا إذا ٓب يكن اإلٯتاف ىو ا١توجو، كإذا ٓب تكن العقيدة الصحيحة ىي
كىالًَّذينى   ﴿:   قاؿ تعأب، فائدة منها ال عاجبلن كال آجبلن ياف كأصبحت األعماؿ كلها ال نبهنار الأك 

ا٢تييٍم كىسىرىابو  هي فػىوىفَّاهي كىفىريكا أىٍعمى ٍيئان كىكىجىدى اللَّوى ًعٍندى ٍدهي شى اءىهي ٓبٍى ٬تًى ًبًقيعىةو ٭تىٍسىبيوي الظٍَّمآفي مىاءن حىىتَّ ًإذىا جى
رىمىادو اٍشتىدٍَّت ًبًو الرّْيحي ُب يػىٍوـو  ﴿:   كقاؿ تعأب  (ّ).﴾ ًحسىابىوي  ا٢تييٍم كى ٍم أىٍعمى مىثىلي الًَّذينى كىفىريكا ًبرىًّّْٔ

 (ٓ) . (ْ)﴾  ال يػىٍقًدريكفى ٦تَّا كىسىبيوا عىلىى شىٍيءو ذىًلكى ىيوى الضَّبلؿي اٍلبىًعيدي  عىاًصفو 
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بىاءن مىٍنثيوران  ﴿ :كقاؿ تعأب  عىٍلنىاهي ىى    (ُ).﴾  كىقىًدٍمنىا ًإٔبى مىا عىًمليوا ًمٍن عىمىلو فىجى

االن  ﴿ :كقاؿ تعأب نٍػيىا كىىيٍم ٭تىٍسىبيوفى  قيٍل ىىٍل نػينىبّْئيكيٍم بًاأٍلىٍخسىرًينى أىٍعمى الًَّذينى ضىلَّ سىٍعيػيهيٍم ُب اٟتٍىيىاًة الدُّ
ا٢تييٍم فىبل نيًقيمي  ًبطىٍت أىٍعمى ٍم كىلًقىائًًو فىحى  ٢تىيٍم يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة أىنػَّهيٍم ٭تيًٍسنيوفى صيٍنعان أيكلىًئكى الًَّذينى كىفىريكا بًآياًت رىًّّْٔ

   (ِ).﴾ كىٍزنان 
ما يعيشو الكفار ُب ىذه الدنيا ٔتا فيو من األمواؿ كاٞتاه كالسلطاف كالقوة، كالصناعات  كقد ٝتى ا

ال يػىغيرَّنَّكى  ﴿    : كاالخًتاعات ٝتى ذلك كلو متاعان قليبلن مؤقتان زائبلن تعقبو النار كا٠تسار؛ قاؿ تعأب
فىريكا ُب اٍلًببلًد مىتىاعه قىًليله ٍبيَّ مى  ادي تػىقىلُّبي الًَّذينى كى   (ّ).﴾ ٍأكىاىيٍم جىهىنَّمي كىبًٍئسى اٍلًمهى

بل لقد حكم ا على الكفار ٔتا فيهم ملوكهم كرؤساؤىم كعلماؤىم كمفكركىم حكم عليهم كلهم  
كىابّْ ًعٍندى اللًَّو الًَّذينى كىفىريكا فػىهيٍم ال يػيٍؤًمنيوفى  ﴿  :قاؿ تعأب -بأهنم شر الدكاب كشر الربية   ًإفَّ شىرَّ الدَّ

اًلًدينى ًفيهىا  ﴿كقاؿ تعأب :   (ْ).﴾ ًإفَّ الًَّذينى كىفىريكا ًمٍن أىٍىًل اٍلًكتىاًب كىاٍلميٍشرًًكُتى ُب نىاًر جىهىنَّمى خى
ًيَّةً     (ٓ).﴾ أيكلىًئكى ىيٍم شىرُّ اٍلربى

لًلًَّذينى   زييّْنى  ﴿ :   يعجب كثَت من الناس بزىرة الدنيا كمتاعها فيتعلق ّٔا كينسى اآلخرة قاؿ تعأب 
ريكفى ًمنى الًَّذينى آمىنيوا كىالًَّذينى اتػَّقىٍوا فػىٍوقػىهيٍم يػىٍوـى اٍلًقيىامىةً  نٍػيىا كىيىٍسخى  (ٔ).﴾ كىفىريكا اٟتٍىيىاةي الدُّ

وىاًت ًمنى النّْسىاًء كىاٍلبىًنُتى كىاٍلقىنىاًطًَت اٍلميقىٍنطىرىًة ًمنى  ﴿   :كقاؿ تعأب الذَّىىًب كىاٍلًفضًَّة  زييّْنى لًلنَّاًس حيبُّ الشَّهى
آبً  هي حيٍسني اٍلمى نٍػيىا كىاللَّوي ًعٍندى    (ٕ).﴾ كىا٠ٍتىٍيًل اٍلميسىوَّمىًة كىاأٍلىنٍػعىاـً كىاٟتٍىٍرًث ذىًلكى مىتىاعي اٟتٍىيىاًة الدُّ

؛ ألهنم يفقدكف مقومات الفبلح كالسعادة  لقد ٖتقق إفبلس الكافرين كخسارهتم ُب الدنيا كاآلخرة 
قىٍد أىفػٍلىحى  ﴿  : أبرزىا اإلٯتاف با كاليـو اآلخر، فلقد حكم ا بالفبلح للمؤمنُت قاؿ تعأب اليت من
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كىالًَّذينى ىيٍم عىلىى صىلىوىاهًتًٍم ٭تيىاًفظيوفى أيكلىًئكى  ﴿ :  إٔب قولو  ﴾ اٍلميٍؤًمنيوفى الًَّذينى ىيٍم ُب صىبلهًتًٍم خىاًشعيوفى 
اًلديكفى  ىيمي اٍلوىارًثيوفى الًَّذينى  ا خى    (ُ).﴾ يىرًثيوفى اٍلًفٍردىٍكسى ىيٍم ًفيهى

فىأىمَّا  ﴿  : قاؿ تعأب، : التوبة إٔب ا من الذنوب كاإلٯتاف با كالعمل الصاّب  ومن أسباب الفالح
 (ّ).(ِ) ﴾مىٍن تىابى كىآمىنى كىعىًملى صىاًٟتان فػىعىسىى أىٍف يىكيوفى ًمنى اٍلميٍفًلًحُتى 

ًثَتان لىعىلَّكيٍم تػيٍفًلحيوفى  ﴿  : فبلح مبلزمة ذكر ا تعأب قاؿ تعأبكمن أسباب ال  (ْ).﴾ كىاذٍكيريكا اللَّوى كى
 ﴿ : كمن أسباب الفبلح ٖتلية النفس بالصفات اٟتميدة كإبعادىا عن الصفات الذميمة، قاؿ تعأب

ا ابى مىٍن دىسَّاىى ا كىقىٍد خى   (ٓ).﴾ قىٍد أىفػٍلىحى مىٍن زىكَّاىى

كىأىٍنًفقيوا خىٍَتان  ﴿ :قاؿ ا تعأب، أسباب الفبلح: إنفاؽ ا١تاؿ ُب طاعة ا كاالبتعاد عن الشح  كمن 
قىٍد أىفػٍلىحى مىٍن  ﴿   :كقاؿ تعأب (ٕ).(ٔ)﴾ أًلىنٍػفيًسكيٍم كىمىٍن ييوؽى شيحَّ نػىٍفًسًو فىأيكلىًئكى ىيمي اٍلميٍفًلحيوفى 

رى اٍسمى رىبًّْو فىصىلَّ  تػىزىكَّى         (ٖ).﴾ ىكىذىكى
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 كاحدة ، كعبادات متغايرة . ةعقيدب، األنبياء قدـ أصل دعوة  :  ثامنالفصل ال

 ، قاؿ ؛ فأصوؿ دعوة الرسل كاحدة تفقت دعوة ٚتيع األنبياء كا١ترسلُت على أصوؿ جامعةا       
يًن مىا كىصَّى بًًو نيوحنا كىالَّ  ﴿ا تعأب :  نىا ًبًو ًإبٍػرىاًىيمى شىرىعى لىكيٍم ًمنى الدّْ نىا إًلىٍيكى كىمىا كىصَّيػٍ يػٍ ًذم أىٍكحى

ينى كىالى تػىتػىفىرَّقيوا ًفيوً  ا عقيدة ت؛ ك٢تذا كان (ُ)﴾  كىميوسىى كىًعيسىى أىٍف أىًقيميوا الدّْ ، كما قاؿ  األنبياء كاحدن
ًذًه أيمَّتيكيٍم أيمَّةن يىا أىيػُّهىا الرُّسيلي كيليوا ًمنى الطَّيّْبىاًت كىاٍعمىليوا صىاٟتًن  ﴿:  تعأب ا ًإ٘بّْ ٔتىا تػىٍعمىليوفى عىًليمه  كىًإفَّ ىى

ةن كىأىنىا رىبُّكيٍم فىاتػَّقيوفً  ًلكيلٍّ جىعىٍلنىا ًمٍنكيٍم ًشٍرعىةن  ﴿: ، كإف اختلفت الشرائع، قاؿ تعأب  (ِ)﴾ كىاًحدى
اجنا هى  اٟتكمة كا١تصلحة كالرٛتة، كلو كقعت الشرائع على خبلؼ تلك األصوؿ ٠ترجت عن  (ّ)﴾ كىًمنػٍ

ًت  ﴿:  ، قاؿ تعأب ، بل من ااؿ أف تأٌب ٓتبلؼ ما أتت بو كالرٛتة دى كىلىًو اتػَّبىعى اٟتٍىقُّ أىٍىوىاءىىيٍم لىفىسى
وىاتي كىاأٍلىٍرضي كىمىٍن ًفيًهنَّ    (ْ).﴾ السَّمى

٧تد أهنم   ،إذا تأملنا قصص ا١ترسلُت اليت كردت ُب القرآف الكرٙب ، كما حدث ٢تم مع أ٦تهم ك     
اتفقوا ٚتيعان على دعوة كاحدة ، ىي الدعوة إٔب عبادة ا كحده ال شريك لو ، كاجتناب الشرؾ ، 

 (ٓ) .كإف اختلفت شرائعهم

بل إف مسألة الدعوة إٔب التوحيد كالتحذير من الشرؾ ككسائلو ىي القضية األكٔب اليت جاء ذكرىا ُب 
ربان عما أرسل بو ٚتيع الرسل تعأب  القرآف الكرٙب بُت الرسل كأ٦تهم ، قاؿ ا   :   ٥تي

    (ٔ).﴾كىمىا أىٍرسىٍلنىا ًمٍن قػىٍبًلكى ًمٍن رىسيوؿو ًإال نيوًحي إًلىٍيًو أىنَّوي ال إًلىوى ًإالَّ أىنىا فىاٍعبيديكًف  ﴿
      (ٕ).﴾ اٍجتىًنبيوا الطَّاغيوتى كىلىقىٍد بػىعىثػنىا ُب كيلّْ أيمَّةو رىسيوالن أىًف اٍعبيديكا اى كى  ﴿: ا تعأب كقاؿ 
ةى بًالرُّكًح ًمٍن أىٍمرًًه عىلىى مىٍن يىشىاءي ًمٍن ًعبىاًدًه أىٍف أىٍنًذريكا أىنَّوي ال إًلىوى ًإال  ﴿تعأب  :  ا كقاؿ  بلًئكى يػينػىزّْؿي اٍلمى
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    (ِ) . (ُ)﴾أىنىا فىاتػَّقيوًف 
ىو التوحيد ، توحيد ا بالعبادة كتقواه كطاعتو  فجميع الرسل كاف أكؿ كأىم ما دعوا إليو       

  : كطاعة رسلو . ككما ذكر ا عنهم ذلك على سبيل التعميم ، فقد ذكر عن بعضهم على التفصيل
ريهي  ﴿عليو السبلـ قاؿ لقومو : فػنوح  ككذلك ىػود  عليو ،  (ّ)﴾يىا قػىٍوـً اٍعبيديكا اللَّوى مىا لىكيٍم ًمٍن إًلىوو غىيػٍ
ريهي  ﴿ـ  قاؿ لقومو : السبل كذلك شعيب  عليو السبلـ  ك  ، (ْ)﴾يىا قػىٍوـً اٍعبيديكا اللَّوى مىا لىكيٍم ًمٍن إًلىوو غىيػٍ

ريهي  ﴿قاؿ لقومو :   ﴿قاؿ لقومو :  عليو السبلـ   كإبراىيم ،(ٓ)﴾ يىا قػىٍوـً اٍعبيديكا اللَّوى مىا لىكيٍم ًمٍن إًلىوو غىيػٍ
  (ٔ).﴾وهي اٍعبيديكا اللَّوى كىاتٌػىقي  ﴿

فالدعوة إٔب التوحيد ، كالتحذير من الشرؾ ، كصحة العقيدة كسبلمتها ٫تا األصل األكؿ ُب دعوة 
غاية األكٔب اليت ّٔا تصلح  كىذا ىو ال ، السبلـ الصبلة ك ا١تسلمُت ، من لدف نوح إٔب ٤تمد عليهم 

وا رسلو كاستقاموا على ف الدنيا كالدين ، فإذا صحت العقيدة أذعن الناس  كحده كأطاعؤك كل ش
  . شرعو على ىدل كبصَتة ، كمن ٍب يصلح كل شيئ من أمورىم الدينية كالدنيوية

كىذا ال يعٍت أف الرسل ٓب يهتموا بإصبلح ا١تفاسد األخرل ، كال أهنم ٓب يدعوا إٔب الفضائل األخرل 
كأمركا با١تعركؼ كف حياهتا الدنيا ، ؤ  عليها األمم كتصلح ش، بل جاءكا بشرائع كمناىج تسَت

، كهنوا عن ا١تنكر كالفساد كالظلم ، كأمركا بكل خَت كفضيلة ، كهنوا عن كل شر  كاإلصبلح كالعدؿ
 (ٕ) . كرذيلة تفصيبلن كإٚتاالن 

تعأب  كتقواه ، كأعظم ا١تفاسد الشرؾ با ، كىو الظلم العظيم .   لكن أعظم الفضائل توحيد ا 
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 . ا بو الرسلفكاف ذلك أعظم كأكؿ ما أرسل 
فإهنا دعوة قاصرة كناقصة ،   -ُب أم زماف كمكاف  _ كىكذا كل دعوة ال تقـو على ىذا األساس 

كٮتشى أف يكوف نصيبها إما الفشل ، كإما اال٨تراؼ عن الصراط ا١تستقيم ، أك ٫تا معان ، ألف ىذا 
البتداع . نسأؿ ا أصل عظيم من أصوؿ الدين مىت غفلت عنو األمم كقعت ُب كارثة الشرؾ كا

 .      السبلمة كالعافية من ذلك
ُب الدعوة ، نصل إٔب حقيقة كاضحة كل   إذا تأملنا القرآف الكرٙب ، كسَتة الرسوؿ ككذلك 

الوضوح ، كىي : أف غالب آيات القرآف الكرٙب جاءت ُب تقرير عقيدة التوحيد ، توحيد األلوىية 
وة إٔب إخبلص العبادة كالدين  كحده ال شريك لو ، كتثبيت كالربوبية كاألٝتاء كالصفات ، كالدع

 (ُ) .  أصوؿ االعتقاد اإلٯتاف كاإلسبلـ
  تعأب   ُب تقرير االعتقاد كالدعوة إٔب توحيد ا -بعد النبوة  -قضى غالب كقتو    أف رسوؿ ا 

   .  ال إلو إال ا ٤تمد رسوؿ ا بالعبادة كالطاعة ، كىذا ىو مقتضى 
 كقتو ُب عهد النبوةك  فالدعوة إٔب العقيدة تأصيبلن كتصحيحان مشلت اٞتزء األكرب من جهد الرسوؿ 

ىي عهد النبوة ، منها ثبلث عشرة سنة ُب  ،  ن سنة ُب الدعوة إٔب اثبلثان كعشري ضى فق .
  م الدعوة إٔب توحيد اأ ال إلو إال ا ٤تمد رسوؿ ا  ، جيلػها كانت ُب الدعوة إٔب ٖتقيق  مكة

بالعبادة كاأللوىية كحده ال شريك لو ، كنبذ الشرؾ كعبادة األكثاف كسائر الوسطاء ، كنبذ البدع 
 . كا١تعتقدات الفاسدة

كمنها عشر سنُت ُب ا١تدينة ، ككانت موزعة بُت تشريع األحكاـ ، كتثبيت العقيدة ، كاٟتفاظ عليها ، 
اد ُب سبيلها ، أم أف أغلبها ُب تقرير التوحيد كأصوؿ الدين ، كمن كٛتايتها من الشبهات ، كاٞته

ذلك ٣تادلة أىل الكتاب ، كبياف بطبلف معتقداهتم ارفة ، كالتصدم لشبهاهتم كشبهات ا١تنافقُت ، 
 .كصد كيدىم لئلسبلـ كا١تسلمُت ، ككل ىذا ُب ٛتاية العقيدة قبل كل شيئ

 . علمان كعمبلن ؛ فهي ناقصة ىتماـ كما أكالىا رسوؿ ا فأم دعوة ال توٕب أمر العقيدة من اال

                                                           
1

 ( .   ُُِٓ_ُِْْ/ٔ( ، ك " اإلتقاف " للسيوطي )ّٖ_ّٔ/ُ_ " شرح العقيدة الطحاكية  " البن أيب العز ) 
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الناس على العقيدة )عقيدة التوحيد( حىت يكوف الدين  كحده ، تلك   فكاف قتاؿ النيب   
العقيدة ا١تتمثلة ُب شهادة أف ال إلو إال ا كأف ٤تمدان رسوؿ ا ، على الرغم أف سائر ا١تفاسد 

جعل الغاية من قتاؿ الناس   ذلك الوقت ، كمع ذلك فإف رسوؿ ا كالشركر كانت سائدة ُب
: " أمرت أف أقاتل الناس حىت يشهدكا أف ال إلو إال   ، كأركاف اإلسبلـ ، فقد قاؿ  ٖتقيق التوحيد

ا ، كأف ٤تمدان رسوؿ ا ، ك يقيموا الصبلة كييؤتوا الزكاة ، فإف فعلوا ذلك عصموا مٍت دماءىم إال 
  (ُ) . " ق اإلسبلـ ، ك حسأّم على اْت

ٓب يباؿ باألمور األخرل من الدعوة إٔب الفضائل كاألخبلؽ اٟتميدة  كىذا ال يعٍت أف رسوؿ ا 
، كترؾ ضدىا من  اآلثاـ كالكبائر كالربا كالظلم كقطيعة   البػر كالصلة كالصػدؽ كالوفػاء كاألمانة  من

 .   الرحم
أف الناس إذا  كىو القدكة  لها ُب مرتبة بعد أصوؿ االعتقاد ، ألنو يعلم كحاشاه ذلك ، لكنو جع

استقاموا على دين ا كأخلصوا لو الطاعة كالعبادة حسنت نياهتم كأعما٢تم ، كفعلوا ا٠تَتات كاجتنبوا 
 ا١تنهيات ُب اٞتملة ، كأمركا با١تعركؼ حىت يسود بينهم كيظهر ، كهنوا عن ا١تنكر حىت ال يظهر كال

 . يسود
إذف فمدار ا٠تَت على صبلح العقيدة ، فإذا صلحت استقاـ الناس على اٟتق كا٠تَت ، كإذا فسدت 

 (ِ) . اآلثاـ ، كسهلت عليهم ا١تنكراتك الناس ، كاستحكمت فيهم األىواء  فسدت أحواؿ
: " أال كإف اٞتسد مضغة إذا صلحت صلح اٞتسد    كإٔب ىذا يشَت اٟتديث الصحيح عن النيب 

   (ّ) .لو ، كإذا فسدت فسد اٞتسد كلو ، أال كىي القلب " ك
باإلضافة إٔب كونو دعا إٔب إخبلص الدين  ، كقاتل الناس حىت يشهدكا بكلمة   فالرسوؿ 

                                                           
1

(   ُِْ/ُ( ) ِٓ_ البخارم ُب " صحيحو " كتاب اإلٯتاف ، باب فإف تابوا كأقاموا الصبلة كآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ، رقم ) 
( عن ابن ُٕٓ/ِ( )ُِٖكأف من فعل ذلك عصم نفسو كمالو إال ْتقها ، رقم )، كمسلم ُب " صحيحو " كتاب اإلٯتاف ، باب 

 عمر رضي ا عنهما .

2
 ( .    ُِٓ_ِْٖ_ " الرسل كالرساالت  " لؤلشقر ) صػػ  
3

(   ، كمسلم ُب " صحيحو "  ِِٕ/ُ( ) ِٓ_ البخارم ُب " صحيحو " كتاب اإلٯتاف ، باب فضل من استربأ لدينو ، رقم ) 
 ( عن النعماف بن بشَت رضي ا عنو .َّ_ِٗ/ُُ( )ََْٕساقاة ، باب أخذ اٟتبلؿ كترؾ اٟتراـ ، رقم )كتاب ا١ت
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كاف يدعوا إٔب ٚتيع األخبلؽ الفاضلة ، ٚتلة كتفصيبلن ، كينهى عن ضدىا ،    اإلخبلص ، فإنو 
 . ٚتلة كتفصيبلن 

لك كلو ُب مرتبة ، كاف يعمل على إصبلح دنيا الناس ، إ٪تا كاف ذ إصبلح الدينب  ككما اىتم 
مر التوحيد كإخبلص الدين  كحده ، كىذا ما ٬تهلو أك يتجاىلو ا١تنازع ُب ىذه أدكف االىتماـ ب

 . ا١تسألة
ٔب يـو الدين ، للمسلمُت إ رٛتة للعا١تُت كمنهاجان   زؿ على رسوؿ  ػلقرآف الكرٙب ، ا١تنل تأملكا١ت  

أف أغلبو ُب تقرير العقيدة كتقرير أصو٢تا ، كٖترير العبادة كالطاعة  كحده ال شريك لو ، كاتباع  ٧تد 
 (ُ) . رسولو 

أف يفعلو ىو أف يكبٌػر ا تعأب كيعظمو   أكؿ شيئ نزؿ بو القرآف ، كأمر ا تعأب رسولو  فإف 
أف يتطهر من اآلثاـ كالذنوب كغَتىا ، كيهجر ما ىم عليو من كحده ، كأف ينذر الناس من الشرؾ ، ك 

بػٍّْر *  ﴿، قاؿ ا تعأب :  عبادة األصناـ ، كيصربعلى ذلك كلو ثّْر* قيٍم فىأىٍنًذر *ٍ كىرىبَّكى فىكى يىا أىيٌػهىا اٍلميدَّ
ٍنيٍن تىٍستىٍكًثري * كىلً  ر *ٍ كىالرٍُّجزى فىاٍىجير *ٍ كىال ٘تى   (ِ).﴾رىبّْكى فىاٍصربٍ كىثًيىابىكى فىطىهّْ

سائر العهد ا١تكي ، لتثبيت العقيدة كتقريرىا ،   زؿ على رسوؿ ا ػٍب استمر القرآف الكرٙب يتن
 . كالدعوة إٔب إخبلص العبادة كالدين  كحده ، ك اتباع رسولو 

شارة ، حيث إف لذلك ٧تد أف أغلب آيات القرآف الكرٙب ُب العقيدة : إما بصريح العبارة، كإما باإل
معظم القرآف جاء ُب تقرير توحيد األلوىية كإخبلص العبادة  كحده ، كتوحيد الربوبية كاألٝتاء 

كالصفات ، كأصوؿ اإلٯتاف كاإلسبلـ ، كأمور الغيب كالقدر خَته كشره ، كاليـو اآلخر ، كاٞتنة كأىلها 
 . وؿ العقيدة تدكر على ىذه األموركنعيمها ، كالنار كأىلها كعذأّا ) الوعد كالوعيد ( ، كأص

                                                           
1

 ( .   ِِٖ/ُ( ك)ْْ_ِْ/ُ_ " شرح العقيدة الطحاكية  " البن أيب العز ) 
2

 .   ٕ_ُ_ سورة  ا١تدثر  آية رقم : 
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كقد ذكر العلماء أف القرآف : ثلث أحكاـ ، كثلث أخبار ، كثلث توحيد . كىذا ما فسركا بو       
ده  ﴿: " قل ىو ا أحد تعدؿ ثلث القرآف " فإف    قوؿ النيب   (ُ).﴾قيٍل ىيوى اللَّوي أىحى

كآيات األحكاـ الٗتلو من ذكر للعقيدة كأصوؿ   تعأب ،زيو  ػشتملت على أعظم التوحيد كالتنا
، كذكر حكم التشريع    الدين ، كذلك من خبلؿ ذكر أٝتاء ا كصفاتو ، كطاعتو كطاعة رسولو

 . ... ك٨تو ذلك
ككذلك آيات األخبار كالقصص أغلبها ُب اإلٯتاف كاالعتقاد ، كذلك من خبلؿ أخبار ا١تغيبات 

  . ذلككالوعيد كاليـو اآلخر ، ك٨تو 
كّٔذا يتحقق القوؿ : بأف القرآف الكرٙب ىو ا٢تادم إٔب اليت ىي أقـو إٔب يـو القيامة ، كغالب آياتو ُب 

 (ِ) . تقرير العقيدة كالدعوة إليها كالدفاع عنها كاٞتهاد ُب سبيلها

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 ( عن ّّٓ/ٔ( )ُّٖٖراءة قل ىو ا أحد ، رقم )_ مسلم ُب " صحيحو " كتاب صبلة ا١تسافرين كقصرىا ، باب فضل ق 

 أيب الدرداء رضي ا عنو .

2
 ( .ُِٔٓ_ُُِٓ/ٔ_ " اإلتقاف " للسيوطي ) 
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 الخاتمة 
ٖتليلية كموضوعية ، كذلك  ى دراسةدراسة سورة األعل إٔب إ٘تاـ أٛتد ا سبحانو كتعأب الذم كفقٍت 

أف أكوف قد كصلت إٔب الغاية ا تعأب كأرجو بالرجوع إٔب ا١تصادر كا١تراجع ا١تعتمدة ُب ىذا العلم ، 
 اليت كنت اتطلع إليها منذ أف بدأت ُب دراسة ىذه السورة . 

 : ، من أ٫تها نتائج إٔب التحليلية كا١توضوعية للسورة توصلت ُب ىذه الدراسة  كقد 

 اجتهادم على أرجح القولُت  .أف ترتيب اآليات توقيفي ال خبلؼ فيو ، كترتيب السور _ ُ

 زيو ا سبحانو كتعأب .ػ_ أف صفة العلو من مقتضيات تنِ

 أف اإلنساف ٥تَت كمسَت ، كىو مأمور باتباع أسباب فبلحو كسعادتو ُب الدنيا كاآلخرة ._ ّ

 . بعدـ النسياف دليل على بشريتو _  تطمُت ا سبحانو كتعأب لنبيو ْ

      ُب نار جهنم . _ ال خلود ألىل اإلٯتاف من أمة ٤تمد ٓ
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 التوصيات :

عيًلمى أف أشرؼ العلـو كا١تعارؼ كأعبلىا قدران علم كتاب ا ، فكل العلـو تدكر حولو ، كىو ا١تصدر 
قصود رب العا١تُت ، كإف لعلم التفسَت ، غَت أف علم التفسَت ىو أقواىا عبلقة بو ؛ إذ بو يعرؼ م

قلة خدمة ا١تختصُت كما ال ٮتفى على عاقل ، كلكن أكثر كتب التفاسَت تشكو من شأف عظيم ،  
 يهتموا ّٔا ، ٖتقيقان كتنقيحان ،  أف  من طلبة العلم  ٢تا ، فحرم بطبلب العلم من أىل االختصاص 

 ألهنا مصادرنا ُب تفسَت كفهم كبلـ ا تعأب .

كُب ا٠تتاـ أٛتد ا تعأب عودان على بدء ، فاٟتمد  أكالن كآخران ، كاٟتمد الذم ْتمده تتم 
 الصاٟتات ، كسبحاف ربك رب العزة عما يصفوف كسبلـ على ا١ترسلُت ، كاٟتمد رب العا١تُت . 
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 اآليات القرآنية  فهرس

 مرتبة على حسب السور

 الصفحة رقم اآلية اآلية السورة الرقم
 ٘٘ ٔ ًحيًم﴾﴿ًبٍسًم اللًَّو الرٍَّٛتىًن الرَّ  الفاتحة ٔ

﴾  ٖ٘ ٕ ﴿اٟتٍىٍمدي لًلًَّو رىبّْ اٍلعىالىًمُتى
 ٕٕٙ ٙ ﴾ اٍىًدنىا الصّْرىاطى اٍلميٍستىًقيمى   ﴿

{ ذىًلكى اٍلًكتىابي الى رىٍيبى ُآب} ﴿ البقرة ٕ
{ ل لٍّْلميتًَّقُتى { الًَّذينى ًِفيًو ىيدن

يػيٍؤًمنيوفى بًاٍلغىٍيًب كىييًقيميوفى الصَّبلةى كى٦تَّا 
 ﴾ زىقػٍنىاىيٍم يينًفقيوفى رى 

 ٜٖٕو ٕٕ٘ ٖؤ

 
 

ٍم  ﴿ ل ًمٍن رىًّّْٔ أيكلىًئكى عىلىى ىيدن
 ﴾ كىأيكلىًئكى ىيمي اٍلميٍفًلحيوفى 

٘ ٕٕ٘ 

يىا أىيػُّهىا النَّاسي اٍعبيديكا رىبَّكيمي الًَّذم  ﴿
خىلىقىكيٍم كىالًَّذينى ًمٍن قػىٍبًلكيٍم لىعىلَّكيٍم 

لىكيمي ( الًَّذم جىعىلى ُِتػىتػَّقيوفى )
اءى بًنىاءن كىأىنٍػزىؿى ًمنى  اأٍلىٍرضى ًفرىاشنا كىالسَّمى

رىاًت  اًء مىاءن فىأىٍخرىجى بًًو ًمنى الثَّمى السَّمى
ادنا كىأىنٍػتيٍم  رًٍزقنا لىكيٍم فىبلى ٕتىٍعىليوا لًلًَّو أىٍندى

 ﴾ تػىٍعلىميوفى 

 ٕٗٔ ٕٕؤٕ

اًعله  ﴿ ًة ًإ٘بّْ جى ًئكى بلى كىًإٍذ قىاؿى رىبُّكى لًٍلمى
ا مىٍن  ًليفىةن قىاليوا أىٕتىٍعىلي ًفيهى ُب اأٍلىٍرًض خى

مىاءى كى٨تىٍني  ا كىيىٍسًفكي الدّْ يػيٍفًسدي ًفيهى
سي لىكى قىاؿى ًإ٘بّْ  نيسىبّْحي ًْتىٍمًدؾى كىنػيقىدّْ

ٖٓ ٖٔٚ 
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 ﴾ أىٍعلىمي مىا الى تػىٍعلىميوفى 
ْتّْيوفى أىبٍػنىاءىكيٍم ﴿   ٛٔ ٜٗ ﴾ييذى

نىا ميوسى   ﴿ ى اٍلًكتىابى كىاٍلفيٍرقىافى كىًإٍذ آىتػىيػٍ
 ﴾ لىعىلَّكيٍم تػىٍهتىديكفى 

ٖ٘ ٕٕ٘ 

أىفػىتػيٍؤًمنيوفى بًبػىٍعًض اٍلًكتىاًب  ﴿
 ﴾ كىتىٍكفيريكفى بًبػىٍعضو 

ٛ٘ ٕٔٛ 

ا نىٍأًت  ﴿ مىا نػىٍنسىٍخ ًمٍن آىيىةو أىٍك نػيٍنًسهى
ا أىٓبٍى تػىٍعلىٍم أىفَّ اللَّوى  ا أىٍك ًمٍثًلهى هى ًٓتىٍَتو ًمنػٍ

 ﴾ شىٍيءو قىًديره  عىلىى كيلّْ 

ٔٓٙ ٕٖ٘ 

انىوي بىٍل  ﴿ ا سيٍبحى كىقىاليوا اٗتَّىذى اللَّوي كىلىدن
وىاًت كىاأٍلىٍرًض كيلّّ لىوي  لىوي مىا ُب السَّمى

 ﴾ قىانًتيوفى 

ٔٔٙ ٔٙٛ 

نىا ﴿ قيوليوا آمىنَّا بًاللًَّو كىمىا أيٍنزًؿى إًلىيػٍ
 ﴾...اآلية 

 ٜ٘و ٙ٘ ٖٙٔ

آىمىنى بًاللًَّو كىاٍليػىٍوـً  كىلىًكنَّ اٍلربَّ مىنٍ  ﴿
ًة كىاٍلًكتىاًب كىالنًَّبيُّْتى  ًئكى بلى  اآٍلىًخًر كىاٍلمى

 ﴾...اآلية  

ٔٚٚ ٔٚٔ 

تىبى ﴿ فىاآٍلفى بىاًشريكىينَّ كىابٍػتػىغيوا مىا كى
ى  اللَّوي لىكيٍم كىكيليوا كىاٍشرىبيوا حىىتَّ يػىتىبػىُتَّ

لىكيمي ا٠ٍتىٍيطي اأٍلىبٍػيىضي ًمنى ا٠ٍتىٍيًط 
 ﴾ أٍلىٍسوىًد ًمنى اٍلفىٍجرً ا

ٔٛٚ ٕٗ 

افى ًمٍنكيٍم مىرًيضنا أىٍك بًًو أىذنل  ﴿ فىمىٍن كى
قىةو  ًمٍن رىٍأًسًو فىًفٍديىةه ًمٍن ًصيىاـو أىٍك صىدى

 ﴾أىٍك نيسيكو ... اآلية 

ٜٔٙ ٖٗ 

نٍػيىا  ﴿  ٕٓ٘ ٕٕٔزييّْنى لًلًَّذينى كىفىريكا اٟتٍىيىاةي الدُّ
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ريكفى ًمنى الًَّذينى آمىني  وا كىالًَّذينى كىيىٍسخى
 ﴾ اتػَّقىٍوا فػىٍوقػىهيٍم يػىٍوـى اٍلًقيىامىةً 

ريكفى  ﴿  كىالًَّذينى يػيتػىوىفػٍَّوفى ًمٍنكيٍم كىيىذى
ا   ﴾أىٍزكىاجن

 ٕٖٗ 
 ٕٓٗو

ٔٔٔ 

كىمىا يػىٍعلىمي تىٍأًكيلىوي ًإالَّ اللَّوي  ﴿ آل عمران  ٖ
 كىالرَّاًسخيوفى ُب اٍلًعٍلًم يػىقيوليوفى آىمىنَّا بًوً 

 ﴾... اآلية

 ٖٓوٕٙز ،  ٚ

وىاًت ًمنى  ﴿  زييّْنى لًلنَّاًس حيبُّ الشَّهى
النّْسىاًء كىاٍلبىًنُتى كىاٍلقىنىاًطًَت اٍلميقىٍنطىرىًة ًمنى 

الذَّىىًب كىاٍلًفضًَّة كىا٠ٍتىٍيًل اٍلميسىوَّمىًة 
كىاأٍلىنٍػعىاـً كىاٟتٍىٍرًث ذىًلكى مىتىاعي اٟتٍىيىاًة 

نٍػيىا كىاللَّوي عً  آىبً الدُّ هي حيٍسني اٍلمى  .﴾ ٍندى

 ٕٓ٘و ٕٔٗ ٗٔ

قيًل اللَّهيمَّ مىاًلكى اٍلميٍلًك تػيٍؤٌب  ﴿
اٍلميٍلكى مىٍن تىشىاءي كىتػىٍنزًعي اٍلميٍلكى ٦تٍَّن 

تىشىاءي كىتيًعزُّ مىٍن تىشىاءي كىتيًذؿُّ مىٍن تىشىاءي 
ري ًإنَّكى عىلىى كيلّْ شىٍيءو قىًديره  بًيىًدؾى ا٠ٍتىيػٍ

﴾ 

ٕٙ ٕٕٓ 

ـى  ﴿ ثىًل آىدى مى ًإفَّ مىثىلى ًعيسىى ًعٍندى اللًَّو كى
 خىلىقىوي ًمٍن تػيرىابو ٍبيَّ قىاؿى لىوي كيٍن فػىيىكيوفي 

﴾ 

ٜ٘ ٕٔٓ 

﴿ًإفَّ الًَّذينى كىفىريكا بػىٍعدى ًإٯتىاهًنًٍم ٍبيَّ 
 اٍزدىاديكا كيٍفرنا لىٍن تػيٍقبىلى تػىٍوبػىتػيهيٍم﴾

ٜٓ ٖٚ 

فػىقىٍد ىيًدمى ًإٔبى كىمىٍن يػىٍعتىًصٍم بًاللًَّو  ﴿
 ﴾ ًصرىاطو ميٍستىًقيمو 

ٔٓٔ ٕٖٓ 

 ز ٕٓٔيىا أىيػُّهىا الًَّذينى آىمىنيوا اتػَّقيوا اللَّوى حىقَّ ﴿ 
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تػيقىاتًًو كىالى ٘تىيوتينَّ ًإالَّ كىأىنٍػتيٍم ميٍسًلميوفى 
﴾. 

 ٖٗٔ ٜٖٔ ﴾كىأىنٍػتيمي اأٍلىٍعلىٍوفى ًإٍف كيٍنتيٍم ميٍؤًمًنُتى ﴿
لنار كأدخل اٞتنة فمن زحزح عن ا ﴿

 ﴾ فقد فاز
ٔٛ٘ ٕٗٓ 

وىاًت كىاأٍلىٍرًض  ﴿  ٍلًق السَّمى ًإفَّ ُب خى
ىيىاتو أًليكٕب  ًؼ اللٍَّيًل كىالنػَّهىاًر آلى كىاٍخًتبلى

( الًَّذينى يىٍذكيريكفى اللَّوى َُٗاأٍلىٍلبىاًب )
ًقيىامنا كىقػيعيودنا كىعىلىى جينيؤًًٍّم كىيػىتػىفىكَّريكفى 

ٍلًق السَّ  وىاًت كىاأٍلىٍرًض رىبػَّنىا مىا ُب خى مى
انىكى فىًقنىا  ا بىاًطبلن سيٍبحى ذى خىلىٍقتى ىى

ابى النَّارً   ﴾ عىذى

وٜٓٔ
ٜٔٔ 

ٜٔٚ 

ال يػىغيرَّنَّكى تػىقىلُّبي الًَّذينى كىفىريكا ُب  ﴿
نَّمي  هى اٍلًببلًد مىتىاعه قىًليله ٍبيَّ مىٍأكىاىيٍم جى

ادي   ﴾ كىبًٍئسى اٍلًمهى

ٜٔٙ ٕ٘ٓ 

يىا أىيػُّهىا النَّاسي اتػَّقيوا رىبَّكيمي الًَّذم ﴿ النساء ٗ
ا  هى ةو كىخىلىقى ًمنػٍ خىلىقىكيٍم ًمٍن نػىٍفسو كىاًحدى

ًثَتنا  هيمىا رًجىاالن كى زىٍكجىهىا كىبىثَّ ًمنػٍ
كىًنسىاءن كىاتػَّقيوا اللَّوى الًَّذم تىسىاءىليوفى بًًو 

افى عىلىٍيكيٍم رىًقيبنا ـى ًإفَّ اللَّوى كى ا  ﴾ كىاأٍلىٍرحى

 ز ٔ

كمن يطع ا كرسولو يدخلو  ﴿ 
جنات ٕترم من ٖتتها األهنار 
 .﴾خالدين فيها كذلك الفوز العظيم 

ٖٔ ٕٕٗ 

﴿كىلىٍيسىًت التػٍَّوبىةي لًلًَّذينى يػىٍعمىليوفى 
ىيمي  السَّيّْئىاًت حىىتَّ ًإذىا حىضىرى أىحىدى

ٔٛ ٖٚ 
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ٍوتي قىاؿى ًإ٘بّْ تػيٍبتي اآٍلىفى كىالى الًَّذينى  اٍلمى
وتيوفى كىىيٍم كيفَّاره أيكلىًئكى أىٍعتىٍدنىا ٢تىيٍم ٯتىي 

ا ابنا أىلًيمن   .﴾ عىذى
ًإفَّ اللَّوى الى يػىٍغًفري أىٍف ييٍشرىؾى ًبًو  ﴿ 

 ﴾ كىيػىٍغًفري مىا ديكفى ذىًلكى ًلمىٍن يىشىاءي 
ٗٛ ٕٕٚ 

﴾ ره كىأىٍحسىني تىٍأًكيبلن يػٍ  ٖٓ ٜ٘ ﴿ذىًلكى خى
ا مىا ييوعىظيوفى بًًو كىلىٍو أىنػَّهيٍم فػىعىليو  ﴿

رنا ٢تىيٍم كىأىشىدَّ تػىٍثًبيتنا ) يػٍ افى خى ( ٔٔلىكى
ا  نىاىيٍم ًمٍن لىدينَّا أىٍجرنا عىًظيمن ىتػىيػٍ كىًإذنا آلى

ا ٕٔ) يٍػنىاىيٍم ًصرىاطنا ميٍستىًقيمن  ( كى٢تىىدى
﴾ 

 ٜٕٕ ٛٙوٙٙ

الن   ﴿ كىمىٍن ييٍشرًٍؾ بًاللًَّو فػىقىٍد ضىلَّ ضىبلى
ا  ﴾ بىًعيدن

ٔٔٙ ٕٕٜ 

 ٖٚ ٖٕٔ ﴿مىٍن يػىٍعمىٍل سيوءنا ٬تيٍزى ًبًو﴾
ًتًو كىكيتيًبًو  ﴿ ًئكى كىمىٍن يىٍكفيٍر بًاللًَّو كىمىبلى

الن  كىريسيًلًو كىاٍليػىٍوـً اآٍلىًخًر فػىقىٍد ضىلَّ ضىبلى
ا  ﴾ بىًعيدن

ٖٔٙ ٔٚٔ 

أىمَّا الًَّذينى آمىنيواٍ بًالٌلًو كىاٍعتىصىميواٍ فى   ﴿
 رىٍٛتىةو مٍّْنوي كىفىٍضلو ًبًو فىسىييٍدًخليهيٍم ُب 

ا  ﴾ كىيػىٍهًديًهٍم إًلىٍيًو ًصرىاطنا مٍُّستىًقيمن

ٔٚ٘ ٕٖٓ 

ةي اأٍلىنٍػعىاـً ًإالَّ مىا  المائدة ٘ ًيمى ﴿أيًحلٍَّت لىكيٍم ّٔى
 يػيتػٍلىى عىلىٍيكيٍم﴾

ٔ ٖٚ 

مي   ـي كىٟتٍى ٍيتىةي كىالدَّ ﴿حيرّْمىٍت عىلىٍيكيمي اٍلمى
غىٍَتً اللًَّو ًبًو ا٠ٍتًٍنزًيًر كىمىا أيًىلَّ لً 

ٍوقيوذىةي كىاٍلميتػىرىدّْيىةي  ًنقىةي كىاٍلمى كىاٍلميٍنخى

ٖ ٖٚ 

 



266 

 

ةي كىمىا أىكىلى السَّبيعي ًإالَّ مىا  كىالنًَّطيحى
ٍيتيٍم كىمىا ذيًبحى عىلىى النُّصيًب ...  ذىكَّ

 اآلية  ﴾
اجنا ﴿ هى  ًلكيلٍّ جىعىٍلنىا ًمٍنكيٍم ًشٍرعىةن كىًمنػٍ

﴾ 
ٗٛ ٕٕ٘ 

هىا الرَّسيوؿي بػىلٍّْغ مىا أيٍنزًؿى إًلىٍيكى يىا أىيػُّ  ﴿
ا بػىلٍَّغتى  ًمٍن رىبّْكى كىًإٍف ٓبٍى تػىٍفعىٍل فىمى

 رًسىالىتىوي ... اآلية ﴾

ٙٚ ٙٔ 

رَّـى اللَّوي  ﴿ ًإنَّوي مىٍن ييٍشرًٍؾ بًاللًَّو فػىقىٍد حى
عىلىٍيًو اٞتٍىنَّةى كىمىٍأكىاهي النَّاري كىمىا لًلظَّاًلًمُتى 

 ﴾ صىارو ًمٍن أىنٍ 

ٕٚ ٕٖٗ 

كىًإٍذ قىاؿى اللَّوي يىا ًعيسىى اٍبنى مىٍرٙبىى  ﴿
ذيك٘ب كىأيمّْيى ًإ٢تىىٍُتً  أىأىٍنتى قػيٍلتى لًلنَّاًس اٗتًَّ
انىكى مىا يىكيوفي  ًمٍن ديكًف اللًَّو قىاؿى سيٍبحى
ٕب أىٍف أىقيوؿى مىا لىٍيسى ٕب ًْتىقٍّ ًإٍف كيٍنتي 

ٍعلىمي مىا ُب نػىٍفًسي قػيٍلتيوي فػىقىٍد عىًلٍمتىوي تػى 
كىالى أىٍعلىمي مىا ُب نػىٍفًسكى ًإنَّكى أىٍنتى 

ـي اٍلغيييوبً   ﴾ عىبلَّ

ٔٔٙ ٔٚٙ 

وىاًت  ﴿ األنعام ٙ اٟتٍىٍمدي لًلًَّو الًَّذم خىلىقى السَّمى
اًت كىالنُّورى ٍبيَّ  كىاأٍلىٍرضى كىجىعىلى الظُّليمى

ٍم يػىٍعًدليوفى   ﴾ الًَّذينى كىفىريكا ًبرىًّّْٔ

ٔ ٜٜٔ 

ا نػيهيوا عىٍنوي كىًإنػَّهيٍم ﴿  كىلىٍو ريدُّكا لىعىاديكا ًلمى
اًذبيوفى    ﴾لىكى

ٕٛ  ٕٖٗ 

كىمىا ًمٍن دىابَّةو ُب اأٍلىٍرًض كىالى طىائًرو  ﴿
ٍيًو ًإالَّ أيمىمه أىٍمثىاليكيٍم مىا  يىًطَتي ًّتىنىاحى

ٖٛ ٕٜٔ 
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فػىرٍَّطنىا ُب اٍلًكتىاًب ًمٍن شىٍيءو ٍبيَّ ًإٔبى 
ٍم ٭تيٍ   ﴾شىريكفى رىًّّْٔ

ا  ﴿  هي مىفىاًتحي اٍلغىٍيًب الى يػىٍعلىميهى كىًعٍندى
ًإالَّ ىيوى كىيػىٍعلىمي مىا ُب اٍلبػىرّْ كىاٍلبىٍحًر كىمىا 

ا كىالى حىبَّةو  تىٍسقيطي ًمنٍ  كىرىقىةو ًإالَّ يػىٍعلىميهى
اًت اأٍلىٍرًض كىالى رىٍطبو كىالى  ُب ظيليمى

 ﴾ ًبُتو يىاًبسو ًإالَّ ُب ًكتىابو مي 

ٜ٘ ٕٜٔ 

﴿الًَّذينى آىمىنيوا كىٓبٍى يػىٍلًبسيوا ًإٯتىانػىهيٍم 
ًبظيٍلمو أيكلىًئكى ٢تىيمي اأٍلىٍمني كىىيٍم 

﴾ ميٍهتىديكفى
   

ٕٛ ٖٛ 
 ٜٕٕوٖٗو

كىىيوى الًَّذم جىعىلى لىكيمي النُّجيوـى   ﴿
اًت اٍلبػىرّْ كىاٍلبىٍحًر  لًتػىٍهتىديكا ًّٔىا ُب ظيليمى

 ﴾ آٍلىيىاًت لًقىٍوـو يػىٍعلىميوفى قىٍد فىصٍَّلنىا ا

ٜٚ ٕٕ٘ 

ذىًلكيمي اللَّوي رىبُّكيٍم الى إًلىوى ًإالَّ ىيوى  ﴿
اًلقي كيلّْ شىٍيءو فىاٍعبيديكهي كىىيوى عىلىى   خى

 ﴾ كيلّْ شىٍيءو كىًكيله 

ٕٔٓ ٕٕٔ 

ٍيثي ٬تىٍعىلي رًسىالىتىوي  ﴿ ...  اللَّوي أىٍعلىمي حى
 ﴾ اآلية

ٕٔٗ ٕٖٓ 

اٍلوىٍزفي يػىٍومىًئذو اٟتٍىقُّ فىمىٍن ثػىقيلىٍت كى  ﴿ األعراف ٚ
مىوىازًينيوي فىأيكلىًئكى ىيمي اٍلميٍفًلحيوفى كىمىٍن 

خىفٍَّت مىوىازًينيوي فىأيكلىًئكى الًَّذينى خىًسريكا 
انيوا بًآياتًنىا يىٍظًلميوفى   ﴾ أىنٍػفيسىهيٍم ٔتىا كى

 ٜٕٚ ٜوٛ

ٍم ٍبيَّ كىلىقىٍد خىلىٍقنىاكيٍم ٍبيَّ صىوٍَّرنىاكي  ﴿ 
ديكا  ـى فىسىجى ًة اٍسجيديكا آًلىدى ًئكى بلى قػيٍلنىا لًٍلمى

 ﴾ ًإالَّ ًإٍبًليسى ٓبٍى يىكيٍن ًمنى السَّاًجًدينى 

ٔٔ ٕٔٔ 
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ره ًمٍنوي خىلىٍقتىًٍت ًمٍن نىارو  ﴿ يػٍ قىاؿى أىنىا خى
 ﴾ كىخىلىٍقتىوي ًمٍن ًطُتو 

ٕٔ ٕٔٓ 

ٍيثي   ﴿ الى  ًإنَّوي يػىرىاكيٍم ىيوى كىقىًبيليوي ًمٍن حى
 ﴾ تػىرىٍكنػىهيمٍ 

ٕٚ ٕٓٛ 

قىاؿى اٍدخيليوا ُب أيمىمو قىٍد خىلىٍت ًمٍن  ﴿
ٍنًس ُب النَّاًر   قػىٍبًلكيٍم ًمنى اٞتًٍنّْ كىاإٍلً

ا حىىتَّ  ا دىخىلىٍت أيمَّةه لىعىنىٍت أيٍختػىهى كيلَّمى
يعنا قىالىٍت أيٍخرىاىيٍم  ا ٚتًى ًإذىا ادَّارىكيوا ًفيهى

ىيٍم رىبػَّنىا ىى  ًء أىضىلُّونىا فىآىهًتًٍم أًليكالى ؤيالى
ابنا ًضٍعفنا ًمنى النَّاًر قىاؿى ًلكيلٍّ  عىذى

 ﴾ ًضٍعفه كىلىًكٍن الى تػىٍعلىميوفى 

ٖٛ ٕٜٓ 

ا   ﴿ انىا ٢ًتىذى دى ... اٟتٍىٍمدي لًلًَّو الًَّذم ىى
 ﴾اآلية  

ٖٗ ٕٕٙ 

﴿ ىىٍل يػىٍنظيريكفى ًإالَّ تىٍأًكيلىوي يػىٍوـى يىٍأٌب 
   تىٍأًكيليوي﴾

ٖ٘ ٖٓ 

 ٖٜٔ ٗ٘ ﴾ ٍبيَّ اٍستػىوىل عىلىى اٍلعىٍرشً  ﴿
يىا قػىٍوـً اٍعبيديكا اللَّوى مىا لىكيٍم ًمٍن إًلىوو  ﴿

ريهي   ﴾غىيػٍ
و٘ٙوٜ٘

ٛ٘ 
ٕٖ٘ 

ًذًه نىاقىةي اللًَّو لىكيٍم آىيىةن  ﴿  ٕٕٔ ٖٚ ﴾ ىى
وي  ﴿ اءى ميوسىى ًلًميقىاتًنىا كىكىلَّمى كىلىمَّا جى

 أىٍنظيٍر إًلىٍيكى قىاؿى لىٍن رىبُّوي قىاؿى رىبّْ أىًر٘ب 
تػىرىا٘ب كىلىًكًن اٍنظيٍر ًإٔبى اٞتٍىبىًل فىًإًف 

انىوي فىسىٍوؼى تػىرىا٘ب فػىلىمَّا ٕتىىلَّى  اٍستػىقىرَّ مىكى
رَّ ميوسىى  بىًل جىعىلىوي دىكِّا كىخى رىبُّوي لًٍلجى

انىكى تػيٍبتي  صىًعقنا فػىلىمَّا أىفىاؽى قىاؿى سيٍبحى

ٖٔٗ ٔٚ٘ 

 



269 

 

 ﴾ كَّؿي اٍلميٍؤًمًنُتى إًلىٍيكى كىأىنىا أى 
هيٍم ًٓبى تىًعظيوفى قػىٍومنا ﴿ كىًإٍذ قىالىٍت أيمَّةه ًمنػٍ

ابنا  بػيهيٍم عىذى اللَّوي ميٍهًلكيهيٍم أىٍك ميعىذّْ
ا قىاليوا مىٍعًذرىةن ًإٔبى رىبّْكيٍم كىلىعىلَّهيٍم  شىًديدن

 ﴾يػىتػَّقيوفى 

ٔٙٗ ٖٔٗ 

ثً   ﴿ نَّمى كى َتنا ًمنى اٞتًٍنّْ كىلىقىٍد ذىرىٍأنىا ٞتًىهى
ٍنًس ٢تىيٍم قػيليوبه الى يػىٍفقىهيوفى ًّٔىا  كىاإٍلً

كى٢تىيٍم أىٍعُتيه الى يػيٍبًصريكفى ًّٔىا كى٢تىيٍم آىذىافه 
اأٍلىنٍػعىاـً بىٍل  الى يىٍسمىعيوفى ًّٔىا أيكلىًئكى كى

 ﴾ ىيٍم أىضىلُّ أيكلىًئكى ىيمي اٍلغىاًفليوفى 

ٜٔٚ ٕٜٓ 

مَّةه يػىٍهديكفى بًاٟتٍىقّْ كىًبًو كى٦تٍَّن خىلىٍقنىا أي   ﴿
 ﴾يػىٍعًدليوفى 

ٔٛٔ ٕٕٚ 

ٍيئنا كىىيٍم  ﴿ أىييٍشرًكيوفى مىا الى ٮتىٍليقي شى
( كىالى يىٍستىًطيعيوفى ٢تىيٍم ُُٗٮتيٍلىقيوفى )

( ُِٗنىٍصرنا كىالى أىنٍػفيسىهيٍم يػىٍنصيريكفى )
ل الى يػىتًَّبعيوكيٍم  كىًإٍف تىٍدعيوىيٍم ًإٔبى ا٢ٍتيدى

ءه عىلىٍيكيٍم أىدىعىٍو٘تييوىيٍم أىـٍ أىنٍػتيٍم سىوىا
( ًإفَّ الًَّذينى تىٍدعيوفى ُّٗصىاًمتيوفى )

ًمٍن ديكًف اللًَّو ًعبىاده أىٍمثىاليكيٍم فىاٍدعيوىيٍم 
فػىٍليىٍستىًجيبيوا لىكيٍم ًإٍف كيٍنتيٍم صىاًدًقُتى 

( أى٢تىيٍم أىٍرجيله ٯتىٍشيوفى ًّٔىا أىـٍ ٢تىيٍم ُْٗ)
ًطشيوفى ًّٔىا أىـٍ ٢تىيٍم أىٍعُتيه يػيٍبًصريكفى أىٍيدو يػىبٍ 

ًّٔىا أىـٍ ٢تىيٍم آىذىافه يىٍسمىعيوفى ًّٔىا قيًل اٍدعيوا 
اءىكيٍم ٍبيَّ ًكيديكًف فىبلى تػيٍنًظريكًف  شيرىكى

( ًإفَّ كىلًيّْيى اللَّوي الًَّذم نػىزَّؿى ُٓٗ)

ٜٔٔ_
ٜٔٛ 

ٕٓٓ 
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اٍلًكتىابى كىىيوى يػىتػىوىٔبَّ الصَّاًٟتًُتى 
تىٍدعيوفى ًمٍن ديكنًًو الى  ( كىالًَّذينى ُٔٗ)

يىٍستىًطيعيوفى نىٍصرىكيٍم كىالى أىنٍػفيسىهيٍم 
( كىًإٍف تىٍدعيوىيٍم ًإٔبى ُٕٗيػىٍنصيريكفى )

ل الى يىٍسمىعيوا كىتػىرىاىيٍم يػىٍنظيريكفى  ا٢ٍتيدى
 ﴾ إًلىٍيكى كىىيٍم الى يػيٍبًصريكفى 

ٍكربيكفى ًإفَّ الًَّذينى ًعٍندى رىبّْكى الى يىٍستى  ﴿
 عىٍن ًعبىادىتًًو كىييسىبّْحيونىوي كىلىوي يىٍسجيديكفى 

﴾ 

ٕٓٙ ٖٔٚ 

كىابّْ ًعٍندى اللًَّو الًَّذينى   ﴿ األنفال ٛ ًإفَّ شىرَّ الدَّ
 ﴾ كىفىريكا فػىهيٍم ال يػيٍؤًمنيوفى 

٘٘ ٕ٘ٓ 

كا ٢تىيٍم مىا اٍستىطىٍعتيٍم ًمٍن قػيوَّةو ﴿   ٜٖ ٓٙ ﴾كىأىًعدُّ
ًمنى اللًَّو سىبىقى لىمىسَّكيٍم لىٍوالى ًكتىابه   ﴿

ابه عىًظيمه  ٍذًبيٍ عىذى ا أىخى  ﴾ًفيمى
ٙٛ ٕٜٔ 

ابو أىلًيمو   ﴿ التوبة ٜ  ٕٕ٘ ٖٗ ﴾ فػىبىشٍّْرىيٍم ًبعىذى
كىعىدى اللَّوي اٍلميٍؤًمًنُتى كىاٍلميٍؤًمنىاًت  ﴿ 

اري  ا اأٍلىنٍػهى نَّاتو ٕتىٍرًم ًمٍن ٖتىًٍتهى جى
ا كىمىسىاًكنى طى  اًلًدينى ًفيهى يّْبىةن ُب خى

نَّاًت عىٍدفو كىرًٍضوىافه ًمنى اللًَّو أىٍكبػىري  جى
 ﴾ ذىًلكى ىيوى اٍلفىٍوزي اٍلعىًظيمي 

 ٕٓٗو ٕٗٔ ٕٚ

ًثَتنا  ﴿ كيوا قىًليبلن كىٍليىٍبكيوا كى فػىٍليىٍضحى
انيوا يىٍكًسبيوفى  زىاءن ٔتىا كى  ﴾ جى

ٕٛ ٕٕٕ 

 سىيىٍحًلفيوفى بًاللًَّو لىكيٍم ًإذىا انٍػقىلىٍبتيمٍ  ﴿
هيٍم  هيٍم فىأىٍعرًضيوا عىنػٍ إًلىٍيًهٍم لًتػيٍعًرضيوا عىنػٍ
زىاءن ٔتىا   ًإنػَّهيٍم رًٍجسه كىمىٍأكىاىيٍم جىهىنَّمي جى

ٜ٘ ٕٕٖ 
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انيوا يىٍكًسبيوفى   ﴾ كى
ًإفَّ الًَّذينى الى يػىٍرجيوفى لًقىاءىنىا كىرىضيوا  ﴿ يونس ٓٔ

نٍػيىا كىاٍطمىأىنُّوا ًّٔىا كىالًَّذي نى ىيٍم بًاٟتٍىيىاًة الدُّ
( أيكلىًئكى مىٍأكىاىيمي ٕعىٍن آىيىاتًنىا غىاًفليوفى )

 ﴾النَّاري ٔتىا كىانيوا يىٍكًسبيوفى 

 ٛٔٔ ٛوٚ

ًإفَّ الًَّذينى آىمىنيوا كىعىًمليوا الصَّاٟتًىاًت  ﴿ 
يػىٍهًديًهٍم رىبػُّهيٍم بًًإٯتىاهًنًٍم ٕتىٍرًم ًمٍن 

نَّاًت النًَّعيمً  اري ُب جى ( ٗ) ٖتىًٍتًهمي اأٍلىنٍػهى
يَّتػيهيٍم  انىكى اللَّهيمَّ كىٖتًى ا سيٍبحى دىٍعوىاىيٍم ًفيهى

ـه كىآىًخري دىٍعوىاىيٍم أىًف اٟتٍىٍمدي  ا سىبلى ًفيهى
 ﴾لًلًَّو رىبّْ اٍلعىالىًمُتى 

 ٘ٛٔ ٓٔوٜ

 ٓٗ ٕٙ ﴾ لًلًَّذينى أىٍحسىنيوا اٟتٍيٍسٌتى كىزًيىادىةه  ﴿ 
يطيوا بًعً  بيوا ٔتىا ٓبٍى ٭تًي ذَّ ٍلًمًو كىلىمَّا ﴿ بىٍل كى

 يىٍأهًتًٍم تىٍأًكيليوي﴾
ٖٜ ٖٓ 

وىاًت  ﴿ ىود ٔٔ كىىيوى الًَّذم خىلىقى السَّمى
افى عىٍرشيوي  كىاأٍلىٍرضى ُب ًستًَّة أىيَّاـو كىكى
اًء لًيىبػٍليوىكيٍم أىيُّكيٍم أىٍحسىني  عىلىى اٍلمى

عيوثيوفى ًمٍن  بلن كىلىًئٍن قػيٍلتى ًإنَّكيٍم مىبػٍ عىمى
وٍ  فىريكا ًإٍف بػىٍعًد اٍلمى ًت لىيػىقيولىنَّ الًَّذينى كى

ا ًإالَّ ًسٍحره ميًبُته  ذى  ﴾ ىى

ٚ ٕٓٔ 

ادىٍلتػىنىا فىأىٍكثػىٍرتى  ﴿  قىاليوا يىا نيوحي قىٍد جى
الىنىا فىٍأتًنىا ٔتىا تىًعدينىا ًإٍف كيٍنتى ًمنى  ًجدى

( قىاؿى ًإ٪تَّىا يىٍأتًيكيٍم بًًو ِّالصَّاًدًقُتى )
  ﴾ ا أىنٍػتيٍم ٔتيٍعًجزًينى اللَّوي ًإٍف شىاءى كىمى 

 ٕٕٓ ٖٖو ٕٖ

اًديًث﴾ يوسف ٕٔ  ٖٓ ٙ ﴿كىيػيعىلّْميكى ًمٍن تىٍأًكيًل اأٍلىحى
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ا تىٍأًكيلي ريٍؤيىامى ًمٍن قػىٍبلي ﴿  ذى  ٖٓ ٓٓٔ ﴾ىى
كىمىا يػيٍؤًمني أىٍكثػىريىيٍم بًاللًَّو ًإالَّ كىىيٍم  ﴿

 ﴾ ميٍشرًكيوفى 
ٔٓٙ ٜٜٔ 

ًبيًلي أىٍدعي  ﴿ ًذًه سى و ًإٔبى اللًَّو عىلىى قيٍل ىى
افى اللًَّو  بىًصَتىةو أىنىا كىمىًن اتػَّبػىعىًٍت كىسيٍبحى

 ﴾ كىمىا أىنىا ًمنى اٍلميٍشرًًكُتى 

ٔٓٛ ٔٚٙ 

ا  ﴿ الرعد ٖٔ كىىيوى الًَّذم مىدَّ اأٍلىٍرضى كىجىعىلى ًفيهى
رىاًت  ارنا كىًمٍن كيلّْ الثَّمى رىكىاًسيى كىأىنٍػهى

ا زىٍكجىٍُتً اثػٍ  نػىٍُتً يػيٍغًشي اللٍَّيلى جىعىلى ًفيهى
ىيىاتو لًقىٍوـو  ارى ًإفَّ ُب ذىًلكى آلى النػَّهى

( كىُب اأٍلىٍرًض ًقطىعه ّيػىتػىفىكَّريكفى )
نَّاته ًمٍن أىٍعنىابو كىزىرٍعه  اًكرىاته كىجى ميتىجى
وىافو ييٍسقىى  ري ًصنػٍ وىافه كىغىيػٍ يله ًصنػٍ كى٩تًى

ا عىلىى  ٔتىاءو كىاًحدو كىنػيفىضّْلي بػىٍعضىهى
ىيىاتو بػى  ٍعضو ُب اأٍليكيًل ًإفَّ ُب ذىًلكى آلى

 ﴾ لًقىٍوـو يػىٍعًقليوفى 

 ٕٙٓ ٗوٖ

ةي  ﴿  ًئكى بلى كىييسىبّْحي الرٍَّعدي ًْتىٍمًدًه كىاٍلمى
 ﴾ ًمٍن ًخيفىًتوً 

 ٕٛٔو ٖٚٔ ٖٔ

وىاًت  ﴿ كىلًلًَّو يىٍسجيدي مىٍن ُب السَّمى
٢تييٍم بًاٍلغي  ا كىًظبلى ٍرىن ديكّْ كىاأٍلىٍرًض طىٍوعنا كىكى

 ﴾ كىاآٍلىصىاؿً 

ٔ٘ ٖٔٛ 

اًلقي كيلّْ شىٍيءو كىىيوى  ﴿ قيًل اللَّوي خى
 ﴾اٍلوىاًحدي اٍلقىهَّاري 

 ٕٕٔو ٕٕٓ ٙٔ

اءي  ﴿ قيٍل ًإفَّ اللَّوى ييًضلُّ مىٍن يىشى
 ﴾ كىيػىٍهًدم إًلىٍيًو مىٍن أىنىابى 

ٕٚ ٕٕٜ 
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افو كىمىا﴿ إبراىيم  ٗٔ ٍوتي ًمٍن كيلّْ مىكى  كىيىٍأتًيًو اٍلمى
 ﴾ىيوى ٔتىيّْتو 

ٔٚ ٜٔٗ 

ا٢تييٍم   ﴿   ٍم أىٍعمى مىثىلي الًَّذينى كىفىريكا ًبرىًّّْٔ
رىمىادو اٍشتىدٍَّت ًبًو الرّْيحي ُب يػىٍوـو  كى

عىاًصفو ال يػىٍقًدريكفى ٦تَّا كىسىبيوا عىلىى 
 ﴾  شىٍيءو ذىًلكى ىيوى الضَّبلؿي اٍلبىًعيدي 

ٔٛ ٕٜٗ 

رَّـً  ﴿  ٕٕٔ ٖٚ ﴾ ًعٍندى بػىٍيًتكى اٍلميحى
ٍنسىافى ًمٍن صىٍلصىاؿو  ﴿ الحجر ٘ٔ كىلىقىٍد خىلىٍقنىا اإٍلً

( كىاٞتٍىافَّ خىلىٍقنىاهي ًِٔمٍن ٛتىىإو مىٍسنيوفو )
 ﴾ ًمٍن قػىٍبلي ًمٍن نىاًر السَّميوـً 

 ٕٛٓ ٕٚوٕٙ

اًلقه  ﴿  ًة ًإ٘بّْ خى ًئكى بلى كىًإٍذ قىاؿى رىبُّكى لًٍلمى
ٍسنيوفو بىشىرنا ًمٍن صىٍلصىاؿو ًمٍن ٛتىىإو مى 

( فىًإذىا سىوَّيٍػتيوي كىنػىفىٍختي ًفيًو ًمٍن ِٖ)
 ﴾ ريكًحي فػىقىعيوا لىوي سىاًجًدينى 

 ٖٕٙ ٜٕوٕٛ

كىلىقىٍد نػىٍعلىمي أىنَّكى يىًضيقي صىٍدريؾى ٔتىا  ﴿
( فىسىبٍّْح ًْتىٍمًد رىبّْكى كىكيٍن ٕٗيػىقيوليوفى )

( كىاٍعبيٍد رىبَّكى ًٖٗمنى السَّاًجًدينى )
 ﴾تًيىكى اٍليىًقُتي حىىتَّ يىأٍ 

ٜٚ_ٜٜ ٔٚٚ 

أىتىى أىٍمري اللًَّو فىبلى تىٍستػىٍعًجليوهي  ﴿ النحل ٙٔ
انىوي كىتػىعىأبى عىمَّا ييٍشرًكيوفى   ﴾سيٍبحى

ٔ ٔٙٛ 

ةى بًالرُّكًح ًمٍن أىٍمرًًه  ﴿  بلًئكى يػينػىزّْؿي اٍلمى
عىلىى مىٍن يىشىاءي ًمٍن ًعبىاًدًه أىٍف أىٍنًذريكا 

 ﴾ًإال أىنىا فىاتػَّقيوًف أىنَّوي ال إًلىوى 

ٕ ٕٖ٘ 

ٍنسىافى ًمٍن نيٍطفىةو فىًإذىا ىيوى  ﴿ خىلىقى اإٍلً
 ﴾خىًصيمه ميًبُته 

ٗ ٕٕٔ 
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كىلىقىٍد بػىعىثػنىا ُب كيلّْ أيمَّةو رىسيوالن أىًف  ﴿
 ﴾ اٍعبيديكا اى كىاٍجتىًنبيوا الطَّاغيوتى 

ٖٙ ٕٕ٘ 

ى  ﴿  لًلنَّاًس مىا كىأىنٍػزىٍلنىا إًلىٍيكى الذٍّْكرى لًتيبػىُتّْ
 ﴾نػيزّْؿى إًلىٍيًهٍم كىلىعىلَّهيٍم يػىتػىفىكَّريكفى 

 ٔٙو ٜٖ ٗٗ

ٮتىىافيوفى رىبػَّهيٍم ًمٍن فػىٍوًقًهٍم كىيػىٍفعىليوفى  ﴿
 ﴾ مىا يػيٍؤمىريكفى 

٘ٓ ٜٖٔ 

اهي ًإٔبى ًصرىاطو ميٍستىًقيمو   ﴿ دى اٍجتىبىاهي كىىى
﴾ 

ٕٔٔ ٕٕٙ 

افى الًَّذم أىسٍ  ﴿ اإلسراء ٚٔ رىل ًبعىٍبًدًه لىٍيبلن سيٍبحى
ٍسًجًد  ٍسًجًد اٟتٍىرىاـً ًإٔبى اٍلمى ًمنى اٍلمى

ٍولىوي لًنيرًيىوي ًمٍن  اأٍلىٍقصىى الًَّذم بىارىٍكنىا حى
 ﴾ آىيىاتًنىا إًنَّو ىيوى السًَّميعي اٍلبىًصَتي 

ٔ ٔٙٛ 

ا اٍلقيٍرآفى ًيٍهًدم لًلَّيًت ًىيى   ﴿  ػذى ًإفَّ ىى
ـي كىيػيبىشّْري اٍلميؤٍ  ًمًنُتى الًَّذينى يػىٍعمىليوفى أىقػٍوى

ًبَتنا   ﴾ الصَّاٟتًىاًت أىفَّ ٢تىيٍم أىٍجرنا كى

 ٖٕٓو ٕٕٚ ٜ

وىاتي السٍَّبعي كىاأٍلىٍرضي  ﴿ تيسىبّْحي لىوي السَّمى
كىمىٍن ًفيًهنَّ كىًإٍف ًمٍن شىٍيءو ًإالَّ ييسىبّْحي 
هيٍم  ًْتىٍمًدًه كىلىًكٍن الى تػىٍفقىهيوفى تىٍسًبيحى

ا ا غىفيورناًإنَّوي كى ًليمن  ﴾ فى حى

ٗٗ ٖٔٛ 

افى ﴿ كىقػيٍرآىفى اٍلفىٍجًر ًإفَّ قػيٍرآىفى اٍلفىٍجًر كى
 ﴾مىٍشهيودنا

ٚٛ ٚ 

نىا  ﴿ يػٍ َّ بًالًَّذم أىٍكحى نىا لىنىٍذىىنبى كىلىًئٍن ًشئػٍ
نىا كىًكيبلن  دي لىكى ًبًو عىلىيػٍ  ﴾ إًلىٍيكى ٍبيَّ الى ٕتًى

ٛٙ ٕٖٙ 

الًَّذم خىلىقى  أىكىٓبٍى يػىرىٍكا أىفَّ اللَّوى  ﴿
وىاًت كىاأٍلىٍرضى قىاًدره عىلىى أىٍف  السَّمى

ٜٜ ٕٓٙ 
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ٮتىٍليقى ًمثػٍلىهيٍم كىجىعىلى ٢تىيٍم أىجىبلن الى رىٍيبى 
 ﴾ ًفيًو فىأىىبى الظَّاًلميوفى ًإالَّ كيفيورنا

كىقػيٍرآىننا فػىرىقػٍنىاهي لًتػىٍقرىأىهي عىلىى النَّاًس  ﴿
 ﴾زًيبلن عىلىى ميٍكثو كىنػىزٍَّلنىاهي تػىنٍ 

ٔٓٙ ٛٛ 

قيٍل آىًمنيوا ًبًو أىٍك الى تػيٍؤًمنيوا ًإفَّ   ﴿
الًَّذينى أيكتيوا اٍلًعٍلمى ًمٍن قػىٍبًلًو ًإذىا يػيتػٍلىى 

ا ) رُّكفى ًلؤٍلىٍذقىاًف سيجَّدن ( َُٕعىلىٍيًهٍم ٮتًى
افى رىبػّْنىا ًإٍف كىافى كىٍعدي  كىيػىقيوليوفى سيٍبحى

 ﴾ رىبػّْنىا لىمىٍفعيوالن 

وٚٓٔ
ٔٓٛ 

ٜٔٚ 

فىمىٍن شىاءى فػىٍليػيٍؤًمٍن كىمىٍن شىاءى  ﴿ الكهف ٛٔ
  فػىٍليىٍكفيرٍ 

ٕٜ ٕٕٕ 

نٍػيىا  ﴿  اؿي كىاٍلبػىنيوفى زًينىةي اٟتٍىيىاًة الدُّ اٍلمى
ره ًعٍندى رىبّْكى  يػٍ كىاٍلبىاًقيىاتي الصَّاٟتًىاتي خى

ره أىمىبلن  يػٍ  ﴾ ثػىوىابنا كىخى

ٗٙ ٕٗٔ 

أىٍكلًيىاءى ًمٍن  أىفػىتىتًَّخذيكنىوي كىذيرّْيػَّتىوي  ﴿﴾
ديك٘ب كىىيٍم لىكيٍم عىديكّّ بًٍئسى لًلظَّاًلًمُتى 

الن   ﴾بىدى

٘ٓ ٕٖٔ 

االن  ﴿ قيٍل ىىٍل نػينىبّْئيكيٍم بًاأٍلىٍخسىرًينى أىٍعمى
نٍػيىا  الًَّذينى ضىلَّ سىٍعيػيهيٍم ُب اٟتٍىيىاًة الدُّ
كىىيٍم ٭تىٍسىبيوفى أىنػَّهيٍم ٭تيًٍسنيوفى صيٍنعان 

ٍم كىلًقىائًًو أيكلىًئكى الَّ  ًذينى كىفىريكا بًآياًت رىًّّْٔ
ا٢تييٍم فىبل نيًقيمي ٢تىيٍم يػىٍوـى  ًبطىٍت أىٍعمى فىحى

 ﴾ اٍلًقيىامىًة كىٍزنان 

ٖٔٓ_
ٔٓ٘ 

ٕ٘ٓ 

رىجى عىلىى قػىٍوًمًو ًمنى اٍلًمٍحرىاًب   ﴿ مريم ٜٔ فىخى
ى إًلىٍيًهٍم أىٍف سىبّْحيوا بيٍكرىةن كىعىًشيِّا  فىأىٍكحى

ٔٔ ٔٙ٘ 
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﴾ 
كىأىٍنًذٍرىيٍم يػىٍوـى اٟتٍىٍسرىًة ًإٍذ قيًضيى  ﴿ 

 كىىيٍم الى يػيٍؤًمنيوفى  اأٍلىٍمري كىىيٍم ُب غىٍفلىةو 
﴾   

ٖٜ ٜٔٗ 

ةى ًلذًٍكرًم﴿ طو ٕٓ  ٙ٘ٔ ٗٔ ﴾كىأىًقًم الصَّبلى
 

 
( ِٗكىاٍجعىٍل ٕب كىزًيرنا ًمٍن أىٍىًلي ) ﴿

اريكفى أىًخي ) ( اٍشديٍد بًًو أىٍزرًم َّىى
ٍي ٍِّكوي ُب أىٍمرًم )( كىأىٍشًر ُّ) ( كى

ًثَتنا ) ًثَتنا ّّنيسىبّْحىكى كى ( كىنىٍذكيرىؾى كى
﴾     

ٕٜ_ٖ٘ ٔٚٙ 

بىا ًإٔبى ًفٍرعىٍوفى ًإنَّوي طىغىى )﴿ ( ّْاٍذىى
فػىقيوالى لىوي قػىٍوالن لىيػّْننا لىعىلَّوي يػىتىذىكَّري أىٍك 

 ﴾ٮتىٍشىى

 ٖٗٔ ٗٗوٖٗ

ا يىا ميوسىى  ﴿ ( ْٗ)قىاؿى فىمىٍن رىبُّكيمى
قىاؿى رىبػُّنىا الًَّذم أىٍعطىى كيلَّ شىٍيءو خىٍلقىوي 

ل دى  ﴾ ٍبيَّ ىى

 ٖ٘ٔو ٜٓٔ ٓ٘وٜٗ

ًإنَّوي مىٍن يىٍأًت رىبَّوي ٣تيٍرًمنا فىًإفَّ لىوي ﴿
نَّمى الى ٯتىيوتي ًفيهىا كىالى ٭تىٍِتى  هى  ﴾جى

ٚٗ ٜٔٗ 

ا كىالى ٗتىٍشىى ﴿  ٕٗٔ ٚٚ ﴾الى ٗتىىاؼي دىرىكن
اره ًلمىٍن تىابى كىآىمىنى كىعىًملى كىًإ٘بّْ لىغىفَّ  ﴿

ل   ﴾صىاٟتًنا ٍبيَّ اٍىتىدى
ٕٛ ٕٖٚ 

ًإ٪تَّىا ًإ٢تىيكيمي اللَّوي الًَّذم الى إًلىوى ًإالَّ ىيوى  ﴿
ا   ﴾ كىًسعى كيلَّ شىٍيءو ًعٍلمن

ٜٛ ٕٜٔ 

كىال تػىٍعجىٍل بًاٍلقيٍرآًف ًمٍن قػىٍبًل أىٍف  ﴿
زًٍد٘ب  يػيٍقضى إًلىٍيكى كىٍحييوي كىقيٍل رىبّْ 

ٔٔٗ ٕٖٗ 
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 ﴾ ًعٍلمان 
يعنا بػىٍعضيكيٍم   ﴿  هىا ٚتًى قىاؿى اٍىًبطىا ًمنػٍ

ل  لًبػىٍعضو عىديكّّ فىًإمَّا يىٍأتًيػىنَّكيٍم ًمٍتّْ ىيدن
امى فىبلى يىًضلُّ كىالى يىٍشقىى  فىمىًن اتػَّبىعى ىيدى

  كىمىٍن أىٍعرىضى عىٍن ذًٍكرًم فىًإفَّ لىوي
ا كى٨تىٍشيريهي  يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة  مىًعيشىةن ضىٍنكن

ى  قىاؿى رىبّْ ًٓبى حىشىٍرتىًٍت  أىٍعمى
ى كىقىٍد كيٍنتي بىًصَتنا  قىاؿى   أىٍعمى

ًلكى  ذى ًلكى أىتػىٍتكى آىيىاتػينىا فػىنىًسيتػىهىا كىكى ذى كى
ًلكى ٧تىٍزًم مىٍن اٍليػىٍوـى تػيٍنسىى  ذى كىكى

ابي  أىٍسرىؼى كىٓبٍى يػيٍؤًمٍن بًآىيىاًت رىبًّْو كىلىعىذى
   .﴾ ًخرىًة أىشىدُّ كىأىبٍػقىى اآٍلى 

ٕٖٔ_
ٕٔٚ 

 ي

فىاٍصربٍ عىلىى مىا يػىقيوليوفى كىسىبٍّْح  ﴿
ًْتىٍمًد رىبّْكى قػىٍبلى طيليوًع الشٍَّمًس كىقػىٍبلى 
غيريكًّٔىا كىًمٍن آىنىاًء اللٍَّيًل فىسىبٍّْح كىأىٍطرىاؼى 

اًر لىعىلَّكى تػىٍرضىى  ﴾ النػَّهى

ٖٔٓ ٔٚٛ 

اءى كىاأٍلىٍرضى كىمىا كىمىا خى  ﴿ األنبياء ٕٔ لىٍقنىا السَّمى
ًعًبُتى ) ا الى نػىهيمى ( لىٍو أىرىٍدنىا أىٍف ُٔبػىيػٍ

ٗتَّىٍذنىاهي ًمٍن لىدينَّا ًإٍف كينَّا  ٍونا الى نػىتًَّخذى ٢تى
بىٍل نػىٍقًذؼي بًاٟتٍىقّْ   (17)فىاًعًلُتى 

عىلىى اٍلبىاًطًل فػىيىٍدمىغيوي فىًإذىا ىيوى زىاًىقه 
 ﴾ ٦تَّا تىًصفيوفى  كىلىكيمي اٍلوىٍيلي 

ٔٙ_ٔٛ ٜٔٛ 

وىاًت كىاأٍلىٍرًض  ﴿  كىلىوي مىٍن ُب السَّمى
هي الى يىٍستىٍكربيكفى عىٍن ًعبىادىتًًو  كىمىٍن ًعٍندى

( ييسىبّْحيوفى ُٗكىالى يىٍستىٍحًسريكفى )

 ٖٚٔ ٕٓؤٜ
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ارى الى يػىٍفتػيريكفى   ﴾ اللٍَّيلى كىالنػَّهى
ًمٍن رىسيوؿو كىمىا أىٍرسىٍلنىا ًمٍن قػىٍبًلكى  ﴿

ًإال نيوًحي إًلىٍيًو أىنَّوي ال إًلىوى ًإالَّ أىنىا 
 ﴾فىاٍعبيديكًف 

ٕ٘ ٕٕ٘ 

كجعلنا السماء سقفان ٤تفوظان  ﴿
 ﴾...اآلية 

ٖٕ ٗٚ 

كىسىخٍَّرنىا مىعى دىاكيكدى اٍٞتًبىاؿى ييسىبٍّْحنى  ﴿
رى كىكينَّا فىاًعًلُتى   ﴾ كىالطَّيػٍ

ٜٚ ٔٚٙ 

ىىبى ميغىاًضبنا فىظىنَّ كىذىا النُّوًف ًإٍذ ذى  ﴿
أىٍف لىٍن نػىٍقًدرى عىلىٍيًو فػىنىادىل ُب 
اًت أىٍف الى إًلىوى ًإالَّ أىٍنتى  الظُّليمى

انىكى ًإ٘بّْ كيٍنتي ًمنى الظَّاًلًمُتى  سيٍبحى
نىاهي ًمنى اٍلغىمّْ ٕٖ) نىا لىوي كى٧تىَّيػٍ بػٍ ( فىاٍستىجى

ًلكى نػيٍنًجي اٍلميٍؤًمًنُتى  ذى  ﴾ كىكى

 ٕٙٔو ٘ٚٔ ٛٛوٚٛ

 
 

اءى كىطىيّْ السًّْجلّْ  ﴿ يػىٍوـى نىٍطًوم السَّمى
ٍأنىا أىكَّؿى خىٍلقو نيًعيديهي  ا بىدى مى لًٍلكيتيًب كى

نىا ًإنَّا كينَّا فىاًعًلُتى  ا عىلىيػٍ  ﴾كىٍعدن

ٔٓٗ ٜٔٚ 

نىا ُب الزَّبيوًر ًمٍن بػىٍعًد  ﴿ تىبػٍ كىلىقىٍد كى
الذٍّْكًر أىفَّ اأٍلىٍرضى يىرًثػيهىا ًعبىاًدمى 

 ﴾صَّاًٟتيوفى ال

ٔٓ٘ ٕٜٔ 

كىىيديكا ًإٔبى الطَّيًّْب ًمنى اٍلقىٍوًؿ   ﴿ الحج ٕٕ
 ﴾ كىىيديكا ًإٔبى ًصرىاًط اٟتٍىًميدً 

ٕٗ ٕٕٚ 

يىا أىيػُّهىا النَّاسي ضيًربى مىثىله  ﴿ 
فىاٍستىًمعيوا لىوي ًإفَّ الًَّذينى تىٍدعيوفى ًمٍن 

تىمىعيوا ديكًف اللًَّو لىٍن ٮتىٍليقيوا ذيبىابنا كىلىًو اجٍ 

 ٜٛٔ ٗٚوٖٚ
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ٍيئنا الى  هيمي الذُّبىابي شى لىوي كىًإٍف يىٍسليبػٍ
يىٍستػىٍنًقذيكهي ًمٍنوي ضىعيفى الطَّاًلبي 

ريكا اللَّوى حىقَّ ّٕكىاٍلمىٍطليوبي ) ( مىا قىدى
 . ﴾ قىٍدرًًه ًإفَّ اللَّوى لىقىًومّّ عىزًيزه 

ٍم ُب قىٍد أىفػٍلىحى اٍلميٍؤًمنيوفى الًَّذينى ىي  ﴿ المؤمنون ٖٕ
اًشعيوفى   ﴿ :  إٔب قولو  ﴾ صىبلهًتًٍم خى

كىالًَّذينى ىيٍم عىلىى صىلىوىاهًتًٍم ٭تيىاًفظيوفى 
أيكلىًئكى ىيمي اٍلوىارًثيوفى الًَّذينى يىرًثيوفى 

اًلديكفى  ا خى  ﴾ اٍلًفٍردىٍكسى ىيٍم ًفيهى

ٔ_ٔٔ ٕ٘ٔ 

لىةو  ﴿   ٍنسىافى ًمٍن سيبلى كىلىقىٍد خىلىٍقنىا اإٍلً
( ٍبيَّ جىعىٍلنىاهي نيٍطفىةن ُب ُِ) ًمٍن ًطُتو 

 ﴾ قػىرىارو مىًكُتو 

 ٕٕٔ ٖٔؤٕ

ٍبيَّ خىلىٍقنىا النٍُّطفىةى عىلىقىةن فىخىلىٍقنىا  ﴿
لىٍقنىا اٍلميٍضغىةى ًعظىامنا  اٍلعىلىقىةى ميٍضغىةن فىخى

ٍلقنا  ٍأنىاهي خى ا ٍبيَّ أىٍنشى من ـى ٟتٍى فىكىسىٍونىا اٍلًعظىا
رى فػىتىبىارىؾى اللَّوي   ﴾ أىٍحسىني ا٠ٍتىالًًقُتى  آىخى

ٔٗ ٜٔٚ 

يىا أىيػُّهىا الرُّسيلي كيليوا ًمنى الطَّيّْبىاًت  ﴿
كىاٍعمىليوا صىاٟتًنا ًإ٘بّْ ٔتىا تػىٍعمىليوفى عىًليمه  

ةن كىأىنىا  ًذًه أيمَّتيكيٍم أيمَّةن كىاًحدى كىًإفَّ ىى
 ﴾ رىبُّكيٍم فىاتػَّقيوفً 

ٕ٘ ٕٕ٘ 

ًت كىلىًو اتػَّبىعى اٟتٍىقُّ أى  ﴿ ٍىوىاءىىيٍم لىفىسىدى
وىاتي كىاأٍلىٍرضي كىمىٍن ًفيًهنَّ   ﴾ السَّمى

ٚٔ ٕٕ٘ 

ا ًإٍف   ﴿  قيٍل ًلمىًن اأٍلىٍرضي كىمىٍن ًفيهى
يػىقيوليوفى لًلًَّو قيٍل ْٖكيٍنتيٍم تػىٍعلىميوفى ) ( سى

( قيٍل مىٍن رىبُّ ٖٓأىفىبلى تىذىكَّريكفى )

ٛٗ_ٜٛ ٜٜٔ 
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وىاًت السٍَّبًع كىرىبُّ اٍلعىٍرًش الٍ  عىًظيًم السَّمى
يػىقيوليوفى لًلًَّو قيٍل أىفىبلى تػىتػَّقيوفى ٖٔ) ( سى

قيٍل مىٍن بًيىًدًه مىلىكيوتي كيلّْ  (87)
َتي كىالى ٬تيىاري عىلىٍيًو ًإٍف   شىٍيءو كىىيوى ٬تًي

يػىقيوليوفى لًلًَّو قيٍل ٖٖكيٍنتيٍم تػىٍعلىميوفى ) ( سى
ريكفى   ﴾ فىأىٗبَّ تيٍسحى

ا خىلىٍقنىاكيٍم عىبىثنا أىفىحىًسٍبتيٍم أى٪تَّى  ﴿
نىا الى تػيٍرجىعيوفى )  ) ُُٓكىأىنَّكيٍم إًلىيػٍ

فػىتػىعىأبى اللَّوي اٍلمىًلكي اٟتٍىقُّ الى إًلىوى ًإالَّ ىيوى 
رٙبً   ﴾ا١تؤمنوف  رىبُّ اٍلعىٍرًش اٍلكى

و٘ٔٔ
ٔٔٙ 

 ٜٖٕو ٜٜٔ

كىالى تيٍكرًىيوا فػىتػىيىاًتكيٍم عىلىى اٍلًبغىاًء ًإٍف ﴿ النور ٕٗ
 ﴾ٍدفى ٖتىىصُّنناأىرى 

ٖٖ ٔٗٗ 

 ٛٗٔ ٖ٘ ﴾الى شىٍرًقيَّةو كىالى غىٍربًيَّةو ﴿ 
رى  ﴿ ُب بػيييوتو أىًذفى اللَّوي أىٍف تػيٍرفىعى كىييٍذكى

ا بًاٍلغيديكّْ  ا اٍٝتيوي ييسىبّْحي لىوي ًفيهى ًفيهى
اؿه الى تػيٍلًهيًهٍم ّٔكىاآٍلىصىاًؿ ) ( رًجى

ًو كىًإقىاـً ًٕتىارىةه كىالى بػىٍيعه عىٍن ذًٍكًر اللَّ 
اًة ٮتىىافيوفى يػىٍومنا  ًة كىًإيتىاًء الزَّكى الصَّبلى

( ّٕتػىتػىقىلَّبي ًفيًو اٍلقيليوبي كىاأٍلىٍبصىاري )
لًيىٍجزًيػىهيمي اللَّوي أىٍحسىنى مىا عىًمليوا 

ىيٍم ًمٍن فىٍضًلًو كىاللَّوي يػىٍرزيؽي مىٍن  كىيىزًيدى
 ﴾ يىشىاءي ًبغىٍَتً ًحسىابو 

ٖٙ_ٖٛ ٜٔٚ 

ا٢تييٍم كىسىرىابو كى  ﴿ الًَّذينى كىفىريكا أىٍعمى
ًبًقيعىةو ٭تىٍسىبيوي الظٍَّمآفي مىاءن حىىتَّ ًإذىا 

هي  دى اللَّوى ًعٍندى ٍيئان كىكىجى ٍدهي شى اءىهي ٓبٍى ٬تًى جى

ٖٜ ٕٜٗ 

 



281 

 

 ﴾فػىوىفَّاهي ًحسىابىوي 
أىٓبٍى تػىرى أىفَّ اللَّوى ييسىبّْحي لىوي مىٍن ُب  ﴿ 

وىاًت كىاأٍلىرٍ  ري صىافَّاتو  السَّمى ًض كىالطَّيػٍ
وي كىاللَّوي  تىوي كىتىٍسًبيحى كيلّّ قىٍد عىًلمى صىبلى

 ﴾ عىًليمه ٔتىا يػىٍفعىليوفى 

ٗٔ ٕٔٛ 

رىهي تػىٍقًديرنا ﴿ الفرقان ٕ٘  ٕٔٔ ٕ ﴾ كىخىلىقى كيلَّ شىٍيءو فػىقىدَّ
كىقىًدٍمنىا ًإٔبى مىا عىًمليوا ًمٍن عىمىلو  ﴿ 

بىاءن مىٍنثيور  عىٍلنىاهي ىى  ﴾  ان فىجى
ٕٖ ٕ٘ٓ 

كىقىاؿى الًَّذينى كىفىريكا لىٍوالى نػيزّْؿى عىلىٍيًو  ﴿
ًلكى لًنيثىبّْتى بًًو  ذى ةن كى اٍلقيٍرآىفي ٚتيٍلىةن كىاًحدى

 ﴾ فػيؤىادىؾى كىرىتػٍَّلنىاهي تػىٍرتًيبلن 

ٖٕ ٛٛ 

نىاؾى بًاٟتٍىقّْ ﴿ كىالى يىٍأتيونىكى ٔتىثىلو ًإالَّ ًجئػٍ
 ﴾كىأىٍحسىنى تػىٍفًسَتنا 

ٖٖ ٔٚ 

( عىلى ُّٗنػىزىؿى ًبًو الرُّكحي اأٍلىًمُتي ) ﴿ الشعراء ٕٙ
 ﴾ قػىٍلًبكى لًتىكيوفى ًمنى اٍلميٍنًذرًينى 

ؤٖٜ
ٜٔٗ 

ٕٖٖ 

كىًإنَّكى لىتػيلىقَّى اٍلقيٍرآفى ًمٍن لىديٍف  ﴿ النمل ٕٚ
ًكيمو عىًليمو   ﴾ حى

ٙ ٕٖٖ 

ًإنَّكى الى تػىٍهًدم مىٍن أىٍحبىٍبتى كىلىًكنَّ  ﴿ القصص ٕٛ
يػىٍهًدم مىٍن يىشىاءي كىىيوى أىٍعلىمي  اللَّوى 

 ﴾ بًاٍلميٍهتىًدينى 

٘ٙ ٕٕٚ 

فىأىمَّا مىٍن تىابى كىآمىنى كىعىًملى صىاًٟتان  ﴿ 
 ﴾فػىعىسىى أىٍف يىكيوفى ًمنى اٍلميٍفًلًحُتى 

ٙٚ ٕ٘ٔ 

كىرىبُّكى ٮتىٍليقي مىا يىشىاءي كىٮتىٍتىاري مىا   ﴿
افى اللَّوً  افى ٢تىيمي ا٠ٍتًيػىرىةي سيٍبحى كىتػىعىأبى  كى

 ﴾ عىمَّا ييٍشرًكيوفى 

ٙٛ ٕٕٕ 
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ا آىتىاؾى اللَّوي الدَّارى اآٍلىًخرىةى  ﴿ كىابٍػتىًغ ًفيمى
نٍػيىا كىأىٍحًسٍن   كىالى تػىٍنسى نىًصيبىكى ًمنى الدُّ

ا أىٍحسىنى اللَّوي إًلىٍيكى كىالى تػىٍبًغ  مى كى
بُّ  اٍلفىسىادى ُب اأٍلىٍرًض ًإفَّ اللَّوى الى ٭تًي

 ﴾ ينى اٍلميٍفًسدً 

ٚٚ ٔٔٚ 

اًلكه ًإالَّ  ﴿ الى إًلىوى ًإالَّ ىيوى كيلُّ شىٍيءو ىى
 ﴾ كىٍجهىوي لىوي اٟتٍيٍكمي كىإًلىٍيًو تػيٍرجىعيوفى 

ٛٛ ٔٔٔ 

 ٖٕ٘ ٙٔ ﴾اٍعبيديكا اللَّوى كىاتٌػىقيوهي  ﴿ العنكبوت ٜٕ
ًإ٪تَّىا تػىٍعبيديكفى ًمٍن ديكًف اللًَّو أىٍكثىاننا  ﴿ 

ا  ًإفَّ الًَّذينى تػىٍعبيديكفى ًمٍن كىٗتىٍليقيوفى ًإٍفكن
ًٍلكيوفى لىكيٍم رًٍزقنا فىابٍػتػىغيوا  ديكًف اللًَّو الى ٯتى
ًعٍندى اللًَّو الرٍّْزؽى كىاٍعبيديكهي كىاٍشكيريكا لىوي 

 ﴾ إًلىٍيًو تػيٍرجىعيوفى 

ٔٚ ٜٔٛ 

ٍيفى  ﴿ قيٍل ًسَتيكا ُب اأٍلىٍرًض فىاٍنظيريكا كى
أى ا٠ٍتىٍلقى ٍبيَّ اللَّوي  يػيٍنًشئي النٍَّشأىةى اآٍلىًخرىةى بىدى

 ﴾ًإفَّ اللَّوى عىلىى كيلّْ شىٍيءو قىًديره 

ٕٓ ٕٓٙ 

هىى عىًن اٍلفىٍحشىاًء ﴿ ةى تػىنػٍ ًإفَّ الصَّبلى
ًر كىلىذًٍكري اللًَّو أىٍكبػىري كىاللَّوي يػىٍعلىمي  كىاٍلميٍنكى

 ﴾مىا تىٍصنػىعيوفى 

ٗ٘ ٔ٘٘ 

عىلىٍيكى  أىكىٓبٍى يىٍكًفًهٍم أىنَّا أىنٍػزىٍلنىا ﴿
اٍلًكتىابى يػيتػٍلىى عىلىٍيًهٍم ًإفَّ ُب ذىًلكى 

 ﴾لىرىٍٛتىةن كىذًٍكرىل لًقىٍوـو يػيٍؤًمنيوفى 

٘ٔ ٘ٚ 

ٍوه  ﴿ نٍػيىا ًإالَّ ٢تى ًذًه اٟتٍىيىاةي الدُّ كىمىا ىى
يى اٟتٍىيػىوىافي  ارى اآٍلىًخرىةى ٢تًى كىلىًعبه كىًإفَّ الدَّ

انيوا يػىٍعلىميوفى   ﴾ لىٍو كى

ٙٗ ٕٗٔ 

 



283 

 

كىيػىٍوـى تػىقيوـي السَّاعىةي يػىٍومىًئذو يػىتػىفىرَّقيوفى  ﴿ الروم ٖٓ
( فىأىمَّا الًَّذينى آىمىنيوا كىعىًمليوا ُْ)

الصَّاٟتًىاًت فػىهيٍم ُب رىٍكضىةو ٭تيٍبػىريكفى 
بيوا بًآىيىاتًنىا ُٓ) ذَّ ( كىأىمَّا الًَّذينى كىفىريكا كىكى

اًب كىلًقىاًء اآٍلىًخرىًة فىأيكلىًئكى ُب اٍلعىذى 
 ﴾ ٤تيٍضىريكفى 

ٔٗ_ٔٙ ٕٔٗ 

افى اللًَّو ًحُتى ٘تيٍسيوفى كىًحُتى  ﴿  فىسيٍبحى
 ﴾ تيٍصًبحيوفى 

ٔٚ ٔٙ٘ 

ا خىٍلقي اللًَّو فىأىريك٘ب مىاذىا خىلىقى  ﴿ لقمان ٖٔ ذى ىى
الًَّذينى ًمٍن ديكنًًو بىًل الظَّاًلميوفى ُب 

ؿو ميًبُتو   ﴾ ضىبلى

ٔٔ ٜٔٛ 

بًاللًَّو ًإفَّ الشٍّْرؾى يىا بػيٍتىَّ الى تيٍشرًٍؾ  ﴿  
 لىظيٍلمه عىًظيمه﴾

ٖٔ ٖٛ 

أىٓبٍى تػىرىٍكا أىفَّ اللَّوى سىخَّرى لىكيٍم مىا ُب  ﴿
وىاًت كىمىا ُب اأٍلىٍرًض كىأىٍسبىغى  السَّمى
وي ظىاًىرىةن كىبىاًطنىةن كىًمنى  عىلىٍيكيٍم نًعىمى

 النَّاًس مىٍن ٬تيىاًدؿي ُب اللًَّو ًبغىٍَتً ًعٍلمو كىالى 
ل كىالى ًكتىابو ميًنَتو   .﴾ ىيدن

ٕٓ ٕٖٔ 

أى  ﴿ السجدة ٕٖ الًَّذم أىٍحسىنى كيلَّ شىٍيءو خىلىقىوي كىبىدى
ٍنسىاًف ًمٍن ًطُتو   ﴾ خىٍلقى اإٍلً

ٚ ٕٕٔ 

فىبلى تػىٍعلىمي نػىٍفسه مىا أيٍخًفيى ٢تىيٍم ًمٍن  ﴿ 
انيوا يػىٍعمىليوفى  زىاءن ٔتىا كى و جى  ﴾قػيرًَّة أىٍعُتي

ٔٚ ٕٗٓ 

قيوا مىا  ﴿ حزاباأل ٖٖ اؿه صىدى ًمنى اٍلميٍؤًمًنُتى رًجى
ديكا اللَّوى عىلىٍيوً   ﴾عىاىى

ٕٖ ٜٛ 

ا الًَّذينى آىمىنيوا اتػَّقيوا اللَّوى  ﴿    ز ٔٚوٓٚيىا أىيػُّهى
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ا  ييٍصًلٍح لىكيٍم  كىقيوليوا قػىٍوالن سىًديدن
الىكيٍم كىيػىٍغًفٍر لىكيٍم ذينيوبىكيٍم كىمىٍن  أىٍعمى

اييًطًع اللَّوى كىرىسيولى   وي فػىقىٍد فىازى فػىٍوزنا عىًظيمن
﴾ 

وىاًت كىاأٍلىٍرًض  ﴿ فاطر ٖٗ اٟتٍىٍمدي لًلًَّو فىاًطًر السَّمى
ةو  ًة ريسيبلن أيكٕب أىٍجًنحى ًئكى بلى اًعًل اٍلمى جى
ثى كىريبىاعى يىزًيدي ُب ا٠ٍتىٍلًق مىا  مىثٍػٌتى كىثيبلى

 ﴾ يىشىاءي ًإفَّ اللَّوى عىلىى كيلّْ شىٍيءو قىًديره 

ٔ ٕٓ٘ 

ةى اللًَّو  ﴿  يىا أىيػُّهىا النَّاسي اذٍكيريكا نًٍعمى
ري اللًَّو  اًلقو غىيػٍ عىلىٍيكيٍم ىىٍل ًمٍن خى

اًء كىاأٍلىٍرًض الى إًلىوى  يػىٍرزيقيكيٍم ًمنى السَّمى
 ﴾ ًإالَّ ىيوى فىأىٗبَّ تػيٍؤفىكيوفى 

ٖ ٜٔٛ 

إًلىٍيًو يىٍصعىدي اٍلكىًلمي الطَّيّْبي كىاٍلعىمىلي  ﴿
 ﴾ صَّاًلحي يػىٍرفػىعيوي ال

ٔٓ ٜٖٔ 

كىالًَّذينى كىفىريكا ٢تىيٍم نىاري جىهىنَّمى الى ﴿
يػيٍقضىى عىلىٍيًهٍم فػىيىميوتيوا كىالى ٮتيىفَّفي 
ًلكى ٧تىٍزًم كيلَّ   ذى أًّىا كى هيٍم ًمٍن عىذى عىنػٍ

 ﴾كىفيورو 

ٖٙ ٜٔٗ 

 أىكىٓبٍى يػىرىٍكا أىنَّا خىلىٍقنىا ٢تىيٍم ٦تَّا عىًملىتٍ  ﴿ يس ٖ٘
 ﴾أىٍيًدينىا أىنٍػعىامنا فػىهيٍم ٢تىىا مىاًلكيوفى 

ٚٔ ٜٔٚ 

ًزبو  ﴿ الصافات ٖٙ  ٕٔٔ ٔٔ ﴾ًإنَّا خىلىٍقنىاىيٍم ًمٍن ًطُتو الى
هيٍم  ﴿   اٍحشيريكا الًَّذينى ظىلىميوا كىأىٍزكىاجى

انيوا يػىٍعبيديكفى ) ( ًمٍن ديكًف اللًَّو ِِكىمىا كى
 ﴾ فىاٍىديكىيٍم ًإٔبى ًصرىاًط اٞتٍىًحيمً 

 ٕٕٚوٕٕ٘ ٖٕوٕٕ

 ٕٕٓ ٜٙوٜ٘( ٓٗقىاؿى أىتػىٍعبيديكفى مىا تػىٍنًحتيوفى ) ﴿
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 ﴾كىاللَّوي خىلىقىكيٍم كىمىا تػىٍعمىليوفى 
( ُّٗكىًإفَّ ييونيسى لىًمنى اٍلميٍرسىًلُتى ) ﴿

 ًَُْإٍذ أىبىقى ًإٔبى اٍلفيٍلًك اٍلمىٍشحيوًف )
افى ًمنى اٍلميٍدحىًضُتى  مى فىكى ( فىسىاىى

وي اٟتٍيوتي كىىيوى ميًليمه ( فىاُُْ) ٍلتػىقىمى
افى ًمنى اٍلميسىبًّْحُتى ُِْ) ( فػىلىٍوالى أىنَّوي كى

( لىلىًبثى ُب بىٍطًنًو ًإٔبى يػىٍوـً ُّْ)
 ﴾ يػيبػٍعىثيوفى 

ٖٜٔ_
ٔٗٗ 

  ٘ٚٔو ٘ٙٔ

ـه مىٍعليوـه  ﴿  ٕ٘ٓ ٗٙٔ ﴾ كىمىا ًمنَّا ًإالَّ لىوي مىقىا
كىًإنَّا  (ُٓٔكىًإنَّا لىنىٍحني الصَّافُّوفى )﴿ 

 ﴾ لىنىٍحني اٍلميسىبّْحيوفى 
و٘ٙٔ

ٔٙٙ 
ٖٔٚ 

ا ُب اٍلًملًَّة اآٍلىًخرىًة ًإٍف ﴿  ص ٖٚ ٍعنىا ًّٔىذى مىا ٝتًى
ؽه  ا ًإالَّ اٍخًتبلى ذى  ﴾ ىى

ٚ ٜٔٛ 

جيٍنده مىا ىينىاًلكى مىٍهزيكـه ًمنى ﴿ 
  ﴾اأٍلىٍحزىابً 

ٔٔ ٕٙ 

بػَّ ﴿ ريكا ًكتىابه أىنٍػزىٍلنىاهي إًلىٍيكى ميبىارىؾه لًيىدَّ
 ﴾آىيىاتًًو كىلًيىتىذىكَّرى أيكليواٍ اأٍلىٍلبىابً 

ٕٜ ٖٔ 

اًلقه  ﴿ ًة ًإ٘بّْ خى ًئكى بلى ًإٍذ قىاؿى رىبُّكى لًٍلمى
( فىًإذىا سىوَّيٍػتيوي ُٕبىشىرنا ًمٍن ًطُتو )

كىنػىفىٍختي ًفيًو ًمٍن ريكًحي فػىقىعيوا لىوي 
 ﴾سىاًجًدينى 

 ٕٓٔوٖ٘ٔ ٕٚو ٔٚ  

اٍجتػىنىبيوا الطَّاغيوتى أىف كىالًَّذينى ﴿  الزمر ٖٛ
ا كىأىنىابيوا ًإٔبى اللًَّو ٢تىيمي اٍلبيٍشرىل  يػىٍعبيديكىى

{ الًَّذينى يىٍستىًمعيوفى  ُٕفػىبىشٍّْر ًعبىاًد }
اٍلقىٍوؿى فػىيىتًَّبعيوفى أىٍحسىنىوي أيٍكلىًئكى الًَّذينى 

 ٖٕٓ ٛٔوٚٔ
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اىيمي اللَّوي كىأيٍكلىًئكى ىيٍم أيٍكليوا  دى ىى
 ﴾ األىٍلبىاًب 

 
 
  

اللَّوي يػىتػىوىَبَّ اأٍلىنٍػفيسى ًحُتى مىٍوهًتىا كىالَّيًت ﴿
ا فػىييٍمًسكي الَّيًت قىضىى  ٓبٍى ٘تىيٍت ُب مىنىاًمهى

ٍوتى كىيػيٍرًسلي اأٍليٍخرىل ًإٔبى  ا اٍلمى هى عىلىيػٍ
 ... اآلية ﴾أىجىلو ميسىمِّى 

ٕٗ ٕٔ٘ 

ٍوًؿ ﴿  افُّْتى ًمٍن حى ًئكىةى حى بلى كىتػىرىل اٍلمى
ٍم كىقيًضيى اٍلعى  ٍرًش ييسىبّْحيوفى ًْتىٍمًد رىًّّْٔ

نػىهيٍم بًاٟتٍىقّْ كىًقيلى اٟتٍىٍمدي لًلًَّو رىبّْ  بػىيػٍ
 ﴾ اٍلعىالىًمُتى 

ٚ٘ ٔٚٔ 

ٍولىوي ﴿  غافر ٜٖ الًَّذينى ٭تىًٍمليوفى اٍلعىٍرشى كىمىٍن حى
ٍم كىيػيٍؤًمنيوفى بًًو  ييسىبّْحيوفى ًْتىٍمًد رىًّّْٔ

ًذينى آىمىنيوا رىبػَّنىا كىًسٍعتى كىيىٍستػىٍغًفريكفى لًلَّ 
ا فىاٍغًفٍر لًلًَّذينى  كيلَّ شىٍيءو رىٍٛتىةن كىًعٍلمن

ابى  تىابيوا كىاتػَّبػىعيوا سىًبيلىكى كىًقًهٍم عىذى
 ﴾ . اٞتٍىًحيمً 

ٚ ٕٔٚ 

فىاٍصربٍ ًإفَّ كىٍعدى اللًَّو حىقّّ كىاٍستػىٍغًفٍر  ﴿ 
ٍنًبكى كىسىبٍّْح ًْتىٍمًد رىبّْكى بًاٍلعىشً  يّْ ًلذى

ارً  ٍبكى  ﴾كىاإٍلً

٘٘ ٔٚٚ 

كىقىاؿى رىبُّكيمي اٍدعيو٘ب أىٍستىًجٍب لىكيٍم   ﴿
ًإفَّ الًَّذينى يىٍستىٍكربيكفى عىٍن ًعبىادىٌب 

 ﴾ سىيىٍدخيليوفى جىهىنَّمى دىاًخرًينى 

ٙٓ ٕٖٔ 

ذىًلكيمي اللَّوي رىبُّكيٍم خىاًلقي كيلّْ شىٍيءو  ﴿
 ﴾تػيٍؤفىكيوفى الى إًلىوى ًإالَّ ىيوى فىأىٗبَّ 

ٕٙ ٕٕٓ 

 ٕٙٓ ٕٔ_ٜقيٍل أىئًنَّكيٍم لىتىٍكفيريكفى بًالًَّذم خىلىقى  ﴿ فصلت ٓٗ
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ادنا  اأٍلىٍرضى ُب يػىٍومىٍُتً كىٕتىٍعىليوفى لىوي أىٍندى
ا ٗذىًلكى رىبُّ اٍلعىالىًمُتى ) ( كىجىعىلى ًفيهى

رى  ا كىبىارىؾى ًفيهىا كىقىدَّ رىكىاًسيى ًمٍن فػىٍوًقهى
ا ُب  ا أىقػٍوىاتػىهى  أىٍربػىعىًة أىيَّاـو سىوىاءن ًفيهى

( ٍبيَّ اٍستػىوىل ًإٔبى َُلًلسَّائًًلُتى )
افه فػىقىاؿى ٢تىىا  اًء كىًىيى ديخى السَّمى

ٍرىنا قىالىتىا  كىًلؤٍلىٍرًض اًٍئًتيىا طىٍوعنا أىٍك كى
نىا طىائًًعُتى ) ( فػىقىضىاىينَّ سىٍبعى ُُأىتػىيػٍ

ى ُب كيلّْ ٝتىى  اءو ٝتىىوىاتو ُب يػىٍومىٍُتً كىأىٍكحى
نٍػيىا ٔتىصىابًيحى  اءى الدُّ ا كىزىيػَّنَّا السَّمى أىٍمرىىى

 ﴾ كىًحٍفظنا ذىًلكى تػىٍقًديري اٍلعىزًيًز اٍلعىًليمً 
ًإفَّ الًَّذينى قىاليوا رىبػُّنىا اللَّوي ٍبيَّ  ﴿ 

ةي أىالَّ  ًئكى بلى اٍستػىقىاميوا تػىتػىنػىزَّؿي عىلىٍيًهمي اٍلمى
وا كىأىٍبًشريكا بًاٞتٍىنًَّة الَّيًت  ٗتىىافيوا كىالى ٖتىٍزىني 

( ٨تىٍني أىٍكلًيىاؤيكيٍم ُب َّكيٍنتيٍم تيوعىديكفى )
ا مىا  نٍػيىا كىُب اآٍلىًخرىًة كىلىكيٍم ًفيهى اٟتٍىيىاًة الدُّ

تىٍشتىًهي أىنٍػفيسيكيٍم كىلىكيٍم ًفيهىا مىا 
 ( نػيزيالن ًمٍن غىفيورو رىًحيمو ُّتىدَّعيوفى )

﴾ 

ٖٓ_ٖٕ ٕٔٗ 

ًإًف اٍستىٍكبػىريكا فىالًَّذينى ًعٍندى رىبّْكى فى  ﴿
ييسىبّْحيوفى لىوي بًاللٍَّيًل كىالنػَّهىاًر كىىيٍم الى 

 ﴾ يىٍسأىميوفى 

ٖٛ ٖٔٚ 

ًمٍثًلًو شىٍيءه كىىيوى السًَّميعي  ﴿ الشورى ٔٗ لىٍيسى كى
 ﴾ اٍلبىًصَتي 

ٔٔ ٜٔٓ 

يًن مىا كىصَّى بًًو  ﴿   ٕٕ٘و ٜٕٕ ٖٔشىرىعى لىكيٍم ًمنى الدّْ
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نىا نيوحنا كىا  نىا إًلىٍيكى كىمىا كىصَّيػٍ يػٍ لًَّذم أىٍكحى
ًبًو ًإبٍػرىاًىيمى كىميوسىى كىًعيسىى أىٍف أىًقيميوا 

ينى كىالى تػىتػىفىرَّقيوا ًفيوً   ...  الدّْ
اللَّوي ٬تىٍتىيب إًلىٍيًو مىٍن يىشىاءي كىيػىٍهًدم إًلىٍيًو 

 ﴾ مىٍن ييًنيبي 
ٍوبىةى عىٍن ًعبىاًدًه كىىيوى الًَّذم يػىٍقبىلي التػَّ  ﴿

 ﴾كىيػىٍعفيو عىًن السَّيّْئىاًت 
ٕ٘ ٕٗٙ 

ا   ﴿كىمىا أىصىابىكيٍم ًمٍن ميًصيبىةو فىًبمى
ًثَتو﴾  كىسىبىٍت أىٍيًديكيٍم كىيػىٍعفيو عىٍن كى

ٖٓ ٖٚ 

نىا إًلىٍيكى ريكحنا ًمٍن أىٍمرًنىا ﴿ يػٍ ًلكى أىٍكحى ذى كىكى
ٯتىافي مىا كيٍنتى تىٍدرًم مىا اٍلًكتىابي كىالى اإٍلً 

كىلىًكٍن جىعىٍلنىاهي نيورنا نػىٍهًدم بًًو مىٍن نىشىاءي 
ًمٍن ًعبىاًدنىا كىًإنَّكى لىتػىٍهًدم ًإٔبى ًصرىاطو 

 ﴾ميٍستىًقيمو 

 ٕٕٚو ٓ٘ ٕ٘

قىاؿى يىا قػىٍوـً أىلىٍيسى ٕب ميٍلكي ًمٍصرى  ﴿ الزخرف ٕٗ
اري ٕتىٍرًم ًمٍن ٖتىٍيًت  ًذًه اأٍلىنٍػهى  ﴾كىىى

٘ٔ ٕٜٗ 

نىا رىبُّكى كىنىادىكٍ ﴿  ا يىا مىاًلكي لًيػىٍقًض عىلىيػٍ
 ﴾قىاؿى ًإنَّكيٍم مىاًكثيوفى 

ٚٚ ٜٔٗ 

رٙبي ﴿ الدخان ٖٗ  ٕٖ ٜٗ ﴾ذيٍؽ ًإنَّكى أىٍنتى اٍلعىزًيزي اٍلكى
أنـٍ حىًسبى الًَّذينى اٍجتػىرىحيوا  ﴿ الجاثية ٗٗ

الًَّذينى آمىنيوا  السَّيّْئىاًت ٌأف ٧تٍَّعىلىهيٍم كى
ٟتًىاًت سىوىاء ٤تٍَّيىاىيم كىعىًمليوا الصَّا

 ﴾ كى٦تىىاتػيهيٍم سىاء مىا ٭تىٍكيميوفى 

ٕٔ ٕٖٛ 

نٍػيىا ﴿   يىاتػينىا الدُّ كىقىاليوا مىا ًىيى ًإالَّ حى
 ﴾٪تىيوتي كى٨تىٍيىا كىمىا يػيٍهًلكينىا ًإالَّ الدٍَّىري 

ٕٗ ٔٔٛ 
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ًبيًل اللًَّو فػىلىٍن ﴿  محمد ٘ٗ كىالًَّذينى قيًتليوا ُب سى
ا٢تىيٍم )ييًضلَّ أىعٍ  يػىٍهًديًهٍم كىييٍصًلحي ْمى ( سى
ا ٢تىيٍم  ٓبىا٢تىيٍم ) ( كىييٍدًخليهيمي اٞتٍىنَّةى عىرَّفػىهى

﴾ 

ٗ_ٙ ٕٕٛ 

بػَّريكفى اٍلقيٍرآىفى أىـٍ عىلىى قػيليوبو ﴿   أىفىبلى يػىتىدى
 ﴾أىقػٍفىا٢تيىا

ٕٗ ٖٔ 

ًٍت  ﴿ ق ٙٗ نَّمى ىىًل اٍمتىؤلى يػىٍوـى نػىقيوؿي ٞتًىهى
 ﴾مىزًيدو  كىتػىقيوؿي ىىٍل ًمنٍ 

ٖٓ ٗٚ 

وىاًت كىاأٍلىٍرضى  ﴿  كىلىقىٍد خىلىٍقنىا السَّمى
نػىهيمىا ُب ًستًَّة أىيَّاـو كىمىا مىسَّنىا ًمٍن  كىمىا بػىيػٍ

 ﴾ ليغيوبو 

ٖٛ ٕٓٙ 

فىاٍصربٍ عىلىى مىا يػىقيوليوفى كىسىبٍّْح  ﴿
ًْتىٍمًد رىبّْكى قػىٍبلى طيليوًع الشٍَّمًس كىقػىٍبلى 

نى اللٍَّيًل فىسىبٍّْحوي كىمً  (39)اٍلغيريكًب 
 ﴾ كىأىٍدبىارى السُّجيودً 

 ٚٚٔ ٓٗوٜٖ

ٍر بًاٍلقيٍرآىًف مىٍن ٮتىىاؼي كىًعيدً ﴿  ٘ٗٔ ٘ٗ ﴾فىذىكّْ
ٍر فىًإفَّ الذٍّْكرىل تػىنػٍفىعي اٍلميٍؤًمًنُتى ﴿ الذاريات  ٚٗ  ٕٚٔ ٘٘ ﴾كىذىكّْ

ٍنسى ًإالَّ  ﴿  كىمىا خىلىٍقتي اٞتًٍنَّ كىاإٍلً
( مىا أيرًيدي ًمنػٍهيٍم ًمٍن ٔٓلًيػىٍعبيديكًف )

( ًإفَّ ٕٓرًٍزؽو كىمىا أيرًيدي أىٍف ييٍطًعميوًف )
 ﴾اللَّوى ىيوى الرَّزَّاؽي ذيك اٍلقيوًَّة اٍلمىًتُتي 

٘ٙ_٘ٛ ٔٗ٘ 
 ٕٛٓؤٜٜو

ىٍرفيوًع  ﴿ الطور ٛٗ
 ٚٗ ٘ ﴾كالسٍَّقًف ا١ت

افى اللًَّو ﴿   ري اللًَّو سيٍبحى أىـٍ ٢تىيٍم إًلىوه غىيػٍ
 ﴾ٍشرًكيوفى عىمَّا يي 

ٖٗ ٜٔٙ 

 ٛٚٔ ٜٗوٛٗكىاٍصربٍ ًٟتيٍكًم رىبّْكى فىًإنَّكى بًأىٍعييًننىا  ﴿
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  )ْٖكىسىبٍّْح ًْتىٍمًد رىبّْكى ًحُتى تػىقيوـي )
   ﴾ كىًمنى اللٍَّيًل فىسىبٍّْحوي كىًإٍدبىارى النُّجيوـً 

مىا ضىلَّ صىاًحبيكيٍم كىمىا غىوىل كىمىا ﴿ النجم  ٜٗ
وىل ًإٍف ىيوى ًإالَّ كىٍحيه يػىٍنًطقي عىًن ا٢ٍتى 

ى  ﴾ييوحى

ٕ_ٗ ٖٜ 

رو  ﴿ القمر ٓ٘  ٓٔٔ ٜٗ ﴾ًإنَّا كيلَّ شىٍيءو خىلىٍقنىاهي بًقىدى
 ٖٖٔ ٜٙوٗٚ ﴾فىسىبٍّْح بًاٍسًم رىبّْكى اٍلعىًظيمً ﴿ الواقعة ٔ٘
وىاًت كىاأٍلىٍرًض ﴿  الحديد ٕ٘ سىبَّحى لًلًَّو مىا ُب السَّمى

 ﴾ يمي كىىيوى اٍلعىزًيزي اٟتٍىكً 
ٔ ٔٛٔ 

ٍوه   ﴿  نٍػيىا لىًعبه كى٢تى اٍعلىميوا أى٪تَّىا اٟتٍىيىاةي الدُّ
كىزًينىةه كىتػىفىاخيره بػىيػٍنىكيٍم كىتىكىاثػيره ُب 

ثىًل غىٍيثو أىٍعجىبى  مى ًد كى اأٍلىٍموىاًؿ كىاأٍلىٍكالى
اٍلكيفَّارى نػىبىاتيوي ٍبيَّ يىًهيجي فػىتػىرىاهي ميٍصفىرِّا ٍبيَّ 

ابه يىكيوفي حيطىامنا  كىُب اآٍلىًخرىًة عىذى
شىًديده كىمىٍغًفرىةه ًمنى اللًَّو كىًرٍضوىافه كىمىا 

نٍػيىا ًإالَّ مىتىاعي اٍلغيريكًر   ﴾اٟتٍىيىاةي الدُّ

ٕٓ ٕٗٔ 

أىٓبٍى تػىرى أىفَّ اللَّوى يػىٍعلىمي مىا ُب  ﴿ المجادلة ٖ٘
وىاًت كىمىا ُب اأٍلىٍرًض مىا يىكيوفي  السَّمى

ثىةو ًإالَّ ىيوى رىاًبعيهيٍم كىالى ًمٍن ٧تىٍوىل ثىبلى 
ٜتىٍسىةو ًإالَّ ىيوى سىاًدسيهيٍم كىالى أىٍدٗبى ًمٍن 
ذىًلكى كىالى أىٍكثػىرى ًإالَّ ىيوى مىعىهيٍم أىٍينى مىا  

انيوا ٍبيَّ يػينىبّْئػيهيٍم ٔتىا عىًمليوا يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة  كى
 ﴾ ًإفَّ اللَّوى ًبكيلّْ شىٍيءو عىًليمه 

ٚ ٜٔٗ 

وىاًت كىمىا ُب  ﴿ شرالح ٗ٘ سىبَّحى لًلًَّو مىا ُب السَّمى
 ﴾ اأٍلىٍرًض كىىيوى اٍلعىزًيزي اٟتٍىًكيمي 

ٔ ٔٛٔ 
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ىيوى اللَّوي الًَّذم الى إًلىوى ًإالَّ ىيوى عىآًبي  ﴿ 
ادىًة ىيوى الرٍَّٛتىني الرًَّحيمي  اٍلغىٍيًب كىالشَّهى

﴾ 

ٕٕ ٕٜٔ 

 ىيوى ىيوى اللَّوي الًَّذم الى إًلىوى ًإالَّ ﴿ 
ـي اٍلميٍؤًمني  كسي السَّبلى اٍلمىًلكي اٍلقيدُّ
بػّْري  ٍيًمني اٍلعىزًيزي اٞتٍىبَّاري اٍلميتىكى اٍلميهى

افى اللًَّو عىمَّا ييٍشرًكيوفى   ﴾ سيٍبحى

ٕٖ ٜٔٙ 

وىاًت كىاأٍلىٍرًض ﴿  ييسىبّْحي لىوي مىا ُب السَّمى
   كىىيوى اٍلعىزًيزي اٟتٍىًكيمي 

ٕٗ ٔٛٔ 

ًثَتان لىعىلَّكيٍم تػيٍفًلحيوفى كى  ﴿ الجمعة ٘٘ اذٍكيريكا اللَّوى كى
﴾ 

ٔٓ ٕ٘ٔ 

وىاًت كىمىا ُب  ﴿ التغابن ٙ٘ ييسىبّْحي لًلًَّو مىا ُب السَّمى
اأٍلىٍرًض لىوي اٍلميٍلكي كىلىوي اٟتٍىٍمدي كىىيوى 

 ﴾ عىلىى كيلّْ شىٍيءو قىًديره 

ٔ ٔٛٔ 

كىاللَّوي كىمىٍن يػيٍؤًمٍن بًاللًَّو يػىٍهًد قػىٍلبىوي   ﴿  
 ﴾ًبكيلّْ شىٍيءو عىًليمه 

ٔٔ ٕ٘ٗ 

كىأىٍنًفقيوا خىٍَتان أًلىنٍػفيًسكيٍم كىمىٍن ييوؽى  ﴿
 ﴾ شيحَّ نػىٍفًسًو فىأيكلىًئكى ىيمي اٍلميٍفًلحيوفى 

ٔٙ ٕ٘ٔ 

 ٜٓٔ ٖ ﴾ قىٍد جىعىلى اللَّوي ًلكيلّْ شىٍيءو قىٍدرنا ﴿ الطالق ٚ٘
تو كىًمنى اللَّوي الًَّذم خىلىقى سىٍبعى ٝتىىوىا﴿  

نػىهينَّ  اأٍلىٍرًض ًمثٍػلىهينَّ يػىتػىنػىزَّؿي اأٍلىٍمري بػىيػٍ
ٍيءو قىًديره  لًتػىٍعلىميوا أىفَّ اللَّوى عىلىى كيلّْ شى

ا اطى ًبكيلّْ شىٍيءو ًعٍلمن  كىأىفَّ اللَّوى قىٍد أىحى
﴾ 

 ٕٚٓو ٜٜٔ ٕٔ

 ٕٗٓ ٙيىا أىيػُّهىا الًَّذينى آىمىنيوا قيوا أىنٍػفيسىكيٍم ﴿  التحريم ٛ٘
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ارىةي كىأىىٍ  ا النَّاسي كىاٟتًٍجى ًليكيٍم نىارنا كىقيوديىى
اده الى  ظه ًشدى ةه ًغبلى ًئكى ا مىبلى هى عىلىيػٍ

يػىٍعصيوفى اللَّوى مىا أىمىرىىيٍم كىيػىٍفعىليوفى مىا 
 ﴾ يػيٍؤمىريكفى 

أىفػىنىٍجعىلي اٍلميٍسًلًمُتى   ﴿ القلم ٜ٘
{ اٍلميٍجرًًمُتى ٍيفى ّٓكى { مىا لىكيٍم كى

 ﴾ ٖتىٍكيميوفى 

 ٜٖٕ ٖٙوٖ٘

ثّْر* قيٍم فىأىٍنًذر *ٍ كىرىبَّكى  ﴿ المدثر ٓٙ يىا أىيٌػهىا اٍلميدَّ
ر *ٍ كىالرٍُّجزى  بػٍّْر * كىثًيىابىكى فىطىهّْ فىكى

ٍنيٍن تىٍستىٍكًثري * كىلًرىبّْكى  فىاٍىجير *ٍ كىال ٘تى
 ﴾فىاٍصربٍ 

ٔ_ٚ ٕ٘ٙ 

( ًلمىٍن شىاءى ّٔنىًذيرنا لًٍلبىشىًر )﴿  
ـى أىٍك يػىتىأىخَّرى ًمٍنكيٍم أىٍف يػى   ﴾ تػىقىدَّ

 ٕٕٕ ٖٚوٖٙ

﴿الى ٖتيىرٍّْؾ ًبًو ًلسىانىكى لًتػىٍعجىلى ًبًو  القيامة ٔٙ
نىا ٚتىٍعىوي كىقػيٍرآىنىوي )ُٔ) ( ُٕ( ًإفَّ عىلىيػٍ

( ٍبيَّ ًإفَّ ُٖفىًإذىا قػىرىٍأنىاهي فىاتًَّبٍع قػيٍرآىنىوي )
نىا بػىيىانىوي﴾   عىلىيػٍ

 ٔٙو ٘ ٜٔ_ٙٔ
 ٖٕٗو

بلَّ بى   ﴿  بُّوفى اٍلعىاًجلىةى )كى ( ٍَِل ٖتًي
ريكفى اآٍلىًخرىةى   ﴾ كىتىذى

 ٙٔٔ ٕٔوٕٓ

كىمىا تىشىاءيكفى ًإالَّ أىٍف يىشىاءى اللَّوي ًإفَّ  ﴿ اإلنسان ٕٙ
ًكيمنا  ا حى افى عىًليمن  ﴾اللَّوى كى

ٖٓ ٕٕٕ 

ٍرنىا فىًنٍعمى اٍلقىاًدريكفى  ﴿ المرسالت ٖٙ  ٔٔٔ ٖٕ ﴾فػىقىدى
وفى ًفيهىا بػىٍردنا كىالى شىرىابنا الى يىذيكقي ﴿  النبأ ٗٙ

ا كىغىسَّاقنا )ِْ) يمن زىاءن ِٓ( ًإالَّ ٛتًى ( جى
 ﴾ًكفىاقنا 

ٕٗ_ٕٙ ٕٖٛ 
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ابنا ﴿   ا لىٍغونا كىالى ًكذَّ الى يىٍسمىعيوفى ًفيهى
زىاءن ًمٍن رىبّْكى عىطىاءن ًحسىابنا ّٓ) ( جى

﴾ 

 ٖٕٛ ٖٙوٖ٘

 ٔ٘ ٕٓ   ﴾ ٍبيَّ السًَّبيلى يىسَّرىهي  ﴿ عبس ٘ٙ
رٙبو  ﴿ التكوير ٙٙ ًذم  (19)ًإنَّوي لىقىٍوؿي رىسيوؿو كى

( َِقػيوَّةو ًعٍندى ًذم اٍلعىٍرًش مىًكُتو )
 ﴾ميطاعو ٍبىَّ أىًمُتو 

ٜٔ_ٕٔ ٕٓ٘ 

ا كىحيقَّتٍ ﴿ اإلنشقاق ٚٙ  ٛٗ ٘وٕ ﴾كىأىًذنىٍت لًرىبػّْهى
ٍنسىافي ًممَّ خيًلقى  ﴿ الطارق ٛٙ  ٘ٓٔ ٘ ﴾ فػىٍليػىٍنظيًر اإٍلً

 ٗٓٔ ٕٔ ﴾ًض ذىاًت الصَّدًٍع كىاأٍلىرٍ  ﴿ 
 ٘ٓٔ ٖٔ ﴾ ًإنَّوي لىقىٍوؿه فىٍصله ﴿ 

ٍيفى ﴿ الغاشية ٜٙ ًبًل كى أىفىبلى يػىٍنظيريكفى ًإٔبى اإٍلً
ٍيفى ُٕخيًلقىٍت ) اًء كى ( كىًإٔبى السَّمى
ٍيفى ُٖريًفعىٍت ) ( كىًإٔبى اٍٞتًبىاًؿ كى
ٍيفى ُٗنيًصبىٍت ) ( كىًإٔبى اأٍلىٍرًض كى

ٍر ًإ٪تَّىا أىٍنتى فى  (َِسيًطحىٍت ) ذىكّْ
ره   ﴾ميذىكّْ

ٔٚ_ٕٔ ٖٔٙ 

ٍيفى فػىعىلى رىبُّكى بًعىادو ًإرىـى  ﴿ الفجر ٓٚ أىٓبٍى تػىرى كى
ا ُب  اًد الَّيًت ٓبٍى ٮتيٍلىٍق ًمثػٍليهى ذىاًت اٍلًعمى

ابيوا الصٍَّخرى  اٍلًببلًد كىٙتىيودى الًَّذينى جى
طىغىٍوا  بًاٍلوىاًد كىًفٍرعىٍوفى ًذم اأٍلىٍكتىاًد الًَّذينى 

ا اٍلفىسىادى فىصىبَّ  ُب اٍلًببلًد فىأىٍكثػىريكا ًفيهى
ابو ًإفَّ رىبَّكى  عىلىٍيًهٍم رىبُّكى سىٍوطى عىذى

 ﴾لىًباٍلًمٍرصىاًد  

ٙ_ٔٗ ٕٜٗ 
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رى عىلىٍيًو رًٍزقىوي  ﴿  هي فػىقىدى كىأىمَّا ًإذىا مىا ابٍػتىبلى
انىنً   ﴾ فػىيػىقيوؿي رىيبّْ أىىى

ٔٙ ٕٔٙ 

دى  ﴿  البلد ٔٚ ٍينً كىىى  ٕٕٙ ٓٔ ﴾ يٍػنىاهي النٍَّجدى
ابى مىٍن  ﴿ الشمس ٕٚ ا كىقىٍد خى قىٍد أىفػٍلىحى مىٍن زىكَّاىى

ا   ﴾دىسَّاىى
 ٕٔ٘و ٖ٘ٔ ٓٔوٜ

ا اأٍلىتٍػقىى﴿ الليل ٖٚ نَّبػيهى  ٛٗٔ ٚٔ ﴾كىسىييجى
ةو ٕتيٍزىل ﴿  هي ًمٍن نًٍعمى دو ًعٍندى كىمىا أًلىحى

 ﴾لىى( ًإالَّ اٍبًتغىاءى كىٍجًو رىبًّْو اأٍلىعٍ ُٗ)
 ٓٓٔ ٕٓؤٜ

ًإفَّ الًَّذينى كىفىريكا ًمٍن أىٍىًل اٍلًكتىاًب  ﴿ البينة ٗٚ
نَّمى خىاًلًدينى  كىاٍلميٍشرًًكُتى ُب نىاًر جىهى

ا   ﴾ًفيهى

 ٕٓ٘و ٖٕٗ ٙ

رنا يػىرىهي  ﴿ الزلزلة ٘ٚ يػٍ فىمىٍن يػىٍعمىٍل ًمثٍػقىاؿى ذىرَّةو خى
 هي ( كىمىٍن يػىٍعمىٍل ًمثٍػقىاؿى ذىرَّةو شىرِّا يػىرى ٕ)

﴾ 

 ٖٕٛ ٛوٚ

اءى نىٍصري اللًَّو كىاٍلفىٍتحي ) ﴿ النصر ٙٚ ( ًُإذىا جى
كىرىأىٍيتى النَّاسى يىٍدخيليوفى ُب ًديًن اللًَّو 

ا ) ( فىسىبٍّْح ًْتىٍمًد رىبّْكى ِأىفػٍوىاجن
افى تػىوَّابنا  ﴾ كىاٍستػىٍغًفٍرهي ًإنَّوي كى

 ٛٚٔو ٕٚ ٖ_ٔ
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 األحاديث النبوية  فهرس

 لصفحةا ث                                                                حديال         
كاة  ٕٔ  ... ائتو٘ب بالكتف كالدَّ

  ُٓٔ اجعلوا صبلتكم معهم سبحة
 ِّّ يأتيٍت مثل صلصلة اٞترس أحيانان 

 ُٖٓ إذا قمت إٔب الصبلة فكرب
 ِْْ بدإذا كاف يـو القيامة أذف مؤذف تتبع كل أمة ما كانت تع

 ُِّ استهدك٘ب أىدكم
 َِِ ماشاء اشفعوا تؤجركا ، كيقضي ا على لساف نبيو 

 َٓ ...أعددت لعبادم الذين آمنوا كعملوا الصاٟتات ما ال عُت رأت 
 ُِٗ ... أىعيلم أىل اٞتنة من أىل النار ؟ قاؿ : نعم

 ٕٔ ... اكتبوا أليب شاة
 ّٗ ... أال إف القوة الرمي

 َْ كتيت القرآف كمثلىو معوأال إ٘ب أ
 ُّٗ أال تأمنو٘ب ، كأنا أمُت من ُب السماء

 ِٓٓ أال كإف اٞتسد مضغة إذا صلحت صلح اٞتسد كلو
 َُٓ ... أما أىل النار الذين ىم أىلها

أمرت أف أقاتل الناس حىت يشهدكا أف ال إلو إال ا ، كأف ٤تمدان رسوؿ 
 ا

ِٓٓ 

، حىت  ، إال دارات كجوىهم ر ٭تًتقوف فيهاإف أقواما ٮترجوف من النا
 يدخلوف اٞتنة

ِْٔ 

 ُٖٓ إف أكؿ زمرة يدخلوف اٞتنة صورىم على صورة القمر ليلة البدر
 َِّ إف ا قد خلق قبل األشياء نور نبيك من نوره

 ِّٓ إف جربيل كاف ينزؿ علٌي فيدارسٍت القرآف
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 َُٖ ىل الذكرإف  مبلئكة يطوفوف ُب الطرؽ يلتمسوف حلق أ
 ْْ ... إف ا١تغضوبى عليهم ىم اليهود

 ٓٗ ... كاف يقرأ ُب الظهر  أف النيب 
 َِّ إ٪تا أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوف

 ِٔ ... إ٪تا بعثتك ألبتليك
 ّْ إ٪تا ذلك بياض النهار كسواد الليل

 َِِ أكؿ ماخلق ا القلم  فقاؿ لو : أكتب
 ُّٗ لسماءأين ا ؟ : قالت : ُب ا

 ٕٓ بلغوا عٍت كلو آية كحدثوا عن بٍت إسرائيل كالحرج
 َْ ... اٟتسٌت اٞتنة ، كالزيادة النظر إٔب كجو الرٛتن عزكجل

ا يػيٍرًضى رىسيوؿى اللَّوً   ْٓ اٟتٍىٍمدي لًلًَّو الًَّذل كىفَّقى رىسيوؿى رىسيوًؿ اللًَّو ًلمى
 ّْ خذكا عٍت مناسككم

 َِْ كخلق اٞتاف من مارج من نار خلقت ا١تبلئكة من نور ،
 َِْ جربيل ُب صورتو رأل رسوؿ ا 

 ُّٗ زكجكن أىاليكن ، كزكجٍت ا من فوؽ سبع ٝتوات
 ٓٗ . سألت عائشة أـ ا١تؤمنُت بأم سورة كاف يوتر رسوؿ ا 

 ُٔٔ سبحاف ا ماذا أنزؿ من ا٠تزائن ؟ ...
 ُٔٔ سيبُّوح قدكس رب ا١تبلئكة كالركح

 ِْ صلوا كما رأيتمو٘ب أصلي
 ُٔٔ على رسلكما إهنا صفية

 ُِٖ ... أف تؤمن با: قاؿ ؟ فأخرب٘ب عن اإلٯتاف 
ده  ﴿فإف   ِٕٓ  تعدؿ ثلث القرآف   ﴾قيٍل ىيوى اللَّوي أىحى

 ِٔ ُب ا١تسجد ٍب ركب القصواء  فصلى رسوؿ ا 
 ٔٗ ... فلوال صليت بسبح اسم ربك األعلى ، كالشمس كضحاىا

 ٖٔ ... فما رأيت أىل ا١تدينة فرحوا بشيء فرحهم بو
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 ْٕ ... فوضع قدمو فقالت حُت كضع قدمو فيها
 ُٗٔ قاؿ ا : كذبٍت ابن آدـ ، كٓب يكن لو ذلك

 ٖٓ قاـ موسى عليو السبلـ خطيبان ُب بٍت إسرائيل
 م ... قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده

 َُِ أف ٮتلق السماكات كاألرض قدر ا مقادير ا٠تلق ، قبل
 ُِٖ قرصت ٪تلة نبيان من األنبياء

 ٔٗ ٭تب ىذه السورة ، سبح اسم ربك األعلى كاف رسوؿ ا 
 ُٓٔ يسبح على الراحلة رسوؿ ا كاف 

 ُٖٓ يستفتح الصبلة بالتكبَت كاف رسوؿ ا 
 ٔٗ ... يقرأ ُب العيدين كُب اٞتمعة كاف رسوؿ ا 

 ِّْ يعاِب من التنزيل شدة رسوؿ ا كاف 
 ٓٗ ... يوتر كاف رسوؿ ا 

 ِّّ إذا أنزؿ عليو الوحي نكس رأسو  كاف النيب 
 ٓٗ ... يقرأ ُب الوتر كاف النيب 
 ِٕ .. يقوؿ ُب ركوعو: )سبحانك اللهم ربنا كْتمدؾ كاف النيب 

 ُّٖ كنا نسمع تسبيح الطعاـ كىو يؤكل
 ٕٓ ل الكتاب عن شيء فإهنم لن يهدككم كقد ضلوا  ال تسألوا أى

 ٔٓ التصدقوا أىل الكتاب كال تكذبوىم
 ٕٔ ال تكتبوا عٌت، كمن كتب عٌت غَت القرآف فليمحو

مع بُت ا١ترأة كعمتها  ْْ ... ال٬تي
 ِّٔ لقد أذكر٘ب آية كذا ككذا ، ككنت أنسيتها من سورة كذا ككذا

 َِّ كالعفاؼ كالغٌتك ا٢تدل كالتقى اللهم إ٘ب أسأل
 ُِِ اللهم إ٘ب أعوذ بك من العجز كالكسل كاٞتنب كالبخل

 ُِّ اللهم رب جربائيل كميكائيل كإسرافيل فاطر السماكات كاألرض
 ِٓ اللهم فٌقهو ُب الدين كعلمو التأكيل
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 ّٖ ... ليس ىو كما تظنوف إ٪تا ىوكما
ُب اليم ، فلينظر مب  ما الدنيا ُب اآلخرة إال مثل ما ٬تعل أحدكم أصبعو

 يرجع
َِْ 

 ُٓٔ ... يصلي سبحة الضحى قط ما رأيت رسوؿ ا 
 ّْ ماكنتي أرل الوجع بلغ بك ما أرل ، احلق رأسك

 ٖٗ من حفظ عشر آيات من أكؿ سورة الكهف
 ٕٔ من قاؿ بالقرآف بغَت علم فليتبوأ مقعده من النار

 ٕٔ من قاؿ ُب القرآف برأيو فأصاب فقد أخطأ
 َِْ اٞتنة خَت من الدنيا كما فيها موضع سوط ُب

 ِْْ كالذم نفسي بيده ال يسمع يب أحد من ىذه األمة يهودم كال نصرا٘ب
 ِْٔ كعزٌب كجبلٕب ككربيائي كعظميت ألخرجن منها من قاؿ ال إلو إال ا

 ُْٗ ... يؤتى با١توت كهيئة كبش أملح
، يسموف  خلوف اٞتنةفيد،   ٮترج قـو من النار بشفاعة ٤تمد 

 اٞتهنميُت
ِْٔ 
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 فهرس األعالم

 الصفحة م                                                          اسم العل
 ّ الزجاج إبراىيم بن محمد
 ِٓ الشاطبي إبراىيم بن موسى

 ّ الرازي أحمد بن فارس بن زكريا
 ُْ أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني

 ٗ يل بن قسطنطينإسماع
 ّٖ بن كثير أبو الفداءإسماعيل 

 ُٖ الحسين بن محمد بن المفضل الراغب األصفهاني
 ُٗ ربيعة الرأي

 ُٗ سليمان بن بالل
 ِٗ سليمان بن عبدالقوي  الطوفي  

 ّٖ عبدالرحمن بن زيد بن أسلم
 ٗٔ عبدالملك بن جريج

 ِٖ الجويني الملك بن عبداهللعبد
 ّٔ أبو عبد الرحمن السلميبيب ، عبداهلل بن ح

 ِٗ اآلمدي علي بن أبي علي
 ٖ األشعريأبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر 

 ِ اللحياني علي بن المبارك
 َِ الجرجاني علي بن محمد
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 ُُ عياض بن موسى اليحصبي المالكي
 ٕٕ القاسم بن سالم

 ِٓ األصبحي مالك بن أنس
 ّْ مجاىد بن جبر المكي  

 ُٗ جزي الكلبيبن  محمد بن أحمد
 ٓ القرطبيمحمد بن أحمد 
 ٗ الشافعي محمد بن إدريس

 ُٗ محمد بن بهادر الزركشي
 ّ الطبري محمد بن جرير

 ِٕ محمد جمال الدين القاسمي
 ِٗ محمد  السرخسي

 َُ محمد عبدالعظيم الزُّرقاني
ي  َِ محمد بن عرفة الَوْرَغمِّ

 ِٗ محمد الغزالي
 ّ مد بن يوسف بن علي بن حيان ، الغرناطيمح

 َُ محمود بن عبداهلل الحسيني األلوسي
 ِْ القشيري النيسابوريمسلم بن الحجاج 

 ِ . الفراء ياديحيى بن ز 
 ْْ يوسف بن عبداهلل بن محمد بن عبد البر
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 فهرس المصادر والمراجع

ٖتقيق عبدالرٛتن الفريوائي ، دار الصميعي ، الرياض ، السعودية ،  : للجورقا٘ب" األباطيل كا١تناكَت كالصحاح ا١تشاىَت"  ُ
 . ـُْٗٗىػ ُُْٓ، الطبعة الثالثة ، 

، مركز الناقد الثقاُب ، دمشق ،  ٛتد ٤تمد الفاضلأل " :الكرٙب دراسة كنقد  االٕتاه العلما٘ب ا١تعاصر ُب علـو القرآف"  ِ
 . ـََِٖسوريا ، الطبعة األكٔب ، 

مركز الدراسات القرآنية السيوطي، ٖتقيق بن أيب بكر جبلؿ الدين عبدالرٛتن أليب الفضل : ف ُب علـو القرآف " " اإلتقا ّ
٣تمع ا١تلك فهد لطباعة ا١تصحف الشريف ، طبعة خاصة بوزارة الشؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعوة كاإلرشاد ، ،

 ىػ .ُِْٔعاـ  ، ا١تدينة ا١تنورة ، ا١تملكة العربية السعودية
" اجتماع اٞتيوش اإلسبلمية " : البن القيم  ، ٖتقيق زائد النشَتم  ، دار عآب الفوائد  ، مكة ، السعودية  ، الطبعة  ْ

 . ىػُُّْاألكٔب ، 
ىػ َُْٕ" إٚتاؿ اإلصابة ُب أقواؿ الصحابة " ٠تليل العبلئي الشافعي ، ٖتقيق ٤تمد سليماف األشقر ،الطبعة األكٔب  ٓ

 . نشورات مركز ا١تخطوطات كالًتاث ،  الكويتـ ،  مُٕٖٗ
لعلي بن ٤تمد اآلمدم ، تعليق عبدالرزاؽ العفيفي ، دار الصميعي ، الرياض ، : اإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ " "  ٔ

 . ـََِّىػ ُِْْالسعودية ، الطبعة األكٔب ،
ىػ( ، ٖتقيق  أٛتد ٤تمد ْٔٓي )ت: أليب ٤تمد علي بن أٛتد بن حـز األندلس: اإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ " "  ٕ

 اآلفاؽ اٞتديدة ، بَتكت ، لبناف .شاكر، دار 
 ـ  . ُِٗٗىػَُُِْتكت ، لبناف ، ، دار إحياء الًتاث العريب ، ب" : للجصاص ،  أحكاـ القرآف"  ٖ

 . البن العريب ، دار ا١تعرفة ، بَتكت ، لبناف: " أحكاـ القرآف "  ٗ

 الًتاث العريب ، بَتكت ، لبناف  . ، دار إحياء" : أليب السعود م إٔب مزايا القرآف الكرٙب إرشاد العقل السلي "  َُ

مد بن علي الشوكا٘ب ، ٖتقيق أيب حفص سامي بن العريب : إٔب ٖتقيق اٟتق من علم األصوؿ "  رشاد الفحوؿ" إ ُُ
 . ـَََِ ىػُُِْاألثرم ، دار الفضيلة ، الرياض ، السعودية ، الطبعة األكٔب، 

،  ا١تكتب اإلسبلمي ، بَتكت ، لبناف ، الطبعة الثانية: لؤللبا٘ب ، " إركاء الغليل ُب ٗتريج أحاديث منار السبيل "  ُِ
 ـ  .ُٖٓٗىػ َُْٓ

، ٖتقيق ٤تمد باسل عيوف السود ، دار الكتب العلمية ،  لز٥تشرمأليب القاسم جار ا ٤تمودا:  " أساس الببلغة " ُّ
 ـ  .ُٖٗٗىػ ُُْٗ، الطبعة األكٔب ، بناف بَتكت ، ل

" االستذكار اٞتامع ١تذاىب فقهاء األمصار كعلماء األقطار فيما تضمنو ا١توطأ من معا٘ب الرأم كاآلثار كشرح ذلك كلو  ُْ
ي ، أليب عمر ابن عبد الرب ، ٖتقيق عبدا١تعطي أمُت قلعجي ، دار قتيبة ، دمشق ، كدار الوع: باإل٬تاز كاالختصار " 

 . ـُّٗٗىػ ُُْْحلب ، سوريا ، الطبعة األكٔب 
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 ـ .َُٗٗ، مصر ، الطبعة الرابعة ، " اإلسرائيليات ُب التفسَت كاٟتديث " ٤تمد حسُت الذىيب ، مكتبة كىبة ، القاىرة  ُٓ

لطبعة الرابعة ، صر ، امد أبو شهبة ، مكتبة السنة ، القاىرة ، م: اإلسرائيليات كا١توضوعات ُب كتب التفسَت" "  ُٔ
 ىػ  .َُْٖ

" أسرار ترتيب القرآف " للحافظ جبلؿ الدين السيوطي ، ٖتقيق عبدالقادر أٛتد عطا ، دار االعتصاـ ، القاىرة ، مصر  ُٕ
 . ـُٖٕٗىػ ُّٖٗ،  الطبعة الثانية ، 

 . اشدم ، مكتبة السودام، ٖتقيق عبدا بن ٤تمد اٟت البيهقيأليب بكر أٛتد بن اٟتسُت : " األٝتاء كالصفات "  ُٖ

 ـُٖٔٗىػ ٠َُْٔتالد عبدالرٛتن العك ، دار النفائس ، بَتكت ، لبناف ، الطبعة الثانية ، " أصوؿ التفسَت كقواعده ": ُٗ
. 

،الطبعة األكٔب :  لبناف ، بَتكت، دار الكتاب العلمية  لسرخسي  ، ٖتقيق أبوالوفا األفغا٘ب ، : "  أصوؿ السرخسي"  َِ
 . ـُّٗٗىػ _ ُُْْعاـ 

إشراؼ بكربن عبدا أبوزيد ، طبعة دار الفوائد : مد األمُت الشنقيطي ، " أضواء البياف ُب إيضاح القرآف بالقرآف "  ُِ
 ، السعودية . مطبوعات آّمع ّتدة

د٘ب ، القاىرة ، مصر ، البن خالويو ، عبدالرٛتن بن سليماف العثيمُت ، مطبعة ا١ت: " إعراب القراءات السبع كعللها "  ِِ
 . ـُِٗٗىػ ُُّْالطبعة األكٔب ، 

أليب جعفر أٛتد النحاس ، اعتٌت بو خالد العلي ، دار ا١تعرفة ، بَتكت ، لبناف ، الطبعة الثانية ، : " إعراب القرآف "  ِّ
 . ـََِٖىػ ُِْٗ

ىػ ُُْٓبة ا١تلك فهد ، الرياض ، السعودية ، أليب القاسم األصبها٘ب ، ٖتقيق فائزة ا١تؤيد ، مكت: " إعراب القرآف "  ِْ
 . ـُٓٗٗ

" األعبلـ قاموس تراجم ألشهر الرجاؿ كالنساء من العرب كا١تستعربُت كا١تستشرقُت " : ٠تَت الدين الزركلي ، دار العلم  ِٓ
 ـ .ََِِللمبليُت ، بَتكت ،لبناف ، الطبعة ا٠تامسة عشر، عاـ 

ر ، الطبعة األكٔب للقاضي عياض ، ٖتقيق ٭تِت إٝتاعيل ، دار الوفاء ، ا١تنصورة ، مص: " إكماؿ ا١تعلم بفوائد مسلم "  ِٔ
 ـ  .ُٖٗٗىػ ُُْٗ

 . ا١تعركؼ بتفسَت البيضاكم ، دار إحياء الًتاث العريب ، بَتكت ، لبناف: " أنوار التنزيل كأسرار التأكيل "  ِٕ

نبيل بن منصورالبصارة ، : لاٟتافظ ابن حجر ُب فتح البارم " ا ذكرى" أنيس السارم ُب ٗتريج كٖتقيق األحاديث اليت  ِٖ
 . ـََِٓىػ ُِْٔمؤسسة الرياف ، بَتكت ، لبناف ، الطبعة األكٔب ، 

أليب بكر ابن ا١تنذر ، ٖتقيق أبو ٛتاد صغَت أٛتد حنيف ، دار الطيبة ، : كسط ُب السنن كاإلٚتاع كاالختبلؼ " " األ ِٗ
 . ـُٖٓٗىػ َُْٓبعة األكٔب الرياض ، السعودية ، الط

" البحر الزخار ا١تعركؼ ٔتسند البزار " ٖتقيق ٤تفوظ الرٛتن زين ا ، مؤسسة علـو القرآف بَتكت ، ك مكتبة العلـو  َّ
 . ـُٖٖٗىػ َُْٗكاٟتكم ، ا١تدينة ا١تنورة ، الطبعة األكٔب ، 

جود كعلي ٤تمد معوض ، دار الكتب العلمية ، بَتكت ، ، ٖتقيق عادؿ أٛتد عبد ا١تو أليب حياف : " البحر ايط "  ُّ
 . ـُّٗٗىػ ُُّْلبناف ، الطبعة األكٔب 

 



313 

 

ىػ ُُْْ" بدائع التفسَت اٞتامع لتفسَت ابن القيم اٞتوزية " دار ابن اٞتوزم ،الرياض ، السعودية ،  الطبعة األكٔب  ِّ
 . ـُّٗٗ

 . ٤تمد العمراف ، إشراؼ بكر أبوزيد ، دار عآب الفوائد ، السعودية" بدائع الفوائد " : البن القيم ، ٖتقيق علي بن  ّّ

ىػ ُُْٕ" البداية كالنهاية " : البن كثَت ،  ٖتقيق عبدا الًتكي ، دار ىجر ، اٞتيزة ، مصر ، الطبعة األكٔب ،  ّْ
 ـ  .ُٕٗٗ

قيق ٤تمد حسن حبلؽ ، دار ابن كثَت ، مد علي الشوكا٘ب ، ٖت: " البدر الطالع ٔتحاسن من بعد القرف السابع "  ّٓ
 . ـََِٔىػ ُِْٕبَتكت ، لبناف ،الطبعة األكٔب ،  

دار ا٢تجرة ، الرياض ، السعودية ، : البن ا١تلقن ، " البدر ا١تنَت ُب ٗتريج األحاديث كاآلثار الواقعة ُب الشرح الكبَت"  ّٔ
 . ـََِْىػ ُِْٓالطبعة األكٔب ، 

للجويٍت ، ٖتقيق  عبدالعظيم الديب ، طبع على نفقة أمَت دكلة قطرالشيخ خليفة بن ٛتد : لفقو " الربىاف ُب أصوؿ ا"  ّٕ
 . ىػُّٗٗآؿ ثا٘ب ، الطبعة األكٔب ،

بدر الدين ٤تمد بن عبد ا بن ّٔادر الزركشي ، طبعة :دار إحياء الكتب العربية عيسى ل: "  " الربىاف ُب علـو القرآف ّٖ
 ـ ُٕٓٗ -ىػ  ُّٕٔائو ، كدار ا١تعرفة ، بَتكت ، لبناف ، الطبعة : األكٔب ، عاـ الباىب اٟتليب كشرك

للحافظ جبلؿ الدين عبدالرٛتن السيوطي ، ٖتقيق ٤تمد أبوالفضل إبراىيم : " بغية الوعاة ُب طبقات اللغويُت كالنحاة "  ّٗ
 ـ .ُٕٗٗىػ ُّٗٗدار الفكر ، الطبعة الثانية  ،

أئمة النحو كاللغة " ّٓد الدين ٤تمد بن يعقوب الفَتكزآبادم ، ٖتقيق ٤تمد ا١تصرم ، دار سعد الدين " البلغة ُب تراجم  َْ
 . ـَََِىػ _ ُُِْ، دمشق ، سوريا ، الطبعة األكٔب ، 

أليب عمرك الدا٘ب األندلسي ، ٖتقيق الدكتور غاٖب قٌدكرم اٟتىمد ، منشورات مركز : " البياف ُب عد آم القرآف "  ُْ
 ـ .ُْٗٗىػ ُُْْخطوطات كالًتاث كالوثائق ، دكلة الكويت ، الطبعة األكٔب ، ا١ت

مد مرتضى اٟتسيٍت الزُّبيدم ، ٖتقيق عبدالستار أٛتد فراج ، الًتاث العريب ،  " :" تاج العركس من جواىر القاموس  ِْ
 . ـُٓٔٗىػ ُّٖٓسلسلة تصدرىا كزارة اإلرشاد كاألنباء ، ُب الكويت ، مطبعة حكومة الكويت ، 

 الكتب العلمية ، بَتكت ، لبناف .البغدادم ، دار  ٠تطيبأليب بكر أٛتد بن علي ا: أك مدينة السبلـ " تاريخ بغداد "  ّْ

أليب زيد عمر بن شبو النمَتم ، ٖتقيق  فهيم ٤تمد شلتوت ، مكة ا١تكرمة ، السعودية ، : " تاريخ ا١تدينة ا١تنورة "  ْْ
 .ـ ُٕٗٗىػ ُّٗٗ

 . دار الكتب العلمية ، بَتكت ، لبناف: للبخارم ، " التاريخ الكبَت "  ْٓ

التبياف ُب آداب ٛتلة القرآف " ٖتقيق بشَت ٤تمد عيوف ، مكتبة ا١تؤيد كدار البياف ، الطائف ، السعودية ، كدمشق ، "  ْٔ
 . ـُُٗٗىػ ُُِْسوريا ، الطبعة األكٔب ، 

 . ـُْٖٗمد الطاىر ابن عاشور، الدار التونسية للنشر ، عاـ : "  " التحرير كالتنوير ُب التفسَت ْٕ

اعتٌت بو أشرؼ بن عبدا١تقصود ، مكتبة طربية : للعراقي ، " ٗتريج إحياء علـو الدين ا١تسمى ا١تغٍت عن ٛتل األسفار "  ْٖ
 . ـُٓٗٗىػ ُُْٓ، الرياض ، السعودية ، الطبعة األكٔب ، 

أليب عبدا ٤تمد بن أٛتد القرطيب ، ٖتقيق الصادؽ بن ٤تمد بن إبراىيم ، : تى كأمور اآلخرة " " التذكرة بأحواؿ ا١تو  ْٗ
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 . ىػُِْٓدار ا١تنهاج ، الرياض ، السعودية ، الطبعة األكٔب ، 
 . لبناف،  دار الكتب العلمية بَتكتأليب عبدا مشس الدين ٤تمد الذىيب ، : "  تذكرة اٟتفاظ " َٓ

، مكتبة دار ا١تناىج ، الرياض ، السعودية ، الطبعة األكٔب ،  ُب الكتاب كالسنة " ٤تمد بن إسحاؽ كندك " التسبيح ُٓ
 ىػػػ. ُِْٔ

أليب القاسم ٤تمد بن أٛتد بن جيزٌم الكليب ، ٖتقيق ٤تمد سآب ىاشم ، دار الكتب : " التسهيل لعلـو التنزيل "  ِٓ
 . ـُٓٗٗىػ ُُْٓ:العلمية ، بَتكت ، لبناف ، الطبعة األكٔب 

، ٖتقيق  ٤تمد عبدالرٛتن ا١ترعشلي ، دار النفائس ، بَتكت ، لبناف ٞترجا٘ب علي بن ٤تمد الشريف ا: ل"  التعريفات  " ّٓ
 ـ  .َُِِىػ ، ُّّْلطبعة الثالثة ، ، ا

ا ، الطبعة ا٠تامسة ، لصبلح عبدالفتاح ا٠تالدم ، دار القلم ، دمشق ، سوري: " تعريف الدارسُت ٔتناىج ا١تفسرين "  ْٓ
 . ـَُِِىػ ُّّْ

تفسَتاإلماـ ٣تاىد بن جرب"  ٖتقيق  ٤تمد عبدالسبلـ أبوالنيل ، دار الفكر اإلسبلمي اٟتديثة ، مدينة نصر، القاىرة ، "  ٓٓ
 . ـُٖٗٗىػ َُُْالطبعة األكٔب :

 . ـ الطبعة األكٔب ُٖٔٗ -تونس  -يتونية مركز البحوث بالكلية الز ي " ٖتقيق حسن ا١تناعي ، تفسَت ابن عرفة ا١تالك " ٔٓ

ا٢تررم الشافعي ، إشراؼ ىاشم ٤تمد   مد األمُت األرمي :" تفسَت حدائق الركح كالر٭تاف ُب ركايب علـو القرآف "  ٕٓ
 . ـََُِىػ ُُِْمهدم ، دار طوؽ النجاة ، بَتكت ، لبناف ، الطبعة األكٔب ، 

 . ـََِِىػ ُِّْدار ابن حـز ، بَتكت ، لبناف ، الطبعة األكٔب ،  ، كثَت   بن" تفسَت القرآف العظيم " : ال ٖٓ

، ٖتقيق أسعد ٤تمد الطيب ،  بن أيب حاًبال: كالصحابة كالتابعُت " " تفسَت القرآف العظيم مسندان عن رسوؿ ا   ٗٓ
 ـ  .ُٕٗٗىػ ُُْٕ، الطبعة األكٔب ، مكتبة نزار الباز، مكة ا١تكرمة _ الرياض ، السعودية 

البن القيم ، ٚتعو ٤تمد أكيس الندكم ، حققو ٤تمد حامد الفقي ، دار الكتب العلمية ، بَتكت ، : " التفسَت القيم "  َٔ
 .  لبناف

 ـ  .َََِمد حسُت الذىيب ، مكتبة كىبة ، القاىرة ، مصر ، الطبعة السابعة ، عاـ : "  التفسَت كا١تفسركف"  ُٔ

أليب بكر أٛتد بن علي ا٠تطيب البغدادم ، ٖتقيق سعد عبدالغفار علي ، دار االستقامة ، القاىرة ، :  " تقييد العلم " ِٔ
 . ـََِٖىػ ُِْٗمصر ، الطبعة األكٔب ، 

أليب عمر يوسف بن عبدا بن عبد الرب النمرم األندلسي ، ٖتقيق : التمهيد ١تا ُب ا١توطأ من ا١تعا٘ب كاألسانيد " "  ّٔ
 .ـ  ُٕٔٗىػ ُّٕٖد العلوم ، ك٤تمد عبدالكبَت البكرم ، ا١تكتبة العامة ، الرباط ، ا١تغرب ، مصطفى بن أٛت

، ٖتقيق  مكتب ٖتقيق الًتاث ُب مؤسسة الرسالة  الفضل، أٛتد بن عليالعسقبل٘ب، الشافعي يبأل: " هتذيب التهذيب "  ْٔ
 . ـُٓٗٗىػ _ ُُْٔ، مؤسسة الرسالة ، بَتكت لبناف ، 

، مكتبة ا١تعارؼ ، الرياض ، السعودية ، الطبعة  ٖتقيق  إٝتاعيل بن غازم مرحبا: البن القيم  ، يب السنن " هتذ"  ٓٔ
 . ـََِٕىػ ُِْٖاألكٔب ، 

أليب منصور ٤تمد بن أٛتد األزىرم ، ٖتقيق عبدالسبلـ ىاركف ، ك٤تمد علي النجار ، الدار ا١تصرية : " هتذيب اللغة "  ٔٔ
  . ـُْٔٗىػ _ ُّْٖعاـ  للتأليف كالًتٚتة ،

 



315 

 

ىػ ُُْٔ، الطبعة األكٔب ، أليب عمرك الدا٘ب ، دار الكتب العلمية ، بَتكت ، لبناف: " التيسَت ُب القراءات السبع "  ٕٔ
 ـ  .ُٔٗٗ

 . أليب عمر يوسف بن عبدالرب ، ٖتقيق أيب األشباؿ الزىَتم ، دار ابن اٞتوزم: جامع بياف العلم كفضلو " "  ٖٔ

أليب جعفر٤تمد بن جرير الطربم ، ٖتقيق ٤تمود ٤تمد شاكر ك أٛتد ٤تمد : امع البياف عن تأكيل آم القرآف " " ج ٗٔ
ٖتقيق عبدا بن عبداسن الًتكي ،  ك اعتمدت على ، شاكر، مكتبة ابن تيمية ، القاىرة ، مصر، الطبعة الثانية
ىػ ُِِْ، بدار ىجر ، القاىرة ، مصر ، الطبعة األكٔب ، بالتعاكف مع مركز البحوث كالدراسات العربية اإلسبلمية 

 . ـ اعتمدتو من بعد سورة " إبراىيم "ََُِ
أليب عبدا ٤تمد بن أٛتد بن أيب بكر القرطيب ، : " اٞتامع ألحكاـ القرآف كا١تبُت ١تا تضمنو من السنة كآم الفرقاف "  َٕ

 . ـََِٔىػ ُِْٕالة ، بَتكت ، لبناف ، الطبعة األكٔب ، ٖتقيق  عبدا بن عبداسن الًتكي ، مؤسسة الرس
للبيهقي أشرؼ على ٖتقيقو ، مكتبة الرشد ، الرياض ، السعودية ، الطبعة األكٔب ، : " اٞتامع لشعب اإلٯتاف "  ُٕ

 . ـََِّىػ ُِّْ
از ، كعبدالرٛتن الرباؾ ، دار " مع فتح البارم البن حجر ،تعليق عبدالعزيز بن بللبخارم  " اٞتامع ا١تسند الصحيح  ِٕ

 ـ .ََِٓىػ ُِْٔ، الطبعة األكٔب ، طيبة ، الرياض ، السعودية 
،  البن القيم ، ٖتقيق زائد بن أٛتد النشَتم ،  دار عآب الفوائد ، مكة:  " حادم األركاح إٔب ببلد األفراح "  ّٕ

 السعودية .

 الكتب العلمية ، بَتكت ، لبناف  . مد بن ٤تمود العطار، دارٟتسن بن ٤ت: " حاشية العطار على ٚتع اٞتوامع "  ْٕ

 . ـُِٖٗىػ َُِْ" اٟتاكم ُب الفتاكم " : للسيوطي ، دار الكتب العلمية ، بَتكت ، لبناف ،  ٕٓ

 البن خالويو ، ٖتقيق عبدالعاؿ سآب مكـر ، دار الشركؽ ،بَتكت ، لبناف ،  الطبعة" : " اٟتجة ُب القراءات السبع  ٕٔ
 . ـُٕٗٗىػ ُّٗٗالثالثة 

أليب زرعة عبدالرٛتن بن ز٧تلة ، ٖتقيق سعيد األفغا٘ب ، مؤسسة الرسالة ، بَتكت ، لبناف ، الطبعة : " حجة القراءات "  ٕٕ
 . ـُٕٗٗىػُُْٖا٠تامسة ، 

دار ا١تأموف للًتاث  أليب علي اٟتسن الفارسي ، ٖتقيق بدر الدين قهوجي ك بشَت جو٬تإب ،: " اٟتجة للقراء السبعة "  ٖٕ
 . ـُْٖٗىػ َُْْ، دمشق ، سوريا ، الطبعة األكٔب ، 

ىػ( ٖتقيق  نزيو ٛتاد ، مؤسسة ْْٕأليب الوليد سليماف بن خلف الباجي األندلسي ،)ت:  :" اٟتدكد ُب األصوؿ "  ٕٗ
 ، بَتكت ، لبناف ، كٛتص ، سوريا  .الزعيب 

طبعة ، الفهرسة مكتبة ا١تلك فهدالوطنية  هد بن عبدالرٛتن بن سليماف الركمي ،فل:  دراسات ُب علـو القرآف الكرٙب ""  َٖ
 .ـ ََِٓىػ  _ ُِْٔالسعودية ، عاـ الرابعة عشرة ، الرياض ، 

 ـ .ََِّىػ ُِْْ، دار ىجر، مصر ،  ، ٖتقيق مركز ىجر للبحوثللسيوطي  :" الدر ا١تنثور"  ُٖ

إشراؼ بكر بن عبدا أبوزيد ، دار عآب الفوائد ، مكة  : للشنقيطي ، "  دفع إيهاـ كاالضطراب عن آيات الكتاب " ِٖ
 . ىػُِْٔ، السعودية ، الطبعة األكٔب ، 

 . ىػَُْْ، الطبعة الثانية ، سوريا ،  دمشق ، مؤسسة علـو القرآف ،  " : البن تيمية دقائق التفسَت"  ّٖ
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ىػ  ُُْْ،  ، دار الكتب العلمية ، بَتكت ، لبناف ، الطبعة الثانيةديواف حساف بن ثابت األنصارم رضي ا عنو " "  ْٖ
 ـ  .ُْٗٗ

 . ، دار الكتب العلمية ، بَتكت ، لبنافشاكر٤تمد ٛتد كشرح ألٖتقيق ، لشافعي ئلماـ ل: " الرسالة  " ٖٓ

 لوسي ،عبد ا اٟتسيٍت األ شهاب الدين ٤تمود بنللشيخ :  "  ركح ا١تعا٘ب ُب تفسَت القرآف العظيم كالسبع ا١تثا٘ب"  ٖٔ
 . ىػُُْٖٓتقيق علي عبدالبارم عطية ، طبعة: دار الكتب العلمية ، بَتكت ، لبناف ، عاـ 

البن القيم ، ٖتقيق ٤تمد عزيز مشس ، دار عآب الفوائد ،  مكة ا١تكرمة ، السعودية  : " ركضة ابُت كنزىة ا١تشتاقُت  "  ٕٖ
 .ىػ  ُُّْ، الطبعة األكٔب 

 الرياض ، السعودية لعبدا بن أٛتد بن قدامة ا١تقدسي ، ٖتقيق  ٤تمود حامد عثماف ، :ركضة الناظر كجنة ا١تناظر" "  ٖٖ
. 

أليب الفرج ابن اٞتوزم ، ا١تكتب اإلسبلمي ، بَتكت ، لبناف ،  الطبعة الثالثة ، : " زاد ا١تسَت ُب علم التفسَت "  ٖٗ
 . ـُْٖٗىػ َُْْ

 البن ٣تاىد ، ٖتقيق شوقي ضيف ، دار ا١تعارؼ ، القاىرة ، مصر:  القراءات " " السبعة ُب َٗ

 ، ياسر ا١تزكرعي ، الكويت . لعلي الضباع: " ٝتَت الطالبُت ُب رسم كضبط الكتاب ا١تبُت "  ُٗ

الطبعة الرابعة ، ، دار الوراؽ ، الرياض ، السعودية ،  صطفى السباعي١ت: ُب التشريع اإلسبلمي " السنة مكانتها "  ِٗ
 . ـََِٕىػ ُِْٕ

، بَتكت ، لبناف ، الطبعة األكٔب ،  دار ابن حـز ، البن أمَت العظيم آبادم" : مع عوف ا١تعبود ،  داكد  أيب" سنن  ّٗ
 . ـََِٓىػ ُِْٔ

 بة ا١تعارؼ ، الرياض ، السعودية .مكت " سنن ابن ماجو  "  ْٗ

 مباركفورم ، بيت األفكار الدكلية ، األردف ." سنن الًتمذم مع ٖتفة األحوذم " لل ٓٗ

 . ٖتقيق فواز أٛتد زمرٕب  كخالد السَّبع" : الدارمي " سنن  ٔٗ

ٖتقيق عبدا١تعطي أمُت قلعجي ، دار الوفاء ، ا١تنصورة ، مصر ، الطبعة األكٔب ،  ،  : للبيهقي" السنن الصغرل "  ٕٗ
 . ـُٖٗٗىػ َُُْ

 . ىػُّْٕٔتطبعة دائرة ا١تعارؼ العثمانية ، حيدر آباد ، ا٢تند ، قي ، : للبيه" السنن الكربل "  ٖٗ

 . ـَُّٗىػ ُّْٖدار الفكر ، بَتكت ، لبناف ، الطبعة األكٔب ،  " بشرح السيوطي كحاشية السندم " سنن النسائي  ٗٗ

كت ، لبناف ، الطبعة األكٔب ، أليب ٤تمد بن أٛتد بن عثماف الذىيب ، مؤسسة الرسالة بَت : " سَت أعبلـ النببلء "  ََُ
 . ـُِٖٗىػ َُِْ

لسعد الدين مسعود بن عمر التفتا زا٘ب الشافعي ، ٖتقيق : " شرح التلويح على التوضيح ١تنت التنقيح ُب أصوؿ الفقو "  َُُ
 بَتكت ، لبناف ، الطبعة األكٔب  . زكرياعمَتات ، دار الكتب العلمية ،

مد بن أٛتد : ا١تختصر التحرير أك ا١تخترب ا١تبتكر شرح ا١تختصر ُب أصوؿ الفقو "  ا١تسمى شرح الكوكب ا١تنَت"  َُِ
الفتوحي اٟتنبلي ا١تعركؼ بابن النجار ، ٖتقيق  ٤تمد الزحيلي ك نزيو ٛتاد ، مكتبة العبيكاف ، الرياض ، السعودية ، 
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 . ـُّٗٗىػ ُُّْ
لطوُب ، شرح  سعد الشثرم ، دار التدمرية ، الرياض ، السعودية ، أليب الربيع سليماف ا: شرح ٥تتصر ركضة الناظر" "  َُّ

 . ـََُِىػ ُُّْالطبعة األكٔب ، 
، بالتعاكف مع الدار السلفية  ، السعودية ، ك بالرياض، مكتبة الرشد للنشر كالتوزيع : للبيهقي ،  "شعب اإلٯتاف  "  َُْ

 . ـ ََِّ -ىػ  ُِّْبا٢تند الطبعة األكٔب، ، ببومبام 
للقاضي عياض ، ٖتقيق علي ٤تمد البجاكم ، دار الكتاب العريب ، بَتكت ، : " الشفا بتعريف حقوؽ ا١تصطفى "  َُٓ

 . ـُْٖٗىػ َُْْلبناف ، 
" شفاء العليل ُب القضاء كالقدر " : البن القيم ، ٖتقيق مصطفى الشليب ، مكتبة السوادم ، جدة ، السعودية ،  َُٔ

 ـ  .ُُٗٗ ىػػُُِْالطبعة األكٔب 
ٝتاعيل بن ٛتاد اٞتوىرم ، ٖتقيق أٛتد عبدالغفور عطار، دار العلم تاج اللغة كصحاح العربية " : إل" الصحاح  َُٕ

 ـ  .َُٗٗلبناف ، الطبعة الرابعة : للمبليُت ، بَتكت ، 
 ة .بَتكت ، لبناف ، الطبعة الثانيمؤسسة الرسالة ،  " مع اإلحساف  " صحيح ابن حباف البسيت َُٖ

أليب حسُت مسلم بن اٟتجاج النيسابورم ، كالشرح أليب زكريا ٭تِت بن شرؼ النوكم : مسلم بشرح النوكم " " صحيح  َُٗ
   ـ  .ََِْىػ  _  ُِْٓالعاشرة  ،   ، دار ا١تعرفة  ، بَتكت ،  لبناف ، الطبعة

ي بن ٤تمد الدخيل ا ، دار العاصمة ، الرياض ، " الصواعق ا١ترسلة على اٞتهمية كا١تعطلة " : البن القيم ، ٖتقيق عل َُُ
 . السعودية

، الطبعة األكٔب ، ٖتقيق عبد ا١تعطي أمُت قلعجمي ، دارالكتب العلمية ، بَتكت ، لبناف : للعقيلي ، " الضعفاء الكبَت"  ُُُ
 ـ  .ُْٖٗىػ َُْْ

ىػ ُُْٖ، ٖتقيق أٛتد خاف  ، الطبعة األكٔب ،  ٤تمد بن أٛتد بن عثماف الذىيبأليب عبدا : " طبقات القراء "  ُُِ
 . ـُٕٗٗ

مد بن سعد بن منيع الزىرم ، ٖتقيق  علي ٤تمد عمر ، مكتبة ا٠تا٧تي ، القاىرة ، مصر ، : " طبقات الكبَت"  ُُّ
 . ـََُِىػ ُُِْالطبعة األكٔب ، 

لي ٤تمد عمر ، ٔتركز ٖتقيق الًتاث بدار " طبقات ا١تفسرين " : لشمس الدين ٤تمد بن علي الداكدم ، ٖتقيق ع ُُْ
 . ـُْٗٗىػ  ُُْٓالكتب بَتكت ، كالناشر مكتبة كىبة ، القاىرة ، مصر ، الطبعة الثانية  

أليب بكر٤تمد بن اٟتسن الزُّبيدم األندلسي ، ٖتقيق :٤تمد أبوالفضل إبراىيم ، دار : " طبقات النحويُت كاللغويُت "  ُُٓ
 . ُّٕٗ صر ، الطبعة : الثانية ، عاـا١تعارؼ ، القاىرة ، م

 . دار الكتب العلمية ، بَتكت ، لبنافالبن العريب ا١تالكي ، " عارضة األحوذم بشرح صحيح الًتمذم "  ُُٔ

" العلو " : للذىيب ، اعتٌت بو أشرؼ عبدا١تقصود ، مكتبة أضواء السلف ، الرياض ، السعودية ، الطبعة األكٔب ،  ُُٕ
 . ـُٓٗٗىػ ُُْٔ

 ـ .َُِِىػ  ُّّْاألكٔب :  " علـو القرآف الكرٙب " : لنور الدين عًت ، دار البصائر ، القاىرة ، مصر ، الطبعة ُُٖ

ىػػػ َُْٕ" عمل اليـو كالليلة " : ابن السٍت  ، ٖتقيق بشَت ٤تمد عيوف ، دار البياف ، دمشق ، سوريا ، الطبعة األكٔب ،  ُُٗ
 ـ .ُٕٖٗ
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ىػ ُِْٔ، بَتكت ، لبناف ، الطبعة األكٔب ،  دار ابن حـز  " للمنذرم ،على شرح سنن أيب داكد " عوف ا١تعبود  َُِ
 . ـََِٓ

البن اٞتزرم الدمشقي ، ٖتقيق برجسًت اسر ، دار الكتب العلمية ، بَتكت ، لبناف : " غاية النهاية ُب طبقات القراء "  ُُِ
 . ـََِٔىػ ُِْٕ، الطبعة األكٔب ، 

بارم ُب شرح صحيح البخارم " أليب الفرج عبدالرٛتن البغدادم ، ا١تلقب ابن رجب ، ٖتقيق طارؽ عوض ا " فتح ال ُِِ
 ىػ  .ُِْٓعودية ، الطبعة الثالثة ، ، دار ابن اٞتوزم ، الرياض ، الس

قيق عبدالرٛتن عمَتة ، مع مد بن علي الشوكا٘ب ، ٖت: اٞتامع بُت فٍت الركاية كالدراية من علم  التفسَت"  فتح القدير"  ُِّ
 . ٞتنة ٖتقيق دار الوفاء ، ا١تنصورة ، مصر

أليب عبيد القاسم بن سبلـ ا٢تركم ، ٖتقيق مركاف العطية ، ك٤تسن خرابة ، ككفاء تقي الدين ، دار : فضائل القرآف " "  ُِْ
 ت .بَتك ك ابن كثَت ، دمشق _ 

ادة ، دار إحياء العلـو ، بَتكت ، لبناف ، كدار الثقافة ، دار البيضاء ، ٖتقيق فاركؽ ٛت: للنسائي ، " فضائل القرآف "  ُِٓ
 . ـُِٗٗىػ ُُّْا١تغرب ، الطبعة الثانية ، 

، ٖتقيق عادؿ بن يوسف العزازم ، دارابن اٞتوزم ، الرياض ، السعودية : ا٠تطيب البغدادم ، " الفقيو كا١تتفقو "  ُِٔ
 ـ .ُٔٗٗىػ ُُْٕالطبعة األكٔب ، 

أليب الفرج ٤تمد ابن أيب إسحاؽ بن : " الفهرست ُب أخبار العلماء ا١تصنفُت من القدماء كادثُت كأٝتاء كتبهم "  ُِٕ
اف سنة ٤تمد الوراؽ ا١تعركؼ بالندٙب ، ٖتقيق رضا _ ٕتٌدد ابن علي بن زين العابدين اٟتائرل ، طهراف ، إيراف ، ُب شعب

 . ُُٕٗىػ ، أكتوبر سنة ُُّٗ
 . ـُِٕٗىػ ُُّٗدار ا١تعرفة ، بَتكت ، لبناف ، الطبعة الثانية ، للمناكم ، ض القدير شرح اٞتامع الصغَت " " في ُِٖ

، ٖتقيق مركز الرسالة للدراسات كٖتقيق الًتاث ، مؤسسة  فَتكز آبادمد الدين ٤تمد يعقوب ال: ّٓ" القاموس ايط "  ُِٗ
 . ـَُِِىػ ُّّْ، الرسالة ، بَتكت ، لبناف ، الطبعة الثالثة 

ق ُُِْالطبعة األكٔب :،  عماف _ األردف ، دار الفتح ، فضل حسن عباس ل :" قضايا قرآنية ُب ا١توسوعة الربيطانية"  َُّ
 . ـَََِ

ٖتقيق  سهيل زٌكار، دار الفكر ، بَتكت ، لبناف ، الطبعة الثالثة ، : البن عدم ، " " الكامل ُب ضعفاء الرجاؿ  ُُّ
 . ـُٖٖٗ

أليب بكر ٤تمد بن إبراىيم بن ا١تنذر النيسابورم ، ٖتقيق  سعد بن ٤تمد السعد ، دار ا١تآثر، : " كتاب تفسَت القرآف"  ُِّ
 . ـََِِىػ ُِّْا١تدينة ا١تنورة ، السعودية  ، الطبعة األكٔب ، 

"  ، أليب عبدا اٟتسُت  " كتاب الطارقية ُب إعراب ثبلثُت سورة من ا١تفصل بشرح معا٘ب كل حرؼ كتلخيص فركعو ُّّ
 . ا١تعركؼ ابن خالويو ، ٖتقيق ٤تمد ٤تمد فهمي عمر ، دار الزماف ا١تدينة النبوية

ٖتقيق عادؿ أٛتد عبدا١توجود كعلي ٤تمد : للز٥تشرم ، " الكشاؼ ُب حقائق غوامض التنزيل كعيوف األقاكيل "  ُّْ
 . ـُٖٗٗىػ ُُْٖة األكٔب ، معوض ، مكتبة العبيكاف ، الرياض ، السعودية ، الطبع

" الكشف كالبياف ا١تعركؼ تفسَت الثعليب " ٖتقيق أيب ٤تمد بن عاشور ، دار إحياء الًتاث العريب ، بَتكت ، لبناف ،  ُّٓ
 . ـََِِىػ ُِِْالطبعة األكٔب ، 
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، ك٤تمد الصادؽ العبيدم ،  ٞتماؿ الدين ٤تمد بن كـر ابن منظور، اعتٌت ّٔا أمُت ٤تمد عبدالوىاب: لساف العرب " "  ُّٔ
 . ـُٗٗٗىػ  ُُْٗدار إحياء الًتاث العريب ، بَتكت ، لبناف ، الطبعة الثالثة : 

 . ـَََِىػ ١ُُِْتصطفى مسلم ، دار القلم ، دمشق ، سوريا ، الطبعة الثالثة ، " مباحث ُب التفسَت ا١توضوعي "  ُّٕ

 . ـَََِ، عاـ  السابعة طبعةمصر ، ال القاىرة،، مكتبة كىبة  ١تناع القطاف ،: " مباحث ُب علـو القرآف "  ُّٖ

 ـ .ُٖٕٗىػ ُّٖٗ: للقاٝتي ، دار الفكر ، بَتكت ، لبناف ، الطبعة الثانية ،  " ٤تاسن التأكيل " ُّٗ

البن ناصر الدين :  " الن ًمٍن أىنٍػفيًسًهمٍ لىقىٍد مىنَّ اللَّوي عىلىى اٍلميٍؤًمًنُتى ًإٍذ بػىعىثى ًفيًهٍم رىسيو " " ٣تالس ُب تفسَت قولو تعأب :  َُْ
 . ـَََِىػ ُُِْالدمشقي ، ٖتقيق ٤تمد عوامة ، مؤسسة الرياف ، بَتكت ، لبناف ، الطبعة األكٔب ، 

 ـ  .ُْٗٗىػ ُُْْمكتبة القدسي ، القاىرة ، مصر ، : للهيثمي ، " ٣تمع الزكائد كمنبع الفوائد "  ُُْ

مكتبة اإلرشاد ، مكة ، أليب زكريا النوكم ، ٖتقيق ٤تمد ٧تيب ا١تطيعي ، : لشَتازم " " آّموع  شرح ا١تهذب ل ُِْ
 . السعودية 

الًتاث العريب ، بَتكت ، لبناف   أليب العباس أٛتد عبداٟتليم بن تيمية اٟترا٘ب ، دار احياء: ٣تموع الرسائل الكربل " "  ُّْ
. 

د بن تيمية اٟترا٘ب ، ٖتقيق عامر اٞتزار كأنور الباز ، دار الوفاء ، ا١تنصورة ، تقي الدين أٛت: للشيخ " " ٣تموع الفتاكل  ُْْ
 . ـََِٓىػ ُِْٔمصر ، الطبعة الثالثة ، 

أليب ٤تمد عبداٟتق بن عطية األندلسي ، ٖتقيق كتعليق عبدا األنصارم ك  :" ارر الوجيز ُب تفسَت الكتاب العزيز "  ُْٓ
 ـ  .ََِٕىػ ُِْٖالطبعة الثانية ،  طبعة كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية بدكلة قطر ، ٤تمد الشافعي العنا٘ب ، 

" اكم كايط األعظم ُب اللغة " : البن سيده ، ٖتقيق عائشة  بنت الشاطئ ، معهد ا١تخطوطات ّتامعة الدكؿ  ُْٔ
 . ـُٖٓٗىػ ُّٕٕالعربية ، الطبعة األكٔب ، 

 . ىػُّْٕـز ، ٖتقيق أٛتد شاكر ، إدارة الطباعة ا١تنَتية ، مصر ، البن ح: " الى "  ُْٕ

 ىػ  .ُِّٗ، الطبعة األكٔب ، مصر،  مد بن أيب بكر الرازم ، با١تطبعة الكلية: " ٥تتار الصحاح "  ُْٖ

دار الكلم الطيب ٖتقيق يوسف علي بديوم  ك ٤تي الدين ديب متو ، : للنسفي ،  " مدارؾ التنزيل كحقائق التأكيل "  ُْٗ
 ـ .ُٖٗٗىػ ُُْٗ، الطبعة األكٔب ، ، بَتكت ، لبناف 

الطبعة الثانية ا٠تاصة ، مصر ، مكتبة السنة القاىرة  مد بن ٤تمد أبو شهبة ،: "  ا١تدخل لدراسة القرآف الكرٙب"   َُٓ
 ـ  .ََِْىػ _ ُِْٓة ، الكويت ، ، الدٝت باألمانة العامة بالكويت

مد األمُت بن ٤تمد ا١تختار الشنقيطي ، إشراؼ بكر بن عبدا أبوزيد ،  :صوؿ الفقو على ركضة الناظر " " مذكرة أ ُُٓ
 . قُِّٔعآب الفوائد ، مكة ا١تكرمة ، السعودية ، الطبعة األكٔب ، دار

 بناف .، دار ا١تعرفة ، بَتكت ، ل إشراؼ يوسف ا١ترعشلي  : للحاكم ، " ا١تستدرؾ على الصحيحُت "  ُِٓ

، ٖتقيق ٤تمد سليماف األشقر،  أليب حامد ٤تمد بن ٤تمد بن ٤تمد الغزإب الطوسي : من علم األصوؿ " ا١تستصفى  " ُّٓ
 .كٖتقيق ٛتزة بن زىَت حافظ أستاذ أصوؿ الفقو ا١تساعد ُب اٞتامعة اإلسبلمية، مؤسسة الرسالة 

ىػ ُُْٔالطبعة األكٔب ، سة الرسالة ، بَتكت ، لبناف ،مؤسٖتقيق شعيب األرناؤكط ،  "أٛتد بن حنبل "مسند  ُْٓ
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 .ـُٓٗٗ
أليب ٤تمد مكي القيسي ، ٖتقيق حاًب صاّب الضامن ، دار البشائر ، دمشق ، سوريا ، : " مشكل إعراب القرآف "  ُٓٓ

 . ـََِّىػ ُِْْالطبعة األكٔب ، 
ىيم بن عمر البقاعي الشافعي ، ٖتقيق الدكتور أليب اٟتسن إبرا: " مصاعد النظر لئلشراؼ على مقاصد السور"  ُٔٓ

 . ـُٕٖٗىػ َُْٖعبدالسميع ٤تمد أٛتد حسنُت ، مكتبة ا١تعارؼ ، الرياض ، السعودية ، الطبعة األكٔب ، 
 . ـََِٖىػ ُِْٗألٛتد بن ٤تمد الفيومي ا١تقرم ، دار اٟتديث  ، القاىرة ، مصر ، طبع سنة : " ا١تصباح ا١تنَت"  ُٕٓ

ارج التفكر كدقائق التدبر" تأليف : عبدالرٛتن حسن حبنكة ا١تيدا٘ب ، دار القلم ، دمشق ، سوريا ، الطبعة األكٔب " مع ُٖٓ
 . ـَََِ، 

" معآب التنزيل " أليب ٤تمد البغوم ، ٖتقيق ٤تمد النمر كعثماف ٚتعة كسليماف اٟترش ، دار طيبة ، الرياض ، السعودية  ُٗٓ
 . ىػُُِْ، 

 ، دار ابن حـز ، بَتكت ، لبناف  . للخطايب: السنن " معآب "  َُٔ

للزجاج ، ٖتقيق عبداٞتليل عبده شليب ، عآب الكتب ، بَتكت ، لبناف ، الطبعة األكٔب : كاعرابو " ف آمعا٘ب القر  "  ُُٔ
 . ـُٖٖٗىػ َُْٖ

ٖتقيق إحساف عباس ، دار الغرب اإلسبلمي ، بَتكت ، لياقوت اٟتموم الركمي ، : " معجم األدباء إرشاد األريب إٔب معرفة األديب "  ُِٔ
 . ـُّٗٗلبناف ، الطبعة األكٔب ، عاـ 

 " معجم ا١تؤلفُت تراجم مصنفي الكتب العربية " : لعمر رضا كحالة ، مؤسسة الرسالة ، بَتكت ، لبناف  . ُّٔ

مؤسسة نويهض الثقافية ، بَتكت ، لبناف " معجم ا١تفسرين من صدر اإلسبلـ حىت العصر اٟتاضر " : لعادؿ نويهض ،  ُْٔ
 ـ .ُٖٖٗىػ َُْٗ، الطبعة الثالثة 

، بَتكت لبناف، دار  ، أٛتد بن فارس بن زكريا، ٖتقيق عبد السبلـ ىاركف اٟتسُت  يبأل: "  معجم مقاييس اللغة"  ُٓٔ
 . ـُٕٗٗ،ىػ ُّٗٗعاـ  ،بعة الثانية طالالفكر، 

 . ـََِْىػ ُِْٓالطبعة الرابعة  العربية ، القاىرة ، مصر ، مكتبة الشركؽ الدكلية ،" ا١تعجم الوسيط " ٣تمع اللغة  ُٔٔ

البن قدامة ، ٖتقيق عبدا الًتكي كعبدالفتاح اٟتلو ، دار عآب الكتب ، الرياض ، السعودية ، الطبعة الثالثة : " ا١تغٍت "  ُٕٔ
 . ـُٕٗٗىػ ُُْٕ، 

 اٞتامع الصغَت " : أٛتد بن الصديق الغمارم  ، دار الرائد العريب ، بَتكت ، لبناف " ا١تغَت على األحاديث ا١توضوعة ُب ُٖٔ
 . ـُِٖٗىػ َُِْ، 

 ، سوريا  . دمشق،  دارالقلم ، ا٠تالدم عبدالفتاح صبلح ل: "  مفاتيح للتعامل مع القرآف"  ُٗٔ

ٛتدسعد أل: كقواعده كمصطلحاتو كمهماتو " معجم شامل ١تايهم ا١تفسر معرفتو من أصوؿ التفسَت  مفاتيح التفسَت"  َُٕ
 . ـ ََُِىػ _ ُُّْ، دار التدمرية ، الرياض ، السعودية ، الطبعة األكٔب ، ا٠تطيب

 . ـُُٖٗىػ َُُْدار الفكر ، بَتكت ، لبناف ، الطبعة األكٔب ، : للفخر الرازم ، " مفاتيح الغيب "  ُُٕ

اسم اٟتسُت الراغب األصفها٘ب ، ٖتقيق مركز الدراسات كالبحوث ٔتكتبة نزار أليب الق: " ا١تفردات ُب غريب لقرآف "  ُِٕ
 . مصطفى الباز
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١تساعدبن سليماف بن ناصر الطيار، دارابن اٞتوزم ، الرياض :  " مفهـو التفسَت كالتأكيل كاالستنباط كالتدبر كا١تفسر"  ُّٕ
 ىػ  .ُِْٕ، الطبعة الثانية ، شواؿ كالدماـ ، السعودية 

بريطانيا الطبعة:  –مركز البحوث اإلسبلمية ليدز عبدا بن يوسف اٞتديع ، ل " : ا١تقدمات األساسية ُب علـو القرآف"  ُْٕ
 . ـ ََُِ -ىػ  ُِِْاألكٔب، 

مقدمتاف ُب علـو القرآف " ، ك٫تا مقدمة كتاب ا١تبا٘ب ، كمقدمة ابن عطية ، نشر٫تا من ا١تخطوطات افوظة ، "  ُٕٓ
ب بربلُت ، كدار الكتب ا١تصرية ، ككقف على تصحيحهما كطبعهما ، ا١تستشرؽ الدكتور: أرثرجفرل ، الناشر دارالكت

 . ـُْٓٗىػ ، كمكتبة ا١تثٌت ببغداد ، ُّٕٓمكتبة ا٠تا٧تي ، مصر
ٖتقيق  أٛتد للعبلمة أيب القاسم الراغب األصفها٘ب ،  :مقدمة جامع التفاسَت مع تفسَت الفاٖتة  كمطالع البقرة " "  ُٕٔ

 . ـُْٖٗىػ َُْٓن فرحات ، دار الدعوة ، الكويت ، الطبعة األكٔب : حس
كتبة التوفيقية ، القاىرة ، أليب حفص األنصارم ا١تعركؼ بالنشَّار، ا١ت: " ا١تكرر فيما تواتر من القراءات السبع كٖترر"   ُٕٕ

 مصر  .
١تصطفى مسلم ، دار ا١تسلم ، الرياض ، السعودية ، : لصحابة " " مناىج ا١تفسرين القسم األكؿ : التفسَت ُب عصر ا ُٖٕ

 . ىػُُْٓالطبعة األكٔب ، 
، القاىرة ، مصر ، مد عبدالعظيم الزرقا٘ب ، ٖتقيق أٛتد بن علي ، دار اٟتديث : " مناىل العرفاف ُب علـو القرآف "  ُٕٗ

 ـ  .ََُِىػ ُِِْ
ن موسى اللخمي الشاطيب ، ٖتقيق أبوعبيدة مشهور حسن آؿ سلماف ، دار ابن أليب إسحاؽ إبراىيم ب: " ا١توافقات "  َُٖ

 . ـُٕٗٗىػ ُُْٕعفاف ، ا٠ترب ، السعودية ، الطبعة األكٔب ، 
 . مصر –دار إحياء الًتاث العريب  : لئلماـ مالك ،"  ا١توطأ"  ُُٖ

يق عبدالغفار سليماف البنرارم ، دار الكتب العلمية ، البن حـز األندلسي ، ٖتق: " الناسخ كا١تنسوخ ُب القرآف الكرٙب "  ُِٖ
 . ـُٖٔٗىػ َُْٔبَتكت ، لبناف ، الطبعة األكٔب ، 

أليب الربكات كماؿ الدين عبدالرٛتن ابن األبيارم ، ٖتقيق إبراىيم السامرائي ، : " نزىة األلباء ُب طبقات األدباء "  ُّٖ
 ـ .ُٖٓٗىػ َُْٓلثالثة ، عاـ بعة امكتبة ا١تنار ، الزرقاء ، األردف ، الط

أليب ا٠تَت ٤تمد ا١تشهور بابن اٞتزرم ، دار الكتب العلمية ، بَتكت ، لبناف ، الطبعة  :" النشر ُب القراءات العشر "  ُْٖ
 . ـ ُٖٗٗىػ ُُْٖاألكٔب ، 

ق خضر ٤تمد خضر ، أليب اٟتسن علي بن حبيب ا١تاكردم البصرم ، ٖتقي: " النكت كالعيوف ، تفسَت ا١تاكردم "  ُٖٓ
ىػ َُِْمطابع مقهوم ، الكويت ، خاص بوزارة األكقاؼ كالشئوف اإلسبلمية ، الًتاث العريب ، الطبعة األكٔب ، 

 . ـُِٖٗ
أليب السعادات ابن األثَت ، ٖتقيق طاىر أٛتد الزاكم  ك ٤تمود ٤تمد الطناحي ، : " النهاية ُب غريب اٟتديث كاألثر "  ُٖٔ

 . ـُّٔٗىػ ُّّٖية  ، الطبعة األكٔب ، ا١تكتبة اإلسبلم
مد بن ٤تمد زبارة اٟتسٍت ، ا١تطبعة السلفية ، القاىرة ، : " نيل الوطر من تراجم رجاؿ اليمن ُب القرف الثالث عشر "  ُٕٖ

 . ُّْٖمصر ، 
مصطفى ، دار إحياء  ، ٖتقيق أٛتد األرناؤكط ، كتركي لصفدمصبلح الدين خليل بن ايبك ا: "  الواُب بالوفيات"  ُٖٖ
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 . ـَََِىػ َُِْالًتاث العريب ، بَتكت ، لبناف ، الطبعة األكٔب ، عاـ 
، ٖتقيق إحساف عباس  مشس الدين أٛتد بن ٤تمد بن أيب بكر بن خلكافب  الببا  أل: "  وأنباء أبناء الزمان " وفيات األعيان ُٖٗ

 . ُْٗٗ، دارصادر ، بَتكت ، لبناف ، عاـ 
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 المبحث األول : أنواع التفسير ...................................

 لتفسير ...................................المبحث الثاني : مناىج ا

ٚٓ   

 الباب األول : الدراسة التحليلية للسورة 
 الفصل األول : التعريف بالسورة ..................................

ٖٛ    

   ٜٗ الفصل الثاني : مكانة السورة ......................................
 السورة الفصل الثالث : مفردات 

 المبحث األول : القراءات الوارة في مفردات السورة .................
ٔٓٚ    

   ٜٔٔ المبحث الثاني : إعراب مفردات السورة ...........................
 ٖٔٔ المبحث الثالث : البالغة في السورة ..............................

   ٕٖٔ ............................. المبحث الرابع : شرح مفردات السورة
 الباب الثاني : الدراسة الموضوعية للسورة 

 الفصل األول : التسبيح 
 المبحث األول : التعريف بالتسبيح ..............................

ٔٙٗ   

   ٛٙٔ المبحث الثاني : تسبيح اهلل سبحانو وتعالى لنفسو ..................
 لث : تسبيح المالئكة المبحث الثا

 المطلب األول : تسبيح خواص المالئكة ..........................
ٔٚٔ   

   ٖٚٔ المطلب الثاني : تسبيح عوام المالئكة ...........................
    ٘ٚٔ المبحث الرابع : تسبيح األنبياء ....................................
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   ٜٚٔ يح المؤمنين ...............................المبحث الخامس : تسب
    ٔٛٔ المبحث السادس : تسبيح الكائنات ...............................
   ٘ٛٔ المبحث السابع : تسبيح أىل الجنة ...............................

 ٚٛٔ ..الفصل الثاني : صفة العلو ......................................
 الفصل الثالث : صفة الخلق 

 المبحث األول : التعريف بالخلق ................................
ٜٔٚ    

    ٕٔٓ المبحث الثاني : أول ما خلق اهلل ..............................
    ٕٗٓ المبحث الثالث : خلق المالئكة ...................................

 ٕٙٓ حث الرابع : خلق الكائنات سوى العباد .......................المب
  ٕٛٓ المبحث الخامس : خلق الجن .....................................

  ٕٓٔ المبحث السادس : خلق اإلنس ...................................
 الفصل الرابع : القدر والهداية 

 بالقدر ...................................المبحث األول : التعريف 
ٕٔٙ  

 ٕٛٔ المبحث الثاني : اإليمان بالقضاء والقدر ..........................
  ٜٕٔ المبحث الثالث : خلق أفعال العباد ................................

 ٕٕ٘ ..المبحث الرابع : التعريف بالهداية ...............................
  ٕٕٚ المبحث الخامس : أقسام الهداية ..................................

 ٜٕٕ المبحث السادس : أسباب الهداية ................................
 الفصل الخامس : نزول القرآن 

 .................. المبحث األول : اقراء اهلل سبحانو وتعالى لنبيو 
ٕٖٖ 

  ٖٕٗ الثاني : البشارة بعدم النسيان .............................المبحث 
 الفصل السادس : الجزاء 

 المبحث األول : التعريف بالجزاء ................................
ٕٖٛ  
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 ٕٓٗ المبحث الثاني : جزاء أىل اإليمان ................................
 لنار المبحث الثالث : جزاء أىل ا

 المطلب األول : الخلود في النار .................................
ٕٖٗ    

  ٕ٘ٗ المطلب الثاني : خلود أصحاب الكبائر ...........................
 الفصل السابع : حقيقة الفالح 

 المبحث األول : التعريف بالفالح .................................
ٕٗٛ 

  ٜٕٗ ثاني : الفالح في الدنيا واآلخرة ..........................المبحث ال
الفصل الثامن : قدم أصل دعوة األنبياء ، بعقيدة واحدة ، وعبادات 

 متغايرة ........................................................
ٕٕ٘  

 ٕٛ٘ .........الخاتمة ..................................................
 الفهارس 

 فهرس اآليات القرآنية .............................................
ٕٙٔ 

 ٜٕ٘ فهرس األحاديث النبوية ...........................................

 ٜٜٕ فهرس األعالم ....................................................
 ٖٔٓ ....................................فهرس المصادر والمراجع .....

 ٖٖٔ فهرس الموضوعات ..............................................
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