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ٗ العلنٔ٘  مت إعداد املاد
  ّمساجعتَا بْاضط٘

 فسٓل مً املتدصصني
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 تصدٓس

 
 كمن كصحابتو آلو كعلى كا٤برسلْب، األنبياء أشرؼ على كالسالـ كالصالة العا٤بْب، ربًٌ   ا٢بمدي 

 :بعد أما الدين، يـوإٔب  أثرىم اقتفى
 - السعودية العربية اب٤بملكة كالبنات للبنْب ا٣بّبية الكرٙب القرآف ٙبفيظ كمدارس حلقات تشهد

ا، لن إقبا - هللا ٕبمد  عن يزيد ما فيها سي يدري  حلقة،( َََ,ٖٓ) من أكثر بلغت حيث متزايدن
 .كإدارية كإدارم كمعلمة معلم( َََ,ْٔ) من أكثر فيها كيعمل كطالبة، طالب( َََ,َََ,ُ)

 ُب التأثّب عناصر أبرز بوصفهم كا٤بعلمات، اب٤بعلمْب للعناية ةماس   ا٢باجة جاءت ذلك ضوء ُب
ا (َُِ) من أكثر افتتاح ًب لذا التعليمية؛ العملية  ُب الكرٙب القرآف كمعلمات معلمي إلعداد معهدن
 .القرآنية كا٤بدارس ا٢بلقات عمل ُب ةن لى قٍ نػى  أحدث ا٩ب، (قُّْٕ) عاـ هناية حٌب ا٤بملكة

 كىو فيها التعليمية العملية عناصر أببرز عليها القائموف اعتُب فقد ا٤بعاىد؛ ىذه ألٮبية كنظرنا
 بْب ا٤بناىج ىذه اتريخ كيَباكح ا٤بعاىد، ىذه ُب تطبيقها ًب متعددة مناىج تبينيى  حيث)ا٤بنهج(، 

 القرآف تعليم ُب ساٮبوا كمعلمات معلمْب ٚبريج ُب تعأب هللا بفضل ساعدت تقريبنا، عامنا (َِ-ُّ)
 .القرآنية كا٤بدارس ا٢بلقات ىذه ُب الكرٙب
 غيةبي  إشرافها ٙبت ليكتسبوىا للدارسْب؛ ـتيقد   الٍب ا٣بربات ٝبيع الواسع ٗبفهومو)ا٤بنهج(  لثًٌ كٲبي 
 كا٤بعارؼ كا٤بهارات القيم من عليو ٰبتوم ماػً ل التعلُّم؛ عملية ري ىى وٍ جى  كىو ،ا٤برغوبة التعلُّم أىداؼ ٙبقيق

 العمليات حولو تدكر الذم ئيسي الر   اور ىو يكوف أف ىي  فبدى  ة،أٮبيٌ  من ثلوٲبي  ٤با كنظرنا. ا٤برغوبة
 .للتعلُّم التطويرية

 تطوير ُب ا٢بديثة ال٘باىات شّبتي  حيث ا٤بعاىد، ىذه ُب ا٤بعلمْب إعداد مناىج تطوير كألٮبية
 ةه ماس   ا٢باجةي  جاءت فقد سنوات؛ (ٓ-ّ) بْب ا٤بتوسط ُب تكوف التطوير ىذا دكرة أفإٔب  ا٤بناىج

 العا٤بية كا٣بربات ،ا٢بديثة الَببوية ال٘باىات ألبرز واكبةمي  ؛الكرٙب القرآف معلمي ٤بعاىد مناىج بناءإٔب 



 

 

 ٛ 

 .ال٘باه ىذا ُب ا٤بعاصرة
 أتسيس ُب ةو ربى خً  تي بيٍ  بوصفو ابلرايض، "كالتعليمية الَببوية لالستشارات معاىدمركز " لػ ككاف
 كالتعليمي الَببوم العمل عناصر أبرز تستهدؼ - هللا إبذف - مباركة مبادرة كتطويرىا، القرآنية ا٤بعاىد

 معلمي إعداد معاىد مناىجبناء " مشركع طرح خالؿ من ا٤بعلم؛ كىو الكرٙب القرآف تعليم ٦باؿ ُب
 بغرض ؛" - تعأب هللا رٞبها - الراجحي عبدالرٞبن بنت نورةأكقاؼ " من برعاية"، الكرٙب القرآف

 إبذف - التطبيق كيستهدؼي  الكرٙب، القرآف لتعليم ؛كتربوية علمية كفاءة ذكم علماتكمي  علمْبمي  يجً ٚبرً 
 داخل كمبادرات كبرامج مشاريع من حكمها؛ ُب كما(، ةيٌ ائً سى كالنًٌ ة الي  جى )الرًٌ  القرآنية ا٤بعاىد - هللا

 .كخارجها ا٤بملكة
 :يلي كما ىي مراحل ٜبا٘ب "الكرٙب القرآف علميمي  إعداد معاىد مناىجبناء " مشركع كيتضمن

 .كتقييمها ،القائمة ا٤بناىج كاقعً  دراسةي  .ُ
 .للمشركع التخطيط .ِ
 .للمشركع كاإلدارية الفنية الفرؽ تشكيل .ّ
 ".الكرٙب القرآف علميمي  إعداددبلومات " لػ ا٤بنهج كثيقة بناء .ْ
 .التعليمية اترى ا٤بقر   إعداد .ٓ
 .صاحبةمي ػال التعليمية للمقررات ٕب األك   التطبيق .ٔ
 .التعليمية ا٤بقررات تعميم .ٕ
 .التعليمية للمقررات ا٤بستمراف كالتقوٙب ا٤بتابعة .ٖ

 إعداد معاىد منهجكثيقة " ببناء - تعأب هللا بفضل - ا٤بشركع من األكؿ صفالنًٌ  جهود تلى كل  كت
 : ٮبا أكادٲبيْب بران٦بْب على احتوت حيث"، الكرٙب القرآف معلمي
 .الكرٙب القرآف علميمي  إعداد دبلـو .ُ
 .الكرٙب القرآف علميمي  إلعداد العإب الدبلـو .ِ

 ا٣بطوط بوصفها ربلكي  أٮبيةه  ك٥با ا٤بنهج، لصناعة العلمية الطريقة كفق الوثيقة ىذه بينيت كقد
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 ا٤بقررات بناءإٔب  إضافة ذلك، ُب ا٤بؤثرة العناصر كٝبيع ا٤بعاىد ُب التعلُّم عمليات لتطوير العريضة
 التعليمية، ا٤بناىج بناء ُب ا٤بعتربة كالفنية العلمية ا٤بواصفات راعت حيث ٥با، صاحبةمي ػال التعليمية

 ا٥بيئة عن الصادر "ا٤بملكة ُب العإب للتعليم التللمؤىًٌ  الوطِباإلطار " مطالب ٙبقيقهاإٔب  إضافة
 دبلومات تول األكادٲبية ا٤بعايّبكثيقة " مطالب ٙبقيقها كأيضنا األكادٲبي، كالعتماد للتقوٙب الوطنية

 . ا٥بيئة نفس عن الصادرة العإب التعليم مؤسسات ُب "كالقراءات القرآف معلم
 ا٤بقررات أحد بوصفو أيدينا، بْب الذم( جبزأيو األول والثاين تفسري القرآن الكرمي وتدبره) مقرر كأيٌب
 معلمي إعداد معاىد منهجكثيقة " ضوءحيث ًب إعداده ُب  ،الػميشار إليهما الدبلومْب ُب التعليمية

 معها، التعامل ككيفية التفسّب مصادر ٗبعرفة الد ارسعُب ىذا ا٤بقرر بتزكيد يي ك  ؛ا٤بعتمدة "الكرٙب القرآف
 كتفسّب الكهف، كسورة األعراؼ سورة من آلايت ٙبليلي تفسّبإٔب  ابإلضافة التفسّب، علم كأصوؿ
 لديو، ربُّ التدى  مهارة لتنمية الالزمة العلمية ربُّ التدى  ٗبقدمات الدارس دزكٌ يي  كما كاملة، النور سورة

 .الثالثْب كا١بزء كالعشرين التاسع ا١بزء رتدبُّ  خالؿ من ذلك على كيتدرب
 ُب شارؾ من كلٌ  سعي يشكر كأف ا٤بنشود، األمل ققكٰبي  اب١بهود بارؾيي  أف تعأب هللا نسأؿ
 ." - تعأب هللا رٞبها - الراجحي عبدالرٞبن بنت نورةأكقاؼ " راعيو كٖباصة ا٤بشركع،

مد نبينا على هللا كصلى  .كثّبنا تسليمنا كسلم كصحبو آلو كعلى ٧بي
 قا٤بوفً  كهللا

 المشروع إدارة

 
     * *      * 
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 مكدم٘ املكسز

 
، م ابلقلم، عل  ا٢بمد  الذم عل   م اإلنساف ما ٓب يعلم، كأشهد أف ل إلو إل هللا الوٕب األكـر

مدن كأشهد أف   رسوؿ هللا، صلى هللا عليو كعلى آلو كصحبو كسل م. ا٧بي

أبعظم الكتب  وً قً ا، لتعلُّ ا كمنارن ا كأرفعها شرفن قدارن التفسّب من أشرؼ العلـو مً  مي لٍ كبعد: فعً 
هم ها ٚبدـي ُب فى كلٌ رين مناىج شٌٌب كطرائق متنوعة،  ها، ك٥بذا العلم قواعده كأصولو كآدابو، كللمفسًٌ كأجلًٌ 

العلـو كجالء األفهاـ؛ لذا كاف من األٮبية لطالب العلم  الـ، كإثراءي كس الس  ـً ربًٌنا القدُّ كالكبياف معا٘ب  
ر كأقسامو، كمعرفة ا٘باىات  دراسة اتريخ التفسّب كأصولو كقواعده، كالوقوؼ على أنواعو  ين.ا٤بفسًٌ

 فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسري؟

ر ُب سًٌ في  موضعُب  لى ػً مػجٍ فا١بواب: إف أصح الطرؽ ُب ذلك أف يفسر القرآف ابلقرآف، فما أي 
لو، بل قد قاؿ اإلماـ أبو  للقرآف كموضحةه  فإهنا شارحةه  ؛نةذلك فعليك ابلسُّ  اؾى يى موضع آخر، فإف أعٍ 

مد عبدهللا فهو ٩با فهمو من  ملسو هيلع هللا ىلص ما حكم بو رسوؿ هللا كلٌ ":  - رٞبو هللا - بن إدريس الشافعي ٧بي

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ). قاؿ هللا تعأب: "القرآف

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ )، كقاؿ تعأب: [َُٓ]النساء: (ۈئ ۈئ ېئ

جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب )كقاؿ تعأب:  ،[ْْ:]النحل (ڤ ڤ ڦ ڦ
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 َل أَ »: ملسو هيلع هللا ىلص هللارسوؿ ك٥بذا قاؿ ؛ [ْٔ:]النحل (ىتخب مب ىب يب جت حت خت مت 
 ة.ن  يعِب: السُّ  (ُ)«وُ عَ مَ  وُ لَ ث ْ مِ وَ  آنَ رْ القُ  وتيتُ  أُ يّنِ إِ 

الذم ييعُب ابلتأصيل كالتنظّب، إٔب جانب التطبيق،  راسينطلق كاف ىذا ا٤بقرر الدًٌ مي ػال كمن ىذا
ى فيو بياف ا٤بناسبات، كذكر الكهف، ييراعى ور، كجزء من سورة من خالؿ تفسّبو ٙبليليٌو لسورة النُّ 

قو، ائً قى اإلعراب كدى  كلشٍ كر مي كبياف اختالؼ القراءات، كذً  - إف كيًجدت -أسباب النزكؿ 
 ستنبط.ستفاد منها كيي ما يي ػً ل ملو ليآايت، كبيافو عاٌـو ٦بي  كاستخالص اللطائف البالغية، مع تفسّبو 

ر ة لتدبُّ معناه كأٮبيتو، كأصولو كآدابو، مع دراسة عمليٌ  ربُّ دى ا حديث عن التى كُب ىذا ا٤بقرر أيضن 
 . السُّوربعض اآلايت ك 

 ب كيرضى.ما ٰبي ػً طالبنا لك قنا وفًٌ كهللا نسأؿ أف يي 

 

*      *      * 
 

 

 

 
 

                                                           

 .كرب   ممن حديث ا٤بقداـ بن معد ،(َْْٔح) :ننالسُّ  ُب داكد كأبو ،(ُُّ/ْ) :ا٤بسند ُب أٞبد اإلماـ ركاه (ُ)



 

 

 ٔ٘ 

 

 : للنكسز العام٘ األٍداف        
 

 .التفسّب أبصوؿ ا٤بتعلقة األساسية ا٤بفاىيم أبرز ارسي الد   يشرحي  .1
راب ا٤بتعلقة األساسية ا٤بفاىيم أبرز الد ارسي  يشرح .2  .٤بفسًٌ
 أبرز خالؿ من( كالنور ،كالكهف ،األعراؼ) :لسور التحليلي التفسّب أسلوب الد ارسي  قي طبًٌ يي  .3

 .ا٤بشهورة التفسّب كتب
 .بو ا٤برتبطة كا٤بفاىيم ،رالتدبُّ  مفهـو الد ارسي  ناقشي يي  .4
بُّر الصحيحة ةا٤بنهجي   قى كفٍ  القرآف ربتدبُّ  ااىتمامن  الد ارسي  بدميي  .5  .للتىدى

 

ُ٘ الْحدات          : للنكسز السٜٔط
 

 .تتعلق أبصوؿ التفسّب ةه أساسي   مفاىيمي  :األوىل الوحدة
رتتعلق ابمفاىيمي أساسي ةه  :الثانية الوحدة   .٤بفسًٌ
 .عليو كتطبيقاتو  ،التفسّب التحليلي :الثالثة الوحدة
 .ر كا٤بفاىيم ا٤برتبطة بومفهـو التدبُّ  :الرابعة الوحدة

 

 : احملاضسات عدد      
 

 .حماضرة (ٜٙ): الدبلوم
 .حماضرة (ٛٗ): العايل الدبلوم
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 :الوحدة أهداف 
  

 توقع من الدارس بعد إهنائو ىذه الوحدة أن: يُ 
 .اكاصطالحن  غةن يشرح مفهـو التفسّب لي   (ُ)
 التفسّب. فائدة أصوؿ حي وضًٌ يي   (ِ)
 التفسّب.علم فضل  يوضح  (ّ)
 بْب التفسّب كالتأكيل. فٌرًؽي يي   (ْ)
 مفهـو أصوؿ التفسّب. يشرح  (ٓ)
 كمراحل تطوره. ،التفسّب ةى أى ناقش نشٍ يي   (ٔ)
 ناقش طرؽ التفسّب.يي   (ٕ)
 ؽ بْب التفسّب اب٤بأثور كالتفسّب ابلرأم.فرًٌ يي   (ٖ)
 ؽ التفسّب.رً من طي  طريقو  لًٌ كي وضح أبرز ا٤بؤلفات ُب  يي   (ٗ)

 

 
 
 م

 
 فر
 
 د

 
 : الوحدة ات

 

 .كبياف مكانتو كفضلو ،التعريف ابلتفسّب املوضوع األول:
 .كمراحل تطوره ،التفسّب نشأةي  املوضوع الثاين:
 رؽ التفسّب.طي  املوضوع الثالث:

ر مناىج  :الرابعاملوضوع   ين.ا٤بفسًٌ
 : احملاضرات عدد

 

 .٧باضرة (ِْ): الدبلـو
 .٧باضرة (ُِ): العإب الدبلـو

  



 

 

 ٕٓ 

 
 

  
 

 ؛إليو ا قدرنا، كىو أشرؼ العلـو موضوعنا كغرضنا كحاجةن هى كأرفعي  ،يعةرً لًٌ علـو الش  من أجى  التفسّبي 
كألف الغرض منو ىو  ؛فضيلة كلٌ  في دً كمعٍ  ،حكمة لٌ كي وع  بي نػٍ ـ هللا تعأب الذم ىو يػي كالموضوعو   ألف  

كماؿ   كلٌ كإ٭با اشتدت ا٢باجة إليو؛ ألف   ،السعادة ا٢بقيقيةإٔب  كالوصوؿ ،العتصاـ ابلعركة الوثقى
و م هللا ٧بلٌ عظ  ؛ ك٥بذا (ُ)كأف يكوف موافقنا للشرع، كموافقتو على العلم بكتاب هللا ديِب أك دنيوم ل بد  

، قيل: ىو تفسّب القرآف ،[ِٗٔ]البقرة: (ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ېئ): بقولو
ر قاؿ  ،[ٓ]ا٤بزمل: (ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ)كقاؿ تعأب:  كالعمل  ،كف: أم علم معانيوا٤بفسًٌ

 .(ِ)هبا
 

*      *      * 
 

  

                                                           

 .(ُٕٓ/ِ) القرآف: علـو ُب اإلتقاف السيوطي، (ُ)
 .(ّْ/ُ) الوجيز: ارر عطية، ابن (ِ)

 

 : متَٔد



 

 

 ٕٔ 

 
 األَل املُضُع

 التعرِف بالتفسري َبّاى مكانتٌ َفضلٌ

 
 

 تعسٓف التفطري يف اللػ٘ ّاالصطالح:
 :التفسري يف اللغة

 :كقولو عز كجل ،(ُ)وً كإيضاحً  شيءو  على بيافً  تدؿُّ  كاحدةه  مةه كلالفاء كالسْب كالراء   :رَ سَ فَ 
كالتػ ٍفسّب كىشف  ،الػميغىٌطىالفىٍسري كشف ، ك الن تفصيأحسن  أم: ،[ّّ]الفرقاف: (پ پ)
  .(ِ)كلميشٍ ػميراد عن اللفظ الػال

ل عًػػلكػػن جي  ،يتقػػارب معناٮبػػا كتقػػارب لفظيهمػػا :ري فٍ كالس ػػ ري ٍسػػالفى " : - رٞبػػو هللا - اغػػبكقػػاؿ الر  
فرت ا٤بػرأة عػن كجههػا فقيػل سػ ،ل السفر إلبراز األعيػاف لببصػارعً كجي .. .الفسر إلظهار ا٤بعُب ا٤بعقوؿ

 .(ّ)"كأسفر الصبح
 فمعُب التفسّب يشمل: البياف، كاإليضاح، كالكشف.

 التفسري يف الصطالح: 
 :منها ،عديدةه  أقواؿه ا للعلماء ُب تعريف التفسّب اصطالحن 

مدعلم ييفهم بو كتاب هللا ا٤بنزؿ على نبيو " : - رٞبو هللا -قوؿ الزركشي  كبياف معانيو،  ملسو هيلع هللا ىلص ٧بي
 .(ْ)"موكى كاستخراج أحكامو كحً 

                                                           

 .(َْٓ/ْ) اللُّغًة: مقاييس ،فارس ابن (ُ)
 .(ٓٓ/ٓ) العرب: لساف منظور، ابن (ِ)
 (.ُْٖ/ِ) :ّ.ط (،قَُُْ)دار الَباث العريب القاىرة  ،بدكف اتريخ ،آفالقر  علـو ُب الربىاف الزركشي، (ّ)
 .(ُْٕ/ِ) :السابق ا٤برجع (ْ)



 

 

 ٕٕ 

علمه يػيٍبحىثي فيو عن كيفيًة النٍُّطًق أبلفاًظ القػرآًف، كمػدليولًَىا " :أبنو -رٞبو هللا  - كعر فو أبو حياف
 .(ُ)"اإًلفرىاًدي ًة كالَب ًكيًبي ًة، كمعانًيها الًٍب ٙبيٍمىلي عليها حالةى الَب كيًب كىتىًتم اته لذلك كأحكاًمها

كمػػا  ،اسػػم للعلػػم الباحػػث عػػن بيػػاف معػػا٘ب ألفػػاظ القػػرآف" :أبنػػو -رٞبػػو هللا  - ابػػن عاشػػوركعر فػػو 
 .(ِ)"ستفاد منها ابختصار أك توسعيي 

ىو تعريف الزركشي األكؿ؛ لوضوحو كمشولو كتناسػبو مػع مػا ينبغػي ختار من ىذه التعريفات: واملُ 
 .كمقاصده كأىدافو ،موكى أف يكوف عليو التفسّب، من بياف معا٘ب القرآف، كمعرفة أحكامو كحً 

 التأويل:
إليو، كذلك ىو  عي رجى ل للموضع الذم يي وئً مى ػاألصل، كمنو: الإٔب  جوعؿ، أم: الرُّ من األكٌ  :التأويل

 رهي ، كأتكلو: أم دب  الن ـ أتكيكالال ؿى قاؿ: أك  كيي ، (ّ)الن كاف أك فع  ارادة منو، علمن مي ػالغاية الإٔب  الشيء ردُّ 
 .رهي كفس   رهي كقد  

 عنياف:ـ لو مكالكعلى ىذا فتأكيل ال
ـ كال، كالعي كيرجً  ـي كالالكؿ إليو م، أك ما يؤي كلٌ إليو ا٤بت لوي ٗبعُب ما أك   ،ـكالأتكيل ال املعىن األول:

 ا٤بقصود. حقيقتو الٍب ىي عْبي إٔب  إ٭با يرجع كيعود
أم تفسّبه كبياف معناه، كىذا ما عناه ابن جرير الطربم ُب تفسّبه  ،ـكالأتكيل ال املعىن الثاين:

فإف ية( التأكيل ُب ىذه اآلأىل )اختلف  :ابقولو: )القوؿ ُب أتكيل قولو تعأب كذا ككذا( كبقولو أيضن 
 َبادفاف ُب أشهر ا٤بعا٘ب اللغوية.كمن ىذا يتضح أف التفسّب كالتأكيل لفظاف مي  ،راده التفسّبمي 

 الفسم بني التفطري ّالتأّٓل:
 أيٌب:أف نستخلص أىم اآلراء فيما  كنكٲبي  ،بْب التفسّب كالتأكيل ؽً اختلف العلماء ُب الفرٍ 

ـ كبياف معناه، فالتأكيل كالتفسّب على ىذا متقارابف كالإذا قلنا: إف التأكيل ىو تفسّب ال  -ُ

                                                           

 (.ُّ/ُاثنية )( قُُُْ)أبو حياف األندلسي، البحر ايط، دار إحياء الَباث العريب، سنة  (ُ)
 (.َُ/ُ) (:قُْٖٗ) تونس - للنشر التونسية الدار كالتنوير، التحرير عاشور، ابن (ِ)
 .(ٗٗ)ص القرآف: غريب ُب ا٤بفردات اغب،الر   (ّ)



 

 

 ٕٖ 

يِن َوَعلِّْمُو » لبن عباس: ملسو هيلع هللا ىلص أك مَبادفاف، كمنو دعوة رسوؿ هللا اللَُّهمَّ َفقِّْهُو يف الدِّ
 .(ُ)«التَّْأِويلَ 

ـ، فتأكيل الطلب نفس الفعل ا٤بطلوب، كالكإذا قلنا: إف التأكيل ىو نفس ا٤براد ابل -ِ
كبّبنا بْب التفسّب كالتأكيل؛    بو، فعلى ىذا يكوف الفرؽي ميخربى ػالشيء الكأتكيل ا٣برب نفس 
ىن بتعقلو، كُب اللساف ابلعبارة ـ، كيكوف كجوده ُب الذًٌ كاللل كإيضاحه  ألف التفسّب شرحه 

عليو، أما التأكيل فهو نفس األمور ا٤بوجودة ُب ا٣بارج، فإذا قيل: طلعت الشمس،  الةً الد  
ۓ ڭ )طلوعها، كىذا ىو الغالب ُب لغة القرآف، قاؿ تعأب:  فتأكيل ىذا ىو نفس

ې ې ې  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ

 ميخرب بو.ػفا٤براد ابلتأكيل كقوع ال، [ّٗ]يونس: (ې ى ى ائ ائ ەئ
ن ة؛ ألف معناه قد ظهر هللا أك ميعيػ ننا ُب صحيح السُّ  بيػ ننا ُب كتابما كقع مي  كقيل: التفسّب -ّ

التفسّب ما يتعلق ابلركاية، " كالتأكيل ما استنبطو العلماء، كلذا قاؿ بعضهم:ككضح، 
 .(ِ)كالتأكيل ما يتعلق ابلدراية"

ر ما ييستعمل ُب كقيل: التفسّب: أكثر ما ييستعمل ُب األلفاظ كمفرداَا، كالتأكيل: أكث -ْ
 كقيل غّب ذلك. ،لا٤بعا٘ب كا١بيمى 

 :والتأويلمثال تطبيقي للفرق بني التفسري 
 :دخلِب مع أشياخ بدر فقاؿ بعضهميي   كاف عمر: قاؿ - رضي هللا عنهما -عن ابن عباس 

كدعا٘ب  ،فدعاىم ذات يوـو  :قاؿ ،إنو ٩بن قد علمتم :فقاؿ ؛كلنا أبناء مثلو ؟تدخل ىذا الفٌب معنآب 
ڦ ڄ ڄ ڄ ): ما تقولوف ُب :فقاؿ .ِبًٌ م مً هي يػى إل لّبيً  دعا٘ب يومئذو  وي تي كما رئيػٍ  :قاؿ ،معهم

                                                           

 قاؿ (،َٕٓٓح)لبن عباسو هبما:   اللذين دعا ا٤بصطفى ذكر كصف الفقو كا٢بكمة حباف: ابن صحيح (ُ)
 .(صحيح) األلبا٘ب:

 .(ُّٕ/ِ) :القرآف علـو ُب اإلتقاف السيوطي، انظر (ِ)



 

 

 ٕٗ 

 ،ةالسُّور حٌب ختم  [ِ-ُ]النصر: (ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڄ ڃ
 لٍ أك ٓب يقي  ،ل ندرم :كقاؿ بعضهم ،علينا حى ان كفتى إذا نصرى  ؛ أف ٫بمد هللا كنستغفرهانى رٍ مً أي  :فقاؿ بعضهم
 ىو أجلي  :قلتي  ؟فما تقوؿ :قاؿ ،ل :لتقي  ؟اي ابن عباس أكذاؾ تقوؿ :فقاؿ ٕب ،ابعضهم شيئن 
 فتح مكة فذاؾ عالمة أجلك (ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ) : أعلمو هللا لو ملسو هيلع هللا ىلص رسوؿ هللا

ما أعلم منها إل  : قاؿ عمر ،[ّ]النصر: (ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ)
 .(ُ)ما تعلم

أتٌب بعد معرفة  ٥با، كىي مرحلةه  لن كًٌ ؤى رين للسورة، أما ابن عباس فكاف مي فالصحابة كانوا مفسًٌ 
 التفسّب.

 :بأصْل التفطريالتعسٓف 
رعلى  وابط الٍب ٯببعلم أصوؿ التفسّب علمه جليله، فمنو نستمدُّ القواعد، كنعرؼ الض    ا٤بفسًٌ

 التزامها.
تفسّب، كقد سبق تعريفنا للتفسّب، ال، ك األصوؿيتكوف من لفظْب:  مركبه  :أصوؿ التفسّبك 

 .كمركب  عىرًٌؼ أبصوؿ التفسّبفلنشرع ُب تعريف األصل، ٍب نػي 
ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ): كمنو قولو تعأب: أسفل الشيء، يف اللغةاألصل 

كىذا يعِب أف األصل ىو األساس  ،[ِْ]إبراىيم: (ىئ ىئ ی ی ی ی جئ
بُب عليو طلق األصل على مبدأ الشيء، كما يي كيي كإذا سقط سقط ما فوقو، عليو الشجرة،  تقـو الذم

 .(ِ)غّبهإٔب  إليو غّبه، كل يفتقر ىو ري قً تى فٍ غّبه، كعرب  عنو بعضهم أبنو: ما يػى 
  أصول التفسري:

رإليها  عي سس العلمية الٍب يرجً األي ىو:  ، كٙبريره لالختالؼ ُب نو ٤بعا٘ب القرآفاحاؿ بي ؛ا٤بفسًٌ

                                                           

 (.ّٔٓٗح): الفتح يـو  النيب منزؿابب  التفسّب، كتاب البخارم، صحيح (ُ)
 .(ُّص) التفسّب: أصوؿ ُب التحرير ،الطيار مساعد (ِ)



 

 

 ٕ٘ 

 .(ُ)التفسّب
 ُب حالتْب: ستخدـتي فأصوؿ التفسّب 

ر : بياف معا٘ب القرآف، فأصوؿ التفسّب ٛبنعي األوىل  .أك فاسدو  من أف أيٌب ٗبعُب ضعيفو  ا٤بفسًٌ
 ة كقرائن الَبجيح.ٗبعرفة القواعد العلمي   : الَبجيح بْب األقواؿ ا٤بختلفة، كالٍب ل تتم إلالثانية
 علم أصول التفسري ومكانتو: فضلُ 

، إذ بو تي فهو يتعلق اب ،٥بذا العلم فضلو كمكانتو عرؼ أصولو كقواعده، لتفسّب كىو أشرؼ العلـو
  إٝباؿ فوائده ُب اآلٌب:كٲبكن 

كالتسلح بسالح العلم كا٤بعرفة للدفاع عن  ،مةد ابلثقافة العالية من ا٤بعارؼ القيٌ التزكٌ  -ُ
 .لتحريف معا٘ب كتاب هللا ؛الذين يبذلوف كسعهم األعداء د  القرآف الكرٙب ضً 

 .ردٌ قبل منها كما يي يي  كما ،معرفة الطرؽ الصحيحة لتفسّب القرآف الكرٙب -ِ
 الفهم الصحيح. عْب على فهم كتاب هللا تعأبالقواعد الٍب تي معرفة  -ّ
 اللمحافظة على القرآف لفظن  ؛الس لف علماء الطالع على ا١بهود العظيمة الٍب بذ٥با  -ْ

  .ّب على هنجهمكالس   ،هبم ُب ذلك القتداءي  كمن ٍبىٌ  ،كمعُب
 أصول التفسري: فائدة

بػُّرنا كىفػىٍهمنا. اللًًو نػىٍعًرؼي مىدىل ًعنىايىةمن خً  -ُ  األيم ًة ًبًكتىاًب رىهبًٌىا تىدى
معرفةي ا٤بنهًج األمثًل ُب التفسًّب الذم يتناسبي مع أصوًؿ التفسًّب كقواًعًدًه، كيتواكبي مىعى  -ِ

 .يوً ريكًح العىٍصًر كميتىطىل بىاتًًو كما يىٍستىًجدُّ فً 
من تصد رى ٥بذا العلًم أبفكارو ميٍسبػىقىةو  مىزىاًلًق الٍب كىقىعى فيها بعضي ػا٢بذري من ال٫برافاًت كال -ّ

 ضال ةو، أك بفهمو قاصرو، كمعلوماتو غًّب كافيةو.
 القدرةي على دراسًة أمًٌ تفسّبو كالتمكًُّن من تقييًمًو كتصنيًفًو ًلمىٍعرًفىًة ما لىوي كما عليو. -ْ
ر أسباب اختالؼ  ةعرفم  -ٓ كقواعد الختيار  ،رؽ ا١بمع بْب األقواؿكطي  ،اين كأنواعها٤بفسًٌ

                                                           

 .(ُٕص) :السابق ا٤برجع (ُ)



 

 

 ٕٙ 

 .كالَبجيح
ر نستطيع من خاللو أف ٫بكم على أقواؿ  -ٔ ُب ضوء ما نتعٌلمو من ، ةن ئى طً ا كٚبى ين تصويبن ا٤بفسًٌ

 .قواعد كأصوؿ
معرفة األحكاـ الشرعية الواردة ُب القرآف، فإننا إذا عرفنا معا٘ب القرآف من خالؿ قواعد  -ٕ

 .عيةا من استخراج األحكاـ الشر التفسّب كأصولو، ٛبكنٌ 
 

*      *      * 
 

  



 

 

 ٕٚ 

 
 الثانْ املُضُع

 نشأة التفسري َمراحل تطُرٍ

 
ں )، كمعانيو للفهم كالتدبر، فقاؿ: للتالكة كا٢بفظ القرآف الكرٙب يس ر هللا تبارؾ كتعأب ألفاظ

معانيو كما بْب  ٥بم  ألصحابو  ملسو هيلع هللا ىلص كبْب  النيب، [ُٕ:]القمر (ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ
كظل   ألفاظو كمعانيو، بياف يتناكؿ ،[ْْ]النحل: (ٹ ڤ ڤ ڤٹ )ألفاظو، فقولو تعأب: 

كبعد أف انقضى عهد ، عليهم من معا٘ب اآلايت كلُب فهم ما ييش ملسو هيلع هللا ىلص النيبإٔب  يرجعوف الصحابة 
 كتاب هللا، كزادكا الصحب الكراـ، برز عدد من أعالـ التابعْب تتلمذكا عليهم، كأخذكا عنهم تفسّب

ت التفسّب ركايٌ ككانت مى ، على الناس ُب عصرىم اما استنبطوه كفهموه أبنفسهم ٩با كاف غامضن  وعلي
على أهنا أبواب من ا٢بديث، كٓب يظهر تفسّب كامل استوعب القرآف من فاٙبتو إٕب خاٛبتو إل  لرك تي 

ر ُب أكاخر القرف الثالث كأكائل الرابع ا٥بجرم على يد شيخ  مدين ا٤بفسًٌ  :)تالطربم بن جرير  ٧بي
كتب ُب التفسّب اآلف يي  كل زاؿ إٔب، ن ُب مذاىبوالتصنيف ُب التفسّب كالتفني  ٍب توأب ،(قَُّ

اب٤بعا٘ب الٍب  اـ هللا تعأب، كسيظل ما دامت السماكات كاألرض زاخرن كالجديد من معا٘ب   توصل إٔبكيي 
 إلعجازه. اتفسّبىا ٘بديدن  عدٌ يي 

 مراحل نتناك٥با على النحو التإب:مىر  علم التفسّب بعدة  كقد
 .ملسو هيلع هللا ىلص التفسّب ُب عهد النيب -ُ
 . التفسّب ُب عهد الصحابة -ِ
 التفسّب ُب عهد التابعْب. -ّ
 التفسّب ُب عهد التدكين. -ْ

 



 

 

 ٕٛ 

 :ملسو هيلع هللا ىلص التفطري يف عَد الييب: اًلأّ
ٿ ٹ )قاؿ هللا تعأب: ببياف ألفاظ القرآف الكرٙب كمعانيو للناس،  ملسو هيلع هللا ىلص رسولو ف  هللا كلٌ 

ٌنة رسوؿ سي  فإف  " كمن ٍبىٌ  ،[ْْ]النحل: (ڤ ڤ ڤ ڦ ڦٹ ٹ ٹ ڤ 
  .اأـ عملين  اكاف ذلك البياف قولين  سواءن  ،(ُ)"عليو، كتعرٌب عنو القرآف، كتدؿُّ  بٌْبي تي  ملسو هيلع هللا ىلص هللا

  :للصحابة ملسو هيلع هللا ىلص ارسون يف مقدار التفسري الذي بّينو النيبواختلف الدَّ 
  .(ِ)"تمن اآلاي ادن إنو فٌسر عد"فمنهم من قاؿ: 
 .(ّ)"إنو بٌْب للصحابة معا٘ب القرآف كما بٌْب ٥بم ألفاظو"كمنهم من قاؿ: 

 آراء الفريقني: وقُ ونسُ 
 حيث:  - رٞبو هللا - ابن تيمية منهم الفريق األول:

بْب ألصحابو معا٘ب القرآف كما بْب ٥بم ألفاظو، فقولو  ملسو هيلع هللا ىلص علم أف النيبٯبب أف يي " قاؿ: -ُ
 .(ْ)"يتناكؿ ىذا كىذا ،[ْْ]النحل:  (ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ)تعأب: 

أهنم كانوا يتعلموف منو التفسّب مع التالكة،  ملسو هيلع هللا ىلص ٍب إف الصحابة نقلوا عن النيب..." كقاؿ: -ِ
 لمي:الرٞبن السُّ قاؿ أبو عبد، قط أنو امتنع من تفسّب آية منهم عنوي  ر أحده كي كٓب يذٍ 

، بن مسعود  عبدهللاك   عثماف بن عفاف -قرئوننا القرآف حدثنا الذين كانوا يي "
آايت ٓب ٯباكزكىا حٌب يتعلموا ما فيها عشر  ملسو هيلع هللا ىلص أهنم كانوا إذا تعلموا من النيب - كغّبٮبا

 .(ٔ)"(ٓ)من العلم كالعمل، قالوا: فتعلمنا القرآف كالعلم كالعمل

                                                           

 .(ِٗ/ُّ) الفتاكل: ٦بموع تيمية، ابن (ُ)
 .(ُّ/ُ) القرآف: ألحكاـ ا١بامع ،كالقرطيب ،(ّٕ/ُ) :البياف جامع ،الطربم نظر:يي  (ِ)
 .(ّٓص) :التفسّب أصوؿ ُب مقدمة ،تيمية ابن (ّ)
 .(ُّّ/ُّ) :الفتاكل ٦بموع تيمية، ابن (ْ)
 تعليم القرآف كفضلو. اببُب فضائل القرآف:  ،(َِٕٔح) (،َّٖ/ّ) :أخرجو عبد الرزاؽ ُب )ا٤بصنف( (ٓ)
 .(َّٖ/ُّ) :الفتاكل ٦بموع تيمية، ابن (ٔ)



 

 

 ٕٜ 

ُب تعريفهم معا٘ب القرآف  ملسو هيلع هللا ىلص كمن ا٤بعلـو أف رغبة الرسوؿ ..." : - رٞبو هللا -كقاؿ  -ّ
 ،ا٤بقصود لي صًٌ أعظم من رغبتو ُب تعريفهم حركفو، فإف معرفة ا٢بركؼ بدكف ا٤بعا٘ب ل ٙبيى 

 .(ُ)"راد للمعُبإذ اللفظ إ٭با يي 
ا كما لفظ القرآف كمعانيو ٝبيعن  ملسو هيلع هللا ىلص غوا عن النيببل    الصحابة" : - رٞبو هللا -كقاؿ  -ْ

 ف كتابى ابلضركرة عن عادَم، فإف الرجل لو صن  علم ثبت ذلك عنهم، مع أف ىذا ٩با يي 
هم مى ابلضطرار أف ٮًبى  مي على أك حساب أك غّب ذلك، كحفظو تالمذتو؛ لكاف يي  بو ُب طً  مو لٍ عً 
د أهنم كانوا إ٭با أيخذكف منو ٦بر   عاقله  مي كىل يتوى   .،..ادهً رى كمعرفة مي  موً كالم  هى فػى إٔب  شوؽتى 

فهم ىذا إٔب  عليهم كل ما يقرؤكنو، كل تشتاؽ نفوسهمحركفو كىم ل يفقهوف ما يتلوه 
 .(ِ)"وعلم بطالنو بيانو ٥بم! ىذا ٩با يي ى يبتدئالقوؿ، كل يسألونو عن ذلك، كل 

صحابو إل القليل من معا٘ب اآلايت، كأدلتهم ُب  ألبٌْب ٓب يي  ملسو هيلع هللا ىلص أف الرسوؿ :قالوا :الفريق الثاين
 ذلك:

ر شيئنا من القرآف إل آاين بعىددو، عل مهٌن  ملسو هيلع هللا ىلص ما كاف النيب" ، قالت:اهنع هللا يضرعن عائشة  -ُ ييفسًٌ
  .(ّ)"إايه جربيلي 

و ٓب أيمر نبي  ؛ لذلك أف هللا تعأب أراد أف يتفكر عباده ُب كتابوُب ذلك:  ٢بكمةأف ا -ِ
 .(ْ)"ابلتنصيص على ا٤براد ُب ٝبيع آايتو

اللَُّهمَّ َفقِّْهُو يف » :لبن عباس ملسو هيلع هللا ىلص لدعائوا كاف مى ػى معا٘ب القرآف؛ ل كلٌ   أف الرسوؿ لو بْب   -ّ
                                                           

 .(ُٕٓ/ٓ) السابق: ا٤برجع (ُ)
 .(ِّّ-َّّص) :داتى رٍ مي ػال غيةبي  تيمية، ابن (ِ)
 - (ّٖ/ُ: )الطربم قاؿ ٍب ،(ٕٗ-ٖٕ/ُ) :تفسّبه ُب الطربم أخرجوكقد  (.غريب منكر حديث: )كثّب ابن قاؿ (ّ)

 إسناده، ُب الٍب العل ة من عائشة عن ريكم الذم ا٣برب ُب ما مع ىذا ..." : - ا٢بديث معُب ُب وتكمناقش ٕبثو أثناء
 ُب يػيٍعرؼ ل ٩بن راكيو ألف ؛سىند اآلاثر كفاسدىىا ُب الدين صحيحى  علم ٩بن ألحدو  بو الحتجاجي  معها ٯبوز ل الٍب
مد  بن جعفر كىو: اآلاثر، أىل  الزبّبم".٧بي

 .(ُٕٗ/ْ) :القرآف علـو ُب اإلتقاف ،لسيوطيا (ْ)



 

 

 ٖٓ 

يِن َوَعلِّْمُو التَّْأِويلَ   فائدة، ك٤با كاف لو ىذا الفضل ُب التفسّب. (ُ)«الدِّ
 :الراجح
ل هللا بو الدين، كتاب هللا تعأب، كما مات حٌب أكم  منة ما ٙبتاج إليو  لبمًٌ بْب   ملسو هيلع هللا ىلص أف النيب
، [ّ:]ا٤بائدة (ڍ ڌ ڌ ڎ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ) :كأًب بو النعمة

 (چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ) :ألمر ربو تعأب لن امتثا غالبال كحٌب بل غ الرسالة حق  

، كخرج من ىذا البالغ األمور الغيبية ، كبالغو إايه يتضمن بالغ ألفاظو، كبالغ معانيو[ٕٔ:]ا٤بائدة
ب أصحاب الكهف، كعصا كلالٍب استأثر هللا بعلمها، كاألمور الٍب ل طائل من معرفتها مثل: لوف  

ها، كاآلايت أىلي  مٍ ـ العرب كىي كالفهم ٗبعرفة  كانت من أم أنواع الشجر، كاآلايت الٍب تي    موسى
 (ڍ ڌ ڌ)عليو مثل قولو: د ما ترً  ؿى ا أكٌ هىن فهمل على الذًٌ الٍب يسهي 

 الذىن غّبه.إٔب  ، أف ا٤براد هبا ٙبرٙب الوطء، كل يتبادر[ِّ]النساء:
 السنة ُب كل القرآف ُب التفسّب ٪بد ٓب إذا» :قاؿ حيث اإلسالـ شيخ كالـ حاصل ىو ىذاك 
 اختصوا الٍب كاألحواؿ القرآف من شاىدكه ٤با بذلك أدرل فإهنم ؛الصحابة أقواؿ إٔب ذلك ُب رجعنا

 كاألئمة ككرباؤىم علماؤىم لسيما؛ الصاّب كالعمل الصحيح كالعلم التاـ الفهم من ٥بم امى كلً ؛ هبا
 .(ِ)«ا٤بهديْب كاألئمة الراشدين ا٣بلفاء األربعة

 :الرسول للقرآنتطبيقية لتفسري  أمثلةٌ 
 القرآن، ومن أمثلة ذلك:و الصحيحة يف تفسري قِ رُ عتمد التفسري النبوي الوارد بطُ جيب أن يُ 

: نيَ الِ الضَ ، وَ دَ وُ هَ م: الي َ يهِ لَ وَب عَ ضُ غْ مَ  ال أنَّ » :ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: قاؿ رسوؿ عن عدم بن حاًب  -ُ
 .(ّ)«ىارَ صَ النَّ 

                                                           

 قاؿ (،َٕٓٓح)لبن عب اس هبما:   كا٢بكمة اللذين دعا ا٤بصطفى ذكري كصف الفقو حباف: ابن صحيح (ُ)
 .(صحيح) األلبا٘ب:

 .(ّٓٔ/ُّ) ٦بموع الفتاكل (ِ)
 ذلك إٔب أشار كقد كقاؿ: ،(صحيح ا٢بديث) األلبا٘ب: قاؿ (،ُُّٖٗح) (ّٕٗ-ّٖٕ/ْ) أٞبد: اإلماـ مسند (ّ)

 =إٔب بنسبتو كجـز الطحاكية، للعقيدة شرحو آخر ُب ا٢بنفي العز أيب ابن بثبوتو حكصر   تفسّبه"،" ُب كثّب ابن ا٢بافظ



 

 

 ٖٔ 

، [ِٖ]األنعاـ: (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ) :قاؿ: ٤با نزلت هللا عن عبدك  -ِ
ٻ ٻ ٻ ﴿ ونَ ولُ قُ ا ت َ مَ كَ   سَ يْ لَ » :نا ل يظلم نفسو؟ قاؿقلنا: اي رسوؿ هللا، أيُّ 

 ڤ ڤ ڦ ڦ) :وِ نِ لبْ  انَ مَ قْ لُ  لِ وْ ق َ  ىَل إِ  واعُ مَ سْ تَ  لَْ وَ ، أَ كٍ رْ شِ بِ  [ِٖ]األنعاـ: ﴾ پ

ؿ عدى الشرؾ ابلظلم، فال يي ملسو هيلع هللا ىلص  ففسر النيب .(ُ) «[ُّ]لقماف: (ڦ ڄ ڄ ڄ
 غّبه.إٔب  عنو

كىو  ملسو هيلع هللا ىلص شفي أنو ٠بع عقبة بن عامر يقوؿ: ٠بعت رسوؿ هللاعن أيب علي ٜبامة بن ك  -ّ
 ةَ وَّ القُ  نَّ إِ  َل أَ ، [َٔ]األنفاؿ: (ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ)» :على ا٤بنرب يقوؿ

، سّب القوة ابلرميهذا تصريح بتفف .(ِ)«يُ مْ الرَّ  ةَ وَّ القُ  نَّ إِ  َل أَ  ، يُ مْ الرَّ  ةَ وَّ القُ  نَّ إِ  َل أَ  ،يُ مْ الرَّ 
 ما سواه. ردُّ كيي  ،قبل ىذا التفسّبفيي 

 :يف التفسري ملسو هيلع هللا ىلص النيبِّ  منهجُ 
 ن الػوحيً ًمػ وً ببيانًػ رً ًمػ مػا أي ، كإ٭بػا بػْب  آيػةن  كآيػةن  سػورةن  و سػورةن كلٌػ القػرآفى  ملسو هيلع هللا ىلص ر الرسػوؿي يفسًٌ ٓب  .ُ

ا أك تعريفنػ ،ا لعػاٌـو أك ٚبصيصنػ، ا ٤بطلػقو ، أك تقييػدن جملمػلو  الن تفصػي عليػوً  ؿى زى ، الػذم نػىػا٤بتلػوًٌ  غّبً 
 .إف شاء هللاي  وي ، كما سيأٌب بياني ا إليهاـو أك دفعن  ،٤ببهم

ل إليهػا ابللغػة هم التوصُّػ الػٍب ل ٲبكػني مػن ا٤بعػا٘ب   على الصػحابةً  يى فً ما خى  ملسو هيلع هللا ىلص النيبُّ  رفس   .ِ
 أك الجتهاد.

مػػػا ل صػػػلة لػػػو إٔب  ، دكف اسػػػتطرادو كجيػػػزةو  بليغػػػةو  ا بعبػػػاراتو كاضػػػحن  الن سػػػه ملسو هيلع هللا ىلص هي كػػػاف تفسػػػّبي  .ّ
 ابلتفسّب. 

ُب تفسػػّبه علػػى القػػرآف الكػػرٙب  ملسو هيلع هللا ىلص فلقػػد اعتمػػد الرسػػوؿي  ،ُب التفسػػّب ملسو هيلع هللا ىلص هً أمػػا عػػن مصػػادرً  .ْ
                                                           

 عرفوا اليهود أف كذلك" بقولو: عليو بكعق   (،ُِٕ/ّ): "الفتاكل ٦بموع" ُب تيمية ابن اإلسالـ شيخي   النيب=
 علم". بغّب هللا عبدكا كالنصارل يتبعوه، كٓب ا٢بق

 (.َّّٔح) ،[ُِٓ ]النساء: ﴿كاٚبذ هللا إبراىيم خليال﴾ تعأب: هللا قوؿ ابب البخارم: صحيح (ُ)
 (.ُُٕٗح) :وي يى سً نى  ٍب ومى علً  من كذـ عليو كا٢بثٌ  الرمي فضلابب  مسلم: صحيح (ِ)



 

 

 ٖٕ 

نة الػػٍب أنز٥بػػا هللا كمػػا اعتمػػد علػػى تفسػػّب القػػرآف ابلسُّػػ،  ؿ ُب التفسػػّبابعتبػػاره ا٤بصػػدر األكٌ 
  إٔب  ،فيو فيما ل كحيى  هً ، كاجتهادً ابللغةً  عً الواسً  وً ا على فهمً ا للقرآف، كاعتمد أيضن ػبيانن

كمباشػػػرتو لقرائنػػػو  ،لنػػػزكؿ القػػػرآفعايشػػػتو كمي  ، مػػػْب الػػػوحي جربيػػػلارسػػػتو ألدى جانػػػب مي 
  .كمالبساتو

ًٔا  :تفطري الصخاب٘ زضْاٌ اهلل علَٔه: ثاى
 .(ُ)، كمات على ذلكامؤمنن  ملسو هيلع هللا ىلص من لقي النيب :الصحايب

هم تً يقى لً كوف معانيو كمراميو ٗبقتضى سى دًر ، يفهموف القرآف، كيي اصن ل  خي  ابن رى عى  الصحابة كاف 
م العقيدة كٌ بح البتداع، كٙبىى من قي  شيءه  وي ىي شوً ير، كل يي دً كٍ وبو تى عيجمة، كل يشي ه ري عكًٌ ل تي  امن هٍ العربية، فػى 

دق ت مراميها، كخفيت  كقفات أماـ بعض النصوص القرآنية الٍب  ٥بمككاف ، الزائفة الفاسدة
فيكشف  ؛ملسو هيلع هللا ىلص رسوؿ هللاإٔب  مثل ذلكُب  إذ كانوا يرجعوف ؛ل هبم ىذه الوقفاتمعانيها، كلكن ٓب تطي 

إٔب  ، كإف ٓب يتيسر ٥بم ذلك رجعوا(ِ)٥بم ما دؽ  عن أفهامهم، كٯبيىلًٌى ٥بم ما خفى عن إدراكهم
بعض؛ إذ التفاكت إٔب  تبة، فكاف بعضهم يرجعُب ىذه الرُّ  اككاف التفاكت بينهم كاضحن  ،اجتهادىم

 ،البساتو كمي  كالتفاكت فيما أحاط ابآلية من ظركؼو  ،التفاكت ُب قوة الفهم كاإلدراؾإٔب  بينهم راجعه 
فمن مفردات القرآف ما خفي معناىا  ،ضعت ٥با ا٤بفرداتبل كانوا يتفاكتوف ُب معرفة ا٤بعا٘ب الٍب كي 

 .(ّ)على بعض الصحابة
 :من معاين املفردات ملا خفي على الصحابةأمثلة 

 ،[ُّ]عبس: (وئ ۇئ) ُب قولو تعأب: بُّ معُب األى   بن ا٣بطاب عمر عنخفي  -ُ
كمعو عصا ُب  ، (وئ ۇئ)بني ا٣بطاًب: اقرأ عمري »قاؿ:  عن أنًس بًن مالكو 

                                                           

 (.ّٔٗص) ا٢بديث: علـو أنواع معرفة ،الصالح ابن نظر:يي  (ُ)
 .(ٔ/ُ) كا٤بفسركف: التفسّب الذىيب، (ِ)
 .(ّْ/ُ) السابق: ا٤برجع (ّ)



 

 

 ٖٖ 

: ًٕبىسًبنىا ما قد عىًلمنىا، كألقى العصا من يًده ؟، ٍب  قاؿى  .(ُ)"يًده، فقاؿ: ما األىبُّ
 (ڈ ژ ژ ڑ) قولو تعأب:ؼ ُب وٌ خى معُب التى  عمر بن ا٣بطاب  على لى كً شأي ك  -ِ

 .(ِ)"ُب لغتنا صي التنقُّ  :ؼالتخوُّ "ذىيل: حٌب قاؿ لو رجل من ىي  ،[ْٕ]النحل:
كات، فقد كرد عنو أن و افاطر السممعُب  - رضي هللا عنهما - ابن عباسخفى عن ك  -ّ

 : ؟ حٌب أات٘ب أعرابي اف ٱبتصماف ُب بئرو، فقاؿ السماكاتكنتي ل أدرم ما فاطر »قاؿى
ا، يقوؿ: أان ابتدأَا ا: أان فطَر  .(ّ)« أحدٮبي

ڄ ڄ ) :معُب ا٣بيط األبيض كاألسود ُب قولو تعأبعدم بن حاًب  عنخفي ك  -ْ

ركل البخارم بسنده  ،[ُٕٖ]البقرة: (ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ
، ﴾چ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ﴿ :لتعن عدم بن حاًب، قاؿ ٤با نز 

ُب  فجعلت أنظري  ،فجعلتهما ٙبت كسادٌب ؛قاؿ أسود كإٔب عقاؿ أبيضعً إٔب  دتي عمى 
 كَ لِ ا ذَ َنََّ إِ » :فقاؿ ،فذكرت لو ذلك ،ملسو هيلع هللا ىلص فغدكت على رسوؿ هللا ؛الليل فال يستبْب ٕب

      .(ْ) «ارِ هَ الن َّ  اضُ يَ ب َ وَ  لِ يْ اللَّ  ادُ وَ سَ 
 أسباب تفاوت الصحابة يف فهم معاين القرآن:

 لى كً شدرجة كاحدة ابلنسبة لفهم معاٗب القرآف، بل تفاكتت مراتبهم، كأي ُب   يكن الصحابةٓب 
 أسباب، كىي كما يلي:  ةً عد  إٔب  عي منهم، كىذا يرجً  آخرو  على بعضهم ما ظهر لبعضو 

مت -ُ مدجالست أصحاب " قاؿ مسركؽ:، درجتهم العلمية كمواىبهم العقليةُب  فاَك  ملسو هيلع هللا ىلص ٧بي
الرجلْب،  مالرجل، كاإلخاذ يرك  مفاإلخاذ يرك  -يعُب الغدير  - اذً خى فوجدَم كاإلً 

ا٤بائة، كاإلخاذ لو نزؿ بو أىل األرض  مالعشرة، كاإلخاذ يرك  ميرك كاإلخاذ 
                                                           

 (.ٗٓ/َّ) البياف: جامع الطربم، (ُ)
 .(َُٓ/ِ) القرآف: إعجاز ُب األقراف معَبؾ ،لسيوطيا (ِ)
 (.ُْٗ/ُ) اإلتقاف: ،لسيوطيا(ّ)
 (.ُُٕٖح)(:وابي رى شٍ اوا ك لي كي )( صحيح البخارم، كتاب الصور، ابب قولو تعأب: ْ)
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 .(ُ)ألصدرىم"
م -ِ كالناسخ  ،أسباب النزكؿ، ك معرفة ما أحاط ابلقرآف من ظركؼ كمالبساتُب  تفاَك

ركغّب ذلك من األمور الٍب ل يستغِب عنها  ،كا٤بكي كا٤بد٘ب ،كا٤بنسوخ  عىنٍ . ا٤بفسًٌ
،  اّلل ً  ًكتىابً  ًمنٍ  سيورىةه  أيٍنزًلىتٍ  مىا غىيػٍريهي، إًلىوى  ل ال ًذم كىاّلل ً ":  عىٍبدياّلل ً  قىاؿى : قىاؿى  مىٍسريكؽو

 أىٍعلىمي  كىلىوٍ  أيٍنزًلىٍت، ًفيمى  أىٍعلىمي  أىانى  ًإل   اّلل ً  ًكتىابً  ًمنٍ  آيىةه  أيٍنزًلىتٍ  أيٍنزًلىٍت، كىل أىٍينى  أىٍعلىمي  أىانى  ًإل  
ا ،  ًبًكتىابً  ًمِبًٌ  أىٍعلىمى  أىحىدن  .(ِ)"إًلىٍيوً  لىرىًكٍبتي  اإًلًبلي  تػيبػىلًٌغيوي اّللً 

فردات، فمن مفردات القرآف ما كيضعت ٥با ا٤ب الٍب معرفة ا٤بعا٘بُب  انوا ل يتساككفأهنم ك -ّ
يط هبا إل ىذا، فإف اللغة ل ٰبي ُب  ، كل ضىٍّب  معناه على بعض الصحابة يى خفً 

، كٓب يد عً   يعرؼ ٝبيع ألفاظ لغتها. من أيم ةو  فردو  ل  كي أف   ده أحى  معصـو
م ُب مالزمة الرسوؿ -ْ فيعرؼ من أسباب النزكؿ ؛ ملسو هيلع هللا ىلص الـز النيبمنهم مىن كاف يي ، فملسو هيلع هللا ىلص تفاَك

ركل البخارمُّ  ،ل يكادي يفارقيوي  ملسو هيلع هللا ىلص مالزمنا لرسوًؿ هللا  ، كاف أبو ىريرةما ل يعرفو غّبه
ًإن كيٍم "قاؿ:  أف أاب ىريرة  عبدالرٞبنبسنده عن سىًعيًد ٍبًن اٍلميسىي ًب كىأىيب سىلىمىةى ٍبًن 

ؿي ملسو هيلع هللا ىلص تػىقيوليوفى ًإف  أىابى ىيرىيٍػرىةى ييٍكًثري ا٢بٍىًديثى عىٍن رىسيوًؿ اّلل ً  اٍلميهىاًجرًينى ، كىتػىقيوليوفى مىا ابى
كىًإف  ًإٍخوىٌب ًمٍن  ؟ٗبًٍثًل حىًديًث أىيب ىيرىيٍػرىةى  ملسو هيلع هللا ىلص كىاأٍلىٍنصىاًر لى ٰبيىدًٌثيوفى عىٍن رىسيوًؿ اّلل ً 

عىلىى ًمٍلًء بىٍطًِب،  ملسو هيلع هللا ىلص اٍلميهىاًجرًينى كىافى يىٍشغىليهيٍم صىٍفقه اًبأٍلىٍسوىاًؽ، كىكيٍنتي أىٍلزىـي رىسيوؿى اّلل ً 
ًإذىا غىابيوا، كىأىٍحفىظي ًإذىا نىسيوا، كىكىافى يىٍشغىلي ًإٍخوىٌب ًمٍن اأٍلىٍنصىاًر عىمىلي أىٍموىا٥ًبًٍم، كىكيٍنتي فىأىٍشهىدي 

ُب حىًديثو  ملسو هيلع هللا ىلص ًمٍسًكيننا ًمٍن مىسىاًكًْب الصُّف ًة أىًعي ًحْبى يػىٍنسىٍوفى، كىقىٍد قىاؿى رىسيوؿي اّلل ً  اءن اٍمرى 
يَ ْبُسَط َأَحٌد ثَ ْوبَُو َحَّتَّ َأْقِضَي َمَقاَلِِت َىِذِه ُثَّ جَيَْمَع ِإلَْيِو ثَ ْوبَُو ِإلَّ َوَعى َما  ِإنَُّو َلنْ » :ٰبيىدًٌثيوي 
رىةن عىلىي  حىٌب  ًإذىا قىضىى رىسيوؿي اّلل ً  «َأُقولُ  ا إٔب  مىقىالىتىوي ٝبىىٍعتػيهىا ملسو هيلع هللا ىلص فػىبىسىٍطتي ٭بًى صىٍدرًم، فىمى

                                                           

 .(ّٔ/ُ) كا٤بفسركف: التفسّب الذىيب، (ُ)
 .(ََِٓح، )(ُٕٖ/ٔ) :ابب القر اًء من أصحاب النيب  كتاب فضائل القرآف، ،البخارم صحيح (ِ)
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  .(ُ)"تًٍلكى ًمٍن شىٍيءو  ملسو هيلع هللا ىلص اّلل ً  نىًسيتي ًمٍن مىقىالىًة رىسيوؿً 
أف ٤بعرفة  فال شك  تفاوت معرفتهم أبايم العرب وعاداهتم يف اجلاىلية وأحوال اليهود،  -ٓ

 الن بطأايـ العرب كأحوا٥بم كعاداَم ُب ا١باىلية، أثره مهم  ُب فهم القرآف الذم جاء مي 
 ؛اآلية أك يقع اإلشكاؿا لفاسد تصوراَم، كقد ٱبفى معُب لذميم عاداَم كمدحضن 

عن عيٍركىةى بن الزبّب،  :مثال ذلك :بسبب عدـ معرفة أحواؿ العرب الذين نزلت فيهم
: قىالىتٍ  ،"كىاٍلمىٍركىةً  الص فىا بػىٍْبى  أىتىطىو ؼى  لى  أىفٍ  جينىاحنا عىلىي   أىرىل مىا: لًعىاًئشىةى  قػيٍلتي ": قىاؿى 

  ک ک ک ڑ ڑ  ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ  ڌ ﴿ :يػىقيوؿي   هللاى  أًلىف  : قػيٍلتي  "ٓبى؟"

 ،[ُٖٓ:البقرة] ﴾ ں  ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ  گ گ گ گ ک
، كىمىا كىافى  لىوٍ ": فػىقىالىتٍ  ا أيٍنزًؿى  هًبًمىا، ًإ٭ب ىا يىط و ؼى  لى  أىفٍ  عىلىٍيوً  جينىاحى  فىالى : لىكىافى  تػىقيوؿي  ُب  ىىذى
انيوا اأٍلىٍنصىار ًمنى  أيانىسو  نىاةى  أىىىلُّواأىىىلُّوا،  ًإذىا كى لُّ  فىالى  ا١بٍىاًىًلي ًة، ُب  ًلمى  بػىٍْبى  يىط و فيوا أىفٍ  ٥بىيمٍ  ٰبًى
، ملسو هيلع هللا ىلص الن يبًٌ  مىعى  ميوادً قى  فػىلىم ا كىاٍلمىٍركىًة، الص فىا  ىىًذهً  تػىعىأبى  هللاي  فىأىنٍػزىؿى  لىوي، ذىًلكى  ذىكىريكا لًٍلحىجًٌ

  (ِ)."كىاٍلمىٍركىةً  الص فىا بػىٍْبى  يىطيفٍ  ٓبىٍ  مىنٍ  حىج   هللاي  أىًبى   اآٍليىةى، فػىلىعىٍمرًم، مىا
كمنهم عِب ٗبسائل ا٢بالؿ  ،ابلتفسّب ِبى ، فمنهم من عي ة تنوع اىتمامات الصحاب -ٔ

كمنهم من عِب بركاية ا٢بديث، ركل الَبمذم ُب  ،ع ُب الفرائضدى بى كمنهم من  ،كا٢براـ
َأْرَحُم أُمَِِّت أِبُمَِِّت أَبُو َبْكٍر، » :ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا  عن أنس بن مالك ونً نى سي 

ُن َوَأَشدُُّىْم يف َأْمِر اَّللَِّ ُعَمُر، َوَأْصَدقُ ُهْم َحَياًء ُعْثَماُن، َوَأْعَلُمُهْم ِِبْلَْالِل َواْْلََراِم ُمَعاُذ بْ 
َوَأِمنُي َىِذِه األُمَِّة أَُبو  ،ٍة َأِمنيٌ أُمَّ  كلّ َجَبٍل، َوَأفْ َرُضُهْم زَْيُد ْبُن ََثِبٍت، َوَأقْ َرُأُىْم ُأيبٌّ، َولِ 

 .(ّ)«ُعبَ ْيَدةَ 
                                                           

 ططة.غّبًه ٨بي  من أك ،ردةه من صوؼو كالن ًمرىة: بي  (،ُِْٗح) (،ُ)ابب  ،كتاب البيوع  ،( صحيح البخارمُ)
بي كيجيوًب الص فىا كىال ،كتاب ا٢بج  ،( صحيح البخارمِ)  :، كصحيح مسلم كاللفظ لو(ُّْٔ)ح ،(ُٕٓ/ِ) :مىٍركىةً ػابى

 (.ُِٕٕح) - (َّٔ، )ح(ِٖٗ/ِ)
 ،(َُِٓح) عنهم، هللا رضي ا١براح بن عبيدة كأيب كأيب اثبت بن كزيد جبل بن معاذ مناقبابب  الَبمذم: سنن (ّ)

 .(صحيح) األلبا٘ب: قاؿ
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 : دميزات تفسري الصحابة
 :  ز تفسّب الصحابة ٗبزااي منهاٛبي  

، أك بياف ما يتعلق أبسباب النزكؿ، ةلكً شٍ مي ػفردات الغريبة كا٤بعا٘ب التوضيح بعض ا٤ب -ُ
 الن شام اك٫بو ذلك، كٓب يكن تفسّبن  ،كالناسخ كا٤بنسوخ، كالعاـ كا٣باص، كا٤بطلق كا٤بقيد

إٔب  ، إضافةيفهموف ا٤بعُب دكف شرح اصن ل  خي  ابن القرآف الكرٙب؛ كذلك ألهنم كانوا عر  لًٌ كي لً 
عْب على ٩با يي  ؛إ٤بامهم الواسع أبحواؿ نزكؿ اآلايت كمعرفة أسباب النزكؿ كزمانو كمكانو

ن بعدىم ٩ب كن ألحدو ل ٲبي  ،مهمةو  كلذا فإف  أقوا٥بم ُب التفسّب جاءت ُب أمورو  ؛فهم ا٤بعُب
 أف يستغِب عنها.

 ،مات ا١بامعة كالعبارات الواضحة الٍب تدؿ على ا٤بعُبكلاعتمدكا ُب تفسّبىم على ال  -ِ
 أك ل فائدة كبّبة ُب ا٣بوض ُب تفاصيلو.  ،ما ل صلة لو ابلتفسّبإٔب  دكف استطراد

 ا٥بم أصفى األقواؿ عقيدةن أنواع البدع الٍب كقعت بعدىم ُب األمة، فأقو  كلًٌ الصفاء من    -ّ
 كذلك لعدـ ظهور أىل األىواء ُب تلك ا٢بقبة ا٤بباركة.  ؛اكمنهجن 

اختالؼ التنوع ل التضاد؛ إٔب  يرجع غالبو دى جً ، كما كي قلة الختالؼ بينهم ُب التفسّب -ْ
كاف   الن كعم اؼ علمن من عهد النبوة ٪بد الجتماع كالئتال ب اإلنسافما قري ل  كي كذلك ألنو  

، كهللا ااإلنساف عن تلك ا٢بقبة ا٤بباركة كجد العكس ٛبامن  دى عي ما بػى كلٌ ، ك ودىو الذم يسي 
  تعأب ُب ليلة اإلسراء كا٤بعراج.ملسو هيلع هللا ىلص  إل ُب رؤية النيب نقل عنهم خالؼه ا٤بستعاف، كٓب يي 

على  ا٣باصة ٥بم ٥با أثره  ملسو هيلع هللا ىلص لَببية النيب كلعل   ،كتناك٥با ُب التفسّب األخذ ابإلسرائيليات ةي ل  قً  -ٓ
ما عند أىل الكتاب؛ خاصة كىي إٔب  ذلك ُب العتزاز ٗبا عندىم، كعدـ اللتفات

حينما رأل ملسو هيلع هللا ىلص  ، ك٥بذا غضبها الكثّب من األابطيل كا٣برافاتفة كفيركاايت أغلبها ٧بر  
اًبًر ٍبًن عىٍبدً عىٍن ء صحيفة من التوراة، كما جا ُب يد عمر  أىف  عيمىرى ٍبنى ا٣بٍىط اًب  ،اّلل ً جى

،  ملسو هيلع هللا ىلص فػىقىرىأىهي عىل ى الن يبُّ ، اٍلكيتيبً  كىسىل مى ًبًكتىابو أىصىابىوي ًمٍن بػىٍعًض أىٍىلً  ملسو هيلع هللا ىلص أىتىى الن يب   فػىغىًضبى
ُتُكْم ِِبَا بَ ْيَضاَء نَِقيَّةً ِب، َأُمتَ َهوُِّكوَن ِفيَها اَي اْبَن اْْلَطَّا» :كىقىاؿى  ، َوالَِّذي نَ ْفِسي بَِيِدِه، َلَقْد ِجئ ْ
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بُوا ِبو،  ُقوا ِبِو، َوالَِّذي نَ ْفِسي َل َتْسأَُلوُىْم َعْن َشْيٍء فَ ُيْخِِبُوُكْم ِبَقٍّ فَ ُتَكذِّ َأْو بَِباِطٍل فَ ُتَصدِّ
 .(ُ)«بَِيِدِه، َلْو َأنَّ ُموَسى َكاَن َحيًّا، َما َوِسَعُو ِإلَّ َأْن يَ تَِّبَعِن 

 ف التفسّب ُب عصرىم.دك  ابلركاية شأنو شأف ا٢بديث، فلم يي  لن كاف تفسّبىم منقو    -ٔ
ابلقرآف، كالقرآف ابلسنة، كتفسّب القرآف ٗبن التزموا أحسن طرؽ التفسّب من تفسّب القرآف  -ٕ

، كتفسّب الجتهاد القائم على اإل٤باـ الكامل بلغة القرآف، ملسو هيلع هللا ىلص يعلم من أصحاب النيب
اتمة بعاداَم  كأحواؿ نزكؿ اآلايت، كأحواؿ العرب عند نزكؿ القرآف، مع معرفةو 

، كما موف إل بعلمكلٌ جعلهم ل يت ؛ككرعما كانوا عليو من تقول إٔب  كتقاليدىم، إضافة
لقد أدركت فقهاء ا٤بدينة كإهنم " هللا بن عمر قاؿ:عن ٞباد بن زيد قاؿ: حدثنا عبيد جاء
مدكالقاسم بن  ،هللاسآب بن عبد :وف القوؿ ُب التفسّب منهمظي ليغلً  كسعيد بن  ،٧بي
عن آية لو  لى ئً أف ابن عباس سي " :كةليٍ "، كقد جاء عن أيوب عن ابن أيب مي كانفع ،با٤بسيٌ 

كعن ٰبٓب بن سعيد عن ابن  ،"فأىب أف يقوؿ فيها ،ل عنها بعضكم لقاؿ فيهائً سي 
 .(ِ)"م إل ُب ا٤بعلـو من القرآفكلٌ أنو كاف ل يت" :با٤بسيٌ 

 :التفسرييف  الصحابةمصادر 
 تفسّبىم للقرآف الكرٙب على أربعة مصادر:ُب  كاف الصحابة يعتمدكف

 .تفسّب القرآف ابلقرآفاألكؿ: 
 .ملسو هيلع هللا ىلص : النيبالثا٘ب

 الثالث: الجتهاد كقوة الستنباط.
 .(اليهود كالنصارل)الرابع: أىل الكتاب 

 مصدر من ىذه املصادر األربعة فنقول: كلّ ح  وضِ ونُ 

                                                           

 . ( ُُٕ ح) :اإلٲباف عبشي  ُب كالبيهقي (، ُْٖٓٔ ح): مسند اإلماـ أٞبد (ُ)
 .  (ِٔ/ُ) :البياف جامع ،الطربم (ِ)
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 :تفسري القرآن ِبلقرآن: املصدر األول
موضع ُب  أيٝبًٍلى مكاف آخر، كما ُب  مكاف قد يػيٍبسطى ُب  أيكًجزى  أف ماالقرآف الكرٙب ٯبد ُب  ا٤بتأمل

 اانحية أخرل، كما كاف عامن ُب  انحية قد يلحقو التقييدُب  اموضع آخر، كما جاء مطلقن ُب  قد ييبْب  
 آية أيخرل.ُب  آية قد يدخلو التخصيصُب 

 منو رى ، فيجمع ما تكر  لن أك القرآف ُب  ض لتفسّب كتاب هللا تعأب أف ينظرتعر ك٥بذا كاف ل بد ٤بن ي
، اعلى معرفة ما جاء موجىزن  ابن ليستعْب ٗبا جاء مسهى  ؛قابل اآلايت بعضها ببعضد، كيي موضوع كاحُب 

مٍ  اكٗبا جاء ميبيػ نن  ، كهبذا ميٍطلىق على ا٤بقي د، كالعاـ على ا٣باصى ػال لى ، كليحمً الن على فهم ما جاء ٦بي
 طرؽ التفسّب.، كىذا أحسن يكوف قد فسر  القرآف ابلقرآف، كفهم مراد هللا ٗبا جاء عن هللا

 مثال تطبيقي:
قاؿ:  ،[ٕ]التكوير: (ٹ ڤ ڤ ڤ)ُب تفسّب قولو تعأب:   عن عمر بن ا٣بطاب

 (ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی)شبههم، كقاؿ: إٔب  قـو كلٌ تزكٯبها: أف يؤلف  

 .(ُ)[ِِ]الصافات:
 :ملسو هيلع هللا ىلص املصدر الثاين: تفسري القرآن أبقوال الرسول

 تفسػػّبىم لكتػػاب هللا تعػػأب ىػػو رسػػوؿ هللاُب   الػػذل كػػاف يرجػػع إليػػو الصػػحابة :ا٤بصػػدر الثػػا٘ب
تفسػػّبىا، ُب  ملسو هيلع هللا ىلص رسػػوؿ هللاإٔب  رجػػع ؛ت عليػػو آيػػة مػػن كتػػاب هللاكلشػػ، فكػػاف الواحػػد مػػنهم إذا أي ملسو هيلع هللا ىلص
ٿ )كتابػػو حيػػث قػػاؿ: ُب   ألف كظيفتػػو البيػػاف، كمػػا أخػػرب هللا عنػػو بػػذلك ؛عليػػو يلػػو مػػا خفػػ ْبي بىػػفيػي 

 .[ْْ:]النحل (ڤ ڤ ڦ ڦ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ
 أمثلة تطبيقية: 

ػػأىٍلتي رىسيػػوؿى اّلل ً : قىػػاؿى   عىػػٍن عىلًػػيوٌ    بػػنً  أييبىٌ  نٍ عىػػك . «يَ   ْوُم النَّْح  رِ »: يػىػػٍوـً ا٢بٍىػػجًٌ اأٍلىٍكػػربىً، فػىقىػػاؿى  عىػػنٍ  ملسو هيلع هللا ىلص سى

                                                           

 .(َّْ/ٖ) ا٤بنثور: رالدُّ  السيوطي، (ُ)
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 .(ُ)«للاُ  لَّ إِ  وَ لَ  إِ َل » . قاؿ:[،ِٔ]الفتح: (ڻ ڻ ۀ): ؿي وي قي يػى  ملسو هيلع هللا ىلص وؿ هللاً سي رى  عى أنو ٠بىً  عبو كى 
ػػائً عى  نٍ عىػػك  : هللاي  وؿي قيػػيػى  سى يٍ لىػػ: أى تي ٍلػػقػي  ،«بَ ُع  ذِّ  ابَ َس  اْلِْ  شَ وقِ نُ   َم  نْ »: ملسو هيلع هللا ىلص هللا وؿي سيػػرى  اؿى : قىػػتٍ الىػػقى  ةى شى

 .(ِ)«ضُ رْ عَ الْ  كَ لِ ذَ »قاؿ:  ؟[ٖ:]النشقاؽ (ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ)
 هللاً  وؿي سي رى  اؿى : قى اؿى قى   سو نى أى  نٍ عى ه دً نى بسى  مه سلً ل مي كى أؿ، رى سٍ ر كإف ٓب يي فسٌ ككاف عليو السالـ يي 

 .(ّ)«ةِ لْ َجنَّ ا يف  يبِّ رَ  وِ يِ انِ طَ عْ أَ  رٌ هْ ن َ  رُ ث َ وْ كَ الْ »: ملسو هيلع هللا ىلص
 الجتهاد وقوة الستنباط:املصدر الثالث: 

كتاب هللا، كٓب يتيسر ٥بم أخذه ُب   كاف الصحابة رضواف هللا عليهم أٝبعْب، إذا ٓب ٯبدكا التفسّب
نظر إٔب  اجتهادىم كإعماؿ رأيهم، كىذا ابلنسبة ٤با ٰبتاجإٔب  ذلكُب  رجعوا ملسو هيلع هللا ىلص عن رسوؿ هللا

إعماؿ النظر، إٔب  فهموُب  كن فهمو ٗبجرد معرفة اللغة العربية فكانوا ل ٰبتاجوفكاجتهاد، أما ما ٲبي 
القوؿ، كيعرفوف األلفاظ العربية ُب  ـ العرب كمناحيهمكالأهنم من خيل ًص العرب، يعرفوف   ضركرةى 

ىو ديواف العرب، كما يقوؿ عمر  مالذ يعر ا١باىلالشًٌ ُب  ؼ على ما كرد من ذلككمعانيها ابلوقو 
. 

 التفسري عند الصحابة:يف  أدوات الجتهاد
ر بعض آككث جتهاد، كال مطريق الرأ رآف هبذا الطريق، أعِبالق مّب من الصحابة كاف ييفسًٌ
 :على ذلك ٗبا أيٌب امستعينن 
 كأسرارىا.: معرفة أكضاع اللغة لن أك 

 : معرفة عادات العرب.اثنينا
 جزيرة العرب كقت نزكؿ القرآف.ُب  : معرفة أحواؿ اليهود كالنصارلاثلثنا

                                                           

 .(ِّٓ/ِِ):السابق ا٤برجع (ُ)
 (.ّٔٓٔح): ابب من نوقش ا٢بساب عذب ،لبخارما صحيح (ِ)
: كزايداتو الصغّب ا١بامع صحيح (،صحيح) األلبا٘ب: قاؿ (،ُُّٗٔح) ائي: سورة الكوثرسى نن الكربل للن  السُّ  (ّ)

 (.َُِٕح)



 

 

 ٗٓ 

 : قوة الفهم كسعة اإلدراؾ.رابعنا
 يتوقػف فهمهػا علػى غػّب لغػة ل عْب علػى فهػم اآلايت الػٍبتي أكضاع اللغة العربية كأسرارىا،  فمعرفة

قولػػػو  الن ٥بػػػا صػػػلة بعػػػاداَم، فمػػػث عػػػْب علػػػى فهػػػم كثػػػّب مػػػن اآلايت الػػػٍبتي كمعرفػػػة عػػػادات العػػػرب  ،العػػػرب
ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ): تعػػػأب كقولػػػو ،[ّٕ:]التوبػػػة (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ)تعػػػأب: 

ا١باىليػػة كقػػت ُب  إل ٤بػػن عػػرؼ عػػادات العػػرب ا٤بػػراد منػػو مٍهػػكػػن فػى ل ٲبي  ،[ُٖٗ:]البقػػرة (ۋ ۋ
 نزكؿ القرآف.

 عْب على فهم اآلايت الٍبالقرآف، تي جزيرة العرب كقت نزكؿ ُب  كمعرفة أحواؿ اليهود كالنصارل
 أعما٥بم كالرد عليهم.إٔب  فيها اإلشارة

عْب على فهم كثّب من كمعرفة أسباب النزكؿ، كما أحاط ابلقرآف من ظركؼ كمالبسات، تي 
الوقوؼ على ل ٲبكن معرفة تفسّب اآلية دكف " : - رٞبو هللا - مايت القرآنية، ك٥بذا قاؿ الواحداآل
فهم ُب  مه قو  زكؿ طريقه بياف سبب النُّ ": - رٞبو هللا - كقاؿ ابن دقيق العيد ،(ُ)ها كبياف نزك٥با"تً ص  قً 

فإف العلم  ؛عْب على فهم اآليةزكؿ يي معرفة سبب النُّ ": - رٞبو هللا - كقاؿ ابن تيمية ،(ِ)معاٗب القرآف"
 .(ّ)سبب"مي ػورث العلم ابلابلسبب يي 

ككثّب من آايت القرآف  ،ضل هللا يؤتيو مىن يشاء من عبادهالفهم كسعة اإلدراؾ، فهذا فكأما قوة 
من الفهم كنور البصّبة، كلقد كاف ابن  اكتى حظن ، كل يظهر إل ٤بن أي ا، كٱبفى ا٤براد منهامعناى ؽي يدًٌ 

لك لو بذ ملسو هيلع هللا ىلص عباس صاحب النصيب األكرب كا٢بظ األكفر من ذلك، كىذا بربكة دعاء رسوؿ هللا
يِن َوَعلِّْمُو التَّْأِويلَ » :حيث قاؿ  .(ْ)«اللَُّهمَّ َفقِّْهُو يف الدِّ

                                                           

 (.ٓ-ْص) النزكؿ: أسباب ،لواحدما (ُ)
 .(ّٖ/ُ) القرآف: علـو ُب اإلتقاف السيوطي، (ِ)
 .(ُٔص) التفسّب: أصوؿ ُب مقدمة تيمية، ابن (ّ)
 األلبا٘ب: قاؿ (،َٕٓٓح)لبن عباس هبما:   ذكر كصف الفقو كا٢بكمة الذين دعا ا٤بصطفى حباف: ابن صحيح (ْ)

 .(صحيح)



 

 

 ٗٔ 

ىل  : يٌو قلت لعل" أنو قاؿ: أىب جحيفة إٔب  صحيحو بسندهُب  مكقد ركل البخار 
كتاب هللا؟ قاؿ: ل، كالذل فلق ا٢ببة كبرأ النسمة ما أعلمو إل ُب   إل ما يمن الوحشيء  عندكم

ىذه الصحيفة؟ قاؿ: العقل، ُب  ىذه الصحيفة، قلت: كماُب  القرآف، كماُب  الن ييعطيو هللا رج افهمن 
ييقتل مسلم بكافر" كاؾ األسّب، كألكفً 

(ُ). 
كثّب من آايت  على فهم  استعاف هبا الصحابة أدكات الفهم كالستنباط الٍب يه ىىذ

 كأسراره. الكشف عن غوامضوُب  القرآف، كىذا ىو مبلغ أثرىا
ر أشهر   ين من الصحابة:املفسِّ

بن كعب، كزيد  أييبىٌ هر ابلتفسّب من الصحابة: ا٣بلفاء األربعة، كابن مسعود، كابن عباس، ك اشتي 
 هللا بن الزبّب، رضى هللا عنهم أٝبعْب.، كعبدمبن اثبت، كأبو موسى األشعر ا

كأنس بن مالك، كأىب ىريرة، كعبدهللا   غّب ىؤلء:  التفسّب من الصحابةُب  مكلٌ كىناؾ مىن ت
التفسّب ُب  بن العاص، كعائشة، غّب أف ما نيًقل عنهمعبدهللا بن عمرك هللا، ك بن عمر، كجابر بن عبدا

 .اقليل جدن 
ُب  تفاكتوا ًقل ة ككثرة، فأبو بكر كعمر كعثماف ٓب يىرد عنهم ركا ابلتفسّبهً ف العشرة الذين اشتي كما أ

وحات، تي تقدـ كفاَم، كاشتغا٥بم ٗبهاـ ا٣بالفة كالفي إٔب  ذلكُب  اليسّب، كيرجع السبب التفسّب إل النزر
بكتاب هللا، كاقفوف على أسراره، عارفوف ٗبعانيو  لماءه أىلو عي  بى لى أغٍ  كسطو ُب  ذلك كجودىمإٔب  فضً أى 

 غّب كبّبة. التفسّبُب  الرجوع إليهمإٔب  كأحكامو، مكتملة فيهم خصائص العركبة، ٩با جعل ا٢باجة
ذلك ُب  التفسّب، كالسببُب  ، فهو أكثر ا٣بلفاء الراشدين ركاية عنوبن أيب طالب  عليٌ أما 

إٔب  ر كفاتو، كأتخُّ هناية خالفة عثماف إٔب  طويلة، دامت دةن غو عن مهاـ ا٣بالفة مي تفرُّ إٔب  راجع
ر إٔب  كثرت فيو حاجة الناس  زمنو  من  كذلك انشئه  ؛معاٗب القرآف٥بم ما خفى عنهم من مىن ييفسًٌ

 دين هللا، ٩با كاد يذىب ٖبصائص اللغة العربية.ُب  قعة اإلسالـ، كدخوؿ كثّب من األعاجماتساع ري 
 ؛كعب  بن أييبىٌ بن مسعود، ك  عبدهللابن عباس، ك  عبدهللاالتفسّب عن ُب  كايةككذلك كثرت الرٌ 

                                                           

 (.َّٗٔح): صحيح البخارم: ابب العاقلة (ُ)



 

 

 ٕٗ 

ىذه الصفات التفسّب، ُب  ابن أىب طالب أيضن  عليٌ ٢باجة الناس إليهم، كلصفات عامة مك نت ٥بم كل
 :يى

مقي   -ُ  .كإحاطتهم ٗبناحيها كأساليبها، اللغة العربيةُب  َو
 .إليو ابجتهادىم جهم من الجتهاد كتقرير ما كصلواعدـ ٙبرٌ  -ِ
نزلت فيها آايت القرآف،  مك نتهم من معرفة ا٢بوادث الٍب ٨بالطةن  ملسو هيلع هللا ىلص ٨بالطتهم للنيب -ّ

 نً سً ُب  كىو ملسو هيلع هللا ىلص لوفاة النيب ؛شبابوُب  ملسو هيلع هللا ىلص عباس، فإنو ٓب يالـز النيبمن ذلك ابن  نستثُب
، أيخذ  منها، لكنو استعاض عن ذلك ٗبالزمة كبار الصحابة االثالثة عشرة أك قريبن 

 .(ُ)عنهم كيركل ٥بم
 مدارس التفسري:

ألهنم أصحاب ابن  ؛كأما التفسّب فأعلم الناس بو أىل مكة" : - رٞبو هللا - قاؿ ابن تيمية
رابح، كعكرمة مؤب ابن عباس، كغّبىم من أصحاب ابن عباس،   كمجاىد، كعطاء بن أيب  ،عباس

كطاككس، كأىب الشعثاء، كسعيد بن جبّب، كأمثا٥بم. ككذلك أىل الكوفة من أصحاب ابن مسعود، 
أخذ عنو  مالذ أسلم التفسّب، مثل زيد بنُب  كمن ذلك ما ٛبيز كا بو عن غّبىم، كعلماء أىل ا٤بدينة

 .(ِ)بن كىب" عبدهللا، ك عبدالرٞبنابنو  امالك التفسّب، كأخذ عنو أيضن 
 :بن عباس رضي للا عنهما يف مكة عبدللا مدرسة

، ابن عم رسوؿ يا٥بامش يبن عباس بن عبد ا٤بطلب بن ىاشم بن عبد مناؼ القرش عبدهللاو ى
 ،ٍعب ٗبكةكأىل بيتو ابلشًٌ  ملسو هيلع هللا ىلص كليدى كالنيب .حىزىف ا٥بالليةل بنت ا٢بارث بن الكرب  ةو ليباب، كأمُّ ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ؛ابتو منولقر  ؛صغرهُب  ملسو هيلع هللا ىلص فحنكو بريقو، كذلك قبل ا٥بجرة بثالث سنْب، كلـز النيب ملسو هيلع هللا ىلص بو النيب فأيٌبى 
 .(قٖٔ)، كقد توُب سنة ملسو هيلع هللا ىلص كألف خالتو ميمونة كانت من أزكاج رسوؿ هللا

كثرة علمو، ككاف على درجة عظيمة من الجتهاد كا٤بعرفة كاف ابن عباس ييلق ب اب٢بىرٍب كالبحر ل
                                                           

 .(َٓ/ُ) كا٤بفسركف: التفسّب الذىيب، ((ُ
 .(ُٓص) التفسّب: أصوؿ ُب تيمية ابن مقدمة تيمية، ابن ((ِ
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 .الفتول كالتفسّبُب  ايسةكلذا انتهت إليو الرًٌ  ؛ٗبعُب كتاب هللا
 -كقيل لطاككس: لزمتى ىذا الغالـ ، (ُ)رٝباف القرآف ابن عباس"نًٍعمى تي " :قاؿ فيو ابن مسعود 

من  الن رأيت سبعْب رج إ٘ب"قاؿ:  - كتركتى األكابر من أصحاب رسوؿ هللا -يعُب ابن عباس 
 .(ِ)قوؿ ابن عباس"إٔب  أمرو صاركاُب  إذا تدارءكا ملسو هيلع هللا ىلص أصحاب رسوؿ هللا

رىا، قرأ ابني عباسو سورة البقرة، فج" بن سلمة، قاؿ:اعن أيب كائل شقيق كركل األعمش  عل ييفسًٌ
 .(ّ)"تمى لى سٍ ألى  ؛ىذا الديلمي  تعى فقاؿ رجل: لو ٠بىً 

مدابن عباس أعلم أيم ة " ابن عمر رضى هللا عنهما: كقاؿ مدٗبا نزؿ على  ٧بي  .(ْ)"ملسو هيلع هللا ىلص ٧بي
كقد اشتهر من تالميذ ابن عباس ٗبكة: سعيد بن جبّب، ك٦باىد، كعكرمة مؤب ابن عباس، 

 .هم كانوا من ا٤بوإبكلٌ كىؤلء  ، رابح بن أيبا، كعطاء يساف اليما٘بكطاككس بن ك
 :بن مسعود يف الكوفة عبدللامدرسة 

 و أيـٌ ، كأيمُّػػٕبذى ا٥بيػػ عبػػدالرٞبن ميضىػػر، كييكػػُب  أبيبإٔب  صػػل نسػػبوبػػن مسػػعود بػػن غافػػل، ي عبػػدهللاىػػو 
ػػػػ . ركل اأسػػػلم قػػػػدٲبن  ،ابػػػن أـ عبػػػد :فيقػػػػاؿ يل، ككػػػاف يينسػػػب إليهػػػا أحيػػػاانن ذى عبػػػد بنػػػت عبػػػدكد، مػػػن ىي
 ِبلقػد رأيتيػ" : -يعػُب ابػن مسػعود  - عبػدهللا، عػن أبيػو قػاؿ: قػاؿ عبدالرٞبناألعمش، عن القاسم بن 

بعػد  ار ابلقػرآف ٗبكػة كأ٠بعػو قريشنػهىػؿ مىػن جى كىو أكٌ  ،(ٓ)غّبان" ما على ظهر األرض مسلمو  ةو ت  س سً سادى 
مػن أحفػظ الصػحابة لكتػاب هللا،   كاف ابػن مسػعودك هللا من أجل ذلك، ُب  ، كأيكذلملسو هيلع هللا ىلص رسوؿ هللا

: قىػاؿى ٕب  عبػدهللاعػن ركل البخارم بسػنده ب أف يسمع منو القرآف، ٰبي  ملسو هيلع هللا ىلص ككاف رسوؿ هللا رسػوؿ قىػاؿى
: أىقػٍرىأي  ،«اقْ َرْأ َعَليَّ » ملسو هيلع هللا ىلص : هللا ، كىعىلىٍيكى أيٍنزًؿى  فػىقيٍلتي : «ِإيّنِ ُأِحبُّ َأْن َأْْسََعُو ِمْن َغرْيِي» :؟ قىاؿى عىلىٍيكى . قىاؿى

                                                           

 .(ّْٕ/ّ) النبالء: أعالـ سّب الذىيب، ((ُ
 .(ّّّ/ِ) اإلصابة: ،حجر ابن ((ِ
 .(ُٖ/ُ) :البياف جامع ،الطربم ((ّ
 .(ِٖٕ/ٓ) التهذيب: َذيب حجر، ابن ((ْ
 (.َِٕٔح): دس اإلسالـسي  كاف مسعود بن هللا عبد أبف البياف ذكر ،حباف ابن صحيح ((ٓ
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ػػػػا  ػػػػاًء، فػىلىم  تػىتىٍحػػػػتي سيػػػػورىةى النًٌسى ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ): بػىلىٍغػػػػتفىافػٍ

 .(ُ)افً فى رً ذٍ تى  يوً نى يػٍ عى  تي يٍ أى رى فػى  ،« - كْ سِ مْ و أَ أَ  - فَّ كُ » قاؿ ٕب: .[ُْ:]النساء(گ گ
 ُأمّ  نِ ابْ  ةِ اءَ رَ ى ِق لَ عَ  هُ أْ ق رَ يَ لْ ، ف َ ا أُن ِزلَ َم كَ   اطبً رَ  رآنَ الُق  أَ رَ ْق ي َ  نْ أَ  َس رَّهُ  نْ َم »: وؿي قيػيػى  ملسو هيلع هللا ىلص ككاف رسوؿ هللا

 . (ِ)«دٍ بْ عَ 
كالفقو، كىو معلمهم كقاضيهم،  ،كالتفسّب ،ابلكوفة أيخذ عنو أىلها ا٢بديث كقد أقاـ 

الكوفة، حضر عنده   يُّ ـ علدً ا قى م  ػص، كلوجد الن  حيث ل يي  مالعتداد ابلرأُب  كمؤسس طريقتهم
 قى فى ، كل أرٍ اأحسن خيليقن  الن كقالوا: اي أمّب ا٤بؤمنْب؛ ما رأينا رج ، عبدهللاقـو كذكركا لو بعض قوؿ 

كم هللا أىو دي شي نٍ أى " : ي  ، قاؿ عل من ابن مسعود اكرعن  ٦بالسة، كل أشد   حسنى ، كل أى اتعليمن 
 .(ّ)أقوؿ مثل ما قالوا كأفضل" الل هم اشهد أ٘ب" قالوا: نعم، قاؿ: "دؽ من قلوبكم؟الصًٌ 

بن مسعود ابلعراؽ: علقمة بن قيس، كمسركؽ، كاألسود بن يزيد،  عبدهللاكاشتهر من تالميذ 
 كسي.دي كعامر الشعيب، كا٢بسن البصرم، كقتادة بن دعامة الس  

 ومدرسة املدينة:  بن كعب ُأيَبّ 
، ا، شهد العقبة كبدرن ا٣بزرجي األنصارم بن كعب بن قيس أييبىٌ  ٤بنذر، أك أبو الطفيلىو أبو ا

 دي سيٌ  أييبىُّ " فقاؿ: مو ا٤بدينة، كقد أثُب عليو عمر قدً مى عند  ملسو هيلع هللا ىلص هللا ؿ مىن كتب لرسوؿكىو أكٌ 
خالفة عمر بن ُب  كفاتو على أقواؿ كثّبة، كاألكثر على أنو ماتُب  ٍختيًلفي اكقد  ،(ْ)ا٤بسلمْب"
 .ا٣بطاب 

 مْ ىُ ؤُ رَ قْ  أَ و » :ملسو هيلع هللا ىلص ، كقػد قػاؿ فيػوملسو هيلع هللا ىلص لرسػوؿ هللا يالوح كيت اب  القير اء، كأحدي  دى بن كعب سي   أييبىٌ كاف 

                                                           

 (.َٓٓٓح) :القرآف قراءة عند البكاء ابب ،البخارم صحيح ((ُ
 (ُُٔٓح) ابب ا١بهر ابلقراءة ُب صالة الليل: ،خزٲبة ابن صحيح ((ِ
 .(ُّٖ/ّ) الغابة: أسد األثّب، ابن ((ّ
 .(َُٗ/ُ) كاللغات: األ٠باء َذيب النوكم، ((ْ
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، فقػػد أخػػرج ملسو هيلع هللا ىلص ، كلػػيس أدؿ علػػى جػػودة حفظػػو لكتػػاب هللا تعػػأب مػػن قػػراءة النػػيب(ُ) «بٍ ْع  كَ   ب  نُ  ُأيَبُّ 
: ملسو هيلع هللا ىلص ، قىػاؿى الن ػيبُّ ٍبًن مىاًلكو  إٔب أىنىس بسنده مالَبمذ ڄ ڄ ) :ِإنَّ اَّللََّ َأَم َرين َأْن َأقْ  َرَأ َعَلْي كَ » أًلييبىٌو

: ، «[ُ]البينة: (ڃ ڃ ؟قىاؿى  .(ِ)يكً بٍ يػى  أييبىٌ  لى عى جى ، فى «مْ عَ ن َ »: اؿى قى  آّلل ي ٠بى ا٘ب لىكى
  من أىم عوامل معرفتو ٗبعا٘ب كلعل   بكتاب هللا تعأب،  بن كعب من أعلم الصحابة أييبىٌ كاف "

بػٍرن  من أحبار اليهود، العارفْب أبسرار الكتب القدٲبة كما كرد فيها، ككونو  اكتاب هللا، ىو أنو كاف حى
كىذا ابلضركرة ٯبعلو على مبلغ عظيم من العلم أبسباب النزكؿ  ،ملسو هيلع هللا ىلص من كيت اب الوحى لرسوؿ هللا

عليو آية من القرآف  كمواضعو، كميقىد ـ القرآف كميؤخره، كانسخو كمنسوخو، ٍب ل ييعقل بعد ذلك أف ٛبر  
ُب  بن كعب من ا٤بكثرين أييبىٌ  و عيد  كلٌ  ا٥بذ ؛ملسو هيلع هللا ىلص معناىا عليو دكف أف يسأؿ عنها رسوؿ هللا كلشيي 

 .(ّ)"التفسّب، الذين ييعتد  ٗبا صح عنهم، كييعو ؿ على تفسّبىم
مدبن كعب: أبو العالية الرايحي، كزيد بن أسلم، ك  يبٌ من أشهر تالميذ أي  رظي، بن كعب القي  ٧بي

 بن كعب. يبٌ أي  كابنو الطفيل بن
 تفسري الصحايب: حكم

رإذا ل جيد  رٞبو  -قاؿ ابن تيمية  أقوال الصحابة،إىل  التفسري يف القرآن والسنة رجع املفسِّ
، فإهنم  أقواؿ الصحابةإٔب  نة رجعنا ُب ذلكإذا ٓب ٪بد التفسّب ُب القرآف كل ُب السُّ ..." : - هللا

كاألحواؿ الٍب اختصوا هبا؛ ك٤با ٥بم من الفهم التاـ، كالعلم ما شاىدكه من القرآف، ػأدرل بذلك لً 
كاألئمة األربعة ا٣بلفاء الراشدين، كاألئمة   ؛ما علماؤىم ككرباؤىمالصحيح، كالعمل الصاّب، ل سيٌ 

                                                           

 عنهم، هللا رضي ،ا١براح بن عبيدة كأيب ،كأيبٌ  ،اثبت بن كزيد ،جبل بن معاذ مناقبابب  الَبمذم: سنن ((ُ
 .(صحيح) األلبا٘ب: قاؿ .(َُِٓح)

 (،ِّٕٗ) عنهم، هللا رضي ،ا١براح بن عبيدة كأيب ،يبٌ كأي  ،اثبت بن كزيد ،جبل بن معاذ مناقبابب  الَبمذم: سنن ((ِ
  .(صحيح) :األلبا٘ب قاؿ

 .(ِْ/ِ) كا٤بفسركف: التفسّب الذىيب، ((ّ
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 .(ُ)"بن مسعود عبدهللاا٤بهديْب؛ مثل: 
 :على النحو التايلتفسري الصحايب  ويكون حكم

فيو ٦باؿ، أما  مما ليس للرأ كلٌ أسباب النزكؿ، ك إٔب  إذا كاف ٩با يرجع ؛: لو حكم املرفوعلً أو 
 .ملسو هيلع هللا ىلص رسوؿ هللاإٔب  سندهعليو ما داـ ٓب يي  فيو ٦باؿ، فهو موقوؼه  مما يكوف للرأ
ر، بل أيخذه اه اتفاقً : ما ُحِكَم عليو أبنو من قبيل املرفوع ل جيوز ردُّ َثنًيا  عنو ؿي كل يعدً  ا٤بفسًٌ

 حاؿ. غّبه أبمًٌ إٔب 
 : ما ُحِكَم عليو ِبلوقف، ختتلف فيو أنظار العلماء:َثلثًا

ألنو لىم ا ٓب يرفعو،  ؛من التفسّب ل ٯبب األخذ بو أف ا٤بوقوؼ على الصحايبإٔب  :فذىب فريق
طئ كييصيب، كالصحابة  اجتهادىم كسائر اجملتهدين.ُب  عيًلم أنو اجتهد فيو، كاجملتهد ٱبي

، ملسو هيلع هللا ىلص ٠باعهم لو من رسوؿ هللا لظنٌ  ؛ٯبب األخذ بو كالرجوع إليوأنو إٔب  :وذىب فريق آخر
كة ربى ألهنم أدرل الناس بكتاب هللا، إذ ىم أىل اللساف، كلً  ؛كألهنم إف فس ركا برأيهم فرأيهم أصوب

وا هبا، كًلمىا ٥بم من اختيصُّ  ة، كًلمىا شاىدكه من القرائن كاألحواؿ الٍبالصحابة كالتخلق أبخالؽ النبوٌ 
بن مسعود، كابن  عبدهللاالفهم التاـ كالعلم الصحيح، ل سيما علماؤىم ككرباؤىم كاألئمة األربعة، ك 

 .(ِ)عباس كغّبىم
 : التفطري يف عَد التابعني:ثالًجا

م ا٤ببني ػػًة  الن حابًة، فضػػللتػػابعْب د دكره ابرزه ُب التفسػػّب؛ حيػػث نقلػػوا لنػػا علػػمى الص ػػ ًَ عػػن اجتهػػادا
مػػنى ا٤بصػػاًدًر ا٤بهمػػًة بعػػد تفسػػًّب الصػػحابًة د  لػػذا فػػإف تفسػػّبىىم يػيعىػػدُّ  ؛صػػًحيحعلػػى ًعٍلػػمو غزيػػرو كفهػػمو 

 أٝبعْب.
ػػػر ٔبهػػػودو مباركػػػة مػػػن بعػػػض  ،ؿ ا٥بجػػػرمكلقػػػد بػػػدأ تػػػدكين التفسػػػّب ُب هنايػػػة القػػػرف األكٌ  إٔب  ينا٤بفسًٌ

القػػػرف الثالػػػػث  عً طلىػػػة ُب مى ـو القػػػرآف، حػػػػٌب ظهػػػرت ا٤بؤلفػػػات ا٤بوسػػػػوعيٌ جانػػػب تػػػدكين موضػػػػوعات علػػػ
                                                           

 (.ِْٓ)ص التفسّب: أصوؿ ُب مقدمة تيمية، ابن ((ُ
 .(ِٕ/ُ) كا٤بفسركف: التفسّب الذىيب، (ِ)
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  .ا٥بجرم
 .(ُ)ىو من لقي الصحايب كىو مؤمن، كمات على ذلكالتابعي: 

نة كل كجدتو عن السُّ ُب  القرآف كلُب  ذا ٓب ٘بد التفسّبإ ...":  - رٞبو هللا -قاؿ ابن تيمية 
 .(ِ)"أقواؿ التابعْبإٔب  ذلكُب  فقد رجع كثّب من األئمة ؛الصحابة

ر اعتمد كقد  ، القرآف الكرٙبُب  فهمهم لكتاب هللا تعأب على ما جاءُب  من التابعْبكف ا٤بفسًٌ
، كعلى ما رككه عن الصحابة من تفسّبىم أنفسهم، ملسو هيلع هللا ىلص كعلى ما رككه عن الصحابة عن رسوؿ هللا
يفتح هللا بو عليهم من طريق الجتهاد كتبهم، كعلى ما ُب   كعلى ما أخذكه من أىل الكتاب ٩با جاء

 كتاب هللا تعأب.ُب   كالنظر
 :يف التفسريومنهجهم  التابعني مصادر

إل ُب إضافات  ملسو هيلع هللا ىلص ٓب ٱبتلف منهج التابعْب عن طرؽ التفسّب الٍب كاف عليها أصحاب النيب
بسبب توسع الفتوحات  ملسو هيلع هللا ىلص نتيجة لبعض ا٤بستجدات الٍب عاشوىا بعد أصحاب النيب ؛يسّبة

 على ما يلي: األهنم تالميذىم كمنهم أخذكا، ك٪بد منهجهم كاف قائمن  ؛ككذلك ؛اإلسالمية
فكػاف للتػابعْب اجتهػاداَم ُب فهػم القػرآف، كا١بمػع بػْب اآلايت،  ،تفسرُي القرآِن ِبلقرآن  .ُ

  .شكاؿة ٥با، كاستنباط ا٤بعا٘ب، كدفع اإلً ي  كلكالنظرة ال
فهػي ا٤بصػدر الثػا٘ب للتفسػّب، كالتػابعوف ىػم ا٢بلقػة الثانيػة  ،نة النبوي ةِبلسُّ  تفسرُي الق رآنِ   .ِ

  .ُب سلسلة ركاية األحاديث
  .عنهم أخذكا التفسّب، ك  م تالمذة الصحابةهي فػى  ،تفسرُي القرآِن أبقوال الصحابة  .ّ
  .فكاف للتابعْب اجتهاداَم ُب التفسّب كآراؤىم ا٤بعتربة ،تفسرُي القرآِن ِبلرأي والجتهاد  .ْ
فكػػاف  ،فيمػػا يتعل ػػقي بقصػػًص األنبيػػاًء كاأليمػػًم السػػابقةً  مْس  َلَمِة أى  ِل الكت  اِب،إىل  الرج  وعُ   .ٓ

كغّبٮبػػػا مػػػن أحبػػػار اليهػػػود الػػػذين  ،ككعػػػب األحبػػػار ،بػػػن منبػػػو كىػػػب مػػػن التػػػابعْب أمثػػػاؿ
                                                           

 .(َْٓص) ا٢بديث: علـو أنواع معرفة ،الصالح ابن نظر:يي  (ُ)
 .(ِٖ)ص التفسّب: أصوؿ ُب مقدمة تيمية، ابن (ِ)
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 عػن سػؤاؿو كيٌجػػو ابقة مػػن تلقػاء أنفسػهم أك جػػواابن عػػن الكتػب الٌسػ كنقلػوا مػركايتو  ،أسػلموا
مػن ابب الستشػهاد  عػنهم لي أىل الكتاب فينقي  ةً مى إليهم، ككاف من التابعْب من يرجع ٤بسلى 

بٌْب كالستئناس، كىذا العمل مع خطورتو إل أنو ل ٱبلو من فوائد، فاإلسرائيليات كما سني 
  .كن أف نقبلها كافةن، بل منها ا٤بقبوؿ كمنها ا٤بردكدكل ٲبي  ٌيةن،كلٌ  ا ليست مرفوضةن لحقن 

 دميزات تفسري التابعني:
 :عهد التابعْب ٗبزااي عديدة منها ز التفسّب ُبٛبي  

 .دخوؿ اإلسرائيليات ُب التفسّب -ُ
ا هى  قويًٌ بْب زي يػ  كٲبي  ،عرؼ األقواؿقوؿ لصاحبو حٌب تي  كلٌ كنسبة   ،الىتماـ ابإلسناد ُب الركاية -ِ

 .كصحيحها كسقيمها ،كضعيفها
التفسّب عن إمامهم،  رو صٍ مً  كلٌ ى كركل أىل  الحتفاظ بطابع التلقي كالركاية، كقد تلق   -ّ

،  يبٌو وف يرككف عن أي ، كا٤بدنيُّ  - رضي هللا عنهما -ابن عباس  عبدهللاوف يرككف عن فا٤بكيُّ 
 . (ُ)دبن مسعو  عبدهللاوف يرككف عن كالعراقيُّ 

كذلك  ؛الن حٌب مشل القرآف كام  التوسع ُب التفسّب أكثر ٩با كاف عليو ُب عهد الصحابة -ْ
 اجتهاد أكسع.إٔب  لتوسع الدكلة، كدخوؿ العجم، كبركز ا٢باجة

 لن جد أقوا، فن ا كاف عليو الوضع ُب عهد الصحابةكثرة ا٣بالفات ُب التفسّب أكثر ٩ب  -ٓ
 مل على اختالؼ التنوع ل التضاد. ٙبي  أحياانن ، كإف كانت متعددة ُب معُب اآلية

 كز نواة ا٣بالؼ ا٤بذىيب.ري بػي  -ٔ
 :تفسري التابعيّ  ةُ جيَّ حُ 

ذلك شيء من ُب  ٓب ييؤثىر اإذ ؛كاألخذ أبقوا٥بم ،تفسّب التابعْبإٔب  جوعالرٌ ُب  اختلف العلماء
 ، أك عن الصحابة رضواف هللا عليهم أٝبعْب.ملسو هيلع هللا ىلص الرسوؿ
ذلك: ركاية ابلقبوؿ، كركاية بعدـ القبوؿ، ُب  ركايتاف - رضى هللا عنو -نيًقل عن اإلماـ أٞبد ف

                                                           

 . (ُُّ/ُ) :كا٤بفسركف التفسّب الذىيب، ((ُ
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 عبة.عن شي  يى ك، كاختاره ابن عقيل، كحي يأنو ل ييؤخذ بتفسّب التابعإٔب  كذىب بعض العلماء:
 :مبا يلي على ما ذىبوا إليو ياستدل أصحاب ىذا الرأو 

تفسّب ُب  مل عليو كما قيل، فال ٲبكن ا٢بملسو هيلع هللا ىلص الرسوؿأف التابعْب ليس ٥بم ٠باع من  -
 .ملسو هيلع هللا ىلص : إنو ٧بموؿ على ٠باعو من النيبالصحايب
فهم ُب  نزؿ عليها القرآف، فيجوز عليهم ا٣بطأ ٓب يشاىدكا القرائن كاألحواؿ الٍبأهنم  -

 .الن كظن ما ليس بدليل دلي ،ا٤براد
 الصحابة.عدالة التابعْب غّب منصوص عليها كما نيص  على عدالة  -

ر ذىب أكثر و  ألف التابعْب تلقوا غالب  ؛التفسّبُب  يأنو يؤخذ بقوؿ التابعإٔب  :يناملفسِّ
عرضتي ا٤بصحف على ابن عباس ثالث عرضات من "يقوؿ:  الن مث الصحابة، فمجاىده تفسّباَم عن 

القرآف آية إل كقد ُب  ما"كقتادة يقوؿ:  ،(ُ)"آية منو كأسألو عنها كلٌ عند   وي في خاٛبتو، أيكقً إٔب  فاٙبتو
ر أكثر  كىكلذا ح؛ (ِ)"ا٠بعتي فيها شيئن  كنقلوىا عنهم مع اعتمادىم  ،كتبهمُب   ين أقواؿ التابعْبا٤بفسًٌ

 ٥با.
 الرأي الراجح:

ؤخذ بو فيو، فإنو يي  مالتفسّب ل ٯبب األخذ بو إل إذا كاف ٩با ل ٦باؿ للرأُب  يٌ قوؿ التابع أف  
أبف كاف أيخذ من أىل الكتاب، فلنا أف نَبؾ قولو كل نعتمد  يبة، فإف ارتبنا فيوعند عدـ الرًٌ  حينئذو 

قاؿ ابن تيمية ، غّبهإٔب  فإنو ٯبب علينا أف أنخذ بو كل نتعداه مو و، أما إذا أٝبع التابعوف على رأعلي
فإف اختلفوا فال يكوف قوؿ  ،كونو حيج ةُب   فال ييراتب يء؛إذا أٝبعوا على الش" : -رٞبو هللا  -

لغة القرآف، أك السُّن ة، أك عمـو إٔب  ذلكُب  كل على مىن بعدىم، كييرجع ،بعضهم حيج ة على بعض
 .(ّ)"ذلكُب  العرب، أك أقواؿ الصحابة ةً غى لي 

                                                           

 .(َٗ/ُ) شاكر: ٙبقيق ،البياف جامع ،الطربم ((ُ
 (.ُِٗ/ُ) كا٤بفسركف: التفسّب الذىيب، ((ِ
 .(ِٗ)ص التفسّب: أصوؿ ُب مقدمة تيمية، ابن ((ّ
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ر أشهر    ين من التابعني:املفسِّ
 ابلتفسّب من التابعْب عدد كبّب على رأسهم: رى هً اشتي 
ر، ئا٤بقر  :بن ىشام األسدي الكويفسعيد بن جبري   -ُ أحد  ،، الفقيو، كادثا٤بفسًٌ

تل قي  ،ملسو هيلع هللا ىلص من أصحاب النيب ااّب، كرأل خلقن رفوا ابلعلم ككثرة العمل الصاألعالـ الذين عي 
 .(قٓٗ)ُب سنة 

عرضت القرآف على ابن عباس ثالثْب " قاؿ ٦باىد: :املكيّ  رُ ب ْ جماىد بن جِب اإلمام اْلَ  -ِ
إٔب  عرضت ا٤بصحف على ابن عباس ثالث عرضات من فاٙبتو" :، كُب ركاية"مرة

 : - رٞبو هللا - كقاؿ عنو سفياف الثورم، (ُ)"آية منو كأسألو عنها كلٌ كقفو عند  أي  ،خاٛبتو
 ٗبكة كىو ساجد.  (قَُّ)وَب سنة تي  ،اءؾ التفسّب من ٦باىد فحسبك بو"إذا ج"

ر ك  أحد أعالـ التابعْب، :موىل ابن عباس مةُ رِ كْ عِ  -ّ ا٤بكثرين، كالعلماء الرابنيْب، ين ا٤بفسًٌ
أعلم بكتاب هللا من  أحده  يى ما بقً " :كالرحالْب ا١بوالْب، قاؿ عنو اإلماـ الشعيب

 .(قَُٓ)توُب سنة  ،(ِ)"عكرمة
 قرأ القرآف على ابن عباس ،مشقينو دً إقاؿ كيي  :اْلمصيشهر بن حوشب األشعري  -ْ

ق(ََُ)سنة  توُب،اكبّبن   امن ػ، ككاف عال . 
رالفقيو العابد  :زيد بن أسلم العدوي -ٓ  كاف من كبار التابعْب  ، مؤب عمر بن ا٣بطاب ا٤بفسًٌ

 .ق(ُّٔ)، توُب سنة عبدالرٞبن، كلو تفسّب يركيو عنو ابنو فوا ابلتفسّب كالعبادةرً الذين عي 
ـي  :البصريّ  اْلسنُ  -ٔ  كخّبي  ،أىل البصرة كىو أبو سعيد ا٢بسن بن أيب ا٢بسن البصرم إما

 ،ُب ا٢بق اشجاعن  ازاىدن  اكرعن  اكاف فقهين    كلد لسنتْب بقيتا من خالفة عمر ،أىل زمانو
فقلت: ٝبع  ؟نكم ما بلغسى أبم شيء بلغ حى " كقاؿ أبو بكر ا٥بذٕب: قاؿ ٕب السفاح:

أتكيلها،  ؼى غّبىا حٌب يعرً إٔب  القرآف كىو ابن اثنٍب عشرة سنة، ٍب ٓب ٱبرج من سورة
                                                           

 .(َٗ/ُ) شاكر: ٙبقيق الطربم، تفسّب جرير، ابن ((ُ
 .(ُِْ/ْ) قاف ُب علـو القرآف:اإلت السيوطي، ((ِ



 

 

 ٘ٔ 

منهم  ملسو هيلع هللا ىلص النيب ٠بع عن ٝباعة من أصحاب خ مابلغ الشيٌ هبذا " :فقاؿ "،نزلتكفيما أي 
 .(قَُُ)سنة  توُب ُب "، عثماف بن عفاف

كاف آية   ،ب هللاكتا  ري فسًٌ مي  ،ومى كىو أبو ا٣بطاب الضرير األكٍ  :قتادة بن دعامة الدوسي -ٕ
، الطاعوفمات بواسط ُب ، "اف آية إل كقد ٠بعت فيها شيئن ما ُب القرآ" :قاؿ ،ُب ا٢بفظ
 .ق(ُُٕ)ُب سنة 

ُب القراءة كالتفسّب كالعلم  اكىو أبو العالية رفيع بن مهراف، كاف إمامن  :أبو العالية الرايحي -ٖ
ليس بعد الصحابة " :، قاؿ أبو بكر بن أيب داكدبن كعب يبٌ كالعمل، قرأ القرآف على أي 

 . (قّٗ)توَب سنة  ،(ُ)"كبعده سعيد بن جبّب ،أحد أعلم ابلقرآف من أيب العالية
 :قاؿ ابن عمر ،د التابعْبكسيٌ  ،الدُّنياأحد أعالـ  ،ا٤بد٘ب :ب املخزوميسعيد بن املسيّ  -ٗ

ما رأينا " :كغّبىم ،كالزىرم ،كقتادة ،كقاؿ مكحوؿ ،ىذا لىسىر ه ملسو هيلع هللا ىلص لو رأل رسوؿ هللا
منو،  ال أعلم ُب التابعْب أكسع علمن " :، كقاؿ علي بن ا٤بديِب(ِ)"أعلم من ابن ا٤بسيب

كالتفسّب، كالفقو، كالورع، كالعبادة،  ،، كقد ٝبع بْب ا٢بديث(ّ)"التابعْب ل  جى كىو عندم أى 
،  التكبّبة األكٔب منذ ٟبسْب سنةكما فاتتِب ،حججت أربعْب حجة" :كقاؿ عن نفسو

، كتوُب  ، كلد لسنتْب مضتا من خالفة عمر"ُب الصالة لو جي قفا رى إٔب  كما نظرت
 . ق(ْٗ)اب٤بدينة سنة 

دافعة، قرأ قرئ أىل الكوفة بال مي بن حبيب، مي  عبدهللاكىو  :السلمي عبدالرمحنأبو  -َُ
، ك٠بع من ٝباعة من د ،بن مسعود عبدهللاالقرآف على عثماف بن عفاف، كعلي، ك 

توُب  ،أربعْب سنةأم ٫بو  ،ا٢بجاج ةً مرى إً إٔب  كأقرأ القرآف من خالفة عثماف ،الصحابة
 .اف ُب خالفة عبد ا٤بلك بن مركافر بن مرك شٍ بً  ةً مرى أك بعدىا ُب إً  ،ق(ّٕ)ابلكوفة سنة 

                                                           

 .(ٔٗ/ُ) الذىب: شذرات العىكرم، العماد ابن ((ُ
 .(َُِ/ُ) :السابق ا٤برجع ((ِ
 .(ْٖ/ْ) التهذيب: َذيب حجر، ابن ((ّ
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 :التفطري يف عصس التدًّٓ: زابًعا
 :ملها يف اتآيكن أن ذمُ تدوين التفسري بثالثة مراحل يُ  رّ مَ 

 :تدوين التفسري يف ِبب من أبواب اْلديث :املرحلة األوىل
جانب ا٤بركايت ُب سائر كتب إٔب  ت كاألقواؿ ُب التفسّبُب تدكين ا٤بركايٌ  لن أك بدأ العلماء 

 ىسم  يي  ٪بد فيها كتاابن  ،كغّبىا ،كمسلم ،كالبخارم  ،، كما ٪بد ذلك اليـو ُب بعض كتب السنةنةالسُّ 
 فرد لو مؤلفات خاصة.، كٓب تي التفسّب كتاب

 :ن التفسري يف ىذه املرحلة ىمن دوَّ وأشهر م
 .(قُُٕ: ت) لميىاركف السُّ  يزيد بن -ُ
  .(قَُٔ: ت) ة بن ا٢بجاجعبى شي  -ِ
 . (قُٕٗ: ت)اح يع بن ا١برٌ كً كى  -ّ
 . (قُٖٗ :ت)فياف بن عيينة سي  -ْ
 .(قُُِ: ت)اؽ بن ٮباـ عبد الرز   -ٓ
 .(قَِِت: )كآدـ بن أيب إايس  -ٔ
 .(قِْٗت: )د بن ٞبيد بكع -ٕ

  :أبرز دميزات ىذه املرحلة
 :ا٤برحلة ٗبزااي منهاٛبيزت ىذه 

 .الىتماـ ابإلسناد ُب الركاية .ُ
 .كأئمة التابعْب ،كالصحابة ، ملسو هيلع هللا ىلص ؿ النيبٝبع ما كرد من تفسّب ليآية من أقوا .ِ
، ٍب ُب مصنفات خاصة الن كٓب يكن مستق ،من أبواب ا٢بديث ابو ٝبع التفسّب كبى   .ّ

 .فيها التفسّب ٗبؤلفات خاصة دى رً فٍ جاءت ا٤برحلة الثانية الٍب أي 
  



 

 

 ٖ٘ 

 :إفراد التفسري يف مؤلفات خاصة :ةثانياملرحلة ال
 الن مستق امن لٍ فرد ابلتأليف، كصار عً أكسع حيث أي  ابو حى رً إٔب  انتقل التفسّب ُب ىذه ا٤برحلة الثانية

 فى من صن   ؿى على أف أكٌ  ،(ِ)كافل، كابن خً (ُ)شيخ اإلسالـ ابن تيميو ، كقد نص  لو مؤلفاتو ا٣باصة
 ،(قَُْ)ت: "جريعبد ا٤بلك بن جي " :رتيب ا٤بصحف ىوحسب ت اتبن رى وره مي آلايت القرآف كسي  اتفسّبن 

 :فمن أشهر من كتبوا كصنفوا ُب التفسّب ،هفات كالكتاابت ُب التفسّب من بعدٍب تتابعت ا٤بؤلٌ 
 .(قِّٕ :ت) ةابن ماج -ُ
 .(قَُّ :ت)ابن جرير الطربم  -ِ
 .(قُّٖ :ت)نذرم النيسابورم مي ػأبو بكر ال -ّ
 .(قِّٕ :ابن أيب حاًب )ت -ْ
 .(قّٗٔ :)تاف بٌ ابن حً  -ٓ
 .(قَْٓ :ت)٢باكم النيسابورم كا -ٔ
 .(قَُْ :ت)كابن مردكيو  -ٕ

  :أبرز دميزات ىذه املرحلة
ب ترتيب حس اوره مرتبن آلايت القرآف كسي  الن شام الن كام  ار القرآف الكرٙب تفسّبن سًٌ في  -ُ

 . - رٞبهم هللا - ، كالتابعْب كالصحابة،  ملسو هيلع هللا ىلص ر عن النيبثً ا٤بصحف ٗبا أي 
صاحب التفسّب ا٤بركم عنو، دكف العتناء بتحرم إٔب  العتناء ُب ركاية التفسّب ابإلسناد -ِ

اتركْب مهمة البحث كا٢بكم ٤بن أيٌب من بعدىم من خالؿ دراسة ما  ،حة ُب الركايةالصًٌ 
 ٝبعوه ركاية كدراية. 

 الكثّب منها ُب ىذه ا٤برحلة. فى كًٌ ، كدي التفسّب ركاية اإلسرائيليات ُب التوسع ُب -ّ
 . ك٧باكلة الَبجيح بينها ،كمناقشتها ،أقواؿ السابقْب عي ٝبىٍ  -ْ

                                                           

 .(ِِّ/َِ) الفتاكل: ٦بموع تيمية، ابن (ُ)
 .(ّّٖ/ِ) األعياف: اتيى فػى كى  لكاف،خً  ابن (ِ)
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ر كز اجتهادات ري بػي  -ٓ ك٧باكلة استنباط معا٘ب خاصة هبم برزت من ، كاسعةين بصورة ا٤بفسًٌ
مد، كما فعل ؿ تفاسّبىم مع العتناء ابلركايةخال  بن جرير الطربم ُب تفسّبه.  ٧بي

 :صار األسانيد والتوسع يف التفسرياختاملرحلة الثالثة: 
كىي مرحلة اختصار األسانيد كالتوسع ُب التفسّب، كظهور ا٤بصنفات  ،ٍب جاءت ا٤برحلة الثالثة

 تباين من حيث ال٘باىات كا٤بناىج.لا٤بتنوعة من حيث الختصار كالتوسع، كا
كقد أخذ التفسّب فيها مناحو شٌب، كلكن  ،يومنا ىذاإٔب  مرحلة كاسعة ك٩بتدةىذه ا٤برحلة ىي 

 أبرز مالمح ىذه ا٤برحلة ما يلي:
إٔب  ا أدلقائلها؛ ٩بإٔب  األقواؿ كى ، كتركوا عزٍ ، فاختصركا األسانيدكثّبكف  ف ُب التفسّب خلقه أل   -ُ

 الضعيفة كا٤بوضوعة.ت كتب التفاسّب ابلركاايت ًٞب ، كزي اختالط الصحيح كالضعيف
 ،ا٤بنحرفة من معتزلة لً لى مً ػ٩با جعل أصحاب ال ؛التوسع ُب التفسّب ابلرأم امود كا٤بذمـو -ِ
كما   ،فوف تفاسّب اآلايت كفق عقائدىم الباطلة، كمذاىبهم ا٤بنحرفةرٌ ٰبي  ،كغّبىم ،كأشاعرة ،كرافضة

 . (ُ)ؼ(االكش  )فعل الز٨بشرم ُب تفسّبه 
ع الناس ُب ركاية اإلسرائيليات كا٣بوض فيما ل فائدة ُب معرفتو، كاشتغلوا هبذا عن توس   -ّ

 البحث ا١باد األ٠بى ُب أمور الدين. 
ر تنوعت اىتمامات  -ْ علم بتقليب علمهم ُب التفسّب، فالفقيو  كلٌ كاعتُب أصحاب   ،ينا٤بفسًٌ
ر ألحكاـ الشرعية كما فعل ابن العريب، ٪بده يعتِب ُب تفسّبه اب٤بسائل الفقهية كاستنباط ا ؛ا٤بفسًٌ

على اإلعراب كتكثّب األكجو اتملة فيو، كقد  ٘بده ركز   ؛ومحى كالن   .كغّبىم ،كالقرطيب، كا١بصاص
ق مذىبو النحوم  ٫بوم ل يواف الفتها لوجوو ٕبجة ٨بي  متواترةن  قراءةن  أك يردٌ  ،ينتصر ٤بذىبو النحوم

 ،مب تفسّبه أبقواؿ ا٢بكماء كالفالسفة ؛كصاحب العلـو العقلية .كالواحدم، كأيب حياف ،اجكالزج  
كما   ،يهتم إببراز جانب البالغة كاإلعجاز ؛كصاحب البالغة .كالفخر الرازم ،هم كالرد عليهمهً بى كشي 

كىكذا  .القصص كاستيفاؤىا كالثعليب إل سردي  ليس لو ىم   ؛كاإلخبارم .فعل الز٨بشرم ُب الكشاؼ
                                                           

 .(َُٓ/ُ) العرفاف: مناىل الزٍُّرقا٘ب، (ُ)



 

 

 ٘٘ 

ر ا٤بتعددت مناىج    .ين، كاختلفت ا٘باىاَمفسًٌ
 . د األقواؿ ُب اآلية الواحدةتعدي  -ٓ

 ة بعقائدً ، كالٍب أتثر فيها التفسّب بصورة كاضحة ككبّب ا٤برحلة الواسعة ُب التفسّبكنتيجة ٥بذه 
كالصحيح كالعليل، كأصبح األخذ  ،كالسمْب ، كدخل ُب كتب التفسّب الغثُّ فيومؤل كثقافةً  كمذاىبً 

 ، كأبرزعليها تفسّبه سس الٍب بُبى ر، كاألي مفسٌ  كلٌ ة ٗبنهج  معرفة كاملإٔب  جمن كتب التفاسّب ٰبتا 
ر ج أصوؿ التفسّب كمناى لماء مادةى العي  عى لذا كضى ؛ ا٤بؤثرات كا٤بالحظات عليو لتوضيح ا٤بنهج  ؛ينا٤بفسًٌ

ر ، كتكشف عن مناىج السليم كمعآب ٘بعلهم  سو ، كتزكيدىم أبسي أماـ الباحثْب كالدارسْبين ا٤بفسًٌ
 . واهما سً كيدعوف  ،أيخذكف ما فيها من خّب كحق ،يتعاملوف مع ىذه التفاسّب بصورة علمية صحيحة

  :أشهر من دوَّن التفسري يف ىذه املرحلة
 .للبغوم ،معآب التنزيل -ُ
 .ةلبن عطي ،ر الوجيز ُب تفسّب الكتاب العزيزار  -ِ
 .للشنقيطي ،ح القرآف ابلقرآفأضواء البياف ُب إيضا  -ّ
 الكشاؼ للز٨بشرم. -ْ
 مفاتيح الغيب للرازم. -ٓ

 

*      *      * 
 

  



 

 

 ٘ٙ 

 :اإلدماش ملف       
 

ر أشهر  ٣بمسة من يترٝب (ُ)   ؟تابعْبين من الا٤بفسًٌ
 منهما ك٠باتو.  كلٌ من حيث مصادر   ،بْب تفسّب الصحابة كتفسّب التابعْب قار٘ب (ِ)
 ثالثة ٭باذج لتفسّب التابعْب.  ماذكر  (ّ)
 بْب منهج الطربم كمنهج ابن أيب حاًب ُب التعامل مع تفسّب التابعْب. قار٘ب (ْ)
 عن أٮبية تفسّب التابعْب.  لن مقا اكتيب (ٓ)
  ؟من بدايتو ابلركاية حٌب التدكين ُب اتريخ التفسّب لن مقا اكتيب (ٔ)
 ٟبسة مراجع عينيت بتفسّب التابعْب. ماذكر  (ٕ)

 

 : التعله مصادز     

 قصة التفسّب لشيخنا الدكتور حكمت بشّب )٧باضرة صوتية(.  الستماع اضرة: (ُ)
 تلخيص كتاب التفسّب كرجالو للفاضل بن عاشور.  (ِ)
 تفسّب ابن جرير الطربم.  مقدمةي  (ّ)
 ُب أصوؿ التفسّب لبن تيمية.  مقدمةه  (ْ)
التفسّب النبوم مقدمة أتصيلية مع دراسة حديثية ألحاديث التفسػّب النبػوم الصػحيح،  (ٓ)

-قُِّْ)الػػػػػدكتور خالػػػػػد بػػػػػن عبػػػػػد العزيػػػػػز البػػػػػاتلي، دار كنػػػػػوز أشػػػػػبيليا، السػػػػػػعودية، 
 .(ـَُُِ

،بّبكت، لبنػػاف، أبػػو السػػعود عبػػدهللاتفسػّب الصػػحابة،  (ٔ) -قُُِْ) بػػدر، دار ابػػن حػػـز
 (.ـَََِ

مدنة، قارى كدراسة مي  عرضه  :تفسّب التابعْب (ٕ) عبد العزيػز ا٣بضػّبم، دار الػوطن للنشػر،  ٧بي
 السعودية، بدكف اتريخ.



 

 

 ٘ٚ 

 
 : التكْٓه   

  ؟هبا التفسّب من التلقي شفاىة حٌب التدكين ُب نقاط ا٣بطوات الٍب مر   ماذكر  (ُ)
  ؟جيتوكما مدل حي  ؟ة لتفسّب التابعْبالعلمي   يمةي ما القً  (ِ)
  ؟يمة البالغةىذه القً ٤باذا كاف لتفسّب التابعْب  (ّ)
  ؟إف تعارضت التابعْبح بْب أقواؿ رجٌ كيف ني  (ْ)
  ؟ردكمٌب يي  ؟قبل تفسّب التابعيمٌب يي  (ٓ)
 .سندىةمي ػكتب التفسّب ال  ّبً اكً وى ثالثة من بػى  ماذكر  (ٔ)
 ما الفرؽ بْب التفسّب كالتأكيل؟ (ٕ)
 ما فائدة علم أصوؿ التفسّب ٤بن يقرأ ُب كتب التفاسّب؟ (ٖ)
  .الصحابة د ُب فهم معا٘ب القرآفاذكرم أسباب تفاكت  (ٗ)

 

*      *      * 
  



 

 

 ٘ٛ 

 
 الثالث املُضُع

 رق التفسريُط

 
 

 :التفطري باملأثْز: اًلأّ
 :تعريفو

ن ة؛ ألهنا جاءت مبيًٌنة من تفسّب القرآف ابلقرآف، أك ابلسُّ  ىو الذم يعتمد على صحيح ا٤بنقوؿ
ألهنم أعلم الناس بكتاب هللا، أك ٗبا قالو كبار التابعْب؛ ألهنم لكتاب هللا، أك ٗبا ريًكم عن الصحابة؛ 

 تلقوا ذلك غالبنا عن الصحابة.
كىذا ا٤بسلك يتوخى اآلاثر الواردة ُب معُب اآلية فيذكرىا، كل ٯبتهد ُب بياف معُب من غّب أصل، 

 .حا ل طائل ٙبتو كل فائدة ُب معرفتو ما ٓب يرد فيو نقل صحيكيتوقف عمٌ 
 ومكانتو:فضلو 

ـ هللا كالألف التفسّب اب٤بأثور إما أف يكوف تفسّبنا للقرآف ب ؛ىو أفضل أنواع التفسّب كأعالىا
 ،ـ هللا تعأبكال لفهو ا٤ببٌْب  ؛ملسو هيلع هللا ىلص ـ الرسوؿكالفهو أعلم ٗبراده، كإما أف يكوف تفسّبنا للقرآف ب ؛تعأب

كٛبيزكا عن غّبىم ٗبا  ،اللساف كىم أىلي  ،فهم الذين شاىدكا التنزيل  كإما أف يكوف أبقواؿ الصحابة
عن ف،  و عن الصحابةكلٌ كمن التابعْب من أخذ التفسّب  ، شاىدكه من القرائن كاألحواؿ حْب النزكؿ

خاٛبتو، أستوقفو عند  إٔب  عرضت ا٤بصحف على ابن عباس ثالث عرضات من فاٙبتو" ٦باىد قاؿ:
 .(ُ)آية كأسألو عنها" كلٌ 

  

                                                           

 .(َٗ/ُ) شاكر: ٙبقيق ،البياف جامع الطربم، (ُ)



 

 

 ٜ٘ 

 :يف التفسري ِبملأثور عِ ضْ الوَ أسباب 
 التفسري: ع يفضْ نشأة الوَ 

ل يستقل أحدٮبا عن  األهنما كاان أكؿ األمر مزٯبن  ؛ا٢بديثُب  التفسّب مع نشأتوُب  عي ضٍ الوى  نشأى 
بو، كمىٍن  مىٍن ىو موثوؽه  :اتوكى كالضعيف، كَب ري  ،كا٢بسن ،ا٢بديث: الصحيحُب  اآلخر، فكما أننا ٪بد

ر من  لمن التفسّب، كمىٍن ركى  مى ، ٪بد مثل ذلك فيما ريكً عً فيو، كمىٍن عيًرؼ ابلوضٍ  وؾه ىو مشكي   ين.ا٤بفسًٌ
، اسياسين  سنة إحدل كأربعْب من ا٥بجرة، حْب اختلف ا٤بسلموفُب  ككاف مبدأ ظهور الوضع

كٝبهور، ككيًجدى من أىل البدع كاألىواء مىٍن رك جوا لبدعهم، كتعصب وا  ،كخوارج ،شيعةإٔب  كتفر قوا
بقصد الكيد لو، كتضليل أىلو،  ؛اإلسالـ فى حى تى الكفر كالٍ  نى ط  بى اإلسالـ مىن تػى ُب  ألىوائهم، كدخل

 .(ُ)ئة، كرغباَم ا٣ببيثةأغراضهم السيٌ إٔب  ليصلوا هبا ؛فوضعوا ما كضعوا من ركاايت ابطلة
 أسبابو:

 :منها ،أسباب متعددةإىل  التفسرييف  يرجع الوضع
، كخوارج يًٌ حب علُب  شيعة تطر فواإٔب  فإف  ما جىد  من افَباؽ األيمة :التعصب املذىيب -ٔ

انصرفوا عنو كانصبوه العداء، كٝبهور ا٤بسلمْب الذين كقفوا ٔبانب ىاتْب الطائفتْب بدكف أف 
 كلٌ اكؿ بطائفة من ىذه الطوائف ٙبي  كلٌ جعل   ؛من ابتداع التشيع أك ا٣بركج يءه ٲبسهم ش

كغّبه من  عليٌ كإٔب  ملسو هيلع هللا ىلص النيبإٔب  سب الشيعةنى فػى  ؛من القرآف يءو جهودىا أف تؤيد مذىبها بش
 اكثّبن   وارجي ا٣ب عى ضى كما كى   ،٤بذىبهم دي كثّبة من التفسّب تشهى   لن أقوا -رضى هللا عنهم  -أىل البيت 

 كلٌ أصحابو، ككاف قصد   أحدً إٔب  أك ملسو هيلع هللا ىلص النيبإٔب  ٤بذىبهم، كنسبوه من التفسّب الذل يشهدي 
ُب  ، كاإلمعافمك رٍ الَبكيج للمى  ؛أحد أصحابوإٔب  أك ملسو هيلع هللا ىلص النيبإٔب  من نسبة ىذه ا٤بوضوعات فريقو 

ل  لن كقبو  ثقةن  مورث ا٤برك ، تي ة أحد الصحابإٔب  أك ملسو هيلع هللا ىلص الرسوؿإٔب  مالتدليس، فإف نسبة ا٤برك 
 .أك لغّب صحايب ملسو هيلع هللا ىلص لغّب النيب ممنهما عندما يينسب ا٤برك  يءه يوجد ش

 عليٌ عن  ا٤بركمالتفسّب، كييالحىظ أف  عً ضٍ كى ُب  ابػىيًٌنن  الو أثرن  ؾي َبي ىذا العصر يى ُب  :ياللون السياس -ٕ
                                                           

 .(ُُٔ/ُ) كا٤بفسركف: التفسّب الذىيب، ((ُ



 

 

 ٙٓ 

كيضع القوؿ أبنو قد إٔب  الكثرة، ٩با ٯبعلنا ٭بيل قد جاكز حد   - رضى هللا عنهما -كابن عباس 
رضى هللا  -كابن عباس  اذلك أف  علين ُب  التفسّب أكثر ٩با كيًضع على غّبٮبا، كالسببُب  عليهما
، ٩با ل اكركاجن  ا، كتقديسن لن كقبو  ثقةن  وعى ب ا٤بوضي ة، فالوضع عليهما ييكسً من بيت النبوٌ  - عنهما

من الشيعة ما ليس لغّبه، فنسبوا  عليٌ كفوؽ ىذا فقد كاف ل ،غّبٮباإٔب  ٩با يينسب يءيكوف لش
كابن عباس كاف من  ،من قدره، كيرفع من شأنو يوف أنو ييعلالتفسّب ما يظنٌ ُب  إليو من القوؿ

نسلو ا٣بلفاء العباسيوف، فويًجد من الناس مىٍن تز لف إليهم، كتقر ب بكثرة ما يركيو ٥بم عن جدىم 
 كضع التفسّب.ُب  ظاىر لو أثره  كاف  ي، ٩با يدؿ على أف اللوف السياسس ابن عبا

الذين اند سوا بْب أبنائو متظاىرين ابإلسالـ، من الكيد لو كألىلو،  :قصده أعداء اإلسالم ما -ٖ
التفسّب بعد أف عجزكا عن أف ينالوا من ىذا الدين عن طريق ُب  كالوضع سًٌ الد  إٔب  فعمدكا

 .(ُ)ا٢برب كالقوة، أك عن طريق الربىاف كا٢بيج ة
 :الرتغيب أو الرتىيب مع اجلهل ِبلدين -ٗ

كضًع أحاديثى إٔب  ا١بيه اؿفػىقىٍد ١بىىأى بعضي  ؛مع أف ُب الصحيًح مندكحىةن عن الض ًعيًف كا٤بوضيوعً 
القرآًف سورةن سورةن، عي نةو، منها ذلك ا٢بديثي ا٤بوضوعي ُب فضائًل لَبغيًب الناًس ُب أعماؿو مي 

ةن، أم احتساابن لبجًر عند هللا ُب زعًمًهم، فقيًبلىٍت بى سٍ كضعوهي حً  ؛الزُّىدً إٔب  قوـه يػيٍنسىبيوفى  كىضىعىوي 
ثقةن هبم كريكيوانن إليهم ًلمىا نيًسبيوا إًليًو من الزُّىًد كالص الًح، ك٥بذا  -عند بعض العواٌـً  - موضوعاتػيهيمٍ 

ا٣بًّب"؛ أم لعدـً علًمهم إٔب  يػيٍنسىبي ما رأيتي الكذبى ُب أحدو أكثرى منوي فيمٍن " :قاؿ ٰبٓب القط اف
فيحملوف ما  ؛عندىم حيٍسني ظىنٌو كسالمةي صدرو أك ألف  ،بتفرقًة ما ٯبوزي ٥بم كما ٲبتنعي عليهم

وف منهم كإف خىًفيى اعي ٠بعوه على الصدؽ، كل يهتدكف لتمييز ا٣بطأ من الصواب، لكًن الوض  
 :جهابذًة ا٢بديًث كنػيق اًدًه، كقد قيل لبن ا٤ببارؾً  حا٥بيم على كثّبو من الناًس فإنو ٓب ٱبفى على

ةي " فقاؿ:ىذه األحاديثي ا٤بوضوعةي؟    .(ِ)"تعيشي ٥با ا١بهاًبذى
                                                           

 .(ُُٔ/ُ) كا٤بفسركف: التفسّب الذىيب، ((ُ
 (قٕٓٗ )ا٤بتوَب: ا٢بنبلي الدمشقي، ٍب البغدادم، السىالمي، ا٢بسن، بن رجب بن أٞبد بن الرٞبن عبد الدين زين ((ِ



 

 

 ٙٔ 

ىػٍركىزًمًٌ أنػو قيػل أليب عصػمة نػوح إٔب  كمن أمثلة ما كيًضعى ًحٍسبىةن ما ركاه ا٢باكمي بسػنًدهً 
ػارو ا٤ب ابػًن عم 

كلػػػيس عنػػػد  ،مػػػن أيػػػن لػػػك عػػن عكرمػػػة عػػػن ابػػػن عبػػػاس ُب فضػػائل القػػػرآف سػػػورةن سػػػورةن " :بػػن أيب مػػػرٙب
إ٘ب رأيػػػت النػػػاسى قػػػد أعرضػػػوا عػػػن القػػػرآًف كاشػػػتغلوا بفقػػػًو أيب حنيفػػػة " :فقػػػاؿ ؟"أصػػػحاًب عكرمػػػةى ىػػػذا

نػوحه ا١بػامعي، قػاؿ  :، ككاف ييقػاؿ أليب عصػمة ىػذا"فوضعتي ىذا ا٢بديثى ًحٍسبىةن  ؛كمغازم ابًن إسحاؽ
دؽى  كلٌ ٝبىىعى  " ابن حب اف:  (ُ)"!شيءو إل الصًٌ
ًليػػل، ـغيػػال الوىض ػػاًعْبى  ىػػؤلء "كمػػن نيا عػػن امتخلًٌينػػ ازاىػػدن  كػػاف كقػػد خى إٔب  امنقطعنػػ كشػػهواَا، الػػدُّ

 األذكػار فضػائل ُب أحاديػث عى كٍضػ الشػيطاف لػو زىي نى  فقد ذلك كمع العامة، من ٧ببوابن  كالتقول، العبادة
 قػيليػػوبى  هًبىػػا لًنػيرىقًٌػػقى  كىضىػػٍعنىاىىا":فقػػاؿ الرقػػائق؟ مػػن هبػػا ٙبىىػػد ثى  الػػٍب األحاديػػث ىػػذه: لػػو قيػػل حػػٌب ادً رى كاألكٍ 

 ُب السػػّب ُب الػػذىيب قػػاؿ، عليػػو زانن حيػػ كفاتػػو يػػـو أسػػواقها أغلقػػت كمػػن العجيػػب أف بغػػداد (ِ).العىام ػػًة"
 جاللػػة لػػو ككػػاف بغػػداد سػػكن بغػػداد... شػػيخ الػػواعظ، الزاىػػد، العػػآب، الشػػيخ،" :(خليػػل الـغيػػ) ترٝبػػة

 الفػاحش، الكػذب يػركم أنػو إل معتقػد، كصػحة كثػّب، كأتبػاعه  اب٤بعػركؼ، كأمػره  بػة،مهيً  لةى وٍ كصىػ عجيبة،
 (ّ)."العافية هللا نسأؿ. ا٢بديث كضع كيرل

 أنواع التفسري ِبملوضوع:
 قسمني: إىل  ينقسم التفسري ِبملوضوع

روضع يف القول  :القسم األول  :املفسِّ
من انحيتو الذاتية بصرؼ النظر عن انحيتو اإلسنادية، لوجدان أنو ل  ىذا القسمإٔب  لو نظران

على الركاية نفسها، أما  فإف الوضع ينصبُّ  ؛التفسّبُب  ألنو مهما كثر الوضع ؛ٱبلو من قيمتو العلمية

                                                           

 (:قَُْٕ) ُ.ط األردف. - الزرقاء - ا٤بنار مكتبة .ط سعيد الرحيم عبد ٮباـ الدكتور ٙبقيق الَبمذم، للعً  شرح
(ُ/ْٕٕ.) 

 (.ِّٖ/ُ) :ا٢بديثة الرايض مكتبة ،الراكم تدريب السيوطي، ((ُ
 (.ٕٖ/ُ) :اإلسالمي ا٤بكتب .ط للسباعي كمكانتها نةالسُّ  السباعي، مصطفى ((ِ
 .(ِّٖ/ُّ) :النبالء أعالـ سّب الذىيب، ((ّ



 

 

 ٕٙ 

نتيجة  -كثّب من األحياف ُب   -عن اآلية، كإ٭با ىو  ابعيدن  اخيالين  اأمرن  دائمناذاتو فليس  حدٌ ُب  التفسّب
 .لو قيمتو ياجتهاد علم

ابن عباس، ل يضعو على أنو ٦برد قوؿ إٔب  أك عليٌ إٔب  كينسبو االتفسّب شيئن ُب  مىٍن يضع الن فمث
 اككثّبن  ،يتفسّب اآلية، بناه على تفكّبه الشخصُب  لقيو على عواىنو، كإ٭با ىو رأل لو، كاجتهاد منويي 

ٍب  ،مىٍن نيًسب إليو من الصحابةإٔب  ، فنسبولن بو كقى  اكاجن ، غاية األمر أنو أراد لرأيو رى اما يكوف صحيحن 
 يء، كإ٭با الشاة غالبن من قيمتو العلميٌ  اأك ابن عباس ٓب يفقد شيئن  عليٌ إٔب  إف ىذا التفسّب ا٤بنسوب

 أك ابن عباس. عليٌ إٔب  الذل ل قيمة لو فيو ىو نسبتو
 دة ونسبتها:نَ سْ يف الرواية املُ  وضعٌ القسم الثاين: 

 .، كمعرفة صحيحو كسقيموالتفسّب درسو كٕبثوُب  الباحثهم يي  ىذا النوعي 
 :مصادر التفسري ِبملأثور

 القرآن: -ٔ
ی )مات ُب قولو تعأب: كلكمن أمثلتو تفسّب ال ،تفسّب القرآف ابلقرآف أفضل طرؽ التفسّب

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ )بقولو تعأب:  ،[ّٕ]البقرة: (ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب

 .[ِّ]األعراؼ: (پ ڀ ڀ ڀ ڀ
 نة:السُّ  -ٕ

 (ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ)قاؿ تعأب: 

 .(ُ)ر القرآف كتبينو"نة تفسًٌ السُّ " : - رٞبو هللا تعأب -كقاؿ اإلماـ أٞبد  ،[ْْ]النحل:
كتفسّب  ،كالضالْب ابلنصارل ،تفسّب ا٤بغضوب عليهم ابليهود ،نةكمن أمثلة تفسّب القرآف ابلسُّ 

 ا٣بيط األبيض كا٣بيط األسود أبنو بياض النهار كسواد الليل.
 

                                                           

 .(ّٗ/ُ) القرآف: ألحكاـ جامع ،القرطيب ((ُ



 

 

 ٖٙ 

 أقوال الصحابة: -ٖ
فإهنم أعلم  - د -فعليك بتفسّب الصحابة  ؛نةكل ُب السٌ  ،كإذا ٓب ٘بد تفسّب القرآف ُب القرآف

 كمشاىدة القرائن كاألحداث كالوقائع. ملسو هيلع هللا ىلص ٦بالسة الرسوؿوا بو من صُّ بذلك ٤با اختي 
 أقوال التابعني: -ٗ

أقواؿ التابعْب إذا ٓب ٪بد التفسّب ُب إٔب  جوعُب الرٌ  - رٞبهم هللا تعأب -كقد اختلف العلماء 
أقواؿ التابعْب مصدرنا من مصادر  ، فمنهم من عد   كل ُب أقواؿ الصحابة ،نةكل ُب السُّ  ،القرآف

 .ىا كسائر أقواؿ العلماءكمنهم من عد   ،التفسّب اب٤بأثور
 : إثساٛ * *

 : ي٘ للهتابأّجُ بٔاٌ الطُّ
كمن نةن للقيرآًف الكرًٙب، ىي ا٤بصدري الثا٘ب من مصادًر التفسًّب، كلقد جاءٍت مبيٌ  :نُة النبويةُ السُّ 

 : أىٍكجيًو بياهًنىا
 :، وختصيص العام، وتقييد املطلقكلشالقرآن، وتوضيح املُ يف  جملبيان املُ الوجو األول: 
بيانػػػو عليػػػو الصػػػالة كالسػػػالـ ٤بواقيػػػت الصػػػلوات ا٣بمػػػس، كعػػػدد ركعاَػػػا، ككيفيتهػػػا،  :فم   ن األول

 .كاة، كأكقاَا، كأنواعها، كبيانو ٤بناسك ا٢بجكبيانو ٤بقادير الٌز 
: رىأىيٍػتي  كعػن جػابرو ، (ُ)«ُأَص لِّي ُتُم وينِ ي ْ ا رأَ َم َوَص لُّوا كَ ... » :ملسو هيلع هللا ىلص من ذلك قولوك  يػىٍرًمػي  ملسو هيلع هللا ىلص الن ػيب  قػاؿي

 .(ِ)«َأُحجُّ بَ ْعَد َحجَِِّت َىِذهِ  يّنِ ل أَْدرِي لََعلِّي للِتَْأُخُذوا َمنَاِسَكُكْم، فَإِ » :عىلىى رىاًحلىًتًو يػىٍوـى الن ٍحًر، كىيػىقيوؿي 
ڄ ڄ ڄ ڃ  )قولػو تعػأب: ُب  للخػيط األبػيض كا٣بػيط األسػود ملسو هيلع هللا ىلص تفسػّبه :ومن الث اين

 أبنو بياض النهار كسواد الليل. ،[ُٕٖ:]البقرة  (ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ
                                                           

 ٝباعة كانوا إذا للمسافر األذافابب  ، األذاف كتاب ، ا٢بويرث بن مالك حديث من صحيحو ُب البخارم ركاه (ُ)
 (.ُّٔ)ح (،ُْٓ/ُ) :ا٤بطّبة أك الباردة الليلة ُب الرحاؿ ُب الصالة ا٤بؤذف: كقوؿ كٝبع، بعرفة ككذلك كاإلقامة،

لَِتْأُخُذوا » ، كبياف قولو ااستحباب رمي ٝبرة العقبة يـو النحر راكبن  اببركاه مسلم ُب صحيحو  كتاب ا٢بج،  (ِ)
 (.ُِٕٗح) (،ّْٗ/ِ) :«َمَناِسَكُكمْ 



 

 

 ٙٗ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )قولػػو تعػػأب: ُب  الظلػػم ملسو هيلع هللا ىلص ٚبصيصػػو :وم  ن الثال  ث

منػػػو  راده الظلػػػم ميػػػ فهػػم أىف    ابلشػػػرؾ، فػػإف بعػػػض الصػػػحابة [ِٖ:]األنعػػاـ (پ پ ڀ ڀ ڀ
، حٌب قال  .«كُ رْ الشِّ  وَ ا ىُ مَ  نَّ ك، إِ لِ ذَ بِ  سِ يْ لَ »: ملسو هيلع هللا ىلص نا ٓب يظلم نفسو؟ فقاؿ النيب: كأيُّ واالعمـو
إٔب  ، كأنػػوابليمػػْب [ّٖ:]ا٤بائػػدة (ٺ ٿ)قولػػو تعػػأب: ُب  تقييػػده اليػػد :وم  ن الراب  ع

 .فًٌ الكى  لي صى فٍ مً 
( الضػػػػ لْب)ك ابليهػػػػود، (ا٤بغضػػػػوب عىلىػػػػٍيًهم): ، كبيػػػػافوً ًقػػػػتعلً أك مي  بيػػػػاف معػػػػُب لفػػػػظو : الوج    و الث    اين

ػػػ ،[ِٓ:]البقػػػرة (ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ )ككبيػػػاف قولػػػو تعػػػأب:  ،ابلنصػػػارل رة مػػػن ا٢بػػػيض أبهنػػػا ميطه 
 .خامةاؽ كالني زى كالبػي 

القرآف الكرٙب، كتحرٙب نكاح ا٤برأة على عمتها ُب  بياف أحكاـ زائدة على ما جاء :الوجو الثالث
 .اصن، كمّباث ا١بدة، كا٢بكم بشاىد كٲبْب الزا٘بخالتها، كصدقة الفطر، كرجم ك 

 من ذلك نسخي كذا نيًسخىت بكذا،   أف آيةى  ملسو هيلع هللا ىلص بياف النسخ: كأف ييبْبًٌ رسوؿ هللا :الوجو الرابع
قاؿ: ٠بعتي  نن عن أيب أيمامةى الباىليًٌ ُب السُّ  ركل الَبمذمُّ  :الوصية للوارث ا٤بواريث آليةً  آايتً 

ـى حج ًة الوداًع:  ملسو هيلع هللا ىلص رىسيوؿى اّلل ً   ،وُ ي حقٍّ حقَّ ذِ  كلّ ى  إنَّ للَا تبارَك وتعاىل قد أعطَ »يقوؿ ُب خيطبتًو عا
 .(ُ)«صيََّة لوارثٍ ال وَ فَ 

  .، كما جاء بيافي ذلك ُب السُّن ةةً الوصي   آيةى  ا٤بواريثً  سخت آايتي فلقد نى 
لقصد الكتاب، كيكوف ا بياف التأكيد، كذلك أبف أتتى السُّن ة موافقة ٤با جاء بو :الوجو اْلامس

 ،(ِ)«وُ نْ مِ  سٍ فْ ن َ  يبِ طِ  بِ لَّ إِ  مٍ لِ سْ مُ  ئٍ رِ امْ  الُ مَ  لُّ ل يَِ »: ملسو هيلع هللا ىلص كذلك كقولو ،من ذلك أتكيد ا٢بكم كتقويتو
 .[ِٗ:]النساء (ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ)فإنو يوافق قولو تعأب: 

                                                           

 ىذا) :كقاؿ (،َِِّ)ح ما جاء ل كصية لوارث:ابب  ، اّلل ً  رىسيوؿً  عىنٍ  اٍلوىصىاايى  ابكت  نونى سي  ُب الَبمذم ركاه (ُ)
 صاحب كقاؿ (،ُِْٕ)ح كصية لوارث: ل ابب ،اٍلوىصىاايى  ًكتىاب ،ننالسُّ  ُب ماجة ابن كركاه ،(حسنه  حديثه 
 .(صحيحه  إسناديهي ) الزكائد:

 (.ُُْٓٓح) :اجدارن  عليو بُب أك ،سفينة ُب فأدخلو الوحن  بصى غى  منابب  ،للبيهقي الكربل ننالسُّ  (ِ)



 

 

 ٙ٘ 

 ِبملأثور:كم التفسري حُ 
 قسمْب:إٔب  التفسّب اب٤بأثور ينقسم

 كؿ عنو.دي فهذا ٯبب قبولو، كل ٯبوز العي  ؛ما توافرت األدلة على صحتو  -ُ
 .(ُ)إل للتحذير منو ؛كل ٯبوز قبولو كل الشتغاؿ بو ،هفيجب ردٌ  ؛ما ٓب يصح  -ِ

 أىم املؤلفات يف التفسري ِبملأثور:
مدالقرآف: لإلماـ أيب جعفر  جامع البياف ُب أتكيل آم .ُ (، قَُّ :ت)بػن جريػر الطػربم  ٧بي

ُب ابب التفسّب اب٤بأثور، كموسوعة ُب اللغة كالقراءات، كلإلماـ الطػربم  ةه دى مٍ كىذا الكتاب عي 
 قة.وف  اجتهادات كاختيارات مي 

مػدبػن  عبػدالرٞبنإلمػاـ ا٢بػافظ ا ،لبن أيب حػاًب :تفسّب القرآف العظيم .ِ ازم بػن إدريػس الػر  ٧بي
 . ُب أقواؿ الصحابة كالتابعْب فريدةه  (، كىو موسوعةه قِّٕ: ت)ابن أيب حاًب 

الكشف كالبياف عن تفسّب القرآف للثعلػيب: أيب إسػحاؽ أٞبػد بػن إبػراىيم الثعلػيب النيسػابورم  .ّ
  .استفاد منو البغوم كثّبنا (، كىو مرجعه أساسيه قِْٕ :ت)

مػدكت كالعيوف )تفسّب ا٤بػاكردم(: أليب ا٢بسػن علػي بػن النُّ  .ْ بػن حبيػب ا٤بػاكردم البصػرم  ٧بي
 الس لف.٨بتصر للتفسّب اب٤بأثور عن  كىو جامعه  (،قَْٓ :ت)

(، كلو أسػانيده الػٍب ذكرىػا ُب مقدمػة  قُٔٓ )ت:معآب التنزيل: للبغوم ا٢بسْب بن مسعود  .ٓ
 .عن استفادتو من تفسّب الثعليب، كلو عناية ابللغة كالقراءات الن كتابو، فض

كىػػػو  ،(قٔٗٓ :بػػػن ا١بػػػوزم )ت عبػػػدالرٞبنا٤بسػػػّب ُب علػػػم التفسػػػّب: لإلمػػػاـ أيب الفػػػرج  زادي  .ٔ
 الس لف.جامع ٨بتصر للتفسّب اب٤بأثور عن 

رشػػػي قي ين أيب الفػػػداء إ٠باعيػػػل بػػػن كثػػػّب التفسػػػّب القػػػرآف العظػػػيم: لإلمػػػاـ ا٢بػػػافظ عمػػػاد الػػػدًٌ  .ٕ
كقد ٝبع فيو األحاديث كاآلاثر،  ،ُب عنو، كىو مرجع أساسي ل غً (قْٕٕ )ت:الدمشقي 

 .لإلسرائيليات، كعناية ابلفقو ة، كتتبعه ، كٙبقيقات علميٌ ةه ينى كلو صياغة رصً 
                                                           

 .(ُْٓ)ص الركمي: فهد ،القرآف علـو ُب دراسات (ُ)



 

 

 ٙٙ 

 يلةو كقػػد ٝبػػع فيػػو مػػن مراجػػع أًصػػ ،(قُُٗ للسػػيوطي )ت: :الػػدر ا٤بنثػػور ُب التفسػػّب اب٤بػػأثور .ٖ
 كتفسّب ابن مردكيو.   ،كمنها ما ىو مفقود ،منها ما ىو موجود ،دةسنى مي 

مػدالقدير ا١بامع بْب فِب الركاية كالدراية من علم التفسػّب: لإلمػاـ  فتحي  .ٗ مػدبػن علػي بػن  ٧بي  ٧بي
(، كقد اعتمد على تفسّب القرطيب ُب جانب الرأم كالدر ا٤بنثػور ُب قُِٓٓ )ت:الشوكا٘ب 

  ، كإسقاطات كثّبة على عصره كانتقادات للبدع كاألىواء.انةو صى كرى  قةو جانب الركاية، مع دً 
 عن أبواب التفسّب اب٤بأثور ُب كتب السنة. الن ىذا فض

 

*      *      * 
 

  



 

 

 ٙٚ 

ًٔا  :التفطري بالسأٖ :ثاى
ييٍطلىقي ُب الُّلغة ٤بعافو متعددةو، فالرأمي ٗبعُب الجتهاد، كالرأمي ٗبعُب العتقاد،  :الر ٍأمي  :املراد منو

 .(ُ)األيمور، كالن ظر ُب عواًقًبهىا، كالرأمي: التفىكُّري ُب مبادًئ ٗبعُب القياس كالرأمي 
 كا٤برادي ابلرأًم ىنا ىو الجتهادي ُب فهًم القرآًف.

 التعريف ِبلتفسري ِبلرأي:
 .(ِ)عبارة عن تفسّب القرآف ابلجتهادالتفسّب ابلرأم: 

 و: شرطُ 
ر نها ا للقواعد كاألصوؿ الٍب بي  الف نصاا، ككفقن تفسّب القرآف ابلجتهاد؛ ٗبا ل ٱبي  مع ك كف، ا٤بفسًٌ

رما ٰبتاجو  كلٌ رايًة الكافيًة بالدًٌ   .من علوـو كأدكات ا٤بفسًٌ
 التفسري ِبلرأي: أقسام

 قسمْب:إٔب  ابلرأمقسم التفسّب ين
 : التفسري ِبلرأي امودالقسم األول: 

رمعرفة كىو ما كاف على علم، أك غلبة ظن، فيكوف بعد " ُب  ـ العرب كمناحيهمكالل ا٤بفسًٌ
 ."ةللنصوص، كاألدلة الشرعيٌ  اكمستندن القوؿ، كمعرفتو لبلفاظ العربية ككجوه دللَا، 

اللَُّهمَّ َفقِّْهُو يف » :- رضي هللا عنهما -لبن عباس  ملسو هيلع هللا ىلص ىذا النوع ىو الذم دعا بو رسوؿ هللا ك
يِن َوَعلِّْمُو التَّْأِويلَ   .(ّ)«الدِّ

 كم التفسري ِبلرأي امود:حُ 
 :ستدلوا على ما ذىبوا إليو ٗبا أيٌبأجاز العلماء ىذا النوع، كا

                                                           

 .(ِْٕ/ُ) :ا٤بنّب ا٤بصباح كالفيومي، ،(ُّٕٓ/ّ) :العرب لساف منظور، ابن (ُ)
 .(ُّٖ/ُ) كا٤بفسركف: التفسّب الذىيب، (ِ)
ٍينً  كىا٢بًٍٍكمىةً  اٍلًفٍقوً  كىٍصفً  ذًٍكري  حباف: ابن صحيح (ّ)  قاؿ (،َٕٓٓحهًبًمىا،) عىب اسو  ًلٍبنً   اٍلميٍصطىفىى دىعا الل ذى

 صحيح. األلبا٘ب:



 

 

 ٙٛ 

گ گ  ک گ گ) منها قولو تعأب: ،تعأبكتاب هللا ُب   كردت بنصوصو  - لً أو 

مد] (ڳ ڳ ڳ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ )كقولو:  ،[ِْ:٧بي

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ). كقولو: ،[ِٗ:]ص (چ

ىذه اآلايت: أنو ُب  للةككجو الدٌ  ،[ّٖ:]النساء (ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ
آبايتو، كالتعاظ بعظاتو، كما دٌلت اآلية ر القرآف كالعتبار ْب على تدبٌ تاآليتْب األكلُب  تعأب حىث  

 .اؿ عقو٥بممى عٍ وف إليو إبً لي القرآف ما يستنبطو أيكلوا األلباب ابجتهادىم، كيصً ُب  األخّبة على أف
ل كثػػػّب مػػػن ، كلتعط ػػػاغػػػّب جػػػائز ٤بػػػا كػػػاف الجتهػػػاد جػػػائزن  مقػػػالوا: لػػػو كػػػاف التفسػػػّب ابلػػػرأ - َثنيً   ا

ػػ األحكػػاـ، كىػػذا ابطػػله  ي الػػبطالف، كذلػػك ألف ابب الجتهػػاد ل يػػزاؿ مفتوحن اليػػـو أمػػاـ أراببػػو، إٔب  ابػىػػْب 
ػر   ملسو هيلع هللا ىلص حكم الشرع مػأجور، أصػاب أك أخطػأ، كالنػيبُب  كاجملتهد آايت القػرآف، كٓب يسػتخرج  كػلٌ ٓب ييفسًٌ

 لنا ٝبيع ما فيو من أحكاـ.
تفسّبه على كجوه، كمعلـو ُب  كاختلفواقرأكا القرآف  استدلوا ٗبا ثبت من أف الصحابة  - َثلثًا

ى  كلٌ ، إذ أنو ٓب ييبْبًٌ ٥بم  ملسو هيلع هللا ىلص تفسّب القرآف من النيبُب  ما قالوه كلٌ أهنم ٓب يسمعوا   معاٗب القرآف، بل بػىْب 
 .معرفتو بعقو٥بم كاجتهادىمإٔب  والي ص  ٥بم بعض معانيو، كبعضو اآلخر توى 

اللَُّهمَّ فَقِّْهُو »دعائو لو: ُب  ، فقاؿ - رضى هللا عنهما -دعا لبن عباس  ملسو هيلع هللا ىلص قالوا: إف  النيب - رابًعا
 نزيل، ٤با كاف ىناؾ فائدةه كالت    قلً كالنٌ  ماعً على الس   افلو كاف التأكيل مقصورن  ،(ُ)«يف الدِّيِن َوَعلِّْمُو التَّْأوِيلَ 

 ره مٍ لبن عباس أٌ  ملسو هيلع هللا ىلص فىدىؿ  ذلك على أف التأكيل الذل دعا بو الرسوؿ ؛لتخصيص ابن عباس هبذا الدعاء
ه ل إشكاؿ فيو. مل كالسماع، ذلك ىو التفسّب ابلرأكراء النق آخره   كالجتهاد، كىذا بػىْبًٌ

ٗبا يعلم من ذلك لغة  - يعِب ُب التفسّب -م كلٌ فأما مىن ت" : -رٞبو هللا  -قاؿ ابن تيمية 
 .(ِ)"فال حىرىج عليو اكشرعن 

                                                           

 ٚبرٯبو. سبق (ُ)
 .(ُُْ)ص التفسّب: أصوؿ ُب مقدمة تيمية، ابن (ِ)



 

 

 ٜٙ 

 :التفسري ِبلرأي املذمومالقسم الثاين: 
،  ىو تفسّب القرآف الكرٙب دكف مراعاة ألصوؿ التفسّب كقواعده؛ تعصُّبن " :تعريفو ا ٤بذىبو ضاؿٌو

  ."كالرافضة ،كا٤برجئة ،كا٣بوارج ،كا٤بعتزلة
، ٍب يكوف البدع يعتقدكف رأاين ا ظهرت البدع؛ ألف أىل مٌ ػكانتشر؛ لظهر الرأم ا٤بذمـو ُب التفسّب 

 ٥بم مع النصوص طريقاف:
 الف مذىبهم.للة الظاىرة الٍب ٚبي األكؿ: نفي الدٌ 

 راد بو ا٤بعُب الذم ذىبوا إليو.ا٤بعُب على ما يعتقدكف، كإف ٓب يكن يي  لي الثا٘ب: ٞبٍ 
لفاظ القرآف أوا لي ٍب ٞبى  ىؤلء اعتقدكا رأاين  ثلى أف مً " : - رٞبو هللا -كُب مثل ىؤلء قاؿ ابن تيمية 

ُب  رأيهم كلُب  كل من أئمة ا٤بسلمْب ل ،حسافكليس ٥بم سلف من الصحابة كالتابعْب ٥بم إب ،عليو
 .(ُ)م"تفسّبى

 املذموم:ِبلرأي حكم التفسري 
 :ستدلوا على ما ذىبوا إليو ٗبا أيٌب، كامن التفسّب حرـ  العلماء ىذا النوع

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ) :قولو تعأب :فمن القرآف: لً أو 

وئ )و تعأب: لكقو  ،[ّّ]األعراؼ: (ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ  ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ

 .[ُٗٔ-ُٖٔ]البقرة: (ىئ يئ
وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی )تعأب:  كقولو

 .[ّٔ]اإلسراء: (جئ
كتشنيع على القوؿ على هللا بغّب علم؛ ففي اآلية األكٔب جعلو من اٌرمات،  يه هٍ ُب ىذه اآلايت نػٌ 

و كلٌ كُب ىذا   ،عنو اكُب اآلية الثانية جعلو من اتباع خطوات الشيطاف، كُب اآلية الثالثة جعلو منهين 
                                                           

 .(ُِ)ص :السابق ا٤برجع (ُ)



 

 

 ٚٓ 

 دليله على عدـ جواز القوؿ على هللا بغّب علم.
ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ):استدلوا بقولو تعأب :َثنًيا

 القرآف. من البياف ٤بعا٘ب يءه فقد أضاؼ البياف إليو، فعيًلمى أنو ليس لغّبه ش، [ْْ]النحل: (ڦ
 فمن ذلك: مالقرآف ابلرأُب  السُّن ة من ٙبرٙب القوؿُب  استد لوا ٗبا كرد :َثلثًا
: ، ملسو هيلع هللا ىلص عىًن الن يبًٌ  -رىًضيى هللاي عىنػٍهيمىا  اٍبًن عىب اسو عىًن  هً دً نى سى بً  مُّ ذً مً رٍ ل التػٌ كى رى   -ُ ات َُّقوا »قىاؿى

ًدا فَ ْليَ ت َ  بَ وَّْأ َمْقَعَدُه ِمَن النَّاِر، َوَمْن قَاَل اْْلَِديَث َعنِّ ِإلَّ َما َعِلْمُتْم، َفَمْن َكَذَب َعَليَّ ُمتَ َعمِّ
 . (ُ)«يف اْلُقْرآِن ِبَرْأِيِو فَ ْليَ تَ بَ وَّْأ َمْقَعَدُه ِمَن النَّارِ 

َمْن قَاَل يف اْلُقْرآِن ِبَرْأِيِو » :ملسو هيلع هللا ىلص هللاً  وؿي سي رى  اؿى : قى اؿى قى  وي أن   بو دي جينٍ عىًن  هً دً نى سى بً  مُّ ذً مً رٍ ل التػٌ كى رى   -ِ
 .(ِ)«فَ َقْد َأْخطَأَ فََأَصاَب 

ؿ على أهنم كانوا يػيعىظًٌموف تدُّ  لصحابة كالتابعْب، من اآلاثر الٍبمن ا الس لفما كرد عن  :رابًعا
 تفسّب القرآف كيتحر جوف من القوؿ فيو آبرائهم.

من  تفسّب حرؼو ُب  فمن ذلك: ما جاء عن أىب ميليكة أنو قاؿ: سيئل أبو بكر الًصدًٌيق 
من   حرؼو ُب  ، كأين أذىب، ككيف أصنع إذا قلتي ًِب قلُّ تي  أرضو  مُّ ، كأًِب ظلُّ تي  ٠باءو  مُّ أ"القرآف فقاؿ:

 ؟(ّ)"كتاب هللا بغّب ما أراد تبارؾ كتعأب
م، كإذا سيئل عن تفسّب كلٌ ب: أنو كاف إذا سيئل عن ا٢بالؿ كا٢براـ تكما كرد عن سعيد بن ا٤بسيٌ 

 .(ْ)ات كأف ٓب يسمع شيئن كى آية من القرآف سى 
 .(ٓ)"مل أقوؿ فيهن حٌب أموت: القرآف، كالركح، كالرأ ثالثه " أنو قاؿ: عيبعن الش   مى ك كما ري 

                                                           

 .(حسن حديث ىذا) عيسى: أبو قاؿ (،ُِٓٗح): برأيو القرآف رفسٌ يي  مالذابب  الَبمذم: ننسي  (ُ)
 (.ِِٓٗح): برأيو القرآف رفسٌ يي  مابب الذ الَبمذم: ننسي  (ِ)
 (.ٖٕ/ُ) :البياف جامع الطربم، (ّ)
 (.ٖٕ/ُ) السابق: ا٤برجع (ْ)
 (.ٖٕ/ُ) السابق: ا٤برجع (ٓ)

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4883


 

 

 ٚٔ 

ر القرآف برأيك؟ فبكى ألىيبقاؿ رجل " كىذا ابن ٦باىد يقوؿ:  ، ٍب قاؿ: إ٘بأييبىٌ : أنت الذل تيفسًٌ
 .(ُ)كرضى عنهم" ملسو هيلع هللا ىلص من أصحاب النيب الن ، لقد ٞبلتي التفسّب عن بضعة عشر رجمءإذف ١بر 

 ولةه ، ٧بمي الس لفها عن أئمة كلا فهذه اآلاثر الصحيحة كما شى " : - رٞبو هللا -قاؿ ابن تيمية 
فال  ام ٗبا يعلم من ذلك لغة كشرعن كلٌ ا مىن تالتفسّب ٗبا ل علم ٥بم بو، فأمٌ ُب  ـكالهم عن الجً على ٙبرُّ 

موا فيما علموه، كلٌ التفسّب، كل منافاة، ألهنم تُب  عن ىؤلء كغّبىم أقواؿ محىرىج عليو، ك٥بذا ريكً 
لو بو،  علمأحد، فإنو كما ٯبب السكوت عما ل  كلٌ كسكتوا عما جهلوه، ىذا ىو الواجب على  

]آؿ عمراف:  (پ پ ڀ ڀ)لقولو تعأب:  ؛القوؿ فيما سيًئل عنو ٩با يعلمو فكذلك ٯبب
 نْ اٍم مِ جَ لِ بِ  ةِ امِ يَ القِ  ومَ ُأجلَِْم يَ  وُ مَ تَ كَ فَ  مٍ لْ عِ  نْ ُسِئَل عَ َمْن »: رؽو من طي  ا٤بركما٢بديث ُب  ما جاءػكلً  ،[ُٕٖ

 .(ّ) «(ِ)رٍ نَ 
 ،ـ ُب معانيو ٤بن ليس من أىلهاكالكال ،تفسّبه بغّب علم ـي ري كٰبى " : -رٞبو هللا  - كقاؿ النوكم

نعقد كاإلٝباع مي  ،نه حسى  كأما تفسّبه للعلماء فجائزه ، عليو كاإلٝباع منعقده  ،كاألحاديث ُب ذلك كثّبة
ـه  ؛ألدكاتو ا من كاف ليس من أىلو لكونو غّب جامعو كأمٌ  ،ليو...ع ل لكن لو أف ينقي  ؛عليو التفسّب فحرا

 .(ْ)"التفسّب عن ا٤بعتمدين من أىلو
 إذا عيًلم ىذا؛ فينبغي ا٢بذر الشديد من القوؿ ُب التفسّب بغّب علم.

 امود:ؤلفة يف التفسري ِبلرأي الكتب امل أىمُّ 
بن منظور الديلمي الكوُب  عبدهللاا٢بافظ أيب زكراي ٰبٓب بن زايد بن  للفر اء :معاين القرآن  -

 .ق(َِٕ :ت)اللغوم ا٤بقرم البغدادم 
 .ىػ(ْٔٓ: لبن عطية عبد ا٢بق بن غالب بن عطية األندلسي )ت :ارر الوجيز -

                                                           

 .(ُِ/ُ) السنة: أىل أتكيالت ،٤باتريدما (ُ)
 .(صحيح) األلبا٘ب: الشيخ قاؿ (،ِْٔح): فكتمو علم عن سئل منابب  :ةماج ابن ننسي  (ِ)
 .(ُُٓ-ُُْ) التفسّب: أصوؿ ُب مقدمة تيمية، ابن (ّ)
 .(ُٓٔ)ص القرآف: ٞبلة آداب ُب التبياف النوكم، (ْ)



 

 

 ٕٚ 

 .(قَٔٔ :ت) لفخر الدين الرازم (:التفسري الكبري)مفاتيح الغيب  -
 .(قٖٓٔ :ت) بن عمر عبدهللاللبيضاكم  :أنوار التنزيل وأسرار التأويل -
مد أليب حياف :البحر ايط -  بن يوسف الشهّب أبيب حياف األندلسي الغرانطي ٧بي

  .(قْٕٓ:)ت
فرغ من أتليفو ُب رمضاف من  ،ا٢بنبلي الدمشقي لبن عادؿ :يف علوم الكتاب باباللُّ  -

 .ق(ٕٖٗ)سنة 
مد١بالؿ الدين  :اجلاللنيتفسري  - كجالؿ الدين  (،قْٖٔ :ت)بن أٞبد الي  ٧بي

 (.قُُٗ:ت) بن أيب بكر السيوطي عبدالرٞبن
مدأليب السعود  :إرشاد العقل السليم إيل مزااي الكتاب الكرمي - مدبن  ٧بي مصطفي  ٧بي

 (.قِٖٗ :ت) العمادم ا٢بنفي
لوسي شهاب الدين السيد لبى  :املثاينروح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع  -

 (.قَُِٕ :ت) ٧بمود األلوسي
مدللسيد  :تفسري املنار"" تفسري القرآن اْلكيم -  (.قُّْٓ:ت) رشيد رضا ٧بي
بن انصر  عبدالرٞبن: للشيخ م املنانكالتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري   -

 .(قُّٕٔ:ت)السعدم
مدللشيخ الشنقيطي أضواء البيان يف إيضاح القرآن ِبلقرآن:  - مداألمْب بن  ٧بي ا٤بختار  ٧بي

 (.قُّّٗ :ت)ا١بكِب 
 .١بزائرماللشيخ أيب بكر جابر  :أيسر التفاسري -
األرمي العلوم  عبدهللااألمْب بن  ميحمدػل :ح والريان يف روايب علوم القرآنحدائق الرو  -

  .ا٥بررم الشافعي
 
 



 

 

 ٖٚ 

 :أىم الكتب املؤلفة يف التفسري ِبلرأي املذموم
 ت:) للز٨بشرم :الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل -ُ

 (.قّٖٓ
 مد بن يوسف أطفيش. :دار املعادإىل  مهيان الزاد -ِ
 السلمي. عبدالرٞبن أبو :حقائق التفسري -ّ
 لقاضي عبد ا١ببار ا٤بعتزٕب.ا :تنزيو القرآن عن املطاعن -ْ
 .على بن الطاىر أيب أٞبد ا٢بسْب الشيعيلشريف ا٤برتضي ا :غرر الفوائد ودرر القالئد -ٓ
 أبو علي الفضل بن ا٢بسن الطربسي. :جممع البيان يف تفسري القرآن -ٔ
 ىود بن ٧بيىك م ا٥بوارم. تفسري كتاب للا العزيز: -ٕ
مدأبو  تفسري القرآن العظيم: -ٖ  سهل التسَبم. ٧بي
مد امليزان يف تفسري القرآن: -ٗ  حسْب الطباطبائي. ٧بي

مد القرآن:البيان يف تفسري  -َُ  جواد مىٍغنية. ٧بي
  :الصويف املنحرف التفسري من َنوذج

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ  ۋژ  :ذكر ابن عريب ُب تفسّبه لقولو تعأب ُب سورة نوح

 هبم خطت الٍب فهي ،﴾ۅ ۋ  ۋ﴿ :يقوؿ [ِٓ:نوح] ﴾ى ى  ې ې ې ې
 ى  ې ې ې ې ۉ﴿ ا٤باء، عْب ُب﴾ ۉ ۅ﴿ ا٢بّبة، كىو اب العلم ٕبار ُب فغرقوا

 .(ُ)"األبدإٔب  فيو فهلكوا أنصارىم عْب هللا فكاف ﴾ى
  

                                                           

  (.َّْ/ِ) :كا٤بفسركف التفسّب الذىيب، (ُ)



 

 

 ٚٗ 

 
 الرابع املُضُع

 ِواملفسِّرمهايج 

 
 

 جامع البٔاٌ يف تأّٓل آٖ الكسآٌ البً جسٓس الطربٖ
 
رمع  :لً أو  ـي الفقيوي ا٤بؤرًٌ  :املفسِّ رثي خي ادًٌ ىو اإلما مدأبو جعفر  :ا٤بفسًٌ  بن جرير الطربم ٧بي

 (. قَُّ-ِِْ)
ػرقػاـ  :طريقتػو ُب التفسػّب :مع التفسري َثنًيا مقػاطع يبػدأ  إٔب  بتقسػيم اآلايت - رٞبػوي هللا - ا٤بفسًٌ

ري اآليةى كيستشهدي على ما يػذكريهي اب٤بػأثوًر عػن  "القوؿ ُب أتكيل قولو تعأب..." :مقطع بقولو كلٌ  ٍب يفسًٌ
ػر كإذا كاف ُب تفسّب اآلية اخػتالؼه بػْب  ،الصحابًة كالتابعْبى   كػلٌ ٍب يػذكر أدلػة   ،ين فإنػو يٍعػًرضي لػوا٤بفسًٌ

ح بْب اآلراء بعد عرضو ألدلة   ،فريق   .فريق كلٌ كيرجًٌ
 كتػػب اللغػػةإٔب   اعتمػػد الطػػربمُّ ُب تفسػػّبه علػػى مصػػادر التفسػػّب اب٤بػػأثور، كمػػا رجػػع :مص  ادره، 

  .كأثرل تفسّبه بتنوع مصادره ،كاستعاف بكتب الفقو كغّبىا، فجمع بْب ا٤بأثور كالرأم
ا ا أساسين فإف الطربم يعترب اللغة العربية مصدرن  ،جانب عنايتو ابلتفسّب ا٤بأثورإٔب  :موقفو من اللغة

 (ُ).عر كىو ديواف العربكيستشهد ابلشًٌ  ،ـ العربكالإٔب   كٰبتكم ،من مصادر التفسّب فّبجع إليها
                                                           

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ  ﴿ :ىود سورة ُب تعأب لقولو تفسّبه عند تفسريه: من َنوذج (ُ)

 ُب ا٤بفسرين أقواؿ أكرد [:َْ:]ىود ﴾چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ  
 كقيل األرض، كجو كىو التنور، كفار األرض، كجو من ا٤باء انبجس معناه: بعضهم: قاؿ"، فقاؿ: ﴾لتػ نُّورا﴿معُب

 فار كأرفعها األرض أشرؼ كا٤بعُب: األرض، أشرؼ التنور كقيل: ا،تنويرن  الصبح نور قو٥بم: من الصبح تنوير ىو التنور:
 =عن ،قومك ىالؾ فإنو ا٤باء منو ٱبرج أىلك تنور رأيت إذا أم: فيو، تبزٱبي  الذم التنور ىو آخركف: كقاؿ منو، ا٤باء



 

 

 ٚ٘ 

 كإٔب الصػػػحابة كالتػػػابعْب ملسو هيلع هللا ىلص رسػػػوؿ هللاإٔب  ٛبي ػػػز ىػػػذا التفسػػػّبي أبسػػػانيده ا٤بتصػػػلة :موقف   و م   ن األس   انيد
، حػػٌب يػػتمك ن مػػن أيٌب بعػػده مػػن  ؛ٝبػػًع أكػػرًب قػػدرو مػػن الػػركاايت ا٤بسػػندةً إٔب  لكػػن جيػػلُّ اىتماًمػػو انصػػرؼ

صوا تلك الرًٌ فيي  ، - رٞبو هللا -البداية من حيث انتهى  مػن أسػند " :كقػد قيػل ،اا كمتننػققوىا سندن كاايت كٰبي محًٌ
بنقػػد الػػركاايت إل ُب  - رٞبػػو هللا - لػػذا ٓب يهػػتم ؛ث ُب اإلسػػنادػػػػػػػػػة البحػػػػػػػػػػػػػهملػػك مي أم ٞب  ، "لػػكلػػك فقػػد ٞب  
 :٪بده يقف من الركاايت موقف الناقد البصّب ،أحياف قليلة

 مع جع مظ حط مض خض حض جضٱُّ: من ذلك ما ذكره ُب تفسّب قولو تعأب

عن عكرمة  كمينتقد ما ري  ،[ْٗ:]الكهف َّخكلك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ
قاؿ عكرمة: ما كاف من صنعة بِب آدـ فهو الس د، يعِب ابلفتح، كما كاف " :د فيقوؿُب بياف معُب الس  

كالصواب من القوؿ ُب ذلك  ،ٮبا لغتاف ٗبعُب كاحد :سائي يقوؿككاف الكً  ،من صنع هللا فهو السُّد
 ،فاتفقتا ا٤بعُب غّب ٨بتلفتغتاف مي كلي ار، صى اف ُب قراءة األمٍ تى يضى فً ستى إهنما قراءاتف مي  :قاؿعندم أف يي 
كعكرمة بْب الس د  ،كل معُب للفرؽ الذم ذيًكرى عن أيب عمرك بن العالء ،يبصً فمي  القارئي  فبأي تهما قرأى 
بْبي ذلك ك٩با يي  كي عنهما.ْبي عن فرقاًف ما بْب ذلك على ما حي ا يبد لذلك شاىدن  ٓب ٪بكالسُّد، ألان  

ٓب ٰبيٍكى لنا عن أحدو منهم تفصيله بْب فتًح  ،كم لنا عنهم ُب ذلك قوؿأكيًل الذم ري أف ٝبيعى أىًل الت
و كلكن معُب ذلك كاف  ،كلو كاان ٨بتلًفي ا٤بعُبى لنيًقلى الفصلي مع التأكيل إف شاء هللا ،ذلك كضمًٌ

 ،كأما ما ذكر عن عكرمة ُب ذلك ،ر ا٢برؼ بغّب تفصيل منهم بْب ذلكفسٌ فيي  ،فَبؽو عندىم غّب مي 
كُب نقلو نظر، كل نعرؼ ذلك عن أيوب من ركاية ثقات  ،ىاركف :لى ذلك عن أيوبفإف الذم نق

                                                           

 التنور: معُب ُب ا٤بفسرين اختالؼ ذكر أف بعد قاؿ ٍب ".فأخربتو امرأتو بو فعلمت التنور، ُب ا٤باء نبع قاؿ:٦باىد =
ذلك ىو ا٤بعركؼ من  بز فيو؛ ألف قوؿ من قاؿ: ىو التنور الذم ٱبي  ﴾ري وي نػُّ التػ  ﴿ قولو: بتأكيل عندان األقواؿ ىذه كأكٔب"

 منو شيء على حجة تقـو أف إل العرب عند معانيو من األشهر األغلب إٔب إل كالـ العرب، ككالـ هللا ل يوج و
 جامع ."بو خاطبهم ما معُب إلفهامهم بو خاطبهم ٗبا خاطبهم إ٭با ثناؤيهي  جل   أنو كذلك ٥با، سل مفيي  ذلك ٖبالؼ
 ُب ذكره ما راجعيي  ة،النحويٌ  ا٤بسائل كُب ا٤بعُب بياف ُب عرابلشًٌ  استشهاده من كًثريي  كما .(ِٓ/ُِ) :للطربم البياف
 .(ّٔ/ُ) :البياف جامع ُب كاآلية السورة كلمة معُب



 

 

 ٚٙ 

ـى كٮبا ىاىنا فيما ذي  ،ا٢باجز بْب الشيئْب :اكالس د كالسُّد ٝبيعن  ،أصحابو كر جبالف سيد  ما بينهما، فػىرىدى
  (ُ)."ليقطع مادة غوائلهم كعيثهم عنهم ،كراءىم ا بْب أيجوج كمأجوج كمنذك القرنْب حاجزن 
ألنػػػو اتصػػػل بكثػػػّبو مػػػن  ،كاةً نًد كُب تسػػػجيًل أ٠بػػػاًء الػػػرُّ ُب ذكػػػًر الٌسػػػ ادقيقنػػػ - رٞبػػػو هللا -ككػػػاف 

 :كإذا كػاف قػد ٠بػع كحػده قػاؿ ،..."حػدثنا" فإذا كاف قد ٠بع ىػو كغػّبه قػاؿ: ،العلماًء ك٠بع منهم
 من سلسلة الركاية صر ح بنسياف ا٠بو.  اكإذا نسي كاحدن ، ..."حدثِب"

من األًئم ًة القراًء كرج حى ما ارتضىاه  من قػىرىأى هباإٔب  كىعىزىاىىا عىرىضى كجوهى القراءاتً  :عنايتو ِبلقراءات
كل تضعيف إحداٮبا طا٤با  ،كإف كاف ل ٯبوز الَبجيح بْب قراءتْب متواترتْب ،ابلقراءات امن ػفقد كاف عال

 .كما ذكر أئمة القراءات  لن كلرسم ا٤بصحف كلو احتما ،وه اللغةمن كجي  لوجوو  موافقةه  أهنا قراءة متواترةه 
دارسه لخػػتالؼ الفقهػػاء، بػػل  فهػػو فقيػػوه  ،...للطػػربم كتػػاب اخػػتالؼ الفقهػػاء موقف  و م  ن الفق  و:

ا من  ،...ك٦بتهده صاحبي آراءى كاجتهاداتو  ًَ كمن البداىة أف يعرضى ليآراًء الفقهيًة كيناقشىها ُب مناسبا
 ،لكن و ل يسَبسلي كثّبنا ُب ىذا األمػرً  وي بوً صٍ تى سٍ ما يى إٔب  منها كلٌ كينتهي ُب مناقشًة   ،...آايًت األحكاـً 
 .كل يتوس عي فيو

كمناقشػتها كمناصػرة مػذىب مػْب كلٌ كلقػد اىػتم  الطػربمُّ بعػرض آراء ا٤بت :عرضو للمس ائل العقدي ة
  .(ِ) لكنو ٓب يتوس ع ُب ذلك ،د على الفرؽ الضالةكالرٌ  ،نةأىل السُّ 
مػػا كرد عػػن أيب حامػػد  مػػن ذلػػك ،لقػػد أثػػُب عليػػو اققػػوف مػػن العلمػػاء ة هل  ذا التفس  ري:العلميَّ   ةُ َم  القيِ 

   (ّ)".اابًن جريرو ٓب يكن ذلك كثّبن الصًْب حٌب ٰبصلى لو كتابي تفسًّب إٔب  لو سافر رجله " :قاؿ اإلسفراييِب

                                                           

  (.ُّ/ُٔ) :نفسو ا٤برجع (ُ)
 ]آؿ َّائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ُّ :تعأب لقولو تفسّبه ُب ذكره ما راجعيي  (ِ)

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ   ٿ   ُّ تعأب: لقولو تفسّبه كُب (،ُِٓ/ّ) :للطربم البياف جامع ،[ٖ:عمراف

 َّٱٱوئ  ۇئ  ۇئ  ُّ :تعأب لقولو تفسّبه كُب ،(ٖٖ/ُ) :ا٤برجع نفس ،[ٕ:]البقرة َّٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  
 (.ُْٗ/ٔ) :ا٤برجع نفس ،[ْٔ:]ا٤بائدة

 .(ِْ/ُٖ: )ا٢بموم لياقوت األدابء معجم (ّ)



 

 

 ٚٚ 

 ،أـ البغػوم ،أك القػرطيب ،الز٨بشػرم ؟الكتػاب كالسػنة أقػربي إٔب  كسيًئلى ابني تيمية عػن أمًٌ التفاسػّب
أما التفاسػّب الػٍب ُب أيػدم النػاس فأصػحُّها تفسػّب  ،ا٢بمد " : - رٞبو هللا -فأجاب  ؟أـ غّب ىؤلء

مػد كل ينقػػل عػػن  ،كلػيس فيػػو بدعػػة ،ابتػػةابألسػػانيد الث   الس ػػلفمقػػالت  ري بػػن جريػػر الطػػربم فإنػػو يػذكي  ٧بي
 (ُ)."يبكلا٤بتهمْب كمقاتل بن بكّب كال

 

 معامل التيصٓل للبػْٖ
 

رالتعريف ِب :لً أو  رمةي الفقيوي ادًٌثي ىػػو العال  :ملفسِّ مدا٢بسْب بن مسعود بن  :ا٤بفسًٌ  ٧بي
ككانت كفاتو  ،(قّّْ)كلد سنة  ،ينكن الدٌ نة كري قب ٗبحيي السُّ لٌ كيػي  ،(ّ)عرؼ اببن الفراءيي  .(ِ)البغوم

 .(ْ)كقد جاكز الثمانْب ق(ُٔٓ)ُب شهر شواؿ سنة 
 مصادره يف التفسري: :التعريف ِبلتفسري :َثنًيا

o هي  ،اعتمػػد البغػػوم ُب تفسػػّبه علػػى التفسػػّب اب٤بػػأثور ػػرى ُب مقدمػػًة تفسػػّبًًه أسػػانيدى كقػػد ذىكى
  .ْب ا ُب ركايًتًو عن الصحابة كالتابعالٍب اعتمد عليها غالبن 

o  ُب األعػػػمًٌ  -مػػػع ٘بنُّبًػػػًو  "الكشػػػف كالبيػػػاف" ا مػػػن تفسػػػًّب الثعلػػػيبًٌ كمػػػا أنػػػو اسػػػتفاد كثػػػّبن
 .ما ُب ىذا التفسًّب من إسرائيلياتو  - األغلبً 
o كػابن األنبػارم  :كتًب اللغًة كنقًلًو عن كثّبو من علماًء اللغةً إٔب   جوًعوً عن ري  الن ىذا فض، 

ػػ ،كا٣بليػػل بػػن أٞبػػد الفراىيػػدم ،كاألزىػػرم ،كاألخفػػش  ،سػػائيكالكً  ،اءكالفػػرٌ  ،يبويوكًسػػ ،اجكالزج 
                                                           

 .(ّٖٓ/ُّ) :تيمية ابن اإلماـ فتاكل ٦بموع ضمن التفسّب مقدمة (ُ)
 مدينة (ىراة)ك ،(الركذ مرك)ك (ىراة) بْب (راسافخي ) بالد من بلدة كىي ،(بغشور) بلدتو إٔب قياس غّب على نسبة (ِ)

 على مدينة (مركركذ)ك التتار، خرهبا الٍب ا٤بدف من كىي ،غزيرة كمياهه  ،كثّبة بساتْب فيها (،خراساف) مدف من كبّبة
 (.ُُِ/ٓ) :البلداف معجم - تنسب إليو عظيم هنر

  أبيو. صنعة إٔب نسبة (ّ)
 (،ٕٓ/ٕ) :الكربل الشافعية كطبقات (،ْٕٓ/ُ) :ا٢بفاظ كطبقات (،ُٖٓ/ُ) :للداككدم ،ا٤بفسرين طبقات (ْ)

 (.ُِّ/ّ) :الذىب كشذرات



 

 

 ٚٛ 

  .كغّبىم ،دكا٤بربٌ  ،كقطرب
 ،و صىافى تفسّبىهي عن األحاديًث ا٤بوضوعةً لكنٌ  ،كالبغومُّ تفسّبيه ٨بتصره من الثعليبًٌ " قاؿ ابن تيمية:

الز٨بشرم أـً القرطيب أـً  ؟الكتاًب كالسنةً إٔب  كقد سيًئلى عن أمًٌ التفاسًّب أقربي  ،"كاآلراًء ا٤ببتدىعىةً 
.. أما التفاسّبي الثالثةي ا٤بسئوؿي عنها فأسلميها ًمنى الًبٍدعىًة ." :فأجابى  ؟أك غًّب ىؤلءً  ؟البغوم

 .(ُ)البغوم" :كاألحاديًث الضعيفةً 
لكنػو ُب أحيػافو قليلػةو  ،ا مػن اإلسػرائيلياتُب تفسػّبه كثػّبن  ٘بن ب البغػومُّ  :موقفو من اإلسرائيليات
 .قد يذكريىا بدكًف تعقيبو عليها

رعيًِبى  :موقُفُو من القراءاتِ  ػرىصى علػى عزًكىػا كتوجيًههػا ُب ضػوء علًمػًو الغزيػًر  ا٤بفسًٌ ابلقػراءاًت فىحى
ػػكلقػػد ذى  ،(ِ)كلػػو فيهػػا كتػػاب بعنػػواف الكفايػػًة  ،فهػػو عىلىػػمه مػػن أعػػالـً القػػراءاتً  ؛هبػػا ر ُب مقدمػػة تفسػػّبه كى

 .مصادره ُب القراءات
إل ُب  ،ابيػػاف ذلػػك كثػػّبن إٔب  الحظ أنػػو ل يسػػتطردمي ػالػػ :ةة والبالغيّ  موقف  و م  ن املس  ائل النحويّ  

  .لن أك يدفعي إشكا ،بْبًٌ معُب القراءة كتوجيههاأك يي  ،ـي ا٤بعُبحدكد ما ٱبدً 
كاترة  ،كعىػػػٍرًض اآلراًء مػػػع الَبجػػػيًح اترةن  ،إببػػػراًز ا٤بسػػػاًئًل الفقهيػػػةً  البغػػػومُّ  اىػػػتمٌ  :موقف   و م   ن الفق   و

ح  .(ّ)و ٓب يتوس ع ُب ذلكلكنٌ  ،أخرل يعرضي دكف أف يرجًٌ

ػػرـز تىػػالٍ  :موقف  و م  ن قض  ااي العقي  دة لكن ػػو ٓب يتوس ػػع ُب  ،ٗبػػنهجً أىػػًل السػػنًة ُب فهػػًم العقيػػدةً  ا٤بفسًٌ
 .(ْ)ة دكف إسهابو ؽ الضال  رى د من خالؿ تفسّبه الفً قى كما أنو انتػى   ،عرًض قضااي العقيدة

                                                           

 .(ّٖٔ/ُّ: )تيمية ابن فتاكل (ُ)
 .(ُْٗٗ/ِ) :نوفالظُّ  كشف صاحب إليو أشار (ِ)
ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ُّٱ :تعأب قولو تفسّب ُب البغوم ذكره ما ا٤بثاؿ سبيل على راجعيي  التفسّب: من ٭بوذج (ّ)

 :للبغوم التنزيل معآب ،[ِِّ]البقرة: َّېى  ى  ائائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ    ۈئ  
(ُ/ُِٔ). 

=      ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ ُّ :تعأب لقولو  تفسّبه عند ذكره ما ا٤بثاؿ سبيل على راجعيي  التفسّب: من ٭بوذج (ْ)



 

 

 ٜٚ 

كقػػد كيتًػػبى لػػو  ،يػيعىػػدُّ ىػػذا التفسػػّبي مػػن أىػػمًٌ مراًجػػًع التفسػػًّب اب٤بػػأثورً  ة:قيم  ة ى  ذا التفس  ري العلميّ  
ـي الذىيبُّ  ،النتشاري كالقبوؿي كأثُبى عليو العلماءي  ـي الر اسػخي ُب التفسػّب" :قاؿ اإلما ـي ، كقػاؿ "كلو القىػدى اإلمػا

  .(ِ)"ا ُب التفسّبككاف إمامن " :كقاؿ السيوطيُّ  ،(ُ)"كقدريهي عاؿو ُب الديًن كالتفسّبً " :السٍُّبًكيُّ 
 

 بً نجري، التفطري الكسآٌ العظٔه
رمع  :لً أو  ـي ا٢بافظي إ٠باعيلي بني عيمىر بًن كثّبو بػًن ضػوء ا٤بعػركؼ بػػ )عمػاد الػدين  :املفسِّ ىو اإلما

، مػػػػؤرخه، مفٌسػػػػػ ،الدمشػػػػقي (أيب الفػػػػداء ، فقيػػػػوه ٧بػػػػػدًٌثه سػػػػػنة  كتػػػػػوُب رٞبػػػػو هللا (،قَُٕ)كلػػػػػد سػػػػنة  ،ره
 كَب التاريخ.  ،كعلـو ا٢بديث ،كا٢بديثً  ،كلو مؤلفاته كثّبةه ُب التفسّبً  ،(قْٕٕ)

يػذكر اإلمػػاـ ابػن كثػّب اآليػػة أك اآلايت فيشػرحها بعبػػارة  :طريقت و يف التفس  ري :التفس  ري م ع :َثنيً ا
نة كأقػػواؿ الصػػحابة ا علػػى القػػرآف كالسُّػػٍب يوضػػح مػػا كرد ُب تفسػػّبىا مػػن ا٤بػػأثور معتمػػدن  ،وجزةسػػهلة ميػػ
 . كالتابعْب

إٔب  ، ىػػذا(ّ)ُب موضػػوعات معينػػة مػػن خػػالؿ التفسػػّب لن صػػو في  هً دً عٍقػػ :كمػػن ٠بػػات ىػػذا التفسػػّب
 .كأسباب النزكؿ ،السُّوركَب فضائل  ،جانب اىتمامو اب٤بأثور الوارد ُب سياؽ التفسّب

  :كمن ٩بيزات ىذا التفسّب 
  الػػػػػٍب سػػػػاقها كثػػػػّب مػػػػػن  كاألحاديػػػػػث الضػػػػعيفة كا٤بوضػػػػوعة ،تنبيهػػػػو علػػػػى اإلسػػػػرائيليات

ر   .كضعها كضعفهاإٔب  ين دكف إشارةا٤بفسًٌ
                                                           

 تفسّبه ُب ذكره ما ،(ِّٔ/ّ) :التنزيل معآب ،[ْٓاألعراؼ:] َّٱژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ =
 :التنزيل معآب ،[َُّ:األنعاـ] َّٹ ٹ   ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ٿ  ٹ ُّ: تعأب لقولو

(ّ/ُْٕ). 
 .(ٕٔ/ٕ: )بكيللسُّ  ،الكربل ( طبقات الشافعيةُ)
 .(ُِص) :للسيوطي ا٤بفسرين طبقات (ِ)
 :اإلسراء( ُب الواردة األحاديث )ذكر :عنواف ٙبت اإلسراء سورة تفسّب ُب ذكره ما ا٢بصر ل ا٤بثاؿ سبيل على (ّ)

 .(ْْٕ/ّ) (:وؿ كالتواضعمي صل ُب ا٣بي ف) :عنواف ٙبت لقماف سورة تفسّب ُب ذكره كما (،ِ/ّ)



 

 

 ٛٓ 

  ا٤بناسبة بْب اآلايتإٔب  شّب ُب بعض ا٤بواضعكما أنو يي. 
 كترجيحػو بػْب  ،(ُ)خالؿ التفسّبالفقهية الواردة من جانب استعراضو لبحكاـ إٔب  ىذا

كل  ،سػػػرؼ ُب عػػػرض األحكػػػاـ الفقهيػػػةقتصػػػد ل يي كلكنػػػو ُب ىػػػذا مي  ،ا٤بػػػذاىب الفقهيػػػة
  .(ِ)ٚبرج عن نطاؽ التفسّبكالختالفات ا٤بذىبية الٍب  ،ذكر التفريعاتإٔب  يستطرد

 

 للطْٔطٕ امليجْز يف التفطري باملأثْز زُّالدُّ
كمن ا٤براًجًع  ،من أشهر ا٤بؤلفات ُب التفسّب اب٤بأثورً  :ا٤بنثور ُب التفسّب اب٤بأثور للسيوطي رُّ الدُّ 

كفيما يلي  ،إسهاماته عديدةه ُب ىذا العلمً  لو ،كمؤلفيوي عىلىمه من أعالـً التفسّبً  :األساًسيًة ُب اببًوً 
رنتحدثي عن    :كالتفسّبً  ا٤بفسًٌ

مػػدبػػن أيب بكػػر بػػن  عبػػدالرٞبنىػػو اإلمػػاـ جػػالؿ الػػدين  ا٠بػػو كنسػػبو: :املفسِّ  ر :لً أو  ا٣بضػػّبم  ٧بي
 . (ّ)ق(ُُٗ)كفاتو سنة  ،السيوطي
ػػػ :التعري   ف ِبلتفس   ري :َثنيً   ا حيػػػث اختصػػػر  ،"ٝبػػػاف القػػػرآفرٍ تػي "مػػػن تفسػػػّب  صه ىػػػذا التفسػػػّب ملخ 

 ،نةالسُّػػمواضػػعها مػػن كتػػب إٔب  األحاديػػث كً زٍ السػػيوطي األسػػانيد كاكتفػػى بػػذكر الػػراكم األعلػػى مػػع عىػػ
كالصػػالة كالسػػالـ علػػى  كُب ذلػػك يقػػوؿ ُب مقدمػػة تفسػػّبه بعػػد ٞبػػد هللا  ،ككتػػب التفسػػّب ا٤بسػػندة

 ملسو هيلع هللا ىلص ميٍسنىدي عػػػػن رسػػػػوًؿ هللاػكىػػػػو التفسػػػػّبي الػػػػ ،"ترٝبػػػػاًف القػػػػرآفً " فلمػػػػا ألفػػػػتي كتػػػػابى " كبعػػػػد:: ملسو هيلع هللا ىلص النػػػػيب
أبسػػانيد الكتػب ا٤بخػرج منهػػا كًب ٕبمػد هللا ُب ٦بلػػدات، فكػاف مػا أكردتػػو فيػو مػن اآلاثر  ،كأصػحاًبًو 

كرغبػػػػتهم ُب القتصػػػػار علػػػى متػػػػوف األحاديػػػػث دكف  ،رأيػػػت قصػػػػور أكثػػػر ا٥بمػػػػم عػػػػن ٙبصػػػيلو ،كاردات
إٔب   صػدًٌرنا ابلعػزًك كالتخػريجً رنا فيو على مًًب األثػًر، مي فخل صتي منو ىذا ا٤بختصرى مقتصً  ،اإلسناد كتطويلو

                                                           

 (.ّّٔ،ِِٗ،ُٖٗ/ّ) التفسّب: راجعيي  (ُ)
 (.ّْٖ،ّّٕ/ْ) :التفسّب راجعيي  (ِ)
 "السيوطي الدين جالؿ": ككتاب "،كالقاىرة مصر اتريخ ُب ااضرة حسن" كتابو: مقدمة ُب لنفسو ترٝبتو راجعتي  (ّ)

  الشكعة. مصطفى: أتليف
 



 

 

 ٛٔ 

ػػ  ،ضػػاعف ٤بؤلفػػو األجػػورأسػػأؿ أف يي  كهللاى  ،"التفسػػّب اب٤بػػأثور الػػدر ا٤بنثػػور ُب" عتػػرب، ك٠بيتػػو:كتػػاب مي   لًٌ كي
 .(ُ)"الغفور ٗبنًٌو ككرمو إنو الربُّ  ،كركيعصمو من ا٣بطأ كالزُّ 

ػػررجػػع  :مص  ادره ػػمػػا تيس ػػ لًٌ كيػػإٔب   ا٤بفسًٌ ػػ ،الصػػحيحْب :نةر لػػو الرجػػوع إليػػو مػػن كتػػب السُّ  ،ننى كالسُّ
ػػ كجػػامع البيػػاف ُب   :دةنى سٍ مي ػكتػػب التفسػػّب الػػإٔب   ابإلضػػافة ،كاألجػػزاء ،مكا٤بعػػاجً  ،فاتكا٤بصػػن   ،يدانً كا٤بسى

 ،كمعػػػآب التنزيػػػل للبغػػػوم ،كتفسػػػّب ابػػػن مردكيػػػو ،كتفسػػػّب ابػػػن أيب حػػػاًب ،تفسػػػّب القػػػرآف لإلمػػػاـ الطػػػربم
 .كاآلايت السُّوركفضائل  ،كالناسخ كا٤بنسوخ ،كا٤بصنفات ُب أسباب النزكؿ ،كتفسّب الثعليب

أقػػػواؿ  كم مػػػنكمػػػا ري  ،مػػػن تفسػػػّب مػػػأثور ملسو هيلع هللا ىلص النػػػيبإٔب  ايػػػذكر مػػػا كرد مرفوعنػػػ :التفس   ريطريقت   و يف 
كمػن ٍبى  فقػد  ،ًد النقًل دكف تعقيػبو كٛبحػيصو لكنو يعتمدي على ٦برٌ  ،قل عن التابعْبما ني ك  ،ة الصحاب

حيػػػث يػيعىػػػدُّ مرًجعنػػػا  :ةي كمػػػع ذلػػػك فللكتػػػاًب قيمتيػػػوي العلميٌػػػ ،اشػػػتمل الكتػػػابي علػػػى الصػػػحيح كالضػػػعيف
  .(ِ)أساسياا للباحثْب ُب التفسّب اب٤بأثور

 

*      *      * 
 
  

  

                                                           

 .(ِ/ُ) :للسيوطي ،ا٤بنثور الدر (ُ)
 ابختصار. (ِٓ/ُ) :ا٤برجع نفس (ِ)



 

 

 ٕٛ 

 
 التفطري الهبري للساشٖ

رالتعريف ِب   :ملفسِّ
مػػدىػػو   مٌ ابػػني خطيػػب الػػر   ،بػػن عمػػر بػػن ا٢بسػػْب بػػن علػػي القرشػػي التيمػػي البكػػرم الطربسػػتا٘ب ٧بي

 (.قَٔٔ :ت) :ا٣بطيب ،اللغوم ،مكلٌ ا٤بت ،الفقيو ،ا٤بشهور بفخًر الديًن الرازم
  :منهجو يف التفسري

كُب ذلػػك إثػػراءه للمعػػُبى ككشػػفه عػػن كجػػوو مػػن كجػػوًه  ؛كاآلايتً  السُّػػورعنايتيػػوي إببػػراًز ا٤بناسػػباًت بػػْب 
  .كتناسيًب اآلايتً  السُّورإعجاًز القرآًف ًمن خالًؿ تناسيًق 

  :موقُفُو من اللغة
لكنو يذكيري منها ما ييعػْبي علػى فهػًم ، ا٤بسائل النحوية كالنًٌكات البالغيةل يتوس عي الرازم ُب عرض 

حي إشكا وي قراءةن أك يوضًٌ   .أك يدفىعي ًإيهامنا ،لن ا٤بعُبى أك يوجًٌ
  :موقُفو من الفقوِ 

مذىبًػًو إٔب  ككثػّبنا مػا ٲبيػلي  ،فيذكري ا٤بذاىبى ُب ا٤بسألةً  ،يستطرًدي الرازم كثّبنا لعرًض ا٤بسائًل الفقهيةً 
  .الشاًفًعي

  :موقُفُو من اإلسرائيليات
سي ما تلك الٍب تقدحي ُب سالمًة ل  ،ا ما يتعق بيها كيردُّ عليهاككثّبن  ،الرازم ميًقل  ًجداا ُب ىذا الشأف

 .فتناؿي من عصمًة األنبياًء كا٤بالئكًة عليهم السالـ ؛العقيدةً 
  :موقفو من القراءات

ريتعر ض  ريىىا مع عزًكىا لبئمًة األعالـً الذين ريًكيىٍت عنهم ا٤بفسًٌ هيهىا كيػيفىسًٌ   .٥با فيوجًٌ
  :مِ كالاىتماُمُو البالُغ بقضااي العقيدِة وعلِم ال

ػػغىلى ذلػػك حيًٌػػزا كبػػّبن  فكػػاف ميولىعنػػا بعػػرًض آراًء  ،حػػٌب غىلىػػبى عليػػو ىػػذا ا١بانػػبي  ،ا مػػن تفسػػّبهكقػػد شى
  .منهًج أىل السنة كا١بماعة كا٤بعتزلة كغّبىارًؽ ا٤بنحرفًة عن كحيجىًج الفً 



 

 

 ٖٛ 

 
 البخس احملٔط ألبٕ حٔاٌ األىدلطٕ

رالتعريف ِب  :ملفسِّ
ـي النحػػػوم الفقيػػػو  ػػػرىػػػو اإلمػػػا مػػػد :ا٤بفسًٌ بػػػن يوسػػػف بػػػن علػػػي بػػػن حيػػػاف الغرانطػػػي األندلسػػػي  ٧بي

 .(ُ)(قْٕٓ)ُب القاىرة عاـ  توُب رٞبو هللا ،ينالدًٌ  النػ ٍفزًمُّ. أثّبي 
  :ِبلتفسريالتعريف 

 ،يػيعىدُّ ىذا الكتابي من أىمًٌ كتًب التفسًّب ابلرأًم كمرجعنا من مراجًع التفسًّب اللغوم للقػرآًف الكػرٙبً 
ـي اب١بانًب النحوم كالعنايةحيث يغليبي عليو ال   .ركايةن كعزكنا كحكمنا كتوجيهنا ،ابلقراءاًت القرآنيةً  ىتما

ػػرفلقػػد اىػػتم   ،وً كمػػع ىػػذا الىتمػػاـً البػػالًغ ٗبسػػائًل النحػػ معػػا٘بى  بػػٌْبي فػػَباه يي  ،اب١بوانػػًب األخػػرل ا٤بفسًٌ
 ،كييػػورًدي التفسػػّبى اب٤بػػأثورً  ،ذكػػًر األحكػػاـً إٔب  كيسػػتطردي  ،كالناسػػخى كا٤بنسػػوخً  ،كأسػػبابى النُّػػزكؿ ،ا٤بفػػرداتً 

 .كغًّب ذلك من موضوعاًت التفسّبً 
  :مصادرُُه يف التفسري

كىػو مػن ٝبػع  ،"ّب ألقػواؿ أئمػة التفسػّبالتحرير كالتحبػ" األساسيًة ٥بذا التفسًّب كتاب من ا٤بصاًدرً 
مد عبدهللاشيخو ٝباؿ الدين أيب    ،بن سليماف بن حسن بن حسْب ا٤بقدسي ا٤بعركؼ اببػن النقيػب ٧بي

خاصػة مػا يتعلػق  ،لبػن عطيػة "اػرر الػوجيز"ك ،للز٨بشػرم "الكشاؼ"كما أكثر أبو حياف النقل عن 
ما ُب ػعػن انتقػاده لًػ الن فضػ ،حػواب٤بسائل النحوية كاألساليب البالغية مػع كثػرة تعقُّبًػًو ٥بمػا ُب مسػائل النٌ 

ين أٞبػػػد بػػػن عبػػػد فلقػػػد قػػػاـ تلميػػػذه اتج الػػػدًٌ  ؛ا لكثػػػرة ىػػػذه التعقيبػػػاتكنظػػػرن  ،الكشػػػاؼ مػػػن اعتزالًي ػػػات
ر اللقػػػيط مػػػن الػػػدُّ " كذلػػػك ُب كتابػػػو ،اسػػتهاعقيبػػػات كدر ٔبمػػػع ىػػػذه الت (قْٕٗ :ت)القػػادر بػػػن أٞبػػػد 

كما قػاـ الشػيخ ٰبػي الشػاكم ا٤بغػريب ٔبمػع تعقيبػات  ،كىو مطبوع هبامش البحر ايط ،"البحر ايط
 ."بْب أيب حياف كالز٨بشرم" أيب حياف على الز٨بشرم ُب كتاب بعنواف

                                                           

 :الزاىرة النجـو (،َّْ-ُِّ-ِِٗ/ّ) :يبالطًٌ  نفح(، ُْٓ/ٔ) :الذىب شذرات (،ِٕٔ/ٓ) :ابلوفيات الواُب (ُ)
 .(ِٔ/ٖ) :األعالـ (،ٓٓٓ/ِ) :اتيى فػى الوى  فوات (،ِٔٔ/ِ) :الكامنة ررالدُّ  (،ُُُ/َُ)
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كتػرتييب " : - رٞبػو هللا - كُب ذلػك يقػوؿ :ىذا كلقػد أابف ُب مقدمػة تفسػّبه عػن طريقتػو كمنهجػو
تػػػاج إليػػػو مػػػن اللغػػػة ـ علػػػى مفػػػردات اآليػػػة لفظػػػةن كػػػالابل لن أك ُب ىػػػذا الكتػػػاب أ٘ب أبتػػػدئ   لفظػػػة فيمػػػا ٰبي

ذكػرت ذلػك ُب  ؛معنيػاف أك أكثػرمػة كلكإذا كػاف لل ،كاألحكاـ النحوية الٍب لتلك اللفظة قبػل الَبكيػب
 ،حمػل عليػوتي موضػعو تقػع فيػو ف كػلًٌ ناسػب ٥بػا مػن تلػك ا٤بعػا٘ب ُب  ر ما يي نظى ليي  ؛مةكللتلك ال موضعو  ؿً أك  

 ،كنسػخىها كمناسػبتىها كارتباطىهػا ٗبػا قبلهػا ،إذا كاف ٥با سػببه  اٍب أىٍشريعي ُب تفسًّب اآليًة ذاكرنا سببى نزك٥بً 
ا فيهػػا القػػراءاًت شػػاذ ىا كمسػػتعمىلىها  الس ػػلفأقاكيػػلى  الن انقػػ ،ذاكػػرنا توجيػػوى ذلػػك ُب علػػًم العربيػػةً  ،حاشػػدن

ػػكلٌ مت ،كا٣بلػػًف ُب فهػػًم معانيهػػا مػػةن كإف اشػػتيًهرىت كل ٕبيػػثي أ٘ب ل أغػػادري منهػػا ،ا علػػى جليًٌهػػا كخفيًٌهػػامن
ا أ٘ب ل ٦بتهػدن  ،من بديعو كبيافو  ،بداين ما فيها من غوامًض اإلعراًب كدقائًق اآلدابً مي  ،م عليهاكلٌ حٌب أت

رىت ،ـي عليهاكالكل ُب ٝبلةو تقد ـ ال ،ـى ُب لفظو سىبىقى كالري الأكرًٌ   بل أذكر ُب كثّبو منها ،كل ُب آيةو فيسًٌ
ض تكريػػره فبمزيػػًد كإف عػػرى  ،مى فيػػو علػػى تلػػك اللفظػػًة أك ا١بملػػًة أك اآليػػةً كلٌػػا٢بىوىالػػةى علػػى ا٤بوًضػػًع الػػذم تي 

ػػ ،فيػػو تعلػػقه ابللفػػًظ القػػرآ٘ب أقاكيػػلى الفقهػػاًء األربعػػًة كغػػّبًىم ُب األحكػػاـً الشػػرعيًة ٩بػػا الن انقػػ ،فائػػدةو   الن ي٧بي
حيػلي ُب تقريرىػا كالسػتدلًؿ ككػذلك مػا نػذكره مػن القواعػد النحويػة أي  ،على الدلئل الٍب ُب كتب الفقو

ا أك خػػالؼى مشػػهوًر مػػا قػػاؿ معظػػمي ليلى إذا كػػاف ا٢بكػػمي غريبنػػكرٗبػػا أذكػػري الػػدٌ  ،حػػوعليهػػا علػػى كتػػًب الن  
ػػ ،كمػػا دؿ  عليػػو ظػػاىري اللفػػظ ابدًئن ٗبقتضىػػى الػػدليلً  ،النػػاس حن اًىًر مػػا عػػن الظٌػػ ا لػػو لػػذلك مػػا ٓب يصػػدٌ مرجًٌ

عػدؿى مبيًٌننػا أهنػا ٩بػا ٯبػبي أف يي  ،ٯببي إخراجيػوي بػو عنػو معًرضنػا عػن الوجػوًه اإلعرابيػًة الػٍب تنػز هى القػرآفي عنهػا
ػػلى علػػى أحسػػًن إعػػرابو كأحسػػًن تركيػػبو  ،عنػػو ـ فػػال كػػالهللًا تعػػأب أفصػػحي الـي كػػالإذ   ،كأنػػو ينبغًػػي أف ٰبيٍمى

ػػػ رً عٍ ٯبػػػوزي فيػػػو ٝبيػػػعي مػػػا ٯبيىػػػٌوًزيهي النُّحػػػاةي ُب ًشػػػ مػػػن سػػػلوًؾ التقػػػاديًر البعيػػػدًة  ،كغّبٮًبػػػا ،كالطرمػػػاح ،ماخالشًٌ
ا إفػػرادن  ،كالَباكيػػًب القلقػػًة كاجملػػازاًت ا٤بعق ػػدةً  ا ٗبػػا ذكػػركا ا كتركيبنػػٍب أختػػتمي ُب ٝبلػػةو مػػن اآلايت الػػٍب فسػػرَي

ـو منثورو أشػرح بػو مضػموفى تلػك اآلايت كالآخرى اآلايت ب عي ٍب أيتبً  ،اعلًم البياًف كالبديًع ملخ صن  فيها من
صن  كقد ينجرُّ معها ذكري معافو ٓب تتقدـ ُب  ،ا ٝبيىلىهىا أحسنى تلخيصو على ما أختاريه من تلك ا٤بعا٘ب ملخًٌ

كسػتقف علػى ىػذا  ،بقي مػن سػائر القػرآفك ذلك فيما كصار ذلك أي٭ٍبيوذىجنا ٤بن يريد أف يسلي  ،التفسّب
وفية ٗبػػا فيػػو بعػػضي مناسػػبةو ـ الصُّػػكػػالمػػن   متي بشػػيءو مى ػكرٗبػػا ألػػ ،ا٤بػػنهج الػػذم سػػلكتو إف شػػاء هللا تعػػأب
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لوهنػػػا األلفػػػاظا مػػػن أقػػػاكيلهم كمعػػػانيهم الػػػٍب ٰبي ك٘بن بػػػتي كثػػػّبن  ،٤بػػػدلوًؿ اللفػػػظً  كتركػػػتي أقػػػواؿى ا٤بلحػػػدين  ،مًٌ
فو افػَبىكه علػى هللاإٔب  األلفػاظ العربيػة عػن مػدلولَا ُب اللغػةجْب ا٤بخػر  ،الباطنية ػذىايى كعلػى علػيٌو ،  ىى
 ، التأكيل! ي ًتًو كيسمُّونىو علمكعلى ذر"(ُ). 

نضع أيدينا على ا٤بنهج الذم سػلكىوي أبػو  :عن التأمل ُب الكتابً  الن فض ،كمن خالؿ ىذه ا٤بقدمة
 :النًٌقاط اآلتيةو ُب حيثي ٲبيًٍكنػينىا تلخيص ،حي اف

  :طريقتو يف التفسري
ػػػريقػػػوـي  ػػػور بتقسػػػيم  ا٤بفسًٌ ٍب يبػػػدأ ببيػػػاف بعػػػض  ،دةو مقطػػػعو علػػػى ًحػػػ كػػػل  كيتنػػػاكؿ   ،مقػػػاطعإٔب  ةالسُّ

  .ياؽٍب بْب  ا٤بعُب الذم يتناسب مع السًٌ  ،بْب  ذلك ؛مة أكثر من معُبكلفإذا كاف لل ،ا٤بفردات
كمػا يتنػاكؿ   ،كقػد يػذكر مناسػبتها كارتباطهػا ٗبػا قبلهػا كمػا بعػدىا ،ونى نزكؿ بيػ   بي كإذا كاف ليآية سبي 

ـه بي نهػػا انقػػ ،بيػػاف معانيهػػػاك  ،القػػراءات الػػواردة ُب اآليػػة مػػع توجيههػػا ـى كػػػال الن كإذا كػػاف ُب اآليػػة أحكػػا
 .الفيقىهىاء بدكًف توسُّعو ُب ىذا الشأفً 

  :ْسات التفسري
   ًـً ُب ا٤بساًئًل ا٣بالفي ًة بْب النحويْب ُب ضوًء كالمع بسًط ال ،التوسُّعي ُب عرًض ا٤بسائًل النحوي ة

  .اآلايًت القرآنيةً 
  ًكتفسّبنا ،كتوجيهنا ،عزكنا :العنايةي ابلقراءات. 
 إٔب  مع اإلحالةً  ،بيافي األحكاـً الفقهي ًة الواردًة كا٤بستنبطًة من اآلايًت بدكًف توسُّعو ُب ذلك

  .الكيتيًب الفقًهي ةً 
  ا٤بناسىبىاًت بْب اآلايتً  إيرادي.  
  ا٤بواًضًع السابقًة ُب التفسًّب ٘بنػُّبنا لإلطالةً إٔب  اإلحالةي.  
   مع ٘بنُّب تلك األقاكيًل كالتأكيالًت الٍب  ،ـ الصوفيًة ٩با فيو مناسبةه بْب اآلايتكالنقلي بعًض

  .نةً ل تتوافقي مع ظاىًر الكتاًب كالسُّ 
                                                           

 (.ٓ،ْ/ُ) :حياف أليب ،ايط البحر (ُ)
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   ا من حيث أنكر عليو كثّبن  ،ُب مواضعى كثّبةو من تفسّبهكما تعق ب أبو حياف الز٨بشرم
  .العتزالي ات كغّبىا

 

 ألبٕ الطعْد إزغاد العكل الطلٔه إىل مصآا الهتاب الهسٓه
كفيما يلي  ،فهو مرجعه من ا٤براًجًع القيًٌمًة ُب اببًوً  ،يػيعىدُّ ىذا الكتابي من أىمًٌ كيتيًب التفسّب ابلرأم

رنتحدثي عن التفسًّب ك    :فنقوؿي كابً التوفيق ،ا٤بفسًٌ
رالتعريف ِب   :ملفسِّ

مػػدىػػو أبػػو السػػعود  مػػدبػػن  ٧بي ػػربػػن مصػػطفى العمػػادم الفقيػػو  ٧بي ُب شػػهر صػػفر سػػنة  كلػػد ،ا٤بفسًٌ
فيػػو نشػػأ  ،ُب بيػػت مػػن بيػػوت العلػػم ،(اسػػتانبوؿ)بقريػػة قريبػػة مػػن القسػػطنطينية  سػػت كتسػػعْب كٜبا٭بائػػة

ػػػ ،كتنق ػػل ُب ا٤بػػػدارس ،كقػػػرأ علػػى كالػػػده ،كترعػػرع كأزىػػػر كأينػػع مؤي ػػػد )كىدىرىسى عنػػػد  ،اكثػػّبن   اكاكتسػػب علمن
ٍب أيضػػػػػيف إليػػػػػو اإلفتػػػػػاء سػػػػػنة  ،كتقل ػػػػػد القضػػػػػاء ،ٍب در س ُب ميػػػػػديفو متعػػػػػددةو  ،(قػػػػػادرم جلػػػػػيب)ك ،(زاده

 ،كالَبكيػػة ،كالفارسػػية ،العربيػػة :د اللغػػاتيػػككػػاف ٯبي  ،كميػػةة ُب الػػداير الرُّ كصػػار مرجػػع ا٢بنفيٌػػ ،(قِٓٗ)
  .كاسع الفكر ،ككاف سريع البديهة
كلػو حاشػػية علػى تفسػػّب  ،"مػزااي الكتػػاب الكػرٙبإٔب  إرشػاد العقػػل السػليم" :دة منهػالػو مؤلفػات ًعػػ

 ،"الن ظىػرمعػػاًقدى " ككانػت تػيٍقػرىأ عقيػب درس التفسػّب ك٠باىػا ،آخر سورة الفػتحإٔب  بػىلىغى فيهىا "الكشاؼ"
 .ككتاب فتاكل ٝبعو أحد تالمذتو ،"ٙبفة الطالب ُب ا٤بناظرة"ك ،رسالة ُب ا٤بسح على ا٣بف ْب كلو

 .(ُ)سنة اثنتْب كٜبانْب كتسعمائة :ككانت كفاتو
                                                           

، أفاضل ذكر ُب ا٤بنظـو العقد ُب ترٝبتو راجعتي  (ُ)  تراجم ُب السائرة الكواكب ،(ّْٗ)ص :الركمي الدين لعالء الرـك
 شذرات ،(ُُِٗ/ِ) :خليفة ٢باجي الظنوف كشف ،(ّٓ/ّ: )الدمشقي الغزم الدين لنجم العاشرة، ا٤بائة أعياف

 القرف بعد من ٗبحاسن الطالع البدر ،(ّٖٗ/ٖ) :الدمشقي ا٢بنبلي العماد لبن ذىب، قد من أخبار ُب الذىب
 ىداية ،(ُٖ)ص :اللكنوم ا٢بي لعبد ،ا٢بنفية تراجم ُب البهية الفوائد ،(َُٖ) برقم (ُِٔ/ُ) :للشوكا٘ب السابع
 :الزركلي الدين ٣بّب ،األعالـ ،(ِّٓ/ِ) :البغدادم ابشا ٠باعيلإ فْب،صنًٌ مي ػال كآاثر ا٤بؤلفْب أ٠باء :العارفْب

 .(َُّ/ُُ) :كحالة رضا لعمر ،ا٤بؤىلفْب معجم ،(ٗٓ/ٕ)
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  :لتفسريالتعريف ِب
تػىبىوي صاحبيو حْب   ،يت سمي ٕبيسًن الصياغًة كدق ًة العبارةً  ،ىذا التفسّبي من أىمًٌ كيتيًب التفسًّب ابلرأم كى

 .كا٣بركًج للجهادً  ،كالفيتيا ،اءً مع كثرًة مشاغًلًو كأعبائًًو ُب القض ،لحت لو الفرصةي لكتابًتوً 
مدقاؿ عنو الشيخ  كهنايةه  ،كا٢بقُّ إف  ىذا التفسّبى غايةه ُب اببو" : - رٞبو هللا -حسْب الذىيب  ٧بي

 ،كىشىفى فيو صاحبيو عن أسراًر البالغًة القرآنيًة ٗبا ٓب يسبٍقوي أحده إليو  ،ُب حيٍسًن الص وغ كٝباؿ التعبّب
 .(ُ)…"كشىًهدى لو كثّبي من العلماء  ،كمن أجًل ذلك ذاعٍت شهرةي ىذا التفسًّب بْب أىًل العلمً 

كىو تفسػّبه  ،كقد طالعتي تفسّبىه كانتفعتي بو" :كقاؿ عنو صاحبي الفواًئًد البهي ًة ُب تراًجًم ا٢بنفي ةً 
ػػنه  ػػاتو  ،ميًخلًٌ ػكل ابلقصػػًّب الػػ ،ميًملًٌ ػلػػيس ابلطويػػًل الػػ ،حىسى كمشػػتمله علػػى فوائػػدى  ،متضػػمًٌنه لطػػائفى كًنكى

"  .(ِ)كًإشىارىاتو
 

  :مصادره يف التفسري
ررجع   :كمن أىمًٌ الكتًب الٍب استفاد منها ،كثّبو من كتًب التفسًّب اب٤بأثوًر كالرأمً إٔب   ا٤بفسًٌ

رًًه الشديًد ٩با ُب الكشاًؼ  ،للبيضاكم "أنوار التنزيل كأسرار التأكيل"ك ،"للز٨بشرمالكشاؼ " مع حىذى
 .من اعتزالي اتو 
  :التفسري ْسات

 ػػػػٍبًك  ،كركعػػػػة أسػػػػاليبو ،اىتماميػػػػوي ُب تفسػػػػّبًه إببػػػػراز بالغػػػػة القػػػػرآف الكػػػػرٙب ُب ٝبػػػػاؿ عباراتػػػػو كسى
 .تراكيبو

  ًإلبراًز ا٤بعاًٗب  ؛عنايتيوي بعرًض ا٤بسائًل النحوية.  
 توجيهيوي للقراءاًت مع عزكًًه ٥با دكفى توسُّعو ُب ذلك. 
 ا مػػػا يكًشػػػفي عػػػٍن ركعػػػًة الػػػن ٍظًم كُب ىػػػذا أيضنػػػ ،سػػػي ما بػػػْب اآلايتً ل مينىاسىبىاًت ػعنايتيػػػوي بعلػػػًم الػػػ

                                                           

 .(ّْٕ/ُ) :للذىيبًٌ  كا٤بفسركف، التفسّب (ُ)
 .(ِٖص) :للكنومًٌ  ،ةا٢بنفي   تراجم ُب ةالبهي   الفوائد (ِ)



 

 

 ٛٛ 

 .(ُ)كٝباًؿ الس ٍبكً 
 ٘بنُّبو لإلسرائيليات كٙبذيريهي منها:  

  ًة  كىرىدى ُب ًقص ػًة ىػاركت كمػاركت مػن إسػرائيلياتو تقػدحي من ذلك ردُّهي علػى مػا ُب ًعٍصػمى
ػػْبً  ىلىكى

ػػا بصػػيغًة  ،(ِ)ىػػذيًن ا٤ب لكن ػػو ُب مػػواطنى قليلػػةو ينقليهػػا دكف تعقيػػبو عليهػػا مكتفينػػا بركايًتهى
 مػن ذلػػك مػا أكرده ُب شػأف ىديػػة بلقػيس لسػػليماف  ،أك حيًكػػيى  ،التمػريًض فيقػوؿ ريًكمى 

  .(ّ)إلسرائيلياتن ا٩با ىو منقوؿ ع
لكنػػو يتنػػاكؿ آايت األحكػػاـ ابلتفسػػّب كالبيػػاف دكف  :ذكػػًر ا٤بسػػائًل الفقهي ػػةً إٔب  ًقل ػػةي اسػػتطراًدهً 

 .توسُّعو ُب ذلك
 متػأثًٌرنا  ،دكف تعقيبو عليػو السُّورإيراديهي للحديًث ا٤بوضوًع ُب فضائًل  :كمن ا٤ب خذ عليو

 .(ْ)من ذلك ما ذكره ُب خاٛبًة سورة آؿ عمراف ،ُب ذلك ابلز٨بشرمًٌ كالبيضاكمًٌ 

                                                           

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ    ﴿ :تعأب قولو بْب الصلة بياف ُب قولو ذلك من (ُ)

ہ  ھ  ھ    ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ﮲   ﮳    ﮴﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  

 الدنيوية ا٢بظوظ شأف حقارة لبياف سيق ؛مستأنف كالـ﴾ ڻ  ڻ ﴿" قبلها: ما كبْب [،ُْعمراف: آؿ] ﴾﮺  
 يتعززكف كانوا الذين للكفرة نفعها عدـ بياف إثر تعأب عنده ما إٔب رغباَم كتوجيو ،فيها الناس كتزىيد ،أبصنافها

  .(ِٓ/ِ) :تفسّبه راجعيي ك  ،(ُْ/ِ) :ا٤برجع نفس ،هبا"
 (.ُِٖ/ُ) :تفسّبه راجعيي  (ِ)
 ٤با  داكد أف (أكراي) امرأة قصة ُب أكرده ما ذلك من نية ٕبسن فيها يقع قدك  ،(ُُّ/ْ) :تفسّبه يراجع (ّ)

 ٗبقاـً  قو لئً  غّبي  وأن مع شريعتو، ُب اجائزن  كاف ذلك أف كزعمو ،هبا ليتزكج يطلقها أف هازكجً  من طلب ؛هبا بى جً عٍ أي 
 الصحة، من ٥با أساس ل برم تها الًقص ة ىذه إف" كأقوؿ: ،(ُِِ/ٕ) :ا٤برجع نفس، مفَباة مكذكبةه  كالقصة، النبوةً 
ا القصةً  ىذه بطالفى  كأثبتُّ  "،القرآ٘ب القصص ُب ا٤برأة" كتايب ُب ذلك نتبيٌ  كلقد  العهدً  إٔب مىٍرًجعىهىا كأف كمتننا، سندن

  (.ٕٖٓ :ْٕٓ/ِ": )القرآ٘ب القصص ُب ا٤برأة" كتايب راجعيي  هللاي، لىعىنػىهيمي  اليهودي  افَباهي  عظيمه  إفكه  كىي القدًٙب،
 (.ُّٕ/ِ) :التفسّب (ْ)
 



 

 

 ٜٛ 

 
 زّح املعاىٕ يف تفطري الكسآٌ العظٔه ّالطبع املجاىٕ لأللْضٕ

 :كفيمػا يلػي نتحػد ث عػػن مؤلفػو كمنهجػو فيػػو ،يػيعىػدُّ ىػذا الكتػاب مػػن أىػم كتػب التفسػّب كأشػػهرىا
  :فنقوؿ كاب التوفيق
رالتعريف ِب   :ملفسِّ

 .(ُ)(قَُِٕ: ت).ا٢بسيِب األلوسي عبدهللاىو اإلماـ شهاب الدين ٧بمود بن 
  :التعريف ِبلتفسري

   ًكرد  على ا٤بخالفْب ٥بم ،سىلىكى األىليوًسيُّ ُب تفسّبًًه منهجى أىًل السُّن ة.  
 ػػػاةً  ،توس ػػع ُب ذكػػػر ا٤بسػػائل النحويػػػة كُب ىػػذا يقػػػوؿ  ،كالتحقيػػق ُب ا٣بالفػػػاًت بػػْب النُّحى

ا ييٍسػًرؼي فيػو ُب مسػائل الشػتقاؽ كاإلعػراب حػٌب كيػيٍغػرًؽي األلوسػيُّ إغراقنػ" :بن عاشوراالفاضل 
 (ِ)."القواًعًد كا٤بباًحثً إٔب  يتجاكز ٧بل  البيافً 

  ٌة كإبراًز ركعًة كٝباًؿ األساليًب القرآنيةً توس ع ُب بياًف النًٌكات البالغي.  
  القراءاًت مىعى عىٍزًكىىا كتوًجيًههىاعيًِبى إبيراًد. 
 مواًضًعها من كتًب إٔب  كعزًك األحاديثً  ،اىتم  بتخريًج األحاديًث بذكًر الراكم األعلى

كيتحر ل ُب إيراًد " :كُب ىذا يقوؿي ابن عاشور ،قًة كالتحرم ُب النقلً مع حرًصًو على الدًٌ  ،نةً السُّ 
  .(ّ) "كٰبرصي على ذكًر األسانيدً  ،األحاديث فيتجنبي األحاديثى الواىيةى 

  ًًة انتقػػاًدًه لإلسػػرائيليات سػػي ما تلػػك الػػٍب ٚبػػالفي النقػػلى  ،كمػػا يتميػ ػػزي ىػػذا التفسػػّبي بشػػد 
ًة األنبياًء عليهم الس     .الـكالعقلى كتقدىحي ُب عصمى

                                                           

 :كحالة رضا لعمر ،ا٤بؤلفْب كمعجم (،ِٓ-ْٕص) :بك مردـ ٣بليل ،عشر الثالث القرف أعياف ُب ترٝبتو راجعتي  (ُ)
 .(ّٓ/ٖ) :للزركلي ،كاألعالـ (،ُٕٓ/ُِ)

 ابختصار. (ُّٖص) :عاشور بن للفاضل ،التفسّب كرجالو (ِ)
 كالصفحة. ا٤برجع نفس (ّ)



 

 

 ٜٓ 

  ركما عيِب   .كاآلايًت عنايةن ابلغةن  السُّورببياًف ا٤بناسباًت بْب  ا٤بفسًٌ
  ُب موضوعاتو شٌب   ةً يا٤بوسوعكٛبي ز بتحقيقاتًًو العلميًة.  
   ا٢بػػػػديًث عػػػػن موضػػػػوعاتو ل صػػػػلىةى ٥بػػػػا ابلتفسػػػػّبً إٔب  ًخػػػػًذ عليػػػػو اسػػػػتطراديهكمػػػػن ا٤ب، 

  .تصًرؼي القارئى عن ا٤بعا٘ب كا٤بقاًصًد القرآني ةً  كاإلسهابي ُب أشياء
 

 اجلامع ألحهاو الكسآٌ لإلماو الكسطيب
رالتعريف ِب   :ملفسِّ

مػػدىػػو  الفقيػػو  ،القػػرطيب عبػػدهللابػػن أٞبػػد بػػن أيب بكػػر بػػن فػػرح األنصػػارم ا٣بزرًجػػي ا٤بػػالكي أبػػو  ٧بي
ر  .(ُ)(قُٕٔ: ت) ،ا٤بفسًٌ

  :لتفسريالتعريف ِب
ػرعيػًِب فيػو  ،كبػّبه ُب قيمتًػًو العلميػةً   ،يقعي ىذا التفسػّبي ُب عشػًر ٦بلػداتو فهػو كبػّبه ُب حجًمػو  ا٤بفسًٌ

  :اب١بوانًب اآلتيةً 
o  ًػػػػاًت البالًغي ػػػػًة دكف  ،التحليػػػػلي اللغػػػػومُّ لبلفػػػػاظ مػػػػع السػػػػتطراًد للمسػػػػاًئًل النحوي ػػػػًة كالنًٌكى

  .إسراؼو ُب ذلك
o  مػػػن قػىػػػرىأى هبػػػا مػػػن األئمػػػًة إٔب  بعػػػد عزًكىػػػا ،ا بتوجيػػػًو القػػػراءاًت كبيػػػاًف معانًيهػػػاعنايتيػػػو أيضنػػػ

  .األعالـً 
o  ًػا لكن و ُب أحيافو قليلةو يذكريىا دكف أف يي  ،تعقُّبيو ٥باك  ،٘بنػُّبيوي لإلسرائيليات عقًٌبى عليهػا اتركن

  .ا٢بكمى لعقلي ًة القارًئ كثقافًتوً 
o ذكريهي للمناسباًت بْب اآلايًت دكف توسُّعو ُب ذلك.  
o  ًدكفى تعصُّبو ٤بذىًبًو ا٤باًلًكيًٌ  ،ككثرًة الستنباطاتً  ،توسُّعيو ُب عرًض األحكاـً الفقًهي ة.  
o   ػػػا ينقػػػلي دكفى أف  ،كالفقػػػوً  ،كالقػػػراءاتً  ،كاللغػػػةً  ،التفسػػػّبً  :كثػػػّبو مػػػن كيتيػػػبً إٔب   ريجيوعيػػػوي كرٗب 

                                                           

 (.ُِٕ/ٔ: )للزركلي ،كاألعالـ ،(ِٖص) :للسيوطي ،ا٤بفسرين كطبقات ،(ٓٔ/ِ) :للداككدم ،ا٤بفسرين طبقات (ُ)



 

 

 ٜٔ 

لكن ػػػػوي يتميػ ػػػػزي ابعتدالًػػػػًو كإنصػػػػاًفًو  ،كىػػػػذًه مػػػػن ا٤ب خػػػػًذ علػػػػى ىػػػػذا التفسػػػػّبً  ،قػػػػلى يعػػػػزكى النٌ 
  .كتعليقاتًوً 

o   ً٤بذىًب أىًل السنًة كا١بماعةً  مع ردًٌه على ا٤بخالفْبى  ،عنايتيوي ابلقضااي العىقىًدي ة  
o    ًيػػلي علػػػى  ككثػػّبنا مػػػا ٰبي  ،خشػػيةى اإلطالػػػةً  ؛كثػػرةي إحالتًػػػًو علػػى ا٤بواضػػػًع السػػابقًة ُب تفسػػػّبًه

  ."التذكرة"ك "األسُب"خاصة كتابو  ،كتبو
 

*      *      * 
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 : أنشطة/ ملف اإلجناز  
 

 أنشطة
 مزاايه. ُب التفسّب اب٤بأثور كبيِب كتاابن  ماذكر  .ُ
 ما ىي مصادر الطربم ُب تفسّبه؟ .ِ
 بْب منهج ابن أيب حاًب كمنهج الثعليب ُب التفسّب اب٤بأثور. قار٘ب .ّ
  ؟ثالثة من صور التفسّب ابلرأم ا٤بذمـو ماذكر  .ْ
  ؟ويكانقش ،ا٤بنحرؼ للتفسّب الصوُب ا٭بوذجن  ماذكر  .ٓ
  ؟كانقشيو ،لتفسّب ا٤بعتزلة ا٤بخالف ألىل السنة ا٭بوذجن  ماذكر  .ٔ
 ؟كانقشيو ،افضة ا٤بخالف ألىل السنةلتفسّب الر   ا٭بوذجن  ماذكر  .ٕ
  اذكرم ٭بوذجنا لتفسّب األشاعرة ا٤بخالف ألىل السنة كانقشيو. .ٖ

 ملف اإلذماز
 حوؿ التفسّب اب٤بأثور.  ينةن صً مقالة رى  اكتيب .ُ
  .ما تضمنتو مقدمة الطربم ُب تفسّبه ي٣بًٌص .ِ
 ر ا٤بنثور؟ ما ىي مصادر السيوطي ُب الدُّ  .ّ
  .ما تضمنتو مقدمة البغوم ُب تفسّبه ي٣بًٌص .ْ
  .ما تضمنتو مقدمة السيوطي ُب الدر ا٤بنثور ي٣بًٌص .ٓ
 قدمة ابن عطية ُب ارر الوجيز.ما تضمنتو م ي٣بًٌص .ٔ

 

 : التعلم مصادر      

 مقدمة التفسّب. ،ابن تيميةشيخ اإلسالـ  .ُ
مدد. .ِ  نة ابلقاىرة.مكتبة السُّ  ،أبو شهبة، اإلسرائيليات كا٤بوضوعات ُب كتب التفسّب ٧بي
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مدد. .ّ ر التفسّب ك  ،حسْب الذىيب ٧بي  .كفا٤بفسًٌ
مدد. .ْ  ٕبوث ُب أصوؿ التفسّب ا٤بكتب اإلسالمي. ،بن لطفي الصباغ ٧بي
 القرآف. علـو ُب دراسات الركمي، د.فهد .ٓ
 .كمناىجو، مكتبة التوبةد فهد الركمي، ٕبوث ُب أصوؿ التفسّب  .ٔ
مد الشيخ .ٕ شرح )مقدمة التفسّب( لبن تيمية، إعداد كتقدٙب: الدكتور  ،بن صاّب العثيمْب ٧بي

 .دار الوطن، الرايض .ط ،ارالطي   عبدهللا
 كالتوزيع للنشر ا٤ب ثر دار ايسْب، بن بشّب بن حكمت. د.اب٤بأثور، أ التفسّب من ا٤بسبور الصحيح .ٖ

 .(ـُٗٗٗ) - ق(َُِْ) ُ.النبوية، ط ا٤بدينة كالطباعة،
 ي ار، ا٤بوقع اللكَبك٘ب للدكتور.الط سليماف بن مساعد .كا٤بأثور، د ابلرأم التفسّب .ٗ

 : التقويم   

 .أٮبية التفسّب اب٤بأثور ِببيٌ  .ُ
  ؟االتفسّب اب٤بأثور لغة كاصطالحن  ُبعرٌ  .ِ
 رؽ التفسّب اب٤بأثور؟ ما ىي طي  .ّ
  ؟التفسّب اب٤بأثورما ىي أسباب الضعف ُب ركاية  .ْ
  ؟كيف نتعامل مع اإلسرائيليات .ٓ
 ؟نة للقرآفما ىي أكجو بياف السُّ  .ٔ
  ؟االتفسّب ابلرأم لغة كاصطالحن  ُبعرٌ  .ٕ
  ؟قسم كلٌ  ما ىي أقساـ التفسّب ابلرأم كحكمي  .ٖ
  ؟جيزين كا٤بانعْب للتفسّب ابلرأممي ػبيِب أدلة ال .ٗ

و اآلاثر الٍب ٙبرٌج القوؿ ُب التفسّب ابلرأم؟ كيف ني  .َُ  وجًٌ
  .اذكرم أىم ا٤بؤلفات ُب التفسّب ابلرأم امود .ُُ
  .اذكرم أىم ا٤بؤلفات ُب التفسّب ابلرأم ا٤بذمـو .ُِ



 

 

 ٜٗ 

  



 

 

 ٜ٘ 

 ما ىي أسباب ا٣بطأ ُب التفسّب ابلرأم؟ .ُّ

 

 

  



 

 

 ٜٙ 

 
  



 

 

 ٜٚ 

 
 
 
 

 : الوحدة أهداف 
 

 توقع من الدارس بعد إهنائو ىذه الوحدة أن: يُ 
رشركط  شرحي ي (ُ)  .ا٤بفسًٌ
ريشرح آداب  (ِ)  .ا٤بفسًٌ
رأبرز القواعد الٍب ٰبتاج إليها  ناقشي يي  (ّ)  .ا٤بفسًٌ

 
 : الوحدة مفردات     
 

رشركط  املوضوع األول:  .ا٤بفسًٌ
رآداب  املوضوع الثاين:  .ا٤بفسًٌ
رالقواعد الٍب ٰبتاج إليها  املوضوع الثالث:  .ا٤بفسًٌ

 
 : احملاضرات عدد   

 
 .٧باضرة (ُِ): الدبلـو
 .٧باضرات (ٔ): العإب الدبلـو

  



 

 

 ٜٛ 

 

 

  
 

 كلفع، كٜبرتو من أشهى األة الٍب تعود على طالهبا ابلنٌ ا٤بعرفة ا٢بق   أساسي  ؛البحث العلمي النزيو
 نوًٌ ضج ٜباره كدي لو اعتباره ُب ني  ره أمٍ  أسبابو ألم ابحثو  ؤى كلذلك فإف َيػي  ؛لغذاء الفكر كتنمية العقل

ؼ كالتعرُّ  ،العتناء بو من أىم ما ٯببي  ،كُب التفسّب خاصةن  ،ة عامةن وفو، كالبحث ُب العلـو الشرعيٌ طي قي 
 الوحي كجاللو. ركعةى  ، كٰبفظي وي بى شرى و مى في على شركطو كآدابو، حٌب يصٍ 

 

*      *      * 
 

 
  

 

 : متَٔد



 

 

 ٜٜ 

 
 األَل املُضُع

 رـــاملفسِّشرَط 

 
 :َا فٔنا ٓأتُٕلجِنذنس العلناٛ للنفطس غسًّطا ُى

 : سالمة العقيدة:لً أو 
من الصحابة  كليس ٥بم سلفه  ،ألفاظ القرآف عليو لي  ٰبمً ٍبي  ؛رأاين  دي عقيدتو يعتقً  فتٍ ن ا٫برى مى  فإف  
 وافق مذىبو، كمثلي فها حٌب تي الباطل، كحر   وي الف مذىبى اآلايت الٍب ٚبي  أك ؿى  القرآفى  رى س  ، فإذا فى (ُ)كالتابعْب

كغالة  ،كا٤بعتزلة ،كالركافض ،ا٣بوارج :ؽي ن ىؤلء فرى نو! كمً مً  بي فكيف ييطلى  طلب ا٢بق  ىذا ل يى 
 كغّبىم. ،الصوفية

ـه  ؾي درً ل يي ":  -رٞبو هللا  -قاؿ ابن القيم  على  معا٘ب القرآف كل يفهمو إل القلوب الطاىرة، كحرا
 .(ِ)"القلب ا٤بتلوث بنجاسة البدع كا٤بخالفات أف يناؿ معانيو

 مثال: 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ )قاؿ تعأب: 

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

 .[ِٕٓ]البقرة: (ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ
، كقد بُب الز٨بشرم ىذا (ّ)"اؽس  على ٚبليد الفي  بٌْبه  كىذا دليله : " -رٞبو هللا  -قاؿ الز٨بشرم 

 .نةدكف عند أىل السُّ ٱبل   رتكب الكبّبة، كىم لٚبليد مي  فى ركٍ الذين يى  مذىب ا٤بعتزلةالدليل على 

                                                           

 (.ٖٓص) :تيمية ابن ،التفسّب أصوؿ ُب مقدمة (ُ)
 .(قُُْْ) بّبكت - العريب الكتاب دار .ط (،ُّْص) :القرآف أقساـ ُب التبياف (ِ)
 .(ُِّ/ُ) الكشاؼ: (ّ)



 

 

 ٔٓٓ 

د عليو على أف ا٤بتوع  كىو يبُب ": يف تعقيبو على قول الزخمشري - رمحو للا -قال ابن املنري 
ف الذم كقع إساعده على ذلك الظاىر الذم استدؿ بو، فاب خاصة، كل يي فعل الرٌ إٔب  داب٣بلود العوٍ 

حمل على ما فيي  ؛د إليووي فلم يذكر ا٤بعي  (چ چ)أل تراه قاؿ:  ،عنو ُب اآلية العود إليو مسكوته 
، كالذم (ڇ ڇ ڍ چ چ ڇڇ) كرهي ذً  فى ما سلى إٔب  كأنو قاؿ: كمن عاد  ،ـتقد  

 فعل الراب كاعتقاد جوازه، كالحتجاج عليو بقياسو على البيع. هي سلف ذكري 
ُب  اكابرن مي  ،٥با الن حستى الراب مي  أف من تعاطى معاملةن  - نة كا١بماعةأىل السُّ  - عندان كل شك  

، افقد كفر ٍب ازداد كفرن  ؛نات ٗبا يتوٮبو من ا٣بيالتمعارضة آايت اّلل  البيٌ إٔب  إحال٥با امسندن  ،ٙبرٲبها
مؤمن، كىذا ل خالؼ فيو،  غّبي  به كذٌ مي  قاؿ إنو كافره من يي  ُب اآليةً  اب٣بلودً  ا٤بوعودي  ذاؾ يكوفي  كإذ

 .(ُ)"على اعتزالو ُب ىذه اآلية اذن فال دليل للز٨بشرم إ
يف  داجلماع ة أن مرتك ب الكب رية م ؤمن هيان و، فاس ق بكبريت و، ول  لَّ و  ومذىب أىل الس نة

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ) ار إل املش       رك:النّ       

 .[ْٖ]النساء: (﮵ ﮶ ﮷
 : التجرد عن اهلوى:َثنًيا

 .ا، كيصرفو عن غّبه كلو كاف حقن الن صرة مذىبو كلو كاف ابطفإف ا٥بول ٰبمل صاحبو على ني 
ا لػػو؛ كمػػا ُب كعػػٌده قسػػيمن  ،للحػػق اتبػػاع ا٥بػػول مضػػادن اجعػػل هللا " : -رٞبػػو هللا  -  قػػاؿ الشػػاطيب

 (ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب )قولػػو تعػػأب 

األمػػػػػر ُب  رى فقػػػػػد حصىػػػػػ، [ْ]الػػػػػنجم: (ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ) :كقػػػػػاؿ ،[ِٔ]ص:
كإذا كػاف كػػذلك فهمػػا متضػاداف. كحػػْب توجػػو  ،فػال اثلػػث ٥بمػػا ؛شػيئْب: الػػوحي كىػو الشػػريعة، كا٥بػػول

 .(ِ)"ا٢بق ُب الوحي توجو للهول ضده

                                                           

 ا٢باشية. ُب ا٤بنّب ابن تعليق ،(ُِّ/ُ) الز٨بشرم: تفسّب (ُ)
 (.ُِٗ/ِ) :ا٤بوافقات (ِ)



 

 

 ٔٓٔ 

  :مثال
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ )تفسػػػػّب قولػػػػو تعػػػػأب: ُب  - رٞبػػػػو هللا - اصا١بص ػػػػقػػػػاؿ 

ألف هللا اسػػتخلفهم  ؛فيػػو دللػػة علػػى صػػحة إمامػػة ا٣بلفػػاء األربعػػة": [ٓٓ]النػػور: (ڄ ڄ ڄ
ػػػػ ُب ذلػػػػك  األنػػػو ٓب يكػػػػن مؤمننػػػػ ؛الوعػػػػد، كل يػػػدخل فػػػػيهم معاكيػػػػةن ٥بػػػػم كمػػػا جػػػػاء علػػػى األرض، كمك 

مدقاؿ د. ، كإخراج معاكية من تلك األكصاؼ ليس إل ٥بول ُب نفسو، (ُ)"الوقت  الػذىيب:حسْب  ٧بي
هللا، كل يلػوم إٔب  ض أمػرهفػوٌ أف يَبؾ ىذا التحامل علػى معاكيػة الصػحايب، كيي  كما كاف أكٔب بصاحبنا"

 .(ِ)"ميولو كىواهإٔب  مثل ىذه اآلايت
ر: أن يكون َثلثًا  :هِ دِ وقواعِ  أبصول التفسري اعاملً  املفسِّ

عند مفتاح للَبجيح د الَبجيح قواعً ك كذلك أف أصوؿ التفسّب ٗبثابة ا٤بفتاح لعلم التفسّب، 
 ل ٖبصوصً  اللفظً  كالعتبار بعموـً  ياؽً كمراعاة السًٌ ذلك،  نى إذا أمكى  بْب األقواؿً  أك ا١بمعً  التعارضً 
  .كغّب ذلك يوً معانً  على أشهرً  ، كٞبل اللفظً صً الن   رً بظاىً  ىو األخذي  ، كأف األصلى السببً 

 ا ِبْلديث رواية ودراية:: أن يكون عاملً رابًعا
 تعأب: - رٞبو هللا -نة للقرآف، بل قد قاؿ اإلماـ الشافعي ىي ا٤ببيٌ  ملسو هيلع هللا ىلص إذ إف أحاديث الرسوؿ

 رٞبو هللا تعأب -د ػػػػاـ أٞبػػػػػاؿ اإلمػػػػػػكق ،(ّ)رآف"ػػػفهو ٩با فهمو من الق ملسو هيلع هللا ىلص رسوؿ هللام بو ػػػػػػما حكى  كلٌ "
 .(ْ)نة تفسر القرآف كتبينو"السٌ " : -

 : أن يكون عاملًا أبصول الدين:خامًسا
أك  ،أك التمثيل ،حٌب ل يقع ُب آايت األ٠باء كالصفات ُب التشبيو ؛علم التوحيد"" كىو
 التعطيل.

                                                           

 .(ُُٗ/ٓ) للجصاص: ،القرآف أحكاـ (ُ)
 (.ُُّ/ِ) :كا٤بفسركف التفسّب (ِ)
 .(ّٗص) :السابق ا٤برجع (ّ)
 .(ّٗ/ُ) :القرطيب، القرآف ألحكاـ ا١بامع (ْ)



 

 

 ٕٔٓ 

 سادًسا: أن يكون عاملًا أبصول الفقو:
عرؼ اإلٝباؿ كالتبيْب، ستدؿ عليها، كيي األحكاـ من اآلايت، كيي  طي بى نػٍ ستػى عرؼ كيف تي إذ بو يي 

 .(ُ)كغّب ذلك.، كدللة األمر كالنهي.. ،د، كدللة النص كإشارتوق ا٤بقيٌ كالعمـو كا٣بصوص، كا٤بطلى 
 ،كا٤بناسػػباتً  ،النػػزكؿً  كأسػػبابً  ،كا٤بنسػػوخً  كالناسػػخً  :الك  رميِ  الق  رآنِ  عل  ومِ  س  ائرِ ب س  ابًعا: معرف  ةٌ 

 . كالقراءاتً  ،كا٤بقيدً  كا٤بطلقً  ،كا٣باصًٌ  كالعاًـٌ 
 أن يكون عاملًا ِبللغة وعلومها:: اَثمنً 

ذلكم أف ؛ كالبديع" ،كالبياف ،ا٤بعا٘ب": كالشتقاؽ، كالبالغة أبقسامها الثالثة ،كالصرؼ ،كالنحو
 ،الَبكيب كخواصٌ  ،معرفة ا٤بعُبإٔب  بو لي توص  نزؿ بلساف عريب مبْب، كىذه العلـو ٩با يي القرآف الكرٙب 

 ككجوه اإلعجاز فيو.
  :يل يف التفسريخِ الدَّ  معرفةُ : ااتسعً 
ر بعًض  عً دى كبً  ،كا٤بوضوعاتً  ،، كاإلسرائيلياتً وً بً لتجنُّ    .الضالةً  ؽً رى الفً  أىلً  ، كآراءً ينى ا٤بفسًٌ
  :مهْ الفَ  ةُ قَ دِ : اعاشرً 

رن كًٌ الٍب ٛبي ك   .من ترجيح معُب على آخر، أك استنباط معُب يتفق مع نصوص الشريعة ا٤بفسًٌ
 نً لتمكُّ  ؛من القوؿ ُب القرآف بغّب علم الس لفج كثّب من ك٥بذا ٙبرٌ  ؛ا٤بناؿ كىذه الشركط عزيزةي 

كاستحضارىم ا٣بوؼ من هللا تعأب، كإذا رأيت من ٯبَبئ على القوؿ ُب القرآف  ،اإلٲباف من قلوهبم
 .إٲبانو فاعلم أنو من نقصً  ؛بغّب علم

 

*      *      * 
 

  

                                                           

 (.ُٕٖص) :العك خالد ،كقواعده التفسّب أصوؿ (ُ)



 

 

 ٖٔٓ 

 
 الثانْ املُضُع

 رــاملفسِّ آداُب

 
أك  ،أك ىػػول ،رٍب أك ًكػػ ،كُب قلبػػو بدعػػة ؛معػػا٘ب الػػوحي، كل يظهػػر لػػو أسػػراره اظر فهػػمي ل للنٌػػل ٰبصيػػ

نيا حػػبُّ   أك يعتمػػد علػػى قػػوؿً  ،أك ضػػعيف التحقيػػق ،أك غػػّب متحقػػق ابإلٲبػػاف ،أك ىػػو علػػى ذنػػب ،الػػدُّ
قػاؿ  ،بعضػها آكػد مػن بعػض كموانػعي  به جيػهػا حي لٌ كي معقولػو، كىػذه  إٔب  أك راجػعه  مه لػيس عنػده عٍلػ رو مفسًٌ 

 - قػاؿ سػفياف بػن عيينػة ،[ُْٔ]األعراؼ: (ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ )تعأب: 
 .(ُ)عنهم فهم القرآف" عى نًز أي " : - رٞبو هللا
 

 كىي كثّبة منها: ،ينبغي عليو اللتزاـ هبا فإف لو آداابن  ؛ار شركطن ما أف للمفسًٌ كك
: فإ٭با األعماؿ ابلنيات، كالعلـو الشرعية أكٔب أبف يكوف ىدؼ حسن النية وصحة املقصد (ُ

نياا٤بعركؼ لصاّب اإلسالـ، كأف يتطهر من أعراض  صاحبها منها ا٣بّب العاـ، كإسداءي   ؛الدُّ
 ليسدد هللا خطاه، كالنتفاع ابلعلم ٜبرة اإلخالص فيو.

ر: فحسن اْلُُلق (ِ إل إذا كاف  ؛ُب موقف ا٤بؤدًٌب، كل تبلغ اآلداب مبلغها ُب النفس ا٤بفسًٌ
تذل ُب ا٣بيليق كالفضيلة، كال لن ا٤بؤدًٌب مثا الطالب عن الستفادة  ؼي قد تصرً  ةي مة النابيى كلٰبي

 ٩با يسمع أك يقرأ كتقطع عليو ٦برل تفكّبه.
قة معارفو كدً  وًٌ من العاملْب أضعاؼ ما ٯبد من ٠بي  لن : فإف العلم ٯبد قبو المتثال والعمل (ّ

رالسّبة ٯبعل  كحسني  ،مباحثو  دُّ صى ره من مسائل الدين، ككثّبنا ما يي قرٌ قدكة حسنة ٤با يي  ا٤بفسًٌ
 لسوء سلوكو كعدـ تطبيقو. ؛عن تلقي العلم من ٕبر زاخر ُب ا٤بعرفةالناس 

                                                           

 (.ِٖٖٗاألثر) رقم ،(ُٕٔٓ/ٓ) حاًب: أيب ابن تفسّب (ُ)



 

 

 ٔٓٗ 

٤با يركيو حٌب يكوف  تو م أك يكتب إل عن تثبُّ كل: فال يتحتري الصدق والضبط يف النقل (ْ
 ُب مأمن من التصحيف كالل حن.

 بعلمو.ؿ بْب العآب كالنتفاع وي حصْب ٰبي  العلمي حاجزه  في لى : فالص  ني اجلانبالتواضع ولِ  (ٓ
األمور، كل يغشى أعتاب ا١باه  فً اسً فى ع عن سى ف  : فمن حق العآب أف يَبى عزة النفس (ٔ

 كالسلطاف كالسائل ا٤بتكفف.
 مة حق عند سلطاف جائر.كل: فأفضل ا١بهاد  اجلهر ِبْلق (ٕ
ر: الذم ييكسب تِ مْ حسن السَّ  (ٖ ككقارنا ُب مظهره العاـ كجلوسو ككقوفو كمشيتو  ةن بى ىيػٍ  ا٤بفسًٌ

 ف.كلٌ دكف ت
لوبل يي  ،ـ سردناكال: فال يسرد الاألنة والروية (ٗ  ْب عن ٨بارج حركفو.كيب ،فصًٌ
م كىم أحياء، كل يغمطهم حقهم بعد تقدمي من ىو أوىل منو (َُ : فال يتصدل للتفسّب ٕبضَر

 األخذ عنهم كقراءة كتبهم.إٔب  رشدا٤بمات، بل يي 
ٍب معا٘ب ا٤بفردات كشرح  ،: كأف يبدأ بذكر سبب النزكؿحسن اإلعداد وطريقة األداء (ُُ

بْب ا٤بعُب كبياف كجوه البالغة كاإلعراب الذم يتوقف عليو ٙبديد ا٤بعُب، ٍب يي  ،الَباكيب
 الستنباط كاألحكاـ.إٔب  كيصلو اب٢بياة العامة الٍب يعيشها الناس ُب عصره، ٍب أيٌب ،العاـ

،  :استشعار جاللة ىذا العلم (ُِ .. ." :الشوكا٘ب ُب تفسّبه ذكرفعلم التفسّب من أجل العلـو
ا كأرفعها قدرن  ،ىا ابلتفضيل على الستحقاؽأكلك  ،فإف أشرؼ العلـو على اإلطالؽ

كىي جاللة علم  -كىذه الفكرة  ،(ُ)"ـ القوم القديركالىو علم التفسّب ل ،ابلتفاؽ
مضاعفة جهده، إٔب  طالب العلم؛ دفعتو سي إف امتبت هبا نفٍ  -التفسّب كعلو مكانتو 

 ،كالتنقيب، كجعلت التعب لديو راحة ،كالدرس ،على مواصلة ليلو بنهاره ُب البحث وي تٍ ػكحث  
الغاايت يكوف إٔب  لذة؛ ألف السعيإٔب  ا٢برماف من النـو كالطعاـ كا٤بسرات لت أٓبىى كحوٌ 

                                                           

 ذكره ما ذلك من كقريبه  بتصرؼ، (ُٕ/ُ) :التفسّب علم من كالدراية الركاية فِب بْب ا١بامع القدير فتح الشوكا٘ب، (ُ)
 (.ّ/ُ: )البيضاكم لإلماـ ،التأكيل كأسرار التنزيل أنوار ،تفسّبه مقدمة ُب البيضاكم



 

 

 ٔٓ٘ 

 .(ُ)ٕبسب أٮبيتها كقيمتها
األمثلػة  كما كاف يفعػل سػلفنا الصػاّب الػذين ضػربوا أركع  ثابرة يف طلب ىذا العلم:واملُ  اجلدّ  (ُّ

 عبػاسو  كا ُب سػبيل ذلػك مػن مشػقة، قػاؿ ابػندي قة كالتحٌرم، مهما كابى ُب الطلب، كعيرفوا ابلدٌ 
تػْب تظػاىرىات عػن ا٤بػرأتىْب اللٌ   ريػدي أف أسػأؿى عمػرمىكىٍثتي سػنتًْب أي ":  - رضي هللا عنهما -

كقػاؿ عكرمػةي  ." مهابتيو، فسألتيو فقاؿ: ٮبػا حىٍفصػة كعائشػة، ما ٲبنعِب إلملسو هيلع هللا ىلص هللا على رسوؿ
ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ )ُب قولػػػػػو عػػػػػز كجػػػػػل : 

طلبػػتي اسػػم ىػػذا الر جيػػل الػػذم خػػرج مػػن بيتػػو " :[ََُ]النسػػاء: (ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی
أحػٌب ":  - رٞبػو هللا - كقػاؿ ٦باىػد ."هللا كرسولو أربػعى عشػرةى سػنةن حػٌب كجدتيػوإٔب  مهاًجرنا
كهللا مػا أنػزؿى هللا آيػةن ":  - رٞبػو هللا - ، كقػاؿ ا٢بسػن"هللا تعأب، أعلمهػم ٗبػا أينػزًؿإٔب  ا٣بلق

 رحىػلى مسػركؽه ":  - رٞبػو هللا -كقػاؿ الشػعيبُّ  ."أىحػب  أف ييعلػمى فػيمى أينزًلىػٍت كمػا يىعػِب هبػا إل
ػػريىىا رحػػإٔب  ػػلى إٔب  لى البصػػرة ُب تفسػػًّب آيػػةو، فقيػػل لػػو: إف الػػذم يفسًٌ ػػز كرىحى إٔب  الشػػاـ، فتجه 

 .(ِ)"الشاـ، حٌب  عىًلمى تػىٍفًسّبىىىا
العلػـو كأشػرفها؛ فإنػو  التفسػّب مػن أجػلًٌ  مي إذا كاف عٍلػ مو:كالالستعانة ِب تعاىل على فهم   (ُْ

مػػػن طىػػػرىؽى ىػػػذا البػػػابى أف يسػػػتعْبى ابلعزيػػػز  كػػػلًٌ عم كأعظمهػػػا؛ لػػػذا ينبغػػػي علػػػى  مػػػن أجػػػلًٌ الػػػنٌ 
ػػرىهي ب ػػػو إليػػو سػػػبحانو إبخػػالصو ك٘بػػػرُّدو كػػػي يفػػتحى عليػػػو كيبصًٌ مػػػو تعػػػأب، كالالوىػػاب، كأف يتوج 

 علػى هللاً  فػإذا أقبلػتى " : بعػض السػلففالعلمي كالفهمي فضله إ٥بي ، كا٢بكمةي عطػاءه راب٘ب ، قػاؿ 
ػ ابجتماعً  وً كتابً   لفهمً  كرغبةو  نيةو  تعأب بصدؽً   لػك الفهػمى  الػذم يفػتحي  وى ىيػ وي ن ػأى   عليػوً كالوى تػىػمي  مٌو ىى
 فٍ عنػو إً  كالعقػلً  ك مػن الفهػمً ٓب ٱبيٍبػ ؛الػذكرً  نى ًمػ كى قلبىػ ـى زً كل ٗبا لى  فيما تطلبي  كى ل على نفسً 

 ."هللاي  شاءى 
  

                                                           

مد  (ُ)  (.َِ.)صق(:َُْٖ) ُ.ط اإلسالمي ا٤بكتب التفسّب أصوؿ ُب ٕبوث الصباغ، لطفي بن٧بي
 (.ٗٓ/ُ) "كأىلو القرآف تفسّب فضل ُب جاء ماابب  :ا٤بقدمة القرآف، ألحكاـ ا١بامع القرطيب، (ِ)



 

 

 ٔٓٙ 

 

 الثالث املُضُع

 رــاملفسِّالقُاعد اليت حيتاج إلًّا 

 
لػذا  ، كػذلك ٤بعرفػة القواعػد التفسػّبية؛ة أٮبيػة ابلغػةة كالقواعػد اللغويٌػفقهيٌػالكما أف ٤بعرفة القواعػد 

 ،كعيػِب بعػض ا٤بتقػدمْب كا٤بتػأخرين ٔبمعهػا، كأتصػيلها ،العلماء هبذه القواعد كٛبثٌلػوا هبػا ُب كتػبهم اعتُب
  .القوؿ ُب بعضها لي فصًٌ كني  ،كفيما يلي نتحدث عن ىذه القواعد ،كتطبيقاَا

  :التفطري ّبٔاٌ أٍنٔتَا ّمصادزٍا تعسٓف قْاعد
 ،٤بػا فوقهػا الن عػدُّ أصػقاعدة تي  كلُّ ٝبعي قاعدة، كىي األساسي الذم ييبُبى عليو، ك  :القواعد لغةً  :لً أو 

ينػدرجي ٙبتىػوي ًمػٍن يٌو يػيتػىع ػرؼي ًمػٍن ًخاللًػًو علػى أحكػاـً مػا لٌػكي حكمو   كلُّ " :ىي :اومعىن القواعد اصطالحً 
 . "جيٍزئًي اتو 

ـه  " :وقواعُد التفسرِي ِىيَ   . "عْبي على فهًم القرآًف كاستنباًط أحكاًموً ةه تي يٌ كلٌ أحكا
كل بػػد ٤بػػن طىػػرىؽى ابىبى التفسػػًّب أف يكػػوف علػػى درايػػةو بقواًعػػًدًه الػػٍب ييٍستىضىػػاءي هبػػا ُب ىػػذا  :أمهيته  ا :َثنيً  ا

رفمن خال٥با يسّبي  ؛الطريق ػا علػى فهػًم   ا٤بفسًٌ كاسػتخالًص  ـً هللًا كػاٌل علػى بيًٌنػةو مػن أمػرًًه، كيسػتعْبي ٗبعرفًتهى
ػػر ا٤بعػػا٘ب كاسػػتنباًط األحكػػاـً كالوقػػوًؼ علػػى العًػػربىً كالفوائًػػًد، كيتجن ػػبي األٍخطىػػاءى الػػٍب كىقىػػعى فيهػػا بعػػضي   .ينا٤بفسًٌ

بعضيػػػوي مػػػن قبيػػػػًل بىٍسػػػًط األلفػػػاًظ الػػػػوجيزًة  كمعلػػػوـه أف تفسػػػّبىه يكػػػػوفي " : - رٞبػػػػو هللا -قػػػاؿ اإلمػػػاـ الزركشػػػيُّ 
ك٥بػػذا ل  ؛ككىٍشػػًف معانيهػػا، كبعضيػػوي مػػن قبيػػًل تػػرجيًح بعػػًض الحتمػػالًت علػػى بعػػضو لبالغتًػػًو كليطٍػػًف معانًيػػو

ػػعي ُب تفسػػّبه إليػػو  ،اًَىػػامركب  ًمػػٍن معرفػػًة مفػػرداًت ألفاًظػػًو ك  :ييٍسػػتػىٍغُبى عػػن قػػانوفو عػػاٌـو يػيعىػػو ؿي ُب تفسػػّبًًه عليػػو كيػيٍرجى
 (ُ)."كيًدؽُّ عنو الفهمي  ،كغًّب ذلكى ٩با ل يدخلي ٙبتى الوىمً  ،كابًطًنوً  ،كظاًىرًهً  ،كسياًقوً 

ػافً  بًػدى  ،كَب ىذا تتفاكتي األذىػافي كتتسػابقي ُب النظػًر إًليػًو مسػابقةي الٌرًىى ػابىقى ًبفىٍهًمػًو كىرىاشىػقى كى ػٍن سى فىمى

                                                           

: كاألىحىاًديثي  ا٤بعتزًٌ، لبن البيتي  (ُ) يًفيدىة، ا١باًمعىةي  الًقصىاري
 (.َّْٔ/ُ) :العركس اتج الزبيدم، ا٤ب



 

 

 ٔٓٚ 

 ؟كأينى الدقيقي  :كما قيل  ،كآخري رىمىى فىأىٍشوىل كىخىبىطى ُب الن ظىًر خىٍبطى عىٍشوىا ،الر ًمي ًة ًبسىٍهًموً 
جػوعي إليهػا كاستخالصيػها مػن القػرآًف الكػرًٙب فهػو ا٤بصػدري كػني الرُّ كىػذه القواعػدي ٲبي  :مصادرىا :َثلثًا

أقػواًؿ إٔب  للقػرآف، ٍب ابلرجػوعً  نًة كىػي الشػارحةي ري بعضيػوي بعضنػا، ٍب مػن السُّػفسٌ األكؿي للتفسّب، فالقرآفي يي 
ـي الراسػخي ُب فهػًم كتػاًب هللا تعػأب كاسػتنباًط أحكاًمػًو كاسػتخالًص ديرىرًًه،  الصحابًة كالتابعْب، فلهػم القػد

كتػػًب أصػػوًؿ الفقػػًو كاللغػػًة فهػػي مػػن ا٤بصػػادر األساسػػية ُب اسػػتمداد القواعػػد كاستخالًصػػها،  إٔب   إضػػافةن 
ًَىا أك ا٤ببثوثػػةي ُب ثناايىػػا، فضػػكتػػب التفسػػّبً إٔب   كػػذلك الرجػػوعي  عػػن  الن  كٝبػػًع القواعػػًد الػػواردًة ُب مقػػدما

ػوىٍت الكثػّبى كالكثػّبى مػن تلػك القواعػًد ا٤بهمػًة، كػذلك الرجػوعي إٔب   الرجوعً  إٔب  كيتيًب علػوـً القػرآًف فقػد حى
ر الكتًب الٍب تناكلٍت مناىجى  ًًٍَم ُب التفسّبً ا٤بفسًٌ ٍب اشتملت علػى ٝبلػة مػن كمن الكتب ال ،ين، كا٘باىا

 القواعد: 
 مػد :إيثار ا٢بق على ا٣بلق لبن الوزير حيػث عقػد  (،قَْٖ :ت)بػن إبػراىيم الػوزير اليمػا٘ب  ٧بي

  ."طريق ا٤بعرفة لصحيح التفسّبإٔب  اإلرشاد" :بعنواف الن كام  الن فص
 مد :للكافيجي ،التيسّب ُب قواعد علم التفسّب  (.قٕٖٗ :ت)بن سليماف  ٧بي
  كقػػد  ،(قُّٕٔ :ت)بػػن انصػػر السػػعدم  عبػػدالرٞبنللشػػيخ  ،ا٢بسػػاف لتفسػػّب القػػرآفالقواعػػد

 ،عينة علػى فهػم كتػاب هللا تعػأبمي ػاشتمل مع قواعد التفسّب على ٝبلة من الفوائد كاللطػائف الػ
  .ربى حكاـ كالعً كاستخالص األ

 إٔب  ،القواعػدا مػن كقػد أكرد عديػدن  :العػك عبػدالرٞبنللشػيخ خالػد بػن  ،أصوؿ التفسّب كقواعده
  .جانب تناكؿ بعض موضوعات علـو القرآف

  قواعػػػد التػػػدبر األمثػػػل لكتػػػاب هللا،  كقػػػد ضػػػم نو  ،حسػػػن حبنكػػػة ا٤بيػػػدا٘ب عبػػػدالرٞبنللشػػػيخ
جانػب الفوائػد الػٍب نقلهػا عمػن سػبقو أك استخلصػها مػن خػالؿ تػدبره إٔب  العديد مػن القواعػد

  .لكتاب هللا تعأب كمعرفتو ابللغة العربية
 بت، كىذا الكتاب من أٝبػع الكتػب للشيخ خالد بن عثماف السٌ  :ا كدراسةٝبعن  :قواعد التفسّب

منهػػا  ،قاعػػدة (َّٖ)ُب ىػػذا البػػاب، حيػػث اشػػتمل ىػػذا الكتػػاب الػػذم يقػػع ُب ٦بلػػدين علػػى 



 

 

 ٔٓٛ 

من بطوف كتب األصوؿ كاللغة  ا، استنبطهاة تقريبن بعي  قاعدة تى  (ََُ)ك ،ةقاعدة أصلي   (َِٖ)
  .كالتفسّب

  ػػر قواعػػد الَبجػػيح بػػْب ين للشػػيخ الػػدكتور حسػػْب ا٢بػػريب، كىػػو دراسػػة لقواعػػد الَبجػػيح مػػن ا٤بفسًٌ
  للشنقيطي. "أضواء البياف"ك ،لبن عطية "ارر الوجيز"ك ،للطربم "جامع البياف"خالؿ 

كٲبكػن اسػػتخراجها  ،ا: ُب بعػض مقػدمات كتػب التفسػّبكقواعػد التفسػّب ٲبكػن الرجػوع إليهػا أيضنػػ
كمػن  هػات كتػب التفسػّب، ة ٔبمػع القواعػد مػن أمٌ كقد قاـ بعض الباحثْب ُب رسػائل جامعيٌػمن ثناايىا، 

 .ككتب اللغة ،كالقواعد الفقهية ،ا ٲبكن ٝبعو من كتب أصوؿ الفقوعم   الن كتب علـو القرآف، فض
 :وُ صُّ صِّ يبقى على عمومو حَّت أيي ما  ُ  عامٍ  كلّ : القاعدة األوىل

ىذه ا٤بعا٘ب حٌب يقـو دليل على  كلًٌ ر بفس  ٗبعُب أف لفظ اآلية الذم ٰبتمل أكثر من معُب يي 
 ُب آية عاـه  خصوصو  عاءي ادًٌ  جائزو  غّبي " : -رٞبو هللا  -ٚبصيص أحدىا دكف الباقي، قاؿ الطربم 

 صصو.حٌب أيٌب ما ٱبي  ؛؛ أم: أف ا٣برب على عمومو(ُ)"ظاىرىا إل ٕبجة ٯبب التسليم ٥با
  :أمثلة تطبيقية
 املثال األول:
 .[ّ]البلد: (چ چ ڇ ڇ)قولو تعأب: 

ـه   كقيل: إبراىيم ككلده.  قيل: آدـ ككلده.  كالد كما كلد. كلًٌ ُب   كقيل: عا
كالصواب من القوؿ ُب ذلك ما قالو الذين قالوا: إف هللا " : - رٞبو هللا - قاؿ ابن جرير الطربم

 ."كما كلد كالدو  كلٌ ككلده؛ ألف هللا عم    كالدو  كلٌ أقسم ب
ذلك إل ٕبجة ٯبب التسليم ٥با من خرب، أك عقل، كل خرب ٖبصوص  ص  كغّب جائز أف ٱبي 

 .(ِ)"، فهو على عمومو كما عم وورىاف ٯبب التسليم لو ٖبصوصذلك، كل بي 
                                                           

 .(َٖٓ/ُ) :البياف جامع ،الطربم (ُ)
 .(ُِٓ/َّ) :السابق ا٤برجع (ِ)

 



 

 

 ٜٔٓ 

 املثال الثاين: 
 (ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴)قولو تعأب: 

 .[ُُٔ]البقرة:
 :قاؿ أبو جعفر: اختلف أىل التأكيل ُب أتكيل ذلك

 طيعوف.فقاؿ بعضهم: معُب ذلك: مي 
 .لو مقركف ابلعبودية كل   :قاؿ آخركف: معُب ذلكك 

 يـو القيامة. لو قائمه  كل   :كقاؿ آخركف
ـ كالعن ال الكفُّ  :القياـ، كالثالث الثا٘بـ العرب معاف: أحدىا الطاعة، ك كالُب   "القنوت" كلًػ

 كاإلمساؾ عنو.
ابلعبودية، بشهادة  الطاعة كاإلقرار  ، (ۓ ﮲ ﮳) ُب قولو: "القنوت" كأكٔب معا٘ب

ابرئها  - تعأب ذكره -، كأف هللا ، كالدللة على كحدانية هللا ةً عى نػٍ أجسامهم ٗبا فيها من آاثر الص  
ھ ھ ھ ھ ے ) ا بقولو:الذين زعموا أف  كلدن  بى ثناؤه أكذى  كذلك أف هللا جل   ؛كخالقها

ة بدللتها على رهبا قرًٌ كات كاألرض أهنا مي ا. ٍب أخرب عن ٝبيع ما ُب السماكخلقن  اكن لٍ ، مي (ے
لو ابلطاعة،  ةه نى عً ذٍ كإف جحد ذلك بعضهم، فألسنتهم مي  ،كخالقها، كأف هللا تعأب ابرئها كصانعها

 كىذه صفتو؟ ا يكوف  كلدن فأٗب   ،الٍب فيها بذلك، كأف ا٤بسيح أحدىم نعةبشهادَا لو آباثر الص  
﮳ ) ـ كًٍجهتىو، أف قولو:كالكقد زعم بعض من قصرت معرفتو عن توجيو ال ﮲  خاصة  ،(ۓ

 .(ُ)إل ٕبجة ٯبب التسليم ٥با ،ُب آية عاـ ظاىرىا صوصو عاء خي كغّب جائز ادٌ  ،ألىل الطاعة كليست بعامة
  :: العِبة بعموم اللفظ ل خبصوص السببالقاعدة الثانية

على ىذا السبب، بل ا٤براد ىنا  ري إذا قيل ُب آية: إهنا نزلت ُب كذا، فهذا ل يعِب أهنا تيقصى 
 .اذه األلفاظ كإف كاف السبب خاصا عم م ىاأللفاظ، كلذا تي 

                                                           

 .(ُِٓ/َّ) :السابق ا٤برجع (ُ)



 

 

 ٔٔٓ 

 أمثلة تطبيقية:
 املثال األول:
 [.ّ:]الكوثر (ک ک ک ک گ)قولو تعأب: 

 نزلت ُب العاص بن كائل السهمي.قيل: 
 كقيل: نزلت ُب عقبة بن أيب معيط.

 كقيل: نزلت ُب ٝباعة من قريش.
تعأب  -اؿ: إف هللا ػػػػػػػقواؿ ُب ذلك عندم ابلصواب أف يي ػػػى األقػػكأكل"اؿ ابن جرير الطربم: ػػػػػػػػػق
من أبغضو من  كلٌ ة  فى و، فذلك صً بي قً ع عى ا٤بنقط األذؿٌ  ىو األقلٌ  ملسو هيلع هللا ىلص رسوؿ هللا ضى غً بٍ أخرب أف مي  - ذًٍكريه

 .(ُ)"الناس، كإف كانت اآلية نزلت ُب شخص بعينو
 :املثال الثاين
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ )قولو تعأب: 

 [.ُٗ:]البقرة (ڃ چ چ چ چ ڇ
كاآلية الٍب ٫بن بصددىا كإف كانت ُب ا٤بنافقْب، فالعربة بعمـو اللفظ ل "قاؿ الشنقيطي: 

 . (ِ)"األسباب ٖبصوص
.. ٓب يقصدكا أف .ىذه اآلية نزلت ُب كذا :كمثل ذلك قو٥بم: " - رٞبو هللا - قاؿ ابن تيمية

 .(ّ)"كل عاقل على اإلطالؽ ،فإف ىذا ل يقولو مسلم ؛أبكلئك دكف غّبىم كم اآلية ٨بتصه حي 
 :معانيها دُ عدِّ : اختالف القراءات يف اتآية يُ القاعدة الثالثة

 :ْباختالؼ القراءات من حالتو لي ل ٱبٍ 
 ،كاإلمالة ،كاإلدغاـ ،كاإلظهار  ،طق اب٢بركؼ كا٢بركات: أف يكوف الختالؼ ُب كجوه النُّ األوىل

                                                           

 .(ّٗٓ/ِ) الطربم: تفسّب (ُ)
 .(ُُّ/ُ) البياف: أضواء الشنقيطي، (ِ)
 .(ْْ) التفسّب: أصوؿ ُب مقدمة تيمية، ابن (ّ)



 

 

 ٔٔٔ 

 ق لو ابلتفسّب كبّب.كىذا ل تعلُّ  ،ك٫بو ذلك ،كا٤بد
اختالؼ إٔب  مؤدًٌ أك اختالؼ ا٢بركات الذم يي  ،ماتلك: أف يكوف الختالؼ ُب الالثانية

 كىذا لو أتثّب ُب التفسّب. ،ا٤بعُب
 .هبا قراءة معناىا ا٣باصٌ  لًٌ كي فلً  ،د ا٤بعا٘ب ليآيةعدُّ تى إٔب  ؤدمفإف الختالؼ ُب القراءات يي 

 (ُ)."فزايدة القراءات لزايدة اآلايت ،القراءتْب كاآليتْب":  -رٞبو هللا  -قاؿ ابن تيمية 
رعلى ":  -رٞبو هللا  -قاؿ ابن عاشور ك  ألف ُب  ؛ اختالؼ القراءات ا٤بتواترةبٌْب أف يي  ا٤بفسًٌ

 (ِ)."مات القرآفكلفيقـو تعدد القراءات مقاـ تعدد   ،ا٤بعا٘ب اآلية غالبن  ااختالفها توفّبن 
 أمثلة تطبيقية:
 املثال األول:

 .[ِٗٓالبقرة:] (ىئىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ  ۈئ  ۆئ ۆئ)  :قاؿ تعأب
 :(ېئ)القراءات يف قولو تعاىل: 
 ،كىٞبىٍزىة ،كىاٍبن عىامر ،كىقػىرىأى عىاًصم اء،عمرك كيعقوب: )نػيٍنًشريىىا( ابلرٌ قرأ ابن كثّب كانفع كأبو 

 (ّ).امسىاًئٌي: )نػيٍنًشزيىىا( ابلزٌ كىاٍلكً 
 اجلمع بني القراءتني:

ا حاصل القراءتْب أف هللا بْب   الذم   كيفية إحياء ا٤بوتى، كذلك إبحياء العظاـ كبعثها من مَو
 نت القراءة ابلزام كيفية إحياء العظاـ، كذلك برفع بعضهاالقراءة ابلراء، كبي  ت عليو كما دل    كانت فيو

 .ن هللا تعأب ا٤بعنيْب ُب القراءتْبمً فضى  ،تٍ مى أى تى الٍ بعض حٌب إٔب 
ـ، كذلك أف هللا اراد هباتْب القراءتْب ٝبيعنا ىي العظمي ػال" : -رٞبو هللا  -كُب ىذا يقوؿ الدا٘ب 

، فأخرب سبحانو أنو ٝبع تٍ مى أى تى الٍ بعض حٌب إٔب  رفع بعضها :أحياىا، كأنشزىا أم :أم ،تعأب أنشرىا
                                                           

 .(ّٕٗ/ّ) التحليل: إبطاؿ على الدليل إقامة تيمية، ابن (ُ)
 .(ٓٓ/ُ) كالتنوير: التحرير عاشور، ابن (ِ)
 .(ُٖٗ/ُ) :للقرآف السبعة األحرؼ الدا٘ب، (ّ)



 

 

 ٕٔٔ 

فضمن تعأب ا٤بعنيْب ُب  ،مئً تى لٍ تػى بعض؛ لً إٔب  ٥با ىذين األمرين من إحيائها بعد ا٤بمات كرفع بعضها
 (ُ).تنبيهنا على عظيم قدرتو" ؛القراءتْب

 املثال الثاين:
         گ گگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ  ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ﴿ قولو تعأب:

  .[ُِ:الطور] ﴾ ڳ    ڳ ڳ گ
 :﴾ڈ ڈ ڎ﴿ :القراءات يف قولو تعاىل

 ،بعدىا كألفو  وفو كني  ،كالعْبً  كإسكاف التاءً  ،بقطع ا٥بمزة كفتحها ﴾ماىي نى عٍ بػى تػٍ كأى ﴿ :قرأ أبو عمرك
 ساكنة بعدىا. كاتءو  ،كفتح العْب ،كتشديد التاء ،كقرأ الباقوف بوصل ا٥بمزة

 ،كقرأ الباقوف بغّب ألف على التوحيد ،البصرايف كابن عامر أبلف على ا١بمع قرأ :﴾ڈ﴿
 (ِ).كضمها الباقوف ،ككسر التاء أبو عمرك كحده
 اجلمع بني القراءتني: 
 الحظ دللتهما على نوعني من األبناء:، وِبلتدبُّر فيهما نُ إن القراءتني كاتآيتني

 :هياهنم أبنفسهماألبناء البالغني 
 .إليهمتباع األ لً عٍ فً  بةي سٍ نً  حُّ فهذا من حق البالغْب الذين تصًٌ   ،﴾ڈ ڎ﴿ قرأ: قراءة منُب 

 :هيان آِبئهماألبناء الصغار 
ابئهم ُب اإلٲباف آبتبعهم هللا أفهذا ُب حق الصغار الذين  (تبعناىم ذرايَمأك ) :قرأ ُب قراءة من

 .حكمنا
رفع درجة من أإف كاف اآلابء "حيث قاؿ:  - عنهمارضي هللا  - عن ابن عباسؤيد ىذا ما ركم كيي 
 .(ّ)"األبناءإٔب  رفع هللا اآلابء ؛رفع درجة من اآلابءأكإف كاف األبناء  ،اآلابءإٔب  رفع هللا األبناء ؛األبناء

                                                           

 .(ُْ-ُّ/ُ) :السابق ا٤برجع (ُ)
 .(ُْٕ/ِ) العشر: القراءات ُب النشر ا١بزرم، ابن (ِ)
 .(ّٖٗ)ص األفراح: بالد إٔب األركاح حادم (ّ)



 

 

 ٖٔٔ 

  :مةكل: املعىن  تلف ِبختالف رسم الالقاعدة الرابعة
 أحد ا٤بعنيْب. حي رجًٌ ا٤بصحف يي مات أكثر من معُب إل أف ر٠بها ُب كلفقد يكوف لبعض ال

 : املثال األول
 [.ٔ:]األعلى  (ڭ ڭ ۇ ۇ)قولو تعأب: 

 قيل ُب )ل( قولف:
 األكؿ: أهنا انفية.
 الثا٘ب: أهنا انىية.

( ُب ا٤بصحف إبثبات األلف ا٤بقصورة، كالفعل ا٤بضارع إذا ۇكيَبجح األكؿ؛ ألف رسم )
ا كاف حرؼ العلة ىنا م  ػة حيًذؼ، كلكُب هنايتو حرؼ علٌ  ـزتقدمت عليو )ل( الناىية جزمتو، فإذا جي 

 على أٌف )ل( ىنا غّب انىية. دؿ   ؛غّب ٧بذكؼ
أم: كوهنا انفيةػ؛ إف الستثناء من النهي ل يكاد يكوف إل  ،كاألكؿ ىو ا٤بختار"قاؿ القرطيب: 

 (ُ)".ثبتة ُب ٝبيع ا٤بصاحف، كعليها القر اءفإف الياء مي  ا، كأيضن امؤقتن 
 املثال الثاين: 
 .[ّ:]ا٤بطففْب (ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې)قولو تعأب: 

 قولف:( ۉ)ك( ۅ)ُب الضمّب )ىم( ُب 
 : أنو يعود على الناس، كيكوف الضمّب ُب موضع نصب.األول

 وف الناس، أك كزف ا٤بطففوف للناس.كيكوف ا٤بعُب: إذا كاؿ ا٤بطفف
ككزنوا، كيكوف الضمّب ُب موضع رفع مؤكد لواك  ،: أنو يعود على كاك ا١بماعة ُب كالواالثاين
 ا١بماعة.

 كيكوف ا٤بعُب: إذا كاؿ ا٤بطففوف ىم، كإذا كزف ا٤بطففوف ىم.
                                                           

 .(ُٗ/َِ) القرطيب: تفسّب (ُ)



 

 

 ٔٔٗ 

 لو. وافق لرسم ا٤بصحف، كالثا٘ب ٨بالفه مي ػح العلماء األكؿ؛ ألنو الكقد رج  
على معُب   كالختيار أف تكوف )ىم( ُب موضع نصب، ٗبعُب كالوا ٥بم، كلو كانت"قاؿ الزجاج: 

 (ُ)".لكاف ُب ا٤بصحف ألف مثبتة قبل )ىم( ؛اكالوا، ٍب جاءت )ىم( توكيدن 
 :ياق القرآين: السِّ القاعدة اْلامسة

رلى ع بل عليو أف ينظر إليها ُب سياؽ  ؛مة أك ا١بملة مستقلة بنفسهاكلأف ل ينظر ُب ال ا٤بفسًٌ
مة أك ا١بملة أكثر من كلعلى ٙبديد ا٤بعُب ا٤براد لسيما إذا كاف لل عْبه فإف ذلك مي  ؛النص القرآ٘ب

 معُب.
ككاف ٞبليو على أحدٮبا  ،ـي معنيْبكالإذا احتمل ال" : -رٞبو هللا  - الًعزُّ بن عبد السالـقاؿ 

 .(ِ)."كاف ا٢بملي عليو أكٔب  ؛أكضحى كأشد  موافقةن للسياؽً 

عْب على ا٤بعُب عند اإلشكاؿ دللة السياؽ األمور الٍب تي .. من ." : - رٞبو هللا - كقاؿ الزركشي
كتنوعًٌ  ،كٚبصيًص العاٌـً كتقييًد ا٤بطلقً  ،كالقطًع بعدـً احتماًؿ غًّب ا٤برادً  ،تبيًْب اجململً إٔب  رًشدفإهنا تي 

م فمن أٮبلو غلط ُب نظّبه كغالط ُب كلٌ راد ا٤بتالدللًة، كىو من أعظًم القراًئًن الدالًة على مي 
 (ّ)."مناظراتو

 أمثلة تطبيقية:
 : املثال األول
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ )قولو تعأب: 

 .[ُٕٖ]البقرة: (ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

 :﴾ڦ ڦ ڦ ڦ﴿ففي أتكيل: 
                                                           

 (؛ُْٕ/ٓ) :للنحاس، القرآف كإعراب (؛ُٗ/َّ) :الطربم تفسّب كانظر: (؛ِٖٗ/ٓ) كإعرابو: القرآف معا٘ب (ُ)
 (.َٖٔ،َٖٓ/ِ) :طالب أيب بن ٤بكي، القرآف إعراب شكلمي 

 (.َِِ)ص :ا٤بنورة اب٤بدينة العلمية ا٤بكتبة اإلٯباز، إٔب اإلشارة (،قَٔٔ: )ت السالـ عبد بن العزٌ  (ِ)
 (.ََِ/ِ) :القرآف علـو ُب الربىاف الزركشي، (ّ)



 

 

 ٔٔ٘ 

 ص لكم.و هللا لكم كرخ  كقيل: ما أحل   كقيل: ليلة القدر.  قيل: ىو الولد.
تعأب  -اؿ: إف هللا ػػػػػػػػقدم أف يي ػػعنكالصواب من القوؿ ُب أتكيل ذلك " قاؿ ابن جرير الطربم:

ريد يعِب: اطلبوا ما كتب هللا لكم، يعِب الذم قضى هللا تعأب لكم، كإ٭با يي  ﴾ڤ﴿ :قاؿ - ذًٍكريه
 الولد إفٍ  طلق لكم، كطلبي باح فيي : اطلبوا الذم كتبت لكم ُب اللوح افوظ أنو يي  - تعأب ذًٍكريه -هللا 
ا٤برأة ٩با كتب هللا لو ُب اللوح افوظ، ككذلك إف طلب ليلة القدر، فهو ٩با كتب  وً الرجل ٔبماعً  لبوي طى 

 ."هللا لو، ككذلك إف طلب ما أحل هللا كأابحو، فهو ٩با كتبو ُب اللوح افوظ
ٝبيع معا٘ب ا٣بّب ا٤بطلوبة، غّب أف أشبو  ﴾ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿"كقد يدخل ُب قولو: 

ڤ ﴿ألنو عقيب قولو:  ؛كتب هللا لكم من الولد ناه: كابتغوا ماا٤بعا٘ب بظاىر اآلية قوؿ من قاؿ مع

ٗبعُب: كابتغوا ما كتب  ﴾ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿ٗبعُب: جامعوىن، فبف يكوف قولو:  ﴾ڤ
من الولد كالنسل أشبو ابآلية من غّبه من التأكيالت الٍب ليس على صحتها  ن  ىي هللا ُب مباشرتكم إاي  

 (ُ)".ملسو هيلع هللا ىلص عن الرسوؿ دللة من ظاىر التنزيل، كل خربه 
 املثال الثاين:
 .[ُُِ]البقرة: (ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ)قولو تعأب: 

آمنوا بكتاب هللا  ،ملسو هيلع هللا ىلص ىؤلء أصحاب نيب هللا"عن قتادة قولو:  - هللا رٞبو –نقل الطربم 
 ."كصدقوا بو

مدن اتبعوا  نكركل عن غّبه أهنم علماء بِب إسرائيل الذي كىذا "فقاؿ:  ؛ح القوؿ الثا٘ب، ٍب رج  ا٧بي
 ،ار أىل الكتابْبألف اآلايت قبلها مضت أبخبى  ؛القوؿ أكٔب ابلصواب من القوؿ الذم قالو قتادة

 رً عاءىم على هللا األابطيل، كٓب ٯبىٍ م إايه على غّب أتكيلو، كادًٌ ٥بً كأتكُّ  ،ؿ منهم كتاب هللاكتبديل من بد  
مدألصحاب   (ِ)".ُب اآلية الٍب تتلوىا كره كل ٥بم بعدىا ذً ، ره كٍ ذً الٍب قبلها ُب اآلية  ٧بي

                                                           

 .(َُٕ-ُٗٔ/ِ) :البياف جامع ،الطربم (ُ)
 .(ٓٔٓ/ِ) السابق: ا٤برجع (ِ)



 

 

 ٔٔٙ 

 املثال الثالث:
 ، قيل ُب السبيل قولف:[َِ:]عبس (ں ڻ ڻ ڻ)قولو تعأب: 

 األكؿ: خركجو من بطن أمو.
 الثا٘ب: طريق ا٢بق كالباطل، بي ناه لو كأعلمناه، كسه لنا لو العمل بو.

من قاؿ: ٍب الطريق، كىو كأكٔب التأكيلْب ُب ذلك عندم ابلصواب قوؿ "قاؿ ابن جرير الطربم: 
كإ٭با قلنا ذلك أكٔب التأكيلْب ابلصواب؛ ألنو أشبههما بظاىر اآلية، كذلك  ،ا٣بركج من بطن أمو يسره

أف ا٣برب من هللا قبلها كبعدىا عن صفتو خلقو، كتدبّبه جسمو، كتصريفو إايه ُب األحواؿ، فاألكٔب أف 
 .(ُ) "أكسط ذلك نظّب ما قبلو كما بعدهيكوف 

 :: التفسري يكون ِبألغلب الظاىر من اللغةالقاعدة السادسة
فال يصح تفسّبه بغّب األظهر كاألغلب كاألبْب  ،كذلك أبف القرآف الكرٙب نزؿ بلساف عريب مبْب

غّب جائز أف ٫بمل معا٘ب كتاب هللا على غّب ":  -رٞبو هللا  - ـ العرب، قاؿ اإلماـ الطربمكالمن  
ـ العرب كالٞبل ذلك على األغلب من  إٔب  ـ العرب كلناكالاألغلب ا٤بفهـو ابلظاىر من ا٣بطاب ُب  

 .(ِ)"سبيل
 :األول ثالامل

 .[ِْ:]النبأ (ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ)قولو تعأب: 
 قولف: دً رى قيل ُب البػى 

.  اإلنساف.ربد جسم األكؿ: ىو برد ا٥بواء الذم يي   الثا٘ب: النـو
ربد غليل العطش، فقيل ـو كإف كاف يي كالن  "على القوؿ الثا٘ب:  اقن معلًٌ  - رٞبو هللا - قاؿ ابن جرير

ـ كاللو من أجل ذلك: الربد، فليس ىو اب٠بو ا٤بعركؼ، كأتكيل كتاب هللا على األغلب من معركؼ  
                                                           

 .(ٓٓ/َّ) السابق: ا٤برجع (ُ)
 .(ٕٕٓ/ٖ) السابق: ا٤برجع (ِ)
 



 

 

 ٔٔٚ 

 .(ُ)"العرب دكف غّبه
د ليس ابسم كأصح ىذه األقواؿ القوؿ األكؿ؛ ألف الربى ":  - رٞبو هللا-الن ح اس  جعفر أبو قاؿك 

: برد؛ ألنو يهدًٌم العطش، كالواجب أف ٰبمل تفسّب   ، كإ٭با ٰبتاؿ فيو فيقاؿ للنـو من أ٠باء النـو
 .(ِ)"على الظاىر كا٤بعركؼ من ا٤بعا٘ب إل أف يقع دليل على غّب ذلك كعزٌ  كتاب هللا جلٌ 

 املثال الثاين:
 معىن شاذ ندر الستعمال:إىل  اىرلرتك املعىن الظَّ  َنوذجٌ 

 معُب آخر ل عالقة لو ابآلية من قريب أك من بعيد، كليس لو أصله إٔب  ترؾ ا٤بعُب الظاىر
ىئ ی ی ﴿ :ُب قولو تعأب صحيح ُب لغة العرب: من ذلك تفسّب الضحك اب٢بيض

 أف معُبإٔب  فقد ذىب بعض العلماء ،[ُٕ:ىود] ﴾ىئ يئ   جئ حئ مئ  ی ی
 .(فحاضت)أم:  (ی)

 ،للبشارة ا، ٙبقيقن ؿ ٦باىد كعكرمة: حاضت ككانت آيسةقا" : - رٞبو هللا - قاؿ القرطيب
  :ذلك اللغويوف ىكأنشد عل

 كىًمٍثل دىـً ا١بىٍوًؼ يػىٍوـى اللًٌقىا     ...   فػىٍوؽى الص فىا كىًضٍحكي األرىاًنبً 
ـ العرب كالأف يكوف ُب   ةاللغأئمةي كالعرب تقوؿ ضحكت األرنب إذا حاضت، كقد أنكر 

ضحكت ٗبعُب حاضت، كقاؿ ا١بمهور: الضحك ا٤بعركؼ، كليس الضحك ا٢بيض ُب اللغة 
 .(ّ)"كقاؿ ٓب أ٠بعو من ثقة، كإ٭با ىو كناية ،ذلك كأنكر الفراءي ، ٗبستقيم

كيبعد ىذا التأكيل أهنا قالت  ..." :من زعم أف ضحكها ٗبعُب حيضها ىعل  كىو يردُّ كقاؿ ابن ا٤بنّب  
                                                           

 .(ُْٔ/ِْ) :البياف جامع ،(الطربمُ)
 :كالتنوير كالتحرير ،(ٖٕٓ)ص :للنحاس، كالئتناؼ القطع كانظر: ،(ُِّ/ٓ) :القرآف إعراب األنصارم، (ِ)

(َّ/ّٕ.) 
"فأما من قاؿ )ضحكت( حاضت : كَب معاٗب القرآف كإعرابو للزجاج، بتصرؼ (ٕٔ،ٔٔ/ٗ) :القرطيب، ا١بامع ألحكـا القرآف( ّ)

 (.ِٔ/ّ: )القرآف كإعرابو للزجاجمعاٗب ، ا ٗبجيئ األمر إبىالؾ ا٤بكذبْب"كإ٭با ضحكت سركرن  بشيء،فليس 



 

 

 ٔٔٛ 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ﴿ :بعد

ا ٤با  ،[ّٕ-ِٕ:ود]ى ﴾ڤ ڦ ڦ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ فلو كاف حيضها قبل بشاَر
 .(ُ)"ا٢بملً  إمكافً  ىعل عالمةه  ُب العادةً  كا٢بيضي ، يضي من ٙبىً  ُب ٞبلً  بى جى بت إذ ل عى تعج  

ػػر مػػا ذىػػب إليػػو ٝبهػػور  :كالػػرأم ا٤بختػػار"  الفػػرحي  وي كسػػببي  ،وً حقيقتًػػ ىىنػػا علػػ كى حً الض ػػ أف   :ينا٤بفسًٌ
ػػ ػػرً فى  ،بي كالتعجُّ ػػ ا٤بالئكػػةى  ت حػػْب ٠بعػػتً حى كمػػن آمػػن   أبمػػر ٪بػػاة لػػوط ربكف إبػػراىيم الكػػراـ ٱبي

كف ُب كيػػػف يتمػػػادي   ،ا٥بػػػالكْب بػػػت مػػػن حػػػاؿً كتعج   ،وً كىػػػالؾ ا٤بكػػػذبْب بػػػو ا٤بعرضػػػْب عػػػن دعوتًػػػ ،معػػػو
  .(ِ)"هللا قبل فوات األكافإٔب  هبم أف يتوبوا فاألكٔب ؛همىالكً  مع قربً  ال٫بالؿً  ىكف علرُّ صً الضالؿ كيي 

 :: تقدمي املعىن الشرعي على املعىن اللغويالقاعدة السابعة
ـ دًٌ كاختلف ا٤بعنياف قي  ،أحدٮبا لغوم كاآلخر شرعي ،مة الواحدة معنياف أك أكثركلذا كاف للإ

إل أف تدؿ قرينة على  ،ألف القرآف الكرٙب نزؿ لبياف الشرع ل لبياف اللغة ؛ا٤بعُب الشرعي على اللغوم
 .(ّ)إرادة ا٤بعُب اللغوم

 تقدمي املعىن الشرعي على املعىن اللغوي:: األول ثالامل
ے ﴿ففػػػػػػي قولػػػػػػو: [ ْٖ:]التوبػػػػػػة (ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸  ﮹ ﮺)قولػػػػػػو تعػػػػػػأب: 

 :فالصالة ٥با معنياف ﴾ۓ
 : كىو ىنا صالة ا١بنازة.شرعيالثا٘ب:   الدعاء. :كىو :لغوياألكؿ: 

 .(ْ)م ا٤بعهود للمخاطبكلٌ ـ ىذا ا٤بعُب الشرعي؛ ألنو ا٤بقصود للمتقد  فيي 

                                                           

 :الكشاؼ هبامش النتصاؼ ا٤بنّب، بن أٞبد اإلسكندرم بتصرؼ، (ٕٔ،ٔٔ/ٗ) :القرآف ألحكاـ ا١بامع القرطيب، (ُ)
 .بتصرؼ (ُُْ،َُْ/ِ)

مد بن أٞبد ،الشرقاكم (ِ)  :ُٔٔ/ُ) ،(قُّْٓ) ّ.ط ابلقاىرة السالـ دار. ط ،القرآ٘ب القصص ُب ا٤برأة ،٧بي
ُٔٗ). 

 .(ُٕٔ/ِ) القرآف: علـو ُب الربىاف ،لزركشيا (ّ)
 .(ِٗص) التفسّب: أصوؿ ،عثيمْب ابن (ْ)



 

 

 ٜٔٔ 

 :لقرينة املعىن اللغوي تقدمي :الثاين ثالامل
ھ  ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ)قولػػػو تعػػػأب: 

أم: ادع ٥بػػػػم، كيػػػػدؿ علػػػػى ذلػػػػك مػػػػا ركاه  ﴾ڻ ڻ﴿فقولػػػػو تعػػػػأب: ، [َُّ:]التوبػػػػة (ھ ھ
ٌب بصدقة قـو صل ى علػيهم، فػأاته أيب بصػدقة إذا أي  ملسو هيلع هللا ىلص كاف النيب" قاؿ: َبى كٍ  أى يب بن أى  عبدهللامسلم عن 

 . (ِ) "«(ُ)َف وْ  أَ يب أَ  اللهم صلِّ على آلِ »فقاؿ: 
لفظو احتملى معنيًْب فصاعدنا فهو الذم ل ٯبوزي لغًّب العلماًء  كلٌ ك " : - رٞبو هللا - قاؿ الزركشي

كجبى ا٢بملي  ؛كعليهم اعتمادي الشواىًد كالدلئًل دكف ٦بر ًد الرأم، فإف كاف أحدي ا٤بعنيًْب أظهرى  ،الجتهادي فيو
قيقة لكن ُب أحدٮبا إل أف يقوـى دليله على أف ا٤برادى ىو ا٣بفيُّ، كإف استواي كالستعماؿ فيهما ح ،عليو

إل أف يدؿ دليل على إرادة اللغوية،   ،فا٢بمل على الشرعية أكٔب ،حقيقة لغوية أك عرفية، كُب اآلخر شرعية
ہہ ہ ھ  ۀ ہ  ۀ  ڻ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ﴿ :كما ُب قولو تعأب

 .الدعاء :مل على معناىا اللغوم كىوفالصالة ىنا ٙبي  ،(ّ)" [َُّ:التوبة] ﴾ ھ ھ
 
 

     * *      * 
 

  

                                                           

 (.ُُٕٗح): بصدقة ٌبى أي  ٤بن الدعاءابب  مسلم: صحيح (ُ)
 (.َّ،ِٗ)ص عثيمْب: لبن التفسّب كأصوؿ ،(ُٕٔ/ِ) القرآف: علـو ُب الربىاف ،الزركشي انظر: (ِ)
 .(ُٕٔ،ُٔٔ/ِ) :القرآف علـو ُب الربىاف ،الزركشي (ّ)



 

 

 ٕٔٓ 

 
 / أىػط٘: ملف اإلدماش

 
 أنشطة

ىػذه القاعػدة مػع  يالعػربة بعمػـو اللفػظ، ل ٖبصػوص السػبب"، اشػرح" من قواعد التفسػّب .ُ
 ذكر مثاؿ ٥با. 

 .ثالث ترجيحات من تفسّب ابن عطية اعتمد فيها على ىذه القاعدة السابقة ياستخرج .ِ
ىػػذه  ي، اشػػرح"صصػػوحػػٌب أيٌب مػػا ٱبي يبقػػى علػػى عمومػػو،  عػػاـ كػػلٌ " مػػن قواعػػد التفسػػّب .ّ

 القاعدة مع ذكر مثاؿ ٥با. 
 ملف اإلذماز

 طالبة[.  كلٌ صفحة على   َّ]يتم توزيع  ،قواعد التفسّب من تفسّب الطربم ياستخلص .ُ
  قواعد التفسّب من مقدمة ابن عطية. ياستخلص .ِ
ا للخطأ ُب التفسّب بسبب العتماد على اللغة كحدىا دكف الرجوع ألصوؿ ٭بوذجن  ماذكر  .ّ

 التفسّب األخرل. 
 للخطأ ُب التفسّب؛ بسبب إغفاؿ قاعدة تقدٙب ا٤بعُب الظاىر.  ا٭بوذجن  ماذكر  .ْ
 للخطأ ُب التفسّب؛ بسبب إغفاؿ سبب النزكؿ.  ا٭بوذجن  ماذكر  .ٓ
 يح. ألٮبية معرفة رسم ا٤بصحف ُب الَبج ا٭بوذجن  ماذكر  .ٔ
 ألٮبية معرفة اختالؼ القراءات ُب التفسّب.  ا٭بوذجن  ماذكر  .ٕ
 ألٮبية النظر ُب السياؽ عند الَبجيح.  ا٭بوذجن  ماذكر  .ٖ

 
 
 



 

 

 ٕٔٔ 

 
 

 : التعله مصادز    
 

 السعدم. عبدالرٞبنالقواعد ا٢بساف لتفسّب القرآف،  .ُ
  .ا٤بيدا٘ب حسن حبنكة عبدالرٞبنللشيخ  ،قواعد التدبر األمثل لكتاب هللا عز كجل .ِ
 دار ابن عفاف. .كدراسة، د خالد عثماف السبت، ط اقواعد التفسّب ٝبعن  .ّ
ر قواعد الَبجيح بْب  .ْ للشيخ الدكتور حسْب ا٢بريب، كىو دراسة لقواعد الَبجيح من  ،ينا٤بفسًٌ

  كارر الوجيز لبن عطية. ،خالؿ جامع البياف للطربم
مدطاىر ٧بمود  .أسباب ا٣بطأ ُب التفسّب دراسة أتصيلية، د .ٓ دار ابن  .ط ،يعقوب ٧بي

 ا١بوزم.
 دار النفائس بّبكت. ،العك عبدالرٞبنخالد  ،أصوؿ التفسّب كقواعده .ٔ

 
 

 : التكْٓه   
 

 أٮبية دراسة قواعد التفسّب. بيًٌِب .ُ
 ما ىي أىم مصادر قواعد التفسّب؟  .ِ
رما ىي شركط  .ّ  كما آدابو؟ ا٤بفسًٌ

 

*      *      * 
 



 

 

 ٕٕٔ 

  



 

 

 ٕٖٔ 

 

  



 

 

 ٕٔٗ 

  



 

 

 ٕٔ٘ 

 

 :الْحدٗ أٍداف 
  

 توقع من الدارس بعد إهنائو ىذه الوحدة أن: يُ 
 يشرح مفهـو التفسّب التحليلي.  (ُ)
 ناقش أسلوب التفسّب التحليلي.يي   (ِ)
 طبق أسلوب التفسّب التحليلي لسورة األعراؼ من خالؿ كتب التفسّب ا٤بشهورة. يي   (ّ)
 يطبق أسلوب التفسّب التحليلي لسورة الكهف من خالؿ كتب التفسّب ا٤بشهورة.  (ْ)
 يطبق أسلوب التفسّب التحليلي لسورة النور من خالؿ كتب التفسّب ا٤بشهورة  (ٓ)

 
 : الْحدٗ مفسدات   
 

 مفهـو التفسّب التحليلي. املوضوع األول:
 .[َّ-ُاآلايت: ]التفسّب التحليلي آلايت من سورة األعراؼ  املوضوع الثاين:

 .[َُُ-ُٔاآلايت: ]آلايت من سورة الكهف  التفسّب التحليلي :الثالثاملوضوع 
 لسورة النور. التفسّب التحليلي :الرابعاملوضوع 

 
 : احملاضسات عدد    

 
 .٧باضرة (ِْ): الدبلـو
 .٧باضرة (ُِ): العإب الدبلـو

  



 

 

 ٕٔٙ 

كعن  ملسو هيلع هللا ىلص التفسّب اب٤بأثور، أم ا٤بنقوؿ عن النيبللتفسّب مناىج متعددة، منها   
الصحابة كالتابعْب، كما اصطلح عليو ا٤بعاصركف، كالتفسّب ابلرأم، كىو الذم يغلب عليو جانب 

 ارف:قى ٙبليلي كموضوعي كمي إٔب  الرأم كالجتهاد، كذلك قٌسم العلماء التفسّب
أك ٤بوضوع ُب سورة كاحدة، أك ٤با  الدراسة ا٤بوضوعية للموضوع القرآ٘ب،" فالتفسري املوضوعي:

 . "حور كاحد أك ىدؼ كاحدػاشتملت عليو سورة من موضوعات، تدكر حوؿ مً 
كالَبجيح بْب األقواؿ، أك  ،للوقوؼ على دقائق ا٤بعا٘ب ؛ين فأكثررى ىو ا٤بقارنة بْب مفسًٌ " واملقارن:

را١بمع بينها، كمعرفة منهج   . "ا٤بفسًٌ
ر تعارؼ عليو، كالذم يسلكو ُب العادة مي ػىو التفسّب ال والتحليلي: كف من تفسّب القرآف ا٤بفسًٌ

 "،البحر ايط"كأيب حياف ُب   ،عُب ابللغةسورة سورة، حسب تنوع ا٘باىاَم ُب التفسّب، فمنهم من يي 
التفسّب "كالرازم ُب   ،ـكالعُب بعلم ال، كمنهم من يي "وفصي مى ػر الالدُّ "كتلميذه السمْب ا٢بليب ُب 

، كمنهم من أكٔب "ا١بامع ألحكاـ القرآف"عُب ابألحكاـ الفقهية، كالقرطيب ُب ، كمنهم من يي "الكبّب
، كابن "إرشاد العقل السليم"، كأيب السعود ُب "الكشاؼ"كالز٨بشرم ُب   ،عنايةن ابلبالغة القرآنية

كصنيع البقاعي ُب    ،كبْب اآلايت السُّوركمنهم من عيًِبى اب٤بناسبات بْب  ،"التحرير كالتنوير"عاشور ُب 
 .، كىكذا تنوعت اىتماماَم ُب تفاسّبىم"السُّوررر ُب تناسب اآلايت ك نظم الدُّ "كتابو 
رص القرآ٘ب، حيث يقـو منهج التفسّب التحليلي منهج يغوص ُب أعماؽ الن  ك  ببياف اآلايت  ا٤بفسًٌ

 اة آية آية، شارحن السُّور ىذا البياف مع آايت ُب  من ٝبيع نواحيها، ٕبيث يسّب استفيضن مي  القرآنية بياانن 
أكجو  انن بيػٌ ؼ إليو تراكيبها من أسرار كأحكاـ، كمي ٝبلها، كما َدي  معا٘ب اإعراهبا، كموضحن  اهن مفرداَا، كموجٌ 

ذلك ابآلايت القرآنية األخرل ذات الصلة، كأبسباب النزكؿ، ُب  ا، مستعينن السُّورا٤بناسبات بْب اآلايت ك 
عينو على فهم النص عن الصحابة كالتابعْب، كبغّب ذلك من العلـو الٍب تي  كابألحاديث النبوية، كٗبا صح  

 ا ذلك ٗبا يستنبطو عقلو من ىداايت كًحكم كأىٍحكىاـ.زجن ااء، مالقرآ٘ب كتوضيحو للقر  
  

 

 : متَٔد



 

 

 ٕٔٚ 

 
 األَل املُضُع

 مفًُم التفسري التخلّلْ

 
 تعسٓف التفطري التخلٔلٕ:

 يو قبل تعريفو:أى زٍ مركب كصفي"، ٰبتاج لبياف جي " التحليليالتفسّب 
 .اًب تعريف التفسّب سابقن 

 ٍب التفسّب التحليلي ُب الصطالح. ،كسوؼ نقـو بتعريف التحليلي
 التحليلي يف اللغة: 

قدة ٰبلها العي  كحل  " :رظو ٗبعُب: الفتح، كنقض ا٤بنعقد، قاؿ ابن من مأخوذ من ا٢بلٌ  :التحليلي
 عناصره.إٔب  طلق على إرجاع الشيء، كالتحليل يي (ُ)"فتحها كنقضها، فا٫بلت :الن ح

  :التفسري التحليلي يف الصطالح
رىو أف يلتـز  بْب سبب ، فيي (ِ) كآيةن آيةن  ،ظم القرآ٘ب كالسّب معو سورةن سورةن تسلسل الن   ا٤بفسًٌ

كمن أمثلتو: تفسّب ابن عطية، كاآللوسي،  ملها،ها، كبياف ٦بي كلشٍ نزك٥با، كبياف غريبها، كإعراب مي 
 .(ّ)كالشوكا٘ب، كغّبىم

أك  ،السُّورفيو الَبتيب التعبدم ليآايت ك  ىراعىو منهج ُب تفسّب القرآف الكرٙب يي  :كقيل ىو
قدر الطاقة  موكال هللا تعأب منيقـو على توضيح مراد  ،ة الواحدةالسُّور  داخل اآلايت لقطاع معْب  

 .(ْ)البشرية

                                                           

 .(ُٗٔ/ُُ) العرب: لساف منظور، ابن (ُ)
 .(ِٖٔ/ّ) عشر: الرابع القرف ُب التفسّب ا٘باىات الركمي، (ِ)
 (.ّّص) التفسّب: أصوؿ ُب فصوؿ الطيار، (مساعدّ)
 .(ٗص) الكرٙب: للقرآف التحليلي التفسّب صربم،متوٕب  (ْ)
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 :قْاعد التفطري التخلٔلٕ
 :أفضل الطرؽ لتفسّب القرآف ٘باىو فهي تتمثل ُباما كاف  ُب ألم مفسر عنها أاين الٍب ل غً كىي 

 .ل ُب موضع آخرفما أيٝبل ُب موضع فصًٌ  ؛تفسّب القرآف ابلقرآف -ُ
 .نة بياف التنزيلنة؛ فا٤بهمة األكٔب للسُّ تفسّب القرآف ابلسُّ   -ِ
كأقلهم  اكأكثرىم علمن  ،ة قلوابن مٌ ، فهم أطهر أجياؿ األي ة الصحابتفسّب القرآف أبقواؿ   -ّ

 .افن كلُّ ت
ختلفوا فال يكوف قوؿ بعضهم اتفسّب القرآف أبقواؿ التابعْب إذا أٝبعوا على رأم، أما إذا   -ْ

 .كل على من بعدىم ،حجة على بعض
 خطْات التفطري التخلٔلٕ:

 :العنواف النظر ُب ة، كيتضمن ىذاالسُّور بْب يدم  :اْلطوة األوىل
 ة.السُّور  أ٠باءي  -
 أك مكية.مدنية،  :كوهنا -
 ا.َآايعدد  -
 .فضلها -
 ىا العاـ.مقصد  -
 موضوعاَا الفرعية(. ) ةالسُّور أغراض  -
 ة ٤با قبلها.السُّور مناسبة  -

 .٥بار شامل لتكوين تصوٌ  ؛دركسةقدمة للسورة ا٤بكا٤بأف تكوف   :واهلدف من ىذه اْلطوة
 .(التنوير لبن عاشورمنها التحرير ك ك  ،مقدمات كتب التفسّب) :كمصادر ىذه ا٣بطوة

 مقطع. كلٌ مقاطع، مع بياف ا٤بناسبات بْب آايت  إٔب  : تقسيمهااْلطوة الثانية
 .(تفسّب الرازم -م الدرر للبقاعي نظ)كمن مصادر ىذه ا٣بطوة: 
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 : اْلطوة الثالثة
 - للراغب األصفها٘ب ،)ا٤بفردات ُب غريب القرآف :كمن مصادره :معاين الغريب -

 للسمْب ا٢بليب(. ،عمدة ا٢بفاظ ُب تفسّب أشرؼ األلفاظ
 –العكربم  البقاء أليب ،كمن مصادره: )التبياف ُب إعراب القرآف :ِكلشْ املُ  إعراب -

 .للنحاس( ،إعراب القرآف
ككتب توجيو  -لبن ا١بزرم  ،)النشر ُب القراءات العشر :: كمن مصادرىاالقراءات -

 لبن علي الفارسي(. ،مثل ا٢بجة للقراء السبعة ،القراءات
 ،إرشاد العقل السليم - للز٨بشرم ،الكشاؼ): كمن مصادرىا: النكات البالغية -

 لبن عاشور(. ،التحرير كالتنوير - تفسّب األلوسي -السعود  أليب
 ،أسباب النزكؿ)، كمن مصادر ىذه ا٣بطوة: ذكر سبب النزكؿ إف كجد :اْلطوة الرابعة

 للسيوطي(. النزكؿ، أسباب ُبباب النقوؿ لي  - للواحدم
 -تفسّب السعدم ) :، كمصادر ىذه ا٣بطوةا٤بعُب اإلٝبإب ليآايت ذكري : اْلامسةاْلطوة 

 ا٤بختصر ُب تفسّب القرآف الكرٙب، ٤بركز تفسّب(. -التفسّب ا٤بيسر 
تفسّب ) ىذه ا٣بطوة:كمن مصادر ، باط ا٥بداايت كا٢ًبكىم كاألحكاـاستنالسادسة:  اْلطوة

 ا٤بختصر ُب تفسّب القرآف الكرٙب(. - تفسّب ابن عثيمْب -السعدم 
 أٍنٔ٘ التفطري التخلٔلٕ:

كتناكلو ليآية الكرٲبة من جوانبها  ،ةوليٌ مي أىم ما ٲبيز ىذا النوع من التفسّب ىو الشُّ  -ُ
كبياف  ،كأكجو البالغة فيها ،عطي القارئ صورة متكاملة عن معناىا٩با يي  ؛ا٤بختلفة
غّب ذلك من ا١بوانب الٍب إٔب  كالفوائد ا٤بستنبطة منها ،كأقواؿ أىل العلم ،القراءات

 .يتناك٥با التفسّب التحليلي
ر -ِ ينظر ُب القرآف كسوره كآايتو، يبدأ منو كينتهي إليو، كٯبلس  التحليليُب التفسّب  ا٤بفسًٌ

 .منول ما أيخذه أماـ القرآف، كيتلقى منو، كيستمع إليو، كيسجًٌ 
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رـ فيو قدٌ يي  -ّ ية ثقافية، ك٦بالت ، كمعلومات تفسّب نظراين  تفسّباين  اللمسلمْب علمن  ا٤بفسًٌ
 .كالنحو، كغّب ذلك ،كالبالغة ،كاللغة ،كالفقو ،كا٢بديث ،العقيدة :ُب علمية متنوعة

رٱبدـ  -ْ  .القرآنية كا٤بفردة ،كا١بملة ،ُب التفسّب التحليلي اآلية ا٤بفسًٌ
كالٍب تتجلى اب٤بالمح الشخصية ا٤بميزة،  ،سورة كلٌ الوحدة العضوية لاافظة على  -ٓ

 .السُّورك   لنا تطبيق علم ا٤بناسبة بْب اآلايتيتسُب   ئذو نكحي
أك  ،أك ا٤بوضوعي ،اإلٝبإب :يستغِب عنو الباحث ُب التفسّب التفسّب لىذا النوع من  -ٔ

كدللتها  ،مة اللغويةكلعلي معرفة دللة ال كذلك ألف التفسّب التحليلي ينصبُّ  ؛ا٤بقارف
كبْب  ،كبْب ا١بمل ُب اآلية الواحدة ،مات كا١بملةكلابط بْب الؼ علي الر  كالتعرُّ  ،الشرعية

ككجوه  ،ككذلك التعرؼ علي القراءات كأثرىا على دللة اآلية ،ةالسُّور اآلايت ُب 
كغّبىا من الوجوه الٍب  ،الكرٙب ة كإعجاز القرآفاإلعراب كدكرىا ُب األساليب البياني  

 .الء ا٤بعِبجٍ ساعد علي إً تي 
 اضرتاتٔجٔات التدزٓظ يف التفطري التخلٔلٕ: 

  ػػػورتفسػػػّب ػػػور فضػػػل  :، مػػػع بيػػػافاٙبليلينػػػ اتفسػػػّبن  كاآلايت السُّ ة، كأسػػػباب النػػػزكؿ، كبيػػػاف السُّ
اإلعػػراب، كبيػػاف مػػا رة ُب ا٤بعػػُب، كأكجػػو غريػػب القػػرآف، كإعجػػازه، كالعنايػػة ابلقػػراءات ا٤بػػؤثٌ 

 .كالعرب ،كالعظات ،كاألخالؽ ،كاألحكاـ ،كالعقائد ،الفوائد العامة :ترشد لو اآلايت من
  ة عامػة مػن حيػث السُّػور مع ٧باكلة الَبكيز علػى زمػاف نػزكؿ  ،ة كاملةالسُّور س مقدمات در  تي

ػػكخاصػػة ٙب ،ا٤بكػػي كا٤بػػد٘ب مػػن جهػػة نة نػػزكؿ بعػػض اآلايت حسػػب أسػػباب النػػزكؿ ديػػد سى
ر مباشػػرة علػػػى ٙبديػػد ٧بػػػور معرفػػػة ذلػػك يػػػؤثًٌ أف مػػػع إلقػػاء الضػػػوء علػػى  ،كموضػػوع اآلايت

 ة كا٤بوضوع الرئيسي فيها. السُّور 
  كحدات موضوعية.إٔب  ةالسُّور م قس  تي 
  كػلٌ ك  ،آية ٗبا قبلها كلًٌ مع العناية بصلة   ،اٍب موضوعين  ،اكحدة ٙبليلين  كلًٌ س اآلايت ُب  در  تي 

 كحدة ٗبا قبلها.
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  ُب النهايػة ارسالػد  ليصػل األسػتاذ مػع  ؛بْب الوحدات ا٤بوضػوعية ة يتم الربطالسُّور ُب هناية 
ػػػػور تناكلتػػػػو  موضػػػػوعو  كػػػػلًٌ مػػػػع بيػػػػاف كجػػػػو ارتبػػػػاط   ،ٙبديػػػػد ا٤بوضػػػػوع الرئيسػػػػي فيهػػػػاإٔب  ة السُّ

 اب٤بوضوع الرئيسي.
 .ا٤بناقشة كا٢بوار خالؿ ااضرات 
 .استخداـ اسَباتيجية السؤاؿ كا١بواب 
 التعليم التعاك٘ب. 
 إاثرة الفضػوؿ لدراسػة ٧بتػػول ا٤بقػرر ابسػػتخداـ بعػض الوسػػائل التعليميػة مثػػل: power 

point)). 
 ستجد من معلوماتلالطالع على ما يي  ؛نَبنتالستعانة بشبكة اإل. 
 .الواجبات ا٤بنزلية 

 :طرق تقومي املعارف املكتسبة
 .التكاليف األسبوعية 
 .البحوث ا١بماعية كالفردية 
 .ا٤بشاركة أثناء ااضرات 
 .الختبارات التحريرية 

 مً مصادز التفطري التخلٔلٕ:
 .)قَُّ:ت) مرب جرير الط لبن ،جامع البياف -ُ
 (.قُٔٓ :ت)للبغوم  ،التنزيل معآب -ِ
 .)قْٕٕ: ت) كثّب لبن ، القرآف العظيمّبتفس -ّ
 .)قِْٓ: ت) عطية لبن ،ر الوجيزار  -ْ
 .)قُٕٔ: ت) للقرطيب ،حكاـ القرآفا١بامع أل -ٓ
 .)قَُِٓ: ت٘ب )للشوكا ،فتح القدير -ٔ
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 .)قُٓٗ: ت)السعود  أليب ،إرشاد العقل السليم -ٕ
 .)قَُِٕ: تلبلوسي ) ا٤بعا٘ب،كح ري  -ٖ
 .ق(ُّّٗ: ت) ن عاشور، لبالتنويرالتحرير ك  -ٗ

 

*      *      * 
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 الثانْ املُضُع

 األعراف سُرة مو آلِات التخلّلْ التفسري

 (ٖٓاتآية )إىل  (ٔمن اتآية )

 
 ٗ:الطُّْزبني ٓدٖ 

 ة: السُّور اسم 
ابن  ، ركل النسائي بسنده عنملسو هيلع هللا ىلص ة، من عهد النيبالسُّور رفت بو ىذه ىذا ىو السم الذم عي 

ما ٕب أراؾ تقرأ ُب ا٤بغرب بقصار »ليكة، عن عركة عن زيد بن اثبت: أنو قاؿ ٤بركاف بن ا٢بكم: أيب مي 
 ،قاؿ مركاف .«يقرأ فيها أبطوؿ الطوليْب - الصالة كالسالـ عليو -كقد رأيت رسوؿ هللا  ،السُّور
 .(ُ)«األعراؼ» قاؿ: ،«ما أطوؿ الطولْب عبدهللااي أاب »قلت: 
قها ُب قرأ ُب صالة ا٤بغرب بسورة األعراؼ فر   ملسو هيلع هللا ىلص ف رسوؿ هللا"أن عركة عن عائشة اهنع هللا يضر: عك 
 .(ِ)"ركعتْب

كسورة األنعاـ، فإف سورة األعراؼ أطوؿ من سورة األنعاـ،  ،كا٤براد ابلطوليْب سورة األعراؼ
 ر ذلك حديث عائشة اهنع هللا يضر.كيفسًٌ  ،ابعتبار عدد اآلايت
 (چ چ چ ڇ ڇ ڇ): كر فيها لفظ األعراؼ بقولو تعأبأهنا ذي  ؛ووجو تسميتها

األعراؼ ُب اآلخرة، كٓب كر فيها شأف أىل كألهنا ذي  ؛ذكر ُب غّبىا من سور القرآفكٓب يي  ،[ْٔ:]األعراؼ
 .هبذا اللفظ السُّورذكر ُب غّبىا من يي 

 (؛امليقات)ى سورة سم  ة تي السُّور أف ىذه  :"بصائر ذكم التمييز"ابدم ُب كتاب آكذكر الفّبكز 

                                                           

 قاؿ األلباٌب: )صحيح(. (،َٗٗح): (ٱ) بػ ا٤بغرب ُب القراءة النسائي: سنن (ُ)
 قاؿ األلباٌب: )صحيح(. (،ُٗٗح)(: ٱ) بػ ا٤بغرب ُب القراءة النسائي: سنن (ِ)
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كأهنا  ،[ُّْ:]األعراؼ (ے ۓ ۓ ﮲)ُب قولو: لشتما٥با على ذكر ميقات موسى 
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ )لشتما٥با على حديث ا٤بيثاؽ ُب قولو:  (؛ا٤بيثاؽ)ى سورة سم  تي 

 .(ُ)[ُِٕ:]األعراؼ (ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ
 ة أو مدنيتها:السُّور ة مكيّ 

 ة بال خالؼ. مكيٌ  :ةالسُّور 
البقرة، كآؿ عمراف، )ر: وى كىي سي  ،لطو٥با ؛علت ُب أكؿ القرآفكىي من السبع الطواؿ الٍب جي 

 .(األنعاـ، كاألعراؼ، كبراءةكالنساء، كا٤بائدة، 
عند جابر بن زيد عن ابن عباس، نزلت  السُّوركىي معدكدة التاسعة كالثالثْب ُب ترتيب نزكؿ 

 ،(البقرة)جعلها ابن مسعود ُب مصحفو عقب سورة  :، قالوا(ا١بن)كقبل سورة  (ص)بعد سورة 
 (األنعاـ) ،(آؿ عمراف)بعد  يبٌ ُب مصحف أي  ت، ككقع(آؿ عمراف)، ٍب (النساء)كجعل بعدىا سورة 

تلي سورة  (األعراؼ)كسورة  ،ُب الطوؿ (البقرة)ىي الٍب تلي سورة  (النساء)، كسورة (األعراؼ)ٍب 
 ُب الطوؿ. (النساء)

 ة:السُّور عدد آايت 
 .(ِ)كست ُب ا٤بدنيْب كا٤بكي كالكوُب ،مئتاف كٟبس آايت ُب البصرم كالشامي

 ة:السُّور مقصد 
 .الصراع بْب اإلٲباف كالكفر كعاقبتو ٌنةرٌكز على سي تي 

 :أغراضها
 امن كالككاف افتتاحها  ، وي غى ليبلًٌ ؛ ملسو هيلع هللا ىلص ة ابلتنويو ابلقرآف كالوعد بتيسّبه على النيبالسُّور تحت ىذه افتي 
على أحسن كجوه البياف  كارده  فهو افتتاحه  ،ة من ا٤بقاصدالسُّور ٤با اشتملت عليو  كىو مناسب ،اجامعن 

                                                           

 (.ٗب/-ٖ) كالتنوير: التحرير (ُ)
 .(ُٓٓ)ص القرآف: آم عدًٌ  ُب البياف الدا٘ب، عمرك أبو (ِ)
 



 

 

 ٖٔ٘ 

 القرآف.كأكملها شأف سور 
 ة على حمور مقاصد منها:السُّور وتدور مقاصد ىذه 
 ركاء من دكف هللا.النهي عن اٚباذ الشُّ 

نياوء عاقبة الشرؾ ُب كإنذار ا٤بشركْب عن سي   كاآلخرة. الدُّ
هبم ُب  لُّ ، كما سيحي الدُّنيامن سوء العذاب ُب  اب٤بشركْب كالذين كذبوا الرسل ككصف ما حل  

 اآلخرة.
بنعمة خلق األرض، كٛبكْب النوع اإلنسا٘ب من خّبات األرض، كبنعمة هللا على  تذكّب الناس

 ىذا النوع ٖبلق أصلو كتفضيلو.
 كما نشأ من عداكة جنس الشيطاف لنوع اإلنساف.

س ببقااي مكر الشيطاف من تسويلو إايىم حرماف أنفسهم الطيبات، كمن كٙبذير الناس من التلبُّ 
 هبم ُب العذاب ُب اآلخرة. الوقوع فيما يزجُّ 

 ككراماتو للمتقْب. ،ككصف أىواؿ يـو ا١بزاء للمجرمْب
 كتقريب دليلو. ،كالتذكّب ابلبعث

 كالنهي عن الفساد ُب األرض الٍب أصلحها هللا لفائدة اإلنساف.
 كالتذكّب ببديع ما أكجده هللا إلصالحها كإحيائها.

التقول إٔب  سل هللاكقت تكوين أصلو أف يقبلوا دعوة ري كالتذكّب ٗبا أكدع هللا ُب فطرة اإلنساف من 
 كاإلصالح.

سل مع أقوامهم ا٤بشركْب، كما لقوه من عنادىم كأذاىم، كأنذر بعدـ الغَبار كأفاض ُب أحواؿ الرُّ 
قلعوا عن كفرىم كعنادىم، فإف العذاب ا ٥بم أف يي إعذارن  نزؿ هبم العذابإبمهاؿ هللا الناس قبل أف يي 

 بغتة بعد ذلك اإلمهاؿ.أيتيهم 
 .مع فرعوف، كُب تصرفات بِب إسرائيل مع موسى  كأطاؿ القوؿ ُب قصة موسى 
مدكٚبلل قصتو بشارة هللا ببعثة   كفضل دينو. ،توفة أم  كصً  ،ملسو هيلع هللا ىلص ٧بي



 

 

 ٖٔٙ 

ٗبن آاته هللا  الن رؾ، كضرب ٥بم مثكا الشًٌ دي لوا ا٢بنيفية كتقل  موعظة ا٤بشركْب كيف بد  إٔب  صي لي ٍب ٚبٍ 
 عن ا٥بدل. خى لى فانسى  ؛فوسوس لو الشيطاف ،اآلايت

ناُب ككصف آ٥بتهم ٗبا يي  ، ككصف تكذيبهم ٗبا جاء بو الرسوؿ ،ككصف حاؿ أىل الضاللة
 الكماؿ. صفاتي  ،فات ا٢بسُبكأف  الصٌ  ،يةاإل٥ب

رىم كحذ   ،كا٤بداكمة على الدعوة ،ٍب أمر هللا رسولو عليو الصالة كالسالـ كا٤بسلمْب بسعة الصدر
 .(ُ)ا كاإلقباؿ على عبادتوا كجهرن ٗبراقبة هللا بذكره سرن  ،مداخل الشيطافمن 

 ة ملا قبلها:السُّور مناسبة 
كقاؿ ، [ِ]األنعاـ: (ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ)، كقاؿ فيها: قً لٍ كانت سورة األنعاـ لبياف ا٣بى ا  م  ػل

عداد  رسلْب، كتً مي ػال كرً ذً إٔب  ّب فيهاشً ، كأي [ٔ]األنعاـ: (ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ) :كفً ري ُب بياف القي 
ة عقبها؛ ألهنا السُّور كثّب منهم، ككانت األمور الثالثة على كجو اإلٝباؿ ل التفصيل، ذيكرت ىذه 

ط سى بٍ ؛ ٕبيث ٓب تػي طو سٍ ط فيها قصة خلق آدـ أبلغ بى سً فبي ؛ مشتملة على شرح األمور الثالثة كتفصيلها
لت ٍب فص  ، (ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ)قولو:  إٝباؿً  ت فيها، كذلك تفصيلي طى سً ُب سورة كما بي 

ٓب يقع نظّبه ُب سورة غّبىا،  اتماا شافينا مستوعبنا الن تفصي هم، ككيفية إىالكهم٩بىً قصص ا٤برسلْب كأي 
 .(ِ)ة شرحنا لتلك اآلايت الثالثالسُّور لهم، فكانت ىذه سي هلىكة كري مي ػكف الري القي  حاؿً  طي كذلك بسٍ 

 ة ْلادتتها:السُّور مناسبة مقدمة 
اإلنذار بو، كتبليغو كتذكّب إٔب  الرسوؿ، كدعوتوإٔب  ة ببياف إنزاؿ ىذا القرآفالسُّور افتتحت 

ٺ ٿ ٿ  ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ)ا٤بؤمنْب بو، 

 ة ابلدعوةالسُّور ، كاختتمت [ّ-ِ]األعراؼ: (ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ
ۆ ۆ )الستماع ٥بذا القرآف كاإلنصات لتالكتو، كاألمر بذكر هللا، كالتحذير من الغفلة، إٔب 

                                                           

 (.ٗب/-ٖ) كالتنوير: التحرير عاشور، ابن (ُ)
 .(ٖٔ) القرآف: ترتيب أسرار السيوطي، انظر: (ِ)



 

 

 ٖٔٚ 

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ  ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ

  اٛبة.، فاتفقت البداية مع ا٣بى [َِٓ-َِْ]األعراؼ: (ۆئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ

 اتباع الكسآٌ الهسٓه

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  ٱ ٻ) 

 (ڤ ڤ ڦ ڦ ڦٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ٺ

 .[ّ-ُ]األعراؼ:

 معاين املفردات:
 .يق من تبليغو، كضً شكه : ﴾جٌ رَ حَ ﴿

 اإلعراب: 
صػب مػن كجهػْب: إمػا تىػذىك ريكفى، كمػا زائػدة، كتقػدير الن   منصػوب بفعػلً  :الن قىلًػي ﴾م ا تَ ذَكَُّرونَ  الً قَِلي﴿

قلػػيال، أك ألنػو صػػفة لظػػرؼ زمػاف ٧بػػذكؼ، تقػػديره:  اكركف تػػذكرن ٧بػػذكؼ تقػػديره: تػذ   ٤بصػدرو  ألنػو صػػفةه 
 .الن قلي زماانن 

 البالغة:
 ؛دكف متعلق لتنذر ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ﴿ ُب قولو تعأب: كرلصرح ٗبتعلق الذًٌ  -ُ

 بتحقّب الكافرين ٘باه ذكر ا٤بؤمنْب. اكتعريضن  ،بشأف ا٤بؤمنْب اتنويهن 
فيو إشعار ٗبزيد اللطف  ؛الربوبية مع اإلضافة لضمّب ا٤بخاطبْب كصفي  :﴾ًمٍن رىبًٌكيمٍ ﴿ -ِ

 هبم، كترغيب ُب امتثاؿ األكامر.
 التفسري:

ه من ا٢بركؼ الٍب افتيًتحت هبا بعض سور القرآف، كىي حركؼه ىجائية ل معُب ٥با ُب نفسها ىذ
وجد ُب القرآف ما ل إْب(، ك٥با حكمةه كمىٍغزنل؛ حيث ل يي ...إذا جاءت مفردة ىكذا )أ، ب، ت، 



 

 

 ٖٔٛ 

ذم يتكو ف من ا٢بركؼ نفسها الٍب م ابلقرآف الالتحدٌ إٔب  ًحكىمها اإلشارةحكمة لو، كمن أىم 
 ة.السُّور موف هبا؛ لذا أيٌب غالبنا بعدىا ذكره للقرآف الكرٙب، كما ُب ىذه كلٌ يعرفوهنا كيت

منو ُب أنو  ن ُب صدرؾ شك  فال يكي  - أيها الرسوؿ -ىذا القرآف كتاب عظيم أنزلو هللا عليك 
ر كًٌ ذى بو الكافرين كتي  ؼى خوًٌ هللا، كل تتحرج ُب إبالغو كاإلنذار بو، أنزلناه إليك؛ لتي نزؿ من عند أي 

 ا٤بؤمنْب.
نة ابمتثاؿ األكامر كاجتناب ما أينزؿ إليكم من ربكم من الكتاب كالسُّ  - ها الناسأيٌ  -اتبعوا 

ما تتعظوف،  الن قلي النواىي، كل تتبعوا من دكف هللا أكلياء كالشياطْب كاألحبار كالرىباف. إنكم
 .(ُ)ا٢بقإٔب  كتعتربكف، فَبجعوف

 اهلداايت املستنبطة:
 ؛بسبب إعراضهم عنو، كتذكّب ا٤بؤمنْب بو ؛اةصى ا٤بقصود ابلقرآف إنذار الكافرين كالعي   -ُ

 ألهنم ا٤بنتفعوف بو.
األمر العاـ ١بميع الناس ابتباع ملة اإلسالـ كالقرآف، كإحالؿ حاللو، كٙبرٙب حرامو،  -ِ

 كامتثاؿ أمره، كاجتناب هنيو.
 ترؾ اتباع اآلراء الشخصية أك الجتهادية مع كجود النص الشرعي. -ّ
 .اؿ عن دين هللا كلين ا٤بنع من عبادة أحد مع هللا، كاٚباذ من عدى   -ْ

 

*      *      * 
 

                                                           

 .(ُُٓ)ص ا٤بيسر: التفسّب العلماء، من بة٬بي  (ُ)



 

 

 ٖٜٔ 

 الدُّىٔاعاقب٘ تهرٓب السضل يف 
 

چ چ ڇ ڇ ڇ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ)

 .[ٓ-ْ]األعراؼ: (ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

 معاين املفردات: 
 عذابنا. :﴾ڃ﴿
 .الن ف ليو انئم: ﴾ڃ﴿
 انئموف ُب نصف النهار.:﴾چ﴿

 البالغة:
ألف ا٤بواجهْب  ؛، دكف ذكر األمم﴾ڦ ڄ ڄ ڄ﴿ ابلذكر إىالؾ القرل خص   -ُ

فناسب أف يكوف َديد أىلها ٗبا أصاب القرل  ؛كىي أـ القرل ،ابلتعريض ىم أىل مكة
لقصد اإلحاطة كالشموؿ، فهو  ؛كألف تعليق فعل أىلكناىا ابلقرية دكف أىلها ؛كأىلها

ألف العربة كا٤بوعظة  ؛الشموؿ، فالسامع يعلم أف ا٤براد من القرية أىلها عن أدكات نو غٍ مي 
 .إ٭با ىي ٗبا حصل ألىل القرية

 ؛ىذاف الوقتاف من بْب أكقات الليل كالنهار خص   ،﴾ڃ ڃ ڃ چ﴿ :قولو تعأب -ِ
 ؛يطلب فيهما الناس الراحة كالدعة، فوقوع العذاب فيهما أشد على الناس ألهنما اللذاف

 على ا٤بكذبْب ٚبيل نعيم الوقتْب. صي كألف التذكّب ابلعذاب فيهما ينغًٌ 
 املناسبة:

٤با أمر هللا تعأب الرسوؿ عليو الصالة كالسالـ ابإلنذار كالتبليغ، كأمر القـو ابلقبوؿ كالتبػاع، ذكػر 
ُب ىػػذه اآليػػة مػػا يَبتػػب علػػى ا٤بخالفػػة مػػن عقػػاب ككعيػػد، مػػن طريػػق التػػذكّب إبىػػالؾ األمػػم السػػابقة، 



 

 

 ٔٗٓ 

 ٤بخالفتهم الرسل كتكذيبهم.

 التفسري:
نياالفة رسلنا كتكذيبهم، فأعقبهم ذلك خزم ككثّب من القرل أىلكنا أىلها بسبب ٨ب موصول  الدُّ

كىم انئموف هنارنا. كخىص  هللا ىذين الوقتْب؛  كمرةن  الن كىم انئموف لي بذؿًٌ اآلخرة، فجاءىم عذابنا مرةن 
 ألهنما كقتاف للسكوف كالسَباحة، فمجيء العذاب فيهما أفظع كأشد.

ر ابلذنوب كاإلساءة، كأهنم حقيقوف ابلعذاب الذم فما كاف قو٥بم عند ٦بيء العذاب إل اإلقرا
 .(ُ)نزؿ هبم

 اهلداايت املستنبطة:
كعذاب  ،كالعذاب ُب اآلخرة الدُّنياموجب للخزم ُب  ؛إف عصياف أكامر الرسل كتكذيبهم -ُ

 .اأك حْب القيلولة هنارن  الن أيٌب ُب كقت الغفلة كاللهو، إما لي الدُّنيا
 يعَبؼ ٔبرمو، كيندـ على ما فرط منو. ؛مذنب حْب توقيع العقاب الدنيوم عليو كلٌ  -ِ
نياا١بزاء أك العقاب اإل٥بي ُب  -ّ العذاب إل بعد  للواقع، كل ٯبيءي  كمطابقه  كعدؿه  حقه  الدُّ

 كإعذار الناس من أنفسهم. ،العصياف
 

*      *      * 
 

 

                                                           

 .(ُُٓ) ا٤بيسر: التفسّب العلماء، من ٬ببة (ُ)



 

 

 ٔٗٔ 

 
 األعنالعاقب٘ الهفس يف اآلخسٗ ّاحلطاب الدقٔل علٙ 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کک ک گ گ گ گ )

ڻ  (ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

 .[ٗ]األعراؼ: (ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے

 معاين املفردات:
 كزف أعماؿ العباد.: ﴾ڳ﴿
 العدؿ.: ﴾ڱ﴿

 اإلعراب: 
 لـ القسم، ا٤براد هبا التوكيد. (فػىلىنػىقيص ن  )ك (فػىلىنىٍسئػىلىن  )الالـ ُب 
  :البالغة
 .توبيخي الكفرة كتقريعيهم ؛ابلسؤاؿا٤برادي 

 املناسبة:
نيابعد أف أنذر هللا تعأب ا٤بخالفْب رسلهم بعذاب الستئصاؿ ُب  ابلتهديد بعذاب  ، أتبعوالدُّ

ا بٌْب م  ػكل ،أىل العقاب كأىل الثواب آخر يـو القيامة، كأابف أنو يسأؿ ٝبيع الناس عن أعما٥بم، سواءن 
ا السؤاؿ كا٢بساب، بٌْب أف من ٝبلة أحواؿ القيامة أيضن  ٝبلة أحواؿ القيامة:ُب اآلية األكٔب أف من 

 كزف األعماؿ.
 التفسري:

عن  (لنٍسألىن  ا٤برسلْب)كفلنسألن األمم الذين أرسل إليهم ا٤برسلوف: ماذا أجبتم رسلنا إليكم؟ 
 تبليغهم لرسالت رهبم، كعم ا أجابتهم بو أ٩بهم.



 

 

 ٕٔٗ 

نياا ألعما٥بم ُب ن  مً  لمو هم ما عملوا بعً كلًٌ فلىنقيص ن  على ا٣بلق   فيما أمرانىم بو، كما هنيناىم عنو،  الدُّ
 ا غائبْب عنهم ُب حاؿ من األحواؿ.ن  كما كي 

ككزف أعماؿ الناس يـو القيامة يكوف ٗبيزاف حقيقي ابلعدؿ كالقسط الذم ل ظلم فيو، فمن 
 لفائزكف.فأكلئك ىم ا - لكثرة حسناتو -ثقلت موازين أعمالو 

فأكلئك ىم الذين أضاعوا حظ هم من رضواف هللا  - لكثرة سيئاتو -كمن خىف ٍت موازين أعمالو 
 تعأب، بسبب ٘باكزىم ا٢بد ٔبحد آايت هللا تعأب كعدـ النقياد ٥با.

 اهلداايت املستنبطة:
أك  الن عن أف يكونوا رس األهنم ل ٱبرجو  ؛عباده كلٌ اسب  آلية تدؿ على أنو تعأب ٰبي ا -ُ

 إليهم. الن رسمي 
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ )ناُب نفيو ُب قولو تعأب: كإثبات سؤاؿ األمم ىنا ل يي  -ِ

 ؛[ّٗ:]الرٞبن (ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب) :كقولو ،[ٖٕ:]القصص (ڦ
خريْب ىو السؤاؿ ٤بعرفة تفاصيل كا٤بنفي ُب اآليتْب األي  ،ألف ا٤بسئوؿ عنو ىنا ىو التبليغ

 .ذنوهبم
 

*      *      * 
  



 

 

 ٖٔٗ 

 عه اهلل علٙ عبادِنجسٗ ِى

 (ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ)

 [َُ]األعراؼ:

 :املفرداتمعاين 
 ا.ا لكم فيها، كجعلناىا لكم قرارن مكن  : ﴾ۓ﴿
 ما تعيشوف بو.: ﴾ۇ﴿

 البالغة:
فوس الٍب ل فإف النُّ  ىم؛على قلة شكر  توبيخه  ،﴾ۆ ۆ ۈ﴿تذييل ا١بملة بقولو:  .ُ

 .الذكرايت الصا٢بةرىا التهديد قد تنفعها يزجي 
من  كفتنزيل للذين ىم ا٤بقصود ؛٤بفيد للتحقيقا ﴾ے﴿ أتكيد ا٣برب بالـ القسم كقد .ِ

نكر ا عبدكا غّب هللا كاف حا٥بم كحاؿ من يي م  ػألهنم ل ؛نكر مضموف ا٣بربمن يي  ا٣بطاب منزلةى 
 أف هللا ىو الذم مكنهم من األرض، أك كحاؿ من ينكر كقوع التمكْب من أصلو.

 املناسبة:
م، ٍب خو   قى بعد أف أمر هللا تعأب ا٣بلٍ  فهم بعذاب ٗبتابعة األنبياء عليهم السالـ كبقبوؿ دعَو

نيا  ،﴾.فػىلىنىٍسئػىلىن ..﴿كبعذاب اآلخرة من كجهْب: السؤاؿ كا٢بساب:  ،﴾كىكىٍم ًمٍن قػىٍريىةو أىٍىلىٍكناىا﴿: الدُّ
هم ُب ىذه اآلية بقبوؿ دعوة األنبياء عليهم السالـ عن بى رغ   ﴾ا٢بٍىقُّ كىاٍلوىٍزفي يػىٍومىًئذو ﴿ككزف األعماؿ: 

 وجب الطاعة.عم تي عم هللا عليهم، ككثرة النًٌ طريق التذكّب بكثرة نً 
 التفسري:

ُب األرض، كجعلنا لكم فيها أسباابن للعيش، فكاف عليكم أف  - اي بِب آدـ -كلقد مىك ناكم 
 .الن كاف قلي  تشكركا هللا على ذلك، لكن شكركم



 

 

 ٔٗٗ 

 : املستنبطة اهلداايت
ي أ نعم هللا على البشر أف  من أجلًٌ  -ُ هبا، ٕبيث يتمك نوف من البناء هم لنتفاع ؛األرض ٥بمىى

 عليها كحىٍرثها، كاستخراج ما ُب ابطنها لالنتفاع بو.
 .ا٥باكى ض صاحبها لزى عرًٌ يي  ؛إٮباؿ شكر النعمة -ِ

 

*      *      * 
 

  



 

 

 ٔٗ٘ 

 
 بالطجْد آلدو ّإغْاٛ الػٔطاٌ ّطسدِ مً اجلي٘تهسٓه البػسٓ٘ 

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ) 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ائ ائ ەئ ەئ

ڄ ڄ ڄ ڄ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ٿ

ڌ ڎ  چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڃ ڃ چ چ چ ڃ ڃ

ڳ ڳ ڳ ڳ  ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ

 .[ُٖ-ُُ]األعراؼ: (ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ

 
 املفردات:معاين 

 ا٢بقّبين، الذليلْب. :﴾اغرينالص  ﴿
 أمهلِب. :﴾أنظر٘ب﴿
 م.هن  د  م، كأصي هن  دى ص  ألترى : ﴾ألقعدف  ﴿
 ا.، مذمومن ٩بقواتن : ﴾اكمن مذؤي ﴿
 ا.مطركدن : ﴾اورن حي مدٍ ﴿

 اإلعراب:
أىل  )ا٤ببتػدأ، ك خربي  فعليةه  ٝبلةه  (:مىنػىعىكى )استفهامية مبتدأ،  (:ما) :﴾ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  ﴿
ا ُب  زاد كثػّبن زائدة، كالتقػدير: مػا منعػك أف تسػجد، كتيػ صلةه  (:أىل  )ُب موضع نصب ٗبنعك، ك (:تىٍسجيدى 

 كفائدة زايدَا توكيد معُب الفعل الذم تدخل عليو كٙبقيقو. ،ـ العربكال



 

 

 ٔٗٙ 

 البالغة:
  خلقنا أابكم كصوران أابكم.على حذؼ مضاؼ، أم : ﴾ۋ ۋ ۅ  ﴿

 ،ككفره ،كإلظهار معاندتو ،للتوبيخ ؛و تعأب ٗبا منعو من السجودمً لٍ السؤاؿ مع عً  :﴾ٻ ٻ ﴿
 أبصل آدـ. وً ائً رى دً كازٍ  ،كافتخاره أبصلو ،ككربه

 املناسبة:
، ٍب لن أك ابقة بقبوؿ دعوة األنبياء عليهم السالـ، ابلتخويف ب هللا تعأب ُب اآلايت الس  رغ  

مو أبمر ٍب أتبعو ببياف أنو خلق أابان آدـ ككر   ابلتنبيو على كثرة نعم هللا تعأب على ا٣بلق، اثنيناابلَبغيب 
ا٤بالئكة ابلسجود لو، كاإلنعاـ على األب إنعاـ على البن، لكن قد يتعرض الناس لوسوسة الشيطاف 

 د كا١بحود.رُّ عم العظيمة التمى كإغوائو، كل يليق هبم مع ىذه النًٌ 
 التفسري:

أابكم آدـ، ٍب صو رانه ُب أحسن صورة، كأحسن تقوٙب، ٍب أىمىٍران  - أيها الناس -قد أنشأان كل
 ا٤بالئكة ابلسجود إكرامنا لو، فامتثلوا كسجدكا، إل إبليس أىب أف يسجد تكربنا كعنادنا.

شيء منعك من امتثاؿ أمرم لك ابلسجود آلدـ؛ قاؿ إبليس  قاؿ هللا تعأب توبيخنا إلبليس: أمُّ 
 يبنا ربو: منعِب أ٘ب أفضل منو، فقد خلقتِب من انر، كخلقتو ىو من طْب، كالنار أشرؼ من الطْب.٦بي 

قاؿ هللا لو: اىبط من ا١بنة، فليس لك أف تتكرب فيها؛ ألهنا دار الطيًٌبْب الطاىرين، فما ٯبوز لك 
من ا٢بقّبين الذليلْب، كإف كنت ترل نفسك أنك أشرؼ من  - اي إبليس -أف تكوف فيها، إنك 

 آدـ.
 غوم من أستطيع إغواءه من الناس.يـو البعث حٌب أي إٔب  قاؿ إبليس: اي رب، أمهلِب

عليهم ا٤بوت يـو النفخة األكٔب ُب  ميٍمهىلْب الذين كتبتي ػمن ال - اي إبليس -قاؿ لو هللا: إنك 
 هم، كيبقى خالقهم كحده.كلُّ ق  ور حْب ٲبوت ا٣بلالصُّ 

أليقػٍعيدىف  لبِب آدـ  ؛حٌب تركتي امتثاؿ أمرؾ ابلسجود آلدـ إايمقاؿ إبليس: بسبب إضاللك 
 هم عنو كما ضىلىٍلتي أان عن السجود ألبيهم آدـ.ضلٌ على صراطك ا٤بستقيم؛ ألصرفهم كأي 



 

 

 ٔٗٚ 

نيايد ُب اآلخرة، كالَبغيب ُب ىً ٍب آلتًين هم من ٝبيع ا١بهات ابلتزٍ  بهات، كٙبسْب ، كإلقاء الشُّ الدُّ
 عليهم من الكفر. مليوً ما أي ػأكثرىم شاكرين لك؛ لً  - اي رب - هوات، كل ٘بدي الش  

جهنم يـو  من ا١بنة مذمومنا مطركدنا من رٞبة هللا، كألمبف   - اي إبليس -قاؿ هللا لو: اخرج 
 كعصى أمر ربو. ،عك كاطاعكمن اتب كلًٌ كمن   ،القيامة منك

 :املستنبطة اهلداايت
 دل ت اآلايت على أف من عصى موله فهو ذليل. -ُ
أنواع  كلٌ ىم عن الصراط ا٤بستقيم بد أف يصدُّ أعلن الشيطاف عداكتو لبِب آدـ، كتوع   -ِ

 الوسائل كاألساليب.
 لعقوابت هللا الدنيوية كاألخركية. كأهنا سببه  ،خطورة ا٤بعصية -ّ
 كالتصوير  كحده، كل يستطيع أحد من البشر فعل شيء منهما.ا٣بلق  -ْ
ىقػٍعيدىف  ٥بىيٍم ًصراطىكى اٍلميٍستىًقيمى ﴿قولو تعأب:  -ٓ ابلدين  اػن على أف إبليس كاف عا٤ب يدؿ: ﴾ألى

 ألف صراط هللا ا٤بستقيم ىو دينو ا٢بق. ؛ا٢بق، كا٤بنهج الصحيح
فينبغي  ؛أكجو ا٢بياة كلًٌ كاحد، كإ٭با أتٌب من   ت إغواء الشياطْب ل تقتصر على كجوو لن ك ا٧ب -ٔ

 .ا٢بذر من الشيطاف
ُب ثبوت  أصله ، ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ﴿ قولو تعأب: -ٕ

 .الفساد بينهم وً شُّ شى من سّبتو في من ٱبي  ؛تهمرجوا من ٧بلٌ ة أف ٱبي ا٢بق ألىل الًٌ 
 

*      *      * 
 

  



 

 

 ٔٗٛ 

 
  قص٘ آدو يف اجلي٘ ّخسّجُ ميَا

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ )

﮴ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 

ېئ  ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ

-ُٗ]األعراؼ: (ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ
ِٓ] 

 املفردات:معاين 
 خفي.َب، كأي ما سي : ﴾مكرً ما كي ﴿
ًَ سوءى ﴿  عوراَما.: ﴾ماا
 ف ٥بما.لى كحى  مى أقسى : ﴾ماهي كقا٠بىى ﴿
 ا.ٮبي ا، كغر  ٮبي أى فجر  : ﴾اٮبيى ل  فد  ﴿
 ا.ذى عا، كأخى رى شى : ﴾اقى فً كطى ﴿
 اف.قى زً لٍ يػى : ﴾اففى صً ٱبىٍ ﴿

 اإلعراب:
 لكما ٤بن الناصحْب. ٗبحذكؼ، كتقديره: انصحه  متعلقه  (لىكيما) :﴾ًإٌ٘بً لىكيما لىًمنى الن اًصًحْبى ﴿



 

 

 ٜٔٗ 

 البالغة:
 منها. كلُب النهي عن األ مبالغةن  ؛ابلقرب كل عن األعرب   :﴾كىل تػىٍقرىاب ىًذًه الش جىرىةى ﴿
 لدفع شبهة الكذب.؛ كالالـ ،كأبفٌ  ،مسى القى ػ: ا٣برب ب دى أك   :﴾كىقا٠بىىهيما ًإٌ٘بً لىكيما﴿

 املناسبة:
ُب إغواء الناس. كالقصد  كدكر شياطْب ا١بنٌ  ،شأة األكٔب للبشرـ عن الن  كالُب ال اآلايت استمراره 

طرؽ ا٥بداية، كٙبذيرىم من كساكس الشياطْب، فإف الشيطاف بسبب إٔب  من القصة إرشاد الناس
ما ما ٮبا فيو من النعمة كاللباس هي بػى ليسلي  ؛كا٣بديعة ،كالوسوسة ،سعى ُب ا٤بكر حٌواءحسده آلدـ ك 

 ا٢بسن. 
 :التفسري

 ٩با فيها من الطيبات ما شئتما، كالا١بنة، ف حٌواءأنت كزكجتك  نٍ كي كقاؿ هللا آلدـ: اي آدـ، اسٍ 
كنتما   ؛تما منها بعد هنيي لكماكلفإنكما إف أ ، من ىذه الشجرة )شجرة عىي نها هللا ٥بما(كالكل أت

 من ا٤بتجاكزين ٢بدكد هللا.
منا خفياا إبليس؛ لييٍظًهر ٥بما ما سيَب عنهما من عوراَما، كقاؿ ٥بما: ما هناكما هللا كالفألقى ٥بما  

 من ىذه الشجرة إل كراىة أف تكوان مىلىكىْب، كإل كراىة أف تكوان من ا٣بالدين ُب ا١بنة. كلعن األ
 ٤بن الناصحْب فيما أشرت عليكما بو. - حٌواء آدـ ك اي -كحلف ٥بما اب: إ٘ب لكما 

ًيا عن األكالما أفىحىط هما من ا٤بنزلة الٍب كاان فيها ٖبداع منو كغركر، فل    كل من الشجرة الٍب هني
ا عوراَما، كانداٮبا منها ظهرت ٥بما عوراَما مكشوفة، فأخذا يػيٍلزًقاف عليهما من كرؽ ا١بنة؛ ليسَبي 

لكما  رنا لكما: إف الشيطاف عدك  من ىذه الشجرة، كأقل لكما ٧بذٌ  كلأٓب أهنكما عن األ: الن رهبما قائ
ي   العداكة؟! بْبًٌ

 من الشجرة، كإف ٓب كل: اي ربنا، ظلمنا أنفسنا ابرتكاب ما هنيتنا عنو من األحٌواءقاؿ آدـ ك 
نيانا ُب لنكونن  من ا٣باسرين إبضاعتنا حظٌ  ؛تغفر لنا ذنوبنا كترٞبنا برٞبتك  كاآلخرة. الدُّ

لبعض، كلكم  األرض، كسيكوف بعضكم عدكٌ إٔب  كإبليس: اىبطوا من ا١بنة ،حٌواءك  ،قاؿ هللا آلـ



 

 

 ٔ٘ٓ 

، كٛبتُّعه ٗبا فيها كقتو إٔب  استقرارو  ُب األرض مكافي   ى.أجل مسم  إٔب  معلـو
، اؿو ر هللا لكم من آجى ما قد   دةى يتهما: ُب ىذه األرض ٙبىٍيػىٍوفى مي كذرًٌ  ،حٌواءك  ،قاؿ هللا ٨باطبنا آدـ

 دفنوف، كمن قبوركم ٚبرجوف للبعث.كفيها ٛبوتوف كتي 
 :املستنبطة اهلداايت

هبذه الفضيلة ٕبضور إبليس بعد  ﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ﴿ُب توجيو ا٣بطاب آلدـ  -ُ
 ؛العقاب لى ىى أٍ عليو ُب حْب عقاب من استى  عم ٤برضيو ألف إعطاء النٌ  ؛إىانةو  زايدةي  ؛طرده
 .كمستحق العقوبة ،اإلنعاـ قًٌ حً ستى ا للتفاكت بْب مي على ا٤بعاقب، كإظهارن  ةو رى حسٍ  زايدةي 

 - إذا صدرت منو الذنوب -من أىشبىوى آدـ ابلعَباؼ كسؤاؿ ا٤بغفرة كالندـ كاإلقالع  -ِ
فإنو ل  - إذا صدر منو الذنب ابإلصرار كالعناد -كمن أٍشبىوى إبليس  ،اجتباه ربو كىداه

 ا.يزداد من هللا إل بػيٍعدن 
 

*      *      * 
 

  



 

 

 ٔ٘ٔ 

 
 لبين آدو ّحترٓسٍه مً فتي٘ الػٔطاٌ الدُّىٔاتْفري حْاٜج 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ )

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 

 [ِٕ-ِٔ]األعراؼ: (ہ ہ ہ ہ ھ

 معاين املفردات:
 عوراتكم، كىو لباس الضركرة.يسَب : ﴾كماتً ءى م سوٍ ارً وى يػي ﴿
 ينة.الزًٌ  اسي بى لً : ﴾اشن يً كرً ﴿
 م.كي عن  دى م، كٱبىٍ كي ن  ضل  يي : ﴾مكي ن  نػى تً فٍ يػى ﴿

 البالغة:
قيم البهائم ذات اف، كيي ت  نبت القطن كالكً يي  ا، أم أنزلنا مطرن مرسله  ٦بازه  :﴾اقىٍد أىنٍػزىٍلنا عىلىٍيكيٍم لًباسن ﴿

 كاألشعار. ،كاألكابر ،األصواؼ
 املناسبة:

ا ٥بما، أابف أنو تعأب األرض، كجعل األرض مستقرن إٔب  اب٥ببوط حٌواءبعد أف أمر هللا تعأب آدـ ك 
نياين ك ما ٰبتاجوف إليو ُب شؤكف الدًٌ  كلأنزؿ   تاج إليو ُب الدين ، كمن ٝبلتها اللباس الذم ٰبي الدُّ

نياك   ٕبق.. كذلك يقتضي شكر هللا على نعمو العظيمة كعبادتو الدُّ
 التفسري: 
، قد جعلنا لكم لباسنا ضركرايا لسَب عوراتكم، كجعلنا لكم لباسنا كمالياا تتجىم لوف بو اي بن آدم

 من ىذا اللباس خّبه  -الٍب ىي امتثاؿ ما أمر هللا بو كاجتناب ما هنى عنو -ُب الناس، كلباس التقول 



 

 

 ٕٔ٘ 

درتو، لعلكم تتذكركف نعمو عليكم على قي ي، ذلك ا٤بذكور من اللباس من آايت هللا الدالة ا٢بسًٌ 
 فتشكركهنا.

، ل يػىغير ن كم الشيطاف بتزيْب ا٤بعصية بَبؾ اللباس ا٢بسي لسَب العورة أك ترؾ لباس اي بن آدم
من الشجرة حٌب كاف م ؿ ذلك أف أخرجهما من ا١بنة،  كلالتقول، فقد خدع أبويكم بتزيْب األ

 ؛م كأنتم ل تركهنم كل تشاىدكهنمذريتو يركنكم كيشاىدكنككبدت ٥بما عوراَما، إف الشيطاف ك 
فيلزمكم ا٢بذر منو كمن ذريتو، إان جعلنا الشياطْب أكلياء للذين ل يؤمنوف اب، كأما ا٤بؤمنوف الذين 

 يعملوف الصا٢بات فال سبيل ٥بم عليهم.
 :املستنبطة اهلداايت

من كسوسة  وي يى قً خلق آدـ كما لى  كر قصةبعد الفراغ من ذً  ﴾ڄ ڄ﴿داء ُب اآليتْب النٌ  -ُ
 .كوً رى ادم عدكىم، كٙبَبس من الوقوع ُب شى عى آلابئها، كتػي  رى أى ثٍ أف تػى الذرية  ثٌ حى ػً ؛ لالشيطاف

وف على نزع اللباس الظاىرم؛ لتنكشف العورات، فيهي إٔب  من أعواف الشيطاف يدعوف كثّبه  -ِ
 الناس فعل ا٤بنكرات كارتكاب الفواحش.

عن أعْب  على كجوب سَب العورة ﴾ڃ ڃ چ چ ڃ ڃ﴿ :قولو تعأب دؿ -ّ
 الناس.

 

*      *      * 
 

  



 

 

 ٖٔ٘ 

 
 زضْلُإىل  تػسٓع املػسنني تكلٔد اآلباٛ ّتػسٓع اهلل الْحٕ

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ) 

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې

ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی  وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ

 (ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب
 [َّ-ِٖ]األعراؼ:

 معاين املفردات:
 ابلعدؿ. :﴾ابلقسط﴿

 اإلعراب:
أىكيٍم تػىعيوديكفى ﴿ ، ٧بذكؼو  مصدرو  ألهنا صفةي  ؛ُب موضع نصب (كىما): الكاؼ ُب ﴾كىما بىدى

 مثل ما بدأكم. ادن تقديره: تعودكف عوٍ 
 املناسبة:

من آاثر  اذكر ىنا أثرن  ؛عليهم طْبل  سى ء للكافرين مي انى رى ا ذكر هللا تعأب أنو جعل الشياطْب قػي م  ػل
 تسلط الشياطْب على الذين ل يؤمنوف، كىو طاعتهم ٥بم.

 : املستنبطة اهلداايت
ألف هللا مٌيز اإلنساف ابلعقل الذم يستطيع  ؛اكطبعن  الن عق تقليد اآلابء كاألسالؼ مرفوضه  -ُ

بو التمييز بْب ا٢بق كالباطل، فإف كاف اآلابء على حق كخّب، جاز اتباعهم كتقليدىم، كإف  
 عد عن منهجهم كطريقهم، كإل كانوا على جهل كخطأ.كانوا على ضاللة كشر، كجب البي 

ن األمر ابلفحشاء كا٤بنكر ع منزٌهه  تعأب ل أيمر هللا إل ابلعدؿ كالستقامة، كىو  -ِ



 

 

 ٔ٘ٗ 

 كا٤بعاصي.
ا٣بّب، بعد ىداية أصل التوحيد كمعرفة هللا، إٔب  ايزيد هللا تعأب ا٤بؤمنْب ىداية كتوفيقن  -ّ

 .بوت الضاللة على الكافر بسبب إصغائو لوساكس الشيطافكثي 
مفطوركف على فطرة التوحيد كمعرفة هللا تعأب، ٍب يتغّب  ا عند خلقهم ٨بلوقوفالناس ٝبيعن  -ْ

 حاؿ بعضهم ٗبؤثرات البيئة كالتعليم كالتوجيو ُب البيت كا٤بدرسة كاجملتمع.
 

*      *      * 
 
 

  



 

 

 ٔ٘٘ 

 
 الثالث املُضُع

 آلِات مو سُرة الكًف التخلّلْ التفسري
 ةالسُّور حَّت ختام  (ٔٙ)من اتآية 

 
 

 املكطع األّل
 ّاخلطس زحل٘ مْضٙ

ېئ ېئ ېئ  ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ﴿

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ىئ يئ  ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ   پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

ڃڃ چ چ       ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ    ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲   ہ ہ ہ ہ ھ   ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ   ں ڻ

﮳ ﮴ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 

ېئ ېئ  ې ېى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ

حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب   ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ



 

 

 ٔ٘ٙ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ جث مث ىث يث حج مج    جت حت خت مت ىت يت

ڤ ڤ ڤ  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ   پ ڀ ڀ ڀ ڀ

ڃ ڃ چ چ چچ   ڄ ڄ ڃ ڃ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ڤ

ک ک    ڑ ک  ڈژ ژ ڑ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڇ ڇ ڍ ڍ ڇ ڇ

ڱ ں ں ڻ   ڱ ڱ ڱ     ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے   ڻ ڻ ۀ ۀ ہ   ڻ

ٴۇ ۋ ۋ ۅ    ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ

ەئ وئ     ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ       ۉ ې ۅ ۉ

 ﴾ی ی ی جئ   ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ ی  وئ
 .[ّٖ-َٔ]الكهف:

  :متَٔد
مػػاف كحػػواجز ا٤بكػػاف السػػالـ، قصػػةه عجيبػػةه تتجػػاكز بنػػا حػػدكد الز  مػػع ا٣بضػػر عليهمػػا  قصػػة موسػػى

ا خطيبن  اه من فرعوف كجنوده، كقاـ ، بعد أف مك ن هللا تعأب لو ك٪ب  زمًن موسى إٔب  لتعود بنا
ا٤بالحقػة كالضػطهاد مػن ًقبىػًل فرعػوفى أكقات ك  ،التمحيصكزماف  ،ـ البتالءرىم أباي  كً ذ  ُب بِب إسرائيل يي 

عنػا ُب النفػوس كأتثػّبنا علػى كقػٍ  مػو كالصر كالتمكْب من عند هللا تعأب، فكاف لنوًدًه، ٍب أايـ الن  كج
 :موسػى  ؟ أجاباي نيب  هللا ىل ىناؾ من ىو أعلم منك :سألوأصحابو فالقلوب، حٌب قاـ أحد 

 .بصيغة عمليةلكٍن ا٤بفاجأةي أتٌب ُب رسالةو إ٥بيةو  ،ل
ػػد ثىًِب  بٍػػني   أييبىٌ ركل البخػػارم ُب صػػحيحو بسػػنده مػػن حػػديث ابػػن عىب ػػاسو رضػػي هللا عنهمػػا قىػػاؿى حى

... ُموَسى َرُسوُل اَّللَِّ ذَكََّر النَّاَس يَ ْوًم ا َح َّتَّ ِإَذا فَاَض ِت اْلُعيُ وُن،  » :ملسو هيلع هللا ىلص رىسيوؿي اّلل ً  قىاؿى  :قىاؿى  كىٍعبو 



 

 

 ٔ٘ٚ 

 ، ، فَ ُعِتَب قَاَل ل ؟َىْل يف اأَلْرِض َأَحٌد َأْعَلُم ِمْنكَ  :فََأْدرََكُو رَُجٌل، فَ َقاَل َأي َرُسوَل اَّللَِّ َوَرقَِّت اْلُقُلوُب َوىلَّ
...إىل  يَ ُردَّ اْلِعْلمَ  َعَلْيِو ِإْذ لَْ   .(ُ)ا٢بديث  «اَّللَِّ

ٍعتي قاؿ كىٍعبو   ٍبنً  يبىٌو أي  عىنٍ  :كركل اإلماـ مسلم ُب صحيحو بسنده :  ملسو هيلع هللا ىلص رىسيوؿى اّللًٌ : ٠بًى يػىقيوؿي
َأيُّ الّناِس َأْعَلُم؟ فَ َقاَل: َأَن َأْعَلُم، قَاَل: فَ َعَتَب اَّللِّ  :يف َبِن ِإْسَرائِيَل، َفُسِئلَ  اَخِطيبً  قَاَم ُموسَى »

ِمْن ِعَباِدي مبَْجَمِع اْلَبْحَرْيِن ُىَو َأْعَلُم ِمْنَك، قَاَل  اَأّن َعْبدً  :َعَلْيِو ِإْذ لَْ يَ ُردَّ اْلِعْلَم ِإلَْيِو، فََأْوَحَى اَّلّلُ ِإلَْيوِ 
ْل ُحواتً  :َأْي َربِّ َكْيَف يل بِِو؟ َفِقيَل َلوُ  :ُموَسىَ  يف ِمْكَتٍل، َفَحْيُث تَ ْفِقُد اْْلُوَت فَ ُهَو ُثَّ، فَاْنطََلَق  امحِْ

يف ِمْكَتٍل، َواْنطََلَق ُىَو َوفَ َتاُه َيِْشَياِن  ، ُحواتً َفَحَمَل ُموَسَى َواْنطََلَق َمَعُو فَ َتاُه، َوُىَو يُوَشُع ْبُن نُوٍن، 
َوفَ َتاُه، فَاْضَطَرَب اْْلُوُت يف اْلِمْكَتِل، َحَّّتَ َخَرَج ِمَن اْلِمْكَتِل،  َحَّتََّ أَتَ َيا الصَّْخَرَة، فَ َرَقَد ُموَسَى 

، وََكاَن  َعْنُو ِجْريََة اْلَماِء َحَّتََّ َكاَن ِمْثَل الطَّاِق، َفَكاَن ِلْلُحوِت َسَرِبً َفَسَقَط يف اْلَبْحِر، قَاَل: َوَأْمَسَك اَّللَُّ 
َلتَ ُهَما، َوَنِسَي َصاِحُب ُموَسَى َأْن ُ ِِْبَُه، فَ َلّما َأْصَبَح اِلُموَسَى َوفَ َتاُه َعَجبً  ، فَاْنطََلَقا بَِقّيَة يَ ْوِمِهَما َولَي ْ

 َجاَوزَ  َحَّّتَ  يَ ْنَصبْ  َولَْ : قَالَ ، ﴾ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ﴿ :هُ قَاَل ِلَفَتا ُموَسَى 
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ   ٺ ٺ ٺ ٿ﴿ :قَالَ  ،ِبوِ  أُِمرَ  اّلِذي اْلَمَكانَ 

 ،﴾ڃڃ چ چ چ چ      ڄ ڃ ڃ﴿ :ُموَسىَ  قَالَ  ،﴾ڄ ڄ    ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ
 َلوُ  فَ َقالَ ، ُموَسىَ  َعَلْيوِ  مَ َفَسلَّ  ،بِثَ ْوبٍ  َعَلْيوِ  ىُمَسجَّ  الً رَجُ  فَ َرَأىَ  الّصْخَرةَ  أَتَ َيا َحَّّتَ  ،آََثَرمُهَا انِ يَ ُقصَّ 

 َعَلىَ  كَ ِإنَّ : قَالَ ، نَ َعمْ : قَالَ  ؟ِإْسَرائِيلَ  َبِن  ُموَسىَ : قَالَ  ،ُموَسىَ  َأنَ : قَالَ  ؟مُ الالسَّ  أبَِْرِضكَ  َأّنََّ : اْْلَِضرُ 
 ُموَسىَ  َلوُ  قَالَ ، تَ ْعَلُموُ  ل َمِنيوِ َعلَّ  اَّللَِّ  ِعْلمَ  ِمنْ  ِعْلمٍ  َعَلىَ  َوَأنَ ، َأْعَلُموُ  ل اَّللَُّ  َمَكوُ َعلَّ  اَّللَِّ  ِعْلمِ  ِمنْ  ِعْلمٍ 
: ﴿ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  ڳ ڳ﴿ ؟﴾ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ

 :اْْلَِضرُ  َلوُ  قَالَ  ،﴾ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲  ہ ھ ہ ہہ   ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ   ڻ
 َوُموَسىَ  اْْلَِضرُ  فَاْنطََلقَ ، نَ َعمْ : قَالَ  ،﴾﮴ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ﴿

 ِبَغرْيِ  َفَحَمُلومُهَا اْْلَِضرَ  فَ َعَرُفوا، َيِْمُلومُهَا َأنْ  َماُىمْ كلّ فَ ، َسِفيَنةٌ  ِِبَِما تْ َفَمرَّ ، اْلَبْحرِ  َساِحلِ  َعَلىَ  َيِْشَيانِ 

                                                           

  (.ِْٕٕ)ح :الكهف سورة منابب  ،التفسّب كتاب ،صحيحو ُب البخارم ركاه (ُ)



 

 

 ٔ٘ٛ 

 َعَمْدتَ  نَ ْوٍل، ِبَغرْيِ  مَحَُلونَ  قَ ْومٌ : ُموَسىَ  َلوُ  فَ َقالَ ، فَ نَ َزَعوُ  الّسِفيَنةِ  أَْلَواحِ  ِمنْ  َلْوحٍ إىل  اْْلَِضرُ  فَ َعَمدَ ، نَ ْولٍ 
ئً  ِجْئتَ  َلَقدْ  !َأْىَلَها لِتُ ْغِرقَ  َفَخَرقْ تَ َها َسِفيَنِتِهمْ إىل  ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ﴿ ،اِإْمرً  اَشي ْ

ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی  ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ

َنَما ،ِفيَنةِ السَّ  ِمنَ  َخَرَجا ُثَّ  ،﴾حئ مئ ىئ يئ جب  ی جئ  ِإَذا اِحلِ السَّ  َعَلىَ  َيِْشَيانِ  مُهَا فَ بَ ي ْ
خت مت ىت ﴿ :ُموَسىَ  فَ َقالَ  ،فَ َقتَ َلوُ  ،بَِيِدهِ  فَاقْ تَ َلَعوُ  ،ِبَرْأِسوِ  اْْلَِضرُ  فََأَخذَ  ،اْلِغْلَمانِ  َمعَ  يَ ْلَعبُ  مٌ ُغال

: قَالَ  ؟﴾ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ﴿ :قَالَ  ،﴾جث مث ىث يث حج مج   يت
ڤ ڤ  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ   ڀ ڀ﴿ :قَالَ ، اأُلوىَلَ  ِمنَ  َأَشدُّ  َوَىِذهِ 

 فَ َقامَ  ،َماِئالً  ﴾ڃ ڃ چ چ   ڄ ڄ ڃ ڃ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ڤ ڤ
َناُىمْ  قَ ْومٌ : ُموَسىَ  َلوُ  قَالَ  بَِيِدِه، فََأقَاَموُ  اْْلَِضرُ  ڇ ڇ  ڇ ڇ﴿ ،يُْطِعُمونَ  َولَْ  ُيَضيّ ُفونَ  فَ َلمْ  أَتَ ي ْ

 اّللًٌ  رىسيوؿي  قىاؿى  ،﴾ک ک ک گ   ڑ ک  ڈژ ژ ڑ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ
َنا يُ َقصَّ  َحَّّتَ  َصبَ رَ  َكانَ  أَنّوُ  َلَوِدْدتُ ، ُموَسىَ  اَّللُّ  يَ ْرَحمُ » :ملسو هيلع هللا ىلص  اّللًٌ  رىسيوؿي  كىقىاؿى : قىاؿى ، «َأْخَباِرمِهَا ِمنْ  َعَلي ْ
 نَ َقرَ  ُثُّ ، الّسِفيَنةِ  َحْرفِ  َعَلىَ  َوَقعَ  َحَّّتَ  ُعْصُفورٌ  َوَجاءَ »: قاؿى  ،«ِنْسَيانً  ُموَسىَ  ِمنْ  اأُلوىَلَ  َكاَنتِ » :ملسو هيلع هللا ىلص
 ِمنَ  اْلُعْصُفورُ  َىَذا نَ َقصَ  َما ِمْثلَ  ِإلّ  اَّللِّ  ِعْلمِ  ِمنْ  َوِعْلُمكَ  ِعْلِمي نَ َقصَ  َما: اْْلَِضرُ  َلوُ  فَ َقالَ ، اْلَبْحرِ  يف 

  .(ُ)«اْلَبْحرِ 
 :املياضب٘ :اًلأّ

  :ة الكرٲبة، كبياف ذلك من كجوهو السُّور ياؽ ها العجيب مع سً اقي سى ها الوثيقة كاتًٌ ٥بذه القصة صلتي 
لكو عادؿه ُب حكمو، كمن ذلك إىالكو ابقة أنو تعأب رحيمه ُب مي ُب اآلية الس   ا بْب هللا م  ػل

ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﴿ :للظا٤بْب بعد إمها٥بم كإعذارىم قاؿ تعأب

                                                           

 لي فيكً  أعلم؟ الناس أمُّ  ل:ئً سي  إذا للعآب ستحبيي  ما :ابب ،العلم كتاب  ،صحيحو ُب البخارم اإلماـ ركاه ا٢بديث:( ُ)
، كركاه (َِِّ)ح: السالـ عليهما موسى مع ا٣بضر حديث :ابب األنبياء كتاب كُب ،(ُِِ: )حهللا إٔب العلم

 (.َِّٖح) :ابب من فضائل ا٣بضر ،كتاب الفضائل  ،مسلم ُب صحيحو



 

 

 ٜٔ٘ 

بْب  ُب ىذه القصة أمثلةن  ،[ٖٓ:]الكهف ﴾ ﮵ ﮶﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀
، ك٤با جعل هللا ٥بالؾ فقد جعل هللا للقاء موسى مع  :اددن ا ٧بي الظا٤بْب موعدن  كاقعيةن للرٞبة كالعدًؿ اإل٥بيًٌ

ا، فا٣بضر موعدن  ، كليعلم الدعاةي كا٤بصلحوف أف إمهاؿ هللا للظا٤بْب  كلٌ ا مؤك دن شيء لو كقته كتقديره
كاستدراجهم كا٤بسارعة ٥بم ُب ا٣بّبات ٢ًبىكىمو جليلةو، كما ٛبٌخضٍت أفعاؿي ا٣بضًر الٍب فعلها عن أمرو 

 عجيبةو.  ًحكىمو  إ٥بيٌو عن
فقد اشتملت  :ة ك٧بورًىا العاـة الكرٲبالسُّور ها مع ابقي القصص الواردة ُب ها كانتظامي لتي أما صً 

لًٌق بنا ُب أجواًء الفضيلة، ٗبا تي  مو كمعافو ساميةو، يى ره من قً قرٌ سورةي الكهف على قصص عجيبة ٙبي
لًٌ ا، كتكشفى شيئن ىى ارى وى  لنا أغٍ ربى كتغوصي ُب أعماؽ النفس البشرية لتسٍ  ي لنا معآبى ا من مكنوانَا، ك٘بي

 ن. حى مً ػبات أماـ الـ لنا مفاتحى الث  ًب، كتقدًٌ جاة من الفالعصمة كطرائق الن  
، كال٫بػراؼ عػن طريػق   ، كضياًع ثػىػرىكىاتو ، كإتالًؼ أمواؿو فًبه كثّبةه كم كانت سببنا ُب ىالًؾ أنفيسو
 لنػا قيمػة بػٌْب كاآلخرة. جاءت قصة موسى مع ا٣بضر عليهمػا السػالـ لتي  الدُّنياُب  قاءً ًؾ الش  رى دى إٔب  ا٢بقًٌ 

 كىو أقول األسلحة كأمضاىا أماـ ٦باىيل الفًب كأعاصّب البالء كان.  ،النافعالعلم 
 وجػػػو عقولنػػػا كأنظػػػاران ٫بػػػو العلػػػم الشػػػرعي الػػػذم مػػػن أجلػػػو خػػػرج موسػػػى جػػػاءت لتأخػػػذ أبيػػػدينا كتي 

 لك العبد الصاّب لينهلى من علمو.ذإٔب  العزـي كاإلصراري على مواصلة السّب كهي دي ٰبٍ 
نيازينًة إٔب  ة الكرٲبةً السُّور ا أشار ُب ىذه م  ػأنو تعأب ل :اأيضن  كمن كجوه ا٤بناسبات  ،كمباًىًجهػا الػدُّ

 لطاف، كلكػن مػا قيمتيػوي إذاميٍلًك كالسُّػػزينػةي الػ :ينةً لتمس  ثالثةى ألوافو من ألواًف الزًٌ  :جاءت الرحلةي ا٤بيمونةي 
ا وي كلكن ما مزيػ تي  :كزينةي الولد !كاف بيد مًلكو غاصبو  فما أزينىوي  :كزينة ا٤باؿ !إذا خرج الولد عاقاا جاحدن

 كما ُب قصة الغالمْب اليتيمْب.   !إذا كاف لعبدو صاّبو 
ًٔا  :املفسدات: ثاى

ـي اٍلمىًسّبى كىالط لىبى  ،بىرًحى: زىاؿى  ،أىٍم لى أىزىاؿي  :﴾ل أبرح﴿ كىلى أىتٍػريكيوي كىلى  ،لى أىبٍػرىحي مىا أىانى عىلىٍيًو ٗبىٍعُبى أىٍلزى
 أيفىارًقيوي حىٌب  أىبٍػليغى.

اٍسمي لًلز مىاًف الط وًيًل غىيػٍري ميٍنحىًصًر  - ًبضىم تػىٍْبً  - ا٢ٍبيقيبي قيل كى  ،السُّنيوفي كىاًحديىىا ًحٍقبىةه  :﴾اقبن حي ﴿



 

 

 ٔٙٓ 

. اًر، كىٝبىٍعيوي أىٍحقىابه  اٍلًمٍقدى
 . الذم يسرب فيو: اٍلمىٍسلىكي ﴾ابن رى س﴿
 : التػ عىبي كىاٍلمىشىق ةي.﴾اصىبن ن﴿
ا﴿  رىجىعىا عىلىى أىٍدرىاًجًهمىا ًمٍن حىٍيثي جىاءىا.  :﴾فىاٍرتىد 
 .اأىٍم يػىقيص اًف اأٍلىثػىرى قىصىصن :﴾اقىصىصن ﴿
ئنا صىٍعبنا، اكىىيوى اتًٌبىاعيكى عيٍسرن  ،ٍفًِب ًمٍن أىٍمرًمكلٌ لى تػيٍغًشًِب كىتي  :﴾كىل تػيٍرًىٍقًِب ﴿ يػٍ ٍل عىلىي  بىٍل  أىٍم شى سىهًٌ

 ُب ميتىابػىعىًتكى بًتػىٍرًؾ اٍلمينىاقىشىًة.
دًٌ كى٫بىٍوًهً  :﴾رناًإمٍ ﴿ اًىيىًة كىاإٍلً  .كيقاؿ: أمر اإلمر أم عظم كتفاقم ،اٍلبىًشعي ًمنى اأٍليميوًر كىالد 
 .ألف معو القتل رً مٍ ا٤بنكر كىو أبلغ من اإلً  :﴾انيٍكرن ﴿
ا أىٍذنػىبىٍت، ًقيلى أىٍك أًلىنػ هىا صىًغّبىةه ٓبىٍ  :﴾زىًكي ةن ﴿ ا اٍلوىٍصًف أًلىن وي ٓبٍى يػىرىىى  طىاًىرىةن ًمنى الذُّنيوًب، كىكىصىفىهىا هًبىذى

 . ليًغ ا٢ٍبًٍنثى  تػىبػٍ
بىًغي أىٍف ييٍشًفقى  ،ٝبىٍعي ًمٍسًكْبو  :﴾مىسىاًكْبى ػً ل﴿ انىٍت لًقىٍوـو ضيعىفىاءى يػىنػٍ عىلىٍيًهٍم، كىاٍحتيج  أىف  الس ًفينىةى كى

ًء، كىأىن وي أى  اهًبىًذًه اآٍليىًة عىلىى أىف  اٍلًمٍسًكْبى ىيوى ال ًذم لىوي بػيٍلغىةه ًمنى اٍلعىٍيًش كىالس ًفينىًة ٥ًبىؤيلى ًمنى  لن ٍصلىحي حى
 اٍلفىًقًّب.
 أم سقوطو السريع ُب ا٤باء، أك على الفريسة، اٍنًقضىاًض الط ائًًر، وًمنك أىٍم يىٍسقيطي  :﴾يػىنػٍقىض  ﴿

.  كىكىٍزنيوي انٍػفىعىلى ٫بىٍوي ا٪ٍبىر 
 .قاـ بتدعيمو كإصالحو حٌب ل ينقضٌ  :﴾فىأىقامىوي ﴿

 :: الكساٛاتثالًجا
 ﴾  ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ  ائ ى ېى ې ې ې  ۉ ۉ ۅ﴿ :قولو تعأب

 مرفوعة، ، ابلتاء(لتػيٍغرًؽى ) الباقوف كقرأ رفعنا،( أٍىليها) ابلياء( لًيػىٍغرىؽى ) سائيكالكً  ٞبزة قرأ :[ُٕ:الكهف]
 لبىل، كىمىنٍ  فالفعل( أٍىليها لًيػىٍغرىؽى ) قػىرىأى  مىنٍ ): منصور األزىرم أبو قاؿ .نصبنا( أٍىلىها) مكسورة، كالراء

 تػيٍغرًؽى  لكي السفينة أخرقت": لو كقاؿ  ا٣بضر خاطب  موسى فإف( أٍىلىها لًتػيٍغرىؽ) قػىرىأى 



 

 

 ٔٙٔ 

 .(ُ) ("أىلىها
 يث ىث مث جث    يت ىت مت خت حت  جت يب ىب مب خب حب﴿ :عز  كجل   كقولو

 .(ةن كي  زى ) كقرأ الباقوف أبلف،( زاًكيىةن ) كيعقوب عمرك كأبو كانفع كثّب ابن قرأ :[ْٕ:الكهف] ﴾حج
 كالقسي ة، القاًسية: ذنٍػبنا، كمثلو ٘بىٍنً  ٓب الٍب الن فس: كىى كاحدة، ةي كالزكي   الزاًكيىةي ": منصور أبو قاؿ

 .(ِ) "النامية الطىاىرة: الزاكيىة كمعُب
 :: اإلعسابزابًعا
 أىٍنسا٘ب: أم اشتماؿ، بدؿ ﴾أنسانًٍيو﴿ ىاء ًمنٍ  البدؿً  على نصبو  ٧بلًٌ  ُب ﴾أىذٍكيرىهي  أىفٍ ﴿: قولو

 .ذكرىه
ف مفعوؿ ىيوى  كىقيل ،مصدر ﴾ابن رى سى ﴿ :قػىٍولو  .(اٚبذػ )ل اثى
ٍْب : أم ا٢باًؿ، موضعً  ُب مصدره  أن و: أحديىا أكجوو، ثالثةي  فيو ﴾اقىصىصن ﴿: قولو  أنو: الثا٘ب. قاصًٌ

 ألنو ﴾فارتىد ا﴿ ػب منصوبه  أنو: الثالث. اقىصىصن  يػىقيص اف: أم مقد رو، لفًظو ًمنٍ  بفعلو  منصوبه  مصدره 
 .فػىقىص ا معُب ُب

 "،اتعليمن  لكاف امصدرن  كاف كلو": البقاء أبو قاؿ ،﴾عىل ٍمناه﴿ ػل اثفو  مفعوؿه  :﴾اًعٍلمن ﴿: قولو
 .التفعيلي  مصدرًه كقياسي  ابلتشديد، فػىع ل على وفعلىػ ألف   :يعِب

، أك مفعوؿ ا ذىا رشدمِب أمرن علًٌ تػىٍقًديره على أىف تي ، ﴾تػيعىلًٌمىِب﴿ ػل اثفو  مفعوؿه  ﴾اريٍشدن ﴿: قولو
 أم من أجل الرشد. ،ألجلو

طٍ ﴿ لقولًو ٛبييزه  أنو: أحديٮبا كجهاف، فيو :﴾اخيبػٍرن ﴿: قولو  إذ الفاعليًة، ًمنى  منقوؿه  كىو ﴾ٙبًي
طٍ  ٓب ٩با: األصل ط، ٓب ٤بعُب مصدره  أنو: كالثا٘ب. خىبػىريؾ بو ٰبًي  .اخيبػٍرن  ٱبيٍربٍه ٓب: قوة ُب ىو إذ ٙبًي
 .ُب ا٤بعُب ألف ٓب ٙبط ٗبعُب ٓب ٚبرب ﴾طٍ ٙبيً ﴿ػ مفعوؿ مطلق ل ﴾ارن بػٍ خي ﴿:كقيل

                                                           

مد  األزىرم منصور أبو( ُ)  جامعة -اآلداب البحوث،كلية مركز الناشر: ،القراءات معا٘ب ىػ(،َّٕ :)ت أٞبد بن٧بي
 (.ُُٓ/ِ) (:قُُِْ) أكٔب .ط السعودية، سعود، ا٤بلك

 (.ُُٓ/ِ) :القراءات معا٘ب األزىرم، منصور أبو( ِ)



 

 

 ٕٔٙ 

اب الص ٍّبكرة، كالصو  لـي  ىي: كالثا٘ب. العلة لـي  ىي: أحديٮبا كجهاف، الالـ ُب :﴾لًتػيٍغرًؽى ﴿: قولو
 .بكإ٭با ٢بماية السفينة من ا٤بلك الغاصً  ،ها ليس إلغراؽ أىلهاقى ألف خرٍ  أهنا لـ الصّبكرة أم العاقبة؛

 .بو كغش اه إايه ٞبى لو إذا كذا أىٍرىىقىو ًمنٍ  ﴾تػيٍرًىٍقِب﴿ ػل اثفو  مفعوؿه  :﴾اعيٍسرن ﴿: قولو
. ييضىيًٌفو ضىيػ فىو ًمنٍ  التشديد على كالعام ة .﴾فأبػىٍوا﴿: لقولًو بو مفعوؿه  ﴾ييضىيًٌفيوٮبيىا أىف﴿: قولو
 .كأمالو مىي لو: مثل كٮبا ،ييضيفو أضافىو: ًمنٍ  ابلتخفيف رزين كأبو رجاء كأبو كا٢بسن

 ،مضاؼ ﴾اؽي رى فً ﴿أم فراؽ كصلي ككصلك.  .الوىٍصلً   ٗبعُبالبٍْب  :﴾بػىٍيًِب  ًفرىاؽي ﴿: قولو
 مضاؼ إليو. ﴾بيِب﴿ك

 .التمييز على منصوابف :﴾ازكاة، ريٍٞبن ﴿
 من ا٢باؿً  موضعً  ُب يكوفى  أىفٍ : الثا٘ب. لو مفعوؿه  أن و: أكضحيها أكجوو، ثالثةي  فيو :﴾رىٍٞبىةن ﴿: قولو
 معُب ألف   ا٤بصدرً  انتصابى  ينتًصبى  أىفٍ : الثالث. لزمةه  حاؿه  ، كىياراٞبن  ذلك أراد: أم الفاعل،

ليغى  أىف رىبُّكى  فىأىرىادى ﴿  (ُ) .(فػىرىًٞبىهما) معُب ﴾يػىبػٍ
 :التفطري اإلمجالٕ :خامًطا

 :بداية الرحلة

 ﴾ ېئ ېئ ېئ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ﴿
 [َٔ]الكهف:

نيب هللا موسػى  حبًة ا٤بباركة الٍب ٝبعت بْبسامعو كاتؿو هبذه الرحلة العجيبة كتلك الصُّ  كلٌ تذكّبه ل
 ألنو كػاف ٱبدمػو كيتبعػو كأيخػذ منػو" :ي فٌبفتاه الذم قيل إنو يوشع بن نوف، كإ٭با ٠بي  كبْب"(ِ) ،

                                                           

 طالب أيب بن .كمكي،(َْٕ :ِّٓ/ٕ) :ا٤بكنوف الكتاب علـو ُب ا٤بصوف رالدُّ  ا٢بليب، السمْب عن ا٨بتصرن الن نق (ُ)
مد  بن ٞبىٌوش  ٙبقيق: ،القرآف إعراب كلشٍ مي  ،ىػ(ّْٕ :)ت ا٤بالكي القرطيب األندلسي القّبكا٘ب القيسي ٨بتار بن٧بي

 (.ْْٓ/ُ) ق(:َُْٓ) ِط. بّبكت، - الرسالة مؤسسة .ط الضامن، صاّب حاًب د.
 .(ُٗ/ّ) :التأكيل كحقائق التنزيل مدارؾ النسفي،( ِ)



 

 

 ٖٔٙ 

. "٦بمػػع البحػػرينإٔب  أف أصػػلإٔب  ا، مديػػدن كأمضػػي زمػػاانن  ،الن ا طػػويسأسػػّب سػػّبن " :يقػػوؿ لػػو موسػػى 
فػو ذلػك مػن مشػقةو كعنػاءو، كمهمػا كلٌ حلػة، مهمػا  على مواصػلًة الرٌ  كىذا إصراره من نيب هللا موسى 

ػػ حرصػػو  ةً امي، كُب ىػػذا مػػا يػػدؿ علػػى صػػدؽ عزٲبتًػػو كشػػد  أمضػػى مػػن كقػػتو ُب سػػبيل ىػػذا ا٤بقصػػد الس 
 كا٤بثابرة ُب ٙبصيلو.  ،كصحبة أىلو ،على طلب العلم النافع كالستزادة منو

  :اللقاء املوعود

 ٻ ٻ ٻ ٱ  يئ ىئ  مئ حئ جئ ی ی ی  ی ىئ  ىئ ىئ﴿

  ٿ ٿ ٿ   ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ پ پ پ پ ٻ

-ُٔالكهف:] ﴾ ڄ ڄ     ڦ ڦ  ڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ
ّٔ]. 

البحر، حٌب إٔب  قفز ،ا٩بلحن كتل مً ػيا ا٢بوت الذم كاف ُب السً مكاف ا٤بلتقى، نى إٔب  كصال فلما أفٍ 
ـ الغداء، فتػذكر قدًٌ من فتاه أف يي   ا، فطلب موسىجاكزا ىذا ا٤بكاف كبلغ هبما التعب كا١بوع مبلغن 

 طريقػو للبحػر، فػأدرؾ موسػى  ٗبػا حػدث للحػوت الػذم شػق   الفٌب أنو نسي أف ٱبرب موسػى 
تتبعػػْب آاثر أقػػدامهما، كقػػد اٍختيلًػػفى ُب البحػػريًن: مػػا ٮبػػا؟ كأيػػن أنػػو ا٤بكػػاف ا٤بقصػػود للقػػاء فعػػادا إليػػو، مي 

كخلػػيج العقبػػة، حيػػث يلتقيػػاف عنػػد  سهمػػا خلػػيج الٌسػػويملتقاٮبػػا، أك ٦بمعهمػػا؟ كهللا أعلػػم هبمػػا، كلعل  
 لن فػػػرعْب يػػػذىباف مشػػػاإٔب  رأس شػػبو جزيػػػرة سػػػيناء، طرفهػػػا ا١بنػػويب، حيػػػث يتفػػػرع عنػػػدىا البحػػر األٞبػػػر

كٰبصراف بينهما شبو جزيرة سيناء.. فحيث كاف افَباقهما يكوف اجتماعهما.. أم ىو ٦بمعهمػا، كىػو 
بعػػد خركجػػو ببػػِب إسػػرائيل مػػن   ؾ موسػػىٙبػػرُّ  قػػوم ىػػذا الػػرأم، أفٌ كيي  ٦بمػػع البحػػرين. كهللا أعلػػم،

 .يو على بِب إسرائيل أربعْب سنة. كهللا أعلممصر ٓب ٯباكز شبو جزيرة سيناء، حيث ضيًربى فيها التًٌ 
ما.  البحرين حيث يلتقي اب٣بضر  ٦بمعإٔب  ا كصل موسى كفتاهفلم    نسيا حَو
و ُب ا٤بػاء ل ٲبحػو أثرىػا تًػيى رٍ جى  كيبقػى أثػري  ،البحػرإٔب  بي ، ٍب يثً ٩بيىل حه  أف ٰبيا حوته  :التعجب ثاري كم

  !جرايف ماء البحر



 

 

 ٔٙٗ 

 ڍ  ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ  چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿

 گ گ گ گ ک  ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ  ڌ ڌ

 .[ٔٔ-ْٔالكهف:] ﴾ ڳ ڳ

كصػػفو هللا سػػبحانو الػػذم  ف ا٢بػػوت ىػػو ا٤بوعػػد ا٤بكػػا٘ب للقػػاءأف موضػػع نسػػيا أدرؾ موسػػى 
وديػة أ٠بػى ا٤بقامػات كأشػرؼ كصفو تعأب أبنو عبػده مػن عبػاده؛ كالعبي  ﴾ڇ ڍڇ ڇ ﴿ :فقاؿ

مػن اجتهػادو  الغاايت الٍب مػن أجلهػا خيلًػقى اإلنسػاف، كُب ىػذا مػا يػدؿ علػى مػا كػاف عليػو ا٣بضػر 
أبنو  أساسية من صفات أىل العلم كرجاؿ الدعوة كاإلصالح، كُب كصفو  ُب العبادًة، كىذه صفةه 

الة أف ا٣بضػر ل يػزاؿ حػٌب تػوىم بعػض الغيػ ،مػن غػأب ُب شػأف ا٣بضػر كػلٌ رد  علػى   :مػن عبػاد هللا عبده 
كل  ،ـ ل يشهد لو نقػل صػحيحه كالكىذا   !شدىم كيوجههمعلى قيد ا٢بياة كأنو يظهر لبعض الناس فّبي 

 .راجح و عقله قي يصدًٌ 
كىػو مػػا ، النعمػػة الػٍب أنعػم هللا هبػػا عليػو :قيػل ىػػي النبػٌوة، كقيػل الرٞبػة: ﴾ڍ ڌ ڌ ڎ﴿

كبيػػػافه ٣بصوصػػػيتو لػػػو  تفخػػػيم لشػػػأف ذلػػػك العلػػػم، كتعظػػػيمه  اآليػػػةكُب  كمعرفتػػػو،علمػػػو خص ػػػو هللا تعػػػأب ب
 بو.  عليو السالـكاختصاصو 

 ،س من علموبً تى من ا٣بضر أف يتبعو حٌب يقٍ  فلما التقى موسى اب٣بضر كتعارفا طلب موسى 
 شد منو.ماس الرُّ تً كيسَبشد منو ما ينفعو ُب دينو كدنياه، إذ الغايةي من ٙبصيل العلم ىو النتفاع بو كالٍ 

 :كُب ىذا العرض أمور" ُب طلبو كتواضع ُب سبيل ٙبصيل العلم، فَبف ق موسى 
   طفبرجاء كتل مصحوبه  استئذافه. 
 أف يكوف موسى   و.ظلًٌ  متبوعو، كٲبشي ُب رى ثػى و أى في ا يقٍ اتبعن 
 أف تكوف غايػة ىػذه الصػحبة، كتلػك ا٤بتابعػة، ٙبصػيل العلػم كا٤بعرفػة، فيفيػد موسػى  ػ  اعلمن

 .اكيناؿ العبد الصاّب أجرن 



 

 

 ٔٙ٘ 

  كإذف فهو مطالب وي مى لً عى  ىذا العلم الذم عند العبد الصاّب ليس من ذات نفسو، بل ىو علمه ،
 م كما عيلًٌم..علًٌ أبف يي 

 ا٢بػق، كإٔب  يهػدم إٔب ا يكميلي بو اإلنسافي كيرشيد.. فهو علػمه ىذا العلم ا٤بطلوب تعلُّمو، ىو ٩ب
 .(ُ) "الضالؿ كالفسادإٔب  الرشاد، ل

 ﴾ ہ ہ   ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ   ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڳ ڳ﴿
 [.ٖٔ-ٕٔ]الكهف:

٤بفاج ًت كالعجائًب ما صربو كأانةو، ففيها من اإٔب  بْب  لو ا٣بضري أف الرحلةى معو كمتابعتىوي ٙبتاجي  
كيف تصرب على  الن فقد ـ لو العذرى ٤با سيلقاهي من عجائبى كغرائب، متسائ، جي عن حدًٌ الصربقد ٱبري 

كمثلك مع كونك صاحب شرع ل يسوغ لو السكوت على منكر  !ظاىره منكر، كأنت ل تعلم علمو 
 كالرجل ،مناكّب ظاىرىا -نيب   كأنت - أمور على تصرب ككيف" :قاؿ ا٣بطيب الشربيِب .كاإلقرار عليو

 (ِ) اإلنكار". ُب كأيخذ بادريي  بل ،ذلك رأل إذا يصرب أف يتمالك ل اّبالص  

 ۆ ۇ ۇ ڭ ﮴  ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ   ھ ہ  ہژ 

 [.َٕ-ٗٔالكهف:] ﴾ ۅ  ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ

فاشػػَبط  ؛بػػاترب كالث  لهمػػو الص ػػأف يي  الن كمػػؤم ،ا اب تعػػأبعلػػى متابعتػػو مسػػتعينن  أصػػر  موسػػى 
  ."ؤاؿ حٌب أكوف أان الفاتح عليكفاٙبِب ابلسُّ فال تي  هي نكري تي  اإذا رأيت مِب شيئن " :الن قائعليو ا٣بضر 

 
 

                                                           

 (.ِٓٔ/ْ) :للقرآف القرآ٘ب التفسّب ا٣بطيب، الكرٙب عبد (ُ)
مد  مشس الشربيِب، ا٣بطيب (ِ)  بعض معرفة على اإلعانة ُب ا٤بنّب السراج ،(قٕٕٗ :)ت الشافعي أٞبد بنالدين ٧بي

 (.ِْٗ/ِ) :(قُِٖٓ) القاىرة، )األمّبية( بولؽ مطبعة ا٣ببّب، ا٢بكيم ربنا كالـ معا٘ب



 

 

 ٔٙٙ 

 
 خسم الطفٔي٘ :اجلْل٘ األّىل

  ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ  ائ ى ېى ې ې ې  ۉ ۉ ۅ﴿

 ىئ مئ حئ   جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ  ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ

 .[ّٕ-ُٕالكهف:] ﴾ جب يئ

 كىنا قاـ ا٣بضر بقلع لوحو  ،حٌب كصال للسفينةفبدأت الرحلة، ابنطالقهما على ساحل البحر 
 َوُموَسىَ  اْْلَِضرُ  فَاْنطََلقَ  ...» من ىذا الفعل ا٣بطّب، كُب ا٢بديث  فيها، ٩با أاثر عجب موسى

 ِبَغرْيِ  َفَحَمُلومُهَا اْْلَِضرَ  فَ َعَرُفوا ،َيِْمُلومُهَا َأنْ  َماُىمْ كلّ فَ  ،َسِفيَنةٌ  ِِبَِما َفَمّرتْ  ،اْلَبْحرِ  َساِحلِ  َعَلىَ  َيِْشَيانِ 
 َعَمْدتَ  ،نَ ْولٍ  ِبَغرْيِ  مَحَُلونَ  قَ ْومٌ : ُموَسىَ  َلوُ  فَ َقالَ  ،فَ نَ َزَعوُ  الّسِفيَنةِ  أَْلَواحِ  ِمنْ  َلْوحٍ إىل  اْْلَِضرُ  فَ َعَمدَ  ،نَ ْولٍ 
ى ائ ائ ەئ  ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى﴿ !َأْىَلَها لِتُ ْغِرقَ  َفَخَرقْ تَ َها َسِفيَنِتِهمْ إىل 

حئ مئ   ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ

(ُ)"...الّسِفيَنةِ  ِمنَ  َخَرَجا ُثُّ  ﴾ىئ يئ جب
قىو للسفينة ٤با على ا٣بضر خرٍ   فأنكر موسى .

ٍب حكم على ىذا  أف ىذا من مقابلة إحساهنم ابإلساءة، يَبتب على ذلك من غرؽ أىلها، كظن  
ه ٗبا رى كذك    فعاتبو ا٣بضر !اا كبّبن كارتكبت جرمن  اعظيمن  القد أتيت أمرن  :الفعل أبنو أمر عظيم منكر

اخذه على ؤى أبف ل يػي  ؿ لقاء أنو لن يتذرع ابلصرب، فاعتذر لو موسى اشَبطو عليو عند أكٌ 
  لو ما ل يطيق.سياف، كل ٰبم  النًٌ 

 
 
 

                                                           

 ٚبرٯبو. سبق( ُ)



 

 

 ٔٙٚ 

 
 قتل الػالو :اجلْل٘ الجاىٔ٘

جث مث ىث يث حج مج    حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت﴿

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ    ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ

 .[ٕٔ-ْٕ]الكهف:  ﴾ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

مػػن بيػػنهم  مػػع أقرانػػو فأخػػذه ا٣بضػػر  ا يلعػػبي فانطلقػػا بعػػد أف غػػادرا السػػفينة حػػٌب لقيػػا غالمنػػ
ا علػػػى ف علػػػى مػػػوت ىػػػذا الغػػػالـ، فقػػػاؿ منكػػػرن أشػػػد  الغضػػػب، كحػػػزً  ب موسػػػى كقتلػػػو، كىنػػػا غًضػػػ

 م يسػتطع موسػىفلػ "ا!ا فظيعنػا منكػرن لقػد جئػت شػيئن  ،ا طاىرة بريئة بغػّب حػقٌو تقتل نفسن  كيف" :ا٣بضر
  ُّأٓب أخػربؾ أنػك )كح ا٤بعاتبػة ري  لي ٰبًمػ ره ا٣بضػر بسػؤاؿو فػذك   ،ه لوعػدهرً أف يصرب على الرغم مػن تػذك

 :أم﴾ ٺ ٺ ٺ ٺ   ڀ﴿ :ابلعتػذار فقػاؿ فبػادر موسػى  (لن تتذرع ابلصرب ٤با تػراه معػي!
هناه عن مصاحبتو مع حرصو على الػتعلم " لك، ال ٘بعلِب صاحبن  :أم﴾ ٿ ٿٿ﴿ بعد ىذه ا٤برة،

 ـه كػػالريػػد أنػػك قػػد أعػػذرت حيػػث خالفتػػك، كىػػذا  يي  ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿:لظهػػور عػػذره، كلػػذا قػػاؿ
(ُ)."كسلوؾ سبيل اإلنصاؼ ،العَباؼإٔب  دامة، اضطره ا٢باؿشديد الن   اندـه 

 

  

                                                           

 (.ِّْ/ّ) :القدير فتح الشوكا٘ب،( ُ)



 

 

 ٔٙٛ 

 

 اجلدازاجلْل٘ الجالج٘: إقام٘ 

ڃ ڃ   ڄ ڄ ڃ ڃ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ڤ ڤ ڤ﴿

  ڈژ ژ ڑ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ چ چ چچ ڇ ڇ

 [.ٖٕ-ٕٕ]الكهف:﴾ ک ک ک گ   ڑ ک

ػػٍم إٔب  فانطلقػػا حػػٌب أتيػػا أىػػل ىػػذه القريػػة، كقػػد اسػػتبد  هبمػػا ا١بػػوعي فاضػػطير ا اسػػتطعاـً أىًلهػػا، فػػإذا ىي
ـه، أبػوا أف يضػيفوٮبا، مػع مػا عنػدىم مػن  أداء مهمػة عاجلػػة، إٔب  سىػعةو، كىنػا ينصػرؼي ا٣بضػرأشػحةه لئػا

ا علػى ىػذا لػو شػئت لطلبػت أجػرن "كيقوؿ لو:  ،إقامة جدارو قبل انقضاضو، فيتعٌجب موسى من صنيعو
كصػػػًلنا، كلكنػػػِب سػػػأخربؾ ٕبقػػػائق األمػػػور كمقاصػػػد  اؽي رى ىػػػذا أكاف فًػػػ" :جيبػػػو ا٣بضػػػر بقولػػػوفيي  "العمػػػل!

ا،   ."دكف أف تصرب؛ إذ ل بد  من ا٤بكاشفةاألفعاؿ الٍب تعجبت منها كأنكَر
 تأّٓل األفعال

   ڱ ں ں ڻ ڻ  ڱ ڱ ڱ     گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ   ڻ ڻ ۀ ۀ ہ

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ    ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ

      ەئ وئ وئ    ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ       ۉ ې ۉ

 [.ِٖ-ٕٗالكهف] ﴾ی ی ی جئ  ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ ی

 :السفينة
ا أهنػا كانػت نن فبدأ ابلسفينة، مبيػٌ  :كشف لو ا٣بضري عن ا٢بكمة من ىذه األفعاؿ الٍب أنكرىا عليو

ا ٤بساكْب يعملػوف ُب البحػر، ل يكػادي دخليهػا ييػوٌُبً بنفقػاَم، كمػع ذلػك كانػت كغّبىػا مػن السػفن كن لٍ مً 



 

 

 ٜٔٙ 

، يستوٕب ببطشو كطغيانو على  عن مى طٍ مى  خلفهػم كُب ﴾ ںڱ ں ﴿ سفينةو صػا٢بة كلٌ ا ٤بلكو غاصبو
 ، كل قػػػػدرة ٥بػػػػم علػػػػى ٚبليصػػػػها لػػػػو أخػػػػذىا،صػػػػا٢بة سػػػػفينة كػػػػلٌ أم  ﴾ ڻ ڻ   ڻ ڻ ﴿ ،إثػػػػرىم

فػػإذا جػػاكزكا أصػػلحوىا  ،لعيبهػػا فػػإذا مػػر  هبػػا تركهػػا هػػا حػػٌب ل أيخػػذىا ا٤بلػػك الغاصػػب،تي بػٍ هػػا كعً قتي رى فخى 
 كانتفعوا هبا.
 :الغالم

﮳ ﮴  ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲  ۀ ہ ﴿

 [.ُٖ-َٖ]الكهف: ﴾ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ
ع علػػى الكفػػر بًػػفلقػػد كػػاف ألبػػوين صػػا٢بْب، ككػػاف ُب بقائػػو كقػػد طي  :لقتلػػو رى كأمػػا الغػػالـ الػػذم ابدى 

ا منػو ما رهبمػا إبحسػانو كلطفػو خػّبن هي ضىػا عليهمػا، أف يعوٌ هبمػا كإشػفاقن  إرىاؽه كإحراجه ٥بمػا، فػأردان رٞبػةن 
ٍعػػبو ا كأبػػر  هبمػػا. ركل اإلمػػاـ مسػػلم ُب صػػحيحو ٞبنػػري كأكصػػلى  ،اكصػػالحن  الن عمػػك ا ديننػػ  عىػػٍن أييبىًٌ بٍػػًن كى
َولَ  ْو َع  اَش أَلَْرَى  َق أَبَ َويْ  ِو طُْغيَ  اًن  ،ِإنَّ اْلغُ  اَلَم الَّ  ِذي قَ تَ لَ  ُو اْْلَِض  ُر طُبِ  َع َك  اِفًرا»: ملسو هيلع هللا ىلص قىػػاؿى رىسيػػوؿي اّلل ً  :قىػػاؿى 
 .(ُ)«وَُكْفًرا

  :اجلدار
ې ې ې ى ى ائ        ۉ ې ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ   ۈ ۈ   ﴿

ی ی ی   ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ ی      ەئ وئ وئ    ائ ەئ

  [.ِٖ]الكهف: ﴾ جئ
ا، فنفعهمػػػا هللا بصػػػالحو كأمػػػا ا١بػػػدار فكػػػاف لغالمػػػْب يتيمػػػْب ُب تلػػػك ا٤بدينػػػة ككػػػاف أبوٮبػػػا صػػػا٢بن 
 كقي ض ٥بما ا٣بضرى ليقيم ا١بدارى ٞبايةن للكنز، حٌب إذا بلغا أشدٮبا استخرجاه.

ابختيػػػارم كرأيػػػي بػػػل فعلتػػػو ":أم ﴾ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ﴿ أم نعمػػػة مػػػن ربػػػك :﴾ۇئ ۇئ ۆئ﴿
                                                           

 كأطفاؿ الكفار أطفاؿ موت كحكم الفطرة، على ولديي  مولودو  كلٌ  :ابب ،كاآلداب كالصلة الربًٌ  كتاب مسلم صحيح  (ُ)
 (.َِّٖح)(: ُِٕح) ،ا٤بسلمْب



 

 

 ٔٚٓ 

مػن يكػوف إل أبمػر  كتغيّب أصػو٥بم، ل ،كإراقة دمائهم ،أمواؿ الناس صألف تنقي أبمر هللا كإ٥بامو إايم،
 .(ُ)"هللا تعأب

ػ :﴾ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ﴿  كإقامػة ا١بػدار  ،كقتػل الغػالـ ،فينةالٌسػ ؽً رٍ أم كما فعلت مػا رأيػت مػن خى
ی   ىئ ىئ ىئ ی﴿ عن اجتهاد مِب كرأم، كإ٭با فعلتو أبمر هللا، كىذا يدؿ على أنو نيب  أيكًحيى إليو.

 عليو. ق أف تصربى طً ٓب تي  تفسّبي كبياف ما ﴾ی ی
كا٣بضػر نػيب  عنػد ا١بمهػور، كقيػل ىػو عبػده صػاّب غػّب نػيب، كاآليػة تشػهد بنبوتػو، ": قاؿ ابن عطيػة

 ،كا١بمهػػور علػػى أف ا٣بضػػر نػػيب" :كقػػاؿ أبػػو حيػػاف .(ِ)"أفعالػػو مػػا كانػػت إل بػػوحي مػػن هللا نى اطً وى ألف بػىػػ
 .(ّ)"تيا ابلظاىرموسى األحكاـ كالفي  مي لٍ كعً  ،ت إليوكحيى قد أي  ككاف علمو معرفة بواطنو 

 اهلدآات املطتيبط٘ مً الكص٘ 
 ػػ ػػة العػػـز ُب طلبػػو، كالصػػرب ا٥بمػػة كقػػوٌ  فر ُب طلػػب العلػػم كعلػػوٌ الس  كابػػدة قة كالعنػػاء كمي علػػى ا٤بش 

 عاب الٍب تعَبض طالب العلم.الصًٌ 
   افيقْب أف يكػػػوف أحػػػدٮبا أمػػػّبن الػػػر   طي فيػػػق قبػػػل الطريػػػق، كشػػػرٍ سػػػتحب للمسػػػافر أف يطلػػػب الر  يي، 

ػػػ ،عزٲبتػػػو كمقصػػػده فيػػػقى م الر  علًػػػا، كمنهػػػا أف يي ا لػػػو كمتابعنػػػكالثػػػا٘ب مػػػأمورن  كثػػػو ُب عػػػن مػػػدة مي  هرب كٱبي
 يرافقو ُب ذلك.  ؛ا لوا على أحوالو، فإف كاف موافقن رفيق كاقفن سفره، ليكوف ال

 فيػػو" :[ٔٔ]الكهػػف: ﴾ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ﴿ :قولػػو تعػػأب 
، كىلىػٍو تػىفىاكىتىػٍت اٍلمىرىاتًػبي  كلػيس ُب ذلػك مػا يػدؿ علػى أف  ،(ْ)"دىلًيله عىلىػى أىف  اٍلميػتػىعىلًٌمى تػىبىػعه لًٍلعىػآبًً

أحػدٮبا بعلػم ل يعلمػو  كقد ٱبػتص ا٣بضر أفضل من موسى، فقد أيخذ الفاضل عن ا٤بفضوؿ،

                                                           

 (.ِّٖ/ْ) :التنزيل معا٘ب ُب التأكيل بابلي  ا٣بازف، (ُ)
 بتصرؼ. (ِٗٓ/ّ) :الوجيز ارر عطية، ابن (ِ)
 (.ُْٕ/ٔ) :ايط البحر حياف، أبو (ّ)
 (.ّْٓ/ّ) :القدير فتح الشوكا٘ب، (،ُٕ/ُُ) :القرآف ألحكاـ ا١بامع القرطيب، (ْ)



 

 

 ٔٚٔ 

 أىل التخصص.إٔب  التخصص الدقيق ُب العلم، كالرجوعإٔب  كفيو ا٢باجةاآلخر، 
   الّص ْخَرةَ  أَتَ يَ ا َح َّّتَ ... » :ل ُب حوار موسى مػع ا٣بضػر حػْب لقيػول ساحل لو، أتم   العلم ٕبره 

 ؟مُ الّس  ال أبَِْرِض  كَ  َأّنَّ : اْْلَِض  رُ  لَ  وُ  فَ َق  الَ ، ُموَس  ىَ  َعَلْي  وِ  َفَس  ّلمَ  ،بِثَ   ْوبٍ  َعَلْي  وِ  ُمَس  ّجى الً رَُج   فَ   َرَأىَ 
 اَّللِّ  ِعْل  مِ  ِم  نْ  ِعْل  مٍ  َعلَ  ىَ  ِإنّ  كَ : قَ  الَ ، نَ َع  مْ : قَ  الَ  ؟ِإْس  َرائِيلَ  بَ  ِن  ُموَس  ىَ : قَ  الَ  ،ُموَس  ىَ  َأنَ : قَ  الَ 

 .(ُ) «...تَ ْعَلُموُ  ل َعّلَمِنيوِ  اَّللِّ  ِعْلمَ  ِمنْ  ِعْلمٍ  َعَلىَ  َوَأنَ ، َأْعَلُموُ  ل اَّللُّ  َعّلَمَكوُ 
  و إنكػػار مػػا ٓب يستحسػػنو فلعل ػػ ُب لتعٌجػػعجػػب ا٤بػػرء بعلمػػو كل ييكمػػن فوائػػد ىػػذه القصػػة أف ل

 .ال يعرفه حكمةو  ينطوم على
  ،الػدُّنياكىو ليس غايةن ُب ذاتًػًو بػل الغػرضي النتفػاعي بػو ُب أمػوًر الػديًن ك تعلمي العلًم عبادةه كقربةه ،

  د منو لدنيام كآخرٌب.سَبشد بو كأتزكٌ أم أ ،﴾ گ گ ڳ ﴿ :ك٥بذا قاؿ

 علػػم ك  ،كاجتهػػاده هدركػػو العبػػد ٔبػػدًٌ كتسػػب يي علػػم مي  :: أف العلػػم نوعػػافسػػتفاد مػػن القصػػةا يي ك٩بػػ
العلػم " :قػاؿ ابػن القػيم .﴾ڎ ڈ ڈ ژ ﴿ :عليو من عباده لقولو يهبو هللا ٤بن ٲبنٌ  ،لد٘ب

ي العلػم مػن كبػذؿ ا١بهػد ُب تلقًٌػ ،ٜبرة العبوديػة كا٤بتابعػة كالصػدؽ مػع هللا كاإلخػالص لػو :اللد٘ب
كمػا   ،فيفتح لو من فهم الكتػاب كالسػنة أبمػر ٱبصػو بػو ،ككماؿ النقياد لو ،ملسو هيلع هللا ىلص ورسول اةً كى شٍ مً 

ل " :فقػاؿ ؟دكف النػاس كم رسػوؿ هللا بشػيءىل خٌصػ :ئلكقد سي  قاؿ علي بن أيب طالب 
ػػػػالن   أى كالػػػػذم فلػػػػق ا٢ببػػػػة كبػػػػرى   فهػػػػذا ىػػػػو العلػػػػم اللػػػػدٌ٘بً ؛ "ا ُب كتابػػػػوؤتيػػػػو هللا عبػػػػدن ا يي سػػػػمة إل فهمن

 .(ِ)ا٢بقيقي
 ؟ كقػػد عل   :كُب قػػوؿ ا٣بضػػر ٤بوسػػى": كقػػاؿ أبػػو حيػػاف رٞبػػو هللا مػػو هللا بػػواطن األشػػياء مػػن أنػػتى

كالكشػف عػن أحػواؿ عْب علػم الغيػب نتمْب للتصػوؼ ا٤بػد  مي ػعلػى كػذب ىػؤلء الػ دليله  ؛كم ٥با
 . (ّ)"أعاذان هللا من ذلك ،الناس

                                                           

 ٚبرٯبو. سبق( ُ)
 (.ْٕٔ/ِ) :السالكْب مدارج القيم، ابن (ِ)
  (.ُِْ/ٔ) :ايط البحر ىامش على البحر من ا٤باد النهر حياف، أبو (ّ)



 

 

 ٕٔٚ 

  ٌالعبوديػػػػة، الرٞبػػػػة، العلػػػػم اإلخػػػػالص،  :كىػػػػي ،الت ا٤بعلػػػػم كا٤بػػػػريب كا٤بصػػػػلحكرد ُب القصػػػػة مػػػػؤى
ا ُب العبػػادة، كأف يتحلٌػػى ٗبكػػاـر األخػػالؽ النصػػح، البػػذؿ، اإلحسػػاف، فػػال بػػد أف يكػػوف ٦بتهػػدن 

ا كأساسها.   كالٍب ٛبثًٌلي الرٞبةي لباهبى
 عقػػل انتػػزاع الرٞبػػة مػػن مػػا يػػدؿ علػػى أٮبيتهػػا للعػػآب كا٤بػػتعلم، فػػال يي  :تقػػدٙب الرٞبػػة علػػى العلػػم ُب

إٔب  قلػػوب أىػػل العلػػم، كلقػػد رأينػػا مػػا ترتػػب علػػى كصػػوؿ العلػػم ٤بػػن عيػػًدميوا الرٞبػػة كيػػف أسػػاءكا
هػػدد خطػػرى البشػػرية حػػْب كجهػػوا العلػػم ٤بػػا يي إٔب  مػػن حػػو٥بم، بػػل كيػػف أسػػاءكاإٔب  العلػػم كأسػػاءكا

ـى  ،كأفسدكا ٗبخَبعاَم الرب كالبحر ،اإلنسانية ، كػذلك رأينػا كيػف عىػًد كلو ثوا األجواءى كاألجواؼى
عنػػتي شػػعارىىم بعػػض ا٤بعلمػػْب الرٞبػػة حػػٌب غػػدا التعلػػيمي ٘بػػارةن رإبػػةن ل رسػػالةن سػػاميةن، كصػػار الت

كداثرىىػػػم، كقػػػد يتعامػػػل مػػػع تلميػػػذه الصػػػغّب بقسػػػوة، كػػػذلك انتيزعػػػت الرٞبػػػة مػػػن قلػػػوب بعػػػًض 
 معلميهم، كلرٗبا تطاكلوا عليهم! إٔب  طالب العلم، فأساءكا

 كترٌفقو عند السؤاؿ.  ،كأتدُّبو مع شيخو ،ٙبٌلي طالب العلم ابلصرب كاألانة 
 ى يديػػو، ٤بعرفػػة مػػدل اسػػتعداد الطالػػب كمػػدل أف ٲبػػتحن الشػػيخ مػػن جػػاء للطلػػب علػػ :كمنهػػا

كعطػاء،  ،كبػذؿ ،كاجتهػاد ،حرصو كٮب ًتًو ُب طلب العلم، كبياف ما ٰبتاجو طريق العلػم مػن ًجػدٌو 
ػػ" :قػػاؿ صػػاحب ركح البيػػاف ربه عػػن ًدقٌػػًة صػػراًط الطلػػًب كعػػزًة ا٤بطلػػوًب كعيسػػرتًو، ٲبتحنػػو أبف ٱبي

ػػػرا كل يكػػػوف منٌفػػػرن  ا فيمػػػا يهػػػواه ا ُب دعػػػواه كراغبنػػػفػػػإف كجػػػده صػػػادقن  ا،كَب ذلػػػك يكػػػوف لػػػو مبشًٌ
ربيػػو تربيػػػة كيي  ،قبػػل عليػػػو إقبػػاؿ مػػولهكيي  ،كيكػػـر مثػػواه ،ا عمػػا سػػواه يتقبلػػو بقبػػػوؿ حسػػنعرضنػػمي 

 . (ُ)"ؤدبو آبداب العبادد كيي لن ك األ
  ،كفيو التماس العذر ليآخرين كمراعاة تفاكت الناس ُب الفهم كاإلدراؾ كالتحصػيل كالسػتيعاب

٤بػػا  ؛لػػو العػػذر ُب ذلػػك سى مى فػػالتى  ﴾ہ ہ   ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ   ں ڻ﴿ :أتمػػل ُب قولػػو تعػػأب
 سيلقاه من عجائب كغرائب. 

                                                           

: بّبكت الفكر دار البياف، ركح (قُُِٕ :)ت ا٢بنفي، اإلستانبوٕب مصطفى بن حقي إ٠باعيل الربكسوم، (ُ)
(ٓ/ِّٓ.) 



 

 

 ٖٔٚ 

 ٝبلةو من مناقب نيب هللا موسى إٔب  كمنها اإلشارة، كا٤بثػابرة ،كعلو ا٥بمػة ،كمنها الصدؽ، 
 كالصرب. ،كاإلٯبابية ،كا٢بياء ،ْبكاللًٌ  ،كالتواضع ،كحسن الصحبة

  مينبغي لدراسػة الواقػع كالتعامػل  ؛أعمػاؽ اجملتمػعإٔب  على الدعاة كا٤بصلحْب أف ينطلقوا بدعَو
كتفقػد أحػوا٥بم، كأف يلتمسػوا العػربة مػن ىػذه الرحلػة العمليػة رحلػة  ،كمعايشػة ٮبػـو النػاس ،معو

 موسى كا٣بضر كفصو٥با الثالث.
 م مػا نة إذا ٓب يقيػكى ا٤بٍسػ كصػفل يزكؿ عنو  ادليل على أف ا٤بسكْب كإف كاف ٲبلك شيئن " :هاكفي

ل عػػن ىػػذا فىػػغٍ فعلػػى األغنيػػاء كبيػػوت الزكػػاة كا٤بؤسسػػات ا٣بّبيػػة أف ل تػى ، (ُ)"...ٲبلكػػو بكفايتػػو
ػػ م، ُب ظػػلًٌ لبٌػػنف مػػن النػػاس الػػذين ل يسػػتطيعوف بػػدخلهم اػػدكد أف يي الصًٌ وا احتياجػػات بيػػَو

عػا٘ب منػو معظػمي الشػعوب ا٤بسػلمة، كالغػالء الفػاحش الػذم تي  ،ىذه األكضاع القتصادية ا٤بَبديػة
حيػػػػث تتسػػػػع ا٥بػػػػو ة بػػػػْب األغنيػػػػاء كالفقػػػػراء، كيػػػػنخفض فيهػػػػا دخػػػػل الفػػػػرد مػػػػع زايدة معػػػػدلت 

 التضخم. 
 فهػذا الغػالـ الػذم  ؛الرضا بقضػاء هللا تعػأب كالصػرب عنػد فقػد الولػد، كتفػويض األمػر  :كمنها

 ه األمػػر ين، كلقيػػا العنػػت، فكػػاف موتيػػو راحػػةن ٥بمػػا كرٞبػػةن هبمػػا،قتلػػو ا٣بضػػر لػػو عػػاش لػػذاؽ كالػػدا
لػو مػػن  فػإف قضػاء هللا سػػبحانو كتعػأب للمػؤمن فيمػا يكػره خػّبه  ؛فلػّبض العبػد بقضػاء هللا تعػأب

 . بقضائو فيما ٰبي 
 حئ مئ   ىئ ی ی ی ی جئ﴿ :تعػأب اسي غّب مؤاخذ بنسػيانو، لقولػوأف الن   :كمنها

 .﴾ىئ يئ جب
 ـي  كتعلػػػػقىػػػػا، رً هػػػػا علػػػػى ظاىً أف األمػػػػور ٘بػػػػرم أحكامي  :كمنهػػػػا الدنيويػػػػة ُب األمػػػػواؿ  هبػػػػا األحكػػػػا

كأف ىػػػذه  ،السػػفينة كقتػػػل الغػػػالـ وقىػػػأنكػػر علػػػى ا٣بضػػػر خرٍ  فػػػإف موسػػػى  ؛كالػػدماء كغّبىػػػا
و السػكوت عنهػا ُب غػّب ىػذه ا٢بػاؿ الػٍب ل يسػعي  ى كموس ،األمور ظاىرىا أهنا من ا٤بنكر

                                                           

 (.ِّٕ/ْ) :التنزيل معا٘ب ُب التأكيل لباب ا٣بازف، (ُ)



 

 

 ٔٚٗ 

ىػذا إٔب  ا٢بكم ُب حالتها العامة، كٓب يلتفػتإٔب  كابدر فاستعجل  ،صحب عليها ا٣بضر
 .اإلنكارإٔب  الصرب كعدـ ا٤ببادرة وجب عليوالعارض الذم يي 

  ا٤بصػػلحة كإزالػػة ا٤بفسػػدة أنػػو ٯبػػوزمػػاؿ غػػّبه إذا كػػاف علػػى كجػػو  عمػػل اإلنسػػاف ُبأف  :كمنهػػا 
كمػا خػرؽ ا٣بضػر السػفينة   ،بعػض مػاؿ الغػّب ترتػب علػى عملػو إتػالؼي  حػٌب كلػو ،كلو بػال إذف

ا٤بلػػك الظػػآب، فعلػػى ىػػذا لػػو كقػػع حػػرؽ أك غػػرؽ أك ٫بوٮبػػا ُب دار  غصػػب نفتسػػلم مػػ ؛يػػبعً لتى 
جػاز لإلنسػاف  ؛إتالؼ بعض ا٤باؿ أك ىدـ بعض الدار فيو سػالمة للبػاقي إنساف أك مالو ككاف
كدفػػع إليػػو إنسػػاف  ،مػػاؿ الغػػّبككػػذلك لػػو أراد ظػػآب أخػػذ  ،حفظنػػا ٤بػػاؿ الغػػّب بػػل شػػرع لػػو ذلػػك،

 .(ُ) فكلو من غّب إذ ،جاز ؛للباقي افتداءن  بعض ا٤باؿ
 يتجلػػى ذلػػك ُب قػػوؿ ا٣بضػػر عنػػد  ؛التػػأدب مػػع هللا تعػػأب كرعايػػة حقوقػػو كمراعػػاة مقامػػو تعػػأب

ھ ھ ﴿:نفسػػػػػو أمػػػػػا قولػػػػػوإٔب  إبسػػػػػناد العيػػػػػب ﴾  ڱ ڱ ڱ﴿ :أتكيػػػػػل خػػػػػرؽ السػػػػػفينة

: فقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ ،﴾ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳﮴  ڭ ۇ ۇ ۆ 
    ى ائ ائ ەئ﴿ :أحػد، كقػاؿ ُب أتكيػل ا١بػدار كػلٌ ألف الكفر ٩با ٯبب أف ٱبشػاه  ( ۓ)

 دًٌ ألف بلػػػوغ األشيػػػ ؛هللا تعػػػأب كحػػػدهإٔب  ابإلسػػػناد ﴾ۆئۇئ ۇئ ۆئ   ەئ وئ وئ
  كأثر إلرادة العبد. لو خى دٍ ن ليس إل ٗبحض إرادة هللا تعأب من غّب مى كتكامل السًٌ 

  ًًة مػػن القصػػة كمػػن العػػربى طفػػو أنػػو مػػن كمػػاؿ تػػدبّبه تعػػأب كحكمتػػو كٛبػػاـ لي  :كالعظػػات ا٤بسػػتمد 
فعلػػػى  ؛ُب مصػػػلحة يتيمػػػْب - عليهمػػػا السػػػالـ - مثػػػل موسػػػى كا٣بضػػػر ٌْب كرٞبتػػػو أف قػػػي ض نبيػ ػػػ

 .العلماء كالدعاة أف ل يضنُّوا أبكقاَم ُب رعاية األيتاـ كقضاء حوائجهم كتربيتهم
 قػػاـ ُب كا٢بمػػد  تي  ،ضػػركرة عنايػػة العلمػػاء كىػػم كرثػػة األنبيػػاء بكفالػػة األيتػػاـإٔب  كُب ىػذا إشػػارة

 طوؿ بالد ا٤بسلمْب كعرضها جهوده طيبةه لكفالة األيتاـ.
  كمنهػػا أف هللا تعػػأب ٰبفػػظ ا٤بػػاؿ الصػػاّب للعبػػد الصػػاّب إذا كػػاف فيػػو صػػالح لػػو كلذريتػػو الصػػا٢بة

                                                           

 (.ْٖٓ:)ص :الرٞبن الكرٙب تيسّب السعدم، يراجع: (ُ)



 

 

 ٔٚ٘ 

مػػدقػػاؿ مػػن بعػػده،  ككلػػد  ،كلػػده ؛بحانو كتعػػأب ٰبفػػظ بصػػالح العبػػدإف هللا سػػ" :ربػػن ا٤بنكػػدً  ٧بي
  .(ُ)"كأىل دكيرات حولو ،كعشّبتو ،كلده

  مػػػػع التػػػػزاـ األدب إنكػػػػاره أايا كػػػػاف فاعلػػػػو، إٔب  سػػػػارعا فيجػػػػب عليػػػػو أف يي إذا رأل ا٤بسػػػػلم منكػػػػرن
 إذ ل إنكار ُب مسائل ا٣بالؼ. ؛لحتماًؿ أف يكوف للمسألة كجوه  كالَبفق ابلفاعل؛

  أنكر موسى  على ا٣بضر خرقو للسفينة، ألنو ٓب يعلم ا٢بكمة من ذلك، فا٣بضر يفعل
اب سفينة ك  أف السعي ُب إغراؽ ري  لم، فنظرة موسى ذلك على سبيل اإلصالح كدفع الظُّ 

إرىاب  كلٌ من اإلفساد، فأين ىذا ٩بن ينتسبوف إليو من اليهود الصهاينة الذين ىم من كراء  
 ،تقتل ا٤بسا٤بْبك  ،ية العدكانية الٍب ٛبس ا٢بافالت كالطائراتاألعماؿ اإلرىابكٚبريب، فما 

 .كآتمرىم على اإلنسانية ،إل من حصاد ٨بططاَم كبغيهم ،ع اآلمنْبركٌ كتي 
 مع ٤بوسى جرل ٗبا اؿا١به   بعض قتعلُّ " :نصو ما كالتحبّب التحرير كتاب كُب :قاؿ أبو حياف 

 يكوف قد" :كقالوا ا٢بكم، كطردكا موسى من أفضل ا٣بضر أف على السالـ عليهما ا٣بضر
 كقف إبرن  خضت" :يزيد أيب بقوؿ اأيضن  كاستدلوا األنبياء، آحاد من أفضل األكلياء بعض

 من ٠بعنا كىكذا. انتهى "ابلنفس كالظًٌنة عيونةالرٌ  ٜبرات من وكلٌ  كىذا ،"ساحلو على األنبياء
 صاحب ا٢باٛبي الطائي العريب ابن كىو ،ا٤بضلْب الضالْب بعض عن ا٤بقالة ىذه ٰبكي

 من خّبه  الوٕب أف يزعم كاف كأنو ،"ةا٥بلكيٌ  بوحالقي ػ "ب سمىيي  أف ينبغي فكاف ،"ةا٤بكيٌ  الفتوح"
 الوٕب كألف هللا، عن بواسطة أيخذ كالنيبٌ  كاسطة، بغّب هللا عن أيخذ الوٕب ألف" :قاؿ ،النيبٌ 
،إٔب  مرسل كالنيبٌ  ،اإل٥بية ا٢بضرة ُب قاعده   صاحب يرسلو ٩بن أفضل ا٢بضرة ُب كاف كمن قـو

 ىذا ُب الرجل ىذا اعظًٌمو مي  كثر كقد كالزندقة، الكفرايت ىذه من أشياءإٔب  "ا٢بضرة...
 (ِ)."نناابدأك  أدايننا ُب السالـ هللا نسأؿ ابلوحدة، القائلة الزاندقة غالة من الزماف

 
                                                           

 (.ُٓٗ/ُ) :للبغوم التنزيل معآب (ُ)
 كقاسوا عليو كوف الوٕب قد يكوف أفضل من النيب. ،عمموه :كطردكا ا٢بكم ،(ُّٓ/ٔ) :ايط البحر حياف، أبو (ِ)



 

 

 ٔٚٙ 

  :اللطائف البالغية
o كىحىٍذؼي ذًٍكًر اٍلغىرىًض ال ًذم سىارى أًلىٍجًلًو ميوسىى" :قاؿ ابن عاشور :اإلٯباز ابلقصر كا٢بذؼ - 

ـي  ايىًة  - عىلىٍيًو الس الى ، لىوي مىٍوًقعه عىًظيمه ُب ًحكى أًلىن وي سىييٍذكىري بػىٍعدي، كىىيوى حىٍذؼي ًإٯبىازو كىتىٍشوًيقو
ٍخرىاًجهىا عىٍن مىٍطريكًؽ اٍلًقصىصً  غىًة إٔب  اٍلًقص ًة، إًلً أيٍسليوًب بىًديًع ا٢بًٍكىًم كىاأٍلىٍمثىاًؿ قىضىاءن ٢ًبىقًٌ بىالى

اًز".  (ُ)اإٍلًٍعجى
o كقػػػاؿ مػػػرة أخػػػرل (ىئ) :كا٢بكمػػػة مػػػن اخػػػتالؼ التعبػػػّب عػػػن نفػػػس ا٢بادثػػػة حيػػػث قػػػاؿ مػػػرة: 

 ِلُموَس  ىَ  وََك  انَ ، َس  َرِبً  ِلْلُح  وتِ  َفَك  انَ » :، حيػػث قػػاؿملسو هيلع هللا ىلص ا١بػػواب ُب حػػديث رسػػوؿ هللا :(ڄ)
فىًسػػػػرُّ اخػػػتالؼ التعبػػػػّب، أنػػػػو ُب ا٤بػػػػرة األكٔب كػػػػاف ينظػػػػر للحادثػػػػة مػػػػن زاكيػػػػة  .(ِ)«اَعَجبً     َوفَ تَ    اهُ 

أما ُب ا٤بػرة الثانيػة ، ﴾ىئ ی جئ حئ مئ﴿ :حركة ا٢بوت ُب البحر، فقاؿ يلحظي ا٢بوت، ك 
كفتػػػاه، كيلحػػػظي أىثػىػػػرى حركػػػة ا٢بػػػوت علػػػى نفسػػػية  فكػػػاف ينظػػػر للحادثػػػة مػػػن زاكيػػػة موسػػػى 

ڦ ﴿ :أهنمػػػا عجبػػػا مػػػن حركػػػة ا٢بػػػوت، كلػػػذلك قػػػاؿ كفتػػػاه، كلشػػػك    كشػػػعور موسػػػى

 .﴾ڄ    ڦ ڦ ڦ
o " و اإلنكػار كالسػتغراب، وي، لػيس مبعثيػذم أاثرٍتوي حركةي ا٢بوًت كبىعثػأف العجب الإٔب  شّب ىناكني

كفتاه، يؤمناف بقدرة هللا على البعث كصنع ا٤بعجزات، كإ٭با مبعثو ىػو دىشػة  ألف موسى 
  .(ّ)"ا٤بفاجأة، كالنفعاؿ هبا

o  جيًعلى  :قػيٍلتي  اًبٍلفىاًء؟ ﴾فػىقىتػىلىوي ﴿ك فاء بغّب ﴾خىرىقىها﴿ ًقيلى  ٓبى : قػيٍلتى  فىًإفٍ " :الز ٨بىٍشىرًمُّ  كىقىاؿى 
: قػيٍلتى  فىًإفٍ : أىقػىتػىٍلتى  قىاؿى  كىا١بٍىزىاءي  عىلىٍيوً  مىٍعطيوفنا الش ٍرطً  ٝبيٍلىةً  ًمنٍ  قػىتػىلىوي  كىجيًعلى  لًلش ٍرًط، جىزىاءن  خىرىقػىهىا

                                                           

 (ُّٔ/ُٓ) :كالتنوير التحرير عاشور، ابن( ُ)
 ٚبرٯبو. سبق( ِ)
 الفتاح عبد صالح، "كا١بهاد كالدعوة اإلٲباف ُب دركس"(، َِْ/ِ) :الكرٙب القرآف ُب السابقْب قصص مع (ّ)

 ا٣بالدم.



 

 

 ٔٚٚ 

نػىهيمىا؟ خيوًلفى  فىًلمى  ـً  لًقىاءى  اٍلقىٍتلي  تػىعىق بى  كىقىدٍ  الرُّكيوبى  يػىتػىعىق بً  ٓبىٍ  الس ًفينىةً  خىٍرؽى  أًلىف  : قػيٍلتي  بػىيػٍ  اٍلغيالى
 (ُ)". انٍػتػىهىى

o  إذا أنك يعِب للعاقبة، كلكنها للتعليل ليست( لًتػيٍغرًؽى : )قولو ُب كالالـ" ابن عثيمْب:قاؿ 
 اأيضن  شك كل ا٣بضر، غرض ما يدرم ل  موسى أف شك   ل إلك  أىلها، غرؽ خرقتها

 ىو يغرؽ من ؿأك   لكاف أىلها غرؽيي  أف أراد لو ألنو أىلها، غرؽيي  أف ريديي  ل أنو يدرم أنو
 چ  چ ڃ ڃ ڃ﴿  :كما ُب قولو تعأب،للعاقبة ىنا الالـ لكن كموسى،

 .(ِ)[ٖ]القصص: ﴾  ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ    ڇ چڇ چ
o  ػػغػػرؽ أىلهػػا كٓب يقػػل لتي لتي  كُب قولػػو يػػدؿ علػػى مػػدل حرصػػو علػػى سػػالمة  مقامػػو  وًٌ غرقنػػا مػػع ٠بي

 غّبه، كىذا من أخالؽ األنبياء الذين جادكا ٗبهجهم ُب سبيل اإلصالح كالتزكية.
o ﴿ر من األمر كى أنٍ  :معناه :عرؼ ُب الشرع، قيلل يي  امنكرن  افظيعن  :أم ﴾يث حج مث ىث

 ،لكوف القتل ل ٲبكن تداركو، ٖبالؼ نزع اللوح من السفينة فإنو ٲبكن تداركو إبرجاعو ؛األٌكؿ
، ألف "لك"زاد ىنا لفظ  ،[ٕٓ]الكهف: ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ﴿

 :وي وٖبٌ لقصد التأكيد كما تقوؿ ٤بن تي  "لك"؛زاد لفظ فوجبو أقول، ، كمي شدٌ سبب العتاب أ
اب على تى جيء بذلك للزايدة ُب العً ف"، كألنو سبق لو أف قاؿ لو ذلك، لك أقوؿ كإايؾ أعِب"

ٍب أتى ذلك مرة  ،وفتى و كعن  متى عنو فلي  وي كما لو أتى اإلنساف ما هنيتى ،ة مرة بعد مرةالوصيٌ  ترؾ
 نك تزيد ُب لومو كتعنيفو؟ فإ ؛اثنية

o أىنػ هيمىا كىىيوى  التػ وًٍكيدً  عىنً  فىائًدىةه  لىوي  يىٍظهىري  كىقىدٍ  التػ وًٍكيًد، سىًبيلً  عىلىى أىٍىلى  لىٍفظي  كىتىكىر رى " :أبو حياف قاؿ 
ٍتًيىا ٓبىٍ  القرية أىل أتيا حْب يعى  أيى  ٓبىٍ  أىنػ هيمىا اٍحتىمىلى  اٍستىٍطعىما قىاؿى  فػىلىم ا بػىٍعضىهيٍم، أىتػىيىا ًإ٭ب ىا اٍلقىٍريىةً  أىٍىلً  ٝبًى

يعىهيمٍ  لًيػىعيم   أىٍىًلهىا بًلىٍفظً  فىًجيءى  أىتػىيىاهي  ال ًذم اٍلبػىٍعضى  ذىًلكى  ًإل   يىٍستىٍطًعمىا ا يػيٍتًبعيونػىهيمٍ  كىأىنػ هيمٍ  ٝبًى  كىاًحدن

                                                           

 .(َِٖ/ٕ) :التفسّب ُب ايط البحر حياف، كأبو (،ّٕٔ/ِ) :الكشاؼ الز٨بشرم، (ُ)
مد  (ِ)  (ُُٔص) :الكهف سورة تفسّب العثيمْب، صاّب٧بي



 

 

 ٔٚٛ 

ا ، كىاًحدن " ضً اٍلبػىعٍ  عىلىى عىائًدنا لىكىافى  استطعماىم الَبكيب كىافى  كىلىوٍ  اًبًلٍسًتٍطعىاـً قلت:  (ُ).اٍلمىٍأٌبًٌ
من الفصاحة كالبياف، ٖبالؼ ما لو قيل استطعماىم ففيها من  كل ٱبفى ما ُب التعبّب القرآ٘ب"
 ."قل ما فيهاالثُّ 

o ـؤلي  مزيدإٔب  اإلشارة من ابإلابء التعبّب ُب ما ٱبفى كل" :قاؿ األلوسي ،  قاؿ كما ألنو القـو
 ا١بليل النظم ما ُب دكف فإنو رصى خٍ أى  أنو مع يضيفوٮبا فلم: يقل ٓب ك٥بذا المتناع؛ شدة الراغب

 (ِ) ."ذمًٌهم على الدللة ُب
o إٔب  هبما ا٤بيل دكف الطعاـ قصدٮبا ل  جي  أفإٔب  لإلشارة ؛استضافا دكف ابستطعما عرب كإ٭با

ا أىفٍ  فىأىبػىٍوا﴿ ُب أف بعضهم كذكر ،٧بلٌ إٔب  كإيوائهما منزؿ  ُب ليس ما التشنيع من ﴾ييضىيًٌفيوٮبي
 استضافو اغريبن  رد   إذا كما ،عابيي  كل ا٤بستطعم السائل يردٌ  قد الكرٙب ألف ؛طعموٮبايي  أف أبوا
 كعن ،(الضيف يطرد الففي ) :العرب ىجاء أعظم كمن لئيم، إل الضيف يرد يكاد ل بل

 (ّ) ."حقو السبيل لبن عرؼيي  كل ،الضيف فيها يضاؼ ل الٍب رلالقي  شرُّ " :قتادة
o  كىذا كناية عن  ،كأف للجدار إرادة ﴾ييرًيدي أىٍف يػىنػٍقىض   افػىوىجىدا ًفيها ًجدارن ﴿التعبّب البليغ ُب

معا١بة عاجلة حٌب ل ينحسر عن الكنز، فيستوٕب عليو إٔب  شارفتو لالنقضاض، كحاجتومي 
 كىًإٍسنىادي " :حيافذلك. قاؿ أبو  ُب ا٤ببالغة على للدللة ؛شارفةللمي  اإلرادة عّبتفاستي ، (ْ)ـاللئا

رىادىةً  ارً إٔب  اإٍلً ًثّبنا اٍلبىارًعىًة، كىاًلٍسًتعىارىةً  اٍلبىًليغً  اٍلمىجىازً  ًمنى  ا١بًٍدى  ًإٍسنىادي  اٍلعىرىبً  ـً كال ُب  ييوجىدي  مىا كىكى
ءً  أىفػٍعىاؿً  ًمنٍ  تىكيوفي  أىٍشيىاءى   لى  ال ًذم ا٢بٍىيػىوىافً  أىكً  ا١بٍىمىاًد، كىًإٔبى  ا٢بٍىيػىوىافً  ًمنى  يػىٍعًقلي  لى  مىاإٔب  اٍلعيقىالى
 ًإيرىادً  ًمنٍ  كىغىيػٍريهي  الز ٨بىٍشىرًمُّ  أىٍكثػىرى  كىقىدٍ . اٍلًفٍعلي  ذىًلكى  ًمٍنوي  صىاًدرنا لىكىافى  اٍلعىاًقلً  مىكىافى  يػىٍعًقلي 

                                                           

 (.َِٗ/ٕ) :ايط البحر (ُ)
 (.ٖٓ)ص :القرآف غريب ُب ا٤بفردات للراغب، راجعكيي  ،(ِّٖ/ٖ) :ا٤بعا٘ب ركح األلوسي، (ِ)
 (.ٖٕ/ُٖ) :البياف جامع ُب الطربم أخرجو قتادة عن كاألثر ،(ِّٖ/ٖ) :ا٤بعا٘ب ركح األلوسي، (ّ)
 (.ِّٕ/ٓ) :السليم العقل إرشاد السعود، أبو يراجع: (ْ)
 



 

 

 ٜٔٚ 

 (ُ) ."ذىًلكى  ُب  شىاًىدو إٔب  ٰبىٍتىاجي  لى  اٍلعىرىبً  ـً كاللً  ميطىالىعىةو  أىٍدٗبى  لىوي  كىمىنٍ  ذىًلكى  عىلىى الش وىاًىدً 
o ا فػىوىجىدىا﴿" :لكن للشيخ ابن عثيمْب ُب ذلك توجيو سديد حيث يقوؿ ارن  ًفيهى  أىفٍ  ييرًيدي  اًجدى

 إرادة، لو نعم: إرادة؟ فا١بواب للجدار ىل: قيل فإف يسقط، أف ريديي  مائله  أنو: أم ﴾يػىنػٍقىض  
 عنو قاؿ "أيحيد" فهاىو إرادة للجماد كاف إف تتعجب كل السقوط، إرادة على يدؿ ميلو فإف
 الذين الناس بعض قوؿ أما اإلرادة، على زائد كصفه  كابة «َورمُِبُّو يُِب َُّنا»: إنو ملسو هيلع هللا ىلص النيب

 .(ِ) "لو كجو فال إرادة للجماد ليس كأنو كناية ىذا إف  : القرآف ُب اجملاز يزكفٯبي 
o ڃ ڃ   ڃ ڃ ڄ ڄ  ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ   ڤ ڤ ڤ﴿ :التعريض 

 يقل ٓب" :قاؿ األلوسي [،ٕٕ]الكهف: ﴾ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ  ڇ ڇ  چچ  چ چ
 كل فائدة غّب من منو طلبيي  ٓب ٗبا كتربعه  فضوؿه  ذلك فعلوي  أبف   تعريضنا قالو كإ٭با ،حثاا ذلك

 رأل ٤با الٌسالـ عليو يمكلال ككأف خالفو،إٔب  الحتياج كماؿ مع لو علفي  ٤بن استحقاؽ
 (ّ) ."فاعَبض الصرب يتمالك ٓب يعِب ل ٗبا كالشتغاؿ ا٢باجة كمساس ا٢برماف

o ـى  ٗبىٍعُبى  كىرىاءى  اٍسًتٍعمىاؿي  جىازى  ًإ٭ب ىا": قاؿ أبو عليٌ  :األضداد  ميقىابًلىةه  ًجهىةه  أًلىنػ هىا اًلتًٌسىاعً  عىلىى أىمىا
تػىٍْبً  ًمنى  كىاًحدىةو  كلٌ  فىكىانىتٍ  ١ًبًهىةو  ًة، مىٍعُبى  يىرًدٍ  ٓبىٍ  ًإذىا اأٍليٍخرىل كىرىاءى  ا١بًٍهى  ُب  ذىًلكى  كىٯبىيوزي  اٍلميوىاجىهى

 اللُّغىةً  أىٍىلً  كىأىٍكثػىري  اآٍلخىًر، كىرىاءى  ًمنػٍهيمىا كىاًحدو  كلٌ  ميتػىقىابًلىٍْبً  حىجىرىٍينً  ًمٍثلي  ٥بىىا كىٍجوى  لى  ال ًٍب  اأٍلىٍجرىاـً 
ادً  ًمنى  كىرىاءى  أىف   عىلىى ًبًو، عىلىى ىيوى  ًعٍنًدم كىراءىىيمٍ  :كىقػىٍوليوي ": كقاؿ ابن عطي ة (ْ) ."انٍػتػىهىى اأٍلىٍضدى  ابى

يءي  ًإ٭ب ىا اأٍلىٍلفىاظى  ىىًذهً  أىف   كىذىًلكى  ، مىا كىىيوى  اٍلوىرىاءي  ىيوى  بػىٍعدي  أيىٌٍب  كىال ًذم الز مىني، هًبىا يػيرىاعىى ٘بًى  خيلًٌفى
ؼً  كىذىًلكى  ًدمى  يىٍظهىري  مىا ًٖبًالى أتىىم لٍ  الر ٍأًم، ابى ديىىا كىرىدىتٍ  حىٍيثي  مىوىاًضًعهىا ُب  اأٍلىٍلفىاظى  ىىًذهً  كى  ٘بًى

                                                           

 (.َُِ/ٕ) :ايط البحر حياف، أبو (ُ)
 :التمر خرص :ابب الزكاة،كتاب   البخارم: عليو. متفق كا٢بديث (،َُِ)ص :الكهف العثيمْب: تفسّب (ِ)

 . مالك بن أنس عن (َّٓح) (،ُِّٗح) :ك٫ببو ٰببنا جبل حده أي  :ابب ا٢بج، مسلم: (.ُُْٖح)
 (.َّّ/ٖ) :ا٤بعا٘ب ركح األلوسي، (ّ)
 (.َّّ/ٖ) :ا٤بعا٘ب ركح األلوسي، (ْ)



 

 

 ٔٛٓ 

ا اآٍليىةي  فػىهىًذهً  تىط رًدي، ءً  أىف   مىٍعنىاىى ا غىٍصبي  الز مىنً  ُب  بػىٍعدىهي  أيىٌٍب  كىسىٍعيػىهيمٍ  كىعىمىلىهيمٍ  ىىؤيلى  ىىذى
 (ُ)."اٍلمىًلكً 

o ذكٌ مي ػال فغل ب كأمو، أابه: ريدللتغليًب، يي  التثنيةي : ﴾ميٍؤًمنػىٍْبً  أىبػىوىاهي  فىكىافى ﴿: قولو،  ،شائعه  كىو رى
.كالعيمىراف رافمى القى : كمثليو

 (ِ)
 

o   إلظهار نوع اعتداد هبػا ابعتػداد مػا فيهػا مػن اليتيمػْب كأبيهمػا " :اب٤بدينة القرية عن التعبّب كلعل
 ك٪ببائها.كاشتيهرت بصا٢بيها  رفت بالده ككم عي  ،(ّ)"الصاّب

o لو تنبيوه  ﴾فأراد ربك﴿ ضمّبٮبا دكف السالـك  الصالة عليو موسى ضمّبإٔب  الرب إضافة ُب 
 الحَباز ككجوب ،سبحانو إلرادتو كالستسالـ النقياد كماؿ ٙبتُّم على السالـك  الصالة عليو
 (ْ) .ا٤بذكورة األمور من ٕبسبها كقع فيما ا٤بناقشة عن

o ا، ا، عجبنػػ، نصػػبن ا، سػػرابن حقبنػػ :كمػػا ُب ختػػاـ اآلايت  :كىػػو مػػن ٧باسػػن البػػديع :رعاي  ة الفاص  لة
 ا.ا، صربن ا، أجرن ذرن ا، عي ا، صربن كرن ا، ني سرن ا، عي ا، صربن ا، إمرن ا، ذكرن ا، أمرن ربن ا، خي صربن 

o  ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ  ڌ ڌ ڍ  ڍ ڇ ڇ ڇ﴿التنك                           ري يف﴾ 
ػػر [: ٓٔ:الكهػػف] للتشػػريف، كتنكػػّب  ﴾عبػػادانمػػن ﴿للتعظػػيم كالتفخػػيم، كاإلضػػافة  ﴾اعبػػدن ﴿نك 

 فيد للتعظيم كالتكثّب. مي ػلإلهباـ ال ﴾اعلمن ﴿للتعظيم، كتنكّب  ﴾رٞبة﴿
o بالغة السؤال:  
للتلطػػػػػػػػػػف كالتػػػػػػػػػػأدب [ ٔٔ:الكهػػػػػػػػػػف] ﴾ ڳ گ گ گ گ ک  ک ک ک ڑ ڑ ﴿ -

 كحسن الطلب.
                                                           

 .(ُِّ/ٕ) :ايط البحر راجعكيي  ،(ٕٔٓ/ّ) :الوجيز ارر عطية، ابن (ُ)
 .(ّٕٓ/ٕ) :ا٤بكنوف الكتاب علـو ُب ا٤بصوف رالدُّ  السمْب، (ِ)
 (.ِّٖ/ٓ) :السليم العقل إرشاد السعود، أبو (ّ)
 (.ُِْ/ٓ) :السليم العقل إرشاد السعود، أبو (ْ)
 



 

 

 ٔٛٔ 

 للتقرير أم لن تصرب.  :[ٖٔ:الكهف] ﴾  ہ    ۀ ۀ ڻ ڻ  ڻ    ڻ ں ﴿ -
 مث جث    يت ىت مت خت ﴿ ،[ُٕ:الكهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف] ﴾  ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ  ائ ﴿ -

 للعتاب كاإلنكار كالتعجب. :[ْٕ:الكهف] ﴾  مج حج يث ىث
 

*      *      * 
 املكطع الجاىٕ

 الكسىني قص٘ ذّ

 جم يل ىل مل خل  جي ٰه مه جه هن من حنخن جن مم  خم ُّٱ

 [.ٖٓ-ّٖ]الكهف:   َّ من  خن حن جن يم ىم مم خم حم

  :ملا قبلَااآلٓات  مياضب٘ :اًلأّ
  :ة كمقصودىاالسُّور تتجلى لنا ا٤بناسبة بْب ىذه القصة كالقصص الٍب سبقتها، كبْب القصة ك٧بور 

رت فى فبعد ا٢بديث عن رحلة موسى مع ا٣بضر كما انطوت عليو من عجائب كآايت، كما أسٍ 
، أيٌب ا٢بديثي عن قصةو أخرل عجيبة، قصة ذلك الرجل الصاّب الذم مك ن  هللا عنو من ًعربىو كًعظاتو

ؼ ُب األرض، كجاؿ ُب افطأ لو األسبابى فأخذ هبا، كاجتهدى ُب استثمارىا كتطويرىا، لو، كىي  
نياا، فمب شكورن  اكعبدن  ، قواين ، كسلطاانن لن ا عادكمن ا ا، كحظفرن ما أقطارىا، قائدن   ا.كنورن  لن عد الدُّ

لواء ا١بهاد كراية  الن ا للعلم النافع، كسافر ا٣بضر أبمر هللا تعأب حامطلبن  رحل موسى 
بٌلغ دعوة بوع الكوف، كيي اإلصالح كالتغيّب، كذلك طاؼ ذك القرنْب ٔبنده كعتاده، لينشر العدالة ُب ري 

خصحح ا٤بفاىيم، كيي ا٢بق، كيي   القيم األصيلة، كاألخالؽ الفاضلة.  قيم ا٤بوازين القسط، كييرسًٌ
اؼ ُب األرض لطلب العلم، عق بها طوٌ ك٤با فرغ من ىذه القصة الٍب حاصلها أنو " :قاؿ البقاعي

 كلٌ ألنو أساسي   ؛علوًٌ درجًة العلمً إٔب  كٔب إشارةمن طاؼ األرض لطلب ا١بهاد، كقد ـ األي  بقصةً 



 

 

 ٕٔٛ 

ـي     (ُ). "أمرو  كلٌ سعادةو، كقوا
 ،كجحد النعمة ،كذلك تضعينىا اآلايتي أماـ مقارنةو بيًٌنة بْب صاحب ا١بنتْب الذم اغَب ٔبن تيو

ذًٌريهي من عقابو، كبْب ذم القرنْب الذم يتذكر ذكًٌره اب كٰبي كٛبادل ُب الضالؿ، كبْب صاحبو الذم يي 
، دى ه من النعم كأسٍ لن أك ٕبمده تعأب على ما  دائمنافضل هللا عليو كرٞبتو بو، كيلهجي  دائمنا اه من الكـر

 كيوظًٌف ىذه النعم ُب نشر ا٢بق كالفضيلة ُب أرجاء األرض.
 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ  ڀ ڀ پ پ پ پ  ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 ڄ ڄ ڦ ڦ   ڦ  ڦ ڤ  ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ  ٿ  ٿ ٿ ٿ

 ڈ ڎ   ڎ ڌ ڌ ڍ  ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ  چ چ چ  چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

 [.ّٗ-ّٓالكهف: ] ﴾ ڳ ڳ ڳ ڳ گ  گ گ گ کک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ
فأقاـ ميزاف  ،نو هللا ُب األرضأما ذك القرنْب فإنو ٭بوذجه رائعه للملك الصاّب ا٤بتعٌفف الذم مك  

لناس ُب العدؿ كاإلحساف، كأزاؿ سلطاف الكفر كالطغياف، كٞبل رايةى ا٢بقًٌ كمصابيح ا٥بدل، كعاش ا
فيو الكفر كالفساد، كعهد أشرقت فيو مشس  ادى سى  عهده  !فشٌتاف بْب عهدينً  ،عهده حياةن آمنة مطمئنةن 

ا، كملكه غاصبه طاغيةه، ا كسياجن كافرة ٘بعل الكفر ٥با دستورن   كةه لى ا٥بداية كأضاءت أنوار العدالة. ٩بى 
 كبضدىا تتبْب األشياء. !اا كسراجن ا كنورن مؤمنة ٘بعل اإلٲباف ٥با عصمةن كمنهاجن  كةه لى ك٩بى 

ًٔ  ا: مياضب٘ الكص٘ ّاهلدف السٜٔظ:ثاى
لسورة الكهف أهنا خط ت لنا   قصة أصحاب الكهف كا٥بدؼ الرئيسكمن أكجو ا٤بناسبة بْب

تذل بو،كاقعين  لن ا عملياا كمثاكأكردت ٭بوذجن  ،طريق النجاة من الفًب حيث تعر ض الفتيةي لفتنة  ا ٰبي
سلطانو ُب مساكمتهم على  كاستغل   ،فتنتهم ُب دينهمإٔب  عظيمة عصمهم هللا منها، حْب سعى ا٤بلك

تلك  كلٌ كما استخدـ فتنة التهديد كالوعيد، فعصمهم هللا تعأب من    ،ا٤بغرايت كلٌ ا٢بق كإغرائهم ب
م ،تهمم ا خليصىت ني  ػل ؛الفًب  هللا تعأب. إٔب  كصدؽ توجهيهم ،كقويت عزٲبتهم ،كصفت سريَر

                                                           

 (.َُٓ/ْ) :الدرر نظم البقاعي، (ُ)



 

 

 ٖٔٛ 

 گ ک ک ک ک  ڑ ڑ ژ ژ  ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ  ڌ ڍ﴿

 ۀ ڻ  ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ   ڳ ڳ ڳ گ  گ گ

 ﮸ ﮷  ﮵﮶ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ  ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

         ﯁ ﯀ ﮿  ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹

 ی ىئ ىئىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ  ڭ         

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ  مب    خب حب جب يئ ىئ مئ حئ یجئ ی  ی

 [.ُٔ-ٗالكهف:] ﴾ ٿ  ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ  پ  پ پ
كفتنًة األىًل  ،زي لنا طريقى النجاًة من ٝبيًع الفًًب، فتنًة السلطافً ربً ة الكرٲبة تي السُّور كىكذا ٪بدي 

كفتنًة القوًة كالتمكًْب من خالًؿ  ،كفتنًة إبليسى اللعْبً  ،كفتنًة العلمً  ،كفتنًة الولدً  ،كفتنًة ا٤باؿً  ،كالعشّبةً 
كفتنًة إتباًع األىواًء كالغَباًر بزخرًؼ القوًؿ، ٩با يتواكبي مع  ،قصًة ذم القرنًْب، كفتنًة أيجوجى كمأجوجى 

  كعصمتها لتاليها من الفًًب ا٢بوالًك. ،ًلهاكفضائً ،ًة السُّور خواٌص 
 ،ربز معادف الناسأف ما على األرض من زينة إ٭با ىو لالبتالء كالمتحاف الذم يي  ا بٌْب هللا م  ػل

  ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ  ڦ﴿ :قاؿ تعأب ؛لي عن قصدىم كٮبتهم ٫بو العمل الصاّبكٯبي 

هللا تعأب ذلك  ا بٌْب مٌ ػل [،ٖ-ٕالكهف:] ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ  چ ڃ ڃ
كا ، فبدأ بقصة أصحاب الكهف الذين ٓب يغَبُّ الدُّنياعن موقف الناس من زينة  تكشفي  ضرب أمثلةن 

كأعرضوا عن  ،ىذه ا٤بلذات كل  بل تركوا   ،لطافكالسُّ  ةً هب  كزينة األي  ،كزينة األىل كالعشّبة ،بزينة الشباب
 ُب عاله. جل   كىجركا األىل كا٣بالف ُب سبيل هللا ،ٝبيع اإلغراءات

ا، ُب حْب شرن ا ك ه ا٤باؿ كٓب ٰبمد هللا عليو بل ازداد بطرن ٍب جاءت قصة صاحب ا١بنتْب الذم غر  
 ا. ا بليغن ككاعظن  ،اا أمينن الفانية، فكاف لو انصحن  الدُّنياحيث عرؼ حقيقة ىذه  ؛٪بح صاحبو ُب البتالء

نياا حقيقة ٍب أيٌب التعقيب على ىذه القصة مبينن   ،القلوب بي لي كما فيها من زينة تسٍ  ،الفانية الدُّ
 كعاقبة أمرىا.  ،كتصرفها عن غاية كجودىا ،كأتسر النفوس



 

 

 ٔٛٗ 

فإف ىناؾ من يغَب ابلوعود الكاذبة كاألما٘ب الباطلة الٍب  ،كإذا كاف ىناؾ من يغَبُّ اب٤باؿ أك ابلولد
يـو أف امتنع عن السجود آلدـ قاؿ ا ٲبِب هبا إبليس اللعْب ىذا العدك القدٙب الذم أظهر عداكتو قدٲبن 

 ھ  ھھ   ہ ہ ہ ہ ۀ    ۀ   ڻ  ڻ ڻ  ڻ  ں  ں ڱ ڱ﴿ :تعأب

أسلحة  كمن أشدٌ [، َٓالكهف:] ﴾﮸ ﮷ ﮶ ﮵  ﮳﮴ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ
ؼ الناس رى ككم من طاعة صى  ،نهاإبليس سالح التزيْب فكم من معصية زيٌنها، ككم من بدعة حس  

 توبة سوافها. فها، ككم منككم من ضاللة زخرى  ،عنها
كاليـو  ،كالرسالة ،ة حوؿ األلوىيةديٌ قى كقضااي عى  ،ةا رابنيٌ ننن كسي  ،ورد لنا السياؽ حقائق ساطعةٍب يي 

أنو أعلم  بل كرٗبا ظن   ،بنعمة العلم كمن الناس من يغَبٌ  ،هللا ا٤باضية كا١بارية ُب األمم كسنن ،اآلخر
بْب أف العآب مهما بلغ من العلم فإف ىناؾ لتي  ؛كىنا أتٌب قصة موسى كا٣بضر عليهما السالـ ،الناس

 !؟كما قدره أماـ علم عالـ الغيوب ؟كتينا من العلم فما قيمتوكمهما أي  ،من ىو أعلم منو
 لكىوالعبد الصاّب ذك القرنْب الذم كٌظف مي  ،٤بن ٓب يغَب ابلقوة كالسلطاف الن ٍب يضرب هللا مث
ما جدد هللا لو نعمة كلٌ كرد الطغاة الباغْب، ككاف   ،كرفع الظلم عن ا٤بظلومْب ،كسلطانىو ُب نشر الدين

 ا٤بنعم عز كجل.إٔب  ا كردىاجدد ٥با شكرن 
 .[ٓٗ]الكهف: ﴾ يئ ىئ مئ  حئ جئ  ی ی  ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ﴿

 .[ٖٗ:الكهف] ﴾ ٿ ٺ  ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ ٻپ ٻ  ٻ ٻ ٱ ﴿
فضل هللا  دائمناكٛبادل ُب الضالؿ، كبْب من يتذكر  ،كجحد النعمة ،ٔبنتيو فلنقارف بْب من اغَب  

 ٕبمده تعأب. دائمناكيلهج  ،عليو كرٞبتو بو
 :ضبب ىصّل الكص٘ :ثالًجا

أحبار يهود كقالوا إٔب  عيطقبة بن أيب مي ضر بن ا٢بارث كعي ا بعثوا الن  أف قريشن " :ذكر ابن إسحاؽ
ىيٍم عىٍن  مد٥بما: سىالى كىًصفىا ٥بىيٍم ًصفىتىوي كىأىٍخربىاىيٍم ًبقىٍولًًو، فىًإنٌػهيٍم أىٍىلي اٍلًكتىاًب اأٍليكىًؿ كىًعٍندىىيٍم ًعٍلمه لىٍيسى  ٧بي

ًدينىةى، فىسىأىلى أىٍحبىارى يػىهيودى عىٍن رىسيوًؿ اّللًٌ  كىكىصىفىا ٥بىيٍم أىٍمرىهي  ملسو هيلع هللا ىلص ًعٍندىانى ًمٍن ًعٍلًم؛ فىخىرىجىا حىٌٌب قىًدمىا اٍلمى
نىاكيٍم لًتيٍخربيكانى عىٍن صىاًحبً  ا؟ فػىقىالىٍت كىأىٍخبػىرىاىيٍم بًبػىٍعًض قػىٍولًًو، كىقىالى ٥بىيٍم إٌنكيٍم أىٍىلي التٌػٍورىاًة، كىقىٍد ًجئػٍ نىا ىىذى



 

 

 ٔٛ٘ 

ا أىٍحبىاري يػىهيودى  ثو أنىٍميريكيٍم هًبًٌن، فىًإٍف أىٍخبػىرىكيٍم هًبًٌن فػىهيوى نىيب   :٥بىيمى ميٍرسىله كىًإٍف ٓبٍى يػىٍفعىٍل فىالٌرجيلي  سىليوهي عىٍن ثىالى
يىةو ذىىىبيوا ُب الٌدٍىًر اأٍلىٌكًؿ مىا كىافى أىٍمريىيٍم فىًإنٌوي قىدٍ   كىافى ٥بىيٍم حىًديثه ميتػىقىوًٌؿه فػىرىٍكا ًفيًو رىٍأيىكيٍم، سىليوهي عىٍن ًفتػٍ

؟ كىسىليوهي عىٍن رىجيلو طىٌواؼو قىٍد بػىلىغى مىشىارًؽى اأٍلىرٍ  ًض كىمىغىارًبػىهىا مىا كىافى نػىبػىؤيهي؟ كىسىليوهي عىٍن الٌركًح مىا عىجىبه
؟ فىًإذىا أىٍخبػىرىكيٍم ًبذىًلك فىاتًٌبعيوهي فىًإنٌوي نىيب ، كىًإٍف ٓبٍى يػىٍفعىٍل فػىهيوى رىجيله ميتػىقىٌوؿه فىاٍصنػىعيوا ُب  ا لىكيٍم، ًىيى  أىٍمرًًه مىا بىدى

، فػىقىالى  فىأىقػٍبىلى الٌنٍضري ٍبني ا٢بٍىاًرثً  ، قىٍد  :كىعيٍقبىةي ٍبني أىيب ميعىٍيًط حىٌٌب قىًدمىا مىٌكةى عىلىى قػيرىٍيشو ايى مىٍعشىرى قػيرىٍيشو
نىكيٍم كىبػىٍْبى  نىاكيٍم ًبفىٍصًل مىا بػىيػٍ مدو ًجئػٍ ، قىٍد أىٍخبػىرىانى أىٍحبىاري يػىهيودى أىٍف نىٍسأىلىوي عىٍن أىٍشيىاءى أىمىريكانى هًبىا، فىًإٍف ٧بي

ا فػىهيوى نىيب ، كىًإٍف ٓبٍى يػىٍفعىٍل فىالٌرجيلي ميتػىقىوًٌؿه فػىرىٍكا ًفيًو رىٍأيىكيٍم، فىجىاءيكا رىسيوؿى اّللًٌ أىٍخبػى  ايى  :فػىقىاليوا ملسو هيلع هللا ىلص رىكيٍم عىنػٍهى
مدي  ، كىعىٍن رىجيلو كىافى طىٌوافنا قى  ٧بي انىٍت ٥بىيٍم ًقٌصةه عىجىبه يىةو ذىىىبيوا ُب الٌدٍىًر اأٍلىٌكًؿ، قىٍد كى ٍد بػىلىغى أىٍخربٍانى عىٍن ًفتػٍ

؟ قىاؿى فػىقىاؿى ٥بىيٍم رىسيوؿي اّللًٌ  ؛مىشىارًؽى اأٍلىٍرًض كىمىغىارًبػىهىا ُكْم مبَا َسأَْلُتْم ُأْخِِبُ »: ملسو هيلع هللا ىلص كىأىٍخربٍانى عىٍن الٌركًح مىا ًىيى
لىةن لى  -ًفيمىا يىٍذكيريكفى  - ملسو هيلع هللا ىلص كىٓبٍى يىٍستػىٍثًن فىاٍنصىرىفيوا عىٍنوي، فىمىكىثى رىسيوؿي اّللًٌ  ،«َعْنُو َغًدا ٟبىٍسى عىٍشرىةى لىيػٍ

ٍتًيًو ًجرٍبًيلي حىٌٌب أىٍرجىفى أىٍىلي مىٌكةى،  مده كىعىدىانى  :كىقىاليواٰبيًٍدثي اّلٌلي إلىٍيًو ُب ذىًلكى كىٍحينا، كىلى أيى ا، كىاٍليػىٍوـى  ٧بي غىدن
لىةن قىٍد أىٍصبىٍحنىا ًمنػٍهىا لى ٱبيٍربيانى ًبشىٍيًء ٩بٌا سىأىٍلنىاهي عىٍنوي كىحىٌٌب أىٍحزىفى رىسيوؿى  ميٍكثي  ملسو هيلع هللا ىلص اّللًٌ ٟبىٍسى عىٍشرىةى لىيػٍ

ءىهي ًجرٍبًيلي ًمٍن اّللًٌ عىٌز كىجىٌل ًبسيورىًة أىٍصحىاًب اٍلكىٍهًف، ٍبيٌ جىا :مي ًبًو أىٍىلي مىٌكةى كلٌ اٍلوىٍحًي كىشىٌق عىلىٍيًو مىا يػىتى 
بػىري  يىةى كىالٌرجيًل الٌطٌواؼً أىليوهي عىٍنوي ًمٍن أىٍمًر هللاً مىا سى  ًفيهىا ميعىاتػىبػىتيوي إاٌيهي عىلىى حيٍزنًًو عىلىٍيًهٍم كىخى   (ُ)." اٍلًفتػٍ

 :املفسداتمعاىٕ : زابًعا
o ﴿ ٌتيوا قادرن نن كًٌ تمى لو من األسباب ما جعلو مي أان : ىيٌ ﴾ا لومٌكن نػٍ  فتمٌكن. لو كمٌكنت ا، مىك 
o ﴿ ئىةو ْب ٯبرم على الطًٌ  ماءه  :كالعْب ا٢بمئة ،أم الطْب واد من ا٢بمأةً أم كثّبة الس   :﴾ٞبًى

 أم شديدة ا٢برارة، فقد ٝبعت بْب الوصفْب.  (:ةه يى امً حى ) رئى ، كقي األسود
o ﴿ كمعونة ،كمشقة ،قابل قيامو بعملو ٰبتاج ١بهدمي  لن ، أم ماالن عٍ جى  :﴾اخرجن.  

                                                           

 ُب الطربم كركاىا ،(ُِّ/ُ) :ىشاـ لبن النبوية السّبة ُب كما  عباس ابن عن إسحاؽ ابن ركاىا القصة ىذه (ُ)
 كابن ،(ُّّ/ٓ) :تفسّبه ُب كثّب ابن كأكردىا (،ِٗٔ/ِ: )النبوة دلئل ُب كالبيهقي (،ّٗٓ/ُٕ) :البياف جامع
 (.ْٕٗ/ٗ) :للسيوطي ،اب٤بأثور التفسّب ُب ا٤بنثور الدر ُب كما ا٤بنذر



 

 

 ٔٛٙ 

o ﴿ ئػىٍْبً، بػىٍْبى  كىا٢بٍىاًئلي  ا٢بٍىاًجزي  : الس دُّ ﴾اسدا  . كىاًبٍلفىٍتحً  اًبلض مًٌ  كىيػيقىاؿي  الش يػٍ
o ﴿ ـي  :كىًقيلى  الس دُّ،: ﴾ارٍدمن ـى  أًلىف   الس دًٌ  ًمنى  أىٍكبػىري  الر ٍد ، عىلىى بػىٍعضيوي  جيًعلى  مىا الر ٍد : يػيقىاؿي  بػىٍعضو

ـه  ثػىٍوبه   .ريقػٍعىةو  فػىٍوؽى  ريقػٍعىةن  ريقًٌعى  قىدٍ  كىافى  ًإذىا ميرىد 
o ﴿القطعة من ا٢بديد. :ٝبع زيٍبرة، كالزٍُّبرة :﴾زيبىر ا٢بديد 
o ﴿ ُّكا٤براد حافة ا١ببلْب عىًظيمو  بًنىاءو  كلٌ  الص دىؼي  :﴾فْبدٍ الص ،  . ميٍرتىًفعو
o ﴿النُّحىاسي  :﴾ًقٍطرا  ،  . اٍلميذىابي  الر صىاصي : كىًقيلى اٍلميذىابي
o ﴿ كىقىطىعى كاخَبؽ حىفىرى  أىمٍ  نػىقىبى  مىٍصدىري  : النػ ٍقبي ﴾انقبن. 
o ﴿بىًسطنا مىٍدكيوكنا :﴾دىكاا  .اٍندىؾ   فػىقىدً  اٍرتًفىاعو  بػىٍعدى  انٍػبىسىطى  مىا كلٌ كى  اًبأٍلىٍرًض، ميٍستىًواين  مينػٍ

  :: الكساٛاتخامًطا
o أبو قرأ  :[ٖٔ:الكهف] ﴾ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ  ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ﴿: كعز   جل   كقولو

 أم كثّبة "ةن ئى ٞبىً " ة، كالباقوفأم حار   "ةن يى امً حى " سائيعاصم كعامر كٞبزة كالكً بكر شعبة عن 
السوداء، تقوؿ: ٞبأت البئر ٞبأ )ابلتسكْب( إذا نزعت ٞبأَا، كٞبئت  ينةي كىي الطًٌ  ،ا٢بمأة

ت ا٥بمزة فى فً من ا٢بمأة فخي  "حامية" البئر ٞبأ )ابلتحريك( كثرت ٞبأَا، كٯبوز أف تكوف
 :قاؿ الطربم .قاؿ: كانت حارة كذات ٞبأةفيي  ،مع بْب القراءتْب، كقد ٯبي لبت ايءن كقي 
قاؿ: إهنما قراءاتف مستفيضتاف ُب قراءة األمصار، أف يي كالصواب من القوؿ ُب ذلك عندم "
، ك  صحيحه  كاحدة منهما كجوه  كلٌ كل ٮبا صاحبو، أحدي  فسدو  كجهيو غّب مي الكً كمعُب مفهـو

أف تكوف الشمس تغرب ُب عْب حارٌة ذات ٞبأة كطْب، فيكوف القارئ ُب  كذلك أنو جائزه 
وف القارئ ُب عْب ٞبئة كاصفها بصفتها عْب حامية بصفتها الٍب ىي ٥با، كىي ا٢برارة، كيك

 صيغتيها اللتْب إهنما من صفتيها الكً كقد ريكم ب ،كىي أهنا ذات ٞبأة كطْب ،الٍب ىي هبا
ئىة) قػىرىأى  مىنٍ ": األزىرم قاؿ ،أخبار" ئت، فهي قد ٞبىٍأة، ذاتً  عىٍْب  ُب: أراد( ٞبًى ئىة ٞبًى  كىمىنٍ  ،ٞبًى

 (ُ). "ا٤بعنياف فيها ٞبأة، فيكوف ذات حار ة تكوف كقد حار ة،: أراد( حامية) قػىرىأى 
                                                           

 ،=األزىرم منصور كأبو (،ٕٗ/ُٖ) :البياف جامع كالطربم، (،ُّْ/ِ) :العشر القراءات ُب النشر ا١بزرم، ابن (ُ)



 

 

 ٔٛٚ 

o گ گ گ  ک ک کک  ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎژ: عز  كجل   كقولو﴾ 
  .[ٖٖالكهف:]
o كقرأ مضافنا،( ا٢بيٍسُب جىزىاءى ) :عاصم عىن بكر كأبو ،عامر كابن ،عمرك كأبو ،كانفع ،كثّب ابن قرأ 

 ا٢بسُب فلو: فا٤بعُب( ا٢بيٍسُب جىزىاءن ) قػىرىأى  مىنٍ ": منصور أبو قاؿ .منوانن ( ا٢بيٍسُب جىزىاءن ) الباقوف
 كىمىنٍ  .جزاءن  ٦بىٍزايا هبا ا٢بسُب فلو: ا٤بعُب ا٢باؿ، موضع كيًضعى  مصدر ألنو منصوب( جزاء)، كجزاءن 
 .(ُ) "(ا٢بيٍسُب)إٔب  (جىزىاء) أضاؼ( ا٢بيٍسُب جىزىاءى ) قػىرىأى 

o ۉ ۉ ۅ ۅ  ۋ  ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ﴿ :قولو تعأب ﴾ 
 [.ّٗالكهف:]
o الياء بفتح ،(يػىٍفقىهيوفى ) الباقوف القاؼ، كقرأ ككسر الياء بضم( يػيٍفًقهيوفى ) كالكسائي ٞبزة قرأ 

 يكادكف يػىٍفقىهيوفى  ل: فمعناه( لن قػىوٍ  يػىٍفقىهيوفى  يىكىاديكفى  لى ) قػىرىأى  مىنٍ ": منصور أبو قاؿ .كالقاؼ
 (ِ) ."إذا نطقوا غّبىم يػيٍفًهموف يكادكف ل: فمعناه( يػيٍفًقهيوفى ) قػىرىأى  كىمىنٍ  .عنك

o ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ  ەئ ائ ائ  ى  ى ې ې ې ې ﴿: كعز   جل   كقولو 

الباقوف  كقرأ ،بفتح الراء كألف بعدىا سائيكالكً  ٞبزة أرى قػى  :[ْٗالكهف:] ﴾ ېئ ېئ  ۈئ ۈئ
 ،الٍفيء: فا٣بىرج( خىٍرجنا) قػىرىأى  مىنٍ ": النحوم إسحاؽ أبو ، قاؿ(ّ)ألفإبسكاف الراء من غّب 

 كقاؿ ."ا٤بصدر: كا٣بىرٍج .األمواؿ ُب الفرائض من ٱبيٍرىج ًلمىا السم كا٣بىرىاج: .الضريبة :كا٣بىرىاج
 خاص ، كأنوي   .ا١بيعل كأنو( رأسك خرج إف)كا٤بصدر  كا٣بىرٍج ،األكؿ السم: ا٣بىرىاج": اءالفرٌ 

                                                           

 )ت: البغدادم ٦باىد بن بكر أبو التميمي، العباس بن موسى بن أٞبد ٦باىد، ابن (،ُِِ/ِ) :القراءات معا٘ب=
 (.ّٖٗ)ص (:قََُْ) ِ.ط مصر ا٤بعارؼ دار .ط ضيف، شوقي ٙبقيق: (،قِّْ

 .(ّٗٗ)ص :القراءات ُب السبعة ٦باىد، ابن (.ُِِ/ِ) :القراءات معا٘ب ،األزىرم منصور أبو (ُ)
 .(ََْ)ص :القراءات ُب السبعة ٦باىد، ابن (.ُِْ/ِ) :القراءات معا٘ب األزىرم، منصور أبو (ِ)
 (.ُّٓ/ِابن ا١بوزم، النشر ) (ّ)
 



 

 

 ٔٛٛ 

 (ُ) ."العاـ كا٣براج
  :: اإلعسابضادًضا

o ألفو  دكف كالباقوف. ا٤بيم بعد كايءو  ابأللف كاألخىواف بكر كأبو عامر ابن قرأ :﴾حاًميىةو ﴿: قولو 
ي ًمنٍ  فاعلو  اسمي  فإهنا األكٔب القراءةي  فأم ا. ﴾ٞبئة﴿ ا٤بيم بعد كٮبزة  عْبو  ُب: كا٤بعُب ٰبىًٍمي، ٞبًى
 .كفوراهنا ابلطْبضى بْب القراءتًْب؛ ألف  العْبى جامعةه بْب الوصفْب: ا٢برارًة كل تناقي  .حار ة

o ﴿ مرفوعةي  إم ا: الكاؼي  :﴾كىذىًلكى ،  مثلى  فػىعىٍلنا: أم منصوبتيو، أك ،كذلك األمر: أم الًٌ
 .ذلك

o فا٤بفعوؿي  غّبىه، أفقوى  ًمنٍ  القاؼً  ككسرً  الياء بضمًٌ  األخىواف قرأ :﴾يػىٍفقىهيوفى ﴿: قولو ،  ٧بذكؼه
 ٗبعُب كىو غّبًىم، ـى كال يػىٍفهموف ل: أم بفتحها، كالباقوف. لن قو  غّبىم يػيٍفقهوف ل: أم

؛ ليس: كقيل. األكؿ  .كابلعكس. قولىو غّبيه يػىٍفقىو كل غّبًه قوؿى  اإًلنسافي  يػىٍفقىوي  قد إذ ٗبتالزًـو
o اثنينا لن مفعو "دىك اء" فتكوف التصيّب ٗبعُب ىنا ا١بىٍعلى  أف الظاىري  :﴾دىك اءى  جىعىلىوي ﴿: قولو .(ِ). 

 :التفطري اإلمجالٕ :ضابًعا
 ٻ ٻ ٻ ٻ   ٱ  جت يب ىب مب خب حب يئجب ىئ مئ  حئ ﴿ :قاؿ تعأب

 [:ْٖ-ّٖالكهف:] ﴾ ڀ ڀ پ    پ پ پ
 ،، ٝبع هللا لو بْب الصالحلن ا عادكن كملً  ،اا ٧بن كن ا حكيمن ا، كقائدن ا صا٢بن ذك القرنْب كاف عبدن 

ة العالية ُب إقامة العدؿ كنشر ا٣بّب، كالتيسّب على ا٣بلق، أخذ ابألسباب بل كا٥بمٌ  ،كالعلم ،لكمي ػكال
 :﴾ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ پ   پٻ ٻ ٻ ٻ پ پ   ٱ ﴿ :تعأبطو رىا حٌب مك ن هللا لو، قاؿ 

كفنوف التدبّب، فأحسن  ،كأصوؿ السياسة ،أسباب النصر كالتمكْب بوي ىى كى كى  ، األرضن هللا لو ُبمك  
رايدًة الكوف ابلعلم إٔب  انطلقن نًح كا٤بواىًب على أًبًٌ كجوو، بل جعلها ركيزةن كمي مً ػاستغالؿ ىذه ال

                                                           

 (.ُِْ/ِ) :القراءات معا٘ب األزىرم، منصور أبو( ُ)
 (.َٓٓ :ُْٓ/ٕ) :ا٤بكنوف الكتاب علـو ُب ا٤بصوف رالدُّ  يراجع: (ِ)



 

 

 ٜٔٛ 

 كاإلٲباف، كالعدؿ كاإلحساف.
األسباب ما ٰبتاج  ا ُب أ٫باء ا٤بعمورة، كآاته منا عظيمن مك ن لو صاحبي العظمة كالسلطاف ٛبكينن 

كىةن " :ن عاشورقاؿ اب سلطانو ككبًت أعدائًًو. طً كبسٍ  وً لكً إليو ُب توطيد مي  بػىري ًذم اٍلقىٍرنػىٍْبً ًتالى كىجيًعلى خى
كىةن إٔب  كىذًٍكرنا ًلإٍلًشىارىةً  ٍأًف اٍلقيٍرآًف ، أىف  اٍلميًهم  ًمٍن أىٍخبىارًًه مىا ًفيًو تىٍذًكّبه كىمىا يىٍصليحي أًلىٍف يىكيوفى ًتالى حىسبى شى

إٔب  ىو الوسيلة الٍب ييتوص ل هبا :كالسبب .(ُ)"مىسىاؽى اٍلقىصىًص.فىًإن وي يػيتػٍلىى أًلىٍجًل الذًٌٍكًر كىلى ييسىاؽي 
ىو  :ما يريد، كقيلإٔب  يتسبب بو اًعٍلمن  ﴾ پ ڀ   پ پ پ﴿ : ا٤بطلوب. قاؿ ابن عباس

ذلك مراده، كمندرجه ُب معُب  كلٌ ك  .(ِ) الًعٍلم ابلطُّرؽ كا٤بسالك، كمعرفة ٗبنازؿ األرض كأعالمها
 وكً لٍ مي  مهمات من أراده شىٍيءو  كلٌ  ًمنٍ  كىآتػىٍيناهي " :قاؿ األلوسي هللا هبا ككفقو إليها. هاألسباب الٍب أمدُّ 

بػىبن  بسلطانو قةعل  مي ػال كمقاصده  علم من ا٤بقصودإٔب  بو لتوصٌ يي  ما كلٌ  كىو ،إليو لويوصًٌ  اطريقن  أم ؛اسى
  (ّ)."آلة أك قدرة أك

ػػػليوي كسػػػار طريقنػػػ كى أم: سػػػلى  ﴾ڀ ڀ  ﴿ مػػػا أمكنػػػو ٙبصػػػيليو مػػػن  كػػػلٌ ا٤بقصػػػود، كأخػػػذ بإٔب  ا يوصًٌ
ػػ ، كتتبٌػػعى السُّ كنشػػر  ،عينيػػو علػػى ٙبقيػػًق أىدافًػػو كطموحاتًػػو ُب الػػدعوة كاإلصػػالحبلى كالوسػػائل الػػٍب تي علػػوـو

بػل كػاف ٛبكينيػو  ،العدالة كالرٞبة ُب شػٌب األرجػاء، فلػم يكػن مػا قػاـ بػو ذك القػرنْب مػن خػوارؽ العػادات
 نواميس الكوف، حيث ىداه هللا لبسباب ككفقو إليها.  قى ب، كفٍ نطلق األخذ ابألسبامن مي 

كاتج  ب العزٌ ىذا الرجل الصاّب الذم مك ن هللا تعأب لو ُب األرض، كأعطاه العلم كا٢بكمة كألبسو ثوٍ 
ذلك ا٤بلك  (اإلسكندر ا٤بقدك٘ب)فقد اختيًلفى فيو على أقواؿ كثّبة، فقيل ىو  :أما ا٠بو الوقار كا٥بيبة.

أك  ،الفارسي (دارا)أك  ،(ؽ.ـ ََٓ)ا٤بلك الفارسي  (قورش)كىناؾ من زعم أنو  ،(ؽ.ـ ََّ)اليوان٘ب 

                                                           

 (.ُِٓ/ُٓ) :كالتنوير التحرير عاشور، ابن( ُ)
مد  بن علي بن الرٞبن عبد الفرج أبو ا١بوزم، ابن (،َِّ/ٗ) :العظيم القرآف تفسّب حاًب، أيب ابن (ِ)  :)ت ا١بوزم٧بي

 أكٔب.ط بّبكت، - العريب الكتاب دار .ط ا٤بهدم، الرزاؽ عبد ٙبقيق ،التفسّب علم ُب ا٤بسّب زاد ،(قٕٗٓ
 (.ُٖٓ/ٓ) (:قُِِْ)

 (.َّٔ/ٖ) :ا٤بعا٘ب ركح األلوسي، (ّ)



 

 

 ٜٔٓ 

بن  أ بن سبٞبّبى إٔب  ينتهي نسبو ،...(الصعب بن ذم مرائد بن ا٢بارث) ملك من ملوؾ اليمن، قيل ىو
. أك ابن فرعوف (ؽ.ـ ََُٓ)ساـ بن نوح عليو السالـ إٔب  كمنو، يشجب بن يعرب بن قحطاف بن ىود

مرباطور فارس الذم غزا إ (قورش)أنو  "كيسألونك عن ذم القرنْب"ُب كتابو  (زادآكالـ أبو ال)مصر. يرل 
، قاؿ لن الذم غزا بالد فارس ككاف عاد (اإلسكندر ا٤بقدك٘ب)، بينما يرل البعض أنو لن بالد اليوانف ككاف عاد

كقد تنازع الناس فيو: فمنهم من رأل أنو ذك القرنْب، كمنهم من رأل  :(اإًلسكندر كذك القرنْب)" :ا٤بسعودم
بذم القرنْب لبلوغو أطراؼ األرض كأف  يى ُب ذم القرنْب: فمنهم من رأل أنو ٠بي  اأنو غّبه، كتنازعوا أيضن 

 (ُ) ."٠باه هبذا السم، كمنهم من رأل أنو من ا٤بالئكة (قاؼ)ٔببل  كلا٤بلك ا٤بو 
ىو ذك القرنْب الذم ذكره هللا تعأب ُب كتابو  (أفريدكف)س اب أف كذكر بعض النُّ " :كقاؿ القزكيِب

  .(ِ)"ككاف ذا عدؿ كإحساف ،كأمر بعبادة هللا تعأب ،العزيز، ألنو ملك ا٤بشرؽ كا٤بغرب
تأمل ُب ىذه األقواؿ كما استندت إليو ٯبديىا ل أصل ٥با ُب الكتاب أك السنة، كما أهنا مي ػكال
 ا. ا موحدن نن عن كوف ذم القرنْب مؤمٌ  الن ن، فضعلى الظٌ مبنيةه 

ذك " :قاؿ  بن عمرك عبدهللاركل ابن أيب شيبة ُب ا٤بصنف عن  ،ا من األنبياءكقيل كاف نبين 
 (ّ). "القرنْب نيب

(ْ). "نيبذك القرنْب " :قاؿ كأخرج ابن مردكيو عن ابن عباس 
 

، َوَما َأْدِري ُذو َلِعيًنا َكاَن َأْم ل َما َأْدِري أَتُ بَّعُ » :ملسو هيلع هللا ىلص قىاؿى رىسيوؿي هللاً  :قىاؿى  كعىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى 
                                                           

 (،قَُْٗ) ا٥بجرة دار .ط ،الذىب مركج (قّْٔ )ت: على بن ا٢بسْب بن على ا٢بسن أبو ا٤بسعودم (ُ)
(، ََُص) ،"زاد "كيسألونك عن ذم القرنْبآراجع أليب الكالـ كيي  ،(ُِٕ/ُ) :ابب ا٢بكماء على جدث اإلسكندر 

 أك ،كتاب من ستندمي  كل عليها دليل ل الٍب اإلسرائيليات أخبار من ىذا (قاؼ) كجبل القاىرة، الشعب دار .ط
  البشر. من ىو بل غريب، بعيد قوؿ ا٤بالئكة من كه ملى  أبنو كالقوؿ صحيح، أثر أك ،ةن  سي 

 (.ِٗ/ُ) :العباد كأخبار البالد آاثر القزكيِب، (ِ)
  (.ْٖٔ/ٕ) :ا٤بصنف ،شيبة أيب ابن (ّ)
 (.ِّٔ/ٗ) :اب٤بأثور التفسّب ُب ا٤بنثور رالدُّ  ،السيوطي (ْ
 



 

 

 ٜٔٔ 

  (ُ). «َكفَّارَاٌت أَلْىِلَها َأْم ل  ، َوَما َأْدِري اْْلُُدودُ ْرنَ نْيِ نَِبيًّا َكاَن َأْم لاْلقَ 
  .كهللا أعلم ٕبالو بنبوة ذم القرنْب. ٪بـز فال ٭بلك أف

 ؛مك ن هللا لو ،مؤمن على علمو كصالحو  كه لنا من خالؿ حديث القرآف عنو أنو ملً كالذم يتجلى 
ا أف نتدبر ُب قصتو، كنستخلص منها الدركس ينى كالذم يعنً  ،ا لنشر ا٢بق كالعدؿا كمتجٌرًدن فسعى جاىدن 

ٍب إف السؤاؿ ليس عن شخص ذم  ،كالسياسة ،كاإلدارة ،كالقيادة ،صالحكاإل ، ُب الدعوةربى كالعً 
 كإ٭با عن حياتو كجهاده كأ٦باده.  ،القرنْب

(ِ)"اصا٢بن  لن ا عادكن كاألكثركف على أنو كاف ملً " :قاؿ البغوم
. 

كليس ىو ابإلسكندر ذم القرنْب الذم  ،اإلسكندر ا٤بقدك٘ب كىو ابن فيلبس" :كقاؿ ابن القيم
فذك القرنْب كاف  ؛كثّبة كبينهما ُب الدين أعظم تباين  تعأب نبأه ُب القرآف بل بينهما قركفه  هللا قص  

كاليـو اآلخر، ككاف يغزك  ،كرسلو ،ككتبو ،كمالئكتو ،ا  تعأب يؤمن اب تعأبا موٌحدن رجال صا٢بن 
بْب الناس كبْب أيجوج كمأجوج، كأما ىذا  د  كبُب الس   ،عيب ادى األصناـ، كبلغ مشارؽ األرض كمغارهبا

 ،ا يعبد األصناـ ىو كأىل ٩بلكتو، ككاف بينو كبْب ا٤بسيح ٫بو ألف كستمائة سنةاف مشركن ا٤بقدك٘ب فك
ملك  (دارا)كىو الذم غزا  ،ا يعبد األصناـكزيره ككاف مشركن  (أرسطاطاليس)ؤرخ لو،ككاف كالنصارل تي 
فقتل  ؛كبالد الَبؾ ،كا٥بند ،الصْبإٔب  ؽ ٝبعو،ٍب دخلو كفر  كى لٍ ؽ مي عرشو كمز   ل  داره، فثى  قرً الفرس ُب عي 

ر دبٌ كمي  ،ككزيره ،شّبهفإنو كاف مي  ،(أرسطو)كسطوة بسبب كزيره  كسىب، ككاف لليواننيْب ُب دكلتو عز  
ف كسرل إكما   (،بطليموس)حدىم أك  (،البطالسةػ )٩بلكتو، ككاف بعده لليوانف عدة ملوؾ يعرفوف ب

كانقرض  ،٥بم ةن ولوا على ٩بالكهم فصاركا رعي  ٍب غلبهم الرـك كاست .كقيصر ملك الرـك ،ملك الفرس
كىو  ،كصارت ا٤بملكة كاحدة كىم على شركهم من عبادة األصناـ ،ملكهم فصارت ا٤بملكة للرـك

                                                           

ا :كقاؿ ،(ُْ/ِ) - (َْٓ)ح :ا٤بستدرؾ ُب ا٢باكم ركاه( ُ  كقاؿ ٱبيىٌرًجىاهي، كىٓبىٍ  الش ٍيخىٍْبً  شىٍرطً  عىلىى صىًحيحه  حىًديثه  ىىذى
 لبن دمشق، اتريخ (،ِٖٔ/ٔٓ) :دمشق اتريخ ُب عساكر ابن كركاه ."كمسلم البخارم شرط على" الذىيب:
  عساكر.

مد أبو  البغوم، (ِ) مد  بن مسعود بن ا٢بسْب٧بي  الرزاؽ عبد ٙبقيق: ،التنزيل معآب ،(قَُٓ :)ت الشافعي الفراء بن٧بي
 (.ُِِ/ّ) .(قَُِْ) ُ.ط ،بّبكت - العريب الَباث إحياء دار. ط ا٤بهدم،



 

 

 ٜٕٔ 

 . (ُ)"دينهم الظاىر كدين آابئهم
 ،ابل كاف كثنيا  ،اػن ا صا٢بكن ألنو ٓب يكن ملً ": سكندر ا٤بقدك٘ب، قاؿإلابقرري ابن عاشور أنو ليس كيي 

عرؼ ُب اترٱبو ا فال يي لتلقي الوحي من هللا، كإف كانت لو كمالت على ا١بملة، كأيضن  الن فلم يكن أى
 .(ِ)"ا بْب بلدينأنو أقاـ سدن 

 أكتفي بذكر أقرهبا للصواب، قاؿ: ،تسميتو بذم القرنْب عديدة ُب سرًٌ  لن كذكر أبو السعود أقوا
بلغ قر٘ب الشمس مشرقها كمغرهبا، كقيل ألنو ملك  كاختلف ُب كجو تسميتو بذم القرنْب، فقيل ألنو"

 . (ّ)"الرـك كفارس، كقيل الرـك كالَبؾ.
 

*      *      * 
 

  

                                                           

  (.ِْٔ/ِ) :الشيطاف مصائد من اللهفاف إغاثة القيم، ابن (ُ)
 (.ُِّ/ُٓ) :كالتنوير التحرير عاشور، ابن (ِ)
 (.َِْ/ٓ) :السليم العقل إرشاد السعود، أبو (ّ)



 

 

 ٜٖٔ 

 ػسب الػنظبلْغُ م :السحل٘ األّىل

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ  ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ  ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ﴿

 ڌ ڌ ڍ  ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ  ڃ  ڄ ڄ ڄ ڄ

 ﴾ ڳ ڳ ڳ ڳ گ  گ گ گ  ک ک کک  ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ
 .[ٖٗ-ٖٔالكهف:]

رحلتو األكٔب  إٔب ة، كالظاىر أنو انطلق من ا٤بشرؽيٌ رئيس رحالتو  ما حكى القرآف كانت لو ثالثي 
، كىدؼ الرحلة كما بلغ ٔبنوده أقصى الغرب مستعينن جهة ا٤بغرب، حيث  ا ٗبا ىيأه هللا لو من أسبابو

انطلق ُب رحلتو حٌب شاىد غركب  .العدؿ٢بق، كىداية الناس، كإقامة يظهر من خالؿ اآلايت نشر ا
يعِب أهنا تغرب ُب عْب ماء  ﴾حاًميىةو  ٹ ٹ﴿ ئى رً عْب ماء ذات ٞبأة، كقي  ﴾ٹ ٹ ٹ﴿ الشمس

ى ا ٛبك  م  ػل :﴾  ڃ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴿ .(ُ)حارٌة ن منهم، كخيّبًٌ
ابلعذاب، كعلى من اختار طريق ا، إذ حكم على من بقي على الظلم قًسطن ا مي ػن كاف حىكىمى   :ُب شأهنم

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ﴿" :فقاؿ ا٥بداية اب٣بّب كاإلحساف،

 كر جزاءي ذي  ﴾ ڎ ڈ ڈ ژ ژ﴿ :﴾ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک گ گ گ گ
ک ک ﴿ :بقولو الدُّنياأم ا١بنة، ٍب أتبع ذلك إبحسانو لو ُب  ﴾ڑ ڑ کک﴿ هللا لو ُب اآلخرة

 .اميسورن  لن كسهولة، قو  سرو ذا يي  لن فو ٩با ىو شاؽ  عليو، بل قو كلٌ ل نقوؿ لو ما يت :أم ﴾گ گ گ
بػػو العػػذاب الشػػديد األلػػيم، الػػذم فيعذٌ  أم يػػـو القيامػػة ﴾ڍ ڌ ڌ ڇ ڇ ڇ ڍ﴿ :كقولػػو

 . (ِ)"منو ليعترب بو اٰباري العقل ُب أمره، ألنو ٓب ير مثلو كل قريبن 

                                                           

 (.ُّْ/ِ) :العشر القراءات ُب النشر ا١بزرم، ابن (ُ)
 بتصرؼ. (َِٓ/ْ) :الدرر نظم البقاعي، (ِ)



 

 

 ٜٔٗ 

فلػػو ا٢بسػػُب جػػزاءن، ا كأمػػا مػػن اتب كآمػػن كعمػػل صػػا٢بن  ﴾ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک﴿
نياعػػن حسػػن معاملتػو ُب  الن أم يسػتحقُّ البشػػارةى هبػػا فضػ  :: قػػاؿ الطػػربم﴾ک ک گ گ گ﴿، الػػدُّ

نياو ٫بػػن ُب مي علًٌ كسػػني " ػػ الػػدُّ هللا كيلػػْب لػػو مػػن القػػوؿ. ككػػاف ٦باىػػد يقػػوؿ إٔب  بػػور لنػػا تعليمػػو مػػا يقرًٌ مػػا تيس 
ٯبد الكرامة كالود  " على أففضل ك٠باحةو، كحرم   كلٌ ، فا٤بؤمن الصاّب أىله ل(ُ)"ا ٩با قلنا ُب ذلك.٫بون 
كرعايػة مصػا٢بو كتيسػّب أمػوره، أمػا  بطانتو كموضػع عطفػو كثقتػو ربى من ا٢باكم العادؿ، كيكوف منكالقي 

ادع مػػن ا٢بػػاكم ى العػػذاب الػػر  ا٤بعتػػدم ا٤بتجػػاكز للحػػٌد، ا٤بنحػػرؼ الػػذم يريػػد الفسػػاد ُب األرض فسػػيلقى 
نياقًسًط ُب مي ػالػػػػ ٗبػػػػا اقَبفػػػػت يػػػػداه ُب حياتػػػػو  ليلقػػػػى العقوبػػػػة األشػػػػدٌ  ؛ربػػػػو يػػػػـو القيامػػػػةإٔب  دُّ رى ، ٍب يػيػػػػالػػػػدُّ

 كعػػػػوانن  ،اكرٲبنػػػػ  ، كمكػػػػاانن احسػػػػنن  اسػػػػن ُب ا١بماعػػػػة جػػػػزاء إحسػػػػانو جػػػػزاءن  .. كحػػػػْب ٯبػػػػدي ." ،(ِ)"األكٔب
إٔب  ىمٯبػد النػاس مػا ٰبفػزٌ  ا.. عندئػذو كتضػييقن  كجفػوةن  كإىانػةن  كٯبد ا٤بعتدم جزاء إفساده عقوبػةن  ؛اكتيسّبن 

فسدكف مي ػعتدكف الػػػمي ػا حػػػْب يضػػػطرب ميػػػزاف ا٢بكػػػم فػػػإذا الػػػالصػػػالح كالسػػػتقامة كا١بػػػد كالجتهػػػاد، أٌمػػػ
ػػ ؛موف ُب الدكلػػةا٢بػػاكم مقػػد  إٔب  وفبيػػقر  مي  تتحػػوؿ  فعندئػػذو  ؛اربوفكإذا العػػاملوف الصػػا٢بوف منبػػوذكف أك ٧بي

 .الفوضى كالفسادإٔب  كيصّب نظاـ ا١بماعة ،يد ا٢باكم سوط عذاب كأداة إفساد السلطة ُب
 

*      *      * 
  

                                                           

  (.ٗٗ/ُٖ) :للطربم، البياف جامع(ُ)
 (بتصرؼ.َّٓص) :ا٤بوضوعي التفسّب ُب مباحث مسلم، مصطفى د. (ِ)



 

 

 ٜٔ٘ 

 بلْغُ مطلع الػنظ. :السحل٘ الجاىٔ٘

ھ   ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ڱ ڱ ﴿

 [.ِٗ-َٗ:الكهف] ﴾ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴

أقصػػى الشػػرؽ ليواصػػل إٔب  ابعػػد رحلػػةو انجحػػةو بلػػغ فيهػػا ذك القػػرنْب أقصػػى الغػػرب، سػػلك طريقنػػ
ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ڱ ڱ﴿ .لنػػورُب ٞبػػل بشػػائر ا٣بػػّب كنشػػر مشػػاعل امسػّبتو 

ػػػ :أم ﴾ۀ ہ ہ ہ ہ كجػػػدىا تطلػػػع علػػػى قػػػـو لػػػيس ٥بػػػم مػػػا يسػػػَبىم، ل مػػػن  ؽى رٍ أقصػػػى الش 
ألهنػػم أبرض ل  :كقيػػل ؛شػػيء مػػن العمػػارةإٔب  ل أيككف اةن رى عيػػ اةن فىػػالبيػػوت كل مػػن اللبػػاس، قيػػل كػػانوا حي 

كخلػوٌو مػن  ما ىم عليو من بداكةو،ػً ٲبكن أف يستقر  عليها البناء، فيعيشوف ُب أسراب ٙبت األرض، أك ل
كر لنا أهنم أبرض ل يثبت ٥بىيٍم فيها شيء، فهػم ذي " :عن قتادة ُب اآلية قاؿ.ٝبيع مظاىر التمدُّف كالرقيًٌ 
(ُ)".حركثهم كمعايشهمإٔب  شمس خرجواحٌب ًإذىا زالت ال ًإذىا طلعت دخلوا ُب أسرابو 

 

قػػد ارتقػػى بتلػػك الػػبالد كهنػػض  –كقػػد ٞبػػل مشػػاعل النػػور كرايػػة اإلصػػالح  -كل بػػٌد أنػػو رٞبػػو هللا 
 هبا.

ب ذك القػػػػرنْب كجيوشيػػػػو عػػػػن علمنػػػػا مهمػػػػا بلغػػػػوا مػػػػن ل يعػػػػزي  :﴾ھ ھ ھ ے ے  ھ﴿
ُب ٧بػػيط ملػػًك هللا الواسػػع كسػػلطانو اع بعيػػدة كبػػالدو انئيػػةو، كل ٱبفػػى علينػػا تػػدبّبه كسياسػػتو، فهػػو أصػػقى 

 :ىػػذه الػػبالد البعيػػدة الػػٍب كصػػلها ذك القػػرنْب كػػلٌ كٙبػػت قهػػره كإرادتػػو، مهمػػا شػػر ؽ أك غػػر ب، ك  ،العظػػيم
ػرن  ا ٗبػا لػدل ذم القػرنْب يعلمها هللا تعأب فال ٱبفى عليو من أحوا٥با خافيةه، كقػد أحػاط ربُّ العػا٤بْب خيبػٍ

  .لن ا عادكحاكمن  ،اا ميظىف رن كإمكاانت تؤىلو لرتياد األقطاًر قائدن  ،كطاقات ،كملكات ،من مواىب
 فهػو تعػأب مط لػعه عليػو ٧بػيطه  ا،كأعانو على األخػذ هبػ ،كىٌيأ لو األسباب ،فكما مك ن هللاي تعأب لو

كلػو شػاء هللا تعػأب ألخػرب عػن قصػتو علػى كجػو التفصػيل، كلكنػو تعػأب  ،و، خبّبه ببػواطن األمػورٗبا لدي
                                                           

 (.ِّٓ/ٗ) :القرآف تفسّب حاًب أيب ابن (ُ)



 

 

 ٜٔٙ 

بػل ىػو مػن  ،فيػو حي ا منها للعظة كالعتبار، فال يتوٮبٌن أحػده أف إٯبػاز القػرآف كاقتضػابو ٩بػا يقػدى ذكر شيئن 
 حب ﴿كجػػوه بالغتػػو كمراعاتػػو ٤بقتضػػى ا٤بقػػاـ، فىػػذىكىرى مػػن القصػػة مػػا فيػػو تػػذكرةه كأشػػارى لػػذلك ُب البدايػػة 

و مػن كلٌ  :)كقد أحطنا( ٗبا لنا من العظمة، )ٗبا لديو( أم" :. قاؿ البقاعي﴾ يب ىب مب خب
تسػتغرب عن ظواىرىا، فال  الن من جهة بواطن أموره فض :( أماربن األمور الٍب ىي أغرب ا٤بستغرب، )خي 

يل أمػػػر الػػػوحي خفػػػي  عنػػػا، ألان صػػػظػػػن أف تفإخبػػػاران عػػػن ذلػػػك كل عػػػن أمػػػر أصػػػحاب الكهػػػف، كل يي 
مطلعوف على خفااي األمور كظواىرىا، شواىدىا كغوائبها، ككيف ل ك٫بن أكجدان، كلكنا ل نػذكر مػن 

لنا ذلك إل ما نريد على ما تدعو إليو ا٢بكمة، فلو شئنا لبسطنا ىذه القصة كقصة أىل الكهػف كفص ػ
 .(ُ)"اءيعجز عن حفظو األلبٌ  الن أمر الركح تفصي

ًة اٍلميٍلًك ًمٍن جيٍندو كىقػيو ةو كىثػىٍركىةو. كىا٣ٍبيبػٍري " هي ًمٍن عىظىمى ٍيًو: مىا ًعٍندى اٍلًعٍلمي كىاإٍلًحىاطىةي اًب٣بٍىربىً، ًكنىايىػةه  :كٗبا لىدى
يطي ًبًو ًعٍلمنا ًإل  عاٌلـ الغيوب ٍوًف اٍلمىٍعليوـً عىًظيمنا ًٕبىٍيثي لى ٰبًي  . (ِ)"عىٍن كى

ا يعِب أف ذلك من رن بػٍ كقد أحطنا ٗبا لديو من األسباب كالعىدد كالعيدد خي ": السعودقاؿ أبو  
فلما بلغ بالد الشرؽ األقصى قضى فيهم بعدلو  .(ّ)"الكثرة ٕبيث ل ٰبيط بو إل علم اللطيف ا٣ببّب

كما قضى فيمن سبقهم من أىل الغرب، حيث دعاىم لدعوة ا٢بق كأقاـ عليهم ا٢بجج   ؛كحكمتو
كبش رىم ٗبا  ،هبمكقر   ،ككر مهم ،كسآبى أىل ا٢بقًٌ  ،ة كالرباىْب الساطعة، ٍب عاقب الكفرة الظلمةالقاطع

 ذك كى ٍب سلى  :ا٤بعُب ﴾ڳ ڳ ڳ﴿ :كقولو" :قاؿ ابن عطية ﴾ ۓ ﮲ ﮳﴿ من ثواب عظيم.عند هللا 
كس األرض التواريخ يدي مقًصًدًه، ككاف ذك القرنْب، على ما كقع ُب كتب إٔب  رؽى ا٤بؤديةى القرنْب الطُّ 
قاؿ، كالسّبة ا٢بميدة، كاإلعداد ا٤بوُب، كا٢بـز ا٤بستيقظ ا٤بتقد، كالتأييد ا٤بتواصل، كتقول اب١بيوش الثًٌ 

من عارضىوي أك توقف  كلٌ كل مر  ٗبدينة إل دانت لو، كدخلت ُب طاعتو، ك  ةن هللا عز كجل، فما لقي أمٌ 
                                                           

  (.َّٓ/ْ) :الدرر نظم البقاعي، (ُ)
 (.َّ/ُٔ) :كالتنوير التحرير عاشور، ابن (ِ)
 (.ِْْ/ٓ) :السليم العقل إرشاد السعود، أبو (ّ)
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 (ُ)."عن أمره جعلو عظةن كآيةن لغّبه
يػػزاؿ يرتقػػي سيػػل مى النهػػوض كالتقػػدـ، كٯبتهػػد ُب األخػػذ ابألسػػباب كتنميتهػػا، كُب تكػػرار ىػػذه  فػػال

علػػى األخػػذ ابألسػػباب  اشػػدا٢بػػاكم الر   اب٘بمػػا يػػدؿُّ علػػى حػػرص ىػػذا القائػػد الػػر   :﴾ۓ ﮲ ﮳﴿ ملػػةا١ب
 لتحقيق ا٥بدؼ، كنيل ا٤براد.  ؛كتطويعها ،كتطويرىا ،كاجتهاده ُب ٙبصيلها

 

 بلْغُ بني الطدًٓ :الجالج٘السحل٘ 

 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ  ۋ  ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ﴿

 ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ  ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ  ەئ ائ ائ  ى  ى

 مت  خت حت جت يب ىب خبمب   حب جب يئ ىئ مئ  حئ جئ  ی ی  ی ی

 مس خس حس جس مخ حخ  جخ مح جح مج حج يث ىث مث جث ىتيت

 ﴾ ٿ ٺ  ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ ٻپ ٻ  ٻ ٻ ٱ  حض جض مص حص
 [.ٖٗ-ّٗ:الكهف]

ا كل يكػػادكف ييفًقهػػوف أحػػدن  ،مهػػمكالسػػول   قائػػلو  ا ل يكػػادكف يفقهػػوف قػػوؿى القػػرنْب قومنػػكجػػد ذك 
كتفهػػػػيمهم، بفضػػػػل مػػػػا كىبػػػػو هللا تعػػػػأب مػػػػن  ،كفهمهػػػػم ،قػػػػو٥بم، مػػػػع ذلػػػػك ٛبكػػػػن مػػػػن معرفػػػػة مطػػػػالبهم

إٔب  الشػعوب البدائيػة الفقػّبة، توج ػو هبػذا ا٣بػّب تلػك عد جهة مطلػع الشػمسبعد أف ساإذ  ،(ِ)أسبابو 
 مػػن بينهمػػا ، حيػػث يتسػػللشػػاىقْبً  ْببلػػ١ب ةه تاًٟبػػمي دين، منطقػػة موضػػعو عػػرب  عنػػو القػػرآف أبنػػو بػػْب الس ػػ

                                                           

 (.َْٓ/ّ) :الوجيز ارر عطية، ابن (ُ)
 من )ييفًقهوف( القاؼ: ككسر الياء بضمٌ  كخىلىف كالكسائي ٞبزة قرأ (،َُّ/ُٖ) :البياف جامع الطربم، يراجع: (ِ)

 ا١بزرم، ابن ،افقهن  يفقىو الرجل فقىو من كالياء، القاؼ بفتح كالباقوف ذلك، فهمتو إذا ا:إفقاىن  أفقهو كذا فالانن  أفقهت
 (.ُّٓ/ِ): العشر القراءات ُب النشر



 

 

 ٜٔٛ 

 التمسا، فػػكيعيثػػوف فيهػػا فسػػادن  ،اَػاخّب الػػبالد اجملػػاكرة، ينهبػػوف إٔب  ا٤بفسػدكف مػػن قػػـو أيجػػوج كمػأجوج
، كاقَبحػػوا عليػػو أف يبػػِب أكلئػػك ا٤بستضػػعفوف ا٤بنكوبػػوف مػػن ذم القػػرنْب أف ٰبمػػيهم مػػن أكلئػػك ا٤بعتػػدين

ا ٰبجػزىم، علػػى أف ٯبمعػوا لػو مػػا يشػاء مػن أمػػواؿ كثػركات، كُب ىػذا مػػا يػدؿ علػى ثقػػتهم ُب ا منيعنػسػدا 
 . حاجتهم ٥بذا البناء ة، كشدأمانتو كقدراتو

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ  ۋ  ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى  ﴿

 .[ْٗ-ّٗ]الكهف:   ﴾  ى  ائ ائ ەئ  ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  ېئ ېئ
 ؛بنائو جرةى عطوه من أموا٥بم ما يستعْب بو على بناء السدًٌ، كأي عرضوا على ذم القرنْب أف يي 

 ُب :أم اأٍلىٍرضً  ُب  ميٍفًسديكفى " :قاؿ األلوسيليحميهم من أكلئك ا٤بفسدين على سبيل حفزه كترغيبو، 
 كمري . هاكلكأ األقوات أبخذ كقيل البشر، من ا٤بعلـو اإلفساد كجوه كسائر ،كالتخريب ابلقتل أرضنا
 .(ُ)"احتملوه إل اايبسن  كل وهكلأ إل أخضر اشيئن  يَبكوف فال بيعالر   ـأاي   ٱبرجوف كانوا أهنم

اىد ىذا القائد الز   أجاهبم ﴾ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ  ﴿ :فقاؿ ٥بم
ـي الر   ، فهو صاحب رسالة إصالح يؤدًٌ إٔب  اشدكاإلما يطمحي  لوع الكوف، بي يها ُب ري مطلبهم دكف مقابلو

ٮبمو قاصرة، كقد كىبو هللا تعأب من العلم كالتمكْب كالفهم إٔب  ٯبنح كلالزائلة  الدُّنياُب أعراض 
قاؿ ذك القرنْب: " ا ُب غرس بذكر ا٣بّب أينما حل .كاجتهادن  ،اكعزمن  ،اكانقيادن  ،كالتوفيق ما زاده طاعةن 

بينكم كبْب ىؤلء القـو ريب، ككطٌأه ٕب، كقٌوا٘ب عليو، الذم مكنِب ُب عمل ما سألتمو٘ب من السٌد 
خّبه من جيعلكم، كأجرتكم الٍب تعرضوهنا علٌي لبناء ذلك، كأكثر كأطيب، كلكن أعينو٘ب منكم بقوة، 

سنوف العمل كالبناء. أعينو٘ب بفىعىلةو    .(ِ)"كصين اعو ٰبي
: ىو ا٢باجز، ـي دٍ ا، كالر  يقوؿ: أجعل بينكم كبْب أيجوج كمأجوج ردمن  ﴾جئ حئ مئ ىئ﴿

مت ىتيت  خبمب ىب يب جت حت خت  جب حب ﴿  :اا تواضعن الذم كعد إب٪بازه ردمن  د  ى الس  و ٠ب  كلعل  

                                                           

 (.ّٖٔ/ٖ) :ا٤بعا٘ب ركح األلوسي، (ُ)
 بتصرؼ. (ُُّ/ُٖ): البياف جامع ،الطربم( ِ)



 

 

 ٜٜٔ 

فجعلها  ا٢بديد،بقضباف يئو٘ب ، ج[ٔٗ]الكهف: ﴾جث مث ىث يث حج مج جح مح جخ حخ
 الناربْب حافٍب ا١ببلْب حٌب إذا ساكل بينهما ٗبا جعل بينهما من زيبر ا٢بديد، قاؿ للعم اؿ: انفخوا 

حج مج جح مح ﴿ ادفْب من ا٢بديد انرن فنفخوا، حٌب إذا جعل ما بْب الصُّ  ﴾جث مث ىث يث﴿

ُب تقوية  اذاب. كقد استخدمت ىذه الطريقة حديثن مي ػا، كالًقٍطر: النحاس العليو ًقطرن  صب   ،﴾جخ
 ؛فوجد أف إضافة نسبة من النحاس إليو تضاعف مقاكمتو كصالبتو، كما أف النحاس أملس ؛ا٢بديد

 ىذه الوسيلًة الناجحة.إٔب  ل ٲبكن تسلقيو، فهدل هللا ذا القرنْب
دـ الذم الر   ااع أيجوج كمأجوج أف يعلو طى فما اسٍ  ﴾مخ جس حس خس مس حص مص جض ﴿

الناس لعلُّوه إٔب  ا بينهم، كبْب من دكهنم من الناس، فيصّبكا فوقو كينزلوا منوجعلو ذك القرنْب حاجزن 
  لسيٍمًكًو كصالبىًتًو. ؛وه من أسفلوبي نقًٌ كٓب يستطيعوا أف يي  كمىالسىتو،

بعد أف أًب البناء إبحكاـ  :قاؿ ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿
اف رٞبة كفضل من هللا الذم كىبِب العلم كمنحِب ا٤بلكات يى نػٍ أم: ىذا البػي  ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ﴿ كإتقاف

كٰبمي ىؤلء  ،ا٤بفسدين جى مى ا٥بى أ ٕب األسباب حٌب ًب البناء الذم ٰبجز أكلئك كالطاقات، كىي  

مساكاين  :أم ﴾ڀ ڀڀ﴿ أم: إذا اقَبب الوعد ا٢بق ﴾پ پ پ ڀ﴿، ْبغلوبا٤با٤بنكوبْب 
دـ كذلك عند مدة انتهاء صالحية ىذا الر  إٔب  فأشار ،٧بالة أم: كائننا ل ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ لبرض،

 ٙبقق الوعد اإل٥بي.
ًبيبىةى، عىٍن زىيٍػنىبى بًٍنتى جىٍحشو نهنع هللا يضر أىف  الٌنيب  عىٍن زىيٍػنىبى بًٍنًت أيٌـً سىلىمىةى عىٍن أىٌـً   اٍستػىيػٍقىظى ًمٍن  ملسو هيلع هللا ىلص حى

 : ُ، َوْيٌل ِلْلَعَرِب ِمْن َشرٍّ َقِد اقْ تَ َرَب، فُِتَح اْليَ ْوَم ِمْن َرْدِم أيَُْجوَج َوَمْأُجوَج  ل ِإَلَو ِإل»نػىٍوًمًو كىىيوى يػىقيوؿي اَّللَّ
ِإنَّ أيَُْجوَج َوَمْأُجوَج لََيْحِفُروَن » :قىاؿى  ملسو هيلع هللا ىلص عىٍن رىسيوًؿ اّلل ً  كعىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى ، (ُ)ا٢بديث « ...ِمْثُل َىِذهِ 

                                                           

 ُب مسلم كركاه ،(ّّْٔ(، )حّٖٔ/ِ) :كمأجوج أيجوج قصةابب  ،األنبياء كتاب ،صحيحو ُب البخارم ركاه (ُ)
 (ِ، )ح(َِِٕ/ْ) :كمأجوج أيجوج ردـ كفتح الفًب اقَباب :ابب الساعة، كأشراط الفًب كتاب صحيحو

 (.َِٖٖح)



 

 

 ٕٓٓ 

اْرِجُعوا َفَسَتْحِفُرونَُو َغًدا،  :يَ ْوٍم َحَّتَّ ِإَذا َكاُدوا يَ َرْوَن ُشَعاَع الشَّْمِس قَاَل الَِّذي َعَلْيِهمْ  كلّ السَّدَّ  
َعثَ هُ  تُ ُهْم، َوَأرَاَد اَّللَُّ َعزَّ َوَجلَّ َأْن يَ ب ْ النَّاِس، َحَفُروا إىل  مْ فَ يَ ُعوُدوَن ِإلَْيِو َكَأَشدِّ َما َكاَن، َحَّتَّ ِإَذا بَ َلَغْت ُمدَّ

اْرِجُعوا َفَسَتْحِفُرونَُو َغًدا ِإْن َشاَء اَّللَُّ َوَيْستَ ْثِن،  :مْ َحَّتَّ ِإَذا َكاُدوا يَ َرْوَن ُشَعاَع الشَّْمِس قَاَل الَِّذي َعَلْيهِ 
ُفوَن اْلِميَ  َئِتِو ِحنَي تَ رَُكوُه فَ َيْحِفُرونَُو َوَ ُْرُجوَن َعَلى النَّاِس، فَ يُ َنشِّ اَه َويَ َتَحصَُّن فَ يَ ُعوُدوَن ِإلَْيِو َوُىَو َكَهي ْ

ُهْم يف ُحُصوهِنِْم فَ يَ رْ  ِم فَ يَ ُقوُلونَ إىل  ُموَن ِبِسَهاِمِهمْ النَّاُس ِمن ْ َئِة الدَّ َها َكَهي ْ قَ َهْرَن  :السََّماِء، فَ تَ ْرِجُع َوَعَلي ْ
َعُث اَّللَُّ َعَلْيِهْم نَ َغًفا يف َأقْ َفائِِهْم فَ يَ ْقتُ ُلُهْم ِِبَا،  فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ  َأْىَل اأْلَْرِض َوَعَلْوَن َأْىَل السََّماِء، فَ يَ ب ْ

 .(ُ)«بَِيِدِه، ِإنَّ َدَوابَّ اأْلَْرِض لََتْسَمُن َشَكًرا ِمْن ُْلُوِمِهْم َوِدَمائِِهمْ  حُممدالَِّذي نَ ْفُس وَ  ملسو هيلع هللا ىلص
 :طاٜف البالغٔ٘اللَّ ثامًيا:

فالبداية ابلسؤاؿ من بالغة  ،[ّٖ:الكهف] ﴾ يئجب ىئ مئ  حئ ﴿ :حسن ا٤بطلع .ُ
الستهالؿ كركائعو، ٗبا يسَبعي النتباه كيلفت األنظار، كيشوًٌؽ النفوس، كُب ا١بواب شفاءه 

 ؛لستحضار الصورة ا٤باضية (كيسألونك)كالتعبّب بصيغة الستقباؿ " ككفاءه ٕباجة السائل،
 :شاىدكا نوع غرابة، كقيلما أف ُب سؤا٥بم على ذلك الوجو مع مشاىدَم من أمره ما ػلً 

(ِ)"كركد ا١بوابإٔب  للدللة على استمرارىم على السؤاؿ
. 

قصة ذم القرنْب جديرةه اب٤بذاكرة كا٤بدارسة ٤با فيها من  :﴾   يب ىب مب خب حب ﴿ .ِ
كمشائل، كفوائد للقادة كا٤بصلحْب كالساسة كا٤بربْب  ،كآدابو  ،كمعافو  ،كحكمو  ،كعظاتو  ،عربو 
فهو أسوةه  ،ممكيَبدد على مسامع خّب األي  ،ا أبف ييذكر ُب أشرؼ الكتبجديرن ااي، فكاف عى كالر  

ـه للمصلحْب.  للحكاـ قدكة للقادة إما

                                                           

ً  ابكت السنن ُب ماجة ابن ركاه صحيح حديث (ُ) كخركج عيسى ابن مرٙب، كخركج أيجوج فتنة الدٌجاؿ  :ابب ،اٍلًفًبى
 :تفسّبه ُب الطربم كركاه ،(َُٓ/ِ) :مسنده ُب أٞبد اإلماـ كركاه (،ََْٖ، )ح(ُّْٔ/ِكمأجوج: )

بً  أينيوؼً  ُب  يىكيوفي  ديكده  اٍلميٍعجىمىًة: كىاٍلغىٍْبً  النُّوفً  ًبفىٍتحً  نػىغىفنا( عىلىٍيًهمٍ  اّلل ي  )فػىيػىبػٍعىثي  كقولو: (،َُٗ/ُٖ)  ٝبىٍعي  كىاٍلغىنىمً  لً اإٍلً
  نػىغىفىةو.

 (.ِْ/ُٔ) :ا٤بعا٘ب ركح األلوسي، (ِ)



 

 

 ٕٓٔ 

 ؛ع كركعة الستهالؿمن حسن ا٤بطلى  ﴾ پ ٻ ٻ ٻ ٻ   ٱ ﴿ :بداية القصة بقولو تعأب .ّ
فهو من  ،وؾً لي مي ػال كً أيٌب ا٢بديث عن ملً  ،من أعظم ملوؾ األرض كو إذ قبل ا٢بديث عن ملً 

كالتعبّب بنوف  ،ك العظيم كمك ن لو، فالتمكْب من هللا تعأبلٍ مي ػلذم القرنْب ىذا ال بى ىى كى 
بو لذم القرنْب من ملك كسلطافو كٛبكْبو كعظمة ما كىى  ،العظمة دليل على عظمة هللا تعأب

دليل على عظمة هللا، جالىا ُب ذلك  ك٤با كانت قصتو من أدؿًٌ " :ُب األرض، قاؿ البقاعي
 (ُ) ."بعظمتنا ﴾پ﴿أم ٗبا لنا من العظمة...  ﴾ٱ ٻ﴿ :ا٤بظهر فقاؿ

نىػػػاهي ًمػػػٍن  ﴿بط بػػػْب األحػػػداث، كٝبػػػاؿ الفواصػػػل بينهػػػا بالغػػػة الػػػر   .ْ ػػػبػىبنا. فىػػػأىتٍػبىعى  كػػػلٌ كىآتػىيػٍ ػػػٍيءو سى شى
ػػػبػىبنا ػػػبػىبنا﴿، ﴾سى ػػػبػىبنا﴿ ،﴾ٍبي  أىتٍػبىػػػعى سى ػػػ﴿، ﴾ٍبي  أىتٍػبىػػػعى سى رحلػػػة،  كػػػلٌ ، تكػػػررت مػػػع  ﴾غى لىػػػا بػى ذى  إً ٌب  حى

  .كانتهاء الفاصلة ابأللف ا٤بدًٌية من ٝباؿ القرآف الكرٙب
فالفػػاء تػػدؿ علػػى  (ٍب أتبػػع سػػببا)ٍب ُب  ػكبػػ ،(افػػأتبع سػػببن )القػػرآف الكػػرٙب ُب التعبػػّب ابلفػػاء  ةي قىػػدً  .ٓ

األخػػػػذ اب٤بزيػػػػد مػػػػن األسػػػػباب، كٍب تػػػػدؿُّ علػػػػى الَباخػػػػي الػػػػزمِب، بػػػػْب ىػػػػذه إٔب  ا١بػػػػدًٌ كا٤ببػػػػادرة
 الرحالت. 

ػبػىبنا﴿كالتعبّب ابلفاء  .ٔ ٮب ػةو عاليػة كعزٲبػةو قويػةو أتخػذ األمػور ٔبػدٌو فػال تػوافو كل إٔب  يشػّبي  ﴾فىػأىتٍػبىعى سى
ٍبي  )مػػرتْب  م  س كل تكاسػػل كل تػػراخ عػػن األخػػذ أبسػػباب التقػػدُّـ كالنهػػوض، أمػػا التعبػػّب بػػثي تقػػاعي 

بػىبنا  -مػع مػا حص ػلو كاقتفػاه مػن أسػباب النهػوض كالتقػدُّـ  -دأبو كاستمراره إٔب  شّبفيي  (أىتٍػبىعى سى
 على طلب ا٤بزيد.

 تنويػػػو ٗبنظػػػر الشػػمس عنػػػد غركهبػػػا، كتلػػػك لفتػػػةه  ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ   ﴿ :قولػػو تعػػػأب .ٕ
علػػى الشػػاطئ حيػػث تغػػوص مػػن يقػػف  يػػراهي حػػْب  ماسػػي  ل ركعػػة كهبػػاء ىػػذا ا٤بنظػػر إٔب  ةه ٝبالي ػػ

تًٌػػع انظرينػا هبػػذا ا١بمػػاؿ نػػا القػرآف أف ٭بي مي علًٌ ا٢بمػرة أك الصػػفرة، فيي إٔب  الشػمس ُب ا٤بػػاء كىػي ٛبيػػل
  الكو٘ب.

                                                           

 (.َُٓ/ْ) الدرر نظم البقاعي، (ُ)



 

 

 ٕٕٓ 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴿  .ٖ

ألف الكافر  ؛على األخركم : قد ـ العذاب الدنيوم﴾ڑ کک ک ک گ گ گ گ
ألف نفوس ا٤بؤمنْب  ؛كينزجر ابلعقاب الدنيوم، بينما قد ـ ما عند هللا على ما عنده يرعوم

 كتستشرؼ ىذا الثواب ا٤بد خر، كتتشو ؼي لنصيبها ُب اآلخرة.  ،تطمح ٤با ٥با عند رب العا٤بْب
قاـ عليهم ا٢بجج، فإف للدللًة على إمهالو ٥بم حٌب تي  ﴾ چ ڇ ﴿ :جاء التعبّب بسوؼ .ٗ

، (ْبالسًٌ )أبلغ من  (سوؼ)كا على كفرىم كظلمهم فقد استوجبوا العقاب، كما أف ىم أصرُّ 
فىسىٍوؼى ﴿كأتى ٕبرؼ التنفيس ُب ": كُب ذلك إمعافه ُب َديدىم إف ٓب يتوبوا. قاؿ أبو حياف

بيوي  اإلٲباف كأتبًٌيو عنو، فهو ل إٔب  ٤با يتخلل بْب إظهاره كفره كبْب تعذيبو من دعائو ﴾نػيعىذًٌ
(ُ). "بل يدعوىم كيذكرىم فإف رجعوا كإلٌ فالقتل ،عاجلهم ابلقتل على ظلمهميي 

 

لالعتناء  (وي لى فػى )تقدٙب  :﴾گ گ گ  ک ک کک  ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ﴿ .َُ
 للتشويق مع مراعاة الفاصلة، مع فصاحة الَبكيب.  (ُبى سٍ ا٢بي )كالتخصيص، كأتخّب 

عاقػػب ألف الكػػافر ل يي  ؛كاألصػػل ا٤بقابلػػة بػػْب اإلٲبػػاف كالكفػػر :املقابل  ة ب  ني الظل  م واإلي  ان .ُُ
 عاقب على ظلمو كاعتدائو. دينيواي على كفره فحسب، بل يي 

رن  جىعىلىػوي ﴿ البليػغ "التشبيو .ُِ  التشػبيو أداة ذفتحيػ ٞبػرار،ال كشػدة ا٢بػرارة ُب كالنػار :أم ﴾اانى
  (ِ)."ابليغن  فأصبح ،الشبو ككجو

عػػْب ) :يتجلػػى ذلػػك ُب قػػراءة :املع  ىن ووفائ  و اءِ رَ الق  راءات م  ع ثَ   د بالغ  ة اإلجي  از يف تع  دُّ  .ُّ
 . (كيػىٍفقىهيوف) ،(ييفًقهوف)، (عْب حامية)، (ٞبئة

 القػػػػػػػػػػػرآف الكػػػػػػػػػػػرٙب ُب )فمػػػػػػػػػػػا ةي قىػػػػػػػػػػػدً  :﴾مخ جس حس خس مس حص مص جض  ﴿ .ُْ
عليػو أصػعب  كزايدة التػاء ىنػا تػدؿ علػى أف العلػو  " :قاؿ البقػاعي (:اسطاعوا(، )كما استطاعوا

                                                           

  (.ُٔٓ/ٔ) :ايط البحر حياف، أبو (ُ)
مد  الصابو٘ب (ِ)   (.ُُٗ/ِ) (:قُُْٕ) ُ.ط القاىرة، الصابو٘ب دار .ط التفاسّب، صفوة علي،٧بي



 

 

 ٕٖٓ 

لرتفاعو كصالبتو كالتحاـ بعضو ببعض حٌب صار سػبيكة كاحػدة مػن حديػد ك٫بػاس  ؛من نقبو
ػػػػ (ُ)."ُب علػػػػو ا١ببػػػػل د أيسػػػػر مػػػػن نقبػػػػو كػػػػاف الفعػػػػل )فمػػػػا اسػػػػطاعوا أف فلمػػػػا كػػػػاف اعػػػػتالء الس 

ػػ وي بىػػ، ألف نقٍ وي فعػػل متعٌلقىػػ كػػلٌ ، فناسػػب  (اكمػػا اسػػتطاعوا لػػو نقبنػػ)، (يظهػػركه عػػن  فػػةه لكي قة ك فيػػو مش 
 فكانت زايدة التاء مناسبة.  ،صعوده

 ا.ا، خربن ا، سَبن ذكرن  :رعاية الفاصلة كما ُب ختاـ اآلايت .ُٓ
 :دزّع ّعرب :تاضًعا
ميًعينىًة على ذلك من اإلٲباًف ا٣بالًص ػاألخذي ابألسباًب ال :قيًٌ من عوامل النهوض كأسباب الرُّ  .ُ

 .كعلو ا٥بمة ،كاليقْب ،كلكالتو  ،دكالتجرُّ  ،كالعلًم النافًع كالعمًل الصاًّب، مع اإلخالص
مة ريب، كليده لدً كثرة ترٍ   ظٍ العقيدة الصحيحة كاإلٲباف الراسخ من صفات ذم القرنْب، لحً  .ِ

يػٍره ﴿. ﴾رىبًٌوً إٔب  ٍبي  يػيرىدُّ ﴿ :ٝبلة إل كيذكرىا حٌب ل تكاد ٛبرٌ  . ﴾قىاؿى مىا مىك ِبًٌ ًفيًو رىيبًٌ خى
ا رىٍٞبىةه ًمٍن رىيبًٌ ﴿ ، ﴾كىكىافى كىٍعدي رىيبًٌ حىقاا﴿ ،﴾فىًإذىا جىاءى كىٍعدي رىيبًٌ جىعىلىوي دىك اءى ﴿ ،﴾قىاؿى ىىذى

 كُب ىذا تعظيمه  ك٧ببةه لو، كترسيخه للعقيدة، كشكره كامتنافه.
النظر كالتأمل كالستمتاع بركائع الكوف كظواىره ا٣بالبة، كمنظر الشمس كىي تغرب،  .ّ

 رقة البحار، ُب مشهد أيخذ ابألبصار.فيلتقي قرصها كىو آخذه ابلٞبرار مع ز 
ل تزاؿ ىناؾ أممه متخلفة عن ركب ا٢بضارات، كقبائل تعيش ُب أصقاع األرض، ُب جزر  .ْ

انئية أك أدغاؿ، أك قمم جباؿ منعزلة ٛباما عن البشرية كتلك مسؤكلية ا٥بيئات الدكلية كاألمم 
 ا٤بتحضرة أف ٛبد يد العوف. 

 ،كصربو ٝبيلو  ،ية كضحاىا؛ بل أيٌب بعد جهدو جهيدو قياـ ا٢بضارات ل يتأتى بْب عش .ٓ
، كاألمم إف ٓب تنهض كتتقدـ، فإهنا تتقاعس كتتخلف.    كإعدادو جيًٌدو كٚبطيطو ٧بكمو

البتكار كالتطوير،  ةى كى لى كتنمي مى  ،تبعث ُب النفس ركح النهوض كاألمل راشدةا٢بضارة ال .ٔ
 ليعم ا٣بّب ا١بميع. ؛بقاع األرض ُب كافة كيسعى ا٤بسلموف لنشر ركح ا٢بضارة كالرقي

                                                           

  (.َٓٓ/ْ) الدرر نظم البقاعي، (ُ)



 

 

 ٕٓٗ 

 ضركرة التخطيط الواعي ا٤بقَبف ابلتنفيذ اكم إلصالح البالد كالنهوض هبا.  .ٕ
ل بد كأف نكوف أمة  ،األمم كالشعوب الٍب ٓب تصلها بعدإٔب  حٌب تصل رسالة التوحيد .ٖ

 ،دي بعدلوشيكيي  ،متحضرة متقدمة حٌب يسمع العآب لنا، فهذا ذك القرنْب يستمع العآب لو
 كٰبتمي بسلطانو.

كالفاتًح ا٤بؤي د،  ،كا٢باكًم العادؿً  ،ُب قصة ذم القرنْب ٭بوذجه رائعه كمثاؿه كاقعي  للقائًد الراشدً  .ٗ
 فال يتجرب   ؛فيبلغ مشارؽ األرض كمغارهبا ؛يسر لو األسبابالذم ٲبٌكنو هللا ُب األرض، كيي 

الفتوح كسيلة للكسب ا٤بادم، كاستغالؿ  ، كل يطغى كل يتبطر، كل يتخذ منكل يتكرب  
ر أىلها ُب سخًٌ كل يي  ؛األفراد كابتزاز الشعوب، كل يعامل البالد ا٤بفتوحة معاملة الرقيق

مكاف ٰبلُّ بو، كيساعد ا٤بتخلفْب ا٤بستضعفْب،  كلٌ أغراضو كأطماعو. إ٭با ينشر العدؿ ُب  
رىا هللا لو ُب التغيّب كاإلصالح، س  كيدرأ عنهم العدكاف دكف مقابل؛ كيستخدـ القوة الٍب ي

 كإحقاؽ ا٢بق، كىكذا كانت الفتوحات اإلسالمية ُب عهودىا األكٔب.  ،كدفع العدكاف
ضركرة إعداد ا١بيوش ا٤بسلمة ك٘بهيزىا أبحدث التقنيات مع إعداد ا١بنود كالقادة، فال  .َُ

الدعوة، كأتمْب كٞباية ا٤بستضعفْب، كٛبهيد طريق  ،إزاحة األنظمة ا٤بستبدةإٔب  سبيل
 ا٤بدعيٌوًين، كنشر العدالة كالرٞبة، إل ٗبا شرع هللا من جهاد. 

 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ﴿ :ا٢بـز ُب األمور من صفات القائد كا٢باكم أتمل قولو تعأب .ُُ

 [. ٕٖ:]الكهف ﴾ ڎ ڌ ڌ ڍ  ڍ ڇ ڇ
  .كاإلاثبةالعدؿي ُب العقوبة، فال يتجاكز ا٢باكم حدكد الشرع فيها، كاإلحساف ُب ا٤بكافأة  .ُِ
ٓب  ،ا ذكر ما أعد هللا لو من ا٢بسُب جزاءن م  ػل ﴾ ک ک گ گ گ ﴿ :األدب مع هللا .ُّ

مع هللا تعأب، كإف كاف يعلم أنو  بل اقتصر على القوؿ أدابن  ،ناسب أف يذكر جزاءه ابلفعليي 
 .لن كقو  الن سن إليو فعٰبي 

ا، ما يدؿُّ على ما  نن سٍ كبْب أف يتخذ فيهم حي  ،عذهبمُب ٚبيّب ذم القرنْب رٞبو هللا بْب أف يي  .ُْ
و، كصدٌو عن ا٢بق، ٩با يستوجبي معاقبتىهم، كُب ىذا ما يي  إٔب  رشدي كانوا عليو من ظلمو بْبًٌ



 

 

 ٕٓ٘ 

 ككفًٌهم عن ظلمهم. ،كجوب ٦باهبة الظا٤بْب
التيسّب ُب القوؿ كالفعل من مقاصد الشريعة كمظاىرىا، كىو كاجبه شرعي  على ا٢بكاـ  .ُٓ

 كلْب، فينبغي مراعاتو سٌيما ٤بن ىو أىلو من أىل الصالح كالستقامة. كا٤بسؤ 
ا٢باكم ا٤بسلم ٗبعاكنة جنده كشعبو مسؤكؿ عن ٞباية البالد كصد أم عدكاف ك٦باهبة  .ُٔ

ايىًة ا٣بٍىٍلًق ُب ًحٍفًظ " :قاؿ ابن العريبا٤بخاطر كالتحدايت،  كىعىلىى اٍلمىًلًك فػىٍرضي أىٍف يػىقيوـى ًٕبًمى
ًح ثػىٍغرًًىٍم ًمٍن أىٍموىا٥بًًٍم ال ًٍب تىًفيءي عىلىٍيًهٍم، كىحيقيوًقًهٍم ال ًٍب  ًتًهٍم، كىًإٍصالى  بػىٍيضىًتًهٍم، كىسىدًٌ فػيٍرجى

ا اٍلميؤىفي، كىاٍستػىٍوفػىتػٍهىا كلٯبىٍمىعيهىا خىزىنػىتػيهيٍم ٙبىٍتى يىًدًه كىنىظىرًًه، حىٌب  لىٍو أى  تٍػهى ، كىأىنٍػفىدى تهىا ا٢ٍبيقيوؽي
ثىًة شي  بػٍري ذىًلكى ًمٍن أىٍموىا٥ًبًٍم، كىعىلىٍيًو حيٍسني الن ظىًر ٥بىيٍم، كىذىًلكى بًثىالى ، لىكىافى عىلىٍيًهٍم جى   :ريكطو اٍلعىوىاًرضي

ًة ًمنػٍهيٍم فػىييًعينػيهيٍم. :الثَّاين  أىل  يىٍستىٍأثًرى ًبشىٍيءو عىلىٍيًهٍم. :اأْلَوَّلُ  أى أبًىٍىًل ا٢بٍىاجى أىٍف  :الثَّاِلثُ  أىٍف يػىٍبدى
ائًري ا٣ٍبًزىانىًة كىبىقً  ا ذىخى اًر مىنىاز٥ًًبًٍم، فىًإذىا فىًنيىٍت بػىٍعدى ىىذى نػىهيٍم عىلىى ًمٍقدى يىٍت ييسىوًٌمى ُب اٍلعىطىاًء بػىيػٍ

ليوا أىنٍػفيسىهيٍم قػىٍبلى أىٍموىا٥ًبًٍم، فىًإٍف ٓبٍى يػيٍغًن ذى  ًلكى فىأىٍموىا٥بييٍم تػيٍؤخىذي ًصٍفرنا، فىأىٍطلىعىٍت ا٢بٍىوىاًدثي أىٍمرنا بىذى
ا ذيك اٍلقىٍرنػىٍْبً لىم ا عىرىضيوا عىلىٍيًو اٍلمىاؿى قىاؿى  ًمنػٍهيٍم عىلىى تػىٍقًديرو، كىتيٍصرىؼي أبًىٍحسىًن تىٍدًبّبو.  :فػىهىذى

نٍػفيًسكيٍم مىًعي، فىًإف  لىٍست أىٍحتىاجي إلىٍيًو، كىًإ٭ب ىا أىٍحتىاجي إلىٍيكيٍم فىأىًعينيو٘ب ًبقيو ةو، أىٍم اٍخًدميوا أبًى 
كىرىأىل أىف  اأٍلىٍموىاؿى لى تػيٍغًِب ديكنػىهيٍم، كىأىنػ هيٍم إٍف أىخىذيكىىا أيٍجرىةن  ؛اأٍلىٍموىاؿى ًعٍنًدم كىالٌرًجىاؿى ًعٍندىكيمٍ 

انػىقىصى ذىًلكى ٩ب ا ٰبىٍتىاجي إلىٍيًو، فػىعىادى عىلىٍيًهٍم اًبأٍلىٍخًذ، فىكىافى الت طىوُّعي ًٖبًٍدمىًة اأٍل   .(ُ) ًف أىٍكٔبى بدن
ا رىٍٞبىةه ًمٍن رىيبًٌ فىًإذى ﴿  .ُٕ ُب ىذا  ﴾ا جىاءى كىٍعدي رىيبًٌ جىعىلىوي دىك اءى كىكىافى كىٍعدي رىيبًٌ حىقااقىاؿى ىىذى

تذل ٣بطاب ا٢بك   ٭بوذجه  كتذكّبه آباثرىا، كفيو ما يدؿ  ،بوبية٤بعا٘ب الرُّ  اسة، كترسيخه اـ كالس  ٰبي
 ينقاد ٣بالقو كابرئو.  وي فهو كإف قاد العآب لكن   ،كتسليم  تعأب ،كعبوديةو  ،كتعظيمو  ،على ٧ببةو 

أبمور اآلخرة  دائمناماتيو ل بد كأف ييعُب فيها ابلَبغيب كالَبىيب، كيذكًٌر كلخطاب ا٢باكم ك   .ُٖ
ذيب النفوس كحفز ا٥بمم لثواب اآلخرة.   ٤با ُب ذلك من ابلغ األثر ُب إصالح القلوب َك

واجبات كا٤بقاصد من صفات ا٢باكم كالقائد الرٞبة، فالرٞبة من كرٙب الشمائل، كمن ال .ُٗ
                                                           

 (.ِّْ/ّ) :القرآف أحكاـ العريب، ابن (ُ)



 

 

 ٕٓٙ 

ا رىٍٞبىةه ًمٍن رىيبًٌ ﴿الشرعية مهمة ا٢باكم ٙبقيقها   .[ٖٗ :]الكهف ﴾قىاؿى ىىذى
كفقهو أبمور الدين  ،كثقافاتو ا٤بتشعبة ،ٗبعارفو الواسعة الن ا٢باكم ا٤بسلم ل بد كأف يكوف مؤى .َِ

 كا٢بياة.
 :تعأب ولوزيد ُب ق الشعوب، قاؿ ابنمع  كالتعاكف ،كالتواصل ،للتفاىم ؛أٮبية تعلم اللغات .ُِ

نىاهي ًمٍن  ﴿ إل   ا، ًمٍن ذىًلكى تعليم األلسنة، كىافى ل يعرؼ قومن اعلمن ": ﴾شىٍيءو سىبػىبنا كلٌ كىآتػىيػٍ
 (ُ)مهم بلساهنم".كل

ا دكف مقابل ة أكثر ٩با تطمح إليو، حيث بُب ٥بم سداا منيعن ا٢باكم العادؿ يعطي الرعي   .ِِ
.  مادمٌو

كا٥بمة العالية كالعزٲبة القوية  ،ة لبسفار البعيدة ٗبا يناسبهااألخذ ابألسباب كإعداد العدٌ  .ِّ
 لبلوغ األىداؼ.

أك السؤاؿ  ،د اب٤بعرفة، كالسؤاؿ عما ٯبهلو اإلنسافالتأكيد على أٮبية طلب العلم كالتزكُّ  .ِْ
للتثبت من اإلجابة، كالسؤاؿ ىو ا٤بفتاح الثا٘ب بعد القراءة لطلب ا٤بعارؼ كالعلـو كاكتشاؼ 

 .اجملهوؿ
 حرص ا٢باكم القائد على نشر أصوؿ ا٢بضارة كا٤بدنية ُب دائرة ملكو كخارجها. .ِٓ
د٘ب أىل الطاعة ألكلياء هللا، يي  مه لٍ كسً  ،من صفات اإلماـ العادؿ أنو حربه على أعداء هللا .ِٔ

بفضل هللا كرٞبتو،  دائمنا ري باعد أىل ا٤بعصية، كأيمر اب٤بعركؼ كينهى عن ا٤بنكر، كيذكًٌ كيي 
 مكركهو. كلٌ كمن كاجبو أف يصوف البالد من  

دليله على اٚباذ السجوف، كحبس أىل  :ُب حبس ذم القرنْب ليأجوج كمأجوج كراء الردـ .ِٕ
ًذًه اآٍليىًة دىلًيله عىلىى " :قاؿ القرطيب ،الفساد فيها، ٤بعاقبتهم كمنع شٌرًىم كتقوٙب سلوكهم ُب ىى

ٍبًس أىٍىًل اٍلفىسىاًد ًفيهىا، كىمىٍنًعًهٍم ًمنى الت صىرًُّؼ ًلمىا ييرًيديكنىوي، كىلى يػيتػٍرىكيوفى  ىاًذ السُّجيوًف، كىحى كىمىا  اٚبًٌ
                                                           

 (.َِّ/ٗ) :القرآف تفسّب حاًب، أيب ابن (ُ)
 



 

 

 ٕٓٚ 

(ُ)."فيوفى كىييٍطلىقيوفى كلٌ ىيٍم عىلىٍيًو، بىٍل ييوجىعيوفى ضىٍرابن كىٰبيٍبىسيوفى أىٍك يي 
 

دفع الشر أبيسر ما يندفع بو، ذلك أف ذا  :كالقواعد ا٤بستنبطة :كمن الفوائد ا٤بستفادة .ِٖ
د كاؼو ُب دفع أذل أيجوج كمأجوج دكف ا٢باجة القرنْب مع حزًمًو كقوتو رأل أف بناء الس  

  .إلراقة الدماء
متو كاإلقرار كر ا٤بنعم كإجالليوي كالتواضع لعظشي  :كمن الفوائد العظيمة من ىذه القصة الكرٲبة .ِٗ

 إٔب فلما فعل ىذا الفعل ا١بميل كاألثر ا١بليل، أضاؼ النعمة" :قاؿ السعدم :بفضلو
، كىذه حاؿ ا٣بلفاء  ﴾ٻ ٻ ٻ ٻپ﴿ :كقاؿ ،موليها أم: من فضلو كإحسانو علي 

الصا٢بْب، إذا من  هللا عليهم ابلنعم ا١بليلة، ازداد شكرىم كإقرارىم، كاعَبافهم بنعمة هللا كما 
ڻ ڻ  ﴿ :سبأ مع البعد العظيم، قاؿ ةً كى ا حضر عنده عرش ملً م  ػل ،قاؿ سليماف 

 ﴾﮶  ﮵ ﮲ ﮳ ﮴   ےے ۓ ۓ   ھ ھ ھ  ہہ ھ ہ ہ  ڻ ۀ ۀ
فإف النعم تزيدىم أشرا  ،ٖبالؼ أىل التجربُّ كالتكرب كالعلو ُب األرض [،َْ:النمل]

 .(ِ)"كبطرا

كإ٪باز األعماؿ الٍب ٘بلب ا٤بصاّب أك تدفع ا٤بضار لبمم كالشعوب،  ،سرعة ٙبقيق العدالة .َّ
 عظيمة. كالتوا٘ب ُب إ٪باز ا٤بشاريع الكربل الضركرية مفسدةه  ،فالعدالة البطيئة ظلم

بل  ،جملرد ا٤بتعة كالتسلية ل ،السياحة ُب األرض كالتًٌجواؿ فيها ل بد  أف تكوف ىادفةن بن اءةن  .ُّ
عن  الن فض ،تالقح األفكار كتبادؿ ا٣برباتإٔب  لنشر قيم العدالة كا٣بّب. كالسياحة تؤدم
 تقارب األمم كالشعوب كلقاء ا٢بضارات.

 تقاعس. أكدو غوث ا٤بلهوؼ كنصرة ا٤بظلـو دكف تردُّ إٔب  السعي .ِّ
 أٮبية الصناعات الثقيلة كأثرىا ُب حالة السلم كا٢برب.  .ّّ

                                                           

 (.ٗٓ /ُُ) القرآف ألحكاـ ا١بامع القرطيب، (ُ)
 (.ْٖٔص) :ا٤بناف كالـ تفسّب ُب الرٞبن الكرٙب تيسّب السعدم، (ِ)



 

 

 ٕٓٛ 

 كه لإلنسانية ليس ألحد أف ٰبتكرىىا.لٍ العلم كا٤بعرفة كا٣بربات مً  .ّْ
 ها ٗبشيئة هللا سبحانو.كلٌ ربط األعماؿ   .ّٓ
 ساعد ُب إ٪باز ا٤بهٌمات الكربل. عاكف كالعمل ا١بماعي يي الت   .ّٔ
للحياة، لذلك ضرب لنا القرآف أركع األمثلة بذكره لقصص  اعدُّ القرآف الكرٙب منهجن يي  .ّٕ

 األنبياء كالصا٢بْب. 
لو، التأسي ُب مكاـر  لن ما من جانب من جوانب التأسي إل ك٘بد ُب القصص القرآ٘ب مثا .ّٖ

كاإلمامة العادلة التأسي ُب ا٢بكم  ،كُب القيم كاآلداب، التأسي ُب القيادة الراشدة ،األخالؽ
ي ُب الدعوة كاإلصالح، التأسي ُب البناء كالتشييد، التأسي ُب األخذ كالقضاء، التأس

 ابألسباب للنهوض كالتحضُّر. 
 أٮبيةي التذكّب ابلقصص القرآ٘ب كمدارستو فهو من كنوز القرآف الكرٙب. .ّٗ
 ففيها العرب كالفوائد. ؛ ن يتأىل للقيادة٤با ضركرة تدريس ىذه القصة خصوصن  .َْ
 ٮبا رٞبةه ابلعباد كخّبه كبركةه للبالد. كالف ،القائد ا٤بسلمأٮبية كفضل ا٢باكم ا٤بسلم ك  .ُْ
ابلسكاف منذ آلؼ  لن الرحالت الثالث دليل على أف أقصى ا٤بغرب كا٤بشرؽ كاف مأىو  .ِْ

شوؼ ا١بغرافية كبْب الكي  ،قارف بْب ىذه الرحالت الدعوية اإلصالحيةكلك أف تي  ،السنْب
، كاستعبادو  ،لدمائهم كاستئصاؿو  كو كسف ،لثركات الشعوب كما ترتب عليها من هنبو 

 كبْب ىذه الرحالت ا٤بباركة الٍب ٞبلت مشاعل النور كقوافل ا٣بّب لإلنسانية.  ؛كاحتالؿو 
 كتنوع أنشطتها.  ،كعاداَا ،أثر ا٤بناخ كالتضاريس ُب اختالؼ طبائع األمم .ّْ
كليس كما يتوىم البعض ائي، ألف ذلك ٕبسب الر   (اىى دى جى كى ) ػدقة القرآف الكرٙب ُب التعبّب ب .ْْ

 !كطْب أف الشمس تغرب ُب ماءو 
إٔب  ذابمي ػاستخداـ ذم القرنْب ا٥بندسة العسكريٌة، كا٥بندسة الكيميائٌية، إبضافة الٌنحاس ال .ْٓ

 عطي صالبة كمتانة.خاـ ا٢بديد مع تسخينو فيي 
  



 

 

 ٕٜٓ 

 
 املكطع الجالح

 ٗ الطُّْزخامت٘ 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ   ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ  ﴿

   ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ   ڄ ڃ ڃ ڃ

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ    ک ک ک ک  ژڑ ڑ ڈ ڈ ژ ڎ ڎ

ہ ہ       ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ

ۆ ۈ       ۇ ۇ ۆ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ڭ

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ     ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې

مئ    جئ حئ   ی ی    ىئ ىئ ی ی   ېئ ىئ ۈئ ېئ ېئ   ۈئ    ۆئ   وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ

مج جح مح  ىث يث حج مث     متىت يت جث  خت مب ىب يب جت حت  حب خب  ىئ يئ جب

 .[َُُ-ٗٗالكهف:] ﴾مخ جس حس  جخ حخ

 :املياضب٘:اًلأّ
نػت جػزاء ا٤بخػدكعْب ا٤بفتػونْب حيػث بي  ؛ سقةن مع سياقها ك٧بورىػات  ة الكرٲبة مي السُّور جاءت خاٛبة  

الفػػًب، كاتىػػوا ُب شػػعاهًبا السػػحيقة، كُب  مًٌ ضىػػًؼ القػػوًؿ كانقػػادكا لبىػػواًء فغرقػػوا ُب خً خػػرً الػػذين اغػػَبكا بزي 
فكانت ٥بم جنات الفػردكس  ،اىم من الفًبة عاقبة من عصمهم هللا تعأب ك٪بٌ السُّور ا٤بقابل تذكري خاٛبة 

التػػذكّب إٔب  ٍب العػػودي  ،صػػيها عػػد  مػػات هللا الػػٍب ل ٰبي كلة ٗبػػا بػػدأت مػػن حػػديثو عػػن  السُّػػور ، ٍب ٚبػػتم لن نػػز 
مب ىب يب جت   حب خب  يئ جب ﴿ كالرضػػواف، كىػػو طريػػق سػػهله كاضػػحه  كالفػػوزى بطريػػق العصػػمة كالنجػػاة 

 .﴾مخ جس حس مج جح مح جخ حخ ىث يث حج مث     متىت يت جث  خت حت



 

 

 ٕٔٓ 

ًٔا  :املفسداتمعاىٕ : ثاى
 ٱبتلط إنسهم كجنهم من شدة ا٥بوؿ. ،أم يضطربوف اضطراب البحر :﴾ُب بعض وجي مي ػى ي﴿
 َكُّمه هبم.ؿ مىا يػيقىاـ للضيف. كالتعبّب ىنا فيو زي : النػُّ ﴾لن زي نػي ﴿
. : ﴾اءو طى غً ﴿ تػىرى  اٍلًغطىاءي مىٍعريكؼه كىٝبىٍعيوي أىٍغًطيىةه، كىىيوى ًمٍن غىط ى ًإذىا سى
حٌب ينتفخ بطنها، فكذلك  الن كابة أكثر الد  أصل ا٢ببط من ا٢بىبىًط، كىو أف تي  :﴾تٍ طى بً حى ﴿

 العمل كإف تعاظم فال قيمة لو كل كزف. 
ما حوط فهو  كلٌ ا. كقيل:  الكـر خاصة، كقيل: بل ما كاف غالبها كرمن : ا١بنة من ﴾اٍلًفٍردىٍكسً ﴿

الشجر ا٤بلتف كاألغلب عليو من  :فردكس كا١بمع فراديس، كالفردكس فيما ٠بعت من العرب
 البساتْب.إٔب  العنب.كُب دمشق ابب الفراديس ٱبرج منو

ل  :يعِب ،كقولك عىادى٘ب حيبػُّهىا ًعوىدنا  ،لن حاؿ من مكانو حو  :اؿقيي  ،ا٢بوؿ التحوؿ :﴾لن ًحوى ﴿
فهو  ،لن حاؿ عن مكانو حو  :قاؿيي  ،ؿٗبعُب التحوٌ  مصدره  ،كفتح الواك ،كا٢بوؿ بكسر ا٢باء ،مزيد عليو

 كالعوج كالصغر.  مصدره 
ماد مداد السًٌ  :كما ٲبد بو السراج من السليط، كيقاؿ ،اسم ما ٛبد بو الدكاة من ا٢برب :﴾اادن دى مً ﴿
 األرض.

 :: اإلعسابثالًجا
o أك( كمىٍأجوج أيىٍجيوج) على يعودي  (بعضىهم) ُب كالضمّب (تػىرىٍكنا) ػل اثفو  مفعوؿه  :﴾ٲبىيوجي ﴿: قولو 

 .ا٣بلق سائر على
o حىجىرى  إذ أك ريب، كىٍعدي  جاء إذ يـو: تقديريىا. ٧بذكفة ٝبلةو  من وضه عً  التنويني  :﴾يومئذ﴿: قولو 

 .بينهم الس دُّ 
o كأف ،انعتن  أك بياانن  أك (للكافرين) من لن بد ا٦بركرن  يكوفى  أىفٍ  ٯبوزي  :﴾كىانىتٍ  الذين﴿: قولو 

 .مضمر ابتداءو  خربى  امرفوعن  يكوفى  كأف على الذـ، منصوابن  يكوفى 
o عى  لبىٍخسىرين، ٛبييزه  :﴾لن أىٍعمىا﴿: قولو  .األنواع لختالؼً  كٝبًي



 

 

 ٕٔٔ 

o ًمنٍ  الياءً  على العام ةي  ﴾ييٍشرًؾٍ  كىل﴿: قولو ،  عمركو  أيب عن كريكم. أمرو  على هبا عيًطفى  ٙبتي
 قولًو ُب التيًفتى  ٍب ا٣بطابإٔب  الغىٍيبة من اللتفات على خطاابن  فوؽي  ًمنٍ  ابلتاءً  ﴾تيٍشرًؾٍ  كىل﴿
 (ُ) .األكؿإٔب  ﴾رىبًٌوً  ًبًعبىادىةً ﴿

 

 :: املعيٙ اإلمجالٕزابًعا
 :من أىوال القيامة

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ   ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ﴿ٹ ٹ 

ڎ    ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ   ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

  .[َُِ-ٗٗالكهف: ] ﴾ گ   ک ک ک ک  ژڑ ڑ ڈ ڈ ژ ڎ
ا بْب أيجوج كمأجوج كالبلداف ا٤بنكوبة، د الذم صار حاجزن ا فرغ ذك القرنْب من بناء الس  م  ػل

ما ٯبرم ػً تفات لًد، كقيل ىذا الٍ مىًشي  لػبعضهم ُب بعضو خلف ىذا البنياًف ا اجى وا من ا٣بركج، كمى عي نً فمي 
 ،حاـ كاختالط الناس، كقيل عند انفتاؽ السدًٌ كخركج أيجوج كمأجوجقبل قياـ الساعة من شدة الزًٌ 

النفخة الثانية الٍب  ﴾ڦ ڦ   ڤ ڤ ڤ ﴿ .(ِ) كما ٰبدث من ىرجو كمرجو كاختالطهم ابلناس 
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ٱ﴿ :كما قاؿ سبحانو ٘بمع الناس ٝبعا عظيما ىائال،

 ككما ُب الصحيحْب، [ٖٔ:الزمر] ﴾ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ڀ
قَاَل أَبَ ْيُت  ؟َأْربَ ُعوَن يَ ْوًما :َما بَ نْيَ الن َّْفَختَ نْيِ َأْربَ ُعوَن قَالَ » :ملسو هيلع هللا ىلص قىاؿى رىسيوؿي اّلل ً  :قىاؿى  عىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى 

ُثَّ يُ ْنِزُل اَّللَُّ ِمْن السََّماِء َماًء  :أَبَ ْيُت قَالَ  :قَالَ  َأْربَ ُعوَن َسَنًة؟ :أَبَ ْيُت قَالَ قَاَل  َأْربَ ُعوَن َشْهًرا؟ :قَالَ 
َلى ِإلَّ َعْظًما َواِحًدا َوُىَو َعْجُب ا ْنَساِن َشْيٌء ِإلَّ يَ ب ْ ُبُت اْلبَ ْقُل َلْيَس ِمْن اإْلِ بُ ُتوَن َكَما يَ ن ْ َنِب،فَ يَ ن ْ َوِمْنُو  لذَّ

                                                           

 (.ٖٓٓ :ُٓٓ/ٕ) :ا٤بكنوف الكتاب علـو ُب ا٤بصوف رالدُّ  ا٢بليب، السمْب راجعيي  (ُ)
  :الفرقاف كرغائب القرآف غرائب كللنيسابورم، (،ّّٔ/ْ) :التنزيل معا٘ب ُب التأكيل لباب للخازف، يراجع (ِ)
  (.َّْ/ْ): القدير فتح كللشوكا٘ب، (،ُِِ/ٓ)



 

 

 ٕٕٔ 

  .(ُ)«اْْلَْلُق يَ ْوَم اْلِقَياَمةِ  يُ رَكَّبُ 
 الن ا ىػػػػائكبعظمتنػػػػا عرضػػػػنا جهػػػػنم ىػػػػذا اليػػػػـو للكػػػػافرين عرضنػػػػ ﴾ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿

نياإبرازىػػا ككشػػفها للػػذين عمػػوا عنهػػا ُب  :كمعػػُب عػػرض جهػػنما، رىيبنػػ ، كُب ذلػػك نػػوع مػػن العقػػاب الػػدُّ
ل ييقادىر قدريه، كٚبصيصي العىػرض هبػم مػع  الن ىائ افظيعن  اأم عرضن  ،للكفار ٤با يتداخلهم من الغم كالفزع

قىػػاؿى  :قىػػاؿى   مىٍسػػعيودو  بٍػػنً  عبػػدهللاعىػػٍن ، أهنػػا ٗبػػرأل مػػن أىػػل ا١بمػػًع قاطبػػةن ألف ذلػػك ألجلهػػم خاصػػة
ُعوَن أَْلَف زَِمامٍ » :ملسو هيلع هللا ىلص رىسيوؿي اّلل ً  ُعوَن أَْلَف َمَلٍك جَيُرُّونَ َها كلّ َمَع   ،يُ ْؤَتى جبََهنََّم يَ ْوَمِئٍذ هَلَا َسب ْ  .(ِ)«زَِماٍم َسب ْ

الذين كانوا ُب غفلة كإعراض عن  :﴾ڇ ڇ  ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ   ڃ ڃ﴿
ما فيو ا٢بق ػً ل يقدركف على الستماع ل :أمالتفكر كالعتبار، نفى عنهم السمع، ك  النظر ُب آايت هللا

 .ـ رسولوكالـ هللا ك كالمن  
أحسبوا أف ما  ﴾گ    ک ک ک ک   ڑ ژڑ  ژ ڈ ڈ  ڎ ڎ    ڌ ڌ ڍ ﴿ 

ناسبي يي  لن ز عبدكه من دكف هللا ينفعهم؟ كيشفع ٥بم عند هللا؟ كيدفع عنهم عذابو؟ فقد أعددان ٥بم ني 
 لَباجعوا عن ىذه ا٢بساابت ا٣باطئة كا٤بزاعم الواىية.  ؛جيرمىهم، كلو أمعنوا النظر كأصغوا السمع

 :فتنة األىواء
ڻ ڻ  ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴿ٹ ٹ 

ۇ ۇ  ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ڭ      ۀ ۀ ہ ہ

 [.َُٔ-َُِالكهف:]  ﴾ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ      ۆ
ى  :املناس    بة  ،راهنم ا٤ببػػػػْبٍسػػػػتعػػػػأب خي  بعػػػػد إنكػػػػاره علػػػػيهم اٚبػػػػاذىم عبػػػػاد هللا أكليػػػػاء مػػػػن دكنػػػػو، بػػػػْب 

                                                           

 ،الساعة كأشراط الفًب كتاب ،صحيحو ُب مسلم كركاه ،(ّْٔٓ)ح :التفسّب تابك ،صحيحو ُب البخارم ركاه (ُ)
 (.ِٓٓٗح) -( ُُْ)ح :النفختْب بْب ما :ابب

 :ا٤بعذبْب من أتخذ كما قعرىا، دً عٍ كبػي  جهنم، انر حرٌ  شدة ُب :ابب كأىلها، نعيمها ةي فى كصً  ا١بنة كتاب مسلم صحيح( ِ)
 (.ِِْٖح) -( ِٗ)ح



 

 

 ٕٖٔ 

 ني زيًٌ بسػػػبب فتنػػػة األىػػػواء الػػػٍب تيػػػ ؛كتعصػػػبهم ا٤بقيػػػت ٤بػػػا ىػػػم عليػػػو ،كتقليػػػدىم األعمػػػى ،كضػػػال٥بم البعيػػػد
نياة الكرٲبػػة بػػْب فتنػػة السُّػػور القبػػيح، فجمعػػت  حػػٌب يكػػوف ا٤بسػػلم علػػى  ،كفتنػػة ا٥بػػول ،كفتنػػة إبلػػيس ،الػػدُّ

 كيسلك طريق العصمة من ىذا ا٣بطر.  ،حذرو 
گ گ گ ڳ ڳ  ﴿  ؟النػاس أعمػالن ىل أخربكم أبخسػر  :قل اي أيها النيب ألكلئك الكافرين

ا ن أشػػػػدًٌ الفػػػػًب كأعظمهػػػػا خطػػػػرن فًمػػػػ ،﴾ڻ ڻ ۀ ڱ ں ں ڻ ڻڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 
صػػبوف عجػػب أىػػل الباطػػل ٗبػػا ىػػم عليػػو مػػن ضػػالؿ كزيػػغ، بػػل كيتع  حػػْب يي  ،ا فتنػػة األىػػواءكأعمقهػػا أثػػرن 

كالعقوؿ الراجحة، فَباىم يتهربػوف  ،٤بوافقتو ىواىم، كإف خالف األدلة الشرعية، كالفطرة النقي ة لباطلهم؛
كيشػػَبكف  ،مػػن ٠بػػاع ا٢بػػق كالنظػػر ُب أدلتػػو كبراىينػػو، كل ييسػػلًٌموف اب٢بجػػًج، فيػػؤثركف ا٥بػػول علػػى ا٢بػػق

 ،الضػػػاللة اب٥بػػػدل. شػػػأف أصػػػحاب ا٤بلػػػل الوضػػػعية كارفػػػة كا٤بػػػذاىب الضػػػالة، ٩بػػػن انتصػػػركا ألىػػػوائهم
نياكا٬بػػػدعوا بربيػػػػق  ،كتعٌصػػػبوا آلرائهػػػػم ػػػػإٔب  كا اب٤بػػػاؿ، أك ا٫بػػػػازكاكتعلقػػػػوا بسػػػراهبا، كاغػػػػَبُّ  ،الػػػدُّ لطاف، السُّ

ػػنًة ُب  .كتفػػاخركا ابألىػػل كالعشػػّبة كىػػذا بيػػافه ٢بػػاؿ الكفػػرة ابعتبػػار مػػا صػػدىر عػػنهم مػػن األعمػػاؿ ا٢بسى
ركل البخػارم  حيث كانوا معجىبْب هبا كاثقْب بنيل ثواهًبا كمشػاىدًة آاثرًىػا. اأنفسها كُب حيسباهنم أيضن 

ػػػػػٍعدو قىػػػػػاؿى صػػػػػحيحو بسػػػػػنده  ُب ػػػػػأىٍلتي أىيب " :عىػػػػػٍن ميٍصػػػػػعىًب بٍػػػػػًن سى ػػػػػٍم  :﴾گ گ گ ڳ ڳ ﴿ سى ىي
مدفىكىذ بيوا  :أىم ا اٍليػىهيودي  :ىيٍم اٍليػىهيودي كىالن صىارىل :ل :قىاؿى  ا٢بٍىريكرًي ةي؟  فىكىفىػريكا اًب١بٍىن ػًة، :كىأىم ا الن صىػارىل ملسو هيلع هللا ىلص ا٧بي

ـى ًفيهىا  ،كىقىاليوا لى طىعىا  ،[ِٕ:البقػرة] ﴾ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ﴿ ىػم كىا٢بٍىريكرًي ػةي  كىلى شىػرىابى
يًهٍم اٍلفىاًسًقْبى   .(ُ) "كىكىافى سىٍعده ييسىمًٌ

ا فنػالوا بػو عىطىبنػػ ،الن ا كفضػػيبتغػوف بػو رٕبنػ الػػذين أتعبػوا أنفسػهم ُب عمػػلو ": ىػم ،لن فاألخسػركف أعمػا
ُب  سى كككً  ،كخسر بيعو ،ا، فخاب رجاؤهكرٕبن  الن هبا فضا، كا٤بشَبم سلعة يرجو كٓب يدركوا طلبن  ،اكىالكن 

 .(ِ) "الذم رجا فضلو

                                                           

  إليها. فنيًسبيوا ا٣بوارج إليها ا٫باز قريةه  حركراء إٔب نسبة كا٢بركرية ،(َُِ/ٓ): العظيم القرآف تفسّب كثّب، ابن (ُ)
 (.ُِٓ/ُٖ) :البياف جامع الطربم، (ِ)



 

 

 ٕٔٗ 

ثىًة أىٍصنىاؼو إٔب  كىيػىٍرًجعيوفى ُب ا١ٍبيٍملىةً ... " :كقاؿ ابن العريب   :ثىالى
ْنُف اأْلَوَّلُ  ، كىاٍليػىٍوـً اآٍلًخًر، كىاأٍلىٍنًبيىاًء، كىالت   :الصِّ أيم ػةو عىمىلىهيػٍم،  كػلٌ فىًإف  اّلل ى زىي نى لً  ؛يفً كلاٍلكيف اري ابًىّللً 

 ًمًو.كالإنٍػفىاذنا ًلمىًشيئىًتًو، كىحيٍكمنا ًبقىضىائًًو، كىتىٍصًديقنا لً 
لًيًل ال ػػًذينى أىٍخبػىػػرى اّلل ي عىػػنػٍهيٍم ًبقىٍولًػػوً  :الصِّ  ْنُف الثَّ  اين  ۀ ہ ہ ہ  ﴿ :أىٍىػػلي الت ٍأًكيػػًل اٍلفىاًسػػًد الػػد 

ػػػػػريكرىاءى كىالنػ ٍهػػػػػرىكىاًف، كىمىػػػػػٍن [،  ٕ:آؿ عمػػػػػراف ] ﴾ے ۓ ۓہ ھ ھ ھ ھ ے  أىٍىػػػػػًل حى كى
ًلًهٍم اٍليػىٍوـى، كىشىغىبى اآٍلفى عىلىى اٍلميٍسًلًمْبى تىٍشًغيبى أيكلىًئكى ًحينىًئذو، فػىهيٍم ًمثٍػليهيٍم كىشىر  مً    .نػٍهيمٍ عىمىل ًبعىمى

ْنُف الثَّاِلثُ  نىا عىلىى اٍلبػىيىاًف ال ًذينى أىٍفسىديكا  :الصِّ ًء كىضىيػ عيوا أىٍحوىا٥بىيٍم اًبإٍلًٍعجىاًب، كىقىٍد أىتػىيػٍ أىٍعمىا٥بىيٍم اًبلٌرايى
نػىػػػػػٍوا زىمىػػػػػانػىهيٍم الن ًفػػػػػيسى ُب طى  ػػػػػٍم ال ػػػػػًذينى أىفػٍ ثًػػػػػّبه، كىىي ًء اأٍلىٍصػػػػػنىاًؼ كى ػػػػػقي هًبىػػػػػؤيلى لىػػػػػًب ُب ذىلًػػػػػكى ًمػػػػػٍن قػىٍبػػػػػلي، كىيػىٍلحى

 .(ُ)"ا٣بٍىًسيسً 
نيابطػػػل عملهػػػم كاجتهػػػادىم ُب  :أم" :ن كثػػػّبكقػػػاؿ ابػػػ ، كىػػػم يظنػػػوف أهنػػػم ٧بسػػػنوف أبفعػػػا٥بم، الػػػدُّ

 .(ِ)"فرؤساؤىم يعلموف الصحيح، كيؤثركف الباطل لبقاء رًئستهم، كأتباعيهم مقلًٌدكف بغّب دليل
فيهػػػا، كأف عملػػػو  صػػػيبه علػػػى غػػػّب طريقػػػة مرضػػػية ٰبسػػػب أنػػػو مي  عبػػػدهللامػػػن  كػػػلٌ عامػػػة ُب  فاآليػػػة 

  ڦ ڦ ڦ ڦ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿  مقبوؿ، كىو ٨بطئ، كعملو مػردكد، كمػا قػاؿ تعػأب:

  ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ   ڄ ڄ ﴿ :تعػػػػػػػػػػػػػػأبكقولػػػػػػػػػػػػػػو  ،[ْ-ِ:]الغاشػػػػػػػػػػػػػػية ﴾ڄ ڄ
 .[ِّ:]الفرقاف

  :لً عاقبة األخسرين أعما
ۇ  ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ڭ      ۀ ہ ہ﴿

 فهؤلء األخسرين ل قيمة ٥بم كل كزفه ، [َُٔ-َُٓ]الكهف:  ﴾ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ  ۇ ۆ
م ،تهمس  ٥بم عند هللا تعأب، كذلك يدؿُّ على خً  كضالؿ سعيهم، كما ل يثقل ٥بم ميزافه يـو  ،كحقاَر

                                                           

 بتصرؼ. (ِْْ/ّ) :القرآف أحكاـ العريب، ابن( ُ)
 (.َِِ/ٓ) :العظيم القرآف تفسّب كثّب، ابن (ِ)



 

 

 ٕٔ٘ 

عىٍن  عىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى القيامة، بل الوزف عليهم ل ٥بم، إذ ل يعتدُّ ٗبا جاءكا بو. كُب الصحيحْب 
َوقَاَل  ِإنَُّو َلَيْأِي الرَُّجُل اْلَعِظيُم السَِّمنُي يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َل يَِزُن ِعْنَد اَّللَِّ َجَناَح بَ ُعوَضٍة،» :قىاؿى  ملسو هيلع هللا ىلص رىسيوًؿ اّلل ً 

﴾ھ ے ے ۓ ۓ ﮲﴿ :اقْ َرُءوا
(ُ).  

 :ى للمؤمننيرَ شْ بُ 
   ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ    ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې﴿

مب ىب يب   حب خب  مئ ىئ يئ جب   جئ حئ   ی ی    ىئ ىئ ی ی   ېئ ىئ ۈئ ېئ ېئ   ۈئ    ۆئ

-َُٕ:الكهف] ﴾ مخ جس حس مج جح مح جخ حخ ىث يث حج مث     متىت يت جث  خت جت حت
َُُ]. 

، ا كمنزلػةن ا٢بة، جػديركف أبعػإب ا١بنػات كأرفعهػا مقامنػمنوا كعملػوا األعمػاؿ الص ػا الذين آا كيقينن حقن 
علػػػيهم، كىػػػذه بشػػػرل ألىػػػل اإلٲبػػػاف  الن ا مػػػن هللا ٥بػػػم كرٞبػػػة هبػػػم، كتفضػػػفهػػػي منػػػز٥بم كمقػػػامهم، تكرٲبنػػػ

كالصالح الذين عصمهم هللا من رايح الفًًب كأعاصّب الغواية، فاستحقوا الفػوزى أبعػإب ا١بنػات، كا٣بلػود 
اَا ا٤بتجػػددة، فػػال ٲبلُّػػوف كل يفتػيػػريكف كل يتحولػػوف عنهػػا، كيػػف كقػػد كلػػذ   ،فيهػػا، كالتػػنعم ٖبّباَػػا ا٤بتنوعػػة

 أعػز شػيء يكػوف أف تصػوريي  ل إذ عنهػا؛ لن ٙبػو  يطلبوف ل أم" السعود: قاؿ أبوٝبعت معا٘ب ا٢بسن، 
 .(ِ)"أبصارىم ٫بوه كتطمح أنفسهم، إليو تنازعهم حٌب منها، كأرفع عندىم

فَِإَذا َسأَْلُتُم اَّللََّ فَاْس أَُلوُه اْلِف ْرَدْوَس فَِإنَّ ُو َأْوَس ُط ... » :ملسو هيلع هللا ىلص كقد جاء ُب ا٢بديث الصحيح قوؿي نبيًٌنا
 .(ّ)«اجْلَنَِّة َوَأْعَلى اجْلَنَِّة أُرَاُه فَ ْوَقُو َعْرُش الرَّمْحَِن َوِمْنُو تَ َفجَُّر أَنْ َهاُر اجْلَنَّةِ 

 ﴾مئ ىئ   جئ حئ   ی ی    ىئ ىئ ی ی   ېئ ىئ ۈئ ېئ ېئ   ۈئ    ۆئ   ۇئ ۆئ ﴿
                                                           

 كتاب ، صحيحو ُب مسلم  كركاه ،(ِْْٓ: )حالكهف سورة من :ابب ،التفسّب كتاب ،صحيحو ُب البخارم ركاه (ُ)
  (ِٖٕٓح) (،ُٖ:)حُ.ابب،كالٌنار كا١بٌنة القيامة ةي فى صً 

 (.ُِٓ/ٓ) :السليم العقل إرشاد السعود، أبو (ِ)
: هللا سبيل ُب اجملاىدين درجات :ابب ،كالسّب ا١بهاد كتاب ، ىريرة أىب حديث من صحيحو ُب البخارم ركاه (ّ)

 .(َِٕٗ)ح



 

 

 ٕٔٙ 

ـي كقد حول جوامعى ال[،َُٗ]الكهف: الكرٲبة ة السُّور ما جاء ُب مقدمة  بى سى كانى  ،ملً كى : أيٌب ا٣بتا
مات هللا تعأب ل منتهى ٥با، فهي ٕبر ل ساحل لو، كلف .اتو رى نيػٌ  جو جى كحي  ناتو كثناايىا من آايت بيٌ 

نياقطرة من ٕبار  كلٌ صى، فلو كانت  كهنره ل ينضب، كعطاءه ل ينفدي، ككنوزه ل ٙبي  ا، كلو مدادن  الدُّ
ا أقالمن  لنفد ا٤بداد كاألقالـ  ،مات هللاكلا  ا، لتكتب هباستحالت جذكري األشجار كجذكعيها كأغصاهني

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی   ۆئ ۈئ ۈئ ېئ﴿   :مات هللا. قاؿ تعأبكلقبل أف تنفد  

 .[ِٕ:لقماف] ﴾ ىئيئ جب حب خب مب ىب   ی جئ حئ مئ
مج جح مح جخ  ىث يث حج مث     يت جث  مت  خت مب ىب يب جت حت  حب خب  يئ جب ﴿

كطبيعتو  ملسو هيلع هللا ىلص مهمتوة الكرٲبة ٗبا بدأت بو من بياف السُّور تمت خي  :[َُُ]الكهف: ﴾ مخ جس حس حخ
تصحيح العقيدة، كإخالص الدين، إٔب  فهو بشر كسائر البشر، جاء بوحي من هللا تعأب يهدؼ

 ، كنعيم اآلخرة.الدُّنياكإصالح 
تىوي. للقاء موله، راجين  فمن كاف ُب شوؽو   ا رضاه فلييعد  ٥بذا اللقاء زادىه كعيد 

 :دآات املطتيبط٘ مً اخلامت٘: اهِلخامًطا
  ُّأىواؿ يـو القيامة كاستحضار مشػاىدىا رً ُب تذك:  ، ، كعظػةه كاعتبػاره ألىػل ا٢بػقًٌ تسػليةه كتثبيػته

  .ضْب ا٤بفتونْبعرً كترىيبه للمي 
  عجػػب أىػػل الباطػػل ٗبػػا ىػػم فتنػػة األىػػواء حػػْب يي  :اا كأعمقهػػا أثػػرن مػػن أشػػدًٌ الفػػًب كأعظمهػػا خطػػرن

ىم، كإف خػػػالف الفطػػػرة النقي ػػػة ، بػػػل كيتعصػػػبوف لبػػػاطلهم، ٤بوافقتػػػو ىػػػوايػػػغو كزً  عليػػػو مػػػن ضػػػالؿو 
 كالعقوؿ الراجحة. 

  شرل ألىل اإلٲباف كالصالح الذين عصمهم هللا من رايح الفًًب ة الكرٲبة بي السُّور زف ت لنا خاٛبةي
كأعاصّب الغواية، فاستحقوا الفوزى أبعإب ا١بنات، كا٣بلػود فيهػا، كالتػنعم ٖبّباَػا ا٤بتنوعػة كلػذاَا 

 .ا٤بتجددة
 مػػات هللا تعػػأب ل منتهػػى ٥بػػا، فهػػي ٕبػػر ل سػػاحل لػػو، كهنػػره ل ينضػػب، كعطػػاءه ل ينفػػدي، كل

 ككنوزه ل ٙبصى. 



 

 

 ٕٔٚ 

 تصػحيح العقيػدة، كإخػالص إٔب  بشره كسائًر البشًر، جاء بوحي من هللا تعأب يهػدؼ ملسو هيلع هللا ىلص نبينا
نياالدين، كإصالح   ، كنعيم اآلخرة.الدُّ

 ا: البالغ٘:ضادًض
o  م شٌبههم :﴾بػىٍعضو  ُب  ٲبىيوجي ﴿ ةعيٌ بى تػى  استعارةه  البحر ٗبوج بعضو  ُب بعضهم كتداخل لكثَر

 .لضطراهبم كاختالطهم ٲبوج لفظ كاستعار ،ا٤بتالطم
o ﴿الن ا ىائا عظيمن دن حشٍ  :أم ،ا٤بصدر لتهويل ىذا ا١بمع كتعظيمو :﴾ٝبعنا. 
o ﴿التهويل ترىيب  . كُبالن ا ىائا عظيمن عرضن  :أم ،ا٤بصدر لتهويل ىذا العرض كتعظيمو :﴾عىٍرضنا

ا كتؤكب لرهبا، كزجره   هبوؿ ا٤بوقف. لو للكافر عن كفره، ككعيده  للنفس كيف تتزكد آلخَر
o ک   ڑ ژڑ  ژ ڈ ڈ  ڎ ڎ    ڌ ڌ ڍ﴿ :نكاري التوبيخيإلالستفهام ا 

 .[َُِالكهف:] ﴾ گ    ک ک ک
o ک   ڑ ژڑ  ژ ڈ ڈ  ڎ ڎ    ڌ ڌ ڍ ﴿ :العدول عن الضمري لالسم الظاىر 

 اإلضمار عن عدؿ ا٤بعهودين لًٍلكاًفرًينى " :قاؿ األلوسي .[َُِالكهف:] ﴾ گ    ک ک ک
 .(ُ)"الباطل ٢بسباهنم ا٤بتضمن كفرىم بسبب العتداد ذلك أبف اكإشعارن  ٥بم اذمن 

o گ  ک ک ک ک   ڑ ژڑ  ژ ڈ ڈ  ڎ ڎ    ڌ ڌ ڍ ﴿ :التهكم يف ﴾ 

 ڇ چ چ چ﴿ؿ ُب األصل ٧بل الضيافة كاإلكراـ، كنظّبه زي فالنػُّ  :[َُِ:الكهف]

 ڑ  ڑ ژ    ژ ڈ ڈ  ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ  ڇ ڇ  ڇ

كفيو ٚبطئةه ٥بم ُب " :قاؿ أبو السعود ،﴾   ک ک ک ک  ڑ ﴿. [ْٗ–ْٕ:الدخاف] ﴾ک
كُّ  اد ليـو اد العتاًد كإعداًد الز  ديل إعبً مه هبم حيث كاف اٚباذيىم إايىم أكلياءى من قى حسباهنم َك

  .(ِ)"إان أعتدان ٥بم مكاف ما أعٌدكا ألنفسهم من العيدة كالذٍُّخر جهنم  عيٌدةن  :ا٤بعاد، فكأنو قيل

                                                           

 (.ّٕٔ/ٖ) :ا٤بعا٘ب ركح األلوسي،( ُ)
 .(ِْٖ/ٓ) :الكرٙب الكتاب مزااي إٕب السليم العقل إرشاد السعود، أبو (ِ)



 

 

 ٕٔٛ 

o "﴿ أعماؿ ُب خسركا أهنمإٔب  إشارة: درً فٍ يػي  كٓب ﴾لن أعما﴿ التمييز كٝبع ﴾لن أىٍعما اًبأٍلىٍخسىرًينى 
 (ُ)". كاحد عمل ُب ل متعددة،

o ڻ  ڻ ڻ ں  ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ﴿  "ٰبسبوف... ٰبسنوف"٘بنيس التصحيف 

متاف ُب الرسم كٚبتلفاف ُب النقط، كىذا من كلق الفً كىو أف تت   :[َُْالكهف:] ﴾ ۀ ڻ
 بديع القرآف.

o ﴿ جخ مح جح مج  حج يث  ىث  مث      جث يت متىت   خت  حت جت يب ىب مب   خب حب   جب  يئ 

 ئقالال   أف على للدللة ؛ا٤بستقبل على ا٤باضي إدخاؿ" .[َُُ:الكهف] ﴾  حس جس مخ  حخ
 رجاء علم استمر فمن قيل فكأنو ،ربو من الكرامة رجاء على كالستدامة الستمرار العبد ٕبق

 كعملوا آمنوا الذين فعلو كما ،ا٤برجو بذلك الئقن  نفسو ُب اصا٢بن  الن عم فليعمل ،تعأب كرامتو
 .(ِ)"الصا٢بات

o  مخ  حخ جخ مح جح مج  حج يث  ىث  مث   جث يت ﴿ :إىل اإلظهار العدول عن اإلضمار 

 الربوبية لعنواف التعرض مع ا٤بوضعْب ُب رً مى ضٍ مي ػال عى موضً  رهى ظٍ مي ػال كضع[، َُُ:الكهف] ﴾   جس
 كاإلغراء. التقرير لزايدة

o (اا، أحدن ، مددن لن ، حو لن نز ) :كما ُب ختاـ اآلايت  :، كىو من ٧باسن البديعرعاية الفاصلة. 

 
*      *      * 

 
  

                                                           

 (.ّّ/ُٔ) :ا٤بنّب التفسّب الزحيلي، كىبة (ُ)
  (.ّّٕ/ٖ) :ا٤بعا٘ب ركح األلوسي، نقل كعنو ،(ُِٓ/ٓ) السليم، العقل إرشاد السعود، أبو (ِ)



 

 

 ٕٜٔ 

 
 : أىػط٘/ ملف اإلدماش

 أنشطة
 

  أسطر. (َُ)٣بصي قصة موسى كا٣بضر ُب  .ُ
  أسطر. (َُ)٣بصي قصة ذم القرنْب ُب  .ِ
 ة. السُّور ثالثة من مقاصد  مر من تفسّب سورة الكهف، اذكر ما تيس  ػً ك لُب ضوء دراستً  .ّ
  كيف نربط بْب قصة موسى كا٣بضر كبْب قصة ذم القرنْب؟ .ْ
 من اللطائف البالغية من قصة موسى كا٣بضر. استخرجي ثالاثن  .ٓ
 .ذم القرنْبمن اللطائف البالغية من قصة  استخرجي ثالاثن  .ٔ
  ؟ةاإلعراب ُب ا٤بقاطع الثالث لكً شٍ مي  يانقش .ٕ

 ملف اإلذماز
 عن القصص القرآ٘ب كأثره ُب الَببية.  لن مقا اكتيب .ُ
  ؟عن القصص القرآ٘ب كأثره ُب اإلصالح لن مقا اكتيب .ِ
 ٟبسة مراجع عينيت ابلقصص القرآ٘ب. ماذكر  .ّ
 ا. سطرن  (ُِ)عن كجو إعجاز القصص القرآ٘ب ُب  لن مقا اكتيب .ْ
  ؟عن شخصية ذم القرنْب لن مقا اكتيب .ٓ
  ؟عن فضل التعلم كمكانة ا٤بعٌلم لن مقا اكتيب .ٔ
   ؟عن آداب ا٤بتعلم كا٤بعٌلم لن مقا اكتيب .ٕ
 كيف نربط بْب آخر سورة الكهف كأك٥با؟ .ٖ

 



 

 

 ٕٕٓ 

 
 : التعله مصادز     

 .التفسّب الكبّب، للرازم .1

 .ارر الوجيزابن عطية،  .2

 .القرطيب ا١بامع ألحكاـ القرآف، .3

 .البحر ايط، أبو حياف .4

 السعود.  أبو إرشاد العقل السليم، .5

 .القدير، الشوكا٘ب فتح .6

 .األلوسي،ا٤بعا٘ب ركح .7

 ، البقاعي.ررنظم الدُّ  .8
 

 : التكْٓه   
 

  ؟كما قبلها عليهما السالـ موسى كا٣بضرما ا٤بناسبة بْب قصة  .ُ
 رنا،ًإمٍ  ،قىصىصا،كىل تػيٍرًىٍقًِب  ،، فىاٍرتىد ااصىبن ن، ابن رى ، سال أبرح، حقبن ) معاين املفردات اتآتية: نبيِّ  .ِ

ئىةو، ، مٌكنا لو: فىأىقامىوي ،انيٍكرن   ا،نقبن  دفْب، ًقٍطرا،الصُّ  ،، زيبىر ا٢بديداا، رٍدمن ا، سدن جن حامية، خرٍ ٞبًى
  .(ا، مدادن لن حبطت، اٍلًفٍردىٍكًس، ًحوى اء، طى غً ، لن ز ٲبوج ُب بعض، ني  دىكاا،

 مع توجيو ىذه القراءات ﴾ٞبئة، جزاء ا٢بسُب، يفقهوف﴿القراءات الواردة ُب  ماذكر  .ّ
 ثالثة من فوائد قصة موسى كا٣بضر. ماذكر  .ْ
 ثالثة من فوائد قصة ذم القرنْب. ماذكر  .ٓ
؟ كما كجو البالغة ُب ٝبع ﴾ىل ننبئكم ابألخسرين أعمالقل ﴿عالـ ينطبق قولو تعأب  .6

 كما إعراهبا؟ ﴾لن امى عٍ ﴿أ



 

 

 ٕٕٔ 

 
 الرابع املُضُع

 لسُرة الهُر التخلّلْ التفسري

 
 متَٔد:
ر كى ذٍ كيي  (ہ ھ ھ ھ ھ)بذات هللا:  الن ور بلفظو متصر فيها النُّ كى ذٍ يي ة السُّور  ىذه
 ت ُبر كً ٩بثلة ىذه اآلاثر ُب اآلداب كاألخالؽ الٍب ذي  ور آباثره كمظاىره ُب القلوب كاألركاحفيها النُّ 
كيربطها بذلك  ،نّب ا٢بياةنّب القلب، كتي ة، تي كٝباعي   ،ةكعائلي   ،ةنفسي   كأخالؽه  كىي آدابه  ،ةالسُّور ىذه 

ها من كلٌ امل أهنا نور ُب األركاح، كإشراؽ ُب القلوب، كشفافية ُب الضمائر، مستمدة  ور الكو٘ب الش  النُّ 
 ذلك النور الكبّب.

نات: حجج العقوؿ بيٌ  آايته  لُّ كي دلئل األحكاـ، كالك  ج كتوحيد،جى حي ة السُّور كقد كرد ُب ىذه 
ا١بهل؛ كىذا ىو شرؼ  ةى مى كجو ا٢بق، كترفع غي إٔب  شدرٍ مسائل التوحيد، كدلئل األحكاـ تػي إٔب  شدرٍ تػي 

 .ةالسُّور 
 

 ٗ الطُّْزبني ٓدٖ 
 ة:السُّور اسم 

تسميتها ُب ا٤بصاحف ككتب التفسّب كالسنة، كل  تلكك ، «سورة النور»ة السُّور ت ىذه ٠بي  
أم  ،(ُ) [ّٓ]النور:   (ہ ھ ھ ھ ھ)ككجو التسمية أف فيها آية  ؛يعرؼ ٥با اسم آخر

، كما أهنا طريقهمإٔب  كاألرض، كبنوره اىتدل ا٢بيارل كالضالوف السماكاتمنورٮبا، فبنوره أضاءت 
 .كأحكاـ كمقاصدو  كجملتمعاتنا، ٗبا تشرؽي بو من معافو نور لبيوتنا 

                                                           

 .(ُّٗ/ُٖ) كالتنوير: التحرير عاشور، ابن راجع:يي  (ُ)



 

 

 ٕٕٕ 

 البقية.  ُب عدًٌ ْبكست ، كأربعو يكا٤بك  نيْبا٤بد ا اثنتاف كستوف ُب عدًٌ َ، كآايمدنية :ةالسُّور 
 ،كىىيوى الث ا٘ب ٓب يعدٮبا ا٤بدنياف كا٤بكي ،(يٍذىب ابألبصار) ،(اًبٍلغيديكًٌ كىاآٍلصىاؿ) :آيتاف ماختالفه"

 .(ُ)"كعدٮبا اٍلبىاقيوفى 
 ا قبلها:ملمناسبتها 

، [ٓ]ا٤بؤمنػػػوف: (ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ): (اٍلميٍؤًمنيػػػوفى )ُب مطلػػػع سػػػورة  ا قػػػاؿ م  ػلػػػ 
انة، كمػػا اتصػػل بػػذلك مػػن شػػأف القػػذؼ، كقصػػة اإلفػػك، ىنػػا أحكػػاـ مػػن ٓب ٰبفػػظ فرجػػو مػػن الػػزُّ  ذكػػرى 

عػػل مػػن أجػػل النظػػر، كأمػػر ابلتػػزكيج كاألمػػر بغػػض البصػػر الػػذم ىػػو داعيػػة الػػزٗب، كالسػػتئذاف الػػذم جي 
كحفػظ فرجػو، كهنػػى عػن إكػراه الفتيػػات  ،للفػركج، كأمػر مػػن عجػز عػن مػؤف الػػزكاج ابلسػتعفاؼ اظنػحفٍ 

 على الزٗب.
 وخادتتها: املناسبة بني افتتاحية سورة النور

 خل ُّٱ ة الكرٲبة بتنويوو عن نزك٥با، كفرض األحكاـ الٍب كردت فيهػا، حيػث قػاؿ:السُّور افتتحت 
أبٮبيتهػػػػػػا،  ري عً ٍشػػػػػػ، كىػػػػػػذا اإلعػػػػػػالف يي [ُ]النػػػػػػور:   َّ يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل

 ين ىن نن  من زن رن ُّٱبقولػػػػػو تعػػػػػأب: ككجػػػػػوب تطبيػػػػػق أحكامهػػػػػا بصػػػػػورة حا٠بػػػػػة، كجػػػػػاء ختامهػػػػػا 
 [ْٔ]النػػػػػػػػور: َّ  حت جت هب مب خب جبحب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ٰىري

كا عػػدًٌ يي رجعػػوف إليػػو؛ لً حاسػػبهم عليهػػا يػػـو يي للنػػاس بعلػػم هللا تعػػأب أبحػػواؿ عبػػاده كأعمػػا٥بم الػػٍب سيي  اتػػذكّبن 
ة، السُّػور أنفسهم للسؤاؿ أماـ هللا عن تلك اآلايت كاألحكاـ الٍب أنز٥با إليهم، خاصػة ا٤بػذكورة ُب ىػذه 

 اآلخر ابألكؿ. مى جى ا٣بتاـ على ا٤ببدأ، كانسى  كبذلك رد  
 املناسبة بني خادتة سورة النور وافتتاحية سورة الفرقان:

افتػػػتح سػػػورة الفرقػػػاف ٗبػػػدح  ملسو هيلع هللا ىلص ذكػػػر ُب آخػػػر سػػػورة النػػػور كجػػػوب متابعػػػة ا٤بػػػؤمنْب للرسػػػوؿا م  ػلػػػ 

                                                           

 ا٤بخطوطات مركز الناشر: ،ا٢بمد قدكرم غاٖب اقق: القرآف آم عدًٌ  ُب البياف ،(قْْْ :ت) الدا٘ب عمرك أبو (ُ)
 (.ُّٗ)ص (:ـُْٗٗ - قُُْْ) األكٔب، الطبعة: ،الكويت – كالَباث



 

 

 ٕٕٖ 

﮳ ﮴ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ) :الرسػػػوؿ ٗبػػػا يسػػػتحق بػػػو الطاعػػػة كا٤بتابعػػػة مػػػن ا٤بػػػؤمنْب فقػػػاؿ

 .[ُ]الفرقاف: (ۈ ۈ ٴۇ
 فضلها:

 ةَ رَ وُ سُ  مْ كُ اءَ سَ وا نِ مُ لِّ عَ ، وَ ةِ دَ ائِ مَ الْ  ةَ ورَ سُ  مْ كُ الَ جَ وا رِ مُ لِّ عَ »قاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلص ٦باىد أف رسوؿ هللاعن 
 ،أف تعٌلموا سورة النساء) :: كتب إلينا عمر بن ا٣بطاب كقاؿ حارث بن مضٌرب ، (ُ)«ورِ النُّ 

 .(ِ)(كالنور ،كاألحزاب
تعلموا سورة البقرة، كسورة )، يقوؿ: عن ا٤بسور بن ٨برمة، أنو ٠بع عمر بن ا٣بطاب ك 

 .(ّ)(النور، فإف فيهن الفرائضالنساء، كسورة ا٤بائدة، كسورة ا٢بج، كسورة 
 .الَببية األخالقية كاآلداب الجتماعية للفرد كا١بماعة :ةالسُّور مقصد  

 :ةالسُّور أغراض 
 كمن آداب ا٣بلطة كالزايرة. ،أحكاـ معاشرة الرجاؿ للنساء :من امشلت من األغراض كثّبن 

 الزٗب. دٌ ر ذلك ببياف حى دًٌ كصي  ،ٗبابلزًٌ ت رى هً اشتي  ابمرأةو  جً التزكُّ  ةي لت بسببو قضي  ما نزى  ؿي كأك   -
 عاف.كحكم اللًٌ ، كعقاب الذين يقذفوف اصنات -
عليها أىل النفاؽ، كعقاهبم، كالذين شاركوىم ُب  وي ٩با أرجفى  ،براءة عائشة اهنع هللا يضرإٔب  ضكالتعرُّ  -

 التحدث بو.
 إشاعة الفواحش بْب ا٤بؤمنْب كا٤بؤمنات. بًٌ جر عن حي كالز   -
 سطح بن أاثثة.ة مً قضيٌ إٔب  مع اإلشارة ،عن األذل فحً ابلص   كاألمري  -

                                                           

. كىو (ُِْ/ٔ) :كىاٍلبػىيػٍهىًقيٌ  ،اٍلميٍنذر كىاٍبن ،مىٍنصيور بن سعيد إٔب اهي زى كعى  ،اب٤بأثور التفسّب ُب ا٤بنثور رالدُّ  السيوطي، (ُ)
 حديث مرسل.

 .(ُّٓص) القرآف: فضائل ،عبيد أبو (ِ)
 شرط على (صحيح) حديث ىذا ا٢باكم: قاؿ (،ّّْٗح) ،(ِْٗ/ِ) الصحيحْب: على ا٤بستدرؾ ،٢باكما (ّ)

 ٱبرجاه. كٓب الشيخْب



 

 

 ٕٕٗ 

، بيوت الناس ا٤بسكونة، كدخوؿ البيوت غّب ا٤بسكونةإٔب  كأحكاـ الستئذاف ُب الدخوؿ -
 كآداب ا٤بسلمْب كا٤بسلمات ُب ا٤بخالطة.

 الـ.كإفشاء الس   -
كالتحريض على ، العبيد كاإلماءئر، ك من ل زكج لو من األحرار كا٢برا على تزكيج كالتحريضي  -

 مكاتبتهم، أم إعتاقهم على عوض يدفعونو ٤بالكيهم.
 كاألمر ابلعفاؼ.، ُب ا١باىلية ااء الذم كاف شائعن غى كٙبرٙب البً  -
 .ملسو هيلع هللا ىلص سوء طويتهم مع النيبإٔب  كذـ أحواؿ أىل النفاؽ كاإلشارة -
 كالتحذير من الوقوع ُب حبائل الشيطاف. -
 اإلٲباف كضالؿ الكفر. لد٥بي كضرب ا٤بثل  -
 كالتنويو ببيوت العبادة كالقائمْب فيها. -
 ن على الناس.نى كما فيها من مً  ،كٚبلل ذلك كصف عظمة هللا تعأب كبدائع مصنوعاتو -
أحد، كأف ا٤برجع  كلٌ ضمره  كقد أردؼ ذلك بوصف ما أعد هللا للمؤمنْب، كأف هللا علم ٗبا يي  -

 .(ُ)إليو كا١بزاء بيده
 

  

                                                           

 .(ُُْ/ُٖ) كالتنوير: التحرير عاشور، ابن (ُ)



 

 

 ٕٕ٘ 

 عكْب٘ الصىا

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ)

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ڄ ڃ ڃ

 .[ّ:النور]  (ڈ ژ ژ

 معاين املفردات:
أك من ا٤بنزلة العالية، فهي طائفة من  السُّور، كأصلها من  ٗببدأ كهنايةعْب  جزء من القرآف مي  :سورة

ة سياج للمجتمع ا٤بسلم ٗبا السُّور يط ٗبا فيو؛ فهذه اآلايت، شأف سور ا٤بدينة أك البستاف الذم ٰبي 
 عآب الفضيلة.إٔب  اشتملت عليو من أخالؽ كآداب كأحكاـ، كرفعة كرقي ٥بذا اجملتمع

 .قدرانىا مالئمةن ٤بصاّب الناس ما فيها من أحكاـبعظمتنا كحكمتنا : فرضنا ﴾فرضناىا﴿
 ا٢بق كإٔب صراط مستقيم.إٔب  كاضحات َدم ا: حججن ﴾كأنزلنا فيها آايت بينات﴿
 .، كالتذكر نقيض الغفلة كالنسياف: تتعظوف﴾لعلكم تذكركف﴿
 رجل بغّب نكاح شرعي كىي غّب ٧بصنة.إٔب  تضى فٍ أى  نٍ : مى ﴾ةالزاني﴿
 على ظهره. ةلداب١ب: أم ضربة ﴾مائة جلدة﴿
 .أك التقصّب فيو ، ٛبنعكم من إقامة ا٢بدٌ : شفقة﴾رأفة﴿
 عليهما. قامة ا٢بدٌ إ: أم ﴾كليشهد عذاهبما﴿
 كاألربعة أكٔب من الثالثة. ،: أم عدد ل يقل عن ثالثة أنفار من ا٤بسلمْب﴾طائفة﴿
 .أم ل يقع كطء إل على مثلو ،: أم إل زانية مثلو أك مشركة﴾الزا٘ب ل ينكح إل زانية﴿

 سبب النزول:
 .[ّ:النور]  (ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ) قولو تعأب:



 

 

 ٕٕٙ 

مرثد بن )قاؿ لو كاف رجل يي "عمرك بن شعيب عن أبيو عن جده قاؿ: ركل الَبمذم بسنده عن 
ٗبكة يقاؿ ٥با  بغيه  ككانت امرأةه  :قاؿ .ٰبمل األسرل من مكة كأيٌب هبم ا٤بدينة الن ككاف رج (،أيب مرثد

ظل إٔب  فجئت حٌب انتهيت :ارل مكة، قاؿسى من أي  الن يحمل رجل ذىبككانت صديقة لو،  (عناؽ)
ا فلم   ،ي ٔبنب ا٢بائطظلًٌ  سوادى  تي رى صى فأبٍ  (عناؽ)فجاءت  :قاؿ .مكة ُب ليلة مقمرة من حوائطً  حائطو 

عندان الليلة، فقلت:  تٍ بً م فى . ىلُّ الن ا كأىفقلت: مرثد، فقالت مرحبن  ؟فقالت: مرثد .انتهت إٕب  عرفت
 تي كٍ فتبعِب ٜبانية، كسلى  :قاؿ .ـ هللا الزان. قالت: اي أىل ا٣بياـ ىذا الرجل ٰبمل أسراكماي عناؽ حر  

 .قاموا على رأسي كعماىم هللا عِب فدخلت. فجاءكا حٌب ؛أك كهفو  ،غارو إٔب  ة، فانتهيتمى دى نٍ ا٣بٍى 
اآلخر ففككت عنو إٔب  ، حٌب انتهيتالن ثقي الن ككاف رج ،فحملتوصاحيب إٔب  قاؿ: ٍب رجعوا كرجعت

 ؟افقلت: اي رسوؿ هللا أنكح عناقن ، ملسو هيلع هللا ىلص حٌب قدمت ا٤بدينة فأتيت ،أكبلو فجعلت أٞبلو كيعييِب
فقاؿ رسوؿ  ،﴾ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ﴿ :ا حٌب نزلتشيئن  ي  عل د  ري كٓب يػى  ملسو هيلع هللا ىلص رسوؿ هللا كى سى فأمٍ 
 .(ُ)فال تنكحها"؛ ﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ﴿: اي مرثد ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 :اإلعراب والقراءات
 أكحينا فيما أم ٧بذكؼ كا٣برب مبتدأ أك .سورة ىذه ٧بذكؼ، أم ٤ببتدأ خرب سورة :﴾سورةه ﴿

 .أنزلناىا ٔبملة كصفت ألهنا ابلنكرة البتداء كساغ سورة، إليك
اـً  ًمنى  ًفيهىا مىا بػىٍعدىكيمٍ  مىنٍ  كىعىلىى عىلىٍيكيمٍ  فػىرىٍضنىا أىمٍ  الر اًء، بًتىٍخًفيفً  قيرًئى  :﴾كىفػىرىٍضنىاىىا﴿ . اأٍلىٍحكى

نٍػزىاؿً  ُب  قىط ٍعنىاىىا أىك. ٨بيٍتىًلفىةن  فػىرىاًئضى  ًفيهىا أىنٍػزىٍلنىا أىمٍ : اًبلت ٍشًديدً "كىفػىر ٍضنىاىىا":عىٍمروك أىبيو كىقػىرىأى  ا اإٍلً . ٪بىٍمنا ٪بىٍمن
 .(ِ) .اٍلقىٍطعي  كىاٍلفىٍرضي 

                                                           

 جىبىله  :ا٣بىٍندىمىةك  .(اإلسناد حسن) األلبا٘ب: قاؿ (،ُّٕٕ)ح (،ِّٖ/ٓ): النور سورة كمن :ابب نن:سُّ ال ،الَبمذم (ُ)
 بّبكت، - العلمية ا٤بكتبة ،كاألثر ا٢بديث غريب ُب النهاية، ق(َٔٔت: ): ا١بزرم األثّب ابن مىك ةى. ًعٍندى  مىٍعريكؼه 

مد  ٧بمود - الزاكل أٞبد طاىر ٙبقيق: ،(ـُٕٗٗ -ق ُّٗٗ)  .(ِٖ /ِ) الطناحي٧بي
 ابن ،تىذىك ريكفى  بًتىٍخًفيًفهىا اٍلبىاقيوفى  كىقػىرىأى  الر اءً  بًتىٍشًديدً  عىٍمروك كىأىبيو عىاًمرو  كىاٍبني  كىًثّبو  اٍبني  فػىقىرىأى  كىفػىرىٍضنىاىىا ُب: )كىاٍختػىلىفيوا( (ِ)

 .(َّّ/ِ) العشر القراءات ُب النشر ا١بزرم،



 

 

 ٕٕٚ 

ٍعنىاهي ألزمناكم ابلتخفيف قرأ فمن   :كجهْب فػىعىلىى ابلتٍشًديد قرأ كمن فيها، فيًرضى  ٗبا العىمىل فىمى
 من فيها ما كفصلنىا بيػ ن ا معُب كعلى كثّبةن  افػيريكضن  فيها فػىرىٍضنىا أان معُب على التكثّب، معُب على أحدٮبا
  .كا٢براـ ا٢بالؿ
كالفاعل  ،كعالمة رفعو الضمة الظاىرة ،كالفعل ا٤بضارع بعدىا مرفوع ،ل انفية :﴾يىنًكحي  ل﴿

  .(الزا٘ب)إٔب  ضمّب مقد ر يعود
  :البالغة

 ،ة ببياف مضموهناالسُّور حيث استهل هللا ىذه  ،كحسن ا٤بطلع كركعة الديباجة براعة الستهالل .ُ
ٱ ٻ ) :فقاؿ تعأب ،كمواعظ ،كآايتو  ،كحكمو  ،كما فيها من أحكاـو  ،كعظمتها ،كشرفها

ة السُّور فلخ صت ىذه ا٤بقدمة مضموفى  :﴾ پٻ ٻ ٻ پ پ پ پ
تواىا، كبيٌ    .ألحكامها لن ا كإجالنت مقصودىا كفحواىا مع التنويو بعظمتها تعظيمن ك٧بي

كا٤بقصود من تلك األكصاؼ التنويو (، ٱ) ػفة لف عليها ُب موضع الصًٌ طً كما عي  (ٻ)ٝبلة:  .ِ
 .الن كام  ا؛ كينقدكا ٥با انقيادن ا٤بسلموف على تلقي ما فيها قبلليي  ؛ةالسُّور هبذه 

ٍرأىًة قػىٍبلى الر جيًل. حيث :﴾ڀ ڀ)ُب  يبتحسن الرت  .ّ أى اًبٍلمى قىاؿى " :قاؿ ابن العريب بىدى
تػىٍْبً: : ذىًلكى لًفىاًئدى ٍرأىًة أىعىرُّ أًلىٍجًل ا٢بٍىٍمًل،  عيلىمىاؤيانى ا٥ًبىا إٍحدىاٮبيىا: أىف  الٌزانى ُب اٍلمى فىصىد رى هًبىا لًًعظىًم حى

ًَىا، كىًإٍف كىافى قىٍد  ُب اٍلفىاًحشىًة. ، فىصىد رى هًبىا تػىٍغًليظنا لًرىدًٍع شىٍهوى ٍرأىًة أىٍكثػىري الث انًيىةي: أىف  الش ٍهوىةى ُب اٍلمى
فإف قيل: ٤با " :٣بطيب الشربيِبكقاؿ ا. (ُ)."إذىا زىنىٍت ذىىىبى ا٢بٍىيىاءي  رىك بى ًفيهىا حىيىاءن، كىلىًكنػ هىا
يقت لعقوبتهما على ؟ أجيب: أبف تلك اآلية سً اثنينا، ٍب قدـ عليها لن أك قيدًٌمت الزانية على الزا٘ب 

ٓب يطمع  ؛كٓب ٛبكنو ،ع الرجلطمً كا٤برأة ىي ا٤بادة الٍب منها نشأت ا١بناية؛ ألهنا لو ٓب تي  ،ما جنيا
 ،كاحر النًٌ كً لذً  وقةه كرىا، كأما الثانية فمسي لء بذً دً ُب ذلك بي  لن أك ك  الن فلما كانت أص ،كٓب يتمكن

                                                           

 .(ّّّ/ّ) :القرآف أحكاـ ،العريب ابن (ُ)
 



 

 

 ٕٕٛ 

 .(ُ)"الراغب فيو كا٣باطب، كمنو يبدك الطلب ؛فيو ألنو كالرجل أصله 
 :أم ،الشرط كأهنا كقعت ُب جواب  ،ا٤بوصوؿ معُب الشرط نى مًٌ ضى لتي  ؛﴾ فاجلدكا﴿ دخلت الفاء .ْ

 .من زٗب كمن زنت فاجلدكا
أفادت ىذه ا١بملة " :قاؿ القرطيب :﴾ ڦڦ ڦ ڦ ڤ   ڤ  ڤ ﴿ :اإلهلاب والتهييج .ٓ

 :كقاؿ األلوسي (ِ)."قيم شريعة هللا دكف َاكف ُب ذلكيي  و على أفكحثًٌ  ،الشرطية َييج ا٤بخاطب
ككذا  ،فافعل كذا كل شك ُب رجوليتو الن قاؿ: إف كنت رجكما يي   ،من ابب التهييج كاإل٥باب"

كا ُب طاعة هللا دُّ جً ليي  ؛كٙبريك ٞبيتهم ،َييجهم دى لكن قصى  ،إبٲباهنم ا٤بخاطبوف ىنا مقطوعه 
 .(ّ)"كٯبتهدكا ُب إجراء أحكامو على كجهها ،تعأب

خٌص ا٤بؤمنْب ابلذكر، للعظة كالعتبار، كألف شهودىم ٩با  : ﴾ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ) .ٔ
كاختصاصو ا٤بؤمنْب ألف ذلك أفضح، كالفاسق بْب " :يدعو لفرط ا٣بجل، قاؿ الز٨بشرم

 (ْ)."صلحاء قومو أخجل
 :﴾ ژ  ڈ ڈ ڎ ڌڎ  ڌ ڍ  ڍ ڇ  ڇ ڇ ڇ  چ چ چ چ ڃ  ڃ ) .ٕ

ا٤بعُب، ا٤براد هبا النهي عن نكاح الزا٘ب للعفيفة أك نكاح العفيف  ةي اللفظ إنشائي   ةي ا١بملة خربي  
.  للزانية، كإ٭با جاء النهي بصيغة ا٣برب للتأكيد كا١بـز

كٓب يقل عليكم، إلاثرة  ،﴾ ژ  ڈ ڈ ڎ)التعبّب ابلوصف الظاىر دكف الضمّب  .ٖ
  .الوجداف كاستنهاض اإلٲباف ُب القلوب، كبياف كوف ىذا الفعل اآلٍب ليس من صنيع أىل اإلٲباف

                                                           

 .(ٖٗٓ/ِ) :ا٣ببّب ا٢بكيم ربنا كالـ معا٘ب بعض معرفة على اإلعانة ُب ا٤بنّب راجالسًٌ  الشربيِب، ا٣بطيب (ُ)
 .(َُٔ/ُِ): القرآف ألحكاـ ا١بامع ،القرطيب (ِ)
 .(ِِٖ/ٗ) :ا٤بعا٘ب ركح ،األلوسي (ّ)
 .(ُُِ/ّ) :التنزيل غوامض حقائق عن الكشاؼ ،الز٨بشرم (ْ)
 



 

 

 ٕٕٜ 

 :التفسري
ىذه سورة عظيمة من القرآف أنزلناىا، كأكجبنا العمل أبحكامها، كأنزلنا فيها دللت كاضحات؛ 

 البينات، كتعملوا هبا.هبذه اآلايت  - أيها ا٤بؤمنوف -لتتذكركا 
كل ٙبملكم الرأفة  وط،منهما مائة جلدة ابلس   كلٌ ا٘ب اللذاف ٓب يسبق ٥بما الزكاج، عقوبةي  انية كالز  الز  

هبما على ترؾ العقوبة أك ٚبفيفها، إف كنتم مصدقْب اب كاليـو اآلخر عاملْب أبحكاـ اإلسالـ، 
 كاعتبارنا. ،كعظةن  ،كزجرنا ،االعقوبةى عدد من ا٤بؤمنْب؛ تشنيعن  رى كليحضي 
أك  ا٘ب ل يرضى إل بنكاح زانية أك مشركة ل تيًقرُّ ٕبرمة الزٗب، كالزانية ل ترضى إل بنكاح زافو الز  

 فإهنم ل يرضوف بذلك، كحيٌرًـ ذلك النكاح على ا٤بؤمنْب.  اءي ف  عً مشرؾ ل ييًقرُّ ٕبرمة الزٗب، أما األى 
 :اهلداايت املستنبطة 

 ، - نةكما بينت السُّ   - كىو جلد مائة كتغريب عاـ ،نً يٍ ر  ا٢بي  نً يٍ رى كٍ بياف حكم الزانية كالزا٘ب البً  .ُ
 .لبرق اءٟبسْب جلدة  أك جلدي  ا،إف كاف حرا  ؛مي جٍ فالر   بي يٍ كأما الثػ  

 أماـ طائفة من ا٤بؤمنْب.ان الزًٌ  كجوب إقامة حدُّ  .ِ
 إل بعد توبتها.بعفيف  إل بعد توبتو، كل الزانية بعفيفة تزكيج الزا٘ب ل ٰبلي  .ّ
ا٢بفاظ على األعراض كا٢بقوؽ، كمنع اختالط األنساب، كٙبقيق ؛ ٗبالزًٌ  حكمة حدًٌ من  .ْ

العفاؼ كالصوف، كطهر اجملتمع، كا٢بيلولة دكف ظهور اللقطاء ُب الشوارع، كانتشار األمراض 
 .كصوهنا كٞبايتها٤برأة ا١بنسية ا٣بطّبة، كالٌزىرم كالسيالف، كتكرٙب ا

 ٤بن اخالفن  خلقو على كفوقيتو كتعأب تبارؾ هللا علو على دليل ىذا كُب ،ةالسُّور  أم( أىنٍػزىٍلنىاىىا)  .ٓ
 الكتاب لدللة  العلو إثبات: عليهم هللا رٞبة الصاّب الس لف كمذىبي  الفوقية، رد زعم
 أشار كىنا ،[َٓ:النحل] ﴾فػىٍوًقًهمٍ  ًمنٍ  رىبػ هيمٍ  ٱبىىافيوفى ﴿: كتعأب تبارؾ هللا قاؿ ذلك، على نةكالسُّ 
 يىٍصعىدي  إًلىٍيوً ) :قولو ُب اضمنن  الصفة ىذهإٔب  أشار كما ،(أىنٍػزىٍلنىاىىا: )قولو ُب اضمنن  ذلكإٔب 

 الصفة ىذه على الدللة ُب كاألحاديث ،[َُ:فاطر] ﴾يػىٍرفػىعيوي  الص اًلحي  كىاٍلعىمىلي  الط يًٌبي  مي كلالٍ 
  .صرٰبة مستفيضة
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كالفواحش  اعن التهاكف ُب إقامة العقوابت عمومن  ، نػىٍهيه ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴿ :ٝبلةي  .ٔ
 الغّبة. ةً ، كقلًٌ ةً ثى ايى ؛ حٌب ل يدخل كثّب من الناس ُب الد  اخصوصن 

 ژ  ڈ ڈ ڎ ڌڎ  ڌ ڍ  ڍ ڇ  ڇ ڇ ڇ  چ چ چ چ ڃ  ڃ ﴿ .ٕ

 ل ابلزٗب رضي أف بعد أنو ببياف ،تقبيح أشدٌ  ا٘بالز   ألمرً  تقبيحه  فيو": األلوسي قاؿ :﴾ژ
 ىو مىنٍ  إٌل  ينكحها أف يليق ل ابلزٗب رضيت أف دبع انيةكالز   ا٤بؤمنة، العفيفة ينكح أف بو يليق
 غّبتو فأسىدي  العفيف ا٤بسلم كأما ،ا٤بشرؾ كىو ،منها لن حا أشد ىومن  أك الزا٘ب، كىو ،مثلها
ا كركد أيىب ٍفَر  :جى

 (ُ) "فيو كلىٍغن بكالال كاف إذا.. . ماء كركدى  األسودي  ك٘بتنبي 
 ـه رٍ جي  كذلك ،هً رى ضرى  ككبّب الزٗب خطر عظيمإٔب  ليشّب كذلك ،اب٤بشرؾ الزا٘ب كىجىل   عىز   هللا قرف .ٖ

: تعأب هللا ماقرهن ك٥بذا اجملتمع كياف كٰبطم ،األسرة بنياف يهدـ ،الجتماعية ا١برائم أعظم من
 ٿ ٺٿ  ٺ ٺ   ٺ ڀ ڀ  ڀ   ڀ پ   پ پ  پ ٻ ٻ ٻ  ٻ ٱ﴿

  .[ٖٔ:الفرقاف] ﴾ ٹ ٹ  ٹ ٿ  ٿ
 :اْلكمة

فوؽ ما  ،كمهانة للكرامات ،للحرمات كو تٍ كىى  ،لبنسابً  ما فيو من اختالطو ػً ل ؛انالزًٌ  حرـ  اإلسالـي 
كتشرُّد اكة كابئية، ك٦بلبة للفقر كالعداكات بْب الناس، كتفكك األسر كضياع األبناء، فيو من أمراض فت  

ما يدعو  كلٌ كحـر   ،ا عن اضن الطبيعي الشرعي، فحرمو اإلسالـاألطفاؿ كحرماهنم، كتربيتهم بعيدن 
كا٣بلوة  ،كالدخوؿ على النساء بال ٧بـر ،أك حركة، كالتربج كالسفور ،أك صوت ،أك فعل ،إليو من قوؿ

 ،ا١بلد مئة جلدة للبكر دٌ حى  عى شرى ظر لغّب حاجة، ك ـ الن  كما حر   ،ـ الختالط لغّب حاجةكحر   ،هبن  
ا كتطهّبن  ،ا عن الفاحشةرن حصن، زجٍ مي ػا٘ب الجم حٌب ا٤بوت للز  كاف أك امرأة، كما شرع الر    الن رج

 .٥بم للمخطئْب ككفارة
  

                                                           

 (.ِّٖ/ٗ) :ا٤بعا٘ب ركح ،أللوسيا (ُ)
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 حد الكرف

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ )                       

 .[ٓ-ْ]النور: (ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ

 املناسبة:
ـ زكاجو من العفيفة إف ٓب كحر  ، ارٝبو إف كاف ٧بصنن  أكا عظم تعأب أمر الزا٘ب بوجوب جلده، م  ػل

بتحرٙب  األعراض حرمة تعأب تعظيم بٌْب  ب؛تي ب، ككذلك حـر زكاج العفيف من الزانية إف ٓب تػى يتي 
  القذؼ ك٘برٲبو.
 معاين املفردات:

 ٗب.وف ابلزٌ في يقذً : ﴾يػىٍرميوفى ﴿
 .كٝبع ا٤بؤنث للتغليبالعفيفات، : ﴾اٍلميٍحصىنات﴿
  :اإلعراب
ٝبع مؤنث سآب، أك صفة ألنو  ،كعالمة نصبو الكسرة ،مفعوؿ بو منصوب :﴾اصنات﴿

٤بوصوؼ ٧بذكؼ تقديره األنفس اصنات، قدركىا لتشمل الرجاؿ كالنساء، لكن ما ل ٰبتاج ٢بذؼ 
 أكٔب.

 :البالغة
ُب الرمي أف يكوف بشيء حسيٌو كا٢بجر كغّبه، كإ٭با  األصلي  ،﴾كىال ًذينى يػىٍرميوفى ﴿قولو تعأب:  .ُ

جاء التعبّب عن قذؼ اصنات بتهمة الزان ابلرمي، لبياف شناعًتو كخطورتًو، كما يَبتب عليو 
، أشد من رمي ا٢بجًر، كقد قيل: من جراحو   كآلـو

ناًف ٥با الت ـه  ـي ...  جراحاتي السًٌ  ما جرحى الًٌلسافي كل يلتا
مى، ن يير مى  كلكنو غلب النساء ألهنن أكثري  ،: ُب اصنات فيشمل النساء كالرجاؿالتغليب .ِ

 النًٌسىاءى  اآٍليىةً  ُب  تػىعىأبى  اّلل ي  ذىكىرى " :مقارنة ابلرجاؿ. قاؿ القرطيب كلشناعة قذفهن كخطورة أتثّبه
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 حيٍكمً  ُب  دىاًخله  الٌرًجىاؿً  كىقىٍذؼي  لًلنػُّفيوًس، كىأىٍنكىى أىٍشنىعي  اًبٍلفىاًحشىةً  كىرىٍميػيهين   أىىىمُّ، ىين   حىٍيثي  ًمنٍ 
، اآٍليىةً  ا. ذىًلكى  عىلىى اأٍليم ةً  كىًإٍٝبىاعي  اًبٍلمىٍعُبى وً  ٫بىٍوي  كىىىذى مً  ٙبىٍرٙبً  عىلىى نىصًٌ  شىٍحميوي  كىدىخىلى  ا٣ٍبًٍنزًيرً  ٢بٍى

ٍٝبىاعً  ٍلمىٍعُبى ابً  ذىًلكى  كى٫بىٍوي  كىغىضىارًيفيوي،  (ُ). "كىاإٍلً
كإيغػػػػا٥بم فيػػػػو،  قً ًسػػػػالبعيػػػػد لبيػػػػاف بعػػػػد منػػػػزلتهم ُب الفٍ  اسػػػػم اإلشػػػػارة:  (ڱ ں ں) .ّ

ا٤بسند كا٤بسػند إليػو مػع الضػمّب ا٤بنفصػل، مبالغػة ُب كصػفهم ابلفسػق،  -كتعريف طرُب ا١بملة 
 كا٠بية ا١بملة لتأكيد ا٤بعُب. 

" إف  "ة مؤكػػػػػدات، ا٠بيػػػػػة ا١بملػػػػػة، كاشػػػػػتملت ىػػػػػذه ا١بملػػػػػة علػػػػػى عػػػػػدٌ :  (ہ ہ ھ ھ) .ْ
، ٤بزيػػػد توكيػػػد بقبػػػوؿ هللا توبػػػة مػػػن اتب مػػػن قػػػذؼ ﴾رحػػػيمه  غفػػػوره ﴿، كصػػػيغة ا٤ببالغػػػة، ا٤بشػػػددة
 ٧بصنةو.

 التفسري:
موف ابلفاحشة أنفسنا عفيفة من النساء كالرجاؿ ًمن دكف أف يشهد معهم أربعة شهود هً كالذين يت  

، كأكلئك ىم ا٣بارجوف عن طاعة أبدناوط ٜبانْب جلدة، كل تقبلوا ٥بم شهادة عدكؿ، فاجلدكىم ابلس  
ًٌَ  هللا.  امو كأصلح عملو، فإف هللا يغفر ذنبو كيرٞبو، كيقبل توبتو.لكن مىن اتب كنىدـ كرجع عن ا

 :اهلداايت املستنبطة
 ٞباية اإلسالـ لبعراض كتعظيمو للحرمات. .ُ
 ـ.كالكفضوؿ ال ،اللساف عن ا٣بوضضركرة التثبت ُب األخبار، كإمساؾ  .ِ
 اصنات من كبائر الذنوب ا٤بوجبة لغضب هللا كسخطو، كاستحقاؽ العذاب ا٤بوجع. ؼي ذٍ قى  .ّ
 لكرامتهم. ؛ ٞباية ألعراض الناس، كصوانن إل أف يتوب الن قبل شهادة القاذؼ مستقبل تي  .ْ
 .اإف كانت توبتو صادقة نصوحن  ؛التائب قبوؿ توبة .ٓ

 
                                                           

 (.ُِٕ/ُِ) :القرآف ألحكاـ ا١بامع ،القرطيب (ُ)
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 قرف السجل شّجتُ

 ﮽  ﮼ ﮺﮻ ﮹ ﮸  ﮷ ﮶  ﮵   ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ﴿    

                     ﯁ ﯀  ﮿  ﮾

  حئ جئ ۋ     ٴۇ   ۈ ۈ ۆ ۆ  ۇ ۇ ڭ   ڭ ڭ   ڭ   

 [َُ-ٔالنور:] ﴾ جت يب  ىب مب خب  حب جب يئ ىئ مئ

 سبب النزول:
 أف ىالؿ بن أمية قذؼ امرأتو عند النيب رضي هللا عنهما ابن عباسسنده عن بالبخارم  ركل

رأل  إذافقاؿ: اي رسوؿ هللا،  ،«كَ رِ هْ  ظَ يف  دٌّ حَ  وْ أَ  ةُ نَ ي َّ ب َ الْ »: ملسو هيلع هللا ىلص بشريك بن سحماء، فقاؿ لو النيب ملسو هيلع هللا ىلص
فقاؿ ، «كَ رِ هْ  ظَ يف  دٌّ حَ  وْ أَ  ةُ نَ ي َّ ب َ الْ »يقوؿ:  ملسو هيلع هللا ىلص أحدان مع امرأتو رجال ينطلق، يلتمس البينة! فجعل النيب

كالذم بعثك اب٢بق إ٘ب لصادؽ، كلينزؿ هللا ما يربئ ظهرم من ا٢بد، فنزؿ جربيل، فأنزؿ هللا ىالؿ: 
 .(ُ)﴾ ًإٍف كافى ًمنى الص اًدًقْبى ﴿فقرأ حٌب بلغ  ،﴾ كىال ًذينى يػىٍرميوفى أىٍزكاجىهيمٍ ﴿ عليو:

 :املناسبة
بٌْب هللا تعأب حكم قذؼ  ؛كم قذؼ النساء األجنبيات غّب الزكجات ابلزٗببعد بياف حي       

ألف العار يلحقو، كمن  ؛عن الزكج اٚبفيفن  ؛الزكجات الذم ىو ُب حكم الستثناء من اآلية ا٤بتقدمة
 . الصعب أف ٯبد بٌينة
 معاين املفردات:

 ، مع أبلغ ما يكوف من ا٤بذمة.من رٞبة هللا كا٢برماف اللعنة: الطرد ﴾    ﯁﴿      
 حدُّ  كىو الدنيوم العذاب بو كالعذاب: ا٤براد ،أم يدفع :كيدرأ: ﴾    ﴿      

                                                           

 (.ْْٕٕح) :النور سورة من: ابب ،القرآف تفسّبكتاب   ،صحيحال ،البخارم ((ُ
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 .الزانية اصن أك للزا٘ب عقوبةن  شيرًعى  الذم( جمالر  )
  :اإلعراب

 .شهادةي مبتدأ كأربعي خرب :﴾ شىهىادىاتو  أىٍربىعي  أىحىًدًىمٍ  فىشىهىادىةي ﴿
كا٤بعطوؼ على ا٤برفوع  ،﴾ شىهىادىاتو  أىٍربىع ﴿كا٣بامسةي معطوفة علي  :﴾ عىلىٍيوً  اّلل ً  لىٍعنىتى  أىف   كىا٣بٍىاًمسىةي ﴿

 .كعالمة نصبو الفتحة ،مفعوؿ بو منصوب ﴾أىٍربىعى ﴿ :﴾شىهىادىاتو  أىٍربىعى  تىٍشهىدى  أىفٍ ﴿ .مرفوع
كا٤بعطوؼ على ا٤بنصوب  ،﴾أىٍربىعى ﴿معطوفة على  ﴾ كىا٣بٍىاًمسىةى ﴿ :﴾ عىلىيػٍهىا اّلل ً  غىضىبى  أىف   كىا٣بٍىاًمسىةى ﴿

  .منصوب
  :البالغة
 الغضب، غّب بسبب يكوف قد ألنو الطرد، ىو الذم عنالل   من أبلغ ألنو ابلغضب ا٤برأة خص   .ُ

 ل أنو من ،القرينة من الزكج ؽصدًٌ يي  ٤با اب٢بق اعَبافها على ا٢بثٌ  عليها التغليظ كسبب"
 ك٨بالطة الفساد مادة كألهنا صادؽ، كىو إل لفضيحتو ا٤بستلـز أىلو فضيحة يتجشم

 (ُ) ."األنساب
 ليكوف أبلغ ُب البياف. ؛جرللتهويل كالز   ؛ا١بواب ؼى حذى  ،﴾ كىلىٍول فىٍضلي اّلل ً ﴿ قولو تعأب: .ِ

 التفسري:
كالذين يرموف زكجاَم ابلزٗب، كٓب يكن ٥بم شهداء على اَامهم ٥بن  إل أنفسهم، فعلى الواحد 

ها بو من الزٗب، كيزيد القاضي أربع مرات بقولو: أشهد اب أ٘ب صادؽ فيما رميتي منهم أف يشهد أماـ 
كبشهادتو ، ُب الشهادة ا٣بامسة الدعوة على نفسو ابستحقاقو لعنة هللا إف كاف كاذابن ُب قولو

تستوجب الزكجة عقوبة الزٗب، كىي الرجم حٌب ا٤بوت، كل يدفع عنها ىذه العقوبة إل أف تشهد ُب 
ل شهادتو أربع شهادات اب إنو لكاذب ُب اَامو ٥با ابلزٗب، كتزيد ُب الشهادة ا٣بامسة الدعوة مقاب

، اَامو ٥با، كُب ىذه ا٢باؿ يفرؽ بينهمُب  على نفسها ابستحقاقها غضب هللا، إف كاف زكجها صادقنا
جات، ألحل  ابلكاذب من هبذا التشريع لبزكاج كالزك  -أيها ا٤بؤمنوف -كلول تفضُّل هللا عليكم كرٞبتو

                                                           

 .(َُٔ/ِ) :ا٣ببّب ا٢بكيم ربنا كالـ معا٘ب بعض معرفة على اإلعانة ُب ا٤بنّب السراج (ُ)
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 .ا٤بتالعنْب ما دعا بو على نفسو، كأف هللا تواب ٤بن اتب ًمن عباده، حكيم ُب شرعو كتدبّبه
 اهلداايت املستنبطة:

العار ابلزكج،  قي لحً اللعاف ُب الزكجات دكف األجنبيات؛ ألف قذؼ الزكجة يي  شرع هللا  .ُ
 فسد عليو النسب.كيي 

كأف مثلو لن يكوف  ،من مظاىر حسن التشريع اإلسالمي ككمالو ُب مشركعية اللعاف مظهره  .ِ
 .إل بوحي إ٥بي

 :اْلكمة من تشريع اللعان
ا للمرأة إذا كما جعلو ٨برجن   ،ا للزكج إذا أيقن بزان زكجتو كٓب ٲبلك الشهودجعل هللا اللعاف ٨برجن 

بغّب دليل كىي عفيفة طاىرة، ففي ىذا التشريع حكمة ابلغة، كقد كانت ا٤برأة  اشك فيها زكجه
عاقب جملرد شك زكجها ُب سلوكها، كليس من ا٤بنطقي أف ينتظر الزكج حٌب أيٌب أبربع شهود فيقضي تي 

 يع ا٢بكيمفجعل اإلسالـ ىذا التشر إف رماىا دكف بيٌنة،  قاـ عليو ا٢بدٌ أك يي  ؛ىارابن  رُّ فً كيى  هي رى الزا٘ب كطى 
  .العادؿ
 

*      *      * 
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 قص٘ اإلفو

 ٿ ٿ ٿ  ٿ ٺٺ ٺ  ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ    ٱ ﴿

  ڃ ڄ ڄ  ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ   ڦ ڤ  ڤ  ڤ ڤ ٹٹ  ٹ ٹ

 ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ  ڇ ڇ چ  چ چ چ ڃ ڃ ڃ

 ڳ  گ گ  گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ  ڈ ڈ

 ہ ہ ۀ ۀ   ڻ ڻ  ڻ ڻ ں  ں ڱ ڱ  ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

 ۆ ۆ ۇ   ۇ ڭ ﮴   ﮳  ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ  ھ ھ   ہ  ہ

 ائ ائ  ى ى        ې    ې ې   ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ  ۋ ٴۇ ۈ ۈ

 ی ىئ  ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ  ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ ەئوئ ەئ

 حت جت يب  ىب مب خب  حب  جب  يئ ىئ حئمئ جئ ی  ی ی

   ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ  مث جث يت ىت مت خت

 ڤ ڤ ڤ  ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ  ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ  ڀ ڀ

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

 گ  کک ک ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎڎ ڌ   ڌ ڍ ڍ ڇ

 [.ِِ-ُُالنور:] ﴾ گ گ گ

 معاين املفردات:
كمنو  ،كأصل اإلفك القلب ،أـ ا٤بؤمنْب عائشة اهنع هللا يضر ابلزٗب. يي مٍ الكذب، كىو رى  عي أشنى : ﴾ابإلفك﴿

كا٣بّب  ،االشر خّبن ت بذلك لنقالب موازينها حيث صار فيها ي  ٠بي  ،رل قـو لوطكىى قي  (ا٤بؤتفكة)



 

 

 ٕٖٚ 

 :قاؿ تعأب ؛ا كمن آمن معوفأىلك هللا أىلها ك٪بى لوطن  ،اا كا٤بعركؼ منكرن كا٤بنكر معركفن  ،اشرن 
 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿[، ْٓ -ّٓ:النجم] ﴾ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ  ڇ﴿

 [.ِٖ:ىود] ﴾ ڀ ڀ ڀ ڀ پ  پ پ پ
 فا٤بعُب أف الذين أتوا ابلكذب ُب (منكم)أما قولو " :مالراز قاؿ  ٝباعة منكم.: ﴾بة منكمصٍ عي ﴿

م لو ابإلٲباف كً كاف من ٝبلة من حي   يبىٌ بن أي  عبدهللاألف  ،أمر عائشة ٝباعة منكم أيها ا٤بؤمنوف
بة صٍ كأغلب أكلئك العي  ،خارج ٨برج األغلب األعم (منكم)قيل إف قولو " :يكقاؿ األلوس، (ُ)"ظاىرا

 َ (ِ)"من ا٤بؤمنْب
 .اإلٍب، لكونو اختلقوٙبمل  :﴾هرى بػٍ  كً تؤب  ﴿
 خضتم فيو من حديث اإلفك.:﴾أفضتم فيو﴿
 تتلقفونو، كتنقلونو.: ﴾تلقونو﴿
 .كافَباء كذبه :﴾هبتاف﴿
 .كيزجركم ينهاكم:﴾يعظكم﴿
 طرقو، كمذاىبو.: ﴾خطوات الشيطاف﴿
 ما تطهر من الذنوب.: ﴾ما زكا﴿
 ل ٰبلف.:﴾أيتلكل ﴿
 أىل الفضل ُب الدين، كا٤باؿ.: ﴾أكلوا الفضل﴿

 سبب النزول:
إذا أراد أف ٱبرج لسفر،  ملسو هيلع هللا ىلص عن أـ ا٤بؤمنْب عائشة اهنع هللا يضر قالت: كاف رسوؿ هللابسنده مسلم ركل 

معو، فأقرع بيننا ُب غزكة غزاىا، فخرج  ملسو هيلع هللا ىلص أقرع بْب نسائو، فأيتهن خرج سهمها، خرج هبا رسوؿ هللا
ٞبل ُب ىودجي كأنزؿ فأان أي ، كذلك بعد ما نزؿ ا٢بجاب، ملسو هيلع هللا ىلص كخرجت مع رسوؿ هللا، فيها سهمي

                                                           

 (.ُْٕ/ِّ): الغيب مفاتيح الرازم، (ُ)
 .(ُُٓ/ُٖ): ا٤بعا٘ب ركح ي،أللوسا( ِ)
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حيل،  من ا٤بدينة آذف ليلة ابلر  انى وٍ نػى ، كدى لى فى من غزكتو تلك، كقػى  ملسو هيلع هللا ىلص ، حٌب إذا فرغ رسوؿ هللاانى رٍ سً فيو، فى 
ي، لً حٍ رى إٔب  أقبلت حْب آذف ابلرحيل، فمشيت حٌب جاكزت ا١بيش، فلما قضيت شأ٘ب، متي فقي 
 صدرم، فإذا عقد ٕب من جزع ظفار قد انقطع. تي سٍ مى فلى 

فرجعت فالتمست عقدم فحبسِب ابتغاؤه، كأقبل الٌرىط الذين كانوا يرٌحلونِب، فاحتملوا 
 ىودجي، فرحلوه على البعّب الذم كنت أركب، كىم ٰبسبوف أ٘ب فيو.

ن الطعاـ، فلم ن العلقة مكل، كٓب يغشهن اللحم، إ٭با أينى لٍ ا ٓب يثقي ككاف النساء إذ ذاؾ خفافن 
ن، فبعثوا ا١بمل، كساركا، يستنكر القـو خفة ا٥بودج حْب رفعوه كٞبلوه، ككنت جارية حديثة السًٌ 
، فتيممت منزٕب كل ٦بيبو  ككجدت عقدم بعد ما استمر ا١بيش، فجئت مناز٥بم، كليس هبا داعو 

 الذم كنت فيو، كظننت أف القـو سيفقدكنِب، فّبجعوف إٕب.
لمي ٍب الذٌكوا٘ب عٌطل السُّ مي ػُب منزٕب، غلبتِب عينام فنمت، ككاف صفواف بن الفبينا أان جالسة 

م، فأات٘ب، فعرفِب حْب ئً انى  إنسافو  ادى وى ل سى عند منزٕب، فرأى  ، فأصبحى ِبىى من كراء ا١بيش، فأدٍ  سى قد عر  
، كهللا رت كجهي ٔبلبايبحْب عرفِب، فخم   رآ٘ب، كقد كاف رآ٘ب قبل ا٢بجاب، فاستيقظت ابسَبجاعو

على يدىا، فركبتها،  ئى راحلتو، فوطً  مة غّب اسَبجاعو حْب أانخى كلمة، كل ٠بعت منو  كلمِب  كلما  
ك ُب شأ٘ب، ككاف لى ىى  ك منٍ لى هّبة فهى فانطلق يقود يب الراحلة، حٌب أتينا ا١بيش بعد ما نزلوا ُب ٫بر الظ  

 يٌب ابن سلوؿ.بن أي  عبدهللا هي رى بػى  كً الذم تؤب  
 ري عي فيضوف ُب قوؿ أىل اإلفك، كل أشٍ ا، كالناس يي ا٤بدينة، فاشتكيت حْب قدمناىا شهرن فقدمنا 

طف الذم أرل منو حْب اللُّ  ملسو هيلع هللا ىلص ريبِب ُب كجعي أ٘ب ل أرل من رسوؿ هللامن ذلك، كىو يي  بشيءو 
 فذلك الذم يريبِب، كل أشعر «م؟يكُ تِ  فَ يْ كَ »م ٍب يقوؿ: سلًٌ فيي  ملسو هيلع هللا ىلص إ٭با يدخل رسوؿ هللا أشتكي،

ح قبل )ا٤بناصع( كىو متربٌزان، كل ٬برج طى سٍ مً  ـٌ معي أي  تٍ جى ، كخرى تي هٍ قى ما نػى  دى بعٍ  تي ر، حٌب خرجٍ ابلش  
ا من بيوتنا، كأمران أمر العرب األكؿ ُب التنزه ُب ليل، كذلك قبل أف نتخذ الكنف قريبن إٔب  الن إل لي

 ا نتأذل ابلكنف أف نتخذىا ُب بيوتنا.ن  الربٌية، ككي 
أان كابنة أيب رىم أـ مسطح قبل بيٍب، حْب فرغنا من شأننا،  فأقبلتي  ت أان كأـ مسطحفانطلق
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 ا؟د بدرن شهً  الن ْب رجسطح، فقلت ٥با: بئسما قلت، تسبًٌ مً  سى عً ها، فقالت: تى طً رٍ فعثرت أـ مسطح ُب مي 
فأخربتِب بقوؿ أىل اإلفك،  فقالت: أم ىنتاه، أٓب تسمعي ما قاؿ؟ قلت: كماذا قاؿ؟ قالت:

 فَ يْ كَ »، فسٌلم، ٍب قاؿ: ملسو هيلع هللا ىلص دخل علي رسوؿ هللا بيٍب،إٔب  مرضي، فلما رجعتي إٔب  افازددت مرضن 
ريد أف أتيقن ا٣برب من أأتذف ٕب أف آٌب أبوم؟ قاؿ: نعم، قالت: كأان حينئذ أي  فقلت لو: «م؟يكُ تِ 
الناس بو؟ اي أمتاه، ٤باذا يتحدث  ، فجئت أبوم، فقلت ألمي:ملسو هيلع هللا ىلص ما، فأذف ٕب رسوؿ هللاهً لً بى قً 

ما كانت امرأة قط كضيئة عند رجل ٰبٌبها، ك٥با ضرائر إل فقالت: أم بنية، ىٌو٘ب عليك، فو هللا لقل  
 أكثرف عليها.

قالت: فقلت: سبحاف هللا! كقد ٙبدث الناس هبا؟ فبكيت تلك الليلة حٌب أصبحت، ل يرقأ ٕب 
، ٍب أصبحت أبكي.  دمع، كل أكتحل بنـو

علي بن أيب طالب كأسامة بن زيد حْب استلبث الوحي، يسأ٥بما  ملسو هيلع هللا ىلص قالت: فدعا رسوؿ هللا
من براءة  ابلذم يعلمي  ملسو هيلع هللا ىلص كيستشّبٮبا ُب فراؽ أىلو، قالت: فأما أسامة بن زيد، فأشار على رسوؿ هللا

ا. كأما ك، كل نعلم إل خّبن ، فقاؿ أسامة: اي رسوؿ هللا، أىلي أىلو، كابلذم يعلم ُب نفسو ٥بم من الودًٌ 
ساء سواىا كثّب، كإف تسأؿ ا١بارية ق هللا عليك، كالنًٌ بن أيب طالب، فقاؿ: اي رسوؿ هللا، ٓب يضيٌ علي 

 ك ا٣برب.قى دي تصٍ 
فقالت لو  «؟ةَ شَ ائِ عَ  نْ مِ  كِ بُ ي َ رِ يَ  يءٍ شَ  نْ مِ  تِ يْ أَ رَ  لْ ىَ »بريرة فقاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلص قالت: فدعا رسوؿ هللا

ا قٌط أغمصو عليها أكثر من أهنا جارية رأيت منها أمرن  -أم ما -بريرة: كالذم بعثك اب٢بق، إف
 و.كلاجن فتأن، تناـ عن عجْب أىلها، فتأٌب الدا حديثة السًٌ 

اَي »بن أيب بن سلوؿ، فقاؿ كىو على ا٤بنرب:  عبدهللامن يومو، فاستعذر من  ملسو هيلع هللا ىلص فقاـ رسوؿ هللا
َأْىِلي ِإلَّ َمْعَشَر اْلُمْسِلِمنَي، َمْن يَ ْعِذُرين ِمْن رَُجٍل َقْد بَ َلَغ َأَذاُه يف َأْىِل بَ ْيِِت؟ فَ َواَّللَِّ َما َعِلْمُت َعَلى 

ًرا، َوَلَقْد ذََكُروا رَجُ  ًرا، َوَما َكاَن َيْدُخُل َعَلى َأْىِلي ِإلَّ  الً َخي ْ  .« َمِعيَما َعِلْمُت َعَلْيِو ِإلَّ َخي ْ
فقاـ سعد بن معاذ األنصارم هنع هللا يضر، فقاؿ: أان أعذرؾ منو اي رسوؿ هللا، إف كاف من األكس ضربنا 

 عنقو، كإف كاف من إخواننا من ا٣بزرج، أمرتنا، ففعلنا أمرؾ.
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ة، فقاؿ لسعد بن ا، كلكن احتملتو ا٢بمي  صا٢بن  الن فقاـ سعد بن عبادة كىو سيد ا٣بزرج، ككاف رج
 أف يقتل. هللا، ل تقتلو، كل تقدر على قتلو، كلو كاف من رىطك ما أحببتى معاذ: كذبت، لعمري 

هللا ، لعمري فقاـ أسيد بن حضّب، كىو ابن عم سعد بن معاذ، فقاؿ لسعد بن عبادة، كذبتى 
ٮٌبوا أف يقتتلوا، كرسوؿ األكس كا٣بزرج، حٌب  لنقتلٌنو، فإنك منافق ٘بادؿ عن ا٤بنافق، فتثاكر ا٢بياف:

 .ملسو هيلع هللا ىلص على ا٤بنرب، فلم يزؿ ٱبٌفضهم حٌب سكتوا، كسكت رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هللا
، كأبوام يظناف أف البكاء فالق   قالت: كبكيت يومي ذلك ل يرقأ ٕب دمع، كل أكتحل بنـو

، ٥با تي من األنصار، فأذنٍ  امرأةه  كبدم، فبينما ٮبا جالساف عندم، كأان أبكي إذ استأذنت علي  
م ٍب جلس، كٓب ٯبلس ، فسل  ملسو هيلع هللا ىلص تبكي معي، فبينا ٫بن على ذلك إذ دخل علينا رسوؿ هللا تٍ سى فجلى 

 وحى إليو ُب شأ٘ب شيء.ا ل يي عندم منذ قيل ما قيل، كقد لبث شهرن 
مَّا بَ ْعُد اَي َعاِئَشُة ؛ فَِإنَُّو َقْد بَ َلَغِن َعْنِك َكَذا وََكَذا ،  »حْب جلس، ٍب قاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلص د رسوؿ هللافتشه  

؛ فَِإنَّ اْلَعْبَد ِإَذا فَِإْن ُكْنِت بَرِيَئًة َفَسيُ بَ ّرُِئِك اَّللَُّ ، َوِإْن ُكْنِت أَْلَمْمِت ِبَذْنٍب فَاْستَ ْغِفِري اَّللََّ َوُتويب ِإلَْيِو 
ُ َعَلْيوِ اْعتَ َرَف ِبَذْنٍب ُثَّ اتَ   .«َب اَتَب اَّللَّ

مقالتو، قلص دمعي، حٌب ما أحٌس منو قطػرة، فقلػت أليب: أجػب عػِب  ملسو هيلع هللا ىلص فلما قضى رسوؿ هللا
، فقالػت: ملسو هيلع هللا ىلص ، فقلػت ألمػي: أجيػيب رسػوؿ هللاملسو هيلع هللا ىلص لرسػوؿ هللا رسوؿ هللا، فقاؿ: كهللا ما أدرم ما أقوؿ

:  - ثة السن، ل أقرأ كثّبا من القػرآفكأان جارية حدي - ، فقلتملسو هيلع هللا ىلص كهللا، ما أدرم ما أقوؿ لرسوؿ هللا
كهللا لقد علمت، لقد ٠بعتم هبذا ا٢بديث حٌب استقر ُب أنفسػكم، كصػدقتم بػو، فلػئن قلػت لكػم: إ٘ب 

ن اعَبفػػت أبمػػر، كهللا يعلػػم أ٘ب بريئػػة، لتصػػٌدقٌِب، إ٘ب ل تصػػدقونِب، كلػػئً  - كهللا يعلػػم أ٘ب بريئػػة - بريئػػة
 (ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک) :إل كمػػػا قػػػاؿ أبػػػو يوسػػػف الن كهللا مػػػا أجػػػد ٕب كلكػػػم مػػػث

كأف هللا تعػػأب  - كهللا أعلػػم حينئػػذ أ٘ب بريئػػة - فاضػػطجعت علػػى فراشػػي، كأان تي لٍػػٍب ٙبوٌ  ،[ُٖ]يوسػػف:
تلػى، كلشػأ٘ب كػاف أحقػر ُب نفسػي يي  أف ينػزؿ ُب شػأ٘ب كحػيه  ئي برباءٌب، كلكن كهللا، مػا كنػت أظػنُّ ربًٌ مي 

 ربئِب هللا هبا.ؤاي يي ـو ري ُب النٌ  ملسو هيلع هللا ىلص يتلى، كلكن كنت أرجو أف يرل رسوؿ هللام هللا ٌُب أبمر كلمن أف يت
٦بلسو، كل خرج من أىل البيت أحد، حٌب أنزؿ هللا تعأب على نبيو،  ملسو هيلع هللا ىلص فو هللا ما راـ رسوؿ هللا
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ؽ، كىو ُب رى اف من العى مٌ فأخذه ما كاف أيخذه من الربحاء عند الوحي، حٌب إنو ليتحٌدر منو مثل ا١بي 
 ، من ثقل القوؿ الذم أنزؿ عليو.يـو شاتو 
، أَْبِش ِري اَي َعاِئَش ةُ »م هبا أف قػاؿ: كل  مة تكل، كىو يضحك، فكاف أكؿ  ملسو هيلع هللا ىلص م عن رسوؿ هللارًٌ فسي 

ُ فَ َقْد بَ رََّأكِ  فقالت ٕب أمي: قومي إليو، فقلت: كهللا ل أقػـو إليػو، كل أٞبػد إل هللا عػٌز كجػٌل، ، «َأمَّا اَّللَّ
اآلايت ، [ُُ]النػػػػور:  (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ) أنػػػػزؿ بػػػػراءٌب، كأنػػػػزؿ هللا عػػػػٌز كجػػػػلٌ ىػػػػو الػػػػذم 

 ها.كلٌ العشر  
مسطح بن أاثثة، لقرابتو منو  نفق علىا أنزؿ هللا ىذا ُب براءٌب، قاؿ أبو بكر هنع هللا يضر، ككاف يي فلم  

اكفقره: كهللا ل أنفق عليو شيئا  ٍتىًل أيكليوا اٍلفىٍضًل )بعد الذم قاؿ لعائشة، فأنزؿ هللا تعأب:  أبدن كىل أيى
فقاؿ أبو بكر: بلى كهللا، إ٘ب  ،(كىاّلل ي غىفيوره رىًحيمه ) -قولوإٔب  - (ًمٍنكيٍم كىالس عىًة أىٍف يػيٍؤتيوا أيكٕب اٍلقيٍرىب

 .أبدناكهللا ل أنزعها منو  مسطح النفقة الٍب كاف ينفق عليو، كقاؿ:إٔب  ألحب أف يغفر هللا ٕب، فرجع
 ايَ »عن أمرم، فقاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلص يسأؿ زينب بنت جحش زكج النيب ملسو هيلع هللا ىلص عائشة: ككاف رسوؿ هللا قالت

 ا.فقالت: اي رسوؿ هللا، أٞبي ٠بعي كبصرم، كهللا ما علمت إل خّبن  «؟تِ يْ أَ رَ  وْ أَ  تِ مْ لِ ا عَ اذَ مَ  ،بُ نَ ي ْ زَ 
 ابلورع، كطفقتٍ ، فعصمها هللا تعأب ملسو هيلع هللا ىلص ساميِب من أزكاج النيبقالت عائشة: كىي الٍب كانت تي 

 .(ُ)نة بنت جحش ٙبارب ٥با، فهلكت فيمن ىلكها ٞبى أختي 
 املناسبة:

، كحكم قذؼ الزكجات، أابف هللا تعأب ُب  بعد بياف حكم قذؼ النساء األجنبيات غّب ااـر
 .ىذه اآلايت براءة عائشة أـ ا٤بؤمنْب ٩با رماىا بو أىل اإلفك من ا٤بنافقْب

  :اإلعراب والبالغة
كٯبوز كوف الالـ للجنس  ،األذىاف اإلفك ا٤بعهود ُب مأ ،لـ العهد الذىِب (اإلفك) ُب الالـ .ُ

شناعتو كبشاعتو كفظاعتو إٔب  ىذا إشارة كأنو ل إفك إل ذلك اإلفك، كُب  ،فيد القصرفيي 

                                                           

 (.َِٕٕح): القاذؼ توبة كقبوؿ اإلفك حديث ُب ابب ،التوبة مسلم:كتاب حيحص (ُ)
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 .ككذبو كبطالنو
ُب التعبّب اب٤بوصوؿ كتكرير "، ﴾ ڦ ڦ ڦ   ڦ ڤ  ڤ  ڤ ڤ ﴿  :التعبري ِبملوصول .ِ

 .(ُ)"اإلسناد كتنكّب العذاب ككصفو ابلعظم من َويل ا٣بطب ما ل ٱبفى
 ھ  ھ ھ   ہ  ہ ہ ہ ۀ ۀ   ڻ ڻ  ڻ ڻ ں ﴿ :تصويٌر دقيقٌ  .ّ

اإلفك،  ىذه اآلية الكرٲبة تصوير دقيق ٢باؿ ا٣بائضْب ُب ُب :[ُٓ:النور] ﴾ ے ے ھ
 ،كىو كذب كزكر ،الذين تناقلوه أبلسنتهم دكف تثٌبت كدكف تػدبٌر، فهو قوؿ ٓب يتجاكز األفواه

  .كظلم كهبتاف
 ﴾ ڇ چ  چ چ چ ڃ ڃ ڃ  ڃ ڄ ڄ  ڄ ڄ ﴿ :اللتفات .ْ

 ُب للمبالغة ؛الظاىرإٔب  الضمّب عن كالعدكؿ اللتفات ىذا البالغة اقتضت كإ٭با[، ُ:النور]
زايدة ُب الزجر كالعتاب أبف ىذا ٩با ل يليق ٗبؤمن، فاألصل  ٲبافاإل بلفظ حصرًٌ كليي  ،التوبيخ

 ن الظن اب٤بؤمنْب.سٍ حي 

 كالتعريض للمبالغة ،ابلفم إل يكوف األفواه كالقوؿ ل ري كٍ ذً  :﴾ أبفواىكم كتقولوف﴿ :املبالغة .ٓ
 ٯبرم قوؿه  إل ليس اإلفك أك لبياف كوف ا،من رٍ جي  أشدُّ  كىذا ،عآبو  جازـو  ؽشدُّ تى  ؽي يتشد   رٗبا أبنو
 (ِ) .القلب ُب بو علم عن ترٝبة غّب من ،أفواىكم ُب كيدكر ،ألسنتكم على

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ   ۇ ڭ ﮴   ﮳  ﮲ ۓ ۓ ﴿ :(قلتم)و (لول) بني الفصل .ٔ

 لوقوعو نفسو منزلة الشيء من تنزؿ ركؼالظُّ  إبذ الظرفية ألف ،[ُٔ:النور] ﴾ ۋ  ۋ ٴۇ
 فائدة أمُّ : قيل فإف .غّبىا ُب يتسع ل ما فيها عي سً يت   فلذلك ،عنو ٥با انفكاؾ ل كأهنا ،فيها
 أف عليهم الواجب كاف أنو بياف فيو الفائدة أبف: يبى جً أي  ؟الن فاص أكقع حٌب الظرؼ تقدٙب ُب

                                                           

 .(ُِّ/ٗ) :/ا٤بعا٘ب ركح ،األلوسي (ُ)
 بتصرؼ. (َٖٔ/ِ) :ا٣ببّب ا٢بكيم ربنا كالـ معا٘ب بعض معرفة على اإلعانة ُب ا٤بنّب السراج الشربيِب، ا٣بطيب (ِ)
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 (ُ) .التقدٙب كجب أىم الوقت كري ذً  كاف فلما ،بو مكلٌ الت عن ابإلفك ٠بعوا ما ؿأكى  وابُّ ذي يى 
 ﴾ ۆئ ۇئ ۇئ وئ ەئوئ ەئ ائ ائ ﴿ :من ذلك قولو تعأب بالغة التذييل: .ٕ

فهو ، خراىمدنياىم كأي  بْب هللا تعأب لعباده ا٤بؤمنْب ما فيو ا٣بّب كالصالح ٥بم ُبيي  ،[ُٖ:النور]
بْب هللا كيي " :قاؿ الز٨بشرم .ف خلقو كا٢بكيم فيما يفعلو سبحافح شئو صلً سبحانو العليم ٗبا يي 

كيعلمكم من اآلداب  ،نزؿ عليكم من الشرائعيي لكم الدللت على علمو كحكمتو ٗبا 
ما يفعلو ػً ل فاعله  ،يءش كلٌ ب كهللا عآبه  ،كيعظكم بو من ا٤بواعظ الشافية البليغة ،ا١بميلة
 .(ِ)"ا٢بكمة يبدكاع

 جئ ی  ی ی ی ىئ  ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ  ۈئ ۆئ﴿ :بالغة التذييل .ٖ

الذين ٰببوف إشاعة الفاحشة  يعلمي  :[ُٗ:النور] ﴾ مب خب  حب  جب  يئ ىئ حئمئ
هم كيعلم قبح فعلً  ،ارة ابلسوءكنفوسهم األم   ،على نواايىم ا٣ببيثة عي لً ىم كجهرىم كيط  سر  

 :كأما قولو تعأب" :مقاؿ الراز  .كضالؿو  كفسقو  ،كا٫بالؿو  كما يَبتب عليو من فسادو  ،كشناعتو
ك٫بن  ،ةه نى ألف ٧ببة القلب كامً  ؛ا٤بوقع هبذا ا٤بوضع ني فهو حسى  :﴾ىئ يئ  جب  حب  خب  ﴿

 كر هناية ُبفصار ىذا الذٌ  ،يءأما هللا سبحانو فهو ل ٱبفى عليو ش ،اتارى ل نعلمها إل ابألمى 
إخفاء تلك ابة فهو يعلم أف هللا تعأب  الزجر؛ ألف من أحب إشاعة الفاحشة كإف ابلغ ُب

ا١بزاء  رى كيعلم قدٍ  ،أظهره مكعلمو ابلذ  ،أخفاه مو سبحانو بذلك الذمى لٍ عً  يعلم ذلك منو، كإفٌ 
 .(ّ)"عليو

 ﴾  مث جث يت ىت مت خت حت جت يب  ىب﴿ :: ُب قولوالتكرار .ٗ
لو عليهم كرٞبتو كرأفتو هبم بَبؾ تعجيل كرر سبحانو ًمػٌنتو على عباده كتفضُّ  [،َِ:النور]

                                                           

 .(َٖٔ/ِ) :ا٤برجع نفس (ُ)
  بتصرؼ (ُِِ/ّ): الكشاؼ (ِ)
 (.ُْٖ/ِّ): مللراز  ،الغيب مفاتيح (ّ)



 

 

 ٕٗٗ 

بعظم ذلك الفَباء على  بعظيم فضل هللا تعأب ككاسع رٞبتو، كتذكّبه  كَب ىذا تذكّبه  ،عقوبتهم
ككرر ا٤بنة بَبؾ ا٤بعاجلة ابلعقاب مع حذؼ ا١بواب مبالغة " :قاؿ النسفي ،السيدة عائشة اهنع هللا يضر

ل توبة بً حيث أظهر براءة ا٤بقذكفة كقى  :﴾مت ىت يت جث  ﴿ ،ة عليهم كالتوبيخ ٥بما٤بنٌ  ُب
  .(ُ)"القاذؼ

بُّوفى ﴿خطاب التكرٙب، قولو تعأب:  .َُ ا٤براد أبو بكر الصٌديق،  :﴾أىٍف يػىٍغًفرى اّلل ي لىكيمٍ أىل ٙبًي
 للتعظيم. ؛كخاطبو بصيغة ا١بمع

 التفسري:
إف الذين جاؤكا أبشنع الكذب، كىو اَاـ أـ ا٤بؤمنْب عائشة اهنع هللا يضر ابلفاحشة، ٝباعة منتسبوف 

تضمن ذلك ًمن تربئة أـ  ل ٙبسبوا قو٥بم شراا لكم، بل ىو خّب لكم، ٤با - معشر ا٤بسلمْب - إليكم
م كلٌ فرد ت كلٌ ا٤بؤمنْب كنزاىتها كالتنويو بذكرىا، كرفع الدرجات، كتكفّب السيئات، كٛبحيص ا٤بؤمنْب. ل

بن أييبًٌ بن  عبدهللافعلو من الذنب بقدر ما خاض كأفاض، كالذم ٙبم ل معظمو، كىو  ابإلفك جزاءي 
 رؾ األسفل من النار،م ُب اآلخرة، كىو ا٣بلود ُب الدٌ لو عذاب عظي - لعنو هللا - سلوؿ كبّب ا٤بنافقْب

ا٤بؤمنوف كا٤بؤمنات بعضهم ببعض خّبنا عند ٠باعهم ذلك اإلفك، كىو السالمة ٩با رموا بو،   ظن  ىال  
، كلول فىٍضلي هللا عليكم كرٞبتو لكم ٕبيث مشلكم إحسانو، ب ظاىر على عائشة اهنع هللا يضركقالوا: ىذا كذ

ل عقوبتكم، كاتب على مىن اتب منكم، ألصابكم بسبب ما خي ُب دينكم  ضتم فيو كدنياكم فلم يعجًٌ
فوقعتم ، ليس عندكم بو علم، ابطله  حْب تتلقفوف اإلفك كتتناقلونو أبفواىكم، كىو قوؿه عذاب عظيم، 

. كُب ىذا م ابلباطل، كالقوؿ بال علم، كتظنوف ذلك شيئنا ىيًٌننا، كىو عند هللا عظيمكلٌ ن: التي٧بظور ُب 
لُّ لنا الكىال  ، عن التهاكف ُب إشاعة الباطل بليغه  زجره  ـ هبذا كال قلتم عند ٠باعكم إايه: ما ٰبًى

مد نبيكًمن قوؿ ذلك على زكجة  - ايرب - الكذب، تنزيهنا لك  رً ُب الوزٍ  عظيمه  به ، فهو كذً ملسو هيلع هللا ىلص ٧بي
٤بثل ىذا الفعل من الَاـ الكاذب، إف كنتم  أبدناذكًٌركم هللا كينهاكم أف تعودكا نب، يي الذ   كاستحقاؽي 

بْب هللا لكم اآلايت ا٤بشتملة على األحكاـ الشرعية كا٤بواعظ، كهللا عليم أبفعالكم، مؤمنْب بو، كيي 
                                                           

 .(ُِِ/ّ): الكشاؼ ُب الز٨بشرم راجعكيي  (،ُّٕ/ّ): التنزيل مدارؾ ،النسفى(ُ)
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أك أم قوؿ  ،ابلزٗب ف الذين ٰببوف شيوع الفاحشة ُب ا٤بسلمْب من قىٍذؼو إ، حكيم ُب شرعو كتدبّبه
عليهم، كغّبه من البالاي الدنيوية، ك٥بم ُب اآلخرة عذاب  إبقامة ا٢بدٌ  ياالدُّنسيًٌئ ٥بم عذاب أليم ُب 
يعلم كذهبم، كيعلم مصاّب عباده، كعواقب األمور، كأنتم ل  - كحده - النار إف ٓب يتوبوا، كهللا

 تعلموف ذلك، كلول فىٍضلي هللا على مىن كقع ُب حديث اإلفك كرٞبتو هبم، كأف هللا يرحم عباده ا٤بؤمنْب
رٞبة كاسعة ُب عاجلهم كآجلهم، ٤با بْب  ىذه األحكاـ كا٤بواعظ، كلىعاجل مىن خالف أمره ابلعقوبة، اي 

رؽ الشيطاف رؽ الشيطاف، كمىن يسلك طي أيها الذين صد قوا هللا كرسولو كعملوا بشرعو ل تسلكوا طي 
ًمن  أبدنارٞبتو هبم ما طىهيرى منهم أحد فإنو أيمره بقبيح األفعاؿ كمنكراَا، كلول فىٍضلي هللا على ا٤بؤمنْب ك 

اتكم كأفعالكم، كل ٰبلف ر من يشاء. كهللا ٠بيع ألقوالكم، عليم بني  طهًٌ يي  - بفضلو - س ذنبو، كلكن هللانى دى 
أىل الفضل ُب الدين كالس عىة ُب ا٤باؿ على ترؾ صلة أقرابئهم الفقراء كاتاجْب كا٤بهاجرين، كمنعهم النفقة؛ 

فعلوه، كلٍيتجاكزكا عن إساءَم، كل يعاقبوىم. أل ٙببوف أف يتجاكز هللا عنكم؟ فتجاكزكا عنهم.  بسبب ذنب
 .كهللا غفور لعباده، رحيم هبم. كُب ىذا ا٢بثُّ على العفو كالصفح، كلو قوبل ابإلساءة

 :املستنبطة اهلداايت
صلحيها، كتوجيو فيها زعزعة الثقة بقادَا كمي  داءو  ع من داخلها، كأخطري إف داء األمة ينبي   -ُ

ككرامتهم، فأىل اإلفك ليسوا من  ،ك٠بعتهم ،اـ ٥بم، ك٧باكلة النيل من عرضهمالنقد ا٥بد  
 .أعداء الداخل األعداء ا٣بارجْب، كإ٭با ىم

ليس ُب األشياء خّب ٧بض كل شر ٧بض، كإ٭با ما غلب نفعو على ضرره فهو خّب، كما   -ِ
كأىلها آؿ  ،اهنع هللا يضر على عائشة الذا كاف حديث اإلفك خّبن ؛ نفعو فهو شر غلب ضرره على

ل ٙبىٍسىبيوهي شىراا لىكيٍم، بىٍل ﴿ أيب بكر، كعلى صفواف بن ا٤بعٌطل ا٤بتهم الربمء، فقاؿ تعأب:
يػٍره لىكيمٍ   لرجحاف النفع كا٣بّب على جانب الشر. ؛﴾ىيوى خى

أف  ؛أك يذكره بقبيح ل يعرفونو بو ايقذؼ أحدن  الن رجالواجب على ا٤بسلمْب إذا ٠بعوا   -ّ
ٍعتيميوهي ظىن  اٍلميٍؤًمنيوفى كىاٍلميٍؤًمناتي أبًىنٍػفيًسًهٍم لول ﴿ :لقولو تعأب نكركا عليو كيكذبوهيي  ًإٍذ ٠بًى

يػٍرن   . ﴾اخى
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َي   -ْ عىلىٍيًو أبًىٍربػىعىًة  اجاؤي ﴿ قولو تعأب:لٗب إما ابإلقرار أك أبربعة شهود، مة الزٌ إف إثبات 
  .﴾شيهىداءى 

نياإف أحكاـ   -ٓ  .هللا عٌز كجلٌ إٔب  ُب اإلثبات ك٫بوه ٘برم على الظاىر، كالسرائر الدُّ
 الٍب حٌرمها الشرع كشٌنعها. الكبائرأكرب القذؼ من   -ٔ
يىًعظيكيمي اّلل ي أىٍف تػىعيوديكا ﴿ألف هللا تعأب يقوؿ:  ؛لتً قي  بعد نزكؿ براءَا،اهنع هللا يضر  من سٌب عائشة  -ٕ

اًلًمٍثًلًو  تيٍم ميٍؤًمًنْبى  أبدن عائشة فقد خالف القرآف، كمن خالف القرآف  فمن سب   ،﴾ًإٍف كينػٍ
ها بعد ىذا كرماىا ٗبا رماىا بو بعد كقد أٝبع العلماء رٞبهم هللا قاطبة على أف من سب  ، لتً قي 

 .ُب ىذه اآلية، فإنو كافر معاند للقرآف رى كً ىذا الذم ذي 
  تعأب كحده الفضل ُب تزكية ا٤بؤمنْب كتطهّبىم كىدايتهم.  -ٖ
على ا٤بؤمن التخلق أبخالؽ هللا، فيعفو عن ا٥بفوات كالزلت كا٤بزالق، فإف فعل، فا يعفو   -ٗ

بُّوفى أىٍف ﴿ :لقولو تعأبعنو كيسَب ذنوبو، ككما تدين تداف،   .﴾يػىٍغًفرى اّلل ي لىكيمٍ أىل ٙبًي
بعد  اسطحن ألف هللا تعأب كصف مً  ؛القذؼ كإف كاف معصية كبّبة ل ٰببط األعماؿ -َُ

 .بط األعماؿ غّب الشرؾ ابكل ٰبي  ،ككذلك سائر الكبائر ،قولو اب٥بجرة كاإلٲباف
 من حلف على شيء أل يفعلو، فرأل أف فعلو أكٔب من تركو، أاته ككٌفر عن ٲبينو. -ُُ
ٍتىًل أيكليوا اٍلفىٍضًل ًمٍنكيٍم كىالس عىةً ﴿ قولو تعأب: دؿ   -ُِ أاب بكر أفضل الناس  على أف   ﴾كىل أيى

 .ألف هللا كصفو بصفات دالة على علو شأنو ُب الدين ؛ملسو هيلع هللا ىلص بعد النيب
اٍمرًئو ًمنػٍهيٍم مىا اٍكتىسىبى  كلٌ لً ﴿: ٩بن كافقو عليو، لقولو تعأب اأعظم إٜبن  امن سن  شرن  -ُّ

ٍبًٍ   .﴾ًمنى اإٍلً
 امن اللساف؛ لذا على ا٤برء أل يقوؿ شيئن  نو جٍ وؿ سى طي إٔب  ما على األرض شيء أحوج -ُْ

 ـ.كالبلسانو إل ما يعلمو كيتحققو، كليحذر فضوؿ ال
  



 

 

 ٕٗٚ 

 جصاٛ الكرف األخسّٖ يف قص٘ اإلفو

 ڻ ڻ  ڻ ں  ں ڱ ڱ  ڱ   ڱ ڳ ڳ ڳ  ڳ ﴿

 ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ  ھ     ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ  ڻ

 ۅ ۅ  ۋۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ   ۇ ۇ ڭ  ﮴ ﮳

  ﴾ وئ ەئ ەئ    ائ ائ ىى ې  ې ې ۉې ۉ
 [ِٔ-ِّ:النور]

 معاين املفردات:
ل  ، كالفجورغافالت عن ا٣بنا ، فهن  ر الفاحشة بقلوهبنواٌب ٓب ٚبطي العفيفات الل  : ﴾اٍلغاًفالتً ﴿

 .ٱبطر ببا٥بن
 رٞبة هللا.بعدكا من ردكا كأي طي : ﴾ليًعنيوا﴿
 جزاءىم ابلعدؿ.:﴾ًدينػىهيمي ا٢بٍىق  ﴿

 سبب النزول:
[ ِّ:]النػػػػور ﴾ڳ  ڳ ڳ ڳ ڱ   ڱ   ﴿عػػػػن ابػػػػن عبػػػػاس، رضػػػػي هللا عنهمػػػػا: 

 .(ُ) (نزلت ُب عائشة خاصة)قاؿ: 
عائشة، قالت: إٔب  ملسو هيلع هللا ىلص ٤با خاض الناس ُب أمر عائشة أرسل رسوؿ هللا"عن ا٢بكم بن عتيبة، قاؿ: ك 

فقلت: ل، كالذم بعثك اب٢بق ل  ،«؟اسُ النَّ  ولُ قُ ا ي َ مَ  ةُ شَ ائِ اي عَ »فجئت كأان انتفض من غّب ٞبى، فقاؿ: 
آية من سورة النور، ٍب  ةعشر  من السماء، فأنزؿ هللا فيها ٟبس أعتذر بشيء إليك، قالوا: حٌب ينزؿ عذرم

 ﴾ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ  ۅ ۅ ۉ ۉې  ﴿حٌب بلغ  مي كى قرأ ا٢بى 

                                                           

 حديث ىذا ا٢باكم: قاؿ (،ُّٕٔح): النيب أزكاج من الصحابيات ري كٍ ذً  للحاكم: ،الصحيحْب على ا٤بستدرؾ (ُ)
 (.ُّٕٔح): الذىيب تلخيص ،(صحيح) الذىيب: قاؿ ٱبرجاه، كٓب (اإلسناد صحيح)



 

 

 ٕٗٛ 

قاؿ: فا٣ببيثات من النساء للخبيثْب من الرجاؿ، كا٣ببيثوف من الرجاؿ للخبيثات من النساء،  ،[ِٔ:]النور
  .(ُ) "كالطيبات من النساء للطيبْب من الرجاؿ، كالطيبوف من الرجاؿ للطيبات من النساء

 املناسبة:
براءة عائشة صراحة، بعد بياف خرب اإلفك كعقاب األفاكْب، كأتديب ا٣بائضْب، ذكر هللا تعأب 

من قذؼ مؤمنة عفيفة ابلزٗب، فهو مطركد من رٞبة هللا، كلو  كلٌ كىو أف   اكذكر مع ذلك حكما عامن 
 عذاب عظيم.

 اإلعراب والبالغة:
 .دؿ على توكيد ا٤بعا٘ب كتقريرىاة تا٠بية ا١بمل .ُ
ابلذكر مع أف الشهادة تكوف من ٝبيع  ،﴾ہ ہ ہ ﴿ ٚبصيص ىذه األعضاء .ِ

إٔب  شّبكف ابأليدمكيي  ،ُب رمي اصنات فهم ينطقوف ابلقذؼ عملألف ٥بذه األعضاء  ؛ا١بسد
 ٦بالس الناس إلبالغ القذؼ.إٔب  كيسعوف أبرجلهم ،ا٤بقذكفات

، أم أنو غّب لن أنو ل يعدك كونو قو إٔب  (٩ب ا يػىقيوليوفى )إٔب  العدكؿ عن التعبّب عن اإلفك اب٠بو .ّ
 .مطابق للواقع

ٓب تر هللا تعأب قد غلظ  ،ا أكعد بو من العصاةكفتشت عمٌ  ،وكلٌ القرآف   قرأتكلو " :قاؿ الز٨بشرم .ْ
ُب شيء تغليظو ُب إفك عائشة رضواف هللا عليها، كل أنزؿ من اآلايت القوارع، ا٤بشحونة ابلوعيد 

كاستعظاـ ما ركب من ذلك، كاستفظاع ما أقدـ عليو، ما ، د كالعتاب البليغ كالزجر العنيفالشدي
نزؿ إل ىذه كاحد منها كاؼ ُب اببو، كلو ٓب يي  كلٌ ة.  أنزؿ فيو على طرؽ ٨بتلفة كأساليب مفتنٌ 

ا، كتوعدىم ابلعذاب العظيم ُب ارين ٝبيعن الثالث لكفى هبا، حيث جعل القذفة ملعونْب ُب الد  
هم جزاءىم ا٢بق يوفًٌ كأرجلهم تشهد عليهم ٗبا أفكوا كهبتوا، كأنو يي  ،كأيديهم ،اآلخرة، كأبٌف ألسنتهم

الواجب الذم ىم أىلو، حٌب يعلموا عند ذلك أىف  اّلل ى ىيوى ا٢بٍىقُّ اٍلميًبْبي فأكجز ُب ذلك كأشبع، 
                                                           

 رىكىاهي "الزكائد: ٦بمع ُب ا٥بيثمي كقاؿ، (ُِٓح): ﴾ا٣ببيثات للخبيثْب﴿ قولو أتكيل :ابب ،الكبّب ا٤بعجم ،لطربا٘با (ُ)
، الر ٍٞبىنً  عىٍبدً  ٍبنى  سيلىٍيمىافى  اٍلميبػٍهىمي  سيلىٍيمىافي  كىافى  ًإفٍ  الص ًحيًح، رًجىاؿي  كىرًجىاليوي  ،الن ميٍرسى  الط بػىرىا٘بُّ   ،ىيوى  أىن وي  كىالظ اًىري  الدًٌمىٍشًقي 

 (ِٖ/ٕ) :الفوائد كمنبع الزكائد ٦بمع



 

 

 ٕٜٗ 

د ككٌرر، كجاء ٗبا ٓب يقع ُب كعيد ا٤بشركْب عبدة األكاثف إل ما ىو دكنو ُب كفصل كأٝبل، كأك  
 .(ُ)"الفظاعة، كما ذاؾ إل ألمر

 التفسري: 
إف الذين يقذفوف ابلزٗب العفيفات الغافالت ا٤بؤمنات الالٌب ٓب ٱبطر ذلك بقلوهبن، مطركدكف من 

،  الدُّنيارٞبة هللا ُب  كاآلخرة، ك٥بم عذاب عظيم ُب انر جهنم. كُب ىذه اآلية دليل على كفر من سب 
م ألسنتهم ٗبا ذلك العذاب يـو القيامة يـو تشهد عليه؛ بسوء ملسو هيلع هللا ىلص أك اَم زكجة من زكجات النيب

على أعما٥بم  الن وفيهم هللا جزاءىم كامُب ىذا اليـو يي ، م أيديهم كأرجلهم ٗبا عملتكلٌ نطقت، كتت
ابلعدؿ، كيعلموف ُب ذلك ا٤بوقف العظيم أف هللا ىو ا٢بق ا٤ببْب الذم ىو حق، ككعده حق، ككعيده 

ا مثقاؿ ذرة كلٌ حق، ك  خبيث من الرجاؿ كالنساء كاألقواؿ  كلٌ ،  شيء منو حق، الذم ل يظلم أحدن
طيًٌب من الرجاؿ كالنساء كاألقواؿ كاألفعاؿ مناسب  كلٌ كاألفعاؿ مناسب للخبيث كموافق لو، ك 

ؤكف ٩با يرميهم بو ا٣ببيثوف من السوء، ٥بم من هللا مغفرة للطيب كموافق لو، كالطيبوف كالطيبات مرب  
 تستغرؽ الذنوب، كرزؽ كرٙب ُب ا١بنة.

 : املستنبطة تاهلدااي
 اإف الذين يرموف ابلزٗب أك الفاحشة النساء اصنات العفائف، أك الرجاؿ اصنْب قياسن   -ُ

نياعنوا ُب ، لي ملسو هيلع هللا ىلص أك يقذفوف غّبىم، كمن ىؤلء عائشة كسائر زكجات النيب لن كاستدل  الدُّ
كٗبا  ،موا بوكلٌ شهادة ألسنتهم كأيديهم كأرجلهم يـو القيامة عند ا٢بساب ٗبا ت، ك كاآلخرة

 .الدُّنياعملوا ُب 
الغفلة عن القبائح على أف  ﴾ڳ  ڳ ڳ ڳ ڱ   ڱ   ﴿ دؿ قولو تعأب:  -ِ

 مانعة من فعلها؛ إذ ل يتأتى فعلها إل ابلعـز عليها.
ابتفاؽ أىل العلم، كَب بقية أمهات  مرتد   من قذؼ عائشة اهنع هللا يضر بعد نزكؿ براءَا فهو كافره   -ّ

سائر أمهات  يرم مي كٍ كحي ": األلوسيقاؿ . صحهما أهنن كعائشة نهنع هللا يضرأ ،ا٤بؤمنْب نهنع هللا يضر قولف
                                                           

 بتصرؼ. (ِِّ/ّ) :التنزيل غوامض حقائق عن الكشاؼ ،الز٨بشرم (ُ)



 

 

 ٕ٘ٓ 

أف حكم رمى  مكعند ،ا٤بؤمنْب كحكم رمى عائشة ككذا حكم رمى أزكاج األنبياء كأمهاَم
كقاؿ  (ُ)"...كرٲبة فاطمة الزىراء اهنع هللا يضر لسيما بضعتو الطاىرة ال ،كذلك  ملسو هيلع هللا ىلص بنات النيب

قتل ألنو أحدٮبا يي  :ففيو قولف ملسو هيلع هللا ىلص غّب عائشة من أزكاج النيب كمن سب  ": القاضى عياض
 ما٤بفَب  لد القاذؼ حد  كاآلخر أهنن كسائر الصحابة ٯبي  ،حليلتو ؼً كقذٍ  بسبًٌ  ملسو هيلع هللا ىلص سب النيب

أف  "الصاـر ا٤بسلوؿ"كتابو   ابن تيمية ُبكذكر . (ِ)"كا٤بختار ىو القوؿ األكؿ -القذؼ  -
 ،قولف قذؼ غّبىا من أمهات ا٤بؤمنْب كُب ،بال خالؼ فره قذؼ أـ ا٤بؤمنْب عائشة كي 

 .(ّ) أصحهما أنو كقذؼ أـ ا٤بؤمنْب عائشة يكفر فاعلو
 ڇ ڇ ڇ چ  چ چ چ ڃ ڃ ﴿ :ٰببط ابرتكاب الكبّبة قولو تعأب العمل الصاّب ل -ْ

 گ گ گ  کک ک ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎڎ ڌ   ڌ ڍ ڍ ڇ

كذلك أف أاب بكر الصديق  ،أعقاب حادثة اإلفك فهذه اآلية الكرٲبة نزلت ُب[، ِِ:النور] ﴾ گ
ا ككاف مسطح قريبن  ،اإلفك كاف قد حلف أف ل ينفق على مسطح بعد أف خاض مع ا٣بائضْب ُب

ا ككاف من ا٤بساكْب كلو كاف قذفو للسيدة عائشة ٧ببطن  ،(ْ)ألىب بكر ككاف من ا٤بهاجرين البدريْب 
فدؿ ىذا  ،القذؼ سبيل هللا بعد أف كقع ُب ا كصفو هللا تعأب بكونو من ا٤بهاجرين ُبمى ػلعملو ل

احتج أصحابنا هبذه اآلية " :يقوؿ الرازم .تلك الكبّبة على أف ثواب ىجرتو ٓب ٰببط بوقوعو ُب
و سبحانو كصف مسطح بكونو من ا٤بهاجرين بعد أف ارتكب كبّبة كقالوا إن ،على بطالف اابطة

 .(ٓ)"ا ٓب ٰببط إبقدامو على القذؼىذا على أف ثواب كونو مهاجرن  فدؿ   ؛القذؼ
  

                                                           

 (.ُِٖ/ُٖ) :ا٤بعا٘ب ركح ي،أللوس(اُ)
 .اتريخ بدكف ا٤بد٘ب مطبعة (،ّْٓ/ٓ) الصطفا أصحاب مشائل ُب الشفا شرح عياض يلقاضا (ِ)
 بّبكت -العلمية الكتب دار .ط (،ٕٔٓ :ٓٔٓص) :الرسوؿ شاًب على ا٤بسلوؿ الصاـر تيمية، لبن يراجع (ّ)

 (.ـُٖٕٗ-قُّٖٗ)
 .بدر غزكة شهدكا الذين (ْ)
 (.ُُٗ/ِّ) :مللراز  الغيب مفاتيح (ٓ)



 

 

 ٕ٘ٔ 

 

 االضتٝراٌ لدخْل البْٔت ّآدابُ

 ىئی ىئ ىئ  ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ  ۇئ وئ ﴿

  ڀ ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ  ٻ ٱ  مئ حئ جئ ی ی ی

 ڦ ڦ ڤ   ڤ ڤ ڤ ٹ  ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ  ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ

  [.ِٗ-ِٕ:النور] ﴾  چ چ چ چ ڃ  ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ  ڄ  ڦ ڦ
 

 معاين املفردات:
 زيل الوحشة من القادـ.ا؛ ألنو يي أىل البيوت، ك٠بي الستئذاف استئناسن  : تستأذنوا﴾تىٍستىٍأًنسيوا﴿
 األبواب، على كالوقوؼ ،كالعناد ،اللجاج من لكم خّب كىو ،لنفوسكم كأكـر : أطهر﴾أىزٍكىى﴿
 .العاقل لإلنساف كأطهر أشرؼ ا٢باؿ ىذه مثل ُب فالرجوع
 .كحرج إٍبه  أم :﴾جينىاحه ﴿
 ،كا٢بمامات ،كُبالسُّ  غّب عامةو  ٤بنافعو  قصدتي  الٍب العامرة البيوت ا٤براد :﴾مىٍسكيونىةو  غىيػٍرى ﴿

 ل كأمثا٥با فهذه ،كا٣باانت ،كالفنادؽ ،كالرابطات أحد بسكُب صٚبي  ل الٍب كالبيوت ،كا٢بوانيت
 .إذف بغّب دخو٥با ُب حرج

 ة صدقة للمسافرين.عد  مي ػفيها منفعة، كمصلحة لكم؛ كالبيوت ال: ﴾ًفيهىا مىتىاعه لىكيمٍ ﴿
 سبب النزول:

عن عدم بن اثبت قاؿ: جاءت امرأة من األنصار، فقالت: اي رسوؿ هللا، إ٘ب أكوف ُب بيٍب على 
رجل من أىلي، كأان على تلك ا٢باؿ، فكيف  كإنو ل يزاؿ يدخل علي  حاؿ ل أحب أف يرا٘ب عليها أحد، 

 .اآلية ﴾...وئ ۇئ  ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ   ﴿أصنع؟ فنزلت: 
ر قاؿ  قاؿ أبو بكر: اي رسوؿ هللا، فكيف بتجار  ؛٤با نزلت آية الستئذاف ُب البيوتكف: ا٤بفسًٌ



 

 

 ٕٕ٘ 

معلومة على الطريق، فكيف يستأذنوف قريش الذين ٱبتلفوف بْب مكة كا٤بدينة كالشاـ، ك٥بم بيوت 
 .(ُ) ﴾ڤ ڤ   ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ڄ   ﴿اف؟ فنزؿ: موف، كليس فيها سك  سلًٌ كيي 

 املناسبة:
بعد بياف حكم قذؼ اصنات كقصة أىل اإلفك، ذكر هللا تعأب ما يليق بذلك، كىو آداب 

 ابقتحاـ البيوت دكف إذفو  همة،ا من الوقوع ُب التُّ منعن  ؛البيوت من الستئذاف كالسالـإٔب  الدخوؿ
ع هبا أىل اإلفك الٍب تذر   - أك طريق التهمة -ة التهمة كالتسلل إليها، أك حدكث ا٣بلوة الٍب ىي مظن  

الطالع  الذين ل يريدكف ألحدو  كنساءن  لن هبتاهنم كافَبائهم، كمراعاة ألحواؿ الناس رجاإٔب  للوصوؿ
 كألف النظر كالطالع على العورات طريق الزٗب. ؛عليها

 :اإلعراب والبالغة 
كتنويو ٗبا يعقب النداء من  ،لمؤمن، كفيو تنبيو لمشعر ٗبكانة ا٤بؤمن عند هللا :اإلٲبافنداء  .ُ

.  أحكاـو
كإ٭با ا٤براد  ،فيو معُب دقيق، فليس ا٤براد من اللفظ ٦برد اإلذف ﴾حٌب تىٍستىٍأًنسيواٍ ﴿ قولو تعأب: .ِ

 ائر عليهم ىل ىم راضوف بدخولو أـ ل؟س أىل البيت بدخوؿ الز  نٍ معرفة أي 
ديكٍا ًفيهى ﴿ قولو تعأب: .ّ ، فرٗبا كاف ُب البيت صاحبو كٓب يقمعُب دقإٔب  شّبيي  :﴾اأىحىدن  افىًإف ٓبٍ  ٘بًى

)فإف ٓب يكن  :كلو قاؿ، اؽ على ا٤بستأذف أنو ٓب ٯبد أحدن يرٌد على الزائر، أك ٓب أيذف لو فيصدي 
فيها أحد( ٤با كاف ىذا ا٤بنزع اللطيف، كالسر الدقيق، كا٢باصل أف اآلية تنهى عن الدخوؿ ُب 

  حالتْب:
ديكاٍ ًفيهى ﴿ُب حالة العتذار الضمِب  -أ    عدـ اإلذف.إٔب  كىي إشارة ،﴾اأىحىدن  افىًإف ٓبٍ  ٘بًى

كىي تصريح بعدـ اإلذف  ،﴾لىكيٍم ارجعوا فارجعواكىًإف ًقيلى ﴿ ُب حالة العتذار الصريح -ب 
 (ِ)صريح.

                                                           

 .(ِّٓ)ص :النزكؿ أسباب الواحدم، ((ُ
مد  الصابو٘ب، (ِ)  .يسّب بتصرؼ (ُِٖ/ِ): الصابو٘ب دار. ط األحكاـ آايت تفسّب البياف ركائع علي،٧بي



 

 

 ٕٖ٘ 

 ڃ﴿  ،﴾ٹ  ٹ ٹ ٹ﴿ ،﴾حئ جئ﴿ بالغة التذييل ُب اآلايت الثالث: .ْ

فالتذييل ُب اآلية األكٔب ٝبلة تعليلية لبياف ا٢بكمة من  ،﴾چ  چ چ ڃ  ڃ
الوعي  قابلو الغفلة كالذىوؿ كالنسياف، ذلك أف اإلسالـ يغرسالستئذاف كىي التذكر، الذم يي 

ا موقظن  ،ا للحكمخن مرسًٌ  ،ا للمعُبكالنتباه ُب النفوس، كُب اآلية الثانية أيٌب التذييل مقررن 
ا، ككذلك ختاـ ضمر سوءن فا تعأب عآب أبفعاؿ العباد، كُب ىذا زجر ككعيد ٤بن يي  ،للضمائر

كُب  ،هللا تعأب ما يظهره اإلنساف أك ٱبفيو من أفعاؿ كنوااي ل ٚبفى على كلٌ اآلية الثالثة ف
كعيد ٤بن  :﴾كىاّلل ي يػىٍعلىمي ما تػيٍبديكفى كىما تىٍكتيميوفى ﴿" :ا، قاؿ األلوسيمن قصد شرن  كلٌ ل ىذا زجره 

كذلك ألف ىذه   ،(ُ)" أك اطالع على عورات ،من ىذه ا٤بداخل لفسادو  الن ل مدخخي يدٍ 
 األماكن كالفنادؽ كا٢بوانيت قد تيستغلُّ ُب ا٤بعاصي، فجاء ختاـ اآلية هبذا الوعيد كالَبىيب.

 التفسري: 
عملوا بشرعو، ل تدخلوا بيواتن غّب بيوتكم حٌب تستأذنوا ااي أيها الذين صد قوا هللا كرسولو ك       

نة: السالـ عليكم أأدخل؟ ذلكم الستئذاف كصيغة ذلك من السي  ،خوؿ كتسلموا عليهمأىلها ُب الد
ا ، أكامر هللا، فتطيعوه - بفعلكم لو -خّب لكم؛ لعلكم تتذكركف  فإف ٓب ٘بدكا ُب بيوت اآلخرين أحدن

حُّوا، فإف فال تدخلوىا حٌب يوجد مىن أيذف لكم، فإف ٓب أيذف، بل قاؿ لكم: ارجعوا فارجعوا، كل تيلً 
يكره اطالع أحد عليها. كهللا ٗبا تعملوف عليم،  لن إلنساف أحواالرجوع عندئذ أطهر لكم؛ ألف ل

يست ٨بصصة لسكُب لكن ل حرج عليكم أف تدخلوا بغّب استئذاف بيواتن ل، عامل بعملو كلٌ جازم  فيي 
 ،ميعىد ة صدقة لبن السبيل ُب طرؽ ا٤بسافرينػأانس بذاَم، بل ليتمتع هبا مىن ٰبتاج إليها كالبيوت ال

ا٤برافق، ففيها منافع كحاجة ٤بن يدخلها، كُب الستئذاف مشقة. كهللا يعلم أحوالكم كغّبىا من 
 الظاىرة كا٣بفية.

                                                           

 .(ّّ /ٗ) :ا٤بعا٘ب ركح ،األلوسي (ُ)
 
 



 

 

 ٕ٘ٗ 

 : املستنبطة اهلداايت
 .ت اآلخرين من غّب استئذافو دخوؿ بي ل ٯبوز -ُ
 .ليتحقق األنس ؛الـ قبل الستئذافس  ندب إلقاء اليي  -ِ
 كعيده  ؛﴾كىاّلل ي يػىٍعلىمي ما تػيٍبديكفى كىما تىٍكتيميوفى ﴿كقولو تعأب:  ،﴾كىاّلل ي ٗبا تػىٍعمىليوفى عىًليمه ﴿قولو تعأب:  -ّ

ما ل ٰبل كل إٔب  كالنظر ،ألىل التجسس على البيوت، كطلب الدخوؿ على غفلة للمعاصي
 ٯبوز.

ذا  إ إابحة الدخوؿ ُب البيوت غّب ا٤بسكونة كاألماكن العامة كالفنادؽ كا٢بمامات العامة ك٫بوىا، -ْ
ك٫بو  ،كإيداع األمتعة ،كالغتساؿ ،كا٤بعاملة ،أك حق انتفاع كا٤ببيت ،وؿ ٤بصلحةكاف الدخ

 ذلك.
إذ  ،ذلكإٔب  الذم ىو للتبعيض إٲباءن  (نٍ مً )يء ُب اآلية ٕبرؼ جً  ؛٤با كاف الغض التاـ ل ٲبكن -ٓ

 .من ا٤بفهـو أف ا٤بأمور ابلغض فيو ىو ما ل يليق ٙبديق النظر إليو
 ،ما عسى أف يوقعها ُب ا٢براـإٔب  عظيم ُب مباعدة النفس عن التطلعاألمر ابلغض أدب شرعي  -ٔ

 عليها. اشديدن  افها صربن كلٌ أك ما عسى أف ي
 ألف النظر رائد الزٗب. ؛األمر ٕبفظ الفركج عقب األمر ابلغض من األبصار -ٕ
فدلت على أنو إف قدـ  ؛ٝبعت اآلية الستئذاف كالسالـ بواك العطف ا٤بفيد التشريك فقط -ٖ

 .أك قدـ السالـ على الستئذاف فقد جاء اب٤بطلوب منو ،الستئذاف على السالـ
كُب ىذا أدب  ؛على كراىية أىلي البيت كخّب لكم من أف أيذف ،أنو أفضل :(أىزٍكىى لىكيمٍ )عُب م -ٗ

ألنو أطمن  ؛كىو تعليم الصراحة اب٢بق دكف ا٤بواربة ما ٓب يكن فيو أذل. كتعليم قبوؿ ا٢بق ،عظيم
لنفس قابلو من تلقي ما ل يدرل أىو حق أـ مواربة، كلو اعتاد الناس التصارح اب٢بق بينهم 

 لزالت عنهم ظنوف السوء أبنفسهم.
  



 

 

 ٕ٘٘ 

  :حكمة التشريع
ا، يفيء إليها الناس فتٍسكن أركاحهم، كتطمئن نفوسهم، كأيمنوف على جعل هللا البيوت سكنن 

ل يستبيحو أحد إل بعلم أىلو  اآمنن  اعوراَم كحرماَم، كالبيوتي ل تكوف كذلك إل حْب تكوف حىرىمن 
بوف أف يلقوا عليها الناس، ذلك أف استباحة ريدكف، كعلى ا٢بالة الٍب ٰبي كإذهنم، كُب الوقت الذم يي 

تنشأ ف ،ثّب الشهواتتي  قداخلْب دكف استئذاف ٯبعل أعينهم تقع على عورات، البيت من الد   حرمة
 آٜبة.  ةعالقإٔب  ٙبو٥بارٗبا ، ك النا٘بة عن الكبت د النفسيةقى العي ك  ال٫برافات اعنه

صاحب الدار مع  كقد يرلفيدخل الزائر البيت  فجاا، اكلقد كانوا ُب ا١باىلية يهجموف ىجومن 
متخففة ا٤برأة عارية أك  أك يهجم على الغرؼ فّبلأىلو ُب ا٢بالة الٍب ل ٯبوز أف يراٮبا عليها أحد، 

رًـ البيوت أمنىها كسكينتها، كما النفوس كٯبرحا٤بشاعر كيهتك ا٢برمات، يؤذم ٩با  ،من ثياهبا ، كٰبى
 تثّبه. يعٌرض النفوس من ىنا كىناؾ للفتنة حْب تقع العْب على ما

 ،على البيوت "أدب الستئذاف"من أجل ىذا أك ذاؾ أد ب هللا ا٤بسلمْب هبذا األدب العإب  
 (ُ) .كإزالة الوحشة من نفوسهم ،كالسالـ على أىلها إليناسهم

 

*      *      * 
 

 
  

                                                           

 بتصرؼ. (ُِّ/ِ) :األحكاـ آايت تفسّب البياف ركائع (ُ)



 

 

 ٕ٘ٙ 

 

 احلجابفسض ّّحفظ الفسج  غض البصس

 ڑ ڑ ژ  ژ ڈڈ ڎ ڎ  ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ  ڇ ڇ ﴿    

  ڱ ڳ    ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ  ک ک ک ک

 ہ ہ ہ ہ  ۀ ۀ  ڻڻ ڻ ڻ ں ڱں ڱ ڱ

 ۇ   ڭ ﮴ ﮳  ﮲ ۓ  ۓ ے ے ھ ھ  ھ ھ

  ې ې ې ې  ۉ  ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ   ٴۇ  ۈ ۈ ۆ   ۆ  ۇ

 ېئ ېئ   ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ  ۇئۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ  ائ   ى ى

 [.ُّ-َّ:النور] ﴾  ىئ مئ حئ جئ ی ی ی  ی  ىئ ىئىئ ېئ

 معاين املفردات:
 إذا ٓب يكن فيها فتنة. ؛الظاىرة الٍب جرت العادة بلبسهاإل الثياب : ﴾ظىهىرى ًمٍنها ما ًإل﴿
 ْب.قً لٍ كليػي : ﴾كىٍليىٍضرًٍبنى ﴿
 أبغطية رؤكسهن.: ﴾ًٖبيميرًًىن  ﴿
 على فتحات صدكرىن، فيغطْب كجوىهن.:﴾عىلى جيييوهًبًن  ﴿
 ألزكاجهن.: ﴾لًبػيعيولىًتًهن  ﴿
 كا٣بدمة.ا٤بسلمات، كقيل: ا٤بختصات هبن ابلصحبة : ﴾ًنساًئًهن  ﴿
ٍربىةً ﴿  .ل يدركوف شيئا من أمرىن البػيٍلوالذين ل غرض ٥بم ُب النساء؛ ك: ﴾أيكٕب اإٍلً
 ل علم ٥بم أبمور العورات، كليس فيهم شهوة.: ﴾ٓبٍى يىٍظهىريكا﴿
 لبس ُب األرجل.خل الٍب تي الكا٣بً :﴾ما ٱبيًٍفْبى ًمٍن زًينىًتًهن  ﴿

 



 

 

 ٕ٘ٚ 

 سبب النزول:
امرأة إٔب  ُب طريق من طرقات ا٤بدينة، فنظر ملسو هيلع هللا ىلص مٌر على عهد رسوؿ هللاأف رجال  عن علي       

 بو، فبينما الرجل ٲبشي اآلخر إل إعجاابن إٔب  كنظرت إليو، فوسوس ٥بما الشيطاف أنو ٓب ينظر أحدٮبا
كهللا ل أغسل الدـ حٌب آٌب  جنب حائط كىو ينظر إليها إذ استقبلو ا٢بائط فشق أنفو، فقاؿ:إٔب 

كأنزؿ هللا  ،«كَ بِ نْ ذَ  ةُ وبَ قُ ا عُ ذَ ىَ »: ملسو هيلع هللا ىلص فأخربه أمرم، فأاته فقص عليو قصتو، فقاؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص رسوؿ هللا
 .(ُ)اآلية ﴾قيٍل لًٍلميٍؤًمًنْبى يػىغيضُّوا ًمٍن أىٍبصارًًىمٍ ﴿تعأب: 

كأخرج ابن جرير عن حضرمي أف امرأة اٚبذت برتْب من فضة، كاٚبذت جزعا )سلسلة خرز( فمرت 
، فضربت   ﴾كىل يىٍضرًٍبنى أبًىٍرجيًلًهن  ﴿ :برجلها، فوقع ا٣بلخاؿ على ا١بزع، فصٌوت، فأنزؿ هللاعلى قـو

 .(ِ)اآلية
 املناسبة:

البيوت مظنة الطالع على العورات، لذا أمر إٔب  اآلية كاضحة التصاؿ ٗبا قبلها، فإف الدخوؿ      
البيوت كغّبه، فيجب إٔب  للدخوؿا٤بؤمنوف كا٤بؤمنات بغض البصر بصورة حكم عاـ يشمل ا٤بستأذف 

 .منعا من انتهاؾ ا٢برمات ا٤بنهي عنها ؛على ا٤بستأذف التحلي بو عند الستئذاف كالدخوؿ
 اإلعراب والبالغة:

جواب ؛ ـك ز ٦بيغضوا فعل مضارع  :﴾قيٍل لًٍلميٍؤًمًنْبى يػىغيضُّوا ًمٍن أىٍبصارًًىٍم كىٰبىٍفىظيوا فػيريكجىهيمٍ ﴿ -ُ
ـ، للتبعيض، كا٤براد غٌض البصر عما ٰبري  (من) كمن أبصارىم .غضوااألمر اذكؼ كىو 

 فإف قلت: كيف دخلت ُب غٌض البصر دكف حفظ الفركج؟ ...كالقتصار بو على ما ٰبلٌ 
 ،ىنٌ ورً عي شي إٔب  أل ترل أف ااـر ل أبس ابلنظر ،قلت: دللة على أف أمر النظر أكسع

ككذلك ا١بوارم ا٤بستعرضات،  .كأقدامهنٌ  ،كأسوقهنٌ  ،كأعضادىنٌ  ،ديهنٌ كثي  ،كصدكرىنٌ 
كجهها ككفيها كقدميها ُب إحدل الركايتْب. كأما أمر الفرج فمضيق، إٔب  نظركاألجنبية يي 

                                                           

 مٍردىكىٍيو. ٍبنل كعزاه(، ُٕٔ/ٔ) ا٤بنثور: الدر السيوطي، ((ُ
 .(ُْٔ/ُٗ) :البياف جامع ،الطربم ((ِ



 

 

 ٕ٘ٛ 

 (ُ)."ككفاؾ فرقا أف أبيح النظر إل ما استثُب منو، كحظر ا١بماع إل ما استثُب منو
 شيء. كلٌ فيو إٯباز اب٢بذؼ، أم عما حرٌـ هللا، ل عن   ،﴾يػىغيضُّوا ًمٍن أىٍبصارًًىمٍ ﴿قولو تعأب:  -ِ
 .ف النظر بريد الزان كرائدهأل اآليتْبتقدٙب غض البصار على حفظ الفركج ُب  -ّ
نفع أأك  ،أم أطهر من دنس الريبة ﴾أىزٍكى ٥بىيمٍ ﴿أم ما ذكر من الغض كا٢بفظ  ﴾ذًلكى ﴿" -ْ

كفيو من ا٤بضار الدينية أك الدنيوية ما ل  ،انالزًٌ  يدي فإف النظر برً  ،الدُّنيامن حيث الدين ك 
 كلٌ وز أف تكوف للتفضيل على معُب أزكى من  ٯبك  لتفضيل.ل لكأفعل للمبالغة  ،ٱبفى

فإهنم  ،بعد عن الريبة، كقيل على معُب أنو أنفع من الزان كالنظر ا٢براـشيء انفع أك مي 
 .(ِ)"يتوٮبوف لذة ذلك نفعا

 معدكقد  ،ُب لفظ الضرب )مبالغة( ُب الصيانة كالتسَب ﴾ًٖبيميرًًىن  كىٍليىٍضرًٍبنى ﴿قولو تعأب: " -ٓ
لقي اب٣بمار على )على( ألنو ضيمًٌن معُب اإللقاء كيكوف ا٤براد أف تسدؿ كتي  ػاللفظ ب
 (ّ) ."شيء من النحر كالصدر لئال يبدك ؛صدرىا

عطف على  (بدينيي )ك ،حرؼ عطف (الواك) :﴾كىل يػيٍبًدينى زًينػىتػىهين  ﴿قولو تعأب:  -ٔ
 ،فاعل (النوف)ك ،سوة ُب ٧بل جـزلتصالو بنوف النًٌ  ؛كوففهو مبِب على السُّ  (،يغضضن)
مفعوؿ بو ا٤براد مواقع الزينة، من إطالؽ ا٢باؿ كإرادة ال، مبالغة ُب األمر  (زينتهن)ك

قىاؿى : للمبالغة ُب األمر ابلتصٌوف كالتسَب، ؛الزينة دكف مواقعو ري كذكٍ  ،ابلتسَب كالتصوف
كاقعة على مواضع من ا١بسد ل ٰبل النظر إليها لغّب ىؤلء،  ةألٌف ىذه الزين" :الز ٨بىٍشىرًمُّ 

الزين  إبداءكاألذف، فنهى عن  ،كالصدر ،كالرأس ،نقكالعي  ،كالعضد ،كالساؽ ،الذراع :كىي
بدليل أف النظر إليها غّب  - ٰبل إليها ٤بالبستها تلك ا٤بواقع النظر إذا ٓب علم أف  نفسها. ليي 

نا ُب ا٢بظر، اثبت ا٤بواقع أنفسها متمكًٌ إٔب  كاف النظر  - ُب حلو خالؼمالبسة ٥با ل 

                                                           

 .(ِِٗ/ّ) :التنزيل غوامض حقائق عن الكشاؼ الز٨بشرم، ((ُ
 .بتصرؼ (ّّْ/ٗ) :ا٤بعا٘ب ركح ،األلوسي ((ِ
مد  الصابو٘ب، ((ّ  .(َُٓ/ِ) :األحكاـ آايت تفسّب البياف ركائع علي،٧بي
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كيتقْب هللا ُب  ،سَبىاهن أف ٰبتطن ُب ا على أف النساء حقُّ القدـ ُب ا٢برمة، شاىدن 
 (ُ) .الكشف عنها

كيبْب ما بعده أنو يراد بو قاؿ الز٨بشرم: كضع الواحد موضع ا١بمع ألنو يفيد ا١بنس  -ٕ
 .(ِ) [ٓ]ا٢بج: ﴾الن ٱبيٍرًجيكيٍم ًطفٍ ٍب ﴿ ا١بمع، ك٫بوه

يعن إٔب  كىتيوبيوا﴿" -ٖ بطريق  كلٌ الإٔب  ملسو هيلع هللا ىلص لو عن رسوؿ هللا كصرؼه  ،للخطاب تلوينه  :﴾ااّللً  ٝبًى
كأهنا من معظمات ا٤بهمات  ،زه من أمر التوبةإلبراز كماؿ العناية ٗبا ُب حيًٌ  ،التغليب
فْب عن كلٌ ٤با أنو ل يكاد ٱبلو أحد من ا٤ب ،أبف يكوف سبحانو كتعأب اآلمر هبا ،ا٢بقيقية

 .(ّ) "عن الشهوات ما ُب الكفًٌ كما ينبغي ل سي    ،نوع تفريط ُب إقامة مواجب التكاليف
كإيذاف أبف كصف  ،لإلٯباب أتكيده  ﴾أىيػُّهىا اٍلميٍؤًمنيوفى ﴿ كُب تكرير ا٣بطاب بقولو تعأب:" -ٗ

 .(ْ) "رج عن اإلٲبافدليل على أف ا٤بعاصي ل ٚبي  وا، كفيلالمتثاؿ حتمن  به اإلٲباف موجً 
 التفسري:
 يػىغيضُّوا ًمن أبصارىم عم ا ل ٰبلُّ ٥بم من النساء كالعورات، كٰبفظوا للمؤمنْب -أيها النيب  -قل 

إف هللا خبّب ٗبا  ،ككشف العورات، ك٫بو ذلك، ذلك أطهر ٥بمفركجهم عم ا حىرـ  هللا من الزٗب كاللواط، 
 يصنعوف فيما أيمرىم بو كينهاىم عنو.

كقل للمؤمنات يغضضن من أبصارىن عم ا ل ٰبلُّ ٥بن من العورات، كٰبفظن فركجهن عم ا حىرـ  
رت العادة بليٍبسها، هللا، كل ييظهرف زينتهن للرجاؿ، بل ٯبتهدف ُب إخفائها إل الثياب الظاىرة الٍب ج

الفتنة هبا، كليلقْب أبغطية رؤكسهن على فتحات أعلى ثياهبن من إٔب  إذا ٓب يكن ُب ذلك ما يدعو
يات كجوىهن؛ ليكمل سَبىن، كل ييٍظًهٍرفى الزينة ا٣بفية إل ألزكاجهن؛ إذ يركف جهة صدكرىن مغطٌ 

أك آابء  ،باح رؤيتو آلابئهنكالساعدين يي منهن ما ل يرل غّبىم. كبعضها، كالوجو، كالعنق، كاليدين، 
                                                           

 .(َِّ/ّ) :التنزيل غوامض حقائق عن الكشاؼ الز٨بشرم، ((ُ
 .(ِِّ/ّ) السابق: ا٤برجع ((ِ
 .(ُّْ/ٗ) :ا٤بعا٘ب ركح ،األلوسي ((ّ
 .(ُّْ/ٗ) السابق: ا٤برجع ((ْ
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أك نسائهن  ،أك أبناء أخواَن ،أك أبناء إخواهنن ،أك إخواهنن ،أك أبناء أزكاجهن ،أك أبنائهن ،أزكاجهن
ًمنى العبيد، أك التابعْب من الرجاؿ الذين ل غرض كل حاجة  نى كٍ ا٤بسلمات دكف الكافرات، أك ما ملى 

الذين يتبعوف غّبىم للطعاـ كالشراب فحسب، أك األطفاؿ الصغار الذين  ٥بم ُب النساء، مثل البػيٍلو
النساء عند سىٍّبىن  مور عورات النساء، كٓب توجد فيهم الشهوة بعد، كل يضربي إدراؾه ألليس ٥بم 

طاعة إٔب  - أيها ا٤بؤمنوف -خاؿ ك٫بوه، كارجعوا أبرجلهن لييٍسًمٍعن صوت ما خفي من زينتهن كا٣بل
أمركم بو من ىذه الصفات ا١بميلة كاألخالؽ ا٢بميدة، كاتركوا ما كاف عليو أىل ا١باىلية من هللا فيما 

 كاآلخرة. الدُّنياأف تفوزكا ٖبّبم  األخالؽ كالصفات الرذيلة؛ رجاءى 
 اهلداايت املستنبطة:

شى ٚبي ما  كلٌ ك  ،ا ل ٰبل من ٝبيع اٌرماتالبصر من الرجاؿ كالنساء عم   كجوب غضًٌ  .ُ
ألف البصر مفتاح الوقوع ُب ا٤بنكرات، كشغل القلب اب٥بواجس، كٙبريك  ؛من أجلو الفتنة

 النفس ابلوساكس، كبريد السقوط ُب الفتنة أك الزٗب، كمنشأ الفساد كالفجور.
الفركج عن أف يراىا من ل ٰبل، كحفظها من التلوث ابلفاحشة كالزٗب  سَبكجوب  .ِ

 كالسحاؽ. ا٤بفاخذةكاللواط، كاللمس ك 
غض البصر كحفظ الفرج أطهر ُب الدين، كأبعد من دنس الذنوب، كهللا مطٌلع عآب إف  .ّ

شيء،  كلٌ كٮبسات األلسن، كاسَباؽ السمع كالبصر، كب ،كنيات القلوب ،أبفعاؿ العباد
 .وكلٌ ل ٚبفى عليو خافية، كٯبازم على ذلك  

 قاعدة سدًٌ  ﴾لًيػيٍعلىمى ما ٱبيًٍفْبى ًمٍن زًينىًتًهن  كىل يىٍضرًٍبنى أبًىٍرجيًلًهن  ﴿ :ستنبط من قولو تعأبيي  .ْ
 نع منو.٧بـر أك ٱباؼ من كقوعو؛ فإنو ٲبي إٔب  فضيالذرائع، فإذا كاف ا٤بباح يي 

يعن إٔب  كىتيوبيوا﴿ ابلتوبة ُب قولو تعأب: أىٍمر هللا ا٤بؤمنْب .ٓ ا اٍلميٍؤًمنيوفى  ااّللً  ٝبًى ، تنبيو على ﴾أىيػُّهى
أنو ل ٱبلو مؤمن من بعض ىذه الذنوب الٍب ىي: ترؾ غضًٌ البصر، كحفظ الفرج، كترؾ 

 الزينة كما يتبع ذلك، فمستقل  كمستكثر. إبداء
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 شّاج األحساز ّمهاتب٘ األزقاٛ ّاإلنساِ علٙ الصىٙ

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ  پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿

 ڦ  ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ

 ڇ ڇ ڇ چ چ چچ ڃ ڃ  ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

 گ ک ک کک     ڑ ڑ   ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ  ڍ ڇڍ

 ڻ  ڻ ڻ  ڻ ں ں ڱ   ڱ ڱ ڱ ڳ  ڳ ڳ  ڳ گ گ گ

 .[ّْ-ِّ:النور] ﴾ ہ  ہ ۀ ۀ

 
 معاين املفردات:

 جوا.زكٌ : ﴾كىأىٍنًكحيوا﴿
 .ابن ا أك ثيػٌ بكرن  ،كاف أك امرأة  الن ، رجمن ل زكج لو: ﴾اأٍلىايمى﴿
 عبيدكم.: ﴾ًعبادًكيمٍ ﴿
 جواريكم.:﴾كىًإماًئكيمٍ ﴿
تػىغيوفى ﴿  يطلبوف.:﴾يػىبػٍ
 ط يؤدكنو إليهم.قس  ا٤بكاتبة، أبف يشَبكا أنفسهم من أسيادىم ٗباؿ مي : ﴾اٍلًكتابى ﴿
يػٍرن ﴿  درة على الكسب.ا كقي دن شٍ ري : ﴾اخى
 جواريكم.:﴾فػىتىياًتكيمٍ ﴿
 ٗب.الزًٌ : ﴾اٍلًبغاءً ﴿
 ا.تعففن : ﴾اٙبىىصُّنن ﴿
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 سبب النزول:
تػىغيوفى ﴿ :تعأبقولو  كن أهنا نزلت ُب غالـ ٢بويطب بن عبد العٌزل أخرج ابن الس   :﴾كىال ًذينى يػىبػٍ

، فأىب عليو، فأنزؿ هللا تعأب ىذه اآلية، ككاتبو وي بى اتً كى يقاؿ لو: صبيح، سألو موله )عبده( أف يي 
 .(ُ)حنْب ُب ا٢برباىا، كقتل يـو فأد   احويطب على مائة دينار، ككىب لو منها عشرين دينارن 

أف ": جابرركل مسلم بسنده عن  :[ّّ:]النور ﴾كىل تيٍكرًىيوا فػىتىياًتكيٍم عىلىى اٍلًبغاءً ﴿: قولو تعأب
قاؿ ٥با: مسيكة، كأخرل يقاؿ ٥با: أميمة، فكاف يكرىهما على بن أيب ابن سلوؿ يي  عبدهللاجارية ل

 .(ِ) ﴾تيٍكرًىيوا فػىتىياًتكيٍم عىلىى اٍلًبغاءً كىل ﴿، فأنزؿ هللا: ملسو هيلع هللا ىلص النيبإٔب  الزان، فشكتا ذلك
 املناسبة:

اختالط األنساب  إٔب  فاح أك الزٗب ا٤بؤدمالسًٌ إٔب  فضيبعد أف هنى هللا تعأب عما ل ٰبل ٩با يي 
كبقاء النوع  ،ببياف طريق ا٢بل كىو الزكاج ا٢بافظ لبنساب وي بى كغض البصر كحفظ الفركج، أعقى 

 .دلن ك كحسن تربية األ ،كدكاـ األلفة ،كترابط األسرة ،اإلنسا٘ب
 اإلعراب والبالغة: 

  األمر كلبكلياء كالسادة من ا٤بسلمْب.كٕب فعل أمر، كا٣بطاب ألي  :﴾واحي كً نٍ كأى ﴿ .ُ
ْب كالتاء للطلب األمر. كالسًٌ  بالـً  ٦بزكـه  ا٤بضارعي  الالـ لـ األمر، كالفعلي  :﴾ٿ ﴿ .ِ

ل العفاؼ، بي ا سي طلب ا٢بالؿ كليجاىد نفسو ُب سبيل ذلك، سالكن كا٤ببالغة، أم كليبالغ ُب 
رب و العوفى  الن الذكر كتالكة القرآف كالنشغاؿ بسائر األعماؿ الصا٢بة، سائإٔب  من صياـ النافلة

 عليو.
لتقرير معناىا كترسيخ حكمها، ففضل هللا تعأب كاسعه،  :﴾ ٿ ٿ ٺ﴿تذييل اآلية  .ّ

 كعلمو تعأب ل منتهى لو، كعطاؤه تعأب عن سعة كعلم.
                                                           

 (.ِّٓص) :النزكؿ أسباب الواحدم، ((ُ
، (َِِّ/ْ) :[ّّ:]النور البغاء( على فتياتكم تكرىوا )كل تعأب: قولو ُب :ابب التفسّب، كتاب صحيح:ال ،مسلم ((ِ

 .(َِّٗح) -( ِٕ)ح
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ًَن  ": السعود وأب قاؿ :﴾اًإٍف أىرىٍدفى ٙبىىصُّنن ﴿ :قوليو تعأب .ْ ليس لتخصيص الن هي بصورة إراد
ه بسبب كراىتهن  الٌزان كما إذا كاف اإلكرا  ،الت عففى عن الٌزان كإخراًج ما عداىا من حيكمو

حًة ػأك لغًّب ذلكى من األيمور ال ،أك ٣بصوًص ا٤بكافً  ،أك ٣بصوًص الز مافً  ،٣بصوصً  ميصحًٌ
بل للمحافظًة على عادَم ا٤بستمر ة حيثي كانيوا يكرىوهنن  على البغاء كىن   ،لإلكراه ُب ا١بيملةً 

ن  اآلمرًة ابلفيجورً  إٔب  كقصورىن  ُب معرفًة األموًر الد اعيةً  ،ييردف الت عففى عنو مع كفوًر شهَو
على  ن  كرىُّ يي  ارو جو  كانت لو ستُّ   بنى أييبٌ  عبدهللافإف   ،ااسًن الز اجرًة عن تػىعىاطي القبائحً 

كفيًو من  اآلية، فنزلتٍ  ملسو هيلع هللا ىلص رسوؿ هللاإٔب  فشكًت اثنتاًف منهن   ؛كضربى عليهن  ضرائبى  ،الٌزان
فإف  مىن لو أدٗب  ؛زايدًة تقبيًح حا٥بم كتشنيعًهم على ما كانيوا عليًو من القبائًح ما ل ٱبىٍفى

أك إكراىن  ،عن أمرىن بو الن فض ،مركءةو ل يكادي يرضى بفجور من ٰبويًو حرميو من إمائوً 
 .(ُ) ."إرادَن  الت عففى مع ما ل سيٌ  ،عليو

 (ِ) اآلية. نزكؿ بعد خالف ٩بن التوبة يقبل أبف اإعالمن  التعبّب اب٤بضارع :﴾يكرىهن كمن﴿ .ٓ
ا .ٔ  أىنٍػزىٍلنىا﴿ :تعأب لقولو اإلنزاؿ مشوؿ حسب كلٌ لل ا٤بوعظةً  مشوؿً  مع ﴾لٌٍلميت ًقْبى ﴿ قيل "كإ٭ب 

م ببياف ا٤بت قْب كلٍ سً  ُب ابلنتظاـ العتناء على للمخاطبْب احثن  ؛﴾إليكم  آلاثرىا ا٤بغتنموف أهن 
 .(ّ)فحسب" أنوارىا من ميقتبسوفػال
 التفسري:

مىن ل زكج لو من األحرار كا٢برائر كالصا٢بْب ًمن عبيدكم كجواريكم،  - أيها ا٤بؤمنوف -كزكًٌجوا 
و هللا من كاسع رزقو. كهللا كاسع كثّب ا٣بّب عظيم الفضل، نً غٍ للعفة فقّبنا يػي إف يكن الراغب ُب الزكاج 

كالذين ل يستطيعوف الزكاج لفقرىم أك غّبه فليطلبوا العفة عم ا حىر ـى هللا حٌب ، أبحواؿ عباده عليمه 
ٗبكاتبة أسيادىم  ريدكف أف يتحرركا من العبيد كاإلماءيسر ٥بم الزكاج. كالذين يي يغنيهم هللا من فضلو، كيي 

                                                           

 يسّب. بتصرؼ (ُّٕ/ٔ) :الكرٙب الكتاب مزااي إٔب السليم العقل إرشاد ،السعود وأب ((ُ
 .(َِٕ/ُّ) :كالسور اآلايت تناسب ُب ررالدُّ  نظم البقاعي، ((ِ
 .(ُٕٓ/ٔ) :الكرٙب الكتاب مزااي إٔب السليم العقل إرشاد السعود، أبو ((ّ
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 ،كاتبوىم على ذلك إف علموا فيهم خّبنا: ًمن رشدكنو إليهم، فعلى مالكيهم أف يي ؤدُّ على بعض ا٤باؿ يي 
وا عنهم ٩با  ُب الدين، كعليهم أف يعطوىم شيئنا من ا٤باؿ أك أف ٰبطُّ  كصالحو  ،على الكسب كقدرةن 

ا للماؿ، ككيف يقع منكم ذلك كىن ييرًٍدف كيوتبوا عليو. كل ٯبوز لكم إكراه جواريكم على الزٗب طلبن 
العفة كأنتم أتبوهنا؟ كُب ىذا غاية التشنيع لفعلهم القبيح. كمن يكرىهن  على الزٗب فإف هللا تعأب من 

آايت  - أيها الناس -كلقد أنزلنا إليكم ، بعد إكراىهن غفور ٥بن رحيم هبن، كاإلٍب على مىن أٍكرىهن
من أخبار األمم السابقة ا٤بؤمنْب منهم كالكافرين، كما  الن ا٢بق، كمثالقرآف دللت كاضحات على 

 هبا من يتقي هللا كٰبىٍذىري عذابو. ظي عً يت   لكم، كموعظةن  كعربةن  الن جرل ٥بم كعليهم ما يكوف مث
 اهلداايت املستنبطة:

 ،من ذلك ا٤باؿ شكرأف اإلعطاء إٔب  كفيو إٲباءه  ،أسباب ٙبصيلو ري سًٌ يى ألنو مي  ؛هللاإٔب  إضافة ا٤باؿ .ُ
 ب النعمة عنو.لى سٍ قد يتعرض بو ا٤بمسك لتي  ؛كاإلمساؾ جحد للنعمة

 .اكعبيدن  اانتداب ا٤بسلمْب حاكمْب ك٧بكومْب للمساعدة على تزكيج األايمى من ا٤بسلمْب أحرارن  .ِ
 يسر هللا أمره.كالصرب حٌب يي  ،اكجوب الستعفاؼ على من ٓب ٯبد نكاحن  .ّ
 . كمنع ذلك إبقامة ا٢بدكد ،ابلختيارحرمة الزان ابإلكراه أك  .ْ
 ،ب ُب الزكاج، كأمر بتيسّب أسبابوفضية إليو، كرغ  مي ػالطرؽ ال كلٌ كأغلق   ،ـ اإلسالـ الزانحر   .ٓ

 كإعانة قاصديو.
 اء.ق  رٞبة اإلسالـ ابلضعفاء من النساء كاألرً  .ٔ

 

*      *      * 
 

 
  



 

 

 ٕٙ٘ 

ّْز   ّاألزض بدالٜل اإلمياٌ ّغريٍا الطناّاتاهلل مي

﮸   ﮶﮷ ﮵ ﮴ ﮲﮳ ۓ     ۓ ے ے ھھ  ھ ھ ہ ﴿

            ﯁  ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼  ﮻  ﮺ ﮹

 ۋ ٴۇ ۈ ۆۈ   ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ        

 [.ّٓ:النور] ﴾ حئ جئ

 
 معاين املفردات:

ر دبًٌ كاألرض، يي  السماكاتأم: ىو نور، ككتابو نور، كبو استنارت : ﴾نيوري الس ماكاًت كىاأٍلىٍرضً ﴿
 فيهما، كيهدم أىلهما.األمر 

 ُب ا٢بائط غّب النافذة. ةي و  الكي : ﴾كىًمٍشكاةو ﴿
 ضيء.مي : ﴾ديٌرًم  ﴿

 :املناسبة
 ،كاألخالؽ كاآلداب )علم األخالؽ( ،الفقو( علمبعد بياف الشرائع كاألحكاـ ا١بزئية العملية )

 علم التوحيد(. )دائرة العقيدة كاإلٲباف كىي إٔب  انتقل البياف الراب٘ب
 اإلعراب والبالغة:

ػةي  ﴿قولو تعأب:  تشبيو املفرد ِبملركب .ُ ػةو الزُّجاجى مىثىلي نيورًًه كىًمٍشكاةو ًفيها ًمٍصباحه اٍلًمٍصػباحي ُب زيجاجى
ا كىوٍكىبه ديٌرًمه   .(ُ) و النور ا٤بفرد اب٤بشكاة ا٤بركبة من ىذه األجزاء كاألكصاؼفشب  [ ّٓ:]النور ﴾كىأىهن 

                                                           

 البالغة ألسرار الطراز ،ىػ(ْٕٓ :ت) ابّلل   اب٤بؤيد ا٤بلقب الطاليب العلومٌ  ا٢بسيِب إبراىيم، بن علي بن ٞبزة بن ٰبٓب ((ُ
 أف البديع: ألواف من كالَبديد .(قُِّْ) أكٔب .ط .بّبكت - العصرية ا٤بكتبة .(ُٖٓ/ّ) :اإلعجاز حقائق كعلـو
 أبو رشيق بنا .منو قسيم ُب أك نفسو، البيت ُب آخر ٗبعُب متعلقة بعينها يردىا ٍب ٗبعُب، متعلقة بلفظة اعرالش   أيٌب



 

 

 ٕٙٙ 

 .(ُ)﴾ل شىٍرًقي ةو كىل غىٍربًي ةو ﴿ :ُب قولو تعأب الطباق: .ِ
 ،كل أٝبل منو بلغكا٤ببالغة ل أ امةً خى من الفى  ضربه  ﴾ورو ى ني لى عى  وره ني ﴿ :ُب تنكّب قولو التنكري: .ّ

 ، فوؽ نور آخر مثلو، كليس ىو ٦بموع نورين اثنْب فقطعٌْب نا أك غّب مي ا معيٌ ا كاحدن فليس ىو نورن 
 .(ِ) بل ىو عبارة عن نور متضاعف من غّب ٙبديد لتضاعفو ٕبد معْب

 أك آخرً  ،ٝبلة من الفقرة ُب النثر كقعت ُب آخرً  ةو ظى لفٍ إٔب  مكلٌ : كىو أف ينظر ا٤بتتشابو األطراف .ْ
.. أتمل ُب تشابو أطراؼ ىذه ا١بمل .لفظة كقعت ُب آخر ا٤بصراع األكؿ ُب النظم فيبتدلء هبا

 زيجىاجىةو  ُب  اٍلًمٍصبىاحي  ًمٍصبىاحه  ًفيهىا كىًمٍشكىاةو  نيورًهً  مىثىلي  كىاأٍلىٍرضً  الس مىاكىاتً  نيوري  اّلل ي ﴿ا٤بتالحقة 
ا الزُّجىاجىةي  أىنػ هى  ُب ا٢بجاج بن يوسف: ليلى األخيليةكمن أمثلة الشعر ُب قوؿ  ،﴾ديرًٌم   كىوٍكىبه  كى

 َذا َى         َبط اَْلجَّ         اُج َأرًض         ا َمرِيَض         ةإ
 م   ن ال    دَّاء اْلُعض   ال الَّ   ِذي ِبَ    اش   فاىا 

 اى          ا بِش          ْرٍب ِس          َجالُوُ َس          َقاَىا فروّ 
 

 تتب             ع أْقَص             ى دائه             ا فش             فاىا 
 غُ             اَلم ِإَذا َى             زَّ القن             اَة َس             َقاىا
 (ّ)ِدم     اَء رِج     ال َحْي     ُث قَ     اَل حش     اىا

 

ر كٍ ُب الذًٌ  أٌف ا٤بكٌرر متعٌلقه  مرتػىٍْب إل "الزُّجىاجة" مر تػىٍْب، كتكرير "ا٤بصباح" جاء ُب ىذه اآلية تكريري  .ٓ
لَبديد ُب اكل ٱبفى ما ُب ىذا  "اتىرديدن " بو ُب الذٌكر األكؿ، فهو ٩بٌا يسم ى قى الثا٘ب بغّب ما تعل  

 .(ْ) اآلية من ٝباؿو بديع
كقد يكوف الوجو أقول كأكمل ُب  ،أبرزأقول ك  بو وً كجو الشبو ُب ا٤بشب  األصل ُب التشبيو أف " .ٔ

                                                           

مد  ،كآدابو الشعر ٧باسن ُب العمدة ،(قّْٔ )ا٤بتوَب: األزدم القّبكا٘ب ا٢بسن على  ،ا٢بميد عبد الدين ٧بيي٧بي
 .(ّّّ/ُ) (،قَُُْ) ،ٓ.ط ،ا١بيل دار الناشر:

 .(َُٔ/ٔ) :كبيانو القرآف إعراب دركيش، الدين ٧بيي ((ُ
 .(ُُٔ/ٔ) :كبيانو القرآف إعراب دركيش، الدين ٧بيي ((ِ
 دار ،األدب فنوف ُب األرب هناية ،(قّّٕ :ت) النويرم الدين شهابل راجعكيي  .(ُُٔ/ٔ) :كبيانو القرآف إعراب ((ّ

 .(ُُٖ/ٕ)(: قُِّْ) أكٔب .ط القاىرة القومية، كالواثئق الكتب
بػىن كىة حسن بن الرٞبن عبد ((ْ  دمشق، القلم، دار .ط (ِٕ/ِ) العربية البالغة ،ق(ُِْٓ :ت) الدمشقي ا٤بيدا٘ب حى

 .(قُُْٔ) ُ.ط



 

 

 ٕٙٚ 

 ا٤بعتصم فقاؿ ُب حقو:ا٣بليفة بن امدح أٞبد أراد أاب ٛباـ  كمن لطائف البياف أفو، ا٤بشب  
 يف ذكاء إايس فيف حلم أحن     إقدام عمرو يف ْساحة حامت

 :الن مر٘ب فقاؿ ،شبو ُب ذلكعلى أيب ٛباـ أف األمّب أكرب من أف يي فأنكر بعض ا٤بتمٌلقْب 
 شركدا ُب الندل كالباس الن .. مث.ل تنكركا ضريب لو من دكنو
  من ا٤بشكاة كالنرباس الن .. مث.فا قد ضرب األقل لنوره

اّلل ي نيوري الس مىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض مىثىلي نيورًًه كىًمٍشكىاةو ًفيهىا ﴿ آلية الكرٲبة الٍب قاؿ هللا فيها:فاحتج اب
شبو األقل بنوره من ا٤بشكاة  لكنو ،نور كلٌ األصل أف يكوف نور هللا أقول من  ف، [ّٓ:النور] ﴾ًمٍصبىاحه 
  من ابب التوضيح كالبياف. كالنرباس

٦بيء أغلب ا١بمل ُب اآلية بغّب عطف، مع شدة ترابطها كتعانقها كاٙبادىا  :كمال التصال .ٕ
يئها من غّب حرؼ عطف، كيف تعديد ىذه ا١بمل ك٦بً إٔب  فانظر" كىذا من بالغة القرآف،

كرفعت من حالو، كأابنت ا٤بقصود على  هً رً وؼ، كأشادت من قدٍ صي حاؿ ا٤بوٍ ُب  أفادت ا٤ببالغة
 .(ُ)"أحسن ىيئة
 التفسري:
نور، كحجابو  - سبحانو -ر األمر فيهما كيهدم أىلهما، فهو دبًٌ كاألرض يي  السماكاتهللا نور 

كاألرض كما فيهما، ككتاب هللا كىدايتو نور منو سبحانو، فلول نوره تعأب  السماكاتنور، بو استنارت 
لَباكمت الظلمات بعضها فوؽ بعض. مثل نوره الذم يهدم إليو، كىو اإلٲباف كالقرآف ُب قلب 
ا٤بؤمن كمشكاة، كىي الكيو ة ُب ا٢بائط غّب النافذة، فيها مصباح، حيث ٘بمع الكو ة نور ا٤بصباح فال 

كالدُّر، يوقىد ا٤بصباح من زيت   ضيءه كوكب مي   - لصفائها-كذلك ا٤بصباح ُب زجاجة، كأهنا  يتفرؽ،
شجرة مباركة، كىي شجرة الزيتوف، ل شرقية فقط، فال تصيبها الشمس آخر النهار، كل غربية فقط 

الغرب، إٔب  الشرؽ كلإٔب  فال تصيبها الشمس أكؿ النهار، بل ىي متوسطة ُب مكاف من األرض ل

                                                           

 (.ٕٔ/ّ) :اإلعجاز حقائق كعلـو البالغة ألسرار الطراز ،(قْٕٓ :ت) ٞبزة بن ٰبٓب ،ابّلل   ا٤بؤيد ((ُ
 



 

 

 ٕٙٛ 

و النار، فإذا مىس ٍتو النار أضاء إضاءة بليغة، نور من نفسو قبل أف ٛبسٌ  ضيءي يي  - لصفائو-يكاد زيتها 
ضيء ُب قلب ل يي دى على نور، فهو نور من إشراؽ الزيت على نور من إشعاؿ النار، فذلك مثل ا٥بي 

للناس؛ ليعقلوا عنو أمثالو ق لتباع القرآف مىن يشاء، كيضرب األمثاؿ وفً ا٤بؤمن. كهللا يهدم كيي 
 شيء عليم، ل ٱبفى عليو شيء. كلٌ كحكمو. كهللا ب

 اهلداايت املستنبطة:
 كاألرض، كخالق النور فيهما. السماكات ري وًٌ نػى بذاتو كصفاتو نور، كآايتو نور، كىو مي   أف هللا .ُ
قوة نور ا٥بداية ُب قلب ا٤بؤمن كامل اإلٲباف، كنفوذ بصّبتو، ككضوح الطريق أمامو؛ ألنو يسّب  .ِ

 .على نور من هللا 
لبذىاف، كزايدة ُب اإليضاح  اي؛ تقريبن ضرب األمثاؿ للناس بتشبيو األمر ا٤بعنوم أبمر حسًٌ   .ّ

 كالبياف؛ إلقامة ا٢بجة على األانـ.
ا كىوٍكىبه ديٌرًم    الزُّجاجىةي ﴿أتمل قولو تعأب:  .ْ جاجة ابلكوكب كٓب يشبهها و الزُّ ؛ ٘بد أف هللا شب  ﴾كىأىهن 

 كالكواكب ل ٰبلقها ا٣بسوؼ. ،القمر؛ ألف الشمس كالقمر يلحقهما ا٣بسوؼك  ابلشمس
 

*      *      * 
 

  



 

 

 ٕٜٙ 

 املؤميٌْ املَتدٌّ بيْز اهلل تعاىل

 ٻ ٱ  يت ىت  مت خت  حت جت يب ىب مب  خب حب جب يئ ىئ مئ﴿

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ  ڀ   ڀ  ڀ پ پ پ   پ ٻ ٻ ٻ

 ڄ   ڄ  ڄ ڦ  ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ    ٹ  ٿ ٿ

 [.ّٖ-ّٔ:النور] ﴾ ڄ

 معاين املفردات:
 ىذا النور ُب مساجد.:﴾مئ ىئ ﴿
 م ابلتعمّب، كالتطهّب.عظ  تي :﴾خب ﴿
 أكؿ النهار، كآخره.: ﴾مت  ىت ﴿
 أم: بْب الرجاء، كا٣بوؼ.: ﴾ ٺ ٺ ٿ ٿ ﴿
 من األجر ما ل يبلغو عمل العامل. يعط، كيي بال عدٌو : ﴾ڄ   ڄ ﴿

 املناسبة: 
بعد أف بْب هللا تعأب كوف نوره سبيال ٥بداية عباده، ٗبا أقاـ ٥بم من اآلايت البينات، ذكر ىنا حاؿ 

 ا٤بنتفعْب بذلك النور.
 :اإلعراب والبالغة 

 مثل :قيل كأنو ا٤بساجد، كىي هللا بيوت بعض ُب كمشكاة أم، قبلو، ٗبا يتعلق بػيييوتو  "ُب  -ُ
 كىو بعده، ٗبا أك. ككيت كيت صفتها من الٍب ا٤بشكاة نور ا٤بسجد ُب رليي  كما نوره

 أك. فيها جالس الدار ُب زيد: كقولك تكرير، كفيها. بيوت ُب رجاؿ لو يسبح: أم يسبح،
 (ُ).بيوت" ُب سبحوا أم آايتو  ًتٍسعً  ُب  كقولو ٗبحذكؼ،

                                                           

 .(ِِْ/ّ) :التنزيل غوامض حقائق عن الكشاؼ الز٨بشرم، ((ُ



 

 

 ٕٚٓ 

أم  ،النكرة ُب سياؽ النفي تفيد العمـو ﴾ٻ پ ﴿ :قولو :﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ    ﴿ -ِ
ٍب نفى البيع، كما نقوؿ فالف ل يغريو ألف كل  لن أك كل نوع من أنواع البيع، كنفى التجارة 

عشرة آلؼ، أك فالف ل يغريو الفضة كل الذىب، فالبيع ٜبرة التجارة كفائدتو، التاجر يقف 
البيع ُب ٢بظات، فالبيع ىو الغرض من  ُب السوؽ أك ُب دكانو ابلساعات بينما يينهي صفقة

القلب، كىو ما يَبقبو التاجر، كىؤلء الرجاؿ الذين امتدحهم هللا إٔب  التجارة كىو األحب
تعأب ل تلهيهم التجارة كل يلهيهم البيع عن ذكر هللا كإقاـ الصالة... كنظّب ىذا قولو 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ   پ پ پ پ ٻ  ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :تعأب

إٔب  ألف البيع أحب؛ "كذركا التجارة": كٓب يقل ،﴾ٺ ٺ ﴿ :فقاؿ .[ٗا١بمعة] ﴾ٺ
 النفس، فهي عليو أحرص، فَبؾ ما سواه ٩با ٓب يبلغ أٮبيتو من ابب أكٔب.

 .دائمناللدللة على التجدد كالستمرار، فهكذا حا٥بيم  ﴾ٺ  ﴿ التعبري ِبلفعل املضارع -ّ
 .﴾ٺ ٿ ٿ  ﴿ :جناس الشتقاق -ْ
لتجػرم ٦بػرل ا٤بثػل  ،﴾ڦ ڦ  ڦ ڄ  ڄ   ڄ  ﴿ :الظ اىرالعدول عن الضمري لالسم  -ٓ

أف الشتغاؿ ابلعبػادة ل ٲبنػع رزقػا، بػل إٔب  كفيو إشارة .كالقتباس، كزايدة ُب ا٤بهابة كالتعظيم
العبػػادة مػػن أسػػباب سػػعة الػػرزؽ، ففيػػو طمأنػػة ٤بػػن اجتهػػد ُب عبػػادة ربٌػػو، فهػػو تعػػأب الػػرازؽ، 
كا٤بؤمن يوازف بْب حق العبادة ككاجب السعي لطلب الرزؽ، فال يقٌصر ُب أحدٮبا بل يعطػي  

 للػػػزايدة، تقريػػػر ﴾ڄ ڦ ڦ  ڦ ڄ  ڄ    ﴿: تعػػػأب كقولػػػو ": حقػػػو. قػػػاؿ الشػػػربيِب الن كػػػ
 كتعػأب سػبحانو ..فا.جوده ككماؿ اإلحساف كسعة ا٤بشيئة كنفاذ القدرة كماؿ على كتنبيو

 مقابلػػػػػػة ُب لػػػػػػو حػػػػػد ل الػػػػػػذم الفضػػػػػل كيزيػػػػػػدىم طػػػػػاعتهم، علػػػػػػى العظػػػػػيم الثػػػػػػواب يعطػػػػػيهم
 (ُ)."خوفهم

 

                                                           

 .(ِٔٔ/ِ) :ا٣ببّب ا٢بكيم ربنا كالـ معا٘ب بعض معرفة على اإلعانة ُب ا٤بنّب السراج الشربيِب، ((ُ



 

 

 ٕٚٔ 

 التفسري:
كبناؤىا، كييٍذكر فيها ا٠بو بتالكة كتابو ساجد أىمىرى هللا أف يػيٍرفع شأهنا ا٤بىذا النور ا٤بضيء ُب 

رجاؿ ل تشغلهم ، كالتسبيح كالتهليل، كغّب ذلك من أنواع الذكر، ييصلًٌي فيها  ُب الصباح كا٤بساء
٘بارة كل بيع عن ذًٍكًر هللا، كإقاـ الصالة، كإيتاء الزكاة ٤بستحقيها، ٱبافوف يـو القيامة الذم تتقلب فيو 

 أم مصّب تكوف؟إٔب  ُب النجاة كا٣بوؼ من ا٥بالؾ، كتتقلب فيو األبصار تنظر الرجاءالقلوب بْب 
ليعطيهم هللا ثواب أحسن أعما٥بم، كيزيدىم من فضلو ٗبضاعفة حسناَم. كهللا يرزؽ مىن يشاء بغّب 

 حساب، بل يعطيو ًمنى األجر ما ل يبلغو عملو، كبال عدٌو كل كيل.
 :املستنبطة اهلداايت

ظهر فيو ىداية هللا كنوره ىو ا٤بساجد الٍب يشيد بناءىا ا٤بؤمنوف، كيعمركهنا إف أكؿ موضع ت .ُ
ابلصالة كاألذكار ُب أكائل النهار كأكاخره، كا٤بساجد ا٤بخصوصة  تعأب ابلعبادة تضيء ألىل 

 .السماء كما تضيء النجـو ألىل األرض
 .كحلقات التعليم ،كاألذكار ،كتالكة القرآف، ابلبناء، كابلصالةتكوف عمارة ا٤بساجد  .ِ
إغالؽ االت ؛ ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ   پ پ پ ڀ  ڀ  ﴿يستنبط من قولو تعأب:  .ّ

 للجماعة.  ا٥بذه الشعّبة؛ كحفزن  اكقت الصالة؛ تعظيمن 
رضاه، الذين ل  البوفراقبوف أمر هللا، الط  مي ػسٌبحْب ُب ا٤بساجد أبهنم المي ػكصف هللا تعأب ال .ْ

 .الدُّنياشغلهم عن الصالة كذكر هللا شيء من أمور يي 
 عشر أمثالو.إٔب  يكافئ هللا كٯبازم على ا٢بسنات كيضاعف الثواب .ٓ

 

*      *      * 
 

  



 

 

 ٕٕٚ 

 ّخطساىَه يف اآلخسٗ الدُّىٔاحال الهافسًٓ يف 

  ڍ ڍ ڇ ڇ  ڇ ڇ چ چ چ    چ ڃ  ڃ ڃ ڃ﴿

 گ گ گ ک ک      ک  ک  ڑ ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

  ہ ہ ۀہ ۀ   ڻ  ڻ ڻ  ڻ ں ں ڱ ڱ ڱڱ ڳ  ڳ ڳ ڳ گ

 . [َْ-ّٗ:النور] ﴾ ۓ   ۓ  ے  ے ھ ھ  ھ ھ ہ

 معاين املفردات:
 ىو ما يشاىد كا٤باء على األرض ا٤بستوية ُب الظهّبة.: ﴾ڃ  ﴿
 .السراب يكوف كفيها ،األرض ا٤بنخفضة ا٤بستوية: ﴾چ     ﴿
 .كثّب ا٤باء  عميق: ﴾گ  ﴿
 يعلوه. :﴾گ  ﴿
 املناسبة:

نيابعد بياف حاؿ ا٤بؤمنْب، كأهنم ُب  يكونوف ُب نور هللا، كبسببو يتمسكوف ابلعمل الصاّب،  الدُّ
ع ذلك ببياف حاؿ الكافرين، فإهنم يكونوف ُب بى أتػٍ  ؛كُب اآلخرة يفوزكف ابلنعيم ا٤بقيم كالثواب العظيم

نيااآلخرة ُب أشد ا٣بسراف، كُب   .ُب أعظم أنواع الظلمات الدُّ
  :لبالغةاإلعراب وا

 كىو أبلغ التشبيو؛بصورة،  معُبن  تشبيوي  ﴾ڃ ڃ ڃ  ڃ چ﴿ قولو تعأب: .ُ
 تشبيو ا٤بعقوؿ، كىو من تشبيو مفرد ٗبركب، أك صور ا٤بشاىدةغائبة ُب لتمثيلو ا٤بعا٘ب ال

 أنواع ثالثة ذكر تعأب هللا إف: ا٢بسن قاؿ: أحدىا كجوه؛ التشبيو ىذا كيفية . ك"ُبابسوس
: ثالث ظلمات لو الكافر كذا السحاب؛ كظلمة األمواج، كظلمة البحر، ظلمة الظلمة؛ من

 كبصره ك٠بعو قلبو شبو: عباس ابن قاؿ: اثنيها العمل، كظلمة القوؿ، كظلمة ظلمة العتقاد،



 

 

 ٕٖٚ 

 يدرم، أنو كيعتقد ،يدرم ل أنو يدرم كل ،يدرم ل الكافر أف: اثلثها الثالث، الظلمات هبذه
 جسد ُب مظلمو  صدرو  ُب مظلمه  قلبه : رابعها الثالث، الظلمات تلك شبو الثالثة ا٤براتب فهذه

 قد كفره، على إصراره لشدة الكافر فكذا مَباكمة، الظلمات ىذه أف: خامسها مظلم،
 (ُ) .يفهمو" ٓب الدلئل أظهر عنده ذكر لو حٌب الضاللت عليو تراكمت

لتجرم ٦برل ا٤بثل كالقتباس،  العدكؿ عن الضمّب لالسم الظاىر؛ :﴾ ژ ژ ڑ ﴿ .ِ
 كزايدة ُب ا٤بهابة كالتعظيم.

 التفسري: 
كالذين كفركا برهبم ككذ بوا رسلو، أعما٥بم الٍب ظنوىا انفعة ٥بم ُب اآلخرة، كصلة األرحاـ كفك 

شاىىد كا٤باء على األرض ا٤بستوية ُب الظهّبة، يظنو العطشاف كغّبىا، كسراب، كىو ما يي  ،األسرل
، ككجد فإذا أاته ٓب ٯبده ماءن ، ماءن  . فالكافر يظن أف أعمالو تنفعو، فإذا كاف يـو القيامة ٓب ٯبد ٥با ثواابن

. كهللا سريع ا٢بساب، فال يستبطئ ا١باىلوف الن هللا سبحانو كتعأب لو اب٤برصاد فوف اه جزاء عملو كام
ُب ٕبر عميق يعلوه موج، من فوؽ أك تكوف أعما٥بم مثل ظلمات ، ذلك الوعد، فإنو ل بد  ًمن إتيانو

اظر يده ا٤بوج موج آخر، كًمن فوقو سحاب كثيف، ظلمات شديدة بعضها فوؽ بعض، إذا أخرج الن  
كفساد  ،ٓب يقارب رؤيتها من شدة الظلمات، فالكفار تراكمت عليهم ظلمات الشرؾ كالضالؿ

 و فما لو ًمن ىاد.األعماؿ. كمن ٓب ٯبعل هللا لو نورنا من كتابو كسنة نبيو يهتدم ب
 :املستنبطة اهلداايت

 .﴾ ہ ہ  ہ ھ ھ  ھ ھ ے  ے  ۓ ﴿ القرآف ل يفتح كنوزه ٤بن تعلق قلبو بشيء من ظلمة ا٥بول، .ُ
 األذىاف.إٔب  لتقريب ا٤بعا٘ب البعيدة ؛استحساف ضرب األمثاؿ .ِ
 ها.كلٌ بياف خسراف الكافرين ُب أعما٥بم كحياَم   .ّ
نيابياف حاؿ الكافرين ُب ىذه  .ْ ، كما أهنم كأهنم يعيشوف ُب ظلمات ا١بهل كالكفر كالظلم ،الدُّ

 .يتخبطوف ُب الظلمات يـو القيامة
                                                           

 .(ِٖٔ/ِ) :ا٣ببّب ا٢بكيم ربنا كالـ معا٘ب بعض معرفة على اإلعانة ُب ا٤بنّب السراج ((ُ



 

 

 ٕٚٗ 

 
 األدل٘ الهْىٔ٘ علٙ ّجْد اهلل ّتْحٔدِ

 ې ېې ۉ ۉ  ۅ     ۅ ۋۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ  ۇ ۇ ڭ    ﮴   ﮳ ﮲﴿

 ىئ ىئ  ېئ ېئ   ېئ  ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئوئ  ەئ  ەئ ائ ائ ى ى ې

 خت  حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ  ىئ مئ حئ جئ ی ی ی   ی ىئ

 پ  پ ٻٻ  ٻ ٻ ٱ  مخ حخ جخ  مح جح مج يثحج ىث مث جث   يت ىت   مت

 ڤ  ڤ  ڤ ٹ ٹ ٹ   ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ     ٺ ٺ ڀ  ڀ  ڀ ڀ پ پ

 ڍ  ڇ ڇ ڇ ڇ  چ چ چ چ  ڃ  ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ    ڦ ڦ ڦ ڤ

 [.ْٔ-ُْ:النور] ﴾ ڑ ژ ژ   ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ  ڍڌ

 
 معاين املفردات:

 أجنحتهن ُب ا٥بواء. اتو طى ابسً : ﴾ۋ ﴿
 .من يراىا كلٌ ، كمنو البضاعة ا٤بزجاة الٍب يدفعها  يسوؽ: ﴾ېئ   ﴿
 ٯبمع.: ﴾ىئ  ﴿
 .، بعضو فوؽ بعضامَباكمن : ﴾ی  ﴿
 ا٤بطر.: ﴾حئ  ﴿
 من بينو.: ﴾ ىئ  يئ ﴿
 .ك٤بعتو ضوء الربؽ: ﴾جح مح   ﴿

 



 

 

 ٕٚ٘ 

 املناسبة:
بعد أف كصف هللا تعأب ما استنارت بو قلوب ا٤بؤمنْب اب٥بداية، كما أظلمت بو قلوب 

 .الكافرين ابلضاللة، أتبع ذلك ببياف أدلة التوحيد كالقدرة
  :اإلعراب والبالغة

: أحدٮبا ،قولْب على ﴾ ۅ     ۅ  ۉ ۉ ېې ﴿: تعأب قولو ُب الضمائر عود ُب لفكاختي  -ُ
: عادؿ ابن قاؿ كتسبيحها؛ نفسو صالة ىو علم قد كل  : أم ،كلٌ  على عائدة هاكلٌ  أهنا

 صالتو كُب ،تعأب هللاإٔب  عائده  علمو  ُب الضمّب أف: اثنيهما الضمائر، لتوافق أكٔب كىذا
 (ُ) كقدرة. اعلمن  ايط: أم ﴾كهللا﴿: تعأب قولو عليو كيدؿ ،كلٌ  على عائده  كتسبيحو

كٔب األي كا٤بعُب ٨بتلف؛ ف ،فاللفظ كاحد ﴾ڀ ڀ ﴿ ،﴾جخ حخ ﴿ اس التاـنى ا١بً  -ِ
 .بصائرالثانية ال، ك العيوف

 ري ٰى ين  ىن ﴿ :تعأب قولو ُب فوكعر   ،﴾ٺ ٿ﴿ :تعأب قولو ُب ا٤باء رنك   ٓب: قيل "فإف -ّ

 نوعو  من دابة كلٌ  خلق ا٤بعُب ألف ؛ارن منك   ىهنا جاء أبنو: أجيبى  ؟[َّ:]األنبياء َّمي زي
 ألف ؛َّمي زي ري ٰى ين  ىن ﴿: تعأب قولو ُب رفوكع   الدابة، بتلك ا٨بتصا  ا٤باء من

أنواع  إٔب  ينقسم ا١بنس ذلك أف بياف كىهنا ا١بنس، ىذا من ٨بلوقْب كوهنم ىناؾ ا٤بقصود
 .(ِ) "كثّبة

 التفسري: 
كاألرض من ا٤بخلوقات، كالطّب  السماكاتأف هللا ييسىبًٌح لو مىن ُب  -أيها الرسوؿ  -أٓب تعلم 

٨بلوؽ قد أرشده هللا كيف يصلي لو كيسبحو. كىو  كلٌ ح رهبا؟  سبًٌ ات أجنحتها ُب السماء تي صاف  
                                                           

 ا٢بنبلي، عادؿ لبن راجع:كيي  ،(ِّٔ/ِ) :ا٣ببّب ا٢بكيم ربنا كالـ معا٘ب بعض معرفة على اإلعانة ُب ا٤بنّب السراج ((ُ
 (.َُْ/ُْ) :الكتاب علـو ُب باباللُّ 

 للز٨بشرم، راجعكيي  ،(ِٖٔ/ِ) :ا٣ببّب ا٢بكيم ربنا كالـ معا٘ب بعض معرفة على اإلعانة ُب ا٤بنّب السراج الشربيِب، ((ِ
 (.ِْْ/ُْ) :الكتاب علـو ُب اللباب ا٢بنبلي، عادؿ كلبن(، ِْٔ/ّ: )الكشاؼ



 

 

 ٕٚٙ 

، عابد كمسبًٌح، ل ٱبفى عليو منها شيء، كسيجازيهم بذلك كلٌ سبحانو عليم، ميط ًلع على ما يفعلو  
شاىد أف هللا أٓب تي ، كاألرض، لو السلطاف فيهما، كإليو ا٤برجع يـو القيامة السماكاتك كحده ملك 

لو مَباكمنا، فينزؿ ًمن و، ٍب ٯبعقً حيث يشاء، ٍب ٯبمعو بعد تفرُّ إٔب  وؽ السحابسبحانو كتعأب يسي 
صيب بو مىن يشاء من عباده بينو ا٤بطر؟ كينزؿ من السحاب الذم يشبو ا١بباؿ ُب عظمتو بػىرىدنا، فيي 

كيصرفو عم ن يشاء منهم ٕبسب حكمتو كتقديره، يكاد ضوء ذلك الربؽ ُب السحاب ًمن شدتو 
 يذىب أببصار الناظرين إليو.

أنو يقلب الليل كالنهار ٗبجيء أحدٮبا بعد اآلخر، كمن دلئل قدرة هللا سبحانو كتعأب 
ما يًدب  كلٌ كهللا تعأب خلق  ، مىن لو بصّبة كلٌ يعترب هبا   كًقصىرنا، إف ُب ذلك لىدللةه  لن كاختالفهما طو 

خلقو، فمن ىذه الدكاب: مىن ٲبشي زحفنا على بطنو كا٢بي ات  على األرض ًمن ماء، فا٤باء أصلي 
ك٫بوىا، كمنهم مىن ٲبشي على رجلْب كاإلنساف، كمنهم من ٲبشي على أربع كالبهائم ك٫بوىا. كهللا 

لقد أنزلنا ُب القرآف عالمات كاضحات ، شيء كلٌ سبحانو كتعأب ٱبلق ما يشاء، كىو قادر على  
 الطريق ا٤بستقيم، كىو اإلسالـ.إٔب  دم كيوفق مىن يشاء ًمن عبادها٢بق. كهللا يهإٔب  مرشدات

 
 :املستنبطة اهلداايت

 د عن الزرع كا٤باشية كبعض عباده.رى طف هللا بعباده صرؼ البػى مظاىر لي من  .ُ
 كطريق السعادة كالكماؿ. ،امتناف هللا تعأب على العباد إبنزالو اآلايت ا٤ببينات للهدل  .ِ
 .٤با أريد هبا كمنها ؛رر كتدبُّ ٤بخلوقات نظر اعتبار كتفكُّ اإٔب  النظرالبصّب ينبغي على العبد  .ّ
إذ كاف شعور  ؛التدبر ُب ىذه التغّباتإٔب  العقوؿ تنبيوي  ؛﴾مج جح مح ﴿قولو تعأب: فائدة  .ْ

 .الناس ٕبدكث الربؽ أكضح كأكثر من شعورىم بتكوف السحاب كتراكمو كنزكؿ ا٤بطر كالربد
 

  



 

 

 ٕٚٚ 

 الطالل ّاليفام بالسغه مً البٔاٌ الػايفالبكاٛ علٙ 

 ڱ ڱ ڳڳ  ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک  ڑ﴿

  ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ   ڻ  ڻ ڻ  ڻ ں ں ڱ  ڱ

 ۉ ۅ  ۅ ۋۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ  ۆ ۇ ۇ  ڭ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ  ے   ے

 ۆئۈئ ۆئ  ۇئ ۇئ  وئ   وئ ەئ ەئ  ائ ائ  ى ى ې     ې ې  ې  ۉ

 .[ُٓ-ْٕ:النور] ﴾ ېئ ېئ ېئ ۈئ

 معاين املفردات:
 طائعْب منقادين.: ﴾ْبنً ذعً مي ﴿
 نفاؽ.: ﴾مرضه ﴿
 وا ُب النبوة.شكُّ : ﴾بوااتى ارٍ ﴿
 ٯبور.: ﴾يفى ٰبىً ﴿

 سبب النزول:
 : ر قاؿ  :﴾ں ں ڻ  ڻ ڻ﴿قػىٍوليوي تػىعىأبى ا٤بنافق  (رشٍ بً )ه اآلايت نزلت ُب كف: ىذا٤بفسًٌ

ليحكم بينهما،  ملسو هيلع هللا ىلص رسوؿ هللاإٔب  كخصمو اليهودم حْب اختصما ُب أرض، فجعل اليهودم ٯبرٌه
مدكعب بن األشرؼ، كيقوؿ: إف إٔب   كجعل ا٤بنافق ٯبرٌه  . (ُ) ا ٰبيف علينا٧بي

 املناسبة:
ا كىم ا٤بنافقوف اعَبفوا ابلدين أبلسنتهم، كلكنهم ٓب بعد بياف أدلة التوحيد، ذـٌ هللا تعأب قومن 

 .يقبلوه بقلوهبم
 

                                                           

 .(ِّٕ)ص النزكؿ: أسباب الواحدم، (ُ)



 

 

 ٕٚٛ 

  :اإلعراب والبالغة
 ٤با فيو من تكرر ؛كاستمرارىم عليو ،إلفادة ٘بدد ذلك منهم ؛﴾ڑ﴿ املضارع جميء -ُ

 .ا كاستهجاانن ، أك لستحضار تلك الصورة ُب األذىاف تشنيعن الكذب ك٫بوه من خصاؿ النفاؽ
  ۅ ۋۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ  ۆ ۇ ۇ  ڭ ﮴ ﮳ ﮲﴿ُب قولو تعأب:  التقسيم: نسْ حُ  -ِ

كالنفاؽ، أك ألف توليهم عن حكم هللا كرسولو إما ٤برض ُب قلوهبم   ؛﴾ۉ ۉ ۅ
شك كتردد يتوٌجسوف منو، أك خوؼ من حكم هللا كرسولو أف ل يكوف ُب  :أم ،لريبة

 األحواؿ ظلمة، لذا كلٌ صا٢بهم، فال ٱبرج إعراضهم عن حكم هللا عن ىذه الثالث، كىم ُب  
 .﴾ۅ  ۅ ۉ ۉ ﴿ :ختم سبحانو بقولو

بتعريف طرُب ا١بملة كضمّب الفصل لتأكيد القصر  ،﴾ۅ  ۅ ۉ ۉ ﴿ :القصر -ّ
ا مراعاة الفاصلة، كما أفاد كا٤ببالغة ُب بياف ظلمهم، كأتكيد ا١بملة ٗبجيئها ا٠بية، كفيو أيضن 

 اسم اإلشارة للبعيد بياف إيغا٥بم ُب الظلم.
 

 التفسري: 
كيقوؿ ا٤بنافقوف: صىد قنا اب كٗبا جاء بو الرسوؿ، كأطعنا أمرٮبا، ٍب تػيٍعًرضي طوائف منهم من بعد 

ما ُب كتاب هللا كإٔب إٔب  كإذا ديعوا ُب خصوماَم، حكم الرسوؿ، كما أكلئك اب٤بؤمنْبذلك فال تقبل 
حكم رسولو، مع أنو ا٢بق الذم ل هللا ك  مى كٍ حي  لي بى رسولو؛ ليىحكيم بينهم، إذا فريق منهم معرض ل يقٍ 

 شك فيو.
النيب عليو الصالة كالسالـ طائعْب منقادين ٢بكمو؛ إٔب  كإف يكن ا٢بق ُب جانبهم فإهنم أيتوف

مدأسىبىبي اإلعراض ما ُب قلوهبم من مرض النفاؽ، أـ شكُّوا ُب نبوة ، لعلمهم أنو يقضي اب٢بق ، ملسو هيلع هللا ىلص ٧بي
 إهنم ل ٱبافوف جورنا، بل السبب أهنم ىم كاٌل أـ السبب خوفهم أف يكوف حكم هللا كرسولو جائرنا؟  

 .، الذين ل يريدكف للعدالة أف تكوفالظا٤بوف
 



 

 

 ٕٜٚ 

 اهلداايت املستنبطة:
 .د القوؿ دكف العتقادهم من اإلٲباف ٦بر  أف حظ  إٔب  إٲباءه  ﴾كىيػىقيوليوفى ﴿قولو:  -ُ
 نة فأعرض فهو منافق معلـو النفاؽ.كالسُّ الكتاب إٔب  عيمن دي  -ِ
كأف أىلها ىم الفائزكف ابلنجاة من النار كدخوؿ  ،طاعة هللا كرسولو كتقول هللا عز كجل فضلي  -ّ

 ا١بناف.
 .و ألابطيلهمضً حٍ كدى  ،تفنيد القرآف الكرٙب لشبو ا٤بنافقْب -ْ

 

*      *      * 
 

 
  



 

 

 ٕٛٓ 

 الطاع٘ ّاالمتجال عيد املؤميني

 ېئ ۈئ ۆئۈئ ۆئ  ۇئ ۇئ  وئ   وئ ەئ ەئ  ائ ائ  ى ى ې     ې ې ﴿

 جب يئ ىئ   مئ حئ جئ ی ی ی     ی ىئ ىئ  ىئ ېئ ېئ

  جخ مح جح مج حج   يث مثىث جث ىتيت  مت  خت جتحت  يب ىب مب خب حب

 ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ  ڀ ڀ ڀ پ پ پ ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ

 [.ْٓ-ُٓ:النور] ﴾ ڤ ڤ  ٹ ٹ   ٹ ٹ ٿ ٿٿ

 معاين املفردات:
 اف.٦بتهدين ُب ا٢بلف كاألٲٍبى : ﴾ خب مب ﴿
 معركفة أبهنا ابللساف فقط.طاعتكم : ﴾جث مث﴿
 مر بو من تبليغ الرسالة.على الرسوؿ فعل ما أي : ﴾ڀ ڀ ڀ   ﴿
 فتم بو من المتثاؿ.كلٌ عليكم فعل ما  : ﴾ڀ ٺ ٺ ﴿
 املناسبة:

ذكر هللا  ؛كنفي اإلٲباف ا٢بق ،ىم على النفاؽءكبقا ،قوؿ ا٤بنافقْب كفعلهم أف ذكر هللا بعد 
كما ٯبب أف يسلكو  ،اإلٲباف ُب الطاعة كالمتثاؿ، كصفات ا٤بؤمن الكامل أىلتعأب ما ىو شأف 

 ا٤بؤمنوف.
  :اإلعراب والبالغة

لة ك  ؤى مي  ﴾ ۆئۈئ ۆئ  ۇئ ۇئ ﴿ـ، كٝبلة قد  مي  خربه  (:قوؿ) ،﴾ ى ې   ې ې﴿ :قولو تعأب -ُ
ُب  أكغلهما ا لكافألٌف أكٔب ال٠بْب بكونو ا٠بن  ؛كالنصب أقول" :ٗبصدر خرب، قاؿ الز٨بشرم



 

 

 ٕٛٔ 

 (ُ)".عليو للتنكّب، ٖبالؼ قوؿ ا٤بؤمنْب : أكغل، ألنو ل سبيل﴾ ۇئ ۇئ ﴿التعريف، ك
 الثناء على ا٤بؤمنْب برسوخ إٲباهنم كثبات طاعتهم ُب ا٤بنشط كا٤بكره. (؛إ٭با) بالقصر  -ِ
: تعريف طرُب ا١بملة إلفادة ﴾جئ حئ مئ    ﴿ ،﴾ۈئ ېئ ېئ ﴿ :قولو تعأب -ّ

لتوكيد  (مٍ ىي )كاسم اإلشارة للبعيد لبياف بعد منزلتهم، ك القصر فأكلئك ىم ا٤بفلحوف ل غّبىم،
 ة للتوكيد كالثبات.القصر كالختصاص. كال٠بيٌ 

كفيو تسليةه كتثبيته للمؤمنْب،  ،تذييله لتقرير ا٤بعُب :﴾ًإف  اّلل ى خىًبّبه ٗبا تػىٍعمىليوفى ﴿ :قولو تعأب -ْ
ديد ككعيد للمنافقْب الناكثْب. قاؿ الز٨بشرم يعلم ما ُب ضمائركم كل ٱبفى عليو شيء " :َك

 .(ِ)"كم ل ٧بالة ك٦بازيكم على نفاقكممن سرائركم، كأنو فاضح
ُب  مبالغةه  ؛﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ﴿ة للخطاب: ُب بى اللتفات من الغيػٍ  -ٓ

 تبكيتهم، كتقريعهم.
أم عليو أمري التبليغ  فاللفظ كاحد كا٤بعُب ٨بتلف، ﴾ڀ ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺٺ  ﴿ :ةكلشا مي ػال -ٔ

 .توٕب كاإلعراضكعليكم كزر ال
 التفسري: 

كتاب هللا كحكم رسولو، أف يقبلوا إٔب   التحاكم ُب خصوماَمإٔب  ا إذا دعوا حقن ْبا٤بؤمندأبي 
ذلك، كأكلئك ىم ا٤بفلحوف الفائزكف ٗبطلوهبم إٔب  كأطعنا مىن دعاان ،: ٠بعنا ما قيل لناكيقولوا ،ا٢بكم

كمن يطع هللا كرسولو ُب األمر كالنهي، كٱبىىٍف عواقب العصياف، كٍٰبذىر عذاب هللا، ، النعيمجنات ُب 
ا٤بنافقوف اب تعأب غاية اجتهادىم ُب األٲباف ا٤بغل ظة: لئن  مى كأقسى ، ىم الفائزكف ابلنعيم ُب ا١بنةفهؤلء 
، فطاعتكم معركفة  -أيها الرسوؿ  -أمرتنا  اب٣بركج للجهاد معك لنخرجن، قل ٥بم: ل ٙبلفوا كذابن

للناس:  -أيها الرسوؿ  -قل ، أبهنا ابللساف فحسب، إف هللا خبّب ٗبا تعملونو، كسيجازيكم عليو
ضوا فإ٭با على الرسوؿ ًفٍعلي ما أيمر بو من تبليغ الرسالة، كعلى عرً يعوا الرسوؿ، فإف تي أطيعوا هللا كأط

                                                           

 .(ِْٗ/ّ) :التنزيل غوامض حقائق عن الكشاؼ ،الز٨بشرم (ُ)
 .(َِٓ/ّ) :التنزيل غوامض حقائق عن الكشاؼ ،الز٨بشرم (ِ)



 

 

 ٕٕٛ 

ا٢بق، كليس على الرسوؿ إل أف يبلغ إٔب  فوه من المتثاؿ، كإف تطيعوه ترشدكالٌ كي ا١بميع ًفٍعلي ما  
 .ننارسالة ربو بالغنا بيًٌ 

 اهلداايت املستنبطة: 
نة بيافه كأتكيده ٢بجية السُّ  ملسو هيلع هللا ىلص كُب تقرير طاعة الرسوؿ ،ملسو هيلع هللا ىلص األمر بطاعة هللا كطاعة رسولو .ُ

 النبوية.
 من أسباب ا٥بداية. ملسو هيلع هللا ىلص طاعة الرسوؿ .ِ
ا٥بول على  ٌمرى نطق اب٢بكمة، كمن أى  ؛الن كفع لن نة على نفسو قو السُّ  ٌمرى : من أى الس لفقاؿ بعض  .ّ

 .﴾ٺ ٿ ٿٿ  ﴿تعأب:  قاؿ ،نطق ابلبدعة ؛الن كفع لن نفسو قو 
 غ. كىي البالغ الواضح، فعلى ا٤بؤمنْب أف يتبعوه فيما بل   ملسو هيلع هللا ىلص الرسوؿبياف مهمة  .ْ
 كا٤ببالغة فيها مع كذهبم كنكوثهم.  افً ٲٍبى دأب ا٤بنافقْب كثرة األى  .ٓ

 

*      *      * 
 

 
  



 

 

 ٕٖٛ 

 
 التنهني ألٍل اإلمياٌ

  ڃ ڃ  ڄ ڄ ڄ ڄ  ڦ  ڦ ڦ  ڦ ڤ ڤ﴿

  ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ  ڇ ڇ   ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

 ڳ ڳ گ  گ گ گ ک ک  ک ک ڑ ژڑ   ژ ڈ   ڈ

  ۀۀ ڻ ڻ      ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ  ڱ ڱ ڳ ڳ

 [.ٕٓ - ٓٓالنور: ] ﴾ ھ   ھ ہ ہہ ہ

 
 معاين املفردات:

 .جعلهم خلفاءالستخالؼ: : ﴾ڄ  ﴿
 ين.بنصرىم كظفرىم، فالتمكْب للمؤمنْب ٛبكْب للدًٌ  :﴾چ چ چ  ﴿
 .، انجْب من العقابفائتْب من العذاب: ﴾ڻ  ﴿

 سبب النزول:
كأصحابو  ملسو هيلع هللا ىلص ا قدـ رسوؿ هللام  ػقاؿ: ل  بن كعب يبىٌ ا٢باكم كصححو، كالطربا٘ب عن أي أخرج 

ما٤بدينة،  األنصار، رمتهم العرب عن قوس كاحدة، ككانوا ل يبيتوف إل ابلسالح، كل يصبحوف  كآَك
ڤ ڤ ڦ   ﴿ إل فيو، فقالوا: تركف أان نعيش حٌب نبيت آمنْب مطمئنْب، ل ٬باؼ إل هللا، فنزلت:

 .(ُ) اآلية ﴾ ڦ ڦ 

                                                           

 كٓب اإلسناد صحيح حديث) ىذا ا٢باكم: قاؿ ،(ُِّٓح): النور سورة تفسّب الصحيحْب: على ا٤بستدرؾ ا٢باكم، (ُ)
 (.ُِّٓح): الذىيب تلخيص ،(صحيح) الذىيب: كقاؿ ،(جاهٱبرًٌ 



 

 

 ٕٛٗ 

 املناسبة:
ا، كعد هللا سبحانو بتمكْب ا٤بؤمنْب الطائعْب كالبعد ال  كاستخالفهم ُبـ عن الطاعة كٜبَر

و، كتبديلهم من بعد خوفهم من كلٌ ابلنصر كاإلعزاز، كإظهار دينهم على الدين   كأتييدىماألرض، 
ا لتلك ا كل ٱبافوف. ٍب أمرىم ابلصالة كالزكاة شكرن شركوف بو شيئن العدك أمنا، فيعبدكف هللا آمنْب ل يي 

 هم ُب انر جهنم.هنم بتحقق الوعد السابق إبىالؾ الكافرين كزجًٌ أى مٍ النعم، كطى 
 اإلعراب والقراءات والبالغة:

صيغة ا٤بضارع ك  ،﴾ڃ  ﴿ا١بملة ُب موضع نصب على ا٢باؿ من  ﴾ڎ ﴿" إعراب: .ُ
أك ُب  ،﴾ڄ  ﴿من الضمّب العائد عليو ُب أك حاؿ  ،دمعلى الستمرار التجدي  ةدال
أم حالة كوهنم يعبدكنِب، فالتمكْب مشركط بعبادة هللا تعأب كحده،  ،﴾ڇ﴿

ز أف تكوف وًٌ كجي " و.كلٌ كالستخالؼ كاألمن مرىوف بعبادة هللا كحده، فبالعبادة يتحقق ذلك  
كإما لبياف علة  ،إما جملرد الثناء على أكلئك ا٤بؤمنْب على معُب ىم يعبدكنِب :مستأنفة

حاؿ من  ﴾ڈ   ڈ ژ   ژڑ  ﴿كما انتظم معو ُب سلك الوعد، كقولو تعأب:  ،الستخالؼ
 .(ُ)"أك بدؿ من ا٢باؿ أك استئناؼ ،﴾ڃ  ﴿أك من  ،﴾ڎ   ﴿الواك ُب 

:  :القراءات .ِ  اٍستيٍخًلفى كىمىا ﴿قرأ أبو بكر عن عاصم  :﴾ڃ ڃ﴿قولو جل  كعز 
 بفتح التاء كالالـ. ﴾ڃ  ڃڃ  ﴿كقرأ الباقوف  بضم التاء ككسر الالـ. ﴾ال ًذينى 

كىمىٍن قػىرىأى  كىمىا اٍستىٍخلىفى اّلل  ال ًذينى من قبلهم.  :﴾ڃ ڃ ﴿معُب "قاؿ أبو منصور: 
ا اٍستيٍخًلفى ال ًذينى من قبلهم﴿  .(ِ)"فاعلو ُب موضع الرفع ألنو مفعوؿ ٓب ييسمٌ  :الذين ﴾كىمى
القراءة ابلتاء على معُب: ل ٙبىٍسىَبى   :﴾ں ں ڻ ڻ      ڻ ڻ ۀۀ   ﴿ قولو:ُب  -

مداي  اًفرًينى ميٍعًجزينى، أم ٧بي عىلىى حىٍذًؼ ا٤بفعوؿ  ﴾لى ٰبيٍسىَبى  ﴿ت: ئى رً كقي  ،قدرةي اّللً  ٧بيطة هًبًمٍ  الكى

                                                           

 يسّب. بتصرؼ (ّْٗ/ٗ) :ا٤بعا٘ب ركح ،األلوسي (ُ)
 .(ُُِ/ِ) :القراءات معا٘ب ،ألزىرما (ِ)



 

 

 ٕٛ٘ 

زىٍيد  :تػىقيوؿي  ل ٰبىٍسىَبى الذين كفركا إايىم معجزين ُب األرض، كما :على معُب "ٰبسىَبى " األكؿ ًمنٍ 
 .(ُ)"اقىاًئمن  -فإ٭با تريد حىًسبى نػىٍفسىو  - حىًسبوي 

 ں ں﴿ارة ا٤بؤمنْب ابلتمكْب، كٚبويف الكفار كإنذارىم ابلقهر كالغلبة شى بْب بً  :املقابلة .ّ

٤ب ؿ  بيافه " :قاؿ األلوسي .﴾ھ ہ ہہ ہ  ۀۀ ڻ ڻ  ڻ ڻ
نياالكفرة ُب  ابلرٞبة ا٤بطلقة ا٤بستتبعة  ا٤بؤمنْبكاآلخرة بعد بياف تناىيهم ُب الفسق كفوز  الدُّ

الوعد السابق مع كثرة عدد الكفرة  قً ا رفع استبعاد ٙبقُّ لسعادة الدارين، كُب ذلك أيضن 
 .(ِ) "كعددىم

 .٤با قبلها كذـ  كتنفّبه من عاقبة أمرىم تقريره  :﴾   ھ ہ﴿ٝبلة  التذييل:  .ْ
 التفسري:

كٯبعلهم خلفاء  ،رضاألورثهم ابلنصر الذين آمنوا منكم كعملوا األعماؿ الصا٢بة، أبف يي  هللاكعد 
كىو  -فيها، مثلما فعل مع أسالفهم من ا٤بؤمنْب اب كرسلو، كأف ٯبعل دينهم الذم ارتضاه ٥بم 

األمن، إذا عبدكا هللا كحده، كاستقاموا إٔب  ؿ حا٥بم من ا٣بوؼبدًٌ مكيننا، كأف يي ديننا عزيزنا  - اإلسالـ
كالسلطنة  ،كالتمكْب ،كاألمن ،شركوا معو شيئنا، كمن كفر بعد ذلك الستخالؼعلى طاعتو، كٓب يي 

 كأقيموا الصالة اتمة، كآتوا الزكاة، التامة، كجحد نًعىم هللا، فأكلئك ىم ا٣بارجوف عن طاعة هللا
ل تظنن  الذين كفركا معجزين هللا ُب األرض، ، ؛ رجاء أف يرٞبكم هللاملسو هيلع هللا ىلص ٤بستحقيها، كأطيعوا الرسوؿ

كىو توجيو عاـ ، النار، كقبيح ىذا ا٤برجع كا٤بصّبإٔب  بل ىو قادر على إىالكهم، كمرجعهم ُب اآلخرة
 .ملسو هيلع هللا ىلص لبٌمة، كإف كاف ا٣بطاب فيو للرسوؿ

                                                           

 معا٘ب، األزىرم ،ابلتاء حفصه  كقرأ ابلياء، ٰبىٍسىَبى ( )كىلى  كٞبزة عامر ابن قرأ ،(ِٓ/ْ) :للزجاج ،كإعرابو القرآف معا٘ب (ُ)
 .(ُْْ/ُ) :القراءات

 بتصرؼ. (ّٖٗ/ٗ) :ا٤بعا٘ب ركح ،األلوسي (ِ)
 
 



 

 

 ٕٛٙ 

 اهلداايت املستنبطة:
 ؛كٛبكْب الدين كالشريعة فيهم ،على كعدىم ابألمن كعدىم ابلستخالؼ ُب األرض  قدـ .ُ

هيمنة على حٌب تكوف قوية مكينة مي  ؛غّبىا سى ة هللا أنو ل أتمن أمة أبٍ ن  ٥بم أبف سي  اتنبيهن 
 أصقاعها.

 ،دللة كاضحة على أف خلفاء األمة مثل: أيب بكر ﴾ڄ ڄ ڄ ﴿: قولو تعأبُب  .ِ
كما   الن كام  األنو استخلفهم استخالفن  ؛ضى من هللا تعأبكانوا ٗبحل الرًٌ   ،كعلي ،كعثماف ،كعمر

كأخاؼ منهم األكاسرة  ،ا٤بغربإٔب  كفتح ٥بم البالد من ا٤بشرؽ ،استخلف الذين من قبلهم
 كالقياصرة.

 ـ.كالألف الوعد نوع من أنواع ال ؛مكلٌ ـ  عٌز كجٌل كأنو متكالإثبات صفة ال .ّ
سبب للرٞبة  ؛كاجتناب نواىيو ،ملسو هيلع هللا ىلص كإطاعة أكامر الرسوؿ ،كإيتاء الزكاة ،الصالةإف إقامة  .ْ

 الشاملة من هللا تعأب.
 

*      *      * 
 

 
 
 
 
 

  



 

 

 ٕٛٚ 

 البْٔتاالضتٝراٌ داخل  أدب

  ۈ ۆۈ  ۆ  ۇ ۇ ڭ ﮴ ﮳  ﮲ ۓ ۓ     ے  ے  ھ ھ ﴿

  وئ ەئەئ ائ ائ ىى ې ې ې    ې  ۉ  ۉ ۅ ۅ   ۋ ۋ  ٴۇ

 یجئ ی ی  ی  ىئ ىئىئ  ېئ ېئ ېئ ۈئ ۆئۈئ ۆئ ۇئ  ۇئ  وئ

 ڀ پ   پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ  يئ ىئ مئ حئ

  ڤ   ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ  ٿ  ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ       ڀ ڀڀ

 ڃ ڃڃ ڄ ڄ  ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ  ڤ

 [.َٔ-ٖٓ:النور] ﴾ڇ ڇ ڇ  چ چچ چ ڃ

 
 معاين املفردات:

 أم: دكف سن الحتالـ، كالبلوغ.: ﴾﮴ ڭ ۇ  ﴿
 حرج.: ﴾ۆئ  ﴿
 عن ا٢بيض، كالولد، كالستمتاع؛ لكربىن.العجائز من النساء الالٌب قعدف : ﴾ٹ  ﴿
 رات للزينة ا٣بفية.هً ظٍ مي : ﴾ڄ  ﴿

 سبب النزول:
عمر بن إٔب  ميٍدًلجي ٍبني عىٍمروك ا من األنصار يقاؿ لو:غالمن  ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿقاؿ ابن عباس: كٌجو  

رسوؿ هللا ه عمر رؤيتو ذلك، فقاؿ: اي رً كقت الظهّبة ليدعوه، فدخل فرأل عمر ٕبالة كى  ا٣بطاب 
ھ ھ  ﴿ كددت لو أف هللا تعأب أمران كهناان ُب حاؿ الستئذاف، فأنزؿ هللا تعأب ىذه اآلية:

كبّب،   كقاؿ مقاتل: نزلت ُب أ٠باء بنت أيب مرثد كاف ٥با غالـه . ﴾ے  ے     ۓ ۓ ﮲  



 

 

 ٕٛٛ 

لينا ُب حاؿ فقالت: إف خدمنا كغلماننا يدخلوف ع ملسو هيلع هللا ىلص ، فأتت رسوؿ هللاوي تٍ ىى رً كى   فدخل عليها ُب كقتو 
 .(ُ) نكرىها، فأنزؿ هللا تبارؾ كتعأب ىذه اآلية

 :املناسبة
كُب  ،بياف تتمة األحكاـ السابقة بعد ٛبهيد ما يوجب المتثاؿ ابألكامر كالنواىي الواردة فيها      

 .كالوعيد ،كالوعد ،كالَبىيب ،كالَبغيب ،األحكاـ الالحقة من التمثيالت
  :والبالغةاإلعراب والقراءات 

( نصبنا.قرأ أبو بكر عن عاصم، كٞبزة، كالكً  القراءات:  .ُ ثى عىٍورىاتو كقرأ الباقوف  سائي )ثىالى
( ابلرفع. ثي عىٍورىاتو  ا٤بعُب: قاؿ أبو منصور: من نصب )ثالثى عورات( فهو يتبعي الصفة. )ثىالى

ثي  ُب أكقات ثالثى عورات. ،ليستئذنكم الذين ملكت أٲبانكم ككذا ككذا كىمىٍن قػىرىأى )ثىالى
)  .(ِ) أراد: ىذه ا٣بصاؿ كقت العورات ،عىٍورىاتو

، ألهنا أكقات راحة كاسَبخاء فيتخفف فيها اإلنساف التعبري عن األوقات ِبلعوراتالبالغة:  .ِ
من ثيابو لذا شيرع الستئذاف على األطفاؿ كا٣بدـ، الذين جرت العادة ُب كثرة دخو٥بم 

أم كثرة ترددىم، كالتعبّب ابل٠بية يفيد  )طوافوف عليكم)ػ التعبّب بكخركجهم، كما يفيده 
 التوكيد كالثبات.
فهو من  ًمٍنها ٗبنطيوقو مفهـو الثا٘ب منهما. كلٌ مىٍْبً يػيقىٌرًري  كالىو أف يػيٍؤتىى ب الطرد والعكس:

 جاء ُب ىذه اآلية األٍمري  منهما ٤بفهـو اآلخر. كلٌ اإًلطناب، كفائدتو أتكيد منطوؽ  
كجاء بعد  ابلٍستئذاف ُب ثالثة أكقات، كىذا يفيد ٗبفهومو عدـ كجوب الستئذاف ُب غّبىا.

ذلك رىٍفعي ا١بناح عن الطواؼ دكف استئذاف ُب غّب األكقات الثالثة، كىذا يفيد ٗبفهومو 
ٗبنطوقو مفهـو الثا٘ب منهما، كىو من  امن القولْب مقٌررن  كل  فكاف   كجوب الستئذاف فيها.

                                                           

 .(ِّٗص) النزكؿ: أسباب الواحدم، (ُ)
 .(ُِِ/ِ) لبزىرم ،القراءات معا٘ب (ِ)

 



 

 

 ٕٜٛ 

 (ُ) كيد اللطيف.التأ
تقرير للحكم، فا تعأب أعلم ٗبا يصلح عباده، كىو  ﴾ٿ  ٿ  ٿ  ﴿ مجلة التذييل

 حكيم ُب شرائعو كأحكامو، كُب التذييل: تربية للنفوس على مراقبة من ل ٚبفى عليو خافية. 
 : خرب مبتدأ ٧بذكؼ، أم ىم طوافوف عليكم. ﴾ ۈئ ېئ ﴿ :قولو تعأب اإلعراب: .ّ

 التفسري:
ميركا عبيدكم كإماءكم، كاألطفاؿ األحرار دكف  ؛كعملوا بشرعو ،أيها الذين صد قوا هللا كرسولواي 

سن الحتالـ أف يستأذنوا عند الدخوؿ عليكم ُب أكقات عوراتكم الثالثة: من قبل صالة الفجر؛ ألنو 
بعد صالة  كمن ،خلع الثياب للقيلولة ،ككقت الظهّبة ،ثياب اليقظة كلبس ثياب النـو خلع كقتي 

، كىذه األكقات الثالثة عورات لكم، يى  ألنوالعشاء؛  فيها التسَب، أما فيما سواىا فال  لُّ قً كقت للنـو
حرج إذا دخلوا بغّب إذف؛ ٢باجتهم ُب الدخوؿ عليكم، فهم طوافوف عليكم للخدمة، كألف العادة 

حكاـ الستئذاف يبْبًٌ لكم بعض فيها لقضاء ا٤بصاّب. كما بْب  هللا لكم أإٔب  جرت بَبدد بعضكم
كإذا بلغ ، ُب تدبّبه أمورىم صلح خلقو، حكيمه آايتو كأحكامو كحججو كشرائع دينو. كهللا عليم ٗبا يي 

يف ابألحكاـ الشرعية، فعليهم أف يستأذنوا إذا أرادكا الدخوؿ ُب  كلاألطفاؿ منكم سن الحتالـ كالت
األكقات كما يستأذف الكبار، ككما يبْبًٌ هللا آداب الستئذاف يبْبًٌ هللا تعأب لكم آايتو. كهللا عليم  كلٌ 

كالعجائز من النساء الالٌب قعدف عن الستمتاع كالشهوة ، ٗبا يصلح عباده، حكيم ُب تشريعو
حرج عليهن أف  الرجاؿ كذلك، فهؤلء ل نُب الرجاؿ للزكاج، كل يطمع فيه لكربىن، فال يطمعن

يضعن بعض ثياهبن كالرداء الذم يكوف فوؽ الثياب غّب مظهرات كل متعرضات للزينة، كلٍبسهن ىذه 
 .أحسن ٥بن. كهللا ٠بيع ألقوالكم، عليم بنياتكم كأعمالكم - سَبنا كتعففنا -الثياب 

 اهلداايت املستنبطة:
كأكقات التعرم من  ،ألهنا أكقات خلوة الرجاؿ كالنساء ؛تعيْب الستئذاف ُب األكقات الثالثة .ُ

 .الثياب، كىي أكقات نـو
                                                           

بػىن كىة حسن بن الرٞبن عبد ،العربية البالغة (ُ)  .(ُٗ/ِ) :(قُِْٓ :ت) الدمشقي ا٤بيدا٘ب حى



 

 

 ٕٜٓ 

ألف هللا كجو  ؛د، العلم كاآلداب الشرعيةلن ك كٕب الصغّب، ٨باطب بتعليم من ٙبت كليتو من األ .ِ
﮳  ﮴ ڭ ۇ  ﴿ا٣بطاب إليهم بقولو:  كل  ﴾ھ ھ  ے  ے     ۓ ۓ ﮲ 

 .ٲبكن ذلك، إل ابلتعليم كالتأديب
لرؤية عورة  ةه الذم ىو مظن   كجو، كأف ال كا٤بكاف كلٌ حفظ العورات، كالحتياط لذلك من   .ّ

 اإلنساف فيو، أنو منهي عن الغتساؿ فيو كالستنجاء، ك٫بو ذلك.
ألهنم أصبحوا  ؛على من يريدكف الدخوؿ عليو ُب بيتو ،د إذا احتلمواكلكجوب استئذاف األ .ْ

 فْب.كلٌ م لن رجا
 

    *      *  * 
 

  



 

 

 ٕٜٔ 

 مً بْٔت معٔي٘ دٌّ إذٌ نلإباح٘ األ

 ک ک ک  ڑ ڑ   ژ ژ  ڈ ڈ   ڎ ڎ ڌ ڌ  ڍ ڍ ڇ ﴿

 ں ڱ  ڱ ڱ ڱ  ڳ ڳ  ڳ ڳ گ گ گ گ   ک

 ھ  ہ  ہ ہ  ہ ۀ ۀ ڻ ڻ  ڻ ڻ ں

 ۇ ڭ ﮴  ﮳ ۓ﮲  ۓ  ے ے ھ  ھ ھ

 ې ې ې ۉ  ۉ ۅ ۅ ۋ  ۋ ٴۇ ۈۈ  ۆ ۆ  ۇ

 ﴾ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ  ائ ىى ې
  .[ُٔ:النور]

 
 معاين املفردات:

 تم ٕبفظها ُب غيبة أصحاهبا.لكًٌ البيوت الٍب كي : ﴾ھ ے ے   ﴿
 متفرقْب.: ﴾ۈ ﴿

 سبب النزول:
قالت كاف ا٤بسلموف يرغبوف ُب النفّب مع رسوؿ هللا صلى هللا عليو كعلى آلو  اهنع هللا يضر عن عائشة

فكانوا  ،أحببتموا ما كلكيقولوف ٥بم قد أحللنا لكم أف أت ،(ُ)ضمناىمإٔب  كسلم فيدفعوف مفاتيحهم
 ﴾لىٍيسى عىلىى اأٍلىٍعمىى حىرىج﴿فأنزؿ هللا عز كجل  ،لنا أهنم أذنوا من غّب طيب نفس إنو ل ٰبلُّ  :يقولوف

 .(ِ) اآلية
                                                           

 الزمانة. الضمانة: (ُ)
 رجاؿ كرجالو :(ْٖ/ٕ) اجملمع: ُب ا٥بيثمي ا٢بافظ قاؿ ،(ُٔ/ّ) لبزار:ا زكائد عن األستار كشف ا٥بيثمي، (ِ)

 صحيح. سنده النقوؿ لباب ُب السيوطي كقاؿ الصحيح،



 

 

 ٕٜٕ 

 املناسبة:
البيوت ُب غّب العورات الثالث دكف إٔب  كم دخوؿ ا٤بماليك كالصبيافبعد أف ذكر هللا تعأب حي 

من  كلٚبلف أصحاب األعذار عن ا١بهاد من غّب استئذاف، كحكم األ حكماستئذاف، ذكر ىنا 
 م رضا أصحاهبا.لً إذا عي  ؛البيوت ا٤بذكورة ُب اآلية من غّب إذف صريح

 اإلعراب والبالغة 
إطناب بتكرار  :﴾ڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ ڎ ڎ   ڈ ڈ  ژ ژ   ڑ  ﴿قولو تعأب:   .ُ

 .اللحكم شرعن ا كتقريرن  اأتكيدن  ؛لفظ ا٢برج
 .(ُ)تشت ٝبع كىو ،عليو عطف كأشتااتن  وا،كلأت فاعل من حاؿ :﴾ۆ  ﴿ .ِ
 ا٤بؤمنْب أنفس جعل كقرابة، ادينن  منكم ىم الذين أىلها على: أم :﴾ۅ ۅ ۉ﴿ .ّ

 .(ِ)[ِٗ:النساء] ﴾  زبمب رب يئٱ﴿: تعأب كقولو الواحدة كالنفس
: قاؿ فكأنو اجلوسن  قعدت ابب من فهو موا،فسلًٌ  معُب من ا٤بصدر على منصوب :﴾ۉ  ﴿  .ْ

 (ّ) ٙبية. فحيوا
 (ْ)بو".  ا٤بختتمة األحكاـ كتفخيم التأكيد ٤بزيد": ﴾ائ  ائ ەئ ەئ  ﴿ تكرار .ٓ

 التفسري:
ُب ترؾ األمور الواجبة الٍب ل  ليس على أصحاب األعذار من العيٍمياف كذكم العرج كا٤برضى إٍبه 

يقدركف على القياـ هبا، كا١بهاد ك٫بوه، ٩با يتوقف على بصر األعمى أك سالمة األعرج أك صحة 
وا من البيوت الٍب فيها أزكاجكم كلُب أف أت حرجه  - أيها ا٤بؤمنوف -ا٤بريض، كليس على أنفسكم 

، أك أمهاتكم، أك إخوانكم، أك أخواتكم، د، أك من بيوت آابئكمكلكعيالكم، فيدخل فيها بيوت األ
                                                           

 .(ّْٔ/ِ) :ا٣ببّب ا٢بكيم ربنا كالـ معا٘ب بعض معرفة على اإلعانة ُب ا٤بنّب السراج الشربيِب، ا٣بطيب ((ُ
 .(ّْٔ/ِ) :ا٤برجع نفس ((ِ
 .(ّْٔ/ِ) :ا٤برجع نفس ((ّ
 .(ّْٔ/ِ) :ا٤برجع نفس ((ْ



 

 

 ٕٜٖ 

تم ٕبفظها ُب غيبة كلأك أعمامكم، أك عماتكم، أك أخوالكم، أك خالتكم، أك من البيوت الٍب كي 
وا ٦بتمعْب أك متفرقْب، فإذا دخلتم كلاألصدقاء، كل حرج عليكم أف أت بيوتأصحاهبا إبذهنم، أك من 

ضكم على بعض بتحية اإلسالـ، كىي: السالـ عليكم بيواتن مسكونة أك غّب مسكونة فليسلًٌم بع
كرٞبة هللا كبركاتو، أك السالـ علينا كعلى عباد هللا الصا٢بْب، إذا ٓب يوجد أحد، كىذه التحية شرعها 

بة للسامع، كٗبثل ىذا التبيْب يبْبًٌ هللا لكم دينو كآايتو؛ هللا، كىي مباركة تػيٍنًمي ا٤بودة كابة، طيبة ٧ببٌ 
 لتعقلوىا، كتعملوا هبا.
 اهلداايت املستنبطة:

لبلفاظ،   صصه ٨بي العرؼ كالعادة " كىي: أف ،يةكلٌ ُب ىذه اآلايت دليل على قاعدة عامة   .ُ
أف اإلنساف ٩بنوع من تناكؿ طعاـ غّبه، مع أف هللا أابح  فإف األصل ؛"كتخصيص اللفظ للفظ

مسألة تتوقف على اإلذف من مالك الشيء، إذا  كلٌ من بيوت ىؤلء، للعرؼ كالعادة، ف كلاأل
 علم إذنو ابلقوؿ أك العرؼ، جاز اإلقداـ عليو.

ألف هللا ٠بى  ؛كفيها دليل على أف األب ٯبوز لو أف أيخذ كيتملك من ماؿ كلده ما ل يضره .ِ
 لإلنساف. ابيتو بيتن 

 كلك٫بوٮبا، ٯبوز ٥بما األ ،فيها دليل على أف ا٤بتصرؼ ُب بيت اإلنساف، كزكجتو، كأختوك  .ّ
 عادة، كإطعاـ السائل ا٤بعتاد.

 وا ٦بتمعْب، أك متفرقْب، كلو أفضى ذلككلأ فيها دليل، على جواز ا٤بشاركة ُب الطعاـ، سواءن ك  .ْ
 .بعضهم أكثر من بعض كلأف أيإٔب 

ل إٍب كل حرج على أصحاب األعذار ُب التخلف عن ا١بهاد، كىم األعمى كاألعرج كا٤بريض،  .ٓ
يف الذم يشَبط فيو البصر، كعن األعرج كلم أف هللا رفع ا٢برج عن األعمى فيما يتعلق ابلتأ

يف بو، كما يتعذر من األفعاؿ مع كجود العرج، كعن ا٤بريض فيما كلفيما يشَبط فيو ا٤بشي للت
 .(ُ) ر ا٤برض ُب إسقاطو كالصـو كشركط الصالة كأركاهنا، كا١بهاد ك٫بو ذلك.يؤثًٌ 

  

                                                           

 .(ٕٔٓ)ص :الرٞبن الكرٙب تيسّب ،لسعدمل يراجع: ((ُ
 



 

 

 ٕٜٗ 

 ّالتخرٓس مً خمالف٘ أمسِ ملسو هيلع هللا ىلص عيد اخلسّج ّأدب خطاب الييباالضتٝراٌ 

 ٺ  ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ  پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ  ٱ ﴿     

 ڤ  ڤ ڤ ٹڤ ٹ ٹ   ٹ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٺٺ

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ  ڄ   ڄ ڄ ڦ  ڦ ڦ ڦ

 ژڑ ژ ڈ  ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ  ڇ ڇ   ڇ ڇ

 ں ڱ  ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ   ڳ گ گ گ گ  ک ک ک  ک ڑ

   ے ے ھھ ھ ھ  ہ ہ  ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻڻ ں

  [.ْٔ-ِٔالنور:] ﴾  ﮲ ۓ ۓ

 
 معاين املفردات:

 مهم من مصاّب ا٤بسلمْب ٝبعوا لو. أمره : ﴾ڀ ڀ ﴿
مدنداءكم لو أبف تقولوا: اي : ﴾ ڇ ڇ ﴿  ! كلكن قولوا: اي رسوؿ هللا!٧بي
 غاية ُب ذىاهبم ليجعلوا ،الن قلي الن قلي وفلُّ سى ، فينٍ ٱبرجوف خفية بغّب إذف: ﴾ڈ ژ﴿

 .ا٣بفاء
 .بو استَب إذا بكذا فالف لذ: ، يقاؿيستَب بعضهم ببعض ُب ا٣بركج: ﴾ژ ﴿
 ٧بنة، كشر، كعذاب.: ﴾گ ﴿

 سبب النزول:
قاؿ: كانوا   عن ابن عباس :﴾چ چ ڇ ڇ   ڇ ڇ  ڍ ڍ﴿قولو تعأب:       

مديقولوف: اي   ﴾چ چ ڇ ڇ   ڇ ڇ  ڍ ڍ﴿، اي أاب القاسم، فأنزؿ هللا: ٧بي



 

 

 ٕٜ٘ 

 .(ُ)رسوؿ هللافقالوا: اي نيب هللا، اي 
 املناسبة:

ما إذا كانوا بعد األمر ابلستئذاف عند الدخوؿ، أمر هللا تعأب ابلستئذاف حْب ا٣بركج، ل سيٌ       
أك تشاكر ُب أمر مهم، ٍب أمر  ،أك ٝباعة ،أك عيد ،من صالة ٝبعة ملسو هيلع هللا ىلص ُب أمر جامع مع الرسوؿ

 كرعاية األدب ُب ٨باطبتو، كحذرىم من ٨بالفة أمره كسنتو كشريعتو. ملسو هيلع هللا ىلص ا٤بؤمنْب بتعظيم النيب
 اإلعراب والبالغة 

 دخوؿ قد على الفعل ا٤بضارع ىنا يفيد التحقيق كالتكثّب. :﴾قد يعلم هللا﴿ .ُ
 مالكذين.: أم ،حاؿ ﴾الواذن ﴿: تعأب قولو .ِ
 فإف صحيح، كلٌ ك  كرسولو هللا: أم": الي ا١بالؿ كقاؿ يليو، ألنو ؛ أمره ُب "الضمّب .ّ

 .(ِ)اآلخر"  أمر ٨بالفة أحدٮبا أمر ٨بالفة
 التفسري:

على أمر  ملسو هيلع هللا ىلص إ٭با ا٤بؤمنوف حقنا ىم الذين صد قوا هللا كرسولو، كعملوا بشرعو، كإذا كانوا مع النيب
أيها  -ٝبعهم لو ُب مصلحة ا٤بسلمْب، ٓب ينصرؼ أحد منهم حٌب يستأذنو، إف الذين يستأذنونك 

ىم الذين يؤمنوف اب كرسولو حقنا، فإذا استأذنوؾ لبعض حاجتهم فىٍأذىف ٤بن شئت ٩بن طلب  -النيب 
 عباده التائبْب، رحيم هبم. اإلذف ُب النصراؼ لعذر، كاطلب ٥بم ا٤بغفرة من هللا. إف هللا غفور لذنوب

مدعند ندائكم رسوؿ هللا: اي  - أيها ا٤بؤمنوف -ل تقولوا  مد، كل اي ٧بي ، كما يقوؿ ذلك عبدهللابن  ٧بي
بعضكم لبعض، كلكن شٌرًفوه، كقولوا: اي نيب هللا، اي رسوؿ هللا. قد يعلم هللا ا٤بنافقْب الذين ٱبرجوف 

خفية بغّب إذنو، يلوذ بعضهم ببعض، فليىٍحذىر الذين ٱبالفوف أمر رسوؿ هللا أف  ملسو هيلع هللا ىلص من ٦بلس النيب

                                                           

 (.ِْٓٔ/ٖ) العظيم القرآف تفسّب ،حاًب أيب ابن (ُ)
مد  الدين جالؿك ، (ْٓٔ/ِ) :ا٣ببّب ا٢بكيم ربنا كالـ معا٘ب بعض معرفة على اإلعانة ُب ا٤بنّب السراج الشربيِب، (ِ) ٧بي

 .ط ،ا١باللْب تفسّب ،(قُُٗ :ت) السيوطي بكر أيب بن الرٞبن عبد الدين كجالؿ ،(قْٖٔ :ت) الي أٞبد بن
 .(ْٗٔ)ص: أكٔب .ط ،القاىرة - ا٢بديث دار
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 تنزؿ هبم ٧بنة كشر، أك يصيبهم عذاب مؤٓب موجع ُب اآلخرة.
، قد أحاط علمو ٔبميع ما أنتم عليو، كيـو اتدبّبن كاألرض خلقنا كملكنا ك  السماكاتأل إف  ما ُب 

شيء عليم، ل ٚبفى عليو  كلٌ ىم بعملهم، كٯبازيهم عليو، كهللا بيرجع العباد إليو ُب اآلخرة، ٱبرب 
 أعما٥بم كأحوا٥بم.

 

 اهلداايت املستنبطة:
أصل من نظاـ ا١بماعات ُب  ،﴾پ پ پ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ٺ ٺ﴿ قولو تعأب: .ُ

 .اجتماع إماـ كرئيس يدير أمر ذلك الجتماع كلٌ ألف من السنة أف يكوف ل ؛مصاّب األمة
ٝبع الناس فيو إلذاعة إٔب  كىو ما لإلماـ من حاجة، الستئذاف ُب األمر ا١بامعكجبت اآلية أ .ِ

 .ابجتماعهم، كللحركب ُب الدين، أك لَبىيب عدكٌ  ةو ن  مصلحة، من إقامة سي 
أك اإلماـ اجملتهد  ملسو هيلع هللا ىلص الرسوؿإٔب  دليل على التفويض ،﴾ڦ ڦ  ڦ ڄ ﴿قولو تعأب:  .ّ

ليجتهد فيو برأيو النابع من أصوؿ الشريعة كركح التشريع، كا٤بنسجم مع ا٤ببادئ  ؛بعض أمر الدين
 .الشرعية

 

*      *      * 
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  ملف اإلدماشأىػط٘ /       

 

 أنشطة
 ة كبْب األحكاـ الواردة فيها؟السُّور كيف نربط بْب اآلايت الكونية الواردة ُب   يانقش .ُ

  ملف اإلذماز
 اكتيب ٕبثنا حوؿ بالغة التذييل ُب سورة النور.  .ُ
 اكتيب ٕبثنا عن ركائع التشبيهات ُب سورة النور. .ِ
 ة. السُّور ا حوؿ دقائق مسائل اإلعراب ُب ٕبثن  اكتيب .ّ
 ة مع توجيهها. السُّور القراءات الواردة ُب  ياٝبع .ْ

 

 : التعله مصادز      

 للقرطيب. ،ا١بامع ألحكاـ القرآف .ُ
 أليب حياف. ،ايطالبحر  .ِ
 لبلوسي.  ،ركح ا٤بعا٘ب .ّ
 .للصابو٘ب ،ركائع البياف ُب تفسّب آايت األحكاـ .ْ
 

 : التكْٓه   

    ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ  پ  پ پ پ    ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿ :قاؿ تعأب -ُس

 ڄ ڄ ڄ  ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ      ڤ  ڤ ڤ ٹ ٹ  ٹ ٹ  ٿ  ٿ ٿٿ  ٺ ٺ  ٺ
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 ژ  ڈ ڈ ڎ ڌڎ  ڌ ڍ  ڍ ڇ  ڇ ڇ ڇ  چ چ چ چ ڃ  ڃ ڃ ڃ

 [.ّ-ُ:النور] ﴾ ژ
معُب سورة كإعراهبا؟ كما نوع الفاء ُب فاجلدكا؟ ك٤باذا جاء التعبّب ابلرأفة كٓب يقل كل أتخذكم هبما  بيِب

اإلٲباف اب كاليـو اآلخر؟ كما  حذؼ جواب الشرط ُب اآلية الثانية؟ ك٤باذا خص   رٞبة؟ كما سرُّ 
ا٢بكمة ُب اإلشهاد؟ ك٤باذا خص ا٤بؤمنْب؟ كما حكم زكاج العفيف للزانية؟ كما سبب نزكؿ اآلية 

 الثالثة؟ كما ا٢بكمة من ٙبرٙب ذلك الزكاج؟ كما حكمة ٙبرٙب الزان؟ كما ىي الغاية من إقامة ا٢بد؟ 
   ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ  چ چ چ ڃ ڃ ﴿ :قاؿ تعأب -ِس

 ڳ ڳ ڳ  ڳ گ گ گ گ  کک ک ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎڎ ڌ

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ  ڻ ڻ ڻ  ڻ ں  ں ڱ ڱ  ڱ   ڱ

 ۈ ۈ ۆ ۆ   ۇ ۇ ڭ  ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ  ھ     ھ ھ

    ائ ائ ىى ې  ې ې ۉې ۉ ۅ ۅ  ۋۋ ٴۇ

 :[ِٔ-ِِ:]النور ﴾ وئ ەئ ەئ
كما معُب ىذا الوصف  ؟كما صلتها ٗبا قبلها ؟كما سبب نزكؿ ىذه اآلية ؟كل أيتل()ما نوع ل ُب   
تً كما معُب ) ؟حفٍ كما معُب الص   ؟(أيكليو اٍلفىٍضًل ًمٍنكيٍم كىالس عىةً ) ( ك٤باذا استحق اٍلميٍحصىنىاًت اٍلغىاًفالى

  ؟القاذؼ ىذه العقوبة
 ىئ ىئ  ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ  ۇئ وئ﴿ :قاؿ تعأب -ّس

كما نوع )ل(  ؟كماذا أفاد النداء بصيغة اإلٲباف ،صلة ىذه اآلايت ٗبا قبلها بيًٌِب إْب اآلية.﴾ىئ
ديكاٍ  ٓب ٍ  فىًإف﴿ ،﴾تستأنسوا حٌب﴿ ػػك٤باذا جاء التعبّب ب ؟(كإعراب )بيواتن  كما ا٤براد  ؟﴾اأىحىدن  ًفيهىا ٘بًى

 كما ىي ا٢بكمة من الستئذاف؟  ؟كىل الستئذاف فقط ٤بن خارج البيت ؟ابلبيوت غّب ا٤بسكونة
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