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  شكر وتقدیر

:  r، ویقول الرسول ]٤٠: النمل[ ﴾...ِلَنْفِسهِ  َیْشُكرُ  َفِإنََّما َشَكرَ  َوَمنْ  ...﴿ :یقول اهللا تعالى
، واعترافًا مني بالفضل والتقدیر ألهله أتقدم بجزیل الشكر )١()اللَّهَ  َیْشُكرُ  َال  النَّاَس  َیْشُكرُ  الَ  َمنْ (

، حیث یقف "حفظه اهللا ورعاه" والعرفان والتقدیر إلى أستاذي الفاضل الدكتور ریاض محمود قاسم 
وله اإلشراف على رسالتي، فقد منحني الكثیر من وقته وجهده، وخبرته، لساني عاجزًا عن شكره لقب

فلم یبخل عليَّ بتوجیهه ونصحه وٕارشاده، فكان نعم المشرف الذي لمست وشاهدت فیه العلم 
الوافي، والنصیحة السدیدة وسعة الصدر، وكان له الفضل الكبیر بعد اهللا في إخراج هذا الجهد 

  .الصحة ودوام العافیةالمتواضع متمنیًا له وافر 
األستاذ : كما أتقدم بجزیل الشكر والتقدیر إلى الدكتورین الفاضلین عضوي لجنة المناقشة

. عبداهللا علي المالحي حفظه اهللا ورعاه، والدكتور زهدي محمد أبو نعمة حفظه اهللا ورعاه: الدكتور
ما ثانیًة بأن مالحظاتهما حول هذه لتفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة، وكلي ثقة باهللا أوًال، ثم به

الرسالة سیكون لها بالغ األثر في إثرائها، وٕاخراجها في أحسن صورة، فجزاهما اهللا عنا خیر 
  .الجزاء

وأتقدم بخالص الشكر واالمتنان إلى كلیة أصول الدین بالجامعة اإلسالمیة، على عطائها 
  .المستمر والممیز

الجامعة اإلسالمیة، وأخص بالذكر قسم التفسیر وعلوم كما وأشكر عمادة الدراسات العلیا ب
القرآن الذي یسر لي فرصة االلتحاق ببرنامج الماجستیر، وأخص بالشكر العمیق أعضاء الهیئة 
التدریسیة الكرام بقسم التفسیر وعلوم القرآن، والشكر موصول إلى رئاسة الجامعة اإلسالمیة 

ة الجامعة اإلسالمیة لما وفروه من خدمة لطالب وٕادارتها، وكذلك أشكر القائمین على مكتب
  .وطالبات العلم

وال أنسى الشكر الجزیل لزوجتي العزیزة، وأبنائي الكرام على ما وفروه لي من جٍو مناسٍب 
  . لكتابة الرسالة

  
  
  

                                                           
، قال )٣٣٩/ ٤(١٩٥٤سنن الترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إلیك، ح  -  ١

  .الترمذي هذا حدیٌث صحیٌح، وحكم األلباني صحیح



 ب 
 

   اإلهـــداء 
 
 

 .إلى خاتم األنبیاء والمرسلین محمد بن عبد اهللا صلوات ربي وسالمه علیه •
 .أرواح الشهداء األبطال الذین قدموا أرواحهم فداء للدین والوطنإلى جمیع  •
إلى الذین بذال عمرهما وجهدهما ومالهما في سبیل تعلیمي وتربیتي، وأعطیاني من حبهما  •

وشفقتهما ما ال قدرة لي على أداء حقهما، ووفاء قدرهما، إلى روح والدتي العزیزة رحمها 
 .اهللا، وأبي الكریم حفظه اهللا

زوجتي وأبنائي األعزاء، الذین وفروا لي سبل الراحة للقیام بإتمام رسالتي على أكمل إلى  •
 . وجه

 .إلى إخواني وأخواتي حفظهم اهللا تعالى •
 .إلى جمیع أقاربي وأصدقائي في العمل والدراسة •
 .إلى كل هؤالء وٕالى المسلمین عامة •

، وأن یجعله في میزان المولى عزوجل أن یتقبله مني أهدي هذا الجهد المتواضع سائالً 
 .حسناتي یوم القیامة

  

 .إنه ولي ذلك والقادر علیه

  
  
  



 

 ج 
 

 المقدمة
  ةــدمــالمق

نحمده، ونستعینه، ونستغفره، ونستهدیه، ونعوذ باهللا من شرور  الحمد هللا رب العالمین،
أنفسنا ومن سیئات أعمالنا من یهده اهللا فال مضل له، ومن یضلل فال هادي له، ثم الحمد هللا 

بریة، المتفضل على جمیع خلقه بالنعم والبركات، حیث َمّن اُهللا على اإلنسان بأن خلقه في خالق ال
ْنَساَن ِفي َأْحَسِن َتْقِویٍم﴾: أحسن تقویم، وكرمه أعظم تكریم، قال تعالى ] ٤: التین[ ﴿َلَقْد َخَلْقَنا اإلِْ

ْنَسانُ : قال تعالى ،ودعاه لینظر ویتأمل في نفسه * ُخِلَق ِمْن َماٍء َداِفٍق * ِممَّ ُخِلَق  ﴿َفْلَیْنُظِر اإلِْ
ْلِب َوالتَّرَاِئِب﴾   ].٦-٥: الطارق[ َیْخُرُج ِمْن َبْیِن الصُّ

عدد ما أحاط  ،على آله وصحبه وسلم تسلیما كثیراو ، r على رسول اهللا محمد صلِّ اللهم
وعثمان وعلي، نا أبي بكر وعمر تبه علمك، وخط به قلمك، وأحصاه كتابك، وارَض اللهم عن ساد

فمعلوٌم أنَّ : وعن الصحابة أجمعین، وعن التابعین وتابعیهم بإحسان إلى یوم الدین، أما بعد 
القرآن الكریم هو دستور هذه األمة، ومصدر عزتها؛ ألنه كتاب هدایٍة وٕاعجاز، ففیه من التفكر 

َوِفي َأْنُفِسُكْم ﴿:تعالى والتدبر في خلق اهللا تعالى ما یدل على قدرة اهللا في خلق اإلنسان حیث قال
  ].٢١: الذاریات[ َأَفَال ُتْبِصُروَن﴾
في نحو مائة ورد ذكرها ثالثة وأربعین عضوًا، قرابة عدد أعضاء جسم اإلنسان  وقد بلغ

  .آیة من القرآن الكریم، وهذا یدلل على أهمیة الموضوع
ان بهذا التفكر والتفكر في خلق اإلنسان نوٌع من أنواع العبادات، لكي یتوصل اإلنس

َسُنِریِهْم آَیاِتَنا ِفي اْآلَفاِق َوِفي َأْنُفِسِهْم َحتَّى ﴿ :القویمة، قال تعالى والتدبر والتأمل للعبادة السلیمة
  ]٥٣: فصلت[ َیَتَبیََّن َلُهْم َأنَُّه اْلَحقُّ َأَوَلْم َیْكِف ِبَربَِّك َأنَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهیٌد﴾

كریم أعضاء جسم اإلنسان، وذلك لبیان أهمیة خلق هذه األعضاء في وقد ذكر القرآن ال
أعضاء جسم اإلنسان في القرآن الكریم دراسة ( جسم اإلنسان، وقد جاءت الرسالة، بعنوان 

  ).موضوعیة
وقد أحببت أن أدخل في ثنایا علم التفسیر، من خالل تناول أعضاء جسم اإلنسان في 

وبیان مواضعها في السور الموجودة فیها، ومن ثم تفسیرها تفسیرًا  القرآن الكریم، وذلك باستقرائها
  .موضوعیاً 

واهللا أسأل أن یوفقني إلى طاعته، وأن یجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكریم، وأن یعلمني 
  .ما ینفعني، وینفعني بما علمني، إنه ولي ذلك والقادر علیه 

  أهمیة الموضوع: أوال 
 :من خالل ما یليتنبع أهمیة هذا الموضوع  
  .تعلق موضوع هذه الدراسة بأشرف كتاب على هذه البسیطة، أال وهو القرآن الكریم  .١
  .حداثة هذا الموضوع من حیث العرض بشكل موضوعي مستقل  .٢



 

 د 
 

 المقدمة
  .بیان أهمیة التدبر في خلق اهللا في اإلنسان للوصول إلى العبادة الصحیحة  .٣
 .Uهذا الموضوع یبین كرامة اإلنسان عند اهللا .٤

  أسباب اختیار الموضوع: ثانیا 
 نآاإلنسان في مواضع كثیرة في القر  اعتناء القرآن الكریم بأعضاء اإلنسان فقد ُذكرت أعضاء .١

 .الكریم
إبراز صورة واضحة عن هذه األعضاء التي غفل الناس عن التأمل والتدبر في دورها في  .٢

 .القرآن الكریم
  .  اهللا وخاصتهرجاء أن نكون من أهل القرآن، الذین هم أهل  .٣
على الكتابة في هذا  ریاض محمود قاسم/ الدكتور تشجیع وموافقة أستاذي ومشرفي الفاضل .٤

  . طرق من قبُل في دراسٍة علمیٍة ُمَحَكَمةٍ الموضوع حیث إّنه موضوع  نادر وقیم لم یُ 
 .افتقار المكتبة اإلسالمیة إلى دراسة علمیة ُمَحّكَمة حول هذا الموضوع .٥
  .درة اهللا في خلق اإلنسانإظهار وبیان ق .٦
  .الفائدة العظیمة والثمرة الكبیرة التي ستعود عليَّ من خالل دراستي لهذا الموضوع .٧

                                                                                                                             أهداف الدراسة: ثالثا
   :نَّ لهذه الدراسة أهداًفا كثیرة وغایات متعددة، أذكر أهمهاإ

جمع اآلیات التي ورد فیها أعضاء جسم اإلنسان، وتتبع تفسیر هذه اآلیات من كتب التفسیر . ١
  .وبیان وجه اإلعجاز فیها

  .تحصیل ما وعدنا اهللا سبحانه وتعالى من أجر عظیم لخدمة كتابه العزیز. ٢
.                                       اإلنسان الواردة في القرآن الكریم، وبیان عظمة الخالق في الخلق الوقوف على أعضاء. ٣
    .إثراء المكتبة اإلسالمیة بدراسٍة علمیٍة ُمَحَكَمٍة تتناول موضوعًا جدیدًا تفتقر إلیه. ٤
لنتائج والتوصیات، التي فتح آفاق جدیدة أمام الدارسین وطلبة العلم الشرعي، وذلك من خالل ا. ٥

  .سیخرج بها الباحث في الخاتمة إن شاء اهللا تعالى
 كأعضاء الوضوءعبادة االطالع على عنایة اهللا تعالى بهذه األعضاء، فمنها ما ذكر لل. ٦

، ومنها ما ذكر لتبیان شدة تأثرها بالعذاب كالجلود، والبطون، واألمعاء، والظهور، ومنها ما والتیمم
مها في اإلعراض والصد عن سبیل اهللا كاآلذان واألصابع واألفواه، ومنها ما ذكر في ذكر الستخدا

، ومنها ما ذكر في تأیید اهللا لألنبیاء بمعجزاتهم، ومنها ما ذكر للبشرى كالبنان واألعناق القتال
  ...... والطمأنینة

وأن هذه الدراسة  ، خاصةثراء الموضوع بكل ما هو جدید، وإ استكمال جهود العلماء السابقین. ٧
  .لم یكتب بها رسالة علمیة ُمَحَكَمة
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 المقدمة
  

  الدراسات السابقة: رابعا
على الرغم من أهمیة الموضوع في حیاة المسلم، وعلى الرغم من كثرة اآلیات التي وردت  

بعد البحث واالطالع فیما ُكتب في هذا الموضوع، لم أجد رسالًة علمیًة ُمَحّكَمًة، تحیط فیه، و 
هذه الدراسة نب هذا الموضوع في إطار دراسٍة علمیٍة تطبیقیٍة متخصصٍة، وقد جاءت بجمیع جوا

وبعد مراسلة مركز الملك فیصل للدراسات والبحوث اإلسالمیة حول  ،لبیان أهمیة الموضوع
  .الموضوع، كان الرد بعدم وجود رسالة محكمة تناولت الموضوع بشكل متكامل

  :في البحث منهابعض البحوث التي تساعد  وقد وجدتُ 
الكلیات والجزئیات في القرآن الكریم دراسة داللیة للطالب : اإلنسان/ رسالة ماجستیر بعنوان  -١
م تحت إشراف ٢٠١١سالم محمد یاسین الحیحي من جامعة النجاح الوطنیة بنابلس عام / 

  .یحیى عبد الرؤوف جبر/ الدكتور
الجسم التي ألفاظ أعضاء / حث األولالمب: واشتملت على عدة فصول منها، الفصل الرابع

 ألفاظ أعضاء جسم/ المبحث الثاني ................) كالجلد، الشوى، الدم(ُتعد مكونات أساسیة 
  ............................)العین، األذن، الید، األنف، اللسان(اإلنسان التي ُتعد مداخل الحس 

أسامة جمیل عبد الغني / آن الكریم  للطالب رسالة ماجستیر بعنوان لغة الجسد في القر  -٢
         ،عودة عبداهللا/تحت إشراف الدكتور م٢٠١٢ربایعة من جامعة النجاح الوطنیة بنابلس عام 

تحدث الباحث فیه عن العیون في القرآن / تحدثت الرسالة عن عدة فصول، منها الفصل الثالث
، والرأس مس،عن حركات الید واألصابعل الخاالكریم، والوجه ومالمحه، بینما تحدث الفص

  ...............والرجل
، وكان هذا )أعضاء جسم اإلنسان في القرآن(للدكتور أحمد الَحَجاوي بعنوان مقاًال وجدُت  -٣

  .المقال قد ُكتب في موقِع أهل القرآن
                                                                                                                   حدود الدراسة: خامسا 

.                                                                                                                  التعریف بأعضاء الجسم الواردة في اآلیات. ١
                                                                .      ذكر دور هذه األعضاء وبیان أهمیتها. ٢
أعضاء جسم الرجوع إلى أمهات كتب التفسیر من أجل تفسیر اآلیات التي ورد فیها ذكر . ٣

  .، والكتب التي لها عالقة بالموضوع اإلنسان في القرآن الكریم
  .عدم االستطراد في التفسیر حتى ال أخرج عن الموضوع. ٤
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 المقدمة
سیعتمد الباحث في هذا البحث على المنهِج االستقرائي الموضوعي : منهج الباحث: سادسا
، فالبحث عبارة عن دراسة موضوعیة آلیات األعضاء، وأداة البحث استقراء تفسیر اآلیات لآلیات

  . القرآنیة ذات الصلة بالموضوع
  :كالتالي وطریقتي في البحث

م اإلنسان في القرآن، وكتابتها بالرسم العثماني، جمع اآلیات التي تتحدث عن أعضاء جس -١
، وذكر اآلیات حسب نزولها في القرآن وبالرجوع إلى كتاب المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكریم

 .الكریم
 .تقسیم اآلیات إلى مجموعات، كل مجموعة تتحدث عن موضوع -٢
 ،والقرطبي والرازي، ي،الرجوع إلى كتب التفسیر القدیمة كالطبري، وابن كثیر، والزمخشر  -٣

 .....والتحریر والتنویر ،والمنار ،والحدیثة كظالل القرآن
ِإْذ ﴿ :إبراز إعجاز القرآن الكریم في كثیر من األعضاء التي سُتذكر في اآلیات، كقوله تعالى -٤

ي ُقُلوِب الَِّذیَن َكَفُروا الرُّْعَب ُیوِحي َربَُّك ِإَلى اْلَمَالِئَكِة َأنِّي َمَعُكْم َفَثبُِّتوا الَِّذیَن آَمُنوا َسأُْلِقي فِ 
لماذا خص أعلى العنق والبنان؟  ]١٢: األنفال[ ﴾َفاْضِرُبوا َفْوَق اْألَْعَناِق َواْضِرُبوا ِمْنُهْم ُكلَّ َبَنانٍ 

 ......وهكذا
 .إن وجد ذكر سبب النزول -٥
 .تخریج األحادیث الواردة في الرسالة، تخریجًا علمیًا والحكم علیها ما أمكن -٦
 .بیان معاني المفردات الغریبة، بالرجوع إلى المعاجم اللغویة األصیلة  -٧
 .عمل تراجم لألعالم غیر المشهورین، أما المشهورون فال أترجم لهم لشهرتهم -٨
 .إثبات اآلیات القرآنیة في متن الرسالة، َمشُكولة بالرسم العثماني -٩

 .تبع المنهج االستقرائيأس - ١٠
لطول الموضوع وتعدد جوانبه  قدر المستطاع ح في التفسیرسألتزم جانب االختصار واإلیضا  - ١١
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  المبحث األول
    )والتیمم ،فرائض الوضوء(األعضاء التي ذكرت في الطهارة   

 حسوسة، حیث كانت أول آیات القرآنیحث على الطهارة المعنویة والم دینٌ  اإلسالمُ 
 الكفروب من طهارة القلو  یاب من النجاسات المحسوسة،تحث على طهارة الث الكریم نزوالً 

وبین رسول  ]٥ -  ٣: المدثر[ ]َوالرُّْجَز َفاْهُجرْ * َوِثَیاَبَك َفَطهِّر* َوَربََّك َفَكبِّرْ [ :تعالى النفاق، قالو 
َأنَُّه َسِمَع  t روي َعْن َأِبي ُهَرْیَرةَ  فقد ، أّن الوضوء هو سبٌب مباشر من أسباب النظافة r اهللا

َذِلَك : َأنَّ َنَهرًا ِبَباِب َأَحِدُكْم َیْغَتِسُل ِفیِه ُكلَّ َیْوٍم َخْمًسا، َما َتُقولُ َأرََأْیُتْم َلْو (: َیُقولُ  r َرُسوَل اللَّهِ 
َلَواِت الَخْمِس، َیْمُحو اللَُّه : (َال ُیْبِقي ِمْن َدَرِنِه َشْیًئا، َقالَ : َقاُلوا" ُیْبِقي ِمْن َدَرِنِه  َفَذِلَك ِمْثُل الصَّ

  )١()ِبِه الَخَطاَیا
  فرائض الوضوء : المطلب األول

َالِة َفاْغِسُلوا ُوُجوَهُكمْ [ :قال تعالى َوَأْیِدَیُكْم ِإَلى اْلَمرَاِفِق َواْمَسُحوا  َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا ِإَذا ُقْمُتْم ِإَلى الصَّ
 ]٦: المائدة[ ]ِبُرُءوِسُكْم َوَأْرُجَلُكْم ِإَلى اْلَكْعَبْینِ 

 فرائضتعالى  وقد ذكرة من الطهارة، ة، وكان البد للصالإّن أعظم الطاعات بعد اإلیمان الصال
َالِة َفاْغِسُلوا ُوُجوَهُكمْ (: َفَقالَ  ،في هذه اآلیة  الوضوء   ...)َوَأْیِدَیُكمْ  َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا ِإَذا ُقْمُتْم ِإَلى الصَّ
   :سبب نزول اآلیة: أوالً 

 النَِّبيُّ  َفَأَناخَ  الَمِدیَنَة، َداِخُلونَ  َوَنْحنُ  ِباْلَبْیَداءِ  ِلي ِقَالَدةٌ  َسَقَطتْ ( :قالت عن عائشة
r،  ََحَبْستِ : َوَقالَ  َشِدیَدًة، َلْكَزةً  )٣(َفَلَكَزِني َبْكرٍ  َأُبو َأْقَبلَ  رَاِقًدا، َحْجِري ِفي )٢(رَْأَسهُ  َفَثَنى َوَنَزل 

 اْسَتْیَقظَ  r النَِّبيَّ  ِإنَّ  ُثمَّ  َأْوَجَعِني، َوَقدْ  r اللَّهِ  َرُسولِ  ِلَمَكانِ  ،)٤(الَمْوتُ  َفِبي ِقَالَدةٍ  ِفي النَّاَس 
ْبُح، َوَحَضَرتِ   ِإَلى ُقْمُتمْ  ِإَذا آَمُنوا الَِّذینَ  َأیَُّها َیا (:َفَنَزَلتْ "  ُیوَجدْ  َفَلمْ  الَماءُ  َفاْلُتِمَس  الصُّ
َالةِ  اللَُّه ِللنَّاِس ِفیُكْم َیا آَل َأِبي َبْكٍر، َما َأْنُتْم ِإالَّ َبَرَكٌة َلَقْد َباَرَك  tْبُن ُحَضْیرٍ اُأَسْیُد  َفَقالَ  )...الصَّ

  )٥(.t  َلُهمْ 
والصالة ال ، عند القیام إلى الصالة اهللا ذكر آیة الوضوء لیحث المؤمنین على الطهارةو 

 :rوُل اللَِّه َقاَل َرسُ : َیُقولُ   tَأَبي ُهَرْیَرةَ  تصح لمن كان محدثًا إال بوضوء، بدلیل ما روي عن

                                                           
  ).١/١١٢( ٥٢٨صحیح البخاري، كتاب الصلوات، باب الصلوات الخمس، ح  -  ١
  ).١٠١/ ١(المعجم الوسیط : انظر. ُیَقال ثنى َصدره على َكَذا طواه َعَلْیِه وستره: فثنى رأسه -  ٢
در بالَكفِّ : اللَّْكز: لكزني -  ٣  ).٢٦٨/ ٤(النهایة في غریب الحدیث واألثر : انظر. الدَّفع ِفي الصَّ
  ).٦/٥١(حاشیة صحیح البخاري : انظر .أي كاد ینزل بي الموت من شدة الوجع: فبي الموت -٤
  ). ٦/٥١( ٤٦٠٨، ح )فلم تجدوا ماء فتیمموا(صحیح البخاري، كتاب الوضوء، باب  -  ٥
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 الفصل األول

أَ (  ؟ tالَحَدُث َیا َأَبا ُهَرْیَرةَ  َما: َقاَل َرُجٌل ِمْن َحْضَرَمْوتَ  )١()َال ُتْقَبُل َصَالُة َمْن َأْحَدَث َحتَّى َیَتَوضَّ
  .ُفَساٌء َأْو ُضَراطٌ : َقالَ 
  :جماليالتفسیر اإل: ثانیاً 

َالةِ ِذیَن آَمُنوا ِإذَ َیا َأیَُّها الَّ  ( :اختلف أهل التأویل في قوله: "الطبري وقال  )ا ُقْمُتْم ِإَلى الصَّ
  أمراٌد به كلَّ حال قام إلیها، أو بعضها؟ وأّي أحوال القیام إلیها؟

الطبري وهو أّن المقصود بالقیام هو جمیع أحوال القیام إلى الصالة بعد أي حدث،  وما رجحه
  )٢(.ینقض الطهارة

عمومه في جمیع األحوال، وأن هذه الطهارة  المراد بالقیام إلى الصالة أنّ  اآلیةوظاهر 
تجب لكل صالة، وعلیه داود الظاهري، ولكن جمهور المسلمین على أن الطهارة ال تجب على 
من قام إلى الصالة إال إذا كان محدثا، فهم یقیدون القیام الذي خوطب أهله بالطهارة بالتلبس 

  )٣( .فاغسلوا وجوهكم إذا قمتم إلى الصالة محدثین: بالحدث، فالمعنى عندهم
إسالة  هو )َفاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم َوَأْیِدَیُكْم ِإَلى اْلَمَراِفقِ (":والمراد بالَغسل بالفتح في قوله تعالى

   .ن وسخ وغیره مما یراد تنظیفه منهالماء على الشيء، والغرض منه إزالة ما على الشيء م
  tَعِن اْبِن َعبَّاسٍ ، اء الوضوءهذه األعضاء أثنأنه غسل r  اهللا وقد ورد عن رسول

َأ َفَغَسَل َوْجَهُه ُثمَّ َأَخَذ َغْرَفًة ِمْن َماٍء َفَمْضَمَض ِبَها َواْسَتْنَشَق ُثمَّ َأَخَذ َغْرَفًة ِمنْ   َماٍء َأنَُّه َتَوضَّ
َخَذ َغْرَفًة ِمْن َماٍء َفَغَسَل ِبَها َوْجَهُه ثمَّ أَ  َفَجَعَل ِبَها َهَكَذا َأَضاَفَها ِإَلى َیِدِه اُألْخَرى َفَغَسَل ِبِهَما

َفًة ِمْن َماٍء َیَدُه اْلُیْمَنى ثُمَّ َأَخَذ َغْرَفًة ِمْن َماٍء َفَغَسَل ِبَها َیَدُه اْلُیْسَرى ُثمَّ َمَسَح ِبرَْأِسِه ُثمَّ َأَخَذ َغرْ 
َرى َفَغَسَل ِبَها ِرْجَلُه، َیْعِني اْلُیْسَرى، ثُمَّ َفَرشَّ َعَلى ِرْجِلِه اْلُیْمَنى َحتَّى َغَسَلَها ثمَّ َأَخَذ َغْرَفًة ُأخْ 

أُ  r َقاَل َهَكَذا رََأْیُت َرُسوَل اهللاِ  رََأْیُت ُعْثَماَن ْبَن : َقالَ   t)٥(وَعْن ُحْمرَاَن ْبِن َأَبانَ  )٤( .َیَتَوضَّ
َأ، َفَأْفَرَغ َعَلى َیَدْیِه َثَالثًا َفَغَسَلُهَما، ثُمَّ تَ   tَعفَّانَ  َمْضَمَض َواْسَتْنَشَق، ُثمَّ َغَسَل َوْجَهُه َتَوضَّ

، ُثمَّ َغَسَل َثَالثًا، ُثمَّ َغَسَل َیَدْیِه اْلُیْمَنى ِإَلى اْلِمْرَفِق َثَالثًا، ُثمَّ اْلُیْسَرى ِمْثَل َذِلَك، ُثمَّ َمَسَح ِبرَْأِسهِ 
َأ َنْحَو ُوُضوِئي، ثُمَّ  rرََأْیُت َرُسوَل اللَِّه : الَ َقَدَمُه اْلُیْمَنى َثَالثًا ثُمَّ اْلُیْسَرى ِمْثَل َذِلَك، ُثمَّ قَ  َتَوضَّ

                                                           
 ).١/٣٩( ١٣٥باب ال تقبل صالة بدون طهور، ح البخاري، كتاب الوضوء،  صحیح -  ١
  ).١٩/ ٧(جامع البیان  : انظر -  ٢
 ).١٨٢/ ٦( تفسیر المنار  :انظر -  ٣
 ).١/٤٠( ١٤٠ صحیح البخاري، كتاب الوضوء، باُب َغْسِل الَوْجِه ِبالَیَدْیِن ِمْن َغْرَفٍة َواِحَدٍة، ح -  ٤
 یدیزِ  ْبن َوَعَطاء ،الزبیر ْبن ُعْرَوة َعنهُ  روى ،ُعْثَمان َعن یروي َعفَّان ْبن ُعْثَمان مولى أبان ْبن حْمَران - ٥

: انظر. البصریون َعنهُ  َفكتب اْلَبْصَرة قدم ،اْلَوِلید ْبن َخاِلد سباهم الَّذین من التَّْمر عین سبى من َوَكانَ  ،اللَّْیِثيّ 
  .)١٧٩/ ٤( حبان البن الثقات



 األعضاء التي ذكرت في الطهارة، والحدود، والقتال

٥ 
 

 الفصل األول

َأ َنْحَو ُوُضوِئي َهَذا ُثمَّ َقاَم َفَرَكَع َرْكَعَتْیِن َال ُیَحدُِّث ِفیِهَما َنْفَسُه ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ ": َقالَ  َم َمْن َتَوضَّ
التي یجب  ي اآلیة هي فرائض الوضوءوهذا یدل على أن األعضاء المذكورة ف )١()ِمْن َذْنِبِه 

، ومنها ما یجب المسح علیه، من هذه األعضاء ما یجب غسلهو ، القیام بها حتى یصح الوضوء
َفاْغِسُلوا (: قوله تعالى :، والدلیل على ذلك)، واألیدي، واألرجلالوجه(التي یجب فیها الغسل و 

   ).ْرُجَلُكْم ِإَلى اْلَكْعَبْینِ َوأَ  ...ُوُجوَهُكْم َوَأْیِدَیُكْم ِإَلى اْلَمَراِفقِ 
  :المعنى اللغوي: اً ثالث

ه من أعلى تسطیح الجبهة إلى أسفل اللحیین طوال، ومن دَّ حَ جمع وجه، وَ  )الوجوه(و
  )٢( ،اسم للجلدة الممتدة من الجبهة إلى الذقن وهو شحمة األذن إلى شحمة األذن عرضا،

ها في الوضوء من دُّ حَ تعمل بها، وَ جمع ید، وهي الجارحة التي تبطش و  )األیدي(و 
  .رؤوس األصابع إلى المرافق

وهو مفصل الساعد أو الذراع من األعلى والعضد من  ،جمع مرفق )اْلَمراِفق(و 
  )٣(.األسفل

هما العظمان  )اْلَكْعَبْینِ "(ون، باوكّل ما بین العقدتین من القصب والّرمح یقال له كع"
  )٤(".من الجانبین الناتئان عند اتصال الساق بالقدم

ألصقوا  :الباء لإللصاق، أي )َواْمَسُحوا ِبُرُؤِسُكمْ ( :بدلیل قولهفإنها تمسح  الرأسأما و 
أقل ما یصدق علیه  ،فیكفي فیه عند الشافعي ،المسح بها من غیر إسالة ماء، وهو اسم جنس

   .وهو مسح بعض الشعر
 ى الیسرى، وذلك یدل على أنّ تقدیم الیمنى عل األیدي واألرجل ولم یذكرتعالى ذكر و 

  )٥(...الواجب هو غسل الیدین بأي صفة كان واهللا أعلم
   :القراءات: اً رابع

 على معطوفة أنها وحجتهم بالفتح )كموأرجلَ ( وحفص والكسائي عامر وابن نافع قرأ
 في الواجب هو الغسل أن على الدلیل :الزجاج قال ،علیهما الغسل فأوجبوا واألیدي ،الوجوه

 ولم )المرافق إلى( الید تحدید في جاء كما )الكعبین إلى( :قوله تحدید یجوز ال المسح وأن جلالر 

                                                           
 .)٢٠٤/ ١( ٢٢٦، كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء وكماله، ح مسلم صحیح -  ١
 .)٨٨/ ٦( رس معجم مقاییس اللغة البن فا: انظر -  ٢
  .)٤٥ /١( اللغة في المنجد: انظر -  ٣
  ). ١٠٠/  ٦(التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج  -  ٤

  ).٣٠٤/  ١١( مفاتیح الغیب: انظر -  ٥
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 ویجوز :قالالقرآن  في تحدید بغیر )برؤوسكم وامسحوا( :قال تحدید المسح من شيء في یأتِ 
  )١( .ذلك على دل )الكعبین إلى( :قوله ألن ؛واغسلوا معنى على )وأرجلكم( یقرأ أن

 الرؤوس على عطفاً  خفضا )كموأرجلِ ( بكر َوَأُبو َوَحْمَزة َعْمرو َوَأُبو كثیر نابْ  َوَقَرأَ 
   .ومسحتان تانغسل اْلوُضوء :َقالَ  َأنه t َعبَّاس اْبن َعن ُرِويَ  َما َذِلك ِفي وحجتهم

َواب  َویجوز جَلْینالر  َنْحو اْلَواِجب ُهوَ  اْلغْسل َأن اْألَْمَصار ُفَقَهاء َعَلْیهِ  َما الَقْول من َوالصَّ
 لْألولِ  اْلَمْعنى ِفي َوِهي للجوار اْألَْقَرب اْلَعاِمل على حملت بالخفض )كموأرجلِ ( :َقْوله یكون َأن
  )٢(.لْألولِ  اْلَمْعنى ِفي َوُهوَ  اْألَْقَرب على َفیحمل خرب َضب ُجحر َهَذا ُیَقال َكَما

َعْبَد اللَِّه  رجلٌ  َسَألَ ین، یمسح رأسه كله، ویغسل الرجلین إلى الكعب r وكان رسول اهللا
َأ َلُهْم ُوُضوَء النَِّبيِّ  )٤(َفَدَعا ِبَتْورٍ  rَعْن ُوُضوِء النَِّبيِّ  t)٣(َزْیدٍ ْبَن ا َفَأْكَفَأ ( rِمْن َماٍء َفَتَوضَّ

َمَض َواْستَْنَشَق َواْسَتْنَثَر، َعَلى َیِدِه ِمَن التَّْوِر، َفَغَسَل َیَدْیِه َثَالثًا، ثُمَّ َأْدَخَل َیَدُه ِفي التَّْوِر، َفَمضْ 
ُثمَّ َأْدَخَل َثَالَث َغَرَفاٍت، ُثمَّ َأْدَخَل َیَدُه َفَغَسَل َوْجَهُه َثَالثًا، ُثمَّ َغَسَل َیَدْیِه َمرََّتْیِن ِإَلى الِمْرَفَقْیِن، 

  )٥()ْجَلْیِه ِإَلى الَكْعَبْینِ َیَدُه رَْأَسُه، َفَأْقَبَل ِبِهَما َوَأْدَبَر َمرًَّة َواِحَدًة، ُثمَّ َغَسَل رِ 
قال نزل القرآن بالمسح والسنة بالغسل، فیكون مسح الرجلین (: t عن أنس وروي
ِحیحِ و  )٦(.)منسوخا بالسنة رأى قوما یتوّضؤون َوَأْعَقاُبُهْم َتُلوُح، َفَناَدى  r َأنَّ َرُسول اهللا( :ِفي الصَّ

 عصر بعد الفقهاء أجمع وقد" .)٧()أو ثالثاً  َمرََّتْینِ  )النَّارِ  َوْیٌل ِلْألَْعَقاِب ِمنَ (َفَناَدى ِبَأْعَلى َصْوِتِه 
 :قالوا الشیعة، من اإلمامیة إال ذلك عن یشذ ولم الوضوء في الرجلین غسل وجوب على التابعین

 لـــعــــوج ح،ـــــوالمس الغسل بین التخییر رأى: الطبري جریر ابن وٕاال المسح، إال الرجلین في لیس
   تینراءــــالق

  

                                                           
 .)٢٤٢ /١( القراءات في السبعة ،)٢٢١ /١( القراءات حجة: انظر -  ١
 .)٢٢٣ /١( القراءات حجة: انظر -  ٢
  بدرا شهد كان شجاعا ،حابي، من أهل المدینةص: بن عاصم بن كعب النجاري األنصاري عبد اهللا بن زید -  ٣
، أسد الغابة البن )٨٨/ ٤(األعالم للزركلي : انظر.احدیث ٤٨له  ،وقتل مسیلة الكذاب، یوم الیمامة 

  ).٣/٢٥٠(األثیر
  .)١٩٩/ ١( واألثر الحدیث غریب في النهایة: انظر. ِمْنهُ  ُیَتوضأ َوَقدْ  ، ِحَجاَرةٍ  َأوْ  ُصْفر ِمنْ  ِإَناءٌ  ُهوَ : تور -  ٤
صحیح مسلم، : انظر )١/٤٨( ١٨٦، حدیث رقم ...مسح الرأس صحیح البخاري، كتاب الوضوء، باب  - ٥

 ).١/٢٠٤( ٢٢٦، ح ...كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء 
  ). ١٣٠/  ٦(التحریر والتنویر: انظر -  ٦
صحیح مسلم، كتاب الطهارة،  ،)١/٤٤( ١٦٥سل األعقاب، ح صحیح البخاري، كتاب الوضوء، باب غ -  ٧

 ).١/٢١٤( ٢٤١، ح ...باب وجوب غسل الرجلین
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 العمل في التخییر یرون من رأي على إحداهما ترجیح یمكن لم إذا اإلخبار في روایتین بمنزلة
  )١(."المرجح یعرف لم إذا

المسح على  أضافت حكمًا جدیدًا، وهو حكم جوازأنَّ قراءة الخفض  یرى الباحثو 
  .ولیلة، وللمسافر ثالثة أیام بلیالیهن الخفین للمقیم یوماً 

فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطیئة نظر إلیها بعینه مع توضأ  إذا المسلم أنّ و  
الماء، فإذا غسل یدیه خرجت من یدیه كل خطیئة بطشتها یداه مع الماء، فإذا غسل رجلیه 

  .وهكذا باقي األعضاء خرجت كل خطیئة مشتها رجاله
  :لفتات واللطائفال: اً خامس

رتقى إلى الحدیث عن الطهارة والصالة لما فرغ اُهللا من الحدیث عن الطعام والزواج ا -١
  .والذي به یتكامل وجود اإلنسان ن التمتع الطیب في حیاة اإلنساناستكماًال أللوا

إلى جانب طیبات الطعام  ؛طیبات الروح الخالصة، لفتة إلى لون آخر من الطیباتفهي   
جو  اللقاء مع اهللا، فيلوٌن یجد فیه قلب المؤمن ما ال یجده في سائر المتاع؛ إنه متاع  والنساء

  .من الُطهر والخشوع والنقاء
 ،والحرمة ،كأحكام الصید في الحل ،والنكاح ،كأحكام الطعام ،أحكام الطهارة والصالة إنّ  -٢

  . وكلها دین اهللا ،كلها عبادة هللا في السلم والحرب ،كأحكام التعامل مع الناس
فال بد  ،مرفوع إلیه، ونجوى وٕاسرار ودعاءٌ  - سبحانه - بین یدیه مع اهللا، ووقوفٌ  الصالة لقاءٌ و 

ومن هنا كان  ،ال بد من تطهر جسدي یصاحبه تهیؤ روحي، لهذا الموقف من استعداد
  )٢(الوضوء
  :اإلعجاز العلمي في الوضوء: اً سادس

َأ َفَأْحَسَن اْلُوُضوَء َخَرَجْت (: r الوضوء وقایة من األمراض الجلدیة قال َمْن َتَوضَّ
ِإنَّ ُأمَِّتي ُیْدَعْوَن َیْوَم الِقَیاَمِة ُغر ا (: وقال )٣()ْن َجَسِدِه، َحتَّى َتْخُرَج ِمْن َتْحِت َأْظَفارِهِ َخَطاَیاُه مِ 

ِلیَن ِمْن آثَاِر الُوُضوِء، َفَمِن اْسَتَطاَع ِمْنُكْم َأْن ُیِطیَل غُ    )٤()رََّتُه َفْلَیْفَعلْ ُمَحجَّ
وما  ،إزالة الغبار في فائدة إلى الكعبین دمینولغسل الوجه والیدین إلى المرفقین والق

فضال عن تنظیف البشرة من المواد الدهنیة التي تفرزها الغدد  ،یحتوى علیه من الجراثیم
                                                           

  ). ١٣٠/  ٦(التحریر والتنویر  -  ١
  ).٨٤٩/ ٢(ظالل القرآن  في: انظر -  ٢
  ).١/٢١٦(٢٤٥، ح ...صحیح مسلم، كتاب الطهارة، باب خروج الخطایا  -  ٣
صحیح مسلم، كتاب الطهارة، ، )١/٣٩(١٣٦، ح...اب فضل الوضوء ب صحیح البخاري، كتاب الوضوء، - ٤

 ).١/٢١٦( ٢٤٦، ح ...الطهارة، باب استحباب إطالة 
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إال  ؛وقد ثبت علمیا أن المیكروبات ال تهاجم جلد اإلنسان ،باإلضافة إلى إزالة العرق ،الجلدیة
ویلة بدون غسل ألعضائه فإن إفرازات الجلد فإن اإلنسان إذا مكث فترة ط إذا أهمل نظافته

 وهذه الحكة باألظافر ،حكة شدیدة ةمحدث ،وعرق تتراكم على سطح الجلد ،المختلفة من دهون
كذلك فإن اإلفرازات المتراكمة هي ، التي غالبا ما تكون غیر نظیفة تدخل المیكروبات إلى الجلد

 ،ء بأركانه قد سبق علم البكتریولوجیا الحدیثةلهذا فإن الوضو  ،كي تتكاثر وتنمو ؛دعوة للبكتریا
الذي ال  ،والفطریات التي تهاجم الجلد ،على اكتشاف البكتریا والعلماء الذین استعانوا بالمجهر

  )١(.یعتني صاحبه بنظافته
بیَن أصابِع القدمیِن، كما یمنُع  ،وٕاّن الوضوَء یكفُل للمتوضئ الوقایَة من نموِّ الفطریاتِ 

ِد بااللتهاباِت، والتقیحاِت، والتجمعاِت الصدیدیِة، ویقلُِّل من احتماِل حدوِث سرطاِن إصابَة الجل
الجلِد؛ ألنه یزیُل المواَد الكیماویَة قبَل أن تتراكَم، وقبَل أْن تتجمَع على سطِح الجلِد، لذلك فهذه 

  .حقیقٌة ثابتٌة أّن اإلصابَة بسرطاِن الجلِد تقلُّ في البالِد اإلسالمیةِ 
وتدلیك هذه األجزاء یعتبر بمثابة تنشیط لجریان  ،والقدمین ،والیدین ،غسل الوجهلمراد من وا

فیزداد اطمئنانًا  ،التي تحت الجلد، وهذا ینعكس على الحالة النفسیة للمؤمن ،یةالدم في األوع
راف واألط ،والساعدین ،من الیدین ،ثبت أیضًا أن الدورة الدمویة في األطراف العلویةو .وسكینة
والساقین، أضعف منها في األعضاء األخرى؛ لبعدها عن المركز الذي هو  ،من القدمینالسفلیة 

القلب؛ فإن غسلها مع دلكها یقوي الدورة الدمویة، لهذه األعضاء من الجسم، مما یزید في نشاط 
الوضوء، وفي بحث حدیث تبین التأثیر الجید للماء، على اإلنسان أثناء ... الشخص وفعالیته

في إزالة التوتر والقلق، لذلك یشعر المؤمن أثناء وضوئه بالطمأنینة، وهذا من أسرار الوضوء، 
اب، یؤدي إلى استرخاء األعصالوضوء إذ إّن سقوط رذاذ الماء على أعضاء الجسم، أثناء 

  ) ٢(.واألرق ،وحاالت القلق ،م العضلیةوالعضالت، ویتخلص الجسم من ارتفاع ضغط الدم، واآلال
هو   )الوضوء( رذاذ المـاء على الوجه والیدین بل إنّ  ،للماء قوة سحریة نّ أ یرى الباحثو 

األدلة على ( العلمياإلعجاز ومن ذلك كله یتجلى . ..وٕازالة التوتر ،أفضل وسیلة لالسترخاء
  .ووقائیة وما یحمله من فوائد صحیةفي اإلسالم، الوضوء في شرعیة  ،)صدق الوحي والنبوة

  

جدا  فعالةٌ  من وسائل النظافة، وهو وسیلةٌ  وسیلةٌ الوضوء ف ا ُبني على النظافةندین نّ إ
اإلنسان، فوضوء المسلم للصالة یعید توازن للتغلب على التعب واإلرهاق، كما أنه یجدد نشاط 

                                                           
: محمد كامل عبد الصمد المصدر -ویةاإلعجاز العلمي في اإلسالم والسنة النب: اإلعجاز القرآني: انظر - ١

 لقرآن في القاهرةمن ندوات جمعیة اإلعجاز العلمي ل"  ١٩٩٤سنة  ٢٩٦مجلة اإلصالح العدد 
 ).١/٧٣(موسوعة اإلعجاز العلمي في القرآن والسنة  :انظر -  ٢
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إلنسان، ویصلح ما بها من خلل بعد تنقیة المرء من ذنوبه الطاقة التي تسري في مسارات جسم ا
الجسمیة، أما من الناحیة الحسیة والمعنویة ففي الحالة النفسیة و  ىلها تأثیر عل وخطایاه التي

ما  على ذلك یدلو  ،م إذ یعالج الخلل الموجود بالجسمعالج خفي لسائر أعضاء الجسالوضوء 
 ِمْنُكمْ  َما: قال ،حدثني عن الوضوء یا رسول اهللا: قلت(: قال tعن عمرو بن عبسة  روي
 ثُمَّ  َوَخَیاِشیِمِه، َوِفیهِ  َوْجِهِه، َخَطاَیا َخرَّتْ  ِإالَّ  َفَیْنَتِثرُ  َوَیْسَتْنِشقُ  َفَیَتَمْضَمُض، َوُضوَءهُ  ُیَقرِّبُ  َرُجلٌ 
 َیْغِسلُ  ُثمَّ  اْلَماِء، َمعَ  ِلْحَیِتهِ  َأْطرَافِ  ِمنْ  َوْجِههِ  َخَطاَیا َخرَّتْ  ِإالَّ  اُهللا، َأَمَرهُ  َكَما َوْجَههُ  َغَسلَ  ِإَذا

 َخَطاَیا َخرَّتْ  ِإالَّ  رَْأَسُه، َیْمَسحُ  ُثمَّ  اْلَماِء، َمعَ  َأَناِمِلهِ  ِمنْ  َیَدْیهِ  َخَطاَیا َخرَّتْ  ِإالَّ  اْلِمْرَفَقْیِن، ِإَلى َیَدْیهِ 
 ِمنْ  ِرْجَلْیهِ  َخَطاَیا َخرَّتْ  ِإالَّ  اْلَكْعَبْیِن، ِإَلى َقَدَمْیهِ  َیْغِسلُ  ُثمَّ  اْلَماِء، َمعَ  َشْعرِهِ  َأْطرَافِ  ِمنْ  هِ رَْأسِ 

َدهُ  َعَلْیهِ  َوَأْثَنى اهللاَ  َفَحِمدَ  َفَصلَّى، َقامَ  ُهوَ  َفِإنْ  اْلَماِء، َمعَ  َأَناِمِلهِ   َوَفرَّغَ  ،َأْهلٌ  َلهُ  ُهوَ  ِبالَِّذي َوَمجَّ
  ١) () ُأمُّهُ  َوَلَدْتهُ  َیْومَ  َكَهْیَئِتهِ  َخِطیَئِتهِ  ِمنْ  اْنَصَرفَ  ِإالَّ  ِللَِّه، َقْلَبهُ 

ترتكب الذنوب والخطایا،  التي ألنها أكثر األعضاء ؛ُذكرت هذه األعضاء أنّ  الخالصةو 
  .- أعلم واهللا- بالوضوء لتتطهر من ذنوبها  الید، والعین، والرجل، لفال بد من غس
   .)الوجوه، واألیدي( التیمم: المطلب الثاني

َالَة َوَأْنُتْم ُسَكاَرى َحتَّى َتْعَلُموا َما َتُقوُلوَن َوَال ُجُنًبا  [:قال تعالى َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا َال َتْقَرُبوا الصَّ
ْو َعَلى َسَفٍر َأْو َجاَء َأَحٌد ِمْنُكْم ِمَن اْلَغاِئِط َأْو ِإالَّ َعاِبِري َسِبیٍل َحتَّى َتْغَتِسُلوا َوإِْن ُكْنُتْم َمْرَضى أَ 

اللََّه َكاَن َالَمْسُتُم النَِّساَء َفَلْم َتِجُدوا َماًء َفَتَیمَُّموا َصِعیًدا َطیًِّبا َفاْمَسُحوا ِبُوُجوِهُكْم َوَأْیِدیُكْم ِإنَّ 
  ]٤٣: النساء[ ]َعُفو ا َغُفورًا

  :سبب نزول اآلیة: أوالً  
ْسَفارِِه، أ ِفي َبْعضِ  r َخَرْجَنا َمَع َرُسوِل اللَّهِ  :َقاَلتْ ( rَزْوِج النَِّبيِّ  َعْن َعاِئَشةَ    

َعَلى الِتَماِسِه،  rِلي، َفَأَقاَم َرُسوُل اللَّه  َحتَّى ِإَذا ُكنَّا ِباْلَبْیَداِء، َأْو ِبَذاِت الَجْیِش، اْنَقَطَع ِعْقدٌ 
دِّیقِ َوَأَقاَم النَّاُس َمَعهُ    t، َوَلْیُسوا َعَلى َماٍء، َوَلْیَس َمَعُهْم َماٌء، َفَأَتى  النَّاُس ِإَلى َأِبي َبْكٍر الصِّ

َوِبالنَّاِس، َوَلْیُسوا َعَلى َماٍء،  r ، َأَقاَمْت ِبَرُسوِل اللَّهِ َأَال َتَرى َما َصَنَعْت َعاِئَشةُ : َفَقاُلوا
: َواِضٌع رَْأَسُه َعَلى َفِخِذي َقْد َناَم، َفَقالَ  r َوَرُسوُل اللَّهِ  tو َبْكرٍ َوَلْیَس َمَعُهْم َماٌء؟ َفَجاَء َأبُ 

َفَعاَتَبِني : َوالنَّاَس َوَلْیُسوا َعَلى َماٍء َوَلْیَس َمَعُهْم َماٌء، َقاَلْت َعاِئَشةُ  r َحَبْسِت َرُسوَل اللَّهِ 
ُنِني ِبَیِدِه ِفي َخاِصَرِتي، َوَال َیْمَنُعِني ِمَن َوَجَعَل َیْطعَ ُه َأْن َیُقوَل َما َشاَء اللَّ : ، َوَقالَ tَأُبو َبْكرٍ 

َحتَّى َأْصَبَح َعَلى َغْیِر َماٍء  r َعَلى َفِخِذي، َفَقاَم َرُسوُل اللَّهِ  r التََّحرُِّك ِإالَّ َمَكاُن َرُسوِل اللَّهِ 
                                                           

  )٥٧٠/ ١( ٨٣٢باب إسالم عمرو بن عبسة، ح  ، كتاب صالة المسافرین وقصرها،مسلم صحیح  -١
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ِل َبَرَكِتُكْم َیا آَل َأِبي َبْكٍر، : tُن ُحَضْیرٍ بْیُد َفَقاَل ُأسَ  )َفَأْنَزَل اللَُّه آَیَة التََّیمُِّم َفَتَیمَُّموا( َما ِهَي ِبَأوَّ
یرحمك اهللا یا عائشة، ما : وفي روایة )١()َفَبَعْثَنا الَبِعیَر الَِّذي ُكْنُت َعَلْیِه َفِإَذا الِعْقُد َتْحَتهُ : َقاَلتْ 

فبعثنا البعیر الذي : ةقالت عائش ،إال وجعل اهللا فیه للمسلمین فرجانزل بك أمر تكرهینه 
  )٢(كنت علیه، فوجدنا العقد تحته

 ً   :المعنى اللغوي: ثانیا
واالغتسال عبارة عن إفاضة الماء على البدن كله، ومن شأن الجنابة أن تحدث تهیجا "

وروى اإلمام ؛ یزیله الماء البدن كله ویعقبها فتور، وضعف ففي المجموع العصبي فیتأثر بها 
 ِبِه، َفَقالَ  َفَصَرخَ  ِعْتَبانَ  َبابِ  َعَلى r اهللاِ  َرُسولُ  قد َوَقفَ أنه :  دهمسلم في صحیحه بسن

 اهللاِ  َرُسولُ  َقالَ  َعَلْیِه؟ َماَذا ،)٣(ُیْمنِ  َوَلمْ  اْمرََأِتهِ  َعنِ  ُیْعَجلُ  الرَُّجلَ  َأرََأْیتَ  اِهللا، َرُسولَ  َیا: ِعْتَبانُ 
r :)َلو َكان: ا َمِن اْعَتَرَض َعَلى ِحْكَمة التَّْشِریع، َوَقالَ ذجهل ه دَوقَ  )٤(.)اْلَماءِ  ِمنَ  اْلَماءُ  ِإنََّما 
َله عَناسِل، َفَأْوجب اُهللا َتعالى ِفیَما جاِء التَّ ْلَجَناَبِة ِإالَّ َغسل َأْعضا َأْوَجَب ِفي ایُن ُمَواِفًقا ِلْلَعْقِل َلمالدِّ 

  )٥( ْنسان ِفي ِصَالتِه النَّظافَة َوالنَّشاطغاَیًة ِللنَّهِي عن صَالِة اْلُجُنِب َأْن َیتحرَّى اْإلِ 
هو : الغائط، و قصدك: تیممك اهللا بحفظه، أي: عربتقول ال ،القصد: لغة هو )التیمم(و

هو : )الصعید(و، ذلك عن التغوط، وهو الحدث األصغرالمكان المطمئن من األرض، كنى ب
: جر، والحجر، والنبات، وقیلكل ما صعد على وجه األرض، فیدخل فیه التراب، والرمل، والش

  )٦(.ترابا أملس طیبا: أي ]٤٠ :لكهفا[ ]َزَلًقا َصِعیًدا َفُتْصِبحَ [ :قوله تعالى بدلیلهو التراب فقط، 
  :القراءات: ثالثاً 

 النَِّساء دون للرَِّجال اْلِفْعل جعال ألف ِبَغْیر )النَِّساء لمستم َأو( َواْلكَساِئيّ  َحْمَزة َقَرأَ 
 َأَرادَ  اْلِجَماع دون َما اللَّْمس tعمر اْبن َعن ،والغمزة كالقبلة اْلِجَماع دون َما اللَّْمس َأن وحجتهما

 اْثَنْینِ  من ِإالَّ  تكون َال  َواْلُمَالَمَسة جامعتم َأي ِباْأللف )المستم َأو( اْلَباُقونَ  َوَقَرأَ  ،ِباْلَیدِ  اللَّْمس
 َوَلِكن جامعتم :َأي )النَِّساء المستم( :َقْوله تعالىو  ،الرجل تالمس َواْلَمْرَأة ،اْلَمْرَأة یالمس الرجل

                                                           
 .)٦/٥٠( ٤٦٠٧ ، ح...باب فلم تجدوا ماء كتاب تفسیر القرآن،  صحیح البخاري، -  ١
  ).١٠/٥( ول للواحديأسباب النز  ،) ٥/٨١( التفسیر المنیر: انظر -  ٢
/ ١( مسلم صحیححاشیة : منیه، انظر أراق :أي أنزل إذا إمناء الرجل أمنى یقال ینزل لم :أي) یمن لم( -  ٣

٢٦٩(.  
 ).١/٢٦٩( ٣٤٣ ح ،)إنما الماء من الماء(باب  ، كتاب الحیض،صحیح مسلم -  ٤
 ).٥/٩٦(تفسیر المنار :انظر -  ٥
 ).٢/٣١٨(بن كثیر ال القرآن العظیم یرتفس:  انظر -  ٦
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 یكني كریم اهللا ِإن َوَقالَ  ،َواْلِجَماع الغشیان ُهوَ  :َقالَ  )المستم َأو( t َعبَّاس اْبن َوَعن ،یكني اهللا
  )١(اْلِجَماع َوُهوَ  واإلفضاء والتغشي والمباشرة َواْلُمَالَمَسة الرََّفث َعن

مُ  )َفاْمَسُحوا ِبُوُجوِهُكْم َوَأْیِدیُكمْ (: لىتعا َوَقْوُلهُ  الوضوء في  ضاءبعض أع بدل عن التََّیمُّ
   .یكفي مسح الوجه والیدین فقطف كل األعضاءالتطهر به، ال 

  :جمالياإل تفسیرال: رابعاً 
والیدین إلى  ،أنه یجب أن یمسح الوجه :األولُ  اْلَقْولُ  :في التیمم واختلف العلماء

: َوالثَّاِلثُ  ،والیدین إلى الكفین بضربتین ،نه یجب مسح الوجهأ :َواْلَقْوُل الثَّاِني ،ضربتینالمرفقین ب
 في یرد لمأنه  والراجح القول الثالث واهللا أعلم )٢(.والكفین بضربة واحدة ،أنه یكفي مسح الوجه

َأَما : t ِن الَخطَّابِ ِلُعَمَر بْ  tَفَقاَل َعمَّاُر ْبُن َیاِسرٍ ( t عمار حدیث من أصرح وال أصح ذلك
، َوَأمَّا َأَنا َفَتَمعَّْكتُ  َفَصلَّْیُت، َفَذَكْرُت ِللنَِّبيِّ  )٣(َتْذُكُر َأنَّا ُكنَّا ِفي َسَفٍر َأَنا َوَأْنَت، َفَأمَّا َأْنَت َفَلْم ُتَصلِّ

r َُّفَقاَل النَِّبي ،r" :َفَضَرَب النَِّبيُّ  "ِإنََّما َكاَن َیْكِفیَك َهَكَذاr  َِّبَكفَّْیِه اَألْرَض، َوَنَفَخ ِفیِهَما، ثُم
 مسح في واالقتصار واحدة، بضربة االكتفاء الحدیث، هذا ففي )٤()َمَسَح ِبِهَما َوْجَهُه َوَكفَّْیهِ 

 به یعفر وال منه، وینفخهما یدیه ینفض أن بالتراب، تیمم لمن السنة من وان الكفین، على الیدین
  )٥(.وجهه

 rإلى الِمْرفقین لما روى أنه  :األیدي أي )مسحوا ِبُوُجوِهُكْم َوَأْیِدَیُكمْ فا: (وقوله تعالى
ٕاما من باب التغلیب، وأن و  )٦( تیّمم ومسح یدیه إلى ِمْرفقیه وألنه بدٌل من الوضوء فیتقدر بَقَدره

ه والیدین، وٕاما أن یكون إرشادا لألفضل، وأن ،الغالب أن یكون له غبار یمسح منه ویعلق بالوجه
دون بقیة  ن فقطیوالید ،مسح في التیمم الوجهأنه ی ر فهو أولىإذا أمكن التراب الذي فیه غبا

عن إدخال التراب في  شامل لجمیع الوجه وأنه یعممه بالمسح، إال أنه معفوٌ ، أو هو األعضاء
  . ولو خفیفة ، وفیما تحت الشعورالفم واألنف
، فلو كان یشترط عند اإلطالق كذلك ألن الیدین ؛ن تمسحان إلى الكوعین فقطاالیدو 

  )٧(.إیصال المسح إلى الذراعین لقیده اهللا بذلك، كما قیده في الوضوء
                                                           

 .)٢٠٤ /١( القراءات حجة: انظر -  ١
 ).٢/٣٢٠(بن كثیر ال القرآن العظیم تفسیر: انظر -  ٢
  ).٨٧٨/ ٢(المعجم الوسیط : انظر. تمرغ ِفي التَُّراب وتقلب ِفیِه : تمعك -  ٣
 .)٧٥/ ١( ٣٣٨، كتاب التیمم، باب المتیمم هل ینفخ بهما؟ ح صحیح البخاري -  ٤
  .)٨٠-٧٩/ ١( السنة فقه:  انظر -  ٥
 ).٢/١٨١( إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم: انظر -  ٦
 ).١/٢٢٢( سیر مدارك التنزیل وحقائق التأویلتف :انظر -  ٧
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 جعل التیمم قاصرا على مسح الوجه )منه فامسحوا ِبُوُجوِهُكْم َوَأْیِدَیُكمْ (: تعالى َوَقْوُلهُ 
ا، وال یطهیرا حس، إذ لیس المقصود منه تط مسح ما سواهما من أعضاء الوضوءوالیدین، وأسق

  )١(.تجدید النشاط، ولكن مجرد استحضار استكمال الحالة للصالة
والوضوء،  ،قد وردت في الطهارة هنا من هذا المبحث أن أعضاء الجسمالخالصة 

، وكل ذلك لحكمة من اهللا وهي األیدي، واألرجل، والكعبین، والمرافق، والوجوه، والرؤوسوالتیمم، 
  .تعالى

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 ).٥/٧٠(التحریر والتنویر : انظر -  ١
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  ملبحث الثانيا

كرت يف احلدود
ُ
  .األعضاء التي ذ

  :مطالب أربعةویشتمل على 
ف، و األنو ن، والعی( حكم القصاص  :المطلب األول
  .)انسناألو ن، اذاآلو 
  .)تقطیع األیدي، واألرجل( حد الحرابة : المطلب الثاني
  .)الید( حد السرقة : المطلب الثالث
قطع (للسحرة المؤمنین تهدید فرعون :  المطلب الرابع

  .)األیدي واألرجل
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  لمبحث الثانيا
  الحدود األعضاء التي ُذكرت في

لقد خلق اهللا اإلنسان في أحسن تقویم، وحرم قتله بأي حال من األحوال إال في حاالت 
المفارق للجماعة، وحفاظًا على  محددة، كالنفس بالنفس، والثیب الزاني، والمارق من الدین،

  :البشریة كتب اهللا القصاص، وقد ورد ذلك في عدة آیات منهاالنفس 
  .)انسناألو ، ناذاآلو  ف،و األنو ن، والعی( حكم القصاص :المطلب األول

ِن ذُ َوَكَتْبَنا َعَلْیِهْم ِفیَها َأنَّ النَّْفَس ِبالنَّْفِس َواْلَعْیَن ِباْلَعْیِن َواْألَْنَف ِباْألَْنِف َواْألُُذَن ِباْألُ [: قال تعالى
 للَّهُ َوالسِّنَّ ِبالسِّنِّ َواْلُجُروَح ِقَصاٌص َفَمْن َتَصدََّق ِبِه َفُهَو َكفَّاَرٌة َلُه َوَمْن َلْم َیْحُكْم ِبَما َأْنَزَل ا

 ]٤٥: المائدة[ ]َفُأوَلِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ 
  :القراءات: أوالً 

 وبنصب ،بعدها ما ورفع فقط، النفس بنصب یقرأ )ِبالنَّْفسِ  النَّْفَس  َأنَّ (: تعالى قوله
 ما ورفع النفس، نصب لمن فالحجة ،رفع فإنه )ِقصاٌص  َواْلُجُروحَ (: قوله إلى بعدها وما النفس،
 أن )الجروحُ ( ورفع الكالم، نصب لمن والحّجة، خبرها) بالنفس(و بأنّ  منصوبة النفس أن: بعدها

 ثم) بالسن والّسن: (قوله إلى )بالنفس سالنف( أن: إسرائیل بني على) التوراة( في كتب تعالى اهللا
: األول من ذلك انقطاع على والدلیل )قصاص الجروحو ( :ذلك بعد ومن - أعلم واهللا -قال كأنه
) أنّ ( لفظ فقد لما ألنه أولى؛ باالبتداء الرفع فكان قصاص بالجروح والجروح: فیه یقل لم أنه

 لمن فالحجة ،وٕاسكانها الذال بضم یقرأ )اْألُُذنِ بِ  َواْألُُذنَ (: تعالى قوله، و الكالم لطول استأنف
 أنه: له فالحجة أسكن ومن ،اإلسكان: عنده واألصل الضم، الضم لیتبع ذلك أتى أنه: ضم

 )١(.لغتین واإلسكان الضم یكون أن ویمكن ،الضم: عنده واألصل الضمتین، توالي لثقل خفف
 ،كالم یتضمن بیان الحكم للمسلمین ابتداء ومن قرأ بالرفع جعل ذلك:")٢(اْبُن اْلُمْنِذرِ  ذكرو 

والظاهر من النظم القرآني، أن العین إذا فقئت حتى لم یبق مجال لإلدراك، أنها تفقأ عین 
الجاني بها، واألنف إذا جدعت جمیعها، فإنها تجدع أنف الجاني بها، واألذن إذا قطعت 

كانت الجنایة ذهبت ببعض إدراك  فأما لو ،جمیعها، فإنها تقطع أذن الجاني بها، وكذلك السن

                                                           
 .)١/١٣١(لحجة في القراءات السبع ا: انظر -  ١
المبسوط " صاحب الكتب  ،فقیه مجتهد، من الحفاظ: أبو بكر بن المنذر النیسابورّى، محمد بن إبراهیمهو  -  ٢
وفیات : انظر، )٢٩٤/ ٥(األعالم للزركلي : انظر .في السنن واإلجماع واالختالفاألوسط " في الفقه، و " 

 ).٤/٢٠٧(األعیان البن خلكان 
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العین، أو ببعض األنف، أو ببعض األذن، أو ببعض السن، فلیس في هذه اآلیة ما یدل على 
  )١(."ثبوت القصاص

  :جمالياإل تفسیرال: ثانیا
وفرضنا علیهم فیها أن یحكموا في النَّفس إذا قتلت نفًسا بغیر  )وكتبنا( :ویعني بقوله

  .المقتولةتل النفس القاتلة بالنفس أن تق: یعني )بالنفس(حق 
وفرضنا علیهم فیها أن یفقأوا العین التي فقأ صاحبها مثَلها من : أي )والعین بالعین(

 ،وتقلع السّن بالسنّ  ،وتقطع األذن باألذن ،ویجدع األنف باألنف ،نفس أخَرى بالعین المفقوءة
نهم أن من قَتل نفًسا ظلًما فهو بها َقَوٌد، بی فقضاء اهللا، وُیْقَتصَّ من الجاِرح غیره ظلًما للمجروح

ومن فقأ عیًنا بغیر حق فعینه بها مفقوءة ِقَصاًصا، ومن جدع أنًفا فأنفه به مجدوع، ومن قلع 
  )٢(.سن ا فسّنه بها مقلوعة، ومن جرح غیره جرًحا فهو مقتصٌّ منه مثل الجرح الذي جرحه

إذا  نفقأ بالعیتُ  )والعین(ها بغیر حق ذا قتلإأن تقاد بها " )أن النفس بالنفس( ومعنى
 )باألذن( )٣(ُتْصَلم )واألذن(المقطوِع بغیر حق  )باألنف(ُیجَدع  )واألنف(ُفقَئْت بغیر حق 
ذاُت  :أي )والجروح ِقَصاٌص ( المقلوعة بغیر حق  )بالسن(تُقلُع  )والسن(المقطوعة ظلمًا 

  )٤( قصاص إذا كانت بحیث ُتعرف المساواة
 ،واألضراس ،أنه ال فرق بین الثنایا واألنیاب )َوالسِّنَّ ِبالسِّنِّ ( :قولهوالظاهر من 

والرباعیات، وأنه یؤخذ بعضها ببعض، وال فضل لبعضها على بعض، وٕالیه ذهب أكثر أهل 
  )٥(.العلم

أوجب علیهم فیها أن النفس  تعالى اهللا إن ویتضح من اآلیة المماثلة في أخذ القصاص،
بشرط العمد والمكافأة، والعین تقلع بالعین، واألذن تؤخذ باألذن، والسن  ،فستقتل بالن إذا قتلت

  )٦(.وهكذا أي عضو من أعضاء اإلنسان ینزع بالسن

                                                           
 ).٢/٥٤( للشوكاني فتح القدیر -  ١
 ).١٠/٣٦٠(جامع البیان  : انظر -  ٢
ْلمُ : َوِقیلَ  َأْصِلِه، ِمنْ  َقَطَعهُ : َصْلماً  الشيءَ  َصَلمَ  - ٣  العرب لسان: انظر .َأصلهما ِمنْ  واَألنف اُألذن َقْطعُ  الصَّ
)٣٤٠/ ١٢(. 
 ).٣/٤٣( إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریمتفسیر : انظر -  ٤
  ).٢٦٩/ ١(نیل المرام من تفسیر آیات األحكام : انظر -  ٥
 ).٢٣٣/ ١(الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان للسعدي  :انظر -  ٦
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صاص النفس الناس سواء أمام شریعة اهللا، فكلهم خلقوا من نفٍس واحدٍة، لهذا كان القو 
ال .. والجروح قصاص ،السنوالسن ب ،واألذن باألذن ،واألنف باألنف والعین بالعین،. بالنفس
  . وبذلك ینتشر العدل بین الناس.. وال محكوم ،وال حاكم ،وال طبقیة ،وال عنصریة ،تمییز

أهلها كانوا یأخذون القصاص  في التوراة أنّ  كر القصاصذ سبب نّ أ یرى الباحثو 
في تعالى على التصدق  اهللا في القرآن الكریم حثلكن  ،ال یعفون، وال یتصدقونف مباشرة،

بأخذ فتكون الصدقة  ) ...َفَمْن َتَصدََّق ِبِه َفُهَو َكفَّاَرٌة َلُه  ...( :تعالى قولهالكفارات؛ وذلك في 
  .واهللا أعلم ،فصدقته هذه كفارة لذنوبهتصدق یمن و لتنازل عن الدم والدیة معًا، أو ا ،القصاص

  .)تقطیع األیدي، واألرجل(  حد الحرابة: المطلب الثاني
هللا الحدود، والقصاص لیحافظ على النفس البشریة، وعلى أعراض وممتلكات لقد أقام ا

َوَلُكْم ِفي [: لتقلیص معدل الجریمة، قال تعالى ؛الناس، فال یعتدي أحٌد على أحٍد، فكانت الحدود
  ]١٧٩: البقرة[ ]اْلِقَصاِص َحَیاٌة َیا ُأوِلي اْألَْلَباِب َلَعلَُّكْم َتتَُّقونَ 

 َأنْ  َفَساًدا اْألَْرضِ  ِفي َوَیْسَعْونَ  َوَرُسوَلهُ  اللَّهَ  ُیَحاِرُبونَ  الَِّذینَ  َجزَاءُ  َماِإنَّ [: وقال تعالى
 ِفي ِخْزيٌ  َلُهمْ  َذِلكَ  اْألَْرضِ  ِمنَ  ُیْنَفْوا َأوْ  ِخَالفٍ  ِمنْ  َوَأْرُجُلُهمْ  َأْیِدیِهمْ  ُتَقطَّعَ  َأوْ  ُیَصلَُّبوا َأوْ  ُیَقتَُّلوا
  ]٣٣: المائدة[ ]َعِظیمٌ  َعَذابٌ  اْآلِخَرةِ  ِفي َوَلُهمْ  الدُّْنَیا
  :سبب النزول: أوالً 
نها نزلت في قوم من عرینة نزلوا المدینة مظهرین لإلسالم، فمرضت أبدانهم إ: قیل  -١

إلى إبل الصدقة لیشربوا من أبوالها وألبانها فیصحوا، فلما  rواصفرت ألوانهم، فبعثهم رسول اهللا 
في  rبوا وصحوا قتلوا الرعاة وساقوا اإلبل وارتدوا، فبعث النبي وصلوا إلى ذلك الموضع وشر 

 مماثلةً  )١(أثرهم وأمر بهم فقطعت أیدیهم وأرجلهم وسمل أعینهم وتركوا هناك حتى ماتوا، فنزلت
فصارت تلك السنة منسوخة بهذا القرآن، وعند الشافعي وقیل إنها منسوخة  rرسول اهللا  لما فعله

نسخ السنة بالقرآن كان الناسخ لتلك السنة سنة أخرى ونزل هذا القرآن  رحمه اهللا لما لم یجز
  .مطابقا للسنة الناسخة

، والواضح الفقهاء لطریق من المسلمین وهذا قول أكثرن هذه اآلیة نزلت في قطاع اإ: وقیل -٢
 كان من كل یتناول )فسادا األرض في ویسعون ورسوله اهللا یحاربون الذین( :قوله من اآلیة أن

 العبرة أن لكننا نعلم الكفار في نزلت واآلیة مسلما، أو كافرا كان سواء الصفة، بهذه وصوفام
  )٢( .السبب بخصوص ال اللفظ بعموم

                                                           
  ).١/٧٩(لباب النقول للسیوطي : انظر -  ١
 ).٣٤٥/ ١١(مفاتیح الغیب أو التفسیر الكبیر: انظر -  ٢
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َفه r نبیِّه على اآلیة هذه اهللا أنزل: یقال أن ذلك في األقوال أولىو   من على حكمه معرِّ
  ،)١(بالعرنیِّین r اهللا رسول فعل نم كان الذي بعد فساًدا، األرض في وسعى ورسوله، اهللا حارب

عز ( اهللا قّصها التي الِقَصص ألن ذلك؛ في بالصواب األقوال أولى ذلك قلنا وٕانما   
 من متوسًِّطا، ذلك یكون فأن وأنبائهم، إسرائیل بنى َقَصص من وبعَدها، اآلیة هذه قبلَ  )وجل

  )٢(.وأحقّ  أولى نظرائهم، وفي فیهم الحكم تعریف
  :جماليسیر اإلالتف: ثانیاً 

: هل هو منسوخ أو محكم؟ فقال بعضهم: وقد اختلف األئمة في حكم هؤالء العرنیین "
عفا اهللا عنك لم [: كما في قوله تعالى rهو منسوخ بهذه اآلیة، وزعموا أن فیها عتابا للنبي 

  )٣(".عن المثلة r هو منسوخ بنهي النبي: ومنهم من قال] ٤٣:التوبة[ ]أذنت لهم
: وقیل الشرك، هو: فقیل هو؟ ماذا اآلیة هذه في المذكور الفساد هذا في فاختل وقد

 في فساد فالشرك األرض، في فساد أنه علیه یصدق ما أنه القرآني النظم وظاهر، الطریق قطع
 في فساد األموال ونهب الحرم وهتك الدماء وسفك األرض، في فساد الطریق وقطع األرض،
 وتغویر األشجار وقطع البنیان وهدم األرض، في فساد حق بغیر اهللا عباد على والبغي األرض،
 األرض، في فساد أنها األنواع هذه على یصدق أنه بهذا فعرفت األرض، في فساد األنهار
  )٤(.األنواع هذه على یصدق )فسادا األرض في ویسعون(: قوله في سیأتي الذي الفساد وهكذا

 من قطع یقتل ولم المال فأخذ لمحاربا خرج إذا(: قال اآلیة في t عباس ابن عن
 خرج وٕاذا ،وصلب قتل وقتل المال وأخذ خرج وٕاذا قتل، المال یأخذ ولم فقتل خرج وٕاذا خالف،
  )٥(.)نفي یقتل ولم المال یأخذ ولم السبیل فأخاف

رنیین، وهذا من باب عبال rموافقا لفعل النبي  ءجا أّن هذا الجزاء یرى الباحثو 
ه عامة لكل من یفعل هذ فهي ،، أو قطع الطرقرتكب السرقة، أو القتللكل من یالمماثلة، 

لعل اهللا أنزل و  ؛نا علیهم وهم متلبسون بها بالفعل، أو االستعدادرْ األفعال في دار اإلسالم إذا قدِ 
 فسدة، ولكنه حّرم مع ذلك الُمثلةي العقاب لحكمة؛ وهي سد ذریعة هذه المفاآلیة بهذا التشدید 

                                                           
 "عرنى" إلیها والنسبة عرنة، بطن إلى النسبة هذه النون، آخرها وفي الراء وفتح المهملة العین بضم: العرني - ١
 األنساب:  انظر. مشهورة العرنیین وقصة بجیلة، من قبیلة وعرینة ومنى، عرفات بین واد وهي "عرینى" و

  .)٢٨١/ ٩( للسمعاني
 .)٢٥١/ ١٠( البیان جامع: انظر -  ٢
  ).٣/٩٩( بن كثیرال القرآن العظیم تفسیر -  ٣
  .)٣٩/ ٢( للشوكاني القدیر فتح: انظر -  ٤
  .)٢/٤٤( قالساب المرجع: انظر -  ٥
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، فال نسخ عضاء، وال مفسدة أشد وأقبح من سلب األمن على األنفس واألعراضوهي تشویه األ
  .، واهللا أعلمr لفعل الرسول

  .)الید( حد السرقة :المطلب الثالث
  .وجب اهللا حد السرقةوتحریمًا لالعتداء على اآلخرین، أحفاظًا على ممتلكات الناس، وأموالهم، 

َفاْقَطُعوا َأْیِدَیُهَما َجزَاًء ِبَما َكَسَبا َنَكاًال ِمَن اللَِّه َواللَُّه َعِزیٌز  َوالسَّاِرُق َوالسَّاِرَقةُ [ :قال تعالى
: المائدة[ ]ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحیمٌ  َفَمْن تَاَب ِمْن َبْعِد ُظْلِمِه َوَأْصَلَح َفِإنَّ اللََّه َیُتوُب َعَلْیهِ  *َحِكیٌم 

٣٩، ٣٨[  
 :جمالياإل تفسیرال: أوالً 

طرف : هو") اْلُكوع(و یمین كل منهما من الكوع :أي )َفاْقَطُعوا َأْیِدیهَما( :قوله ومعنى
ْبَهام ا  ،قطع فیه ربع دینار فصاعداوبینت السنة أن الذي یُ  ،)١(."أكواع :معهجو لزند الَِّذي َیِلي اْإلِ

وبعد ذلك ثم الرجل الیمنى  ،ثم الید الیسرى ،وأنه إذا عاد قطعت رجله الیسرى من مفصل القدم
  )٢(یعزر

   .سرقةعند أخذ المال على سبیل ال قطع األیديأوجب  في االیة ه تعالىأنّ ویرى الباحث 
أن الحكم : أحدها: هذه اآلیة مجملة من وجوه: كثیر من المفسرین األصولیین ذكرو 

معلق على السرقة، ومطلق السرقة غیر موجب للقطع، بل ال بد وأن تكون هذه السرقة سرقة 
أنه : وثانیها .غیر مذكور في اآلیة فكانت مجملة ر مخصوص من المال، وذلك القدرلمقدا

تعالى أوجب قطع األیدي، ولیس فیه بیان أن الواجب قطع األیدي األیمان والشمائل، وباإلجماع 
فالید اسم  أن الید اسم یتناول األصابع فقط،: وثالثها .جب قطعهما معا فكانت اآلیة مجملةال ی

األصابع وحدها، ویقع على األصابع مع الكف، ویقع على األصابع والكف والساعدین یقع على 
إلى المرفقین، ویقع على كل ذلك إلى المنكبین، وٕاذا كان لفظ الید محتمال لكل هذه األقسام، 

خطاب مع قوم،  )فاقطعوا( :أن قوله: ورابعها .ملةوالتعیین غیر مذكور في هذه اآلیة فكانت مج
یكون هذا التكلیف واقعا على مجموع األمة، وأن یكون واقعا على طائفة مخصوصة فیحتمل أن 

  )٣(منهم، وأن یكون واقعا على شخص معین
ید یقع على هذا العضو إلى واسم ال" )والسارق والسارقة فاقطعوا أیدیهما( :وقوله

 ]َیرَاَها َیَكدْ  َلمْ  هُ َیدَ  َأْخَرجَ  ِإَذا[ :قال تعالى ،ویقع على الید إلى مفصل الكف أیضا ،المنكب

                                                           
  .)٨٠٥/ ٢(المعجم الوسیط  -  ١
  ).١٤٣/ ١(تفسیر الجاللین : انظر -  ٢
 ).٣٥٢/ ١١(مفاتیح الغیب أو التفسیر الكبیر : انظر -  ٣
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ویمتنع أن یدخل یده إلى المرفق ویدل علیه أیضا قوله ، وقد عقل به ما دون المرفق ]٤٠: النور[
لما ذكرها إلى  ،فلو لم یقع االسم على ما دون المرافق ]٦: المائدة[ ]اْلَمرَاِفقِ  ِإَلى َوَأْیِدَیُكمْ [ :تعالى

فلما كان االسم یتناول هذا العضو إلى  ،إلى الكوع المرافق وفي ذلك دلیل على وقوع االسم
  )١(.اقتضى عموم اللفظ القطع من المنكب ،وٕالى المرفق وٕالى المنكب ،المفصل

في اإلسالم من الرجال الخیار بن عدي بن نوفل  rكان أول سارق قطعه رسول اهللا و 
زوم، وقطع أبو بكر ید ، ومن النساء مرة بنت سفیان بن عبد األسد من بني مخ)٢(بن عبد منافا

بن سمرة وال خالف عمر ید ابن سمرة أخي عبد الرحمن الذي سرق العقد، وقطع  )٣(الیمني
  )٤(.فیه

  :اللفتات والطائف: ثانیاً 
  .والسارقة السارق ید قطع وهو السرقة حد حكم" -١
  .علیه اهللا یتوب صلحأ إذا ةقالسر  من التائب -٢
 إال له توبة فال رفع وٕان یده، تقطع لم ولو توبته تصح الحاكم إلى السارق یرفع لم إذا -٣

  )٥( ."یذنب لم كأن ذنبه من خرج یده قطعت فإذا بالقطع،
ن، فال اعتداء على ع حد السرقة لیحافظ على ملكیة اآلخریشر أن اإلسالم : والخالصة

اة الكریمة لكن یجب على الحاكم المسلم قبل أن یقیم حد السرقة، أن یوفر الحی ،ممتلكات الغیر
وأن یوفر لهم على اختالف عقائدهم ضمانات العیش والكرامة، وضمانات التربیة للناس، 

فإن وفر لهم كل ذلك وغیره من الحیاة الكریمة، فإذا قام  ،ویم، وضمانات العدالة في التوزیعوالتق
وال  ،الجریمةالسارق بالسرقة وهو مكفي الحاجة فیشدد في العقوبة،  وال رأفة به متى ثبتت علیه 

                                                           
 ).٦٩/ ٤(أحكام القرآن للجصاص : انظر -  ١
الخیار بن عدي بن نوفل وكان عبید اهللا بن عدي بن الخیار بن عدي بن نوفل من رجال قریش هو  -  ٢

  ).٤٠٠/ ٩(أنساب األشراف للبالذري : انظر .ئهم، وهو الذي عقد مجلس القالدةحاوصل
فقطع  tهو رجل من أهل الیمن أقطع الید والرجل سرق عقدا ألسماء بنت عمیس زوج أبي بكر الصدیق  -  ٣

  ).١٦٠/ ٦( الجامع ألحكام القرآن: انظر.یده الیسرى
 ).١٦٠/ ٦(المرجع السابق  :انظر -  ٤
 ).٦٣٠/ ١(التفاسیر أیسر  -  ٥
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بهة من حاجة أما حین توجد ش ،تهاون فال اجتزاء بحكم من أحكام اإلسالم، أو مبدأ من مبادئه
  .)١(لم یقطع ید سارق في عام الرمادة t والدلیل أن عمر، فال قطع... أو غیرها

  .)واألرجل ،قطع األیدي( للسحرة المؤمنینتهدید فرعون  : عالمطلب الراب
ع موسى علیه السالم، والمؤمنین من السحرة، الذین آمنوا بدعوة لقد استعمل فرعون م

هم بالقتل وقطع دهدد، من أجل أن یثنیهم عن دینهم، فموسى علیه السالم، أسلوب التهدید والوعی
   .األیدي واألرجل من خالف، وقد وردت بعض اآلیات القرآنیة التي تبین ذلك

 ِفي َمَكْرُتُموهُ  َلَمْكرٌ  َهَذا ِإنَّ  َلُكمْ  آَذنَ  َأنْ  َقْبلَ  ِبهِ  آَمْنُتمْ  ِفْرَعْونُ  َقالَ [: قال تعالى :األولى اآلیة
 َألَُصلَِّبنَُّكمْ  ثُمَّ  ِخَالفٍ  ِمنْ  َوَأْرُجَلُكمْ  َأْیِدَیُكمْ  َألَُقطَِّعنَّ  *َتْعَلُمونَ  َفَسْوفَ  َأْهَلَها ِمْنَها ِلُتْخِرُجوا اْلَمِدیَنةِ 
  ]١٢٤ -١٢٣ :األعراف[ ]َأْجَمِعینَ 

  :جماليالتفسیر اإل
أن یقطع من أحدهم یده الیمنى ورجله الیسرى، أو یقطع یده الیسرى ورجله  المراد بذلكو 
وٕانما  ،إن أّول من سن هذا القطع هو فرعون: ویقال، فیخالف بین العضوین في الَقْطعالیمنى، 

عن ابن و ، وقهره له وغلبة موسى علیه السالمرأى من خذالن اهللا إیاه،  ماعند القولهذا  :قال
  )٢(.)فرعون خالف أّول من صّلب، وأول من قطع األیدي واألرجل من(: قال t عباس

وأرجل  ،وكل رجل من أیدي ،كل ید ووقوع الجمع معرفا باإلضافة یكسبه العموم فیعم
ابتدائیة لبیان موضع القطع بالنسبة إلى العضو  )من خالف(: تعالى في قوله )ومن( ،السحرة
وهي مع المجرور بها في حیز النصب على الحال،  لقطع ابتدأ من مخالفة العضوكأن ا، الثاني

ه الیمنى قطع رجله إن قطع یدفأنه یقطع من كل ساحر یدا ورجال : ، أيألقطعنها مختلفات :أي
ألن المقصود بقاء الشخص متمكنا من المشي  ؛وٕانما لم یقطع القوائم األربع ،الیسرى والعكس

  )٣(.عود تحت الید من جهة الرجل المقطوعةمتوكئا على 
  
  

                                                           
 مطاعن ونقض القرآن، )٣٤٧/ ٦( القرآن إعراب في الجدول، )٩٩٦٦/ ١٦(تفسیر الشعراوي : انظر -  ١

، )٢٩٧/ ٤(، المنار )٧٥/ ٤( الموطأ على الزرقاني شرح ،)٦٥/ ٦( الموطإ شرح المنتقى، )٣٨٢/ ١( الرهبان
  ).٢/٨٨٣(في ظالل القرآن 

  ).٣٤/ ١٣( جامع البیان -  ٢
 ).٥٤/ ٩(التحریر والتنویر : انظر -  ٣
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 السِّْحرَ  َعلََّمُكمُ  الَِّذي َلَكِبیُرُكمُ  ِإنَّهُ  َلُكمْ  آَذنَ  َأنْ  َقْبلَ  َلهُ  آَمْنُتمْ  َقالَ [: قال تعالى :الثانیة اآلیة
 َعَذاًبا َأَشدُّ  َأیَُّنا َوَلَتْعَلُمنَّ  النَّْخلِ  ُجُذوعِ  ِفي َوَألَُصلَِّبنَُّكمْ   َفَألَُقطَِّعنَّ َأْیِدَیُكْم َوَأْرُجَلُكْم ِمْن ِخَالفٍ 

  ]٧١: طه[ ]َوَأْبَقى
  :جماليالتفسیر اإل: أوالً 

) وأرجلكم(لتوزیع على سبیل ا) أیدیكم( سبب ما فعلت :أي) فألقطعن( :وقوله تعالى
) وألصلبنكم(فإذا قطعت الید الیمنى قطعت الرجل الیسرى ) من خالف( ورجلٍ  من كلٍّ یدٍ  :أي

وعبر عن االستعالء بالظرف إشارة إلى تمكینهم من المصلوب فیه تمكین المظروف في ظرفه 
على : أي )١(.تبشیعًا لقتلكم ردعًا ألمثالكم) في جذوع النخل(: والحكمة من قوله تعالى: فقال

  .علیه: أي  ]٣٨: طورال[ ]ِفیهِ  َیْسَتِمُعونَ  ُسلَّمٌ  َلُهمْ  َأمْ [: جذوعها، كقوله
  :المعنى اللغوي :ثانیاً 

 )من خالف( :ومرجع المبالغة إلى الكیفیة، وهي ما وصفه بقوله شدة القطع :والتقطیع
تقطع الید ثم الرجل  :مختلفة بأن ال تقطع على جانب واحد بل من جانبین مختلفین، أي :أي

القطع  أن: والظاهر ،ثم الید األخرى ثم الرجل األخرى ،من الجهة المخالفة لجهة الید المقطوعة
على هذه الكیفیة كان شعارا لقطع المجرمین، فیكون ذكر هذه الصفة حكایة للواقع ال لالحتراز 
عن قطع بشكل آخر، إذ ال أثر لهذه الصفة في تفظیع وال في شدة إیالم إذا كان ذلك یقع 

  .متتابعا
قطع عضو یُ  أنفي عقوبة المحارب وما جاء والواضح أن من رحمة اإلسالم بالناس 

لئال یتعطل انتفاع المقطوع بباقي  ؛الرحمة في العقوبة باب فهو من ،حد عند كل حرابةوا
  .أعضائه من جراء قطع ید ثم رجل من جهة واحدة، أو قطع ید بعد ید وبقاء الرجلین

َما َأنَت  َقاُلوا َلن نُّْؤِثَرَك َعَلى َما َجاءَنا ِمَن اْلَبیَِّناِت َوالَِّذي َفَطَرَنا َفاْقضِ [: وقوله تعالى
 الحیاة هذه تقضي إنما(: وقوله ،والعذاب ،والصلب ،القطع من به أوعدتنا مما ]٧٢: طه[ ]َقاضٍ 
 بخالف یضرنا وال ویزول ینقضي الدنیا الحیاة هذه في یكون ما غایة به توعدنا إنما :أي )الدنیا
 أینا ولتعلمن( :هلقول منهم جواب كأنه عظیم وهذا دائم فإنه ،كفره على استمر لمن اهللا عذاب

 لذات بین یوازن أن للعاقل ینبغي أنه على دلیل السحرة من الكالم هذا وفي )وأبقى عذابا أشد
  )٢(.اآلخرة وعذاب الدنیا عذاب وبین اآلخرة ولذات الدنیا

                                                           
 ).٣١٢/ ١٢(نظم الدرر في تناسب اآلیات والسور : انظر -١
  .)٥٠٩ /١( تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان :انظر -٢
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وصلبهم، فماتوا على  ،هموأرجل ،وذكر المفسرون أنه أنفذ فیهم وعیده، فقطع أیدیهم    
  )١().كانوا في أول النهار سحرة، وفي آخر النهار شهداء بررة(: tقال ابن عباساإلیمان، 

َقاَل آَمْنُتْم َلُه َقْبَل َأْن آَذَن َلُكْم ِإنَُّه َلَكِبیُرُكُم الَِّذي َعلََّمُكُم السِّْحَر [ :قال تعالى :الثالثةاآلیة 
  ]٤٩: الشعراء[ ]َألَُصلَِّبنَُّكْم َأْجَمِعینَ ِخَالٍف وَ  َفَلَسْوَف َتْعَلُموَن َألَُقطَِّعنَّ َأْیِدَیُكْم َوَأْرُجَلُكْم ِمنْ 

  :جماليالتفسیر اإل
 )٣("اإلیمان فى یتبعوهم لئال العامة ترهیب به أراد كأنه": في تفسیر اآلیة )٢(یقول النسفي

 ألقطعن(: فقال فصله ثم للتهویل،: أوال التهدید أجمل)  تعلمون فلسوف(  :عندما قال فرعونو 
 إنا ضیر ال قالوا(: قوله من ذلك سمعوا فلما )أجمعین وألصلبنكم خالف من جلكموأر  أیدیكم

 وننقلب یزول، ذلك فإن الدنیا، عقاب من یلحقنا فیما علینا ضرر ال: أي )منقلبون ربنا إلى
 أن نطمع إنا : (وقوله تعالى ،یوصف وال یحد، ال ما الدائم النعیم من فیعطینا ربنا، إلى بعده
 ألن: أي )أن( بنصب )المؤمنین أول كنا أن(: بقولهم هذا عللوا ثم ) خطایانا نارب لنا یغفر
 ،اآلیة ظهور بعد فرعون قوم من آمن من أول أنهم: المؤمنین أول ومعنى المؤمنین، أول كنا

 ستمائة معهم آمن أنه روي قد: وقال ،)٥(الزجاج وأنكره زمانهم، مؤمني أول: )٤(الفراء وذكر
 لشرذمة هؤالء إن(: بقوله فرعون عناهم الذین القلیلون الشرذمة وهم ا،ألف وسبعون ألف

  )٦(.)قلیلون
 العاتي، الجبار فرعون بتهدیدات عابئین غیر وجل عز باهللا الجازم إیمانهم أعلنوا وقد
 على والصلب، واألرجل األیدي تقطیع مع اإلیمان، هذا سبیل في استشهادا الموت وفضلوا
رضي اهللا – الثابت الصلب موقفهم الكریم القرآن وخلد السحر، وضالل لكفرا مستنقع إلى العودة

                                                           
  ).٢٤١/ ١٦( التفسیر المنیر: انظر -  ١
 من( إیذج أهل من فسر،م حنفي، فقیه: الدین حافظ البركات، أبو النسفي، محمود بن أحمد بن اهللا عبد-  ٢

  .)٦٧/ ٤( للزركلي األعالم. وسمرقند جیحون بین السند، ببالد"  نسف"  إلى نسبته. فیها ووفاته) أصبهان كور
  .)٥٦٣/ ٢( مدارك التنزیل وحقائق التأویل -  ٣
ى بني أسد، الكوفي، مول اإلمام أبو زكریا یحیى بن زیاد بن عبد اهللا بن منظور بن مروان األسلمي الدیلمي  - ٤

األعالم للزركلي : انظر. الكوفةولد الفراء في . أي یصلحه، "ألنه كان یفري الكالم"وهو لقبه ، المعروف بالفراء
)١٣٨/ ٥.(  
 للزركلي األعالم .بغداد في ومات ولد. واللغة بالنحو عالم: الزجاج إسحاق أبو سهل، بن السري بن إبراهیم - ٥
)٤٠/ ١(. 
 .)١١٦/ ٤( للشوكاني القدیر فتح: انظر -  ٦
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 أو ثواب في رغبة آمنوا ما وأنهم مرضاته، وابتغاء اهللا حب في التفاني :األول :بأمرین -عنهم
  )١(.والسحر الكفر على القائم الذمیم الماضي تبعات من التخلص :الثانيو  من عقاب،رهبة 

 محض قصدوا إنما رهبة، وال رغبة ال آمنوا أنهم :أي )منقلبون ربنا إلى إنا( :وقوله تعالى
   )٢(.معرفته أنوار في واالستغراق اهللا مرضات إلى الوصول
 أو عرشه على بالخطر یحس حینما طاغیة، كل یرتكبها التي الحماقة إنها": یقول قطبو 

 فرعون لكلمة نهاوإ  ،ضمیر أو قلب من تحرج بال وبشاعة، وغلظة عنف في یرتكبها شخصه،
 إنها! النور رأت التي المؤمنة الفئة كلمة تكون فما ،یقول ما تنفیذ یملك الذي المتجبر الطاغیة

 فذاق باهللا اتصل الذي القلب ،الوجدان هذا بعد یفقد ما لیحتم یعد فلم اهللا وجد الذي القلب كلمة
 وال قلیل الدنیا هذه أمر من یهمه فال اآلخرة یرجو الذي القلب ،الطغیان یحفل یعد فلم العزة طعم
 ضیر ال ،والعذاب التصلیب في ضیر ال ،خالف من واألرجل األیدي تقطیع في ضیر ال :كثیر
 فالمطمع ،یكون ما األرض هذه في ولیكن ،منقلبون ربنا إلى إنا ضیر ال ،واالستشهاد الموت في

 نحن كنا وأن )المؤمنین أول ناك أن( جزاء )خطایانا ربنا لنا یغفر أن( ونرجوه به نتعلق الذي
 یكسب وٕاذ ،األرواح على یفیض وٕاذ ،الضمائر في یشرق إذ اإلیمان لروعة یا! هللا یا السابقین
 بالغنى القلوب یمأل وٕاذ ،علیین أعلى إلى الطین بساللة یرتفع وٕاذ ،النفوس في الطمأنینة

  )٣(."زهید حقیر تافه األرض في ما كل فإذا ،والذخر
 :أي الضیر لعدم تعلیلٌ  ،عدم خوف السحرة المؤمنین من تهدید فرعون ـنّ أ ثویرى الباح

 من تعالى اهللا لوجه علیه الصبر في لنا یحصل لما عظیم نفع فیه لنا بل ذلك في ضیر ال
 من لنا بد ال أنه القتل من به تتوعدنا فیما علینا ضیر ال أو ،العظیم والثواب ،الخطایا تكفیر

  .وأرجاها أهونها والقتل ،الموت أسباب من بسبب ربنا إلى االنقالب
أن هناك أعضاًء قد وردت في الحدود كتقطیع األیدي، وتقطیع الخالصة من هذا المبحث 

األرجل من خالف، والقصاص كالعیون، واألنوف، واآلذان، واألسنان، وهذا یجع القائمین على 
  .بین العباد الحكم أن یقیموا حدود اهللا قدر المستطاع لینشروا العدل

  
  
  

                                                           
 .)١٥٥- ١٥٤/ ١٩( المنیر التفسیر: انظر -  ١
 .)١٥٥/ ٨( التفسیر في المحیط البحر: انظر -  ٢
 .)٢٥٩٧/ ٥( القرآن ظالل في -  ٣
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  املبحث الثالث

كرت يف القتالاأل
ُ
   عضاء التي ذ

   ،والرقاب ،األعناقو، القلوبو ،األقدام(
  .)العيونو والبنان،

  
  :ویشتمل على أربعة مطالب

  .والقلوب، واألدبار ،األقدام: المطلب األول

  .والرقاب ،عناقاأل: الثانيالمطلب 

  .بنانال: ثالثالمطلب ال

  . عیونال: ابعر المطلب ال
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  المبحث الثالث
  .األعضاء التي ذكرت في القتال

  .واألدبار، والقلوب ،األقدام: المطلب األول
 ، وهذافي القتال من أسباب النصر بعد تأیید اهللا للمؤمنین، أن یثبت قلوبهم، وأقدامهم

  :ذلك منها ، وقد ورد في القرآن عدة آیات تبینء المؤمنین هللا تعالىاواضحًا في دع بدأ
َوَما َكاَن َقْوَلُهْم ِإالَّ َأْن َقاُلوا َربََّنا اْغِفْر َلَنا ُذُنوَبَنا َوإِْسرَاَفَنا ِفي َأْمِرَنا [ :قال تعالى: األولى اآلیة

  ]١٤٧: آل عمران[ ]َوَثبِّْت َأْقَداَمَنا َواْنُصْرَنا َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفِرینَ 
 عدّوك لحرب یثبت ممن یا ربنا اجعلناو " )أقدامنا بتوث(: اآلیة معنىیقول الطبري في 

 الذین هعبادِ ل وجل عز اهللا من تأنیب وفي اآلیة ،منهم فیفرُّ  ینهزم ممن تجعلنا وال وقتالهم،
وا    )١("لهم وتأدیبٌ  قتالهم، وتركوا أحد یوم العدو عن فرُّ

  :المعنى اللغوي: أوالً 
 یرجع الكلمة هذه في واالشتقاق قدیمة،: اتصغیره في تقول مؤنثة وهي الرجل": )القدم(و
 عندك من بالقوَّة": أي )َوثَبِّْت َأْقَداَمَنا َواْنُصْرَنا َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفِرینَ (:وقوله تعالى ،التقدم لمعنى

  )٢( "والنُّصرة
  :جماليالتفسیر اإل: ثانیاَ 

 معنى من قبله ما مع یجري أن یحتمل" )َأْقداَمنا َوثَبِّتْ ( :في قوله ابن عطیة ذكرو 
: هذا على القدم وتثبیت بك، واإلیمان طاعتك على دائبین اجعلنا: المعنى فیكون االستغفار،

 فیراد )اْلكاِفِرینَ  اْلَقْومِ  َعَلى َواْنُصْرنا(: قوله من بعده ما معنى في یكون أن ویحتمل استعارة،
   )٣(."الحرب مواقف في حقیقة القدم ثبوت

 )أمرنا(في  یجوز )َأْمِرَنا وثبت أقدامنا في بََّنا اْغِفْر َلَنا ُذُنوَبَنا َوإِْسَراَفَنارَ ( :وقوله تعالى
 یتعلَّقَ  أنه: والثاني كذا، في َأْسَرْفت: یقال قبله بالمصدر متعلق أنه: أحدهما ن،وجها

  )٤(.َأْوَجهُ  واألولُ  أمرنا، في مستقراً  كوِنه حالَ : أي منه حال أنه على بمحذوفٍ 
 وأن ،بذنوبهم علیهم یدال إنما العدوّ  أن القوم علم لما: القّیم ابنالقاسمي عن  نقلو 

 وأن ،لحد تجاوز أو حق، في تقصیر: نوعان وأنها ،بها ویهزموهم یستزّلهم إنما الشیطان

                                                           
 .)٢٧٣/ ٧( البیان جامع -  ١
  .)٢٣٦ /١( للواحدي الوجیز -  ٢
 .)٥٢٢/ ١( العزیز الكتاب تفسیر في الوجیز المحرر -  ٣
  .)٤٣٣/ ٣( المكنون الكتاب علوم في لمصونا الدر: انظر -  ٤
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 تبارك ربهم أن علموا ثم )َأْمِرنا ِفي َوإِْسراَفنا ُذُنوَبنا َلنا اْغِفْر  َربََّنا(: قالوا بالطاعة، منوط النصر
 على ونصرها أنفسهم أقدام تثبیت على یقدروا لم وینصرهم، أقدامهم یثبت لم وٕان وتعالى،
 ولم یثبتوا لم وینصرهم، أقدامهم یثبت لم إن وأنه دونهم، بیده أنه یعلمون ما فسألوه أعدائهم،
 ومقام ،حانهسب إلیه وااللتجاء التوحید وهو المقتضى، مقام: حقهما المقامین فوّفوا ،ینتصروا

  )١(واإلسراف الذنوب وهو النصرة، من المانع إزالة
 بالتقویة الحربِ  في الجهاد وفي مواطن :أي )ثبت أقدامنا(ـ ب المقصودأن  ویرى الباحث     

من  ، فیكون الدعاء بالثبات في المعركة سبباً الحقِّ  دینك على ثبْتنا أو ،عندك من والتأییدِ 
 َوُحْسنَ  الدُّْنَیا َثَوابَ  اللَّهُ  َفآتَاُهمُ (: تعالى وهذا ما تحقق بقوله ،هللاأسباب النصر والتأیید من ا

 والذكرَ  والعزَّ  والغنیمةَ  النصرَ  أعطاهم دعاِئهم بسبب )اْلُمْحِسِنین ُیِحبُّ  َواللَّهُ  اْآلِخَرةِ  َثَوابِ 
  .، في الدنیا واآلخرةالجمیلَ 

ُل َعَلْیُكْم ِمَن السََّماِء َماًء  ِإْذ ُیَغشِّیُكمُ [ :قال تعالى: الثانیة اآلیة النَُّعاَس َأَمَنًة ِمْنُه َوُیَنزِّ
  ]١١: األنفال[ ]ِلُیَطهَِّرُكْم ِبِه َوُیْذِهَب َعْنُكْم ِرْجَز الشَّْیَطاِن َوِلَیْرِبَط َعَلى ُقُلوِبُكْم َوُیثَبَِّت ِبِه اْألَْقَدامَ 

    :القراءات: أوالً 
 وقرأ ،رفًعا) النَُّعاُس (والشین الیاء بفتح) النَُّعاُس  ْغَشاُكمُ یَ  ِإذْ ( عمرو وأبو كثیر ابن قرأ"

) النَُّعاَس  ُیَغشِّیُكمُ : (الباقون وقرأ ،نصًبا) النَُّعاَس ( الشین خفیفة، وكسر الیاء بضم) ُیْغِشیُكمُ ( نافع
 له، َوَمنْ  الفعل نأل رفًعا؛) النعاُس (َیغَشى، و َغِشيَ  من فهو) النعاُس  َیغَشاكم( َقَرَأ َمنْ ، و مشدًدا

 النعاَس، ونصب أغشاهم الذي هو هللا والفعل واحد، فالمعنى )ُیَغشِّیُكمُ ( أو) ُیْغِشیُكمُ ( َقَرأَ 
  )٢(".ثانٍ  مفعول ألنه) النعاَس (
 مثله في ینام ال وقت في یناموا أن قدر الذي ألنه ؛اهللا إلى التغشیة أو اإلغشاء ٕاسنادو    

 إلى الغشي وٕاسناد، لفائدتهم إیاه اهللا منحهم نوم فهو الجیش، سائر عاما یكون وال الخائف،
وقد  األمن،) األمنة(و .منه أمنة بقوله اهللا تقدیر من أنه علم وقد ،المتعارف على حقیقة النعاس
 ًساُنَعا َأَمَنةً  اْلَغمِّ  َبْعدِ  ِمنْ  َعَلْیُكمْ  َأْنَزلَ  ُثمَّ [: تعالى قال الجیش من لطائفة أحد یوم النعاس حصل
 نصب من قراءة على ألجله المفعول على منصوب وهو ] ١٥٤: آل عمران[ ]ِمْنُكمْ  َطاِئَفةً  َیْغَشى

 لما ألنهم ؛لهم أمنا) النعاس( كان وٕانما )٣( .)النعاُس ( رفع من قراءة على الحال وعلى )النعاَس (
 ونشاط نشاطا، دواوج استیقظوا ولما نعمة، فتلك النوم مدة في نفوسهم من الخوف أثر زال ناموا

                                                           
 ).٤٢٥/ ٢(محاسن التأویل  :انظر -١
  .)٤٣٧/ ١( لألزهري القراءات معاني -  ٢
 .)٢٧٩-  ٢٧٨/ ٩( والتنویر التحریر: انظر -  ٣
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 وصیغة ،األعصاب فتور هو الذي الخوف شعور ویزیل ،شجاعة صاحبه یكسب األعصاب
 ُكْنتُ (: َقالَ  t َطْلَحةَ  َأِبي َعنْ روى البخاري بسنده و  الحالة الستحضار )یغشیكم( في المضارع

  )١(.)َفآُخُذهُ  َوَیْسُقطُ  َوآُخُذهُ  َیْسُقطُ  ِمرَارًا َیِدي ِمنْ  َسْیِفي َسَقطَ  َحتَّى ُأُحدٍ  َیْومَ  النَُّعاُس  َتَغشَّاهُ  ِفیَمنْ 
  :المعنى اللغوي :ثانیاً 

 والنعاس ،العقل یغطي فالنوم ومغطیا، غاما :أي غاشیا الشيء كون :والغشیان والغشي
 الشيء غشیت یقال ،بشيء شيء تغطیة على یدل ، وهوةنَ السِّ  مثل وهو الثقیل، غیر النوم

  )٢(.ءالغطا: والغشاء ،أغشیه
 ال ،الماء بوجود واثقین مبكونه مالمؤمنین لیؤمنه قلوب على ربطال نأ ویرى الباحث

هم أرجل تتوغل ال بأن الرمل، في السیر من التمكن هوف األقدام تثبیت، أما عطشا خافونی
مما یؤدي إلى المشقة واإلرهاق، خاصة أن المعركة كانت في  ،بالرمال فتصعب حركتهم

المعاناة ف یخفمًة للمؤمنین ولتثبیت األقدام، ولترح الصوم، فكان نزول المطرفترة  :رمضان، أي
   .عنهم واهللا أعلم

 [ ]َوُیَثبِّْت َأْقَداَمُكمَیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا ِإْن َتْنُصُروا اللََّه َیْنُصْرُكْم [ :قال تعالى :الثالثة اآلیة
  ] ٧: محمد
  :جماليالتفسیر اإل: أوالً 
إن تنصروا دین اللََّه ورسوله َیْنُصْرُكْم على  :أي) ِإْن َتْنُصُروا اهللا ینصركم( :عالىت وقوله  

  )٣(.عدوكم ویفتح لكم َوُیثَبِّْت َأْقداَمُكْم في مواطن الحرب
 tأنه كان یدعو بأن یثبت اهللا أقدامه یوم األحزاب فَعِن الَبَراِء  r وقد ورد عن النبي

: َیْوَم اَألْحزَاِب َیْنُقُل التُّرَاَب، َوَقْد َواَرى التُّرَاُب َبَیاَض َبْطِنِه، َوُهَو َیُقولُ r لَِّه رََأْیُت َرُسوَل ال(: َقالَ 
ِإْن َالَقْیَنا، ِإنَّ  َلْوَال َأْنَت َما اْهَتَدْیَنا، َوَال َتَصدَّْقَنا َوَال َصلَّْیَنا، َفَأْنِزَلْن َسِكیَنًة َعَلْیَنا، َوثَبِِّت اَألْقَدامَ 

   )٤(.)اُألَلى َقْد َبَغْوا َعَلْیَنا ِإَذا َأرَاُدوا ِفْتَنًة َأَبْیَنا
 َلِقیُتمُ  ِإَذا آَمُنوا الَِّذینَ  َأیَُّها َیا[ :لقوله تعالى )٥(أو تولیة الدبر من القتال وال یجوز الفرار

 ي حالة التحیز لفئة أو خدعة حربیةإأل ف ]١٥: األنفال[ ]اْألَْدَبارَ  ُتَولُّوُهمُ  َفَال  َزْحًفا َكَفُروا الَِّذینَ 
                                                           

 .)٩٩/ ٥( ٤٠٦٨، ح )ثم أنزل علیكم من بعد الغم أمنة نعاساً ( باب  ، كتاب المغازي،البخاري صحیح -  ١
  .)٤٢٥/ ٤( اللغة قاییسم: انظر -  ٢

 .)١١٧/ ٤( التفسیر علم في المسیر زاد ،)٣١٨/ ٤( التنزیل غوامض حقائق عن الكشاف: انظر -  ٣
  .)٢٦/ ٤( ٢٨٣٧، كتاب الجهاد والسیر، باب حفر الخندق، ح البخاري صحیح  -  ٤
/ ١( الوسیط المعجم .أدبار) ج( ومؤخره عقبه َشْيء كل َومن واإلست َأَمامه انهزم دبره واله َوُیَقال الّظْهر -  ٥

٢٦٩(  



 األعضاء التي ذكرت في الطهارة، والحدود، والقتال

٢٨ 
 

 الفصل األول

 َوَمْأَواهُ  اللَّهِ  ِمنَ  ِبَغَضبٍ  َباءَ  َفَقدْ  ِفَئةٍ  ِإَلى ُمَتَحیِّزًا َأوْ  ِلِقتَالٍ  ُمَتَحرًِّفا ِإالَّ  ُدُبَرهُ  َیْوَمِئذٍ  ُیَولِِّهمْ  َوَمنْ [
  ]١٦: األنفال[  ]اْلَمِصیرُ  َوِبْئَس  َجَهنَّمُ 
  :اللطائففتات و لال: ثانیاً 

   .العدوّ  على والنصرة الحرب مواطن في األقدام تثبیتل االستغفارو  الدعاءالبد من  -١
 كل عن بالتوبة بدءوا أنهم تعالى فبین النصرة، طلب على واالستغفار التوبة تقدیم یجب -٢

 من كانت سواء الذنوب، كل فیه فدخل )ذنوبنا لنا اغفر ربنا(: بقوله المراد وهو المعاصي
 لعظمها ذلك بعد بالذكر منها الكبیرة العظیمة الذنوب خصوا إنهم ثم الكبائر، من أو الصغائر

 اإلفراط هو شيء كل في اإلسراف ألن ؛)أمرنا في وٕاسرافنا(: قوله من المراد وهو عقابها وعظم
   )١(.فیه
 أقدامهم یثبت أن وسألوه اهللا، على اعتمدوا بل الصبر،و  من الجهد بذلوا ما على یتكلوا لم -٣
 واالستغفار، والتوبة الصبر بین فجمعوا علیهم، ینصرهم وأن الكافرین، األعداء مالقاة دعن

 من )الدنیا ثواب اهللا فآتاهم(: قال ولهذا واآلخرة، الدنیا في العاقبة لهم وجعل بربهم، واالستنصار
 قد ذيال المقیم والنعیم ربهم، برضا الفوز وهو )اآلخرة ثواب وحسن( والغنیمة، والظفر النصر

  )٢(.الجزاء بأحسن فجازاهم األعمال، له أحسنوا أنهم إال ذاك وما ات،ر كدالم جمیع من سلم
  .الرقابو  ،األعناق: نيالمطلب الثا

وكان في الحرب أهمیٌة كبیرة، حیث ركز علیها القرآن الكریم،  والرقاب لقد كان لألعناق    
األعداء، وقد ذكر القرآن الكریم عدة  م النفس عند القتل حتى لو كانوا منم إیالدع الهدف منه

  : آیات تتحدث عن ذلك منها
ِإْذ ُیوِحي َربَُّك ِإَلى اْلَمَالِئَكِة َأنِّي َمَعُكْم َفَثبُِّتوا الَِّذیَن آَمُنوا َسأُْلِقي ِفي  [:قال تعالى: اآلیة األولى

  ]١٢: األنفال[ ]َواْضِرُبوا ِمْنُهْم ُكلَّ َبَنانٍ  ُقُلوِب الَِّذیَن َكَفُروا الرُّْعَب َفاْضِرُبوا َفْوَق اْألَْعَناقِ 
  :جماليالتفسیر اإل

: قال )األعناق فوق فاضربوا( : قوله تأویل في التأویل أهل واختلف: "یقول الطبري
 وفوق على: وقالوا األعناق، على فاضربوا: ذلك معنى: آخرون وقال )٣(."األعناق اضربوا
 في القول من والصواب": الطبري قالو  .اآلخر مكان أحدهما یوضع أن فجاز متقاربان، معناهما

 یضربوا أن: بالسیف وضربهم المشركین قتل كیفیة ُمَعلَِّمهم المؤمنین، أمر اهللا أن: یقال أن ذلك

                                                           
 ). ٩/٣٨١(مفاتیح الغیب أو التفسیر الكبیر: انظر -  ١
 ).١٥١ /١( تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان :انظر -  ٢
 .)٤٣٠/ ١٣(جامع البیان  -  ٣
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 به مراًدا یكون أن محتمل ،) األعناق فوق: (وقوله. واألرجل واألیدي منهم األعناق فوق
 وٕاذا. األعناق على: معناه فیكون األعناق، جلدة فوق من: هل مراًدا یكون أن ومحتمل الرؤوس،

  )١( ".األعناق: معناه قال، من قول صح ذلك، احتمل
قابِ  َضْربَ ف( : قوله تعالىو    من نَ یَّ وعَ  رقابهم، فاضربوا :أي الفعل، بمعنى مصدر ) الرِّ

 فوق ما أن: األول :والنوفي اآلیة ق، أمكن وجه بأي اقتلوهم: والمراد وأعرفه، أشهره القتل أنواع
وتأتي  )٢(األعناق فاضربوا :أي: والثاني ،الجسد عن الرأس بإزالة أمرا هذا فكان الرأس، هو العنق

 الرقاب واحتزوا فاضربوا رؤوسهم التي هي فوق األعناق واقطعوها، :أي بمعنى الرؤوس
  )٣(.وقّطعوها

َن َكَفُروا َفَضْرَب الرَِّقاِب َحتَّى ِإَذا َأْثَخْنُتُموُهْم َفُشدُّوا َفِإَذا َلِقیُتُم الَِّذی [:قال تعالى :اآلیة الثانیة
َصَر ِمْنُهْم اْلَوثَاَق َفِإمَّا َمن ا َبْعُد َوإِمَّا ِفَداًء َحتَّى َتَضَع اْلَحْرُب َأْوزَاَرَها َذِلَك َوَلْو َیَشاُء اللَُّه َالْنتَ 

  ]٤: محمد[ ]ِذیَن ُقِتُلوا ِفي َسِبیِل اللَِّه َفَلْن ُیِضلَّ َأْعَماَلُهمْ َوَلِكْن ِلَیْبُلَو َبْعَضُكْم ِبَبْعٍض َوالَّ 
  :جماليالتفسیر اإل: أوالً 

قابِ  َفَضْربَ ( :وقوله تعالى   ؛للتوكید اختصر أنه إال ضربا الرقاب ضربوافا وأصله )الرِّ
 لرقبةا ضرب ولیس ،البرهاني كالحكم وكان الفعل على دل المنصوب المصدر بذكر ألنه

 من ذكره في امَ ولِ  القتل، أنواع أغلب ألنه ؛به القتل عن التعبیر وقع ولكنه بالذات مقصودا
 فبین البنیان، تخریب ألنه ؛مطلقا قبیح القتل أن زعم من على ردّ  وفیه ،والتغلیظ التخویف

 الطبیب أن كما ،اإلنسان نوع صالح فیه ألن ؛قتلهم یجب والطغیان الكفر أهل أن الشرع
 ألن ؛القتل عن عبارة والضرب )٤(.البدن سائر على إبقاء الفاسد العضو بقطع یأمر لحاذقا

 ضرب :یقولون كانوا أنهم وذلك األعضاء، من غیرها دون خاصة الرقاب تضرب أن الواجب
 أكثر اإلنسان قتل أن وذلك قتله، إذا عیناه فیه ما وضرب عنقه، وضرب فالن، رقبة األمیر

 هذه فيو  ،المقاتل من رقبته بغیر ضرب وٕان القتل، عن عبارة فوقع ته،رقب بضرب یكون ما
 صورة، بأشنع القتل تصویر من فیه لما القتل، لفظ في لیس ما والشدة، الغلظة من العبارة
 هذه في زاد ولقد أعضائه، وأوجه وعلوه البدن، رأس هو الذي العضو وٕاطارة العنق حز وهو

 :وقوله تعالى، )بنان كل منهم واضربوا األعناق فوق افاضربو : (تعالى قوله في الغلظة

                                                           
  ..)٤٣٠/ ١٣( المرجع السابق -  ١

  ).١٥/٤٦٣(مفاتیح الغیب أو التفسیر الكبیر: انظر -  ٢

  .)٢٧٠- ٢٦٩ / ٩( المنیر التفسیر :انظر -  ٣
 .)١٢٩/ ٦( الفرقان ورغائب القرآن غرائب: انظر -  ٤
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 بالقتل أو أثقلتموهم الغلیظ وهو: الثخین الشيء من وأغلظتموه، قتلهم أكثرتم )أثخنتموهم(
  )١(.فأسروهم :أي) الوثاق فشدوا( النهوض عنهم أذهبتم حتى والجراح

قاب بضربللمؤمنین  تعالى اهللا أمرُ  أنّ : والخالصة الحكمة من  ألنَّ  اِق؛واألعنَ  الرِّ
شدید عند ضرب األعناق عدم التعذیب، بل من باب الرحمة بالقتلى؛ حتى ال یشعروا باأللم ال

   .القتل
  :اللطائفاللفتات و : ثانیاً 

بأن یدخلوا في  حتى ال یبقى كافر یحارب ومواصلته اإلسالم أمة على الجهاد وجوب -١
   .اإلسالم

  .السنة من ألدلة أیضا والقتل فداء،وال المن بین األسرى في مخیر ماماإل -٢
  .واآلخرة الدنیا في علیهم وٕانعامه للمجاهدین في سبیله اهللا إكرام -٣
  )٢(.یستحق النصر وأولیائه دینه في تعالى اهللا نصر من -٤

  : الرازي في اآلیة وذكر
 ففي الحرب في ظاهرةٌ  ألنها ؛األعضاء من غیرها على الرقبة ضرب اختیار في الحكمة .١

 وٕانما ،الحرب في سیما وال المواضع، سائر بخالف للموت مستلزمٌ  وهو نقِ العُ  زُ حَ  ضربها
 یبطل البنان وضرب ،المشركین ألجساد إتالف األعناق ضرب ألن ؛والبنان األعناق خصت

 كالمهم في كثر ثم ومن باألصابع، یكون إنما السالح تناول ألن للقتال؛ المضروب صالحیة
   .السیف ذكر عن األصابع، تتناوله ما أو الید تتناوله ام بذكر االستغناء

 فوق فاضربوا( :األنفال في وقال الفعل، وترك المصدر بإظهار )الرقاب فضرب( هاهنا قال. ٢
 في أوال المقصود أن وهي ،نعم :نقول فائدة؟ فیه فهل المصدر، وترك الفعل، بإظهار) األعناق
 یفعل أن یمكن ال إذ ضمنا، المصدر ویتبعه لفاع من الفعل صدور یكون قد السور بعض
 من إال یوجد ال ولكنه المصدر أوال المقصود یكون وقد الوجود، في المصدر منه ویقع إال فاعل
 من المؤمنین صف القتال في حضر من لنصرة نزلواأُ  المالئكةف یفعل، أن منه فیطلب فاعل

 فإذا(:تعالى قوله بدلیل القتال وقت في ولیس وارد األمر وهاهنا مطلوب، منه الفعل فصدور
   .الفعل على المأمور لتقدم مطلوبا المصدر كون بیان والمقصود )لقیتم

َفاْضِرُبوا َفْوَق  [:هناك قال تعالى اهللا أن وهي أخرى فیه فائدة )الرقاب فضرب: (قوله. ٣
 إلى فأرشدهم القتال وقت الوقت نأل ؛وذلك ]١٢: األنفال[ ]اْألَْعَناِق َواْضِرُبوا ِمْنُهْم ُكلَّ َبَنانٍ 

                                                           
  .)٣١٦/ ٤( التنزیل غوامض حقائق عن الكشاف: انظر -  ١
  ).٧٥/ ٥(أیسر التفاسیر : انظر -  ٢
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 وغرض القتل المقصود أن فبین القتال وقت لیس وهاهنا المقتل، یصیبوا لم إن وغیره المقتل
  )١(.ذلك المسلم

  .البنان: المطلب الثالث
آَمُنوا َسأُْلِقي ِفي  ِإْذ ُیوِحي َربَُّك ِإَلى اْلَمَالِئَكِة َأنِّي َمَعُكْم َفَثبُِّتوا الَِّذینَ  [:قال تعالى :اآلیة األولى

   ]١٢: األنفال[ ]ُقُلوِب الَِّذیَن َكَفُروا الرُّْعَب َفاْضِرُبوا َفْوَق اْألَْعَناِق َواْضِرُبوا ِمْنُهْم ُكلَّ َبَنانٍ 
 َطَرف كل عدوكم من المؤمنون، أیها واضربوا: أي) َواْضِرُبوا ِمْنُهْم ُكلَّ َبَنانٍ : (وقوله تعالى   

  .وأرجلهم أیدیهم فأطرا من وَمْفِصل
  :المعنى اللغوي: أوالً 

 الضرب ألن ؛اآلیة في البنانذكر و  ،)٢(بنانة واحدته الیدین في األصابع أطراف البنانو 
 أقام إذا ،بالمكان الرجل أبن: قولهم من مشتق )البنان(و .مقتل غیر أو لتقم على یقع أن إما
 ضربت فإذا الحرب، في الثبات عن ارةعب وهو والحیاة، لإلقامة یكون ما بها یعمل ألنه به؛

   .األعضاء سائر بخالف القتال المضروب من تعطل البنان
  :ماليجاإل تفسیرال :ثانیاً 

 من تعطل ألنها؛ الحرب ضربات أنكى من هي )َواْضِرُبوا ِمْنُهْم ُكلَّ َبَنانٍ ( :آیةو 
  .وأصلها المقاتل آلة أعظم البنان إذ جسده، جمیع المضروب

 ألن البنان؛ قطع اآلیة تلذلك خص ؛في القتال األعضاء همأ نم هو البنانأن  ثویرى الباح
 عن عجزوا بنانهم قطع فإذا األسلحة، وسائر والرماح السیوف أخذ في اآلالت هي األصابع
  .والمشي الضرب عن یعوقهم حتى؛ بنانال فكان الهدف من ضرب ،المحاربة

 ضربا: قال) َواْضِرُبوا ِمْنُهْم ُكلَّ َبَنانٍ ( :تعالى لهقو  في  )٣(األوزاعي عن حاتم أبي ابن وأخرج
   )٤(نار من بشهاب رمهوا والعین الوجه منه

 منصورون بأنهم نفوسهم في ظن إیقاع في القتال هو لمؤمنینل المالئكة تثبیتإن 
 الشیطاني، لالضطراب وٕازالة الواقع، یطابق ما إلى إرشاد ألنه وتثبیتا؛ إلهاما ذلك ویسمى

 الرأي استقرار عدم ومن الخوف عن ینشأ مما النفساني االضطراب إزالة في مجاز هنا لتثبیتوا
 فعل بواسطة واألصابع األعناق قطع بتكوین مباشرة یكون أن یجوز المالئكة وضرب، واطمئنانه

                                                           
 .)٣٨/ ٢٨( الكبیر التفسیر أو الغیب مفاتیح: انظر -  ١
  .)٧٢/ ١(المعجم الوسیط : انظر -  ٢
 الفقه في الشامیة الدیار إمام: عمرو أبو األوزاع، قبیلة من األوزاعي، یحمد بن عمرو بن الرحمن عبدهو  -  ٣

  .)٣٢٠/ ٣( للزركلي األعالم: انظر. بها وتوفي بیروت وسكن ،المترسلین الكتاب وأحد والزهد،
 .)٣٥/ ٤( بالمأثور التفسیر في المنثور الدر: انظر -  ٤
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 لهذا یشهد ما الصحابة بعض عن اآلثار بعض في ورد وقد ،للعادة خارقة كیفیة على المالئكة
 المشركین وتوجیه ،المسلمین ضربات بتسدید یكون أن ویجوز ،حقیقة الضرب فإسناد ،المعنى

 بالضرب األمر :قیل وقد سببه، ألنهم عقلي مجاز المالئكة إلى الضرب فإسناد جهاتها، إلى
 اهللا شاقوا بأنهمذلك  ( :وجملة، الملحمة انكشاف بعد نزلت السورة ألن بعید؛ وهو للمسلمین،

   )١(السببیة باء )أنهم( :قوله في الباء ألنّ  ؛تعلیل )ورسوله

لحد من لفي ضرب البنان أنه الوسیلة األفضل  تعالى من حكمة اهللاأنه  ویرى الباحث
سالح البد من قطع بنانه؛ حتى یعجز عن حمل الو  ن،المسلمو  هلمقاتل الذي یواجهخطورة ا

یجب على المقاتل المسلم أن أنه ، و ن، فیضعف أمامهم وینهزمفال یستطیع أن یواجه المسلمی
  .بأمره واالعتناء التشدید مزید بالضرب فیه األمر رُ ، وتكراوالسََّفلةَ  الصنادیدَ  یضرب
  .العیون :رابعالمطلب ال
العیون من أغلى النعم التي أنعمها اهللا تعالى على اإلنسان؛ لتكون له الدلیل على  إنَّ 

ل قدرة اهللا في نفسه ب على هذا اإلنسان أن یتأمالبصیرة لكل ما یدور من حوله، فكان من الواج
 القرآن الكریم توضح أهمیة العیونخاصة، وقد وردت آیاٌت كثیرة في  هعیونعامة، وفي 

  :ضرروتها في الحروب، ومن هذه اآلیاتو 
َسِبیِل اللَِّه َوُأْخَرى َقْد َكاَن َلُكْم آَیٌة ِفي ِفَئَتْیِن اْلَتَقتَا ِفَئٌة ُتَقاِتُل ِفي [ :قال تعالى :اآلیة األولى

 ]ِألُوِلي اْألَْبَصارِ َكاِفَرٌة َیَرْوَنُهْم ِمْثَلْیِهْم رَْأَي اْلَعْیِن َواللَُّه ُیَؤیُِّد ِبَنْصرِِه َمْن َیَشاُء ِإنَّ ِفي َذِلَك َلِعْبَرًة 
  ]١٣: آل عمران[

  :القراءات: أوالً 
 جرى َذِلك قبل اْلَكَالم َأن وحجته اْلَیُهود اطَبةُمخَ  على ِبالتَّاءِ  )مثلیهم ترونهم( َناِفع َقَرأَ     

 قد اْلَكَالم َومعنى ،أولى تقدم ِبَما َأْیضا َهَذا فإلحاق )آَیة لكم َكانَ  قد( :َقْوله َوُهوَ  اْلَیُهود بمخاطبة
 r اهللا َرُسول وهم )اهللا َسِبیل ِفي تَقاتل ِفَئة التقتا فئتین ِفي آَیة َلُكمْ ( اْلَیُهود معشر َیا َكانَ 

 ِفي تَقاتل الَِّتي الفئة مثلي اْلَیُهود َأیَها َأْنُتم ترونهم مشركو مكة وهم )َكاِفَرة َوُأْخَرى( ببدر َوَأْصَحابه
 ترونهم َكاَنت َلو :َعْمرو َأُبو َقالَ  َعْمرو أبي َعن ُرِويَ  َما وحجتهم ِباْلَیاءِ  اْلَباُقونَ  َوَقَرأَ ، اهللا َسِبیل
 من یرونهم :أي ِباْلَیاءِ  َقَرأَ  َومن ،اْلَیُهود ِإَلى ذهب َفِإنَّهُ  ِبالتَّاءِ  َقَرأَ  من: اْلفراء َقالَ و  ،مثلیكم لَكاَنتْ 

  )٢(.مثلیهم اْلُمْشركین اْلُمسلُمونَ  یرى :َأي اْلَیُهود دون اْلُمسلمین

                                                           
 ).٢٨٢/ ٩(نویر التحریر والت: انظر -  ١
  ).١٥٥-١٥٤ /١(حجة القراءات : انظر -  ٢
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 للكفار، ةالرؤی ألن ؛)لهم(: یقل ولم )َلُكمْ  كانَ  َقدْ (: كقوله التاء )ترونهم( في واالختیار"    
 الخطاب بتاء ویعقوب المدنیان قرأ )یرونهم"( :وقوله تعالى )١(."المسلمین عن كنایة والمیم والهاء

  )٢(".الغیبة بیاء والباقون
  :جمالياإل تفسیرال: ثانیاً 

 ظهراَنيْ  بین الذین الیهود من كفروا للذین محمد، یا ُقلْ ": في معنى اآلیة :الطبري قالو 
  )٣("وعبرة ستغلبون، إنكم: أقول ما صدق على وداللةٌ  عالمةٌ : يأ ) آیة لكم كان قد( :بلدك
، الناس من الجماعة هي) والفئة( ،وحزبین فرقتین في: أي) فئتین في: (وقوله تعالى    

 واألخرى بدر، وقعة شهد ممن معه كان ومن r اهللا رسولُ  الفئتین وٕاحدى للحرب،) التقتا(
  .قریش مشركو

 یوم المشركون یرى: فالقول األول: فیها قوالن )العین رأي مثلیهم نهمیرو (: تعالى وقوله    
 اإلسالم لنصرة سببا رأوه فیما ذلك اهللا جعل: أي أعینهم، رأي العدد في مثلیهم المسلمین بدر

 ومع العدد، في ضعفیهم: أي مثلیهم، الكافرة الفئة المسلمة الفئة ترى: أي: الثاني والقول ،علیهم
 كانوا المؤمنین أن t عباس ابن عن روي ما على فیه إشكال ال وهذا ،علیهم اهللا نصرهم هذا
 هذا وكأن ،رجال وعشرین وستة ستمائة كانوا والمشركین رجال عشر وثالثة ثالثمائة بدر یوم

 الناس، وأیام والسیر التواریخ أهل عند المشهور خالف ولكنه اآلیة، هذه ظاهر من مأخوذ القول
روى  كما األلف إلى التسعمائة بین ما كانوا المشركین أن من الجمهور دعن المعروف وخالف

: فقال قریش، عدة عن الحجاج لبني غالماً  سأل لما r اهللا رسول أن  tالزبیر بن عروة عن
 بین ما القوم: r النبي فقال عشرا، ویوما تسعا یوما: قال"  یوم؟ كل ینحرون كم: "قال كثیر،

   )٤("األلف إلى التسعمائة
  )٥(.األلف إلى تسعمائة بین ما یرى الباحث أن عدد المشركین كانكما  والراجح  
 الجمعِ  صیغة وٕایثارُ  األولى الفئةَ  األخیرةُ  الفئةُ  یري :أي )َیَرْوَنُهمْ (": في قوله تعالىو     

 قریبا نالرائی عدد مثلي :أي )ّمْثَلْیِهمْ ( الفئة آحاد من واحدٍ  واحدٍ  لكل الرؤیةِ  شمول على للداللة
 َعْبد بنِ  ربیعةَ  بنُ  ُعْتبةُ  همرأسُ  مقاتالً  وخمسین تسعمائةٍ  كانوا ألف من قریباً  كانوا إذ ألفین من

 أصناف ومن ،بعیر وسبُعمائة فرسٍ  مائةُ  واإلبل الخیل من فیهم وكان ،جهلٍ  وأبو َشْمس
                                                           

  .)١٠٦ /١( السبع القراءات في الحجة -  ١
  .)٥٩ /١( المتواترة العشر القراءات في الزاهرة البدور -  ٢
 .)٢٢٩/ ٦( البیان جامع -  ٣
 .)١٧/ ٢( كثیر بنال القرآن العظیم تفسیر -  ٤

  .)٣٢: ص( r النبي غزوات: انظر -  ٥
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 مصدر أو بصریةً  یةالرؤ  كانت إن لَیَرْونهم مؤكدٌ  مصدر )العین َرْأىَ ( یحصى ال عددٌ  األسلحة
   )١("العین رؤیة مجرى جاریة مكشوفةً  ظاهرة رؤیةً  :أي ،قلبیة كانت إن تشبیهيّ 

 والضمیر ،الكفار :هم والمفعول المؤمنون،: هم ترون فاعل أن إلى الجمهور ذهب وقد    
 علیه هم ما مثلي المشركین المسلمون أیها ترون: أي للمشركین، یكون أن یحتمل )مثلیهم( في
 المؤمنین، أعین في قللهم نهوإ  ،المؤمنین أعین في المشركین اهللا یكثر أن عدٌ بُ  وفیه العدد، من

 اهللا فقلل أمثالهم، ثالثة كانوا وقد العدد في مثلیكم المشركین المسلمون أیها ترون: المعنى فیكون
 أن علموااُ  كانوا وقد ،أنفسهم لتقوى عدتهم مثلي إیاهم فأراهم ،المسلمین أعین في المشركین

: أي للمسلمین، )مثلیهم( في الضمیر یكون أن ویحتمل الكفار، من المائتین تغلب منهم المائة
 رأي(: قولهو أنفسكم،  بذلك لتقوى ؛العدد من علیه أنتم ما مثلي أنفسكم المسلمون أیها ترون
 واهللا( صریةب هنا الرؤیةوالواضح من اآلیة أن  ،فیها لبس ال مكشوفة، ظاهرة رؤیة: أي )العین
 بتلك بدر أهل تأیید ذلك جملة ومن یقویه، أن یشاء من یقوي: أي )یشاء من بنصره یؤید

: أي للتعظیم، والتنكیر االتعاظ، والمراد. لعبرة كثیرا القلیل رؤیة في: أي )ذلك في إن( الرؤیة،
 ربد أهل من أصاب لما r اهللا رسول أن :tعباس ابن عنو ، جسیمة وموعظة عظیمة، عبرة

 قبل أسلموا! یهود معشر یا :قال قینقاع بني سوق في الیهود جمع المدینة إلى ورجع أصاب ما
 غمارا كانوا نفرا قتلت أن نفسك من یغرنك ال! محمد یا: قالوا قریشا، أصاب بما اهللا یصیبكم أن
   )٢(.مثلنا تلق لم وأنك الناس نحن أنا لعرفت قاتلتنا لو واهللا إنك القتال، یعرفون ال

 ،رأوه فیما واهمین كانوا أنهم الهزیمة بعد وتحققوا رأوها لمن آیةً  علتجُ  الرؤیة هذهو "    
 في ویقللكم(: تعالى قوله في المذكورة الرؤیة غیر الرؤیة هذه تكونف  لهم، حسرة أشد ذلك لیكون
 بالمسلمین، المشركون یستخف حتى التالحم، قبل وقعت تكون أن ناسبت الرؤیة فإن )أعینهم

 قلة وتحققوا والهزیمة، الرعب فدخلهم عددهم مثلي رأوهم القوهم فلما للقائهم، أهبتهم یأخذوا فال
 بعجیب للمسلمین نصر سببي الكثرة وٕارادة القلة إرادة كانت فقد ،الملحمة انكشاف بعد المسلمین

   )٣(."تعالى اهللا صنع
  
  

                                                           
  .)١٤ -٢/١٢(د العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم إرشا -  ١

  ).١/٤٠(، لباب النقول )٣٧٠/ ١( للشوكاني القدیر فتح: انظر -  ٢
  .)١٧٧/ ٣( والتنویر التحریر -  ٣
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اْلَتَقْیُتْم ِفي َأْعُیِنُكْم َقِلیًال َوُیَقلُِّلُكْم ِفي َأْعُیِنِهْم َوإِْذ ُیِریُكُموُهْم ِإِذ [ :قال تعالى: الثانیةاآلیة 
  ]٤٤: األنفال[ ]ِلَیْقِضَي اللَُّه َأْمرًا َكاَن َمْفُعوًال َوإَِلى اللَِّه ُتْرَجُع اْألُُمور

  :جمالياإل تفسیرال: أوالً 
 وقلل یجبنوا، وََال  لیقدموا ؤمِنیَن؛اْلمُ  أعین ِفي اْلُمْشركین قلل َتَعاَلى اهللا َأن": اْآلَیة معنىو 
  )١(".یهربوا ِلَئالَّ  اْلكفَّار؛ أعین ِفي اْلُمؤمِنینَ 

 إذ المؤمنین اهللا یریهم وٕاذ قلیال المشركین منامه في نبیه اهللا ريیُ  إذ" :ویقول الطبري
 لهم، االستعداد لیتركوا أعینهم، في المؤمنین ویقلل عددهم، كثیر وهم قلیال أعینهم في لقوهم
  )٢(".شوكتهم المؤمنین على فتهون
  :اإلعراب: ثانیاً 

 وقلیال ،إیاهم یبصركم وٕاذ: یعنى ،مفعوالن الضمیران )َوإِْذ ُیِریُكُموُهمْ (: وقوله تعالى
 به أخبرهم ما ولیعاینوا r اهللا رسول لرؤیة تصدیقا أعینهم في قللهم وٕانما الحال، على نصب
 إلى لرجل قلت حتى أعیننا في قللوا لقد: t مسعود ابن لقا ،ویثبتوا ویجدوا یقینهم فیزداد
وقوله  ،ألفا: قال كنتم؟ كم: له فقلنا منهم رجال فأسرنا مائة، أراهم: قال سبعین؟ أتراهم: جنبي
  )٣(.جزور أكلة هم إنما: منهم قائل قال حتى )َوُیَقلُِّلُكْم ِفي َأْعُیِنِهمْ : (تعالى

 أن: والمعنى ،الفرقان یوم من ثان بدل هو أو اذكر: أي مقدر، بفعل منصوب :ٕاذو 
 في رآهم ولو لثباتهم، سببا ذلك فكان أصحابه، على ذلك فقص قلیال، منامه في رآهمr  النبي
 سلم اهللا ولكن ال؟ أم یالقونهم هل األمر، في وتنازعوا قتالهم، عن وجبنوا لفشلوا، كثیرا منامه

  )٤(.المنام في r اهللا رسول عین في مفقلله والتنازع الفشل من وعصمهم سلمهم: أي
 فجمع معناه في سبب ألنه ؛)اهللا یریكهم إذ(: قوله على معطوف )َوإِْذ ُیِریُكُموُهمْ (: وقوله

 ،معطوفة غیر مفصولة منهما كل جاءت فلذلك قبلها، اآلیتین في )إذ( بخالف  به واتصل معه
  )٥(.كافة للمؤمنین هنا والخطاب

 ال األعین، في بأنها لإلرادة تقیید )أعینكم في(: وقوله )یریكموهم(لـ  ظرف )التقیتم إذ"(
 لو ألنه األعین؛ في بأنها اإلراءة تقیید من ذلك ویعلم األمر، نفس في كذلك المرئي ولیس غیر،

                                                           
  .)٢٦٩/ ٢( السمعاني تفسیر -  ١
  .)٥٧٢/ ١٣(جامع البیان  -  ٢
عق السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم ، إرشاد ال)٢٢٥/ ٢(الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل  :انظر -  ٣
)٤/٢٤.(  
  .)٣٥٨/ ٢( للشوكاني القدیر فتح :انظر -  ٤
  .)١٩/ ١٠( المنار تفسیر: انظر -  ٥
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 حلمیة ال بصریة اإلراءة أن على الداللة من فیه ما مع عنه، مستغنى لكان لمقصد یكن لم
  )١("]١٣: عمران آل[ ]اْلَعْینِ  رَْأيَ  ِمْثَلْیِهمْ  مْ َیَرْوَنهُ [: تعالى كقوله

 ثم علیهم، لیجترءوا بعده افیم كثرهم ثم اللقاء، قبل أعینهم في قللهم قد" :الزمخشري لاقو 
.شوكتهم وتفل ویهابوا، فیبهتوا الكثرة تفجؤهم

 لئال )العین رأي مثلیهم یرونهم( :تعالى وقوله )٢(
 المؤمنین بها أخبر التي رسوله رؤیا اهللا صدق": في تفسیر اآلیة لمقات قالو  )٣(."لهم یستعدوا

 ها الرؤیة تكریر فائدة ما: قیل فإن، أعینهم في اللقاء وقت قللهم بأن لقائهم، قبل عدوهم قلة عن
 في كانت األولى أن: أحدهما: جوابان فیها" )اهللا یریكهم إذ(: تعالى قوله في ذكرت وقد ؟هنا

  )٤(".الیقظة في والثانیة المنام،
ِإْذ َجاُءوُكْم ِمْن َفْوِقُكْم َوِمْن َأْسَفَل ِمْنُكْم َوإِْذ زَاَغِت اْألَْبَصاُر َوَبَلَغِت [ :قال تعالى :اآلیة الثالثة

  ]١٠: األحزاب[ ]اْلُقُلوُب اْلَحَناِجَر َوَتُظنُّوَن ِباللَِّه الظُُّنوَنا
  :القراءات: أوالً 
 َوَقَرأَ ، والوصل اْلَوْقف ِفي ِباْأللف )الظنونا ِباللَّه وتظنون( بكر َوَأُبو رَعام َواْبن َناِفع َقَرأَ     
 َوَحْمَزة َعْمرو َأُبو َوَقَرأَ  ،اْلَوْصل ِفي اْأللف َوِبغیر اْلَوْقف ِفي ِباْأللف َوَحْفص َواْلكَساِئيّ  كثیر اْبن

ة اْلَوْصل ِفي اْأللف ِبَغْیر  من اْلَعَرب من َأن ِهيَ  َواْلَوْقف َوْصلالْ  ِفي أثبتهن من َواْلَوْقف حجَّ
م اْأللف ِفیهِ  الَِّذي اْلَمْنُصوب على یقف  َمَرْرت اْلَخْفض َوِفي الرجال ضربت َفَیُقوُلونَ  ِبَألف َوالالَّ

 َوقطع سكت َموِضع ِفي آَیة رأس ِألَن ؛اْأللف ِإْثَبات َفحسن آَیات ُرُؤوس َأنَُّهنَّ  َوُأْخَرى بالرجل
   )٥(.اْآلي ُرُؤوس َبین وللتوفیق بْعدَها الَِّتي اْآلَیة َوَبین نَهاَبی للفصل

  :جمالياإل تفسیرال: ثانیا
 :أي المشرق، قبل من أعاله وهو الوادي، فوق من :أي )َفْوِقُكمْ  ِمنْ  جاُؤُكمْ  ِإذْ : (قوله تعالى  

 وطلیحة ،نجد أهل في حصن بن وعیینة نصر، بني في  مالك بن عوف منه جاء مما یلي مكة،
  .أسد بني في األسدي خویلد ابن
مما یلي  :أي المغرب، قبل من الوادي بطن من :أي )منكم أسفل ومن(: وقوله تعالى    

 وجاء قریش، على جحش بن ویزید مكة، أهل على  tحرب بن سفیان أبو منه جاء المدینة،

                                                           
 .)٢٧/ ١٠( والتنویر التحریر -  ١
  .)٧٠١/ ٢( الوسیط المعجم: انظر. انفلوا َواْلَقْوم َتَكسََّرتْ  مضاربه تفللت :، یقالُتكسر :أي: ل شوكتهمفوت -  ٢

  .)٢٢٥/ ٢(الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل  -٣
  .)٢١٤/ ٢( التفسیر علم في المسیر زاد -  ٤
البدور : ، وانظر)٥/٤٧٠(الحجة للقراءات السبعة : ، وانظر)٥٧٣- ٥٧٢ /١( القراءات حجة: انظر -  ٥

  ).١/٢٥٤(الزاهرة في القراءات العشر المتواترة 
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 بن عامر مع ةقریظ بني یهود في )٢(الیهودي أخطب بن حیي ومعه )١(السلمي األعور أبو
  . الخندق وجه من الطفیل

: أي للعهد، والحناجر والقلوب األبصار في التعریف )األبصار زاغت وٕاذ: (وقوله تعالى    
: أي إلیها، المضافات عن عوضا فیها الالم تجعل أو وحناجرهم، وقلوبهم المسلمین أبصار
  .حناجركم قلوبكم وبلغت أبصاركم زاغت

  :المعنى اللغوي: اً ثالث
 أن أو إلیه، یتوجه ما یرى ال أن البصر فزیغ. )٣(االنحراف إلى االستواء عن المیل: )الزیغ(   

 حنجرة جمع )الحناجر(و، روالذع الرعب شدة من آخر صوب إلى فیقع صوب إلى التوجه یرید
 حتى والهلع من الفزع القلوب اضطراب لشدة تمثیل الحناجر القلوب وبلوغ ،الحلقوم منتهى :أي

 لم الحناجر بلغت فإذا الصدور من الخروج طالبة وترتفع مقارها تتجاوز الضطرابها كأنها
  )٤(.موضعه تجاوز قلب بهیئة المرعود الهلوع قلب هیئة فشبهت الضیق من تجاوزها تستطع

 إلى إال تلتفت فلم مالت،: وقیل تصَ خُ شَ  :أي) األبصار زاغت وٕاذ( :وقوله تعالى    
 والضیق، ،والكربة ،الخوف لحالة مصور تعبیر "وفي اآلیة  ،الهول فرط من دهشا عدوها
 زالت :أي) الحناجر القلوب وبلغت( :وقوله تعالى )٥(."القلوب وحركات ،الوجوه بمالمح یرسمها

 الحلوق أن فلوال حنجرة، واحدها الحالقیم، وهي الحناجر بلغت حتى الصدور من أماكنها عن
 الفزع، شدة من القلوب حتبُ : وقیل ،المبالغة معنى على هو: وقیل لخرجت، عنها ضاقت
 فالبلوغ لینفصل، علوا یصعد وقلبه خشونة یجد: وقیل ،بلغتها فكأنها بالحنجرة، )٦(وجیبها فیتصل
 ،بالحنجرة فیتقلص یجتمع الخوف وعند یندفع، الغضب عند القلب: وقیل حقیق، لیس فالبلوغ
 :كقوله تعالى خوفا، ویموت یتنفس، أن المرء یقدر فال النفس، مخرج یسد أن إلى یفضي: وقیل
  .]١٨: غافر[ ]َكاِظِمینَ  اْلَحَناِجرِ  َلَدى اْلُقُلوبُ  ِإذِ [

                                                           
ن عبد شمس بن سعد بن قائف بن األوقص بن مرة بن هالل عمرو بن سفیان بهو  أبو األعور السلمي - ١

  ).٧٢٩/ ٣(أسد الغابة : انظر .وهو مشهور بكنیته. ابن فالج بن ذكوان بن ثعلبة بن بهثة بن سلیم،
أدرك . كان ینعت بسید الحاضر والبادي. جاهلي، من األشّداء العتاة: حیّي بن أخطب النضريهو  - ٢

  ).٢٩٢/ ٢(األعالم للزركلي : انظر .روه یوم قریظة، ثم قتلوهاإلسالم وآذى المسلمین، فأس
  .)٤٠٩/ ١(المعجم الوسیط : انظر -  ٣
  ).٢٨٠/ ٢١( والتنویر التحریر: انظر -  ٤
  .)٢٨٣٧/ ٥( القرآن ظالل في -  ٥
  .)٢٨٨/ ١( العرب لسان: انظر. مدخلها: أي: وجیبها -  ٦



 األعضاء التي ذكرت في الطهارة، والحدود، والقتال

٣٨ 
 

 الفصل األول

 القلب وارتفع ربت الشدید، الغم أو والغضب، الفزع شدة من الرئة انتفخت إذا: وقیل    
 اضطراب أراد أنهالظاهر و  )١(.سحره انتفخ للجبان، قیل ثم ومن الحنجرة، رأس إلى بارتفاعها

   )٢(.الحنجرة بلغ اضطرابه لشدة كأنه :أي ه،وضربات القلب
  القلوب نالظاهر من اآلیة أن القلوب إذا بلغت الحناجر هو من باب المبالغة، إذ لو أو     

 وعند ،یندفع الغضب عند القلب نإحتى  الفزع، هو إنما ولكن ،نفسه خرجتل وزالت تحركت
 ویموت یتنفس أن المرء یقدر فال النفس مخرج یسد أن إلى یفضي وقد ،فیتقلص یجتمع الخوف
 ربت انتفخت وٕاذا الشدید والغم ،والغضب الفزع شدة من تنتفخ الرئة إن إضافًة لذلك خوفا،
 أن المنافقون ظن :قیل) الظنونا باهللا وتظنون( الحنجرة، رأس إلى بارتفاعها القلب وارتفع

 هلك قلتم :أي للمنافقین، خطاب هو: لوقی ،ینصرون أنهم المؤمنون وظن یستأصلون، المسلمین
  )٣(.وأصحابه محمد

ًة َعَلْیُكْم َفِإَذا َجاَء اْلَخْوُف رََأْیَتُهْم َیْنُظُروَن ِإَلْیَك َتُدوُر َأْعُیُنُهْم [ :قال تعالى :اآلیة الرابعة َأِشحَّ
ًة َعَلى اْلَخْیِر ُأوَلِئَك  َكالَِّذي ُیْغَشى َعَلْیِه ِمَن اْلَمْوِت َفِإَذا َذَهَب اْلَخْوُف َسَلُقوُكمْ  ِبأَْلِسَنٍة ِحَداٍد َأِشحَّ
  ]١٩: األحزاب[ ]َلْم ُیْؤِمُنوا َفَأْحَبَط اللَُّه َأْعَماَلُهْم َوَكاَن َذِلَك َعَلى اللَِّه َیِسیرًا

  :جماليالتفسیر اإل
 البخیل وهو )٤(شحیح جمع) أشحة( اهللا، سبیل في بالنفقة بخالء )علیكم أشحة( :قوله تعالى    

 شحشح وخطیب :في الحرب، ویقال :أي )یأتون( في الضمیر من الحال على نصب البخیل
   )٥(خطبته في ماض

 الخوف جاء فإذا(: فقال والجبن، بالبخل اهللا وصفهم الغنیمة عند بخالء: قتادة ذكرو     
 من علیه یغشى كالذي( والجبن، الخوف من الرؤوس في ،)أعینهم تدور إلیك ینظرون رأیتهم
 أسبابه وغشیه الموت من قرب من أن وذلك الموت، من علیه یغشى الذي كدوران :أي )تالمو 

 وخورًا، رعباً  زائغة أعینهم، فوشماال یمینا فتدور عیناه یطرف، فال بصره، ویشخص عقله یذهب
 شدة وبین الذي، عین كدوران :أي )كالذي(: فقال صحیح قصد لغیر تقلبها سرعة في شبهها تم

 :أي )سلقوكم الخوف ذهب فإذا(له  الفعل ببناء عمدة المفعول بجعل ذلك یربتصو  العنایة
                                                           

  .)٤٥٨/ ٨( التفسیر في المحیط البحر: انظر -  ١
/ ١١( المعاني روح ،)٣٣٦/ ٢( للفراء القرآن معاني، )١٤٥ - ١٤٤/ ١٤( الجامع ألحكام القرآن: انظر - ٢

١٥٤(. 
  .)١٤٥/ ١٤( الجامع ألحكام القرآن: انظر -  ٣
  ).٢/٤٩٦(لسان العرب : انظر. الممسك البخیل: الشحشح -  ٤
  .)٤٤٦: ١( لألصفهاني القرآن غریبفي  مفرداتال: انظر -  ٥
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: tعباس ابن قال حدید، جمع) حداد بألسنة( األمن، حال في ورموكم آذوكمو  ضرُبوكم
 وقت فیكم ألسنتهم بسطوا": قتادة وقال ،)والعیبة بالنقص وتناولوكم عضدوكم( :أي )سلقوكم(

 عند فهم منا، بالغنیمة أحق فلستم القتال، معكم شهدنا قد فإنا أعطونا: یقولون الغنیمة، قسمة
  )١"قوم أجبن البأس وعند قوم أشح الغنیمة

 من حال )أشحة(و المؤمنین، یشاحون الغنیمة عند :أي ،)الخیر على أشحةً (: وقوله     
 ذلك وكان جهادهم، اهللا أبطل": مقاتل قال )أعمالهم اهللا فأحبط یؤمنوا لم أولئك( )٢(سلقوكم فاعل
  )٣(."یسیرا اهللا على

إعجاٌز حیث شبه تعالى هؤالء المنافقین الخائفین، كالذي  فیها اآلیةَ  أن یرى الباحثو     
 كذلك ،فُ طرِ یَ  فال هُ بصرُ  ُص شخَ ویَ  ،هُ عقلُ  ویذهبُ  لُ ذهَ یُ فَ یخاف عند الموت فینظر یمینًا وشماَال، 

: بصره شخصی اقترب أجله فإنه إذا یتلما نفإ الخوف، من یلحقهم لما أبصارهم تشخُص  هؤالء
 محملقة تنقلها سرعة من الدائرة الجسم كحركة أجفانها في تضطرب هأعینوتبدأ  عیناه، فتدور

  .واهللا أعلم حولها، المحیطة الجهات إلى
أن األعضاء التي ذكرت في القتال كثیرة ولها دوٌر بارز في من هذا المبحث  والخالصة    

ام، والربط على القلوب، وضرب األعناق، والرقاب، والبنان، لما لها من القتال، كتثبیت األقد
  .تأثیر على المقاتل من األعداء، إضافة لعضو العین التي تلعب دورًا بارزًا في تحركات العدو

                                                           
 .)٦٢٣/ ٣( التنزیل في تفسیر القرآن معالم -  ١
 إرشـاد، )٣١٥/ ١٥( والسـور اآلیـات تناسب في الدرر نظم، )٢٣/ ٣( التأویل وحقائق التنزیل مدارك: انظر -٢

  .)٩٦/ ٧( الكریم الكتاب مزایا إلى السلیم العقل
 .)٦٢٣/ ٣( معالم التنزیل في تفسیر القرآن -  ٣
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  الفصل الثاني

كرت يف ا
ُ
حلسرة والندم، األعضاء التي ذ

  .والشهادة، والعذاب
  :ویتكون  من ثالثة مباحث

التیه أعضاء  ذكرت عند الحسرة والندم، و : بحث األول الم
  .والضالل، واالبتالء والمحن

  .األعضاء التي تشهد على أصحابها: المبحث الثاني
  .األعضاء التي ُذكرت في العذاب: المبحث الثالث
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  ملبحث األول ا

أعضاء  ذكرت عند احلسرة والندم، 
  .نوالتيه والضالل، واالبتالء واحمل

    :ویشتمل على ثالثة مطالب

العض على و تقلیب الكفین، (الحسرة  والندم : المطلب األول
 .)والظهور ،األقدامو األیدي، 

   .)يیداألو اآلذان، و األصابع، ( التیه والضالل : المطلب الثاني

  .)يیداألو س، ؤو الر و ن، والعی( االبتالءات والمحن : المطلب الثالث
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  المبحث األول
  .التیه والضالل، واالبتالء والمحنذكرت عند الحسرة والندم، و أعضاء  

  .)والظهور ،األقدامو العض على األیدي، و تقلیب الكفین، (الندم حسرة  و ال: مطلب األوللا
یرید أن یعبر عن ندمه وحسرته، و عندما یشعر بالندم،  في عبادته المقصر إن اإلنسان

تقلیب كفیه على بعضها البعض، وقد شبه القرآن الكریم بالتلفظ بالحسرة أو الندم، أو ب یكون ذلك
  :حال هؤالء في عدة آیاٍت منها

 َوَیْصَلى * ثُُبورًا َیْدُعو َفَسْوفَ  * َظْهرِهِ  َورَاءَ  ِكتَاَبهُ  ُأوِتيَ  َمنْ  َوَأمَّا[ :قال تعالى :ولىاآلیة األ 
  ]١٢ - ١٠: االنشقاق[ ]َسِعیرًا

  :جمالياإلتفسیر ال 
 أیها منكم كتابه يَ عطِ أُ  من أماو ) َوَأمَّا َمْن ُأوِتَي ِكتَاَبُه َوَراَء َظْهِرهِ  (: عالىت هقولومعنى     

 ظهره، وراء یدیه من الشمال وجعل ،عنقه إلى الیمنى یده جعلب وذلك ظهره، وراء یومئذ الناس
 بشمائلهم، همكتب یؤتون أنهم أحیاًنا ثناؤه جلَّ  وصفهم ولذلك ظهره، وراء من بشماله كتابه فیتناول
: أي) َظْهِرهِ  َوَراءَ  ِكتَاَبهُ  ُأوِتيَ  َمنْ  َوَأمَّا: (قوله )١(مجاهد عنو ، ظهورهم وراء من یؤتونها وأحیاًنا

 ظهره وراء كتابه ُأوتي الذي هذاو : "ویقول الطبري في معنى اآلیة، "ظهره وراء من یده یجعل"
 من ركب ما یبالي یكن فلم مماته، بعد بعثیُ  ولن إلینا، یرجع لن أن الدنیا في ظنّ  القیامة، یوم

 من بشماله كتابه فیؤتى: وفي الكشاف )٢( "عقاًبا یخشى یكن ولم ثواًبا، یرجو یكن لم ألنه المآثم؛
  )٣(.ظهره وراء من الیسرى یده تخلع وقیل ،ظهره وراء

 سرىالی ویده عنقه إلى مغلولة یمینه ألن فیه السبب: أوالً  وهي: وجوه فیه للمفسرینو 
 وجهه یتحول: قوم قال: وثالثها ،ظهره وراء من فتجعل الیسرى یده تخلع: وثانیها ،ظهره خلف

 أخذه حاول إذا ألنه ؛ظهره وراء من بشماله كتابه یؤتى أنه: ورابعها ،كذلك كتابه فیقرأ قفاه، في
 ورةس فيیقل  ألم :قیل فإن ،بشماله ظهره وراء من وأوتي ذلك من یمنع كالمؤمنین بیمینه
 یذكر ولم ]٢٥: الحاقة[ ]ِكتَاِبَیهْ  ُأوتَ  َلمْ  َلْیَتِني َیا َفَیُقولُ  ِبِشَماِلهِ  ِكتَاَبهُ  ُأوِتيَ  َمنْ  َوَأمَّا[: الحاقة

                                                           
: الذهبي قال. مكة أهل من مفسر تابعي،: مخزوم بني مولى مكّي،ال الحجاج أبو جبر، بن مجاهدهو  -  ١

  ).٢/٣٠٥(، وطبقات المفسرین للداوودي )٢٧٨/ ٥( للزركلي األعالم: انظر. والمفسرین القراء شیخ

   .)٣١٥/ ٢٤( البیان جامع -  ٢
  .)٧٢٦/ ٤( التنزیل غوامض حقائق عن الكشاف: انظر -  ٣
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 یكون أن: وثانیها ،ظهره وراء بشماله یؤتى أن یحتمل: أحدهما وجهین من: والجواب ؟)الظهر(
   )١(.ظهره وراء من وبعضهم بشماله یعطى بعضهم
 َأْهِلهِ  ِفي كانَ  ِإنَّهُ (: أوالً  :فقال وألخذه كتابه من وراء ظهره لعذابه سببین تعالى اهللا كرذو 
 یتبع وٕانما أمامه، مما یخاف وال العواقب، في یفكر ال فرحا الدنیا في كان إنه :أي )َمْسُروراً 
 حزنا یسیرال الفرح ذلك فأعقبه بباله، اآلخرة خطور لعدم أشرا بطرا شهواته، ویركب هواه،
 إلى یرجع ال بأنه ظنه والبطر السرور ذلك سبب إن :أي )َیُحورَ  َلنْ  َأنْ  َظنَّ  ِإنَّهُ ( :ثانیاً  ،طویال

  .الموت بعد یعاد وال والعقاب، للحساب یبعث وال ،تعالى اهللا
 إلى ویرجع سیحور إنه بلى :أي )َبِصیراً  ِبهِ  كانَ  َربَّهُ  ِإنَّ  َبلى( :قائال ظنه علیه اهللا رد ثم

 وبأعماله به كان ربه اهللا فإن وشرها، خیرها أعماله على ویجازیه بدأه، كما اهللا وسیعیده ربه،
 للجزاء دار من بد ال أنه إلى إشارة هذا وفي ،خافیة أو شيء منها علیه یخفى ال خبیرا، عالما
  )٢(.والحكمة والقدرة التام العلم مقتضى ذلك ألن ؛التكلیف دار غیر

 كتبهم یؤتونس المعاصي، واجتراح الجرائم، ارتكاب من أكثروا الذین نأ :والخالصة
 على الداللة في وأظهر الكراهة، دلیل الكتاب إلى الیسار ومدّ  ظهورهم، وراء من بشمائلهم
 أو بالیمین الكتاب إیتاء نأو  ،ظهره وراء من فیكون عنه ویعرض یستدبره أن والنفور ،الكراهة
 من الناس فمن الیوم، ذلك في أعماله على المطلع لحال تصویر ،الظهر وراء من أو بالیسار

 سوابق له تكشفت إذا من ومنهم بیمینه، كتابه وتناول واستبشر ابتهج عمله له كشف إذا
 وراء من أو بالیسار وتناولها له، تكشف لم لو وتمنى وأدبر، عنها وأعرض وبسر عبس أعماله
 بأن منه علما حیا، أبقى أن أرید ال فإني أقبل هالك یا :أي ثبوراه، وا یدعو وحینئذ الظهر،

  )٣(.سعیرها ویقاسى النار سیدخل وأنه العذاب، طول إلى داع ذلك
  
  
  
  

                                                           
، فتح القدیر )٢٠/٢٣٢(، اللباب في علوم الكتاب )٩٩/ ٣١( الكبیر رالتفسی أو الغیب مفاتیح: انظر - ١
)٥/٤٩٣.(  
  .)١٤٢/ ٣٠( للزحیلي المنیر التفسیر: انظر -  ٢
  .)٩١/ ٣٠( المراغي تفسیر: انظر -  ٣
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َوَیْوَم َیَعضُّ الظَّاِلُم َعَلى َیَدْیِه َیُقوُل َیا َلْیَتِني اتََّخْذُت َمَع الرَُّسوِل [: قال تعالى: ثانیةال اآلیة
   ]٢٧: الفرقان[] َسِبیًال 

  :سبب النزول: أوالً 
 خلف بن أبي أما  )١(معیط أبي بن قبةوعُ  خلف بن بيَ أُ  في اآلیة هذه تعالى اهللا أنزل 

 عاد r اهللا رسول وجه في عقبة بزق لما: الضحاك قال ،المبارزة في أحد یوم  r النبي فقتله
  )٢(.مات حتى فیه ذلك أثر وكان خدیه فأحرق شعبتین، فتشعب وجهه في بزاقه

 كل في عامة ، فهيه اآلیة لم تقتصر على ُأبي بن خلف وُعقبة بن أبي معیطوهذ
 َوَأَطْعَنا اللَّهَ  َأَطْعَنا َلْیَتَنا َیا َیُقوُلونَ  النَّارِ  ِفي ُوُجوُهُهمْ  ُتَقلَّبُ  َیْومَ [: تعالى قال كما ظالم،

 ِمنَ  ِضْعَفْینِ  آِتِهمْ  َربََّنا * السَِّبیَال  َفَأَضلُّوَنا اَءَناَوُكَبرَ  َساَدَتَنا َأَطْعَنا ِإنَّا َربََّنا َوَقاُلوا * الرَُّسوَال 
 ویعض الندم، غایة القیامة یوم یندم ظالم فكل] ٦٨- ٦٦:األحزاب[ ]َكِبیرًا َلْعًنا َواْلَعْنُهمْ  اْلَعَذابِ 

: يأ )خلیال فالنا أتخذ لم لیتني ویلتى یا سبیال الرسول مع اتخذت لیتني یا( :قائال یدیه على
  )٣(.الضاللة طریق إلى به وعدل الهدى، عن صرفه من

وا[ :تعالى قوله :وهذه اآلیة وضحتها آیاٌت عدیدة، نذكر منها  رََأُوا َلمَّا النََّداَمةَ  َوَأَسرُّ
 َعَلى َناَحْسَرتَ  َیا َقاُلوا [:تعالى وقوله ]٥٤: یونس[ ]ُیْظَلُمونَ  َال  َوُهمْ  ِباْلِقْسطِ  َبْیَنُهمْ  َوُقِضيَ  اْلَعَذابَ 

 والحسرة] ٣١: األنعام[ ]َیِزُرونَ  َما َساءَ  َأَال  ُظُهورِِهمْ  َعَلى َأْوزَاَرُهمْ  َیْحِمُلونَ  َوُهمْ  ِفیَها َفرَّْطَنا َما
 ِمنَ  ِبَخاِرِجینَ  ُهمْ  َوَما َعَلْیِهمْ  َحَسرَاتٍ  َأْعَماَلُهمْ  اللَّهُ  ُیِریِهمُ  َكَذِلكَ  [:تعالى وقوله الندامةمن  أشد
  )٤(.اآلیات من ذلك غیر إلى ]١٦٧: البقرة[ ]ارِ النَّ 

  :جمالياإل تفسیرال: ثانیاً 
 یدیه على بربه المشرك الظالم یعّض  ویوم )على یدیه الظالم یعّض  ویوم( :وقوله تعالى   

 عن صّده الذي خلیله طاعة في به بالكفر نفسه وأوبق اهللا، جنب في فرط ما على وأسًفا ندما
 عذاب من النجاة إلى طریقا یعني سبیال الرسول مع الدنیا في اتخذت لیتني یا: یقول ربه، سبیل

  )٥(.اهللا
  

                                                           
 فأسروه ،للمسلمین األذى شدید كان الولید، أبو كنیته: شمس عبد بن أمیة بن ذكوان بن أبان بن عقبةهو  -  ١

  .)٢٤٠/ ٤( للزركلي األعالم :انظر. اإلسالم في مصلوب أول وهو صلبوه، ثم وقتلوه بدر یوم
  ).١/٣٣٤( أسباب نزول القرآن للواحدي: انظر -  ٢

  .)١٠٨/ ٦( كثیر بنال القرآن العظیم تفسیر: انظر -  ٣
  .)٤٥/ ٦( بالقرآن القرآن إیضاح في البیان أضواء  ٤-
  .)٢٦٢/ ١٩( البیان جامع :انظر -  ٥



 الحسرة والندم، والشهادة، والعذابفي  األعضاء التي ذكرت

٤٥ 
 

 الفصل الثاني

  :المعنى اللغوي: اً ثالث
 إال بنفسه التعدیة وحقه لیمسكه، أو لیؤلمه الشيء على باألسنان الشدهو : )العض(و   
 هذه في كما شدیدا عضا قصدوا إذا المعضوض من التمكن إلفادة )على( بـــ تعدیته كثرت أنه

 یصحبوها أن الكالم أغراض بعض في تعارفوا ألنهم ؛الندامة عن كنایة الید على والعض ،اآلیة
 ،التعجب عند الفم على الید وضع ومثل ،الغضب كالم عند الید رفعمثل  وهو بالجسد، بحركات

 َتْدُعوَنَنا ِممَّا َشكٍّ  َلِفي َوإِنَّا ِبهِ  ُأْرِسْلُتمْ  ِبَما َكَفْرَنا ِإنَّا َوَقاُلوا َأْفَواِهِهمْ  ِفي َأْیِدَیُهمْ  َفَردُّوا[ :تعالى قال
وقال  ،الید وعض السبابة، وعض باألصبع، السن قرع الندم في ومنه ]٩: إبراهیم[ ]ُمِریبٍ  ِإَلْیهِ 

وا َخَلْوا َوإَِذا آَمنَّا َقاُلوا َلُقوُكمْ  َوإَِذا [:تعالى  ِإنَّ  ِبَغْیِظُكمْ  ُموُتوا ُقلْ  ْیظِ اْلغَ  ِمنَ  اْألََناِملَ  َعَلْیُكمُ  َعضُّ
ُدورِ  ِبَذاتِ  َعِلیمٌ  اللَّهَ   من العرف في یالزمها ما على بناء كنایات وكانت ] ١١٩ :عمران آل[ ]الصُّ

  )١(.تلهف أو غضب جراء من العصبیة القوة تهیج عن نشأتها وأصل نفسیة، معان
ْنِس َوَقاَل الَِّذیَن َكَفرُ [ :قال تعالى :اآلیة الثالثة َنا ِمَن اْلِجنِّ َواإلِْ وا َربََّنا َأِرَنا اللََّذْیِن َأَضالَّ

  ]٢٩: فصلت[ ]َنْجَعْلُهَما َتْحَت َأْقَداِمَنا ِلَیُكوَنا ِمَن اْألَْسَفِلینَ 
  :المعنى اللغوي: أوالً 

 ما بعد القیامة یوم ورسوله باهللا )كفروا الذین وقال(": المقصود باآلیة :یقول الطبري
 من هو الذي إن: وقیل ،وٕانسهم جنهم من خلقك من أضالنا اللذین أرنا ربنا یا: جهنم أدخلوا
 َربََّنا(: قوله قال في t علي عنو  ،أخاه قتل الذي آدم ابن اإلنس من هو والذي إبلیس، الجنّ 
 ابن فأما، ألبالسةا وٕابلیس أخاه، قتل الذي آدم ابن(: قال) َواإلْنسِ  اْلِجنِّ  ِمنَ  َأَضالَنا الََّذْینِ  َأِرَنا
 صاحب كل به فیدعو إبلیس وأما ،الدعوة أجل من النار دخل كبیرة صاحب كلّ  به فیدعو آدم

  )٢(.")النار في یدعوانهما شرك،
هذین اللذین  نجعل: أي) َنْجَعْلُهَما َتْحَت َأْقَداِمَنا ِلَیُكوَنا ِمَن اْألَْسَفِلینَ ( :وقوله تعالى
واب جهنم بعضها أسفل من بعض، وكل ما سفل منها فهو أشد ألن أب ؛أضالنا تحت أقدامنا

على أهله، وعذاب أهله أغلظ، ولذلك سأل هؤالء الكفار ربهم أن یریهم اللذین أضالهم 
  )٣(وهي درك المنافقین العذاب في الدرك األسفل من النارلیجعلوهما أسفل منهم لیكونا في أشد 

                                                           
، محاسن )٢١٣/ ٦( الكریم الكتاب مزایا إلى السلیم العقل إرشاد ،)١٢/ ١٩( والتنویر التحریر: انظر - ١

  ).٧/٤٢٥(التأویل 
  .)٤٦٣ - ٤٦٢/ ٢١(جامع البیان  -  ٢
  ).٥/١٤(، المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز)٢١/٤٦٣(المرجع السابق : انظر -  ٣
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 َذِلك َوَقاُلوا ،اْألَْسَفل الدَّرك َوُهوَ  النَّار، ِفي مناأقدا َتحت نجعلهما :أي: والمراد من اآلیة
 منا َوَأشد النَّار ِفي منا َأْسَفل: َأي )األسفلین من لیكونا(: تعالى َوَقوله ،ِمْنُهم وانتقاما َعَلْیِهم حقدا
  ]٣٨:ألعرافا[ ]َتْعَلُمونَ  ال َولِكنْ  ِضْعفٌ  ِلُكلٍّ [: آخر موضع في تعالى فأجابهم )١(.اْلَعَذاب ِفي

 انتقامهم إرادة عن كنایة وهو المشركین، عامة هم )أضالنا الذین أرنا ربنا( :فالقائلون
 ،أقدامنا تحت نجعلهما امَ اهُ نَ رِ تُ  إن: تقدیر على الطلب جواب في نجعلهما جزم ولذلك ،منهم

 قاماالنت كیفیات من باألرجل الوطء وكان والرفس، باألقدام الوطء: األقدام تحت والجعل
   .واالمتهان

  :اللفتات واللطائف: ثانیاً 
 ،الشر كسبه جراء من فخبث )اإلسالم( الحق عن أعرض إذا العبد في تعالى اهللا سنة من" -١

 قبیح، كل له فیزین له قرینا یكون شیطاناً  له اهللا یبعثأن  ،والفساد الظلم في وتوغله والباطل
  .حسن كل له ویقبح

؛ القرآن قراءة عند اللغو ، ویحاربونه به حتىإلسالمبه ا كیدونی نبیان ما كان المشركو " -٢
  .به هتدىیُ  وال سمعیُ  ال حتى

  .والجزاء البعث تقریر -٣
 شر سنة لهم سن ومن وٕاغوائهم، إضاللهم في سبباً  كان من على النار أهل نقمة بیان -٤

 القتل نةسُ  سن الثانيو  ،شر كل سن األول إذ ،السالم علیه آدم بن وقابیل كإبلیس، بها یعملون
  )٢(."وعدواناً  ظلماً 

َوُأِحیَط ِبَثَمرِِه َفَأْصَبَح ُیَقلُِّب َكفَّْیِه َعَلى َما َأْنَفَق ِفیَها َوِهَي َخاِوَیٌة [ :قال تعالى :رابعةاآلیة ال
  ]٤٢: الكهف[ ]َعَلى ُعُروِشَها َوَیُقوُل َیا َلْیَتِني َلْم ُأْشِرْك ِبَربِّي َأَحًدا

  :جمالياإلتفسیر لا: أوالً 
 صنوف وهي بثمره، والجوائح الهالك وأحاط) "وأحیط بثمره: (یقول الطبري في اآلیة

 هاتین صاحب الكافر هذا فأصبح) َأَبًدا َهِذهِ  تَِبیدَ  َأنْ  َأُظنُّ  َما: (هافی یقول كان التي جنته ثمار
 قتادة عن ،جنته في فقأن التي نفقته ذهاب على وأسفا تلهفا لبطن، ظهرا كفیه یقلب الجنتین،

 فاته، ما على متلهفا) ِفیَها َأْنَفقَ  َما َعَلى َكفَّْیهِ ( یصفق :أي) َكفَّْیهِ  ُیَقلِّبُ  َفَأْصَبحَ ( :قوله تعالى
 كان یكن لم أنه بجنته أصیب ما بعد الكافر هذا یتمنى )َأَحًدا ِبَربِّي ُأْشِركْ  َلمْ  َلْیتَِني َیا َوَیُقولُ (

                                                           
 .)٤٩/ ٥( لسمعانيل القرآن تفسیر : انظر -  ١
  .)٥٧٤/ ٤( للجزائري التفاسیر أیسر -  ٢
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 یكن لم أنه ودّ  بعمله، وانفرد دنیاه عنه وزالت هلك إذا الكافر هذا: بذلك یعني أحدا، بربه أشرك
  )١(".شیئا به أشرك وال باهللا كفر
  :المعنى اللغوي: ثانیاً 

: وَكَفْفُتهُ  َكفَُّه، أصبت: وَكَفْفُتهُ  ویبسط، یقبض بها ما وهي اإلنسان، َكفُّ  هو) اْلَكفُّ (و
 كفیه یقلب النادم ألن والتحسر؛ الندم عن كنایة: الكفین بوتقلی )٢(.بها ودفعته بالكفّ  أصبته
 في والسقوط الیدین بعض ذلك عن كنى كما  تحّسرا األخرى على إحداهما یضربو  لبطن، ظهرا
 :أي فیها أنفق ما على یندم فأصبح: قیل كأنه )على(بــ  تعدیته عدى الندم معنى في وألنه الید؛
 على سقطت المعرشة كرومها أن :أي )عروشها على ویةخا وهي(: وقوله ،عمارتها في أنفق

 أخیه موعظة تذكرأنه  :أي )لیتني یا( :وقوله تعالى ،فأكلتها نارا علیها اهللا أرسل: قیلو  األرض،
 ،بستانه اهللا یهلك ال حتى مشركا یكن لم لو فتمنى وطغیانه، شركه جهة من ُاوتيَ  أنه فعلم

   )٣(.اإلیمان في ودخوالً  منه، كان ما على اً وندم الشرك، من توبةً  یكون أن ویجوز
 ،والبوار الدمار مشهد إلى في اآلیة السابقة واالزدهار النماء مشهد من السیاق ینقلنا

 وهو المؤمن الرجل توقعه ما كان قدف ،واالستغفار الندم هیئة إلى واالستكبار البطر هیئة ومن
 والجنة ،شيء منه یسلم فلم جانب لك من أخذ كأنما مدمر كله الثمر: كامل شاخص مشهد
 ،الضائع ماله على وحزناً  أسفاً  كفیه یقلب وصاحبها ،محطمة مهشمة عروشها على خاویة
 یصرح لم أنه ومع ،ووحدانیته بربوبیته اآلن یعترف باهللا، إشراكه على نادم وهو الذاهب وجهده
 ویندم اآلن، ینكره شركاً  كان اناإلیم قیمة غیر أرضیة أخرى بقیمة اعتزازه أن إال الشرك، بكلمة
 إال نصر وال قوته، إال قوة فال والقدرة بالوالیة اهللا یتفرد هناو  ،األوان فوات بعد منه ویستعیذ علیه
 وموقف عروشها، على الخاویة الجنة مشهد على الستار یسدلوُ الثواب،  خیر هو وثوابه ،نصره

 هذا وأمام ،اإلنسان قدرة تتوارى حیث الموقف، لیظل اهللا وجالل ،وندماً  أسفاً  كفیه یقلب صاحبها
 لها بقاء ال قصیرة، مثالً  المضروبة الجنة كتلك هي فإذا ،كلها الدنیا للحیاة مثالً  یضرب المشهد

  )٤(.قرار وال
 منه ضاعت ثم الدین، عن وأعرض الدنیا تحصیل في عمره أنفق لما نهأ والخالصة

یا (: وقال ، فبدأ یقلب كفیه على ما أنفقحسرته عظمت ثم ومن معا، والدنیا الدین مرِ حُ  الدنیا
                                                           

  .)٢٧/ ١٨( البیان جامع -  ١
  .)١/٧١٣(لألصفهاني  القرآن غریب في المفردات: انظر -  ٢
، أنوار )٥٢١/ ٢( القرآن معاني عن البیان إیجاز، )٧٢٤/ ٢( التنزیل غوامض حقائق عن الكشاف: انظر -  ٣

  ).٥/٢٢٣(العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم ، إرشاد )٣/٢٨٢(التنزیل وأسرار التأویل 
  .)٢٢٧١/ ٤( القرآن ظالل في: انظر -  ٤
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 وتالشت، اضمحلت حیث علیها، الدنیویة نفقاته كثرة على :أي )١(.)أحدا بربي أشرك لم نيلیت
  .شركه على أیضاً  وندم عوض، لها یبقَ  فلم

ْم ُثمَّ َیُقوُلوَن َهَذا ِمْن ِعْنِد اللَِّه َفَوْیٌل ِللَِّذیَن َیْكتُُبوَن اْلِكتَاَب ِبَأْیِدیهِ [ :قال تعالى :ةخامساآلیة ال
  ]٧٩:البقرة[ ]ِلَیْشَتُروا ِبِه َثَمًنا َقِلیًال َفَوْیٌل َلُهْم ِممَّا َكَتَبْت َأْیِدیِهْم َوَوْیٌل َلُهْم ِممَّا َیْكِسُبونَ 

  :جمالياإل لتفسیرا: أوالً 
 الذین للیهود  جحیمال أسفل في جهنم أهل صدید شرب هو الذي فالعذاب" : الطبري قال

، العذاب شّدة(: tعّباس ابنوقال  )٢(.اهللا عند من هذا: یقولون ثم بأیدیهم، الباطل یكتبون
             )٣(")والثّبور بالویل أنفسهم على الكّفار دعاء هو: وقیل

 منها ومحوا أحبوا، ما فیها زادوا التوراة، حرفوا ألنهم الیهود؛ في أنزل الذي الویل هوو " 
  )٤( "التوراة بعض فرفع علیهم، اهللا غضب ولذلك ،التوراة من r محمد اسم ومحوا یكرهون، ام

  :المعنى اللغوي: ثانیاً 
 r نعته تغییر من اختراعا كتبوا بأنفسهم ما: يأ )أیدیهم كتبت( :والمقصود بقوله تعالى  

 وٕاثبات رمهملج بیان وذلك )٥(.المعاصي من: ویقال المآكل، من: )یكسبون مما لهم وویل(
 وٕان یتوله، لم ممن مواقعة أشد للفعل المتولي إذ أمر، من وبین كتب من بین وفرق لمجاهرتهم،

 في حقیقة تكن لم وٕان علیهم، ینزل أن دون تلقائهم من أنه عن كنایة هو: وقیل له، رأیا كان
 صفته كانت: وقیل ومكاسبهم، ریاستهم لیستدیمواr  النبي صفة هو بدلوا والذي أیدیهم، كتب
 صفة فیها یبدلون كتبا یكتبون كانوا أنهم :السدي وذكر طویال، آدم فردوه ربعة، أسمر التوراة في

 هذه وتناسق اهللا، عند من هي ویقولون أتباعهم في ویبثونها ،األعراب إلى ویبیعونها r النبي
 یعلمون ال الذین ییناألم لألتباع هو إنما والتبدیل الكتب هذا أن دل علىی قبلها التي مع اآلیة
 بالقلة ووصفه لهم، كانت التي والمآكل الرشا :وقیل الدنیا، عرض :قیل والثمن ،لهم قرىء ما إال
 من معناه وَیْكِسُبونَ  بها، استحقوه التي الحاالت لتكرار الویل وكرر حراما، لكونه وٕاما ،لفنائه إما

 وذكر ،التوراة: هاهنا والكتاب )٦(.نالثم ذكر تضمنه الذي المال من وقیل والخطایا، المعاصي

                                                           
 .)٤٧٧ /١( الرحمن في تفسیر كالم المنان للسعدي الكریم تیسیر ،)١٥٢/ ١٥( المراغي تفسیر: انظر -  ١
  ).٢٦٩/ ٢(جامع البیان  :انظر -  ٢
 .)٢٢٤/ ١(الكشف والبیان عن تفسیر القرآن  -  ٣
  .)٣١٢/ ١( القرآن العظیم البن كثیر فسیرت -  ٤
  .)١٣٨/ ١(التنزیل في تفسیر القرآن  معالم: انظر -  ٥
  .)١٧٠/ ١( العزیز الكتاب تفسیر في الوجیز المحرر: انظر -  ٦
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 الكذب هذا قبح إلى ةشار إ): ِبَأْیِدیِهمْ (: وقال ،الدنیا من یفنى ما: القلیل والثمن توكید، األیدي
  )١(.وبهتاناً  كذباً  كتبوه لما )یقولون ثم:(فقال التراخي بأداة الخبث في رتبته وبّعدَ 

  .)يیداألو اآلذان، و األصابع، و ن، العیوو القلوب، ( التیه والضالل :المطلب الثاني
بالعذاب  معاقبهعندما ُیعرض الكفار عن آیات اهللا التي یسمعونها، فإّن اهللا تعالى یُ 

الدنیوي كالتیه والضالل في األرض مثًال، أو ُیشبههم باألنعام، بل حتى األنعام أفضل عند اهللا 
دة الصوت، وقد وردت آیاٌت منهم، أو یصیبهم بالصواعق، فیضعون أصابعهم في آذانهم من ش

  :كثیرة في القرآن الكریم تبین ذلك، ومن هذه اآلیات
ْنِس َلُهْم ُقُلوٌب َال َیْفَقُهوَن ِبَها  [:قال تعالى :ولىاآلیة األ  َوَلَقْد َذرَْأَنا ِلَجَهنََّم َكِثیرًا ِمَن اْلِجنِّ َواإلِْ

ٌن َال َیْسَمُعوَن ِبَها ُأوَلِئَك َكاْألَْنَعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ ُأوَلِئَك ُهُم َوَلُهْم َأْعُیٌن َال ُیْبِصُروَن ِبَها َوَلُهْم آَذا
  ]١٧٩: األعراف[ ]اْلَغاِفُلونَ 

  :جمالياإل التفسیر: أوالً 
 من لجهنم اهللا ذرأهم الذین لهؤالء: أي )بها یفقهون ال قلوبٌ  لهم: (تعالى قولهومعنى 

 بها یعتبرون وال وحدانیته، على أدلته بها یتدبرون وال ،اهللا آیات في بها یتفكرون ال قلوب خلقه
: بأنهم ثناؤه جل ربُّنا فوصفهم، أنبیائهم نبّوة حقیقةویعرفون  ربِّهم، توحیدعلمون فی لرسله، ُحَججه

معنى و ، الكفر وُبُطول الرسل، نبّوة صحة تدبُّر وتركهم الحق عن إلعراضهم) بها یفقهون ال(
 وأدلته، اهللا آیات إلى بها ینظرون ال أعین ولهم: أي )بها بصرونی ال أعین ولهم: (قوله

 مقیمون، علیه ماهم وفسادِ  رسلهم، إلیه تدعوهم ما صحة بهافیعلمون  فیها،ویتفكرون  هانفیتأملو 
  . بها یبصرون ال بأنهم الحّق، في إعمالها بتركهم اهللا فوصفهم رسله وتكذیب باهللا، الشرك من

ن فیعتبرو  اهللا، كتاب آیاتال یسمعون : أي )بها یسمعون ال ذانآ ولهم: (قولهومعنى 
: بقوله آخر موضع في إیاهم اهللا وصف نظیر وذلك عنها یعرضون ولكنهم فیها،ویتفكرون  هامن
  )٢(] ١٧١: البقرة [ ]ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌي َفُهْم ال َیْعِقُلونَ [

 مبصرة كانت وٕان واالعتبار كربالتف الهدایة فیه ما إبصار هو األعین من انتفى الذيو  
 علیها اشتملت التي والشرائع النافعة، المواعظ سماع هو اآلذان من انتفى والذي ذلك، غیرَ 

) أولئك( :بقوله واإلشارة ذلك، غیر یسمعون كانوا وٕان اهللا، رسل به جاءت وما المنزلة، الكتب

                                                           
، الدر المنثور )١/١٠٤(، مدارك التنزیل وحقائق التأویل )٨٢/ ١( التفسیر علم في المسیر زاد: انظر -  ١
، وٕارشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم )٤٩٢/ ١( والسور اآلیات تناسب في لدررا نظم، )١/٢٠١(
)١/١٢٠.(  
  .)٢٧٨/ ١٣( البیان جامع: انظر -٢
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 علیهم حكم ثم المشاعر، بهذه همانتفاع انتفاء في كاألنعام األوصاف بهذه المتصفین هؤالء إلى
 یضر، ما وتجتنب ینفع، بما فتنتفع ویضرها ینفعها ما األمور بهذه تدرك ألنهامنها؛  أضل بأنهم

 علیهم حكم ثم به، وكلفهم منهم اهللا طلبه ما باعتبار یضر وما ینفع ما بین یمیزون ال وهؤالء
  )١(.وسمع وبصر عقل له نمَ  شأن من هو الذي التمییز عدم من علیه هم لما ،الكاملة بالغفلة

 على لهم عونا لتكون واألبصار؛ واألسماع األفئدة لهماهللا تعالى خلق أن  یرى الباحثو 
 ممن یكونوایستحقون أن  فهؤالء، المقصود هذا ضد على بها فاستعانوا وحقوقه، اهللا بأوامر القیام

 الجوارح هذه استعمل من وأما، یعملون اأهله وبأعمال للنار، فخلقهم لها، وخلقهم لجهنم اهللا ذرأ
الجنة  أهلفهؤالء  اهللا، عن یغفل ولم ومحبته، باهللا باإلیمان قلبه صبغ نومَ  اهللا، عبادة في

  .- واهللا أعلم - یعملون الجنة أهل وبأعمال
  :اإلعراب: ثانیاً 

 قلوب،: لهم الذین ألنهم اإلنس؛ لخصوص صفة أو حال) قلوب لهم(: تعالى وقوله
 لیتعینالذكر؛  في اإلنس على الجن قدم وقد ذلك، مثل للجن یعرف ولم وآذان، وعیون ،وعقول

  .)كاألنعام أولئك(: قوله وبقرینة لإلنس صفات بعد من الواردة الصفات كون
 بترك عمالهاإ عطلوا أنهم ،فیهم الكائنة تهاآال عن والسمع واإلبصار الفقه نفي ومعنى

 رالضر  به األبدي، ویدفع الخیر به یحصل ما معرفة وهو ،له تصلح ما أهم في استعمالها
 لم فلما المضار، ودفع ،المنافع لتحصیل ؛اهللا خلقها والعلم ،اإلدراك آالت ألن األبدي؛

 العموم وجه على عملها عنهم نفي المضار، أكبر ودفع ،المنافع أفضل جلب في یستعملوها
 لعدم للمبالغة الخصوص به أرید عام فهذا رة،النك مثل یعم النفي حیز في الفعل ألنللمبالغة؛ 
ولیس في تقدیم ، كله بالمعدوم الموجود بعض بتشبیه استعارة فالنفي ،یعلمون بما االعتداد

 ؛األعین على اآلذان مخالفة لما جرى علیه اصطالح القرآن من تقدیم السمع على البصر
  )٢( .ما أمر اهللا به تلقيلتشریف السمع ب
 لیكون كالم ابتداء فجعل، حالهم بتفظیع كالم البتداء مستأنفة) كاألنعام أولئك(: وجملة

تم  بسببها أنهم على وللتنبیه الصفات، بتلك تمییزهم لزیادة باإلشارة وعرفوا، للسامعین أدعى
 به ینتفع بما االنتفاع عدم في باألنعام وتشبیههم األنعام، من أضل جعلهم أو باألنعام تسویتهم
 تقیس ال أنها في وآذانها، ،وأعینها ،األنعام قلوب وآذانهم، ،وأعینهم ،قلوبهم نفكأ، العقالء
 سوء إلى بها یفضي مما كثیرا تعرف فال العقلیة للدالئل ببعض تنتفع وال أمثالها، على األشیاء

                                                           
  .)٣٠٥/ ٢( للشوكاني القدیر فتح :انظر -١
  .)٣٠٩ /١( الرحمن الكریم تیسیر: انظر -٢
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 حین انشراح أو انقباض من اإلنسان یراه ما المعنى هذافي  القلب استعمال وسر )١(.العاقبة
  .واالبتهاج السرور حین أو، الشمئزازوا الخوف

  :المعنى اللغوي: ثالثاً 
 غائب، علم إلى شاهد بعلم بالتوصل )٢(الراغب وفسره له، والفهم بالشيء العلم: )والفقه(

  هو أثر علیه لیترتب؛ العلم في والتعمق الفهم دقة بمعنى كثیرة مواضعفي  القرآن استعمله وقد
 عنهم فقهه نفى مما المراد كنهه یدركوا لم ألنهم ؛والمنافقین الكفار عن نفاه ثم ومن به، االنتفاع

  )٣(.النفس من المتمكن العلم مع المنفعة تهمففات
َأْو َكَصیٍِّب ِمَن السََّماِء ِفیِه ُظُلَماٌت َوَرْعٌد َوَبْرٌق َیْجَعُلوَن َأَصاِبَعُهْم [ :قال تعالى :ةثانیاآلیة ال

وَ    ] ١٩: البقرة[ ]اللَُّه ُمِحیٌط ِباْلَكاِفِرینَ اِعِق َحَذَر اْلَمْوِت وَ ِفي آَذاِنِهْم ِمَن الصَّ
  : المعنى اللغوي: أوالً 

 قال وكما َونَزل، انحَدر إذا َصوًبا، َیصوب المطر َصاب: قولك من الَفْیِعل الّصیِّب  
  طحا ِبك َقلب في الحساِن طروُب قصیدته  في )٤( َعَبَدة بن علقمة

  َسَحاَبةٌ  َعَلْیِهمْ  َصاَبتْ  َكَأنَّهمُ 
 

  َدِبیبُ  ِلَطْیِرِهنَّ  َصَواِعُقَها 
یقول أصابتها الصواعق فلم تقدر على الطیران من الفزع فدبت : دبیب. مطرت. صابت: أي 

  )٥(.تطلب النجاء
  :جمالياإل التفسیر: ثانیاً 

 شبهات وشبه به، تحیا القلوب ألن ؛بالمطر اإلسالم شبه تمثیلي حیث تشبیهٌ في اآلیة و   
  .بالظلمات الكفار
 :أي الجزء، وٕارادة الكل إطالق من مرسل مجازٌ  )َأصاِبَعُهمْ  َیْجَعُلونَ : (وقوله تعالى  
 ففیها التشبیه، وروائع التأثیر وشدة التعبیر قوة على اآلیات اشتملت لقدو ، أصابعهم رؤوس
 أصحاب ویرى ،النفوس موات یحیي والقرآن األرض، یحیي أمطر إذا بالمطر القرآن تشبیه

                                                           
  .)١٨٣/ ٩( والتنویر التحریر :انظر -١
 .الخامسة المائة أوائل في كان المصنفات، صاحب الراغب القاسم أبو األصبهانيّ  محمد بن المفضل -  ٢

  .)٣/ مقدمة( للداوودي المفسرین طبقات: انظر
  .)١١٢/ ٩( المراغي تفسیر: انظر -٣

 الطبقة من جاهلي، شاعر: تمیم بني من قیس، بن ناشرة بن) والباء العین بفتح( َعَبدة بن علقمةهو  - ٤
  .)٢٤٧/ ٤( للزركلي األعالم :انظر .األولى

  )طحا ِبك َقلب في الحساِن طروبُ (قصیدة علقمة بن عبدة : انظر -  ٥
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 ووعید وعد أیضاً  اآلیات وفي ،المطر مع العارضة كالظلمات هي شبها القرآن في أنَّ  األهواء
  )١(.وشدة قوة كالرعد
 مطرا أشد اللیل وسحابة ،اللیل ظلمة لون في كسحاب :أي اللیل ظالم بالظلمات والمراد  

 في یظهر مضيء ناري عالم والبرق ،السحاب في تنشأ أصوات والرعد ،ساریة وتسمى وبرقا
 تكاثفت فإذا السحاب في یكون كهربائي أثر من السحاب في ینشآن والبرق ،والرعد السحاب،
 منهما األقوى جذبت وتحاكتا ،األخرى كهرباء من أقوى كهرباؤها إحداهما الجو في سحابتان
 دالرع المسمى هو قوي صوت فحدث ،وسرعة بشدة الهواء في انشقاق بذلك فحدث األضعف

 انقداح یسبب وذلك الكهرباءین التقاء ذلك عند ویحصل الكهرباء، فعل من هوائیة فرقعة وهو
  )٢(.البرق

 فذلك ،الغیث أصابها قومٍ  بأرضِ  لیلٍ  في سائرین قوم بحال المنافقین حال اآلیة شبهتو 
 َأِبورواه  لذياذلك التمثیل كما ورد في الحدیث و  ،منه شیئا یصبهم ولم األرض أهل نفع الغیث
 الَكِثیرِ  الَغْیثِ  َكَمَثلِ  َوالِعْلِم، الُهَدى ِمنَ  ِبهِ  اللَّهُ  َبَعثَِني َما َمَثلُ (: َقالَ  r النَِّبيِّ  َعنِ  t ُموَسى
 اِدُب،َأجَ  ِمْنَها َوَكاَنتْ  الَكِثیَر، َوالُعْشبَ  الَكَألَ  َفَأْنَبَتتِ  الَماَء، َقِبَلتِ  َنِقیٌَّة، ِمْنَها َفَكانَ  َأْرًضا، َأَصابَ 

 ِإنََّما ُأْخَرى، َطاِئَفةً  ِمْنَها َوَأَصاَبتْ  َوَزَرُعوا، َوَسَقْوا َفَشِرُبوا النَّاَس، ِبَها اللَّهُ  َفَنَفعَ  الَماَء، َأْمَسَكتِ 
 اللَّهُ  َبَعثَِني امَ  َوَنَفَعهُ  اللَِّه، ِدینِ  ِفي َفُقهَ  َمنْ  َمَثلُ  َفَذِلكَ  َكَألً، ُتْنِبتُ  َوالَ  َماءً  ُتْمِسكُ  الَ  ِقیَعانٌ  ِهيَ 
 تجد وال )٣( )ِبهِ  ُأْرِسْلتُ  الَِّذي اللَّهِ  ُهَدى َیْقَبلْ  َوَلمْ  رَْأًسا، ِبَذِلكَ  َیْرَفعْ  َلمْ  َمنْ  َوَمَثلُ  َوَعلََّم، َفَعِلمَ  ِبهِ 

 التمثیل بدیع من وهو والسحاب المطر حالة مثل وضر نفع اختالط هیئة لتمثیل صالحة حالة
 السائر تعتري كما ،سماعه عند الوحشة من الكافرین یعتري لما مستعارٌ  )اتُ الظلم(و .القرآني

 وزواجره، القرآن لقوارع )الرعد(و والقمر، النجوم ضوء عنه یحجب ألنه ؛الغیم وحشة اللیل في
 صالح التمثیلي المركب هذا أن فظهر ،الزواجر خالل من هدیه أنوار لظهور )البرق(و

  )٤(.التمثیل أعلى وهو التشبیه تفریق العتبارات
  

                                                           
 .)٩٠/ ١( للزحیلي المنیر التفسیر: انظر -  ١
  .)٣١٨/ ١( والتنویر التحریر: انظر -  ٢
  .)١/٢٧( ٧٩كتاب العلم، باب فضل من علم وعلم، ح ،البخاري صحیح -  ٣
  .)٣١٧/ ١( روالتنوی التحریر: انظر -  ٤
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َأْو َكُظُلَماٍت ِفي َبْحٍر ُلجِّيٍّ َیْغَشاُه َمْوٌج ِمْن َفْوِقِه َمْوٌج ِمْن َفْوِقِه [:قال تعالى :ةثالثاآلیة ال
ُنورًا َفَما َلُه ُه َسَحاٌب ُظُلَماٌت َبْعُضَها َفْوَق َبْعٍض ِإَذا َأْخَرَج َیَدُه َلْم َیَكْد َیرَاَها َوَمْن َلْم َیْجَعِل اللَُّه لَ 

  ]٤٠: النور[ ]ِمْن ُنورٍ 
  :جمالياإل التفسیر: أوالً 

 أعمال ومثل الكفار، ألعمال اهللا ضربه آخر مثل وهذا": یقول الطبري في تفسیر اآلیة
 غیر وعلى فیها، عمالها من وحیرة وضاللة ،وفساد خطأ على عِملت أنها في الكفار، هؤالء
يّ  بحر في ظلمات مَثلُ  هدى،  الماء، كثیر عمیق بأنه له وصًفا اللجة إلى البحر ونسب ،لجِّ
 الموج فوق من: أي) َمْوجٌ  َفْوِقهِ  ِمنْ ( موج البحر یغشى: یقول) َمْوجٌ  َیْغَشاهُ ( معظمه البحر ولجة
 سحاب، األّول الموج یغشى الذي الثاني الموج فوق من: أي) َسَحابٌ  َفْوِقهِ  ِمنْ ( یغشاه، آخر موج

 موج فوقهن م موج( :، وقولهالكافر القلب مثل )اللجيّ  البحر(و ألعمالهم، مثال الظلمات فجعل
 باهللا، الجهل یغشاه الظلمات، هذه مثل عمله مثل الذي الكافر هذا قلب فكذلك )سحاب فوقه من
 بصره على وجعل اهللا، مواعظ یسمع فال سمعه، وعلى اهللا، عن یعقل فال علیه، ختم اهللا بأن

  )١(" .بعض فوق بعضها ظلمات فتلك هللا، حججا به یبصر فال غشاوة
 اإلنسان، قلب: اللّجي البحرو  األعمال،( :أي: في معنى الظلمات  tعباس ابن ویقول

في معنى   tكعب بن ُأبيّ  عن وُروي ،)والبصر ،والسمع ،القلب على الغشاوة یعني وهذا
 ومدخله ظلمة، وعمله ،ظلمة فكالمه: الظلم من خمس في یتقلب ن الكافرإ(: قال الظلمات

  )٢(.)النار إلى القیامة یوم الظلمات إلى ومصیره ظلمة، ومخرجه ظلمة،
 :أي یراها یكد لم یده الناظر أخرج إذا :يأ) یده لم یكد یراها أخرج إذا: (قوله تعالىو  

، وذلك البحر وظلمة الموج وظلمة السحاب ظلمة :أي ،الظلمات شدة من هاَیرَ  أن من یقرب لم
 لداللة ذكره غیر من وٕاضماره بها ابتلي من :أي )٣(.هاَیرَ  أن یقرب لم :أي یرها لمأنه  في غةمبال

) یراها یكد لم( إلیها لینظر عینه من قریبة منه بمرأى جعلها) یده( واضحة داللة علیه المعنى
  .هاَیرَ  أن عن فضال منه شيء أقرب وهي

                                                           
  .)١٩٨ - ١٩٧/ ١٩( البیان جامع -١
  .)١٩٨ -  ١٩٧/ ١٩( المرجع السابق: انظر -٢
 تفسیر،  )٥٣٧/ ٣( السمعاني تفسیر: ، انظر)١١٠/ ٧( للثعلبي القرآن تفسیر عن والبیان الكشف: انظر -٣

/ ٦( الكریم الكتاب مزایا لىإ السلیم العقل إرشاد، )٥١٠/ ٢( التأویل وحقائق التنزیل مدارك،  )٤٢١/ ٣( البغوي
١٨٢(.  
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یخرج یده أمام بصره فال یراها لشدة " )إذا أخرج یده لم یكد یراها: (یقول قطب في قوله
إنه الكفر ظلمة منقطعة عن نور اهللا الفائض في الكون، وضالل ال یرى فیه ! الرعب والظالم

  )١(."القلب أقرب عالمات الهدى
 وفاعل )یراها یكد لم یده أخرج إذا( :بقوله المذكورة الظلمات هذه في سبحانه بالغ ثم

 أو الظلمات هذه في الحاضر أخرج إذا: أي المقام،  علیه دل مقدر على یعود ضمیر )أخرج(
 لم یده أخرج إذا" :أي: الفراء وقال ،"َیَرها یكد ولم هارَ یَ  لم المعنى،": الزجاج قال ،بها ابتلي من

 وقال ،"الجهد بعد من إال هارَ یَ  لم" :أي: )٢(المبرد وقال ،"أعرفه كدت ما: تقول كما ها،رَ یَ 
 وال بعیدة رؤیة یرها لم فإذن رؤیتها، یقارب لم المعنى أن هذا في قوالاأل أصح" :)٣(النحاس

  )٤(".قریبة
مقررة لما قبلها من كون أعمال  )ومن لم یجعل اهللا له نورا فما له من نور(وجملة  

: ومن لم یجعل اهللا له هدایة فما له من هدایة، قال الزجاج: الكفرة على تلك الصفة، والمعنى
المعنى من لم یجعل له نورا یمشي : ، وقیل)٥(من لم یهده اهللا لم یهتد: والمعنىذلك في الدنیا، 

  )٦(.به یوم القیامة فما له من نور یهتدي به إلى الجنة
، شیئا عنه یغنِ  لمو  ،لن یجد عمله إذا احتاج إلیه یوم القیامة الكافروالمالحظ أن 

 خلوها وفي باطلة لكونها ؛لمة السوداءوشبه عمله بالظ عمله، عند :أي )عنده اهللا ووجد(: وقوله
 یحسبونها التي أعمالهم فإن ،والسحاب ،واألمواج ،البحر جلُ  من متراكمة بظلمات الحق نور عن

  )٧(.كالسراب العاقبة في مخیبة الغیة یجدونها ،اهللا عند نافعة صالحة
  :لطیفة: ثانیاً 

 أما، الكفار لنوعي تعالى اهللا ضربهما المثالن هذانو: ذكر القاسمي عن ابن كثیر قوله
 ،شيء على أنهم یحسبون الذین المركب الجهل أصحاب كفرهم إلى الدعاة للكفار فهو :األول

                                                           
  .)٢٥٢١/ ٤( القرآن ظالل في -١
 المفسرین طبقات: انظر .بالمبرد المعروف الثمالي األزدي العباس أبو األكبر عبد بن یزید بن محمد -٢

  )٢٦٩/ ٢( للداوودي

 .أدیب مفسر،: أحمد بن محمد بن إسماعیل المرادي المصري، أبو جعفر النحاس )المفسر( النحاس -  ٣
   .)١٤/ ٨( للزركلي األعالم: انظر.مولده ووفاته بمصر

  .)٤٧/ ٤( للشوكاني القدیر فتح -٤
  .)٤٨/ ٤(معاني القرآن وٕاعرابه : انظر -٥
  .)٤٧/ ٤( للشوكاني القدیر فتح: انظر -٦
  .)١٠٩/ ٤( التأویل وأسرار التنزیل أنوار: انظر -٧
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 الذین البكم الصم الكفر ألئمة المقلدون وهم البسیط الجهل ألصحاب :والثاني ،كالسراب فمثلهم
 المثل في یقال كما لب ،یذهب أین یدري ال هوف هیقود من حال أحدهم یعرف فال ،یعقلون ال

  )١().ال أدري :قال تذهب؟ أین( للجاهل
ُقْل َهْل ُنَنبُِّئُكْم ِباْألَْخَسِریَن َأْعماًال الَِّذیَن َضلَّ َسْعُیُهْم [ :فیهم اهللا قال الذین هموهؤالء 

 َنىعَ  الذین وهم] ١٠٤ - ١٠٣: الكهف[ ]ِفي اْلَحیاِة الدُّْنیا َوُهْم َیْحَسُبوَن َأنَُّهْم ُیْحِسُنوَن ُصْنعاً 
 َنىعَ  الذین وهم ،]٢٣ :الفرقان[ ]َوَقِدْمنا ِإلى ما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلناُه َهباًء َمْنُثوراً [: بقوله
: البقرة[ ]َوما ُهْم ِبخاِرِجیَن ِمَن النَّارِ  ْعماَلُهْم َحَسراٍت َعَلْیِهمْ َكذِلَك ُیِریِهُم اللَُّه أَ [: تعالى بقوله
 قد بحیث، الجهل في المنغمسون وهم ،الظلمات أصحاب الصنف، هذا من الثاني قسمالو ] ١٦٧
 عملوها التي أعمالهم فهؤالء ،سبیال أضل هم بل األنعام بمنزلة فهم وجه، كل من بهم أحاط
  )٢(.تعالى اهللا من نور غیر من اآلباء تباعاو  التقلید بمجرد بل بصیرة، غیر على
  :المعنى اللغوي: ثالثاً 

 ،الهوى تباعوا، الظلم وظلمة ،الكفر وظلمة ،الجهل ظلمة وهي ظلمة جمع )ُظُلماتٍ كَ ( 
 اهللا صلوات رسله به تعالى اهللا بعث الذي، الحق عن اإلعراض وظلمة والریب ،الشك وظلمة

 رضعْ المُ  فإن، النور إلى الظلمات من الناس به خرجوایُ لِ  معهم أنزله الذي والنور، علیهم وسالمه
 قابلت ظلمات وٕاذا خمس في یتقلب الحق، ودین الهدى من r محمدا تعالى به اهللا بعث عما

 یخطف نوره وكاد منه، الهرب في جدّ  النور، من r محمدا به اهللا بعث ما الخفاشیة بصیرته
   )٣(.وأولى أنسب به هي التي اآلراء ظلمات إلى فهرب بصره،

َوالَِّذیَن َیْدُعوَن ِمْن ُدوِنِه َال َیْسَتِجیُبوَن َلُهْم ِبَشْيٍء  َلُه َدْعَوُة اْلَحقِّ  [:قال تعالى :اآلیة الرابعة
: الرعد[ ]لٍ ِإالَّ َكَباِسِط َكفَّْیِه ِإَلى اْلَماِء ِلَیْبُلَغ َفاُه َوَما ُهَو ِبَباِلِغِه َوَما ُدَعاُء اْلَكاِفِریَن ِإالَّ ِفي َضَال 

١٤[  
  :جماليالتفسیر اإل

 )اهللا إال إله ال أن شهادة(: أي) الحق دعوة له: (تعالى ولهق قال في  tعباس ابن عن  
رة أنها اآللهة) دونه من: (بقوله عنى وٕانما ،اهللا دون من :أي) دونه من( :وقوله )٤(  عنه، مقصِّ

 لهم یستجیبون ال: (وقوله، القهار الواحد اهللا إال إلًها یكون أن یجوز وال إلًها، تكون ال وأنَّها
 أو ،نفع من یریدونه بشيء آلهةً  المشركون هؤالء هانیدعو  التي اآللهة هذه یبتج ال: أي) ءبشي

                                                           
  .)٣٩٣/ ٧(محاسن التأویل : انظر -  ١
  ).٢/٥٧(اجتماع الجیوش اإلسالمیة : انظر -  ٢
  ).٤٣٦٨/ ٩(نضرة النعیم في مكارم أخالق الرسول الكریم : انظر -  ٣
  .)٣٩٨/ ١٦( جامع البیان -  ٤



 الحسرة والندم، والشهادة، والعذابفي  األعضاء التي ذكرت

٥٦ 
 

 الفصل الثاني

 الماء وبین وبینه الماء، إلى بكفه المشیر كالعطشان: يأ )الماء إلى كفیه كباسط إال( ضرٍّ  دفع
 األصنام یدع من فكذلك إلیه؛ یصل وال بلسانه، ویدعو بكفه یشیر فهو إلیه؛ یصل ال مسافة
 وما )ببالغه هو وما( فاه لیناله: يأ )فاه لیبلغ(: وقوله ،بدعائه شيء إلى یصل ال نفع أو بدفع
   ) ١(.بنائله هو

 اْلَقاِبض من وأحمق  (الماء على بالقابض مثال یدركه ال فیما سعى لمن تضرب والعرب  
   )٢()الَماء على

 العطشان كالرجل وهذا ،شيء بیده یكون ال تنفع وال تضر ال وهي األصنام یدعو الذيف  
 كالعطشان أبدا یأتیه فال بلسانه ویدعوه الماء إلى بكفه یشیر فهو بعید من الماء یرید الذي

 الماء إلیه یرتفع وال ،الماء إلى البئر قعر یبلغ فال البئر إلى یده یمد البئر شفیر على الجالس
 ال األصنام عونید الذین كذلك فاه، یبلغ هو وال له، ودعاؤه الماء إلى الكف بسط ینفعه فال

   )٣(.شيء على تقدر ال وهي دعاؤها، ینفعهم

 هو یكون أنْ  ویصحُّ  للفم )ِبباِلِغهِ ( في والضمیر البالُغ، وهو الماءَ  به یریدوبسط الكف   
 على أبداً  الماء َیْبُلغ ال الفم ألن ؛للماء )ِبباِلِغه( والضمیر في أیضا، البالغ وهو الفم، به یراد
  )٤(.الحال تلك

 یمد العطشان أنه: أحدها: أقوال خمسة فیه )الماء إلى كفیه كباسط إال(: تعالى ولهقو   
 في كفیه وضع قد العطشان الرجل أنه: والثاني ،ببالغه هو وما إلیه الماء لیرتفع ؛البئر إلى یده

 أن یرید فهو بعید، من الماء في خیاله یرى العطشان أنه: والثالث ،یرفعهما ال وهو الماء
 ،أبدا یأتیه فال بیده إلیه ویشیر بلسانه الماء یدعو الرجل أنه: والرابع ،علیه یقدر فال هیتناول

 والعرب ذلك، له یتم ال فیه، إلى یؤدیه حتى ماء على لیقبض كفیه الباسط أنه: والخامس
  )٥(الماء على القابض فهو یجد ماال طلب من: تقول

و كالعطشان الذي ال یستطیع أن یبلغ ن من یتخذ دینًا غیر دین اهللا، فهأ :والخالصة  
ْسَالمِ  َغْیرَ  َیْبَتغِ  َوَمنْ [: كقوله الماء، رغم أنه أمامه  ِمنَ  اْآلِخَرةِ  ِفي َوُهوَ  ِمْنهُ  ُیْقَبلَ  َفَلنْ  ِدیًنا اإلِْ

  ]٨٥: عمرانآل [ ]اْلَخاِسِرینَ 

                                                           
  .)٨٥/ ٣( السمعاني تفسیر: انظر -  ١
  .)٣٩٠/ ١( األمثال جمهرة: انظر -  ٢
  .)٦٢٨/ ٤( بالمأثور لتفسیرا في المنثور الدر، )١٣/ ٣( معالم التنزیل في تفسیر القرآن: انظر -٣
  .)٣٦٥/ ٣( القرآن تفسیر في الحسان الجواهر: انظر -٤
  .)٤٨٩/ ٢( التفسیر علم في المسیر زاد، )٤٤٥/ ٤( تفسیر القرآن العظیم البن كثیر: انظر -٥
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 الفصل الثاني

 عداها وما ،هوهدا ،ورحمته ،عونه وطلب ،علیه واالعتماد ،إلیه والتوجه ،اهللا دعوة إنها  
 واحد هذاف الشركاء؟ من لغیره الداعین حال ، هكذاهباء عداها وما ،ضائع عداها وما ،باطل
 فاه لیبلغ الماء یطلب ،بالدعاء یلهث مفتوح وفمه ،كفیه ویبسط ذراعیه یمد ظمآن هو ،منهم
 حین الواحد باهللا الكافرین دعاء وكذلك ،والعناء واللهفة الجهد بعد ببالغه هو وما ،یبلغه فال

  .الشركاء یدعون
  .)يیداألو س، ؤو الر و ن، والعی( والمحن اتاالبتالء: الثالثالمطلب 

، أو لتمحص المؤمنین تأتي؛ تمر على اإلنسان لحظات ابتالء ومحن، وهذه االبتالءات
في القرآن الكریم  لتزیدهم صبرًا وثباتًا، أو لتختبر إیمانهم، وقد ورد ذكر بعض أعضاء اإلنسان

  : ، منهاتتحدث عن االبتالءات والمحن عدة آیاتفي 
ْت َعْیَناُه ِمَن اْلُحْزِن [ :قال تعالى :اآلیة األولى َوَتَولَّى َعْنُهْم َوَقاَل َیا َأَسَفى َعَلى ُیوُسَف َواْبَیضَّ

  ]٨٤: یوسف[ ]َفُهَو َكِظیمٌ 
  :جمالير اإلالتفسی

 ،)كظیم فهو( الحزن من یعقوب یناع: أي )وابیضَّت(": الطبري في قول اهللا تعالى یقول  
 والَكاِظِمینَ [: قوله ومنه ،ُیبینه ال علیه ُمْمِسك ،من الحزن مملوء أنه یعني مكظوم فهو: یقول
   )١(" ]١٣٤: عمران آل[ ]الَغْیظَ 

 تناهى بنیامین خبر بلغه لما السالم علیه یعقوب أن وذلك" )عنهم وتولى: (وقوله تعالى  
 على حزناه یا )أسفى یا( :وقال عنهم، فأعرض یوسف على حزنه وهیج جهده، وبلغ حزنه

 لم: )٢(مقاتل قال ،بصره عمي: يأ )الحزن من عیناه وابیضت( الحزن أشد واألسف یوسف،
 قال ،یبثه ال علیه ممسك الحزن من مملوء مكظوم: أي )كظیم فهو( سنین ست بهما یبصر
  )٣(.خیرا إال یقل ولم جوفه في حزنه تردد: قتادة

 )كظیم فهو( البكاء من )الحزن من( بهما یبصر فلم البیاض حال إلى انقلبت: "وقیل  
 ،البصر ضعف: العینین وابیضاض" )٤("شكوى أو بجزعٍ  حزنه ُیظهر ال مكروبٌ  مغمومٌ 

                                                           
  .)٢١٤/ ١٦(جامع البیان  -  ١
/ ٢( للداوودي المفسرین طبقات.  رالمفسّ  البلخي الحسن أبو الخراساني األزدي كثیر بن سلیمان بن مقاتل - ٢

٣٣٠(.  
  )٥٠٩/ ٢( معالم التنزیل في تفسیر القرآن :انظر -  ٣
  .)٥٥٧ /١( للواحدي الوجیز -  ٤
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 عمیت دون )عیناه وابیضت( بــــ عبر ولذلك ،الهزال من سوادهما لون تبدل أنه وظاهره
  )١(".عیناه

: قلت المبلغ؟ ذلك الجزع به یبلغ أن اهللا لنبي جاز كیف" :فإن قلت :يیقول الزمخشر و     
 یضبط وأنصبره  حمد لذلكو  الحزن، من الشدائد عند نفسه یملك ال أن على مجبول اإلنسان

 ِإنَّ (: r َقالَ فَ  إبراهیم  ولده علىr  اهللا رسول بكى ولقد )٢("یحسن ال ما إلى یخرج ال حتى نفسه
   )٣(.)َلَمْحُزوُنونَ  ِإْبرَاِهیمُ  َیا ِبِفرَاِقكَ  َوإِنَّا َربَُّنا، َیْرَضى َما ِإالَّ  َنُقولُ  َوالَ  َیْحَزُن، َوالَقْلبَ  َتْدَمُع، الَعْینَ 

 ،الصدورو  ،الخدود ولطم والنیاحة، ،الصیاح من الجهلة من یقع ما المذموم الجزع وٕانما    
 بنفسه، یجود وهو بناته بعض ولد لىع بكى أنهr  النبي وعن )٤(الثیاب وتمزیق ،وشق الجیوب

 بفتح )الكظم(و، الترح عند وصوت الفرح، عند صوت: أحمقین صوتین عن عن البكاء ونهى
 وٕانما أحد، إلى یشكِ  لم ألنه بذلك؛ یعقوب فصِ ووُ ، بأكظامه أخذ: یقال .النفس مخرج: الظاء
  )٥(.قلبه إلى یرده: أي یكظمه، فكان صدره، في همه ویمسك نفسه، في یكمد كان

لقد أعطیت هذه األمة عند المصیبة ما لم یعط األنبیاء ": t )٦(قال سعید بن جبیرو   
یا أسفى (: ، إذ یقول)٧("قبلهم إنا هللا وٕانا إلیه راجعون، ولو أعطیها األنبیاء ألعطیها یعقوب

 أنه شكا :أحدهما: هذا لفظ الشكوى، فأین الصبر؟ فالجواب من وجهین: فإن قیل )على یوسف
یا رب ارحم أسفي على : أنه أراد به الدعاء، فالمعنى: والثاني ،إلى اهللا تعالى، ال منه

  )٨(.یوسف
 معها الصوت ألن ألفا؛ قلبت وٕانما المتكلم یاء عن منقلبة األلف )یاأسفى( :وقوله تعالى

 َنْفٌس  لَ َتُقو َأنْ [ :قوله تعالى نحو فاحضر أوانك هذا: قال كأنه المجاز، سبیل على ونداؤه أتم،
  )٩( ]٥٦: الزمر[ ]السَّاِخِرینَ  َلِمنَ  ُكْنتُ  َوإِنْ  اللَّهِ  َجْنبِ  ِفي َفرَّْطتُ  َما َعَلى َحْسَرتَا َیا

                                                           
  .)٤٣/ ١٣( والتنویر التحریر -  ١
  .)٤٩٧/ ٢( التنزیل غوامض حقائق عن الكشاف -  ٢
  .)٨٣/ ٢( ١٣٠٣ إنا بك لمحزونون، ح r كتاب الجنائز، باب قول النبي البخاري صحیح -  ٣
  ). ٤/٣٠٢( إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم : انظر -  ٤
  .)٣٤٦/ ٣( القرآن تفسیر في الحسان الجواهر: انظر -  ٥
 فقیها وكان اهللا، عبد أبو كنیته أسد، بني من الحارث بن والیة بني األسدي مولى هشام بن جبیر بن سعید -  ٦

  .)١٨٨/ ١( للداوودي المفسرین عّباس طبقات ابن على القرآن أقر  الثالثة، الطبقة من ورعا فقیها
  .)١٩٥/ ١( الكبائر للذهبي -  ٧
  .)٤٦٣/ ٢(زاد المسیر في علم التفسیر : انظر -  ٨
   .)٥٤٥/ ٦( المكنون الكتاب علوم في المصون الدر: انظر -  ٩
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 بهمه، منفرد أنه یحس المفجوع للوالد مؤثرة صورة وهي": اآلیة معنى قطب فيویقول 
 في فجیعته یندب معزل، في فینفرد تجاوبه، وال حوله التي القلوب هذه تشاركه ال بمصابه، وحید
 الجدیدة نكبته به تذكره والذي السنون، مصیبته من تهّون ولم ینسه، لم الذي یوسف الحبیب ولده
 ویتجلد حزنه الرجل ویكظم )!یوسف على أسفا یا( :الجمیل صبره على فتغلبه األصغر أخیه في

   )١(."وكمداً  حزناً  عیناه تبیض حتى أعصابه في الكظم هذا فیؤثر
دید، الذي جاء نتیجة الحزن الش ،بیاض العینین لیعقوب علیه السالم أنّ  :خالصةوال

ه، وهذا یذكرنا بأسرانا وُبعدهم عن آبائهم وزوجاتهم وأبنائهم، أو نعأصابه من ُبعد أبنائه 
حدث لیعقوب من بیاض العینین هو من اهللا مع أنه نبي، فما بالك بآباء أسرانا  العكس، وكان ما

نا اهللا ونعم ب، وال نسمع منهم قوًال سوى حسسنین كثیرة موُحرموا من رؤیة أبنائه وقد ُمنعوا
  .الوكیل، وٕانا هللا وٕانا إلیه راجعون

َلِئْن َبَسْطَت ِإَليَّ َیَدَك ِلَتْقُتَلِني َما َأَنا ِبَباِسٍط َیِدَي ِإَلْیَك ِألَْقُتَلَك ِإنِّي [: قال تعالى :ثانیةاآلیة ال
  ]٢٨: المائدة[ ]َربَّ اْلَعاَلِمینَ َأَخاُف اللََّه 
  :جماليالتفسیر اإل
 :أي )َبَسْطتَ : (ومعنى )٢(.قاِتُلكَ  وال مَقاتلَك، وال بمجازیك أنا ما: أي: ومعنى اآلیة 

 عن الكف علیه فواجب بالقتل دَ صِ قُ  من أن آدم شرع من كان: ومجاهد )٤(الحسن قالو  )٣(مددت
 بباسط أنا ما(: قوله فأما االبتداء، في نبینا شرع في كان وكذا األذى، على والصبر الدفع، عن
 لألجر، وطلبا للقتل؛ استسالما ذلك؛ قال وٕانما شرعا، ذلك یكن لم: وقیل ،بالدفع: يأ )إلیك یدي
 قولي أحد وهو t عثمان فعل وكذا وینقاد، یستسلم أن قتله، یقصد من لكل جائز وهذا

  )٦(.بقتلك بمبتدئ أنا ما بقتلي ابتدأت لئن: هب المراد أنّ : آخر قولٌ  وفیه ،)٥(الشافعي

                                                           
  .)٢٠٢٥/ ٤( القرآن ظالل في -  ١
  .)١٦٧/ ٢( للزجاج وٕاعرابه القرآن معاني :انظر -  ٢
  .)٤/ ٥( الدروبي غازي محمد القرآن كلمات تفسیر :انظر -  ٣
 ذلك، غیر وقیل قطبة، بن جمیل مولى وقیل ثابت، بن زید مولى.سعید أبو الحسن أبي بن البصريّ  الحسن -  ٤

 الدار وشهد عمر، زمن في الحسن ولد.النضر بنت الربیع أعتقته ، میسان سبى من بالتحتانیة یسار وأبو ذلك،
  .)١٥٠/ ١( للداوودي المفسرین طبقات .سنة عشرة أربع ابن ووه
 عبد بن هاشم بن یزید عبد بن عبید ابن السائب بن شافع بن عثمان بن العباس بن إدریس بن محمد -  ٥

  )١٠٢/ ٢( للداوودي المفسرین طبقات .الشافعيّ  المطلبي القرشي كالب بن قصي بن مناف عبد بن المطلب

  .)٣٩/ ٢( معالم التنزیل في تفسیر القرآن ،)٣٠/ ٢( سمعانيال تفسیر :انظر -  ٦
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 خوفا له واستسلم أخیه قتل عن رجتح ولكنه منه، وأبطش القاتل من أقوى كان: قیل"و 
 تحتمل أن )وٕاثمك بإثمي تبوء أن أرید إني( )١("الوقت ذلك في مباحا یكن لم الدفع ألن ؛اهللا من
 أخرى؟ وزر وازرة تزر وال له قتله إثم یحمل فكی: قلت فإن ،لي قتلك وٕاثم قتلتك لو لك قتلى إثم

 كتابته، وكتبت فالن، قراءة قرأت: تقول كما الكالم، في االتساع على إثمي بمثل المراد: قلت
 لیفید: قلت ؟)بباسط أنا ما( :وقوله تعالى، غیره یستعمل یكاد ال مستفیض اتساع وهو المثل ترید
 له فطوعت للنفي، المؤكدة بالباء أكده ولذلك ،یعالشن الوصف هذا به یكتسب ما یفعل ال أنه

وسیعاقب اهللا كل َمْن یقتل  )٢(.اتسع إذا: المرتع له طاع من ویسرته، له فوسعته أخیه قتل نفسه
 الَ (: r النَِّبيُّ  َقالَ  قال t َماِلكٍ  ْبنِ  َأَنسِ مسلمًا ومن كان السبب في القتل ودلیل ذلك ما رواه 

لِ  آَدمَ  اْبنِ  َعَلى َكانَ  ِإالَّ  اُظْلمً  َنْفٌس  ُتْقَتلُ  لُ  ِألَنَّهُ  َوَذِلكَ  َدِمَها ِمنْ  ِكْفلٌ  اَألوَّ  )٣()الَقْتلَ  َسنَّ  َمنْ  َأوَّ
 واهللا :يأ )ألقتلك ِإَلْیكَ  َیِديَ  ِبَباِسطٍ  َأَناْ  َما ِلتَْقُتَلِني َیَدكَ  ِإَلىَّ  َبَسطتَ  َلِئن(: وقوله تعالى  

 من وقتٍ  في لك مثَله بفاعلٍ  أنا ما منك ذلك وتحقق به أوعدتني حسبما قتلي باشرتَ  لئن
  )٤()العالمین َربَّ  اهللا َأَخافُ  ِإّني( :بقوله ذالك علل ثم األوقاتِ 

 المواقف أشد في والتقوى ،والسالم ،الوداعة من نموذج یرتسم وهكذا": ویقول قطب
 واطمئنانه بهدوئه باً وٕاعجا ،المعتِدي ضد علیه للمعتَدى وحماسة اإلنساني للضمیر استجاشة

 )٥(یفثأ ما اللین القول هذا في كان ولقد ،العالمین رب من وخوفه قلبه وتقوى ،االعتداء نذر أمام

 حنان إلى صاحبها ویرد المهتاجة األعصاب على ویمسح الشر، ویسكن الحسد، ویهّدىء الحقد
 الصالح األخ ولكن ةكفای ذلك في كان لقد أجل، التقوى وحساسیة اإلیمان، وبشاشة األخوة،
 َوذِلكَ  النَّاِر، َأْصحابِ  ِمنْ  َفَتُكونَ  َوإِْثِمكَ  ِبِإْثِمي تَُبوءَ  َأنْ  ُأِریدُ  ِإنِّي(والتحذیر النذیر إلیه یضیف

 هذه أفعل أن طبعي من وال شأني من فلیس لتقتلني، إلي یدك مددت أنت إذا )الظَّاِلِمینَ  َجزاءُ 
 فكري إلیه یتجه وال أصًال، بنفسي یدور ال - القتل خاطر -الخاطر فهذا ،لك بالنسبة الفعلة
 إلى وتضیفه قتلي إثم تحمل تاركك وأنا إتیانه عن عجزاً  ال ،العالمین رب اهللا من خوفاً  إطالقاً 
   َجزاءُ  َوذِلكَ ( مضاعفاً  وعذابك مضاعفًا، إثمك فیكون قربانك منك یتقبل ال اهللا جعل الذي إثمك

                                                           
  .)٤٤٢/ ١( التأویل وحقائق التنزیل مدارك -  ١
  ).٦٢٦-١/٦٢٤( التنزیل غوامض حقائق عن الكشاف: انظر -  ٢
  .)٧٩/ ٢( ١٢٨٣، كتاب الجنائز، باب یعذب المیت ببعض بكاء أهله، ح البخاري صحیح -  ٣
  .)٢٧/ ٣( الكریم الكتاب مزایا إلى یمالسل العقل إرشاد: انظر -  ٤
كسر : یفثأ) ١٨٣/ ١٠(انظر المحكم والمحیط األعظم . أي كسره وسكنه: فثأ غضبه یفتوه فثأ: یفتأ - ٥

  ).١٥/١١٠(تهذیب اللغة : انظر. الغلیان، والمعنى یكسر الحقد
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  )١(.")الظَّاِلِمینَ 
ْیِد َتَناُلُه َأْیِدیُكْم [: قال تعالى ثالثةیة الاآل َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا َلَیْبُلَونَُّكُم اللَُّه ِبَشْيٍء ِمَن الصَّ

  ]٩٤: المائدة[] َوِرَماُحُكْم ِلَیْعَلَم اللَُّه َمْن َیَخاُفُه ِباْلَغْیِب َفَمِن اْعَتَدى َبْعَد َذِلَك َفَلُه َعَذاٌب أَِلیمٌ 
  :جماليلتفسیر اإلا

 من بشيء اهللا لیبلوّنكم( ورسوله اهللا صدَّقوا الذین أیها یا" :اآلیة في معنى الطبري قال
 یبلوهم أنه تعالى أخبرهم وٕانما، الصید ببعض: أي )الصید من بشيء (اهللا لیختبرنكم )الصید

 :وقوله ،بجمیع ال بعضب فاالبتالء البّر، بصید ابتالهم وٕانما البحر، بصید یبُلهم لم ألنه بشيء؛
 كالحمر وذلك والرماح، النَّْبل بإصابة وٕاما ،والفراخ كالبیض بالید، إما: یعني فإنه )أیدیكم تناله(

 إیاهن أخذكم: وتأتي بمعنى ،بحّجكم أو بعمرتكم إحرامكم حال في به فیمتحنكم والظباء، والبقر
 المؤمنون أیها اهللا لیختبرنكمو ، تطعن أو رمیت ما: أي) رماحكمو ( وفراخهن بیضهن من بأیدیكم
 ،حدوده إلى والمنتهین به، واإلیمان اهللا طاعة أهلَ  یعلم كي إحرامكم، حال في الصید ببعض
 )بالغیب( :، وقولهعقابه خوف ویجتنبه عنه، نهاه ما فیتقي اهللا یخاف الذي ومن ونهیه، ،وأمره
   )٢(."یراه ال بحیث الدنیا، في: أي

 یتحقق ال لكن مرِ حْ والمُ  لحِ للمُ  عام )آمنوا الذین أیها یا( :بقوله الخطاب أن والظاهر
 هو :)٣(مالك وقال ،)للمحرمین هو( : t عباس ابن وقال ،الحرم أو اإلحرام مع إال االبتالء
 بشيء( :قوله أن والظاهر الحرم، أو اإلحرام مع به اهللا ابتالهم اهللا لیختبرنكم والمعنى للمحلین

 ،باألنفس كاالبتالء العظیم االبتالء من لیس أنه لیعلم :وقیل تقلیال، یقتضي )الصید من
 عند یصبرون ال كانوا وأنهم السمك صید من )٤(ةیلَ أَ  أهل به ليَ بتُ اُ  بما تشبیه هو بل واألموال

 حال في للتبعیض )الصید من( في )من(و ،منه أشد هو ما عند یصبرون فكیف االبتالء هذا
 تكون أن ویجوز البحر، دون البر صید من :وقیل ،الحرم ویفارق حراماإل یزول قد إذ الحرمة

 وغیر المأكول على ینطلق الصید ألن ؛المأكول )الصید(ـــ ب والمراد الجنس، لبیان )من(
 حتى غشیانه لقرب باألیدي یتناول منه بعض :أي )ورماحكم أیدیكم تناله(: وقوله ،المأكول

                                                           
  .)٨٧٦/ ٢( القرآن ظالل في  -  ١
  .)١٨٥/ ٣( بالمأثور التفسیر في منثورال الدر: وانظر ،)٥٨٢/ ١٠( البیان جامع -  ٢
 أهل عند األربعة األئمة وأحد الهجرة، دار إمام: اهللا عبد أبو الحمیري، األصبحي مالك بن أنس بن مالك -  ٣

  .)٢٥٧/ ٥( للزركلي األعالم: انظر .المدینة في ووفاته مولده المالكیة، تنسب وٕالیه السنة،
 واشتقاقها الشام، وأول الحجاز آخر هي: وقیل الشام، یلي مما القلزم حرب ساحل على مدینة: بالفتح: أیَلة - ٤
 الذین للیهود مدینة وهي یسیر، زرع بها عامرة صغیرة مدینة أیلة: زید أبو قال بعده، إیلیاء اشتقاق في ذكر قد

  .)٢٩٢/ ١( البلدان معجم: انظر. وخنازیر قردة فمسخوا فخالفوا السبت یوم السمك صید علیهم اهللا حّرم
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 :tعباس ابن وقال بالرمح، إال إلیه یوصل فال وتفرقه ،عدهلب بالرماح وبعض ،الید منه تتمكن
 یستطیع ال وما والبیض ،الفراخ )األیدي( :مجاهد وقال الوحش، وصغار ،الطیر فراخ )أیدیكم(

 ؛بالذكر )األیدي( خص اهللا أنّ  والظاهر :عطیة ابن قال الصید، كبار تنال )الرماح(و یفر أن
 وخص وشباك فخاخ من بالید ملعُ  وما الجوارح تدخل اوفیه االصطیاد في تصرفا أعظم ألنها

   )١(.ونحوه السهم یدخل وفیها الصید به یجرح ما أعظم ألنها بالذكر )الرماح(
 والصید ،والطیر ،الوحش فكانت الحدیبیة عمرة في اآلیة هذه أنزلت: قال مقاتل عنو 

  )٢(.محرمون وهم لهقت عن اهللا فنهاهم ،خال فیما قط مثله یروا لم رحالهم في غشاهمت
من هذا المبحث أن األعضاء التي ذكرت في الحسرة والندم، والتیه  والخالصة

والضالل، واالبتالء والمحن، كانت في تقلیب الكفین، والعض على األیدي، واألقدام، والظهور، 
فلن  والقلوب، والعیون، واألصابع، واآلذان، والرؤوس، واألیدي، وأنه مهما كانت الحسرة والندم

  .تنفع یوم القیامة عند اهللا تعالى
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
/ ٢( العزیز الكتاب تفسیر في الوجیز المحرر، )٣٦٢-٣٦١/ ٤( التفسیر في المحیط البحر: انظر -  ١

  .)٣٩/ ٧( والتنویر التحریر ،)٢٤٣/ ١( التنزیل لعلوم التسهیل، )٢٣٦
  ).٧/٣٧(، التحریر والتنویر)٣/١٨٥(الدر المنثور: انظر -  ٢
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  املبحث الثاني

  .األعضاء التي تشهد على أصحابها 
   :ویشتمل على مطلبین

  .والجلود ،رابصواأل ،عاسمشهادة األ: المطلب األول

 .واألرجل ،واألیدي ،لسنةشهادة األ  :المطلب الثاني
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  الثاني المبحث
  .هد على أصحابهااألعضاء التي تش

  .والجلود ،رابصواأل ،عاسمشهادة األ: المطلب األول
ومن هذه حتى أنه ال یستطیع صاحبها اإلنكار، ، علیه تشهد بعض أعضاء اإلنسان یوم القیامة 

  األعضاء التي ینطقها اهللا بإرادته، وتشهد على أصحابها، الجلود، واألفواه، واأللسنة، واألرجل،
  :، ومنهاعدة آیاتكریم ذلك في وقد بین القرآن ال

 ِبَما َوُجُلوُدُهمْ  َوَأْبَصاُرُهمْ  َسْمُعُهمْ  َعَلْیِهمْ  َشِهدَ  َجاُءوَها َما ِإَذا َحتَّى [:قال تعالى: ة األولىاآلی
 َوُهوَ  َشْيءٍ  ُكلَّ  ْنَطقَ أَ  الَِّذي اللَّهُ  َأْنَطَقَنا َقاُلوا َعَلْیَنا َشِهْدُتمْ  ِلمَ  ِلُجُلوِدِهمْ  َوَقاُلوا * َیْعَمُلونَ  َكاُنوا

لَ  َخَلَقُكمْ    ]٢٠ :فصلت[ ]ُتْرَجُعونَ  َوإَِلْیهِ  َمرَّةٍ  َأوَّ
  :جماليالتفسیر اإل

 اهللا أعداء من النار إلى یحشرون الذین هؤالء وقال" :ةفي تفسیر اآلی یقول الطبري    
 في نعمل كنا بما ناعلی شهدتم لم: یعملون الدنیا في كانوا بما علیهم شهدت إذ لجلودهم سبحانه
 تشهد الجوارح هذه أن وذكر؛ فنطقنا) َشْيءٍ  ُكلَّ  َأْنَطقَ  الَِّذي اللَّهُ  َأْنَطَقَنا: (جلودهم فأجابتهم الدنیا؟
 بما الدنیا في فعلوها كانوا التي األفعال أنكروا هم إذا علیهم إیاها اهللا استشهاد عند أهلها على
 r اهللاِ  َرُسولِ  ِعْندَ  ُكنَّا(: َقالَ  t َأَنسٍ  َعنْ ف r  اهللا ولرس عن الخبر جاء وبذلك )١("اهللا سخط

 اْلَعْبدِ  ُمَخاَطَبةِ  ِمنْ : "َقالَ  َأْعَلُم، َوَرُسوُلهُ  اهللاُ : ُقْلَنا َقالَ  )َأْضَحُك؟ ِممَّ  َتْدُرونَ  َهلْ (: َفَقالَ  َفَضِحَك،
 َعَلى ُأِجیزُ  الَ  َفِإنِّي: َفَیُقولُ : َقالَ  َبَلى،: َیُقولُ : الَ قَ  الظُّْلِم؟ ِمنَ  ُتِجْرِني أََلمْ  َربِّ  َیا: َیُقولُ  َربَُّه،

 ُشُهوًدا، اْلَكاِتِبینَ  َوِباْلِكرَامِ  َشِهیًدا، َعَلْیكَ  اْلَیْومَ  ِبَنْفِسكَ  َكَفى: َفَیُقولُ : َقالَ  ِمنِّي، َشاِهًدا ِإالَّ  َنْفِسي
 َوَبْینَ  َبْیَنهُ  ُیَخلَّى ثُمَّ : َقالَ  ِبَأْعَماِلِه، َفَتْنِطقُ : َقالَ  اْنِطِقي،: ِألَْرَكاِنهِ  َفُیَقالُ  ِفیِه، َعَلى َفُیْخَتمُ : َقالَ 

: أقوال ثالثة بالجلود المرادو  )٢()ُأَناِضلُ  ُكْنتُ  َفَعْنُكنَّ  َوُسْحًقا، َلُكنَّ  ُبْعًدا: َفَیُقولُ  َقالَ  اْلَكَالِم،
 ،)نفسها الجلود أنه(: والثالث t اسعب ابن عن روي الفروج،: والثاني ،واألرجل األیدي: أحدها
  )٤(.)٣(الماوردي حكاه

                                                           
  .)٢١/٤٥٢(جامع البیان  -  ١
  .)٢٢٨٠/ ٤( ٢٩٦٩، كتاب الزهد والرقائق، ح مسلم صحیح -  ٢
/ ٣( األعیان الشافعي وفیات الفقیه بالماوردي، المعروف البصري، حبیب بن محمد بن علي الحسن أبو  -  ٣

٢٨٢(.  
، )١١/ ٥( العزیز الكتاب تفسیر في الوجیز المحرر، )٤٩/ ٤( التفسیر علم في المسیر زاد: انظر - ٤

  .)١٩٥/ ٤( لتنزیلا غوامض حقائق عن الكشاف
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 والنطق والقدرة الفهم یخلق تعالى اهللا أن: األول :أقوال ثالثة الشهادة تلك كیفیة فيو      
 ،األصوات ،األعضاء تلك في یخلق تعالى أنه: والثاني، یعرفه ما على الرجل یشهد كما فتشهد

 على تدل أحوال األعضاء تلك في یظهر أن: الثالثو ، المعاني تلك على الدالة والحروف
 هذا یشهد: یقال كما شهادات تسمى األمارات وتلك ،اإلنسان ذلك من األعمال تلك صدور
  )١(."حدوثه على أحواله بتغیرات العالم
 ألن ؛الجوارح بقیة دون هؤالء على بالشهادة والجلود ،واألبصار ،السمع وتخصیص    

 كانوا بأنهم علیهم یشهد فسمعهم القرآن، آیات وتلقي  r النبي دعوة بتلقي اختصاصا للسمع
 ِإَلْیهِ  َتْدُعوَنا ِممَّا َأِكنَّةٍ  ِفي ُقُلوُبَنا َوَقاُلوا[ :بقوله عنهم اهللا حكى كما ،ذلك سماع عن یصرفونه

 لألبصار وألن؛ ]٥: فصلت[ ]ونَ َعاِملُ  ِإنََّنا َفاْعَملْ  ِحَجابٌ  َوَبْیِنكَ  َبْیِنَنا َوِمنْ  َوْقرٌ  آَذاِنَنا َوِفي
 دلیل فذلك والتدبیر بالخلق تعالى اهللا انفراد على الدالة المصنوعات دالئل بمشاهدة اختصاصا
 علیهم الجلود شهادة لتكون الجسد جمیع یحوي الجلد ألن ؛الجلود وشهادة إلهیته، في وحدانیته

 حرق على اقتصار دون ألجسادا لبقیة بالنار للحرق استحقاقها فیظهر أنفسها على شهادة
 لجمیع حاویة ألنها ؛جلودهم على المالمة توجیه في اقتصروا ولذلك ،والبصر السمع موضع
 هنا والجلود ،واألبصار ،السمع شهادة على االقتصار وجه یظهر وبهذا والجوارح، الحواس
النور [ ]َیْعَمُلونَ  َكاُنوا ِبَما َوَأْرُجُلُهمْ  ِدیِهمْ َوَأیْ  أَْلِسَنُتُهمْ  َعَلْیِهمْ  َتْشَهدُ  َیْومَ [ :قال تعالى آیة بخالف

 مواجهة الجلود ألن ؛وأبصارهم لسمعهم یقولوه أن دون علینا شهدتم لم لجلودهم قالوا وٕانما ]٢٤:
 جمع ضمیر بصیغتي والجلود والبصر السمع ضمائر وٕاجراء ،بالمالمة إلیها یتوجهون لهم

 أن زعموا من قول التفسیر غریب ومن ،یومئذ العقالء بحالة صیرها معها التحاور ألن ؛العقالء
  )٢(.بحال إلیه داعي ال اآلیة محمل في تعنت وهو الفروج بها أرید الجلود

 جلودهم أن یحسبون وهم المالمة في مستعمل )علینا شهدتم لم(: قولهم في واالستفهام    
 عن االستفهام واستعمال ،إلیها عذابال تجر ألنها ؛علیهم شهادتها لها یحق ال منهم جزءا لكونها
 بغیر منها جرت الشهادة بأن اعتذار )اهللا أنطقنا( الجلود وقول، كثیر التوبیخ معرض في العلة

  .األخروي العالم شأن هو كما العادات خوارق من النطق وهذا ،اختیار

                                                           
  .)١٢٦/ ١٧( الكتاب علوم في اللباب -  ١
  .)٢٦٧/ ٢٤( والتنویر التحریر :انظر -  ٢
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 الذي: لمعنىوا باالعتذار، له عالقة وال تعالى هللا تمجید )شيء كل أنطق الذي(: وقولهم     
 شيء كل فعموم وجدانها، على أصواتها داللة واختالف الحیوان من نطق له شيء كل أنطق

  )١( .بالعرف مخصوص
 ] َیْعَمُلونَ  كاُنوا ِبما َوَأْرُجُلُهمْ  َوَأْیِدیِهمْ  أَْلِسَنُتُهمْ  َعَلْیِهمْ  َتْشَهدُ  َیْومَ [ :قال تعالى: ةنیاآلیة الثا

  ]٢٤: النور[
  :ءاتالقرا: أوالً 
 والفعل مذكر منها الواحد ألن ؛بالیاء )ألسنتهم علیهم یشهد یوم( والكسائي حمزة قرأ    

 جماعة ألنها ؛بالتاء )تشهد یوم( الباقون وقرأ )علیهم( :بقوله والفعل االسم بین حیل وقد ،متقدم
   )٢(ألسنة هذه تقول

  .في الدنیا واآلخرة لقد جاءت هذه اآلیة بعد قذف السیدة عائشة بحادثة اإلفك، فلعنوا
 تشهد وكیف: قائل قال فإن") َأْلِسَنُتُهمْ  َعَلْیِهمْ  َتْشَهدُ  َیْومَ (: یقول الطبري في معنى اآلیة

 ال بعض، على تشهد بعضهم ألسنة أن بذلك عني: قیل أفواههم؟ على یختم حین ألسنتهم علیهم
  )٣(."األفواه على ختم وقد تنطق ألسنتهم أنَّ 

  :جمالياإل التفسیر: ثانیاً 
 من الدنیا في اكتسبوا ما یجحدون یوم قدره یقدر ال الذي العذاب ذلك لهموهؤالء الكفار 

 إذ فعل، أو قول من یعملون كانوا بما وأرجلهم أیدیهم علیهم فتشهد عنها، سؤالهم حین الذنوب
 َوقاُلوا[: كقوله تعالى ، وذلكأفاعیل من منها صدر بما جارحة كل فتخبر بقدرته، اهللا ینطقها

  ]٢١: فصلت[ ]اللَّهُ  َأْنَطَقَنا قاُلوا َعَلْینا؟ َشِهْدُتمْ  ِلمَ  ِلُجُلوِدِهمْ 
 عملوه ما آثار بظهور أو )جوارحهم( إیاها تعالى اهللا بإنطاقبذنوبهم  یعترفون وهؤالء

 ْومَ اْلیَ [: قوله تعالىك وذلك ،اهللا یعلمها بكیفیة وذلك، عملوه ما یشاهدهم نمَ  یعلم بحیث ،علیها
  ] ٦٥: یس[ ]َیْكِسُبونَ  كاُنوا ِبما َأْرُجُلُهمْ  َوَتْشَهدُ  َأْیِدیِهمْ  َوُتَكلُِّمنا َأْفواِهِهمْ  َعلى َنْخِتمُ 

 اإلثبات شهادة بل باللسان، الشهادة لیست هنا الشهادة أنّ  المفسرین من فریقٌ  ویرى
 الذي العضو على صورة له عتنطب فعل أو قول من الدنیا في اإلنسان یعمله ما كل إذ والبیان،

 التي والرجل ء،شي لفعل تمتد التي والید اللسان، على صورة لها تنطبع یقولها فالكلمة فعله،
 التي بالصور ذلك أشبه فما فعلته، التي الجارحة نفس على یحفظ ذلك كل عمل، إلى تخطو

                                                           
  .)٢٣٣/ ٣(، مدارك التنزیل وحقائق التأویل )٢٦٨/ ٢٤(التحریر والتنویر : انظر -  ١
  .)٤٩٦/ ١( القراءات حجة: انظر -  ٢
  ).١٩/١٤٠(جامع البیان  -  ٣
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 إلیها للرجوع خصیةالش تحقیق قلم في وأرجلهم أیدیهم وبصمات ،المجرمین ألصابع الیوم تؤخذ
 یكون والرجل والید اللسان على ذاك إذ ینطبع فما المجرمین، أولئك ضبط إلى الحاجة دعت إذا

  )١(.الظالمین والطغاة المجرمین أولئك على الجرم إثبات في الكفایة جد كافیا
 ذلك في بعض على بعضهم ألسنة تشهد :أي: "في تفسیر اآلیة )٢(ویقول الشوكاني

 بها عملوا بما )وأرجلهم وأیدیهم( به تكلموا بما الیوم ذلك في )ألسنتهم علیهم تشهد(: لوقی الیوم،
 اقترفوها، التي ذنوبهم وهو محذوف والمشهود علیهم، بالشهادة ینطقها سبحانه اهللا وٕان الدنیا، في
 ینهمد اهللا یوفیهم یومئذ( عملوها التي ومعاصیهم اقترفوها التي بذنوبهم علیهم هذه تشهد: أي

 فالمراد موفرا، علیها جزاءهم اهللا ویعطیهم القبیحة بأعمالهم جوارحهم علیهم تشهد یوم: أي )الحق
   )٣(."ثبوته في شك ال الذي )الثابت وبالحق( الجزاء،: هاهنا )بالدین(

 عنها صدر بما منها جارحة كل فتخبر ،بقدرته ینطقها تعالى أنه الجوارح شهادة ومعنى
  .فحسب المعهودة بجنایاتهم یخبر منها كال أنّ  ال ،صاحبها أفاعیل من

 ،الوازع ألمر وتهوین ،للواسع تحجیر فقط بها الكل إخبار على الجوارح شهادة وحمل 
 )علیهم( وتقدیم الدنیا في علیها استمرارهم على للداللة ؛والمستقبل الماضي صیغتي بین والجمع

  )٤(.المؤخر إلى التشویق من فیه ما مع لهم رةضا الشهادة كون بیان إلى للمسارعة الفاعل على
 بحیث ،علیها عملوه ما آثار بظهور أو ،إیاها تعالى اهللا بإنطاق لقذفاب یعترفونفهؤالء 

  .اهللا یعلمها بكیفیة وذلك، عملوه ما یشاهدهم نمَ  یعلم
 نعالم معناه األفواه على الختم أن والجواب ،األلسنة شهادة ینافي األفواه على والختم 

 حال، في هذا أن أو واالعتذار، كاإلنكار اختیاراً  زعمه، بحسب وینفعه، یریده بما التكلم عن
 حق في وذاك القذفة، حق في هذا أو اآلخرین، غیر قوم حق في منهما كل أو حال، في وذلك
 اآلیة أن هناك، ذكرها وعدم هنا باأللسنة التصریح في فالسر منافاة ال إذ -بشيء ولیس -الكفرة

 أیضا، خمسة هنا ذكر شهداء، بأربعة معه مطالب وهو بلسانه، القاذف حق في كانت لما
  )٥(.فعله جنس من له جزاء لیفضحه، عمله به الذي باللسان وصرح

                                                           
  .)٩٠ /١٨( المراغي تفسیر: انظر -  ١
 كتاب وصاحب الیمن علماء كبار من مجتهد فقیه. الیمني الشوكاني اهللا عبد بن محمد بن علي بن محمد -  ٢

  .انظر ترجمته من فتح القدیر للشوكاني. بالیمن شوكان ببلدة ولد األوطار، نیل
  .)٢١/ ٤(فتح القدیر للشوكاني  -  ٣
  .)١٦٦/ ٦( الكریم الكتاب مزایا إلى السلیم العقل إرشاد -  ٤
  .)٣٤١/ ٧( التأویل محاسن: انظر - ١
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 الموقف ذلك یتقون لعلهم علیهم للتهویل ؛وأرجلهم وأیدیهم ألسنتهم شهادة اهللا وذكر
  .الكفار حساب لأحوا من صاحبها على األعضاء وشهادة، فیتوبون

  :مناسبة اآلیة بما قبلها: ثالثاً 
 قال كما الجسد جمیع من تكون الشهادة أن مع بالذكر األعضاء هذه تخصیصن إ

 األعضاء لهذه ألن؛ ]٢١: فصلت[ ]اللَّهُ  َأْنَطَقَنا قاُلوا َعَلْینا؟ َشِهْدُتمْ  ِلمَ  ِلُجُلوِدِهمْ  َوقاُلوا [:تعالى
 ویسعون ،المقذوفات إلى باألیدي ویشیرون ،بالقذف نطقونی فهم المحصنات رمي في عمال

  )١(.القذف إلبالغ الناس مجالس إلى بأرجلهم
  .رجلواأل  ،یدياألو  لسنة،األ  شهادة :المطلب الثاني

تبین شهادة أعضاء جسم اإلنسان على أصحابها، عدة آیات  ن الكریمورد في القرآ لقد
  :ومنها

: یس [] َلى َأْفَواِهِهْم َوُتَكلُِّمَنا َأْیِدیِهْم َوَتْشَهُد َأْرُجُلُهْم ِبَما َكاُنوا َیْكِسُبونَ اْلَیْوَم َنْخِتُم عَ [: قال تعالى
٦٥[  
  : التفسیر اإلجمالي: أوالً 

 أفواه على نطبع الیوم: أي) َأْفَواِهِهمْ  َعَلى َنْخِتمُ  اْلَیْومَ ( :یقول الطبري في معنى اآلیة
 َوَتْشَهدُ ( اهللا معاصي من الدنیا في عملوا بما) َأْیِدیِهمْ  ُتَكلُِّمَناوَ ( القیامة یوم وذلك المشركین،

 في) َیْكِسُبونَ  َكاُنوا ِبَما( الُیسرى الرجل من أفخاذهم: أرجلهم من ینطق الذي إن: قیل) َأْرُجُلُهمْ 
 الشعبي عنو  الیمنى، فخذه منه ینطق ما أول أحسب فإني: األشعري قالو  ،اآلثام من الدنیا
 وتنطق فیه، على ختمفیُ  عملت ما: فیقول وكذا كذا عملت: القیامة یوم للرجل یقال: قال

 ال أن هو: العین على والطَّْمس، فیكن إال خاصمت ما اهللا أبعدكن: لجوارحه فیقول جوارحه،
، العین جفني بین یكون : یقال األثر، الریح تطمس كما  الجفنین بین الذي الشق هو وذلك غرٌّ
 وتشهد أیدیهم وتكلمنا( الكالم من منعهمن :أي" :اآلیة معنىو  )٢(."وطمیس مطموس أعمى
 ،وأهالیهم ،جیرانهم علیهم فتشهد ویخاصمون یجحدون أنهم یروى )یكسبون كانوا بما أرجلهم

 یقول ،وأرجلهم أیدیهم كلمتوت ،أفواههم على یختم فحینئذ مشركین كانوا ما فیحلفون وعشائرهم
 نطقيا ألركانه :ویقال فیه على ختمفیُ  ،نفسي من شاهدا إال عليّ  أجیز ال إني :القیامة یوم العبد

  )٣(" .أناضل كنت نّ فعنكُ  وسحقا نّ كُ لَ  بعدا :فیقول الكالم وبین بینه یخلى ثم ،بأعماله فتنطق

                                                           
  .)١٩١/ ١٨( والتنویر التحریر: انظر - ١
  .)٥٤٤/ ٢٠( البیان جامع -٢
  .٦٤سبق تخریجه ص  .)١٠٩/ ٣(مدارك التنزیل وحقائق التأویل  -  ٣
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 بها ینطقون فال ألسنتهم سكتیُ  تعالى اهللا أن أقواها :وجوه األفواه على الختم وفي
 وأما فیه، خفاء فال اإلسكات أما یسیر، اهللا قدرة في وٕانه علیهم، تشهدف جوارحهم نطقیُ وَ 

 غیره تحرك جاز بها تحركه جاز فكما ،مخصوصة بحركة متحرك عضو اللسان فألن اإلنطاق
 وانتهاك أعذارهم النقطاع ؛بشيء یتكلمون ال أنهم اآلخر والوجه كل شئ على قادر واهللا ،بمثلها

 توبة مجال وال ،فیعتذر عذرا یجد ال الیؤوس القنوط وقوف ءوسالر  ناكسي فیقفون أستارهم
 األیدي به تنطق حتى اإلنكار معه یسع ال بحیث األمور ظهور األیدي وتكلم فیستغفر،
 إلى والشهادة الكالم وأسند )نختم(: وقال ،نفسه إلى الختم فعل أسند تعالى اهللا، و واألبصار

 أن احتمال فیه یكون )أیدیهم وتنطق أفواههم على نختم(: تعالى قال لو ألنه واألرجل؛ األیدي
 وتشهد أیدیهم وتكلمنا(: تعالى فقال مقبول غیر باإلجبار واإلقرار وقهرا جبرا كان منهم ذلك

 الذنب صدور على أدل لیكون الكالم على تعالى اهللا یقدرها ما بعد باختیارها أي )أرجلهم
 غیره على الحاضر وقول ،حاضرة والرجل بالید لعملا ألن ؛شهادة األرجل كالم وسمي )١(.منهم

 عن صدر وعما ،بالكالم األیدي عن صدر عما فعّبر إقرار نفسه على الفاعل وقول شهادة
   )٢(.بالشهادة األرجل

 ِعْندَ  ُكنَّا: َقالَ  t َأَنسٍ  َعنْ  ما ورد نطق األعضاء وشهادتها على صاحبها علىدلیٌل الو 
 ِمنْ (: َقالَ  َأْعَلُم، َوَرُسوُلهُ  اهللاُ : ُقْلَنا )َضِحْكُت؟ ِممَّا َتْدُرونَ  َهلْ ( :َفَقالَ  َفَضِحكَ  r اهللاِ  َرُسولِ 

، َیا: َیُقولُ  َربَُّه، اْلَعْبدِ  ُمَخاَطَبةِ   الَ  ِإنِّي: َفَیُقولُ : َقالَ  َبَلى،: َیُقولُ : َقالَ  الظُّْلِم؟ ِمنَ  ُتِجْرِني أََلمْ  َربِّ
 اْلَكاِتِبینَ  َوِباْلِكرَامِ  َشِهیًدا، َعَلْیكَ  اْلَیْومَ  ِبَنْفِسكَ  َكَفى: َفَیُقولُ  ِمنِّي، َشاِهًدا ِإالَّ  َنْفِسي َعَلى ُأِجیزُ 

 اْلَكَالِم، َوَبْینَ  َبْیَنهُ  ُیَخلَّى ُثمَّ  ِبَأْعَماِلِه، َفَتْنِطقُ  اْنِطِقي: )٣(ِألَْرَكاِنهِ  َوُیَقالُ  ِفیِه، َعَلى َفُیْخَتمُ  ُشُهوًدا،
   )٥() )٤(ُأَناِضلُ  ُكْنتُ  َفَعْنُكنَّ  َوُسْحًقا، َلُكنَّ  ُبْعًدا: َفَیُقولُ 

 یسمع لئال علیه شهادتها حال یلغط أن من منعه فیه على الختم في السر أن الظاهرو 
   )٦(.الخصام عند العناد أهل دأب هو كما قولها،

                                                           
  .)٣٠٢/ ٢٦( الكبیر التفسیر أو الغیب مفاتیح: انظر -١
  .)٤٤/ ٣(تفسیر العز بن عبد السالم  :انظر -٢
 غریب في النهایة :انظر .ِبَها وَیقوم ِإَلْیَها َیْسَتند الَِّتي َجواِنُبه َشْيءٍ  ُكلِّ  وَأْرَكانُ  ،لَجواِرحه :َأيْ  )ِألَْرَكاِنهِ ( -  ٣

  .)٢٦٠/ ٢( واألثر الحدیث
  .)٧٢/ ٥( واألثر الحدیث غریب في النهایة: انظر .أدافع وأجادل: أي) ُأَناِضلُ ( -  ٤
  .٦٤سبق تخریجه ص  -٥
  ).٢٣/٥١( ، التحریر والتنویر)١٥٧ /١٦(نظم الدرر في تناسب اآلیات والسور  :انظر -٦
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 َیا: َقاُلوا :َقالَ  t  ودلیٌل آخر على شهادة األعضاء على صاحبها ما رواه أبو هریرة
ونَ  َهلْ (:َقالَ  اْلِقَیاَمِة؟ َیْومَ  َربََّنا َنَرى َهلْ  اهللاِ  َرُسولَ   َلْیَستْ  الظَِّهیَرةِ  ِفي الشَّْمسِ  ُرْؤَیةِ  ِفي ُتَضارُّ

ونَ  َهلْ  َسَحاَبٍة؟ ِفي  الَ  ِبَیِدهِ  يَنْفسِ  َفَوالَِّذي َسَحاَبٍة؟ ِفي َلْیَس  اْلَبْدرِ  َلْیَلةَ  اْلَقَمرِ  ُرْؤَیةِ  ِفي ُتَضارُّ
ونَ  ونَ  كَما ِإالَّ  وجل عز َربُِّكمْ  ُرْؤَیةِ  ِفي ُتَضارُّ  َأيْ : َفَیُقولُ  اْلَعْبدَ  َفَیْلَقى َأَحِدِهَما ُرْؤَیةِ  ِفي ُتَضارُّ

ْدكَ  َأْكِرْمكَ  أََلمْ  )١(ُفلُ  ْجكَ  )٢(َوَأَسوِّ رْ  َوُأَزوِّ : فیقول ؟)٤(وتربع )٣(َتْرَأُس  َوَأَذْركَ  َواِإلِبلَ  الَخْیلَ  َلكَ  َوُأَسخِّ
؟ َأّنكَ  أفظننت: فیقول رب أي بلى: فیقول  َكَما َأْنَساكَ  ِإنِّي: َفَیُقولُ  الَ : َفَیُقولُ  ُمَالِقيَّ

 الَخْیلَ  َلكَ  وأسخر وأزوجك وأسودك أكرمك ألم ؟لُ فُ  أي: َلهُ  َفَیُقولُ  الثّاِنيَ  َیْلَقى ُثمَّ  )٥(؛َنِسیَتِني
 الَ : َفَیُقولُ  مالقي؟ أنك أفظننت: فیقول! رب أي بلى: َفَیُقولُ  َبُع؟َوَترْ  َتْرَأُس  َوَأَذْركَ  َواِإلِبلَ 
 ِبكَ  آَمْنتُ  َربِّ : َفَیُقولُ  ذلك مثل له فیقول الثالث یلقى ثم؛ َنِسیَتِني َكَما َأْنَساكَ  ِإنِّي: َفَیُقولُ 

 ثُمَّ  )٦(ِإَذنْ  هاُهَنا: َفَیُقولُ  اْسَتَطاعَ  َما ِبَخْیرٍ  َوُیْثِني َوَتَصدَّْقتُ  َوُصْمتُ  َوَصلَّْیتُ  َوِبُرُسِلكَ  َوِبِكتَاِبكَ 
؟ َیْشَهدُ  الَِّذي َذا َمنْ : َنْفِسهِ  ِفي َوَیَتَفكَّرُ  َعَلْیكَ  َشاِهداً  َنْبَعثُ  اآلنَ : ُیَقالُ   ِفیهِ  َعَلى َفُیْخَتمُ  َعَليَّ

 وذلك فسهن من )٧(لیعذر وذلك بعمله وعظامه ولحمه فخذه فتنطق انطقي: ِلَفِخِذهِ  َوُیَقالُ 
   )٨( )َعَلْیهِ  اهللا َیْسَخطُ  الَِّذي المنافق

                                                           
صحیح  حاشیة انظر. هي لغة بمعنى فالن: وهو ترخیم على خالف القیاس، وقیل: یا فالن :أي) أي ُفل( -١

  .)٤٧٣/ ٣( واألثر الحدیث غریب في النهایة: انظر ،َلهُ  َتْرِخیما َوَلْیَس  .)٢٢٧٩/ ٤(مسلم 
  .)٤٦٠/ ١( الوسیط لمعجما :انظر. َعَلْیِهم سوده ُیَقال سیدا جعله: أي) أسودك( -  ٢
 واألثر الحدیث غریب في النهایة: انظر .وُمقدَّمهم َرِئیَسُهمْ  صارَ  ِإَذا: ِرَئاَسةً  َیْرَأُسُهمْ  اْلَقْومَ  رأَس  :أي) ترأس( - ٣
)١٧٦/ ٢(.  
 .)١٨٦/ ٢( واألثر الحدیث غریب في النهایة: انظر ،اْلَغِنیَمةِ  ُربع تأُخذ :أي) تربع( -  ٤
 یعه َولم ذاكرته أهملته َواْألَمر عمد على َتركه َأو وغفلة ُذُهول على َتركه ونسیانا )ِإنِّي َأْنَساَك َكَما َنِسیَتِني( -  ٥

 :انظر .أمنعك الرحمة كما امتنعت عن طاعتي: أي )٩٢٠/ ٢( الوسیط المعجم :انظر. َونَساء َناس َفُهوَ  یعه
  ).  ٢٢٨٠/ ٤(صحیح مسلم  حاشیة

صحیح مسلم  حاشیة :انظر .معناه قف هاهنا حتى یشهد علیك جوارحك، إذ قد صرت منكراً ) هاُهَنا ِإَذنْ ( -٦
)٢٢٨٠/ ٤ .(  
والمعنى لیزیل اهللا عذره من ِقبل نفسه بكثرة ذنوبه، وشهادة أعضائه علیه، بحیث لم  ،من األعذار) لیعذر( - ٧

 وعیوبه ذُنوبه كثرت عذرا فَالن: أي). ٢٢٨٠/ ٤(صحیح مسلم  حاشیة :انظر. ر یتمسك بهلم یبق له عذ
  .)٥٨٩/ ٢( الوسیط المعجم: انظر.  ومعذرة عذرا صنع ِفیَما َوُفَالًنا

  ).١/١٢٩٨٨(، الجامع الصغیر وزیادته )٤/٢٢٧٩( ٢٩٦٨ صحیح مسلم، كتاب الزهد والرقائق، ح -  ٨
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لَ  ِإنَّ ( :یقول r النَِّبيَّ  َسِمعَ  َأنَّهُ  ،tَعاِمرٍ  ْبنِ  ُعْقَبةَ  َعنْ وفي الحدیث   ِمنَ  َعْظمٍ  َأوَّ
ْنَسانِ   بیهأ عن )٢(حیدة بن معاویة بن حكیم عنو )١() َفْخُذهُ  اْألَْفَواِه، َعَلى ُیْخَتمُ  َیْومَ  َیَتَكلَّمُ  اإلِْ
t النبي عن r لَ  َوإِنَّ  ،)٣(اْلِفَدامُ  َأْفَواِهِهمُ  َوَعَلى اْلِقَیاَمةِ  َیْومَ  َیِجیُئونَ ( :قال  ِمنَ  َیَتَكلَّمُ  َما َأوَّ

 ِإَلى ِبَیِدهِ  َوَأْوَمأَ  ُهَنا َها ُتْحَشُرونَ ( :r اهللا رسول قال :قال t وعنه )٤(.)َوَكفُّهُ  َفِخُذهُ  اْآلَدِميِّ 
لَ  َوإِنَّ  اْلِفَداُم، َأْفَواِهُكمُ  َوَعَلى اللَّهِ  َعَلى َوُتْعَرُضونَ  َوَعَلى ُوُجوِهُكْم، َوُرْكَباًنا ُمَشاًة، مِ الشَّا  َمنْ  َأوَّ
 َوالَ  َسْمُعُكمْ  َعَلْیُكمْ  َیْشَهدَ  َأنْ  َتْسَتِتُرونَ  ُكْنُتمْ  َوَما[ r اهللا رسول وتال )َفِخُذهُ  َأَحِدُكمْ  َعنْ  ُیْعِربُ 

   )٥(]٢٢: فصلت[ ]ُجُلوُدُكمْ  َوَال  َصاُرُكمْ َأبْ 
 شاء إذا ومشیئته، اهللا بإرادة البصیرة وعمى العقلیة، القوة ویضعف البصیرة یعمي الكفرو     

 باختیاره العقلیة القوة وسلب المبصرة، أعینهم على لطمس شاء لو أنه كما البصائر، أعمى
 وأقامه مكانته على المكلف لمسخ شاء لو تىح بمشیئته، الجسمیة القوة سلب أن كما ومشیئته،

 كإعماء عنده البصائر فإعماء والرجوع، المضي على یقدر وال یسرة، وال یمنة یتحرك ال بحیث
 المسخ على واإلعماء الطمس وقدم الجسمیة، القوة كسلب العقلیة القوة وسلب األبصار،
 یهتدون ال وحینئذ علیه هم الذي الطریق یروا لم أعماهم إن قال كأنه ،ُمَدرًَّجا لیكون واإلعجاز

 البصر حس غیر حسیة عقلیة أو بأمارات الطریق إلى یهتدي قد األعمى: قائل قال فإن إلیه،
 یهتدون ال بالكلیة قوتهم وسلب مسخهم فلو: وقال فارتقى اللمس، بحس والمشي كاألصوات

  )٦(.الوجوه من بوجه الصراط إلى
 كل فتخبر ،بقدرته تعالى ینطقها السابقة الجوارح شهادة أنَّ من هذا المبحث  والخالصة    

حجًة یوم  نوهذا كله حتى ال یكون لإلنسا ،صاحبها أفاعیل من عنها صدر بما منها جارحة
ومن هذه األعضاء األسماع، واألبصار، أصحابها،  بجنایات یخبر منها كالً  نإ حیث ،القیامة

  .- هللا أعلموا_ والجلود، واأللسنة، واألیدي، واألرجل
  

                                                           
، حدیث )٦٠٢/ ٢٨( ١٧٣٧٤ حند الشامیین، حدیث عقبة بن عامر الجهني، ، مسمسند أحمد بن حنبل - ١

  .حسن لغیره
  ).٦١/ ٢(األعالم : انظر. صعصعة ْبن عامر ْبن نمیر من النمیري معاویة ْبن هو حكیم -  ٢
 المعجم: ظران. ِفیهِ  َما لتصفیة َوَنْحوه اإلبریق َفم على یشد َوَما َلهُ  سدادا اْلَفم على یوضع َما :امدَ لفِ ا -  ٣

  .)٦٧٧/ ٢( الوسیط
 .الحاكم ووافقه الذهبيصححه  )٤٧٧/ ٢( ٣٦٤٥للحاكم، ح  الصحیحین على المستدرك -  ٤
  .صححه والحاكم ووافقه الذهبي ورجاله ثقات )٤٧٨/ ٢( ٣٦٤٦للحاكم، ح  الصحیحین على المستدرك -  ٥
  .)٣٠٣/ ٢٦( الكبیر التفسیر أو الغیب مفاتیح: انظر -  ٦



 الحسرة والندم، والشهادة، والعذابفي  األعضاء التي ذكرت

٧٢ 
 

 الفصل الثاني

  

  
  
  
  
  

  املبحث الثالث

 
ُ
  .كرت يف العذاباألعضاء التي ذ

  :ویشتمل على أربعة مطالب
   .اقعناأل: المطلب األول
 .الجلود: المطلب الثاني
 .واألمعاء ،والظهور ،البطون: المطلب الثالث

  .والخرطوم ،والوجوه ،والنواصي ،الرؤوس :لرابعالمطلب ا
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  المبحث الثالث
  .التي ُذكرت في العذاباألعضاء 

   .األعناق :المطلب األول
عندما یقف الكافر یوم القیامة بین یدي اهللا تعالى، فإنه یكون ذلیًال  صغیرًا، فقد   

ُوضعت السالسل في عنقه، بحیث ال یستطیع االلتفاُت یمینًا أو شماًال، ویبقى ینتظر مصیره 
ة الذین ُقیدت أعناقه بالسالسل، ومن هذه المحتوم، وقد بینت آیاٌت كثیرة موقف هؤالء الكفر 

  :اآلیات
ِإِذ *َیْعَلُمونَ  َفَسْوفَ  ُرُسَلَنا ِبهِ  َأْرَسْلَنا َوِبَما ِباْلِكتَابِ  َكذَُّبوا الَِّذینَ [ :قال تعالى :اآلیة األولى

- ٧٠: غافر[ ]اِر ُیْسَجُرونَ ُثمَّ ِفي النَّ  ِفي اْلَحِمیمِ  *اْألَْغَالُل ِفي َأْعَناِقِهْم َوالسََّالِسُل ُیْسَحُبوَن 
٧٢[  

    :جماليالتفسیر اإل: أوالً   
)  َوالسَّالِسلُ  َأْعَناِقِهمْ  ِفي األْغاللُ  ِإذِ  َیْعَلُمونَ  َفَسْوفَ : (یقول الطبري في معنى اآلیة    
 المكذبون اهللا، آیات في یجادلون الذین هؤالء یعلم فسوف ،لمشركینل اهللا من تهدید وهذا"

 تجعل حین الكتاب، هذاب مكّذبون الیوم به هم ما وصحة محمد، یا به تخبرهم ما حقیقة بالكتاب
  . جهنم في أعناقهم في والسالسل األغالل

 یوم العذاب زبانیة بالكتاب الدنیا في كّذبوا الذین هؤالء یسحب: أي) یسحبون(: وقوله    
  .غایته وبلغ َحرُّه، انتهى قد ما وهو الحمیم، في القیامة

 في أنهم ومعناه ،بالوقود مأله إذا التنور سجر من )ُیْسَجُرونَ  النَّارِ  ِفي ثُمَّ ( :عالىت وقوله    
 من بأنواع یعذبون أنهم والمراد، جوافهمأ بها مملوءة بالنار مسجورون وهم بهم محیطة فهي النار

  )١(."بعض إلى بعضها من وینقلون العذاب
  :المعنى اللغوي: ثانیاً 

 من سلسلة بها تناط بالعنق تحیط حدید حلقة وهو ین،الغ مبض غل، جمع: واألغالل  
 بعضها متصل حدید من غلیظة حلق مجموع وهي السینین بكسر لةلسِ سِ  جمع: والسالسل، حدید

 سجرت یقال )یسجرون النار في ثم( الصدید: وقیل الحر، في المتناهي هو: والحمیم، ببعض
  )٢(.بالوقود مألته: وسجرته أوقدته، :أي: التنور

                                                           
 التأویل وأسرار التنزیل أنوار ،)٢٢٠/ ٣( التأویل وحقائق التنزیل مدارك :، وانظر)٤١٦/ ٢١( البیان جامع - ١
)٦٣/ ٥(.  
  .)٥٧٤/ ٤( للشوكاني القدیر ، فتح)٢٠٢/ ٢٤( والتنویر التحریر: انظر -  ٢



 الحسرة والندم، والشهادة، والعذابفي  األعضاء التي ذكرت

٧٤ 
 

 الفصل الثاني

 كأنه ،تصور كأنه اضطرب: أي )الشيء وتسلسل( الراغب قال ،معروفة والسلسلة    
 ،مقره في متردد سلسل وماء ،معناه تردد على تنبیه لفظه فترددمترّدد،  َتَسلُّلٌ  منه تصّور

: أي المسجور البحر ومنه ،وهیجتها نارا مألته: أي التنور وسجرت بعنف، الجر: والسحب
  )١(.نارا مضطرمال: وقیل ،المملوء

* ِإنَّا َجَعْلَنا ِفي َأْعَناِقِهْم َأْغَالًال َفِهَي ِإَلى اْألَْذَقاِن َفُهْم ُمْقَمُحوَن  [:قال تعالى :ثانیةاآلیة ال
  ]٩- ٨: یس[] ُیْبِصُرونَ  َال  َفُهمْ  َفَأْغَشْیَناُهمْ  َسد ا َخْلِفِهمْ  َوِمنْ  َسد ا َأْیِدیِهمْ  َبْینِ  ِمنْ  َوَجَعْلَنا

      :جماليالتفسیر اإل :والً أ
 بشيء تُبسط فال باألغالل، أعناقهم إلى مغلولة الكفار هؤالء أیمان جعلنا إنا: اآلیةومعنى   
  .الخیرات من

 ولم األیمان، عن فُكني أعناقهم، في باألغالل مجموعة فأیمانهم: أي) األْذَقانِ  ِإَلى( :وقوله  
 إال تكن لم األعناق في كانت إذا األغالل وأن الكالم، بمعنى السامعین لمعرفة ذكر لها یجر

  .األیمان ذكر من األعناق في األغالل كون بذكر فاستغنى إلیها، بها مجموعة المغلولین وأیدي
  :المعنى اللغوي: ثانیاً 
 یحدر أن هو :والمقَمح) ُمْقَمُحونَ  َفُهمْ ( :وقوله .اللَّحیین مجمع: والذََّقنُ  َذَقن، جمع: واألذقان  
  .العلم أهل بعض قول في رأسه یرفع ثم الصدر، في یصیر حتى نالذق

َوَال َتْجَعْل َیَدَك َمْغُلوَلًة ِإَلى ُعُنِقَك [ :اهللا كقول هو :في معنى اآلیة  tعباس ابن وقال    
 إلى قةموث أیدیهم أن بذلك یعني ]٢٩: اإلسراء[] َوَال َتْبُسْطَها ُكلَّ اْلَبْسِط َفَتْقُعَد َمُلوًما َمْحُسورًا

  )٣(.خیر كل عن مغلولون فهم :أي:  )٢(قتادة عنو ، بخیر یبسطوها أن یستطیعون ال أعناقهم،
 العنق، إلى تغل الید أن العادة أن: عنه والجواب! الید على یكون إنما الغل: قیل فإن    
 یدیهموأ أعناقهم في جعلنا إنا: وقیل األیدي، ذكر عن بذكرها واكتفى المعنى، لهذا األعناق فذكر

 والجواب ذكر؟ لها یجر ولم األیدي عن یكنى فكیف: قیل فإن ،األیدي عن كنایة فهي أغالال،
   .معلوما كان إذا ذكرا له تجر لم وٕان الشيء عن تكني العرب أن: عنه

 في جهنم إلى یساقون حین القیامة یوم بهم سیحل بما وعیدا تكون اآلیة أن ویجوز    
 ثم الحمیم في یسحبون والسالسل أعناقهم في األغالل إذ(: تعالى قوله إلیه أشار كما األغالل

                                                           
  .)٣٩٨-٣٩٧ /١( للراغب القرآن مفردات ،)٤٩٨/ ٩( المكنون الكتاب علوم في المصون الدر :انظر -  ١
 األكمه الضریر البصري، الخطاب أبو العالمة، الحافظ الّسدوسيّ  عزیز بن قتادة بن دعامة بن قتادة -  ٢

  .)٤٧/ ٢( للداوودي المفسرین طبقات .المفّسر
  .)٥٥٩ /١( مجاهد ، تفسیر)٤٩٤-٤٩٣/ ٢٠( البیان جامع: انظر -  ٣
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 كقوله وقوعه لتحقیق الماضي بصیغة عنه وعبر مستقبال جعلنا فعل فیكون )یسجرون النار في
 األغالل تلكو ، أغالال أعناقهم في سنجعل :أي] ١: النحل[ ]َتْسَتْعِجُلوهُ  َفَال  اللَّهِ  َأْمرُ  َأَتى[: تعالى
  )١(.وتحتاً  وفوقا ،ویسرة یمنة االلتفات لهم یسع ال بحیث ضیقة
 تخلیهم فال أذقانهم إلى واصلة فاألغالل" األذقان، من األعناق لقرب ؛األذقان ذكرو     

 یلتفتون ال أنهم في أبصارهم غاضون رؤوسهم رافعون )ُمْقَمُحونَ  َفُهمْ ( ،له رؤوسهم یطأطئون
   )٢(.له رؤوسهم طئونیطأ وال نحوه أعناقهم یعطفون وال الحق لفت

 العنق ومع ،واألسر ،والتعذیب ،والتضییق ،التثقیف معنى على بالعنق أحاط ما :والغل  
 هو وذلك السماء نحو وجهه رفع إلى المغلول فیضطر التغلیل، معنى هذا الواحدة الید أو الیدان

 والحموضة لملوحاتا وعند ،البارد الماء شرب عند والحیوان اإلنسان یفعله ما ونحوه )اإلقماح(
 من مكانها لوضوح ذكر لها یتقدم لم وٕان األیدي على )هي( تعود أن حتملویُ  ونحوه، القویة

  )٣(.الیدین مع العنق في یكون إنما الغل أنّ  وذلك المعنى،
 عن یحجزهم حاجزا: أي )سدا خلفهم ومن سدا أیدیهم بین من وجعلنا(: وقوله تعالى  

 رؤیة سبب هي التي وأبصارهم بصائرهم عیون عمیناأ قد :أي )ناُهمْ َفَأْغَشیْ ( وقوله اإلیمان،
 واآلیات ،الظاهرة الشواهد )ُیْبِصُرونَ  ال َفُهمْ ( الساطعة والبراهین ،القاطعة الدالئل ودرك اآلیات
 فهلكوا صراطه عن وانصرفوا الحق قبول عن فحرموا یمانواإل الهدایة إلى ترشدهم حتى الباهرة

 فلم جوانبهم، جمیع من والشقاء الجهل غمرهم قد )یبصرون ال فهم( )٤(.والضالل الغوایة تیه في
 على طبع من یؤمن وكیف )یؤمنون ال تنذرهم لم أم أأنذرتهم علیهم وسواء( ،النذارة فیهم تفد

  !حقا؟ والباطل باطال الحق ورأى قلبه،
ْل َعَلْیِهْم مِ [ :قال تعالى :ثالثةاآلیة ال  َأْعَناُقُهْم َلَها َخاِضِعینَ  َن السََّماِء آَیًة َفَظلَّتْ ِإْن َنَشْأ ُنَنزِّ
  ]٤: الشعراء[ ]

  :المعنى اللغوي: أوالً 
 ینزلها التي لآلیة ذلیلة، أعناقهم فظلت: أي الرجال، أعناق هي األعناق: الطبري قال    
   .ذلوا فقد مرقابه ذلت وٕاذا رقابهم، ذلت فقد ذلوا، إذا الرجال أن وذلك السماء، من علیهم اهللا

                                                           
 محاسن ،)١٦٠/ ٧( الكریم الكتاب مزایا إلى السلیم العقل إرشاد ،)٣٦٨/ ٤( السمعاني تفسیر: انظر-  ١

  .)٣٥٠/ ٢٢( والتنویر التحریر ،)١٧٤/ ٨( التأویل
  .)١٣٣/ ٤( التأویل وأسرار التنزیل أنوار : انظر -٢
  .)٤٤٧/ ٤( العزیز الكتاب تفسیر في الوجیز المحرر: انظر -  ٣
  .)٦٩٣ /١( الرحمن الكریم تیسیر: انظر -  ٤
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 مظهر هي األعناق كانت ولما ،الرقبة وهو النون تسكن وقد بضمتین عنق جمع: واألعناق
  )١(.إلیها الخضوع أسند الخضوع

 )خاِضِعینَ  َلها َأْعناُقُهمْ  َفَظلَّتْ (: وقوله ،اِإلیمان إلى ملجئة داللة )آَیةً ( والمقصود بـ    
 على الخبر وترك الخضوع موضع لبیان ؛عناقاأل فأقحمت خاضعین لها فظلوا وأصله منقادین
 قوله في كما الصیغة في مجراهم أجریت العقالء بصفات األعناق وصفت لما :وقیل، أصله
  )٢( ]٤: یوسف[ ]َساِجِدینَ  ِلي رََأْیُتُهمْ [: تعالى
  :جمالياإل التفسیر: ثانیاً 
 عن الجزء باسم عبر إذ المرسل، المجاز سبیل على باألعناق خضوعهم عن وعبر    
 والخنوع، الخضوع مظهر هو إذ األجزاء، بقیة عن المقام هذا في ةز یم الجزء لهذا ألن الكل؛

 أنهم على للداللة بهذا فعبر اإلیمان من منعهم الذي هو الكافرین استكبار أن إلى ولإلشارة
 مسیطرونال كبارهم :أي القوم عنق فیقال المتجبرین، الكبراء عن به یعبر العنق وألن ؛یخضعون

 َجِمیًعا ُكلُُّهمْ  اْألَْرضِ  ِفي َمنْ  َآلَمنَ  َربُّكَ  َشاءَ  َوَلوْ [: تعالى كقوله اآلیة وهذه المتغطرسون، أو
 سماویةً  آیةً  علیهم نزلأن ی شاء اهللا فلو  ]٩٩: یونس[ ]ُمْؤِمِنینَ  َیُكوُنوا َحتَّى النَّاَس  ُتْكرِهُ  َأَفَأْنتَ 
 فعلی ال ولكنه رید،ی لما ذلیلةً  خاضعةً  رقابهم فتصبح لفعل ه،علی وتقسرهم اإلیمان إلى تلجئهم

  )٣(.باإلكراه ال تام ورضا واختیار طواعیة عن اإلیمان یكون أن ریدی ألنه ذلك؛
 لها، خاضعین الرؤساء فظلت :أي الرؤساء )األعناق(ــ ب أراد ألنه ؛)خاِضِعینَ ( :قال وٕانما  

 الذي والهوان الذل عن كنایة )خاِضِعینَ  َلها ناُقُهمْ َأعْ  َفَظلَّتْ ( محذوف، مضاف بتقدیر أو
 أن یشأ ولم الرسالة هذه معجزة هو القرآن هذا یجعل أن اهللا شاء لقد: ")٥(ویقول قطب )٤(.یلحقهم

 الرسالة هذه أن ذلك ،التسلیم إلى وتضطرها ،وتخضعها األعناق تلوي مادیةً  قاهرةً  آیةً  ینزل
 أهل أو زمان أهل على مغلقة رسالة ولیست، كلها ولألجیال لها،ك لألمم مفتوحة رسالة األخیرة
  )٦(".جیلٍ  ولكل أمةٍ  لكل والقریب ،للبعید كذلك مفتوحة معجزتها تكون أن فناسب ،مكان

                                                           
  .)٩٦/ ١٩( والتنویر التحریر، )٣٣٤ /١٩( البیان جامع:  انظر -  ١
  .)٢٣٤/ ٦( الكریم الكتاب مزایا إلى السلیم العقل إرشاد ،)١٣٣/ ٤( التأویل وأسرار التنزیل أنوار: انظر -  ٢
، )٤٤٦/ ١( التفاسیر ، أوضح)٥٣٣٦/ ١٠( التفاسیر زهرة، )١٨١٧/ ٢( للزحیلي الوسیط التفسیر: انظر -  ٣

  .)٥٢٧٧/ ٨( النهایة بلوغ إلى الهدایة
  .)٢٣٣/ ١٠( لطنطاوي الوسیط التفسیر، )١٢١/ ١٩( للزحیلي المنیر التفسیر :انظر -  ٤
/ ٣( للزركلي األعالم .أسیوط في) موشا( قریة موالید من مصري، إسالمي مفكر: إبراهیم بن قطب سید -  ٥

١٤٧(.  
  .)٢٥٨٥/ ٥( القرآن ظالل في -  ٦
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ا ِإالَّ َما َكاُنو  َوَجَعْلَنا اْألَْغَالَل ِفي َأْعَناِق الَِّذیَن َكَفُروا َهْل ُیْجَزْونَ [ :قال تعالى :رابعةاآلیة ال
  ]٣٣: سبأ[] َیْعَمُلونَ 
  :جمالياإل التفسیر

 باهللا الكافرین أیدي وغلت) َكَفُروا الَِّذینَ  َأْعَناقِ  ِفي األْغاللَ  َوَجَعْلَنا( :قوله تعالى ومعنى    
 یفعل ماو  یكفرون، الدنیا في باهللا كانوا بما جزاء جهنم، نار من جوامع في أعناقهم إلى جهنم في
   )١(.علیها لهم ومكافأة یعملونها، الدنیا في كانوا التي الخبیثة ألعمالهم جزاءً  إال بهم ذلك اهللا

 العذاب رأوا لما بل ،كافیا لیس الرؤیة مجرد أن وٕالى العذاب كیفیة إلى إشارة وفي اآلیة  
 یجزونهل (: وقوله أعناقهم، في األغالل فجعل فیه ووقعوا الندم فتركوا ،فیه واقعون بأنهم قطعوا

   )٢(.عدال حقهم ذلك أن إلى إشارة )یعملون نواكا ما إال
 ،وٕاذاللهم قهرهم یوجب مالبیان  ؛)األغالل( العذاب بهذا وأیدیهم أعناقهم صتخُ و     

 في األغالل وجعل، لهم ویتمنون المؤمنین مع یفعلون كانوا كما ،وٕایالمهم ،وٕانكاءهم ،وٕاخزاءهم
  )٣( .منه واالنفالت رارالف یحاولون ما إلى یساقون أنهم على شعار األعناق

 یوم الكافرون علیه یكون ما بدیعا، مؤثرا تصویرا لنا تصور الكریمة اآلیات نرى وهكذا  
  .وبغضاء عداوة ومن وندم، حسرة من القیامة

  ]٥: المسد[] ِفي ِجیِدَها َحْبٌل ِمْن َمَسدٍ [: قال تعالى :رابعةاآلیة ال 
  :المعنى اللغوي: أوالً 

 ذكر هنا، و منه القالدة محل وعلى ،المرأة عنق على االستعمال في غلبو  العنق: والجیدُ     
 إال اآلخرة في لها حلي ال جمیل وأم ،أجیادهن تحلي والنساء امرأة ألنها ؛البالغة حكم في الجید
   )٤(.معه الجید ذكر الحلي مقام ذلك لها أقیم فلما ،عنقها في المجعول الحبل
 من حبال: لوقی، بمكة تكون حبال هي:   tعباس ابن قال) دٍ َمسَ  ِمنْ  َحْبلٌ ( :وقوله تعالى  
، اللیف هو :وقیل، رقبتها في نار من حبل :لوقی ،تفتل وكانت مسد، لها الیمن في تنبت شجر

                                                           
  ).٤٠٩/ ٢٠( البیان جامع: انظر  -١

  .)٢٠٩/ ٢٥( الكبیر التفسیر أو الغیب مفاتیح: نظرا -  ٢
/ ١٤(، الجامع ألحكام القرآن )٢١٠/ ٢٢(، التحریر والتنویر )٣٧٧/ ٤(فتح القدیر للشوكاني : انظر -  ٣

نظم ) ١٣٥/ ٧(، إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم )١٨٧/ ٢٢(، التفسیر المنیر للزحیلي )٣٠٤
  .)٢٩٦/ ١١(، التفسیر الوسیط لطنطاوي )٥١٢/ ١٥(ات والسور الدرر في تناسب اآلی

  .)٦٠٦/ ٣٠( والتنویر التحریر: انظر -٤
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كما  األقوال والراجح من ، جیدها في به تتزین وأصفر أحمر من ألوان ذو حبل أنه: قتادة وقال
  )١(.مختلفة أنواع من ُجمع حبل هو: الطبري ذكر
 وتربطها ،الشوك من الحزمة تلك تحمل أم جمیل زوجة أبي لهب أنَّ  والحكمة من ذلك    

 من لتجزع ؛الحطابات بعض بصورة لها وتصویرا ،لها تحقیرا الحطابون یفعل كما ،جیدها في
  .-اعلم واهللا -  روةالث منصب وفي والشرف العز بیت في وهما بعلها ویجزع ذلك
  :جمالياإل التفسیر: ثانیاً 
 في الحطب حملها عن إخبار أنه األول: أقوال ثالثة هفی) حبٌل من مسد: (قولهفي و     
 جهنم في حالها أنه ثانيوال ،حالها لخساسة وٕاظهار لها تحقیر ذلك وفي األول، القول على الدنیا
 فقنهاألن :فقالت فاخرة، قالدة لها كانت أنها الثالثو ، حبل عنقها في یكون :أي ،كذلك یكون
  )٢(.بتبرجها لها والذم التفاؤل، جهة على المسد بحبل قالدتها عن فأخبر محمد، عداوة على
 آیةٌ  وهذه النبوة، على واضح ودلیل ظاهرة معجزة السورة هذه فيأن : العلماء ذكرو     
 الحطب حمالة وامرأته لهب ذات نارا سیصلى(: تعالى قوله نزل منذ فإنه  اهللا، آیات من باهرةٌ 
 فأخبر ،النار في سیعذبان أنهما وأخبر یهلكا، لم وامرأته لهب وأبو )مسد من حبل جیدها في

 ال ،باطناً  وال ظاهراً  ال منهما واحد وال یؤمنا، أن لهما یقیض لم اإلیمان، وعدم بالشقاء عنهما
   )٣(.الظاهرة النبوة على الباهرة األدلة أقوى من هذا فكان ،معلناً  وال مسراً 
   :واللطائف للفتاتا: ثالثاً 

  .r  اهللا لرسول یكیده كان الذي كیده وٕابطال لهب بأبي اهللا حكم بیان" -١
  .مراضیه وترك بمساخطه عمل إذا اهللا عذاب من شیئا العبد عن الولد وال المال یغني ال -٢
  .مطلقا المؤمنین أذیة حرمة -٣
 ذات النار في وهوr  لنبيا عم لهب أبو إذ والكفر الشرك مع شیئا القرابة إغناء عدم -٤

  )٤(."اللهب
من أن ذكر األعناق في هذا المطلب هو من باب الذل واإلهانة، سواء  ویرى الباحث    

الكافرین الذین كذبوا رسلهم، أو آذوهم كما فعلت زوجة أبي لهب والتي كانت تضع األشواك في 
                                                           

التفسیر المنیر للزحیلي  ،)٥١٦/ ٨( القرآن العظیم البن كثیر، تفسیر )٦٨١/ ٢٤(جامع البیان  : انظر -١
  .)٣٦٨/ ٦( والعیون النكت ،)٤٥٨/ ٣٠(
  .)٦٩٢/ ٣( التأویل وحقائق التنزیل مدارك )٥٢٢/ ٢( التنزیل لعلوم التسهیل: انظر -  ٢
/ ٣٠( المنیر التفسیر ،)٩٣٧ /١( الرحمن الكریم تیسیر ،)٥١٧/ ٨(كثیر بنالقرآن العظیم ال تفسیر: انظر -٣

٤٦٠(.  
  .)٦٢٧/ ٥( للجزائري التفاسیر أیسر -٤
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حیث r صدق نبوة الرسول  فأنزل اهللا بها قرآنًا هي وزوجها، ولیدلل ذلك علىr  طریق النبي
  . واهللا أعلملهب وزوجته قد هلكا لم یكن أبو 

   .ودالجل: المطلب الثاني
الجلُد من أكثر أعضاء جسم اإلنسان حساسیًة وتأثرًا بالعذاب أو بالحروق، ولهذا عندما 

في أكثر ُیعذب اإلنسان یوم القیامة فإن أكثر ما ُیشعره باأللم هو الجلود، وقد بین القرآن الكریم 
وكیف ُتصهُر ما في قلوبهم وجلودهم من شدة  من وصٍف لتعذیب جلود الكفار یوم القیامة،

العذاب، وحتى یزیدهم اهللا عذابًا ُیبدل جلودهم كلما تنضج، إضافة لعذاب لنار جهنم التي  تنزع 
  :  ومن هذه اآلیات وتشوي جلودهم،

 ُرُءوِسِهمُ  َفْوقِ  ِمنْ  ُیَصبُّ  َنارٍ  ِمنْ  ِثَیابٌ  َلُهمْ  ُقطَِّعتْ  َكَفُروا َفالَِّذینَ [: قال تعالى :ولىاآلیة األ 
  ]٢٠-١٩: الحج[ ]ا ِفي ُبُطوِنِهْم َواْلُجُلودُ ُیْصَهُر ِبِه مَ  * اْلَحِمیمُ 

  :جماليالتفسیر اإل
 نهفإ نهمام باهللا الكافر أما :أي) َنارٍ  ِمنْ  ِثَیابٌ  َلُهمْ  ُقطَِّعتْ  َكَفُروا َفالَِّذینَ : (یقول تعالى    

: والتقطیع ،منه حّرا وأشد أحمى اآلنیة من شيء ولیس، نار من نحاس من قمیص له یقطع
 أن وذلك الثوب شقة قطع: والمراد ،بقیته عن شيء أجزاء بعض فصل وهو القطع،في  مبالغة
 صیغة فصیغت یریده، كما یكفي ما الثوب شقة من یقطع نحوه أو قمیص اتخاذ یرید الذي
 من والثیاب ،نار من ثیاب لهم فیجعل لهم ذلك إعداد في السرعة إلى لإلشارة قطعال في الشدة
  )١(.اآلخرة شؤون من وذلك للجلود محرقة ثیاب النار

: وقوله، ُمْغًلي ماء رءوسهم على یصبّ : أي) اْلَحِمیمُ  ُرُءوِسِهمُ  َفْوقِ  ِمنْ  ُیَصبُّ : (قولهو     
 في ما رءوسهم فوق من یصبّ  الذي بالحمیم یذاب: أي) ُجُلودُ َوالْ  ُبُطوِنِهمْ  ِفي َما ِبهِ  ُیْصَهرُ (

 .اإلذابة هو: والصهر فتتساقط، منه جلودهم وتشوى الشحوم، من بطونهم
 فلو وجوههم، جلود فاختلست منها، فیأكلون الزقوم، بشجرة استغاثوا النار أهل جاع ٕاذاو     
 فُیغاثوا فیستغیثون العطش، علیهم بّ یص ثم فیها، وجوههم جلود یعرف یعرفهم، بهم مرّ  ماّرا أن

 التي وجوههم لحوم حّره من انشوى أفواههم من أدنوه فإذا حّره، انتهى قد الذي وهو كالُمهل، بماء
 ثم جلودهم، وتساقط أمعاءهم، یعني) ُبُطوِنِهمْ  ِفي َما ِبهِ  ُیْصَهرُ (و الجلود عنها سقطت قد
  )٢(.والثبور بالویل یدعون حاله، على عضو كل فیسقط حدید، من بمقامع ضربونیُ 
  

                                                           
  )٢٣٠/ ١٧( والتنویر التحریر ،)٥٩٠/ ١٨(جامع البیان  :انظر -١

  .)٢١/ ٦(ثور في التفسیر بالمأثور ، الدر المن)١٨/ ٦(روح البیان ، )٥٩٢/ ١٨(البیان  جامع: انظر -  ٢
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ِإنَّ الَِّذیَن َكَفُروا ِبآَیاِتَنا َسْوَف ُنْصِلیِهْم َنارًا ُكلََّما َنِضَجْت ُجُلوُدُهْم [: قال تعالى  :ثانیةاآلیة ال

  ]٥٦: ءالنسا[] اللََّه َكاَن َعِزیزًا َحِكیًماَبدَّْلَناُهْم ُجُلوًدا َغْیَرَها ِلَیُذوُقوا اْلَعَذاَب ِإنَّ 
  :المعنى اللغوي: أوالً 
 یهودال منr  محمد على اهللا أنزل بما تكذیبهم على أقاموا للذین اهللا من وعید في اآلیة    

  .غیَرها جلوًدا بّدلناهم جلودهم احترقت كلماف ،وبرسوله الكفار سائر من وغیرهم
 ،غیرها َقِطران من سرابیل بدلناهم سرابیلهم، :أي )جلودهم نضجت كلما( :معنىو     

 ُوُجوَهُهمُ  َوَتْغَشى َقِطرَانٍ  ِمنْ  َسرَاِبیُلُهمْ [: تعالى قال ،جلوًدا لهم القطران من السرابیل فجعلت
 كلما: فقیل جلوًدا، لهم جعلت أجسامهم، تفارق ال لباًسا لهم صارت لما ]٥: إبراهیم[  ]النَّارُ 

  )١(.آخر قطرانٍ  من سرابیل بدلوا واحترق، أجسامهم في الَقِطران اشتعل
 احترقت كلما :عمر ابن وقال یعاد، ثم تتغیر أوصافه ألن وسمي تبدیل الجلود بذلك؛    

 وقالت مرة، ألف سبعین الیوم في علیهم تبدل :وقیل كالقراطیس، بیضاء جلودا دلوابُ  جلودهم
 وهي كالجلود، فصارت للزومها جلودا سماها القطران، سرابیل الموضع هذا في الجلود: فرقة
  .دأبا لتبد

  :جماليالتفسیبر اإل: ثانیاً 
 أحیاء إبقائهم على قادرا تعالى كان لما: األول السؤال: "یقول الرازي في هذه المسألةو     
 یوصل أنه مع واالحتراق النضج عن مصونة النار في أبدانهم یبق لم فلم اآلباد أبد النار في

 ال تعالى أنه: والجواب أخرى؟ بجلود جلودهم تبدیل إلى یحتاج ال حتى الشدیدة، اآلالم إلیها
 غیر من عظیمة آالما أبدانهم إلى یوصل أن على قادر تعالى إنه: نقول بل یفعل، عما یسأل
  .النار أدخلهم تعالى أنه مع النار إدخال

 وعذبها أخرى جلودا مكانها اهللا خلق فلو احترقت إذا العاصیة الجلود: الثاني السؤال    
 الصفة، هو والمتبدل واحدةالذات  أن: والجواب، جائز غیر وهو یعص مل لمن تعذیبا هذا كان
 بالغیریة المراد التقدیر هذا وعلى العاصي، إلى إال یصل لم العذاب كان واحدة الذات كانت فإذا

  )٢(."الصفة في التغایر
 الطبقة في هي األلم أعصاب أن الكفار، جلود تبدیل في الحكمةأن  ویرى الباحث    

 یعلم ولذلك ضعیف، فیها فاإلحساس الداخلیة واألعضاء والعضالت األنسجة وأما الجلدیة،

                                                           
   .)٤٨٧/ ٨( البیان جامع :انظر -١
  .)١٠٦/ ١٠( الكبیر التفسیر أو الغیب مفاتیح -  ٢
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 الذي الشدید الحرق بخالف شدیدا، ألما یحدث الجلد یتجاوز ال الذي البسیط الحرق أن الطبیب
 الجلد أكلت كلما النارف كثیرا، ألما یحدث ال وخطره شدته مع ألنه األنسجة؛ إلى الجلد یتجاوز

 حكمة تظهر وهنا األلیم، العذاب ویذوقوا انقطاع، بال األلم یستمر كي ُیجدد عصاباأل فیه الذي
 عادة بحسب النفس إلى العذاب إحساس یوصل الذي هو الجلد ألنو ؛ اإلنسان یعرفها أن قبل اهللا

  .النفس إلى النار عذاب وصل لما احتراقه بعد الجلد یبدل لم فلو تعالى، اهللا خلق
 العذاب إبالغ وسیلة الجلد ألن ؛العدل ینافي ال صاحبه نفس بقاء مع الجلد وتبدیل     

 الحشر في األجسام إعادة أن كما األول الجلد عن ناشىء وألنه بالتعذیب، المقصود هو ولیس
 أودعت لما ألنها ؛والعقاب الثواب استحقوا الذین غیر أناسا تكون أن یوجب ال اضمحاللها بعد

 إنبات عن إعادتها كانت إذا سیما وال هي هي صارت فقد الشرو  الخیر اكتسبت التي النفوس
  )١(.النواة من كالنخلة منه هو الشيء عن الناشئ ألن ؛األذناب أعجاب من
    :اإلعجاز العلمي في الجلود: ثالثاً 
نقل اف العصبیة التي تقوم باستقبال و یبین التشریح المجهري للجلد أنه عضو غني باأللی    
 ،والضغط والبرودة ،رارةوهي تنقل حس األلم والح ن المحیط الخارجي،ع أنواع الحس مجمی

ألن النار تنبه  ؛بألم شدید جداً  لإلحساسالجلد عندما یتعرض للحرق یؤدي ذلك و  وحس اللمس،
ه إضافة لذلك مستقبالت الحرارة مستقبالت األلم والتي هي النهایات العصبیة الحرة، كما ینب

تكون آالم الحرق على أشدها عندما یبلغ و  ،و تحت األدمة ،األدمةت توجد في التي هي جسیماو 
ٕاذا امتد الحرق لألنسجة تحت و  ،و یسمى بالحرق من الدرجة الثالثة ،الحرق النسیج تحت األدمة

وهكذا أشارت اآلیة القرآنیة إلى ، لأللم ألن هذه األنسجة أقل حساسیة ؛الجلد یصبح األلم أخف
الحروق هي أشد المنبهات  كما أن ،ستقبالت األلم هو الجلدمأكثر أعضاء الجسم غنى ب

   .األلیمة
 داخل ولیس ،الجلد في موجودة باأللم اإلحساس مراكز أن الحدیثة البحوث بینت وقد  
 تعني الجلد حروق ألن ؛طبیاً  معروف وهذا الحروق، ألم هو األلم أنواع أعظم وٕان ،الجسم

 یتحدث عندما العظیم القرآن نجد لذلكو ، دائم بشكل باأللم اإلحساس مراكز تنبیه استمرار
 بها، یؤمنوا ولم اهللا بآیات كفروا الذین هؤالء ألم شدة لنا یصور القیامة، یوم اهللا عذاب عن

 اإلحساس مراكز أن قررت التي) ِلَیُذوُقواْ ( كلمة إلى وانظر، جهنم نار جزاؤهم یكون فسوف
 بینت كماو  ،آخر جلداً  اهللا أبدله نضج كلما الجلد اهذ وأن ،اإلنسان جلد في موجودة بالعذاب

                                                           
  .)٩٠/ ٥( والتنویر التحریر: انظر -  ١
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 بمرحلة بدأ قد یكون ألنه ؛باأللم اإلحساس صاحبه یفقد تماماً  المحترق الجلد أن البحوث
  )١(.العذاب استمر آخر بجلدٍ  وتبدیله الجلد نضوج استمر إذا بینما الموت،

  ]١٦، ١٥: المعارج[ ]اَعًة ِللشََّوىَنزَّ * َكالَّ ِإنََّها َلَظى[: قال تعالى  :ةالثثاآلیة ال
یفر المرء من أخیه وأمه وأبیه، البعید عن اإلنسان یوم القیامة، و بعد أن یتخلى القریب و     

دأ اهللا بالتوعد للمقصر بالعذاب وزوجته وبنیه، وفصیلته التي تؤویه، ومن في األرض جمیعا، یب
  .الشدید، وهذا العذاب متمثل بنار جهنم شدیدة الحرارة

  :القراءات: أوالً 
 وأبو الباقون وقرأ نصبا، )للشوى نزاعةً ( عاصم عن حفص روى )ِللشَّوى َنزَّاَعةً (: تعالى قوله  
 لمن والحجة )لظى( من بدال جعله أنه: رفع لمن فالحجة ،رفعا )نزاعةٌ (: عاصم عن بكر

 وهما رة،نك )نزاعة( و معرفة )لظى( أنّ : ومعناه ،القطع أو الحال على نصب أنه: نصب
  )٢(.جنسان

  :المعنى اللغوي: ثانیاً 
 الدركة هي: وقیل جهنم، أسماء من اسم: لظى) َلَظى ِإنََّهاكال إنها : (ومعنى قوله تعالى    

: یقال الخالص، اللهب اللظى،: )٣(اللیث قال ،تتلهب :أي تتلظى ألنها ؛بذلك سمیتو  الثانیة،
 للنار علم ولظى ]١٤: اللیل[ ]َتَلظَّى َنارًا[ :قوله ومنه تلظیا، وتلظت لظى، تلظى النار لظت
 تنزع أنها :أي) ِللشََّوى نزاَعةً : (وقوله، ینون لم فلذلك ینصرف، ال معرفة وهو اللظى، من منقول
 النار تنزع :وقیل ،، وقیل لحم الساقالعظم دون اللحم: وقیل البدن، وأطراف الرأس جلدة

 في مبالغة: والنزاعة، العظام عن واللحم الجلد تنزع :لوقی ،جلدا وال لحما تترك فال األطراف
 جوارح من وهي الرأس وجلدة األطراف،: وهي شواة جمع: والشََّوى، والقطع الفصل وهو النزع

  )٤(.اإلنسان
الجلود هي من أكثر أعضاء جسم اإلنسان حساسیة بالعذاب؛ لذلك  ویرى الباحث أنَّ     

  . في الكفار، الذین كفروا برسلهم فاستحقوا العذاب الشدید ُذكرت الجلود في العذاب لشدة تأثیرها
  

                                                           
  ).٣٦ - ١/٣٥(كنوز اإلعجاز العلمي في القرآن الكریم :  انظر -  ١
  .)٣١٩/ ٦( السبعة للقراء ، الحجة)٣٥٢ /١( السبع القراءات في الحجة: انظر -  ٢
 مولى كان والحدیث، الفقه في مصر أهل إمام الرحمن عبد بن سعد بن اللیث الحارث سعد أبو بن اللیث - ٣

. سخیا سریا ثقة وكان أصبهان، من وأصله الفهمي مسافر بن خالد بن الرحمن عبد مولى وهو رفاعة، بن قیس
  .)١٢٧/ ٤( األعیان وفیات

 .)٦٠٧/ ٢٣(جامع البیان : انظر -  ٤
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  .واألمعاء ،رو والظه ،نوالبط :المطلب الثالث
ُثمَّ ِإنَّ َلُهْم َعَلْیَها َلَشْوًبا * َفَماِلُئوَن ِمْنَها اْلُبُطونَ َفِإنَُّهْم َآلِكُلوَن ِمْنَها [: قال تعالى :ولىاآلیة األ 
  ]٦٧ -٦٦: الصافات[ ]یمٍ ِمْن َحمِ 

  :جماليالتفسیر اإل
 الذین المشركین هؤالء فإن: أي) اْلُبُطونَ  ِمْنَها َفَماِلُئونَ  ِمْنَها آلِكُلونَ  َفِإنَُّهمْ (: قوله تعالى  

 والِمْلءُ ، بطونهم زقومها من فمالئون  الشجرة هذه من آلكلون فتنة، لهم الزقوم شجرة اهللا جعل
یادة یحتمل ال بما الِوَعاء َحْشوُ    )١(.علیه الزِّ

 من یأكلون ما على المشركین لهؤالء إنَّ  ثم) َحِمیمٍ  ِمنْ  َلَشْوًبا َعَلْیَها َلُهمْ  ِإنَّ  ُثمَّ ( :وقوله  
 َشْوبا یشوبه فهو طعامه فالن شاب: العرب قول من الخلط وهو َشْوبا، الزقوم شجرة الشجرة هذه

 ُیشاب حمیم: لوقی حره، فانتهى أسخن الذي وهو المحموم، الماء: والحمیم ،)حمیم من( وشیابا
  )٢(.أجسادهم من یخرج مما ودمائهم قیحهم من وصدید أعینهم، َتْغِسق مما بغساق لهم

 بذلك تعذیبا ملىّ  بعد إال یسقون فال ویعطشهم، بطونهم یحرق حار الزقوم شجرو     
 الكراهة بتلك الطعام ذكر أنه أو ،بالحمیم المشوب الشراب وهو حرأ هو ما یسقون ثم العطش،

 عن الشراب حال تراخي على للداللة )ثم(ــ ب فجاء وأبشع، أكره هو بما الشراب ذكر ثم والبشاعة،
 مقارهم عن بهم ذهبیُ  أنه: معنىالو  ،علیه الزیادة في لصفته صفته ومباینة ،الطعام حال

 یتملئوا، أن إلى فیأكلون الزقوم، شجرة إلى أسكنوها التي الدركات وهي الجحیم، في ومنازلهم
 فهذا بطونهم، تمتلئ حتى أكلها على كرهونیُ  ، فهمدركاتهم إلى یرجعون ثم ذلك، بعد ویسقون

 حال من أعظم البشاعة في المشروب حال ٕانو  )٣( الجنة أهل رزق بدل وفاكهتهم طعامهم،
 في یكون الحمیم إن أي الجحیم، دار إلى الزقوم وأكل الحمیم شرب بعد مرجعهم إن ثم ،المأكول
 إلى یرّدون ثم الماء، إلى اإلبل تورد كما لشربه، الحمیم یوردون فهم الجحیم، عن خارج موضع
 وملء األكل وٕاسناد ،كراهتها على منها یأكلون ما كثرة عن كنایة البطون وملء" )٤(.الجحیم
 :قوله في والفاء ،والملء األكل ذلك على مكرهین كانوا وٕان ،حقیقي إسناد إلیهم البطون

 االلتقام، سرعة من بطونهم تمتلئ أن یلبثون ال :أي التعقیب، معنى وفیها التفریع، فاء )لؤنفما(

                                                           
  .)٣١٥/ ١٦( الكتاب علوم في اللباب :انظر -١
  .)٥٥- ٥٤/ ٢١( البیان جامع : انظر -٢
  .)٤٥٧/ ٤( للشوكاني القدیر فتح )٤٧/ ٤( التنزیل غوامض حقائق عن الكشاف: انظر -٣
  .)٢١٧٤/ ٣( للزحیلي الوسیط التفسیر: انظر -  ٤
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 لئال ؛لقمه وأعظم ببلعه أسرع آكله تناوله إذا كالدواء الكریه الطعام فإن لكراهتها تصویر وذلك
  )١(."الذوق آلة على طعمه یستقر

لو أن قطرة منها  والطعم، ،الرائحة القبیح ثمرها من الكفاروشجرة الزقوم هذه التي یأكل   
 َیا[ اْآلَیةَ  َهِذهِ  َتَال  r اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ t  َعبَّاسٍ  اْبنِ  ُقطرت في بحار األرض لفسدت كما یقول 

: َقالَ  ]١٠٢ :عمران آل[] ُمْسِلُمونَ  َوَأْنُتمْ  ِإالَّ  َتُموُتنَّ  َوَال  ُتَقاِتهِ  َحقَّ  اللَّهَ  اتَُّقوا آَمُنوا الَِّذینَ  َأیَُّها
 ْبنِ  َوْهبِ  َحِدیثِ  َوِفي )َلَفَسَدتْ  اْألَْرضِ  ِبَحارِ  ِفي ُقِطَرتْ  الزَّقُّومِ  ِمنَ  َقْطَرةً  َأنَّ  َلوْ  ِبَیِدهِ  َنْفِسي َوالَِّذي(

  )٢().َطَعاَمُه؟ َتُكونُ  ِبَمنْ  َفَكْیفَ  َمَعاِیَشُهمْ  الدُّْنَیا َأْهلِ  َعَلى َألََمرَّتْ (: َجِریرٍ 
  ]٤٦، ٤٥: الدخان[ ]َكَغْلِي اْلَحِمیمِ  *َكاْلُمْهِل َیْغِلي ِفي اْلُبُطوِن [: قال تعالى  :انیةثاآلیة ال

  :القراءات: أوالً 
 عامر وابن كثیر ابن فقرأ )اْلُبُطونِ  ِفي َیْغِلي(: وجلّ  عزّ  قوله من والتاء الیاء في اختلفوا"  
 من، و بالتاء )تغلي(: عاصم عن بكر وأبو الباقون وقرأ ،بالیاء )یغلي(: حفص روایة في وعاصم

 جعله )یغلي(: قال ومن البطون، في تغلي الشجرة كأنّ  الشجرة، على حمله بالتاء )تغلي(: قال
  )٣(".المعنى في الشجرة هو الّطعام ألنّ  ؛الّطعام على
 القارئ قرأ فبأیتهما المعنى، صحیحتا معروفتان قراءتان أنهما كما یرى الطبري والصواب    

 وهو المحموم، الماء كغلي األشقیاء هؤالء بطون في ذلك یغلي: یقول) اْلَحِمیمِ  َكَغْليِ ( ،بفمصی
 من مصروف ألنه محموم، وهو حمیم: وقیل حّره، شّدة تناهت حتى علیه أوقد قد الذي المسخن
  )٤(.مقتول من قتیل: یقال كما فعیل، إلى مفعول

 الكافر طعام ثمرتها جعل التي الزقوم شجرة إن :أي) اْلُبُطونِ  ِفي َیْغِلي َكاْلُمْهلِ ( :وقوله  
 وشّدت حرارته، فتناهت بها، ُأذیب إذا النار في ُیذاب ما أو الفضة، أو كالرصاص جهنم، في

   )٥(.السواد شّدة في حمیته
  
  
  

                                                           
  .)١٢٥/ ٢٣( والتنویر التحریر -  ١
 َهَذا: قال الحاكم )٣٢٢/ ٢( ٣١٥٨، كتاب التفسیر، ح رقم للحاكم الصحیحین على المستدرك :انظر -  ٢

 .ُیْخِرَجاهُ  َوَلمْ  الشَّْیَخْینِ  َشْرطِ  َعَلى َصِحیحٌ  َحِدیثٌ 
  .)١٦٦/ ٦( السبعة للقراء الحجة -  ٣
  .)٤٦/ ٢٢( البیان جامع: انظر  -٤
  .)٤٣/ ٢٢( البیان جامع :انظر -  ٥
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  :المعنى اللغوي: ثانیاً 
 في ما كل ومن منهما أذیب ما :وقیل ،فضة أو ذهب من أذیب ما )المهل: (وقیل"  
 ]اْلَكاِفِرینَ  َفَمهِّلِ [ ومنه والرفق التؤدة: بالفتح هلوالمَ  ،والرصاص ،والنحاس ،كالحدید معناهما

  )١(.] ١٧: الطارق[
 َفَشاِرُبونَ *ُبوَن َعَلْیِه ِمَن اْلَحِمیمِ َفَشارِ  *َفَماِلُئوَن ِمْنَها اْلُبُطوَن [: قال تعالى :ثالثةاآلیة ال

  ]٥٥ -٥٣: الواقعة[ ]اْلِهیمِ  ُشْربَ 
  :جماليالتفسیر اإل: والً أ

 أصحابُ  فشاربٌ : أي ،بطونهم الزَّقوم الشجر من فمالئون) اْلُبُطونَ  ِمْنَها َفَماِلُئونَ : (وقوله  
 غلیه انتهى الذي الحمیم من بطونهم منه فملئوا أكلوه، إذا الزَّقوم من الشجر على الشمال

   )٢(.وحّره
 ،غالبة والمحنة ،طاغٍ  فالجوع )"اْلُبُطونَ  ِمْنَها ِلُؤنَ َفما( :قوله تعالى معنى یقول قطب في    
 َعَلْیهِ  اِرُبونَ شَ ( لشاربون وٕانهم! البطون وري الحلوق لتسلیك الماء إلى لیدفع الخشن الشوك وٕان
  )٣(."ظمأ یروي وال غلة یبرد ال الذي الساخن )اْلَحِمیمِ  ِمنَ 

 علیه كانوا ما على جزائهم في لهمحا تفظیع )البطون منها فمالؤن(: قوله من حكمةوال    
 التفكر من وشربهم علیه إقبالهم أنساهم ملئا والشراب ،بالطعام بطونهم بملء الدنیا في الترف من
  -واهللا أعلم- ).الهیم شرب فشاربون(: قوله في بالتشبیه تفظیعا زید وقد ،مصیرهم في

  :المعنى اللغوي :ثانیاً 
 من علیهم یسلط أنه :والمعنى التروى عطاش بلإ هيو " )وهیماء أهیم( جمع )الهیم(و    
 من علیهم سلط البطون منه ملؤا فإذا ،كالمهل هو الذي مالزقو  أكل إلى مایضطرهم الجوع

 صح وٕانما ،الهیم شرب فیشربونه أمعاءهم یقطع الذي ،الحمیم شرب إلى یضطرهم ما العطش
 للحمیم شاربین كونهم ألن ؛قتانمتف وصفتان متفقة الذوات وهما الشاربین على الشاربین عطف
 یشرب كما ذلك على له وشربهم عجیب أمر األمعاء وقطع الحرارة تناهي من علیه هو ما على
 فال اإلبل یصیب داء الهیام إن قیلو " )٤(".مختلفتین صفتین وكانتا أیضا عجیب أمر الماء الهیم

                                                           
  .)٦٢٧/ ٩( المكنون الكتاب علوم في المصون الدر: انظر -  ١
  .)١٣٤/ ٢٣( البیان جامع: انظر -  ٢
  .)٣٤٦٥/ ٦( القرآن ظالل في -  ٣
  )٤٢٥/ ٣( التأویل وحقائق التنزیل مدارك -  ٤
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 قیلو  ،بالماء تروى ال التي ملالر  ذات األرض الهیم وقیل ،تهلك حتى تشرب تزال وال معه تروى
  )١(".یروون فال الهیم شرب الحمیم من فیشربون العطش النار أهل على یلقى
 من: أي) اْلُبُطونَ  ِمْنَها َفَماِلُئونَ : (قوله في الشجر تأنیث وجه في العربیة أهل واختلف"  

   الشجرة ألن ؛الشجرة على حمله ألنه ؛وأنث وتذكر، تؤنث الشجر ألن ؛)َعَلْیهِ  َفَشاِرُبونَ ( الشجر،
  )٢(".الجمیع على تدلّ  قد

َلْو َیْعَلُم الَِّذیَن َكَفُروا ِحیَن َال َیُكفُّوَن َعْن ُوُجوِهِهُم النَّاَر َوَال َعْن [: قال تعالى :رابعةاآلیة ال
 ]٣٩: األنبیاء[ ]ورِِهْم َوَال ُهْم ُیْنَصُرونَ ُظهُ 

    :جماليالتفسیر اإل
 حین البالء من لهم ماذا ربهم عذاب المستعجلون الكفار هؤالء علمی لو: معنى اآلیةو     
 عن وال تلفحها، التي النار وجوههم عن یكفون فال كالحون، فیها وهم النار، وجوههم تلفح

 حینئذ فیستنقذهم ینصرهم، ناصر لهم الف) ُیْنَصُرونَ  ُهمْ  َوال( بأنفسهم عنها فیدفعونها ظهورهم
 منه التوبة إلى ولسارعوا باهللا، الكفر من مقیمون علیه هم ما على واأقام لما ،اهللا عذاب من

 الكفار هؤالء وجوه تلفح التي النار هذه تأتي الو ، البالء ألنفسهم استعجلوا ولما باهللا، واإلیمان
 یطیقون الو ) َردََّها َیْسَتِطیُعونَ  َفال( فتبهتهم بمجیئها یشعرون ال مفاجأة إال أمرهم وصف الذین
 وال السیاط ظهورهم عن وال ،النار وجوههم عن یمنعون یكفون الف أنفسهم عن دفعها تبغتهم حین
   )٣(.ینصرون هم

 الدفاع على أحرص وهو حواسه موضع وأنها ،اإلنسان من لشرفها خاصة )الوجوه(وذكر    
 ؛روالظهو  ،الوجوه تخص إنما: وقیل أبدانهم، لجمیع النار عموم لیبین )الظهور( ذكر ثم عنه،
   )٤(.النفس عن المضرة دفع في ذكرهما یستعمل ما ولكثرة ؛موقعا أعظم لهما العذاب مس ألن
  
  
  

                                                           
 .)٢٣٩/ ٤( التنزیل معاني في التأویل لباب -  ١
  .)١٣٣/ ٢٣( انالبی جامع -  ٢
  .)٢٧٦/ ٦( القرآن تفسیر عن والبیان ، الكشف)٤٢٦/ ٢( العلوم ، بحر)٤٤٥/ ١٨( البیان جامع: انظر -  ٣
، )١٤٦/ ٢٢( الكبیر التفسیر أو الغیب ، مفاتیح)٨٣/ ٤( العزیز الكتاب تفسیر في الوجیز المحرر: انظر - ٤

  .)٤٨٢/ ٣( للشوكاني قدیرال ، فتح)٤٢٢/ ١٢( والسور اآلیات تناسب في الدرر نظم
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ِإنَّ الَِّذیَن َیْكُتُموَن َما َأْنَزَل اللَُّه ِمَن اْلِكتَاِب َوَیْشَتُروَن ِبِه َثَمًنا [: قال تعالى :خامسةاآلیة ال
یِهْم َوَلُهْم َعَذاٌب ْم ِإالَّ النَّاَر َوَال ُیَكلُِّمُهُم اللَُّه َیْوَم اْلِقَیاَمِة َوَال ُیَزكِّ َقِلیًال ُأوَلِئَك َما َیْأُكُلوَن ِفي ُبُطوِنهِ 

  ]١٧٤: البقرة[ ]أَِلیمٌ 
 :جماليالتفسیر اإل

هؤالء الذین یكتمون ما أنزل اهللا من الكتاب ) ولئكأ: (یعني تعالى بقوله": الطبريقال     
فون لذلك آیات اهللا ویغیِّرون معانیهابالخسیس من الرِّ  rفي شأن محمد  ما ( شوة ُیعَطْونها، فیحرِّ

شبأكلهم ما أكلوا من  )یأكلون في بطونهم  )إال النار( ، وما أخذوا علیه من األجرعلى ذلك االرُّ
ى ُظْلًما ِإنَّ الَِّذیَن َیْأُكُلوَن َأْمَواَل اْلَیتَامَ [: إال ما یوردهم النار وُیْصلیهموها، كما قال تعالى: أي

ما یأكلون في بطونهم إال : أي ]١٠:سورة النساء[ ]ِإنََّما َیْأُكُلوَن ِفي ُبُطوِنِهْم َنارًا َوَسَیْصَلْوَن َسِعیرًا
ما یوردهم، "وفهم السامعین معنى الكالم، عن ذكر )النار(فاستغنى بذكر ،ما یوردهم النار بأكلهم

   )١(".أو یدخلهم
 یكون ما إال ثمنه من بطونهم في یأكلون ما ،به والمتجرون اهللا لكتاب الكاتمون فهؤالء    
 دار في یأكلون ال بأنهم القول من أظهر وهذا بعذابها، مطامعهم وانتهاء ،النار لدخول سببا

 أعمها ألنه؛ باألكل المنافع عن وعبر والزقوم، ،الضریع من النار طعام أو ،النار إال الجزاء
 من بد ال كان البطن في إال یكون ال كان لما األكل فإن النار، إال بطونهم تمأل ال: والمعنى

 ،الناس على أمرهم یخفى لئال إلشهارهم ؛)ولئكأ( اإلشارة باسم جيءو  )٢(.البطن لذكر نكتة
 وفعل اإلشارة، اسم قبل ذكر ما بسبب استحقوه اإلشارة اسم عن به یخبر ما أن على وللتنبیه

 :أي الحال، زمان في مستعمل أنه والظاهر ،بالثمن عنها عبرالم الرشا ألخذ مستعار )یأكلون(
  .المضارع في األصل ألنه النار إال واشترائهم كتمانهم وقت یأكلون ما

 ال خفي فهو له وتغییب ،بالطعام انتفاع األكل ألن اإلخفاء؛ مع لالنتفاع مستعار واألكل  
 الكالم في أن عینتَ  ،نار أكل ألحكاما كتمان على الرشوة آلكل یكن لم ولما الرشوة، كحال یظهر
 أعني( سببها له وٕانما ،له هي ولیست ،بالنار األكل تعلق في عقلي مجاز هو فقیل مجازا،
  )٣(.)الرشوة

  

                                                           
  .)٣٢٩/ ٣(جامع البیان  -  ١
  .)١٤٥ /١( للواحدي الوجیز، )٨٤/ ٢( المنار تفسیر: انظر -  ٢
  ).١٢٣/ ٢(التحریر والتنویر : انظر  -٣
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ا َنارً ِإنَّ الَِّذیَن َیْأُكُلوَن َأْمَواَل اْلَیتَاَمى ُظْلًما ِإنََّما َیْأُكُلوَن ِفي ُبُطوِنِهْم [: قال تعالى :سادسةاآلیة ال
     ]١٠: النساء[ ]َوَسَیْصَلْوَن َسِعیرًا

  :القراءات: أوالً 
 ابن وقرأ، الیاء بفتح )صلونوسیَ ( والكسائي وحمزة عمرو وأبو ونافع كثیر ابن قرأ 

، أیضا بالضم] ٤ :الغاشیة[ ]َحاِمَیةً  َنارًا َتْصَلى[ :ومثاله ،الیاء بضم سعیرا )صلونوسیُ (: عامر
 جعله أنه: فتح لمن والحجة ،فاعله یسم لم ما فعل جعله أنه: ضمّ  لمن فالحجة ،لغتان وهما
: اللغویین بعض وقال ]١٦٣: الصافات[ ]اْلَجِحیمِ  َصالِ  ُهوَ  َمنْ  ِإالَّ [ :قوله ودلیله لهم، فعال

  )١(.فیها أحرقته: النار وأصلیته بها، شویته: النار صلیته
  :جماليالتفسیر اإل: ثانیاً 

 حق بغیر": أي )ظلًما الیتامى أموال یأكلون الذین إن: (عالىت بقوله یعني: الطبري قال
  جهنم نارَ  الدنیا، في ظلًما الیتامى أموال بأكلهم القیامة یوم )ناًرا بطونهم في یأكلون إنما(
 الیتیم مال یأكل الرجل قام إذا :قال في معنى اآلیة )٢(السدي یقول) سعیًرا( بأكلهم )وسیصلون(

 وعینیه، ،وأنفه ،أذنیه ومن ،مسامعه ومن فیه من یخرج النار ولهبُ  قیامةال یوم ُیبعث ظلًما،
 علةتمش موقودة: أي مسعَّرة، ناًرا وسیصلون: إًذا الكالم فتأویل .الیتیم مال بأكل رآه من یعرفه
 بأنها فوصفها ] ١٢: التكویر[ ]ُسعَِّرتْ  اْلَجِحیمُ  َوإَِذا[ :قوله تعالى ، ومثال ذلكحرُّها شدیًدا

  )٣( ."سعورةم
 النَِّبيِّ  َعنِ t  ُهَرْیَرةَ  َأِبي َعنْ ف، rوأكل مال الیتیم من الكبائر التي نهى عنها رسول اهللا 

r  َ؟ َوَما اللَّهِ  َرُسولَ  َیا: َقاُلوا الُموِبَقاِت، السَّْبعَ  اْجَتِنُبوا(: َقال  َوالسِّْحُر، ِباللَِّه، الشِّْركُ : َقالَ  ُهنَّ
َبا، َوَأْكلُ  ِبالَحقِّ، ِإالَّ  اللَّهُ  َحرَّمَ  لَِّتيا النَّْفسِ  َوَقْتلُ   َوَقْذفُ  الزَّْحِف، َیْومَ  َوالتََّولِّي الَیِتیِم، َمالِ  َوَأْكلُ  الرِّ

  )٤(.)الَغاِفَالتِ  الُمْؤِمَناتِ  الُمْحَصَناتِ 
 الظلم وجه على أو ظالمین،: ظلماً  )ظلما الیتامى أموال یأكلون الذین إن: (معنى اآلیةو 

 بعض وفي بطنه، في فالن أكل: یقال ،بطونهم ملء بطونهم في وقضاته السوء أولیاء نم
 أطلق بأن مجازٌ  أو ،الحقیقة في نارٌ  فكأنه النار، إلى یجر ما: أي )نارا یأكلون( ومعنى ،بطنه

                                                           
  .)١٢٠ /١( السبع القراءات في الحجة ،)١٣٦/ ٣( السبعة للقراء الحجة: انظر -  ١
: بردي تغري ابن فیه قال. الكوفة سكن األصل، حجازي ،تابعي: السدي الرحمن عبد بن إسماعیل -  ٢
  .)٣١٧/ ١( للزركلي األعالم. الناس وأیام بالوقائع عارفا إماما وكان والسیر، والمغازي التفسیر صاحب(
 .)٢٦/ ٧( البیان جامع -  ٣
/ ٤( ٢٧٦٦ح  ..." الَیَتاَمى َأْمَوالَ  َیْأُكُلونَ  الَِّذینَ  ِإنَّ : "كتاب الوصایا باب قوله تعالى صحیح البخاري -  ٤

١٠(.  
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 من رحمة كله وذلك ،الیتامى ظلماً  أموال یأكل منل وعید اآلیة هذهوفي ، السبب وأراد المسبب
 وما والكرامة، العنایة مزید اهللا من استحقوا وعجزهم ضعفهم لكمال ألنهم ؛بالیتامى تعالى اهللا
 الضعف في بلغوا لما الیتامى ألن وفضله؛ عفوه وكثرة رحمته سعة على الوعید هذا داللة أشد
 مالیتی مال أن على اآلیة هذه دلتف، القصوى الغایة إلى بهم اهللا عنایة بلغت القصوى الغایة إلى
 )نارا بطونهم في یأكلون إنما(: قولهو  ،فائدة التخصیص لهذا یكن لم وٕاال ظلم، غیر یؤكل قد

 یطلق وقد ویستلزمه، إلیه یفضي إنه حیث من النار أكل مجرى جار الیتیم مال أكل نّ أ: والمراد
 لقیو] ٤٠:الشورى[ ]اِمْثُلهَ  َسیَِّئةٌ  َسیَِّئةٍ  َوَجزَاءُ [: تعالى كقوله اآلخر، على المتالزمین أحد اسم
 .یكن لم أو مسلما كان سواءیأكل مال الیتیم  واحد كل إلى إشارةفي اآلیة  ألن ؛أولى وهذا

 :كقوله أنه: وجوابه ؟)نارا بطونهم في یأكلون إنما(: قوله فائدة فما البطن في إال یكون ال األكلو 
 :وقال بالفهم، إال یكون ال والقول ]١٦٧: عمران آل[ ]ُقُلوِبِهمْ  ِفي َلْیَس  َما ِبَأْفَواِهِهمْ  َیُقوُلونَ [
ُدورِ  ِفي الَِّتي اْلُقُلوبُ  َتْعَمى َوَلِكنْ [  وال [:وقال الصدر، في إال یكون ال والقلب ]٤٦: الحج[ ]الصُّ

 من والغرض بالجناح، إال یكون ال والطیران ]٣٨: األنعام[ ]َأْمثَاُلُكمْ  ُأَممٌ  ِإالَّ  بجناحیه یطیر طائر
 اإلتالفات، أنواع كل منه المراد نأل وال ُیقصد األكل على إطالقه؛، والمبالغة التأكید كذل كل
 األكل ذكر وٕانما آخر، بطریق أو باألكل، ماله إتالف یكون بأن یختلف ال الیتیم ضرر فإن
  )١(.المتلفة التصرفات كل به وأراد

 ینمیها ویرعاه، ویكفله ، وأنأنه یجب على المسلم أن یهتم بالیتیم وبأمواله والخالصة
 r النَِّبيِّ  َعنِ  َسْعٍد، ْبنَ  َسْهلَ  كما روى  في الجنة  r حتى ینال رضا اهللا، ویكون بجانب النبي

  )٢(.َوالُوْسَطى السَّبَّاَبةِ  ِبِإْصَبَعْیهِ  َوَقالَ  َهَكَذا الَجنَّةِ  ِفي الَیِتیمِ  َوَكاِفلُ  َأَنا: َقالَ 
ْوَم ُیْحَمى َعَلْیَها ِفي َناِر َجَهنََّم َفُتْكَوى ِبَها ِجَباُهُهْم َوُجُنوُبُهْم یَ [: قال تعالى :سابعةاآلیة ال

  ]٣٥: التوبة[ ]َوُظُهوُرُهْم َهَذا َما َكَنْزُتْم ِألَْنُفِسُكْم َفُذوُقوا َما ُكْنُتْم َتْكِنُزونَ 
ضة  وال اآلیة السابقة الذین یكنزون الذهب والفهذه اآلیة بعد أن توعد اهللا في  جاءت

  . بالعذاب األلیم في سبیل اهللا، فقد توعدهم ینفقونها
  :جماليالتفسیر اإل: أوالً 

 یخرجون وال والفضة، الذهب یكنزون الذین هؤالء فبشر": الطبري في معنى اآلیة لیقو 
 صلة من )الیوم( ــفـ )جهنم نار في علیها یحمى یوم( ألیم بعذاب محمد یا منها، اهللا حقوق

                                                           
، )٥٠٦/ ٩( الكبیر التفسیر أو الغیب مفاتیح ،)٤٧٩/ ١( التنزیل غوامض حقائق عن الكشاف :انظر - ١

  .)٥٩٤ /٣( المكنون الكتاب علوم في المصون الدر
  .)٩/ ٨( ٦٠٠٥كتاب األدب، باب فضل من یعود یتیما، ح  البخاري صحیح  -  ٢
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 على: أي، علیها حمىیُ  یومٍ  في به اهللا یعذبهم ألیم، بعذاب یبشرهم: قیل كأنه یماألل العذاب
: لهم ویقال )وظهورهم وجنوبهم جباههم بها فتكوى جهنم نار في( كنزوها التي والفضة الذهب

 ألنفسكم فیها الواجبة اهللا فرائض من كنوزهم منعوا الذین الكافرون أیها الدنیا، في كنزتم ما هذا
 اهللا حقوقَ  أموالكم من تمنعون كنتم بما اهللا عذاب فاطَعُموا: لهم فیقال )تكنزون كنتم ما وافذوق(

   )١(."ومباهاةً  مكاثرةً  وتكنزونها
 الفقیر رأى إذا الكنز صاحب الغني ألن بالكي؛ والظهور ،والجنوب ،الجباه خصو 

 وأعرض ظهره واله جنبه من إلیه أتى رآه فإذا ،جنبیه وواله عینیه بین ما وذوى جبهته، قبض
 هي التي ةالرئیس األعضاء على المشتملة فإنها الظاهرة األعضاء أشرف ألنها أو ،بكشحه عنه

 ،وجنباه ومآخیره ،البدن مقادیم هي التي األربع الجهات أصول ألنها أو والكبد، ،والقلب ،الدماغ
 المال یجمع الذي لجاها وموضع ،والرؤوس ،الوجوه مجمع ألنها ؛أعضائهم أشرف هي أو ألنها

 ،المشتهاة بالمآكل لملئها یحوونه التي )وجنوبهم(: وقوله ،الفقراء وجوه في بها لتعبیسهم ألجله
 وتحمیلها ،لتقویتها یحوونه التي )وظهورهم(: وقوله ،الفقراء عن نصرافهموال ،المستلذة والمشارب
 هذه: الصحابة بعض وقال ،مكان في اءالفقر  مع اجتمعوا إذا إیاها ولتولیتهم ،وتجلیتها بالمالبس

  )٢(.والمسلمین الكتاب أهل في عامة هي: األكثرون وقال ،الكتاب أهل في اآلیة
  :المعنى اللغوي: ثانیاً 

 أو جمر الجلد على یوضع أن: والكي ،فتكوى علیها یوقد :أي :اإلیقاد اإلحماء ومعنى
  .الجلد یحترق حتى عضوبال والنار الحدید من الحار إلصاق: الكيو  ،مشتعل شيء

 إلى الحاجب بین ما مستوى وهو، الرأس یلي مما الوجه أعلى وهي جبهة جمع: والجباه
  .جبهته وضربت به استقبلته :أي بكذا، فالنا وجبهت ،الناصیة

 وهو ظهر جمع: والظهور، والیسار الیمین من الجسد جانب وهو جنب جمع: والجنوب
 تلك فإن بالكي األجساد جهات تعمیم: والمعنى ،العظم رفقا منتهى إلى )٣(العنفقة بین ما

 من ألصناف إذاقة الكي تعمیم مع فیحصل الكي، بألم اإلحساس في ومختلفة متفاوتة الجهات

                                                           
   .)٢٣٠ -٢٢٩ /١٤( البیان جامع -  ١
 التنزیل مدارك، )٨٠/ ٣( التأویل وأسرار التنزیل أنوار، )٣٤٤/ ٢( معالم التنزیل في تفسیر القرآن :انظر -٢

 مزایا إلى السلیم العقل ، إرشاد)٤٤٨/ ٨( والسور اآلیات تناسب في الدرر نظم ، )٦٧٧/ ١( التأویل وحقائق
  .)٦٣/ ٤( الكریم الكتاب

  .)٦٣١/ ٢( الوسیط المعجم. عنافق) ج( شعرَها لخفة والذقن السُّْفلى الّشفة َبین شعیرات) العنفقة( -  ٣



 الحسرة والندم، والشهادة، والعذابفي  األعضاء التي ذكرت

٩١ 
 

 الفصل الثاني

 من بالذكر خصها فلذلك وأوجع، آلم والظهر الجنب وفي وأشنع، أشهر الوجه في والكي ،اآلالم
  )١(.األعضاء سائر بین

أنها ستحمى صفائحه وال ینفقها في سبیل اهللا، بمن یموت ویكنز خطورة  r وبین النبي
ٍة، َوَال  َذَهبٍ  َصاِحبِ  ِمنْ  َما(:  r اهللاِ  َرُسولُ  َقالَ : َیُقولُ t  ُهَرْیَرةَ  َأَبي عنعلیه یوم القیامة، ف  ِفضَّ

 ِفي َعَلْیَها َفُأْحِميَ  َناٍر، ِمنْ  َصَفاِئحُ  َلهُ  ُصفَِّحتْ  اْلِقَیاَمِة، َیْومُ  َكانَ  ِإَذا ِإالَّ  َحقََّها، ِمْنَها ُیَؤدِّي َال 
 َخْمِسینَ  ِمْقَداُرهُ  َكانَ  َیْومٍ  ِفي َلُه، ُأِعیَدتْ  َبَرَدتْ  ُكلََّما َوَظْهُرُه، َوَجِبیُنهُ  َجْنُبهُ  ِبَها َفُیْكَوى َجَهنََّم، َنارِ 
   )٢(.)النَّارِ  ِإَلى َوإِمَّا اْلَجنَِّة، ِإَلى ِإمَّا َسِبیَلُه، َفَیَرى اْلِعَباِد، َبْینَ  ُیْقَضى َحتَّى َسَنٍة،  أَْلفَ 

 كالرشاوى ،بالباطل الناس أموال أكل االجتماعیة الجرائم أعظم من نأ :والخالصة
 أو المال واكتناز القرآن، في المتمثل الحق اهللا دین عن والصدّ  األمانات، وخیانة ،والغصوبات

 ینفق وال المال یكنز من عقوبةبینت اآلیة  وقد ،عنه اةزك أداء وال إنفاق غیر من وحبسه ،ادخاره
  .شدیدة عقوبة وهي اهللا سبیل في منه

َقْد َخِسَر الَِّذیَن َكذَُّبوا ِبِلَقاِء اللَِّه َحتَّى ِإَذا َجاَءْتُهُم السَّاَعُة َبْغَتًة َقاُلوا [: قال تعالى :ثامنةاآلیة ال
: األنعام[ ]َها َوُهْم َیْحِمُلوَن َأْوزَاَرُهْم َعَلى ُظُهورِِهْم َأَال َساَء َما َیِزُرونَ َیا َحْسَرَتَنا َعَلى َما َفرَّْطَنا ِفی

٣١[    
  :جماليالتفسیر اإل: أوالً 
 بیعهم في وُوكس هلك قد" )اهللا بلقاء كذبوا الذین خسر قد( :في تفسیر اآلیة الطبري قال    

 والجنةَ  والعقاَب، والثواب الممات، بعد البعثَ  أنكروا الذین: يأ )اهللا بلقاء كذبوا لذینا( اإلیمان
 إذا حتى: أي )الساعة جاَءتهم إذا حتى( ذلك في سبیلهم سلك وَمنْ  قریش مشركي من والناَر،
  )٣(."قبورهم من الموتى فیها اهللا َیْبعثُ  التي السَّاعة جاءتهم

 أخذته إذا ،"َبْغتةً  غتهأب بغتُّه:"منه یقال، و علم غیر من فجأةً  )بغتة( :تعالى قوله عنيوم    
 لیكون أنفسهم إلى الحسرة وأضافوا )فیها فّرطنا ما على َحْسرتَنا یا قالوا(: وقوله تعالى .كذلك

 في فإنه حسرة، یا: القائل قول بخالف علیهم، رُ سَّ حَ تَ والمُ  المتحسرون فهم أنفسهم، ألجل تحسرهم
 وهي التلهف، وهو الشدید، الندم: )ةالحسر (و ،غیره لحال یتحسر فهو غیره ألجل تحسر الغالب

   )٤(.تحسرا تحسر: ویقال فرح، باب من حسرا، یحسر حسر من فعلة

                                                           
  .)١٢٩/ ٨( ، الجامع ألحكام القرآن)١٧٩/ ١٠( والتنویر التحریر :انظر -  ١
  .)٦٨٠/ ٢( ٩٨٧كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، ح  مسلم صحیح -  ٢
  .)١١/٣٢٥(جامع البیان  -  ٣

  .)١٩١ - ١٩٠/ ٧( تنویروال التحریر: انظر  -٤



 الحسرة والندم، والشهادة، والعذابفي  األعضاء التي ذكرت

٩٢ 
 

 الفصل الثاني

: أي: الطبري ذكر) َیِزُرونَ  َما َساءَ  َأال ُظُهوِرِهمْ  َعَلى َأْوَزاَرُهمْ  َیْحِمُلونَ  َوُهمْ (: قولهو     
  .وذنوبهم آثامهم: يأ )ظهورهم على أوزارهم یحملون(اهللا  بلقاء كذَّبوا الذین وهؤالء
  :المعنى اللغوي: ثانیاً 
 )یزرون ما ساء أال( :وقوله أثم، إذا یِزر الرجل َوَزر :منه یقال )ِوْزر( واحدها: أوزار    
  .)موزورون وهم ُیوَزُرون، فهم القوم ُوِزر قد( :قیل ُأثِّموا، أنهم أرید فإن
 ،والكاهل ،والمنِكب ،الرأس على یكون قد الحمل ألن ؛)ظهورهم على( :تعالى خصو     

 على یومئذ أوزارهم حملهم أنّ  وذكر )١(ذلك منْ  یحملون ما حملهم موضع فبیَّن ذلك، وغیر
 اللمسي اإلدراك في أقوى الید ألن ؛]٧: األنعام[ ]ِبَأْیِدیِهمْ  َفَلَمُسوهُ [ :قوله في كما وهذا ظهورهم،

  .غیرها من
 ِمنْ  َأَصاَبُكمْ  َوَما[: تعالى كقوله الة،الح تمثیل في مبالغة هنا )ظهورهم على( وذكر    

 یشبه فهو بالید، یكون الكسب ألن ؛األیدي فذكر] ٣٠: الشورى[ ]َأْیِدیُكمْ  َكَسَبتْ  َفِبَما ُمِصیَبةٍ 
 من العتباره صالح فیها یذكر ما ألن ؛التمثیلیة في التخییل یتأتى ال ولكنه االستعارة تخییل
  )٢(.الحامل على المحمول ثقل بنهایة مؤذن هرالظ على الحمل فإن الهیئة، جملة
 شيء أحسن استقبله قبره من خرج إذا المؤمن إن(: قال )٣(المالئي قیس بن عمروعن و     

 وحسَّن ریحك طیَّب قد اهللا أن إال ال: فیقول تعرفني؟ هل: له فیقول  ریًحا، وأطیُبه صورة
 أنت فاركبني الدنیا، في ركبتك طالما الصالح، عملك أنا الدنیا، في كنت كذلك: فیقول! صورتك

 شيء أقبح یستقبله الكافر وٕان  ]٨٥: مریم[ ]َوْفًدا الرَّْحَمنِ  ِإَلى اْلُمتَِّقینَ  َنْحُشرُ  َیْومَ [ وتال! الیوم
! ریحك وأنتن صورتك َقّبح قد اهللا أن إال ال: فیقول تعرفني؟ هل فیقول، ریًحا، وأنتُنه صورة
 وتال  أركبك الیوم فأنا الدنیا، في ركبتني طالما السیئ، عملك أنا یا،الدن في كنتُ  كذلك: فیقول

  )٤()یزرون ما ساء أال ُظهورهم على أوزارهم یحملون وهم(
 منكري أحوال من أخرى حالة شرح اآلیة هذه من المقصود أن اعلم": ویقول الرازي    

 وهذا .العظیمة األوزار حمل: والثاني ،الخسران حصول: أحدهما: أمران وهي والقیامة البعث

                                                           
  .)١١/٣٢٧(جامع البیان  :انظر -١

  .)١٩٢/ ٧( والتنویر التحریر: انظر -  ٢

إكمال تهذیب : انظر . ، توفي سنة ست وأربعین ومائةوزاهٌد وحافظٌ  المالئي كوفي ثقةٌ  قیس بن عمروهو  -  ٣
  .)٢٤٨/ ١٠(الكمال 

، )٥٩٦/ ٤( المكنون الكتاب علوم في المصون لدرا، )١٤٤/ ٤( القرآن تفسیر عن والبیان الكشف: انظر - ٤
  .)١٢٦/ ٢( للشوكاني القدیر فتح
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 ونهایة السعادات منتهى أن یعتقد وكان ،والقیامة للبعث منكرا كان لمن یحصل إنما الخسران
  .الفانیة العاجلة السعادات هذه هو ،الكماالت

 یسمى القیامة یومألن  ؛إما االسم بهذا القیامة یوم تسمیة وفي القیامة، )بالساعة( والمراد    
 الذي الوقت هي الساعة أو ،الحساب ساعة إال هي ما: قیل كأنه فیه بالحسا لسرعة ؛الساعة

  )١(."تعالى اهللا إال أحد یعلمها ال ساعة في الناس جئاتف ألنها ؛ساعة سمیتو  فیه  القیامة تقوم
 من یحملون بما حال أسوأ في وهم أسبابها بهم أحاطت التي الحسرة ینادون نهمأ :والخالصة  

 فهم أنفسهم، ألجل تحسرهم لیكون ؛أنفسهم إلى الحسرة وأضافوا، ظهورهم على أوزارهم
  .ألنهم اختاروا الكفر على اإلیمان ؛علیهم والمتحسر المتحسرون
   .والخرطوم ،والوجوه ،والنواصي ،الرؤوس :رابعالمطلب ال

ن وحیث إ التي خصها اهللا بالتكریم الوجه واألنف، هأعضاءكرم  ومن ،اإلنسان اهللا  لقد كرم  
وكان من ضمن األعضاء التي خصها  ه اهللا،عاقببدینه  كافر نتیجة كفره باهللا، واستهزائها الهذ

، وقد تضمن القرآن غم أو سرور من النفس في لها یظهر الوجوه واألنوف لمااهللا في العذاب 
  . الكریم أكثر من آیة تحدثت عن هذا الموضوع، منها

ُثمَّ ُصبُّوا َفْوَق رَْأِسِه ِمْن َعَذاِب  *ُلوُه ِإَلى َسَواِء اْلَجِحیِم ُخُذوُه َفاْعتِ [: قال تعالى: اآلیة األولى
  ]  ٤٨، ٤٧: الدخان[ ]اْلَحِمیمِ 

  :ب النزولسب: أوالً 
 َأْهلِ  َأْمَنعُ  َأنِّي َعِلْمتَ  َلَقدْ : َجْهلٍ  َأُبو َفَقالَ  َجْهٍل، َأَبا r النبيُّ  لقي( :َقالَ  t ِعْكِرَمة َعنْ      

 َأْنتَ  ِإنَّكَ  ُذقْ : ِفیهِ  َوَنَزلَ  ِبَكِلَمِتِه، َوَعیََّرهُ  َوَأَذلَّهُ  َبْدرٍ  َیْومَ  اللَّهُ  َفَقَتَلهُ : َقالَ . اْلَكِریمُ  اْلَعِزیزُ  َوَأَنا ،اْلَبْطَحاءِ 
  )٢(.)اْلَكِریمُ  اْلَعِزیزُ 
  :المعنى اللغوي: ثانیاً 

: وقوله، طعام الزقوم شجرة له أن ثناؤه جلّ  أخبر الذي بربه، األثیم هذا یعني) ُخُذوهُ ( :وقوله
: والعتل؛ والجذب بالدفع ساقه إذا عتال یعتله عتله: منه یقال وسوقوه، فادفعوه): فاْعتُلوهُ (

  .متصل قوي ودفع وٕاهانة بعنف الّسوق
 :وقوله .جهنم حمیم من رأسه على یصب الكافر أن یقتضي ما اآلیة وفي الوسط،: والسواء  

 فسوقوه األثیم هذا خذوا: القیامة یوم یقال: الكالم ومعنى ،الجحیم وسط إلى ) مِ اْلَجِحی َسَواءِ  ِإَلى(

                                                           
  .)٥١٢/ ١٢( الكبیر التفسیر أو الغیب مفاتیح -  ١
  .)٣٩٢/ ١( للواحدي أسباب النزول: انظر -  ٢
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 وفعل الظرف من المظروف الشيء إفراغ: والصب )١(.النار وسط إلى وسحبا ظهره، في دفعا
 للتقویة مستعار فالصب ،یصب ال معنوي أمر العذاب ألن ؛العذاب إلى یتعدى ال الصب

 الذي القول هنا المحكي كان فلما سمعها، حین األثیم ترویع ضاهااقت تمثیلیة فهو ،واإلسراع
 ]اْلَحِمیمُ  ُرُءوِسِهمُ  َفْوقِ  ِمنْ  ُیَصبُّ [ :قوله بخالف تهویال، التمثیلیة بطریقة صیغ األثیم یسمعه

 ال إذ االستعارة هذه بمثل یؤت فلم ،سامعیه غیر هم زمن في عنهم إخبار هو الذي ]١٩: الحج[
  )٢(.لها مقتضى

 من األثیم هذا رأس على صبوا ثم: أي) اْلَحِمیمِ  َعَذابِ  ِمنْ  َرْأِسهِ  َفْوقَ  ُصبُّوا ُثمَّ ( وقوله  
 رأس وسط یثقب أنه :أي ،الماء وهو صفته، وصفنا الذي المسخن الماء من: أي الحمیم، عذاب

 على ضربهی النار خازن إن: مقاتل قالو  .أسفله من أمعاؤه فتخرج الحمیم، فیه ویصب جهل أبي
  )٣(.حره انتهى قد حمیما ماء فیه یصب ثم دماغه، عن رأسه فینقب رأسه

  ]٤١: الرحمن[ ]ُیْعَرُف اْلُمْجِرُموَن ِبِسیَماُهْم َفُیْؤَخُذ ِبالنََّواِصي َواْألَْقَدامِ [: قال تعالى: اآلیة الثانیة
 همعرففت العیون، ةزرقو  الوجوه سودب الكّفار ُیعرف: أي) ِبِسیَماُهمْ  اْلُمْجِرُمونَ  ُیْعَرفُ : (وقوله  

 یجمع: ویقال النار، في لقونیُ  ثم بأقدامهم ومرة بها مرة جّرونویُ  بنواصیهم، أخذونفیُ  المالئكة
  )٤( النار في یلقى ثم ویشد، وأقدامهم نواصیهم بین

 ]ُفُهْم َوَأْفِئَدُتُهْم َهَواءٌ ْم َطرْ ُمْهِطِعیَن ُمْقِنِعي ُرُءوِسِهْم َال َیْرَتدُّ ِإَلْیهِ [: قال تعالى: اآلیة الثالثة
  ]٤٣: إبراهیم[

  :جماليالتفسیر اإل: أوالً 
 یكّذبونك الذین الظالمین هؤالء محمد یا ربك یؤخر إنما: الطبري في معنى اآلیة ذكر  

ر إنما: یقول ،األبصار فیه تشخص لیوم نبّوتك، ویجَحدون  إلى بهم، العذاب وٕانزال عقابهم یؤخِّ
 ]األْبَصارُ  ِفیهِ  َتْشَخُص  ِلَیْومٍ [ :قتادة عنو  .القیامة یوم وذلك الخلق، أبصار یهف تشخص یوم

: وقیل، مسرعین: معناه قیل) ُمْهِطِعینَ (، إلیهم ترتدّ  فال أبصارهم، واهللا فیه شخصت ]٤٢: إبراهیم[

                                                           
 /٥( والعیون النكت، )٧٧/ ٥( العزیز الكتاب تفسیر في الوجیز المحرر، )٤٧/ ٢٢( البیان جامع: انظر -  ١

  .)٢٠٢٦ /١( جزي البن التنزیل لعلوم التسهیل، )٤٧/ ٤٤( الكواري -  القرآن غریب تفسیر، )٢٥٧

  )٣١٦/ ٢٥( والتنویر التحریر: انظر -  ٢
 مزایا إلى السلیم العقل إرشاد، )١٨٢/ ٤( ، معالم التنزیل في تفسیر القرآن)٥٢/ ٢٣( البیان جامع: انظر -  ٣

  .)١٢٠/ ٤( التنزیل معاني في أویلالت لباب، )٦٥/ ٨( الكریم الكتاب
 تفسیر، )٢١٢/ ٤( التفسیر علم في المسیر زاد ،)٣٣٨/ ٤( معالم التنزیل في تفسیر القرآن: انظر - ٤

 تفسیر، )٤٥١/ ٤( التنزیل غوامض حقائق عن الكشاف، )٥١١/ ٣( اإلشارات لطائف، )٧١١ /١( الجاللین
  .)٤٩٩/ ٧( كثیر بنال القرآن العظیم
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 دةش: قال) ُمْهِطِعینَ ( )١(الضحاك عنو  ،النظر مدیمي: وقیل، الداعي إلى عامدین منطلقین
  )٢( .رأسه یرفع ال: آخرون وقال ،یطرف ال الذي النظر
  :المعنى اللغوي: ثانیاً 
: وقیل نكسه الرأس إقناع إن: وقیل، یطرف أن غیر من النظر: باإلهطاع یعني :وقیل    
 ال: أي )طرفهم إلیهم یرتد ال:(وقولهوخضوعا،  ذلة طأطأ إذا: وأقنع رأسه، رفع إذا أقنع یقال
  .بها یكون ألنه ؛طرفا العین وسمیت األجفان تحریك: الطرف وأصل هم،أبصار  إلیهم ترجع
 تعود وال أفواههم، من تخرج ال حناجرهم في صارت حتى انتزعت) َهَواءٌ  َوَأْفِئَدُتُهمْ (: وقوله  
 ،والحیرة ،الفزع من شاهدوا لما والفهم العقل عن خالیة قلوبهم أن: والمعنى ،أمكنتها إلى

 وال فیه رأي ال: أي هواء، قلبه والجبان لألحمق قیل ومنه مبالغة، الهوى نفس وجعلها والدهش،
 یقارب ومما ،الحناجر في فصارت مواضعها عن قلوبهم خرجت أنها :اآلیة معنى: وقیل ،قوة

 كل من خالیا: أي  ]١٠: القصص[ ]َفارًِغا ُموَسى ُأمِّ  ُفَؤادُ  َوَأْصَبحَ [ :تعالى قوله اآلیة هذه معنى
 الخیر، من شيء فیها لیس خالیة أنها: عند الطبري األقوال هذه وأولى ،موسى مِ هَ  من إال شيء

  )٣(هواء: خاو أجوف كلّ  تسمي العرب أن وذلك شیئا، تعقل وال
 ولم ،موضعها إلى ترجع فلم الحنجرة، وبین موضعها بین َأْفِئَدُتُهمْ  هوت: السدي وقال    
 أي َهواءٌ : عبیدة أبو وقال مقاتل، قال وهكذا ]١٨: غافر[ ]ناِجرِ اْلحَ  َلَدى اْلُقُلوبُ  ِإذِ [: كقوله تخرج

   )٤(.فیها عقول ال مجوفة
َوُقِل اْلَحقُّ ِمْن َربُِّكْم َفَمْن َشاَء َفْلُیْؤِمْن َوَمْن َشاَء َفْلَیْكُفْر ِإنَّا َأْعَتْدَنا [: قال تعالى :ةاآلیة الرابع

لشَّرَاُب اِدُقَها َوإِْن َیْسَتِغیُثوا ُیَغاُثوا ِبَماٍء َكاْلُمْهِل َیْشِوي اْلُوُجوَه ِبْئَس اِللظَّاِلِمیَن َنارًا َأَحاَط ِبِهْم ُسرَ 
  ]٢٩: الكهف[ ]َوَساَءْت ُمْرَتَفًقا

  :جماليالتفسیر اإل: أوالً 
 وا،فاكفر  شئتم وٕان فآمنوا، شئتم فإن: أي )َفْلَیْكُفْر  َشاءَ  َوَمنْ  َفْلُیْؤِمنْ  َشاءَ  َفَمنْ : (قولهو     
 وعملتم به آمنتم وٕان سرادقها، بكم أحاط اً نار  به كفركم على ربكم لكم أعد فقد كفرتم إن فإنكم

                                                           
كان في مدرسته : ویقال.كان یؤدب األطفال. مفسر: اك بن مزاحم البلخي الخراساني، أبو القاسمالضح -  ١

أشراف (وذكره ابن حبیب تحت عنوان ! كان یطوف علیهم، على حمار: قال الذهبي. ثالثة آالف صبي
  )٢١٥/ ٣(األعالم للزركلي . توفي بخراسان) التفسیر(له كتاب في ) . المعلمین وفقهاؤهم

  .)٣٥ - ٢٩/ ١٧(جامع البیان : انظر -  ٢
 في اللباب، )٣٤٤/ ٣( العزیز الكتاب تفسیر في الوجیز المحرر، )٣٥ - ٢٩/ ١٧(جامع البیان : انظر - ٣

  .)٥١٥/ ٤( كثیر بنال ، القرآن العظیم)١٣٨/ ٣( للشوكاني القدیر فتح، )٤٠٧/ ١١( الكتاب علوم
  .)٢٤٧/ ٢( العلوم بحر: انظر -  ٤
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 وهو أعددنا، إنا: أي) َناًرا ِللظَّاِلِمینَ  َأْعَتْدَنا ِإنَّا(، طاعته ألهل اهللا وصف ما لكم فإن بطاعته،
 النار سرادق أحاط: أي) ُسَراِدُقَها مْ ِبهِ  َأَحاطَ ( بربهم كفروا الذین )للظالمین( :، وقولهالُعّدة من

 الحجرة وهي الفسطاط، كسرادق بهم یطیف نار من حائط: قیلو  بربهم، للكافرین اهللا أعّدها التي
 r النَِّبيِّ  َعنِ t  اْلُخْدِريِّ  َسِعیدٍ  َأِبي َعنْ  ،نار من حائط هي: لوقی ،)١(بالفسطاط تطیف التي

ْیِت، َكرِ َكعَ (: َقالَ  )َكاْلُمْهلِ  ِبَماءٍ (  ِغْسِلینَ  ِمنْ  َدْلًوا َأنَّ  َوَلوْ  َوْجِهِه، َفْرَوةُ  َسَقَطتْ  ِإَلْیهِ  ُقرِّبَ  َفِإَذا الزَّ
  )٢()الدُّْنَیا ِبَأْهلِ  َألَْنَتنَ  الدُّْنَیا ِفي ُیَهرَاقُ 
 في القیامة یوم الظالمون هؤالء یستغث وٕان: أي) َكاْلُمْهلِ  ِبَماءٍ  ُیَغاُثوا َیْسَتِغیُثوا َوإِنْ : (وقوله  
  .الُمْهلك بماء ُیغاثوا الماء فیطلبونَ  العطش، من بهم ما شّدة من النار
  :المعنى اللغوي: ثانیاً 
 وهي أسود، جهنم ماء: وقیل، والدم القیح :وقیل ،وانماع أذیب شيء كلّ  هو )المهل(و  

 هو: آخرون وقال ،الزیت دردي مثل غلیظ ماء هو: وقیل ،سود وأهلها أسود، وشجرها سوداء،
 قائلیها، ألفاظ بها اختلفت وٕان كما یقول الطبري األقوال وهذه )٣(.حّره انتهى قد الذي الشيء

   .المعنى فمتقاربات
 في الظالمون هؤالء به یغاث الذي الماء هذا الشراب، بئس: أي) الشََّرابُ  ِبْئَس : (وقوله  
 النار هذه وساءت: أي) ُمْرتََفًقا َوَساَءتْ (: وقوله ،اآلیة هذه في وصف ما صفته الذي ،جهنم
 إذا ارتفقت: منه یقال المتكأ،: العرب كالم في والمرتفق مرتفقا، الظالمین لهؤالء اعتدناها التي

 فإنه الرفق من أماو  مرتفق، وهو نوم، یأتیه ال مرفقه على بات إذا: الرجل ارتفق وقد اتكأت،
  )٤(.المجتمع یعني) ُمْرَتَفًقا َوَساَءتْ : (ولهق یتأول مجاهد وكان مرتفقا، بك ارتفقت قد: یقال

                                                           
 من َواْلَجَماَعة فسطاطه َموِضع ِفي اْلَعاصِ  بن َعْمرو بناها الَِّتي العتیقة مصر ومدینة الّشْعر من خذیتَّ  َبیت -١

  .)٦٨٨/ ٢( الوسیط المعجم. فساطیط) ج( النَّاس
: قال الحاكم )٥٤٤/ ٢( ٣٨٥٠، كتاب التفسیر، تفسیر سورة الحاقة، ح للحاكم الصحیحین على المستدرك - ٢

ْسَنادِ  ِحیحُ صَ  َحِدیثٌ  َهَذا    .ُیَخرَِّجاهُ  َوَلمْ  اْإلِ
 الغیب مفاتیح، )٢٨٠/ ٣( التأویل وأسرار التنزیل أنوار، )٢٩٨/ ٢( التأویل وحقائق التنزیل مدارك :انظر -٣
/ ٣( القرآن تفسیر في الحسان الجواهر، )٤٦٥/ ١( التنزیل لعلوم التسهیل، )٤٥٩/ ٢١( الكبیر التفسیر أو

  .)٢٣٩/ ١٥( للزحیلي رالمنی التفسیر، )٥٢٢
  .)١٥ - ١٣/ ١٨( البیان جامع :انظر -  ٤
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 فروة سقطت إلیه قرب فإذا لحرارته الوجه انشوى لیشرب مَ دِ قَ  إذا )الوجوه یشوي: (وقوله  
 تحت المرفق نصب تفاقر اال وأصل متكأ )مرتفقا( النار )وساءت( ذلك )الشراب بئس( وجهه
  )١(.النار في ذلك وأنى الخد
 م،إلیه ذلك وأمرُ  م،بإیمانه وال مبه بالىی ال نهوأ م،متابعته عن غنى في ن اهللاأ خالصةالو   
 كفر یضره وال المؤمنین، بإیمان ینتفع ال وهو ،والضالل والهوى والخذالن، التوفیق اهللا وبید

  ]٧: إلسراءا[ ]َفَلها َأَسْأُتمْ  َوإِنْ  ِألَْنُفِسُكمْ  َأْحَسْنُتمْ  َأْحَسْنُتمْ  ِإنْ [: قال كما الكافرین
 نارا ،الرسول به جاء بما یؤمن ولم الحق، قبول من وأنف نفسه ظلم منكل  اهللا توعدو   
 وال منه، مخلص فال فیه، حلَّ  بمن السرادق یحیط كما ،جانب كل من المستعرة لهیبها بهم یحیط
 ةلشد الماء فیطلبون النار، في وهم القیامة یوم نالظالمی هؤالء ولن تنفع استغاثة ،غیره إلى ملجأ

 للشرب إلیهم قرب وٕاذا الزیت، كدرديّ  غلیظ بماء لهم ىیؤتف جهنم لحر العطش من فیه هم ما
 قال النار حر من تألما األعضاء أشد الوجه، فحره شدة من ونضجت وجوههم جلود سقطت
  .نسأل اهللا أن یعافینا منها] ١٠٤: المؤمنون[ ]النَّارُ  ُوُجوَهُهمُ  َتْلَفحُ  [ :تعالى

 َبَلَغِت  ِإَذا َكالَّ  *َفاِقَرةٌ  ِبَها ُیْفَعلَ  َأنْ  َتُظنُّ  *َوُوُجوٌه َیْوَمِئٍذ َباِسَرٌة [: قال تعالى :ةاآلیة الخامس
  ]٢٦-٢٤: القیامة[  ]التَّرَاِقيَ 

كاشرة،  كالحة، مسودة األلوان، متغیرة یومئذ ووجوه: أي) َباِسَرةٌ  َیْوَمِئذٍ  َوُوُجوهٌ : (وقوله  
 ،البسور بیِّن باسر فهو وجهه وبسر ذلك، فعلت إذا: بًسرا أبسره وجهه بسرت: یقال عابسة،
 إذا الشجاع في غلب ولكنه منه، أشد والباسل العبوس الشدید: الباسرو  ،سالعبو  أشد والبسور

 منها، والنعمة السرور آثار وعدمت ألوانها أظلمت قد كالحة عابسة أنها :والمعنى كلوحه، اشتد
 والنار، الجنة أهل اهللا میز حین اهللا سودها ولما اهللا، رحمة من یأسوال الشقاء من أدركها لما

 یفعل أنه تعلم: أي) َفاِقَرةٌ  ِبَها ُیْفَعلَ  َأنْ  َتُظنُّ : (وقوله ]٢٢: المدثر[ ]َوَبَسرَ  َعَبَس  ُثمَّ  [: قوله ومنه
 الوسم: لفاقرةا وأصل الفاقرة، تلك: لوقی النار، ستدخل أنها تظنو  الداهیة: والفاقرة داهیة، بها

  )٢(.الظهر قاصمة هي: لوقی ،األنف على به ُیْفَقر الذي
 تلك شاهدوا إذا: قیل كأنه التهكم سبیل على هاهنا هذكر و  الیقین، بمعنى هاهنا والظن    

  .حق، أو بمعنى الیقین القیامة أنّ  ظن فیهم حصل األحوال،

                                                           
  .)٢٢٠/ ٥( الكریم الكتاب مزایا إلى السلیم العقل إرشاد: انظر -١
، مفاتیح الغیب أو التفسیر )٨٨/ ١٠(، الكشف والبیان عن تفسیر القرآن )٧٣/ ٢٤(جامع البیان : انظر -٢

  .)١١٠/ ١٩( الجامع ألحكام القرآن ،)٢٦٧/ ٥(أویل ، أنوار التنزیل وأسرار الت)٧٣٣/ ٣٠(الكبیر 
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 والمراد غم، أو سرور نم النفس في ما یظهر فیها ألنه ؛الوجوه تعالى ذكر وٕانما"    
 ،الشقاء أهل وجوه هي یومئذ الناس وجوه من ثان فنوع الباسرة الوجوه وأما" )١(."الوجوه أصحاب

  )٢(".الیوم بذلك بالتذكیر لالهتمام تأكیدا یومئذ لفظ وأعید
 :)٣(والتراقي ،مذكور غیر عن كنایة النفس یعنيو   )التَّراِقيَ  َبَلَغتِ  ِإذا َكالَّ : (وقوله    

  )٤(.الصدر أعلى عظام وهو ترقوة جمع والتراقي ،وشمال یمین عن النحر لثغرة المكتنفة العظام
  ]١٦: القلم[ ]َسَنِسُمُه َعَلى اْلُخْرُطومِ [: قال تعالى :ةاآلیة السادس
  :جماليالتفسیر اإل

 وسمة باقیة، عالمة ذلك فنجعل بالسیف، سنخطمه: أي) اْلُخْرُطومِ  َعَلى َسَنِسُمهُ : (وقوله  
. سنكویه، أنفه على سیَمى: وقیل، علیه ما آخر یفارقه ال َشْین: ومعناه ،عاش ما فیه ثابتة
د :أي: النار أهل ِسَمة سنسمه :أي: وقیل   .وجهه سنسوِّ
 ال كما علیهم، یخفى فال یعرفوه، حتى واضحا بیانا أمره سنبین": والراجح كما یقول الطبري  
 بعض ألن الوجه؛ مذهب في فإنه بالسمة، خّص  الخرطوم انك وٕان، الخرطوم على السمة تخفي
  )٥(".وسما ألسمنك واهللا: تقول والعرب بعض، عن یؤديّ  الوجه
: قیل ولهذا له، لتقدمه الوجه من موضع أكرم واألنف الجسد، في موضع أكرم: الوجهو   

 األنف، في األنف اوقالو  ،األنفة منه واشتقوا والحمیة، العز مكان جعلوه ولذلك األنف في الجمال
 غایة عن الخرطوم على بالوسم فعبر أنفه، مَ غِ ورَ  أنفه، جدع: الذلیل في وقالوا أنفه، وحمى
  )٦(.منه موضع أكرم على بها فكیف ،وٕاذالل شین الوجه على السمة ألن واإلهانة؛ اإلذالل

 عجزو  ،الغلبة وتمام ،التمكن قوة عن كنایة األنف على ونحوهما ،والوسم ،والضرب"  
 غلب ولذلك النفس، مجرى وهو ،الوجه في ما أبرز األنف ألن ؛المقاومة عن األنف صاحب

 شم وهم األنف، أشم وهو بأنفه، شمخ: قولهم في العزة إظهار عن التعبیر في األنف ذكر

                                                           
  .)٤٠٥/ ٥(المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز  -  ١
  .)٣٥٦/ ٢٩(التحریر والتنویر  -٢
 َعن ِكَناَیةتراق َوَبلغت الّروح التراقي ) ج(َعظَمة مشرفة َبین ثغرة النَّْحر والعاتق وهما ترقوتان ) الترقوة( -  ٣

  )٨٤/ ١( الوسیط المعجم. اْلَمْوت مشارفة
  .)٦٨/ ٩(، إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم )٤٣٤/ ٢(التسهیل لعلوم التنزیل : انظر -  ٤
  .)٥٤١/ ٢٣( البیان جامع -  ٥
  .)٥٨٨/ ٤( التنزیل غوامض حقائق عن الكشاف: انظر -  ٦
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: قولهم في التراب في ووقوعه وجدعه، األنف، بكسر واالستكانة الذلة ظهور عن وعبر العرانین،
  )١(".أنفه رغم وعلى أنفه، رغم

 ألنه بالجزء؛ الكل عن التعبیر باب من كله الوجه عن عبارة هنا وهو األنف: والخرطوم    
 الفیل في إال یستعمل ال ألنه به؛ استخفاف) الخرطوم( بلفظ التعبیر وفى ،وأعاله فیه ما أظهر

 على داللة لقدمل والّظلف للشفة، كالمشفر لإلنسان الحیوان أعضاء استعمال وفي والخنزیر،
 في التوعد یقع ولم السباع، مخاطم في وحقیقته ،اإلنسان أنف في ستعاریُ  اْلُخْرُطومِ و  )٢(.التحقیر

 الوسم یشبه فعل عن عبارة هذه بل حقیقة، بسمة أنفه على اإلنسان هذا یوسم بأن اآلیة هذه
 ،أنوفهم على نارب تعذیب وهو جهنم، في اآلخرة عذاب في سیكون ذلك أن :بمعنى األنف على

 واإلشهار والمقت له الذم وهذا من باب ،قدره وانحطاط كفره بها یعرف بسمة أنفه على یوسمف
   )٣(.به یخفى وال فیه یبقى ما بالشر

  ]٢٧: محمد[ ]وَن ُوُجوَهُهْم َوَأْدَباَرُهمْ َفَكْیَف ِإَذا َتَوفَّْتُهُم اْلَمَالِئَكُة َیْضِربُ [: قال تعالى: عةاآلیة الساب
  :جماليالتفسیبر اإل: أوالً 

 توفتهم إذا حالهم یعلم ال فكیف المنافقین، هؤالء إسرار یعلم واهللا: أيومعنى اآلیة   
 الوقت ذلك في علیه یخفى ال أیضا فحالهم: أي وأدبارهم، وجوههم یضربون وهم المالئكة،

 ما اتبعوا أنهم أجل من ؛المنافقین بهؤالء المالئكة هتفعل وكل ما، األعجاز )األدبار(ــ ب ویعني
 به، الكفار قتال من عنهم یرضیه ما وكرهوا ،الشیطان طاعة من علیهم فأغضبه اهللا، أسخط

 محبته، وال رضاه غیر في عملت ألنها وأذهبه؛ أعمالهم ثواب اهللا فأبطل، علیهم افترضه ما بعد
  )٤(.عاملها تنفع ولم فبطلت،

 حالهم كیف: أي َمالِئَكةُ لْ ل )َیْضِرُبونَ ( في والضمیر ،معه َمنْ و  الموت ملك :أي )اْلَمالِئَكةُ (و  
 المالئكة واستخرجتها أجسادهم، في األرواح وتعصت أرواحهم لقبض المالئكة جاءتهم إذا

 َیْضِرُبونَ  اْلَمَالِئَكةُ  َكَفُروا الَِّذینَ  َیَتَوفَّى ِإذْ  َتَرى َوَلوْ [ :قال كما والضرب، ،والقهر ،بالعنف
 ِفي الظَّاِلُمونَ  ِإذِ  َتَرى َوَلوْ [: وقال ] ٥٠: األنفال[ ]اْلَحِریقِ  َعَذابَ  َوُذوُقوا َوَأْدَباَرُهمْ  مْ ُوُجوَههُ 

                                                           
  .)٧٨/ ٢٩( والتنویر التحریر -  ١
  .)٣٣/ ٢٩( المراغي تفسیر، )٤٠٨/ ١٠( المكنون الكتاب علوم في المصون الدر: انظر -  ٢
  .)٣٤٨/ ٥( العزیز الكتاب تفسیر في الوجیز المحرر: انظر -  ٣
  .)١٨٣/ ٢٢( البیان جامع: انظر -  ٤
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 َذِلكَ [: هنا ها قال ولهذا بالضرب: أي] ٩٣: األنعام[ ]َأْیِدیِهمْ  َباِسُطو َواْلَمَالِئَكةُ  اْلَمْوتِ  َغَمرَاتِ 
  )١( ]٢٨: محمد[ ]َأْعَماَلُهمْ  َفَأْحَبطَ  ِرْضَواَنهُ  َوَكرُِهوا هَ اللَّ  َأْسَخطَ  َما اتََّبُعوا ِبَأنَُّهمُ 
  :اإلعراب: ثانیاً 
 بفعل منصوب وٕاما توفتهم؟ إذا بإسرارهم علمه فكیف: أي مقدم خبر إما )فكیف(: قولهو   

 معمول والظرف یكونون؟ فكیف: أي مقدرة )كان( لــ خبر وٕاما یصنعون؟ فكیف: أي محذوف
 والمقصود المفعول من أو األظهر، وهو الفاعل، من إما: حال )یضربون(: قولهو  ،المقدر لذلك
 وجوههم تضرب المالئكة وجعل ،لهم اهللا قدرها التي الفظیعة المیتة بهذه وعیدهم: الحال هذه من

  )٢(.السیف ضرب من وقوها التي وجوههم یضربون :أي وأدبارهم،
 صیانة الحرب عن جبنوا التي جوارحهم أشرف هو ألنه ؛اختص الوجه )وجوههم(: وقوله  

 هرِ وَ صُ  بأشنع هرَ وَ صَ  األقفاء، لضرب مقتضیاً  جبنه في حالهم كان ولما ،الكفار ضرب عن لها
 ذلك بعد تتصل ثم ،وسفالته المضروب هوان على یكون ما أدل ضربها التي )وأدبارهم(: فقال

  )٣(.له آخر ال ما إلى وهوانهم وعذابه آالمهم
من هذا الفصل أن اهللا سیحاسب كل الكفار، والعصاة، والمنافقین،  والخالصة  

ن حساسة من طیوم القیامة، ویكون ذلك العذاب في موا ومانعي الزكاة، وغیرهم والمتغطرسین،
ن من فلت الظالمو یرها لیعلموا أنه لن یُ وغكالظهور، والوجوه، واألنوف، والبطون، والجلود الجسم 

   .- واهللا أعلم -عذاب اهللا
  

  

    

                                                           
، )٣٨٢/ ٧(أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن ، )٣٢١/ ٧(بن كثیر التفسیر القرآن العظیم : انظر -  ١

   .)١٢٠/ ٥(سیر الكتاب العزیز المحرر الوجیز في تف
  .)١١٨/ ٢٦(، التحریر والتنویر )٧٠٣/ ٩(الدر المصون في علوم الكتاب المكنون : انظر  -٢
  .)٢٥٠/ ١٨(نظم الدرر في تناسب اآلیات والسور : انظر -  ٣
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  لثالفصل الثا

كرت يف تعظيم قدرة 
ُ
األعضاء التي ذ

  .اهللا، والعبادة، والطمأنينة
  :ویتكون  من ثالثة مباحث

األعضاء التي ُذكرت في تعظیم قدرة : المبحث األول 
  .اهللا في خلقه

 ،األعضاء التي ُذكرت في العبادة: المبحث الثاني
  .والطاعة

 ،كرت في الطمأنینةاألعضاء التي ذُ : لثالمبحث الثا
   .والبشرى
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  املبحث األول  

كرت يف تعظيم قدرة 
ُ
  األعضاء التي ذ

  .اهللا يف خلقه
    :مطالب ویشتمل على أربعة

  .والصدور ،البطون: المطلب األول

  .ةنسلأل ا :المطلب الثاني

 .والبنان ،العظام: المطلب الثالث

 .رو والظه ،ةدور واأل  ،میقوالحال ،قاعناأل: المطلب الرابع
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  المبحث األول  
  .كرت في تعظیم قدرة اهللا في خلقهاألعضاء التي ذُ 

  .والصدور ،ونالبط: األولالمطلب 
ه خلقه في بطن أمه، وتكفل برعایته مدة تسعة أشهر، من نعم اهللا على اإلنسان أن

 هو ال یملك سمه في هذه الفترة، و وسخر له من الراحة والطعام والشراب ما یساعده على بناء ج
  :على رعایة الجنین في بطن أمه تعالى اهللا قدرة بیناآلتیة تاآلیات ، و وال قوةً  حوالً 

ْثِم َواْلَفَواِحَش ِإالَّ اللََّمَم ِإنَّ َربََّك َواِسُع [: قال تعالى :اآلیة األولى الَِّذیَن َیْجَتِنُبوَن َكَباِئَر اإلِْ
ْم َأْنَشَأُكْم ِمَن اْألَْرِض َوإِْذ َأْنُتْم َأِجنٌَّة ِفي ُبُطوِن ُأمََّهاِتُكْم َفَال ُتَزكُّوا َأْنُفَسكُ  اْلَمْغِفَرِة ُهَو َأْعَلُم ِبُكْم ِإذْ 

  ]٣٢: النجم[ ]ُهَو َأْعَلُم ِبَمِن اتََّقى
 :المعنى اللغوي: أوالً 

 قول اببالصو  ذلك في األقوال وأولى: "الطبري قال )إال اللمم( لماء في القول بـــ اختلف العو 
 اإلْثمِ  َكَباِئرَ  َیْجتَِنُبونَ  الَِّذینَ ( إلى الكالم معنى ووّجه المنقطع، االستثناء بمعنى )إال( :قال من

 في والعذاب الدنیا، في للحدود الموجبة الفواحش ودون اإلثم، كبائر دون بما) اللََّممَ  ِإال َواْلَفَواِحَش 
 ُنَكفِّرْ  َعْنهُ  تُْنَهْونَ  َما َكَباِئرَ  َتْجَتِنُبوا ِإنْ  [:عالىت قولهك وذلك عنه، لهم معفوّ  ذلك فإن اآلخرة،
 عما العفو الكبائر، باجتناب ثناؤه جلّ  فوعد ]٣١: ساءالن[ ]اَكِریمً  ُمْدَخال َوُنْدِخْلُكمْ  َسیَِّئاِتُكمْ  َعْنُكمْ 
  )١(."اللمم وهو السیئات، من دونها
  :جماليالتفسیر اإل: ثانیاً 

 الكافر، من منكم بالمؤمن أعلم ربكم: أي) األْرضِ  ِمنَ  َأْنَشَأُكمْ  ِإذْ  ِبُكمْ  مُ َأْعلَ  ُهوَ ( وقوله
 منها فأحدثكم األرض، من ابتدعكم حین العاصي، من والمطیع المسيء، من منكم والمحسن

  )٢(.أمهاتكم بطون في أجنة أنتم وحین منها، آدم أبیكم بخلق
 في دام ما الولد وهو جنین، جمع: واألجنة )وِن ُأمََّهاِتُكمْ َوإِْذ َأْنُتْم َأِجنٌَّة ِفي ُبطُ (: وقوله

 )أمهاتكم بطون في(: تعالى قوله  فائدةو  ،البطن في استتاره أي الجتنانه جنینا سّمي البطن،
 ال فیها الجنین بحال علم ومن الظلمة، غایة في األم بطن فإن والقدرة، العلم كمال على لتنبیهل

  .العباد الح من ظهر ما علیه یخفى
 قالو  ،تمدحوها ال: عباس ابن قال )َفَال ُتَزكُّوا َأْنُفَسُكْم ُهَو َأْعَلُم ِبَمِن اتََّقى(: وقوله   

 الناس كان: ومقاتل الكلبي وقال، أعمالها بحسن تمدحوها وال اآلثام عن تبرؤوها فال: الحسن
                                                           

 ).٥٣٩-٥٣٤/ ٢٢(جامع البیان  -  ١
 ).٥٣٩- ٥٣٤/ ٢٢( المرجع السابق: انظر -  ٢
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 بمن أعلم هو تعالى اهللاف وجهادنا، وحجنا وصیامنا صالتنا یقولون ثم حسنة أعماال یعملون
  )١(.تعالى هللا العمل وأخلص وأطاع بر :أي اتقى،

َأْو َخْلًقا ِممَّا َیْكُبُر ِفي ُصُدوِرُكْم َفَسَیُقوُلوَن َمْن ُیِعیُدَنا ُقِل الَِّذي َفَطَرُكْم [: قال تعالى :اآلیة الثانیة
َل َمرٍَّة َفَسُیْنِغُضوَن ِإَلْیَك ُرُءوَسُهْم َوَیُقولُ   ]٥١: اإلسراء[ ]ْل َعَسى َأْن َیُكوَن َقِریًباوَن َمَتى ُهَو قُ َأوَّ

 األقوال وأولى" )ُصُدوِرُكمْ  ِفي َیْكُبرُ  ِممَّا َخْلًقا َأوْ (: قوله تعالىاختلف العلماء في معنى 
 أن جائزو  )ُصُدوِرُكمْ  ِفي َیْكُبرُ  ِممَّا َخْلًقا َأوْ ( :قال ذكره تعالى اهللا إن: یقال أن بالصواب ذلك في

 واألرض، السماء به أراد یكون أن وجائز آدم؛ بني صدور في عظیم ألنه الموت؛ به عنى یكون
 في كبر ما كلّ  وهو ثناؤه، جلّ  بین مما أبین ذلك في بیان وال ذلك، غیر به أراد یكون أن وجائز
  )٢(".شيء دون شیئا منه یخصص لم ألنه خلقه؛ من آدم بني صدور

فسیقول لك یا محمد هؤالء الذین ال یؤمنون : أي) وُلوَن َمْن ُیِعیُدَناَفَسَیقُ : (وأما قوله
خلقا جدیدا، إن كنا حجارة أو حدیدا أو خلقا مما یكبر في صدورنا، فقل ) َمْن ُیِعیُدنا(باآلخرة 

َل َمرَّةٍ (یعیدكم : لهم سا یعیدكم كما كنتم قبل أن تصیروا حجارة أو حدیدا إن) الَِّذي َفَطَرُكْم َأوَّ
 ثم مذكورا، شیئا تكونوا ولم خلقكم الذي: أي ،أحیاء، الذي خلقكم إنسا من غیر شيء أّول مّرة

 َیْبَدأُ  الَِّذي َوُهوَ [: كقوله حال أي إلى صرتم ولو إعادتكم على قادر فإنه تنتشرون؛ بشرا صرتم
   .]٢٧: الروم[ ]َعَلْیهِ  َأْهَونُ  َوُهوَ  ُیِعیُدهُ  ُثمَّ  اْلَخْلقَ 

ون إلیك : یقول) َفَسُیْنِغُضوَن ِإَلْیَك ُرُءوَسُهمْ (: وقوله    فإنك إذا قلت لهم ذلك، فسیهزُّ
رءوسهم برفع وخفض، وكذلك النَّْغض في كالم العرب، إنما هو حركة بارتفاع ثم انخفاض، أو 

ألنه إذا عجل المشي ارتفع وانخفض، وحّرك  ؛َنْغضا )٣(انخفاض ثم ارتفاع، ولذلك سمي الظلیم
یحّركون رءوسهم یستهزءون (: قال) َفَسُیْنِغُضوَن ِإَلْیَك ُرُءوَسُهمْ (  t، وعن ابن عباسرأسه

  )٤(.)ویقولون متى هو
  

                                                           
، مفاتیح )١٥٠/ ٩(، الكشف والبیان عن تفسیر القرآن )٣١٢/ ٤( زیل في تفسیر القرآنمعالم التن: انظر - ١

 علوم في المصون الدر، )٣٩٤/ ٣( التأویل وحقائق التنزیل مدارك، )٢٧١/ ٢٩(الغیب أو التفسیر الكبیر 
  .)١٠١/ ١٠( المكنون الكتاب

  ).٤٦٥/ ١٧(جامع البیان  -  ٢
  .)٥٧٧/ ٢( الوسیط المعجم. لمانظ )معهج( النعام ذكر) الظلیم( -  ٣
  .)٤٦٦ - ٤٦٥/ ١٧(جامع البیان : انظر -٤
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َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة ُثمَّ َجَعَل ِمْنَها َزْوَجَها َوَأْنَزَل َلُكْم ِمَن اْألَْنَعاِم [: قال تعالى :ةاآلیة الثالث
َیْخُلُقُكْم ِفي ُبُطوِن ُأمََّهاِتُكْم َخْلًقا ِمْن َبْعِد َخْلٍق ِفي ُظُلَماٍت َثَالٍث َذِلُكُم اللَُّه َربُُّكْم َلُه َثَماِنَیَة َأْزَواٍج 

 ]٦: الزمر[ ]ونَ اْلُمْلُك َال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َفَأنَّى ُتْصَرفُ 
) َزْوَجَها ِمْنَها َجَعلَ  ُثمَّ ( آدم من یعني) َواِحَدةٍ  َنْفسٍ  ِمنْ ( الناس أیها) َخَلَقُكمْ (: وقوله تعالى

  .أضالعه من ِضَلع من خلقها اهللا أن وذلك حواء، هزوج آدم من جعل ثم: یقول
 یبتدئأنه ) َیْخُلُقُكْم ِفي ُبُطوِن ُأمََّهاِتُكْم َخْلًقا ِمْن َبْعِد َخْلقٍ ( :والراجح في قوله تعالى

 یجعلها ثم نطفة، فیها یحدث أنه وذلك ق،خل بعد من خلقا أمهاتكم بطون في الناس أیها خلقكم
 وتعالى، اهللا تبارك آخر، خلقا ُیْنشئه ثم لحما، العظام یكسو ثم عظاما، ثم مضغة، ثم علقة،
 في أمهاتنا بطون في خلق بعد من خلقا یخلقنا أنه أخبر اهللا ألن ؛خلق بعد خلقا إیاه خلقه فذلك

 نحو وذلك آدم، ظهر في خلقنا بعد من اتناأمه بطون فى یخلقنا أنه یخبر ولم ثالث، ظلمات
 َخَلْقَنا ُثمَّ  َمِكینٍ  َقرَارٍ  ِفي ُنْطَفةً  َجَعْلَناهُ  ُثمَّ  ِطینٍ  ِمنْ  ُسالَلةٍ  ِمنْ  اإلْنَسانَ  َخَلْقَنا َوَلَقدْ [: قوله

 َخْلًقا َأْنَشْأَناهُ  ُثمَّ  َلْحًما اْلِعَظامَ  ْوَناَفَكسَ  ِعَظاًما اْلُمْضَغةَ  َفَخَلْقَنا ُمْضَغةً  اْلَعَلَقةَ  َفَخَلْقَنا َعَلَقة النُّْطَفةَ 
 تجدد إلفادة اضيالم بصیغة والتعبیر ]١٤-١٢: مؤمنونال[] اْلَخاِلِقین َأْحَسنُ  اللَّهُ  َفَتَباَركَ  آَخرَ 

 الحاصل واإلجمال بالوجه استحضارا العجیب التطور هذا صورة استحضار مع وتكرره الخلق
 وقد الطبیعیة والعلوم الطب علماء تفصیله ویعلم إدراكها، مراتب اختالف حسب على لألذهان

اِدقُ  َوُهوَ  r اللَّهِ  َرُسولُ  َحدَّثََنا: اللَّهِ  َعْبدُ  َقالَ  َوْهٍب، ْبنِ  َزْیدِ  َعنْ  الحدیث بینه : الَمْصُدوقُ  الصَّ
 َیُكونُ  ُثمَّ  َذِلَك، ِمْثلَ  َعَلَقةً  َیُكونُ  ُثمَّ  ا،َیْومً  َأْرَبِعینَ  ُأمِّهِ  َبْطنِ  ِفي َخْلُقهُ  ُیْجَمعُ  َأَحَدُكمْ  ِإنَّ (: قال

 َوِرْزَقُه، َعَمَلُه، اْكُتبْ : َلهُ  َوُیَقالُ  َكِلَماٍت، ِبَأْرَبعِ  َفُیْؤَمرُ  َمَلًكا اللَّهُ  َیْبَعثُ  ُثمَّ  َذِلَك، ِمْثلَ  ُمْضَغةً 
وُح، ِفیهِ  ُیْنَفخُ  ثُمَّ  َسِعیٌد، َأوْ  َوَشِقيٌّ  َوَأَجَلُه،  َوَبْینَ  َبْیَنهُ  َیُكونُ  َما َحتَّى َلَیْعَملُ  ِمْنُكمْ  الرَُّجلَ  َفِإنَّ  الرُّ
 َوَبْینَ  َبْیَنهُ  َیُكونُ  َما َحتَّى َوَیْعَملُ  النَّاِر، َأْهلِ  ِبَعَملِ  َفَیْعَملُ  ِكتَاُبُه، َعَلْیهِ  َفَیْسِبقُ  ِذرَاٌع، ِإالَّ  الَجنَّةِ 
  )١()الَجنَّةِ  َأْهلِ  ِبَعَملِ  َفَیْعَملُ  الِكتَاُب، َلْیهِ عَ  َفَیْسِبقُ  ِذرَاٌع، ِإالَّ  النَّارِ 

 وهي ،الَمِشیَمة وُظْلمة الّرِحم، وظلمة البْطن، ظلمة في: يأ) َثالثٍ  ُظُلَماتٍ  ِفي: (وقوله
 األغذیة من إلیه ینجر مما استقالله به ولیكون ،لیقیه به محیطا الجنین مع یخلق جلد من غشاء

 اهللا علم إحاطة على تنبیه الظلمات هذه ذكر وفي ،أمه دون به صةالخا الدمویة دورته في
 دالئل اآلیة تضمنت وقد )٢(الخفاء من فیه تكون ما أشد في إلیها قدرته ونفوذ باألشیاء تعالى
 هذه فعل الذي هذا: أي) َربُُّكمْ  اللَّهُ  َذِلُكمُ : (وقوله وأنثى ذكر من الناس خلقفي  القدرة عظم على

                                                           
  .)١١١/ ٤( ٣٢٠٨، كتاب بدء الخلق، باب ذكر المالئكة، ح البخاري صحیح -  ١
  .)٣٣٣/ ٢٣( والتنویر التحریر -  ٢
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 إلیكم یسوق وال ضّرا، عنها یدفع وال نفعا، لنفسه یجلب ال من ال ربكم، هو الناس اأیه األفعال
  )١(.وآلهتكم أوثانكم من سوءا عنكم یدفع وال خیرا،

 وُقدرته لكم، وصف ما صفته الذي الناس أیها لربكم: وعزّ  جلّ  یقول) اْلُمْلكُ  َلهُ : (وقوله
 أحدهما یملك فإنما الدنیا ملوك فأما لغیره، ال هماوسلطان واآلخرة الدنیا ملك الُملك، لكم بین ما

 فلله باإلطالق الُملك هو الذي التام الُملك وأما ،الملك من خاص له فإنما شيء، دون شیئا
 یستحق ال الذي الصانع الخالق على لهم وتنبیه معتبر هي كلها اآلیات وهذه ،القهار الواحد
 )َربُُّكمْ  اللَّهُ  ذِلُكمُ (: لهم تعالى قال ثم ،لها واإلفساد ماألصنا أمر رد في كله وهذا غیره، العبادة

 وبأي تضلون جهة أي من :أي )ُتْصَرُفونَ  َفَأنَّى( األدلة واتسقت البراهین ذلك على قامت وقد
  )٢(سبب؟

 والتمكین لالتذلی بمعنى هنا اإلنزال فإطالق) َوَأْنَزَل َلُكْم ِمَن اْألَْنَعاِم َثَماِنَیَة َأْزَواجٍ : (وقوله
 أن إلى فألهمناهم للناس سخرناه :أي ]٢٥: الحدید[ ]اْلَحِدیدَ  َوَأْنَزْلَنا[: تعالى قوله نحو على

 األنعام إنزال یكون أن ویجوز ،وصالبته شدته مع وعتادا ،ورماحا ،ودروعا ،سیوفا یتخذونه
 ُكلٍّ  ِمنْ  ِفیَها اْحِملْ  اُقْلنَ  [ :تعالى كقوله نوح سفینة من أصولها إنزال :أي الحقیقي، إنزالها

 ِمنَّا ِبَسَالمٍ  اْهِبطْ  ُنوحُ  َیا ِقیلَ  [:تعالى قال اإلهباط هو اإلنزال فیكون ]٤٠: هود[ ]اْثَنْینِ  َزْوَجْینِ 
 وهما اإلنزال، إلطالق حسنان وجهان فهذان ] ٤٨: هود[ ]َمَعكَ  ِممَّنْ  ُأَممٍ  َوَعَلى َعَلْیكَ  َوَبَرَكاتٍ 
 ینزل الذي التكوین بأمر خلقها ألن :أي الخلق، بمعنى األنعام إنزال مفسرینال تأویل من أحسن

  .المالئكة إلى القدس حضرة من
 نفعها، لكثرة غیرها؛ البهائم من عباده لمصالح أنزل أنه مع بالذكر )األنعام( وخص

 قة،والعقی والهدي، كاألضحیة غیرها، یصلح ال بأشیاء والختصاصها ولشرفها، مصالحها، وعموم
  )٣(.بالدیة واختصاصها فیها، الزكاة ووجوب

َواللَُّه َأْخَرَجُكْم ِمْن ُبُطوِن ُأمََّهاِتُكْم َال َتْعَلُموَن َشْیًئا َوَجَعَل َلُكُم السَّْمَع [ :قال تعالى :رابعةال اآلیة
  ]٧٨: النحل[ ]ِئَدَة َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ َواْألَْبَصاَر َواْألَفْ 

  :جماليإلالتفسیر ا: أوالً 
 ما بعد من تعلمون تكونوا لم ما أعلمكم تعالى واهللا" :الطبري في معنى اآلیة لقا

 بها وتمیزون بها، تفقهون عقوال فرزقكم تعلمون، وال شیئا تعقلون ال أمهاتكم بطون من أخرجكم

                                                           
   .)٢٥٩/ ٢١( البیان جامع: انظر -  ١
  .)٥٢٠/ ٤( العزیز الكتاب تفسیر في الوجیز المحرر: انظر -  ٢
 .)٧١٩ /١( الرحمن الكریم ، تیسیر)٣٣٢/ ٢٣( والتنویر التحریر: انظر -  ٣
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 به تسمعون الذي السمع لكم وجعل تبصرون، تكونوا لم ما بها وبصَّركم ،الشرّ  من الخیر
 بها تبصرون التي واألبصار ،بینكم به تتحاورون ما بعض عن بعضكم فیفقه وات،األص

 تعرفون التي والقلوب: أي) َواألْفِئَدةَ ( ،بعض من بعضا بها وتمیزون بها فتتعارفون ،األشخاص
 هللا فاشكروا بكم ذلك فعلنا: أي) َتْشُكُرونَ  َلَعلَُّكمْ ( ،بها فتفقهون وتفكرون فتحفظونها ،األشیاء بها

 له یكن ولم الشكر، في شركاء له فجعلتم واألنداد، اآللهة دون ذلك، من علیكم به أنعم ما على
  )١(."شریك نعمه من علیكم به أنعم فیما

 المرئیات، یحسون بها تيال واألبصار األصوات، یدركون به الذي السمع تعالى رزقهمو "
 بین یمیز به والعقل الدماغ: وقیل ح،الصحی على القلب مركزها التي - العقول وهي - واألفئدة
 كبر كلما قلیال قلیال التدریج على لإلنسان تحصل والحواس القوى وهذه ،ونافعها ضارها األشیاء

  .أشده یبلغ حتى وعقله وبصره سمعه في زید
 بكل فیستعین تعالى، ربه عبادة من بها لیتمكن اإلنسان؛ في هذه تعالى جعل وٕانما

 ِإنَّ (: قال أنه r اهللا رسول عنt  هریرة أبو قد روىف )٢("مواله طاعة على وقوة وعضو جارحة
 ِممَّا ِإَليَّ  َأَحبَّ  ِبَشْيءٍ  َعْبِدي ِإَليَّ  َتَقرَّبَ  َوَما ِبالَحْرِب، آَذْنُتهُ  َفَقدْ  َوِلی ا ِلي َعاَدى َمنْ : َقالَ  اللَّهَ 

 الَِّذي َسْمَعهُ  ُكْنتُ : َأْحَبْبُتهُ  َفِإَذا ُأِحبَُّه، َحتَّى ِبالنََّواِفلِ  ِإَليَّ  َیَتَقرَّبُ  َعْبِدي َیزَالُ  َوَما َعَلْیِه، اْفَتَرْضتُ 
 َسأََلِني َوإِنْ  ِبَها، َیْمِشي الَِّتي َوِرْجَلهُ  ِبَها، َیْبِطُش  الَِّتي َوَیَدهُ  ِبِه، ُیْبِصرُ  الَِّذي َوَبَصَرهُ  ِبِه، َیْسَمعُ 

 الُمْؤِمِن، َنْفسِ  َعنْ  َتَردُِّدي َفاِعُلهُ  َأَنا َشْيءٍ  َعنْ  َتَردَّْدتُ  َوَما َألُِعیَذنَُّه، ِنياْسَتَعاذَ  َوَلِئنِ  َألُْعِطَینَُّه،
  )٣( )َمَساَءَتهُ  َأْكَرهُ  َوَأَنا الَمْوتَ  َیْكَرهُ 

 یسمع فال وجل، عز هللا كلها أفعاله صارت الطاعة أخلص إذا العبد أن: الحدیث فمعنى
 عز اهللا طاعة في إال یمشي وال یبطش وال له، اهللا شرعه ما: أي ،اهللا إال یبصر وال اهللا، إال

: بها یمشي التي ورجله(: قوله بعد أخرى روایةٍ  في جاء ولهذا كله؛ ذلك في باهللا مستعینا وجل،
 السمع لكم وجعل(: تعالى قال ولهذا ؛)یمشي وبي یبطش، وبي یبصر، وبي یسمع، فبي"

 َأْنَشَأُكمْ  الَِّذي ُهوَ  ُقلْ  [:األخرى اآلیة في تعالى قال كما )تشكرون لعلكم واألفئدة واألبصار
 َوإَِلْیهِ  اْألَْرضِ  ِفي َذرََأُكمْ  الَِّذي ُهوَ  ُقلْ  * َتْشُكُرونَ  َما َقِلیًال  َواْألَْفِئَدةَ  َواْألَْبَصارَ  السَّْمعَ  َلُكمُ  َوَجَعلَ 

  ] ٢٤ ،٢٣: الملك[ ]ُتْحَشُرونَ 

                                                           
  .)٢٦٥/ ١٧(جامع البیان  -  ١
  .)٥٩٠/ ٤( كثیر البن تفسیر القرآن العظیم -  ٢
  .)١٠٥/ ٨(  ٦٥٠٢البخاري كتاب الرقاق، باب التواضع، ح  صحیح -  ٣
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 ،والسمع ،العبادة جعل تعالى اهللا ألن ؛)واألفئدة واألبصار السمع لكم اهللا وجعل: (وقوله    
 أخرجهم ما بعد والعقل ،العلم وأعطاهم أمهاتهم، بطون من یخرجهم أن قبل واألفئدة ،واألبصار

 فاهللا یجهلون، ما على قفونوت علمونت بها التي الحواسَّ  لكم خلق: َأيْ  ،أمهاتهم بطون من
   .النعمة شكروای لكيو  والعلوم، المعارف بها وادلیستفی الحواس هذه مأعطاه

 للعبد صلی فال علم، لكل مفتاح وألنها وفضلها لشرفها الثالثة؛ األعضاء هذه خصو 
هي من  والباطنة ،الظاهرة والقوى ،األعضاء فسائر وٕاال ،الثالثة األبواب هذه أحد من إال علم
 أن ألجل وذلك به، الالئقة الحالة إلى حدأ كل یصل أن إلى فشیئا شیئا فیهم ینمیها وجعلاهللا 

 ذلك غیر في استعملها فمن اهللا، طاعة في الجوارح هذه من أعطاهم ما باستعمال اهللا، یشكروا
  )١( .المقابلة بأقبح النعمة وقابل علیه حجة كانت
  :المعنى اللغوي: ثانیاً 

 ُقدم وقد صدر،ال من القلب بمنزلة منه منزل القلب، وسط وهو فؤاد، جمع: واألفئدة
، أو تشكرون لعلكم والكثیر القلیل یتناول األصل في مصدرا لكونه ،على األبصار واألفئدة السمع

 إدراك من أقدم إدراكه ألن أو الوحي تلقي طریق أنه لما البصر على السمع تقدیمكان  إما
 ِإنْ  َأرََأْیُتمْ  ُقلْ [: تعالى قولهكو  ] ٣١: یونس[ ]َواْألَْبَصارَ  السَّْمعَ  َیْمِلكُ  َأمَّنْ [ :تعالى قولهك البصر

   )٢(.]٤٦: األنعام[ ]َوَأْبَصاَرُكمْ  َسْمَعُكمْ  اللَّهُ  َأَخذَ 
 بطون من الناس أخرج فاهللا واإلبداع، الخلق: تعالى قدرته مظاهر منأن  ویرى الباحث

 والفؤاد، ،والبصر ،السمع وهي ،اإلدراك وسبل العلم طرق لهم وخلق شیئا، یعلمون ال أمهاتهم،
 من الخیر وتمییز ،الفهم مفتاح لإلنسان العقل اهللا وجعل فیها، ونیعیش التي البیئة أحوال لمعرفة
 باستعمال علیكم، اهللا نعم لتشكروا ؛النعم بهذه الناس أیها أمدكم واهللا الضرر، من والنفع الشر،

 الشكر ولیس أمركم، فیما وتطیعوه ربكم، عبادة من ولتتمكنوا أجله، من خلق فیما عضو كل
  .وأمره اهللا لحكم امتثال وٕانما باللسان، التعبیر تردد مجرد

 أمه بطن من ومخرجه باحث، وكل عالم كل مولدهي  )اُألمَّهاتِ  ُبُطونِ (واآلیة تبین أن 
 كفایة فیه وجعل للبشر، أراده الذي بالقدر اهللا من هبة علم من ذلك بعد كسبه وما! شیئاً  یعلم ال

                                                           
معالم التنزیل في تفسیر ، )٦١٤/ ١(یز للواحدي ، الوج)٣٣/ ٦(الكشف والبیان عن تفسیر القرآن : انظر -  ١

، تیسیر الكریم الرحمن )٢٨٤/ ٢(، بحر العلوم )٢٥٠/ ٢٠(، مفاتیح الغیب أو التفسیر الكبیر )٩٠/ ٣( القرآن
)٤٤٥/ ١.(  
، التحریر )٢١٩/ ٣(، فتح القدیر للشوكاني )١٣٢/ ٥(إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم : انظر -  ٢
  ).٢٣٢/ ١٤(لتنویر وا
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 لم یولد حین فاإلنسان ،الوجود هذا من لهم المكشوف المحیط في الكوكب، هذا ىعل حیاتهم
 وأصول اإلدراك آالت هفی اهللا فجعل ،تدریجا األشیاء تنقل حواسه تأخذ ثم بشيء علم له یكن

 أرقت، وأصله الماء أهرقت في زادوها كما للتأكید الهاء فزیدت أمات، )األمهات( وأصل ،التفكر
  )١(.والرحم ،والكبد ،والمعدة ،األمعاء وفیه العانة، إلى الصدر ضلوع ینب ما )والبطن(

َواللَُّه َخَلَق ُكلَّ َدابٍَّة ِمْن َماٍء َفِمْنُهْم َمْن َیْمِشي َعَلى َبْطِنِه َوِمْنُهْم [: قال تعالى :اآلیة الخامسة
َه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َیْخُلُق اللَُّه َما َیَشاُء ِإنَّ اللَّ  َمْن َیْمِشي َعَلى ِرْجَلْیِن َوِمْنُهْم َمْن َیْمِشي َعَلى َأْرَبعٍ 

  ]٤٥: النور[ ]َقِدیرٌ 
 :القراءات: أوالً 

 بألف،) دابة كل خالق واهللا: (والكسائي حمزةقرأ  ) َماءٍ  ِمنْ  َدابَّةٍ  ُكلَّ  َخَلقَ  َواللَّهُ : (قوله
 ]َشْيءٍ  ُكلِّ  َخاِلقُ  اللَّهُ [: قوله) خالق: (قرأ من حّجةو  .ألف بغیر دابة كل خلق: الباقون وقرأ

 )خلق(: قرأ ومن ،]١٠٢ :األنعام[ ]َفاْعُبُدوهُ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َخاِلقُ  ُهوَ  ِإالَّ  ِإَلهَ  َال [: وقوله ]٦٢ :الزمر[
  ] ١٩ :إبراهیم[ ]َواْألَْرَض  السََّمَواتِ  َخَلقَ  اللَّهَ  َأنَّ  َترَ  أََلمْ [: قوله وحّجته مضى، فیما ذلك فعل فألّنه

 متقاربتا مشهورتان قراءتان وهما )٢(."]٢:الفرقان[ ]َتْقِدیرًا َفَقدََّرهُ  َشْيءٍ  ُكلَّ  َوَخَلقَ [: وقوله
   )٣(.فمصیب القارئ قرأ فبأیتهما المعنى،

  :جماليالتفسیر اإل: ثانیاً 
) َبْطِنهِ  َعَلى َیْمِشي َمنْ  َفِمْنُهمْ ( :وقوله نطفة، من: يأ) َماءٍ  ِمنْ  َدابَّةٍ  ُكلَّ  َخَلقَ : (وقوله

 على قوائم له لما یكون إنما المشي ألن؛ البطن على یكون ال والمشي، أشبهها وما كالحیات
) ِرْجَلْینِ  َعَلى َیْمِشي َمنْ  َوِمْنُهمْ : (قال كما جاز، له قوائم ال ما قوائم له ما خالط لما وأنه التشبیه

  .البهائمك) َأْرَبعٍ  َعَلى َیْمِشي َمنْ  َوِمْنُهمْ ( كالطیر،
 والسیر السیر، منه المراد أن: والجواب البطن؟ على المشيء یتصور كیف: قیل فإن   
 والطیر، آدم بني مثل: يأ )رجلین على یمشي من ومنهم(: وقوله البطن، وعلى القوائم في عام
  .دابة فهو األرض على یدب ما كل ألن بلى؛: قلنا دابة؟ الطیر أیسمى: قیل فإن

 الحیوان فاعتماد زادت وٕان القوائم ألن األربع؛ على یزد لم فإنما معروفةال القراءة علىو 
 األربع من أكثر على مشیت وٕان إنها: ویقال أربعة، على تمشي فكأنها األربعة، جهاته على
 لمن  )من( وكلمة )یمشي من ومنهم(: قال: قیل فإن أربع، على تمشي كأنها الصورة في فهي

                                                           
  .)٢٣٢/ ١٤( والتنویر التحریر: انظر -  ١
  .)٣٢٦/ ٥( السبعة للقراء الحجة: انظر -٢

  .)٢٠٣/ ١٩( البیان جامع: انظر -  ٣
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 یعقل، من جمع إذا الكالم ألن ؛)من( بكلمة ذكر إنما أنه: عنه لجوابوا یعقل، ال لما لیس یعقل
 )١(.یعقل ال ما على یعقل من غلب یعقل ال ومن

 ُكلِّ  َعَلى اللَّهَ  ِإنَّ ( الخلق من یشاء ما اهللا یحدث: یقول) َیَشاءُ  َما اللَّهُ  َیْخُلقُ (: وقوله
 ال قدرة ذو غیره، األشیاء من یشاء ما وخلق وخلقه، ذلك إحداث على اهللا إن: یقول) َقِدیرٌ  َشْيءٍ 
  )٢(.أراد شيء علیه یتعّذر

 كل على اهللا إن یشاء ما اهللا یخلق(: سبحانه قوله الموضع هذا فيیقال  كالم وأحسن
 الحیوانات، هذه أحوال على المطلع فهو بالكل والعالم الكل على القادر هو ألنه ؛)قدیر شيء
 وال یشاء ما یخلق الذي هو بل أسرارها، من ذرة إلى صلی خاطر وأي علیها یقف عقل فأي

  .دافع وال مانع منه یمنعه
 كل خلق أنه المعنى ألن: قلت ماء؟ من قوله في الماء نكر لم: قلت فإن": یقول الزمخشري

 خالف ثم النطفة، وهو مخصوص ماء من خلقها أو ،الدابة بتلك مختص الماء من نوع من دابة
 على الزحف سمى لم: قلت فإن .ناس ومنها بهائم ومنها هوام فمنها لنطفة،ا من المخلوقات بین

 ،األمر هذا مشى قد: المستمر األمر في قالوا كما االستعارة، سبیل على: قلت مشیا؟ البطن
  )٣(."أمر له یتمشى ال فالن: ویقال

 جمیع ألن ؛األكثر على یمشي ما ذكر عن َأْرَبعٍ  َعلى َیْمِشي ما بذكر اهللا اكتفىو 
 ال الخلقة في زیادة بعضه في األرجل وكثرة ،مشیه قوام وهي أربع على اعتماده إنما الحیوان
  )٤(.جمیعها إلى مشیه في الحیوان ذلك یحتاج

  .نووالعی السیقان،و التراقي، و ، ةلسناأل : المطلب الثاني
ال من أفضل النعم التي أنعمها اهللا على اإلنسان األلسن والعیون، فبدون اللسان 

من قضاء حوائجه، فكانت نعمة  هیستطیع اإلنسان أن یعبر عما یجول في خاطره، وعما یرید
غلي النعم على الفرد، فبدونها ال أهي من فنعمة العین  اللسان من أفضل النعم، إضافة لذلك

وال یستدل على الطریق، وال یستطیع أن یتأمل في مخلوقات  ،ر األشیاءأن یبص الفرد یستطیع
والعیون، ومن هذه  ةاأللسنتتحدث عن  الكریم وقد ذكر القرآن أكثر من آیٍة في القرآناهللا، 

  :اآلیات
                                                           

  .)٤٢٣/ ٣( ، معالم التنزیل في تفسیر القرآن)٥٤٠/ ٣( السمعاني تفسیر: انظر -  ١
  .)٢٠٤/ ١٩( البیان جامع: انظر -  ٢
، )٤٠٧/ ٢٤( الكبیر التفسیر أو الغیب مفاتیح: وانظر ،)٢٤٦/ ٣( التنزیل غوامض حقائق عن الكشاف - ٣

  .)٢٦٦/ ١٨( والتنویر التحریر
 .)١٩١/ ٤( العزیز الكتاب تفسیر في الوجیز المحرر: انظر -  ٤
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 ]١٦: القیامة[ ]َال ُتَحرِّْك ِبِه ِلَساَنَك ِلَتْعَجَل ِبهِ [ :قال تعالى :األولى آلیةا
  :النُُّزولِ  َسَببُ : أوالً 
 َأنْ  ُیِریدُ  ِلَساَنهُ  ِبهِ  ُیَحرِّكُ  اْلُقْرآنُ  َعَلْیهِ  َنَزلَ  َذاإِ ( r اللَّهِ  َرُسولُ  َكانَ : َقالَ t  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنْ   

 َشَفَتْیِه، ِبهِ  ُیَحرِّكُ  َفَكانَ : َقالَ  )ِبهِ  ِلَتْعَجلَ  ِلَساَنكَ  ِبهِ  ُتَحرِّكْ  َال (: َوَتَعاَلى َتَباَركَ  اللَّهُ  َفَأْنَزلَ  َیْحَفَظُه،
  )١()َشَفَتْیهِ  ُسْفَیانُ  َوَحرَّكَ 
  :جماليتفسیر اإلال: ثانیاً 
في  واواختلف ،به لتعجل لسانك بالقرآن محمد یا تحّرك ال: r محمد لنبیه تعالى یقولو       

كْ  ال: (له قیل أجله من الذي السبب  ألنه ذلك؛ له قیل: بعضهم فقال) ِبهِ  ِلَتْعَجلَ  ِلَساَنكَ  ِبهِ  ُتَحرِّ
 فإنَّا به تعجل ال: له قیلف إیاه، حبه من حفظه یرید به عجل شيء منه علیه نزل إذا كان

كوكان  ،علیك َسنحفُظه كْ  ال: (اهللا فأنزل لیحفظه، شفتیه یحرِّ  َعَلْیَنا ِإنَّ  ِبهِ  ِلَتْعَجلَ  ِلَساَنكَ  ِبهِ  ُتَحرِّ
  .)َوُقْرآَنهُ  َجْمَعهُ 

 ُذكر الذي القول التنزیل، ظاهر علیه دلّ  بما القولین وأشبه": والراجح كما یقول الطبري      
 تحریك عن نهى إنما أنه ینبئ() َوُقْرآَنهُ  َجْمَعهُ  َعَلْیَنا ِإنَّ : (قوله أن وذلك ،t عباس ابن عن

 من r النبيّ  من تكون كانت إنما للتذكر دراسته أن ومعلوم جمعه، قبل فیه متعجال به اللسان
  )٢(".)ذلك من یدرس ما له اهللا جمع بعد
 اهللا صلوات جبریل دام ما الوحى قراءةب :أي) لسانك به تحرك ال(: المعنى والواضح من    

 والسؤال الحفظ في یعجل كان كأنهو  ،منك یتفلت ولئال عجلة، على لتأخذه، به لتعجل یقرأ علیه
   .ونحوه العلم، على الحراص بعض رىن كما جمیعا، المعنى عن
 رسول كانف األمر، هذا r اهللا رسول یؤمر أن الموجب السبب في المتأولون واختلف      
 ما ببعض النطق أراد ربما ،تعالى اهللا ذات في واالجتهاد الرسالة أداء على لحرصه r اهللا

 َإن َقْبلِ  ِمن بالقرآن َتْعَجلْ  َوالَ [: اآلیة هذه ونظیر ،مرفأُ  الوحي إیراد كمال قبل إلیه أوحي
 القرآن ىینس أن یخاف كان r اهللا رسول أن سببها كان: وقیل ]١١٤: طه[ ]َوْحُیهُ  ِإَلْیكَ  قضىیُ 

   )٣(.ذلك في اآلیة فنزلت وشق، علیه ذلك غلب حتى یدرسه فكان
                                                           

 َحَسنٌ  َحِدیثٌ  َهَذا )٢٨٧/ ٥( ٣٣٢٩، أبواب تفسیر القرآن، باب ومن سورة القیامة، ح الترمذي سنن -١
  .یحٌ َصحِ 

  .)٦٦- ٦٥/ ٢٤( البیان جامع -  ٢
، )٣٧١/ ٤( التفسیر علم في المسیر زاد، )٤٠٤/ ٥( العزیز الكتاب تفسیر في الوجیز المحرر: انظر -٣

 للزحیلي المنیر التفسیر، )٥٥٩/ ١٩( الكتاب علوم في اللباب، )٢٧٩/ ٨( كثیر البن تفسیر القرآن العظیم
  .)١٥٧/ ١٥( المعاني روح، )٢٦٢/ ٢٩(
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َراقِيَ [ :قال تعالى: اآلیة الثانیة   ]٢٦: القیامة[ ]َكالَّ إَِذا َبلََغِت التَّ
  :جماليالتفسیر اإل: أوالً 

 لم وٕان وجاز الروح :أي )بلغت إذا( )١( اآلخرة على الدنیا إیثار عن ردع )كال: (قوله
 روحه بلغت إذا وأنه، الموت حالةوالمعنى إذا بلغت  )٢(.علیها تدل اآلیة ألن ؛ذكر لها یجرِ 

  )٣(.والراحة الشفاء به یحصل أن یظن وسبب، وسیلة كل ویطلب الكرب، یشتد فحینئذ التراقي،
  :المعنى اللغوي: ثانیاً 

 إحدى والتَّْرُقَوة ،قبلها ما كسارالن یاءً  واُوها ُقِلَبتْ  )َتراِقوُ ( أصُلها َتْرُقَوة، جمع: )والتَّراِقي(
 الحواجب غلیظِ : باب ِمنْ  تكونُ  هذا فعلى َتْرُقَوتان إنسانٍ  ولكلِّ : الزمخشري قال الصدِر، ِعظامِ 

  . الَحْشَرَجةِ  موِضعُ : والتراِقي ،المناكب وعریضِ 
 الِعظامُ : الزمخشري ذكرو  ،والعاِتق النحرِ  ُثْغَرةِ  بین ما ُوِصلَ  َعْظمٌ  التَّْرُقَوةُ : الراغب ذكرو 
 إدخالُ  علیه َیُدلُّ  زائدٌة، والواوُ  أصلٌ  فالتاءُ  َفْعُلوة، ووزنها وِشمالٍ  یمینٍ  عن النَّْحرِ  لُثْغَرةِ  المكتِنفةُ 

 ولیست َفْعُلوة، وهي َتْرُقَوة جمع: )والتراقي(: )٤(البقاء أبو ذكرو  )َتَرق( مادة في إیاها اللغةِ  أهل
 نقرة بینعظم : ، أيالحلقوم من قریبة عظمة وهي) والتراقي( )٥().رقو( المالك في لیس إذ َتْفُعَلة،
  )٦( .والعاتق النحر

  ]٢٩: القیامة[ ]َواْلَتفَِّت السَّاُق ِبالسَّاقِ [ :قال تعالى :اآلیة الثالثة
      :جماليالتفسیر اإل

 في الدنیا كرب لشدة رةاستعا هذه :لفقی )ِبالسَّاقِ  السَّاقُ  َواْلَتفَّتِ ( :قوله معنى في واختلف    
 كما وهذا له، اختلطا قد الحالین بین ألنه ؛منها یوم أول في اآلخرة كرب وشدة ،منها یوم آخر
 ]ساقٍ  َعنْ  ُیْكَشفُ  َیْومَ [ :تعالى قوله في التأویالت بعض وعلى ساق، عن الحرب شمرت تقول

 هو: لوقی ،الكفن لفهما :أي تكفینه عند المیت ساق والمراد حقیقة، هي: لوقی ]٤٢: القلم[
 أسوق المراد: الضحاك وقال هذا، على هذا ویركب ویبسط یقبض ألنه ؛المرض بشدة التفافهما

                                                           
  . )٢٦٧/ ٥( التأویل وأسرار التنزیل أنوار: انظر -  ١
  .)٥٧٣/ ٣( التأویل وحقائق التنزیل مدارك: انظر -  ٢

  .)٩٠٠ /١( الرحمن الكریم تیسیر ،)٤٣٤/ ٢( التنزیل لعلوم التسهیل: انظر -  ٣
 النحويّ  الّضریر غداديّ الب العكبريّ  البقاء أبو الدین محب اإلمام الحسین بن اهللا عبد بن الحسین بن اهللا عبد -٤

 وثالثین ثمان سنة اوائل في ببغداد ولد اللغوّي، الفرضيّ  المفسر الفقیه المقرئ اإلعراب، صاحب الحنبلي
  .)٢٣١/ ١( للداوودي المفسرین طبقات .وخمسمائة

  .)٥٧٨/ ١٠( المكنون الكتاب علوم في المصون الدر: انظر -  ٥
  .)٤١٠/ ٥( للشوكاني القدیر فتح، )٢٨١/ ٨(ثیرك البن تفسیر القرآن العظیم: انظر -  ٦
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 إلى بدنهیجهزون  الءوهؤ  السماء إلى روحه یجهزون هؤالء ألن ؛والمالئكة اإلنس من حاضریه
  )١(.قبره
 الذهاب، وشدة ولذاتها لدنیاا مفارقة شدة التفت :أي )بالساق الساق التفت(: بقوله والمراد    
 وغم األعداء، شماتة وشدة الجاه، وترك المال، وترك الولد، وترك األهل، ترك شدة التفت أو

 التفت أو اهللا، على والقدوم اآلخرة إلى الذهاب كشدة كثیرة، هناك فالشدائد وبالجملة األولیاء،
 العضو هذا الساق من المراد أن: أو ،الغربة دار إلى الذهاب وشدة واألولیاء، األحباب ترك شدة

 حلول عند علیها والتوت بساقه ساقه والتفت )بالساق الساق والتفت(: وقیل )٢(.المخصوص
   )٣(.الموت

: البلد[ ]َوَهَدْیَناُه النَّْجَدْینِ  *َوِلَساًنا َوَشَفَتْیِن  *َلْم َنْجَعْل َلُه َعْیَنْیِن أ[: قال تعالى :ةاآلیة الرابع 
١٠ - ٨[  

  :جماليالتفسیر اإل: أوالً 
 من ذلك وغیر والنطق، ،والبصر ،للجمال )َوَشَفتَْینِ  َوِلَساًنا َعْیَنْینِ  َلهُ  َنْجَعلْ  َأَلمْ (: قولهو       

 من تقتضي الجزیلة، المنن فهذه، الدین نعم في قال ثم الدنیا، نعم فهذه فیها، الضروریة المنافع
 هذا ولكن معاصیه، على بها یستعین ال وأن نعمه، على اهللا ویشكر اهللا، بحقوق یقوم أن العبد

، جوارحه وهي الحجة، تقوم بها التي نعمه اإلنسان على تعالى عدد، و ذلك یفعل لم اإلنسان
 عن به یترجم ولسانا ،المرئیات بهما یبصر عینان :أي) عینین له نجعل ألم: (قوله تعالىو 

 وغیر ،والنفخ ،والشرب ،واألكل ،النطق على ابهم ویستعین ،فیه على یطبقهما وشفتین ،ضمائره
 یذكر ولم، بالجمیع إال صحت ال والكالم العبارة نعمة ألن ؛باللسان )الشفتین( تعالى وقرن ذلك،

 أن على ذكر ما بها له جعلنا التي بالقدرة قادرین ألسنا: والمعنى یستلزمه، الكالم ألن ؛السمع
    )٤(.ویغلبه اومهفیق وأكثر له جعلنا ما مثل لغیره نجعل

، أحد یره لم أن ظنه إنكار المعلل وألن ؛المشاعر أنفع ألنهما ؛العینین على واالقتصار    
 وال ،الشفتین بدون اللسان ینطق فال معا بهما تحصل اإلبانة ألن ؛اللسان مع الشفتین وذكر

                                                           
 .)٣٧٢/ ٤( التفسیر علم في المسیر زاد، )٤٠٦/ ٥( العزیز الكتاب تفسیر في الوجیز المحرر: انظر -  ١
  .)٧٣٥/ ٣٠(مفاتیح الغیب : انظر -  ٢
 أیسر، )٤١٠/ ٥( للشوكاني القدیر ، فتح)٦٨/ ٩( الكریم الكتاب مزایا إلى السلیم العقل إرشاد: انظر - ٣

  .)٤٧٩/ ٥( للجزائري التفاسیر
/ ٤(، الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل )٤٨٤/ ٥(المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز : انظر -  ٤

 العقل إرشاد، )٥٦/ ٢٢(، نظم الدرر في تناسب اآلیات والسور )٣١٣/ ٥(، أنوار التنزیل وأسرار التأویل )٧٥٥
  .)٩٢٥ /١( الرحمن الكریم ،  تیسیر)١٦١/ ٩( كریمال الكتاب مزایا إلى السلیم
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 الشفتین على وال ،اللسان على یقتصر لم أنه القرآن دقائق ومن ،اللسان بدون الشفتان تنطق
 مزید له بما فیه فجيء استدالل مقام المقام ألن؛ علیه یقتصروا أن العرب كالم عادة خالف
  )١(.النطق آلة لخلق تصویر

  :المعنى اللغوي: ثانیاُ 
 انفتاحهما ومن الماء، یمتص وبهما وأسنانه الفم تستران اللتان الجلدتان هما )والشفتان(      

  .هنا المقصود وهو النطق بها التي وفالحر  أصوات تتكیف وانغالقهما
أنه نجد : فمنهم من قال )النجدین(اختلف أهل العلم بمعنى ) النَّْجَدْینِ  َوَهَدْیَناهُ : (قولهو     

أنه الثدیین، وهناك أقواٌل متعددة،؛ لكن الراجح كما ذكره : الخیر ونجد الشر، ومنهم من قال
 غیر نعلمه ذلك في قول ال أنه وذلك والشّر، رالخی طریق بذلك ُعِني: قال من قول: " الطبري
 ِنَعمه العبد على عّدد إذ تعالى اهللا فإن اللبن، سبیلي كانا وٕان والثدیان ذكرنا، اللذین القولین
 ]السَِّبیلَ  هُ َهَدْیَنا ِإنَّا َبِصیرًا َسِمیًعا َفَجَعْلَناهُ  َنْبَتِلیهِ  َأْمَشاجٍ  ُنْطَفةٍ  ِمنْ  اإلْنَسانَ  َخَلْقَنا ِإنَّا[: بقوله

 َوَهَدْیَناهُ : (قوله فكذلك نعمه، من الخیر سبیل إلى إیاه هدایته علیه عّدد ٕانماو  ،]٢: نساناإل[
  )٢(.")النَّْجَدْینِ 

  ]٢٧: طه[ ]َواْحُلْل ُعْقَدًة ِمْن ِلَساِني[ :قال تعالى :ةخامسال اآلیة
  :جماليأوًال التفسیر اإل

 فمن بكمالها العقدة زوال في لفختُ اُ  )قولي یفقهوا يلسان من عقدة واحلل(: قوله تعالى      
 ُهوَ [ :بقوله احتج یقل لم ومن ]٣٦: طه[ ]ُموَسى َیا ُسْؤَلكَ  ُأوِتیتَ  َقدْ [ :بقوله تمسك به قال

 بأنه األول عن وأجاب ]٥٢: الزخرف[ ]ُیِبینُ  َیَكادُ  َوَال [ :وقوله ]٣٤: القصص[ ]ِلَساًنا ِمنِّي َأْفَصحُ 
 األمر، جواب یفقهوا وجعل نكرها ولذلك اإلفهام تمنع عقدة بل مطلقا لسانه عقدة حل یسأل لم

  )٣(.احلل صلة یكون وأن عقدة صفة یكون أن یحتمل لساني ومن
 التعبیر فصاحة یرزقه بأن اللسان وهو التبلیغ آلة سالمة ربه علیه السالم  موسى سألوقد     

 الخیط أو الحبل في بالعقدة اللسان حبسة فشبه عبارة، بأوضح مراده أداء على والمقدرة
  .استعماله سرعة تمنع ألنها ؛ونحوهما

  
  

                                                           
  .)٣٥٤/ ٣٠( والتنویر التحریر: انظر -  ١
  .)٤٣٩/ ٢٤(جامع البیان  -  ٢
  .)٢٦/ ٤( التأویل وأسرار التنزیل أنوار: انظر -  ٣
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  :المعنى اللغوي: ثانیاً 
 بمعنى فعلة بزنة وهي منه، آخر ببعض الحبل أو الخیط بعض ربط موضع: والعقدة      

 تصرف لعدم االستعارة وجه على الحروف ببعض أو بالكالم النطق عسر على أطلقت مفعول
 كفرح، اللسان عقد: یقالو  ،حبسة لها ویقال مصرحة، استعارة وهي بالكلمة النطق عند اللسان

 طریقة على العقدة المناسب الحل فعل إلزالتها ؛واستعار الكالم یبین ال كان إذا أعقد فهو
 إلى یرجع سؤال ذلك ألن ؛)لساني من عقدة واحلل( :قوله مع بذلك یأت ولم ،المكنیة االستعارة

 عقدة وتنكیر ،التبیین بالم لها یأتي حتى إلیه راجعة فائدتها فلیست فرعون إلى اهللا لةرسا تبلیغ
  ) ١(.شدیدة عقدة :أي للتعظیم،

وُح اْألَِمیُن [ :قال تعالى :ةسادسال آلیةا ِبِلَساٍن *  َعَلى َقْلِبَك ِلَتُكوَن ِمَن اْلُمْنِذِرینَ * َنَزَل ِبِه الرُّ
  ]١٩٥ - ١٩٣: الشعراء[ ]َعَرِبيٍّ ُمِبینٍ 

  :القراءات: أوالً 
 في وعاصم عمرو وأبو ونافع كثیر ابن فقرأ" )األمین الروح به نزل(: تعالى قوله في اختلفوا    

 روایة في وعاصم عامر ابن وقرأ ًا،رفع )األمین الروح( الزاي خفیفبت )به لَ زَ نَ (: حفص روایة
  )٢(."نصبا) األمین ّروحال( الّزاي، مشّددة) به نّزل: (والكسائي وحمزة بكر أبي

: ومن قرأ ،جبریل وهو محمد، على بالقرآن نزل الذي هو األمین الروح أن: بمعنى رفعا: فمن قرأ
  .السالم علیه جبریل وهو األمین، الروح بالقرآن نزل العالمین رب أن: بمعنى ،نصباً 
 متقاربتا األمصار، قّراء فى مستفیضتان قراءتان إنهما: ذلك فى القول من والصواب    

 ینزل لم بالقرآن، محمد على نزل إذا األمین الروح أن وذلك فمصیب، القارئ قرأ فأیتهما المعنى،
 به أنزله إذا اهللا وأن باهللا، إیمان ذو كذلك ذلك أن یجهل ولن بالنزول، إیاه اهللا بأمر إال به

  )٣(.نزل
  :جماليالتفسیر اإل: ثانیاً 
 معه تثبت الذي كالروح فهو الدین باب في الخلق نجاة ألنه ُسمَي جبریل بالروح؛: وقیل    

 ما على مؤتمن ألنه ؛أمینا وسماه روح أبدانهم في الذین كالناس ال كله روح ألنه؛ :وقیل الحیاة،
  )٤(.غیرهم وٕالى السالم، علیهم األنبیاء إلى یؤدیه

                                                           
  .)١٩٢/ ١١( ، تفسیر الجامع ألحكام القرآن)٢١٢/ ١٦(التحریر والتنویر : انظر -١
  .)٣٦٨/ ٥( ةالسبع للقراء الحجة -  ٢
  .)٣٩٦/ ١٩( البیان جامع: انظر  -٣
  .)٥٣٠/ ٢٤( الكبیر التفسیر أو الغیب مفاتیح: انظر -  ٤
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 ،بقلبك وعیته حتى محمد، یا علیك فتاله األمین الروح به نزل: أي) َقْلِبكَ  َعَلى( وقوله    
 َقْلبٌ  َلهُ  َكانَ  ِلَمنْ  َلِذْكَرى َذِلكَ  ِفي ِإنَّ [ :تعالى قال كما المعلومات قبول به ما على یطلق: والقلب

 قرئ إذا كان ألنه هاهنا؛ القلب ذكرو  ،وعقل إدراك :أي] ٣٧: ق[ ]َشِهیدٌ  َوُهوَ  السَّْمعَ  أَْلَقى َأوْ 
  )١(.أبدا تنساه فال فثبت، قلبك، فوعاه علیك زلن: أي: الزجاج قال و ،قلبه وعاه علیه
 أنزله إنما كان وٕان قلبك على: قال إنما أنه: األول: قوالن ففیه )قلبك على(: قوله وأما      

 فیوثق التغییر علیه یجوز ال قلبه في متمكن للرسول محفوظ المنزل ذلك أن به لیؤكد علیه
 )المنذرین من لتكون(: قال ولذلك المقصود هو أنه تعالى اهللا بین الذي منه الواقع باإلنذار
 األعضاء سائر وأما واالختبار، التمییز موضع ألنه ؛الحقیقة في المخاطب هو القلب أن: الثاني

  )٢(.له فمسخرة
 مكانة ذو أمین، كریم ملك به نزل": أي )المنذرین من لتكون قلبك على: (قولهمعنى و       
 والنقص؛ ،والزیادة ،الدنس من سالما محمد، یا )قلبك على( األعلى، المأل في مطاع اهللا، عند

 المؤمنین به وتبشر وكذبه، خالفه من على ونقمته اهللا بأس به لتنذر: أي) المنذرین من لتكون(
 بلسانك )أنزلناه( إلیك أنزلناه الذي القرآن هذا: أي )مبین عربي بلسان(: وقوله، له المتبعین
 إلى دلیال للحجة، مقیما للعذر، قاطعا ظاهرا، واضحا بینا لیكون ،الشامل الكامل الفصیح العربي
   )٣(."المحجة

 أوال تنزل الروحانیة المعاني ألن ؛به فتخصیصه العضو به أرید إن) على قلبك(: وقوله      
   )٤( .التعلق من بینهما لما ؛القلب إلى منه تنتقل ثم الروح على
  )٥(.الباطنة لحواسا من مدرك أول ألنه القلب؛ تخصیص ووجه    

َواْألَْرِض َواْخِتَالُف أَْلِسَنِتُكْم َوأَْلَواِنُكْم ِإنَّ  السََّمَواتِ َوِمْن آَیاِتِه َخْلُق [ :قال تعالى :ةاآلیة السابع
  ]٢٢: الروم[ ]اٍت ِلْلَعاِلِمینَ ِفي َذِلَك َآلیَ 
 :جماليالتفسیر اإل

 ألسنتكم واختالف، ولغاتها ألسنتكم منطق اختالفو : یقول) َأْلِسَنِتُكمْ  َواْخِتالفُ ( :وقوله      
   .واحدةٍ  وامرأةٍ  واحدٍ  رجلٍ  بنو وأنتم، أجسامكم ألوان واختالف: یقول) َوَأْلَواِنُكمْ ( وأعجمي فعربي

                                                           
  .)٣٤٨/ ٣( التفسیر علم في المسیر زاد، )٣٩٦/ ١٩( البیان جامع، )٦٦/ ٤( السمعاني تفسیر: انظر -١
  )٥٣٠/ ٢٤( الكبیر التفسیر أو الغیب مفاتیح: انظر -  ٢

  .)١٦٢/ ٦( كثیر البن العظیم القرآن تفسیر -  ٣

  .)٢٦٤/ ٦( الكریم الكتاب مزایا إلى السلیم العقل إرشاد: انظر -  ٤

  .)١٣٥/ ٤( للشوكاني القدیر فتح: انظر -٥
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 وأقدره وضعها وألهمه ،لغته صنف كل علم بأن لغاتكم :أي )ألسنتكم واختالف: (قولهو       
 وجه كل من الكیفیة في متساویین منطقین تسمع تكاد ال نكفإ ،وأشكاله نطقكم جناسأ وأ ،علیها

 وألوانها ،وهیآتها األعضاء تخطیطات أو ،بینهما فیما وتوسطه ،وسواده الجلد ببیاض )وألوانكم(
 وأسبابهما ،موادهما توافق مع التوأمین إن حتى ،األشخاص بین التمایز بها وقع بحیث ،وحالها
 غایة في كانا وٕان ،محالة ال ذلك من شيء في یختلفان ،خلیقالت في لهما المتالقیة واألمور
 األلسنة واختالف واألرض السموات خلق من ذكر فیما :أي )ذلك في إن( :وقوله ،التشابه
 المتصفین :أي )للعالمین( :، وقولهعددها في كثیرة ،أنفسها في عظیمة )یاتآل( :، وقولهواأللوان

  )١(.بالعلم
 باالختالف األنفس صفات من هو ما ذكر ،واآلفاق األنفس دالئل إلىاهللا  أشار لماو       

 ال وقدودهم ،خدودهم حجم وصغر ،عددهم كثرة مع منهم واحدا فإن ،اإلنسان ألوان بین الذي
 فإن كالمهم اختالفو  ،الصورة في مشتبهات عددها وقلة كبرها مع والسموات ،بغیره یشتبه

 محجوبا یكون من أن حتى ،اآلخر من أحدهما یعرف ةواحد بلغة تكلما إذا ،أخوان هما عربیین
 ؛وذلك بالغة حكمة وفیه ،اآلخر فالن صوت وهذا فالن صوت هذا :یقول ،یبصرهما ال عنهما

 من والعدو غیره من الحق صاحب لیعرف ؛األشخاص بین التمییز إلى یحتاج اإلنسان ألن
 وذلك علیه، اإلقبال یفوته أن قبل الصدیق على ولیقبل إلیه؛ العدو وصول قبل لیحترز ؛الصدیق

 وأما األصوات، اختالف فخلق بالسمع یكون وقد ،الصور اختالف فخلق بالبصر یكون قد
 الناس ومن التمییز، بها یقع فال والصدیق العدو معرفة في فائدة یفید فال والذوق والشم اللمس

: تعالى قال ثم أصح، واألول غیرهاو  ،والرومیة ،والفارسیة ،كالعربیة اللغة اختالف المراد قال من
 یقولها التي ،البعیدة االحتماالت یحتمل لم واألرض السموات خلق كان لما )للعالمین آلیات(

 العلم لعموم )للعالمین(: قال كذلك األصوات واختالف ،كذلك األلوان واختالف الطبائع أصحاب
   )٢(.بذلك
 المتكلمین الناس أصوات تتمایز بحیث ،األصوات اختالف األلسنة باختالف أراد: وقیل      
 آیة فهو البشر ألوان اختالف وأما ،مرئي غیر كان وٕان الصوت صاحب فنعرف ،واحدة بلغة
 البیاض ولعله محالة، ال واحد لون وله آدم، وهو واحد أصل من منحدر البشر ألن ؛أیضا

 معلول االختالف وذلك ،بشراتهم في المختلفة األلوان جاءت نسله تعدد فلما بحمرة، المشوب
 مثل اللون مختلفي أبوین من التوالد ومنها والبرودة، بالحرارة المختلفة المواطن أهمها ،علل لعدة

                                                           
  .)٥٦/ ٧( الكریم الكتاب مزایا إلى السلیم العقل إرشاد: انظر -  ١
  .)٩٢/ ٢٥( الكبیر التفسیر أو الغیب مفاتیح : انظر -  ٢
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 ومنها الجلد، في تلوینا تؤثر التي واألمراض العلل ومنها أبیض، وأب سوداء أم من المتولد
 عنو  هو بل ،النوع ختالفا على دلیال البشر ألوان اختالف یكن لم ولذلك ،األغذیة اختالف

   )١(.والسواد البیاض أصالها كثیرة ألوان فللبشر واحد،
 الذین لخلقه وأدلة لعبرا كذلك ذلك فعله في إن: أي) لْلعاِلِمینَ  آلیاتٍ  َذِلكَ  ِفي ِإنَّ (: وقوله    

  )٢(فنائهم بعد من مماتهم قبل بها كانوا التي لهیئتهم إعادتهم یعییه ال أنه یعقلون
 اختالف كان النوع في اتحادهم مع فهم ،عظیمة آیة البشر لغات اختالفن أ صةوالخال  

 في التصرف وتنویع ،التفكیر اختالف من البشر غریزة في اهللا كونه ما على دالة آیة لغاتهم
 األصول تتغیر بحیث ،والزیادة والحذف ،والتخفیف باللهجات كیفیاتها وتبدل اللغات، وضع

، مع أن األصل واحد ومخارج الحروف واحدة، ورغم ذلك ال نجد تشابه رةكثی لغات إلى المتحدة
 البشر قبائل بانتشار إال اللغات اختلفت ومالون، وكل ذلك بقدرة اهللا وٕارادته، في الصوت أو ال

 .المتباعدة المواطن في
  .، واآلذانوالبنان ،العظام :المطلب الثالث

موجـودة فـي أكثـر مـن آیـٍة  المظـاهر ، وهـذهقدرتـه فـي خلـق اإلنسـان تعـالىلقد أظهر اهللا 
قــدرة اهللا علــى  والتأمــل لنــدرك بعــد هــذا النظــرالتأمــل فیهــا، و التفكــر و مــن بــاب  فــي القــرآن الكــریم،

والصـوم  ،أهمیـة عـن الصـالة عظمـى ال تقـل عبـادةٌ  فالتفكر في خلـق اهللا، إعادة خلقه بعد الموت
لق، بــل اإلنســان أكثــر تواضــعًا أمــام عظمــة الخــألن هــذا التفكــر یهــذِّب الــنفس ویجعــل ا ؛والزكــاة

مراحـــل خلـــق  تأمـــل فـــيســـوف ن لمطلـــبا افـــي هـــذ، و ؤمن إیمانـــًا وتســـلیمًا هللا عـــز وجـــلویزیـــد المـــ
  :، ومنهااآلیات الكریمة كما صوَّرتها اإلنسان

ْنَساُن أَلَّْن َنْجَمَع ِعَظاَمهُ [ :قال تعالى: اآلیة األولى َعَلى َأْن ُنَسوَِّي ِریَن َبَلى َقادِ  * َأَیْحَسُب اإلِْ
  ]٤، ٣: القیامة[ ]َبَناَنهُ 
   :سبب النزول: أوالً 
 متى القیامة یومِ  َعنْ  حدثِّني: َفَقالَ  r النبيَّ  أَتى َأنَّهُ : وذلك t)٣(َربیعةَ  بن َعِديّ  ِفيْ  نزلت    

 یا أصدْقك َلمْ  الیومَ  َذِلكَ  عاینت لو: فقال  بذلك r النبيُّ  فأخبره ؟ وحالها أمُرها وكیف ؟ یكونُ 
  )٤(اآلیة هذه تعالى اهللا فأنزل! ؟ العظامَ  َهِذهِ  اهللا َیْجَمعُ  أوَ  ، ِبهِ  ُأوِمن ولم محمُد،

                                                           
  .)٧٤/ ٢١(تحریر والتنویر لا: انظر -  ١

  .)٨٧/ ٢٠( البیان جامع: انظر -٢
 اإلصابة، )١٠/ ٤( الغابة أسد: انظر .الفتح مسلمة من r النَِّبيّ  أدرك فیمن ذكروه َرِبیعة ْبن عديهو  -  ٣

  .)٣٩١/ ٤( الصحابة تمییز في
  .)٢٦/ ٢١( النزول أسباب: انظر -  ٤
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  :جماليالتفسیبر اإل: ثانیاً 
 جمع على نقدر لن أن آدم ابن أیظنّ : أي) ِعَظاَمهُ  َنْجَمعَ  َألَّنْ  اإلْنَسانُ  َأَیْحَسبُ : (وقوله    

 ورجلیه، یدیه أصابع وهي بنانه، نسوي أن ذلك، من أعظم على درینقا بلى تفّرقها، بعد عظامه
 كسائر بفیه إال یأكل ما یأخذ ال فكان الحمار، حافر أو البعیر، كخفّ  واحدا شیئا فنجعلها
  .خلقه فحسن ویبسط، شاء إذا ویقبض ویتناول بها، یأخذ یدیه أصابع فرق ولكنه البهائم،

 ُقُدما أمامه یمضي أن یرید ولكنه عظامه، یجمع أن لىع قادر ربه أن آدم ابن یجهل ماو     
 المخففة هي )أن(و ،أبدا، والهمزة لإلنكار منها یتوب وال شيء، عنها یثنیه ال اهللا، معاصي في
 خفّ  مثل بنانه نجعل أن على قادرون نحن: أي) َبَناَنهُ  ُنَسوِّيَ  َأنْ  َعَلى(: وقوله. الثقیلة من

  )١(.البعیر
  :اللغويالمعنى : ثالثا
 قیل واإلرمام، الفناء بعد العظام جمع استبعدوا لما الكفار فكأن األصابع،: )البنان(و      
 عند كله وهذا ومفاصلها، األنامل عظام وهي ،أجزاء وأدقها تفرقا أكثرها ویسوى تجمع إنما :لهم

 هذه حیاته في هانجعل معناه( )َبناَنهُ  ُنَسوِّيَ (: المفسرین وجمهور  tعباس ابن وقال  )٢(.البعث
 أن على الدنیا في ألن قادرین المعنى فكأن فیه، تفاریق ال البعیر كخف واحدا عظما أو بضعة
 إزالة على قاِدِرینَ  نجمعها أن أهل نحن َبلى التقدیر فكأن بیده، منفعته فتقل تفرق، دون نجعلها
   .)توعدو  وتوبیخ تقریر واآلیة فیها، ما توعد هذا ففي بیده، منفعة

 قالب هي العظام ألن المتفرقة؛ أجزائه وجمع اإلنسان إعادة المعنى كان وٕان العظام، وذكر    
 على سالماته ضم على نقدر: قیل فكأنه خلقه، یتم ما آخر ألنه ؛بالذكر البنان خصو   .الخلق

 في القول فكیف تفاوت، وال نقصان غیر من أوال كانت كما بعض إلى بعضها ولطافتها صغرها
 كخف فیها شقوق ال مستویة صفیحة كفه مع نجعل بنانه :أي بنانه: وثانیها ،ظامالع كبار

 التي اللطیفة األعمال وسائر ،والخیاطة ،كالكتابة ،اللطیفة باألعمال االرتفاق فیعدم البعیر،
 تخصیص البنان وجه فهذا )٣(.الصواب إلى أقرب األول والقول باألصابع، علیها یستعان
 اْلِعَظامَ  ُیْحيِ  َمنْ [ أقوالهم لحكایة ؛بالذكر خصت وٕانما كله، الجسد عن نایةك: والعظام .بالذكر
 أَِإَذا[ ]٤٩: اإلسراء[ ]َجِدیًدا َخْلًقا َلَمْبُعوُثونَ  أَِإنَّا َوُرَفاتًا ِعَظاًما ُكنَّا أَِإَذا []٧٨: یس[ ]َرِمیمٌ  َوِهيَ 

                                                           
  .)٥١-  ٢٤/٥٠( البیان جامع: انظر -  ١
  .)٤٠٢/ ٥( العزیز الكتاب تفسیر في الوجیز المحرر: انظر -  ٢

 البحر، )٥٧١/ ٣( التأویل وحقائق التنزیل مدارك، )٧٢٢/ ٣٠( الكبیر التفسیر أو الغیب مفاتیح: انظر -٣
  .)٤٠٣/ ٥( للشوكاني القدیر فتح، )٣٤٥/ ١٠( التفسیر في المحیط
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 أن على البلى، بعد لإلعادة العظام قبول ستحالةبا احتجوا فهم ]١١: النازعات[] َنِخَرةً  ِعَظاًما ُكنَّا
 بقیة إعادة أن اقتضى العظام إعادة فإثبات ،باألولى والفؤاد ،والعصب ،اللحم إعادة استحالة
 والمراد العظام وذكر )١(.اإلیجاز مع االستدالل من كفایة ذلك وفي ،العظم إلعادة مساوٍ  الجسم
  )٢(.الخلق قالب العظام ألن كلها؛ نفسه

أَِإَذا * اْلُمَصدِِّقینَ  َلِمنَ  أَِإنَّكَ  َیُقولُ * َقِرینٌ  ِلي َكانَ  ِإنِّي ِمْنُهمْ  َقاِئلٌ  َقالَ [: قال تعالى :اآلیة الثانیة
  ]٥٣-٥١: الصافات[ ]ِمْتَنا َوُكنَّا ُترَاًبا َوِعَظاًما أَِإنَّا َلَمِدیُنونَ 

  :جماليالتفسیر اإل: أوالً 
 ِمْتنا َأِإذا اْلُمَصدِِّقیَن؟ َلِمنَ  َأِإنَّكَ  َیُقولُ  ،َقِرینٌ  ِلي كانَ  ِإنِّي ْنُهمْ مِ  قاِئلٌ  قالَ (: قوله تعالى

 الدنیا في )قرین لي كان إني(: الجنة أهل من قائل قال :أي) َلَمِدیُنوَن؟ َأِإنَّا َوِعظاماً  ُتراباً  َوُكنَّا
 وكنا متنا أئذا( :متعجبا قولوی االستنكار، أشد ویستنكره والقیامة، بالبعث التصدیق على یوبخني

 في یدخل ال ذلك إن أال أیدینا؟ قدمته وما أعمالنا على ذلك بعد لمحاسبون أإنا )وعظاما ترابا
 ال الذین والمجانین البله من یعدّ  أن هذا بمثل یصدق بمن فأجدر عاقل، یقبله وال اإلمكان باب

 االعتبار درجة من ساقطون فهم والخصام، الجدل باب في معهم الدخول وال مخاطبتهم ینبغي
  )٣(.والمنصفین العقالء لدى

 )وعظاما ترابا( وكونهم ،الجزاء بمعنى الدین من ومجزیون لمبعوثون :أي :ومعنى اآلیة
 للبعث االستبعاد على یدل ما ذكر ثم )٤(.البعث إنكار على المبني الجزاء إنكار لتأكید حینئذ
 بأعمالنا مجزیون: أي )لمدینون أإنا وعظاما ترابا وكنا متنا أإذا(: فقال زعمه وفي عنده

 في الذي البعید، األمر بهذا تصدق كیف: ، بمعنىوعظاما ترابا صرنا أن بعد بها ومحاسبون
 ونجازى نحاسب ثم ونعاد، نبعث أننا وعظاما، ترابا فصرنا تمزقنا إذا أننا وهو االستغراب، غایة

 الخرافات؟ هذه مثل مصدق أنت فهل ألحد، مقدور الو  معقول غیر مستحیل أمر فذلك بأعمالنا؟
  )٥(.ساسه إذا: دانه یقال مسوسون، :)مدینون( معنى وقیل

                                                           
  .)٣٤٠/ ٢٩( والتنویر التحریر: انظر -  ١
  .)٩٣/ ١٩( الجامع ألحكام القرآن: انظر -  ٢

  .)٥٩/ ٢٣(تفسیر المراغي : انظر -  ٣
  .)١٩٢/ ٧(إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم : انظر -  ٤
/ ٤( للجزائري التفاسیر أیسر ،)٧٠٣/ ١(، تیسیر الكریم الرحمن )٤٥٤/ ٤(فتح القدیر للشوكاني : انظر -  ٥

  .)٩٣/ ٢٣( للزحیلي المنیر التفسیر، )٤٠٨
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 ربنا صدقنا قد فهنا: والمعنى ،والتكذیب التعجب وجه على ذلك یقول :أي: "أو بمعنى 
  )١(".وعیده بالقرین وأحل وعده،
  :اإلعراب: ثانیاً 

 أن لك یحق كان ما :أي اإلنكار، في مستعمل )المصدقین لمن أإنك( في واالستفهام"
 ینكر فجاء ،قرینه إسالم تأكد بلغه أنه إلفادة ؛التوكید حرف على االستفهام وسلط بهذا، تصدق

 ،ذلك به ظن لما تحققه أنه ولوال خبره، تحقق بعد إسالمه إنكاره أن :أي عنده، تحقق ما علیه
  )٢(."بالخبر الموقن: هو والمصدق
  ]١١: الكهف[ ]َفَضَرْبَنا َعَلى آَذاِنِهْم ِفي اْلَكْهِف ِسِنیَن َعَدًدا[ :قال تعالى :ةلثاآلیة الثا

 :جماليالتفسیر اإل: أوالً 
 في بالنوم آذانهم على فضربنا": أي) اْلَكْهفِ  ِفي آَذاِنِهمْ  َعَلى َفَضَرْبَنا: (تعالى قوله    

 اهللا ابتاله بمعنى بالفالج، اهللا ضربك: رآلخ القائل یقول كما النوم، علیهم ألقینا :أي ،الكهف
 إلى تصل أن من یمنع حجابا آذانهم على ضرب تعالى أنه الكالم وتقدیر )٣(."علیه وأرسله به،

 هو الذي المفعول حذف أنه إال حجابا، علیهم ضربنا والتقدیر الموقظة، األصوات أسماعهم
  )٤(.المكان ظرف وهو هفالك في آذانهم على ضرب أنه بین تعالى إنه ثم الحجاب،

  النكرة على یدل بما عبر الشرك، من الزمان ذلك ألهل كان بما نكرة لبثهم مدة كانت ولما"  
   )٥()".سنین(: تعالى فقال
 عند الشعور عن الحجب في لها المشاعر سائر اشتراك مع بالذكر اآلذان وتخصیص    
 النائم انفراد عند سیما ال ،غالبا للتیقظ ةالطریق هي إذ عادة الحجب إلى المحتاج أنها لما ؛النوم

 تعطیلها على وحمله ،الثقیلة اإلنامة عن كنایة اآلذان على الضرب :وقیل ،الخلق عن واعتزاله
 تخصیص وأما )٦(.التصرف من منعهم :أي ،الرعیة ید على األمیر ضرب قولهم في كما

 جهة من إال نائم نوم ینقطع وقلما ،النوم فساد عظم منها التي الجارحة فألنها ؛بالذكر اآلذان
 ،t اللَّهِ  َعْبدِ  في حدیث النوم في األذن تذكر  قدو  ،السمع تعطل من إال نوم یستحكم وال أذنه،
َالِة، ِإَلى َقامَ  َما َأْصَبَح، َحتَّى َناِئًما زَالَ  َما: َفِقیلَ  َرُجٌل، r النَِّبيِّ  ِعْندَ  ُذِكرَ (: َقالَ   َبالَ : َفَقالَ  الصَّ

                                                           
  .)٢١٠/ ٨(محاسن التأویل  -  ١
  .)١١٦/ ٢٣( والتنویر التحریر -  ٢
  .)٦١٣/ ١٧( البیان جامع -  ٣
  .)٢٧٤/ ٣( التأویل وأسرار التنزیل ، أنوار)٤٢٩/ ٢١( الكبیر التفسیر أو الغیب مفاتیح: انظر -  ٤
  .)١٩/ ١٢( والسور اآلیات تناسب في الدرر نظم -  ٥
 .)٢٠٦/ ٥( الكریم الكتاب مزایا إلى لسلیما العقل إرشاد: انظر -  ٦
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 والضرب" )٢(.اللیل یقوم ال النوم، طویل رجل إلى السالم علیه أشار )١()ُأُذِنهِ  ِفي لشَّْیَطانُ ا
 ال السلیم السمع ألن السمع؛ عدم یستلزم الثقیل النوم ألن ؛اإلنامة عن كنایة اآلذان على

 من الكنایة وهذه، األجفان بتغمیض یحجب فقد الصحیح البصر بخالف النوم، إال یحجبه
 سددنا: والمعنى أي  )٣( ."اإلعجاز من وهي اآلیة هذه قبل معروفة تكن لم القرآن ئصخصا
 من ینبههم صوت أي داخلها إلى یصل لكیال ؛محكماً  ضربا علیه وضربنا بحجاب ذاناآل هذه

 سدت بمن حیاتهم مع صوت ألي السماع عدم في حالهم شبهت یقال أن ویصح رقادهم،
 أحیاء فهم مزعجا، أو عالیا یكن مهما صوت إلیها یصل فال علیها، ضرب قد بحجاب آذانهم

   )٤(.باألحیاء یحسون َال 
  :اإلعراب: ثانیاً 
 مصدر أنه على عدد ذوات: أي لسنین صفة )عددا(و الظرفیة، على )سنین( وانتصاب    
 ذكر ،الكثرة بالعدد السنین وصف من ویستفاد المفعول، لمعنى أنه على معدودة بمعنى أو

 یعد، أن إلى احتاج كثر وٕان العدد، إلى یحتج فلم عدده مقدار فهم قل إذا الشيء إن :الزجاج
 ِممَّا َسَنةٍ  َكأَْلفِ  َربِّكَ  ِعْندَ  َیْوًما َوإِنَّ [ اهللا عند قلیل الكثیر ألن ؛التقلیل منه یستفاد: وقیل

   )٥( ]٤٧: الحج[ ]َتُعدُّونَ 
 حفظ المذكور النوم وفي سنین، وتسع سنة مائة ثالث وهي" )عددا سنین(: وقوله    

  )٦(."بینة آیة ولیكون قومهم من لهم وحفظ والخوف، االضطراب من لقلوبهم
ْنَسانَ  َخَلْقَنا َوَلَقدْ [: قال تعالى :ةرابعاآلیة ال  َقرَارٍ  ِفي ُنْطَفةً  َجَعْلَناهُ  ُثمَّ  * ِطینٍ  ِمنْ  ُسَالَلةٍ  ِمنْ  اإلِْ
َة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة َفَخَلْقَنا اْلُمْضَغَة ِعَظاًما َفَكَسْوَنا اْلِعَظاَم ُثمَّ َخَلْقَنا النُّْطفَ *  َمِكینٍ 

  ]١٤-١٢: المؤمنون[ ]اللَُّه َأْحَسُن اْلَخاِلِقینَ  َلْحًما ُثمَّ َأْنَشْأَناُه َخْلًقا آَخَر َفَتَباَركَ 
  :القراءات: أوالً 

 اْلِعَظامَ  َفَكَسْوَنا اَفَخَلْقَنا اْلُمْضَغَة ِعَظامً (: وعزَّ  جلَّ  قولهوقد اختلفت القّراء في قراءة 
 بغیر) َلْحًما مَ اْلِعظَ  َفَكَسْوَنا امً ظْ عَ  َفَخَلْقَنا اْلُمْضَغةَ ( عاصم عن بكر وأبو عامر ابن قرأ" )َلْحًما

                                                           
  .)٥٢/ ٢( ١١٤٤ُأُذِنِه، ح  ِفي الشَّْیَطانُ  َبالَ  ُیَصلِّ  َوَلمْ  َنامَ  ِإَذا البخاري، كتاب التهجد، َبابُ  صحیح -  ١
  .)٣٦٣/ ١٠( للقرطبي الجامع ألحكام القرآن: انظر -  ٢
  .)٢٦٨/ ١٥( والتنویر التحریر -  ٣
 .)٤٤٩٧/ ٩( رالتفاسی زهرة: انظر -٤
  .)٣٢٣/ ٣( للشوكاني القدیر فتح: انظر -٥
  .)٤٧١ /١( الرحمن الكریم تیسیر -٦
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: منصور أبو قال، الجمع على) ًماَلحْ  اْلِعَظامَ  َفَكَسْوَنا اِعَظامً  َفَخَلْقَنا اْلُمْضَغةَ ( الباقون وقرأ، ألف
  )١(."جائز فهو به قرئ ما وكل العظام عن العظم ینوب وقد جماعة، والعظام واحد، العظم
 ً   :اللغويالمعنى : ثانیا

تقطر في الرحم في قناة معروفة وهو  :ألنها تنطف، أي ؛سمیت ساللة الذكر نطفةو "
   )٢(".القرار المكین

ما الفرق بین من ومن؟ : تسل من بین الكدر، فإن قلتألنها  ؛الخالصة: )الساللة(و
معناه أنه خلق  :أي؟ )جعلناه نطفة(: ما معنى: األول لالبتداء، والثاني للبیان، فإن قلت: قلت

 ،المستقر والمراد الرحم: )القرار(. ، ثم جعل جوهره بعد ذلك نطفةً طیناً  جوهر اإلنسان أوالً 
   )٣(.فیها وصفت بالمكانة التي هي صفة المستقر

مني : )ُسالَلٍة ِمْن ِطینٍ (صفوة الماء یعني المني، وقال مجاهد على ) الساللة(وتطلق 
ثم صیرنا النطفة التي جعلناها في قرار مكین علقة، : أي) ثُمَّ َخَلْقَنا النُّْطَفَة َعَلَقةً : (وقوله )٤(.آدم

الدم مضغة، وهي القطعة  فجعلنا ذلك: لیقو ) َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغةً (علقة، وهي القطعة من الدم، 
) المضغة( سمیتو  ،فجعلنا تلك المضغة اللحم عظاما: یقول) َفَخَلْقَنا اْلُمْضَغَة ِعَظاًما( من اللحم
  )٥(.بقدر ما یغرف بقدر ما یمضغ، كما قیل غرفة ؛نهابذلك أل

 اللقمة رمقدا اللحم من الصغیرة القطعة: )والمضغة(، عاقد دم من قطعة :)والعلقة( 
   )٦(."تمضغ التي
  :جماليالتفسیر اإل: ثالثا
 آدم ابن خلقنا ولقد: قال من قولورجح الطبري ): الساللة(اختلف المفسرون في معنى     
 َجَعْلَناهُ  ُثمَّ : (قولهب واستدل، منه ُخلق ألنه الطین؛ هو وآدم مائه، صفة وهي آدم، ُساللة من

 خلقه بعد إال مكین قرار في یصر لم أنه معلوم ألنه كذلك؛ ذلك نأ على) َمِكینٍ  َقَرارٍ  ِفي ُنْطَفةً 
: )القرار المكین(ــ والمراد ب مكین؛ قرار في صار صلبه من تحّوله بعد ومن الفحل، صلب في

 سلیله ونطفته الرجل ولد تسمي والعرب الرحم، وعبر عنها بالقرار الذي هو مصدر مبالغة، 

                                                           
  .)١٨٨- ١٨٧/ ٢( لألزهري القراءات معاني -  ١
  .)٢٢/ ١٨(التحریر والتنویر  -  ٢
تیسیر التفسیر ، )٥٦٤/ ٣(فتح القدیر للشوكاني ، )٤٣/ ٧(الكشف والبیان عن تفسیر القرآن : انظر - ٣

  .)٤٧٢/ ٢( للقطان
  .)١٣٨/ ٤(المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز : انظر -  ٤
  .)٢٥٣ /١(غریب القرآن البن قتیبة : انظر -  ٥
 .)٢٣/ ١٨( والتنویر التحریر -  ٦
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 سالالت، جمعها ساللة: قال فمن :بعضهم قول السُّاللة منو  منه، مسلوالن ألنهما ؛وساللته
  :الشاعرة قول ومنه للسلیل، جمع السالئل ألن؛ بالكثیر ولیس سالئل، جمعوها وربما
  َعَرِبیَّةً  ُمْهَرةً  إال ُكْنتُ  َوَهلْ 

 
  )١(َبْغلُ      تَجللها     أْفراسٍ      ُسالَلةَ   

َفَكَسْوَنا : (وقوله ،ألن اإلنسان ذو عظام كثیرة؛ الواحد مكان الجمع لزوال اللبس وضعو  
ثم أنشأنا هذا : أي) ثُمَّ َأْنَشْأَناُه َخْلًقا آَخرَ : (وقوله ،فألبسنا العظام لحما: یقول) اْلِعَظاَم َلْحًما

قد تكون عائدة على اإلنسان، وقد یجوز أن ) َأْنَشْأَناهُ : (وهذه الهاء التي في ،اإلنسان خلقا آخر
ثم أنشأنا ذلك : فقیل ،والمضغة، جعل ذلك كله كالشيء الواحد ،والنطفة ،ذكر العظمتكون من 
وأولى األقوال كما یقول ) ثُمَّ َأْنَشْأَناُه َخْلًقا آَخرَ : (واختلف أهل التأویل في تأویل قوله ،خلقا آخر

قا آخر عنى بذلك نفخ الروح فیه، وذلك أنه بنفخ الروح فیه یتحول خل: "قول من قال: الطبري
 ،ومضغة ،وعلقة ،إنسانا، وكان قبل ذلك باألحوال التي وصفه اهللا أنه كان بها، من نطفة

وبنفخ الروح فیه، یتحّول عن تلك المعاني كلها إلى معنى اإلنسانیة، كما تحّول أبوه آدم  ،وعظم
: وقوله )٢(".بنفخ الروح في الطینة التي خلق منها إنسانا، وخلقا آخر غیر الطین الذي خلق منه

خلقا مباینا للخلق األول مباینة ما أبعدها، حیث جعله حیوانا وكان  :يأ )ُثمَّ َأْنَشْأَناُه َخْلًقا آَخرَ (
بل  - جمادا، وناطقا وكان أبكم، وسمیعا وكان أصم، وبصیرا وكان أكمه، وأودع باطنه وظاهره

تدرك بوصف  عجائب فطرة وغرائب حكمة ال -كل عضو من أعضائه وكل جزء من أجزائه
   )٣(.الواصف وال تبلغ بشرح الشارح

خرج من بطن أمه بعد ما خلق، فكان من بدء خلقه اآلخر أن : أياآلیة والمراد من  
استهل، ثم كان من خلقه أن ُدّل على ثدي أمه، ثم كان من خلقه أن علم كیف یبسط رجلیه إلى 

إلى أن فطم، فعلم كیف یشرب  أن قعد، إلى أن حبا، إلى أن قام على رجلیه، إلى أن مشى،
  )٤(.ویأكل من الطعام، إلى أن بلغ الحلم، إلى أن بلغ أن یتقلب في البالد

                                                           
وهو شاهد على أن السلیل الولد، ، "وما هند إال مهرة: "وروایته)  سلل: اللسان(لهند بنت النعمان البیت  -١

الرجل الشبیه : والمراد بالبغل هنا. عالها: وتجللها ،السلیلة بنت الرجل من صلبه: عمروقال أبو  واألنثى سلیلة،
وذكر بعضهم أنها تصحیف، وأن صوابه : قال ابن بري: سلل: وفي اللسان. بالبغل والبغل مذموم عند العرب

یقال لإلنسان أول ما : شمیلوقال ابن . بالنون، وهو الخسیس من الناس والدواب، ألن البغل ال ینسل" نغل"
  ).١٩/١٥(انظر جامع البیان  .المهر والمهرة: والسلیل والسلیلة. سلیل: تضعه أمه

  .)١٨/ ١٩( البیان جامع -  ٢
التنزیل مدارك ، )١٧٨/ ٣(الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل  ).١٩/١٧(انظر جامع البیان : انظر -٣

  .)٥٦٤/ ٣(كاني فتح القدیر للشو ، )٤٦١/ ٢(وحقائق التأویل 
  .)٤٢/ ٧(الكشف والبیان عن تفسیر القرآن ، )١٦/ ١٩( البیان جامع: انظر -  ٤
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وأصله من  ،یزالاستحق التعظیم والثناء بأّنه لم یزل وال  :أي )َفَتباَرَك اللَّهُ : (وقوله
 ؛ٕانما جمع الخالقینو ، المصّورین والمقّدرین :أي )َأْحَسُن اْلخاِلِقینَ : (وقوله ،البروك وهو الثبوت

  )١(.ألّن عیسى كان یخلق، فأخبر جّل ثناؤه أّنه یخلق أحسن مّما كان یخلق
ْنَسانَ  َخَلْقَنا َوَلَقدْ ( نزلت أربع في ربي وافقت( :قال tعمر عن  )ِطینٍ  ِمنْ  ُسَالَلةٍ  ِمنْ  اْإلِ

النطفة ألوان ن هذه وقد خلق اهللا تعالى م )٢(.))الخالقین أحسن اهللا فتبارك( :قلت نزلت فلما
 َقَبَضَها َقْبَضةٍ  ِمنْ  آَدمَ  َخَلقَ  اللَّهَ  ِإنَّ ( :َقالَ  r النَِّبيِّ  َعنِ  t ُموَسى َأِبي َعنْ الناس، وهذا ما ورد 

 ُد،َواْألَْسوَ  َواْألَْبَیُض، اْألَْحَمُر، ِمْنُهمُ  َجاءَ : اْألَْرضِ  َقْدرِ  َعَلى آَدمَ  َبُنو َفَجاءَ  اْألَْرِض، َجِمیعِ  ِمنْ 
  )٣( .)َوالطَّیِّبُ  َواْلَخِبیُث، َواْلَحْزُن، َوالسَّْهُل، َذِلَك، َوَبْینَ 

   :جماليالتفسیر اإل
ثم صیرنا النطفة، وهي ": أي )ثم خلقنا النطفة علقة( :اآلیةویقول ابن كثیر في معنى 

ما وهي عظام صدرها  -وترائب المرأة - وهو ظهره- الماء الدافق الذي یخرج من صلب الرجل 
وهي ": قال عكرمة ،علقة مستطیلةفصارت علقة حمراء على شكل ال - )٤(بین الترقوة إلى الثندوة

اللحم، ال شكل فیها وال تخطیط،  وهي قطعة كالبضعة من )فخلقنا العلقة مضغة(: وقوله "دم
 ،وعصبها ،بعظامها ،ورجلین ،ویدین ،شكلناها ذات رأس: یعني )فخلقنا المضغة عظاما(

  )٥(."وعروقها
ومن قدرة اهللا في خلق اإلنسان أنه ُیدخل الملك على النطفة لیكتب أشقٌي هو أم سعیٌد، 

 ِفي َتْسَتِقرُّ  َما َبْعدَ  النُّْطَفةِ  َعَلى اْلَمَلكُ  َیْدُخلُ ( :َقالَ  r النَِّبيَّ  ِبهِ  َیْبُلغُ    tَأِسیدٍ  ْبنِ  ُحَذْیَفةَ  َعنْ 
 َأيْ : َفَیُقولُ  َفُیْكَتَباِن، َسِعیٌد؟ َأوْ  َأَشِقيٌّ  َربِّ  َیا: َفَیُقولُ  َلْیَلًة، َأْرَبِعینَ وَ  َخْمَسةٍ  َأوْ  ِبَأْرَبِعیَن، الرَِّحمِ 

ُحُف، ُتْطَوى ُثمَّ  َوِرْزُقُه، َوَأَجُلهُ  َوَأَثُرهُ  َعَمُلهُ  َوُیْكَتبُ  َفُیْكَتَباِن، ُأْنَثى؟ َأوْ  َأَذَكرٌ  َربِّ   ِفیَها ُیزَادُ  َفَال  الصُّ
ى اإلطالق، كما قال ، بل هو أحسنها علاهللا واإلنسان من أحسن مخلوقات ) ٦()ُیْنَقُص  َوَال 

ْنَسانَ  َخَلْقَنا َلَقدْ [: تعالى أفضل المخلوقات  منولهذا كان  ]٤: التین[ ]َتْقِویمٍ  َأْحَسنِ  ِفي اإلِْ
                                                           

  .)٤٣/ ٧(الكشف والبیان عن تفسیر القرآن : انظر -١
  .)١٣٧ /١( النقول لباب  -٢
، ابواب تفسیر القرآن، الترمذي ، سنن)٢٢٢/ ٤( ٤٦٩٣، كتاب السنة، باب في القدر، ح داود أبي سنن -٣

 َحَسنٌ  َحِدیثٌ  وقال الترمذي َهَذاحدیث صحیح، : وقال األلباني  )٥٤/ ٥( ٢٩٥٥ومن سورة البقرة، ح  باب
  .َصِحیحٌ 

  )١٠١/ ١( الوسیط المعجم. ثناد) ج( ومقدمه اْألنف وطرف الرجل ثدي -  ٤
  .)٤٦٦/ ٥(بن كثیر ال القرآن العظیم تفسیر -  ٥
  .)٢٠٣٧/ ٤( ٢٦٤٤دمي في بطن أمه، ح، كتاب القدر، باب كیفیة خلق اآلمسلم صحیح -  ٦
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 :نوحوقد بینت هذه اآلیة أطوار خلق اإلنسان التي قال عنها تعالى في سورة  ،عند اهللا وأكملها
  ]١٤: نوح[ ]َأْطَوارًا َخَلَقُكمْ  َوَقدْ [

إذ  ،ومن إعجاز القرآن العلمي تسمیة هذا الكائن باسم العلقة فإنه وضع بدیع لهذا االسم
قد ثبت في علم التشریح أن هذا الجزء الذي استحالت إلیه النطفة هو كائن له قوة امتصاص 

  )١(.تدفع إلیه قوة الدمروق في الرحم بسبب التصاقه بع ،القوة من دم األم
َك اُهللا َتَبارَ ( :أنه بعد كل هذه األطوار التي خلقها اهللا في اإلنسان، نقول والخالصة

، وقد كرمه َتَعاَظَم َوَكُثَر َخْیُرُه، َفَخْلُقُه ُكلُُّه َحَسٌن، واإلنساُن ِمْن َأْحَسِن َمْخُلوَقاِتهِ و  )َأْحَسُن الَخاِلِقینَ 
 اْلَبرِّ  ِفي َوَحَمْلَناُهمْ  آَدمَ  َبِني َكرَّْمَنا َوَلَقدْ [: لمخلوقات حیث قال تعالىاهللا تعالى على سائر ا

ْلَناُهمْ  الطَّیَِّباتِ  ِمنَ  َوَرَزْقَناُهمْ  َواْلَبْحرِ   .]٧٠: اإلسراء[ ]َتْفِضیًال  َخَلْقَنا ِممَّنْ  َكِثیرٍ  َعَلى َوَفضَّ
 َهْیَهاتَ  *ْم ِإَذا ِمتُّْم َوُكْنُتْم ُترَاًبا َوِعَظاًما َأنَُّكْم ُمْخَرُجونَ َأَیِعُدُكْم َأنَّكُ [: قال تعالى :ةخامساآلیة ال
: المؤمنون[ ]ِبَمْبُعوِثینَ  َنْحنُ  َوَما َوَنْحَیا َنُموتُ  الدُّْنَیا َحَیاُتَنا ِإال ِهيَ  ِإنْ  * ُتوَعُدونَ  ِلَما َهْیَهاتَ 

٣٥[ 
  :جماليالتفسیر اإل

 إذا أنكمرسولكم  أیعدكم: لهم قالوا: أي) َوِعَظاًما ُتَراًبا َوُكْنُتمْ  ِمتُّمْ  ِإَذا َأنَُّكمْ  َأَیِعُدُكمْ : (قوله
 مخرجون أنكم  عظامها وبقیت أجسادكم، لحوم ذهبت قد وعظاما قبوركم، في تراًبا وكنتم متم
 َنْحنُ  َوَما َنْحَیاوَ  َنُموتُ  الدُّْنَیا َحَیاتَُنا ِإال ِهيَ  ِإنْ ( )٢(مماتكم؟ قبل كنتم كما أحیاء، قبوركم من

 ثم هذه حیاتنا هي إنما: یقولون بالبعث، یكفرون بعث، وال آخرة لیس" :یقول: أي) ِبَمْبُعوِثینَ 
  )٣(".هؤالء ویحیا هؤالء یموت نحیا، وال نموت

 )ُمْخَرُجونَ  ُكمْ َأنَّ ( ،واألعصاب اللحوم عن مجردة )َوِعظاماً  ُتراباً  َوُكْنُتمْ  ِمتُّمْ  ِإذا َأنَُّكمْ  َأَیِعُدُكمْ (   
 الفصل طال لما به أكد لألول تكریر وَأنَُّكمْ  الوجود، إلى أخرى تارة العدم من أو األجداث من
   )٤(.إخراجكم وقع متم إذا إنكم: أي خبره، وبین بینه

 لحم ال نخرة عظاما وبعضها ترابا، أجزائكم بعض كان": أي في اآلیة: ویقول الشوكاني  
 كان: المعنى: وقیل ،عقولهم في أبعد لكونه التراب وتقدیم: وقیل ،علیها أعصاب وال فیها

  )٥(."كنتم كما أحیاء قبوركم من: أي مخرجون أنكم عظاما ومتأخروكم ترابا، متقدموكم
                                                           

  .)٢٤/ ١٨(التحریر والتنویر  :انظر -  ١
  .)٢٩/ ١٩( البیان جامع: انظر -٢
  .)٣١/ ١٩( البیان جامع -٣
  .)١٣٤/ ٦( الكریم الكتاب مزایا إلى السلیم العقل إرشاد، )٨٧/ ٤( التأویل وأسرار التنزیل أنوار: انظر -٤
  .)٥٧١/ ٣( للشوكاني القدیر فتح -  ٥
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 َأنَُّكمْ  َوِعظاماً  ُتَراباً  َوُكنُتمْ  ِمتُّمْ  ِإَذا َأنَُّكمْ  َأَیِعُدُكمْ : (في معنى اآلیة )١(ویقول الصابوني    
 تصبحوا أن الموت بعد بالحیاة أیعدكم :أي واالستبعاد االستهزاء وجه على استفهام" )َرُجونَ مُّخْ 

ر قبوركم من أحیاء ستخرجون أنكم :أي )مُّْخَرُجونَ  َأنَُّكمْ ( بالیة؟ وعظاماً  رفاتاً   )َأنَُّكمْ ( لفظ وكرَّ
 الذي هذا ُعدَ بَ  :أي )ُتوَعُدونَ  اِلمَ  َهْیَهاتَ  َهْیَهاتَ ( التكرار حسن الكالم طال لّما ألنه تأكیداً 

 َحَیاتَُنا ِإالَّ  ِهيَ  ِإنْ ( أبداً  یكون ال نهأ االستبعاد بهذا وغرضهم القبور، من اِإلخراج من توعدونه
 ِإلى بعضنا وُیولد بعضنا یموتُ  :أي )َوَنْحَیا َنُموتُ (، الدنیا الحیاة هذه ِإال حیاة ال :أي )الدنیا

  )٢(."نشور وال بعث ال :أي )ِبَمْبُعوِثینَ  نُ َنحْ  َوَما( العصر انقراض
 للنبیین التوبیخ معنى في فهو الواقع، إلنكار الوعد؛ هذا استنكار :أي لإلنكار، االستفهامو     
 :أمرین في اإلنكار سبب ویذكرون رسالتهم، من جزء هو والذي وعدوه، الذي الوعد هذا على
 في اإلعادة یجعل ذلك وٕان رمیم، وهي بالیة، وعظاما ترابا صاروا أنهم :وثانیاً  ،ماتوا أنهم :أوال

 من وأنشاهم بدأهم الذي أن ونسوا بلیت، واألجسام بالموت، زهقت األرواح ألن مستحیلة؛ نظرهم
 الذي هو أوال فطرهم الذي وأن ،]٢٩: األعراف[ ]َتُعوُدونَ  َبَدَأُكمْ  َكَما[: سبحانه قال كما العدم،
 ظاهر إلى القبور دفائن من مخرجون أنهم إنكارهم أو استبعادهم في ویزیدون ،ثانیة یعیدهم
  )٣(.المادة سیطرة من ذلك وكل الوجود،

  .رو والظه ،ةوردواأل  ،میقوالحال ،قاعناأل :المطلب الرابع
من قدرة اهللا في خلقه، أن خلق لهم أعضاًء سویة تتحمل األعباء، والمصاعب، فلیشكر     

ألعضاء تذكر أحیانًا عند العذاب؛ ألن صاحبها قصر من اإلنسان ربه علیها، ولكن هذه ا
خاللها في طاعة اهللا، فاستحق العذاب من خالل هذه األعضاء للداللة على أهمیتها، واآلیات 

  :على ذلك كثیرة منها
ْنَساَن َوَنْعَلُم َما ُتَوْسِوُس ِبِه َنْفُسُه َونَ [ :قال تعالى :ة األولىاآلی ِإَلْیِه ْحُن َأْقَرُب َوَلَقْد َخَلْقَنا اإلِْ

  ]١٦: ق[ ]ِمْن َحْبِل اْلَوِریدِ 
      :جماليالتفسیر اإل: أوالً 
 تحدِّث ما ونعلم اإلنسان خلقنا ولقد: أي) َنْفُسهُ  ِبهِ  ُتَوْسِوُس  َما َوَنْعَلمُ  اإلْنَسانَ  َخَلْقَنا َوَلَقدْ ( قوله  
  )٤(.قلبه وضمائر سرائره علینا یخفى فال نفسه، به

                                                           
  ).النشأة(صفوة التفاسیر : انظر. م١٩٣٠ عام بسوریا  الشهباء حلب بمدینة الصابوني الشیخ ولد -  ١

  .)٢٨٢/ ٢( التفاسیر صفوة -  ٢
  .)٥٠٧١/ ١٠( التفاسیر زهرة: انظر -  ٣
  .)٤٣٩ /١( عباس ابن تفسیر من المقباس ، تنویر)٢٩٩/ ٢٦( والتنویر التحریر: انظر -  ٤
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  :معنى اللغويال: ثانیاً 
: بعضهم فقال) اْلَوِریدِ  َحْبلِ  ِمنْ  ِإَلْیهِ  َأْقَربُ  َوَنْحنُ ( :قوله معنى في العربیة أهل اختلف وقد  

 َأْقَربُ  َوَنْحنُ ( ذلك معنى بل: آخرون وقال ،علیه المقدرة في إلیه وأقرب به، أملك نحن: معناه
 حبل من إلیه أقرب كان ممن بحاله أعلم"و  )١(.نفسه به سُتَوْسو  بما بالعلم) اْلَوِریدِ  َحْبلِ  ِمنْ  ِإَلْیهِ 

   )٢(".له موجب ألنه تجوزا؛ الذات بقرب العلم قرب عن عبر الورید
 ببال یخطر ما: النفس ووسوسة ،الحلي وسواس: ومنها الخفي الصوت: الوسوسةو     

 لإلنسان، یروالضم للتعدیة تكون أن یجوز والباء ،النفس حدیث من ضمیره في ویهجس اإلنسان
 علمه قرب: والمراد مجاز، )إلیه أقرب ونحن( :، وقولهمصدریة )ما(و موسوسا، تجعله ما: أي
 في العنق لصفحتي مكتنفان عرقان: )الوریدان(و الحبال بواحد شبه العرق،: )الحبل(و ،منه

: قلت فإن ،ترده الروح ألن وریدًا؛ سمى: وقیل ،إلیه الرأس من یردان بالوتین، متصالن مقدمهما
 أن: أحدهما وجهان، فیه: قلت نفسه؟ إلى یضاف ال والشيء الورید، إلى الحبل إضافة وجه ما

 مشترك اسم:  )الحبل(الورید و إلى فیضاف العاتق حبل یراد أن: والثاني للبیان، اإلضافة تكون
 لجنسا كإضافة هي بل نفسه إلى الشيء هذا  بإضافة ولیس اْلَوِریِد، إلى باإلضافة فخصصه

. الدمویة الدورة من جهاز: )الورید حبل( ،بلحمه الطیر حي یجوز ال: تقول كما نوعه إلى
  )٣(.القرب شّدة بیان هنا التعبیر من والقصد

 العنق في فهو الجسد من مواقعها باختالف أجزائه أسماء تختلف وقد" :)٤(األثرم وقال    
 یسمونه والفخذ الذراع وفي األبهر، مىیس الظهر وفي الوتین، یسمى القلب وفي الورید، یسمى

   )٥(."األسلم یدعى الخنصر وفي والنسا، األكحل
 اإلنسان یشعر ال قربه مع الورید حبل أن التمثیل هذا لطائف منأنه  ویرى الباحث    

 تمثیل اختیر فلذلك ،اإلنسان به یشعر ال قرب بعلمه اإلنسان من اهللا قرب وكذلك لخفائه، بقربه

                                                           
  .)٣٤١/ ٢٢( لبیانا جامع :انظر -  ١
  .)١٢٨/ ٨( الكریم الكتاب مزایا إلى السلیم العقل إرشاد -  ٢
 العزیز الكتاب تفسیر في الوجیز المحرر )٣٨٤-٣٨٣/ ٤( التنزیل غوامض حقائق عن الكشاف :انظر -٣
  .)٢٣١/ ٢( الحدیث التفسیر، )٣٠٠/ ٢٦( والتنویر التحریر، )١٥٩/ ٥(
 له الحدیث حفاظ من ثقة األثرم بكر أبو اإلسكافي، الكلبي، أو طائي،ال هانئ بن محمد بن أحمدهو  - ٤

 :انظر، )١/٢٠٥( للزركلي األعالم. وسبعین ثالث سنة ن مات، وهو من المجتهدی عشرة الحادیة من تصانیف
  .)٣٥/ ١( الكویتیة الفقهیة الموسوعة، )٨٤ /١( التهذیب تقریب

  .)٣٠٠/ ٢٦( والتنویر التحریر: ، وانظر)٢٤/ ١٠( المكنون الكتاب علوم في المصون الدر -  ٥
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 في ورد نوعه من تشبیه كل القرب لحالة التشبیه هذا فاق وبذلك ،الورید حبل قربب القرب هذا
  .، واألدباء، والحكماءالبلغاء كالم
 ،والجزاء البعث إنكارهم في الكفار على حجج إقامة فیها اآلیات أن ویالحظ من هذه    

 هو فالقرب به، حیطأ قد والعلم القدرة، قبضة في العبد وكون العبد، على اهللا قدرةبیان وفیها 
 وبین فبینه األجرام من قریب وكل ظاهر، وال باطن اهللا علم عن الیخفى إذ والسلطان، بالقدرة
  . حجب اإلنسان قلب
یََّتُهْم َوَأْشَهَدُهْم َعَلى [ :قال تعالى :ة الثانیةاآلی َوإِْذ َأَخَذ َربَُّك ِمْن َبِني آَدَم ِمْن ُظُهورِِهْم ُذرِّ

: األعراف[ ]ا ُكنَّا َعْن َهَذا َغاِفِلینَ َلْسُت ِبَربُِّكْم َقاُلوا َبَلى َشِهْدَنا َأْن َتُقوُلوا َیْوَم اْلِقَیاَمِة ِإنَّ َأْنُفِسِهْم أَ 
١٧٢[  
   :القراءات: أوالً 
یََّتُهمْ  ُظُهوِرِهمْ  ِمنْ (: تعالى قوله        ظهورهم من( والكسائي وحمزة وعاصم كثیر ابن قرأ )ُذرِّ

    )١(.جماعة )ذریاتهم(: عامر وابن عمرو وأبو نافع وقرأ .واحدة )ذریتهم
  :جماليالتفسیر اإل: ثانیاً 

 أصالب من آدم ولد استخرج إذ ربَّك محمد یا واذكر: "یقول الطبري في معنى اآلیة      
رهم آبائهم،  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  )٢("به وٕاقراَرهم بذلك، شهاَدَتهم بعض على بعضهم وأشهد بتوحیده، فقرَّ
t  ِالنَِّبيِّ  َعن r یَّةً  ُصْلِبهِ  ِمنْ  َفَأْخَرجَ  آَدمَ  َظْهرِ  ِمنْ  اْلِمیثَاقَ  اللَّهُ  َأَخذَ ( :قال  َنْثرًا َفَنَثَرُهمْ  َذرَاَها ُذرِّ
، َیَدْیهِ  َبْینَ   ِإنَّا اْلِقَیاَمةِ  َیْومَ  َتُقوُلوا َأنْ  َشِهْدَنا َبَلى،: َقاُلوا ِبَربُِّكْم؟ أََلْستُ : َفَقالَ  َكلََّمُهْم، ُثمَّ  َكالذَّرِّ
یَّةً  َوُكنَّا َقْبُل، ِمنْ  آَباُؤَنا َأْشَركَ  ِإنََّما َتُقوُلوا َأوْ  َغاِفِلیَن، َهَذا َعنْ  ُكنَّا  ِبَما َأَفُتْهِلُكَنا َبْعِدِهْم، ِمنْ  ُذرِّ
یََّتُهمْ  ُظُهوِرِهمْ  ِمنْ  آَدمَ  َبِني ِمنْ  َربُّكَ  َأَخذَ  َوإِذْ ( t اْلَخطَّابِ  ْبنَ  ُعَمرُ  ُسِئلَ و  )٣()اْلُمْبِطُلونَ  َفَعلَ   ُذرِّ

 )َغاِفِلینَ  َهَذا َعنْ  ُكنَّا ِإنَّا اْلِقَیاَمةِ  َیْومَ  تَُقوُلوا َأنْ  َشِهْدَنا َبَلى َقاُلوا ِبَربُِّكمْ  َأَلْستُ  َأْنُفِسِهمْ  َعَلى َوَأْشَهَدُهمْ 
 اللَّهِ  َرُسولُ  َفَقالَ  َعْنَها، َوُسِئلَ  r اللَّهِ  َرُسولَ  تُ َسِمعْ : t اْلَخطَّابِ  ْبنُ  ُعَمرُ  َفَقالَ  ]١٧٢: األعراف[
r :) َیًَّة، ِمْنهُ  َفاْسَتْخَرجَ  ِبَیِمیِنِه، َظْهَرهُ  َمَسحَ  ُثمَّ  آَدمَ  اللَّهُ  َخَلق  ِلْلَجنَِّة، َهُؤَالءِ  َخَلْقتُ : َفَقالَ  ُذرِّ

یًَّة، ِمْنهُ  َفاْسَتْخَرجَ  َظْهرِِه، ىَعلَ  َمَسحَ  ُثمَّ  َیْعَمُلوَن، اْلَجنَّةِ  َأْهلِ  َوِبَعَملِ   َهُؤَالءِ  َخَلْقتُ : َفَقالَ  ُذرِّ

                                                           
/ ٤( السبعة للقراء ، الحجة)٣٠١ /١( القراءات ، حجة)١٦٧ /١( السبع القراءات في الحجة: انظر - ١

١٠٤(.  
  .)٢٢٢/ ١٣( البیان جامع -  ٢
 َهَذا :التعلیق من تلخیص الذهبي )٣٥٤/ ٢( ، ٧٥، كتاب اإلیمان، ح للحاكم الصحیحین على المستدرك -  ٣

ْسَنادِ  َصِحیحُ  َحِدیثٌ    .)٨٠/ ١(ُیَخرَِّجاُه  َوَلمْ  اْإلِ
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 ِإنَّ  :r َرُسولُ  َفَقالَ  اْلَعَمُل؟ َفِفیمَ  اللَِّه، َرُسولَ  َیا: َرُجلٌ  َفَقالَ  َیْعَمُلوَن، النَّارِ  َأْهلِ  َوِبَعَملِ  ِللنَّاِر،
  )١()اْلَجنَّةِ  َأْهلِ  ِبَعَملِ  َلهُ اْسَتْعمَ  ِلْلَجنَّةِ  الرَُّجلَ  َخَلقَ  ِإَذا اللَّهَ 
 بین ومیز ،صلبه من آدم ذریة استخرج وجل عز اهللا أن على دالةٌ  السابقة األحادیثو       

 هو إنما اإلشهاد بهذا المراد إن: والخلف السلف من قائلون قال ثم ومن النار، وأهل الجنة أهل
 َوَغرَّْتُهمُ  َأْنُفِسَنا َعَلى َشِهْدَنا َقاُلوا[ :كقوله بالقول تكون تارة والشهادة ،التوحید على فطرهم
 كقوله حاال تكون وتارة ]١٣٠: األنعام[ ]َكاِفِرینَ  َكاُنوا َأنَُّهمْ  َأْنُفِسِهمْ  َعَلى َوَشِهُدوا الدُّْنَیا اْلَحَیاةُ 
 ]١٧: التوبة[ ]ِباْلُكْفرِ  َأْنُفِسِهمْ  َعَلى َشاِهِدینَ  اللَّهِ  َمَساِجدَ  َیْعُمُروا َأنْ  ِلْلُمْشِرِكینَ  َكانَ  َما[: تعالى

 ]َلَشِهیدٌ  َذِلكَ  َعَلى َوإِنَّهُ [: تعالى كقوله ذلك، قائلون أنهم ال بذلك، علیهم شاهد حالهم: أي
   )٢(.]٧: العادیات[
 بني أفراد من فرد كل من ،الذریة أفراد من فرد كل ربك أخذ: المعنى یكون أن فتعین      

) من(و ،تعالى هللا بالمربوبیة نفسه على أقر آدم بني أفراد من فرد كل أن ذلك من فیحصل آدم،
 اسم :والذریة ،ذریة جمع )الذریات(و ،فیهما ابتدائیة )ظهورهم من(: وقوله آدم بني من: قوله في

  .العموم على للتنصیص هنا وجمعه اإلنسان، من یتولد لما جمع
 الذریة ىلع العهد أخذ یقتضي مآد بني ظهور من المخرجین الذریة على العهد وأخذ      

 مع العهد علیهم مأخوذا لیس األدنون آدم أبناء لكان وٕاال الفحوى، بداللة آدم ظهر في الذین
 عن رویت كثیرة حادیثأ الداللة هذه یثبت ومما، آدم ظهر في علیهم العهد بأخذ أولى أنهم
  )٣(.بعضا بعضها قويی كثرتها أن غیر القوة في متفاوتة أصحابه، من جمع وعن r النبي

 على الحمل هنا وهو علیه، الحمل أو اإلقرار یساوي ما على یطلق األنفس على واإلشهاد
 في االعتراف هذا معنى الستقرار ؛اهللا یعلمها اإلقرار هذا تتضمن مغیبة لحالة واستعیر اإلقرار،
  .جمع على دلی اسم ألنه معناه؛ باعتبار الذریة على عائد أشهدهم في والضمیر ،فطرتهم

 ،تعالى هللا بالربوبیة االعتراف على حالهم لداللة أیضا مستعار )بلى قالوا( :في والقول      
 بهذا قررهم :أي أنفسهم على أشهدهم لجملة بیان هو محذوف لقول مقول )بربكم ألست( وجملة

                                                           
قال ) ٣٢٥٦(، كتاب التفسیر، باب تفسیر سورة األعراف، ح للحاكم الصحیحین على المستدرك: انظر - ١

، أحمد ، مسند)٣٥٤/ ٢(الذهبي  ووافقه الحاكم، صححه ،ُیْخِرَجاهُ  َوَلمْ  ُمْسِلمٍ  َشْرطِ  َعَلى َصِحیحٌ  اْلَحِدیثُ  :الحاكم
/ ١٤( )٦١٦٦(ح  ،ذریته آدم ظهر من وعال جل اهللا إخراج ذكر، باب حبان ابن صحیح، )٢٩٨/ ١( ٣١١ح 
، كتاب للنسائي الكبرى السنن، )٢٢٦/ ٤( ٤٧٠٣، كتاب السنة، باب في القدر، ح داود أبي سنن، )٣٧

ذْ (: التفسیر، باب قوله   .)١٠٢/ ١٠( ١١١٢٦ح  ،)آَدمَ  َبِني ِمنْ  َربُّكَ  َأَخذَ  َوإِ
 .)٣٣١/ ٩( المنار تفسیر: انظر -  ٢
  .)١٦٦/ ٩( والتنویر التحریر: انظر -  ٣
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 كان آدم بني ضمیر إلى تأضیف لما الذریة ألن واحد؛ والمعنى ،التكوین أمر من وهو القول
  )١(.التوزیع معنى على
  ]٨٤-٨٣: الواقعة[ ]َتْنُظُرونَ  ِحیَنِئذٍ  َوَأْنُتمْ  * َفَلْوَال ِإَذا َبَلَغِت اْلُحْلُقومَ [ :قال تعالى :ة الثالثةاآلی

  :جمالير اإلالتفسی
 من خروجها عند النفوس بلغت إذا فهال: أي) اْلُحْلُقومَ  َبَلَغتِ  ِإَذا َفَلْوال( :قولهمعنى و 

 حینئذ أهلیهم من منكم حضرهم ومن یقول) تَْنُظُرونَ  ِحیَنِئذٍ  َوَأْنُتمْ ( حالقیمكم الناس أیها دكمأجسا
 وغیرهم أهله من المیت حضر من: به والمراد للجمیع، عاما هّنا ها الخطاب وخرج ینظر، إلیهم
 )لغتب إذا فلوال(: وقوله )٢(.بالفعل الجماعة یخاطب أن وهو العرب كالم من معروف وذلك

 بلغت إذا فهال: أي: والمعنى )٣(".والشراب الطعام ممر )الحلقوم( الموت عند الروح :أي النفس"
 بعلمنا منكم، إلیه أقرب نحن والحال الحالة، هذه في المحتضر تنظرون وأنتم الحلقوم، الروح

 وأنتم لنزعا عند الحلقوم أحدكم نفس بلغت إذا فهال المعنى: وقیل )تبصرون ال ولكن( ومالئكتنا،
 هو: وقیل ،لبقائه وحبكم عمره، امتداد على حرصكم مع جسده، في روحه أمسكتم حضور
 :قولهو ، الروح نفسك على حفظت فهال اهللا من بك ما یك لم إن :أي النزع، في هو لمن خطاب

  )٤(.والرؤیة والعلم بالقدرة :أي) منكم إلیه أقرب ونحن(
 وال ،مبعوثین غیر أنكم تزعمون كنتم إذا ،ثوهذه اآلیة فیها رد على من ینكر البع

 ، فها هي الروح تخرج أمامكم وأنتم تنظرون، فهل تستطیعون أن ترجعواومجازین محاسبین
 بالحق تقروا أن إما فحینئذ موضعها، إلى ردها عن عاجزون أنكمب ، مع إقراركمبدنها إلى الروح
  .مآلكم وسوء محالك واوتعلم تعاندوا أن وٕاما r محمد به جاءكم الذي

َوُكلَّ ِإْنَساٍن أَْلَزْمَناُه َطاِئَرُه ِفي ُعُنِقِه َوُنْخِرُج َلُه َیْوَم اْلِقَیاَمِة ِكتَاًبا [ :قال تعالى :رابعةاآلیة ال
  ]١٣ :سراءاإل[ ]َیْلَقاُه َمْنُشورًا

  :القراءات: أوال
 الالم وفتح الیاء بضم) اهقّ لَ یُ  كتابا: (وحده عامر ابن قرأ) منشورا یلقاه كتابا(: تعالى قوله    

: والكسائي حمزة، القاف وتخفیف الالم وتسكین الیاء بفتح )قاهلْ یَ (: الباقون وقرأ، القاف وتشدید
: شّدد لمن والحجة ،لإلنسان والهاء للكتاب الفعل جعل أنه: خفف لمن الحجةو  ،القاف یمیالن

                                                           
  .)١٦٧/ ٩( والتنویر التحریر: انظر -  ١
  .)١٥٦/ ٢٣( البیان جامع: انظر -  ٢
 .)٤٣٠/ ٣( التأویل وحقائق التنزیل مدارك -  ٣
  .)٢٣١/ ١٧( القرآن ، الجامع ألحكام )١/٨٣٦( الرحمن الكریم تیسیر :انظر -  ٤
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 َیْومَ  َلهُ  َویْخَرجُ (: وقوله، للكتاب لهاءوا فیه، مستتر واسمه فاعله، یسمّ  لم لما الفعل جعل أنه
 الراء، وفتح المضمومة التحتیة بالیاء) َلهُ  وُیخَرجُ (: جعفر أبو قرأ"  )ونخرج() ِكتابا الِقیاَمةِ 

 المضمومة بالنون )َلهُ  جُ وُنخرِ ( والباقون الراء، وضم المفتوحة التحتیة بالیاء) َلهُ  جُ وَیخرُ ( ویعقوب
  )١(الراء وكسر
  :جماليالتفسیر اإل: ثانیاً 
 اللزوم عن عبارة العنق ذكر": الزجاج قال) ُعُنِقهِ  ِفي َطاِئَرهُ  َأْلَزْمَناهُ  ِإْنَسانٍ  َوُكلَّ ( :قولهو       

 مالزمه وهو وشر، خیر من علیه قدر وما عمله" طائره:" عباس ابن وقال ،للعنق القالدة كلزوم
: مجاهد وقال ،"به یحاسب حتى یفارقه ال همع وشره خیره": والكلبي مقاتل وقال ،كان أینما

  )٢(."ورزقه عمله"
 ولم وصفت، ما على األمر كان إن )عنقه في طائره ألزمناه(: قال وكیف: قائل قال فإن      
 موضع هو العنق ألن: قیل الجسد؟ أعضاء من ذلك غیر أو ورجلیه یدیه في ألزمناه: یقل

 بنسبة العرب كالم فجرى یشین، أو یزین مما ذلك وغیر واألطوقة، القالئد وموضع السمات،
 أضافوا حتى ذلك استعمالهم وكثر ،أعناقهم إلى ذلك من وغیرهم آدم بني الالزمة األشیاء
: فقالوا الید، إلى األبدان أعضاء جنایات أضافوا كما األعناق، إلى األبدان سائر الالزمة األشیاء

 ِفي َطاِئَرهُ  َأْلَزْمَناهُ ( :قوله فكذلك فرجه، أو انهلس علیه جرّ  الذي كان وٕان یداه، كسبت بما ذلك
  )٣(.)ُعُنِقهِ 
 من إلیه صائر هو وما عامله أنه علیه اهللا قضى ما بالطائر أراد: المعاني أهل قالو     

 سوانح من به وتتشاءم ،تتفاءل كانت فیما العرب عادة على طائر وسمي ،شقاوة أو سعادة
 بكذا فالن سهم طار :قولهم من والشر الخیر من حظه لطائربا أراد :وقیل ،وبوارحها الطیر
 یزین مما وغیرهما ،واألطواق القالئد موضع ألنه ؛األعضاء سائر بین من العنق وخص وكذا،

 نخرج ونحن :أي )له ونخرج( األعناق، إلى الالزمة األشیاء بتشبیه العرب كالم فجرى یشین، أو
   )٤(.كتابا القیامة یوم له

 ،التیمن عادتها من كان أنه وذلك تعرف، بما اآلیة هذه في العرب اهللا وخاطب"      
 وسمیت الفالة، وحیوان بالظباء فعلته حتى ذلك وكثر ،وبارحة سانحة كونها في بالطیر والتشاؤم

                                                           
، )١/٣٩٨(، حجة القراءات )١/٢١٤(  السبع القراءات في الحجة، )٨٧/ ٥( السبعة للقراء الحجة: انظر -  ١

  .)١٨٤ /١( المتواترة العشر القراءات في الزاهرة البدور
  .)٢٢٩/ ١٠(الجامع ألحكام القرآن  -  ٢
  .)٣٩٨/ ١٧( البیان جامع: انظر -  ٣
  .)٣٣٨/ ١( التفاسیر أوضح، )١٢٤/ ٣( زیل في تفسیر القرآنمعالم التن: انظر -  ٤
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 فأخبرهم وشر، خیر من اإلنسان یلقى بما قاضیة الطیرة تلك أن تعتقد وكانت تطیرا، كله ذلك
 قد وشر ،خیر من اإلنسان یلقى ما جمیع أن إشارة وأبلغ ،لفظ أوجز في آلیةا هذه في تعالى اهللا

 َقالَ : قال t ُهَرْیَرةَ  عن َأَبيوروي   )١( "عنقه في وتكسبه وعمله حظه وألزم ،القضاء به سبق
 ِمنَ  َتِفرُّ  َكَما ُذومِ الَمجْ  ِمنَ  َوِفرَّ  َصَفَر، َوالَ  َهاَمةَ  َوالَ  ،)٢(ِطَیَرةَ  َوالَ  َعْدَوى الَ (: r اللَّهِ  َرُسولُ 
  .)٣()اَألَسدِ 
 یفارقه ال بحیث عمله ألزمناه :أي االرتباط وكمال اللزوم لشدة تصویر )عنقه في: (وقوله     
 أن عدله كمال عن إخبار هذاو  )٤(.بحال عنه ینفك ال للعنق الغل أو ،القالدة لزوم یلزمه بل أبدا
 یتعداه ال ،له مالزما اهللا یجعله وشر خیر من عمل ما: أي عنقه، في طائره یلزمه إنسان كل
 أن واإلنصاف العدل أعظم من وهذا، بعمله غیره یحاسب وال ،غیره بعمل یحاسب فال غیره، إلى
  )٥(.للعقاب الموجب الحق من علیه ما لیعرف نفسك حاسب: للعبد یقال
 هو بما األزل في للشخص وقع ما فالطائر البخت، له ویقال الحظ، العرب عند الطائرو       

 وكر من إلیه یطیر طائرا كأن والشقاوة، ،والسعادة ،والرزق ،والعمر ،والعمل ،العقل من نصیبه
 في الشخص ذلك إلى انتهى أن إلى غایة وال ،له نهایة ال طیرانا الغیب عالم وظلمات ،األزل
 لما سبحانه اهللا أن هذا في األصل: )٦(األزهري وقال ،مناص وال خالص غیر من المقدر وقته
 من سعادة وقضى أجمعین، منهم علمه ما فكتب والعاصي، ذریته من المطیع علم آدم خلق
 وٕانشائه، خلقه عند إلیه صائر هو ما منهم لكل فطار عاصیا، علمه من وشقاوة ،مطیعا علمه
 رةعبا) عنقه وفي( اهللا، علم في له طار ما: أي )عنقه في طائره ألزمناه إنسان وكل(: قوله وذلك
 اللزوم عن عبارة العنق ذكر: الزجاج قال ،یلبس ما بین من العنق القالدة كلزوم اللزوم عن

  )٧(.العنق القالدة كلزوم

                                                           
  .)٤٤٢/ ٣( العزیز الكتاب تفسیر في الوجیز المحرر -  ١
 غریب تفسیر :، انظرأشبهه َوَما كالغراب الطیر من واشتقاقه َلهُ  والكراهیة ِبهِ  والتشاؤم الشَّْيء من التطیر -  ٢
  .)٣٠٦: ص( ومسلم البخاري الصحیحین في ما
  .)١٢٦/ ٧( ٥٧٠٧، كتاب الطب، باب الجذام، ح البخاري صحیح -  ٣
  .)١٦١/ ٥( الكریم الكتاب مزایا إلى السلیم العقل إرشاد: انظر -  ٤
  .)٤٥٥/ ١(تیسیر الكریم الرحمن : انظر -  ٥
: واألدب انظر اللغة في األئمة أحدـــ  هـ٣٧٠ ت ،منصور أبو الهروي، األزهري بن أحمد بن محمدهو  -  ٦
  .)٣١١/ ٥( للزركلي المألعا

  .)٢٥٤-٢٥٣/ ٣( للشوكاني القدیر فتح: انظر -  ٧
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أن اهللا بین ِعَظم قدرته وشأنه في خلق اإلنسان، أن هناك من هذا المبحث  الخالصة    
ور، واأللسنة، أعضاًء  في جسمه كان لها دوٌر واضح في العبادات والطاعة كالبطون والصد

  .والعظام والبنان، واألعناق والحالقیم، واألوردة والظهور
وهذا اثبات على قدرة اهللا في خلقه لیتأمل اإلنسان في نفسه، ویستدل على العبادة الصحیحة 
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  .والطاعة ،رت يف العبادةاألعضاء التي ذ

   :لبویشتمل على أربعة مطا

  .هو والوج ،الرؤوس: المطلب األول

  .والفروج، نوالعی: المطلب الثاني

  .والجبین ،بو الجن: المطلب الثالث

  .ةلسنواأل  ،نووالبط ،ناذقاأل: المطلب الرابع
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  المبحث الثاني
  .والطاعة ،رت في العبادةاألعضاء التي ُذك

  .هو والوج ،الرؤوس: المطلب األول
اهللا  طاعةفي  ثر من آیة تبین بعض األعضاء التي ذكرتم أكجاء في القرآن الكری    

 :التي ذكرتها ومن هذه اآلیاتومن هذه األعضاء الرؤوس، والوجوه، ، وعبادته
َواْصِبْر َنْفَسَك َمَع الَِّذیَن َیْدُعوَن َربَُّهْم ِباْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ ُیِریُدوَن َوْجَهُه [: قال تعالى: اآلیة األولى

َع َهَواُه َتْعُد َعْیَناَك َعْنُهْم ُتِریُد ِزیَنَة اْلَحَیاِة الدُّْنَیا َوَال ُتِطْع َمْن َأْغَفْلَنا َقْلَبُه َعْن ِذْكِرَنا َواتَّبَ َوَال 
  ]٢٨: الكهف[ ]َوَكاَن َأْمُرُه ُفُرًطا

   :النزول سبب: أوالً 
 ْبنُ  ُعَیْیَنةُ  r اللَّهِ  َرُسولِ  ِإَلى ُقُلوُبُهمْ  ةُ اْلُمَؤلَّفَ  َجاءَ : َقالَ  ، tاْلَفاِرِسيِّ  َسْلَمانَ  َعنْ روي  -١

 َصْدرِ  ِفي َجَلْستَ  َلوْ  ِإنَّكَ  اللَّهِ  َرُسولَ  َیا: َفَقاُلوا َوَذُووُهْم، t )١(َحاِبسٍ  ْبنُ  َواْألَْقَرعُ   tِحْصنٍ 
ْیتَ  اْلَمْجِلسِ   َوَكاَنتْ  اْلُمْسِلِمیَن، َوُفَقَراءَ  َذرٍّ  َوَأَبا انَ َسْلمَ  َیْعُنونَ  -  ِجَباِبِهمْ  َوَأْرَواحَ  َهؤَُالءِ  َعنَّا َوَنحَّ

وفِ  ِجَبابُ  َعَلْیِهمْ   اللَّهُ  َفَأْنَزلَ  َعْنَك، َوَأَخْذَنا َوَحاَدْثَناكَ  ِإَلْیكَ  َجَلْسَنا - َغْیُرَها َعَلْیِهمْ  َیُكنْ  َلمْ  الصُّ
 َواْصِبرْ  ُمْلَتَحًدا ُدوِنهِ  ِمنْ  َتِجدَ  َوَلنْ  ِلَكِلَماِتهِ  ُمَبدِّلَ  َال  َربِّكَ  ِكَتابِ  ِمنْ  ِإَلْیكَ  ُأوِحيَ  َما َواْتلُ (: َتَعاَلى
   )٢()َوْجَههُ  ُیِریُدونَ  َواْلَعِشيِّ  ِباْلَغَداةِ  َربَُّهمْ  َیْدُعونَ  الَِّذینَ  َمعَ  َنْفَسكَ 

ُكنَّا َمَع (: َقالَ   t َسْعدٍ  َعنْ  َأِبیِه، َعنْ  ،t ُشَرْیحٍ  ْبنِ  اْلِمْقَدامِ  َعنِ روى اإلمام مسلم بسنده و  -٢
َقاَل َوُكْنُت َأَنا . اْطُرْد َهُؤَالِء َال َیْجَتِرُئوَن َعَلْیَنا :rِستََّة َنَفٍر، َفَقاَل اْلُمْشِرُكوَن ِللنَِّبيِّ  rالنَِّبيِّ 

یِهَما، َفَوَقَع فِ   tَوَرُجٌل ِمْن ُهَذْیٍل، َوِبَاللٌ   tَواْبُن َمْسُعودٍ  ي َنْفِس َرُسوِل َوَرُجَالِن َلْسُت ُأَسمِّ
ُهْم َوَال َتْطُرِد الَِّذیَن َیْدُعوَن َربَّ [: َما َشاَء اُهللا َأْن َیَقَع َفَحدََّث َنْفَسُه َفَأْنَزَل اُهللا َعزَّ َوَجلَّ  rاِهللا 

  )٣( )]٥٢: األنعام[ ]ُیِریُدوَن َوْجهَ ِباْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ 
 َنَزَلتْ (: َقالَ  )ِذْكِرَنا َعنْ  َقْلَبهُ  َأْغَفْلَنا َمنْ  ُتِطعْ  َوَال (: اَلىَتعَ  َقْوِلهِ  ِفي tَعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ روي   -٣

، َخَلفٍ  ْبنِ ا ُأَمیَّةَ  ِفي  َعْنهُ  اْلُفَقَراءِ  َطْردِ  ِمنْ  َكِرَههُ  َأْمرٍ  ِإَلى r النَِّبيَّ  َدَعا َأنَّهُ  َوَذِلكَ  اْلُجَمِحيِّ

                                                           
 وشهد ، r النبي على وفد: إسحاق ابن الدرامي، قال المجاشعيّ  التمیمي سفیان بن محمد بن عقال بن هو -  ١

/ ١( الصحابة تمییز في اإلصابة .إسالمه حسن وقد] قلوبهم[ المؤلفة من وهو والطائف، وحنینا مكة فتح
٢٥٢(.  

  .)٢٩٧ /١( النزول أسباب: انظر -  ٢
  .)١٨٧٨/ ٤( ٢٤١٣ح  ،كتاب الفضائل، باب في فضل سعد بن أبي وقاص ،مسلم صحیح -  ٣
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 َمنْ  َیْعِني )ِذْكِرَنا َعنْ  َقْلَبهُ  َأْغَفْلَنا َمنْ  ُتِطعْ  َوَال (: َتَعاَلى اللَّهُ  َزلَ َفَأنْ  َمكََّة، َأْهلِ  َصَناِدیدِ  َوتَْقِریبِ 
    )١(.)الشِّْركَ  َیْعِني )َهَواهُ  َواتََّبعَ ( التَّْوِحیدِ  َعنِ  َقْلِبهِ  َعَلى َخَتْمَنا
  :القراءات: ثانیاً 
 نكرة )غداة( أن وحجتهم لفتحبا الباقون وقرأ الغین بضم )والعشي دوةبالغُ ( عامر ابن قرأ  

 مررت یقال ال كما تعریف على تعریف دخول یجوز فال معرفة )غدوة(و والالم باأللف عرفتُ 
 فیه ما جاورت إذا  المعرفة على والالم األلف تدخل العرب أن هي عامر ابن وحجة، بالزید
  )٢(.الكالم لیزدوج والالم األلف
  :جماليالتفسیر اإل: ثالثاً 
 ذلك في القول من والصواب) َواْلَعِشيِّ  ِباْلَغَداةِ  َربَُّهمْ  َیْدُعونَ ( :قوله في فسرونالم فاختل وقد  

 رّبهم یدعون كانوا قوًما یطُرد أن r محمًدا نبیه نهى ذكره تعالى اهللا إن": )٣(كما یقول الطبري
 بالعمل یكون وقد ا،وكالمً  قوال علیه والثناء وتمجیده بذكره یكون ،"هللا الدعاء"و والعشي، بالغداة

 كانوا القوم یكون أن یجوزو   ،النوافل من وغیُرها فرُضها، علیهم كان التي األعمالَ  بالجوارح له
 قد اهللا ألن والعشي؛ بالغداة یدعونه بأنهم بذلك اهللا فوصفهم كلها، المعاني هذه جامعین

 َعنْ  َیْسَتْكِبُرونَ  الَِّذینَ  ِإنَّ  َلُكمْ  َأْسَتِجبْ  اْدُعوِني َربُُّكمُ  َوَقالَ [ :تعالى فقال ،"دعاء"،"العبادة"سمى
 من خاّص  على ذلك یكون أن یجوز وقد ] ٦٠: غافر سورة[ ]َداِخِرینَ  َجَهنَّمَ  َسَیْدُخُلونَ  ِعَباَدِتي
  )٤(."الدعاء
    :المعنى اللغوي: رابعاً 
 َربَُّهمْ  َیْدُعونَ  الَِّذینَ ( أصحابك) َمعَ  َنْفَسكَ ( محمد یا) واْصِبْر : (r محمد لنبیه تعالى وقوله  

 الصلوات من الصالحة واألعمال والدعاء والتهلیل والتحمید بالتسبیح إیاه بذكرهم) َواْلَعِشيِّ  ِباْلَغَداةِ 
) ُیِریُدونَ ( النهار في طرف في :وقیل األوقات جمیع في الدعاء على دائبین :المفروضة أي

  )٥(.الدنیا عرض من عرضا یریدون ال) َوْجَههُ ( ذلك بفعلهم
 لتجعل تشد الدابة وهي ،المصبورة سمیت ومنه یفارقه ال بحیث بالمكان الشد )الصبر(و  

 ،المساء: )العشي(و ،الشمس وطلوع الفجر بین الذي الوقت اسم )الغداة(و ،للرمي غرضا
                                                           

  .)٢٩٨ /١( النزول أسباب: انظر -  ١
  ).٥/١٤٠(، الحجة للقراء السبعة )٤١٥ /١( القراءات حجة: انظر -  ٢
 واستوطن طبرستان، آمل في ولد. اإلمام المفسر رخالمؤ : جعفر أبو الطبري، یزید بن جریر بن محمد -  ٣

  .)٦٩/ ٦( للزركلي األعالم .بها وتوفي بغداد
  .)٣٨٧/ ١١( البیان جامع -  ٤
  .)٢١٨/ ٥( الكریم الكتاب مزایا إلى السلیم العقل إرشاد: انظر -  ٥
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 والمراد ،والطلب المناجاة )الدعاء(و ،واللیلة الیوم سائر متخلال دعاء اهللا یدعون أنهم والمقصود
 ألنهم :أي بمالزمتهم، األمر تعلیل إلى لإلیماء بالموصول عنهم والتعبیر ،الصلوات یشمل ما به

   )١(.والمصاحبة بالمقارنة األجدر فهم اهللا على إقبالهم ألجل بذلك أحریاء
 الموت من كاالنتقال الیقظة إلى النوم من فیها التي االنتقال :أي )بالغداة(: تعالى وقوله  
 إلى الحیاة من كاالنتقال النوم إلى الیقظة من فیها االنتقال التي :أي )والعشي( ،الحیاة إلى

 في ذلك غیر ال )وجهه( بذلك :أي )یریدون(: لدعائهم معلالً  تعالى بقوله مدحهم ثم الموت؛
 تصرف وال:  r لنبیه تعالى یقول) َعْنُهمْ  َعْیَناكَ  َتْعدُ  وَال: (وقوله ،عقاب خوف أو ثواب رجاء

 وال الكفار، من غیرهم إلى معهم نفسك تصبر أن محمد یا أمرتك الذین هؤالء عن عیناك
 وأكد الغافلین، إلى االلتفات عن نهاه المسلمین، بمجالسة r أمره ولما )٢(.إلیه تجاوزهم

 ألن غافًال؛ جعلناه :أي )قلبه( بعظمتنا )أغفلنا من تطع وال(: تعالى فقال الناكبین عن اإلعراض
 في الفكر عن غافال جعله القلب بإغفال والمراد، الزینة بتلك )ذكرنا عن( له ال لنا فیه الفعل

 بالهوى مسوقة التبصر ةضیق عقول خلقة عن ناشىء ذلك فإن اإلشراك، فیه راج حتى الوحدانیة
  .واإللف
 اصة،خ غفلة هنا بها وأرید الشيء، تذكر عن الذهول وهي الغفلة، إیجاد: )اإلغفال( وأصل  
 تلك خلقة في كونه عن كنایة تعالى اهللا من اإلغفال جعل من المستفادة المستمرة الغفلة وهي

  .یتخلف ال بالطبع وما القلوب،
 عن ال بصیرة عن یكون الهوى تباعا فإن )هواه واتبع( بجملة المعنى هذا اعتضد وقد  

 إلى بالمیل )هواه واتبع: (ولهوق ،قدرتهم من كسب الهوى تباعوا قلوبهم، في خلقة فالغفلة ذهول،
 اهللا ذكر ألن ؛منها بالحمایة أكرمناهم الذین أولیائنا مجالسة من واألنفة منها به استدرجناه ما

  )٣(.الخلق على فأقبل الهوى فجاء الظلمة تراكمت األنوار أفلت فإذا األنوار، مطلع
 الحق فیكون الحق، على دماً متق فیه مسرفاً  للحد متجاوزاً  :أي )فرطاً  أمره وكان: (وقوله   
 منهم ضعفهم على أتباعك سینجي سبحانه ربك فإن ،بالتقصیر فیه مفرطاً  الظهر وراء به منبوذاً 

 مقبلون ألنهم ؛أیدیهم في الجبابرة ویدفع علیهم یعلیهم بأن ویزیدك الكهف، أصحاب أنجى كما
 یكون أن یحتمل )الفرط(و ،عنه معرض غیره على مقبل وغیرهم سواه، عما معرضون اهللا على

 اإلفراط بمعنى یكون أن ویحتمل یلتزم، أن یجب الذي أمره :أي والتضییع، التفریط بمعنى

                                                           
  .)٣٠٤/ ١٥( والتنویر التحریر: انظر -  ١
  .)٥٠-٤٩/ ١٢( وروالس اآلیات تناسب في الدرر نظم: انظر -  ٢
  .)٣٠٦/ ١٥( والتنویر التحریر :انظر -  ٣
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 مشتق وهو ،واالعتداء الظلم: بضمتین )طرُ الفُ (و بسبیله، هو الذي وهواه أمره :أي واإلسراف،
 العجز وتقدیم التقصیر هو الذي التفریطو  ،الشر في سبق الظلم ألن ؛السبق وهو الفروط من

 أسلمنا إن مضر أشراف نحن: قالوا القوم وكأن الحد، ومجاوزة اإلفراط من: وقیل ،اإلیمان بترك
   )١(.والحال الشأن: )األمر(و .القول في واإلفراط التكبر من هذا وكان الناس، أسلم

َولَِّینََّك ِقْبَلًة َتْرَضاَها َفَولِّ َوْجَهَك َقْد َنَرى َتَقلَُّب َوْجِهَك ِفي السََّماِء َفَلنُ  [:قال تعالى: اآلیة الثانیة
َلُموَن َأنَُّه َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحرَاِم َوَحْیُث َما ُكْنُتْم َفَولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْطَرُه َوإِنَّ الَِّذیَن ُأوُتوا اْلِكتَاَب َلَیعْ 

  ]١٤٤: البقرة[ ]ونَ اْلَحقُّ ِمْن َربِِّهْم َوَما اللَُّه ِبَغاِفٍل َعمَّا َیْعَملُ 
 :جماليالتفسیر اإل: أوالً 

 جل بذلك یعني": الطبري قال )السََّماءِ  ِفي َوْجِهكَ  تََقلُّبَ  َنَرى َقدْ (: تعالى قوله ومعنى    
 الصالة في وجهه یقلِّب r النبي وكان، السماء في وجهك تقلُّبَ  نحنُ  محمد یا نرى قد: ثناؤه
  .یهواها كان قبلةً  اهللا فواله الحرام، البیت قبلةَ  ىیهو  وكان المقدس، بیت نحو یصلي وهو
ل )التقلب(ـــ ب: عنيوی     ف التحوُّ ، وِقَبلها السماء نحو )السماء في(:بقوله ویعني ،والتصرُّ

 إلى بصره یرفع الكعبة، إلى المقدس بیت من قبلته تحویل َقبل كان ألنه r ذلك له قیل وٕانما
 َصلَّْیَنا(: َقالَ  t اْلَبَراءِ  َعنِ وروي  )٢(."الكعبة نحو بالتحویل مَرهأ ثناؤه جل اهللا من ینتظر السماءِ 

 َنِبیِّهِ  َهَوى اللَّهُ  َعِلمَ  ثُمَّ  اْلَمْقِدِس، َبْیتِ  َنْحوَ  َشْهًرا َعَشرَ  ِستَّةَ  اْلَمِدیَنةَ  ُقُدوِمهِ  َبْعدَ  r اللَّهِ  َرُسولِ  َمعَ 
r  َْكاَن ( :َقالَ ه أیضًا َعنِ و  )٣()َتْرَضاَها ِقْبَلةً  َفَلُنَولَِّینَّكَ  السََّماءِ  ِفي َوْجِهكَ  َتَقلُّبَ  َنَرى َقدْ (: َفَنَزَلت

 rَصلَّى َنْحَو َبْیِت الَمْقِدِس، ِستََّة َعَشَر َأْو َسْبَعَة َعَشَر َشْهرًا، َوَكاَن َرُسوُل اللَِّه  rَرُسوُل اللَِّه 
َه ِإَلى الَكْعَبِة، َفَأْنزَ  روى اإلمام و  )٤())َقْد َنَرى َتَقلَُّب َوْجِهَك ِفي السََّماءِ : (َل اللَّهُ ُیِحبُّ َأْن ُیَوجَّ

 َنَرى َقدْ (: َفَنَزَلتْ  اْلَمْقِدِس، َبْیتِ  َنْحوَ  ُیَصلِّي َكانَ ( r اهللاِ  َرُسولَ  َأنَّ  tَأَنٍس  َعنْ مسلم بسنده 
 َرُجلٌ  َفَمرَّ  )اْلَحرَامِ  اْلَمْسِجدِ  َشْطرَ  َوْجَهكَ  َفَولِّ  َضاَهاَترْ  ِقْبَلةً  َفَلُنَولَِّینَّكَ  السََّماءِ  ِفي َوْجِهكَ  َتَقلُّبَ 
َلْت، َقدْ  اْلِقْبَلةَ  ِإنَّ  َأَال : َفَناَدى َرْكَعًة، َصلَّْوا َوَقدْ  اْلَفْجِر، َصَالةِ  ِفي ُرُكوعٌ  َوُهمْ  َسَلَمةَ  َبِني ِمنْ   ُحوِّ

                      )٥()اْلِقْبَلةِ  َنْحوَ  ُهمْ  َكَما َفَماُلوا

                                                           
  .)٣٩٢/ ١٠( الجامع ألحكام القرآن ، )٥١٢/ ٣( العزیز الكتاب تفسیر في الوجیز المحرر: انظر -  ١
  .)١٧٣- ١٧٢/ ٣( البیان جامع -  ٢
  .)٤٤ /١( النزول أسباب: انظر -  ٣
  .)٨٨/ ١( ٣٩٩لة حیث كان، ح ، كتاب الصالة، باب التوجه نحو القبالبخاري صحیح -  ٤
/ ١( ٥٢٧، كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب تحویل القبلة من القدس إلى مكة، ح مسلم صحیح -  ٥

٣٧٥(.  
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 القصة، رأس فإنها المعنى، في متقدمة فهي التالوة في متأخرة كانت وٕان اآلیة هذه"و    
   )١(".الشرع أمور من نسخ ما أول القبلة وأمر
  :المعنى اللغوي: ثانیاً 
: أي )فول( وتهواها، تحبها: أي ترضاها، قبلة إلى فلنحولنك )قبلة فلنولینك(: وقوله    
 ما وحیث( المحرم،: )الحرام(و الكعبة، به وأراد نحوه،: أي الحرام، دالمسج شطر وجهك حول
 في القبلة تحویل وكان، الصالة عند )شطره وجوهكم فولوا(: غرب أو شرق ،بحر أو بر من )كنتم
 بالشطر والمراد )الحرام المسجد شطر وجهك فول( بشهرین بدر قتال قبل الشمس زوال بعد رجب
      )٢(.والجهة الناحیة: هنا

 جهته فاستقبلوا كنتم مكان أي وفي: أي) شطره وجوهكم فولوا كنتم ما وحیث(: وقوله    
 الجهات، جمیع إلى األرض بقاع في المسلمون یصلي أن یقتضي وهذا صالتكم، في بوجوهكم

 ألنها ؛الكعبة عن كنایة الحرام المسجد شطر وُجعل المشرق، جهة یلتزمون الذین كالنصارى ال
   )٣(.)تقریبا :أي( الجوانب جمیع من مساحته نصف في الحرام سجدالم من واقعة

 اهللا عنایة إلى بالحاجة القلب شعور :وحقیقته الدعاء، الوجه تقلبب وربما كان یقصد    
 فإن باأللفاظ، اللسان تحریك على یتوقف وال یرغب، فیما إلیه التوجه وصدق یطلب، فیما تعالى

 یبغضه لغوا الدعاء كان وٕاال لها، تبع فهي األلسنة وافقتها فإن أسرت، وما القلوب إلى ینظر اهللا
 كمال منو  ذلك تنفي وال التحویل هذا طالبا بلسانه یدعو كان أنه على اآلیة تدل وال ،تعالى اهللا

  .یسأل ولم انتظر أنه r أدبه
 إلى هاجر حین r النبي یعانیها كان التي الحال عن اآلیة هذه في سبحانه اهللا یخبرو     

: المسجدین مطالع بین السماء في یتردد ووجهه الحرام، والبیت بمكة معّلق وقلبه ،المدینة
 وأمسك التردد، طریق علیه اهللا فقطع واحد، سمت على وهما األقصى، والمسجد الحرام المسجد
  )٤(.نفسه إلیها تهفو التي القبلة على وجهه

  
  
  

                                                           

  .)١٧٧/ ١( معالم التنزیل في تفسیر القرآن -  ١
  .)١٧٨/ ١(معالم التنزیل في تفسیر القرآن ، )١٧٧/ ١( للشوكاني القدیر فتح: انظر -  ٢
   .)٢٨/ ٢( والتنویر التحریر، )١٣/ ٢( المنار تفسیر:  انظر -  ٣
  .)١٦٩/ ١( للقرآن القرآني التفسیر: انظر -  ٤
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  .، والفروجنوالعی: المطلب الثاني
َوإَِذا َسِمُعوا َما ُأْنِزَل ِإَلى الرَُّسوِل َتَرى َأْعُیَنُهْم َتِفیُض ِمَن الدَّْمِع ِممَّا [ :قال تعالى :ولىاآلیة األ 

  ]٨٣: المائدة[ ]َعَرُفوا ِمَن اْلَحقِّ َیُقوُلوَن َربََّنا آَمنَّا َفاْكتُْبَنا َمَع الشَّاِهِدینَ 
  :سبب النزول: أوالً 

 َبَعَثُهمُ  َرُجًال  َسْبُعونَ  َوَمَعُهمْ  َوَأْصَحاُبهُ  ُهوَ  اْلَحَبَشةِ  ِمنَ  t اِلبٍ طَ  َأِبي ْبنُ  َجْعَفرُ  َقِدمَ     
وِف، ِثَیابُ  َعَلْیِهمْ  r اللَّهِ  َرُسولِ  ِإَلى َوْفًدا النََّجاِشيُّ   ِمنْ  َوَثَماِنَیةٌ  اْلَحَبَشِة، ِمنَ  َوِستُّونَ  اْثَنانِ  الصُّ

 َرُسولُ  َعَلْیِهمْ  َفَقَرأَ  َوَأْیَمُن، َوُدَرْیدٌ  َوُقثَْیمٌ  َوَتمَّامٌ  َوَأْشَرفُ  َوإِْدِریُس  َوَأْبَرَهةُ  ِهبُ الرَّا َبِحیَرا َوُهمْ  الشَّاِم، َأْهلِ 
 َیْنِزلُ  َكانَ  ِبَما َهَذا َأْشَبهَ  َما: َوَقاُلوا َوآَمُنوا اْلُقْرآنَ  َسِمُعوا ِحینَ  َفَبَكْوا آِخِرَها، ِإَلى" یس" ُسوَرةَ  r اللَّهِ 

  )١(.اْآلَیاتِ  َهِذهِ  ِفیِهمْ  َتَعاَلى اللَّهُ  َفَأْنَزلَ  ِعیَسى، َعَلى
  :جماليالتفسیر اإل: ثانیاً 
: جعفر أبو قال )الدَّْمعِ  ِمنَ  َتِفیُض  َأْعُیَنُهمْ  َتَرى الرَُّسولِ  ِإَلى ُأنزلَ  َما َسِمُعوا َوإَِذا: (وقوله    
 تجدهم أنك صفتهم محمد، یا لك، فتوص الذین َنَصارى إنا :قالوا الذین هؤالء سمع وٕاذا": أي

 )الدَّْمعِ  ِمنَ  تَِفیُض  َأْعُیَنُهمْ  َتَرى( ُیْتلى الكتاب من إلیك أنزل ما  آمنوا للذین مودة الناس أقرب
 اإلناء، وفیض الماء، من النهر كفیض منها، سیالنه ثم منه، امتالؤها الدمع من العین وفیض
  امتالئه شدة عن سیالنه وذلك

 من تفیض أعینهم إلیهم الناظر أیها ترى :أي )الدَّْمعِ  ِمنَ  تَِفیُض  َأْعُیَنُهمْ  َتَرى(: وقوله     
 ذابت األعین كأن حتى أو لكثرته، جوانبها من الدمع یتدفق حتى دمعا تمتلئ :أي الدمع،

) الحق من: (قولهو  ،واالستكبار العتو من غیرهم منع ما أجل من ذلكجاریا،  دمعا وصارت
 لمعرفتهم ؛وخشوعاً  منهم عبرةً  ،ودموعاً  عبرةً  فاضت أعینهم إن :أي) عرفوا مما( :لقوله بیان

 جمیع بسماع كله الحق عرفوا لو فكیف بعض، دون اآلیات بعض سمعوا إذ الحق، بعض
 حقیقة ألن الدمع؛ منها ویفیض) ٢(.الحسنة األسوة من السنة به جاءت ما ومعرفة القرآن،
رواه البخاري عنه، ومثال ذلك ما  خارجا فیسیل حاویه لمتجاوزا المائع إلى یسند أن الفیض
: ِظلُّهُ  ِإالَّ  ِظلَّ  الَ  َیْومَ  ِظلِِّه، ِفي اللَّهُ  ُیِظلُُّهمُ  َسْبَعةٌ (: َقالَ  r النَِّبيِّ  َعنِ  t ُهَرْیَرةَ  َأِبي َعنْ  بسنده
 ِفي َتَحابَّا َوَرُجَالنِ  الَمَساِجِد، ِفي ُمَعلَّقٌ  َقْلُبهُ  َوَرُجلٌ  َربِِّه، ِعَباَدةِ  ِفي َنَشأَ  َوَشابٌّ  الَعاِدُل، اِإلَمامُ 
 اللََّه، َأَخافُ  ِإنِّي: َفَقالَ  َوَجَماٍل، َمْنِصبٍ  َذاتُ  اْمرََأةٌ  َطَلَبْتهُ  َوَرُجلٌ  َعَلْیِه، َوَتَفرََّقا َعَلْیهِ  اْجَتَمَعا اللَّهِ 

                                                           
  .)٢٠٤ /١( النزول أسباب: انظر -  ١
  .)١١/ ٧(تفسیر المنار : انظر -  ٢
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 َفَفاَضتْ  َخاِلًیا اللَّهَ  َذَكرَ  َوَرُجلٌ  َیِمیُنُه، ُتْنِفقُ  َما ُلهُ ِشَما َتْعَلمَ  الَ  َحتَّى َأْخَفى َتَصدََّق، َوَرُجلٌ 
  )٢(."النفس طبت: مثل الجنس، تعریف الدمع وتعریف" )١()َعْیَناهُ 

 إبائهم وعدم الحق قبول إلى ومسارعتهم خشیتهم وشدة قلوبهم لرقة والبكاء هنا لبیان    
 ألن فتفیض؛ تمتلئ" :أي )الدمع من تفیض( )٣(الفیض له فاستعیر بالدمع تمتلىء :أي إیاه،

 للمبالغة قصدا الدمع هو إنما: والفائض تفیض، األعین جعل االمتالء، بعد إال یكون ال الفیض
  )٤(."عینه دمعت كقولهم

 إلى أنزلته ما سمعنا لما صدَّقنا ربنا، یا: یقولون أنهم )آمنا ربنا یقولون( :تعالى قولهو     
  )٥(.فیه شك ال الحق وأنه عندك، من أنه به وأقررنا ،كتابك من r محمد نبیك
 ،اْألَُمم َساِئر على الشاهدون َفِإنَُّهم ؛rمن أمة محمد  :أي) الشاهدین مع فاكتبنا(:قولهو     
 ،منهم یقبله بأن تعالى اهللا إلى والتضرع اإلیمان، إنشاء به یریدون القول هذا یقولون: أي

 محمد وللنبي بالوحدانیة هللا شهد من: شاهد جمع": )اهدینالش(و )٦( r محمد أمة مع ویكتبهم
  )٧(."ذلك على واستقام بالرسالة

 تحصل لم عظیمة فضیلة وهذه ،وصدقوهم الرسل بعثة شهدوا الذین )بالشاهدین( والمراد    
 المبادرة أنها الفضیلة وتلك ،المرة هذه بعد تحصل وال ،الرسل دعوة ابتداء أزمان في إال

 لیتني یا: بن نوفل ورقة قال كما ،األمر بادىء الناس یكذبهم حین بعثتهم عند لالرس بتصدیق
 أنبأهم الذین )الشاهدین مع فاكتبنا( أرادوا أو ،منهم تكذیبا :أي ،قومك یخرجك إذ جذعا أكون

 وشهادة مجیئه على شهادة فیكونوا بعده، یجيء الذي الرسول ببعثة - السالم علیه -عیسى
   )٨(.عیسى بصدق

 مودة أقرب هم الذین الناس، من الفئة لهذه القرآني التصویر من یرتسم حي مشهد هذاو     
 قلوبهم، والنت مشاعرهم، اهتزت القرآن هذا من الرسول إلى أنزل ما سمعوا إذا إنهم ،آمنوا للذین

 معروفة حالة وهي ،سمعوه الذي بالحق العنیف العمیق التأثر عن تعبیرا بالدمع أعینهم وفاضت
                                                           

  .)١٣٣/ ١( ٦٦٠، كتاب األذان، باب من جلس في المسجد ینتظر الصالة، ح البخاري صحیح -  ١
  .)١١/ ٧( ویروالتن التحریر -  ٢
  .)٧٨/ ٢( للشوكاني القدیر فتح، )٧٢/ ٣( الكریم الكتاب مزایا إلى السلیم العقل إرشاد :انظر -  ٣
 .)٧٨/ ٢( للشوكاني القدیر فتح -  ٤

  .)٥٠٦/ ١٠(جامع البیان : انظر -  ٥
  .)١١/ ٧( المنار تفسیر، )٥٨/ ٢( السمعاني تفسیر: انظر -  ٦
  .)٥ /٢( للجزائري التفاسیر أیسر -  ٧
  .)١١/ ٧( والتنویر التحریر :انظر -  ٨
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 لیؤدي الدمع؛ فیفیض القول، بها یفي أن من أعلى درجة التأثر بها یبلغ حین البشریة النفس في
 بهذا یكتفون ال هم ثم، العنیف العمیق التأثر من الحبیسة الشحنة ولیطلق ؛القول یؤدیه ال ما

 رآنالق سماع عند التأثر هذا به تأثروا الذي الحق من سلبیا موقفا یقفون وال ،الدمع من الفیض
 الذي المتأثر موقف یقفون ال إنهم ،سلطان من له بما واإلحساس یحمله الذي ،بالحق والشعور
 موقفا الحق هذا من لیتخذوا یتقدمون هم إنما! الحق هذا مع أمره ینتهي ثم ،بالدمع عیناه تفیض
  )١(.صریحا إیجابیا

   :اللطائفو اللفتات : ثالثاً 
  .المسلمین من همنصرانیت في الصادقین النصارى قرب" -١
  .الكبر وقبح التواضع، فضل -٢
  .قبلها األمم على وكرامتها اإلسالمیة األمة فضل -٣
  )٢(."إسالمه وحسن أسلم إذا الكتابي فضل -٤

 َوُقْل ِلْلُمْؤِمَناِت َیْغُضْضَن ِمْن َأْبَصارِِهنَّ َوَیْحَفْظَن ُفُروَجُهنَّ َوَال ُیْبِدینَ [ :قال تعالى :ةاآلیة الثانی
  ]٣١: النور[ ]ِزیَنَتُهنَّ ِإالَّ َما َظَهَر ِمْنَها

  :سبب النزول: أوالً 
 في كانت )٣(مرثد بنت أسماء أن حدث  t اهللا عبد بن جابر أن بلغنا" :قال مقاتل عن    
 وتبدو ،الخالخل یعني أرجلهن في ما فیبدو متأزرات غیر علیها یدخلن النساء فجعل لها نخل

 وأخرج اآلیة )للمؤمنات وقل( ذلك في اهللا فأنزل هذا أقبح ما :أسماء فقالت ،وذوائبهن صدورهن
 قوم على فمرت جزعا واتخذت ،فضة من صرتین اتخذت امرأةً  أن حضرمي عن جریر ابن

  )٤(".بأرجلهن یضربن وال اهللا فأنزل ،فصوت الجزع على الخلخال فوقع برجلها فضربت
  :جماليالتفسیر اإل: ثانیاً 
 لنبیه :تعالى یقول )ُفُروَجُهنَّ  َوَیْحَفْظنَ  َأْبَصاِرِهنَّ  ِمنْ  َیْغُضْضنَ  ِلْلُمْؤِمَناتِ  َوُقلْ (: تعالى قولهو     

 النظر اهللا یكره عما) َأْبَصاِرِهنَّ  ِمنْ  َیْغُضْضنَ ( أمتك من) لْلُمْؤِمَناتِ ( محمد یا) َوُقلْ ( r محمد
 ال من یراها أن عن فروجهنَّ  ویحفظن: أي )ُفُروَجُهنَّ  َوَیْحَفْظنَ ( إلیه النظر عن نهاكم مما إلیه
  .أبصارهم عن یسترها ما بلبس رؤیتها، له یحلّ 

                                                           
  .)٩٦٢/ ٢( القرآن ظالل في: انظر -  ١
  .)٧- ٦/ ٢(أیسر التفاسیر  -  ٢
. عثمان بن حرام به انفرد. حدیثها یصح ال: وقال عمر، أبو حارثة، ذكرها بني من مرثد، بنت أسماءهي  - ٣

  .)١٨/ ٨( الصحابة تمییز في اإلصابة :انظر. عثمان
  .)١٤٤ /١( النقول لباب -  ٤
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 وهما زینتهّن، بمحرم لهن لیسوا الذین للناس ُیظهرن وال: أي) ِزیَنَتُهنَّ  ُیْبِدینَ  وَال: (وقوله    
 ظهر ما: واألخرى والقالئد، ،والقرطین ،والسوارین ،كالخلخال وذلك خفي ما: إحداهما: زینتان
  .الظاهرة الثیاب زینة: یقول بعضهم فكان اآلیة، بهذه منه المعنيّ  في مختلف وذلك منها،
  .والثیاب الوجه: أي) ِمْنَها َظَهرَ  َما ِإال ِزیَنَتُهنَّ  ُیْبِدینَ  َوال: (قوله فيواخُتلف في الزینة   
: ذلك في یدخل والكفان، الوجه: بذلك عنى: قال من قول: "والراجح كما یقول الطبري    

 مصلٍ  كلّ  على أن على الجمیع إلجماع ذلك؛ قلنا وٕانما، والخضاب والسوار، والخاتم، الكحل،
 أن علیها وأن صالتها، في وكفیها وجهها تكشف أن للمرأة وأن صالته، في عورته یستر أن

 أن اله أن بذلك معلوما كان إجماعا، جمیعهم من ذلك كان فإذا بدنها، من ذلك عدا ما تستر
 إظهار لها كان وٕاذا إظهاره؛ حرام فغیر عورة یكن لم ما ألن؛ عورة یكن لم ما بدنها من تبدي
 ظاهر ذلك كل ألن) ِمْنَها َظَهرَ  َما ِإال: (بقوله ذكره، تعالى اهللا استثناه مما أنه معلوما كان ذلك،
 ،والعنق ،والعضد ،قوالسا ،الذراع وهى( الجسد من مواضع في واقعة الزینة فإبداء  )١(."منها

؛ ألن النظر برید بعد اآلیة في استثنى لمن إال إلیها النظر یحل ال) واألذن ،والصدر ،والرأس
 َأْدَركَ  الزَِّنا، ِمنَ  َحظَّهُ  آَدمَ  اْبنِ  َعَلى َكَتبَ  اللَّهَ  ِإنَّ (: r النَِّبيِّ  َعنِ  t : ُهَرْیَرةَ  َأُبو روى )٢(.الزنا
 )٣(َواْلَفْرجُ  َوَتْشَتِهي، َتَمنَّى َوالنَّْفُس  اْلَمْنِطُق، اللَِّسانِ  َوِزَنا النََّظُر، اْلَعْیَنْینِ  ِزَنافَ  َمَحاَلَة، َال  َذِلكَ 

 َوَیْحَفْظنَ { َأْبَصاِرِهنَّ  ِمنْ  َیْغُضْضنَ  ِلْلُمْؤِمَناتِ  َوُقلْ (: تعالى قولهو  )٤(.)َوُیَكذُِّبهُ  َذِلكَ  ُیَصدِّقُ 
 یحل ال ما إلى نینظر  فال ،أزواجهن غیر إلى النظر من علیهن اهللا حرم عما: أي )ُفُروَجُهنَّ 

 ذهب ولهذا ]٥: المؤمنون[ ]َوالَِّذیَن ُهْم ِلُفُروِجِهْم َحاِفُظونَ  [:قوله تعالىومنه  ،إلیه النظر لهن
 ،أصال شهوة بغیر وال ،بشهوة األجانب إلى تنظر أن للمرأة یجوز ال: أنه إلى العلماء من كثیر
 r َرُسولِ  ِعْندَ  َكاَنتْ  َأنََّها َحدَّثَْتهُ َسَلَمةَ  ُأمَّ  َأنَّ  َحدََّثهُ  َأنَّهُ  َسَلَمةَ  ُأمِّ  َمْوَلى ْبَهاَن،نَ  َعنْ 

 ُأِمْرَنا َما َبْعدَ  َوَذِلكَ  َعَلْیهِ  َفَدَخلَ  َمْكُتومٍ  ُأمِّ  اْبنُ  َأْقَبلَ  ِعْنَدهُ  َنْحنُ  َفَبْیَنا(: َقاَلتْ  َوَمْیُموَنةَ 
 ُیْبِصُرَنا َال  َأْعَمى ُهوَ  أََلْیَس  اللَّهِ  َرُسولَ  َیا: َفُقْلتُ  ِمْنُه، اْحَتِجَبا: r اللَّهِ  َرُسولُ  َفَقالَ  اِب،ِبالِحجَ 

                                                           
  .)١٥٨/ ١٩( البیان جامع -  ١
  .)٩٩/ ١٨( المراغي تفسیر : انظر -  ٢

/ ٢( الوسیط المعجم. }حافظون لفروجهم هم َوالَّذین{ و السوءة َعن ِبهِ  وكنى الرجَلْین َبین َماهو َ و : الفرج  -٣
٦٧٩(  

بیهقي، كتاب النكاح، باب ، السنن الصغیر لل)٢/٦٨٣( ١٢٤٨معجم ابن األعرابي، باب الباء، ح : انظر - ٤
 ٥٠٤٤، شعب اإلیمان للبیهقي، كتاب المناسك، باب تحریم الفروج، ح )٣/١٣( ٢٣٥٩غض البصر، ح 

صححه ) ١/٢٠٣( ٢١٥القضاء والقدر للبیهقي، باب ذكر البیان أن ما كتب على ابن آدم، ح ) ٧/٣٠٣(
  .األلباني
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 العلماء من آخرون وذهب )١(.)ُتْبِصرَاِنهِ  أََلْسُتَما َأْنُتَما َأَفَعْمَیاَوانِ : r اللَّهِ  َرُسولُ  َفَقالَ  َیْعِرُفَنا؟ َوَال 
 وهم الحبشة إلى ینظر جعل r رسول أن ثبت كما شهوة، بغیر األجانب إلى رهننظ جواز إلى

 منهم یسترها وهو ورائه، من إلیهم تنظر  وعائشة المسجد، في العید یوم بحرابهم یلعبون
  )٢(.ورجعت ملت حتى

 تحته فیندرج العموم، على النظر حكم بذكر أتبعه االستئذان، حكم سبحانه ذكر لماو   
 ْبنِ  َسْهلِ  َعنْ  والدلیل ،فال یجوز لإلنسان النظر إلى ما حّرم اهللا المستأذن، نم البصر غض
 رَْأَسُه، ِبهِ  َیُحكُّ  ِمْدًرى r النَِّبيِّ  َوَمعَ  rالنَِّبيِّ  ُحَجرِ  ِفي ُجْحرٍ  ِمنْ  َرُجلٌ  اطََّلعَ (: َقالَ  t )٣(َسْعدٍ 
 )٤(.)الَبَصرِ  َأْجلِ  ِمنْ  اِالْسِتْئَذانُ  ُجِعلَ  ِإنََّما َعْیِنَك، ِفي ِبهِ  َلَطَعْنتُ  َتْنُظُر، َأنَّكَ  َأْعَلمُ  َلوْ : َفَقالَ 

 الزنا ذرائع قطعب المؤمنین أحق ممن سواهم لكون غیرهم؛ على تحریمه مع المؤمنین وخص
 كما ،بالشرعیات مخاطبین غیر الكفار أن على دلیال اآلیة في إن: وقیل النظر، منها التي
 ،الرؤیة تمتنع بحیث العین على الجفن إطباق: البصر غض ومعنى العلم، أهل بعض یقوله

 منه یحرم ال فإنه ،النظر في موسع أنه الفروج دون األبصار في )من(ــــ ب المجيء ووجه: قیلو 
: وقیل ،استثني ما إال منه یحل ال فإنه فیه، مضیق فإنه الفرج حفظ بخالف استثني، ما إال

 واإلشارة اإلطالق، على ممكن فإنه ،الفرج حفظ بخالف ر،كالمتعذ كله البصر غض أن الوجه
 )٥(.والحفظ الغض من ذكر ما إلى )ذلك(: بقوله

 المآثم الرتكاب ومنعاً  الشر، لباب سداً  البصر غض في أن: من غض البصر والحكمة  
: َفَقاُلوا الطُُّرَقاِت، َعَلى وَس َوالُجلُ  ِإیَّاُكمْ (: َقالَ  r النَِّبيِّ  َعنِ  t الُخْدِريِّ  َسِعیدٍ  َأِبي َعنْ والذنوب، 

 الطَِّریقَ  َفَأْعُطوا الَمَجاِلَس، ِإالَّ  َأَبْیُتمْ  َفِإَذا: َقالَ  ِفیَها، َنَتَحدَّثُ  َمَجاِلُسَنا ِهيَ  ِإنََّما ُبدٌّ، َلَنا َما
 َوَأْمرٌ  السََّالِم، َوَردُّ  اَألَذى، َوَكفُّ  الَبَصِر، َغضُّ : َقالَ  الطَِّریِق؟ َحقُّ  َوَما: َقاُلوا َحقََّها،

  ) ٦(.)الُمْنَكرِ  َعنِ  َوَنْهيٌ  ِباْلَمْعُروِف،
    

                                                           
 َحَسنٌ  َحِدیثٌ  َهَذاو  )١٠٢/ ٥( ٢٧٧٨ب النساء، ح ، أبواب األدب، باب ما جاء في احتجاالترمذي سنن - ١

 .َصِحیحٌ 
  .)١٧٠/ ٦( الكریم الكتاب مزایا إلى السلیم العقل إرشاد، )٤٤/ ٦( كثیر البن تفسیر القرآن العظیم :انظر -  ٢
 نبْ  كعب ْبن ساعدة ْبن الخزرج ْبن عمرو ْبن حارثة ْبن ثعلبة بن َخاِلد ْبن مالك ْبن سعد ْبن سهلهو  -  ٣

  .)٥٧٥/ ٢( الغابة سدأ: انظرسهًال،  r اللَّهِ  َرُسول فسماه حزًنا، اسمه وكان ،األنصاري الخزرج
  .)٥٤/ ٨( ٦٢٤١، كتاب االستئذان، باب االستئذان من أجل النظر، ح البخاري صحیح -  ٤
  .)٢٧-٢٦/ ٤( للشوكاني القدیر فتح :انظر -  ٥
 .)١٣٢/ ٣( ٢٤٦٥أفنیة الدور والجلوس فیها، ح  ، كتاب المظالم والغصب، بابالبخاري صحیح -  ٦
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  :المعنى اللغوي: ثالثا
 حسن، بمعنى زین: یقال، زانه مصدر الحسن،: والزین ،الزین به یحصل ما: والزینة  

: الحجر[ ]ِللنَّاِظِرینَ  َوَزیَّنَّاَها[ :وقال ]١٤: آل عمران[ ]الشََّهَواتِ  ُحبُّ  ِللنَّاسِ  ُزیِّنَ [: تعالى قال
: والمكتسبة الذراعین، نصف أو والكفان الوجه: فالخلقیة ،ومكتسبة خلقیة قسمان والزینة ]١٦

 فأما ،ومصطنعة خلقیة: نوعان الزینةو  ،والكحل ،والحلي ،الفاخر اللباس من التزین سبب
 ،والساقین ،یینوالثد ،والعضدین ،والمعصمین ،الوجه: وخاصة المرأة جسد فمعظم: الخلقیة
 ،الثیاب وتطریز ،الحلي: مثل رفاً عُ  النساء عنه یخلو ال ما فهي :المصطنعة وأما ،والشعر
   )١(.والسواك ،بالحناء والخضاب ،الكحل ومثل وتلوینها

َعَلْیِه َتَولَّْوا َوَأْعُیُنُهْم َوَال َعَلى الَِّذیَن ِإَذا َما َأَتْوَك ِلَتْحِمَلُهْم ُقْلَت َال َأِجُد َما َأْحِمُلُكْم [ :ةاآلیة الرابع
  ]٩٢: التوبة[ ]َتِفیُض ِمَن الدَّْمِع َحَزًنا َأالَّ َیِجُدوا َما ُیْنِفُقونَ 

  :سبب النزول: أوالً 
 عصابة هتفجاء معه غازین ینبعثوا أن الناس r اهللا رسول أمر قال t عباس ابن عن      
 ما أجد ال واهللا :فقال احملنا اهللا رسول یا :فقال )٢(المزني معقل بن اهللا عبد فیهم أصحابه من

 فأنزل محمال وال نفقة یجدون وال الجهاد عن یحبسوا أن علیهم زّ وعَ  بكاء ولهم فولوا علیه أحملكم
   )٣()....لتحملهم أتوك ما إذا الذین على وال( وجل عز اهللا

  :جماليالتفسیر اإل: ثانیاً 
 لتحملهم، جاءوك، ما إذا الذین النفر على اأیضً  سبیل وال": الطبري في معنى اآلیة قال  

 أجد ال: لهم قلت محمد، یا معك، اهللا أعداءِ  لجهاد مغزاهم إلى لیبلغوا الُحْمالن، یسألونك
 من یبكون وهم) َوَأْعُیُنُهْم تَِفیُض ِمَن الدَّْمِع َحَزًنا( عنك، أدبروا: أي) تولوا( علیها أحملكم َحُمولةً 
  )٤(."اهللا سبیل في للجهادِ  به ویتحمَّلون ینفقون، ما یجدون ال أنهم على حزن

 أن معناه ألن العین؛ إلى الفیض إسناد في مجاز فیه) َحَزًنا الدَّْمع ِمنَ  تَِفیُض (: قولهو   
 أتوا المسلمین من رجاالً  إنَّ  )٥(.واغروراقها المتالئها، دمعا؛ صارت كأنها تفیض ذاتها العین
 وكانوا r اهللا رسول فاستحملوا وغیرهم األنصار من نفر سبعة وهم البكاءون وهم r اهللا رسول

                                                           
  .)٢٠٦/ ١٨( والتنویر التحریر: انظر -  ١
  .)٣٩٤/ ٣( الغابة أسد: انظرأبیه،  َمعَ  أحًدا شهد اْألَْنَصاِريّ  معقل َأِبي ْبن اللَّه َعْبدهو  -  ٢

  .)١٠٩ /١( النقول لباب: انظر -  ٣
  .)٤٢١/ ١٤( البیان جامع -  ٤
  .)٣٤١٣/ ٧( تفاسیرال زهرة: انظر -  ٥
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 ما یجدوا أال حزنا الدمع من تفیض وأعینهم فتولوا علیه أحملكم ما أجد ال: فقال حاجة، أهل
  )١(.ینفقون
 ما :أي الحمولة، لتعطیهم أتوك إذا :أي علیه، یحمل ما إعطاء على یطلق والحمل"  
عند  rمثل هؤالء ذكرهم النبي و  )٢(."اإلبل من ومؤنهم سالحهم علیه ویحملون یركبونه

 َأْقَواًما ِإنَّ : َفَقالَ  َغزَاٍة، ِفي َكانَ  r النَِّبيَّ  َأنَّ (: t َأَنسٍ  أصحابه في الحدیث الذي یرویه
  ) ٣(.)الُعْذرُ  َحَبَسُهمُ  ِفیِه، َمَعَنا َوُهمْ  ِإالَّ  َواِدًیا َوالَ  ِشْعًبا َسَلْكَنا َما َخْلَفَنا، ِباْلَمِدیَنةِ 
 تقدیر ففیه یحملهم، ما یجدون وال ینفقون، ما یجدون َال  ألنهم :أي) َیِجُدوا َأالَّ ( :وقوله  
  )٤(.ینفقونها نفقة وال یركبونه، مركبا یجدون َال  أنهم یتضمن وهذا، محذوف حرف

  .والجبین ،بو الجن: المطلب الثالث
حدث عن عذاب الجنوب، عندما كان كما ذكر اهللا تعالى من قبل بعض اآلیات التي تت    

أتي في طاعة اء تعضاأل فقد جاءت آیاٌت أخرى تبین أن هذه صاحبها یكنز الذهب والفضة،
  : اهللا، وقد ورد بعضها في القرآن الكریم، منها

  ]١٠٣: الصافات[ ]َفَلمَّا َأْسَلَما َوَتلَُّه ِلْلَجِبینِ [ :قال تعالى :ولىاآلیة األ 
  :يالمعنى اللغو : أوالً 
، بقضائه والرضا ألمره التسلیم على واتفقا إلیه وفّوضاه هللا أمرهما أسلما فلما: والمعنى    
 بأن ابنه ورضي یذبحه، بأن األب ورضي بالذبح، الغالم ورضي اهللا ألمر جمیعا أسلما: أي

 والجبهة جبینان، للوجه) نِ ِلْلَجِبی َوَتلَّهُ  َأْسَلَما َفَلمَّا( :قوله فذلك ،للَّهِ  وطاعة للرؤیا تصدیقاً  ُیذَبح
 عن ما والجبینان للَجِبِین، وَصَرَعه: أي والمعنى )٥(.جبینه: ، أيجبهته على أكبه: ل، وقیبینهما
" لوجهه أكبَّهُ : ")تله( ومعنى )٦(.بینهما والجبهة جبینان، وللوجه شمالها، وعن الجبهة یمین

 في تل كأنه هذه من مأخوذ األرض من والتل )٧(".ْیتهُ َأْقصَ " شبه المعنى في ألنه" ِلَوْجِهه َأْكَبْبُتهُ "و

                                                           
   .)١٩٧/ ٥( هشام البن النبویة السیرة: انظر -  ١
  .)٢٩٥/ ١٠( والتنویر التحریر -  ٢
  .)٢٦/ ٤( ٢٨٣٩، كتاب الجهاد والسیر، باب من حبسه العذر عن الغزو، ح البخاري صحیح -  ٣
  .)٣٤١٣/ ٧( التفاسیر زهرة: انظر -  ٤
/ ٤( للزجاج وٕاعرابه القرآن معاني، )١٥/ ٥( التأویل وأسرار یلالتنز  أنوار، )٧٦/ ٢١( البیان جامع :انظر - ٥
)٣١١/ ٤(.  
  .)٧٦/ ٢١( البیان جامع :انظر -  ٦

  .)٤٩١/ ٢( لألخفش القرآن معانى: انظر -  ٧
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 لتلك :أي )وِلْلَجِبینِ ( بقوة، الرمي هو: وقیل ،شقه على وأسقطه صرعه: أي الموضع، ذلك في
  )١(.الجهة
  :اللفتات واللطائف: ثانیاً 
  .وجوب تنفیذ أوامر اهللا تعالى، مهما بلغت التضحیات -١
  .فالمعرو  في وطاعتهما الوالدین بر وجوب -٢

َتَتَجاَفى ُجُنوُبُهْم َعِن اْلَمَضاِجِع َیْدُعوَن َربَُّهْم َخْوًفا َوَطَمًعا َوِممَّا [: قال تعالى: ةاآلیة الثانی
  ]١٦ :السجدة[ ]َرَزْقَناُهْم ُیْنِفُقونَ 

   :سبب النزول: أوالً 
 َكانَ : َفَقالَ  َنَزَلْت، ِفیَمنْ  اْآلَیةِ  َهِذهِ  َعنْ  t َماِلكٍ  ْبنَ  َأَنَس  َسَأْلتُ : )٢(دینار بن مالك َقالَ "    

 َفَأْنَزلَ  اْآلِخَرِة، اْلِعَشاءِ  َصَالةِ  ِإَلى اْلَمْغِربِ  َصَالةِ  ِمنْ  ُیَصلُّونَ  r اللَّهِ  َرُسولِ  َأْصَحابِ  ِمنْ  ُأَناٌس 
ى ُجُنوُبُهْم تََتَجافَ ( اآلیة هذه أنّ  t أنس وصححه الترمذي وأخرج" )٣(."اْآلَیةَ  َهِذهِ  ِفیِهمْ  َتَعاَلى اللَّهُ 

  )٤(".العتمة تدعى التي الصالة انتظار في نزلت )َعِن اْلَمَضاِجعِ 
  :المعنى اللغوي: ثانیاً 

ى": الطبري في معنى اآلیة یقول      الذین اهللا، بآیات یؤمنون الذین هؤالء جنوب تتنحَّ
 بَُّهمْ رَ  َیْدُعونَ ( ینامون وال لمنامهم، یضطجعون التي مضاجعهم من وترتفع صفتهم، وصفت

له عنهم، عفوه في) َوَطَمعا َخْوفا  سبیل في) ُیْنِفُقونَ  َرَزْقناُهمْ  وِممَّا( ومغفرته برحمته علیهم وتفضُّ
 الجفاء، من تتفاعل: أي) وتتجافى( ،فیه علیهم أوجبها التي اهللا حقوق منه ویؤّدون اهللا،

 للنوم االضطجاع تركهمل المضاجع؛ عن جنوبهم بتجافي تعالى وصفهم وٕانما النبو،: والجفاء
 والراجح أن) تتجافي جنوبهم عن المضاجع: ( واختلف أهل التأویل في  معنى، بالصالة شغال
 ربهم بدعاء منهم شغال مضاجعهم، عن تنبو جنوبهم بأن القوم هؤالء وصف اهللا إن: یقال

 وف، ویدلّ المعر  الناس منام وقت في النوم عن بجفائهم منه وصف هوو  ،وطمعاً  خوفاً  وعبادته
  )٥(". r اهللا نبيّ  صفة في t األنصاري رواحة بن اهللا عبد قول ذلك على

                                                           
/ ٩( المكنون الكتاب علوم في المصون الدر، )٤٨٢/ ٤( العزیز الكتاب تفسیر في الوجیز المحرر: انظر -  ١

٣٢٤(.  
 المصاحب ویكتب كسبه، یأكل من ورعا، كان. الحدیث رواة من: أبویحیى البصري، دینار بن مالك -  ٢

  ).١٣٩/ ٤(، وفیات األعیان )٢٦١/ ٥( للزركلي األعالم. البصرة في توفي. باألجرة
  .)٣٤٨ /١( النزول أسباب -  ٣
  .)١٥٥ /١( النقول لباب -  ٤
  .)١٨١-١٧٨/ ٢٠( البیان جامع -  ٥
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 َوَنْحنُ  ِمْنهُ  َقِریًبا َیْوًما َفَأْصَبْحتُ  َسَفٍر، ِفي r النَِّبيِّ  َمعَ  ُكْنتُ (: َقالَ  ،t َجَبلٍ  ْبنِ  ُمَعاذِ  َعنْ و   
 َسَأْلتَ  َلَقدْ : َقالَ  النَّاِر، ِمنَ  َوُیَباِعُدِني اْلَجنََّة، ُیْدِخُلِني ِبَعَملٍ  َأْخِبْرِني اللَّهِ  َرُسولَ  َیا: َفُقْلتُ  َنِسیُر،

َالَة، َوُتِقیمُ  َشْیًئا، ِبهِ  ُتْشِركُ  َال  اللَّهَ  َتْعُبدُ  َعَلْیِه، اللَّهُ  َیسََّرهُ  َمنْ  َعَلى َلَیِسیرٌ  َوإِنَّهُ  َعِظیًما،  الصَّ
ْومُ  اْلَخْیِر؟ َأْبَوابِ  َعَلى َأُدلُّكَ  َأَال : "َقالَ  ُثمَّ  اْلَبْیتَ  َوَتُحجَّ  َرَمَضاَن، َوَتُصومُ  الزََّكاَة، َوُتْؤِتي  ُجنٌَّة، الصَّ

َدَقةُ   َتَتَجاَفى( َقرَأَ  ُثمَّ  اللَّْیِل، َجْوفِ  ِمنْ  الرَُّجلِ  َوَصَالةُ  اْلَماُء، النَّارَ  ُیْطِفئُ  َكَما اْلَخِطیَئةَ  ُتْطِفئُ  َوالصَّ
 ثُمَّ  اْلِجَهادُ  َسَناِمِه؟ َوُذْرَوةِ  َوَعُموِدِه، اْألَْمِر، ِبرَْأسِ  ُأْخِبُركَ  َأَال : َقالَ  ُثمَّ "  )َضاِجعِ اْلمَ  َعنِ  ُجُنوُبُهمْ 

 َنِبيَّ  َیا: ُقْلتُ  َهَذا َعَلْیكَ  َتُكفُّ : َفَقالَ  ِبِلَساِنِه، َفَأَخذَ  َبَلى،: ُقْلتُ  ُكلِِّه؟ َذِلكَ  ِبِمَالكِ  ُأْخِبُركَ  َأَال : َقالَ 
 ِفي ُوُجوِهِهمْ  َعَلى النَّاَس  ُیِكبُّ  َوَهلْ  ُمَعاذُ  َیا ُأمُّكَ  َثِكَلْتكَ : َقالَ  ِبِه؟ َنَتَكلَّمُ  ِبَما َلُمَؤاَخُذونَ  َوإِنَّا هِ اللَّ 

  )١() أَْلِسَنِتِهْم؟ َحَصاِئدُ  ِإالَّ  النَّاِر،
 في وطمعهم سخطه من خوفهم ألجل وسبب التجافي أنهم یدعون ربهم ویعبدونه؛    

   )٢(.المتهجدون وهم مته،رح
   )٣(.الوطیئة الفرش على واالضطجاع النوم وترك اللیل، قیام: بذلك عنيیُ و   
 موضع :والمضجع الشق، وهو جنب جمع :والجنوب، والمتاركة التباعد: والتجافي  

 وهو باللیل النوافل صالة التجافي بهذا أراد: المفسرین من الجمهور وقال للنوم، االضطجاع
   )٤(.المدح هفی الذي
 كما یسقطون بل تفكر عنهم یصرفه ال بالنوم لیلهم یمضون إذ بالمشركین تعریض وهذا"  
  )٥(."األنعام تسقط

  .ةلسنواأل  ،نووالبط ،ناذقاأل :المطلب الرابع
العذاب للعصاة، وجاءت هنا في  سابقة في إن اهللا ذكر هذه األعضاء في مواطن    

كم اهللا، حیث كلما كان صاحب هذا العضو عاٍص هللا فإن حِ مواطن الطاعة هللا تعالى، وهذا من 
أعضاءه تعذب، وكلما كان صاحبها في طاعة اهللا نالت أعضاءه السكون والطمأنینة، ومن 

  :اآلیات التي ذكرت األعضاء في طاعة اهللا، ما یلي

                                                           
  .حكم األلباني صحیح )١٣١٤/ ٢( ٣٩٧٣فتن، باب كف اللسان في الفتنة، ح ، كتاب الماجه ابن سنن -  ١
  .)٥١١/ ٣( التنزیل غوامض حقائق عن الكشاف: انظر -  ٢
  .)٣٦٣/ ٦( كثیر البن تفسیر القرآن العظیم: انظر -  ٣
، )٩/ ٣( التأویل وحقائق التنزیل مدارك، )٣٦٢/ ٤( العزیز الكتاب تفسیر في الوجیز المحرر: انظر -٤

  .)٩٩/ ١٤( الجامع ألحكام القرآن، )١١٠/ ٢١( المراغي تفسیر
  .)٢٢٩/ ٢١( والتنویر التحریر -٥
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ُأوُتوا اْلِعْلَم ِمْن َقْبِلِه ِإَذا ُیْتَلى  ُقْل آِمُنوا ِبِه َأْو َال ُتْؤِمُنوا ِإنَّ الَِّذینَ [ :تعالىقال  :اآلیة األولى
ًدا وَن ِلْألَْذَقاِن ُسجَّ   ]١٠٧: اإلسراء[] َعَلْیِهْم َیِخرُّ

  :جماليالتفسیر اإل: أوالً 
 والجنّ  اإلنس اجتمعت لو الذي القرآن بهذا آمنوا :أي )ُقْل آِمُنوا ِبِه َأْو َال ُتْؤِمُنوا(: قوله    
  .ظهیرا لبعض بعضهم كان ولو به یأتوا لم بمثله، یأتوا أن على
 به اإلیمان ترككم وال اهللا رحمة خزائن في یزید لن به إیمانكم فإن )به تؤمنوا ال أوَ ( :وقوله  

 أهل مؤمني من نزوله قبل من وآیاته باهللا العلم أوتوا الذین فإن به، تكفروا وٕان ذلك، ُینقص
 اهللا، عند من بأنه منهم وعلما وتكریما، له عظیمات یخّرون القرآن هذا علیهم یتلى إذا الكتابین،
  .باألرض سجدا ألذقانهم

ونَ ( :قولهفي  التأویل أهل واختلف      وقال، الوجوه: به ُعِني: بعضهم فقال) ِلألْذَقانِ  َیِخرُّ
  )١(.اللَّحیین مجمع وهو َذَقن جمع: العرب كالم في واألذقان ،اللَِّحى بذلك ُعِنيَ  بل: آخرون

 سجدا، هللا خروا: قیل ،سقط :أي خرورا یخر ساجدا هللا خرمن  )یخرون: (د بقولهوالمرا    
وا َلمْ  َربِِّهمْ  ِبآَیاتِ  ُذكُِّروا ِإَذا َوالَِّذینَ [: وجل عز وقوله  ]٧٣: الفرقان[ ]َوُعْمَیاًنا ُصم ا َعَلْیَها َیِخرُّ

: أیضا وخر عنه ونهوا به اأمرو  لما مبصرین سامعین وبكیا سجدا خروا علیهم تلیت إذا: تأویلهو
   )٢(.خر مات إذا الرجل ألن وذلك مات،
 ما سمعوا حین الكتاب أهل من ناس هم) َقْبِلهِ  ِمنْ  اْلِعْلمَ  ُأوُتوا الَِّذینَ (: في مجاهد قال    
  .)َلَمْفُعوال َربَِّنا َوْعدُ  َكانَ  ِإنْ  َربَِّنا ُسْبَحانَ ( :قالوا )القرآن( r محمد على اهللا أنزل
 یجر لم القرآن ذكر سیاق في ألنه القرآن؛) َعَلْیِهمْ  ُیْتَلى ِإَذا(: في الراجح عند الطبريو     

 ذكر من) َقْبِلهِ  ِمنْ ( قوله في التي الهاء جعلت ولذلك إلیه، الكالم فیصرف ذكر، الكتب من لغیره
 ُمْكثٍ  َعَلى النَّاسِ  َعَلى رََأهُ ِلَتقْ  َفَرْقَناهُ  َوُقْرآًنا[ :قوله وذلك قبله، جرى بذكره الكالم ألن؛ القرآن

  )٣( .عنه الخبر سیاق في بعده وما ]١٠٦: اإلسراء[ ] َتْنِزیًال  َوَنزَّْلَناهُ 
 وبإیمانهم بهم یكترث ال وأن بشأنهم، واالزدراء واحتقارهم عنهم باإلعراض rأمرقد و     

 وشرك، جاهلیة أهل وهم بالقرآن یصدقوا ولم ،اإلیمان في یدخلوا لم إن وأنهم عنه، وبامتناعهم
  آمنوا قد الشرائع وما الوحي ما وعلموا الكتب قرءوا الذین العلماء وهم - وأفضل منهم خیرا فإن

                                                           
  .)٥٧٧/ ١٧( البیان جامع: انظر -  ١
  .)٢٣٥/ ٤( العرب لسان: انظر -  ٢
  .)٥٧٨/ ١٧( البیان جامع: انظر -  ٣
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 الكتب في وعد ما وإلنجازه ألمره تعظیما اهللا وسبحوا سجدا خروا علیهم ُتلي فإذا وصدقوه، به 
، عین ورطوبة قلب لین القرآن یزیدهمو  ،علیه القرآن وٕانزال r محمد بعثة من به وبشر المنزلة

 مجتمع وهو الذقن ذكر وٕانما الوجه، على السقوط: قلت للذقن؟ الخرور معنى ما: قلت فإن
 بالذكر األذقان وتخصیص ،الذقن وجهه من األرض به یلقى ما أول الساجد ألن ؛اللحیین
 اختصاص على لةللدال الالم وٕایثار ،علیها الخرور یتحقق حینئذ إذ التذلل كمال على للداللة
، )١(.الجنس من وبالنوع الكل، من بالبعض یكتفى كما الوجه من بالذقن اكتفى، و بها الخرور

 َقالَ : َقالَ  t ُهَرْیَرةَ  َأِبي َعنْ  ویجازي اهللا كل من یخشى اهللا ویقوم اللیل بأن لن یدخل النار،
ْرِع، ِفي اللََّبنُ  َیُعودَ  َحتَّى َتَعاَلى اللَّهِ  َخْشَیةِ  ِمنْ  َبَكى َرُجلٌ  النَّارَ  َیِلجُ  َال ( :r اهللاِ  َرُسولُ   َوَال  الضَّ
  )٢(.)َجَهنَّمَ  َنارِ  َوُدَخانُ  اللَّهِ  َسِبیلِ  ِفي ُغَبارٌ  َیْجَتِمعُ 

ونَ ( :وقوله      ُتْتَلى ِإَذا[ لآلیة وتفسیر جواب هذا) ُخُشوًعا َوَیِزیُدُهمْ  َیْبُكونَ  ِلألْذَقانِ  َوَیِخرُّ
وا الرَّْحَمنِ  تُ آَیا َعَلْیِهمْ  ًدا َخرُّ  یبكون، الوجوه على یقعون: أي یخرون فهم ]٥٨: مریم[ ]َوُبِكی ا ُسجَّ
 وهؤالء )٣(.لربهم خضوعا خشوعا، القرآن، نزول )ویزیدهم( القرآن، قراءة عند مستحب والبكاء

 r محمد ببعثة الكتب تلك في وعده ِإلنجاز شكراً  أو اهللا ألمر ؛تعظیماً  وجوههم على یسقطون
 َعَلْیِهمُ  َفَخرَّ [ :تعالى قال ،الجسم سقوط: والخرور )٤(، علیه القرآن وٕانزال الرسل مَّنَ  َفْتَرةٍ  على

  .]٢٦: النحل[] َفْوِقِهمْ  ِمنْ  السَّْقفُ 
  :المعنى اللغوي: ثانیاً 

 الغرض لبیان )یخرون( ضمیر من الحال موضع في وهو ساجد، جمع )سجدا(: قولهو      
 بأولئك اقتداء اآلیة هذه بقصد له والمستمع القارئ سجود السنة ومن ر،الخرو  هذا من

 أجدر نفسه یرى وهو إال ،القرآن سماع عند الكتاب أهل سجود المسلم یذكر ال بحیث ،الساجدین
وَن ِلْألَْذَقاِن یَ [: وهكذا أیضا معنى اآلیة  القرآن تالوة عند بالسجود ْبُكوَن َوَیِزیُدُهْم َوَیِخرُّ

 فرح بكاء والبكاء، الحالة الستحضار المضارع بصیغة )یبكون( وذكر ]١٠٩: اإلسراء[ ]وًعاُخشُ 
  )٥( .شوق عن أو خوف عن أو حزن عن ناشئ باطني انفعال من یحصل: والبكاء ،وبهجة

                                                           
 مدارك، )٥٩/ ٣( لتفسیرا علم في المسیر زاد، )٦٩٩/ ٢( التنزیل غوامض حقائق عن الكشاف :انظر -  ١

 .)١٩٩/ ٥( الكریم الكتاب مزایا إلى السلیم العقل إرشاد، )٢٨٢/ ٢( التأویل وحقائق التنزیل
وقال  )١٢/ ٦( ٣١٠٨، كتاب الجهاد، باب فضل من عمل في سبیل اهللا على قدمه، ح النسائي سنن - ٢

  .حدیث صحیح: األلباني
  . )١٦٨/ ٣( التنزیل في تفسیر القرآن، معالم )٥٧٩/ ١٧( البیان جامع: انظر -  ٣

  .)٢٦٩/ ٣( التأویل وأسرار التنزیل أنوار: انظر -  ٤
  .)٢٣٥- ٢٣٤/ ١٥( والتنویر التحریر: انظر -  ٥
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  :اللطائفو اللفتات : ثالثاً 
  .حق كله به نزل وما اهللا من حق القرآن -١
  .الناس على قراءته دعن السیما القرآن ترتیل من السنة -٢
  .الكتاب أهل من به آمن من وٕایمان القرآن بنزول  r محمد نبوة تقریر -٣
  .األرض على الوجه وضع وأنه السجود حقیقة -٤
 ویزیدهم یبكون لألذقان یخرون( قراءة عند ذلك وسنیة المستمع أو للقارئ السجود مشروعیة -٥

 بما سجوده في ویدعو ویسبح أكبر اهللا: قائالً  الرفع وفي الخفض في مكبراً  ساجداً  فیخر )خشوعاً 
  )١(.یشاء
نسان في العبادة، والطاعة ه قد ورد العدید من أعضاء جسم اإلأن الخالصة من هذا المبحث  

یون، والجنوب، والبطون، واأللسنة، وأنه یجب على المؤمن أن مثل الرؤوس، والوجوه، والع
  .كل أعضاءه في طاعة اهللا تعالى رَ خِّ سَ یُ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .)٤/٤٢٠(أیسر التفاسیر : انظر -  ١
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  املبحث الثالث

كرت يف الطمأنينة 
ُ
  .والبشرى ،األعضاء التي ذ

  :ویشتمل على ثالثة مطالب
  

 مع ، واألیديةلسنواأل  ،رو والصد ،داعضاأل: المطلب األول
، وفي حق الذین موسى علیه السالمو   r محمد النبي

  .یدخلون اإلسالم
یوسف و  ،rل اهللا رسو ه معو والوج ،الرؤوس: المطلب الثاني

  .علیه السالم
  .ه للصالحینو ونضارة الوج ،نوالعی ةر قُ : المطلب الثالث
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  المبحث الثالث
  .والبشرى ،األعضاء التي ُذكرت في الطمأنینة 

وفي  ،موسى علیه السالمو  r محمد النبي مع، ةلسنواأل  ،رو والصد ،داعضاأل: المطلب األول
  .حق الذین یدخلون اإلسالم

كرت ذُ  ،في القرآن الكریم تتحدث عن أعضاء من جسم اإلنسانعدیدة آیات لقد جاءت 
  :لتبشیرهم بالخیر، أو للصبر على األذى والهموم، ومن هذه اآلیات امع أصحابه
 ]الَِّذي َأْنَقَض َظْهَركَ  *ِوْزَركَ  َعْنكَ  َوَوَضْعَنا* َصْدَركَ  َلكَ  َنْشَرحْ  أََلمْ [ :تعالىقال  :اآلیة األولى

  ]٣: الشرح[
  :جماليالتفسیر اإل

 شكره، على بذلك له حاضا إلیه، وٕاحسانه عنده، آالءه مذكِّره r محمد لنبیه تعالى یقول    
 باهللا واإلیمان للهدى محمد، یا) َلكَ  َنْشَرحْ  َأَلمْ : (منه المزید بذلك لیستوجب علیه، أنعم ما على

: أي) ِوْزَركَ  َعْنكَ  َوَوَضْعَنا: (لحكمةل وعاء ونجعله قلبك، لك فنلِّین) َصْدِركَ ( الحقّ  ومعرفة
 َأْنَقض الَِّذي( فیها، كنت التي الجاهلیة أیام ثقل عنك وحططنا ذنوبك، من سلف ما لك وغفرنا
   )١(.فأوهنه ظهرك أثقل الذي: أي) َظْهَركَ 

: أي جمیعا الثقلین ودعوة النبوة عموم وسع حتى فسحناه :صدرك لك شرحنا: ومعنى    
 ]ِلْإلِْسَالمِ  َصْدَرهُ  َیْشَرحْ  َیْهِدَیهُ  َأنْ  اللَّهُ  ُیِردِ  َفَمنْ [: كقوله واسعا رحیبا فسیحا ناهوجعل نورناه

 بما فسحناه أو ،وغیرهم قومه كفار  لها من تعرض التي المكاره احتمل حتى أو ] ١٢٥: األنعام[
 )٢(.والجهل العمى مع یكون الذي والحرج الضیق عنه وأزلنا والحكم، العلوم من أودعناه
 ما تالئم ال التي الجاهلیة أهل عادات من منه یتحرج كان ما كل عنه أزال اهللا أن: والمعنى

 حین ذلك عنه فوضع علیه مسایرتهم من بداً  یجد وال والرفعة السمو من نفسه علیه اهللا فطر
  .بالرسالة إلیه أوحى
 :، أيصوت أي یضنق له سمع حتى فأوهنه ظهرك أثقل )ظهرك أنقض الذي( :وقوله    

 صریر صوت والنقیض نقیض، ذا الشيء جعل وأنقض )٣(.بأمرها والقیام النبوة أعباء عنك خففنا

                                                           
  .)٤٩٣/ ٢٤( البیان جامع: انظر -  ١
  .)٤٢٩/ ٨( كثیر البن تفسیر القرآن العظیم، )٧٧٠/ ٤( التنزیل غوامض حقائق عن الكشاف -  ٢
  .)٢٧٤/ ٥(معالم التنزیل في تفسیر القرآن : انظر -  ٣
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 محل ألنه ؛الصدر خص وٕانما" )١(.األصابع وفرقعة المفاصل، عظام وصوت ،والرحل ،المحمل
  )٢("واإلدراكات العلوم من النفس أحوال

 ما على الصدر هو الوسوسة محل ألن ؛والجواب القلب؟ یذكر ولم الصدر ذكر لمَ و     
 الخیر بدواعي وٕابدالها الوسوسة تلك فإزالة ]٥: ناسال[ ]النَّاسِ  ُصُدورِ  ِفي ُیَوْسِوُس  الَِّذي [:قال
 وهو والمعرفة، العقل محل القلبو  القلب، دون بالصدر الشرح ذلك خص جرم فال الشرح، هي

 مسلكا وجد فإذا القلب، حصن هو الذي الصدر إلى یجيء فالشیطان الشیطان، یقصده الذي
 یجد وال حینئذ القلب فیضیق ،والحرص والغموم الهموم من فیه وبث فیه، جنده ونزل فیه أغار

 الضیق ویزول األمن وحصل منع االبتداء في العدو طرد وٕاذا حالوة، لإلسالم وال لذة للطاعة
  .العبودیة بأداء القیام له ویتیسر الصدر وینشرح

 وجهین من: والجواب ؟)صدرك نشرح ألم( یقل ولم )صدرك لك نشرح ألم(: قال لمَ و     
َالةَ  َوَأِقمِ [ ألجلي الطاعات جمیع تفعل إنما أنت یقول تعالى كأنه: أحدهما : طه[ ]ِلِذْكِري الصَّ

 تنبیها فیها أن: وثانیها ألجلك أفعله ما جمیع أیضا فأنا rوهذه اآلیة في حق سول اهللا ] ١٤
 ال ألجلك صدرك شرحنا إنما: قال تعالى كأنه السالم، علیه إلیه عائدة الرسالة افعمن أن على

 فالمعنى التعظیم، نون على حملناه إن: والجواب أشرح؟ ألم یقل ولم نشرح ألم: قال لمَ و ، ألجلي
 العقول تصل ال نعمة الشرح ذلك أن على ذلك فدل النعمة، عظمة على تدل المنعم عظمة أن
 بل وحدي أشرحه لم: یقول تعالى كأنه فالمعنى الجمیع، نون على حملناه وٕان لتها،جال كنه إلى

 الرسالة فأدیت قلبك، یقوى حتى یدیك وبین حوالیك المالئكة ترى فكنت مالئكتي، فیه أعملت
 منك، لضحكوا القلب ضیق كنت فلو جوابا، لك یجیبوا فلم هیبة، ولحقتهم القلب قوي وأنت

وتقول حلیمة السعدیة في  )٣(.فیهم ضیقا صدرك وانشراح فیهم، جبنا قلبك قوة جعل من فسبحان
 لفي أخیه مع بأشهر مقدمنا به بعد إنه اهللا فو به فرجعنا: r بطنه شقا اللذین الملكین حدیث

 رجالن أخذه قد القرشي أخي ذاك: وألبیه لي فقال )٥(یشتد أخوه أتانا إذ بیوتنا، خلف لنا )٤(بهم

                                                           
  .)٣٠/٤١٠( والتنویر التحریر: انظر -  ١

  .)٥٦٢/ ٥( للشوكاني القدیر فتح -  ٢
  .)٢٠٦/ ٣٢( الكبیر التفسیر أو الغیب مفاتیح: انظر -  ٣
 .)٣١١/ ١( اللغة قاییسم: انظر .بهمة: واحدتهاالغنم  صغار :البهم -  ٤
  .)٢٣٤/ ٣( العرب لسان: انظر .وعدا أسرع: واشتد شدا العدو في وشد: عدوه في اشتد -  ٥
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 نحوه، وأبوه أنا فخرجت: قالت )١(یسوطانه فهما بطنه، فشقا فأضجعاه، ض،بی ثیاب علیهما
 جاءني: قال بني، یا مالك: له فقلنا أبوه، والتزمه فالتزمته: قالت وجهه، )٣(منتقعا قائما )٢(فوجدنا
: قالت هو، ما أدري ال شیئا فیه فالتمسا بطني، وشقا فأضجعاني بیض، ثیاب علیهما رجالن
  )٤(.خبائنا إلى به فرجعنا

: مریم[] َفِإنََّما َیسَّْرَناُه ِبِلَساِنَك ِلُتَبشَِّر ِبِه اْلُمتَِّقیَن َوتُْنِذَر ِبِه َقْوًما ُلد ا[ :تعالىقال  :اآلیة الثانیة
٩٧[   
  :جماليالتفسبر اإل: أوالً 
 القرآن هذاr  محمد یا یسَّرنا فإنما :أي) اْلُمتَِّقینَ  ِبهِ  ِلتَُبشِّرَ  ِبِلَساِنكَ  َیسَّْرَناهُ  َفِإنََّما( :وقوله    

 بالجنة معاصیه واجتناب فرائضه، بأداء اهللا، عقاب اتقوا الذین المتقین به لتبشر تقرؤه بلسانك،
 وجدل لدد أهل فإنهم قریش، من قومك اهللا عذاب القرآن بهذا ولتنذر: یقول) ُلد ا َقْوًما ِبهِ  َوتُْنِذرَ (

: قال) ُلًدا( :قوله مجاهد، عن، الخصومة شدةوهو  جمع األلد، :دّ والل. الحق یقبلون ال بالباطل،
 أََلدُّ  َوُهوَ [ :اهللا كقول الظلوم،: األلدّ : َظَلمة، وقیل )قوًما(: t عباس ابن وعن، یستقیمون ال

  )٦(.َمةِ الُخُصو  الشِدیدُ  واألَلدُّ  َوُصّم، أصمْ  مثل أَلدّ  جمع :)ُلد ا َقْوًما( )٥( ]٢٠٤: البقرة[] اْلِخَصامِ 
 به لتبشر( بلسانك أنزلناه إذ علیك قراءته سهلنا المشركون به كذب الذي القرآن هذاف    

 ترك بعد األعمال وصالح ،باإلیمان اهللا عذاب اتقوا الذین وهم المؤمنین عبادنا من )المتقین
     )٧(.والخصومة الجدل في أشداء ألداء وكانوا قریش كفار به وتنذر والمعاصي، الشرك

       :المعنى اللغوي: نیاً ثا
 ِبهِ  َنَزلَ *  اْلَعاَلِمینَ  َربِّ  َلَتْنِزیلُ  َوإِنَّهُ  [:كقوله العربیة، وهي بلغتك، :أي اللغة: واللسان    

وحُ   فإن] ١٩٥ -  ١٩٢:الشعراء[ ]ُمِبینٍ  َعَرِبيٍّ  ِبِلَسانٍ  *اْلُمْنِذِرینَ  ِمنَ  ِلَتُكونَ  َقْلِبكَ  َعَلى *اْألَِمینُ  الرُّ

                                                           
 إذا ألنه سوطا السوط وسمي ،ببعض بعضه ضربت إذا: أسوطه غیرهما أو الدم أو اللبن سطت: یقال -  ١

 لسان: انظر .ویسوطه باللحم الدم یخلط ألنه ذلك من مشتق وهو باللحم، الدم خلط دابة أو إنسان به سیط
  .)٣٢٦/ ٧( العرب

  .واهللا أعلم) فوجدناه( مع أنني أرى أن تكتب ) ١/١٦٤( هكذا كتبت في سیرة ابن هشام ) فوجدنا( -  ٢
: انظر. مرض من وٕاما ،خوف من إما ،وجهه جلدة وتغیرت دمه ذهب إذا ذلك یقال: النضر قال: منتقعا - ٣

  .)٣٦٣/ ٨( العرب لسان
  .)١٦ /١( النبویة السیرة صحیح ، )١٦٤/ ١( مهشا ابن سیرة: انظر -  ٤
  .)٢٦٣/ ١٨( البیان جامع: انظر -  ٥
  .)٣٤٧/ ٣( للزجاج وٕاعرابه القرآن معاني -  ٦
  .)٣٣٦/ ٣( للجزائري التفاسیر أیسر -  ٧



 تعظیم قدرة اهللا، والعبادة، والطمأنینةاألعضاء التي ذكرت في 

١٥٧ 
 

 الفصل الثالث

 وتسهیل ،الكتب من غیره على فضله أسباب من هو ،وأفصحها اللغات بأفضل قرآنال نزول
 إیغال أهل بأنهم لهم ذماً ) دّ لُ ( بقوم الكفار عن وعبر، الكتب من لغیره مثله یسهل لم ما حفظه

   َعاِئَشةَ  َعنْ  وروى البخاري بسنده )١(.باطلهم على تصمیم أهل :أي والمكابرة، المراء في
   )٢(.)الَخِصمُ  اَألَلدُّ  اللَّهِ  ِإَلى الرَِّجالِ  َأْبَغَض  ِإنَّ (: َقالَ  r يِّ النَّبِ  نِ عَ 

   ]٢٥: طه[ ]َصْدِري ِلي اْشَرحْ  َربِّ  َقالَ [: تعالىقال  :ثالثةاآلیة ال
  :جماليالتفسیر اإل
 تودعه ما عنك ألعي صدري، لي اشرح ربّ : یقول) َصْدِري ِلي اْشَرحْ  َربِّ  َقالَ (: قوله 

 شرح ومعنى )٣(األمور من عليَّ  یرد ما لفهمو ، فرعون خطاب على به وأجترئ یك،وح من
  )٤(.عجزه وأظهر ربه إلى السالم علیه تضرع توسیعه، الصدر

 من وتحملني الرسالة، من تكلفني بما القیام عليّ  وسهل: أي) َأْمِري ِلي َوَیسِّْر (: وقوله
، بذلك لي طاقة فال وٕاال وظهیري، ضديوع ونصیري، عوني أنت تكن لم إن: أي )٥(.الطاعة

  .ودعوتهم الخلق لهدایة صاحبه یصلح لم ضاق، إذا الصدر فإن
َقاَل َسَنُشدُّ َعُضَدَك ِبَأِخیَك َوَنْجَعُل َلُكَما ُسْلَطاًنا َفَال َیِصُلوَن ِإَلْیُكَما [ :تعالىقال  :رابعةاآلیة ال

َوَأِخي َهاُروُن ُهَو َأْفَصُح ِمنِّي ِلَساًنا َفَأْرِسْلُه َمِعَي ِرْدًءا  *َغاِلُبونَ ِبآَیاِتَنا َأْنُتَما َوَمِن اتََّبَعُكَما الْ 
  ]٣٥-٣٤: القصص[ ]نِّي َأَخاُف َأْن ُیَكذُِّبونِ ُیَصدُِّقِني إِ 

  :المعنى اللغوي
 وفي ،عضدك اهللا شدّ : الخیر دعاء في ویقال ،تشتد وبشّدتها الید، قوام: )٦(العضدو 

 عنه یعبر ولذلك األمور مزاولة على الید بشدة الشخص قوة فإن ،عضدك في اهللا فت ضده،
   )٧(.وتسلطا غلبة ُسْلطاناً  شدیدة بعضد مشتدة ید كأنه فجعل ،العضد بشدة وشدتها بالید

  

                                                           
/ ١٦( للزحیلي المنیر التفسیر، )١٦٢/ ١١( الجامع ألحكام القرآن، )١٧٦/ ١٦( والتنویر التحریر: انظر -  ١

١٧١(.  
  .)١٣١/ ٣( ٢٤٥٧ح " وهو ألد الخصام: " ، كتاب المظالم والغصب، باب قوله تعالىالبخاري صحیح -  ٢
 .)٤٢/ ٤( العزیز الكتاب تفسیر في الوجیز المحرر: انظر -  ٣
  .)٤٢٩/ ٣( للشوكاني القدیر فتح: انظر -٤
  .)٢٩٩/ ١٨( البیان جامع: انظر -  ٥
  .)٦٠٦/ ٢( الوسیط المعجم. َوَنصره وأعانه عضده أَصاب عضدا -  ٦
، )٥٩٧/ ٢٤( الكبیر التفسیر أو الغیب مفاتیح، )٤١٠/ ٣( التنزیل غوامض حقائق عن الكشاف: انظر -  ٧

  .)١٣/ ٧( الكریم الكتاب مزایا إلى السلیم العقل إرشاد
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  :جماليالتفسیر اإل: ثانیاً 
 رجل أعزّ  إذا العرب تقول ،بأخیك ونعینك نقّویك :أي )َعُضَدكَ  َسَنُشدُّ ( :تعالى هقول

: أمره على عاضده من وهو فالن، عضد على فالن شدّ  قد: بظلم أراده ممن علیه وأعانه جالر 
 من المنقول الكالم وفي )١(بالعضد الید قوة ألن التمثیل؛ طریق على هناو جاء  .أعانه إذا

 قلبي، تفرغ: قال ولدك، مات: له قیل نفسي، ملكت: قال أبوك، مات(: له قیل رجال أن العرب
 وقال ،)ظهراه وانفصام: قال أخوك، مات: قیل فراشي، تجدد: قال زوجتك، تمات: قیل

  :)٢(الشاعر
  َلهُ  َأخا الَ  من ِإن َأَخاك َأَخاك

 
   سَالح ِبَغْیر لهیجاا ِإَلى كساع 

  جَناحه َفاْعَلم اْلَمْرء َعم اْبن َوإِن 
 

  ! جَناح؟ ِبَغْیر اْلَباِزي یْنهض َوهل 
: عبس[ ]َأِخیه من اْلَمْرء یفر َیْوم[: تعالى قوله في األقارب سائر على األخ اهللا وقدم  

  )٣(.أسكن وٕالیه آنس، وبه أمیل، أخیه إلى اإلنسان ألن؛ ]٣٤
 علیهما هارون على موسى من أخیه، على منة أعظم أحد لیس: السلف بعض قالو 

 ونجعل( :تعالى وقوله ،هِ ئِ لَ ومَ  فرعون إلى معه ورسوال نبیا اهللا جعله حتى فیه شفع فإنه السالم،
 إلى الوصول إلى لهم سبیل ال: أي )بآیاتنا إلیكما یصلون فال( قاهرة، حجة: أي )سلطانا لكما

 َما َبلِّغْ  الرَُّسولُ  َأیَُّها َیا[: r محمد لرسوله تعالى اهللا قال كما اهللا، آیات إبالغكما بسبب أذاكما
 وقال ]٦٧: المائدة[ ]النَّاسِ  ِمنَ  َیْعِصُمكَ  َواللَّهُ  ِرَساَلَتهُ  َبلَّْغتَ  َفَما َعلْ َتفْ  َلمْ  َوإِنْ  َربِّكَ  ِمنْ  ِإَلْیكَ  ُأْنِزلَ 
 ]َحِسیًبا ِباللَّهِ  َوَكَفى اللَّهَ  ِإالَّ  َأَحًدا َیْخَشْونَ  َوَال  َوَیْخَشْوَنهُ  اللَّهِ  ِرَساَالتِ  ُیَبلُِّغونَ  الَِّذینَ [ :تعالى

 اتبعهما ولمن لهما العاقبة أن أخبرهما ولهذا ،ومؤیدا ومعینا ناصرا باهللا وكفى: أي ]٣٩: األحزاب[
   )٤().الغالبون اتبعكما ومن أنتما(: فقال واآلخرة، الدنیا في

 یربط أن للعضو متعبا عمال به یعمل أن أراد إذا بعضو العامل وشأن الربط،: والشد
: األعراف[ ]َأْیِدیِهمْ  ِفي ُسِقطَ  اَوَلمَّ  [ :تعالى قال ذلك ضد وفي كسر، یعتریه أو یتفكك لئال ؛علیه
 یؤیده أنه: والمراد، به یشد الذي الرباط بمنزلة هنا األخ وجعل عضده، في فت: وقولهم ]١٤٩

                                                           
  .)٢٨٧/ ١٣( الجامع ألحكام القرآن: انظر -  ١
. شجاع عراقيّ  شاعر: التمیمي الدارميّ  شریح بن) لتصغیربا( أنیف بن عامر بن الداِرمي ربیعة ِمسكِین - ٢

والبیت موجود في كتاب الحكم واألمثال في الشعر العربي تألیف أحمد قبش .)١٦/ ٣( للزركلي األعالم: انظر
  ).١/١٢٨(بن محمد نجیب 

  .)١٤٠/ ٤( السمعاني تفسیر :انظر -٣
  .)٢٣٦/ ٦( كثیر البن تفسیر القرآن العظیم: انظر -  ٤
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 على التسلط بمعنى مصدر هنا )والسلطان(، العقلي المجاز بباب ملحق بالشد فتعلیقه بفصاحته،
 علیه السالم موسى على ألقى كما ،كمامن ورعبا األعداء قلوب في مهابة :أي والنفوس، القلوب
   )١(.فرعون آل التقطه حین محبة

َأَفَمْن َشَرَح اللَُّه َصْدَرُه ِلْإلِْسَالِم َفُهَو َعَلى ُنوٍر ِمْن َربِِّه َفَوْیٌل [ :تعالىقال  :خامسةاآلیة ال
  ] ٢٢: الزمر[] اللَِّه ُأوَلِئَك ِفي َضَالٍل ُمِبینٍ  ِلْلَقاِسَیِة ُقُلوُبُهْم ِمْن ِذْكرِ 

  :جماليالتفسیر اإل: أوالً 
 واإلقرار لمعرفته، قلبه اهللا فسح أفمن: أي) َأَفَمْن َشَرَح اللَُّه َصْدَرُه ِلْإلِْسَالمِ ( :قوله تعالى     

 بصیرة على فهو: أي) َربِّهِ  ِمنْ  ُنورٍ  َعَلى َفُهوَ ( لطاعته والخضوع لربوبیته، واإلذعان بوحدانیته،
 فیما منته عنه نهاه وعما متبع، اهللا ألمر لذلك فهو قلبه، في الحق بتنویر ین،ویق علیه هو مما

 والعمل الهدى، واتباع الحق، استماع عن وضیقه ذكره، من وأخاله قلبه، اهللا أقسى كمن یرضیه،
من  هدىال وعلى لإلسالم، صدره وسع :، والمعنى أيقلبه اهللا أقسى الذي ذكر وترك بالصواب؟

 ،الحق لقبول وسعهف به إال یحصل ال الكامل االنتفاع ألن لإلسالم؛ الصدر شرح ذكرربه، و 
: والمعنى ،الخوف من وتجمع تقبض إذا: جلده اقشعر یقالو  ،الخیر سبیل إلى لالهتداء وفتحه

 ثم هللا الخائفین جلود اقشعرت العذاب آیات ذكرت إذا: الزجاج قال. قشعریرة منه تأخذهم أنها
   )٢( .الرحمة آیات ذكرت إذا موقلوبه جلودهم تلین

 منبع هو الذي للقلب محل فإنه ،له االستعداد تكمیل عن عبارة لإلسالم الصدر وشرح    
 واستضاءته القلب التساع مستدع فانشراحه ،لإلسالم القابلة النفس بها تتعلق التي للروح
 َیْشَرحْ  َیْهِدَیهُ  َأنْ  اللَّهُ  ُیِردِ  َفَمنْ [: r هِ اللَّ  َرُسولُ  َتَال (: َقالَ  َعْنهُ  t َمْسُعودٍ  اْبنِ  َعنِ  )٣(.بنوره
ْدرَ  َدَخلَ  ِإَذا النُّورَ  ِإنَّ " :r اللَّهِ  َرُسولُ  َفَقالَ   ]١٢٥: ألنعاما[ ]ِلْإلِْسَالمِ  َصْدَرهُ   َیا: َفِقیلَ  اْنَفَسحَ  الصَّ
َناَبةُ  اْلُغُروِر، َدارِ  َعنْ  اِفيالتَّجَ  َنَعْم،: َقالَ  ُیْعَرُف؟ ِعْلمٍ  ِمنْ  ِلَذِلكَ  َهلْ  اللَّهِ  َرُسولَ   َدارِ  ِإَلى َواإلِْ

   )٤(.)ُنُزوِلهِ  َقْبلَ  ِلْلَمْوتِ  َواِالْسِتْعَدادِ  اْلُخُلوِد،
 ذكر عن ونأت قلوبهم جفت للذین فویل :أي) اللَّهِ  ِذْكرِ  ِمنْ  ُقُلوُبُهمْ  ِلْلَقاِسَیةِ  َفَوْیلٌ : (قولهو     
 ولم به، یؤمن فلم عباده، به مذكرا ذكره، تعالى أنزله الذي القرآن عن یعني وأعرضت، اهللا

   )٥(.فیه بما یصّدق
                                                           

  .)١١٧/ ٢٠( والتنویر التحریر: انظر -  ١
  .)٥٢٦/ ٤( للشوكاني القدیر فتح: انظر -  ٢
  .)٢٥٠/ ٧( الكریم الكتاب مزایا إلى السلیم العقل إرشاد: انظر -  ٣
  .)٣٤٦/ ٤( ٧٨٦٣، كتاب الرقاق، ح للحاكم الصحیحین على المستدرك -  ٤
 .)٢٧٧/ ٢١( البیان جامع: انظر -  ٥
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  :المعنى اللغوي: ثانیاً 
 في به الكافر قلب شبه الحجر، قسوة من مأخوذة وهي القلب، شدة":  )القسوة(و    

 قسوة من أعظم بعقوبة العبد ضرب ما(: دینار بن مالك وقال. للوعظ انفعاله وقلة ضاللته
  )١().قلب

 البدائع من فیه رأى المّ  له صدره وانشرح ،قلبه اإلسالم نور دخل منالخالصة و     
 ،اً ومنشرح اً ، أصبح قلبه لینالرشاد إلى والموصلة الحق لقبول الممهدة للحكمة، المهیئة والعجائب

 قبل للموت، واالستعداد الغرور، دار عن والتجافي الخلود، دار إلى اإلنابة االنشراح ذلك عالمةو 
  الحق؟ من بعید القلب قاسي هو ومن بصیرته اهللا أنار من یستوي هلف .الموت حلول

  .ویوسف علیه السالم ،rمع رسول اهللا  واألیدي الوجوهو  ،الرؤوس :المطلب الثاني
، منها ما علیهم السالم لقد ذكر القرآن الكریم الكثیر من المواقف التي حدثت مع األنبیاء    

 ،التي ذكرت في سیاق البشرى الوجوه األعضاء كان بشرى، ومن ما كان ابتالًء، ومنها
  :الرؤوس ومن هذه اآلیاتو 

َفَلمَّا َأْن َجاَء اْلَبِشیُر أَْلَقاُه َعَلى َوْجِهِه َفاْرَتدَّ َبِصیرًا َقاَل أََلْم َأُقْل َلُكْم  [:تعالىقال  :ألولىاآلیة ا
  ]٩٦: یوسف[ ]ِإنِّي َأْعَلُم ِمَن اللَِّه َما َال َتْعَلُمونَ 

  :جماليالتفسیر اإل: أوالً 
 بن یهوذا( والبشیر البشیرُ  یعقوبَ  جاء أن فلما: أي": في معنى اآلیة الطبري قال

 هذا بقمیصي اذهبوا( .إلیه أرسله یوسف كان ذكر، فیما بریٌد، وذلك ألبیه، یوسف أخا )یعقوب
 بالقمیص، ذهبتُ  أنا: یهوذا قال)  أجمعین بأهلكم وأتوني بصیرا یأت أبي وجه على فألقوه

 أنه وأخبره بالقمیص الیوم أذهب وأنا الذئب، أكله یوسف أن فأخبرته یعقوب إلى بالدم ملطًخا
 على القمیص ألقى )البشیر جاء أن فلما( :، وقولهالبشیر كان فهو ،أحزنته كما فأفرحه حيٌّ 

  )٢(."ميع قد ما بعد بعینیه، مبصًرا وعادَ  رجع: أي) بصیًرا فارتد( وجهه
 دون إلیه وصولكم حین وجهه على ألقوه :أي) َبِصیراً  َیْأتِ  َأِبي َوْجهِ  َعلى َفَأْلُقوهُ (: وقوله    

 من إال أصابه ما أباه أن علم ألنه وٕاما اهللا، من بوحي إما هذا علم وقد ،بصیراً  یصبح ،تأخیر
 بصره وقوي السرور، أعظم وسر ،صدره شرح قمیصه علیه ألقى فإذا النفس وضیق ،البكاء كثرة

 به الكرامة فإظهار بالجسم، الثیاب ألصق والقمیص )٣(.علیه رانت التي الغشاوة هذه منه وزالت

                                                           
  .)٥٢٧/ ٤( العزیز الكتاب تفسیر يف الوجیز المحرر -  ١
  ).٢٥٩-٢٥٨/ ١٦( البیان جامع -  ٢
  .)٣٦/ ١٣( المراغي تفسیر: انظر -  ٣
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 أدخل وذلك بالدین، المنام في یؤول وهو اإلیمان، أمور في وعراقته صاحبه دین كمال على أدل
   )١(.السالم علیه لیعقوب السرور كمال في

  :المعنى اللغوي: ثانیاً 
 حال إلى الشيء انقالب :االرتدادو " )٢(.ارتجعه إذا وارتده فارتده رده یقال ):فارتد: (قولهو      
 الذین وأهله ،أوالده من حضره لمن فقال الحزن، من عیناه ابیضت أن بعدف  )٣(."علیها كان قد

 ریح ألجد إني( :قوله :أي) لكم أقل ألم قال( علیهم، منتصرا منه ویتعجبون رأیه، یفندون كانوا
 أعلم: يأ )تعلمون ال ما اهللا من أعلم إني( :وقوله )٤( )اهللا روح من تیأسوا وال( :قوله أو )یوسف

  )٥(.إلي سیرده اهللا أن
ِإنَّ الَِّذیَن ُیَباِیُعوَنَك ِإنََّما ُیَباِیُعوَن اللََّه َیُد اللَِّه َفْوَق َأْیِدیِهْم َفَمْن َنَكَث [ :قال تعالى :ةاآلیة الثانی

  ]١٠: الفتح[ ]نََّما َیْنُكُث َعَلى َنْفِسِه َوَمْن َأْوَفى ِبَما َعاَهَد َعَلْیُه اللََّه َفَسُیْؤِتیِه َأْجرًا َعِظیًماَفإِ 
   :سبب النزول: أوالً 

أیها  rنادى منادي رسول اهللا  قال بینما نحن قائلون إذ t )٦(عن سلمة بن األكوع"  
وهو تحت شجرة سمرة فبایعناه r ا إلى رسول اهللا الناس البیعة البیعة نزل روح القدس فسرن

  )٧(".]١٨: الفتح[ ]لقد رضي اهللا عن المؤمنین[فأنزل اهللا 
  :جماليالتفسیر اإل: ثانیاً 

 لقاء عند یفّروا ال أن على أصحابك من بالحدیبیة) ُیَباِیُعوَنكَ  الَِّذینَ  ِإنَّ (: وقوله تعالى     
 ضمن اهللا ألن اهللا؛ إیاك ببیعتهم یبایعون إنما: أي) اللَّهَ  ُیَباِیُعونَ  َماِإنَّ ( األدبار یولُّوهم وال العدّو،

 اهللا ید: أحدهما: التأویل من وجهان) َأْیِدیِهمْ  َفْوقَ  اللَّهِ  َیدُ (: ، وقولهبذلك له بوفائهم الجنة لهم
 في قّوتهم فوق اهللا قّوة: واآلخرr  نبیه ببیعتهم اهللا یبایعون كانوا ألنهم البیعة؛ عند أیدیهم فوق

 َنَكثَ  َفَمنْ ( :وقوله، العدو على ُنصرته علىr  اهللا رسول بایعوا إنما ألنهم؛ r  رسوله نصرة

                                                           
 .)٢١٢/ ١٠( والسور اآلیات تناسب في الدرر نظم: انظر -  ١
  .)٥٠٤/ ٢( التنزیل غوامض حقائق عن الكشاف، )١٣٤/ ٢( التأویل وحقائق التنزیل مدارك: انظر -  ٢
 .)٦٤/ ٣( لشوكانيل القدیر فتح -  ٣
  ).١٧٦/ ٣( التأویل وأسرار التنزیل أنوار: انظر -٤
  .)٤١٠/ ٤( كثیر بنتفسیر القرآن العظیم ال: انظر -  ٥
 سلمة وكان مسلم، أبا یكنى قشیر، ْبن اللَّهِ  َعْبد ْبن سنان األكوع واسم األكوع، ْبن عمرو ْبن سلمة: وقیل - ٦

 رجالتنا خیر"r  اللَّهِ  َرُسول له وقال ، فاضًال، خیًرا محسًنا رامًیا اشجاعً  مرتین،وكان الشجرة تحت بایع ممن
  .)٥١٧/ ٢(  الغابة أسد: انظر "األكوع ْبن سلمة

  .)١٧٧ /١( النقول لباب  -٧
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 أعدائك، على ینصرك فلم ونقضها محمد، یا إیاك بیعته نكث فمن: أي) َنْفِسهِ  َعَلى َیْنُكثُ  َفِإنََّما
 بوفائه الحنة اهللا وعده ممن یخرج ذلك بفعله ألنه بیعته؛ ینقض فإنما ربه وعد ما وخالف
 تبارك اهللا فإن r اهللا رسول فأما علیها، إال ینكث ولم نفسه، غیر بنكثه یضرّ  فلم بالبیعة،
روى اإلمام مسلم بسنده و   )١(.ببیعته ىفّ وَ  أو منهم، الناكث نكث أعدائه، على ناصره وتعالى

َأْنُتُم اْلَیْوَم َخْیُر َأْهِل : rًفا َوَأْرَبَع ِماَئٍة، َفَقاَل َلَنا النَِّبيُّ ُكنَّا َیْوَم اْلُحَدْیِبَیِة أَلْ (: َقالَ  tَجاِبرٍ  َعنْ 
وكانت البیعة على عدم  )٢(.)َلْو ُكْنُت ُأْبِصُر َألََرْیُتُكْم َمْوِضَع الشََّجَرةِ :  tاْألَْرِض، وَقاَل َجاِبرٌ 

َلَقْد رََأْیُتِني َیْوَم الشََّجَرِة، (: َقالَ  tَیَسارٍ  ْبنِ  َمْعِقلِ  َعنْ وروى اإلمام مسلم بسنده الفرار كما 
ُیَباِیُع النَّاَس، َوَأَنا رَاِفٌع ُغْصًنا ِمْن َأْغَصاِنَها َعْن رَْأِسِه، َوَنْحُن َأْرَبَع َعْشَرَة ِماَئًة،  rَوالنَِّبيُّ 

 ابن قال )َأْیِدیِهمْ  َفْوقَ  اللَّهِ  َیدُ () ٣(.)َنِفرَّ َلْم ُنَباِیْعُه َعَلى اْلَمْوِت، َوَلِكْن َباَیْعَناُه َعَلى َأْن َال : َقالَ 
 اللَّهِ  َیدُ (: )٤(السدي وقال ،)بالوفاء َأْیِدیِهمْ  َفْوقَ  الخیر من وعدهم لما بالوفاء اللَّهِ  َیدُ (: tعّباس
 عند )ْیِدیِهمْ أَ  َفْوقَ  اللَّهِ  وَیدُ ( ویبایعونه، r اهللا رسول بید یأخذون كانوا أّنهم وذلك )َأْیِدیِهمْ  َفْوقَ 

 قّوتهم فوق ونصرته اهللا قّوة: البیعة وقیل من صنعوا ما فوق علیهم اهللا نعمة: المبایعة، وقیل
  )٥(.ونصرتهم

 r اهللا رسول مع المیثاق عقد أن :والمعنى بأیدیهم، یده مقابلة في )مشاكلة( وفي اآلیة    
 بالوفاء اهللا ید: وقیل ،)٦(والكرخي الزمخشري قاله بینهما، تفاوت غیر من سبحانه اهللا مع كعقده

   .أیدیهم فوق الخیر من وعدهم بما
 البیعة، یعني )َنَكثَ  َفَمنْ (: وقوله )٧(.البیعة مشروعیة على داللة أیضاً  فیها اآلیة وهذه    

 یبایعون إنما علیه، فهم إال نكثه ضرر یعود فال )نفسه على ینكث فإنما( الرضوان بیعة: والمراد
 ال اهللا ألنه مع البیعة ألن إلیك؛ عائدا نكثه یكون ال نكث إذا النبي أیها یبایعك من :أي اهللا

                                                           
  .)٢٠٩/ ٢٢( البیان جامع: انظر -  ١
  .)١٤٨٤/ ٣( ١٨٥٦، كتاب اإلمارة، باب استحباب مبایعة اإلمام، ح مسلم صحیح -  ٢
  .)١٤٨٥/ ٣( ١٨٥٨كتاب اإلمارة، باب استحباب مبایعة اإلمام، ح  ،مسلم حصحی -  ٣
 وكان: بردي تغري ابن فیه قال. الكوفة سكن األصل، حجازي تابعي،: السدي الرحمن عبد بن إسماعیل - ٤

  .)٣١٧/ ١( للزركلي األعالم. الناس وأیام بالوقائع عارفا إماما
 في الوجیز المحرر، )١٠٠٨ /١( للواحدي الوجیز، )٤٥/ ٩( رآنالق تفسیر عن والبیان الكشف: انظر -  ٥

  .)١٢٩/ ٥( العزیز الكتاب تفسیر
  .)٢٢١/ ٥( للزركلي األعالم: انظر .هـــ٢٠٠ ، تفیروز بن هو معروف -  ٦
  .)٩٤/ ١٣( القرآن مقاصد في البیان فتح: انظر -  ٧
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 َتُكوُنوا َوَال [: تعالى قال للحبل كالنقض: والنكث) ١(.إلیه إال یعود ال فضرره بشيء، یتضرر
  ] ٩٢: النحل[ ]َأْنَكاثًا ُقوَّةٍ  َبْعدِ  ِمنْ  َغْزَلَها َنَقَضتْ  َكالَِّتي

  :عةسبب البی: اً ثالث
 حین )٣(العاص بن سعید بن أبان فلقیه مكة، إلى t عثمان خرج(: )٢(إسحاق ابن قال      

 فانطلق r اهللا رسول رسالة بلغ حتى أجاره ثم یدیه، بین فحمله یدخلها، أن قبل أو مكة، دخل
 لعثمان فقالوا به، أرسله ما r اهللا رسول عن فبلغهم قریش، وعظماء سفیان أبا أتى حتى عثمان
 ألفعل كنت ما: فقال فطف، بالبیت تطوف أن شئت إن: إلیهم r اهللا رسول رسالة من فرغ حین
 عثمان أن والمسلمین r اهللا رسول فبلغ عندها، قریش واحتبسته r اهللا رسول به یطوف حتى
 قال r اهللا رسول أن: tبكر أبي بن اهللا عبد فحدثني: إسحاق ابن لقا) قتل قد  t عفان بن

 ،البیعة إلى الناس r اهللا رسول فدعا القوم، نناجز حتى نبرح ال: قتل قد مانعث أن بلغه حین
 الموت، على r اهللا رسول بایعهم: یقولون الناس فكان الشجرة، تحت الرضوان بیعة فكانت
 أن على بایعنا ولكن الموت، على یبایعنا لم r اهللا رسول إن: یقول  tاهللا عبد بن جابر وكان

   )٥(.بالمستقبل یتعلق الشرط ألن ؛له وتفظیع البیعة هذه نكث من تحذیر والكالم )٤(.نفر ال
  :اللطائفو اللفتات : اً رابع
  . r وتعظیمه الرسول نصرة ووجوب ورسوله باهللا اإلیمان وجوب" -١
  )٦(".ونكثه العهد نقض وحرمة بالعهد، الوفاء وجوب -٢
  
  
  
  
  

                                                           
  .)٧٣/ ٢٨( الكبیر التفسیر أو الغیب مفاتیح: انظر -  ١
 األعیان وفیات: انظر. خیار بن یسار بن إسحاق بن محمد اهللا، عبد أبو وقیل بكر، إسحاق أبو بن مدمح - ٢
)٢٧٦/ ٤(.  
/ ١( الصحابة تمییز في اإلصابة: انظر .األموي القرشي مناف عبد بن أمیة العاص بن بن سعید بن أبان - ٣
)١٦٨/ ١(  

   .)٣١٥/ ٢( هشام ابن سیرة: انظر -  ٤
  .)١٥٨/ ٢٦( التنویرو  التحریر :انظر -  ٥
  ).٩٨/ ٥(أیسر التفاسیر  -  ٦
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ْؤَیا ِباْلَحقِّ َلَتْدُخُلنَّ اْلَمْسِجَد اْلَحرَاَم ِإْن َشاَء  َلَقْد َصَدَق اللَّهُ [ :تعالىقال  :لثةلثااآلیة ا َرُسوَلُه الرُّ
ِریَن َال َتَخاُفوَن َفَعِلَم َما َلْم َتْعَلُموا َفَجَعَل ِمنْ  ُدوِن َذِلَك َفْتًحا  اللَُّه آِمِنیَن ُمَحلِِّقیَن ُرُءوَسُكْم َوُمَقصِّ

  ]٢٧: الفتح[ ]َقِریًبا
  :جماليالتفسیر اإل: أوالً 
ْؤَیا َرُسوَلهُ  اللَّهُ  َصَدقَ  َلَقدْ (: وقوله      والمؤمنون، البیت r محمد دخول هو :قال) ِباْلَحقِّ  الرُّ

  .ومقصرین رءوسهم محلقین
ْؤَیا( :تعالى قوله فيو       أنه بالحدیبیة وهو r النبي رىأُ " :قال مجاهد عن )ِباْلَحقِّ  الرُّ

 قال بالحدیبیة الهدي نحر فلما ومقصرین ؤوسهمر  محلقین آمنین ،وأصحابه هو مكة یدخل
  )١(".)الرؤیا رسوله اهللا صدق لقد( فنزلت ؟اهللا رسول یا رؤیاك أین :أصحابه

 المسجد دخولهم دون للمؤمنین اهللا جعله الذي القریب، الفتح في التأویل أهل اختلفو     
 لرسوله جعل أنه أخبر اهللا إن: یقال أن بالصواب ذلك في األقوال وأولى، رءوسهم محلِّقین الحرام
 ودون الحرام، المسجد دخولهم دون من قریبا فتحا الرضوان بیعة أهل من معه كانوا والذین

 تعالى اهللا یخصص ولم ذلك، دون خیبر وفتح الُحدیبیة صلح وكان r اهللا رسول رؤیا تصدیقه
  .ذلك دون من اهللا لهجع فتح كله وذلك ذلك، عمّ  بل فتح، دون ذلك من فتح عن ذلك خبره ذكره

 بدخوله r رسول یاؤ ر  تصدیقه دون من اهللا جعل: فیقال عمه، كما یعمه أن والصواب"    
رین، رءوسهم محلِّقین الحرام المسجد وأصحابه  وفتح الُحدیبیة صلح المشركین یخافون ال ومقصِّ

   )٢(."خیبر
  :اإلعراب: ثانیاً 

 یكونوا لم  حرمهم حال في ألنهم مقدرة؛ حال )ومقصرین رءوسكم محلقین(: وقوله    
  .)٣(قصره من ومنهم رأسه حلق من منهم كان الحال، ثاني في هذا كان وٕانما ومقصرین، محلقین

 َوَحَلقَ  r اهللاِ  َرُسولُ  َحَلقَ (: َقالَ  t اهللاِ  َعْبدَ  َأنَّ  َناِفٍع، َعنْ روى اإلمام مسلم بسنده     
رَ  َأْصَحاِبِه، ِمنْ  َطاِئَفةٌ   اهللاُ  َرِحمَ : َقالَ  r اهللاِ  َرُسولَ  ِإنَّ  : tاهللاِ  َعْبدُ  َقالَ  ُهْم،َبْعضُ  َوَقصَّ

ِرینَ : َقالَ  ثُمَّ  َمرََّتْیِن، َأوْ  َمرَّةً  اْلُمَحلِِّقینَ   ُعَمرَ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ روى البخاري بسنده و  ) ٤(َواْلُمَقصِّ
t : َّاللَّهِ  َرُسولَ  َأن r  َِرینَ : َقاُلوا لِِّقینَ الُمحَ  اْرَحمِ  اللَُّهمَّ :َقال  اللَُّهمَّ : َقالَ  اللَِّه، َرُسولَ  َیا َوالُمَقصِّ

                                                           
  .)١٧٨ /١( النقول لباب -  ١
  .)٢٦٠/ ٢٢(جامع البیان  -  ٢
  .)٣٥٦/ ٧( القرآن العظیم البن كثیر: انظر -  ٣
   .)٩٤٥/ ٢( ١٣٠١صحیح مسلم، كتاب الحج، باب تفضیل الحلق على التقصیر وجواز التقصیر، ح  -  ٤
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ِرینَ : َقاُلوا الُمَحلِِّقینَ  اْرَحمِ  ِریَن،: َقالَ  اللَِّه، َرُسولَ  َیا َوالُمَقصِّ  :َناِفعٌ  َحدَّثَِني: اللَّْیثُ  َوَقالَ  َوالُمَقصِّ
ِرینَ  :الرَّاِبَعةِ  ِفي َوَقالَ  :t اللَّهِ  ُعَبْیدُ  َوَقالَ  َقاَل، َتْیِن،َمرَّ  َأوْ  َمرَّةً  الُمَحلِِّقینَ  اللَّهُ  َرِحمَ    )١()َوالُمَقصِّ

   )٢(".شعورها بعض )ومقصرین( شعورها جمیع :أي" )رءوسكم محلقین آمنین:(وقوله     
 والتحلیق )ومقصرین( علیه وعطف آمنین ضمیر من حال )رؤسكم ومحلقین: (وقوله    

 هذه أن على األمن استمرار من وذلك، والعمرة الحج إتمام من التمكن عن كنایة والتقصیر
 التقصیر، رام من ویقصر الحلق رام من یحلق :أي رؤیاه، في r اهللا رسول رآه ما حكت الحالة

 جمیعا والتقصیر والتحلیق" )٣(.التقصیر على فیقتصروا الحلق عن الخوف یعجلهم ال :أي
  )٤(."التقصیر إال للنساء ولیس أفضل، والحلق ،لمؤنثا على المذكر غلب ولذلك للرجال،

  :اللطائفو اللفتات : ثالثاً 
  .حق األنبیاء رؤیا أن تقریر-١
  .أكثر أو سنة یتأخر قد الرؤیا تعبیر -٢
  .لتقدمه أفضل الحلق وٕان العمرة أو الحج من للتحلل والتقصیر الحلق مشروعیة -٣
  .المستقبل به یراد عمل أو قول كل في اهللا شاء إن قول مشروعیة -٤
  )٥(.فباطل عداه وما الحق الدین هو اإلسالم -٥

  .ه للصالحینو ونضارة الوج ،نوالعی ةر قُ : المطلب الثالث
أن یكرمهم في الدنیا واآلخرة لما قدموه من ، إن من كرم اهللا على عباده الصالحین    

نضارة وجوههم، و  قرة العیون، طاعات، وعبادات، فكان حقًا على اهللا أن یكرمهم، ومن هذا الكرم
  :وقد تحدثت عن ذلك بعض آیات القرآن الكریم منها

ْرِف أَْتَرابٌ [ :قال تعالى: اآلیة األولى   ]٥٢: ص[ ]َوِعْنَدُھْم َقاِصَراُت الطَّ
  :المعنى اللغوي

 یردن فال أزواجهّن، على أطرافهنّ  قصرت نساء: أي) الطَّْرفِ  َقاِصَراتُ (: قوله تعالى    
 )٦(.بعولتهن غیر إلى یلتفتن فال أزواجهن غیر عن: أي ،سواهم إلى أعینهن یمددن وال غیرهم،

ْرِف ِعینٌ وَ [ :ونظیر ذلك قولھ تعالى  الطرف وقاصرات ]٤٨: الصافات[ ]ِعْنَدُھْم َقاِصَراُت الطَّ

                                                           
  .)١٧٤/ ٢( ١٧٢٧ح  ،ج، باب الحلق والتقصیر عند اإلحاللصحیح البخاري، كتاب الح  -١
  .)٦٨٣ /١( الجاللین تفسیر -  ٢
  .)٢٠٠/ ٢٦( والتنویر التحریر: انظر -  ٣
  .)٢٩١/ ١٦(جامع ألحكام القرآن ال -  ٤
  .)١١٦/ ٥( للجزائري التفاسیر أیسر: انظر -  ٥
  .)٧٨/ ٧( كثیر بنال القرآن العظیم تفسیر، )٢٢٢/ ٢١( البیان جامع: انظر -  ٦
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 الصادق الجنس تعریف الطرف وتعریف، النظر قاصرات نساء :أي محذوف، لموصوف صفة
 منظور إلى توجیهه الطرف وقصر بالعین، النظر: )الطرف(و األطراف، قاصرات :أي بالكثیر،

 فاألطراف أزواجهن، على أطرافهن قاصرات أنهن: المعنى یكون أن فیجوز متعدد، غیر
 أنظارهن إلى یوجهن ال :أي إسناد حقیقي، ضمیرهن إلى )قاصرات( وٕاسناد أطرافهن، المقصورة

 یقصرن أنهن: المعنى یكون أن أزواجهن، ویجوز على نمحبته قصر عن كنایة وذلك غیرهم
 كنایة وذلك بحسنهن، منهم اكتفاء غیرهن إلى أزواجهن أنظار تتوجه فال علیهن أزواجهن أطراف

  )١(.بغیرهن استحسانهم یتعلق ال بحیث أزواجهن أنظار في حسنهن تمام عن
 أتراب: مجاهد وعن األسنان، مستویات لدات: ویقال أمثال،": أي )أتراب(: وقوله    

 ثالث بنات: )٢(سالم بن یحیى قال تتغایرن، ال: وقیل تتباغضن، وال تتعادین ال متواخیات
 ینمِّ سُ  اللدات كأنو    )٣(".أزواجهن مقادیر على خلقن: أي أتراب: بعضهم وعن سنة، وثالثین

 األقران بین ابالتح ألن واحدة؛ سنّ  على جعلن وٕانما واحد، وقت في مسهن التراب ألن أترابا؛
 عجوز ال أقرب لبعض بعضهن أو  )٤(.كأسنانهم أسنانهنّ  ألزواجهن، أتراب هنّ : وقیل ،أثبت
   )٥(.صبیة وال فیهن

َفُكِلي َواْشَرِبي َوَقرِّي َعْیًنا َفِإمَّا َتَرِینَّ ِمَن اْلَبَشِر َأَحًدا َفُقوِلي ِإنِّي [ :تعالىقال  :لثانیةاآلیة ا
  ]٢٦: مریم[ ]ِن َصْوًما َفَلْن ُأَكلَِّم اْلَیْوَم ِإْنِسی اَنَذْرُت ِللرَّْحمَ 

 :جماليالتفسیر اإل: أوالً 
 من واشربي علیك، یتساقط الذي الرطب من فكلي )َفُكِلي َواْشَرِبي َوَقرِّي َعْیًنا: (وقوله    
 نفسا بيوطی: أي) َعْیًنا َوَقرِّي( عطًشا وال جوًعا تخشي ال تحتك، ربك جعله الذي السريّ  ماء

 معنى وٕانما ،بالقرار الموصوفة هي ألنها ؛العین ونصبت تحزني وال إیاي بوالدتك وافرحي
 بارد الفرح دمع أن یحكى أنه وذلك ،القر من مأخوذة العین وقرة )٦(.بولدك عینك ولتقرّ : الكالم
: له الدعاء فيو  )عیَنه اهللاُ  َأْسَخنَ (: علیه الدعاء في قالوا ولذلك المس، سخن الحزن ودمع المس

                                                           
  .)٢٨٣- ٢٨٢/ ٢٣( والتنویر التحریر :انظر -  ١
 عالم فقیه، مفسر،: اإلفریقي ثم البصري ربیعة، تیم من بالوالء، التیمي ثعلبة، أبي بن سالم بن یحیى - ٢

: انظر. بالكوفة، توفي في عودته من الحج ولد. عنهم وروى"  التابعین"  من عشرین نحو أدرك واللغة، بالحدیث
  .)١٤٨/ ٨( للزركلي عالماأل
 .)٤٤٩/ ٤( السمعاني تفسیر -  ٣
  .)١٦٠/ ٣( التأویل وحقائق التنزیل مدارك، )١٠٠/ ٤( التنزیل غوامض حقائق عن الكشاف: انظر -  ٤
  )٢٣١/ ٧( الكریم الكتاب مزایا إلى السلیم العقل إرشاد، )٣٢/ ٥( التأویل وأسرار التنزیل أنوار: انظر -  ٥
  .)٤٨٠/ ٤( الفرقان ورغائب القرآن غرائب، )١٨٢-١٨١/ ١٨( البیان جامع: انظر -  ٦
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 یسخن الذي البكاء أن )العین قرة( معنى وٕانما ،سخن كله الدمع: فرقة قالتو ) عیَنه اهللاُ  أقرَّ (
 حضها نامي، :أي )َعْیناً  َقرِّي( :وقیل ،العین به قرت الذي األمر بهذا حزن ال إذ ارتفع العین
 القر من أو أو القرار ،باردال الماء وهو القرور، من )قري( واشتقاق ،والنوم والشرب األكل على
 العین قرة یقال لذلك )١(غیره، إلى النظر من إلیه سكنت النفس یسر ما رأت إذا العین فإن

  )٢(.التمییز على نصب )َعْیناً ( :وقوله، والمكروه للمحبوب العین وسخنة
 بكاؤه، كثر إذا عینه سخنت: لقولهم المضادة، بطریق السرور عن كنایة: العین وقرة    
 هناء تشمل العین وقرة ] ٩: القصص[ ]َوَلكَ  ِلي َعْینٍ  ُقرَّتُ  ِفْرَعْونَ  اْمرََأتُ  َوَقاَلتِ [: تعالى قولهك

 ونباهة سالمته ضمان عن كنایة عین قرة كونه وفي، المولود بالطفل األنس وتشمل ،العیش
  )٣(.شأنه
 یسائلك أو یكلمك أحدا آدم بني من یِت رأ فإن: أي) َأَحًدا اْلَبَشرِ  ِمنَ  َتَرِینَّ  َفِإمَّا( :وقوله    
: فقولي: أي )َصْوًما ِللرَّْحَمنِ  َنَذْرتُ  ِإنِّي َفُقوِلي( والدتك وسبب ولدك وأمر أمركمن  شيء عن
  )٤()ِإْنِسی ا اْلَیْومَ  ُأَكلِّمَ  َفَلنْ ( الیوم آدم بني من أحًدا ُأَكلِّم أال صمتا هللا نفسي على أوجبت إني
 الیوم أكلم فلن( صیاما أو ،صمتاأو  سكوتا: أي )صوما للرحمن تنذر  إني( :فقولي    

 فقولي فلن أكلم آدمیا رأیت فإن، وكالمهم قولهم من لتستریحي بكالم، تخاطبیهم ال: أي )إنسیا
 أن عندهم معروفا وكانفقط،  ربي وأناجي المالئكة أكلم وٕانما أحداً  بنذري أخبرتكم أن بعد

 ال الناس ألن ؛نفسها عن ذلك نفي في بخطابهم تؤمر لم وٕانما ة،المشروع العبادات من السكوت
 فإن براءتها، على شاهد أعظم المهد في عیسى بكالم تبرئتها ولیكون فائدة، فیه وال یصدقونها،

 عدة أقیم لو التي الدعاوى أكبر من أحد، غیر من أنه ودعواها زوج، دون من بولد المرأة إتیان
 عیسى كالم وهو جنسه، من أمرا للعادة، الخارق هذا بینة فجعلت ،بذلك تصدق لم الشهود، من
  )٥(.جدا صغره حال في
  

                                                           
 أنوار، )١٢٧/ ٣( التفسیر علم في المسیر زاد، )١٢/ ٤( العزیز الكتاب تفسیر في الوجیز المحرر: انظر - ١

 في الحسان الجواهر، )٥٩٠/ ٧( المكنون الكتاب علوم في المصون الدر، )٩/ ٤( التأویل وأسرار التنزیل
  .)١٥/ ٤( القرآن یرتفس

 والسور اآلیات تناسب في الدرر نظم، )٢٦٣/ ٥( الكریم الكتاب مزایا إلى السلیم العقل إرشاد: انظر -  ٢
)١٩٠/ ١٢(.  
 .)٨٩/ ١٦( والتنویر التحریر: انظر -  ٣
  .)١٨٢/ ١٨( البیان جامع: انظر -  ٤

  .)٣٣٣/ ٢( التأویل وحقائق التنزیل مدارك، )٤٩٢ /١( الرحمن الكریم تیسیر: انظر -  ٥
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      :المعنى اللغوي: ثانیاً 
 النسب فیاء إنسان، جمع اسم وهو اإلنس، إلى للنسب فیه والیاء اإلنسان،: واإلنسي    

 یفید يالنف سیاق في نكرة وهذا ،الحرس من لواحد حرسي یاء: مثل الجنس من فرد إلفادة
  )١(.أحدا أكلم لن :أي العموم،

  :اللطائفو اللفتات : ثالثاَ 
  .نهار من ساعة خالل في ووضعها حمل مریم تعالى اهللا قدرة مظاهر من -١
 فأرشدها وضعه ساعة عیسى بنطق مریم تعالى اهللا أكرم إذ ،ألولیائه اهللا كرامات إثبات -٢

  .یبسه بعد النهر لها وأجرى فأرطبت نخلةال لها وأثمر والحزن، األلم عنها وأذهب ،وبشرها
 ثم به القیام یمكنها ال هذا إذ ؛النخلة لمریم أثمر قد تعالى اهللا فإن األسباب نظام تقریر -٣

  .الجني الرطب علیها لیتساقط ؛جذعها من النخلة تحرك أن أمرها
   )٢(.اإلسالم في منسوخوهو  ،الكالم عن باالمتناع أنه إالّ  النذر مشروعیة -٤

ِإْذ َتْمِشي ُأْخُتَك َفَتُقوُل َهْل َأُدلُُّكْم َعَلى َمْن َیْكُفُلُه َفَرَجْعَناَك ِإَلى ُأمَِّك [ :تعالىقال  :ةلثالثاآلیة ا
ْیَناَك ِمَن اْلَغمِّ َوَفَتنَّاَك ُفُتوًنا َفَلِبْثَت ِسِنینَ  ي َأْهِل  فِ َكْي َتَقرَّ َعْیُنَها َوَال َتْحَزَن َوَقَتْلَت َنْفًسا َفَنجَّ

  ]٤٠: طه[ ]ِجْئَت َعَلى َقَدٍر َیا ُموَسى َمْدَیَن ُثمَّ 
  :جماليالتفسیر اإل: أوالً 
 تتبعك أختك تمشي حین :أي) َیْكُفُلهُ  َمنْ  َعَلى َأُدلُُّكمْ  َهلْ  َفتَُقولُ  ُأْخُتكَ  َتْمِشي ِإذْ ( :وقوله    

 على: يأ )یكفله من على أدلكم هل(: فتقول لك، المراضع یطلب من تأتي ثم وجدتك، حتى
علیه السالم  موسىل حدث ِلما لهم ذلك موسى أخت قالت وٕانما، ِإَلْیَها وتضمه تْرِضعه، اْمَرَأة
یهِ  ألْخِتهِ  َقاَلتْ ( الیم في أمه ألقته لما حیث  المرضعات، له وأرادوا فرعون، آل التقطه فلما) ُقصِّ

 أن فأبى الرضاع، في فرعون عند ینزلنل ذلك یطلبن النساء وجعل النساء، من أحد من یأخذ فلم
كَ  ِإَلى َفَرَجْعَناكَ ( :وقوله یأخذ منهن،  ما بعد أمك إلى فرددناك: أي) َتْحَزنَ  وَال َعْیُنَها َتَقرَّ  َكيْ  ُأمِّ

 وكیال الیم، في والغرق القتل من ونجاتك بسالمتك عینها تقرّ  كیما فرعون، آل أیدي في صرت
 ِإَلى ِإَشاَرة َوُهوَ  اْلعین، ُقرَّة معنى َبینا قدو  ،یقتلك أن علیك ونفرع من الخوف من علیك تحزن
 أن فالمراد )تحزن وال عینها تقر كي( )٣(.اْلحزن َعْنَها یذهب: َأي )تحزن وََال (، وسرورها فرحها

 تحزن ال كي قال لو: قیل فإن عنها، الحزن وزوال لها السرور حصول إلیها ردك من المقصود

                                                           
  .)٩٤/ ١٦( والتنویر التحریر: انظر -  ١
  .)٣٠٣/ ٣( للجزائري التفاسیر أیسر: انظر -  ٢
  .)٣٠٦-٣٠٥/ ١٨( البیان جامع: انظر -  ٣
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 أوال قال لما وأما لها، السرور حصول الحزن نفي من یلزم ال ألنه ؛مفیدا الكالم انك عینها وتقر
 ال الغم زوال وجب السرور حصل متى ألنه ؛فضالً  تحزن وال: ذلك بعد قوله كان عینها تقر كي

 وصول عدم بسبب الحزن عنها فیزول إلیها وصولك بسبب عینها تقر أنه المراد: قلنا محالة،
  )١(.باطنك ىإل غیرها لبن
  :المعنى اللغوي: ثانیاً 
 علیها وعظم البحر في طرحته أن بعد إلیها ولدها برجوع السرور: العین بقرة والمراد    

 ولو األسباب، من بسبب الحزن من السرور ذلك یكدر ما لها یحصل ال: أي )تحزن وال( فراقه
 النفي هذا فیحمل العین، قرة على الحزن نفي لقدم بزواله عینها قرت الذي بالسبب الحزن أراد

 له الحاصل الغم من تنجیته بذكر المقصود ولعل ،ذلك بعد یطرأ بسبب یحصل ما على للحزن
 عند قلبه وتقویة له، سبحانه اهللا بصنع علیه االمتنان هو المحن من وتنجیته السبب، بذلك

َرَدْدَناُه ِإَلى ُأمِِّه َكْي َتَقرَّ فَ [: وهذا مثاله )٢(.إسرائیل وبني فرعون مع ذلك من له سیقع ما مالقاة
 موسى بردِّ  ]١٣: القصص[] َعْیُنَها َوَال َتْحَزَن َوِلَتْعَلَم َأنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ َوَلِكنَّ َأْكَثَرُهْم َال َیْعَلُمونَ 

  .حارَّةٌ  التََّرح ودمعةُ  قاّرٌة، الفرح ودمعةُ  )َتَقرَّ ( على عطف )َتْحَزنَ  َوالَ ( إلیها،
 فوكزه اإلسرائیلي، علیه استغاثه حین قتله الذي القبطي قتله: أي) َنْفًسا َوَقَتْلتَ ( :وقوله     

ْیَناكَ ( :وقوله ،موسى  أن أرادوا إذ قتلت، التي النفس بقتلك غمك من فنجیناك: أي) اْلَغمِّ  ِمنَ  َفَنجَّ
  )٣( .اختبارا واختبرناك ابتالء ابتلیناك: بعضهم فقال) ُفُتوًنا َوَفتَنَّاكَ ( :قولهو  ،یقتلوك

 َفَلِبْثتَ ( :، وقولهفتنة جمع أو والكفور ،والشكور ،كالثبور مصدرا یكون أن یحتمل: والفتون  
 محدود بمیقات :أي )َقَدرٍ  َعلى ِجْئتَ ثم ( شعیب فیها استأجره التي العشرة األعوام :أي )ِسِنینَ 
 علیك وتفضلنا محنة بعد محنة فى اكوأوقعن :أي) فتونا وفتناك(:وقوله )٤(.لنبوتك اهللا قدره

  :ذلك فمن منها، بالخالص
  .الذبح من اهللا فنجاك األبناء، فیها یذبح فرعون كان التي السنة فى بك حملت أمك إن -١
 بتربیتك وعنوا فرعون آل فالتقطك التابوت فى وضعك بعد البحر فى ألقتك أمك إن -٢

  .ورعایتك
  .إلیها إرجاعك إلى وسیلة ذلك وكان أمك ىثد من إال الرضاع عن امتنعت إنك -٣

                                                           
  .)٥٠/ ٢٢( الكبیر التفسیر أو الغیب مفاتیح: انظر -  ١
  .)٤٣٢- ٤٣١/ ٣( للشوكاني القدیر فتح -  ٢
  .)١٦/ ٦( الكریم الكتاب مزایا إلى السلیم العقل إرشاد، )٣٣٠/ ٣( السمعاني تفسیر: انظر -  ٣
  .)٨/ ٢( التنزیل لعلوم التسهیل: انظر -  ٤
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 ال صغیر إنه: زوجه له قالت أن لوال قتلك وأراد ذلك من فغضب فرعون بلحیة أخذت إنك -٤
  .الجمرة فأخذت بهما لك وأتى والتمرة الجمرة بین یفرق

  )١(.هاربا مدین إلى وخروجك القبطي قتلك -٥
  :اللطائفو اللفتات : ثالثاً 

  .خلقه في تدبیره وحسن تعالى اهللا لطف مظاهر -١
  .السالم علیه موسى ورسوله بعبده ولطفه تعالى اهللا إكرام مظاهر -٢
  .له الناس حب في ذلك وأثر لموسى، تعالى اهللا حب آیة -٣
  )٢(.موسى قصص في األحداث هذه بمثل كتابه في بإخباره r محمد نبوة تقریر -٤

َشاُء ِمْنُهنَّ َوُتْؤِوي ِإَلْیَك َمْن َتَشاُء َوَمِن اْبَتَغْیَت ِممَّْن ُتْرِجي َمْن تَ [ :تعالىقال  :ةلرابعاآلیة ا
ُهنَّ َواللَُّه َعَزْلَت َفَال ُجَناَح َعَلْیَك َذِلَك َأْدَنى َأْن َتَقرَّ َأْعُیُنُهنَّ َوَال َیْحَزنَّ َوَیْرَضْیَن ِبَما آَتْیَتُهنَّ ُكلُّ 

  ]٥١: األحزاب[ ]للَُّه َعِلیًما َحِلیًماَیْعَلُم َما ِفي ُقُلوِبُكْم َوَكاَن ا
  :سبب النزول: أوالً 
ِتي َعَلى َأَغارُ  ُكْنتُ (: َقاَلتْ   َعاِئَشةَ  َعنْ     : َوَأُقولُ  r اهللاِ  ِلَرُسولِ  َأْنُفَسُهنَّ  َوَهْبنَ  الالَّ

 َتَشاءُ  َمنْ  ِإَلْیكَ  َوُتْؤِوي ِمْنُهنَّ  َتَشاءُ  َمنْ  ُتْرِجي(: َوَجلَّ  َعزَّ  اهللاُ  َأْنَزلَ  َفَلمَّا َنْفَسَها، اْلَمْرَأةُ  َوَتَهبُ 
 :وقیل )٣(.)َهَواكَ  ِفي َلكَ  ُیَساِرعُ  ِإالَّ  َربَّكَ  َأَرى َما َواِهللا،: ُقْلتُ : َقاَلتْ "  )َعَزْلتَ  ِممَّنْ  اْبَتَغْیتَ  َوَمنِ 

 َأْعَجَبكَ  َوَلوْ  َأْزَواجٍ  ِمنْ  ِبِهنَّ  دَّلَ َتبَ  َأنْ  َوَال  َبْعدُ  ِمنْ  النَِّساءُ  َلكَ  َیِحلُّ  الَ [: إن اآلیة منسوخة بقوله
  ] ٥٢: األحزاب[ ]َیِمیُنكَ  َمَلَكتْ  َما ِإالَّ  ُحْسُنُهنَّ 

: قال من ومنهم بالسنة منسوخة هي: قال من منهم أقوال ثمانیة اآلیة هذه في للعلماءو     
 له أطلقه ثم دهعن كان من بعد التزوج علیه حظر قد وجل عز اهللا وكان أخرى بآیة منسوخة هي

 العلماء ومن ]٥١: األحزاب[ ]تشاء من إلیك وتؤوي منهن تشاء من ترجي[ تعالى بقوله وأباحه
 لهن تعالى  اهللا من ثوابا عنده كان من سوى یتزوج أن r له یكن ولم محكمة اآلیة قال من

 أن هنعلی حظر لما ولكن محكمة هي: قال من ومنهم اآلخرة والدار ورسوله اهللا اخترن حین
 من النساء لك یحل ال المعنى قال من ومنهم غیرهن یتزوج أن علیه حظر موته بعد یتزوجن

   )٤(.یعني الصفة هذه بعد

                                                           
  .)١١١/ ١٦( المراغي تفسیر: انظر -  ١
  .)٣٤٩/ ٣( للجزائري التفاسیر أیسر: انظر -  ٢
  .)١٠٨٥/ ٢( ١٤٦٤، كتاب الرضاع، باب جواز هبتها نوبتها لضرتها، ح مسلم صحیح -٣
  .)٦٢٧ /١( للنحاس والمنسوخ الناسخ: رانظ -  ٤
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  :القراءات: ثانیاً 
 وقرأ مهموزا،) ترجئ( بكر أبي روایة وفي وعاصم عامر وابن عمرو وأبو كثیر ابن قرأ    

  )١().ترجي( همز بغیر والكسائي وحمزة ونافع حفص روایة في عاصم
  :جماليالتفسیر اإل: ثالثاً 
) ُتْرِجي َمْن َتَشاُء ِمْنُهنَّ َوُتْؤِوي ِإَلْیَك َمْن َتَشاءُ (  :قوله تأویل في التأویل أهل اختلف    

 اللواتي النساء من یرجي أن لنبیه جعل ذكره تعالى اهللا إن: یقال أن : "والراجح كما یقول الطبري
 واإلیواء ،اإلرجاء معنى یحصر لم أنه وذلك یشاء، من منهن إلیه ویؤوي یشاء، من له أحلهن
 إیواؤها یستحدث ممن غیرهن دون اآلیة هذه نزلت عندما حباله في كن اللواتي المنكوحات على

  )٢(."منهن إرجاؤها أو
 وال تقبلها فال نكاحها، لك وأحللت لك، نفسها وهبت ممن تشاء من تؤخر: الكالم فمعنى    

 أردت أو ،لك نفسها وهبت ممن تشاء من إلیك وتضم تقربها فال حبالك في هن ممن أو تنكحها،
 إذا فتجامعها حبالك، في هي وممن تنكحها، أو فتقبلها نكاحهن، لك أحللت الالتي النساء من

  .قسم بغیر شئت إذا وتتركها شئت
والراجح كما ) َعَلْیكَ  َناحَ جُ  َفال َعَزْلتَ  ِممَّنْ  اْبَتَغْیتَ  َوَمنِ ( تأویل في التأویل أهل اختلفو     

 ابتغیت ومن: ذلك معنى: قال من تأویل: ذلك في بالصواب التأویلین وأولى: یقول الطبري
 َأنْ  َأْدَنى َذِلكَ ( :قوله لداللة) َعَلْیكَ  ُجَناحَ  َفال( منهن ذلك عن) َعَزَلتْ  ِممَّنْ ( نسائك من إصابته

 أو بالمیتة استبدل r هو إذا أعینهن تقر ألن معنى ال ألنه ؛ذلك صحة على) َأْعُیُنُهنَّ  َتَقرَّ 
  )٣(.منهن المنكوحة أعین تقر أن أدنى ذلك: بذلك یعني أن إال منهن، المطلقة

 التفویض ذلك )كلهن آتیتهن بما ویرضین یحزن وال أعینهن تقر أن أدنى ذلك: (وقوله     
 ثم سواء، فیه كلهن حكمٌ  هنأل جمیعا؛ ورضاهن حزنهن وقلة ،عیونهن قرة إلى أقرب مشیئتك إلى
 تعالى اهللا بحكم أنه علمن بعضهن رجحت وٕان ،منك تفضال ذلك وجدن بینهن سویت إن

 فى ما یعلم واهللا(: وقوله )٤( .العیون وقرت الرضا وحصل ،التغایر وذهب نفوسهن، به فتطمئن
 الحقوق، في مةالمزاح وعند والمستحبة، الواجبة الحقوق أداء عند لها یعرض ما: أي )قلوبكم
 بما منهن یرَض  لم لمن وعید فیه، و زوجاتك قلوب لتطمئن اهللا؛ رسول یا التوسعة لك شرع فلذلك

                                                           
  .)٥٧٨ /١( القراءات حجة، )٤٧٨/ ٥( السبعة للقراء الحجة: انظر -  ١
  .)٢٩٤/ ٢٠( البیان جامع  -٢
  .)٢٩٤/ ٢٠( المرجع السابق: انظر -  ٣
 عقلال إرشاد، )٢٣٦/ ٤( التأویل وأسرار التنزیل أنوار، )٤٠/ ٣( التأویل وحقائق التنزیل مدارك: انظر - ٤

  .)١١٠/ ٧( الكریم الكتاب مزایا إلى السلیم
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 )علیما اهللا وكان(: وقوله ،إحسانه في فاجتهدوا ،رسوله مشیئة إلى وفوض ،ذلك من اهللا دبر
 كثیر لعلم،ا واسع: أي ویحذر یتقي بأن حقیق فهو بالعقوبة یعاجل ال )حلیما( الصدور بذات
 یعاقبكم لم هأن حلمه ومن ،ألجوركم وأكثر ألموركم، أصلح هو ما لكم شرع أن علمه ومن ،الحلم
  )١(.الشر من قلوبكم علیه أصرت وما منكم، صدر بما

  :اللطائفو اللفتات : اً رابع
  .مهامه لكثرة علیه والتسهیل بالتیسیر لرسوله تعالى اهللا إكرام بیان -١
  )٢(.قدره یقادر ال ما والمصالح الفوائد من وزوجاته رسولهل اهللا تدبیر في -٢

 رََأْیتُ  َما(: َقاَلتْ َعاِئَشةَ  تعطي لیلتها لعائشة بدلیل ما روتهوكانت سودة بنت زمعة  
: َقاَلتْ  دٌَّة،حِ  ِفیَها اْمرََأةٍ  ِمنِ  َزْمَعةَ  ِبْنتِ  َسْوَدةَ  ِمنْ  )٣(ِمْسَالِخَها ِفي َأُكونَ  َأنْ  ِإَليَّ  َأَحبَّ  اْمرََأةً 
 َیْوِمي َجَعْلتُ  َقدْ  اِهللا، َرُسولَ  َیا: َقاَلتْ ائشة ِلعَ  r اهللاِ  َرُسولِ  ِمنْ  َیْوَمَها َجَعَلتْ  َكِبَرْت، َفَلمَّا
  )٤( )َسْوَدةَ  َوَیْومَ  َیْوَمَها َیْوَمْیِن،اِئَشةَ ِلع َیْقِسمُ  r اهللاِ  َرُسولُ  َفَكانَ ِلَعاِئَشةَ  ِمْنكَ 
 استأذنهن أن إلى أزواجه، بیوت على محموال به یطاف فیه توفي الذي همرض في وكان    
 َأنَّ   tُعْتَبةَ  ْبنِ  اهللاِ  َعْبدِ  ْبنُ  اهللاِ  ُعَبْیدِ عن جاء في صحیح مسلم  ،عائشة بیت في یقیم أن

لُ (: َقاَلتْ  َأْخَبَرْتهُ  َعاِئَشةَ   َأنْ  َأْزَواَجهُ  اْستَْأَذنَ فَ  َمْیُموَنةَ  َبْیتِ  ِفي r اهللاِ  َرُسولُ  اْشَتَكى َما َأوَّ
 َرُجلٍ  َعَلى َلهُ  َوَیدٌ  tَعبَّاٍس  ْبنِ  اْلَفْضلِ  َعَلى َلهُ  َوَیدٌ  َفَخَرجَ : َقاَلتْ  َلهُ  َوَأِذنَّ  َبْیِتَها ِفي ُیَمرََّض 
 r ُسولُ رَ  َكانَ  ِإنْ : َقاَلتْ َعاِئَشةَ  َعنْ  روى مسلمو  )٥(".اْألَْرضِ  ِفي ِبِرْجَلْیهِ  َیُخطُّ  َوُهوَ  آَخَر،
 َیْوِمي َكانَ  َفَلمَّا: َقاَلتْ ةَ َعاِئشَ  ِلَیْومِ  اْسِتْبَطاءً  )َغًدا؟ َأَنا َأْینَ  اْلَیْوَم؟ َأَنا َأْینَ (: َیُقولُ  َلَیَتَفقَّدُ 
        ) ٨())٧(َوَنْحِري )٦(َسْحِري َبْینَ  اهللاُ  َقَبَضهُ 

                                                           
  .)٦٧٠ /١( الرحمن الكریم تیسیر: انظر -  ١
  ).٢٨٤/ ٤(أیسر التفاسیر  -  ٢
كأنها تمنت أن تكون في مثل هدیها ) امرأة من( هي أنا أكون أن ومعناه الجلد هو المسالخ) مسالخها( - ٣

لُخ بالكسر   ).٢/٣٨٩(انظر النهایة في غریب الحدیث واألثر . الجلد :وطریقتها، ومسالخ الحیة جلدها، والسِّ
  .)١٠٨٥/ ٢(١٤٦٣ ، كتاب الرضاع، باب جواز هبتها نوبتها لضرتها، حمسلم صحیح -  ٤
  .)٣١٢/ ١( ٤١٨، كتاب الصالة، باب استخالف اإلمام إذا عرض له عذر من مرض، ح مسلم صحیح -  ٥
 لصق ما السحر وقیل. منه سحرها یحاذى وما صدرها إلى مستند وهو مات أنه أي الرئة،: السحر -  ٦

  .)٣٤٦/ ٢( واألثر الحدیث غریب في النهایة .البطن أعلى من بالحلقوم
  .)٢٧/ ٥( واألثر الحدیث غریب في النهایة. الصدر أعلى وهو: النحر  -  ٧
  .)١٨٩٣/ ٤( ٢٤٤٣، كتاب الفضائل، باب في فضل عائشة، ح مسلم صحیح -  ٨
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 عامة قول هذا ولیلة، یوما منهن واحدة لكل نسائه بین یعدل أن الرجل علىعلى هذا یجب و 
 وال مرضها الزوجة حق یسقط وال النهار دون اللیل في ذلك وجوب إلى بعضهم وذهب ،العلماء

 في یفعل كما مرضه في بینهن یعدل أن وعلیه ،ولیلتها یومها في عندها المقام ویلزمه حیضها،
  )١(.القسم استأنف صح فإذا المرض، علیه غلب حیث فیقیم الحركة عن یعجز أن إال صحته،

  ]٢٣-٢٢: القیامة[ ]ِإَلى َربَِّها َناِظَرةٌ  *ُوُجوٌه َیْوَمِئٍذ َناِضَرٌة [ :تعالىقال  :ةاآلیة الخامس
 :جماليلتفسیر اإلا

 حسنة یقول: ناضرة القیامة یوم :يأ یومئذ، وجوه: أي) َناِضَرةٌ  َیْوَمِئذٍ  ُوُجوهٌ : (قولهو     
رَ  النعمة، من َحُسن إذا: فالن وجه َنُضر: ذلك من یقال النعیم من جمیلة  إذا: وجهه اهللا ونضَّ
: لفقی) ناضرة(اختلف في معنى  )َناِضَرةٌ  َیْوَمِئذٍ  ُوُجوهٌ ( في التأویل أهل واختلف، كذلك حسَّنه

 تنظر نهاإ: ، وقیلوالغبطة والنعیم السرور من: ل، وقیالحسنة الوجوه: لوقی ،الناعمة: الناضرة
 َسِعیدٍ  َأِبي َعنْ ف )٢("خالقها إلى تنظر ذلك معنى أن": والراجح كما یقول الطبري، نظرا ربها إلى

 َقالَ  الِقَیاَمِة؟ َیْومَ  َربََّنا َنَرى َهلْ  اللَّهِ  َرُسولَ  َیا: َقاُلوا r النَِّبيِّ  َزَمنِ  ِفي ُأَناًسا َأنَّ (: t الُخْدِريِّ 
ونَ  َهلْ  َنَعْم، r النَِّبيُّ   َقالَ  َال،: َقاُلوا َسَحاٌب، ِفیَها َلْیَس  َضْوءٌ  ِبالظَِّهیَرةِ  الشَّْمسِ  ُرْؤَیةِ  ِفي ُتَضارُّ
ونَ  َوَهلْ  : r النَِّبيُّ  َقالَ  َال،: َقاُلوا: َسَحاٌب؟ ِفیَها َلْیَس  َضْوءٌ  الَبْدرِ  َلْیَلةَ  الَقَمرِ  ُرْؤَیةِ  ِفي ُتَضارُّ

... َأَحِدِهَما ُرْؤَیةِ  ِفي ُتَضاُرونَ  َكَما ِإالَّ  الِقَیاَمِة، َیْومَ  َوَجلَّ  َعزَّ  اللَّهِ  ُرْؤَیةِ  ِفي )٣(ُتَضاُرونَ  َما"
 َما ُأمَّةٍ  ُكلُّ  َتْتَبعُ  َتْنَتِظُرونَ  َماَذا: َفُیَقالُ  ِفیَها، رََأْوهُ  الَِّتي ِمنَ  ُصوَرةٍ  َأْدَنى ِفي الَعاَلِمینَ  َربُّ  َأتَاُهمْ 
 َنْنَتِظرُ  َوَنْحنُ  ُنَصاِحْبُهْم، َوَلمْ  ِإَلْیِهمْ  ُكنَّا َما َأْفَقرِ  َعَلى الدُّْنَیا ِفي النَّاَس  َفاَرْقَنا: َقاُلوا َتْعُبُد، َكاَنتْ 
وروى  )٤(.)َثَالثًا َأوْ  َمرََّتْینِ  َشْیًئا، ِباللَّهِ  ُنْشِركُ  الَ : َفَیُقوُلونَ  َربُُّكْم، َأَنا: َفَیُقولُ  َنْعُبُد، ُكنَّا الَِّذي َربََّنا

 اهللاُ  َیُقولُ : َقالَ  اْلَجنََّة، اْلَجنَّةِ  َأْهلُ  َدَخلَ  ِإَذا(: َقالَ r  النَِّبيِّ  َعنِ   tُصَهْیبٍ  َعنْ  وروى مسلم
َنا اْلَجنََّة، ُتْدِخْلَنا أََلمْ  ُوُجوَهَنا؟ ُتَبیِّْض  أََلمْ : َفَیُقوُلونَ  َأِزیُدُكْم؟ َشْیًئا ُتِریُدونَ : َوَتَعاَلى َتَباَركَ   َوتَُنجِّ

   )٥(.)U َربِِّهمْ  ِإَلى النََّظرِ  ِمنَ  ِإَلْیِهمْ  َأَحبَّ  َشْیًئا ُأْعُطوا َفَما اْلِحَجاَب، َفَیْكِشفُ : َقالَ  النَّاِر؟ ِمنَ 

                                                           
  .)٢١٧/ ١٤(تفسیر الجامع ألحكام القرآن : انظر -  ١
  .)٧١/ ٢٤( البیان جامع -  ٢
/ ١( الوسیط المعجم: انظر. ضرر یصیبكم: أي وضیم َضَرر ولحقهما اآلخر اأحدهم ضار) تضارون( - ٣
)٥٣٨/ ١(.  
  .)٤٤/ ٦( ٤٥٨١، كتاب تفسیر القرآن، باب قوله إن اهللا ال یظلم مثقال ذرة، ح البخاري صحیح -  ٤
  .)١٦٣/ ١( ١٨١في اآلخرة ربهم، ح  رؤیة المؤمنین، كتاب اإلیمان، باب إثبات مسلم صحیح -  ٥
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وهناك من األحادیث الكثیرة التي ال داعي لذكرها التي بینت بالدلیل القاطع أن المؤمنین     
  .سیرون ربهم یوم القیامة

 على دلیل" )ناِظَرةٌ  َربِّها ِإلى ناِضَرٌة، َیْوَمِئذٍ  ُوُجوهٌ ( اآلیة هذه في: )١(األنباري ابن قالو     
 النظر بمعنى أنه على دل الجر، بحرف وعّدي بالوجه، قرن إذا النظر ألن ؛الرؤیة إثبات

 مبتدأ، )ُوُجوهٌ ( وكلمة، أبصرته إذا: إلیه ونظرت انتظرته، إذا: الرجل نظرت: فیقال بالبصر،
  )٢(.")ُوُجوهٌ ( خبر )ناِضَرةٌ (و )َیْوَمِئذٍ ( :بقوله تخصصت ألنها ؛بالنكرة وابتدأ
 بال وجل عز هللا المؤمنین رؤیة متضمنة أنها على اآلیة هذه السنة أهل جمیع حملو     

 یشبه ال مرئي سبحانه هو كذلك الموجودات، یشبه ال موجود، معلوم هو كما تحدید وال تكییف
 محدقون هم دائماً  :أيوالناضرة  )٣(هو إال إله ال شيء كمثله لیس فإنه شيء في المرئیات
 )٤(.بأعینهم أبصروه عنهم الحجاب رفع فإذا ،ذلك عن لهم غفلة ال بالتجلي جوده نحو أبصارهم

 ینظره من ومنهم وعشیا، بكرة یوم كل ینظره من منهم: مراتبهم حسب على ربها إلى تنظر فهي
 كمثله لیس الذي الباهر، وجماله الكریم، وجهه إلى بالنظر فیتمتعون واحدة، مرة جمعة كل

 التعبیر یمكن ال ما والسرور اللذة من لهم وحصل النعیم من فیه هم ما نسوا رأوه فإذا شيء،
  )٥(.معهم یجعلنا أن الكریم اهللا فنسأل جمالهم، إلى جماال فازدادوا وجوههم ونضرت عنه،

 r ذكرت في الطمأنینة والبشرىمع الرسول أن هناك أعضاءً  والخالصة من هذا المبحث    
وغیره من األنبیاء كاألعضاد، والصدور، واأللسنة، والرؤوس، والوجوه، وقرة العیون ونضارة 

  .الوجوه للصالحین
  

                                                           
/ ٢( للزركلي األعالم: انظر.  القاسم، أبو بكر األنباري اإلمام الحافظ اللغوي ذو الفنون بن محمد هو -  ١

٢٣(.  
  .)٢٦١/ ٢٩( للزحیلي المنیر التفسیر -  ٢
  .)٥٢٣/ ٥( القرآن تفسیر في الحسان الجواهر: انظر -  ٣
  .)١٠٥/ ٢١( والسور اآلیات تناسب في الدرر نظم: انظر -  ٤
  .)٨٩٩ /١( الرحمن الكریم تیسیر :انظر -  ٥
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  الفصل الرابع

كرت يف 
ُ
 ،األنبياء قصصاألعضاء التي ذ
    .، واإلعراض عن دعواتهمومعجزاتهم
  :ویتكون من مبحثین

 ،األنبیاء قصصاألعضاء التي ُذكرت في : المبحث األول
  .ومعجزاتهم

والصد  ،األعضاء التي ُذكرت في اإلعراض: المبحث الثاني
  .عن الدعوة
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  املبحث األول

كرت يف 
ُ
 ،األنبياء قصصاألعضاء التي ذ

  .ومعجزاتهم
  :ویشتمل على ثالثة مطالب

 .واألطراف واآلذان، ،نووالعی ،يیداأل: المطلب األول

 .انقیوالس ،رجلاأل : المطلب الثاني

  .ىواللح ،سؤو الر : المطلب الثالث
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  المبحث األول
  .ومعجزاتهم ،األنبیاء قصصاألعضاء التي ُذكرت في  

  .، واألطرافواآلذان ،نووالعی ،يیداأل: المطلب األول
ًا لهم في دعوتهم، وكان تصدیقتعالى أنبیاءه علیهم السالم بمعجزاٍت لقد أید اهللا 

 ،والعیون ،ألعضاء جسم اإلنسان دوٌر بارز في هذه المعجزات، ومن هذه األعضاء األیدي
  :من اآلیات منها وقد تحدثت عن ذلك العدید واألطراف،

َوُخْذ ِبَیِدَك ِضْغثًا َفاْضِرْب ِبِه َوَال َتْحَنْث ِإنَّا َوَجْدَناُه َصاِبًرا ِنْعَم اْلَعْبُد [ :تعالىقال  :ألولىاآلیة ا
   ]٤٤: ص[ ]ِإنَُّه َأوَّابٌ 

  :القراءات: أوالً 
 كثیر ابن قرأه ما إالّ  الجمع لفظ على القراء إجماع )ِإْبراِهیمَ  ِعباَدنا َواْذُكْر (: تعالى قوله

 بعده الجمع تفصیل من له أوجب ما على بالكالم أتى أنه: جمع لمن فالحجة ،التوحید من
  )١(.علیه یأتي ما لداللة ؛الجمع من الواحد بلفظ اجتزأ أّنه: وّحد لمن والحجة

  :جماليالتفسیر اإل: ثانیاً 
 ما وهو ضغثا، بیدك خذ: علیه السالم ألیوب وقلنا: أي) ِضْغثًا ِبَیِدكَ  َوُخذْ ( :قوله تعالى

ْطبة، حزمة مثل شيء من یجمع  ذلك ونحو والشماریخ الحشیش أو الشجر من الكفّ  وكملء الرُّ
 الشجر من فأخذ ،أن یضرب زوجته على حلفعلیه السالم  أیوب كانو ، ساق على قام مما
) َتْحَنثْ  َوال(: وقوله یمینه، فبّرت ،ضربة ِمَئة فذلك واحدة، ضربة به فضرب عود، ِمَئة من أكثر
   )٢( .یمینك في تحَنثْ  وال: أي

: فقال الشیطان؟ باسم عناقاً  ذبحت لو: امرأته قالت وسبب حنث أیوب أن :الزجاج وقال
 مائة لیضربنها مرضه من برىء لئن لها حلف ونحوه، بهذا أغضبته ُتَراب، فلما ِمن َكّفاً  َوالَ  ال،

  ) ٣(.یمینه في یبرّ  بأن وأمر وحلف قضیب مائة فیه ضغثا یأخذ أن اهللا أمره برىء فلما سوط،

 األقرب بل ذلك له یباح الطعام إلى المضطر ألن ؛رأسه عن الذوائب قطعت نهاإ :وقیل
 مرضه في فحلف فأبطأت المهمات بعض في ذهبت أنها وذلك المهمات، بعض في خالفته أنها

 علیه شيء بأهون یمینه اهللا حلل جرم ال له الخدمة حسنة كانت ولما برىء، إذا مائة لیضربنها
 على أداویه فقال ،علیه السالم أیوب لمداواة فدعته طبیب صورة في إبلیس جاءها: وعلیها، وقیل

                                                           
  .)٣٠٥ /١( السبع القراءات في الحجة: انظر -  ١
  .)٢١٤-٢١٢/ ٢١( البیان جامع: انظر -  ٢
  .)٥٠٨/ ٤( العزیز الكتاب تفسیر في الوجیز المحرر، )١٦٩/ ٣( العلوم بحر: انظر -  ٣
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 علیه السالم أیوب على فأشارت نعم، :قالت سواه، جزاء أرید ال شفیتني، أنت قال برىء إذا أنه
  ) ١(.لیضربنها فحلف بذلك

 َأْهلُ  َیُرعْ  َفَلمْ  اْلَجَسِد، َضِریرُ  َرُجلٌ  َأْبَیاِتَنا َبْینَ  َكانَ : َقالَ   t)٢(َسْعدٍ  ْبنِ  َسِعیدِ  روي َعنْ  
 ،r  اهللاِ  َرُسولِ  ِإَلى َشْأَنهُ  َسْعدٌ  َفَرَفعَ  ِبَها َیْفُجرُ  الدَّارِ  َجَواِري ِمنْ  َجاِرَیةً  َیْعِني َعَلى َوُهوَ  ِإالَّ  الدَّارِ 
 َذِلكَ  ِمنْ  َأْضَعفُ  ُهوَ  َقَتْلَناهُ  َضَرْبَناهُ  ِإنْ  اِهللا، َرُسولَ  َیا: َقاُلوا َحدَّهُ  اْضِرُبوهُ (: r اهللاِ  َرُسولُ  َفَقالَ 
   )٤(.)َفَفَعُلوا َواِحَدةً  َضْرَبةً  ِبَها َفاْضِرُبوهُ  ،)٣(ِشْمرَاخٍ  ِماَئةُ  ِفیهِ  ِعْثَكاًال  َفُخُذوا: َقالَ 

 بالداء ابتلي فإنه به، ابتلیناه الذي البالء على) اْلَعْبدُ  ِنْعمَ  َصاِبًرا َوَجْدَناهُ  ِإنَّا: (وقوله
 ال فإنه الشیطان من اهللا إلى شكواه به یخل وال وولده، ،وأهله ،ماله وذهاب ،جسده في العظیم
 )٥(.الدین في قومه أو یفتنه أن خیفة ذلك قال أنه مع الشفاء وطلب العافیة كتمني جزعا یسمى
  .منیب رجاع: أي )أواب إنه العبد نعم( بأنه ومدحه علیه تعالى اهللا وأثنى

 لآلخرة یعملون جعلناهم :أي": مجاهد قال )الدار ذكرى بخالصة أخلصناهم إنا: (وقوله
 الدار ذكرى جعلنا: ، وقیل"لها وعملهم لآلخرة ذكرهم": السدي قال وكذا ،ا"غیره هم لهم لیس

 وجعلناهم الدائم، وصفهم هللا والمراقبة واإلخالص وقتهم، صفوة لها والعمل قلوبهم، في اآلخرة
  )٦( ."الذكر بأحسن ویذكرون المعتبر، بهم ویعتبر المتذكر، بأحوالهم یتذكر الدار ذكرى
  :المعنى اللغوي: ثالثاً 

 ؛األعمال عن باألیدي فعبر السدیدة واألعمال الشدیدة القوة :أي )األیدي أولي(: قولهو 
 تذكر بأن حقیقة هي التي والباطنة الظاهرة الحواس :أي) واألبصار( بها تباشر أكثرها ألن

 في ومراقبته ،اهللا جالل من یراعى بأن جدیر هو فیما نفوذها وعظمة ،إدراكها لقوة بها وتمدح
 ألنها ؛المعارف عن باألبصارعبر و  ،باألبصار ذلك عن وعبر وعلنًا، سراً  والسكنات الحركات

                                                           
  .)٥٠١/ ٤( للشوكاني القدیر فتح، )٣٩٩/ ٢٦( الكبیر التفسیر أو الغیب مفاتیح: انظر -  ١
 تقریب. لعلي الیمن بعض ولي وقد صغیر صحابي الخزرجي األنصاري عبادة ابن سعد ابن سعید هو -  ٢

  .)٢٣٦: ص( التهذیب
: انظر. العنب في یكون وقد العذق في وأصله البسر، علیه الذي العثكال: والشمروخ الشمراخ: شمرخ -  ٣

  .)٣١/ ٣( العرب لسان
  .)٤٧٣/ ٦( ٧٢٦٨، ح ...، كتاب الرجم، باب ذكر االختالف على یعقوبللنسائي الكبرى السنن: انظر -  ٤
، ٢١٩٨٥، مسند أحمد بن حنبل، حدیث  سعد بن عبادة، ح )٣١/ ٥( التأویل وأسرار التنزیل أنوار: انظر -  ٥
  .األرنؤوط  حدیث صحیح: قال). ٥/٢٢٢(

 تیسیر، )١٩٨/ ٧( بالمأثور التفسیر في المنثور الدر، )٧٦/ ٧( كثیر بنال القرآن العظیم تفسیر: انظر - ٦
  .)١/٧١٤( الرحمن الكریم
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، منهما تمكنهم مع والتأمل ،المجاهدة تركهم على وتوبیخ بالجهلة تعریض وفیه ،هامبادئ أقوى
 لمن توبیخ أعظم فهو عدمًا، فكان عقل له یكن فلم والعقل، القوة مسلوب كان مثلهم یكن لم ومن
  )١(.سبحانه فیه والمجاهدة اهللا عبادة في یصرفه ال ثم وعقًال، قوة اهللا رزقه
  :اللطائفو اللفتات : اً رابع
  .r  محمد نبوة تقریر - ١
  .شأنه ورفعة مقامه علو في لیزید عباده من یحبه منل تعالى اهللا ابتالء - ٢
  .واآلخرة الدنیا في الحمیدة وعاقبته الصبر فضل - ٣
  .یمینه في حنث من على الكفارة وجوب - ٤
: َقالَ   tُهَرْیَرةَ  َأِبي َعنْ  وروى اإلمام مسلم بسنده الدین في والبصیرة العبادة في القوة فضیلة - ٦
، اْلُمْؤِمنُ : r اِهللا  َرُسولُ  َقالَ ( ِعیِف، اْلُمْؤِمنِ  ِمنَ  اهللاِ  ِإَلى َوَأَحبُّ  َخْیرٌ  اْلَقِويُّ  ُكلٍّ  َوِفي الضَّ

   )٢(.)َخْیرٌ 
  .الطاعة على تساعد ألنها ؛دائماً  وتذكرها اآلخرة الدار ذكر فضل - ٧
  .وأهمیتها للمؤمن التقوى فضل - ٨
  .یهرمون وال یموتون ال كأهلها ینفد ال اآلخرة نعیم - ٩

   )٣(.بهم الخیر في واالقتداء بالصالحین اءدتاالق فضیلة - ١٠
 ضربا فضربه ضربة، مائة إنسانًا آخر لیضربن حلف إذا لرجلل أنه یجوز والخالصة

  .- واهللا أعلم - یؤلم الذي الضرب یشترطوال  في حنثه، بار فهو خفیفا
َقاَل أَْلُقوا َفَلمَّا أَْلَقْوا َسَحُروا َأْعُیَن النَّاِس َواْسَتْرَهُبوُهْم َوَجاُءوا ِبِسْحٍر [ :تعالىقال  :ةلثانیاآلیة ا
   ]١١٦: األعراف[ ]َعِظیمٍ 

 :جماليالتفسیر اإل
 التخییل من أحدثوا بما الناس أعین إلى خیلوا" )الناس أعین سحروا(: الطبري قال  
 حیات خیلوها حیث خوفوهمو  إدراكها حقیقة عنالعیون   اصرفو  فهم )٤("تسعى أنها والُخَدع
 العصيّ  من خافوا حتى أعینهم، في سحروا بما الناس واسترهبوا: يأ )َواْسَتْرَهُبوُهمْ ( )٥(تسعى

                                                           
 إرشاد، )٢١٠/ ٢( التنزیل لعلوم التسهیل، )٣٩٦/ ١٦( والسور اآلیات تناسب في الدرر نظم: انظر -  ١

  .)٢٢٩/ ٧( الكریم الكتاب مزایا إلى السلیم العقل
  .)٢٠٥٢/ ٤( ٢٦٦٤، ح ...مسلم، كتاب القدر، باب في األمر بالقوة صحیح -٢
  ).٤٥٤-٤٥٣/ ٤: (انظر أیسر التفاسیر -  ٣
  .)٢٧/ ١٣( البیان جامع -  ٤

  ).٢٠٩ /١( الجاللین تفسیر: نظرا -  ٥
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 من كبیر، عظیم بتخییل )عظیم بسحر( :اهللا قال كما )وجاؤوا(حیات،  أنها منهم ظن ا والحبال،
  )١(.والخداع التخییل

 كانوا وقد: عصا منهم واحد كل ومع رجل وخمسمائة رجل ألف كانوا وهؤالء السحرة     
 كأنها تحركت ألقوها إذا حتى ،بالزئبق وحشوها بالرصاص مموهة وجعلوها الحبال خاطوا
 ،بالحیات شبیهاً  صارت الشمس علیه طلعت فلما واحد، مكان في یستقر ال الزئبق ألن حیات؛
 من فخافوا ذلك إلى الناس ونظر الخوف، فیه فدخل بالحیات، امتأل قد الوادي فإذا موسى فنظر
 وخشبهم حبالهم لونوا أنهم روىو  ،وأخافوهم أفزعوهم: يأ )َواْسَتْرَهُبوُهمْ (: قوله فذلك ،الحیات كثرة

  )٢(.الحركة یوهم ما فیها وجعلوا
 سعیا ظنوه ما أن فأخبر ،تسعى وعصیهم حبالهم أن ظنوا حتى علیهم موهوا نهمإ: وقیل    

 وكذلك زئبقا، ملئت قد مجوفة اعصی كانت إنها: قیل وقد تخیال، كان وٕانما سعیا، یكن لم منها
 المواضع تحت ذلك قبل حفروا وقد زئبقا، محشوة جلد،: أي أدم؛ من معمولة كانت الحبال
 الزئبق شأن من ألن حركها؛ الزئبق وحمي علیه، طرحت فلما نارا ملئوها أزواجا وجعلوا أسرابا،

 یكون هذا فعلى ،حقیقته غیر على مموها كان ذلك أن اهللا فأخبر یطیر، أن النار أصابته إذا
 بحیلة یكون أن ویحتمل خبرها، صح إذا الصناعیة الحیلة هذه عن عبارة الناس ألعین سحرهم
 على والحبال العصي یجعل أو ذلك تبصر فجعلتها األعین، في أثرت أبخرة كإطالق أخرى
 هذه وكانت الناظرین، أبصار تدركها ال سریعة خفیة بمحركات وتحریكها الحیات، صورة

 حقیقة له فعلوه ما أن األبصار إلى اخیلو فهم  )٤(.)٣(السیمیاء وتسمى الصناعات من األعمال
 وتعدیة، الناس سحروا - سبحانه - یقل لم ولذا وخیال، صنعة مجرد إال یكن لم أنه مع ،الخارج في
 إنما وهم اإلدراك، إلى التخییالت إیصال آلة األعین ألن عقلي؛ مجاز أعین إلى سحروا فعل

 أن على التنبیه نكتة تفوت ولكن ذلك، ألفاد الناس سحروا: قیل لو ولذلك العقول، سحروا
  )٥(.مرئیة تخیالت هو إنما السحر

  
  

                                                           
  .)٢٧/ ٨( والسور اآلیات تناسب في الدرر نظم: انظر -١
  .)١٤٠/ ٢( التنزیل غوامض حقائق عن ، الكشاف)٥٣٩/ ١( العلوم بحر: انظر -  ٢
  .)٤٦٦/ ١( الوسیط المعجم. السیما) السیمیاء( -  ٣
  .)٥٨/ ٩( المنار تفسیر: انظر -٤
  .)٤٨/ ٩( والتنویر التحریر :انظر -  ٥
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  ]ِمْن َغْیِر ُسوٍء آَیًة ُأْخَرىَواْضُمْم َیَدَك ِإَلى َجَناِحَك َتْخُرْج َبْیَضاَء [ :تعالىقال  :ةلثالثااآلیة 
    ]٢٢: طه[

  :جماليالتفسیر اإل: أوالً 
 ِمنْ  َبْیَضاءَ  َتْخُرجْ ( :، وقولهعضده تحت كفه: أي) َجَناِحكَ  ِإَلىَواْضُمْم َیَدَك ( :قولهو 

 بیضاء أخرجها ثم جیبه، في یده فأدخل آدم، رجال كان السالم علیه موسى أن ذكر) ُسوءٍ  َغْیرِ 
 :وقوله، لونه على كانت كما فخرجت رّدها، ثم الثلج، مثل برص، غیر من سوء، غیر من
 سوء، غیر من بیضاء تخرج جناحك، إلى موسى یا یدك واضمم: أي) اْلُكْبَرى آَیاِتَنا ِمنْ  ِلُنِرَیكَ (

  )١( .وُقدرتنا سلطاننا عظیم على الكبرى أدلتنا من نریك كي
 أن ترى أال االستعارة، طریق على صحیح كله وهذا ،الید الجناح یقولون الناس وبعض

 ،الیدین مقام الجناحان له أقیمت حین یدیه بسبب ؛الجناحین ذو یسمى طالب أبي بن جعفر
 ،رعبه فتر جناحه إلى یده ضم إذا فإنه نحوها أو ظلمة من مرعوب وكل ،الطائر بجناح بهشُ 

 موسى ید أن وروي الید، في اآلیة مع الرعب تفتیر السالم علیه لموسى اهللا فجمع ،جأشه وربط
  ) ٢(قمر فلقة كأنها تتألأل تخرج ، أو كأنهاشمس كأنها وتضيء تشف بیضاء خرجت السالم علیه

   :المعنى اللغوي: ثانیاً 
 ألنه ؛جناحین سمیا، و الطائر جناحا منه المستعار واألصل جنباه اإلنسان وجناحا

 من الجناح: )٤(الفراء قال )٣(عضدك تحت أدخلها والمعنى ،الطیران عند یمیلهما :أي یجنحهما
 كان السالم علیه أنه یروىو  الجنب، ناحیة الجناح: عبیدة أبو وقال، اإلبط إلى العضد أسفل
 كانت وأخرجها األیسر إبطه تحت وأدخلها جیبه في الیمنى یده أدخل إذا فكان األدمة شدید
 بال األول لونها إلى عادت ردها إذا ثم برص غیر من الشمس مثل وقیل البرق مثل تبرق
    ]١٠٨: األعراف[ ]َوَنَزَع َیَدُه َفِإَذا ِهَي َبْیَضاُء ِللنَّاِظِرینَ [ ومثال ذلك أیضًا قوله تعالى )٥(.نور

َیَدَك ِفي َجْیِبَك َتْخُرْج َبْیَضاَء ِمْن َغْیِر ُسوٍء ِفي ِتْسِع َوَأْدِخْل [ :ونظیر اآلیة قوله تعالى
اْسُلْك َیَدَك ِفي [ :تعالى هلوقو ،  ]١٢: النمل[ ]آَیاٍت ِإَلى ِفْرَعْوَن َوَقْوِمِه ِإنَُّهْم َكاُنوا َقْوًما َفاِسِقینَ 

                                                           
  .)٢٩٧/ ١٨( البیان جامع: انظر -  ١
  .)٢٨٠/ ٥( كثیر البن تفسیر القرآن العظیم، )٤٢/ ٤( العزیز الكتاب تفسیر في الوجیز المحرر: انظر -  ٢
  .)٣٦١/ ٢( التأویل وحقائق التنزیل مدارك: انظر -  ٣
أبو زكریاء، المعروف ) أو بني منقر(هو یحیى بن زیاد بن عبد اهللا بن منظور الدیلمّي، مولى بني أسد  -  ٤

  ).٨/١٤٥(األعالم للزركلي : انظرهـ، ٢٠٧إمام الكوفیین، وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون األدب، ت : بالفراء
 العقل ، إرشاد)٢٨/ ٢٢( الكبیر التفسیر أو الغیب ، مفاتیح)١٥٦/ ٣( التفسیر علم في المسیر زاد: انظر -٥

 .)١١/ ٦( الكریم الكتاب مزایا إلى السلیم
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َجَناَحَك ِمَن الرَّْهِب َفَذاِنَك ُبْرَهاَناِن ِمْن َربَِّك ِإَلى َجْیِبَك َتْخُرْج َبْیَضاَء ِمْن َغْیِر ُسوٍء َواْضُمْم ِإَلْیَك 
      ]٣٢: القصص[  ]ِفْرَعْوَن َوَمَلِئِه ِإنَُّهْم َكاُنوا َقْوًما َفاِسِقینَ 

ِإَلْیَك َطْرُفَك  َقاَل الَِّذي ِعْنَدُه ِعْلٌم ِمَن اْلِكَتاِب َأَنا آِتیَك ِبِه َقْبَل َأْن َیْرَتدَّ [ :تعالىقال  :ةرابعلاآلیة ا
نََّما َیْشُكُر َفَلمَّا َرآُه ُمْسَتِقر ا ِعْنَدُه َقاَل َهَذا ِمْن َفْضِل َربِّي ِلَیْبُلَوِني أََأْشُكُر َأْم َأْكُفُر َوَمْن َشَكَر َفإِ 

   ]٤٠: النمل[ ]مٌ ِلَنْفِسِه َوَمْن َكَفَر َفِإنَّ َربِّي َغِنيٌّ َكِری
   :جماليالتفسیر اإل: أوالً 
 اهللا، كتاب من علم عنده الذي قال: أي) اْلِكَتابِ  ِمنَ  ِعْلمٌ  ِعْنَدهُ  الَِّذي َقالَ : (تعالى قوله    

 :أي) َطْرُفكَ  ِإَلْیكَ  َیْرَتدَّ  َأنْ  َقْبلَ ( به آتیك ثم ربي، كتاب في أنظر أنا: ، فقالاإلنس من رجلوهو 
 إلها شيء كلّ  وٕاله إلهنا یا" ، ومن ضمن كالمهأجاب به دعي إذا الذي اهللا اسم یعلم وكان

 َیْرَتدَّ  َأنْ  َقْبلَ  ِبهِ  آِتیكَ  َأَنا: (وقوله، "یدیه بین فمثل: قال بعرشها، ائتني أنت، إال إله ال واحدا،
 یرجع أن قبل : تأویل الطرف، ورجح الطبري قول من قال في التأویل أهل اختلف) َطْرُفكَ  ِإَلْیكَ 
 فتحت إذا البصر، إلیك یرجع) ِإَلْیكَ  َیْرَتدَّ ( قوله معنى أن وذلك أثره، أقصى من طرفك إلیك

   )١(.نوره امتدّ  ما یتناهى أن إلى ماضیا یمتدّ  إنما بل راجع، غیر العین
  :المعنى اللغوي: ثانیاً 
 في ذلك افعل: لصاحبك تقول كما األمر، سرعة عن به ُعبِّر الجفن أنه: )٢(والطرف    

 النظر، أو موضع فوضع نظرت، إذا أجفانك تحریكك وهو: والزمشخري مجاهد قول وهذا لحظة،
  .)٣(الظاهر هو واألول َتْنُظره، الذي الشيء: أي المطروف، بمعنى أنه
 الطرف وارتداد، خاسئا الطرف إلیك یرتد حتى النظر إدامةویأتي معنى الطرف بمعنى     
   )٤(.طرفه یرد ثم بلغ حیث ببصره یرى أن
وارتداد  )٥(".انضمامها وارتداده شيء إلى للنظر وفتحها األجفان تحریك الطرفو "    

 البصر، لمح مثل به آتیك: یقال كما االستعارة، سبیل على العظیمة السرعة به المراد: الطرف

                                                           
  .)٤٦٧-٤٦٥ /١٩( البیان جامع: انظر -  ١
 نظر َوإَِلْیهِ  یطرف َفَما َبَصره شخص َوَقاُلوا بادوا تطرف عین ِمْنُهم بقیت َما َقاُلوا جفناه تحّرك طرفا اْلَبَصر-  ٢

  .)٥٥٥/ ٢( الوسیط المعجم. جفنیه حرك َوِبِهَما َوَعْیَنْیهِ 
  .)١٦٦/ ١٥( الكتاب علوم في اللباب: انظر -  ٣
  .)٣٦١/ ٦( بالمأثور التفسیر في المنثور الدر: انظر -  ٤
  .)٢٨٧/ ٦( الكریم الكتاب مزایا إلى السلیم العقل إرشاد -  ٥
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 الفصل الرابع

 بین حاصال ساكنا ِعْنَدهُ  ُمْسَتِقر ا اإلحضار في الشدید اإلسراع ویراد عینك، تغمض أن قبل أو
  )١(.وٕاحسان تفضل َفْضلٌ  به لي اإلتیان أي هذا: قالَ  یدیه

 فلما :أي) َأْكُفُر؟ َأمْ  َأَأْشُكرُ  ِلَیْبُلَوِني َربِّي َفْضلِ  ِمنْ  هذا قالَ  ِعْنَدهُ  ُمْسَتِقر ا َرآهُ  َفَلمَّا( :وقوله    
 هذا قال ،علیه كان الذي وضعه یتغیر ولم شىء منه یتبدل لم حاله على ثابتا ساكنا سلیمان رآه

 بل أشكر فال أجحد أم منى قوة بال منه فضال أراه بأن أأشكر: لیختبرنى ومّنة اهللا من تفضل
 بها اهللا یمتحن مواهب كلها والعقلیة والروحیة الجسمیة النعم وٕان نفسى؟ إلى العمل أنسب
 دوام یجلب ألنه إلیه؛ الشكر ففائدة شكر ومن ارتقى، شكرها ومن هوى، بها ضل فمن عباده،
 لم وٕان علیهم باإلنعام كریم وعبادتهم، العباد عن غني اهللا فإن یشكر ولم جحد ومن النعمة،
مٍ  َربُّكَ  َوَما َفَعَلْیَها َأَساءَ  َوَمنْ  َفِلَنْفِسهِ  َصاِلًحا َعِملَ  َمنْ [: قال كما یعبدوه، : فصلت[ ]ِلْلَعِبید ِبَظالَّ

 ]َحِمیدٌ  َلَغِنيٌّ  اللَّهَ  َفِإنَّ  َجِمیًعا اْألَْرضِ  ِفي َوَمنْ  َأْنُتمْ  َتْكُفُروا ِإنْ  ُموَسى َوَقالَ [: وقال  ]٤٦
   )٢( ]٨: إبراهیم[

  ]٦١: األنبیاء[ ]َقالُوا َفأُْتوا بِِھ َعلَى أَْعُیِن النَّاِس لََعلَُّھْم َیْشَھُدونَ [ :قال تعالى :ةخامساآلیة ال
  :جماليالتفسیر اإل

: لبعض بعضهم إبراهیم قوم قال: أي) َیْشَهُدونَ  َلَعلَُّهمْ  النَّاسِ  َأْعُینِ  َعَلى ِبهِ  َفْأُتوا( :قوله    
 الناس؛ أعین على ویذمها ویسبها ،بعیب یذكرها سمعتموه الذي بآلهتنا هذا فعل بالذي فأتوا
: وقالوا منهم، ومرأى الناس بأعین: معناه: بعضهم وقال ،الناس رءوس على: ذلك معنى: فقیل
 ذلك كان: وشهر األمر ظهر إذا العرب تقول كما ،للناس ذلك فعل الذي أظهروا بذلك أرید إنما
  .الناس بأیدي كان به یراد الناس، أعین على
 الناس لعلّ : معناه: بعضهم فقال) َیْشَهُدونَ  َلَعلَُّهمْ ( :قوله تأویل في التأویل أهل واختلف     

 ؛ذلك فعلوا إنما وقالوا علیه، لنا حجة علیه شهادتهم فتكون ذلك، فعل الذي أنه علیه، یشهدون
   )٣(.بینة بغیر یأخذوه أن كرهوا ألنهم
 بقوله أو بفعله یشهدون لعلهم :وقیل ،له عقوبتنا یحضرون :أي )یشهدون لعلهم( :وقوله    
  )٤(.معهود أو مبهم منهم لبعض بل اسللن لیس حینئذ فالضمیر ذلك

                                                           
  .)٣٠٠/ ١٩( للزحیلي المنیر التفسیر: انظر -  ١
  .)١٤١/ ١٩( المراغي تفسیر: انظر -  ٢
 .)٤٦٠/ ١٨( البیان جامع: انظر -٣
 .)٧٤/ ٦( الكریم الكتاب مزایا إلى السلیم العقل إرشاد: انظر -  ٤
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 األكبر المأل في األشهاد رءوس على: أي )الناس أعین على به فأتوا قالوا(: وقوله    
 العظیم المحفل هذا في یتبین أن إلبراهیم األكبر المقصود هو هذا وكان كلهم، الناس بحضرة

 لها تملك وال ضرا، نفسها عن تدفع ال التي األصنام هذه عبادة في عقلهم وقلة ،جهلهم كثرة
   )١( ذلك؟ من شيء منها یطلب فكیف نصرا،
  ]١٢: الحاقة[ ]ِلَنْجَعَلَها َلُكْم َتْذِكَرًة َوَتِعَیَها ُأُذٌن َواِعَیةٌ [ :تعالىقال  :ةادسسلاآلیة ا

     :جماليالتفسیر اإل: أوالً 
 الماء كثر لما إنا: ذكره تعالى یقول) اْلَجاِرَیةِ  ِفي َحَمْلَناُكمْ  اْلَماءُ  َطَغى َلمَّا ِإنَّا: (وقوله

 عشرة خمس بقدر شيء كلّ  فوق فعال زاد إنه: وقیل، الطوفان زمن وذلك المعروف حّده فتجاوز
 اهللا غیر فعبدوا وخالفوه، كذبوه حین قومه على السالم، علیه نوح دعوة بسبب وذلك ؛ذراعا

 من كلهم فالناس السفینة، في نوح مع كان من إال بالطوفان األرض أهل وعم له اهللا فاستجاب
  )٢(.وذریته نوح ساللة

 قد فإنه الماء، طغى حیث إال الخزَّان، بعلم إال قطرة السماء من تنزل لم والمعنى أنه
 ِفي َحَمْلَناُكمْ : (وقوله ،هو ما یعلمون ال ما فخرج الخزان، على فطغى اهللا، لغضب غضب
 القرآن، فیهم نزل الذین فخاطب َحملناكم،: وقیل فیها؛ ُحملتم التي نوح سفینة: والجاریة) اْلَجاِرَیةِ 

 فكان الجاریة، في حملوا الذین ولد بذلك خوطبوا الذین ألن وولده؛ نوحا أجدادهم حمل وٕانما
 لنجعل: أي )َتْذِكَرةً  َلُكمْ  ِلَنْجَعَلَها: (وقوله .لذریتهم حمال األجداد من فیها حملوا الذین حمل

 وأبقینا: وقیل )٣(.بها تتعظون وموعظة عبرة یعني تذكرة، لكم فیها حملناكم التي الجاریة السفینة
 َواْألَْنَعامِ  اْلُفْلكِ  ِمنَ  َلُكمْ  َوَجَعلَ [: قال كما البحار، في الماء تیار على تركبون ما جنسها من لكم
 وقال ]١٣: الزخرف[ ]َعَلْیهِ  اْسَتَوْیُتمْ  ِإَذا َربُِّكمْ  ِنْعَمةَ  َتْذُكُروا ثُمَّ  ُظُهورِهِ  َعَلى ِلَتْسَتُووا*  َتْرَكُبونَ  َما

یََّتُهمْ  َحَمْلَنا َأنَّا َلُهمْ  َوآَیةٌ [ :تعالى  كمال على داللة وفي هذا ]٤١: یس[ ]اْلَمْشُحونِ  اْلُفْلكِ  ِفي ُذرِّ
 قلب لیحفظها :أي )واِعَیةٌ  ُأُذنٌ  َوَتِعَیها(: وقوله )٤(.رحمته وسعة قهره وقوة وحكمته الصانع قدرة

 اإلعراض أهل بخالف وهذا" )٥(.سمعت بما فتنتفع سامعة، أذن األمر هذا تسمع: ویقال حافظ

                                                           
 .)٣٤٩/ ٥( كثیر البن تفسیر القرآن العظیم: انظر -  ١
  .)٢١٠/ ٨( كثیر تفسیر القرآن العظیم البن: انظر -  ٢
  .)٥٧٨- ٥٧٧/ ٢٣( البیان جامع :انظر -  ٣
 .)٢٣/ ٩( الكریم الكتاب مزایا إلى السلیم العقل إرشاد :انظر -  ٤
  .)٥٥٧/ ٢( المجید القرآن معنى لكشف لبید مراح :انظر  -  ٥
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 وفكرهم اهللا، عن وعیهم لعدم اهللا بآیات انتفاع لهم لیس فإنهم الفطنة وعدم البالدة وأهل والغفلة
  )٢(.انتقامه وشدة صنعه، وبدیع اهللا، قدرة عظیم على بهاوهي لالستدالل  )١(".اهللا بآیات

  :المعنى اللغوي: ثانیاً 
 تشبیه الناس على الطاغي بطغیان لها تشبیها للعادة الخارقة لشدته مستعار: والطغیان

  .الطاغي طغیان من شدة أقوى الطوفان فإن تقریب
 االسم بمنزلة صار حتى الوصف هذا شاع وقد ،السفینة وهو لمحذوف صفة: والجاریة

 وضع الحمل وأصل، ]٢٤: الرحمن[ ]َكاْألَْعَالمِ  اْلَبْحرِ  ِفي اْلُمْنَشآتُ  اْلَجَوارِ  َوَلهُ [: تعالى قال
 وٕاسناد، االستعارة وجه على متنقل ظرف في الوضع على هنا وأطلق لنقله، جسم فوق جسم

 ووضع ،الحاملة بصنع نوح إلى أوحى أنه على بناء عقلي مجاز الجاللة اسم إلى الحمل
 التَّنُّورُ  َوَفارَ  َأْمُرَنا َجاءَ  َفِإَذا َوَوْحِیَنا ِبَأْعُیِنَنا اْلُفْلكَ  اْصَنعِ  َأنِ  ِإَلْیهِ  َفَأْوَحْیَنا[ :تعالى قال المحمول

 وذكر" ]٢٧: المؤمنون[ ]ِمْنُهمْ  اْلَقْولُ  َعَلْیهِ  َسَبقَ  َمنْ  ِإالَّ  َوَأْهَلكَ  اْثَنْینِ  َزْوَجْینِ  ُكلٍّ  ِمنْ  ِفیَها َفاْسُلكْ 
 لهم لیكون األعصار تعاقب على به البشر تذكیر حكمة وهي ،الحمل لهذا والعلل الحكم إحدى
 فتعیها یعلموها لم قوما علمها من بها ولیخبر الكفر، أسواء من لهم وعظة الشكر، على باعثا

 من :أي بالوعي، موصوفة أذن خبرها ولتعلم :أي بالمسموعات، العلم: والوعي )٣("أسماعهم
 بها نجا التي والسفینة الطوفان بخبر یتعظوا لم إذ بالمشركین تعریض تعي، وهذا أن شأنها

  )٤(.الفكاهیة القصص یتلقون كما فتلقوه المؤمنون
  :اللطائفو اللفتات : ثالثاً 

  .واألخروي الدنیوي للعذاب موجبة الرسول معصیة أن بیان - ١
  )٥(.وعبرة عظة من فیها وما الطوفان بحادثة التذكیر - ٢
 األمة هذه زجر ؛العذاب من بهم حل ما وذكر األمم هذه قصص من المقصودأن  والخالصة 

  .الرسول معصیة في بهم االقتداء عن
   .انقیوالس ،رجلاأل : المطلب الثاني

أنعم اهللا على بعض أنبیائه بالنعم والكرامات، ومن هذه الكرامات أنه أنعم على أیوب  لقد
علیه السالم بالشفاء من المرض الذي استمر معه سنوات طوال، كذلك أكرم اهللا سیدنا سلیمان 

                                                           
  .)٨٨٣ /١( الرحمن الكریم تیسیر -  ١
  .)٨٦/ ٢٩( للزحیلي المنیر التفسیر :انظر -  ٢
  .)١٢٣/ ٢٩( والتنویر التحریر -  ٣

  .)١٢٣/ ٢٩( المرجع السابق :انظر -  ٤
  .)٤٢١/ ٥( للجزائري التفاسیر أیسر: انظر -  ٥



 قصص األنبیاء، ومعجزاتهم، واإلعراض عن دعواتهماألعضاء التي ذكرت في 

١٨٦ 
 

 الفصل الرابع

ملكتهم بدین سلیمان علیه السالم،  ُملك مملكة سبأ بعد أن دخلت علیه السالم بأن أعطاه
  : هذه الكرامات والمعجزات في عدة آیات منها توظهر 

  

  ]٤٢: ص[ ]اْرُكْض ِبِرْجِلَك َهَذا ُمْغَتَسٌل َباِرٌد َوَشرَابٌ  [:قال تعالى: اآلیة األولى
  :جماليالتفسیر اإل

: یقال: )١(األصمعي قال ولهذا ،"التحریك: الركض": المبرد قال) ِبِرْجِلكَ  اْرُكْض : (تعالى هقول
 لها فعل وال رجلیه، راكبها تحریك هو إنما الركض ألن هي؛ َرَكَضتْ : یقال وال الدابة، َرَكْضتُ "

 له قلنا :أي محذوف لقول مقولة )اركض( وجملة "بسرعة تحركت :أي فركضت ذلك، في
   )٢(.فجبر العظم َجَبْرتُ  مثل فركضت، الدابة) ركضتُ : (سیبویه وحكى )برجلك اركض(

 به اغتسل إذا شفاؤه فیه الماء ذلك أن إلى مشیر علیه الثناء سیاق في بذلك الماء ووصف
   )٣(.وشرب

 للذي وغسول ُمْغَتسل، هذا: منه یقال الماء، من به ُیْغَتسل ما) ُمْغَتَسلٌ ( :بقوله وعنى  
 یسمى فیه یغتسل الذي والموضع منه، ویشرب: یعني) َوَشَرابٌ ( وقوله ،الماء من به َیْغتسل
 ففعل األرض برجلك اضرب )برجلك اركض(: له قیل بالئه مدة انقضتوذلك عندما  )٤(.مغتسلٌ 
 أربعین مشى ثم بظاهره، كان داء كل فذهب ففعل منها یغتسل أن اهللا فأمره ماء عین فنبعت
 كل فذهب منه فشرب بارد، عذب ماء أخرى عین فنبعت األخرى برجله األرض فركض خطوة

 الذي :يأ) بارد مغتسل هذا( :قولهو  وباطنا ظاهرا العافیة وتكاملت السوء من بباطنه كان داء
 بأرض عینان هماالمغتسالن : قتادة قالو  )٥(.منه شرب الذي أراد وشراب بارد، منه اغتسل
 من وشرب دائه، ظاهر اهللا فأذهب إحداهما من فاغتسل الجابیة لها یقال أرض في الشام

  )٦(.دائه باطن اهللا فأذهب األخرى
 باردة فنبعت بالیسرى ثم منها، فاغتسل حارة عین فنبعت الیمنى برجله ضرب: قیلو 

 أولى ولتذكیر له للرحمة كانت الهبة أنّ : والمعنى. لهما مفعول َوِذْكرى ِمنَّا َرْحَمةً  منها فشرب

                                                           
 األعالم: انظر. قریب، راویة العرب وأحد أئمة العلم باللغة والشعر والبلدان بن الملك عبد هو اَألْصَمعي -  ١

  .)٣٣٤/ ١( للزركلي
 .)٥٠٠/ ٤( للشوكاني القدیر فتح، )٦٢٥٩/ ١٠( النهایة بلوغ إلى الهدایة :انظر -  ٢
/ ١٠( النهایة بلوغ إلى الهدایة، )٤٥٢/ ٤( للجزائري التفاسیر أیسر، )٢٧٠/ ٢٣( والتنویر التحریر: انظر -  ٣

٦٢٥٨(.  
  .)٢١٠/ ٢١( البیان جامع :انظر -  ٤
  .)٧٣/ ٤( القرآنمعالم التنزیل في تفسیر : انظر -  ٥
  .)٥٠٠/ ٤( للشوكاني القدیر فتح : انظر -  ٦
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 وعاقبة البالء على الصبر في رغبهم لصبره، علیه به أنعمنا بما سمعوا إذا ألنهم األلباب؛
 من وشرب الحارة من فاغتسل وباردة حارة عینان نبعت :وقیل )١(.بهم اهللا یفعل وما الصابرین
  )٢(.األخرى

 إذ الضر، هذا نوع وال الضر فیه لحقه الذي الزمن قدر التحقیق وجه على نعلم وال
 منه، الناس ینفر بأذى یصب لم أنه الشك یقبل ال وجه على نعلم ولكنا بهذا، یصرح لم القرآن

 وصف من نعلم أنا كما النبوة، شروط من شرط ذلك ألن معه؛ والجلوس لقائه من ویمنعهم
 أو المعدنیة المیاه تشفیها التي الجلدیة األمراض من أنه إلیه به اهللا أوحى الذي اآلتي الدواء

) َوَشرابٌ  باِردٌ  ُمْغَتَسلٌ  هذا ِبِرْجِلكَ  اْرُكْض ( :الدواء له واصفا بقوله ذلك إلى أشار كما الكبریتیة
 أنت مما فتبرأ وتشرب، منه تغتسل الماء من ینبوع یخرج بها واضربها برجلك األرض حرك :أي
 غیر الجلدیة األمراض من وأنه به، كان الذي المرض نوع إلى إیماء هذا وفي، المرض من فیه

 وكلما بقتال، لیس لكنه اإلیذاء أشد ویؤذیه الجسم یتعب مما ونحوهما والحّكة كاإلكزیما المعدیة
 كما التحدید وجه على ال التقریب وجه على المرض هذا نوع یبین أن الطبیب أمكن الطب تقدم
 األمراض، تلك في الناجحة الفائدة ذات الكبریتیة المیاه من كان الماء أن إلى إیماء ذلك في أن

  )٣(.أیضا بالشرب تفید الظاهري، باالستعمال تفید كما وهى
 ،یبلغ حتى بیده امرأته أمسكت قضاها فإذا ،حاجته إلى یخرج أیوب علیه السالم وكان

 برجله ركضی أنب السالم، علیه أیوب إلى تعالى اهللا وأوحى علیها أبطأ یوم ذات كان فلما
 ما أحسن على وهو البالء من به ما اهللا أذهب قدو  علیها فأقبل تنظر فتلقته زوجته فاستبطأته

 رأیت ما ذلك على فواهللا المبتلى هذا اهللا نبي رأیت هل فیك اهللا بارك أي: قالت رأته فلما ،كان
   )٤(.هو أنا فإني: قال. صحیحا كان إذ منك به أشبه رجال

 ُعْرَیاًنا، َیْغَتِسلُ  َأیُّوبُ  َبْیَنَما(: َقالَ r  النَِّبيِّ  َعنِ  t ُهَرْیَرةَ  َأِبي َعنْ وروى البخاري بسنده 
 َعمَّا َأْغَنْیُتكَ  َأُكنْ  أََلمْ  َأیُّوبُ  َیا َربُّهُ  َفَناَداهُ  َثْوِبِه، ِفي َیْحِثي َفَجَعلَ  َذَهٍب، ِمنْ  َجرَادٍ  ِرْجلُ  َعَلْیهِ  َخرَّ 

، َیا َبَلى َقالَ  َتَرى،    )٥(.)َبَرَكِتكَ  َعنْ  ِلي ِغَنى الَ  َوَلِكنْ  َربِّ
إال عافاه اهللا مما دعو بالدعاء المأثور اآلتي ما من عبٍد مسلٍم یوقد ورد في الحدیث أنه 

 َعْبدٌ  َقالَ  َما (r:  اهللا رسول قال: قال t مسعود ابن عنابتاله، وأجلى حزنه، وأذهب همه، 
                                                           

 .)٩٧/ ٤( التنزیل غوامض حقائق عن الكشاف: انظر -  ١
  )٢٢٩/ ٧( الكریم الكتاب مزایا إلى السلیم العقل إرشاد، )٣١/ ٥( التأویل وأسرار التنزیل أنوار: انظر -  ٢
  .)١٢٤/ ٢٣( المراغي تفسیر: انظر -  ٣
  .)٧٥/ ٧( كثیر البن القرآن العظیم تفسیر: انظر -  ٤
  .)١٥١/ ٤( ٣٣٩١، ح ..."وأیوب إذ نادى ربه" ، كتاب أحادیث األنبیاء، باب قوله تعالىالبخاري صحیح -  ٥

١٥١(.  
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 ِفيَّ  َماضٍ  ِبَیِدَك، َناِصَیِتي َأَمِتَك، اْبنُ  َعْبِدكَ  اْبنُ  َعْبُدكَ  ِإنِّي اللَُّهمَّ : ُحْزنٌ  َأوْ  َهمٌّ  َأَصاَبهُ  ِإَذا َقطُّ،
 َأوْ  ِكتَاِبَك، ِفي َأْنَزْلَتهُ  َأوْ  َنْفَسَك، ِبهِ  َسمَّْیتَ  َلَك، ُهوَ  اْسمٍ  ِبُكلِّ  َأْسأَُلكَ  َقَضاُؤَك، ِفيَّ  َعْدلٌ  ُحْكُمَك،
 َقْلِبي، َرِبیعَ  اْلُقْرآنَ  َتْجَعلَ  َأنْ  ِعْنَدَك، َغْیبِ الْ  ِعْلمِ  ِفي ِبهِ  اْستَْأَثْرتَ  َأوِ  َخْلِقَك، ِمنْ  َأَحًدا َعلَّْمَتهُ 
: َقاُلوا، َفَرًحا ُحْزِنهِ  َمَكانَ  َوَأْبَدَلهُ  َهمَّهُ  اللَّهُ  َأْذَهبَ  ِإالَّ  َهمِّي، َوَذَهابَ  ُحْزِني، َوِجَالءَ  َبَصِري، َوُنورَ 

 َأنْ  َسِمَعُهنَّ  ِلَمنْ  َیْنَبِغي َأَجْل،: َقالَ  اْلَكِلَماِت؟، َهِذهِ  َنَتَعلَّمَ  َأنْ  َلَنا َیْنَبِغي،  اللَّهِ  َرُسولَ  َیا
  )١()َیَتَعلََّمُهنَّ 

 َأَنسِ  َعنْ و  )٢(" القروح من الحمى من بأیوب ما زوال به أن إلى إیماء باردالب ووصفه"
 ِمنَ  َلَیالٍ  َثَالثَ  اْلَباِردَ  اْلَماءَ  َعَلْیهِ  َفْلَیِشنَّ  َأَحُدُكمْ  ُحمَّ  ِإَذا(: َقالَ r  النَِّبيِّ  َأنَّ  t َماِلكٍ  ْبنِ ا

   )٣(.)السََّحرِ 
 )٤(َفْیحِ  ِمنْ  اْلُحمَّى: َقالَ ( r اهللاِ  َرُسولَ  َأنَّ  tُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ روى اإلمام مسلم بسنده و 

  )٥(.)ِباْلَماءِ  َفَأْطِفُئوَها َجَهنََّم،
علیه السالم كان معجزة من معجزات اهللا، التي أیوب أن ما حدث مع  والخالصة

یعطیها ألنبیائه ویؤیدهم بها، بعد أن رفض علیه السالم االستعانة بالشیطان وهو في أمس 
  . الحاجة للشفاء بعد أن تخلى عنه القریب والصدیق

ْرَح َفَلمَّا رََأْتُه َحِسَبتْ  [:قال تعالى: اآلیة الثانیة ًة َوَكَشَفْت َعْن َساَقْیَها ِقیَل َلَها اْدُخِلي الصَّ ُه ُلجَّ
بِّ َقاَل ِإنَُّه َصْرٌح ُمَمرٌَّد ِمْن َقَواِریَر َقاَلْت َربِّ ِإنِّي َظَلْمُت َنْفِسي َوَأْسَلْمُت َمَع ُسَلْیَماَن ِللَِّه رَ 

  ]٤٤: النمل[ ]اْلَعاَلِمینَ 
  :جماليالتفسیر اإل: أوال

ْرحَ  اْدُخِلي(: قوله تعالى  ملكها، من أعزُ  هو ُملكا لیریهاقالها سلیمان لملكة سبأ؛ ) الصَّ
ةً  َحِسَبْتهُ  َرَأْتهُ  َفَلمَّا: (وقوله، سلطانها من أعظم هو وسلطانا  الصرح المرأة رأت فلما: أي) ُلجَّ
 إلى لتخوضه ساقیها؛ نع كشفت بحر لجة تحته الماء دواب واضطراب لبیاضه حسبته

                                                           
  .حدیث صحیح :قال األلباني )٢٥٣/ ٣( ، ذكر األمر لمن أصابه حزن أن یسأل اهللا،حبان ابن صحیح -  ١
  .)٢٧١/ ٢٣( والتنویر التحریر -  ٢
 َحِدیثٌ  َهَذا: قال الحاكم )٢٢٣/ ٤( ٧٤٣٨، كتاب الطب، ح للحاكم الصحیحین على المستدرك: انظر - ٣

  . ُیَخرَِّجاهُ  َوَلمْ  ُمْسِلمٍ  َشْرطِ  َعَلى َصِحیحٌ 
 الصحیحین في ما غریب تفسیر:  غلت، انظر ِإذا تفیح اْلقدر فاحت َوُیَقال والتهابه اْلحر سطوع :الفیح - ٤

  .)٥٦٨: ص( ومسلم البخاري
  .)١٧٣٢/ ٤( ٢٢٠٩، كتاب السالم، باب لكل داء دواء واستحباب التداوي، ح مسلم صحیح -  ٥
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، ماء حسبته بما ابتاللها كراهیة ثیابها شمرت أنها أجل من كان ساقیها وكشف )١(.سلیمان
  .ثوبها بتشمیر یكون أن ویجوز نعلیها، أو خفیها بخلع یكون أن یجوز ساقیها عن الكشفو 

  )٢(.الخفین تلبس ال كانت إنها: قیل وقد
  :المعنى اللغوي: ثانیا

 صرحة هذه یقال ،الصحن الصرح: الزجاج وقال، القصر: )الصرح(: عبیدة أبو قالو 
 ،ً اوسمك ماءً  تحته وجعل ،قواریر من لها اتخذ بالط الصرح: قتیبة ابن قال ،وقاعتها الدار
ًة، تسلكُ  أنها وظّنت یدیها بین الصرح رأت فلما: أي )ساقیها عن وكشفت(: وقوله ة(و ُلجَّ : )اللُّجَّ
 صرح إنه سلیمان: قال ذلك فعلت فلما الماء، لتخوض ساقیها عن كشفت فلذلك ،الكثیر الماء
 لحیته، تخرج لم إذا الرجل وتمرد ،داألمر  ومنه المملس، المحكوك )الممرد(قواریر، و من ممرد
  )٣(.مارد: للحصن قیل ومنه المطول، أیضا والممرد ،لها ورق ال التي المرداء الشجرة ومنه

 الزجاج من إلناء اسم وهي قارورة جمع: والقواریر) َقَواِریرَ  ِمنْ  ُمَمرَّدٌ  َصْرحٌ  ِإنَّهُ : (هلوقو 
 المقدار فیظهر ،الخمر تفث من اإلناء قعر في قر ما للرائي لیظهر ؛للخمر یجعلونه كانوا

 قواریر، على وجمعت قعره، في یقر ما منه یظهر ألنه ؛قارورة اإلناء ذلك فسمى ،منها الصافي
 أسماء من فالقواریر الزجاج، وهو القارورة منه تتخذ الذي الطین على الجمع هذا أطلق ثم

  )٤(.الزجاج
 أن منها علمت آیات من رأت ما بهرها: أي) َقاَلْت َربِّ ِإنِّي َظَلْمُت َنْفِسي: (وقوله

 ،باطل قومها ودین دینها أن وعلمت تعالى، اهللا من مؤید وأنه ،إلیه دعاها فیما صادق سلیمان
 االعتقاد في أولى درجة وهذا ،الشمس بعبادة الضالل تباعا في نفسها ظلمت بأنها فاعترفت

: فقالت الحق باإلیمان التحلي درجة وهي فوقها التي الدرجة إلى صعدت ثم التخلیة، درجة وهو
 مقام وهذا الموجودات، جمیع رب هو اهللا بأن فاعترفت) َمَع ُسَلْیَماَن ِللَِّه َربِّ اْلَعاَلِمین َوَأْسَلْمتُ (

 وقد دین الیهودیة، وهو سلیمان تقلده الذي بالدین إیمان) سلیمان مع(: قولها وفي، التوحید
 الشرائع من سلیمان من تتلقاه فیما تفصیلها لیكون الكلمة هذه في الدین معاني جمع أرادت

  )٥( .واألحكام

                                                           
  .)٤٧٣/ ١٩( البیان جامع: انظر -  ١
  .)٢٧٦/ ١٩( والتنویر التحریر: انظر -  ٢
  .)١٦٣/ ٤( للشوكاني القدیر فتح :انظر -  ٣
  .)٢٧٦/ ١٩( والتنویر التحریر :انظر -  ٤
 .)٢٧٦/ ١٩( والتنویر التحریر :انظر -٥
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 سلطانها وعظمة شأنها علو یصدها لم إذ الملكة، هذه بحال االتعاظ منها العبرة ومكان
 إلى الداعي صدق دالئل في تنظر أن عن العقل وذكاء ،الفطرة سالمة من أوتیته ما مع

 شركهم على المشركین إصرار یكون فما هللا، بالوحدانیة وتعترف ،الشرك بفساد وتوقن ،التوحید
 بالباطل وتمسكهم ،الحق عن لعمایتهم أو أحالمهم لسخافة إال ،اإلسالمي الهدي جاءهم أن بعد

  .فیه وتصلبهم
  :اللطائفو اللفتات : اً ثالث
  .والبدنیة العقلیة قدرتهم لمعرفة لهم أمر إسناد أرید إذا األفراد اختبار جواز - ١
  ).هو كأنه( :قولها في ذلك ظهر أسلمت ولذا بلقیس عقل ةفصاح بیان - ٢
  .والمنطق للعقل التنكیر من علیه یترتب وما التقلید مضار - ٣
  .مسلمة كانت إذا بها فكیف كافرة كانت لو حتى ساقیها المرأة كشف حرمة - ٤
 رب هللا سلیمان مع وأسلمت:(قولها في بسلیمان بلقیس ائتست كما بالصالحین قتداءاال فضیلة - ٥

  )١().العالمین
  .ىواللح ،سؤو الر  :المطلب الثالث

ما حدث مع موسى وهارون علیهما السالم، حیث السالم،  مومن قصص األنبیاء علیه      
  : أخذ موسى علیه السالم برأس أخیه ولحیته، ومن هذه اآلیات

َوَلمَّا َرَجَع ُموَسى ِإَلى َقْوِمِه َغْضَباَن َأِسًفا َقاَل ِبْئَسَما َخَلْفُتُموِني ِمْن  [:قال تعالى: اآلیة األولى
َوأَْلَقى اْألَْلَواَح َوَأَخَذ ِبرَْأِس َأِخیِه َیُجرُُّه ِإَلْیِه َقاَل اْبَن ُأمَّ ِإنَّ اْلَقْوَم َبْعِدي َأَعِجْلُتْم َأْمَر َربُِّكْم 

  ]اْسَتْضَعُفوِني َوَكاُدوا َیْقُتُلوَنِني َفَال ُتْشِمْت ِبَي اْألَْعَداَء َوَال َتْجَعْلِني َمَع اْلَقْوِم الظَّاِلِمینَ 
  ]١٥٠: األعراف[

  :جماليإلالتفسیر ا: أوالً 
 ذلك أثر ذكر إسرائیل، لبني إلها العجل باتخاذ السامري قصة تعالى اهللا ذكر أن بعد    
 وحزنه أساه واشتد أسفا، غضبان كان رجعته، حال في نهأ إذ علیه السالم موسى على ووقعة
 عبادة بسبب هارون أخیه تعنیف إلى فبادر وغیهم، قومه ضالل من المؤلم الواقع رأى حین
 )٢(.العجل عبادة قصة من الثاني الفصل هو وهذا. قومه على سكوته على والمه العجل، قومه

في معنى : الطبري وذكر  )َأِسًفا َغْضَبانَ  َقْوِمهِ  ِإَلى ُموَسى َرَجعَ  َوَلمَّا: (قوله تعالىو 
 اهللا ألن أسًفا؛ غضبان رجع إسرائیل، بني من قومه إلى علیه السالم موسى رجع ولما: اآلیة

                                                           
  .)٢٥/ ٤(أیسر التفاسیر للجزائري  :انظر -١
  .)١٠٠/ ٩( للزحیلي المنیر التفسیر: انظر -  ٢
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 .لذلك أسًفا غضبان رجوعه فكان أضّلهم، قد السامري وأن قومه، فتن قد أنه أخبره قد كان
  .أغضبه من على به والتغیظ الغضب، شدة" األسف"و

  :المعنى اللغوي: ثانیاً 
 )بعدي من خلفتموني بئسما قال(: وقوله، والحزن الغضب،: وجهین على )األسف(و

 ودیني فیكم، قومي من ورائي خلفت فیمن وأولیتموني إیاكم فراقي بعد فعلتم الفعل بئس: أي
 كان ومن قومه أو أهله في أواله إذا ،"بشر خلفه"و ،"بخیر خلفه: "منه یقال ،ربكم به أمركم الذي
 أمر أسبقتم: أي )ربكم أمر أعجلتم(: وقوله ،شر ا أو خیًرا عنهم، شخوصه بعد من بسبیل منه
 بالشيء التقدم: والعجلة )ربكم أمر أعجلتم( :علیهم منكرا قالف عنه؟ وذهبتم نفوسكم، في ربكم
 أعجلتم: والمعنى العجلة، على حملته الرجل وأعجلت سبقته،: الشيء عجلت: یقال وقته، قبل
: معناه وقیل فعلتم، ما ففعلتم األربعون وهو وعدنیه، الذي میعاده :أي: ربكم أمر انتظار عن

  )١(.ربكم أمر یأتیكم أن العجل بعبادة أعجلتم: معناه وقیل ربكم سخط تعجلتم
إلقاء موسى األلواح  سبب في العلم أهل اختلفو  )َأِخیهِ  ِبَرْأسِ  َوَأَخذَ  األْلَواحَ  َوَأْلَقى: (وقوله

 كان األلواح علیه السالم موسى إلقاء سبب یكون أن: على عدة أقوال، أرجحها ما قاله الطبري
  )٢( .العجل لعبادتهم قومه على غضبه أجل من

 علیه ورد ما لشّدة وذلك بذؤابته، ِإَلْیهِ  َیُجرُّهُ  رأسه بشعر :أي )َأِخیهِ  ِبَرْأسِ  َوَأَخذَ : (وقوله
 )َقاَل اْبَن ُأمَّ : (وقوله ،الكف في فرط أنه بأخیه وظنا بفطنته، وذهب استفزه الذي األمر من

 ،واحد بطن من أنهما إلى إشارة األم، إلى أضافه فإنما صح فإن وأّمه، ألبیه أخاه كان: وقیل
 وألنها بنسبها، فاعتدّ  مؤمنة كانت وألنها الواجب؛ للحق وأعظم والرقة، العطف إلى أدعى وذلك
 وأخذ )٣( العطف إلى أدعى ذكرها وألن ؛بحقها فذكره والشدائد المخاوف فیه قاست التي هي

 الَ  َیْبَنُؤمَّ  َقالَ  [:تعالى قال كما نهیهم، في قصر قد یكون أن خوفا إلیه یجره ارونه برأس موسى
 ]٩٤:طه[ ]َقْوِلي َتْرُقبْ  َوَلمْ  ِإْسرَاِئیلَ  َبِني َبْینَ  َفرَّْقتَ  َتُقولَ  َأنْ  َخِشیتُ  ِإنِّي ِبرَْأِسي َوَال  ِبِلْحَیِتي تَْأُخذْ 
 تجعلني وال األعداء بي تشمت فال یقتلونني وكادوا استضعفوني القوم إن أم ابن(: هاهنا وقال

 بنهرك األعداء بي تشمت فال )٤(.معهم تخلطني وال مساقهم، تسقني ال: أي )الظالمین القوم مع
 على لي یطلعوا أو عثرة، علي یجدوا أن على حریصون األعداء فإن بسوء، إیاي ومسك لي،

                                                           
  .)٧١/ ٩( المراغي تفسیر، )٢٨٣/ ٢( للشوكاني القدیر فتح: انظر -  ١
  .)١٢١-١٢٠/ ١٣( البیان جامع: انظر -  ٢
  .)٦٠٧/ ١( التأویل وحقائق التنزیل مدارك، )١٦١/ ٢( التنزیل غوامض حقائق عن الكشاف :انظر -  ٣
 .)٤٧٧/ ٣( كثیر البن تفسیر القرآن العظیم: انظر -  ٤
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 ما على السالم علیه موسى فندم، معاملتهم فتعاملني )الظالمین القوم مع تجعلني وال( زلة
  )١(.التقصیر من فیه ظنه مما براءته، یعلم أن قبل بأخیه صنعه من استعجل

 واغفر وفعل، قول من به علیه أغلظت ما لي اغفر: أي )وألخي لي اغفر رب قال: (وقوله  
 )رحمتك في وأدخلنا(: القتل حتى اإلیذاء من توقعه لما القوم، مؤاخذة من فیه قصر عساه ما له

 وأنت"  وارحمنا"  من أبلغ وهو فیها، مغمورین واجعلنا لنا، شاملة بجعلها شيء كل وسعت التي
 استعتاب في أقوى جملته في والدعاء الرجاء، في الثقة مزید على یدل ثناء؛ وهذا الراحمین أرحم

 قال الشماتة، حفیظة یثیر مما شيء في األعداء أمل تخییب على وأدل له، االعتذار من هارون
 -  شماتتهم لهم تتم فال -  عنه رضاه الشماتة ألهل ویظهر أخاه لیرضي: تعلیله في الزمخشري

 أال وطلب الخالفة، حسن في فرط عسى أن وألخیه أخیه، إلى منه فرط مما لنفسه واستغفر
  )٢(. واآلخرة الدنیا في لهما منتظمة تزال وال رحمته، عن یتفرقا
 حالقا كان لو ألنه )بلحیتي تأخذ ال(: ألخیه قوله بدلیل لحیته شعر موفرا هارون كان لقدو   

 أمرنا الذي السمت من اللحیة إعفاء أن: بإیضاح ذلك من لك تبین ،بلحیته األخذ أخوه أراد لما
 من والعجب ،علیهم وسالمه اهللا صلوات الكرام الرسل سمت كان وأنه العظیم، القرآن في به

 بوجوههم ویمثلون األنوثة، خنوثة إلى الرجولة، وشرف الذكوریة، صفات من یفرون صاروا الذین
 الذكر بین الحسیة الفوارق أعظم على القضاء یحاولون حیث بالنساء ویتشبهون أذقانهم، بحلق

   )٣(.صورة وأحسنهم الخلق أجمل وهو اللحیة، كث r كان وقد ،اللحیة وهو ،واألنثى
: َقالَ  t ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ فقد روى البخاري ، اللحیة إعفاء على الدالة النبویة األحادیث أما  

 َخاِلُفوا(: r َقالَ وعنه أیضًا  )٥(.)اللَِّحى َوَأْعُفوا الشََّواِرَب، )٤(اْنَهُكوا( :r اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ 
 َعَلى َقَبَض  اْعَتَمرَ  َأوِ  َحجَّ  ِإَذا": ُعَمرَ  اْبنُ  َوَكانَ  )الشََّواِربَ  َوَأْحُفوا ،)٦(َوفُِّروا اللَِّحى: الُمْشِرِكینَ 

  )٧(".َأَخَذهُ  َفَضلَ  َفَما ِلْحَیِتِه،

                                                           
  .)١/٣٠٣( الرحمن الكریم تیسیر: انظر -  ١
  .)١٨٠/ ٩( المنار تفسیر :انظر -  ٢
  .)٩٢/ ٤( بالقرآن القرآن إیضاح في البیان أضواء: انظر -  ٣
  .)١٣٧/ ٥( واألثر الحدیث غریب في النهایة :انظر.أبلغوا جهدكم: أي ،القص في بالغوا) انهكوا( -  ٤
 .)١٦٠/ ٧( ٥٨٩٣، كتاب اللباس، باب إعفاء اللحى، ح البخاري صحیح -  ٥
: اْلَواِفرِ  ِمنَ  ،موفورة اتركوها: أي ،)١٠٤٦/ ٢( الوسیط المعجم: انظروافرا  َوجعله ینقصهُ  َولم كمله) وفروا( -  ٦

. قصه) أخذه. (القبضة عن زاد) فضل( ،)٢١٠/ ٥( واألثر الحدیث غریب في النهایة: انظر.اْلَكِثیرِ : اْلَواِفرِ 
  .)١٦٠/ ٧( البخاري صحیححاشیة : انظر

  .)١٦٠/ ٧( ٥٨٩٢، كتاب اللباس، باب تقلیم األظافر، ح اريالبخ صحیح -  ٧
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  اللطائفو اللفتات : ثالثاً 
 أهل ولكن كاألنبیاء، الكمال من بلغ ومهما المرء علیه یالم فال البشر طباع من الغضب" - ١

  .وصالح بخیر لیس ما یعملوا أو یقولوا أن حد إلى الغضب بهم یخرج ال الكمال
  .المروءات أهل من العذر وقبول االعتذار مشروعیة - ٢
  .وصفاته اهللا بأسماء التوسل مشروعیة - ٣
  .المتوعد توبة بعدم مقید عباده من عبداً  به توعد تعالى هللا وعید كل - ٤
  )١(."والتقوى اإلیمان أهل إال به ینتفع ال اهللا كتاب في ونور وهدى رحمة كل - ٥

ُكْن ِبُدَعاِئَك َربِّ ِإنِّي َوَهَن اْلَعْظُم ِمنِّي َواْشَتَعَل الرَّْأُس َشْیًبا َوَلْم أَ َقاَل  [:قال تعالى: اآلیة الثانیة
  ]٤: مریم[ ]َربِّ َشِقی ا

  :جماليالتفسیر اإل: أوالً 
 قال، العظم نحل، الكبر من ورقّ  ضعف :أي) ِمنِّي اْلَعْظمُ  َوَهنَ  ِإنِّي َربِّ قال : (ه تعالىلقو   
  )٢(.األضراس سقوط اشتكى: قتادة
 نصب: البصرة نحویي بعض فقال الشَّْیب، في النصب وجه في العربیة أهل اختلف وقد    
. المصدر على َشْیبا: فقال شاب،: قال اشتعل،: قال حین كأنه الكالم، معنى من المصدر على
: غیره وقال ،بمصدر لیس ذلك ألن ماء؛ وامتألت شحما تفقأت: معنى في هو ولیس: قال

 :یقال كما شیبا، رأسي واشتعل رأسي، شیب اشتعل: یقال ألنه التفسیر؛ على الشیب نصب
 أحسن وهذا رأسه، اشتعل: الرأس في الشیب كثر إذا تقول والعرب ،شحمي وتفقأ شحما، تفقأت

  )٣(.الحطب في النار كاشتعال فیه یشتعل ألنه استعارة؛
 وتساقطت تداعى وهن فإذا بنائه، أصل وهو قوامه وبه البدن عمود ألنه ؛العظم ذكر وٕانما  
 الدال هو الواحد ألن ؛هُ دّ ووحَ  ،أوهن وراءه ما كان وهن فإذا وأصلبه، فیه ما أشد وألنه قوته،
 منه تركب ما وأشد والقوام العمود هو الذي الجنس هذا أن إلى وقصده الجنسیة، معنى على

 بعض منه یهن لم أنه وهو آخر، معنى إلى قصدا لكان معجُ  ولو الوهن، أصابه قد الجسد
  .كلها ولكن عظامه
 منه وأخذه فیه وفشّوه الشعر في وانتشاره وٕانارته ،بیاضه في النار بشواظ الشیب شبهو       
 ومنبته الشعر مكان إلى االشتعال أسند ثم االستعارة، مخرج أخرجه ثم النار، باشتعال مأخذ، كل

                                                           
  .)٢٤٤-٢٤٣/ ٢( للجزائري التفاسیر أیسر: انظر -  ١
  .)١٤٣/ ١٨( البیان جامع: انظر -  ٢
  .)٢٢٥/ ٣( معالم التنزیل في تفسیر القرآن، )٢٧٧/ ٣( السمعاني تفسیر :انظر -  ٣
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 اهللا إلى فتوسل ونذیره، ورائده، الموت ورسول والكبر، الضعف دلیل الشیب ألنو  ؛)١(.الرأس وهو
 والقوة، الحول من التبري على یدل ألنه اهللا؛ إلى الوسائل أحب من وهذا وعجزه، بضعفه تعالى
  )٢(.وقوته اهللا بحول القلب وتعلق

  :المعنى اللغوي: ثانیاً 
 اللون تعطي التي المادة نقصان بسبب البیاض للشعر ویعرض، الشعر بیاض: والشیب  

 وقد الكبر، على عالمة الشیب كان فلذلك غالبا، السن كبر بسبب ونقصانها للشعر، األصلي
 التمهیدیة، الجمل بین معترضة )شقیا رب بدعائك أكن لم( وجملة، مرض من الشعر یبیض
  )٣(.للمصاحبة )بدعائك( :قوله في والباء
 في أوجز ألنه ؛جسده في الوهن شمله مما غیره دون العظم إلى وٕاسناده ،الضعف: والوهن  

 یبلغه فال فیه شيء أصلب وهو البدن قوام هو العظم ألن ؛بدنه جمیع الوهن عموم على الداللة
  )٤(.منه العظام عموم على دال الجنس تعریف) العظم( في والتعریف، فوقه ما بلغ وقد إال الوهن
 دعائي تخیب لم ألنك بدعائك؛ رب یا أشق ولم: أي) َشِقی ا َربِّ  ِبُدَعاِئكَ  َأُكنْ  َوَلمْ : (وقوله  
 فیما قط تردني ولم ،قبلك حاجتي وتقضي تجیب كنت بل إلیك، حاجتي في أدعوك كنت إذ قبل

 كلما بل الطویل العمر هذا أوقات من وقت في خائبا إیاك بدعائي أكن ولم :أي )٥(.سألتك
 المعنى إذ المتكلم ضمیر من حال أو قبلها ما على معطوفة والجملة ،لي استجبت دعوتك
 كل عند االستجابة من منه سلف بما والسالم الصالة علیه منه توسل وهذا شیبا رأسي واشتعل

   )٦(.الحال وضعف السن كبر من الرأفة ویستجلب الرحمة یستدعي ما تمهید إثر دعوة
 وضالل المأمول من الحرمان هي :أي السعادة، ضد وهي الشقوة، أصابته الذي: والشقي  

 واسطة ال إذ الكنایة طریق على السعادة وهو ضدها حصول والمراد الشقاوة نفي وأطلق. السعي
 َأُكونَ  َأالَّ  َعَسى َربِّي َوَأْدُعو [:إبراهیم قصة في السورة هذه في تعالى قوله ونظیره، عرفا بینهما
ما رواه   ونظیره الدعوة مستجاب :أي سعیدا أكون أن عسى :أي ]٤٨: مریم[ ]َشِقی ا َربِّي ِبُدَعاءِ 

                                                           
 المصون الدر، )٢٣٩/ ٧( التفسیر في المحیط البحر، )٤/ ٣( التنزیل غوامض حقائق عن الكشاف: انظر -١

  .)٥٦٤/ ٧( المكنون الكتاب علوم في
  .)٤٨٩ /١( الرحمن الكریم تیسیر :انظر -  ٢
  .)٦٥/ ١٦( والتنویر التحریر: انظر -  ٣
 .)٦٣/ ١٦( المرجع السابق: انظر -  ٤
  .)٢١٢/ ٥( كثیر تفسیر القرآن العظیم البن، )١٤٣/ ١٨( البیان جامع: انظر -  ٥

  .)٢٥٣/ ٥( الكریم الكتاب مزایا إلى السلیم العقل إرشاد: انظر -  ٦
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 الذین شأن في ربه عن یرویه فیما( r اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  tُهَرْیَرَة  َأِبي البخاري عن
   )٢(.معهم یسعد :أي )١( )َجِلیُسُهمْ  ِبِهمْ  َیْشَقى الَ  الُجَلَساءُ  ُهمُ : جالسهم َقالَ  ومن اهللا یذكرون

   :اللطائفو اللفتات : اً ثالث
  .السالم علیه زكریا عن به أخبر الذي بهذا بإخباره r محمد نبوة تقریر - ١
  .االستجابة إلى أقرب ألنه الدعاء في السریة استحباب - ٢
  .النساء بعض في العقم وجود - ٣
  .بدونها وأعطى األسباب أوقف تعالى شاء وٕان األسباب فوق تعالى اهللا قدرة - ٤
 اهللا یورثهم وٕانما والبعیر كالشاه المال من یخلفون فیما یورثون ال األنبیاء أن مبدأ تقریر - ٥

  )٣(.والحكمة والعلم النبوة في أوالدهم
والخالصة من هذا المبحث أن بعض أعضاءجسم اإلنسان، قد وردت في قصص األنبیاء 

والعیون،  ومعجزاتهم، وفي اإلعراض عن دعوتهم من ِقَبل أقوامهم، ومن هذه األعضاء األیدي،
  .واألطراف، واألرجل والسیقان، والرؤوس واللحى

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  

                                                           
، صحیح مسلم، كتاب )٨٧/ ٨( ٦٤٠٨، كتاب الدعوات، باب فضل ذكر اهللا عزوجل، ح البخاري صحیح -  ١

  .)٢٠٦٩/ ٤( ٢٦٨٩الذكر والدعاء والتوبة، باب فضل مجالس الذكر، ح 
  .)٦٥/ ١٦( والتنویر التحریر: انظر -  ٢

  .)٢٩٤/ ٣( للجزائري التفاسیر أیسر: انظر -  ٣



 قصص األنبیاء، ومعجزاتهم، واإلعراض عن دعواتهماألعضاء التي ذكرت في 

١٩٦ 
 

 الفصل الرابع

  
  
  
  

  
  

  املبحث الثاني

كرت يف اإلعراض
ُ
   ،األعضاء التي ذ

  .والصد عن الدعوة
  :ویشتمل على ثالثة مطالب

الظهور، (  إعراض الكفار والیهود عن النبي: المطلب األول 
  .)اآلذانو القلوب، و 

، فواهاألو  واألنامل، ،ةاأللسن( المنافقینإعراض : المطلب الثاني
  .)، والخدودالرؤوسو 

إعراض الكفار عن دعوة األنبیاء السابقین : المطلب الثالث
  .)األصابع واآلذانو األفواه، ، والعیون، و األیدياألرجل، و (
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  المبحث الثاني
  .والصد عن الدعوة ،كرت في اإلعراضاألعضاء التي ذُ 

األزمان واألمكنة المختلفة  تعالى إلى األقوام المختلفة، وفي أرسلها اهللاإن دعوة اهللا التي 
أیضًا، قوبلت بالصد والسخریة واإلعراض، وتمثل الصد عن الدعوة في بعض أعضاء الجسم، 

الظهور، والقلوب، اآلذان، األلسنة، األفواه، واألصابع وغیرها، وكانت : منها على سبیل المثال
  : آیاٍت عدة كما سیتضح في المطالب التالیةي هذه األعضاء ُذكرت ف

  .)اآلذانو األفواه، و القلوب، و الظهور، (  إعراض الكفار والیهود عن النبي: المطلب األول 
لقد أعرض أعداء الدین عن دعوة رسلهم في كل زمان أتتهم فیه رسلهم، بل صدوا عن سبیل 

  :الصد واإلعراض عن دین اهللا، ومنهااهللا في كل زمان ومكان، وقد بینت آیاٌت كثیرة ذلك 
َوَلمَّا َجاَءُهْم َرُسوٌل ِمْن ِعْنِد اللَِّه ُمَصدٌِّق ِلَما َمَعُهْم َنَبَذ َفِریٌق ِمَن  [:قال تعالى: اآلیة األولى

  ]١٠١: البقرة[ ]الَِّذیَن ُأوُتوا اْلِكتَاَب ِكتَاَب اللَِّه َورَاَء ُظُهورِِهْم َكَأنَُّهْم َال َیْعَلُمونَ 
 :جماليالتفسیر اإل: أوالً 

: أي )رسول( إسرائیل بني من هاوعلماءَ  الیهود أحباریعني  )جاءهم ولما( :تعالى قوله
 أنه في تصدقه، والتوراة التوراة یصدق r محمدا أن به یعني فإنه) معهم لما مصدق( r محمدٌ 
 التوراة فنبذوا والقرآن، التوراة فاتفقت بها، فخاصموه بالتوراة عارضوه، خلقه إلى مبعوث اهللا نبي

   )١(.القرآن یوافق فلم وماروت، هاروت وسحر آصف بكتاب وأخذوا
 تتلو لما تباعهما لذكر تمهید وألنه ،جنایاتهم معظم ألنه ؛بالذكر النبذ هذا وٕافراد

 ما على والوقوف والحفظ بالدراسة علمها إیتاء إما بإیتائها والمراد ،علیه له وٕایثارهم الشیاطین
 وعلى الكل عن عبارة فهو ،علیهم إنزالها مجرد وٕاما ،علمائهم عن عبارة فالموصول ،فیها

 وبین ،الصلة حیز في لهم أثبت ما بین التنافي بكمال لإلیذان الضمیر موضع فوضعه التقدیرین
  )٢(.النبذ من عنهم صدر ما

 على منه كان أمرا رافض لكل یقال مثل وهذا ،ظهورهم وراء جعلوه) ظهورهم وراء: (وقوله  
 وانصرف، وصد عنه أعرض: أي ،"ظهره وراء وجعله بظهر، منه األمر هذا فالن جعل قد:"بال
 جاء ما ةقوحقی صدقه، یعلمون وهم الجاهلین من هذا فعلهم في كأنهم اإلعراض في أبلغ وهذا

   )٣(.به

                                                           
  .)٣٤٥/ ١( كثیر البن تفسیر القرآن العظیم: انظر -  ١
  .)١٣٥/ ١( الكریم الكتاب مزایا إلى السلیم العقل إرشاد: انظر -  ٢
  .)٦٠ /١( الرحمن الكریم تیسیر :انظر -  ٣
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 بعد لتأكید ؛الظهر إلى الوراء وٕاضافة ،ظهره وراء فخلفه ،تجاوزه شيء عن أعرض منو     
   )١(.الوراء بمعنى هنا هو كان وٕان وراء للظهر فجعل ،ذلك بعد یلقاه ال بحیث المتروك

 ]َفَنَبُذوُه َورَاَء ُظُهورِِهْم َواْشَتَرْوا ِبِه َثَمًنا َقِلیًال َفِبْئَس َما َیْشَتُرونَ [ :قوله تعالى ونظیره    
 وابتاعوا بذلك، علیهم أخذ الذي میثاقه ونقضوا، وضیعوه اهللا أمر فتركوا ،]١٨٧: آل عمران[

 عرض من قلیال خسیًسا منه عوًضا نبوتك أمر من یكتموه ال أن المیثاق علیهم أخذ ما بكتمانهم
 ،االعتداد وترك الطرح في لٌ ثَ مَ  الظهر وراء والنبذ ،إلیه یلتفتوا ولم یراعوا المیثاق لمف یعنى الدنیا

   )٢(عینیه بین وألقاه عینیه نصب جعله ونقیضه
 فنقضوا  الیهود علماء من اهللا كتاب نبذوا الذین هؤالء كأن )یعلمون ال كأنهم: (قولهو     
 من التوراة في ما یعلمون ال فیه بما العمل أنفسهم على اهللا واثقوا بما العمل بتركهم اهللا عهد

 علم على الحق جحدوا أنهم عنهم إخبار تعالى اهللا من وهذا ،وتصدیقه r محمد تباعبا األمر
   )٣(.علیهم بوجوبه منهم علم على فخالفوا اهللا أمر عاندوا وأنهم ومعرفة، به منهم
 جملته في به التصدیق وتركوا برمته طرحوه أنهم ظهورهم وراء الكتاب بنبذ المراد لیسو     

 ویأمرهم صفاته ویبین r بالنبي یبشر ما وهو منه جزءا طرحوا أنهم المراد وٕانما وتفصیله،
 یراه ال حتى ظهره وراء الشيء یلقي بمن وٕانكاره إیاه لتركهم تشبیه فهو :أي تباعه،او  به باإلیمان
 ویجرئ النفس من الوحي بحرمة یذهب البعض ترك ألن كله؛ كتركه منه الجزء وترك ،فیتذكره

 صنع من األدیان عن صاّدة وأعمال بصناعات اشتغلوا نبذوه وحین" )٤(.الباقي ترك على
 وزعموا سلیمان إلى نسبوها التي والّطّلسمات والشعوذة بالسحر فاشتغلوا والجن، اإلنس شیاطین

  )٥(."علیها قائما كان ملكه أن
  :المعنى اللغوي: ثانیاً 

 ولكن یقرءونه، أیدیهم بین هو: )٦(الشعبي ذكر ،القرآن به یعني أن یجوز: النبذ وقیل
    .به العمل نبذوا

                                                           
  .)٦٢٥/ ١(التحریر والتنویر : انظر -  ١
  .)٤٥٩/ ٧( البیان جامع )٤٥٠/ ١( التنزیل غوامض حقائق عن الكشاف: انظر -  ٢
  .)٤٠٣/ ٢( البیان جامع :انظر -  ٣
  . )٣٢٨/ ١( المنار تفسیر :انظر -  ٤
  .)١٧٨/ ١( المراغي تفسیر -  ٥

 المثل یضرب التابعین، من راویة،: عمرو ابو الحمیري، الشعبي كبار، ذي عبد بن شراحیل بن عامر -  ٦
  .)٢٥١/ ٣( للزركلي األعالم .بالكوفة فجأة ومات ونشأ ولد. بحفظه
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 یحلوا ولم والفضة، بالذهب وحلوه والدیباج، الحریر في أدرجوه: )١(عیینة بن سفیان ذكرو 
  )٢(.النبذ فذلك حرامه، یحرموا ولم حالله

 وَوراءَ ( نبذ، فیها علیهم أخذ بما والكفر مخالفتها ألن التوراة؛) بالكتاب( المراد وقیل  
 األمر هذا جعل :تقول والعرب جملة، إلیه النظر زال فقد ظهریا یجعل ما ألن مثل )ُظُهوِرِهمْ 

  )٣(.أذنه ودبر ظهره وراء
 ولكن رصین به علمهم أن یعني اهللا، كتاب أنه )یعلمون ال كأنهم: (وقوله تعالى

 وقاموا بالتوراة آمنوا فرقة: فرق أربع الیهود جیل أن على باآلیتین اهللا دلو  ،عنادا یتجاهلون
 تمردا حدودها وتخطي عهودها بنبذ جاهروا وفرقة ،األقلون وهم الكتاب أهل كمؤمني بحقوقها
 بها لجهلهم نبذوا ولكن بنبذها یجاهروا لم وفرقة ،)منهم فریق نبذه(: بقوله المعنیون وهم وفسوقا،

 وهم وعنادا بغیا بالحال، عالمین خفیة ونبذوها ظاهرا بها تمسكوا وفرقة، األكثرون وهم
  )٤(.المتجاهلون

  :اللطائفو اللفتات : اً ثالث
  .أبداً  عهودهم في یوثق ال أن فیجب بعهد، فونو ی وال بوعد یلتزمون ال الیهود - ١
 علیه عمران بن موسى ورسوله عبده علىاهللا  أنزلها المنزلة وجل عز اهللا كتب أحد التوراة - ٢

  .السالم
  .به جاهل وكأنه ویصبح معرفته، بعد للحق تنكر من جریمة قبح - ٣
 ویبین r بالنبي یبشر ما منه نبذوا بل وتفصیال، جملة التوراة اهللا كتاب منهم فریق ینبذ لم - ٤

 ال إسماعیل ولد من یجيء بنبي البشارة من كتابهم في ما فإن به، باإلیمان یأمرهم وما صفاته
  .الكریم النبي هذا على إال ینطبق

 كل في بالمعاهدین والغدر العهود نقض على دأبوا ألنهم شيء؛ أي في بالیهود الثقة عدم - ٥
  )٥(.زمان

                                                           
 بالكوفة، ولد. الموالي من. المكيّ  الحرم محّدث: محمد أبو الكوفي، الهاللي میمون بن عیینة بن سفیان -  ١

  .)١٠٥/ ٣( للزركلي األعالم. القدر كبیر العلم واسع ثقة، حافظا كان. بها وتوفي مكة وسكن

  .)٤١/ ٢( لجامع ألحكام القرآنا :انظر -  ٢
  .)٩٧/ ١( التأویل وأسرار التنزیل أنوار، )١٨٥/ ١( العزیز الكتاب تفسیر في الوجیز المحرر: انظر -  ٣
  .)٩٧/ ١( التأویل وأسرار التنزیل أنوار: انظر -  ٤
  .)٢٤٠/ ١( للزحیلي المنیر التفسیر، )٨٩/ ١( للجزائري التفاسیر أیسر: انظر -  ٥
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ْنِس َلُهْم ُقُلوٌب َال َیْفَقُهوَن ِبَها  [:قال تعالى: اآلیة الثانیة َوَلَقْد َذرَْأَنا ِلَجَهنََّم َكِثیرًا ِمَن اْلِجنِّ َواإلِْ
 َكاْألَْنَعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ ُأوَلِئَك ُهمُ َوَلُهْم َأْعُیٌن َال ُیْبِصُروَن ِبَها َوَلُهْم آَذاٌن َال َیْسَمُعوَن ِبَها ُأوَلِئَك 

  ]١٧٩: األعراف[  ]اْلَغاِفُلونَ 
 :جماليالتفسیر اإل: أوالً 

ْنسِ (: قوله تعالى  الجن من كثیًرا لجهّنم خلقنا ولقد )َوَلَقْد َذَرْأَنا ِلَجَهنََّم َكِثیًرا ِمَن اْلِجنِّ َواْإلِ
   )١(.واإلنس

 هم ما علم الخالئق، یخلق أن أراد لما تعالى فإنه یعملون، أهلها وبعمل لها، هیأناهمو 
 ألف بخمسین واألرض السماوات یخلق أن قبل كتاب في عنده ذلك فكتب كونهم، قبل عاملون

 r اهللاِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ : َقالَ   tاْلَعاصِ  ْبنِ  َعْمِرو ْبنِ  اهللاِ  َعْبدِ  َعنْ  روى اإلمام مسلم كما )٢(سنة
: َقالَ  َسَنٍة، أَْلفَ  ِبَخْمِسینَ  َواْألَْرَض  السََّماَواتِ  َیْخُلقَ  َأنْ  َقْبلَ  اْلَخَالِئقِ  َمَقاِدیرَ  اهللاُ  َكَتبَ  (: َیُقولُ 

 r اهللاِ  َرُسولُ  ُدِعيَ (: َقاَلتْ  ،اْلُمْؤِمِنینَ  ُأمِّ  َعاِئَشةَ  َعنْ في الحدیث و  )٣() اْلَماءِ  َعَلى َوَعْرُشهُ 
 َلمْ  اْلَجنَّةِ  َعَصاِفیرِ  ِمنْ  ُعْصُفورٌ  ِلَهَذا، ُطوَبى اهللاِ  َرُسولَ  َیا: َفُقْلتُ  اْألَْنَصاِر، ِمنَ  َصِبيٍّ  َجَناَزةِ  ِإَلى

 َلَها َخَلَقُهمْ  َأْهًال، ِلْلَجنَّةِ  َخَلقَ  اهللاَ  ِإنَّ  َعاِئَشةُ  َیا َذِلَك، َغْیرَ  َأوَ ": َقالَ  ُیْدِرْكُه، َوَلمْ  السُّوءَ  َیْعَملِ 
  )٤(.)آَباِئِهمْ  َأْصَالبِ  ِفي َوُهمْ  َلَها َخَلَقُهمْ  َأْهًال، ِللنَّارِ  َوَخَلقَ  آَباِئِهْم، َأْصَالبِ  ِفي َوُهمْ 

 وأكثر الصفات من فیه نحن بما االتصاف في اإلنس من أعرف ألنهم ؛الجن وتقدیم
 الجبر بطریق ال ولكن ،بالشقاوة األزلیة الكلمة علیهم حقت الذین بهم والمراد ،خلقا وأقدم عددا
 نحو اختیارهم یصرفون ال بأنهم تعالى لعلمه بل ،ذلك إلى یؤدي ما قبلهم من یكون أن غیر من

 اآلیات من یثنیهم عاطف وال یلویهم صارف غیر من الباطل على یصرون بل ،أبداً  الحق
   )٥(.والنذر

 بشيء ینتفعون ال: أي )بها یسمعون ال آذان ولهم بها یبصرون ال أعین ولهم: (وقوله
 َوَأْفِئَدةً  َوَأْبَصارًا َسْمًعا َلُهمْ  َوَجَعْلَنا[: تعالى قال كما للهدایة سببا اهللا جعلها التي الجوارح هذه من
 ُصمٌّ [: تعالى وقال ]٢٦: األحقاف[ ]َشْيءٍ  ِمنْ  َأْفِئَدُتُهمْ  َوَال  َأْبَصاُرُهمْ  َوالَ  َسْمُعُهمْ  َعْنُهمْ  َأْغَنى َفَما
 ُبْكمٌ  ُصمٌّ [: الكافرین حق في وقال المنافقین، حق في هذا] ١٨:البقرة[ ]َیْرِجُعونَ  الَ  َفُهمْ  ُعْميٌ  ُبْكمٌ 

                                                           
  .)٢٧٦/ ١٣( البیان جامع: انظر -  ١
  .)١٧٩/ ٢( التنزیل غوامض حقائق عن الكشاف: انظر -  ٢
  .)٢٠٤٤/ ٤(  ٢٦٥٣، كتاب القدر، باب حجاج آدم وموسى علیهما السالم، ح مسلم صحیح -  ٣
  .)٢٠٥٠/ ٤( ٢٦٦٢، كتاب القدر، باب معنى كل مولود یولد على الفطرة، ح مسلم صحیح -  ٤
  .)٢٩٥/ ٣( الكریم الكتاب مزایا إلى السلیم العقل إرشاد: انظر -  ٥
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: تعالى قال كما الهدى، عن إال عمیا بكما صما یكونوا ولم] ١٧١:البقرة[ ]َیْعِقُلونَ  َال  َفُهمْ  ُعْميٌ 
   )١(.]٢٣:األنفال[ ]ُمْعِرُضونَ  َوُهمْ  َلَتَولَّْوا َأْسَمَعُهمْ  َوَلوْ  َألَْسَمَعُهمْ  َخْیرًا ِفیِهمْ  اللَّهُ  َعِلمَ  َوَلوْ [

 كانت وٕان ،واالعتبار بالتفكر الهدایة فیه ما إبصار هو األعین من انتفى الذي فإن
 اشتملت التي والشرائع النافعة، المواعظ سماع هو اآلذان من انتفى والذي ذلك، غیر في مبصرة
 :بقوله واإلشارة ذلك، غیر یسمعون كانوا وٕان اهللا، رسل به جاءت وما المنزلة، الكتب علیها

 ثم المشاعر، بهذه انتفاعهم انتفاء في كاألنعام ،األوصاف بهذه المتصفین هؤالء إلى )أولئك(
 ینفع، بما فتنتفع ،ویضرها ینفعها ما األمور بهذه تدرك ألنها منها؛ أضل بأنهم علیهم حكم

 وكلفهم ،منهم اهللا طلبه ما باعتبار یضر وما ینفع ما بین یمیزون ال وهؤالء یضر، ما وتجتنب
 عقل له من شأن من هو الذي التمییز عدم من علیه هم لما ،الكاملة بالغفلة علیهم حكم ثم به،

  )٢(.وسمع وبصر
 تقدیم من القرآن اصطالح علیه جرى لما مخالفة اآلذان على األعین تقدیم في ولیس

 َعَلى اللَّهُ  َخَتمَ  [:تعالى قوله في كما به اهللا أمر ما بتلقي السمع لتشریف ؛البصر على السمع
 آیة في الترتیب ألن ]٧: البقرة[ ]َعِظیمٌ  َعَذابٌ  َوَلُهمْ  ِغَشاَوةٌ  َأْبَصارِِهمْ  َوَعَلى َسْمِعِهمْ  َوَعَلى ُقُلوِبِهمْ 
 اإلدراك آالت إلى المدركات مقر هي التي القلوب من الترقي طریق سلك هذه األعراف سورة

  )٣(.االرتقاء في األولى المرتبة فلآلذان اآلذان ثم األعین
  :المعنى اللغوي: ثانیاً 

 الشكل الصنوبریة المضغة على العربیة اللغة في یطلق وهو قلب، جمع )القلوب( و
 عند ویطلق اإلنسان، جسد الكالم موضوع كان إذا اإلنسان، جسد من األیسر الجانب في التي

 النفسیة الصفة على أعماله، في ذلك وتأثیر وشعوره وعلمه وٕادراكه اإلنسان نفس في الكالم
 للمؤلمات الوجداني والشعور المدركات، أنواع في الحكم محل هي التي ،الروحیة واللطیفة

 عرف في عنه یعبر الذي الروحي، الوجدان وبمعنى العقل، بمعنى یطلق أنه أعني والمالئمات،
 السیر، من لمنعه البعیر عقل من العقل واشتقاق. صحیح تعبیر وهو بالضمیر، العصر هذا
   )٤(.التنزیل في ویكثر الشيء جوهر هو الذي اللب القلب معنى وفي

                                                           
  .)٥١٣/ ٣( كثیر البن تفسیر القرآن العظیم: انظر -  ١
  .)٣٠٤/ ٢( للشوكاني القدیر فتح: انظر -  ٢
  .)١٨٤/ ٩( والتنویر التحریر: انظر -  ٣
  .)٣٥١/ ٩( المنار تفسیر: انظر -  ٤
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 ال التي البهائم وهي كاألنعام، هم لجهنم، ذرأهم الذین هؤالء )َكاألْنَعامِ  ُأوَلِئكَ (: قولهو 
 من الخیرَ  بقلوبها تعقل وال  َیْصُلح، ال وما یصلح لما أبصرته ما تفهم وال لها، یقال ما تفقه

 وال ُحججه، من بأبصارهم یرون ما یتذكَّرون ال كانوا إذ بها، اهللا فشبههم ،بینهما فتمیز الشر،
  )١(.كتابه آي من یسمعون فیما یتفكرون

 الحق، عن ذهاًبا أشدُّ  لجهنم، َذَرأهم الذین الكفرة هؤالء: أي) َأَضلُّ  ُهمْ  َبلْ : (قال ثم 
 هي وٕانما وتمیز، فتختار تمییز، وال لها اختیار ال البهائم ألن البهائم؛ من الباطل لطریق وألزم

رة، ، من تهرب ذلك ومع مَسخَّ  اهللا وصفَ  والذین ،األصلح الغذاء من ألنفسها وتطلب المضارِّ
 تترك والمضاّر، المصالح بین الممیِّزة والعقول ،األفهام من أعطوا ما مع اآلیة، هذه في صفتهم

 الذین القومُ  صفتهم، وصفتُ  الذین هؤالء مضاّرها، فیه ما وتطلب وآخرتها، دنیاها صالحُ  فیه ما
 علیه دّلت ما على واالستداللَ  ،بها واالعتبارَ  تدبُّرها وتركوا وُحججي، آیاتي عن سهًوا: أي غفلوا
 وهم والشرب، األكل همتهم :أي كاألنعام، فهم ثواب، إلى یهتدون ال ألنهم؛ رّبها توحید من

: عطاء وقال ،ذلك بخالف وهم مالكها، وتتبع ومضارها منافعها تبصر األنعام ألن ؛أضل
 ُأوَلِئكَ ( مطیع غیر والكافر تعالى، هللا مطیعة األنعام: وقیل ،یعرفه ال والكافر اهللا، تعرف األنعام

  )٢( .والنار الجنة عن وأعرضوا التدبر تركوا :أي) اْلَغاِفُلونَ  ُهمُ 
  :اللطائفو اللفتات : ثالثاً 

  .له خلق لما میسر فكل والقدر القضاء قلم بها سبق والشقاء السعادة أن مبدأ تقریر - ١
 عن حواسه ویعطل بربه یكفر عندما وذلك الحیوان، درك من أهبط درك إلى اآلدمي هبوط - ٢

  .الدنیا الحیاة على همه ویقصر بها، االنتفاع
  )٣(.عنها واإلعراض اهللا آیات عن الغفلة في كامن البالء أن بیان - ٣

َوِمْنُهْم َمْن َیْسَتِمُع ِإَلْیَك َوَجَعْلَنا َعَلى ُقُلوِبِهْم َأِكنًَّة َأْن َیْفَقُهوُه َوِفي  [:قال تعالى: اآلیة الثالثة
  ]٢٥: األنعام[ ]اآَذاِنِهْم َوْقرً 

  ::سبب النزول: أوالً 
 الحارث، بن والنضر المغیرة بن والولید حرب بن سفیان أبا إن(: t عباس ابن قال

 ما: للنضر فقالوا r اهللا رسول إلى استمعوا خلف، ابني وأبیا وأمیة ربیعة، ابني وشیبة وعتبة

                                                           
  .)٢٨١/ ١٣( البیان جامع :انظر -  ١

  .)٢٨١/ ١٣( البیان جامع، )٣٢٤/ ٧( الجامع ألحكام القرآن تفسیر :انظر -  ٢
  .)٢٦٦/ ٢( للجزائري التفاسیر أیسر:انظر -  ٣
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 بشيء یتكلم شفتیه یحرك أرى أني إال یقول، ما أدري ما )١(بیته جعلها والذي: قال محمد؟ یقول
 كثیر النضر وكان الماضیة، القرون عن أحدثكم كنت ما مثل األولین أساطیر إال یقول وما

 هذه تعالى اهللا فأنزل حدیثه، فیستملحون قریشا یحدث وكان األولى، القرون عن الحدیث
  )٢(.)اآلیة
  :جماليالتفسیر اإل: ثانیاً 

 من إلیه تدعوه ما ویستمع منك، القرآن یستمع من: أي )إلیك یستمع منومنهم : (قوله
 لیتفقهه سمعه، له یصغي وال یتدبره، وال ه،قلبُ  ِعیهی وال تقول ما یفقه وال ونهیه، وأمره ربك، توحید
 یعقل وال وكالمك، وقراَءتك صوتك یسمع إنما علیك، أنزله الذي تنزیله في علیه اهللا حجج فیفهم
 عن كالمه فصان اهللا، كالم یفقه لئال وأغشیة، أغطیة قلبه على جعل قد اهللا ألن تقول؛ ما عنك
  )٣(.هؤالء أمثال

  :المعنى اللغوي: اً ثالث
 الشيءَ  أكننت:"منه یقال". وأسنة"،"ِسنان:"مثل الغطاء، وهو ،"كنان" جمع وهي) أكّنة(و 

 ]٤٩: الصافات[ ]َمْكُنونٌ  َبْیٌض  [:ذلك ومن غطیته، إذا ،"الشيء وكننت" ،بالهمزة ،"نفسي في
  )٤(.الغطاء وهو

 الفهم آلة على وجعلنا :أي) وقرا آذانهم وفي یفقهوه أن أكنة قلوبهم على وجعلنا( :وقوله  
 :أي )وقراً  آذانهم وفي( ،فقهه دون حائلة أغطیة ولبه اإلنسان قلب وهي أنفسهم من واإلدراك

 به مضت ما الجعل هذا ومعنى. الحق واستبانة التدبر بقصد سماعه دون حائال صمما أو ثقال
 له مانعا یكون لنفسه اإلنسان یختاره الذي التقلید كون من البشر طباع في تعالى اهللا سنة

 ألجل ؛داع وال متكلم إلى یستمع ال فهو الحقائق، عن والبحث واالستدالل النظر من باختیاره
 یتدبره ال عادة أو ،له دین هو لما مخالف قول سمعه إلى وصل وٕاذا والباطل، الحق بین التمییز

 عادة، أو رأي أو ،عقیدة من عنده ما مع والتنظیر ،المقابلة موضوع یكون بأن جدیرا یراه وال
 المعنویة، والموانع ،الحجب تشبیه من اآلیة في اآلذان في والوقر ،القلوب على األكنة وجعل

 علیه وضع الذي كالوعاء یتدبره وال ،الحدیث یفقه ال الذي القلب فإن الحسیة، والموانع بالحجب
 فهم سماع الكالم تسمع ال التي واآلذان شيء، فیه یدخل ال حتى الغطاء وهو ،الكنان أو الكن

                                                           
  .-واهللا أعلم-هكذا وردت في النص، وأعتقد أنه یقصد به الكعبة ) بیته جعلها( -  ١
  .)٢١٤ /١( النزول أسباب -  ٢
 .)٢٥٤ /١( الرحمن الكریم تیسیر: انظر -  ٣

  .)٣٠٦-٣٠٥/ ١١( البیان جامع: انظر -  ٤
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: أي )وقًرا آذانهم وفي( سواء، وعدمه سمعها ألن ؛الصمم أو بالثقل المصابة كاآلذان ،وتدبر
لك ونظیر ت )١(.إلیه تدعوهم لما واإلصغاء علیهم، تتلو ما فهم عن وصمًما ِثقال آذانهم في وجعل

 هلوقو  ]٤٦: اإلسراء[ ]َعَلى ُقُلوِبِهْم َأِكنًَّة َأْن َیْفَقُهوُه َوِفي آَذاِنِهْم َوْقرًاَوَجَعْلَنا  [:تعالى هلاآلیات قو 
 [:تعالى هلوقو  ]٥: فصلت[ ]َوَقاُلوا ُقُلوُبَنا ِفي َأِكنٍَّة ِممَّا َتْدُعوَنا ِإَلْیِه َوِفي آَذاِنَنا َوْقرٌ  [:تعالى

ًة ِممَّْن ُذكَِّر ِبآَیاِت َربِِّه َفَأْعَرَض َعْنَها َوَنِسَي َما َقدََّمْت َیَداُه ِإنَّا َجَعْلَنا َعَلى ُقُلوِبِهْم َأِكنَّ  َوَمْن َأْظَلمُ 
  ]٥٧: الكهف[ ]َأْن َیْفَقُهوُه َوِفي آَذاِنِهْم َوْقرًا َوإِْن َتْدُعُهْم ِإَلى اْلُهَدى َفَلْن َیْهَتُدوا ِإًذا َأَبًدا

 عن زید أبو وحكى صمت، :أي وقرا توقر) الواو بفتح( أذنه وقرت: یقال ،الثقل :والوقر
 إذا وموقرة موقر نخلة: منه یقال الحمل، والوقر فاعله، یسم لم ما على موقورة أذن: العرب
 بضم( الرجل وقر: منه ویقال الواو، بفتح وقورا كان إذا قرة ذو ورجل ،كثیر ثمر ذات كانت
  )٢(.أیضا) القاف بفتح( ووقر وقارا،) القاف

 عن محجوبة بأشیاء إلیها الحق خلوص عدم في شبهت ألن قلوبهم ؛تخییل هنا األكنةو 
 تلك جعل وأسند، الكنان یشبه شيء أحدهم قلب في ولیس تخییال، األكنة لها وأثبتت ،شيء
 فهم المنحرف، والتعقل الذمیمة الخصلة هذه على خلقهم ألنه ؛تعالى اهللا إلى قلوبهم في الحالة

 فلذلك الحق، تباعا من المنع لهم تخیر أهواءهم ولكن البشر، كسائر ألنهم ؛وٕادراك عقول لهم
  )٣(.حالهم یعلم اهللا أن مع باإلیمان مخاطبین كانوا
  :اللطائفو اللفتات : اً رابع

 یفهم وال له، یقول ما یسمع ال یصبح وأبغضه أحداً  كره إذا العبد أن في تعالى اهللا سنة بیان - ١
  .منه یسمع ما معنى

  .علیه یقبل من وینهى عنه، باإلعراض ویأمر الهدى عن ضعرِ یُ  من الشر دعاة شر - ٢
  )٤(.والجزاء البعث وٕانكار باهللا، الكفر األرض في الشر سبب - ٣
  
  

                                                           
  .)٢٩٠/ ٧( المنار تفسیر :انظر -  ١
  .)٤٠٤/ ٦( القرآنالجامع ألحكام  تفسیر :انظر -  ٢
  .)١٧٩/ ٧( والتنویر التحریر: انظر -  ٣
  .)٥٠/ ٢( للجزائري التفاسیر أیسر: انظر -  ٤
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اْلُكْفِر ِمَن الَِّذیَن َقاُلوا َیا َأیَُّها الرَُّسوُل َال َیْحُزْنَك الَِّذیَن ُیَسارُِعوَن ِفي  [:قال تعالى :اآلیة الرابعة
یَن َلْم آَمنَّا ِبَأْفَواِهِهْم َوَلْم ُتْؤِمْن ُقُلوُبُهْم َوِمَن الَِّذیَن َهاُدوا َسمَّاُعوَن ِلْلَكِذِب َسمَّاُعوَن ِلَقْوٍم آَخرِ 

  ]ا َفُخُذوُه َوإِْن َلْم ُتْؤَتْوُه َفاْحَذُرواَیْأُتوَك ُیَحرُِّفوَن اْلَكِلَم ِمْن َبْعِد َمَواِضِعِه َیُقوُلوَن ِإْن ُأوِتیُتْم َهذَ 
 ]٤١: المائدة[

  :سبب النزول: أوالً 
 r النَِّبيِّ  َعَلى ُمرَّ (: َقالَ  t َعاِزبٍ  ْبنِ  اْلَبَراءِ  َعنِ روى اإلمام مسلم في صحیحه 

 َنَعْم،: َقاُلوا ِكتَاِبُكْم؟، ِفي الزَّاِني َحدَّ  َتِجُدونَ  َهَكَذا: َفَقالَ  r َفَدَعاُهمْ  َمْجُلوًدا، )١(ُمَحمًَّما ِبَیُهوِديٍّ 
 َحدَّ  َتِجُدونَ  َأَهَكَذا ُموَسى، َعَلى التَّْورَاةَ  َأْنَزلَ  الَِّذي ِباهللاِ  َأْنُشُدكَ : َفَقالَ  ُعَلَماِئِهْم، ِمنْ  َرُجًال  َفَدَعا

 ِفي َكُثرَ  َوَلِكنَّهُ  الرَّْجَم، َنِجُدهُ  ُأْخِبْرَك، َلمْ  ِبَهَذا َنَشْدَتِني َأنَّكَ  َوَلْوَال  َال،: َقالَ  ِكتَاِبُكمْ  ِفي الزَّاِني
ِعیفَ  َأَخْذَنا َوإَِذا َتَرْكَناُه، الشَِّریفَ  َأَخْذَنا ِإَذا َفُكنَّا َأْشرَاِفَنا،  َتَعاَلْوا: ُقْلَنا اْلَحدَّ، َعَلْیهِ  َأَقْمَنا الضَّ
 َفَقالَ  الرَّْجِم، َمَكانَ  َواْلَجْلدَ  التَّْحِمیَم، َفَجَعْلَنا َواْلَوِضیِع، الشَِّریفِ  َعَلى ُنِقیُمهُ  َشْيءٍ  َعَلى َفْلَنْجَتِمعْ 

لُ  ِإنِّي اللُهمَّ : r اهللاِ  َرُسولُ  : َوَجلَّ  َعزَّ  اهللاُ  َفَأْنَزلَ  َفُرِجَم، ِبهِ  َفَأَمرَ  َأَماُتوُه، ِإذْ  َأْمَركَ  َأْحَیا َمنْ  َأوَّ
: َیُقولُ  )َفُخُذوهُ  َهَذا ُأوِتیُتمْ  ِإنْ ( َقْوِلهِ  ِإَلى )اْلُكْفرِ  ِفي ُیَسارُِعونَ  لَِّذینَ ا َیْحُزْنكَ  َال  الرَُّسولُ  َأیَُّها َیا(

  )٢(.)...َفاْحَذُروا ِبالرَّْجمِ  َأْفتَاُكمْ  َوإِنْ  َفُخُذوُه، َواْلَجْلدِ  ِبالتَّْحِمیمِ  َأَمَرُكمْ  َفِإنْ  r ُمَحمًَّدا اْئُتوا
  :جماليالتفسیر اإل: ثانیاً 

 من یلقى كان ما بسبب لنفسه وتقویة r للنبي تسلیة )الرَُّسولُ  َأیَُّها یا(: تعالى وقوله
 ما )َیْحُزْنكَ  الف( علیهم والظهور ،النصر وعدناك قد والمعنى إسرائیل، وبني المنافقین طوائف

 الذین المنافقین هؤالء من تسرَّع من تسرُّع یحزنك ال الرسولُ  أیها یا  )٣(.بقائهم خالل منهم یقع
 جحود إلى الیهود تسرُّعُ  وال بك، الكفرو  تكذیبك معتقدون وهم تصدیَقك، بألسنتهم یظهارون

 ُمعّزًیا وأخبره الردیئة، وأفعالهم الذَّمیمة بنعوتهم له ونعتهم صفتهم، وعزّ  جل وصف ثم ،نبّوتك
 والمآكل الحرامِ  استحالل أهلُ  أنَّهم بصدقه، علمهم مع إیاه، بتكذیبهم الحزن من یناله ما على له

َشى من الدنیئة والمطاعم الردیئة  وتحریف اهللا، على وكذبٍ  إفكٍ  أهل وأنهم والسُّْحت، الرُّ
   )٤(.لكتابه

                                                           
  .)١٣٢٧/ ٣(حاشیة صحیح مسلم : ، انظرالفحمة الحممة من الوجه مسود :أي) محمما( -  ١
  .)١٣٢٧/ ٣(  ١٧٠٠، كتاب الحدود، باب رجم الیهود أهل الذمة في الزنا، حمسلم صحیح -  ٢
 .)١٩٠/ ٢( العزیز الكتاب تفسیر في الوجیز المحرر: انظر -  ٣
  .)٣٠٩/ ١٠( البیان جامع: انظر  -٤
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َال َیْحُزْنَك الَِّذیَن ُیَساِرُعوَن ِفي اْلُكْفِر ِمَن الَِّذیَن َقاُلوا آَمنَّا ِبَأْفَواِهِهْم َوَلْم ( :وقوله تعالى
 )١(صوریا ابنُ  اآلیة هذه في دخل ممن كان یكون أن وجائزٌ  المنافقین من قومٌ " )ُقُلوُبُهمْ ُتْؤِمْن 

 بألسنتهم، اإلیمان وهؤالء أظهروا) ٣(".غیُرهما یكون أن وجائز )٢( لبابة أبو یكون أن وجائز
 وهؤالء وأهله، اإلسالم أعداء )َهاُدوا الَِّذینَ  َوِمنَ ( المنافقون هم وهؤالء منه، خاویة خراب وقلوبهم

 آَخِرینَ  ِلَقْومٍ  َسمَّاُعونَ  ِلْلَكِذبِ  َسمَّاُعونَ ( عنه منفعلون له، یستجیبون: أي )ِلْلَكِذبِ  َسمَّاُعونَ ( كلهم
 یتسمعون أنهم المراد: وقیل محمد، یا مجلسك  یأتون ال آخرین ألقوام یستجیبون: أي )َیْأُتوكَ  َلمْ 

 بعد من الكلم یحرفون( أعدائك من عندك یحضر ال ممن آخرین أقوام إلى وینهونه الكالم،
 إن یقولون( یعلمون وهم عقلوه ما بعد من ویبدلونه تأویله، غیر على یتأولونه: أي) مواضعه

  )٤().فاحذروا تؤتوه لم وٕان فخذوه هذا أوتیتم
 وأولى": الطبري قال ،آخرین لقوم السماعین للكذب السماعین في التأویل أهل واختلف

 لقوم السماعون هم للكذب، السماعین إن: قال من قولُ  بالصواب، عندي ذلك في األقوال
 ویجوز فدك َیُهود من لهم والمسموعُ  المدینة، یهود من كانوا أولئك یكون أن یجوز وقد ،آخرین

 الكذب َسِمعوا یهود، من قٍوم صفة من فهو كان، ذلك أيّ  أنه غیر ،غیرهم من كانوا یكون أن
 التحمیم التوراة في حكمها وأن محصنة، وهي فیهم بغت كانت التي المرأة حكم في اهللا على

   )٥(."والجلد
ُفونَ ( خیبر یهود: اآلخرون والقوم ،قریظة بنو: السماعون: وقیل  یمیلونه )اْلَكِلمَ  ُیَحرِّ

 ذا كان أن بعد مواضع بغیر فیهملونه فیها، تعالى اللَّه وضعه التي )َمواِضِعهِ  َبْعدِ  ِمنْ ( ویزیلونه
 َلمْ  َوإِنْ  به واعملوا الحق أنه واعلموا َفُخُذوهُ  مواضعه عن المزال المحرف هذا ُأوِتیُتمْ  ِإنْ  مواضع

  )٦(.والضالل الباطل فهو وٕایاه وٕایاكم َفاْحَذُروا بخالفه محمد وأفتاكم ُتْؤَتْوهُ 
 ولبني للمنافقین صفة یكون أن فیحتمل )ِلْلَكِذبِ  َسمَّاُعونَ (: قوله في المعنى وأما

 في سماعهم عبارة جاءت ولذلك ویقبلونه، بعض من بعضهم الكذب یسمع جمیعهم ألن ؛إسرائیل
                                                           

 الصحابة تمییز في إلصابة: انظر. .أسلم إنه: یقال الیهود، أحبار من وكان اإلسرائیلي صور ابن ویقال -  ١
)١١٥/ ٤(.  
 تمییز في اإلصابة. اسمه في مختلف بكنیته، مشهور. لبابة أبو األنصاري، المنذر عبد بشیر بن - ٢

  .)٤٤٣/ ١( الصحابة
  .)٣٠٨/ ١٠( البیان جامع -  ٣
  .)١١٣/ ٣( كثیر البن تفسیر القرآن العظیم: انظر -  ٤
  .)٣١١/ ١٠( البیان جامع -  ٥
  .)٦٣٢/ ١( التنزیل غوامض حقائق عن الكشاف: انظر -٦
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 )ِلْلَكِذِب ( :تعالى وقوله المسموع، ذلك من ویستزیدون یقبلون أنهم المراد وٕاذ المبالغة، صیغة
 علیك یكونوا أن أجل من أقوالك منك سماعون یرید أن ویحتمل ِلْلَكِذبِ  َسمَّاُعونَ  یرید أن یحتمل
  )١(.كذبا أضعافها الكلمة مع ویزیدوا حدیثك وینقلوا

 بعد من أو مواضعه، في موضوعا كونه بعد من )مواضعه بعد من(: قوله ومعنى 
 یقولون(: قولهو  ،معناه حیث من أو لفظه، حیث من فیها اهللا وضعه التي مواضعه في وضعه

 مبتدأ خبر أو لقوم، صفة أو مستأنفة، أو یحرفون، ضمیر من حالیة جملة )فخذوه هذا أوتیتم إن
 الكالم هذا محمد جهة من أوتیتم إن :أي: المحرف الكالم إلى هذا: بقوله واإلشارة محذوف،

    )٢(.به والعمل قبوله من فاحذروا بغیره جاءكم بل تؤتوه لم وٕان به واواعمل فخذوه حرفناه الذي
َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا َال َتتَِّخُذوا ِبَطاَنًة ِمْن ُدوِنُكْم َال َیْأُلوَنُكْم َخَباًال  [:قال تعالى :ةالخامساآلیة 

ِإْن َیاِت َودُّوا َما َعِنتُّْم َقْد َبَدِت اْلَبْغَضاُء ِمْن َأْفَواِهِهْم َوَما ُتْخِفي ُصُدوُرُهْم َأْكَبُر َقْد َبیَّنَّا َلُكُم اْآل 
  ]١١٨: آل عمران[ ]ُكْنُتْم َتْعِقُلونَ 

   :سبب نزول اآلیة: الً و أ
 یهود من رجاال یواصلون المسلمین من رجال كان( :قال أنه t عباس ابن عنروي 

 تخوف مباطنتهم عن ینهاهم فیهم اهللا فأنزل الجاهلیة في والحلف الجوار من بینهم كان لما
   )٣()علیهم الفتنة
  :اآلیة لما قبلهامناسبة : ثانیاً 

 والمشركین الكتاب أهل من الكافرین صفات بیان في السابقة اآلیات كانت لقد
 عقد من للمؤمنین تحذیر اآلیات وهذه .وثوابهم المؤمنین أحوال بیان وفي اآلخرة، في وعقوباتهم
 واالطالع األسرار، تسرب إلى تؤدي ألنها ؛والمنافقین الكافرین مع العمیقة والصداقات الصالت

 األمة كیان على تؤثر مخاطر إلى ویؤدي بكتمانه، المصلحة تقضي مما المسلمین، أحوال على
 أمة كل شأن العلیا، العامة المصالح وحمایة والتعقل الحكمة غایة في التحذیر وهذا اإلسالمیة،

 ،والعهود ،والصداقات ،القرابات تكون أن یصح وال، خواصها إال أسرارها على تمنتؤ  ال
 والثقة الصالت توطید في سببا ذلك وغیر ،والمصاهرة ،والرضاع ،والجوار ،والمحالفات

  )٤(.باألعداء

                                                           
  ).١٩٢/ ٢(المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز : انظر -  ١

  ).٢/٤٨(فتح القدیر للشوكاني : انظر -  ٢

  .)٤٥ /١( النقول لباب -  ٣
  .)٥٥/ ٤( للزحیلي المنیر التفسیر: انظر -  ٤
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  :جماليالتفسیر اإل: ثالثا
 یقول) َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا َال تَتَِّخُذوا ِبَطاَنًة ِمْن ُدوِنُكْم َال َیْأُلوَنُكْم َخَباًال : (وقوله تعالى

 وما سرائرهم على یطلعونهم: أي بطانة، المنافقین اتخاذ عن المؤمنین عباده ناهیا وتعالى تبارك
 في یسعون: أي خباال المؤمنین یألون ال وطاقتهم بجهدهم والمنافقون ألعدائهم، یضمرونه
 یعنت ما ویودون والخدیعة، المكر من یستطیعونه وبما ممكن، بكل یضرهم وما مخالفتهم
 ذكر، ما على المؤمنین عداوة في كانوا بمن خاص والنهي) ١(.علیهم ویشق ویخرجهم المؤمنین

  )٢(.سبیال ذلك إلى استطاعوا ما ألمرهم وٕافسادا خباال یألونهم ال أنهم وهو

  :منها وأسباب النهي هنا عدیدة 
  .ذلك استطاعوا ما أموركم، وٕافساد إضراركم في یقصرون ال - ١
  .ودنیاكم دینكم في بكم والهالك والمشقة الضرر إلحاق یتمنون - ٢
 ویكذبون اللسان، وفلتات الوجوه صفحات وعلى الكالم أثناء والبغضاء العداوة لكم یظهرون - ٣

  .ونبیكم كتابكم
  )٣(.یظهرون مما وأكثر أشد وأهله لإلسالم والبغضاء والحقد الحسد من صدورهم تخفي ما - ٤

 َبَعثَ  َما(: َقالَ  r النَِّبيِّ  َعنِ   tالُخْدِريِّ  َسِعیدٍ  وقد ورد في أهمیة البطانة ما رواه َأُبو
، ِمنْ  اللَّهُ  هُ  ِباْلَمْعُروفِ  تَْأُمُرهُ  ِبَطاَنةٌ : ِبَطاَنتَانِ  َلهُ  َكاَنتْ  ِإالَّ  َخِلیَفٍة، ِمنْ  اْسَتْخَلفَ  َوالَ  َنِبيٍّ  َوَتُحضُّ

هُ  ِبالشَّرِّ  تَْأُمُرهُ  َوِبَطاَنةٌ  َعَلْیِه،   )٤(.)َتَعاَلى اللَّهُ  َعَصمَ  َمنْ  َفاْلَمْعُصومُ  َعَلْیِه، َوَتُحضُّ

  :المعنى اللغوي: اً رابع
 یستبطنون الذین خاصته: الرجل وبطانة والجمع، الواحد به یسمى مصدر،": لبطانةوا 

 كان إذا: وبطانة بطونا یبطن بفالن، فالن وبطن الظهر، خالف هو الذي البطن :وأصله أمره،
   )٥(".به خاصا

ذِلَك ِلَمْن َخِشَي  [:تعالى وقوله شاقة، :أي: عنوت ،المرء یلقاه والمكروه المشقة: والعنت
   )٦(.اإلرب ملك في وٕاما الزنا في إما المشقة معناه] ٣٥: النساء[ ]اْلَعَنتَ 

                                                           
  .)١٠٦/ ٢( كثیر البن تفسیر القرآن العظیم :  انظر -  ١
  .)١٤٤ /١( الرحمن الكریم تیسیر، )٦٧/ ٤( المنار تفسیر: انظر -  ٢
 .)٥٦/ ٤( للزحیلي المنیر التفسیر: انظر -  ٣
  .)٧٧/ ٩( ٧١٩٨، كتاب األحكام، باب بطانة اإلمام وأهل مشورته، ح البخاري صحیح -  ٤
  .)٤٣٠/ ١( للشوكاني القدیر فتح -  ٥
  .)٤٩٦/ ١( العزیز الكتاب تفسیر في الوجیز المحرر: انظر -  ٦
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 الح قد: أي )أكبر صدورهم تخفي وما أفواههم من البغضاء بدت قد: (وقوله تعالى
 من صدورهم في علیه مشتملون هم ما مع العداوة، من ألسنتهم وفلتات وجوههم، صفحات على

  ) ١(.عاقل لبیب على مثله یخفى ال ما وأهله، لإلسالم البغضاء
 تبدو الذي المتستر فوق فهم باألقوال، یعني )َأْفواِهِهمْ  ِمنْ  اْلَبْغضاءُ  َبَدِت  َقدْ (ومعنى  
 في وثرثرتهم شدقهم إلى إشارة األلسنة دون بالذكر األفواه تعالى وخص ،عینیه في البغضاء
   )٢(.هذه أقوالهم

 على وتصغیره ،أفواه على جمعه ذلك على یدل هاء فالمه فوه وأصله فم جمع: واألفواه
 من خامرهم لما ألنهم كالمهم؛ في البغضاء ظهرت قد أنها: والمعنى )٣(فوهي إلیه والنسبة فویه
 أما ،بالتكذیب وصرحوا التقیة، فتركوا صدورهم، في ما ألسنتهم أظهرت والحسد البغض شدة

 عن یكشف ما ألسنتهم فلتات من یظهر فكان: المنافقون وأما ،واضح ذلك في فاألمر :الیهود
 مما أقل اللسان فلتات ألن )أكبر صدورهم تخفي وما(: حالهم لبیان الجملة وهذه ،طویتهم خبث
  )٤(.جدا قلیلة الصدور في ما إلى بالنسبة الفلتات تلك بل الصدور، تكنه

 اتخاذهم عن نهاهم الذین هؤالء صدور": أي) َأْكَبرُ  ُصُدوُرُهمْ  ُتْخِفي َوَما(: تعالى قولهو 
 من بألسنتهم لكم بدا قد مما أكبر: أي )أكبر: (وقوله ،المؤمنون أیها عنكم فتخفیه بطانة،
 مما أكثر البغضاء من یبطنون بأنهم وٕاعالم إخباروهذا  )٥(."وأعظم البغضاء من أفواههم

  )٦(.بأفواههم یظهرون
 البطانة هذه نوایا سوء دالئل بمعنى واآلیات )َقْد َبیَّنَّا َلُكُم اْآلَیاِت ِإْن ُكْنُتْم َتْعِقُلونَ (: وقوله    

 على األمة هذه یربي القرآن یزل ولم ]٧٥: الحجر[ ]ِإنَّ ِفي َذِلَك َآلَیاٍت ِلْلُمَتَوسِِّمینَ [: قال كما
 التشریع، في: أحوالها سائر في أسبابها من المسببات وتعرف واالستدالل، الفكر، إعمال

 كنتم إن(: قال وتوسم، فراسة آیات اآلیات هذه ولكون، وفطنة علم أمة لینشئها والمعاملة
 بینا قد( وجملة ،والفقه العلم من أعم العقل ألن تفقهون؛ أو تعلمون كنتم إن: یقل ولم )تعقلون

  )٧(.مستأنفة )اآلیات لكم

                                                           
  .)١٠٨/ ٢( كثیر القرآن العظیم ابن تفسیر: انظر -  ١
  .)٤٩٦/ ١( العزیز الكتاب تفسیر في الوجیز المحرر: انظر -  ٢
  .)٧٦/ ٢( الكریم الكتاب مزایا إلى السلیم العقل إرشاد -  ٣
  .)٤٣١/ ١( للشوكاني القدیر فتح: انظر -  ٤
  .)١٤٧/ ٧( البیان جامع -  ٥

  .)١٨١/ ٤( الجامع ألحكام القرآن: انظر -  ٦
  .)٦٤/ ٤( والتنویر التحریر: انظر -  ٧
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  :اللطائفو اللفتات : اً خامس
 الدولة أسرار على إطالعهم وحرمة ،عامة الكفر أهل من وأصدقاء مستشارین اتخاذ حرمة" - ١

  .الكبیر الضرر من ذلك في لما أعدائهم على المسلمون یخفیها التي واألمور اإلسالمیة،
  .الكافرین على وفضلهم المؤمنین رحمة بیان - ٢
  .للمسلمین والفساد الشر إرادة من یحملونه وما الكافرین نفسیات بیان - ٣
  )١(."للكافرین الخوف إظهار وعدم والتجلد الصبر في تكمن ومكرهم الكفار كید من الوقایة - ٤

َخْلٍق َجِدیٍد ُأوَلِئَك َوإِْن َتْعَجْب َفَعَجٌب َقْوُلُهْم أَِإَذا ُكنَّا ُترَاًبا أَِإنَّا َلِفي  [:قال تعالى: اآلیة السادسة
: الرعد[ ]نَ الَِّذیَن َكَفُروا ِبَربِِّهْم َوُأوَلِئَك اْألَْغَالُل ِفي َأْعَناِقِهْم َوُأوَلِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفیَها َخاِلُدو

٥[  
  :مناسبة اآلیة لما قبلها: أوالً 
 أن للناس لیثبت قدرته، على واألرضیة الّسماویة األدلة الّسابقة اآلیات في تعالى اهللا أقام"    
 ألن موته؛ بعد اإلنسان بإعادة وافیة تكون ال كیف العظیمة، األشیاء بهذه وافیة قدرته كانت من

َوَلْم َیَرْوا أ [:كقوله تعالى األضعف األقل على باألولى قادر فإنه األكمل، األقوى على القادر
َواْألَْرَض َوَلْم َیْعَي ِبَخْلِقِهنَّ ِبَقاِدٍر َعَلى َأْن ُیْحِیَي اْلَمْوَتى َبَلى ِإنَُّه  َأنَّ اللََّه الَِّذي َخَلَق السََّمَواتِ 

 وأتبعه والقیامة، للبعث المشركین إنكار هنا حكى ثم ]٣٣ :األحقاف[] َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدیرٌ 
  )٢(."للتعجیز حسیة آیات إنزال بطلباتهم وأردفه العذاب، استعجالهم وهي أخرى حماقة بحكایة

  :جماليالتفسیر اإل: ثانیاً 
 مع المعاد بأمر المشركین هؤالء تكذیب من )تعجب وٕان(: rمحمد  لرسوله تعالى یقولو     
 ما ومع یشاء، ما على القادر أنه على خلقه في ودالالته ،سبحانه اهللا آیات من یشاهدونه ما

 هذا بعد هم ثم مذكورا، شیئا تكن لم أن بعد فكونها األشیاء، خلق ابتدأ أنه من به یعترفون
 كذبوا مما أعجب هو ما وشاهدوا اعترفوا وقد جدیدا، خلقا العالمین سیعید أنه في خبره یكذبون

 خلق أن ،وعاقل عالم كل علم وقد )جدید خلق لفي أئنا ترابا كنا أئذا(: قولهم من فالعجب به،
 إنكارهم وٕان) ٣(.علیه سهلة فاإلعادة الخلق بدأ من وأن الناس، خلق من أكبر واألرض السموات

 قادر ،والثمار واألرض السموات في ما إنشاء على قدر الذي فإن منه، یتعجب أن حقیق للبعث
   )٤(.موتهم بعد الخلق إنشاء على

                                                           
  .)٣٦٨/ ١( للجزائري التفاسیر أیسر -  ١
  .)١١١/ ١٣( للزحیلي المنیر التفسیر -  ٢
 .)٤٣٢/ ٤( كثیر القرآن العظیم البن تفسیر: انظر -  ٣
 .)٤٠٠/ ١( التنزیل لعلوم التسهیل: انظر -  ٤
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 أهل فهم الحق عن وٕاعراضهم جهالتهم من محمد یا تعجب وٕان :أي للكفرة توبیخ آیة هذهو "    
  )١(." جدیدا خلقا ترابا كوننا بعد أنعود:  قولهم وغریب وعجب لذلك،

 منه المتعجب لمعرفة ؛)إن تعجب فعجب قولهم(  التشویق هو هذا فائدةویرى الباحث أن     
 صالح ذلك قولهم أن المقصود ألن ؛للتنویع فعجب: قوله في فالتنكیر ولذلك نحوه، أو له تهویال

  .التشویق من بالشرط التعلیق أفاده لما تبعا بابه في التعظیم معنى یفید هو ثم منه، للتعجیب
 التكوین إلى بالقطع المهیأ: والجدید العادة، عن سببه خفي بما النفس تغیر: والعجب      
 ال فیمن خیر ال: قیل وقد: )٢(الرماني قال القطع الصفة وأصل األعمال، في التصریف قبل

 غیر من تعجبوا فالكفار: یعني عجب، غیر من یتعجب من منه وأرذل العجب، من یتعجب
  )٣(.عجب

 أن بعد جدید خلق في یكونون ال بأنهم موقنون ألنهم إنكاري؛ )ترابا كنا أإذا( في واالستفهام    
: كونهم وهما أمرین، مجموع عن االستفهام معنى في فهو عنهم المحكي والقول ترابا، یكونوا
  )٤(.واإلحالة العجب ذلك من والمقصود ثانیة، خلقهم وتجدید ترابا،
 یوم أعناقهم إلى مشدودة أیمانهم في السالسل: أي )َأْعناِقِهمْ  ِفي اْألَْغاللُ  َوُأولِئكَ : (وقوله    

 ذلك على القدرة مغلول خالقهم جعلوا كما األمور هذه في النظر عن أفكارهم غّلوا ألنهم ؛القیامة
  )٥(.الحكیم القادر وهو
  :المعنى اللغوي: اثالث
 في األعناق وذكرت )٦(العنق إلى الیدان به تشد حدیدي طوق وهو: لغِ  جمع اْألَْغاللُ و       
 المادة لسیطرة أنهم ذلك معنویة األغالل أن یفید ما الكالم وفي الغل، وجود لتأكید ؛اآلیة في

 هذه إلى أدَّاهم بالغیب فالكفر األغالل، هذه عن ینفصلون َال  أغاللها في كأنهم كانوا علیهم
 لنفوسهم المادة استغراق في حالهم شبهت استعارة، الكالم ففي أمرهم، من للعجب المثیرة الحال
 ترشیح) َأْعَناِقِهمْ (و األغالل، هذه سیطرة تحت إال یتحرك فال عنقه، في الغل وضع من بحال

                                                           
  .)٢٩٥/ ٣( العزیز الكتاب تفسیر في الوجیز المحرر -  ١
، النحاة كبار من. مفسر معتزلي باحث: الرماني الحسن أبو اهللا، عبد بن علي بن عیسى بن عليهو  - ٢

  .)٣١٧/ ٤( للزركلي األعالم: انظر .مصنف مئة نحو له. ببغداد ووفاته ومولده سامراء، من أصله
  .)٢٨٢/ ١٠( والسور اآلیات تناسب في الدرر نظم: انظر -  ٣
  .)٦/ ٥( الكریم الكتاب مزایا إلى السلیم العقل إرشاد، )٩٠/ ١٣( والتنویر التحریر: انظر -  ٤
  ).٢٥٩/ ٦(محاسن التأویل : انظر -  ٥
  .)١١١/ ١٣( للزحیلي المنیر التفسیر: انظر -  ٦
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 جهنم، إلى بها یساقون حدید من أغالل في یكونون أنهم وهو ،آخر تخریج وهناك، لالستعارة
  )١(.خالدون فیها هم النار أصحاب أنهم ذلك بعد وتعالى سبحانه أكد وقد
 عن كنایة وذلك منها، بعض على أنها باعتبار ظروفاً  األعناق جعل )عناقاأل( :وقوله      

 المهدد لقدرة فهي اآلن، مشاهدة األغالل تكن لم وٕان بكفرهم :أي )أعناقهم في(: فقال ضیقها،
 إلى بها المغلول یقاد كما أسبابها من علیهم قدر لما منقادون وهم موجودة، كأنها الفعل على بها
    )٢(.قائده یرید ما
 المخلد بالعذاب التهدید منه والمراد )خالدون فیها هم النار أصحاب وأولئك( :تعالى قولهو     

  )٣(.المؤبد
  :یأتي ما اآلیات من یفهمو 
 ؛التعجب علیه یجوز وال یتعجب، ال تعالى واهللا الّشدید، للعجب مدعاة والقیامة البعث إنكار - ١

  .والمؤمنون نبیه منه لیتعجب ؛ذلك تعالى ذكر وٕانما أسبابه، تخفى بما الّنفس في تغیر ألنه
 الخبر، في والصدق ،والعلم ،اإللهیة القدرة إلنكاره كافر، فهو والقیامة، البعث أنكر من - ٢

  .الّنار في خالد وهو والّسالسل، باألغالل جهنم إلى ویساق
 َأْعناِقِهْم، ِفي اْألَْغاللُ  َوُأولِئكَ  ِبَربِِّهْم، َكَفُروا الَِّذینَ  ُأولِئكَ : البعث لمنكري ثالثة أوصاف فهذه

  .خاِلُدونَ  ِفیها ُهمْ  النَّارِ  َأْصحابُ  َوُأولِئكَ 
 ال بالخلود الموصوفون هم :أي )خاِلُدونَ  ِفیها ُهمْ (: اآلیة بهذه للكفار إال لیس المخلد العذاب - ٣

 ،الزور وشهادة ،كالقتل العظام، الجرائم یرتكبون الذین المسلمین من الكبائر أهل أما غیرهم،
  )٤(.الّنار في یخلدون فال الوالدین، وعقوق

َوأَْلِسَنَتُهْم ِإْن َیْثَقُفوُكْم َیُكوُنوا َلُكْم َأْعَداًء َوَیْبُسُطوا ِإَلْیُكْم َأْیِدَیُهْم [: قال تعالى :اآلیة السابعة
  ]٢: الممتحنة[ ]ِبالسُّوِء َوَودُّوا َلْو َتْكُفُرونَ 

  :جماليالتفسیر اإل: أوالً 
 بالموّدة، إلیهم المؤمنون أیها تسّرون الذین هؤالء إن یثقفكم" )َیْثَقُفوُكمْ  ِإنْ (: تعالى هقول  
 وال العداوة، خالصي َأْعداءً  َلُكمْ  َیُكوُنوا منكم ویتمكنوا بكم یظفروا ٕان، و )٥("وأعداء حرًبا لكم یكونوا

 لو وتمنوا والشتم، بالقتال )ِبالسُّوءِ  َوَأْلِسَنَتُهمْ  َأْیِدَیُهمْ  ِإَلْیُكمْ  َوَیْبُسُطوا( ،أنتم كما أولیاء لكم یكونوا وال
                                                           

  .)٣٨٩٩/ ٧( التفاسیر زهرة: انظر -  ١
  .)٢٨٣/ ١٠( والسور اآلیات تناسب في الدرر نظم:  انظر -  ٢
  .)١٠/ ١٩( الكبیر التفسیر أو الغیب مفاتیح: انظر -  ٣
  .)١١٥/ ١٣( للزحیلي المنیر التفسیر: انظر -  ٤
 .)٣١٦/ ٢٣( البیان جامع -  ٥
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 ونحوه ألنفسكم ومغالطة منكم عظیم خطأ ومناصحتهم أمثالهم مودة فإذن دینكم، عن ترتدون
   )١(.]١١٨: عمران آل[ ]َخباًال  َیْأُلوَنُكمْ  ال[ :تعالى قوله
  :المعنى اللغوي: ثانیاً 
ْمحُ  وفعله، الشيء إدراك في الحذق الثقف وأصل"   مُ  اْلُمثَقَّفُ  َوالرُّ  ثُمَّ : الرَّاِغبُ  َقالَ ، اْلُمَقوَّ

ْدَراكِ  ِفي َفُیْسَتْعَملُ  ِبهِ  ُیَتَجوَّزُ   ]َثِقْفُتُموُهمْ  َحْیثُ  َواْقُتُلوُهمْ [: تعالى قال ،ثََقاَفةٌ  َمَعهُ  َتُكنْ  َلمْ  َوإِنْ  اْإلِ
  )٢(."]٥٧: األنفال[ ]اْلَحْربِ  ِفي َتْثَقَفنَُّهمْ  َفِإمَّا[: وقال ،]١٩١: البقرة[

 َوَأْلِسَنَتُهمْ ( بالسیف، أیدیهم :أي والتعذیب، بالقتل )َأْیِدَیُهمْ  ِإَلْیُكمْ  َوَیْبُسُطوا: (وقوله تعالى  
  )٣(.بالشتم: يأ )ِبالسُّوءِ 

 وهو ضده وتشبیه والطویل، بالواسع الكثیر تشبیه من شاع لما لإلكثار مستعار: والبسط  
 مثل یضر الذي الید عمل: هنا به والمراد ،عملها من اإلكثار الید فبسط ذلك، بضد القبض
   )٤(.والتهكم الشتم مثل یؤذي الذي اللسان وعمل والطعن، ،والتقیید ،الضرب

 من وال بالسوء أیدیهم من تسلموا ولن أعداء، لكم یكونوا وصادفوكم بكم یظفروا إنفهؤالء "  
  )٥(."القبیح وذكر بالذمّ  ألسنتهم

 قبل ودادتهم بتحقیق لإلیذان الماضي وصیغة ارتدادكم تمنوا :أي )َوَودُّوا َلْو َتْكُفُرونَ ( :وقوله  
 الشرط، جواب على معطوف هذاو  )٦(.األفاعیل بكم ویفعلوا علیكم حربا یكونوا "أیضا یثقفوهم أن
 رجوعهم وودوا ارتدادهم تمنوا أنهم :والمعنى ،حیان أبو هذا ورجح والجزاء، الشرط جملة على أو

   )٧(.الكفر إلى
 فكیف ودنیاكم، دینكم في وأذى ضر كل لكم یودون هؤالء إن: كأن اهللا یقول :والخالصة  
 وال عقل، إلیه یرشد ال مما فهذا اإلخاء، عرا وتوثقون المودة، حبال إلیهم تمدون هذا بعد بكم

  .یناصحونكم ال فإنهم تناصحوهم فال ،دین إلیه یهدى

                                                           
  .)٥١٣/ ٤( التنزیل غوامض حقائق عن الكشاف: انظر -  ١
 .)٨٣/ ٨( بالقرآن القرآن إیضاح في البیان أضواء -  ٢
 /١( للواحدي الوجیز، )٢٩٢/ ٩( القرآن تفسیر عن والبیان الكشف، )٤٣٦/ ٣( العلوم بحر: انظر -  ٣

  .)٤١٤/ ٥( السمعاني تفسیر، )١٠٨٨
  .)١٤٠/ ٢٨( والتنویر التحریر: انظر -  ٤
 .)٥٧٠/ ٣( القشیري تفسیر=  اإلشارات لطائف -  ٥
 .)٦٣/ ٢٨( المراغي تفسیر، )٢٣٦/ ٨( الكریم الكتاب مزایا إلى السلیم العقل إرشاد: انظر -  ٦
  .)٢٥١/ ٥( للشوكاني القدیر فتح: انظر -  ٧
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ثَاِنَي ِعْطِفِه ِلُیِضلَّ َعْن َسِبیِل اللَِّه َلُه ِفي الدُّْنَیا ِخْزٌي َوُنِذیُقُه َیْوَم [ :قال تعالى: ثامنةاآلیة ال
ٍم ِلْلَعِبیدِ * اْلِقَیاَمِة َعَذاَب اْلَحِریِق    ]١٠-٩: الحج[ ]َذِلَك ِبَما َقدََّمْت َیَداَك َوَأنَّ اللََّه َلْیَس ِبَظالَّ

  :القراءات: أوالً 
 )لَیضل( الیاء بفتح ورویس البصريأبو عمرو و  )ابن كثیر( المكي قرأ ):لیضل: (قوله      

  )١(.)لُیضل( بضمها وغیرهم
  :جماليالتفسیر اإل: ثانیاً 
 )٣(.تكبرا الحق عن یعرض: )٢(جریج ابن وقال عنقه، الوى: أي )عطفه ثاني(: تعالى وقوله  
 متقاربات األقوال وهذه" :واختلفت األقوال في ذلك، لكن الراجح كما یقول الطبري )٣(.تكبرا

 عنه عنقه وّلي عنه مستكبر هو عما اإلعراض شأنه فمن استكبار ذا كان من أن وذلك المعنى،
 بغیر اهللا في المخاصم هذا وصف اهللا إن: یقال أن ذلك في القول من والصواب، واإلعراض

 له یقال ما یسمع ولم عنه عنقه لوى داعیه، عن أعرض اهللا، إلى ُدعي إذا كبره من أنه علم
  )٤(."استكبارا

  :المعنى اللغوي: ثالثاً 
 یرید التي الجهة إلى فرسه رأس لیدیر لواه إذا فرسه، عنان ثنى: یقال ،الشيء لي: والثني  

 الكبر عن عبارةوهو  جیده لوى: ویقال ،اإلمالة على الثني أیضا ویطلق ،إلیها یوجهه أن
 على تنطبق الصفة وهذه الذكر، عن اإلعراض عن: وقیل ،الجید ولىّ  الخدّ  كتصعیر والخیالء،

   )٥(.هنا المراد إنه قیل فلذلك جهل أبي حالة
 یعطفه الذي الموضع وهو وشمال یمین عن جانباه: الرجل وعطفا الجانب،: والعطف  

 آَیاُتَنا َعَلْیهِ  ُتْتَلى َوإَِذا[ :تعالى قوله نظیره الشيء، عن اإلعراض عند ویمیله یلویه أي اإلنسان
: تعالى وقال ]٧: لقمان[ ]أَِلیمٍ  ِبَعَذابٍ  َفَبشِّْرهُ  َوْقرًا أُُذَنْیهِ  ِفي َكَأنَّ  َیْسَمْعَها َلمْ  َكَأنْ  ُمْسَتْكِبرًا َولَّى
ْوا اللَّهِ  َرُسولُ  َلُكمْ  َیْسَتْغِفرْ  َتَعاَلْوا َلُهمْ  ِقیلَ  َوإَِذا[  ]ُمْسَتْكِبُرونَ  َوُهمْ  َیُصدُّونَ  َورََأْیَتُهمْ  ُرُءوَسُهمْ  َلوَّ
 عما وجهه یرد الكبر صاحب أن وذلك ،المعرض المتكبر عن عبارةوكل هذا  ]٥: المنافقون[

                                                           
  .)٢١٣ /١( المتواترة العشر القراءات في الزاهرة البدور: انظر -  ١
أحد العلماء الفقهاء وقراء القرآن، ورواة الحدیث، وهو من تابعي  العزیز عبد بن الملك عبد هو ُجَریج ابن -  ٢

  )١١٩/ ٢( للزركلي األعالم: انظر. التابعین
  . )٣٢٥/ ٣( ،  معالم التنزیل في تفسیر القرآن)٤٢٣/ ٣( السمعاني تفسیر: انظر -  ٣
  .)٥٧٤/ ١٨( البیان جامع -  ٤
 الوجیز المحرر، )١٤٦/ ٣( التنزیل غوامض حقائق عن الكشاف ،)٢٠٨/ ١٧( والتنویر التحریر: انظر - ٥

  .)١٠٩/ ٤( العزیز الكتاب تفسیر في
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 هي وهذه ،عطفه ویثني ،عنقه ویلوي ،صفحته ویولي ،خده یصعر وجهه یرد فهو ،عنه یتكبر
    )١(.المفسرین عبارات

 الحق عن معرضا علم بغیر اهللا في المشرك هذا یجادل: أي) اللَّهِ  َسِبیلِ  َعنْ  ِلُیِضلَّ ( وقوله  
 الدُّْنَیا ِفي َلهُ (: وقوله عنه، ویستزلهم ،له هداهم الذي دینهم عن باهللا المؤمنین لیصدّ  استكبارا؛

 بأیدي والمهانة ،والذل ،القتل وهو خزي، الدنیا في علم بغیر اهللا في المجادل لهذا: أي) ِخْزيٌ 
  )٢(.بدر یوم بأیدیهم اهللا فقتله وتوبیخا تقریعا هذا له یقال: أي المؤمنین،

 الباطل الجدال على باإلقبال منه المتمكن الهدى عن إعراضه أن على )لَیضل( :وقوله    
 هي هنا الالمو  )٣(.بدر یوم أصابه ما وهو )خزي الدنیا في له( الضالل، إلى الهدى من خروج

 لما مبینة مستأنفة )خزي الدنیا في له( وجملة لجداله، غایة ضالله جعل كأنه العاقبة، الم
 من الدنیا في العقوبة من یناله بما وذلك الذل،: والخزي ،العقوبة من جداله بسبب له یحصل
 یوم في وقع كما القتل هو الدنیوي الخزي: وقیل ،الناس ألسن على الذكر وسوء المعجل العذاب

: بقوله واإلشارة المحرقة، النار عذاب: أي )الحریق عذاب القیامة یوم ونذیقه( :، وقولهبدر
  )٤(.واألخروي الدنیوي العذاب من تقدم ما إلى )ذلك(

 بتنعیمه استدراجه زمن طال وٕان وذل إهانة :أي" )خزي الدنیا في له: (وقوله تعالى    
 یوم( العظمة من لنا بما :أي )ونذیقه( وضعه إال الدنیا من شیئاً  یرفع ال أن اهللا على حق"

 بألم یحس بجعله أي )الحریق عذاب( الموت بعد باإلحیاء الخالئق فیه یجمع الذي )القیامة
 ویقال بالباطل، بجداله المهتدین قلوب أحرق كما بالشيء الذائق یحس كما بالحریق العذاب
   )٥(".مجازاً  أو حقیقة
 من نفسه قدمت ما هو الدارین عذاب في السبب :أي )یداك قدمت بما ذلك: (وقوله تعالى  
 آلتا هما إذ الیدین إلى التقدیم ونسب، الكسب آلة الید ألن ؛بالید عنها وكنى والتكذیب الكفر

 ؛الید إلى األعمال تضیف أن العرب عادة جرتو  بهما، تزاول األفعال أكثر هماألنو  ؛االكتساب
 فقیل )َیداكَ ( :قوله على الوقف في واختلف ،أنكأ إلیهما یؤدي ما وٕاضافة العمل، أكثر آلة ألنها

 بمعنى یجوز :وقیل بجرائمك فیك العدل هو اللَّهَ  َوَأنَّ  :أي )اهللا وبأن(: التقدیر ألن ؛یجوز ال

                                                           
  .)٣٩٩/ ٥( كثیر البن تفسیر القرآن العظیم، )٣٢٥/ ٣( معالم التنزیل في تفسیر القرآن: انظر -  ١
 .)٣٩٩/ ٥( كثیر البن تفسیر القرآن العظیم، )٥٧٤/ ١٨( البیان جامع: انظر -  ٢
  .)٦٦/ ٤( التأویل وأسرار التنزیل أنوار: انظر -  ٣
  .)٥٢٠/ ٣( للشوكاني القدیر فتح: انظر -  ٤
  .)١٥/ ١٣( والسور اآلیات تناسب في الدرر نظم -  ٥
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مٍ  َلْیَس  تعالى اهللا أن( واألمر  الخزي ذلك القیامة یوم له یقال :أي القول إرادةبمعنى  أو، )ِبَظالَّ
   )١(.والمعاصي الكفر من اقترفته ما بسبب ،والتعذیب

 ذنب بغیر لعبیده بمعذب لیس تعالى أنه واألمر :أي )للعبید بظالم لیس اهللا وأن: (وقوله  
  )٢(.قطعا بظلم لیس ذنب بغیر تعذیبهم أن مع ،الظلم بنفي ذلك عن والتعبیر ،قبلهم من

  :اللطائفو اللفتات : رابعاً 
  .)٣("مؤمن من أو كافر من وسواء والخیالء الكبر ذم" - ١
   .ل اهللا عزوجل لعبادهعد - ٢

 الكبر فیها صورة الناس من الصنف لهذا صورة یرسم هذا التعبیرأن  :والخالصة  
 إنما یضل، بأن یكتفي وال والكبر ،بالعجرفة هذا عن فیعوض حق إلى یستند ال فهو المتعجرف

 یحطم في الدنیا أن بد وال ُیقمع، أن بد ال المضل الضال الكبر الضالل، وهذا على غیره یحمل
 حتى المضلین الضالین المتعجرفین المتكبرین یدع ال واهللا تعالى، للكبر المقابل هو فالخزي
 أعظم، الخزي لیكون ؛أحیانا یمهلهم إنما ،حین بعد ولو وینكسها الزائفة الكبریاء تلك یحطم

   .وأوجع أشد فهو اآلخرة عذاب أما ،أوقع والتحقیر
 في له( :تعالى قوله كان محالة ال بمكة نزل مما سبقت التي ونظیرتها اآلیة هذه كانت وٕاذ"  
  )٤(."القرآن معجزات من وهو بالغیب اإلخبار من )خزي الدنیا

ُیِریُدوَن َأْن ُیْطِفُئوا ُنوَر اللَِّه ِبَأْفَواِهِهْم َوَیْأَبى اللَُّه ِإالَّ َأْن ُیِتمَّ ُنورَهُ [ :قال تعالى :عةاآلیة التاس
  ]٣٢: التوبة[ ]َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُرونَ 

  :جماليالتفسیر اإل: أوالً 
 وتكذیبهم بألسنتهم اهللا دین یبطلوا: أي )بأفواههم اهللا نور یطفؤا أن یریدون: (وقوله تعالى  
 جدالهم بمجرد تكذیبا، بألسنتهم القرآن یردوا أن یریدون: أي القرآن، النور: )٥(الكلبي وقال ،إیاه

 ال وهذا بنفخه، القمر نور أو الشمس، شعاع یطفئ أن یرید من كمثل ذلك في فمثلهم وافترائهم،
    )٦(.إلیه سبیل

                                                           
، )١٠٩/ ٤( العزیز الكتاب تفسیر في الوجیز المحرر، )٤٣٠/ ٢( التأویل وحقائق التنزیل مدارك: انظر - ١

  .)١٦٦/ ١٧( للزحیلي المنیر التفسیر، )٦٦/ ٤( التأویل وأسرار التنزیل أنوار
 .)٩٧/ ٦( الكریم الكتاب مزایا إلى السلیم العقل إرشاد: انظر -  ٢
 .)٤٥٩/ ٣( أیسر التفاسیر -  ٣
  .)٢٠٩/ ١٧( والتنویر التحریر  -٤
  .)٢٣٠/ ٥( للزركلي األعالم: هــ، انظر٢٠٤ت)  المؤرخ( الكلبي ابن محمد بن هشامهو  -  ٥
  .)٣٤٠/ ٢( ، معالم التنزیل في تفسیر القرآن)١٣٦/ ٤( كثیر البن تفسیر القرآن العظیم: انظر -  ٦
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 همف   )١(".األرض في باإلسالم اهللا یعبدوا ال أن وأصحابه r محمد یهلك أن یریدونوهؤالء "  
 یبطلوه، أن بألسنتهم، عنه الناَس  وصدِّهم رسوله، به ابتعثَ  الذي اهللا بدین بتكذیبهم یحاولون

   )٢(.ضیاءً  لخلقه اهللا جعله الذي النُّور وهو
  :المعنى اللغوي: ثانیاً 

 على وتصغیره ،أفواه على جمعه ذلك على یدل هاء فالمه فوه وأصله فم جمع": واألفواه    
  )٣(."فوهي إلیه والنسبة فویه
 واألوالد الشركاء عن وتنزهه وحدانیته على الدالة النیرة حجته إما سبحانه اهللا بنور والمراد"  

  )٤( ".بذلك الناطق العظیم القرآن أو
 على میاه إراقة أو ریاح، هبوب أو علیه، بنفخ النور وٕازالة اإلسراج إبطال واإلطفاء    

 إطفائه محاولة أن إلى إشارة الجاللة اسم إلى النور وٕاضافة .جمر أو سراج من المستنیر الشيء
  .مرادهم یبلغون ال المحاولة تلك أصحاب وأن عبث

 اإلسالم ظهور إتمام تعالى اهللا إلرادة تمثیل هنا وهو الفعل، من االمتناع: واإلبایة واإلباء    
 في كانوا اإلسالم طمس حاولوا لما ألنهم منه؛ یمتنع وهو فعل على محاول ،یحاوله من بحال
 من یحاول من كحال األمر، نفس في حالهم فكان تعالى، اهللا مراد إبطال محاولین األمر نفس
ُیِریُدوَن ِلُیْطِفُئوا ُنوَر اللَِّه [: اآلیة قوله تعالى تلكونظیر  )٥(.یفعله أن یأبى وهو فعال غیره

 اللَّهِ  ُنورَ  ِلُیْطِفُؤا ُیِریُدونَ (: وقوله ]٨: الصف[ ]ُمِتمُّ ُنورِِه َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُرونَ ِبَأْفَواِهِهْم َواللَُّه 
 شعاع یطفئ أن یرید من كمثل ذلك في ومثلهم بالباطل، الحق یردوا أن یحاولون: أي) ِبَأْفواِهِهمْ 
 بفیه الشمس في ینفخ من مثلوذلك  مستحیل؛ ذاك كذلك مستحیل هذا أن وكما بفیه، الشمس
 أو بارد، حدید في یضرب كمن إال هو فما ذلك؟ له وأنى ضیاءها، ویحجب نورها، لیطفىء

  )٦(.العنقاء یصطاد أن یرید كمن أو الرماد، في النار یضرم أن یرید كمن
  .)، والخدودالرؤوسو ، فواهاألو  ،واألنامل ،ةاأللسن( إعراض المنافقین: المطلب الثاني

بالدعوة إلى اهللا، فإذا بالمنافقین یصدون عن دعوته، ویبدأون بقذفها  rلقد جاء النبي     
  :بأفواههم، وألسنتهم، ویعضون أناملهم من الغیظ، وقد ورد في ذلك عدة آیات، منها

                                                           
  .)١٧٥/ ٤( بالمأثور التفسیر في المنثور الدر -  ١
 .)٢١٣/ ١٤( البیان جامع: انظر -  ٢
  .)٧٦/ ٢( الكریم الكتاب مزایا إلى السلیم العقل إرشاد -  ٣
 .)٦١/ ٤( الكریم الكتاب مزایا إلى السلیم العقل إرشاد -  ٤
  .)١٧١/ ١٠( والتنویر التحریر: انظر -  ٥
  .)٨٧/ ٢٨( المراغي تفسیر )١١٢/ ٨( كثیر بنال القرآن العظیم تفسیر: انظر -  ٦
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ِعْلٌم ِإْذ َتَلقَّْوَنُه ِبأَْلِسَنِتُكْم َوَتُقوُلوَن ِبَأْفَواِهُكْم َما َلْیَس َلُكْم ِبِه [: قال تعالى :اآلیة األولى
  ]١٥: النور[ ]َوَتْحَسُبوَنُه َهیًِّنا َوُهَو ِعْنَد اللَِّه َعِظیمٌ 

  :جماليالتفسیر اإل: أوالً 
 فتقبلونه، اإلفك، أهل من العصبة به جاءت الذي اإلفك تتلقون") َتَلقَّْوَنهُ (: قوله تعالى     

 ألن ذلك؛ وقیل منه، أخذته بمعنى فالن، عن الكالم هذا تلقیت: یقال بعض عن بعضكم ویرویه
 بذلك علیها لُیشیع عائشة؟ عن وكذا كذا بلغك أَوَما: فیقول آخر، َیْلقى ُذِكرَ  فیما منهم الرجل

 ]َكِلماتٍ  َربِّهِ  ِمنْ  آَدمُ  َفَتَلقَّى[ :تعالى قوله ومنه ،وتلقفه وتلقنه القول تلقى: یقالو  )١(."الفاحشة
 من وتلقونه ،لقفه بمعنى لقیه من وتلقونه تلقونه، وٕاذ ،تتلقونه: األصل على وقرئ ]٣٧ :البقرة[

: تعالى وقوله )٢(.الكذب وهو: واأللق الولق من وتألقونه، وتلقونه ،بعض على بعضهم إلقائه
  )٣( ]٣٨: األنعام[ ]ِبَجَناَحْیهِ  َیِطیرُ [: قوله في كما، وتأكید وٕالزام مبالغة )ِبَأْفواِهُكمْ  َوتَُقوُلونَ (

 یمكن فال له، حقیقة ال قول أنه إلى وٕاشارة قبحه، لمزید تصویر )بأفواهكم(: وقوله    
 عن ترجمة غیر من أفواهكم في یدور قوال إال لیس اإلفك وهذا )٤(.دلیل بنوع القلب في ارتسامه

 )٥( ]١٦٧: عمران آل[ ]ُقُلوِبِهمْ  ِفي َلْیَس  ما ِبَأْفواِهِهمْ  َیُقوُلونَ [ :تعالى كقوله ،القلب في به علم
 به لكم لیس ما(: لقوله التمهید أرید أنه األفواه بغیر یكون ال القول أن مع )بأفواهكم( ذكر فوجه
 قائمة العلم أدلة ألن ؛تصور مجرد عن ولكنه ،العلم في لما موافق غیر قول هو :أي )علم

 األدب من هذا وفي، األفواه على تجري ألفاظ مجرد الكالم فصار ،القول هذا مدلول بنقیض
: بقوله توبیخهم في تعالى وزاد ،ویتحققه یعلمه ما إال بلسانه یقول ال المرء أن األخالقي

 ؛هینا حسبوه وٕانما ،هینا أمرا بالقذف الحدیث تحسبون :أي )عظیم اهللا عند وهو هینا وتحسبونه(
 یكن لم إذ ،الجاهلیة مدة في علیه كانوا لما استصحابا الناس في والطعن الغیبة استخفوا ألنهم
 خشیة ،وبالسب بالید علیهم یعتدون فال ،الناس یحذرون هم فلذلك ،یرعهم الدین من وازع لهم

مع العلم أن اهللا تعالى بین عقوبة قذف المحصنات بغیر دلیل  )٦(.ذلك من أمنوا خلوا فإذا منهم
 ]َجْلَدةً  َثَماِنینَ  َفاْجِلُدوُهمْ  ُشَهَداءَ  ِبَأْرَبَعةِ  َیْأُتوا َلمْ  ُثمَّ  اْلُمْحَصَناتِ  َیْرُمونَ  َوالَِّذینَ [ :فقال تعالى

                                                           
 .)١٣٠/ ١٩( البیان جامع -  ١
 .)٢١٩/ ٣( التنزیل غوامض حقائق عن الكشاف: انظر -  ٢

  .)١٧/ ٤( للشوكاني القدیر فتح، )١٧١/ ٤( العزیز الكتاب تفسیر في الوجیز المحرر :انظر -  ٣
  .)٢٣١/ ١٣( والسور اآلیات تناسب في الدرر نظم: انظر -  ٤
 إلى السلیم العقل إرشاد، )٦٤/ ٢( التنزیل لعلوم التسهیل )٤٩٣/ ٢( التأویل وحقائق التنزیل مدارك: انظر -  ٥

 .)١٦٢/ ٦( الكریم الكتاب مزایا إلى
  .)١٧٨/ ١٨( والتنویر التحریر: انظر -  ٦
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 َوَلُهمْ  َواْآلِخَرةِ  الدُّْنَیا ِفي ُلِعُنوا اْلُمْؤِمَناتِ  اْلَغاِفَالتِ  اْلُمْحَصَناتِ  َیْرُمونَ  الَِّذینَ  ِإنَّ [: وقوله ]٤: النور[
 هینا، كان لما r النبي زوجة تكن لم ولو  سهال یسیرا ذلك وتحسبون ]٢٣: النور[ ]َعِظیمٌ  َعَذابٌ 
 زوجة في یقال أن اهللا عند فعظیم المرسلین، وسید األنبیاء خاتم األمي، النبي زوجة وهي فكیف
وفي أن تخرج دون االهتمام بها،  rومن خطورة الكلمة حذر رسول اهللا  )١(!قیل ما رسوله

 الَ  اللَِّه، ِرْضَوانِ  ِمنْ  ِبالَكِلَمةِ  َلَیَتَكلَّمُ  الَعْبدَ  ِإنَّ (: َقالَ  r النَِّبيِّ  َعنِ  t ُهَرْیَرةَ  َأِبي َعنْ الحدیث 
 َلَها ُیْلِقي الَ  اللَِّه، َسَخطِ  ِمنْ  ِبالَكِلَمةِ  َلَیَتَكلَّمُ  الَعْبدَ  َوإِنَّ  َدَرَجاٍت، ِبَها اللَّهُ  َیْرَفُعهُ  َباًال، َلَها ُیْلِقي
  )٢(.)َجَهنَّمَ  ِفي ِبَها َیْهِوي َباًال،
 على وتدل )َعِظیمٌ  اهللا ِعندَ  َوُهوَ (: لقوله الكبائر من القذف أن على الكریمة اآلیة وتدل"    
من  rوقد حذر رسول اهللا  )٣(."علیه اإلقدام یستعظم أن محرم كل في المكلف على الواجب أن

: َقالَ  r اهللاِ  َرُسولَ  َأنَّ   tُهَرْیَرةَ  َأِبي َعنْ  وفي الحدیثالقذف بدون دلیل واعتبره من الكبائر، 
؟ َوَما اِهللا، َرُسولَ  َیا: ِقیلَ  اْلُموِبَقاتِ  السَّْبعَ  اْجَتِنُبوا(  َوَقْتلُ  َوالسِّْحُر، ِباِهللا، الشِّْركُ : َقالَ  ُهنَّ

َبا، َوَأْكلُ  اْلَیِتیمِ  َمالِ  َوَأْكلُ  ِباْلَحقِّ، ِإالَّ  اهللاُ  َحرَّمَ  الَِّتي النَّْفسِ   َوَقْذفُ  الزَّْحِف، َیْومَ  َوالتََّولِّي الرِّ
  )٤(.)اْلُمْؤِمَناتِ  اْلَغاِفَالتِ  اْلُمْحِصَناتِ 

  :اللطائفو اللفتات : ثانیاً 
  .جرمه وعظیم اإلفك بشاعة" - ١
  .وكثرة قلة وصغراً  كبراً  الجرم قدر على العقوبة - ٣
 تأتي أن تستطیع هل له یقول وأن بفاحشة، مؤمناً  یرمي من یصدق ال أن المؤمن واجب - ٤

  .الكاذبین من اهللا عند أنت إذاً  له قال ال قال فإن قولك على شهداء بأربعة
   )٥(."ذلك في والخوض علم بدون القول حرمة - ٥
  
  
  

                                                           
  .)٢٨/ ٦( كثیر بنال القرآن العظیم تفسیر:  انظر -  ١
  .)١٠١/ ٨( ٦٤٧٨، كتاب الرقاق، باب حفظ اللسان، ح البخاري صحیح -  ٢
 .)٣٢٦/ ١٤( الكتاب علوم في اللباب -  ٣
  ).٨٥ص (سبق تخریجه  -  ٤

 .)٥٥٥/ ٣( للجزائري التفاسیر أیسر -  ٥
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َها َأْنُتْم ُأوَالِء ُتِحبُّوَنُهْم َوَال ُیِحبُّوَنُكْم َوُتْؤِمُنوَن ِباْلِكتَاِب ُكلِِّه َوإَِذا َلُقوُكْم [: قال تعالى :اآلیة الثانیة
وا َعَلْیُكُم اْألََناِمَل ِمَن اْلَغْیِظ ُقْل ُموُتوا ِبَغْیِظُكْم ِإنَّ اللََّه َعِلیمٌ   ِبَذاِت َقاُلوا آَمنَّا َوإَِذا َخَلْوا َعضُّ

ُدورِ    ]١١٩: آل عمران[ ]الصُّ
  :جماليالتفسیر اإل: أوالً 

 أیها أنتم: أي )كله بالكتاب وتؤمنون یحبونكم وال تحبونهم أوالء أنتم ها(: تعالى قوله
 یحبونكم، ال وهم ذلك على فتحبونهم اإلیمان، من لكم یظهرون مما المنافقین تحبون المؤمنون

 ال وهم أنبیائه على اهللا أنزلها التي الكتب جنس: أي )كله بالكتاب وتؤمنون(  ظاهرا وال باطنا ال
 ریب، وال شك منه شيء في عندكم لیس، و اإلیمان لكم أظهروا لقوكم إذا بل بكتابكم، یؤمنون

   )١(.والحیرة والریب الشك عندهم وهم
وا َخَلْوا َوإَِذا آَمنَّا َقاُلوا َلُقوُكمْ  َوإَِذا(: تعالى وقوله  أبو قال) اْلَغْیظِ  ِمنَ  األَناِملَ  َعَلْیُكمُ  َعضُّ

 دونهم، من بطانة یتخذوهم أن المؤمنین اهللا نهى الذین هؤالء أن: ذكره تعالى بذلك یعني: جعفر
 على حذًرا تقیةً  بألسنتهم أعطوهم r اهللا رسول أصحاب من المؤمنین لقوا إذا بصفتهم، ووصفهم
 خالء في فصاروا خلوا هم وٕاذا"  r محمد به جاء بما وصدقنا آمنا قد:"لهم فقالوا منهم أنفسهم
  )٢(.المؤمنون یراهم ال حیث
  :المعنى اللغوي: ثانیاً 

 ِفیهِ  الَِّذي اإلصبع من اْألَْعَلى والمفصل سالماها َأو اإلصبع عقَدة) اْألُْنُمَلة(" األنامل"و
   )٣(."أنامل عهجو  الظفر

 شدة عن عبارة وهو" )الغیظ من األنامل علیكم عضوا خلوا وٕاذا: (وقوله تعالى   
   )٤(".الغیظ

 لم وٕان ،والتحسر الغیظ شدة عن كنایة األنامل وعض ،باألسنان الشيء شد: والعض
 اضطرب إذا اإلنسان فإن المتعارف، في الزمه عن به كني ولكن محسوسا، أنامل عض یكن

 انفعاله دفع على معینة تكون فقد اإلنفعال، ذلك تناسب أفعال عنه صدرت االنفعال من باطنه
 وعضه انفعاله، بعض بها یشفي علیه قاصرة تكون وقد یحبه، من تقبیل ضده وفي عدوه، كقتل

 التأوه ذلك ومن التحسر، من بالكف الكف وضرب الندم، من سنه وقرعه الغیظ، من أصابعه

                                                           
  .)١٤٤ /١( الرحمن الكریم تیسیر، )١٠٨/ ٢( كثیر البن تفسیر القرآن العظیم: انظر -  ١
 .)١٥١/ ٧( البیان جامع: انظر -  ٢

 .)٩٥٥/ ٢( الوسیط المعجم -  ٣
 .)٣٥١/ ١( السمعاني تفسیر -  ٤
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 عادي وبعضها كالصیاح، جبلي وبعضها الجزع، عالمات من ضروب وهي ونحوها، والصیاح
  ) ١(.تأمل بدون یفعلونه فیصیرون بینهم، ویكثر الناس یتعارفه

 یقدر ال ما به نزل أو علیه، یقدر ال ما فاته الذي المغضب فعل من األنامل وعض
 النادمة، السن وكقرع ،الفوات قریب فائت على الید كعض باألسنان هو العض وهذا ،تغییره على
   )٢(.للمهموم األرض في والخط الحصى عد من ذلك غیر إلى

 والمراد به یهلكوا حتى غیظهم یزداد بأن علیهم دعاء) ِبَغْیِظُكمْ  ُموُتوا ُقلْ (: تعالى قولهو 
 والخزي الذل من ذلك في لهم وما أهله وعز اإلسالم قّوة من یغیظهم ما زیادة الغیظ بزیادة
 أن اللَّه بوعد واالستبشار الرجاء وقوة ،النفس بطیب r اللَّه لرسول أمراً ویعتبر هذا  ،والتبار
   )٣( .بذلك نفسك حدث: قیل كأنه به، وٕاذاللهم اإلسالم بإعزاز غیظاً  یهلكوا

ُدورِ  ِبَذاتِ  َعِلیمٌ  اللَّهَ  ِإنَّ : (وقوله تعالى  والبغضاء العداوة من صدوركم في ما فیعلم )الصُّ
 مما أخفى هو بما علیم تعالى اهللا أن لهم وقل :أي المقول من یكون أن یحتمل وهو ،والحنق
 إیاك اطالعي من تتعجب ال بمعنى عنه خارجا یكون وأن ،یظاً غ األنامل عض من تخفونه

   )٤(.أسرارهم على
  :اللطائفو اللفتات : اً ثالث

 الدولة أسرار على إطالعهم وحرمة عامة الكفر أهل من وأصدقاء مستشارین اتخاذ حرمة" - ١
  .الكبیر الضرر من ذلك في لما أعدائهم على المسلمون یخفیها التي واألمور اإلسالمیة،

  .الكافرین على وفضلهم المؤمنین رحمة بیان - ٢
  .للمسلمین والفساد الشر إرادة من یحملونه وما الكافرین نفسیات بیان - ٣
  )٥(."للكافرین الخوف إظهار وعدم والتجلد الصبر في تكمن ومكرهم الكفار كید من الوقایة - ٤
  
  
  
  

                                                           
  .)٦٦/ ٤( والتنویر التحریر: انظر -  ١
  .)١٨٢/ ٤( ألحكام القرآنالجامع : انظر -  ٢
  .)٤٠٧/ ١( التنزیل غوامض حقائق عن الكشاف: انظر -  ٣
  .)٧٧/ ٢( الكریم الكتاب مزایا إلى السلیم العقل إرشاد: انظر -  ٤
  .)٣٦٨/ ١( للجزائري التفاسیر أیسر -  ٥
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ْوا ُرُءوَسُهْم [ :قال تعالى :ةاآلیة الثالث َورََأْیَتُهْم َوإَِذا ِقیَل َلُهْم َتَعاَلْوا َیْسَتْغِفْر َلُكْم َرُسوُل اللَِّه َلوَّ
  ]٥: المنافقون[ ]َیُصدُّوَن َوُهْم ُمْسَتْكِبُرونَ 

   :سبب النزول: أوالً 
 فجعل لك فاستغفر r النبي أتیت لو أبي بن اهللا لعبد قیل( :قال قتادة عن جریر ابن أخرج  
  )١()اهللا رسول لكم یستغفر تعالوا لهم قیل وٕاذا( فیه فنزلت رأسه یلوي
 حّركوها یقول رءوسهم، لووا لكم یستغفر اهللا رسول إلى تعالوا المنافقین لهؤالء قیل وٕاذا    

   .وباستغفاره r اهللا برسول استهزاء وهّزوها
  :القراءات: ثانیاً 
ْوا: (وعزَّ  جلَّ  وقوله     ْوا( الباقون وقرأ ،خفیًفا"  رءوسهم َلَوْوا"  وحده نافع قرأ" )ُرُءوَسُهمْ  َلوَّ  َلوَّ

ْوا: (منصور أبو قال ) ُرُءوَسُهمْ   من والصواب" )٢(."جائز) لَووا( و والمبالغة، للتكثیر بالتشدید) َلوَّ
   )٣(."علیه القّراء من الحجة إلجماع ؛الواو شّدد من قراءة ذلك في القول

  :جماليالتفسیر اإل: اً ثالث
ْوا: (وقوله    إذا وهؤالء المنافقون )٤(.واستكبارا ذلك عن إعراضا وأمالوها عطفوها )ُرُؤَسُهمْ  َلوَّ
 وتعالوا ورسوله، اهللا إلى فتوبوا القرآن، من نزل ما فیكم نزل قد: المؤمنین من القائل لهم قال

 لكم یستغفر تعالوا: لهم قال من قول عن یعرضون ورأیتهم )رؤسهم لووا( اهللا رسول لكم یستغفر
 أو النفاق، على ثابتون ألنهم ؛یستغفروا أن أبواوهم  )٥(r اهللا رسول عن یعرضون أو اهللا، رسول

 باالعتراف یلزموا لئال أو المسلمین، جانب في بذيء كالم من قالوه فیما راجعین غیر ألنهم أو
وال یجوز اإلعراض عن من یدعوك للخیر وذلك امتثال وصیة  )٦(.النفاق من إلیهم نسب بما

  ]١٨: لقمان[ ]َوَال ُتَصعِّْر َخدََّك ِللنَّاسِ [: لقمان البنه في قوله تعالى
 هذا كان وٕان ،المنافقة النفس في متالزمتان سمتان ولّي الرؤوس والصد عن سبیل اهللا    

 من أضعف أنفسهم ذوات في هم ولكنهم ،ومقام قومهم في مركز لهم ممن عادة یجيء التصرف

                                                           
 .)١٩٦ /١( النقول لباب: انظر -  ١
  .)٧١/ ٣( لألزهري القراءات معاني -  ٢
  .)٣٩٧/ ٢٣( البیان جامع -  ٣
 إرشاد، )٢١٥/ ٥( التأویل وأسرار التنزیل أنوار، )٥٤١/ ٤( التنزیل غوامض حقائق عن الكشاف: انظر -  ٤

  .)٢٥٢/ ٨( الكریم الكتاب مزایا إلى السلیم العقل
  .)٢٧٦/ ٥( للشوكاني القدیر فتح: انظر -  ٥
  .)٢٤٣/ ٢٨( والتنویر التحریر: انظر -  ٦
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 إذا حتى ،المواجهة من أمان في داموا ما رؤوسهم ویلوون ویصدون یستكبرون فهم ،المواجهة
   )١(!واألیمان والتخاذل الجبن كان ووجهوا

  :اللطائفو اللفتات : اً رابع
  .بحال علیه الصالة وال للكافر االستغفار ینفع ال" - ١
 یتكبر وال فلیستغفر اهللا استغفر له قیل فمن ،واالستغفار التوبة عن واالستكبار اإلعراض ذم - ٢
  )٢(."لي اغفر اللهم أو اهللا استغفر: یقول أن علیه بل

َوِلَیْعَلَم الَِّذیَن َناَفُقوا َوِقیَل َلُهْم َتَعاَلْوا َقاِتُلوا ِفي َسِبیِل اللَِّه َأِو اْدَفُعوا [: قال تعالى :ةاآلیة الرابع
َواِهِهْم َما َلْیَس ِفي َقاُلوا َلْو َنْعَلُم ِقتَاًال َالتََّبْعَناُكْم ُهْم ِلْلُكْفِر َیْوَمِئٍذ َأْقَرُب ِمْنُهْم ِلْإلِیَماِن َیُقوُلوَن ِبَأفْ 

  ]١٦٧: آل عمران[ ]ُقُلوِبِهْم َواللَُّه َأْعَلُم ِبَما َیْكُتُمونَ 
  :التفسیر االجمالي

 وكفر هؤالء إیمان فیظهر والمنافقون المؤمنون ولیتمیز )َوِلَیْعَلَم الَِّذیَن َناَفُقوا: (قوله تعالى  
 اهللا سبیل في قاتلوا تعالوا(مبتدأ،  كالم أو الصلة في داخل نافقوا على عطف )لهم وقیل( هؤالء

 واألموال، األنفس عن للدفع أو ،لآلخرة یقاتلوا أن بین وتخییر علیهم لألمر تقسیم )ادفعوا أو
 ،العدو یروع مما السواد كثرة فإن المجاهدین، سواد بتكثیرهم ادفعوهم أو الكفرة قاتلوا معناه :وقیل

   )٣( .منه ویكسر
 عنكم، ولدفعنا معكم، لسرنا تقاتلون أنكم نعلم لو": أي )التبعناكم قتاال نعلم لو( :وقوله

 لو :ومعنى آخر أي  )٤(."أنفسهم في یخفون كانوا ما منهم فظهر قتال، یكون أن نظن ال ولكن
 بنفي القتال على القدرة نفي عن عبر وٕانما ،واستهزاء دغال قالوه وٕانما ،علیه ونقدر قتاال نحسن
 أن یصح ما نعلم لو أو ،بها للعلم مستلزمة االختیاریة األفعال على القدرة أن لما ،به العلم

 ،التهلكة إلى النفس إلقاء هو وٕانما ،أصال بقتال لیس بصدده أنتم ما ولكن ،التبعناكم قتاال یسمى
 كمال على دلیل ،بالدعوة المقصود هو الذي القتال دون االتباع مجرد التالي جعلهم وفي

   )٥(.القتال عن تثبیطهم
 یتظاهرون كانوا الیوم ذلك قبل أنهم :يأ )ِلْإلِیمانِ  ِمْنُهمْ  َأْقَربُ  َیْوَمِئذٍ  ِلْلُكْفرِ  ُهمْ : (وقوله       

 قالوا، ما وقالوا المؤمنین عسكر عن انخزلوا فلما بكفرهم، تؤذن أمارة منهم ظهرت وما باإلیمان
                                                           

  .)٣٥٧٩/ ٦( القرآن ظالل في: انظر -  ١
  .)٣٥٨/ ٥( للجزائري التفاسیر أیسر -  ٢
  .)٣٠٩/ ١( التأویل وحقائق التنزیل مدارك، )٤٧/ ٢( التأویل وأسرار التنزیل أنوار: انظر -  ٣
  .)٣٧٩/ ٧( البیان جامع -  ٤
  .)١١٠/ ٢( الكریم الكتاب مزایا إلى السلیم العقل إرشاد: انظر -  ٥
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 نصرة أقرب الكفر ألهل هم: وقیل ،الكفر من واقتربوا بهم المظنون اإلیمان عن بذلك تباعدوا
 ال )ِبَأْفواِهِهمْ  َیُقوُلونَ ( ،للمشركین تقویة باالنخزال المسلمین سواد تقلیلهم ألنّ  اإلیمان؛ ألهل منهم

 مع األفواه وذكر ،شیئا منه قلوبهم تعى وال منهم الحروف ومخارج أفواههم إیمانهم یتجاوز
 المؤمنین صفة خالف قلوبهم، في معدوم أفواههم في موجود إیمانهم وأنّ  لنفاقهم، تصویر القلوب

  )١(.النفاق من )َیْكُتُمونَ  ِبما َأْعَلمُ  َواللَّهُ ( ألفواههم قلوبهم مواطأة في
 یوم اإلیمان إلى منهم الكفر إلى أقرب :أي )لإلیمان منهم أقرب یومئذ للكفر هم(: هلوقو 

 ،اهللا سبیل في الجهاد عن القعود فإن ،علیهم آیته وانطباق فیهم صفته لظهور ،القول ذلك قالوا
  )٢(.تركها المؤمن یتعمد ال التي الفرائض من األعداء هجوم عند واألمة الوطن عن والدفاع
 وفعالهم بكالمهم یظهرون المنافقین، خاصة وهذه" )قلوبهم في لیس ما بأفواههم یقولون( :وقوله

  )٣(."وسرائرهم قلوبهم في ضده یبطنون ما
 یمت لم من فإن حلوله، عند ادرأوه" :أي )صادقین كنتم إن الموت أنفسكم عن فادرؤا قل(: وقوله

  )٤(."أمركم عصین هو إخوانكم موت سبب أن في )صادقین كنتم( إن: أي ،بغیره مات بالسیف
والعیون، ، األیديو  األرجل،(إعراض الكفار عن دعوة األنبیاء السابقین : المطلب الثالث

  .)األصابع واآلذانو األفواه، و 
باإلعراض عنها، أو لقد أعرض المشركون عن دعوة اهللا تعالى، سواء بالصد عنها، أو 

األفواه، واألصابع، األرجل، واألیدي، والعیون، و : ومن هذه األعضاء بالتحریض ضدها،
  :ولقد ذكر القرآن الكریم أكثر من آیة تبین ذلك ومنهاواآلذان، 

ِبَها َأْم َلُهْم َأْعُیٌن  أََلُهْم َأْرُجٌل َیْمُشوَن ِبَها َأْم َلُهْم َأْیٍد َیْبِطُشونَ [: قال تعالى :اآلیة األولى
: األعراف[ ]ُیْبِصُروَن ِبَها َأْم َلُهْم آَذاٌن َیْسَمُعوَن ِبَها ُقِل اْدُعوا ُشَرَكاَءُكْم ُثمَّ ِكیُدوِن َفَال ُتْنِظُرونِ 

١٩٥[  
  :جماليالتفسیر اإل: أوالً 

 معرَِّفهم دونه، من األصنام عبدوا الذین لهؤالءیقول اهللا " :یقول الطبري في معنى اآلیة
 ولكم معكم فیسعون) بها یمشون أرجل( القوم أیها هذه، أألصنامكم: مقیمون علیه هم ما جهل
 وینصرونكم عنكم فیدفعون )بها یبطشون أید لهم أم( منافعكم في بها ویتصرفون حوائجكم، في
 عاینوا ما فیعرفونكم )بها یبصرون أعین لهم أم( ومكروهٍ  بشرّ  یقصدكم من قصد عند بها

                                                           
  .)٤٣٧/ ١( التنزیل غوامض حقائق عن الكشاف: انظر -  ١
  .)١٨٧/ ٤( المنار تفسیر: انظر -  ٢
 .)١٥٦ /١( الرحمن الكریم تیسیر -  ٣
  .)١٦٤/ ٤( والتنویر التحریر -  ٤
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 مما دونكم سمعوا بما فیخبروكم )بها یسمعون آذان لهم أم( ترونه فال عنه تغیبون مما وأبصروا
  )١(".تسمعوه؟ لم

 ،جمادات بأنها حكموا ال قالوا فإذا وأوصافه؟ الحي حواس ألهم اآلیة، هذه من الغرضو 
 بتفصیالت اإلقرار وقع فإذا ،علیه التقریر أرید الذي المجمل لذلك التفصیالت هذه فجاءت
 المعنى: )٢(الزهراوي قال استرابة، بها تبق ولم ،أقوى بیانها وكان بعمومها اإلقرار لزم ،القضیة

  )٣(تعبدونهم؟ فكیف النافعة الجوارح بهذه منهم أفضل أنتم
 وال واآلذان، ،واألعین ،واألیدي ،األرجل وهي أربعة، أعضاءً  اآلیة هذه في اهللا ذكر وقد

 والمدركة المحركة القوى من بها یلیق ما منها واحدة كل في حصل إذا األعضاء هذه أن شك
 على القادرة والید ،المشي على القادرة فالرجل القوى، هذه عن خالیة كانت إذا منها أفضل تكون

 واألذن الباصرة والعین والحیاة، الحركة قوة عن الخالیتین والرجل الید من أفضل ،البطش
 وٕاذا الحیاة، قوة وعن والسامعة، الباصرة القوة عن الخالیتین واألذن العین من أفضل السامعة

 أن بیان: اآلیة هذه من والمقصود األصنام، هذه من بكثیر أفضل اإلنسان أن ظهر هذا ثبت
 باصرة، وعین باطشة، وید ماشیة، رجل له اإلنسان ألن الصنم؛ من حاال وأكمل أفضل اإلنسان

 غیر وأذنه مبصرة، غیر وعینه باطشة، غیر ویده ماشیة، غیر رجله والصنم سامعة، وأذن
 األكمل األفضل واشتغال الصنم، من حاال وأكمل أفضل اإلنسان كان كذلك كان وٕاذا سامعة،
 هؤالء وهم إلیه ذهب ما ال الكالم، هذا ذكر من المقصود هو فهذا جهل، األدون األخس بعبادة

  )٤(.الجهال
 ــب واآلذان )یبصرون( ـب واألعین )یبطشون( ــب واألیدي )یمشون( ـب األرجل ووصف

 تلك بعض ألن وأما الناصر، إلیه یحتاج فیما علیهم العجز تسجیل لزیادة إما )یسمعون(
 الرجال، صور في وكعیب الكفین، وذي هبل، مثل اآلدمیین صور على مجعولة كانت األصنام

 وآذان، ،وأعین ،وأید ،أرجل صور أولئك ألمثال كان فإذا امرأة، صورة على كان سواع ومثل
 ،األرجل وخص نصرها، في طامع یطمع فال الجوارح، به تختص الذي العمل عدیمة فإنها

 المَّ  األلسن یذكر لم ولهذا للنصر، والدفع ،والسعي ،العلم آالت ألنها واآلذان؛ ،واألعین ،واألیدي

                                                           
  .)٣٢٢/ ١٣( البیان جامع -  ١
 وٕالیها) قرطبة قرب( الزهراء في ولد. العلماء من طبیب،: القاسم أبو األندلسي، الزهراويّ  عباس بن خلف -  ٢

  .)٣١٠/ ٢( للزركلي األعالم. نسبته
 .)٤٨٩/ ٢( العزیز الكتاب تفسیر في الوجیز المحرر: انظر -  ٣
  .)٤٣٢/ ١٥( الكبیر التفسیر أو الغیب مفاتیح: انظر -  ٤
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 االستنجاد، سبب عن یسألون یكونوا ولم والنصرة، النجدة بها مراد االستجابة أن من علمت
  .بالمستنجد االلتحاق إلى یسرعون ولكنهم

 بحسب أهمیتها فیه ملحوظ اآلیة في ما حسب على األربع الجوارح هذه وترتیب
 والیدین التأمل، قبل الصریخ إلى تسرعان الرجلین فإن والنجدة، النصر هو الذي الغرض،
 فأخرا، كله لذلك وسیلتان فإنهما واآلذان األعین وأما والضرب، الطعن وهو النصر عمل تعمالن

 الترتیب ألن ؛البصر على السمع تقدیم في القرءان معتاد خالف على هنا األعین ذكر قدم وٕانما
  )١( .الترقي بطریق كان هنا

 وقد آلهتهم ویستأصل ،علیهم وینتصر سیبلغهم بأنه تعریضو  تحدي هذه اآلیة وفي
 یكون وأن اعتقادهم، في الموجودات بأقدر االستنصار وهي ،النصر أحوال بأتم تحداهم

 على أدل انتفاؤه كان ذلك من یتمكنوا لم فإذا ینتظر، وال له یتلوم ال وأن خفیا، به اإلضرار
  .آلهتهم وعجز عجزهم

  :اللفتات واللطائف: ثانیاً 
 تسمع ال أصنام بها فإذا آلهة أنها یدعون ما حقیقة عن بالكشف المشركین على الحجة إقامة" - ١
  .أعین وال آذان وال أرجل وال لها أید ال تجیب وال
 في وأهله الباطل أمام والوقوف النفس من الخوف وطرد تعالى، اهللا على التوكل وجوب - ٢

  )٢(."الصالحین یتولى هو إذ ووالیته تعالى اهللا على اعتماداً  وثبات وصبر شجاعة

َما َلُهْم ِبِه ِمْن ِعْلٍم َوَال ِآلَباِئِهْم َكُبَرْت َكِلَمًة َتْخُرُج ِمْن َأْفَواِهِهْم ِإْن [ :قال تعالى :اآلیة الثانیة
  ]٥: الكهف[ ]َیُقوُلوَن ِإالَّ َكِذًبا

  :جماليالتفسیر اإل: أوالً 
 أفواه من تخرج كلمة الكلمة َعُظمت: أي )َأْفَواِهِهمْ  ِمنْ  َتْخُرجُ  َكِلَمةً  َكُبَرتْ : (تعالى قوله    

   )٣(.اهللا بنات والمالئكة ،)ولدا اهللا اتخذ(: قالوا الذین القوم هؤالء
: قال ولهذا وافتراؤهم؛ كذبهم إال علیها لهم دلیل وال قولهم، سوى مستند لهذه الكلمة لیسو   

    )٤(.)كذبا إال یقولون إن(
  

                                                           
  .)٢٢٣- ٢٢٢/ ٩( والتنویر التحریر: انظر -  ١
  .)٢٧٧/ ٢( للجزائري التفاسیر أیسر -  ٢
  .)٥٩٥/ ١٧( البیان جامع: انظر -  ٣
  .)١٣٦/ ٥( كثیر بنال القرآن العظیم تفسیر: انظر -  ٤
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  :اإلعراب: ثانیاً 
 بها النطق على الجترائهم استعظاما تفید للكلمة صفة )َأْفواِهِهمْ  ِمنْ  َتْخُرجُ (و: وقوله    

 أنفسهم به ویحّدثون الناس قلوب في الشیطان یوسوسه مما كثیرا فإن أفواههم، من وٕاخراجها
 من )١(تشّورا علیه یكظمون بل ألسنتهم، به ویطلقوا به یتفّوهوا أن یتمالكون ال المنكرات من

 )َوَلداً  اللَّهُ  اتََّخذَ ( :قولهم إلى كبرت في الضمیر یرجعو  المنكر؟ هذا بمثل فكیف إظهاره،
َوَقاَلِت اْلَیُهوُد ُعَزْیٌر اْبُن [ : ونظیر ذلك قوله تعالى )٢(.بها القصیدة یسمون كما كلمة وسمیت

 الكلمة التي وهذه ]٣٠: التوبة[ ]النََّصاَرى اْلَمِسیُح اْبُن اللَِّه َذِلَك َقْوُلُهْم ِبَأْفَواِهِهمْ اللَِّه َوَقاَلِت 
 باالتخاذ وصفه من أعظم شناعة وأي عقوبتها، واشتدت شناعتها عظمت أفواههم من تخرج
 علیه؟ والكذب واإللهیة، الربوبیة خصائص في له غیره ومشاركة نقصه، یقتضي الذي للولد
 كیف وتأمل شيء، الصدق من فیه ما محضاً  كذبا: أي )كذبا إال یقولون إن(: هنا قال ولهذا
 من به لهم ما( أنه :أوالً  فأخبر منه، أبطل إلى شيء من واالنتقال بالتدریج، القول هذا أبطل
 قول أنه :ثانیاً  أخبر ثم وبطالنه، منعه في شك ال علم، بال اهللا على والقول )آلبائهم وال علم

 الكذب: وهو القبح، من مرتبته :ثالثاً  ذكر ثم )أفواههم من تخرج كلمة كبرت(: فقال شنیع قبیح
  )٣(.للصدق المنافي

 الشيء ألن ؛)أفواههم من تخرج( جملة لمضمون مؤكدة )كذباً  إال یقولون إن( وجملة    
 من تخرج( :أي الكذب، هو األمر ونفس الخارج في له تحقق وال األلسن به تنطق الذي

   )٤(.الكذب صفة إال صفة له لیست :أي ،اً كذب إال ذلك قولهم فما الكذب، خروج )أفواههم
َوإِنِّي ُكلََّما َدَعْوُتُهْم ِلَتْغِفَر َلُهْم َجَعُلوا َأَصاِبَعُهْم ِفي آَذاِنِهْم َواْسَتْغَشْوا [ :قال تعالى :ثالثةاآلیة ال

وا    ]٧: نوح[ ]َواْسَتْكَبُروا اْسِتْكَبارًاِثَیاَبُهْم َوَأَصرُّ
  :جماليالتفسیر اإل: أوالً 
 بوحدانیتك، اإلقرار إلى دعوتهم كلما وٕاني: أي) َلُهمْ  ِلَتْغِفرَ  َدَعْوُتُهمْ  ُكلََّما َوإِنِّي: (وقوله    

 َأَصاِبَعُهمْ  َجَعُلوا( ذلك فعلوا هم إذا لهم لتغفر سواك، ما كلّ  عبادة من والبراءة بطاعتك، والعمل

                                                           
/ ١( الوسیط المعجم :، انظریخجله َما َوفعل أخجله: أي) شور(من الفعل )  إظهاره من تشورا( قوله -  ١

 .عورة كأنه إظهاره، من تباعدا :أي )٤٩٩
 .)٢٧٣/ ٣( التأویل وأسرار التنزیل ، أنوار)٧٠٣/ ٢( التنزیل غوامض حقائق عن الكشاف: انظر -  ٢
  .)٤٧٠ /١( الرحمن الكریم تیسیر: انظر -٣
  .)٢٥٣/ ١٥( والتنویر التحریر: انظر -٤
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 وتغطوا ثیابهم، في وتغشوا: أي )ِثَیاَبُهمْ  َواْسَتْغَشْوا( ذلك إلى إیاهم دعائي یسمعوا لئال )آَذاِنِهمْ  ِفي
   )١(.دعائي یسمعوا لئال بها
  )٢(.اهللا دین في ینصحهم من وجه إلى النظر كراهة یبصروني لئالو   
 إذاً  الثِّیاب فاستغشاءُ  كالمي، یسمعوا لئالَّ  رءوسهم على ثیابهم جعلوا(: tعبَّاسٍ  ابن قال  

 إعراضهم لیعرفوه أو یسكت، حتى أنفسهم لتنكیرهم أو یسمعوا، ال حتى اآلذان سدِّ  في زیادة
  )٣( .)العداوةِ  ثیاب فالنٌ  لبس: یقال العداوِة، عن كنایةٌ  هو: وقیل، عنه
 یكون أن ویحتمل حقیقة، یكون أن یحتمل" )آذاِنِهمْ  ِفي َأصاِبَعُهمْ  َجَعُلوا(: تعالى وقوله    

 جعلوا حیث إلى التقلید في بلغوا أنهم والمعنى" )٤(".ألقواله رفضهم وشدة إعراضهم، عن عبارة
 ِفي َأصاِبَعُهمْ  َجَعُلوا( دعاء كل في فهم )٥(."والبینة الحجة یسمعوا لئال ؛آذانهم في أصابعهم

 له كراهة )أصابعهم(: فقال البعض عن بالكل بالتعبیر التصامم في مبالغتهم على ودل )آذاِنِهمْ 
   )٦(.للداعي واحتقاراً 

 األصابع اسم وأطلق، المسامع إلى الكالم أصوات بلوغ یمنع اآلذان في األصابع وجعل"    
 ال األنملة األذن في یجعل الذي فإنكلیة، ال عالقته مرسل مجاز وجه على األنامل على

 ألدخلوا أمكن لو بحیث المسامع سد إرادة في للمبالغة باألصابع األنامل عن فعبر ،كله األصبع
َواِعقِ  ِمنَ  آَذاِنِهمْ  ِفي َأَصاِبَعُهمْ  َیْجَعُلونَ [ :تعالى قولهك كلها، األصابع  َواللَّهُ  اْلَمْوتِ  َحَذرَ  الصَّ

   )٧(."]١٩: البقرة[ ]ِباْلَكاِفِرینَ  ُمِحیطٌ 
  :المعنى اللغوي: ثانیاً 
 :أي الفظیع العظیم والكفر الشرك من فیه هم ما على استمروا: أي )وأصروا( :وقوله    

 أكبر أنفسهم جعلوا :أي تكبروا، في مبالغة )واستكبروا: (وقوله )٨(.والمعاصي الكفر على أكبوا

                                                           
  .)٦٣١/ ٢٣( البیان جامع: انظر -  ١
 .)٥٤٢/ ٣( التأویل وحقائق التنزیل مدارك: انظر -  ٢
 .)٣٨٣/ ١٩( الكتاب علوم في اللباب: انظر -  ٣
  .)٣٧٣/ ٥( العزیز الكتاب تفسیر في الوجیز المحرر -  ٤
 .)٦٥١/ ٣٠( الكبیر التفسیر أو الغیب مفاتیح -  ٥
  .)٤٣١/ ٢٠( والسور اآلیات تناسب في الدرر نظم: انظر -  ٦
  .)١٩٥/ ٢٩( والتنویر التحریر -  ٧
  .)٣٧/ ٩( الكریم الكتاب مزایا إلى السلیم العقل إرشاد، )٢٣٢/ ٨( كثیر البن تفسیر القرآن العظیم: انظر -  ٨

٣٧(.  
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 ،االستكبار تمكن على للداللة المطلق بمفعوله )استكبروا( وتأكید ،منهم لواحد یأتمروا أن من
  )١(.الدعوة حد یفله ال شدیدا استكبارا :أي للتعظیم، استكبارا وتنوین

أََلْم َیْأِتُكْم َنَبُأ الَِّذیَن ِمْن َقْبِلُكْم َقْوِم ُنوٍح َوَعاٍد َوَثُموَد َوالَِّذیَن ِمْن َبْعِدِهْم [ :ال تعالىق :اآلیة الرابعة
ِباْلَبیَِّناِت َفَردُّوا َأْیِدَیُهْم ِفي َأْفَواِهِهْم َوَقاُلوا ِإنَّا َكَفْرَنا ِبَما ُأْرِسْلُتْم َال َیْعَلُمُهْم ِإالَّ اللَُّه َجاَءْتُهْم ُرُسُلُهْم 

  ]٩: إبراهیم[ ]ِبِه َوإِنَّا َلِفي َشكٍّ ِممَّا َتْدُعوَنَنا ِإَلْیِه ُمِریبٍ 
  :جماليالتفسیر اإل: أوالً 

 الذین نبأ یأتكم ألم( قوم یا": لقومه موسى قول عن مخبًرا في معنى اآلیة،: الطبري یقول  
 والذین وثمودَ  وعاد نوح قومِ ( قبلكم مضت التي األمم من قبلكم من الذین خبر: أي) قبلكم من
 یحصي ال: أي )َال َیْعَلُمُهْم ِإالَّ اللَّهُ ( :هقولو  ،وثمود وعاد نوح قوم بعد من :أي) بعدهم من

   )٢(."اهللا إال مبلغهم یعَلمُ  وال َعَددهم
 رسلهم جاءتهم وجملة )٣(."والدالالت بالحجج" :أي) بالبینات رسلهم جاءتهم( :وقوله  
 الرسل جاءتهم: أي )قبلكم من الذین نبؤا یأتكم ألم( في المذكور النبأ لبیان مستأنفة بالبینات

  )٤(.الواضحة وبالشرائع الظاهرة بالمعجزات
  :المعنى اللغوي: ثانیاً 
 أطبقوا: لألنبیاء یقولون أفواههم على وضعوها: أي )َأْفواِهِهمْ  ِفي َأْیِدَیُهمْ  َفَردُّوا( :قولهو     

 على وضعوها أو ،السكوت إلى لهم یشیرون األنبیاء أفواه في رّدوها أو ،واسكتوا أفواهكم
: يأ ،األیادي بمعنى النعمة وهي ،ید جمع )األیدي(و ،یتكلمون یذرونهم وال یسكتونهم أفواههم

 الشرائع من إلیهم أوحى وما ونصائحهم ،مواعظهم من النعم لُ جَّ أَ  هي التي األنبیاء مَ عَ نِ  ردوا
 حیث إلى ورجعوها أفواههم في ردوها فكأنهم یقبلوها، ولم كذبوها إذا ألنهم أفواههم؛ في واآلیات
  )٦(.اإلیمان على یدل مما بشيء یتفوهوا ولم به جاءوا بما یؤمنوا وهؤالء لم )٥(.منه جاءت
إلى عدة أقوال، والراجح فیها كما یقول ) َأْیِدَیُهمْ  َفَردُّوا( تأویل في التأویل أهل اختلفو   
 ِفي: (قولهو  ،یقبلوها فلم عندهم، ونعًما أیاديَ  كانت قبلوها لو التي اهللا أیادي ردُّوا: أي: الطبري

                                                           
  .)١٩٥/ ٢٩( والتنویر التحریر: انظر -  ١
  .)٥٢٩/ ١٦( البیان جامع -  ٢
 .)٣٤٥/ ٩( لقرطبيل الجامع ألحكام القرآن تفسیر -  ٣
  .)١١٦/ ٣( للشوكاني القدیر فتح: انظر -  ٤
  .)٥٤٢/ ٢( التنزیل غوامض حقائق عن الكشاف: انظر -  ٥
 .)٤٢٢ /١( الرحمن الكریم تیسیر: انظر -  ٦
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 في األیدي جعل تكریر معنى في مستعمل: والرد )١(.أفواههم في التي بألسنتهم: أي )َأْفواِهِهمْ 
  )٢(.رد اإلعادة فتلك وضعها أعادوا ثم أزالوها ثم األفواه على أیدیهم وضعوا :أي، األفواه
 یمنعونهم األنبیاء أفواه في ردوها أو سواه لهم جواب ال أن على تنبیها )كفرنا إنا(: وقوله  
 )به أرسلتم بما كفرنا إنا(: للرسل وهؤالء قالوا )٣(.تمثیال یكون أن یحتمل هذا وعلى التكلم، من
 الریبة في :أي )شك لفي وٕانا: (وقوله، رسالتكم صدق على بداللتها كفرنا :أي اآلیات، من

  )٤(.سواه ما وترك وحده، باهللا اإلیمان من )إلیه مریب تدعوننا مما( واالضطراب، والقلق
َفَتُكوَن َلُهْم ُقُلوٌب َیْعِقُلوَن ِبَها َأْو آَذاٌن َأَفَلْم َیِسیُروا ِفي اْألَْرِض [: قال تعالى :ةاآلیة الخامس

ُدورِ    ]٤٦: الحج[ ]َیْسَمُعوَن ِبَها َفِإنََّها َال َتْعَمى اْألَْبَصاُر َوَلِكْن َتْعَمى اْلُقُلوُب الَِّتي ِفي الصُّ
  :جماليالتفسیر اإل

 البالد، في قدرته والجاحدون اهللا بآیات المكّذبون هؤالء یسیروا أفلم: ومعنى اآلیة
 وقوم ،وثمود ،كعاد قبلهم، من خلْوا الذین اهللا رسل مكّذبي من ضربائهم مصارع إلى فینظروا

 أهلها، وأمر أمرها بتدبرهم ویعلموا بها ویعتبروا فیها فیتفكَّروا ومساكنهم، وأوطانهم وشعیب، ،لوط
 ذلك تدبروا إذا لهم ویكون وكفرهم، عتّوهم من فینیبوا رسله، وكّذب غیره وعبد كفر فیمن اهللا سنة

 َأوْ ( بیَّنا ما على وقدرته خلقه على اهللا حجج) ِبَها َیْعِقُلونَ  ُقُلوبٌ ( الحقّ  إلى وأنابوا به واعتبروا
 فأما )٥(.الباطل وبین بینه وتمیز ذلك فتعي الحقّ  لسماع تصغي آذان أو: أي) ِبَها َیْسَمُعونَ  آَذانٌ 
ُدورِ  ِفي الَِّتي اْلُقُلوبُ  َتْعَمى َوَلِكنْ : (تعالى قوله فأما  في إال یكون ال القلب ألن توكید؛ فهو) الصُّ

  )٦(.الصدر
 لیس الحقیقي العمى أن على التنبیه وفضل ،التجوز ونفي للتأكید الصدور وذكر

 وٕان البصیرة، عمى العمى وٕانما البصر، عمى العمى ولیس  )٧(.البصر یخص الذي المتعارف
  )٨(.الخبر ما تدري وال العبر، إلى تنفذ ال فإنها سلیمة الباصرة القوة كانت

                                                           
  .)٥٣٣/ ١٦( البیان جامع: انظر -  ١
  .)١٩٧/ ١٣( والتنویر التحریر: انظر -  ٢
 .)١٩٤/ ٣( التأویل وأسرار التنزیل أنوار: انظر -  ٣
  .)٢١٧/ ١٣( للزحیلي المنیر التفسیر: انظر -٤
 .)٦٥٧/ ١٨( البیان جامع: انظر -  ٥
  .)٢٤٢/ ٣( التفسیر علم في المسیر زاد: انظر -  ٦
 .)١١١/ ٦( الكریم الكتاب مزایا إلى السلیم العقل إرشاد، )٧٤/ ٤( التأویل وأسرار التنزیل أنوار: انظر -  ٧
  .)٤٣٨/ ٥( كثیر بنال القرآن العظیم تفسیر: انظر -  ٨
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 إن: وقیل السمع، محل اآلذان أن كما العقل، محل ألنها ؛القلوب إلى التعقل وأسند"
 كان وٕان العقل إدراك على یبعث الذي هو القلب فإن ذلك، من مانع وال الدماغ محله العقل
  )١(."عنه خارجا محله

 ویسمع ،األمم آثار ینظر األرض في والسائر ،السمع آلة األذن فألن اآلذان ذكر وأما
 من كثیر حظ أن على ،أسبابها على المسببات ترتب على ذلك من فیستدل ،فنائهم أخبار

 علمه ما فیعلموا ،المسافرین من األخبار یتلقوا أن یسافروا لم الذین وهم إلیهم المتحدث
 أن یعلم إذ ،األبصار ذكر عن اكتفاء اآلذان ذكر وفي، األخبار سماع سبیله علما المسافرون

 بعد قوله أشار إلیه كما واالستئصال ،العذاب آثار مشاهدة علمها طریق إنما ،تعقل التي القلوب
 األبصار، في والتعریف .)الصدور في التي القلوب تعمى ولكن األبصار تعمى ال فإنها(: ذلك

 باعتبار فیها والجمع وغیرهم، عنهم المتحدث لقلوب الشامل الجنس تعریف والصدور والقلوب،
  )٢(.أصحابها

 رأسه في عینان: أعین أربع إنسان لكل یعني أعین، أربع عین لكل(: مجاهد قال 
 شیئا، عماه یضره فلم قلبه عینا وأبصرت رأسه عینا عمیت فإن آلخرته، قلبه في وعینان لدنیاه،

 في التي القلوب تعمى ولكن( شیئا، نظره ینفعه فلم قلبه عینا وعمیت رأسه عینا أبصرت وٕان
  )٣( .)النار في اآلخرة في فهو اإلسالم عن بقلبه أعمى هذه في كان من :أي )الصدور

من هذا المبحث أن المنافقین والكافرین رغم أنهم صدوا عن سبیل اهللا، واستعملوا كل  الخالصة
األسالیب لإلعراض عن دعوة األنبیاء علیهم السالم، إال أن اهللا تعالى أظهر نوره على الكون 

 ُیِتمَّ  َأنْ  ِإالَّ  اللَّهُ  َوَیْأَبى ِبَأْفَواِهِهمْ  اللَّهِ  ُنورَ  ُیْطِفُئوا َأنْ  ُیِریُدونَ [: ولو كره الكافرون، قال تعالى
 َواللَّهُ  ِبَأْفَواِهِهمْ  اللَّهِ  ُنورَ  ِلُیْطِفُئوا ُیِریُدونَ [ :وقال أیضاً  ]٣٢: التوبة[ ]اْلَكاِفُرونَ  َكرِهَ  َوَلوْ  ُنوَرهُ 
  ]٨: الصف[ ]اْلَكاِفُرونَ  َكرِهَ  َوَلوْ  ُنورِهِ  ُمِتمُّ 
تحدث عن إعراض الكفار، والمنافقین، والیهود ث تولقد وردت أعضاٌء كثیرة في هذا المبح  

والرؤوس، منها كالظهور، والقلوب، واآلذان، واأللسنة، واألفواه، واألنامل،  rعن دعوة النبي 
  .ما ذكر في إعراض الكفار عن دعوة األنبیاء السابقین، كاألفواه، واألصابع، واآلذان، واألیدي

  

                                                           
  .)٥٤٤/ ٣( للشوكاني القدیر فتح -  ١
 .)٢٨٩/ ١٧( والتنویر التحریر: انظر -  ٢
 .)٧٧/ ١٢( لقرطبيل الجامع ألحكام القرآن: انظر -  ٣
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 الخاتمة

  الخاتمة
الحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات، والصالة والسالم على خاتم األنبیاء والمرسلین 

المبعوث رحمة للعالمین، بلغ الرسالة، وأدى األمانة، ونصح األمة، وجاهد في  rسیدنا محمد 
اهللا حق جهاده حتى أتاه الیقین، وعلى آله وصحبه، ومن سار على دربه بإحسان إلى یوم 

فإني أحمد اهللا كثیرًا، أن وفقني وأعانني على كتابة وٕاتمام هذا البحث، الذي : الدین، أما بعد
  ).دراسة موضوعیة –ء جسم اإلنسان في القرآن الكریم أعضا(: حمل عنوان

  :ویمكن الوقوف على أهم النتائج في النقاط التالیة
تبین من خالل الدراسة أن القرآن الكریم ذكر قرابة األربعین من أعضاء جسم اإلنسان في  - ١

 .آیاته
 .المائة آیة تاتضح من خالل الدراسة أن اآلیات التي وردت في هذه األعضاء قد تجاوز  - ٢
اتضح من خالل الدراسة، ومن خالل اآلیات أن بعض هذه األعضاء قد ورد في الطهارة،  - ٣

 .كالوضوء والتیمم، كاألیدي والمرافق، واألرجل والرؤوس
ن، و العیتبین من خالل الدراسة أیضًا، أن بعض هذه األعضاء قد ورد في الحدود، ك - ٤

 .انسناألو ن، اذاآلو ف، و األنو 
قد ورد في القتال، كاألعناق، والرقاب،  بعض هذه األعضاءالدراسة، أن اتضح من خالل  - ٥

 .، األدباروالبنان، واألقدام
برز من خالل الدراسة أیضًا، أن بعض هذه األعضاء قد ورد في الحسرة والندم، والتیه  - ٦

، األقدام والظهورو العض على األیدي، و ، كتقلیب األیدي ءات والمحن،والضالل، واالبتال
 .يیداألو  األصابعوالقلوب والعیون، و 

 على أصحابها الشهادةورد ذكرها في قد هذه األعضاء بعض تبین من خالل الدراسة، أن  - ٧
 .، واألسماع واألبصارة، كالجلود واأللسنیوم القیامة

ذكرت في العذاب، كالجلود والظهور،  قد تبین من خالل الدراسة، أن بعض هذه األعضاء - ٨
 .واألمعاء والنواصي، والوجوه والخرطوموالجباه والبطون، 

ظهر من خالل الدراسة، أن بعض هذه األعضاء قد ورد ذكرها في تعظیم قدرة اهللا تعالى،  - ٩
 .كالبطون والصدور، والعظام واللحوم، والحالقیم واألوردة، والتراقي والسیقان

والطاعة، تبین من خالل الدراسة، أن بعض هذه األعضاء قد ورد ذكرها في العبادة  - ١٠
 .كالجنوب والجبین، واألذقان والبطون واأللسنة، والوجوه والرؤوس
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قد ورد ذكرها في الطمأنینة والبشرى،  بعض هذه األعضاءظهر من خالل الدراسة، أن  - ١١
 .كاألعضاد والصدور، وقرة العیون ونضارة الوجوه

األنبیاء قد ورد ذكرها في قصص بعض هذه األعضاء  برز من خالل الدراسة، أن  -١٢
 .ىس واللحؤو الر ، انقیرجل والساأل، و نو والعی يیداألومعجزاتهم، ك

اتضح من خالل الدراسة، أن بعض هذه األعضاء قد ورد ذكرها في اإلعراض والصد عن  -١٣
، اآلذانو القلوب، و الظهور، أعضاء  ، مثلr إعراض الكفار والیهود عن النبيالدعوة، ك

إعراض الكفار و ،الرؤوسو األیدي، و األنامل، و األفواه، و ، ةاأللسنكأعضاء  إعراض المنافقینو
 .واآلذان ،، األصابع، مثلعن دعوة األنبیاء السابقین

  :التوصیات
 .نفسي بتقوى اهللا ولزوم طاعتهأوصي  - ١
لكونها ترتبط بكتاب اهللا  تعالى، وهي  عنایة بالموضوعات القرآنیة؛أنصح طالب العلم بال - ٢

موضوعات مهمة تعالج قضایا بشریة، وأحداث واقعیة، وهي تمثل تفسیرًا موضوعیًا 
 .لكتاب اهللا تعالى

أنصح الجمیع بالتأمل في الغایة من ذكر أعضاء جسم اإلنسان في القرآن الكریم،  - ٣
 .ومواصلة البحث عن أسرارها، ففیها الكثیر من المعلومات
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  الفهارس
 فهرس اآلیات القرآنیة -١
 فهرس األحادیث النبویة -٢
 فهرس األعالم المترجم لهم -٣
 فهرس المصادر والمراجع -٤
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  فهرس اآلیات القرآنیة: أوالً 
  رقم الصفحة  رقم اآلیة  اآلیة  م

  سورة البقرة
  ٢٠١  ٧ ]...َخَتَم اللَُّه َعَلى ُقُلوِبِهْم َوَعَلى َسْمِعِهْم َوَعَلى َأْبَصاِرِهمْ  [   ١
  ٢٠٠  ١٨   ]ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌي َفُهْم َال َیْرِجُعونَ  [   ٢
  ٥١  ١٩   ]...َأْو َكَصیٍِّب ِمَن السََّماِء ِفیِه ُظُلَماٌت َوَرْعٌد َوَبْرقٌ  [   ٣
َواِعقِ  َیْجَعُلونَ ... [   ٤   ٢٢٨  ١٩   ]...َأَصاِبَعُهْم ِفي آَذاِنِهْم ِمَن الصَّ
  ٢١٨  ٣٧ ]...َكِلماتٍ  َربِّهِ  ِمنْ  آَدمُ  َفَتَلقَّى  [   ٥
  ٤٨  ٧٩   ]...َفَوْیٌل ِللَِّذیَن َیْكتُُبوَن اْلِكَتاَب ِبَأْیِدیِهمْ  [   ٦
  ١٩٧  ١٠١  ] ...َوَلمَّا َجاَءُهْم َرُسوٌل ِمْن ِعْنِد اللَّهِ  [   ٧
  ١٣٩  ١٤٤   ]...َقْد َنَرى َتَقلَُّب َوْجِهَك ِفي السََّماِء  [   ٨
  ٥٥-٤٤  ١٦٧ ] ...َكَذِلَك ُیِریِهُم اللَُّه َأْعَماَلُهْم َحَسَراتٍ  [   ٩

  ٢٠٠-٤٩  ١٧١   ]ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌي َفُهْم ال َیْعِقُلونَ ...  [   ١٠
  ٨٧  ١٧٤   ]...اْلِكَتابِ ِإنَّ الَِّذیَن َیْكُتُموَن َما َأْنَزَل اللَُّه ِمَن  [   ١١
  ١٦  ١٧٩  ]...َوَلُكْم ِفي اْلِقَصاِص َحَیاٌة َیا ُأوِلي اْألَْلَبابِ  [    ١٢
  ٢١٣  ١٩١  ]...َواْقُتُلوُهْم َحْیُث ثَِقْفُتُموُهمْ  [   ١٣
  ١٥٦  ٢٠٤ ] َوُهَو َأَلدُّ اْلِخَصامِ ... [   ١٤
  سورة آل عمران  
  ٣٢  ١٣   ]...اْلَتَقَتاَقْد َكاَن َلُكْم آَیٌة ِفي ِفَئَتْیِن   [   ١٥
  ٣٦  ١٣ ]...اْلَعْینِ  َرْأيَ  ِمْثَلْیِهمْ  َیَرْوَنُهمْ ...  [   ١٦
  ١٤٦  ١٤   ]...ُزیَِّن ِللنَّاِس ُحبُّ الشََّهَواتِ   [   ١٧
ْسَالِم ِدیًنا َفَلْن ُیْقَبَل ِمْنهُ  [   ١٨   ٥٦  ٨٥   ]...َوَمْن َیْبَتِغ َغْیَر اْإلِ
  ٨٤  ١٠٢  ] ...اتَُّقوا اللََّه َحقَّ تَُقاِتهِ َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا  [   ١٩
  ٢٠٧  ١١٨   ]...َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا َال َتتَِّخُذوا ِبَطاَنًة ِمْن ُدوِنُكمْ  [   ٢٠
  ٢١٣  ١١٨  ]...ال َیْأُلوَنُكْم َخباًال ...  [   ٢١
وا [   ٢٢   ٤٥  ١١٩   ]...َوإَِذا َلُقوُكْم َقاُلوا آَمنَّا َوإَِذا َخَلْوا َعضُّ
  ٢٢٠  ١١٩  ]...َها َأْنتُْم ُأوَالِء ُتِحبُّوَنُهْم َوَال ُیِحبُّوَنُكْم َوُتْؤِمُنوَن ِباْلِكَتابِ  [   ٢٣
  ٥٧  ١٣٤   ]...والَكاِظِمیَن الَغْیظَ ...  [   ٢٤
  ٢٥  ١٤٧   ]...َوَما َكاَن َقْوَلُهْم ِإالَّ َأْن َقاُلوا َربََّنا اْغِفْر َلَنا ُذُنوَبَنا [   ٢٥
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  ٢٦  ١٥٤   ]...َعَلْیُكْم ِمْن َبْعِد اْلَغمِّ َأَمَنًة ُنَعاًسا َیْغَشىثُمَّ َأْنَزَل  [   ٢٦

-٢١٨-٨٩  ١٦٧   ]...ُقُلوِبِهمْ  ِفي َلْیَس  َما ِبَأْفَواِهِهمْ  َیُقوُلونَ ... [   ٢٧
٢٢٤  

  ٢٢٣  ١٦٧   ]...َوِلَیْعَلَم الَِّذیَن َناَفُقوا َوِقیَل َلُهْم َتَعاَلْوا َقاِتُلوا ِفي َسِبیلِ  [   ٢٨
  ١٩٨  ١٨٧   ]...َفَنَبُذوُه َوَراَء ُظُهوِرِهْم َواْشَتَرْوا ِبِه َثَمًنا َقِلیًال ...[   ٢٩

  سورة النساء
  ٢٠٣  ٤   ]...ذِلَك ِلَمْن َخِشَي اْلَعَنتَ ...  [   ٣٠
  ٨٨-٨٧  ١٠   ]...ِإنَّ الَِّذیَن َیْأُكُلوَن َأْمَواَل اْلَیَتاَمى ُظْلًما [   ٣١
  ١٠٣  ٣١   ]...َعْنُه ُنَكفِّْر َعْنُكمْ  تُْنَهْونَ  ِإْن َتْجَتِنُبوا َكَباِئَر َما [   ٣٢
  ٢٠٨  ٣٥  ]...ذِلَك ِلَمْن َخِشَي اْلَعَنتَ  [   ٣٣
َالَة َوَأْنُتْم ُسَكاَرى [   ٣٤   ٩  ٤٣   ]...َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا َال َتْقَرُبوا الصَّ
  ٨٠  ٥٦ ]...ِإنَّ الَِّذیَن َكَفُروا ِبآَیاِتَنا َسْوَف ُنْصِلیِهْم َناًرا[   ٣٥

  سورة المائدة
َالةِ  [   ٣٦   ٣  ٦  ]...َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا ِإَذا ُقْمتُْم ِإَلى الصَّ
  ١٩  ٦  ]...اْلَمَراِفقِ  ِإَلى َوَأْیِدَیُكمْ ... [   ٣٧
  ٥٩  ٢٨   ]...َلِئْن َبَسْطَت ِإَليَّ َیَدَك ِلَتْقُتَلِني َما َأَنا ِبَباِسٍط َیِديَ [   ٣٨
  ١٦  ٣٣  ]...الَِّذیَن ُیَحاِرُبوَن اللََّه َوَرُسوَلُه َوَیْسَعْوَن ِفيِإنََّما َجَزاُء  [   ٣٩
  ١٨  ٣٩-٣٨   ]...َوالسَّاِرُق َوالسَّاِرَقُة َفاْقَطُعوا َأْیِدَیُهَما َجَزاًء ِبَما َكَسَبا [   ٤٠
  ٢٠٥  ٤١ ]...اْلُكْفرِ  ِفي ُیَساِرُعونَ  الَِّذینَ  َیْحُزْنكَ  َال  الرَُّسولُ  َأیَُّها َیا [   ٤١
  ١٤  ٤٥   ]...َوَكَتْبَنا َعَلْیِهْم ِفیَها َأنَّ النَّْفَس ِبالنَّْفِس َواْلَعْیَن ِباْلَعْینِ  [   ٤٢
  ١٥٨  ٦٧  ]...َیا َأیَُّها الرَُّسوُل َبلِّْغ َما ُأْنِزَل ِإَلْیَك ِمْن َربِّكَ  [   ٤٣
  ١٤١  ٨٣    ]...َوإَِذا َسِمُعوا َما ُأْنِزَل ِإَلى الرَُّسوِل َتَرى َأْعُیَنُهْم  [   ٤٤
ْیدِ [   ٤٥   ٦١  ٩٤   ]...َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا َلَیْبُلَونَُّكُم اللَُّه ِبَشْيٍء ِمَن الصَّ

  سورة األنعام
  ٩٢  ٧ ]...فلمسوه بأیدیهم َلَقاَل الَِّذیَن َكَفُروا... [   ٤٦
  ٢٠٢  ٢٥  ]...َأِكنَّةً َوِمْنُهْم َمْن َیْسَتِمُع ِإَلْیَك َوَجَعْلَنا َعَلى ُقُلوِبِهْم  [   ٤٧
ْطَنا ِفیَها َوُهْم َیْحِمُلونَ ... [   ٤٨   ٤٤  ٣١   ]...َقاُلوا َیا َحْسَرَتَنا َعَلى َما َفرَّ
  ٩١  ٣١   ]...َقْد َخِسَر الَِّذیَن َكذَُّبوا ِبِلَقاِء اللَّهِ  [   ٤٩
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  ٢١٨-٨٩  ٣٨   ]...وال طائر یطیر بجناحیه ِإالَّ ُأَمٌم َأْمثَاُلُكمْ ...[   ٥٠
  ١٠٨  ٤٦    ]...َوَأْبَصاَرُكمْ  َسْمَعُكمْ  اللَّهُ  َأَخذَ  ِإنْ  َأَرَأْیُتمْ  ُقلْ ... [   ٥١
  ١٣٦  ٥٢   ]...َوَال َتْطُرِد الَِّذیَن َیْدُعوَن َربَُّهْم ِباْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ  [   ٥٢
  ٩٩  ٩٣   ]...َوَلْو َتَرى ِإِذ الظَّاِلُموَن ِفي َغَمَراِت اْلَمْوتِ ... [   ٥٣
  ١٠٩  ١٠٢    ] ...َفاْعُبُدوهُ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َخاِلقُ  ُهوَ  ِإالَّ  ِإَلهَ  َال  ... [   ٥٤
  ١٥٩- ١٥٤  ١٢٥   ]...َفَمْن ُیِرِد اللَُّه َأْن َیْهِدَیُه َیْشَرْح َصْدَرُه ِلْإلِْسَالمِ  [   ٥٥
ْتُهُم اْلَحَیاُة الدُّْنَیا  [   ٥٦   ١٣٠  ١٣٠   ]...َقاُلوا َشِهْدَنا َعَلى َأْنُفِسَنا َوَغرَّ

  األعرافسورة 
  ١٢٧  ٢٩  ]َكَما َبَدَأُكْم َتُعوُدونَ ... [   ٥٧
  ٤٦  ٣٨   ]...َقاَل ِلُكلٍّ ِضْعٌف َولِكْن ال َتْعَلُمونَ ... [   ٥٨
  ١٨١  ١٠٨  ]َوَنَزَع َیَدُه َفِإَذا ِهَي َبْیَضاُء ِللنَّاِظِرینَ  [   ٥٩
  ١٧٩  ١١٦   ]...َقاَل َأْلُقوا َفَلمَّا َأْلَقْوا َسَحُروا َأْعُیَن النَّاسِ  [   ٦٠
  ٢٠  ١٢٤- ١٢٣  ]...َهَذا ِإنَّ  َلُكمْ   آَذنَ  َأنْ  َقْبلَ  ِبهِ  آَمْنتُمْ  ِفْرَعْونُ  َقالَ  [   ٦١
  ١٩٣  ١٤٢ ] َوَأْصِلْح َوَال َتتَِّبْع َسِبیَل اْلُمْفِسِدین... [   ٦٢
  ١٥٨  ١٤٩   ]...َوَلمَّا ُسِقَط ِفي َأْیِدیِهمْ   [   ٦٣
  ١٩٠  ١٥٠    ]...َغْضَباَن َأِسًفاَ َوَلمَّا َرَجَع ُموَسى ِإَلى َقْوِمِه  [   ٦٤
یََّتُهْم  [   ٦٥   ١٢٩  ١٧٢   ]...َوإِْذ َأَخَذ َربَُّك ِمْن َبِني آَدَم ِمْن ُظُهوِرِهْم ُذرِّ
ْنسِ  [   ٦٦   ٢٠٠-٤٩  ١٧٩   ]...َوَلَقْد َذَرْأَنا ِلَجَهنََّم َكِثیًرا ِمَن اْلِجنِّ َواْإلِ
  ٢٢٤  ١٩٥   ]...َلُهْم َأْیٍد َیْبِطُشوَن ِبَهاِ َأَلُهْم َأْرُجٌل َیْمُشوَن ِبَها َأْم  [   ٦٧

  سورة األنفال
  ٢٦  ١١   ]...ِإْذ ُیَغشِّیُكُم النَُّعاَس َأَمَنًة ِمْنُه َوُیَنزُِّل َعَلْیُكمْ  [   ٦٨
  ٣٠-٢٨  ١٢   ]...ِإْذ ُیوِحي َربَُّك ِإَلى اْلَمَالِئَكِة َأنِّي َمَعُكمْ  [   ٦٩
  ٣٠  ١٣-١٢ ] ...َبَنانٍ  ُكلَّ  ِمْنُهمْ  َواْضِرُبوا اْألَْعَناقِ  َفْوقَ  َفاْضِرُبوا [   ٧٠
  ٢٧  ١٥ ] ...َكَفُروا الَِّذینَ  َلِقیتُمُ  ِإَذا آَمُنوا الَِّذینَ  َأیَُّها َیا [   ٧١
ًفا ِإالَّ  ُدُبَرهُ  َیْوَمِئذٍ  ُیَولِِّهمْ  َوَمنْ  [   ٧٢   ٢٨  ١٦ ] ...ُمَتَحیًِّزا َأوْ  ِلِقَتالٍ  ُمَتَحرِّ
  ٢٠١  ٢٣   ]...اللَُّه ِفیِهْم َخْیًرا َألَْسَمَعُهمْ َوَلْو َعِلَم  [   ٧٣
  ٣٥  ٤٤   ]...َوإِْذ ُیِریُكُموُهْم ِإِذ اْلَتَقْیُتْم ِفي َأْعُیِنُكْم َقِلیًال  [   ٧٤
  ٩٩  ٥٠   ]...َوَلْو َتَرى ِإْذ َیَتَوفَّى الَِّذیَن َكَفُروا اْلَمَالِئَكُة َیْضِرُبونَ  [   ٧٥



 

٢٣٨ 
 

 الفهارس

  رقم الصفحة  رقم اآلیة  اآلیة  م
  ٢١٣  ٥٧   ]...اْلَحْربِ  َفِإمَّا َتْثَقَفنَُّهْم ِفي  [   ٧٦

  سورة التوبة
  ١٣٠  ١٧   ]...َما َكاَن ِلْلُمْشِرِكیَن َأْن َیْعُمُروا َمَساِجَد اللَّهِ  [   ٧٧
  ٢٢٨  ٣٠   ]...َوَقاَلِت اْلَیُهوُد ُعَزْیٌر اْبُن اللَِّه َوَقاَلِت النََّصاَرى [   ٧٨
  ٢٣١- ٢١٦  ٣٢   ]...ِبَأْفَواِهِهمْ ُیِریُدوَن َأْن ُیْطِفُئوا ُنوَر اللَِّه  [   ٧٩
  ٨٩  ٣٥ ]...ِجَباُھُھمْ  بَِھا َفُتْكَوى َجَھنَّمَ  َنارِ  فِي َعَلْیَھا ُیْحَمى َیْومَ  [   ٨٠
  ١٧  ٤٣  ]...َلُهمْ  َأِذْنتَ  ِلمَ  َعْنكَ  اللَّهُ  َعَفا[   ٨١
  ١٤٦  ٩٢    ]...َوَال َعَلى الَِّذیَن ِإَذا َما َأَتْوَك ِلَتْحِمَلُهمْ  [   ٨٢

  یونسسورة 
  ١٠٨  ٣١   ]...َواْألَْبَصارَ  السَّْمعَ  َیْمِلكُ  َأمَّنْ  ... [   ٨٣
وا النََّداَمَة َلمَّا َرَأُوا اْلَعَذابَ ... [   ٨٤   ٤٤  ٥٤   ]...َوَأَسرُّ
  ٧٦  ٩٩   ]...َوَلْو َشاَء َربَُّك َآلَمَن َمْن ِفي اْألَْرضِ  [   ٨٥

  سورة هود
  ١٠٦  ٤٠   ]...َزْوَجْیِن اْثَنْینِ ُقْلَنا اْحِمْل ِفیَها ِمْن ُكلٍّ ... [   ٨٦
  ١٠٦  ٤٨  ]...ِقیَل َیا ُنوُح اْهِبْط ِبَسَالٍم ِمنَّا َوَبَرَكاٍت َعَلْیكَ  [   ٨٧

  سورة یوسف

  ٧٦  ٤   ]َرَأْیُتُهْم ِلي َساِجِدینَ ...[   ٨٨

  ٥٧  ٨٤   ]َوَتَولَّى َعْنُهْم َوَقاَل َیا َأَسَفى َعَلى ُیوُسَف  [   ٨٩
  ١٦٠  ٩٦   ]...اْلَبِشیُر َأْلَقاُه َعَلى َوْجِههِ َفَلمَّا َأْن َجاَء  [   ٩٠

  سورة الرعد
  ٢١٠  ٥   ]...َوإِْن َتْعَجْب َفَعَجٌب َقْوُلُهْم َأِإَذا ُكنَّا ُتَراًبا [   ٩١

  ٥٥  ١٤   ]...َلُه َدْعَوُة اْلَحقِّ َوالَِّذیَن َیْدُعوَن ِمْن ُدوِنهِ  [   ٩٢
  سورة إبراهیم

  ٨٠  ٥ ]النَّارُ  ُوُجوَهُهمُ  َوَتْغَشى َقِطَرانٍ  ِمنْ  َسَراِبیُلُهمْ [   ٩٣
  ١٨٣  ٨   ]...َوَقاَل ُموَسى ِإْن َتْكُفُروا َأْنتُْم َوَمْن ِفي اْألَْرضِ  [   ٩٤
  ٤٥  ٩   ]...َفَردُّوا َأْیِدَیُهْم ِفي َأْفَواِهِهْم َوَقاُلوا ِإنَّا َكَفْرَنا... [   ٩٥
  ٢٢٩  ٩   ]...َقْوِم ُنوحٍ َأَلْم َیْأِتُكْم َنَبُأ الَِّذیَن ِمْن َقْبِلُكْم  [   ٩٦
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  رقم الصفحة  رقم اآلیة  اآلیة  م
  ١٠٩  ١٩   ] ...َأَلْم َتَر َأنَّ اللََّه َخَلَق السََّمَواِت َواْألَْرَض  [   ٩٧
  ٩٤  ٤٢   ]ِلَیْوٍم َتْشَخُص ِفیِه األْبَصارُ ... [   ٩٨
  ٩٤  ٤٣   ]...ُمْهِطِعیَن ُمْقِنِعي ُرُءوِسِهْم َال َیْرَتدُّ ِإَلْیِهْم َطْرُفُهمْ  [   ٩٩
  ٧٩  ٥٠   ]...َقِطَراٍن َوَتْغَشى ُوُجوَهُهُم النَّارُ  َسَراِبیُلُهْم ِمنْ [ ١٠٠

  سورة الحجر
  ١٤٦  ١٦   ]َوَزیَّنَّاَها ِللنَّاِظِرینَ ... [ ١٠١
  ٢٠٩  ٧٥   ]ِإنَّ ِفي َذِلَك َآلَیاٍت ِلْلُمَتَوسِِّمینَ  [ ١٠٢

  سورة النحل
  ٧٥  ١  ]...َتْسَتْعِجُلوهُ  َفَال  اللَّهِ  َأْمرُ  َأَتى[ ١٠٣
  ١٥١  ٢٦  ] ...َعَلْیِهُم السَّْقُف ِمْن َفْوِقِهمْ َفَخرَّ ... [ ١٠٤
  ١٠٦  ٧٨   ]...َواللَُّه َأْخَرَجُكْم ِمْن ُبُطوِن ُأمََّهاِتُكْم َال َتْعَلُموَن َشْیًئا [ ١٠٥
  ١٦٣  ٩٢   ]...َوَال َتُكوُنوا َكالَِّتي َنَقَضْت َغْزَلَها ِمْن َبْعِد ُقوٍَّة َأْنَكاثًا [ ١٠٦

  سورة اإلسراء
  ٩٧  ٧    ]...َأْحَسْنُتْم َأْحَسْنتُْم ِألَْنُفِسُكْم َوإِْن َأَسْأُتْم َفَلهاِإْن  [ ١٠٧
  ١٣٢  ١٣   ]...َوُكلَّ ِإْنَساٍن َأْلَزْمَناُه َطاِئَرُه ِفي ُعُنِقهِ  [ ١٠٨
  ١٨٠  ٢٤   ]...َواْخِفْض َلُهَما َجَناَح الذُّلِّ ِمَن الرَّْحَمةِ  [ ١٠٩
  ٧٤  ٢٩  ]... َوَال َتْجَعْل َیَدَك َمْغُلوَلًة ِإَلى ُعُنِقَك َوَال َتْبُسْطَها ُكلَّ [ ١١٠
  ٢٠٤  ٤٦   ]...َوَجَعْلَنا َعَلى ُقُلوِبِهْم َأِكنًَّة َأْن َیْفَقُهوهُ  [ ١١١
  ١١٩  ٤٩   ]َأِإَذا ُكنَّا ِعَظاًما َوُرَفاًتا َأِإنَّا َلَمْبُعوثُوَن َخْلًقا َجِدیًدا َوَقاُلوا[  ١١٢
  ١٠٤  ٥١   ]...َأْو َخْلًقا ِممَّا َیْكُبُر ِفي ُصُدوِرُكْم َفَسَیُقوُلوَن َمنْ  [ ١١٣
ْمَنا َوَلَقدْ [ ١١٤   ١٢٦  ٧٠ ]...َواْلَبْحرِ  اْلَبرِّ  ِفي َوَحَمْلَناُهمْ  آَدمَ  َبِني َكرَّ
ْلَناهُ [ ١١٥   ١٥٠  ١٠٦   ] ...َوُقْرآًنا َفَرْقَناُه ِلَتْقَرَأُه َعَلى النَّاِس َعَلى ُمْكٍث َوَنزَّ
  ١٥٠  ١٠٧  ]...ُقْل آِمُنوا ِبِه َأْو َال ُتْؤِمُنوا ِإنَّ الَِّذیَن ُأوُتوا اْلِعْلمَ  [ ١١٦
وَن ِلْألَْذَقاِن َیْبُكوَن َوَیِزیُدُهْم ُخُشوًعا [ ١١٧   ١٥١  ١٠٩   ]َوَیِخرُّ

  سورة الكهف
  ٢٢٦  ٥  ]...َما َلُهْم ِبِه ِمْن ِعْلٍم َوَال ِآلَباِئِهمْ  [ ١١٨
  ١٢١  ١١  ]َفَضَرْبَنا َعَلى آَذاِنِهْم ِفي اْلَكْهِف ِسِنیَن َعَدًدا [ ١١٩
  ١٣٦  ٢٨   ]...َواْصِبْر َنْفَسَك َمَع الَِّذیَن َیْدُعوَن َربَُّهمْ  [ ١٢٠
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  ٩٥  ٢٩    ]...َوُقِل اْلَحقُّ ِمْن َربُِّكْم َفَمْن َشاَء َفْلُیْؤِمنْ  [ ١٢١
  ١٠  ٤٠   ]َزَلًقا َصِعیًدا َفُتْصِبحَ  ... [ ١٢٢
  ٤٦  ٤٢  ]...َوُأِحیَط ِبَثَمِرِه َفَأْصَبَح ُیَقلُِّب َكفَّْیِه َعَلى َما َأْنَفَق ِفیَها [ ١٢٣
  ٢٠٤  ٥٧  ]...َوَمْن َأْظَلُم ِممَّْن ُذكَِّر ِبآَیاِت َربِِّه َفَأْعَرَض َعْنَها [ ١٢٤
  ٥٥  ١٠٤- ١٠٣  ]... ُقْل َهْل ُنَنبُِّئُكْم ِباْألَْخَسِریَن َأْعماًال  [ ١٢٥

  مریمسورة 
  ١٩٣  ٤   ]...َقاَل َربِّ ِإنِّي َوَهَن اْلَعْظُم ِمنِّي َواْشَتَعَل الرَّْأُس َشْیًبا  [ ١٢٦
  ١٦٦  ٢٦   ]...َفُكِلي َواْشَرِبي َوَقرِّي َعْیًنا َفِإمَّا َتَرِینَّ ِمَن اْلَبَشِر َأَحًدا [ ١٢٧
  ١٩٤  ٤٨   ]َشِقی اَوَأْدُعو َربِّي َعَسى َأالَّ َأُكوَن ِبُدَعاِء َربِّي ... [ ١٢٨
ًدا َوُبِكی ا... [ ١٢٩ وا ُسجَّ   ١٥١  ٥٨   ]ِإَذا تُْتَلى َعَلْیِهْم آَیاُت الرَّْحَمِن َخرُّ
  ٩٢  ٨٥   ]َیْوَم َنْحُشُر اْلُمتَِّقیَن ِإَلى الرَّْحَمِن َوْفًدا [ ١٣٠
  ١٥٦  ٩٧  ]...ِبهِ َفِإنََّما َیسَّْرَناُه ِبِلَساِنَك ِلتَُبشَِّر ِبِه اْلُمتَِّقیَن َوتُْنِذَر  [ ١٣١

  سورة طه
َالَة ِلِذْكِري... [ ١٣٢   ١٥٥  ١٤   ]َوَأِقِم الصَّ
  ١٨١  ٢٢   ]...َواْضُمْم َیَدَك ِإَلى َجَناِحَك َتْخُرْج َبْیَضاَء ِمْن َغْیرِ  [ ١٣٣
  ١٥٧  ٢٥   ]َقاَل َربِّ اْشَرْح ِلي َصْدِري [ ١٣٤
  ١١٤  ٢٧   ]َواْحُلْل ُعْقَدًة ِمْن ِلَساِني  [ ١٣٥
  ١١٤  ٣٦  ]ُأوِتیَت ُسْؤَلَك َیا ُموَسى َقدْ ...  [ ١٣٦
  ١٦٨  ٤٠   ]...ِإْذ َتْمِشي ُأْخُتَك َفَتُقوُل َهْل َأُدلُُّكْم َعَلى َمنْ  [ ١٣٧
  ٢١  ٧١  ]...الَِّذي َلَكِبیُرُكمُ  ِإنَّهُ  َلُكمْ  آَذنَ  َأنْ  َقْبلَ  َلهُ  آَمْنُتمْ  َقالَ  [ ١٣٨
  ٢١  ٧٢   ]...اْلَبیَِّناتِ  َقاُلوا َلن نُّْؤِثَرَك َعَلى َما َجاءَنا ِمنَ  [ ١٣٩
  ١٨٩  ٩٤-٩٢   ]...َقاَل َیا َهاُروُن َما َمَنَعَك ِإْذ َرَأْیَتُهمْ  [ ١٤٠
  ١٩١  ٩٤   ]...َقاَل َیْبَنُؤمَّ َال َتْأُخْذ ِبِلْحَیِتي وََال ِبَرْأِسي [ ١٤١
  ١١١  ١١٤ ]...َوَال َتْعَجْل بالقرآن ِمن َقْبِل َإن ُیقضى ِإَلْیَك َوْحُیهُ ... [ ١٤٢

  األنبیاء سورة

  ٨٦  ٣٩  ]...َلْو َیْعَلُم الَِّذیَن َكَفُروا ِحیَن َال َیُكفُّوَن َعْن ُوُجوِهِهمُ  [ ١٤٣
  ١٨٣  ٦١   ]َیْشَھُدونَ  َلَعلَُّھمْ  النَّاسِ  أَْعُینِ  َعَلى ِبھِ  َفأُْتوا َقالُوا [ ١٤٤



 

٢٤١ 
 

 الفهارس

  رقم الصفحة  رقم اآلیة  اآلیة  م
  سورة الحج

  ٢١٤  ١٠-٩  ]...ثَاِنَي ِعْطِفِه ِلُیِضلَّ َعْن َسِبیِل اللَّهِ   [ ١٤٥
  ٧٩  ٢٠-١٩   ]...َفالَِّذیَن َكَفُروا ُقطَِّعْت َلُهْم ِثَیاٌب ِمْن َنارٍ ...[ ١٤٦
  ٩٤  ١٩   ]ُیَصبُّ ِمْن َفْوِق ُرُءوِسِهُم اْلَحِمیمُ ...  [ ١٤٧
ُدورِ  ِفي الَِّتي اْلُقُلوبُ  َتْعَمى َوَلِكنْ ...[ ١٤٨   ٨٩  ٤٦   ]الصُّ
  ٢٣٠  ٤٦   ]...ُقُلوٌب َیْعِقُلونَ َأَفَلْم َیِسیُروا ِفي اْألَْرِض َفَتُكوَن َلُهْم  [ ١٤٩
  ١٢٢  ٤٧   ]َوإِنَّ َیْوًما ِعْنَد َربَِّك َكَأْلِف َسَنٍة ِممَّا َتُعدُّونَ ...  [ ١٥٠

  سورة المؤمنون
  ١٤٤  ٥ ]َوالَِّذیَن ُهْم ِلُفُروِجِهْم َحاِفُظونَ  [ ١٥١
  ١٢٢- ١٠٥  ١٤-١٢   ]...َوَلَقْد َخَلْقَنا اإلْنَساَن ِمْن ُسالَلٍة ِمْن ِطینٍ  [ ١٥٢
  ١٨٥  ٢٧   ]...َفَأْوَحْیَنا ِإَلْیِه َأِن اْصَنِع اْلُفْلَك ِبَأْعُیِنَنا َوَوْحِیَنا [ ١٥٣
  ١٢٦  ٣٥  ]...َأَیِعُدُكْم َأنَُّكْم ِإَذا ِمتُّْم َوُكْنُتْم ُتَراًبا َوِعَظاًما [ ١٥٤
  ٩٧  ١٠٤   ]َكاِلُحونَ  ِفیَها َوُهمْ  النَّارُ  ُوُجوَهُهمُ  َتْلَفحُ  [ ١٥٥

  النورسورة 
  ٢١٨  ٤   ]...َوالَِّذیَن َیْرُموَن اْلُمْحَصَناِت ثُمَّ َلْم َیْأُتوا ِبَأْرَبَعةِ  [ ١٥٦
ْنَساَن ِمْن ُسَالَلٍة ِمنْ  [ ١٥٧   ١١٨  ١٤-١٢   ]...ِطینٍ  َوَلَقْد َخَلْقَنا اْإلِ
  ٢١٨  ١٥   ]...ِإْذ َتَلقَّْوَنُه ِبَأْلِسَنِتُكْم َوَتُقوُلوَن ِبَأْفَواِهُكْم َما َلْیَس  [ ١٥٨
  ٢١٩  ٢٣   ]...ِإنَّ الَِّذیَن َیْرُموَن اْلُمْحَصَناِت اْلَغاِفَالِت اْلُمْؤِمَناتِ  [ ١٥٩
  ٦٦-٦٥  ٢٤   ]...َیْوَم َتْشَهُد َعَلْیِهْم َأْلِسَنُتُهْم َوَأْیِدیِهْم َوَأْرُجُلُهْم ِبَما [ ١٦٠
  ١٤٣  ٣١  ]...َوُقْل ِلْلُمْؤِمَناِت َیْغُضْضَن ِمْن َأْبَصاِرِهنَّ  [ ١٦١
  ١٨  ٤٠  ]...ِإَذا َأْخَرَج َیَدُه َلْم َیَكْد َیَراَها... [ ١٦٢
  ٥٣  ٤٠   ]...َأْو َكُظُلَماٍت ِفي َبْحٍر ُلجِّيٍّ َیْغَشاُه َمْوجٌ  [ ١٦٣
  ١٠٩  ٤٥   ]...َواللَُّه َخَلَق ُكلَّ َدابٍَّة ِمْن َماٍء َفِمْنُهْم َمْن َیْمِشي [ ١٦٤

  سورة الفرقان
  ١٠٩  ٢ ] تَْقِدیًرا َفَقدََّرهُ  َشْيءٍ  ُكلَّ  َوَخَلقَ ... [ ١٦٥
  ٥٥  ٢٣   ]َوَقِدْمنا ِإلى ما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلناُه َهباًء َمْنُثوراً  [ ١٦٦
  ٤٤  ٢٧  ]...َوَیْوَم َیَعضُّ الظَّاِلُم َعَلى َیَدْیِه َیُقوُل َیا َلْیَتِني اتََّخْذتُ  [ ١٦٧
وا َعَلْیَها ُصم ا َوالَِّذیَن ِإَذا ُذكُِّروا ِبآَیاِت َربِِّهمْ   [ ١٦٨   ١٥٠  ٧٣   ]...َلْم َیِخرُّ



 

٢٤٢ 
 

 الفهارس

  رقم الصفحة  رقم اآلیة  اآلیة  م
  سورة الشعراء

  ٧٥  ٤  ] ...ِإْن َنَشْأ ُنَنزِّْل َعَلْیِهْم ِمَن السََّماِء آَیًة َفَظلَّْت َأْعَناُقُهمْ [ ١٦٩
  ٢٢  ٤٩   ]...َقاَل آَمْنُتْم َلُه َقْبَل َأْن آَذَن َلُكْم ِإنَُّه َلَكِبیُرُكمُ  [ ١٧٠
وُح اْألَِمیُن   [ ١٧١   ١٥٦- ١١٥  ١٩٥- ١٩٣  ]...َعَلى َقْلِبكَ * َنَزَل ِبِه الرُّ
  ١٨٠  ٢١٥   ]َواْخِفْض َجَناَحَك ِلَمِن اتََّبَعَك ِمَن اْلُمْؤِمِنینَ [ ١٧٢

  سورة النمل
  ١٨١  ١٢  ]...َوَأْدِخْل َیَدَك ِفي َجْیِبَك َتْخُرْج َبْیَضاَء ِمْن َغْیرِ  [ ١٧٣
  ١٨٢  ٤٠   ]...ِعْنَدُه ِعْلٌم ِمَن اْلِكَتابِ َقاَل الَِّذي  [ ١٧٤
ْرَح َفَلمَّا َرَأْتهُ  [ ١٧٥   ١٨٦  ٤٤  ]...ِقیَل َلَها اْدُخِلي الصَّ

  سورة القصص
  ١٦٧  ٩  ]...َوَقاَلِت اْمَرَأُت ِفْرَعْوَن ُقرَُّت َعْیٍن ِلي َوَلكَ  [ ١٧٦

  ٩٥  ١٠  ]...َوَأْصَبَح ُفَؤاُد ُأمِّ ُموَسى َفاِرًغا  [ ١٧٧
  ١٦٩  ١٣  ]...َفَرَدْدَناُه ِإَلى ُأمِِّه َكْي َتَقرَّ َعْیُنَها َوَال َتْحَزنَ  [ ١٧٨

  ١٨١  ٣٢    ]...اْسُلْك َیَدَك ِفي َجْیِبَك َتْخُرْج َبْیَضاءَ  [ ١٧٩
  ١٥٧  ٣٥-٣٤   ]...َقاَل َسَنُشدُّ َعُضَدَك ِبَأِخیَك َوَنْجَعُل َلُكَما ُسْلَطاًنا [ ١٨٠
  ١١٤  ٣٤  ]...ِلَساًناُهَو َأْفَصُح ِمنِّي ... [ ١٨١

  سورة الروم
  ١١٦  ٢٢   ]...َوِمْن آَیاِتِه َخْلُق السََّماَواِت َواْألَْرِض َواْخِتَالفُ  [ ١٨٢
  ١٠٤  ٢٧   ]...َوُهَو الَِّذي َیْبَدُأ اْلَخْلَق ثُمَّ ُیِعیُدُه َوُهَو َأْهَوُن َعَلْیهِ    [ ١٨٣

  سورة لقمان
  ٢١٤  ٧  ]...َولَّى ُمْسَتْكِبًرا َكَأْن َلْم َیْسَمْعَهاَوإَِذا تُْتَلى َعَلْیِه آَیاتَُنا   [ ١٨٤
  ٢٢٢  ١٨  ]...َوَال ُتَصعِّْر َخدََّك ِللنَّاسِ   [ ١٨٥

  سورة السجدة
  ١٤٨  ١٦  ]...َتَتَجاَفى ُجُنوُبُهْم َعِن اْلَمَضاِجِع َیْدُعوَن َربَُّهْم َخْوًفا [ ١٨٦

  سورة األحزاب
  ٣٦  ١٠  ]...َوِمْن َأْسَفَل ِمْنُكمْ ِإْذ َجاُءوُكْم ِمْن َفْوِقُكْم  [ ١٨٧
ةً  [ ١٨٨   ٣٨  ١٩   ]...ِإَلْیكَ  َیْنُظُرونَ  اْلَخْوُف َرَأْیَتُهمْ  َجاءَ  َفِإَذا َعَلْیُكمْ  َأِشحَّ



 

٢٤٣ 
 

 الفهارس

  رقم الصفحة  رقم اآلیة  اآلیة  م
  ١٥٨  ٣٩   ]...الَِّذیَن ُیَبلُِّغوَن ِرَساَالِت اللَِّه َوَیْخَشْوَنُه َوَال َیْخَشْونَ  [ ١٨٩
  ١٧٠  ٥١ ]...َوُتْؤِوي ِإَلْیَك َمْن َتَشاءُ ُتْرِجي َمْن َتَشاُء ِمْنُهنَّ  [ ١٩٠
  ١٧٠  ٥٢  ]...َال َیِحلُّ َلَك النَِّساُء ِمْن َبْعُد َوَال َأْن َتَبدََّل ِبِهنَّ من [ ١٩١
  ٤٤  ٦٨-٦٦   ]...َیْوَم تَُقلَُّب ُوُجوُهُهْم ِفي النَّاِر َیُقوُلوَن َیا َلْیَتَنا [ ١٩٢

  سورة سبأ
  ٧٧  ٣٣  ]...ِفي َأْعَناِق الَِّذیَن َكَفُروا َوَجَعْلَنا اْألَْغَاللَ ... [ ١٩٣

  سورة یس
  ٧٤  ٩-٨   ] ...ِإنَّا َجَعْلَنا ِفي َأْعَناِقِهْم َأْغَالًال َفِهَي ِإَلى اْألَْذَقانِ  [ ١٩٤
یََّتُهْم ِفي اْلُفْلِك اْلَمْشُحونِ [ ١٩٥   ١٨٤  ٤١   ]َوآَیٌة َلُهْم َأنَّا َحَمْلَنا ُذرِّ
  ٦٨-٦٦  ٦٥ ]...َأْفواِهِهْم َوُتَكلُِّمنا َأْیِدیِهْم َوَتْشَهدُ اْلَیْوَم َنْخِتُم َعلى [ ١٩٦
  ١١٩  ٧٨   ]َمْن ُیْحِي اْلِعَظاَم َوِهَي َرِمیمٌ ...  [ ١٩٧

  سورة الصافات
  ٢٠١  ٢٥ ] ...أَِكنَّةً  قُلُوِبِھمْ  َعَلى َوَجَعْلَنا إَِلْیكَ  َیْسَتِمعُ  َمنْ  َوِمْنُھمْ  [ ١٩٨
ْرفِ  َقاِصَراتُ  َوِعْنَدُھمْ  [ ١٩٩   ١٦٥  ٤٨  ]ِعینٌ  الطَّ
  ٢٠٣  ٤٩ ]َمْكُنونٌ  َبْیٌض ...[ ٢٠٠
  ١٢٠  ٥٣-٥١   ]...َقِرینٌ  َقاَل َقاِئٌل ِمْنُهْم ِإنِّي َكاَن ِلي [ ٢٠١
  ٨٣  ٦٧-٦٦   ] ...َفِإنَُّهْم َآلِكُلوَن ِمْنَها َفَماِلُئوَن ِمْنَها اْلُبُطونَ [ ٢٠٢
  ١٤٧  ١٠٣   ]َفَلمَّا َأْسَلَما َوَتلَُّه ِلْلَجِبینِ  [ ٢٠٣
  ٨٨  ١٦٣   ]ِإالَّ َمْن ُهَو صاِل اْلَجِحیمِ [ ٢٠٤

  سورة ص
  ١٨٦  ٤٢   ]اْرُكْض ِبِرْجِلَك َهَذا ُمْغَتَسٌل َباِرٌد َوَشَرابٌ  [ ٢٠٥
  ١٧٧  ٤٤  ]...َوُخْذ ِبَیِدَك ِضْغثًا َفاْضِرْب ِبِه َوَال َتْحَنثْ  [ ٢٠٦
ْرفِ  َقاِصَراتُ  َوِعْنَدُھمْ  [ ٢٠٧   ١٦٥  ٥٢   ]أَْتَرابٌ  الطَّ

  الزمرسورة 
  ١٠٥  ٦   ]...َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة ثُمَّ َجَعَل ِمْنَها َزْوَجَها  [ ٢٠٨
  ١٥٩  ٢٢   ] ...َأَفَمْن َشَرَح اللَُّه َصْدَرُه ِلْإلِْسَالِم َفُهَو َعَلى ُنورٍ  [ ٢٠٩
  ٥٨  ٥٦ ..)اللَّهِ  َجْنبِ  َفرَّْطُت ِفي َما َعَلى َحْسَرَتا َیا َنْفٌس  َتُقولَ  َأنْ [ ٢١٠
  ١٠٩  ٦٢  ]َوِكیلٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعَلى َوُهوَ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َخاِلقُ  اللَّهُ   [ ٢١١
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  ٩٥  ١٨   ]...ِإِذ اْلُقُلوُب َلَدى اْلَحناِجرِ ... [ ٢١٢
  ٥٧  ٥٦  ] ...َجْنبِ  ِفي َفرَّْطتُ  َما َعَلى َحْسَرَتا َیا َنْفٌس  َتُقولَ  َأنْ  [ ٢١٣
  ١٣٧  ٦٠  ]...َأْسَتِجْب َلُكمْ َوَقاَل َربُُّكُم اْدُعوِني  [ ٢١٤
  ٧٣  ٧٢-٧٠   ]...الَِّذیَن َكذَُّبوا ِباْلِكَتاِب َوِبَما َأْرَسْلَنا ِبِه ُرُسَلَنا[ ٢١٥

  سورة فصلت
  ٢٠٤-٦٥  ٥  ]...َوَقاُلوا ُقُلوُبَنا ِفي َأِكنٍَّة ِممَّا َتْدُعوَنا ِإَلْیِه َوِفي آَذاِنَنا ٌ [ ٢١٦
  ٦٤  ٢٠   ]...َشِهَد َعَلْیِهْم َسْمُعُهْم َوَأْبَصاُرُهمْ َحتَّى ِإَذا َما َجاُءوَها [ ٢١٧

-٦٨-٦٥  ٢١  ]...َوقاُلوا ِلُجُلوِدِهْم ِلَم َشِهْدُتْم َعَلْینا؟ قاُلوا َأْنَطَقَنا اللَّهُ [ ٢١٨
٧١  

  ٧١  ٢٢ ]...َوَال  َسْمُعُكمْ  َعَلْیُكمْ  َیْشَهدَ  َأنْ  َتْسَتِتُرونَ  ُكْنتُمْ  َوَما[ ٢١٩
َناَوَقاَل  [ ٢٢٠   ٤٥  ٢٩   ]...الَِّذیَن َكَفُروا َربََّنا َأِرَنا اللََّذْیِن َأَضالَّ
  ١٨٣  ٤٦   ]...َمْن َعِمَل َصاِلًحا َفِلَنْفِسِه َوَمْن َأَساَء َفَعَلْیَها [ ٢٢١

  سورة الشورى
  ٩٢  ٣٠   ]...َأْیِدیُكمْ  َكَسَبتْ  َفِبَما ُمِصیَبةٍ  ِمنْ  َأَصاَبُكمْ  َوَما [ ٢٢٢
  ٨٩  ٤٠   ]...سیئٌة مثلهاوجزاء سیئٍة [ ٢٢٣

  سورة الزخرف
  ١٨٤  ١٣   ]...َوَجَعَل َلُكْم ِمَن اْلُفْلِك َواْألَْنَعاِم َما َتْرَكُبونَ ... [ ٢٢٤
  ١١٤  ٥٢  ]َوَال َیَكاُد ُیِبینُ ...[ ٢٢٥

  سورة الدخان
  ٨٤  ٤٦-٤٥  ]َكَغْلِي اْلَحِمیمِ * َكاْلُمْهِل َیْغِلي ِفي اْلُبُطوِن [ ٢٢٦
  ٩٣  ٤٨-٤٧  ]...ثُمَّ ُصبُّوا َفْوقَ * َفاْعِتُلوُه ِإَلى َسَواِء اْلَجِحیمِ ُخُذوُه [ ٢٢٧

  سورة األحقاف
  ٢٠٠  ٢٦  ]...َوَجَعْلَنا َلُهْم َسْمًعا َوَأْبَصاًرا َوَأْفِئَدًة َفَما َأْغَنى[ ٢٢٨
  ٢١٠  ٣٣  ] ...َوَلْم َیَرْوا َأنَّ اللََّه الَِّذي َخَلَق السََّمَواِت َواْألَْرَض َوَلمْ أ [ ٢٢٩

  سورة محمد
َقابِ  [ ٢٣٠   ٢٩  ٤   ]...َفِإَذا َلِقیُتُم الَِّذیَن َكَفُروا َفَضْرَب الرِّ
  ٢٧  ٧  ] ...َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا ِإْن تَْنُصُروا اللََّه َیْنُصْرُكْم َوُیثَبِّتْ  [ ٢٣١



 

٢٤٥ 
 

 الفهارس

  رقم الصفحة  رقم اآلیة  اآلیة  م
  ٩٩  ٢٧  ]َوَأْدَباَرُهمْ َفَكْیَف ِإَذا َتَوفَّْتُهُم اْلَمَالِئَكُة َیْضِرُبوَن ُوُجوَهُهْم  [ ٢٣٢
  ١٠٠  ٢٨   ]...َذِلَك ِبَأنَُّهُم اتََّبُعوا َما َأْسَخَط اللََّه َوَكِرُهوا ِرْضَواَنهُ  [ ٢٣٣

  سورة الفتح
  ١٦١  ١٠ ] ...ِإنَّ الَِّذیَن ُیَباِیُعوَنَك ِإنََّما ُیَباِیُعوَن اللََّه َیُد اللَِّه َفْوقَ  [ ٢٣٤
  ١٦١  ١٨ ]...لقد رضي اهللا عن المؤمنین[ ٢٣٥
ُ  َصَدقَ  َلَقدْ  [ ٢٣٦ ْؤَیا َرُسوَلھُ  هللاَّ   ١٦٤  ٢٧ ] ...اْلَمْسِجدَ  َلَتْدُخلُنَّ  ِباْلَحقِّ  الرُّ

  سورة ق
ْنَساَن َوَنْعَلُم َما ُتَوْسِوُس ِبِه َنْفُسهُ  [ ٢٣٧   ١٢٧  ١٦  ]...َوَلَقْد َخَلْقَنا اْإلِ
  ١١٦  ٣٧  ]...َأْو َأْلَقى السَّْمعَ ِإنَّ ِفي َذِلَك َلِذْكَرى ِلَمْن َكاَن َلُه َقْلٌب  [ ٢٣٨

  سورة الطور
  ٢١  ٣٨  ]...َأْم َلُهْم ُسلٌَّم َیْسَتِمُعوَن ِفیهِ  [ ٢٣٩

  سورة النجم

ْثِم َواْلَفَواِحَش ِإالَّ اللََّممَ  [ ٢٤٠   ١٠٣  ٣٢  ]...الَِّذیَن َیْجَتِنُبوَن َكَباِئَر اْإلِ
  سورة الرحمن

  ١٨٥  ٢٤   ]ِفي اْلَبْحِر َكاْألَْعَالمِ َوَلُه اْلَجَواِر اْلُمْنَشآُت  [ ٢٤١
  ٩٤  ٤١  ]ُیْعَرُف اْلُمْجِرُموَن ِبِسیَماُهْم َفُیْؤَخُذ ِبالنََّواِصي َواْألَْقَدامِ  [ ٢٤٢

  سورة الواقعة
  ٨٥  ٥٤-٥٣  ]َفَشاِرُبوَن َعَلْیِه ِمَن اْلَحِمیمِ * َفَماِلُئوَن ِمْنَها اْلُبُطوَن  [ ٢٤٣
  ١٣١  ٨٤-٨٣  ]َوَأْنُتْم ِحیَنِئٍذ َتْنُظُرونَ *  اْلُحْلُقومَ  َفَلْوَال ِإَذا َبَلَغتِ  [ ٢٤٤

  سورة الحدید
  ١٠٦  ٢٥   ]...َوَأْنَزْلَنا اْلَحِدیَد ِفیِه َبْأٌس َشِدیدٌ  [ ٢٤٥

  سورة الممتحنة
  ٢١٢  ٢  ]...ِإْن َیْثَقُفوُكْم َیُكوُنوا َلُكْم َأْعَداًء َوَیْبُسُطوا ِإَلْیُكْم َأْیِدَیُهمْ  [ ٢٤٦

  الصفسورة 
  ٢٣١- ٢١٧  ٨  ]...ُیِریُدوَن ِلُیْطِفُئوا ُنوَر اللَِّه ِبَأْفَواِهِهمْ  [ ٢٤٧

  سورة المنافقون
ْوا [ ٢٤٨   ٢٢٢- ٢١٤  ٥  ]...َوإَِذا ِقیَل َلُهْم َتَعاَلْوا َیْسَتْغِفْر َلُكْم َرُسوُل اللَِّه َلوَّ



 

٢٤٦ 
 

 الفهارس

  رقم الصفحة  رقم اآلیة  اآلیة  م
  سورة الملك

  ١٠٧  ٢٤-٢٣  ]...َواْألَْبَصارَ  السَّْمعَ  َلُكمُ  َوَجَعلَ  َأْنَشَأُكمْ  الَِّذي ُهوَ  ُقلْ  [ ٢٤٩
  سورة القلم

  ٩٨  ١٦   ]َسَنِسُمُه َعَلى اْلُخْرُطومِ  [ ٢٥٠
  ١١٢  ٤٢  ]...َیْوَم ُیْكَشُف َعْن ساقٍ  [ ٢٥١

  سورة الحاقة
  ١٨  ١٢  ]ِلَنْجَعَلَها َلُكْم َتْذِكَرًة َوَتِعَیَها ُأُذٌن َواِعَیةٌ [ ٢٥٢
  ٤٢  ٢٥  ]...ِبِشَماِلِه َفَیُقوُل َیا َلْیَتِني َلْم ُأوتَ َوَأمَّا َمْن ُأوِتَي ِكَتاَبُه [ ٢٥٣

  سورة المعارج
  ٨٢  ١٦-١٥  ]َنزَّاَعًة ِللشََّوى* َكالَّ ِإنََّها َلَظى[ ٢٥٤

  سورة نوح
  ٢٢٧  ٧  ]...َوإِنِّي ُكلََّما َدَعْوُتُهْم ِلَتْغِفَر َلُهْم َجَعُلوا َأَصاِبَعُهمْ [ ٢٥٥
  ١٢٦  ١٤ ]َأْطَواًرا َخَلَقُكمْ  َوَقدْ  [ ٢٥٦

  سورة المدثر
  ٣  ٥-٣  ]َوالرُّْجَز َفاْهُجرْ * َوِثَیاَبَك َفَطهِّر* َوَربََّك َفَكبِّرْ  [ ٢٥٧
  ٩٧  ٢٢  ]َوَبَسرَ  َعَبَس  ثُمَّ  [ ٢٥٨

  سورة القیامة
ْنَساُن َألَّْن َنْجَمَع ِعَظاَمُه  [ ٢٥٩   ١١٨  ٤-٣   ]...َبَلى َقاِدِرینَ * َأَیْحَسُب اْإلِ
  ١١١  ١٦   ]ُتَحرِّْك ِبِه ِلَساَنَك ِلَتْعَجَل ِبهِ َال  [ ٢٦٠
  ١٧٣  ٢٣-٢٢   ]ِإَلى َربَِّها َناِظَرةٌ * ُوُجوٌه َیْوَمِئٍذ َناِضَرٌة  [ ٢٦١
  ٩٧  ٢٦-٢٤ ]َتُظنُّ َأْن ُیْفَعَل ِبَها َفاِقَرةٌ * َوُوُجوٌه َیْوَمِئٍذ َباِسَرٌة  [ ٢٦٢
  ١١٢  ٢٦  ]التََّراقِيَ  َبَلَغتِ  إَِذا َكالَّ  [ ٢٦٣
  ١١٢  ٢٩   ]َواْلَتفَِّت السَّاُق ِبالسَّاقِ  [ ٢٦٤

  سورة اإلنسان

  ١١٤  ٢  ] ...ِإنَّا َخَلْقَنا اإلْنَساَن ِمْن ُنْطَفٍة َأْمَشاٍج َنْبَتِلیهِ  [ ٢٦٥
  سورة النازعات

  ١١٩  ١١ ] َأِإَذا ُكنَّا ِعَظاًما َنِخَرةً  [ ٢٦٦



 

٢٤٧ 
 

 الفهارس

  رقم الصفحة  رقم اآلیة  اآلیة  م
  سورة عبس

  ١٥٨  ٣٤ ]َیْوم یفر اْلَمْرء من َأِخیه[ ٢٦٧
  التكویرسورة 

  ٨٨  ١٢  ]َوإَِذا اْلَجِحیُم ُسعَِّرتْ [ ٢٦٨
  سورة اإلنشقاق

  ٤٢  ١٢-١٠  ]...َوَأمَّا َمْن ُأوِتَي ِكَتاَبُه َوَراَء َظْهِرهِ [ ٢٦٩
  سورة الطارق

  ٨٥  ١٧ ]َفَمهِِّل اْلَكاِفِریَن َأْمِهْلُهْم ُرَوْیًدا[ ٢٧٠
  سورة الغاشیة

  ٨٨  ٤ ]َتْصَلى َناًرا َحاِمَیةً [ ٢٧١
  البلدسورة 

  ١١٣  ١٠-٨  ]...َوَهَدْیَناهُ * َوِلَساًنا َوَشَفَتْیِن * أَلْم َنْجَعْل َلُه َعْیَنْیِن [ ٢٧٢
  سورة اللیل

  ٨٢  ١٤  ]َناًرا َتَلظَّى[ ٢٧٣
  سورة الشرح

  ١٥٤  ٣  ]...الَِّذي* َوَوَضْعَنا َعْنَك ِوْزَركَ * َأَلْم َنْشَرْح َلَك َصْدَركَ  [ ٢٧٤
  سورة التین

ْنَساَن ِفي َأْحَسِن َتْقِویمٍ َلَقْد  [ ٢٧٥   ١٢٥  ٤  ]َخَلْقَنا اْإلِ
  سورة العادیات

  ١٣٠  ٧  ]َوإِنَُّه َعَلى َذِلَك َلَشِهیٌد  [ ٢٧٦
  سورة المسد

  ٧٧  ٥ ] ِفي ِجیِدَها َحْبٌل ِمْن َمَسدٍ [ ٢٧٧
  سورة الناس

  ١٥٥  ٥  ]الَِّذي ُیَوْسِوُس ِفي ُصُدوِر النَّاسِ [ ٢٧٨
  
  
  
  



 

٢٤٨ 
 

 الفهارس

  األحادیث النبویةفهرس : ثانیا
  

درجة   اسم الكتاب  متن الحدیث  م
  الحدیث

رقم 
  الصفحة

  ٢١٩- ٨٨  صحیح    البخاري صحیح   ..).َقاُلواِ  ،اْجَتِنُبوا السَّْبَع الُموِبَقاتِ (   .١

َحَسٌن   سنن الترمذي  )..ُهوَ  َأَلْیَس  َیا َرُسوَل اللَّهِ : اْحَتِجَبا ِمْنُه، َفُقْلتُ (   .٢
  َصِحیحٌ 

١٤٤  

  ١٢٩  صحیح  المستدرك   )...اللَُّه اْلِمیثَاَق ِمْن َظْهِر آَدمَ َأَخَذ (   .٣
  ١٨٨  صحیح  المستدرك   ) ...اْلَماَء اْلَباِردَ  َعَلْیهِ  َفْلَیِشنَّ  َأَحُدُكمْ  ُحمَّ  ِإَذا(   .٤
  ١٧٣  صحیح  صحیح مسلم  )...ِإَذا َدَخَل َأْهُل اْلَجنَِّة اْلَجنَّةَ (   .٥

  الترمذي سنن  ...)ُیِریدُ  ِلَساَنهُ  ِبهِ ِإَذا َنَزَل َعَلْیِه اْلُقْرآُن ُیَحرُِّك (   .٦
َحَسٌن 
  َصِحیحٌ 

١١١  

  ٣  صحیح  البخاري صحیح   ...)َیْغَتِسُل ِفیهِ  َأَرَأْیُتْم َلْو َأنَّ َنَهًرا ِبَباِب َأَحِدُكمْ (   .٧
  ١٨٨  صحیح  صحیح مسلم  )ِباْلَماءِ  َفَأْطِفُئوَها اْلُحمَّى ِمْن َفْیِح َجَهنَّمَ (   .٨
ِرینَ : َقاُلوا اللَُّهمَّ اْرَحِم الُمَحلِِّقینَ (   .٩   ١٦٤  صحیح    البخاري صحیح  )...َوالُمَقصِّ

، َخْیرٌ ( .١٠   ١٧٩  صحیح  صحیح مسلم  )...ِمنَ  اهللاِ  ِإَلى َوَأَحبُّ  اْلُمْؤِمُن اْلَقِويُّ
  ١٥٧  صحیح    البخاري صحیح  )...الَخِصمُ  األََلدُّ  اللَّهِ  ِإَلى ِإنَّ َأْبَغَض الرَِّجالِ ( .١١
  ١٠٥  صحیح    البخاري صحیح   .)..ُأمِّهِ  َبْطنِ  ِفي ِإنَّ َأَحَدُكْم ُیْجَمُع َخْلُقهُ ( .١٢
ِلینَ ( .١٣   ٧  صحیح    البخاري صحیح   ...)ِإنَّ ُأمَِّتي ُیْدَعْوَن َیْوَم الِقَیاَمِة ُغر ا ُمَحجَّ
  ١٤٧  صحیح    البخاري صحیح  )...ِشْعًبا َسَلْكَنا َما ،ِباْلَمِدیَنِة َخْلَفَناِإنَّ َأْقَواًما ( .١٤
  ٢١٩  صحیح    البخاري صحیح  )...اللَّهِ  ِرْضَوانِ  ِمنْ  ِبالَكِلَمةِ  َلَیَتَكلَّمُ  الَعْبدَ  ِإنَّ ( .١٥
  ٥٨  صحیح    البخاري صحیح  ...)ِإنَّ الَعْیَن َتْدَمُع، َوالَقْلَب َیْحَزنُ ( .١٦

  ) ...َقَبَضَها َقْبَضةٍ  ِمنْ  اللََّه َخَلَق آَدمَ ِإنَّ ( .١٧
 داود، أبي سنن
  ١٢٥  صحیح  الترمذي سنن

  ١٠٧  صحیح    البخاري صحیح  ...) آَذْنُتهُ  َفَقدْ  َوِلی ا ِلي َعاَدى َمنْ : ِإنَّ اللََّه َقالَ ( .١٨

َنا( .١٩   الصغیرالسنن   )...ِإنَّ اللََّه َكَتَب َعَلى اْبِن آَدَم َحظَُّه ِمَن الزِّ
  للبیهقي 

صححه 
  األلباني

١٤٤  

ْدرَ  َدَخلَ ِإنَّ النُّوَر ِإَذا ( .٢٠   ١٥٩  صحیح  المستدرك   )...اْنَفَسحَ  الصَّ
لَ  ِإنَّ ( .٢١ ْنَسانِ  ِمنَ  َعْظمٍ  َأوَّ   ٧١  حسٌن لغیره   مسند أحمد  ...)َیَتَكلَّمُ  اْإلِ



 

٢٤٩ 
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  ١٦٧  صحیح  صحیح مسلم  ...)َأَنا َأْینَ  : َیُقولُ  َلَیتََفقَّدُ  rِإْن َكاَن َرُسوُل ( .٢٢
  ٨٨  صحیح    البخاري صحیح  ...)َهَكَذا َأَنا َوَكاِفُل الَیِتیِم ِفي الَجنَّةِ (  .٢٣
  ٧  صحیح  متفق علیه  ...)ِإنَّ ُأمَِّتي ُیْدَعْوَن َیْوَم الِقَیاَمةِ ( .٢٤
  ١٦٢  صحیح  صحیح مسلم  )...َأْنُتُم اْلَیْوَم َخْیُر َأْهِل اْألَْرضِ ( .٢٥
  ١٠  صحیح  صحیح مسلم  ...)اْلَماءِ  ِمنَ  اْلَماءُ  ِإنََّما( .٢٦
  ١١  صحیح    البخاري صحیح   )ِبَكفَّْیهِ  rَفَضَرَب النَِّبيُّ " ِإنََّما َكاَن َیْكِفیَك َهَكَذا( .٢٧
  ١٧٣  صحیح    البخاري صحیح  ...)َرُسولَ  َیا: َقاُلوا rالنَِّبيِّ  َزَمنِ  ِفي ُأَناًسا َأنَّ ( .٢٨
َأ َفَغَسَل َوْجَهُه ( .٢٩   ٤  صحیح    البخاري صحیح  ...)ُثمَّ َأَخَذ َغْرَفًة ِمنْ َأنَُّه َتَوضَّ
  ١٩٢  صحیح    البخاري صحیح  )الشََّواِرَب، َوَأْعُفوا اللَِّحىا اْنَهُكو ( .٣٠
  ٢٠٠  صحیح  صحیح مسلم  )..ِلْلَجنَّةِ  َخَلقَ  اهللاَ  ِإنَّ  َعاِئَشةُ  َیا َذِلَك، َغْیرَ  َأوَ ( .٣١
ُل َما اْشَتَكى َرُسوُل اِهللا ( .٣٢   ١٦٧  صحیح  صحیح مسلم  )...َبْیتِ  ِفي rَأوَّ
  ١٤٥  صحیح    البخاري صحیح  )...ِإیَّاُكْم َوالُجُلوَس َعَلى الطُُّرَقاتِ ( .٣٣
  ١٢١  صحیح    البخاري صحیح  )ُأُذِنهِ  ِفي الشَّْیَطانُ  َبالَ ( .٣٤
  ١٨٧  صحیح    البخاري صحیح  )...ِرْجلُ  َعَلْیهِ  َخرَّ  ،َبْیَنَما َأیُّوُب َیْغَتِسُل ُعْرَیاًنا( .٣٥
  ٧١  صحیح  المستدرك   ...)الشَّامِ  ِإَلى ِبَیِدهِ  َوَأْوَمأَ  ُهَنا َها ُتْحَشُرونَ ( .٣٦
  ١٩٢  صحیح    البخاري صحیح  )...َوَأْحُفوا َوفُِّروا اللَِّحى: َخاِلُفوا الُمْشِرِكینَ ( .٣٧
  ٩  صحیح    البخاري صحیح  )...ِفي َبْعِض أْسَفاِرهِ  rَخَرْجَنا َمَع َرُسوِل اللَِّه ( .٣٨
  ١٢٩  صحیح  المستدرك   )...َخَلَق اللَُّه آَدَم ُثمَّ َمَسَح َظْهَرُه ِبَیِمیِنهِ ( .٣٩
  ١٦٤  صحیح  صحیح مسلم  )...َمرَّتَْینِ  َأوْ  َمرَّةً  َرِحَم اُهللا اْلُمَحلِِّقینَ ( .٤٠
  ١٤١  صحیح    البخاري صحیح  )...ِظلَّ ِإالَّ  الَ  َیْومَ  َسْبَعٌة ُیِظلُُّهُم اللَُّه ِفي ِظلِّهِ ( .٤١
  ٣  صحیح    البخاري صحیح  ...) َداِخُلونَ  َوَنْحنُ  ِباْلَبْیَداءِ  ِلي ِقَالَدةٌ  َسَقَطتْ ( .٤٢
  ٦  صحیح    البخاري صحیح  )...َفَأْكَفَأ َعَلى َیِدِه ِمَن التَّْوِر، َفَغَسَل َیَدْیِه َثَالثًا( .٤٣

  )..ِبَها َفاْضِرُبوهُ  ِعْثَكاًال ِفیِه ِماَئُة ِشْمَراخٍ َفُخُذوا ( .٤٤
الكبرى  السنن

، مسند للنسائي
  أحمد بن حنبل

  ١٧٨  صحیح

  ١٣٩  صحیح    البخاري صحیح  )...َصلَّى َنْحَو َبْیتِ  r َكاَن َرُسوُل اللَّهِ ( .٤٥



 

٢٥٠ 
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  ١٣٩  صحیح  صحیح مسلم  )...َكاَن ُیَصلِّي َنْحَو َبْیِت اْلَمْقِدسِ ( .٤٦
  ٢٠٠  صحیح  صحیح مسلم  ...)َیْخُلقَ  َأنْ  َقْبلَ  اْلَخَالِئقِ  َمَقاِدیرَ  اهللاُ  َكَتبَ ( .٤٧
ْیِت، َكَعَكرِ ( .٤٨   ٩٦  صحیح   المستدرك   ...) َسَقَطتْ  ِإَلْیهِ  ُقرِّبَ  َفِإَذا الزَّ
  ١٣٦  صحیح  صحیح مسلم  )...اْلُمْشِرُكونَ  َفَقالَ  ِستََّة َنَفرٍ  rُكنَّا َمَع النَِّبيِّ ( .٤٩
ِتي ( .٥٠   ١٧٠  صحیح  صحیح مسلم  )...َأْنُفَسُهنَّ  َوَهْبنَ ُكْنُت َأَغاُر َعَلى الالَّ
  ٢٧  صحیح    البخاري صحیح  ...)َحتَّى ُأُحدٍ  ُكْنُت ِفیَمْن َتَغشَّاُه النَُّعاُس َیْومَ ( .٥١

صححه   ابن ماجة  سنن  )..َیْوًما َفَأْصَبْحتُ  ِفي َسَفرٍ  rُكْنُت َمَع النَِّبيِّ ( .٥٢
  األلباني

١٤٩  

أَ ( .٥٣   ٤  صحیح    البخاري صحیح   )...َال تُْقَبُل َصَالُة َمْن َأْحَدَث َحتَّى َیَتَوضَّ
  ٦٠  صحیح    البخاري صحیح  .)..آَدمَ  اْبنِ  َعَلى َال تُْقَتُل َنْفٌس ُظْلًما ِإالَّ َكانَ ( .٥٤
  ١٣٣  صحیح    البخاري صحیح  )...َصَفرَ  َوالَ  َهاَمةَ  َوالَ  ،َال َعْدَوى وََال ِطَیَرة( .٥٥

  النسائيسنن   )...َخْشَیةِ  ِمنْ  َبَكىَال َیِلُج النَّاَر َرُجٌل ( .٥٦
صححه 
  األلباني

١٥١  

  ١٦٢  صحیح  صحیح مسلم  )...َلَقْد َرَأْیتُِني َیْوَم الشََّجَرةِ ( .٥٧
  ١٤٥  صحیح    البخاري صحیح  )...ِبهِ  َلَطَعْنتُ  َلْو َأْعَلُم َأنََّك َتْنُظرُ ( .٥٨
  ٢٧  صحیح    البخاري صحیح  ...)اْهَتَدْیَنا، وََال َتَصدَّْقَنا َوَال َصلَّْیَنا َلْوَال َأْنَت َما( .٥٩
، َوَال اْسَتْخَلَف ِمنْ ( .٦٠   ٢٠٨  صحیح    البخاري صحیح  )...َما َبَعَث اللَُّه ِمْن َنِبيٍّ
  ١٧٢  صحیح  صحیح مسلم  )...ِفي َأُكونَ  َما َرَأْیُت اْمَرَأًة َأَحبَّ ِإَليَّ ( .٦١
  ١٨٧  صحیح  ابن حبان صحیح  ...)ُحْزنٌ  َأوْ  َهمٌّ  َأَصاَبهُ  ِإَذا َقطُّ، َعْبدٌ  َقالَ  َما( .٦٢
ةٍ ( .٦٣   ٩١  صحیح  صحیح مسلم  ) ...ُیَؤدِّي َال  َما ِمْن َصاِحِب َذَهٍب وََال ِفضَّ
  ٩  صحیح   مسلم صحیح  ...)َفَیَتَمْضَمُض  َوُضوَءهُ  ُیَقرِّبُ  َرُجلٌ  ِمْنُكمْ  َما( .٦٤
  ٥٢  صحیح    البخاري صحیح  .)..َوالِعْلمِ  اللَُّه ِبِه ِمَن الُهَدىَمَثُل َما َبَعثَِني ( .٦٥
َأ َفَأْحَسَن اْلُوُضوَء َخَرَجتْ ( .٦٦   ٧  صحیح  صحیح مسلم  ...) َمْن َتَوضَّ
أَ  َمنْ ( .٦٧   ٥  صحیح  صحیح مسلم  ...)َصلَّى ُثمَّ  َهَذا، ُوُضوِئي َنْحوَ  َتَوضَّ
  ٢٠٥  صحیح  صحیح مسلم  )...ِكَتاِبُكْم؟ ِفي الزَّاِني َحدَّ  َتِجُدونَ  َهَكَذا( .٦٨
  ٦٤  صحیح  صحیح مسلم  ...)َهْل َتْدُروَن ِممَّ َأْضَحُك؟( .٦٩
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  ٦٩  صحیح  صحیح مسلم  ...)َضِحْكُت؟ ِممَّا َتْدُرونَ  َهلْ ( .٧٠
وَن ِفي ُرْؤَیِة الشَّْمسِ ( .٧١   ٧٠  صحیح  صحیح مسلم  )..الظَِّهیَرةِ  ِفي َهْل ُتَضارُّ
  ١٩٥  صحیح  متفق علیه  )...َیْشَقى ِبِهْم َجِلیُسُهمْ ُهُم الُجَلَساُء َال ( .٧٢
  ٨٤  صحیح   المستدرك  ...)الزَّقُّومِ  ِمنَ  َقْطَرةً  َأنَّ  َلوْ  ِبَیِدهِ  َنْفِسي َوالَِّذي( .٧٣
  ٦  صحیح    البخاري صحیح  )...َوْیٌل ِلْألَْعَقاِب ِمَن النَّارِ ( .٧٤
  ٧١  صحیح  المستدرك   ...)اْلِفَدامُ  َأْفَواِهِهمُ  َوَعَلى اْلِقَیاَمةِ  َیْومَ  َیِجیُئونَ ( .٧٥
  ١٢٥  صحیح  صحیح مسلم  ...)  َتْسَتِقرُّ  َما َبْعدَ  النُّْطَفةِ  َعَلىَیْدُخُل اْلَمَلُك ( .٧٦
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 الفهارس

 ُ   فھرس األعالم: ثالثا

  

رقم   العلم  م
  الصفحة

  ١٦٣  العاص بن سعید بن أبان   .١

  ١٦٣  ابن اسحاق   .٢

  ١٧٤  ابن األنباري   .٣

  ١٤  اْبُن اْلُمْنِذرِ    .٤

  ٢١٤  ابن جریج   .٥

  ٢٠٦  ابن صوریا   .٦

  ٣٧  السلمي األعور أبو   .٧

  ١١٢  أبو البقاء    .٨

  ٢٠٦  أبو لبابة   .٩

  ١٤٣  مرثد بنت أسماء .١٠

  ١٢٨  األثرم .١١

  ١٣٣  األزهري .١٢

  ١٨٦  األصمعي .١٣
  ١٣٦  األقرع بن حابس .١٤
  ٣١  األوزاعي .١٥

  ٥٩  الحسن البصري .١٦

  ١٩  الخیار بن عدي .١٧

  ١٥٨  الدرامي .١٨

  ٥١  الراغب .١٩

  ٢١١  الرماني .٢٠

  ٢٢  الزجاج .٢١

  ٢٢٦  الزهراوي .٢٢

  ٨٨  السدي .٢٣

  ٥٩  الشافعي .٢٤



 

٢٥٣ 
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رقم   العلم  م
  الصفحة

  ١٩٨  الشعبي .٢٥

  ٦٧  الشوكاني .٢٦

  ١٢٧  الصابوني .٢٧

  ٩٥  الضحاك .٢٨

  ١٣٧  الطبري .٢٩

  ٢٢  الفراء .٣٠
  ١٦٢  الكرخي .٣١
  ٢١٦  الكلبي .٣٢

  ٨٢  اللیث بن سعد .٣٣

  ٦٤  الماوردي .٣٤

  ٥٤  المبرد .٣٥
  ٥٤  النحاس .٣٦
  ٢٢  النسفي .٣٧
  ٧١  معاویة ْبن حكیم .٣٨
  ٤  َأَبانَ  ْبنِ  ُحْمَرانَ  .٣٩

  ٣٧  أخطب بن حیي .٤٠

  ٧٦  سید قطب .٤١

  ٥٨  سعید بن جبیر .٤٢

  ١٧٨  َسْعدٍ  ْبنِ  َسِعیدِ  .٤٣

  ١٩٩  سفیان بن عیینة .٤٤

  ١٦١  سلمة بن األكوع .٤٥
  ١٤٥  سعد ْبن سھل .٤٦
  ١٤٦  المزني معقل بن اهللا عبد .٤٧

  ٦  َعْبَد اللَِّه ْبَن َزْیدٍ  .٤٨

  ١١٨  َربیعةَ  بن َعِديّ  .٤٩

  ٣٤  الزبیر بن عروة .٥٠

  ٤٤  معیط أبي بن قبةعُ  .٥١

  ٥١  َعَبَدة بن علقمة .٥٢
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رقم   العلم  م
  الصفحة

  ٩٢  المالئي قیس بن عمرو .٥٣

  ٧٤  قتادة .٥٤

  ٦١  مالك بن أنس .٥٥

  ١٤٨  مالك بن دینار .٥٦

  ٤٢  مجاهد .٥٧

  ١٤٤  َیَسارٍ  ْبنِ  َمْعِقلِ  .٥٨

  ٥٧  مقاتل .٥٩

  ١٦٦  یحیى بن سالم .٦٠
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 الفهارس

    المراجعفهرس المصادر و  :رابعاً 
  

 ابن الدین شمس سعد بن أیوب بن بكر أبي بن محمد: المؤلف، اإلسالمیة الجیوش اجتماع -١
 التجاریة الفرزدق مطابع: الناشر، المعتق اهللا عبد عواد: تحقیقــ، هـ٧٥١ت ،الجوزیة قیم
 م١٩٨٨/  هـ١٤٠٨ األولى،: الطبعة، الریاض –

: هـــ، المحقق٣٧٠ ت الجصاص، الرازي بكر أبو علي بن أحمد: ، المؤلفأحكام القرآن -٢
 دار: الشریف، الناشر باألزهر المصاحف مراجعة لجنة عضو -  القمحاوي صادق محمد
 هـ ١٤٠٥: الطبع بیروت، تاریخ – العربي التراث إحیاء

 دار: هـــ، الناشر٩٨٢ت السعود، أبو: ، المؤلفإرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم -٣
 بیروت – العربي التراث إحیاء

 الواحدي، علي بن محمد بن أحمد بن علي الحسن أبو: القرآن، المؤلف نزول أسباب -٤
 دار: الحمیدان، الناشر المحسن عبد بن عصام: هـــ، المحقق٤٦٨ ت النیسابوري،
  م ١٩٩٢ -  هـ ١٤١٢ الثانیة،: الدمام، الطبعة – اإلصالح

 عز الجزري، محمد الكرم أبي بن علي الحسن أبو: المؤلفالصحابة،  معرفة في الغابة أسد -٥
الموجود،  عبد أحمد عادل معوض، محمد علي: هـــ، المحقق٦٣٠ ت األثیر، ابن الدین

  األولى: العلمیة، الطبعة الكتب دار: الناشر
 المختار محمد بن األمین محمد:  ، المؤلفأضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن -٦

 – بیروت التوزیع و النشر و للطباعة الفكر دار:  هـــ، الناشر١٣٩٣ ت الشنقیطي،
   م١٩٩٥ -  هـ ١٤١٥:  النشر لبنان، عام

اس، جعفر أبو: ، المؤلفإعراب القرآن -٧  عبد: علیه وعلق حواشیه هـــ، وضع٣٣٨ت  النَّحَّ
بیروت،  العلمیة، الكتب دار بیضون، علي محمد منشورات: إبراهیم، الناشر خلیل المنعم
 هـ ١٤٢١ األولى،: الطبعة

 البكجري اهللا عبد بن قلیج بن مغلطاي: الرجال، المؤلف أسماء في الكمال تهذیب إكمال -٨
 عبد أبو: هـــ، المحقق٧٦٢ ت الدین، عالء اهللا، عبد أبو الحنفي، الحكري المصري
 للطباعة الحدیثة الفاروق: إبراهیم، الناشر بن أسامة محمد أبو -  محمد بن عادل الرحمن

  م ٢٠٠١ -    هـ ١٤٢٢ األولى،: والنشر، الطبعة
 أبو محمد: هــــ، المحقق٩١١ت السیوطي، بكر أبي بن الرحمن القرآن، عبد علوم في اإلتقان -٩

 م١٩٧٤ - هـــ١٣٩٤: للكتاب، الطبعة العامة المصریة الهیئة: إبراهیم، الناشر الفضل
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 بن حبان بن أحمد بن حبان بن محمد: المؤلفحبان،  ابن صحیح تقریب في اإلحسان -١٠
 عالء األمیر: هـــ، ترتیب٣٥٤ ت الُبستي، الدارمي، حاتم، أبو التمیمي، َمْعبَد، بن معاذ
 شعیب: علیه وعلق أحادیثه وخرج هـــ، حققه ٧٣٩ ت الفارسي،  بلبان بن علي الدین

  م ١٩٨٨ -  هـ ١٤٠٨ األولى،: بیروت، الطبعة الرسالة، مؤسسة: األرنؤوط، الناشر
 حجر بن محمد بن علي بن أحمد الفضل أبو: ، المؤلفاإلصابة في تمییز الصحابة -١١

معوض،  محمد وعلى الموجود، عبد أحمد عادل: هـــ، تحقیق٨٥٢  ت العسقالني،
  هـ ١٤١٥ -  األولى: بیروت، الطبعة – العلمیة الكتب دار: الناشر

محمد كامل عبد الصمد  - اإلسالم والسنة النبویةاإلعجاز العلمي في : اإلعجاز القرآني -١٢
من ندوات جمعیة اإلعجاز العلمي "  ١٩٩٤سنة  ٢٩٦مجلة اإلصالح العدد : المصدر 

 للقرآن في القاهرة
: هـــ، الناشر١٣٩٦ت الدمشقي، الزركلي محمود، بن الدین خیر: ، المؤلفاألعالم للزركلي -١٣

 م ٢٠٠٢ مایو/  أیار -  عشر الخامسة: للمالیین، الطبعة العلم دار
 المروزي، السمعاني التمیمي منصور بن محمد بن الكریم عبد: األنساب للسمعاني، المؤلف -١٤

: الناشر، وغیره الیماني المعلمي یحیى بن الرحمن عبد: المحققــ، هـ٥٦٢: ت ،سعد أبو
  م ١٩٦٢ -  هـ ١٣٨٢ األولى،: الطبعة، آباد حیدر العثمانیة، المعارف دائرة مجلس

 الدین أثیر حیان بن یوسف بن محمد حیان أبو: ، المؤلفالبحر المحیط في التفسیر -١٥
بیروت،  – الفكر دار: جمیل، الناشر محمد صدقي: هـــ، المحقق٧٤٥ ت األندلسي،

  هـ ١٤٢٠: الطبعة
 عبد: ، المؤلف والدُّرة الشاطبیة طریقي من المتواترة العشر القراءات في الزاهرة البدور -١٦

 العربي، الكتاب دار: هـــ، الناشر١٤٠٣ القاضي، ت محمد بن الغني عبد بن الفتاح
 لبنان – بیروت

 أبو محمد: هـــ، المحقق٧٩٤ ت الزركشي الدین بدر اهللا عبد القرآن، أبو علوم في البرهان -١٧
  م١٩٥٧ -  هـــــ ١٣٧٦ األولى،: العربیة، الطبعة الكتب إحیاء دار: إبراهیم، الناشر الفضل

 الدار:  هـــ، الناشر١٣٩٣ عاشور، ت بن الطاهر محمد:  ، المؤلفوالتنویرالتحریر  -١٨
  هـ ١٩٨٤: النشر تونس، سنة – للنشر التونسیة

: الكلبي، المحقق جزي بن محمد بن أحمد بن محمد:  ، المؤلفالتسهیل لعلوم التنزیل -١٩
: بیروت، الطبعة – األرقم أبي بن األرقم دار شركة: الخالدي، الناشر اهللا عبد الدكتور
   هـ ١٤١٦ -  األولى
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 الفكر دار: هـــ، الناشر١٣٩٠ت الخطیب، یونس الكریم عبد للقرآن، المؤلف القرآني التفسیر -٢٠
  القاهرة -  العربي

الزحیلي،  مصطفى بن وهبة د:  المؤلف ،التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج -٢١
  هـ ١٤١٨ ، الثانیة:  دمشق، الطبعة – المعاصر الفكر دار:  الناشر

 مصر نهضة دار: طنطاوي، الناشر سید محمد: ، المؤلفالوسیط لطنطاوي التفسیر -٢٢
: ٣ -  ١ أجزاء :النشر األولى تاریخ: القاهرة، الطبعة – الفجالة والتوزیع، والنشر للطباعة

  ١٩٩٧ یولیو: ٤ ، جزء١٩٩٧ ینایر
 – الفكر دار: الزحیلي، الناشر مصطفى بن وهبة د:  ، المؤلفالتفسیر الوسیط للزحیلي -٢٣

 هـ ١٤٢٢ -  األولى:  دمشق، الطبعة
 عمرو أبو عمر بن عثمان بن سعید بن عثمان: ، المؤلفالتیسیر في القراءات السبع -٢٤

: بیروت، الطبعة – العربي الكتاب دار: تریزل، الناشر اوتو: هـــ، المحقق٤٤٤ ت الداني،
 م١٩٨٤/ هـ١٤٠٤ الثانیة،

 حاتم، أبو التمیمي، َمْعبَد، بن معاذ بن حبان بن أحمد بن حبان بن محمد: الثقات، المؤلف -٢٥
 الهندیة، تحت العالیة للحكومة المعارف وزارة: بإعانة هـــ، طبع٣٥٤ ت الُبستي، الدارمي،

 دائرة: العثمانیة، الناشر المعارف دائرة مدیر خان المعید عبد محمد الدكتور: مراقبة
 ١٩٧٣=   ه ١٣٩٣ األولى،: الهند، الطبعة الدكن آباد بحیدر العثمانیة المعارف

 أبو إسماعیل بن محمد: البخاري، المؤلف صحیح=  المختصر الصحیح المسند الجامع -٢٦
 طوق دار: الناصر، الناشر ناصر بن زهیر محمد: الجعفي، المحقق البخاري عبداهللا
  هـ١٤٢٢ األولى،: الباقي، الطبعة عبد فؤاد محمد ترقیم النجاة،

: تحقیق: هـــ، المؤلف٦٧١ ت القرطبي، أحمد بن محمد اهللا عبد ، أبوالجامع ألحكام القرآن -٢٧
 الثانیة،: القاهرة، الطبعة – المصریة الكتب دار: أطفیش، الناشر وٕابراهیم البردوني أحمد

 م ١٩٦٤ -  هـ١٣٨٤
 ، تالصافي الرحیم عبد بن محمود: المؤلف: الجدول في إعراب القرآن الكریم، المؤلف -٢٨

 الرابعة،: الطبعة، بیروت اإلیمان، مؤسسة -  دمشق الرشید، دار: الناشرــ، هـ١٣٧٦
  هـ ١٤١٨

 مخلوف بن محمد بن الرحمن عبد زید أبو: ، المؤلفالجواهر الحسان في تفسیر القرآن -٢٩
 عبد أحمد عادل والشیخ معوض، علي محمد الشیخ: هـــ، المحقق٨٧٥ ت الثعالبي،

  هـ ١٤١٨ -  األولى: بیروت، الطبعة – العربي التراث إحیاء دار: الموجود، الناشر
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: هـــ، المحقق٣٧٠ ت خالویه، بن أحمد بن الحسین: المؤلف ، الحجة في القراءات السبع -٣٠
 دار: الكویت، الناشر جامعة -  اآلداب بكلیة المساعد األستاذ مكرم، سالم العال عبد. د

  هـ ١٤٠١ الرابعة،: بیروت، الطبعة – الشروق
 بدر: هـــ، المحقق٣٧٧ ت الغفار، عبد بن أحمد بن الحسن: ، المؤلفالحجة للقراء السبعة -٣١

الدقاق،  یوسف أحمد -  رباح العزیز عبد: ودققه جویجابي، راجعه بشیر -  قهوجي الدین
   م١٩٩٣ -  هـ ١٤١٣ الثانیة،: بیروت، الطبعة/  دمشق -  للتراث المأمون دار: الناشر

 الدین المعروف شهاب العباس، أبو: ، المؤلفلكتاب المكنونالدر المصون في علوم ا -٣٢
 القلم، دار: الخراط، الناشر محمد أحمد الدكتور: هـــ، المحقق٧٥٦ ت الحلبي، بالسمین
  دمشق

 الدین جالل بكر، أبي بن الرحمن عبد: ، المؤلفالدر المنثور في التفسیر بالمأثور -٣٣
  بیروت -  الفكر دار: هـــ، الناشر٩١١ ت السیوطي،

 مجاهد بن بكر أبو التمیمي، العباس بن موسى بن أحمد: ، المؤلفالسبعة في القراءات -٣٤
: مصر، الطبعة – المعارف دار: ضیف، الناشر شوقي: هـــ، المحقق٣٢٤ ت البغدادي،

   هـ١٤٠٠ الثانیة،
: هـــ، المحقق٤٥٨ ت البیهقي، علي بن الحسین بن أحمد: السنن الصغیر للبیهقي، المؤلف -٣٥

باكستان،  ـ كراتشي اإلسالمیة، الدراسات جامعة: النشر قلعجي، دار أمین المعطي عبد
 م١٩٨٩ -  هـ١٤١٠ األولى،: الطبعة

 عبد محمد: هـــ، المحقق٤٥٨البیهقي، ت الحسین بن أحمد: السنن الكبرى للبیهقي، المؤلف -٣٦
 -  هـ ١٤٢٤ الثالثة،: لبنان، الطبعة – بیروت العلمیة، الكتب دار: عطا، الناشر القادر

 م ٢٠٠٣
وخرج  هــــ، حققه٣٠٣ النسائي، ت شعیب بن أحمد الرحمن عبد أبو: الكبرى، المؤلف السنن -٣٧

 مؤسسة: األرناؤوط، الناشر شعیب: علیه شلبي، أشرف المنعم عبد حسن :أحادیثه
 م٢٠٠١ -  هـ ١٤٢١ األولى،: بیروت، الطبعة – الرسالة

 هـــ، المحقق٢١٣:  محمد، ت أبو هشام بن الملك عبد:  المؤلفهشام،  البن النبویة السیرة -٣٨
 هـــ١٤١١ ، األولى:  بیروت، الطبعة – الجیل دار:  سعد، الناشر الرءوف عبد طه: 

 وٕابراهیم السقا مصطفى: هــــ، تحقیق٢١٣ ت هشام بن الملك هشام، عبد البن النبویة السیرة -٣٩
الحلبي،  البابي مصطفى ومطبعة مكتبة كةشر : الشلبي، الناشر الحفیظ وعبد األبیاري
  م١٩٥٥ -  هـ١٣٧٥ الثانیة،: الطبعة
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 دار، الخالدي الفتاح عبد صالح د: المؤلف: القرآن ونقض مطاعن الرهبان، المؤلف -٤٠
 م ٢٠٠٧ -  هـ ١٤٢٨: األولى الطبعة، دمشق – القلم دار: النشر

: هـــ، المحقق٤٥٨ البیهقي، ت علي بن الحسین بن أحمد: القضاء والقدر للبیهقي، المؤلف -٤١
: السعودیة، الطبعة/  الریاض -  العبیكان مكتبة: عامر، الناشر آل اهللا عبد بن محمد

 م٢٠٠٠ -  هـ١٤٢١ األولى،
 َقاْیماز بن عثمان بن أحمد بن محمد اهللا عبد أبي الدین لشمس تنسب: المؤلفالكبائر،  -٤٢

  بیروت – الجدیدة الندوة دار: الناشرــ، هـ٧٤٨ ت ،الذهبي
: هـــ، الناشر٥٣٨ ت الزمخشري، القاسم أبو: ، المؤلفالكشاف عن حقائق غوامض التنزیل -٤٣

  هـ ١٤٠٧ -  الثالثة: بیروت، الطبعة – العربي الكتاب دار
 إسحاق، أبو الثعلبي، إبراهیم بن محمد بن أحمد: ، المؤلفالكشف والبیان عن تفسیر القرآن -٤٤

 نظیر األستاذ: وتدقیق عاشور، مراجعة بن محمد أبي اإلمام: هـــ، تحقیق٤٢٧ ت
 هـ ،١٤٢٢ األولى: لبنان، الطبعة – بیروت العربي، التراث إحیاء دار: الساعدي، الناشر

  م ٢٠٠٢ - 
 النعماني، الدمشقي الحنبلي الدین سراج حفص أبو: ، المؤلفاللباب في علوم الكتاب -٤٥

: معوض، الناشر محمد علي والشیخ الموجود عبد أحمد عادل الشیخ: هـــ، المحقق٧٧٥ت
  م١٩٩٨-  هـ ١٤١٩ األولى،: لبنان، الطبعة/  بیروت -  العلمیة الكتب دار

 األندلسي، تحقیق عطیة بن محمد أبو:  المؤلف العزیز، الكتاب تفسیر في الوجیز المحرر -٤٦
:  ، الطبعة-  لبنان -  العلمیة الكتب دار:  النشر محمد، دار الشافي عبد السالم عبد: 

 م١٩٩٣ ـ هـ١٤١٣ األولى
ودرایة،  روایة األسباب دراسة التسعة الكتب خالل من القرآن نزول أسباب في المحرر -٤٧

 العربیة المملكة -  الدمام الجوزي، ابن دار: المزیني، الناشر سلیمان بن خالد: المؤلف
  )م ٢٠٠٦ -  هـ ١٤٢٧( األولى،: السعودیة، الطبعة

: ت ،المرسي سیده بن إسماعیل بن علي الحسن أبو: المؤلف، األعظم والمحیط المحكم -٤٨
: الطبعة، بیروت – العلمیة الكتب دار: الناشر، هنداوي الحمید عبد: المحققــ، هـ٤٥٨

  م ٢٠٠٠ -  هـ ١٤٢١ األولى،
 التلخیص وبذیله الحاكم النیسابوري، اهللا عبد أبي الحافظ لإلمام الصحیحین على المستدرك -٤٩

 یوسف.  د بإشراف الشریفة األحادیث مزیدة، بفهرس طبعة اهللا رحمهما الذهبي للحافظ
  لبنان – بیروت المعرفة دار المرعشلى، الرحمن عبد
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هـــ، ٤٠٥ ت النیسابوري اهللا عبد بن محمد الحاكم اهللا عبد الصحیحین، أبو على المستدرك -٥٠
: بیروت، الطبعة – العلمیة الكتب دار: عطا، الناشر القادر عبد مصطفى: تحقیق

 م١٩٩٠ –هـــ  ١٤١١ األولى،
: صحیح مسلم، المؤلف=  اهللا رسول إلى العدل عن العدل بنقل المختصر الصحیح المسند -٥١

الباقي،  عبد فؤاد محمد: هـــ، المحقق٢٦١ ت النیسابوري، الحسن أبو الحجاج بن مسلم
 بیروت – العربي التراث إحیاء دار: الناشر

 حمدي: هـــ، المحقق٣٦٠ ت الطبراني، أحمد بن سلیمان: المعجم الكبیر للطبراني، المؤلف -٥٢
 الثانیة: القاهرة، الطبعة – تیمیة ابن مكتبة: النشر السلفي، دار المجید عبد بن

/  الزیات أحمد/  مصطفى إبراهیم(بالقاهرة،  العربیة اللغة مجمع: الوسیط، المؤلف المعجم -٥٣
  الدعوة دار: ، الناشر)النجار محمد/  القادر عبد حامد

 بالراغب المعروف محمد بن الحسین القاسم أبو: المؤلف ،المفردات في غریب القرآن -٥٤
 الدار القلم، دار: الداودي، الناشر عدنان صفوان: هـــ، المحقق٥٠٢ ت األصفهانى،

 هـ ١٤١٢ -  األولى: بیروت، الطبعة دمشق -  الشامیة
 وارث بن أیوب بن سعد بن خلف بن سلیمان الولید أبو: المؤلفالمنتقى شرح الموطأ،  -٥٥

 محافظة بجوار -  السعادة مطبعة: الناشرــ، هـ٤٧٤ ت ،األندلسي الباجي القرطبي التجیبي
  هـ ١٣٣٢ األولى،: الطبعة، مصر

الكویت،  – اإلسالمیة والشئون األوقاف وزارة: عن صادر الكویتیة، الفقهیة الموسوعة -٥٦
 ١٤٢٧ -  ١٤٠٤ من: (الكویت، الطبعة – دارالسالسل الثانیة، الطبعة: ٢٣ -  ١ األجزاء

: ٤٥ -  ٣٩ مصر، األجزاء – الصفوة دار مطابع األولى، الطبعة: ٣٨ -  ٢٤ ، األجزاء)هـ
  الوزارة طبع الثانیة، الطبعة

اس جعفر أبو: والمنسوخ، المؤلف الناسخ -٥٧ : هــــ، المحقق٣٣٨ ت النحوي محمد بن أحمد النَّحَّ
 هــــ١٤٠٨ األولى: الكویت، الطبعة – الفالح مكتبة: محمد، الناشر السالم عبد محمد. د

 بالماوردي، الشهیر البغدادي، البصري محمد بن علي الحسن أبو: والعیون، المؤلف النكت -٥٨
 -  العلمیة الكتب دار: الرحیم، الناشر عبد بن المقصود عبد ابن السید: هـــ، المحقق٤٥٠ت

 لبنان/  بیروت
 بن محمد بن المبارك السعادات أبو الدین مجد: واألثر، المؤلف الحدیث غریب في النهایة -٥٩

 محمود -  الزاوى أحمد طاهر: هـــ، تحقیق٦٠٦ ت األثیر، ابن الجزري الشیباني الكریم عبد
  م، ١٩٧٩ -  هـ١٣٩٩ بیروت، -  العلمیة المكتبة: الطناحي، الناشر محمد
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هـــ، ٤٣٧ ت القیرواني، طالب أبي بن يمك محمد أبو: ، المؤلفالهدایة إلى بلوغ النهایة -٦٠
 الشارقة، جامعة -  العلمي والبحث العلیا الدراسات بكلیة جامعیة رسائل مجموعة: المحقق
 الشریعة كلیة -  والسنة الكتاب بحوث مجموعة: البوشیخي، الناشر الشاهد: د. أ بإشراف

  م ٢٠٠٨ -  هـ ١٤٢٩ األولى،: الشارقة، الطبعة جامعة -  اإلسالمیة والدراسات
 النیسابوري، الواحدي، أحمد بن علي الحسن أبو: العزیز، المؤلف الكتاب تفسیر في الوجیز -٦١

: النشر داوودي، دار عدنان صفوان: داوودي، تحقیق عدنان صفوان: هـــ، تحقیق٤٦٨ ت
  هـ ١٤١٥ األولى،: بیروت، الطبعة دمشق، -  الشامیة الدار،  القلم دار

: هـــ، تحقیق٢٧٩ت الَبَالُذري، داود بن جابر بن یحیى بن أحمد: المؤلف ،أنساب األشراف -٦٢
 -  هـ ١٤١٧ األولى،: بیروت، الطبعة – الفكر دار: الزركلي، الناشر وریاض زكار سهیل

  م ١٩٩٦
 محمد: هـــ، المحقق٦٨٥ البیضاوي، ت الدین ناصر: المؤلف ،أنوار التنزیل وأسرار التأویل -٦٣

 -  األولى: بیروت، الطبعة – العربي التراث إحیاء دار: المرعشلي، الناشر الرحمن عبد
  هـ ١٤١٨

: هـــ، الناشر١٤٠٢ت الخطیب، بن اللطیف عبد محمد محمد: ، المؤلفأوضح التفاسیر -٦٤
 م ١٩٦٤ فبرایر -  هـــ ١٣٨٣ رمضان السادسة،: ومكتبتها، الطبعة المصریة المطبعة

 أبو النیسابوري الحسین بن الحسن أبى بن محمود: ، المؤلفإیجاز البیان عن معاني القرآن -٦٥
: القاسمي، الناشر حسن بن حنیف الدكتور: هـــ، المحقق٥٥٠ نحو ت الدین، نجم القاسم،

  هـ ١٤١٥ -  األولى: بیروت، الطبعة – اإلسالمي الغرب دار
 العلوم مكتبة: الجزائري، الناشر بكر أبو موسى بن جابر: ، المؤلفأیسر التفاسیر للجزائري -٦٦

  م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤ الخامسة،: السعودیة، الطبعة العربیة المملكة المنورة، المدینة م،والحك
 الكتاب هـــ، ترقیم٣٧٣ ت السمرقندي، محمد بن نصر اللیث أبو: ، المؤلفبحر العلوم -٦٧

  للمطبوع موافق
 الدین هـــ، وجالل٨٦٤المحلي، ت  أحمد بن محمد الدین جالل: ، المؤلفتفسیر الجاللین -٦٨

: القاهرة، الطبعة – الحدیث دار: هـــ، الناشر٩١١ت  السیوطي، بكر أبي بن الرحمن عبد
  األولى

: هـــ، المحقق٤٨٩ت السمعاني، محمد بن منصور المظفر، أبو: المؤلف ،تفسیر السمعاني -٦٩
السعودیة،  – الریاض الوطن، دار: غنیم، الناشر بن عباس بن وغنیم إبراهیم بن یاسر

 م١٩٩٧ - هـ١٤١٨ األولى،: الطبعة



 

٢٦٢ 
 

 الفهارس

 مطابع: الناشر ــ،هـ١٤١٨ ت ،الشعراوي متولي محمد: المؤلف، الخواطر -  تفسیر الشعراوي -٧٠
    الیوم أخبار

 القاسم، ت أبي بن السالم عبد الدین عز محمد أبو: المؤلف ، تفسیر العز بن عبد السالم -٧١
بیروت،  – حزم ابن دار: الوهبي، الناشر إبراهیم بن اهللا عبد الدكتور: هـــ، المحقق٦٦٠

  م١٩٩٦/ هـ١٤١٦ األولى،: الطبعة
 الدمشقي، ت كثیر بن عمر بن إسماعیل الفداء أبو: ، المؤلفتفسیر القرآن العظیم -٧٢

: والتوزیع،  الطبعة للنشر طیبة دار: سالمة، الناشر محمد بن سامي: هـــ، المحقق٧٧٤
  م ١٩٩٩ -  هـ١٤٢٠ الثانیة

 مكتبة شركة: هـــ، الناشر١٣٧١المراغي، ت مصطفى بن أحمد: المؤلف ،تفسیر المراغي -٧٣
  م ١٩٤٦ -  هـ ١٣٦٥ األولى،: بمصر، الطبعة وأوالده الحلبي البابى مصطفى ومطبعة

 المصریة الهیئة: هـــ، الناشر١٣٥٤ ت رضا،  علي بن رشید محمد: ، المؤلفتفسیر المنار -٧٤
  م ١٩٩٠: النشر العامة للكتاب، سنة

 http://www.yasoob.coیعسوب  موقع:  الكتاب ، مصدرتفسیر غریب القرآن -٧٥
  الموصلیة ، النسخةتفسیر كلمات القرآن محمد غازي الدروبي -٧٦
: هـــ، المحقق١٠٤ المخزومي، ت جبر بن مجاهد الحجاج أبو: ، المؤلفتفسیر مجاهد -٧٧

مصر،  الحدیثة، اإلسالمي الفكر دار: النیل، الناشر أبو السالم عبد محمد الدكتور
   م ١٩٨٩ -  هـ ١٤١٠ األولى،: الطبعة

 حجر بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل أبو: التهذیب، المؤلف تقریب -٧٨
سوریا،  – الرشید دار: عوامة، الناشر محمد: هـــ، المحقق٨٥٢: المتوفى( العسقالني

 ١٩٨٦ -  ١٤٠٦ األولى،: الطبعة
ت  – عنهما اهللا رضي -  عباس بن اهللا لعبد: عباس، نسب ابن تفسیر من المقباس تنویر -٧٩

: هـــ، الناشر٨١٧ ت الفیروزآبادى، یعقوب بن محمد طاهر أبو الدین مجد: هـــ، جمعه٦٨
 لبنان -  العلمیة الكتب دار

ــ، هـ٣٧٠ ت ،منصور أبو الهروي، األزهري بن أحمد بن محمد: المؤلف، اللغة تهذیب -٨٠
: الطبعة، بیروت – العربي التراث إحیاء دار: الناشر، مرعب عوض محمد: المحقق
 م٢٠٠١ األولى،

http://www.yasoob.co
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 بن ناصر بن الرحمن عبد:  المنان، المؤلف كالم تفسیر في الرحمن الكریم تیسیر -٨١
:  الرسالة، الطبعة مؤسسة:  اللویحق، الناشر معال بن الرحمن عبد:  السعدي، المحقق

  م ٢٠٠٠-  هـ١٤٢٠ األولى
 محمد أحمد: هــــ، المحقق٣١٠ ت الطبري جریر بن القرآن، محمد تأویل في البیان جامع -٨٢

 م ٢٠٠٠ -  هـــ ١٤٢٠ األولى،: الرسالة، الطبعة مؤسسة: شاكر، الناشر
 نحو ت العسكري، مهران بن اهللا عبد بن الحسن هالل أبو: ، المؤلفجمهرة األمثال -٨٣

  بیروت -  الفكر دار: هـــ، الناشر٣٩٥
هـــ، ٤٠٣ حوالي ت زنجلة، ابن زرعة أبو محمد، بن الرحمن عبد: ، المؤلفحجة القراءات -٨٤

  الرسالة دار: األفغاني، الناشر سعید: حواشیه ومعلق الكتاب محقق
 ت، الخلوتي الحنفي اإلستانبولي مصطفى بن حقي إسماعیل: ، المؤلفروح البیان -٨٥

  بیروت -  الفكر دار: هـــ، الناشر١١٢٧
: هـــ، المحقق٥٩٧ ت الجوزي، الفرج أبو الدین جمال: ، المؤلفزاد المسیر في علم التفسیر -٨٦

  هـ ١٤٢٢ -  األولى: بیروت، الطبعة – العربي الكتاب دار: المهدي، الناشر الرزاق عبد
: النشر هـــ، دار١٣٩٤ ت زهرة، بأبي المعروف أحمد بن محمد: ، المؤلفزهرة التفاسیر -٨٧

   العربي الفكر دار
: هــــ، المحقق٢٧٥ت السِِّجْستاني، األشعث بن سلیمان داود أبو: داود، المؤلف أبي سنن -٨٨

 .بیروت – صیدا العصریة، المكتبة: الحمید، الناشر عبد الدین محیي محمد
 :وتعلیق هـــ، تحقیق٢٧٩ت عیسى، أبو الترمذي، عیسى بن محمد: ، المؤلفسنن الترمذي -٨٩

 عوض عطوة ، وٕابراهیم)٣ جـ( الباقي عبد فؤاد ، ومحمد)٢ ،١ جـ( شاكر محمد أحمد
 البابي مصطفى ومطبعة مكتبة شركة: ، الناشر)٥ ،٤ جـ( الشریف األزهر في المدرس
  م ١٩٧٥ -  هـ ١٣٩٥ الثانیة،: مصر، الطبعة – الحلبي

 النسائي الخراساني، علي بن شعیب بن أحمد الرحمن عبد أبو: سنن النسائي، المؤلف -٩٠
 – اإلسالمیة المطبوعات مكتب: غدة، الناشر أبو الفتاح عبد: هـــ، تحقیق٣٠٣: المتوفى(

 ١٩٨٦ -  ١٤٠٦ الثانیة،: حلب، الطبعة
 بن عثمان بن أحمد بن محمد اهللا عبد أبو الدین شمس:  النبالء، المؤلف أعالم سیر -٩١

 شعیب الشیخ بإشراف المحققین من مجموعة:  هـــ، المحقق٧٤٨ ت الذهبي، َقاْیماز
 م ١٩٨٥/  هـ ١٤٠٥ ، الثالثة:  الرسالة، الطبعة مؤسسة:  األرناؤوط، الناشر
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هـــ، ٢١٣ المعافري، ت الحمیري أیوب بن هشام بن الملك عبد: هشام، المؤلف ابن سیرة -٩٢
 مكتبة شركة: الشلبي، الناشر الحفیظ وعبد األبیاري وٕابراهیم السقا مصطفى: تحقیق

  م ١٩٥٥ -  هـ١٣٧٥ الثانیة،: بمصر، الطبعة وأوالده الحلبي البابي مصطفى ومطبعة
 الزرقاني یوسف بن الباقي عبد بن محمد: المؤلف، مالك اإلمام موطأ على الزرقاني شرح -٩٣

، القاهرة – الدینیة الثقافة مكتبة: الناشر، سعد الرءوف عبد طه: تحقیق، األزهري المصري
 م٢٠٠٣ -  هـ١٤٢٤ األولى،: الطبعة

 هــــ، حققه٤٥٨ت  البیهقي، علي بن الحسین بن أحمد: شعب اإلیمان للبیهقي، المؤلف -٩٤
 مكتبة: حامد، الناشر الحمید عبد العلي عبد الدكتور: أحادیثه وخرج نصوصه وراجع
 األولى،: بالهند، الطبعة ببومباي السلفیة الدار مع بالتعاون بالریاض والتوزیع للنشر الرشد

  م ٢٠٠٣ -  هـ ١٤٢٣
 ت حبان، بن أحمد بن حبان بن محمد: بلبان، المؤلف بترتیب ابن حبان ابن صحیح -٩٥

 الثانیة،: بیروت، الطبعة – الرسالة مؤسسة: األرنؤوط، الناشر شعیب :هـــ، المحقق٣٥٤
 م١٩٩٣ -  هـــ١٤١٤

 ت الدین األلباني، ناصر محمد الرحمن عبد أبو: المؤلف صحیح الجامع الصغیر وزیادته، -٩٦
 اإلسالمي المكتب: هـــ، الناشر١٤٢٠

: هـــ، الناشر١٤٢٠: المتوفى( األلباني الدین ناصر محمد: النبویة، المؤلف السیرة صحیح -٩٧
 األولى: األردن، الطبعة – عمان -  اإلسالمیة المكتبة

 ، مسلمr اهللا رسول إلى العدل عن العدل بنقل المختصر الصحیح المسند صحیح مسلم -٩٨
الكتب  إحیاءدار  ،محمد فؤاد عبد الباقي هـــ، المحقق٢٦١ ت النیسابوري الحجاج ابن

  م١٩٩١ - هــ١٤١٢الطبعة األولى  ،بیروت لبنان ،توزیع دار الكتب العلمیة ،العربیة
 المالكي، الداوودي الدین شمس أحمد، بن علي بن محمد: ، المؤلفطبقات المفسرین -٩٩

 لجنة: أعالمها وضبط النسخة بیروت، راجع – العلمیة الكتب دار: هـــ، الناشر٩٤٥ت
  الناشر بإشراف العلماء من

 القمي حسین بن محمد بن الحسن الدین نظام: ، المؤلفورغائب الفرقانغرائب القرآن  -١٠٠
/  بیروت -  العلمیة الكتب دار:  النشر عمیران، دار زكریا الشیخ:  النیسابوري، تحقیق

 م ١٩٩٦ -  هـ١٤١٦األولى :  الطبعة لبنان،
 تاریخ، بیروت – الهالل ومكتبة دار: الناشر، الجمیلى السید: المؤلف، rغزوات النبي  -١٠١

  هـ ١٤١٦: النشر
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 هـــ، عني١٣٠٧الِقنَّوجي، ت البخاري الطیب أبو: القرآن، المؤلف مقاصد في البیان فتح -١٠٢
 العصریَّة  الَمكتبة: األنَصاري، الناشر إبراهیم بن اهللا َعبد: وراجعه له وقّدم بطبعهِ 

  م ١٩٩٢ -  هـ ١٤١٢: النشر َبیروت، عام – َصیَدا والّنْشر، للطَباعة
 علي بن محمد: المؤلف التفسیر، علم من والدرایة الروایة فني بین الجامع القدیرفتح  -١٠٣

: بیروت، الطبعة دمشق، -  الطیب الكلم دار كثیر، ابن دار: هـــ، الناشر١٢٥٠ الشوكاني،
 هـ ١٤١٤ -  األولى

 – بیروت العربي، الكتاب دار: الناشرــ، هـ١٤٢٠ ت ،سابق سید: المؤلففقه السنة،  -١٠٤
  م ١٩٧٧ -  هـ ١٣٩٧ الثالثة،: الطبعة، لبنان

 دار: هـــ، الناشر١٣٨٥ ت الشاربي، حسین إبراهیم قطب سید: المؤلف ،في ظالل القرآن -١٠٥
  هـ ١٤١٢ -  عشر السابعة: القاهرة، الطبعة - بیروت -  الشروق

  الكحیل الدائم عبد:  ، المؤلفكنوز اإلعجاز العلمي في القرآن الكریم -١٠٦
 الدین جالل بكر، أبي بن الرحمن عبد: النزول، المؤلف أسباب في النقول لباب -١٠٧

 الكتب دار: الشافي، الناشر عبد أحمد االستاذ: وصححه هـــ، ضبطه٩١١السیوطي، ت
 لبنان – بیروت العلمیة

 منظور ابن الدین جمال الفضل، أبو على، بن مكرم بن محمد: العرب، المؤلف لسان -١٠٨
 الثالثة: بیروت، الطبعة – صادر دار: هـــ، الناشر٧١١ ت اإلفریقى، الرویفعى األنصاري

 ه١٤١٤ –
 إبراهیم: هـــ، المحقق٤٦٥ ت القشیري، هوازن بن الكریم عبد: المؤلف، لطائف اإلشاراتـ -١٠٩

  الثالثة: مصر، الطبعة – للكتاب العامة المصریة الهیئة: البسیوني، الناشر
 القاسمي، الحالق قاسم بن سعید محمد بن الدین جمال محمد: محاسن التأویل، المؤلف -١١٠

بیروت،  – العلمیه الكتب دار: السود، الناشر عیون باسل محمد: هـــ، المحقق١٣٣٢ ت
  هـ ١٤١٨ -  األولى: الطبعة

 النسفي، ت أحمد بن اهللا عبد البركات أبو: ، المؤلفمدارك التنزیل وحقائق التأویل -١١١
بیروت،  الطیب، الكلم دار: الناشربدیوي،  علي یوسف: أحادیثه وخرج هـــ، حققه٧١٠

 م ١٩٩٨ -  هـ ١٤١٩ األولى،: الطبعة
 البنتني الجاوي نووي عمر بن محمد: المجید، المؤلف القرآن معنى لكشف لبید مراح -١١٢

 الكتب دار: الصناوي، الناشر أمین محمد: هـــ، المحقق١٣١٦ ت بلدا، التناري إقلیما،
 هـ ١٤١٧ -  األولى: بیروت، الطبعة – العلمیة



 

٢٦٦ 
 

 الفهارس

 بن هالل بن حنبل بن محمد بن أحمد اهللا عبد أبو: حنبل، المؤلف بن أحمد اإلمام مسند -١١٣
القاهرة،  – الحدیث دار: شاكر، الناشر محمد أحمد: هـــ، المحقق٢٤١ ت الشیباني، أسد

 م ١٩٩٥ -  هـ ١٤١٦ األولى،: الطبعة
 بن هالل حنبل بن بن محمد بن أحمد اهللا عبد أبو: ، المؤلفأحمد بن حنبلاإلمام مسند  -١١٤

 د: وآخرون، إشراف مرشد، عادل -  األرنؤوط شعیب: هـــ، المحقق٢٤١ ت الشیباني، أسد
 -  هـ ١٤٢١ األولى،: الرسالة، الطبعة مؤسسة: التركي، الناشر المحسن عبد بن اهللا عبد

  م ٢٠٠١
 بن محمد بن مسعود بن الحسین محمد أبو :، المؤلفمعالم التنزیل في تفسیر القرآن -١١٥

 التراث إحیاء دار:  المهدي، الناشر الرزاق عبد:  هـــ، المحقق٥١٠ ت البغوي، الفراء
  هـ ١٤٢٠ ، األولى:  بیروت، الطبعة– العربي

 مركز: هـــ، الناشر٣٧٠ ت األزهري، بن أحمد بن محمد: ، المؤلفمعاني القراءات -١١٦
 األولى،: السعودیة، الطبعة العربیة سعود المملكة الملك جامعة -  اآلداب كلیة في البحوث
  م ١٩٩١ -  هـ ١٤١٢

 الجلیل عبد: هـــ، المحقق٣١١ ت الزجاج،  إسحاق أبو: وٕاعرابه، المؤلف القرآن معاني -١١٧
   م ١٩٨٨ -  هـ ١٤٠٨ األولى: بیروت، الطبعة – الكتب عالم: شلبي، الناشر عبده

: هـــ، تحقیق٢١٥ ت األوسط، باألخفش المعروف الحسن أبو: القرآن، المؤلف معاني -١١٨
 هـ ١٤١١ األولى،: القاهرة، الطبعة الخانجي، مكتبة: قراعة، الناشر محمود هدى الدكتورة

  م ١٩٩٠ - 
 أحمد: هـــ، المحقق٢٠٧ ت الفراء، زیاد بن یحیى زكریا أبو: ، المؤلفمعاني القرآن -١١٩

 دار: الناشرالشلبي،  إسماعیل الفتاح عبد/  النجار علي محمد/  النجاتي یوسف
 األولى: مصر، الطبعة – والترجمة للتألیف المصریة

 عبد: وتخریج هـــ، تحقیق٣٤٠ ت األعرابي، بن سعید أبو: معجم ابن األعرابي، المؤلف -١٢٠
 العربیة المملكة الجوزي، ابن دار: الحسیني، الناشر أحمد بن إبراهیم بن المحسن

 م ١٩٩٧ -  هـ ١٤١٨ األولى،: السعودیة، الطبعة
 الحموي، الرومي اهللا عبد بن یاقوت اهللا عبد أبو الدین شهاب: معجم البلدان، المؤلف -١٢١

 م ١٩٩٥ الثانیة،: بیروت، الطبعة صادر، دار: هـــ، الناشر٦٢٦ت



 

٢٦٧ 
 

 الفهارس

البغوي، ت  العزیز عبد بن محمد بن اهللا عبد القاسم أبو: الصحابة، المؤلف معجم -١٢٢
الكویت،  – البیان دار مكتبة: الناشرالجكني،  محمد بن األمین محمد: هــ، المحقق٣١٧

 م ٢٠٠٠ -  هـ ١٤٢١ األولى،: الطبعة
النمل،  بكراع األزدي، المشهور الهنائي الحسن بن علي: المؤلف ،لمنجد في اللغةمعجم ا -١٢٣

  المشرق دار: الناشر
 الحسین، أبو الرازي، القزویني زكریاء بن فارس بن أحمد: اللغة، المؤلف مقاییس معجم -١٢٤

: النشر الفكر، عام دار: هارون، الناشر محمد السالم عبد: المحقق هـــ،٣٩٥ ت
  .م١٩٧٩ -  هـ١٣٩٩

 بن موسى بن إسحاق بن أحمد بن اهللا عبد بن أحمد نعیم أبو: الصحابة، المؤلف معرفة -١٢٥
 الوطن دار: العزازي، الناشر یوسف بن عادل: هـــ، تحقیق٤٣٠ ت األصبهاني، مهران
 م ١٩٩٨ -  هـ ١٤١٩ ولىاأل: الریاض، الطبعة للنشر،

 الملقب الرازي عمر بن محمد اهللا عبد أبو: ، المؤلفمفاتیح الغیب أو التفسیر الكبیر -١٢٦
: بیروت، الطبعة – العربي التراث إحیاء دار: هـــ، الناشر٦٠٦ الرازي، ت الدین بفخر
  هـ ١٤٢٠ -  الثالثة

 بالراغب المعروف المفضل بن محمد بن الحسین:  ، المؤلفمفردات القرآن للراغب -١٢٧
 الطبع بیروت، سنة ـ دمشق:  الطبع الشامیة، مكان الدار العلم دار:  الناشر األصفهاني،

  هـ ١٤١٢: 
 دار: النابلسي، الناشر راتب محمد: ، المؤلفموسوعة اإلعجاز العلمي في القرآن والسنة -١٢٨

  .م ٢٠٠٥ -  هـ ١٤٢٦ الثانیة: سینا، الطبعة ابن جادة -  الحلبوني -  دمشق -  سوریة -  المكتبي
 بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل أبو: ، المؤلفنزهة األلباب في األلقاب -١٢٩

: السدیري، الناشر صالح بن محمد العزیز عبد: هـــ، المحقق٨٥٢ ت العسقالني، حجر
  م١٩٨٩- هـ١٤٠٩ األولى،: الریاض، الطبعة – الرشد مكتبة

 بإشراف المختصین من عدد: المؤلف ، rالكریم الرسول أخالق مكارم في النعیم نضرة -١٣٠
: جدة، الطبعة والتوزیع، للنشر الوسیلة دار: حمید، الناشر بن اهللا عبد بن صالح/ الشیخ
  الرابعة

 البقاعي، بكر أبي عمر بن إبراهیم: المؤلف ،نظم الدرر في تناسب اآلیات والسور -١٣١
 القاهرة اإلسالمي، الكتاب دار: هـــ، الناشر٨٨٥ت



 

٢٦٨ 
 

 الفهارس

 بن حسن بن خان صدیق محمد الطیب أبو: ، المؤلفالمرام من تفسیر آیات األحكامنیل  -١٣٢
 حسن محمد: هـــ، تحقیق١٣٠٧ ت الِقنَّوجي، البخاري الحسیني اهللا لطف ابن علي

: النشر العلمیة، تاریخ الكتب دار: النشر المزیدي، دار فرید أحمد -  إسماعیل
٣٠/٠١/٢٠٠٣   

 بن محمد بن أحمد الدین شمس العباس أبو: الزمان، المؤلف أبناء وأنباء األعیان وفیات -١٣٣
 صادر دار: عباس، الناشر إحسان: هـــ، المحقق٦٨١ ت خلكان، ابن بكر أبي بن إبراهیم

  بیروت - 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

٢٦٩ 
 

 الفهارس

 فهرس الموضوعات

  رقم الصفحة  الموضوع

  أ  شكر وتقدیر

  ب  إهداء

  ج  المقدمة

  الفصل األول
  والقتال ،والحدود ،الطهارةاألعضاء التي ُذكرت في 

١  

  ٢  األعضاء التي ذكرت في الطهارة: المبحث األول

  والرؤوس، واألرجل المرافق، إلى الوجوه، واألیدي( فرائض الوضوء :المطلب األول
  )الكعبینإلى  

٣  

  ٧  اإلعجاز العلمي في القرآن الوضوء

  ٩  )الوجوه، واألیدي( التیمم :  المطلب الثاني

  ١٣   األعضاء التي ُذكرت في الحدود: المبحث الثاني

  ١٤  )انسناألو ن، اذاآلو ف، و األنو ن، و العی( حكم القصاص  :المطلب األول 

  ١٦  )األرجلو األیدي، تقطیع (حد الحرابة  :المطلب الثاني 

  ١٨  )الید( حد السرقة  :المطلب الثالث 

  ٢٠  )واألرجل ،قطع األیدي(تهدید فرعون للسحرة المؤمنین :  المطلب الرابع

  ٢٤  األعضاء التي ُذكرت في القتال: المبحث الثالث

  ٢٥   ، واألدباروالقلوب ،األقدام: المطلب األول

  ٢٨  والرقاب ،عناقاأل: الثانيالمطلب 

  ٣١  بنانال: ثالثالمطلب ال

  ٣٢   عیونال :رابعالمطلب ال



 

٢٧٠ 
 

 الفهارس

  رقم الصفحة  الموضوع

  الفصل الثاني
  والندم، والشهادة، والعذاباألعضاء التي ذكرت في الحسرة 

٤٠  

أعضاء ذكرت عند الحسرة والندم، والتیه والضالل، واالبتالء : المبحث األول 
  ٤١  والمحن

 ،األقدامو العض على األیدي، و تقلیب الكفین، (الحسرة  والندم  :المطلب األول
  )والظهور

٤٢  

  ٤٩  )يیداألو اآلذان، و األصابع، و العیون، و القلوب، ( التیه والضالل :المطلب الثاني

  ٥٧  )يیداألو س، ؤو الر و ن، و العی( االبتالءات والمحن  :المطلب الثالث

  ٦٣  األعضاء التي تشهد على أصحابها: المبحث الثاني

  ٦٤  والجلود ،رابصواأل ،عاسمشهادة األ :المطلب األول

  ٦٨  واألرجل ،واألیدي ،لسنةشهادة األ :المطلب الثاني

  ٧٣  األعضاء التي ُذكرت في العذاب: المبحث الثالث

  ٧٤  األعناق  :المطلب األول

  ٧٩  الجلود :المطلب الثاني

  ٨١  اإلعجاز العلمي في الجلود

  ٨٣  واألمعاء ،والظهور ،البطون :المطلب الثالث

  ٩٣  والخرطوم ،والوجوه ،والنواصي ،الرؤوس :لرابعالمطلب ا

  الفصل الثالث
  قدرة اهللا، والعبادة، والطمأنینةاألعضاء التي ُذكرت في تعظیم 

١٠١  

  ١٠٢  األعضاء التي ُذكرت في تعظیم قدرة اهللا في خلقه: المبحث األول 

  ١٠٣  والصدور ،البطون :المطلب األول

  ١١٠  ، والتراقي، والسیقان، والعیونلسنةاأل :المطلب الثاني



 

٢٧١ 
 

 الفهارس

  رقم الصفحة  الموضوع

  ١١٨  ، واآلذانوالبنان ،العظام :المطلب الثالث

  ١٢٧  رو والظه ،ةوردواأل ،میقوالحال ،قاعناأل :المطلب الرابع

  ١٣٥  والطاعة ،األعضاء التي ُذكرت في العبادة: المبحث الثاني

  ١٣٦  هو والوج ،الرؤوس: المطلب األول

  ١٤١  ، والفروجنو العی: المطلب الثاني

  ١٤٧  والجبین ،بو الجن: المطلب الثالث

  ١٤٩  ةلسنواأل ،نو والبط ،ناذقاأل: المطلب الرابع

  ١٥٣  األعضاء التي ُذكرت في الطمأنینة والبشرى : لثالمبحث الثا

موسى علیه و   ،rرسول اهللا  مع ةلسنواأل ،رو والصد ،داعضاأل: المطلب األول
  السالم

١٥٤  

  ١٦٠  یوسف علیه السالمو  ،rرسول اهللا  ه معو والوج ،الرؤوس :المطلب الثاني

  ١٦٥  للصالحینه و ونضارة الوج ،نو العی ةقر  :المطلب الثالث

  الفصل الرابع
  ، واإلعراض عن دعواتهمومعجزاتهم األنبیاء قصصاألعضاء التي ُذكرت في 

١٧٥  

  ١٧٦  ومعجزاتهم ،األنبیاء قصصاألعضاء التي ُذكرت في : المبحث األول

  ١٧٧  واألطراف ،نو والعی ،يیداأل: المطلب األول

  ١٨٥  انقیوالس ،رجلاأل: المطلب الثاني

  ١٩٠  ىواللح ،سؤو الر : المطلب الثالث

  ١٩٦  والصد عن الدعوة ،األعضاء التي ُذكرت في اإلعراض: المبحث الثاني

  ١٩٧  )اآلذانو القلوب، و الظهور، (  إعراض الكفار والیهود عن النبي: المطلب األول 

 األیدي،و األنامل، و األفواه، و ، ةاأللسن( إعراض المنافقین: المطلب الثاني
  )، والخدودالرؤوسو 

٢١٧  



 

٢٧٢ 
 

 الفهارس

  رقم الصفحة  الموضوع

األصابع و األفواه، (إعراض الكفار عن دعوة األنبیاء السابقین  :الثالث المطلب
  )األیدي واآلذان،

٢٢٤  

  ٢٣١  الخاتمة 

  ٢٣٣  التوصیات

  ٢٣٤  الفهارس

  ٢٣٥  فهرس اآلیات القرآنیة: أوال

  ٢٤٨  فهرس األحادیث النبویة : ثانیا

  ٢٥٢  فهرس األعالم : ثالثا

  ٢٥٥  فهرس المصادر والمراجع: رابعا

  ٢٦٩  فهرس الموضوعات: خامسا

  ٢٧٣  ملخص الرسالة باللغة العربیة

  ٢٧٤  ملخص الرسالة باللغة اإلنجلیزیة
  

  
  

  
  
  
  



 

٢٧٣ 
 

 الدراسةملخص 

  ملخص الرسالة باللغة العربیة
  أعضاء جسم اإلنسان في القرآن الكریم

  )دراسة موضوعیة(
، وقد بینت األربعین من أعضاء جسم اإلنسان لقد ورد في القرآن الكریم ذكر قرابة    

م كالوجوه كفرائض الوضوء والتیم ،بعضها في الطاعات أن هذه األعضاء، ورد اآلیات الكریمة
رابة، في الحدود كحد القصاص، والح واألیدي، واألرجل والكعبین، والمرافق، ومنها ما ذكر

في القتال  واألیدي، واألرجل، ومنها ما ذكراألسنان، و العیون، ذه األعضاء والسرقة، ومن ه
الكفین،  كتقلیب ،في الحسرة والندم واألیدي، ومنها ما ذكرالبنان، و األعناق والرقاب، و كاألقدام، 

األقدام كواالبتالء والمحن، ومنها ما ورد ذكره في التیه والضالل، العض على األیدي، و 
في الشهادة على أصحابها،  ، والرؤوس واألیدي، ومنها ما ذكروالقلوب والعیون، والظهور

في العذاب، كالبطون واألمعاء واألعناق،  ، والجلود، ومنها ما ذكرواألبصار ،كاألسماع
، كالبطون والصدور، والعظام تعظیم قدرة اهللافي   والوجوه والخرطوم، ومنها ما ذكر والنواصي،

، ةلسنن واألاذقاأل، وب والجبینو لجنواألوردة، ومنها ما ذكر في العبادة، كا واللحوم، والحالقیم
 ُذكر ، والرؤوس والوجوه، ومنها مارو د والصداعضاألك، في الطمأنینة والبشرى ُذكرومنها ما 

في اإلعراض والصد ، كاألیدي والسیقان، واللحى، ومنها ما ذكر ومعجزاتهم األنبیاء قصصفي 
  .كاألفواه واألنامل واألیدي، واآلذان والظهور، عن الدعوة

وتََبَیَن من خالل الدراسة أن اهللا تعالى له ِحَكم من ذكر هذه األعضاء في مواطنها التي     
  .ذكرت فیها
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 الدراسةملخص 

  لخص الرسالة باللغة اإلنجلیزیةم

Parts of human body in Holy Quran 

(An objective study) 

There are about forty parts of body mentioned in the Holy Quran. 
verses  indicated these parts. 

Some of these parts are mentioned in acts of worship like 
ablution and dry ablution such as faces, hands, legs, anckles, and elbows. 

Some are mentioned in limits set by Allah as retribution, banditry 
and   theft. Some are mentioned  in fighting as feet, necks, edges of 
fingers and hands. Some are mentioned in regret as turn the palms of 
hands great regret. Some are mentioned in aberration, plague and 
tribulations as feet and back, heart, eyes, heads and hands. 

Some are mentioned to witness on their owners as listening, 
seeing and leather. Some are mentioned in torment as bellies, intestins, 
necks, enrirons, faces and nose. Some parts are mentioned in maximize 
the ability of Allah as bellies, chests, bones, flesh, larynxes and veins. 

Some are mentioned in worship as fronts, periphery, beard and 
tongue. Some are mentioned in tranquility and bodes as chest, heads and 
faces. Some are mentioned in prophets stories and miracles as hands, 
legs, and beards. Some are mentioned in rejection and disapproval of 
guidance as mouth, hands, ears and backs. 

This study shows that  Allah has sagacities and wisdom by 
mentioning these organs in their places mentioned in. 

 

 




