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ت  

 ممخص الرسالة
 ىدؼ الدراسة:

 (كأساليبيا في ضكء القصص القرآني ،إلى دراسة مكضكع )كسائؿ الدعكة ىذه الدراسة ىدفت
 دراسة قرآنية مكضكعية

 عٌينة الدراسة:

 ي تدعـ مكضكع الرسالة.جميع اآليات القرآنية الت

 منيج الدراسة:

 .لمقرآف الكريـالمكضكعي  التفسيرمنيج اتٌبعت الباحثة 
 أىـ نتائج الدراسة:

، كىي ميمة األنبياء كالمرسميف، كمف سار مف أشرؼ الميف عند اهلل  الدعكة إلى اهلل  .1
ظْ ]عمى دربيـ إلى يكـ الديف، مف الدعاة كالمصمحيف، قاؿ تعالى: 

َ
٨ْ َدَٓل َو٨ْ٦َ أ َك٨ُ َْٝٮًًل م٧ٍِّ

 ِ  [.33]فصمت:  [إََِل اّللٍّ
في تحقيؽ دعكتو، مرتبط بمدل اختياره لمكسائؿ كاألساليب  نجاح الداعية إلى اهلل  .2

 المناسبة لحاؿ المدعكيف.

عد ذلؾ مف استجابة المدعكيف أك ، كما يحدث بكاجب الدعاة ىك إببلغ الدعكة إلى اهلل  .3
ْظجَجَْخ َو٣َِس٨ٍّ ]كرحمتو، قاؿ تعالى:  ر اهلل ، فذلؾ كفؽ تقديرفضيـ

َ
َٟ ًَل َتْ٭ِؽي ٨ْ٦َ أ إ٩ٍِّ

٥َُ٤ْٔ ثِةل٧ُْْ٭ذَِؽي٨َ  َ
َ َحْ٭ِؽي ٨ْ٦َ يََنةُء و٬ََُٮ أ  [56]القصص:  [اّللٍّ

 أىـ التكصيات:

تماـ بمكضكعات القرآف الكريـ، العمـ الشرعي، باالى طمبة أكصي نفسي كطمبة العمـ، كالسٌيما .1
 يةمة اإلسبلماألمدل حاجة أنفسنا ك كبياف ، كربطيا بالكاقع المعاصر، ان تطبيقك  دعكةن ك  دراسةن 

 .يياإل
لسير عمى نيج األنبياء كالصالحيف، في باكالدعاة جميعان  أكصي نفسي كداعية إلى اهلل  .2

، كالسعي الستخداـ جميع الكسائؿ كاألساليب الممكنة، مف أجؿ إخبلص الدعكة إلى اهلل 
 .يدؼ المرجٌك مف الدعكة إلى اهلل تحقيؽ ال

 



ث  

Abstract 

 
Objective of the study: 

This study aims at exploring the (means and methods of Dawah in the light of 

Quranic narratives – A Quranic objective study) 

The study sample: 

All Quranic verses that support the subject of the study. 

Research methodology: 

The researcher used the methodology of objective interpretation of the Holy Quran. 

Main findings of the study: 

1. The call for Allah (Dawah) is one of the most honorable professions. It is the task 

of prophets and messengers, and those who follow their path to the Day of 

Judgment, from the preachers and the reformers. The Almighty said: [Who is 

better in speech than one who calls (men) to Allah] [Chapter: Fusilat 33.] 

2. The success of the preacher to Allah in achieving his goal is linked to the extent 

to which he chooses the means and methods appropriate to the situation of the 

subjects. 

3. The duty of the preachers is to disseminate Dawah, and what happens after the 

response of the subjects or not, is left to Allah’s will and mercy, the Almighty 

said: [It is true thou wilt not be able to guide every one, whom thou lovest; but 

Allah guides those whom He will and He knows best those who receive 

guidance] [Alqasas: 56] 

The most important recommendations of the study: 

1. I recommend myself and students of science, especially forensic science, to pay 

attention to the topics of the Holy Quran, and link them to contemporary reality, 

and to show the need of ourselves and the Islamic nation to their guidance. 

2. I recommend myself as a preacher to Allah and all preachers to follow the 

approach of the prophets and righteous, in the sincerity of the call to Allah, and 

strive to use all possible means and methods, in order to achieve the desired goal 

of the call to Allah. 
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 اقتباس 
 
 

 

 

 

  ُْٕؿوِف ُمُؿوَن ثِةل٧َْ
ْ
ْػؿَِصْخ ل٤ِ٪ٍّةِس دَأ

ُ
ٍح أ ٍّ٦

ُ
٠ُ٪ُْذ٥ْ َػْْيَ أ

٢ُ٬ْ ا١ِْ٣َذةِب 
َ
ِ َولَْٮ آ٨َ٦َ أ ٨ِ ال٧ُْ٪١َْؿِ َودُْؤ٦ُِ٪ٮَن ثِةّللٍّ َٔ َوَت٪َْ٭ْٮَن 
 ٣َََكَن َػْْيًا لَُ٭٥ْ ٦ِ٪ُْ٭٥ُ ال٧ُْْؤ٦ُِ٪ٮَن 

ٮنَ  ُٞ ةِق َٛ ْزََث٥ُ٬ُُ ا٣ْ
َ
 َوأ

 [111مراف: ]آؿ ع

  



ح  

 اإلىداء
 

  إلى مف كٌممو اهلل بالييبة كالكقار، إلى مف عٌممني العطاء بدكف انتظار، إلى مف أحمؿ اسمو
يا بعد طكؿ انتظار، رل ثماران قد حاف قطافيل هار، أرجك مف اهلل أف يمٌد في عمر بكؿ افتخ

لى األبد ) ان أىتدم بوكر ن وكستبقى كممات  .زيز(كالدم العاليكـ كفي الغد كا 

 أمي الحبيبة(بمسـ جراحي، إلى أغمى الحبايب ) إلى مف كاف دعاؤىا سٌر نجاحي، كحنانيا. 

  إلى الذيف ضٌحكا بقسطو كافرو مف حقكقيـ، في سبيؿ إتماـ ىذا البحث )زكجي الغالي ككلدم
 .الحبيب حمزة(

 لي،  إلى الذيف لـ يتكانىٍكا عف مٌد يد العكف لي، كما قٌصركا في تيسير سبؿ الراحة
سراء ككفاء كىبة كآية كنكر(، ال حرمني اهلل  براىيـ(، كأخكاتي)آالء كا  إخكتي)محٌمد كا 

 فضمكـ، كأدامكـ لي ذخران كسندان.

 ...إلى أىمي كأحبائي كأقاربي جميعان، مف أعماـ كأخكاؿ كأزكاج األخكات كأبنائيـ 

 دعائيا لي...طالما أسعدتني بغالي، كأخٌص بالذكر كالدتو التي إلى عائمة زكجي ال 

  ٌان كنحف نشٌؽ الطريؽ معان نحك النجاح، صديقاتي كزميبلتي في الدراسة.إلى مف سرنا سكي 

  ٌمف كقؼ إلى جانبي حتى كصمت ىذه المرحمة... إلى كؿ 

 سبلمية، كفمسطيف بمجاىدييا كمرابطييا، كأسراىا البكاسؿ.إلى شيداء أمتنا اإل 

 لغراء.ا تيامكتبك  الجامعة اإلسبلمية، إلى.. 

 كدائرة العمؿ النسائي، كالمجنة الدعكية.شريةإلى شركة القدس لمتنمية الب ، 

 .إلى الذيف يحممكف لكاء الدعكة، كيبٌمغكف رسالة السماء لمبشرية جمعاء 
 أىدم ثمرة ىذا البحث المتكاضع  إلييـ جميعان...

 كأسأؿ اهلل تعالى القبكؿ

 



خ  

 شكر كتقدير
مٌي بإتماـ ىذا البحث المتكاضع، سائمة إياه أف يتقٌبؿ مكالم كخالقي الذم مٌف عأشكر اهلل 

 مني ىذا الجيد، كيجعمو خالصان لكجيو الكريـ.
َِِٗنٌّ َّمِيؽٌ ]كانطبلقان مف قكلو تعالى:   َ َؿ َٚإِنٍّ اّللٍّ َٛ ِك٫ِ َو٨ْ٦َ َز ْٛ  [َو٨ْ٦َ يَْن١ُْؿ َٚإِج٧ٍَّة يَْن١ُُؿ جِلَ

 .(1){ري اهللى مىٍف الى يىٍشكيري النَّاسى ال يىٍشكي : }[، كقكؿ رسكؿ اهلل 12]لقماف: 
فإنو ال يسعني إال أف أتقدـ بجزيؿ الشكر كالعرفاف، كعظيـ ىؿ الفضؿ كالعرفاف، ألكاعترافان 

صبحي رشيد اليازجي  كأستاذم كمعٌممي، فضيمة الدكتكر: الثناء كاالمتناف، إلى المربي الفاضؿ
ث منذ المحظة األكلى، كبذؿ الكثير مف كقتو حفظو اهلل، الذم تفٌضؿ باإلشراؼ عمى ىذا البح

برازىا في أحسف صكرة، كتحٌممو لي طيمة فترة  رشادم مف أجؿ إثراء ىذه الرسالة، كا  لنصحي كا 
 أف يجزيو عني خير الجزاء، كأف يحفظو مف كؿ سكء. اإلشراؼ، كأسأؿ اهلل 

 بعظيـ الشكر كاالمتناف، إلى كؿٍّ مف أستاذم الفاضميف: كما كأتقٌدـ
 مناقشان داخميان. -حفظو اهلل- الدكتكر الفاضؿ/ جماؿ محمكد اليكبياألستاذ 

 مناقشان خارجيان. -حفظو اهلل-فاضؿ/ فايز حساف أبك عمرة الدكتكر ال
مشككريف بقبكؿ مناقشة ىذا البحث، كالتنقيب عف نكاقصو، إلخراجو في أفضؿ عمى تفضميما 

  صكرة ممكنة، فجزاىما اهلل عني خير الجزاء.
دارة ةن كما كأشكر جامعتي الغٌراء رئاس لى أساتذتي في قسـ التفسير كعمـك القرآف عمى كا  ، كا 

كجو الخصكص، بارؾ اهلل في أعماليـ كأعمارىـ، كنفع اهلل بيـ اإلسبلـ كالمسمميف، كأبقاىـ ذخران 
 ف فييا، خصكصان كال يفكتني في ىذا المقاـ أف أشكر مكتبة الجامعة اإلسبلمية، كالعاممي  ليذا الديف.

لما بذلكه مف تكفير الكتب البلزمة لمبحث، كالحرص عمى تكفير  ؛في قسـ المراجع كالكتب العربية
 الجك الدراسي المناسب لطمبة العمـ.

كعمى رأسيـ األستاذ األخ الكبير:  رم لشركة القدس لمتنمية البشرية،كما كأتقدـ بخالص شك
سناد، جعمو اهلل في ميزاف حسناتيـ.محمد عبد اهلل شٌمح؛ لما قٌدمكه مف دع كالشكر مكصكؿ لكٌؿ  ـو كا 

 أسأؿ اهلل أف يجزييـ عني خير الجزاء. أك تذٌكرني بدعكة، مف قٌدـ لي معركفان أك أسدل لي نصيحة،
ف أخطأت فأجيد المقؿ، فإف كي البحث ما ىك إاٌل فيذا  سأؿ ٌفقت فبفضؿو مف اهلل ككرمو، كا 

  يحرمني أجر المجتيديف. اهلل أف يغفر لي خطئي، كأالٌ 

 الباحثة/ كالء شاىيف 
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 المقدمة
ان مباركان فيو كما يحٌب كيرضى، الميـ لؾ الحمد مؿء السماكات الحمد هلل حمدان كثيران طيب

كاألرض، كلؾ الحمد كلؾ الشكر عمى نعمة اإلسبلـ كاإليماف كالقرآف، كنحمدؾ عمى أف ىديتنا 
لئلسبلـ، كبعثتنا مف أمة خير األناـ، صمكات اهلل كسبلمو عميو، كأشيد أف ال إلو إال أنت كحدؾ 

عبدؾ كرسكلؾ، صمى اهلل عميو كعمى آلو كأصحابو كالتابعيف ليـ  ال شريؾ لؾ، كأٌف محٌمدان 
، كسٌمـ تسميمان كثيران، كبعد:  بإحسافو

، كقد كقؼ ى اهلل جاء األرض بفضؿ الٌدعكة إلانتشرى الديف اإلسبلمٌي في كاٌفة أر  لقد
؛ فكانت مف  مكقؼى األنبياء كالريسيؿ، كال زالىت ىذًه األيٌمة تدعك إلى اهلل إلى اهلل  عاةالد

عمى اإلطبلؽ؛ فتشريفيا بيذا الفىضؿ جاء مف قياًميا بتطبيؽ أمًر الدعكًة  كأىٍخيىًرىا أشرؼ األمـ
 .إلى اهلل 

تجارب األنبياء مع  قد بٌيف لنا كمف خبلؿ تتٌبع القصص القرآني نجد أف اهلل 
قاصد الدعكة في ىداية مف تحقيؽ م تيـالكسائؿ كاألساليب التي مٌكنك  أقكاميـ، ككيفية دعكتيـ،

، سكاء عمى صعيد الفرد أـ ييـجكانب التي تعكد بالنفع عمالناس، كاالرتقاء بيـ في كافة ال
 :كلمكقكؼ عمى ذلؾ اخترت عنكانان لبحثي، أسميتوالجماعة، 

 دراسة قرآنية مكضكعية( –)كسائؿ الدعكة كأساليبيا في ضكء القصص القرآني       

 يرية محٌكمة. كذلؾ في إطار دراسة تفس

 أكالن: أىمية المكضكع:

 تكمف أىمية المكضكع في نقاط عٌدة، منيا:     

مف أشرؼ األعماؿ كأحسف األقكاؿ، قاؿ  دٌ كع بالدعكة إلى اهلل، كالتي تعارتباط المكض .1
نِي ِمنَ ]تعالى:  ا َوَقاَل إِنَّ َّْن َدَعا إََِل اهللِ َوَعِمَل َصاِِلا مت:[ املُْسلِِميَ  َوَمْن َأْحَسُن َقْوًلا ِِم  [.33]فصّْ

حاجة الدعاة اليكـ لمتعرؼ عمى الكسائؿ كاألساليب القرآنية الدعكية، خاصة في ظٌؿ  .2
 ان عف المنيج القرآني، كفشميـ في مياديف الدعكة كحقكليا.انحراؼ بعض الدعاة فكريٌ 

 رجكع المؤمف إلى الحصف الحصيف، القرآف الكريـ في جميع مناحي الحياة. .3

براز كجكه التميز في ذلؾ عمى  ،المكضكع بكجو اإلعجاز الدعكم كاإلعبلمي ارتباط .4 كا 
 األفكار البشرية.
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 ثانيان: أسباب اختيار المكضكع:
 كالختيار ىذا المكضكع أسباب عديدة، أذكر أىميا:

 رغبتي بالبحث في أحد مكضكعات القرآف الكريـ التي تعالج كاقع الحياة المعاصر. .1

تبلكةن كتدبران  ،كطبلب العمـ خاصة عمى العكدة إلى كتاب اهلل حث المؤمنيف عامة،  .2
 ألف فيو الصبلح كالنجاة في الدنيا كاآلخرة. ؛كفيمان كتطبيقان 

ا المكضكع مف جكانبو المختمفة، ذمية إلى بحث عممي محكـ يتناكؿ ىالمكتبة اإلسبل إثراء .3
 في إطار دراسة قرآنية تفسيرية مكضكعية.

بالبحث في ىذا المكضكع،  -حفظو اهلل- في الدكتكر: صبحي اليازجيجيو مشر استجابة لتك  .4
 كككنو لـ ييبحث سابقان.

 اإلعبلمي في المنيج اإلخبارم في القرآف.عمى إبراز كجو اإلعجاز الدعكم ك  حرصي .5

 ثالثان: أىداؼ البحث كغاياتو:

 تكجد عدة أىداؼ ليذا البحث أذكر أىميا:

ؼ كأسمى غاية أرجكىا مف دراستي ككتابة ىذا ألنو أىـ ىد ؛ابتغاء مرضاة اهلل  .1
 البحث.

 خدمة القرآف الكريـ، كذلؾ مف خبلؿ البحث في مكضكع مف مكضكعاتو. .2

في القصص  كأساليبيا إثراء المكتبة اإلسبلمية ببحث قرآني يتحدث عف كسائؿ الدعكة .3
 القرآني في إطار دراسة مكضكعية محكمة.

 .لى اهلل أساليب الدعكة إإبراز مفيكـ كسائؿ ك  .4

 السابقيف، مف خبلؿ التعرؼ عمى كسائميـ الدعكية مع أقكاميـ.إحياء دعكات األنبياء  .5

في دعكة قكمو، كالذم يعد أحنؾ معمـ كأنجح  حث الدعاة عمى االقتداء بأسمكب النبي  .6
 داعية عرفتو البشرية في تاريخيا.

نية المختمفة، كذلؾ في ظٌؿ ، بالكسائؿ كاألساليب الدعكية القرآتزكيد الدعاة إلى اهلل  .7
 زيادة مساحة الدعكة، كاختبلؼ أصناؼ المدعكيف كأجناسيـ.

 مراعاة الجانب اإلعجازم في القصص الخبرم القرآني. .8
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 تكارث التجربة لبلستفادة مف األمـ التي سبقتنا مف خبلؿ القصص القرآني. .9

 رابعان: الدراسات السابقة:

لمكاقع البحثية كالعممية، كبعد مراسمة مركز الممؾ بعد البحث في المكتبات اإلسبلمية، كا
فيصؿ لمدراسات كالبحكث اإلسبلمية، تبٌيف أٌنو ال يكجد دراسات قرآنية محكمة حكؿ ىذا 

 المكضكع.

 خامسان: منيجية البحث:
 كفؽ الخطكات اآلتية:، لمقرآف الكريـ منيج التفسير المكضكعياعتمدت في ىذا البحث      

 في القصص القرآني.كأساليبيا الدعكة  آنية التي تتحدث عف كسائؿجمع اآليات القر  .1

 تكزيع اآليات القرآنية عمى فصكؿ البحث كمباحثو، كمطالبو ما أمكف. .2

 كضع العناكيف المناسبة لمفصكؿ كالمباحث كالمطالب. .3

يا كفقان لطبيعة البحث في التفسير المكضكعي، كربط ،ان تفسير اآليات القرآنية تفسيران إجماليٌ  .4
 بالكاقع المعاصر.

 بياف معاني المفردات المغكية بالرجكع إلى مصادرىا األساسية. .5

االستدالؿ باألحاديث النبكية كاآلثار التي تخدـ البحث، كتخريجيا مف مصادرىا، مع ذكر  .6
 حكـ العمماء عمييا ما أمكف.

ع م ،االستدالؿ بأقكاؿ العمماء كالمفسريف مع التكثيؽ في الحاشية حسب األصكؿ .7
 االستعانة بمصادر كمراجع عامة مما لو عبلقة بالبحث.

تجنبان  ؛اآلية، كتكثيؽ ذلؾ في متف البحث تكثيؽ اآليات القرآنية المذككرة بالسكرة، كرقـ .8
 إلثقاؿ الحكاشي.

الكقكؼ عمى المطائؼ كاإلشارات كالعبر كالعظات، كاستنباط األحكاـ التي تخدـ مكضكع  .9
 عنا المعاصر بما فيو مف مستجدات.البحث، مع ربط المكضكع بكاق

 .حسب الحاجة عمؿ مقدمة مختصرة عند الحديث عف أم مطمب مف المطالب .11

 كتابة الخبلصة التي يتكصؿ إلييا نياية كؿ مطمب. .11

مراعاة األمانة العممية في النقؿ كالتكثيؽ، كذكر المصادر كالمراجع في الحاشية مبتدئة  .12
 الصفحة.بذكر المؤلؼ، ثـ الكتاب، ثـ الجزء ك 
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إعداد الفيارس البلزمة لآليات القرآنية، كاألحاديث الشريفة، كاألعبلـ كالمصادر كالمراجع،  .13
 كالمكضكعات؛ كذلؾ لتسييؿ االنتفاع بيذه الرسالة.

كؿ ما جاء في متف البحث مف غير تكثيؽ لو في الحاشية، فيك مف اجتياد الباحثة  .14
 كأسمكبيا.

 سادسان: خطة البحث:

ؼ البحث كغاياتو، فقد اشتممت الدراسة عمى: المقدمة، كتمييد، كفصميف، تحقيقان ألىدا
 كخاتمة، كالفيارس، كذلؾ عمى النحك اآلتي:

كتشتمؿ عمى: أىمية المكضكع، كأسباب اختياره، كأىداؼ البحث كغاياتو، كالدراسات  المقدمة:
 السابقة، كمنيجية البحث، كخطة البحث.

 الفصؿ التمييدم
 ليب، الدعكة، القصص القرآني()الكسائؿ، األسا

 بيف المعاني المغكية، كالسياؽ القرآني

 كيتكٌكف مف أربعة مطالب:

 المطمب األكؿ: مفيـك الكسائؿ ككركدىا في السياؽ القرآني:

 اصطبلحان.أكالن: تعريؼ الكسائؿ لغة ك 

 ثانيان: الكسائؿ في اآليات القرآنية.
 السياؽ القرآني: المطمب الثاني: مفيـك األساليب ككركدىا في

 أكالن: تعريؼ األساليب لغة كاصطبلحان.

 ثانيان: األساليب في اآليات القرآنية.

 ثالثان: العبلقة بيف الكسائؿ كاألساليب.

 .المطمب الثالث: مفيـك الدعكة لغة كاصطَلحان 

 أكالن: الدعكة لغةن.

 ثانيان: الدعكة اصطبلحان:
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 :نكاعو كخصائصو، أالمطمب الرابع: مفيـك القصص القرآني

 أكالن: تعريؼ القصة القرآنية لغةن كاصطبلحان.

 ثانيان: أنكاع القصص القرآني.

 ثالثان: منيج القصة القرآنية.

 رابعان: خصائص القصة القرآنية.

 خامسان: أىداؼ القصة القرآنية.

 الفصؿ األكؿ
 كسائؿ الدعكة في القصص القرآني

 كيتككف مف خمسة مباحث:
 بتعاث الرسؿ كالرسائؿالمبحث األكؿ: ا

 كيشتمؿ عمى ثبلثة مطالب:

 .ابتعاث الرسؿ مف خبلؿ قصة يكسؼ المطمب األكؿ: 

 يخاطب ممكة سبأ. سميماف المطمب الثاني: 

 لؤلمراء كالممكؾ. رسائؿ النبي المطمب الثالث: 

 المبحث الثاني: تسمية المدعكيف كتنشيطيـ

 كيشتمؿ عمى تسعة مطالب:

 .كة نكح المطمب األكؿ: دع

 .المطمب الثاني: دعكة إبراىيـ 

 .المطمب الثالث: دعكة لكط 

 .المطمب الرابع: دعكة يكسؼ 

 عمى الببلء. المطمب الخامس: صبر أيكب 

 .المطمب السادس: دعكة يكنس 

 .المطمب السابع: دعكة زكريا 
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 المطمب الثامف: مػػػريـ البتػػكؿ.

 .كمعراجو فسٌيد المرسمي مسرل المطمب التاسع:

 المبحث الثالث: الجياد في سبيؿ اهلل.

 كيشتمؿ عمى ثبلثة مطالب:

 لنككصيـ عف الجياد. ؛المطمب األكؿ: تيو بني إسرائيؿ في سيناء

 يقتؿ جالكت. المطمب الثاني: داككد 

 .المطمب الثالث: الجياد كالقتاؿ في سبيؿ الدعكة إلى اهلل 
 المبحث الرابع: الخطابة

 ثبلثة مطالب:كيشتمؿ عمى 

 خطاب األنبياء عمييـ السبلـ ألقكاميـ.المطمب األكؿ: 

 القرنيف لقكمو. ممخاطبة ذالمطمب الثاني: 

 مخاطبة النساء في القرآف الكريـ. المطمب الثالث:

 المبحث الخامس: إكراـ الضيكؼ

 كيشتمؿ عمى ثبلثة مطالب:

 لضيكفو. إكراـ إبراىيـ المطمب األكؿ: 

 .عمى ضيكفوكخكفو  لكط  حرصالمطمب الثاني: 

 .-عمييما السبلـ– شعيب لمكسىإكراـ المطمب الثالث: 
 الفصؿ الثاني

 أساليب الدعكة في القصص القرآني

 كيتككف مف ستة مباحث:

 المبحث األكؿ: أسمكب الحكمة كالمكعظة الحسنة

 كيشتمؿ عمى ثبلثة مطالب:

 .-عمييما السبلـ-مكسى كالخضر المطمب األكؿ: 
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 .حكمة لقماف ب الثاني: المطم

 الدعكة بالحكمة كالمكعظة الحسنة.المطمب الثالث: 

 المبحث الثاني: أسمكب المجادلة

 كيشتمؿ ىذا المبحث عمى أربعة مطالب:

 جداالت إبراىيـ المطمب األكؿ: 

 كفرعكف. المكاجية بيف مكسى المطمب الثاني: 

 قصة بني إسرائيؿ مع البقرة.المطمب الثالث: 

 قصة صاحب الجٌنتيف.مب الرابع: المط

 المبحث الثالث: أسمكب القدكة الحسنة

 كيشتمؿ ىذا المبحث عمى مطمبيف:

 في القدكة الحسنة. نماذجي  أنبياء اهلل المطمب األكؿ: 

 نمكذجه في القدكة الحسنة. النبي محمد المطمب الثاني: 

 المبحث الرابع: أسمكب التدرج في الدعكة

 :كيشتمؿ عمى مطمبيف

 .التدرج في مراحؿ الدعكة إلى اهلل المطمب األكؿ: 

 التدرج في التشريع اإلسبلمي.المطمب الثاني: 

 المبحث الخامس: أسمكب الترغيب كالترىيب

 كيشتمؿ عمى مطمبيف:

 أسمكب الترغيب.المطمب األكؿ: 

 أسمكب الترىيب.المطمب الثاني: 
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 س: أسمكب التشبيو كضرب األمثاؿسادالمبحث ال

 يشتمؿ عمى مطمبيف:ك 

 المثؿ في القرآف الكريـ.المطمب األكؿ: 

 المثؿ في السنة النبكية.المطمب الثاني: 
 .عمى أىـ النتائج كالتكصيات اشتممتالخاتمة: ك 

 الفيارس العامة، كتشتمؿ عمى:

 المصادر كالمراجع.

 فيرس أطراؼ اآليات القرآنية.

 فيرس أطراؼ األحاديث النبكية.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 دتميي
  )الكسائؿ، األساليب، الدعكة، القصص القرآني(

 بيف المعاني المغكية، كالسياؽ القرآني
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 المطمب األكؿ
 كركدىا في السياؽ القرآنيك  ائؿمفيـك الكس

 :اصطَلحان ك  لغةن  الكسائؿتعريؼ أكالن: 
 : لغةن  الكسائؿ .0

تكٌسؿي كاحد، كقد جاءت كالتكسيؿي كال ،مفردىا الكسيمة، كتجمع عمى الكسيؿي كالكساًئؿي 
 :، منياعمى عدة معافو 

سيمىةو "يقاؿ:  كما: ما يتقرَّب بو إلى الغير . أ سَّؿى إليو بكى سيمىةن، كتكى سَّؿى فبلفه إلى رٌبو كى  :أم ؛كى
 ] :كمنو قكلو تعالى، (1)"تقرَّب إليو بعمؿ

َ
ُ٘ٮَن إََِل َرّبِ٭٥ُِ الْٮَِقي٤ََح خ ٮَن يَبْذَ ُٔ ِي٨َ يَْؽ َٟ اَّلٍّ ِ و٣َـه

ُ
ُ٭٥ْ أ حَّ

َٟ ََكَن ََمُْؾوًرا ِ َؾاَب َرّب َٔ َؾاث٫َُ إِنٍّ  َٔ َْٝؿُب َويَؿُْصٮَن رَّْمَذ٫َُ َويََؼةُٚٮَن 
َ
مجيء ، ك [57]اإلسراء:[أ

 .(2)لفظ أييـ أقرب بعد الكسيمة يفيد أنيا تعني أنو يتقٌرب بيا إلى الشيء

 .(3)"أم: راغبي  (؛ى اهلًل كىاًسؿي بىمىى كيؿُّ ًذم ليبٍّ ًإلى ")كما في قكؿ لبيد:  : الراغب إلى اهلل . ب

 كمف ذلؾ تسمية أعمى منزلة في الجٌنة بالكسيمة، كما جاء :(4)عند الممؾ، كالدرجة لمنزلةا . ت
إذا سمعتـ المؤٌذف فقكلكا مثؿ ما يقكؿ، ثـٌ صٌمكا عمٌي، فإٌف مف صٌمى عمٌي }في الحديث: 

، فإٌنيا منزلة في الجٌنة ال تنبغي إال صبلة صٌمى اهلل عميو بيا عشران، ثـٌ سمكا اهلل لي الكسيمة
 .(5){شفاعةلعبدو مف عباًد اهلل، كأرجك أف أككف أنا ىك، فمف سأؿ اهلل ليى الكسيمة حٌمت لو ال

 .(6)"أم: سرقةن  ؛أخذ فبلف إبؿ فبلف تكسبلن " :يقاؿكما  :السرقة . ث

                                           

 .75/ 31تاج العركس، الزبيدم، ج، كانظر: 1841/ 5( الصحاح تاج المغة، الفارابي، ج1)
 .89/ 5تفسير القرآف العظيـ، ابف كثير، ج( انظر: 2)
، مقاييس المغةك ،1841/ 5الصحاح تاج المغة، الفارابي، ج، كانظر:75/ 31( تاج العركس، الزبيدم، ج3)

 .724/ 11لساف العرب، ابف منظكر، ج، ك 110/ 6ابف فارس، ج
، 612/ 8، المرسي، جالمحكـ كالمحيط األعظـ، ك 1068ص: ، الفيركز أبادم، انظر: القامكس المحيط( 4)

 .31/75تاج العركس، الزبيدم، ج، ك 724/ 11لساف العرب، ابف منظكر، جك 
الصبلة، باب استحباب القكؿ مثؿ ما يقكؿ المؤٌذف لمف سمعو ثـ يصمي ( أخرجو مسمـ في صحيحو، كتاب 5)

 .384، رقـ الحديث1/288جثـ يسأؿ اهلل لو الكسيمة،  عمى النبي 
تاج ، ك 1068ص:  القامكس المحيط، الفيركز أبادم،، كانظر:925ص: ، ابف فارس، مجمؿ المغة( 6)

 .75/ 31يدم، جالعركس، الزب
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إلى تحقيؽ  كجمعان بيف المعاني المغكية الكاردة نجد أف الكسائؿ ىي ما يقٌرب الداعية
لما في  ؛درجةن عاليةن عند اهلل  أىدافو مف دعكتو، كتحٌقؽ لو منزلةن رفيعةن مف النجاح، كمف ثـٌ 

، كلتحقيؽ ذلؾ ىيٌ ، فالقياـ بميمة الدعكة ىك قياـ بكاجبو إالذلؾ مف القربى كالرغبة إلى اهلل 
 .(1)البٌد مف استخداـ الكسائؿ الدعكية الضركرية إلنجاح ىذه الميمة

  اصطَلحان: الكسائؿ .3

 كقد كرد الكثير مف التعريفات لكسائؿ الدعكة، منيا:
"مجمكعة الطرؽ المحبكبة كالمرغكب فييا لدل الدعاة لبلتصاؿ قيؿ أٌف الكسائؿ ىي:  . أ

 .(2)بالمدعكيف كالتأثير عمييـ كتكجيييـ"

 .(3)ك مادية""ما يتكصؿ بو الداعية إلى تطبيؽ مناىج الدعكة مف أمكر معنكية أكقيؿ أٌنيا:  . ب

 .(4)عمى نحكو مثمر" "ما يستعيف بو الداعي لتبميغ الدعكة إلى اهلل كقيؿ أٌنيا:  . ت

"كٌؿ أمر أك طريقة مشركعة كأسمكب كآلة يمكف اتخاذه كصكالن إلى نشر الديف، كقيؿ ىي:  . ث
 ."(5)كتبميغو، كتعميمو، كالدعكة إلى اهلل 

ية كانت أك معنكية، كالتي تنقؿ أفكار "مجمكعة الطرؽ المشركعة مادكقيؿ أيضان أٌنيا:  . ج
 .(6)الداعية إلى المدعكيف، بيدؼ التبميغ كالتعميـ كالتربية"

يمكف استخداميا لنشر الديف  ،مشركعة أك أداةو  طريقةو  ىي كؿٌ ) :ةمكترل الباحثة أٌف الكسي
 .(لتحقيؽ اليدؼ المرجٌك مف الدعكة إلى اهلل  مي؛اإلسَل

 ت القرآنية:في اآليا الكسائؿ ثانيان:
( في السياؽ القرآني سىؿى أنيا ، لـ تجد الباحثة (7)بعد البحث كاالٌطبلع حكؿ مادة )كى

تيف مدنيتيف، كىي )الكسيمة(، في مكضعيف فقط، في سكر  إال عمى صيغةو كاحدة كىي: تدكر 
 ي:تعمى النحك اآل

                                           

 .199-198: صيحيى الدجني،  ،الدعكة إلى اهللانظر:  (1)
 .80أسس في الدعكة ككسائؿ نشرىا، محمد أبك فارس، ص: (2)
 .49المدخؿ إلى عمـ الدعكة، البيىانكني، ص:( 3)
 .447أصكؿ الدعكة، عبد الكريـ زيداف، ص:  (4)
 .34أصكؿ الدعكة، عبد الرحمف بف عبد الخالؽ، ص:  (5)
 .201الدعكة إلى اهلل، الدجني، ص:  (6)
 .751 :محمد عبد الباقي، ص، المعجـ المفيرس( انظر: 7)
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 السكرة رقميا اآلية المادة

ِي٨َ آ٦َ٪ُٮاْ ا] الكسيمة َ٭ة اَّلٍّ حَّ
َ
ٮاْ إحَِل٫ِ الْٮَِقي٤َحَ يَةخ ُ٘ ٮاْ اّللٍّ َوابْذَ ُٞ [تٍّ  المائدة 35 

ُ٘ٮ] الكسيمة ٮَن يَبْذَ ُٔ ِي٨َ يَْؽ َٟ اَّلٍّ ِ و٣َـه
ُ
[َن إََِل َرّبِ٭٥ُِ الْٮَِقي٤َحَ أ  اإلسراء 57 

تشمؿ  كبالرجكع إلى كتب التفاسير تجد الباحثة أٌف لفظة )الكسيمة( في المكضعيف
بطت مف المعاجـ المغكية، فيي ىنا بمعنى التقٌرب كالتكٌسؿ برغبة المعاني المغكية التي استن

، كالكسيمة التي أمر اهلل عباده ابتغائيا، ىي التكٌسؿ كالتقٌرب إليو باتٌباع ما شديدة إلى اهلل 
، كال كسيمة ألحد إلى اهلل إال ذلؾ، كبتمٌسؾ المسمميف بيذه الكسائؿ تتحٌقؽ ليـ جاء بو النبي 
 .(1)لدنيا كاآلخرةالسعادة في ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                           

في ، 505/ 8التفسير القرآني لمقرآف، الخطيب، ج، ك 140-139/ 4التفسير الكسيط، طنطاكم، جانظر:  (1)
 .4/2235ظبلؿ القرآف، قطب، ج
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 المطمب الثاني
 مفيكـ األساليب ككركدىا في السياؽ القرآني

 تعريؼ األساليب لغةن كاصطَلحان:أكالن: 
  األساليب لغةن: .1

، منيا:  مفرده أسمكب، كقد كردت عمى عدة معافو

فيك  اعشيء امتد عمى غير امتن كؿٌ إٌف "يقاؿ:  :(1)طريؽو ممتدككٌؿ السطر مف النخيؿ،  . أ
 .(2)"أسمكب

 ؛ أم: في طريًؽ سكء.(3)"أنتـ في أسمكب سكء"يقاؿ: كما  الطريؽ، كالكجو، كالمذىب: . ب

 .(4)"أفانيف منو :أم ؛أخذ فبلف في أساليب مف القكؿ": كما في القكؿ :الفف . ت

، ًإذىا كىافى ميتىكىبّْرا الى يىمٍ كما  :الشمكخ في األنؼ . ث فَّ أىٍنفىو لىًفي أيسيميكبو تىًفت يىٍمنىةن كىالى يىٍسرىةن، يقاؿ: كاً 
قاؿ األٍعشىى: ...أينيكفيييـ ًمٍمفىٍخًر ًفي أيسيميبً 
(5). 

انسمبت الناقة إذا أسرعت في سيرىا حتى كأنيا تخريج مف "يقاؿ:  :السير الخفيؼ السريع . ج
 .(6)"جمدىا

الطرؽ كاألكجو تفٌنف الدعاة بانتقاء  عبارة عف اليبٌف األسنجد أ المغكية كجمعان بيف ىذه المعاني
كالمذاىب التي يسمككنيا لتحقيؽ مقاصد الدعكة، كبذلؾ تقكل شككتيـ، كتعمك رايتيـ، كيتحٌقؽ 

 .(7)مرادىـ بسرعة كخٌفة

 
 

                                           

 .473/ 1لساف العرب، ابف منظكر، جانظر:  (1)
 .3158/ 5، الحميرم اليمني، جس العمـكشم( 2)
 .473/ 1لساف العرب، ابف منظكر، ج ( 3)
، ، ك 244/ 3بصائر ذكم التمييز، الفيركز أبادم، ج، كانظر: 473/ 1، ج( المرجع السابؽ4) شمس العمـك

 . 151ص: ، الرازم، مختار الصحاح، ك 3158/ 5الحميرم اليمني، ج
 .72-71 /3تاج العركس، الزبيدم، ج( انظر: 5)
 .472/ 1لساف العرب، ابف منظكر، ج( 6)
 .199 :يحيى الدجني، ص، الدعكة إلى اهلل: انظر( 7)
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 األساليب اصطَلحان:  .3

 كرد العديد مف تعريفات الباحثيف منيا:

لداعية "مجمكعة الطرؽ العممية المتبعة في عرض األفكار، كالتي يتعٌمميا ااألساليب ىي:  . أ
 .(1)كيطبقيا أثناء تبميغ الدعكة إلى الناس"

 .(2)"الطرؽ التي يسمكيا الداعي في دعكتو، أك كيفيات تطبيؽ مناىج الدعكة"كأٌنيا:  . ب

زالة العكائؽ عنو"أك أٌنيا:  . ت  .(3)"العمـ الذم يتصؿ بكيفية مباشرة التبميغ كا 

لتفعيؿ تعاليـ اإلسبلـ في  "مجمكعة الطرؽ التي يسمكيا الداعية في عرض أفكارهكقيؿ ىي:  . ث
 .(4)حياة الناس عمى ىدم النبكة"

، في استخداـ كسائؿ الدعكة إلى اهلل  الداعيةً  ىي إبداعاتي )كترل الباحثة أف األساليب: 
 .(باستخداـ الطرؽ التي تتناسب مع حاؿ المدعكيف

 ثانيان: األساليب في اآليات القرآنية:
مى  ( في السياؽ القرآنيبعد البحث كاالٌطبلع حكؿ مادة )سى  ، لـ تجد الباحثة كركدىا إال مٌرةن (5)بى

 :اآلتيحج(، كما ىك مكضح في الجدكؿ كاحدة بصيغة الفعؿ )يىٍسميٍبييـ(، في السكرة المكية )ال

 السكرة رقميا اآلية المادة

ثَةُب َمحْبًة ًَل يَْكتَ٪ُِْٞؾوهُ ٦ِ٪٫ُْ ] يىٍسميٍبييـ [...ِإَوْن يَْك٤ُجُْ٭٥ُ اَّلَّ  الحج 73 

أك أخذ الشيء بخفةو ، (6)بمعنى نزع الشيء مف الغير عمى القيرالٌسٍمبي ىنا ك 
معنى لفظة )يىٍسميٍبييـ( في ىذه اآلية يدعـ المعنى  أفٌ ، كبناءن عمى ذلؾ ترل الباحثة (7)كاختطاؼ

ذا شئنا تفسير ىذا المعنى مف خبل ؿ مكضكع البحث الخامس المذككر في المعاني المغكية، كا 
                                           

 .80أبك فارس، ص:محمد أسس في الدعكة ككسائؿ نشرىا، ( 1)
 .47المدخؿ إلى عمـ الدعكة، البيىانكني، ص: (2)
 . 411أصكؿ الدعكة، عبد الكريـ زيداف، ص: ( 3)
 .202الدجني، ص: حيى يالدعكة إلى اهلل، ( 4)
 .354( انظر: المعجـ المفيرس، محمد عبد الباقي، ص: 5)
 .243/ 3( انظر: بصائر ذكم التمييز، الفيركز أبادم، ج6)
 .92/ 3( انظر: مقاييس المغة، ابف فارس، ج7)
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الدعكة بطريقة سيمة تخطؼ  ىك محاكلة إيصاؿ فكرة)ككف المقصكد بأساليب الدعكة: ي
 .(ليككف ليا التأثير األقكل في استجابة المدعكيف ؛القمكب

 بيف الكسائؿ كاألساليب: عَلقةثالثان: ال

نظران لتقارب المعاني المغكية  ف إلى أف الكسيمة بمعنى األسمكب؛ذىب بعض الباحثي
في الحقيقة ىناؾ اختبلؼ بينيما، فالكسيمة ىي إيصاؿ الفكرة لمناس المدعكيف،  بينيما، كلكف

بينما األسمكب ىك طريقة عرض ىذه الفكرة، ككأٌف األسمكب ىك كيفية استخداـ الكسيمة في 
ٌف الكسائؿ غالبان ما تككف حٌسية، أما األساليب فغالبان ما ، كما كقيؿ إ(1)تحقيؽ أىداؼ الدعكة

 .(2)كبذلؾ تككف الكسائؿ ناقمة كحاممة لؤلساليب تجاه المدعكيف تككف معنكية،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                           

 .81-80 ص:ص أبك فارس،  أسس في الدعكة ككسائؿ نشرىا،، ك 200الدعكة إلى اهلل، الدجني، ص: ( انظر: 1)
 .1121/ 2فقو الدعكة في صحيح اإلماـ البخارم، القحطاني، ص: ( انظر: 2)
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 المطمب الثالث
 مفيكـ الدعكة لغةن كاصطَلحان 

 أكالن: الدعكة لغةن:
( الداؿ كالعيف كالحرؼ المعتؿ أصؿه كاحد، كىك  أف يميؿ الشيء إليؾ بصكتو ككبلـو يككفي ")دىعىكى

، منيا ، كالدعكة في المغة تأتي(1)"منؾ   :بعدة معافو

ِ ]: : كمنو قكلو النداء كالرغبة إلى اهلل  . أ ٮُك٥ْ َٚتَْكذَِضيجُٮَن ِِب٧َِْؽه ُٔ  [يَٮَْم يَْؽ

َٓلء]: [، كقكلو 52]اإلسراء: ٥ٍّ ادلَّ ُٓ الىَّ  .(2)النداء :[ أم81]النمؿ:[َوًَل تُْك٧ِ

ْ ُمَ٭َؽاءُز٥ ]: كمنو قكلو تعالى: االستعانة كاالستغاثة . ب ٮا ُٔ [ 23]البقرة: [٨ِ٦ّ ُدوِن اّلّلِ َوادْ
 .(3)استعينكا كاستغيثكا بيـ :أم

َة ٦َة لَْٮُجَ٭ة]كمنو قكلو تعالى:  :االستعَلـ كاالستفياـ . ت َٟ يُبَّّيِ جلٍّ [ 69]البقرة: [َٝةلُٮاْ ادُْع جَلَة َربٍّ
 .(4)"استفيـ" :أم

ٮ ٨ِ٦ ُدوِن اّلّلِ ٦َة ًلَ ]: : كمنو قكلو تعالىالعبادة . ث ُٔ ٩َْؽ
َ
٩َة ٢ُْٝ خ ٪َة َوًَل يَُُضَّ ُٕ َٛ [  71]األنعاـ: [يَ٪

 .(5)؟أم: أنعبد

 .(6)"ابتيمت إليو بالسؤاؿ :أم ؛ دعكت اهلل"كمنو:  االبتياؿ: . ج

دْثََؿ َودََٮّلٍّ ]كمنو قكلو تعالى:  :العذاب كالعقكبة . ح
َ
ٮ ٨ْ٦َ أ ُٔ  .(7)"تعٌذب" :[ أم17]المعارج:[دَْؽ

ِ َويَة ]كمنو قكلو تعالى: " :بمعنى العىٍرض . خ ٮُك٥ْ إََِل اجلٍَّضةة ُٔ دْ
َ
 :[ أم41]غافر:[َٝٮِْم ٦َة َِل أ

ٮ٩َِِن إََِل اجلٍّةر]:  أعرضيا عميكـ، كقكلو ُٔ  .(8)تعرضكنيا عميٌ  :[ أم41]غافر:[َودَْؽ

                                           

 .279/ 2مقاييس المغة، ابف فارس، ج( 1)
 .257/ 14لساف العرب، ابف منظكر، ج، ك 601-600/ 2( انظر: بصائر ذكم التمييز، الفيركز أبادم، ج2)
بصائر ذكم ، ك 51/ 38لزبيدم، جتاج العركس، اك  ،257/ 14لساف العرب، ابف منظكر، ج انظر: (3)

 .601/ 2التمييز، الفيركز أبادم، ج
 .601 /2بصائر ذكم التمييز، الفيركز أبادم، ج (4)
 .51/ 38تاج العركس، الزبيدم، ج، ك 257/ 14لساف العرب، ابف منظكر، جانظر:  (5)
 .194/ 1، الفيكمي، جالمصباح المنير (6)
 .601/ 2، جبصائر ذكم التمييز، الفيركز أبادم (7)
 .602/ 2، جانظر: المرجع السابؽ (8)
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كمنو القكؿ: ال إلو إال أنت، أك رٌبنا لؾ الحمد، فيذا يسمى  : التكحيد كالثناء عمى اهلل . د
 .(1) دعاء، كىك تكحيد كثناء عمى اهلل

 ثانيان: الدعكة اصطَلحان:
 كقد كرد العديد مف التعريفات منيا:    

 .(2)"تبميغ اإلسبلـ لمناس، كتعميمو إياىـ، كتطبيقو في كاقع الحياة"الدعكة ىي:  . أ

"حث الناس عمى الخير كاليدل، كاألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر، ليفكزكا بسعادة أنيا:  . ب
 .(3)العاجؿ كاآلجؿ"

"الجيكد المبذكلة مف الدعاة، لتفعيؿ تعاليـ اإلسبلـ في حياة الناس، كفؽ ىدم ي: كقيؿ ى . ت
 .(4)النبكة"

لجميع المدعكيف، مف خَلؿ  ىي ميمة تبميغ ديف اهلل )كترل الباحثة أف الدعكة: 
 .(استخداـ كافة الكسائؿ كاألساليب الممكنة، إلتماـ ىذه الميمة بما يرضي اهلل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 .257/ 14لساف العرب، ابف منظكر، ج انظر: (1)
 .17المدخؿ إلى عمـ الدعكة، البيىانكني، ص:( 2)
 .17ىداية المرشديف، عمي محفكظ، ص:  (3)
 .6 الدجني، ص:يحيى الدعكة إلى اهلل، ( 4)
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 رابعالمطمب ال
 ، أنكاعو، كخصائصومفيـك القصص القرآني
 أكالن: تعريؼ القصة القرآنية لغة كاصطَلحان:

(، كقد جاءت في المغة عمى عٌدة معافو منيا: القصة لغةن: .1  مادتيا )قىصىصى

:  تتبُّع األثر: . أ  كمنو قكلو تعالى:  ،قىصىٍصت الشٍَّيءى ًإذا تتٌبٍعت أىثره شىٍيئنا بىٍعدى شىٍيءو "ييقاؿي
ي٫ِ وَ ] ْػذ٫ِِ ُّٝىِ

ُ
ا لََعَ ]:  كقكلو" ،(1)"اتًٌبعي أىثىرىه :أىم[ 11]القصص: [َٝة٣َْخ ِِل َٚةْردَؽٍّ

 .(2)"رجعا مف الطَّريؽ الَّذل سمكاه يقٌصاف األىثر م:، أى [64]الكيؼ: [آزَةر٧َِ٬ِة ََٝىًىة

بر قصَّ عميويقاؿ: اإلخبار كاإلنباء كالبياف:  . ب كمنو قكلو تعالى:  كأىخبره،و : أعمىمو بأم ؛الخى
ْظَك٨َ ]

َ
َٟ أ ٤َيْ َٔ ُٞهَّ  َىِه  ََن٨ُْ َج َٞ   .(3)بٌيف لؾ أحسف البيافني  :أىم[ 3]يكسؼ: [ا٣

 .(4)"األمر كالشأف" . ت

 القصة القرآنية اصطَلحان:  .3

اإلخبار عف قضية ذات مراحؿ، يتبع بعضيا كرد عف ابف عثيميف: أٌف القصة "ىي 
رآنية كغيرىا مف القصص األدبية، كقد أفرد العمماء كىذا التعريؼ يشمؿ القصة الق ،(5)"بعضان 

 تعريفات خاصة بالقصة القرآنية، مف ىذه التعريفات ما يمي:
مجمكع الكبلـ المشتمؿ عمى ما ييدم إلى الديف، كييرًشدي إلى الحٌؽ، كيأميري بطمب "ىي:  . أ

 .(6)"النجاة

الرساالت السماكية، كما ما حٌدث بو القرآف مف أخبار القركف األكلى في مجاؿ "كقيؿ ىي:  . ب
كاف يقع في محيطيا مف صراع بيف قكل الحٌؽ كالضبلؿ، كبيف مكاكب النكر كجحافؿ 

 .(7)"الظبلـ

                                           

 .74/ 7ج ، ابف منظكر،لساف العرب( 1)
 .271/ 4ذكم التمييز، الفيركز أبادم، ج بصائر( 2)
 .99-98/ 18، الزبيدم، جتاج العركس( انظر: 3)
 .271/ 4بصائر ذكم التمييز، الفيركز أبادم، ج( 4)
 .50: ابف عثيميف، ص،أصكؿ في التفسير( 5)
 .8/250ج الرازم،،مفاتيح الغيب( 6)
 .41: الخطيب، ص،القصص القرآني في منطكقو كمفيكمو( 7)
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 .(1)"خبار عف أحكاؿ األمـ الماضية، كالنبكات السابقة، كالحكادث الكاقعةاإلكأٌنيا: " . ت

ر السابقيف، بأسمكبو ما أكرده القرآف الكريـ مف أخباىي )كترل الباحثة أٌف القصة القرآنية: 
 . (بيدؼ االٌتعاظ كاالعتبار بيا يجذب القمكب؛

 :(2)ثانيان: أنكاع القصص القرآني
 لمقصص القرآني أنكاعه ثبلث، كىي كاآلتي:

كتتضمف ىذه القصص دعكة األنبياء ألقكاميـ، كالمعجزات التي  النكع األكؿ: قصص األنبياء:
مف ىذه القصص: ك ؿ الدعكة كتطكرىا، أيدىـ بيا، كمكقؼ المعانديف منيـ، كمراح

براىيـ قصة نكح  كغيرىـ مف األنبياء.  -عمييـ السبلـ–كمكسى كعيسى  كا 
كتتضمف ىذه القصص حكادثى غابرة، كقصصى أشخاصو لـ  النكع الثاني: قصص غير األنبياء:

 تثبيت نبٌكتيـ، كأصحاب الكيؼ، كذم القرنيف، كقاركف، كأصحاب األخدكد.
كغزكة بدر، كأحد،  :قصصه تتعمؽ باألحداث التي كقعت في زمف الرسكؿ  النكع الثالث:

 كالخندؽ، كحادثتي اإلسراء كالمعراج.

 ثالثان: منيج القصة القرآنية:
 ي:ز سمات منيج القصة القرآنية ما يأتكلمقصة القرآنية منيجية خاصة بيا، مف أبر 

 االقتصار عمى الغرض الديني: .0

يا متناغمان مع الغرض رض ديني محٌدد؛ ليذا جاء أسمكبالقصة القرآنية تيدؼ إلى غ
بؿ تقتصر عمى الجزء أجمو، فالقصة ال ترد في القرآف بتماميا دفعةن كاحدة، الذم سيقت مف 

الذم يناسب الغرض الذم تساؽ القصة ألجمو، بعيدان عف األمكر التي ال ينفع العمـ بيا كال 
، مف آخرىا أكليا، كأحيانان مف كسطيا، كأحيانان تعرض القصة مف  أحيانان الجيؿ بيا، ف يضرٌ 

اليدؼ الديني ىك  حسبما تكمف العبرة في ىذا الجزء أك ذاؾ، باعتبار أفٌ تعرض كاممة؛ أحيانان ك 
 .(3)األصؿ في سكؽ القصة

                                           

 .316ص: ، القطاف، مباحث في عمـك القرآف( 1)
، 106ص:  ، معبد،نفحات مف عمـك القرآف، ك 317: القٌطاف، ص ،مباحث في عمـك القرآفانظر: ) (2)

 (.208ص:  ، أبك شكفة،المعجزة القرآنيةك 
 .132: قطب، ص، التصكير الفني في القرآف( انظر: 3)
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عشريف مكضعان، ثـ يككف آخر مكضع ترد فيو ىك  نحككردت في  فقصة إبراىيـ 
ّ٭ِْؿ ثَحِِْتَ ِإَوذْ ثَ ]: ، قاؿ تعالىسكرة الحج ََ ن ًلٍّ تُْْشِْك ِِب َمحْبًة َو

َ
٩َة إِلثَْؿا٬ِي٥َ ٦َََكَن اْْلَيِْخ أ

ْ
ٮٍّخ
ُضٮد  ِٓ الكَّ ٍّ٠ ةن٧َِِّي َوالؿَّ َٞ ةنَِِّٛي َوا٣ْ ٍُّ ةمٍِؿ يَ  *ل٤ِ ًَ  ِ

دُٮَك رَِصةًًل َولََعَ ُكّ
ْ
ّذِن ِِف اجلٍّةِس ثِةْْلَّشِ يَد

َ
تَِّي ٨ِ٦ َوأ

ْ
أ

٧ِيٜ َٔ ِ َّٚشٍ 
[، كنبلحظ ىذا التبلـؤ بيف مكضكع السكرة كىذا المشيد، فقد 27-26لحج:]ا[ُكّ

كىذا ىك الغرض ، ربطت اآليات بيف شعائر الحج في اإلسبلـ كشعائره في ديف إبراىيـ 
 .(1)المقصكد ىنا

 :(2)اشتماؿ القصة القرآنية عمى العبر كالعظات .3

قيا، قبميا كبعدىا كفي ثناياىا مف منيج القصة القرآنية أف تمزج التكجييات الدينية بسيا
ة ...]يقكؿ ليما: ، ي الممؾفٌسرى الرؤيا لخادمى بعدما  تأٌمؿ قصة يكسؼ كذلؾ، كب ذ٧َ١ُِ٣َة م٧ٍِّ

ِ ٥ْ٬ُ ََكُِٚؿون  ٧ٍَّ٤ِِن َرّٕلِ إِّّنِ دََؿْكُخ م٤ٍَِّح َْٝٮٍم ًلٍّ يُْؤ٦ِ٪ُٮَن ثِةّلّلِ و٥٬َُ ثِةآلِػَؿة َٔ
ُْٕخ م٤ٍَِّح آثَآ * َج نِـي َواتٍّ

٤َيَْ٪ة َولََعَ  َٔ ٢ِ اّلّلِ  ٌْ َٚ ٨ِ٦ َٟ ِ ٍء ذَل َّْْشَِك ثِةّلّلِ ٨ِ٦ ََشْ ن ن
َ
ٮَب ٦َة ََكَن جَلَة أ ُٞ ْٕ َٜ َويَ  اجلٍّةِس إِثَْؿا٬ِي٥َ ِإَوْقَع

ْزََثَ اجلٍّ 
َ
ت في تضٌمنقد  تفسير الرؤلنجد أٌف  [،38-37]يكسؼ:[ةِس ًَل يَْن١ُُؿونَو٣َـِس٨ٍّ أ

، ألنيـ ساركا عمى نيجو  ؛، فذلؾ مف فضؿ اهلل ة يكسؼ ثناياىا العبرة مف معرف
لى المغزل ناياىا تمؾ التكجييات، باإلضافة إكىكذا ال يسير سياؽ أم قصة قرآنية إال كفي ث
 الذم تؤدم إليو القصة بحكادثيا دكف تكجيياتيا.

 التكرار: .2

ع، غير أٌف يشتمؿ القرآف الكريـ عمى الكثير مف القصص التي تكٌررت في عٌدة مكاض
ٌنما ىك تكراره لبعض حمقاتيا، كمعظمو إشارات  ىذا التكرار ال يتناكؿ القصة كٌميا غالبان، كا 

 ي:يذا التكرار حكـ جميمة منيا ما يأت، كل(3)سريعة لمكضع العبرة فييا
التي ال تتقاصر عنيا جميع الببلغات، بحيث تذكر القصة  إثبات بَلغة القرآف الكريـ: . أ

في كؿ مكضع ترد بأسمكب يتمايز عف اآلخر، بحيث ال يمٌؿ اإلنساف مف بحٌمة جديدة، ك 
 .(4)تكرارىا، بؿ تتجٌدد في نفسو معافو ال تحصؿ لو بقراءتيا في المكاضع األخرل

                                           

 .383: ص، زرزكر،عمـك القرآفانظر:  (1)
 .384عمـك القرآف، زرزكر، ص: ك ،138-137التصكير الفني في القرآف، قطب، ص: نظر: ا (2)
 .126انظر: التصكير الفني في القرآف، قطب، ص: ( 3)
 .318 مباحث في عمـك القرآف، القطاف، ص:انظر:  (4)
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فتكرار القصة لعٌدة مرات، كفي كؿ مٌرة بصكرة مختمفة، مع عجز  قكة اإلعجاز القرآني: . ب
 .(1)إعجاز القرآف الكريـالقكـ عف اإلتياف بمثميا، يدٌؿ عمى قٌكة 

أخبر بالسبب الذم  أٌف الكبلـ إذا تكٌرر تقٌرر، كأف اهلل "ككما ذكر الزركشي:  التقرير: . ت
َٞ ]مف أجمو كٌرر األقاصيص كاألخبار في القرآف، قاؿ تعالى:  ٤َْ٪ة لَُ٭٥ُ ا٣ْ ْؽ وَوٍّ َٞ ٤ٍُّ٭٥ْ َو٣َ َٕ ْٮَل ٣َ

ُؿون  .(2)"[51]القصص:[َحذََؾ٠ٍّ

ففي كؿ مقاـ تبرز معافو جديدة، بحسب  لتي تساؽ مف أجميا القصة:الغاية ااختَلؼ  . ث
 .(3)اختبلؼ مقتضيات الحاؿ

 رابعان: خصائص القصة القرآنية:
 القصص القرآني لو خصائص ذاتية كفنية، كىي كاآلتي:

 الخصائص الذاتية لمقصة القرآنية: .0

 ي:ي تنفرد بيا القصة القرآنية ما يأتمف الخصائص الذاتية الت    

كحي اهلل  الذم ىكىك مصدر القرآف الكريـ نفسو،  ىامصدر ال خياؿ، ف القصة القرآنية حقيقةه  . أ
 ىك الككف كالتاريخكشخصياتيا القصة القرآنية ر الذم تستسقى منو أحداث المصد، ك ،

في ثناياىا، قاؿ  دخكؿ الخياؿ كالخرافات كاألساطيرلذلؾ ىي حٌؽ ال زيؼ فييا، كال مجاؿ ل
ْظَك٨َ ََنْ ] تعالى:

َ
َٟ أ ٤َيْ َٔ ُٞهَّ  َىِه  ٨ُ َج َٞ  .(4)[3]يكسؼ:[ا٣ْ

مكضكع القصص ىك اإلنساف المستخمؼ في األرض بما يدكر حكلو في الككف كما يحدث  . ب
 .(5)لو، كما ينبغي أف يككف عميو حالو، فيك قطب الرحى في الككف الذم استيخمؼى فيو

نما تالقصة القرآنية  . ت نتقي جكانب إيجابية أك سمبية مف ال تستعرض حقائؽ التاريخ فحسب، كا 
لتحقيؽ اليدؼ المرجٌك منيا، لذلؾ فإف القصة القرآنية غالبان ما تفٌصؿ في أسباب  ؛التاريخ

                                           

 .319 مباحث في عمـك القرآف، القطاف، ص:، ك 70قصص القرآف، عباس، ص:انظر:  (1)
 .3/10الزركشي، ج،في عمـك القرآف البرىاف( 2)
 .319 مباحث في عمـك القرآف، القطاف، ص:انظر:  (3)
 .45 قصص القرآف، عباس، ص:، كانظر: 369-362ص:  عمـك القرآف، عدناف زرزكر،انظر:  (4)
 .310 محاضرات في عمـك القرآف، عباس، ص:انظر:  (5)
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السعادة الركحية كأسباب الرقي المادم، حتى تتـ السعادة لممؤمنيف العامميف بتكجييات ىذه 
رشادات القصص  .(1)ياكا 

داؼ العقيدة كالتشريع، فيي تمزج بيف اإلقناع أىداؼ القصة القرآنية ال تنفصؿ عف أى . ث
 .(2)لتحقيؽ التأثير المطمكب في نفس الميتىمٌقي، كفي سمككو ؛العقمي كالتأثير الكجداني

 الخصائص الفنية لمقصة القرآنية: .3

 ي:تي تنفرد بيا القصة القرآني ما يأتمف الخصائص الفنية ال    

الكريـ أربع طرائؽ مختمفة لبلبتداء في  كنجد في قصص القرآف :(3)تنٌكع طريقة العرض . أ
 عرض القصة، عمى النحك اآلتي:

  يمكف أف يذكر القصة مسبكقة بممٌخص عنيا، ثـ يعرض التفصيبلت بعد ذلؾ مف بدئيا إلى
قٌصة أىؿ الكيؼ، فالتمخيص في بدايتيا كاف مقٌدمة تجذب  عرض كذلؾ كطريقةنيايتيا، 

ِٙ َوالؿٍّرِي٥ِ ]: القٌصةفي مطمع   النفس لمتفصيبلت، فقد قاؿ ْوَعةَب ا١َْ٣ْ٭
َ
نٍّ أ

َ
ْم َظِكجَْخ أ

َ
أ

َضجًة  َٔ َٟ رَّْمًَح و٬ََّيِئْ جَلَة ٨ِْ٦  *ََك٩ُٮا ٨ِْ٦ آيَةدِ٪َة  ٩ ُ ةلُٮا َربٍّ٪َة آدِ٪َة ٨ِ٦ دلٍّ َٞ ِٙ َذ َوى ا٣ِْٛذْيَُح إََِل ا١َْ٣ْ٭
َ
إِذْ أ

ْمؿ٩َِة رََمًؽا 
َ
بْ٪َة لََعَ آذَا٩ِ٭٥ِْ ِِف  *أ َؽًدا ََُٚضَ َٔ ِٙ ِقجَِّي  ـْبَّْيِ  *ا١َْ٣ْ٭ يَّ اْْلِ

َ
٥ََ٤ْٕ أ سَْ٪ة٥ْ٬ُ جِلَ َٕ  ُث٥ٍّ َب

٦ًَؽا
َ
ْظََص ل٧َِة َْلِسُٮا أ

َ
ثـ تبدأ التفصيبلت، تشاكرىـ قبؿ دخكليـ الكيؼ،  [12-9]الكيؼ:[أ

رساليـ كاحدان منيـ ليشترم ليـ طعامان.... إلخ. نكحالتيـ بعد دخكلو، ك  كميـ، كيقظتيـ، كا 
 ىذا التمخيص كاف مقٌدمة مشٌكقة لمتفصيبلت. فكأفٌ 

  كيمكف أف يذكر في البداية عاقبة القصة كمغزاىا، ثـ يذكر بدايتيا كسير خطكاتيا، كطريقة
عمى أبيو، فينٌبئو أبكه بأٌنو   فيي تبدأ بالرؤيا، يقٌصيا يكسؼ، عرض قصة يكسؼ 

تأكيؿ لمرؤيا، كلما تكقعو  ف عظيـ، ثـ تسير األحداث بعد ذلؾ، ككأنما ىيأسيككف لو ش
 يعقكب مف كرائيا، حتى إذا تحققت كؿ األحداث انتيت القٌصة تمؾ النياية السعيدة.

  مباشرة ببل مقٌدمة كال تمخيص، كيككف في مفاجآتيا الخاصة ما ييغني، كيمكف ذكر القصة
مع   ، كأيضا قصة سميماف عند مكلد عيسى -عمييا السبلـ-مثؿ ذلؾ قصة مريـ 

 مؿ كاليدىد كبمقيس.الن

                                           

 .47-46 :ص قصص القرآف، عباس، صانظر:  (1)
 .311 محاضرات في عمـك القرآف، عباس، ص:ر: انظ (2)
 .148-146ص: التصكير الفني في القرآف، قطب، انظر:  (3)
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  ثـ يدع القٌصة خبلليا ألفاظان تكحي بابتداء العرض،  تمثيمية، يذكر مفكإحالة القصة كيمكف
كذلؾ كالمشيد الذم يصٌكره القرآف في قصة إبراىيـ  ،تتحٌدث عف نفسيا بكاسطة أبطاليا

سماعيؿ  ُٓ إِثَْؿا٬ِي٥ُ ِإَوذْ يَ ]ما الكعبة المشٌرفة، قاؿ تعالى: في بنائي -عمييما السبلـ-كا  ؿَْذ
٤َِٕي٥  ُٓ ا٣ْ ٧ِي ٩َخ الكٍّ

َ
َٟ أ ج٢ٍّْ ٦ِ٪ٍّة إ٩ٍِّ َٞ َِٔؽ ٨َِ٦ اْْلَيِْخ ِإَوْق٧َةِخي٢ُ َربٍّ٪َة َت َٮا َٞ ٤َْ٪ة ُمْك٧َِ٤ّْيِ  *ا٣ْ َٕ َربٍَّ٪ة َواْص

٤َيْ٪َآ إ٩ٍِّ  َٔ ر٩َِة ٦َ٪َةِق١َ٪َة َودُْت 
َ
َٟ َوأ ْك٧َِ٤ًح ٣ٍّ ًح ٦َّ ٍّ٦

ُ
َٟ َو٨ِ٦ ذُّرِيٍّتِ٪َة أ َ ٩َخ اتلٍّٮٍّاُب الؿٍِّظي٥ ل

َ
َٟ أ

َربٍّ٪َة  *
ّكِي٭٥ِْ إ٩ٍِّ  ـَ ٧ُِّ٤ُ٭٥ُ ا١ِْ٣ذَةَب َواْْل٧َ١َِْح َويُ َٕ َٟ َويُ ِ ٤َيْ٭٥ِْ آيَةد َٔ َْٕر ذِي٭٥ِْ رَُقٮًًل ٦ِّ٪ُْ٭٥ْ َحذ٤ُْٮ  ٩َخ  َٟ َوابْ

َ
أ

ـُ اَْل١ِي٥ ـِي َٕ  [.129-127 ]البقرة:[ا٣

 :(1)تنٌكع طريقة المفاجأة . ب

 حد، احتى ييكشىؼ ليـ معان في آفو ك ر المفاجأة عف البطؿ، كعف الناس، يمكف أف يكتـ س
 في سكرة الكيؼ. -عمييما السبلـ-كمثاؿ ذلؾ قصة مكسى مع الخضر 

 ف بيذا السر، كأغمب ما يككف ر لمناس، كيبقى أبطاؿ القصة جاىميكيمكف أف يكشؼ الس
إ٩ٍِّة ث٤ََْٮ٩َة٥ْ٬ُ ٧َ٠َة ]ى: لؾ قصة أصحاب الجنة، قاؿ تعالفي معرض السخرية، كمثاؿ ذذلؾ 

َْٝك٧ُ 
َ
ْوَعةَب اْْلَ٪ٍّحِ إِذْ أ

َ
 .[17]القمـ:[ٮا حَلَْْص٦ُِ٪ٍَّ٭ة ُمْىجِِعّيث٤ََْٮ٩َة أ

  عمييا -كيمكف كشؼ المفاجأة لمبطؿ كالناس في آف كاحد، كالذم حدث مع السيدة مريـ
 في المخاض. -السبلـ

 :(2)كجكد فجكات بيف المشاىد القرآنية . ت

بيف المشيد السابؽ كالبلحؽ، كىذا متٌبع في  ما يحدثتخٌيؿ  لمقارئ الفجكات مؾتتتيح ك 
التي احتكت ثمانية  جميع القصص القرآني عمى كجو التقريب، كمثاؿ ذلؾ قصة يكسؼ 

كعشريف مشيدان، منيا شراؤه طفبلن، كمككثو في بيت عزيز مصر، ثـٌ كصكلو إلى مرحمة 
 لـ تذكرىا اآليات ... كغيرىا مف الفجكات.  الشباب، كىنا فجكة زمنية مف عمره

 

 

                                           

، 48 قصص القرآف، عباس، ص:، ك 152-148: ص صالتصكير الفني في القرآف، قطب، انظر: ) (1)
 (.388-386ص:  عمـك القرآف، زرزكر،ك 

 (.389-388ص:  عمـك القرآف، زرزكر،ك  ،152ص: التصكير الفني في القرآف، قطب، انظر: ) (2)
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 :(1)عدـ التزاـ السرد القصصي . ث

ـ بالسرد القصصي في القصة القرآنية في الغالب، بؿ يمكف أف يمتـز لمكصكؿ  ال ييمتزى
، التي التزمت في سرد أحداثيا كمكاقفيا في إلى الغاية مف القصة، كما في قصة يكسؼ 

 معرض كاحد.

 لقصة القرآنية:خامسان: أىداؼ ا

إٌف أىداؼ القصة القرآنية ال تنفصؿ عف أىداؼ القرآف الكريـ، كأىداؼ الدعكة 
 ي:داؼ القصة في القرآف الكريـ ما يأتاإلسبلمية، كمف أى

ثبات ترابط الدعكات اإلال إيضاح أسس الدعكة إلى اهلل . أ كاشتراكيا في الدعكة إلى  ،ىية، كا 
رْقَ ] ، قاؿ تعالى: اهلل

َ
٫ٍُّ٩ ًلَ إِ َو٦َة أ

َ
َٟ ٨ِ٦ رٍُّقٮٍل إًِلٍّ ٩ُٮِِح إحَِل٫ِْ خ ِ ٩َة ٤َْ٪ة ٨ِ٦ َرج٤ْ

َ
َْلَ إًِلٍّ خ

 .(2)[25]األنبياء:[َٚةْخجُُؽون

بنيصرة الحٌؽ كجنده  تيـ، كتقكية ثق عمى ديف اهلل المؤمنيف، كأفئدة ملسو هيلع هللا ىلصتثبيت فؤاد الٌنبي  . ب
َٔ ]كخذالف الباطؿ كأىمو، قاؿ تعالى:  ُٞهَّ  ٩جَةء الؿَُّق٢ِ ٦َة ٩ُثَّجُِخ ث٫ِِ َُٚؤاَدَك َوُكـالًّ جٍّ

َ
َٟ ٨ِْ٦ أ ٤َيْ

 ِٔ َّٜ َوَمْٮ ٌح َوذ٠َِْؿى ل٧ُْ٤ِْؤ٦ِ٪ِّيوََصةءَك ِِف ٬َـِؾهِ اْْلَ َْ
 .(3)[121]ىكد:[

في قصص القرآف، كالزجر  تمثمةالقدكة العممية الم مف خبلؿتعميـ المسمميف فضائؿ األخبلؽ  . ت
 .(4)ماية اإلنساف مف الكقكع في اآلثاـمف األخبلؽ الذميمة، كالفكاحش، كح

القصص القرآني يكشؼ عف الزيؼ كالتحريؼ الذم قاـ بو أىؿ الكتاب، كيفضح أمرىـ فيما  . ث
ٮلُٮَن ] كتمكه مف البينات كاليدل، قاؿ تعالى: ُٞ ٫ِِٕ َويَ ًِ ِي٨َ ٬َةُدوا ُُيَّؿُِٚٮَن ا٣ََْك٥َِ َخ٨ْ َمَٮا ٨َِ٦ اَّلٍّ

َىيْ٪َة َواْق٧َ  َٔ ْٕ٪َة َو ْٕ٪ًة ِِف ادّلِي٨ِ َق٧ِ ََ لِْكجَذِ٭٥ِْ َو
َ
َِٔ٪ة حَلًّة ثِد ٍٓ َوَرا  .(5)[46]النساء:  [ْٓ َدْْيَ ُمْك٧َ

 

                                           

  .49 قصص القرآف، عباس، ص:( انظر: 1)
 .317انظر: مباحث في عمـك القرآف، القطاف، ص:  (2)
 .318 ، ص:انظر: المرجع السابؽ (3)
 .309انظر: محاضرات في عمـك القرآف، عباس، ص:  (4)
 .53: في القرآف كعمكمو، مجمكعة مف األساتذة، ص انظر: دراسات( 5)
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 الجاحديف كالعاصيف ترىيبك كالنعيـ المقيـ في اآلخرة،  ،بالتأييد في الدنيا المؤمنيف ترغيب . ج
 .(1)كعذابو في الدنيا كاآلخرة، مف غضب اهلل 

، مف آدـ ، كبياف أٌف الديف كٌمو مف عند اهلل النبي إثبات الكحي كالرسالة، كتصديؽ  . ح
  إلى محمدًح َواِظَؽةً ] ف كٌميـ أمة كاحدة، قاؿ تعالى:، كأٌف المؤمني ٍّ٦

ُ
ذُُس٥ْ أ ٍّ٦

ُ
إِنٍّ ٬َِؾهِ أ

٩َة َربَُّس٥ْ َٚةْخجُُؽونِ وَ 
َ
 .(2)[92]األنبياء: [خ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 .45انظر: قصص القرآف، عباس، ص:  (1)
 .52 دراسات في القرآف كعمكمو، مجمكعة مف األساتذة، ص:انظر:  (2)



 

 

 

 

 

 

 

 الفصؿ األكؿ
 قرآنيكسائؿ الدعكة في القصص ال
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 المبحث األكؿ
 ابتعاث الرسؿ كالرسائؿ

 

 المطمب األكؿ
 ابتعاث الرسؿ مف خَلؿ قصة يكسؼ 

ابتعاث الرسؿ، مف الكسائؿ المستخدمة في قديـ األزماف، سكاء ابتعاث رسؿ برسائؿ إٌف 
دعكية، أك ابتعاثيـ برسائؿ خاصة، كسنتحٌدث في ىذا المطمب عف ىذا األسمكب، مف خبلؿ 

 ، كاآلتي:قصة يكسؼ 

 :إلبَلغ رسالتو ليكسؼ  ؛أكالن: الممؾ يرسؿ الرسؿ
مف التيمة المنسكبة إليو، فاستغؿ كجكده  بدخكؿ السجف رغـ براءتو ابتمي يكسؼ 

، كقد أنعـ اهلل عميو بنعمة تأكيؿ الرؤل، ففسر لمسجينيف معو داخؿ السجف بالدعكة إلى اهلل 
عند  خمرو ساقي ككالخركج مف السجف ثـ العمؿ رؤياه النجاة  رؤياىما، كأكصى مف كاف تأكيؿ

 الممؾ، بأف يحكي لمممؾ قصتو، فنسي الساقي ذلؾ، فمبث في السجف سنيف أخرل.

، فقد جعؿ الممؾ يرل رؤيا في وي سى نٍ لـ يى  ، لكف اهلل ساقي الخمر نسي يكسؼ 
 ؛سمو إلى يكسؼ ، فيطمب مف الممؾ أف ير المناـ، تجعؿ ساقي الخمر يتذكر يكسؼ 

 ؛قد استخدـ كسيمة اإلرساؿ  ممؾ بإرسالو ساقي الخمر إلى يكسؼرؤياه، كيككف ال يفٌسرل
 مف أجؿ معرفة تأكيؿ رؤياه، كمعرفة المغزل منيا.

تأكيؿ رؤيا  ، كقٌص عميو الرؤيا، ففٌسر يكسؼ فذىب ساقي الخمر إلى يكسؼ 
ستعـٌ الببلد كيفية التصٌرؼ في الشٌدة التيبالممؾ، كنصحيـ 

فأعجب الممؾ بيذا التأكيؿ، ، (1)
ُٟ ائْذُٮِِن ث٫ِِ ]فأراد اإلتياف بو  بمثؿ ىذا  ان مكمفان فأرسؿ رسكالن تنفيذيٌ  ،[50]يكسؼ:  [َوَٝةَل ال٤٧َِْ

َٟ ] مف السجف، ليخرج يكسؼ  ؛الشأف ِ ْٓ إََِل َربّ ة َصةَءهُ الؿٍُّقٮُل َٝةَل ارِْص [ 50]يكسؼ: [ ٧َ٤ٍَّٚ
رفض االستجابة ألمر الممؾ، حتى يستكثؽ الممؾ مف أمره، كحتى يتحقؽ  سؼ إال أٌف يك 

، كبيذا المكضع نجد أٌف الممؾ يستخدـ كسيمة (2)مف شأف براءتو مف التيمة المنسكبة إليو

                                           

 .2/156( انظر: القصص القرآني، الخالدم، ج1)
 .1994/ 4في ظبلؿ القرآف، قطب، ج( انظر: 2)
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، الذم أثار اىتمامو بالمكىبة التي اإلرساؿ لممرة الثانية، لتحقيؽ رغبتو مف رؤية يكسؼ 
 .يمتمكيا، بفضؿ مف اهلل 

 :يرسؿ قميصو ألبيو يعقكب  ثانيان: يكسؼ 
، ثـ تجدد مصابو عاش حياتو حزينان عمى فراؽ فمذة كبده يكسؼ  يعقكب 

كحزنو بغياب كلده األصغر بنياميف، فأسؼ أسفا شديدان، كاألسؼ: شدة الحزف عمى ما فات، 
ْخ َخيْ٪َةهُ ٨َِ٦ ]: ان، قاؿ كمف شدة حزنو لـ يعد يبصر بعينيو، ففقد بصره كأصبح كظيم ٌٍّ َوابْيَ

ي٥ٌ  ِْ ـِْن َذُ٭َٮ ٠َ  .(1)[84]يكسؼ: [اْْلُ

كلما عمـ يكسؼ ما أصاب كالده، بعد لقائو مع إخكتو، كتصافي قمكبيـ ناحيتو، أراد 
دخاؿ السركر عمى قمبو، كتصديقو بإرساؿ حٌمة مف حم مو التي كاف تبشير أبيو بحياتو، كا 

عمى كجكده حٌيان، فيطمئف لسبلمتو، فتتراجع إليو قكة بصره،  لتككف دليبلن  ؛يستشعر بيا أك يتدثر
٤٬ُِْس٥ْ ]كينتعش قمبو، فقاؿ إلخكتو: 

َ
دُٮِِن ثِأ

ْ
ِت ثَِىْياً َوخ

ْ
ِِب يَأ

َ
ٮهُ لََع وَْص٫ِ أ ُٞ ْ٣

َ
٧ِيَِص ٬ؾا َٚد َٞ ِ اذ٬َْجُٮا ث

ِْمَِّٕيَ 
َ
 .(2)[93]يكسؼ: [أ

، فألقى البشير ب ، فذىبكا إلى أبييـ يعقك خكة ألمر يكسؼ كاستجاب اإل
كحزنو، ففىًرح يعقكب فرحان شديدان، كارتٌد  القميص عمى كجيو، ليزكؿ بذلؾ سبب بكاء يعقكب 

إليو بصره بإذف اهلل 
بإرسالو القميص، قد استخدـ كسيمة  ، كبذلؾ يككف يكسؼ (3)

 .اإلرساؿ إليصاؿ رسالة منو شخصيان إلى أبيو يعقكب 

مف أىـ الكسائؿ التي تستخدـ إليصاؿ الرسائؿ مف  كسيمة اإلرساؿ إفٌ  الخَلصة:
يكصؿ الرسالة التي يريد، كيمكف استخداـ ىذه الكسيمة مف قبؿ  األشخاص إلى غيرىـ، ككؿّّ 

 ، بإرساؿ أشخاص أك ما ينكب عنيـ بما يمٌكف مف إيصاؿ رسالة اإلسبلـ،الدعاة إلى اهلل 
ذا تتطكر الكسائؿ، كتتسع آفاؽ التكاصؿ كفي يكمنا ى مع الحرص عمى كفاءة مف يتـ إرساليـ،

 .بيف الناس، كىذه فرصة تساعد في تطكير ىذه الكسيمة كتفعيميا، لتحقيؽ الدعكة إلى اهلل 

 

                                           

 .50/ 13( انظر: التفسير المنير، الزحيمي، ج1)
 .216-215/ 6لقاسمي، ج( انظر: محاسف التأكيؿ، ا2)
 .7072 /11ج الشعراكم، الخكاطر،-الشعراكم تفسير( انظر: 3)
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 المطمب الثاني
 يخاطب ممكة سبأ سميماف 

، تعميمو منطؽ الطير كلغة بيا عمى سميماف  مف الٌنعـ العجيبة التي أنعـ اهلل 
جٌف، كالطيراف في اليكاء عمى بساط الريح، ثـ قابؿ تمؾ النعـ بغاية الحمد الحيكاف، كاستخداـ ال

حسانو، ككاف يستعيف بالطير في مياـ بريدية كاستكشافية كالشكر لرٌبو  ، كاالعتراؼ بفضمو كا 
لمماء، كالٌتعرؼ عمى أخبار األمـ كالشعكب كالممالؾ األخرل، كىذا قبؿ أف تكجد االختراعات 

، كىذا يدؿ عمى أف إرساؿ (1)ؽ الطيراف كسرعة االٌتصاؿ بالكسائؿ المختمفةالحديثة مف تحمي
، كىذا ما سنكٌضحو مف الرسؿ كالرسائؿ مف الكسائؿ التي يستعاف بيا لمياـ الدعكة إلى اهلل 

 . كخطابو مع بمقيس في ىذا المطمب بإذف اهلل  خبلؿ الحديث عف قصة سميماف 
 كفيو:

 لجنكد:يتفقد ا أكالن: سميماف 
يشرؼ عمى جيشو الكثيؼ إشرافان مباشران بشكؿ مستمر، يتفقد الجنكد،  كاف سميماف 

كيراقب أداءىـ، كىذا مف مظاىر قكتو كحزمو كحسف إدارتو، كيعد ىذا األمر مف لكاـز ككنو 
خميفةن ممكان 

(2). 

 ]قاؿ تعالى: 
َ
َرى الُْ٭ْؽ٬َُؽ أ

َ
ْْيَ َٚٞةَل ٦ة َِلَ ًل أ ٍُّ َؽ ا٣ ٍّٞ َٛ [ 21]النمؿ:  [ْم َكَن ٨َِ٦ ا٣ْ٘ةنِجِّيَ َوَت

فيا ىك ذا في مككبو الفخـ الضخـ، يتفقد الجنكد مف الجٌف كاإلنس كالطير فبل يجد اليدىد، 
كيتضح مف ذلؾ أنو ىدىد خاص، ليس كتمؾ األلكؼ أك المبلييف التي تحكييا األرض مف أمة 

لـ يغفؿ عف غيبة جندم مف ىذا  اليداىد، كتتضح أيضان سمة اليقظة في القائد، فسميماف 
 .(3)كي ال يتفرؽ كينتكث ؛الحشر الضخـ مف الجف كاإلنس كالطير، الذم يجمع آخره عمى أكلو

َب٪٫ٍُّ ]بقكلو:  ده سميماف كاف البد مف العقاب، فيدٌ كحينما تأكد مف غيابو  ّؾِ َٔ ُ
َِل

ذَِْبَ٪٫ٍُّ 
َ
ْو َِل

َ
ؾاثةً َمِؽيؽاً أ َٔ

العقاب إال العذر المقبكؿ الذم يبرر غيابو  كال يكؼ عنو[، 21]النمؿ: [ 
دِحَِّنِ بُِك٤ُْةٍن ٦ُجِّيٍ ]كىك: 

ْ
ْو حَلَأ

َ
 .[21]النمؿ:  [أ

                                           

 . 1871/ 2( انظر: التفسير الكسيط، الزحيمي، ج1)
 .3/525( انظر: القصص القرآني، الخالدم، ج2)
 .2638/ 5في ظبلؿ القرآف، قطب، ج( انظر: 3)
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ألٌف الحـز كالضبط في اإلدارة كالحكـ  ؛لميدىد بحكمو ىذا ال يعٌد ظالمان  كسميماف 
أماـ عذر   أنو لـ يغمؽ البابكانت شديدة، إالٌ  يستدعي الشدة في الحكـ، كرغـ أف تيديداتو 

دِحَِّنِ ] مقبكؿ مقنع يقدمو اليدىد عند عكدتو، فقد يككف لغيابو مبرر مشركع، كليذا قاؿ:
ْ
ْو حَلَأ

َ
أ

 .(1)كالمراد بالسمطاف المبيف: العذر البٌيف الكاضح المقبكؿ[ 21]النمؿ:  [بُِك٤ُْةٍن ٦ُجِّيٍ 

 ثانيان: تقرير اليدىد عف مممكة سبأ:
لممؾ كشدتو، فيبدأ حديثو بمفاجأة تطغى عمى مكضكع كيحضر اليدىد كىك يعمـ حـز ا
ٍْ ث٫ِِ ]: غيبتو، كتضمف لو إصغاء الممؾ، قاؿ  ُخ ث٧ِة ل٥َْ ُُتِ ُْ َظ

َ
َذ١َ٧ََر َدْْيَ ثَِٕيٍؽ َٚٞةَل أ

َٟ ٨ِْ٦ َقجٍَإ ثِجَجٍَإ يَِّٞيٍ  ُخ ث٧ِة ]فأم ممؾ ال يستمع كأحد رعاياه يقكؿ لو:   [22]النمؿ: [ وَِصبْذُ ُْ َظ
َ
أ

ٍْ ث٫ِِ  ل٥َْ  [ فإذا ضمف إصغاء الممؾ بعد ىذه المفاجأة أخذ في تفصيؿ النبأ اليقيف 22]النمؿ: [ ُُتِ
 .(2)الذم جاء بو مف سبأ التي تقع في جنكب الجزيرة باليمف

ٍْ ث٫ِِ ]: كقكؿ اليدىد لسميماف  َظُُخ ث٧َِة ل٥َْ ُُتِ
َ
[ ال يعٌد نقصان في 22]النمؿ : [أ

ر لو مىٍف يخدمو، كفىٍرؽه بيف أف تفعؿ أنت  مان لو؛ ألف اهلل ، بؿ ييعىدُّ تكريسميماف  سخَّ
نكتـ  ييعمّْمنا أالٌ  الشيء كبيف أف ييفعؿ لؾ، فحيف يفعؿ لؾ، فيذه زيادة سيادة، كما أف اهلل 

مكاىب التابعيف، كأف نعطي ليـ الفرصة، كنيفًسح ليـ المجاؿ لييخرجكا مكاىبيـ، كأف يقكؿ كؿ 
 .(3)ناك لـ نكيٍف نعرفيا؛ ألنيا خدمة لل منيـ ما عنده حتى

وتِيَْخ ]ثـ يذكر اليدىد عجائب ما رأل مف أىؿ سبأ، فقاؿ: 
ُ
ةً َت١ُِ٤٧ُْ٭٥ْ َوأ

َ
إِّّنِ وََصْؽُت اْمَؿأ

ءٍ  ِ ََشْ
ىا، كتكافرت أسباب ؤ تحكميـ امرأة، تعاظـ ممكيا كثرا [ فكجد أٌف ىؤالء23]النمؿ:  [٨ِْ٦ ُكّ

ي٥ٌ ]لدييا، الحضارة كالقكة كالمتاع  ِْ َٔ ؿٌْش  َٔ [ ليا سريره فخـ، يدؿ عمى الغنى 23]النمؿ: [َو٣َ٭ة 
وََصْؽدُ٭ة َوَٝٮ٦َْ٭ة ]كالترؼ كارتقاء الصناعة، ليس ىذا فحسب، بؿ رأل العجب العجاب، فيقكؿ: 

 ٥ْ٬ُ ٧ْٔةلَُ٭٥ْ ََٚىؽٍّ َ
يُْةُن أ ِ َوَزي٨ٍَّ لَُ٭٥ُ النٍّ ٧ِْف ٨ِْ٦ ُدوِن اّللٍّ بِي٢ِ َذُ٭٥ْ ًل يَْكُضُؽوَن ل٤ِنٍّ ٨ِ الكٍّ َٔ

ي٥ِ  ....َحْ٭ذَُؽونَ  ِْ َٕ َٕؿِْش ا٣ْ ُ ًل إَِْل إًِلٍّ ٬َُٮ رَبَّ ا٣ْ ، كبقكلو ىذا نجد الطائر (4)[26-24]النمؿ:  [اّللٍّ

                                           

 .527-3/526( انظر: القصص القرآني، الخالدم، ج1)
 .2638/ 5في ظبلؿ القرآف، قطب، جنظر: ( ا2)
 .10771-10770 /17ج الشعراكم، الخكاطر،-الشعراكم تفسير( انظر: 3)
 .2638/ 5في ظبلؿ القرآف، قطب، ج( انظر: 4)
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كحسب، بؿ كاف  الضعيؼ الصغير، لـ يكف مجرد مكتشؼ كعالـ بما لـ يعمـ بو سميماف 
لى اإليماف بو داعية إلى اهلل  ينكر عمى المشركيف شركيـ، كيسفو أحبلميـ،  ، فيك، كا 

 . (1)كيحقر آليتيـ كما يعبدكف مف دكف اهلل!

 ثالثان: ميمة اليدىد الدعكية في سبأ:
ف، األمر األكؿ: التبٌيف مف صدؽ اليدىد اف ميمٌ ا، أمر يقع اآلف بيف يدم سميماف 

فيقع في ىذه الحالة  -حوكىذا ما يرج–في خبره، كاألمر الثاني: في حاؿ كاف اليدىد صادقان 
، كأف يقكـ بميمتو عمى عاتقو، دعكتيـ إلى اإلسبلـ، فبل بد أف يقؼ مكقؼ الداعي إلى اهلل 

ف كسيمة مف كسائؿ الدعكة، كىي إرساؿ كتاب يدعك اقؽ األمر ، كيحكنبٌي مرسؿ لمدعكة إليو 
 ]لميدىد:  فيو أىؿ سبأ، كعمى رأسيـ ممكتيـ فقاؿ 

َ
ُؿ أ ُْ ْم ٠ُ٪َْخ ٨َِ٦ َٝةَل َقجَ٪ْ

َ
َوَؽَْٝخ أ

ُٕٮنَ  *ا٣ََْكذِبَِّي  ْؿ ٦َةذَا يَؿِْص ُْ ٫ِْْٞ٣ إحَِلْ٭٥ِْ ُث٥ٍّ دََٮلٍّ َخ٪ُْ٭٥ْ َٚةجْ
َ
 [.28-27]النمؿ: [اذ٬َْْت ثِِسذَةِِب ٬ََؾا َٚد

، دكف أف تعمـ مف كبمقيس امرأة حكيمة، فحينما كصؿ إلييا الكتاب مف سميماف 
ضت األمر إلييـ ليقٌرركا ما ميا تستشيرىـ في األمر الذم جٌد، كفكٌ الذم أتى بو إلييا، جمعت قك 

٣ِِْقَ إََِلٍّ ٠ِذَةٌب ٠َؿِي٥ٌ ]يفعمكه، فقالت ليـ: 
ُ
 إِّّنِ خ

ُ
َ٭ة ال٧َََْل حَّ

َ
[ فعرضت عمييـ 29]النمؿ: [َٝة٣َْخ يَةخ

، كعظمة ميٍمكو، أك ف عٍت عف سميماإما ألنيا سم ؛(2)صيغتو ككصفتو بأنو كتاب كريـ
، فخامة الكتاب الذم سيطّْرت كمماتو عمى كرؽ رىاؽو كبخط جميؿ، كالمختـك بختـ سميماف ل

 .(3)مما يدؿ عمى أنو كتاب ىاـ ينبغي دراستو كأىخٍذ الرأم فيو

إ٫ٍُّ٩ِ ٨ِْ٦ ]باسـ اهلل الرحمف الرحيـ  مبدكءه كىك كفحكل الكتاب في غاية البساطة كالقكة، 
ِ الؿٍّّْم٨َِ الؿٍِّظي٥ِ ُق٤َي٧َْةَن ِإَو٫ٍُّ٩ بِْك٥ِ  ٤ُْٕٮا ]، كييطمب مف خبللو أمران كاحدان [31]النمؿ:  [اّللٍّ ًلٍّ َت

َ
خ

دُٮِِن ُمْك٧ِِ٤ّيَ 
ْ
ٍّ َوخ أم: ال يستكبركا عمى مرسمو كيستعصكا، كأف يأتكا إليو  ؛[31]النمؿ:  [لََعَ

قكميا، بفحكل الذم يخاطبيـ باسمو، فألقت الممكة الحكيمة إلى المؤل مف  مستسمميف هلل 
الكتاب المقٌدـ إلييا، ثـ طمبت مشكرتيـ، معمنةن إلييـ أنيا لف تقطع في األمر إال بعد ىذه 

                                           

 .234/ 10( انظر: التفسير القرآني لمقرآف، الخطيب، ج1)
 .5451-5450/ 10( انظر: زىرة التفاسير، أبك زىرة، ج2)
 .10777-10776 /17ج الشعراكم، الخكاطر،-الشعراكم رتفسي( انظر: 3)
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ْمؿِي ٦ة ٠ُ٪ُْخ ]قاؿ تعالى: المشكرة، برضاىـ كمكافقتيـ، فقالت: 
َ
ْذذُٮِِن ِِف أ

َ
 أ

ُ
َ٭ة ال٧َََْل حَّ

َ
ٝة٣َْخ ية خ

ْمؿاً َظِتٍّ تَْنَ٭ُؽونِ 
َ
ًح أ َٕ َِ  .(1)[32]النمؿ: [ٝة

ؿِي ٦َةذَا ]فأجابيا المؤل:  ُْ ِٟ َٚةجْ ْ ْمُؿ إحَِل
َ
ٍس َمِؽيٍؽ َواِْل

ْ
ولُٮ ثَأ

ُ
ةٍ َوأ ولُٮ ُٝٮٍّ

ُ
َٝةلُٮا ََن٨ُْ أ

ُمؿِي٨َ 
ْ
[ أم: نحف أصحاب قكة كشجاعة، كلنا جيكش فييا عىدىد كعيٌدة، كاألمر بيف 33]النمؿ: [دَأ

 .(2)ٍمـ كلمحرب، كننتظر أمرؾيديؾ، فإٍف رأيًت الحرب، فنحف عمى أيٍىبة االستعداد لمسّْ 

مف كراء شخصية الممكة، المرأة التي تميؿ لمسمـ، كتكره « المرأة»تظير شخصية ف
ذ٣ًٍِّح ]الحرب كاٌلدمار، كىي قائمة: 

َ
٤٬ِْ٭ة أ

َ
ٍـّةَ أ ِٔ

َ
٤ُٮا أ َٕ َْٚكُؽو٬ة وََص

َ
ٝة٣َْخ إِنٍّ ال٤٧ُُْٮَك إِذا َدَػ٤ُٮا َْٝؿيًَح أ

٤َُٕٮنَ  ْٛ َٟ َح ِ اعكا فييا [، فيي تعمـ أٌف مف طبيعة الممكؾ أنيـ إذا دخمكا قرية أش35ؿ: ]النم[َوَكؾل
ىا، كانتيككا حرماتيا، كحطمكا مركز قكتيا، كىي تعمـ أيضان أٌف اليدية ءالفساد، كاستباحكا دما

تميف القمب، كتعمف الكد، كقد تفمح في دفع القتاؿ، فقررت أف تجٌرب ىذه الطريقة، كتمتحف 
ُٓ ال٧ُْؿَْق٤ُٮنَ ِإَو]، سميماف  َؿةٌ ث٥َِ يَؿِْص ِّ  [ فإف قبميا 35]النمؿ: [ّّنِ ُمؿِْق٤ٌَح إحَِلْ٭٥ِْ ثَِ٭ِؽيٍٍّح َٚ٪ة

ف لـ يقبميا فيك إذف أمر العقيدة، الذم ال  فيك إذف أمر الدنيا، ككسائؿ الدنيا إذف تجدم، كا 
 .(3)يصرفو عنو ماؿ، كال عرض مف أعراض ىذه األرض

: ، رٌد عمييـ غضبافى يدية، المتفؽ عمى تقديميا لسميماف كحينما كصؿ الكفد بال
و٨َِ٩ ث٧ِةلٍ ] د٧ُِؽَّ

َ
ة صةَء ُق٤َي٧ْةَن ٝةَل خ جْذ٥ُْ ثَِ٭ِؽيٍّذُِس٥ْ  ٧َ٤ٍَّٚ

َ
ة آدةُز٥ْ ث٢َْ خ ُ َػْْيٌ م٧ٍِّ ٧َٚة آدةِّنَ اّللٍّ

ؿَُظٮنَ  ْٛ  ـممف تيقٌدـ لي أم: أترشكنني بيذا الماؿ؟ فمتككنكا عمى عمـ أنني لست ؛[36]النمؿ:  [َت
ألف اهلل أغناني عنيا بما آتاني كمنحني، بؿ أنتـ مف تأخذكف الرشاكل  ؛الرشكة باسـ اليدية

دِحَ٪ٍُّ٭٥ْ ِِبُ٪ُٮٍد ]كاليدايا، كتقبمكف بيا، ثـ أكمؿ حديثو لمكفد، أك زعيـ الكفد قائبلن: 
ْ
ْٓ إحَِلْ٭٥ِْ ٤ََٚ٪َأ ارِْص

ُِٗؿونَ ًل ِٝج٢ََ لَُ٭٥ْ ثِ٭ة َوجَلُْؼؿَِص٪ٍّ٭ُ  ذ٣ًٍِّح و٥ْ٬َُ وة
َ
ارجع إلى قكمؾ، كخذ ما  أم: ؛[37]النمؿ: [٥ْ ٦ِ٪ْ٭ة أ

أتيتـ بو، كانتظركا ىجكمي كحربي التي سأشٌنيا عميكـ، فمسكؼ آتيكـ بجنكد ال طاقة لكـ 
 .(4)فيكف، كتخرجكف مف ببلدكـ أذلة صاغر بحربيا، كال قدرة لكـ عمى قتاليا، كلسكؼ تيزم

                                           

 .2640-2639/ 5في ظبلؿ القرآف، قطب، ج( انظر: 1)

 .10778 /17ج الشعراكم، الخكاطر،-الشعراكم تفسير( انظر: 2)
 .2640/ 5في ظبلؿ القرآف، قطب، ج( انظر: 3)
 .548-547/ 3( انظر: القصص القرآني، الخالدم، ج4)
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، كممكة سبأ، انتيت بنجاح كسيمة إرساؿ بيف سميماف  ثـ جرت أحداث عديدة
، فأعمنت الممكة إسبلميا قائمة:  ِ رَّبِ ]اليدىد إلى القـك َٓ ُق٤َي٧َْةَن ّلِلٍّ ْق٧َْ٤ُخ ٦َ

َ
َوأ

ةل٧َِّيَ  َٕ "أم: سمَّمت نفسي مع سميماف لمَّو رب العالميف، كذكر معيتيا مع  ؛[44]النمؿ: [ا٣ْ
 .(1)كأرشدىا" سميماف؛ ألنو ىك الذم دعاىا

مع ممكة سبأ، أردت  كعمى قدر ما ذكرت مف مجريات قصة سميماف  الخَلصة:
، كسيمة اإلرساؿ مف الكسائؿ القديمة التي استخدميا السابقكف، كسيدنا سميماف  فٌ إ :القكؿ

مف أجميا، كىي  فأرسؿ كتابان مع اليدىد، يبٌمغ مف خبلليا قكـ سبأ رسالتو التي أرسمو اهلل 
حيـ، ثـ الرحمف الر  ، فابتدأىا باسمو تباع األنبياء كالمرسميف كما أمر، كايد اهلل تكح

فإٌف ممكة سبأ أرسمت كفدان ييعٌد بمثابة سفراء، تبٌمغ مف خبلليـ رسالة  كذلؾنٌص عمييـ رسالتو، ك 
ؿ السمـ مف قبميا عمى شكؿ ىدية، صحيحه أٌنيا ليست دعكة إلى اإلسبلـ، كلكنيا كسيمة إليصا

رسالة، كتبميغ اإلسبلـ لمناس مف ىذه الرسائؿ، كككف ىذه الكسيمة استخدمت منذ عيد سميماف 
كتتطكر بتطكر كسائؿ  ،فبل يعني ذلؾ أنيا كسيمة قديمة ال تصمح لجميع األزماف، بؿ تصمح

بإرساؿ رسائؿ دعكية سكاء لممسمميف أك غير المسمميف،  االتصاؿ، فيمكننا الدعكة إلى اهلل 
، (3)با، كالكاتس(2)المنتشرة في جميع الببلد، كالفيسبكؾعبر كسائؿ التكنكلكجيا الحديثة،  كذلؾ
كغيرىا، بما يحقؽ كصكؿ رسالة اإلسبلـ لجميع البقاع، ليس ىذا فحسب بؿ كمف  (4)نستجراـكاإل

ظيار الصكرة الحقيقية خبلؿ إرساؿ الكفكد كالسفراء إلى شتى الببلد، لمدعكة إلى اهلل  ، كا 
 ئلسبلـ.ل

 

                                           

 .5459/ 10أبك زىرة، ج ( زىرة التفاسير،1)
الفيسبكؾ: ىك مكقع تكاصؿ اجتماعي يمٌكف المستخدميف مف مشاركة الصكر، كنشر التعميقات، كركابط  (2)

األخبار أك أم محتكل آخر مثير لبلىتماـ، كما يمٌكنيـ مف لعب األلعاب كالدردشة، كبث الفيديك المباشر، كىك 
 اإلنترنت. مكقع الشبكات االجتماعية األكثر شعبية عمى

الكاتساب: ىك تطبيؽ يقـك عمى استخداـ اإلنترنت إلرساؿ الرسائؿ النٌصية كالصكر كالرسائؿ الصكتية كحتى  (3)
مقاطع الفيديك، كتيتاح إمكانية استخدامو مف خبلؿ تحميمو عمى األجيزة الخاصة، سكاء اليكاتؼ الذكية أك أجيزة 

 الككمبيكتر.
، يتيح 2010ي لتبادؿ الصكر كشبكة اجتماعية أيضان، أطمؽ في أكتكبر االنستجراـ: ىك تطبيؽ مجان (4)

ضافة فمتر رقمي إلييا، كمف ثـ مشاركتيا في مجمكعة متنكعة مف خدمات  لممستخدميف التقاط صكرة، كا 
 الشبكات االجتماعية، كشبكة انستجراـ نفسيا.
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 المطمب الثالث
 لؤلمراء كالممكؾ رسائؿ النبي 

رسالةه عالمية، مكجيةه إلى الجنس البشرم كٌمو، كما  خاتـ األنبياء  رسالةى ال شٌؾ أٌف 
رَْق٤َْ٪ةَك إًِلٍّ ََكًٍّٚح ٤ِّ٣٪ٍّةِس بَِنًْيا َو٩َِؾيًؿا]: قاؿ 

َ
َو٦ة ] ؿ عٌز كجٌؿ:، كقا[28]سبأ:  [َو٦َة أ

رَْق٤ْ٪ةكَ 
َ
ِ ]: تعالى ، كقاؿ[117]األنبياء:  [٤ْٕةل٧َِّيَ إًِلٍّ رَّْمًَح ٣ِّ  أ َ٭ة اجلٍّةُس إِّّنِ رَُقٮُل اّللٍّ حَّ

َ
٢ُْٝ ية خ

غ رسالة اإلسبلـ إلى الدنيا أف يبمٌ  [، فكاف لزامان عمى النبي 158]األعراؼ: [ إحَِلُْس٥ْ َِمِيٕةً 
مف خبلؿ  عكية، إلى جميع الببلد،، كلـ يكف ىناؾ كسيمة أنجح مف إرساؿ رسائؿ د(1)كميا

 إليصاؿ رسالة اإلسبلـ لمبشرية جمعاء. ؛إرساؿ سفراء ينكبكف عنو

العديد مف الرسائؿ، التي تمٌقت الردكد المتباينة، كقبؿ الحديث عف  أرسؿ النبي كقد 
ه مف ىذك لمعرفة فحكاىا،  ؛مف ىذه الكتب كالرسائؿ جو مف استعراض نمكذ ىذه الردكد، كاف ال بدٌ 

، كالتي كاف فييا: }بسـ اهلل  الرسائؿ ما كرد عف نص الرسالة التي أرسمت إلى ىرقؿ عظيـ الرـك
الرحمف الرحيـ مف محمد رسكؿ اهلل إلى ىرقؿ عظيـ الركـ، سبلـه عمى مف اتبع اليدل، أما بعد: 

إٌف عميؾ إثـ فإني أدعكؾ بدعاية اإلسبلـ، أسًمـ تسمىـ، كأسًمـ يؤتؾ اهلل أجرؾ مرتيف، فإف تكليت ف
٢َ٬ْ ا١ِْ٣ذةِب دَٕةلَٮْا إَِل ََك٧ٍَِح َقٮاٍء ثَحْ٪َ٪ة ]: يصٌدقو ما كرد في قكلو تعالى، ك (2)األريسييف

َ
٢ُْٝ ية أ

 َ ْٕجَُؽ إًِلٍّ اّللٍّ ًلٍّ َج
َ
٩ٍّة ُمْك٧ُِ٤ٮنَ ....َوبَحْ٪َُس٥ْ خ

َ
ٮلُٮا اْمَ٭ُؽوا ثِد ُٞ  .(3)[{64]آؿ عمراف: [َذ

رساء القيـ المشتركة، أك تمؾ القك  لـ يدعي النبٌي  ل العظمى إلى التعايش السممي، كا 
نما اقتصرت جميع كتاباتو  إلى الممكؾ كالرؤساء عمى  التعاكف مف أجؿ صبلح البشرية، كا 

 ، يخاطبيـ بثقة المسمـ القكم، داعيان إلى اهلل «أسًمـ تىسمىـ»أمر كاحد اختصره في كممتيف 
، ىذا األمر الذم تخٌمؼ عنو المسممكف؛ لتفريطيـ في  نصرةن لدينو، فاستحؽ بذلؾ نصر اهلل

يثار  الدعكة لديف اهلل  لمفانية عمى الباقية، كلك عقؿ مسممك اليـك  ان كنصرتو، خكفان كجبنان، كا 

                                           

 .415مطيؼ، ص: ( انظر: السيرة النبكية كالتاريخ اإلسبلمي، عبد الشافي عبد ال1)
 األريسييف: قيؿ: ىـ الخدـ، كقاؿ ابف العربي: ىـ األكاركف، كىـ عبدة النار فجعؿ عمييـ إثميـ. (2)
: رقـ الحديث 6/35...، قؿ يا أىؿ الكتاب تعالكا إلى كممة/تفسير القرآف ، البخارم،البخارم صحيح( 3)

4553. 
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خيرم الدنيا كاآلخرة، كما ناليـ الذٌؿ كالخزم إال بسبب  لعممكا أف في الدعكة لديف اهلل 
 .(1)كالدعكة لدينو  تفريطيـ في االستجابة ألمر اهلل

ةلَٮْاْ إََِل ََك٧ٍََح َقَٮاء ثَحْ٪َ٪َة ]: يدعكىـ بآية مف كتاب اهلل  كالنبي  َٕ ٢َ٬ْ ا١ِْ٣ذَةِب َت
َ
٢ُْٝ يَةأ

ْربَةثًة ٨ِ٦ّ ُدونِ 
َ
ٌْٕةً أ ٪َة َب ٌُ ْٕ ْٕجَُؽ إًِلٍّ اّللٍّ َوًَل نُْْشَِك ث٫ِِ َمحْبًة َوًَل َحذٍِّؼَؾ َب ًلٍّ َج

َ
اّلّلِ َٚإِن دََٮ٣ٍّٮْاْ  َوبَحْ٪َُس٥ْ أ

٩ٍّة ُمْك٧ُِ٤ٮن
َ
ْ ثِد ْ اْمَ٭ُؽوا ٮلُٮا ُٞ نيا لدعكةه منصفةه مف غير شؾ، دعكةه ينفي 64]آؿ عمراف: [َذ [، كا 
التفاضؿ بيف العباد، كممةه سكاء يقؼ أماميا الجميع عمى مستكل كاحد، ال   مف خبلليا النبي

عكةه ال يأباىا إال مف كاف متعٌنتان فاسدان، ال يعمك بعضيـ عمى بعض، كال يتعبد بعضيـ بعضان، د
يريد أف يفيء إلى الحؽ القكيـ، دعكةه إلى عبادة اهلل كحده ال شريؾ لو، ال مف البشر كال مف 
الحجر، كدعكةه إلى أال يتخذ بعضيـ بعضان مف دكف اهلل أربابان، ال نبيان كال رسكالن، فكميـ عبيد هلل 


كا أفكاىيـ ؤ بيا في أسماع العالميف، كأف يمم المسمميف أف يؤٌذنكا فإف أبكا ذلؾ، فإف عمى ،(2)

كقمكبيـ بيا، كأف يقكلكىا صريحة مدكية، بمحضر مف ىؤالء الذيف صٌمكا آذانيـ عنيا، كأمسككا 
شيادىـ عمى إيماف المؤمنيف، لتككف حجةن عمييـ  .(3)ألسنتيـ عف النطؽ بيا، كا 

، فجاءت أفضؿ الردكد مف النجاشي ممؾ لقد تباينت الردكد تجاه رسائؿ النبي 
اشي فقد االثناف أسمما دكف تردد، أما النج ذافمنذر بف ساكل ممؾ البحريف، كىالحبشة، كمف ال

سبلمو فإٌف إالدكلة النصراني، ألنو لك أعمف  نظران لصعكبة كضع ؛أسمـ دكف أف يعمف إسبلمو
عندما ساند المسمميف، فكاد الشعب أف الشعب سيقتمعو اقتبلعنا مف كرسٌيو، كقد حصؿ قبؿ ذلؾ 

ة ىناؾ يقتمعو مف كرسيو حينما أقاـ عميو ثكرة، كآثر أف يساعد الدكلة اإلسبلمية الناشئة الجديد
-يبطف اإلسبلـ كيعمف النصرانية في الظاىر، أما المنذر بف ساكل في المدينة المنكرة، كىك 

كتو كمكانتو في قبيمتو، كقد كاف محبكبان بيف نظران لق ؛بلمو كأسمـ شعبوفقد أعمف إس -رحمو اهلل
 .(4)شعبو، ككانت عادتيـ اتباع القائد، لذلؾ حينما أخذ قرار اإلسبلـ أسممت قبيمتو، كأسمـ شعبو

، في حيف أما ىرقؿ فقد أكردت أغمب المصادر في عدـ كجكد ردٍّ منو إلى النبي 
ـك لـ يطاكعكه عمى ذلؾ، مما جعمو يعتذر  أف الر أنو ماؿى إلى اإلسبلـ، إالٌ  بعض المصادرتكرد 

                                           

 .12( انظر: حكارات النبي مع أىؿ الكتاب، محمكد، ص: 1)
 .406/ 1في ظبلؿ القرآف، قطب، ج( انظر: 2)

 .486/ 2( انظر: التفسير القرآني لمقرآف، الخطيب، ج3)
 .5/ 33( انظر: السيرة النبكية، السرجاني، ج4)
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بسبب مكقؼ رجاؿ الديف المسيحي، مع ترجيح عدـ كجكد أم  عف عدـ قبكؿ اإلسبلـ؛ لمنبي 
 .(1)ردكد نظران لمكقؼ دكلتو في عيد الخمفاء الراشديف

أما المقكقس حاكـ مصر، فقد أحسف استقباؿ الكفد اإلسبلمي، كأكرمو باليدايا، كلكنو رٌد 
تجاه الكفد،  ةفعمو الجميم ةٌ بأدب أٌنو لـ يسمـ، كعمى الرغـ مف عدـ إسبلمو، إال أٌف رد عمييـ
أثران إيجابيان لمدكلة اإلسبلمية في كؿ مكاف، فأٌكد عمى شرعيتيا في النظاـ الدكلي الجديد،  تترك

 .(2)كاهلل ييدم مف يشاء إلى صراط مستقيـ

رافضة كغاضبة، كرٌد فعؿ  أيضان ردكده إيجابية، بؿ كاف ىناؾ كلـ تكف جميع الردكد 
أف سٌمط اهلل فير المبعكث إليو، ككانت نيايتو طرد السل عظيـ فارس، الذم مٌزؽ الكتاب ك كسر 
 (3)عميو ابنو فقتمو. 

، كنقطة وكمستقبم نقطة تحكؿ كبيرة في تاريخ اإلسبلـ دٌ إٌف ىذه الرسائؿ تع الخَلصة:
كعمى أساس ىذه الرسائؿ، كعمى ضكء ردكد الفعؿ عنيا البداية في عبلقات اإلسبلـ بالعالـ، 

عند مف أرسمت إلييـ مف الممكؾ، تشكمت عبلقات المسمميف الدكلية مع األمـ األخرل، ىذه 
الرسائؿ التي ابتدأت بالسبلـ، كبمنطمؽ السبلـ، بعيدان عف التيديد بالحرب، أك استخداـ القكة 

ي حاؿ رفض الطرؼ اآلخر كال تمميحان، إال ف إلجبارىـ عمى اعتناؽ اإلسبلـ، ال تصريحان 
صراره عمى مكقفو العدائي، فعندئذ يصبح لئلسبلـ مكقؼ آخر يتناسب مع مكاقؼ ا  السبلـ، ك 
 .(4)اآلخريف

، محٌمميف برسائؿ دعكية كعمى كؿ حاؿ فإٌف كسيمة إرساؿ الرسؿ مف قبؿ النبي 
ؿ انتشار رسالة اإلسبلـ، كبدأت ىامة، أثمرت عمى الدعكة اإلسبلمية بخير، فتكٌسعت مداخ

رَْق٤ْ٪ةَك إًِلٍّ ] حينما قاؿ: لتحقيؽ سنة اهلل ك تنخرط فعمٌيان لتحقيؽ الكصكؿ إلى العالمية، 
َ
َو٦ة أ

[، فبل نستييف بفعالية ىذه الكسيمة، لمسير عمى خطى سيد 117]األنبياء:  [رَّْمًَح ل٤ِْٕةل٧َِّيَ 
 في جميع بقاع األرض. ، في نشر الدعكة إلى اهلل المرسميف 

 

                                           

 .193( انظر: السيرة النبكية كالتاريخ اإلسبلمي، عبد المطيؼ، ص: 1)
 .6/ 33( انظر: السيرة النبكية، السرجاني، ج2)
 .155السيرة النبكية كالتاريخ اإلسبلمي، عبد المطيؼ، ص: ( انظر: 3)
 .192( انظر: المرجع السابؽ، ص: 4)
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 المبحث الثاني
 تسمية المدعكيف كتنشيطيـ

 

 المطمب األكؿ
 دعػػػػػػػػػػكة نػػػػػػػػػػػكح 

ليـ باتٌباع شرعو،  لتحقيؽ السعادة ؛ميعان باليداية كالرشاد ألقكاميـلقد جاء الرسؿ ج
اءة، فيصبر نقاذىـ مف الضبللة كاالنحراؼ، كمع ذلؾ كاف القكـ يقابمكف اإلحساف باإلسا  ك 

، كالذم سنتحٌدث عف دعكتو في ىذا الرسكؿ عمى أذاىـ، كفي مقٌدمة ىؤالء الرسؿ نكح 
 المطمب، كاآلتي:

 عمى قكمو: أكالن: صبر نكح 
طكؿ الفترة التي قضاىا بينيـ، يدعكىـ إلى يبلحظ مع قكمو،  الذم يراجع حياة نكح 

٣ْ ]كممة التكحيد، قاؿ تعالى: 
َ
َٙ َق٪ٍَح إًِلٍّ َْمِْكَّي َٓل٦ًة٤ََٚجَِر ذِي٭٥ِْ خ

[، كال تعبر 14]العنكبكت:  [
الدؤكب في دعكتو، فمـ يدع فييا لحظةن إال ككاجو فييا  ىذه المدة الطكيمة إال عف جيد نكح 

د القكـ إال سفيان كضبلالن، كمبالغة في الكيد كو إلييـ، كمع ىذا لـ يزدقكمو، كال طريقان إال كسم
يـ فتنكا فيما افتتنت بو امرأتو ككلده، كىذه أعظـ بمية يبتمى بيا صاحب دعكة كالعداء لو، حتى أن

بطاؿ حجتو عمى الناس لما يدعكىـ  في محاربة دعكتو، إذ يقكـ منيا أبمغ شاىد عمى خذالنو كا 
أكثر األنبياء صبران كحممان كاحتماالن، فمـ يمر عمينا نبي بقي عمى   يككف نكحه إليو، كبذلؾ 
 ستحؽ ىذا النبي الكريـ أف يككف، لذلؾ اىذا األمد الطكيؿ، كما بقي نكح  طريؽ الدعكة

 .(1)كاحدان مف أكلي العـز مف الرسؿ، عمييـ صمكات اهلل كسبلمو

، حيث لـ ألجؿ الدعكة إلى اهلل  كيصٌكر القرآف الكريـ الجيد الذم بذلو نكح 
ٮُْت ]العمف، قاؿ تعالى: : ينقطع في دعكتو ال بالميؿ كال بالنيار، كال بالسر كال ب َٔ ٝةَل رَّبِ إِّّنِ َد

ْٮُتُ٭٥ْ ِص٭ةراً  ...َْٝٮِِم حَلاًْل َو٩َ٭ةراً  َٔ رُْت لَُ٭٥ْ إِْْساراً  *ُث٥ٍّ إِّّنِ َد ْْسَ
َ
٤َْٔ٪ُْخ لَُ٭٥ْ َوأ َ

 -5]نكح: [ ُث٥ٍّ إِّّنِ أ
صرارىـ، كرغٌ أ[ كلـ يفتر كلـ يي9 عميو مف المغفرة  التكحيد، بما يترتبب بيـس أماـ إعراضيـ كا 

ةراً ]كالخير الدنيكم كاألخركم، قاؿ تعالى: :  ٍّٛ ُِْ٘ٛؿوا َربٍُّس٥ْ إ٫ٍُّ٩ِ َكَن َد ٤ُْخ اْقذَ ُٞ ٧ةَء  *َذ يُؿِْق٢ِ الكٍّ
٤َيُْس٥ْ ٦ِْؽراراً  ٩ْ٭ةراً  *َٔ

َ
٢ْ ٣َُس٥ْ خ َٕ ٢ْ ٣َُس٥ْ َص٪ٍّةٍت َويَْض َٕ ْمٮاٍل َوبَجَِّي َويَْض

َ
ح: ]نك [ َوي٧ُِْؽدُْز٥ْ ثِأ
                                           

 .1207/ 15( انظر: التفسير القرآني لمقرآف، الخطيب، ج1)
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، لدرجة أنيـ كرىكا أف يصؿ صكتو إلى إال فراران مف نكح  ادكا[، كمع ذلؾ لـ يزد12 -10
أسماعيـ، ككرىكا أف تقع عميو أنظارىـ، كأصٌركا عمى الضبلؿ، كاستكبركا عف االستجابة 

َِْ٘ٛؿ لَُ٭٥ْ ِإَوّّنِ َُك٧ٍّة دَ  * ٥َْ٤َٚ يَـِد٥ْ٬ُْ ُدَٓلنِي إًِلٍّ َِٚؿاًرا]لصكت الحٌؽ كاليدل، قاؿ تعالى:  ْٮُتُ٭٥ْ تِلَ َٔ

َْ٘نٮْا ثِيةَبُ٭٥ْ  ُ٭٥ْ ِِف آذا٩ِ٭٥ِْ َواْقذَ َٕ ِ وةث
َ
٤ُٮا أ َٕ وا اْقذ١ِْجَةًراَص وا َواْقذ١َََْبُ ََصَّ

َ
[ كىذه 7 -6]نكح: [َوأ

صكرةه إلصرار الداعية عمى الدعكة، كاستغبللو لكٌؿ فرصة، مقابؿ إصرار المدعكيف عمى 
 .(1)الضبلؿ

يو كالتنكير، بعد كؿ اإلنذار ، بعد كؿ ىذا التكجيد الذم يبذلو نكحه كبعد كٌؿ ىذا الج
شاكيان هلل  عراض، فقاؿ نكح  اإلطماع كالكعد بالماؿ كالبنيف كالرخاء، لـ يجد منيـ إالٌ كاال
 :[ َهُ إًِلٍّ ػ ٮا ٨ْ٦َ ل٥َْ يَـِدْهُ ٦َةُْلُ َوَودَلُ ُٕ َج َىْٮِِن َواتٍّ َٔ َو١َ٦َُؿوا ١ْ٦ًَؿا  *َكةًرا َٝةَل ٩ُٮٌح رَّبِ إِجٍُّ٭٥ْ 

غبلؽ الطريؽ في 22-21]نكح:  [٠ُجٍّةًرا [، كلـ يكتفكا بذلؾ فحسب، بؿ مكركا إلبطاؿ الدعكة كا 
كجييا إلى قمكب الناس، ككاف مكرىـ في تحريض الناس عمى التمٌسؾ باألصناـ التى يعبدكنيا 

ا َوًَل ُقَٮآًل وَ َوَٝةلُٮا ًَل دََؾُرنٍّ آلَِ٭ذَسُ ]هلل، قاؿ تعالى: مف دكف ا ُٕٮَق ٥ْ َوًَل دََؾُرنٍّ َودًّ ٮَث َويَ ُ٘ ًَل َح
ا  .(2)[23]نكح:  [َونَْْسً

ي بقفؿ مع قكمو، ينزؿ األمر اإللي كبعد تسعمائة كخمسيف عامان مف جداؿ نكح 
َٟ إًِلٍّ ٨٦َْ ]باب اليداية، قاؿ تعالى:  ٫ٍُّ٩ ٨َْ٣ يُْؤ٨َِ٦ ٨ِْ٦ َْٝٮمِ

َ
وِِحَ إََِل ٩ُٮٍح خ

ُ
هِْف ث٧َِة َْٝؽ آ٨َ٦َ ٚاََل دَبْذَ  َوأ

٤َُٕٮنَ  ْٛ ََٚؽٓل َرب٫ٍُّ ]يدعك عمى قكمو، قاؿ تعالى:   ان [، كىذا ما جعؿ نكح36]ىكد:  [ََك٩ُٮا َح
٤ُْ٘ٮٌب َٚةجَْذِْصْ  ّّنِ ٦َ

َ
رِْض ٨َِ٦ ا٣ََْكِٚؿِي٨َ ][، كقاؿ تعالى: 10]القمر:  [خ

َ
َوَٝةَل ٩ُٮٌح رٍّّبِ ًَل دََؾْر لََعَ اِل

ةًرا *  ةًراَديٍّ  ٍّٛ وا إًِلٍّ َٚةِصًؿا ٠َ َِٔجةَدَك َوًَل يَِِلُ ٤َّٮا  ٌِ َٟ إِن دََؾر٥ْ٬ُْ يُ  [ فقد دعاىـ27-26]نكح:  [إ٩ٍِّ
غير ، "كأحيانا ال يصمح أم عبلج آخر (3)حده منيـ بعد ذلؾأطكيبلن كلـ يستجيبكا، كلف يؤمف 
نيائيان، كيحكؿ بينيا  اهلل  ألف كجكدىـ يجمد الدعكة إلى ؛تطيير كجو األرض مف الظالميف
 . (4)كبيف الكصكؿ إلى قمكب اآلخريف"

                                           

 .3712/ 6( انظر: في ظبلؿ القرآف، قطب، ج1)
 .3715،3716/ 6( انظر: المرجع السابؽ، ج2)
 .6459-6458/ 11لشعراكم، جالخكاطر، ا-( انظر: تفسير الشعراكم3)
.3717/ 6( في ظبلؿ القرآف، قطب، ج4)
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الحدكد المعقكلة، في إعراضيـ عف دعكة نبييـ، كرفضكىا  لقد تجاكز قكـ نكح 
جابتيـ لدعك  دان، كاستبدادان كتكٌبران، فيئس نكح اعن تو، فمٌيد ذلؾ إلغراقيـ مف ىدايتيـ كا 

ىبلكيـ؛ ، (1)بصنع سفينة النصر كالنجاة لممؤمنيف دأ نكحه بسبب سخريتيـ كتيكميـ، كب كا 
ْخيُجِ٪ة َووَْظيِ٪ة] ، قاؿ تعالى:بأمرو مف اهلل 

َ
َٟ ثِأ ْ٤ ُٛ ِٓ ا٣ْ ِن اْو٪َ

َ
وَْظيْ٪ة إحَِل٫ِْ أ

َ
]المؤمنكف: ..[ َٚأ

[، كالفمؾ كسيمة لمنجاة مف الطكفاف، كلحفظ بذكر الحياة السميمة كما يعاد بذرىا مف جديد، 27
األخذ باألسباب ألنو ال بد لئلنساف مف ؛ الفمؾ بيده أف يصنع نكح  هلل كقد شاء ا

الذم ال يأتي لمقاعديف الذيف  ، ليستحؽ العكف كالمدد مف اهلل كالكسائؿ، كبذؿ كؿ ما بكسعو؛
 .(2)ينتظركف كال يزيدكف شيئان عمى االنتظار!

بحالو، بؿ مف غباكتيـ  تكٌقؼ عف دعكتيـ، إال أنيـ لـ يترككه كبالرغـ مف أٌف نكحه 
صرت يا نكح نجاران بعد أف كنت نبيان، أك أنيـ : ، بقكليـ لوشرعكا في السخرية مف نبي اهلل 

لـ يشاىدكا سفينة تبنى كتجرم عمى الماء، كبينما ىـ يسخركف فيكمؿ نكح صنع ما بيف يديو، 
َٟ ]ألف سخريتو منيـ ستككف عند الغرؽ، قاؿ تعالى:  ْ٤ ُٛ ُٓ ا٣ْ  ٨ِْ٦ َٝٮ٫ِ٦ِْ  َويَْى٪َ

ٌ
٤َي٫ِْ َمََل َٔ َوُُك٧ٍَّة َمؿٍّ 

 .(3)[38]ىكد:  [َقِؼُؿوا ٦ِ٪٫ُْ َٝةَل إِْن تَْكَؼُؿوا ٦ِ٪ٍّة َٚإ٩ٍِّة نَْكَؼُؿ ٦ِ٪ُْس٥ْ ٧َ٠َة تَْكَؼُؿونَ 

ثـ تككف الخاتمة بالجزاء العادؿ، لمف انقاد ليكاه، كأبى أف ينشرح صدره لنكر اليداية، 
مؾ ىي جنايتو عمى نفسو، كذلؾ المصير الذم اختاره كارتضاه لنفسو، قاؿ الذم يمؤل اآلفاؽ، كت

ْ ]تعالى:  ْ ثِآيَةدِ٪َة إِجٍُّ٭٥ْ ََك٩ُٮا ثُٮا ِي٨َ ٠َؾٍّ َْٗؿْرَ٪ة اَّلٍّ َ
ِٟ َوأ ْ٤ ُٛ ٫ُ ِِف ا٣ْ َٕ ِي٨َ ٦َ جنَيْ٪َةهُ َواَّلٍّ

َ
ثُٮهُ َٚأ  َٝٮ٦ْةً ١ََٚؾٍّ

٧ِّي َٔ
 . (4)[64]األعراؼ:  [

 بكلده: ثانيان: ابتَلء نكح 
كانت السفينة األكلى في التاريخ، فكانت بكؿ تأكيد تكتنفيا المخاطر،  سفينة نكح 

ككعده بنجاة المؤمنيف كاف حاميان  كتحيط بيا الجيالة كالغمكض، كالٌتكينات، لكف أماف اهلل 
ليـ مف القمؽ كالخكؼ، كتـ أمر اهلل كمراده كنجت السفينة، كىبطت في مكاف آمف، ككاف ابف 

                                           

 .1040/ 2( انظر: التفسير الكسيط، الزحيمي، ج1)
 .2465/ 4( انظر: في ظبلؿ القرآف، قطب، ج2)
 .71/ 12( انظر: التفسير المنير، الزحيمي، ج3)
 .419/ 4( انظر: التفسير القرآني لمقرآف، الخطيب، ج4)
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، ككاف  اهلل بلت مف الغرؽ، فطالو بسيكلة أمرمثبلن لمجحكد كالعناد كمحاكلة اإلف كح ن
 .(1)مف اليالكيف

لقد أبى الكلد كىك بيف يدل ىذا الببلء العظيـ المحيط بو، االستجابة ألبيو، كاالستماع 
ََتْؿِي ثِ٭٥ِْ ِِف َوِِهَ ] و، فيخرج عف أمره، كىك يدعكه إلى ما فيو سبلمتو كنجاتو، قاؿ تعالى:إلي

َٓ ا٣َْكِٚؿِي٨َ  ٪ة َوًل دَُس٨ْ ٦َ َٕ ْٕـٍِل ية ُبَِنٍّ اْر٠َْت ٦َ جةِل َو٩ةدى ٩ُٮٌح ابْ٪٫َُ َواكَن ِِف ٦َ ٝةَل  *َمْٮٍج ََكْْلِ
ِْٕى٧ُِِن ٨َِ٦ ا٧ْ٣ةءِ  مو أف ارتفاع الجبؿ ، فظٌف بجي(2)[43-42]ىكد:  [...َقآوِي إَِل َصج٢ٍَ َح

يعمـ أٌف النجاة لمف  ىك مف المكتكب عمييـ الغرؽ، كنكحه كاف  الحقيقةفي سينجيو، لكف 
ِ إًِلٍّ ٨ْ٦َ رَِظ٥َ وََظةَل ثَحْ٪َُ٭٧َة ال٧َْٮْ ]تعالى: رحمو اهلل باإليماف، قاؿ  ْمؿِ اّللٍّ

َ
ُج َٝةَل ًَل َٓلِو٥َ احْلَٮَْم ٨ِْ٦ أ

َْ٘ؿرِّيَ   .(3)كابنو؛ كغرؽ االبف [، كىكذا فرَّؽ المكج بيف نكح 43]ىكد:  [َََٚكَن ٨َِ٦ ال٧ُْ

عاطفة األبكة، كلذعة األلـ،   أفٌ عمى يقيف بأٌف ابنو قد ىمؾ، إالٌ  كمع أٌف نكحان 
ما يبرد بو صدره، كيطفئ لييب النار  بما يشعر، ليسمع منو  حممتو ألف يشكك إلى اهلل 
٩َْخ  َو٩ةدى ٩ُٮٌح َرب٫ٍُّ َٚٞةَل رَّبِ إِنٍّ اثِِْن ]المشتعمة فيو، قاؿ تعالى: 

َ
َّٜ َوخ َْٔؽَك اْْلَ ٬ِِْل ِإَونٍّ َو

َ
٨ِْ٦ أ

ْظَس٥ُ اْْلة٧ِِ٠َّي 
َ
َٟ * أ َ َٟ إ٫ٍُّ٩ِ َخ٢ٌ٧َ َدْْيُ وة٣ٍِط ٚاَل تَْكب٨ِْ٤َ ٦ة ٣َحَْف ل ِ٤٬ْ

َ
ٝةَل ية ٩ُٮُح إ٫ٍُّ٩ِ ٣َحَْف ٨ِْ٦ أ

ْن دَُسٮَن ٨َِ٦ اْْلة٤ِ٬ِّيَ 
َ
َٟ أ ُْ ِٔ

َ
٥ٌْ٤ِٔ إِّّنِ أ لو طبيعة العبلقة  اهلل [، فيكشؼ 46-45]ىكد:  [ث٫ِِ 

فيك ليس مف أىمو الذيف ينسبكف إليو نسبة كالء، كطاعة، بينما أىمو ىـ  ابنو، بيفبينو ك 
، كما كاف لنكح المؤمنكف بو، كيعٌد ابنو عمؿ مف غير األعماؿ الصالحة، التي يتقبميا اهلل 

 (4)مف زرعو أف يمسؾ بيف يديو عمبلن غير صالح، فاالبف غرس مف غرس أبيو، كثمرة . 

ليبٌيف أٌف طبيعة العبلقة بيف المكحديف، ىي رابطة  ؛جاء ىذا المثؿ في القرآف الكريـ كلقد
الديف كالعقيدة، فيي أقكل مف رابطة النسب كالقربى، "كال عبلقة لمصبلح كالتقكل بالكراثة 

فريف، ، كأىمؾ ابنو كزكجتو مع الكاالمؤمنيف مف قكـ نكح  كاألنساب، لذا نجى اهلل 

                                           

 .1043/ 2ير الكسيط ، الزحيمي، ج( انظر: التفس1)
 .1141/ 6( انظر: التفسير القرآني لمقرآف، الخطيب، ج2)
 .6477/ 11الخكاطر، الشعراكم، ج-( انظر: تفسير الشعراكم3)
 .1148-1147/ 6( انظر: التفسير القرآني لمقرآف، الخطيب، ج4)
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إ٫ٍُّ٩ِ ٣َحَْف ]: في النية كالعمؿ كالٌديف، لذا قاؿ اهلل  ح أنو كاف ابنو، كلكف كاف مخالفان كالصحي
 َٟ ِ٤٬ْ

َ
ف كاف اآلباء صالحيف"[٨ِْ٦ أ  .(1)، كفي ىذا تسمية لآلباء في فساد أبنائيـ، كا 

 في امرأتو: ثالثان: ابتَلء نكح 
ِ ]قاؿ تعالى:  ُ ٦َساًَل لِّلٍّ َت لُٮٍط ََكَجذَة َُتَْخ َخجَْؽي٨ِْ ََضََب اّللٍّ

َ
َت ٩ُٮٍح َواْمَؿأ

َ
ُؿوا اْمَؿأ َٛ ي٨َ َز

َٓ ادلٍّ  ِ َمحْبًة َورِي٢َ ادُْػاَل اجلٍّةَر ٦َ ْ٘٪ِيَة َخ٪ُْ٭٧َة ٨َِ٦ اّللٍّ ِٔجَةد٩َِة َوةِْلَّْيِ ََٚؼةَجذَة٧َ٬ُة ٥َْ٤َٚ ُح  [اِػ٤ِّيَ ٨ِْ٦ 
 [10]التحريـ: 

، بمعنى أف الكافر ال ينتفع بقرابة مف خبلؿ قصة نكح مبدأ التبعة الفردية يبرز إٌف 
، فكؿ إنساف مسئكؿ عف نفسو، كمجرد الخمطة أك (2)المؤمف ميما كانت درجة القرابة عنده

، ما داـ اإلنساف كافران، كمف ثـ النسب أك الزكجية ال فائدة فييا في مجاؿ النجاة عند اهلل 
 . (3)مات عمى الكفر كلـ يتب

ِٔجةد٩ِة وةِْلَّْيِ ] ، ككذلؾ امرأة لكط أة نكح كىا ىي امر   َك٩َذة َُتَْخ َخجَْؽي٨ِْ ٨ِْ٦ 
كالمأثكر في تفسير خيانة امرأة نكح كامرأة لكط، أنيا كانت خيانة في الدعكة،  [َٚؼة٩َذة٧٬ُة

كانت تسخر منو مع الساخريف مف قكمو، كامرأة لكط  كليست خيانة الفاحشة، فامرأة نكح 
 القكـ عمى ضيكفو كىي تعمـ شأنيـ مع ضيكفو!  كانت تدؿ[ ِ ْ٘٪ِية َخ٪ُْ٭٧ة ٨َِ٦ اّللٍّ ٥َْ٤َٚ ُح

اِػ٤ِّيَ  َٓ ادلٍّ فبل كرامة كال شفاعة في أمر الكفر كاإليماف، كأمر الخيانة  [َمحْبةً َورِي٢َ ادُْػاَل اجلٍّةَر ٦َ
كأزكاج  ألزكاج النبيفي العقيدة، حتى ألزكاج األنبياء كالصالحيف، كما كيراد أف يقاؿ ىنا 

المؤمنيف كذلؾ: أٌف عمييٌف أنفسيف بعد كٌؿ شيء، فيٌف مسؤكالته عف ذكاتيف، كلف يعفييف مف 
 . (4)التبعة أنيف زكجات نبيو أك صالحو مف المسمميف

 

 

 

                                           

 .79/ 12( التفسير المنير، الزحيمي، ج1)
 .3621/ 6ف، قطب، ج( انظر: في ظبلؿ القرآ2)
 .2694/ 3( انظر: التفسير الكسيط، الزحيمي، ج3)
 .3621/ 6( انظر: في ظبلؿ القرآف، قطب، ج4)
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 :رابعان: العبرة مف قصة نكح 

 نستطيع أف نمخص أىـ العبر كالدركس، منيا: كمف خبلؿ قصة نكح 

، فتمتمئ قمكبيـ بالثقة حتى ليـ أسكة حسنة في رسؿ اهلل  الدعكة إلى اهلل أٌف أصحاب  .1
ابتبلءن  ان كاف، كلف يضرىـ الطاغكت إالٌ يٌ تفيض، كيتككمكا عمى اهلل كحده في كجو الطاغكت أ

ال عجزان منو سبحانو عف نصرة أكليائو، كال تركان ليـ ليسمميـ إلى أعدائو، كلكنو  مف اهلل 
ليـ  ذم يمحص القمكب كالصفكؼ، ثـ تعكد الكرة لممؤمنيف، كيحؽ كعد اهلل االبتبلء ال

 . (1)بالنصر كالتمكيف

عراضان  أٌف كؿ دعكة مف دعكات اهلل  .2 ألىؿ األرض البد أف تمقي تعنتان كتضييقان، كا 
يذاءن، مف خبلؿ ىذه القصة يعطى النبي  دعان مف المناعة، فيكضح لو أنو ليس ب كا 

ذا كاف رسكؿ جاء إلى قكمو قكبؿ باالضطياد كالتكذيب الرسؿ؛ ألف كؿ  كالنكراف كاإليذاء، كا 
، كمكانان محصكران فرسكؿ ان قدر ميمتو الرسالية زمانان محدكدكؿ رسكؿ قد أخذ مف ىذا عمى 

أخذ الدنيا كميا زمانان كمكانان، فبل بد أف يككف مكاجيان لمصاعب تناسب ميمتو  اهلل 
ت التي تنالو كتصيبو في قمة اإليذاء، فيكٌطف رسؿ، كستككف االيذاءاتو؛ فيك في قمة الكرسال

نفسؾ عمى ذلؾ، كحيف يكٌطف نفسو عمى ذلؾ سيمقى كؿ إيذاء ككؿ اضطياد بصبر 
، كعبر اهلل باليدؼ مف ، كقص الحؽ قصص الرسؿ عمى رسكؿ اهلل كاحتماؿ في اهلل 

َٟ ٨ِْ٦ ]قص القصص بقكؿ :  ٤َيْ َٔ ُٞهَّ  جْجَةءِ الؿق٢ ٦َة ٩ُثَّجُِخ ث٫ِِ َُٚؤاَدكَ َولُُكًّ جٍّ
َ
]ىكد: [خ

120](2).  

، فكمما أىاجو نكراف، أك أىاجو جحكد، قٌص أٌف القصص القرآني جاء لتثبيت فؤاد النبٌي  .3
كفؤاد أتباعو لعميـ  ليثبت بو فؤاده  ؛قصة رسكؿ قكبؿ بالنكراف كالجحكد عميو الحؽ 

: إنكـ ىذا العنت؛ فمـ يقؿ الحؽ ألتباع محمد يعرفكف كؿ شيء كيكطنكف أنفسيـ عمى 
مقبمكف عمى أمر كاألرض مفركشة لكـ بالكركد، ال، إنما ىي متاعب لتجابيكا شر الشيطاف 

 . (3)في األرض

 

                                           

 .1811/ 3( انظر: في ظبلؿ القرآف، قطب، ج1)
 .4188/ 7الخكاطر، الشعراكم، ج-( انظر: تفسير الشعراكم2)
 .4188/ 7( انظر: المرجع السابؽ، ج3)
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يمكف أٌف تمثؿ الدكر األكؿ مف الدعكة اإلسبلمية،  أٌف قصة نكح نرل  الخَلصة:
، -رضي اهلل عنيـ–و لى المدينة مع أصحابإ ملسو هيلع هللا ىلصالرسكؿ  كذلؾ في مكة قبؿ اليجرة، كأف ىجرة

، حيث كجد المسممكف في المدينة أمنان كسبلمان كاستقراران، كفي حيف كانت أشبو بسفينة نكح 
ف قد غرقكا بمكتيـ في مكقعة بدر، كمف لـ يغرؽ في ميداف القتاؿ، فقد مات غرقان يركالمش أفٌ 

فيك  ا مف ظؿ منيـ عمى الحياة،الفتح، أمٌ  في بحر الكفر كالضبلؿ، قبؿ أف يدركو اإلسبلـ يكـ
يكـ الفتح، كألقى بو في سفينة النجاة، يـك  يتخبط في أمكاج الضبلؿ، فقد انتشمو الرسكؿ 

ليس عمييـ  ، كالذيف يسمككف السبيؿ إلى اهلل (1)ألقت مراسييا عمى المرفأ الذم أقمعت منو!
في طمأنينة كثقة، كعندما يغمبكف عمييـ أف   إال أف يؤدكا كاجبيـ كامبلن، ثـ يترككا األمكر هلل

ََٚؽٓل ]: ، كأف يجأركا إليو كحده كما جأر عبده الصالح نكح كا إلى الناصر المعيف ؤ يمج
٤ُْ٘ٮٌب َٚةجْذَِْصْ  ّّنِ ٦َ

َ
 .(2)[10]القمر:  [َرب٫ٍُّ خ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 .415/ 10آني لمقرآف، الخطيب، ج( انظر: التفسير القر 1)
 .220/ 7( انظر: التفسير الكسيط، طنطاكم، ج2)
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 المطمب الثاني
 دعػػػػػػػػػػكة إبراىيػػػػػػػػػػـ 

 ػو:كفيػػػػػػػػػ

 ألبيو: أكالن: دعكة إبراىيـ 
يقكلكف: كيؼ نترؾ ديف آبائنا  ملسو هيلع هللا ىلصلقد كاف الكثير مف الكفار في زمف الرسكؿ 

صكرةن لمصراع الحاٌد بيف  ملسو هيلع هللا ىلصمع أبيو ىنا، لتمثؿ لمنبي  ، فتأتي قصة إبراىيـ (1)كأجدادنا؟
الذم يفرؽ بيف االبف  اإليماف كالكفر، كبيف المؤمنيف كالكافريف، كأف ىذا الصراع قد يبمغ الحدٌ 

، (2)كال المؤمف أف يأسى كثيران عمى ما كقع أك سيقع بينو كبيف أىمو كقكمو ملسو هيلع هللا ىلصكأبيو، فميس لمنبٌي 
 .مف أجؿ الثبات عمى ديف اهلل 

الرضي الحميـ، ككداعتو كحممو في ألفاظو  كتبرز في ىذه القصة شخصية إبراىيـ 
غايةن في األدب كالمطؼ  ، فكاف إبراىيـ (3)أبيوكتعبيراتو في تصرفاتو كمكاجيتو لمجيالة مف 

بِي٫ِ ]، قاؿ تعالى: (4)كالرفؽ كىك يحاكر أباه، فكاف يكرر قكلو: )يا أبًت( استعطافان 
َ
إِذْ َٝةَل ِِل

َٟ َمحْبًة  ِِْ٘ن َخ٪ْ ُٓ َوًَل ُحجِْْصُ َوًَل ُح ْٕجُُؽ ٦َة ًَل يَْك٧َ ثَِخ ل٥َِ َت
َ
ثَِخ إِّّنِ َْٝؽ َصةءَ  *يَةخ

َ
ِّن ٨َِ٦ ا٥ِْ٤ِْٕ٣ ٦َة ل٥َْ يَةخ

ة َقٮِيًّة  ًَ ا ٬ِْؽَك َِصَ
َ
ِِْٕن أ َٟ َٚةدٍّجِ ِ د

ْ
ِىيًّة  *يَأ َٔ ةَن ََكَن ل٤ِؿٍّّْم٨َِ  َُ يْ ةَن إِنٍّ النٍّ َُ يْ ْٕجُِؽ النٍّ ثَِخ ًَل َت

َ
 *يَةخ

ةِن وَ  َُ يْ َؾاٌب ٨َِ٦ الؿٍّّْم٨َِ َذذ١َُٮَن ل٤ِنٍّ َٔ  َٟ ْن َح٧َكٍّ
َ
َػةُف أ

َ
ثَِخ إِّّنِ أ

َ
 [.45-42]مريـ:  [حِلًّةيَةخ

٩َْخ َخ٨ْ ] بالعنؼ كالرفض، قاؿ تعالى: كلكٌف األب لـ يقابؿ دعكتو إالٌ 
َ
ٌِٗت خ َرا

َ
َٝةَل أ

َٟ َوا٬ُْضْؿِِن َم٤ِيًّة رُِْمَ٪ٍّ
َ
ى األب [، بيذه الجيالة تمقٌ 46]مريـ:  [آلَِ٭ِِت يَةإِثَْؿا٬ِي٥ُ ٣َه٨ِْ ل٥َْ دَجْذ٫َِ َِل
قسكة قابؿ القكؿ المؤدب الميذب، كذلؾ شأف اإليماف مع الكفر الدعكة إلى اليدل، كبيذه ال

ضب االبف الحميـ، كلـ يغالذم أفسده الكفر، بالمقابؿ لـ كشأف القمب الذم ىذبو اإليماف، كالقمب 
َٟ َرّٕلِ إ٫ٍُّ٩ِ ََكَن ِِب ]يفقد بر أبيو كأدبو معو، قاؿ تعالى:  َ ُِْ٘ٛؿ ل ْقذَ

َ
َٟ َقأ ٤َيْ َٔ َٝةَل َقاَلٌم 

أف يغفر لؾ فبل يعاقبؾ باالستمرار  [ أم: سبلـ ال جداؿ فيو، سأدعك اهلل 47]مريـ: [ةَظِٛيًّ 

                                           

 .110/ 16( انظر: التفسير المنير، الزحيمي، ج1)
 .738/ 8( انظر: التفسير القرآني لمقرآف، الخطيب، ج2)
 .2311/ 4( انظر: في ظبلؿ القرآف، قطب، ج3)
 .111/ 16( انظر: التفسير المنير، الزحيمي، ج4)
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في الضبلؿ كاتباع الشيطاف، بؿ يرحمؾ فيرزقؾ اليدل، كقد عٌكدني ربي أف يكرمني فيجيب 
 .(1)دعائي

بكعده، حيث استمر عمى استغفاره ألبيو إلى أف تبيف لو أنو عدك  إبراىيـ  ىكقد كفٌ  
ة ] فتبرأ منو، قاؿ تعالى: هلل  َؽ٬َة إِيٍّةهُ ٧َ٤ٍَّٚ َٔ َِٔؽةٍ َو بِي٫ِ إًِلٍّ َخ٨ْ َمْٮ

َ
ةُر إِثَْؿا٬ِي٥َ ِِل َٛ ْ٘ َو٦َة ََكَن اْقذِ

اهٌ َظ٤ِي٥ٌ  وٍّ
َ
 ٦ِ٪٫ُْ إِنٍّ إِثَْؿا٬ِي٥َ َِل

َ
ِ َتََبٍّأ ُؽوٌّ ّلِلٍّ َٔ  ٫ٍُّ٩

َ
َ َْلُ خ  [، كعندما رأل إبراىيـ 114]التكبة:  [دَبَّيٍّ

ْخََت٣ُُِس٥ْ ]صرار الجميع عمى الكفر كالضبلؿ، قرر اعتزاليـ كاالبتعاد عنيـ، قاؿ تعالى: إ
َ
َوأ

ُزٮَن ثُِؽَٓلءِ َرّٕلِ َمِٞيًّة 
َ
ًلٍّ أ

َ
َََٔس خ ٮ َرّٕلِ  ُٔ دْ

َ
ِ َوأ ٮَن ٨ِْ٦ ُدوِن اّللٍّ ُٔ [ أم 48]مريـ:  [َو٦َة دَْؽ

، كأرتحؿ عنكـ نيا مف دكف اهلل سأعتزلؾ كأعتزؿ قكمؾ، كأعتزؿ عبادة أصنامكـ التي تعبدك 
 .(2)،  الذم ال يخيب دعائيجميعان إلى جكار اهلل 

، كىجر أىمو كدياره، أباه كقكمو كما يعبدكف مف دكف اهلل  كىكذا اعتزؿ إبراىيـ 
ْٕجُُؽوَن ٨ِ٦ْ ]، بأف كىب لو الذرية الطيبة، كعٌكضو خيران: فعٌكضو اهلل  لَُ٭٥ْ َو٦َة َح ة اْخََتَ ُدوِن  ٧َ٤ٍَّٚ

٤َْ٪ة ٩َبِيًّة  َٕ ٮَب َولُُكًّ َص ُٞ ْٕ ِ و٬ََجْ٪َة َْلُ إِْقَعةَق َويَ ٤ْ٪َة لَُ٭٥ْ لَِكةَن ِوْؽٍق  *اّللٍّ َٕ َوو٬ََجْ٪َة لَُ٭٥ ٨ِ٦ّ رٍّّْمَذَِ٪ة وََص
٤ِيًّة َٔ

 . (3)[50 -49]مريـ: [

 لقكمو: براىيـ إ: دعكة ثانيان 
ادة اة شديدة في مسيرة دعكتيـ لترؾ عبمعان -عمييـ السبلـ–لقد عانى األنبياء كالرسؿ 

لمقضاء عمييا،  ليا، كمركران بالجياد العظيـ مف إبراىيـ   األصناـ، بدءان مف تصٌدم نكحو 
نياء ىذه األسطكرة مف العالـ، أما  كتتكيجان لحممة محمد  لتصفية معاقؿ الشرؾ كالكثنية، كا 

ـ كتكسير األكثاف، مضحيان بنفسو، إبراىيـ الخميؿ فكاف النبي الجرمء في تحطيـ األصنا
 .(4)كمعٌرضان حياتو لمخطر في إقدامو عمى ىذا الفعؿ العظيـ

المكقؼ الجرمء الرافض لعبادة األصناـ، التي يعبدكنيا تبعان  فكاف إلبراىيـ 
صارمان مجٌدان  ألسبلفيـ، كالتي يعممكف أنيا جمادات ال تنفع كال تضر كال تعمـ، فكاف إبراىيـ 

٧ةواِت ]يار الحؽ الذم ىك التكحيد قكالن كفعبلن، أما القكؿ: فقاؿ: في إظ ث٢َْ َربَُّس٥ْ رَبَّ الكٍّ
                                           

.2312/ 4( انظر: في ظبلؿ القرآف، قطب، ج1)
 .43/ 9( انظر: التفسير الكسيط، طنطاكم، ج2)
 .2312/ 4( انظر: في ظبلؿ القرآف، قطب، ج3)
 .1590/ 2( انظر: التفسير الكسيط، الزحيمي، ج 4)
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ؿ٨٬ٍَُّ  َُ ِي َذ رِْض اَّلٍّ
َ
٩َة لََع ذ٣ُِس٥ْ ٨َِ٦ ] ،فأم: خمقيف كأبدعي ؛[56]األنبياء:  [َواِْل

َ
َوخ

ة٬ِِؽي٨َ  ، كالشاىد يبيف أم: إنني شاىده عمى أنو رب السمكات كاألرض ؛[56]األنبياء:  [النٍّ
، فإنو قد كٌسر األصناـ، كىذا فعؿ الكاثؽ باهلل  بيف بالدليؿ ما أقكؿ، كأما الفعؿالحكـ، كأنا أ

عبلء راية التكحيد الذم يكٌطف نفسو عمى تحمٌ  ؿ المكركه في سبيؿ رفع لكاء الديف الحٌؽ، كا 
ـٌ ترؾ كبير األصناـ كعظيـ اآللية في الخمؽ، فإنو لـ يكسره، هلل ، قاؿ (1)ليحتج بو عمييـ، ث

٤َُ٭٥ْ ُصَؾاذًا إًِلٍّ ٠َجًِْيا لَُ٭٥ْ ٣َ ]تعالى:  َٕ ُٕٮنَ ََٚض ٤ٍُّ٭٥ْ إحَِل٫ِْ يَؿِْص َٕ
 [.58]األنبياء:  [

كقد غضب القكـ غضبان شديدان جٌراء ما حدث مف كارثة تحطيـ األصناـ التي يعبدكنيا 
، كبعد جداؿ طكيؿ بينيـ ـ ، كعندما عممكا بأٌف مف فعؿ ذلؾ ىك إبراىيمف دكف اهلل 
وا آلَِ٭ذَُس٥ْ إِْن ]، أصدركا بحٌقو حكمان ظالمان، قاؿ تعالى: كبيف إبراىيـ ٝةلُٮا َظّؿُِٝٮهُ َوا٩ُْْصُ

٤ِِّٔيَ  [، "كىذا مكقؼ العاجز، أماـ حجة العقؿ كالمنطؽ... فاٌتيمكا 68]األنبياء:  [٠ُ٪ْذ٥ُْ ٚة
قيكهي{، ىكذا بكممة كاحدة يقضكف قضاءىـ  ، كأدانكه، كأصدركا حكميـ عميو:إبراىيـ  رّْ }حى

  (.2)فيو"

، فأكقدكا ناران عظيمة، كألقكه فييا، كلكٌف كىكذا أمضى القكـ حكميـ في إبراىيـ 
، بؿ كانت بردان  رحمة اهلل  تداركتو، كعنايتو أحاطت بو، فمـ يخمص إليو مف النار أذلن

[، كسبحاف 69]األنبياء:  [٠ُٮِِن ثَْؿًدا وََقال٦ًَة لََعَ إِثَْؿا٬ِي٥ ٤َُْٝ٪ة يَة٩َةرُ ]كسبلمان عميو، قاؿ تعالى: 
لـ يجد ليا   في قدرتو، فبالرغـ مف عظـ ىذه الٌنار، إال أنو حينما ألقي فييا إبراىيـ  اهلل 

 .(3)أثران مف الحرارة، بؿ كانت بردان لطيفان ال تقشعٌر منو األبداف

ـٌ قٌرر إبراىيـ  َوَٝةَل إِّّنِ ذَا٬ٌِت إََِل َرّٕلِ ]بلده، قاؿ تعالى: ب مف أف يياجر ث
ىجرةن تاركان بيا كٌؿ شيء مف ماضي حياتو، تاركان  أم: أنو مياجره  ؛[99]الصافات:  [َقيَْ٭ِؽي٨

أباه كقكمو كأىمو كبيتو ككطنو ككٌؿ ما يربطو بيذه األرض، كبيؤالء الناس، مياجران إلى ربو 
سييديو، كسيرعى خطاه، كينقميا في  ، مكقنان بأنو نفسو هلل  متخٌففان مف كٌؿ شيء، مسٌممان 

 . (4)الطريؽ المستقيـ

                                           

 .76/ 17( انظر: التفسير المنير، الزحيمي، ج1)
 .917/ 9( التفسير القرآني لمقرآف، الخطيب، ج2)
 .918/ 9( انظر: المرجع السابؽ، ج3)
 .2994/ 5( انظر: في ظبلؿ القرآف، قطب، ج4)



47 

، بما لقيو مف قكمو مف اإليذاء كالتكذيب، فقد تسمية لمنبي  كفي قصة إبراىيـ 
 ؛كتحٌمؿ تبعات ىذا المكقؼ الصاـر أعمف مكقفو الرافض لعبادة األصناـ، كأعمف براءتو منيا،

بالفعؿ، حيث  ى بو النبي ، كقد تأسٌ مى الحٌؽ، كالثبات عمى ديف اهلل مف أجؿ البقاء ع
يكـ الفتح عمى جماعات األصناـ التي كانت منصكبة حكؿ الكعبة، فقمبيا عمى  "أقبؿ النبي 

٢َ ََكَن ز٬َُٮ]كجكىيا محٌطمة، كىك يتمك قكلو تعالى:  َِ ٢ُ إِنٍّ اْْلَة َِ َٜ اْْلَة َّٜ َوز٬ََ  [ًٝةَو٢ُْٝ َصةء اْْلَ
، كفي ذلؾ أيضان تسميةه لممؤمنيف، لمثبات عمى الديف، كبذؿ الغالي كالنفيس مف (1)["81]اإلسراء: 

 ، في جميع بقاع األرض.أجؿ إقامة منيج اهلل 

 لمحاكـ: ثالثان: دعكة إبراىيـ 
ُ ] قاؿ تعالى: ْن آدَةهُ اّللٍّ

َ
ِي َظةجٍّ إِثَْؿا٬ِي٥َ ِِف َرّب٫ِِ أ ل٥َْ دََؿ إََِل اَّلٍّ

َ
َ خ َٟ إِذْ َٝةَل إِثَْؿا٬ِي٥ُ َرّٕلِ  ال٤٧ُْْ

٧ِْف ٨َِ٦ ال٧َْْْشِ  ِِت ثِةلنٍّ
ْ
َ يَأ ٦ِيُخ َٝةَل إِثَْؿا٬ِي٥ُ َٚإِنٍّ اّللٍّ

ُ
ْظِِي َوأ

ُ
٩َة أ

َ
ِي ُُيِِْي َوي٧ُِيُخ َٝةَل خ ِت ثَِ٭ة ٨َِ٦ اَّلٍّ

ْ
ِق َٚأ

ٮْ  َٞ ُ ًَل َحْ٭ِؽي ا٣ْ َؿ َواّللٍّ َٛ ِي َز ْ٘ؿِِب َذجُ٭َِخ اَّلٍّ ةل٧ِِّيَ ال٧َْ ٍّْ   .[258]البقرة:  [َم ا٣

بغير  كاف أيضان مف المجادليف إلبراىيـ   -الذم يقاؿ لو النمركد-ممؾ بابؿ الكافر 
َٟ ]عميو بالممؾ، قاؿ تعالى:  حٌؽ، كقد أنعـ اهلل  ُ ال٤٧ُْْ ْن آدةهُ اّللٍّ

َ
، كبدالن مف أف يشكر اهلل [أ

  ىذه النعمة، بنكراف العبكدية لممنعـ عميو بيا، عمى ما آتاه إياه، كأف يعترؼ بفضمو، قابؿ
نما كاف منكران لكحدانيتو فذلؾ الحاكـ لـ يكف منكران لكجكد اهلل  ، كما كاف بعض ، كا 

نسبكف إلييا فاعمية لو أندادان يى  ، كلكنيـ يجعمكفالمنحرفيف في الجاىمية يعترفكف بكجكد اهلل 
 .(2)كعمبلن في حياتيـ

لنفسو، كىي  ، يتجرأ باٌدعاء صفةو مف صفات اهلل نعـ اهلل كمع كفر النمركد بأ
ِي ُُيِِْي َوي٧ُِيُخ ]، قائبلن: اهللى  اإلحياء كاإلماتة، فحينما كصؼ إبراىيـ  َ اَّلٍّ ، أم: [َرّٕلِ

ْظِِي ]ىك الذم بيده الحياة كالمكت، يرتكب ىذا الجاىؿ الحماقة كالسفو بقكلو: 
ُ
٩َة أ

َ
َٝةَل خ

٦ِيُخ 
ُ
لى أيف المصير؟ذا يقكليا بمؿىك ،[َوأ فيقكؿ  ء فيو، دكف أف يتذكر مف أيف جاء؟ كا 

ألنى ال أريد قتمؾ، كأنا  ؛شاىدان؟ أنت نفسؾ أنا الذم أحييوإلبراىيـ: أال تصدؽ ما أقكؿ؟ أتريد 
كأماـ ىذا الجدؿ كالسفو مف قبؿ الحاكـ، تحاشى  مصداؽ ذلؾ؟! أميتؾ لك أردت، فيؿ تريد

                                           

 .415/ 10( التفسير القرآني لمقرآف، الخطيب، ج1)
 .297/ 1( انظر: في ظبلؿ القرآف، قطب، ج2)
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َ ]ٌد في جدالو بيذا الحديث، فجاءه بما يمجمو كيخرسو، قاؿ تعالى: ، أف يمتإبراىيـ  َٚإِنٍّ اّللٍّ
ْ٘ؿِبِ  ِت ثَِ٭ة ٨َِ٦ ال٧َْ

ْ
٧ِْف ٨َِ٦ ال٧َْْْشِِق َٚأ ِِت ثِةلنٍّ

ْ
[يَأ

(1). 

كأماـ ىذا التحدم القائـ، الذم ال مجاؿ فيو لسكء الفيـ، كاف مف األكلى التسميـ 
العنيد، فيبيت كيبمس كيتحير، قاؿ إلى الحؽ يمسؾ بالكافر ف الرجكع كاإليماف، كلكف الكبر ع

ؿَ ]تعالى:  َٛ ِي َز ألنو لـ يمتمس إلى  ؛ال ييديو إلى الحؽ [، كاهلل 258]البقرة: [َذجُ٭َِخ اَّلٍّ
 .(2)اليداية

يطمس عمى قمكب الضاٌليف المعرضيف، الذيف ال  في عباده، فإنو  كىذه سنة اهلل 
ةل٧ِِّيَ ]ى:يبغكف اليداية، قاؿ تعال ٍّْ ٮَْم ا٣ َٞ ُ ًل َحْ٭ِؽي ا٣ْ ، ، كفي ذلؾ تسميةه لمنبي [َواّللٍّ

، كما كلممؤمنيف، كباألخص الدعاة، ليتزكدكا جرعة مف الصبر عمى مشاؽ الدعكة إلى اهلل 
 ، كأاٌل يأسكا عمى مف يختار طريؽ الضبلؿ، فإٌنو مختكـ عمى قمكبيـ. صبر إبراىيـ 

 في كلده: إبراىيـ  اختبار اهلل  رابعان:
في اختباريف، كٌؿ كاحدو منيما أصعب مف اآلخر، كقد نجح  نبيو إبراىيـ  كضع اهلل 

 في كمييما، نستعرض ىذيف االختباريف كاآلتي: إبراىيـ 
 بإلقاء كلده في الصحراء: إلبراىيـ  اختبار اهلل  .1

ْق١َ٪ُخ ٨ِ٦ ذُّرِيٍِِّت ثِٮَ ] قاؿ تعالى:
َ
بٍّ٪َة إِّّنِ أ َٟ ال٧َُْعؿٍِّم َربٍّ٪َة رٍّ ِ ِٔ٪َؽ ثَحْذ اٍد َدْْيِ ذِي َزْرٍع 

 َ ٤ٍُّ٭٥ْ ي َٕ ْٚهَِؽةً ٨َِ٦ّ اجلٍّةِس َتْ٭ٮِي إحَِلْ٭٥ِْ َواْرزُْرُ٭٥ ٨َِ٦ّ اثل٧ٍََّؿاِت ٣َ
َ
٢ْ أ َٕ اَلةَ َٚةْص ْ الىٍّ  [ْن١ُُؿونحِلُِٞي٧ُٮا

 [37]إبراىيـ: 

، فيجد نفسو مف دكف اهلل  مف مكطنو، معتزالن قكمو كما يعبدكف خرج إبراىيـ 
إياه  طالبان ىدايتو الى الطريؽ السميـ، فأليمو اهلل  كحيدان ال عقب لو، فيمجأ إلى اهلل 
 الخمؼ لو، المحيً  كطمب منو الكلد ما تكطف ناجى اهلل بالتكٌطف في األرض المقدسة، كبعد

ةِْلِّيَ ] السمو، فقاؿ: أم: رىبّْ يا مف رباني بأنكاع  ؛[100]الصافات: [رَّبِ ٬َْت َِل ٨َِ٦ الىٍّ

                                           

 .323/ 2( انظر: التفسير القرآني لمقرآف، الخطيب، ج1)
 .298/ 1( انظر: في ظبلؿ القرآف، قطب، ج2)
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اًلًحيفى  ،النعـ كالكرامات ىىٍب ًلي كلدان صالحان مرضيان لؾ مقبكالن عندؾ معدكدان ًمفى عبادؾ الصَّ
 .(1)المكفقيف مف عندؾ عمى الصبلح كالفكز بالفبلح

ُ٘اَلٍم َظ٤ِيمٍ ]لو، قاؿ تعالى:  فاستجاب اهلل   ِ ٩َةهُ ث ْ كىذا  ،[101]الصافات: [َٚبَْشٍّ
، باتفاؽ المسمميف كأىؿ الكتاب، بؿ ، كىك أكؿ كلد بشر بو إبراىيـ الغبلـ ىك إسماعيؿ 

كىك بعمر ست كثمانيف سنة، ككلد إسحاؽ لو كىك  في نص كتابيـ أف إسماعيؿ كلد إلبراىيـ
بيذا الكلد،  ، كلنا أف نتخيؿ حجـ الفرحة، التي يشعر بيا إبراىيـ (2)بعمر تسع كتسعيف سنة

 عميو بو بعد طكؿ انتظار. لذم أنعـ اهلل ا

بو فيأمره بأف يتركو في الصحراء كيترؾ طفمو الرضيع، "كقد ركل  ثـ يبتميو اهلل 
ترؾ ىاجر كابنيا إسماعيؿ  ، ما مفاده أف إبراىيـ عف ابف عباس  في صحيحو، البخارم

، في أعمى المسجد، كليس بمكة يكمئذ أحد،  كىي ترضعو، عند البيت، عند دكحة فكؽ زمـز
كليس بيا ماء، ككضع عندىما جرابان، كسقاءن فيو ماء، ثـ قٌفى إبراىيـ منطمقان، فتبعتو أـ 
إسماعيؿ فقالت: يا إبراىيـ! أيف تذىب كتتركنا بيذا الكادم الذم ليس فيو إنس كال شيء، فقالت 

نعـ، قالت: إذف ال يضٌيعنا  لو ذلؾ مراران، كجعؿ ال يمتفت إلييا، فقالت لو: آهلل أمرؾ بيذا؟ قاؿ:
ثـ رجعت، فانطمؽ إبراىيـ، حتى إذا كاف عند الثٌنية حيث ال يركنو، استقبؿ بكجيو البيت، ثـ 

ْق١َ٪ُْخ ٨ِْ٦ ذُّرِيٍِِّت ثِٮاٍد َدْْيِ ذِي ]دعا بيذه الدعكات، كرفع يديو فقاؿ: 
َ
َربٍّ٪ة إِّّنِ أ

د ما في السقاء، عطشت كعطش ابنيا، فجعمت [، كبعد أف نف37]إبراىيـ: [يَْن١ُُؿونَ ....َزْرٍع 
: }فذلؾ سعي الناس بينيما{ ثـ تسعى سعي المجيكد بيف الصفا كالمركة، سبع مرات، قاؿ 

، فبحث بعقبو أك بجناحو، سمعت كىي عمى المركة صكتان  ، فإذا ىي بالممؾ عند مكضع زمـز
 .(4()3)حتى ظير الماء"

أف يجعؿ قمكب  ماعة، فكانت دعكة إبراىيـ كألٌف حياة اإلنساف ال تنتظـ إال في ج
الناس تميؿ إلى ىذا المكاف، كتنجذب إليو، كتتعاطؼ مع ساكنيو، فيعمر ىذا البمد بالناس، 

مـ التي تجيء إلييـ، كتتكاثر أعداد الكافديف عميو، فيككف ليـ مف ذلؾ رزؽ يرزقكنو مف تمؾ األ

                                           

 .219-218/ 2عمكاف، جالشيخ ( انظر: الفكاتح اإلليية، 1)
 .27/ 7( انظر: تفسير القرآف العظيـ، ابف كثير، ج2)

: رقـ 4/142أحاديث األنبياء/قكلو تعالى: "كاتخذ ابراىيـ خميبل"،  البخارم، صحيح البخارم، (3)
 .3364الحديث

 .267/ 13( التفسير المنير، الزحيمي، ج4)
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يو سبؿ العيش، كيجد فى كنفو األمف كالسبلـ بيـ، كفى المجتمع الذم تتكافر لئلنساف ف كتمتقي
، تتفتح البصائر إلى كثير مف حقائؽ الكجكد، كيستطيع اإلنساف أف يجد ما يصمو باهلل 

كيكثؽ صمتو بو، فحينما يجد اإلنساف الجك الذم يسمح لو بالنظر كالتأمؿ، فيستقيـ لئلنساف 
ىمو عنيا مطالب اغؿ الحياة، كال تذتشغمو عنيا شك  عميو مف حقكؽ، ال دينو، كيؤدل ما هلل 

تتكافد  ان لدعكتو، فأصبح ىذا المكاف مركز  ، كقد استجاب اهلل (1)العيش الممٌحة، الميددة لمحياة
 إليو الناس مف جميع بقاع األرض، إلى يكمنا ىذا إكرامان ليذا النبي الكريـ.

 إسماعيؿ: بذبح كلده إلبراىيـ   اختبار اهلل .2

الذم  في كلده، فعندما كبر ابنو إسماعيؿ  ء الثاني إلبراىيـ كحاف مكعد االبتبل
 إلبراىيـ في المناـ، بذبح ابنو بنفسو. رزقو اهلل إياه بعد طكؿ انتظار، يكحي اهلل 

 ، فتكجو البنو قائبلن لو:بتنفيذ أمر اهلل  كمع قساكة ىذا االختبار، شرع إبراىيـ 
َرى ِِف ]

َ
ْؿ ٦َةذَا دََؿىَٝةَل يَةُبَِنٍّ إِّّنِ أ ُْ َٟ َٚةجْ ذَِْبُ

َ
ّّنِ أ

َ
كىك يخبره بذلؾ  ؛[102]الصافات: [ ال٧َْ٪َةِم خ
ه هلل ءى االنقياد لو، كيختبر صبره ككالليستعٌد لتنفيذ أمر اهلل، كيثاب عم

(2). 

براىيـ  نما  كا  لـ يؤمر بإرساؿ ابنو إلى المعركة، أك يكٌمفو بأمرو تنتيي بو حياتو، كا 
نما يعرض يؤمر بأف يتكلٌ  ى ىك بنفسو ذبحو، كلـ يأخذ ابنو عمى غرة لينفذ أمر اهلل كينتيي، كا 

سبلمان، ال قيران  عمى ابنو ما أمر بو كالذم يعرض المألكؼ مف األمر، حتى يأخذ األمر طاعةن كا 
يتذكؽ حبلكة التسميـ! إنو يحب البنو أف يتذكؽ لذة فة، كليسمـ كاضطراران، ليناؿ بذلؾ أجر الطاع

، كنرل بذلؾ أف إبراىيـ (3)كع التي ذاقيا كأف يناؿ الخير الذم يراه ىك أبقى مف الحياة كأقنىالتط
  يعمـ حجـ الكالء هلل  لدل ابنو إسماعيؿ فيعرض عميو ما أمر بو، كىك يتكقع ،

 .استجابتو ىك أيضان ألمر اهلل 

٢َْٕ ٦ة  ٝةَل ]ظٌف أبيو بو، فرٌد عميو قائبلن: حسف عند  كقد كاف إسماعيؿ  ثَِخ اْذ
َ
ية خ

ةثِؿِي٨َ  ُ ٨َِ٦ الىٍّ ، [ كذلؾ جكاب المؤمف باهلل 102]الصافات:  [دُْؤَمُؿ َقذَِضُؽِّن إِْن مةَء اّللٍّ
، كلممالؾ فيو مف حؽ، فيك كٌمو ممؾ هلل  إيمانان ال يرل معو لنفسو حٌقان إلى جانب ما هلل 

                                           

 .193/ 7ر القرآني لمقرآف، الخطيب، ج( انظر: التفسي1)
 .2181/ 3( انظر: التفسير الكسيط ، الزحيمي، ج2)
 .2995/ 5( انظر: في ظبلؿ القرآف، قطب، ج3)
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في  ، كفٌكضا أنفسيما إلى اهلل و ألمر اهلل ، كبذلؾ استسمـ األب كابن(1)ما يشاء فيما يمتمؾ
بابنو عمى األرض، عمى جنبو كجانب جبيتو كىك الجبيف،  قضائو كقدره، كألقى إبراىيـ 

في ذبح  ، ليشرع في تنفيذ أمر اهلل (2)كضعو بقكة :أم ؛[103]الصافات:  [َود٫ٍُّ٤َ ل٤َِْضجِّيِ ]
 ابنو.

سماعيؿ   ، كؿ ما بداخميـ مف مشاعر في -ا السبلـعمييم– كما أف كضع إبراىيـ كا 
ْن يَةإِثَْؿا٬ِي٥ُ ] ، قاؿ تعالى:، حتى أتاىـ فرج اهلل ميزاف اهلل 

َ
ْؤيَة  *  َو٩َةَدْحَ٪ةهُ أ َْٝخ الؿَّ َْٝؽ َوؽٍّ

َٟ جَنْـِي ال٧ُْْعِكجَِّي  ِ يمٍ َوََٚؽْح٪َةهُ ثِِؾثْ  *  إِنٍّ ٬ََؾا لَُ٭َٮ اْْلاََلُء ال٧ُْجِّيُ  *إ٩ٍِّة ٠ََؾل ِْ َٔ ]الصافات:  [ٍط 
شيء، بؿ كبأعز ما لديؾ، في طمأنينة  بكؿٌ  تى دٍ أنؾ يا إبراىيـ قد فعمت كجي  :أم ؛[104-107

رادتو،  مييئان بفعؿ ربو  ، كبشه كجده إبراىيـ كيقيف، كىذا ينكب عنو ذبح مف اهلل  كا 
المبارؾ، كمف ثـ مضت سنة النحر بذلؾ في عيد األضحى ، ليذبحو بدالن مف إسماعيؿ 

 . (3)ذكرل ليذا الحادث العظيـ الذم يرتفع منارة لحقيقة اإليماف

 :إمامة إبراىيـ  خامسان:

َٟ ل٤ِ٪ٍّةِس إ٦َِة٦ًة َٝةَل ] قاؿ تعالى: ُ٤ِٔ ُ٭٨ٍّ َٝةَل إِّّنِ َصة َت٧ٍّ
َ
ِإَوذِ ابْذََِل إِثَْؿا٬ِي٥َ َرب٫َُّ ثَِس٧َِ٤ةٍت َٚد

ةل٧ِِّيَ َو٨ِْ٦ ذُّرِيٍِِّت َٝةَل ًَل َح٪َةُل  ٍّْ  .[124]البقرة:  [َخْ٭ِؽي ا٣

دكف تنفيذ، كقد  أٌدل رسالتو بحٌب كعشؽ، فمـ يدع أمران مف أكامر اهلل  إبراىيـ 
أعٌز عميو مف أىمو، كنفسو ككلده، فكصؼ  بو، حتى كاف اهلل  نجح في كؿ ما ابتبله اهلل 

 [، ككاف نتيجة كفائو أف الحٌؽ  37] النجـ :  [ِإَوثَْؿا٬ِي٥َ اَّلي وّف ]كفائو بقكلو:  اهلل 
كلكنو اختبره لنعرؼ نحف  كاف يعمـ كفاء إبراىيـ   ائتمنو بأف يككف إمامان لمبشر، كاهلل 

أئمة يتكلكف قيادة األمكر فقاؿ اهلل  فعباده المقربيف، ككيؼ يككنك  البشر كيؼ يصطفي اهلل 
  :ل٤ِ٪ٍّةِس إ٦َِة٦ةً ] لو َٟ ُ٤ِٔ [إِّّنِ َصة

، فيي ألٌف اإلمامة مع ككنيا نعمة كفضبلن مف اهلل ، ك (4)
، ألنو ال يقدر عمى حمميا كالكفاء بيا إال مف ىـ عمى قدرو مف الكفاء أيضان ابتبلءه مف اهلل

عف امتداد ىذه اإلمامة لذريتو، أجابو اهلل  ، لذلؾ حينما استفيـ إبراىيـ بالعيد كإبراىيـ 

                                           

 .1005/ 12( انظر: التفسير القرآني لمقرآف، الخطيب، ج1)
 .2181/ 3( انظر: التفسير الكسيط، الزحيمي، ج2)
.2996/ 5( انظر: في ظبلؿ القرآف، قطب، ج3)
 .573-572/ 1الخكاطر، الشعراكم، ج-( انظر: تفسير الشعراكم4)



52 

 :ةل٧ِِّيَ ًَل َحَ٪ةُل َخْ٭ِؽي ا] بقكلو ٍّْ أم: أٌف ىذا العيد ال يمتٌد إال لمف كاف أىبلن ألف ؛ [٣
 . (1)ينضكم تحت ىذا العيد، كيأخذ ميراثو منو

، ككراثة ىذا التراث تقـك عمى فاإلسبلـ كاف الرسالة األكلى كاألخيرة باعتقاد إبراىيـ 
قيدة، كاستقاـ عمييا، فيك قرابة اإليماف كالعقيدة، ال عمى قرابة الدـ كالجنس، فمف آمف بيذه الع

ما سقط اإلرث ، كيءا مف يرغب عنيا، فميس لو مف شكريثيا، ككريث عيكدىا كبشاراتيا، أم
بسبب انحرافيـ عف ىذه العقيدة، كما كتسقط اٌدعاءات قريش في  ؛عف الييكد كالنصارل

كراثة باني ىذا ألنيـ قد فقدكا حقيـ في  ؛عميو كعمارتواالستئثار بالبيت الحراـ، كشرؼ القياـ 
البيت كرافع قكاعده بانحرافيـ عف عقيدتو، ثـ تسقط كؿ دعاكل الييكد فيما يختص بالقبمة التي 

ينبغي أف يتجو إلييا المسممكف، فالكعبة ىي قبمتيـ كقبمة أبييـ إبراىيـ 
(2). 

، كما اجتازه مف االبتبلءات، كانت قصتو كبعد استعراض قصة إبراىيـ  الخَلصة:
جان يسٌمي بو اهلل ، نمكذ نبيو ،ف كالدعاة، فإبراىيـ ي، كالمؤمن  الذم ضٌحى بالكثير

، ضٌحى بكالده الذم رفض دعكتو كىدٌده بالرجـ، كضٌحى بقكمو مف أجؿ الدعكة إلى اهلل 
رفضكا دعكتو كحكمكا عميو بالحرؽ، فاعتزليـ جميعان لسبب كاحد، كىك الثبات عمى ديف  فالذي
 .اهلل 

ـٌ يعكٌ  بإلقاء   أمره اهلل قدف، عما ضٌحى بو، بإنجاب الكلد، ليبتميو بو  ضو اهلل ث
نعـ  إبراىيـ  كاففكبر يأمره بذبحو بيديو، صحراء معدكمة الحياة، ثـ حينما  ابنو الرضيع في

ألنو آثر حٌب اهلل كرضاه عمى كؿ ما  ؛اجتاز االختباريف بنجاحقد ، فالمطيع ألمر اهلل 
ليككف خميمو، كينعـ عميو بالخبلفة، التي سيككف عمى قدر تحٌمؿ  اهلل  يحب، فيصطفيو

 أعبائيا.

، حتى لك كٌمؼ ذلؾ كفي ذلؾ كٌمو تسمٌية لكؿ مف يريد الثبات عمى ديف اهلل 
رشادىـ  االستغناء عف كٌؿ مف يحٌب، كلكٌؿ الذيف يحممكف عمى عاتقيـ ميمة نصح الناس كا 

يما بمغ ببلؤىـ لف يصؿ الحد الذم كصؿ إليو ببلء مأبنائيـ ف ، كلكؿ المبتميف فيإلى دينو  
 .إبراىيـ 

 

                                           

 .139/ 1( انظر: التفسير القرآني لمقرآف، الخطيب، ج1)
.111/ 1( انظر: في ظبلؿ القرآف، قطب، ج2)
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 المطمب الثالث
 دعػػػػػكة لػػػػػػػػػػكط 

 كفػػػػػػػػػػيو:

 لقكمو: أكالن: دعكة لكط 
قكمان أك أمةن مف غير رسكؿ ينذرىـ كيبٌشرىـ يدىٍع مـ ، فالرسؿ لجميع األمـ أرسؿ اهلل 

حٍ ...] ٍّ٦
ُ
في عصر إبراىيـ  لكطان  اهلل  أرسؿف ؛[24]فاطر:  [إًِلٍّ ػاَل ذِيَ٭ة ٩َِؾيؿ ِإَون ٨ِْ٦ّ أ

 تسمى سدكـ قرب البحر الميت أك بحر لكط، كمف أجؿ استئصاؿ المفاسد  ، إلنذار أمةو
 . (1)كالمنكرات التي شاعت فييـ

ترؾ ىي الشذكذ الجنسي بإتياف الذككر، ك  الخطيئة المنكرة التي عرؼ بيا قـك لكط ك 
الذكر كاألنثى كفىطر كبلِّ منيما عمى  النساء، كذلؾ انحراؼ شنيع في الفطرة، فقد برأى اهللي 

لتحقيؽ حكمتو كمشيئتو في امتداد الحياة عف طريؽ النسؿ، الذم يتـ  ؛الميؿ إلى صاحبو
 باجتماع الذكر كاألنثى، فكاف ىذا الميؿ طرفان مف النامكس الككني العاـ، الذم يجعؿ كؿ مف
في الككف ككؿ ما في الككف في حالة تناسؽ كتعاكف عمى إنفاذ المشيئة المدبرة ليذا الكجكد، 
فأما إتياف الذككر الذككر فبل يرمي إلى ىدؼ، كال يحقؽ غاية، كال يتمشى مع فطرة ىذا الككف 

تي مع قكمو بعد دعكتيـ لئليماف كالطاعة، باستنكار خطيئتيـ الشاذة ال كقانكنو، فابتدأ لكط 
دُٮنَ ]عرفكا بيا في التاريخ فيقكؿ ليـ: 

ْ
دَد

َ
٠ْؿاَن ٨َِ٦ ا٣ْٕةل٧ََِّي  خ َٜ ٣َُس٥ْ َربَُّس٥ْ  *اَّلَّ َودََؾُروَن ٦َة َػ٤َ

٩ذ٥ُْ َٝٮٌْم َٓلُدون
َ
ْزَواِصُس٥ ث٢َْ أ

َ
 .(2)[166 - 165]الشعراء:  [٨ِْ٦ أ

 ثانيان: صبره عمى معالجة انتشار كباء الشذكذ كالفاحشة:
وَن ]  قاؿ تعالى: جْذ٥ُْ ُتجِْْصُ

َ
ةِظَنَح َوخ َٛ دُٮَن ا٣ْ

ْ
دَد

َ
ٮ٫ِ٦ِْ خ َٞ ِ ة إِذْ َٝةَل ٣ ًَ دُٮَن الؿَِّصةَل َمْ٭َٮةً * َولُٮ

ْ
نِ٪ٍُّس٥ْ تَلَد

َ
أ

٩ذ٥ُْ َٝٮٌْم ََتَْ٭٤ُٮن
َ
ْػؿُِصٮا آَل لُٮٍط ٨ِْ٦  * ٨ِ٦ّ ُدوِن ا٣جَِّكةء ث٢َْ أ

َ
ْن َٝةلُٮا أ

َ
َذ٧َة ََكَن َصَٮاَب َٝٮ٫ِ٦ِْ إًِلٍّ أ

ُؿونَ  ٭ٍّ َُ ٩َةٌس َحذَ
ُ
 .[56 -54]النمؿ:  [َْٝؿيَذُِس٥ْ إِجٍُّ٭٥ْ خ

ليطٌب ليـ منو، كالداء الذم أصيب بو قكـ لكط  لكٌؿ قكـو داؤىـ الذم جاء الرسكؿ 
  ،أنيـ يأتكف الرجاؿ شيكة مف دكف النساء، كقد كانكا في ىذا الفعؿ المنكر أكؿ أناس فعمكه

                                           

 .687/ 1التفسير الكسيط، الزحيمي، جانظر: ( 1)
.2613/ 5( انظر: في ظبلؿ القرآف، قطب، ج2)
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 عمييـ كزر ىذا اإلثـ ككزر مف عمؿ بو إلى يكـ القيامة!كبذلؾ ىـ أئمة في ىذا الضبلؿ، 
َٕةل٧َِّي] َظٍؽ ٨ِ٦ّ ا٣ْ

َ
ُس٥ ثَِ٭ة ٨ِْ٦ أ َٞ ةِظَنَح ٦َة َقجَ َٛ دُٮَن ا٣ْ

ْ
دَد

َ
 . (1)[80]األعراؼ:  [خ

كشأف السابقيف مف أىؿ الضبلؿ، يصٌركف عمى البقاء عميو، كمف  كشأف قـك لكط 
مف و خراجإل يو كأىمو؛، فبادركا بالتآمر عمكط أجؿ االستمرار عمى ذلؾ، قرركا إخراج ل

كاف غريبان بينيـ كقد أرادكا االستراحة مف إنكاره عمييـ شاعريف بفساد  ألف لكطان  القرية؛
حاليـ، ممنكعيف بشيكاتيـ عف اإلقبلع عف سيئاتيـ، مصٌمميف عمى مداكمة ذنكبيـ، فصدكرىـ 

، كلـ يزؿ مف شأف المنغمسيف في اليكل تضيؽ عف تحمؿ المكعظة، كأسماعيـ تصـ لقبكليا
ْػؿُِصٮا آَل لُٮٍط ٨ِْ٦ َْٝؿيَذُِس٥ْ ] تجيـ حمكؿ مف ال يشاركيـ بينيـ

َ
ْن َٝةلُٮا أ

َ
َذ٧َة ََكَن َصَٮاَب َٝٮ٫٦ِِْ إًِلٍّ أ

ُؿونَ  ٭ٍّ َُ ٩َةٌس َحذَ
ُ
[إِجٍُّ٭٥ْ خ

(2) . 

ُؿونَ ] ٭ٍّ َُ ٩َةٌس َحذَ
ُ
ف الطٍُّير ذنبان كجريمةن تستكجب أٍف فسبحاف اهلل العظيـ، كمتى كا [ إ٩ٍِّ٭٥ْ خ

يخرج صاحبيا مف بمده؟ إنو حديث نسمعو دائمان مف أىؿ الباطؿ في كؿ زماف كمكاف حينما 
 . (3)يياجمكف أىؿ الحؽ، كيىٍسعىٍكف إلبعادىـ مف الساحة حتى تخمك لفسادىـ

 ثالثان: خيانة زكجتو لو كمساندتيا لقكمو:
ُ ٦َسَ ] قاؿ تعالى: َت لُٮٍط ََكَجذَة َُتَْخ َخجَْؽي٨ِْ ََضََب اّللٍّ

َ
َت ٩ُٮٍح َواْمَؿأ

َ
ُؿوا اْمَؿأ َٛ ِي٨َ َز اًل لِّلٍّ

َٓ ادلٍّ  ِ َمحْبًة َورِي٢َ ادُْػاَل اجلٍّةَر ٦َ ْ٘٪ِيَة َخ٪ُْ٭٧َة ٨َِ٦ اّللٍّ ِٔجَةد٩َِة َوةِْلَّْيِ ََٚؼةَجذَة٧َ٬ُة ٥َْ٤َٚ ُح  [اِػ٤ِّيَ ٨ِْ٦ 
 [10]التحريـ: 

لة، بؿ كانت عمى ديف قكميا، ، التي لـ تؤمف بو كصاحب رسابزكجتو ابتمي لكط 
 ، فكانت بذلؾ مثاالن (4)يـ عميو كتعمميـ بمف يقدـ عميو مف ضيفانو بإشارات بينيا كبينيـئتمال

 ، فكانت مف اليالكيف.لمكفر كالعياذ باهلل؛ لذلؾ لـ تكيٍف مف الناجيف، كلـ تشمميا دعكة لكط 

ْ٘٪ِية َخ٪ُْ٭٧]  اِػ٤ِّيَ ٥َْ٤َٚ ُح َٓ ادلٍّ ِ َمحْبةً َورِي٢َ ادُْػاَل اجلٍّةَر ٦َ كال ينفع المرء اتصالو باألنبياء  [ة ٨َِ٦ اّللٍّ
مف جممة المغضكب عمييـ مف اهلل  كلياء إذا كاف في الحكـ كالقضاءكاأل

، كمف االبتبلء (5)
                                           

 .425/ 4القرآني لمقرآف، الخطيب، ج( انظر: التفسير 1)
 .1847/ 2( انظر: التفسير المنير، الزحيمي، ج2)
 .10806/ 17الخكاطر، الشعراكم، ج-( انظر: تفسير الشعراكم3)
 .446/ 3( انظر: تفسير القرآف العظيـ، ابف كثير، ج4)
 .149/ 2( انظر: لطائؼ اإلشارات، القشيرم، ج5)
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كىي  لمداعية أف يككف أىؿ بيتو مف أصحاب الكفر أك المعاصي، فيا ىي امرأة لكط 
 فئة الكافرة مف القكـ، في المنيجألصؽ الناس بو، لـ تنج مف اليبلؾ نتيجة صمتيا بال

 . (1)كاالعتقاد

كأزكاج المؤمنيف كذلؾ: بأٌف  أنو يراد أف يقاؿ ألزكاج النبيككما ذكرنا سابقان أيضان 
كجات عمييف أنفسيف بعد كؿ شيء، فيٌف مسؤكالت عف ذكاتيف، كلف يعفييف مف التبعة أنيف ز 

 .(2)صالح مف المسمميفرجؿ نبٌي أك 

 منع قكمو مف ارتكاب الفاحشة: رابعان: محاكلة لكط 

، كيستبؽ كقكع الحكادث استعدادان لمببلء قبؿ إٌف المؤمف يغار عمى حرمات اهلل 
(، كضاؽ مف مجيء كفد المبلئكة )قبؿ أف يعمـ بأنيا مبلئكة اهلل  نزكلو، لذا استاء لكط 

ِىيٌت ]يـ ككرىو، كقاؿ كاصفان ىذا اليكـ: صدره بمجيئ َٔ  . (3)[77]ىكد:  [٬ؾا يَٮٌْم 

بما أصاب قكمو مف انحراؼ، كإلحساسو بالمسئكلية الممقاة عمى عاتقو  كلعمـ لكط 
٬ؾا يَٮٌْم ]لحماية الضيكؼ، جعمو ذلؾ يتألـ لشعكره بضيؽ مسالؾ النجاة بيـ في كجيو، فقاؿ: 

ِىيٌت  َٔ
ـ شديد الكقع عمى النفس، لما سيككف فيو مف أحداث مخزية، يك  :أم ؛[77]ىكد:  [

 تكقعو في ىذا المأزؽ، كتفتح بينو كبيف قكمو صراعان عظيمان بيف جبيتيف غير متكافئتيف،
حِّبةتِ ] ٤٧َُْٕٮَن الكٍّ ٮَن إحَِل٫ِْ َو٨ِْ٦ َرج٢ُْ َك٩ُٮا َح ُٔ كما تكقعو لكط  ،[78]ىكد:  [...وَصةَءهُ َٝٮ٫ُ٦ُْ ُحْ٭َؿ
  ا الصيد، قبؿ أف يفمت مف كقع، فقد جاء القكـ سراعان مف كؿ جية، يتسابقكف إلدراؾ ىذقد

فيقتحمكف عميو الدار ببل حياء، يأتكنيا جيرة كفى صكرة جماعية، دكف أف يجد أحدىـ  أيدييـ،
 . (4)حرجان 

آخركف أف يفعمكىا، لكف ما إذا كانكا يحبكف تمؾ كيخشى  ،بعض الناس السيئة يعمؿ
في ىذه الحالة التي كصؿ إلييا  مف اآلخر، فماذا كاف مكقؼ لكط  فمف يخجؿ أحده  السيئة،

؟ فكَّر لكط  ، فحاكؿ أف يكقظ فييـ الفطرة (5)أف يصرفيـ انصرافان مف جنس اندفاعيـ  القـك

                                           

 .1316/ 3ب، ج( انظر: في ظبلؿ القرآف، قط1)
 .3621/ 6( انظر: المرجع السابؽ، ج2)
 .117/ 12( انظر: التفسير المنير، الزحيمي، ج3)
 .1177/ 6( انظر: التفسير القرآني لمقرآف، الخطيب، ج4)
 .6577-6576/ 11الخكاطر، الشعراكم، ج-( انظر: تفسير الشعراكم5)
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لمرجاؿ، كعنده منو في داره بناتو  السميمة، كيكجييـ إلى الجنس اآلخر الذم خمقو اهلل 
كرة المحمكمة إذا شاء الرجاؿ المحمكمكف، فيتـ الزكاج عمى الفكر، كتسكف الف حاضرات المحظة،
َ٭ُؿ ٣َُس٥ْ ]فقاؿ ليـ: كالشيكة المجنكنة،  َْ  . (1)[78]ىكد:  [ٝةَل ية َٝٮِْم ٬ُؤًلءِ ثَ٪ةِِت ٨٬ٍُّ أَ

 يفضحكه أماـ النفس كأماـ الناس،أاٌل  يخزكه في ضيفو، ك مف قكمو أالٌ  كطمب لكط 
ٮ] ُٞ يِْف َٚةتٍّ ًَ وِن ِِف  ـُ َ َوًل ُُتْ كاإلنساف قد تيكف عميو نفسو كييقبؿ عمى العمؿ  ،[78]ىكد:  [ا اّللٍّ

٣َحَْف ٦ِ٪ُْس٥ْ رَُص٢ٌ رَِميؽٌ ]السيء ما لـ يره أحد، أما أف يراه الناس، فيذه فضيحة لو؛ 
َ
]ىكد:  [خ

 .(2)؟ألةكمركءة ككرامة، يمنع ىذه المس[ كيسأليـ: أال يكجد بينكـ رجؿ لو عقؿ 78

ظيار الغضب مف مكقؼ قكمو،  كلـ يجد لكط  سبيبلن لمٌردع كاإلرىاب إال الٌتيديد كا 
كاستمرارىـ في غٌييـ، أماـ ضعفو عنيـ كعجزه عف دفعيـ، فتمنى لك كجد عكنا عمى رٌدىـ، 

نٍّ َِل ثُِس٥ْ ُٝٮٍّةً ] كقاؿ عمى جية التٌفجع:
َ
دت أىؿ دأنصاران كأعكانان، لر  :أم ؛[80]ىكد:  [لَْٮ أ

دكف اإلقداـ عميو، أك لك أجد ممجأن ألجأ كأنضكم إليو مف قبيمة أك يالفساد، كمنعتيـ عف ما ير 
بسبب  ؛عشيرة تؤازرني ضٌد البغي كالفساد، كىذا يدؿ عمى أف لكطان كاف في غاية القمؽ كالحزف

 .(3)إقداـ أكلئؾ األكباش عمى ما يكجب الفضيحة في حٌؽ أضيافو

 ة لمظالميف، كالنجاة لممؤمنيف:عادلالخامسان: النياية 
 بعد  يعجؿ ليـ العقاب إالٌ  بعد إنذار، كأالٌ  يعذب قكمان إالٌ أالٌ  اقتضت عدالة اهلل 

مياؿ، كىذا ما فعمو نبي اهلل لكط  رشاد كا  ، فإنو كبخيـ كأنكر  نيٍصحو كا  مع قكمو أىؿ سدـك
حشة، كذلؾ أعظـ تجريمان كأكبر إثمان عمييـ بشدة فعمتيـ القبيحة الشنيعة التي يعممكف أنيا فا

كمعصيةن، لدرجة أنيـ كانكا يفعمكف ىذه الفاحشة جياران نياران، كال يستتركف مف بعضيـ بعضان، 
 .(4)عتكان منيـ كتمردان 

ْو آوِي إََِل رُْز٨ٍ َمِؽيؽٍ ] قاؿ تعالى:
َ
نٍّ َِل ثُِس٥ْ ُٝٮٍّةً أ

َ
[ كبعدما كصؿ الحد 80]ىكد:  [َٝةَل لَْٮ أ

سبيبلن لمٌردع كاإلرىاب إال  ة محاكلة االعتداء عمى مف ىـ في ضيافتو، لـ يجد لكط لدرج
ظيار الغضب كالٌضجر مف مكقؼ قكمو، كاستمرارىـ في غٌييـ،  عجزه عف دفعيـ، ك الٌتيديد كا 

                                           

 .4/1914( انظر: في ظبلؿ القرآف، قطب، ج1)
 .6579/ 11الخكاطر، الشعراكم، ج-فسير الشعراكم( انظر: ت2)
 .119/ 12( انظر: التفسير المنير، الزحيمي، ج3)
 .6/ 20، جالمرجع السابؽ( انظر: 4)
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و ، كنتعمـ مف ذلؾ أف المؤمف إذا كاف يشعر بأنٌ (1)فتمنى لك كجد عكنان عمى رٌدىـ كمنعيـ
، ؿ الباطؿ، فبل بأس عميو مف أف يستعيف بغيره لنصرة الحؽ، كما فعؿ لكط أماـ أى ضعيؼه 

 فقد تمٌنى أف يككف معو مف يصٌدىـ عف فعمتيـ. 

الذم ال  في كربتو كشدتو أنو يأكم إلى ركف شديد، ركف اهلل  كغاب عف لكط 
لكط لقد كاف  ىرحمة اهلل عمكىك يتمك ىذه اآلية: }  يتخمى عف أكليائو، كما قاؿ رسكؿ اهلل

 .(2)!يأكم إلى ركف شديد{

َٟ ]قاؿ تعالى:  ْ َٟ ٨َْ٣ يَِى٤ُٮا إحَِل ِ [ كتأتي نجدة السماء، كتفتح 81]ىكد: [ ٝةلُٮا ية لُٮُط إ٩ٍِّة رُُق٢ُ َرّب
لمكط أبكاب الفرج، عمى حيف تنزؿ عمى القكـ صكاعؽ اليبلؾ، كمف عجب أف تأتي ىذه القكل 

الذيف ظف أنيـ ف يريد الدفاع عنو، كالحماية لو، الٌضيؼ الرىيبة مف مكطف الضعؼ الذم كا
   (.3)أيدم ىؤالء القـك اآلثميف، ىـ مطمع ىذه النجدةفي كقعكا لقمة سائغة 

ٍٓ ٨َِ٦ّ ال٤ٍّي٢ِْ َوًَل ي٤َْذَ ]قاؿ تعالى:  ُْ َٟ ثِِٞ ِ٤٬ْ
َ
ْْسِ ثِأ

َ
َٟ َٚأ ْ ْ إحَِل َٟ ٨َ٣ يَِى٤ُٮا ِ ْ يَةلُٮُط إ٩ٍِّة رُُق٢ُ َرّب ِْٛخ َٝةلُٮا

َوةَبُ٭٥ْ 
َ
َٟ إ٫ٍُّ٩ِ ُمِىيجَُ٭ة ٦َة أ دَ

َ
َظٌؽ إًِلٍّ اْمَؿخ

َ
عنو الضٌر، فعٌرؼ   [ ككشؼ اهلل81]ىكد:  [٦ِ٪ُس٥ْ أ

ٌنا رسؿ ربؾ جئنا إلىبلكيـ، فاخرج  إليو المبلئكة كقالكا: ال عميؾ فإنيـ ال يصمكف إليؾ بسكء، كا 
كع فمو مف العذاب حٌصة، كمف أنت كقكمؾ مف بينيـ، كاعمـ أٌف مف شاركيـ في عمميـ بن

ف العقكبة الحقة بيا، مدركة  جممتيـ امرأتؾ التي كانت تدؿ القـك عمى الممؾ لفعمة الفاحشة، كا 
  (.4)ليا

ؿِيٍت ] َٞ ِ جُْط ث ٣َحَْف الىَّ
َ
جُْط خ َِٔؽ٥ُ٬ُ الىَّ بعد ما  سؤاؿ إلنعاش نفس لكط  ؛[81]ىكد:  [إِنٍّ َمْٮ

 تأكيده، فيك قريب مع مطمع الصباح، ثـ يفعؿ اهلل ذاؽ مف المعاناة، لتقريب المكعد ك 
  (5)التي تمناىا فاعمو!  ما لـ تكف قكة لكط  -بقكتو -بالقـك

ٮد]قاؿ تعالى:  ٌُ ٪ ي٢ٍ ٦ٍّ ٤َيَْ٭ة ِظَضةَرةً ٨ِ٦ّ ِقّضِ َٔ ْؿ٩َة  َُ ٦ْ
َ
٤َْ٪ة َٓلحِلََ٭ة َقة٤ََِٚ٭ة َوأ َٕ ْمُؿ٩َة َص

َ
ة َصةء أ ٍّ٧َ٤َٚ] 

بالعذاب عند طمكع الشمس، كنفذ قضاؤه في قـك لكط، جعؿ  اهلل  [ "فمما جاء أمر82]ىكد: 

                                           

 .119/ 12( انظر: التفسير المنير، الزحيمي، ج1)
 ]حديث صحيح[..7934: رقـ الحديث14/306مسند أنس بف مالؾ،  البزار، البحر الزخار، مسند (2)
 .1180/ 6انظر: التفسير القرآني لمقرآف، الخطيب، ج( 3)
 .149/ 2( انظر: لطائؼ اإلشارات، القشيرم، ج4)
.1915/ 4( انظر: في ظبلؿ القرآف، قطب، ج5)
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ديارىـ كىي قرل سدكـ عالييا سافميا، كخسؼ بيـ األرض، كأمطر عمييـ حجارة مف طيف 
َٟ ] متحجر، منظـ متتابع، معممة لمعذاب، ِ ِٔ٪َْؽ َرّب [ عمييـ عبلمة خاصة 83د: ]ىك  [ُمَكٮ٦ًٍَّح 

ةل٧َِِّي ثِجَِٕيؽٍ َو٦َة ]، في خزائنو :أم ؛عند ربؾ ٍّْ [ كليست ىي مف الكفار 83]ىكد:  [ِِهَ ٨َِ٦ ا٣
قريش كنحكىـ بمكاف بعيد، فيي تشمؿ كؿ ظالـ، كيمركف عمى تمؾ الديار في  :أم ؛الظالميف

 .(1)األسفار، كيشاىدكف آثار الدمار كالخراب، سكاء في الميؿ أك في النيار"
جميع الظالميف، سكاء مف يظمـ يمحؽ  اهلل  فعقابيميؿ كال ييمؿ،  اهلل  إفٌ  الخَلصة:

نفسو باستباحة ىذه الفاحشة أك كؿ ظالـ لنفسو حينما يستبيح معصية الرسكؿ بعدـ اتباع ما 
 جاء بو مف الحؽ، كعمى المرء أف يختار ما يريد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 .1063/ 2( التفسير الكسيط، الزحيمي، ج1)
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 المطمب الرابع
 دعكة يكسؼ 

 كفيػػػػػػػػػػػػو:

 و:ل أكالن: محنة كيد أخكة يكسؼ 
نساف كحرصو عمى حٌب الذات كالظفر بكؿ مغانـ الحياة الدنيا؛ يتسٌبب اإلضعؼ  إفٌ 

في أف يقع في أحكاؿ ال تتٌفؽ مع أصكؿ األخبلؽ، كال تنسجـ مع الطبائع السكٌية، كما حدث مع 
 . (1)كالحسد كالتآمر الدنيء؛ حيث كانت تصٌرفاتيـ مثبلن غريبان في الكيد أخكة يكسؼ 

ثِح٪َة ٦ِ٪ٍّة]قاؿ تعالى: 
َ
َظتَّ إَل أ

َ
ُػٮهُ أ

َ
ُٙ َوأ ْ حَلُٮُق [ ىذه ىي المحنة 8]يكسؼ:  [إِذْ َٝةلُٮا

ْىجَحٌ ]مع أنيـ  بمحبة أبييـ الزائدة لو كألخيو إخكتو حيف شعر األكلى ليكسؼ  ُٔ
أم ؛ [

جماعة ذكك عدد، يقدركف عمى النفع كالضر، بخبلؼ الصغيريف، كىذا باعتقادىـ خطأه كخركجه 
جِّيٍ ]قاؿ تعالى: لصكاب، عف ا اَلٍل ٦َّ ًَ ثَة٩َة ٣َِف 

َ
و يكأخ إًليثاره يكسؼ  ؛[8]يكسؼ:  [إِنٍّ خ

 .(2)عمينا بالمحبة

بِيُس٥ْ ]قاؿ تعالى: 
َ
ة ََي٢ُْ ٣َُس٥ْ وَْص٫ُ أ ًً ْر

َ
ؿَُظٮهُ أ َْ وِ ا

َ
َٙ أ [ كىذا 9]يكسؼ: [اْرُذ٤ُٮا يُٮُق

نفسيـ أكالن أنيـ األجدر بالمحبة، كأنيـ األنفع، ثـ تصكير لمجريمة التي قرركا القياـ بيا، فزٌينكا أل
اندفعكا إلى تدبير الجريمة كتنفيذ القتؿ، أك أف يطرحكه أرضان بعيدةن عف العمراف، فاتفقكا عمى 

ما النفي كتركو في أرض المَّو  أحد األمريف إما القتؿ، كا 
(3) . 

ِْٕؽهِ َٝٮ٦ْةً وةِْلِّيَ ]قاؿ تعالى:  ىكذا ينزغ كيسٌكؿ الشيطاف [ 9]يكسؼ: [َودَُسٮ٩ُٮا ٨ِْ٦ َب
لمنفكس عندما تغضب كتفقد زماميا، كتفقد صحة تقديرىا لؤلشياء كاألحداث، فمٌما غبل في 
صدكرىـ الحقد برز الشيطاف ليقكؿ ليـ: اقتمكا كالتكبة بعد ذلؾ تصمح ما فات! كالتكبة ليست 

جاىبلن غير ذاكر حتى إذا تذكر ندـ، كذلؾ، إنما تككف الخطيئة التي يندفع إلييا المرء غافبلن 

                                           

 .1093/ 2الكسيط، الزحيمي، جانظر: ( 1)
 .38-37/ 2( انظر: صفكة التفاسير، الصابكني، ج2)
 .3805/ 7( انظر: زىرة التفاسير، أبك زىرة، ج3)



60 

كجاشت نفسو بيا، أما التكبة بيذا الشكؿ؛ المعٌدة سمفان قبؿ ارتكاب الجريمة إلزالة معالميا، 
 . (1)فميست بالتكبة، إنما ىي تبرير الرتكاب الجريمة يزينو الشيطاف!

ٮهُ ِِف ]قاؿ تعالى:  ُٞ ْ٣
َ
َٙ َوخ ذ٤ُُٮا يُٮُق ْٞ ٫ُ َبُْٕي ٝةَل ٝةن٢ٌِ ٦ِ٪ُْ٭٥ْ ًل َت ُْ يةثَِخ اْْلُّتِ ي٤َْذَِٞ َٗ  

٤ِِّٔيَ  يٍّةَرةِ إِْن ٠ُ٪ْذ٥ُْ ٚة [ كضميره كاحده مف بينيـ، يرتعش ليكؿ ما ىـ مقدمكف 10]يكسؼ:  [الكٍّ
قداميـ عمى قتؿ يكسؼ إ، كيخمي ليـ كجو أبييـ، دكف عميو، فيقترح حبلن يريحيـ مف يكسؼ 

 اليبلؾ، إنما يمقيو في الجٌب عمى طريؽ القكافؿ،  لقائو في أرض ميجكرة يغمب فيياإ، كال
 .(2) حيث يرجح أف تعثر عميو إحدل القكافؿ فتنقذه كتذىب بو بعيدان 

، كآخر يقترح ؛ فأحدىـ يريد أف ينتقـ منوكبيذا يختمؼ األخكة في أمر يكسؼ 
كىـ بذلؾ تخفيؼ المسألة بإلقائو في الجب؛ ثـ انتيكا إلى أف يكسؼ أحبُّ إلى أبييـ منيـ، 
كأخيو،  يثبتكف حب أبييـ ليـ؛ ككاف ال بٌد ليـ أف يمتمسكا سبب زيادة حيبّْ أبييـ ليكسؼ 

كأخكه كانكا ًصغىاران كماتت أميما؛ كلـ يىعيٍد ليـ إال األب الذم أحسَّ بضركرة أف  فيكسؼ 
يما بما أكدعو يىجتمع فيو تجاىيما حنافي األب كحنافي األـ؛ كألنيما صغاره نجد األب يحنيك عمي

فيو؛ بؿ ىي مسألة  في قمبو مف قدرة عمى الرعاية، كىذا أمر ال دىٍخؿ ليعقكب  اهلل 
 .(3)في القمكب بدكف اختيار ىية أكدعيا اهلل إال

تدارس األخكة فيما بينيـ في أسمـ الطرؽ التي ينجحكف فييا في تنفيذ جريمتيـ، حكؿ 
، فتظاىركا كيفية خداع أبييـ يعقكب  ، كالحاجز الكحيد أماميـ ىكأخييـ يكسؼ 

بمحبتو كمؤانستو ألخذه معيـ، كأظيركا استعدادىـ لمحفاظ عميو، كحمايتو مف أم خطر يمكف 
قناع كالدىـ بسؤاؿو [ كبدؤكا مكرىـ إل11]يكسؼ: [٦ةلٟ ًل دأ٦٪ة لَع يٮقٙ]، (4)أف يحؿ بو

، فيك كاف يستبقي يكسؼ فيو عتب كاستنكار، كاستجاشة مشاعره لمقبكؿ بتسميميـ يكسؼ 
 ألنو يحبو كيخشى عميو  ؛كالجيات الخمكية التي يرتادكنيا معو كال يرسمو معيـ إلى المراعي

أال يحتمؿ الجك كالجيد الذم يحتممكنو كىـ كبار، ال ألنو ال يأمنيـ عميو، فمبادرتيـ لو بأنو ال 
الخاطر كمف ثـ يفقد إصراره  يأتمنيـ عمى أخييـ كىك أبكىـ، مقصكد بيا استجاشتو لنفي ىذا

                                           

 .1973/ 4( انظر: في ظبلؿ القرآف، قطب، ج1)
 .1974/ 4، جالمرجع السابؽ( انظر: 2)
 .6865-6864/ 11الخكاطر، الشعراكم، ج-( انظر: تفسير الشعراكم3)
 .1095/ 2( انظر: التفسير الكسيط، الزحيمي، ج4)
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أم: قمكبنا لو صافية ال  ؛[11]يكسؼ: [ِإَو٩ٍّة َْلُ جَلةِوُعٮنَ ]عمى احتجاز يكسؼ، ثـ قالكا لو: 
 .(1)يخالطيا سكء

وَْظيْ٪ة إحَِل٫ِْ تَلُجَّجِئَ٪ٍّ ]قاؿ تعالى: 
َ
يةثَِخ اْْلُّتِ َوأ َٗ ٤ُٮهُ ِِف  َٕ ْن ََيْ

َ
ٮا أ ُٕ ِْمَ

َ
ة ذ٬ََجُٮا ث٫ِِ َوأ ُ٭٥ْ ٧َ٤ٍَّٚ

ُؿونَ  ُٕ ْمؿ٥ِْ٬ِ ٬ؾا و٥ْ٬َُ ًل يَْن
َ
عمكه في غيابة الجب، [ كحينما قرركا في النياية أف يج15]يكسؼ: [ثِأ

قريب مف  قرركا تركو فإٌف اهلل ليس بتاركو، فرحمة اهلل  إذاأٌنيـ عنيـ،  حيث يغيب 
نو، كيبشره مظمكمان حتى ينصره، كال مبتمىن حتى يسٌمي قمبو كيطمئ المحسنيف، فبل يدع 

بالسبلمة، فأليـ يكسؼ أنو سينجك مما ىك فيو، كأنو سينصره عمييـ، كأنو سيكاجييـ كيخبرىـ 
بسكء ما أقدمكا عمى فعمو بحقو كيكبخيـ عمى ما صنعكا، كسيككنكف تحت قيره كسمطانو، كىـ 

 .(2)الذم استضعفكه كأىانكه ال يدركف أنو يكسؼ 

ىـ بأربعة أدلة عمى كذبيـ، أكليا تتضح في قكلو كحينما رجعكا إلى أبييـ، ينكشؼ أمر 
ِٔنةًء َحج١ُْٮنَ ]تعالى:  ثة٥ْ٬ُ 

َ
حتى ال ينكشؼ  ؛[، فقد أتكا في ظبلـ الميؿ16]يكسؼ:  [وَصةُؤ أ

 قناعيـ الزائؼ الممكه بتمؾ الدمكع الكاذبة، تمؾ الدمكع التي تعٌد دليبلن ثانيان عمى كذبيـ، فيـ
ثـ ينكشؼ  حزنيـ عمى أخييـ؛ ليككف ذلؾ مف باب اقناع الكالد، يبككف بكاءن متصٌنعان ليظيركا

٩َْخ ث٧ُِْؤ٨ٍِ٦ جَلة َولَْٮ ٠ُ٪ٍّة وةدِرِّيَ ]بقكليـ:  أمرىـ أيضان 
َ
ف ك [، كلك أنيـ صادق17]يكسؼ: [َو٦ة خ

ما خطر بباليـ أف يتيمكا أباىـ بعدـ تصديقو، كلكنيـ فعمكا ذلؾ ألنيـ ال يقبمكف شيادتيـ فيما 
 [وَصةُءوا لََع ٧َِٝيِى٫ِ ثَِؽٍم ٠َِؾٍب ]يف أنفسيـ، ثـ يكشفو الدليؿ الرابع، قاؿ تعالى: بينيـ كب
 [،18]يكسؼ: 

مف ابنو أك أخيو المقتكؿ، ثـ  عينان، أك رأسان  كىؿ يستطيع كلٌى الدـ أف يحمؿ إصبعان، أك
ذا كاف الذئب قد اعتدل ع بيف يديو، كيعرضيا عمى األنظار؟ يطكؼ بيا، كيقمبيا مى يكسؼ كا 

  كما زعمكا، فبل بٌد أف يككف ىناؾ أثر عمى القميص يدٌؿ عمى ذلؾ، كلكف القميص الذم
مف ىذا، ككشؼ  جاؤكا بو، يقاؿ بأنو كاف سميمان لـ يمٌسو أم ذئب، كليذا عجب يعقكب 

 .(3)حيمتيـ

                                           

 .1974/ 4ج( انظر: في ظبلؿ القرآف، قطب، 1)
 .224/ 12( انظر: التفسير المنير، الزحيمي، ج2)
 .1246-1245/ 6( انظر: التفسير القرآني لمقرآف، الخطيب، ج 3)
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ردان عمى ىذا الببلء المتسبب بو أقرب الناس إليو سكل الصبر،  كلـ يجد يعقكب 
ٮنَ ] تعالى:قاؿ  ُٛ ةُن لََعَ ٦َة دَِى َٕ ُ ال٧ُْْكذَ أم: سأصبر عمى ىذه  ؛[18]يكسؼ:  [ََٚىَْبٌ َِمِي٢ٌ َواّللٍّ

المحنة صبران جميبلن، كأستعيف باهلل عمى ذلؾ، فكعد مف نفسو ىذا األمر كشكى إلى خالقو في 
ِ ]قكلو:  ـِِْن إََِل اّللٍّ ْم١ُٮ َبّّثِ وَُظ

َ
ف الشككل إلى الخالؽ ال تنافي الصبر أل ؛[86]يكسؼ:  [إِج٧ٍَّة أ

 .  (1)الجميؿ، كألف النبي إذا كعد كٌفى

 ثانيان: محنة الجٌب كبيعو كالرقيؽ:
يخطئ البشر كثيرنا حينما يظٌنكف أٌف تدابيرىـ كخططيـ ال تصطدـ بشيء أقكل منيـ، 

رادتو كتدابيره تحيط بكؿ شيء، كال يت بؿ األقكل عمى اإلطبلؽ، فقدرة اهلل  حقؽ أمر في كا 
ألنو القابض  ؛الككف إال بمراده، فإرادتو ىي النافذة، كمشيئتو ىي الغالبة، كتدبيره ىك المحكـ

لمتخمص منو نيائيان ،  المييمف عمى مقاليد السماكات كاألرض، كىكذا خٌطط إخكة يكسؼ 
 .(2)ىك اإللو القادر المنٌفذ لما يريد  ألف اهلل ؛فباؤكا بالخيبة كالفشؿ

ُٗاَلٌم ]عالى: قاؿ ت ى ٬ََؾا  دََْل َدلَْٮهُ َٝةَل يَةبُْْشَ
َ
رَْق٤ُٮا َوارَِد٥ْ٬ُ َٚأ

َ
]يكسؼ: [وََصةَءْت َقيٍّةَرةٌ َٚأ

في الجب كترككه كانصرفكا لشأنيـ، جاءت إلى ذلؾ  فبعد أف ألقى األخكة بيكسؼ  [ 19
فكجد بئران، فأدلى دلكه  المكاف قافمة مف المسافريف، فأرسمكا كاردىـ ليبحث ليـ عف ماء ليستقكا،

 .(3)، فمما خرج كرآه فرح بو كقاؿ: يا بشرل ىذا غبلـفيو، فتعمؽ بو يكسؼ 
رساؿ الدلك في البئر تدبير خفي مف اهلل   ، كتيسير كلطؼ بعبده كمجيء القافمة كا 
عميـ بكؿ شيء في ىذا  ألف اهلل  ؛، إلنقاذه مف المكت أك اليبلؾ في البئريكسؼ 

رادتوالككف، كمد  . (4)بر ما يراه خيران عمى كفؽ حكمتو كا 
ًح ] َٔ ة ٌَ ِ وهُ ث َْسَّ

َ
 يكسؼ  ذلؾ الكارد كبعض أصحابوفقد أخفى [ 19]يكسؼ: [َوأ

مف االبتذاؿ  عف بقية القافمة زاعميف أنَّو بضاعة استبضعكىا، كاهلل يعمـ ما يفعمكنو بيكسؼ 
ِ ]كالبيع، ال يخفى عميو مف عمميـ شيء،  ْوهُ ث ُْٕؽوَدةٍ َوََشَ  [ 20]يكسؼ:  [ س٨ٍ٧ََ ََبٍْف َدَرا٥َِ٬ ٦َ

ٍـّا٬ِِؽي٨َ ]، -دراىـ سيمة العد لقمَّتيا-ثـ باعكه بمصر بثمف زىيد  [ 20]يكسؼ: [َواَك٩ُٮا ذِي٫ِ ٨َِ٦ ال
و ليس لحرصيـ عمى التخمص منو سريعنا، فقد عممكا مف حالو أنٌ  ؛ككانكا مف الزاىديف فيو

                                           

 .395( انظر: تيسير الكريـ الرحمف، السعدم، ص: 1)
 .1098/ 2( انظر: التفسير الكسيط، الزحيمي، ج2)
 .332/ 7( انظر: التفسير الكسيط، طنطاكم، ج3)
 .231/ 12: التفسير المنير، الزحيمي، ج( انظر4)
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بو حتَّى ال يبقى معيـ  مف أىمو، كىذا مف تماـ فضؿ اهلل بمممكؾ، كخافكا عمى أنفسيـ 
 .(1)طكيبلن 

ْو َجذٍِّؼَؾهُ ]قاؿ تعالى: 
َ
٪َة أ َٕ َٛ ْن َح٪ْ

َ
َََٔس أ ْزؿِِِم ٦َسَْٮاهُ 

َ
د٫ِِ أ

َ
ِي اْمََتَاهُ ٨ِْ٦ مِْْصَ ًِلْمَؿأ َوَٝةَل اَّلٍّ

ا مف مصر، قد ضٌمو  أٌف الرجؿ الذم اشتراه -أيضان - [  كمف فضؿ اهلل 21]يكسؼ:  [َودَلً
ى تربيتو، كتنشئتو، إليو، كاتخذه ابنان لو، حيث لـ يكف لو كلد، كدعا امرأتو إلى أف تكرمو، كتتكلٌ 

 . (2)كأٌمان مكاف أبكيو في مصر أىبلن لو بدالن مف أىمو، كأبان  عمى أنو ابنيا، كىكذا يجد يكسؼ 
رْ ]قاؿ تعالى: 

َ
َٙ ِِف اِْل ٪ٍّة حِلُٮُق ٍّ١٦َ َٟ ِ َظةدِيرِ َوَكَؾل

َ
وِي٢ِ اِْل

ْ
٫ُ٧َِّ٤ ٨ِْ٦ دَأ َٕ ]يكسؼ: [ِض َوجِلُ

في األرض منذ الٌمحظة األكلى التي دخؿ فييا بيت  ليكسؼ  [ كىكذا قد مٌكف اهلل 21
ؤل  عزيز مصر ليحيا حياة طيبة، كليعممو اهلل  تأكيؿ الحديث، بأف ييبو القدرة عمى تفسير الرُّ

، فسيعرفكف أف مرادىـ قد خاب، كأٌف ؿ إليو يكسؼ كاألحبلـ؛ كلك نظر إخكتو إلى ما كص
مراد اهلل قد غمب، بإكراـ يكسؼ 

(3) . 
٧ًْ٤ِٔة]قاؿ تعالى:  هُ آدَحْ٪َةهُ ُظ٧ً١ْة َو ُمؽٍّ

َ
َٖ أ ة ث٤ََ  ا بمغ يكسؼ سفٌ كلمٌ  [ 22]يكسؼ:  [َول٧ٍَّ

َٟ جَنْـِي ال٧ُْْعِكجِّيَ ] الفيـ كالعمـ، الرشد أعطاه اهلل  ِ [  فبل ينطبؽ عمى 22ؼ: ]يكس [َوَكَؾل
ٍسف، كىذا يكسؼ كحده؛ بؿ عمى كؿ مىٍف يحسف استقباؿ قىدىًر اهلل  ؛ يعطيو اهلل ثمرة ىذا الحي

 .(4)حاؿ عظماء الدنيا كميـ

 ثالثان: محنة امرأة العزيز، ككيد نسكة القصر:
نصؼ الجماؿ، فكاف بيي الطمعة، جميؿ الكجو، جذاب  يكسؼ  لقد كىب اهلل 

حسف القامة كالييئة، كمف شدة ىذا الجماؿ افتتنت بو مف كانت مف المفترض أف  الشخصية،
 .(5)تككف بمثابة األـ المربية، فافتتنت بو امرأة عزيز مصر

ثَْٮاَب َوَٝة٣َْخ ٬َيَْخ ]قاؿ تعالى: 
َ
ِخ اِْل َٞ ٍّ٤ َٗ ِْٛك٫ِ َو َوَراَوَدد٫ُْ ا٣ٍِِّت ٬َُٮ ِِف ثَحْذَِ٭ة َخ٨ْ َج

 َٟ َ الدعكة السافرة الجاىرة ال تككف أكؿ دعكة مف المرأة، إنما تككف ىي  [ ىذه23]يكسؼ: [ل
الدعكة األخيرة، كقد ال تككف أبدان إذا لـ تضطر إلييا المرأة اضطراران، كالفتى يعيش معيا كقكتو 

                                           

 .237/ 1( انظر: المختصر في تفسير القرآف الكريـ، جماعة مف عمماء التفسير، ج1)
 .1249/ 6( انظر: التفسير القرآني لمقرآف، الخطيب، ج2)
 .6899/ 11الخكاطر، الشعراكم، ج-( انظر: تفسير الشعراكم3)
 .6902-6901/ 11( انظر: المرجع السابؽ، ج4)
 .1101/ 2( انظر: التفسير الكسيط، الزحيمي، ج 5)
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كفتكتو تتكامؿ، كأنكثتيا ىي كذلؾ تكمؿ كتنضج، فبل بد مف كجكد إغراءات عديدة خفيفة لطيفة، 
 .(1)ة الغميظةقبؿ ىذه الدعك 

ِ ]قاؿ تعالى:  ةذَ اّللٍّ َٕ أرادت أف تسكقو بجماليا، كسمطانيا،  [ 23]يكسؼ:  [َٝةَل ٦َ
مع ككنو شابان  كتمٌطفيا بو، كاستدعائيا لو، كعرض نفسيا عميو، كمع ىذا كٌمو فإٌف يكسؼ 

٦َٕةذَ ]: في ذركة شيكتو اعتصـ بدينو، كاستمسؾ بمركءتو، فمـ يقبؿ ىذه الدعكة اآلثمة، قائبلن 
 ِ ْظَك٨َ ٦َسَْٮايَ ]، كالتجاءن إليو لدفع ىذا المكركه عٌني، عياذان باهلل  :أم؛ [اّللٍّ

َ
 إ٫ٍُّ٩ِ َرّٕلِ أ

، كتعدٍّ لحدكده، ىك خيانة كفكؽ شناعة ىذا الفعؿ ككنو عصيافه هلل  [ 23]يكسؼ: [
نكاره إلحساف ىذا السيد الذم رباه، كأحسف مثكاه،  ةل٧ُِٮنَ  إ٫ٍّ٩ُِ ]لممركءة، كا  ٍّْ ٤ُِط ا٣ ْٛ ]يكسؼ: [ًَل ُح

[ الذيف يعتدكف عمى حقكؽ الناس، فيخكنكف األمانة فيما اؤتمنكا عميو، أك يجحدكف نعمة مف 23
 . (2)كاف ليـ نعمةه كفضؿه عمييـ

ْخ ث٫ِِ ]قاؿ تعالى:  ْؽ ٧٬ٍَّ َٞ [ بمعنى قصدت مخالطتو في ىذه الخمكة 24]يكسؼ:  [َو٣َ
 بمعنى أنو قصد دفعيا عف نفسو، كلـ يميؿ إلييا.[ 24]يكسؼ: [ثِ٭ة و٥٬ٍََّ ]، (3)التي أرادتيا

ى ثُؿ٬َْةنَ ]قاؿ تعالى: 
َ
ْن َرأ

َ
فمٌما أف رأل برىاف ربو الذم نبض في  [ 24]يكسؼ: [لَْٮًَل أ

 . (4)ضميره كقمبو، بعد لحظة الضعؼ الطارئة، عاد إلى االعتصاـ كرفض الكقكع في الفاحشة
كقدـ الزكج إلى القصر، كتسابؽ االثناف إلى الباب، يكسؼ كحدثت المفاجأة المخجمة، 

 أثناء ىربو، كمٌزقت قميصو مف  في يريد الفرار، كىي تريد أف تمنعو مف الخركج فمحقتو
ـاُء ٨ْ٦َ ]الخمؼ، كلحظة دخكؿ الزكج إلييما بادرت ىي إلى االفتراء عميو، قائمةن لزكجيا:  ٦ة َص

ً إًِلٍّ  َٟ ُقٮءا ِ٤٬ْ
َ
راَد ثِأ

َ
حِل٥ٌ أ

َ
ؾاٌب أ َٔ ْو 

َ
ْن يُْكَض٨َ أ

َ
[  فإنو يستحؽ إما السجف أك 25]يكسؼ:  [أ

َِْٛس ]مدافعان عف نفسو:  التعذيب المؤلـ، فقاؿ يكسؼ  ٨ جٍّ َٔ ]يكسؼ: [َٝةَل ِِهَ َراَوَددِِْن 
٤٬َِْ٭ة]، (5)[26

َ
صبيِّا مف أىميا يتكمـ في  جعؿ اهلل فقد  [ 26]يكسؼ: [وََم٭َِؽ َمة٬ٌِؽ ٨ِْ٦ّ أ

 ؛[26]يكسؼ:  [إِْن ََكَن ٧َِٝيُى٫ُ ُٝؽٍّ ٨ِْ٦ ُرج٢ٍُ ََٚىَؽَْٝخ و٬ََُٮ ٨َِ٦ ا٣ََْكذِبِّيَ ] لميد، فشيد بقكلو:ا
                                           

 .1980/ 4( انظر: في ظبلؿ القرآف، قطب، ج 1)
 .1254-1253/ 6( انظر: التفسير القرآني لمقرآف، الخطيب، ج 2)
 .160/ 3( انظر: أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ، البيضاكم، ج3)
 .1982/ 4( انظر: في ظبلؿ القرآف، قطب، ج4)
 .1102/ 2ظر: التفسير الكسيط، الزحيمي، ج( ان5)
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إف كاف قميصو شيؽَّ مف أمامو فذلؾ قرينة عمى صدقيا؛ ألنيا كانت تمنعو مف نفسيا، كىك  :أي
ةدِرِّيَ  ِإَوْن ََكَن ٧َِٝيُى٫ُ ُٝؽٍّ ٨ِْ٦ ُدثٍُؿ ١َََٚؾثَْخ ]بذلؾ كاذب،  ف كاف  [ 27]يكسؼ:  [و٬ََُٮ ٨َِ٦ الىٍّ كا 

قميصو شيؽَّ مف خمفو فذلؾ قرينة عمى صدقو؛ لككنيا كانت تيراًكده كىك ىارب عنيا، كىي بذلؾ 
 . (1)كاذبة

ي٥ٌ ]قاؿ تعالى:  ِْ َٔ ى ٧َِٝيَى٫ُ ُٝؽٍّ ٨ِْ٦ ُدثٍُؿ َٝةَل إ٫ٍُّ٩ِ ٨ِْ٦ ٠َيِْؽُك٨ٍّ إِنٍّ ٠َيَْؽُز٨ٍّ 
َ
ة َرأ ٍّ٧َ٤َٚ] 

، برؤية العزيز شٌؽ القميص مف الخمؼ، كمع ذلؾ اكتفى [  ثبتت براءة يكسؼ 28]يكسؼ: 
، كالكيد: فعؿ شيء في صكرة غير العزيز بمكـ زكجتو بأف اٌدعاءىا عميو مف كيد النساء

نو قميؿ الغيرة، فمـ إالعزيز كاف قد أكتي حممان، كقيؿ مقصكدة لمتكصؿ إلى مقصكد، كيظير أف 
ْٔؿِْض ] عقاب ليا، بؿ اكتفى بأف حكـ عمييا، كاتيميا بالكيد كتدبير الشر،يسارع إلى  َ

ُٙ أ يُٮُق
َِهِّيَ  ِٟ ٠ُ٪ِْخ ٨َِ٦ اْْلَة ِٟ إ٩ٍِّ ِ ٩ْج ِْ٘ٛؿِي َِّلَ  [ ثـ أمر يكسؼ 29]يكسؼ:  [َخ٨ْ ٬ََؾا َواْقذَ

كجتو عدـ مؤاخذتيا بذلؾ، كبالكٌؼ عف إعادة الخكض فيو، كأمر ز  :أم باإلعراض عما رمتو بو؛
 .(2)ظممان بالجرأة كاالعتداء عمييا  باالستغفار مف ذنبيا، باتياميا يكسؼ

 كعمى الرغـ مف أٌف ىذه الحادثة كانت في دائرة ضيقة، ال تتعدل المرأة، كيكسؼ 
كزكجيا، إال أنو سرعاف ما انتشر الخبر كصار حديثان دائران عمى األلسنة، أقرب إلى اإلشاعة 

ا كقد عالج العزيز المكضكع بيدكء كسريو تامة، إال أٌف النساء ىف أكثر منو إلى الحقيقة، ىذ
الناس بحثان عف أسرار البيكت، كأقدرىف عمى فتح مغالقيا ككشفيا، كىا ىي ذم امرأة العزيز 

، مضغة في ألسنة نساء المجتمع، ممف ىٌف عمى مداناة تصبح ىي كفعمتيا مع يكسؼ 
َا٬َة ِِف َوَٝةَل نِْكٮَةٌ ِِف ]كقرب منيا،  ََ َ٭ة ُظجًّة إ٩ٍِّة ٣َ َٛ َ٘ ِك٫ِ َْٝؽ َم ْٛ ٨ جٍّ َٔ َٕـِيـِ دَُؿاوُِد َذذَة٬َة  ةُ ا٣ْ

َ
 ال٧َِْؽي٪َحِ اْمَؿأ

جِّي اَلٍل ٦َّ ًَ
٭ة ][  ىكذا يتحرؾ الخبر، كتتحرؾ معو التعميقات المناسبة لو30]يكسؼ: [ َٛ َ٘ َْٝؽ َم

الٍل ٦ُجِّيٍ ]و، [ أم مؤل قمبيا حٌبان، كاستكلى عمي30]يكسؼ:  [ُظجًّة ًَ ا٬ة ِِف  ََ ]يكسؼ:  [إ٩ٍِّة ٣َ
[ إنيا الفضيحة قد أخذت تتحرؾ بسرعة في المجتمع، فاليكـ تككف حديث نساء الحاشية، 30

كما حكليا، كغدان ستككف حديث الببلد كميا، فبلبد إذان مف تدبير يمسؾ ىذه الفضيحة، أك يخفؼ 
اٌل أفمت الزماـ كساءت العاق  . (3)بةمف انطبلقيا، كا 

                                           

 .238/ 1( انظر: المختصر في تفسير القرآف الكريـ، جماعة مف عمماء التفسير، ج1)
 .258/ 12( انظر: التحرير كالتنكير، ابف عاشكر، ج2)
 .1266/ 6( انظر: التفسير القرآني لمقرآف، الخطيب، ج3)



66 

رَْق٤َْخ إحَِلْ٭٨ٍِّ ]قاؿ تعالى: 
َ
َْٕخ ث١ْ٧َِؿ٨ِ٬ٍِّ أ ة َق٧ِ [ أقامت ليٌف مأدبة في 31]يكسؼ: [٧َ٤ٍَّٚ

قصرىا، كذلؾ ال يككف إال لمنساء ذكات الطبقة العالية، كىٌف متكئات في ىذه المأدبة، آتت كؿ 
لحظة انشغاليٌف بتقطيع ما  كاحدة منيف سكينان يستعممنيا في أكؿ ما قٌدـ ليٌف مف الضيافة، كفي

٤َيْ٭٨ٍِّ ]بأيدييٌف مف الطعاـ،  َٔ ردان عمى ما  نادت عمى يكسؼ  [31]يكسؼ: [َوٝة٣َِخ اْػُؿْج 
ْزََب٫َ٩ُْ ]نوي عمييا مٍ كٌف يقي 

َ
ْح٪٫َُ أ

َ
ة َرخ يِْؽَحُ٭٨ٍّ ][ بيتف لطمعتو كدىشف، 31]يكسؼ: [٧َ٤ٍَّٚ

َ
٨َْٕ خ ٍُّ  [َوَر

قيٍمفى بدىشة: جرحف أيدييف با :أم ؛[31]يكسؼ:  ِ ٦ة ]لسكاكيف لمدىشة المفاجئة، كى ظةَش ّلِلٍّ
ٌٟ ٠َؿِي٥ٌ   .(1)[31]يكسؼ: [٬ؾا بََْشاً إِْن ٬ؾا إًِلٍّ َم٤َ

 كرأت المرأة أنيا انتصرت عمييٌف لدىشتيٌف بجمالو مثميا، فقالت بثقة المرأة المنتصرة:

ِي ل٧ُْذُجٍِِّن ذِي٫ِ ] ِك٫ِ ]يؼ انبيرتٌف بو، [ فانظرف ك32]يكسؼ: [َٚؾ٣ُِس٨ٍّ اَّلٍّ ْٛ ٨ جٍّ َٔ ْؽ َراَودد٫َُّ  َٞ َو٣َ
َْٕى٥َ  َو٣َه٨ِ ٥ٍّْ٣ ][ كلقد بيرني مثمكف فراكدتو عف نفسو فطمب االعتصاـ، 32]يكسؼ:  [َٚةَقَذ

ِٗؿِي٨ ة ٢ْ ٦َة آُمُؿهُ ٣َحُْكَضََنٍّ َوحَل١َُٮ٩ًة ٨َِ٦ّ الىٍّ َٕ ْٛ [ ثـ تظير سيطرتيا عميو أماميف 32]يكسؼ:  [َح
 . (2)ترل بأسان مف الجير بنزاكتيا األنثكية جاىرة مكشكفة في معرض النساءبحيث ال 

ْوُت إحَِلْ٭٨ٍِّ ]
َ
ٮ٩َِِن إحَِل٫ِْ ِإَوًلٍّ دَْْصِْف َخِّنِ ٠َيَْؽ٨٬ٍُّ أ ُٔ ة يَْؽ َظتَّ إََِلٍّ م٧ٍِّ

َ
ْض٨ُ أ َٝةَل رَّبِ الّكِ

ُز٨ ٨َِ٦ّ اْْلَة٤ِ٬ِّي
َ
 ؛عميو آثر دخكؿ السجف تآمرىفٌ  حينما سمع يكسؼ  [ 33]يكسؼ: [َوأ

، كأف السجف أسيؿ عميو كأىكف مف الكقكع في المعصية، ال يعني ذلؾ أٌف ابتغاء مرضاة اهلل 
 . (3)دخكؿ السجف أمر محبب لديو، بؿ ىك أىكف الضرريف

[ كىكذا تفضَّؿ عميو 34]يكسؼ:  [َٚةْقذََضةَب َْلُ َرب٫َُّ ََْٚصََف َخ٪٫ُْ ٠َيَْؽ٨٬ٍُّ ]قاؿ تعالى: 
الذم خمقو كتكٌلى أمره، فصرؼ عنو كيدىيفَّ كتآمرىٌف عميو؛ الذم تمثؿ في دىٍعكًتيفَّ لو   اهلل

أف يستسمـ ًلمىا دىعٍتو إليو امرأة العزيز، ثـ غيكايتيف لو بالتمميح دكف التصريح، تمؾ الغكاية التي 
جُُس٨ٍّ إِذْ َراَودت٨ٍَّّ ]تمثمت في قكؿ الممؾ مف بعد ذلؾ:  ُْ ِك٫ِ ٨َْ٤ُٝ َظةَش  َٝةَل ٦َة َػ ْٛ ٨ جٍّ َٔ  َٙ يُٮُق

٤َي٫ِْ ٨ِ٦ قٮاء َٔ ٧ِْ٤َ٪ة  َٔ ِ ٦َة  ٤َِٕي٥ُ ][، 51]يكسؼ:  [ّللٍّ ُٓ ا٣ْ ٧ِي [ كىكذا 34]يكسؼ:  [إ٫ٍُّ٩ِ ٬َُٮ الكٍّ

                                           

 .1984/ 4( انظر: في ظبلؿ القرآف، قطب، ج1)
 .1985/ 4( انظر: المرجع السابؽ، ج2)
 .259/ 12( انظر: التفسير المنير، الزحيمي، ج3)
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مف لو ميٍطمؽ السمع كميٍطمؽ العمـ، كال يخفى عميو  مف مىٍكرىٌف، كىك كحده  أنجاه اهلل 
 .(1)في الدعاء شيء أبدان، كيستجيب ألىؿ الصدؽ

ْ اآليَةِت ٣َحَْكُض٪ُ٪٫ٍُّ َظِتٍّ ِظّي]قاؿ تعالى:  ُوا
َ
ِْٕؽ ٦َة َرأ [ 35]يكسؼ:  [ُث٥ٍّ ثََؽا لَُ٭٥ ٨ِ٦ّ َب

، فبعد أف رأكا اآليات الناطقة ببراءتو، كبعد أف بمغ التبجح بامرأة كىذا قمة الظمـ بحقو 
مف أماميٌف أٌنيا مفتكنة بو حقان، كيفتتٌف العزيز أف تقيـ لمنسكة حفؿ استقباؿ تعرضو عمييف ثـ تع

بو ىٌف أيضان، كيغرينو بما يمجأ إلى ربو ليغيثو منو كينقذه، كالمرأة تعمف أيضان أنو إما أف يفعؿ ما 
ما أف يمقى السجف كالعذاب، فيختار السجف عمى ما يؤمر بو مف الفاحشة، كييحكـ  يؤمر بو، كا 

 . (2)عمى تحٌصنو ىذا منيٌف بالسجف

 بعان: محنة السجف كالسٌجاف:را
ْ اآليَةِت ٣َحَْكُض٪ُ٪٫ٍُّ َظِتٍّ ِظّي]قاؿ تعالى:  ُوا

َ
ِْٕؽ ٦َة َرأ  [35]يكسؼ:  [ُث٥ٍّ ثََؽا لَُ٭٥ ٨ِ٦ّ َب

بعد ظيكر البراءة، كالسجف لمبرمء المظمكـ أقسى،  كىذه محنة جديدة يتعرض ليا يكسؼ 
ف كاف في طمأنينة القمب بالبراءة تعزية كسمكل، بنعمة كىبو إياىا مف عمـ  فيعكضو اهلل  كا 

 . (3)لدٌني، بتعبير الرؤيا كبعض الغيب القريب الذم تبدك أكائمو فيعرؼ تأكيمو

ْض٨َ َذذَيَةنِ ]قاؿ تعالى:  ٫ُ الّكِ َٕ سجف معو أف يي  كقٌدر اهلل   [36]يكسؼ: [َوَدَػ٢َ ٦َ
مف السجف، فسأاله عف تفسير ف مف عبيد الممؾ، كانا فيما بعد سبب اإلفراج عنو اثناف آخرا

رؤل خاصة بيـ، فأحدىما رأل في منامو أنو يعصر الخمر، كاآلخر رأل في المناـ أنو يحمؿ 
ٍبزان فكؽ رأسو كتأكؿ الطير منو، قاؿ تعالى:  ِْْٔصُ َْمًْؿا َوَٝةَل اآْلَػُؿ إِّّنِ ]خي َ

َراِّن أ
َ
َظُؽ٧َ٬ُة إِّّنِ أ

َ
َٝةَل أ

 
ْ
ّْم٢ُِ َْٚٮَق َرأ

َ
َراِّن أ

َ
ْْيُ ٦ِ٪٫ُْ أ ٍُّ ُز٢ُ ا٣

ْ
 [ ككبلىما طمب مف يكسؼ 36]يكسؼ:  [ِِس ُػْْبًا دَأ

وِي٫ِ٤ِ إ٩ٍِّة ] تفسير رؤياه، لما كجدكا فيو مف اإلحساف بما يظناف أنو يؤىمو لتفسير الرؤل،
ْ
٩َبِّبْ٪َة ثِذَأ

حتى [ كىذا يدؿ عمى أف اإلحساف أمر معمكـ لكؿ البشر، 36]يكسؼ: [٩ََؿاَك ٨َِ٦ ا٧٣عكجّي
أصحاب النفكس المنحرفة، فكؿ نفس تعرؼ السكء، ككؿ نفس تعرؼ اإلحساف، كلكف الناس 
لى السكء بذاتية أنفسيـ، كلكنيـ لك نظركا إلى مجمكع حركة المتحركيف  ينظركف إلى اإلحساف كا 

                                           

 .6945/ 11الخكاطر، الشعراكم، ج-( انظر: تفسير الشعراكم1)
 .1987/ 4( انظر: في ظبلؿ القرآف، قطب، ج2)
 .1987/ 4( انظر: المرجع السابؽ، ج3)
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في الككف، كنظركا إلى أٌم أمر يتعمؽ بالغير كما يتعمؽ بيـ؛ لىعرفكا أف اإلحساف قىٍدر مشترؾ 
 .(1)ف الجميعبي

٧ٍَّ٤ِِن رٕل إِّّنِ دََؿْكُخ م٤ٍَِّح َْٝٮٍم ًلٍّ يُْؤ٦ِ٪ُٮَن ثةّلل و٥ْ٬َُ ثةآلػؿة ٥ْ٬ُ ]قاؿ تعالى:  َٔ ة  ذل٧١ة م٧ٍِّ
[ بإجابتو ىذه يدليما عمى طريؽ يجعميما بو مف المحسنيف، الذيف يعطييـ 37]يكسؼ: [ََكُِٚؿونَ 

ء تىٍخفى عمى غيرىـ، كىذا يدلُّنا عمى أف المؤمف بعضان مف ًىبىات الخير، فيعممكف أشيا اهلل 
ًخيمىة خير فىٍميي خصكصان الداعية إذا رأل ف ىذه المخيمة فيو ليصؿ إلى خير أكبر؛  نْـّ ي إنساف ما مى

كبذلؾ ال يحتجز الخصكصية لنفسو حتى ال يقطع األسكة الحسنة؛ كلكي ييطًمع العباد في 
شراقاتو، كلذلؾ تجميات اهلل  لمسجينيف أنو ترؾ ًممَّة قـك ال  أكضح يكسؼ  عمييـ كا 
، كال يؤمنكف بالبعث كالحساب ثكابان بالجنة، أك عقابان بما يميؽ اإليماف بو  يؤمنكف باهلل 

 .(2)في النار

تفسير رؤياىما، أخذ يميد لذلؾ بأف يعرفيما بعقيدتو القائمة ب  كقبؿ أف يبدأ يكسؼ
ا األدلة عمى ذلؾ، كىذا شأف الدعاة المصمحيف العقبلء ، كيقيـ ليمعمى عبادة اهلل كحده 

المخمصيف لعقيدتيـ، الغيكريف عمى نشرىا بيف الناس، إنيـ يسكقكف لغيرىـ مف الكبلـ الحكيـ ما 
 . (3)يجعؿ ىذا الغير يثؽ بيـ، كيقبؿ عمييـ، كيستجيب ليـ

ال يعفيو مف ىذه الفرصة لينشر دعكتو بيف السجناء، فككنو سجينان  كينتيز يكسؼ 
تصحيح عقائدىـ الفاسدة، القائمة عمى إعطاء حؽ الربكبية لمحكاـ األرضييف، كجعميـ بالخضكع 

مع صاحبي  ليـ أربابان يزاكلكف خصائص الربكبية، كيصبحكف فراعنة زمانيـ، كيبدأ يكسؼ 
ألف ربو  ؛ابتداءن إلى أنو سيؤكؿ ليـ الرؤلالسجف مف مكضكعيما الذم يشغؿ باليما، فيطمئنيما 

عٌممو عممان لدٌنٌيان خاصان، جزاءن عمى تجٌرده لعبادتو كحده، كتخٌمصو مف عبادة الشركاء، ىك كآباؤه 
 . (4)مف قبمو، كبذلؾ يكسب ثقتيما منذ المحظة األكلى بقدرتو عمى تأكيؿ رؤياىما

ٮَب ]قاؿ تعالى:  ُٞ ْٕ ُْٕخ م٤ٍَِّح آثةنِي إِثْؿا٬ِي٥َ ِإَوْقعةَق َويَ  [ كيكسؼ 38كسؼ: ]ي[َواتٍّجَ
لـ يكف عمى غير ديف التكحيد، فقد كلد مسممان أٌبان عف جد، فيك كما في الحديث الشريؼ: 

مىٍييً } ـى عى اؽى ٍبًف ًإٍبرىاًىي ، اٍبًف الكىًريـً ييكسيؼي ٍبفي يىٍعقيكبى ٍبًف ًإٍسحى ، اٍبًف الكىًريـً ـي، اٍبفي الكىًريـً ـي الكىًري
                                           

 .6949-6948/ 11الخكاطر، الشعراكم، ج-( انظر: تفسير الشعراكم1)
 .6952/ 11( انظر: المرجع السابؽ، ج2)
 .360-359/ 7( انظر: التفسير الكسيط، طنطاكم، ج3)
 .1988/ 4( انظر: في ظبلؿ القرآف، قطب، ج4)
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ـي  ذلؾ أنو كاف مجٌرد متابع لديفو كرثو عف آبائو، بؿ كاف ينظر إلى  ، كلكف ال يعني(1){السَّبلى
لى األدياف التي يديف بيا الممحدكف، الذيف ال يؤمنكف باهلل كال باليـك  الديف الذم يديف بو آباؤه، كا 
اآلخر، فعدؿ عف ىذه األدياف، كتركيا كراء ظيره، كأقبؿ عمى ديف آبائو، ألنو الديف الحٌؽ الذم 

 .(2)لعقبلءيديف بو ا

ْض٨ِ ]قاؿ تعالى:  كبذلؾ يتخذ منيما صاحبيف، كيتحبب إلييما بيذه  [ية وةِظََبِ الّكِ
الصفة المؤنسة، ليدخؿ مف ىذا المدخؿ إلى صمب الدعكة المطمكبة، كىك ال يدعكىما إلييا دعكة 

 ]قاؿ تعالى: مباشرة، إنما يعرضيا قضية مكضكعية: 
َ
ّؿُِٝٮَن َػْْيٌ أ َٛ ْربةٌب ٦ُذَ

َ
أ
َ
ُ الْٮاِظُؽ أ ِم اّللٍّ

ةرُ  ٭ٍّ َٞ لصاحبيو في السجف ما أراد أف يقكلو  ، كىكذا بعد أف قاؿ يكسؼ (3) [39]يكسؼ:  [ا٣ْ
كىما يرغباف بشدة االستماع إلى كممتو التي يقكليا في - ليما مف الدعكة إلى اإليماف باهلل 

قاؿ تعالى: الرؤيا فقاؿ: عف تفسير ىذه  -مما أراه اهلل  -أخذ يكشؼ ليما -تأكيؿ رؤياىما
ِق٫ِ ]

ْ
أ ْْيُ ٨ِ٦ رٍّ ٍُّ ُز٢ُ ا٣

ْ
ة اآلَػُؿ َذيُْى٤َُت َذذَأ ٍّ٦

َ
َظُؽ٧َ٠ُة َٚحَْكِِق َرب٫ٍُّ َْمًْؿا َوأ

َ
ة أ ٍّ٦

َ
[ 41]يكسؼ: [أ

كيبلحظ أنو لـ يقؿ تأكيؿ الرؤيا لكؿ منيما عمى حدة، حتى ال يكاجو الذم سيصمب بيذا الخبر 
قاؿ ليأخذ كؿ منيما بنفسو ما يراه متفقان مع رؤياه،  ؛ؿ رؤياىما معان ألقى إلييما تأكي المزعج، بؿ

ذِيةنِ ]تعالى:  ْٛ ِي ذِي٫ِ تَْكذَ ْمُؿ اَّلٍّ
َ
[ كبقكلو ىذا يكٌكد ليما أٌف ما كشؼ عنو 41]يكسؼ: [ُِِٝضَ اِْل

 . (4)بو، كال راٌد لما قضى اهلل ليما مف تأكيؿ الرؤيا، ىك أمر كاقع، قضى اهلل 
َٟ ]: قاؿ تعالى  ِ ِٔ٪َْؽ َرّب ٫ٍُّ٩ ٩ةٍج ٦ِ٪ُْ٭٧َة اذ٠ُْْؿِِن 

َ
٨ٍّ خ َّ ِي  [ كأكصى 42]يكسؼ: [ َوٝةَل لِّلٍّ

الذم ظٌف نجاتو، بذكر قصتو عند الممؾ الذم سيعمؿ عنده ساقيان، كذكر ككنو الرب بمعنى كلي 
مما األمر كالسيد كالحاكـ كالمشرع، كبذلؾ تككيد لمعنى الربكبية في المصطمح اإلسبلمي، ك 

يبلحظ أف ممكؾ الرعاة لـ يككنكا يدعكف الربكبية قكالن كالفراعنة، كلـ يككنكا ينتسبكف إلى اإللو أك 
اآللية كالفراعنة، كلـ يكف ليـ مف مظاىر الربكبية إال الحاكمية كىي نص في معنى الربكبية، 

يُْةُن ذ٠َِْؿ َرب٫ِِّ ] نْكةهُ النٍّ
َ
ذلؾ الرجؿ عندما تحققت [ كمع كؿ التكصيات نسي 42]يكسؼ:  [َٚد

الرؤيا تنفيذ ما أكصاه بو، فنسي كسط زحمة حياة القصر كمميياتيا كقد عاد إلييا، فنسي يكسؼ 

                                           

خكتو آيات لمسائميف، /أحاديث األنبياءالبخارم، ( صحيح البخارم، 1) قكلو تعالى: لقد كاف في يكسؼ كا 
 .3390: رقـ الحديث 4/151

 .1273/ 6( انظر: التفسير القرآني لمقرآف، الخطيب، ج2)
 .1989/ 4( انظر: في ظبلؿ القرآف، قطب، ج3)
 .1275/ 6( انظر: التفسير القرآني لمقرآف، الخطيب، ج4)
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َٓ ِقجِّيَ ]كأمره كمو،  ٌْ ِ ْض٨ِ ث أف يريىو كيؼ أٌف  [ كقد شاء المكلى 42]يكسؼ:  [٤ََٚجَِر ِِف الّكِ
ضاء حاجتو عمى يد عبد كال سبب ، فمـ يجعؿ قاألسباب جميعيا تنقطع كال يبقى سكل سببو 
كرامو  المخمصيف ينبغي أف يخمصكا  ، فعباد اهلل يرتبط بعبد، ككاف ىذا مف اصطفائو كا 

مف ينقؿ خطاىـ حينما يعجزكف بضعفيـ البشرم في أكؿ  ، كال يدعكف سكاه، فيك لو 
قكه كيمتزمكه بعد فيقيرىـ عميو حتى يعرفكه كيتذكٌ  األمر عف اختيار ىذا السمكؾ، يتفضؿ اهلل 

 .(1)ذلؾ طاعةن كرضىن كحبان كشكقان، فيتـ عمييـ فضمو بيذا كمو
َوَٝةَل ]عميو بأف يجعؿ رؤيا تتسمؿ لمممؾ في منامو يريد تفسيرىا،  ككاف فرج اهلل 

َٓ ُقجْجاَُلٍت ػُ  َِٔضةٌف وََقجْ  ٌٓ ُز٤ُُ٭٨ٍّ َقجْ
ْ
َؿاٍت ِق٧َةٍن يَأ َٞ َٓ َب َرى َقجْ

َ
ُٟ إِّّنِ أ َ٭ة ال٤٧َِْ حَّ

َ
َػَؿ يَةبَِكةٍت يَةخ

ُ
ُْضٍ َوأ

َُْٕبُونَ  ْؤيَة َت ْذذُٮِِن ِِف ُرْؤيَةَي إِْن ٠ُ٪ْذ٥ُْ ل٤ِؿَّ
َ
 أ

ُ
 ؛[ كعندما جمع مف الكينة كالعمماء43]يكسؼ: [ال٧َََْل

ةل٧ِِ ]ليفسركا لو ما رأل، قالكا لو:  َٕ ِ ْظاَلِم ث
َ
وِي٢ِ اِْل

ْ
ْظاَلٍم َو٦َة ََن٨ُْ ثِذَأ

َ
َ٘ةُث أ ًْ َ

]يكسؼ: [ّيَ َٝةلُٮا أ
ما ىي إال شكائب كأخبلط مف الخكاطر كالخياالت تتراءل لمنائـ في عقمو، كال معنى  :أم ؛[44

، فأرسمكه فجاء فقاؿ: يا يكسؼ الصٌديؽ، العالـ  يكسؼقي الخمر أمر ليا، كىنا تذكر سا
يو ما رأل يجعؿ لؾ مخرجان، فقٌص عم الخبير بتفسير األحبلـ: أفتنا في رؤيا الممؾ، لعؿ اهلل 

مف غير لكـ كال عتاب، كمف غير اشتراط لمخركج مف  الممؾ في منامو، فأجابو يكسؼ 
ة ]السجف، قاؿ تعالى:  ثًة َذ٧َة َظَىؽت٥َّْ ََٚؾُروهُ ِِف ُقجج٫ِ٤ُِ إًِلٍّ ٤َِٝياًل ّم٧ٍِّ

َ
َٓ ِقجَِّي َدخ ٮَن َقجْ ُٔ َر ـْ َٝةَل دَ

ُز٤ُٮن
ْ
َٟ  * دَأ ِ ِْٕؽ ذَل ِِت ٨ِ٦ َب

ْ
ة ُُتِْى٪ُٮنُث٥ٍّ يَأ ٦ْذ٥ُْ لَُ٭٨ٍّ إًِلٍّ ٤َِٝياًل ّم٧ٍِّ ُز٨َْ٤ ٦َة َٝؽٍّ

ْ
ٌٓ ِمَؽاٌد يَأ ُث٥ٍّ  * َقجْ

ون ِْْٕصُ َ٘ةُث اجلٍّةُس َوذِي٫ِ َح َٟ َٓلٌم ذِي٫ِ ُح ِ ِْٕؽ ذَل ِِت ٨ِ٦ َب
ْ
 .(2)[49 - 47]يكسؼ:  [يَأ

ُٟ ائْذُٮِِن ث٫ِِ ] ر الرؤيا كاف تفسي [ كبعد أف أكضح يكسؼ 50]يكسؼ: [َوٝةَل ال٤٧َِْ
السجيف الذم استطاع تفسير ىذه الرؤيا  مف الطبيعي أف يطمب ذلؾ الممؾ مكاجية يكسؼ 

َٟ َْٚكب٫ُْ٤َ ٦ة ثةُل ا٣جِّْكٮَةِ ]التي عجز عف تفسيرىا الجميع،  ِ ْٓ إَِل َرّب ة صةَءهُ الؿٍُّقٮُل ٝةَل ارِْص ٍّ٧َ٤َٚ
يِْؽَحُ٭٨ٍّ إِنٍّ َرّٕلِ ثِسَ 

َ
٨َْٕ خ ٍُّ ٤ِي٥ٌ الالٍِِّت َر َٔ  ينظر إليو الممؾ أالٌ  [ كأراد 50]يكسؼ:  [يِْؽ٨ِ٬ٍّ 

بعيف الخيانة فيسقطو عيبو مف قمبو فبل يؤٌثر فيو قكلو، فمذلؾ اشترط كشؼ حقيقة دخكلو 
(3)ألٌنو يثؽ ببراءتو ؛السجف

 . 

                                           

 .1992/ 4( انظر: في ظبلؿ القرآف، قطب، ج1)
 .1111/ 2( انظر: التفسير الكسيط، الزحيمي، ج2)
 .188/ 2القشيرم، ج ( انظر: لطائؼ اإلشارات،3)
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ِك٫ِ ]قاؿ تعالى:  ْٛ َٙ َخ٨ْ َج جُُس٨ٍّ إِذْ َراَودُْت٨ٍّ يُٮُق ُْ و لـ كيبدك أنٌ  [51]يكسؼ:  [َٝةَل ٦َة َػ
٤َي٫ِْ ٨ِْ٦ ُقٮءٍ ]يكف ىناؾ مجاؿ لئلنكار بكجكد حضرة الممؾ،  َٔ ٧ِْ٤٪ة  َٔ ِ ٦ة   [٨َْ٤ُٝ ظةَش ّلِلٍّ

كتشعر  [ كىي الحقيقة التي يصعب إنكارىا، كتتقدـ المرأة المحبة ليكسؼ 51]يكسؼ: 
تتقدـ لتقكؿ بظمميا لو بعد ما يئست منو، كبذات الكقت ال تستطيع أف تخمص مف تعمقيا بو، 

ِك٫ِ ]قاؿ تعالى: كؿ شيء في صراحة:  ْٛ ٩َة راَودْد٫ُُ َخ٨ْ َج
َ
َّٜ خ َٕـِيـِ اآْلَن َظْىَعَه اْْلَ ةُ ا٣ْ

َ
ٝة٣َِخ اْمَؿأ

ةدِرِّيَ  [ كىذه شيادةه كاممةه بنظافتو كبراءتو كصدقو، ال تبالي المرأة 51]يكسؼ:  [ِإَو٫ٍُّ٩ ل٨َ٧َِ الىٍّ
ـٌ بيا ىي كيمح نما ما كراءىا مما يم ؽ بأردانيا، اعترفت ليس ألجؿ إظيار الحؽ فحسب، كا 

أرادت أف يحترميا الرجؿ المؤمف الذم لـ يعبأ بفتنتيا الجسدية، أف يحترميا تقديران إليمانيا 
 .(1)كلصدقيا كأمانتيا في حقو عند غيبتو

 خامسان: محنة الحكـ كالسمطاف:
بو فحسب، بؿ ألنو لـ مف السنكات، ال لطيارة ثك  ان في السجف بضع لبث يكسؼ 

يكف مستعدان لمخركج مف السجف حتى تثبت براءتو، كيخرج مف السجف مرفكع الرأس، كقد تحٌقؽ 
ما أراد، فبعدما رأل الممؾ الدقة في تفسير رؤياه، كما يحتكيو ىذا التفسير مف مستقبؿ الدكلة 

ُٟ ائْذُٮِِن ث٫ِِ وَ ]قاؿ تعالى: لسنكات عديدة قادمة، كبعد أف ظيرت براءتو يقكؿ الممؾ:  َٝةَل ال٤٧َِْ
َِْٛس  ْقذَْؼ٤ِْى٫ُ جِلَ

َ
 [.54]يكسؼ:  [أ

، كبعد استشفاؼ يكسؼ كىذا االستخبلص جاء بعد أف تعٌرؼ الممؾ عمى يكسؼ 
  عمى نفسو؛ كتيقَّف الممؾ مف بعد الحكار معو أنو رجؿ قد حفظ نفسو مف أعنؼ الغرائز؛

السجف مظمكمان، كعاش فيو لفترة طالٍت؛ كىك  تقٌبؿ غريزة الجنس، كتيقف مف أف يكسؼ 
صاحب ًعٍمـ، كلـ يقبؿ الخركج مف السجف إال بعد إثبات براءتو، كمف أجؿ ذلؾ كٌمو أصبح مف 

ْح٪َة ١ِ٦ٌَّي ]قاؿ تعالى: أىؿ الثقة عند الممؾ، الذم أعمف األمر بقكلو:  َٟ احْلَٮَْم دَلَ ة ََك٫ُ٧ٍَّ َٝةَل إ٩ٍِّ ٍّ٧َ٤َٚ
٦ِّيٌ 

َ
ىي « المكيف»كذلؾ ليسيدَّ باب الًكشىاية بو، أك التآمر عميو، كمكانة   ؛[54: ]يكسؼ[أ

 .(2)المكانة التي ال يناؿ منيا أمُّ أحد

                                           

 .1995/ 4( انظر: في ظبلؿ القرآف، قطب، ج1)
 .6996/ 11الخكاطر، الشعراكم، ج-( انظر: تفسير الشعراكم2)
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٤ِي٥ٌ ]قاؿ تعالى:   َٔ  ٌِ رِْض إِّّنِ َظِٛي
َ
ـان٨ِِ اِْل ٤َِِْٕن لََع َػ [ لقد طمب 55]يكسؼ:  [ٝةَل اْص

بيا، كالتي كشؼ عف مضمكنيا في  ى بنفسو الكظيفة التي يحسف القياـأف يتكلٌ  يكسؼ 
لو، كأف ينٌفذه عمى الصكرة التي تأكليا تأكيؿ رؤيا الممؾ، فيك يريد أف يحقؽ ىذا التأكيؿ الذم تأكٌ 

عميو، فيك الطبيب الذم كشؼ عف الداء، كليس أحد أكلى منو بمعالجة ىذا الداء، كاإلشراؼ 
٤ِي٥ٌ إِّّنِ ظَ ]عمى المريض، حتى تزكؿ العمة، كيذىب الداء،  َٔ  ٌِ مطمكب كىاتاف الصفتاف [ ِٛي

الضبط  :أم ؛تكفرىما لمف يتأىؿ ليذا العمؿ، كالتي بغيرىا ال يتحقؽ النجاح، )الحفظ، كالعمـ(
كالحـز في تنفيذ الخٌطة التي رسميا العمـ، فيك بعممو قد كشؼ عف الداء، كعرؼ الدكاء، 

يرسمو لو مف أسمكب الحياة، كما كبحزمو كضبطو قادر عمى أف يحمؿ المريض عمى التزاـ ما 
ف كاف مٌران، فالمشكمة التي ستكاجو مصر في الكقت القادـ محتاجة إلى  يقٌدـ إليو مف دكاء، كا 

ال كاف اليبلؾ كالببلء ، كأخذ الناس عمى طريؽ مرسكـ ال يحيدكف عنو، كا   .(1)الحـز الصاـر

لمقياـ  ؛تضحية كبيرةببلد، إنما ىك يقكـ بمف الممؾ تكٌلي شؤكف ال إف طمب يكسؼ 
بالكاجب المرىؽ الثقيؿ، حيث سيككف مسؤكالن عف إطعاـ شعبو كامؿ، كشعكبو أخرل تجاكره، 

، فطمب إدارة خزائف األرض ليست بالغنيمة التي في أزمة ستطكؿ الببلد ال محاؿ بإذف اهلل 
 . (2)ألنيا قد تكٌمفيـ رؤكسيـ ؛، إنما ىي تبعة ييرب منيا الرجاؿتطمب

رِْض ]تعالى: قاؿ  
َ
َٙ ِِف اِْل ٪ٍّة حِلُٮُق ٍّ١٦َ َٟ ِ [ كعمى ىذا النحك مف 56]يكسؼ: [َوَكؾل

، كمف إعجاب الممؾ بو، كمف االستجابة لو فيما طمب، حصؿ التمكيف إظيار براءة يكسؼ 
في األرض، كثبتت قدميو، كجعؿ لو فييا مكانان ممحكظان، كىذه  ليكسؼ  بفضؿ اهلل 

قاؿ ىذه األرض كميا باعتبار أف مصر يكمذاؾ أعظـ ممالكيا،  األرض ىي مصر، أك ىي
 ٦ِ٪َْ٭ة َظيُْر يََنةءُ ]تعالى: 

ُ
يتخذ منيا المنزؿ الذم يريد، كالمكاف الذم  :أم؛ [56]يكسؼ: [يَتَجَٮٍّأ

قاؿ يريد، كالمكانة التي يريد، في مقابؿ الجب كما فيو مف مخاكؼ، كالسجف كما فيو مف قيكد، 
ٍَّنةء ٩ُِىيُت ]تعالى:  [  فنبدلو مف العسر يسران، كمف الضيؽ فرجان، 56]يكسؼ: [ثِؿَّْمَذَِ٪ة ٨٦َ ن

َوًَل ]قاؿ تعالى: كمف الخكؼ أمنان، كمف القيد حرية، كمف اليكاف عمى الناس عزان كمقامان عميان، 
ْصَؿ ال٧ُْْعِكجِّيَ 

َ
ُٓ أ ي ٌِ ، كاالتجاه ، كالتككؿ عميو[  الذيف يحسنكف اإليماف باهلل 56]يكسؼ: [٩ُ

ْصُؿ ]قاؿ تعالى: إليو، كيحسنكف السمكؾ كالعمؿ كالتصرؼ مع الناس، ىذا كٌمو ما في الدنيا، 
َ
َوَِل
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ٮنَ  ُٞ ِي٨َ آ٦َ٪ُٮا َواك٩ُٮا َحذٍّ ِ َػْْيٌ لِّلٍّ ف كاف 57]يكسؼ: [اآْلِػَؿة [  فبل ينقص منو المتاع في الدنيا كا 
 تمؾالمكانة في األرض، ك  يذهحنة، بعف تمؾ الم يكسؼ  ض اهلل خيران منو، كىكذا عكٌ 

 .(1)البشرل في اآلخرة جزاء كفاقان عمى اإليماف كالصبر كاإلحساف

ـٌ شٍمؿ العائمة: سادسان: خطة يكسؼ   في ل
، كحاف كقت ف السبع األكلى بسبلـ كفؽ الخطة التي أعٌدىا يكسؼ ك مرت السن

دا مصر كحدىا، كممف أصابيـ القحط السنيف السبع الثانية، فعـٌ القحط كالجدب جميع الببلد ع
 –كىك طفؿ صغير، فاضطر األىالي  ى فييا يكسؼ كالجدب، ببلد الشاـ، األرض التي تربٌ 

كاف يتكلى لشراء القمح كالقكت مف مصر التي  ؛السفر إلى مصر -كمف بينيـ أخكة يكسؼ 
 .آنذاؾ يكسؼ أمكر اقتصادىا 

[ َٔ َٙ ََٚؽَػ٤ُٮا  َؿَذُ٭٥ْ و٥ْ٬َُ َْلُ ٦ُ٪١ُِْؿونَ وََصةَء إِْػٮَةُ يُٮُق َٕ كقد تسامع  [ 58]يكسؼ:  [٤َي٫ِْ َذ
، الناس بما فييا مف فائض الغمة منذ السنكات السماف، كىا ىـ أكالء يدخمكف عمى يكسؼ 

و فإف خياليـ ال يتصكر قط أنٌ  ا يكسؼ كىـ ال يعممكف أنو يعرفيـ، فيـ لـ يتغيركا كثيران، أمٌ 
زيد، ىك نفسو عزيز يقكه في الجب منذ عشريف عامان أك راني الصغير الذم ألىك ذاؾ الغبلـ العب

لـ  مصر شبو المتكج في سٌنو كزٌيو كحرسو كميابتو كخدمو كحشمو كىيمو كىيممانو! كيكسؼ 
بِيُس٥ْ ]يكشؼ ليـ عف نفسو، 

َ
ٍخ ٣ٍُّس٥ ٨ِْ٦ّ أ

َ
ُـ٥٬َ ِِبََ٭ةز٥ِْ٬ِ َٝةَل ائْذُٮِِن ثِأ ة َص٭ٍّ  [ 59: ]يكسؼ [َول٧ٍَّ

ليـ أخان  كبعد أف تركيـ يأنسكف إليو، كاستدرجيـ حتى ذكركا لو مف ىـ عمى كجو التفصيؿ، كأفٌ 
يـ ىذا، ي يطيؽ فراقو، فطمب منيـ رؤية أخألف أباه يحبو كال ؛أصغر مف أبييـ لـ يحضر معيـ

٩َة َػْْيُ ال٧ُْْْن٣ِِّيَ ]قاؿ تعالى: 
َ
وِف ا١َْ٣ي٢َْ َوخ

ُ
ّّنِ أ

َ
ًَل دََؿْوَن خ

َ
كبمجيئو معكـ ستمقكف  [ 59]يكسؼ:  [خ

ف لـ تؤتكه معكـ فمف تمقكا شيئان مف ىذا الكـر دُٮِِن ث٫ِِ ٚاََل ٠َي٢َْ ] مني اإلكراـ المعيكد، كا 
ْ
َٚإِْن ل٥َْ دَد

َؿبُٮنِ  ْٞ ِٔ٪ِْؽي َوًَل َت  -بأخييـ األصغر كألٌنيـ يعممكف تعٌمؽ أبييـ  [ 60]يكسؼ: [ ٣َُس٥ْ 
نما في طريقو عقبات مف  فقد أظيركا أفٌ  -خاصةن بعد ذىاب يكسؼ  األمر ليس باليسير، كا 

٤ُِٔٮنَ ] ممانعة أبييـ، كرغـ ذلؾ سيحاكلكف إقناعو ة َٛ ثَةهُ ِإَو٩ٍّة ٣َ
َ
َاوُِد َخ٪٫ُْ خ َُ ]يكسؼ: [َٝةلُٮا َق

61](2). 
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٤ٍّ٭ُ ]قاؿ تعالى:   َٕ ةَخذَُ٭٥ْ ِِف رَِظةلِ٭٥ِْ ٣َ ٌَ ِ ٤ُٮا ث َٕ ٤َجُٮا إََِل َوَٝةَل ٣ِِٛذْيَة٫ِ٩ِ اْص َٞ ْٕؿُِٚٮَجَ٭ة إِذَا اجْ ٥ْ َح
ُٕٮنَ  ٤ٍُّ٭٥ْ يَؿِْص َٕ ٤٬ِْ٭٥ِْ ٣َ

َ
مساعديو أٍف ييعيدكا البضائع التي  كأمر يكسؼ  [62]يكسؼ:  [أ

أحضرىا أخكتو معيـ ليقايضكا بيا ما أخذكه مف قمح كطعاـ ، فأطاعكا أمره بكضع ىذه البضائع 
قاؿ  ، كفي ىذا تشجيع ليـ كي يعكدكا مرة أخرل، ا عمييافي الرّْحاؿ التي أىتىكٍ  بشكؿ ميٍستتر

َػة٩َة ٩َْسذ٢َْ ]تعالى: 
َ
٪َة أ َٕ رِْق٢ْ ٦َ

َ
َٓ ٦ِ٪ٍّة ا١َْ٣ي٢ُْ َٚأ ثَة٩َة ٦ُ٪ِ

َ
بِي٭٥ِْ َٝةلُٮا يَةخ

َ
ٮا إََِل أ ُٕ ة رََص ]يكسؼ: [٧َ٤ٍَّٚ

بكا إلى مصر، ما لـ فأرادكا فكر عكدتيـ أف ييكضّْحكا لؤلب أنيـ ميًنعكا مستقببلن مف أٍف يذى [ 63
يكف معيـ أخكىـ األصغر، كقٌصكا لو ما حدث معيـ مع عزيز مصر، كأٌنو إف كافؽ عمى 

ِإَو٩ٍّة َْلُ ] إرساؿ أخييـ معيـ؛ فمسكؼ يكتالكف، كلسكؼ يحفظكف أخاىـ الصغير
ٮنَ  ُْ ِ بيذه العبارة تذكر حفظيـ السابؽ ليكسؼ  [ 63]يكسؼ: [َْلَةٚ

(1). 

ُ َػْْيٌ َٝةَل ٬َ ]قاؿ تعالى:  ِػي٫ِ ٨ِْ٦ َرج٢ُْ َٚةّللٍّ
َ
٦ِ٪ْذُُس٥ْ لََعَ أ

َ
٤َي٫ِْ إًِلٍّ ٧َ٠َة أ َٔ ٢ْ آ٦َ٪ُُس٥ْ 

ة ًْ ِ ، كذلؾ بتسميـ كىذا عزاء لو، يعٌزل بو نفسو في حزنو عمى يكسؼ [ 64]يكسؼ: [َظةٚ
لحفظو،  لك أراد حفظ يكسؼ  ، كاالستسبلـ لقدره، كالرضا بمقدكره، كأنو األمر هلل 

اِّمِّيَ ]خير الحافظيف، ال يقع شيء في ىذا الكجكد إال بأمره، فيك  رَْظ٥ُ الؿٍّ
َ
]يكسؼ:  [و٬ََُٮ أ

فما ينزؿ بالناس مف مكركه، ىك كاقع بيـ مف رٌب رحيـ، فيك رحمة بالنسبة لما ىك أقسى  [ 64
 .(2)منو كأكجع!

ةَخذَُ٭٥ْ رُ ]قاؿ تعالى:  ٌَ ِ ة َذذَُعٮا ٦َذَةَخُ٭٥ْ وََصُؽوا ث كىكذا  [ 65]يكسؼ:  [دٍّْت إحَِلْ٭٥ِْ َول٧ٍَّ
اكتشفكا أف بضائعيـ التي حممكىا معـ في رحمتيـ إلى مصر ليقايضكا بيا كيدفعكىا ثمنان ًلمىا 

ةَخذَُ٪ة ُردٍّْت إحَِلْ٪َة ]أرادكا الحصكؿ عميو مف طعاـ كزاد قد ريدٍَّت إلييـ،  ٌَ ِ ثَة٩َة ٦َة َججِِْغ ٬َِؾهِ ث
َ
َٝةلُٮا يَةخ

 
َ
َػة٩َة َو٩َـَْداُد ٠َي٢َْ ثَِْٕيٍ َو٧َِ٩ُْي أ

َ
ُِ أ َٛ كأعمنكا ألبييـ أنيـ ال يرغبكف أكثر [ 65]يكسؼ:  [٤٬َْ٪َة َوََنْ

مف ذلؾ؛ فيـ قد حصمكا عمى الزاد الذم يتغذٍَّكفى بو ىـ كأىالييـ، كال بيدَّ مف اصطحاب أخييـ 
َٟ ٠َي٢ٌْ ] بعير، في المرة القادمة، كلسكؼ يحفظكنو، كلسكؼ يعكدكف كمعيـ كٍيؿ زائد فكؽ ِ َذل

َُٕس٥ْ َظِتٍّ ]كىذا أمر مقدكر عميو عند عزيز مصر،  [ 65]يكسؼ:  [يَِكْيٌ  رِْق٫َُ٤ ٦َ
ُ
َٝةَل ٨َْ٣ أ

ن ُُيَةَط ثُِس٥ْ 
َ
دُجٍِِّن ث٫ِِ إًِلٍّ أ

ْ
ة ٨َِ٦ّ اّلّلِ تَلَد ًٞ ِ مف  كلكف كالدىـ يعقكب  [ 66]يكسؼ:  [دُْؤدُٮِن َمْٮز
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 كيتعيدكا بإرجاعو معيـ إالٌ  مبيـ إال بشرط، كىك أف يقسمكا باهلل خكفو عمى أخييـ لـ يقبؿ بط
إذا أحيطكا بأمر خارج عف إرادتيـ، كأف يحاصرىـ أعداء ييضيّْعكنيـ كييضيّْعكف بنياميف معيـ؛ 

ٮُل َوكِي٢ٌ ]كىذا مف احتياط النبكة،  ُٞ ُ لََعَ ٦َة َج ُ٭٥ْ َٝةَل اّللٍّ َٞ ِ ة آدَٮْهُ َمْٮز كقىًبؿى  [ 66]يكسؼ:  [٧َ٤ٍَّٚ
 .(1)شييدان عمييـ األبناء الشرط، كأعطىٍكا أباىـ اليميف كالعيد عمى رىدّْ بنياميف، كليككف اهلل 

مع  بإرساؿ ابنو اآلخر، شقيؽ يكسؼ  كىنا محنة جديدة يتعٌرض ليا يعقكب 
 ؛إخكتو إلى مصر في الرحمة الثانية لجمب الطعاـ، كربما كانت ىذه المحنة أشٌد عمى يعقكب

كقدره كما عميو إال التسميـ لحكمو  ألنو فقد األنيس مف أكالده، كلكف ىذا مراد اهلل 
(2). 

ُػٮَك ٚاََل دَبْذَهِْف ث٧َِة ََك٩ُٮا ]قاؿ تعالى: 
َ
٩َة أ

َ
َػةهُ َٝةَل إِّّنِ خ

َ
َٙ آَوى إحَِل٫ِْ أ ة َدَػ٤ُٮا لََعَ يُٮُق َول٧ٍَّ

٤٧َُْٕٮنَ  يف عمى فرحةو غامرة، فضـ يكسؼ كحاز المقاء بيف األ [ 69]يكسؼ:  [َح كى أخاه  خى
إليو، كتعٌرؼ عميو بعد فراؽ داـ أكثر مف ربع قرف، كاتفؽ معو عمى خطةو إلبقائو لديو، متحٌميان 
ظيار الحب كالكد إلخكتو، كنسياف الماضي كتجاكز أخطائيـ معو في  بصفة العفك كالتسامح، كا 

 .(3)مقتبؿ العمر

السير إلى كجيتيـ، كاستداركا بيا نحك مف ييتفكف بيـ،  لقد لكل الركب زماـ عيرىـ عف
ذَُ٭ة ا٣ُِْْٕي إ٩ٍُِّس٥ْ لََكةرُِٝٮنَ ]كيمقكف إلييـ بيذه التيمة الشنعاء:  حٍّ

َ
قاؿ فسألكىـ:  ،[70]يكسؼ:  [خ

ُِْٛٞؽونَ ]تعالى:  ٤َيْ٭٥ِْ ٦َةذَا َت َٔ ْرج٤َُٮا 
َ
ُِٞؽ جَ ]ككاف الرٌد بمساف الجميع:  ،[71]يكسؼ:  [َٝةلُٮا َوأ ْٛ

 ِٟ كىك  ىذا ىك ما سيًرؽ، كذلؾ ما نتيمكـ بسرقتو، أما يكسؼ  [72]يكسؼ:  [ُوٮاَع ال٤٧َِْ
و كفيؿ كضامف لتحقيؽ زعيميـ، فقد عرض مف يجده حمؿ بعير مف الطعاـ، مؤكّْدان عمييـ أنٌ 

٩َة ث٫ِِ زَِخي٥ٌ ]قاؿ تعالى:  ىذا الكعد
َ
قاؿ  فأجابكه:، [72: ]يكسؼ [َول٨ْ٧َِ صةَء ث٫ِِ ِّم٢ُْ ثٍَِْٕي َوخ

رِْض َو٦ة ٠ُ٪ٍّة قةرِرِّيَ ]تعالى: 
َ
ِكَؽ ِِف اِْل ْٛ ٧ِْ٤ذ٥ُْ ٦ة ِصبْ٪ة جِلُ َٔ ْؽ  َٞ َ٣ ِ  :أم ؛[73]يكسؼ:  [ٝةلُٮا دَةّللٍّ

ٌنما جئنا تجاران،  َو٦ة ٠ُ٪ٍّة ]لقد عممتـ مف أمرنا أننا ما جئنا لنحدث في أرضكـ الفساد، كا 
 .(4)عكنو عميناليذا الٌصكاع الذم تدٌ  [قةرِرِّيَ 
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ـَاُؤهُ إِْن ٠ُ٪ْذ٥ُْ ََكذِبِّيَ ]قاؿ تعالى:  كىنا ينكشؼ طرؼ  [ 74]يكسؼ:  [َٝةلُٮا َذ٧َة َص
: أف يؤخذ ، فقد كاف المتبع في شريعة يعقكب يكسؼ  التدبير الذم أليمو اهلل 

نيف بالبراءة، مكق السارؽ رىينةن أك أسيران أك رقيقان في مقابؿ ما يسرؽ، كلما كاف إخكة يكسؼ 
 ليكسؼ  فقد ارتضكا تحكيـ شريعتيـ فيمف يظير أنو سارؽ، ذلؾ ليتـ تدبير المكلى 

ةل٧ِِّيَ ]كأخيو:  ٍّْ َٟ جَنْـِي ا٣ ِ ـَاُؤهُ ٠ََؾل ـَاُؤهُ ٨ْ٦َ وُِصَؽ ِِف رَْظ٫ِ٤ِ َذُ٭َٮ َص  .(1)[75]يكسؼ: [َٝةلُٮا َص

لـ يكف في  ، يدٌؿ عمى أف يكسؼ حكـ شريعة يعقكب  كتنفيذ يكسؼ 
نٌ  ما كاف يحكـ بشرع اهلل منصبو مجٌرد تابعو لمممؾ، أك منٌفذو لنظامو، أك حاكـو بشرعو كقانكنو، كا 

 كيطبقو حكمو ،  ٌمف يعمؿ في حككماتو ال تحكـ باإلسبلـ،  عمى الناس، كىذه رسالة لكؿ
في ببلد المسمميف، مستدٌليف بما فعمو يكسؼ 

، ع اهلل  بشر لـ يحكـ إالٌ  ، فيكسؼ (2)
 ر بشرائع غير المسمميف.كلـ يتأثٌ 

ـٌ بدأ الحراس ب ، كقامكا بتفتيشو فكجدكا بنياميف تفتيش أكعيتيـ، حتى كصمكا لكعاءث
السقاية بداخمو، فاستخرجكىا منو عمى مشيد منيـ جميعان، كذلؾ كمو ضمف خطة محكمة مف 

َٙ ٦َ ]، فتحقؽ مراده، قاؿ تعالى: يكسؼ  َػةهُ ِِف دِي٨ِ ا٤٧٣ٟ ٠ؾلٟ ٠ِْؽ٩َة حِلُٮُق
َ
ُػَؾ أ

ْ
ة ََكَن حِلَأ

ن يََنآَء اّلل
َ
 [.76]يكسؼ: [إًِلٍّ أ

 بالسرقة أيضان،  كبعد أف تفاجأ األخكة بسرقة أخييـ، شرعكا باتياـ أخييـ يكسؼ 

ٌخ َْلُ ٨ِْ٦ َرج٢ُْ ]قاؿ تعالى: 
َ
َق أ ْؽ َْسَ َٞ ة [، اتيمكه بيذه التيم77]يكسؼ: [ َٝةلُٮا إِْن يَْْسِْق َذ

نٌ الشنيعة كىـ ال يعممكف أنٌ  ما تحٌمؿ كصبر عمى و جالس أماميـ، فمـ يكشؼ ليـ عف ىكيتو، كا 
ِْٛك٫ِ َول٥َْ ُحجِْؽ٬َة ]تو، قاؿ تعالى: يمة، ككظـ غيظو، رغبةن في إكماؿ خطٌ التٌ  ُٙ ِِف َج َْس٬ٍَّة يُٮُق

َ
َٚأ

٥َُ٤ْٔ ث٧َِة دَ  َ
ُ أ جْذ٥ُْ ََشٌّ ٦َََك٩ًة َواّللٍّ

َ
ٮنَ لَُ٭٥ْ َٝةَل خ ُٛ أم أنكـ أنتـ إخكة شٌر، كمكانكـ [، 77]يكسؼ:  [ِى

 اهلل شٌر، كمكقفكـ ىك الشٌر، كال يعمـ حقيقة ما تزعمكف إالٌ 
(3). 

كىـ ، كيثيركف عكامؿ الرحمة، ثـ بعد ىذا االفتراء الشنيع، أخذكا يستعطفكف يكسؼ 
جبلالن، كتقربان كننادي ٭َ ]و باسـ منصبو ميابةن كا  حَّ

َ
ـُ َٝةلُٮا يَة خ ـِي َٕ عارضيف عميو ، [78]يكسؼ:  [ة ا٣ْ
ثًة َميًْؼة ٠َجًِْيا َُٚؼْؾ ]قاؿ تعالى: تمٌمؾ أحدىـ بدالن مف بنياميف لتعٌمؽ أبييـ بو كثيران، 

َ
إِنٍّ َْلُ خ

                                           

 .2019/ 4( انظر: في ظبلؿ القرآف، قطب، ج1)
 .208/ 2( انظر: القصص القرآني، الخالدم، ج2)
 .210-208/ 2، جالمرجع السابؽ( انظر: 3)
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َظَؽ٩َة ٦َََك٫َُ٩ إ٩ٍِّة ٩ََؿاَك ٨َِ٦ ال٧ُْْعِكجِّيَ 
َ
الى يريد أحدان غيره؛ ألنو  ، كلكٌف يكسؼ [78]يكسؼ:  [أ

و في باطف األمر كفي ظاىره ىك السارؽ، كيتخذ مف الظاىر ذريعة إلى تحقيؽ الباطف، حبيب
ِٔ٪َْؽهُ ]قاؿ تعالى: فباسـ الظاىر يقكؿ إلخكتو:  ُػَؾ إًِلٍّ ٨ْ٦َ وََصْؽ٩َة ٦ََذةَخ٪َة 

ْ
ْن ٩َأ

َ
ِ أ ةذَ اّللٍّ َٕ  [َٝةَل ٦َ

ةل٧ُِٮنَ ]، فبل نأخذ غيره بجريرتو، [79]يكسؼ:  َْ فإذا أخذنا مكاف  [79]يكسؼ: [إ٩ٍِّة إِذًا ٣َ
د الحكـ بالظمـ عمى الجاني غيره نككف بذلؾ مف الظالميف، ككٌؿ امرئو بما كسب رىيف، كقد أكٌ 

 .(1)مف يأخذ بدؿ الجاني

كلما يئس األخكة مف محاكلة تخميص أخييـ الصغير، انصرفكا مف عنده، كعقدكا مجمسان 
خشية  ؛أبييـ ىأخكىـ األكبر عدـ الرجكع إل كقرريتشاكركف فيما بينيـ بما يجب أف يفعمكه، 

ٌياىـ جريمتيـ التي  مكاجيتو لعدـ قدرتيـ عمى تنفيذ العيد معو بخصكص أخييـ، كمذٌكران نفسو كا 
مف قبؿ، كطمب منيـ الرجكع إلى أبييـ ليقٌص عمييـ ما حدث معيـ،  ارتكبكىا بحؽ يكسؼ 

ف كانكا متأك ف لـ يصدقيـ فميأًت ك يـ صادقديف مف عدـ تصديقيـ مع أنٌ كا  ف في ىذا المكضع، كا 
عمييـ  دٍ عنده كقٌصكا عميو ما حدث، فمـ ير حتى يسأؿ أىؿ القرية عف صدؽ قكليـ، كلما كصمكا 

٣َْخ ٣َُس٥ْ ]قاؿ تعالى:  ىذا الرد القصير السريع المكجع الذم يحفو األمؿ: إالٌ  َٝةَل ث٢َْ َقٮٍّ
ََس  َٔ ْمًؿا ََٚىَْبٌ َِمِي٢ٌ 

َ
ُكُس٥ْ أ ُٛ جْ

َ
٤ِي٥ُ اْْل١َِي٥ُ خ َٕ ة إ٫ٍُّ٩ِ ٬َُٮ ا٣ْ ًٕ دِحَِِن ثِ٭٥ِْ َِمِي

ْ
ْن يَأ

َ
ُ أ  [83]يكسؼ:  [ اّللٍّ

 يرد اهلل  ، كلكنو في ىذه المرة يضيؼ إلييا ىذا األمؿ، بأفٍ كممتو ذاتيا يكـ فقد يكسؼ 
٤ِ ]قاؿ تعالى: كأخاه، فيرد ابنو اآلخر المتخمؼ ىناؾ،  عميو يكسؼ  َٕ  [ي٥ُ اْْل١َِي٥ُ إ٫ٍُّ٩ِ ٬َُٮ ا٣ْ

تي بكؿ أمر في الذم يعمـ حالو، كيعمـ ما كراء ىذه األحداث كاالمتحانات، كيأ [ 83]يكسؼ: 
ما تتحقؽ حكمتو في ترتيب األسباب كالنتائج، ىذا الشعاع ىك شعاع الرجاء كقتو المناسب، عند

ى في قمكب يتجمٌ ، كاالتصاؿ الكثيؽ بو، كالشعكر بكجكده كرحمتو، ذلؾ الشعكر الذم في اهلل 
الصفكة المختارة، فيصبح عندىا أصدؽ كأعمؽ مف الكاقع المحسكس الذم تممسو األيدم كتراه 

 .(2)األبصار

ـِْن َذُ٭َٮ ]قاؿ تعالى:  ْخ َخيْ٪ةهُ ٨َِ٦ اْْلُ ٌٍّ َٙ َوابْيَ َقف لََع يُٮُق
َ
َودََٮّلٍّ َخ٪ُْ٭٥ْ َوٝةَل ية أ

ي٥ٌ  ِْ ـٌ انصرؼ يعقكب  [84]يكسؼ:  [٠َ الحديث مع أبنائو في شأف أخييـ الصغير عف  ث
و في يد العزيز بمصر، كأسمـ نفسو إلى ما يحتؿ كيانو مف الحسرة كاألسى عمى بنياميف، فإنٌ 

                                           

 .3848-3847/ 7( انظر: زىرة التفاسير، أبك زىرة، ج1)
 .2025-2024/ 4( انظر: في ظبلؿ القرآف، قطب، ج2)
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ال عمـ لديو  يكسؼ   أفٌ بنياميف في مصر إالٌ  ، فبينما ىك يعمـ أفٌ مصيبتو في يكسؼ 
ذا كاف حٌيان فك احتكتو؟  يؼ يحيا؟ كأٌم ببلد اهلل بمصيره الذم صار إليو، أحٌي ىك أـ ميت؟ كا 

 قد مات لكاف لحزنو عميو نياية، كلكنو يعمـ يقينان أفٌ  يكسؼ  كؿ ىذا يزعجو كيؤرقو! فمك أفٌ 
كرغـ ذلؾ  ،الذئب لـ يأكمو القٌصة التي جاء بيا إليو أبناؤه في شأنو، كانت مكذكبة ممفقة، كأفٌ 

رسـ عمى لسانو ىذا النغـ يفبو، ، كيأمؿ أف يمتقي يفٌكر في يكسؼ  ظٌؿ يعقكب 
َٙ ]الحزيف:  َقف لََع يُٮُق

َ
كىكذا تيجـ لكعات األسى كالحسرة عمى ىذا الشيخ الكبير،  [،ية أ

ي٥ٌ ]و قد ابيٌضت مف شدة الحزف، ففقد بصره يى أٌف عينحتٌ  ِْ ـِْن َذُ٭َٮ ٠َ ْخ َخيْ٪ةهُ ٨َِ٦ اْْلُ ٌٍّ ، [َوابْيَ
ضاعؼ، تتحرؾ الغيرة في صدر أبنائو، كسمقكه بألسنة كمع ىذه اليمكـ كتمؾ األحزاف التي تت

ما جرل ذكر يكسؼ عمى حداد ممقيف كممات العتب كالمكـ التي يسمعيا يعقكب مف أبنائو كمٌ 
ْو دَُسٮَن ٨َِ٦ ]قاؿ تعالى: بقكليـ ىذا:  -لسانو

َ
َٙ َظِتٍّ دَُسٮَن َظؿًَةً أ ذَُؤا دَْؾ٠ُُؿ يُٮُق ْٛ ِ َت ٝةلُٮا دَةّللٍّ

ؾ ال تزاؿ ىكذا في ىذا الكسكاس المزعج حتى تفسد كتختٌؿ، أنٌ  :أم ؛[85]يكسؼ:  [ا٣ْ٭ة١ِِ٣ّيَ 
 .(1)أك تيمؾ كتمكت

ِ ]قاؿ تعالى:  شاكيان ىٌمو إليو فالتجأ إلى اهلل  ـِِْن إََِل اّللٍّ ْم١ُٮ َبّّثِ وَُظ
َ
َٝةَل إِج٧ٍَّة أ

٧َُ٤ْٕٮنَ  ِ ٦َة ًَل َت ٥َُ٤ْٔ ٨َِ٦ اّللٍّ َ
يحكم في نفسو كؿ الرجاء الذم يرجكه،  كبيذا [ 86]يكسؼ: [َوأ

كحده كاشؼ الكرب، مزيؿ اليـٌ، كىك  كاألمؿ الذم يأممو، كفيو داللة عمى أنو يعمـ أف المَّو  
 المَّو ثانيان، كبرؤيا يكسؼ بعممو باإللياـ أكالن، كبرجائو ، الى مف عمـ أحد، يمف عمـ المَّو 

 .(2)عمى ىذا األمؿ ىالصادقة ثالثان، كقد بن

ِ إ٫ٍُّ٩ِ ًل ]قاؿ تعالى:  ُقٮا ٨ِْ٦ َرْوِح اّللٍّ
َ
ِػي٫ِ َوًل َتيْأ

َ
َٙ َوأ ُكٮا ٨ِْ٦ يُٮُق ية ثَِِنٍّ اذ٬َْجُٮا َذذََعكٍّ

ٮُْم ا٣َْكُِٚؿونَ  َٞ ِ إًِلٍّ ا٣ْ ُس ٨ِْ٦ َرْوِح اّللٍّ
َ
برٌبو، كما عنده مف  كلعمـ يعقكب  [ 87]يكسؼ:  [َحيْأ

إيمانو بو، كيعرفكه معرفتو  دعك أبناءه إلى أف يؤمنكا باهلل و يرحمة كاسعة، كفضؿ عظيـ، فإنٌ 
 يدخؿ لو، كيطمعكا في فضمو كرحمتو، كأف يبحثكا عنو في كؿ مكاف، كمف يتتٌبع األثر، كأالٌ 

ٮُْم ]قاؿ تعالى:  ،عمييـ شيء مف اليأس مف ركح اهلل  َٞ ِ إًِلٍّ ا٣ْ ُس ٨ِْ٦ َرْوِح اّللٍّ
َ
إ٫ٍُّ٩ِ ًل َحيْأ

 .(3)، كىـ الكافركفالذيف ال يعرفكف اهلل  [ 87]يكسؼ:  [نَ ا٣َْكُِٚؿو

                                           

 .35-33/ 7( انظر: التفسير القرآني لمقرآف، الخطيب، ج1)
 .3853-3852/ 7انظر: زىرة التفاسير، أبك زىرة، ج (2)
 .36/ 7( انظر: التفسير القرآني لمقرآف، الخطيب، ج3)
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ـٌ شمؿ األسرة، اإلتياف بأخيو بنياميف إالٌ  لـ يطمب يكسؼ   إلبقائو عنده، تمييدان لم
الذم اعتصر األسى قمبو بفقده مف قبؿ، ثـ تبله بنياميف،  كالعيش مع األب الحنكف يعقكب 

ستسيؿ األمر عمى ما فيو مف رمي أبرياء بالسرقة، لو، كا كتمت الخطة بكيد يٌسره اهلل 
دخاؿ اليـٌ عمى يعقكب  لما عمـ في ذلؾ مف الصبلح في اآلجؿ، كبكحي ال  كعمييـ؛ كا 

رادة مف اهلل   . (1)محنتيـ بذلؾ محالة، كا 

٤٬ََْ٪ة ا]قاؿ تعالى: 
َ
٪َة َوأ ـُ َمكٍّ ـِي َٕ َ٭ة ا٣ْ حَّ

َ
٤َي٫ِْ َٝةلُٮا يَةخ َٔ ة َدَػ٤ُٮا  َـْصةةٍ ٧َ٤ٍَّٚ ٍح ُم َٔ ة ٌَ ِ َّ وَِصبْ٪َة ثِج لُضَّ

َ ََيْـِي ال٧ُْذََىّؽِرِّيَ  ٤َيَْ٪ة إِنٍّ اّللٍّ َٔ ْق  وِْف جَلَة ا١َْ٣ي٢َْ َودََىؽٍّ
َ
[، مف خبلؿ حديثيـ ىذا، 88]يكسؼ: [َٚأ

أٌف الضٌر قد بمغ منيـ كمف أىميـ ما بمغ، مف تأثرىـ بالسفرات الثبلثة  عمـ يكسؼ 
ان، بالجدب كالفقر، كتأثرىـ بفقد أخييـ الصغير، الذم أصبح عبدان مممككالمتتابعة، كتأثرىـ 

كٌؿ ىذا، ككقؼ عمى حجـ الضرر  ، فبعد أف الحظ يكسؼ ركتأثرىـ بفقداف أخييـ األكب
قاؿ ف يكشؼ ليـ عف شخصيتو الحقيقية، فقاؿ ليـ: ألو قد آف األكاف الذم أصاب أىمو، أيقف أنٌ 

٧ِْ٤ذُ ]تعالى:  َٔ جْذ٥ُْ َصة٤ِ٬ُٮنَ َٝةَل ٢ْ٬َ 
َ
ِػي٫ِ إِذْ خ

َ
َٙ َوأ ٤ْذ٥ُْ بِيُٮُق َٕ [، فتذكركا في 89]يكسؼ:  [٥ْ ٦َة َذ

ىذه المحظات ذلؾ الماضي البعيد، ال سيما أنيـ في ىذا الكقت يبحثكف عف يكسؼ كبنياميف، 
: فنظركا إليو نظرة العيف المتحسسة، التي تدٌقؽ فيما ترل مف الناس، فسألكه بكؿ دىشة كمفاجأة

[ ُٙ ٩َْخ يُٮُق
َ
َٟ َِل إ٩ٍِّ

َ
قاؿ سؤاليـ، قائبلن:  فباإلجابة ع [، كأسرع يكسؼ 90]يكسؼ:  [َٝةلُٮا أ
 ]تعالى: 

َ
ُٓ أ ي ٌِ َ ًَل يُ ِٜ َويَْىَِبْ َٚإِنٍّ اّللٍّ ٤َيْ٪َة إ٫ٍُّ٩ِ ٨ْ٦َ َحذٍّ َٔ  ُ ِِخ َْٝؽ ٨٦ٍَّ اّللٍّ

َ
ُٙ و٬َََؾا أ ٩َة يُٮُق

َ
ْصَؿ َٝةَل خ

 .(2)[90 ]يكسؼ: [ال٧ُْْعِكجِّيَ 

حسانو،  ميمو، ككرمو كا  فتدارؾ األخكة سكء ما ارتكبكا بحقو مف إثـ، مقابؿ حسنو كحي
هِّيَ ]قاؿ تعالى: فقالكا:  َِ ٤َيْ٪َة ِإَوْن ٠ُ٪ٍّة َْلَة َٔ  ُ ْؽ آزََؿَك اّللٍّ َٞ َ٣ ِ [، كىذا 91]يكسؼ:  [َٝةلُٮا دَةّللٍّ

قراره بالذنب، كتقرير لما يركنو مف  لو عمييـ بالمكانة كالحمـ  إيثار اهلل اعتراؼه بالخطيئة، كا 
نياء المكقؼ المخجؿ، شيمة الرجؿ بالصٌ  كالتقكل كاإلحساف، يقابمو يكسؼ  فح كالعفك كا 

عمة كما نجح مف قبؿ في االبتبلء بالشدة، فكاف مف في االبتبلء بالنٌ  الكريـ، كينجح يكسؼ 
٤َيُْس٥ُ احْلَٮَْم حَ ]المحسنيف،  َٔ اِّمِّيَ َٝةَل ًَل َتَْثِيَت  رَْظ٥ُ الؿٍّ

َ
ُ ٣َُس٥ْ و٬ََُٮ أ ُِْ٘ٛؿ اّللٍّ

[  92]يكسؼ:  [

                                           

 .1124/ 2( انظر: التفسير الكسيط، الزحيمي، ج1)
 .228-226/ 2القصص القرآني، صبلح الخالدم، ج( انظر: 2)
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أم ال مؤاخذة كال تأنيب اليكـ عميكـ، فقد انتيى األمر مف نفسي كلـ تعد لو جذكر، كاهلل يتكالكـ 
 .(1)بالمغفرة كىك أرحـ الراحميف

ت مف الحديث عف الصفح عنيـ إلى الحديث عف أبيو الذم ابيض ثـ انتقؿ يكسؼ 
ِت ثَِىْياً ]قاؿ تعالى: عيناه عميو مف الحزف فقاؿ: 

ْ
ِِب يَأ

َ
ٮهُ لََع وَْص٫ِ أ ُٞ ْ٣

َ
٧ِيَِص ٬ؾا َٚد َٞ ِ اذ٬َْجُٮا ث

ِْمَِّٕيَ 
َ
٤٬ُِْس٥ْ أ

َ
دُٮِِن ثِأ

ْ
[  أم اذىبكا يا إخكتي بقميصي ىذا فألقكه عمى كجو أبي 93]يكسؼ:  [َوخ

صره، بعد أف ضعؼ مف شدة الحزف، بسبب فراقي لو، فيرتد إليو كامؿ ب ؛الذم طاؿ حزنو
كأتكني بجميع األىؿ، كىذا كمو بالتأكيد بكحي مف المكلى 

(2). 
قاؿ تعالى:  ، فأخذكا قميصو كعادكا إلى أكطانيـ،كاستجاب اإلخكة لتكجيو يكسؼ 

ة ََٚى٤َِخ ا٣ِْْٕيُ ]  أم: حينما خرجٍت القافمة مف المدينة كتجاكزٍتيا؛ قاصدةن  ؛[94]يكسؼ:  [َول٧ٍَّ
قاؿ لمف كانكا حاضريف معو مف األحفاد كأبناء األبناء:  ىنا قاؿ يعقكب  مكاف يعقكب 

َٙ ]تعالى:  ِصُؽ رِيَط يُٮُق
َ
ثُٮ٥ْ٬ُ إِّّنِ َِل

َ
ككأٌف ىذه الريح التي كجدىا يعقكب  [94]يكسؼ:  [َٝةَل خ

 مشاعر كخكاطر مثمت لو يكسؼ ،  قريبان منو، مقببلن عميو، كىذا مف لطؼ اهلل ثـ ،
ّ٪ُِؽونِ ] يكمؿ حديثو، قائبلن:  َٛ ْن ُت

َ
أٌما ىـ  [ أم: لكال اتيامكـ لي بالخىرؼ،94]يكسؼ:  [لَْٮًَل أ

ِ ]قاؿ تعالى: ؛ كأعرضكا عف كبلمو قائميف لو: فكأٌنيـ قد مىمُّكا حديثو عف يكسؼ  َٝةلُٮا دَةّللٍّ
ِؽي٥ِ  َٞ َٟ ا٣ْ ِ اَلل ًَ َٟ ٣َِف  ستظؿ عمى ضبللؾ، كتكقُّع لقائو، كىـ إلى متى : أم ؛[95]يكسؼ: [ إ٩ٍِّ
 .(3)قد مات الذيف ظىنُّكا أف يكسؼ 
ةهُ لََعَ وَْص٭٫ِِ َٚةْردَؽٍّ ثَِىًْيا]قاؿ تعالى:  َٞ ْ٣

َ
ْن َصةَء ا٣ْبَِنُْي خ

َ
ة أ كتأتي  [96]يكسؼ:  [٧َ٤ٍَّٚ

ر بعد كقرب لقياه،  كمفاجأة ارتداد البص مفاجأة القميص، الذم يعٌد دليبلن عمى كجكد يكسؼ 
تمؾ التي حدثيـ بيا مف   حقيقة ما يعممو مف ربو ما ابيضت عيناه، كىنا يذكر يعقكب 

٧َُ٤ْٕٮنَ ] قاؿ تعالى:  قبؿ فمـ يفيمكه: ِ ٦َة ًَل َت ٥َُ٤ْٔ ٨َِ٦ اّللٍّ َ
٢ُْٝ ٣َُس٥ْ إِّّنِ أ

َ
ل٥َْ أ

َ
ثة٩َة *  َٝةَل خ

َ
ٝةلُٮا ية أ

 َِ ِْْ٘ٛؿ جَلة ذ٩ُُٮبَ٪ة إ٩ٍِّة ٠ُ٪ٍّة ػة شيئان  في قمب يعقكب  كنممح ىنا أفٌ  [ 97-96]يكسؼ:  [هِّيَ اْقذَ
ف كاف يعدىـ باستغفار اهلل مف بنيو، كأنٌ  ليـ بعد أف يصفك كيسكف  و لـ يصؼ ليـ بعد، كا 
ٮُر الؿٍِّظي٥ُ ]قاؿ تعالى: كيستريح:  ُٛ َ٘ ُِْ٘ٛؿ ٣َُس٥ْ َرّٕلِ إ٫ٍُّ٩ِ ٬َُٮ ا٣ْ ْقَذ

َ
 [،98]يكسؼ:  [َٝةَل َقٮَْف أ

                                           

 .2027/ 4( انظر: في ظبلؿ القرآف، قطب، ج1)
 .413/ 7( انظر: التفسير الكسيط، طنطاكم، ج2)
 .7070-7068/ 11الخكاطر، الشعراكم، ج-( انظر: تفسير الشعراكم3)
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، لذلؾ يحتاج بعضان (1)ال تخمك مف إشارة إلى قمب إنساني مكمكـ« سكؼ»عبارتو بكممة كحكاية 
 مف الكقت لمقدرة عمى نسياف ما ارتكبكه بحقيما.

ثـ يحيف مكعد المقاء بيف جميع أفراد األسرة، فتجٌيز الجميع لبلرتحاؿ إلى مصر، تنفيذان 
، عزيز ان عمى يكسؼ ا كصؿ المككب إلى مصر، كدخمكا جميع، فممٌ ألمر يكسؼ 

أ كاىما أحسف إيكاء، كأكرميما أحسف إكراـ، كىيٌ آكميا الفعمي، قٌدـ يكسؼ أبكيو، فمصر كحا
ثََٮي٫ِْ َوَٝةَل ]إلخكتو كأسرتو أفضؿ األماكف لئلقامة، قاؿ تعالى: 

َ
َٙ آَوى إحَِل٫ِْ خ ة َدَػ٤ُٮا لََعَ يُٮُق ٍّ٧َ٤َٚ

ُ آ٦ِ  كىك طفؿ  [، ثـ تبدأ بكادر تحٌقؽ رؤيا يكسؼ 99]يكسؼ:  [٪ِّيَ ادُْػ٤ُٮا مِْْصَ إِْن َمةَء اّللٍّ
 صغير بالظيكر، فعندما استراح الجميع مف كعثاء السفر، كاستقركا في مصر، أكـر يكسؼ 

أباه كأمو، فرفعيما كأجمسيما عمى عرش الممؾ، ككرسٌي الكزارة، بينما كقؼ إخكتو األحد عشر 
)األحد عشر كككبان(، ثـ قاؿ  )الشمس كالقمر(، كاإلخكة بكافأمامو، كخٌر الجميع ساجديف لو: األ

ة]قاؿ تعالى:  :ألبيو يعقكب  ًّٞ ٤ََ٭ة َرّٕلِ َظ َٕ وِي٢ُ ُرْؤيَةَي ٨ِْ٦ َرج٢ُْ َْٝؽ َص
ْ
ثَِخ ٬ََؾا دَأ

َ
]يكسؼ:  [يَةخ

100](2). 

حسانو لو، بأف حٌقؽ لو ىذه الرؤيا، بعد أف أخرجو مف  كيذكر نعمة اهلل  عميو، كا 
ْض٨ِ وََصةء ثُِس٥ ]سجف، كجمع بينو كبيف إخكتو، قاؿ تعالى: ال ْػؿََصِِن ٨َِ٦ الّكِ

َ
ْظَك٨َ َِب إِذْ أ

َ
َوَْٝؽ أ

ةُن ثَحِِْن َوبَّْيَ إِْػَٮِٖل  َُ يْ َغ النٍّ ن ٩ٍـّ
َ
ِْٕؽ أ إِنٍّ َرّٕلِ ]، ثـ يقكؿ: [100]يكسؼ:  [٨َِ٦ّ اْْلَْؽوِ ٨ِ٦ َب

ٌٙ ل٧َِة يََنةءُ  ي ُِ إذا أراد شيئان أحكـ تدبير  اهلل  في ذلؾ إشارة إلى أفٌ [، ك 100]يكسؼ:  [٣َ
األسباب المكصمة إليو، فجاء بيا عمى غير ما يقدر العباد، ثـ أراىـ مف عكاقبيا غير ما 

منذ إلقائو في  يتكقعكف، فمف كاف يتكقع أف تمؾ األحداث التي بدأت بيا قصة يكسؼ 
، كصاغت مف حصاىا ا عرشان ليكسؼ الجب، إلى إلقائو في السجف، قد نسجت مف خيكطي

 ذلؾ ال يككف إالٌ  تاجان، كتكٌلد مف تصارعيا ممؾه يجمس عمى ىذا العرش، كيتٌكج بيذا التاج؟ إفٌ 
مف تدبير حكيـو خبير، يمسؾ األسباب بمطفو، فإذا ىي طكع مشيئتو، كرىف إرادتو، فيجعؿ مف 

ْن دَْسؿ٬َُٮا َمحْبةً و٬ََُٮ َػْْيٌ ٣َُس٥ْ وَ ]المكركه محبكبان، كمف المحبكب مكركىان، قاؿ تعالى: 
َ
ََٔس أ

٧َُ٤ْٕٮنَ  جْذ٥ُْ ًل َت
َ
٥َُ٤ْٕ َوخ ُ َح ْن ُُتِجَّٮا َمحْبةً و٬ََُٮ ََشٌّ ٣َُس٥ْ َواّللٍّ

َ
ََٔس أ  . (3)[216]البقرة: [َو

                                           

 .2028/ 4( انظر: في ظبلؿ القرآف، قطب، ج1)
 .241-239/ 2لدم، ج( انظر: القصص القرآني، الخا2)
 .50-49/ 7( انظر: التفسير القرآني لمقرآف، الخطيب، ج 3)
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حياتو  إٌف حياة اإلنساف تمٌر بفترات رخاء، كفترات شدة، كال يكجد إنساف قطُّ  الخَلصة:
ىي قصة ثبات  ، كقصة يكسؼ شدة، كفي كمتا الحالتيف فإٌف اإلنساف ميبتمىن أك  كميا رخاء

األخبلؽ في الحالتيف، فنراه في الشدة صابران ال يفقد األمؿ كال ييأس، كنراه في فترات الرخاء 
، فكانت ىذه التجربة بمثابة نمكذج إنساني بحت، لقصة نجاح إنساف متكاضعان مخمصان هلل 

بالرغـ مف كؿ الظركؼ التي كاجييا، كالتي لـ يكف إلنساف أف يتكقع نجاحو،  صبر كلـ ييأس
إخكتو لو إلى الغربة، إلى مراكدة امرأة العزيز لو عف نفسو، إلى  فمف السجف كالعبكدية ككراىية

كتؤىمو لما ىك مقدـه  ،بيذه القصة نبيو  ، ليسٌمي اهلل تحٌمؿ االفتراء كاالتيامات الباطمة
حف كابتبلءات، كتييء المؤمنيف جميعان ألكقات الشدة التي سيكاجيكنيا خبلؿ عميو مف م

أكالن، كالمجكء إليو، كالصبر عمى  حياتيـ، كمف أراد النجاح في الحياة فعميو بتقكل اهلل 
ِٜ َويِْىَِبْ ] :مصائب الدنيا، كتحدم المعكقات مف حكلو كالتغمب عمييا، كما قاؿ  إ٫ٍُّ٩ِ ٨٦َ َحذٍّ

ْصَؿ ٱل٧ُْْعِكجِّيَ  َٚإِنٍّ 
َ
ُٓ أ ي ٌِ  [.90]يكسؼ: [ٱّلل ًَل يُ
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 المطمب الخامس
 عمى البَلء صبر أيكب 

 كفػػػػػػػػػػػػػػيو:

 عمى البَلء: أكالن: صبر أيكب 
في جسده  ، ابتبله اهلل مف أنبياء بني إسرائيؿ، مف ذرية يعقكب  نبيّّ  أيكب 

صبره مثبلن يحتذل بو، فكثيران ما نقكؿ: الميـ ارزقنا صبر كمالو كأىمو، فصبر كاحتسب، فكاف 
ال لغيره،   هللطر الى التضرع، كبث الشككل كحينما ازداد ألمو كاشتد األمر عميو، اضأيكب، 
اِّمِّيَ ]قاؿ تعالى:  فقاؿ: رَْظ٥ُ الؿٍّ

َ
٩َْخ أ

َ
َّ َوخ ِِنَ الُضَّ ّّنِ َمكٍّ

َ
يَّٮَب إِذْ ٩َةَدى َرب٫ٍُّ خ

َ
 .[83اء: ]األنبي [َوخ

لمعبد الصابر الذم ال يضيؽ صدره بالببلء، كال يتمممؿ مف  كىك بيذا الدعاء نمكذجه 
فبل يدعك  رفع ىذا الببلء عنو، ربو  مفو، حتى أنو يتحٌرج مف أف يطمب الضرر الذم يصيب

عممو ، اطمئنانان إلى األمر كمو إلى اهلل  عي دى ما يى بتغيير الحاؿ، كال يقترح شيئان عمى ربو، إنٌ 
 .(1)بالحاؿ كغناه عف السؤاؿ

الذم أصابو الببلء في مالو ككلده كجسده، ففسد الماؿ، كتفٌرؽ عنو  ىذا النبي 
، كيقكؿ: ىي عارٌية األىؿ، كأصابو المرض، كاف كمما تعٌرض لشيء مف ذلؾ يحمد اهلل 

الرغـ مف ذلؾ استردىا صاحبيا، كالمنعـ بيا، كلـ يبؽ معو مف يكاسيو في محنتو سكل زكجتو، ب
في كشؼ ما بو، حتى شمت بو   أٌنو مكث مدة طكيمة يصبر عمى بمكاه، لـ يدع ربو كٌمو، إالٌ 

ّّنِ ] قاؿ تعالى:  كقتيا قائبلن: القكـ، فتألـ لذلؾ، كدعا ربو 
َ
رَْظ٥ُ  خ

َ
٩َْخ أ

َ
َّ َوخ ِِنَ الُضَّ َمكٍّ

اِّمِّيَ   .(2) [83]األنبياء: [الؿٍّ

نما يقاؿ بلء عمى ىذا اكلـ يكف الب ه فيجعمو ءأذل الشيطاف يمحقو ليستغؿ ببل فٌ إلقدر، كا 
فكاف الشيطاف لعنة اهلل عميو يكسكس إليو بذلؾ، كىك يجاىده في دفع ، يقنط مف رحمة اهلل 

إِذْ ]قاؿ تعالى: :  ذلؾ حتى تعب كتألـ عمى ما ىك فيو مف الببلء، فنادل ربو ليصرؼ أذاه عنو
ّّنِ َمكٍّ 

َ
َؾاٍب ٩َةَدى َرب٫ٍُّ خ َٔ ةُن ثِ٪ُْىٍت َو َُ يْ  .(3)[41]ص: [ِِنَ النٍّ

                                           

 .2392/ 4( انظر: في ظبلؿ القرآف، قطب، ج1)
 .1605/ 2( انظر: التفسير الكسيط، الزحيمي، ج2)
 .197/ 12( انظر: ركح المعاني، األلكسي، ج3)
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ـي اهلل   عميو بالنجاة: ثانيان: إنعا
ْ٘تََك٢ٌ ثةرٌِد َوََشاٌب ] قاؿ تعالى: َٟ ٬ؾا ٦ُ  [ كىذا جكاب42]ص: [اْر٠ُْي ثِؿِْص٤ِ

فاصؿ، ذلؾ أٌف  ، كلـ يفصؿ بيف سؤالو كجكاب اهلل عمى ما سألو أيكب  الحؽ  
مة بالسؤاؿ كالطمب، فما إف سأؿ، حتى كجد ما طمب حاضران، كىذا يشير إلى اإلجابة كانت متص

 .  (1)شكاتو صبر زمنان طكيبلن ال يشكك، فمما شكا، أزاؿ اهلل  أيكب  أفٌ 

إلى  كفي المحظة التي تكجو فييا أيكب  [84]األنبياء:  [َٚةْقذََضجْ٪َة َْلُ ]قاؿ تعالى:  
قاؿ  نت االستجابة، ككانت الرحمة، ككانت نياية االبتبلء،بيذه الثقة كبذلؾ األدب كا ربو 

٪َة ٦َة ث٫ِِ ٨ِْ٦ َُضٍّ ]تعالى:  ْٛ عنو الببلء في جسده، فإذا ىك  فرفع اهلل  [84]األنبياء: [ ١َََٚن
٫َُ٤٬ْ َو٦ِس٤َُْ٭٥ْ ] معافىن صحيحان،

َ
ضو كرفع عنو الببلء في أىمو، فعكٌ  [84]األنبياء: [ َوآدَحْ٪َةهُ أ

و كىب لو أبناءن لو مثمييـ، أك أنٌ  د منيـ، كرزقو مثميـ، كقيؿ ىـ أبناؤه فكىب اهلل ف فقعمٌ 
 . (2)كأحفادان 

ُ٭٥ْ ]قاؿ تعالى:  َٕ ٫َُ٤٬ْ َو٦ِس٤َُْ٭٥ْ ٦َ
َ
[ في ىذا التعبير باليبة إشارة إلى 43]ص: [ َوو٬ََجْ٪ة َْلُ أ

ىمو، إلى إقباؿ القريب مف العزلة المكحشة بينو كبيف أىمو كغير أ ىذا التحكؿ حالو  أفٌ 
لو، كرحمة مف رحماتو، عمى عبده الذم  دىـ لو، كذلؾ ىبة مف ىبات اهلل كالبعيد عميو، كتكدٌ 

إ٧ٍّ٩ِة ]قاؿ تعالى:  ،، فناؿ جزاء صبرهابتمي ىذا االبتبلء العظيـ، فصبر راضيان بأمر اهلل 
ْْيِ ِظكةٍب  َ٘ ِ ْصؿ٥ْ٬َُ ث

َ
ةثُِؿوَن أ  . (3)[10]الزمر: [يَُٮفٍّ الىٍّ

ةثِِؽي٨َ ]قاؿ تعالى:  َٕ ْ ، [ كذلؾ ليعمـ كؿُّ عابد مخمص هلل 84] األنبياء: [وذ٠ؿى ل٤ِ
، كال (4)أجابو إلى ما يريد، كأعطاه فكؽ اإلجابة نافمة أخرل و إذا مسَّو الببلء كلجأ إلى اهلل أنٌ 

نما قد يككف  ان أك عامٌ يشترط أف يككف الببلء بسبب ذنب أك معصية أك ترؾ مطمكب شرعي، كا 
ان، كالمؤمف يزداد بابتبلئو درجات، كغير المؤمف يككف االبتبلء خيران لو في تذكيره بالعكدة خاصٌ 
حينما سئؿ عف  ، كما كرد عف النبي كاستقامة حالو، كاالبتبلء درجات عند اهلل  لربو 

، ثيَـّ اأٍلى أكثر الناس ببلءن أنو قاؿ: } اًلحيكفى ؿي اأٍلىٍنًبيىاءي، ثيَـّ الصَّ ، فىاأٍلىٍمثىؿي ًمفى النَّاًس، ييٍبتىمىى الرَّجي ٍمثىؿي
                                           

 .1096/ 12( انظر: التفسير القرآني لمقرآف، الخطيب، ج1)
 .2392/ 4انظر: في ظبلؿ القرآف، قطب، ج (2)
 .1097/ 12( انظر: التفسير القرآني لمقرآف، الخطيب، ج3)
 .9618/ 15الخكاطر، الشعراكم، ج-( انظر: تفسير الشعراكم4)
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ٍنوي،  فّْؼى عى ٍف كىافى ًفي ًديًنًو ًرقَّةه خي بلبىةه ًزيدى ًفي بىبلًئًو، كىاً  سىًب ًديًنًو، فىًإٍف كىافى ًفي ًديًنًو صى مىى حى عى
مىى ظىٍيًر اأٍلى  تَّى يىٍمًشيى عى ا يىزىاؿي اٍلبىبلءي ًباٍلعىٍبًد حى مى ًطيئىةه رٍ كى مىٍيًو خى  .(2()1){ًض لىٍيسى عى

بتمى فييا المحسنكف كالصالحكف مف عباد اهلل ابتبلءو كامتحاف، يي  الدنيا دار إفٌ  الخَلصة:
  بما يبتمكف، كىـ عمى ثقة تامة بأف كراء الضيؽ فرجان، كبأف مع العسر يسران، فإف صبركا

نجمي فيو الكرب، كتنقشع غمامات الضر اليكـ عمى الضٌر كاألذل، فإنيـ عمى مكعد بمقاء غدو ي
ةثِؿِي٨َ ]كما كعد فقاؿ:  بإذف اهلل  ِ الىٍّ ة إحَِل٫ِْ  *  َوبَّْشِ ِ ِإَو٩ٍـّ ِىيجٌَح َٝةلُٮاْ إ٩ٍِّة ّلِلّ َوةَبذُْ٭٥ ٦َّ

َ
ِي٨َ إِذَا أ اَّلٍّ

َٟ ٬ُ  *  َراِصٕٮن ِ و٣َـه
ُ
ّبِ٭٥ِْ َورَّْمٌَح َوأ ٤َيْ٭٥ِْ َو٤ََٮاٌت ٨ِ٦ّ رٍّ َٔ  َٟ ِ و٣َـه

ُ
-155]البقرة:  [٥ُ ال٧ُْْ٭ذَُؽونأ

157](3). 

و صار مضرب المثؿ في الصبر ألنٌ  ؛قدكة ألصحاب االبتبلء كيبقى أيكب 
كاالحتساب، ثـ في التضرع كالدعاء، ثـ في الفرج كالرخاء، ككمما ابتمي أحد المؤمنيف بابتبلء 

و كمحنتو كقد ازداد ، فاقتدل بو، كعاش عمى أمؿ الفرج، كخرج مف ابتبلئتذكر مكقؼ أيكب 
 .(4)إيمانان كعبكدية كرضان كيقينان كأجران كثكابان 

  

                                           

 ]حديث حسف[. .1481: رقـ الحديث2/228مسند سعد بف أبي كقاص، أحمد بف حنبؿ، أحمد،  مسند( 1)
 .1606/ 2، الزحيمي، ج( انظر: التفسير الكسيط2)
 .942/ 9( انظر: التفسير القرآني لمقرآف، الخطيب، ج3)
 .4/30( انظر: القصص القرآني، الخالدم، ج4)
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 المطمب السادس
 دعػػػػػػكة يػػػػػػكنس 

إلى قكمو  يكنس بف متى أحد األنبياء المرسميف كىك نفسو ذك النكف، أرسمو اهلل 
تطمب مف عمييـ، كلكف ليس بالكفاية التي ت ، دعا قكمو كثيران كصبر-ىؿ نينكلأ-بالمكصؿ 

عمى ذلؾ، كعٌممو درسان عمميان يتذكؽ فيو معنى الصبر، كىذا ما  نبي مرسؿ، فبلمو اهلل 
 سنتحدث عنو في ىذا المطمب بإذف اهلل.

 أكالن: الحٌث عمى عدـ استعجاؿ الداعية في جني الثمرة:
كقصة أحكاؿ األنبياء بعجائبيا كمعجزاتيا، ال تقاس عمييا مطمقان أحكاؿ البشر العادييف، 

َوذَا اجلَّٮِن إِذْ ذ٬َََت ]، مف أجؿ اهلل  مف ىذه العجائب الفريدة، فقد ذىب مغاضبان  يكنس 
ًجة ًِ ة َ٘ لـ يغضب عمى اهلل،  ، كىك يى صً إذا عي  [ كالمؤمف يغضب هلل  87]األنبياء:  [٦ُ

نيي، مالكان لؤلمر كال بؿ ال يجرؤ أمُّ مؤمفو عمى ذلؾ؛ ألف ذلؾ يعٌد جيبلن بككف اهلل 
نٌ  كالجاىؿ باهلل   ما خرج مغاضبان مف أجؿال يككف مؤمنان، فضبلن عمى أف يككف نبيان، كا 

ربو  
(1) . 

٤َي٫ِْ ]قاؿ تعالى:   َٔ ِؽَر  ْٞ ْن ٨َْ٣ َج
َ
٨ٍّ أ َْ عمى  ىكذا استعجؿ  [  87]األنبياء:  [َذ

اهلل  ، ظاٌنان أفٌ فضاؽ بيـ صدران، كغادرىـ مغاضبان، كلـ يصبر عمى معاناة الدعكة معيـ  قكمو،
  لف يضيؽ عميو األرض، فيي فسيحة، كقراىا كثيرة، كأقكاميا متعددكف، كما داـ ىؤالء

إلى قكـ آخريف كقاده غضبو الجامح، كضيقو الخانؽ،  يستعصكف عمى الدعكة، فسيرسمو اهلل 
ثقمت،  إلى شاطئ البحر، فكجد سفينة مشحكنة فركب فييا، حتى إذا كانت بيف األمكاج الغارقة

مف فييا مف الغرؽ، فاقترعكا لينجك سائر  ؛و ال بد مف إلقاء أحد ركابيا في البحركقاؿ ربانيا: إنٌ 
د فالتقمو الحكت، مضيقان عميو أش ، فألقكه أك ألقى ىك بنفسو،يكنس  األمر عمى فكقع

 .(2)لضيؽ!ا

 

 

                                           

 .119-118/ 17( انظر: التفسير المنير، الزحيمي، ج1)
.2393/ 4( انظر: في ظبلؿ القرآف، قطب، ج2)
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 كقت المحنة: إلى اهلل  ثانيان: لجكء يكنس 
، ما الدنيا عمى ما يفعمكنو، بما يظنكنو خيران كقربةن إلى اهلل يؤاخذكف في  األنبياء 

فبل بٌد ، (1)و كاف مف الظالميفعمى نفسو بأنٌ  ،  كبذلؾ أقٌر يكنس لـ يكافؽ مع مراد ربيـ
أف يكرركا الدعكة مراران كتكراران،  ألصحاب الدعكات أف يصبركا كيحتممكا، كيثابركا كيثبتكا، كال بدٌ 

مف صبلح النفكس كاستجابة القمكب، ميما كاجيكا مف إنكارو كجحكد؛ فإذا كانت  دكف أف ييأسكا
المرة المائة لـ تصؿ إلى القمكب، فقد تصؿ المرة الكاحدة بعد المائة، كقد تصؿ المرة الكاحدة بعد 
األلؼ، كلك صبركا ىذه المرة كحاكلكا كلـ يقنطكا لتفتحت ليـ أرصاد القمكب، فطريؽ الدعكات 

طريؽ اليٌيف، كاستجابة النفكس لمدعكات ليست قريبة يسيرة، فيناؾ ركاـ مف الباطؿ ليس بال
 مف إزالة ىذا الركاـ، كالضبلؿ، كالتقاليد كالعادات، كالنظـ كاألكضاع، يجثـ عمى القمكب، كال بدٌ 

لعدـ استجابة الناس لدعكتو فييجرىـ،  ؛كمف السيؿ عمى صاحب الدعكة أف يغضب
، كلكٌف الدعكة ىي األصؿ، ال شخص الداعية حتى يضيؽ ان مريح عمبلن فبذلؾ تككف الدعكة 

ىك كاجبو في كؿ  أرعى لدعكتو كأحفظ، فميؤدٌ  صدره، فالداعية أداة في يد القدرة، كاهلل 
، كاليدل ىدل اهلل ظرؼ، كفي كؿ جك، كالبقية عمى اهلل 

(2). 

ت، كظممة البحر، حينما اجتمعت عميو الظممات الثبلث: ظممة جكؼ الحك  يكنس 
كظممة الميؿ، أدرؾ أنو ظمـ نفسو بخركجو مف غير أف يؤذف لو، أك في عدـ كفاية صبره عمى 

نما كاف  قكمو، كليس في ذلؾ مف اهلل  عقكبة؛ ألف األنبياء ال يصؿ بيـ الحد ألف يعاقبكا، كا 
َذَ٪ةَدى ِِف ]: قاؿ تعالى ،كجأر إليو بيذا الدعاء ذلؾ تمحيصان كتعميمان، فتضرع إلى اهلل 

ةل٧ِِّيَ  ٍّْ َٟ إِّّنِ ٠ُ٪ُْخ ٨َِ٦ ا٣ ٩َْخ ُقجَْعة٩َ
َ
ْن ًَل إَِْلَ إًِلٍّ خ

َ
٧َُ٤ةِت أ َّْ ، فأكرمو اهلل  [ 87]األنبياء:  [ا٣

كحماه مف أف ييضـ الحكت جسده، بؿ جعمو لو سجنان فقط، ثـ أمر الحكت بإلقائو، فطرحو عمى 
 .(3)ساحؿ البحر

َؿاءِ و٬ََُٮ َقِٞي٥ٌ َذ٪َجَْؾ٩َ ]قاؿ تعالى:  َٕ يكنس  [ يشير ىنا إلى أفٌ 145]الصافات:  [ةهُ ثِة٣ْ
 ما يزاؿ كاقعان تحت البلئمة مف ربو ، ف كاف في طريقو إلى ىذه ، فمـ ينؿ الرضا بعد، كا 

بالعراء، كلك شاء لكساه  ، فمقد نبذه اهلل الغاية، بما أخذ بو مف تربية كتأديب مف رٌبو 
عاريان، كما خرج مف  بطف الحكتكلكف ىكذا كانت إرادة اهلل فيو، أف يخرجو مف سندسان كحريران، 

                                           

 .217/ 7( انظر: محاسف التأكيؿ، القاسمي، ج1)
 .2394/ 4في ظبلؿ القرآف، قطب، ج( انظر: 2)
 .119/ 17( انظر: التفسير المنير، الزحيمي، ج3)
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ُِّيٍ ]قاؿ تعالى:  قكمو ىاربان، ْٞ ٤َي٫ِْ َمَضَؿةً ٨ِْ٦ َح َٔ ٩ْبَذَْ٪ة 
َ
 -[ كلقد أظٌمو146]الصافات:  [َوخ

بشجرة اليقطيف التي تعٌد مف تمؾ األشجار التي تنبسط أكراقيا عمى سطح األرض،  -سبحانو
طر المستظؿ بيا إلى أف يضع خذه عمى األرض، كىذا كٌمو أدب سماكم لعبد مف عباد اهلل فيض

 .(1)المكرميف

٥ِّ ]قاؿ تعالى:  َ٘ [  فاستجاب اهلل نداء يكنس  88]األنبياء:  [َٚةْقذََضجْ٪َة َْلُ َوجَنٍّيْ٪َةهُ ٨َِ٦ ا٣ْ
 اه مف ا َٟ ُج٪ِِْج ال٧ُْْؤ٦ِ٪َِّي ]لى: قاؿ تعالى اهلل، ليبلؾ، فالنجاة دكمان لمف يمتجئ إكنجَّ ِ َوَكَؾل

نما لكؿ مف يمتجئ إلى اهلل  : فميست النجاة ليكنس [ إذف 88] األنبياء: [  فحسب، كا 
َٟ إِّّنِ ٠ُ٪ُخ ٨َِ٦ ا٣ْة٧٣ّي]قاؿ تعالى: بيذا الدعاء،  ٩َخ ُقجَْعة٩َ

َ
[ 87]األنبياء:  [ًلٍّ إْل إًِلٍّ أ

 . (2)وفييذًىب اهلل غىمَّو، كييفرّْج كىٍرب

و لٌما استكمؿ عافيتو رٌده اهلل إلى قكمو الذيف تركيـ ككاف ىذا مف تدبير اهلل كلطفو، أنٌ 
، كاستغفركا لو، مغاضبان، ككانكا قد خافكا ما أنذرىـ بو مف العذاب بعد خركجو، فآمنكا باهلل 

الى: قاؿ تعكلـ يينًزؿ بيـ عذاب المعرضيف:  ، فاستجاب ليـ اهلل كطمبكا العفك منو 
ْو يَـِيُؽوَن  ]

َ
ٍٙ أ ْ٣

َ
رَْق٤َْ٪ةهُ إََِل ٦ِةاَحِ خ

َ
ْٕ٪َة٥ْ٬ُ إََِل ِظّيٍ  *َوأ [ 148 -147افات: ]الص [َٚآ٦َ٪ُٮا َذ٧َذٍّ

 .(3)، كقد آمنكا أجمعيفيزيدكفأك  ككانكا مائة ألؼ

 :ثالثان: نجاة يكنس 

ؿ لو: بالصبر عمى أذل قكمو، كعمى تبميغ رسالتو، فيقك  يأمر رسكلو  اهلل  
ٮمٌ ] ُْ َٟ َوًَل دَُس٨ْ ٠ََىةِظِت اْْلُٮِت إِذْ ٩َةَدى و٬ََُٮ ١ْ٦َ ِ  :أم ؛[48]القمـ:  [َٚةْوَِبْ ِْلُْس٥ِ َرّب

فاصبر يا محمد عمى قضاء رٌبؾ كحكمو فيؾ، كفي ىؤالء المشركيف، كعمى أذل قكمؾ كتكذيبيـ 
بحر، كالتقمو الحكت، ، حيف ترؾ قكمو، كركب الإياؾ، كال تكف ضجران متعجبلن مثؿ يكنس 

مف الضجر  صؼ بصفات يكنس بل تتٌ فعؿ، فألقاه الحكت عمى الشاطئ، ثـ ندـ عمى ما ف
َؿاءِ و٬ََُٮ ٦َْؾُمٮمٌ ]كالمغاضبة، فتبتمى بببلئو،  َٕ ٧ٌَْٕح ٨ِْ٦ َرب٫ِِّ جَلُجَِؾ ثِة٣ْ ِ ْن دََؽاَرَك٫ُ ٩

َ
؛ [49]القمـ:  [لَْٮًَل أ

أللقي مف بطف الحكت  ؛بلقت قبكالن منو قو لمتكبة، فكفٌ  أفٍ رحمة مف رٌبو ب وتفمكال أف تدارك
عمى كجو األرض الخالية مف النبات، كىك ممـك بالذنب الذم أذنبو، مطركد مف الرحمة 

                                           

 .1031-1030/ 12( انظر: التفسير القرآني لمقرآف، الخطيب، ج1)
 .9625/ 15الخكاطر، الشعراكم، ج-( انظر: تفسير الشعراكم2)
 .2999/ 5( انظر: في ظبلؿ القرآف، قطب، ج3)
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ةِْلِّيَ ]كالكرامة،  ٫َُ٤ ٨َِ٦ الىٍّ َٕ بالتكبة  و إلى اهلل [ كلكٌنو تكجٌ 50]القمـ:  [َٚةْصذََجةهُ َرب٫َُّ ََٚض
، "كىكذا يجب عمى المؤمف أف يككف (1)عميو رسالتو ة، كأتـٌ كاختاره لمنبكٌ فاصطفاه  ؛كالدعاء

؛ ألنو يفزع إلى ربو بالدعاء المناسب في كؿ حاؿ مف ىذه ميٍطمئنان كاثقان مف معٌية اهلل 
األحكاؿ ، كحيف يراؾ ربؾ تمجأ إليو كتتضرع ، كتعزك كؿ نعمة في ذاتؾ أك في أىمؾ أك في 

.(2)فيعطيؾ أحسفى منيا" ، كتعترؼ بالمنًعـ  مالؾ كتنسبيا إلى اهلل

، خاتـ المرسميف، صاحب كممخص ىذه التجربة فييا تذكير لنبينا محمد الخَلصة: 
لتعينو عمى عبئو الثقيؿ  ؛رصيد األخير، كصاحب الزاد األخيرالحصاد األخير، كصاحب ال

كاحدة، كعبء ىداية األجياؿ  الكبير، عبء ىداية البشرية جميعيا ال قبيمة كال قرية كال أمة
جميعيا ال جيؿ كاحد كال قرف كاحد كما كانت ميمة الرسؿ قبمو، كعبء إمداد البشرية بعده بكؿ 
أجياليا ككؿ أقكاميا بمنيج دائـ ثابت صالح لتمبية ما يجد في حياتيا مف أحكاؿ كأكضاع 

 .(3)كتجارب

لنبكة بانتياء الدعكة، فالدعاة ، فبل يعني ختـ اىك تذكير ألمتو  تذكير لمنبي  ككؿٌ 
يكممكف المسير، كعمييـ أف يعممكا أف ىذا الطريؽ ليس  إلى اهلل عمى منيج المصطفى 

بالطريؽ اليٌيف، بؿ ىك صعب كشاؽ، فعمييـ أف يصبركا كيتحممكا أعباء نشر ىذه الدعكة 
ْػؿَِصْخ ل٤ِ٪ٍّةِس ٠ُ٪ْذ٥ُْ َػْْيَ ]: المستمرة إلى يكـ الديف، حتى يتحقؽ في أمتنا قكؿ اهلل 

ُ
ٍح أ ٍّ٦

ُ
 أ

 ِ ٨ِ ال٧ُْ٪١َْؿِ َودُْؤ٦ِ٪ُٮَن ثِةّللٍّ َٔ ُْٕؿوِف َوَت٪َْ٭ْٮَن  ُمُؿوَن ثِةل٧َْ
ْ
 [.110]آؿ عمراف:  [....دَأ

 

 

 

 

 

 

                                           

 .2719/ 3الزحيمي، ج( انظر: التفسير الكسيط، 1)
 .9628/ 15الخكاطر، الشعراكم، ج-( تفسير الشعراكم2)
 .3670/ 6( انظر: في ظبلؿ القرآف، قطب، ج3)
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 المطمب السابع
  دعكة زكريا 

 أكالن: الرغبة في إنجاب الكلد:
بة الكلد عاطفة متأصمة ألف مح ؛كتكاثر الذرية رغبة فطرية طبيعيةالرغبة في اإلنجاب 

في النفس البشرية، كقد يككف ذلؾ أيضان لغرض كراثة جيد األب، كمعاكنتو عمى شؤكف الحياة 
مف صمبو ليس  أف يككف لديو كلده  كمصالحيا، كمتاعب الكبر كالشيخكخة، لذلؾ أحٌب زكريا 

نٌ  يَؿِزُِِن َويَؿُِث ٨ِْ٦ آِل ] قاؿ تعالى:، ما مف أجؿ كراثة النبكة كالعمـ اإللييلمصمحة دنيكية، كا 
يًّة ًِ ٫ُْ٤ رَّبِ َر َٕ ٮَب َواْص ُٞ ْٕ  .(1)[6]مريـ: [َح

مبتمىن بالحرماف مف الكلد، كطاؿ انتظاره لو، كتطمعو إليو، حتى بمغ  كقد كاف زكريا 
، فدعا رٌبو، مف الكبر الحٌد الذم يقع عنده اليأس، كبالرغـ مف ذلؾ لـ ييأس مف ركح اهلل 

٩َْخ َػْْيُ الْٮارِثِّيَ ]قاؿ تعالى: بينو كبيف نفسو، فقاؿ: كناجاه فيما 
َ
ً َوخ  [رَّبِ ًل دََؾْرِِن َْٚؿدا

 .(2)[89]األنبياء:

العظـ، الذم ىك أصمب ما في الجسـ، كىك قكامو  فى ىٍ كى  إلى ربو  كيشكك زكريا 
عاؿ باشتعاؿ الذم يقكـ بو كيتجمع عميو، كيشكك إليو اشتعاؿ الرأس شيبان، مصكران ذلؾ االشت

د، ككىف العظـ كاشتعاؿ النار، بحيث يغزك الشيب شعر رأسو، فبل يبقى في الرأس المشتعؿ سكا
، كبعد الشككل يعقب ، كبلىما كناية عف الشيخكخة كضعفيا الذم يعانيو زكريا ان الرأس شيب

  :رَّبِ َمِٞيًّة]قاؿ تعالى: بقكلو َٟ ِ ُز٨ْ ثُِؽٓلن
َ
ده قد عكٌ  اهلل  ان بأفٌ [ معترف4]مريـ:  [َول٥َْ أ

أف يستجيب إليو إذا دعاه، فمـ يشؽ مع دعائو لربو، كىك في فتكتو كقكتو، فما أحكجو اآلف في 
 .(3)نعمتو عميو ىرمو ككبرتو أف يستجيب اهلل لو كيتـٌ 

 لمريـ عمييا السَلـ: ثانيان: كفالة زكريا 
قاؿ تعالى: كفالتو ليا، أثناء  في عمى مريـ ف شيد أفضاؿ اهلل ممٌ  ككاف زكريا 

َٟ َدٓل َزَكؿِيٍّة َرب٫ٍُّ ] ِ كفي ذلؾ المقاـ الكريـ، الذم شيد فيو زكريا ما شيد  [38]آؿ عمراف:  [٬ُ٪ةل

                                           

 .1459/ 2( انظر: التفسير الكسيط، الزحيمي، ج1)
 .948/ 9( انظر: التفسير القرآني لمقرآف، الخطيب، ج2)
 .2302/ 4( انظر: في ظبلؿ القرآف، قطب، ج3)
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، قربو مف رٌبو  مف آيات رٌبو المتنزلة عمى مريـ بالنفحات كالرحمات، استشعر زكريا 
فييا بنصيبو مف ىكاطؿ غيكث كدنكه مف رحمتو، جاعبلن ما شيد مف الكرامات فرصةن يأخذ 

ّيِجَحً ]قاؿ تعالى:  ،رحمة اهلل  ََ َٟ ذُّرِيًٍّح  ْ ٩ فضرع بيف  [38]آؿ عمراف: [ ٝةَل رَّبِ ٬َْت َِل ٨ِْ٦ دَلُ
 -مع ذلؾ -يديو داعيان يطمب الكلد، الذم حرمو حتى بمغ مف الكبر عتيان، ككانت امرأتو

.(1)عاقران 
ُٓ ادلَّٓل]قاؿ تعالى:  َٟ َق٧ِي ، و يضع كؿ أممو في اهلل إنٌ  [ 38]آؿ عمراف:  [ءِ إ٩ٍِّ

؛ و يقكؿ: مف فكر أف تسمعني يا اهلل ستجيبني إلى طمبي بطبلقة قدرتؾمحسنان الظٌف بو، ككأنٌ 
ؾ تعمـ صدؽ نٌيتي، في أٌنني ال أريد الغبلـ لشيء مف أمكر الدنيا؛ كقرة العيف، كالذكر، ألنٌ 

 .(2)يثان لي في حمؿ منيجؾ في األرضما أريده ليككف كر كالعز كغيرىا، إنٌ 
 :ثالثان: استجابة الدعاء لزكريا 

كاف كغيره مف األنبياء يبادر إلى فعؿ الطاعات، كعمؿ القربات، فكاف  كزكريا 
في حاؿ الرخاء كالشدة، كحاؿ الرجاء كالرىبة، كأمبلن في رحمة اهلل كفضمو، كخكفان  يدعك اهلل 

َٚةْقذََضجْ٪ة َْلُ َوو٬ََجْ٪ة َْلُ ]قاؿ تعالى: الستجابة سريعةن كمباشرة: ، فكانت ا(3)مف عذابو كعقابو
ْو٤َْع٪ة َْلُ َزوَْص٫ُ 

َ
قاؿ تعالى:  [ ككانت زكجتو عقيمان ال تصمح لمنسؿ،90]األنبياء:  [َُيِْي َوأ

ٮَن ِِف اْْلَْْياتِ ] ُٔ قاؿ تعالى:  ء،[ فسارع اهلل في استجابة الدعا90]األنبياء:  [إِجٍُّ٭٥ْ َك٩ُٮا يُكةرِ
جةً َور٬ََجةً ] َٗ ٮ٩َ٪ة َر ُٔ َواك٩ُٮا ]قاؿ تعالى:  [ رغبة في الرضكاف، كرىبة لمغضب،90]األنبياء:  [َويَْؽ

[ ال متكبريف كال متجبريف، فبمجمكع ىذه الصفات، استحؽ الكالداف 90]األنبياء:  [جَلة ػةِمِّٕيَ 
 .(4)كرضاه كة تستحؽ رحمة اهلل عمييما باالبف الصالح، فكانت أسرة مبار  أف ينعـ اهلل 

ـًا َواذ٠ُْْؿ ]قاؿ تعالى:  يٍّةٍم إًِلٍّ َرْم
َ
ًلٍّ دَُس٥َِّ٤ اجلٍّةَس زاََلزََح خ

َ
َٟ خ ٢ْ َِل آيًَح َٝةَل آَحذُ َٕ َٝةَل رَّبِ اْص

ثَْسةرِ  َِٕشِّ َواإْلِ َٟ ٠َسًِْيا وََقّجِْط ثِة٣ْ يا أف ؽ الدعاء أراد زكر كعندما تحقٌ  [41]آؿ عمراف:  [َربٍّ
يعيش مف أكؿ لحظة مع نعمة المنعـ شكران، كجعؿ كؿ كقتو ذكران، فمـ ينشغؿ بالناس كال 

واذ٠ؿ ]قاؿ تعالى: ، كثيران، ىذه اآلية التي طمبيا، مقترنةن بذكر اهلل  بكبلميـ، كذكر اهلل 

                                           

 .438/ 2التفسير القرآني لمقرآف، الخطيب، ج( انظر: 1)
 .1444/ 3الخكاطر، الشعراكم، ج-( انظر: تفسير الشعراكم2)
 .125/ 17( انظر: التفسير المنير، الزحيمي، ج3)
 .2395/ 4( انظر: في ظبلؿ القرآف، قطب، ج4)



92 

َٟ ٠َسِْياً  بٍّ اس، لذلؾ [ كىك بذلؾ قادر عمى الذكر كغير قادر عمى كبلـ الن41]آؿ عمراف:  [رٍّ
عمى ما أنعـ عميو  عمى الدكاـ شكران لو  أف يشغمو بكبلـ الناس، بؿ بذكره  ال يريد اهلل 
مف فضمو 

(1). 
لو، فيك يثؽ بكعده  يريد اآلية لتككف دليبلن عمى تحقيؽ كعد اهلل  كلـ يكف زكريا 

 ٌعو المؤمنيف، فكالدة الكلد لو ما يريد اآلية لقكمو، كأتبا، كال يحتاج إلى دليؿ عمميٍّ لتحقيقو، إن
، كىي عجكز عاقر، كمع  عمى كضعو ككضع امرأتو المعركؼ أمره عجيب، فيك عجكز ىـر

رادتو، فأراد اآلية لتككف تمييدان  ذلؾ سينجباف كلدان  لآلية الكبرل عندما يكلد لو يحيى  بأمر اهلل كا 

(2) . 

نٌ بالكلد فحسب لـ يرزقو اهلل  ككانت النتيجة أٌف اهلل  ما رزقو بالكلد الصالح ، كا 
٩ٍّة َوَزاَكةً ] قاؿ تعالى:  الخمكؽ، محبة  :أم ؛ذا حناف [ فجعمو اهلل 13]مريـ:  [وََظ٪َة٩ًة ٨ِْ٦ دَلُ

[ كجعمو ذا بركة كنفع كنماء 13]مريـ:  [َواَكَن دَِٞيًّة]قاؿ تعالى:  كرحمة كشفقة عمى الناس،
ي٫ِْ ]قاؿ تعالى: بتقديـ الخير لمناس كىدايتيـ، ا ثَِٮادِلَ كجعمو باران بكالديو، فبل   [14]مريـ:  [ َوبَؿًّ

ِىيًّة]قاؿ تعالى:  مثؿ تعظيـ الكالديف، عبادة بعد تعظيـ اهلل  َٔ ]مريـ:  [َول٥َْ يَُس٨ْ َصجٍّةًرا 
كلـ يجعمو جباران متكبران، بؿ كاف لٌينان متكاضعان، كذلؾ مف صفات المؤمنيف، كقد أمر اهلل  [14

َٟ ل٧ُْ٤ِْؤ٦ِ٪ِّيَ ]قاؿ تعالى: ذلؾ فقاؿ: ب نبيو  : تعالى [ كقاؿ88]الحجر:  [َواْػِْٛي َص٪ةَظ
[ َٟ ِ ٮا ٨ِْ٦ َظْٮل ٌَّ َٛ ٤ِْت ًَلجْ َٞ َِ ا٣ْ ٤ِي َٗ ة  ًّْ [، كلـ يجعمو عصٌيان لربو 159]آؿ عمراف:  [َولَْٮ ٠ُ٪َْخ َذ

 .(3)كال لكالديو
و ال أنٌ  ، بعد أف ظفٌ حيى بكلد اسمو ي لقد مفَّ اهلل عمى نبيو زكريا  الخَلصة:

ال تخضع لؤلسباب، كال تقاس  قدرة اهلل  مجاؿ لمكلد، كال سبيؿ إلى ذلؾ، ليككف عبرةن لنا بأفٌ 
ٮَل َْلُ ُز٨ْ َذي١َُٮنُ ]قاؿ تعالى:  :بالعادات، بؿ ُٞ ْن َح

َ
َراَد َمحْبًة أ

َ
ْمُؿهُ إِذَا أ

َ
، [82]يس:[إِج٧ٍَّة أ

باليأس كلك  فلتسمية المدعكيف، الذيف قد يشعرك مكذجان لتككف ن ؛كأحببت أف أذكر ىذه القصة
َٚةْقذََضجْ٪َة َْلُ ]  عمى العطاء، كمف يتعطش لمذرية فميتمٌعف قكلو تعالى: اهلل  لحظة، مف قدرة

ٮجَ  ُٔ ٮَن ِِف اْْلَْْيَاِت َويَْؽ ُٔ ْو٤َْع٪َة َْلُ َزوَْص٫ُ إِجٍُّ٭٥ْ ََك٩ُٮا يَُكةرِ
َ
٪َة رََدجًة َور٬ََجًة َواَك٩ُٮا جَلَة َوو٬ََجْ٪َة َْلُ َُيَِْي َوأ

                                           

 .1449-1448/ 3الخكاطر، الشعراكم، ج-( انظر: تفسير الشعراكم1)
 .4/136القرآني، الخالدم، ج( انظر: القصص 2)
 .65/ 16( انظر: التفسير المنير، الزحيمي، ج3)
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ما بيذه اآلية، كصفةن ربانيةن الستجابة الدعاء، فميسارع األزكاج  دٌ عي يى [، كلٍ 90ياء: ]األنب [َػةِمِّٕيَ 
٩َْخ َػْْيُ الْٮارِثِّيَ ]في فعؿ الخيرات، كليدعكا اهلل بقكلو تعالى: 

َ
ً َوخ  [رَّبِ ًل دََؾْرِِن َْٚؿدا

يفعؿ ما  -بما ىك خير–بحكمتو  كرىبان، كليكثركا مف الخشكع لو، كاهلل  رغبان  [89]األنبياء:
 يريد.
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 المطمب الثامف
 مػػػػػريـ البتػػػػػػػػػػػػكؿ

، ليككنكا طبلئع المككب اإليماني يومف عباده، لحمؿ الدعكة إل بعضان   يصطفي اهلل
َ ]قاؿ تعالى: ف اصطفى منيـ: مٌ حان عمصرٌ  ى مراحمو مدل األزماف، فقاؿ في شتٌ  إِنٍّ اّللٍّ

٧ِْٔؿاَن لََعَ ا٣ْٕةل٧َِّيَ  ف آَدَم َو٩ُٮظةً َوآَل إِثْؿا٬ِي٥َ َوآَل  َُ كمف بيف ىؤالء مريـ ، [33]آؿ عمراف:  [اْو
، كالتي سنتحدث عنيا كنمكذج البتكؿ، ابنة عمراف، أم مف األسرة الثانية المصطفاة مف اهلل 

 عكيف كتنشيطيـ.أنثكم لتسمية المد

 كفيػػػػػػػػو:

 أكالن: تعٌبد مريـ عمييا السَلـ في المحراب:
 مريـ العذراء، فتاة قٌديسة، كىبتيا أميا كىي في بطنيا لخدمة المعبد، لـ ييعرؼ عنيا إالٌ 

يبة ير كالعفة، حتى إٌنيا لتنسب إلى ىاركف أخييا المتعبد، كال ييعرؼ عف أسرتيا إال الطٌ الطٌ 
٤٬َِْ٭ة ٦َََك٩ًة ََشْرِيًّة]ؿ تعالى: قاكالصبلح، 

َ
[ 16]مريـ: [ َواذ٠ُْْؿ ِِف ا١ِْ٣ذَةِب َمْؿي٥ََ إِذِ ا٩ْتَجََؾْت ٨ِْ٦ أ

كارم مف أىميا، كاالحتجاب عف رت أف تخمك إلى نفسيا، لشأف مف شؤكنيا التي تقتضي التٌ قرٌ 
–تطع خدمة البيت مكانان يا لـ تس، كيقاؿ بأنٌ (1)أنظارىـ، كىي في خمكتيا مطمئنة إلى انفرادىا

ٍمبلن ، حتى إنيا ىجرٍت  -ككنيا أنثى فأفرغٍت نفسيا لخدمتو ًقيمان كدينان، حممٍت نفسيا عميو حى
ٍمكة ليا لعبادة اهلل   .(2)بعيدان عف أعييًف الناس أىميا كذىبت إلى ىذا المكاف الذم اتخذتو خي

ى ، كأف تتمقٌ  باهلل أىبلن ألف تتصؿ كلقد أصبحت مريـ بخمكتيا في بيت اهلل 
ية ]قاؿ تعالى:  ،بو عمييا ؿ اهلل ، فنادتيا المبلئكة مبشرة ليا بما فضٌ رحمتو كبركتو كضى يي في 

ٛةكِ  َُ َ اْو [ بأف جعمؾ مف عباده المصطفيف، القائميف عمى 42]آؿ عمراف:  [َمْؿي٥َُ إِنٍّ اّللٍّ
َؿكِ ]عبادتو كطاعتو  ٭ٍّ ََ و، أك مف ارتكاب الكبائر مف مف الٌشرؾ ب  [42]آؿ عمراف:  [َو

ٛةِك لََع نِكةءِ ا٣ْٕةل٧َِّيَ ]اآلثاـ َُ د مف أم: جعؿ منؾ الكلد الذم سيكل ؛[42]آؿ عمراف: [ َواْو
ىذه  -سبحانو -مف كمماتو!، فمقد اصطفى اهلل مف ركح اهلل، ككممةن  غير أب )المسيح( نفخةن 

المعجزة الفريدة مف بيف المعجزات! فكاف األنثى المباركة، لتككف بيذا االصطفاء اآلية العجيبة، ك 

                                           

 .2305/ 4( انظر: في ظبلؿ القرآف، قطب، ج1)
 .9049/ 15الخكاطر، الشعراكم، ج-( انظر: تفسير الشعراكم2)
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، إلى ىذا بقكلو: ، فكاف أف كجٌييا اهلل البٌد مف مقابمة ىذا االصطفاء بالشكراف كالحمد هلل 
ا٠ِِّٕيَ ]قاؿ تعالى:  َٓ الؿٍّ ِٟ َواْقُضِؽي َواْر٠َِِع ٦َ ِ [ كالقنكت ىك 43]آؿ عمراف:  [ية َمْؿي٥َُ اْر٪ُِِت لَِؿّب
كالء المطمؽ لعزتو كجبللو فيككف بذلؾ عبادة صامتة مكانيا القمب، كالسجكد ، كالالخضكع هلل 

، كالكالء لو، فيصبح بذلؾ باطف اإلنساف كظاىره كالرككع عمبلف مف عمؿ الجكارح لعبادة اهلل 
 .(1)، متجيان إليو، قائمان عمى الكالء لو، كىذا ىك أكمؿ العبادة كأتٌمياجميعان مشتغبلن بعبادة اهلل 

 :انيان: حمؿ السيدة مريـ بعيسى ث
مف أبكيف كبيريف، ككاف ذلؾ محؿ تعجب كاستغراب، فكيؼ  يحيى  خمؽ اهلل 

ًلد مف غير أب، ككؿ ذلؾ داخؿ في  سيككف العجب مف خمؽ عيسى  الطاىر النقي، الذم كي
يجادىا مف غير مثاؿ سبؽ مضمكف قدرة اهلل   .(2)الخارقة، الشاممة إلحداث األشياء كا 

في خمكتيا، مطمئنة إلى انفرادىا، ثـ تتفاجأ بكجكد  -مييا السبلـع-ريـ كانت السيدة م
رَْق٤ْ٪ة إحَِلْ٭ة ُروَظ٪ة َذذ٧ََس٢ٍَّ ٣َ٭ة بََْشاً َقٮِيًّة]قاؿ تعالى: رجؿ مكتمؿ سكم بنفس مكاف تكاجدىا: 

َ
 [َٚأ

كتستشير مشاعر  تستعيذ بو كتستنجد [ فانتفضت مف ذعرىا، فالتجأت إلى اهلل 17]مريـ: 
قاؿ تعالى: كالتحرج مف رقابتو في ىذا المكاف الخالي:  ،التقكل في نفس الرجؿ، كالخكؼ مف اهلل

َٟ إِْن ٠ُ٪َْخ دَِٞيًّة] ٮذُ ثِةلؿٍّّْم٨ِ ٦ِ٪ْ ُٔ َ
قٌي ينتفض كجدانو عند ذكر [ فالتٌ 18]مريـ:  [ٝة٣َْخ إِّّنِ أ

 .(3)الرحمف، كيرجع عف دفعة الشيكة كنزغ الشيطاف

و ما جاء ليناؿ نا يتقدـ الممؾ الذم تمثؿ عمى ىيئة البشر، يعمف حقيقتو كميمتو، كأنٌ ى
٩َة رَُقٮُل ]قاؿ تعالى: فقاؿ ليا:  منيا شران كما ظٌنت، كيزكييا كيقٌكم اصطفاء المَّو 

َ
إِج٧ٍَّة خ

ُٗاَل٦ًة َزكِيًّة  ِٟ َ ٬ََت ل
َ
ِٟ ِِل ِ الذم خمقؾ  ؿ منو إال رسكؿ ربؾ، مرس تي لسٍ  :أم ؛[19]مريـ:  [َرّب

كيعمـ حالؾ كطيارتؾ، كأنو اصطفاؾ مف نساء العالميف؛ لتككني مكضع معجزتو الكبيرة كىي 
لؾ، فمست  لؾ، أك طريؽ ىبة المَّو  خمؽ إنساف مف غير أب، كما أنا إال أداة ىبة المَّو 

نفسو كركحو، ، سييب لؾ غبلمان طاىران ناميان في جسمو ك مف ييب إنما الذم ييب ىك المَّو 
 .(4)ككؿ ما يتصؿ بالنمك اإلنساني الكامؿ

                                           

 .446-445/ 2( انظر: التفسير القرآني لمقرآف، الخطيب، ج1)
 .1467/ 2ج( انظر: التفسير الكسيط، الزحيمي، 2)
 .2305/ 4( انظر: في ظبلؿ القرآف، قطب، ج3)
 .4623-4622/ 9( انظر: زىرة التفاسير، أبك زىرة، ج4)
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ُك ثَِ٘يًّة] قاؿ تعالى: 
َ
ُٗاَلٌم َول٥َْ َح٧َْكْكِِن بََْشٌ َول٥َْ أ ّنٍّ يَُسٮُن َِل 

َ
 [ ثـٌ 21]مريـ:  [َٝة٣َْخ خ

قالىٍت متعجبة مشتكية: أىنَّى  مف اهلل  و أمر سماكمٌ نٌ أالكالية ا سمعت مقالتو كتفطنت بنكر لمٌ 
لـ يجرً يى  ـٍ يىٍمسىٍسًني  كيكفي ًلي غيبلـه كمف أيف يككف لي كلد كى بىشىره قط بالنكاح، عمى أسبابو، إذ لى

ـٍ أىؾي  لى فاسقة خارجة عف مقتضى حدكده، ألككف بىًغيِّا فاحشة  نا في مدة حياتي عاصية هلل أكى
ِٟ ]قاؿ تعالى:  فأجابيا الممؾ:زانية يكلد منى كلد الزنا،  ِ ٫َُ٤ َٝةَل ٠ََؾل َٕ ٌ َوجِلَْض ٍّ ٬َّّيِ ِٟ ٬َُٮ لََعَ َٝةَل َربَّ

يًّة ٌِ ْٞ ْمًؿا ٦ٍّ
َ
مضى عميو أأم: قد جرل حكـ ربؾ كقد  ؛[21]مريـ:  [آيًَح ل٤ِ٪ٍّةِس َورَّْمًَح ٦ِّ٪ٍّة َواَكَن أ

كىك اهلل –اؾ عمى العصمة كالعفاؼ في سابؽ قضائو، فبل تستبعدم كال تستعسرم، فالذم ربٌ 
- ذا أردنا قادر عمى إيجا د الكلد لؾ ببل مساس البشر، فاألمر عنده ىىيّْفه سيؿ يسير، بؿ كا 

ما يقكؿ لو كف، فيككف ببل سبؽ سبب كعمة، كذلؾ كمو ليككف دليبلن عمى كماؿ قدرتو شيئان فإنٌ 
 كبدائع صنعو كحكمتو كىرىٍحمىتو النازلة ًمنَّو ، (1)عمى كافة عباده. 

ان مف الحبلؿ كالحراـ جميعان، كلـ رجيا إحصانان كميٌ مريـ الطاىرة البتكؿ قد أحصنت ف
يجاد عيسى  ـٌ نفخ الركح في جكفيا، كا  بكاسطة جبريؿ الركح القدس مف غير  يقربيا رجؿ، كت

٤َْ٪ة٬َة َوابْ٪ََ٭ة آيًَح ]قاؿ تعالى:  ، أصؿ ذكر َٕ وِظ٪َة وََص ْؼ٪َة ذِيَ٭ة ٨ِ٦ رَّ َٛ ْظَى٪َْخ َٚؿَْصَ٭ة َذ٪َ
َ
َوا٣ٍِِّت أ

 ْ ةل٧َِّي٤ِّ٣ حتى نفخ في درعيا أم قميصيا، كبذلؾ  جبريؿ  فأمر اهلل   [91]األنبياء:  [َٕ
المسيح في بطنيا، ككصؿ النفخ إلى جكفيا، كسرت الركح إلى فرجيا، ككاف  النفخ أكجد اهلل 

 .(2)فيما يشاء ، كداللةن عمى نفكذ قدرتو ذلؾ عبلمةن كأعجكبةن لمخمؽ، كعممان لنبكة عيسى 
إلى [ ذىبت كىي تحمؿ بو 22]مريـ:  [ََٚع٤٧ََذ٫ُْ َٚة٩ْتَجََؾْت ث٫ِِ ٦َََك٩ًة َِٝىيًّة]تعالى: قاؿ 

عف األنظار، فيي في مكقؼ شديد اليكؿ، فقد كانت في السابؽ تكاجو الحصانة  بعيدو  مكافو 
قاؿ كالتربية كاألخبلؽ، بينيا كبيف نفسيا، كاآلف ىي ميٍقًدمةه عمى مكاجية المجتمع بالفضيحة 

َصةَء٬َة ال٧ََْؼةُض إََِل ِصْؾِع اجلٍّْؼ٤َحِ ]تعالى: 
َ
[، ثـ ىي تكاجو اآلالـ الجسدية بجانب 23]مريـ:  [َٚأ

جاءة إلى جذع النخمة، كاضطرىا إلى إ« أجاءىا»كاجو آالـ المخاض الذم اآلالـ النفسية، ت
 عمـ ليا بشيء، كال االستناد عمييا، كىي كحيدة فريدة، تعاني حيرة العذراء في أكؿ مخاض، كال

يَةحَلْتَِِن ٦ِخَّ َرج٢َْ ٬ََؾا َوُك٪ُخ ]قاؿ تعالى: معيف ليا في شيء، كمف ىكؿ األمر فإذا ىي تقكؿ: 
جِكيًّة  عمى اعتبار أفٌ  -كىي في ىذا الضيؽ فإذا بطفميا ينادييا مف تحتيا، [23]مريـ:  [نَْكيًة ٦ٍّ

ِِن َْٝؽ ]قاؿ تعالى:  ،يطمئف قمبيا كيصميا بربيا -المنادم ىك كليدىا ـَ ًلٍّ َُتْ
َ
َٚ٪ةدا٬ة ٨ِْ٦ َُتْذِ٭ة خ

                                           

 .497/ 1عمكاف، جالشيخ ( انظر: الفكاتح اإلليية، 1)
 .125/ 17( انظر: التفسير المنير، الزحيمي، ج2)
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ِٟ َْسِيًّة ِٟ َُتْذَ ٢َ َربَّ َٕ أم: لـ ينسؾ كلـ يتركؾ، بؿ أجرل لؾ تحت قدميؾ  ؛[24]مريـ:  [َص
جةً َص٪ِيًّة]قاؿ تعالى: جدكالن ساريان،  ََ ِٟ ُر ٤َيْ َٔ  ٍْ ِ ِٟ ِِبِْؾِع اجلٍّْؼ٤َحِ تُكةٝ ْ ِي إحَِل ـّ [ 25]مريـ: [ و٬َُ

ِٕل َوَّٝؿِي ]قاؿ تعالى:  ،كىذه النخمة التي تستنديف إلييا ىزييا فتساقط عميؾ رطبان  ٚلَُُكِ َواَْشَ
ة دََؿي٨ٍِّ ٨َِ٦ ا٣ْبََْشِ ]قاؿ تعالى: [ فيذا طعاـ كذاؾ شراب، كليطمئف قمبؾ، 26]مريـ:  [َخيْ٪ةً  َٚإ٦ٍِّ

ٮِّل  ُٞ ً َذ َظؽا
َ
َز٥َِّ٤ احْلَٮَْم إِنِْكيًّةإِّّنِ ٩ََؾرُْت ل٤ِؿٍّّْم٨ِ َوٮ٦ْةً َٚ  :أ

ُ
أم: إذا ما كاجيت  ؛[26]مريـ:  [٨َْ٤ أ

صكمان عف حديث الناس كانقطعت إليو  أحدان فأعمنيو بطريقة غير الكبلـ، أنؾ نذرت لمرحمف 
 .(1)لمعبادة، كال تجيبي أحدان عف سؤاؿ

 ثالثان: اٌتياـ مريـ عمييا السَلـ بالفاحشة:
بو  بلده، ليككف بذلؾ خير دليؿ ييمقي اهلل حيف مي عيسى  أنطؽ اهلل 

ىذا  الطمأنينة في قمب أمو المحتارة كالقمقة عمى ىذا الحدث، فبذلؾ قد عممت السيدة مريـ أفٌ 
و سيعرؼ عذرىا، فتشجعت عمى المجيء اج كالدفاع عف سمعتيا، كأنٌ جى الطفؿ يكفييا ميمة الحً 

 .(2)لقكميا كبمدىا
دَْخ ث٫ِِ ]قاؿ تعالى: 

َ
[ فقابمٍت مريـ قكميا كىي تحمؿ 27]مريـ:  [َٝٮ٦َْ٭ة َُت٫ُ٤٧ُِْ َٚد

ا ، فممٌ (3)لف ييٍسًمميا أبدان  ، فيك كليدىا، بكجو الكاثؽ مف البراءة، المطمئف إلى تأييد اهلل 
ْؽ ِصبِْخ َمحْبةً َٚؿِيًّ ]قاؿ تعالى:  رآىا القكـ خاطبكىا بمساف المبلمة فقالكا ليا: َٞ  *ة ٝةلُٮا ية َمْؿي٥َُ ٣َ

ِٟ ثَِ٘يًّة َّ٦
ُ
 َقٮٍْء َو٦ة َك٩َْخ أ

َ
ثُٮِك اْمَؿأ

َ
ْػَخ ٬ةُروَن ٦ة َكَن خ

ُ
أم: يا مف كنا  ؛[28-27]مريـ:  [ية أ
في الصبلح بمنزلة ىاركف المعركؼ بالسداد كالصبلح، مف أيف لؾ ىذه الحالة الشنعاء؟  ٌدؾنع

 .(4)كبيرة الفظيعة؟!كيا مف ألبكيف ليسكا أصحاب فساد كسكء سمعة، كيؼ أتيت بيذه ال
َمةرَْت إحَِل٫ِْ ]قاؿ تعالى: 

َ
أم: حيف قاؿ القكـ ما قالكا مف الكبلـ  ؛[29]مريـ:  [َٚأ

يا ال تحمؿ دليؿ الجريمة، بؿ و سيتكمـ، مطمئنة إلى أنٌ الجارح، أشارٍت إلى كليدىا كىي كاثقة أنٌ 

                                           

 .2307/ 4( انظر: في ظبلؿ القرآف، قطب، ج1)
 .1473/ 2كسيط، الزحيمي، ج( انظر: التفسير ال2)
 .9072/ 15الخكاطر، الشعراكم، ج-( انظر: تفسير الشعراكم3)
 .426/ 2( انظر: لطائؼ اإلشارات، القشيرم، ج4)
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َٙ ٩َُس٥ُِّ٤ ٨٦َ ََكَن ]لى: قاؿ تعاكالطيارة، فتعجَّب القـك مف فعميا، كقالكا:  دليؿ البراءة ْ ٠َيْ َٝةلُٮا
 .(1)[29]مريـ:  [ِِف ا٧٣٭ؽ َوجِّيةً 

ـٌ يحدث األمر الخارؽ لمعادة، بأف أنطؽ اهلل  ، بما يدؿ عمى صدؽ عيسى  ث
ِ ]قاؿ تعالى: أٌمو، كطيارتيا فقاؿ:  ، أم: إني عبده هلل   ؛[31]مريـ:  [ٝةَل إِّّنِ َخجُْؽ اّللٍّ

أم: سبؽ في  ؛[31]مريـ:  [آدةِّنَ ا١ِْ٣ذةَب ]قاؿ تعالى: ذا الخالؽ العظيـ خمقني بقدرتو، كى
٤ََِِٕن ٩َبِيًّة]قاؿ تعالى: ، -اإلنجيؿ–قضائو إيتائي الكتاب  [ أدعك الناس إلى 31]مريـ:  [وََص

عىمىًني أيضان  ْح٨َ ٦َة ٠ُ٪ُْخ ]قاؿ تعالى: تي بجانب نبكٌ  عبادتو كحده كىجى
َ
٤ََِِٕن ٦َُجةَراًك خ ]مريـ:  [وََص

ََكةِ ]قاؿ تعالى:  ،أم: كثير الخير كالبركة أىٍينىما حممت جعمني مباركان  ؛[31 ٍـّ اَلةِ َوال وَْوةِّن ثِةلىٍّ
َ
َوأ

يِّا في ىذه الدنيا،  ؛[31]مريـ: [ ٦َة ُد٦ُْخ َظيًّة قاؿ أم: بالمحافظة عمى أدائيما ما ديٍمتي حى
ِِت ]تعالى:  ا ثِٮادِلَ كجعمني كذلؾ مطيعان كالدتي، كباران بيا، كمحسنان إلييا،  أم: ؛[32]مريـ:  [َوبَؿًّ

٤َِِْٕن َصجٍّةًرا َمِٞيًّة]قاؿ تعالى:  أم: كلـ يجعمني مغركران متكبران مرتكبان  ؛[32]مريـ:  [َول٥َْ ََيْ
َٕ ]قاؿ تعالى: لممعاصي كالمكبقات،  بْ

ُ
ُمٮُت َويَٮَْم خ

َ
ُت َويَٮَْم أ ٍّ يَٮَْم ُودِلْ اَلُم لََعَ ]مريـ: [ ُر َظيًّةَوالكٍّ

 .(2)أم: السبلـ كاألماف عمٌي إلى يكـ الحساب ؛[33

لو أك ثالث ثبلثة كما ، فميس ىك إليان أك ابنان بعبكديتو هلل  كبيذا يصٌرح عيسى 
نبيان، ال كلدان كال شريكان، ىذا مف جانب، كمف جانب آخر فيك  ، بؿ جعمو اهلل نصارلاٌدعى ال

ضح مف معجزة نطقو، كمف فحكل الكبلـ، فيك أٌمو الطاىرة، ىذا يتٌ  ينفي التيمة الباطمة عف
، ابف الطاىرة ان ىر طا ان كككنو سيصبح نبٌيان يستحيؿ أف يككف كلد زنا، بؿ ابن بعبكديتو هلل 
 . ة مف اهلل أالعفيفة، المبرٌ 

 رابعان: دركسه كعبر في قصة مريـ عمييا السَلـ:

، فمٌرت بيذا ، كجاءت بالمسيح اهلل السيدة مريـ قد حممت بنفخة مف ركح 
ياـ الباطؿ، الذم لـ يكف ليدفعو عنيا ما االمتحاف القاسي، ككاجيت مف أىميا كقكميا ىذا االتٌ 

عيًرفت بو في قكميا مف طيرو ال يحكـ حكلو شؾ، كمف عفةو ال يطكؼ بيا دنس، بالرغـ مف 
، راضيةن بحكمو، ككاف ر اهلل ذلؾ كاجيت ىذه المحنة، كاحتممتيا في صبر، مستسممةن ألم

                                           

.9074/ 15الخكاطر، الشعراكم، ج-( انظر:  تفسير الشعراكم1)
 .35-34/ 9( انظر: التفسير الكسيط، طنطاكم، ج2)
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، ابتداءن عاقبة صبرىا أف كانت ىي كابنيا نمكذجان فريدان مف نكعو تتجٌمى فييا قدرة اهلل 
بتبرئتيا عمى لساف رضيعيا، إلى أف تككف أٌمان لنبٌي مف أنبياء اهلل 

(1). 

بت السيدة ال تقؿ عظمة أصا كالمحنة العظيمة التي مٌرت بيا السيدة مريـ تذكرنا بمحنة
، بكر  يشة كىي الصٌديقة ابنة الصٌديؽ أب، التي اتيمت بالفاح-رضي اهلل عنيا-  عائشة

فقاؿ: }كمؿ مف الٌرجاؿ كثير، كلـ  رسكؿ اهلل  فٌ ، كمدحيي ف اصطفاىٌف اهلل ىذا ككمتاىما ممٌ 
فٌ  فضؿ  يكمؿ مف النساء إال آسية امرأة فرعكف، كمريـ ابنة عمراف، كخديجة بنت خكيمد، كا 

 .(2)عائشة عمى النساء، كفضؿ الثريد عمى سائر الطعاـ{

ركب  ، كالذم استغؿ تخٌمفيا عفعبد اهلل بف أبيككاف الذم افترل عمييا رأس النفاؽ 
الجند، لقضاء حاجتيا، كعكدتيا لمبحث عف عقدىا، الذم أضاعتو في غزكة بني المصطمؽ، 

شاعتو قريبان مف سنة خمس مف اليجرة، ثـ تكاطأ مع جماعة صغيرة لت ركيج الخبر بيف الناس، كا 
 .(3)شير

عف شناعة الجريمة التي تتناكؿ بيت النبكة الطاىر الشريؼ، كعرض  ثـ يكشؼ اهلل 
أكـر إنساف عمى  ، كعرض صديقو الصديؽ أبي بكرأكـر إنساف عمى اهلل  رسكؿ اهلل 
شيىد لو إال بالخيرلـ يي  -صفكاف بف المعطؿ  -كعرض رجؿ مف الصحابة رسكؿ اهلل 

(4) ،
ككؿ مف طالوي  -رضي اهلل عنيا-بيا عائشة  بآيات قرآنية تيتمى إلى يـك القيامة، يكاسي اهلل 

ىـٌ ىذه المصيبة الشنيعة، كيتكٌعد بيا كؿ مف شارؾ في ىذه الجريمة، عمى قدر مشاركتو، 
ِي٨َ َصةُءو] كيزجر بيا كؿ مف يخطر ببالو قذؼ المحصنات ْىجٌَح ٦ِ٪ُْس٥ْ ًَل إِنٍّ اَّلٍّ ُٔ  ِٟ ْٚ ا ثِةإْلِ

ِي دََٮّلٍّ ٠ِ  ز٥ِْ َواَّلٍّ ِ اْمؿٍِئ ٦ِ٪ُْ٭٥ْ ٦َة ا٠ْتََكَت ٨َِ٦ اإْلِ
ا ٣َُس٥ْ ث٢َْ ٬َُٮ َػْْيٌ ٣َُس٥ْ ٣ُِكّ َْبَهُ ٦ِ٪ُْ٭٥ْ َْلُ َُتَْكجُٮهُ ََشًّ

ي٥ٌ  ِْ َٔ َؾاٌب  َٔ
 [.11]النكر:  [

، كعمى ثقة مطمقة نة الكاثقة بربيا كانت نعـ المؤم -رضي اهلل عنيا-كالسيدة عائشة 
أف ينزؿ قرآف  -كما كانت تحدث عف نفسيا فيما بعد فإنيا ما كانت تتكقع -، كبراءتيابطيرىا

فقد بٌرأؾ،  ا اهلل عمييا قائبلن ليا: }أبشرم يا عائشة، أمٌ  بشأنيا، كحينما أقبؿ رسكؿ اهلل 
فقالت: كاهلل ال أقكـ إليو، كال ، ي لرسكؿ اهلل يا: قكمفقالت: بحمد اهلل ال بحمدؾ! فقالت ليا أمٌ 

                                           

 .949/ 9ف، الخطيب، ج( انظر: التفسير القرآني لمقرآ1)
 .3769 رقـ الحديث : ،5/29فضؿ عائشة /البخارم، أصحاب النبي صحيح البخارم، ( 2)
 .1735/ 2( انظر: التفسير الكسيط، الزحيمي، ج3)
 .2494/ 4( انظر: في ظبلؿ القرآف، قطب، ج4)
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فكانت تمؾ الكممات ردكد الثائرة الحرة عمى شرفيا،  !(1)الذم أنزؿ براءتي{ أحمد إال اهلل 
الذم شرفت بزكاجيا منو، كعمى شرؼ بيت النبٌكة الذم ضٌمت إليو، كعمى  كعمى شرؼ النبٌي 

 .(2)الذم نبتت منو!! شرؼ بيت الصديؽ 
أنطؽ طفبلن يبرئ بو مريـ  نصير المظمكميف، فكما أٌف اهلل  إٌف اهلل  َلصة:الخ

قرآنان ييتمى يبٌرئ بو عائشة رضي اهلل عنيا، فإٌنو سبحانو قادري عمى  عمييا السبلـ، كأنزؿ 
تبرئة المظمكميف، ككمتاىما كاف ببلؤىما الطعف في شرفيما، كالمرأة عمى مٌر األزماف ال تمتمؾ 

فخر بو أكثر مف شرفيا، فكاف مف الصعب أف تطعف بو، خصكصان حينما تككف بريئة شيئان ت
 -رضي اهلل عنيا-عفيفة، فكانت قصة السيدة مريـ عمييا السبلـ، كمف ثـ قصة السيدة عائشة 

يميؿ  خير نمكذجيف يذكرا، تسميةن لمف ييبتمى بمثؿ ىذا الببلء، كيعتبر مف خبلليما أف اهلل 
كلك بعد حيف، كالكيؿ الكيؿ لمف  يا العفيفة الطاىرة بنصر اهلل لؾً ي عمى ثقة أيتكال ييمؿ، فككن

 ظمـ، فقذؼ محصنةن بغير كجو حؽ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

رقـ  :1/586ميف، لبييقي، باب ما ركم عف الصحابة كالتابعيف كأئمة المسم، ا( األسماء كالصفات1)
 ] حديث صحيح[. .511الحديث

 .1237-1236/ 9( انظر: التفسير القرآني لمقرآف، الخطيب، ج2)
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 المطمب التاسع
 وكمعراج مسرل سٌيد المرسميف

، كىك ليسٌمي بو النبٌي  ؛يـ، بما يحتكيو مف القصص القرآنيالقرآف الكر  أنزؿ اهلل 
سكة كالنفكر، مع رغبتو الصادقة في ىدايتيـ إلى الحؽ، فكاف الكحي يتنٌزؿ يكاجو مف الناس الق

بيف كقت كآخر فيشحذ مف ىمتو كيزيد مف صبره كتحممو، حتى أنو كاف ينزؿ  عمى رسكؿ اهلل 
لتدعكه إلى متابعة الطريؽ بكؿ صبر  ؛في أحمؾ األكقات، كأقسى الحاالت شدة، فتأتي اآليات

٥َُ٤ْٕ إ٫ٍُّ٩ِ ]قي األنبياء مف أتباعيـ مف قسكة كعناد، فقاؿ تعالى: كثبات، كتقٌص عميو ما ل َْٝؽ َج
ِ ََيَْعُؽوَن  ةل٧َِِّي ثِآيةِت اّللٍّ ٍّْ َٟ َو٣ِس٨ٍّ ا٣ ثُٮ٩َ ٮلُٮَن َٚإِجٍُّ٭٥ْ ًل يَُسّؾِ ُٞ ِي َح َٟ اَّلٍّ ُ٩ ـُ ثَْخ  *حَلَْع ْؽ ٠ُّؾِ َٞ َو٣َ

ثُ  ْ لََعَ ٦َة ٠ُّؾِ وا َٟ ََٚىََبُ ِ ٩َةرُُق٢ٌ ٨ِ٦ّ َرج٤ْ دَة٥ْ٬ُ ٩َْْصُ
َ
ْ َظِتٍّ خ وذُوا

ُ
ْ َوأ ، كليست [34 -33]األنعاـ:  [ٮا

نما معجزات تحدث معو شخصيان لتسٌميو قصص السابقيف كحدىا ما يسٌمي بيا النبٌي  ، ، كا 
كتسٌمي الدعاة كالمدعٌكيف مف بعده، مف ىذه المعجزات، حادثة اإلسراء كالمعراج التي سنتحٌدث 

 .بإذف اهلل  عنيا في ىذا المطمب
 كفػػػػػػػػػيػػػػػػػو:

 أكالن: الجك الذم نزلت فيو حادثة اإلسراء كالمعراج:
قبيؿ اإلسراء، في كجو خصكمة عنيفة ظالمة مف قكمو، يدعكىـ إلى  كاف رسكؿ اهلل 

طريؽ اليداية، فيقابمكف دعكتو بالتكذيب كاإليذاء، كيقذفكنو بالٌسكء كاألذل، رغـ أٌنو رحيـه بيـ، 
يصه عمى ىدايتيـ، تكاد نفسو تذىب حسرة عمييـ، حيث يراىـ يتمزقكف شعبان، كيتقٌطعكف حر 

 .(1)أكصاالن، بيف يدل دعكتو التي يدعكىـ إلييا

عزيزيف عمى قمبو، تبدأ بكفاة  ظركؼ صعبة لمغاية، بفقد سىنىدٍيف كقد مٌر عمى النبي 
ـٌ المؤمنيف السيدة خديجة  يأب  .-ارضي اهلل عني-طالب، ثـ أ

أبا  أما أبك طالب فقد ألٌح عميو المرض، فمـ يمبث أف كافتو المنية، ككرد في الصحيح أفٌ 
، قيٍؿ الى ًإلىوى ًإالَّ كعنده أبك جيؿ، فقاؿ:  طالب لما حضرتو الكفاة دخؿ عميو النبي  ْـّ أىٍم عى

اجُّ لىؾى ًبيىا ًعٍندى المَّوً  ٍيؿو « المَّوي، كىًممىةن أيحى ، تىٍرغىبي  فىقىاؿى أىبيك جى ٍبدي المًَّو ٍبفي أىًبي أيمىيَّةى: يىا أىبىا طىاًلبو كىعى
مىى ًممًَّة عى  ـٍ ًبًو: عى تَّى قىاؿى آًخرى شىٍيءو كىمَّمىيي اًنًو، حى ـٍ يىزىاالى ييكىمّْمى ٍبًد الميطًَّمًب، فىمى ٍف ًممًَّة عى ٍبًد الميطًَّمًب، عى

سى  مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : فىقىاؿى النًَّبيُّ صى ٍنوي »مَّـى ـٍ أيٍنوى عى ا لى ، مى ىٍستىٍغًفرىفَّ لىؾى لىٍت: « ألى ِي٨َ ]فىنىزى ِ َواَّلٍّ ٦ة َكَن ل٤ِ٪ٍَِّبّ
                                           

 .413/ 8( انظر: التفسير القرآني لمقرآف، الخطيب، ج1)
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ْوعةُب 
َ
جٍُّ٭٥ْ أ

َ
َ لَُ٭٥ْ خ ِْٕؽ ٦ة دَبَّيٍّ وِّل ُْٝؿٕل ٨ِْ٦ َب

ُ
ُِْ٘ٛؿوا ل٧ُْ٤ِْْشِكَِّي َولَْٮ َك٩ُٮا أ ْن يَْكذَ

َ
آ٦َ٪ُٮا أ
ْظجَجَْخ ][ كنزلت: 113]التكبة: [اْْلَِعي٥ِ 

َ
َٟ ًل َتْ٭ِؽي ٨ْ٦َ أ ىذه ، كبنزكؿ (1)[56]القصص: [إ٩ٍِّ

ألنو ختـ حياتو بالكفر، كالمرء يحزف عمى فراؽ مف يحب،  ؛اآليات ىك أشد حزنان عمى عمو
ا أف يعرؼ مصيره النار نتيجة الكفر، فيذا أمر يكقع حزنان كلكف ييٌكف عميو دخكلو الجنة، أمٌ 

 أكبر في القمب.
فضمو، فقد كاف الحصف الذم تحتمي بو  رغبتو باالستغفار لعمو، لـ ينسى ب كالنبي 

خ مف أجداده، فمـ الدعكة اإلسبلمية مف ىجمات الكبراء كالسفياء، كلكنو بقي عمى ممة األشيا
: ما أغنيت عف ففي الصحيح عف العباس بف عبد المطمب، قاؿ لمنبي  ،يفمح كؿ الفبلح

لىٍكالى أىنىا لىكىافى ًفي ؟ قاؿ: }و كاف يحكطؾ كيغضب لؾعمؾ، فإنٌ  ، كى احو ًمٍف نىارو ٍحضى ىيكى ًفي ضى
 .(3()2){الدٍَّرًؾ اأٍلىٍسفىًؿ ًمفى النَّارً 

ـٌ ازداد ًحٍمميو كىٌمو، بمكت زكجتو المكاسية الحانية التي كاف يسكف إلييا بعد كدر  ث
يذائيـ لو كلممؤمنيف، منذ المحظة التي  نزؿ عميو الكحي، فيٌكنت الحياة، كمعاندة المشركيف كا 

، ؿَّ ، إنؾ لتصؿ الرحـ، كتصدؽ الحديث، كتحمؿ الكى عميو ذلؾ كقالت لو: فكاهلل ال يخزيؾ اهلل أبدان 
ـٌ ذىبت بو إلى ابف عميا الذم كاف عمى عمـ  كتقرم الضيؼ، كتعيف عمى نكائب الحؽ، ث

 ليتني أككف فييا جذعان ىذا ىك النامكس الذم نزؿ عمى مكسى مف قبؿ،  فقاؿ لو: }إفٌ  ،بالكتاب
 .(4)ىـ " فقاؿ: ما أتى قـك بمثؿ ما أكتيت إال أخرجكه{ : " أك مخرجيٌ إذ يخرجؾ قكمؾ، فقاؿ 
، تحٌف الجميمة عمى رسكؿ اهلل  مف نعـ اهلل  -رضي اهلل عنيا-فكانت خديجة 

كو في عميو ساعة قمقو، كتؤازره في أحرج أكقاتو، كتعينو عمى مشاؽ تبميغ رسالتو، كتشار 
ا ، كتكاسيو بنفسيا كماليا، فقاؿ عنيا رسكؿ اهلل ساحات الجياد في سبيؿ اهلل  : مى : }قىاؿى

كىاسىٍتًني  أىٍبدىلىًني اهللي  ، كى دَّقىٍتًني ًإٍذ كىذَّبىًني النَّاسي ، كىصى نىٍت ًبي ًإٍذ كىفىرى ًبي النَّاسي ٍيرنا ًمٍنيىا، قىٍد آمى خى
ًني النَّ  رىمى اًليىا ًإٍذ حى قىًني اهللي ًبمى زى ، كىرى دى النّْسىاًء{ -عز كجؿ  -اسي ًني أىٍكالى رىمى لىدىىىا ًإٍذ حى كى

، كمف (6)(5)

                                           

 .3884رقـ الحديث :5/52قصة أبك طالب، /مناقب األنصار ، البخارم،البخارم صحيح( 1)
 .209 رقـ الحديث : ،1/194اب شفاعة النبي ب/اإليمافمسمـ، مسمـ،  صحيح( 2)
(3،  .103المباركفكرم، ص: ( انظر: الرحيؽ المختـك
 ]حديث صحيح[ .33رقـ الحديث :1/216كتاب الكحي،  ابف حباف، ابف حباف،صحيح ( 4)
مف خديجة رضي  باب زكاجو /( الجامع الصحيح لمسنف كالمسانيد، صييب عبد الجبار، السير كالمناقب5)

 ]حديث صحيح[. .14/252 عنيا، اهلل
(6،  .104المباركفكرم، ص: ( انظر: الرحيؽ المختـك
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في ىذه الفترة، سٌمي العاـ بعاـ الحزف، حتى صار لقبان  شدة األلـ كالحزف الذم عانى منو 
 معركفان في التاريخ ليذا العاـ.

لطائؼ لدعكة قبيمة ثقيؼ، عسى ، فذىب إلى اثـ يزداد أذل المشركيف عمى الرسكؿ 
و لـ يجد استجابة لدعكتو، بؿ كجد منيـ عذابان كتكذيبان أف يككف منيـ النصراء المستجيبكف، كلكنٌ 

 .(1)أشد مما كجده مف قبيمة قريش

 :لنبينا محمد  ثانيان: تكريـ اهلل 
ف كالشدائد، في سبيؿ الدعكة إلى ا بعد أف تعرض  ، لٌمو لمكثير مف األذل، كالًمحى

أراد أف يؤنسو في كحشتو  المَّو  البار الحاني، كالزكجة المؤنسة الحانية فإفٌ  كبعد فقد العـٌ 
خير  يناس كاالرتياح، مف ىذا الحاؿ، فكاف اهلل و، كليس ىناؾ حاؿ أحكج فيو مف اإلكضيق

سراء إلـ آخر، كىذه المعجزة ىي حادثة امؤنس لو، فأنعـ عميو بمعجزة جديدة تنقمو إلى عال
ََْٝص ]كالمعراج، قاؿ تعالى: 

َ
جِْؽهِ حَلاًْل ٨َِ٦ّ ال٧َْْكِضِؽ اْْلََؿاِم إََِل ال٧َْْكِضِؽ اِل َٕ ِ ى ث ْْسَ

َ
ِي أ ُقجَْعةَن اَّلٍّ

ُٓ اْلَِىْي ٧ِي ِي٫َُ ٨ِْ٦ آيَةدَِ٪ة إ٫ٍُّ٩ِ ٬َُٮ الكٍّ َُ ِ ِي ثَةَرْكَ٪ة َظْٮَْلُ ٣  [.1]اإلسراء:  [اَّلٍّ

خصكصية ، كأف ييريو مف آيات الغيب الذم لـ يىرىهي  سكلو أف يجعؿ لر  كأراد اهلل 
َواْوَِبْ َو٦َة َوَْبَُك إًِلٍّ ثِةّلّلِ ]حفاكة السماء بو، كيرل مكانتو عند ربو الذم قاؿ لو:  أحد، ليرل 

ة َح١ُ٧ُْؿون ٍٜ ّم٧ٍِّ يْ ًَ ُٟ ِِف  ٤َيْ٭٥ِْ َوًَل دَ َٔ ْن  ـَ ِي٨َ  * َوًَل َُتْ َٓ اَّلٍّ ٦َ َ ِي٨َ ٥ْ٬ُ  إِنٍّ اّللٍّ ٮْا َواَّلٍّ َٞ اتٍّ
فٍ فإٌنؾ في سىعة مف عطاء اهلل  [128-127]النحؿ: [َُمِْك٪ُٮنَ  أىانؾ أىؿ األرض،  ، كا 

ٍمؽ، فأنت في سىعة مف  ٍف كنت في ضيؽ مف الخى فأىؿ السماء يحتفمكف بؾ في المؤل األعمى، كا 
 .(2)الخالؽ

سكاء مف –مف مكة المكرمة  م بو رً سٍ كاإلسراء كالمعراج كانتا في ليمة كاحدة، فأي 
إلى المسجد األقصى في بيت المقدس، كأيعًرج  -المسجد الحراـ أـ دار أـ ىانئ بنت أبي طالب

، (3)كسدرة المنتيى، كذلؾ العالـ الغيبي المجيكؿ لنا مف بيت المقدس إلى السماكات العبل بو 
تفاصيؿ عف رحمة االسراء كمف خبلؿ االطبلع عمى الكثير مف األحاديث الصحيحة، التي تذكر 

فأخرجو مف المسجد، فأركبو  قد أتاه جبريؿ   بيٌ النٌ  كالمعراج، نستنتج خبلصتيا بأفٌ 

                                           

 .4317/ 8( انظر: زىرة التفاسير، أبك زىرة، ج1)
 .8323/ 13الخكاطر، الشعراكم، ج-( انظر: تفسير الشعراكم2)
 .2210/ 4( انظر: في ظبلؿ القرآف، قطب، ج3)
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البراؽ، فأتى بيت المقدس، ثـ دخؿ المسجد ىناؾ كاجتمع باألنبياء عمييـ السبلـ، كصٌمى بيـ 
مف آيات   ده محمٌ  األخرل، فرأل كاحدة تمك إمامان ثـ عيًرج بو إلى السمكات برفقة جبريؿ 

ربو الكبرل ما رأل، كىكذا صعد في سماء بعد سماء إلى سدرة المنتيى فغشييا مف أمر اهلل ما 
إليو ما أكحى، ككٌمفو  بو في النكر فأكحى اهلل  مظير الجماؿ األزلي، ثـ زجٌ  غشييا، فرأل 

يدة التي أكجبيا اهلل ىك كأمتو بالصبلة في ذلؾ المكاف المقدس فكانت الصبلة ىي العبادة الكح
 . (1)بنفسو ببل كاسطة

مف المسجد الحراـ إلى المسجد األقصى رحمة مختارة مف المطيؼ  كرحمة النبي 
خاتـ  ، إلى محمد الخبير، ككأٌنيا تربط بيف عقائد التكحيد الكبرل مف لدف إبراىيـ 

يد بيذه الرحمة العجيبة إعبلف النبييف، كتربط بيف األماكف المقدسة لديانات التكحيد جميعان، فأير 
لمقدسات الرسؿ قبمو، كاشتماؿ رسالتو عمى ىذه  -باعتباره خاتـ المرسميف- كراثة الرسكؿ 

 .(2)المقدسات، كارتباط رسالتو بيا جميعان 

 ثالثان: معجزة اإلسراء كالمعراج عبرةه ألكلي األلباب:
، الفكائد الجٌمة التي أرادىا اهلل رحمة اإلسراء كالمعراج فييا الكثير مف الحكـ البالغة ك 

 ما يتيٌسر لنا ذكره في ىذا المقاـ: سنذكر بعكف اهلل 

لييٌكف عميو ما نزؿ بو مف  ؛في رحاب المؤل األعمى النبٌي الكريـ  استضاؼ المكلى  -1
ـٌ بو مف ألـ، في ىذا الصراع الذم كاف محتدمان بينو كبيف قكمو، حتى لقد  ضيؽ، كما أل

كأف يتخفؼ مف مشاعر الحزف تدعكه إلى أف يرفؽ بنفسو،  ؿ عميو آيات اهلل كانت تتنزٌ 
ة ]لو:   يككنكا مؤمنيف، فقاؿ و، أالٌ قكمعمى  ٍٜ ّم٧ٍِّ يْ ًَ ُٟ ِِف  ٤َيْ٭٥ِْ َوًَل دَ َٔ ْن  ـَ َوًَل َُتْ

ا لقيو مف ضيؽ، عمٌ  لو  سميةو ، فكانت ىذه الرحمة بمثابة ت(3)[127]النحؿ: [ َح١ُ٧ُْؿون
 .لمنزلتو عند اهلل  كبيافو 

بما يقٌص عمييـ ما حدث  الرسكؿ  فاج اختبار لممسمميف، فيؿ سيصٌدقك سراء كالمعر اإل -2
معو، كىؿ سيككنكف كأبي بكر الصديؽ، الذم صٌدقو دكف أف يسمع منو، فقاؿ عنو: لئف 

ذلؾ فإٌف اإلسراء كالمعراج كاف قاؿ ذلؾ فقد صدؽ، فسٌمي لذلؾ؛ أبك بكر الصٌديؽ، كب

                                           

 .351/ 2( انظر: التفسير الكاضح، الحجازم، ج1)
 .2212/ 4( انظر: في ظبلؿ القرآف، قطب، ج2)
 .408-407/ 8( انظر: التفسير القرآني لمقرآف، الخطيب، ج3)
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 ،هلل المؤمف الحؽ مف المؤمف اليٌش ليميز ا ؛لضعاؼ النفكس كالشاكّْيف كالمتردديف يةه تصف
االسبلـ ال حاجة لو بالكـ كلكف العبرة  ألفٌ ان، ك يمانو ىشٌ إلممسمـ أف يككف  ىكاهلل ال يرض

 بالكيؼ.

 الًحفىاًظ عمى ىذه األرض المقدَّسة، كحمايتيا مف مطامع الدُّخبلء، كأعداء الديف، ككأفَّ  -3
ًييب بمسممي ىذا العصر أف ال ييينكا، كال يجبنكا، كال يتخاذلكا أماـ ىيَّة تى الحكمة اإلال

فاهلل بيذا يقكؿ يا أمة محمد ىذه أرض معراج  ،ف الييكد عمى ىذه األرض المقدسةعدكا
المسجد األقصى، يكشؾ بيفٌرط يـ عمييا، كمف ئظكا عمييا مف غدر الييكد كاستيبلنبيكـ حاف

 البيت الحراـ، فمكٌؿ منيما لو مكانتو كقدسيتو في نفكس المسمميف.بط أف يفرٌ 

، فإٌنيا أيضان تسميةه لممكركبيف كأخيران: فكما أٌف معجزة اإلسراء كالمعراج تسميةه لمنبي  -4
لـ يجدكا في األرض  العباد، فإفٍ  نصيري  اهللى  بيذه المعجزة رسالة ليـ بأفٌ  كالمقيكريف، ككأفٌ 
بتىمى ببلءن تمك الببلء، ل كيي ؤذنصير، فيا ىك نبٌيو يي  خير كنيس، كخيري    مف يسٌمييـ، فاهلل

في عكنو، كىكذا كؿ مف يمجأ إليو سبحانو، فقط الصبر  فصبر كاحتسب، فكاف اهلل 
 .كاالحتساب كحسف الظف بالمكلى 
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 المبحث الثالث
 الجياد في سبيؿ اهلل

 المطمب األكؿ
 سيناء لنككصيـ عف الجياد تيو بني إسرائيؿ في

 كفيو:

 أكالن: رسالة األنبياء في الدعكة إلى الجياد:
صبلح، كاستقامة في الديف كالعقيدة  -عمييـ السبلـ-إف رسالة األنبياء  ىي رسالة بناء كا 

الدنيا كاآلخرة، فكانت لو العزة كالسيادة  مكالعمؿ، فمف التـز بأصكليا كعمؿ بمكجبيا، ظفر بخير 
، كقد شرع  الجياد في سبيؿ (1)، ككاف مف الخالديف السعداء في جناف النعيـ في اآلخرةفي الدنيا

مع بني إسرائيؿ،  كأحد كسائؿ إيصاؿ ىذه الرسالة، كمف ىنا نستذكر قصة مكسى  اهلل 
لينالكا شرؼ فتح بيت المقدس، فمـ يجد منيـ  ؛حينما عرض عمييـ الجياد في سبيؿ اهلل 

 ع، بؿ كسكء األدب.سكل الرفض كالتراج

ى أنو إذا كاف قد عانى مع قكمو أشد المعاناة، كجربيـ في مكاطف كثيرة، حتٌ  مكسى 
 عمى أبكاب األرض المقدسة، األرض المباركة التي مف أجميا خرجكا، كالتي قد كعدىـ اهلل 

دتو، فيدعكىـ كقيا أف يككنكا فييا ممككان، كأف يبعث مف بينيـ األنبياء فييا ليظمكا في رعايتو 
٧ََْٕح اّلّلِ ]قاؿ تعالى: لتحقيؽ ذلؾ فقاؿ ليـ:  نبٌييـ  ِ ٩ ْ ٮ٫ِ٦ِْ يَةَٝٮِْم اذ٠ُُْؿوا َٞ ِإَوذْ َٝةَل ُمٮَِس ٣ِ

ةل٧َِّي َٕ َظًؽا ٨ِ٦ّ ا٣ْ
َ
ة ل٥َْ يُْؤِت أ ٤ُٮاًك َوآدَةُز٥ ٦ٍّ ٤ََُٕس٥ ٦َّ ٩بَِيةء وََص

َ
٢َ ذِيُس٥ْ أ َٕ ٤َيُْس٥ْ إِذْ َص ية َٝٮِْم  * َٔ

٤ِجُٮا ػةِْسِي٨َ ادْػُ  َٞ ْدثةرُِك٥ْ َذذَ٪ْ
َ
وا لََع أ ُ ٣َُس٥ْ َوًل دَْؿدَؽَّ َقَح ا٣ٍِِّت ٠َذََت اّللٍّ ؽٍّ َٞ رَْض ال٧ُْ

َ
]المائدة: [ ٤ُٮا اِْل

21 - 21](2). 

بنى إسرائيؿ بطبعيـ، ميما قيؿ ليـ مف ألكاف الترغيب كالترىيب فإف ىمتيـ  كلكفٌ 
قاؿ تعالى: : ف كالبخؿ كالتراجع، فقالكا لنبييـ كعزيمتيـ تبقى عمى حاليا، ممتمئة بالجب

[ ِ٦ ْ ْ ٦ِ٪َْ٭ة َٚإِن ََيْؿُُصٮا َ ََيْؿُُصٮا ٪َْ٭ة َٚإ٩ٍِّة َٝةلُٮا يَةُمٮَِس إِنٍّ ذِيَ٭ة َٝٮ٦ًْة َصجٍّةرِي٨َ ِإَو٩ٍّة ٨َ٣ ٩ٍّْؽُػ٤ََ٭ة َظِتٍّ
ى فييا قكـ متغمبكف [، بمعنى: أف األرض التي كعدتنا بدخكليا يا مكس22]المائدة: [ َداِػ٤ُٮن

                                           

 .920/ 1( انظر: التفسير الكسيط، الزحيمي، ج1)
 .869/ 2في ظبلؿ القرآف، قطب، ج( انظر:  2)
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نٌ  ا لف ندخؿ ىذه األرض ماداـ ىؤالء الجباركف فييا، عمى مف يقاتميـ، كال قدرة لنا عمى لقائيـ، كا 
، كتمؾ (1)فإف خرجكا منيا ألم سبب كاف، فنحف عمى استعداد لدخكليا ببل أدنى تعب أك جيد

 ، كال تستحؽ نيؿ شرؼ السيادة.أمة لـ تيب نفسيا لنصرة اهلل 

 : مكقؼ النخب فب حمؿ راية الجياد:ثانيان 
كالخكؼ منو، بقكؿ رجميف مف الذيف أنعـ اهلل عمييـ  ثـ تبرز قيمة اإليماف باهلل 
ُ ]قاؿ تعالى: : بصفة التقكل كالخكؼ منو كحده  ٥َ اّللٍّ َٕ جْ

َ
ِي٨َ ََيةُٚٮَن خ ٝةَل رَُصالِن ٨َِ٦ اَّلٍّ

٤َيْ٭٥ُِ اْْلةَب َٚإِذ َٔ ٤َيْ٭٧َِة ادُْػ٤ُٮا  ف آ[، بقكليما ىذا ينش23]المائدة: [ا َدَػ٤ْذ٧ُُٮهُ َٚإ٩ٍُِّس٥ْ ٔلِْلُٮنَ َٔ
قاعدةن في عمـ القمكب كالحركب، يبرز مف خبلليا إيماف تمؾ النخبة بربيـ، كعدالة قضيتيـ، 
كنداء الكاجب الذم ينادييـ: أف أقدمكا كاقتحمكا، فمتى دخمتـ عمى القـك في عقر دارىـ، انكسرت 

قاؿ تعالى:  ما تقكل قمكبكـ، كشعركا باليزيمة في أركاحيـ ككتب لكـ الغمب عمييـ،قمكبيـ بقدر 
ْؤ٦ِ٪ِّي] ُٮاْ إِن ٠ُ٪ذ٥ُ ٦َّ يتككؿ المؤمف، كىذه ىي  -كحده -[ فعمى اهلل23]المائدة: [َولََعَ اّلّلِ َذذََٮُكٍّ

 .(2)خاصية اإليماف كعبلمتو كىذا ىك منطؽ اإليماف كمقتضاه

 ذليف كالمثبطيف في بث ركح اليزيمة:ثالثان: دكر المتخا
إسرائيؿ قمكبان كاعية، كال  ي، لـ تصادؼ مف بنكلكف ىذه الكممات الكاثقة بنصر اهلل 

نفييـ القاطع لئلقداـ عمى  آذانان صاغية، بؿ قابمكىا بالتمرد كالعناد، ككرركا لنبييـ مكسى 
ثَؽاً ٦ة ]الى: قاؿ تعدخكؿ األرض المقدسة ماداـ الجباركف فييا، فقالكا: 

َ
ية ُمٮِس إ٩ٍِّة ٨َْ٣ ٩َْؽُػ٤َ٭ة خ

، (3)أم: غير ممقيف اىتمامان لمنصيحة، بؿ معمنيف العصياف كالمخالفة ؛[24]المائدة: [ داُمٮا ذِي٭ة
َٚةذ٬َْْت ]قاؿ تعالى: كلـ يكتفكا بالرفض فحسب، بؿ انغمس تمردىـ بقمة الكقاحة حيف قالكا: 

َٟ َٚٞةداِل إِ  ٩َْخ َوَربَّ
َ
ُِٔؽونَ خ فو [ ىكذا في كقاحة العاجز، الذم ال تكمٌ 24]المائدة: [٩ٍّة ٬ة٬ُ٪ة ٝة

أم: إذا كانت  ؛فو ذلؾ كخز السناف!ا النيكض بالكاجب فيكمٌ المساف! أمٌ   مدٌ كقاحة المساف إالٌ 
 .(4)الربكبية ستكمفنا القتاؿ كمكاجية الجباريف، فبل نريد ممكان، كال نريد عزان، كال نريد أرض الميعاد

                                           

 .107/ 4( انظر: التفسير الكسيط، طنطاكم، ج1)
 .870/ 2ب، جفي ظبلؿ القرآف، قط( انظر: 2)
 .109/ 4( انظر: التفسير الكسيط، طنطاكم، ج3)
 .870/ 2( انظر: في ظبلؿ القرآف، قطب، ج4)
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ىذا الجيؿ بقكلو ىذا يعمف جبنو كتخاذلو، فمف يككف فيو خير، كلـ  أفٌ  كعمـ مكسى 
 فاعتذرؽ بينو كبينيـ، أف يفرٌ  أ منيـ، كدعا اهلل تنفع معو كؿ أساليب التربية كاإلعداد، فتبرٌ 

  ٌيـ ا األغمبية مف قكمو ف نفسو كأخاه كبعض الصالحيف القبلئؿ مف قكمو، أمٌ و ال يممؾ إالٌ أن
ِِخ َٚةُْٚؿْق ]قاؿ تعالى: : جبناء ال يصمحكف لشيء، فقاؿ 

َ
َِْٛس َوأ ُٟ إًِلٍّ َج ْم٤ِ

َ
ٝةَل رَّبِ إِّّنِ ًل أ

ٮِْم ا٣ْٛةِقِّٞيَ  َٞ يو في أرض صحراء و كتب عمييـ التٌ أنٌ  [ فأخبره اهلل 25]المائدة: [ثَحْ٪َ٪ة َوبَّْيَ ا٣ْ
اؿ، كتحرير األرض المقدسة، كالتمكيف فييا، سيناء أربعيف سنة، كحرميـ مف شرؼ الجياد كالقت

٤َيْ٭٥ِْ ]: كذلؾ بسبب جبنيـ كنككصيـ كعصيانيـ، فقاؿ  ؛بخيراتياع متٌ كالتٌ  َٔ ٝةَل َٚإ٩ٍِّ٭ة َُمَؿ٦ٌٍَّح 
ٮِْم ا٣ْٛةِقِّٞيَ  َٞ َس لََعَ ا٣ْ

ْ
رِْض ٚاَل دَأ

َ
ْربََِّٕي َق٪ًَح يَتِيُ٭ٮَن ِِف اِْل

َ
ء كىكذا قضى ىؤال  [26]المائدة: [أ

يتنقمكف في صحراء سيناء بيف شعابيا ككديانيا كتبلليا، كيسيركف فكؽ رماليا  أربعيف عامان،
 .(1)ككثبانيا، دكف جدكل مف الخركج منيا

إٌف بني إسرائيؿ ىـ بنك إسرائيؿ، كانكا كال زالكا الجبناء المتخاذليف، لـ يرحمكا األنبياء  الخَلصة:
ر يضرب بيـ المثؿ في العصياف كالجبف كالخكؼ، كنحف مف قبؿ، كلـ يمقكا ليـ احترامان، فصا

نرل بأعيننا مدل جبنيـ كىركبيـ مف أبناء شعبنا، رغـ كؿ ما يمتمككنو مف العتاد كاألسمحة، 
َٝةلُٮا يَةُمٮَِس إِنٍّ ذِيَ٭ة َٝٮ٦ًْة ] قاؿ تعالى: كصؼ الشعب المقدسي بشعب الجباريف، كاهلل 

لفعؿ ىـ يستحقكف ىذا المقب، حتى الطفؿ فييـ يحمؿ ىذا المقب، كبا ؛[22]المائدة:  [َصجٍّةرِي٨َ 
مع مرتبة الشرؼ، كخير دليؿ ما نراه خبلؿ المكاجيات بيف أبناء الشعب كىؤالء، سكاء بالضفة 

، نا ما تخاذلنا كما تراجعنا عف شرع اهلل أك القدس أك قطاع غزة، كلنا شرؼ ىذا المقب، ألنٌ 
ؿ إعبلء كممة اهلل، كتحرير األرض المقٌدسة مف دنس أعداء اهلل بؿ نقٌدـ أركاحنا رخيصة ألج

 كنحف عمى ثقة تامة بأف نصر اهلل ، .قادـ ال محاؿ، ميما طالت األزماف 

 

 

 

 

 

                                           

 .269-3/268( انظر: القصص القرآني، الخالدم، ج1)
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 المطمب الثاني
 يقتؿ جالكت داككد 

 كفيو:

 أكالن: تجربةي شعبو ضاع ممكو:
، بعدما ضاع مكسى يستعرض القرآف الكريـ تجربةن في حياة بني إسرائيؿ مف بعد 

، بسبب انحرافيـ عف ىٍدم ربيـ  ؛كا ألعدائيـ، كذاقكا الكيؿممكيـ، كنيبت مقدساتيـ، كذلٌ 
 ظت في قمكبيـ العقيدة، ، ثـ انتفضت نفكسيـ انتفاضةن جديدةن، كاستيقكتعاليـ نبييـ

َْٕر جَلَ ]قاؿ تعالى: ، فقالكا لنبٌييـ آنذاؾ: مقتاؿ في سبيؿ اهلل لكاشتاقكا  ةد٢ِْ ِِف ابْ َٞ ة َم٤ًَِك جَّ
 .(1)[246]البقرة: [َقبِي٢ِ اّلّلِ 

اختاركا القتاؿ بإرادتيـ، فاقترحكا عمى نبٌييـ بسؤاؿ اإلذف ليـ في القتاؿ، فمٌما أجيبكا إلى 
إنيـ أظيركا  :قاؿما اختاركه بأنفسيـ ركنكا إلى التكاسؿ، كعٌرجكا في أكطاف التجادؿ كالتغافؿ، كيي 

ًلٍّ ٩ُٞةد٢َِ ِِف ]قاؿ تعالى: عف أمكاليـ كمنازليـ حيث قالكا:  في القتاؿ ذٌبان التصمب كالجد 
َ
َو٦ة جَلة خ

ثْ٪ةنِ٪ة
َ
ْػؿِْص٪ة ٨ِْ٦ دِيةر٩ِة َوخ

ُ
ِ َوَْٝؽ أ  -ألنو لـ يخمص ؛[ فمذلؾ لـ يتـ قصدىـ246]البقرة:  [َقبِي٢ِ اّللٍّ

ألنو قد أمرنا، كأكجب  سبيؿ اهلل يـ قالكا كما لنا أال نقاتؿ في عزميـ، كلك أنٌ  -لحٌؽ اهلل 
ٌفقكا إلتماـ ما قصدكه -عمينا، فإنو سيدنا كمكالنا، كيجب عمينا أمره لكاف مف الممكف أف ييكى

(2). 

، طمبكا مف نبٌييـ أف يعيف ليـ ممكا،ن يقاتمكف تحت إمرتو في سبيؿ المَّو كقد 
فاضة العقيدة في قمكبيـ، كيقظة يشي بانت كبتحديدىـ لطبيعة القتاؿ، بأنو في سبيًؿ المَّو 

أعداءىـ عمى ضبللة ككفر  يـ أىؿ ديف كعقيدة كحؽ، كأفٌ اإليماف في نفكسيـ، كشعكرىـ بأنٌ 
، كبيذا الكضكح كىذا الحسـ قطعكا كباطؿ، ككضكح الطريؽ أماميـ لمجياد في سبيؿ اهلل 

عدٌكه عمى  كأفٌ  حؽٌ و عمى الضح في حٌسو أنٌ نصؼ الطريؽ إلى النصر، فبل بد لممؤمف أف يتٌ 
ه الغبش الذم ال افبل يغش -في سبيؿ اهلل -الباطؿ كال بد أف يتجرد في حٌسو اليدؼ األسمى 

 .(3)يدرم معو إلى أيف يسير

                                           

 .262/ 1( انظر: في ظبلؿ القرآف، قطب، ج1)
 .191/ 1( انظر: لطائؼ اإلشارات، القشيرم، ج2)
 .266/ 1ج( انظر: في ظبلؿ القرآف، قطب، 3)
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ةل٧ِِّي]قاؿ تعالى:  ٍّْ ٤ِي٥ٌ ثِة٣ َٔ ْ إًِلٍّ ٤َِٝياًل ٦ِّ٪ُْ٭٥ْ َواّللَّ  ٤َيْ٭٥ُِ ا٣ِْٞذَةُل دََٮ٣ٍّٮْا َٔ ة ٠ُذَِت  ٍّ٧َ٤َٚ ]

[ كحينما دخمكا في ىذه التجربة فضحكا أنفسيـ، كقد كانكا مف قبؿ أف يطمبكا 246رة: ]البق
يـ أبكا إال أف يركبكا مراكب الرجاؿ، فزٌلت أقداميـ، الدخكؿ فييا، في سترو مف أمرىـ، كلكنٌ 

لو السبلمة كاألمف، فثبت  كعفرت كجكىيـ في تراب الخزم كالميانة، إال قميبلن ممف أراد اهلل 
 .(1)و، كربط عمى قمبوقدم

 ثانيان: اختَلفيـ عمى مكاصفات القيادة:
ةلُٮَت َم٤َِكً ]قاؿ تعالى:  ََ ََٕر ٣َُس٥ْ  َ َْٝؽ َب [ كبالرغـ 247]البقرة:  [َوَٝةَل لَُ٭٥ْ ٩َبِيَُّ٭٥ْ إِنٍّ اّللٍّ

الكت عمييـ القتاؿ، كبعث ليـ ط  أٌنيـ قد تكٌلكا بمجرد أف كتب اهلل مف كثرة بني إسرائيؿ إالٌ 
، كىـ الجنكد الذيف خرجكا قمةه مستمسكةه بعيدىا مع نبييا  إال ممكان استجابةن لطمبيـ، كلـ تبؽى 

 بعد الحجاج كالجداؿ حكؿ جدارتو بالممؾ كالقيادة، ككقكع عبلمة اهلل  مع طالكت 
ف األمـ ، "كىذا شأ(2)باختياره ليـ، كرجعة تابكتيـ، الذم يحكم مخمفات أنبيائيـ تحممو المبلئكة

ٍرب، كىعَّتٍ  ، كعف ىذا (3)المتنعّْمة المائمىة ًإلى الدَّعىة تتمنَّى الحرب أكقات السَّعىة، فًإذا حىضىرت الحى
، كىاٍسأىليكا اهللى اٍلعىاًفيىةى، فىًإذىا  المعنى نيى النبٌي  ، الى تىتىمىنٍَّكا ًلقىاءى اٍلعىديكّْ بقكلو: }يىا أىيُّيىا النَّاسي

ًؿ السُّييكًؼ{ لىًقيتيميكىيـٍ  نَّةى تىٍحتى ًظبلى كا، كىاٍعمىميكا أىفَّ اٍلجى  .(5)"(4)فىاٍصًبري

بُِّس٥ْ ]قاؿ تعالى:  تِيَُس٥ُ اتلٍّةثُٮُت ذِي٫ِ َق١ِي٪ٌَح ٨ِ٦ّ رٍّ
ْ
ن يَأ

َ
َوَٝةَل لَُ٭٥ْ ٩ِبِيَُّ٭٥ْ إِنٍّ آيََح ُم٫١ِْ٤ِ أ

ة دََؿَك آُل ُمٮَِس َوآُل ٬َةُروَن َُتْ  ْؤ٦ِ٪ِّيَوبَِٞيٌٍّح ّم٧ٍِّ َٟ آليًَح ٣ٍُّس٥ْ إِن ٠ُ٪ذ٥ُ ٦َّ ِ  [٫ُُ٤٧ِ ال٧َْآلن١َُِح إِنٍّ ِِف ذَل

فىن مف اهلل ط، بأٌنو مص[ لـ يطمئف القكـ إلى ما أخبرىـ بو نبٌييـ عف طالكت 248]البقرة: 
  ٌو يمتمؾ المؤٌىبلت التي تستمـز الممؾ، كلكنيـ أبكا أف يخٌفكا لبلنضكاء إليو ليذه الميمة، كأن
بآية محسكسة، يجدكنيا بيف أيدييـ، أمارة عمى اصطفاء  القتاؿ تحت رايتو، فجاءىـ نبييـ ك 

 .(6)لو، كىك أف يعكد إلييـ التابكت الذم افتقدكه منذ زمفو بعيد اهلل 

 
                                           

 .306/ 1( انظر: التفسير القرآني لمقرآف، الخطيب، ج1)
 .263-262/ 1( انظر: في ظبلؿ القرآف، قطب، ج2)
عيفىت كجبينىت. (3)  كٌعت: ضى
 .1742 : رقـ الحديث3/1362كراىة تمٌني لقاء العدك، /الجياد كالسيرمسمـ، مسمـ،  صحيح( 4)
 .489/ 1الثعالبي، ج ( الجكاىر الحساف في تفسير القرآف، تفسير5)
 .307/ 1( انظر: التفسير القرآني لمقرآف، الخطيب، ج6)
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 ثالثان: اختبار القيادة لمجند قبؿ بدء المعركة:

يكتشؼ مف خبللو مدل  الجيش، ثـ أجرل عمييـ اختباران عممٌيان، نٌظـ القائد طالكت 
ألنو مف يفشؿ في تحٌمؿ  ؛ركة، اختبرىـ بمدل تحٌمميـ لمعطشقدرتيـ عمى الصمكد خبلؿ المع
إِنٍّ ]قاؿ تعالى: فقاؿ ليـ:  ؿ مشاؽ الجياد في سبيؿ اهلل العطش، فمف باب أكلى لف يتحمٌ 

َ ٦ُجْذ٤َِيُس٥ْ ثَِ٪َ٭ٍؿ َذ٨ْ٧َ ََشَِب ٦ِ٪٫ُْ ٤ََٚحَْف ٦ِِّنِ وَ  ْؿًَٚح اّللٍّ ُٗ ٫ُ٧ْ َٚإ٫ٍُّ٩ِ ٦ِِّنِ إًِلٍّ ٨ِ٦َ اْدََتََف  َٕ ُْ ٨ْ٦َ ل٥َْ َح
 ِ  [.249]البقرة:  [بِيَِؽه

كمع ىذا فقد سقط الكثير مف ىؤالء الجنكد في المرحمة األكلى، كضعفكا أماـ االمتحاف 
ْ ٦ِ٪٫ُْ إًِلٍّ ٤َِٝياًل ٦ِّ٪ُْ٭٥ْ ]األكؿ الذم أقامو ليـ قائدىـ  [، ليس ىذا فحسب، 249: ]البقرة [ََْٚشِبُٮا

ٌنما القميؿ منيـ أيضان لـ يثبت حتى النياية، فأماـ اليكؿ الحي، كأماـ كثرة األعداء كقكتيـ،  كا 
٫ُ ٝةلُٮا ًل َةََٝح جَلَة ]قاؿ تعالى: تياكت العزائـ كزلزلت القمكب:  َٕ ِي٨َ آ٦َ٪ُٮا ٦َ ة صةَوَزهُ ٬َُٮ َواَّلٍّ ٍّ٧َ٤َٚ

ِ احْلَٮَْم ِِبةلُٮَت وَُص٪ُٮدِ  [، كأماـ ىذا التخاذؿ ثبتت الفئة القميمة المختارة، التي 249]البقرة:  [ه
٤َجَْخ ِٚبًَح ٠َسِْيَةً ]قاؿ تعالى: ، فقالت: ككثقت بو  اعتصمت باهلل  َٗ َز٥ ٨ِ٦ّ ِٚبٍَح ٤َِٝي٤ٍَح 

[، كىذه ىي التي رٌجحت الكفة، كتمٌقت النصر، كاستحقت العٌز 249]البقرة:  [بِإِذِْن اّلّلِ 
نو أخص بالصبر، كيجعمك  كيدرعكف ، فالذيف يتقدمكف لمجياد في سبيؿ اهلل (1)التمكيفك 

ةثِؿِي٨َ ]قاؿ تعالى:  معيـ، بو؛ فإنو  صفاتيـ، كيستمسككف َٓ الىٍّ ٦َ ُ [ كمف 249]البقرة: [َواّللٍّ
 .(2)ىك نعـ المكلى كنعـ النصير معو فيك منصكر، فإنو  كاف اهلل 

ة ]قاؿ تعالى:  ْٝؽا٦َ٪ة َول٧ٍَّ
َ
ً َوَثّجِْخ أ ٤َيْ٪ة َوَْبا َٔ ْٚؿِغْ 

َ
ِ ٝةلُٮا َربٍّ٪ة أ ثََؿُزوا ِْلةلُٮَت وَُص٪ُٮدِه

ٮِْم ا٣َْكِٚؿِي٨َ  َٞ ٩ة لََعَ ا٣ْ [ كاف أىـ أمكرىـ الصبر كالكقكؼ لمعدك، ثـ بعده 250]البقرة: [َوا٩ُْْصْ
كتكفيقو ليـ،  يؽ حقو ، كالنصرة نصيبيـ، فقٌدمكا تحقالصبر حؽ اهلل  النصرة عمييـ، فإفٌ 

ثـ كجكد حٌظيـ مف النصرة عمييـ، ثـ أشاركا لميدؼ الذم يقاتمكف مف أجمو، فميس اليدؼ 
ٌنما لككنيـ كافريف، أعداء اهلل  ، فمذلؾ نيًصركا ، فقامكا بكؿ كجو هلل باهلل االنتقاـ منيـ، كا 

 .(3)ككجدكا الظفر

                                           

 .263/ 1( انظر: في ظبلؿ القرآف، قطب، ج1)
 .904/ 2( انظر: زىرة التفاسير، أبك زىرة، ج2)
 .194/ 1( انظر: لطائؼ اإلشارات، القشيرم، ج3)
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ـٌ كانت النتيجة التي يترٌقبكنيا، مستيقنيف  ِ ]قاؿ تعالى: بتحقًُّقيا، ث ُمٮ٥ْ٬ُ بِإِذِْن اّللٍّ ـَ [ َذَ٭

أٌف المؤمنيف كىي المؤمنكف، كيزدادكا بيا عممان،  ليعمميا ؛[، فتحٌقؽ كعدي اهلل 251]البقرة: 
ليس ليـ مف األمر  -بإذنو –بيـ ما يريد، كينفذ بيـ ما يختار  ستار القدرة، يفعؿ اهلل 

، فيككف منيـ ما يريده بإذنو، يختارىـ لتنفيذ مشيئتو  كاهلل شيء، كال حكؿ ليـ كال قكة، 
قمب المؤمف بالسبلـ كالطمأنينة كاليقيف، كىك يؤدم ىذا الدكر  يمؤل كىي حقيقة خالدة، فاهلل 

َوَرذ٢ََ َداُوُد َصةلُٮَت َوآدَةهُ اّلل ا٤٧٣ٟ واْل٧١ح ]قاؿ تعالى:   ،النافذ المختار، كيحقؽ قدر اهلل 
 ٍّ٤ َٔ ة يََنآءُ َو مف بني إسرائيؿ، كجالكت كاف ممكان قكيان  كداكد فتىن صغيره  [251]البقرة:  [٫ُ٧َ م٧ٍِّ

ما تجرم كقائدان مخكفان، كلكٌف اهلل شاء أف يرل القكـ كقتذاؾ أف األمكر ال تجرم بظكاىرىا، إنٌ 
ف ما يريده اهلل بعيدىـ، ثـ يكك   أف ينيضكا ىـ بكاجبيـ، كيفكا اهلل بحقائقيا، كليس عمييـ إالٌ 

بالشكؿ الذم يريده، كقد أراد أف يجعؿ مصرع ىذا الجبار الغشكـ عمى يد ىذا الفتى الصغير، 
يـ الضعاؼ، يمكف أف يغمبيـ الفتية الصغار حيف يشاء اهلل الجبابرة الذيف يرىب ليرل الناس أفٌ 

 (1) أف يذٌليـ كيقتميـ. 

ُٓ اّلّلِ اجلٍّةَس ]قاؿ تعالى:  ٢ٍ  َولَْٮًَل َدْذ ٌْ رُْض َو٣َـِس٨ٍّ اّللٍّ ذُو َٚ
َ
َكَؽِت اِل َٛ ٍْٕي ٣ٍّ ُ٭٥ْ ثِجَ ٌَ ْٕ َب

ةل٧َِّي َٕ ـٌ يقرُّ الحؽ 251]البقرة: [ لََعَ ا٣ْ بقضية ككنية في الكجكد، كىي أف الحرب ضركرةه  [ ث
رت و لكال كجكد قكة أماـ قكة لفسد العالـ؛ فمك سيطاس، كأنٌ اس بالنٌ الحؽ يدفع النٌ  اجتماعية، كأفٌ 

بالمؤمنيف في صدكر الكفر عمى مٌر الدٍَّىر،  ، فمكال دفع اهلل (2)قكة كاحدة لفسد ىذا الككف
ًإلى أٍف جعؿ ذلؾ  ال يخمي الزمافى ًمف قائـو بحؽٍّ، كداعو ًإلى المَّو  لفسدت األٍرض، كلكنو 

 .(3)إلى قياـً السَّاعة، لو الحمد كالثناء في أمَّة محمَّد 
يمضي، كقدره ينفذ، كيجعؿ كممة الحؽ كالخير كالصبلح ىي  مر اهلل إٌف أ الخَلصة:

العميا، كيجعؿ حصيمة الصراع كالتنافس كالتدافع في يد القكة الخٌيرة البانية، التي استجاش 
الصراع أنبؿ ما فييا كأكرمو، كأبمغيا أقصى درجات الكماؿ المقدر ليا في الحياة، كمف ىنا 

ألنيا تمثؿ إرادة اهلل  تغمب في النياية كتنتصر؛ نة الكاثقة بنصر اهلل كانت الفئة القميمة المؤم

                                           

 .270-269/ 1( انظر: في ظبلؿ القرآف، قطب، ج1)
 .1058/ 2الخكاطر، الشعراكم، ج-ير الشعراكم( انظر: تفس2)
 .497/ 1( انظر: الجكاىر الحساف في تفسير القرآف، تفسير الثعالبي، ج3)
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 ألنيا تمثؿ غايةن  ؛العميا في دفع الفساد عف األرض، كتمكيف الصبلح في الحياة، فانتصرت
 .(1)عميا تستحؽ االنتصار

كسيمةه مف كسائؿ الدعكة، فيك  كيتضح مف فحكل القصة، أٌف الجياد في سبيؿ اهلل 
، كدعكة لمدفاع عف الحقكؽ، كما عمى المؤمف سكل شد اليمة، كالثقة إلعبلء كممة اهلل  يدعك

معو،  اهلل  ألنو ىك األقكل، كتكمف قكتو في أفٌ  ؛، دكف خكؼ مف قكة الظالـبنصر اهلل 
، فكاف ؿ أبدان، كما فعؿ القمة مف الفئة المؤمنة مع طالكت ذى خٍ كمف كاف اهلل معو، فمف يي 

كاف أقكل  فتىن صغيران، كلكف بإيمانو كثقتو بنصر اهلل  -مف ىذه الفئة كىك فرده - داككد 
رادتو  -جالكت-مف قائد جيش الكفار  الذم ييابو الضعفاء، فكاف قتمو عمى يديو، بقدرة اهلل كا 

بإذف  ةف عمى الحؽ، فميما طاؿ النصر، فيك قادـ ال محاليف الثابتي، كىكذا جميع المسمم
 ف ليس بعد العمؿ عمى تحقيقو، فقط اعقميا كتككؿ عمى اهلل. ، كلكاهلل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 . 271/ 1( انظر: في ظبلؿ القرآف، قطب، ج1)
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 المطمب الثالث
 الجياد كالقتاؿ في سبيؿ الدعكة إلى اهلل

 كفػػػػػيػػػػػػو:

 :أكالن: اليدؼ األسمى لمجياد في سبيؿ اهلل 
كثيران  فريضة شاقة، كلكنيا فريضة كاجبة األداء؛ ألف فييا خيران  الجياد في سبيؿ اهلل 

 .(1)لمفرد المسمـ، كلمجماعة المسممة، كلمبشرية كميا، كلمحؽ كالخير كالصبلح
قاؿ بعض الحكماء: سيؼ الجياد كالقتاؿ ىك آية العٌز، الذم مٌصرت بو األمصار، 

ي اإلسبلـ مف أف مً كمٌدنت المدف، كانتشرت المبادئ كالمذاىب، كأٌيدت الشرائع كالقكانيف، كبو حي 
ـٌ قاؿ:  تعبث بو أيدم العابثيف في الغابر، كىك الذم يحميو مف طمع الطامعيف في الحاضر، ث

فيجب عمى المسمميف أف ال ييتمكا كثيران لما يرٌكجو اآلخركف، مف أٌف اإلسبلـ انتشر بالسيؼ، 
ألٌف السيؼ لـ يجرد إاٌل لحماية الدعكة، أٌما إذا  ؛إلسبلـ، فذلؾ ال يضر بجكىر الديفليطعنكا با

إلى التخاذؿ كالتكاكؿ،  فعف نصرة الديف بالسيؼ، كينقادك  فالمسممكف لذلؾ، فإٌنيـ سيتخٌمفك  اىتـٌ 
كيحمميـ ذلؾ عمى االعتقاد بترؾ الكسائؿ، فيستخذكف إلى الضعؼ كما ىي حالتيـ اليكـ، 

 . (2)كتبتمعيـ األمـ القكية التي جعمت شعار تمٌدنيا السيؼ أك القكة
نجد التحديد الحاسـ ليدؼ القتاؿ، كالراية التي تخاض كفي أكؿ آية مف آيات القتاؿ 

ِي٨َ ]قاؿ تعالى: تحتيا المعركة في كضكح كجبلء:  ِ اَّلٍّ َوٝةد٤ُِٮا ِِف َقبِي٢ِ اّللٍّ
، ال في سبيؿ األمجاد كاالستعبلء في األرض، [ إنو القتاؿ هلل 190]البقرة: [...يُٞةد٤ُِٮ٩َُس٥ْ 

في سبيؿ األسكاؽ كالخامات، كال في سبيؿ تسكيد طبقة  كال في سبيؿ المغانـ كالمكاسب، كال
قرار منيجو  عمى طبقة، أك جنس عمى جنس، إنما ىك قتاؿه إلعبلء كممة اهلل  في األرض، كا 

في الحياة، كحماية المؤمنيف بو أف يفتنكا عف دينيـ، أك أف يجرفيـ الضبلؿ كالفساد، كما عدا 
كال  ، كليس لمف يخكضيا أجر عند اهلل ىذه فيي حرب غير مشركعة في حكـ اإلسبلـ

أٌنو قد جاءه رجؿ فقاؿ لو: الرجؿ يقاتؿ لممغنـ، كالرجؿ يقاتؿ  ، كما كرد عف النبي (3)مقاـ

                                           

 .223/ 1ج، ( انظر: في ظبلؿ القرآف، قطب 1)
 .100-99/ 2( انظر: محاسف التأكيؿ، القاسمي، ج2)
 .187/ 1قرآف، قطب، ج ( انظر: في ظبلؿ ال3)
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ٍف قىاتىؿى ًلتىكيكفى كىًممىةي المًَّو ًىيى العيٍميىا لمذكر، كالرجؿ يقاتؿ ليرل مكانو، فمف في سبيؿ اهلل؟ قاؿ: } مى
 .(1){مَّوً فىييكى ًفي سىًبيًؿ ال

َ ًل ُُيِتَّ ]: كال يككف الجياد في سبيؿ اهلل باالعتداء، حيث قاؿ  ْٕذَُؽوا إِنٍّ اّللٍّ َوًل َت
ْٕذَِؽي٨َ  كاالعتداء: تجاكز الحد فيما أمر اهلل بو أك نيى عنو، بمعنى: قاتمكا  [ 190]البقرة: [ ال٧ُْ

زكا في قتاليـ إلى مف ليسكا مف مف يناصبكـ القتاؿ مف المخالفيف، كال تتجاك  في سبيؿ اهلل 
، كيمحؽ  أىؿ المقاتمة، كالنساء، كالصبياف كالرىباف، كالشيكخ الطاعنيف في السف إلى حد اليـر

كما كال تتجاكزكا آداب القتاؿ التي شرعيا اإلسبلـ ، (2)بيؤالء المريض كالمقعد كاألعمى كالمجنكف
تي عرفيا التاريخ مف خبلؿ الحركب سكاء فيمف يحٌؿ قتاليـ، ككضع بيا حدان لتمؾ الشناعات ال

 .(3)في الماضي أـ الحاضر، كالتي ينفر منيا حس اإلسبلـ، كتأباىا تقكل اإلسبلـ

كقد كرد الكثير مف األحاديث النبكية، ككصايا الصحابة، بما ينيى عف ىذه التجاكزات، 
ٍيدىة، عىفٍ ما كرد عف سميماف بف مف ىذه األحاديث، ك بؿ كيحٌرميا،  : كىافى رىسيكؿي اهلًل  بيرى أىًبيًو، قىاؿى

  ًمىٍف مىعىوي ًمفى اٍلميٍسًمم ًتًو ًبتىٍقكىل اهلًل، كى اصَّ اهي ًفي خى ، أىٍك سىًريَّةو، أىٍكصى ٍيشو مىى جى يفى ًإذىا أىمَّرى أىًميرنا عى
 : ٍيرنا، ثيَـّ قىاؿى كا ًباٍسـً اهلًل ًفي سىًبيًؿ اهلًل، قىاًتميكا مىٍف كىفىرى بً }خى كا، كىالى اٍغزي كا كىالى تىغيمُّكا، كىالى تىٍغًدري اهلًل، اٍغزي

ذىا لىًقيتى عىديكَّؾى ًمفى اٍلميٍشًرًكيفى  ًليدنا، كىاً   ، قاؿ: }، كعف ابف عمر (4)....{تىٍمثيميكا، كىالى تىٍقتيميكا كى
ٍقتيكلىةن ًفي بىٍعًض مىغىاًزم رىسيكًؿ المَّوً  عىٍف قىٍتًؿ النّْسىاًء  المًَّو  فىنىيىى رىسيكؿي ،  كيًجدىًت اٍمرىأىةه مى

ٍبيىافً   .(5){كىالصّْ

ذا كاف القتاؿ يقكـ بيف الناس في  كاألمر بالقتاؿ في سبيؿ اهلل قائـه ما قامت الحياة، كا 
إذ ال غاية لو إال  أكجب؛ ، فالقتاؿ في سبيؿ اهلل كجكه كثيرة في سبؿو غير سبيؿ اهلل 
كاف ىذا القتاؿ لـ يكف مبادأة كال ىجكمان، بؿ كاف دفاعان  االنتصار لمحؽ، كالتمكيف لو، ثـ إذا

كقصاصان، فيك القتاؿ الذم ال بٌد منو، كال بديؿ لو، إف لـ يطمبو الديف طمبتو الدنيا، كبيذا نجد 
 أف ىذه اآلية تشتمؿ عمى ثبلث دعائـ مف العدؿ، يقـك عمييا ىذا القتاؿ: قتاؿ في سبيؿ اهلل 

دفع لعدكاف المشركيف عمى المؤمنيف، ككقكؼ بالقتاؿ عف مجاكزة إلى بيف اإليماف كالشرؾ، ك 

                                           

 .2810رقـ الحديث :4/20مف قاتؿ لتككف كممة اهلل ىي العميا، /الجياد كالسير، صحيح البخارم، البخارم (1)
 .408/ 1( انظر: التفسير الكسيط، طنطاكم، ج2)

 .188/ 1( انظر: في ظبلؿ القرآف، قطب، ج 3)
 .1731: رقـ الحديث1357/ 3، راءى عمى البعكثتأمير اإلماـ األم ، مسمـ، الجياد كالسير/صحيح مسمـ( 4)
 .3015 رقـ الحديث :4/61قتؿ النساء في الحرب، /الجياد كالسير، صحيح البخارم، البخارم (5)
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اعتداء المؤمنيف عمى المشركيف، كىذه الدعائـ يقكـ عمييا قتاؿ المسمميف أبدان مع مقاتمييـ عمى 
، ككٌؿ ذلؾ مف أجؿ الدعكة كنشر اإلسبلـ، كاألمف كاألماف في (1)أية ممة، كفى أم زماف كمكاف

 ربكع العالميف.

 :يان: كما النصر إاٌل مف عند اهلل ثان
َٕـِيـِ اْْل١َِي٥ِ ] :يقكؿ الحٌؽ  ِ ا٣ْ ِٔ٪ِْؽ اّللٍّ [، كىذا 126]آؿ عمراف:  [َو٦َة اجلٍّْْصُ إًِلٍّ ٨ِْ٦ 

لتنفيذ قدره،  ما ىك تدبير اهلل إنٌ  إشعار لمجماعة المسممة أف ليس ليا مف أمر النصر شيء،
ليا مف ثمار النصر شيء مف أشياء ىذه األرض،  ، كليسفبجيادىا ىي تؤجر مف اهلل 

ما لحساب األىداؼ العميا التي يشاؤيىا النصر متى يشاء ال لحسابيا الخاص، إنٌ  يؤتييا اهلل 
 ٌيا حيف تقع بناء عمى جرياف سنة اهلل ، ككذلؾ اليزيمة، فإن كفؽ ما يقع مف الجماعة ،

بحكمتو كعممو لتمحيص  يات يقدرىا اهلل ما تقع لتحقيؽ غاالمسممة مف تقصير كتفريط، إنٌ 
قامة المكازيف، كجبلء السنف  قرار القيـ، كا  النفكس، كتمييز الصفكؼ، كتجمية الحقائؽ، كا 
لممستبصريف، كال قيمة كال كزف في نظر اإلسبلـ لبلنتصار العسكرم أك السياسي أك 

تصار عمى النفس، كالغمبة االقتصادم، ما لـ يقـ ىذا كمو عمى أساس المنيج الرباني، في االن
ليككف كؿُّ  في حياة الناس؛ عمى اليكل، كالفكز عمى الشيكة، كتقرير الحؽ الذم أراده اهلل 

الٌ  ، كليككف كؿ جيد في سبيؿ اهلل كلمنيج اهلل  نصرو نصران هلل   فيي كمنيجو، كا 
 .(2)جاىمية تنتصر عمى جاىمية

خاذ الحيطة ر في إعداد العدة لمقاء العدك، كاتٌ أٌف المؤمنيف يعفكا مف النظكذلؾ ال يعني 
 دً دى كالحذر منو، كسٌد المنافذ كالثغرات التي ينفذ منيا إلييـ، فيذا كٌمو ككثير غيره، ىك مف عي 

، كلكف المقصكد النصر كأسمحتو، التي يجد منيا المؤمف قكة، إلى قكة إيمانو كتككمو عمى اهلل 
ؿ األكؿ في المعركة، كليس العدد كال العتاد ىك كؿ شيء في أٌف مكاف لقاء العدك ليس ىك العام

نٌ  ، ما السبلح العامؿ أكالن كقبؿ كٌؿ شيء في بمكغ النصر، ىك اإليماف باهلل كسب النصر، كا 
خبلص النية في الجياد في سبيمو، فذلؾ ىك الذم يجعؿ ميزاف المؤمف  كتكجيو القمكب إليو، كا 

 .(3)داف الحربيرجح عشرة مف غير المؤمنيف في مي

                                           

 . 212-211/ 1( انظر: التفسير القرآني لمقرآف، الخطيب، ج1)
 .459/ 1في ظبلؿ القرآف، قطب، جانظر: ( 2)
 .573/ 2، الخطيب، جالتفسير القرآني لمقرآف( انظر: 3)
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ُؿواْ ]: الحكمة كالغاية مف النصر، فيقكؿ  ثـ يبيف اهلل  َٛ ِي٨َ َز َؿًٚة ٨َِ٦ّ اَّلٍّ ََ  َٓ َُ ْٞ حِلَ
ْ َػآنِجِّي ٤ِجُٮا َٞ ْو يَْسجِذَُ٭٥ْ َذيَ٪

َ
َبُ٭٥ْ َٚإِجٍُّ٭٥ْ *  أ ّؾِ َٕ ْو ُح

َ
٤َيْ٭٥ِْ  أ َٔ ْو َحذُٮَب 

َ
ٌء  أ ْمؿِ ََشْ

َ
َٟ ٨َِ٦ اِْل َ ٣َحَْف ل

، كليس لتحقيؽ قدره  ؛[ فالنصر مف عند اهلل 128-127]آؿ عمراف:  [ّةل٧ُِٮنَ 
و معيـ في النصر مف غاية ذاتية، كال نصيب شخصي، ككما أنٌ  لممجاىديف، كال حتى لمرسكؿ 

فبل ىـ أسباب ىذا  -إف ىـ إال ستار القدرة تحقؽ بيـ ما تشاء-ليس ليـ كال لو دخؿ في تحقيقو 
يتحقؽ بحركة  ما ىك قدر اهلل اب ىذا النصر كمستغمكه، إنٌ النصر كصانعكه، كال ىـ أصح

َؿًٚة ٨َِ٦ّ ]قاؿ تعالى: لتحقيؽ حكمتو مف كرائو كقصده،  ؛رجالو، كبالتأييد مف عنده  ََ  َٓ َُ ْٞ َِِح
 ْ ُؿوا َٛ ِي٨َ َز فينقص مف عددىـ بالقتؿ، أك ينقص مف أرضيـ بالفتح، أك ينقص مف  [اَّلٍّ

مكاليـ بالغنيمة، أك ينقص مف فاعميتيـ في األرض باليزيمة، سمطانيـ بالقير، أك ينقص مف أ
٤ِجُٮا ػةنِجِّيَ ]قاؿ تعالى:  َٞ ْو يَْسجِذَُ٭٥ْ َذَي٪ْ

َ
خائبيف  فيصرفيـ ميزكميف أذالء، فيعكدك  :أم؛ [أ

٤َيْ٭٥ِْ ]مقيكريف،  َٔ ْو َحذُٮَب 
َ
فانتصار المسمميف قد يككف لمكافريف عظة كعبرة، كقد يقكدىـ  [أ
قاؿ تعالى:  ،عمييـ مف كفرىـ، كيختـ ليـ باإلسبلـ كاليداية كالتسميـ، فيتكب اهلل  إلى اإليماف

َبُ٭٥ْ َٚإِجٍُّ٭٥ْ ّةل٧ُِٮنَ ] ّؾِ َٕ ْو ُح
َ
يعذبيـ بنصر المسمميف عمييـ، أك بأسرىـ، أك بمكتيـ عمى الكفر  [أ

يف، كظمميـ الذم ينتيي بيـ إلى العذاب، جزاءن ليـ عمى ظمميـ بالكفر، كظمميـ بفتنة المسمم
بالفساد في األرض، كظمميـ بمقاكمة الصبلح الذم يمثمو منيج اإلسبلـ لمحياة كشريعتو 

كنظامو، إلى آخر صنكؼ الظمـ الكامنة في الكفر كالصد عف سبيؿ اهلل 
(1). 

لـ يكتب عمى المؤمنيف الجياد في سبيمو، إال إلصبلحيـ كتكميميـ، كتحقيؽ  كاهلل 
اآلخرة، كالجياد يصمح مف نفس المجاىد كقمبو كيرفع مف تصكراتو كآفاتو، الخير ليـ في الدنيا ك 

كيستعمي بو عمى الشح بالنفس كالماؿ، كيستجيش أفضؿ ما في كيانو مف مزايا كاستعدادات، 
ِك٫ِ ]: فيقكؿ  ْٛ [، فبل يقفف أحد في كسط الطريؽ، 6]العنكبكت:  [َو٨ْ٦َ َصة٬ََؽ َٚإِج٧ٍَّة َُيَة٬ُِؽ جِلَ
ثمف جياده، كيمٌف عميو كعمى دعكتو،  يطمب مف اهلل  ى في الجياد شكطان مضأكقد 

اهلل ال ينالو مف جياده شيء، كليس في حاجة إلى جيد  كيستبطئ المكافأة عمى ما نالو، فإفٌ 
ةل٧َِّيَ ]بشر ضعيؼ ىزيؿ،  َٕ ٨ِ ا٣ْ َٔ َِِ٘نٌّ  َ٣ َ نٌ 6]العنكبكت:  [إِنٍّ اّللٍّ ما ىك فضؿ مف اهلل أف [، كا 

 .(2)في جياده، كأف يستخمفو في األرض بو، كأف يأجره في اآلخرة بثكابو يعينو

                                           

 .471/ 1في ظبلؿ القرآف، قطب، جانظر: ( 1)
 .2722/ 5المرجع السابؽ، ج( انظر: 2)
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ٌف تحقيؽ االنتصارات الحاسمة في المعارؾ، مرىكف بمدل الصبر كالثبات إ :خَلصةال
، في مكاجية األعداء، فإذا ما دٌب الخكؼ كسادت ركح االنيزاـ في الجيش، اىتزت ثقتو باهلل 

و، لذلؾ كاف الفرار مف الزحؼ مف الكبائر العظمى عند اهلل كتضعضعت قكاه كانيارت معنكيات
 ٌالنصر بيده  ، كبما أف،  كىك كحده صانع النصر، كالجنكد ما ىي إال أدكاته كأسبابه

، ككذلؾ (1)، كاجتناب معصيتو أمر ضركرم لمفكز كالغمبةلمنصر، فإٌف االستقامة عمى أمره 
ـٌ َوحَلَ٪ُْْصَ ]، حينما قاؿ: الثقة بكعده  ـِي َٔ ٮِيٌّ  َٞ َ٣ َ هُ إِنٍّ اّللٍّ ُ ٨ْ٦َ َح٪ُْْصُ  [.40]الحج:  [نٍّ اّللٍّ

 لنيؿ رضاه: ثالثان: المكت كاحده، كتتعٌدد األسباب، فميكف في سبيؿ اهلل 
، محشكره إليو عمى كؿ حاؿ، سكاءه أمتنا عمى فراشنا، أـ متنا جميعنا مرجكعه إلى اهلل 

نحف نجاىد في الميداف، فميس لنا مرجعه سكاه، كالتفاكت كنحف نضرب في األرض، أك قتمنا ك 
فقط يككف في العمؿ كالنية، كاالتجاه كاالىتماـ، أما النياية فكاحدة: مكته أك قتؿه في المكعد 

كحشره في يكـ الجمع كالحشر، كمغفرةه مف اهلل   المحتكـ، كاألجؿه المقسكـ، ثـٌ رجعةه إلى اهلل
  كرحمة، أك غضبه مف اهلل  كعذاب، كاألحمؽي مف يختار لنفسو المصير البائس، كىك

 .(2)ةميته ال محال

ة ]: كيقكؿ اهلل  َِْ٘ٛؿةٌ ٨َِ٦ّ اّلّلِ َورَّْمٌَح َػْْيٌ ّم٧ٍِّ ْو ٦ُذ٥َّْ ل٧ََ
َ
َو٣َه٨ِ ُٝذ٤ِْذ٥ُْ ِِف َقبِي٢ِ اّلّلِ أ

ُٕٮن اه، محتسبان النية ضطالبان ر  مف يمت أك يقتؿ في سبيؿ اهلل [ ف157]آؿ عمراف:  [ََي٧َْ
ما تقدـ مف ذنبو كما تأخر، كتمؾ  جزاءاف عظيماف: أكليما: أف يغفر اهلل  وي مٍ نى في جياده، يى 

رضاء مكاله، كيغمب الخكؼ عمى إ مف يشعر بتقصيره كيحاكؿ نعمة عظيمة، الى يشعر بيا إالٌ 
كالشيداء الرجاء، كيستصغر حسناتو بجكار ما يرتكب مف صغائر، كتمؾ مرتبة الصديقيف 

، كالتي تتضمف الثكاب، كالنعيـ المقيـ يـك كالصالحيف، كثانييما: أف تنالو الرحمة مف اهلل 
 .(3)القيامة

ٌف الذيف يمكتكف عمى عقيدة اإليماف في كؿ أعماليـ، أك يتقدمكف لممكت في سبيؿ اهلل  كا 
  إلعبلء كممتو، فإٌف مغفرة اهلل  ٌلكافركف مف حطاـ ا يجمعو اكرحمتو عمييـ خير ليـ مم

                                           

 .236/ 1( انظر: التفسير الكسيط، الزحيمي، ج1)
 .499/ 1في ظبلؿ القرآف، قطب، ج( انظر: 2)
 .1472-1471/ 3زىرة التفاسير، أبك زىرة، ج( انظر: 3)
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ليجازييـ عمى  ؛الدنيا، كأف جميع الخمؽ مؤمنيـ ككافرىـ، سيعكدكف في النياية إلى اهلل 
ون]: أعماليـ يـك الديف، كما قاؿ  ْو ُٝذ٤ِْذ٥ُْ إِلََل اّلل ُُتَْْشُ

َ
ذ٥َّْ أ  .(1)[158]آؿ عمراف: [َو٣َه٨ِ ٦َّ

ي األجؿ ركح التضحية كالفداء، ف كىذا االعتقاد يبعث في النفس المؤمنة بقضاء اهلل 
، كرفع لكاء اإلسبلـ كالذكد عف حياض الكطف الغالي، كاإلقداـ كالجياد مف أجؿ إرضاء اهلل 

حيه يرزؽ عند ربو، كحيه عمى ألسنة الناس بالذكر الطيب  فكؿ مف يقتؿ في سبيؿ اهلل 
ِي٨َ ُٝذ٤ُِٮا] :كالثناء الحسف، كما قاؿ  ِٔ٪َْؽ َرّبِ٭٥ِْ  َوًَل َُتَْكََبٍّ اَّلٍّ ْظيَةٌء 

َ
ْمَٮادًة ث٢َْ أ

َ
ِ أ ِِف َقبِي٢ِ اّللٍّ

فٌ 169]آؿ عمراف:  [يُْؿزَُٝٮنَ  الجبف كاالستضعاؼ في األمة، كتييب مخاطر المكت يكقع  [، كا 
األمة كالببلد برٌمتيا في ذؿ كقير أبدم، يجعؿ الناس عبيدان أك كالعبيد لمقكم المستبد، كالسيد 

 .(2)الظالـ

كـ كفي المرابط أحكج ما يككف ليذه االعتقادات اإليمانية السميمة، فنحف في كؿ ي كشعبنا
ألننا ذائقكا كيبلت االحتبلؿ باستمرار، فيجب الدفاع عف  ؛كؿ لحظة مقدمكف عمى المكت

مٌ عقيدتنا كأرضنا، كليكف شعارنا دكمان: إمٌ   . ا الشيادة في سبيؿ اهلل ا النصر كا 

 :ار جياده في سبيؿ اهلل رابعان: اإلخراج مف الدي
ْ َوُٝذ٤ُِٮاْ ]: يقكؿ اهلل  ْ ِِف َقبِيِِل َوَٝةد٤َُٮا وذُوا

ُ
ْ ٨ِ٦ دِيَةر٥ِْ٬ِ َوأ ْػؿُِصٮا

ُ
ْ َوأ ِي٨َ ٬َةَصُؿوا َٚةَّلٍّ

 ِٔ جَْ٭ةُر زََٮاثًة ٨ِ٦ّ 
َ
دِْػ٤َ٪ٍُّ٭٥ْ َص٪ٍّةٍت ََتْؿِي ٨ِ٦ َُتْذَِ٭ة اِل

ُ
َِؿنٍّ َخ٪ُْ٭٥ْ َقحِّبَةدِ٭٥ِْ َوِل ّٛ َز

ُ
ِٔ٪َؽهُ ِل ٪ِؽ اّلّلِ َواّللَّ 

إلعبلء كممة  ؛جديد يقكدنا إلى المنيج الرباني كىنا طريؽ[، 195]آؿ عمراف:  [ُظْك٨ُ اثلٍَّٮاب
كذلؾ ، ، كالثبات عمى الديف، فيو ترؾه لمحياة كالذكريات، حمكىا كمٌرىا في سبيؿ اهلل الحؽ 

 ياران.باليجرة مف مكاف الظمـ كاالضطياد، سكاء قصران أك اخت

الذيف ىاجركا مف مكة، كأخرجكا مف ديارىـ، في سبيؿ العقيدة، يقصد باآلية السابقة 
، ال في أم غاية سكاه، كقاتمكا كقتمكا، كلكنيا صكرة تعبر عف أصحاب كأكذكا في سبيؿ اهلل 

ىذه العقيدة في صميميا، في كؿ أرض كفي كؿ زماف، ككأٌف اليجرة مرحمة تييء المؤمف 
،  ففي البداية يككف المؤمنكف قمة مستضعفة، ثـ تنمك النبتة تاؿ في سبيؿ اهلل لمرحمة الق

عمى الرغـ مف األذل كالمطاردة، ثـ تممؾ الصمكد كالمقاكمة  -كما ال بد أف تنمك -الطيبة
كالدفاع عف نفسيا، فيككف القتاؿ، كيككف القتؿ، كعمى ىذا الجيد الشاؽ المرير يككف تكفير 

                                           

 .314/ 2طاكم، ج( انظر: التفسير الكسيط، طن1)
 .253/ 1( انظر: التفسير الكسيط، الزحيمي، ج2)
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ر اهلل أف يككف تحققو في كاقع الحياة بالجيد الجزاء كيككف الثكاب، الذم قدٌ السيئات، كيككف 
البشرم، كعف طريؽ ىذا الجيد، كبالقدر الذم يبذلو المؤمنكف المجاىدكف في سبيؿ ابتغاء كجو 

اهلل 
(1). 

كبيذه اآلية كدالالتيا تتضح فييا األسكة اإليمانية؛ ألف اإلنساف ينشغؿ بمالو كأىمو 
استبقاء الحياة، فإذا ما ضٌحى اإلنساف بيذا كمو في سبيؿ الثبات عمى العقيدة اإليمانية ككطنو كب

عبلء كممة اهلل  كنشرىا ثانيان، فالمؤمف بذلؾ لـ يكتؼ بنفسو، بؿ جاىد في سبيؿ اهلل  أكالن، كا 
 (2)لتنتقؿ الحياة بجميع تفاصيميا إلى مكاف آخر. 

: خير الجزاء، فقاؿ  ، فجزاىـ اهلل  ىؤالء كىبكا أركاحيـ كحياتيـ ألجؿ اهلل
جَْ٭ةُر ]

َ
دِْػ٤َ٪ٍُّ٭٥ْ َص٪ٍّةٍت ََتْؿِي ٨ِْ٦ َُتْذَِ٭ة اِْل

ُ
َِؿنٍّ َخ٪ُْ٭٥ْ َقحِّبَةدِ٭٥ِْ َوَِل ّٛ َز

ُ
ِٔ٪ِؽ اّلّلِ َِل ُ زََٮاثًة ٨ِ٦ّ  َواّللٍّ

ات تجرم األنيار مف لذنكبيـ، كسيدخميـ جن مغفرة اهلل  فأم: سينالك  ؛[ِٔ٪َْؽهُ ُظْك٨ُ اثلٍَّٮابِ 
 .(3)ؿ لوي، كىك كحده مف عنده الجزاء الحسف الذم ال مثتحت قصكرىا، ثكابنا مف عنده 

، ليست باألمر الجديد عمى المسمميف، فقد كانت إٌف اليجرة في سبيؿ اهلل  :الخَلصة
اهلل ىاجر مف أجؿ الثبات عمى الديف بصحبة نبي  نيج األنبياء السابقيف، فسيدنا إبراىيـ 

بعض أيضا ىاجر مف بمده مع الصحابة مف أجؿ الثبات، كال زاؿ  ، كسيدنا محمد لكط 
بقاع األرض يياجركف، مف أجؿ الثبات كالسبلمة، ألنيـ مستضعفكف، كحتى نحف  ف فييالمسمم

كشعب ال زاؿ في ظؿ االحتبلؿ ال زاؿ ميٌجران مف ببلده رغمان عنو، سبعكف عامان مف الظمـ، 
أنفسيـ  فكلكف بالرغـ مف ذلؾ فيـ ال يعٌدك ا الفمسطينيكف أشد كيبلت اإليذاء، تجٌرع فيي

مستضعفيف، كيحاربكف في كؿ عاـ، مف أجؿ محاكلة االنتصار، ليس فقط ألجؿ إرجاع األرض 
أيضان، فصراعنا مع الييكد ليس إال صراعان  التي سمبت، كلكف مف أجؿ إعبلء كممة اهلل 

أمؿ الرجكع  ـ الديف كما صٌرح القرآف الكريـ، كبالرغـ مف ذلؾ ال زلنا عمىعقائديان مستمران إلى يك 
يش ىذه الفترة مسيرات العكدة، كما أحدثت ىذه المسيرات مف أمؿ في أية لحظة، كنحف نع

 لعنة اهلل عمييـ. كحنيف لؤلكطاف، كتحقيؽ النصر، بمعاداة أعداء اهلل 

 

                                           

 .549/ 1( انظر: في ظبلؿ القرآف، قطب، ج 1)
 .1967-1966/ 4الخكاطر، الشعراكم، ج-( انظر: تفسير الشعراكم2)
 .76/ 1( انظر: المختصر في تفسير القرآف الكريـ، جماعة مف عمماء التفسير، ج3)
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 : ة اهللخامسان: الحٌض عمى الجياد إلعَلء كمم
، مف كرد الكثير مف اآليات القرآنية، التي تحث المؤمنيف عمى الجياد في سبيؿ اهلل 

ةد٢ِْ ِِف ] ىذه اآليات قكلو تعالى: َٞ جْيَة ثِةآْلِػَؿةِ َو٨ْ٦َ ُح وَن اْْلَيَةةَ ادلَّ ِي٨َ يَْْشُ ِ اَّلٍّ ةد٢ِْ ِِف َقبِي٢ِ اّللٍّ َٞ ٤َْٚيُ
 ِ٤ْ٘ ْو َح

َ
ذ٢َْ أ ْٞ ِ َذيُ ي٧ًةَقبِي٢ِ اّللٍّ ِْ َٔ ْصًؿا 

َ
تؿ المؤمنكف أم: فميقا ؛[74]النساء: [ ْت ََٚكٮَْف ٩ُْؤتِي٫ِ أ

، كيستبدلكف الحياة الٌدنيا باآلخرة، كيبيعكنيا لى الفناء في سبيؿ اهلل إالمخمصكف المبادركف 
ا ،  فتككف النتيجة إمٌ ، كبالنياية مف يقاتؿ في سبيؿ إعبلء كممة اهلل بيا ابتغاءن لمرضاتو 

 .(1)، األجر الذم ال يقارف بأجر الدنيانصر أك الشيادة، فسيناؿ األجر العظيـ مف المكلى ال

ِي٨َ ]: ، فقاؿ مف اهلل  ىاد في سبيؿ اهلل، بالتقكل كالقربكقد قيًرف الجي َ٭ة اَّلٍّ حَّ
َ
يَة خ

ٮا اّللَ  ُٞ رسكلو، كاجتناب  أم: خافكا عذابو فأطيعكه بفعؿ أكامره، كأكامر ؛[35]المائدة: [آ٦َ٪ُٮا اتٍّ
ٮا إحَِل٫ِْ الْٮَِقي٤ََح وََصة٬ُِؽوا ِِف َقبِي٫ِ٤ِ ]قاؿ تعالى: نكاىييما،  ُ٘ أم: كتقربكا إليو  ؛[35]المائدة: [َوابْذَ

، بمجاىدة النفس في الطاعة، كمجاىدة بفعؿ ما يحب كترؾ ما يكره، كالجياد في سبيمو 
ليو، كالدخكؿ في دينو، باذليف كؿ ما في الشيطاف في المعصية، كمجاىدة الكفار في اإلسبلـ إ

٤ُِعٮنَ ]قاؿ تعالى: كسعكـ مف جيد كطاقة،  ْٛ ٤ٍُّس٥ْ ُت َٕ  .(2)إلى اهلل ىنيؿ القرب[ ب35]المائدة: [٣َ

َ٭ة اجلٍَِّبَّ ]: المؤمنيف عمى القتاؿ في سبيمو فيقكؿ  بحٌض  نبيو  كيأمر اهلل  حَّ
َ
يَةخ

[ كقد جاء ىذا األمر بعد أف أمركا بأف يعٌدكا لقتاؿ 65]األنفاؿ: [ةلِ َظّؿِِض ال٧ُْْؤ٦ِ٪َِّي لََعَ ا٣ِْٞذَ 
ضكا كٌ ؽ إعداد الٌرجاؿ الذيف ر الحرب ككسائؿ القتاؿ، فمٌما تحقٌ  دً دى العدٌك ما استطاعكا مف عي 

 ، جاء النبٌي أنفسيـ عمى الجياد في سبيؿ اهلل، ككٌطنكىا عمى االستشياد ابتغاء مرضاتو 
اؿ، كيستحثيـ لو، كيغرييـ بو، فقد كجد قمكبان صاغيةن إليو، كنفكسان مستجيبةن يحٌرضيـ عمى القت

ما يدعك مؤمنيف استجابكا لمحرب، كيستحث جنكدان أعٌدكا أنفسيـ لما يندبيـ لو، إذ كاف إنٌ 
كا أيدييـ بالسبلح، كما ممئت قمكبيـ ؤ ، كمملمحرب، كرصدكىا لمدفاع عف ديف اهلل 

 .(3)باإليماف

                                           

 .159/ 1عمكاف، جالشيخ ية، ( انظر: الفكاتح اإللي1)
 .627/ 1( انظر: أيسر التفاسير، الجزائرم، ج2)
 .668/ 5( انظر: التفسير القرآني لمقرآف، الخطيب، ج 3)
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، ليس لمقتاؿ فحسب بؿ لمنفير في سبيؿ اهلل، فقاؿ أخرل دعاىـ اهلل  كفي مكاضع
 :[ ِ ِكُس٥ْ ِِف َقبِي٢ِ اّللٍّ ُٛ جْ

َ
ْمَٮا٣ُِس٥ْ َوخ

َ
ةًًل وََصة٬ُِؽوا ثِأ َٞ ِ ةًٚة َوز َٛ [، أم: 41]التكبة: [ا٩ُِْٛؿوا ِػ

ثً  قاالن قاصديف ألخذ انفركا أييا المجاىدكف في سبيؿ اهلل ًخفافان نشطيف مشتاقيف لمرتبة الشيادة، كى
ذ٣َُِس٥ْ ]قاؿ تعالى: ، ميف المشاؽ كالمتاعب ًفي سىًبيًؿ المًَّو الغنيمة مف عدككـ، أك متحمٌ 

٧َُ٤ْٕٮنَ  بالمثكبة العظمى، كالمرتبة  لتفكزكا مف عنده  ؛[41]التكبة:  [َػْْيٌ ٣َُس٥ْ إِْن ٠ُ٪ْذ٥ُْ َت
ؿ اهلل قد يككف مشقة في ظاىر األمر، كلكنو فالقتاؿ في سبي ،(1)العميا التي ال درجة أعمى منيا

، ففي ىذا القياـ الدعكة إلى اهلل  ةيىيىبي الدعكة انتشاران كاستقراران، كحيف يقكـ المسممكف بنصر 
مغفرة كتكبة، ككذلؾ رحمة مف اهلل 

(2) . 

كحينما أدرؾ المؤمنكف المخمصكف ىذا الخير، فنفركا رغـ كجكد العكائؽ كاألعذار، التي 
، بيـ كممة اهلل  عمييـ القمكب كاألرضيف، كأعزٌ  أرادكا التمسؾ بيا لفعمكا، ففتح اهلل  لك

 .(3)خارقة في تاريخ الفتكح دٌ عى ؽ عمى أيدييـ ما يي ، كحقٌ كأعزىـ بكممة اهلل 

وََصة٬ُِؽوا ِِف ]: و، بأدائو عمى أكمؿ كجو، فقاؿ كال بد لممؤمف أف يعطي الجياد حقٌ 
ٍّٜ صِ  ِ َظ ِ اّللٍّ ، باستفراغ الطاقة ، أعداء اهلل أم: جاىدكا في سبيؿ اهلل  ؛[78]الحج: [ َ٭ةدِه

فيك حؽ جياده{، : أٌف المعنى :}ال تخافكا في اهلل لكمة الئـ، فيو، كما كرد عف ابف عباس 
 ، كلتككف كممة اهلل ف: حؽ الجياد أف يككف بنية صادقة خالصة هلل يكقاؿ أكثر المفسر 

ٍف قىاتىؿى ًلتىكيكفى كىًممىةي المًَّو ًىيى العيٍميىا فىييكى ًفي سىًبيًؿ المَّوً : }ليؿ قكلو ىي العميا بد  .(5()4){مى

 بالماؿ كالنفس:  سادسان: الجياد في سبيؿ اهلل 
، ال يبقى بعدىا عٌد صفقة كبيعة مع اهلل ، تي التضحية بالماؿ كالنفس، ألجؿ اهلل 

كدكف الجياد في سبيمو، لتككف كممة  ء يحتجزه دكف اهلل لممؤمف في نفسو كال في مالو شي
، يبيع المؤمف كؿ ما يممؾ، مقابؿ الجنة، تمؾ ىي العميا، كليككف الديف كمو هلل  اهلل 

                                           

 .306/ 1عمكاف، جالشيخ ( انظر: الفكاتح اإلليية، 1)
 .5133 /8ج الشعراكم، الخكاطر،-الشعراكم تفسير انظر: (2)
 .1657/ 3جفي ظبلؿ القرآف، قطب، ( انظر: 3)
 : رقـ الحديث4/20مف قاتؿ لتككف كممة اهلل ىي العميا، /الجياد كالسير، صحيح البخارم، البخارم (4)

2810. 
 .266/ 3( انظر: لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ، الخازف، ج5)
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، (1)ككرمو السمعة الثمينة، التي ال تعادؿ ما يقٌدـ بالمقابؿ، كلكنيا تقٌدـ لممؤمف بفضؿ اهلل 
َ اْمََتَ ]: فقاؿ  نٍّ لَُ٭٥ُ اْْلَ٪ٍّحَ إِنٍّ اّللٍّ

َ
ْمَٮالَُ٭٥ْ ثِأ

َ
َكُ٭٥ْ َوأ ُٛ جْ

َ
 .[111]التكبة:  [ى ٨َِ٦ ال٧ُْْؤ٦ِ٪َِّي خ

، يجب أال يشيع ؼ بعض أصحاب القكة كالماؿ كالجاه عف الجياد في سبيؿ اهلل خمٌ كتى 
اؿ معيـ، كال يحتاج إلييـ، كال إلى جيادىـ، فق الفزع أك الحزف في نفكس المؤمنيف؛ ألف اهلل 

 :[ ََة ثَِ٭ة َٝٮ٦ْةً ٣ٍّحُْكٮاْ ثَِ٭ة ثَِسةِٚؿِي٨٪ْ ْؽ َوُكٍّ َٞ ْؿ ثَِ٭ة ٬ؤًلء َذ ُٛ ا مف [، كأمٌ  89] األنعاـ : [َٚإِن يَْس
٫ُ ]قاؿ تعالى: فقاؿ عنيـ:  يسمؾ المنيج الرباني كالرسكؿ  َٕ ِي٨َ آ٦َ٪ُٮا ٦َ ٣َِس٨ِ الؿٍُّقٮُل َواَّلٍّ

كِ  ُٛ جْ
َ
ْمَٮالِ٭٥ِْ َوخ

َ
٤ُِعٮنَ َصة٬َُؽوا ثِأ ْٛ َٟ ٥ُ٬ُ ال٧ُْ ِ و٣َه

ُ
َٟ لَُ٭٥ُ اْْلَْْيَاُت َوأ ِ و٣َه

ُ
  .(2)[88]التكبة: [ ٭٥ِْ َوأ

ال عيف رأت، كال أذف سمعت، كال خطر  يكافئ اهلل المتعاقديف معو، بالجنة التي فييا ما
عمى قمب بشر، كلـ يجعؿ ذلؾ لممتعاقديف المقتكليف فقط، بؿ إذا كانكا قاتميف أيضان إلعبلء 

ذ٤َُٮنَ ]قاؿ تعالى: ، ممتو، كنصر دينو، فميـ نفس المكافأةك ْٞ ُذ٤ُٮَن َويُ ْٞ ، [111]التكبة:  [َذيَ
جْنِي٢ِ ]قاؿ تعالى:  كجعؿ ذلؾ مسجبلن في الكتب السماكية، ِ َواإْلِ ة ِِف اتلٍّْٮَراة ًّٞ ٤َي٫ِْ َظ َٔ ًؽا  ْٔ َو

ْؿآنِ  ُٞ ْوَف ]قاؿ تعالى:  ،كعده، كجعؿ كعده حقان، كال أحد أكفى مف [111]التكبة:  [َوا٣ْ
َ
َو٨ْ٦َ أ

 ِ ْ٭ِؽهِ ٨َِ٦ اّللٍّ َٕ ِ ، فنسيئتو أقكل مف نقد غيره، كأشار إلى ما فيو مف الربح كالفكز [111]التكبة: [ث
ي٥ُ ]قاؿ تعالى:  ،العظيـ ِْ َٕ ْٮُز ا٣ْ َٛ َٟ ٬َُٮ ا٣ْ ِ  .(3)[111]التكبة: [َوَذل

لمكضع فحسب، بؿ في في ىذا ا اد بالماؿ كالنفسالجي ال يقتصر ذكر الخَلصة:
اؿ عمى النفس كعكس ذلؾ، مكاضع كثيرة، كتعٌمدت عدـ الخكض في مكضكع تقديـ الم

الجياد في سبيؿ اهلل، فريضة يمكف القياـ بيا عمى جميع المستكيات،  بيدؼ إبراز أفٌ  ؛كاألسباب
لجميع جة ممف استشيد، بؿ اعمى قدر االستطاعة، كال يعني عدـ االستشياد أف المجاىد أقؿ در 

جر العظيـ مف اهلل عمى قدر النية كالسعي، كالنٌية المعقكدة، كنحف كشعب مرابط إلى يـك ليـ األ
الديف، نجاىد بالماؿ كالنفس، كالدعاء، مف كبيرنا إلى صغيرنا، كنسأؿ اهلل الثبات، كحسف 

 الختاـ.

 

                                           

 .1714-1713/ 3 انظر: في ظبلؿ القرآف، قطب، ج (1)
 .5407 /9ج ،الشعراكم الخكاطر،-الشعراكم تفسير( انظر: 2)
 .410/ 6( انظر: التفسير الكسيط، طنطاكم، ج3)
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 المبحث الرابع
 الخطػػػػػػػػػػػػػػػػػابة
 المطمب األكؿ

 اء عمييـ السَلـ ألقكاميـخطاب األنبي
 كفػػػػػػيو:

 أكالن: كحدة الخطاب بيف جميع األنبياء كالرسؿ:
تيـ األكلى ىي إببلغ ىذه األمانة إلى عباده، كحممة كحيو، كميمٌ  الرسؿ سفراء اهلل 

َٟ ٦ِ ]قاؿ تعالى:  التي تحٌممكىا إلى عباد اهلل، ْ ٩ْـَِل إحَِل
ُ
ْٖ ٦َة خ ِ َ٭ة الؿٍُّقٮُل ث٤َّ حَّ

َ
٢ْ يَةخ َٕ ْٛ َٟ ِإَوْن ل٥َْ َت ِ ٨ْ َربّ

َْ٘خ رَِقةتَل٫َُ  ، كمف أجؿ تأدية ىذه الميمة، كاف ال بٌد مف استخداـ (1)[67]المائدة:  [َذ٧َة ث٤ٍَّ
مخاطبة الناس بماىية الديف اإلسبلمي، كالتكاليؼ  :مف أبرز ىذه الكسائؿك كسائؿ التبميغ، 

 .الممزمكف بيا تبعان لئليماف باهلل 

، كأحيانان يككف ميتو ككنو كسيمة لمتكاصؿ مع البشر، أفرادان كجماعاتو لمخطاب أى
الخطاب  الخطاب الكسيمة الكحيدة المتاحة لتكجيو األفراد كتغيير المجتمعات، كقد شٌرؼ اهلل 

بأف اختاره كسيمتو لمتكاصؿ مع البشر، لتككف ىذه الكسيمة كافية إلقامة الحجة عمى الناس 
 .(2)أجمعيف

في دعكة أقكاميـ،  -عمييـ السبلـ-ر في حاؿ األنبياء كالرسؿ التأمؿ كالتدبٌ كمف خبلؿ 
يخاطب قكمو قائبلن:  نجد أٌنيـ جميعان قد استخدمكا ىذه الكسيمة لدعكة أقكاميـ، فيا ىك نكح 

َ ٦َة ٣َسُ ]قاؿ تعالى:  ةَل يَةَٝٮِْم اْخجُُؽواْ اّللٍّ َٞ رَْق٤َْ٪ة ٩ُٮًظة إََِل َٝٮ٫ِ٦ِْ َذ
َ
ْؽ أ َٞ َػةُف ٣َ

َ
َ أ ٥ ٨ِْ٦ّ إ٣َِـ٫ٍ َدْْيُهُ إِّّنِ

ي٥ ِْ َٔ َؾاَب يَْٮٍم  َٔ ٤َيُْس٥ْ  َٔ
براىيـ 59]األعراؼ: [ قاؿ تعالى: خاطبيـ قائبلن:  [، كا 

٧َُ٤ْٕٮنَ ] ٮهُ ذ٣َُِس٥ْ َػْْيٌ ٣َُس٥ْ إِْن ٠ُ٪ْذ٥ُْ َت ُٞ َ َواتٍّ ٮ٫ِ٦ِْ اْخجُُؽوا اّللٍّ َٞ [، 16]العنكبكت:[ِإَوثَْؿا٬ِي٥َ إِذْ َٝةَل ٣ِ
َ ٦َة ٣َُس٥ْ ٨ِْ٦ ]قاؿ تعالى: خاطبيـ قائبلن:  كىكد  َػة٥ْ٬ُ ٬ُٮًدا َٝةَل يَة َٝٮِْم اْخجُُؽوا اّللٍّ

َ
ِإَوََل َٓلٍد أ

ََتُونَ  ْٛ جْذ٥ُْ إًِلٍّ ٦ُ
َ
ِإَوََل  و]قاؿ تعالى: خاطبيـ قائبلن:  [، كصالح 50]ىكد: [إَِْلٍ َدْْيُهُ إِْن خ

َػة٥ْ٬ُ َوةِْلًة َٝةَل 
َ
 [، كشعيب 73]األعراؼ: [يَةَٝٮِْم اْخجُُؽواْ اّللٍّ ٦َة ٣َُس٥ ٨ِْ٦ّ إ٣َِـ٫ٍ َدْْيُهُ  َث٧ُٮَد أ

                                           

 .43/ 4( انظر: الرسؿ كالرساالت، األشقر، ج1)
 .65( انظر: اإلسبلـ كتطكير الخطاب الديني، عبد السبلـ، ص: 2)
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ْ اّللٍّ ٦َة ٣َُس٥ ٨ِْ٦ّ إ٣َِـ٫ٍ َدْْيُهُ ]خاطبيـ قائبلن:  يْجًة َٝةَل يَةَٝٮِْم اْخجُُؽوا َٕ َػة٥ْ٬ُ ُم
َ
[ ِإَوََل ٦َْؽَح٨َ أ

ْ ]خاطبيـ قائبلن:  [، كعيسى 85]األعراؼ:  َ َرّٕلِ َوَٝةَل ال انِي٢َ اْخجُُؽوا اّللٍّ ٧َِكيُط يَة ثَِِن إِْْسَ
ةل٧ِِ  ٍّْ َواهُ اجلٍّةُر َو٦َة ل٤ِ

ْ
٤َي٫ِْ اْْلَ٪ٍَّح َو٦َأ َٔ  ُ ْؽ َظؿٍَّم اّللٍّ َٞ ِ َذ َّي ٨ِْ٦ َوَربٍُّس٥ْ إ٫ٍُّ٩ِ ٨ْ٦َ يُْْشِْك ثِةّللٍّ

٩َْىةرٍ 
َ
ْم ٠ُ ]خاطب أبنائو قائبلن ليـ:  [، كيعقكب 72]المائدة: [خ

َ
ٮَب أ ُٞ ْٕ ٪ْذ٥ُْ ُمَ٭َؽاَء إِذْ َظَُضَ َح

َٟ إِثَْؿا٬ِي٥َ ِإَوْق٧َ  ِ َٟ ِإَوَْلَ آثَةن ْٕجُُؽ إِلََ٭ ِْٕؽي َٝةلُٮا َج ْٕجُُؽوَن ٨ِْ٦ َب ةِخي٢َ ِإَوْقَعةَق ال٧َْٮُْت إِذْ َٝةَل ِْلَجِي٫ِ ٦َة َت
حبيو في السجف قائبلن خاطب صا [، كيكسؼ 133]البقرة: [إِلًَ٭ة َواِظًؽا َوََن٨ُْ َْلُ ُمْك٧ُِ٤ٮنَ 

ْزََثَ اجلٍّةِس ]ليما: 
َ
ّي٥ُِ َو٣َِس٨ٍّ أ َٞ َٟ ادّلِي٨ُ ا٣ْ ِ ْٕجُُؽوا إًِلٍّ إِيٍّةهُ ذَل ًلٍّ َت

َ
َمَؿ خ

َ
ِ أ ًَل  إِِن اْْلُْس٥ُ إًِلٍّ ّلِلٍّ

٧َُ٤ْٕٮنَ  ٢ُْٝ ]الذم أقٌر مبدأ التكحيد في العمف قائبلن:  [، كخطاب سٌيد المرسميف 40]يكسؼ: [َح
 
َ
َ٭ة ا٣ََْكُِٚؿوَن يَة خ ْٕجُُؽوَن  *حَّ ْخجُُؽ ٦َة َت

َ
ْخجُُؽ  *ًَل أ

َ
جْذ٥ُْ َٓلثُِؽوَن ٦َة أ

َ
٩َة َٓلثٌِؽ ٦َة َخجَْؽُت٥ْ  *َوًَل خ

َ
 *َوًَل خ

ْخجُُؽ 
َ
جْذ٥ُْ َٓلثُِؽوَن ٦َة أ

َ
[، كنجد أٌف خطاباتيـ 6-1]الكافركف: [٣َُس٥ْ دِي٪ُُس٥ْ َوِّلَ دِي٨ِ  *َوًَل خ

 .دة التكحيد، كأساس الدعكة إلى اهلل ركزت عمى ترسيخ عقي
 يخاطب الناس: ثانيان: النبي 

لنشر دعكة اإلسبلـ، كال زالت الكسيمة المتٌبعة  الخطابة كانت كسيمة األنبياء مف قبؿي 
لمدعاة في كؿ العصكر، كيتميز الخطاب اإلسبلمي بالتجٌدد، في إطار أسس العقيدة اإلسبلمية 

دد مرتبط بحاجات المسمميف اإلنسانية الممحة، كالقضايا المثارة ضمف كىذا التج كأحكاـ الشريعة،
 ، (1)األكلكيات

قاؿ: }لىمَّا  ، فكرد عف ابف عباس كبداية تطكر ىذه الكسيمة كاف منذ زمف النبي 
َْٝؿبِّيَ ]أىٍنزىؿى المَّوي 

َ
َٟ اِْل ِنَْيدَ َٔ ٩ِْؾْر 

َ
: أىتىى رىسيكؿي المَّوً 214]الشعراء: [َوخ ًعدى   [، قىاؿى فىا فىصى الصَّ

مىٍيًو ثيَـّ نىادىل:  اهي »عى بىاحى ؿو يىٍبعىثي رىسيكلىوي، فىقىاؿى «يىا صى ؿو يىًجيءي كىرىجي ، فىاٍجتىمىعى ًإلىٍيًو النَّاسي بىٍيفى رىجي
فو : »رىسيكؿي المًَّو  ، يىا بىًني فيبلى ، يىا بىًني ليؤىمٍّ ٍبًد اٍلميطًَّمًب، يىا بىًني ًفٍيرو ـٍ أىفَّ  يىا بىًني عى لىٍك أىنّْي أىٍخبىٍرتيكي

دٍَّقتيميكًني؟ ـٍ صى مىٍيكي بىًؿ تيًريدي أىٍف تيًغيرى عى ٍيبلن ًبسىٍفًح اٍلجى : « خى ، قىاؿى ـٍ ـٍ بىٍيفى يىدىٍم »قىاليكا: نىعى فىًإنّْي نىًذيره لىكي
مىٍعتى «عىذىابو شىًديدو  : تىبِّا لىؾى سىاًئرى اٍليىٍكـً أىمىا جى ِِب ]نىا ًإالَّ ًليىذىا، فىأىٍنزىؿى المَّوي ، قىاؿى أىبيك لىيىبو

َ
َتجٍّْخ يََؽا أ

{1]المسد: [لََ٭ٍت َودَتٍّ  قىٍد تىبَّ [ كى
، كبصعكده عمى الصفا يككف قد استخدـ كسيمة الخطابة، (2)

 .فيك يخاطبيـ، ليدعكىـ لئليماف بو كنبي مف أنبياء اهلل 
                                           

 .9-7ص: ص ( اإلسبلـ كتطكير الخطاب الديني، عبد السبلـ، 1)
 .262 رقـ الحديث :1/87و ال يدخؿ الجنة إال نفس مسممة...، أنٌ /اإليماف، أبك عكانة، أبك عكانة مستخرج( 2)

 ]حديث صحيح[.
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جمعة، كخطبة الجمعة، كبذلؾ صبلة ال ثـ تتطكر ىذه الكسيمة مف جديد، بفرض اهلل 
يخطب بالناس، كما  بتداكؿ ىذه الكسيمة باستمرار، كقد كاف النبي  فرصة الدعكة إلى اهلل 

: : قاؿ: خطبنا رسكؿ اهلل  عف جابر كرد  ، ثيَـّ قىاؿى مىٍيًو ًبمىا ىيكى لىوي أىٍىؿه ًمدى المَّوى، كىأىٍثنىى عى فىحى
شىرَّ اأٍليميكًر ميٍحدىثىاتييىا، أىمَّا بىٍعدي، فىًإفَّ أىٍصدىؽى } ، كى مَّدو ؿى اٍليىٍدًم ىىٍدمي ميحى فَّ أىٍفضى ًديًث ًكتىابي المًَّو، كىاً  اٍلحى

لىةه  بلى كيؿَّ ًبٍدعىةو ضى ٍنًذري « كى بيوي ًإذىا ذىكىرى السَّاعىةى، كىأىنَّوي مي يىٍشتىدُّ غىضى تىٍحمىرُّ كىٍجنىتىاهي، كى ٍكتىوي، كى ، ثيَـّ يىٍرفىعي صى
يٍ  : جى : ثيَـّ يىقيكؿي ، قىاؿى ـي السَّاعىةي، بيًعٍثتي أىنىا كىالسَّاعىةي ىىكىذىا »شو كىأىشىارى ًبأيٍصبيعىٍيًو السَّبَّابىًة  -أىتىٍتكي

ٍسطىى  ا فىإً  -كىاٍلكي يىاعن مىٍف تىرىؾى دىٍيننا أىٍك ضى ، مىٍف تىرىؾى مىاالن فىؤًلىٍىًمًو، كى ـٍ مىسٍَّتكي ـي السَّاعىةي كى ٍتكي بَّحى لىيَّ، صى
مىيَّ   .(1){كىعى

، مف ىذه كمف أشير ىذه الخطب، خطبة الكداع، كما احتكتو مف كصايا النبي 
، : بطف الكادم، حينما قاؿ  عندخطب بو الناس الكصايا ما  ـٍ مىٍيكي رىاـه عى ـٍ حى ـٍ كىأىٍمكىالىكي }ًإفَّ ًدمىاءىكي

ـٍ ىىذىا، ًفي بىمى  ـٍ ىىذىا ًفي شىٍيًركي ًة يىٍكًمكي ٍرمى ـٍ ىىذىا...{كىحي ًدكي
كنماذج أخرل مف الخطابات الدعكية، ، (2)

غيره مف الصحابة كالدعاة كالخطباء، التي تحقؽ نشر مف ، أك سكاء أصدرت مف النبي 
 الدعكة اإلسبلمية.
مف الكسائؿ الميمة التي تعتمد عمييا الدعكة اإلسبلمية في كسيمة الخطابة  الخَلصة:

ىمية فاعمية ىذه الكسيمة جعميا اهلل ضمف الشعائر التعبدية، نشرىا كالدفاع عف مبادئيا، كأل
ففرض خطبة كؿ يـك جمعة، كال تصح الصبلة بدكنيا، ىذا غير الخطب الجائزة في الشعائر 
اإلسبلمية األخرل، كالحج كاالستسقاء كالخسكؼ كالكسكؼ كالزكاج كغيرىا، فترتقي ىذه الكسيمة 

 مف القرآف الكريـ كالحديث النبكم.بارتقاء فحكل كمماتيا، التي تستمد 

كعمى ىذا يبرز دكر الدعاة كالخطباء في استغبلؿ ىذه الكسيمة لنشر الدعكة اإلسبلمية، 
ليس عف طريؽ خطبة الجمعة فحسب، بؿ باستخداـ الكسائؿ الحديثة في تسجيؿ ىذه الخطب، 

ردية في الدعكة، فكٌؿ كمحاكلة إيصاؿ ىذه المكاعظ ألكبر قدر مف الناس، كال ننسى الجيكد الف
 .مؤمف داعية، كيمكنو باستخداـ ىذه الكسيمة تحقيؽ ىذه الدعكة بإذف اهلل 

 

 

                                           

 .[حديث صحيح. ]14334: رقـ الحديث237/ 22بف حنبؿ، مسند المكثريف مف الصحابة، امسند أحمد،  (1)
 .1218: رقـ الحديث  ،2 /889( صحيح مسمـ، مسمـ، الحج/حجة النبي 2)
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 المطمب الثاني
 القرنيف لقكمو ممخاطبة ذ

القرنيف ممكان كحكمة، كىيبةن كعممان نافعان، كأكتي ما لـ ييؤت غيره،  ذا لقد آتى اهلل 
متو يمتد في حكمو إلى مشارؽ األرض كمغاربيا، ال يطأ أرضان إال فميٌدت لو األسباب التي جع

سٌمط عمى أىميا، حتى انتيى مف المشرؽ كالمغرب إلى ما ليس كراءه شيء مف الخمؽ، قاؿ 
ٍء َقبَجًة]تعالى:  ِ ََشْ

رِْض َوآدَحْ٪َةهُ ٨ِْ٦ ُكّ
َ
٪ٍّة َْلُ ِِف اِْل تحٌدث في ىذا ، كسن(1)[84]الكيؼ: [إ٩ٍِّة ١٦ٍَّ

 القرنيف، لمشعكب المختمفة، ككيفية تعاممو معيـ، كاآلتي: ممطمب عف مخاطبة ذال

 أكالن: كيفية تعامؿ القيادة مع المشارب المختمفة مف الشعكب:
لو مع ثبلثة أقكاـ يختمفكف  نيف كىيبتو، مف خبلؿ ثبلثة مكاقؼى كتبرز شخصية ذم القر 

، بما يتناسب مع طبيعة الحاؿ، نستعرض في المكاف كالحاؿ، فيقٌرر كيفية التعامؿ مع كؿ قكـ
 ىذه المكاقؼ كاآلتي:

 ،قاؿ  فخاطب قكمو بالمنيج الذم سيتٌبعو في حكمو قائبلن: رأل في المغرب قكمان كافريف
َؾاثًة ٩ُْسًؿا ]تعالى:  َٔ ث٫ُُ  ّؾِ َٕ ث٫ُُ ُث٥ٍّ يَُؿدَّ إََِل َرب٫ِِّ َذيُ ّؾِ َٕ ٥ََ٤ ََٚكٮَْف ُج َّ ة ٨ْ٦َ  ٍّ٦

َ
٦ٍّ  *َٝةَل أ

َ
ة ٨ْ٦َ آ٨َ٦َ َوأ

ا ْمؿ٩َِة يُْْسً
َ
ٮُل َْلُ ٨ِْ٦ أ ُٞ اًء اْْلُْكَِن وََق٪َ ـَ ٢َ٧ِ َوةِْلًة ٫َُ٤َٚ َص َٔ [، كىك بذلؾ 88 -87]الكيؼ:  [َو

، الذم ال نظير لو يعمف أف الظالميف يناليـ عذابو الدنيكم كعقابو، ثـ يناليـ عذاب اهلل 
الجزاء الحسف، كالمعاممة الطيبة، كالتكريـ فيما يعرفو البشر، كأٌف المؤمنيف الصالحيف ليـ 

كالمعكنة كالتيسير، ليككف ىذا منيج الحاكـ العادؿ الذم يحٌفز الناس إلى الصبلح 
، كىك بذات الكقت مؤمف باآلخرة يدعك إلى اإليماف بو  ، فيككف داعية هلل (2)كاإلنتاج

ي الدنيا، ثـ يدعيـ ليمقكا في الجزاء األخركم، فيأخذ الكافريف باهلل بالبأساء كالضراء فبك 
 .(3)اآلخرة العذاب الشديد الٌنكر الذم ال تعرفو الحياة، كال يذكؽ مثمو األحياء في الدنيا

  كبالنسبة لما رآه في المشرؽ، فقاؿ :قاؿ تعالى:  كاصفان حاليـ[ َٓ ِ٤ ُْ ٦َ َٖ َظِتٍّ إِذَا ث٤ََ
ُٓ لََعَ َْٝٮٍم ٥ٍّْ٣ جَنْ  ُ٤ ُْ ٧ِْف وََصَؽ٬َة َت ٍُّ٭٥ ٨ِ٦ّ ُدو٩َِ٭ة ِقَْتًاالنٍّ ٢َٕ ل

أم: أنيـ عمى  ؛[91]الكيؼ: [
ذك القرنيف  حاؿ مف البدائية، بحيث ال يرتفعكف كثيران عف مستكل الحيكاف، فمـ يخاطبيـ

                                           

 .30/ 16ج ي،الزحيم ،التفسير المنير( انظر: 1)
 .2291/ 4في ظبلؿ القرآف، قطب، ج( انظر: 2)
 .702/ 8( انظر: التفسير القرآني لمقرآف، الخطيب، ج3)



128 

ألنيـ ليسكا عمى مستكل مف الفيـ كاإلدراؾ، كليس لدييـ ما  ؛نفس خطاب أىؿ المغرب
د تجاكزىـ، كلـ يقؼ عندىـ طكيبلن، كلـ يعرض ، فقيؤىميـ لتحمؿ تكاليؼ اإليماف باهلل 
 .(1)عمييـ قانكنو الذم خاطب بو قكمو

  كأما رحمتو إلى الشماؿ بيف المشرؽ كالمغرب، في المنطقة الكاقعة بيف السديف، المذيف ىما
عبارة عف جبميف بيف أرمينية كأذربيجاف، فكانت إنقاذان لشعبو مقيكرو مستضعؼ، يتعرض 

لمتكحشة، فيفسدكف في األرض، فساعدىـ ببناء سدٍّ منيعو حصيف، يحمييـ لغارات القبائؿ ا
و مف أىؿ الصبلح ، كألنٌ بقاءه مرىكف بإرادة اهلل  مف تمؾ المكجات الغازية، كأعمميـ أفٌ 

كاف حريصان عمى إنجاز األعماؿ ابتغاءن لكجو اهلل 
، كسنتحٌدث بشكؿ أكسع عف ىذه (2)

 ذا المطمب.الرحمة، في الجزء الثاني مف ى

 ثانيان: استثمار فكره مع قكة شعبو في الدفاع عف األكطاف:

ه الكسائؿ التي جعمتو صاحب نفكذ عطاألذم القرنيف في األرض، ك  بعد أف مٌكف اهلل 
عمييا، مف خبلؿ تسخير  كسمطاف في أقطار األرض المختمفة، قابؿ ىذه النعـ بشكر اهلل 

 رض، كمعاقبة كؿ مف يجرؤ عمى مخالفة منيجو.عمى األ نفكذه في إقامة شرع اهلل 

كنجد مف مكقفو مع القكـ الذم يعيشكف ما بيف السٌديف، ما يدٌؿ عمى قكة إيمانو، 
بطاؿ الباطؿ، قاؿ تعالى:  ي٨ِْ وََصَؽ ٨ِْ٦ ]كحرصو عمى إحقاؽ الحٌؽ، كا  ؽٍّ َٖ َبّْيَ الكٍّ َظِتٍّ إِذَا ث٤ََ

 ْٛ ُ٭ٮَن َْٝٮًًل ُدو٩ِ٭٧َِة َٝٮ٦ًْة ًَل يََسةُدوَن َح َٞ
رِْض  *

َ
ِكُؽوَن ِِف اِْل ْٛ ُصٮَج ٦ُ

ْ
ُصٮَج َو٦َأ

ْ
ْؿَجّْيِ إِنٍّ يَأ َٞ َٝةلُٮا يَةذَا ا٣ْ

ا ٢َ ثَحْ٪ََ٪ة َوبَحْ٪َُ٭٥ْ َقؽًّ َٕ ْن ََتْ
َ
َٟ َػؿًْصة لََعَ أ َ ٢ُ ل َٕ [، فيؤالء القـك الذيف 94، 93]الكيؼ:  [َذَ٭٢ْ جَنْ

كا لو مف قـك يأجكج كمأجكج، الذيف أثاركا الفساد في ليسكا عمى مستكلن مف الفيـ كالحكمة، اشتك
األرض، كاقترحكا عميو بأف يجعمكا لو مقداران مف الماؿ مقابؿ إقامة سٌد منيع بينيـ كبيف القـك 
المفسديف، كىذا يدٌؿ عمى ثقتيـ بو، كحسف أدبيـ فخاطبكه بصيغة االستفياـ، بمعنى أنيـ 

 .(3)يستشيركنو

الذم أعمنو ذك القرنيف، مف مقاكمة الفساد في األرض، رٌد عمييـ كتبعان لممنيج الصالح 
بيف الٌسٌديف  منيعو  اقترح حبلن أفضؿ كىك إقامة سدٍّ  عرضيـ الذم عرضكه، مف تقديـ الماؿ، ثـٌ 

                                           

 .705/ 8( انظر: التفسير القرآني لمقرآف، الخطيب، ج1)
 .31/ 16( انظر: التفسير المنير، الزحيمي، ج2)
 .574 -573/ 8( انظر: التفسير الكسيط، طنطاكم، ج3)



129 

َٝةَل ٦َة ]السابقيف بمساعدتيـ، فطمب منيـ أف يعينكه بقكتيـ المادية كالعضمية، قاؿ تعالى: 
ِّنِ ذِي٫ِ َرّٕلِ  ٢ْ ثَحْ٪َُس٥ْ َوبَحْ٪َُ٭٥ْ َرد٦ًْة١٦ٍَّ َٕ ْص

َ
ةٍ أ ٮٍّ ُٞ ِ ِخي٪ُٮِِن ث

َ
[، فجمعكا لو قطع 95]الكيؼ:  [ َػْْيٌ َٚأ

الحديد، ككٌكميا في الفتحة بيف الحاجزيف، فأصبحا كأنيما صدفتاف تغمفاف ذلؾ الككـ بينيما، 
٫َُ٤ ٩َةًرا َٝةَل آدُٮِِن ُزبََؿ اْْلَِؽيِؽ َظِتٍّ إِذَا َقةَوى َبّْيَ الىٍّ ]قاؿ تعالى:  َٕ ُؼٮا َظِتٍّ إِذَا َص ُٛ َؽَذّْيِ َٝةَل اجْ

ًؿا ُْ ِ ٤َي٫ِْ ٝ َٔ ْٚؿِغْ 
ُ
[، حتى إذا أصبح الركاـ بمساكاة القمتيف، أمرىـ بتسخيف 96]الكيؼ:  [آدُٮِِن أ

 . (1)الحديد بالنفخ عمى النار، ثـ أضاؼ عميو نحاسان مذابان يتخٌممو، ليزيده صبلبة

لنعكمة  ؛أعبله كمأجكج أف يعمكا السٌد أك حتى يتسٌمقكه كينفذكا مف ثـ لـ يستطع يأجكج
جًة]مممسو، قاؿ تعالى:  ْٞ ٮا َْلُ َج ُٔ ة َُ َ٭ُؿوهُ َو٦َة اْقذَ ْْ ْن َح

َ
ٮا أ ُٔ ة َُ  ا[، كلـ يىفيٍت ذ97]الكيؼ:  [َذ٧َة اْق

ذ ألمر اهلل عمى ما أنعـ عميو، معترفان أنو ليس إال مجٌرد كاسطة كأداة تنفي القرنيف شكر اهلل 
ألنو أخذ بالمقكمات التي منحو اهلل  ؛  :إياىا، كاستخدميا في خدمة الناس، قاؿ تعالى
ة] ًّٞ ُؽ َرّٕلِ َظ ْٔ ء َواَكَن َو ٫َُ٤ َدَكٍّ َٕ ُؽ َرّٕلِ َص ْٔ ّٕلِ َٚإِذَا َصةء َو  .(2)[98]الكيؼ:  [َٝةَل ٬ََؾا رَّْمٌَح ٨ِ٦ّ رٍّ

حبيا العقؿ الحكيـ كالقمب السميـ، فيضع في كبيذا تنتيي مسيرة ذم القرنيف، التي يص
مسيرتو آثار أقداـ اإلنساف الرشيد، في خطاباتو كتصٌرفاتو، مكقظان بذلؾ ضميره، فكاد اإلنساف 

العمـ العمكم،  كضى يي بتحريؾ ممكاتو كمكاىبو في نطاؽ الخير، أف يتعادؿ مع ميزاف مف يتمٌقى في 
نساف أف يثبت قدرتو لمكصكؿ إلى العالـ العمكم في كيقيـ خطكاتو عمى ىدييا، كىكذا يستطيع اإل

 .(3)ىدايتو، كأٌف بينو كبيف المؤل األعمى طريقان يصؿ ما بيف األرض كالسماء

فكما أٌف الخطابة مف الكسائؿ التي استخدميا األنبياء مف قبؿ، فإنيا مف  الخَلصة:
في جميع بقاع األرض،  منيج الممكؾ كالسبلطيف المؤمنيف، مف أجؿ إقامة الحكـ اإلسبلمي

، ككؿ داعية لذلؾ فإٌف ىذه الكسيمة مف الكسائؿ الميمة المستخدمة في الدعكة إلى اهلل 
طتو، كقدرتو عمى التأثير، يستخدـ األسمكب المناسب في الخطابة، بما يتناسب مع مركزه كسم

مة، مع أىؿ القرنيف يدعك قكمو، كمف يصؿ إلييـ في رحبلتو، مستخدمان ىذه الكسي اكنجد ذ
، بتقرير الطاعة كالكالء، كعقاب المخالفيف، كىذا يدٌؿ عمى أىمية  المغرب بأسمكب الحاكـ الحاـز

 ىذه الكسيمة، كفاعميتيا في نشر الدعكة اإلسبلمية.

                                           

 .2293-2292/ 4في ظبلؿ القرآف، قطب، ج ( انظر:1)
 .8992/ 14الخكاطر، الشعراكم، ج-( انظر: تفسير الشعراكم2)
 .711/ 8( انظر: التفسير القرآني لمقرآف، الخطيب، ج3)
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 المطمب الثالث
 مخاطبة النساء في القرآف الكريـ
 خاصةن  ؾ خطاباتو أٌف ىنا اخطابات القرآف الكريـ ليست دكمان لمرجاؿ دكف النساء، فكم

بالنساء فقط، كسنتحٌدث  خاصةه  أيضان خطاباته  ؾبيف الرجاؿ كالنساء، فينا بالرجاؿ، أك جامعةن 
 في ىذا المطمب عف بعض ىذه الخطابات كاآلتي:

 لزكجاتو كبناتو كنساء المؤمنيف لَللتزاـ بالحجاب: أكالن: خطاب النبي 

 ]قاؿ تعالى: 
َ
َ٭ة اجلٍَِّبَّ ٢ُْٝ ِِل حَّ

َ
٤َيْ٭٨ٍِّ ٨ِْ٦ يَةخ َٔ َٟ َونَِكةءِ ال٧ُْْؤ٦ِ٪َِّي يُْؽجَِّي  ِ َٟ َوبَ٪َةد ْزَواِص

ٮًرا رَِظي٧ًة ُٛ ُ َد َْٕؿْذ٨َ ٚاََل يُْؤذَْح٨َ َواَكَن اّللٍّ ْن ُح
َ
دَّْن أ

َ
َٟ أ ِ  .[59]األحزاب: [َصاَلثِحجِ٭٨ٍِّ ذَل

 أمرىٌف اهلل  ليبٌمغيف ما ؛بة زكجاتو كبناتو كنساء المؤمنيفبمخاط كىنا يؤمر النبٌي 
لحمايتيٌف مف أذل الفساؽ،  ؛مييٌف، كتغطيتيٌف بالحجابالعمؿ بو، حيث يأمرىٌف بإرخاء الستر ع

 . (1)كييبعد عنيف مظاف التيمة كالريبة
يعمؿ جاىدان لتطيير البيئة العربية، بإزالة كؿ أسباب الفتنة كالفكضى،  كالنبٌي 

 .(2)إلسبلمية عمى جميع التقاليد كتحكمياكحصرىا قدر اإلمكاف، حتى تسيطر التقاليد ا
ر كالعفيفات مف ألسنة أىؿ الزٌم الشرعي يقي الحرائ كاآلية السابقة ال تشير إلى أفٌ 

نٌ  الفجكر طيرىا طيران، كعمى  عمى ما ىك كقاء يجٌمؿ الحٌرة، كيزٌيف العفيفة، كيضفيفحسب، كا 
ف لـ يكف كؿ الكماؿ، فيك مف سمات ال  .(3)كماؿ، كمظير مف مظاىرهعٌفتيا عفة، فيك كا 

 لنساء المؤمنيف، في بعض األحكاـ: ثانيان: خطاب النبٌي 
عمى الثقة كاالحتراـ القائمة العبلقة بيف الرجؿ كالمرأة  عمى تنظيـ الشرع الحنيؼحرص 

منيما، كالتي تحتاج إلى  المتبادؿ، كترؾ االسترساؿ في التفكير بالخصكصيات المتعمقة بكؿٌ 
شرعيٍّ كاضحو كدائـ، كبعيدو عف ساحات الحياة العامة، كاألنظار الشائعة، ليككف كٌؿ  كجكد مسٌكغو 
كبل الطرفيف ما يجب  ، لذلؾ خاطب النبٌي (4)كضعو السميـ، كفي مكضعو المبلئـ شيء في

 عمييما مف أحكاـ، لمكصكؿ إلى ىذه الغاية.

                                           

 .2087/ 3( انظر: التفسير الكسيط، الزحيمي، ج1)
 .2880/ 5( انظر: في ظبلؿ القرآف، قطب، ج2)
 .752/ 11مقرآف، الخطيب، ج( انظر: التفسير القرآني ل3)
 .1746-1745/ 2التفسير الكسيط، الزحيمي، جانظر: ( 4)



131 

الرجاؿ،  طب النبي كبل الطرفيف، بخطابو خاص بو، فأٌكؿ ما خا كقد خٌص النبٌي 
َٟ ]البصر، قاؿ تعالى:  فأمرىـ بغٌض  ِ ٮا ُُٚؿوَصُ٭٥ْ ذَل ُْ َٛ ثَْىةر٥ِْ٬ِ َويَْع

َ
ٮا ٨ِْ٦ خ ٌَّ ُ٘ ٢ُْٝ ل٧ُْ٤ِْؤ٦ِ٪َِّي َح

ُٕٮنَ  َ َػجٌِْي ث٧َِة يَْى٪َ ْزََك لَُ٭٥ْ إِنٍّ اّللٍّ
َ
ليؤٌكد ليٌف أٌف الخطاب  ؛[، ثـٌ خاطب النساء31]النكر: [أ

و ال ، فإنٌ -إال في حدكد ما شرعو اهلل-و ال يحٌؿ لمرجؿ النظر إلى المرأة، فكما أنٌ مكٌجوه ليٌف أيضان 
 .(1)ألٌف عبلقتيا بو، كمقصده منيا كمقصدىا منو ؛ٌؿ لممرأة أيضان النظر إلى الرجؿيح

٨َ ُُٚؿوَصُ٭٨ٍّ َوًَل ُحجِْؽي٨َ َو٢ُْٝ ]قاؿ تعالى:  ْْ َٛ ثَْىةر٨ِ٬ٍِّ َويَْع
َ
٨َ ٨ِْ٦ خ ٌْ ٌُ ْ٘ ل٧ُْ٤ِْؤ٦َِ٪ةِت َح

َ٭َؿ ٦ِ٪َْ٭ة َوحْلَُْضِب٨َْ َِب٧ُُؿ٨ِ٬ٍِّ لََعَ ُصيُٮبِ٭٨ٍِّ َوًَل ُحجِْؽي٨َ زِيجَذَُ٭٨ٍّ إًِلٍّ  َّ ِ  ....زِيجَذَُ٭٨ٍّ إًِلٍّ ٦َة  َودُٮبُٮا إََِل اّللٍّ
ي٫ََّ 

َ
ة خ ًٕ ٤ُِعٮنَ  َِمِي ْٛ ٤ٍُّس٥ْ ُت َٕ  نبيو  [، كفي ىذه اآلية يأمر اهلل 31]النكر: [ال٧ُْْؤ٦ِ٪ُٮَن ٣َ

 بمخاطبة النساء، بمجمكعة مف األحكاـ، كىي كاآلتي:

 :٨َ ُُٚؿوَصُ٭٨ٍّ ]قاؿ تعالى:  غٌض البصر، كحفظ الفرج ْْ َٛ ثَْىةر٨ِ٬ٍِّ َويَْع
َ
٨َ ٨ِْ٦ خ ٌْ ٌُ ْ٘ ، [َح

المرأة عينيا مف رجؿ غير محـر  ؤيطمب منيف امتثالو، فبل تممالذم "كىذا ىك األمر العاـ، 
ليا، كأف تحفظ فرجيا.. فيذا كذاؾ أمانة ىي مؤتمنة عمييا، كليس مف سمطاف عمييا، إال 

 .(2)دينيا كضميرىا، كعٌفتيا"

 : َ٭َؿ ٦ِ ]قاؿ تعالى:  عدـ إظيار الزينة لغير المحاـر َّ ، فبل [ ٪َْ٭ةَوًَل ُحجِْؽي٨َ زِيجَذَُ٭٨ٍّ إًِلٍّ ٦َة 
، إالٌ  يظير منيٌف زينةه   ما جرت العادة بظيكره، كالكجو كالكفيف، كالثياب لغير المحاـر

، كىـ: األزكاج كآباء األزكاج، كاآلباء كاألبناء  الظاىرة، كقد ذكرت اآلية مف يعٌد مف المحاـر
سيف، كالمماليؾ كالبنات، كأبناء األزكاج كاإلخكة كبنك اإلخكة كبنك األخكات، كالنساء مف جن

مف الرجاؿ كالنساء، كاألطفاؿ الصغار دكف العاشرة، كالتابعكف غير أكلي الرغبة أك الحاجة 
 .(3)إلى النساء

 :كالمعنى: "أنو يجب عمييف [َوحْلَُْضِب٨َْ َِب٧ُُؿ٨ِ٬ٍِّ لََعَ ُصيُٮبِ٭٨ٍِّ ]قاؿ تعالى:  ستر الجسـ ،
رساليا إلى النحكر"ر، كضربيا عمى العنؽ، مي ستر العنؽ كالنحر بالخي   .(4)كا 

                                           

 .116/ 10( انظر: التفسير الكسيط، طنطاكم، ج1)
 .1264/ 9( التفسير القرآني لمقرآف، الخطيب، ج2)
 .1747/ 2( انظر: التفسير الكسيط، الزحيمي، ج3)
 .1265/ 9( التفسير القرآني لمقرآف، الخطيب، ج4)
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 :٥ََ٤ْٕ ٦ة َُيَِّْٛي ٨ِْ٦ زِيجَذِ٭٨ٍِّ ]قاؿ تعالى:  عدـ الضرب باألرجؿ رُْص٤ِ٭٨ٍِّ حِلُ
َ
، [َوًل يَُْضِب٨َْ ثِأ

و ال يصٌح ليٌف "أف يضربف بأرجميف في األرض، ليسمعف غيرىف مف الرجاؿ بمعنى أنٌ 
 .(1)نحكىف بالمحادثة أك ما يشبييا"أصكات حمٌييف الداخمية، بقصد التطمع إلييف، كالميؿ 

  التكبة إلى اهلل:  :٤ُِعٮنَ ]قاؿ تعالى ْٛ ٤ٍُّس٥ْ ُت َٕ ي٫ََّ ال٧ُْْؤ٦ِ٪ُٮَن ٣َ
َ
ة خ ًٕ ِ َِمِي ، [َودُٮبُٮا إََِل اّللٍّ

نٌ  ما لجميع المؤمنيف مف الرجاؿ كالنساء، ككٌؿ إنسافو كىي دعكةه ليست لممؤمنات فحسب، كا 
رات نفسو، أك نظرات غيره، أك فحش لسانو، أك غير ذلؾ معٌرض لمزلؿ كالعثار، مف خط

، فيي التي تصٌحح لممؤمف مف العثرات، كليس لذلؾ الداء دكاءه سكل التكبة إلى اهلل 
 .(2)، كفي ذلؾ الفكز كالفبلحإيمانو، كتبقى عمى ما في قمبو مف خشية هلل 

تختص بالرجاؿ دكف  كىكذا نجد أٌف كسيمة الخطابة في القرآف الكريـ، لـ الخَلصة:
أف أذكر بعض الخطابات الخاصة  تي النساء، بؿ خٌصت النساء ببعض الخطابات، كأحببٍ 

بالنساء في ىذا المطمب، مف باب إبراز ككنيٌف مف المخاطبات، كنجد أف الخطابات الخاصة 
أك بالنساء رٌكزت عمى عمؿ المرأة كؿ ما مف شأنو يمنع افتتاف الرجاؿ بيا، سكاء في المباس 

طريقة المشي، أك الصكت كغيرىا، أما ما عدا ذلؾ مف األمكر فيي مخاطبة مع الرجاؿ عمى 
 حدٍّ سكاء.

 
 
 
 
 
 
 
 

                                           

 .118/ 10( التفسير الكسيط، طنطاكم، ج1)
 .1269/ 9( انظر: التفسير القرآني لمقرآف، الخطيب، ج2)
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 المبحث الخامس
 إكراـ الضيكؼ

 

 المطمب األكؿ
 لضيكفو إكراـ إبراىيـ 

ه مف مكاـر األخبلؽ، كقد دٌ ظيـ، أٌيده اإلسبلـ كحٌث عميو، كعإكراـ الضيؼ خمؽه ع
ة ]: تيسير أمر المؤمف إلى الجنة إذا ما كاف العطاء مف صفاتو، فقاؿ ب تكٌفؿ اهلل  ٍّ٦

َ
َٚأ

ي َواتٍَِّق  َُ ْخ
َ
َق ثِةْْلُْكَِن  *٨ْ٦َ أ ى *وََوؽٍّ هُ ل٤ِْحُْْسَ ُ عف  [، كما كنيانا 7-5]الميؿ: [ ََٚك٪ُحَّْسِ

ِكُس٥ْ َو٨ْ٦َ يُٮَق ُمطٍّ ]: شح النفس بقكلو  ُٛ جْ
َ
ٮا َػْْيًا ِِل ُٞ ِْٛ٩

َ
َٟ ٥ُ٬ُ َوخ ِ و٣َه

ُ
ِك٫ِ َٚأ ْٛ َج

٤ُِعٮنَ  ْٛ كراـ الضيؼ مف صفات األنبياء، كعمى رأسيـ سيدنا إبراىيـ 16]التغابف: [ال٧ُْ ، [، كا 
 يفاف، كالذم سنتحدث عف كرمو الذم يعٌد كسيمةن مف أساليب الدعكة إلىالممقب بأبي الضّْ 

 .اهلل  

كراميـ، كما طبيعة سيدنا إبراىيـ  مكا  ىي محبة الضيكؼ كا  ىي عادة الكراـ بأف ييعجّْ
عمى  بإكراـ الضيكؼ، كتقديـ الطعاـ ليـ، كالكريـ ىك مف يفعؿ ذلؾ؛ ألنو ال يعمـ ما قد مرٌ 

ف كاف شبعافى الضيؼ دكف طعاـ، فإف كاف ال فيك يعمف ذلؾ، فيا ىـ  ضيؼ جائعان أكؿ، كا 
باستقباليـ، كتقديـ  ، فسارع إبراىيـ يأتكف ضيكفان لزيارة بيت إبراىيـ  مبلئكة اهلل 

ْن ]الطعاـ ليـ، قاؿ تعالى: 
َ
ى َٝةلُٮا َقاَل٦ًة َٝةَل َقاَلٌم َذ٧َة َْلَِر أ ْؽ َصةَءْت رُُق٤َُ٪ة إِثَْؿا٬ِي٥َ ثِة٣ْبُْْشَ َٞ َو٣َ

 .(1)[69]ىكد:  [َصةَء ثِِْٕض٢ٍ َظ٪ِيؾٍ 

حٌقيـ، ، كمع ذلؾ لـ يقٌصر في يعمـ أٌف ضيكفو، ىـ مبلئكة اهلل  إبراىيـ لـ يكف 
ال مف ناحية التحية، كال مف ناحية تقديـ الضيافة، كىذا يدٌؿ عمى كرمو، كمبادرتو في ًقرل 

يفاف، كقد كاف كرمو غامران عمييـ، فقٌدـ ليـ عجبلن سمينان مشكيان، ضيكفو كتكريميـ، فيك أبك الضٌ 
ْن َصةَء ثِِْٕض٢ٍ َظ٪ِيؾٍ ]مع أٌف عددىـ قميؿ، 

َ
 .(2)[69]ىكد: [َذ٧َة َْلَِر أ

 ألفٌ  ؛ٌرب إلييـ الطعاـ فمـ يأكمكا منو حينما ق، إالٌ ثـ لـ يعمـ بأنيـ مبلئكة اهلل 
كعادة أىؿ البدك كأىؿ الريؼ، أٌف سبب عدـ  ، فظٌف إبراىيـ ئكة ال يأكمكف الطعاـالمبل

                                           

 .6556 /11ج الشعراكم، الخكاطر،-الشعراكم تفسير( انظر: 1)
 .1/418( انظر: القصص القرآني، الخالدم، ج2)
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يِْؽَحُ٭٥ْ ًل]قاؿ تعالى:  ،إقداميـ عمى الطعاـ أٌنيـ ينككف خيانةن أك غدران 
َ
ة َرأى خ دَِى٢ُ إحَِل٫ِْ  ٧َ٤ٍَّٚ

حً  َٛ وَْصَف ٦ِ٪ُْ٭٥ْ ِػي
َ
قاؿ تعالى: ، يـ مبلئكة اهلل أنٌ ه أخبرك ، فطمأنكه ك (1)[71]ىكد: [ ٩َِسؿ٥ْ٬َُ َوأ

رِْق٤ْ٪َة إََِل َٝٮِْم لُٮٍط ]
ُ
ْٙ إ٩ٍِّة أ  [.71]ىكد: [ َٝةلُٮا ًَل َُتَ

إبراىيـ  الضيافة مف مكاـر األخبلؽ، كمف خمؽ األنبياء كالصالحيف، كقصة الخَلصة:
  ٌىذا اإلكراـ مف كسائؿ  مع ضيكفو المبلئكة، لربما لـ تكف تكحي بشكؿ مباشر عف أف

، كلكف مف خبلؿ إمعاف النظر بما تكحي ىذه القصة مف عبر كعظات، الدعكة إلى اهلل 
، نجد أنو باستقباؿ الضيكؼ، كزيادة التكاصؿ بالغير كمف خبلؿ ربطيا بكاقع الدعاة إلى اهلل 

، سكاء أكاف إخكاننا المسمميف، أك غير المسمميف، ذلؾ يزيد مف فرصة الدعكة إلى اهلل سكاء 
مىٍف : }الداعية الضيؼ أك المضيؼ، كقد قاؿ  ارىهي، كى مىٍف كىافى ييٍؤًمفي ًبالمًَّو كىاليىٍكـً اآلًخًر فىٍمييٍكًرـٍ جى
يٍ  ، فقرف اإلكراـ باإليماف، بمعنى أف إكراـ الضيؼ (2){فىوي كىافى ييٍؤًمفي ًبالمًَّو كىاليىٍكـً اآلًخًر فىٍمييٍكًرـٍ ضى

ما يتأثر الضيؼ ، كربٌ كتقديـ الكاجب تجاىو، مف كسائؿ الدعكة إلى حسف اإليماف باهلل 
منيـ مف غير المسمميف، فيعمـ  بأخبلؽ المضيؼ أك العكس، خصكصان إذا كاف الطرؼ المدعكٌ 

سببان  ستقباؿ، كيككف ىذا اإلكراـ بتكفيؽ اهلل خمؽ اإلسبلـ اإلكراـ، كحسف األدب كاال أفٌ 
 .ككسيمةن في تحقيؽ الدعكة إلى اهلل 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 .1911/ 4في ظبلؿ القرآف، قطب، ج( انظر: 1)
 رقـ الحديث :8/11مف كاف يؤمف باهلل كاليـك اآلخر فبل يؤًذ جاره، /ألدبا، صحيح البخارم، البخارم (2)

6019. 
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 المطمب الثاني
 عمى ضيكفوو كخكف حرص لكط 

 لضيكفو: أكالن: استقباؿ لكط 
األصؿ في اإلنساف أف يككف سعيدان باستقباؿ ضيكفو، كيسعى لتحقيؽ الحفاكة كالترحاب 

، الذم أصابو الحزف كاألسى مف قدكـ الضيكؼ عميو، ث مع لكط بيـ، عمى عكس ما حد
ةً ِِسَء ثِ٭٥ِْ وًَةَق ثِ٭٥ِْ ذَرْٓلً ]قاؿ تعالى:  ة صةَءْت رُُق٤ُ٪ة لَُٮ ألنو كاف يعمـ ما  ؛[77]ىكد:  [َول٧ٍَّ

أصاب قكمو مف انحراؼ كشذكذ عجيبيف، بتركيـ النساء كتزاكج الرجاؿ مع الرجاؿ، ذلؾ األمر 
الحياة بالنسؿ  لؼ الفطرة التي تيتدم إلى حكمة خمؽ األحياء جميعان أزكاجان، حتى تمتدٌ الذم يخا

ألنو يعمـ ما ينتظرىـ مف قكمو، كيدرؾ الفضيحة  ؛بأضيافو ليا، فسيئ لكطه  ما شاء اهلل 
ِىيٌت ]قاؿ تعالى: التي ستنالو في أضيافو فقاؿ كاصفان يكـ قدكميـ:  َٔ  .(1)[77]ىكد:  [٬ؾا يَٮٌْم 

 عمى ضيكفو كدفاعو عنيـ: ثانيان: خكؼ لكط 
ٮَن إحَِل٫ِْ ]: ، قاؿ ثـ يحدث ما تكقعو لكطه  ُٔ [، فجاءه 77]ىكد: [وََصةَءهُ َٝٮ٫ُ٦ُْ ُحْ٭َؿ

أماميـ كحيدان، يدافع عف  ليعتدكا عمى ضيكفو بفعميـ الشنيع، فكقؼ لكطه  ؛القـك متدافعيف
ـ إلى المنفذ الفطرم لمشيكة، عف طريؽ التزٌكج مف ضيكفو، كيستثير رشدىـ أك عقميـ، كيكٌجيي

َ٭ُؿ ٣َُس٥ْ ]قاؿ تعالى:  النساء، فقاؿ ليـ: َْ كيبدأ  ،(2)[78]ىكد:  [َٝةَل يَةَٝٮِْم ٬َُؤًَلءِ َبَ٪ةِِت ٨٬ٍُّ أَ
، -سكاء بناتو مف صمبو أك بنات المؤمنيف مف قكمو–بعرض مف ىٌف في بيتو، فبناتو حاضرات 

الزكاج عمى الفكر، كسكنت الفكرة المحمكمة  اء الرجاؿ المحمكمكف تـٌ حاضرات المحظة إذا ش
 .(3)كالشيكة المجنكنة

وِن ِِف ]قاؿ تعالى:  ،أال يخزكه في ضيفو ثـ يطمب منيـ  ـُ َ َوًَل ُُتْ ٮا اّللٍّ ُٞ َٚةتٍّ
يِْف  ًَ

حة أماـ النفس، فكيؼ إذا كاف أماـ الناس، فيذه فضي مخزو  [، فما يفعمكنو أمره 78]ىكد: [
٣َحَْف ٦ِ٪ُْس٥ْ رَُص٢ٌ رٍِّميؽٌ ]قاؿ تعالى: : بيف جميرة الناس، كيتساءؿ لكط 

َ
[، 78]ىكد: [خ

 .(4)صاحب عقؿ كمركءة ككرامة، يمنع ىذه الفضيحة
                                           

 .1913/ 4في ظبلؿ القرآف، قطب، ج( انظر: 1)
 .495/ 1( انظر: القصص القرآني، الخالدم، ج2)
 .1914/ 4في ظبلؿ القرآف، قطب، ج( انظر: 3)

 .6579 /11ج الشعراكم، الخكاطر،-الشعراكم تفسير( انظر: 4)
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أٌف ىؤالء الرجاؿ الذيف يطمبكنيـ، ىـ ضيكؼ عنده، كالضيؼ لو  كيذٌكرىـ لكطه 
، كمف حكؿ المضيؼ مف جيراف كأقارب حرمتو، كليس عمى المضيؼ سكل إكرامو، كالدفاع عنو

يجب عمييـ أف يساعدكه في ىذا الكاجب، كيككنكا عكنان لو، ال أف يككنكا معٌطميف ليذا الكاجب، 
 .(1)كال منتيكي حرمة ىذا الضيؼ

 ثالثان: المجكء إلى الركف الشديد كقت الشدائد:
عتداء ا عمى االلشنيع، فرفضكا ذلؾ كأصرك إقناعيـ بالعدكؿ عف فعميـ ا حاكؿ لكط 

بالضعؼ أماـ القكـ، كأحٌس بغرابتو بيف قكمو،  بغير كجو حؽ، في ىذه المحظة شعر لكط 
ككأٌنو ال عشيرة لو تحميو، كليس لو مف قكة في ىذا اليكـ العصيب كانفرجت شفتاه عف كممة 

ْو آوِي إََِل ]قاؿ تعالى: حزينة أليمة قائبلن: 
َ
نٍّ َِل ثُِس٥ْ ُٝٮٍّةً أ

َ
ى [ يتمنٌ 80]ىكد: [رُْز٨ٍ َمِؽيؽٍ لَْٮ أ

لك أٌف ضيكفو كانكا أىؿ قكة يدافعكف بيا عف أنفسيـ، أك لك كاف لو ركف شديد يحتمي بو مف 
ى عف أكليائو، الذم ال يتخمٌ  أنو يأكم إلى ركف شديد، ركف اهلل  ذلؾ التيديد، كغاب عنو 

َٟ ٨َْ٣ يَِى٤ُٮا  َٝةلُٮا]قاؿ تعالى: فيصٌرح الضيكؼ بحقيقة مجيئيـ قائميف:  ِ يَةلُٮُط إ٩ٍِّة رُُق٢ُ َرّب
 َٟ ْ مع أىؿ بيتو الطاىريف، إال امرأتو فإنيا كانت مف القـك  كه نبأىـ، لينجكى ؤ [ كأنب81]ىكد: [إحَِل

 .(2)الفاسديف
عف ضيكفو، كدعا قكمو لمكٌؼ عف شذكذىـ، بتذكيرىـ بتقكل  لكطه دافع  الخَلصة:

كقصر ساء ثالثان، و الفطرم السميـ نحك النٌ عية ثانيان، كالتكجٌ أكالن، كالمركءة االجتما اهلل 
، كمف خبلؿ دعكتو نستنتج أٌف (3)طريؽ الزكاج الشرعي رابعان  مىالممارسة الشيكانية معيٌف ع

ى الكسائؿ، يدافع عف ضيكفو بشتٌ  المضيؼ داعية، بتطبيؽ مبادئ الضيافة، فيا ىك لكطه 
 ؛، كانتياءن بتمٌنيو امتبلؾ القكةلينفرىـ مف دخكؿ القرية ؛قدكميـليـ، ابتداءن بعدـ فرحتو بحماية 

و مف خبلؿ مع ضيكفو، أنٌ  لتسخيرىا في دفع األذل عنيـ، ككما تحٌدثت في قصة إبراىيـ 
، كالدعكة إلى التزاكر كاالستضافة تزداد فرصة التكاصؿ مف أجؿ القياـ بالدعكة إلى اهلل 

 الحياة، كبذلؾ يعٌد إكراـ الضيكؼ مف كسائؿ الدعكة  ، في جميع تفاصيؿتطبيؽ منيجو 
 .إلى اهلل 

 
                                           

 .1/502( انظر: القصص القرآني، الخالدم، ج1)
 .1914/ 4في ظبلؿ القرآف، قطب، ج( انظر: 2)
 .1/505( انظر: القصص القرآني، الخالدم، ج3)
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 المطمب الثالث
 إكراـ شعيب لمكسى 

 خكفان مف فرعكف: أكالن: قرار مكسى 
إٌف النفكس المؤمنة، ينتابيا الخكؼ الدائـ كالقمؽ كالضجر إذا ارتكبت الخطأ، كيعٌكر 

، قبؿ أن حينما قتؿ نفسان خط قٌر كال ترتاح، كما حدث مع مكسى الٌسكء صفاءىا، كيجعميا ال ت
 أف يككف رسكالن نبٌيان، كازداد األمر سكءان حينما كشؼ ذلؾ الرجؿ الذم استنصر مكسى 

، فاضطر لمخركج مف مصر، متجيان نحك أمره، فتسٌبب ذلؾ في نية فرعكف لقتؿ مكسى 
 .(1)أرض مديف

ليعينو  ؛خمفو فرعكف كببلده كأىمو، التجأ إلى اهلل  كخبلؿ مسيره تجاه مديف، تاركان 
، فقاؿ:  بِي٢ِ ]قاؿ تعالى: كييديو لمطريؽ األقـك ْن َحْ٭ِؽيَِِن َقٮاَء الكٍّ

َ
ََٔس َرّٕلِ أ ]القصص: [ٝةَل 

 لو، كىداه إلى السبيؿ الصحيح المؤدم بو إلى ببلد مديف. [، فاستجاب اهلل 22

 :اعية عند مكسى ثانيان: النخكة كالمشاركة االجتم
ثـ ينتيي بو السفر الشاؽ الطكيؿ إلى ماء لمديف، يصؿ إليو كىك مجيكد مكدكد، ليرل 

، فكجد الرعاة بعد ذلؾ مشيدان ال تستريح إليو النفس ذات المركءة، السميمة الفطرة، كنفسو 
كركد الماء، دكف أنعاميـ لتشرب مف الماء، ككجد ىناؾ امرأتيف تمنعاف غنميما عف رً كٍ الرجاؿ يي 

فكاف مف األكلى عند ذكم المركءة كالفطرة السميمة، أف تسقي المرأتاف كتصدرا بأغناميما أكالن، 
المطارد المتعب أف يستريح، كىك  مكسى  كأف يفسح ليما الرجاؿ كيعينكىما، كلـ يستطعٍ 

كائيما يشيد ىذا المنظر المنكر المخالؼ لممعركؼ، بؿ تقدـ لممرأتيف يسأليما عف سبب انز 
ج٧١ُُة]قاؿ تعالى: كتأخرىما كذكدىما لغنميما عف الكركد، فقاؿ ليما:  ُْ ]القصص: [ٝةَل ٦ة َػ

ثُٮ٩ة َميٌْغ ]قاؿ تعالى: [ فأطمعتاه عمى سبب ذلؾ فقالتا: 23
َ
ٝةتَلة ًل نَْكِِق َظِتٍّ يُْىِؽَر الؿِّٓلُء َوخ

ا الصادؽ، تحٌركت نخكتو كبلميما، كتبريرىم ، كلما سمع مكسى (2)[23]القصص: [٠َجِْيٌ 
كشيامتو، كذىب إلى الماء، كسقى أغناميما حتى ركيت، ثـ تكٌلى عنيما يستظؿ مف الشمس، 

                                           

 .1909-1908/ 3( انظر: التفسير الكسيط، الزحيمي، ج1)
 . 2686-2685/ 5في ظبلؿ القرآف، قطب، ج( انظر: 2)
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ةَل ]: ، قاؿ ، كيعمف حاجتو إليو ال لغيره كيدعك اهلل  َٞ ٢ِّ َذ ِ ّْ ََٚكَِق لَُ٭٧َة ُث٥ٍّ دََٮّلٍّ إََِل ا٣
٣َْخ إََِلٍّ ٨ِْ٦ َػْْيٍ  ـَ ْ ٩

َ
 .(1)[24]القصص: [َِْٚٞي رَّبِ إِّّنِ ل٧َِة خ

 :ثالثان: استضافة شعيب لمكسى 
، فأرسؿ إحداىما إليو، إلى أبييما، قٌصتا عميو ما فعؿ مكسى  كبعد رجكع الفتاتيفً 

يَْخ ]قاؿ تعالى: لتدعكه إلى أبييا، فجاءت إليو كقالت لو:  َٞ ْصَؿ ٦ة َق
َ
َٟ أ ٮَك حِلَْضـِيَ ُٔ ِِب يَْؽ

َ
إِنٍّ أ

٤َي٫ِْ ] فذىب إليو كقٌص عميو ما حدث معو،[، 25]القصص: [جَلة َٔ ة صةَءهُ َوَٝهٍّ  ٍّ٧َ٤َٚ
َىَه  َٞ ٮِْم ]قاؿ تعالى: [، فقاؿ كالدىما: 25]القصص: [ا٣ْ َٞ ْٙ جَنَٮَْت ٨َِ٦ ا٣ْ ٝةَل ًل َُتَ
ةل٧ِِّيَ  ٍّْ منيـ  أم: ال تخؼ يا مكسى مف فرعكف كقكمو، فقد أنجاؾ اهلل  ؛[25]القصص: [ا٣

في ىذا الكقت أحكج ما يككف إلى نعمة األماف كاالطمئناف،  اف مكسى كمف كؿ ظالـ، كقد ك
، عمى ىذا األمر ، لـ تقتصر مساندتو لمكسى (2)يترقب بعد أف خرج مف مصر خائفان 

نٌ  قاؿ ما آكاه كعرض عميو التزٌكج مف إحدل ابنتيو، مقابؿ أف يعمؿ عنده ثمانية حجج فحسب، كا 
نْ ]تعالى: 

َ
رِيُؽ أ

ُ
ُصَؿِِن ز٧َةِّنَ ِظَضٍش  ٝةَل إِّّنِ أ

ْ
ْن دَأ

َ
َٟ إِْظَؽى اثْجََِتٍّ ٬ةَتّْيِ لََع أ ٩ِْسَع

ُ
]القصص: [خ

 .، كعاش كريمان مطمئنان بفضؿ اهلل [، ككافؽ مكسى 27
، فدعاه الستضافتو توأمانبك  إٌف كالد الفتاتيف قد أعجب بقكة سيدنا مكسى  الخَلصة:

لمضيؼ لو، ككاف بمثابة الصدر الرحب لو، يكاسيو ليشكره عمى مساعدتو البنتيو، فكاف نعـ ا
أحكج ما يككف لنعمة األماف، كما كاف في حاجة الطعاـ  كيطمئنو، كقد كاف مكسى 

مف  لمطعاـ كالشراب، كقد عدَّ النبي مف حاجتو كالشراب، بؿ كأشد احتياجان ليا في ذلؾ الكقت 
ا ًفي النَّاسً ، فىقىاؿى  يفتح بابو لذكم السبيؿ كالحاجة كالمجاىد في سبيؿ اهلل ًمٍثؿي رىجيؿو  : }مى

كرى النَّاسً ، آًخذه ًبًعنىافو  يىٍجتىًنبي شيري اًىدي ًفي سىًبيًؿ المًَّو، كى ٍيفىوي فىييجى نىًمًو ييٍقًرم ضى ؿو بىادو ًفي غى ًمٍثؿي رىجي ، كى
قَّوي{ ييؤىدّْم حى كى
ؿ الميمة لمدعكة إلى اهلل ٌف التزاكر كاالستضافة مف الكسائإ :، ككما قمنا سابقان (3)

 كلتطبيؽ منيجو ،ألنو مف خبلليا تزيد فرصة التكاصؿ كتبادؿ الحديث، كال بٌد مف تأٌثر  ؛
ؿ جميع مف خبل ،مف المسمميف هغير ميف بتأثير الداعية المسمـ عمى أحد الطرفيف باآلخر، آم

مة الخبلفة اإلسبلمية في التي يمكف أف تحقؽ ىذا اليدؼ الذم خمقنا مف أجمو، كىك إقا الكسائؿ
 جميع بقاع األرض.

                                           

 .2/330( انظر: القصص القرآني، الخالدم، ج1)
 .396/ 10( انظر: التفسير الكسيط، طنطاكم، ج2)
 ]حديث صحيح[. .2378 رقـ الحديث :2/76كتاب الجياد،  الحاكـ، مستدرؾ عمى الصحيحيف،ال (3)
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 المبحث األكؿ
 أسمكب الحكمة كالمكعظة الحسنة

 

 المطمب األكؿ
 مكسى كالخضر عمييما السَلـ

، مع العبد مف القصص العجيبة التي كردت في القرآف الكريـ، قٌصة مكسى 
، -عمييما السبلـ-، كالمميئة بالمكاقؼ الشٌيقة التي تنـٌ عف حكمتيما صالح الخضر ال

 .كسنتحدث عف حكمة كمييما في ىذا المطمب بإذف اهلل 

 كفيو:

 يتكٌجو نحك مجمع البحريف: أكالن: مكسى 
ًف النًَّبيّْ  تبدأ أحداث ىذه القصة، بما كرد عف أبٌي بف كعب  ـى : }أىفَّ ميكسىى قىاعى

ـٍ يىريدَّ  مىٍيًو، ًإٍذ لى : أىنىا، فىعىتىبى المَّوي عى ، فىسيًئؿى أىمُّ النَّاًس أىٍعمىـي؟ فىقىاؿى ًطيبنا ًفي بىًني ًإٍسرىاًئيؿى ـى ًإلىٍيًو، خى  الًعٍم
مىٍف ًلي  : أىٍم رىبّْ كى ٍيًف ىيكى أىٍعمىـي ًمٍنؾى قىاؿى ًع البىٍحرى ٍبده ًبمىٍجمى ا قىاؿى  -ًبًو؟ فىقىاؿى لىوي: بىمىى، ًلي عى بَّمى كىري

كىٍيؼى ًلي ًبًو؟  ، كى ، أىٍم رىبّْ ا فىقىٍدتى الحيكتى فىييكى  -سيٍفيىافي ٍيثيمى ، حى كتنا، فىتىٍجعىميوي ًفي ًمٍكتىؿو ذي حي : تىٍأخي قىاؿى
: فىييكى ثىمٍَّو -ثىَـّ،  ا قىاؿى بَّمى ، ثيَـّ اٍنطىمىؽى ىي -كىري عىمىوي ًفي ًمٍكتىؿو كتنا فىجى ذى حي ، ، كىأىخى فىتىاهي ييكشىعي ٍبفي نيكفو كى كى

، فىسىقىطى ًفي البىٍحًر  رىجى قىدى ميكسىى كىاٍضطىرىبى الحيكتي فىخى ؤيكسىييمىا، فىرى عىا ري ٍخرىةى كىضى تَّى ًإذىا أىتىيىا الصَّ حى
بنا...{ ذى سىًبيمىوي ًفي البىٍحًر سىرى فىاتَّخى
(1). 

بتسٌرعو في جكابو،  ، شعر مكسى ، بمف ىك أعمـ منو فحينما أخبره اهلل 
عمى طمب  كندـ ألجؿ ذلؾ، كرغب في أف يذىب إلى الخضر ليتعمـ منو، حرصان منو 

أٌف الخضر بمجمع  أف يدٌلو عمى مكاف تكاجده، فأخبره اهلل  العمـ، فطمب مف اهلل 
و ، أف يدلٌ المكاف بالتحديد، كلكنو يعمـ البحريف، فطمب مف اهلل  البحريف، كال يعمـ مكسى 

 معيما السمكة المشكية الممٌمحة، ، فسار برفقة فتاه يكشع بف نكف، ككاف(2)عمى الطريقة كالكسيمة
 .المكضكعة في سٌمة، ككاف فقداف ىذه السمكة أمارة المقاء مع العبد الصالح الخضر 

                                           

 .3401رقـ الحديث : ،4/154حديث الخضر مع مكسى /أحاديث األنبياء ،صحيح البخارم، البخارم (1)
 .307-3/306ج( انظر: القصص القرآني، الخالدم، 2)
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نَِكيَة ]قاؿ تعالى: كأخذا في السير إلى مجمع البحريف، فمما بمغا ىذا المكاف، 
أم: نسيا خبر حكتيما كنسيا تفقد أمره، فحيي الحكت، كسقط في  ؛[61]الكيؼ: [ُظٮَتُ٭٧َة
بًة]قاؿ تعالى: البحر،  ََؾ َقبِي٫َُ٤ ِِف اْْلَْعؿِ َْسَ [، فكاف ىذا الطريؽ مثؿ 61]الكيؼ: [َٚةُتٍّ
ا تجاكزا مجمع النفؽ في األرض بحيث يسير الحكت فيو، كأثره كاضح، فممٌ  :أم ؛السرب

قاؿ  بالجكع، فطمب مف فتاه إحضار السمكة المشكية ليأكبل منيا، كسى البحريف، شعر م
ؿ٩َِة ٬ََؾا ٩ََىجًة]تعالى:  َٛ ْؽ ٣َِٞي٪َة ٨ِْ٦ َق َٞ َؽاَء٩َة ٣َ َٗ َذةهُ آدِ٪َة  َٛ ة َصةَوَزا َٝةَل ٣ِ [، كفي 62]الكيؼ:  [٧َ٤ٍَّٚ

يَْخ إِذْ ]قاؿ تعالى: ، ىذه المحظة تذكر الفتى ما رأل مف أمر الحكت فقاؿ لمكسى 
َ
َرخ

َ
َٝةَل أ

ََؾ َقبِي ذ٠َُْؿهُ َواُتٍّ
َ
ْن أ

َ
ةُن أ َُ يْ نَْكةجِي٫ُ إًِلٍّ النٍّ

َ
ِ َٚإِّّنِ نَِكيُخ اْْلُٮَت َو٦َة خ ْؼَؿة َويْ٪َة إََِل الىٍّ

َ
٫َُ٤ ِِف اْْلَْعؿِ أ

َضجًة َٔ
 . (1)[63]الكيؼ: [

تظرىا، مف الفتى لنسيانو، بؿ فرح لتحقؽ العبلمة التي كاف ين لـ يغضب مكسى 
، كعبلمة عمى مكاف كجكد العبد الصالح، قاؿ فكاف انقبلب الحكت حيان معجزة لمكسى 

ا لََعَ آزَةر٧َِ٬ِة ََٝىًىة]تعالى:  ِٖ َٚةْردَؽٍّ َٟ ٦َة ٠ُ٪ٍّة َججْ ِ  .(2)[64]الكيؼ: [َٝةَل ذَل

 عند الصخرة: يمتقي بالخضر  ثانيان: مكسى 
َٟ ]قاؿ تعالى: ؿ لو: بالعبد الصالح، قا كحينما التقى مكسى  ُٕ دٍّجِ

َ
َٝةَل َْلُ ُمٮَِس ٢ْ٬َ خ

٧ِّْ٤َخ رُْمًؽا ُٔ ة  ٨ِ٧َِّ٤ م٧ٍِّ َٕ ْن ُت
َ
[، بيذا األدب البلئؽ بنبٌي، يطمب بأسمكب حكيـ 66]الكيؼ: [لََعَ أ

، عميو بالقدر الذم أراده  راشد مف العبد الصالح، العالـ ببعض الغيب الذم أطمعو اهلل 
لو الصبر عمى تصرفات غير  ، فكاف يمـز مف مرافقة مكسى يريدىا كفؽ الحكمة التي 

مقبكلة حسب الظاىر، كال يمكف تقٌبميا إال مف خبلؿ إدراؾ ما كراءىا مف الحكمة المغيبة، فرٌد 
َٓ ٦َِِعَ َوَْبًا ]قاؿ تعالى: : العبد الصالح عمى مكسى  ي ُِ َٟ ٨َْ٣ تَْكذَ َٙ دَْىَِبُ لََعَ  *َٝةَل إ٩ٍِّ  َوَكيْ

ٍْ ث٫ِِ ُػَْبًا عمى الصبر كالطاعة، كيستعيف  [، كيعـز مكسى 68-67]الكيؼ:  [٦َة ل٥َْ ُُتِ
ْمًؿا]اهلل، كيقدـ مشيئتو، قاؿ تعالى: ب

َ
َٟ أ َ َِْٔص ل َ

ُ َوةثًِؿا َوًَل أ ]الكيؼ: [َٝةَل َقذَِضُؽِّن إِْن َمةَء اّللٍّ
بؿ بدء الرحمة، كىك أف يصبر فبل [، فيزيد الرجؿ تككيدان كبيانان، كيذكر لو شرط صحبتو ق69

َٝةَل َٚإِِن ]يسأؿ كال يستفسر عف شيء مف تصرفاتو حتى يكشؼ لو عف سرىا، قاؿ تعالى: 
                                           

 .549-548/ 8( انظر: التفسير الكسيط، طنطاكم، ج1)
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َٟ ٦ِ٪٫ُْ ذ٠ًِْؿا َ ْظِؽَث ل
ُ
ٍء َظِتٍّ أ ٣ِِْن َخ٨ْ ََشْ

َ
ْٕذَِِن ٚاََل تَْكد ، [، فكافؽ مكسى 71]الكيؼ: [اتٍّجَ

كقبؿ العبد الصالح مرافقتو لو 
(1). 

 :التعميمية، برفقة الخضر  ثان: رحمة مكسى ثال
، فانطمؽ االثناف عمى شاطئ البحر، فمٌرت مف أماميما سفينة، فاستكقفيا الخضر 

أثناء تكاجدىما عمى متف تمؾ السفينة، فإذا بالخضر يخرؽ السفينة، بأخذ لكحو مف ألكاح في ك 
ة َظِتٍّ إِذَا ]كيقتمعيا، قاؿ تعالى: السفينة الخشبية، التي تمنع دخكؿ الماء إلييا، فينتزعيا  َٞ َ٤ َُ َٚةجْ

ِٛي٪َحِ َػَؿَرَ٭ة في الظاىر اعترض كأنكر  [، بالنسبة لما رآه مكسى 71]الكيؼ: [َركِجَة ِِف الكٍّ
ْؽ ِصبَْخ َمحْبًة إِْمًؿا]فعؿ الخضر، قائبل لو:  َٞ ٤٬ََْ٭ة ٣َ

َ
ْ٘ؿَِق أ َػَؿْرَذَ٭ة تِلُ

َ
[، كىنا 71]الكيؼ: [َٝةَل أ

َٓ ٦َِِعَ ]ره الخضر بالعيد الذم قد سبؽ كتعٌيد بو، قاؿ تعالى: يذكٌ  ي ُِ َٟ ٨َْ٣ تَْكذَ ٢ُْٝ إ٩ٍِّ
َ
ل٥َْ أ

َ
َٝةَل خ

  الٌ ر لو لتسٌرعو، كطمب مف الخضر أ، كاعتذ[، فتذكر مكسى 72]الكيؼ:  [َوَْبًا
اَٝةَل ًَل دَُؤاِػْؾِّن ث٧َِة نَِكيُخ َوًَل دُؿ٬ِْ ]يؤاخذه ىذه المرة، قاؿ تعالى:  ْْسً ُٔ ْمؿِي 

َ
ِِن ٨ِْ٦ أ ْٞ

] 
 .(2)[73]الكيؼ: 

المسير برفقتو، ليرل أمران أشد مف سابقتيا كقعان، كأنكر نكران، قاؿ  كأكمؿ مكسى 
ذ٫َ٤َُ ]تعالى:  َٞ ُٗاَل٦ًة َذ ة َظِتٍّ إِذَا ٣َِٞيَة  َٞ َ٤ َُ ذ74]الكيؼ: [َٚةجْ كانت األكلى في متاعو مف  ا[، كا 

عيده مع الخضر  مءو تيزىؽ، كمف أجؿ ىذا ينسى مكسى متاع الدنيا، فيذه نفس طفؿو بر 
ْْيِ ]لممرة الثانية، جٌراء استنكاره الحاد لشناعة ىذا الفعؿ، قاؿ تعالى:  َ٘ ِ ًْٛكة َزكِيًٍّح ث َرذ٤ََْخ َج

َ
َٝةَل أ

ْؽ ِصبَْخ َمحْبًة ٩ُْسًؿا َٞ ٍف ٣َ ْٛ ف ، فيذٌكره الخضر لممٌرة الثانية بالعيد السابؽ، كلك[74]الكيؼ: [َج
َٓ ٦َِِع َوَْبًا]بصيغة أشد، قاؿ تعالى:  ي ُِ َٟ ٨َ٣ تَْكذَ َٟ إ٩ٍِّ ٍّ٢ُٝ ٣

َ
ل٥َْ أ

َ
[، ككجد 75]الكيؼ: [َٝةَل خ

العذر لغضب صاحبو منو لخرقو الشرط لممرة الثانية، فاعتدر منو، قاؿ تعالى:  مكسى 
[ ْ٘ َْٕؽ٬َة ٚاََل دَُىةِظجِِْن َْٝؽ ث٤ََ ٍء َب ٨َٔ ََشْ  َٟ تْلُ

َ
ْؾًراَٝةَل إِن َقد ُٔ ّّنِ  ُ  . (3)[76]الكيؼ: [َخ ٨ِ٦ دلٍّ

صحكبان ان، فمٌركا بإحدل القرل، كىـ في حالةو مف اإلجياد كالتعب، مثـ تابعا السير سكيٌ 
، كلكٌنيـ كانكا غاية في البخؿ، فامتنعكا عف قبكؿ ضيافتيما، بالجكع، فسألكا أىؿ القرية الطعاـى 

                                           

 .2279/ 4في ظبلؿ القرآف، قطب، ج( انظر: 1)
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 ]قاؿ تعالى: 
َ
ة َظِتٍّ إِذَا خ َٞ َ٤ َُ ٮ٧َ٬ُةَٚةجْ ُٛ ِ ّي ٌَ ْن يُ

َ
ثَٮْا أ

َ
٤٬ََْ٭ة َٚد

َ
٧َة أ َٕ ُْ ٢َ٬ْ َْٝؿيٍَح اْقذَ

َ
[، 77]الكيؼ: [َتيَة أ

، فأقامو الخضر بأف سكاه في المقابؿ كجد االثناف جداران مرتفعان في تمؾ القرية، يريد أف ينقٌض 
ذِيَ٭ة ِصَؽاًرا يُؿِيُؽ  َٚٮََصَؽا]كأعاد إليو اعتدالو، أك بأف نقضو كأخذ في بنائو مف جديد، قاؿ تعالى: 

َٝة٫٦َُ 
َ
َٞيٍّ َٚأ ْن َح٪ْ

َ
ألنو كجد نفسو أماـ حالة  مشاعره؛ [، كىنا لـ يتمالؾ مكسى 77]الكيؼ: [أ

متناقضة، قكـ بخبلء أشحاء ال يستحقكف العكف، كرجؿ يتعب نفسو في إقامة حائط مائؿ ليـ 
ذا العمؿ الشاؽ، خصكصان دكف طمب األجر منيـ، فاقترح عميو أف يطمب منيـ أجران عمى ى

ْصًؿا]كىما جائعاف ال يجداف مأكل ليما في تمؾ القرية، 
َ
٤َي٫ِْ أ َٔ َْؾَت  ]الكيؼ: [َٝةَل لَْٮ ِمبَْخ ًَلُتٍّ

[، ككأٌف ىذا بمثابة تحريض مف مكسى عمى أخذ األجر عمى عممو، كلكـ لو عمى ترؾ ىذا 77
الفاصؿ لمرفقة  ريض بمثابة الحدٌ الحاجة إليو، فكاف ىذا التح يما في أشدٌ األجر مع أنٌ 

َٟ ]: كالمصاحبة بينيما، لذا قاؿ الخضر لمكسى  ِ  ؛[78]الكيؼ: [َٝةَل ٬ََؾا َِٚؿاُق ثَحِِْن َوبَحْ٪
ٍء ]ألنؾ قد قمت لي قبؿ ذلؾ:  ؛يجعمنا نفترؽأم: ىذا الذم قمتو لي،  َٟ َخ٨ْ ََشْ تْلُ

َ
َٝةَل إِْن َقد

َْٕؽ٬َة ٚاََل دَُىةِظجِِْن  [ كىا أنت تسألني كتحرضني عمى أخذ األجر، كمع ذلؾ 76 ]الكيؼ:[َب
وِي٢ِ ] سأنبئؾ كأفٌسر لؾ قبؿ مفارقتي ما خفي عميؾ مف األمكر الثبلثة، قاؿ تعالى:

ْ
َٟ ثِذَأ ٩َبِّبُ

ُ
َقد

٤َي٫ِْ َوَْبًا َٔ  ْٓ ُِ  .(1)[78]الكيؼ: [٦َة ل٥َْ تَْكذَ

 الحكمة مف كراء ما فعؿ: يكشؼ لمكسى  رابعان: الخضر 
شرع الخضر بشرح حقيقة المكقؼ، فابتدأ بشرح مكقؼ السفينة، فقد خرقيا كأحدث  ثـ

قاؿ  ة،لكؿ سفينة صالح فييا عيبان، لحفظيا ألصحابيا المساكيف، مف اغتصاب ممؾ ظالـ عاتو 
ِخيجَ ] تعالى: 

َ
ْن أ

َ
َردتَّ أ

َ
٤٧َُْٕٮَن ِِف اْْلَْعؿِ َٚأ ِٛي٪َُح َََٚك٩َْخ ل٧ََِكة٠َِّي َح ة الكٍّ ٍّ٦

َ
ٌٟ أ ِ٤ َ٭ة َواَكَن َوَراء٥٬ُ ٦ٍّ

ْىجًة َٗ ُػُؾ ُكٍّ َقِٛي٪ٍَح 
ْ
[، ثـ قتؿ الغبلـ بسبب كفره حتى ال يتأثر بو أبكاه، كيميبل 79]الكيؼ: [يَأ

كلدان خيران منو دينان كصبلحان، كأقرب  إلى دينو، بسبب محبتيما الفطرية لو، كقد أبدليما اهلل 
ُ٭٧َة ]لى: رحمةن كعطفان كشفقةن عمييما، قاؿ تعا َٞ ْن يُؿ٬ِْ

َ
ثََٮاهُ ُمْؤ٦ِ٪َّْيِ ََٚؼِنح٪َة أ

َ
ُ٘اَلُم َََٚكَن خ ة ا٣ْ ٍّ٦

َ
َوأ

ًؿا  ْٛ ْ٘يَة٩ًة َوُك َْٝؿَب رُّْمًة *َُ
َ
ن ُحجِْؽلَُ٭٧َة َربَُّ٭٧َة َػْْيًا ٦ِّ٪٫ُْ َزاَكةً َوأ

َ
َرد٩َْة أ

َ
 .(2)[81-81]الكيؼ: [َٚأ

                                           

 .558/ 8طنطاكم، ج( انظر: التفسير الكسيط، 1)

 .15/ 16( انظر: التفسير المنير، الزحيمي، ج2)



144 

كف أف يطمب مف أىؿ القرية األجر أما الجدار الذم أتعب الرجؿ نفسو في إقامتو، د
فقد  كاف  -مع ككنيـ لـ يقكمكا بكاجب الضيافة تجاىيما كىما بحاجة الطعاـ كقتيا-عمى ذلؾ، 

 تحت ىذا الجدار كنز لكلديف يتيميف في المدينة، أبكىما رجؿه صالح، كلك ترؾ الجدار ينقٌض 
أف ينتفع الكلداف  أراد اهلل  فعا عنو، كقدالظير مف تحتو الكنز فمـ يستطع الصغيراف أف يد

أف يكبرا كيشتٌد عكدىما، كيستخرجا كنزىما كىما قادراف عمى حمايتو،  بصبلح أبييما،  فأراد 
ثُٮ٧َ٬ُة َوة] قاؿ تعالى:

َ
ٍُّ٭٧َة َواَكَن خ ُ٘ال٦ََّْيِ يَتِي٧َّْيِ ِِف ال٧َِْؽي٪َحِ َواَكَن َُتْذ٫َُ ٠ٌَْن ل َؽاُر َََٚكَن ٣ِ ة اْْلِ ٍّ٦

َ
ة ْلًِ َوأ

 َٟ ِ ّب ٧َ٬ُة َويَْكذَْؼؿَِصة ٠َْن٧َ٬َُة رَّْمًَح ٨ِ٦ّ رٍّ ُمؽٍّ
َ
ة أ َ٘ ْن َحج٤ُْ

َ
َٟ أ َراَد َربَّ

َ
 .(1)[82]الكيؼ: [َٚأ

ثـ يختـ الخضر كبلمو بالقرار الحاسـ، الذم يمقي الطمأنينة كالسكينة في قمب مكسى 
 :قاؿ تعالى: ، بقكلو[ 

ْ
َٟ دَأ ِ ْمؿِي ذَل

َ
٤ْذ٫ُُ َخ٨ْ أ َٕ ٤َي٫ِْ َوَْبًاَو٦َة َذ َٔ  ْٓ ُِ ]الكيؼ: [وِي٢ُ ٦َة ل٥َْ تَْك

أم: أٌف ما فعمو في المكاقؼ الثبلثة، لـ يكف اجتيادان شخصيان، أك تجٌرئان عمى المخالفة،  ؛[82
نٌ  ليامو  ما فعؿ ذلؾ بأمر اهلل كا  رشاده كا  كا 

(2). 

 خامسان: حكـ مستنبطة مف قصة مكسى كالخضر عمييما السَلـ:
 كما يمي: حكـ  كثيرة سأذكر بما يتيٌسر لي مف فيمي لمقصة بإذف اهلل  كتبرز في القصة

، فقد تسٌرع في مف الحكمة التكاضع، كاستدراؾ النفس عند االستعجاؿ، كما فعؿ مكسى  .1
ـٌ استدرؾ نفسو سريعان بطمبو مف اهلل   أف يبلقي الخضر  عٌد نفسو أعمـ الناس، ث

 نو، حتى يتعٌمـ منو، كيككف تمميذان لو.و أعمـ مبأنٌ  الذم قد عمـ مف اهلل 

صرار عمى طمب العمـ، كتحٌمؿ مشاؽ السعي لو، كما قيؿ: اطمبكا العمـ كلك كمف الحكمة اإل .2
، فمـ يجده ، حيف ذىابو باحثان عف الخضر في الصيف، كىذا ما كاف مف مكسى 

 سريعان، كمع ذلؾ بقي يبحث عنو حتى كجده.

، مع فتاه فمـ يكٌبخو امؿ مع الرفيؽ، كما فعؿ مكسى كمف الحكمة التمٌطؼ في التع .3
ألٌف الناسي ال حيمة لو في  ؛معيـ حينما نسي أف يقكؿ لو ما حدث لمسمكة التي كانت

، حينما خمؼ الشرط الذم عقده، بعدـ لتمميذه مكسى  نسيانو، ككما فعؿ الخضر 
 االستعجاؿ بالحكـ عمى أم فعؿو يصدر منو.
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مٌرتيف مف  بالعيد، كاالعتذار عند مخالفة العيد، كما اعتذر مكسى  كمف الحكمة الكفاء .4
 ، لمخالفتو الشرط.الخضر 

عمى بعض الشركط، التي تكٌفر  -خصكصان لطمب العمـ-كمف الحكمة اتفاؽ المترافقيف .5
ما اشترط، مف أجؿ  باشتراطو عمى مكسى  الخضر  فعؿذلؾ كما ك ؽ الجميع، حقك 

 مرافقتو.

كراميـ، كال نفعؿ كما فعؿ أىؿ كمف الحكمة ال .6 عمؿ بمكاـر األخبلؽ، باستضافة الضيكؼ، كا 
 .-عمييما السبلـ-القرية البخبلء في حؽ مكسى كالخضر 

، ال ألجؿ تقديـ المقابؿ، أك انتظار المقابؿ، كما فعؿ كمف الحكمة العمؿ ألجؿ اهلل  .7
ألنو  ؛مكا الكاجب تجاىويـ لـ يقدٌ الخضر بخدمة أىؿ القرية بإصبلح الجدار ليـ، مع أنٌ 

 فقط. يعمؿ ألجؿ اهلل 

َََٔس ]كمف الحكمة اإليماف كالعمؿ بقكلو تعالى:  .8 ْن دَْسؿ٬َُٮا َمحْبًة و٬ََُٮ َػْْيٌ ٣َُس٥ْ َو
َ
ََس أ َٔ َو

٧َُ٤ْٕٮنَ  جْذ٥ُْ ًَل َت
َ
٥َُ٤ْٕ َوخ ُ َح ْن ُُتِجَّٮا َمحْبًة و٬ََُٮ ََشٌّ ٣َُس٥ْ َواّللٍّ

َ
اىر جزع بظ[، فبل ن216]البقرة:  [أ

ألصحابيا، بحمايتيا مف اغتصابيا مف الممؾ الظالـ، كقتؿ  ان األمر، فخرؽ السفينة كاف خير 
، كىكذا عمينا فقط الكلد خيره لمكالديف كلمكلد بحفظيـ مف الشرؾ، كتثبيتيـ عمى ديف اهلل 

 ، فكؿ ما يجرم لنا بتقدير الحكيـ العالـ بما ىك خير لمعباد.أف نحسف الظٌف باهلل 

ف مف الحكماء، باألفعاؿ اكسى كالخضر عمييما السبلـ، نمكذجكبيذا فإٌف م الخَلصة:
ٌنما ىي أقكاؿ كأفعاؿ  كاألقكاؿ، كأسمكب الحكمة كالمكعظة الحسنة، ليست أقكاالن  تقاؿ فحسب، كا 

، كىذا ما التمسناه في قصتيما تمارس عمى أرض الكاقع، لتككف أسمكبان فاعبلن لمدعكة إلى اهلل 
 ييما السبلـ، بتعامميما الحكيـ، كما ذكرنا في ثنايا ىذا المطمب.عم
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 المطمب الثاني
 حكمة لقماف 

القرآف في في رتو، فكاف حكيـ قكمو، كذكر اسمو بصي لقماف الحكيـ رجؿه أنار اهلل 
ىذا عٌدة كصايا كعظ بيا ابنو، تبرز مف خبلليا حكمة في القرآف الكريـ سكرة سٌميت باسمو، كلو 

، كىذا ما سنتحٌدث عنو الرجؿ في مخاطبة اآلخريف، كحرصو عمى تربية ابنو بما يرضي اهلل 
 في ىذا المطمب.

 في القرآف الكريـ: وكمكاعظ أكالن: حكـ لقماف 
 في سكرة كاحدة في القرآف الكريـ، سٌميت باسمو تكريمان لو، إالٌ  لـ تذكر قصة لقماف 

، قاؿ نجد أف حكمتو تتمٌخص في اٌتجاىو أكالن لشكر اهلل  كمف خبلؿ التأمؿ بيذه اآليات،
ِ ]تعالى:  َؿ َٚإ َٛ ِك٫ِ َو٨ْ٦َ َز ْٛ ِ َو٨ْ٦َ يَْن١ُْؿ َٚإِج٧ٍَّة يَْن١ُُؿ جِلَ ِن اْم١ُْؿ ّلِلٍّ

َ
٧َةَن اْْل٧َ١َِْح أ ْٞ ْؽ آدَحْ٪َة ٣ُ َٞ نٍّ َو٣َ

ِِنٌّ َّمِيؽٌ  َٗ  َ ـٌ اٌتجاىو ثانيان لكعظ [، فيذه ىي الحكمة كىذا ىك اال12]لقماف: [اّللٍّ تجاه الحكيـ، ث
٧َةُن ًِلثْ٪٫ِِ و٬ََُٮ ] ابنو، بكممات مبرأة مف العيب، صاحبيا قد أكتي الحكمة ْٞ ِإَوذْ َٝةَل ٣ُ

 ُ٫ ُْ  .(1)[13]لقماف: [...يَِٕ

 ي:أتبنو، كما ذكر في سكرة لقماف ما يا كمف ىذه المكاعظ التي نصح بيا لقماف 
كال يشرؾ بو شيئان، قاؿ  لمكعظة األكلى لكلده، أف يعبد اهلل كىذه كانت ا :تكحيد اهلل  .1

ي٥ٌ ]تعالى:  ِْ َٔ  ٥ٌْ٤ ُْ َْك ٣َ ِ إِنٍّ الّْشِ [، فإنو أعظـ الظمـ لتعٌمقو 13]لقماف: [يَةُبَِنٍّ ًَل تُْْشِْك ثِةّللٍّ
بأصؿ االعتقاد كتسكيتو بيف الخالؽ كالمخمكؽ، كبيف المنعـ كغير المنعـ أصبلن، كىي 

 .(2)األصناـ
كذلؾ مف باب شكرىما عمى فضميما تجاىو، مف كالكالدة،  بر الكالديف كاإلحساف إلييما: .2

٫ُ و٬َْ٪ًة لََعَ و٨ٍ٬َْ َوَِٚىةُْلُ ِِف ]قاؿ تعالى: كالتربية، كالرعاية،  َّ٦
ُ
ي٫ِْ َّم٤ََذ٫ُْ أ نَْكةَن ثَِٮادِلَ يَْ٪ة اإْلِ َووَوٍّ

َٟ إِ  ْ ي ِن اْم١ُْؿ َِل َولَِٮادِلَ
َ
ر شكى ذم فضؿ أف يي  كؿٌ  [، كمف حؽٌ 14]لقماف: [ََلٍّ ال٧َِْىْيُ َٓل٦َّْيِ أ

قاؿ: }الى يىٍشكيري  ، أٌف رسكؿ اهلل ف أحسف إليو، كفي الحديث عف أبي ىريرة د ممٌ حمى كيي 

                                           

 .2781/ 5في ظبلؿ القرآف، قطب، ج( انظر: 1)

 .145/ 21( انظر: التفسير المنير، الزحيمي، ج2)
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} اهللى مىٍف الى يىٍشكيري النَّاسى
، ، ثـ يربط ىذه النصيحة بقضية العقيدة، كىي تكحيد اهلل (2()1)

في معصية الخالؽ، حتى الكالديف، كذلؾ ال يمنع بٌرىما كاإلحساف إلييما فبل طاعة لمخمكؽ 
ْن تُْْشَِك ِِب ٦َة ]، بالمصاحبة في الدنيا، قاؿ تعالى: بما يرضي اهلل 

َ
ِإَوْن َصة٬ََؽاَك لََعَ أ

ُْٕؿوًٚة جْيَة ٦َ ُْٕ٭٧َة وََوةِظجُْ٭٧َة ِِف ادلَّ ُِ ٥ٌْ٤ِٔ ٚاََل دُ َٟ ث٫ِِ  َ كقد كرد عف سىٍعدى [، 15 ]لقماف:[...٣َحَْف ل
 : : أيٍنًزلىٍت ىىًذًه اآٍليىةي ًفيَّ اًلؾو أىنَّو قىاؿى ٥ٌْ٤ِٔ ]ٍبفى مى َٟ ث٫ِِ  َ ْن تُْْشَِك ِِب ٦َة ٣َحَْف ل

َ
ِإَوْن َصة٬ََؽاَك لََعَ أ

جْيَة ُْٕ٭٧َة وََوةِظجُْ٭٧َة ِِف ادلَّ ُِ كنذكر في ىذه النقطة، قصة سعد بف أبي  [،15]لقماف: [ٚاَل دُ
عف إسبلمو، فرفضت األكؿ كالشرب ليضطر  تراجعى أف ي، حينما أرادت أمو  كقاص

رىجى مكافقتيا لما تريد، فقاؿ ليا: } ا  ان ٍت نىٍفسنا نىٍفسيىا أيمَّاهي: تىٍعمىًميفى كىالمًَّو لىٍك كىانىٍت ًمائىةي نىٍفسو فىخى مى
ٍف ًشئٍ  ، ًإٍف ًشٍئًت فىكيًمي، كىاً  فمٌما رأت إصراره عمى  (3){ًت فىبلى تىٍأكيًميتىرىٍكتي ًديًني ىىذىا ًلشىٍيءو

 إسبلمو تراجعت عٌما أقدمت عميو مف حرماف نفسيا مف الطعاـ كالشراب.

، عف عمـ كمعرفة بمف كذلؾ ليدعكه إلى عبادة اهلل  كعممو كحكمتو: بياف قدرة اهلل   .3
يَةُبَِنٍّ ]لى: ، كتسكف جكارحو بيا كتنتعش المشاعر، قاؿ تعايعبد، فيخشع قمبو لعبادتو 

ِت ثَِ٭ة
ْ
رِْض يَأ

َ
ْو ِِف اِل

َ
٧َةَواِت أ ْو ِِف الكٍّ

َ
ةَل َظجٍٍّح ٨ِْ٦ّ َػْؿَدٍل َذذَُس٨ ِِف َوْؼَؿةٍ أ َٞ ُٟ ٦ِسْ َ٭ة إِن دَ ُ  إِجٍّ اّللٍّ

ٌٙ َػجِْي ي ُِ َ٣ َ ـٌ يأمره بالتكجو إلى اهلل (4)[16]لقماف: [إِنٍّ اّللٍّ بالصبلة، كالتكجو إلى   ، ث
، باألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر، كالصبر عمى تكاليؼ عكة إلى اهلل الناس بالد

ُْٕؿوِف َوا٫َْ٩ ]الدعكة كمتاعبيا التي ال بد أف تككف، قاؿ تعالى:  ُمْؿ ثِةل٧َْ
ْ
اَلةَ َوأ ٥ِِٝ الىٍّ

َ
يَةُبَِنٍّ أ

مُ 
ُ
ِـْم اِْل َٔ  ٨ِْ٦ َٟ ِ َٟ إِنٍّ ذَل َوةثَ

َ
٨ِ ال٧ُْ٪١َْؿِ َواْوَِبْ لََعَ ٦َة أ  .(5)[17]لقماف: [ٮرِ َٔ

َك ]قاؿ تعالى:  البعد عف الكبر كالتعالي عمى الناس، كالتمايؿ في المشي: .4 ِْؿ َػؽٍّ ّٕ َوًَل دَُى
َ ًَل ُُيِتَّ ُكٍّ ُُمَْذةٍل َُٚؼٮرٍ  رِْض َمؿًَظة إِنٍّ اّللٍّ

َ
مف  ألفٌ  ؛[18]لقماف: [ل٤ِ٪ٍّةِس َوًَل َت٧ِْل ِِف اِْل

ما يجمؿ باطنو، فالظاىر كاجية ما يبطف المرء، كليس كماؿ اإلنساف أف يجٌمؿ ظاىره، ك
صعر الخد، كالتبختر في المشي، إال مف مشاعر التعالي كالعجب، كذلؾ مما يعزؿ اإلنساف 

                                           

 . كىك حديث صحيح عمى شرط مسمـ. ،13 /322، مسند أبك ىريرة حنبؿ، أحمد بف أحمدمسند ( 1)
 .566/ 11( انظر: التفسير القرآني لمقرآف، الخطيب، ج2)
 . 168/ 2( ترتيب األمالي الخميسية، الشجرم، ج3)
 .571/ 11( انظر: التفسير القرآني لمقرآف، الخطيب، ج4)
 .2790/ 5في ظبلؿ القرآف، قطب، ج( انظر: 5)
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 الجفاء، ثـ العداكة كالبغضاء، ليس مف عف الناس كيعزؿ الناس عنو، كال يككف مف ىذا إالٌ 
َ ًَل ُُيِتَّ ُكٍّ ُُمْذَةٍل َُٚؼٮرٍ ]أيضان، قاؿ تعالى:  الناس فحسب، بؿ مف اهلل  ]لقماف: [إِنٍّ اّللٍّ

18](1). 

َٟ إِنٍّ ]قاؿ تعالى:  التكسط كاالعتداؿ في األمكر كميا: .5 ِ ْي ٨ِْ٦ َوْٮد ٌُ ْٗ َٟ َوا َواِْٝىْؽ ِِف َمْنيِ
ْوَٮاِت لََىٮُْت اْْل٧َِْيِ 

َ
٩َْسَؿ اِْل

َ
عمى  [، القصد بمعنى التكسط كاالعتداؿ باإلقباؿ19]لقماف: [خ

 .(2)الحدث، كغٌض الصكت بمعنى خفضو بما يتناسب بمكغ اآلذاف المراد التحٌدث معيا

 :ثانيان: كصايا كمكاعظ أخرل لمقماف 

 ، مف ىذه المكاعظ ما يمي:كرد في عٌدة كتب مكاعظ أخرل لمقماف 

يحيي القمكب بنكر  اهلل  قاؿ لقماف: "يا بني! جالس العمماء كزاحميـ بركبتيؾ، فإفٌ  .1
 .(3)الحكمة، كما يحيي األرض بكابؿ السماء"

قاؿ لقماف: يا بني! إذا امتؤلت المعدة نامت الفكرة، كخرست الحكمة، كقعدت األعضاء عف  .2
طبيعة  –العبادة، كال كذلؾ الحاؿ في اإلقبلؿ مف الطعاـ كالشراب، فالقمب صاؼ كالقريحة 

 .(4)يكة مغمكبة، كالنفس مقيكرةقدة، كالبصيرة نافذة، كالشمتٌ  -اإلنساف التي جبؿ عمييا

 .(5)سئؿ لقماف: أم الناس شر؟ قاؿ: الذم ال يبالي إذا رآه الناس مسيئان  .3

اران، فقاؿ لو سيده: اذبح لي شاة، فذبح لو شاة، فقاؿ ان نجٌ ٌنو كاف عبدان حبشيٌ إلقماف: قيؿ عف  .4
يا شيء أطيب مف لو: ائتني بأطيب مضغتيف فييا، فأتاه بالمساف كالقمب، فقاؿ: أما كاف في

أخبثيما  ىذيف؟ قاؿ: ال، فسكت عنو، ثـ قاؿ لو: اذبح شاة؛ فذبح لو شاة، فقاؿ لو: ألؽً 
مضغتيف، فرمى بالمساف كالقمب، فقاؿ: أمرتؾ أف تأتيني بأطيبيما مضغتيف، فأتيتني بالمساف 

يء كالقمب؟ كأمرتؾ أف تمقي أخبثيما مضغتيف، فألقيت المساف كالقمب؟ فقاؿ: إنو ليس ش
 .(6)بأطيب منيما إذا طابا، كال أخبث منيما إذا خبثا

                                           

 .573/ 11انظر: التفسير القرآني لمقرآف، الخطيب، ج( 1)
 .11676/ 19ج الشعراكم، الخكاطر،-الشعراكم تفسير( انظر: 2)
 .13( مكعظة المؤمنيف مف إحياء عمـك الديف، القاسمي، ص: 3)
 209( انظر: األدب النبكم، الخٍكلي، ص: 4)
 .2024/ 3( انظر: التفسير الكسيط، الزحيمي، ج5)
 .271، رقـ الحديث1/44، جأحمد بف حنبؿ، باب زىد لقماف  ،لزىد( انظر: ا6)
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! كلكف كاف ان يقكؿ: }حقا لـ يكف لقماف نبيٌ  ، أٌنو سمع رسكؿ اهلل كرد عف ابف عمر  .5
فأحٌبو كضمف عميو بالحكمة، كاف  عبدان صمصامة كثير التفكر حسف الظف، أحب اهلل 
أف يجعمؾ اهلل خميفةن في األرض تحكـ  نائمان نصؼ النيار إذ جاءه نداء: يا لقماف! ىؿ لؾ

فعؿ  ي أعمـ إفٍ بيف الناس بالحؽ؟ فانتبو فأجاب الصكت فقاؿ: إف يخٌيرني ربي قبمت، فإنٌ 
ف خٌيرني ربي قبمت العافية كلـ أقبؿ الببلء...{  .(1)ذلؾ بي أعانني كعممني كعصمني، كا 

مع أبنائو صفات، في تعاممو  مف ىذا ما يجب أف يتحٌمى بو كٌؿ داعيةو إلى اهلل  الخَلصة:
ألف الداعية بحاجة إلى كسب القمكب، ال تسجيؿ مكاقؼ، كتحقيؽ  ؛كمجتمعو كالناس أجمعيف

 انتصارات شخصية، حتى عمى خصكمو.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                           

 .34/ 14( كنز العماؿ، المتقي اليندم، ج1)
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 المطمب الثالث
 الدعكة بالحكمة كالمكعظة الحسنة

ية الدعكة إلى اهلل كلممؤمنيف كالدعاة في كتابو العزيز، منيج لمنبي  كضع اهلل 
 بمجمكعة مف الكسائؿ كاألساليب كالطرؽ، التي تحاكي العباد، كتدعكىـ إليو ، مف ىذه ،

حِ ]اآليات التي ترشد المؤمنيف لكيفية الدعكة، قكلو تعالى:  َْ ِٔ َٟ ثِةْْل٧َ١ِْحِ َوال٧َْْٮ ِ ادُْع إََِل َقبِي٢ِ َرّب
 
َ
، باستخداـ نبيو  [، في ىذه اآلية يأمر اهلل 125]النحؿ: [ْظَك٨ُ اْْلََك٪َحِ وََصةدِلُْ٭٥ْ ثِة٣ٍِِّت ِِهَ أ

أسمكب الدعكة بالحكمة كالمكعظة الحسنة، كالجداؿ بالتي ىي أحسف، كسنتحدث في ىذا 
 .المطمب عف ىذا األسمكب بإذف اهلل 

مف  ةكال لقكمو، فميس لمداعي ة، ال لشخص الداعيالدعكة ىي دعكة إلى سبيؿ اهلل  إفٌ 
، ال فضؿ لو يتحدث بو، ال عمى الدعكة كال عمى مف ييتدكف و يؤدم كاجبو هلل تو إال أنٌ دعك 

التعامؿ مع  ة، فيجب عمى الداعي، ىكذا ىي الدعكة إلى اهلل بو، كأجره بعد ذلؾ عمى اهلل 
المخاطبيف بالحكمة، بحيث ينظر إلى أحكاليـ كظركفيـ، كينظر لمقدر الذم يبينو ليـ في كؿ 

بالتكاليؼ قبؿ استعداد النفكس ليا، كينظر لمطريقة التي  ى ال يثقؿ عمييـ، كال يشؽٌ مرة حت
يخاطبيـ بيا، بحيث ينٌكع فييا بحسب مقتضياتيا، كما كيجب عميو التعامؿ معيـ بالمكعظة 
الحسنة، التي تدخؿ إلى القمكب برفؽ، كتتعمؽ المشاعر بمطؼ، ال بالزجر كالتأنيب في غير 

األخطاء التي قد تقع عف جيؿ أك حسف نية، فإف الرفؽ في المكعظة كثيران  مكجب، كال بفضح
، فإف (1)ما ييدم القمكب الشاردة، كيؤلؼ القمكب النافرة، كيأتي بخير مف الزجر كالتأنيب كالتكبيخ

ع، كعمى ىذا األسمكب كذاؾ، فبأسمكب الجدؿ بالتي ىي أحسف، المبني عمى حسف اإلقنا لـ يجدً 
فإٌف ذلؾ أبمغ في إطفاء نار غضبيـ، كفي التقميؿ مف عنادىـ، كفي  ؛كسعة الصدر الرفؽ كالميف

إصبلح شأف أنفسيـ، كفي إقناعيـ بأٌف اليدؼ مف مجادلتيـ ىك الكصكؿ إلى الحؽ دكف أم 
 .(2)شيء سكاه

النجاح المحٌقؽ كالدائـ في أم عمؿ، يتكقؼ عمى األسمكب الناجح كالمنيج المعقكؿ، 
، كالعمؿ مف أجؿ غرس العقيدة في القمب ليس باألمر السيؿ، فيك يحتاج إلى كالخطة السميمة

قناعو لمعقؿ، كتنبيوو لمفكر ثارةو لمعاطفة، كا  ، كلتحقيؽ النجاح في الدعكة، (3)حكمةو في الخطاب، كا 
                                           

 .2202-2201/ 4في ظبلؿ القرآف، قطب، ج( انظر: 1)

 .262/ 8( انظر: التفسير الكسيط، طنطاكم، ج2)
 .1318/ 2( انظر: التفسير الكسيط، الزحيمي، ج3)
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ال بٌد لمدعاة إلى الحؽ، أف يتزكدكا بجانب ثقافتيـ الدينية العقائدية األصيمة، بالكثير مف ألكاف 
لعمكـ األخرل كعمكـ النفس كاالجتماع كالتاريخ، كطبائع األفراد كاألمـ، ككؿ ما يمـز لتمكيف ا

ألنو بمعرفة طبائع الناس كميكليـ، يتمٌكف الدعاة مف  ؛(1)الدعاة مف معرفة طبائع الناس كميكليـ
 معرفة نقاط االستجابة لمدعكة باختيار األسمكب المناسب لحالة المدعك.

بمثابة  إنساف مريض لعبلج يصفو لو الطبيب، فإٌف الداعية إلى اهلل  أمُّ يحتاج  ككما
، لذلؾ فإٌف الطبيب الذم يحمؿ الدكاء إلى العقكؿ كالقمكب كاألركاح البعيدة عف طريؽ اهلل 

ألنيا تخاطب العقكؿ  ؛(2)، كانت كال زالت مف الميمات العسيرة الشاقةميمة الدعكة إلى اهلل 
الداعية الصبر ثـ الصبر ثـ الصبر عمى مشاؽ ىذه المينة مـز مف األجساد، في كليس

 .لتككف أسمى الميف كأشرفيا عند اهلل  ؛المصطفاة

ككما أٌف اإلسبلـ ديف السمـ كالمسالمة، فيك ديف العدؿ كاالعتداؿ، كمف حٌقو أف يدفع 
ةِٝ ]عف نفسو كأىمو البغي دكف أف يبغي، قاؿ تعالى:  َٕ ِجْذ٥ُْ ِإَوْن َٓلَرجْذ٥ُْ َذ ٝٮ ُٔ جُٮا ث٧ِِس٢ِْ ٦َة 

ع عف الدعكة في حدكد القصد كالعدؿ يحفظ ليا كرامتيا كعزتيا، فبل ا[، فالدف126]النحؿ: [ث٫ِِ 
ال  ، فاهلل يا دعكة اهلل تيكف في نفكس الناس، كالدعكة الميينة ال يعتنقيا أحد، كال يثؽ أنٌ 

ال يقبمكف الضيـ كىـ دعاة هلل كالعزة   يترؾ دعكتو ميينة ال تدفع عف نفسيا، كالمؤمنكف باهلل
 .(3)كيرخصانيا، فبل عفك حينيا هلل جميعان، فإذا كاف العفك كالصبر يييناف دعكة اهلل 

إلنجاح دعكتيـ باستخداـ أسمكب  ؛كعة مف المبادئ التي تعيف الدعاةاستخمصت مجم الخَلصة:
 الحكمة كالمكعظة الحسنة، كىي كاآلتي: 

ممف  -كىك بالفعؿ كذلؾ-نفسو دَّ عي ، كأف يى يخمص دعكتو ألجؿ اهلل  عمى الداعية أف .1
، ىذه األمانة التي تحٌمميا األنبياء ككٌرميـ لحمؿ أمانة تبميغ ديف اهلل  اصطفاىـ اهلل 

 كأتباعيـ بكؿ ما احتكت مف صعاب كمعيقات.

، كمدل مدعكٌ عمى الداعية أف ينٌكع في أساليبو، كيختار األسمكب المناسب بحسب حالة ال .2
إمكانية تأٌثره بأسمكب الداعية، فالداعية الناجح ىك الذم يعطي المدعكيف ما يمزميـ مف 

 أفكار كتكجييات، كيحاكؿ إقناعيـ باألسمكب الذم يناسبيـ، كيناسب مداركيـ.

                                           

 .263/ 8ط، طنطاكم، ج( انظر: التفسير الكسي1)
 .398/ 7( انظر: التفسير القرآني لمقرآف، الخطيب، ج2)
 .2202/ 4في ظبلؿ القرآف، قطب، ج( انظر: 3)
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كمما كاف الداعية عمى زاد مف معرفة طبائع الناس كثقافاتيـ، ككيفية إشباعيا، كمما استطاع  .3
 األسمكب األمثؿ لدعكتيـ إلى طريؽ اليداية.اختيار 

 -عمييما السبلـ- مكسى كىاركف األسمكب المٌيف كالمطيؼ أكالن، فأٌكؿ أسمكب أمر اهلل  .4
ْو ََيَْش ]باستخدامو، ىك ىذا األسمكب، قاؿ تعالى: 

َ
ُؿ أ ٫ٍُّ٤ َحذََؾ٠ٍّ َٕ ِّ٪ًة ٣ٍّ ٮًَل َْلُ َْٝٮًًل حلٍّ ُٞ  [َذ

َٟ وَ ]: [، كقاؿ لمنبي 44]طو:  ِ ٮا ٨ِْ٦ َظْٮل ٌَّ َٛ ٤ِْت ًَلجْ َٞ َِ ا٣ْ ٤ِي َٗ ة  ًّْ  [لَْٮ ٠ُ٪َْخ َذ
 [.159]آؿ عمراف: 

، ينتقؿ مف األسمكب المٌيف، األسمكب المٌيف أكالن، كلكف ليس عمى الدكاـ، فيا ىك مكسى  .5
ْٮُن ٦َسْجُٮًرا]إلى األسمكب الحاد، قاؿ تعالى:  َٔ َٟ يَةِْٚؿ َّ٪ ُّ مف  :أم ؛[112]اإلسراء: [ِإَوّّنِ َِلَ
ِْ ]: اليالكيف، كقاؿ تعالى لنبيو  ُ٤ْٗ ةَر َوال٧ُْ٪َةَِِّٚٞي َوا ٍّٛ َ٭ة اجلٍَِّبَّ َصة٬ِِؽ ا١ُْ٣ حَّ

َ
يَةخ

٤َيْ٭٥ِْ  َٔ
 [.73]التكبة: [

نٌ  .6 ما عمى الداعية أف يككف حكيمان في أسمكبو، ليس في كبلمو كمكاعظو لممدعكيف فحسب، كا 
داعية كنمكذجان يحتذل بو في الصبلح، كما كاف  في أفعالة المطابقة ألقكالو، ليككف بذلؾ

 الصحابة قرآنان يمشي عمى األرض، بأقكاليـ كأفعاليـ.

كأخيران يجب عمى الداعية قكؿ الحؽ، كالصبر عمى األذل، صبر المؤمف القكم، ال صبر  .7
حاؿ الصحابة،  المؤمف الضعيؼ المستسمـ، كنككف كما كصؼ عبادة بف الصامت 

ٍنشىًط كىالمىٍكرىًه، كىأىٍف الى نينىاًزعى األىٍمرى   نىا رىسيكؿى المًَّو قائبلن: }بىايىعٍ  ًة ًفي المى مىى السٍَّمًع كىالطَّاعى عى
} اؼي ًفي المًَّو لىٍكمىةى الىًئـو ٍيثيمىا كينَّا، الى نىخى ؽّْ حى أىٍىمىوي، كىأىٍف نىقيكـى أىٍك نىقيكؿى ًبالحى
، فكانكا نعـ (1)

 ف األعزاء.النماذج الحٌية لممؤمني

 

 

 

 

 
 

                                           

 .7199 رقـ الحديث :9/77كيؼ يبايع اإلماـ الناس، /األحكاـ، البخارم، البخارمصحيح ( 1)
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 المبحث الثاني
 أسمكب المجادلة

 

 المطمب األكؿ
 جداالت إبراىيـ 

الجدؿ ككما قيؿ: أٌف  ،صراعه بيف الحٌؽ كالباطؿالجداؿ قائـ في الدنيا ما داـ ىناؾ 
 ؛ىك المفاكضة عمى سبيؿ المنازعة كالمغالبة إللزاـ الخصـ، كأصمو مف جدلت الحبؿ"كالجداؿ: 

، كىك مف األساليب المستخدمة (1)فكأٌف المتجادليف يفتؿ كؿ كاحد عف رأيو" أم: أحكمت فتمو،
ْظَك٨ُ ]، قاؿ تعالى: في الدعكة إلى اهلل 

َ
 [.125]النحؿ: [وََصةدِلُْ٭٥ْ ثِة٣ٍِِّت ِِهَ أ

، (2)كيمكف أف يعٌبر عنو بالمناقشة كالمناظرة كالمحاكرة كغيرىا مف المصطمحات
 ، مع أبيو كقكمو كالحاكـ، كاآلتي:االت إبراىيـ كسنتحدث في ىذا المطمب عف جد

 مع أبيو: أكالن: جداؿ إبراىيـ 
رسالتو، ىي دعكة أقرب الناس إليو، كىك أبيو،  كانت الخطكة األكلى لتبميغ إبراىيـ 

فتحٌدث إليو بمنطقو اإليمانٌي الدعكم، كما فيو مف أساليب طيبة، في الدعكة كالخطاب كالحكار، 
ة ٩ٍّبِيًّة]إلشفاؽ كاليدكء، قاؿ تعالى: كالتحٌبب كا ًٞ ي إِذْ َٝةَل  * َواذ٠ُْْؿ ِِف ا١ِْ٣ذَةِب إِثَْؿا٬ِي٥َ إ٫ٍُّ٩ِ ََكَن ِوّؽِ

َٟ َمحْبًة  ِِْ٘ن َخ٪ْ ُٓ َوًَل ُحجِْْصُ َوًَل ُح ْٕجُُؽ ٦َة ًَل يَْك٧َ ثَِخ ل٥َِ َت
َ
بِي٫ِ يَةخ

َ
ثَِخ إِّّنِ َْٝؽ َصةَءِّن ٨َِ٦ ا٥ِْ٤ِْٕ٣  *ِِل

َ
يَةخ

ة َقٮِيًّة  ًَ ا ٬ِْؽَك َِصَ
َ
ِِْٕن أ َٟ َٚةدٍّجِ ِ د

ْ
ِىيًّة  *٦َة ل٥َْ يَأ َٔ ةَن ََكَن ل٤ِؿٍّّْم٨َِ  َُ يْ ةَن إِنٍّ النٍّ َُ يْ ْٕجُِؽ النٍّ ثَِخ ًَل َت

َ
 *يَةخ

ةِن َوحِلًّة َُ يْ َؾاٌب ٨َِ٦ّ الؿٍّّْم٨َ َذذ١َُٮَن ل٤ِنٍّ َٔ  َٟ ن َح٧َكٍّ
َ
َػةُف أ

َ
ثَِخ إِّّنِ أ

َ
 .(3)[45 - 41]مريـ:  [يَةخ

قاؿ تعالى:  ، يستميؿ كالده نحك اليداية، فيقكؿ لو:[..ية أثخ] بيذه المناداة المطيفة
َٟ َمحْبةً ] ٪ َٔ ِِْ٘ن  ُٓ َوًَل ُحجِْْصُ َوًَل ُح ْٕجُُؽ ٦َة ًلَ يَْك٧َ تعبد حجران ال يسمع  ـى لً  أم: ؛[42]مريـ:  [ل٥َِ َت

ثَِخ إِّّنِ َْٝؽ َصةَءِّن ٨َِ٦ ]قاؿ تعالى: كؿ: ثـ يق يجمب لؾ نفعان أك يدفع عنؾ ضران؟كال يبصر، كال 
َ
َِاخ

 َٟ ِ د
ْ
نٌ  [43]مريـ:  [ا٥ِْ٤ِْٕ٣ ٦َة ل٥َْ يَأ ما ترٌفؽ كتمٌطؼ في كبلمو بقكلو: فمـ يصؼ أباه بالجيؿ، كا 

                                           

 .309( مباحث في عمـك القرآف، القطاف، ص: 1)
 .264عمـ الدعكة، البيىانكني، ص:  ( انظر: المدخؿ إلى2)
 .319-318/ 1( انظر: القصص القرآني، الخالدم، ج3)
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ٚةدّجِٕن ..]قاؿ تعالى: كمعرفة صفاتو القدسية ما ال تعممو أنت،  جاءني مف العمـ باهلل 
اَةً َقٮِيّ  ٬ِْؽَك َِصَ

َ
فاقبؿ نصيحتي كأطعني، أرشدؾ إلى طريؽ مستقيـ فيو  :أم ؛[43]مريـ:  [ةً أ

ْٕجُِؽ ]قاؿ تعالى: الذم ال عكج فيو، ثـ يقكؿ:  النجاة مف الميالؾ كىك ديف اهلل  يةأثخ ًَل َت
ةَن ]قاؿ تعالى:  ،ال تطع أمر الشيطاف في أمر الكفر :أم ؛[44]مريـ: [النيُةن َُ يْ إِنٍّ النٍّ
ِىيًّةََكَن ل٤ِؿٍّ  َٔ ، فمف عمى عبادتو  ، مستكبرألٌف الشيطاف عاصو هلل  ؛[44]مريـ:  [ّْم٨َِ 

نٌ  مف أطاع شيئان في معصية اهلل  ألفٌ  ؛ما عٌبر بالعبادة عف الطاعةأطاعو أغكاه، قاؿ القرطبي: كا 
  :َؾاٌب ٨َِ٦ّ الؿّم٨]قاؿ تعالى: فقد عبده، ثـ يقكؿ َٔ  َٟ ن َح٧َكٍّ

َ
َػةُف أ

َ
َذذ١َُٮَن  يةأثخ إّن أ

ةِن َوحِلّةً  َُ يْ كالمعنى أخاؼ أف تمكت عمى كفرؾ،  ،[ تحذيره مف سكء العاقبة45]مريـ:  [ل٤ِنٍّ
 .(1)األليـ، كتككف قرينان لمشيطاف بالخمكد في النيراف فيحٌؿ بؾ عذاب اهلل 

نما ثـ قابؿ األب ابنو بالعنؼ، فمـ يقؿ لو: يا بني، كما قاؿ لو إبراىيـ  : يا أبت، كا 
ابؿ كعظو الرقيؽ، كبرىانو المقنع بالتيديد كالكعيد بالقتؿ، أك الضرب بالحجارة، قاؿ تعالى: ق

َٟ َوا٬ُْضْؿِِن َم٤ِيًّة] رُِْمَ٪ٍّ
َ
٩َْخ َخ٨ْ آلَِ٭ِِت يَةإِثَْؿا٬ِي٥ُ ٣َه٨ِْ ل٥َْ دَجْذ٫َِ َِل

َ
ٌِٗت خ َرا

َ
، كىذا (2)[46]مريـ:  [َٝةَل أ

لـ يفقد   لغة التيديد كالعنؼ كاإليذاء، كلكٌف إبراىيـ منطؽ أىؿ الكفر، الذيف ال يجيدكف إالٌ 
َٟ ]ىدكءه كحممو كسعة صدره، أماـ تصٌرؼ أبيو الحاٌد، فخاطب أباه قائبلن:  ٤َيْ َٔ َٝةَل َقاَلٌم 

َٟ َرّٕلِ إ٫ٍُّ٩ِ ََكَن ِِب َظِٛيًّة َ ُِْ٘ٛؿ ل ْقذَ
َ
لو اليداية،  [، كىذا كعده منو أف يسأؿ اهلل 47]مريـ:  [َقأ
 .(3)يستغفر لو إذا آمف كأف

ه، حينما رأم إصرارىـ عمى الكفر، قاؿ اأف يعتزؿ القكـ بما فييـ أب ثـ قٌرر إبراىيـ 
ُزٮَن ثُِؽَٓلءِ َرّٕلِ َمِٞيًّة]تعالى: 

َ
ًلٍّ أ

َ
َََٔس خ ٮ َرّٕلِ  ُٔ دْ

َ
ِ َوأ ٮَن ٨ِْ٦ ُدوِن اّللٍّ ُٔ ْخََت٣ُُِس٥ْ َو٦َة دَْؽ

َ
 [َوأ

 تزؿ قكمؾ، كأعتزؿ عبادة أصنامكـ التي تعبدكنيا مف دكف سأعتزلؾ كأع :أم ؛[48]مريـ: 
، كأرتحؿ عنكـ جميعان إلى أرض اهلل الكاسعة، كأخص ربي كخالقي بالعبادة كالطاعة اهلل 

 .(4)كالدعاء

 
                                           

 .200/ 2انظر: صفكة التفاسير، الصابكني، ج (1)
 .1480/ 2( انظر: التفسير الكسيط، الزحيمي، ج2)
 .321 -319/ 1( انظر: القصص القرآني، الخالدم، ج3)
 .43/ 9( انظر: التفسير الكسيط، طنطاكم، ج4)
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 مع قكمو: ثانيان: جداؿ إبراىيـ 

ر، لتبميغ رسالتو، بدعكة قكمو لمتخٌمي عف الكف ثـ كانت الخطكة الثانية إلبراىيـ 
كترؾ عبادة األصناـ، ككاف أبكه مف جممة المدعكيف مع قكمو، كىذه الدعكة تخٌمميا الكثير مف 

حد ىذه المقاطع، في الجداالت كالحكارات، ذكرت في مقاطع قرآنية عديدة، كسنتحٌدث ىنا عف أ
 تجٌنبان لعدـ التكرار في قصة إبراىيـ التي تحٌدثنا عنيا سابقان. ؛سكرة األنعاـ

اَلٍل ]لى: قاؿ تعا ًَ َٟ ِِف  َراَك َوَْٝٮَم
َ
ْو٪َة٦ًة آلَِ٭ًح إِّّنِ أ

َ
َتذٍِّؼُؾ أ

َ
بِي٫ِ آَزَر خ

َ
ِإَوذْ َٝةَل إِثَْؿا٬ِي٥ُ ِِل

ِ٪َِّي  *٦ُجٍِّي  رِْض َوحِل١َُٮَن ٨َِ٦ ال٧ُْٝٮ
َ
٧َةَواِت َواِْل َٟ ٩ُؿِي إِثَْؿا٬ِي٥َ َم١َُ٤ٮَت الكٍّ ِ ٤َي٫ِْ  *َوَكَؾل َٔ ة َص٨ٍّ  ٍّ٧َ٤َٚ

ِظتَّ اآْل٤َِِّٚي ال٤ٍّيْ 
ُ
٢ََٚ َٝةَل ًَل أ

َ
ة أ ى ٠َْٮ٠ًَجة َٝةَل ٬ََؾا َرّٕلِ ٧َ٤ٍَّٚ

َ
٧ََؿ ثَةزًِٔل َٝةَل ٬ََؾا َرّٕلِ  *٢ُ َرأ َٞ ى ا٣ْ

َ
ة َرأ ٍّ٧َ٤َٚ

ة٣َِّّي  ٌٍّ ٮِْم ال َٞ ُزٮَج٨ٍّ ٨َِ٦ ا٣ْ
َ
٢ََٚ َٝةَل ٣َه٨ِْ ل٥َْ َحْ٭ِؽِّن َرّٕلِ َِل

َ
ة أ ٧َْف  *٧َ٤ٍَّٚ ى النٍّ

َ
ة َرأ ًح َٝةَل ٬َـَؾا  ٧َ٤ٍَّٚ َٗ

ثَةزِ
ة تُْْشُِكٮن ٤ََْٚخ َٝةَل يَةَٝٮِْم إِّّنِ ثَؿِيٌء ّم٧ٍِّ

َ
ة أ ْزََبُ ٧َ٤ٍَّٚ

َ
َؿ  * َرّٕلِ ٬َـَؾآ أ َُ ِي َذ ْ٭ُخ وَْصِِهَ لِّلٍّ إِّّنِ وَصٍّ

٩َة ٨َِ٦ ال٧ُْْْشِكِّيَ 
َ
ة َو٦َة خ ًٛ رَْض َظ٪ِي

َ
٧َةَواِت َواِْل  [.79 - 74]األنعاـ:  [الكٍّ

رج مف خبلليا في مقاـ مناظرة كجداؿ كحجاج كبرىاف، مع قكمو، يتد اىيـ كىنا إبر 
 -مف الككاكب كالقمر كالشمس –كحده، كيبطؿ ككف ما يعبدكف  ية اهلل ربكبمع قكمو إلثبات 

نما مف  [...٬ََؾا َرّٕلِ ] آلية، فيقكؿ عف الكككب كالقمر كالشمس ليس مف باب البحث كالنظر، كا 
يدٌبر الككف  فٍ كعندما يغيب مى  ز لئللو أف يغيب؟فتراض أٌنيا آلية، فيؿ يجك باب جداليـ، فعمى ا

في  كبذلؾ صبلحية الكككب كالقمر كالشمس ألف يككنكا آلية، كبذلؾ ينجح إبراىيـ  بعده؟
قامة الحجة عمييـ، باستخداـ المنطؽ البرىاني، ككسائؿ االيضاح  .(1)مجادلة قكمو، كا 

إِّّنِ ]قاؿ تعالى: مف شرؾ قكمو، قائبلن:  ة نفسو، كتبرئبعقيدتو ثـٌ يصرح إبراىيـ 
٩َة ٨َِ٦ ال٧ُْْْشِكِّيَ 

َ
ة َو٦َة خ ًٛ رَْض َظ٪ِي

َ
٧َةَواِت َواِْل َؿ الكٍّ َُ ِي َذ ْ٭ُخ وَْصِِهَ لِّلٍّ أم: إني تكٌجيت في ؛ [وَصٍّ

ني برمء مما تشرككف بو  ، مف كككبو أك قمرو أك عبادتي لمف خمؽ السماكات كاألرض، كا 
بذلؾ، ىدـ أساس الشرؾ أكالن،  ، فاستطاع إبراىيـ مس، أك أصناـ، مستقيمان مكٌحدان لو ش

                                           

 .332-331/ 1( انظر: القصص القرآني، الخالدم، ج1)
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بَُّس٥ْ رَبَّ ] ثـ إعبلف عقيدة التكحيد، ليككف قكمو عمى بٌينة مف األمر، قاؿ تعالى: َٝةَل ث٢َ رٍّ
ة ٩َة لََعَ ذ٣َُِس٥ ٨َِ٦ّ النٍّ

َ
ؿ٨٬ٍَُّ َوخ َُ ِي َذ رِْض اَّلٍّ

َ
٧َةَواِت َواِل  .(1)[56]األنبياء:  [٬ِِؽي٨الكٍّ

 مع الحاكـ: ثالثان: جداؿ إبراىيـ 
ممؾ بابؿ، كالذم يقاؿ لو في تبميغ دعكتو، يدعك  في الخطكة الثالثة إلبراىيـ ك 

كمناظرة، مكٌضحان في آية قرآنية كاحدة،  مع ىذا الحاكـ حدث بينيما جداؿه  النمركد، كفي لقائو
ِ ]قاؿ تعالى:  ل٥َْ دََؿ إََِل اَّلٍّ

َ
ِي ُُيِِْي خ َ اَّلٍّ َٟ إِذْ َٝةَل إِثَْؿا٬ِي٥ُ َرّٕلِ ُ ال٤٧ُْْ ْن آدَةهُ اّللٍّ

َ
ي َظةجٍّ إِثَْؿا٬ِي٥َ ِِف َرّب٫ِِ أ

ِت ثَِ٭ة 
ْ
٧ِْف ٨َِ٦ ال٧َْْْشِِق َٚأ ِِت ثِةلنٍّ

ْ
َ يَأ ٦ِيُخ َٝةَل إِثَْؿا٬ِي٥ُ َٚإِنٍّ اّللٍّ

ُ
ْظِِي َوأ

ُ
٩َة أ

َ
ْ٘ؿِبِ َوي٧ُِيُخ َٝةَل خ  ٨َِ٦ ال٧َْ

ةل٧ِِّيَ  ٍّْ ٮَْم ا٣ َٞ ُ ًَل َحْ٭ِؽي ا٣ْ َؿ َواّللٍّ َٛ ِي َز  [258]البقرة:  [َذجُ٭َِخ اَّلٍّ

، ، أٌف ىذا الممؾ لـ يكف منكران لكجكد اهلل ككما تحٌدثنا سابقان في قصة إبراىيـ 
ٌنما كاف منكران لكحدانٌيتو  ، ، كما كاف بعض المنحرفيف في الجاىمية يعترفكف بكجكد اهلل كا 

الحاكمية  لكنيـ يجعمكف لو أندادان ينسبكف إلييا فاعمية كعمبلن في حياتيـ، ككذلؾ كاف منكران أفٌ ك 
 .(2)كحده، فبل حكـ إال حكمو في شؤكف األرض كشريعة المجتمع هلل 

إياه،  كسبب ىذا اإلنكار الصادر مف ىذا الممؾ، ىك اغتراره بالممؾ الذم أعطاه اهلل 
ْن آدَةهُ ]قاؿ تعالى: 

َ
َٟ  أ ُ ال٤٧ُْْ [، فيذا الميمؾ الذم يتمٌتع بو، لـ ينٍمو لقٌكة ذاتٌية 258]البقرة: [اّللٍّ

نما ىذا الميٍمؾ مف اهلل   ، فيو، كال ألنو ربّّ أك إلو، أك تجرم في عركقو دماءه خاصة، كا 
 ىك الذم آتاه الميمؾ، كلكٌنو اغتٌر بيذا الميمؾ، فعميى عف حقيقة الربكبية، فنسي فاهلل 

رثان ذاتيان لو ه ميمكان دٌ كفضمو عميو، كع اهلل    .(3)شخصيان، كا 

كيشكره عمى فضمو، بأف جعؿ  كبدالن مف أف يككف ىذا الميمؾ سببان ألف يؤمف باهلل 
 أنو قابؿ ىذه النعمة بالكفر، فعندما كاف المقاء ، إالٌ في يده السمطاف، ليككف حاكمان بحكـ اهلل 

ِي ُُيِِْي ] : مف ربؾ؟ فقاؿ إبراىيـ:قاؿ إلبراىيـ ، يـ بينو كبيف نبي اهلل إبراى َ اَّلٍّ َرّٕلِ
: أتى برجميف، [، فقاؿ لو: أنا أيضان أحيي كأميت، قاؿ ابف عباس 258]البقرة:  [َوي٧ُِيُخ 

كما - كذلؾ مغالطة، ألف إبراىيـ  ؛(4)فقتؿ أحدىما كعفا عف اآلخر، كاٌدعى أنو أحيا كأمات
                                           

 .573-572/ 1( انظر: التفسير الكسيط، الزحيمي، ج1)
 .297/ 1في ظبلؿ القرآف، قطب، ج( انظر: 2)
 .1/338( انطر: القصص القرآني، الخالدم، ج3)
 .150/ 1( انظر: التفسير الكسيط، الزحيمي، ج4)
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ىك الذم يخمؽ  أٌف اهلل  :أم ؛اإلماتةما قصد بقكلو، حقيقة اإلحياء ك إن -ذكر األصكليكف
 .(1)الحياة كالمكت في األشياء، أما النمركد فمجأ إلى المجاز كمٌكه عمى قكمو برٌده عميو

مف قبؿ الحاكـ،  -ؿ الجدؿ فيو ببل نيايةك أم الكبلـ الذم يط–ة السفسطائية كبيذه النقم
كار بنفس المستكل، فجاء لو بأمر ييمجمو مف البداية كينتيي الح لـ يكمؿ معو إبراىيـ 

ْ٘ؿِبِ ]الجدؿ، فقاؿ لو:  ِت ثَِ٭ة ٨َِ٦ ال٧َْ
ْ
٧ِْف ٨َِ٦ ال٧َْْْشِِق َٚأ ِِت ثِةلنٍّ

ْ
َ يَأ [َٝةَل إِثَْؿا٬ِي٥ُ َٚإِنٍّ اّللٍّ

كىذه ، (2)
حتى  -لفطرةحقيقة ككنية مكركرة في كؿ يكـ، ال تتخمؼ مرةن كال تتأخر، كىي شاىد يخاطب ا

 -كلك لـ يعرؼ اإلنساف شيئان عف تركيب ىذا الككف، كلـ يتعمـ شيئان مف حقائؽ الفمؾ كنظرياتو
كالرساالت تخاطب فطرة الكائف البشرم في أية مرحمة مف مراحؿ نمكه العقمي كالثقافي 

 .(3)كاالجتماعي، لتأخذ بيده مف المكضع الذم ىك فيو

الظاىر، الذم ال مجاؿ فيو لسكء الفيـ، كال الجداؿ  كأماـ ىذا التحدم القائـ، كاألمر
اإليماف، كلكف الكبر عف الرجكع إلى الحؽ يمسؾ بالكافر ك كالمراء، كاف مف األكلى التسميـ 

ؿَ ]كالعنيد، فيبيت كيبمس كيتحير، قاؿ تعالى:  َٛ ِي َز ال ييديو إلى  ، كاهلل [َذجُ٭َِخ اَّلٍّ
ةل٧ِِّيَ ]، قاؿ تعالى: (4)بلن سبي الحؽ، ألنو لـ يمتمس إلى اليداية ٍّْ ٮَْم ا٣ َٞ ُ ًَل َحْ٭ِؽي ا٣ْ ، ليس [َواّللٍّ

نما جميع الظالميف ألنفسيـ، المعرضيف عف قبكؿ ىداية اهلل  ، إلى طريؽ ىك فحسب، كا 
عمى قمكبيـ كبصائرىـ، كيفضح شأنيـ في أحمؾ أكقات  الخير كالفبلح أبدان، كيطمس اهلل 

 . (5)سالشٌدة أماـ المؤل مف النا
، في تبميغ رسالتو، نجد مف خبلؿ استعراض الخطكات الثبلث إلبراىيـ  الخَلصة:

كاف ييدؼ مف جدالو معيـ، دعكتيـ إلى طريؽ اليداية كالرشاد، باستخداـ الدالئؿ  أٌنو 
ه كقكمو كالحاكـ الذم يرأسيـ، رغـ عجزىـ عف اإلتياف ابراىيف كالحجج المنطقية، كأٌف أبكال

 يـ أصٌركا البقاء عمى الكفر كالضبلؿ، فختـ اهلل  أنٌ عة حكؿ عقائدىـ الباطمة، إالٌ بدالئؿ مقن
 عمى قمكبيـ، كأبقاىـ عمى كفرىـ.

                                           

 .31/ 3ي، ج( انظر: التفسير المنير، الزحيم1)
 .1126/ 2ج الشعراكم، الخكاطر،-الشعراكم تفسير( انظر: 2)
 .298/ 1في ظبلؿ القرآف، قطب، ج( انظر: 3)
 .298/ 1المرجع السابؽ، ج( انظر: 4)
 .29/ 3( انظر: التفسير المنير، الزحيمي، ج5)
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لكصكؿ إلى الحؽ، إلى ا ، ال ييدؼ إالٌ كالجداؿ كأسمكب مف أساليب الدعكة إلى اهلل 
بكؿ  ة إلى اهلل ، الذيف يحممكف عمى عاتقيـ الدعك كىذا درب األنبياء كالدعاة إلى اهلل 

، فميس عمييـ إال بغية الكصكؿ إلى الحؽ، كعمى رأسيـ سيدنا محمد  ؛كسيمة، كبكؿ أسمكب
َٟ ًَل ]، ييدم مف أراد اليداية، كيضؿ مف شاء الضبلؿ، قاؿ تعالى: المحاكلة، ثـ إف اهلل  إ٩ٍِّ

َ َحْ٭ِؽي ٨ْ٦َ يََنةُء و٬َُٮَ  ْظجَجَْخ َو٣َِس٨ٍّ اّللٍّ
َ
٥َُ٤ْٔ ثِةل٧ُْْ٭ذَِؽي٨َ  َتْ٭ِؽي ٨ْ٦َ أ َ

 [.56]القصص: [أ
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 المطمب الثاني
 كفرعكف المكاجية بيف مكسى 
 

قامة  بالتكٌجو إلى فرعكف؛ -مييما السبلـع-مكسى كىاركف  أمر اهلل  لدعكتو كا 
 الحجة عميو، كأمرىما باتٌباع األسمكب المٌيف في دعكتو، كىذا ما فعبله، لكف سرعاف ما 
انتقؿ الحكار مف أسمكب الميف إلى أسمكب المجادلة، كىذا ما سنتحٌدث عنو في ىذا المطمب 

 .بإذف اهلل 

 أماـ فرعكف: أكالن: مكسى 
حكاره مع فرعكف بإعبلف نبٌكتو، كتعريفو بخبلصة دعكتو، كبخبلصة  ابتدأ مكسى 
ْٮُن إِّّنِ رَقُ ]ما يريده، قاؿ تعالى:  َٔ ةل٧َِّيَوَٝةَل ُمٮَِس يَةِْٚؿ َٕ ُٝٮَل  * ٮٌل ٨ِ٦ّ رٍّّبِ ا٣ْ

َ
ن ًلٍّ أ

َ
ٌٜ لََعَ أ َظِٞي

انِي٢ رِْق٢ْ ٦َِِعَ ثَِِن إِْْسَ
َ
ّبُِس٥ْ َٚأ ٍّٜ َْٝؽ ِصبْذُُس٥ ثِبَّيِ٪ٍَح ٨ِ٦ّ رٍّ -114]األعراؼ: [لََعَ اّلّلِ إًِلٍّ اْْلَ

ك مف أرسمو إلييـ، ى [، خاطبيـ بعٌزة كجرأة، كقٌدـ نفسو بصفة الرسالة، كأخبرىـ أٌف اهلل 115
كأٌنو حريصه عمى قكؿ الحؽ، كعدـ الكذب عمى اهلل 

(1). 

 مف حديثو، استنكر فرعكف شأنيما، كشرع بتذكير مكسى  كحينما انتيى مكسى 
َٝةَل ]بأياـ طفكلتو كصباه التي قضاىا في بيتو، كيذٌكره أيضان بجناية قتؿ القبطي، قاؿ تعالى: 

َٟ ذِي٪َة وَ  ِ ل٥َْ ٩َُؿبّ
َ
٩َْخ ٨َِ٦  *حِلًؽا َوَْلِسَْخ ذِي٪َة ٨ِْ٦ ُخ٧ُؿَِك ِقجَِّي خ

َ
٤ََْٕخ َوخ َٟ ا٣ٍِِّت َذ ٤َْٕذَ ٤ََْٕخ َذ َوَذ

٩َة ]قاؿ تعالى: قائبلن:  ، فرٌد عميو مكسى (2)[19-18]الشعراء: [ا٣ََْكِٚؿِي٨َ 
َ
٤َُْٕذَ٭ة إِذًا َوخ َٝةَل َذ

ة٣َِّّي  ٌٍّ ْٛ  *٨َِ٦ ال ة ِػ َؿرُْت ٦ِ٪ُْس٥ْ ل٧ٍَّ َٛ ٤ََِِٕن ٨َِ٦ ال٧ُْؿَْق٤َِّي َذ َٟ  *ذُُس٥ْ َٚٮ٬َََت َِل َرّٕلِ ُظ٧ً١ْة وََص ْ َود٤ِ
انِي٢َ  ْن َخجٍّْؽَت ثَِِن إِْْسَ

َ
ٍّ أ ٧ٌَْٕح َت٧ُ٪ََّ٭ة لََعَ ِ رجؿ، أم: أٌنو لـ يقصد قتؿ ال ؛[22 - 21]الشعراء:  [٩

 القتؿ، كأٌف اهلل  سيترٌتب عمييا مكتو، كقد فٌر مف مصر خشية كلـ يكف يعمـ أف ىذه الككزة
ألنو كاف يستعبد بني  ؛ف حٌقوكىبو الحكمة كالنبٌكة، كأٌف ما يمتٌف عميو فرعكف بو ليس م

 .(3)إسرائيؿ

                                           

 .404-403/ 2( انظر: القصص القرآني، الخالدم، ج1)
 .66يكشي، ص: ( انظر: تاريخ الدعكة، الج2)
 .225-224: ص ( انظر: قصص االنبياء، الشعراكم، ص3)



160 

 كفرعكف: ثانيان: جداؿ بيف مكسى 
ـٌ اٌتجو فرعكف إلى ناحية أخرل مف النقاش، قاؿ تعالى:  ْٮُن َو٦َة رَبَّ ]ث َٔ َٝةَل ِْٚؿ

ةل٧َِّيَ  َٕ رِْض ]قاؿ تعالى: قائبلن:  [، فأجابو مكسى 23]الشعراء: [ ا٣ْ
َ
٧َةَواِت َواِْل َٝةَل رَبَّ الكٍّ

ِ٪ِّيَ َو٦َة ثَحْ٪َُ٭٧َة إِْن ٠ُ٪ْذ٥ُْ ٦َّ  : [، فيقكؿ فرعكف لمف حكلو مستيزئان بمكسى 24]الشعراء:  [ٝٮ
ُٕٮنَ ]قاؿ تعالى:  ًَل تَْكذ٧َِ

َ
قاؿ بلن: قائ حديثو عف اهلل  [، فيكمؿ مكسى 25]الشعراء:  [خ

٣ِّيَ ]تعالى:  وٍّ
َ
[، كال زاؿ فرعكف عمى نيج 26]الشعراء:  [َٝةَل َربَُّس٥ْ َورَبَّ آثَةنُِس٥ُ اِْل

رِْق٢َ إحَِلُْس٥ْ ل٧ََْض٪ُٮنٌ ]، قاؿ تعالى: االستيزاء كاالستيانة بمكسى 
ُ
ِي أ  [َٝةَل إِنٍّ رَُقٮ٣َُس٥ُ اَّلٍّ

ْ٘ؿِِب َو٦َة ]ائبلن: ق حديثو عف اهلل  [، فيكمؿ مكسى 27]الشعراء:  َٝةَل رَبَّ ال٧َْْْشِِق َوال٧َْ
٤ُِْٕٞٮنَ  [، فثار فرعكف كاستشاط غيظان، كلٌج في غضبو، فانتقؿ 28]الشعراء:  [ثَحْ٪َُ٭٧َة إِْن ٠ُ٪ْذ٥ُْ َت

٤َ٪ٍّ ]قاؿ تعالى: مف أسمكب االستيزاء إلى التيديد قائبلن:  َٕ ْص
َ
َْؾَت إِلًَ٭ة َدْْيِي َِل َٟ ٨َِ٦ َٝةَل ٣َه٨ِِ اُتٍّ

 .(1)[29]الشعراء:  [ال٧َْْكُضٮجِّيَ 

كأسمكب التيديد ىك األسمكب الذم يتقنو الطغاة في كؿ زمافو كمكاف، فيـ حينما 
كف إلى أسمكب التيديد ؤ عميـ، كيعجزكف عف المكاجية، فيمجيكاجيكف الحٌؽ، تتبلشى مزا

أعظـ مف ذلؾ، لذلؾ رٌد   ألف ثقتو باهلل ؛كالكعيد، كلكٌف ىذا التيديد لـ يؤٌثر عمى مكسى 
جِّي]قاؿ تعالى: عميو بكؿ ىدكء كحكمة كمكضكعية، قائبلن:  ٍء ٦َّ َٟ بَِشْ َولَْٮ ِصبْذُ

َ
]الشعراء: [َٝةَل أ

كىذه خطكة ذكية مف مكسى  السجف مع كجكد دليؿ يصٌدؽ كبلمي؟أم: ىؿ ستضعني في  ؛[31
 ىر بالمكضكعية، قاؿ تعالى: في مكاجية فرعكف، تجعمو يضطٌر إلى السماح لو، كالتظا

ةدِرِّيَ ] ِت ث٫ِِ إِْن ٠ُ٪َْخ ٨َِ٦ الىٍّ
ْ
 .(2)[31]الشعراء:  [َٝةَل َٚأ

 ثالثان: معجزة العصا كاليد البيضاء:
 في المرحمة ما معو مف المعجزات إالٌ  رغـ ىذا الجدؿ الطكيؿ لـ يظير مكسى 

أف تظير حجة مكسى  يد أراد اهلل األخيرة مف الجداؿ كالتي اعتراىا التيديد، فبعد ىذا التيد
  أماـ الناس، فجعؿ فرعكف يكافؽ أف يعرض مكسى  :ما عنده مف اآليات، قاؿ تعالى

جِّي] ْٕجَةٌن ٦َّ َىةهُ َٚإِذَا ِِهَ ُث َٔ ٣َِْق 
َ
ؿِي٨َ  * َٚد ِّ ةُء ل٤ِ٪ٍّة ٌَ َع يََؽهُ َٚإِذَا ِِهَ َبيْ ـَ [، 33 -32]الشعراء:  [َو٩َ

                                           

 .92( انظر: القصة القرآنية، الزحيمي، ص: 1)
 .421-420/ 2( انظر: القصص القرآني، الخالدم، ج2)
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ـٌ الصمت في القصر، كالكؿ كاقع تحت تأثير ىاتيف المعجزتيف، كمع إظيار المعجزتيف يع
العصا التي تتحٌكؿ إلى ثعباف، كاليد التي تصبح بيضاء كالقمر، كأماـ ىاتيف المعجزتيف المتيف 

ه تصديؽ ما ؤ ي نبٌكتو، لـ يستطع فرعكف كال ممف تعٌداف الدليؿ القاطع عمى مصداقية مكسى 
ًضعكا فيو، فقالكا: بالسح يحدث، فاٌتيمكا مكسى  قاؿ تعالى: ر لمخركج مف المأزؽ الذم كي

٣ِّيَ ] وٍّ
َ
ْٕ٪َة ثَِ٭َؾا ِِف آثَةنَِ٪ة اِْل ََتًى َو٦َة َق٧ِ ْٛ  .(1)[36]القصص:  [َٝةلُٮا ٦َة ٬ََؾا إًِلٍّ ِقْعٌؿ ٦ُ

بالسحر، حتى يقضي عمى أثر المعجزتيف في  سارع فرعكف إلى اٌتياـ مكسى 
٤ِي٥ٌ ]: نفكس المؤل، قاؿ تعالى َٔ [، كلـ يقتصر 34]الشعراء:  [َٝةَل ل٧َْ٤ََِلِ َظْٮَْلُ إِنٍّ ٬ََؾا لََكةِظٌؿ 

بالسحر، بؿ شرع بتيييج المؤل مف حكلو عميو، بتنبيييـ أٌف  فرعكف عمى اتياـ مكسى 
ُس٥ ]خطره عمييـ، كعمى مصالحيـ، قاؿ تعالى:  مكسى  ًِ ْر

َ
ن َُيْؿَِصُس٥ ٨ِْ٦ّ أ

َ
يُؿِيُؽ أ

ُمُؿونبِِكْعؿِ 
ْ
كأخيو،  [، فاقترحكا عميو تأخير البٌت في أمر مكسى 35]الشعراء:  [هِ َذ٧َةذَا دَأ

ـٌ المباراة بينيـ كبيف مكسى  كااللتفات إلى استدعاء السحرة مف مختمؼ المدائف في مصر، لتت
 :َْٕر ِِف ال٧ََْؽان٨ِِ َظةَِشِي٨َ ]، قاؿ تعالى َػةهُ َوابْ

َ
رِْص٫ْ َوأ

َ
  *َٝةلُٮا أ

ْ
٤ِيمٍ يَد َٔ ةٍر   [دُٮَك ثُِس٢ِّ َقعٍّ

 .(2)[37 -36]الشعراء: 

يماف السحرة:  رابعان: ىزيمة فرعكف، كا 
كفرعكف، لدعكتو لميداية، كلكٌف فرعكف يصٌر عمى  دار حكاره طكيؿ بيف مكسى 

الكفر، حتى أٌنو شرع بتيديد مكسى بالسجف في حاؿ بقائو عمى إيمانو، كحينما أظير مكسى 
 يـ فرعكفي مكسى بالسحر أماـ القكـ، كأصٌر عمى مكاجيتو بجمع السحرة مف المعجزات ات

كؿ مدينة، ككعدىـ كمٌناىـ بالمكانة كالجكائز السخية، كحٌدد مكعد ليذه المكاجية، في يكـ عيد 
ِي٪َحِ ]يجتمع فيو الناس ليحضركا ىذا المكقؼ الذم ال يتكٌرر، قاؿ تعالى:  ـّ ُِٔؽُز٥ْ يَٮُْم ال َٝةَل َمْٮ

ًح وَ  ًُ ْن ُُيَْْشَ اجلٍّةُس 
َ
 .(3)[59]طو: [أ

، ألقى السحرة ما  كعندما حاف مكعد المقاء بيف مكسى كفرعكف، بحضكر السحرة كالقـك
إلى حيات كثعابيف  بأيدييـ مف العصي كالحباؿ، لتتحٌكؿ بنظر المشاىديف، كمنيـ مكسى 

ٮا ٧َ٤ٍَّٚ ]تسعى، أرىب ذلؾ الجميع، قاؿ تعالى:  ُٞ ْ٣
َ
ْخُّيَ اجلٍّةِس َواْقََت٬َْجُٮ٥ْ٬ُ َٝةَل خ

َ
ٮْا َقَعُؿوا أ َٞ ْ٣

َ
ة خ

                                           

 .227-226( انظر: قصص االنبياء، الشعراكم، ص: 1)
 .424-422/ 2( انظر: القصص القرآني، الخالدم، ج2)
 .67يخ الدعكة، الجيكشي، ص: ( انظر: تار 3)
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يمٍ  ِْ َٔ يـ قد انتصركا، كأٌف حية مكسى [، كظٌف فرعكف كجنكده أنٌ 116]األعراؼ: [وََصةُءوا بِِكْعٍؿ 
  ـٌ أمر اهلل مكسى  لف تفعؿ شيئان أماـ مئات كآالؼ الحيات التي غصت بيا الساحة، ث
 حٌكؿ إلى ثعباف يبتمع حيات السحرة كيمتقفيا، قاؿ تعالى: بإلقاء عصاه، فإذا ىي تت

١ُِٚٮنَ ]
ْ
ُٙ ٦َة يَأ َٞ ْ َىةَك َٚإِذَا ِِهَ د٤َ َٔ  ِٜ

ْ٣
َ
ْن خ

َ
وَْظيْ٪َة إََِل ُمٮَِس أ

َ
[، فدىش فرعكف 117]األعراؼ: [َوأ

نٌ  كجنكده، كأيقف السحرة لعمميـ بالسحر أفٌ  ما ىي قدرة اهلل ما حدث ليس مف صنع السحر، كا 
منكا باهلل ، فآ كخٌركا ساجديف لو ، :َعَؿةُ َقةِصِؽي٨َ ]، قاؿ تعالى ٣ِِْقَ الكٍّ

ُ
َٝةلُٮا آ٦َ٪ٍّة  *َوخ

ةل٧ََِّي  َٕ  .(1)[122-121]األعراؼ: [رَّبِ ُمٮَِس و٬ََةُرونَ  *ثَِؿّبِ ا٣ْ

إٌف السحرة ىـ أعمـ الناس بحقيقة السحر، كالعاًلـ في مجالو ىك أكثر الناس استعدادان 
ألٌنو األدرؾ لمحقيقة مف غيره في مجالو، مف ىنا تحٌكؿ  ؛ـ بالحقيقة فيو حيف تنكشؼ لوتسميلم

مكقؼ السحرة مف التحدم السافر إلى التسميـ المطمؽ، جٌراء إدراكيـ لحقيقة ككف ما عرضو 
 .(2)مف المعجزات، ال ككنيا مف السحر مكسى 

ذه األحداث، بؿ بقي متمٌسكان ، أماـ ىأما فرعكف فمـ يتغير مكقفو مف كحدانية اهلل 
، شرع  بألكىيتو، كغضب مف السحرة إليمانيـ، كحتى يخرج مف المأزؽ الذم كضع فيو أماـ القـك

ْن آذََن ٣َُس٥ْ إِنٍّ ] ، قاؿ تعالى:باٌتياـ السحرة باالتفاؽ مع مكسى 
َ
ْٮُن آ٦َ٪ْذ٥ُْ ث٫ِِ َرج٢َْ أ َٔ َٝةَل ِْٚؿ

٤٬ََْ٭ة١َْؿُت٧ُٮهُ ِِف ٬ََؾا ل١ْ٧ٌََؿ ٦ٍّ 
َ
ـٌ ىٌدد السحرة بالتعذيب، 123]األعراؼ: [ال٧َِْؽي٪َحِ تِلُْؼؿُِصٮا ٦ِ٪َْ٭ة أ [ ث

رُْص٤َُس٥ ٨ِْ٦ّ ِػاَلٍف ث٥ٍُّ ]بقطع األيدم كاألرجؿ مف خبلؼ، قاؿ تعالى: 
َ
يِْؽيَُس٥ْ َوأ

َ
٨ٍَّٕ خ ِ ُّ َر

ُ
ِل

ِْمَِّٕي
َ
َو٤ِّجَ٪ٍُّس٥ْ أ

ُ
 .(3)[124]األعراؼ: [ِل

، فإيمانيـ قكم راسخ كالجباؿ، يـ مكقؼ الكاثؽ بما عند اهلل كأما السحرة فكاف مكقف
٤ِجُٮَن ]، قاؿ تعالى: هككعيد لذلؾ لـ يأبيكا بتيديد فرعكف َٞ َو٦َة َت٪٥ُِْٞ ٦ِ٪ٍّة إًِلٍّ  *َٝةلُٮا إ٩ٍِّة إََِل َرّبِ٪َة ٦ُ٪ْ

٤َيْ٪َ  َٔ ْٚؿِغْ 
َ
ة َصةَءتْ٪َة َربٍّ٪َة أ ْن آ٦َ٪ٍّة ثِآيَةِت َرّبِ٪َة ل٧ٍَّ

َ
َ٪ة ُمْك٧ِِ٤ّيَ أ  ؛[126 -125]األعراؼ: [ة َوَْبًا َودَٮَذٍّ

نا آمٌنا  ألنٌ ا ليس إالٌ ، كانتقامؾ منٌ أٌف مرجكعنا بالنياية إلى اهلل ك ، أم: أٌف األمر كٌمو هلل 
يـ حريصكف عمى نيؿ الرضا مف ، كألنٌ (4)كرسكلو، بعدما ظيرت لنا اآليات كالمعجزات باهلل 

                                           

 .94( انظر: القصة القرآنية، الزحيمي، ص: 1)
 .1350/ 3( انظر: في ظبلؿ القرآف، قطب، ج2)
 .231( انظر: قصص االنبياء، الشعراكم، ص: 3)
 .707/ 1( انظر: التفسير الكسيط، الزحيمي، ج4)
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َٝةلُٮا ٨َْ٣ ٩ُْؤزَِؿَك لََعَ ٦َة َصةَء٩َة ٨َِ٦ ]ف بو عمى اتٌباع فرعكف، قاؿ تعالى: ، آثركا اإليمااهلل 
جْيَة ِِْٞض ٬َِؾهِ اْْلَيَةةَ ادلَّ ٩َْخ َٝةٍض إِج٧ٍَّة َت

َ
َؿ٩َة َٚةِْٝي ٦َة خ َُ ِي َذ صدر اأم:  ؛[72]طو: [اْْلَحِّ٪َةِت َواَّلٍّ

 .(1)ا نحسب لذلؾ حسابان ضٌدنا ما شئت مف عقكبات، كعٌذبنا كما تشاء، فما عدن

 خامسان: دركس كعبر:
كجدالو مع فرعكف، نستنتج أٌف أسمكب الجداؿ  مف خبلؿ استعراض قصة مكسى 

، كقد تكصمت مف خبلؿ الدراسة إلى مف األساليب الميمة المستخدمة في الدعكة إلى اهلل 
 مجمكعةو مف النصائح لمداعية حيف استخداـ أسمكب الجداؿ، كىي كاآلتي:

حرص الداعية عمى عدـ ارتكاب الذنكب، كفي حاؿ كاف الداعية مرتكبان ذنبان سابقان، كتعرض  .1
صرار عميو، ك اإلأثناء الجداؿ، فميس لمداعية إنكار الذنب أفي لمكقؼ تذكيره بذلؾ الذنب 

، فقد ذٌكره فرعكف بجناية القتؿ ألف كؿ ابف آدـ خطاء، كما فعؿ مكسى  ؛بؿ يعترؼ بو
ذلؾ، بؿ اعترؼ بذنبو، كبٌرر ذلؾ بعدـ  ا دكف قصدو منو، فمـ يينكر مكسى التي ارتكبي

 .قصده الفعؿ، كأٌنو مف النادميف، كالتائبيف إلى اهلل 

ذكاء الداعية عامؿه ميـه في إنجاح دعكتو لمطرؼ اآلخر، ذلؾ الذكاء الذم يجمع بيف قكة  .2
، كما حدث مع مكسى الحجة كأسمكب عرضيا، أك التمييد إلعطاء الفرصة لعرضيا، 

منع مكسى مف حينما ىٌدده فرعكف بالسجف، فخرج مف ذلؾ بسؤاؿ يعجز فرعكف مف خبللو 
  :ٍء ٦َّ ]مف عرض معجزتو، قاؿ تعالى َٟ بَِشْ َولَْٮ ِصبْذُ

َ
أم:  ؛[31]الشعراء: [جِّيٍ َٝةَل أ

لمؤل، كىذه الكممات الذكية أماـ ا السجف مع كجكد دليؿ يصٌدؽ كبلمي؟ىؿ ستضعني في 
 لممعجزات. أجبرت فرعكف عمى قبكؿ عرض مكسى 

 حرص الداعية عمى إقامة الحجة أماـ الخصـ، بحضكر عامة الناس، كما كاف مكسى  .3
حريصان عمى مجادلة فرعكف كممئو، أماـ الحشد الكبير مف الناس، إليصاؿ دعكتو ألكبر 

، لذلؾ عمى الدعية قدرو ممكف مف منيـ، كألف صاحب الحٌؽ ال يياب العمف في دعكتو
 يياب تجمير اإللماـ بالعمـ، ليككف صاحب الحجة القكية حيف الجداؿ، كعميو أيضان أالٌ 

 الناس، ألف تجميرىـ فرصة إلقناعيـ كتكجيييـ لمطريؽ المستقيـ.

                                           

 .474/ 2( انظر: القصص القرآني، الخالدم، ج1)
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مكاقؼ المدعكيف تختمؼ باختبلؼ عقائدىـ تجاه اتٌباع الحٌؽ،  عمى الداعية العمـ بأفٌ  .4
مف الجاحديف المستكبريف، الذيف يعارضكف الحؽ، كيترٌبصكف ففرعكف كجنكده كانكا 

بضبلليـ، لدرجة منع كصكؿ الحٌؽ مع كجكد الدليؿ إلى باقي المدعكيف، أما مكقؼ السحرة 
، تراجعكا عما فكاف مكقؼ الباحث عف الحؽ، فبمجٌرد ظيكر الدليؿ بيف يدم مكسى 

، كثبتكا عمى ذلؾ رغـ منكا باهلل ، كآكانكا فيو مف الضبلؿ كالخداع، كاتٌبعكا مكسى 
 ليـ. التيديدات التي تمٌقكىا مف فرعكف، كاثقيف بنصر اهلل 
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 المطمب الثالث
 قصة بني إسرائيؿ مع البقرة

بنك إسرائيؿ قكـه يغمب عميو صفة الجدؿ كالمراء، كقصة البقرة مف أغرب القصص التي 
، التي يكجييا مدل تعٌنتيـ كتمٌردىـ كعصيانيـ أكامر اهلل  ذكرت في القرآف الكريـ، التي تبٌيف

، بؿ كيحتالكف عمى التنفيذ بالجدؿ المشٌتت، كالحيؿ الغريبة، ليـ بكاسطة نبٌيو مكسى 
مف خبلؿ  ، كىذا ما سنتحٌدث عنو في ىذا المطمب بإذف اهلل (1)كالمفاكضات الممٌمة

 استعراض قصة البقرة.

 إليي: أكالن: ذبح البقرة أمره 
، فقاؿ يتحٌدث مع قكمو، كيكصؿ ليـ رسالة كأمران مف اهلل  كميـ اهلل مكسى كاف 

َؿةً ]قاؿ تعالى: ليـ:  َٞ ْن دَْؾَِبُٮا َب
َ
ُمؿُُز٥ْ أ

ْ
َ يَأ [، ككاف ىذا القكؿ بيذه الصيغة 67]البقرة: [إِنٍّ اّللٍّ

، الذم يسير بيـ مف اهلل  يكفي لبلستجابة كالتنفيذ عمى الفكر لسببيف، أحدىما: أٌف ىذا أمره 
، ىك نفسو الذم أنقذىـ مف العذاب المييف، عمى ىداه، كاآلخر: أف الذم يبٌمغيـ بأمر اهلل 

 . (2)كرعايتو كقدرتو برحمة اهلل 

ـٌ كاف رٌدىـ عمى أمر اهلل  قاؿ في غاية الكقاحة كسكء األدب، فقد قالكا لنبٌييـ:  ث
َتذٍِّؼُؾ٩َة ٬ُ ]تعالى: 

َ
ًواَٝةلُٮا خ كال حتى لنبٌيو  [، كىذا يدٌؿ عمى أٌف ىؤالء ليس هلل 67]البقرة: [ـُ

رغـ كقاحتيـ،  مكانةه في قمكبيـ، ألٌف قمكبيـ خاكية كخالية مف العقيدة الحٌؽ، كلكٌف مكسى 
ُزٮَن ٨َِ٦ اْْلَة٤ِ٬ِّيَ ]قاؿ تعالى: يترٌفؽ بيـ، كيقكؿ ليـ: 

َ
ْن أ

َ
ِ أ ٮذُ ثِةّللٍّ ُٔ َ

 ؛(3)[67 ]البقرة:[َٝةَل أ
 . توال يصدر إال مف جاىؿ بقدر  أٌف ما صدر منكـ مف سكء أدب في حٌؽ اهلل  :أم

 ثانيان: جداؿ بني إسرائيؿ في مكاصفات البقرة:
، لكٌنيـ بقرةو، كيذبحكىا تنفيذان ألمر اهلل  مكف لبني إسرائيؿ أف يختاركا أمَّ كاف مف الم

يقتنعكا بذبح أم بقرة، بؿ ذىب بيـ جيميـ كحمقيـ بطبيعة جداليـ كتعٌنتيـ، كطبيعة جيميـ، لـ 
نما ىي بقرةه صاحبةي أكصاؼو نادرةو ال تتحقؽ إال  إلى أف البقرة المطمكبة ليست مجرد بقرة، كا 

                                           

 .104لقرآنية، الزحيمي، ص: ( انظر: القصة ا1)
 .77/ 1( انظر: في ظبلؿ القرآف، قطب، ج2)
 .588-587( انظر: قصص القرآف، عباس، ص: 3)
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عمييـ باإلجابة، كأٌكؿ ما جادلكا بو مكسى  ، فشٌددكا عمى أنفسيـ بالسؤاؿ، فشٌدد اهلل (1)فييا
ٮُل إِجٍَّ٭ة ] لى:، سؤاليـ عف عمر البقرة، قاؿ تعا ُٞ َٟ يُبَّّيِ جّلَة ٦َة ِِهَ َٝةَل إ٫ٍُّ٩ِ َح َٝةلُٮاْ ادُْع جَلَة َربٍّ

ْ ٦َة دُْؤَمؿون ٤ُٮا َٕ َٟ َٚةْذ ِ َٮاٌن َبّْيَ ذَل َٔ َؿةٌ ًلٍّ َٚةرٌِض َوًَل ثِْسٌؿ  َٞ يا متكسطة أم: أنٌ  ؛[68]البقرة: [َب
ْ ادُْع جَلَ ] العمر، ثـٌ عف لكنيا، قاؿ تعالى: َؿةٌ َٝةلُٮا َٞ ٮُل إِّجَ٭ة َب ُٞ َة ٦َة لَْٮُجَ٭ة َٝةَل إ٫ٍُّ٩ِ َح َٟ يُبَّّيِ جلٍّ ة َربٍّ

ؿِي٨ ِّ ٌٓ ٣ٍّْٮُجَ٭ة تَُْسَّ اجلٍّة َؿاء َٚةِٝـ ْٛ َٟ ][،  ثـٌ عف عمميا، قاؿ تعالى: 69]البقرة: [َو َٝةلُٮا ادُْع جَلَة َربٍّ
٤َيْ٪َ  َٔ َؿ تََنةث٫ََ  َٞ ْ جَلَة ٦َة ِِهَ إِنٍّ اْْلَ ُ ل٧َُْ٭ذَُؽوَن يُبَّّيِ َؿةٌ ًلٍّ ذَلُٮٌل  *ة ِإَو٩ٍّة إِْن َمةَء اّللٍّ َٞ ٮُل إِجٍَّ٭ة َب ُٞ َٝةَل إ٫ٍُّ٩ِ َح

رَْض َوًَل تَْكِِق اْْلَؿَْث ُمَك٧ٍَّ٤ٌح ًلٍّ ِميََح ذِيَ٭ة
َ
أم: ال تستخدـ في  ؛[71 -71]البقرة: [دُثُِْي اِل

حتى كصؿ بيـ األمر إليجاد بقرةو فريدةو في  الزراعة كالسقي، فبقكا يشٌددكف عمى أنفسيـ بالسؤاؿ،
بسبب جداليـ  ؛ٌم عبلمة، فكٌمفتيـ الماؿ الكفيرمكاصفاتيا، خاليةو مف العيكب، ال يظير عمييا أ

ِّٜ ]قاؿ تعالى: ، فقالكا لنبييـ: (2)الذم ال لزكـ لو [، ككأٌف ما 71]البقرة: [َٝةلُٮا اآْلَن ِصبَْخ ثِةْْلَ
ـٌ ذبحكا البقرة مع كراىة ذلؾ، قاؿ تعالى: قالو سابقان بعيدان عف  ََٚؾَِبُٮ٬َة َو٦َة ََكُدوا ]الحٌؽ، ث

٤َُٕٮنَ  ْٛ ألنيـ أحرص الناس عمى عدـ تنفيذ منيج اهلل  ؛[71]البقرة: [َح
(3). 

 ثالثان: دركس كعبر في قصة البقرة:
ا بما يدعـ كتحمؿ قصة البقرة في طٌياتيا الكثير مف الدركس كالعبر، استخمصت الباحثة بعضي

 مكضكع البحث، كىي كاآلتي:

حث الدعاة عمى استخداـ أسمكب الجداؿ بالتي ىي أحسف، كترؾ الجداؿ بغير الحٌؽ،  .1
، كيجادلكف كجداالت بني إسرائيؿ الباطمة، فيـ ال يجادلكف إال لتجٌنب تنفيذ أكامر اهلل 

 مف أجؿ الجداؿ.

ألنيـ الفئة  ؛كتصديقيـ بكؿ كممة يقكلكنياياء، يترٌتب عميو اإليماف باألنب اإليماف باهلل  .2
 .المختارة مف اهلل 

                                           

 .96/ 1( انظر: التفسير القرآني لمقرآف، الخطيب، ج1)
 .105-104( انظر: القصة القرآنية، الزحيمي، ص: 2)
 .396/ 1الخكاطر، الشعراكم، ج-( انظر: تفسير الشعراكم3)
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ًح ]، قاؿ تعالى: المسارعة كعدـ المماطمة في تنفيذ منيج اهلل  .3 َٔ ٤َْ٪ة ٦ِ٪ُْس٥ْ َِشْ َٕ ٍ َص
٣ُِكّ
ًح َواِظَؽةً َو٣َِس٨ْ حِلَج٤َُْٮُك٥ْ ِِف ٦َة آدَةزُ  ٍّ٦

ُ
٤ََُٕس٥ْ أ ُ َْلَ ٮا اْْلَْْيَاِت إََِل َو٦ِ٪َْ٭ةًصة َولَْٮ َمةَء اّللٍّ ُٞ ِ ٥ْ َٚةْقتَج

ٮنَ  ُٛ ِ ة َذيُجَّجِبُُس٥ْ ث٧َِة ٠ُ٪ْذ٥ُْ ذِي٫ِ َُتْذ٤َ ًٕ ُُٕس٥ْ َِمِي ِ َمؿِْص  .[48]المائدة:  [اّللٍّ

حث المؤمنيف عمى عدـ التشديد عمى النفس بكثرة األسئمة، كما فعؿ بنك إسرائيؿ فشٌدد اهلل  .4
  :٭َ ]عمييـ بأكامره، قاؿ تعالى حَّ

َ
ْميَةَء إِْن ُتجَْؽ ٣َُس٥ْ تَُكؤُْز٥ْ يَةخ

َ
لُٮا َخ٨ْ أ

َ
ِي٨َ آ٦َ٪ُٮا ًَل تَْكد ة اَّلٍّ

ٮٌر َظ٤ِي٥ٌ  ُٛ ُ َد ُ َخ٪َْ٭ة َواّللٍّ ة اّللٍّ َٛ ْؿآُن ُتجَْؽ ٣َُس٥ْ َخ ُٞ ُل ا٣ْ لُٮا َخ٪َْ٭ة ِظَّي ُحَْنٍّ
َ
]المائدة: [ِإَوْن تَْكد
111] 

، كلـ إسرائيؿ، فيـ لـ يخشكا اهلل  حث المؤمنيف عمى الصبر، بما يتمٌقكنو مف أذل بني .5
 ىـ، حتى أٌنيـ قتمكا بعضيـ، فكيؼ سيتعاممكف مع مف ىـ أدنى مف األنبياء.ءيحترمكا أنبيا
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  المطمب الرابع
 قصة صاحب الجٌنتيف

الجنتيف قصة جداؿو كحكارو بيف صاحب الجنتيف كصاحبو، كأحببت أف  قصةي صاحبً 
مكذج يتجسد مف خبللو بشرية أطراؼ الحكار ال صفاتيـ المثالية، كيحٌقؽ أذكر ىذه القصة كن

، كىذا ما (1)في انتصار الخير في النياية، باستجابة دعاء المؤمف ىذا النمكذج سنة اهلل 
 .سنتحٌدث عنو في ىذا المطمب بإذف اهلل 

 أكالن: جماؿ الجنتيف:
ف مف الناس: األكؿ: صاحب في ىذه القصة نمكذجيف لصنفيف كاقعيي يذكر اهلل 

عميو،  الذم يمٌثؿ الرجؿ الثرٌم، الذم ييذىؿ بثركتو، فيتفاخر بيا، متناسيان فضؿ اهلل  الجنتيف،
الذم يمٌثؿ  نمكذجان  ،، كالثاني: صاحب صاحب الجنتيفكقدرتو عمى سحؽ ثركتو إذا شاء 

لنعـ، فيقابميا شكران لو عميو في كؿ ا لمرجؿ المؤمف، المعتز بإيمانو، ذاكران فضؿ اهلل 
(2). 

بيما عمى صاحبيما، فأصبحا  جماؿ البستانيف المذيف أنعـ اهلل  كيصؼ اهلل 
ْخ٪َةٍب ]كالجنتيف، فيقكؿ اهلل تعالى: 

َ
َظِؽ٧َِ٬ة َص٪ٍّتَّْيِ ٨ِْ٦ أ

َ
٤َْ٪ة ِل َٕ َساًل رٍُّص٤َّْيِ َص َواَْضِْب لَُ٭٥ ٦ٍّ

٤َْ٪ة ثَ  َٕ ٪َة٧َ٬ُة ثِ٪َْؼ٢ٍ وََص ْٛ َٛ أم: أٌف ىذيف البستانيف فييما الكثير مف  ؛[32]الكيؼ: [حْ٪َُ٭٧َة َزرْٓلً وََظ
الخيرات، فيو الكركـ المتنكعة مف العنب، كىذه الكركـ محاطةه بالنخيؿ، ليحمييا كيضفي 
لمبستانيف جماالن، كبيف ىذه الكركـ العديد مف الزركع، ككؿُّ ما مف شأنو أف يشرح الصدر، كيفيد 

ُز٤ََ٭ة َول٥َْ ]: جكدةى ىذيف البستانيف، فيقكؿ  اهلل  الناس، ثـ يصؼي 
ُ
َِكْذَة اْْلَ٪ٍّتَّْيِ آدَْخ أ

ْؿ٩َة ِػاَللَُ٭٧َة َجَ٭ًؿا ٥ِْ٤ ٦ِ٪٫ُْ َمحْبًة َوَٚضٍّ ْْ أم: أٌف كبل البستانيف أعطى الثمار التي  ؛[33]الكيؼ: [ َت
ي كسط طكاؿ السنيف، كف ر شيئه ، كلـ يينقٍص مف ىذه الثمايأكميا الناس كالعنب كالتمر كغيرىما

، ليزيدىما جماالن فكؽ جماليما، كيمٌدىما بما يحتاجاف إليو مف الماء كؿ ىذا الجماؿ يتشٌقؽ نيره 
عميو بو  دكف عناءو كتعب، فييكًثر ذلؾ مف عطائيما كخيراتيما، ىذا اإلضافة إلى ما أنعـ اهلل 

 .(3)كاف لو أمكاؿ :أم ؛[34ؼ: ]الكي [َواَكَن َْلُ َث٧َؿٌ ]مف الماؿ، قاؿ تعالى: 

 
                                           

 .54( انظر: لغة الحكار في القرآف، فكز نٌزاؿ، ص: 1)
 .2270/ 4( انظر: في ظبلؿ القرآف، قطب، ج2)
 .515-514/ 8( انظر: التفسير الكسيط، طنطاكم، ج 3)
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 ثانيان: مجادلة صاحب الجنتيف لصاحبو:
يبدأ بو  كجداؿه  كاره ثـ يحدث المقاء بيف الرجميف، في إحدل الجنتيف، ليككف بينيما ح

ًؿا]صاحب الجنتيف، قاؿ تعالى:  َٛ َـّ َج َٔ َ
َٟ ٦َةًًل َوأ ْزََثُ ٦ِ٪ْ

َ
٩َة أ

َ
ةَل لَِىةِظج٫ِِ و٬ََُٮ ُُيَةوُِرهُ خ َٞ َوَدَػ٢َ  * َذ

 َ ةل٥ٌِ جِلّ َّ ثًَؽاَص٪ٍّذ٫َُ و٬ََُٮ 
َ
ِ خ ْن دَبِيَؽ ٬َِؾه

َ
٨َّ أ ُّ ِك٫ِ َٝةَل ٦َة أَ ْٛ

[، كىنا يظمـ صاحب 35-34]الكيؼ: [
عمة، لدرجة استبعاد زكاؿ ىذه الجنتيف نفسو، بما يخطر ببالو مف االستعبلء بالغنى، كالغركر بالنٌ 

ا الحٌد فحسب، بؿ تمادل إلى حٌد إنكار قياـ النعـ، كلـ يصؿ ظممو لنفسو كغركره إلى ىذ
أكثر مف ذلؾ كأعظـ، ككأٌنو ضمف ذلؾ  الساعة، كأٌنو في حاؿ قياميا سيككف لو عند اهلل 

ِصَؽنٍّ َػْْيًا ٦ِّ٪َْ٭ة ]، قاؿ تعالى: عند اهلل 
َ
َح َٝةن٧ًَِح َو٣َه٨ِ رَّدِدتَّ إََِل َرّٕلِ ِل َٔ ة ٨َّ الكٍّ ُّ َو٦َة أَ

٤ًَجة َٞ  .(1)[36كيؼ: ]ال[٦ُ٪

 ثالثان: مكقؼ الرجؿ المؤمف مف صاحب الجنتيف:

أما الرجؿ المؤمف الفقير، الذم ال يمتمؾ ما عند صاحبو، فتنتفض عزة نفسو اإليمانية، 
التي ال تبالي بالماؿ كال النفر، كال تدارم الغنى كالبطر، كال تتمعثـ في الحٌؽ، كال تجامؿ 

َٝةَل َْلُ َوةِظج٫ُُ و٬ََُٮ ]قاؿ تعالى: عميو جدالو بقكلو لو:  األصحاب في األقكاؿ كاألفعاؿ، فيردٌ 
ٍح ُث٥ٍّ َقٮٍّاَك رَُصالً  َٛ ُْ َٟ ٨ِ٦ دَُؿاٍب ُث٥ٍّ ٨ِ٦ جَّ َٞ ِي َػ٤َ ؿَْت ثِةَّلٍّ َٛ َز

َ
[، كىك يذٌكره 37]الكيؼ:  [ُُيَةوُِرهُ أ

 ا الحاؿ ىك بقكلو ىذا، بمنشئو المييف، مف الماء كالطيف، كأٌف الذم أنشأه حتى أصبح بيذ
اهلل 

(2). 

ُ َرّٕلِ ]قاؿ تعالى: ثـ يعمف الرجؿ المؤمف مكقفو بكؿ صراحة، فيقكؿ لو:  ١َِ٣٪ٍّة ٬َُٮ اّللٍّ
َظًؽا

َ
َْشُِك ثَِؿّٕلِ أ

ُ
الذم  أم: إف كنت قد تجٌرأت بغركرؾ عمى الكفر باهلل  ؛[38الكيؼ: ] [َوًَل أ

ـٌ أرشده ، كأخخمقؾ، فإني ال أجرؤ عمى ذلؾ، فأنا مؤمفه بو  مص لو كحده بالعبادة كالطاعة، ث
َٟ ٤َُْٝخ ]إلى ما كاف مف المفترض أف يقكلو حيف دخكلو جنتو، قاؿ تعالى:  َولَْٮًَل إِذْ َدَػ٤َْخ َص٪ٍّذَ

 ِ ُ ًَل ُٝٮٍّةَ إًِلٍّ ثِةّللٍّ  و كاف مف األفضؿ لؾ لك شكرت اهلل أم: أنٌ  ؛(3)[39]الكيؼ: [ ٦َة َمةَء اّللٍّ
 بو عميؾ.عمى ما أنعـ 

                                           

 .8908-8906/ 14الخكاطر، الشعراكم، ج-( انظر: تفسير الشعراكم1)
 .2271-2270/ 4( انظر: في ظبلؿ القرآف، قطب، ج2)
 .519-518/ 8تفسير الكسيط، طنطاكم، ج( انظر: ال3)
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كيستطرد المؤمف في حكاره مع صاحب الجنتيف، ليكٌضح لو مسألة الغنى كالفقر قائبلن 
ا ]قاؿ تعالى: لو:  َٟ ٦َةًًل َوَودَلً ْ٪ِ٢ٍَّٝ ٦

َ
٩َة أ

َ
َٟ َويُؿِْق٢َ  *إِْن دََؿِن خ ن يُْؤتَِّيِ َػْْيًا ٨ِ٦ّ َص٪ٍّذِ

َ
َََٕس َرّٕلِ أ َذ

٧َةء ذَ  ٤َيَْ٭ة ُظْكجَة٩ًة ٨َِ٦ّ الكٍّ ةَٔ ًٞ ٤َجًة * ذُْىجَِط َوِٕيًؽا َز٣َ ََ َٓ َْلُ  ي ُِ ْٮًرا ٨َْ٤َٚ تَْكذَ َٗ ْو يُْىجَِط ٦َةؤ٬َُة 
َ
 [أ

أم: أٌف اهلل الذم أعطاؾ ما تستعمي بو عمٌي مف الماؿ كالكلد، قادره عمى  ؛[41 -39]الكيؼ: 
أف ييمؾ ما عندؾ حتى تصبح جنتؾ  أف يبٌدؿ الحاؿ، فيرزقني بخير مف ذلؾ، كيمكنو 

 .(1)دباء يعمكىا التراب، أك غارقةن في الماءج

 رابعان: عاقبة الغركر:

ـٌ يحدث ما تكٌقعو الرجؿ المؤمف، فتتحٌقؽ كممة اهلل  عمى القكـ الظالميف، إذ بالجنة  ث
بكؿ ما فييا مف الخيرات أحيط بيا، كشمميا الببلء كالخراب مف كؿ جانب، قاؿ تعالى: 

ْوجَ ]
َ
ِ َٚأ ٍَ ثِس٧ََؿِه ِظي

ُ
ٮُل يَةحَلْتَِِن ل٥َْ َوأ ُٞ ُؿوِمَ٭ة َويَ ُٔ َٜ ذِيَ٭ة َوِِهَ َػةوِيٌَح لََعَ  َٛ جْ

َ
ي٫ِْ لََعَ ٦َة خ ٍّٛ ٤ُِّت ٠َ َٞ َط ُح

َظًؽا
َ
َْشِْك ثَِؿّٕلِ أ

ُ
[، كيقؼ عمى أطبلليا، كىك بحالة الندـ الشديد، يقٌمب كفيو حسرةن 42]الكيؼ: [ أ

 .(2)جثة ىامدة ككمدان، عمى ما آلت إليو جنتو مف الخراب، فأصبحت

كلـ يجد أحدان يناصره كيقؼ إلى جانبو، كما كاف يفتخر كيتباىى، كما كاف ممتنعان بقٌكتو 
ا]منو، قاؿ تعالى:  عف انتقاـ اهلل  ِ َو٦َة ََكَن ٦ُ٪ْذَِْصً و٫َُ٩ ٨ِْ٦ ُدوِن اّللٍّ  [َول٥َْ دَُس٨ْ َْلُ ِٚبٌَح َح٪ُْْصُ

كالقدرة، فبل قكةن إال قكتو، كال نصران إال نصره، كثكابو بالكالية  "كيتفرد اهلل  ،(3)[43]الكيؼ: 
لممرء مف خير، فيك خيري ما يتبٌقى" ىك خير الثكاب، كما يبقى عنده 

، قاؿ تعالى: (4)
جًة] ْٞ ِ ٬َُٮ َػْْيٌ زََٮاثًة وََػْْيٌ ُخ ّٜ ِ اْْلَ َٟ الَْٮًَليَُح ّلِلٍّ ِ  .[44]الكيؼ: [ ٬ُ٪َةل

 خامسان: دركس كعبر:

 قصة صاحب الجنتيف العديد مف الدركس كالعبر، نستخمص بعضان منيا كاآلتي:كفي      

الجداؿ ال يككف إال بحٌؽ، كليس كما فعؿ صاحب الجنتيف، الذم اٌتخذ مف أسمكب الجداؿ  .1
مف أجؿ تذكيره بفضؿ  ؛عميو، كأٌما صاحبو فقد جادلو كسيمةن إلظيار غركره بما أنعـ اهلل 

 و مف النعـ.عميو، بما أنعـ عمي اهلل 
                                           

 .8919 -8917/ 14الخكاطر، الشعراكم، ج-( انظر: تفسير الشعراكم1)
 .623/ 8( انظر: التفسير القرآني لمقرآف، الخطيب، ج2)
 .1427/ 2( انظر: التفسير الكسيط، الزحيمي، ج3)
 .2271/ 4( في ظبلؿ القرآف، قطب، ج4)
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، كما حدث صفة الغركر صفةه مذمكمة، كيمكف أف تؤدم بصاحبيا إلى حد الشرؾ باهلل  .2
مع صاحب الجنتيف الذم أنكر ركنان مف أركاف اإليماف، كىك قياـ الساعة، فأصبح بذلؾ 

 كافران.

نما اإلعطاء كاإلنعاـ أيضان مف أكجو االبتبلء لمعب .3 اد، ليس االبتبلء في منع الرزؽ فحسب، كا 
عمى نعمو، مف خبلؿ تذٌكر الفقراء كالمساكيف، ال أف يغتٌر  فعمى المؤمف الغني شكر اهلل 

 .بمالو كينسى شكر اهلل 

، ليككف ينبغي لممؤمف إذا أعجبو شيء مف مالو أك كلده، أف يضيؼ النعمة إلى المنعـ  .4
َولَْٮًَل إِذْ َدَػ٤َْخ ]، كما قاؿ الرجؿ المؤمف، قاؿ تعالى: ، كتككف في حفظو شاكران هلل 

 ِ ُ ًَل ُٝٮٍّةَ إًِلٍّ ثِةّللٍّ َٟ ٤َُْٝخ ٦َة َمةَء اّللٍّ  [.39]الكيؼ: [َص٪ٍّذَ

لو حكمة  لك أراد ألعطانا الكثير، كلكنو  لنا، كالثقة في أٌنو  الرضا بما قسمو اهلل  .5
 في تقسيـ األرزاؽ عمى العباد.

، مف األساليب الدعكية المناسبة ب اهلل تذكير اإلنساف المغركر بأصمو، كترىيبو مف غض .6
 ليذه الفئة مف المدعكيف.

ْمَٮا٣ُُس٥ْ َوًَل ]، قاؿ تعالى: الماؿ كالكلد ال ينفعاف إف لـ يعينا عمى طاعة اهلل  .7
َ
َو٦َة أ

٢َ٧ِ َوةِْلًة َٔ ِٔ٪َْؽ٩َة ُز٣َْف إًِلٍّ ٨ْ٦َ آ٨َ٦َ َو ّؿِبُُس٥ْ  َٞ ْوًَلُدُز٥ْ ثِة٣ٍِِّت ُت
َ
 [.37]سبأ: [ أ

ليو المصير في النياية. ، فعنده ككف مف اهلل تالنصرة الحقيقية  .8  الثكاب، كا 

كبذلؾ يتبٌيف أٌف أسمكب الحكار مع اآلخريف مف األساليب الرائعة، التي يتكٌصؿ مف  الخَلصة:
، أكثر بكثير مف أساليب القكة كالزجر كالردع، بؿ كيمكف عف في الدعكة خبلليا لتحقيؽ النجاح

 ر كسب القمكب كالناس، لمدخكؿ في ديف اإلسبلـ.طريؽ الحكا
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 المبحث الثالث
 أسمكب القدكة الحسنة

 

 المطمب األكؿ
 نماذج في القدكة الحسنة أنبياء اهلل 
يشمؿ التأٌسي بكؿ مىٍف يصٌح االقتداء بو، كىك مف  عاـه  أسمكب القدكة الحسنة أسمكبه 

ذب الناس إلى اإلسبلـ، كامتثاؿ أكامره، ، كجاألساليب الميمة في تبميغ الدعكة إلى اهلل 
كاجتناب نكاىيو، فعندما يككف الداعية اإلسبلمي قدٌكة طيبة في أفعالو كصفاتو التي تتطابؽ مع 
أقكالو، فإٌف ذلؾ يؤدم النجذاب المدعكيف إليو، كتأثرىـ بو، ككـ مف معتنؽ لئلسبلـ جٌراء تأثره 

مجمكعةن مف النماذج الحٌية، التي  في ىذا المطمبكسنستعرض  ،(1)بالقدكة الحسنة مف المسمميف
 ، كاآلتي:مف المفترض االقتداء بيا، لتتحٌقؽ أىداؼ الدعكة إلى اهلل 

 لآلباء الصالحيف: قدكةه  أكالن: نكح 

ان إال كاستخدمو في عانى الكثير في دعكتو لقكمو، فمـ يدع كسيمة كال أسمكب نكح 
َٙ َق٪ٍَح إًِلٍّ َْمِْكَّي َٓل٦ًة]تعالى: ة طكيمة المدل، قاؿ دعكتو، في فتر  ْ٣

َ
]العنكبكت: [٤ََٚجَِر ذِي٭٥ِْ خ

٫ُ إًِلٍّ ٤َِٝي٢ٌ ][، كمع ذلؾ لـ يؤمف معو إال القميؿ، قاؿ تعالى: 14 َٕ [، كلك 41]ىكد: [َو٦َة آ٨َ٦َ ٦َ
ر لمدعاة يقتدل بو في الصب نمكذجه  تأممنا ىذه المٌدة مع عدد المستجيبيف، سنجد أٌف نكحان 

 .، ألٌف الدعاة كرثة األنبياء، في حمؿ مياـ الدعكة إلى اهلل عمى مشاؽ الدعكة إلى اهلل 

فنكا حياتيـ مف أجؿ تربيتيـ تربيةن صالحة، أقدكة لآلباء الصالحيف، الذيف  كنكحه 
 فاآلباء دعاة ألبنائيـ، كالدعكة تحتاج إلى صبر، ألٌف الدعكة ال تمقى االستجابة في كؿ األحياف،

َوِِهَ ََتْؿِي ]في ابنو، قاؿ تعالى:  فيمكف أف يبتمى اآلباء باألبناء العاقيف كما ابتمي نكح 
َٓ ا٣َْكَ  ٪َة َوًَل دَُس٨ ٦ٍّ َٕ ْٕـٍِل يَةُبَِنٍّ اْر٠َت ٦ٍّ جَةِل َو٩َةَدى ٩ُٮٌح ابْ٪٫َُ َواَكَن ِِف ٦َ  * ِٚؿِي٨ثِ٭٥ِْ ِِف َمْٮٍج ََكْْلِ

 ْٕ ْمؿِ اّلّلِ إًِلٍّ ٨٦َ رٍِّظ٥َ وََظةَل ثَحْ٪َُ٭٧َة َٝةَل َقآوِي إََِل َصج٢ٍَ َح
َ
ِى٧ُِِن ٨َِ٦ ال٧َْةء َٝةَل ًَل َٓلِو٥َ احْلَٮَْم ٨ِْ٦ أ

َْ٘ؿرِّي [، فعقكؽ األبناء ال ينجـ دائمان عف فساد الكالديف أك 43 -42]ىكد:  [ال٧َْْٮُج َََٚكَن ٨َِ٦ ال٧ُْ
 أنفسيـ، فييبتمكا بيـ. سكء تربيتيـ، بؿ يمكف أف يككف بسبب فساد األبناء

 
                                           

 .351/ 2المختصيف، ج ( انظر: نضرة النعيـ، عدد مف1)
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 في المفاصمة بينو كبيف قكمو: قدكةه  ثانيان: إبراىيـ 
نعـ القدكة في التبرؤ مف المشركيف، فأماـ إصرار قكمو عمى  لقد كاف إبراىيـ 

ظيار عداكتو ليـ، قاؿ تعالى:  الكفر، لـ يجد حبلن سكل اعتزاليـ كالتبرؤ منيـ، بؿ كمفاصمتيـ كا 
ْٕجُُؽوَْٝؽ ََك٩َْخ ٣َسُ ] ة َت ْٮمِ٭٥ِْ إ٩ٍِّة ثَُؿآُء ٦ِ٪ُْس٥ْ َوم٧ٍِّ َٞ ٫ُ إِذْ َٝةلُٮا ٣ِ َٕ ِي٨َ ٦َ ْقٮَةٌ َظَك٪ٌَح ِِف إِثَْؿا٬ِي٥َ َواَّلٍّ

ُ
َن ٥ْ أ

 ِ ثًَؽا َظِتٍّ دُْؤ٦ِ٪ُٮا ثِةّللٍّ
َ
ةُء خ ٌَ ْ٘ َؽاَوةُ َواْْلَ َٕ ْؿ٩َة ثُِس٥ْ َوبََؽا ثَحْ٪َ٪َة َوبَحْ٪َُس٥ُ ا٣ْ َٛ ِ َز  [... وَْظَؽهُ ٨ِْ٦ ُدوِن اّللٍّ

قدكةن في إعبلف براءتو مف المشركيف، كمما يعبدكنو مف  إٌف إبراىيـ  :أم ؛[4]الممتحنة: 
بقاء ىذه المفاصمة، كاالستمرار عمييا، طالما ىـ بقكا عمى ضبلليـ ككفرىـ، فإف دكف اهلل  ، كا 

أماـ أىؿ الكفر، آمنكا تزكؿ ىذه المفاصمة عمى الفكر، كىذا المكقؼ يجب أف يقفو المسممكف 
 .(1)حتى أماـ أقرب الناس

 في التضحية كالفداء كالطاعة: قدكةه  ثالثان: إسماعيؿ 
بقكلو تعالى:  ، كاف نعـ االبف البار بكالده، كقد كصفو اهلل كنبٌي اهلل إسماعيؿ 

ِؽ َواَكَن رَُقٮًلً ] ْٔ [، كالكفاء بالعيد 54]مريـ: [ ٩ٍّبِيًّةَواذ٠ُْْؿ ِِف ا١ِْ٣ذَةِب إِْق٧َةِخي٢َ إ٫ٍُّ٩ِ ََكَن َوةدَِق الَْٮ
، كىك مف صفات مف صفات كماؿ الديف عند صاحبو، كالنقض بو يعٌد مف الكبائر عند اهلل 

٤َُٕٮَن ]المنافقيف، قاؿ تعالى:  ْٛ ٮلُٮَن ٦َة ًَل َت ُٞ ِي٨َ آ٦َ٪ُٮا ل٥َِ َت َ٭ة اَّلٍّ حَّ
َ
ٮلُٮا  *يَةخ ُٞ ْن َت

َ
ِ أ ِٔ٪َْؽ اّللٍّ ذًة  ْٞ ٠ََُبَ ٦َ

٤َُٕٮنَ  ْٛ قدكةن في بر الكالديف، كاالمتثاؿ ألكامر اهلل  [، فكاف إسماعيؿ 3 -2]الصؼ: [٦َة ًَل َت
 حتى لك كٌمؼ ىذا األمر حياتو، كىذا ما فعمو ،ه بالرؤيا، التي تتمثؿ ك ، حينما أخبره أب

 في أف يذبحو بنفسو، فتمٌقى األمر بكٌؿ صدرو رحب.

 لعفاؼ كالتمٌسؾ بالفضيمة:في الطير كا قدكةه  رابعان: لكط 

، الذم عاش في مجتمع تعٌمو الفاحشة كالرذيمة، كيينبذ فيو مف كىذا نبٌي اهلل لكط 
كاف يريد العفاؼ كالفضيمة، فبقيى عمى درب الطير كالعفاؼ، محافظان عمى نفسو مف التأٌثر بيـ، 

ف القرية، قاؿ تعالى: بؿ كال زاؿ يدعكىـ لمطيارة، حتى حكمكا عميو لطيارتو كعٌفتو بالنفي م
ُؿون] ٭ٍّ َُ ٩َةٌس َحذَ

ُ
ْػؿُِصٮ٥٬ُ ٨ِ٦ّ َْٝؿيَذُِس٥ْ إِجٍُّ٭٥ْ خ

َ
ْ أ ن َٝةلُٮا

َ
]األعراؼ:  [َو٦َة ََكَن َصَٮاَب َٝٮ٫ِ٦ِْ إًِلٍّ أ

٫َُ٤٬ْ ]، قاؿ تعالى: [، فمـ يتراجع عف دعكتو، حتى استحٌؽ القكـ غضب اهلل 82
َ
جْنَيْ٪َةهُ َوأ

َ
َٚد

د٫َُ 
َ
ةثِؿِي٨َ  إًِلٍّ اْمَؿخ َ٘ َٙ ََكَن َٓلِٝجَُح  *ََك٩َْخ ٨َِ٦ ا٣ْ ْؿ ٠َيْ ُْ ًؿا َٚةجْ َُ ٤َيْ٭٥ِْ ٦َ َٔ ْؿ٩َة  َُ ٦ْ

َ
َوأ

                                           

 .369-366/ 1( انظر: القصص القرآني، الخالدم، ج1)
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قدكةن لممؤمنيف الطاىريف، ميما  [، كبذلؾ يككف لكط 84 -83]األعراؼ: [ال٧ُْْضؿ٦ِِّيَ 
 في طيره، كمحاربتو لمرذيمة. انتشرت الفتف كالفكاحش، عازميف البقاء عمى عيد لكطو 

 في التسامح كالعفة كتحقيؽ العدؿ في الحكـ: قدكةه  خامسان: يكسؼ 

قدكة في التسامح، فبعد كؿ ما فعمو بو أخكتو، يسامحيـ ككأف لـ يفعمكا بو  كيكسؼ 
اِّمِّيَ ]شيئان، فيقكؿ ليـ:  رَْظ٥ُ الؿٍّ

َ
ُ ٣َُس٥ْ و٬ََُٮ أ ُِْ٘ٛؿ اّللٍّ ٤َيُْس٥ُ احْلَٮَْم َح َٔ يكسؼ: ] [َٝةَل ًَل َتَْثِيَت 

قدكة في اإلعراض عف الحراـ، حتى لك كٌمؼ ذلؾ العقكبة، فحينما رأل  ككذلؾ كاف  [.92
صرارىف عمى الفاحشة، كىدٌ  السجف، دتو امرأة العزيز بالسجف، آثر دخكؿ تحالؼ النساء عميو، كا 

اهلل كتحٌمؿ الظمـ، عمى الكقكع في الفاحشة، فكاف نعـ القدكة في الطيارة كالعفاؼ، كالخشية مف 
 :ْوُت ]، قاؿ تعالى

َ
ٮ٩َِِن إحَِل٫ِْ ِإَوًلٍّ دَْْصِْف َخِّنِ ٠َيَْؽ٨٬ٍُّ أ ُٔ ة يَْؽ َظتَّ إََِلٍّ م٧ٍِّ

َ
ْض٨ُ أ َٝةَل رَّبِ الّكِ

ُز٨ْ ٦ِّ 
َ
 [.33]يكسؼ: [٨َ اْْلَة٤ِ٬ِّيَ إحَِلْ٭٨ٍِّ َوأ

 في الصبر عمى البَلء: قدكةه  سادسان: أيكب 

ؿ، في الصبر عمى الببلء، فبالرغـ مما أصابو النبي الذم يضرب بو المث أيكب 
مف الببلء، سكاء في الجسد أك األكالد أك غيرىا مف االبتبلءات، لـ يتراجع عف دينو، بؿ صبر 

دعاه بكؿ أدب ككقار، قاؿ تعالى:  كاحتسب، حتى أنو لـ يستعجؿ بالدعاء، كعندما دعا اهلل 
ّّنِ َمكٍّ ]

َ
يَّٮَب إِذْ ٩َةَدى َرب٫ٍُّ خ

َ
اِّمِّيَ َوخ رَْظ٥ُ الؿٍّ

َ
٩َْخ أ

َ
َّ َوخ [، فكانت نتيجة صبره 83]األنبياء:  [ِِنَ الُضَّ

َ٪ة ٦َة ث٫ِِ ٨ِْ٦ ]عف كؿ ما أصابو مف الببلء، قاؿ تعالى:  أف عٌكضو اهلل  ْٛ َٚةْقذََضجَْ٪ة َْلُ ١َََٚن
ِٔ٪ِْؽ٩َة وَ  ُ٭٥ْ رَّْمًَح ٨ِْ٦  َٕ ٫َُ٤٬ْ َو٦ِس٤َُْ٭٥ْ ٦َ

َ
ٍ َوآدَحْ٪َةهُ أ ةثِِؽي٨َ َُضّ َٕ ْ [، فكاف أيكب 84]األنبياء: [ ذ٠َِْؿى ل٤ِ

 .مثاالن لممؤمنيف يقتدل بو في الصبر كاالحتساب 

 :في الثقة بنصر اهلل  قدكةه  سابعان: مكسى 
قدكة في الصبر عمى المدعكيف، كخصكصان أٌنو مبتمىن بقكـو ال يفمحكف إال  كمكسى 

 مف رحـ اهلل منيـ، فاستحٌؽ بصبره عمييـ أف الٌ بالجداؿ كالعصياف، كالشرؾ عمى أىكف سبب، إ
 يككف مف أكلي العـز مف الرسؿ.

حينما كاف في أشد المكاقؼ في حياتو، حيث بو مف خبلليا،  لدكمف مكاقؼ التي يقت
كىك  ، فالتجأ إلى اهلل  أف يستعيف باهلل العدٌك مف خمفو، كالبحر مف أمامو، فمـ يجد إالٌ 

يـ سيككنكف مف اليالكيف، فرٌد عمييـ كا أنٌ ثقة الغالبية قد اىتزت، فظنٌ  كاثؽ بصره، في حيف أفٌ 



175 

ْوَعةُب ُمٮَِس إ٩ٍِّة ل٧َُْؽَرُكٮَن ]، قاؿ تعالى: رٌد الكاثؽ بنصر اهلل 
َ
ةِن َٝةَل أ َٕ ة دََؿاَءى اْْل٧َْ ٍّ٧َ٤َٚ* 

 [.62 -61]الشعراء: [َٝةَل ّلََكٍّ إِنٍّ ٦َِِعَ َرّٕلِ َقيَْ٭ِؽي٨ِ 

أف يككف حاؿ المؤمنيف في كؿ بقاع األرض، كنحف كفمسطينييف مبتميف كىكذا يجب 
د، كلكف رغـ ف بتكالب بعض المسمميف لؤلسؼ الشديك أخبث الناس عمى كجو األرض، كمبتمب

كثقة  معنا، كثقتنا بو  ، كلف ينالكا منا ما داـ اهلل ف بإذف اهلل ك ذلؾ كٌمو فنحف منصكر 
 بو. مكسى 

 في العبادة: كةه قد ثامنان: داككد 
إ٩ٍِّة ]ما آتاه مف نعـ الدنيا، كالممؾ، قاؿ تعالى:  قد آتاه اهلل  كنبي اهلل داككد 

اِق  َْشَ َِٕشِّ َواإْلِ ٫ُ يَُكّجِْع٨َ ثِة٣ْ َٕ جَةَل ٦َ ْؿ٩َة اْْلِ اٌب  *َقؼٍّ وٍّ
َ
ْْيَ ََمُْنٮَرةً ُكٌّ َْلُ أ ٍُّ وََمَؽد٩َْة ُم٫ُ١َْ٤  *َوا٣

ةبِ َوآدَحْ٪َةهُ اْْل١ِْ  َُ مف متاع  [، كبالرغـ مف كؿ ما آتاه اهلل 20 -18]ص:  [٧ََح َوَْٚى٢َ اْْلِ
، فكانت صبلتو أحب الصبلة إلى اهلل كؿ ىذا المتاع لـ يشغمو عف طاعة اهلل   أفٌ الدنيا إالٌ 

 ككاف صيامو أحب الصياـ إلى اهلل ، ٌبي ، كما كرد عف الن  ٌو قاؿ: }أىحىبُّ الصَّبلىًة ًإلىىأن 
دى  بلىةي دىاكي يىقيكـي ثيميثىوي، المًَّو صى ـي ًنٍصؼى المٍَّيًؿ كى كىافى يىنىا دى، كى ـي دىاكي يىاـً ًإلىى المًَّو ًصيىا ، كىأىحىبُّ الصّْ

ييٍفًطري يىٍكمنا{ كـي يىٍكمنا، كى يىصي ـي سيديسىوي، كى يىنىا كى
في عدـ التفريط بحٌؽ  وقتدل بيي  ، فيككف بذلؾ نمكذجان (1)

 فرضو كسٌنو عمى العباد بحجة االنشغاؿ في الدنيا. فيما اهلل 

 في الشكر: قدكةه  تاسعان: سميماف 
ربو  عمى نعمو، فقد دعا سميماف  قدكةن، في شكر اهلل  كلنا في سميماف 

٩َخ الْٮَ ]قائبلن: 
َ
َٟ أ ِْٕؽي إ٩ٍِّ َظٍؽ ٨ِْ٦ّ َب

َ
ِْْٗٛؿ َِل و٬ََْت َِل ُم٤ًَْك ًلٍّ يَججَِِغ ِل ةبَٝةَل رَّبِ ا [، 35]ص:  [٬ٍّ

قد سٌخر  لو، فأعطاه كأنعـ عميو بما لـ ينعـ بو عمى غيره، حتى أٌنو  فاستجاب اهلل 
َوةَب ]الرياح كالجف لخدمتو، قاؿ تعالى: 

َ
ِ رَُػةًء َظيُْر أ ْمؿِه

َ
ْؿ٩َة َْلُ الّؿِيَط ََتْؿِي ثِأ  *ََٚكؼٍّ

ٮٍّاٍص  َٗ ََِّي ُكٍّ َب٪ٍّةٍء َو َية ةدِ  َوآَػؿِي٨َ  *َوالنٍّ َٛ ْو
َ
جَِّي ِِف اِْل ؿٍّ َٞ [، فقابؿ ىذه النعـ 38 -36]ص:  [٦ُ

َٟ ا٣ٍِِّت ]: ، قاؿ تعالى عمى لساف سميماف بشكر اهلل  ٧َْٕذَ ِ ْم١َُؿ ٩
َ
ْن أ

َ
ِِْٔن أ ْوزِ

َ
َوَٝةَل رَّبِ أ

دِْػ٤ِِْن ثِؿَّْمَ 
َ
ةهُ َوأ ًَ ْخ٢َ٧َ َوةِْلًة دَْؿ

َ
ْن أ

َ
يٍّ َوأ ٍّ َولََعَ َوادِلَ ٧َْخ لََعَ َٕ جْ

َ
ةِْلِّيَ خ َِٔجةدَِك الىٍّ َٟ ِِف  ]النمؿ:  [ذِ

                                           

 .1131 رقـ الحديث :50/ 2باب مف ناـ عند السحر، /، التيٌجد، البخارمالبخارمصحيح ( 1)
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، فمك ، كهلل حكمة في غنى سميماف ، كىكذا يجب أف يككف حاؿ األغنياء بنعـ اهلل [19
 ما كجد المؤمف الغني أحدان مف األنبياء يقتدم بو.كاف جميع األنبياء فقراء، 

 في الصبر عمى الحرماف مف الذرية: قدكةه  عاشران: زكريا 
َحَ٭ُت ل٨ْ٧َِ يََنةُء ]: كذلؾ ألنو  ؛ـر المؤمف مف الذرية لحكمة يعمميا اهلل قد يح

٠ُٮَر  ٤ِي٥ٌ َِٝؽيؿٌ  *إ٩َِةزًة َويََ٭ُت ل٨ْ٧َِ يََنةُء اَّلَّ َٔ ِٞي٧ًة إ٫ٍُّ٩ِ  َٔ ٢ُ ٨ْ٦َ يََنةُء  َٕ وُِّصُ٭٥ْ ذ٠َُْؿا٩ًة ِإَو٩َةزًة َويَْض ـَ ْو يُ
َ
 [أ

و يجد القدكة كاألسكة في ذلؾ، نبي اهلل زكريا الذرية فإنٌ  [، فمف أراد أف يطمب51 -49]الشكرل: 
 قاؿ تعالى عمى لساف زكريا ، :[ ُٓ َٟ َق٧ِي يِّجًَح إ٩ٍِّ ََ َٟ ذُّرِيًٍّح  ْ ٩ َٝةَل رَّبِ ٬َْت َِل ٨ِْ٦ دَلُ

َٓلءِ  كاف عند حسف ظنو، كميما كصؿ حد العجز عند الزكجيف  [، كاهلل 38]آؿ عمراف:  [ادلَّ
 كقدرتو مكجكد. ف األمؿ بفضؿ اهلل أك أحدىما فإ

ٌف زكريا   ألٌف الذرية الفاسدة ال  ؛لكلد فحسب، بؿ طمب الذرية الطيبةلـ يطمب ا كا 
 ، كلنككف عمى يقيف بأٌف اهلل الكافر، كالغبلـ الذم قتمو الخضر  خير فييا كابف نكح 

ف مف الذرية خيره مف أف لو حكمة في ذلؾ، كالحرما  أراد حرماف أحد مف الذرية، فإفٌ  إذا
 يرزؽ المرء بذرية فاسدة.

فإٌنو في كٌؿ  كالنماذج المذككرة عمى سبيؿ المثاؿ، ال عمى سبيؿ الحصر، الخَلصة:
، يككف لنا فيو أسكة كقدكة، كعالـ اليـك ئو، تحٌدث عف نبٌي مف أنبيامكضعو في كتاب اهلل 
 إليو، كال إالٌ  زلزاالن شديدان، كال ممجأ مف اهلل المؤمنكف فيو، كزلزلكا  يى مً يمكج بالفتف، كقد ابتي 

، كأٌكؿ طريؽ اليداية: كممة التقكل التي  أف نعكد إلى اهلل  إليو، كليس أمامنا إالٌ مفر منو إالٌ 
ٌف قدكتنا ليست في شرؽ أك غرب،  نحف أحؽ بيا كأىميا، كأف نقتفي أثر األنبياء كالمرسميف، كا 

ٌنما في كحيو أنزلو اهلل   ، كقد فرض عمينا االقتداء بيـ.كا 
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 المطمب الثاني
 نمكذجه في القدكة الحسنة النبي محمد 

إذا كاف لكؿّْ أٌمةو رسكؿه تقتدم بو في جميع شؤكنيا، كلكٌؿ فردو شخصيةه تككف مثمو 
ف نممؾ أفضؿى كأعظـى قدكة، إنو سيّْد كلد آدـ، يدكتو في ىذه الحياة، فنحف المسمماألعمى كق
ْؽ ََكَن ]ألنبياء المرسميف، كىك القدكةي العمميةي، كاأليسكةي الحسنةي لممؤمنيف، قاؿ تعالى: كأفضؿ ا َٞ َ٣

َ ٠َسًِْيا َ َواحْلَٮَْم اآلِػَؿ َوذ٠َََؿ اّللٍّ ْقٮَةٌ َظَك٪ٌَح ل٨٧َِّ ََكَن يَؿُْصٮ اّللٍّ
ُ
ِ أ  [.21]األحزاب:[٣َُس٥ْ ِِف رَُقٮِل اّللٍّ

النمكذج العممي، لمحاكلة االرتقاء بالدعكة  دُّ عى رب، تي بما فييا مف تجا كحياة النبي 
، لذا أردت التحٌدث في مطمبو مستقؿ، عف بعض مكاطف (1)اإلسبلمية، ليراىا الناس كيتأٌثركا بيا

 ، كىي كاآلتي:القدكة في سيرة النبي 

ميؽ: قدكةه  أكالن: النبي   في حسف الخي
مقان، كأكرميـ كاف النَّبي  مقو  ، كأتقاىـ، قاؿ اهلل أحسف النَّاس خي مادحان ككاصفان خي

 :[ ٍيم ِْ َٔ  ٍٜ
ََِٕل ُػ٤ُ َ٣ َٟ نؾ  ؛[4]القمـ:  [ِإَو٩ٍّ لعمى ديفو   -يا الرسكؿ الكريـأيٌ  -أم: "كا 

 .(2)عظيـ، كعمى خمؽو كريـ، كعمى سمكؾو قكيـ، في كؿ ما تأتيو كما تتركو مف أقكاؿ كأفعاؿ"

ميؽ النبي ، عكعندما سئمت أـ المؤمنيف عائشة  ، (3)، قالت: }كاف خمقو القرآف{ف خي
، في القرآف الكريـ مف أكامر كنكاهو يسير عمى درب االستقامة، بما  كىذا يعني أٌف النبي 

بالتخٌمؽ بكؿ ما مدحو القرآف الكريـ كأثنى عميو، كاجتناب كؿ ما نيى عنو القرآف الكريـ كذمو، 
 حسنة في أقكالو كأفعالو.القدكة ال كبيذه االستقامة يككف النبي 

 في العبادة: قدكةه  ثانيان: النبٌي 
، مف صبلة كصياـ، كذكر كتسبيح كغيرىا مف العبادات، سنجد لك تأٌمنا عبادة النبي 

 .قد ضرب ألمتو المثؿ األعمى في العبادة، كاالتٌباع ألمر اهلل  مف خبلليا أنو 

                                           

 .3617/ 6( انظر: في ظبلؿ القرآف، قطب، ج1)
 .41/ 15( التفسير الكسيط، طنطاكم، ج2)
، كىك حديث صحيح عمى 25302رقـ الحديث :183/ 42سند النساء، م أحمد بف حنبؿ، أحمد،مسند ( 3)

 شرط الشيخيف.
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ؿ قانت اه مف طكؿ القياـ، كىك متبتٌ يقكـ مف الميؿ حتى تتكـر قدم كقد كاف النبي 
يقكـ مف الميؿ  قالت: كاف النبي  -رضي اهلل عنيا-، فعف عائشة قائـ باؾو بيف يدم اهلل 

حتى تتفطر قدماه، فقمت لو: لـ تصنع ىذا، يا رسكؿ اهلل، كقد غفر لؾ ما تقدـ مف ذنبؾ كما 
تأخر؟ قاؿ: أفبل أككف عبدنا شككرنا{
بالفرض،  ال يتعامؿ مع اهلل  و نٌ ، كىذا يدٌؿ عمى أ(1)

نٌ   .، كىذه قمة العبكدية هلل ما بالحمد كالشكر هلل كا 

أف  يفطر مف الشير حتى نظفٌ  قاؿ: }كاف رسكؿ اهلل  -رضي اهلل عنو-كعف أنسو 
 ان ال تشاء أف تراه مف الميؿ ميصميٌ أف ال يفطر منو شيئنا؛ ككاف  ال يصكـ منو، كيصكـ حتى نظفٌ 

و، كال نائمنا إال رأيتو{إال رأيت
فتظير  اـ كالصبلة، فكيؼ بباقي األعماؿ؟، كىذا عمى سبيؿ الصي(2)

صفة العبد الذم ال يكٌؿ كال يفتر عف العبادة، مف قياـ، أك تبلكة لمقرآف، أك ذكر، أك تسبيح، أك 
 صياـ، أك غير ذلؾ.

 في المشكرة كالمشاركة في العمؿ: قدكةه  ثالثان: النبي 
ىذا  ، مع العمـ أفٌ فر الخندؽ مف اقتراح الصحابي الجميؿ سمماف الفارسٌي لقد كاف ح

في حفره، كقٌسمو بيف المياجريف كاألنصار،  األمر لـ يكف معيكدان عندىـ، فشرع النبي 
عمى  ، كلـ يقتصر النبي ، كرسكلو فاجتيدكا جميعان في العمؿ، متنافسيف إلرضاء اهلل 

و كاف ينقؿ التراب عمى عاتقو، كيكابد معيـ نٌ إبنفسو معيـ، حيث  ارؾتقسيـ العمؿ بينيـ، بؿ ش
ٍندىؽى ، أنٌ الٌنصب كالجكع، كقد كرد عف البراء بف عازب  و قاؿ: }لىمَّا كىافى يىٍكـي األىٍحزىاًب، كىخى

مَّـى -رىسيكؿي المًَّو  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ٍندىؽً -صى تَّى كىارىل عىنّْي الغيبىاري ًجٍمدىةى ، رىأىٍيتيوي يىٍنقيؿي ًمٍف تيرىاًب الخى ، حى
 .(4()3)بىٍطًنًو...{

يطبؽ العمؿ الجماعي، كيشاكر المسمميف في اقتراح اآلراء،  كىذا يدٌؿ عمى أٌف النبي 
القدكة، في تطبيؽ مبدأ الشكرل، كما أمره اهلل  نعـ كتطبيؽ ما يككف مناسبان منيا، فكاف النبي 

ْمؿِ وََمةوِ ]تعالى في قكلو: 
َ
 .[159]آؿ عمراف: [ر٥ْ٬ُْ ِِف اِْل

 
                                           

 :135/ 6[، 2]الفتح: [ليغفر لؾ اهلل ما تقٌدـ مف ذنبؾ..]باب /، تفسير القرآف، البخارمالبخارمصحيح ( 1)

 .4837 رقـ الحديث
 .1141 : رقـ الحديث52/ 2الميؿ،  قياـ النبي  التيٌجد صحيح البخارم، البخارم، (2)
 .4106 رقـ الحديث :110/ 5غزكة الخندؽ كىي األحزاب، /المغازم صحيح البخارم، البخارم، (3)
 .309-308: ص ( انظر: حدائؽ األنكار كمطالع األسرار، الحضرمي، ص4)
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 في استيعاب أصحابو بالتطبيؽ العممي: قدكةه  رابعان: النبي 
كأصحابو عف البيت الحراـ، حيف أرادكا العمرة عاـ  لما صدَّ المشرككف النبي 

رضكاف اهلل -الحديبية، كبعد إبراـ الصمح مع قريش، كاف كقع ذلؾ عظيمنا عمى الصحابة 
بنحر ما معيـ مف اليىٍدم، لييًحمُّكا مف إحراميـ، ترٌددكا مع شدًة  فمما أمرىـ النبي ، -عمييـ

مىمىة ، كىنا يتجمٌ حرصيـ عمى طاعتو  ُـّ سى رضي -ى األثري العظيـ لمقدكة العممية، إذ أشارت أ
كف ألف صحابتو سيقتد ك أكالن فينحر كيحمؽ شعره عمميان؛أف يقـك ى عمى رسكؿ اهلل  -اهلل عنيا

: ، أنٌ بو عند ذلؾ ال محالة، كما كرد عف النبي  كا كىاٍحًمقيكا" قىاؿى ري ، اٍنحى و قاـ فقاؿ: }يىا أىيُّيىا النَّاسي
عى  ، فىرىجى ؿه ـى رىجي ا قىا تَّى عىادى ًبًمٍثًميىا، فىمى ، حى ؿه ـى رىجي ا قىا ادى ًبًمٍثًميىا، فىمى : ثيَـّ عى ده، قىاؿى ـى أىحى ا قىا  رىسيكؿي اهلًل فىمى

  ٍمىييـ مىمىةى، مىا شىٍأفي النَّاًس؟" قىالىٍت: يىا رىسيكؿى اهلًل، قىٍد دىخى : "يىا أيَـّ سى مىمىةى، فىقىاؿى مىى أيْـّ سى ؿى عى  مىا فىدىخى
ٍرهي كىاٍحًمٍؽ، فىمىٍك قى  ٍيثي كىافى فىاٍنحى ـٍ ًإٍنسىاننا، كىاٍعًمٍد ًإلىى ىىٍدًيؾى حى ، فىبلى تيكىمّْمىفَّ ًمٍنيي ٍد فىعىٍمتى ذىًلؾى قىٍد رىأىٍيتى

رىجى رىسيكؿي اهلًل  ، فىخى ـى  فىعىؿى النَّاسي ذىًلؾى مىؽى، فىقىا ، فىحى مىسى رىهي، ثيَـّ جى تَّى أىتىى ىىٍديىوي فىنىحى دنا حى ـي أىحى الى ييكىمّْ
}.. يىٍحًمقيكفى كفى كى ري  .(1)النَّاسي يىٍنحى

باالستجابة ألكامره،  كبالفعؿ كاف قيامو بالنحر كالحمؽ، أفضؿ طريقة إلقناع الصحابة
 قدكةو في استيعاب أصحابو بالتطبيؽ العممي. خيرى  كبذلؾ يككف النبٌي 

 في التعامؿ مع خادمو: قدكةه  خامسان: النبي 
ديننا اإلسبلمي أمرنا بحسف التعامؿ مع العامؿ كالخادـ، كجعؿ ذلؾ عبلمة عمى حسف 

بو، كالمتعامميف معو بأدب كلطؼ، الخمؽ، كمف الكاجب عمى كؿ مسمـ التعامؿ مع المحيطيف 
و قاؿ ألبي ذر ، أنٌ ، كالصحابة مف بعده، كقد كرد عف النبي كخيري قدكةو لنا في ذلؾ رسكلنا 

 عىمىييـي المَّوي ، جى ـٍ ليكي كى ـٍ خى اًىًميَّةه، ًإٍخكىانيكي ؤه ًفيؾى جى ، تىٍحتى أىيٍ : }يىا أىبىا ذىرٍّ أىعىيٍَّرتىوي ًبأيمًّْو؟ ًإنَّؾى اٍمري ـٍ ًديكي
ا  ـٍ مى ، كىالى تيكىمّْفيكىي ٍلييٍمًبٍسوي ًممَّا يىٍمبىسي ، كى كهي تىٍحتى يىًدًه، فىٍمييٍطًعٍموي ًممَّا يىٍأكيؿي ، فىًإٍف فىمىٍف كىافى أىخي ـٍ يىٍغًمبييي

} ـٍ ـٍ فىأىًعينيكىي كىمٍَّفتيميكىي
بؿ  أٌف مف يعمؿ عمى إنجاز أعمالنا، ال يقٌؿ عٌنا إنسانيةن ككرامة، :أم ؛(2)

 ىـ إخكاننا، لذلؾ ال يجكز إىانتيـ، أك االنتقاص مف قدرىـ، أك ىدر حقكقيـ.

ا ًلي ًبالسٍَّكًط، فىسىًمٍعتي  كقد ركم عف أبي مسعكد البدرٌم  من أٌنو قاؿ: }كيٍنتي أىٍضًربي غيبلى
ٍكتى ًمفى اٍلغى  ـٍ أىٍفيىـً الصَّ {، فىمى ، أىبىا مىٍسعيكدو ـٍ ٍمًفي، }اٍعمى ٍكتنا ًمٍف خى : فىمىمَّا دىنىا ًمنّْي ًإذىا ىيكى صى ًب، قىاؿى ضى

: فىأىٍلقىٍيتي السٍَّكطى ًمٍف رىسيكؿي اهلًل  {، قىاؿى ، أىبىا مىٍسعيكدو ـٍ ، اٍعمى ، أىبىا مىٍسعيكدو ـٍ : }اٍعمى ، فىًإذىا ىيكى يىقيكؿي
                                           

 ]حديث حسف[. .18910رقـ الحديث :220/ 31الككفييف، بف حنبؿ، مسند حديث أحمد  مسند أحمد،( 1)
 .30رقـ الحديث :15/ 1المعاصي مف أمر الجاىمية..، /رم، البخارم، األيمافصحيح البخا (2)
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مىٍيؾى ًمٍنؾى عى  ، أىفَّ اهللى أىٍقدىري عى ، أىبىا مىٍسعيكدو ـٍ : }اٍعمى : الى أىٍضًربي يىًدم، فىقىاؿى : فىقيٍمتي {، قىاؿى ـً مىى ىىذىا اٍلغيبلى
ٍمميككنا بىٍعدىهي أىبىدنا..{ مى
 ، كفي ىذا الحديث تحذير مف سكء التعامؿ مع العامؿ.(1)

لـ يأمرنا بحسف التعامؿ بالقكؿ فحسب، بؿ بطريقةو عممية، يقكؿ أنس بف  كالنبي 
قاؿ لشيء صنعتو: لـ  لي: أٌؼ قط كالعشر سنيف، فكاهلل ما قاؿ  : }خدمت النبي مالؾ 

بيذا التعامؿ، قدكةن كمثبلن في كفالتو  فكاف رسكؿ اهلل ، (2)كىبل صنعت كذا ككذا{ صنعت كذا؟
، كتطبيؽ كصاياه كتكجيياتو، في كفالة ، كما أحكجنا إلى االقتداء بو حقكؽ العامميف الخدـ

 حقكقيـ، كاالعتراؼ بفضميـ.

: }مىٍف أراد خيرى اآلخرة، كحكمة الدنيا، كعدؿ السيرة، أقكؿ كما قاؿ ا الخَلصة: بف حزـو
، كاالحتكاء عمى محاسف األخبلؽ كميا، كاستحقاؽ الفضائؿ بأسرىا، فميقتًد بمحمد رسكؿ اهلل 

 ألٌنو خير قدكةو عمى كجو األرض. ؛(3)كليستعمؿ أخبلقو، كسيره ما أمكنو{

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 .1659 رقـ الحديث :1280/ 3صحبة المماليؾ ككفارة مف لطـ عبده، /األيماف، مسمـ، مسمـ صحيح( 1)
]حديث  .13373 رقـ الحديث :77/ 21، مسند المكثريف مف الصحابة، ، أحمد بف حنبؿأحمد مسند( 2)

 صحيح[
، ج( ر 3) ، ابف حـز  .345/ 1سائؿ ابف حـز
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 المبحث الرابع
 الدعكةج في درٌ أسمكب التٌ 

 المطمب األكؿ
 التدرج في مراحؿ الدعكة إلى اهلل 

 
 :أكالن: مراحؿ الدعكة إلى اهلل 

 :(1)، بأربعة مراحؿيمٌر كٌؿ داعو إلى اهلل 

أكاف ، سكاء كىي المرحمة التي يدعك فييا الداعية إلى اهلل  المرحمة األكلى: مرحمة الدعكة:
و كمالو، ككقتو، كشيكاتو، كأىمو، كبمده، قاؿ تعالى: يان في سبيؿ ذلؾ بنفسأك غيره، مضحٌ  ان نبي
و٣َ ]

ُ
َٟ لَُ٭٥ُ اْْلَْْيَاُت َوأ ِ و٣َه

ُ
ِك٭٥ِْ َوأ ُٛ جْ

َ
ْمَٮالِ٭٥ِْ َوخ

َ
٫ُ َصة٬َُؽوا ثِأ َٕ ِي٨َ آ٦َ٪ُٮا ٦َ َٟ ٥ُ٬ُ ٣َِس٨ِ الؿٍُّقٮُل َواَّلٍّ ِ ه

٤ُِعٮَن  ْٛ ُ لَُ٭٥ْ َص٪ٍّةٍت ََتْؿِي ٨ِْ٦ َُتْذِ٭َ  *ال٧ُْ ؽٍّ اّللٍّ َٔ َ
ي٥ُ أ ِْ َٕ ْٮُز ا٣ْ َٛ َٟ ا٣ْ ِ جَْ٭ةُر َػةدِلِي٨َ ذِيَ٭ة ذَل

َ
]التكبة: [ ة اِْل

ِي٨َ َصة٬َُؽوا ذِي٪َة جَلَْ٭ِؽَح٪ٍُّ٭٥ْ ُقج٤َُ٪َة][، كقاؿ تعالى: 88-89  [.69]العنكبكت:  [...َواَّلٍّ

كفي ىذه  ،ىذه المرحمة التي تترٌتب عمى اإليماف باهلل  المرحمة الثانية: مرحمة التربية:
لييمتحف صبره كصدقو، كينشأ عنده االستعداد لتحٌمؿ الشدائد، كرحمة  ؛مرحمة ييبتمى الداعيةال

الخمؽ، كالتسميـ الكامؿ لمحٌؽ، فييبتمى بالخير كالشر، كالغنى كالفقر، كاألمف كالخكؼ، قاؿ تعالى: 
ذَ٪ُٮ] ْٛ ٮلُٮا آ٦َ٪ٍّة و٥ْ٬َُ ًَل ُح ُٞ ْن َح

َ
ُكٮا أ ْن ُحَْتَ

َ
َظِكَت اجلٍّةُس أ

َ
٨٧ََ٤ٍّْٕ  *َن أ ِي٨َ ٨ِْ٦ َرج٤ِْ٭٥ِْ ٤ََٚيَ ْؽ َذذَ٪ٍّة اَّلٍّ َٞ َو٣َ

٨٧ََ٤ٍّْٕ ا٣ََْكذِبِّيَ  ِي٨َ َوَؽُٝٮا َوحَلَ ُ اَّلٍّ ٍء ٨َِ٦ ][، كقاؿ تعالى: 3-2]العنكبكت:  [اّللٍّ َوجَلَج٤َُْٮ٩ٍُّس٥ْ بَِشْ
ٍْٞه ٦ِّ  ِف َواثلٍّ اْْلَٮِْف َواْْلُٮِع َوَج ُٛ جْ

َ
ْمَٮاِل َواِْل

َ
ةثِؿِي٨َ ٨َ اِْل ِ الىٍّ ٤َيْ٭٥ِْ َو٤ََٮاٌت  ...٧ََؿاِت َوبَّْشِ َٔ  َٟ ِ و٣َه

ُ
أ

َٟ ٥ُ٬ُ ال٧ُْْ٭ذَُؽونَ  ِ و٣َه
ُ
 [.157-155]البقرة:  [٨ِْ٦ َرّبِ٭٥ِْ َورَّْمٌَح َوأ

كىذه المرحمة نتيجة الصبر عمى االبتبلء، بأف يؤٌيد اهلل  المرحمة الثالثة: مرحمة ظيكر النصرة:
 ىـ، كيدافع عنيـ، كيحفظيـ، كيخذؿ أعدائيـ، قاؿ ءيستجيب دعاو، كينصرىـ، ك ئأكليا

ٍّ ]تعالى:  َ ٨ْ٦َ ن ٩َة َذ٪ُِّجِ جٍُّ٭٥ْ َْٝؽ ٠ُِؾثُٮا َصةَء٥ْ٬ُ ٩َْْصُ
َ
٪َّٮا خ َّ َس الؿَُّق٢ُ َو

َ
ُق٪َة َظِتٍّ إِذَا اْقتَيْأ

ْ
َنةُء َوًَل يَُؿدَّ ثَأ

ٮِْم ال٧ُْْضؿ٦ِِّيَ  َٞ ٨ِ ا٣ْ َٔ
ُ ] [، كقاؿ تعالى:111]يكسؼ:  [ هُ اّللٍّ ْؽ ٩ََْصَ َٞ وهُ َذ ُ  ...إًِلٍّ َت٪ُْْصُ َل اّللٍّ ـَ ْ ٩

َ
َٚد

                                           

 .396-394/ 5( انظر: مكسكعة الفقو اإلسبلمي، التكيجرم، ج1)
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٤َي٫ِْ  َٔ يٍَّؽهُ ِِبُ٪ُٮٍد ٥ٍّْ٣ دََؿو٬َْة َق١ِيجَذ٫َُ 
َ
ُ َوخ ٤ْيَة َواّللٍّ ُٕ ِ ِِهَ ا٣ْ َِل َوَُك٧َُِح اّللٍّ ْٛ ُؿوا الكَّ َٛ ِي٨َ َز ٢َ ََك٧ََِح اَّلٍّ َٕ وََص

ـٌ َظ١ِي٥ٌ  ـِي َٔ
 [.41]التكبة: [  

اهلل ألكليائو في األرض، كيعزىـ في الدنيا،  بأف يمكّْفى  مرحمة العٌز كالتمكيف: مة الرابعة:المرح
،  قاؿ كيدخميـ الجنة في اآلخرة، ىذا في حاؿ اجتازكا المراحؿ الثبلث بما يرضي اهلل 

ةِْلَةِت ٣َحَْكذَْؼ٤ِ ]تعالى:  ٤٧ُِٮا الىٍّ َٔ ِي٨َ آ٦َ٪ُٮا ٦ِ٪ُْس٥ْ َو ُ اَّلٍّ َؽ اّللٍّ َٔ َٙ َو رِْض ٧َ٠َة اْقذَْؼ٤َ
َ
٪ٍُّ٭٥ْ ِِف اِْل َٛ

ِْٕؽ َػٮِْٚ٭ِ  جَلٍُّ٭٥ْ ٨ِْ٦ َب ِي اْردََِض لَُ٭٥ْ َوحَلُجَّؽِ ِي٨َ ٨ِْ٦ َرج٤ِْ٭٥ِْ َوحَل١ّ٧َََُِنٍّ لَُ٭٥ْ دِي٪َُ٭٥ُ اَّلٍّ ْٕجُُؽو٩َِِن ًَل اَّلٍّ ٦ًْ٪ة َح
َ
٥ْ أ

و٣َ 
ُ
َٟ َٚأ ِ َْٕؽ ذَل َؿ َب َٛ ٮنَ يُْْشُِكٮَن ِِب َمحْبًة َو٨ْ٦َ َز ُٞ ةِق َٛ َٟ ٥ُ٬ُ ا٣ْ ِ  [.55]النكر: [ ه

 ثانيان: نماذج دعكة األنبياء، كمركرىـ بمراحؿ الدعكة األربعة:
 ، كىي كاآلتي:كىذه بعض النماذج الستعراض مراحؿ الدعكة إلى اهلل 

 :التدرج في دعكة نكح  .0

القكـ،  ، كقد كاف مستضعفان بيفبالمراحؿ األربعة لمدعكة إلى اهلل  مٌرت دعكة نكحو 
فصبر عمييـ في دعكتيـ لميداية، حتى مكث فييـ تسعىمائةو كخمسيف عامان، قاؿ تعالى: 

َٙ َق٪ٍَح إًِلٍّ َْمِْكَّي َٓل٦ًة] ْ٣
َ
ع كسيمةن كال أسمكبان إال دى [، فمـ يى 14]العنكبكت:  [٤ََٚجَِر ذِي٭٥ِْ خ

إيماف  ـىي بعدمر اإلال بعدما نزؿ األكاستخدمو لدعكتيـ، كتربيتيـ، كلـ يدعي عمييـ قط، إالٌ 
َٟ إًِلٍّ ٨ْ٦َ َْٝؽ آ٨َ٦َ ٚاََل ] د اآلف، قاؿ تعالى:عأحد منيـ ب ٫ٍُّ٩ ٨َْ٣ يُْؤ٨َِ٦ ٨ِْ٦ َْٝٮمِ

َ
وِِحَ إََِل ٩ُٮٍح خ

ُ
َوأ

٤َُٕٮنَ  ْٛ [، فمـ يجد كسيمة لمحفاظ عمى القمة المؤمنة، سكل 36]ىكد:  [دَبْذَهِْف ث٧َِة ََك٩ُٮا َح
رِْض ٨َِ٦ ا٣ََْكِٚؿِي٨َ َوَٝةَل ٩ُٮٌح رٍّ ]مييـ، قاؿ تعالى: التخمص منيـ، كالدعاء ع

َ
ّبِ ًَل دََؾْر لََعَ اِْل

ةًرا *َديٍّةًرا  ٍّٛ وا إًِلٍّ َٚةِصًؿا ٠َ َِٔجةَدَك َوًَل يَِِلُ ٤َّٮا  ٌِ َٟ إِْن دََؾر٥ْ٬ُْ يُ نيـ لف [، كأل27 -26]نكح:  [إ٩ٍِّ
 .ينجبكا إال كفاران مثميـ

، مف خبلؿ صنع سفينة ة الثالثة، كىي النصر مف اهلل بالمرحم ثـ مٌرت دعكتو 
٧َُ٤ٮا إِجٍُّ٭٥ْ ]النجاة، قاؿ تعالى:  َّ ِي٨َ  َِجِِْن ِِف اَّلٍّ ْخيُجِ٪َة َووَْظيَِ٪ة َوًَل ُُتَة

َ
َٟ ثِأ ْ٤ ُٛ ِٓ ا٣ْ َواْو٪َ

َْ٘ؿُٝٮنَ  [، ثـ مٌر بمرحمة التمكيف، بأف نٌجاه اهلل كمف معو مف المؤمنيف، 37]ىكد:  [٦ُ
يْ٪َةهُ َو٨ْ٦َ ٦ٍّ ]ـ خبلئؼ في األرض، قاؿ تعالى: كجعمي ٤ْ٪َة٥ْ٬ُ َذ٪َضٍّ َٕ ِٟ وََص ْ٤ ُٛ ٫ُ ِِف ا٣ْ َٕ

 َٙ ِ  [.73]يكنس:  [...َػاَلن
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 :التدرج في دعكة إبراىيـ  .3

ثَِخ ]أبيو، قاؿ تعالى: و، بمف ىك أقرب الناس إليو، دعكت ابتدأ إبراىيـ 
َ
بِي٫ِ يَةخ

َ
إِذْ َٝةَل ِِل

ْٕجُُؽ ٦َة  َٟ َمحْبًةل٥َِ َت ِِْ٘ن َخ٪ْ ُٓ َوًَل ُحجِْْصُ َوًَل ُح َؾاٌب ٦ِّ  ...ًَل يَْك٧َ َٔ  َٟ ْن َح٧َكٍّ
َ
َػةُف أ

َ
ثَِخ إِّّنِ أ

َ
٨َ يَةخ

ةِن َوحِلًّة َُ يْ [، ثـ دعا قكمو بترؾ عبادة األصناـ، قاؿ 45 - 42]مريـ:  [الؿٍّّْم٨َِ َذذ١َُٮَن ل٤ِنٍّ
ٮهُ ذ٣َُِس٥ْ َػْْيٌ ٣ٍّ ِإَوثَْؿا٬ِي٥َ إِذْ َٝ ]تعالى: اهلل سبحانو ك  ُٞ َ َواتٍّ ٮ٫ِ٦ِْ اْخجُُؽوا اّللٍّ َٞ ِ ُس٥ْ إِْن ٠ُ٪ْذ٥ُْ ةَل ٣

٧َُ٤ْٕٮَن  ِ ًَل  *َت ْٕجُُؽوَن ٨ِْ٦ ُدوِن اّللٍّ ِي٨َ َت ٮَن إًَِْٚك إِنٍّ اَّلٍّ ُٞ ْوزَة٩ًة َوَُت٤ُْ
َ
ِ أ ْٕجُُؽوَن ٨ِْ٦ ُدوِن اّللٍّ إِج٧ٍَّة َت

 ُ٘ ُٕٮنَ َح١ُِ٤٧ْٮَن ٣َُس٥ْ رِزًْٝة َٚةبْذَ ِ الّؿِْزَق َواْخجُُؽوهُ َواْم١ُُؿوا َْلُ إحَِل٫ِْ دُؿَْص ِٔ٪َْؽ اّللٍّ ]العنكبكت:  [ٮا 
ِي ][، ثـ دعا الممؾ لمعدكؿ عف اٌدعاء األلكىية لنفسو، قاؿ تعالى: 17 -16 ل٥َْ دََؿ إََِل اَّلٍّ

َ
خ

َٟ إِذْ َٝةَل  ُ ال٤٧ُْْ ْن آدَةهُ اّللٍّ
َ
ْظِِي  َظةجٍّ إِثَْؿا٬ِي٥َ ِِف َرّب٫ِِ أ

ُ
٩َة أ

َ
ِي ُُيِِْي َوي٧ُِيُخ َٝةَل خ َ اَّلٍّ إِثَْؿا٬ِي٥ُ َرّٕلِ

 ِ ْ٘ؿِِب َذجُ٭َِخ اَّلٍّ ِت ثَِ٭ة ٨َِ٦ ال٧َْ
ْ
٧ِْف ٨َِ٦ ال٧َْْْشِِق َٚأ ِِت ثِةلنٍّ

ْ
َ يَأ ٦ِيُخ َٝةَل إِثَْؿا٬ِي٥ُ َٚإِنٍّ اّللٍّ

ُ
ي َوأ

ةل٧ِِّيَ  ٍّْ ٮَْم ا٣ َٞ ُ ًَل َحْ٭ِؽي ا٣ْ َؿ َواّللٍّ َٛ [، ثـ ىاجر ببلده حينما كصؿ الحد، 258قرة: ]الب [َز
الستحالة استجابتيـ لدعكتو، فضٌحى بأىمو كالمكاف الذم يحب، في سبيؿ الدعكة إلى اهلل 

 :ـُ اْْل١َِي٥ُ ]، قاؿ تعالى ـِي َٕ [، كبذلؾ 26عنكبكت: ]ال [َوَٝةَل إِّّنِ ُمَ٭ةِصٌؿ إََِل َرّٕلِ إ٫ٍُّ٩ِ ٬َُٮ ا٣ْ
 الثانية.ف األكلى ك امٌرت المرحمت

بالذرية الصالحة، التي ترث النبكة  ، بأف عٌكضو اهلل ثـ يأتي النصر كالتمكيف لو 
٤ْ٪َة َوةِْلَِّي ]مف بعده، قاؿ تعالى:  َٕ ٮَب ٩َة٤ًَِٚح َولُُكًّ َص ُٞ ْٕ ٤ْ٪َة٥ْ٬ُ  *َوو٬ََجَْ٪ة َْلُ إِْقَعةَق َويَ َٕ وََص

وَْظيْ٪َة إحَِلْ 
َ
ْمؿ٩َِة َوأ

َ
ًح َحْ٭ُؽوَن ثِأ ن٧ٍِّ

َ
ََكةِ َواَك٩ُٮا جَلَة َٓلثِِؽي٨َ أ ٍـّ اَلةِ ِإَويذَةَء ال ٢َْٕ اْْلَْْيَاِت ِإَوَٝةَم الىٍّ ِ  [٭٥ِْ ٚ

ِإَوذِ ابْذََِل إِثَْؿا٬ِي٥َ َرب٫َُّ ]إمامان لمناس، قاؿ تعالى:  [، كجعمو اهلل 73-72]األنبياء: 
َٟ ل٤ِ٪ٍّةِس إ٦َِ  ُ٤ِٔ ُ٭٨ٍّ َٝةَل إِّّنِ َصة َت٧ٍّ

َ
ةل٧َِِّي ثَِس٧َِ٤ةٍت َٚد ٍّْ ة٦ًة َٝةَل َو٨ِْ٦ ذُّرِيٍِِّت َٝةَل ًَل َح٪َةُل َخْ٭ِؽي ا٣

*  ِ ٤َْ٪ة اْْلَيَْخ ٦َسَةثًَح ٣ّ َٕ ٭ِْؽ٩َة إََِل إِثَْؿا٬ِي٥َ ِإَوذْ َص َٔ ةِم إِثَْؿا٬ِي٥َ ُمَىِلًّ َو َٞ ُِؾوا ٨ِْ٦ ٦َ ٦ًْ٪ة َواُتٍّ
َ
٤٪ٍّةِس َوأ

 ِ ةن ٍُّ ّ٭َِؿا ثَحِِْتَ ل٤ِ ََ ْن 
َ
ُضٮدِ ِإَوْق٧َةِخي٢َ أ ِٓ الكَّ ٍّ٠ َٕة٠َِِّٛي َوالؿَّ [، 125 -124]البقرة:  [َِّٛي َوا٣ْ

 .كىاتاف المرحمتاف الثالثة كالرابعة مف مراحؿ الدعكة إلى اهلل 

 :التدرج في دعكة سميماف  .2

بالقكة كنفي االستضعاؼ، حتى أٌف البعض  تتميز الدعكة اإلسبلمية في عيد سميماف 
ذىبي المشرؽ لبني إسرائيؿ، ابتدأت ىذه الفترة المزدىرة بالقكة سٌمى ىذه الفترة بالعصر ال
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، الذم تحٌدثنا عنو سابقان، ثـ قكيت أكثر عمى عيد اإلسبلمية، عمى يد الممؾ طالكت 
الجف  ، الذم سخر لو ، ثـ كصمت ذركة قٌكتيا كتمٌكنيا عمى يد سميماف داككد 

إمرتو، كلـ تستمر ىذه القكة بعد كفاة  كالشياطيف كالطير، باإلضافة لئلنس، لتككف تحت
، لكفر الييكد، كتكذيبيـ لمرسؿ، كقتميـ األنبياء، كاتٌباعيـ لمباطؿ، فنالكا بذلؾ سميماف 

ىـ منيـ، فأخرجيـ مف األرض ء، فأزاؿ دكلتيـ، كدٌمر كيانيـ، كمٌكف أعداغضب اهلل 
 .(1)المقدسة، كشتٌتيـ في مختمؼ بقاع األرض

، نصر اهلل  ، في نصر أكليائو، كشتات أعدائو، فسميماف ة اهلل كبذلؾ تتحٌقؽ سن
قامة دكلتو اإلسبلمية، أما بإقامة منيجو عمى أرض الكاقع، فنصره اهلل  ، بعمك شأنو كا 

، كتجاكزكا الحدكد، بتكذيب األنبياء، كقتؿ الكثير بنك إسرائيؿ فقد تراجعكا عف ديف اهلل 
 ، كبقكا عمى شتاتيـ إلى يكمنا ىذا، نتيجة أعماليـ.منيـ، فنالكا بذلؾ غضب اهلل 

 :التدرج في دعكة خاتـ األنبياء كالمرسميف محمد  .4
، الدعكة المتٌممة لمدعكات السابقة، كالدعكة الخاتمة الخالدة ثـ تأتي دعكة سيدنا محمد 

 كة، كلكف لخصكصية ىذه الدعةأيضان بالمراحؿ األربع إلى يكـ الديف، كقد مرت دعكتو 
، القت تقسيمان خاصان بيا، ال يتعارض مع تقسيـ مراحؿ الدعكات السابقة، كىي تياكمكان
 :(2)كاآلتي

، ثبلث سنكات، يدعك إلى عبادة اهلل  كاستمر النبي  المرحمة األكلى: الٌدعكة سرٌان:
كنبذ األصناـ، بطريقة سرية، حذران مف كقع المفاجأة عمى قريش، التي كانت متعصبةن 

يا ككثنيتيا، فآمف معو خبلؿ ىذه الفترة حكالي أربعيف رجؿ كامرأة، منيـ زكجتو خديجة لشرك
، ، كعمي بف أبي طالب ، كزيد بف حارثة ، كأبك بكر الصديؽ -رضي اهلل عنيا-

كغيرىـ، كترل الباحثة أف ىذه المرحمة تتطابؽ مع المرحمة األكلى، مف مراحؿ الدعكة إلى 
 .اهلل 

كبعد أف فشا ذكر اإلسبلـ بمكة كتحٌدث بو  ية: الٌدعكة جيران )كبالمساف فقط(:المرحمة الثان
ْٔؿِْض ]أف يعمف دعكتو، قاؿ تعالى:  الرسكؿ  الناس، أمر اهلل  َ

َٚةْوَؽْع ث٧َِة دُْؤَمُؿ َوأ
٨ِ ال٧ُْْْشِكِّيَ  َٔ

َْٝؿبِّيَ ][، كقاؿ تعالى: 94]الحجر:  [
َ
َٟ اِْل ِنَْيدَ َٔ ٩ِْؾْر 

َ
ء: ]الشعرا [َوخ

214.] 

                                           

 .576/ 3( انظر: القصص القرآني، الخالدم، ج1)
 .72-68: ص ( انظر: فقو السيرة النبكية، البكطي، ص2)
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عمى الصفا،  بإعبلف الدعكة، فصعد النبي  بتنفيذ أمر اهلل  كحينئذ بدأ رسكؿ اهلل 
فجعؿ ينادم: }يا بني فير، يا بني عدم.. حتى اجتمعكا فجعؿ الرجؿ إذا لـ يستطع أف 

ـٍ لىٍك أىٍخبىٍرتيكيـٍ  يخرج أرسؿ رسكالن  ٍيبلن  لينظر ما ىك، فجاء أبك ليب كقريش، فقاؿ: }أىرىأىٍيتىكي أىفَّ خى
؟{ قالكا: نعـ، ما جربنا عميؾ إال صدقان، قاؿ:  دًّْقيَّ ، أىكيٍنتيـٍ ميصى ـٍ مىٍيكي ًبالكىاًدم تيًريدي أىٍف تيًغيرى عى
فإني نذير لكـ بيف يدم عذاب شديد، فقاؿ أبك ليب: تبان لؾ سائر اليكـ، أليذا جمعتنا؟ 

ِِب لََ٭ٍت َودَتٍّ ]فنزلت: 
َ
ْدَِن َخ٪٫ُْ ٦َةُْلُ َو٦َة ٠ََكَت ٦َ  *َتجٍّْخ يََؽا أ

َ
 .(1)[{2 -1]المسد:  [..ة أ

بدعكة عشيرتو، فجمع مف حكلو جميع ذكيو كأىؿ قرابتو كعشيرتو،  كاستجاب ألمر اهلل 
فقاؿ: }يا بني كعب بف لؤم أنقذكا أنفسكـ مف النار، يا بني مرة بف كعب: أنقذكا أنفسكـ مف 

سكـ مف النار، يا بني عبد مناؼ: أنقذكا أنفسكـ مف النار، يا بني عبد شمس: أنقذكا أنف
النار، يا بني عبد المطمب: أنقذكا أنفسكـ مف النار، يا فاطمة أنقذم نفسؾ مف النار، فإني 

 .(2)ال أممؾ لكـ مف اهلل شيئان غير أف لكـ رحمان سأبٌميا بببلىا{

قريش عصاة ثائريف،  تيـدٌ بة الثبات عمى اإليماف، حيث عكىنا ابتدأ المسمكف بدفع ضري
ىـ كأمكاليـ في بيت اهلل الحراـ، فقٌدـ البعض منيـ ركحو في سبيؿ الدعكة، ءفاستباحت دما

، كعمى أصحابو رضكاف كلـ تكتؼ قريش بذلؾ بؿ شٌنت حربان مف السخرية عمى الرسكؿ 
، اهلل عمييـ، فاتيمكه بالسحر كالكيانة كالشعر كالجنكف، كحاكلكا عرقمة دعكة النبي 

، كلكٌف ذلؾ لـ يمنع النبي ف دعكة محمد ماعة الستقباؿ الكافديف لينفركىـ بتخصيص جم
 صرة، عمى مشيد مف مف دعكتو، بؿ كاف يذىب إلى مجامع الحجيج، ليطمب منيـ الن

، حتى قٌرر ت المعاناة كالصعكبة في أداء ميمة الدعكة إلى اهلل يرجاؿ قريش، كبق
، كبذلؾ ترل الباحثة أٌف ىذه الفترة تمٌثؿ المرحمة (3)نة المنكرةالمسممكف اليجرة إلى المدي

 ، كىي مرحمة التربية.الثانية مف مراحؿ الدعكة إلى اهلل 

كفي ىذه المرحمة  المرحمة الثالثة: الٌدعكة جيران )مع قتاؿ المعتديف كالبادئيف بالقتاؿ(:
ف مف أيدم قريش، بيجرتيـ يماإلسبلمية، مف خبلؿ نجاة المسم تتكالى االنتصارات لمدعكة

إلى المدينة المنكرة، كمف ثـ مقاتمة الكفار مف قريش، في عٌدة غزكات لمدفاع عف 

                                           

 .4770الحديثرقـ  :111/ 6كأنذر عشيرتؾ األقربيف، /صحيح البخارم، البخارم، تفسير القرآف (1)
 ]حديث صحيح[. .9692 رقـ الحديث :120/ 17البزار، مسند أبي ذر الغفارم،  مسند البحر الزخار،( 2)
 .64( انظر: الرسكؿ القائد، خطاب، ص: 3)
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عدد المسمميف، مف ىذه الغزكات: غزكة بدر كأحد كاألحزاب كغيرىا مف الغزكات، كال زاؿ 
 ية.، فكاف ليذا التزايد عبلمة النصر لمدعكة اإلسبلمف في تزايد بفضؿ اهلل يالمسمم

كقد استمرت ىذه المرحمة إلى عاـ صمح الحديبية، كترل الباحثة أٌف ىذه الفترة تمٌثؿ 
 ، كىي مرحمة ظيكر النصرة.المرحمة الثالثة مف مراحؿ الدعكة إلى اهلل 

أك امتنع عف  ،كقؼ في سبيؿ الدعكة فٍ المرحمة الرابعة: الٌدعكة جيران )مع قتاؿ كؿ مى 
لمرحمة التي استقر عمييا أمر الشريعة اإلسبلمية كقاـ عمييا، كىذه ا الدخكؿ في اإلسَلـ(:

حكـ الجياد في اإلسبلـ، بعد إقامة الدكلة اإلسبلمية، بأركانيا األساسية: كبناء المسجد، 
كالمؤاخاة بيف المياجريف كاألنصار، ككتابة كثيقة تحٌدد كيفية العبلقة بيف المسمميف أنفسيـ، 

طبلؽ لعالمية اإلسبلـ، كانتشاره في أرجاء الجزيرة كخارجيا، قاؿ كبينيـ كبيف غيرىـ، ثـ االن
 ـى : الى ًإلىوى ًإالَّ اهللي، عىصى ٍف قىاؿى تَّى يىقيكليكا: الى ًإلىوى ًإالَّ اهللي، فىمى ًمنّْي : }أيًمٍرتي أىٍف أيقىاًتؿى النَّاسى حى

مىى اهلًل{ قًّْو، كىًحسىابيوي عى نىٍفسىوي ًإالَّ ًبحى الىوي، كى مى
، كترل الباحثة أٌف ىذه المرحمة جعمت الدعكة (1)

اإلسبلمية في أعمى مرتبة مف التمكيف، كبذلؾ تمٌثؿ ىذه الفترة المرحمة الرابعة مف مراحؿ 
 ، كىي مرحمة العٌز كالتمكيف.الدعكة إلى اهلل 
نبلحظ مف خبلؿ استعراض مراحؿ الدعكة اإلسبلمية، كاستعراض بعض  الخَلصة:

ىناؾ تدٌرجان في تطٌكر الدعكة اإلسبلمية، كتتأثر قٌكة الدعكة بقكة كمكانة  ية، أفٌ النماذج الدعك 
كؿ مف يستجيب لمدعكة ىـ الداعية، كبطبيعة المدعكيف كدرجة االستجابة، كفي الغالب أ

ا أصحاب ألنيـ ىـ أكثر مف يشعر بحجـ الظمـ الذم يعانكف منو، أمٌ  ؛ف مف الناسك المستضعف
البان ما يككنكف عمى مستكل عاؿو مف الكبرياء كالجبركت، فميس مف صالحيـ الطبقة الضالة، فغ

االنقياد لمف ىـ أضعؼ منيـ، بعدما كانكا الطبقة األعمى بيف  -عمى حد جيميـ بمصمحتيـ–
 القكـ.

، كانت عمى منذ عيد نكح  :أم ؛بداية إرساؿ الرسؿ كترل الباحثة أف الدعكة منذ
ليـ، كاستمر ىذا  ي بداية الدعكة، إلى أف تحٌقؽ نصر اهلل مرحمة طكيمة مف االستضعاؼ ف

، ثـ انتقؿ إلى مرحمة جديدة مف القكة في بداية الدعكة، االستضعاؼ إلى عيد سيدنا داككد 
الممؾ مع النبكة، كسٌخر لو الجف كاإلنس كالطير، كجنكد مجٌندة لمدعكة  حيث أعطاه اهلل 

، الذم طالت مدة خر مراحميا في عيد سيدنا محمد اإلسبلمية، ثـ انتقمت الدعكة إلى آ
استضعافو، لكف كانت مرحمة التمكيف ىي األقكل في تاريخ الدعكة اإلسبلمية، حيث أقيمت 

                                           

 .21رقـ الحديث :52/ 1األمر بقتاؿ الناس حتى يقكلكا: ال إلو إال اهلل، /، اإليماف، مسمـمسمـ صحيح( 1)
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الدكلة اإلسبلمية، بييبتيا ككيانيا، كفرض سياستيا في تحديد العبلقات مع اآلخريف، كىذا تطكر 
 ممحكظ في الدعكة اإلسبلمية.

المسمميف المحافظة عمى ىذه القكة، كالمكانة الحصينة، لكف بحالة كقد كاف بإمكاف 
في جميع  كاحدة فقط، كىي الثبات عمى تنفيذ عكامؿ النصر، المتمثمة في تطبيؽ منيج اهلل 

أمكر الحياة، لكف لؤلسؼ الشديد تراجع المسممكف في دينيـ، كسادت الفرقة بينيـ، فكاف ذلؾ 
نياء ىيبة اإلسبلـ، كتشكيو سمعتو ف سببان في نجاح أعداء اهلل  ي إضعاؼ ىذه القكة، بؿ كا 

 بالنماذج التي نراىا لمف يٌدعكف اإلسبلـ، كىـ لـ ينالكا مف اإلسبلـ سكل االسـ.
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 المطمب الثاني
 التدرج في التشريع اإلسَلمي

اليداية يف إلى طريؽ تميزت الدعكة اإلسبلمية بأسمكب التدرج الذم يأخذ المدعكٌ 
ر العقيدة، بأم ا ما يختٌص تدريجيان، ال دفعةن كاحدة، فيما يختص بمكضكع األكامر كالنكاىي، أمٌ 

التكحيد ىك األساس الذم يقكـ عميو بناء المجتمع اإلسبلمي، كتنبثؽ  ألفٌ  ؛فبل يحتمؿ التدرج فيو
مع خمقو،  اهلل  ، ككما أٌف أسمكب التدٌرج مف سنف(1)منو العبادات، كعمى أساسو يقبؿ العمؿ

زؿ مفٌرقان، بخبلؼ الكتب قد ن اؿ المدعكيف، فإٌف القرآف الكريـفي التدرج في الرساالت، بحسب ح
الستدراج العرب، في دعكتيـ إلى اهلل  ؛السابقة

، كسنذكر في ىذا المطمب بعض النماذج (2)
 التي يبرز فييا أسمكب التدريج، كىي كاآلتي:

 :(3)خمرأكالن: التدرج في تحريـ ال
  :ْخ٪َةِب َتذٍِّؼُؾوَن ]أٌكؿ ما نزؿ مف القرآف في الخمر، قكلو تعالى

َ
َو٨ِْ٦ َث٧ََؿاِت اجلٍِّؼي٢ِ َواِْل

 ِ َٟ آَليًَح ٣ّ ِ ٤ُِْٕٞٮنَ ٦ِ٪٫ُْ َق١ًَؿا َورِزًْٝة َظَك٪ًة إِنٍّ ِِف ذَل ْٮٍم َح َٞ
: أنكـ تستخدمكف أم ؛[67]النحؿ:  [

 منو، كاألكلى أف يستخدـ لؤلكؿ.عناب لصنع الخمر، كاألكؿ النخيؿ كاأل

  كبقي الناس يشربكف الخمر حتى ىاجر الرسكؿ  مف مكة إلى المدينة فكثر سؤاؿ
: المسمميف عنيا كعف لعب الميسر لما كانكا يركف مف شركرىما كمفاسدىما،  فأنزؿ اهلل 

٨ِ اْْل٧َْؿِ َوال٧َْحِْْسِ ٢ُْٝ ذِي٭٧َِة إِث٥ٌْ ٠َجٌِْي وَ ] َٔ  َٟ لُٮ٩َ
َ
ْزََبُ ٨ِْ٦ جٍّ يَْكد

َ
ُٓ ل٤ِ٪ٍّةِس ِإَوث٧ُُْ٭٧َة أ ِ ِٕ٭٧َِة٦َ٪َةٚ ْٛ

] 
 كبيرة مقارنةن بمنافعيا المادية. ان أف في تعاطييا أضرار  :أم ؛[219]البقرة: 

  ٌجْذ٥ُْ ُقََكَرى ]ليا بقكلو تعالى:  ان ثـ نزؿ تحريمان جزئي
َ
اَلةَ َوخ َؿبُٮا الىٍّ ْٞ ِي٨َ آ٦َ٪ُٮا ًَل َت َ٭ة اَّلٍّ حَّ

َ
يَةخ

ٮلُٮنَ َظِتٍّ  ُٞ ٧َُ٤ْٕٮا ٦َة َت ألٌف تعاطييا يتسٌبب بعدـ التركيز في الصبلة،  ؛[43]النساء:  [ َت
كبالتالي يخطئ البعض في تبلكة اآليات القرآنية، كما حدث مع عبد الرحمف بف عكؼ، فعف 

انىا عمي بف أبي طالب  ًف ٍبفي عىٍكؼو طىعىامنا فىدىعى ٍبدي الرٍَّحمى نىعى لىنىا عى سىقىانىا ًمفى  قاؿ: }صى كى
 : ةي فىقىدَّميكًني فىقىرىٍأتي رىًت الصَّبلى ٍمري ًمنَّا، كىحىضى ذىًت الخى ٍمًر، فىأىخى َ٭ة الََكُِٚؿوَن ًَل ]الخى حَّ

َ
٢ُْٝ يَة خ

                                           

 .17إلسبلمية، ىاشـ، ص: ( انظر: الدعكة ا1)
 .186( انظر: الدعكة قكاعد كأصكؿ، عبد العزيز، ص: 2)
 .183-182ص: ص ( انظر: الخبيثة أـ الخبائث، عشماكم، 3)
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ْٕجُُؽونَ  ْخجُُؽ ٦َة َت
َ
: فىأىٍنزىؿى المَّوي تىعىالىى: 2]الكافركف:  [أ ، قىاؿى ا تىٍعبيديكفى نىٍحفي نىٍعبيدي مى  ][ كى

َ
َ٭ة يَة خ حَّ

ٮلُٮنَ  ُٞ ٧َُ٤ْٕٮا ٦َة َت جْذ٥ُْ ُقََكَرى َظِتٍّ َت
َ
اَلةَ َوخ َؿبُٮا الىٍّ ْٞ ِي٨َ آ٦َ٪ُٮا ًَل َت  .(1)[43]النساء:  [اَّلٍّ

  : :ِي٨َ ]ككاف ذلؾ تمييدان لنزكؿ الحكـ النيائي، بتحريـ الخمر كميان، فقاؿ تعالى َ٭ة اَّلٍّ حَّ
َ
يَةخ

٩َْىةُب آ٦َ٪ُٮا إِج٧ٍَّة اْْل٧َُْؿ َوال٧َْحِْْسُ 
َ
ةنِ  َواِْل َُ يْ ْزًَلُم رِْصٌف ٨ِْ٦ّ َخ٢ِ٧َ النٍّ

َ
٤ٍُّس٥ْ  َواِل َٕ َٚةْصذَجِجُٮهُ ٣َ

٤ُِعٮَن  ْٛ ُز٥ْ  *ُت ةَء ِِف اْْل٧َْؿِ َوال٧َْحِْْسِ َويَُىؽٍّ ٌَ ْ٘ َؽاَوةَ َواْْلَ َٕ َٓ ثَحْ٪َُس٥ُ ا٣ْ ِ ْن يُٝٮ
َ
ةُن أ َُ يْ إِج٧ٍَّة يُؿِيُؽ النٍّ

 ِ٨ َٔ ِ َو ِ  َخ٨ْ ذ٠ِْؿِ اّللٍّ اَلة ٪ذَُ٭ٮنالىٍّ ٩ذ٥ُ ٦َّ
َ
ٮا الؿٍُّقٮَل َواْظَؾُروا َٚإِْن  * َذَ٭٢ْ أ ُٕ ي َِ

َ
َ َوأ ُٕٮا اّللٍّ ي َِ

َ
َوأ

ج٧ٍَّة لََعَ رَُقٮجِلَة اْْلاََلُغ ال٧ُْجِّيُ 
َ
٧َُ٤ْٔٮا خ ْذ٥ُْ َٚة  [. 92-91]المائدة:  [دََٮحلٍّ

 :(2)ثانيان: التدرج في تحريـ الربا

 الى: أكؿ ما نزؿ في الربا قكلو تع[ ِ ِٔ٪َؽ اّللٍّ ْمَٮاِل اجلٍّةِس ٚاََل يَْؿبُٮ 
َ
َو٦َة آدَحْذ٥ُ ٨ِ٦ّ ّرِبًة ٣َِّْيْبَُٮ ِِف أ

ٮن ُٛ ِٕ ٌْ َٟ ٥ُ٬ُ ال٧ُْ ِ ْو٣َه
ُ
ِ َٚأ :  [َو٦َة آدَحْذ٥ُ ٨ِ٦ّ َزاَكةٍ دُؿِيُؽوَن وَْص٫َ اّللٍّ [، كالمبلحظ أٌف 39]الرـك

لرجؿ ييدم اليدية، كىك يأمؿ أف يثاب الربا في ىذه اآلية باأللؼ، كالتي يقصد بيا أٌف ا
 عمييا بأكثر منيا، كىي ليست كالربا المعركؼ، لذلؾ فيي جائزة كمباحة.

  :ـٌ نزؿ قكلو تعالى ٤ٍُّس٥ْ ]ث َٕ ٮاْ اّللٍّ ٣َ ُٞ ًح َواتٍّ َٛ ةَخ ٌَ ةًٚة ٦َّ َٕ ًْ َ
ُز٤ُٮاْ الّؿِبَة أ

ْ
ِي٨َ آ٦َ٪ُٮاْ ًَل دَأ َ٭ة اَّلٍّ حَّ

َ
يَةخ

٤ُِعٮن ْٛ ٮا * ُت ُٞ ْت ل٤ََِْكِٚؿِي٨َ  َواتٍّ ِٔؽٍّ
ُ
٤ٍُّس٥ْ دُؿَّْمُٮنَ  *اجلٍّةَر ا٣ٍِِّت أ َٕ َ َوالؿٍُّقٮَل ٣َ ٮا اّللٍّ ُٕ ي َِ

َ
]آؿ  [َوأ

[، كىنا الربا بالكاك، كىك الربا المحٌرـ السائد عندىـ، فكاف المرابي يقكؿ 132 -131عمراف: 
كىكذا كؿ عاـ فيك يأخذ ربي فيضاعؼ المبمغ، أك تي  ،ا أف تقضيى لممديف إذا انتيى األجؿ إمٌ 

 القميؿ كيدفع الكثير.
  ٌةُن ]ا في قكلو تعالى: أم َُ يْ ٫ُ النٍّ ُُ ِي َحذََؼجٍّ ٮُم اَّلٍّ ُٞ ٮُمٮَن إًِلٍّ ٧َ٠َة َح ُٞ ُز٤ُٮَن الّؿِبَة ًَل َح

ْ
ِي٨َ يَأ اَّلٍّ

 مف يأكمو كيتعامؿ بو ليس [ فيك التحريـ القاطع لمربا، كبياف أفٌ 275]البقرة: [...٨َِ٦ ال٧َّْفِ 
َ َوَذُروا ٦َة ]، قاؿ تعالى: كرسكلو  مؤمنان، كىك محارب هلل  ٮا اّللٍّ ُٞ ِي٨َ آ٦َ٪ُٮا اتٍّ َ٭ة اَّلٍّ حَّ

َ
يَةخ

ذ٩َُٮاْ ِِبَؿٍْب ٨َِ٦ّ اّلّلِ َورَُقٮِْلِ ِإَون دُبْذ٥ُْ ٤ََُٚس٥ْ   *ثَِِقَ ٨َِ٦ الّؿِبَة إِْن ٠ُ٪ْذ٥ُْ ُمْؤ٦ِ٪َِّي 
ْ
٤ُٮاْ َٚأ َٕ ْٛ َٚإِن ٥ٍّْ٣ َت

٧َُ٤ٮنُرُؤو ْْ ٧ُِ٤ٮَن َوًَل ُت ْْ ْمَٮا٣ُِس٥ْ ًَل َت
َ
 [.279 -278]البقرة:  [ُس أ

                                           

. ]حكـ 3026 رقـ الحديث :238/ 5كمف سكرة النساء، /، أبكاب تفسير القرآف، الترمذمالترمذم سنف( 1)
 األلباني: صحيح[

 .295-294ص: ص نية، أحمد أبك شكفة، ( انظر: المعجزة القرآ2)
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  :وََظؿٍَّم الّؿِبة]ثـ كرد تحريمو تحريمان جازمان، قاؿ تعالى َٓ ُ اْْلَيْ َظ٢ٍّ اّللٍّ
َ
[، 275]البقرة: [ َوأ

فقالكا:  الربا ليس بيعان، فالبيع فيو ربح كخسارة، بعكس الربا كلكنيـ قمبكا األمكر كذلؾ ألفَّ 
ُٓ ٦ِس٢ُْ الّؿِبة] تعامؿ بالربا  فٍ [، كىذا قمب لمحقائؽ كتشكيو لؤلمكر، كمى 275]البقرة:  [إِج٧ٍَّة اْْلَيْ

َٟ ]بعد كركد ىذا النص، فيك مف أصحاب النار الخالديف فييا، قاؿ تعالى:  ِ و٣ه
ُ
َو٨ْ٦َ ٓلَد َٚأ

ونَ  ْوعةُب اجلٍّةرِ ٥ْ٬ُ ذِي٭ة ػةدِلُ
َ
 [.275]البقرة: [ أ

 :(1)لثان: التدرج في الجيادثا

 مراحؿ: د كالقتاؿ في سبيؿ اهلل عمى أربعككاف األمر بالجيا

  :ِي٨َ رِي٢َ ]في البداية أيمر المسممكف بالكؼ كالصفح عف المشركيف، قاؿ تعالى ل٥َْ دََؿ إََِل اَّلٍّ
َ
خ

ََكةَ ٤ََٚ  ٍـّ اَلةَ َوآدُٮاْ ال رِي٧ُٮاْ الىٍّ
َ
يِْؽيَُس٥ْ َوأ

َ
ٮاْ خ َّٛ ٌٜ ٦ِّ٪ُْ٭٥ْ ََيَْنْٮَن لَُ٭٥ْ ٠ُ ٤َيْ٭٥ُِ ا٣ِْٞذَةُل إِذَا َٚؿِي َٔ ة ٠ُذَِت  ٍّ٧

َمؽٍّ َػْنيَحً 
َ
ْو أ

َ
 [.77]النساء:  [اجلٍّةَس ٠ََؼْنيَحِ اّللِ أ

  :لََعَ ]ثـ أذف ليـ بالقتاؿ دكف فرضو، قاؿ تعالى َ ٧ُِ٤ٮا ِإَونٍّ اّللٍّ ُّ جٍُّ٭٥ْ 
َ
ةد٤َُٮَن ثِد َٞ ِي٨َ ُح ذَِن لِّلٍّ

ُ
أ

ِؽيؿٌ ٩َْْص٬ِِ  َٞ  [.77]النساء:  [٥ْ ٣َ

  :ةد٤ُِٮ٩َُس٥ْ ]ثـٌ فرض قتاؿ المعتديف مف الكفار، قاؿ تعالى َٞ ِي٨َ ُح  [َوَٝةد٤ُِٮاْ ِِف َقبِي٢ِ اّللِ اَّلٍّ
 [.191]البقرة: 

  :ةد٤ُِٮ٩َُس٥ْ ٠َآًٍّٚح ]ثـ فرض قتاؿ المشركيف كافة، قاؿ تعالى َٞ ْ ال٧ُْْْشِكَِّي ٠َآًٍّٚح ٧َ٠َة ُح َوَٝةد٤ُِٮا
َٓ ال٧ُْذٍِّّٞيَ وَ  نٍّ اّلَل ٦َ

َ
٧َُ٤ْٔٮاْ أ  [.36]التكبة:  [ا

، إٌف أسمكب التدٌرج مف األساليب الميمة، المستخدمة في الدعكة إلى اهلل  الخَلصة:
يختمؼ التدرج معو عف اآلخر، كلكؿ  فالتدٌرج كالتمييد لممدعك الستجابة الدعكة، ككؿ مدعكٌ 

كمان عميو بالضبلؿ، كخيري قدكةو لنا في استخداـ ىذا  إذا كاف مختشخص مفتاح استجابة، إالٌ 
ـٌ ، فكاف أكؿ ما دعكا بو أقكاميـ تكحيد اهلل -عمييـ السبلـ-األسمكب، األنبياء جميعان  ، ث

، باتباع أكامره كاجتناب نكاىيو، حتى تزداد دائرة المستجيبيف، كينتشر الديف تطبيؽ شرع اهلل 
 اإلسبلمي في جميع بقاع األرض.

 
                                           

 .39بف قاسـ، ص: ا( انظر: الدليؿ إلى المتكف العممية، 1)



191 

 خامسالمبحث ال
 أسمكب الترغيب كالترىيب

 المطمب األكؿ
 أسمكب الترغيب

الترغيب ىك كؿ ما يشٌكؽ المدعك إلى االستجابة، كقبكؿ الحٌؽ كالثبات عميو، كاألصؿ 
قد كرد الكثير مف اآليات ، ك (1)كرحمتو، كجزيؿ ثكابو في الترغيب أف يككف في نيؿ رضا اهلل 

لتي ترٌغب في قبكؿ الحٌؽ كاستجابة الدعكة، نستعرض بعضان منيا في االقرآنية كاألحاديث النبكية 
 ، كاآلتي:ىذا المطمب بإذف اهلل 

 أكالن: أسمكب الترغيب في القرآف الكريـ:
 ي:أتالتي تتضمف أسمكب الترغيب، ما ي مف اآليات القرآنية

جَّْث و٬ََُٮ ُمؤْ ]قاؿ تعالى:  .1
ُ
ْو خ

َ
٢َ٧ِ َوةِْلًة ٨ِْ٦ ذ٠ٍََؿ أ َٔ ّيِجًَح َوجَلَْضـِيَ٪ٍُّ٭٥ْ ٨ْ٦َ  ََ ٨ٌ٦ِ ٤ََٚ٪ُْعيِحَ٪٫ٍُّ َظيَةةً 

٤٧َُْٕٮنَ  ْظَك٨ِ ٦َة ََك٩ُٮا َح
َ
ْصؿ٥ْ٬َُ ثِأ

َ
[، كفي ذلؾ كعده بحسف الحاؿ كالمآؿ، بالحياة 97]النحؿ:  [أ

الطيبة في الدنيا، كحسف العاقبة في اآلخرة، ترغيبان لممؤمنيف كالمؤمنات الذيف يداكمكف عمى 
 صالح. العمؿ ال

َٓ ال٧ُْْعِكجِّيَ ]قاؿ تعالى:  .2 َ ل٧ََ ِي٨َ َصة٬َُؽوا ذِيَ٪ة جَلَْ٭ِؽَح٪ٍُّ٭٥ْ ُقج٤َُ٪َة ِإَونٍّ اّللٍّ ]العنكبكت:  [َواَّلٍّ
هُ ][، كقاؿ تعالى: 69 ُ ٨ْ٦َ َح٪ُْْصُ نٍّ اّللٍّ [، كفي ذلؾ كعده لممجاىديف 41]الحج:  [َوحَلَ٪ُْْصَ

ترغيبان ليـ لمثبات عمى الجياد  ؛تأييد كالمدافعةتمكف كالرفعة كالالمخمصيف، بالنصر كال
 .إلعبلء كممتو 

رِْض ٧َ٠َة ]قاؿ تعالى:  .3
َ
٪ٍُّ٭٥ْ ِِف اِْل َٛ ةِْلَةِت ٣َحَْكذَْؼ٤ِ ٤٧ُِٮا الىٍّ َٔ ِي٨َ آ٦َ٪ُٮا ٦ِ٪ُْس٥ْ َو ُ اَّلٍّ َؽ اّللٍّ َٔ َو

ِي٨َ ٨ِْ٦ َرج٤ِْ٭٥ِْ َوحَل١ّ٧َََُِنٍّ لَُ٭٥ْ دِي٪َُ٭٥ُ  َٙ اَّلٍّ ِي اْردََِض لَُ٭٥ْ اْقذَْؼ٤َ ٦ْ٪ًةاَّلٍّ
َ
ِْٕؽ َػٮِْٚ٭٥ِْ أ جَلٍُّ٭٥ ٨ِ٦ّ َب  َوحَلُجَّؽِ

ٮنَ  ُٞ ةِق َٛ َٟ ٥ُ٬ُ ا٣ْ ِ و٣َه
ُ
َٟ َٚأ ِ َْٕؽ ذَل َؿ َب َٛ ْٕجُُؽو٩َِِن ًَل يُْْشُِكٮَن ِِب َمحْبًة َو٨ْ٦َ َز [، 55]النكر:  [َح

كالحكـ، كما ىي سنة  كىذا كعده لمذيف جمعكا بيف اإليماف كالعمؿ الصالح، بأٌف ليـ الخبلفة
 في عباده، كفي ذلؾ ترغيبه عمى الثبات عمى اإليماف، كترىيبه مف الشرؾ. اهلل 
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ََبٍ ٥ٍّْ٣ ]قاؿ تعالى:  .4
جَْ٭ةٌر ٨ِ٦ ٣ٍّ

َ
ةء َدْْيِ آِق٨ٍ َوخ جَْ٭ةٌر ٨ِ٦ّ ٦ٍّ

َ
ٮَن ذِيَ٭ة خ ُٞ َِٔؽ ال٧ُْذٍّ ٦َس٢َُ اْْلَ٪ٍّحِ ا٣ٍِِّت ُو

جَْ٭ةرٌ 
َ
٫ُ٧ُْٕ َوخ ََ  ْ َْ٘يٍّ ِ اثل٧ٍََّؿاِت  َحذَ

َىفًّ َولَُ٭٥ْ ذِيَ٭ة ٨ِ٦ ُكّ َك٢ٍ ٦َّ َٔ جَْ٭ةٌر ٨ِْ٦ّ 
َ
ةرِبَِّي َوخ ةٍ ٤ِّ٣نٍّ ٍّ ٨ِْ٦ّ َْمٍْؿ َّلٍّ

َٕةء٥٬ُ ٦ْ
َ
َٓ أ ٍُّ َٞ ٮا ٦َةء َّمِي٧ًة َذ ُٞ ّبِ٭٥ِْ ٨ْ٧َ٠َ ٬َُٮ َػةدِلٌ ِِف اجلٍّةرِ وَُق َِْ٘ٛؿةٌ ٨ِ٦ّ رٍّ [، كىذا 15]محمد:  [َو٦َ

ليـ في جنات النعيـ، حيث  بات عمى إيمانيـ، بذكر ما أعٌد اهلل ترغيب لممؤمنيف لمث
 لمكافريف مف طعاـ كشراب. األنيار المتنكعة، كالثمار الكثيرة، كالكثيرة، مقارنة بما أعٌده 

ودُٮا ا٥َْ٤ِْٕ٣ َدرََصةٍت ]قاؿ تعالى:  .5
ُ
ِي٨َ أ ِي٨َ آ٦َ٪ُٮا ٦ِ٪ُْس٥ْ َواَّلٍّ ُ اَّلٍّ ِٓ اّللٍّ [، كىنا 11 ]المجادلة: [يَْؿَٚ

ترغيب لممؤمنيف بطمب العمـ، الذم يعٌد طريقان لمجنة، بؿ كيككف سببان في رفع صاحبو 
 لدرجات عميا في الجنة.

ةًرا ]قاؿ تعالى:  .6 ٍّٛ ُِْ٘ٛؿوا َربٍُّس٥ْ إ٫ٍُّ٩ِ ََكَن َد ٤ُْخ اْقذَ ُٞ ٤َيُْس٥ْ ٦ِْؽَراًرا  *َذ َٔ ٧َةَء   *يُؿِْق٢ِ الكٍّ
ْمَٮاٍل وَ 

َ
جَْ٭ةًراَوي٧ُِْؽدُْز٥ْ ثِأ

َ
٢َٕ ٣ٍُّس٥ْ خ ٢َٕ ٣ٍُّس٥ْ َص٪ٍّةٍت َويَْض [، كفي 12-11]نكح:  [بَجَِّي َويَْض

ذلؾ ترغيب لممؤمنيف، لممداكمة عمى االستغفار كالدعاء، لحصكؿ عؿ خيرات الدنيا 
 بأشكاليا، كنعيـ اآلخرة.

ي َواتٍَِّق ]قاؿ تعالى:  .7 َُ ْخ
َ
ة ٨ْ٦َ أ ٍّ٦

َ
َق ثِةْْلُْكَِن  *َٚأ ىَٚكَ  *وََوؽٍّ هُ ل٤ِْحُْْسَ ُ [، 7-5]الميؿ:  [٪ُحَّْسِ

، فذلؾ طريؽ اليسر، كفي ذلؾ ترغيب لممؤمنيف كحثيـ عمى اإلنفاؽ في سبيؿ اهلل 
 .كطريؽ إرضاء اهلل 

 ثانيان: أسمكب الترغيب في السنة النبكية:

 ي:أتالتي تتضمف أسمكب الترغيب، ما ي كمف األحاديث النبكية

ـٍ سكؿ اهلل قاؿ: قاؿ ر  عف أنس بف مالؾ  .1 لىٍك لى اًدقنا، أيٍعًطيىيىا، كى : }مىٍف طىمىبى الشَّيىادىةى صى
، كأف جيادىـ ، كفي ذلؾ ترغيبه لممؤمنيف الراغبيف الشيادة في سبيؿ اهلل (1)تيًصٍبوي{

، حتى في ال يذىب ىباءن، بؿ يكتبكف مف الشيداء المصطفيف عند اهلل  ألجؿ اهلل 
 . رضحاؿ عدـ استشيادىـ عمى األ

ٍف نىفَّسى عىٍف ميٍؤًمفو كيٍربىةن ًمٍف كيرىًب الدٍُّنيىا، نىفَّسى قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل  عف أبي ىريرة  .2 : }مى
مىٍيًو ًفي الدٍُّنيىا  ، يىسَّرى اهللي عى مىى ميٍعًسرو مىٍف يىسَّرى عى ًة، كى ٍنوي كيٍربىةن ًمٍف كيرىًب يىٍكـً اٍلًقيىامى اهللي عى

مىٍف  سىتىرى ميٍسًممنا، سىتىرىهي اهللي ًفي الدٍُّنيىا كىاآٍلًخرىًة، كىاهللي ًفي عىٍكًف اٍلعىٍبًد مىا كىافى اٍلعىٍبدي ًفي كىاآٍلًخرىًة، كى
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مىا اجٍ  نًَّة، كى مىؾى طىًريقنا يىٍمتىًمسي ًفيًو ًعٍممنا، سىيَّؿى اهللي لىوي ًبًو طىًريقنا ًإلىى اٍلجى مىٍف سى تىمىعى عىٍكًف أىًخيًو، كى
مىٍيًيـً السًَّكينىةي،قىٍكـه فً  لىٍت عى ، ًإالَّ نىزى ـٍ يىتىدىارىسيكنىوي بىٍينىيي  ي بىٍيتو ًمٍف بيييكًت اهلًل، يىٍتميكفى ًكتىابى اهلًل، كى

ميوي، لى  مىٍف بىطَّأى ًبًو عىمى ٍف ًعٍندىهي، كى ـي اهللي ًفيمى ذىكىرىىي ًئكىةي، كى فٍَّتييـي اٍلمىبلى ٍسًرٍع ًبًو ـٍ يي كىغىًشيىٍتييـي الرٍَّحمىةي كىحى
بعض األعماؿ الصالحة، كقضاء حكائج الناس، كالحرص في ، كفي ذلؾ ترغيب (1)نىسىبيوي{

عمى ستر المسمميف، كالتعاكف بيف المسمميف، كسمؾ طريؽ العمـ، باألخص العمـ الشرعي، 
 .لما ليذه األعماؿ الصالحة األجر كالثكاب عند اهلل 

ا الشًَّديدي الًَّذم يىٍمًمؾي قاؿ ، أٌف رسكؿ اهلل عف أبي ىريرة  .3 ًة ًإنَّمى رىعى : }لىٍيسى الشًَّديدي ًبالصُّ
ًب{ ، كفي ذلؾ ترغيب لممؤمنيف في تمالؾ النفس حيف الغضب، فيذه (2)نىٍفسىوي ًعٍندى اٍلغىضى

 صفة قكية ال يقدر عمييا إال المؤمف بحٌؽ.

، يكمان، فقاؿ: }يىا غي  قاؿ: كنت خمؼ رسكؿ اهلل  عف ابف عباس  .4 مّْميؾى كىًممىاتو ـي ًإنّْي أيعى بلى
ذىا اٍستىعىٍنتى فىاٍستى  ، ًإذىا سىأىٍلتى فىاٍسأىًؿ المَّوى، كىاً  اىىؾى ، اٍحفىًظ المَّوى تىًجٍدهي تيجى ًعٍف اٍحفىًظ المَّوى يىٍحفىٍظؾى

مىى أىٍف يىٍنفىعيكؾى ًبشىٍيءو لىـٍ  ـٍ أىفَّ األيمَّةى لىٍك اٍجتىمىعىٍت عى يىٍنفىعيكؾى ًإالَّ ًبشىٍيءو قىٍد كىتىبىوي المَّوي  ًبالمًَّو، كىاٍعمى
ًفعى  ، ري مىٍيؾى كؾى ًإالَّ ًبشىٍيءو قىٍد كىتىبىوي المَّوي عى ـٍ يىضيرُّ كؾى ًبشىٍيءو لى رُّ مىى أىٍف يىضي لىٍك اٍجتىمىعيكا عى ، كى ًت لىؾى

} فٍَّت الصُّحيؼي ـي كىجى األىٍقبلى
اهلل كقدره،  ، كفي ذلؾ حٌث لممؤمنيف، عمى اإليماف بقضاء(3)

، يعيش في كنؼ رحمتو كحفظو، ميما تعاظمت قكل فالمؤمف الذم يؤدم حؽ اهلل 
 الظالميف تجاىو.
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 المطمب الثاني
 أسمكب الترىيب

الترىيب ىك كؿ ما يخيؼ كيحٌذر المدعك مف عدـ االستجابة، أك رفض الحٌؽ، أك عدـ 
، كعذابو في يؼ مف غضب اهلل الثبات عميو بعد قبكلو، كاألصؿ فيو أف يككف بالتخك 

مدعكيف في رٌغب الالتي تالنبكية ىناؾ العديد مف اآليات القرآنية كاألحاديث  ، ككما أفٌ (1)اآلخرة
كينٌفرىـ مف الكفر كعكاقبو،  المدعكيف يرٌىب العديد منيا ما أيضان  ىنالؾ قبكؿ االستجابة، فإفٌ 

 اآلتي:، كنستعرض بعضان منيا في ىذا المطمب بإذف اهلل 

 أكالن: أسمكب الترىيب في القرآف الكريـ:
 ي:أتالتي تتضمف أسمكب الترىيب، ما ي مف اآليات القرآنية

٨ِ اجلٍّةرِ ]قاؿ تعالى:  .1 َٔ ُصٮَرُك٥ْ يَٮَْم ا٣ِْٞيَة٦َحِ َذ٨ْ٧َ زُْظـَِح 
ُ
ُح ال٧َْٮِْت ِإَوج٧ٍَّة دَُٮٍّْٚٮَن أ َٞ ِ ٍْٛف ذَان ُكَّ َج

 َٞ دِْػ٢َ اْْلَ٪ٍَّح َذ
ُ
ُؿورِ َوأ ُ٘ جْيَة إًِلٍّ ٦َذَةُع ا٣ْ [، كفي ذلؾ 185]آؿ عمراف:  [ْؽ َٚةَز َو٦َة اْْلَيَةةُ ادلَّ

في عباده،  تحذير مف عكاقب الكفر كالعصياف، كسكء الخاتمة، بتذكير العباد بسنة اهلل 
 فالكؿ مصيره المكت، ثـ يجازل كؿ عبدو بما عمؿ.

َ َورَُقٮ]قاؿ تعالى:  .2 ِْٕه اّللٍّ ا ذِيَ٭ة َو٨ْ٦َ َح ؽٍّ ُظُؽوَدهُ يُْؽِػ٫ُْ٤ ٩َةًرا َػةدِلً َٕ ٭ِّيَْلُ َويَذَ َؾاٌب مَّ َٔ  [َوَْلُ 
، بمخالفة المنيج ، كرسكلو [، كفي ذلؾ ترىيب كتحذير مف معصية اهلل 14]النساء: 

 الرباني، فمصير مف يفعؿ ذلؾ الخمكد في النار كالعياذ باهلل.

ِْ٘ٛ ]قاؿ تعالى:  .3 َ ًَل َح ِؽ إِنٍّ اّللٍّ َٞ ِ َذ َٟ ل٨ْ٧َِ يََنةُء َو٨ْ٦َ يُْْشِْك ثِةّللٍّ ِ ُِْ٘ٛؿ ٦َة ُدوَن ذَل ْن يُْْشََك ث٫ِِ َويَ
َ
ُؿ أ

ي٧ًة ِْ َٔ الشرؾ باهلل  كمف فعؿ أكبر الكبائر، كى [، كفي ذلؾ تحذير48]النساء:  [اْذََتَى إِث٧ًْة 
نـ كالعياذ باهلل.، الكبيرة التي ال يغفر لصاحبيا أبدان، فيظمـ نفسو كيخٌمد في نار جي 

ْخَم ]قاؿ تعالى:  .4
َ
هُ يَٮَْم ا٣ِْٞيَة٦َحِ أ ٪ًَْك َوََنُْْشُ ًَ َْٔؿَض َخ٨ْ ذ٠ِْؿِي َٚإِنٍّ َْلُ ٦َِٕحَنًح  َ

]طو:  [َو٨ْ٦َ أ
، فمصير ىؤالء سكء [، كفي ذلؾ تحذير المؤمنيف مف اإلعراض عف منيج اهلل 124

ىـ في اآلخرة، حيث يحشر المرء في المعيشة، كالضنؾ كالنكد عمى الدكاـ، ىذا غير مصير 
 نار جينـ أعمى كالعياذ باهلل.
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٪سُٮًرا]قاؿ تعالى:  .5 ٤ْ٪َةهُ ٬َجَةء ٦ٍّ َٕ ٤٧ُِٮا ٨ِْ٦ َخ٢ٍ٧َ ََٚض َٔ [، كفي ذلؾ 23]الفرقاف:  [َوَِٝؽ٦ْ٪َة إََِل ٦َة 
، فالكفار كانكا يعممكف الصالحات ترىيب مف القياـ بالعمؿ الصالح دكف ابتغاء كجو اهلل 

 ، كجدكىا في اآلخرة ىباءن منثكران ال فائدة منيا.لكف ألنيا لـ تكف ألجؿ اهلل ك 

ِي٨َ ٥ْ٬ُ َخ٨ْ َواَلدِ٭٥ِْ َقة٬ُٮَن  * ََٚٮي٢ٌْ ٧ُْ٤ِّ٣َى٤ِّّي]قاؿ تعالى:  .6 ِي٨َ ٥ْ٬ُ يَُؿاُءوَن  *اَّلٍّ  *اَّلٍّ
ٮنَ  ُٔ ُٕٮَن ال٧َْة كاسؿ عف الصبلة، [، كفي ذلؾ تحذيره مف السيك كالت7-4]الماعكف:  [َوي٧َْ٪َ

، كتحذير لمف يمنعكف العكف كالبر كالخير التي ىي أكثر العبادات التي تقٌربنا إلى اهلل 
 إلخكانيـ المؤمنيف، فالكيؿ مصيرىـ كالعياذ باهلل.

 ثانيان: أسمكب الترىيب في السنة النبكية:

 ي:أتالتي تتضمف أسمكب الترىيب، ما ي كمف األحاديث النبكية

ـٍ  ، عف النبي الخدرم عف أبي سعيد  .1 فَّ اهللى ميٍستىٍخًمفيكي ًضرىةه، كىاً  ٍمكىةه خى قاؿ: }ًإفَّ الدٍُّنيىا حي
ؿى ًفٍتنىًة بىًني ًإٍسرىاًئي ، فىاتَّقيكا الدٍُّنيىا كىاتَّقيكا النّْسىاءى، فىًإفَّ أىكَّ ؿى كىانىٍت ًفي ًفييىا، فىيىٍنظيري كىٍيؼى تىٍعمىميكفى

يثارىا عمى اآلخرة، حتى ال يفتتف المسممكف بيا، كما ، كىنا ت(1)النّْسىاًء{ حذير مف الدنيا كا 
 افتتف بيا بنك إسرائيؿ، فخسركا الدنيا كاآلخرة.

ًة، يىٍنًزؿي ًبيىا ًفي  ، أنو سمع رسكؿ اهلل عف أبي ىريرة  .2 يقكؿ: }ًإفَّ اٍلعىٍبدى لىيىتىكىمَّـي ًباٍلكىًممى
ا بىٍيفى اٍلمىشٍ  ٍغًرًب{النَّاًر أىٍبعىدى مى ًرًؽ كىاٍلمى

، كفي ذلؾ تحذير مف فحكل الكبلـ الذم يصدر عف (2)
 المرء، فبعض الكبلـ يككف سببان في دخكؿ صاحبو نار جينـ كالعياذ باهلل.

: ىىٍؿ ًمٍف ، عف النبي عف أنس بف مالؾ  .3 تىقيكؿي ـي ييٍمقىى ًفييىا كى يىنَّ ، أنو قاؿ: }الى تىزىاؿي جى
عى رى  تَّى يىضى ، حى : قىٍط قىٍط، ًبًعزًَّتؾى مىًزيدو تىقيكؿي يىا ًإلىى بىٍعضو كى ًكم بىٍعضي بُّ اٍلًعزًَّة ًفييىا قىدىمىوي، فىيىٍنزى

نًَّة{ ـٍ فىٍضؿى اٍلجى ٍمقنا، فىييٍسًكنىيي تَّى ييٍنًشئى اهللي لىيىا خى نًَّة فىٍضؿه حى ، كىالى يىزىاؿي ًفي اٍلجى كىرىًمؾى كى
، كفي (3)

بذكر ىكؿ جينـ كاتساعيا، كترغيبه لحسف الخاتمة، بذكر ذلؾ ترىيبه مف سكء الخاتمة، 
 فضميا كاتساعيا، فطكبى لمف كاف مف أىؿ الجنة، كالكيؿ لمف كاف مف أىؿ النار.

                                           

 .2742 رقـ الحديث :2098/ 4أكثر أىؿ الجنة الفقراء، /صحيح مسمـ، مسمـ، الرقائؽ (1)
 .2988 رقـ الحديث :2290/ 4التكمـ بالكممة ييكم بيا إلى النار، /صحيح مسمـ، مسمـ، الزىد كالرقائؽ (2)
 .2848 رقـ الحديث :2188/ 4النار يدخميا الجباركف، /ياصحيح مسمـ، مسمـ، الجنة كصفة نعيميا كأىم (3)
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ًئكىةى قاؿ: قاؿ أبك القاسـ  عف أبي ىريرة  .4 ًديدىةو، فىًإفَّ اٍلمىبلى : }مىٍف أىشىارى ًإلىى أىًخيًو ًبحى
تَّى يىدىعىوي كى  ًو{تىٍمعىنيوي، حى اهي أًلىًبيًو كىأيمّْ ٍف كىافى أىخى ، كفي ذلؾ تحذير مف االعتداء عمى (1)اً 

 المؤمنيف، فيصاب المعتدم بمعنة المبلئكة، حتى لك اعتدل عمى أخيو مف أمو كأبيو.

ًتًو يىٍكـى  قاؿ: سمعت رسكؿ اهلل  عف ابف عمر  .5 اًدرو ًلكىاءه ييٍنصىبي ًبغىٍدرى يقكؿ: }ًلكيؿّْ غى
، كفي ذلؾ تحذير مف صفة الغدر، كمف تبعات ذلؾ، حيث يفضح المرء يكـ (2){الًقيىامىةً 

 القيامة عمى المؤل، كينصب لكاءن خاصان بما غدر.

مجمكعة مف النماذج القرآنية كالنبكية، البارزة بأسمكب الترغيب  ىذه كانت الخَلصة:
أسمكب قرآني كنبكٌم كالترىيب، كىي عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر، فأسمكب الترغيب كالترىيب 

بامتياز، لذلؾ عمى الداعية أف يككف حكيمان في استخداـ ىذا األسمكب، فبل يقتصر عمى 
الترغيب دكف الترىيب، أك الترىيب دكف الترغيب، بؿ يتناكب بيف االثنيف حتى ال يطغى جانبه 

، ىي كربو  عمى جانب، فيؤثر ذلؾ عمى استجابة المدعكيف، كألف العبلقة المرجٌكة بيف العبد
 ؛عبلقة الحب كالرجاء، فيعمؿ العبد العمؿ الصالح لنيؿ محبتو كثكابو، كيتجنب العمؿ السيء

 غضبو كعقابو، كىذا سٌر االرتباط الشديد بيف األسمكبيف.ل خشيةن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

رقـ  :2020/ 4النيي عف اإلشارة بالسبلح إلى المسمـ، /صحيح مسمـ، مسمـ، البر كالصمة كاآلداب (1)
 .2616 الحديث

 .3188 رقـ الحديث :104/ 4إثـ الغادر لمبر كالفاجر، /الجزية صحيح البخارم، البخارم، (2)



197 

 المبحث السادس
 أسمكب التشبيو كضرب األمثاؿ

 ج

 المطمب األكؿ
 المثؿ في القرآف الكريـ

ي يقربيا إلى السامية في معانييا كأىدافيا، إذا صيغت في قالب حسٌ الحقائؽ إٌف 
المعاني في صكرة حية تستقر في ىذه القالب الذم يبرز ك  ،تأخذ صكرتيا الرائعةفإنيا  ؛األفياـ
بتشبيو الغائب بالحاضر، كالمعقكؿ بالمحسكس، كقياس النظير عمى  ىك التمثيؿ؛ كذلؾ األذىاف

، فكاف ذلؾ أدعى لالنظير، ككـ مف معنىن جم تقبؿ النفس لو، يؿ أكسبو التمثيؿ ركعة كجماالن
 أنكاع األمثاؿ في القرآف الكريـ، مع ذكر ، كسنتحدث في ىذا المطمب عف(1)كاقتناع العقؿ بو
 ، كاآلتي:لكٌؿ نكعو منيابعض النماذج 

 :(2)** أنكاع األمثاؿ في القرآف الكريـ

 ، ىي:األمثاؿ في القرآف الكريـ ثبلثة أنكاع

 النكع األكؿ: األمثاؿ المصرَّحة: 
، كيرد منيا الكثير مف النماذج عمى التشبيو ح فييا بمفظ المثؿ، أك ما يدؿٌ كىي ما صرٌ 

 في القرآف الكريـ، منيا ما يمي:

ْ ٨ِ٦]قكلو تعالى:  .1 ِي٨َ َػ٤َٮْا َس٢ُ اَّلٍّ دُِس٥ ٦ٍّ
ْ
ة يَأ ْ اْْلَ٪ٍَّح َول٧ٍَّ ن دَْؽُػ٤ُٮا

َ
ْم َظِكبْذ٥ُْ أ

َ
ذُْ٭٥ُ  أ كٍّ َرج٤ُِْس٥ ٦ٍّ

ًل إِنٍّ ٩َ 
َ
٫ُ ٦ََِت ٩َْْصُ اّلّلِ أ َٕ ٦َ ْ ِي٨َ آ٦َ٪ُٮا ٮَل الؿٍُّقٮُل َواَّلٍّ ُٞ ْ َظِتٍّ َح اء َوُزلْـِلُٮا ٍّ َقةء َوالُضٍّ

ْ
ْْصَ اّلّلِ اْْلَأ

ف، يف كأتباعيـ المؤمني[، كىذا مثؿه صادؽه يعرض حاؿ األنبياء السابق214]البقرة:  [َٝؿِيت
لمذيف يظنكف أٌف اإلسبلـ عبارة عف عبادةو فقط، دكف أف يبتمكا بأنكاع الببلء، كذلؾ  كفيو عبرةه 

في ابتبلء أىؿ اليداية، لمعرفة مدل قدرتيـ عمى الثبات عمى الحٌؽ  يعٌد جيبلن بسنة اهلل 
 .(3)مف عناءو كمقاساة كاإليماف، كما تتطٌمبو الدعكة إلى اهلل 

                                           

 .290في عمـك القرآف، القطاف، ص: مباحث انظر: ( 1)
 .296 -293ص: ص انظر: المرجع السابؽ، ( 2)
 .249/ 2( انظر: التفسير المنير، الزحيمي، ج3)
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ِي٨َ ]قكلو تعالى:  .2 س٢َُ اَّلٍّ ٍّ٦  ِ
َٓ َق٪َةث٢َِ ِِف ُكّ ٩بَذَْخ َقجْ

َ
ْمَٮالَُ٭٥ْ ِِف َقبِي٢ِ اّلّلِ ٧َ٠َس٢َِ َظجٍٍّح أ

َ
ٮَن أ ُٞ يُ٪ِٛ

٤ِي٥ َٔ  ٌٓ ُٙ ل٨٧َِ يََنةء َواّللَّ َواِق ِٔ ة ٌَ [، كىذا مثؿه لمخير 261]البقرة:  [ُقجج٤ٍَُح ٦ِّبَُح َظجٍٍّح َواّللَّ يُ
ماف كينمك في طريؽ الحؽ كاليداية، فالذيف يربك كينمك في مغارسو، كما يربك العمؿ كاإلي

ما يجنكف ، في أٌم كجو مف كجكه الخير كالحؽ، ىؤالء إنٌ ينفقكف أمكاليـ في سبيؿ اهلل 
أضعافان مضاعفة، كما يزرع الزارع حبةن في  ثمرة ىذا الغرس الذم غرسكه في سبيؿ اهلل 

ئة امىكذا الحبة تعطى سبعة مئة حبة، ك أرضو الطيبة فتنبت سبع سنابؿ، فتحمؿ كؿ سنبم
ال حٌد لفضمو، كال  حبة، ككذلؾ الحسنة تجازل بسبع مئة حسنة، أك أكثر مف ذلؾ، فاهلل 

 .(1)نفاذ لرزقو، يضع ذلؾ حيث شاء عممو، يحيط بكؿ شيء كيعمـ كٌؿ شيء

٫ُ ٨ِْ٦ دَُؿاٍب ثُ ]قكلو تعالى:  .3 َٞ ِ ٧َ٠َس٢َِ آَدَم َػ٤َ ِٔ٪َْؽ اّللٍّ ِٔحََس  [ ٥ٍّ َٝةَل َْلُ ُز٨ْ َذي١َُٮنُ إِنٍّ ٦َس٢ََ 

ال يعجزه شيء في ىذا  ، فاهلل [، كىذا مثؿه يصٌكر نفاذ قدرة اهلل 59]آؿ عمراف: 
، فقد خمؽ مف قبمو آدـ مف غير أب ليس مستبعدان عمى اهلل  الككف، كخمؽ عيسى 

  ٍـّ أيضان، فإذا كاف اهلل بدكف أبو كال قادران عمى أف يخمؽ إنسانان  مف غير أبو كال أ
، فبل داعي لكٌؿ ىذه (2)قادران عمى خمؽ إنسافو مف غير أبو فقط أـ، فاألكلى أف يككف 

الردكد كاالٌدعاءات الباطمة، القائمة بككف عيسى إليان أك ابف اإللو، أك غيرىا مف االٌدعاءات 
مؽ مف غير أب.  الكاىية، بحجة أنو قد خي

٤َيْ٭٥ِْ َججَ ]قكلو تعالى:  .4 َٔ ةُن َََٚكَن ٨َِ٦ َواد٢ُْ  َُ يْ ٫ُ النٍّ َٕ تْجَ
َ
ِي آدَحْ٪َةهُ آيَةدِ٪َة َٚةنَْك٤ََغ ٦ِ٪َْ٭ة َٚد  اَّلٍّ

َ
أ

َ٘ةوِي٨َ  َٓ ٬ََٮاهُ َذ٧َس٫ُُ٤َ ٧َ٠َس٢َِ ا٣ََْكِْت إِن  *ا٣ْ رِْض َواتٍّجَ
َ
ْػَِلَ إََِل اِل

َ
َْٕ٪ةهُ ثَِ٭ة َو٣َـ١ِ٪٫ٍُّ أ َولَْٮ ِمئْ٪َة لََؿَذ

٤َي٫ِْ ي٤ََْ٭رْ  َٔ ٤ٍُّ٭٥ْ  َُت٢ْ٧ِْ  َٕ َىَه ٣َ َٞ ثُٮاْ ثِآيَةدِ٪َة َٚةُْٝىِه ا٣ْ ِي٨َ ٠َؾٍّ ٮِْم اَّلٍّ َٞ َٟ ٦َس٢َُ ا٣ْ ِ ٫ُ٠ْ ي٤ََْ٭ر ذٍّل ْو َتَْتُ
َ
أ

ُؿون ٍّ١ َٛ ، لممكٌذبيف بآيات اهلل  [، كىذا مثؿه يضربو اهلل 176-175]األعراؼ:  [َحذَ
، كحاؿ العالـ هلل ، كحاصؿ معناه: أٌف حاؿ المكذبيف بآيات اكالمنزلة عمى رسكلو 

ًرـ ثمرة االنتفاع مف عممو، ألف عممو يخالؼ عممو تماـ المخالفة، كقد مضت سنة  الذم حي
بأٌف اتباع اإلنساف ليكاه بتحٌريو كتشٌييو ما تميؿ إليو نفسو في كؿ عمؿ مف أعمالو،  اهلل 

يمو، عف سب دكف ما فيو المصمحة كالفائدة لو مف حيث ىك جسد كركح، يضٌمو اهلل 
المكصؿ إلى سعادة الدنيا كاآلخرة، كيتعٌسؼ بو في سبؿ الشيطاف المردية الميمكة، كلك شاء 

–في مف يتٌبعكف أىكائيـ، فيصبح حاليـ كحاؿ الكمب  لما أضمو، كلكٌنيا سٌنتو  اهلل 
                                           

 .334-333/ 2( انظر: التفسير القرآني لمقرآف، الخطيب، ج1)
 .127-126/ 2( انظر: التفسير الكسيط، طنطاكم، ج2)
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الذم يميث عمى الدكاـ، ككذلؾ ىـ في ىٍـّ دائـ، تراىـ كالبلىث مف اإلعياء  -أعزكـ اهلل
ف كاف ما يعنكف بو، كيحممكف ىٌمو حقيران ال يتعب، كال ترل أحدان منيـ راضيان بما كالتع ب، كا 

 .(1)أصابو مف شيكاتو كأىكائو، بؿ يزيد طمعان كتعبان كمما أصاب سعة كقضى أربان 

وْ ]قكلو تعالى:  .5
َ
ّيِجٍَح أ ََ ّيِجًَح ٠ََنَضَؿةٍ  ََ ُ ٦َساًَل ََك٧ًَِح  َٙ ََضََب اّللٍّ ل٥َْ دََؿ ٠َيْ

َ
٤َُ٭ة زَةثٌِخ َوَٚؿُْخَ٭ة ِِف خ

٧َةءِ  ُؿونَ  *الكٍّ ٤ٍُّ٭٥ْ َحذََؾ٠ٍّ َٕ ٦ْسَةَل ل٤ِ٪ٍّةِس ٣َ
َ
ُ اِْل ُز٤ََ٭ة ُكٍّ ِظٍّي بِإِذِْن َرّبَِ٭ة َويَُْضُِب اّللٍّ

ُ
َو٦َس٢َُ } دُْؤِٖل أ

رِْض ٦َة لََ٭ة ٦ِ 
َ
ِي٨َ آ٦َ٪ُٮا * ٨ْ ََٝؿاٍر ََك٧ٍَِح َػجِحسٍَح ٠ََنَضَؿةٍ َػجِحسٍَح اْصذُسٍّْخ ٨ِْ٦ َْٚٮِق اِْل ُ اَّلٍّ يُثَّجُِخ اّللٍّ

ُ ٦َة يَنَ  ٢َُٕ اّللٍّ ْٛ ةل٧َِِّي َويَ ٍّْ ُ ا٣ ٢َّ اّللٍّ ٌِ جْيَة َوِف اآْلِػَؿةِ َويُ ْٮِل اثلٍّةثِِخ ِِف اْْلَيَةةِ ادلَّ َٞ ]إبراىيـ:  [ةءُ ثِة٣ْ
الحياة،  الجارية في الطيب كالخبيث، في ىذه [، كىذا مثؿه يصٌكر سنة اهلل 24-27

فالكممة الطيبة كالشجرة الطيبة، ثابتة ال تزعزعيا األعاصير، كال تعصؼ بيا رياح الباطؿ، 
سامقةه متعالية، مثمرةه ال ينقطع ثمرىا، كالكممة الخبيثة كالشجرة الخبيثة، التي قد تتعالى 

فشة كتتشابؾ، حتى ييخيؿ إلى البعض أنيا أقكل كأضخـ مف الشجرة الطيبة، كلكنيا تظؿ نا
ىشة، كتظؿ جذكرىا في التربة قريبة، فإذا بيا بعد فترة تجتث مف فكؽ األرض، فبل قرار ليا 
كال بقاء، كىذا في الحقيقة كاقع الحياة، فالخير ال يمكت كال يذكم ميما زحمو الشر كأخذ 
عميو الطريؽ، كالشٌر كذلؾ ال يعيش إال بعد أف يستيمؾ بعض الخير المتمبس بو، كحينما 

نو سيتيالؾ كيتيٌشـ ميما تضخـ يستيم ؾ ما يبلبسو مف الخير فبل تبقى منو بقية، كا 
 .(2)كاستطاؿ

ِٔ٪َْؽَك ثَحْذًة ِِف ]قكلو تعالى:  .6 ْٮَن إِذْ َٝة٣َْخ رَّبِ اث٨ِْ َِل  َٔ َت ِْٚؿ
َ
ِي٨َ آ٦َ٪ُٮا اْمَؿأ ُ ٦ََساًل لِّلٍّ َوََضََب اّللٍّ

ْٮَن وََخ٤٧َِ  َٔ ةل٧ِِّيَ اْْلَ٪ٍّحِ َوجَنِِِّن ٨ِْ٦ ِْٚؿ ٍّْ ٮِْم ا٣ َٞ كىذا مثؿه يكضح ، [11]التحريـ:  [٫ِ َوجَنِِِّن ٨َِ٦ ا٣ْ
، كأٌف -كالعياذ باهلل–ـ ، كأٌف العمؿ السيء طريؽ نار جينٌ أف العمؿ الصالح ىك طريؽ الجنة

صكلة الكفر ال تضٌر المؤمنيف، كما لـ تضر امرأة فرعكف، تحت أعتى أىؿ األرض 
حكـه عدؿ، ال يؤاخذ أحدان  في جنات النعيـ، كأٌف اهلل  باهلل كأكفرىـ، فصارت بإيمانيا 

، كالتي يمكف أف ، كىذه المرأة مثاؿه لممرأة المسممة، الثابتة عمى ديف اهلل (3)بذنب أحد
 .تضٌحي بحياتيا فداءن لديف اهلل 

 

                                           

 .342-340/ 9( انظر: تفسير المنار، رضا، ج1)
 .2099-2098/ 4( انظر: في ظبلؿ القرآف، قطب، ج2)
 .327-326/ 28( انظر: التفسير المنير، الزحيمي، ج3)
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 : النكع الثاني: األمثاؿ الكامنة
يككف  ،في إيجاز رائعةو  تدؿ عمى معافو ح فييا بمفظ التمثيؿ، كلكنيا كىي التي لـ يصرٌ 

 ، كمف األمثمة عمى ىذا النكع ما يمي:ليا كقعيا إذا نقمت إلى ما يشبييا

َٮانٌ ]قكلو تعالى:  .1 َٔ ٢ْ يََؽَك ][، كقكلو تعالى: 68]البقرة:  [ًَل َٚةرٌِض َوًَل ثِْسٌؿ  َٕ َوًَل ََتْ
َٟ وَ  ٤ُْ٘ٮ٣ًَح إََِل ُخ٪ُِٞ َ٭ة ُكٍّ ا٣ْبَ ٦َ ُْ ٍِ ًَل دَبُْك َوًَل ََتَْ٭ْؿ ][، كقكلو تعالى: 29]اإلسراء:  [ْك

َٟ َوًَل ُُتَةِْٚخ ثَِ٭ة وَ  ِ َٟ َقبِياًل ثَِىاَلد ِ ِٖ َبّْيَ ذَل ِي٨َ إِذَا ]ى: [، كقكلو تعال111]اإلسراء:  [ابْذَ َواَّلٍّ
وا َُتُ ْٞ ٮا ل٥َْ يُْْسُِٚٮا َول٥َْ َح ُٞ َٛ جْ

َ
َٟ ََٝٮا٦ًة خ ِ [، كىذه اآليات تأتي بمعنى 67]الفرقاف:  [َواَكَن َبّْيَ ذَل

 المثؿ الذم يقكؿ: }خير األمكر الكسط{.

َول٥َْ دُْؤ٨ِْ٦ َٝةَل ثََِل َو٣َسِ ]قكلو تعالى:  .2
َ
٧َه٨ٍِّ ٤ََِْٝب َٝةَل أ ُْ [، كىذه اآلية تأتي 261]البقرة:  [٨ْ حِلَ

 بمعنى المثؿ الذم يقكؿ: }ليس الخبر كالمعاينة{.

٢ْ٧َْٕ ُقٮًءا َُيْ ٦َ ]قكلو تعالى:  .3 [، كىذه اآلية تأتي بمعنى المثؿ الذم 123]النساء:  [ـَ ث٫ِِ ٨ْ َح
 يقكؿ: }كما تديف تيداف{.

٦ِ٪ْذُ ]قكلو تعالى:  .4
َ
٤َي٫ِْ إًِلٍّ ٧َ٠َة أ َٔ ِػي٫ِ ٨ِْ٦ َرج٢ُْ َٝةَل ٢ْ٬َ آ٦َ٪ُُس٥ْ 

َ
[، 64]يكسؼ:  [ُس٥ْ لََعَ أ

 تيف{.كىذه اآلية تأتي بمعنى المثؿ الذم يقكؿ: }ال يمدغ المؤمف مف جحر مر 

 النكع الثالث: األمثاؿ المرسمة في القرآف: 
فيي آيات جارية مجرل  ،ساالن مف غير تصريح بمفظ التشبيوكىي جمؿ أرسمت إر 

 ، كمف األمثمة عمى ىذا النكع ما يمي:األمثاؿ

َّٜ ]قكلو تعالى:  .1  .[51]يكسؼ:  [اآْلَن َظْىَعَه اْْلَ

ِ ]قكلو تعالى:  .2 ّي ُٜ ال١ْ٧َُْؿ الكٍّ ٫ِ٤٬ِْ َوًَل َُيِي
َ
 .[43]فاطر:  [ُئ إًِلٍّ ثِأ

٢ُ٧َْٕ لََعَ َمةَِكَذ٫ِِ ]قكلو تعالى:  .3  .[84]اإلسراء:  [٢ُْٝ ُكٌّ َح

اُء اإْلِْظَكةِن إًِلٍّ اإْلِْظَكةنُ ]قكلو تعالى:  .4 ـَ  .[61]الرحمف:  [٢ْ٬َ َص

٤ُٮُب ]قكلو تعالى:  .5 ُْ ة٣ُِت َوال٧َْ ٍُّ َٙ ا٣ ُٕ ًَ
 .[73]الحج:  [

ّيُِت ًَل يَْكذَ ]قكلو تعالى:  .6 ٍُّ  .[111]المائدة:  [ٮِي اْْلَجِيُر َوا٣
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 المطمب الثاني
 المثؿ في السنة النبكية

في أساليبيا لمدعكة إلى  تالمصدر الثاني مف مصادر التشريع، كقد تنٌكعىي إف السنة النبكية 
 ، كما تنٌكع القرآف الكريـ، كسنستعرض في ىذا المطمب بعضان مف ىذه األمثاؿ الكاردة فياهلل 

 السنة النبكية، كاآلتي:

 كمف األمثاؿ الكاردة في السنة النبكية ما يمي:

مىٍيًيمىا  ، أنو سمع رسكؿ اهلل عف أبي ىريرة  .1 مىٍيًف عى ثىًؿ رىجي ثىؿي البىًخيًؿ كىالميٍنًفًؽ كىمى يقكؿ: }مى
ا، فىأىمَّا الميٍنًفؽي  ًديدو ًمٍف ثيًديًّْيمىا ًإلىى تىرىاًقيًيمى بَّتىاًف ًمٍف حى مىى  جي فىرىٍت عى فىبلى ييٍنًفؽي ًإالَّ سىبىغىٍت أىٍك كى

تىٍعفيكى أىثىرىهي، كىأىمَّا البىًخيؿي فىبلى ييًريدي أىٍف ييٍنًفؽى شىٍيئنا ًإالَّ لىًزقى  تَّى تيٍخًفيى بىنىانىوي كى ٍمقىةو ًجٍمًدًه، حى ٍت كيؿُّ حى
سّْعييىا كىالى تىتًَّسعي{ مىكىانىيىا، فىييكى ييكى
الجزاء مف جنس العمؿ، فالمنفؽ  يكضح أفٌ  كىذا مثؿه  ،(1)

تتسع عميو جبتو جزاء إنفاقو، كالبخيؿ تضيؽ عميو جبتو جراء بخمو، كأف اإلنفاؽ مف أسباب 
 السعادة كاليسر في الحياة، كالبخؿ مف أسباب الضيؽ كتعٌسر الحياة.

اًلحً ، عف النبي عف أبي مكسى  .2 ًميًس الصَّ ثىؿي اٍلجى ًميًس السٍَّكًء، ، قاؿ: }ًإنَّمىا مى ، كىاٍلجى
مَّ  مَّا أىٍف تىٍبتىاعى ًمٍنوي، كىاً  ، كىاً  اًمؿي اٍلًمٍسًؾ: ًإمَّا أىٍف ييٍحًذيىؾى نىاًفًخ اٍلًكيًر، فىحى اًمًؿ اٍلًمٍسًؾ، كى ا أىٍف كىحى

مَّا أىٍف  ، كىاً  نىاًفخي اٍلًكيًر: ًإمَّا أىٍف ييٍحًرؽى ًثيىابىؾى ا طىيّْبىةن، كى ًبيثىةن{تىًجدى ًمٍنوي ًريحن ا خى كىذا  ،(2)تىًجدى ًريحن
مثؿه يكضح مدل تأثير الصحبة كالمجالسة، في حياة اإلنساف كفكره كمنيجو كسمككو، 

ا أف يعطيؾ مف عطره، أك تشتي منو و إمٌ فالجميس الصالح كحامؿ المسؾ في أثره، فإنٌ 
سٌد خمتؾ، العطر، أك تجد منو رائحة طيبة، ككذلؾ الجميس الصالح فإٌف أثره طيب، فيك ي

 كيغفر زلتؾ، كيقيؿ عثرتؾ، كيستر عكرتؾ، كيشجعؾ عمى الخير، كينٌفرؾ مف فعؿ الشر.

أما جميس السكء، فيك كالحٌداد الذم يصير الحديد، كينفخو فيتطاير الشرر، فذلؾ إما أف 
يحرؽ ثيابؾ، أك تشعر بالضيؽ مف الرائحة الخبيثة التي تمؤل المكاف، ككذلؾ الجميس 

ؾ كصمؾ إال لمشر كاألذل، كأقؿ األذل أف يسيء الناس الظف بؾ، كيظنكف أنٌ السكء، ال ي
 عمى شاكمة ىؤالء، ألف المرء تعرؼ أخبلقو مف أخبلؽ صاحبو. 

                                           

 .1445: رقـ الحديث 115/ 2( صحيح البخارم، البخارم، الزكاة/مثؿ المتصدؽ كالبخيؿ، 1)
رقـ الحديث : 2026/ 4( صحيح مسمـ، مسمـ، البر كالصمة كاآلداب/استحباب مجالسة الصالحيف..، 2)

2628. 
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قييىا،  ، أٌف رسكؿ اهلل عف عبد اهلل بف عمر  .3 رىةن الى يىٍسقيطي كىرى ًر شىجى قاؿ: }ًإفَّ ًمفى الشَّجى
دّْثيك  ، حى ثىؿي الميٍسًمـً قىعى ًفي نىٍفًسي أىنَّيىا كىًىيى مى ًر البىاًديىًة، كىكى قىعى النَّاسي ًفي شىجى ؟ فىكى ًني مىا ًىيى

، فىقىاليكا: يىا رىسيكؿى المًَّو، أىٍخًبٍرنىا ًبيىا؟ فىقىاؿى رىسيكؿي المَّوً  ٍبدي المًَّو: فىاٍستىٍحيىٍيتي : ًىيى  النٍَّخمىةي، قىاؿى عى
ية المسمـ، فيك كالنخة في كثرة خيرىا، كدكاـ ظميا، كطيب كىذا مثؿه يكضح خير ، (1)النٍَّخمىةي{

ثمرىا، ككجكده عمى الدكاـ، كاالنتفاع بو حتى ييبس، كاالنتفاع بخشبيا ككرقيا كاغصانيا، 
حتى نكاىا تستخدـ عمفان لئلبؿ، ىذا غير جماؿ نباتيا، كحسف ىيئة ثمرىا، فيي كميا منافع، 

 كاـر أخبلقو، كجميع أعمالو.ككذلؾ المؤمف كمو خير، في طاعاتو، كم

ؿو أىتىى ، عف النبي عف أبي مكسى  .4 ا بىعىثىًني المَّوي ًبًو، كىمىثىًؿ رىجي مىثىؿي مى ثىًمي كى ، قاؿ: }ًإنَّمىا مى
اءى،  ، فىالنَّجى نّْي أىنىا النًَّذيري العيٍريىافي ، كىاً  ٍيشى ًبعىٍينىيَّ ، ًإنّْي رىأىٍيتي الجى : يىا قىٍكـً ا فىقىاؿى فىأىطىاعىوي طىاًئفىةه قىٍكمن

كا مىكىانىيي  ، فىأىٍصبىحي ـٍ كىذَّبىٍت طىاًئفىةه ًمٍنيي ٍكا، كى ـٍ فىنىجى مىى مىيىًمًي كا، فىاٍنطىمىقيكا عى ، ًمٍف قىٍكًمًو، فىأىٍدلىجي ـٍ
ا ًجئٍ  ثىؿي مىٍف أىطىاعىًني فىاتَّبىعى مى ، فىذىًلؾى مى ييـٍ ـٍ كىاٍجتىاحى ٍيشي فىأىٍىمىكىيي ييـي الجى بَّحى مىثىؿي مىٍف فىصى تي ًبًو، كى

ؽّْ{ ا ًجٍئتي ًبًو ًمفى الحى كىذَّبى ًبمى اًني كى  ، كىذا مثؿ يكضح حاؿ مف يتبع منيج اهلل (2)عىصى
، فكأنو التقى بقارب النجاة مف الغرؽ كاليبلؾ، كتمٌسؾ بو فكاف مف الناجيف، كسنة نبيو 

ب النجاة، فكاف مف أما مف أعرض عف المنيج الرباني، فحالو كمف رفض التمٌسؾ بقار 
 المغرقيف في أمكاج الضبلؿ كاليبلؾ.

ـٍ يىٍغتىًسؿي ًمٍنوي كيؿَّ  ، أٌف رسكؿ اهلل عف أبي ىريرة  .5 ًدكي قاؿ: }أىرىأىٍيتيـٍ لىٍك أىفَّ نىٍيرنا ًببىاًب أىحى
ًنًو شىٍيءه؟ ، ىىٍؿ يىٍبقىى ًمٍف دىرى ٍمسى مىرَّاتو نً « يىٍكـو خى : قىاليكا: الى يىٍبقىى ًمٍف دىرى فىذىًلؾى »ًو شىٍيءه، قىاؿى

طىايىا{ ك اهللي ًبًيفَّ اٍلخى ٍمًس، يىٍمحي مىكىاًت اٍلخى ثىؿي الصَّ مى
عيرة كىذا مثؿ يكضح أىمية كفضيمة ش، (3)

ليصبركا عمى أدائيا في أكقاتيا، فحاؿ مف يمتـز بيا،  ؛مف شعائر الديف، كىي الصبلة
ـك خمس مرات، فبل يبقى مف درنو كالمؤمف الذم يمٌر ببابو نير يغتسؿ منو، في كؿ ي

شيء، ككذلؾ تكرار الصمكات يمحك الذنكب كالخطايا، ككما أف االغتساؿ يشعر اإلنساف 
 بالنشاط كيزيؿ الدرف، فإف الصبلة تشعر المصمي بالسعادة.

                                           

 .131: رقـ الحديث 38/ 1( صحيح البخارم، البخارم، العمـ/الحياء في العمـ، 1)
 : رقـ  ،9 /93( صحيح البخارم، البخارم، االعتصاـ بالكتاب كالسنة/االقتداء بسنف رسكؿ اهلل 2)

 .7283الحديث 
 : رقـ462/ 1ى الذنكب، ( صحيح مسمـ، مسمـ، المساجد كمكاضع الصبلة/المشي إلى الصبلة تمح3)

 .667الحديث  
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فإف أسمكب ضرب األمثاؿ، مف األساليب الجميمة، التي تسٌيؿ كصكؿ فكرة  الخَلصة:
ألنيا أمثاؿ  ؛ثمة القرآنية، كالنبكية في دعكتويمكف لمداعية استخداـ األم، ك الداعية إلى اهلل 

حقيقية بعيدة عف الخياؿ، كتحاكي كاقع بني آدـ، كبذلؾ تككف سببان في تحقيؽ أىداؼ الدعكة 
 .إلى اهلل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



204 

 الخاتمة
لى الختاـ، أحمدؾ ربي بأف أعنتني ككىبتني القكة إلكماؿ رسالتي ىذه حتى كصمت إ

كما كاف مف تكفيؽو لي فمنؾ كحدؾ يا صاحب الفضؿ كالعطاء، كما كاف مف خمؿو أك سيكو فمف 
اكتب لي التكفيؽ  ربٌ يا مف ال يخطئ في قكؿ كفعؿ، فيا نفسي كمف الشيطاف، فسبحانؾ ربي

كالقبكؿ، كحسف الثكاب عمى ما بذلتو مف جيدو بفضمؾ، كعمى ما كاجيني مف صعاب، فأنت 
 صاحب الفضؿ كالعطاء، أما بعد:كحدؾ 

كمع مسؾ الختاـ أكٌد أف أقؼ عمى خبلصة ما تكٌصمت إليو في بحثي، الذم بعنكاف: )كسائؿ 
 دراسة قرآنية مكضكعية(: -كأساليبيا في ضكء القصص القرآني ،الدعكة

 أكالن: أىـ النتائج:
الدعكة، القصص(، )الكسائؿ، األساليب، : يةتعنى المغكم لكٌؿ مف األلفاظ اآلالم كرظي .1

كذلؾ مف خبلؿ المعاجـ المغكية، ككذا ظيرت لي المعاني االصطبلحية مف خبلؿ 
 تعريفات العمماء، كقد اجتيدت الباحثة في إضافة تعريفات اصطبلحية خاصة بيا.

العديد مف الكسائؿ كاألساليب التي استخدميا األنبياء، كالدعاة في تبميغ ديف  الكقكؼ عمى .2
 .اهلل 

ى حٌمؿ مف أجميا األنبياء كالمرسمكف، شتٌ ، كالتي تى دل أىمية الدعكة إلى اهلل م بياف .3
 يذاء كالعناد، مف المعارضيف.أنكاع اإل

صبلح، كاستقامة في الديف كالعقيدة كالعمؿ، فمف التـز ا  رسالة األنبياء ىي رسالة بناء ك  إفٌ  .4
يا باء بغضب مف الدنيا كاآلخرة، كمف أعرض عن مبأصكليا كعمؿ بمكجبيا ظفر بخير 

 .اهلل 

السائريف عمى نيجيـ -، كتسميةه لممؤمنيف، باألخص الدعاةقصص القرآف تسمية لمنبي  .5
 .في الدعكة إلى اهلل 

مف كسائؿ الدعكة العممية، سكاء كاف جياد  الجياد في سبيؿ اهلل إلعبلء كممة اهلل  .6
ناؿ المجاىد في سبيؿ ، كسكاء -عمى قدر المستطاع–بالنفس أك الماؿ أك حتى الدعاء 

، فيكفيو شرؼ المحاكلة، كىك يضع اهلل الشيادة، أك ال، فمو األجر العظيـ مف اهلل 
 ركحو في كٌفو.
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عمييا في نشر الدعكة إلى اإلسبلمية، كالدفاع  دي عتمى الخطابة مف أىـ كسائؿ الدعكة، التي يي  .7
 عف مبادئيا.

، حيث يككف بذلؾ ٌد داعية إلى اهلل يع المؤمف بحكمتو كأخبلقو كالتزامو بمنيج اهلل  .8
النمكذج الحسف الذم يجذب اآلخريف إلى االقتداء بو، دكف أف يتعٌمد بنفسو أف يككف 

 داعية.

كمما كاف الداعية مخمصان في دعكتو، كبارعان باستخداـ األسمكب األنسب، كمما ازدادت  .9
 فرصة استجابة المدعكيف.

دفعة كاحدة، بؿ يتدرج معو شيئان فشيئان، بتقديـ   يحاكؿ تغيير المدعكعمى الداعية أالٌ  .11
 األىـ عمى الميـ، حتى يصؿ إلى النتيجة المرجٌكة مف دعكتو.

لعكس، حتى ك اأيف دكف ترىيبيـ،  يقتصر في دعكتو عمى ترغيب المدعكٌ عمى الداعية أالٌ  .11
 الغرض مف الدعكة ىك جعؿ العبلقة بيف المدعك كربو ألفٌ  ؛ال يطغى جانب عمى جانب

 خبلؿ استجابتو عبارة عف عبلقة حب كرجاء، ال عبلقة خكؼ كاضطرار لبلستجابة.

 

 ثانيان: أىـ التكصيات:
لما فييا مف  ؛الدعكة إلى اهلل أكصي الدعاة كطمبة العمـ، أف ييتمكا أكثر بمكضكع  .1

خيرو عظيـ، كفائدةو جميمة، في تربية جيؿو كاعو كمقتدر مف الدعاة، يمكنيـ أف يسيمكا 
 امات كبيرة في مجاؿ الدعكة.إسي

ألف انتقاء الكسائؿ  ؛ائؿ كاألساليب المناسبة في دعكتوأكصي الدعاة باستخداـ الكس .2
 كاألساليب المناسبة تعٌد الخطكة األكلى كاألىـ في الكصكؿ إلى النتائج المرجٌكة.

تي أكصي طمبة العمـ بضركرة التركيز كالبحث أكثر في المكضكعات القرآنية اليامة، ال .3
تساىـ في حٌؿ المشاكؿ التي تكاجو األمة مف منظكر قرآني، كتتناسب مع أحداث الكاقع 

 كمجريات األحداث. 
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 المصادر كالمراجع

 .القرآف الكريـ 

ٍكلي، بيركت، دار المعرفة، طاألدب النبكم -1 ، 4، محمد عبد العزيز بف عمي الشاذلي الخى
 ق.1423

 ، د. محمد عبد القادر أبك فارس، عماف، دار الفرقاف، لدعكة ككسائؿ نشرىاأسس ا -2
 ـ.2111 -ق1411)د. ط(، 

جعفر عبد السبلـ، مصر رابطة الجامعة اإلسبلمية، اإلسبلـ كتطكير الخطاب الديني،  -3
 ـ.2112، 1ط

ٍكًجردم الخراساني أبك األسماء كالصفات -4 ٍسرى ، أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي
كر البييقي، تحقيؽ كتخريج كتعميؽ: عبد اهلل بف محمد الحاشدم، جدة، مكتبة ب

 ـ.1993 -ق1413، 1السكادم، ط

، ف(، )د. ط(، د، عبد الرحمف بف عبد الخالؽ، الككيت، )أصكؿ الدعكة إلى اهلل -5
 ـ.1996 -ق1416

 ـ.2111 -ق1421، 9،  عبد الكريـ زيداف، بيركت، مؤسسة الرسالة، طأصكؿ الدعكة -6

، محمد بف صالح بف محمد العثيميف، إشراؼ: قسـ التحقيؽ بالمكتبة صكؿ في التفسيرأ -7
 ـ.2111ق، 1422، 1اإلسبلمية، ط

، ناصر الديف أبك سعيد عبد اهلل بف عمر بف محمد أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ -8
الشيرازم البيضاكم، تحقيؽ: محمد عبد الرحمف المرعشمي، بيركت، دار إحياء التراث 

 ق.1418، 1عربي، طال

، أبك عبد اهلل بدر الديف محمد بف عبد اهلل بف بيادر الزركشي، البرىاف في عمكـ القرآف -9
 ـ.1957 -ق1376، 1تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، ط

، مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب بصائر ذكم التمييز في لطائؼ الكتاب العزيز -11
نجار، القاىرة، لجنة إحياء التراث اإلسبلمي، الفيركز أبادم، تحقيؽ: محمد عمي ال

 ـ.1996 -ق1416
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، محمد بف عبد اهلل بف عبد الرزاؽ الحسيني الممقب تاج العركس مف جكاىر القامكس -11
 . ط(، دبمرتضى الزبيدم، تحقيؽ: مجمكعة مف المحققيف، )د. ـ(، دار اليداية، )

 . ت(.د)

 -ق1427، 1ىرة، دار العمـ كالثقافة، ط، د. محمد إبراىيـ الجيكشي، القاتاريخ الدعكة -12
 ـ.2117

، محمد الطاىر بف محمد بف محمد الطاىر بف عاشكر التكنسي، التحرير كالتنكير -13
 ق.1984تكنس، الدار التكنسية، 

، يحيى )المرشد باهلل( بف الحسيف المكفؽ بف إسماعيؿ زيد ترتيب األمالي الخميسية -14
حسف إسماعيؿ، بيركت، دار الكتب  الحسني الجرجاني، تحقيؽ: محمد حسف محمد

 ـ.2111 -ق1422، 1العممية، ط

 ـ.1979، 5، سيد قطب، بيركت، دار الشركؽ، طالتصكير الفني في القرآف الكريـ -15

 ، محمد متكلي الشعراكم، )د. ـ(، مطابع أخبار اليكـ، الخكاطر-تفسير الشعراكم -16
 ـ.1997. ط(، د)

د رشيد بف عمي رضا بف محمد شمس الديف محم تفسير القرآف الحكيـ )تفسير المنار(، -17
بف محمد بياء الديف بف منبل عمي خميفة القممكني الحسيني، مصر، الييئة المصرية 

 ـ.1991العامة، )د. ط(، 

، أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ تفسير القرآف العظيـ -18
، 2بة لمنشر كالتكزيع، طالدمشقي، تحقيؽ: سامي بف محمد سبلمة، )د. ـ(، دار طي

 ـ.1999-ق1421

. ط(، د، عبد الكريـ يكنس الخطيب، القاىرة، دار الفكر العربي، )التفسير القرآني لمقرآف -19
 . ت(.د)

، د. كىبة بف مصطفى الزحيمي، دمشؽ، التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج -21
 ق.1418، 2دار الفكر المعاصر، ط

 ق.1413، 11مكد الحجازم، بيركت، دار الجيؿ الجديد، ط، محمد محالتفسير الكاضح -21

، 1، محمد سيد طنطاكم، القاىرة، دار نيضة مصر، طالتفسير الكسيط لمقرآف الكريـ -22
 ـ.1997-1998
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 ق.1422، 1، د. كىبة بف مصطفى الزحيمي، دمشؽ، دار الفكر، طالتفسير الكسيط -23

مف بف ناصر بف عبد اهلل ، عبد الرحتيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف -24
 -ق1421السعدم، تحقيؽ: عبد الرحمف بف معبل المكيحؽ، )د. ـ(، مؤسسة الرسالة، 

 ـ.2111

كسننو كأيامو )صحيح  الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ اهلل  -25
، محمد بف إسماعيؿ أبك عبد اهلل البخارم الجعفي، تحقيؽ: محمد زىير بف البخارم(

 ق.1422، 1ر، )د. ـ(، دار طكؽ النجاة، طناصر الناص

، أبك زيد عبد الرحمف بف محمد بف مخمكؼ الثعالبي، الجكاىر الحساف في تفسير القرآف -26
تحقيؽ: الشيخ محمد عمي معكض كالشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد، بيركت، دار إحياء 

 ق.1418، 1التراث العربي، ط

، العالـ الفقيو القاضي محمد بف بي المختارحدائؽ األنكار كمطالع األسرار في سيرة الن -27
 ـ.1988 -ق1419، 1عمر بىٍحرؽ الحضرمي الشافعي، بيركت، دار المنياج، ط

)د.  ، عصاـ السيد محمكد،كارات النبي مع أىؿ الكتاب... كعمى أم شيء نتحاكرح -28
 .، )د. ت(1ـ(، )د. ف(، ط

ينة المنكرة، الجامعة ، عبد الفتاح بف سميماف عشماكم، المدالخبيثة أـ الخبائث -29
 ق.1413. ط(، داإلسبلمية، )

كعصاـ  ،عبد الكريـ حمدم الدىشافك  ،، زكريا إبراىيـ الزميميدراسات في القرآف كعمكمو -31
 ـ.2111، 1العبد زىد، غزة، مكتبة الجامعة اإلسبلمية، ط

 ، جمعة أميف عبد العزيز، االسكندرية، دار الدعكة،الدعكة اإلسبلمية )قكاعد كأصكؿ( -31
 ـ.2111 -ق1421، 5ط

، 1، د. أحمد عمر ىاشـ، القاىرة، مكتبة غريب، طالدعكة اإلسبلمية منيجيا كمعالميا -32
 ـ.1991

، د. يحيى عمي الدجني، غزة، مكتبة آفاؽ، الدعكة إلى اهلل )أصكليا ككسائميا كأساليبيا( -33
 ـ.2117 -ق1428، 2ط

اسـ، الرياض، دار الصميعي، ، عبد العزيز بف إبراىيـ بف قالدليؿ إلى المتكف العممية -34
 ـ.2111 -ق1421، 1ط



210 

 . ت(.د، )1، صفي الديف المباركفكرم، بيركت، دار اليبلؿ، طالرحيؽ المختكـ -35

، أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز األندلسي القرطبي رسائؿ ابف حـز األندلسي -36
 ـ.1987، 2الظاىرة، تحقيؽ: إحساف عباس، بيركت، المؤسسة العربية، ط

، عمر بف سميماف بف عبد اهلل األشقر العتيبي، الككيت، مكتبة رسؿ كالرساالتال -37
 ـ.1989 -ق1411، 4مكتبة النفائس، ط-الفبلح

 ق.1422، 6، محمد شيت خطاب، بيركت، دار الفكر، طالرسكؿ القائد -38

، شياب الديف محمكد بف عبد اهلل ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني -39
، 1ي األلكسي، تحقيؽ: عمي عبد البارم عطية، بيركت، دار الكتب العربية، طالحسين
 ق.1415

، أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد الشيباني، بيركت، دار الزىد -41
 ـ.1999-ق1421، 1الكتب العممية، ط

ر ، محمد بف أحمد بف مصطفى المعركؼ بأبي زىرة، )ب.ـ(، دار الفكزىرة التفاسير -41
 . ت(.دالعربي، )د. ط(، )

، محمد بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ الترمذم أبك عيسى، سنف الترمذم -42
براىيـ عطكة عكض،  تحقيؽ كتعميؽ: أحمد محمد شاكر كمحمد فؤاد عبد الباقي كا 

 ـ.1975 -ق1395، 2مصر، شركة مكتبة كمطبعة مصطفى لبابي الحمبي، ط

(، الرابط: 25/6/2118تاريخ االطبلع: )ني، السيرة النبكية، راغب السرجا -43
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=lecview&sid=98

5&read=1&lg=547 ،.)د. ت( 

الشافي محمد عبد المطيؼ، القاىرة، دار السبلـ،  ، عبدالسيرة النبكية كالتاريخ اإلسبلمي -44
 ق.1428، 1ط

، نشكاف بف سعيد الحميرم اليمني، تحقيؽ: شمس العمكـ كدكاء كبلـ العرب مف الكمكـ -45
حسيف بف عبد اهلل العمرم كمطير بف عمي اإلرباني ك د. يكسؼ محمد عبد اهلل، 

 ـ.1999 -ق1421، 1دار الفكر، ط -دمشؽ، دار الفكر المعاصر-بيركت

، أبك نصر إسماعيؿ بف حماد الجكىرم الفارابي، الصحاح تاج المغة كصحاح العربية -46
 ـ.1987 -ق1417، 4تحقيؽ: أحمد عبد الغفكر عطار، بيركت، دار العمـ، ط

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=lecview&sid=985&read=1&lg=547
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=lecview&sid=985&read=1&lg=547
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، محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف صحيح ابف حباف بترتيب ابف بمباف -47
، تحقيؽ: شعيب األرنؤكط، بيركت، مؤسسة معبد التميمي أبك حاتـ الدارمي البيستي

 ـ.1993 -ق1414، 2الرسالة، ط

 -ق1417، 1، محمد عمي الصابكني، القاىرة، دار الصابكني، طصفكة التفاسير -48
 ـ.1997

، عدناف محمد زرزكر، بيركت، عمكـ القرآف )مدخؿ إلى تفسير القرآف كبياف اعجازه( -49
 ـ.1984المكتب اإلسبلمي، )د. ط(، 

، د. فضؿ حسف عباس، عٌماف، ف بثمر الجناف )محاضرات في عمـك القرآف(غذاء الجنا -51
 ـ.2117 -ق1427، 1دار النفائس، ط

، سعيد بف عمي بف كىب القحطاني)رسالة فقو الدعكة في صحيح اإلماـ البخارم -51
، 1دكتكراة(، )د. ـ(، الرئاسة العامة إلدارة البحكث العممية كاإلفتاء كالدعكة كاإلرشاد، ط

 ق.1421

، محمد سعيد رمضاف البكطي، فقو السيرة النبكية مع مكجز لتاريخ الخبلفة الراشدة -52
 ق.1426، 25دمشؽ، دار الفكر، ط

، نعمة اهلل بف الفكاتح اإلليية كالمفاتح الغيبية المكضحة لمكمـ القرآنية كالحكـ الفرقانية -53
 ـ.1999-ق1419، 1محمكد النخجكاني المعركؼ بالشيخ عمكاف، مصر، دار كابي، ط

، 17، سيد قطب إبراىيـ حسيف الشاربي، القاىرة، دار الشركؽ، طفي ظبلؿ القرآف -54
 ـ.1412

، مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب الفيركز أبادم، تحقيؽ: مكتب القامكس المحيط -55
 ـ.2115 -ق1426، 8تحقيؽ التراث في مؤسسة الرسالة، بيركت، مؤسسة الرسالة، ط

 -ق1418، 2، د. كىبة الزحيمي، دمشؽ، دار الخير، طافالقصة القرآنية ىداية كبي -56
 ـ.1998

، الشيخ متكلي الشعراكم، إشراؼ: أحمد الزعبي، بيركت، قصص األنبياء دركس كعبر -57
 ـ.2111 -ق1421دار القمـ، )د. ط(، 

ق، 1421، 2، أ. د. فضؿ حسف عباس، األردف، دار النفائس، طقصص القرآف الكريـ -58
 ـ.1999
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بيركت،  -، د. صبلح الخالدم، دمشؽض كقائع كتحميؿ أحداثالقصص القرآني عر  -59
 ـ.1998 -ق1419، 1الدار الشامية، ط -دار القمـ

، عبد القصص القرآني في منطكقو كمفيكمو مع دراسة تطبيقية لقصتي آدـ كيكسؼ -61
 ـ.1911الكريـ الخطيب، القاىرة، دار الفكر العربي، 

الديف عمي بف حساـ الديف بف قاضي خاف ، عبلء كنز العماؿ في سنف األقكاؿ كاألفعاؿ -61
القادرم الشاذلي اليندم البرىانغكرم ثـ المدني فالمكي الشيير بالمتقي اليندم، تحقيؽ: 

 .1981 -ق1411، 5بكرم حياني كصفكة السقا، مؤسسة الرسالة، ط

، عبلء الديف عمي بف محمد بف إبراىيـ بف عمر لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ -62
الحسف، المعركؼ بالخازف، تحقيؽ: محمد عمي شاىيف، بيركت، دار  الشيحي أبك

 ق.1415، 1الكتب العممية، ط

، محمد بف مكـر بف عمي أبك الفضؿ جماؿ الديف ابف منظكر األنصارم لساف العرب -63
 ق.1414، 3الركيفعي اإلفريقي، بيركت، دار صادر، ط

شيرم، تحقيؽ: إبراىيـ ، عبد الكريـ بف ىكازف بف عبد الممؾ القلطائؼ اإلشارات -64
 . ت(.د، )3البسيكني، مصر، الييئة المصرية العامة لمكتاب، ط

، د. فىٍكز سييىٍيؿ كامؿ نٌزاؿ، عماف، لغة الحكار في القرآف الكريـ )دراسة كظيفية أسمكبية( -65
 ـ.2113 -ق1424، 1دار الجكىرة، ط

، 3عارؼ، ط، )د. ـ(، مكتبة الممباحث في عمـك القرآف، مناع بف خميؿ القطاف -66
 ـ.2111 -ق1421

، أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني الرازم أبك الحسيف، تحقيؽ: زىير عبد مجمؿ المغة -67
 ـ.1986 -ق1416، 2المحسف سمطاف، بيركت، مؤسسة الرسالة، ط

، محمد جماؿ الديف بف محمد سعيد بف قاسـ الحبلؽ القاسمي، تحقيؽ: محاسف التأكيؿ -68
 ق.1418، 1ركت، الكتب العربية، طمحمد باسؿ عيكف السكد، بي

، أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ بف سيده المرسي، تحقيؽ: عبد المحكـ كالمحيط األعظـ -69
 ـ.2111 -ق1421، 1الحميد ىنداكم، بيركت، دار الكتب العممية، ط
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، زيف الديف أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الحنفي مختار الصحاح -71
الدار -صيدا، المكتبة العصرية -سؼ الشيخ محمد، بيركتالرازم، تحقيؽ: يك 

 ـ.1999 -ق1421، 5النمكذجية، ط

، جماعة مف عمماء التفسير، مكة المكرمة، مركز المختصر في تفسير القرآف الكريـ -71
 ق.1436، 3تفسير لمدراسات القرآنية، ط

، 1لة، ط، محمد أبك الفتح البيانكني، بيركت، مؤسسة الرساالمدخؿ إلى عمـ الدعكة -72
 ـ.1991 -ق1412

، أبك عكانة يعقكب بف إسحاؽ بف إبراىيـ النيسابكرم اإلسفراييني، مستخرج أبك عكانة -73
 ـ.1998 -ق1419، 1تحقيؽ: أيمف بف عارؼ الدمشقي، بيركت، دار المعرفة، ط

، أبك عبد اهلل الحاكـ محمد بف عبد اهلل بف محمد بف حمدكيو المستدرؾ عمى الصحيحيف -74
الحكـ الضبي الطيماني النيسابكرم المعركؼ بابف البيع، تحقيؽ: مصطفى بف نعيـ بف 

 .1991 -ق1411، 1عبد القادر عطا، بيركت، دار الكتب العربية، ط

، أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد ماـ أحمد بف حنبؿاإل مسند -75
د. عبد اهلل بف عبد الشيباني، تحقيؽ: شعيب األرنؤكط كعادؿ مرشد كآخركف، إشراؼ: 

 ـ.2111 -ق1421، 1المحسف التركي، مؤسسة الرسالة، ط

، أبك بكر أحمد بف عمرك عبد الخالؽ بف خبلد بف عبيد اهلل مسند البزار)البحر الزخار( -76
العتيكي المعركؼ بالبزار، تحقيؽ: محفكظ الرحمف زيف اهلل كعادؿ بف سعد كصبرم عبد 

 ـ(.2119-1988، )1مكتبة العمكـ كالحكـ، ط الخالؽ الشافعي، المدينة المنكرة،

، مسمـ بف الحجاج المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ اهلل  -77
أبك الحسف القشيرم النيسابكرم، تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي، بيركت، دار إحياء 

 . ت(.)د. ط(، دالتراث العربي، )

، أحمد بف محمد بف عمي الفيكمي ثـ الحمكم المصباح المنير في غريب الشرح الكبير -78
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 البقرة

ٮاْ ُمَ٭َؽاءُز٥ ٨ِ٦ّ ُدوِن اّلّلِ ] ُٔ  16 23 [ َواْد

ُزٮَن ٨َ٦ِ اْْلَة٤ِ٬ِّيَ ]
َ
ْن أ

َ
ِ أ ٮذُ ثِةّللٍّ ُٔ َ

 165 67 [ َٝةَل أ

َؿةٌ ًَل َٚةرٌِض َوًَل ثِسْ ] َٞ ٮُل إِجٍَّ٭ة َب ُٞ ْ جَلَة ٦َة ِِهَ َٝةَل إ٫ٍُّ٩ِ َح َٟ يُبَّّيِ ٌؿ َٝةلُٮا ادُْع جَلَة َربٍّ
٤ُٮا ٦َة دُْؤَمُؿونَ  َٕ َٟ َٚةْذ ِ َٮاٌن َبّْيَ ذَل َٔ

 ] 

68 
166،200 

ٌٓ لَْٮُجَ٭ة] ِ َؿاُء َٚةٝ ْٛ َؿةٌ َو َٞ ٮُل إِجٍَّ٭ة َب ُٞ ْ جَلَة ٦َة لَْٮُجَ٭ة َٝةَل إ٫ٍُّ٩ِ َح َٟ يُبَّّيِ َ  َٝةلُٮا ادُْع جَلَة َربٍّ ُْسَّ ت
ؿِي٨َ  ِّ  [ اجلٍّة

69 
16 

ُ ل٧َُْ٭ذَ ] ٤َيْ٪َة ِإَو٩ٍّة إِْن َمةَء اّللٍّ َٔ َؿ تََنةث٫ََ  َٞ ْ جَلَة ٦َة ِِهَ إِنٍّ اْْلَ َٟ يُبَّّيِ ُؽوَن َٝةلُٮا ادُْع جَلَة َربٍّ
*  

َ
َؿةٌ ًَل ذَلُٮٌل دُثُِْي اِْل َٞ ٮُل إِجٍَّ٭ة َب ُٞ  [ ... رَْض َوًَل َٝةَل إ٫ٍُّ٩ِ َح

70- 71  
166 

[ ِّٜ  166 71 [ َٝةلُٮا اآْلَن ِصبَْخ ثِةْْلَ

َٟ ل٤ِ٪ٍّةِس إ٦َِة٦ًة َٝةَل َو٦ِ ] ُ٤ِٔ ُ٭٨ٍّ َٝةَل إِّّنِ َصة َت٧ٍّ
َ
٨ْ ِإَوذِ ابْذََِل إِثَْؿا٬ِي٥َ َرب٫َُّ ثَِس٧َِ٤ةٍت َٚد

ةل٧ِِّيَ  ٍّْ  [ ذُّرِيٍِِّت َٝةَل ًَل َح٪َةُل َخْ٭ِؽي ا٣

124 
51 

َٟ ل٤ِ٪ٍّةِس إ٦َِة٦ًة ] ُ٤ِٔ ُ٭٨ٍّ َٝةَل إِّّنِ َصة َت٧ٍّ
َ
125-124 [ ...ِإَوذِ ابْذََِل إِثَْؿا٬ِي٥َ َرب٫َُّ ثَِس٧َِ٤ةٍت َٚد  183 

[ َٟ ج٢ٍّْ ٦ِ٪ٍّة إ٩ٍِّ َٞ َِٔؽ ٨َ٦ِ اْْلَيِْخ ِإَوْق٧َةِخي٢ُ َربٍّ٪َة َت َٮا َٞ ُٓ إِثَْؿا٬ِي٥ُ ا٣ْ 129-127 [ ...ِإَوذْ يَؿَْذ  23 

ْٕجُُؽوَن ] ٮَب ال٧َْٮُْت إِذْ َٝةَل ِْلَجِي٫ِ ٦َة َت ُٞ ْٕ ْم ٠ُ٪ْذ٥ُْ ُمَ٭َؽاَء إِذْ َظَُضَ َح
َ
 125 133 [ ...٨ْ٦ِ أ

ْمَٮاِل ]
َ
ٍْٞه ٨َ٦ِ اِْل ٍء ٨َ٦ِ اْْلَٮِْف َواْْلُٮِع َوَج 157-155 [ ...َوجَلَج٤َُْٮ٩ٍُّس٥ْ بَِشْ  85 

ةد٤ُِٮ٩َُس٥ْ ] َٞ ِي٨َ ُح  114،190 190 [ َوَٝةد٤ُِٮاْ ِِف َقبِي٢ِ اّللِ اَّلٍّ

ْن دَْسؿ٬َُٮا َمحْبةً و٬ََُٮ َػْْيٌ ٣َ ]
َ
ََٔس أ ْن ُُتِجَّٮا َمحْبةً و٬ََُٮ ََشٌّ ٣َُس٥ْ َو

َ
ََٔس أ ُس٥ْ َو

٧َُ٤ْٕٮنَ  جُْذ٥ْ ًل َت
َ
٥َُ٤ْٕ َوخ ُ َح  [ َواّللٍّ

216 
81،145 
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٨ِ اْْل٧َْؿِ َوال٧َْحِْْسِ ٢ُْٝ ذِيِ٭٧َة إِث٥ٌْ ٠َجٌِْي َو٦َ٪َ ] َٔ  َٟ لُٮ٩َ
َ
ْزََبُ يَْكد

َ
ُٓ ل٤ِ٪ٍّةِس ِإَوث٧ُُْ٭٧َة أ ِ ةٚ

ِِٕ٭٧َة ْٛ  [ ٨ْ٦ِ َج

219 
188 

ثْ٪ةنِ٪ة]
َ
ْػؿِْص٪ة ٨ْ٦ِ دِيةر٩ِة َوخ

ُ
ِ َوَْٝؽ أ ًلٍّ ٩ُٞةد٢َِ ِِف َقبِي٢ِ اّللٍّ

َ
 109 246 [ َو٦ة جَلة خ

ةلُٮَت َم٤َِكً َوَٝةَل لَُ٭٥ْ ٩َبِيَّ ] ََ ََٕر ٣َُس٥ْ  َ َْٝؽ َب  110 247 [ ُ٭٥ْ إِنٍّ اّللٍّ

تَِيُس٥ُ اتلٍّةثُٮُت ذِي٫ِ َق١ِي٪ٌَح ٨ْ٦ِ ]
ْ
ْن يَأ

َ
 110 248 [ ...َوٝةَل لَُ٭٥ْ ٩َبِيَُّ٭٥ْ إِنٍّ آيََح ُم٫١ِْ٤ِ أ

[ َ ٫ُ٧ْ َٚإ٫ٍُّ٩ِ ٦ِِّنِ إًِلٍّ  إِنٍّ اّللٍّ َٕ ُْ ٦ُجْذ٤َِيُس٥ْ ثِ٪ََ٭ٍؿ َذ٨ْ٧َ ََشَِب ٦ِ٪٫ُْ ٤ََٚحَْف ٦ِِّنِ َو٨ْ٦َ ل٥َْ َح
 ِ ْؿًَٚح بِيَِؽه ُٗ  [ ٨ِ٦َ اْدََتََف 

249 
111 

٤َيْ٪ة] َٔ ْٚؿِغْ 
َ
ة ثََؿُزوا ِْلةلُٮَت وَُص٪ُٮدِهِ ٝةلُٮا َربٍّ٪ة أ ٩ة لََعَ  َول٧ٍَّ ْٝؽا٦َ٪ة َوا٩ُْْصْ

َ
َوَْباً َوَثّجِْخ أ

ٮِْم ا٣َْكِٚؿِي٨َ  َٞ  [ ا٣ْ

250 
111 

٢ٍ لََعَ ] ٌْ َكَؽِت اِلرض و٣س٨ اّلل ذُو َٚ َٛ ٍْٕي ٣َ ُ٭٥ْ ثِجَ ٌَ ْٕ ُٓ اّلل اجلةس َب َولَْٮًَل َدْذ
 [ ا٣ٕة٧٣ّي

251 
112 

َٟ إِذْ َٝةَل إِثَْؿا٬ِي٥ُ ] ُ ال٤٧ُْْ ْن آدَةهُ اّللٍّ
َ
ِي َظةجٍّ إِثَْؿا٬ِي٥َ ِِف َرّب٫ِِ أ ل٥َْ دََؿ إََِل اَّلٍّ

َ
 156،183،،47 258 [ ...خ

َول٥َْ دُؤْ ]
َ
٧َه٨ٍِّ ٤ََِْٝب َٝةَل أ ُْ  200 260 [ ٨ْ٦ِ َٝةَل ثََِل َو٣َِس٨ْ حِلَ

َٓ َق٪َةث٢َِ ] ٩ْبََذْخ َقجْ
َ
ِ ٧َ٠َس٢َِ َظجٍٍّح خ ْمَٮالَُ٭٥ْ ِِف َقبِي٢ِ اّللٍّ

َ
ٮَن أ ُٞ ِي٨َ ُح٪ِْٛ  198 261 [ ...٦َس٢َُ اَّلٍّ

ِي٨َ ] ةُن ٨َ٦ِ اَّلٍّ َُ يْ ٫ُ النٍّ ُُ ِي َحذََؼجٍّ ٮُم اَّلٍّ ُٞ ٮُمٮَن إًِلٍّ ٧َ٠َة َح ُٞ ُز٤ُٮَن الّؿِبَة ًَل َح
ْ
يَأ

 [ ...ال٧َّْفِ 

275 
189 

َ َوذَُروا ٦َة ثَِِقَ ٨َ٦ِ الّؿِبَة إِْن ٠ُ٪ْذ٥ُْ ُمْؤ٦ِ٪ِّيَ ] ٮا اّللٍّ ُٞ ِي٨َ آ٦َ٪ُٮا اتٍّ َ٭ة اَّلٍّ حَّ
َ
َٚإِْن ل٥َْ   * يَةخ

ِ َورَُقٮِْلِ ِإَوْن دُبْذ٥ُْ ٤ََُٚس٥ْ رُُءوُس  ذ٩َُٮا ِِبَؿٍْب ٨َ٦ِ اّللٍّ
ْ
٤ُٮا َٚأ َٕ ْٛ  [ ...َت

278- 
279 189 

 آؿ عمراف

[ َ ٧ِْٔؿاَن لََعَ ا٣ْٕةل ف آَدَم َو٩ُٮظةً َوآَل إِثْؿا٬ِي٥َ َوآَل  َُ َ اْو  94 33 [ ٧ِّيَ إِنٍّ اّللٍّ

ّيِجَحً ] ََ َٟ ذُّرِيًٍّح  ْ ٩  90،176 38 [ ٝةَل رَّبِ ٬َْت َِل ٨ْ٦ِ دَلُ
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ًلٍّ دَُس٥َِّ٤ اجلٍّةَس زاََلزَ ]
َ
َٟ خ ٢ْ َِل آيًَح َٝةَل آَحذُ َٕ َٟ َٝةَل رَّبِ اْص ا َواذ٠ُْْؿ َربٍّ ـً يٍّةٍم إًِلٍّ َرْم

َ
َح خ

ثَْسةرِ  َِٕشِّ َواإْلِ  [ ٠َسًِْيا وََقّجِْط ثِة٣ْ

41 
91، 

ٛةكِ ] َُ َ اْو  94 42 [ ية َمْؿي٥َُ إِنٍّ اّللٍّ

ِٟ َواْقُضِؽي وَ ] ِ ا٠ِِّٕيَ ية َمْؿي٥َُ اْر٪ُِِت لَِؿّب َٓ الؿٍّ  95 43 [ اْر٠َِِع ٦َ

٫ُ ٨ْ٦ِ دَُؿاٍب ُث٥ٍّ َٝةَل َْلُ ُز٨ْ َذي١َُٮنُ ] َٞ ِ ٧َ٠َس٢َِ آَدَم َػ٤َ ِٔ٪َْؽ اّللٍّ ِٔحََس   198 59 [ إِنٍّ ٦َس٢ََ 

[ ِ ٢َ٬ْ ا١ِْ٣ذةِب دَٕةلَٮْا إَِل ََك
َ
ْٕجَُؽ إًِلٍّ ٢ُْٝ ية أ ًلٍّ َج

َ
 34 64 [ ...٧ٍَح َقٮاٍء ثَحْ٪َ٪ة َوبَحْ٪َُس٥ْ خ

٨ِ ال٧ُْ٪١َْؿِ َودُْؤ٦ِ٪ُٮَن ] َٔ ُْٕؿوِف َوَت٪َْ٭ْٮَن  ُمُؿوَن ثِةل٧َْ
ْ
ْػؿَِصْخ ل٤ِ٪ٍّةِس دَأ

ُ
ٍح أ ٍّ٦

ُ
٠ُ٪ْذ٥ُْ َػْْيَ أ

 ِ  [ ....ثِةّللٍّ

110 
 89، ج

َٕـِيـِ اْْل١َِي٥ِ ] ِ ا٣ْ ِٔ٪ِْؽ اّللٍّ  116 126 [ َو٦َة اجلٍّْْصُ إًِلٍّ ٨ْ٦ِ 

٤ِجُٮا ػةنِجَِّي ] َٞ ْو يَْسجِذَُ٭٥ْ َذيَ٪ْ
َ
ُؿوا أ َٛ ِي٨َ َز َؿٚةً ٨َ٦ِ اَّلٍّ ََ  َٓ َُ ْٞ 128-127 [ ...٣َحَْف * حِلَ  117 

[ َ ٮا اّللٍّ ُٞ ًح َواتٍّ َٛ ةَخ ٌَ ةًٚة ُم َٕ ًْ َ
ُز٤ُٮا الّؿِبَة أ

ْ
ِي٨َ آ٦َ٪ُٮا ًَل دَأ َ٭ة اَّلٍّ حَّ

َ
 -130 [ ...يَةخ

132 
189 

ُٕٮنَ ] ة ََي٧َْ ِ َورَّْمٌَح َػْْيٌ ِم٧ٍّ َِْ٘ٛؿةٌ ٨َ٦ِ اّللٍّ ْو ٦ُذ٥َّْ ل٧ََ
َ
ِ أ  118،119 157 [ َو٣َه٨ِْ ُٝذ٤ِْذ٥ُْ ِِف َقبِي٢ِ اّللٍّ

[ َٟ ِ ٮا ٨ْ٦ِ َظْٮل ٌَّ َٛ ٤ِْت ًَلجْ َٞ َِ ا٣ْ ٤ِي َٗ ة  ًّْ  92،152،178 159 [ َولَْٮ ٠ُ٪َْخ َذ

ِي٨َ ] ِٔ٪َْؽ َرّبِِ٭٥ْ يُْؿزَُٝٮنَ  َوًَل َُتَْكََبٍّ اَّلٍّ ْظيَةٌء 
َ
ْمَٮادًة ث٢َْ أ

َ
ِ أ  119 169 [ ُٝذ٤ُِٮا ِِف َقبِي٢ِ اّللٍّ

ُصٮَرُك٥ْ يَٮَْم ا٣َِْٞية٦َحِ َذ٨ْ٧َ زُْظـَِح ]
ُ
٧َة دَُٮٍّْٚٮَن أ ُح ال٧َْٮِْت ِإَوجٍّ َٞ ِ ٍف َذان ْٛ  194 185 [ ...ُكَّ َج

وذُوا ِِف َقبِيِِل َوَٝةد٤َُٮا َوُٝذ٤ُِٮا ]
ُ
ْػؿُِصٮا ٨ْ٦ِ دِيَةر٥ِْ٬ِ َوأ

ُ
ِي٨َ ٬َةَصُؿوا َوأ  119 195 [ ...َٚةَّلٍّ

 النساء

ـَ ث٫ِِ ] ٢ْ٧َْٕ ُقٮًءا َُيْ  200 123 [ ٨ْ٦َ َح

َؾاٌب ُمِ٭ّيٌ ] َٔ ا ذِيَ٭ة َوَْلُ  َٕؽٍّ ُظُؽوَدهُ يُْؽِػ٫ُْ٤ ٩َةًرا َػةدِلً َ َورَُقٮَْلُ َويَذَ ِْٕه اّللٍّ  194 14 [ َو٨ْ٦َ َح

[ ُٞ ٧َُ٤ْٕٮا ٦َة َت جْذ٥ُْ ُقََكَرى َظِتٍّ َت
َ
اَلةَ َوخ َؿبُٮا الىٍّ ْٞ ِي٨َ آ٦َ٪ُٮا ًَل َت َ٭ة اَّلٍّ حَّ

َ
 188 43 [ ٮلُٮنَ يَةخ



219 

اآليةرقـ  طرؼ اآلية  الصفحة 

ِؽ ] َٞ ِ َذ َٟ ل٨ْ٧َِ يََنةُء َو٨ْ٦َ يُْْشِْك ثِةّللٍّ ِ ُِْ٘ٛؿ ٦َة ُدوَن ذَل ْن يُْْشََك ث٫ِِ َويَ
َ
ُِْ٘ٛؿ أ َ ًَل َح إِنٍّ اّللٍّ
ي٧ًة ِْ َٔ  [ اْذََتَى إِث٧ًْة 

48 
194 

ةد٢ِْ ِِف قَ ] َٞ ِ ٤َْٚيُ ةد٢ِْ ِِف َقبِي٢ِ اّللٍّ َٞ جَْية ثِةآْلِػَؿةِ َو٨ْ٦َ ُح َيةةَ ادلَّ وَن اْْلَ ِي٨َ يَْْشُ ِ اَّلٍّ بِي٢ِ اّللٍّ
ي٧ًة ِْ َٔ ْصًؿا 

َ
٤ِْْ٘ت ََٚكٮَْف ٩ُْؤتِي٫ِ أ ْو َح

َ
ذ٢َْ أ ْٞ  [ َذُي

74 
121 

[ ِ٤ ُّ ُ٭٥ْ  جٍّ
َ
ةد٤َُٮَن ثِد َٞ ِي٨َ ُح ذَِن لِّلٍّ

ُ
ِؽيؿٌ أ َٞ َ لََعَ ٩َْْص٥ِْ٬ِ ٣َ  190 77 [ ٧ُٮا ِإَونٍّ اّللٍّ

 المائدة

ّيُِت ] ٍُّ  200 100 [ ًَل يَْكذَٮِي اْْلَجِيُر َوا٣

ْميَةَء إِْن ُتجَْؽ ٣َسُ ]
َ
لُٮا َخ٨ْ أ

َ
ِي٨َ آ٦َ٪ُٮا ًَل تَْكد َ٭ة اَّلٍّ حَّ

َ
 167 101 [ ...٥ْ تَُكؤُْز٥ْ ِإَوْن يَةخ

٤ََُٕس٥ْ ] ٩ْبِيةَء وََص
َ
٢َ ذِيُس٥ْ خ َٕ ٤َيُْس٥ْ إِذْ َص َٔ  ِ ٧ََْٕخ اّللٍّ ِ 21 - 20 [ ...ية َٝٮِْم اذ٠ُُْؿوا ٩  106 

ِإَو٩ٍّة ٨َْ٣ ٩َْؽُػ٤َ٭ة َظِتٍّ ََيْؿُُصٮا ٦ِ٪ْ٭ة َٚإِْن ََيْؿُُصٮا ية ُمٮِس إِنٍّ ذِي٭ة َٝٮ٦ْةً َصجٍّةرِي٨َ ]
 [ ٦ِ٪ْ٭ة َٚإ٩ٍِّة داِػ٤ُٮنَ 

22 
106،108 

٤َيْ ] َٔ ٤َيِْ٭٧َة ادُْػ٤ُٮا  َٔ  ُ ٥َ اّللٍّ َٕ جْ
َ
ِي٨َ ََيةُٚٮَن خ ِ٭٥ُ اْْلةَب َٚإِذا ٝةَل رَُصالِن ٨َ٦ِ اَّلٍّ

 [ َدَػ٤ْذ٧ُُٮهُ َٚإ٩ٍُِّس٥ْ ٔلِْلُٮنَ 

23،  
107 

ثَؽاً ٦ة داُمٮا ذِي٭ة]
َ
 107 24 [ ية ُمٮِس إ٩ٍِّة ٨َْ٣ ٩َْؽُػ٤َ٭ة خ

ِِخ َٚةْٚؿُ ]
َ
َِْٛس َوأ ُٟ إًِلٍّ َج ْم٤ِ

َ
ٮِْم ا٣ْٛةِقِّٞيَ ٝةَل رَّبِ إِّّنِ ًل أ َٞ  108 25 [ ْق ثَحْ٪َ٪ة َوبَّْيَ ا٣ْ

ٮِْم ] َٞ َس لََعَ ا٣ْ
ْ
رِْض ٚاَل دَأ

َ
ْربََِّٕي َق٪ًَح يَتِيُ٭ٮَن ِِف اِْل

َ
٤َيِْ٭٥ْ أ َٔ ٦ٌَح  ٝةَل َٚإ٩ٍِّ٭ة َُمَؿٍّ

 [ ا٣ْٛةِقِّٞيَ 

26 
108 

[ 
َ
ٮاْ إحَِل٫ِ الْٮَِقي٤َحَ يَةخ ُ٘ ٮاْ اّللٍّ َوابْذَ ُٞ ِي٨َ آ٦َ٪ُٮاْ اتٍّ َ٭ة اَّلٍّ  121 35 [ حَّ

َْ٘خ رَِقةتَل٫َُ ] ٢ْ َذ٧َة ث٤ٍَّ َٕ ْٛ َٟ ِإَوْن ل٥َْ َت ِ َٟ ٨ْ٦ِ َرّب ْ ٩ْـَِل إحَِل
ُ
ْٖ ٦َة خ ِ َ٭ة الؿٍُّقٮُل ث٤َّ حَّ

َ
 124 67 [ يَةخ

ْؽ ] َٞ ِ َذ َ َرّٕلِ َوَربٍُّس٥ْ إ٫ٍُّ٩ِ ٨ْ٦َ يُْْشِْك ثِةّللٍّ انِي٢َ اْخجُُؽوا اّللٍّ َوَٝةَل ال٧َِْكيُط يَة ثَِِن إِْْسَ
٩َْىةرٍ 

َ
ةل٧َِِّي ٨ْ٦ِ خ ٍّْ َواهُ اجلٍّةُر َو٦َة ل٤ِ

ْ
٤َي٫ِْ اْْلَ٪ٍَّح َو٦َأ َٔ  ُ  [ َظؿٍَّم اّللٍّ

72 
125 
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ْزًَلُم رِْصٌف ٨ْ٦ِ 
َ
٩َْىةُب َواِْل

َ
ِي٨َ آ٦َ٪ُٮا إِج٧ٍَّة اْْل٧َُْؿ َوال٧َْحِْْسُ َواِْل َ٭ة اَّلٍّ حَّ

َ
92-90 [ ...يَةخ  189 

 األنعاـ

ٮلُٮَن َٚإِجٍُّ٭٥ْ ًل يُسَ ] ُٞ ِي َح َٟ اَّلٍّ ُ٩ ـُ ٥َُ٤ْٕ إ٫ٍُّ٩ِ حَلَْع ةل٧َِِّي ثِآيةِت َْٝؽ َج ٍّْ َٟ َو٣ِس٨ٍّ ا٣ ثُٮ٩َ ّؾِ
ِ ََيَْعُؽوَن  وا لََع ٦ة  *اّللٍّ َٟ ََٚىََبُ ِ ثَْخ رُُق٢ٌ ٨ْ٦ِ َرج٤ْ ْؽ ٠ُّؾِ َٞ  [ ...َو٣َ

34 -33 
101 

٩َة] ٪َة َوًَل يَُُضَّ ُٕ َٛ ٮ ٨٦ِ ُدوِن اّلّلِ ٦َة ًَل يَ٪ ُٔ ٩َْؽ
َ
 16 71 [ ٢ُْٝ خ

َٟ ِِف ] َراَك َوَْٝٮَم
َ
ْوَ٪ة٦ًة آلَِ٭ًح إِّّنِ أ

َ
َتذٍِّؼُؾ أ

َ
بِي٫ِ آَزَر خ

َ
79 - 74 [ ...ِإَوذْ َٝةَل إِثَْؿا٬ِي٥ُ ِِل  155 

َْ٪ة ثَِ٭ة َٝٮ٦ْةً ٣ٍّحُْكٮاْ ] ْؽ َوُكٍّ َٞ ْؿ ثَِ٭ة ٬ؤًلء َذ ُٛ  123 89 [ ثَِ٭ة ثَِسةِٚؿِي٨َ َٚإِن يَْس

 األعراؼ

َ ٦َة ٣َُس٥ْ ٨ْ٦ِ إَِْلٍ ] ةَل يَة َٝٮِْم اْخُجُؽوا اّللٍّ َٞ رَْق٤َْ٪ة ٩ُٮًظة إََِل َٝٮ٫٦ِِْ َذ
َ
ْؽ أ َٞ َ٣... ] 59 124 

ِي٨َ ] جْنَيْ٪ةهُ َواَّلٍّ
َ
ثُٮهُ َٚد ثُٮا ثِآيةدِ٪ة ١ََٚؾٍّ ِي٨َ ٠َؾٍّ َْٗؿْرَ٪ة اَّلٍّ َ

ِٟ َوأ ْ٤ ُٛ ٫ُ ِِف ا٣ْ َٕ ٦َ... ] 64 39 

َٕةل٧َِّيَ ] َظٍؽ ٨َ٦ِ ا٣ْ
َ
ُس٥ْ ثَِ٭ة ٨ْ٦ِ أ َٞ ةِظَنَح ٦َة َقجَ َٛ دُٮَن ا٣ْ

ْ
دَد

َ
 54 80 [ خ

ْػؿُِصٮ٥ْ٬ُ ٨ْ٦ِ َْٝؿيَذُِس٥ْ إِجٍُّ٭٥ْ  َو٦َة ََكَن َصَٮاَب َٝٮ٫٦ِِْ ]
َ
ْن َٝةلُٮا أ

َ
 173 82 [ ...إًِلٍّ أ

ةثِؿِي٨َ ] َ٘ د٫َُ ََك٩َْخ ٨َ٦ِ ا٣ْ
َ
٫َُ٤٬ْ إًِلٍّ اْمَؿخ

َ
جْنَيْ٪َةهُ َوأ

َ
ًؿا  *َٚد َُ ٤َيِْ٭٥ْ ٦َ َٔ ْؿ٩َة  َُ ٦ْ

َ
84 -83 [ ...َوأ  174 

َ ٦َة ٣َُس٥ْ ٨ْ٦ِ إَِْلٍ َدْْيُهُ ] يْجًة َٝةَل يَة َٝٮِْم اْخجُُؽوا اّللٍّ َٕ َػة٥ْ٬ُ ُم
َ
 125 85 [ ِإَوََل ٦َْؽَح٨َ أ

ةل٧ََِّي ] َٕ ْٮُن إِّّنِ رَُقٮٌل ٨ْ٦ِ َرّبِ ا٣ْ َٔ ْن ًَل  *َوَٝةَل ُمٮَِس يَةِْٚؿ
َ
ٌٜ لََعَ أ 105-104 [ ...َظِٞي  159 

يمٍ ] ِْ َٔ ْخُّيَ اجلٍّةِس َواْقََت٬َْجُٮ٥ْ٬ُ وََصةُءوا بِِكْعٍؿ 
َ
ٮْا َقَعُؿوا أ َٞ ْ٣

َ
ة خ ٮا ٧َ٤ٍَّٚ ُٞ ْ٣

َ
 162 116 [ َٝةَل خ

[ ِ َىةَك َٚإ َٔ  ِٜ
ْ٣
َ
ْن خ

َ
وَْظيَْ٪ة إََِل ُمٮَِس أ

َ
١ُِٚٮنَ َوأ

ْ
ُٙ ٦َة يَأ َٞ ْ  162 117 [ ذَا ِِهَ د٤َ

َعَؿةُ َقةِصِؽي٨َ ] ٣ِِْقَ الكٍّ
ُ
ةل٧ََِّي  *َوخ َٕ 122-120 [ َرّبِ ُمٮَِس و٬ََةُرونَ  *َٝةلُٮا آ٦َ٪ٍّة ثَِؿّبِ ا٣ْ  162 

ْٮُن آ٦َ٪ْذ٥ُْ ] َٔ ْن آذََن ٣َُس٥ْ إِنٍّ ٬ََؾا ل١ْ٧ٌََؿ ١َ٦َْؿُت٧ُٮهُ ِِف ال٧َِْؽي٪َحِ  َٝةَل ِْٚؿ
َ
ث٫ِِ َرج٢َْ أ

٤٬ََْ٭ة
َ
 [ تِلُْؼؿُِصٮا ٦ِ٪َْ٭ة أ

123 
162 
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ِْمَِّٕيَ ]
َ
َو٤ِّجَ٪ٍُّس٥ْ أ

ُ
رُْص٤َُس٥ْ ٨ْ٦ِ ِػاَلٍف ُث٥ٍّ َِل

َ
يِْؽيَُس٥ْ َوأ

َ
٨ٍَّٕ خ ِ ُّ َر

ُ
 162 124 [ َِل

٤ِجُٮَن ] َٞ ة َصةَءتْ٪َة َربٍَّ٪ة  *َٝةلُٮا إ٩ٍِّة إََِل َرّبَِ٪ة ٦ُ٪ْ ْن آ٦َ٪ٍّة ثِآيَةِت َرّبِ٪َة ل٧ٍَّ
َ
َو٦َة َت٪٥ُِْٞ ٦ِ٪ٍّة إًِلٍّ أ

َ٪ة ُمْك٧ِِ٤ّيَ  ٤َيْ٪َة َوَْبًا َودَٮَذٍّ َٔ ْٚؿِغْ 
َ
 [ أ

125- 
126 162 

ِ إحَِلُْس٥ْ َِمِيٕةً ] َ٭ة اجلٍّةُس إِّّنِ رَُقٮُل اّللٍّ حَّ
َ
 34 158 [ ٢ُْٝ ية خ

ةُن ] َُ يْ ٫ُ النٍّ َٕ تْجَ
َ
ِي آدَحَْ٪ةهُ آيَةدِ٪َة َٚةنَْك٤ََغ ٦ِ٪َْ٭ة َٚد  اَّلٍّ

َ
٤َيِْ٭٥ْ َججَأ َٔ 176-175 [ ...َواد٢ُْ   198 

 األنفاؿ

َ٭ة اجلٍَِّبَّ َظّؿِِض ال٧ُْْؤ٦ِ٪َِّي لََعَ ا٣ِْٞذَةلِ ] حَّ
َ
 121 65 [ يَةخ

 التكبة

نٍّ لَُ٭٥ُ اْْلَ٪ٍّحَ ]
َ
ْمَٮالَُ٭٥ْ ثِأ

َ
َكُ٭٥ْ َوأ ُٛ جْ

َ
َ اْمََتَى ٨َ٦ِ ال٧ُْْؤ٦ِ٪َِّي خ  123 111 [ إِنٍّ اّللٍّ

ِْٕؽ ٦ة ] وِّل ُْٝؿٕل ٨ْ٦ِ َب
ُ
ُِْ٘ٛؿوا ل٧ُْ٤ِْْشِكَِّي َولَْٮ َك٩ُٮا أ ْن يَْكذَ

َ
ِي٨َ آ٦َ٪ُٮا أ ٦ة َكَن ل٤ِ٪ٍَِّبِّ َواَّلٍّ

ْوعةُب اْْلَِعي٥ِ 
َ
جٍُّ٭٥ْ أ

َ
َ لَُ٭٥ْ خ  [ دَبَّيٍّ

113 
102 

ُؽوٌّ َو٦َة ] َٔ  ٫ٍُّ٩
َ
َ َْلُ خ ة دَبَّيٍّ َؽ٬َة إِيٍّةهُ ٧َ٤ٍَّٚ َٔ َِٔؽةٍ َو بِي٫ِ إًِلٍّ َخ٨ْ َمْٮ

َ
ةُر إِثَْؿا٬ِي٥َ ِِل َٛ ْ٘ ََكَن اْقذِ

اهٌ َظ٤ِي٥ٌ  وٍّ
َ
 ٦ِ٪٫ُْ إِنٍّ إِثَْؿا٬ِي٥َ َِل

َ
ِ َتََبٍّأ  [ ّلِلٍّ

114 
45 

َٓ ال٧ُْذٍِّّٞيَ  َوَٝةد٤ُِٮاْ ال٧ُْْْشِكِّيَ ] نٍّ اّلَل ٦َ
َ
٧َُ٤ٮاْ أ ْٔ ةد٤ُِٮ٩َُس٥ْ ٠َآًٍّٚح َوا َٞ  190 36 [ ٠َآًٍّٚح ٧َ٠َة ُح

[ ُ هُ اّللٍّ ْؽ ٩ََْصَ َٞ وهُ َذ يٍَّؽهُ ِِبُ٪ُٮٍد ل٥َْ دََؿو٬َْة  ...إًِلٍّ َت٪ُْْصُ
َ
٤َي٫ِْ َوخ َٔ ُ َق١ِيجَذ٫َُ  َل اّللٍّ ـَ ْ ٩

َ
َٚد

 َٕ ـٌ َظ١ِي٥ٌ وََص ـِي َٔ  ُ ٤ْيَة َواّللٍّ ُٕ ِ ِِهَ ا٣ْ َِل َوَُك٧َُِح اّللٍّ ْٛ ُؿوا الكَّ َٛ ِي٨َ َز  [ ٢َ ََك٧ََِح اَّلٍّ

40 
182 

٧َُ٤ْٕٮنَ ]  122 41 [ َذ٣ُِس٥ْ َػْْيٌ ٣َُس٥ْ إِْن ٠ُ٪ْذ٥ُْ َت

َ٭ة اجلٍَِّبَّ ] حَّ
َ
٤َيِْ٭٥ْ  يَةخ َٔ  ِْ ُ٤ْٗ ةَر َوال٧َُْ٪ةَِِّٚٞي َوا ٍّٛ  152 73 [ َصة٬ِِؽ ا١ُْ٣

َٟ لَُ٭٥ُ اْْلَْْيَاُت ] ِ و٣َه
ُ
ِكِ٭٥ْ َوأ ُٛ جْ

َ
ْمَٮالِِ٭٥ْ َوخ

َ
٫ُ َصة٬َُؽوا ثِأ َٕ ِي٨َ آ٦َ٪ُٮا ٦َ ٣َِس٨ِ الؿٍُّقٮُل َواَّلٍّ

٤ُِعٮنَ  ْٛ َٟ ٥ُ٬ُ ال٧ُْ ِ و٣َه
ُ
 [ َوأ

88 
123 
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 يكنس

[ َٙ ِ ٤ْ٪َة٥ْ٬ُ َػاَلن َٕ ِٟ وََص ْ٤ ُٛ ٫ُ ِِف ا٣ْ َٕ يْ٪َةهُ َو٨ْ٦َ ٦َ  182 73 [ ...َذَ٪ضٍّ

 ىكد

٩جَةء الؿَُّق٢ِ ٦َة ٩ُثَّجُِخ ث٫ِِ َُٚؤاَدَك وََصةءَك ِِف ٬َـؾِ ]
َ
َٟ ٨ْ٦ِ أ ٤َيْ َٔ ُٞهَّ  َّٜ َوُكـالًّ جٍّ ِ اْْلَ ه

ٌح َوذ٠َِْؿى ل٧ُْ٤ِْؤ٦ِ٪ِّي َْ ِٔ  [ َوَمْٮ

120 
24،42 

َٟ إًِلٍّ ٨ْ٦َ َْٝؽ آ٨َ٦َ ٚاََل دَبْذَهِْف ث٧َِة ََك٩ُٮا ] ٫ٍُّ٩ ٨َْ٣ يُْؤ٨َ٦ِ ٨ْ٦ِ َْٝٮِم
َ
وِِحَ إََِل ٩ُٮٍح خ

ُ
َوأ

٤َُٕٮنَ  ْٛ  [ َح

36 
38،182 

َْ٘ؿُٝٮنَ ] ٧َُ٤ٮا إِجٍُّ٭٥ْ ٦ُ َّ ِي٨َ  جِِْن ِِف اَّلٍّ َِ ْخيُجِ٪َة َووَْظيِ٪َة َوًَل ُُتَة
َ
َٟ ثِأ ْ٤ ُٛ ِٓ ا٣ْ  182 37 [ َواْو٪َ

[ 
ٌ
٤َي٫ِْ َمََل َٔ َٟ َوُُك٧ٍَّة َمؿٍّ  ْ٤ ُٛ ُٓ ا٣ْ  ٨ْ٦ِ َٝٮ٫٦ِِْ َقِؼُؿوا ٦ِ٪٫ُْ َٝةَل إِْن تَْكَؼُؿوا ٦ِ٪ٍّة َٚإ٩ٍِّة َوَيْى٪َ

 [ نَْكَؼُؿ ٦ِ٪ُْس٥ْ ٧َ٠َة تَْكَؼُؿونَ 

38 
39 

٫ُ إًِلٍّ ٤َِٝي٢ٌ ] َٕ  172 40 [ َو٦َة آ٨َ٦َ ٦َ

ْٕـٍِل ية ُبَِنٍّ اْر٠َْت َوِِهَ ََتْؿِي ثِِ٭٥ْ ِِف َمْٮٍج ََكْلِْ ] جةِل َو٩ةدى ٩ُٮٌح ابْ٪٫َُ َواكَن ِِف ٦َ
َٓ ا٣َْكِٚؿِي٨َ  َٕ٪ة َوًل دَُس٨ْ ٦َ ِْٕى٧ُِِن  *٦َ  [ ...ٝةَل َقآوِي إَِل َصج٢ٍَ َح

42-43  
40،172 

[ 
َ
ِ إًِلٍّ ٨ْ٦َ رَِظ٥َ وََظةَل ثَحْ٪َُ٭٧َة ال٧َْْٮُج َََٚكَن ٨َ٦ِ َٝةَل ًَل َٓلِو٥َ احْلَٮَْم ٨ْ٦ِ أ ْمؿِ اّللٍّ

َْ٘ؿرِّيَ   [ ال٧ُْ

43 
40 

ْظَس٥ُ ]
َ
٩َْخ أ

َ
َّٜ َوخ َؽَك اْْلَ ْٔ ٬ِِْل ِإَونٍّ َو

َ
َو٩ةدى ٩ُٮٌح َرب٫ٍُّ َٚٞةَل َرّبِ إِنٍّ اثِِْن ٨ْ٦ِ أ

َٟ إ٫ٍُّ٩ِ َخ٢ٌ٧َ َدْْيُ وة٣ٍِط ٚاَل ٝةَل ية ٩ُ * اْْلة٧ِِ٠َّي  ِ٤٬ْ
َ
 [ ...ٮُح إ٫ٍُّ٩ِ ٣َحَْف ٨ْ٦ِ أ

45-46  
40 

جْذ٥ُْ إًِلٍّ ]
َ
َ ٦َة ٣َُس٥ْ ٨ْ٦ِ إَِْلٍ َدْْيُهُ إِْن خ َػة٥ْ٬ُ ٬ُٮًدا َٝةَل يَة َٝٮِْم اْخجُُؽوا اّللٍّ

َ
ِإَوََل َٓلٍد أ

ََتُونَ  ْٛ ٦ُ ] 

50 
124 

ْن َصةَء ]
َ
ى َٝةلُٮا َقاَل٦ًة َٝةَل َقاَلٌم َذ٧َة َْلَِر أ ْؽ َصةَءْت رُُق٤ُ٪َة إِثَْؿا٬ِي٥َ ثِة٣ْبُْْشَ َٞ َو٣َ

 [ ثِِْٕض٢ٍ َظ٪ِيؾٍ 

69 
133،133 

يِْؽَحُ٭٥ْ ًل دَىِ ]
َ
ة َرأى خ حً ٧َ٤ٍَّٚ َٛ وَْصَف ٦ِ٪ُْ٭٥ْ ِػي

َ
 134 70 [ ٢ُ إحَِل٫ِْ ٩َِسؿ٥ْ٬َُ َوأ
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ةً ِِسَء ثِِ٭٥ْ وًَةَق ثِِ٭٥ْ ذَرْٓلً ] ة صةَءْت رُُق٤ُ٪ة لَُٮ  135،55،135 77 [ َول٧ٍَّ

حِّبةتِ ] ٤٧َُْٕٮَن الكٍّ ٮَن إحَِل٫ِْ َو٨ْ٦ِ َرج٢ُْ َك٩ُٮا َح ُٔ  135،55،135 78 [ ...وَصةَءهُ َٝٮ٫ُ٦ُْ ُحْ٭َؿ

ْو آوِي إََِل رُْز٨ٍ َمِؽيؽٍ ]
َ
نٍّ َِل ثُِس٥ْ ُٝٮٍّةً أ

َ
 136،56،56 80  [َٝةَل لَْٮ أ

ٍٓ ٨َ٦ِ ال٤ٍّي٢ِْ َوًل ] ُْ َٟ ثِِٞ ِ٤٬ْ
َ
ْْسِ ثِأ

َ
َٟ َٚأ ْ َٟ ٨َْ٣ يَِى٤ُٮا إحَِل ِ ٝةلُٮا ية لُٮُط إ٩ٍِّة رُُق٢ُ َرّب

َٟ إِ  دَ
َ
َظٌؽ إًِلٍّ اْمَؿخ

َ
وةَبُ٭٥ْ ي٤َْذَِْٛخ ٦ِ٪ُْس٥ْ أ

َ
 [ ٫ٍُّ٩ ُمِىيجُ٭ة ٦ة أ

81 
136،57 

ٮدٍ ] ٌُ ي٢ٍ ٦َ٪ْ ٤َيَْ٭ة ِظَضةَرةً ٨ْ٦ِ ِقّضِ َٔ ْؿ٩َة  َُ ٦ْ
َ
٤ْ٪َة َٓلحِلََ٭ة َقة٤ََِٚ٭ة َوأ َٕ ْمُؿ٩َة َص

َ
ة َصةَء أ ٍّ٧َ٤َٚ ] 82 57 

ةل٧َِِّي ثِجَِٕيؽٍ  َو٦َة] ٍّْ  58 83 [ ِِهَ ٨َ٦ِ ا٣

 يكسؼ

يٍّةَرةِ إِْن ] ُْٕي الكٍّ ٫ُ َب ُْ َٗيةثَِخ اْْلُّتِ ي٤َْذَِٞ ٮهُ ِِف  ُٞ ْ٣
َ
َٙ َوخ ذ٤ُُٮا يُٮُق ْٞ ٝةَل ٝةن٢ٌِ ٦ِ٪ُْ٭٥ْ ًل َت

٤ِِّٔيَ   [ ٠ُ٪ْذ٥ُْ ٚة

10 
60 

وِي٢ُ ُرْؤَيةَي ٨ْ٦ِ َرج٢ُْ َوَرذَ ]
ْ
ثَِخ ٬ََؾا دَأ

َ
ًؽا َوَٝةَل يَةخ وا َْلُ ُقضٍّ ؿِْش وََػؿَّ َٕ ثََٮي٫ِْ لََعَ ا٣ْ

َ
َٓ خ

ة ًّٞ ٤ََ٭ة َرّٕلِ َظ َٕ  [ َْٝؽ َص

100 
81 

 60 11 [ ٦ةلٟ ًل دأ٦٪ة لَع يٮقٙ]

َ ٨ْ٦َ نََنةُء َوًَل َظِتٍّ إِذَا اقْ ] ٩َة َذ٪ُِّجِ ُ٭٥ْ َْٝؽ ٠ُِؾثُٮا َصةَء٥ْ٬ُ ٩َْْصُ جٍّ
َ
٪َّٮا خ َّ َس الؿَُّق٢ُ َو

َ
تَيْأ

ٮِْم ال٧ُْْضؿ٦ِِّيَ  َٞ ٨ِ ا٣ْ َٔ ُق٪َة 
ْ
 [ يَُؿدَّ ثَأ

110 
181 

َٗيةثَخِ ] ٤ُٮهُ ِِف  َٕ ْن ََيْ
َ
ٮا أ ُٕ ِْمَ

َ
ة ذ٬ََجُٮا ث٫ِِ َوأ ْمؿ٥ِْ٬ِ  ٧َ٤ٍَّٚ

َ
وَْظيْ٪ة إحَِل٫ِْ تَلُجَّجِئَ٪ٍُّ٭٥ْ ثِأ

َ
اْْلُّتِ َوأ

ُؿونَ  ُٕ  [ ٬ؾا و٥ْ٬َُ ًل يَْن

15 
61 

ِٔنةًء َحج١ُْٮنَ ] ثة٥ْ٬ُ 
َ
 61 16 [ وَصةُؤ أ

٩َْخ ث٧ُِْؤ٨ٍ٦ِ جَلة َولَْٮ ٠ُ٪ٍّة وةدِرِّيَ ]
َ
 61 17 [ َو٦ة خ

ٮنَ ] ُٛ ةُن لََعَ ٦َة دَِى َٕ ُ ال٧ُْْكذَ  61،62 18 [ ََٚىَْبٌ َِمِي٢ٌ َواّللٍّ

[ ُٗ ى ٬ََؾا  ْدََل َدلْٮَهُ َٝةَل يَةبُْْشَ
َ
رَْق٤ُٮا َوارَِد٥ْ٬ُ َٚأ

َ
 62 19 [ اَلٌم وََصةَءْت َقيٍّةَرةٌ َٚأ
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ُْٕؽوَدةٍ ] ْوهُ ثِس٨ٍ٧ََ ََبٍْف َدَرا٥َِ٬ ٦َ  63 20 [  َوََشَ

َظةدِيِر ]
َ
وِي٢ِ اِْل

ْ
٫ُ٧َِّ٤ ٨ْ٦ِ دَأ َٕ رِْض َوجِلُ

َ
َٙ ِِف اِْل ٪ٍّة حِلُٮُق ٍّ١٦َ َٟ ِ  63 21 [ َوَكَؾل

٧ًْ٤ِٔة] هُ آدَحَْ٪ةهُ ُظ٧ً١ْة َو ُمؽٍّ
َ
َٖ أ ة ث٤ََ  63 22 [ َول٧ٍَّ

[ َٟ َ ثَْٮاَب َوَٝة٣َْخ ٬َيَْخ ل
َ
ِخ اِْل َٞ ٍّ٤ َٗ ِك٫ِ َو ْٛ  63،64 23 [ َوَراَوَدد٫ُْ ا٣ٍِِّت ٬َُٮ ِِف ثَحْذَِ٭ة َخ٨ْ َج

ى ثُؿ٬َْةنَ ]
َ
ْن َرأ

َ
 64 24 [ لَْٮًَل أ

حِل٥ٌ ]
َ
ؾاٌب أ َٔ ْو 

َ
ْن يُْكَض٨َ أ

َ
َٟ ُقٮءاً إًِلٍّ أ ِ٤٬ْ

َ
راَد ثِأ

َ
ـاُء ٨ْ٦َ أ  64 25 [ ٦ة َص

َِْٛس ]  64 26 [ َٝةَل ِِهَ َراَوَددِِْن َخ٨ْ َج

ةدِرِّيَ ]  65 27 [ ِإَوْن ََكَن ٧َِٝيُى٫ُ ُٝؽٍّ ٨ْ٦ِ ُدثٍُؿ ١َََٚؾثَْخ و٬ََُٮ ٨َ٦ِ الىٍّ

ي٥ٌ ] ِْ َٔ ى ٧َِٝيَى٫ُ ُٝؽٍّ ٨ْ٦ِ ُدثٍُؿ َٝةَل إ٫ٍُّ٩ِ ٨ْ٦ِ ٠َيِْؽُك٨ٍّ إِنٍّ ٠َيَْؽُز٨ٍّ 
َ
ة َرأ ٍّ٧َ٤َٚ ] 28 65 

هِّيَ ] َِ ِٟ ٠ُ٪ِْخ ٨َ٦ِ اْْلَة ِٟ إ٩ٍِّ ِ ٩ْج ِْ٘ٛؿِي َِّلَ ؿِْض َخ٨ْ ٬ََؾا َواْقذَ ْٔ َ
ُٙ أ  65 29 [ يُٮُق

َىِه ] َٞ ْظَك٨َ ا٣
َ
َٟ أ ٤َيْ َٔ ُٞهَّ   18،21 3 [ ََن٨ُْ َج

َ٭ة ُظجًّة إ٩ٍِّة َوَٝ ] َٛ َ٘ ِك٫ِ َْٝؽ َم ْٛ َٕـِيـِ دَُؿاوُِد َذَذة٬َة َخ٨ْ َج ُت ا٣ْ
َ
ةَل نِْكٮَةٌ ِِف ال٧َِْؽي٪َحِ اْمَؿأ

اَلٍل ٦ُجِّيٍ  ًَ َا٬َة ِِف  ََ َ٣ ] 

30 
65 

ٌٟ ٠َؿِي٥ٌ ] ِ ٦ة ٬ؾا بََْشاً إِْن ٬ؾا إًِلٍّ َم٤َ  66 31 [ ظةَش ّلِلٍّ

ِي ل٧ُْذُجٍِِّن ذِي٫ِ ]  66 32 [ َٚؾ٣ُِس٨ٍّ اَّلٍّ

ْوُت ]
َ
ٮ٩َِِن إحَِل٫ِْ ِإَوًلٍّ دَْْصِْف َخِّنِ ٠َيَْؽ٨٬ٍُّ أ ُٔ ة يَْؽ َظتَّ إََِلٍّ ِم٧ٍّ

َ
ْض٨ُ أ َٝةَل َرّبِ الّكِ

ُز٨ْ ٨َ٦ِ اْْلَة٤ِ٬ِّيَ 
َ
 [ إحَِلِْ٭٨ٍّ َوأ

33 
66،174 

 66 34 [ َٚةْقذََضةَب َْلُ َرب٫َُّ ََْٚصََف َخ٪٫ُْ ٠َيَْؽ٨٬ٍُّ ]

ُوا اآْليَةِت ٣َحَْكُض٪ُ٪٫ٍُّ َظِتٍّ ِظّيٍ ]
َ
ِْٕؽ ٦َة َرأ  67،67 35 [ ُث٥ٍّ ثََؽا لَُ٭٥ْ ٨ْ٦ِ َب
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ِِس ُػْْبًا ]
ْ
ّْم٢ُِ َْٚٮَق َرأ

َ
َراِّن أ

َ
ِْْٔصُ َْمًْؿا َوَٝةَل اآْلَػُؿ إِّّنِ أ َ

َراِّن أ
َ
َظُؽ٧َ٬ُة إِّّنِ أ

َ
َٝةَل أ

ْْيُ ٦ِ٪٫ُْ  ٍُّ ُز٢ُ ا٣
ْ
 [ دَأ

36 
67 

٧ٍَّ٤ِِن ] َٔ ة   رٕل إِّّنِ دََؿْكُخ م٤ٍَِّح َْٝٮٍم ًلٍّ يُْؤ٦ِ٪ُٮَن ثةّلل و٥ْ٬َُ ثةآلػؿة ٥ْ٬ُ ذل٧١ة ِم٧ٍّ
 [ ََكُِٚؿونَ 

37 
68 

٧ٍَّ٤ِِن َرّٕلِ إِّّنِ دََؿْكُخ ِم٤ٍَّح َْٝٮٍم ًلٍّ يُْؤ٦ِ٪ُٮَن ثِةّلّلِ و٥٬َُ ثِةآلِػَؿةِ ٥ْ٬ُ ...] َٔ ة  َذ٧َ١ُِ٣ة ِم٧ٍّ
ٮَب ٦َة ََكَن  * ََكُِٚؿون ُٞ ْٕ َٜ َويَ ُْٕخ ِم٤ٍَّح آثَآنِـي إِثَْؿا٬ِي٥َ ِإَوْقَع جَ  [ ...َواتٍّ

37-38  
20 

ٮَب ] ُٞ ْٕ ُْٕخ ِم٤ٍَّح آثةنِي إِثْؿا٬ِي٥َ ِإَوْقعةَق َويَ جَ  68 38 [ َواتٍّ

ّؿُِٝٮَن ػَ ] َٛ ْربةٌب ٦ُذَ
َ
أ
َ
ةرُ أ ٭ٍّ َٞ ُ الْٮاِظُؽ ا٣ْ ِم اّللٍّ

َ
 69 39 [ ْْيٌ أ

ْزََثَ اجلٍّةِس ]
َ
ّي٥ُِ َو٣َِس٨ٍّ أ َٞ َٟ ادّلِي٨ُ ا٣ْ ِ ْٕجُُؽوا إًِلٍّ إِيٍّةهُ ذَل ًلٍّ َت

َ
َمَؿ خ

َ
ِ أ  إِِن اْْلُْس٥ُ إًِلٍّ ّلِلٍّ

٧َُ٤ْٕٮنَ   [ ًَل َح

40 
125 

ِق٫ِ ]
ْ
ْْيُ ٨ْ٦ِ َرأ ٍُّ ُز٢ُ ا٣

ْ
ة اآْلَػُؿ َذيُْى٤َُت َذذَأ ٍّ٦

َ
َظُؽ٧٠ُة َٚحَْكِِق َرب٫ٍُّ َْمْؿاً َوأ

َ
ة أ ٍّ٦

َ
 69 41 [ أ

[ َٟ ِ ِٔ٪َْؽ َرّب ٫ٍُّ٩ ٩ةٍج ٦ِ٪ُْ٭٧َة اذ٠ُْْؿِِن 
َ
٨ٍّ خ َّ ِي   69 42 [ َوٝةَل لِّلٍّ

َٓ ُقجْجاَُلٍت ] َِٔضةٌف وََقجْ  ٌٓ ُز٤ُُ٭٨ٍّ َقجْ
ْ
َؿاٍت ِق٧َةٍن يَأ َٞ َٓ َب َرى َقجْ

َ
ُٟ إِّّنِ أ َوَٝةَل ال٤٧َِْ

ْذذُٮِِن ِِف ُرْؤَيةَي إِْن 
َ
 أ
ُ
َ٭ة ال٧َََْل حَّ

َ
َػَؿ يَةبَِكةٍت يَةخ

ُ
 [ ...ُػُْضٍ َوأ

43 
70 

ْظاَلمٍ ]
َ
ةُث أ َ٘ ًْ َ

ةل٧ِِّيَ  َٝةلُٮا أ َٕ ِ ْظاَلِم ث
َ
وِي٢ِ اِْل

ْ
 70 44 [ َو٦َة ََن٨ُْ ثِذَأ

ة ] ثًة َذ٧َة َظَىْؽُت٥ْ ََٚؾُروهُ ِِف ُقجْج٫ِ٤ُِ إًِلٍّ ٤َِٝياًل ِم٧ٍّ
َ
َٓ ِقجَِّي َدخ ٮَن َقجْ ُٔ َر ـْ َٝةَل دَ

ُز٤ُٮَن 
ْ
ٌٓ ِمَؽا *دَأ َٟ َقجْ ِ ِْٕؽ ذَل ِِت ٨ْ٦ِ َب

ْ
٦ْذ٥ُْ لَُ٭٨ٍّ إًِلٍّ ُث٥ٍّ يَأ ُز٨َْ٤ ٦َة َٝؽٍّ

ْ
 [ ...ٌد يَأ

47 - 49  
70 

يِْؽَحُ٭٨ٍّ ]
َ
٨َْٕ خ ٍُّ َٟ َْٚكب٫ُْ٤َ ٦ة ثةُل ا٣جِّْكٮَةِ الالٍِِّت َر ِ ْٓ إَِل َرّب ة صةَءهُ الؿٍُّقٮُل ٝةَل ارِْص ٍّ٧َ٤َٚ

٤ِي٥ٌ  َٔ  [ إِنٍّ َرّٕلِ ثَِسيِْؽ٨ِ٬ٍّ 

50 
27،62،70 

٤َي٫ِْ ٨٦ِ ] َٔ ٧ِْ٤٪َة  َٔ ِ ٦َة  ِك٫ِ ٨َْ٤ُٝ َظةَش ّللٍّ ْٛ ٨ جٍّ َٔ  َٙ جُُس٨ٍّ إِذْ َراَودت٨ٍَّّ يُٮُق ُْ َٝةَل ٦َة َػ
 [ قٮاء

51 
66،71،200 



226 

اآليةرقـ  طرؼ اآلية  الصفحة 

َِْٛس ] ْقَذْؼ٤ِْى٫ُ جِلَ
َ
ُٟ ائْذُٮِِن ث٫ِِ أ  71 54 [ َوَٝةَل ال٤٧َِْ

٤ِي٥ٌ ] َٔ  ٌِ رِْض إِّّنِ َظِٛي
َ
ـان٨ِِ اِْل ٤َِِْٕن لََع َػ  72 55 [ ٝةَل اْص

رِْض ]
َ
َٙ ِِف اِْل ٪ٍّة حِلُٮُق ٍّ١٦َ َٟ ِ  72 56 [ َوَكؾل

ٮنَ ] ُٞ ِي٨َ آ٦َ٪ُٮا َواك٩ُٮا َحذٍّ ْصُؿ اآْلِػَؿةِ َػْْيٌ لِّلٍّ
َ
 72 57 [ َوَِل

َؿَذُ٭٥ْ و٥ْ٬َُ َْلُ ] َٕ ٤َي٫ِْ َذ َٔ َٙ ََٚؽَػ٤ُٮا   73 58 [  ٦ُ٪١ُِْؿونَ وََصةَء إِْػٮَةُ يُٮُق

بِيُس٥ْ ]
َ
ٍخ ٣َُس٥ْ ٨ْ٦ِ أ

َ
ُـ٥ْ٬َ ِِبََ٭ةز٥ِْ٬ِ َٝةَل ائْذُٮِِن ثِأ ة َص٭ٍّ  73 59 [ َول٧ٍَّ

َؿبُٮنِ ] ْٞ ِٔ٪ِْؽي َوًَل َت دُٮِِن ث٫ِِ ٚاََل ٠َي٢َْ ٣َُس٥ْ 
ْ
 73 60 [ َٚإِْن ل٥َْ دَد

٤ُِٔٮنَ ] ة َٛ ثَةهُ ِإَو٩ٍّة ٣َ
َ
َاوُِد َخ٪٫ُْ خ َُ  73 61 [ َٝةلُٮا َق

٤٬ِِْ٭٥ْ ]
َ
٤َجُٮا إََِل أ َٞ ْٕؿُِٚٮَجَ٭ة إَِذا اجْ ٤ٍُّ٭٥ْ َح َٕ ةَخذَُ٭٥ْ ِِف رَِظةلِِ٭٥ْ ٣َ ٌَ ِ ٤ُٮا ث َٕ َوَٝةَل ٣ِِٛذْيَة٫ِ٩ِ اْص

٤ٍُّ٭٥ْ  َٕ ُٕٮنَ  ٣َ  [ يَؿِْص

62 
74 

َػة٩َة ٩َْسذ٢َْ ]
َ
٪َة أ َٕ رِْق٢ْ ٦َ

َ
َٓ ٦ِ٪ٍّة ا١َْ٣ي٢ُْ َٚأ ثَة٩َة ٦ُ٪ِ

َ
بِيِ٭٥ْ َٝةلُٮا يَةخ

َ
ٮا إََِل أ ُٕ ة رََص ٍّ٧َ٤َٚ ] 63 74،74 

ة َٝةَل ٢ْ٬َ آ٦َ٪ُُس٥ْ ] ًْ ُ َػْْيٌ َظةِٚ ِػي٫ِ ٨ْ٦ِ َرج٢ُْ َٚةّللٍّ
َ
٦ِ٪ْذُُس٥ْ لََعَ أ

َ
٤َي٫ِْ إًِلٍّ ٧َ٠َة أ َٔ

 ] 64 74،200 

٤٬َْ٪َة َوََنْ ]
َ
ْت إحَِلْ٪َة َو٧َِ٩ُْي أ ةَخذَُ٪ة ُردٍّ ٌَ ِ ِ ث ثَة٩َة ٦َة َججِِْغ ٬َِؾه

َ
َػة٩َة َو٩َـَْداُد َٝةلُٮا يَةخ

َ
ُِ أ َٛ

 [ ٠َي٢َْ ثَِْٕيٍ 

65 
74 

ْن ُُيَةَط ثُِس٥ْ ]
َ
دُجٍِِّن ث٫ِِ إًِلٍّ أ

ْ
ِ تَلَد ة ٨َ٦ِ اّللٍّ ًٞ ِ َُٕس٥ْ َظِتٍّ دُْؤدُٮِن َمْٮز رِْق٫َُ٤ ٦َ

ُ
 74 66 [ َٝةَل ٨َْ٣ أ

ة َدَػ٤ُٮا لََعَ ] ُػٮَك ٚاََل دَبْذَهِْف ث٧َِة ََك٩ُٮا َول٧ٍَّ
َ
٩َة أ

َ
َػةهُ َٝةَل إِّّنِ خ

َ
َٙ آَوى إحَِل٫ِْ أ  يُٮُق

٤٧َُْٕٮنَ   [ َح

69 
75 

ذَُ٭ة ا٣ُِْْٕي إ٩ٍُِّس٥ْ لََكةرُِٝٮنَ ] حٍّ
َ
 75 70 [ خ

٤َيِْ٭٥ْ ٦َ ] َٔ ْرج٤َُٮا 
َ
ُِٞؽونَ َٝةلُٮا َوأ ْٛ  75 71 [ ةذَا َت

٩َة ث٫ِِ زَِخي٥ٌ ]
َ
 75 72 [ َول٨ْ٧َِ صةَء ث٫ِِ ِّم٢ُْ ثٍَِْٕي َوخ
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رِْض َو٦ة ٠ُ٪ٍّة قةرِرِّيَ ]
َ
ِكَؽ ِِف اِْل ْٛ ٧ِْ٤ذ٥ُْ ٦ة ِصبْ٪ة جِلُ َٔ ْؽ  َٞ َ٣ ِ  75 73 [ ٝةلُٮا دَةّللٍّ

اُؤهُ إِْن ٠ُ٪ْذ٥ُْ ََكذِبِّيَ ] ـَ  76 74 [ َٝةلُٮا َذ٧َة َص

ةل٧ِِّيَ ] ٍّْ َٟ جَنْـِي ا٣ ِ اُؤهُ ٠ََؾل ـَ اُؤهُ ٨ْ٦َ وُِصَؽ ِِف رَْظ٫ِ٤ِ َذُ٭َٮ َص ـَ  73،76 75 [ َٝةلُٮا َص

ن يََنآَء اّلل]
َ
َػةهُ ِِف دِي٨ِ ا٤٧٣ٟ إًِلٍّ أ

َ
ُػَؾ أ

ْ
َٙ ٦َة ََكَن حِلَأ  76 .76 [ ٠ؾلٟ ٠ِْؽ٩َة حِلُٮُق

٥َُ٤ ث٧َِ ] ْٔ َ
ُ أ جْذ٥ُْ ََشٌّ ٦َََك٩ًة َواّللٍّ

َ
ِك٫ِ َول٥َْ ُحجِْؽ٬َة لَُ٭٥ْ َٝةَل خ ْٛ ُٙ ِِف َج َْس٬ٍَّة يُٮُق

َ
ة َٚأ

ٮنَ  ُٛ  [ دَِى

77 
76 

ـُ ] ـِي َٕ َ٭ة ا٣ْ حَّ
َ
،78 [ َٝةلُٮا يَة خ  76 

ِٔ٪َْؽهُ ] ُػَؾ إًِلٍّ ٨ْ٦َ وََصْؽ٩َة ٦َذَةَخ٪َة 
ْ
ْن ٩َأ

َ
ِ أ َٕةذَ اّللٍّ  77 79 [ َٝةَل ٦َ

ثَة٩َة ٣َِف ]
َ
جِّيٍ إِنٍّ خ اَلٍل ٦َّ ًَ   ] 8 59 

ًٕة ] دِحَِِن ثِِ٭٥ْ َِمِي
ْ
ْن يَأ

َ
ُ أ ََس اّللٍّ َٔ ْمًؿا ََٚىَْبٌ َِمِي٢ٌ 

َ
ُكُس٥ْ أ ُٛ جْ

َ
٣َْخ ٣َُس٥ْ خ َٝةَل ث٢َْ َقٮٍّ

٤ِي٥ُ اْْل١َِي٥ُ  َٕ  [ إ٫ٍُّ٩ِ ٬َُٮ ا٣ْ

83 
77 

ي٥ٌ َودََٮّلٍّ َخ٪ْ ] ِْ ِن َذُ٭َٮ ٠َ ـْ ْخ َخيْ٪ةهُ ٨َ٦ِ اْْلُ ٌٍّ َٙ َوابَْي َقف لََع يُٮُق
َ
 28،77 84 [ ُ٭٥ْ َوٝةَل ية أ

ْو دَُسٮَن ٨َ٦ِ ا٣ْ٭ة١ِِ٣ّيَ ]
َ
َٙ َظِتٍّ دَُسٮَن َظؿًَةً أ ذَُؤا دَْؾ٠ُُؿ يُٮُق ْٛ ِ َت  78 85  [ٝةلُٮا دَةّللٍّ

٧َُ٤ْٕٮنَ ] ِ ٦َة ًَل َت ٥َُ٤ ٨َ٦ِ اّللٍّ ْٔ َ
ِ َوأ ِِن إََِل اّللٍّ ـْ ْم١ُٮ َبّّثِ وَُظ

َ
 62،78 86 [ َٝةَل إِج٧ٍَّة أ

َٙ وَ ] ُكٮا ٨ْ٦ِ يُٮُق ُس ية ثَِِنٍّ اذ٬َْجُٮا َذَذَعكٍّ
َ
ِ إ٫ٍُّ٩ِ ًل َحيْأ ُقٮا ٨ْ٦ِ َرْوِح اّللٍّ

َ
ِػي٫ِ َوًل َتيْأ

َ
أ

ٮُْم ا٣َْكُِٚؿونَ  َٞ ِ إًِلٍّ ا٣ْ  [ ٨ْ٦ِ َرْوِح اّللٍّ

87 
78 

[ ٌَ ِ َّ وَِصبَْ٪ة ثِج ٤٬َْ٪َة الُضَّ
َ
٪َة َوأ ـُ َمكٍّ ـِي َٕ َ٭ة ا٣ْ حَّ

َ
٤َي٫ِْ َٝةلُٮا يَةخ َٔ ة َدَػ٤ُٮا  َـْصةةٍ ٧َ٤ٍَّٚ ٍح ُم َٔ ة

رِّيَ  َ ََيْـِي ال٧َُْذَىّؽِ ٤َيْ٪َة إِنٍّ اّللٍّ َٔ ْق  وِْف جَلَة ا١َْ٣ي٢َْ َودََىؽٍّ
َ
 [ َٚأ

88 
79 

جُْذ٥ْ َصة٤ِ٬ُٮنَ ]
َ
ِػي٫ِ إِذْ خ

َ
َٙ َوأ ٤ْذ٥ُْ بِيُٮُق َٕ ٧ِْ٤ذ٥ُْ ٦َة َذ َٔ  79 89 [ َٝةَل ٢ْ٬َ 

بِيُس٥ْ ]
َ
ة ََي٢ُْ ٣َُس٥ْ وَْص٫ُ أ ًً ْر

َ
ؿَُظٮهُ أ َْ وِ ا

َ
َٙ أ  59 9 [ اْرذ٤ُُٮا يُٮُق
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[ ُٓ ي ٌِ َ ًَل يُ ِٜ َوَيْىَِبْ َٚإِنٍّ اّللٍّ ٤َيْ٪َة إ٫ٍُّ٩ِ ٨ْ٦َ َحذٍّ َٔ  ُ ِِخ َْٝؽ ٨٦ٍَّ اّللٍّ
َ
ُٙ و٬َََؾا أ ٩َة يُٮُق

َ
َٝةَل خ

ْصَؿ ال٧ُْْعِكجِّيَ 
َ
 [ أ

90 
79،82 

هِّيَ ] َِ ٤َيْ٪َة ِإَوْن ٠ُ٪ٍّة َْلَة َٔ  ُ ْؽ آزََؿَك اّللٍّ َٞ َ٣ ِ  79 91 [ َٝةلُٮا دَةّللٍّ

ُ ٣َُس٥ْ وَ ] ُِْ٘ٛؿ اّللٍّ ٤َيُْس٥ُ احْلَٮَْم َح َٔ اِّمِّيَ َٝةَل ًَل َتَْثِيَت  رَْظ٥ُ الؿٍّ
َ
 79،174 92 [ ٬َُٮ أ

ِْمَِّٕيَ ]
َ
٤٬ُِْس٥ْ أ

َ
دُٮِِن ثِأ

ْ
ِت ثَِىْياً َوخ

ْ
ِِب يَأ

َ
ٮهُ لََع وَْص٫ِ أ ُٞ ْ٣

َ
٧ِيَِص ٬ؾا َٚد َٞ ِ  28 93 [ اذ٬َْجُٮا ث

ة َٚ ]  80 94 [ َى٤َِخ ا٣ِْْٕيُ َول٧ٍَّ

ِؽي٥ِ ] َٞ َٟ ا٣ْ ِ اَلل ًَ َٟ ٣َِف  ِ إ٩ٍِّ  80 95 [ َٝةلُٮا دَةّللٍّ

ةهُ لََعَ وَْصِ٭٫ِ َٚةْردَؽٍّ ثَِىًْيا] َٞ ْ٣
َ
ْن َصةَء ا٣ْبَِنُْي خ

َ
ة أ ٍّ٧َ٤َٚ ] 96 80 

٧َُ٤ْٕٮنَ ] ِ ٦َة ًَل َت ٥َُ٤ ٨َ٦ِ اّللٍّ ْٔ َ
٢ُْٝ ٣َُس٥ْ إِّّنِ أ

َ
ل٥َْ أ

َ
ِْْ٘ٛؿ جَلة *  َٝةَل خ ثة٩َة اْقذَ

َ
ٝةلُٮا ية أ

هِّيَ  َِ  [ ُذ٩ُٮبَ٪ة إ٩ٍِّة ٠ُ٪ٍّة ػة

96-97  
80 

ٮرُ ] ُٛ َ٘ ُِْ٘ٛؿ ٣َُس٥ْ َرّٕلِ إ٫ٍُّ٩ِ ٬َُٮ ا٣ْ ْقذَ
َ
 80 98 [ الؿٍِّظي٥ُ  َٝةَل َقٮَْف أ

ُ آ٦ِ٪ِّيَ ] ثََٮي٫ِْ َوَٝةَل اْدُػ٤ُٮا ِمْْصَ إِْن َمةَء اّللٍّ
َ
َٙ آَوى إحَِل٫ِْ خ ة َدَػ٤ُٮا لََعَ يُٮُق ٍّ٧َ٤َٚ ] 99 81 

 إبراىيـ

ُ ٦َساًَل ََك٧َِ ] َٙ ََضََب اّللٍّ ل٥َْ دََؿ ٠َيْ
َ
ْو٤َُ٭ة زَةثٌِخ خ

َ
ّيِجٍَح أ ََ ّيِجًَح ٠ََنَضَؿةٍ  ََ 27-24 [  ...ًح   199 

ْق١َ٪ُْخ ٨ْ٦ِ ذُّرِيٍِِّت ثِٮاٍد َدْْيِ ذِي َزْرٍع ]
َ
 48 37 [ يَْن١ُُؿونَ ....َربٍّ٪ة إِّّنِ أ

 الحجر

[ ِ َٟ ل  92 88 [ ٧ُْ٤ْؤ٦ِ٪ِّيَ َواْػِْٛي َص٪ةَظ

٨ِ ال٧ُْْْشِكِّيَ ] َٔ ْٔؿِْض  َ
 184 94 [ َٚةْوَؽْع ث٧َِة دُْؤَمُؿ َوأ

 النحؿ

ْخَ٪ةِب َتذٍِّؼُؾوَن ٦ِ٪٫ُْ َق١ًَؿا َورِزًْٝة َظَكً٪ة إِنٍّ ِِف ]
َ
َٟ آَليًَح َو٨ْ٦ِ َث٧ََؿاِت اجلٍِّؼي٢ِ َواِْل ِ ذَل

٤ُِْٕٞٮنَ  ْٮٍم َح َٞ ِ٣ ] 

67 
188 
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ّيِجًَح َوجَلَْضـِيَ٪ٍُّ٭٥ْ ]  ََ جَّْث و٬ََُٮ ُمْؤ٨ٌ٦ِ ٤ََٚ٪ُْعيِحَ٪٫ٍُّ َظيَةةً 
ُ
ْو خ

َ
٢َ٧ِ َوةِْلًة ٨ْ٦ِ ذ٠ٍََؿ أ َٔ  ٨ْ٦َ

٤٧َُْٕٮنَ  ْظَك٨ِ ٦َة ََك٩ُٮا َح
َ
ْصؿ٥ْ٬َُ ثِأ

َ
 [ أ

97 
191 

ْظَك٨ُ ]
َ
حِ اْْلََك٪َحِ وََصةدِلُْ٭٥ْ ثِة٣ٍِِّت ِِهَ أ َْ ِٔ َٟ ثِةْْل٧َ١ِْحِ َوال٧َْْٮ ِ  150 125 [ ادُْع إََِل َقبِي٢ِ َرّب

ِجْذ٥ُْ ث٫ِِ ] ٝٮ ُٔ ةِٝجُٮا ث٧ِِس٢ِْ ٦َة  َٕ  151 126 [ ِإَوْن َٓلَرجْذ٥ُْ َذ

ة َح١ُ٧ُْؿوَن إِنٍّ ] ٍٜ ِم٧ٍّ يْ ًَ ُٟ ِِف  ٤َيِْ٭٥ْ َوًل دَ َٔ ْن  ـَ ِ َوًل َُتْ َواْوَِبْ َو٦ة َوَْبَُك إًِلٍّ ثِةّللٍّ
ِي٨َ ٥ْ٬ُ َُمِْك٪ُٮنَ  ٮْا َواَّلٍّ َٞ ِي٨َ اتٍّ َٓ اَّلٍّ ٦َ َ  [ اّللٍّ

127 
103،104 

 اإلسراء

َؿاِم إََِل ال٧َْْكِضِؽ ] جِْؽهِ حَلاًْل ٨َ٦ِ ال٧َْْكِضِؽ اْْلَ َٕ ِ ى ث ْْسَ
َ
ِي أ  103 1 [ ...ُقجَْعةَن اَّلٍّ

[ ٍِ َ٭ة ُكٍّ ا٣ْبَْك ُْ َٟ َوًَل دَبُْك ٤ُْ٘ٮ٣ًَح إََِل ُخ٪ُِٞ ٢ْ يََؽَك ٦َ َٕ  200 29 [ َوًَل ََتْ

ٮُك٥ْ َٚتَْكذَِضيجُٮَن ِِب٧َِْؽهِ ] ُٔ  16 52 [ يَٮَْم يَْؽ

ٮَن إََِل َرّبِِ٭٥ُ الْٮَِقي٤َحَ ] ُ٘ ٮَن يَبْذَ ُٔ ِي٨َ يَْؽ َٟ اَّلٍّ ِ و٣َـه
ُ
 10 57 [ أ

َّٜ َوزَ ] ةً َو٢ُْٝ صةَء اْْلَ ٢َ َكَن ز٬َُٝٮ َِ ٢ُ إِنٍّ اْْلة َِ َٜ اْْلة ٬َ ] 81 47 

٢ُ٧َْٕ لََعَ َمةَِكَذ٫ِِ ]   200 84 [ ٢ُْٝ ُكٌّ َح

ْٮُن ٦َسْجُٮًرا] َٔ َٟ يَةِْٚؿ َّ٪ ُّ  152 102 [ ِإَوّّنِ َِلَ

َٟ َقبِياًل ] ِ ِٖ َبّْيَ ذَل َٟ َوًَل ُُتَةِْٚخ ثَِ٭ة َوابْذَ ِ  200 110 [ َوًَل ََتَْ٭ْؿ ثَِىاَلد

 الكيؼ

٪َة٧َ٬ُة ثِ٪َْؼ٢ٍ ] ْٛ َٛ ْخَ٪ةٍب وََظ
َ
َظِؽ٧َِ٬ة َص٪ٍّتَّْيِ ٨ْ٦ِ أ

َ
٤ْ٪َة ِِل َٕ َواَْضِْب لَُ٭٥ْ ٦َسَاًل رَُص٤َّْيِ َص

 َ٪ْ٤ َٕ  [ ة ثَحْ٪َُ٭٧َة َزرًْٓل وََص

32 
168 

ْؿ٩َة ِػاَللَُ٭٧َة َجَ٭ًؿا] ٥ِْ٤ ٦ِ٪٫ُْ َمحْبًة َوَٚضٍّ ْْ ُز٤ََ٭ة َول٥َْ َت
ُ
 168 33 [ َِكَْذة اْْلَ٪ٍّتَّْيِ آدَْخ أ

 168 34 [ َواَكَن َْلُ َث٧َؿٌ ]



230 

اآليةرقـ  طرؼ اآلية  الصفحة 

ًؿا ] َٛ َـّ َج َٔ َ
َٟ ٦َةًًل َوأ ْزََثُ ٦ِ٪ْ

َ
٩َة أ

َ
ةَل لَِىةِظج٫ِِ و٬ََُٮ ُُيَةوُِرهُ خ َٞ َوَدَػ٢َ َص٪ٍّذ٫َُ و٬ََُٮ  *َذ

ثًَؽا
َ
ْن دَبِيَؽ ٬َِؾهِ خ

َ
٨َّ أ ُّ ِك٫ِ َٝةَل ٦َة أَ ْٛ ةل٥ٌِ جِلَ َّ

 ] 

34-35  
169 

ة] ٨َّ الكٍّ ُّ ٤َجًةَو٦َة أَ َٞ ِصَؽنٍّ َػْْيًا ٦ِ٪َْ٭ة ٦ُ٪ْ
َ
َح َٝةن٧ًَِح َو٣َه٨ِْ ُردِدُْت إََِل َرّٕلِ َِل َٔ

 ] 36 169 

َظًؽا]
َ
َْشُِك ثَِؿّٕلِ أ

ُ
ُ َرّٕلِ َوًَل أ  169 38 [ ١َِ٣٪ٍّة ٬َُٮ اّللٍّ

[ ِ ُ ًَل ُٝٮٍّةَ إًِلٍّ ثِةّللٍّ َٟ ٤َُْٝخ ٦َة َمةَء اّللٍّ  169 39 [ َولَْٮًَل إِذْ َدَػ٤َْخ َص٪ٍّذَ

ا ] َٟ ٦َةًًل َوَودَلً ْ٪٢ٍَّٝ ٦ِ
َ
٩َة أ

َ
َٟ َويُؿِْق٢َ  *إِْن دََؿِن خ ْن يُْؤتَِّيِ َػْْيًا ٨ْ٦ِ َص٪ٍّذِ

َ
َََٕس َرّٕلِ أ َذ

ة  ًٞ ٧َةءِ َذذُْىجَِط َوِٕيًؽا َز٣َ ٤َيَْ٭ة ُظْكجَة٩ًة ٨َ٦ِ الكٍّ َٔ
*  َٓ ي ُِ ْٮًرا ٨َْ٤َٚ تَْكَذ َٗ ْو يُْىجَِط ٦َةؤ٬َُة 

َ
أ

٤َجًة ََ   [َْلُ 

39 - 41  
170 

ُؿوِمَ٭ة ] ُٔ َٜ ذِيَ٭ة َوِِهَ َػةوِيٌَح لََعَ  َٛ جْ
َ
ي٫ِْ لََعَ ٦َة خ ٍّٛ ٤ُِّت ٠َ َٞ ْوجََط ُح

َ
ِ َٚأ ٍَ ثِس٧ََؿِه ِظي

ُ
َوأ

َظًؽا
َ
َْشِْك ثَِؿّٕلِ أ

ُ
ٮُل يَةحَلْتَِِن ل٥َْ أ ُٞ  [ َوَي

42 
170 

اوَ ] ِ َو٦َة ََكَن ٦ُ٪ْذَِْصً و٫َُ٩ ٨ْ٦ِ ُدوِن اّللٍّ  170 43 [ ل٥َْ دَُس٨ْ َْلُ ِٚبٌَح َح٪ُْْصُ

جًة] ْٞ ِ ٬َُٮ َػْْيٌ زََٮاثًة وََػْْيٌ ُخ ّٜ ِ اْْلَ َٟ الَْٮًَليَُح ّلِلٍّ ِ  170 44 [ ٬ُ٪َةل

 141 61 [ ةنَِكَية ُظٮَتُ٭٧َ ]

ؿ٩َِة ٬ََؾا ٩ََىجًة] َٛ ْؽ ٣َِٞي٪َة ٨ْ٦ِ َق َٞ َؽاَء٩َة ٣َ َٗ َذةهُ آدَِ٪ة  َٛ ة َصةَوَزا َٝةَل ٣ِ ٍّ٧َ٤َٚ ] 62 141 

ْؼَؿةِ َٚإِّّنِ نَِكيُخ اْْلُٮَت وَ ] َويْ٪َة إََِل الىٍّ
َ
يَْخ إِذْ أ

َ
َرخ

َ
ْن َٝةَل أ

َ
ةُن أ َُ يْ نَْكةجِي٫ُ إًِلٍّ النٍّ

َ
٦َة خ

َضًجة َٔ ََؾ َقبِي٫َُ٤ ِِف اْْلَْعؿِ  ذ٠َُْؿهُ َواُتٍّ
َ
 [ أ

63 
141 

٧ِّْ٤َخ رُْمًؽا] ُٔ ة  ٨ِ٧َِّ٤ ِم٧ٍّ َٕ ْن ُت
َ
َٟ لََعَ أ ُٕ دٍّجِ

َ
 141 66 [ َٝةَل َْلُ ُمٮَِس ٢ْ٬َ خ

َٓ ٦َِِعَ َوَْبًا ] ي ُِ َٟ ٨َْ٣ تَْكذَ ٍْ ث٫ِِ ُػَْبًا *َٝةَل إ٩ٍِّ َٙ دَْىَِبُ لََعَ ٦َة ل٥َْ ُُتِ 68-67 [ َوَكيْ  141 

ْمًؿا]
َ
َٟ أ َ َِْٔص ل َ

ُ َوةثًِؿا َوًَل أ  141 69 [ َٝةَل َقذَِضُؽِّن إِْن َمةَء اّللٍّ

َٟ ٦ِ٪٫ُْ ذ٠ًِْؿا] َ ْظِؽَث ل
ُ
ٍء َظِتٍّ أ ٣ِِْن َخ٨ْ ََشْ

َ
َْٕذِِن ٚاََل تَْكد جَ  142 70 [ َٝةَل َٚإِِن اتٍّ

ِٛي٪َحِ َػَؿَرَ٭ة] ة َظِتٍّ إَِذا َركِجَة ِِف الكٍّ َٞ َ٤ َُ  142 71 [ َٚةجْ
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[ 
َ
ل٥َْ أ

َ
َٓ ٦َِِعَ َوَْبًاَٝةَل خ ي ُِ َٟ ٨َْ٣ تَْكَذ  142 72 [ ٢ُْٝ إ٩ٍِّ

ا] ْْسً ُٔ ْمؿِي 
َ
ِِن ٨ْ٦ِ أ ْٞ  142 73 [ َٝةَل ًَل دَُؤاِػْؾِّن ث٧َِة نَِكيُخ َوًَل دُؿ٬ِْ

[ َٞ ٍف ٣َ ْٛ ْْيِ َج َ٘ ِ ًكة َزكِيًٍّح ث ْٛ َرذ٤ََْخ َج
َ
 142 74 [ ْؽ ِصبَْخ َمحْبًة ٩ُْسًؿاَٝةَل أ

ا] َٓ ٦َِِعَ َوَْبً ي ُِ َٟ ٨َْ٣ تَْكذَ َٟ إ٩ٍِّ َ ٢ُْٝ ل
َ
ل٥َْ أ

َ
 142 75 [ َٝةَل خ

َْ٘خ ٨ْ٦ِ دَلُ ] َْٕؽ٬َة ٚاََل دَُىةِظجِِْن َْٝؽ ث٤ََ ٍء َب َٟ َخ٨ْ ََشْ تْلُ
َ
ْؾًراَٝةَل إِْن َقد ُٔ  142 76 [ ّّنِ 

ٮ٧َ٬ُة] ُٛ ِ ّي ٌَ ْن يُ
َ
ثَٮْا أ

َ
٤٬ََْ٭ة َٚد

َ
٧َة أ َٕ ُْ ٢َ٬ْ َْٝؿيٍَح اْقَذ

َ
َتَية أ

َ
ة َظِتٍّ إَِذا خ َٞ َ٤ َُ  143 77 [ َٚةجْ

[ َٟ  143 78 [ َٝةَل ٬ََؾا َِٚؿاُق ثَحِِْن َوبَحْ٪ِ

ِخيجََ٭ة َواَكَن َوَراَء٥ْ٬ُ ]
َ
ْن أ

َ
َردُْت أ

َ
٤٧َُْٕٮَن ِِف اْْلَْعؿِ َٚأ ِٛي٪َُح َََٚك٩َْخ ل٧ََِكة٠َِّي َح ة الكٍّ ٍّ٦

َ
أ

ْىجًة َٗ ُػُؾ ُكٍّ َقِٛي٪ٍَح 
ْ
ٌٟ يَأ  [ َم٤ِ

79 
143 

ثََٮاهُ ]
َ
اَلُم َََٚكَن خ ُ٘ ة ا٣ْ ٍّ٦

َ
ًؿا َوأ ْٛ ْ٘يَة٩ًة َوُك َُ ُ٭٧َة  َٞ ْن يُؿ٬ِْ

َ
ْن  *ُمْؤ٦ِ٪َّْيِ ََٚؼِنح٪َة أ

َ
َرد٩َْة أ

َ
َٚأ

َْٝؿَب رُّْمًة
َ
 [ ُحجِْؽلَُ٭٧َة َربَُّ٭٧َة َػْْيًا ٦ِ٪٫ُْ َزاَكةً َوأ

80-81  
143 

وِي٢ُ ٦َة ل٥َْ تَكْ ]
ْ
َٟ دَأ ِ ْمؿِي ذَل

َ
٤ْذ٫ُُ َخ٨ْ أ َٕ ٤َي٫ِْ َوَْبًاَو٦َة َذ َٔ  ْٓ ُِ ] 82 144 

ٍء َقبَجًة] ِ ََشْ
رِْض َوآدَحْ٪َةهُ ٨ْ٦ِ ُكّ

َ
٪ٍّة َْلُ ِِف اِْل  127 84 [ إ٩ٍِّة ١٦ٍَّ

[ َٕ ث٫ُُ ُث٥ٍّ يَُؿدَّ إََِل َرّب٫ِِ َذيُ ّؾِ َٕ ٥ََ٤ ََٚكٮَْف ُج َّ ة ٨ْ٦َ  ٍّ٦
َ
َؾاثًة ٩ُْسًؿا َٝةَل أ َٔ ث٫ُُ  88 -87 [ ... *ّؾِ  127 

٢ْ لَُ٭٥ْ ٨ْ٦ِ ُدو٩َِ٭ة ِقَْتًا] َٕ ُٓ لََعَ َْٝٮٍم ل٥َْ جَنْ ُ٤ ُْ ٧ِْف وََصَؽ٬َة َت َٓ النٍّ ِ٤ ُْ ٦َ َٖ  127 90 [ َظِتٍّ إِذَا ث٤ََ

وْ ]
َ
نٍّ أ

َ
ْم َظِكجَْخ أ

َ
َضجًة أ َٔ ِٙ َوالؿٍّرِي٥ِ ََك٩ُٮا ٨ْ٦ِ آيَةدِ٪َة  12-9 [ ...إِذْ  *َعةَب ا١َْ٣ْ٭  22 

ُ٭ٮَن َْٝٮًًل ] َٞ ْٛ ي٨ِْ وََصَؽ ٨ْ٦ِ ُدو٩ِِ٭٧َة َٝٮ٦ًْة ًَل يََسةُدوَن َح ؽٍّ َٖ َبّْيَ الكٍّ َٝةلُٮا  *َظِتٍّ إِذَا ث٤ََ
ْؿَجّْيِ إِنٍّ  َٞ رِْض َذَ٭٢ْ  يَةذَا ا٣ْ

َ
ِكُؽوَن ِِف اِْل ْٛ ُصٮَج ٦ُ

ْ
ُصٮَج َو٦َأ

ْ
 [ ...يَأ

93 ،94  
128 

٢ْ ثَحْ٪َُس٥ْ َوبَحْ٪َُ٭٥ْ َرد٦ًْة] َٕ ْص
َ
ةٍ أ ٮٍّ ُٞ ِ ِخي٪ُٮِِن ث

َ
ِّنِ ذِي٫ِ َرّٕلِ َػْْيٌ َٚأ  129 95 [ َٝةَل ٦َة ١٦ٍَّ

٫َُ٤ ٩َةًرا آدُ ] َٕ ُؼٮا َظِتٍّ إِذَا َص ُٛ َؽَذّْيِ َٝةَل اجْ ٮِِن ُزبََؿ اْْلَِؽيِؽ َظِتٍّ إِذَا َقةَوى َبّْيَ الىٍّ
ًؿا ُْ ٤َي٫ِْ ِٝ َٔ ْٚؿِغْ 

ُ
 [ َٝةَل آدُٮِِن أ

96 
129 
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ًجة] ْٞ ٮا َْلُ َج ُٔ ة َُ َ٭ُؿوهُ َو٦َة اْقَذ ْْ ْن َح
َ
ٮا أ ُٔ ة َُ  129 97 [ َذ٧َة اْق

ة] ًّٞ ُؽ َرّٕلِ َظ ْٔ َء َواَكَن َو ٫َُ٤ َدَكٍّ َٕ ُؽ َرّٕلِ َص ْٔ  129 98 [ َٝةَل ٬ََؾا رَّْمٌَح ٨ْ٦ِ َرّٕلِ َٚإِذَا َصةَء َو

 مريـ

٩ٍّة َوَزاَكةً ]  92،92 13 [ وََظَ٪ة٩ًة ٨ْ٦ِ دَلُ

ي٫ِْ ] ا ثَِٮادِلَ  92 14 [  َوبَؿًّ

٤٬َِْ٭ة ٦َََك٩ًة ََشْرِيًّة]
َ
 94 16 [ َواذ٠ُْْؿ ِِف ا١ِْ٣ذَةِب َمْؿي٥ََ إِذِ ا٩ْتَجََؾْت ٨ْ٦ِ أ

رَْق٤ْ٪ة إحَِلْ٭ة ُروَظ٪]
َ
 95 17 [ ة َذذ٧ََس٢ٍَّ ٣َ٭ة بََْشاً َقٮِيًّةَٚأ

َٟ إِْن ٠ُ٪َْخ دَِٞيًّة] ٮذُ ثِةلؿٍّّْم٨ِ ٦ِ٪ْ ُٔ َ
 95 18 [ ٝة٣َْخ إِّّنِ أ

اَل٦ًة َزكِيًّة] ُٗ  ِٟ َ ٬ََت ل
َ
ِٟ ِِل ِ ٩َة رَُقٮُل َرّب

َ
٧َة خ  95 19 [ إِجٍّ

ُك ثَِ٘يًّة]
َ
ُٗاَلٌم َول٥َْ َح٧َْكْكِِن بََْشٌ َول٥َْ أ ّنٍّ يَُسٮُن َِل 

َ
 96 20 [ َٝة٣َْخ خ

ْمًؿا ]
َ
٫َُ٤ آيًَح ل٤ِ٪ٍّةِس َورَّْمًَح ٦ِ٪ٍّة َواَكَن أ َٕ ٌ َوجِلَْض ٍّ ٬َّّيِ ِٟ ٬َُٮ لََعَ ِٟ َٝةَل َربَّ ِ َٝةَل ٠ََؾل

يًّة٦َ  ٌِ ْٞ
 ] 

21 
96 

 96 22 [ ََٚع٤٧ََذ٫ُْ َٚة٩ْتََجَؾْت ث٫ِِ ٦َََك٩ًة َِٝىيًّة]

 96 23 [ ية حَلْتَِِن ٦ِخَّ َرج٢َْ ٬ؾا َوُك٪ُْخ نَْكيةً ٦َجِْكيًّة]

[ 
َ
ِٟ َْسِيًّةَٚ٪ةدا٬ة ٨ْ٦ِ َُتْذِ٭ة خ ِٟ َُتَْذ ٢َ َربَّ َٕ ِِن َْٝؽ َص ـَ  97 24 [ ًلٍّ َُتْ

جةً َص٪ِيًّة] ََ ِٟ ُر ٤َيْ َٔ  ٍْ ِ ِٟ ِِبِْؾِع اجلٍّْؼ٤َحِ تُكةٝ ْ ِي إحَِل ـّ  97 25 [ َو٬ُ

ٮِّل إِ ] ُٞ ً َذ َظؽا
َ
ة دََؿي٨ٍِّ ٨َ٦ِ ا٣ْبََْشِ أ َز٥َِّ٤ احْلَٮَْم َٚإ٦ٍِّ

ُ
ّّنِ ٩ََؾرُْت ل٤ِؿٍّّْم٨ِ َوٮ٦ْةً ٨َْ٤َٚ أ

 [ إِنِْكيًّة

26 
97 

دَْخ ث٫ِِ َٝٮ٦َْ٭ة َُت٫ُ٤٧ُِْ ]
َ
 97 27 [ َٚد
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ْؽ ِصبِْخ َمحْبةً َٚؿِيًّة ] َٞ ْػَخ ٬ةُروَن ٦ة  *ٝةلُٮا ية َمْؿي٥َُ ٣َ
ُ
 َقٮٍْء َو٦ة ية أ

َ
ثُٮِك اْمَؿأ

َ
َكَن خ

ِٟ ثَِ٘يًّة َّ٦
ُ
 [ َك٩َْخ أ

27-28  
97 

َٙ ٩َُس٥ُِّ٤ ٨٦َ ََكَن ِِف ا٧٣٭ؽ َوجِّيةً ]  97 29 [ َٝةلُٮاْ ٠َيْ

[ ِ  98 30 [ ٝةَل إِّّنِ َخجُْؽ اّللٍّ

ََكةِ ٦َة ُد٦ُْخ َظيًّة] ٍـّ اَلةِ َوال وَْوةِّن ثِةلىٍّ
َ
 98 31 [ َوأ

٤ِِْن َصجٍّةًرا َمِٞيًّة] َٕ  98 32 [ َول٥َْ ََيْ

َُٕر َظيًّة] بْ
ُ
ُمٮُت َويَٮَْم خ

َ
ُت َويَٮَْم أ ٍّ يَٮَْم ُودِلْ اَلُم لََعَ  98 33 [ َوالكٍّ

َٟ َرّبِ َمِٞيًّة] ِ ُز٨ْ ثُِؽٓلن
َ
 90 4 [ َول٥َْ أ

ة ٩َبِيًّة ] ًٞ ي ثَِخ ل٥َِ  *َواذ٠ُْْؿ ِِف ا١ِْ٣ذَةِب إِثَْؿا٬ِي٥َ إ٫ٍُّ٩ِ ََكَن ِوّؽِ
َ
بِي٫ِ يَةخ

َ
45 - 41 [ ...إِذْ َٝةَل ِِل  153 

َٟ َمحْبةً ] ٪ َٔ ِِْ٘ن  ُٓ َوًَل ُحجِْْصُ َوًَل ُح ْٕجُُؽ ٦َة ًَل يَْك٧َ  153 42 [ ل٥َِ َت

[ َٟ ِ د
ْ
 153 43 [ يةأثخ إِّّنِ َْٝؽ َصآَءِّن ٨َ٦ِ ا٥٤ٕ٣ ٦َة ل٥َْ يَأ

ُْٕجِؽ النيُةن]  154 44 [ يةأثخ ًَل َت

ةِن َوحِلّةً ] َُ يْ َؾاٌب ٨َِ٦ّ الؿّم٨ َذذ١َُٮَن ل٤ِنٍّ َٔ  َٟ ن َح٧َكٍّ
َ
َػةُف أ

َ
 154 45 [ يةأثخ إّن أ

َٟ َوا٬ْضُ ] رُِْمَ٪ٍّ
َ
٩َْخ َخ٨ْ آلَِ٭ِِت يَةإِثَْؿا٬ِي٥ُ ٣َه٨ِْ ل٥َْ دَجْذ٫َِ َِل

َ
ٌِٗت خ َرا

َ
 44 46 [ ْؿِِن َم٤ِيًّةَٝةَل أ

َٟ َرّٕلِ إ٫ٍُّ٩ِ ََكَن ِِب َظِٛيًّة] َ ُِْ٘ٛؿ ل ْقذَ
َ
َٟ َقأ ٤َيْ َٔ  44،154 47 [ َٝةَل َقاَلٌم 

[ 
َ
ِ َوأ ٮَن ٨ْ٦ِ ُدوِن اّللٍّ ُٔ ْخََت٣ُُِس٥ْ َو٦َة دَْؽ

َ
ُزٮَن ثُِؽَٓلءِ َرّٕلِ َوأ

َ
ًلٍّ أ

َ
ََس خ َٔ ٮ َرّٕلِ  ُٔ ْد

 [ َمِٞيًّة 

48 
45،154 

٤ْ٪َة ٩َبِيًّ ] َٕ ٮَب َولُُكًّ َص ُٞ ْٕ ِ و٬ََجْ٪َة َْلُ إِْقَعةَق َويَ ُْٕجُؽوَن ٨ْ٦ِ ُدوِن اّللٍّ لَُ٭٥ْ َو٦َة َح ة اْخََتَ ة ٧َ٤ٍَّٚ
٤ِيًّة  * َٔ ٤ْ٪َة لَُ٭٥ْ لَِكةَن ِوْؽٍق  َٕ  [ *َوو٬ََجْ٪َة لَُ٭٥ْ ٨ْ٦ِ رَّْمَذَِ٪ة وََص

49- 50  
45 

ِؽ َواَكَن رَُقٮًًل ٩َبِيًّة ْٔ  173 54 [ َواذ٠ُْْؿ ِِف ا١ِْ٣َذةِب إِْق٧َةِخي٢َ إ٫ٍُّ٩ِ ََكَن َوةدَِق الَْٮ
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يًّة] ًِ ٫ُْ٤ رَّبِ َر َٕ ٮَب َواْص ُٞ ْٕ  90 6 [ يَؿِزُِِن َوَيؿُِث ٨ْ٦ِ آِل َح

 طو

ْو ََيَْش ]
َ
ُؿ أ ٫ٍُّ٤ َحذََؾ٠ٍّ َٕ ٮًَل َْلُ َْٝٮًًل حَلِّ٪ًة ٣َ ُٞ  152 44 [ َذ

[ 
َ
ِي٪َحِ َوأ ـّ ُِٔؽُز٥ْ يَٮُْم ال ًح َٝةَل َمْٮ ًُ  161 59 [ ْن ُُيَْْشَ اجلٍّةُس 

٩َْخ َٝةٍض إِج٧ٍَّة ]
َ
َؿ٩َة َٚةِْٝي ٦َة خ َُ ِي َذ َٝةلُٮا ٨َْ٣ ٩ُْؤزَِؿَك لََعَ ٦َة َصةَء٩َة ٨َ٦ِ اْْلَحَِّ٪ةِت َواَّلٍّ

جْيَة ِِْٞض ٬َِؾهِ اْْلَيَةةَ ادلَّ  [ َت

72 
163 

ْخَم وَ ]
َ
هُ يَٮَْم ا٣ِْٞيَة٦َحِ أ ٪ًَْك َوََنُْْشُ ًَ َْٔؿَض َخ٨ْ ذ٠ِْؿِي َٚإِنٍّ َْلُ ٦َِٕحَنًح  َ

 194 124 [ ٨ْ٦َ أ

 األنبياء

رَْق٤ْ٪ةَك إًِلٍّ رَّْمًَح ل٤ِْٕةل٧َِّيَ ]
َ
 34،36 107 [ َو٦ة أ

٩َة َٚةْخجُُؽون]
َ
٫ٍُّ٩ ًَل إَِْلَ إًِلٍّ خ

َ
َٟ ٨٦ِ رٍُّقٮٍل إًِلٍّ ٩ُٮِِح إحَِل٫ِْ خ ِ رَْق٤ْ٪َة ٨٦ِ َرج٤ْ

َ
 24 25 [ َو٦َة أ

ؿ٨٬ٍَُّ ] َُ ِي َذ رِْض اَّلٍّ
َ
٧ةواِت َواِْل  46،156 56 [ ث٢َْ َربَُّس٥ْ َربَّ الكٍّ

ـٍ ًإلىٍيًو يىٍرًجعيكفى ] ذىاذنا ًإالَّ كىًبيرنا لىييـٍ لىعىمَّيي ـٍ جي عىمىيي  46 .58 [ فىجى

٤ِِّٔيَ ] وا آلَِ٭ذَُس٥ْ إِْن ٠ُ٪ْذ٥ُْ ٚة  46 68 [ ٝةلُٮا َظّؿُِٝٮهُ َوا٩ُْْصُ

 46 69 [ ٤ُْٝ٪ة ية ٩ةُر ٠ُٮِِن ثَْؿداً وََقال٦ةً لََع إِثْؿا٬ِي٥َ ]

٤ْ٪َة َوةِْلَِّي ] َٕ ٮَب ٩َة٤ًَِٚح َولُُكًّ َص ُٞ ْٕ ٤ْ٪َة٥ْ٬ُ  *َوو٬ََجَْ٪ة َْلُ إِْقَعةَق َويَ َٕ 73-72 [ ... وََص  183 

اِّمِّيَ ] رَْظ٥ُ الؿٍّ
َ
٩َْخ أ

َ
َّ َوخ ِِنَ الُضَّ ّّنِ َمكٍّ

َ
يَّٮَب إِذْ ٩َةَدى َرب٫ٍُّ خ

َ
 83 83 [ َوخ

َ٪ة ٦َة ث٫ِِ ٨ْ٦ِ َُضٍّ ] ْٛ  84 84 [ ١َََٚن

جًةَوذَا اجلَّٮِن إِ ] ًِ ة َ٘  86،86،88 87 [ ذْ ذ٬َََت ٦ُ

٩َْخ َػْْيُ الْٮارِثِّيَ ]
َ
 90،93 89 [ َرّبِ ًل دََؾْرِِن َْٚؿداً َوخ

ٮَن ِِف اْْلَْْيَاِت ] ُٔ ْو٤َْعَ٪ة َْلُ َزوَْص٫ُ إِجٍُّ٭٥ْ ََك٩ُٮا يَُكةرِ
َ
 91،93 90َٚةْقذََضجْ٪َة َْلُ َوو٬ََجْ٪َة َْلُ َُيَِْي َوأ
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ٮَجَ٪ة رََدجًة َور٬ََجًة َواَك٩ُٮا جَلَة َػةِمِّٕيَ  ُٔ  [ َوَيْؽ

َٕةل٧َِّيَ ] ْ ٤ْ٪َة٬َة َوابْ٪ََ٭ة آيًَح ل٤ِ َٕ ْؼَ٪ة ذِيَ٭ة ٨ْ٦ِ ُروِظ٪َة وََص َٛ ْظَىَ٪ْخ َٚؿَْصَ٭ة َذ٪َ
َ
 96 91 [ َوا٣ٍِِّت أ

٩َة َربَُّس٥ْ َٚةْخجُُؽونِ ]
َ
ًح َواِظَؽةً َوخ ٍّ٦

ُ
ذُُس٥ْ أ ٍّ٦

ُ
 25 92 [ إِنٍّ ٬َِؾهِ أ

 الحج

ةنَِِّٛي ] ٍُّ ّ٭ِْؿ ثَحِِْتَ ل٤ِ ََ ن ًلٍّ تُْْشِْك ِِب َمحًْبة َو
َ
٩َة إِلثَْؿا٬ِي٥َ ٦َََكَن اْْلَيِْخ أ

ْ
ِإَوذْ ثَٮٍّخ

ُضٮد  ِٓ الكَّ ٍّ٠ ةن٧َِِّي َوالؿَّ َٞ دُٮَك رَِصةًًل َولََعَ ُكِّ  *َوا٣ْ
ْ
ّذِن ِِف اجلٍّةِس ثِةْْلَّشِ يَد

َ
ةِمٍؿ  َوأ ًَ

٧ِيٜ َٔ ِ َّٚشٍ 
تَِّي ٨٦ِ ُكّ

ْ
 [ يَأ

26-27  
20 

ـٌ ] ـِي َٔ ٮِيٌّ  َٞ َ٣ َ هُ إِنٍّ اّللٍّ ُ ٨ْ٦َ َح٪ُْْصُ نٍّ اّللٍّ  118،191 40 [ َوحَلَ٪ُْْصَ

ثَ ]  200 73 [ ...ةُب َمحًْبة ًَل يَْكتَ٪ُِْٞؾوهُ ٦ِ٪٫ُْ ِإَوْن يَْك٤ُجُْ٭٥ُ اَّلَّ

[ ِ ٍّٜ ِصَ٭ةدِه ِ َظ  122 78 [ وََصة٬ُِؽوا ِِف اّللٍّ

 المؤمنكف

ْخيُجِ٪ة َووَْظيِ٪ة]
َ
َٟ ثِأ ْ٤ ُٛ ِٓ ا٣ْ ِن اْو٪َ

َ
وَْظيْ٪ة إحَِل٫ِْ أ

َ
 39 27 ..[ َٚأ

 النكر

ا ٣َُس٥ْ ث٢َْ ٬َُٮ َػْْيٌ ٣َُس٥ْ ] ْىجٌَح ٦ِ٪ُْس٥ْ ًَل َُتَْكجُٮهُ ََشًّ ُٔ  ِٟ ْٚ ِي٨َ َصةُءوا ثِةإْلِ إِنٍّ اَّلٍّ
ِي دََٮّلٍّ ٠َِْبَهُ ٦ِ٪ُْ٭٥ْ َْلُ  ز٥ِْ َواَّلٍّ ِ اْمؿٍِئ ٦ِ٪ُْ٭٥ْ ٦َة ا٠ْتََكَت ٨َ٦ِ اإْلِ

 [ ...٣ُِكّ

11 
99 

َ َػجٌِْي ] ْزََك لَُ٭٥ْ إِنٍّ اّللٍّ
َ
َٟ أ ِ ٮا ُُٚؿوَصُ٭٥ْ ذَل ُْ َٛ ثَْىةر٥ِْ٬ِ َويَْع

َ
ٮا ٨ْ٦ِ خ ٌَّ ُ٘ ٢ُْٝ ل٧ُْ٤ِْؤ٦ِ٪َِّي َح

ُٕٮنَ   [ ث٧َِة يَْى٪َ

30 
131 

ثَْىةر٨ِ٬ٍِّ ]
َ
٨َ ٨ْ٦ِ خ ٌْ ٌُ ْ٘ ٨َ ُُٚؿوَصُ٭٨ٍّ َوًَل  َو٢ُْٝ ل٧ُْ٤ِْؤ٦ِ٪َةِت َح ْْ َٛ  131 31 [  ...َويَْع

٪ٍُّ٭٥ْ ِِف ] َٛ ةِْلَةِت ٣َحَْكذَْؼ٤ِ ٤٧ُِٮا الىٍّ َٔ ِي٨َ آ٦َ٪ُٮا ٦ِ٪ُْس٥ْ َو ُ اَّلٍّ َؽ اّللٍّ َٔ  182،191 55 [ ... َو

 الفرقاف

٤ْ٪َةهُ ٬َجَةًء ٦َ٪ْسُٮًرا] َٕ ٤٧ُِٮا ٨ْ٦ِ َخ٢ٍ٧َ ََٚض َٔ  195 23 [ َوَِٝؽ٦َْ٪ة إََِل ٦َة 
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َٟ ََٝٮا٦ًة] ِ وا َواَكَن َبّْيَ ذَل َُتُ ْٞ ٮا ل٥َْ يُْْسُِٚٮا َول٥َْ َح ُٞ َٛ جْ
َ
ِي٨َ إِذَا خ  200 67 [ َواَّلٍّ

 لشعراءا

َٟ ذِيَ٪ة َوحِلًؽا َوَْلِسَْخ ذِي٪َة ٨ْ٦ِ ُخ٧ُؿَِك ِقجَِّي ] ِ ل٥َْ ٩َُؿّب
َ
َٟ ا٣ٍِِّت  *َٝةَل خ ٤َْٕذَ ٤َْخ َذ َٕ َوَذ

٩َْخ ٨َ٦ِ ا٣ََْكِٚؿِي٨َ 
َ
٤ََْٕخ َوخ  [ َذ

18-19  
159 

ة٣َِّّي ] ٌٍّ ٩َة ٨َ٦ِ ال
َ
٤ْذَُ٭ة إِذًا َوخ َٕ ذُُس٥ْ َٚٮ٬َََت  *َٝةَل َذ ْٛ ة ِػ َؿرُْت ٦ِ٪ُْس٥ْ ل٧ٍَّ َٛ 22 - 20 [ ...َذ  159 

َٕةل٧َِّيَ ] ْٮُن َو٦َة َربَّ ا٣ْ َٔ  160 23 [ َٝةَل ِْٚؿ

رِْض َو٦َة ثَحْ٪َُ٭٧َة إِْن ٠ُ٪ْذ٥ُْ ]
َ
٧َةَواِت َواِْل ِ٪ِّيَ  َٝةَل رَبَّ الكٍّ  160 24 [ ُمٝٮ

ُٕٮنَ ] ًَل تَْكذ٧َِ
َ
 160 25 [ خ

٣ِّيَ ] وٍّ
َ
 160 26 [ َٝةَل َربَُّس٥ْ َوَربَّ آثَةنُِس٥ُ اِْل

رِْق٢َ إحَِلْسُ ]
ُ
ِي أ  160 27 [ ٥ْ ل٧ََْض٪ُٮنٌ َٝةَل إِنٍّ رَُقٮ٣َُس٥ُ اَّلٍّ

٤ُِْٕٞٮنَ ] ْ٘ؿِِب َو٦َة ثَحْ٪َُ٭٧َة إِْن ٠ُ٪ْذ٥ُْ َت  160 28 [ َٝةَل رَبَّ ال٧َْْْشِِق َوال٧َْ

َٟ ٨َ٦ِ ال٧َْْكُضٮجِّيَ ] ٍّ٪َ٤ َٕ ْص
َ
َْؾَت إِلًَ٭ة َدْْيِي َِل  160 29 [ َٝةَل ٣َه٨ِِ اُتٍّ

ٍء ٦ُجِّيٍ ] َٟ بَِشْ َولَْٮ ِصبْذُ
َ
 160،163 30 [ َٝةَل أ

ةدِرِّيَ ] ِت ث٫ِِ إِْن ٠ُ٪َْخ ٨َ٦ِ الىٍّ
ْ
 160 31 [ َٝةَل َٚأ

ْٕجَةٌن ٦ُجٌِّي َٚ ] َىةهُ َٚإِذَا ِِهَ ُث َٔ ٣َِْق 
َ
ؿِي٨َ  *د ِّ ةُء ل٤ِ٪ٍّة ٌَ َع يََؽهُ َٚإِذَا ِِهَ َبيْ ـَ 33 -32 [ َو٩َ  160 

٤ِي٥ٌ ] َٔ  161 34 [ َٝةَل ل٧َْ٤ََِلِ َظْٮَْلُ إِنٍّ ٬ََؾا لََكةِظٌؿ 

ُمُؿونَ  يُؿِيؽُ ]
ْ
ُس٥ْ بِِكْعؿِهِ َذ٧َةذَا دَأ ًِ ْر

َ
ْن َُيْؿَِصُس٥ْ ٨ْ٦ِ أ

َ
 161 35 [ أ

َْٕر ِِف ال٧ََْؽان٨ِِ َظةَِشِي٨َ ] َػةهُ َوابْ
َ
رِْص٫ْ َوأ

َ
٤ِيمٍ  *َٝةلُٮا أ َٔ ةٍر  دُٮَك ثُِس٢ِّ َقعٍّ

ْ
37 -36 [ يَد  161 

ْوَعةُب ُمٮَِس إ٩ٍِّة ل٧َُْؽَرُكٮَن ]
َ
َٕةِن َٝةَل أ ة دََؿاَءى اْْل٧َْ َٝةَل ّلََكٍّ إِنٍّ ٦َِِعَ َرّٕلِ  *٧َ٤ٍَّٚ

 [ َقيَْ٭ِؽي٨ِ 

61- 62  
175 
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٠ْؿاَن ٨َ٦ِ ا٣ْٕةل٧ََِّي ] دُٮَن اَّلَّ
ْ
دَد

َ
َٜ ٣َُس٥ْ َربَّسُ  *خ ْزواِصُس٥ْ ث٢َْ َودََؾُروَن ٦ة َػ٤َ

َ
٥ْ ٨ْ٦ِ أ

جْذ٥ُْ َٝٮٌْم ٓلُدونَ 
َ
 [ خ

165 - 
166 53 

َْٝؿبِّيَ ]
َ
َٟ اِْل ِنَْيدَ َٔ ٩ِْؾْر 

َ
 125،184 214 [ َوخ

 النمؿ

[ 
َ
ِِن أ ْٔ ْوزِ

َ
ْخ٢َ٧َ َوَٝةَل َرّبِ أ

َ
ْن أ

َ
يٍّ َوأ ٍّ َولََعَ َوادِلَ ٧َْخ لََعَ َٕ جْ

َ
َٟ ا٣ٍِِّت خ ٧َْٕذَ ِ ْم١َُؿ ٩

َ
ْن أ

ةِْلِّيَ  َِٔجةدَِك الىٍّ َٟ ِِف  دِْػ٤ِِْن ثِؿَّْمَذِ
َ
ةهُ َوأ ًَ  [ َوةِْلًة دَْؿ

19 
175 

َرى الُْ٭ْؽ٬ُؽَ ]
َ
ْْيَ َٚٞةَل ٦ة َِلَ ًل أ ٍُّ َؽ ا٣ ٍّٞ َٛ ْم َكَن ٨َ٦ِ ا٣ْ٘ةنِجِّيَ  َوَت

َ
 29 20 [ أ

ذَِْبَ٪٫ٍُّ ]
َ
ْو َِل

َ
ؾاثةً َمِؽيؽاً أ َٔ َب٪٫ٍُّ  ّؾِ َٔ ُ

 30، 21 [ َِل

َٟ ٨ْ٦ِ َقَجٍإ ثِجَجَ ] ٍْ ث٫ِِ وَِصبُْذ ُخ ث٧ِة ل٥َْ ُُتِ ُْ َظ
َ
 30 22 [ ٍإ يَِّٞيٍ َذ١َ٧ََر َدْْيَ ثَِٕيٍؽ َٚٞةَل أ

ءٍ ] ِ ََشْ
وتَِيْخ ٨ْ٦ِ ُكّ

ُ
ةً َت١ُِ٤٧ُْ٭٥ْ َوأ

َ
 30 23 [ إِّّنِ وََصْؽُت اْمَؿأ

[٧ْٔ َ
يُْةُن أ ِ َوَزي٨ٍَّ لَُ٭٥ُ النٍّ ٧ِْف ٨ْ٦ِ ُدوِن اّللٍّ ةلَُ٭٥ْ وََصْؽدُ٭ة َوَٝٮ٦َْ٭ة يَْكُضُؽوَن ل٤ِنٍّ

بِي٢ِ َذُ٭٥ْ ًل َحْ٭ذَُؽونَ  ٨ِ الكٍّ َٔ  ٥ْ٬ُ ي٥ِ  ....ََٚىؽٍّ ِْ َٕ ؿِْش ا٣ْ َٕ ُ ًل إَِْل إًِلٍّ ٬َُٮ َربَّ ا٣ْ  [ اّللٍّ

24-26  
30 

ْم ٠ُ٪َْخ ٨َ٦ِ ا٣ََْكذِبَِّي ]
َ
َوَؽَْٝخ أ

َ
ُؿ أ ُْ ٣ِْٞ  *َٝةَل َقجَ٪ْ

َ
٫ْ إحَِلِْ٭٥ْ ُث٥ٍّ اذ٬َْْت ثِِسذَةِِب ٬ََؾا َٚد

ُٕٮنَ  ْؿ ٦َةذَا يَؿِْص ُْ  [ دََٮلٍّ َخ٪ُْ٭٥ْ َٚةجْ

27-28  
31 

٣ِِْقَ إََِلٍّ ٠ِذَةٌب ٠َؿِي٥ٌ ]
ُ
 إِّّنِ خ

ُ
َ٭ة ال٧َََْل حَّ

َ
 31 29 [ َٝة٣َْخ يَةخ

ِ الؿٍّّْم٨َِ الؿٍِّظي٥ِ إ٫ٍُّ٩ِ ٨ْ٦ِ ُق٤َي٧َْةَن ِإَو٫ٍُّ٩ ]  31 30 [ بِْك٥ِ اّللٍّ

دُٮِِن ُمْك٧ِِ٤ّيَ ]
ْ
ٍّ َوخ ٤ُْٕٮا لََعَ ًلٍّ َت

َ
 31 31 [ خ

ْمؿاً َظِتٍّ تَْنَ٭ؽُ ]
َ
ًح أ َٕ َِ ْمؿِي ٦ة ٠ُ٪ُْخ ٝة

َ
ْذذُٮِِن ِِف أ

َ
 أ
ُ
َ٭ة ال٧َََْل حَّ

َ
 32 32 [ ونِ ٝة٣َْخ ية خ

ُمؿِي٨َ ]
ْ
ؿِي ٦َةذَا دَأ ُْ ِٟ َٚةجْ ْ ْمُؿ إحَِل

َ
ٍس َمِؽيٍؽ َواِْل

ْ
ولُٮ ثَأ

ُ
ةٍ َوأ ولُٮ ُٝٮٍّ

ُ
 32 33 [ َٝةلُٮا ََن٨ُْ أ

٤ُٮ] َٕ َْٚكُؽو٬ة وََص
َ
َٟ ٝة٣َْخ إِنٍّ ال٤٧ُُْٮَك إِذا َدَػ٤ُٮا َْٝؿيًَح أ ِ ذ٣ًٍِّح َوَكؾل

َ
٤٬ِْ٭ة أ

َ
ٍـّةَ أ ِٔ

َ
ا أ

٤َُٕٮنَ  ْٛ  [ َح

35 
38 
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و٨َِ٩ ث٧ِةلٍ ] د٧ُِؽَّ
َ
ة صةَء ُق٤َي٧ْةَن ٝةَل خ جْذ٥ُْ  ٧َ٤ٍَّٚ

َ
ة آدةُز٥ْ ث٢َْ خ ُ َػْْيٌ ِم٧ٍّ ٧َٚة آدةِّنَ اّللٍّ

ؿَُظٮنَ  ْٛ  [ ثَِ٭ِؽيٍّذُِس٥ْ َت

36 
32 

ْٓ إحَِلِْ٭٥ْ ] ذ٣ًٍِّح و٥ْ٬َُ  ارِْص
َ
دِحَ٪ٍُّ٭٥ْ ِِبُ٪ُٮٍد ًل ِٝج٢ََ لَُ٭٥ْ ثِ٭ة َوجَلُْؼؿَِص٪ٍُّ٭٥ْ ٦ِ٪ْ٭ة أ

ْ
٤ََٚ٪َأ

ُِٗؿونَ   [ وة

37 
32 

َٕةل٧َِّيَ ] ِ رَّبِ ا٣ْ َٓ ُق٤َي٧َْةَن ّلِلٍّ ْق٧َْ٤ُخ ٦َ
َ
 33 44 [ َوأ

ة إِذْ ] ًَ وَن  َولُٮ جْذ٥ُْ ُتجِْْصُ
َ
ةِظَنَح َوخ َٛ دُٮَن ا٣ْ

ْ
دَد

َ
ٮ٫٦ِِْ خ َٞ نِ٪ٍُّس٥ْ * َٝةَل ٣ِ

َ
56 -54 [ ..أ  53 

َٓلء] ٥ٍّ ادلَّ ُٓ الىَّ  16 80 [ َوًَل تُْك٧ِ

 القصص

ي٫ِ ] ْػذ٫ِِ ُّٝىِ
ُ
 18 11 [ َوَٝة٣َْخ ِِل

بِي٢ِ ] ْن َحْ٭ِؽيَِِن َقٮاَء الكٍّ
َ
ََٔس َرّٕلِ أ  137 22 [ ٝةَل 

ثُٮ٩ة َميٌْغ ٠َجِْيٌ ]
َ
 137 23 [ ٝةتَلة ًل نَْكِِق َظِتٍّ يُْىِؽَر الؿِّٓلُء َوخ

٣َْخ إََِلٍّ ٨ْ٦ِ َػْْيٍ َِْٚٞيََٚكَِق لَُ٭٧َة ُث٥ٍّ دََٮّلٍّ إِ ] ـَ ْ ٩
َ
ةَل َرّبِ إِّّنِ ل٧َِة خ َٞ ٢ِّ َذ ِ ّْ  138 24 [ ََل ا٣

يَْخ جَلة] َٞ ْصَؿ ٦ة َق
َ
َٟ أ ٮَك حِلَْضـِيَ ُٔ ِِب يَْؽ

َ
 138 25 [ إِنٍّ أ

َٟ إِ ] ٩ِْسَع
ُ
ْن خ

َ
رِيُؽ أ

ُ
ُصَؿِِن ز٧َةِّنَ ِظَضٍش ٝةَل إِّّنِ أ

ْ
ْن دَأ

َ
 138 27 [ ْظَؽى اثْجََِتٍّ ٬ةَتّْيِ لََع أ

٣ِّيَ ] وٍّ
َ
ْٕ٪َة ثَِ٭َؾا ِِف آثَةنِ٪َة اِْل ََتًى َو٦َة َق٧ِ ْٛ  161 36 [ َٝةلُٮا ٦َة ٬ََؾا إًِلٍّ ِقْعٌؿ ٦ُ

[ َ٪ْ٤ ْؽ وَوٍّ َٞ ُؿونَو٣َ ٤ٍُّ٭٥ْ َحَذَؾ٠ٍّ َٕ ْٮَل ٣َ َٞ  21 51 [ ة لَُ٭٥ُ ا٣ْ

٥َُ٤ ثِةل٧ُْْ٭َذِؽي٨َ ] ْٔ َ
َ َحْ٭ِؽي ٨ْ٦َ يََنةُء و٬ََُٮ أ ْظجَجَْخ َو٣َِس٨ٍّ اّللٍّ

َ
َٟ ًَل َتْ٭ِؽي ٨ْ٦َ أ 102،158 56 [ إ٩ٍِّ   ت،

 العنكبكت

ذَ٪ُٮَن ] ْٛ ٮلُٮا آ٦َ٪ٍّة و٥ْ٬َُ ًَل ُح ُٞ ْن َح
َ
ُكٮا أ ْن ُحَْتَ

َ
َظِكَت اجلٍّةُس أ

َ
ِي٨َ ٨ْ٦ِ  *أ ْؽ َذذَ٪ٍّة اَّلٍّ َٞ َو٣َ

٨٧ََ٤ٍّْٕ ا٣ََْكذِبِّيَ  ِي٨َ َوَؽُٝٮا َوحَلَ ُ اَّلٍّ ٨٧ََ٤ٍّْٕ اّللٍّ  [ َرج٤ِِْ٭٥ْ ٤ََٚيَ

2-3  
181 

ِك٫ِ ] ْٛ ٧َة َُيَة٬ُِؽ جِلَ  117،117 6 [ َو٨ْ٦َ َصة٬ََؽ َٚإِجٍّ
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َٙ َق٪ٍَح إًِلٍّ َْمِْكَّي َٓل٦ًة] ْ٣
َ
 37،172،182 14 [ ٤ََٚجَِر ذِيِ٭٥ْ خ

٧َُ٤ْٕٮنَ ] ٮهُ ذ٣َُِس٥ْ َػْْيٌ ٣َُس٥ْ إِْن ٠ُ٪ْذ٥ُْ َت ُٞ َ َواتٍّ ٮ٫٦ِِْ اْخجُُؽوا اّللٍّ َٞ  124 16 [ ِإَوثَْؿا٬ِي٥َ إِذْ َٝةَل ٣ِ

ٮهُ ذ٣َُِس٥ْ َػْْيٌ ٣َُس٥ْ إِْن ِإَوثَْؿا٬ِي٥َ إِ ] ُٞ َ َواتٍّ ٮ٫٦ِِْ اْخجُُؽوا اّللٍّ َٞ 17 -16 [ ... ذْ َٝةَل ٣ِ  183 

ـُ اْْل١َِي٥ُ ] ـِي َٕ  183 26 [ َوَٝةَل إِّّنِ ُمَ٭ةِصٌؿ إََِل َرّٕلِ إ٫ٍُّ٩ِ ٬َُٮ ا٣ْ

[ ِ َٓ ال٧ُْْعِكجِّيَ َواَّلٍّ َ ل٧ََ  181 69 [ ي٨َ َصة٬َُؽوا ذِي٪َة جَلَْ٭ِؽَح٪ٍُّ٭٥ْ ُقج٤َُ٪َة ِإَونٍّ اّللٍّ

 الركـ

ِ َو٦َة آدَحْذ٥ُْ ٨ْ٦ِ َزاَكةٍ ] ِٔ٪َْؽ اّللٍّ ْمَٮاِل اجلٍّةِس ٚاََل يَْؿبُٮ 
َ
 َو٦َة آدَحْذ٥ُْ ٨ْ٦ِ رِبًة ٣َِْيْبَُٮ ِِف أ

ٮنَ  ُٛ ِٕ ٌْ َٟ ٥ُ٬ُ ال٧ُْ ِ و٣َه
ُ
ِ َٚأ  [ دُؿِيُؽوَن وَْص٫َ اّللٍّ

39 
189 

 لقماف

ِِنٌّ َّمِيؽٌ ] َٗ  َ َؿ َٚإِنٍّ اّللٍّ َٛ ِك٫ِ َو٨ْ٦َ َز ْٛ  146، خ 12 [ َو٨ْ٦َ يَْن١ُْؿ َٚإِج٧ٍَّة يَْن١ُُؿ جِلَ

[ ُ٫ ُْ ٧َةُن ًِلثْ٪٫ِِ و٬ََُٮ يَِٕ ْٞ  146 13 [ ...ِإَوذْ َٝةَل ٣ُ

ِن اْم١ُْؿ َِل ]
َ
٫ُ و٬َْ٪ًة لََعَ و٨ٍ٬َْ َوَِٚىةُْلُ ِِف َٓل٦َّْيِ أ َّ٦

ُ
ي٫ِْ َّم٤ََذ٫ُْ أ نَْكةَن ثَِٮادِلَ يْ٪َة اإْلِ َوَووٍّ

َٟ إََِلٍّ ا ْ ي  [ ل٧َِْىْيُ َولَِٮادِلَ

14 
146 

ُْٕ٭٧َة وََوةِظجُْ٭٧َة ِِف ] ُِ ٥ٌْ٤ِٔ ٚاََل دُ َٟ ث٫ِِ  َ ْن تُْْشَِك ِِب ٦َة ٣َحَْف ل
َ
ِإَوْن َصة٬ََؽاَك لََعَ أ

ُْٕؿوًٚة جْيَة ٦َ  [ ...ادلَّ

15 
147 

ُٟ ٦ِسْ ] ْو ِِف يَةُبَِنٍّ إِجٍَّ٭ة إِْن دَ
َ
٧َةَواِت أ ْو ِِف الكٍّ

َ
ةَل َظجٍٍّح ٨ْ٦ِ َػْؿَدٍل َذذَُس٨ْ ِِف َوْؼَؿةٍ أ َٞ

ٌٙ َػجِْيٌ  ي ُِ َ٣ َ ُ إِنٍّ اّللٍّ ِت ثَِ٭ة اّللٍّ
ْ
رِْض يَأ

َ
 [ اِْل

16 
147 

٨ِ ال٧ُْ٪ْ ] َٔ ُْٕؿوِف َوا٫َْ٩  ُمْؿ ثِةل٧َْ
ْ
اَلةَ َوأ ٥ِِٝ الىٍّ

َ
َٟ يَةُبَِنٍّ أ ِ َٟ إِنٍّ ذَل َوةثَ

َ
١َؿِ َواْوَِبْ لََعَ ٦َة أ

ُمٮرِ 
ُ
ِـْم اِْل َٔ  ٨ْ٦ِ ] 

17 
147 

َ ًَل ُُيِتَّ ُكٍّ ُُمَْذةٍل  رِْض َمؿًَظة إِنٍّ اّللٍّ
َ
َك ل٤ِ٪ٍّةِس َوًَل َت٧ِْل ِِف اِْل ِْؿ َػؽٍّ ّٕ َوًَل دَُى

 [ َُٚؼٮرٍ 

18،  
147 
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ْوَٮاِت لََىٮُْت اْْل٧َِْيِ ]
َ
٩َْسَؿ اِْل

َ
َٟ إِنٍّ خ ِ ْي ٨ْ٦ِ َوْٮد ٌُ ْٗ َٟ َوا  148 19 [ َواِْٝىْؽ ِِف َمْنيِ

 األحزاب

َ َواحْلَٮْمَ ] ْقٮَةٌ َظَك٪ٌَح ل٨ْ٧َِ ََكَن يَؿُْصٮ اّللٍّ
ُ
ِ أ ْؽ ََكَن ٣َُس٥ْ ِِف رَُقٮِل اّللٍّ َٞ َ٣ ... ] 21 177 

٤َيِْ٭٨ٍّ ] َٔ َٟ َونَِكةءِ ال٧ُْْؤ٦ِ٪َِّي يُْؽجَِّي  ِ َٟ َوبَ٪َةد ْزَواِص
َ
َ٭ة اجلٍَِّبَّ ٢ُْٝ ِِل حَّ

َ
 130 59 [ ...يَةخ

 سبأ

رَْق٤ْ٪ةَك إًِلٍّ ََكًٍّٚح ل٤ِ٪ٍّةِس بَِنْياً َو٩َ ]
َ
 34 28 [ ِؾيؿاً َو٦ة أ

[ ٢َ٧ِ َٔ ِٔ٪َْؽ٩َة ُز٣َْف إًِلٍّ ٨ْ٦َ آ٨َ٦َ َو ّؿِبُُس٥ْ  َٞ ْوًَلُدُز٥ْ ثِة٣ٍِِّت ُت
َ
ْمَٮا٣ُُس٥ْ َوًَل أ

َ
َو٦َة أ
ة  [ َوةِْلً

37 
171 

 فاطر

ٍح إًِلٍّ َػال ذِي٭ة ٩َِؾيؿ...] ٍّ٦
ُ
 53 24 [ ِإَوْن ٨ْ٦ِ أ

[ ِ٫ِ٤٬ْ
َ
ّيُِئ إًِلٍّ ثِأ ُٜ ال١ْ٧َُْؿ الكٍّ  200 43 [ َوًَل َُيِي

 يس

ٮَل َْلُ ُز٨ْ َذي١َُٮنُ ] ُٞ ْن َح
َ
َراَد َمحْبًة أ

َ
ْمُؿهُ إِذَا أ

َ
٧َة أ  92 82 [ إِجٍّ

 الصافات

ةل ]  46 99 [ إّن ذا٬ت إَل رٕل قي٭ؽي٨ٝو

ةِْلِّيَ ]  48 100 [ َرّبِ ٬َْت َِل ٨َ٦ِ الىٍّ

اَلٍم َظ٤ِيمٍ ] ُ٘ ِ ٩َةهُ ث ْ  49 101 [ َٚبَْشٍّ

٢ْ ٦ة دُْؤَمُؿ َقذَ ] َٕ ثَِخ اْذ
َ
ةثِؿِي٨َ ٝةَل ية خ ُ ٨َ٦ِ الىٍّ  50 102 [ ِضُؽِّن إِْن مةَء اّللٍّ

 51 103 [ َود٫ٍُّ٤َ ل٤َِْضجِّيِ ]

ْن يَةإِثَْؿا٬ِي٥ُ ]
َ
َٟ جَنْـِي ال٧ُْْعِكجِّيَ  *  َو٩َةَدْحَ٪ةهُ أ ِ ْؤَية إ٩ٍِّة ٠ََؾل َْٝخ الؿَّ إِنٍّ  * َْٝؽ َوؽٍّ

يمٍ  * ٬ََؾا لَُ٭َٮ اْْلاََلُء ال٧ُْجُِّي  ِْ َٔ  [ َوََٚؽْح٪َةهُ ثِِؾثٍْط 

104-107  
51 
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َؿاءِ و٬ََُٮ َقِٞي٥ٌ ] َٕ  87 145 [ َذ٪ََجْؾ٩َةهُ ثِة٣ْ

[ ْٞ ٤َي٫ِْ َمَضَؿةً ٨ْ٦ِ َح َٔ ٩ْبَذْ٪َة 
َ
 88 146 [ ُِّيٍ َوخ

ْو يَـِيُؽوَن  ]
َ
ٍٙ أ ْ٣

َ
رَْق٤ْ٪َةهُ إََِل ٦ِةاَحِ خ

َ
َْٕ٪ة٥ْ٬ُ إََِل ِظّيٍ  *َوأ 148-147 [ َٚآ٦َ٪ُٮا َذ٧َذٍّ  88 

 الزمر

ْْيِ ظِ ] َ٘ ِ ْصؿ٥ْ٬َُ ث
َ
ةثُِؿوَن أ  84 10 [ كةٍب إ٧ٍّ٩ِة يَُٮفٍّ الىٍّ

 ص

اِق ] َْشَ َِٕشِّ َواإْلِ ٫ُ يَُكّجِْع٨َ ثِة٣ْ َٕ جَةَل ٦َ ْؿ٩َة اْْلِ اٌب  *إ٩ٍِّة َقؼٍّ وٍّ
َ
ْْيَ ََمُْنٮَرةً ُكٌّ َْلُ أ ٍُّ  *َوا٣

ةِب  َُ  [ وََمَؽد٩َْة ُم٫ُ١َْ٤ َوآدَحْ٪َةهُ اْْل٧َ١َِْح َوَْٚى٢َ اْْلِ

18- 20  
175 

ةُب ] ٩َْخ الْٮ٬ٍَّ
َ
َٟ خ ٍّ ِْٕؽي إ٩ِ َظٍؽ ٨ْ٦ِ َب

َ
ِْْٗٛؿ َِل و٬ََْت َِل ُم٤ًَْك ًَل يَجْجَِِغ ِِل  175 35 [ َٝةَل رَّبِ ا

َوةَب ]
َ
ْمؿِهِ رَُػةًء َظيُْر أ

َ
ْؿ٩َة َْلُ الّؿِيَط ََتْؿِي ثِأ َّي ُكٍّ  *ََٚكؼٍّ َِ يَة ٮٍّاٍص  َوالنٍّ َٗ َب٪ٍّةٍء َو

ةدِ  * َٛ ْو
َ
جَِّي ِِف اِْل ؿٍّ َٞ  [ َوآَػؿِي٨َ ٦ُ

36- 38  
175 

َؾاٍب ] َٔ ةُن ثُِ٪ْىٍت َو َُ يْ ِِنَ النٍّ ّّنِ َمكٍّ
َ
 83 41 [ إِذْ ٩َةَدى َرب٫ٍُّ خ

ْ٘تََك٢ٌ ثةرٌِد وَ ] َٟ ٬ؾا ٦ُ  84 42 [ ََشاٌب اْر٠ُْي ثِؿِْص٤ِ

ُ٭٥ْ ] َٕ ٫َُ٤٬ْ َو٦ِس٤َُْ٭٥ْ ٦َ
َ
 84 43 [ َوو٬ََجْ٪ة َْلُ أ

 غافر

ٮُك٥ْ إََِل اجلٍَّضةةِ ] ُٔ دْ
َ
 16 41 [ َويَة َٝٮِْم ٦َة َِل أ

 فصمت

[ ٨ْ ْظَك٨ُ َْٝٮًًل ِم٧ٍّ
َ
ِ َو٨ْ٦َ أ  1، ت 33 [ َدَٓل إََِل اّللٍّ

 الشكرل

٠ُٮَر ] ٢َُٕ  *َحَ٭ُت ل٨ْ٧َِ يََنةُء إ٩َِةزًة َويََ٭ُت ل٨ْ٧َِ يََنةُء اَّلَّ وُِّصُ٭٥ْ ذ٠َُْؿا٩ًة ِإَو٩َةزًة َويَْض ـَ ْو يُ
َ
أ

٤ِي٥ٌ َٝ  َٔ ِٞي٧ًة إ٫ٍُّ٩ِ  َٔ  [ ِؽيؿٌ ٨ْ٦َ يََنةُء 

49- 50  
176 
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 محمد

جَْ٭ةٌر ٨ْ٦ِ ٣َََبٍ ]
َ
جَْ٭ةٌر ٨ْ٦ِ ٦َةٍء َدْْيِ آِق٨ٍ َوخ

َ
ٮَن ذِيَ٭ة خ ُٞ َِٔؽ ال٧ُْذٍّ  192 15 [ ...٦َس٢َُ اْْلَ٪ٍّحِ ا٣ٍِِّت ُو

 النجـ

 51 37 [ ِإَوثَْؿا٬ِي٥َ اَّلي وّف ]

 القمر

٤ُْ٘ٮٌب َٚةجَْذِْصْ ] ّّنِ ٦َ
َ
 38،43 10 [ ََٚؽٓل َرب٫ٍُّ خ

 الرحمف

اُء اإْلِْظَكةِن إًِلٍّ اإْلِْظَكةنُ ] ـَ  200 60 [ ٢ْ٬َ َص

 المجادلة

ودُٮا ا٥َْ٤ِْٕ٣ َدرََصةٍت ]
ُ
ِي٨َ أ ِي٨َ آ٦َ٪ُٮا ٦ِ٪ُْس٥ْ َواَّلٍّ ُ اَّلٍّ ِٓ اّللٍّ  192 11 [ يَْؿَٚ

 الممتحنة

ْٮِمِ٭٥ْ إ٩ٍِّة ثَُؿآُء ] َٞ ٫ُ إِذْ َٝةلُٮا ٣ِ َٕ ِي٨َ ٦َ ْقٮَةٌ َظَك٪ٌَح ِِف إِثَْؿا٬ِي٥َ َواَّلٍّ
ُ
َْٝؽ ََك٩َْخ ٣َُس٥ْ أ

ْؿ٩َة ثُِس٥ْ َوَبَؽا ثَحْ٪ََ٪ة َوبَحْ٪َُس٥ُ ٦ِ  َٛ ِ َز ْٕجُُؽوَن ٨ْ٦ِ ُدوِن اّللٍّ ة َت  [ ...٪ُْس٥ْ َوِم٧ٍّ

4 
173 

 الصؼ

٤ُٮَن ] َٕ ْٛ ٮلُٮَن ٦َة ًَل َت ُٞ ِي٨َ آ٦َ٪ُٮا ل٥َِ َت َ٭ة اَّلٍّ حَّ
َ
ُ  *يَةخ ٮل ُٞ ْن َت

َ
ِ أ ِٔ٪َْؽ اّللٍّ ذًة  ْٞ ٮا ٦َة ًَل ٠ََُبَ ٦َ

٤َُٕٮنَ  ْٛ  [ َت

2- 3  
173 

 التغابف

٤ُِعٮنَ ] ْٛ َٟ ٥ُ٬ُ ال٧ُْ ِ و٣َه
ُ
ِك٫ِ َٚأ ْٛ ِكُس٥ْ َو٨ْ٦َ يُٮَق ُمطٍّ َج ُٛ جْ

َ
ٮا َػْْيًا ِِل ُٞ ِْٛ٩

َ
 133 16 [ َوخ

 التحريـ

ِي٨َ زَ ] ُ ٦َساًَل لِّلٍّ َت لُٮٍط ََكَجذَة َُتَْخ ََضََب اّللٍّ
َ
َت ٩ُٮٍح َواْمَؿأ

َ
ُؿوا اْمَؿأ َٛ ... ] 10 41،54 

ِٔ٪َْؽَك ]  ْٮَن إِذْ َٝة٣َْخ َرّبِ اث٨ِْ َِل  َٔ َت ِْٚؿ
َ
ِي٨َ آ٦َ٪ُٮا اْمَؿأ ُ ٦َساًَل لِّلٍّ  199 11 [ ...َوََضََب اّللٍّ
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 القمـ

َْٝك٧ُٮا حَلَْْص٦ُِ٪ٍَّ٭ة ُمْىجِِعّي]
َ
ْوَعةَب اْْلَ٪ٍّحِ إِذْ أ

َ
 23 17 [ إ٩ٍِّة ث٤ََْٮ٩َة٥ْ٬ُ ٧َ٠َة ث٤ََْٮ٩َة أ

يمٍ ] ِْ َٔ  ٍٜ
َِل ُػ٤ُ َٕ َ٣ َٟ  177 4 [ ِإَو٩ٍّ

ٮمٌ َٚةوْ ] ُْ َٟ َوًَل دَُس٨ْ ٠ََىةِظِت اْْلُٮِت إِذْ ٩َةَدى و٬ََُٮ ١ْ٦َ ِ  88 48 [ َِبْ ِْلُْس٥ِ َرّب

َؿاءِ و٬ََُٮ ٦َْؾُمٮمٌ ] َٕ ٧ٌَْٕح ٨ْ٦ِ َرّب٫ِِ جَلُجَِؾ ثِة٣ْ ِ ْن دََؽاَرَك٫ُ ٩
َ
 88 49 [ لَْٮًَل أ

ةِْلِّيَ َٚةْصذَجَ ] ٫َُ٤ ٨َ٦ِ الىٍّ َٕ  89 50 [ ةهُ َرب٫َُّ ََٚض

 المعارج

دْثََؿ َودََٮّلٍّ ]
َ
ٮ ٨ْ٦َ أ ُٔ  16 17 [ دَْؽ

 نكح

[ ً ةرا ٍّٛ ُِْ٘ٛؿوا َربٍُّس٥ْ إ٫ٍُّ٩ِ َكَن َد ٤ُْخ اْقذَ ُٞ ٤َيُْس٥ْ  *َذ َٔ ٧ةَء  ً  يُؿِْق٢ِ الكٍّ  *٦ِْؽرارا
٢ْ ٣َُس٥ْ  َٕ ْمٮاٍل َوبَجَِّي َويَْض

َ
 [  ...َوُي٧ِْؽدُْز٥ْ ثِأ

10- 12  
37،192، 

هُ إًِلٍّ َػَكةرً ] ٮا ٨ْ٦َ ل٥َْ يَـِْدهُ ٦َةُْلُ َوَودَلُ ُٕ جَ َىْٮِِن َواتٍّ َٔ َو١َ٦َُؿوا  *ا َٝةَل ٩ُٮٌح َرّبِ إِجٍُّ٭٥ْ 
 [ ١ْ٦ًَؿا ٠ُجٍّةًرا

21-22  
38 

ا] ُٕٮَق َونَْْسً ُ٘ٮَث َوَي ا َوًَل ُقَٮآًل َوًَل َح  38 23 [ َوَٝةلُٮا ًَل دََؾُرنٍّ آلَِ٭ذَُس٥ْ َوًَل دََؾُرنٍّ َودًّ

٤َّٮا َوٝةَل ٩ُٮٌح رَّبِ ًل دََؾْر لََعَ ] ٌِ َٟ إِْن دََؾر٥ْ٬ُْ يُ ٍّ ً إ٩ِ رِْض ٨َ٦ِ ا٣َْكِٚؿِي٨َ َديٍّةرا
َ
اِْل

ةراً  ٍّٛ وا إًِلٍّ ٚةِصؿاً ٠َ  [ ِٔجةَدَك َوًل يَِِلُ

26 
38 

رِْض ٨َ٦ِ ا٣ََْكِٚؿِي٨َ َديٍّةًرا ]
َ
َٟ إِْن دََؾر٬ُْ  *َوَٝةَل ٩ُٮٌح َرّبِ ًَل دََؾْر لََعَ اِْل ٍّ ٤َّٮا إ٩ِ ٌِ ٥ْ يُ
ةًرا ٍّٛ وا إًِلٍّ َٚةِصًؿا ٠َ َجةَدَك َوًَل يَِِلُ ِٔ ] 

26- 27  
182 

[ ً ٮُْت َْٝٮِِم حَلاًْل َو٩َ٭ةرا َٔ ً  ...ٝةَل رَّبِ إِّّنِ َد ْٮُتُ٭٥ْ ِص٭ةرا َٔ ٤َ٪ُْخ  *ُث٥ٍّ إِّّنِ َد ْٔ َ
ُث٥ٍّ إِّّنِ أ

رُْت لَُ٭٥ْ إِْْس  ْْسَ
َ
 [ اراً لَُ٭٥ْ َوأ

5- 9  
37 
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[ ً ُ٭٥ْ ِِف  *٥َْ٤َٚ يَـِد٥ْ٬ُْ ُدٓلنِي إًِلٍّ ِٚؿارا َٕ ِ وةث
َ
٤ُٮا أ َٕ َِْ٘ٛؿ لَُ٭٥ْ َص ْٮُتُ٭٥ْ تِلَ َٔ ِإَوّّنِ َُك٧ٍّة َد

وا اْقذ١ِْجةراً  وا َواْقذ١َََْبُ ََصَّ
َ
َْ٘نٮْا ثِيةَبُ٭٥ْ َوأ  [ آذا٩ِِ٭٥ْ َواْقذَ

6- 10  
38 

 الميؿ

ي َواتٍَِّق ] َُ ْخ
َ
ة ٨ْ٦َ أ ٍّ٦

َ
َق ثِةْْلُْكَِن  *َٚأ ى *وََوؽٍّ هُ ل٤ِْحُْْسَ ُ 7-5 [ ََٚك٪ُحَّْسِ  133،192 

 الماعكف

ِي٨َ ٥ْ٬ُ َخ٨ْ َواَل  *ََٚٮي٢ٌْ ل٧ُْ٤َِى٤َِّّي ] ِي٨َ ٥ْ٬ُ يَُؿاُءوَن  *دِِ٭٥ْ َقة٬ُٮَن اَّلٍّ ُٕٮَن  *اَّلٍّ َوي٧َْ٪َ
ٮنَ  ُٔ  [ ال٧َْة

4-7  
195 

 الكافركف

َ٭ة ا٣ََْكُِٚؿوَن ] حَّ
َ
ْٕجُُؽوَن  *٢ُْٝ يَة خ ْخجُُؽ ٦َة َت

َ
ْخجُُؽ  *ًَل أ

َ
جْذ٥ُْ َٓلثُِؽوَن ٦َة أ

َ
٩َة  *َوًَل خ

َ
َوًَل خ

ْخُجُؽ  *َخَجْؽُت٥ْ  َٓلثٌِؽ ٦َة
َ
جْذ٥ُْ َٓلثُِؽوَن ٦َة أ

َ
 [ ...٣َُس٥ْ  *َوًَل خ

1-6  
125 

 المسد

ِِب لََ٭ٍت َودَتٍّ ]
َ
ْدَِن َخ٪٫ُْ ٦َةُْلُ َو٦َة ٠ََكَت  *َتجٍّْخ يََؽا أ

َ
2 -1 [ ..٦َة أ  185 
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 الصفحة الحكـ الراكم طرؼ الحديث ـ

 99 صحيح البييقي فقد بٌرأؾ أبشرم يا عائشة، أما اهلل   .1

دى   .2 بلىةي دىاكي بلىًة ًإلىى المًَّو صى يىاـً أىحىبُّ الصَّ بُّ الصّْ ، كىأىحى
ـي دىاكي   دى ًإلىى المًَّو ًصيىا

 صحيح البخارم
175 

 10 صحيح مسمـ إذا سمعتـ المؤٌذف فقكلكا مثؿ ما يقكؿ  .3

4.   ، ـٍ مىٍيكي ٍيبلن ًبالكىاًدم تيًريدي أىٍف تيًغيرى عى ـٍ أىفَّ خى ـٍ لىٍك أىٍخبىٍرتيكي أىرىأىٍيتىكي
؟أىكينٍ  دًّْقيَّ  تيـٍ ميصى

 صحيح البخارم
185 

ٍمسى   .5 ـٍ يىٍغتىًسؿي ًمٍنوي كيؿَّ يىٍكـو خى ًدكي أىرىأىٍيتيـٍ لىٍك أىفَّ نىٍيرنا ًببىاًب أىحى
ًنًو شىٍيءه؟ ، ىىٍؿ يىٍبقىى ًمٍف دىرى  «مىرَّاتو

 صحيح  مسمـ
202 

مىى ىىذىا   .6 مىٍيؾى ًمٍنؾى عى ، أىفَّ اهللى أىٍقدىري عى ، أىبىا مىٍسعيكدو ـٍ اٍعمى
ـً   اٍلغيبلى

 صحيح مسمـ
179 

ٍف كىفىرى ًباهللً   .7 كا ًباٍسـً اهلًل ًفي سىًبيًؿ اهلًل، قىاًتميكا مى  115 صحيح مسمـ اٍغزي

 178 صحيح البخارم أفبل أككف عبدنا شككرنا  .8

تَّى يىقيكليكا: الى ًإلىوى ًإالَّ اهللي   .9  186 صحيح مسمـ أيًمٍرتي أىٍف أيقىاًتؿى النَّاسى حى

مٍ   .10 ـٍ ًفييىا، فىيىٍنظيري ًإفَّ الدٍُّنيىا حي فَّ اهللى ميٍستىٍخًمفيكي ًضرىةه، كىاً  كىةه خى
 كىٍيؼى تىٍعمىميكفى 

 صحيح مسمـ
195 

ًة، يىٍنًزؿي ًبيىا ًفي النَّاًر أىٍبعىدى مىا بىٍيفى   .11 ـي ًباٍلكىًممى ًإفَّ اٍلعىٍبدى لىيىتىكىمَّ
 اٍلمىٍشًرًؽ كىاٍلمىٍغًربً 

 صحيح مسمـ
195 

ـٍ ىىذىا  .12 ًة يىٍكًمكي ٍرمى ، كىحي ـٍ مىٍيكي رىاـه عى ـٍ حى ـٍ كىأىٍمكىالىكي  126 صحيح مسمـ ًإفَّ ًدمىاءىكي

قييىا  .13 رى رىةن الى يىٍسقيطي كى ًر شىجى ، ًإفَّ ًمفى الشَّجى ، كىًىيى مىثىؿي الميٍسًمـً
؟ دّْثيكًني مىا ًىيى  حى

 صحيح البخارم
202 

، فىسيًئؿى أىمُّ النَّاًس   .14 ًطيبنا ًفي بىًني ًإٍسرىاًئيؿى ـى خى أىفَّ ميكسىى قىا
؟  أىٍعمىـي

 صحيح البخارم
140 
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 84 حسف مسند أحمد اء، ثـ الصالحكف، ثـ األٍمثىؿي فاألمثؿي مف الناساألنبي  .15

اًمًؿ   .16 ًميًس السٍَّكًء، كىحى اًلًح، كىاٍلجى ًميًس الصَّ ًإنَّمىا مىثىؿي اٍلجى
نىاًفًخ اٍلًكيرً   اٍلًمٍسًؾ، كى

 صحيح مسمـ
201 

ؿو أىتىى قىٍكمنا   .17 مىثىؿي مىا بىعىثىًني المَّوي ًبًو، كىمىثىًؿ رىجي ثىًمي كى ًإنَّمىا مى
نّْي أىنىا  ، كىاً  ٍيشى ًبعىٍينىيَّ ، ًإنّْي رىأىٍيتي الجى : يىا قىٍكـً  ...فىقىاؿى

 صحيح البخارم
202 

افابف حب أك مخرجي ىـ  .18  102 صحيح 

 101 صحيح البخارم أم عـ، قؿ: ال إلو إال اهلل، كممة أحاج لؾ بيا عند اهلل  .19

مىى السٍَّمًع   .20 مَّـى عى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى بىايىٍعنىا رىسيكؿى المًَّو صى
ًة ًفي المىٍنشىطً   كىالمىٍكرىهً  كىالطَّاعى

 صحيح البخارم
152 

بسـ اهلل الرحمف الرحيـ مف محمد رسكؿ اهلل إلى ىرقؿ   .21
 عظيـ الرـك

 صحيح البخارم
34 

تٍ   .22 رىجى نىٍفسان نىٍفسان مىا  تىٍعمىًميفى كىالمًَّو لىٍك كىانىٍت ًمائىةي نىٍفسو فىخى
ٍكتي ًديًني ىىذىا ًلشىٍيءو   تىرى

ترتيب 
مالياأل  

 صحيح
147 

عشر سنيف، فكاهلل ما قاؿ لي: أٌؼ قط  خدمت النبي   .23
 كال قاؿ لشيء صنعتو: لـ صنعت كذا؟

 صحيح مسند احمد
180 

 57 صحيح مسند البزار رحمة اهلل عمى لكط لقد كاف يأكم إلى ركف شديد  .24

سىقىانىا ًمفى   .25 انىا كى ٍبدي الرٍَّحمىًف ٍبفي عىٍكؼو طىعىامنا فىدىعى نىعى لىنىا عى صى
ٍمري ًمنَّا ذىًت الخى ٍمًر، فىأىخى  الخى

 صحيح الترمذم
188 

ؿى اٍليىٍدًم ىىٍدمي   .26 فَّ أىٍفضى ًديًث ًكتىابي المًَّو، كىاً  فىًإفَّ أىٍصدىؽى اٍلحى
مَّدو   ميحى

 صحيح مسند احمد
126 

 49 صحيح البخارم فذلؾ سعي الناس بينيما  .27

 115 صحيح البخارم عف قتؿ النساء كالصبياف فنيى رسكؿ اهلل   .28

ا أىٍبدىلىًني اهللي   .29 : مى ٍيرنا ًمٍنيىا -عز كجؿ  -قىاؿى الجامع  خى
 الصحيح

 صحيح
102 
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يحصح مسند احمد كاف خمقو القرآف  .30  177 

كاف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يفطر مف الشير   .31
 ...حتى نظف أف ال يصـك منو، كيصـك حتى 

 صحيح البخارم
178 

 99 صحيح البخارم كمؿ مف الٌرجاؿ كثير، كلـ يكمؿ مف النساء إال...  .32

تَّى   .33 ، حى : ىىٍؿ ًمٍف مىًزيدو تىقيكؿي ـي ييٍمقىى ًفييىا كى يىنَّ الى تىزىاؿي جى
عى رىبُّ اٍلًعزًَّة ًفييىا قىدىمىوي   يىضى

ـمسم  صحيح 
195 

 147، خ صحيح اإلماـ أحمد ال يىٍشكيري اهللى مىٍف الى يىٍشكيري النَّاسى   .34

ةً   .35 ًتًو يىٍكـى الًقيىامى بي ًبغىٍدرى اًدرو ًلكىاءه ييٍنصى  196 صحيح البخارم ًلكيؿّْ غى

مىٍيًو   .36 مَّى اهللي عى ٍندىؽى رىسيكؿي المًَّو صى لىمَّا كىافى يىٍكـي األىٍحزىاًب، كىخى
ٍندىؽً  ، رىأىٍيتيوي يىٍنقيؿي ًمٍف تيرىاًب الخى ـى مَّ سى  كى

 صحيح البخارم
178 

ًة ًإنَّمىا الشًَّديدي الًَّذم يىٍمًمؾي نىٍفسىوي ًعٍندى   .37 رىعى لىٍيسى الشًَّديدي ًبالصُّ
بً   اٍلغىضى

 صحيح مسمـ
193 

اًىدي ًفي سىًبيًؿ   .38 ؿو آًخذه ًبًعنىافو ، فىييجى مىا ًفي النَّاًس ًمٍثؿي رىجي
 المَّوً 

المستدرؾ 
عمى 

 الصحيحيف

 صحيح
138 

ًديدو   .39 بَّتىاًف ًمٍف حى مىٍيًيمىا جي مىٍيًف عى مىثىؿي البىًخيًؿ كىالميٍنًفًؽ كىمىثىًؿ رىجي
ا ًإلىى تىرىاًقيًيمىا  ًمٍف ثيًديًّْيمى

 صحيح البخارم
201 

تَّى مىٍف أىشىارى ًإلىى أى  .40 ًئكىةى تىٍمعىنيوي، حى ًديدىةو، فىًإفَّ اٍلمىبلى ًخيًو ًبحى
وي   يىدىعى

 صحيح مسمـ
196 

ـٍ تيًصٍبوي   .41 لىٍك لى اًدقنا، أيٍعًطيىيىا، كى  192 صحيح مسمـ مىٍف طىمىبى الشَّيىادىةى صى

 122 ،115 صحيح البخارم لتككف كممة اهلل ىي العميا فيك في سبيؿ اهلل مف قاتؿ  .42

 134 صحيح البخارم مف كاف يؤمف باهلل كاليـك اآلخر فميكـر جاره  .43

ًب الدٍُّنيىا،  .44 ٍف ميٍؤًمفو كيٍربىةن ًمٍف كيرى نىفَّسى اهللي عىٍنوي  مىٍف نىفَّسى عى
ةً  ًب يىٍكـً اٍلًقيىامى  كيٍربىةن ًمٍف كيرى

 صحيح مسمـ
192 
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ىك في ضحضاح مف نار، كلكال أنا لكاف في الدرؾ   .45
 األسفؿ مف النار

 صحيح مسمـ
102 

يَّ   .46 اًىًميَّةه يىا أىبىا ذىرٍّ أىعى ؤه ًفيؾى جى ًو؟ ًإنَّؾى اٍمري  179 صحيح البخارم ٍرتىوي ًبأيمّْ

كا كىاٍحًمقيكا   .47 ري ، اٍنحى  179 حسف مسند احمد يىا أىيُّيىا النَّاسي

، الى تىتىمىنَّ   .48 ، كىاٍسأىليكا اهللى اٍلعىاًفيىةى يىا أىيُّيىا النَّاسي  110 صحيح مسمـ ٍكا ًلقىاءى اٍلعىديكّْ

، يىا بىًني ليؤىمٍّ   .49 ٍبًد اٍلميطًَّمًب، يىا بىًني ًفٍيرو مستخرج  يىا بىًني عى
 أبك عكانة

 صحيح
125 

 185 صحيح البزار ب بف لؤم أنقذكا أنفسكـ مف الناريا بني كع  .50

، اٍحفىًظ   .51 ، اٍحفىًظ المَّوى يىٍحفىٍظؾى مّْميؾى كىًممىاتو ـي ًإنّْي أيعى يىا غيبلى
اىىؾى   المَّوى تىًجٍدهي تيجى

 صحيح الترمذم
193 

 
 


