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 صلخالم

تناول البحث األساااالال العم ت إل هلاسا سااانعا امن اس وب لسااالنف لاب وللو هلر لسااالنف تدلال ى و ا  إل تلر 

اساااعمإاس األ األساااالال للإتنا هلر تن،اإ ص ى وتلاااحا  ال قاإا ى وهةاول الحنل تلر الناب  وةإ رد ك السااانعا األ لساااالال 

دالام وع الةناال ،عر وصاااأل هلر ص المال  ى ولم تقعلاااد  تنا الملاف فذلبك هلر لسااالنف القلااال و،ةك ع،لل سااااإنا ه 

ل اىةنس لسااالنف للإتنا هلر  نب ل  الحح نب ليحإ ب وةاعتعسم الحح الملاف ال قإي تلر ذلك  أل شااانك ،د اال اةوال تلر ال نا لاب ال ح

 و،إانال ص وتبا ته. 

لا ل لم طد   السااةول فم الإناا وارخدا ى ولا واخععم لذا البحث  نعائج وتنصاااال لم فم ون لسا لا ال قاإا الساا

تاا القااس  ناربسم واساعمإاس األ اساالال الإتنا ،اال  الإتنا هلر تلاحا  ال قاإا ةائم م  نعسم هلر لا تقنس السااتل ى وتلر الإا

لااائت تن لسا وب لم تلاالسم  تنا االسااةس ى والذ ب فسااإل تقائإلم لعلااحا  األود ى ولا ساانعا األن اس ساانعا ، اك  م

 رإ دا  ال إاعسل فم و اناسا واسعنباط نفائس وا فاسا لع م الفائإا. 

 

 اسالال الملافى سنعا األن اس : الكلمات المفتاحية
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Abstract 

The research investigates the methods of Surat Al-Anam that intended from a. soft and gentle 

style to a method of intimidation, which indicates the use of all a methods to call for the 

monotheism of Allah, correcting the doctrine, and establishing argument on people. The Surah 

has tried all the methods of discourse with the telling story style of Abraham's journey, with the 

planets until he reached faith in the Creator. The call of the dogmatic speech was not confined 

to that, but it launched a verbal war on the atheists, with an argumentative style 

This research concluded with results and recommendations of entirely sound doctrine. So 

that to follow the path of safety in this world and hereafter, and the preachers must pay an 

attention by using effective methods of an advocacy, to convince none believers to embrace 

Islam, as well as to mend those with corrupted beliefs, therefore. Surat Al-Anam is a surah 

which has characteristics. Thus, makes it worthy to study its meanings and to devise precious 

things in it for the benefit to prevail 

Keywords: Styles of discourse, Surat Al-Anam 
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 ال قإول

شاااا  والعبن،اإ  ه وناللااالبم ونحسااالبم تلر سااااإنا وح إ  نح تلر ن  ل السإا ل والدب ن ونح إح الح إ هلل نساااع اذحن ونساااعوفدح

وتلر آله وصااااحبه ى وم سااااباأل هلر املعإال  سإي القدآا هم  الع دا تلر و اناه ى وال قاإا لم الداايا األساااااسااااال فم 

ةر هلاه شاااك ى وم ت  د الفلدا السااالا ل ى ولم  النانل الن دي الذي  للل ى اال  اا  ه لومال ى وةبأل األ شااامل ه  اناال م  دي

بهح ووب طبا ل ال قاإا تاافد النلن  الناححل تلر تقإ دلا ى ولم لول وا  تا هلاه الدسنل صلم ص تلاه وسلم   فاه شاح

لإتنا ى ولم  تنا األ عساااااانل ونبم رال وب ةبأل ص ت الرى وطلل وب الناب اال  اا  ه فم ال د،لل األولر وب ودا،أل ا

وندس وب خةل سانع وآ ال القدآا الةد م لنه وا وب لول لو ةنس لشدانا وتبإوا األصناس ى هم لعسأل ص ت الر هلاسم عسله 

دحااااانا تلر الناب تقاإا العن،اإ ى فعلفك لن اعلم هلر ولةنل السااااا نال واألع  والن د ف إ م لنفساااااسم وةى فةاننا   ي

 اسعلاتنا لا  نقلنا الناب وب الن نال هلر تقاإا العن،اإ.

وال قاإا لم ون نتل وب ةااااا ا الح  البإ سال ال سااالب ل  ال قأل ى والسااا ع  والفلدا ى   قإح تلاسا االنسااااا ةلبهح ى 

 ةنا ل إاال. وذلك ااتعقا  و ثنم تلاسا صااااااإعن ريواال  لااااااحعسا ى ةاط اال  نرن لا و بنتسا ى م  دي خةفسا لنه  لاااااا  لو 

االنساااااااا  نرن  خاالقاه وتل اه  اه ى وةإعته تلاه ى ولقائه  ه   إ ونته ووناعاته ه ان تلر اساااااابه امخعااعي وتل ه  اد 

امحااالداعي ى وااتعقا ن  نرنف طاتعه فا ا  لوه وب لواودن وننالاه وب طد   اعبه وعساااله ى طاتل تيان  سا نفساااه ى 

ألح  ساا لخةةاه ى واااتعقاا ن  ونر ع ه ت الر تنه ى افعقاعن لن هلاه. فسن ونمن الذي م ونلر له  ادن  وو بن ن الذي م  وتة اح

 .(1)و بن  له سنان ى م  دي ع ن ال  ادن ى وم   عقإ للنلال سنان

ا ا لا ،ارل االنساااااا لل قاإا حاااادوعا ى ولنه فم ،ارل هلر اال  اا والإ ب الذي لن حاااادوعا وب حاااادوعال 

رإل تلر وره األع  ونذ األعل وب تقاإا و  ب ى وولااااااإا  ذلك ةنله ،ااات ه ى وب ،ارااته النفسااااااال لذا لم تمألح لوه وح

{ لَل هِمَّ خَة فِاسَا نَِذ د  بي لحوَّ اداال َونَِذ داال َوهِا وش َِ  ِاليَح ش  َاااااِ لينَا سااااَ . واالنساااااا  فلدته  ااااا د  ااااا فه (4){(42ت الر: } هِنَّا لَعي

عف فم هتانعه وتنفاقه ى لذا ولن  للل الع دا هلر ع ه لا بإن. وتىتم لنا وسااااااىلل الدف الح  واالله النا،إ و،اارعه هلر 

وال قاإا الساالا ل ى وةإ تنلر ص ت الر لود تبا ن  ىا  دشااإلم هلر ساانال السااباأل وهلر ال قاإا الساالا ل ى ف ا وب عساانل هم 

 الح  وهلر سااانال الساااباأل ى وتح إب سااانعا األن اس وب القدآا ال ةم الذي عاي ولعساااله ص هلر ةنوه لادشاااإلم هلر تبا ا ص

تلر وسااىلل ال قاإا الساالا ل وتن،اإ ص وهفدا ن  ال بن  ل واأللنلال ى ا ا ت ايل ساانعا األن اس  ملااائت لاساابعسا ت  ل 

ى وةإ ظلك  (3) سا لاةال لسم عرألولابه  فسم  وا سااااانع القدآا نيلك ر لل وا،إا   ةل وشاااااا سا ساااااب نا الو ولك نيلنا 

و انم العن،اإ تةعس األ آ ل فم السااااانعاى فعنإ ار ل النا،إا  عفدا ونسا لاثد وب ونحاااااناى  همَ لنسا تلااااالب فم واتنا 

 ال قاإا السلا ل.

                                                           

 .11م.ص 1991 1ط –بيروت  –دار الفكر  –عقيدة المؤمن  –أبو بكر جابر الجزائري ( 1)

 ".21اآلية: " –سورة فاطر ( 2)

 .382ص  – 2ج  –تفسير القرطبي  ( 3)
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ل لفلااالك فم ذلك   م لر لك ى ولم تعدِ رانباال وب رنانل الحاااى لو آ ل وب آ ال الةنا هم ولشاااااعل هلاه  الإم

 هلر تن،اإ ص وتبا تهى تبا ا تلر ورسسا الذي  ححببه ع نا و دحان و ةعل لنا النناح والفةح وس ا ا الإحاع ب.

 ونحنا البحث:

 ح نر لذا البحث   سااااىلل اسااااالال الملاف وب خةل ساااانعا األن اس  اتعباعلا وب القدآا ال ةم الذي  لف تلم 

 لعلحا  ال قاإاى ووحاع ل الادِ وال قائإ  اد السلا ل .وماطبل الأل الةفد  ىسالال ومعلفل 

 للإاا البحث:

 سإا لذا البحث هلر الع دا تلر اساااالال الملاف ال قإي فم سااانعا األن اسى ل ا تحعن ه وتعفد    ه تب ساااائد 

ل سذن الحفاوا ال ةئةاساااااانع القدآا الةد م ى فقإ وع  فم األ د لنسا نيلك ر لل وا،إاى وتحفسا لرا ال ةئةل لسم لي ج ى ف

 رإ دا  البحث فم لت ا  لذن السنعا مسا ا ولا الس ل ال اول لسا لم ال قاإا وتن،اإ ص ت الم.

 ووب األلإاا تنحا  لل ال ال قاإا السلا ل فم ،ااا األوم ووا  عدتل تلاسا وب س ا ا الإاع ب.

 إوا ص و  بإون خاصل ولم   دحنا فم رسنم.تةس صنعا الذ ب رافنا ال قاإا السلا ل وب ال ادااب ولم  ن، 

 .عب ال الإتنا هلم تن،اإ ص وهفدا ن  ال بن  ل  اتباا اافل اسالال الملاف وتلر ومعلو األعواا وال لنع، 

 لل ال البحث ولسباف اخعااع ال نحنا:

 .  سا فم الإناا وارخداتىتم لل ال ال نحنا وب خةل تناوله لقاال ال قاإا السلا ل العم م  سعقام لود هم

ظأل القدآا ال ةم وساانعا األن اس ن نذل له ى  لد  تلر ةاااال العن،اإ ووحاع ل ال قاإا الفاسااإا والااادِ  قإع 

  باب وإس لل ال العن،اإ فم ،ااا األوم سلفاال وخلفاال  عن،اإ ص وهعالل و الد الادِ.

األن اس تنإ نيولسا ر لل وا،إا ولا آ ل وا،إا فقط ونسا لذا  االحااااافل هلر الملااااائت العم ت ايل  سا ساااانعا 

 .(1)،فعسا ا نعا تاد للو وب ال ةئةل ا ا فم ار ل } وتنإن وفاتا  الوال م   ل سا هم لن{

، اك ساااااانعا األن اس  ال إ إ وب ال نحاااااانتال ذال اللاااااابول العن،اإ ل الداوال هلم تن،اإ ص وتبا ته. لذا 

ال ع إ  فم تناول تلاحا  ال قاإا والإتنا هلر الن،إانال  ىساالال ومعلفل ةبأل حدف األوثال والعننا   االحاافل هلر ال نسج

الملا م وت  ام ص وه داع صاااااافاته الإالل تلر ةنته وربدوته وع، عهى و العالم تبن  عه لذا  االحااااااافل هلر وا رال فم 

 إا ال  اقل العم لم وب ن م ص ت الر العشا  ال با  وتنراسسم.السنعا وب ل،ةاس ووصا ا  نل املع اس  سا ل ي إ وب الفائ

ووب للم لساااباف اخعااع ال نحااانا لن و دفل اساااالال الملاف ال قإي العم تلدةك الاسا سااانعا امن اس وحااادوعتسا 

 ولل اعسا لإلنساا.

                                                           

 ".19اآلية: " –سورة األنعام  ( 1)
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اه الساانعا ى والذي وب الملااائت ال سابل والساا ال النلالل لساانعا األن اس والثدال ال نحاانتم الذي ا،عنل تل

 لن نساج تقإي سلام لعن،اإ ص وتبا ته.

 واةلل ولسئلل البحث:

إ وسااااىلل العن،اإ وتإس الااااادِ  اهلل ةاااااال لساااااسااااال فم ونسج الحااا ألي فد  للااااةح  ناان وآخدته ى ووع  تح ب

  فل ى لصااااب  لناِ الةثاد وبوسااااعنإال الحااا وتإس و او ا الناب للقدآا والعإ د فم و اناه وامت اظ  ه و الساااانل الاااااد

الاإخب الاذي  ااااااانن تلر الناب تقاإتسم و ب إلم تب ال قاإا الحقل ... وةإ  لف القدآا الةد م تلر اللد  تلر وسااااااىلل 

ال قاإا واسااالال الملاف ،عر م تح تم وب لي رانل فاسا تناومال  لاالح  لةأل عواا ووةاا ى وساانعا األن اس تيخد   ثأل لذا 

لك وب عوا ا ومعلفل ةاااااال ال قاإا وهصااااحا،سا وتن،اإ ص وتبن  عه ى لذا ااا م  إ وب وثأل لذا البحث اللدح ،اث تناو

الذي ساا ر هلر تساالاط الااانل تلر اسااالال الملاف ال قإي فم الساانعا وامسااعفا ا وب وناف سا وونافع القدآا اله ى ووب 

سااالال الملاف ال قإي ال معلفل  ونحب نساا ر هلر تنإ إ نا،ال آخدي   أل لنالك ساا ال  لدح نفسااه لأل   ةننا اسااعمإاس ا

وتلاااااحا  ال قاإا وع وساااااعنإال الحااا العم تعلدل تلانا و لااااانعا وذللل و القإع الذي   ةب لا  اااااانن تلانا تقاإتنا 

 وتنرسنا  ىت النا خاللل هلل النا،إ؟. 

 ونسج البحث:

ونذ القإ م وودا،أل امتعقا  العم ود  سا الباااااااد ى  اتبع البحاث ال نسج العااع مم ى وذلاك لععبع وساااااااعال ال قاإا

نع ال قائإ ال معلفل ولنناتسا هلر لا رال االساااةس ووا رال فم العفاسااااد ال معلفل  ااااىا اساااالال الملاف ال قإي فم  وصاااح

 سنعا األن اس.

اإا ووا وهصااحاح ال ق  م اتبع ال نسج امسااعقدائم العحلالم لساابد ل ناع و انم ساانعا األن اس الإالل تلر العن،اإ ى

 تحعن ه وب نفائس فم لذا النانل.

وال نسج النصافم العحلالم والعاع مم وذلك  عفسااد   ا اسالال الملاف ال قإي الإالل تلر و،إانال ص و،ع ال تبن  عه 

 والعم وع ل فم سنعا األن اس.

 ل وال البحث:

 لقدآا و ادلا.اتع إ البحث فم ل واته تلر ال لا ع الدئاسال وب تفاساد ا

 الإعاسال السا قل:

أَل الإعاسااال السااا قل لم تعناول اسااالم الملاف ال قإي فم ساانعا األن اس و،إلا ولم تفد  لسا ال سااا،ل الةاولل  رح

العم تنفاساا ،قساا.  األ اااا تناول اسااااااالال الملاف ال قإي ل إا ساااااانع او تناول ريئم ألسااااااالال الملاف ال قإي وثأل: 

 فم سنعتم ال ائإا واألن اس(.)العد ال والعدلال 
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 الل ن ال العم وارسك البا،ث:

تإس فسدسال الدساائأل الناو ال فم ال ةعبال  لانعا تل ال تنحا  الإعاساال العم ةاوك وتلر وره الملن  

 تلك ال ع لقل  سنعا األن اس.

 الملل الساةلال للبحث:

 وا،عنس تلر خ س وبا،ث 

  قإي فم سنعا األن اس و ال بحث الثانم لسلنف العد ال ال بحث األول   نناا لسالال الملاف ال 

 ال بحث الثالث لسلنف العدلال و ال بحث الدا ع لسلنف القلل و ال بحث الماوس الحدف الةةوال

 

 المبحث األول.

 أسلوب المنطق

 المطلب األول: مفهوم األسلوب:

 األسلوب لغة:

لللد    اب األشااااناع لساااالنف و قال للد قل ال عةلم فم الةةس:  لل  األساااالنف فم اللول هطةةال ومعلفل  قال 

 لسلنف الةةس ى ولنسل لذن ال  انم فم امصلةح لن و نر الفب لو ال ذلل.

واألسااااالنف فم امصااااالةح لن اللد قل الةةوال العم  سااااالةسا ال عةلم فم تىلاو اةوه واخعااع للفاظه ى لو لن  

ل عةلم لعى  ل و اناه ووقاصاااااإن وب اةوه ى لو لن طا ع الةةس لو فنه الذي انفد   ه ال عةلم ال ذلل الةةوم الذي انفد   ه ا

 اذلك. 

 معنى األسلوب في القرآن:

وتلر لذا فىسلنف القدآا الةد م لن طد قعه العم انفد   سا فم تىلاو اةوهى واخعااع للفاظه وم  دا ل لا  ةنا 

ةأل اةس هلسم لو  ادي لسلن ه الما   ه. ولسالال ال عةل اب وطدائقسم فم تد  للقدآا الةد م لسلنف خا   ه ى فإا ل

اةوسم وب شا د لو نثد ى تع إ   ع إ  لشاماصاسم ل  أل تع إ  فم الاامت النا،إ لع إ  ال نحنتال العم  عناولسا والفننا 

 العم   النسا.

ن اللد قل العم انعسنسا ال  لو فم اخعااع واألساااااالنف  اد ال فد ال والعداااال العم  عىلو ونسا الةةس وهن ا ل

 ال فد ال والعدااال لةةوه.
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اتمذ الملاف ال قإي فم سانعا األن اس لسالال تإاى فعاعا لسلنف ال نل  وودا لسلنف ال نل  والعدلال و اال ى 

ل نب  .(1)ولسلنف البدلاا ال قلم ى ولسلنف القلل والحح

 المطلب الثاني: االستدالل بآيات الكون:

اتع إ لساالنف ال نل  فم ساانعا األن اس تلر لفك امنعبان هلر آ ال ص ساابحانه وت الر ال معلفل فم الةنا والإالل  

تلر و،إاناعه وللنلاعه والد  تلر العساااااالمل العم طد،سا ال ةا دوا وال لحإوا وب للأل وةل تلر النبم تلاه اللاااااةا 

لينَا َتلَايَك ِاعَا اال والسااةسى وةإ رال الد  وب تنإ ص شااافااال  ا، ااااال  لةأل ،ننسم النالال ولم: ةنله تباعِ وت الر: } َولَني نَيَّ

{ بِاب  د  وا واي هِاي لَـاااَذا هِمَّ ِسحي طَابَل فَلََ سحننح  ِىَ يِإ ِسمي لَقَاَل الَِّذ َب َافَدح م لحنِيَل َتلَايِه َولَك  َولَني لَنَيلينَا َولَة7فِم ةِدي اال لَّقحِاَم { َوةَالحناي لَني

وَا} دح  حمَّ مَ  حن َدح ناي َولَـِةب ةََسكي ةحلحن حسحمي َوَع ََّب لَسحمح  ةنله تباعِ وت الر: (.  (4){8األوي تح نَا تََادَّ م هِذي َراللحمي  َىيسح } فَلَني

َ لحنَا} ايلَااح َوا َاانحناي  َ ي  .(3){( 23الاَّ

" وةالنا 7فل سنن  ى إ سم لقال الذ ب افدوا ها لذا هم سحدح وباب " ةال ت الر: ) ولن نيلنا تلاةم اعا اال فم ةدطاب

" ولن ر لناه ولةااال لن لناان عرةال وللبساااااانا تلاسم وا 8لنم لنيل تلااه ولاك ولن لنيلناا ولةااال لقااااااام األود  م م  ن دوا "

 "(.9 لبسنا"

ةأل آعل عم ها لخذ ص س  ةم ول لدام  " 24ةال ت الر: )فقلع  ا د القنس الذ ب ظل نا والح إ هلل عف ال ال اب "

" ةأل لعلتم ها لتاام تذاف ص 24وخعم تلر ةلن ةم وب هله  اد ص  ىتاةم  ه لن د ااو نلااد ا ار ال  م لم  لااإفنا "

 "(.27 وعه لو رسدا لأل  سلك ام القنس ال ال نا "

لةنل لةم هنم ولك ها لتبع هم وا  ن،م هلر ةأل لأل  سعني ةال ت الر: )ةأل م لةنل لةم تنإي خيائب ص وم لتلم الوال وم 

 قنل القدطبم فم تفسادن: ولن نيلنا  ا وح إ   دلس ونسم ا ا عت نا وطلبنا اةواال  "(.45األت ر والبلاد لفة تعفةدوا"

لر ورساب ه،إال ا توةعن اال فم ةدطاب. وتب ا ب تباب اعا اال و لقاال  اب السااا ال واألع ى ولذا  باب لك لا العني أل تلر 

و نم نيل تلاك الةعاف    نم نيول ال لك  هى وارخد لن نيلنا اعا اال فم ةدطاب   سااااةه ص  اب الساااا ال واألع ى وةال 

نيلنا تلر ال بالول  لنل وةث الةعاف  اب الساااا ال واألع  والةعاف ولااااإع    نم الةعا لى فباب لا الةعا ل فم ةدطابل 

ل هم فم ةدطاب لي: صحافل. }فل سنن  ى إلم{ لي ف ا ننا ذلك ول سنن  الاإ ا ا لةإ،نا و الونا فم ألنبه  اد و قنل الةعا 

واين وتقلبه ،ساااااال  ى إ سمى لادتفع األ اعتااف و يول تنسم األ هشااااةالل ل انإوا فاه وتا  نا افدلم وةالنا سااااحد وباب هن ا 

نح{  فاتل ه ص   ا سااب  فم تل ه وب لنه سااةدل ل لاااعنا وسااحدناى ولذن ار ل رناف لقنلسم }َ،عَّر تح  َل َتلَاينَا ِاعَا اال نَّقيَدلح نَيش

 . (2)لن نيل لةذ نا  ه

                                                           

 .1/213بيروت  –دار صادر  –لسان العرب  –أبو الفضل محمد بن مكرم ( 1)

 ".9، 8، 7اآليات: "  –سورة األنعام  ( 2)

 ".14اآلية: " –سورة األنعام ( 3)

 .393، ص4ج –بيروت  –مؤسسة مناهل العرفان  –الجامع ألحكام القرآن  –أبو عبد اهلل محمد بن أحمد القرطبي ( 1)
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{ ولذا ا ا ةال ت الر ومبداال تب   بِاب  د  وا حي واي هِاي لَـااااااااااااَذا هِمَّ سااااااِ وةاال ا ب اثاد فم ةنلاه ت االر }لقَاَل الَِّذ َب َافَدح

نَ  نَا}وةا دتسم لل حسنسال } َولَني فَعَحي رح دح َ اِل فَ َلاناي فِاِه  َ ي َب السَّ س  12ا َتلَايِسم  َا اال وش بح ةَني نَا  أَلي نَحي َدلي لَ يَلاعح { لَقَالحناي هِنََّ ا سحةش

وَا} نعح حح ساي }  (4) {14وَّ احنس  دي َ اِل َساةِلاال  َقحنلحنا َسَحاف  وَّ َب السَّ فاال وش ا ِاسي م لحنِيَل  (4) {22واقنله ت الر: } َوهِا  ََدوي } َةَالحناي لَني

وَا{ لي: لن دح  حمَّ مَ  حن َدح َم األوي { لي فاةنا ونه نذ داال ةال ص ت الر }َولَني لَنَيلينَا َولَةاال لَّقحاااِ لر وا نيلك ال ةئةل ت َتلَايِه َولَك 

ن َِد َب} :لم تلااه لنااللم وب ص ال ذافى ا ا ةال ت الر لح اليَ ةئَِةلَ هِمَّ  ِالَح ش َوَوا َاانحناي هِذاال وا وةنله ت الر:  ( 7){8} َوا نحنَيش

نَا { لي: ولن لنيلنا وع الدسااانل البااااد ا  َليبِساااح نَا َتلَايِسم وَّ ةال َولَلَبَساااي لر ي ولةاالى لي: لن   ثنا ه} َولَني َرَ لينَانح َولَةاال لََّنَ لينَانح َعرح

د عسانمال ولَةااالى لةاا تلر لائل عرأل لعفسم وماطبعه واألنبعفاا  األخذ تنهى وااا اذلك لعلبس تلاسم األود ا ا  لبسنا الباا

َب  تلر لنفسااسم فم ةبنل الدسااالل البااادي ا ا ةال ت الر: لينَا َتلَايِسم وش ليَ ئِنشاَب لَنَيَّ نَا وح ااااح ِ  َوآلئَِةل   َ ي }ةحأل لَّني َااَا فِم األَعي

نمال} ساح َ اِل َولَةاال عَّ ف ب ع، ل ص ت الر  ملقه لنه  دسأل هلر األ صنو وب المةئ  عسةال ونسمى لاإتنا   اسم ( 8){ 94الساَّ

   ااالى ولا ةب   اسم لا  نعفع  ب ا فم ال ماطبل والس ال. 

ةال {  قنل: لن لتالم ولك وا لتالم هم فم َولَني َرَ لينَانح َولَةاال لََّنَ لينَانح َعرح  ةاال الاااااااحااِ: تب ا ب تبااب فم ةنلاه } 

نَا{ لي: ولمللنا تلاسم وا وَ ساااااانعا عرألى ألنبسم م  سااااااعلا نا الن د هلر ال ةئةل وب الننع } ا  َليبِسااااااح نَا َتلَايِسم وَّ لَلَبَسااااااي

ار ال  قم فسذن. وفم لذن ار ال لخبد ص ساابحانه وت الر تب شااإا صااة ل الذ ب افدوا فم الةفد  ىساالنف ونل(8) مللنا

  بعك ال قاإا  ال نل  ولذن وب لسالال القدآا ال نلقال. 

بِاب  { قنل ساإ ةلل فم ةنله ت الر:   د  وا ولم صنعا ح افل ونةدن تثاد امش ئياعى ،اث م  }هِاي لَـاااااَذا هِمَّ ِسحي

،قاقل لن اذل وةدعن    ي  ونال وع لذن النبةل لحنل لو رإل لو  لاأل وتلااااان دلا تلر لذا النحن ولم صااااانعا ت ثأل

  دحاب لو تإا ل دا :

لنه  نسام لل  اعحااب لنفسسم ،قاقل ونةفسم الاائب ى االذي  دفع ال دآا للا،ل النره الاائه والسحنل ال نةداى  

لادي نفساااه فم لذن ال دآا و منأل ونسا. ولن فم النةك ذاته  ساااعنار حااا ائد ال  وناب تنان لتدا  ال اااادااب وهنةاع 

د بى و ثباك ةلن سم تلر الح ى فة تعاى د  االنن ال حاط وب العةاذ ال واألنبةااع والفعنال واال اذال. ااذلك  ن،م   لم ص ال نة

الذي م  ن أل تلر ل مل ال  اعحاب ال ةذ ابى ولم فم وثأل لذا ال نا  ال نةد اللفا . والسا لسلحل و،دال فم ال  دال 

 . (1)القدآا فم ونارسل ال ادااب العم اانك تمنحسا الن اتل ال سل ل  سذا

 

                                                           

 ".11اآلية: " -سورة الحجر( 1)

 ".11اآلية: "  –سورة الطور ( 4)

 ".8اآلية: "  -سورة الحجر ( 7)

 ".91اآلية:  "  -اإلسراء سورة ( 8)

 .274ص – 3ج –م 2002 -هـ 1123ط   –القاهرة  –دار الحديث   –تفسير القرآن العظيم  –الحافظ بن كثير ( 8)

 .1039ص – 2ج –م 1998-1119 – 27ط –القاهرة  –دار الشروق  –في ظالل القرآن  –سيد قطب ( 1)
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وةال الاااناانم فم تفسااادلا ) لذا تةد د للعن اص لقلااإ تىااإ الحنل تلاسم وو،إ الساا عل ألنبه ولااإع  إل تلر  

الن ع  مةا البلااااااد ولساذا ر  اه والمعم اللبع. وال دا  لخاذ ال  اانم القاائ ال  ساذن النناعح لو لخاذ النناعح نفسااااااسا 

ح { اد ص صاافل للمبد وو،إ فم } ِِه { وع لا ال درع وع إ  تلر و نر: ف ب  ىتاةم  ذلك ال ىخنذ وامسااعفساس فم  }َوبَّ صب

لو ال ذانع وةاأل: الاا اد عارع هلر ل،إ لذن ال ذانعال وةاأل لا الاا اد   نيلل اسام االشاعا: لي  ىتاةم  ذلك ال ذانعى 

فم تلااإ   ار ال وتإس ةبنلسم لسا ت نباال وب ذلك. والعلااإ   ال نمل  سا  م لود عساانل ص صاالم ص تلاه وساالم  الن د 

ِإفحنَا { تلو تلر تلااااااإ (  تلر رسال ومعلفل تاعا هنذاع وتاعا هتذاع وتاعا تد ال وتاعا تدلال وةنله } حمَّ لحمي  َلااااااي

 . (4)وو نم  لإةنا   دحناى  قال صإ  تب الامل: هذا لتد  تنه صإةاال وصإوةاال 

 لثالث: أسلوب الحجة:المطلب ا

رالل الحنل وال حارنل فم سنعا األن اس اىةنس لسلنف لعثباك تقاإا العن،اإ ،اث اتمذل طدائ  وع إ ا فةاا  

هح } َوَ،آ ،ناع سااااإنا ه دالام الملاأل وع ل اه ووع ةنوه واذلك الحناع  انه وال لك الن دو  ففم ةنله تباعِ وت الر: وح هح ةَني رَّ

ارا  مي ةَااَل لَتححاَ َع َع شم احألَّ شااااااَ ايئاال َوسااااااِ اَل َع شم شااااااَ ِداحنَا  ِِه هِمَّ لَا  َاااااااَ ِ َوةَإي لََإاِا َومَ لََخااح َوا تحاااااااي لَل ِتلي اال لَفَةَ ننشم فِم صب

وَا} ِ َوا لَمي  ح 85تَعََذاَّدح عحم  ِاهللب َداي مي لَشااااااي عحمي َومَ تََمافحنَا لَنَّةح َداي ليلَاناال فَىَيا اليفَِد قَايِب لََ، ا { َوَاايَو لََخااح َوا لَشااااااي مي سااااااح لي  ِِه َتلَايةح نَيش

نَا} لَ ح نعحمي تَ ي ِب هِا اح  .(3){(81 ِاألَوي

 قنل ا ب اثاد فم تفساااااااد ار عاب:  قنل ت ااالر ومبداال تب خلالااه ه دالام ،اب رااا لااه ةنوااه فا ااا ذلاال هلاااه وب  

ِ َوةَإي لََإاِا { لي تنا لنننم فم لود ص ولنه م هله هم لنى وةإ العن،ااإى ونااظدون  اااااااباه وب القنل ةال  ننشم فِم صب }لَتحَحارا

نم ولإانم هلر الح  ولنا تلر  انه ونهى فةاو العفك هلر لةنالةم الفاسإا وشبسةم الباطلل؟.   لدب

عحمي َومَ تَ   َداي َمافحنَا...{ لي ت ل نا لذن ار لى لي ت ل نا وب  قنل ا ب تلال فم ةنله ت الر }َوَاايَو لََخااح َوا لَشاااااي

نل القاط ل لسم وال  نر وااو لخاا األصااااناس العم م خلل لسا ولم ،ناعا  ةنله ه دالام تلاه السااااةس لقنوهى ولم الحح

لاةم ،نل؟ ا توخال هذا لنا نبذتسا ولم لت  ساى وم تمافنا لنعم ص تي ورأل وةإ لشداعم  ه فم الد ن ال لشاال لم  نيل  س

ِب{ لي وب لم  ادِ  القا ع ال الم ل،  لا  ىو  .(2)بوالسللاا الحنل.  م اسعفسم تلر رسل العقد د }فَىَيا اليفَِد قَايِب لََ، ا  ِاألَوي

ةال ا ب تباب: )را لنن فم آلسعسم وخنفنن  سا فىرا سم ونةداال تلاسم ةائةال: لتنا لنننم فم و،إاناعه وةإ  لاااادنم  

تلر الح ى وم لخاا لذن ارلسل ال يتنول العم ت بإونسا وب  وا ص ألنبسا م تااد وم تنفع وم تبلد وم تس ع  لن لنم

ولاسااك ةا عا تلر شاامل و ا تيت نا هم هذا لعا  لا  لااابنم ع م  ااامل وب ال ةدونى فاةنا ل،اط تل ه ر اع األشاااال 

  فلعسم العاول ،اث تبإوا وا م  اد وم  نفع ى لفة ت عبدوا وتع  نا ى وفم لذا تنباه لسم تلر 

                                                           

 .148ص – 3ج –م 1997هـ، 1118 3ط –القاهرة  –دار الحديث  –فتح القدير  –محمد بن على بن محمد الشوكاني ( 2)

 .".81 -80اآليات: " –األنعام ( 3)

 .439ص –المحرر الوجيز  –ابن عطية ( 1)
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ِ َوةَإي لََإاِا َومَ لََخااح َوا  ولشاادانا وع ظسنع الإمئأل وع ص فم ال با ا ا ا ةال ت الر: ننشم فِم صب هح ةَاَل لَتحَحارا وح هح ةَني } َوَ،آرَّ

ِداحنَا  ِِه هِمَّ لَا  ََااَل َع شم َشايئاال َوِسَع َع شم وَا} تحاي لَل ِتلي اال لَفَةَ تَعََذاَّدح  . (1){(85احألَّ َشمي

  المطلب الرابع: أسلوب البرهان:

تا نك سنعا األن اس لسلنف البدلاا الذي   ع إ تلر الإلاأل ال قلم فم تثباك وتلحا  ال قاإا وفم ةنله ت الر:  

ح  ِعِن هِذي ةَالحناي َوا لَنَيَل صب َ َ، َّ ةَإي واي صب ر نحنعاال َولحإالس } َوَوا ةََإعح نسااااَ لَل ةحألي َوبي لَنَيَل اليِةعَاَف الَِّذي َرال  ِِه وح مي ب شااااَ دَل وش  َتلَر  َاااااَ

الح  ناي لَنعحمي َومَ آ ااَ لَ ح ا لَمي تَ ي عحم وااَّ لش ي فحنَا َاثِاداال َوتح ا َوتحمي إحونَسااَ هح ةََداِطاَس تحبااي َ لحننااَ اِب تَني لحمي لشلنااَّ ح  حمَّ َذعي أِل صب مي ةااح ِسمي  اح حااااااِ  فِم َخني

 .(4){(91 َليَ بحنَا}

 قنل ا ب اثاد فم تفسااااااادلاا:  قنل ت الر: ووا ت  نا ص ،  ت  ا ه هذ اذ نا عسااااااله هلسسم. ةال ا ب تباب ى  

ووناالاإى وتباإ ص  ب اثاد: نيلاك فم ةد ر. واخعااعن ا ب رد د. وةااأل: نيلك فم طائفل وب الاسن  ى وةاأل: فم فنما  

{ واألول لن األظسدى ألاب ار ل وةالى عرأل ونسم. وةا لَل مي ب شااااَ دَل وش ح َتلَر  َاااااَ أل فم والك  ب اللاااااو: }هِذي ةَالحناي َوا لَنَيَل صب

 والاسن  م  نةدوا هنيال الةعل وب السا الى وةد ر وال دف ةاطبل. ااننا  ب إوا هعسال عسنل وب الباد ا ا ةال ت الر:

ِد الَِّذ َب آَونحناي لَاَّ لَسحمي ةََإَس ِصإي َل ِتنَإ َع شسِ }لََااَا لِلنَّاِب َتَنباال لَاي  نيسحمي لَاي لَنِذِع النَّاَب َو َااش ألَل وش َ،اينَا هِلَر َعرح وَا هِاَّ لَوي مي ةَاَل اليَةافِدح

{ بِاب   . (3) {(4لَـَذا لََساِ،د  وا

ِونحناي هِذي َراللحمح  نمال} وةال ت الر: } َوَوا َونََع النَّاَب لَا  ح ي ساااح داال عَّ ح  َااااَ ِ  92اليسحَإس هِمَّ لَا ةَالحناي لَ ََ َث صب { ةحأل لَّني َااَا فِم األَعي

سحنمال} َ اِل َولَةاال عَّ َب السَّ لينَا َتلَايِسم وش ليَ ئِنشاَب لَنَيَّ احنَا وح  .(2)( {94َوآلئَِةل   َ ي

ص تلاه وسلم والنا،إ ب ةائةال: }ةحألي َوبي لَنَيَل  و ساعثاد الملاف تقنل للأل الةعاف  ال نةد ب عسالل وح إ صلم

ر نحنعاال َولحإالس لشلنَّاِب{ لي ةأل  ا وح إ لس مل ال نةد ب ألنبيال شاااامل وب الةعل وب تنإ ص نساااَ  ى فماليِةعَاَف الَِّذي َرال  ِِه وح

اا ،إ ها ص ةإ لنيلسا تلر ونسر  ب ت درناف سلبسم ال اس  إ بال ةاال ريئال ونربل   نم العنعاا العم ةإ تل عم واأل ل

ننعاال ولم للناب لي: لاسعاال  سا فم ااو ال اةةل و سعإي  سا وب ظلم الابسال. وةنله لي: ةل اال  ةعبننسا وب الةعاف 

ِ{ى لي ف لناى و قنلنا: }لَـااااااااااااَذا ِوبي ِتنِإ صب ه م اعا األصاااااالم الذي  ى إ سم و حدفنا فاسا وا  حدفنا ى و بإلنا ى و عىوب

عحم وَّ  لش ي فحنَا َاثِاداال{ وةنله ت الر }َوتح َ لحننَهح ةََداِطاَس تحبيإحونَسَا َوتحمي لَ ال نيلى وواا لن وب تناإ ص ولسذا ةال: }تني ناي لَنعحمي ا لَمي تَ ي  ح

{ ى لي: ووب لنيل القدآا الاذي تلم ص فااه وب خبد وا سااااااب  ونبى وا  ىتم وا لم تةن مي اح ننا ت ل نا ذلكى م لنعم وم َومَ آ َاالح

ح{ ى ةال طلحه تلم  ب ل م طلحلى  آ الام وةإ ةال ةعا ا: ل مل وااادان ال دف. وةال ونالإ لذن لل ساال اب. وةنله }ةحأِل صب

 تب ا ب تبابى 

                                                           

 ".80اآلية " -سورة األنعام ( 1)

 ".91اآلية " -سورة األنعام ( 2)

 ".2اآلية " -سورة يونس ( 3)

 ".91، 91اآليات: "  –سورة اإلسراء ( 3)
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نله لا و نم ةلي: ةأل ص لنيله ولذا الذي ةاله ا ب تباب لن ال  اب فم تفسااااااد لذن الةل ل م وا ةاله   ا ال عىخد ب وب 

ح{ لي: م  ةنا خلا ك هم لذن الةل ل ال ل }ص{ ولذا الذي ةاله لذا القائأل  ةنا اةدل  ةل ل وفد ا وب  اد تداال  }ةحأِل صب

ِسمي  َليَ بحنَا{  لي: حاااِ لحمي فِم َخني ب الساااةنل تلاسا. وةنله  } حمَّ َذعي م   واالتااا  ةل ل وفد ا م  فاإ فم لول ال دف فائإا  حساااح

 قنل  (1) تسم فم رسلسم وحااااااةلسم  ل بنا ،عم  ىتاسم وب ص الاقابى فساااااانا   ل نا: للسم ال اةبلى لس ل با  ص ال عقاب؟

ِسمي  َليَ بحنَا{لي: متبابى ولن اااا رنا ااال لعود لقال  ل بنا وو نر  حااااااِ لحمي فِم َخني القدطبم فم ةنلاه تبااعِ وت االر: } حمَّ َذعي

 .(4)الةةس العسإ إ

ِسإحواي َتلَر لَنفحِسِسمي لَنَّسحمي َاانحناي َاافِِد َب{   نياَا َوشاَ تيسحمح اليَحاَااح الإا ئل وذلك وب تناوةال سااإ ةلل فم ةنله ت الر }َوَ دَّ

العمااألى وتلر خعاس ال اااسإ  لعقم الساااا   الملاف هلر عساانل ص صاالم ص تلاه وساالم. وَوب وعالن وب ال  وناب وهلر 

ى و إ،الل لذا الحاااإ الحاشاااإ هلر الناعى ال ناب لر  ابل لا قل تلر لذا الحةم اللااا ع  نيال الاااااطاب وب االنس والنبب

وتلر هةداعلم  ىا الدسأل ةإ رالل هلسسم تقت تلاسم آ ال ص وتنذعلم لقال  نوسم لذا لا لا قل تلر ال اسإ ووا ااا فاه 

ُح هم   إ  االنذاعى ولا ص م  ىخذ ال با    ل سم لي  اداسم هم   إ لا  نبسنا وب  فلعسمى وتقت  ىا تذاف ص م  نال ل،إاال

تلاسم ار الى و نذعلم ال نذعوا. لقإ اةعااك ع، ل ص  الناب لم   اخذلم تلر الاادِ والةفد ،عر  حدسأل هلاسم الدسألى 

أل تحك حااوط الاااسنال. وتلر الد م و ا فم اعاف تلر الد م و ا لو ته فلدتسم وب ةنا ال قأل واال عاِ فال قأل ةإ  ااا

الةنا ال فعنح وب آ ال فقإ تع لأل لرسيا امساااعقبال السا فم الةااا الباااادي .لقإ لحناط  الدساااأل والدساااامل وس ل اساااعنقاذ 

الفلدا وب الداااس واسااااااعنقاذ ال قأل وب امنحداا ى واسااااااعنقاذ البلااااااائد والحناب وب امنل اب ور أل ال ذاف ودلنناال 

  العةذ ل والةفد   إ البةغ واالنذاع. ولذن الحقاقل تلنع ع، ل ص  سذا االنساا ى 

وفاااالسب اذلك تلااانع ةا ل ال إاعِ البااااد ل وب فلدا وتقألى وتقدع هن ا و،إلا م ت لااام وب الااااةل وم تسإي هلر 

 .(1) قابى وم تلبد تلر حوط الاسنال وا لم تسانإلا ال قاإا ووا لم  ابلسا الإ ب

أل ص صح  سااااااح ُح ةالنا لب ن وب ،عر ن تر وثأل وا لوتر عح رال فم تفساااااااد اللبدي: لقنله ت الر: ) وهذا رالتحسم آ لح

وا( ُح   ا اانحنا   ةحدح  .(4)لتلم ،اث  ن ألح عسالعهح ساحلالح الذ ب لردونا صواع تنإ ص وتذافح

آخد وب رسلسم  ولن لنسم ةالنا لب ن وب ،عر نةنا ةنلاه ت االر: ) وهذا راالتسم آ ال ةاالنا لب ن وب(  باب شااااااائااال 

دا( ى  لنباال ى فن تر وثأل وا لوتر ونسااااار وتاسااااار وب ار ال ل ون ادن ) أل  د إ األ لودي ونسحم لا   تر صاااااحفاال ونااااااب

ر  سا لوالةناا ال فم )راالتسم( تدرع هلر األااا د الاذ ب ردس ذادلم. ةاال النلااإ  ب ال وادا: لن اااناك النبنلا ،قاال لةنك لو

ونك ل ألنبر لابد ونك ساااناال ى ولاثد ونك وام وةال ل ن رسأل: وص م ندحااار  ه وم نعبب ه ل إاال ى هم لا  ىتانا و،م ا ا  ىتاه  

 فنيلك ار ل ى

                                                           

 .38ص – 7ج –تفسير القرآن العظيم  –ابن كثير ( 1)

 

 .1209ص – 3ج –في ظالل القرآن  –سيد قطب ( 1)

 .10ص  –تفسير الطبري ( 2)
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اى ولةب ةال م نلااإةك ،عر  ىتانا ربد أل وال ةئةل  مبدوننا  لااإةك واألول لصاا  ل ألاب ص ت الر   وةاأل: لم  للل النبنب

ةال: ) ص لتلم ،اث  ن أل عساامته( لي   ب لن وىونا تلاه وونحع لسا واللواع: الاام والذل والسناا ى واذا اللود 

ود  وا الةبد ل فةىا الذل   لود هلر ال دل نفسه.  ) الام( وال لإع اللود )  العحد ك( ولصله وب اللش

م وتىخادى لي ساالال الذ ب لردونا تنإ ص صواع. ةال وةاأل )تنإ ص( لي وب تنإ ص ى فحذا. وةاأل: فاه تقإ 

ال: سالال الذ ب لردونا صواع وب ص. وةاأل: ال  نر سالال الذ ب لردونا صواع  ا ك تنإ ص.  الفدب

تَر ِوثيأَل َوا لحوتِ   ِوَب َ،عَّر نح ي سحألح ةال ا ب اثاد فم تفسادن: هذ رالتسم آ ل و دلاا و،نل ةاط ل }ةَالحناي لَب نا ي ِ{ َم عح  صب

نَا لِقَالنَا لَني  رح  لحنِيَل َم لي: ،عر تىتانا ال ةئةل وب ص  الدساااللى ا ا تىتم هلر الدسااألى اقنله رأل وتة: } َوةَاَل الَِّذ َب َم  َدي

اال  عحنب وا فِم لَنفحِسِسمي َوَتعَني تح بَدح عَةي َ ألح ِعَسالَعَهح{ لي: (3){(41َابِاداال}َتلَاينَا اليَ َةئَِةلح لَوي نََدس َع َّنَا لَقَِإ اساي لَمح َ،ايثح  َني ح لَتي . وةنله }صب

 .(2)لن لتلم ،اب  اع عسالعهى ووب  لل  لسا وب خلقِه

وهذا رالتسم ى وب ار ال )ةالنا لب ن وب ،عر ن تم وثأل وا حلوتم عسااااأل ص(  د إوا لنسم م   وننا ،عر  ةنننا 

رسامتسم الود بل وتندفعسم ال نابل ون ادن ى  د إ األ لوديل ونسم لا   تم صااحفاال ونااادا( لنباال. ولذا ننا تنال وب 

وال  نر هذا رالل األاا د آ ل ةالنا لذن ال قالل فىراف ص تنسم  قنله: )ص لتلم ،اث  ن أل عسااااالعه ى لي لا ص لتلم   ب 

وةإ اخعاع لا  ن أل الدساااالل فم وح إ صااافاه و،بابهى فإتنا  ساااعح  لا  ن له عسااانمال و ةنا ونحااا اال لسا ولواناال تلاساى 

طلل وا لاس وب شاىنةمى  م تنتإلم  قنله: ) سالال الذ ب لردونا َصواع( لي ذل ولنااى ولصله وب اللودى اىا الذل 

  لود ال دل نفسه. وةاأل اللواع لم الدحا  الذل ) سالال الذ ب لردونا صواع( )لشدانا( )صواع(.

ةلل فم تفسادلا: ) م  ةاو الساا  القدآنم تب طبا ل الِةبد فم نفنب لتإال عسأل ص و  نه. الةبد و قنل ساإ  

الذي   ن سم وب االسااااةس خافل لا  در نا تبا اال هلل اسااااائد ال با ى فسم  للبنا اوعااعاال ذاتااال  حفو لسم خلاااانصاااااعسم  اب 

تنا لسم فاقبلاألتباا و ةبد تلاسم لا   وننا للنبم فاسااال نا لهى وةإ  نا ت نب وا لا  ةنننا فم وقاس الد ن ال لعتبااى ولا  اااادب

ونسم العاااد عى ولا  ىودولم فانإوا ونسم اللاتل والمااانا. ووب لرأل ذلك  قنلنا ةنلعسم ال نةدا الوبال اذلك: لب ن وب 

ِوَب  ِ{ وةإ ةال النلاإ ا ب ،عر نح تم وثل اا لوتم عسااااااأل ص }َوهَِذا َرالتيسحمي آ َل  ةَالحناي لَب نا ي ألح صب سااااااح تَر ِوثيأَل َوا لحوتَِم عح َ،عَّر نح ي

ال وادا: )لن اانك النبنا ،قاال لةنك لولم  سا ونكى ألنبم لابد ونك سااناالى ولاثد ونك وامال وةال ل ن رسأل: وص م ندحاام  سا 

ا اتعا ن األاا د وب الملااااانصاااااال  اب األتباا وم نعب ه ل إاالى هم لا  ىتانا و،م ا ا  ىتاه. وواحااااا  لا الةبد النفسااااام وو

وو سد لذن الملانصاال األول ولن األود ونسم واللاتل وب األتباا. واحا  لا لذا وب لساباف تي اب الةفد فم نفنسااسمى 

 .(4)ووةنفسم وب الدسأل والإش ب ونةو ال إال

 حدال تبإ وب ال باإ و علأل فاه ال ع األتلر ها الدسالل لود لائأل خلاد ى لود اننم تعلأل فاه االعا ا األعلال األ إ ل 

  الم االنساا ال حإو . وتعلأل فاه الس ال  األع ى والإناا  ارخداى و ع ثأل فاه الح  الةلم فم ةلل الباد وواةع النابى 

                                                           

 ".21اآلية " -سورة الفرقان ( 3)

 .372ص – 3ج –تفسير القرآن العظيم  –ابن كثير ( 1)

 .1202ص - 3ج  –في ظالل القرآن  –سيد قطب ( 1)
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لةب ووفم ،دال العاع ص ى وتعند  فاه اانننل  اد ل وب ،لد ذاتسا لعملت هلل ااوللى م خلن  النال وال  أل و،إنى 

اذلك خلن  ال حأل الذي.. لذا األود الملاد فذال الدسنل صلم ص تلاه وسلم تلب  ونصنلل  سذا الح  وولإعن 

صلل وباشدا ااولل. ولم م تعلأل لذن الللل هم لا تةنا وب نا،ال تنلدلا الذاتم صالحل للعلقم ال باشد الةاوأل  ة 

 تنائ  وم سإو .

سااالل لو  للبنا لا   تنا وثأل وا لوتم الدساانل لم لومال وب طبا ل م تلاال  لساااساااال والذ ب  علل نا هلر وقاس الد 

لسذا األود. فسم  عمذوا وب ذواتسم وحنعاال للنرن  الةننم. والدسااأل وب طبا ل لخديى طبا ل وب  علقر الدسااالل وسااعساال اال 

ب و سال لساا نفسااااااهى و بنم فاساا ذاته و  تالا وب  اد تللع وم اعتقاف }َوَوا اح  َ لال وش ن لَا  حليقَر هلاك اليِةعَافح هِمَّ َع،ي رح نَك تَدي

عَّ شَك{  م لم   إ ذلك رسبال م  إعانا خلنعا لذا األود السائألى وم   ل نا لا ص و،إن لن الذي  قإع   ل ه تلر اخعااع 

 . (1)الدرأل اللال 

إ لسمى   قنل: وهذا رالتسم تةول و لاأل تلر صحل الادا  و قنل ا ب تلال فم تفسادن: لذن ار ل ذس للةفاع وتنتا

لَمح  ح لَتي تاااااااللنا وتسااااااحبنا وةالنا: هن ا  فل  لنا البحدى هن ا  حم لنا ال نتر ونحن ذلك فد  ص تي ورأل تلاسم  قنله: }صب

الَعَهح{ى لي فا ب اصالفان وانعمبه م فا ب افد ور أل  عاالط تلر ص. ةال ال َ ألح ِعساَ ال ةال   اسم: األ  َ،ايثح  َني رب لغ فم يب

تلاإ   الدساأل لم  ةنننا ةبأل ال ب ث ولاتاب فم ةنوسم.  م تنتإ ت الر  ىا ل مل ال ندواب األاا د فم الإناا سالابسم 

 . (4)تنإ ص صواع وذلل

 قأل ووب تفساااااد لذن ار ال ننإ لا لساااالنف ال نل  فم ساااانعا األن اس اتمذ لشااااةال تإا وسااااعمإواال البدلاا وال 

والحنال ى و عااااااا  لنا لا لذن الساااااانعا ا،عنل تلر ال إ إ وب ار ال العم تحإ ك تب ال قاإا  ىساااااالنف ونلقم ى ولذا 

األسالنف وب لساالال القدآا الةد م فم االةناا لعلاحا  ال قاإا ولم القااال الةبدس فم الإ ب و ثلل فم القاتإا األسااسال 

 فم االسةس )األلنلال والد ن ال(.

إ لا القدآا الةد م ظأل  حاصاد النا،إ ب  ن،إانال ص وال لحإ ب  دساالعه صلم ص تلاه وسلم ى وسع اناال ا ا نن

  ةأل األسالال ،عر  حبلأل ،ننسم النالال وتباب ،قاقل تن،اإ ص ت الر. 

با ته وب  وتوتعسااع  ائدا الملاف لعااا أل النبب  االحااافل هلر االنسل تىااإاال لااا نلال الدسااالل لعنرل تن،اإ ص

ةبأل األ ال ملنةالل وألاب النبب  حاساااااابنا اوادلم وب ال ملنةال ى فة  إ وب تبلاوسم لدسااااااالل العن،اإ. ورال تقإ م النبب 

تلر االنس تىااإاال تلر لا األود  ااا لسمل وألاب افاع النبب لسم  وع فم هحااةل ال با  وهخدارسم وب  ائدا العن،اإ وتبا ا 

 .(1)ص

 

                                                           

 .1202ص – 3ج –القرآن  في ظالل –سيد قطب ( 1)

 .440ص –المحرر الوجيز  –ابن عطية ( 2)

 الباحثة ( 1)
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 الثانمال بحث 

 لسلـنف العد ال 

 المطلب األول: مفهوم الترغيب:

ال ال تد اال وع  الع باد تنساا فم ال لااااااا ع اللون ل  ىلفاظ وعننتل تلر سااااااباأل العقاعف والعدا ا وللم لذن 

 األلفاظ لم:

الد بال ى ع ال ى الدا ال ى الد باال ى الد ااف . والد ال  االعحد اك  ع اإس  نفسااااااه  قال ع ل فاه: لي ل،ل 

 .(1)ه  ه وتنره شنةه هلر طلبه،لنل

وةنلاه  ظسدل ) الد بل( اثدا الساااااا ال ةلل ال فل وو نر ظسنع ) الد بل( الحد  تلر الن ع وع ونع الح  ى 

 .(4)ع ل  د ل ع باا هذا ،د  تلر الامل وط ع فاه

واذا سااىله وع ل فةاب تلر الااامل هذا ط ع فاه وع ل هلاه لي ا عسأل وتااادا ول ااااال  قال ع ل هلاه فم اذا 

. والعد ال اصاااااالة،اال ،اث لناِ فد   اب )الد بل( و )الدرال( (3)ه اان ى وع ال تب الااااااامل تدااه وع  اإاال وعلإ فاه

فالدرال ط عى والد ل طلل لم   دا الدرالى فإنه هذا عرا الامل طلبهى والد بل وب الدرال االسدوف وب المناى ف ب 

دف ونهى وال قلاان  لا الدارم طاللى والمائو لاعفى فإا الد بل ل ااااال عرا شااائاال طلبه وع ل فاه ووب خاا شااائاال ل

طلل و ابى ولن تلر الاااااااك وب ،لاااااانله فإا ال  وب  د ل فم الننبل ولاس راعواال  إخنلساى فالفد  اللااااااحا  ها ) 

 .(2)الدرال( طللى و)الد بل( طلل

نيسَ  لوا ةنله ت الر: ر َع انَا لَا  حبيِإلَنَا َخايداال وش    نر لا  نره ال  وب ةلبه هلر  (4){34ا هِنَّا هِلَر َع شنَا َعاِ بحنَا}} َتسااااَ

 ع هى وم  د ل هم هلسه فم شمل وب الد ائل العم وعال اسبه و،قنةه الادتال.

والعد ال اصاااالة،اال: وتإ  لاااااا،به تحبل وه دال   لااااالحل لو لذا لو وع ل تارلل و اإا ،دا خاللااااال وب 

 .(4)   أل صال  لو اموعناا تب لذا حاعاى لو ت أل سائ ا عوال ودحاا ص ت الرالانائلى وقا أل القااس 

 

                                                           

 .1/213دار صادر بيروت / –لسان العرب  -أبو الفضل محمد بن مكرم ( 1)

/ص 1بيروت /ب/ط/ت/ –دار المعرفة للطباعة والنشر  –المفردات في بريب القرآن  –أبو القاسـم بن محمد المعرو  بالرابب األصـطفاني  ( 2)
198. 

 .1/314بيروت لبنان /ب/ط/ب/ت/ –دار التراث العربي  –المعجم الوسيط  -إبراهيم مصطفي ( 3)

ياك نستعين –ابن القيم الجوزية ( 1)  م(1983-هـ1393)2/ دار الكتاب العربي/بيروت/لبنان/ط1/1/4 -مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وا 

 ".32اآلية: " –سورة القلم ( 1)

 /ب/ت.214ص -دار الفكر المعاصر /بيروت –أصول التربية اإلسالمية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع  –عبد الرحمن النحالوي ( 4)
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 المطلب الثاني: الترغيب في الجنّة:

وةاإ راالل ار ال فم ساااااانعا األن اس لعحدِ النرإاا البااااااادي وتماطل ال قنل لع د و ،قاقل تن،اإ ص رأل 

فم الإناا وارخدا  امتعقا  السااااانيى ولن تن،اإ ص ت الر  وتةل ولعحث ال با  تلر طلل الثناف األت مى ولن السااااا ا ا

ةَِس ِتنَإ َع شِسمي َولحَن َولِااسحمي   َِ ا َاانحناي واال  اا  ه  وا ساااااانانى ولا   دا ذلك لن  خنل الننبلى ا ا ةال ت الر:}لَسحمي َ اعح السااااااَّ

َ لحنا  .  ( َ ي

لن ا ار ال لقنس  ذادوا(. ةنله ت الر: )لسم  اعح الساالم تنإ ع سم ةنله ت الر: ) ولذا صااداط ع ك وسااعقا اال ةإ فلااب

 ولن ولاسم   ا ااننا    لنا(.

ةنله ت الر: )لسم(ى لي لل عذاد ب )  اع السااااااةس( لي الننبل ى فالننبل  اع ص ا ا  قال: الة بل  اك ص. و ننع لا 

و نر ) تنإ ع سم(ى لي وااااا ننل لسم تنإن  نصاااالسم هلسسا  ةنا ال  نر  اع السااااةول ى لي العم  ساااالم فاسا وب ارفال. و

  فاله. )ولن ولاسم( لي ناصدلم ووح انسم.

ةَِس ِتنَإ َع شِسمي { لي  نس القااول. وهن ا وصااااو ص الننبل لالنا    قنل ا ب اثاد فم تفساااااد لذن ار ل }لَسحمي َ اعح السااااَّ

عقامى ال عقلم ل د األنبباال وطدائقسمى فةل ا سل نا وب آفال امتنرال  إاع الساةس لساةوعسم فا ا سالةنن وب اللداط ال س

لفاااانا هلر  اع الساااةسى )ولن ولاسم( لي والساااةس لن صى ولاسم لي ،اف سم وناصااادلم وو  إلم   ا ااننا    لنا( لي: 

 . (1)ريال تلر لت السم اللالحل تنملم ول ا سم الننبلى  ا نه وادوه

م تفسااااااادلا ل ااااااااال: )والذ ب  عذادواى لسم  اع السااااااةس تنإ ع سمى  اع الل ىنانل واألواا و قنل ساااااااإ ةلل ف 

واااا ننل تنإ ع سم م تاااااعى ولن ولاسم وناصااادلم و اتاسم واافلسمى ذلك   ا ااننا    لنا فاه النيال تلر النناح فم 

ثأل صااااااداط ص ال سااااااعقام فم الحاا ال ام عةل وودا لخدي تناإناا لوااس ،قاقال حاااااام ال وب ،قاائ  لذن ال قاإا ،اث  ع 

 .(4)والاد  ل. ووب وعائسا  ع ثأل اال  اا وال قاإا. هن ا طبا ل لذا الإ ب ا ا  قدعلا عف ال ال اب

ووب هاداس ص ساابحانه وت الر لإلنساااا لا   ث فاه عوح اال  اا ا ا ةال ت الر   )لووب ااا واعاال فى،اانان ... (ى لي لو َوب 

واك القلل وو نعاال فم ظل ل النسألى فسإ نان لدشااإنى ووفقنان لإل  ااى ور لنا ةلبه ،ااال   إ ونته وااادةاال وسااعناداال ااا اافداال 

  إ ظل عه ى فن أل الةافد منلااادافه تب طاتعه ورسله    دفعه وتن،اإن وشااادائع   نه ى تدِ األخذ  نلاااابه وب عحاااان 

ك الذي م  نفع نفسااهى و   أل فم خةصااسا وب ساامط ص ت الر وتقا ه له  وال  أل   ا     ه هلر نناته وساا ا ته   نيلل ال ا

فى لاد الح    إ ت ان تنهى وتدفه   إ رسله  هى واتب ه   إ هتداحاه تنه و،لاأل له ننع وحاال  سعامل  ه ى فا ام 

 .(3) ننعن  اب الناب ولم  سدا ال ةس

 

                                                           

 .378ص – 3ج –تفسير القرآن العظيم  –ابن كثير ( 1)

 .201 – 3ج –في ظالل القرآن  –(  سيد قطب 2) 

 .1/121جامع البيان الطبري/  ( 3)
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 المطلب الثالث: الترهيب والترغيب معاً:

دآا ال ع اي  الااا نلال واال ناع ارع اا لحساالن اب فم آ ل وا،إاى ،اث ارع ع العد ال والعدلال ووب لساالنف الق

ا َووااَ  ِه َوَوبي َتِ َم فََ لَايسااَ َد فَلِنَفيساااااااِ مي فََ بي لَ يلااااااَ آئِدح ِوب عَّ شةح الاحم  َلاااااااَ إي رااَ اي َتلَايةحم ا ااا فم ةنلااه تباااعِ وت ااالر: } ةااَ ا لَنااَ

{  .(2){(152 َِحفِاوَل

مي  ه تباعِ وت الر:وةنل مي فِم َوا آتَااح اَل َ َعَرالَل لشاَبيلحَناح َ   َ ي مي فَني ةح ااااَ ِ  َوَعفََع  َ ي مي َخةَئَِو األَعي } َولحَن الَِّذي َرَ لَةح

ِ،ام }  .(4){(144هِاَّ َع ََّك َسِد عح اليِ قَاِف َوهِنَّهح لََوفحنع  عَّ

اذ نِ  ا وح إى فمالفنام وب ال ااااادااب وهلر لن  ووب شااااا سسم  قنل ا ب اثاد فم تفسااااادلا  قنل ت الر: فإا 

هح تَ  َ لَل { ولذا تد ال لسم فم ا عوال ع، ل ص الناساا لى وهتباا عساانله }َومَ  حَد ا  َىيسااح َ لَل َواسااِ مي ذحو َع،ي ِس ِب اليقَني فقأل: } عَّ اةح

ِدِواَب{ى تدلال لسم وب ومالفعسم الدسااانل خاتم النباابى و ني اثاداال وا  قدا ص ت الر  اب العد ال والعدلال فم القدآال الي ح

اَل َ َعَرالَل لش  َ   َ ي مي فَني ةح اااااَ ِ  َوَعفََع  َ ي مي َخةَئَِو األَعي مي فِم َوا ا ا ةال ت الر فم آخد لذن الساااانعا } َولحَن الَِّذي َرَ لَةح اَبيلحَناح

ِد عح اليِ قَاِف َوهِنَّهح  مي هِاَّ َع ََّك سااَ } آتَااح ِ،ام  نَِل َوةَإي َخلَكي ِوب ةَبيلِِسمح (4)( {144لََوفحنع  عَّ اشئَِل ةَبيأَل اليَحسااَ ِنلحننََك  ِالسااَّ عَ ي . وةال: } َو َسااي

ِإ إح اليِ قَاِف} فَِداَل لشلنَّاِب َتلَر ظحليِ ِسمي َوهِاَّ َع ََّك لَاااَ بشئي ِتبَاِ ي لَنشم لَنَا اليَوفحنعح } نَ  . وةال ت الر:(7){(4اليَ ثحةَلح َوهِاَّ َع ََّك لَذحو َووي

{ ِ،امح ِل َم  . وةال ت الر:(8){(45{ َولَاَّ َتَذا ِم لحَن اليَ َذافح األَلِاَم}29الدَّ ِإ ِإ اليِ قَاِف ِذي اللَّني ِف شااااَ } َ افِِد الذَّنِل َوةَا أِِل العَّني

{ ادح ِإ إ  َّ هِنَّهح لحَن  حبيِإيح َو حِ اإح َّ َولحَن اليَوفحنعح اليَن حو ح{(. وةال ت الر: }هِ (9){(3هِلَهَ هِمَّ لحَن هِلَايِه اليَ لاااااِ . (51)اَّ  َليَر َع شَك لَااااااَ

 وار ال فم لذا اثادا.

)ولن الذي ر لةم خةئو األع ( خةئوى ر ع خلافل: لي ر لةم خلفال األوم ال احاااااال والقدوا الساااااالفلى لو 

 الننا االنسانم خلفال ص فم لعحهى ) وعفع   اةم فن    ا  عرال(. ال دا  لنه  ملو   اسم   اا لو لا لذا

فم المل  والدع  والقنا والفاااأل وال لمى ) لابلنام فا ا آتاام( لي لامعبدام فا ا آتاام وب تلك األونعل لو لابعلم 

فسم فقال:)لا ع ك ساااااد ع ال قا ااا فم  ف( فإنهى وها  ااااااةم  ب ا اقنله ت الر: ) ور لنا   ااااااةم لب ا فعنه(  م خنب

ارخدا  ىفةأل  آل ةد ل ا اى ةال ت الر: ) ووا لود الساتل ام ال   البلد لو لن لةدف (ى  م ع ل وب  سعح  العد ال 

 وب ال سل اب فقال ) وهنه لوفنع ع،ام  لي اثاد الوفداا والد، ل(ى 

                                                           

 ".101اآلية:  " –سورة األنعام  ( 1)

 ".141اآلية:  " –سورة األنعام  ( 1)

 ".141اآلية:  " –سورة األنعام ( 4)

 ".4اآلية:  " -سورة الرعد ( 7)

 ".10، 19اآليات: " -سورة الحجر( 8)

 ".3اآلية: "  -سورة بافر ( 9)

 ".11، 13، 12اآليات: " –سورة البروج ( 10)
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فم ةنله: ) وم تيع واععا(ى ةال م   اخذ ل،إ  ولخدل تبإ  ب ، اإ وا ب رد د وا ب ال نذع وا ب ل م ،اتم تب ا ب تباب

 ذنل  ادنى ولخدل ا ب ل م ،اتمى ول ن الااااااااص تب السااااااد حل فم ةنله: ) ولن الذي ر لةم خةئو األع (ى ةال لللك 

 القدوا األولرى فاسعملفنا فاسا   إلم ) وعفع   اةم فن    ا  عرال( ةال فم الدع .

ِ  { لي: ت  دوا األع  راةال   إ راألى وةدناال   إ  قنل ا ب اثاد ) قنل ت الر }َولح   مي َخةَئَِو األَعي َن الَِّذي َرَ لَةح

لحفحن ِ   َمي َعي َةئَِةلال فِم األي واقنله  (1)َا{ةداى وخلفاال   إ سالو. ةال ا ب ع إ و ادنى ا ا ةال ت الر: }َولَني نََاال لََنَ لينَا ِونةحم وَّ

لَفَا مي خح َ لحةح ِ {ت الر: }َو َني َعي  . (4)ل األي

ِ  {ى   مي َخةَئَِو األَعي و قنل الساانطم: ) ولخدل ا ب ل م ،اتم ول ن الاااص تب السإي فم ةنله }َولحَن الَِّذي َرَ لَةح

اَل َ َعَرالَل{ ةال فم الدع  ولخدل ا ب ل م ،اتم تب  َ   َ ي مي فَني ةح اااَ ةال: لللك القدوا واساعملفنا فاسا وب   إلم }َوَعفََع  َ ي

ب ع إ فم ةنله: ) ر لةم خةئو األع  ةال  سااااااعملو فم األع  ةنواال   إ ةنسى وةنواال   إ ةنس. ولخدل ا ب ل م ،اتم ا 

مي فِم وَ  اَل َ َعَرالَل{    نم فم الفاااأل والونم }لشاَبيلحَناح َ   َ ي مي فَني ةح اااَ مي  اول ن الااااص تب وقاتأل فم ةنله ت الر }َوَعفََع  َ ي آتَااح

  (3)م فا ا لتلاامل لابلنا الونم والفقادى والاد و والنحاعى والحد وال بإ({ى  قنل لابعلاة

 قنل القدطبم فم ةنله ت الر: }هِاَّ َع ََّك َسِد عح اليِ قَاِف {ل ب تلانى و)لنه لوفنع ع،ام( ل ب لطاته. وةال سد ع  

ةد لى فسن ساااد ع تلر لذا ا ا ةال ت الر ال قافى وع وصااافه سااابحانه  ال سا ى ووع لا تقاف ص فم ارخدال ألاب األ آل 

{ و ةنا ل اااااال ساااد ع ال قاف ل ب اساااعحقه فم  اع الإنااى فاة ِد لَوي لحَن لَةيَدفح ِ  اليبَلاااَ اَتِل هِمَّ َالَ ي دح الساااَّ داال نا تحذ :}َوَوا لَوي

 ل ناةع الملائل تلر لذن النسل.

اليِ قَاِف { ةال وها ااا فم ارخدا فةأل آل ةد ل.  م ع ل َوب  و قنل الااناانم :  م خنفسم فقال}هِاَّ َع ََّك َسِد عح   

 ساعح  العد ال وب ال سل ابى فقال: ) ولنه لوفنع ع،ام( لي: اثاد الوفداا والد، ل ولخدل ا ب ،اتم تب ا ب تباب فم 

ِد عح اليِ قَاِف{  .  قنل ا ب تلال: فم ةنله: }هِاَّ (2)ةنلاه) متيع واععا وعع لخدس(ى ةاال م   اخاذ ل،إ  ذنل  ادن َع ََّك سااااااَ

وسااادتل تقا ه فم الإناا ولوا ل قاف ارخدا و،ساااب لا  نصاااو تقاف ارخدا  الساااد ع ل ا ااا وعحققاال واااا نا ارتااا 

والنةنا. فةأل آتم  حةم تلاه  القدف و نصااااااو  ه.) ولنه لوفنع ع،ام( تدرال ل ب لذنل ولعا  العن ل. ولذا فم اعاف ص 

 .  (4)اثاد اةعداا النتاإ  النتإ وللفاال وب ص سبحانه وت الر   با نتباعِ وت الر 

                                                           

 ".40اآلية: " –سورة الزخر  ( 1)

 .129ص – 3ج –تفسير القرآن العظيم  –ابن كثير ( 2)

      –م 1983هـ ، 1103 1ط –بيروت  –دار الفكر  –الدر المنثور في التفسير بالمأثور  –عبد الرحمن جالل الدين السيوطي ( 3)
 .111ص – 3ج     

 .81ص – 1ج –جامع البيان  –الطبري ( 1)

 .121ص – 1ج –المحرر الوجيز  – ابن عطية( 1)
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 قنل اللبدي ل اا فم تفسادلا:  قنل ت الر ذادن ص الذي ر أل ل مل الةفدا  ه له النبب شداال وخدةنا له  ناب 

لذن ار ل  عا  لنا لا وب و نال  واد تلم  إ ع الس اوال واألع    نر وبعإتسا ووحإ سا وونرإلا   إ لا لم تةب. ووب 

 صفال ص تباعِ وت الر العنين تب اللا،بل والنلإ.

 قنل اللبدي:  قنل رأل  نالن لنباه وح إ صاااالر ص تلاه وساااالم ها ع ك  ا وح إ لسااااد ع ال قاف ل ب لساااامله 

اوه تنلااال وه  اعاال تنه وع هن  اعتةا ه و اصاه وخةفه لودن فا ا لودن  ه ونسانى ول ب ا علر ونه فا ا ونحه وب فاله وطنله 

تلاه وت ةانه ه ان فم األع  ا ا ف أل  القدوا السا قل ولنه لوفنع لسائد ذننف وب ا علر ونه هةبامال هلاه  اللاتل تنإ ا عةئه 

 ه ان  الن  ل واخعباعن ه ان  ىودن ونساه ف  م تلاه فاسا وتاعِ فااااااااحعه  سا فم ونةو الحساااااااف ع،ام  عداه تقن عه تلر

 (4)سالو ذنن ه العم سلفك  انه و انه هذا تاف ولناف هلاه ةبأل لقائه وولادن هلاه

{  تدلال وتد ال لا ،سااااااا ه   ِ،ام  ِد عح اليِ قَاِف َوهِنَّهح لََوفحنع  عَّ و قنل ا ب اثاد اذلك فم ةنله ت الر }هِاَّ َع ََّك سااااااَ

امن واتبع عسااله فا ا رالوا  ه وب خاد وطلل. وةال وتقا ه سااد ع ل ب تلااان وخالو عسااله ) وهنه لوفنع ع،ام( ول ب و

عوان ل ن ،اتم واثاداال وا  قدا ت الر فم القدآا  اب لاتاك اللفعابى  ا ا ةال  -وح إ ا ب اساح :  د،م ال با  تلم وا فاسم

ِ،امح} نَِل َوةَإي . وةنله ت الر(2) {(29ت الر وةنله ت الر: } نَبشئي ِتبَاِ ي لَنشم لَنَا اليَوفحنعح الدَّ اشئَِل ةَبيأَل اليَحسااَ ِنلحننََك  ِالسااَّ عَ ي : } َو َسااي

ِإ إح الي  اِب َتلَر ظحليِ ِسمي َوهِاَّ َع ََّك لَاااااااَ فَِداَل لشلناَّ َك لَاذحو َووي .  و اد ذلك وب ار ال (1){(4ِ قَاِف}َخلَاكي ِوب ةَبيلِِسمح اليَ ثحةَلح َوهِاَّ َع اَّ

فعاعا  إتنا تبا ن هلاه  الد بل وصااااافل للعد ال فا ا لإ سمى وتاعا  إتنن هلاه  الدلبل ال ااااااع لل تلر العد ال والعدلال 

 وذاد الناع ولنةالسا وتذا سا والقااول وللنالساى وتاعا  سذا. 

ولذا لاننع األ  حساااه. ر لنا ص و ب لطاته فا ا لودى وتدِ وا تنه نسم وعردى وصاااإةه فا ا لخبدى لنه ةد ل 

رنا  اد م ولااف. وةاإ ةاال االوااس ل، إ ،إ نا علاد تب ال ةل تب ا اه تب ل م لد دا تب النبم  وناال ساااااا اع الاإتاال

صلم ص تلاه وسلم ةال: )لن   لم ال  وب وا تنإ ص وب ال قن ل وا ط ع  الننبل ل،إ ولن   لم الةافد وا تنإ ص وب الد، ل 

. وتنه ل ااال (4)،إا  اب خلقه  عدا، نا  سا وتنإ ص تسا ل وتسا نا(وا ةنط وب الننبل ل،إى خل  ص وائل ع، ل فنحاع وا

ةال عسانل ص صالم ص تلاه وسلم: ) ل ا خل  ص المل  اعل فم اعاف فسن تنإن فن  ال دن: ها ع، عم تولل  ابم( 

س ل وتس اب ريلاال ولنيل وتنه ل اااال ةال: سا  ك عسانل ص صالم ص تلاه وسالم: )ر أل ص الد، ل وائل فىوساك تنإن ت

فم األع  ريلاال وا،اإاال ف ب ذلاك النيل تعدا،م المةئ  ،عر تدفع الإا ل ،افدلا تب ولإلا خاااااااال لا تلااااااابه(. عوان 

 .(3)وسلم

و قنل ساإ ةلل فم تفساد ار ل: ) فقأل ع ةم ذو ع، ل واس ل  نا و  ب ااا و ونا" وب تبا ن و وادلم وب خلقه  

 5وت الر تسع ال حسب وال سمل ولن م   نأل تلم وب اسعح  ال قاف ،ل ا" ونه وع، لفد، عه سبحانه 

                                                           

 ".19اآلية: " -سورة الحجر( 4)

 

 ".4اآلية: " -سورة الرعد ( 1)

 .48ص  –( 2712حديث رقم ) –باب خلق اهلل مائة رحمة  -صحيح مسلم بشرح اإلمام النووي ( 2)

 .129ص – 3ج –تفسير القرآن العظيم  –ابن كثير ( 3)
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فاا   اااسم ةإ  عنف هلر صى ولةب  ىسااه شااإ إ م  د ن تب ال ندواب هم ،ل هى ووا ةإعن وب هوسالسم هلر لرأل ودساانسى  

الذي خل  ةلنف الباااااااد  ماطبسا لذا وذاِ  ولذا القنل فاه وب األط اا فم الد، ل  قإع وا فاه وب االعلاف  البىبى وص

ل لسا تسعي وتعلقر وتسااعنال. وتنإوا  لااأل الساااا  هل لذا الحإ وب تاااا  المنا  تلاسم وسااإ الذعائع فم ورنلسم  ناره 

وسد سم األخاد الذ ب   النا تلاه  ااااااداسم وحاااااةل تلااااانعاتسم لنسم  قنلنا لنسم ونبدوا م ومبدوا فا ا اتعنقنا وب 

 .(2)ل. فلن ااا هله م  د إ ونسم الادِ والاةل ل ن سم ونه  قإعته العم م   نيلا شملشدِ وحة

)والذ ب آوننا ولم  لبساااااانا ه  انسم   لم( لي لم  مللنا ه  انسم  ااااااادِ  )لولئك لسم األوب ولم وسعإوا( لي لسم 

 األوب وب ال ذاف ولم تلر لإا ل وعشا .

ا لصاحاف النبم صالر ص تلاه وسالم فقال لسم لاسك ا ا ت ننا وهن ا لن عوي لا لذن ار ل ل ا نيلك لشاف  ونس

ا ا ةال لق اا م نه: ) ا  نم م تااادِ  اهلل ها الااادِ ل لم ت ام( ى لةذا اال  اا ولااإع األوااى و ةنا ال  وب آوناال تلر 

خل  األع  ِوسا اال ووتإ تبا ن ععةهى لا  فنلى فإا األععا   فم حااااا اا ص الذي م  ملو وتإن و اااااااع تبإن ى وةإ 

إ ولةسم تلاه. عن ولاب   ةفالل األععا  ى وتإاال ادب

ا ا ها ال  أل اللااااال  م  إ له وب ةاتإا لصاااااله  دتةي تلاساى لم ولم ةاتإا اال  اا  اهلل ى ولم ال حنع الذي 

عاال تثاال و ا ل ى فعن أل الماد لصاااااةال  ا تااااااإب هلاه المانط ر ا اال وهم فسم لنةال  فال قاإا لم العم تن أل لل  أل اللاااااال   ا

 ساااعنإ هلر لصاااأل ابادى وم   األ وع الااااسنال واأللنال ،اث ت األى ولا ال  أل اللاااال  وع اال  اا ريالن ،ااا طابه فم 

 لذن األع .

نا  ووب تفساااد ار ال ننإ لا لساالنف العد ال رال فم ساانعا األن اس لاقن  ال با  هلر تبا ا ص ت الر ،عر م  ق

فم فساا  ال قاإا فااالناى وةإ طدح لسم  وسىلل السةول وال افالى ولم رنل السةسى وحفياال ه الم وب خةل اسم الننبل  ىنسم 

ساااااااساااااال نا وب و ةل  نس القاااول  إخنلسم الننبل ى  م لنه ت الر ع بسم وب خةل تبااب طد   الننبل الذي  لاااااادلم  ه 

ى واذلك ،ذعلم وب ووبل تإس ذلك ولا وس ل الدسااااأل  (4)سااااىلل العن،اإ وتبا ا ص اللد  ال عناصااااأل فم لذن الساااانعا ل 

تنعسم تنإ لذا الحإ. و نع ع فم ار ل النا،إا وب لذن السااانعا لسااالنف العد ال والعدلال و االى لعىااإ ةدف ال ساااافل  اب 

 العن،اإ والادِى والننبل والناعى 

عااااان وذلك   إ لا   ث ص الدساااأل ولنيل ار الى ولم  ب  هم والد، ل الناسااا لى والبىب الااااإ إ األ ،سااال وق

 اسعنا ل ال با  لو هتداحسمل لاةنا   إ ذلك الثناف وال قاف.

 

 

                                                           

 .1224ص – 3ج –في ظالل القرآن  –سيد قطب ( 1)
 الباحثة.  (1)
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 ال بحث الثالث

 لسلـنف العدلال 

 المطلب األول: الترهيب من االنحراف العقدي.

ب  ل  وش ِه آ ااَ َل َتلَاااي مَ نحيش الحناي لَني ثََدلحمي مَ ةااال ت ااالر: } َوةااَ لال َولَـااااااااااااِةبَّ لَاي لَل آ ااَ اِ ع  َتلَر لَا  حنَيش َ ةااَ ألي هِاَّ صب ِه ةااح عَّ ااش

نَا} لَ ح  .(1){(37 َ ي

ىي  َني َ  لِليهح َوَوب  َااااااَ ح  حااااااي م  فِم ال الحَ اِل َوب  ااااااى صب ُم َو حةي َداطَل ةال ت الر: } َوالَِّذ َب َاذَّ حناي  ِآ َاتِنَا صاااااح ليهح َتلَر صاااااِ

}وا  عَقِامَل  .(4){(39سي

ِ َعفش اليَ الَِ اَب} إح هلِلب ناي َواليَح ي ِس الَِّذ َب ظَلَ ح مي 24ةال ت الر: } فَقحِلَع َ ا ِدح اليقَني مي َولَ يَلاَعاح َ ةح ح َس ي { ةحألي لََعلَ يعحمي هِاي لََخَذ صب

ِ  َىيتِاةحم  ِهِ  بي هِلَـه  َ ايدح صب ِإفحنَا} َوَخعََم َتلَر ةحلحن ِةحم وَّ اح ار َاِل  حمَّ لحمي  َلي ِ 24ان حدي َاايَو نحَلدش مي َتَذافح صب مي هِاي لَتَااح { ةحألي لََعلَ يعَةح

نَا} سح ال َّالِ ح عَلال لَوي َرسيَداال لأَلي  حسيلَكح هِمَّ اليقَني نِذِع َب فََ بي آوَ 27 َوي ِد َب َووح بَااااش لِاَب هِمَّ وح ساااَ دي ألح الي ح ساااِ ا  { َوَوا نحدي لََ  فَةَ َخني َب َولَصاااي

َينحنَا}  .(3){(28َتلَايِسمي َومَ لحمي  َحي

ل  وَ  مي ِ،َم هِلَمَّ َولَمي  حنَح هِلَايِه شاااَ ِ َاِذ اال لَوي ةَاَل لحوي ِب افيعََدس َتلَر صب ىحنِيلح ِوثيأَل َوا ةال ت الر: } َوَوبي لَظيلَمح ِو َّ َوب ةَاَل سااااَ

ح َولَني تََدس هِ  َا لَنَيَل صب َيوي َس تحني مح الياَني ةح ناي لَنفحسااَ ِدرح لحناي لَ يِإ ِسمي لَخي ِل َواليَ آلئَِةلح  َاسااِ نَا فِم َ َ َداِل اليَ ني ا َتَذاَف اليسحنِا  ِ َ ِذ ال َّالِ ح

وَا} بِدح عَةي نعحمي َتبي آ َاتِِه تَسي ِ َ ايَد اليَح ش َواح نعحمي تَقحنلحنَا َتلَر صب  .(2){(93اح

لَمح َ،ايثح  َني  ةاال ت االر: ح لَتي ِ صب ألح صب سااااااح تَر ِوثيأَل َوا لحوتَِم عح ِوَب َ،عَّر نح ي التيسحمي آ َال  ةَاالحناي لَب نا ي الَعَهح } َوهَِذا راَ َ ألح ِعسااااااَ

وَا} ةحدح ِ َوَتَذاف  َشِإ إ   َِ ا َاانحناي  َ ي ناي َصَواع  ِتنَإ صب َدوح  .(4){(142َساحِلالح الَِّذ َب لَري

ِسبحنَا}ةال ت ااال  َِ ا َاانحناي  َةي َا ال َّالِِ اَب  َ ي  .(4){(149 الر: } َوَاَذلَِك نحَنلشم  َ ي

سيلَِك اليقحَدس  ِ حليمَل َولَليلحسَا َ افِلحنَا}  .(7){(131ةال ت الر: } َذلَِك لَا لَّمي  َةحب عَّ اَك وح

مي ذحو  َِ فَقحأل عَّ اةح ِدِواَب}ةال ت الر: } فَإِا َاذَّ حن ني ِس الي ح هح َتِب اليقَني َ لَل َواِسَ لَل َومَ  حَد ا  َىيسح  .(8){(127َع،ي

                                                           

 "..37اآلية: " –سورة األنعام ( 1)

 ".39اآلية: " –سورة األنعام ( 2)

 ".18-11اآليات: " –سورة األنعام ( 3)

 ".93اآلية: " –سورة األنعام ( 1)

 ".121اآلية: " –سورة األنعام ( 1)

 ".129اآلية: " –سورة األنعام ( 4)

 ".131سورة األنعام: اآلية "( 7)

 ".117اآلية: " –سورة األنعام ( 8)
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ى لو  الحدواا وب  رال لفو العدلال فم   ا ساانع القدآا   ثا ل العسإ إ والنتاإ والعمن و وب تذا ه تيب ورألب

حانه وت الرى و ساااالك طد   الاااااةل خادي الإناا وارخداى لو  ال ذاف فم الإناا وارخدا ل ب   د  تب  اتر ص سااااب

آِا َوب  ََمااح  ،اث  د س  ه هلر رسنم وسااااانل ال ذاف ةال ت الر: دي  ِاليقحدي لَمح  َِ ا  َقحنلحنَا َوَوا لَنَك َتلَايِسم  َِنبَّاعَل فََذاش بح لَتي } نَحي

 .(9){(24َوِتاِإ}

تذاف ص لو لتعةم الساااتل( وب تإتنا وب  وفم ةنل اليومااادي فم تفساااد ار ل )لعا عةم( لخبدونمى ) ها لتاام

 وا صى ) أل ه ان تإتنا(  أل تملننه  الإتال  وا ارلسلى )فاةاو وا تإتنا هلاه( لي وا تإتننه هلر اافه )ها شال( ها 

لانةم ذلعا  لا  عفااأل تلاةم ولم  ةب وفسإاى )وتنسنا وا تادانا( وتعدانا آلسعةم لو م تذادونسا فم ذلك النةكل ألاب ل

فم ذلك النةك وو نعا  ذاد ع ةم و،إنى هذ لن القا ع تلر اااااو الااااد  وا  ادن ى و ننع لا  ع ل  امساااعمباع  قنله 

فاةاااو  –ل اد ص تإتنا ى اىنه ةاأل: ل اد ص تإتنا ها لتاام تذاف ص ى فإا ةلك ها تلقك الااادط  ه ف ا تلاانع  قنله 

وةناعا السااااتل م تةااااو تب ال اااادااب ؟ ةلك: ةإ اشاااعدط فم الةااااو  –ةم السااااتل لو لتع –وع ةنله  –وا تإتنا هلاه 

ال اااااااائل ولن ةنله ها شااااااال ه ذاناال  ىنه ها ف أل ااا له وره وب الحة لى هم لنه م  ف أل لنره آخد وب الحة ل لعر  ونه. 

 البىسال والادال: الب ب والاد  وةاأل 

نقلاااااا األونال واألنفس. وال  نر: ولقإ لعساااالنا هلاسم الدسااااأل البىسااااال القحط والننا ى والااااادال ال د  و

فةذ نلم فىخذنالمى )ل لسم  عااادتنا(  عذللنا و عمااا نا لد سم و عن نا تب ذنن سمى ) فلنم هذ راللم  ىساانا تااادتنا( 

ِ العادا م تذع فم تدو نان نفم العااداى اىنه ةاأل: فلم  عاادتنا هذا راللم  ىسنا ى ولةنه رال  لنم لافاإ لنه لم  ةب لس

هم تنا لم وةساانا ةلن سم وهتنا سم  ىت السم العم ع نسا الاااالاا لسمى )فل ا نساانا وا ذادوا  ه( وب البىسااال والااادال: لي 

تدانا امت اظ  ه ولم  نفع فاسم ولم  يردلمى )فعحنا تلاسم ل ناف األ شاامل( وب اللااحل والساا ل وصااننا الن  ل لاياول 

لاااادال والسااادالى ا ا ف أل األف ال ااااف   نلإن  ماشااانه تاعا و ةطفه لخدسل طلباال للاااة،ه )،عر هذا تلاسم  اب نن عر ا

فد،نا   ا لوتنا( وب الماد والن مى لم  ي إوا تلر الفدح والبلد وب  اد انعإاف لااةد وم تلااإ لعن ل واتعذاعل )لخذنالم 

قنس( آخدلم لم  عدِ ونسم ل،إ ةإ اساااع صااالك شاااىفعسمى  وعل فإذا لم وبلسااانا( وار نا وعحسااادوا آ سااانا )فقلع  ا د ال

)والح إ هلل عف ال ال اب( ه ذاا  نرنف الح إ تنإ لةِ ال ل لى ولنه وب لرألب الن م ولريل القساااااام )ها لخذ ص ساااااا  ةم 

لخذ  (ول لاااااااعام(  اىا  لاااااا ةم و   اةمى )وخعم تلر ةلن ةم(  ىا  ولر تلاسا وا  ذلل تنإن فس ةم وتقلةمى ) ىتاةم  ه

وخعم تلاه ) لااااااإفنا(   دحاااااانا تب ار ال   إ ظسنعلا ل ا اانك البوعل لا  قع األود وب  اد لا  ااااااا د  ه وت سد 

لواعاتهى ةاأل ) وعل لو رسدا( وتب الحسب لاةال لو نساعاال  وةحدي  وعل لو رسداى )لأل  سلك( لي وا  سلك لةِ ت ذ ل وسمط 

 سم و  ا رالوا  ه ولطاتسم ووب اذ سم وتلاااااالم ولم  دسااااالسم لاعلسر  سمى هم ال ال نا  )وبااااااد ب وونذع ب( وب آوب 

و قعدح تلاه ار ال   إ وحاانح لودلم  البدالاب القاط ل )ولصاال ( وا  نل تلاه هصااة،ه و ا الوى ر أل ال ذاف واسااا 

اب خيائب صى ولم ةس ل   اىنه ،م  ف أل  سم وا  د إ وب ارمسى لي م ل تر وا  سعب إ فم ال قنل لا  ةنا لباد وب ولك

 المل  وهععاةه وتلم الوال ى

                                                           

 ".11اآلية: " –سورة ق ( 9)
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ولنم وب ال ةئةل الذ ب لم لشادا رنس خلقه ص ت الر ولفاله ولةد ه ونيلل ونه: لي لم ل تم هلسال وم ولةالل ألنبه لاس  

باااد ااا وثله لةثاد وب ال   إ االلسال ونيلل لعفع وب ونيلل ال ةئةل ،عر تسااعب إوا  تناي  وتسااعنةدونسا ى وهن ا ا تر وا

 ولن النبنا.

وفم سانعا األن اس رالل آ ال العدلال  ود  تلحا  ال قاإا وتبااب و،إانال ص تي ورأل وتإس االشداِ  هى 

 ووا  عدتل تلر امتعقا  الماطئ وب لةِ وسنل تاةبلى تلر النحن العالم: 

ِب  ةنله تباعِ وت الر: ىحنِيلح } َوَوبي لَظيلَمح ِو َّ ل  َوَوب ةَاَل سااَ مي ِ،َم هِلَمَّ َولَمي  حنَح هِلَايِه شااَ ِ َاِذ اال لَوي ةَاَل لحوي افيعََدس َتلَر صب

لحناي لَ يِإ ِسمي لَخي  ِل َواليَ آلئَِةلح  َاساااااِ نَا فِم َ َ َداِل اليَ ني ح َولَني تََدس هِِذ ال َّالِ ح مح الي ِوثيأَل َوا لَنَيَل صب ةح ناي لَنفحساااااَ َا َتَذاَف ِدرح َيوي َس تحني اَني

وَا} بِدح عَةي نعحمي َتبي آ َاتِِه تَسي ِ َ ايَد اليَح ش َواح نعحمي تَقحنلحنَا َتلَر صب  .(1){(93اليسحنِا  َِ ا اح

ِ َاِذ اال{ لي م ل،إ   ِب افيعََدس َتلَر صب ظلم و ب ل قنل ا ب اثاد فم تفساااااااد لذن ار ل  قنل ص ت الر: }َوَوبي لَظيلَمح ِو َّ

ِ،َم  اَذف تلر صى فن أل له شاد ةاال لو ولإاالى لو ا تر لا ص لعسله هلر النابى ولم  ةب لعسله ولسذا ةال ت الر :}لَوي ةَاَل لحوي

{ ةال تةدول وةعا ا نيلك فم وسال ل الةذاف ل   . (1)هلر َولَمي  حنَح هلاِه َشمي

هلر اذلكى ففم عوا ل تب ا ب تباب لنه تبإ ص  ب س إ  ب ل م لوا الذي ةال سىنيل وثل ا لنيل ص لو ةال لو،م 

نَساَا  ِ سدح وااا لسلم واعل الن،ر لدسنل ص صلم ص تلاه وسلمى ولنه ل ا نيلك ار ل العم فم ال  وناب} َولَقَإي َخلَقينَا االي

{ ب ِطابَل َةلَلَل وش ىينَانح َخليقاال .  تان النبم صااالم ص تلاه وسااالم فىوةلا (4){(14ِوب ساااح تلاه. فل ا انعسم هلر ةنله ت الر } حمَّ لَنااااَ

َسبح اليَمالِقِاَب{. ح لَ،ي َِ صَّ  آَخَد{ تنل تبإ ص فم تفلاأل خل  االنساا فقال: }فَعَبَاَع

(ى فااااكب تبإ ص ،انئذَل وةال: لئب ااا وح إ صاااا ةاال ل   إ قةال عسااانل ص صااالم ص تلاه وسااالم: )لةذا لنيلك تلرب

لحو،م هلر ا ا لو،ر هلاهى ولئب ااا ااذ اال لقإ ةلك ا ا ةالى فاعتإ تب االسااااةس ولح   ال ااااادااب. وذلك ةنله: }َوَوب ةَاَل 

ح{ )عوان الةلبم تب ا ب تباب( وال ااااااسإ الذي  دسااااا ه السااااااا  فم ريال ل مل ال ال ابى لي  ىحنِيلح ِوثيأَل َوا لَنَيَل صب ساااااَ

لى وةدوفى ودلنف. ال ال نا فم   دال ال نل وسااااااةداته. ولفو   دال  لقم ظله ال ااااااادااب واااااااسإ وفيا ودت

 .(3)ال ةدوف وال ةئةل  بسلنا هلاسم ل إ سم  ال ذافى ولم  للبنا لعوا،سم للمدول ولم  عا  ننسم  العىنال

نَا فِم َ َ َداِل الي َ  الِ ح ِل{ فااىتلم لا لول ار ال لن ةنلااه  قنل الفمد الداعي ولواا ةنلاه ت ااالر: }َولَني تََدس هِِذ ال اَّ ني

ِ َاِذ اال{  فاإ العمن و ال  ام تلر سااباأل االر ال وةنله   إ ذلك }َولَني تََدس هِذِ  ِب افيعََدس َتلَر صب نَا فِم ال َّ  }َوَوبي لَظيلَمح ِو َّ الِ ح

ِل{ االعفلاااأل لذلك ال ن أل وال دا   ال ال اب الذ ب ذادلمى و  دا ل ال نل ر ع   دا ولم شااإا ال نلى َ َ َداِل اليَ ني

                                                           

 ".93اآلية: " –سورة األنعام ( 1)

 .310ص – 3ج –تفسير القرآن العظيم  –ابن كثير ( 1)

 ".12اآلية: " –سورة المؤمنون ( 2)

 .1119ص – 2ج –في ظالل القرآن  –سيد قطب ( 3)
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ال:  رب و  دا األ شااااامل اثدته وو   هى وونه   دا ال ال و  دا الحدفى و قال   دا  الااااااامل هذا تةن و لبان ةال اليب

 . (1) قال وب ااا فم شمل اثاد ةإ   دن ذلك

{ ا عإ ال وخبد واألصأل  اسلنا. ةاأل:  ال ذاف  قنل القدطبم و  دال ال نل شإائإن. }َواليَ آلئَِةلح  َاِسلحناي لَ يِإ ِسمي

واي اليَ آلئِةَ  لح وولاع  الحإ إى تب الحساااااب والااااااحاِ. وةاأل لقبا لعوا،سمى وفم العني أل } َولَني تََدس هِذي  َعََنفَّر الَِّذ َب َافَدح

نلَسحمي َولَ ي َاَعلحمي َوذحوةحناي َتَذاَف اليَحِد ِ } رح ِد حنَا وح ر ل القنلاب.  قال:  سااااااط هلاه  إن  ال ةدون . فن  ك لذن ا(4) {(45 َاااااااي

)لخدرنا لنفسااااااةم( لي: خلبلاااااانلا وب ال ذاف لا لوةنةمى ولن تن اص وةاأل لخدرنلا ادلاالى ألاب عوح ال  وب تنااااااالد 

للمدول للقال ع هى وعوح الةافد تنعيا انعياتاال شااااإ إاال. و قال: ل عسا النفس المباثل اخدرم سااااااخلل وسااااامنطاال تلاك هلر 

ص ولن لنهى اذا رال فم ،إ ث ل م لد دن و ادن. وةاأل لم   نيلل ةنل القائأل ألذ قنك ال ذافى وألخدرب نفسااااكى  تذاف

وذلك ألنبسم م  مدرنا لنفساااااسم  أل  قبااااااسا ولك ال نل ولتنانه. وةاأل  قال لذا للةفاع ولم فم الناع. والنناف وحذوا 

لدل ااك تااذا اااال ت ا اااال. والسنا والسناا ساااااانالى) وتسااااااعةبدوا( لي  ل  م األودى لي ولن عل ااك ال ااال اب فم لااذا الحااال

 .(3)تع   نا تب ةبنله آ اته.

و قنل ساااااإ ةلل: هنه ال اااااسإ الذي  سيب القلل البااااادي لياال تنافاالى ولن  ااااامت و عحدِ و لقم ظةله تلر 

فم لذن ار ل تدلال للذ ب  (2) دلن ل.النفسى و سااااااةال ا حالاته فم القلل و ظةله ال دتبل ال ةدو ل وا حالاته ال نافل ال

 ظل نا.

وتعناصااااأل ار ال فم تننا ونحاااانتمب تد بل وتدلل: ةال ت الر: }وهذا رآلتسم  ا ل ةالنا لب ن وب ،عر ن تر 

 وثأل وا لوتم عسأل ص صح لتلم ،اث  ن أل عسالعه سالال الذ ب لردونا صواع تنإ ص وتذاف شإ إ   ا ااننا   ةدوا{.

مي لَوي  َليبِسااااااَ ةاال ت ا لِةح رح ِك لَعي مي لَوي ِوب تَحي ةِةح ب فَني مي َتَذا اال وش اَ اال َو حِذ  َ الر: } ةحألي لحَن اليقَاِ عح َتلَر لَا  َبيَ َث َتلَايةح مي شااااااِ  ةح

اح ار َاِل لََ لَّسحمي  َفيقَسحنَا} اَل ان حدي َاايَو نحَلدش م  َىيَب  َ ي َاةح  .(1){(44 َ ي

تلر تبااا ن فم هننااائااه ال ااااااالد ب ونسم وب ظل ااال البد والبحدى لي .....ال اااواب فم لااذن  قنل ت ااالر و عناااال 

ال ساوه البد ل وفم اللنج البحد ل هذا لارك الد اح ال اصاافل فحانئذ  فد وا الإتال له و،إن م شااد ك لهى اقنله ت الر: } 

 وهذا وسةم الاد فم البحد حأل وب تإتنا هم ه ان{ 

اله ى فا،ذعوا وب االةاول تلر و اصاااااااه ى فانناةم وب ال ذاف وا  علفةم و  حقةم ى ووع لذا فسن ةا ع تلر ذلك 

 فقإ لخبد لنه ةا ع تلر ذلكى ولةب وب ع، عه  لا  دفع تب لذن األول ال ذاف وب فنةسم  الدرم والحلل ونحنن ى

                                                           

 90ص – 7ج –م 1991هـ، 1111ط –بيروت  –دار الفكر  –التفسير الكبير ومفاتيح الغيب  –الفخر الرازي ، محمد الرازي ( 1)

 ".10اآلية: " –سورة األّنفال ( 2)

 .12ص – 7ج –الجامع ألحكام القرآن  –القرطبي ( 3)

 .1110ص – 2ج –في ظالل القرآن  –سيد قطب ( 1)

 ".41اآلية: " –سورة األنعام ( 1)
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وساالط تلاسم تقن ل تارلل  دالا ووب تحك لعرلةم  المسااوى ولةب تاةل وب تاةل ونسم   اا لذا    اااسم  ىب   ا  

 .(4)ال  عبدوا ى و ا د  سا ال اولنا

 المطلب الثاني: حال الكفار يوم القيامة:

لقاإ تننا لساااااالنف العدلاال فم خلااف الةفااع تلر ومعلو األ،نال وال دوال فندان  لااااااو ،ال الةفاع  نس 

ى وودا لخدس تدلل ار ال وب امنو اب فم ولذال الحااا  الب اثى وتااعا  دلال الةفااعى وب االنس ولشاااااااااتسم وب النبب

 الإناا تلر النحن العالم:

ا َونَةحنَا وِ  وفم ةنلااه ةااال ت ااالر: اِل َع شنااَ آ ااَ َف  ااِ ذش ا نحَد ا َومَ نحةااَ ا لَايعَنااَ الحناي  ااَ اِع فَقااَ ةِفحناي َتلَر النااَّ  بَ } َولَني تََدَس هِذي وح

ِونِاَب} ا ااَ 47الي ح ي هح َوهِنَّسحمي لََةاِذ حنَا}{  َاألي  َاَإا لَسحم واَّ ا نحسحناي َتناي ا حواي لِ اَ واي لَ اَ ألح َولَني عح ا فحنَا ِوب ةَباي { َوةَالحناي هِاي ِلَم هِمَّ 48انحناي  حمي

ن ِاَب} بح  َِ بي ح نياَا َوَوا نَحي ةِفحناي َتلَر َع شِسمي ةَاَل لَلَايَس لََذا  ِا49َ،اَااتحنَا الإا ليَح ش ةَالحناي  َلَر َوَع شنَا ةَاَل فَذحوةحناي الَ َذاَف { َولَني تََدس هِذي وح

وَا} فحدح نعحمي تَةي  .(1){(35 َِ ا اح

دَ  عَلال ةَالحناي  َا َ،سي اَتلح  َوي ِ َ،عَّر هَِذا َرالتيسحمح الساَّ َد الَِّذ َب َاذَّ حناي  ِلِقَال صب طينَا فِاةال ت الر: } ةَإي َخساِ َولحمي سَا تَنَا َتلَر َوا فَدَّ

وَا} ال َوا  َِيعح َعاَعلحمي َتلَر ظحسحنِعِلمي لَمَ سااااااَ ِ لحنَا لَوي اعح ارِخَداح َخايد  لشلَِّذ َب  َعَّقحنَا 31 َحي نياَا هِمَّ لَِ ل  َولَسين  َولَلإَّ { َوَوا اليَحاَااح الإا

قِلحنَا}  .(4){(34لَفَةَ تَ ي

نيسَ  اةحم وش ح  حنَنش ِداحنَا}ةال ت الر: } ةحأِل صب فَل  حمَّ لَنعحمي تحاي  .(3){(42ا َوِوب احألش َادي

ورال فم تفسااد اليوماادي لآل ل )الذ ب لتانالم الةعاف(   نر الاسن  والنلاعسى )  دفننه(   دفنا عسنل ص 

م  مفنا  ىصااالم ص تلاه وسااالم  حلاعه ون عه الثا ك فم الةعا اب و دفل خاللااالى )ا ا   دفنا ل ناللم(  حةلم ون نتسم

تلاسم وم  لعبساااانا  وادلم ى ولذا اسااااعاااااسا  أللأل وةل    دفل للأل الةعاف  ه و لااااحل نبنته ى  م ةال: )الذ ب خساااادوا 

لنفساسم( وب ال ادااب ووب للأل الةعاف النا،إ بى)فسم م   وننا(  ه ى ر  نا  اب لود ب وعناةااب ى فةذ نا تلر ص   ا 

ل تلاه ى واذ نا   ا   نب بك  الحنل البانل والبدلاا اللااحا  ،اث ةالنا: لن شااال ص وا لشاادانا وم آ النا ى وةالنا وص م ،ح

لودنا  سا ى وةالنا وال ةئةل  نال ص  ول مل شاااااف النا تنإ ص ى ونسااااابنا هلسه تحد م البحائد والسااااانائل  وذلبنا فةذ نا 

نلا ساحداال ى ولم   وننا  ال دسانل صالم ص تلاه وسلم )و نس نحادلم( و نس نحادلم ااا ااك القدآا وال  نيالى وسا ب

  (2)واااك ى فعدِ لابقر تلر اال سااس الذي لن  اخأل فم العمن وى )ل ب شااااااداالام( لي آلسعةم العم ر لع نلا شااااااداال هلل

 اااالإولمى هم لنسم  وةنله )الذ ب انعم تيت نا( و نان تيت ننسم شااداال هن ا  قال لسم ذلك تلر وره العن اص ى و ننع لا

،اب م  نف ننسمى وم  ةنا ونسم وااا عرنا وب الااااااافاااتاال فةااىنبسم  ااال تنسم ى ولا  حااال  انسم و انسم فم وةااك العن اصى 

                                                           

 .27ص  –دار الفكر للطباعة والنشر  –م جار اهلل محمد( ، تفسير الكشا  الزمخشري )أبو القاس (2)

 ".30-27اآليات: " –سورة األنعام ( 1)

 ".32-31اآليات: " -سورة األنعام ( 2)

 ".41اآلية: " –سورة األنعام ( 3)

 .24ص  –دار الفكر للطباعة والنشر  –الزمخشري )أبو القاسم جار اهلل محمد( ، تفسير الكشا  ( 1)
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لافقإولم فم السااتل العم تلقنا  سم الدرال فاسال فادوا وةاا خي سم و،سدتسم )فعنعسم( افدلم ى وال  نر:  م لم تةب تاةبل 

ن لت ااعلم وةااتلنا تلااه وافعمدوا  اه وةاالنا   ب آ ائنا م رحن ن والعبدل ونهى والحلو تلر امنعقال وب افدلم الاذي ليون

 العإ ب  ه ى و ننع لا  دا :  م لم  ةب رنا سم هم لا ةالنا ى فس م فعنل ألنبه اذف.

ه. ا السائل وشفاتعو عناصاأل تفسااد اليوماادي لآل ل: )وحاأل تنسم( و اف تنسمى )وا ااننا  فعدوا( لي  فعدو

فإا ةلك: ااو  ل  لا  ةذ نا ،اب  لل نا تلر ،قائ  األونع وتلر لا الةذف والنحن  م وره ل نف عه ؟ ةلك: ال  عحب 

 نل    ا  نف ه و  ا م  نف ه وب  اد ت ااي  انس ا ،ادا و لاا ل لم تدالم  قنلنا ع نا لخدرنا ونسا فإا تإنا فإنا ظال نا 

لملن  ولم  ااااااةنا فاه  ونا وا  ا والك لاقا تلانا ع ك وةإ تل نا لنه م  قاااااام تلاسم ى ولوا ةنل وب  قنل ىوةإ ل قننا  ا

و نان: وا انا وااادااب تنإ لنفساانا ووا تل نا لنا تلر خلى فم و عقإنا ى و،أل ةنله ان د ااو اذ نا تلر لنفسااسم:   نر فم 

ن تمب وهفحاس ى ألاب ال  نر الذي ذلبنا هلاه لاس لذا الةةس   عدرم الإناا فع حأل وت ساااو وتحد و ألفسااا  الةةس هلر وا ل

ا اال  نس  ب ثسم ص ر  –تنه وم ونلب  تلاهى ولن نافَل تنه لشاااإ النبناى ووا ل عي وا  لااانع وب ذلك تفساااادن  قنله ت الر 

نا و حلفنا تلر الةذف ولم   ل  –  إ ةنله  –فاحلفنا له ا ا  حلفنا لةم و حساابنا لنسم تلر شاائ لم هنسم لم الةاذ نا 

فاااابه اذ سم فم ارخدا  ةذ سم فم الإناا ى)وونسم وب  ساااع ع هلاك( ،اب تعلنا القدآا عوي لنه ارع ع ل ن سااافااا والنلاإ  –

والنااد وتعبل وشاابل ول ن رسأل وهحادا سم  ساع  نا تةوا عسنل ص صلم ص تلاه وسلم ل فقالنا للناد:  ا ل ا ةعالل وا 

قنل وح إ صاااالر ص تلاه وساااالم ؟ فقال: والذي ر لسا  اعه:   نر الة بل ى وا ل عي وا  قنل  هم لنه  حدِ لسااااانه و قنل  

لسااااطاد األولاب وثأل وا ،إ عةم تب القدوا ال احاااال فقال ل ن سااافااا: هنم ألعان ،قاال ى فقال ل ن رسأل: اة فنيلك. واألانل 

 .(1)م نبن ةلن سم ووساو سم تب ةبنله واتعقا  صحعه  وورهتلر القلنف والنةد فم ارذاا وثأل ف

وةنلاه  قنل الاذ ب افدوا تفسااااااد )لاأل( وال  نر:لنه  لغ تةذ بسم ار ال هلر لنسم  نا لننك و ناادونك ى وفسااااااد 

م  وا ل فونا لعسم  ىنسم  قنلنا )ها لذا هم لساااااطاد األولاب( فان لنا اةس ص ولصااااإ  الحإ ث خدافال ولااذ لى ولم ال

العةذ لى )ولم  نسنا( الناب تب القدآا لو تب الدسنل تلاه اللةا والسةس ولتباته و ثبلننسم تب اال  اا  هى )و نىوا 

تنه(  ىنفساسم فااالنا و االنا )وها  سلةنا(  ذلكى )هم لنفساسم( وم  ع إالم الادع هلر  ادلم وها ااننا   ننا لنسم 

وي لنسم ارع  نا هلر ل م طالل ولعا وا  دسنل ص  اادوا عسانل ص صالم ص تلا ه وسالم و نىس تنه وم   وب  ه. وعح

 .(1)صلم ص تلاه وسلم سنل

فنيلك ) ولن تدي( )وةفنا تلر الناع(  قنل اليومااادي لعولا ،عر   ا ننلا لو اطل نا تلاسا اطةتا لم تحعسم 

تم ت ناسمى  م ا عإلوا )وم نةذف  آ ال ع نا ونةنا وب ال  وناب( واتإ ب  ى لو ل خلنلاا ف دفنا وقاإعاال تاذا ساا ) ا لاعنا ند (

اال  اا اىنسم ةالنا: ونحب م نةذف ون وب تلر وره اال بال ى وشابسه سابن ه  قنلسم  تنم وم لتن     نر:  تنم ولنا م 

 ااا لاعنااا ند   اد وةااذ اب واااائناب وب  لتن  تداعنم لو لم تعدانم  و ننع لا  ةنا و لنفاااال تلر ند ى لو ،ااامال تلر و نر

 ال  ونابى فنإخأل تحك ،ةم الع نم.

                                                           
 .27ص  –دار الفكر للطباعة والنشر  –الزمخشري )أبو القاسم جار اهلل محمد( ، تفسير الكشا   (1)
 .22ص  –دار الفكر للطباعة والنشر  –الزمخشري )أبو القاسم جار اهلل محمد( ، تفسير الكشا   (1)
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فإا ةلك:  إفع ذلك ةنله: )وهنسم لةاذ نا( ألاب ال ع نم م  ةنا ااذ اال؟ ةلك: لذا ت بب ةإ تا ب و نر ال إا فناع لا  ع ل   

ااننا  مفنا وب ةبأل( وب ةبائحسم وفااااائحسم   ه العةذ ل ا ا وو نان: ها ع  نا لم نةذف ونةب وب ال  وناب ) أل  إا لسم وا

فم صاحفسم و ااسا ا رناع،سم تلاسمل فلذلك ت ننا وا ت ننا حندا ى م لنسم تاعونا تلر لنسم لن ع وا ألوننا ى وةاأل لن 

 لفم ال نافقاب ولنه   سد نفاةسم الذي اانن  ساااااادونه ى وةاأل لن فم للأل الةعاف ولنه   سد لسم وا ااننا  مفننه وب صااااااح

نبنا عساااااانل ص صاااااالم ص تلااه وساااااالمى ولن ع وا هلر الاإنااا   اإ وةنفسم تلر النااعى )ل اا وا ل اا نسنا تناه( وب الةفد 

وال  اصاامى )وهنسم لةاذ نا( فا ا وتإوا وب لنفسااسم م  فنا  ه  )وةالنا( تلو تلر ل ا وا: لي ولن ع وا لةفدوا ولقالنا 

 قنلنا ةباأل و اا نال القاااوال. و ننع لا   لو تلر ةنلاه وهنسم لةااذ نا تلر و نر:  )ها لم هم ،اااتناا الااإنااا( ا اا اااننا

وهنسم لقنس اااذ نا فم األ شاااااامل ى ولم الذ ب ةالنا ها لم هم ،ااتنا الإناا ى وافم  ه  لاةال تلر اذ سم )وةفنا تلر ع سم( 

 لا اتبه ى وةاأل وةفنا تلر ريال ع سم ل وةاألوناع تب الحبس للعن اص والساااا الى ا ا  نةو ال بإ النانم  اب  إي ساااااإنل 

تدفنن ،  الع د و )ةال( ود و  تلر ةنل ةائأل ةال: واذا ةال لسم ع سم هذا وةفنا تلاه؟ فقاأل ةال: )للاس لذا  الح ( ولذا 

اطألى هم  ت باد وب ص ت الر لسم تلر العةذ ل ى وةنلسم ل ا ااننا  ساااا  نا وب ،إ ث الب ث والنيال وا لن  ح  ووا لن 

)  ا انعم تةفدوا(  ةفدام  لقال ص  بلنغ ارخداى ووا  علااااأل  سا ى وةإ ،ق  الةةس فاه فم وناحااااع آخد ى و)،عر(  ا ل 

لةذ نا م لمسد ألاب خسدانسم م  ا ل له: لي وا عال  سم العةذ ل هلر ،سدتسم وةك ونمل الساتل فإا ةلك: لوا  عحسدوا 

ال نل وةنتاال فم ل،نال ارخدا ووقإواتسا ر أل وب رنس الساااااتل وساااا م  اساااا سا ولذلك ةال تنإ ونتسم ؟ ةلك: ل ا ااا 

 عسنل ص صلم ص تلاه وسلم " وب وال فقإ ةاوك ةااوعه" لو ر أل ونمل الساتل   إ ال نل لسدتعه االناةع  واد فعدا.

ا وعه(  قنل اليومااادي ) وعل(: فنىوةإ  علااو ال ااادااب  الحساادا والنإس ففم ار ل )،عر هذا رالتسم الساااتل  

وانعلا سا تلر الحال    نر  ا عه ى لو هلر ال لإع اىنه ةاأل  وععسم الساتل  وعلى )فدطنا فاسا( الا اد للحااا الإناا رمل 

 ا ادلا وها لم  ند لسا ذلكل لةننسا و لنول ى لو للساتل تلر و نر ةلدنا فم شىنسا وفم اال  اا  سا ا ا تقنل: فدطك 

فم فةا ى وونه فدطك فم رنل ص ) ح لنا لوعاعلم تلر ظسنعلم( اقنله: فا ا اساااابك ل إ ةمل ألنبه لحتعاإ ، أل األ قال 

تلر ال سنعى ا ا لحلو الةساال  األ إيى )سااال وا  يعوا(  ئس شااائاال  يعوا وععلم اقنله: لخا  قل م تسلك الم د واله... 

 .(1)ولةنه ةإ  سلك ال ال الذي لن نائله

ةفنا  نس القااول تلر الناعى وشااااااالإوا وا فاسا وب السااااااةسااااااأل واأل ةلى وعلوا  و اذاد ت الر ،ال الةفاع هذا وح

ذش  اِع فَقَاالحناي  َاا لَايعَنَاا نحَد ا َومَ نحةاَ ةِفحناي َتلَر الناَّ  ِوَب َونَةحناَ َف  ِاآ َااِل َع شنَا ت اائ ساا وللنالساا ى ف ناإ ذلاك ةاالنا: } َولَني تََدَس هِذي وح

ِونِاَب} لي ت نناى لن عر نا هلر الإناا لا  لنا ت ةال صاااالحاال ى وم  ةذ نا  آ ال ع سم ى  أل   وننا  سا ى فةذ سم  (4){(.47الي ح ي

ص ت الر فقال سااابحانه: ) أل  إل لسم وا ااننا  مفنا وب ةبأل ( لي  أل ظسد لسم ،انئذ وا ااننا  مفننه وب الةفد فم لنفساااسم  

ىنسم واا طلبنا ال ن ا هلر الاإنااا ع بال ووحبل فم اال  اا ى  أل خنفاال و ا تا ننا وب ال ذاف ى ريالال تلر وا ااننا تلاه وب فا

 الةفد ى فسىلنا الدر ل هلر الإناا لاعمللنا و ا شالإوا وب الناع ى

                                                           
 .13ص  –طباعة والنشر دار الفكر لل –الزمخشري )أبو القاسم جار اهلل محمد( ، تفسير الكشا   (1)
 ".27اآلية: " –سورة األنعام  (2)
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الدر ل ع بل ووحبل فم اال  ااى  م لخبد ولساذا ةاال ت الر: ) ولن عح وا ل ا وا ل ا نسنا تنه وهنسم لةاذ نا( لي فم طلبسم  

لنسم لن ع وا ل اا وا هلر افدلم ووماالفعسم وةنلسم: ها لم هم ،اااتناا الاإناا ووا نحب   ب ن اب  م ةال ت الر: ) ولن تدي هذ 

ا وةفنا تلر ع سم( لي وةفنا  اب  ااإ ااهى ةااال تي ورااأل: ) للاس لااذا  ااالح ( لي للاس لااذا ال  ااا   ح ؟ ولاس  باااطااأل ا اا

 .(1)ظننعم؟. )ةالنا  لر وع نا ةال فذوةنا ال ذاف   ا انعم تةفدوا( لي   ا انعم تةذ نا فذوةنا الانس وسه(

و مبد ص ت الر تب خسااعا وب اذف  لقائه ى ووب خابعه ل ا فارىته الساتل  وتب نإاوعه تلر وا فدط وب ال  أل 

التسم الساتل  وعه ةالنا  ا ،سدتنا تلر وا فدطنا فاسا( لي تلر وا ووا لسلو وب ةبا  الف ألل ولسذا ةال ت الر )و،عر هذا ر

فدطنا فم الإناا وب األت ال ال وااابل هلل ساابحانه وت الر ى )ولم  ح لنا لوعاعلم تلر ظسنعلم لم سااال وا  يعوا( لي 

 عن ولنعنسا ع حاال ـ ح لنا ةاال ا ب ل م ،ااتم تب ل م ودعو :  سااااااعقبأل الةافد والفارد تنإ خدوره وب ةبدن اىةب  صاااااان

فاقنل وب لنك ى فاقنل لو وا ت دفنم ى فاقنل: م وص ى هم لا ص ت الر ةب  ورسك ى ولنعب ع حك فاقنل: لنا ت لك المباث 

لةاذا اناك فم الاإنااا خبااث ال  األ ونعنل  فلال ا عابعنم فم الإنااى للم لعابك ى فسن ةنله ت الر: )ووا الحااا الإناا هم ل ل 

 .(4)ن ( لي هن ا  الل الحااا الإناا اذلكى )والإاع ارخدا خاد للذ ب  عقنا لفة ت قلنا(ولس

 المطلب الثالث: ترهيب الجّن واإلنس معاً: 

مي  و عسااااع الملاف لاااااا أل النبب واالنس و اال ا ا فم ةنله ت الر: نةح أل  وش سااااح مي عح َد اليِنبش َوااِلنِس لَلَمي  َىيتِةح اااااَ }  َا َو ي

تيسحمح اليَحاَااح  َقحلااا  نَا َوَ دَّ نَا َتلَر لَنفحسااِ ِسإي مي لَـاااااااَذا ةَالحناي شااَ ِوةح مي لِقَال  َني ونَةح مي آ َاتِم َو حنِذعح ِسمي لَنَّسح  نَا َتلَايةح ِسإحواي َتلَر لَنفحسااِ نياَا َوشااَ مي الإا

 .(1) {(135َاانحناي َاافِِد َب}

الح { َوهَِذا َرالتيسحمي آ َل  ةَالحناي لَب نا 143} احلااِ الَعَهح سااَ َ ألح ِعسااَ لَمح َ،ايثح  َني ح لَتي ِ صب ألح صب سااح تَر ِوثيأَل َوا لحوتَِم عح ِوَب َ،عَّر نح ي  ي

وَا} ةحدح ِ َوَتَذاف  َشِإ إ   َِ ا َاانحناي  َ ي ناي َصَواع  ِتنَإ صب َدوح  .(4) ( {142الَِّذ َب لَري

دَ  اااَ { لي  نس نحااادلم تقنل للم  ىتةم عسااألى   قنل القدطبم فم تفساااد ةنله ت الر: } َا َو ي مي النبب َواالنس لَلَمي  َىيتِةح

فحذاى فا عدفنا   ا فاه افعاااااا،سم وو نم }ونةم{ فم المل  والعةلاو وال ماطبل. ول ا اانك النبب و ب  ماطل و  قأل 

 نثي وةال ا ب تباب: ةاال }ونةم{ى لو ها اااناك الدسااااااأل وب االنس و لال االنس فم الملااف ا ا  ولل ال ذاد تلر ال 

عَِ  ح  َب اليِنبش  َسااي َدفينَا هِلَايَك نَفَداال وش آَا نَا اليقحدي عسااأل النبب لم الذ ب  لونا ةنوسم وا ساا  نن وب الن،م ا ا ةال ت الر: } َوهِذي صااَ

نِذِع َب} ِوِسم وا ا هِلَر ةَني ا ةحِاَم َولَّني عحنا فَلَ َّ ونح ةَالحنا لَنلاِ دح ا َ،ااَ وةال وقاتأل والاحاِ: لعسأل ص عسةال وب النبب  (3) {(49فَلَ َّ

 ا ا لعسأل وب االنس.

                                                           
 .11ص  –دار الفكر للطباعة والنشر  –الزمخشري )أبو القاسم جار اهلل محمد( ، تفسير الكشا   (1)
 ".32اآلية: " -سورة األنعام (2)

 ".130اآلية: " –سورة األنعام ( 1)

 ".121اآلية: " -سورة األنعام ( 2)

 ".29اآلية: " –سورة األحقا  ( 3)
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وةااال ونااالااإ: الدساااااااأل وب االنسى والنااذع وب النبب  م ةدل }ولنا  هلر ةنوسم ونااذع ب{ولن و نم ةنل ا ب تباااب ولن  

 .(2)نبب ر ا اال اللحا . وةال الةلبم اانك الدسأل ةبأل لا  ب ث وح إ صلم ص تلاه وسلم  ب ثنا هلر االنس وال

اَ   قنل ا ب اثاد وةال ت الر تب ه دالام الملاأل تلاه السةس:  قحنَف َوَرَ لينَا فِم ذحعش َّعِِه النابحنَّ َحاَ  َو َ ي  } َوَولَبينَا لَهح هِسي

الِِحاَب} ِخَدِا لَِ َب اللَّ نياَا َوهِنَّهح فِم اري َدنح فِم الإا . فحلد النبنا والةعاف   إ ه دالام فم ذع عهى ولم (4){(47َواليِةعَاَف َوآتَاينَانح لَري

وةالنا شااااااسإنا تلر لنفساااااانا لي  (4) قأل ل،إ وب الناب: لا النبنا اانك فم النبب ةبأل ه دالام الملاألى  م انقل ك تنه  ب ثه.

نياَا{ ةاأل: لذا خلاف وب ص لل  ونابى لي لا  تيسحمح اليَحاَااح الإا ل مل ةإ  دتسم الحااا الإناا لي خإتعسم شسإنا لنسم  لونا }َوَ دَّ

وظننا لنسا تإوسى وخافنا عوالسا تنسم لا آوننا. )وشاااسإوا تلر لنفساااسم( لي اتعدفنا  ةفدلم. ةال وقاتأل: لذا ،اب شاااسإل 

 .(1)تلاسم النناعح  الادِ

 نس و لم و نس ذو  قنل ص ت ااالر )ظل ااال البد والبحد( وناااع تب وماااوفسااا وللنالس ااا ى  قااال للانس الااااااااإ ااإ 

اناال: لي اشاعإل ظل عه ،عر تا  االلاأل و ننع لا  دا  وا  اافقنا ونه وب المسو فم البدى والود  فم البحد  ذنن سم 

ى فإذا  تنا وتااادتنا ااااو ص تنسم المسااو والود ى فنننا وب ظل اتسا )لئب لنناعنا( تلر هعا ا القنلى )وب لذن( وب 

ي  نناةم  العاإ إ والعمفاو ولنناناى وخفال  الام والةسدى )لن القا ع( لن الذي تدفع نن ةا عاال لذن ال ل ل الااإ إا. وةحد

ولن الةااواأل فقاإعا )تاذا ااال وب فنةةم( ا اا لولد تلر ةنس لنط وتلر لصااااااحااف الفاأل الحناعاى ولعسااااااأل تلر ةنس ننح 

فنةةم وب ةبأل لاا دام وساااةطانةم ى ووب اللنفااى )لو وب تحك لعرلةم( ا ا ل د  فدتنا وخساااو  قاعوا ى وةاأل وب 

تحك لعرلةم وب ةبأل سااافلعةم وتباإام ى وةاأل لن ،بس ال لد والنبالى )لو  لبساااةم شاااا اال( لو  مللةم فدةاال ومعلفاب تلر 

 للنال شعرى األ فدةل ونةم واا  ل الواس ى وو نر خللسم: لا  نال القعال  انسم فامعللنا و اعبةنا فم وة،م القعال.

عسااااانل ص صااااالم ص تلاه وسااااالم "ساااااىلك ص لم  ب ث تلر لوعر تذا اال وب فنةسم لو وب تحك لعرلسم  وتب

فىتلانم ذلك ى وسااىلعه لا م  ن أل  ىسااسم  انسم ف ن نم ى ولخبدنم ربد أل لا فنال لوعر  الساااو"ى وتب را د  ب تبإ ص 

تنذ  نرسك ى فل ا نيل لو وب تحك لعرلةم لو  لبسةم شا اال ةال: " ل ا نيل وب فنةةم ةال عسنل ص صلم ص تلاه وسلم: ل

)لاتاا للنا( وو نر ار ل النتاإ  ى،إ لصااااناا ال ذاف ال  إو ا. والااااا اد فم ةنله )ولن الح ( لي م  إ لا  نيل  سم 

األ هلر لودام لون ةم وب العةذ ل هرباعاال هن ا لنا ونذعى )لةأل ن ه:   نم بى( لةأل شاامل  نبى  )ةأل لسااك تلاةم  نااأل(  حفاو وح

هنباللم  ىنسم   ذ نا وه  ا لم  هى )وسااعقد( وةك اسااعقداع و،لاانل م  إ ونه ى وةاأل الااا اد فم  ه للقدآاى ) منحاانا 

فم آ ااتناا( فم امسااااااعسيال  سا والل ب فاسا ى واانك ةد ر فم لنإ عسم  ف لنا ذلك  فىتد  تنسم ) ،عر  منحاااااانا فم 

ا تنالساسم ،انئذ )وهوا  نساانك الاالاا( وها شولك  نسنسعه ،عر تنسم النسم تب ونالسعسم فة ،إ ث  ادن( فة  ىوب ل

 .(1)تق إ و سم )  إ الذادس(   إ لا تذاد النسم

                                                           

 .84ص – 3ج –تفسير القرآن العظيم  –القرطبي ( 1)

 ".27اآلية: " -سورة العنكبوت ( 1)

 .10ص  – 3ج –تفسير القرآن العظيم  –ابن كثير ( 4)

 .87ص – 7ج –الجامع ألحكام القرآن  –القرطبي ( 1)
 .10ص  -3ج –تفسير القرآن العظيم  –ابن كثير  (1)
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َب ااِلنِس َوةَاَل  وفم ةنله ت الر: تحم وش ثَدي عَةي َد اليِنبش ةَِإ اسااااي ااااَ لحمي َرِ ا اال  َا َو ي دح ااااح َس  ِحي َب ااِلنِس َع َّنَا } َو َني لحم وش لِاَآلح لَوي

ا هِ  ِإ َب فِاسااَ الااِ مي خااَ اعح َوثيَنااح اَل النااَّ ا ةااَ َك لَنااَ لااي ِذَي لَرَّ ا الااَّ ا لََرلَنااَ نااَ اَل َو َلَوي ا  ِبَ ي نااَ اااااااح عََع  َ ي عَ ي َك َ،ِةام  اسااااااي ح هِاَّ َع ااَّ ال صب ا شاااااااَ مَّ وااَ

 . (4){(148َتلام }

( ال دا : ،اد ر اع المل  فم  نس القااولى  قنل اللبدي فم تفسادن: ) و نس  ح ادلم ر ا اال ( ى )  ا و اد النبب

والحاااااد: الن اتل لي  نس الحااااادى  قنل:  ا ر اتل النبب )ةإ اسااااعةثدتم وب االنس( لي وب امسااااع عاا  سم اقنلهى )ع نا 

اا العلذذ وتلر األول فال دا   امسااع عاسااع عع   ااانا  ب ا( وةاأل: اسااعةثد األواد وب الننبن ى وال دا  العقد ع والعن اصى 

وب النبب  لاتل االنس لسم و خنلسم فا ا  د إوا ونسمى اساعةثدتم وب ه نائسم وهحةلسم ،عر صاعوا فم ،ةم األتباا لةم 

فحااادنالم و ةم: )وةال لولااللم وب االنس ع نا اسااع عع   ااانا  ب ا( لوا اسااع عاا النبب واالنس فسن وا تقإس وب تلذذلم 

 إتباتسم لسم ولوا اسااع عاتسم  النبب ى وةاأل اسااع عاا االنس  النبب انه ااا هذا ود الدرأل  نا  فم ساافدن وخاا تلر نفسااهى 

ى وونه ةنله ت الر: ِ  ةاال: لتنذ  دف لاذا النا ي وب ر اع واا ل،ذع   نم: ع ه وب النبب فِاسحنَا َتلَر صَّ }َولَنَّهح َااَا  َقحنلح سااااااَ

لَلااال} ِذ ااال}{ َولَناَّ 2شااااااَ ِ ااَ نسح َواليِنبا َتلَر صَّ ِ ا لَا لَّب تَقحنَل االي َب اليِنبش 4ا ظَنَناَّ نذحوَا  ِِدَرالَل وش نِس  َ ح ِ َب االي هح َااَا ِعَرال  وش { َولَناَّ

ك شائاال  نالنا  ذل. وةاأل اسع عاا النبب  االنس لنسم ااننا  لإةننسم فا ا  قنلنا هلاسم وب األااذ ل و(3){(4فََيا حولحمي َعلَقاال}

وب ، نظ الإناا االةسااى )و لونا لرلنا الذي لرلك لنا( لي  نس القااول اتعدافاال ونسم  النصاااااانل هلر وا وتإلم ص  هى و ا 

ااننا  ةذ نا  هى ول ا ةالنا لذن ال قالل لراف ص تلاسم )خالإ ب فاسا ام وا شااااال ص( ال  نر الذي تقعااااااه لول ال دف فم 

ال: ها لاذا  راب العدااال لنسم  ملاإوا فم النااع فم ااأل األوةاالى هم فم النةااك الاذي  اااااااال ص تاإس  قاائسم فاسااى وةاال اليب

امسااااااعثناال  درع هلر  نس القااول لي خالإ ب فم الناع هم وا شااااااال ص وب وقإاع ،ااااااادلم فم ةبنعلمى ووقإاع وإتسم فم 

 .(2)ملن  الإائم وم  لإ  تلم وب لم  إخأل الناعالحسافى ولن ت سول ألاب امسعثنال لم وب ال

( لو  نس نحااادلم ةلنا:  ا و اااد  )و نس نحااادلم( لي واذاد  نس نحااادلمى لو و نس نحااادلم ةلنا  ا و اااد النبب

النبب ااا وا م  نصااو لف اتعه والااا اد ل ب  حاااد وب الثقلاب و ادلم. والنبب لم الاااااطاب)ةإ اسااعةثدتم وب االنس( 

ونسم اثاداال لو ر لع نلم لتباتةم فحااااد و ةم ونسم الن ع الوفادل ا ا تقنل: اساااعةثد األواد وب الننن . واساااعةثد  لحاااللعم

فةا وب األشاااااى )وةال لولااللم وب االنس( الذ ب لطاتنلم واسااع  نا هلر وساانسااعسمى )ع نا اسااع عع   ااانا  ب ا( لي 

تلر لسااااااباف العنصااااااأل هلاسا وانعفع النبب  االنس ،اث لطاتنلم انعفع االنس  الاااااااااطاب ،اث  لنلم تلر الاااااااسنال و

ولنه ااا عرال وب االنس  –وسااااااتإولم تلر ودا لم وشاااااسناتسم فم ه نائسم. وةاأل اساااااع عاا االنس  النبب وا فم ةنله 

ى واسااااااع عاا النبب  االنس اتعداا االنس لسم  ىنسم  قإعوا تلر -  نذوا  درال وب النبب  تنسم  الإفع   نر  ه اباد النبب

وهرااعتسم لسم ى )و لوناا لرلناا الذي لرلك لنا(   ننا  نس الب ث ى ولذا الةةس اتعداا   ا ااا ونسم وب طاتل الاااااااااطاب 

وهتباا السنس والعةذ ل  الب ث واسااعسااةس لد سم وتحسااد تلر ،السم ى )خالإ ب فاسا هم وا شااال ص( لي  ملإوا فم تذاف 

وي لنسم  إخلنا  الناع األ إي اله هم وا شال ص ى هم األوةال العم  نقلنا فاسا وب تذاف الناع هلر تذاف اليوسد د ى فقإ عح

وا  اال فاه وب اليوسد دى و  اي   ا لوصاااالسم وب   ا فاع اووا و للبنا الد  هلر النحام ى لو  ةنا وب ةنل ال نتنع 

                                                           

 ".128اآلية: " –سورة األنعام ( 2)
 ".4اآلية: " –سورة الجّن  (3)
 .12ص  – 1ج –جامع البيان  –الطبري   (1)
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لا  نفس تب خناةه: لللةنم ص ها نفسااااك تنك هم هذا شاااائك ى  الذي ظفد  ناتدن ولم  يل  حد  تلاه لناا ل وةإ طلل هلاه

وةإ تلم لنه م  ااال هم العاافم ونه  ىةلار وا  قإع تلاه وب الع ناو والعااإ إ ى فاةنا ةنله هم هذا شائك وب لشإ النتاإى 

م( هم   نرل الحة لى )تلاوع تسةم  ال نتإ لمدوره فم صانعا امسااعثنال الذي فاه لط اا.) ها ع ك ،ةام( م  ف أل شااائاال 

 ىا الةفاع  ساااعنربنا تذاف األ إى )ننلر   ا ال ال اب   اااااال( نملاسم ،عر  عنلر   ااااسم   اااااالى ا ا ف أل الااااااطاب 

و ناا االنس ى لو نن أل   ااااااسم لولاال   ا  نس القااول وةدناللم ا ا ااننا فم الإنااى )  ا ااننا  ةسااااابنا(  سااااابل وا 

 .(1)  اصم ى  قال لسم  نس القااول تلر رسل العن اص )للم  ىتةم عسأل ونةم(اسبنا وب الةفد وال

 المطلب الرابع: الترهيب من طلب الدنيا:

اعح ارِخَداح   نياَا هِمَّ لَِ ل  َولَسين  َولَلإَّ َب َخايد  لشلَِّذ  ذسب ص ت االر طلال الإناا فم ار ل وب ساااااانعا األن اس } َوَوا اليَحاَااح الإا

قِلحنَا} َ  .  قنل االواس الويالم فم ه،اال تلنس الإ ب  )الح إ هلل الذي تدا لولاالن  نائأل الإناا وآفاتساى (4){(34عَّقحنَا لَفَةَ تَ ي

واااااو لسم تب تان سا وتنعاتسا ،عر ن دوا فم شااانالإلا وآ اتسا ى ووعننا  حساااناتسا ساااائاتسا ف ل نا لنه  ي إ ونةدلا 

لا   منفسا. و قنل وا  اتث لذال الحااا العم ل ناك لةم وةد ك لةم فم  اعام لذن ون ا سا  وم  فم’ى تلر و دوفسا ودرنب

وسااادوعلا فاسا( وال علذذ  سا وال نافسااال تلاسا وا لن هم ل ل ولسنى ألنبسا ت أل ةلاأل تيول تب ال ساااع عع  سا وال علذذ ونسا 

 .(1)  لذاتسا

ع ارخدا  اللاال  وب األت ال العم تبقم وناف سا ألللسا. و إوس سدوع و قنل ها ال  أل  لاتعه ى وامساع إا  للإا

لللسا فاسال خاد وب الإاع العم تفنر للذ ب  عقنا وللذ ب  مااااانا ص  عقننه  لاتعهى وارعناف و اصاااااهى وال ساااااعتل هلر 

 .(4)ساسم تب ال  أل لآلخدا عحان )لفة ت قلنا( خلاف وسعىنو لل  ونابل تحذ داال لسم وب لا تودلم عخاعا الإناا وتل

ننإ لا العدلال فم سااااانعا األن اس رال لانذع الناب تب ووبل الاااااادِ  اهلل ووا  نإونه ،اب ال نل وب ام تال 

تلر ص وامرعدال تلاهى  ىنه ت الر لو،ر هلاه ى وةإ صااانع لذا ال ااااسإ  ار ل وب السااانعا ل  ا تلااان د ،عر  عبع الذ ب 

والاذ ب   دحاااااانا وسااااااعةبد ب تب تن،ااإن ع م نيول ار اال  واذلك ،ال ال  انإ ب وب الةفاع   فعدوا تلر ص الةاذف

والاذ ب  اااااااعدطنا تلر ص  ىنسم لب   وننا ،عر  نيلنا ونيلل الدسااااااأل فةاا لا راعالم ت الر نعانل لذاى وطلبسم ونيلل 

 ونيلل ال ذاف الاإ إ وع االلانل لسم. لاسك وب ،قسم  ىا لصا سم الذل والسنااى وصوحدل وةانعسم تنإلمى ولنيلسم

 م تنعقأل  نا آ ال ساااااانعا األن اس لع ةس لنا صاااااانعا لاثد علبل لانس القااول وذلك   إ لا تناوع  نا ود،لل علبل 

خدول الدوح تنإ ونل ال لحإ ب لن،إانال ص ت الرى فعقإس لنا واااااااسإ الةفاع ولم فم  نس الفيا األابدى وةإ تم ،سااااااا سم 

ا سمى وت ك ه،العسم هلر الناعى وال اااسإ علالى ولساانل وا فاه الحساادا العم لم لساااا ،ال الذ ب اسااعةبدوا تب وصااإع تق

 تبا ا ص ولتدحنا تب آ اتهى و ال لنه م عر ل فم األودى و لبك تلاسم النإاولل

                                                           
 .91ص  – 1ج –جامع البيان  –الطبري  (1)
 ".32اآلية: " –سورة األنعام  (2)
 .90ص  – 3ج –إحياء علوم الدين  –اإلمام الغزالي   (1)
 1/191والتحرير والتنوير البن عاشور  1/178جامع البيان/  (2)
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 ال هم لنسم اسعساننا  سا ورحإوا  ذلك لنسم لم  قإبعوا ،نم ردوسم الذي  إلل تاةبعسم فن  تلنعلم الناةتى وةإ لتعسم ار 

ولم  ع ننا وااا م   ةب لا  عحق  لسم فع ننا لا لن تااا وا هلر الااإناااا لا وننا و لعيونا   ااا نسنا تنااهى هم لا القدآا الةد م 

 ل إ،ا عت سم لذا  ىا   اإ لسم لنسم لن لحتلنا فدصاااااال ال ن ا هلر الحااا الإناا لا ونناى فإنسم ساااااااقنلنا نفس الااااااام

ونةد ب ورن  ص ت الر و نس الب ث ى لذا خعم ص تلر ،نعسم  ىا لشاع هلر ت ام المسداا الذي لم فاه وب ردال تةذ بسم 

 .(1)و،إانال ص وآ اته

 م تااد ار ال هلر تاةبل امنحداا فم ال قاإا   با ا  اد ص وثأل النبب الذ ب لشداسم الةفاع فم تبا ا صى فةاا 

بسم ص  ىسااالنف وا،إ  اااا أل النبب واالنسى و ىا الناع لم  اعلم المالإال نعانل ل  اعسااااتسم ال ااااعدال فم فساااا  لا خاط

س النبب فم الملاف تلر االنس للإوع األت م فم وبا عا النبب  االحااةل لإلنسى ولا شااااطاب  ال قاإا والااادِ  اهلل ى وةإب

 النبب  ن،نا هلر شااطاب االنس  دوعاال واذ ا.

 م تنعسر ار اال  علمات الحاااا الاإنااا  اىنساا ل ال  ولسن  م ةا ل لسا وقا أل الإاع ارخدى  اع الملن ى و  ا فاسا وب 

إوا ص وتبإون.  ن ام  عبااد الذ ب و،ب

نفشداال وب امنمداط فم وند ال الحااا الإناا وتدِ ال  أل لآلخدا  .(4)فاىتم الساا  وح

 ال بحث الماوس

 لسلنف القلل

ل العن،اإ نب  ه دالام الملاأل ،ح

ت ثأل ةلال سااإنا ه دالام تلاه الساةس و، اك سانعا األن اس  ىابد وسا،ل للحناع الإعاوم فم وسىلل ال قاإا فم 

،ناعن وع نفسااااااه وب خةل تىوةته فم الةنا وب ،نله ووعا  عه لحدال الةناال ولفنلسال  ا،ثاال تب تقاإا ساااااالا ل  دتةي 

إن ى  م وحاارااته وع ةنوه  إلال وب ل اه هلر ال لك ،اا ه لم تىخذن فم ذلك لنوه مئم ى األ ذلك   إ وب تلاساا وهلاه ت ام   با

لسااالال الملاف ال قإي فم ساانعا األن اس للإملل تلر ،قاقل العن،اإى وتلاان ل ال قاإا الفاسااإا فم ساانعا األن اسى وةإ تم 

لساااالال العسةم والسااامد ل ال اعا الحداِ اال  انم لعن،اإ صى وه انل ،ااااإ األ البدالاب ال ا  ل وال قلال والنرإانالى واألب 

الح  وب البااطاأل فم وفسنس امتعقاا ى وةاإ ا،عاأل الحناع ال قاإي  اب ساااااااإنا ه دالام وه ال وب رسل وةنوه وب رسل لخدس 

م وب ل دع الدونع الإاتال وساااااا،ل و عبدا فم سااااانعا األن اس العم نيلك وحفنفل  آما ال ةئةل ى ا ا   إب سااااااإنا ه دالا

للعن،اإ فم لذن السااانعا وفم سااانعَل لخدس وب القدآا الةد م  وت اي سااااإنا ه دالام تلاه الساااةس وب  اب عساااأل ص  ىشااااال 

خلااه ص  ساى ونسا لنه ساا م  الحنفال الساا حال ولنه وب ال ساال اب الإ ب الماتم. ولنه لول ا ا وصاافه ص ت الر  ذلك ) ها 

 ااا لول ةانعاال هلل(.ه دالام 

                                                           
 .11ص  –دار الفكر للطباعة والنشر  –الزمخشري )أبو القاسم جار اهلل محمد( ، تفسير الكشا   (1)
 الباحثة.  (2)
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ا اا لا ص ت االر لتاإب سااااااااإناا ه دالام هتاإا اال خااصاااااااال  ااتمااذن خلاةالى ولنه الحنل ولم العن،اإ ا ا ريس  ذلك 

 ال فسدوا.

 المطلب األول: من هو إبراهيم الخليل:

" 439"  ب عا ن "435"  ب ساعوغ "128"  ب نا،نع "445" (1)رال فم تاع ص اللبدي لن ه دالام  ب تاعخ

 .(2)"  ب ننح تلاه السةس455"  ب ساس "238"  ب لعفماذ "233"  ب شال  "239ا ب فالغ "

لذا نت للأل الةعاف فم اعا سم ى وةإ ت لك تلر لت اعلم تحك لس ائسم  السنإي ا ا ذادون وب ال إ  وةإونا 

 السةس فى نر تب هتا ته.الةةس تلر ت د ننح تلاه 

و،ةم الحافو ا ب تسااد فم تدر ل ه دالام الملاأل وب تاع ص ا ب هسحا   ب  اد الةاللم صا،ل اعاف ال بعإل 

ى لا لسم لس ه دالام " لوالل"  م لوع  تنه فم خبد وم تسا له ،ةا ل طن للى وةال الةلبم: اس سا " ننا"  نك اد عا  ب اد م 

 ساس  ب ننح. ى وب  نم لعفماذ  ب

 .(1)وعوي ا ب تسااد وب  اد وره تب تةدول لنه ةال: ااا ه دالام تلاه السةس  ةنم "ل ا الاافاا"

 ةالنا: ول ا ااا ت د تاعخ خ سا وسب اب سنل ولإ له ه دالام تلاه السةس  ونا،نع ولاعاا ـ وولإ لساعاا "لنط".

عاا وال فم ،ااا ل اه فم لعحه العم ولإ فاسا ى ولم لع  وتنإلم لا ه دالام تلاه السةس لن األوسط ى ولا لا

 الةلإاناابى   ننا لع   ا أل.

ولذا لن اللحا  ال اسنع تنإ للأل الساد والعناع ص واألخباع ى وصحب  ذلك الحافو ا ب تسااد ى   إ وا عوي 

باب ةال: ولإ ه دالام  ونطل وب طد   لااس  ب ت اع ى تب النلاإ ى تب س اإ  ب تبإ ال ي ي ى تب وةحنل ىتب ا ب ت

 وا ى فم ةد ل  قال لسا  دعن ى فم ربأل  قال له ةاسانا  م ةال: واللحا  لنه ولإ  با أل. وهن ا نسل هلاه لذا ال قاسل ألنبه 

 .(4)صلم فاه هذ رال و انا للنط تلاه السةس

 ةالنا: فعيول ه دالام ساعا ىونا،نع "ولةاال" ا نه لاعاا   ننا ل نه لخاه.

النا: وانلل  تاعخ  ا نه ه دالام واودلته ساعا وا ب لخاه لنط  ب لاعاا  فمدل  سم وب لع  الةلإانااب هلر ة

اا ف ال فاسا تاعخى وله وائعاا وخ سنا سنلى ولذا  إلب تلر لنه لم  نلإ  حداا ى وهن ا ونلإن  لع  الةن انااب ى فنيلنا ،دب

  ىع  الةلإانااب ولم لع   ا أل ووا واملا.

                                                           

 م: تارخ وهو تحري .  (1(
بن ناحور بن شاروع بن أربو بن فالغ بن شالح بن أفخشد /تهذيب( قال: إبراهيم بن آزار وهو تارخ 2/134،137وفي تاريخ ابن عساكر ) ( 2 (

 بن سام بن نوح ويكني بأبي الضيفان.
 التهذيب(. -111-2ابن عساكر في تاريخه )( 1)

 /تهذيب(.2/137ابن عساكر )( 2)

http://www.ajrsp.com/


 م0202-3-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الحادي عشرالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

 

www.ajrsp.com                                                                                                                                 33  

ISSN: 2706-6495 

 

 م اعتحلنا ةاصإ ب لع  الةن انااب ى ولم  ة   اك ال قإب ى فىةاونا  حداا ولم لع  الةلإانااب فم ذلك 

اليواا ى واذلك لع  الني دا والااس ل ااال. وااننا   بإوا الةناال السب ل. والذ ب ت دوا وإ نل  وا  ااننا تلر لذا 

ب ل  ىنناا وب الف ال وال قال. ولسذا ااا تلر األ  اف وب ل ناف الإ ب ى  سعقبلنا القلل الا الم و  بإوا الةناال الس

 .(1) وا  السب ل القإ  ل لاةأل لةنال ونسا ى و   لنا لسا لتاا  وةدا اب

ولةذا ااا للأل ،داا   بإوا الةناال واألصناس واأل وب ااا تلر وره األع  ااننا افاع ى سنس ه دالام 

 لسةس.الملاأل ولودلته وا ب لخاه لنط تلاه ا

وااا الملاأل تلاه السةس لن الذي لعال ص  ه تلك الادوع ى ول لأل  ه ذاِ الاةل ى فإا ص سبحانه وت الر آتان 

َإنح ِوب ةَبيألح وَ  شي نَّا  ِه اح عشإن فم صودن ى وا ع ثه عسنمال واتمذن خلاةال فم ابدن ى ةال ص ت الر: } َولَقَإي آتَاينَا هِ يَداِلاَم عح

 . لي ااا للة لذلك.(4)({41ِ اَب}َتالِ 

لَ ح  نعحمي تَ ي مي هِا اح مي َخايد  لَّةح َ َواتَّقحننح َذلِةح بحإحوا صَّ ِوِه اتي بحإحوَا ِوب  حوِا 14نَا}وةال ت الر: } َوهِ يَداِلاَم هِذي ةَاَل لِقَني { هِنََّ ا تَ ي

لحقحنَا هِفيةاال هِاَّ الَِّذ َب تَ  ِ لَوي َاناال َوتَمي وا لَهح صَّ ةحدح بحإحونح َواشي َ  َواتي عي ِ الدش نا ِتنَإ صَّ ةاال فَا يعَوح مي ِععي لِةحنَا لَةح ِ َم  َ ي بحإحوَا ِوب  حوِا صَّ لَايِه هِ  ي

نَا} َر ح بِابح 17تحدي سحنِل هِمَّ اليبََةغح الي ح مي َوَوا َتلَر الدَّ ب ةَبيلِةح ح اليَمليَ  18}{ َوهِا تحَةذش حنا فَقَإي َاذََّف لحَوم  وش ا َاايَو  حبيِإيح صَّ { لََولَمي  ََدوي

{ ِ  َِساد  نح هِاَّ َذلَِك َتلَر صَّ َ تَ 19 حمَّ  حِ اإح ِخَداَ هِاَّ صَّ ىَاَ اري ح  حنِائح النَّاي وا َاايَو  ََإلَ اليَمليَ   حمَّ صَّ ِ  فَان حدح َعي وا فِم األي ر لَ { ةحألي ِسادح

لَل ةَإِ  }احألش َشمي َ،مح َوب  ََاالح َوهِلَايِه تحقيلَبحنَا}45 د  ُح َوب  ََاالح َو َدي ِ  َوَم فِم السََّ ال 41{  حَ ذشفح َعي ِنِي َب فِم األي { َوَوا لَنعحم  ِ ح ي

ِ ِوب َولِمٍّ َوَم نَِلادَل} ب  حوِا صَّ ِ َولِقَائِِه لحوي 44َوَوا لَةحم وش وا  ِآ َاِل صَّ لَئَِك لَسحمي َتَذاف  { َوالَِّذ َب َافَدح َ عِم َولحوي ،ي لَئَِك  َئِسحنا ِوب عَّ

{ ح ِوَب النَّاِع هِاَّ فِم َذلِكَ 43لَلِام  ةحننح فَىَنَنانح صَّ ِوِه هِمَّ لَا ةَالحنا اةيعحلحننح لَوي َ،دش ِونحنَا}{ فََ ا َااَا َرَناَف ةَني سَل  ح ي { َوةَاَل 42 َر َالَل لشقَني

ةح هِنََّ ا اتََّمذي  اح فحدح  َ ي َس اليقِاَاَوِل  َةي نياَا  حمَّ  َني مي فِم اليَحاَاِا الإا اَ  َاينِةح َن َّ ِ لَوي َاناال وَّ ب  حوِا صَّ اتحم وش ةحم  َ ي اح اَل َو َليَ بح  َ ي مح م  ِبَ ي اال َوَوىيَوااح

ب نَّاِصِد َب} سَاِرد  هِلَر َع شم هِنَّهح لحَن اليَ ِي يح اليَحِةامح}{ فَآَوَب لَهح لحنط  َوةَاَل هِنشم 44النَّاعح َوَوا لَةحم وش َحاَ  44وح { َوَولَبينَا لَهح هِسي

ِخدَ  نياَا َوهِنَّهح فِم اري َدنح فِم الإا اَ َواليِةعَاَف َوآتَاينَانح لَري قحنَف َوَرَ لينَا فِم ذحعش َّعِِه النابحنَّ الِِحاَب}َو َ ي  .(1){(47ِا لَِ َب اللَّ

 لثاني: االستهداء بملكوت السماوات واألرض:المطلب ا

نةِنِاَب} ِ  َولِاَةحنَا ِوَب الي ح َ اَواِل َواألَعي ا َربَّ َتلَايِه اللَّايألح 74 م ةال ت الر:} َوَاَذلَِك نحِدي هِ يَداِلاَم َولَةحنَل السَّ { فَلَ َّ

ا لَفأََل ةَاَل م  َاباال ةَاَل لَـَذا َع شم فَلَ َّ ا لَفأََل ةَاَل لَئِب لَّمي  َسيِإنِم 74لحِ،لا ارفِلِاَب}َعلَس َاني ا َعلَس اليقََ َد  َاِع اال ةَاَل لَـَذا َع شم فَلَ َّ { فَلَ َّ

الشاَب} ِس الاَّ ا لَفَلَ 77َع شم ألاحننَبَّ ِوَب اليقَني بَدح فَلَ َّ َس  َاِعَ لال ةَاَل لَـَذا َع شم لَـَذا لَاي ا َعلَس الاَّ ي ا { فَلَ َّ ِس هِنشم  َِديل  وش َّ كي ةَاَل  َا ةَني

ِداحنَا} ِدِااَب}78تحاي اي َ  َ،نِافاال َوَوا لَنَاي ِوَب الي ح َ اَواِل َواألَعي ِسَم لِلَِّذي فَلََد السَّ سيكح َوري هح ةَاَل 79{ هِنشم َورَّ وح هح ةَني { َوَ،آرَّ

ِ َوةَإي لََإاِا َومَ لََخااح وَ  ننشم فِم صب وَا}لَتحَحارا لَل ِتلي اال لَفَةَ تَعََذاَّدح ِداحنَا  ِِه هِمَّ لَا  ََااَل َع شم َشايئاال َوِسَع َع شم احألَّ َشمي  {85ا تحاي

                                                           
 .123ص  –م 1988 -هـ 1108 –الطبعة األولى  –دار الكتب العلمية  –جامع أحكام القرآن  –القرطبي   (1)
 ".11اآلية: " –ورة األّنبياء س (2)

 ".27-14اآليات: "  –سورة العنكبوت   (1)
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ليلَان  مي سح لي  ِِه َتلَايةح ِ َوا لَمي  حنَيش عحم  ِاهللب َداي مي لَشي عحمي َومَ تََمافحنَا لَنَّةح َداي ناال فَىَيا الي َوَاايَو لََخااح َوا لَشي ِب هِا اح عحمي فَِد قَايِب لََ، ا  ِاألَوي

نَا} لَ ح سيعَإحوَا}81تَ ي بح َولحم وا لَـئَِك لَسحمح األَوي عحنَا آتَاينَالَا هِ يَداِلاَم َتلَر 84{ الَِّذ َب آَونحناي َولَمي  َليبِسحناي هِ َ انَسحم  ِ حليمَل لحوي نَّ { َوتِليَك ،ح

ب نَّ  فَعح َ َعَرالَل وَّ ِوِه نَدي }ةَني  . (4){(83َاال هِاَّ َع ََّك َ،ِةام  َتلِام 

لك ى وع إل الناو العال لل بالول فم اللفل. ووثله  وفم )واذلك نحدي ه دالام ولةحنل الس نال واألع ( لي وح

ال ال إوي "ولةنل"  إسةاا الةس. وم  ننع تنإ سابن ه ،ذا الفعحل  بنل والدلبحنل والنبدول. وةدل ل ن الس ب الد ح

سا  ول لسا لول ى ونحدي    نر لع نال    نر ال حام. فقاأل: لعا   ه وا فم الس نال وب تبا ا ال ةئةل وال نائل ووا لملفع

فم األع  وب تلااا  نم آ س ل فةاا  إتن تلر وب  دان   لم فاحسلةه ص ى فىو،م ص هلاه  ا ه دالام لوسك تب تبا ي  

بنع. عوس  و نان تلر تب النبم صلر ص تلاه وسلمى وةاأل: ااو ص له تب الس اوال لوا تل ك لا وب لس ائه اللب

د   تب القاسم تب ه دالام النم م ةال: فحدرك له الس نال السبع (3)واألع  ،عر ال دن ولسفأل األعحاب . وعوي ا ب رح

نبل ل فذلك ةنله: }َوَولَبينَا لَهح فن د هلاسب ،عر انعسم هلر ال دن ى وفحدرك له األعحنا فن د هلاسب ى وعلي وةانه فم الن

نياَا َوهِنَّهح فِ  َدنح فِم الإا اَ َواليِةعَاَف َوآتَاينَانح لَري قحنَف َوَرَ لينَا فِم ذحعش َّعِِه النابحنَّ َحاَ  َو َ ي الِِحاَب}هِسي ِخَدِا لَِ َب اللَّ  .(1){(47م اري

نان ذلك لي ال لةنل  وتع د،أل ع،لل البحث تب العن،اإ فم وةإ لعا  ص ال دالام لا  ةنا وب ال نةنابى فقال لع 

 تىوأل ساإنا ه دالام للةنا وب ،نله.

ى والنبب اله    نر السعد. . لي سعدن   ل عه ى وونه الننبلى والننبلى والننبل والننبابى وال نبب  فل ا ربب تلاه اللاألح

اال أل والماأل والونم فقال: م إ لسا وب عف.  وةاأل: ل ا لخدره ل نن وب السدف وااا وةك  ابن ل الا سى فدلي

وعلي ال حاعدس لو اليلدا  م الق د  م الا سى  وااا لذا فم آخد الاسد. ةال وح إ  ب هسحا : وااا ل ب خ س تادا 

 سنل. وةاأل: ا ب سبع سناب ى وةاأل: ل ا ،الب ن دو ا ااا ا ب سبع تادا سنل.

سلل الن د و،ال اللفنلال وةبأل ةنله ت الر: )ةال لذا ع م( اخعحلو فم و ن ان تلر لةنال ل فقاأل: ااا لذا ونه فم وح

ةااس الحنل ل وفم تلك الحال م  ةنا افد وم ه  اا. اسااااااعإل ةائلن لذن ال قالل   ا عوي تلر  ب ل م طلحل تب ا ب تباب 

 س والق د ى فل ا تم ن دن ةال: ) ةال: " فل ا رب تلاه اللاأل علي اناباال ةال لذا ع م" ف بإن ،عر  اف تنه ى واذلك الااااااا

هنم  دي و ا تاادانا(ى واسعإل  األفنل  ألنبه لظسدح ار ال تلر الحإول. وةال ةنس: لذا م  ل  ل وةالنا:  اد رائي لا 

 ةنا هلل ت الر عسنل  ىتم تلاه وةك وب األوةال هم ولن هلل ون،إ و ه تاعا  ووب األ و بن  سنان  ديل. ةالنا: وااو 

شاااإن وب ةبألى  ولعان ولةنته لاةنا وب ال نةناب ى وم  ننع لا  حنصاااو  لااا ب  لا  عنلم لذا تلر وب تلااا ه ص ولتان عح

ال: لااذا النناف تناإي خلاى و لط و ب ةاالاه ل وةاإ لخبد ص  راب  االملنب وب ال  دفال ى  األ تدا الدف لول الن دى ةاال اليب

نَاَس}ت الر تب ه دالام لنه ةال: } َوهِذي ةَاَل هِ يدَ  بحَإ األَصي نحبينِم َو َنِمَّ لَا نَّ ي َ ألي لَـَذا اليبَلََإ آِوناال َواري  . (4)({34اِلامح َعفش اري

                                                           

 ".83-71اآليات: "  -سورة األنعام ( 2)
 .121ص  –م 1988 -هـ 1108 –الطبعة األولى  –دار الكتب العلمية  –جامع أحكام القرآن  –القرطبي   (3)

 ".27اآلية: " -سورة العنكبوت   (1)
 ".31اآلية: " -سورة إبراهيم ( 2)
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. لي لم  حااااااادِ ةط. ةال: والنناف تنإي لنه ةال: }لذا ع م { تلر ةنلةم ل ألنبسم ااننا (3)وةال رأل وتي: " قلل ساااااالام"

ةنله ت الر: "ل ب شحداائم" ولن رأل وتة وا،إح م شد ك له. وال  نر: ل ب   بإوا األصاناس والا س والق د ل ون اد لذا 

شاداائم تلر ةنلةم. وةاأل: ل ا خدل ه دالام وب السادف علي حانل الةنال ولن طالل لد ه ى ف ب لنه حنلن ةال "لذا 

لفأل ةال لئب لم  سإنم ع م ع م" لي  ىنه  عدالس لم ننعنى )فل ا علس الق د  اع اال( ون د هلر حاااااانئه "ةال لذا ع م فل ا 

ألاحننبب وب القنس الااالاب" فل ا علس الاا س  اع ل ةال لذا ع م" ولاس لذا شدااال ى هن ا نسل ذلك الانل هلر ع هى فل ا 

. وةاأل: هن ا ةال  لذا ع م" لعقد د  عآن عائةال  لبه ال لم تلر لنه  اد وسااعح  لذلك ل فنفان  قلبه وتلم لنه ود نف ولاس  دفب

ل وةااال: وااا تواد م  ننع لا  ةنا ع اااال. وااااننا    ب نا الح نااب ناال تلر ةنوااهى فااىظسد ونافقعسمى فل ااا لفااأل الننم ةدع الحح

النننس و  بإونسا و حة نا  سا. وةال النحاب: ووب ل،ساااب وا ةاأل فم لذا وا صااا ب تب ا ب تباب لنه ةال فم ةنل ص تي 

 َ َ اَواِل َواألي ح نحنعح الساَّ ُي  حنةَإح ورأل: } صَّ عش َال   ح َراَرلح َاىَنَّسَا َاني َراَرلَل اليا بَاحح فِم عح بَاح  اليِ لي َةااَل فِاسَا ِولي ِ  َوثأَلح نحنِعِن َاِ اي  عي

هح نَا َسسي ةِاَّلَل َوَم َ دي ِاَّلَل  ََةا ح َع يعحسَا  حِاملح َولَني لَمي تَ ي بَاَعَالَل َع يعحننِلَل مَّ َشدي ح لِنحنِعِن َوب  َاَ ع  نا ِوب َشَنَداَل وا الح نع  َتلَر نحنعَل  َسيِإي صَّ

{ لَل َتلِام  ح  ِةحألش َشمي ثَاَل لِلنَّاِب َوصَّ َوي ح األي ِدفح صَّ . ةال: )اذلك ةلل ال  وب   دا ص تي ورأل و سعإل تلاه  قلبه (1)({34َو َاي

ا ص تي ورأل  قلبه واسااعإل تلاه  إمئله ى ف لم لا له ع اال ى فإذا تدفه اع ا  ننعاال تلر ننع واذا ه دالام تلاه السااةس تد

وخاالقااال فل ا تدفه ص تي ورأل  نفسااااااه اع ا  و دفل فقال: "لتححارننم فم ص وةإ لإاا" وةاأل لن تلر و نر امسااااااعفساس 

نةداال لف لسم. وال  نر: للاذا ع م ى ووثاأل لاذا  ةنا ع ا ح فحذا الس يا. وفم العن ب والعن اص ى وح دَل وش ي أل } َوَوا َرَ لينَا لِبَاااااااَ

كَّ فَسحمح اليَمالِإحوَا} ليَإ لَفَإِا وش  . (3). لي لفسحم(2)({32ةَبيلَِك اليمح

فل ا علس الق د  اع اال لي طال اال.  قال:  يغ الق د هذا ا عإل فم الللنا  والبيغ الا  ل اىنه  ا   ننعن ال ل ل ل   

 وسا وفم لئب لم  سإنم ع م: لي لئب لم  حثبعنم تلر السإا ل. وةإ ااا وسعإ اال ى فاةنا ردي  وونه  يغ البالاع الإا ل هذا لسال

سلل الن دى لو سىل العثباك ل ةاا النناع ال قلم ل ا ا ةال  الا بمى )ووا  ةحناح لنا لا نح ن  فاسا هم لا  اال صح(  لذا فم وح

 لر السإا لى وةإ تقإس.وفم العني أل:)الإنا اللداط ال سعقام( لي  بعنا ت

وفم ةنله. هنم ورسكح ورسم. لي ةلإل   با تم وتن،اإي هلل تي ورأل و،إن. وذاد النره ألنبه لظسد وا  ح دا 

 ه صا،به. )،نافاال( وائةال هلر الح  )ووا لنا وب ال احدااب(ى ولذا ال قاس وقاس وناظدا لقنوه ى و ااا لسم لا لذن األرداس 

النادا ى م  لل  لعلنلال ى وم لا ت بإ وع ص تي ورأل  ألنبسا وملنةل ود ن ه ولننتل وإ دا ال االإا وب الةناال 

وسمدا ى تللع تاعا وتىفأل لخدس ى فعوال تب لذا ال المى والدفب ت الر م  وال تنه شمل وم تمفر تلاه خافال ى  أل لن 

لسم لومال تإس صة،ال الةنال لذلك ةاأل لن اليلدا ى  م تدةر الإائم الباةم  ة عوال  م هله هم لن وم عف سنان . فباب 

ونسا هلر الق د الذي لن لحنل ونسا ول سر وب ،سنسا ى  م تدةر هلر الا س العم لم لشإ األرداس ال االإا حاال وسنال 

 . (1)و سال ى فباب لنسا وسمدا وسادا وقإعا ود نف

                                                           

 ".8اآلية: " -سورة الصافات ( 3)

 ".31اآلية: " -سورة النور  (1)
 ".31اآلية: " -سورة األّنبياء   (2)

 .127ص  –م 1988 -هـ 1108 –الطبعة األولى  –دار الكتب العلمية  –جامع أحكام القرآن  –القرطبي   (3)
 .28ص  –م 1988 -هـ 1108 –الطبعة األولى  –دار الكتب العلمية  –جامع أحكام القرآن  –القرطبي  (1)
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إعن فاماا حدعن ،انئذ  ولن و نر ةنله: )هم لا  اال ع م شائاال( هم لا  ححااه و ق -وااننا خنفنن  ةثدا آلسعسم

لي هم لا  اال لا  لحقنم شمل وب ال ةدون  ذنل ت لعه وف  واائل. لي لسك ل الم لذن ارلل العم ت بإونسا وب  وا ص 

 ل ونحنتل ونننعن. فإنسا م تنفع شائاال وم تس ع وم ت قأل ى  أل لم ود ن ه وسمدا االةناال ونحنلا  لو ولننت

وفم وااو لخاا وا لشداعحم ففم "ااو" و نر االنةاع فىنةد ل لنةد تلاسم تمن فسم ه ان  األصناس ولم م  مافنا 

نل ى  ص تي ورأل ل لي ااو لخاا وناتا ولنعم م تمافنا ص القا ع تلر األ شملى ) وا لم  نيل  ه تلاةم سللاناال( لي ،ح

إ لس ال ادِ ل فقال ص ةاحااال  انسم: ) الذ ب آوننا ولم  لبسنا وةإ تقإسى )فىي الفد قا ب ل،   األوب( لي وب تذاف ص: ال ن،ب

ذ فه عحم ص تنسم. وةال ا ب تباب: لن وب ةنل  ه  انسم   لم( لي  ادِ ل ةاله ل ن  ةد اللإ  ى وتلرى وسل اا و،ح

د   وفم ه دالام ى ا ا  سىل ال الم و نال نفسه. وةاأل: لن وب  ل تلاسم ى ةاله ا ب رح ةنل ه دالام لي لرابنا   ا لن ،نب

اللحا  تب ا ب وس ن  ل ا نيلك ) الذ ب آوننا ولم  لبسنا ه  انسم   لم( ش  ذلك تلر لصحاف عسنل ص صلم ص تلاه 

 نه :  ا هن ا لن ا ا ةال لق اا ألوسلم وةالنا: ل نا لم   لم نفسه؟ فقال عسنل ص صلم ص تلاه وسلم: " لاس لن ا ا ت ننا 

  نم م تحادِ  اهلل ها الادِ ل لم  ت ام"ى )ولم وسعإوا( لي فم الإناا.

ب نََّاال هِ  فَعح َ َعَرالَل وَّ ِوِه نَدي عحنَا آتَاينَالَا هِ يَداِلاَم َتلَر ةَني نَّ  َ،ِةام  اَّ َع َّكَ و قنل ال فسدوا فم ةنله ت الر: } َوتِليَك ،ح

{  .(4){(38َتلِام 

نا   هشااااااعا هلر ر اع ا،عناراته ،عر خاصااااا سم و لبسم  الحنل. وةال ونالإ لم ةنله: ) الذ ب آوننا ولم  لبساااااح

ه  انسم   حلم( وةاأل: ،نعه تلاسم لنسم ل ا ةالنا له: لوا تماا لا تمبلك آلسعحنا لسببك ه الا ل ةال لسم: لفة تمافنا لنعم ونسا هذ 

. لي  ال لمى والفسمى ساااان عم  اب اللااااواد والةباد فم ال با  ا والع  ام ل فاوااااال الةباد فامبلةم. ندفع  عرال وب ناااااالح

 واالواول وال لك.

 المطلب الثالث: إبراهيم يحاور أباه:

احدي فِم اليِةعَاِف هِ يَداِلاَم هِنَّهح َااَا ِصإش قاال نَّبِاباال} َ عح َوَم  حبيِلدح { هِذي ةَاَل أِلَ ِاِه  َا لَ َِك لَِم تَ ي 21ةال ت الر:} َواذي بحإح َوا َم  َسي

نِم َتنَك َشايئاال} َِ ِصَداطاال َسِن باال}24َوَم  حوي نِم لَليِإ ايلَاَا 23{  َا لَ َكِ هِنشم ةَإي َرالنِم ِوَب اليِ ليِم َوا لَمي  َىيتَِك فَاتَّبِ ي بحِإ الاَّ {  َا لَ َكِ َم تَ ي

َ ِب تَ  ،ي ايلَاَا َااَا لِلدَّ ايلَاِا َولِاباال}22ِلاباال}هِاَّ الاَّ َ ب فَعَةحنَا لِلاَّ ،ي َب الدَّ { ةَاَل لََعاِ ل  24{  َا لَ َكِ هِنشم لََخااح لَا  ََ سََّك َتَذاف  وش

نِم َولِاباال} دي َ نََّك َوالينح رح فِدح لََك َع شم هِنَّهح َااَا  ِم َ،فِاباال}{ ةَاَل َسَةس  َتلَايَك َسىَسي 24لَنَك َتبي آلِسَعِم  َا هِ يداِلامح لَئِب لَّمي تَنعَهِ أَلَعي { 27عَوي

َتال َع شم َشقِاباال} ن َع شم َتَسر لَمَّ لَاحنَا  ِإح تح ِ َولَ ي نَا ِوب  حوِا صَّ تح مي َوَوا تَإي عَِيلحةح  .(2){(28َولَتي

 ىللو تباعا ول،سب هشاعافذاد ت الر وا ااا  انه و اب ل اه وب ال حاوعن وال نا لل ى وااو  تا ل ان هلر الح   

ى  اب له  لةا وا لن تلاه وب تبا ا األو اا العم م تس ع  تال تا إلاى وم تبلد وةانه ى فةاو تونر تنه شائاالى لو تف أل 

  ه خاداال وب عع  لو نلد؟  م ةال له ونبساال تلر وا لتلان ص وب السإي وال لم النافعى 

                                                           

 ".83اآلية: " –سورة األنعام ( 2)

 ".18-11اآليات: "  -سورة مريم   (2)
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ك هنم ةإ رالنم وب ال لم وا لم  ىتك فاتب نم للإِ صداطال سن اال( لي وسعقا اال واححاال وها ااا لصود سناال وب ل اه: )  ا ل 

 .(3)سسةال ،نافاال  فام  ك هلر الماد فم  نااِ ولحخداِ

فل ا تد  لذا الدشإ تلاه وللإس لذن النلاحل هلىه ى لم  قبلسا ونه وم لخذلا تنه ى  أل تسإب ن وتنتإن ةاأل  ال قالى 

 وللندنم ولااال. لي واةل نم ولطأل لندانم.وةاأل  الفِ ال. 

ف نإلا ةال له ه دالام: سةس تلاك لي م  للك ونر وةدونى وم  نالك ونر لذس ى  أل لنك سالم وب نا،اعمى وعا ن 

 خاداال فقال:)سىسعوفد لك ع م هنه ااا  م ،فااال(. 

ا له لنه تإوب هلل تبدل ونهى ا ا ةال ت الر: ) وووةإ اسعوفد له ه دالام تلاه السةس ا ا وتإن فم ل تاعه ى فل ا تبابب 

انح ،لام(.  ااا اسعوفاعح ه دالام أل اه هم تب ونتإاَل وتإلا ه انح ى فل ا تباب له لنهح تإو هلل تبدل ونهح ها ه دالام ألوب

ي ى تب قبدوةال البماعي: ،إ نا هس اتاأل  ب تبإ ص  ،إ نم لخم تبإ الح اإ ى تب ل ب ل م ذئل ـ تب س اإ ال 

ل م لد دا تب النبم صلر ص تلاه وسلم ةال: )  لقم ه دالام ل ان آعع  نس القااول وتلر وره آعع ةعدا و بدا ى فاقنل له 

ه دالام: للم لةأل لك م ت لنم؟ فاقنل ل نن: فالانس م لتلاك ى فاقنل ه دالام:  ا عف هنك وتإتنم لمب تمينم  نس  ب ثنا 

م األ  إ ؟ فاقنل ص: هنم ،دوك الننبل تلر الةافد ب.  م  قال:  ا ه دالام وا تحك عرلاك؟ فان د فىي خيي لخيي وب ل 

 (1) فإذا لن  ذ   وعللص ى فا خذ  قنائ ه فاحلقر فم الناع(

 وةال فم العفساد: وةال ه دالام  ب طساا تب ا ب ل م ذئلى تب س اإ ال قبدي  تب ل اه تب ل م لد دا.

اع ولةذا عوان الن سائم تب ل، إ  ب ،فت  ب تبإ ص ىتب ل اهى تب ه دالام  ب طساا تب ل اه ى وةإ عوان البيب

تب ،إ ث ، ا   ب سل ل تب ل نف تب وح إ  ب ساد ب ى تب ل م لد دا تب النبم صلر ص تلاه وسلم  نحنن ى وفم 

  م س اإ تب النبم صلر ص تلاه وسلم  نحنن.سااةه  دا ل  وعوان ل ااال وب ،إ ث ةعا ا تب تقبل  ب تبإ الوافد ى تب ل

وةال ت الر: ) وهذ ةال ه دالام أل اه آعع لتعمذ لصناواال آلسل؟ هنم لعاِ وةنوك فم حةل وباب(. ولذا  إل تلر 

لا اسم ل م ه دالام آعع ى ور سنع للأل النسل ى ونسم ا ب تباب ى تلر لا اسم ل اه تاعح. وللأل الةعاف  قنلنا: تاعخ 

 مال ال  ن ل ى فقاأل: هنه لقل  لنم ااا   بإن اس ه آعع. ال

.ولذا الذي ةاله (1)وةال ا ب رد د: واللناف لا اس ه آععى ول أل له اس اا تل ااى لو ل،إل ا لقل وارخد تلم

 وحع أل وص لتلم.

ل تاعح  السد اناورال فم تفساد اليومادي لا) آعع( اسم ل م ه دالام تلاه السةس وفم اعل العناع ص لا اس ه 

 لت بإ آععا تلر االنةاع ى  م ةال تعمذ لصناواال آلسلى تثباعاال لذلك وتقد داال ولن  اخأل فم ،ةم االنةاع ل

                                                           
 .30ص  –م 1988 -هـ 1108 –الطبعة األولى  –دار الكتب العلمية  –جامع أحكام القرآن  –القرطبي   (3)

 / تهذيب(.2/134/137تاريخ ابن عساكر )( 2)
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ألنه االبااا لهى )فل ا رب تلاه اللاأل( وال  نر: ووثال ذلك الع د و والعبلااااد ن دا ه دالام وتبلااادن ولةنل السااا نال 

 –وننفقه ل  دفعسا وندشاإن   ا شاد،نا صإعنى وسإ نا ن دنى ولإ نان للد   امسعإمل واألع :   نر الد ن ال وااللسال 

ف لنا ذلك وندس ،ةا ل ،ال واحاااااااه. وااا ل نن آعع وةنوه   بإوا األصااااااناس والااااااا س والق د  –ولاةنا وب ال نةناب 

إمل ى و  دفسم لا الن د اللااحا  والةناال فىعا  لا  نبسسم تلر الملى فم   نسم ولا  دشااإلم هلر طد   الن د وامسااع

و   هلر لا شاائاال ونسا م  ل  لا  ةنا هلساال لقااس  لاأل الحإول فاسا ى ولا وعاللا وحإ اال ل،إ ساى وصناتاال صن ساى ووإ داال 

  د طلنتسا ولفنلسا وانعقالسا ووسااادلا وسااائد ل،نالساى )لذا ع م( ةنل وب  نلااو خلاا ه وع تل ه  ىنه وبلأل ى فاحةم 

ه ا ا لن  اد وع لاال ل ذلبهل ألاب ذلك ل تر هلر الح  ولننم وب الاااول ى  م  ةد تلاه   إ ،ةا عه فابلله  الحنلى ةنل

)م ل،ال ارفلاب( م ل،ال تباا ا األع اف ال عواد ب تب ،ال هلر ،ال ى ال نعقلاب وب وةاا هلر وةاا ى ال حعنباب  سااااااعد 

اع اال(  اع اال وبعإئاال فم الللناى )لئب لم  سإنم ع م( تنباه لقنوه تلر لا فاإا ذلك وب صاااااافال األرداسى )فل ا علي الق د  

وب اتمذ الق د هلساالى ولن ن اد الةناال فم األفنل فسن حاااال  ولا السإا ل تلر الح   عنفا  ص وللفه فل ا علي الاااا س 

( وب األرداس العم تن لننسا شداال ةالى )لذا لابد( وب  اف اساع  ال النلفل ل ااال وع خلنولى )هننم  دي و ا تادانا

لمالقسا(ى )هنم ورسك ورسم للذي فلد الس نال واألع ( لي للذي  لك لذن ال حإ ال تلاه وتلر لنه وبعإئسا ووبعإتسا 

ي و ا  ا ةنس هنم  د -وةنله -لئب لم  سإنم ع م –ى وةاأل لذا ااا ن دن واساعإمله فم نفسه فحةان صى واألول لظسد لقنله 

فإا ةلك: لِم ا،عج تلاسم  األفنل  وا البيوغى واةل ا انعقال وب ،ال هلر ،ال؟ ةلك: ام،عنال  األفنل لظسد  -اناتااااد

نن  ألنبه انعقال وع خفال وا،عناف. و عناصاااأل الحناع وال حارنل فم ةنله )و،ارل ةنوه ةال لتحارننم فم ص( وااننا ،ارب

لذلكى )وةإ لإاا(   نم تلر العن،اإى ) وم لخاا وا تااااادانا  ه( وةإ خنفنن فم تن،اإ ص ونفم الاااااداال تنه ونةد ب 

لا و بن اتسم تلااااابه  ساااانل ى )هم لا  اااااال ع م شااااائاال( هم وةك واااااائل ع م شااااائاال  ماا فحذا النةك:   نم م لخاا 

  منا وب رسعسا ها لصاابك و بن اتةم فم وةك ةطل ألنبسا م تقإع تلر ونف ل وم واااداى هم هذا شااال ع م لا  لااابنم 

ذنباال اسااعنرل  ه هنيال ال ةدون ى وثأل لا  در نم  ةنالى لو  اااقل وب الااا س لو الق دى لو  ن لسا ةا عا تلر وااادتمى 

)وساااع ع م األ شااائ تل اال( لي لاس   نل وم وسااااعب إ لا  ةنا فم تل ه هنيال ال منا  م وب رسعساى )لفة تعذادوا( 

سااإى والقا ع وال اريى ) وااو لخاا( لعمن فةم شااائاال وىونا المنا م  ع ل   ه حاادع  نرهى فع ايوا  اب اللااحا  والفا

لل ألاب االشااااداِ م  نب )و لنعم م تمافنا( وا  ع ل   ه األ ومنا ولن هشااادااةم  اهلل وا لم  نيل  إشااادااه )ساااللاناال( لي ،ح

ع األوب وم تنةدوا تلر لنفساااااةم هم وب فم  لااااا  لا  ةنا تلاه ،نل اىنه ةال: ووالةم تنةدوا تلر األوب فم ونحااااا

ونحااع المنا؟ ولم  قأل ف ب ل،   األوب لنا لس لنعم؟ ا،عداعاال وب تيااعه نفسااهل ف إل تنه هلر ةنله )فىيب الفد قاب( فد قم 

ه  انسم  اال ااادااب وال ن،إ ب.  م اسااعىنو النناف تب الساا ال  قنله: )الذ ب آوننا ولم  لبساانا ه  انسم   لم( لي لم  مللن

   لال تفسقسمى ول م تفساد ال لم  الةفد لفو اللبسى ) وتلك( هشاعا هلر ر اع وا ا،عال  ه ه دالام تلاه السةس تلر ةنوه 

ى )ندفع  عرال وب (1)وو نر )آتانان( لعشااااااإنان هلاسا ووفقنان لسا –ولم وسعإوا  –فل ا رب تلاه اللاأل هلر ةنله  –وب ةنله 

والحة لى تلو تلر نن،اال لي لإ نا  او ى )ووب آ ائسم( فم ونحاااع النلااال تلفاال تلر اة    نر  نااااال(   نر فم ال لم

وفاالنا   ا آ ائسمى )ولن لشادانا( وع فالسم وتقإوسم ووا عفع لسم وب الإعرال لةاننا اوادلم فم ،بنط لت السمى ا ا 

ا لو الننسى )فإا  ةفد  سا(  الةعاف والحة ل والنبن)آتانالم الةعاف(  د إ  –لئب لشداك لاحبلب ت لك  -ةال ت الر وتقإب

                                                           
 .78ص  –دار الفكر للطباعة والنشر  –الزمخشري )أبو القاسم جار اهلل محمد( ، تفسير الكشا    (1)
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 االنبنا )ل مل(   نم للاأل وةال )ةنوااال( لم األنباال ال ذانعوا ووب تا  سم  إلاأل ةنله )لولئك الذ ب لإس ص فبسإالم لةعإن( 

األ األ وب آوب  ه ى وة و إلاأل وصاأل ةنله: فإا  ةفد  سا ل مل   ا ةبله ى وةاأل لم لصاحاف النبم صلم ص تلاه وسلم واأل

و وب وب  نم آ س ى وةاااأل ال ةئةاال ول تر األنلااااااااع لنسااا لسمى وتب ونااالااإ: لم الفدب. وو نر تناالسم  سااا لنسم وفبقنا 

لإل  اا  سا والقااس  حقنةساى ا ا  ناأل الدرأل  الاااااامل لاقنس  ه و ع سإ و حافو تلاه ى والبال فم  سا صااااالل اافد ب ى وفم 

نفم فبساإالم اةعاإنل فااخعت لاإالم  اامةعإال وم تقعإ هم  سم ى ولذا و نر تقإ م ال ف نل ى وال دا   سإالم  ةاافد ب تاىاااإ ال

طد قعسم فم اال  اا  اهلل وتن،اإن ولصااانل الإ ب  وا الاااادائع فإنسا ومعلفل ى ولم لإس وا لم تنساااص فإذا نسااامك لم تب  

 . (4)لإس  مةا لصنل الإ ب فإنسا لحإس ل إاال 

 لب الرابع: حواره مع قومه:المط

نَّا  ِه َتالِِ اَب} َإنح ِوب ةَبيألح َواح شي ِوِه َوا لَِذِن العََّ ا ِاألح الَّعِم لَنعحمي 41وةال ت الر:} َولَقَإي آتَاينَا هِ يَداِلاَم عح { هِذي ةَاَل أِلَ ِاِه َوةَني

نَا آ َالنَا لَسَا َتا ِِإ َب}44لَسَا َتاِافحنَا} }43{ ةَالحنا َوَرإي بِابَل مي فِم َحَةلَل وا اح نعحمي لَنعحمي َوآ َالح { ةَالحنا لَِرئيعَنَا  ِاليَح ش لَسي 42{ ةَاَل لَقَإي اح

ِتبِاَب} اِلِإ َب}44لَنَك ِوَب الةَّ َب الاَّ َعي ِ الَِّذي فَلََدلحبَّ َولَنَا َتلَر َذلِةحم وش َ اَوالِ َواألي مي َعفا السَّ ِ أَلَِااَإاَّ { وَ 44{ ةَاَل  أَل عَّ اةح تَاهللَّ

إي ِِد َب} َإ لَا تحَنلانا وح نَاَوةحم  َ ي ِر حنَا}47لَصي َذاذاال هِمَّ َابِاداال لَّسحمي لََ لَّسحمي هِلَايِه  َدي { ةَالحنا َوب فََ أَل لََذا  ِآلِسَعِنَا هِنَّهح لَِ َب 48{ فََنَ لَسحمي رح

نَا فَعالر  َذي 49ال َّالِِ اَب} لحمي  حقَالح لَهح هِ يَداِلامح}{ ةَالحنا َسِ  ي سَإحوَا}45احدح احِب النَّاِب لََ لَّسحمي  َاي { ةَالحنا 41{ ةَالحنا فَىيتحنا  ِِه َتلَر لَتي

{ ىَلحنلحمي هِا َاانحنا  َنِلقحنَا}44لَلَنَك فََ ليَك لََذا  ِآلِسَعِنَا  َا هِ يَداِلامح لحمي لََذا فَاسي نا هِلَر لَنفحِسِسمي فَقَالحنا 43{ ةَاَل  أَلي فََ لَهح َابِادح { فََدَر ح

مي لَنعحمح ال َّالِ حنَا} َمل  َنِلقحنَا}42هِنَّةح َك َوا لَ ح وِسِسمي لَقَإي َتلِ ي لح مي 44{  حمَّ نحِةسحنا َتلَر عح ةح ِ َوا َم  َنفَ ح بحإحوَا ِوب  حوِا صَّ { ةَاَل لَفَعَ ي

{ مي اح دا مي 44َشايئاال َوَم  َاح قِلحنَا} { لحاٍّ لَّةح ِ لَفََة تَ ي بحإحوَا ِوب  حوِا صَّ نعحمي 47َولَِ ا تَ ي مي هِا اح وا آلِسَعَةح دح ةحننح َوانلح { ةَالحنا َ،دش

َسِد َب}49{ ةحلينَا  َا نَاعح احننِم  َدي اال َوَسَةواال َتلَر هِ يَداِلاَم}48فَاِتلِاَب} َخي  .(3){(75{ َولََعا حوا  ِِه َاايإاال فََنَ لينَالحمح األي

بحإحوَا}49وةال ت الر: }َواتيألح َتلَايِسمي نَبَىَ هِ يَداِلاَم} ِوِه َوا تَ ي نَاواال فَنَ َألا لَسَا 75{ هِذي ةَاَل أِلَ ِاِه َوةَني بحإح لَصي { ةَالحنا نَ ي

تحنَا}71َتاِافِاَب} مي هِذي تَإي ننَةح َ  ح مي لَوي 74{ ةَاَل لأَلي  َسي ننَةح وَا}{ لَوي  َنفَ ح دا نَا آ َالنَا َاَذلَِك  َفيَ لحنَا}73 َاح { 72{ ةَالحنا  أَلي َوَرإي

بحإحوَا} نعحمي تَ ي ا اح َةيَإوحنَا}74ةَاَل لَفََدلَ يعحم وَّ مح األي اح ُو لشم هِمَّ َعفَّ اليَ الَِ اَب}74{ لَنعحمي َوآ َالح { الَِّذي َخلَقَنِم فَسحَن 77{ فَإِنَّسحمي َتإح

قِاِب}{ 78 َسيِإ ِب} نِم َو َسي فِاِب}79َوالَِّذي لحَن  حليِ  ح كح فَسحَن  َاي اِاِب}85{ َوهَِذا َوِدحي { َوالَِّذي لَطيَ عح 81{ َوالَِّذي  حِ اعحنِم  حمَّ  ححي

َس الإش ِب} فَِد لِم َخِلائَعِم  َني الِِحاَب}84لَا  َوي ةي اال َولَليِحقينِم  ِاللَّ  .(2){(83{ َعفش لَلي لِم ،ح

}83ت الر: } َوهِاَّ ِوب ِشاَ عِِه اَلِ يَداِلاَم}وةال  بحإحوَا}82{ هِذي َرال َع َّهح  ِقَليلَل َسلِامَل ِوِه َواَذا تَ ي { 84{ هِذي ةَاَل أِلَ ِاِه َوةَني

ِ تحِد إحوَا} نِس}{ فَنَ ََد نَ يَداال فِم ال87{ فََ ا ظَناةحم  َِدفش اليَ الَِ اَب}84لَئِفيةاال آلِسَلال  حوَا صَّ ا 89{ فَقَاَل هِنشم َسقِام }88نانح { فَعََنلَّني

إي ِِد َب} لحنَا}95َتنيهح وح مي َم تَنِلقحنَا}91{ فََداَغ هِلَر آلِسَعِِسمي فَقَاَل لََم تَىياح  {93{ فََداَغ َتلَايِسمي َحدي اال  ِالياَِ اِب}94{ َوا لَةح
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 ".70-11اآليات: " –سورة األنبياء   (3)

 ".83-49اآليات: " –سورة الشعراء ( 1)
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َ لحنَا}94بحإحوَا َوا تَنيِحعحنَا}{ ةَاَل لَتَ ي 92فَىَةيبَلحنا هِلَايِه  َِيفانَا}  مي َوَوا تَ ي ح َخلَقَةح { ةَالحنا ا ينحنا لَهح  حنياَاناال فَىَليقحننح فِم 94{ َوصَّ

فَلِاَب}97اليَنِحاِم} َسي  . (4){(98{ فَىََعا حوا  ِِه َاايإاال فََنَ لينَالحمح األي

سةس ى لنه لنةد تلر ةنوه تبا ا األو اا و،قدلا وتانإلم ففم لذن ار ال  حمبد ص ت الر تب ه دالام خلاله تلاه ال

وصودلا وتنقلسا ى فقال: وا لذن الع ا األ العم لنعم و عةفنا تنإلا  وخاح نا لسا ى ةالنا:  ورإنا آ النا لسا تا إ ب وا 

 قإ انعم لنعم وآ الام فم حةلااا ،نعسم هم صناع ار ال واألرإا  ى ووا ااننا تلاه وب تبا ا األنإا ى فد  تلاسم ةائةال: ل

وباب ى ا ا ةال ت الر: ) هذ ةال أل اه وةنوه واذا ت بإواَّ لئفةاال آلسل  وا ص تد إوا َّ ف ا ظنةم  دف ال ال اب(. ةال ةعا ن: 

 .(4)وا ظنةم  ه لنه فاتأل  ةم هذا لقاع نن وةإ تبإتم  ادن؟

دواَّ ةالنا  أل ورإنا آ النا اذلك  ف لنا. وةإ سل نا له وةال لسم: لأل  س  ننةم هذ تإتنا َّ لو  نف ننةم لو  ا

لنسا م تس ع  اتااال وم  نفع وم تاد شائاال ل وهن ا الحاوأل لسم تلر تبا تسا امةعإال  ىسةفسمى ووب لن وثلسم فم الاةل 

 م تإو لم هم عف ال ال اب(.وب ار ال النسال. ولسذا ةال لسم: ) لفدل عم وا انعم ت بإوا َّ لنعم وآ الام األةإوناَّ فإنس

ولذا  دلاا ةاطع تلر  لةا هلسال وا ا تنن وب األصناس ل ألنبه تبدل ونسا وتنقت  سا ى فلن اانك تاد لادته 

 ى لو ت  د أل دل فاه.

ا اال فاه ر م لنسم ع بوا تلاسم فقالنا لذا الةةس الذي تقنله لنا وتنعقت  ه آلسعنا  وتل ب  سببه فم آ ائنا لتقنله. وحقاال 

لس متباال ؟ )ةال  أل ع ةم عف الس نال واألع  الذي فلدلب ولنا تلر ذلةم وب الاالإ ب(   نر  أل لةنل لةم ذلك را اال 

وحقاال ى هن ا هلسةم ص الذي م هله هم لن ع ةم وعف األ شمل ى فاطد الس نال واألع  ى المال  لس ا تلر  اد وثال سب  

 م شد ك له  ولنا تلر ذلةم وب الاالإ ب. ى فسن ال سعح  لل با ا و،إا

 وةإ لةسم لاةاإاب لذن األصناس العم   بإونساى   إ لا  نلنا وإ د ب هلر تاإلم.

ةاأل: هنه ةال لذا ِخفاه فم نفسه. وةال ا ب وس ن : س  ه   اسم. وااا لسم تاإ  ذلبنا هلاه فم األ تاس. ودا هلر 

نم سقام. تدب  لسم فم الةةس ،عر تنصأل هلر وقلن ا وب هلانل لصناوسم ونلدا ظالد البلإ ى فإتان ل نن لاحادن فقال ه

   ب ص الح  ى و لةا وا لم تلاه وب تبا ا األصناس العم تسعح  لا تةسد ولا تساا  ا ل االلانل.

ن رإلا فم  سفل ا خدرنا هلر تاإلم ى واسعقد لن فم  لإلمى )عاغ هلر آلسعم( لي ذلل هلاسا وسدتاال وسعمفااال ى فن

ت ام ى وةإ وح نا  اب ل إ سا لنناتاال وب األط  ل ةد انا هلاساى فقال لسا تلر سباأل العسةم وامع عال لم تىالناَّوالةم م 

تنلقناَّفداغ تلاسم حد اال  الا ابل ألنبسا لةني ول لر ولسدا ولةسد ى فةسدلا  قإوس فم  إنى ا ا ةال ت الر: )فن لسم 

اسدلا الساى )هم اباداال لسم ل لسم هلاه  در نا( ةاأل هنه وحع القإوس فم  إ الةباد ى هشاعا هلر لنه  اع  رذاذاال( لي ،لاواال ى

 .(1)لا ت بإ و ه لذن اللواعح
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 فل ا عر نا وب تاإلم وورإوا وا ،أل    بن لمى )ةالنا: وب ف أل لذا  آلسعنا هنه ل ب ال ال اب(.

ى ولن وا ،ألب  آلسعسم العم ااننا   بإونساى فلن اانك آلسل لإف ك تب ولذا فاه  لاأل ظالد لسم لن ااننا   قلنا 

 نفسسا وب لعا لا  سنلى لةنسم ةالنا وب رسلسم وةله تقلسم واثدا حةلسم وخبالسم: )وب ف أل لذا  آلسعنا هنه ل ب ال ال اب(.

 عال  سا ى فسن ال قام تلاساىفقالنا س  نا فعر  ذادلم  قال له ه دالام. لي  ذادلا  ال ال والعنقت لسا وامع 

 والةاسد لسا وتلر ةنل ا ب وس ن  ى لي  ذادلم  قنله: )وتاهلل ألااإا لصناوةم   إ لا تنلنا وإ د ب(.

فقالنا فىتنا  ه فم ال ع األابد تلر علوب األشسا  ى ل لسم  اسإوا وقالعه و س  نا اةوه ى و  ا ننا وا  حألب 

  ه وب امةعلا  ونه.

ببا  األصناس الحنل تلر وااا لذا  لابد وقاصإ الملاأل تلاه السةس لا  نع ع الناب السم ى فاقام تلر ر اع تح

حر.   لةا وا لم تلاه ى ا ا ةال ونسر تلاه السةس لفدتنا:  ونتإام  نس الي نل ولا  حاد الناب حح

َّ ةال  أل ف له ابادلم لذا ةاأل و نان:  فل ا ارع  نا ورالوا  ه ا ا ذادوا  ةالنا للنك ف لك لذا  آلسعنا  ا ه دالام

 .(4)لن الحاوأل تلم تةسادلم ى وهن ا تد  لسم فم القنل: فاسىلنلم ها ااننا  نلقنا

 وهن ا لعا   قنله لذا لا  با عوا هلر القنل  ىا لذن م تنل  ى فا عدفنا  ىنسا ر ا  اسائد الن ا ال.

  ال نا. لي فم تداسا م ،افو لسا وم ،اعب تنإلا.ف ا وا تلر لنفسسم  ال ةول فقالنا هنةم لنعم ال

 م نةسنا تلر علوسسمى ةال السإي: لي  م عر نا هلر الفعنل ى ف لم لذا  ةنا ةنله:  هنةم لنعم ال ال نا لي فم  

 تبا تسا.

م ه دالا وةال ةعا ا: ل عاك القنس ،ادا سنل. لي فىطدةنا  م ةالنا: لقإ تل ك وا ل مل  نلقنا. لي لقإ تل ك  ا

 لا لذن م تنل  فةاو تىودنا  س الساح.

ف نإ ذلك ةال لسم الملاأل تلاه السةس: لفع بإوا وب  وا ص وا م  نف ةم شائاال وم  ادام ى لا لةم ول ا ت بإوا 

 وب  وا ص لفة ت قلنا.

عننسا  بإوا لصناواال لنعم تنحا ا ةال: فىةبلنا هلاه  يفنا ةال ونالإ:  سدتنا ةال: لت بإوا وا تنحعنا لي ااو ت

 وب المال والحناعاى وتلنعنسا وتاةلننسا ا ا تد إوا وص خلقةم ووا ت  لنا.

ل وم شبسل هلر اسع  ال ةنتسم وسللانسم ى  نب ف إلنا تب النإال وال ناظدا ل ا انقل نا و لبنا ى ولم تب  لسم ،ح

رأل رةله ى ولتلر ال عه و  نه و دلانه ا ا ةال ت الر: ) ةالنا لانلدوا وا لم تلاه وب سفسسم وطواانسم ى فةا لم الدف 

 ،دةنن وانلدوا آلسعةم ها انعم فاتلاب َّ ةلنا  ا ناع اننم  د ا وسةواال تلر ه دالام َّ ولعا وا  ه ااإا فنل نالم األخسد ب(.
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له ،عر ها ال دلا ونسم وذلك لنسم شدتنا  ن  نا ،لباال وب ر اع وا   ةنسم وب األوااب. ف ةثنا وإا  ن  ناى 

ت ا ل فنح نا فسا ذلك الحلل  .(1)اانك هذا ودحك تنذع لئب تنفاك لعح لبب ،لبا لحد   ه دالام ى  م ت إوا هلر ،ن ل

 ولطلقنا فاه الناع ى فاحلدوكى وتىرنك والعسبكى وتةلا شدع لم  د وثله ةط.

عرأل وب األادا   قال له "لايا"ى وااا لول وب (صن ه لسم 1 م وح نا ه دالام تلاه السةس فم افل ونننا  )

 صنع ال نننا  ى فمسو ص  ه األع  فسن  عنلنأل فاسا هلر  نس القااول.

لك الح إ ولك ال لك ى م شد ك (4)عف ال ال اب [ م لخذوا  قاإونه و ةعفننهى ولن  قنل: م هله هم لنك سبحانك 

 لك.

نننا  وقاإاال وةعنفاال  م للقنن ونه هلر الناعى ةال: ،سبنا ص ون م النااأل ى فل ا وحع الملاأل تلاه السةس فم افل ال 

ا ا عوس البماعي تب ا ب تباب لنه ةال: ،سبنا ص ون م النااأل ى ةالسا ه دالام ،اب لحلقم فم الناع. وةالسا وح إ ،اب ةاأل 

 ون م النااأل َّ فانقلبنا  ن  ل وب ص وفاأل لم   سسم له: "ها الناب ةإ ر  نا لةم فاخانلم فيا لم ه  اناال وةالنا ،سبنا ص

 .(2)سنل(

وةال ل ن   لر: ،إ نا ل ن لااس الدفاتم. ،إ نا هسح   ب سلا اا. تب ل م ر فد الداعي ى تب تاصم  ب ل م 

سم هنك لناع ةال: اللالننن  تب ل م صال  ى تب ل م لد دا ةال: ةال عسنل ص صلم ص تلاه وسلم: )ل ا لحلقم ه دالام فم ا

فم الس ال وا،إ ولنا فم األع  وا،إ لتبإِ(. وذاد   ا السلو لا ربد أل تد  له فم السنال فقال:  ا ه دالام للك 

 ،ارل؟ فقال: لوا هلاك فةح.

و حدوس تب ا ب تباب وس اإ  ب رباد لنه ةال: ر أل ولك ال لد  قنل: وعر لحوود فىعسأل ال لد؟ فةاا لود ص 

 ةلنا  ا ناع اننم  د ا وسةواال تلر ه دالام( ةال تلر ا ب ل م طالل: لي م تادب ه.لسدا.)

 وةال ا ب تباب ول ن ال الال: لنم لا ص ةال: )وسةواال تلر ه دالام( رذس ه دالام  د حلا.

 وةال ا ل األ،باع: لم  نعفع للأل األع   نوئذ  ناعى ولم تححد  ونه سني و اةه.

 دوس لا ربد أل تلاه السةس ااا و ه   س  ال د  تب ورسه لم  لبه ونسا شمل  ادن.وةال الاحاِ:  

وةال السإي: ااا و ه ل ااال ولك ال أل ى وصاع ه دالام تلاه السةس فم واأل الحن ل ،نل ناع ولن فم عوحل 

 خادال ل والناب  ن دوا هلاه م  قإعوا تلر النصنل ى وم لن  مدل هلاسم.

ه ةال: ل،سب ال ل ةالسا ل ن ه دالام ى هذ ةال ل ا علس ولإن تلر تلك الحال: ن م الدف ع ك  ا ف ب ل م لد دا لن

 ه دالامح.

                                                           

 الحوبة: الحفرة.(1)
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. ى لا لس ه دالام ن دل هلر ا نسا تلاه السةس فنا ته:  ا  نم لنم لع إ لا لرئ (1)وعوي ا ب تسااد تب تةدول

ىةبلك هلاه م   سسا شمل وب ،د الناع ى فل ا وصلك هلاه اتعنقعه هلاكى فا ا ص لا  ننانم وب ،د الناع ،نلك ىفقال: ن م. ف

 وةبلعه  م تا ل. 

فىعا وا لا  نعلدوا فمذلنا ى ولعا وا لا  نعف نا فاتا نا. ولعا وا لا  ولبنا فقلبنا ى ةال ص ت الر: ) ولعا وا  ه 

م عا والسفال لذا فم الإنااى ولوا فم ارخدا فإا ناعلااإا فن لنالم األخسد ب( وفم ار ل األخدس )األسفلاب(ى ففاعوا  المسا

 م تةنا تلاسم  د ا وم سةواال. وم  لقنا فاسا تحال وم سةوا.  أل لم ا ا ةال ت الر )هنسا سالل وسعقداال ووقاواال(.

س اإ  ب  بةال البماعي: ،إ نا تباإ ص  ب ونسر ىلو ا ب سةس تنه لنبىنا ا ب رد ج تب تبإ الح اإ  ب رباد. ت

 . وةال: " ااا  نفص تلر ه دالام تلاه السةس".(4)ال سال. تب لس شد ك لا عسنل ص صلم ص تلاه وسلم لود  قعأل النعغ 

وعوان وسلم وب ،إ ث ا ب رد ج ى ولخدره النسائم وا ب واره وب ،إل سفااا ا ب تاانل. اةل ا تب تبإ الح اإ 

  ب رباد  ب شابل  ه.

إ نا وح إ  ب  ةد ى ،إ نا ا ب رد ج اخبدنم تبإ ص  ب تبإ الد، ب ا ب ل م لوال ى لا ناف اال ونلر وةال ل، إ: ،

ا ب ت د لخبدن لا تائال لخبدته لا عسنل ص صلم ص تلاه وسلم ةال: )اةعلنا النعغ فإنه ااا  نفص الناع تلر ه دالام(. 

 ةال: )فةانك تائال تقعلسب(.

اتاأل ى ،إ نا ل نف تب نافع ى لا اودلا  خلك تلر تائال فإذا عو  ونلنف فقالك: وا لذا وةال ل، إ: ،إ نا هس 

الدو ؟ فقالك: نقعبأل  ه األوعاغ ى  م ،إ ك تب عسنل ص صلم ص تلاه وسلم: )لا ه دالام ل ا للقم فم الناع ر لك الإواف 

 .(3)السا تلفئ تنه هم النعغ ى فإنه ر أل  نفمسا تلاه(

 

 

 

                                                           

رمة بلفظ "إن نار الدنيا كلها لم تنتفع بها يومئذ /تهذيب( ونصها: حكي عك2/117الرواية ذكرها ابن عساكر ابن عساكر مطولة في تاريخه )  (1)
ني يقول إن بأحد من أهلها قال فلما أخرج اهلل إبراهيم من النار زاد في حسنه وجماله سبعين ضعفًا وقال إنه لما ألقي في النار قالت أمه لقد كان ا

ني مطلعة على هذه النار أن ظر إلى أبني ما فعل فعملت لها سلمًا ثم أطلعت على السلم حتى إذا له ربًا يمنعه وأراه يلقي في النار مما ينفعه وا 
ا  النار خشرفت أبصرت إبراهيم في وسط النار فنادته أمه يا إبراهيم فلما رآها قال لها يا أمه أال ترين ما صنع اهلل بي قالت يا بني لوال أني أ

ن يجعل لي طريقًا فدعا ربه فجعل لها طريقًا ثم نزلت فقالت إني أخا  فقال ال لمشيت إلىك فقال يا أمه أنزلي وتعالى فقالت يا بنى ادع إلهك أ
ليه عتخافي هل تجدين من حر النار شيئًا قالت ال فسارت إلىه حتى إذا دنت منه ضمته إلى صدرها وجعلت تقبله فقال لها يا أمه أرجعي عما أنت 

 هك إال ما دعوت ربك أن يبعد النار عن طريقي فدعا ربه فمرت حتى إذا كانت على رأسفالتفتت لترجع فإذ بالنار قد التهبت فقالت أسألك بحق إل
 الحائط وأرادت أن تنزل نادت يا إبراهيم ابني عليك السالم ثم ذهبت "أ.هـ".

 هو من دواب األرض التي تسكن في الشقوق البيوت وكل شق ويسمى أحيانًا ) الضب(. (2)
 / فتح( وراه مسلم في صحيحه.40/8/3319حه )الحديث رواه البخاري في صحي (3)
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 ال بحث السا ب

 الحدف الةةوال

 المطلب األول: كالم هللا المباشر للكافرين:

عَسيِيئح  َا  َىيتِاِسمي لَنبَال َوا َاانحناي  ِِه  َسي ا َراللحمي فََسني  .(1){(4نَا}ا ا فم ةنله ت الر: } فَقَإي َاذَّ حناي  ِاليَح ش لَ َّ

}ةال ت الم: } ةَإي َرالاحم  ََلآئِدح ِوب  مي فََ بي لَ يَلَد فَلِنَفيِسِه َوَوبي َتِ َم فََ لَايسَا َوَوا لَنَاي َتلَايةحم  َِحفِاوَل { َوَاَذلَِك 152عَّ شةح

نَا} لَ ح سَل  َ ي َك َولِنحبَاشنَهح لِقَني اح ار َاِل َولِاَقحنلحناي َ َعساااااي دش لينَا هِلَايسِ (4){(154نحلاااااَ مح اليَ آلئَِةلَ َوَالََّ سحمح . فم ةنله ت الر: } َولَني لَنَّنَا نَيَّ

ثَ  ح َولَـِةبَّ لَاي ِونحناي هِمَّ لَا  ََااَل صب ا َاانحناي لِاح ي لَل ةحبحةال وَّ نَا َتلَايِسمي احألَّ َشمي تَر َوَ،َادي سَلحنَا}اليَ ني  .(3){(111َدلحمي  َني

،إاناعه وورنف اال  اا  ه هم لا افاع لعسااااأل ص ساااابحانه وت الر ار ال القدآنال العم  فاإ و نالا ت  ل ص وو

سحمي َتلَايَك وَ  لي ةال لَّمي نَقيلاح ساح نَالحمي َتلَايَك ِوب ةَبيألح َوعح لاي ةال ةَإي ةَلاَ ساح ح وح ةد ر ةا لنلا  االتدا ى وةال ت الر: } َوعح نَسر َالََّم صب

لِا ااال} ااه ود،لال الحدف القعالالى وتىتم ال سااااااارةل . و اىتم الةةس ا د،لال لولر فم الحاامل النياتاال  م تل(2){(142تَةي

الةةوال  ائ اال وب ةبأل الدافاااااب لقااااال و انلى ولم  سااانةنا الحنج النالالى و نا لنا و  اعوا لابع إوا تب الحقاقل ى 

نا توةإ لنى افاع ةد ر هلر لذا األسالنف تنإوا  تالم الدسانل صالر ص تلاه وسلم هلر تدِ تبا ا ص وتن،اإنى ولم  

 لعلحا  تقاإتسم الفاسإا   با ا  اد صى وةإ تا نك سنعا األن اس ال إ إ وب لذن ار ال تننتك فاسا ،ننسم. 

رال فم ال فسااادوا: ) ووا تىتاسم وب آ ل( هنسا ار ل وب القدآاى والقنل الثانم لنسا ال  نيا وثأل انااااقا  الق د... 

دا   الح : القدآا واألنبال األخب  .(4)اع وال  نر سا ل نا تاةبل اسعسيائسمالص. وال ح

ففم ار ال هشااااعا هلر لا األ و انال اال  اا وتلاااحا  تقاإا اال  اا ةإوك لةفاع ةد رى فع ساااةنا  االتدا  

فم األ ودا تىتاسم آ ل  إ دوا ظسنعلم و دحاااابى  اساااعسيال واحااا ى فانعسم الحناع  ىا تنتإلم ال نلر  ىنسم ساااا ل نا 

 يال واالتدا .تاةبل لذا امسعس

 

 

 

                                                           

 ".1اآلية: " –سورة األنعام ( 1)

 ".101اآلية: " –سورة األنعام ( 2)

 ".111اآلية: " -سورة األنعام ( 3)

 ".141اآلية: " –سورة النساء ( 1)

 .110ص – 3ج –المسير في علوم التفسير ( 1)
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 المطلب الثاني: الكالم مع أهل الكتاب:

و نعقأل الةةس هلر للأل الةعاف وب   إ ال اادااب الةافد ب فىلأل الةعاف ااا لسم هتداحسم تب ةدآا وح إ صلر 

لصاااااة سم. ص تلاه وساااالم وةإ وارسسم ص  ىنسم   دفنا ونمل االساااااةس والقدآا ت اواال ا ا   دفنا ل ناللم الذ ب لم وب 

واي لَنفح  ِدفحنَا لَ ينَاللحمح الَِّذ َب َخِسدح ِدفحننَهح َاَ ا  َ ي ِونحنَا}وذلك فم ةنله ت الر: } الَِّذ َب آتَاينَالحمح اليِةعَاَف  َ ي  .(4){(45َسسحمي فَسحمي مَ  ح ي

لثانم القدآا الةد م ى  قنل ال فساااااادوا فم الةعاف ةنما: ه،إال ا لنه العنعاا واالنناألى ولذا ةنل الن سنع ى وا

. وال  نر لا افاع للأل (7)وال  نر   دفنا الةعاف للإال تلر صااااإةه ةنما لنسم وااااادان وةل ى والثانم افاع للأل الةعاف(

الةعاف لتدحااانا تب اال  اا   ح إ ووا رال  ه ع م لنسم   دفننه ا ا   دفنا ل ناللمى وساااعةنا تاةبعسم خساااداا نعانل 

 ساإخلنا الناع و،انسا سا عذعوا  ىنسم وا ااننا وادااب ولب  نف سم لذا القسم.ذلك النحن ى و ىنسم 

و عناصاأل الملاف وع الذ ب ،اع نا ص  ىا افدوا  ه ولنةدوا تبن  عه فاعباب ،قاقل ،السم ا ا فم ةنله ت الر: } 

ح  م  فِم ال الحَ اِل َوب  اى صب ُم َو حةي }َوالَِّذ َب َاذَّ حناي  ِآ َاتِنَا صح عَقِامَل سي َ ليهح َتلَر ِصَداطَل وا لِليهح َوَوب  ََاىي  َني  .(8){(39  حاي

وفم العفسااد ها الذ ب اذ نا   ا رال  ه وح إ صالر ص تلاه وسالم ونسم صمب تب القدآا م  س  ننه ى و ةمال تنه 

 ةس.الةفدى ووب  اى  ن له تلر االسم  نلقنا  ه ى فم ال ل ال لي فم الادِ والاةلل. ووب  اى ص  اله فا نل تلر 

فبابناك ار ل ،ال للأل الةفد ،اب تلقنا  تنا النبم صاااااالر ص تلاه وساااااالم ونسم فم ،الل ت للك فاسا األ ،ناب 

 ه عااسمى فلم   نا ،قاقل اال  اا  اهلل فان  نا  هل  أل لم فم ظل ال الادِ. والسإا ل وب تنإ ص رألب وتة.

ال وع للأل الةفد فاىتم السا ال تب هلر وب  لنىحوا هذا ل،اط  سم؟ ولصبحنا فم وىع  ؟ وتعناصاأل الحدف الةةو

نَا هِ  تح ِ تَإي اَتلح لََ ايَد صب مح الساااَّ ِ لَوي لَتَعيةح مي َتَذافح صب اِ ةِاَب}ا ا فم ةنله ت الر: } ةحألي لََعلَ يعحةحم هِاي لَتَااح نعحمي صاااَ . والةةس (1){(25ا اح

ونم ولن ساااااا ال وب  د اإ خبداال لوا ال ذاف ى فسن ال نل ا ا ةال ا ب تبابى والساااااااتل لم النةك الذي لناا    نر لخبد

  ل   فاه ال با .

 و ىتم النناف فم ار ل الة،قل )  أل ه ان تإتنا فاةاو وا تإتنا هلاه ها شال وتنسنا وا تادانا(.

ال فم تفساااااد لذن ار ل:  لتل سم ص لنسم م  إت رب نا فم الاااااإائإ هم ه انى وفم ذلك لت م الحنج تلاسمل ةال اليب

 ألنبسم تبإوا األصناس وب  وا ص.

وال  نر: لا ص لن الذي  ةاااو الااادب الذي وب لرله  تنتم ى ولذا تلر اتساااا الةةس   ةنا    نر تعدانا لو 

 تنسنا.

                                                           

 ".20اآلية: " –سورة األنعام ( 4)

 111ص  - 3ج -علوم التفسير المسير في ( 7)

 ".39اآلية: " -سورة األنعام ( 8)

 ."40"اآلية:  –سورة األنعام ( 1)
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ونالاسم فم ونع ع وةل اللبقمى وذلك   م  ىتم الةةس تب تةةل الةفاع وال ااااااادااب وب للأل وةل وال  وناب وب

ب  َاينِنَا لَلَايسَ  ح َتلَايِسم وش مل َوبَّ صب اَل لشاَقحنلناي لَلَـ ح َاسحم  ِبَ ي اِاِد بَ فم ةنله ت الر: } َوَاَذلَِك فَعَنَّا  َ ي لََم  ِالاَّ ح  ِىَتي  .(4){(43} صب

ى فإذا ةال ا ب السائل فم العفساد: ا علر ص الدلسال  ال نالموال  نر ا علانا احبدال وةل  فقدائسم والا فال ونسمى 

ن د الاااد و وب للأل وةل هلر النحاااع وب ال نالم وةإ آوب ةبله ى لنِو لا  ساالم و قنل ساابقنم لذا؟ واله وب ةِبأل الع الم 

 والةبد الذي ،ال  وا لا   ونناى فىصبحنا وب الحاسإ ب.

 لسان الرسول صلى هللا عليه وسلم: المطلب الثالث: الحرب الكالمية على

انعقأل الحناعى   إ لا ااا الساااا  وباشااد وع للأل الةفد وب وااادام ةد ر وللأل الةعاف ى لاةنا  ناساالل النبم 

ِونحنَا  ِآ َِ الَِّذ َب  ح ي اتِنَا  َ صااالر ص تلاه وسااالم  ىا  نره ص ت الر اةوه هلر النبم  ىا  قنل له ةأل ا ا فم ةنله: } َوهَِذا َرال

نلاال  َِنسَالَلَل  حمَّ تَا مي سااااااح َ لَ لَنَّهح َوب َتِ أَل ِونةح ،ي ِه الدَّ مي َتلَر نَفيسااااااِ مي َاعََل َع اةح ةَس  َتلَايةح ألي سااااااَ لََ  فَىَنَّهح َ فحنع  فَقاح ِإِن َولَصااااااي َف ِوب  َ ي

{ ِ،ام   .(3){(42عَّ

نيلك فم الذ ب نحسم تب طد لم وب  اخعلو ال فساااااادوا فم ساااااابل نيول لذن ار لى ةال الحسااااااب وتةدول هنسا

ونلساه صالر ص تلاه وسالمى فةاا النبم صالر ص تلاه وسالم هذا عآلم  إللم  السةس ى وةال الح إ هلل الذي ر أل فم لوعم 

ال لنه لود  إ ةغ السةس هلاسم وب  رب  الر: ص توب لودنم لا ل إللم  الساةس ى وةإ لحود  الساةس تلاسم تاد فاال لسم ى وةال اليب

وو نر السااةس:  تال لإلنساااا  ىا  ساالم وب ارفال والساانلى ولن الااادِ وال  اصاام. وفم لذا لا ص  وفد تب تبا ن وب 

فم )وب آ ال( لةسااااااعودا  وفم )وب آ اال ع سم( للعب اا:   نر وواا   سد لسم  لااأل ةط وب األ لال العم  نال فاسا الن د 

تنه و دحاااابى تاعااب للن دى م  لعفعنا هلاهى وم  دف نا  ه علسااااال لقلل خنفسم وتإ دلم وامساااعإمل وامتعباع هم ااننا 

لل ناةالى )فقاإ ااذ نا( ها ااننا و دحاااااااب تب ار ال فقإ اذ نا   ا لن لت م آ ل ولابدلاى ولن الح  )ل ا راللم(   نر 

اسم لنبال( الاااامل الذي )ااننا  ه  ساااعسيلوا( القدآا الذي تحإوا  ه تلر تبالوسم فم الفلاااا،ل ف نيوا تنهى ) فسااانا  ىت

ولن القدآا: لي لخباعن ول،اله    نر ساا ل نا  ىي شئ اسعسيلوا ى وسا سد لسم لنه لم  ةب   نحع اسعسيال  وذلك تنإ 

سا ى له فاهعسال ال ذاف تلاسم فم الإناا و نس القااولى لو تنإ ظسنع االسةس وتلنب ال عه. وةبب له فم األع  ر أل له وةاناال 

ونحنن لع  له ى ولوا وةنعه فم األع  فى بعه فاساى وونه ةنله : )ولقإ وةنالم فا ا ها وةناام فاه( ولعقاعف ال  نااب ر ع 

 انس ا فم ةنله: )للم  دوا ام لللةنا وب ةبلسم وب ةداَل وةنالم فم األع  وا لم نح ةب لةم ولعسااااالنا السااااا ال تلاسم وإعاعاال 

ي وب تحعسم فااىللةنسم  ااذنن سم ولناااااااىنااا وب   اإلم ةدناااال آخد ب َّ ولن نيلنااا تلاةم اعباااال فم ةدطاااب ور لناا األنساااع تند

فل سااااانن  ى إ سم لقال الذ ب افدوا ها لذا هم ساااااحد وبابَّ وةالنا لنم لنيل تلاه ولك ولن لنيلنا ولةاال لقحاااااام األود  م م 

 .(2) نح دوا(

                                                           

 ".13اآلية: " -سورة األنعام ( 2)
 ".11اآلية: " -سورة األنعام  (3)
 .10ص  –م 1988 -هـ 1108 –الطبعة األولى  –دار الكتب العلمية  –جامع أحكام القرآن  –القرطبي  (1)
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ر: لم ن ط للأل وةل نحن وا لتلانا تا  و  ن  و ادلم وب البساااااالل )وةنالم فم األع  وا لم ن ةب لةم( وال  ن

فم األرساسى والس ل فم األونال وامسع ساع  ىسباف الإناا والس ال ال  لل ل ألاب ال ال  نيل ونسا هلر السحاف لو السحاف 

 نااااااائ وةانسم آخد ب    د  سم لو ال لد وال إعاع الوي دى فإا ةلك: لي  سلك ةدناال و مدف  ة ن ونسم فإنه ةا ع تلر لا 

)اعا اال( )فم ةدطاب( وةعن اال فم وع  )فل سااااانن  ى إ سم( ولم  قعلاااااد  سم تلر  – ة نى اقنله ت الر: )وم  ماا تقبالا( 

ةبدل ل لاااااااعنا  وم تبقر لسم تلل لقالنا )ها لذا هم سااااااحد وباب( ت نعا وتنا اال للح    إ ظسنعنى  –الدل ل لئة  قنلنا سااااااح

األود( لقاام لود لةاسم ) م م  ن دوا(   إ نيوله طدا تاب ى هوا ألنبسم هذا تا ننا ال لَك ةإ نيل تلر عسنل )لقحاام 

ص صااااالم ص تلاه وسااااالم فم صااااانعتهى ولم آ ل م شااااامل ل اب ونسا ول قب  م م   ونناى ا ا ةال: )ولن لننا نيلنا هلاسم 

سم ا اا لحللاك لصااااااحااف ال اائاإا ى وهواا ألنبه  يول امخعااع الذي لن ةاتإا لم  ةب  اإ وب هلةا -ال ةئةال وال سم ال نتر(

العةلاو تنإ نيول ال ةئةل فانل هلةاسم ى وهوا ألنبسم هذا شاالإوا ولَةاال فم صنعته علقك لعوا،سم وب لنل وا  االإوا 

 ى وو نر  م   إ وا  اب األود ب.

وب ةاااال األود ل ألاب وفارىا الاااإا لشااإ وب نفس الاااإاى ةاااال األود وتإس امنع اع ر أل تإس امنع اع لشااإ 

)ولن ر لنان ولةاال( ولن ر لنا الدسانل ولةاال ا ا اةعد،نال ألنبسم ااننا  قنلنا لنم لنيل تلر وح إ صلر ص تلاه وسلم ولك 

عساالنان فم صاانعا عرألى ا ا ى)لن لنان عرةال( أل –ولن شااال ع نا ألنيل وةئةعه  –وا لن هم  اااد وثلةم  –ى وتاعا  قنلنا 

ااا  نيل ربد أل تلر عسانل ص صلم ص تلاه وسلم فم لتم األ،نال فم صنعا ) ،ال الةلبم(ل ألنبسم م  بقنا وع عل ل 

ال ةئةل فم صانعلم )وللبسنا تلاسم( ولمللنا تلاسم وا  مللنا تلر لنفسسم ،انئذ فإنسم  قنلنا هذ علوا ال لَك فم صنعا 

هنساا ولاس   لَك ى فإا ةال لسم: الإلاأل لنم ولك لنم رئك  القدآا ال  ني ولن ناط   ىنم ولك م  اد اذ ننى هنساا: لذا 

ا ا اذ نا وح إاال صاالم ص تلاه وساالم ى فإذا ف لنا ذلك خذلنا ا ا لم ومذولنا اراى لبس ص تلاسم فسن ى و ننع لا  دا  

 . (1)نفسسم الساتل فم افدلم  آ ال ص البانلوللبسنا تلاسم ،انئذ وثأل وا  لبسنا تلر ل

و عناصاااأل اةوه ت الر لنباه وح إ صااالر ص تلاه وسااالم وباناال له لنه وا ا فلااالنا لك فم لذن السااانعا وب خةل 

 مآ اتسا  مئلنا ولتةوناى ووصافنا لل اادااب ولسالابسم النإلال  اذلك نباب لك ،نعنا فم األ ،   نةدن للأل الباطأل وذلك ف

 ةنله )واذلك نفلأل ار ال ولعسعباب سباأل ال ندواب(.

و قنل اليوماااادي وفساااداال لآل ل )اذلك فعنا( ووثأل ذلك الفعب ال  ام فعنا   ا الناب  ب ا: لي ا علانالم  سم ى 

صااا ل الح  الوذلك لا ال ااادااب ااننا  قنلنا لل ساال اب )لل مل( الذ ب )وبب ص تلاسم وب  اننا( لي لن م تلاسم  العنفا  

ول ا  سااااا إلم تنإن وب  وننا ونحب ال قإونا والدلساااااال ولم ال باإ والفقدال هنةاعاال ألاب  ةنا لوثالسم تلر الح  وو ننناال 

لك: وو نر فعنالم لاقنلنا ذ –لن اااا خاداال واا ساااااابقنناا هلاه  –لالقم الاذاد تلااه وب  انناا –تلاسم وب  انسم  االماد ونحنن 

عر ااا افععنانسم ساااابباال لسذا القنل ل ألنبه م  قنل وثأل ةنلسم لذا هم  وفعناى )للاس ص  ىتلم  الاااااااد ب( خذلنالم فافععننا ،

 لي ص لتلم   ب  قع ونه اال  اا والاةد فانفقه لإل  اا ى

                                                           
 .11ص  –م 1988 -هـ 1108 –الطبعة األولى  –دار الكتب العلمية  –جامع أحكام القرآن  –بي القرط (1)
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هوا لا  ةنا سم ى وو  ب  لاااامب تلر افدن فامذله و  ن ه العنفا ى )فقأل سااااةس تلاةم( هوا لا  ةنا لود  عبلاغ سااااةس ص هلا

لوداال  ىا  بإللم  الساااااةس هاداواال لسم وتلباباال لقلن سم ى واذلك ةنله )اعل ع ةم تلر نفساااااه الد، ل( وب ر لل وا  قنل لسمل 

لم و بادلم  س ل ع، ل ص وةبنله العن ل ونسم.  لاسدب

ف أل النسللل ألاب وب ت أل وا ) نسالل( فم ونحااااااع الحال لي ت له ولن رالأل ى وفاه و نااا: ل،إل ا لنه فاتأل 

 .(4)   ي هلر الادع فم ال اةبلى ولن تالم  ذلك لو ظااب فسن وب للأل السفل والنسأل م وب للأل الحة ل والعإ اد

والثاانم لنه رالأل   ا  ع ل   ه وب ال ةدون وال ااااااادا ى ووب ،  الحةام لا م  قإس تلر شاااااائ ،عر   لم ،الل 

د عحاااام ص تنه ،اب لشاااااع  إرا ل الةفدا هلر وا سااااىلنا ولم   لم لنسا وفسااااإا. وةحديلى واافاعه. وةاأل هنسا نيلك فم ت 

)ولعساعباب(  العال والاال وع عفع الساباألل ألنبسا تذاد وت نث ى و العال تلر خلاف الدسانل وع نلل السباأل ى  قال اسعباا 

نفلاااااأل آ ال القدآاى ونلملاااااسا فم صااااافل ل،نال األود وتباب واساااااعبنعه وتبانعه ى وال  نر: ووثأل ذلك العفلااااااأل البابب 

ال ندواب وب لن ولبنا تلر ةلبه م  درم هسااةوه ى ووب  دس فاه لواعا القبنل ولن الذي  ماا هذا ساا ع ذاد القااول ى 

ووب  خأل فم االساااةس هم لنه م  حفو ،إو ن ى ولعسااااعنحااا  ساااابالسم فع اوأل اة ونسم   ا  نل لا   اوأل  ه فلاااالنا ذلك 

 لاأل. العف

و قنل اليوماادي فم تفسادن )نساك( صدفك وعردل   ا عال فم وب ل له ال قألى و  ا لوتاك وب ل لل الس ع 

تب تبا ا وا ت بإواى )وب  وا ص( وفاه اسااااعنسال لسم ووصااااو  امةعحاس فا ا ااننا فاه تلر  اد  لاااااداى )ةأل م اتبع 

  نةم وب اتباا السنس  وا اتباا الإلاأل ى ولن  ااا للسبل الذي ونه للنائةم( لي م لردي فم طد قعةم العم سالةع نلا فم 

وة نا فم الاةل ى وتنباه لةأل وب لعا  هصا ل الح  وونانبل الباطألى )ةإ حللك هذا( لي ها اتب ك للنالام فىنا حال ووا 

نه ل اتباته  قنله )ةأل هنم تلر  النا وب السإس فم شااااامل:   نم لنةم اذلك ول ا نفم لا  ةنا السنس وعب االى نببه تلر وا  ن

ل واحاااااحه  –هنم تلر  انل وب ع م واذ عم  ه  -وب ع م( وو نر ةنله نب لنم وب و دفل ع م ولنه م و بن  سااااانان تلر ،ح

وشاااالإ صاااإ ى )واذ عم  ه( لنعم ،اث لشاااداعم  ه  ادن ى  قال لنا تلر  انل وب لذا األودى ولنا تلر  قاب ونه هذا ااا  ا عاال 

إلاألى  م تقبه   ا  لب تلر اساااااع  اس تةذ بسم  اهلل وشاااااإا  اااااابه تلاسم لذلكى ولنسم ل،قال  ىا  قاحااااانا  ال ذاف تنإِ  

 –فىولد تلانا ،ناعا وب الساا ال  –ال سااعىصااأل فقال )وا تنإي وا تسااع نلنا  ه(   نم ال ذاف الذي اسااع نلنن فم ةنلسم 

القااااال الح  فم األ وا  قاااام وب العىخاد والع ناأل فم لةسااااوه  )ها الحةم هم هلل( فم تىخاد تذا ةم ) قاااام الح ( لي

)ولن خاد الفاصاااالاب( لي القاحاااااب ى وةدي  قت الح : لي  عبع الح  الحة ل فا ا  حةم  ه و قإعن وب ةت ل دن )لن لا 

 لد م  ااااباال  تنإي(ى لي فم ةإعتم وهوةانم ) وا تساااع نلنا  ه( وب ال ذاف )لقاااام األود  انم و انةم( ألللةعةم تارةال 

تلر  -واوع احااال وب تةذ بةم  هى ولععملت ونةم سد  اال )وص لتلم  ال ال اب( و  ا  نل فم الحة ل وب احنه تقا سم ى وةاأل

ناال وب رساال ع م ولم القدآا ى واااذ عم  ااه: لي  ااالباناال ى وذاد الااااااا اد تلر تااىو ااأل البااااا لو  – اناال وب ع م  تلر ،ح

 .(1)القدآا

                                                           
 .23ص  –دار الفكر للطباعة والنشر  –الزمخشري )أبو القاسم جار اهلل محمد( ، تفسير الكشا   (2)
 .21ص  –دار الفكر للطباعة والنشر  –الزمخشري )أبو القاسم جار اهلل محمد( ، تفسير الكشا    (1)

http://www.ajrsp.com/


 م0202-3-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الحادي عشرالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

 

www.ajrsp.com                                                                                                                                 49  

ISSN: 2706-6495 

 

 

ن ار اال ف م الحدف الةةوال هلر ه داع وةانل ص رألب ةإعن ا ا فم ةنله ت الر )ووا ةإعوا ص ،  ةإعن(. رال تننب

فم تفساد الةااا لآل ل )ووا ةإعوا ص ،  ةإعن( ووا تدفنن ،  و دفعه فم الد، ل تلر تبا ا والللو  سم ،اب لنةدوا 

لو وا تدفنن ،عر  –ووا لعساااااالناِ هم ع، ل لل ال اب  –ه   ثل الدسااااااأل والن،م هلاسم وذلك وب لت م ع، عه ولرأل ن  ع

و دفعه فم سااااامله تلر الةافد ب وشاااااإا  لااااااه  سم ولم  مافنن ،اب رسااااادوا تلر تلك ال قالل ال  ا ل وب هنةاع النبنا 

ع هنيال هنةا والقاائلنا لم الاسن   اإلااأل ةدالا وب ةدل تن لنناه  االعاال وااذلاك تباإولاا وتمفنا ى وهن اا ةالنا ذلك وبالول فم

القدآا تلر عسنل ص صلم ص تلاه وسلم ى فىليونا وا م  إ لسم وب االةداع  ه وب هنيال العنعاا تلر ونسر تلاه السةس 

ى ول عل تحك االلياس تن امسم ى وها ن ر تلاسم ساااانل رسلسم لةعا سم وتحد فسمى وه إال   ا وهخفال   ا فقاأل )رال  ه 

ناب ،عر  ادون ونقلاااااانن ور لنن ةداطاس وقل ل ووعةال وفدةلل لاع ةننا و ا عاونا وب ونساااااار( ولن ننع ولإس لل

اال إال واالخفال. وعوس "لا والك ا ب اللاو وب ل،باع الاسن  وعلسائسمى ةال له عسنل ص صلم ص تلاه وسلم: لناإِ 

ىنك الحبد السااا ابى ةإ سااا نك وب والك الذي  الذي لنيل العنعاا تلر ونسااار لأل تنإ فاسا ها ص  بوا الحبد السااا اب؟ ف

 ل  ك الاسن  فاااحك القنس فوااالى  م العفك هلر ت د فقال: وا لنيل ص تلر  اااد وب شاامل فقال له ةنوه و لك وا لذا 

الاذي  لوناا تناكى ةاال هناه ل ااااااابنم فنيتننى ور لنا وةاانه ا ل  ب األشااااااداى وةاأل القائلنا ةد ر وةإ لليونا هنيال 

ألنبسم ااننا  ساااا  نا وب الاسن   ال إ نل ذاد ونساااار والعنعااى وااننا  قنلنا لن لنا لنيل تلانا الةعاف لةنبا للإي  العنعاال

ونسم. )وتل عم وا لم ت ل نا لنعم وم آ الام( الملاف للاسن : لي تل عم تلر لساا وح إ صلم ص تلاه وسلم و ا لو،م هلاه 

ها لااذا القدآا  قت تلر  نم  –نعاا ى ولم ت ل ااه آ ااالام األةااإونا الااذ ب ااااننا لتلم ونةم وااا لم ت ل نا لنعم ولنعم ، لاال الع

( لعنذع ةنواال وا لنذع آ اللم. )ةأل ص -وةاأل الملاف ل ب آوب وب ةد ر اقنله ت الر –هساااادائاأل لاثد الذي لم فاه  معلفنا 

سم( فم  اطلسم  و ننع لا  ةنا فم خنحاااااسم ،امال وب لي لنيله ص ى فإنسم م  قإعوا لا  ناادوِى ) م ذعلم فم خنحااااا

 ل بنا ولا  ةنا صاااااالل لسم لو لذعلم. )وباعِ( اثاد ال نافع والفنائإى )ولعنذع( وتلااااااإ   وا تقإوه وب الةعل واالنذاع. 

م القدس شىنا وس اك وةل ) لس القدس( ألنبسا وةاا لول  اك وحع للنابل وألنبسا ةبلل للأل القدس السا ووحنسمل وألنبسا لت 

 ى ولب ا ال ناوع ب.

وةنله )والذ ب   وننا  ارخدا(  لاااإةنا  ال اةبل و مافننسا )  وننا(  سذا الةعاف وذلك لا لصاااأل الإ ب خنا 

ال ااةبال ى ف ب خاافساا لم  يل  اه المنا ،عر   وب. وختب اللااااااةا ألنبساا ت اا  الاإ ب ى ووب ،افو تلاسا اانك للفاال فم 

ساا. وةنلاه ) ووب لظلم و ب افعدس تلر ص ااذ ااال( فيتم لا ص   ثاه نبااال ) لو ةال لو،م هلر ولم  نح ال حااف ال تلر لخنات

 .(4)هلاه شئ( ولن وسال ل الحنفم الةذاف ىلو اذاف صن ال األسن  ال نسم

 ورال فم تفسااد اليوماادي )ولاقنلنا( رنا ه وحذوا تقإ دن ولاقنلنا  عساك نلدفسا. وو نر ) عسك( ةدلل

 -لساااااطاد األولاب -وت ل ك ى وةدي  اعسااااك: لي  اعسااااك ال ل ال ى و عسااااك    نر ةإوك لذن ار ال وتفك ا ا ةالنا

 و عسك  ام الدال وبالول فم  عسك: لي اشعإ  عوسسا ى

                                                           
 .12ص  –دار الفكر للطباعة والنشر  –الزمخشري )أبو القاسم جار اهلل محمد( ، تفسير الكشا   (2)
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نع و نوفسدولا  إاعسل الاسن  وح إاال صلم ص تلاه وسلم ى وراع االح اعل ألاب الاسدا  الإعاسل اانك للاسن  تنإلم ى  

لا  ةنا الف األ لآل اال ولن ألللساا: لي  اعب للاأل ار اال و، لعساا وح اإاال ولم للأل الةعاف ةلك: الفد   انس ا لا األولر 

 .(3)وناع والثانال ،قاقل

هنةم  –لوا ةنله )وم تسااااببنا( هلر ) الذ ب  إتنا وب  وا ص فاسااااابنا ص( وذلك لنسم ةالنا تنإ نيول ةنله ت الر 

لعنعساب تب سال آلسعناى لو لعسننا هلسكى وةاأل ااا ال سال نا  سبنا آلسعسم فنسنا –وا وب  وا ص ،لال رسنم ووا ت بإ

لئة  ةنا ساااببسم سااابباال لسااال ص ت الر. فإا ةلك: سااال ارلسل ،  وطاتل فةاو صااا ب النسم تنه وهن ا  لااا  النسم تب 

ا تةنا طاتلى فانل النسم تنسا ألنبسا و لااااال م ألنبسا ال  اصاااام؟ ةلك: عف طاتل تلم لنسا تةنا وفسااااإا فعمدل تب ل

طاتل االنسم تب ال نةد لن وب لرأل اللاتال ى فإذا تلم لنه    ي هلر ع ا ا الااااد انقلل و لاااال وورل النسم تب ذلك 

 .(2)النسمى ا ا  نل النسم تب ال نةد

ا ال ةئةل )والب سم ال نتر( ا ا ةالنا: فىتنا  آ ائنا ةنلاه  ) ولن لنناا نيلناا هلاسم ال ةئةال( ا ا ةالنا: لنم لنيل تلان

ةبة افةل  لااااااحل وا  ااااااادنا  ه ولنذعنا لو –لو تىتم  اهلل وال ةئةل ةباةال  –)و،ااااااادنا تلاسم األ شاااااامل ةبةال( ا ا ةالنا 

لاثدلم  نسلنا(  ر اتال  وةاأل ةبة وقا لل ى وةدي ةبة: لي تااناال )هم لا  اااااااال ص( واااااااائل هادان واحاااااالداع )ولةب

فاقسااااا نا  اهلل رسإ ه  انسم تلر وا م  اااااا دوا وب ،ال ةلن سم تنإ نيول ار ال ى لو ولةب لاثد ال سااااال اب  نسلنا لا 

ل مل م   وننا هم لا  االدلم فال  نا فم ه  انسم هذا رالل ار ل ال قعد،ل )واذلك ر لنا لةأل نبم تإواال( وا ا خلانا 

ف لناا   ب ةبلك وب األنباال ولتإائسم لم ن ن سم وب ال إاوا ل ا فاه وب اموعحاا الذي لن ساااااابل   اناك و اب لتاإائاك ااذلاك

) حن،م   اااسم هلر   ا  نسااانب  –ظسنع الثبال واللاابد واثدا الثناف واألردى )شااااطاب( ور لنا هلل شااداال النبب 

س تلر   ا. وتب والك  ب   ناع: ها شااااااااطاب النبب هلر شااااااااطاب االنس ى واذلك   ا النبب تلر   ا و  ا االن

شااالاا االنس لشااإ تلرب وب شااالاا النبب ى ألنبم هذا ت نذل  اهلل ذلل شااالاا النبب تنر وشااالاا االنس  نانم فاندنم 

هلر ال  اصااام تااناالى)عخدا القنل( وا  ي نه وب القنل والنسااانسااال واال دال تلر ال  اصااام و  نلهى ) دوعاال( خإتاال 

ى ) ولن شااال ع ك وا ف لنن( وا ف لنا ذلك: لي وا تا وِ لو وا لو،ر   اااسم هلر   ا عخدا القنل  ىا ولخذاال تلر  دا

 ةفسم وم  ملاسم وشاىنسمى )ولعلاوم( ولاةنا ذلكى ر لنا لةأل نبم تإواال ى تلر لا الةس مس اللادوعا وتحقاقسا وا ذاد ى 

طاب ى) لفئإا( الةفاعى ) ولادحاانن( ألنفسااسم ) ولاقعدفنا وا لم لي ولع األ تلر وا ذاد وب تإاوا األنباالى ووساانساال الااااا

وقعدفنا( وب ار اسى )لفواد ص ل عور ،ة اال( تلر هعا ا القنل لي ةأل  ا وح إ لفواد ص لطلل ،اا اال  انم و انةمى و فلاااأل 

لااأل  اب الح  والباطأل والاااسا ا لم ال ح  ونا وب ال بلأل )ولن الذي لنيل تلاةم الةعاف( ال  نيى )وفلاةال (وباناال فاه الف

 اللاااإ  وتلاةم  امفعدال.  م تااااإ الإملل تلر لا القدآا ،    لم للأل الةعاف لنه ،  لعلاااإ قه وا تنإلم وونافقعه لهى 

عد ب لو فة تةننب وب ال   –وم تةننب وب ال اااادااب  –)فة تةننب وب ال  عد ب( وب  اف العسااج وااللساف اقنله ت الر 

 لا للأل الةعاف   ل نا لنه ونيل  الح  ى فم 

                                                           
 .13ص  –نفس المرجع السابق  (3)
 .11 –نفس المرجع السابق  (1)
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وم  د بك رحن  لاثدلم وافدلم  ه ى و ننع لا  ةنا فة تةننب خلا ا لةأل ل،إ تلر و نر لنه هم ت احااااإل األ لل تلر 

صاحعه وصإةهى ف ا  نبوم لا   عدي فاه ل،إ وةاأل الملاف لدسنل ص صلم ص تلاه وسلم خلاف ألوعهى ) وت ك ال ال 

لي تم األ وا لخبد  ه ولود ونسر ووتإ ولوتإى )صااااااإةاال وتإمال م وبإل لة اته( م ل،إ  بإل شااااااائاال وب ذلك   ا لن  ع ك(

 لصإ  ولتإل ال ل ع ك: لي وا تةلم  ه ى وةاأل لم القدآا.

)وها تلع لاثد وب فم األع ( وب الناااب لحاااااالنِل ألاب األاثد فم  االاال األود  عب نا لنالم ى  م ةااال ) ها 

ب نا هم ال ب( ولن ظنسم لا آ اللم ااننا تلر الح  فسم  قلإونسمى ) وها لم هم  مدصااانا(  قإعوا لنسم تلر شااائ لو  ع

 .(1) ةذ نا فم لا ص ،دس اذا ول،أل اذا. تسلد ار ال لةنس ولنبأل لسالال ال حارل الةةوال

ثل الدسااأل هلاه وهنذاعلم ساانل ال اةبل و " )ذلك( هشاااعا تلر وا تقإس وب   135 قنل الةااااا فم تفسااادن لآل ل "

)لا لم  ةب ع ك وسلك القدس( ت لاأل: لي األود وا ةلااااالااااانان تلاك منعفال انا ع ك وسلك القدس   لم تلر لا لم العم 

تنلل األف ال ى و ننع لا تةنا ومففل وب الثقالل تلر و نر ألاب الاىا والحإ ث لم  ةب ع ك وسلك القدس   لم وذلك لا 

)  لم(  سبل ظلم ةإونا تلاه لو ظال اال ى تلر  –وةاانا هلاه ذلك األود لا  ا د ل مل وقلنا  – إمال وب ذلك اقنله  تن له

لنه لن لللةسم ولم  افلنا لم  نبسنا  دساااانل واعاف لةاا ظل اال ولن وع ال تب ال لم وتب األ ةبا  ى)ولةأل( وب ال ةلفابى 

السم(ى )ووا ع ك  وافأل ت ا   ل نا( لي  سانَل تنه  مفر تلاه وقا  دن ول،ناله ) عرال( وناعلى )و ا ت لنا وب ريال لت 

وا  سااعح  تلاه وب األردى )وع ك الونم( تب تبا ا وتب تبا تسمى )ذو الد، ل(  عد،م تلاسم  العةلاو لا دحااسم لل نافع 

ال لاع )ا ا لناىام وب ذع ل ةنس آخد ب( الإائ لى ) ها  اى  ذلبةم( ل سا ال لااى )و سعملو وب   إام وا  اال( وب المل  

 وب لوم  ةنس آخد ب لم  ةنننا تلر وثأل صفعةم ولم للأل سفانل ننح تلاه السةس.

وةنله ) ات لنا تلر وةانعةم(  حع أل لت لنا تلر ت ةنةم وب لودام ولةلااااار اساااااعلاتعةم ولواانةم ى لو لت لنا 

ا لحود لا  ثبك تلر ،اله تلر وةانعك  ا فةا لي ل بك تلر وا لنك تلاه تلر رسعةم و،االةم العم لنعم تلاساا  قال للدرأل هذ

م تنحدا تناهى )هنم تااواأل( لي تااواأل تلر وةاانعم العم لناا تلاساا وال  نر: ل بعنا تلر افدام وتإاوتةم لمى فإنم  ا ك 

 لنا ات –األود طد قل ةنله  تلر االسااةس وتلر ولااا دتةمى )فساانا ت ل نا( ل نا تةنا له ال اةبل ال ح ن ا وطد قل لذا

ولم العملال والعسااناأل تلر ال ىونع  ىنه م  ىتم ونه هم الااادى فةىنه وىونع  ه ى ولن وارل تلاه ،عم لاس له  –وا شاائعم 

لا  عقلار تنه و   أل  مةفه ى )وتاةبل الإاع( ال اةبل الحسنر العم خل  ص ت الر لذن الإاع لسا ى ولذا طد   وب االنذاع 

نَذع وبلأللل نِذع وح  وال ح  .(4)او ال سلك فاه هنلاا فم ال قال ول ف ،سبى وع تا ب شإا النتاإ والن ن   ىا ال ح

 

 

 

                                                           
 .14ص  –ة والنشر دار الفكر للطباع –الزمخشري )أبو القاسم جار اهلل محمد( ، تفسير الكشا    (1)
 .11ص  –دار الفكر للطباعة والنشر  –الزمخشري )أبو القاسم جار اهلل محمد( ، تفسير الكشا   (2)
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 :المـات ل 

خلت لذا البحث هلر. حادوعا الإتنا هلر تلاحا  ال قائإ الفاسإا   معلو وسائأل الملاف ،اث رالل لسالال 

الحناالى وال نل   والبدلاااا ى وودا  ااالعقد ع والعدلااال وب ال  ااانااإ ب الملاااف ومعلفاال ودا  اااللباب والللو وع العياس 

 والنا،إ ب   بن  ل ص ت الر.

ا ا ةإوك السااانعا تسااالال للنبم صااالم ص تلاه وسااالم ل ا مةان وب لذي افاع ةد ر ولن  إتنلم هلر تن،اإ ص 

م ومعلو األوةال تلر ومعلو  قاا األع  لاعىسنا وتإس الادِ  ه ى لذلك تىسر للإتال وب   إن )صلم ص تلاه وسلم( ف

 ل ا رال فم السنعا ى  الإتنا لللبد وال دا لل تلر طد   العن،اإ والإتنا له.

رال فم الساانعا صاافال الةفاع وب ال ااادااب وال نةد ب للب ث و،السم  نس القااول   إ ت نبعحسم تلر ص وعساانله 

 دا النب واالنس و اال.وهتداحسم تب ار ال ى وال ةةل  اب اف

ا ا ةإوك السااانعا صااانعا ،ال لد،لل سااااإنا ه دالام ى ،نل العن،اإ ى ولن  سااا ر للد   الح  لا بإ ص تلر 

 تقاإا سلا ل.

 وةإوك السنعا ال إ إ وب وناةو ال  ل وامتعباع وب خةل العدلال واالنذاع ى والعبةاك للةفاع وال ادااب.

ف الفسااا  وال ةا دا وب  نم الباااد ى ةألب لا  سااعقام تلر صااداط ص ولن لةدل الساانعا لنه وب ااا طب ه ع تنه عح

 ال ذاف ل ا  هلر افدن.

ةإوك الساااااانعا خلاف ةني ال نل   حنج  اوول للنا،إ ب  ن،إانال ت الر وةإ  انك له ال   ل اللاااااا إانال هلل 

 ت الر.

 العنصاال:

 اصااالل لعلاااحا  ال قاإا  عنإ إ النال فم األ ت أل  قنس  ه حااادوعا الحد  تلر امتعقا  السااالام وال دار ل ال عن

 االنساا ى وتن،اإ ص  ال با ا ولن لت م لود لودنا ص  ه.

  السا م هلر نااد  تنا العن،اإ واالسةس هلر األ وب لم تلله  تنا االسةس  والإتنا اذلك هلر تلحا  وا فسإ وب

ال وسااااااعناإال الحااا وتنإ إ الثقاف ال ى ولذا وارل األ وسااااااعلاع وب ال ساااااال اب فم هطاع األود ال قاائاإ وب ردب

  ال  دوا والنسم تب ال نةد.

  وحاع ل الااااادِ  ةافل صاااانعن ولشااااةاله فم هطاع األود  ال  دوا والنسم تب ال نةد ولن لرأل لود ولت م نسم

 نسانا ص تنه.

  ووسمدال الةنا األخدس.الح إ ال عناصأل تلر ن م ص تلر االنساا ولولسا السإا ل ون  ل الل اس 

 .ال إاوول تلر القدآا لعحلاأل ال نف ل وب نفائس و اناه 
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 ال لا ع وال دارع

 المصادر:

 أوالً: القرآن الكريم.

 ى  اع العدال ال د م ى  ادول ى لبناا. المعجم الوسيطه دالام وللفم ى  .1

 مدارج السالكينا ب الننعي )ل ن الفدل ر ال الإ ب  ب تبإ الد، ب  ب تلر وح إ الننعس القدشم البوإاي( ى  .4

 س.1983لـ ى 1393ى  4ى  اع الةعاف ال د م ى  ادول ى لبناا ى ط بين إياك نعبد وإياك نستعين

 .التحرير والتنوير ، المسير في علم التفسيرا ب تاشنع ى   .3

 .، تاريخ ابن عساكر ، التهذيب ب الحسب  ب لبل ص( ا ب تسااد ) تلم  .2

حإ ث القالدا ى   اع ال تفسير القرآن العظيما ب اثاد )ل ن الفإال هس اتاأل  ب اثاد الإواقم( ى الحافو  ب اثاد ى  .4

 س.4554ى 

 س.1994لـ ى 1412ى  4ى  اع الةعاف ال د م ال ةعبل العناع ل ى ط السيرة النبويةا ب لااس ) وح إ  ب ال لك( ى  .4

 ى  اع صا ع ى  ادول. لسان العربل ن الفاأل )وح إ  ب وةدس ( ى   .7

 س.1994ى  اع الفةد  ادول ى 1ى ط كتاب منهاج المسلم وعقيدة المؤمنل ن  ةد را د النيائدي ى  .8

 لـ1243ى  ، التربية اإلسالميةل، إ الد، ل  .9

 .تفسير المراغيل، إ تلم ال دا م ى  .15

 .صحيح البخاري وح إ  ب هس اتاأل البماعي( ى البماعي ) ل ن تبإ ص .11

 س.1972العدويي ) ل ن تاسر وح إ  ب تاسر العدويي( ى  اع الفةد ى لبناا   .14

 س.1974لـ ى1214ى  اع الفةد  ادول ىالتفسير الكبيرالداعي ) ل ن  ةد وح إ  ب  حم  ب عاد ا الداعي( ى  .13

 .مفاتيح الغيبالداعي ى .12

ى  اع ال  دفل  المفردات في غريب القرآنالقاسم  ب وح إ الدا ل األصفسانم( ىالدا ل ىاألصفسانم ) ل ن  .14

 لللباتل والناد ى  ادول.

اليعاام ) إع الإ ب وح إ  ب  سا ع  ب تبإ ص اليعاام ال لدي(  البدلاا فم تلنس القدآاى  اع الناأل  .14

 س.1988لـ  1258ى  4 ادول ى ط

 ى  اع الفةد لللباتل والناد والعنع ع. تفسير الكشاف ب ت د( ى اليومادي ) ل ن القاسم راع ص وح إ  .17

الدرر المنثور في التفسير بالمأثور واإلتقان في علوم القرآن السانطم )تبإ الد، ب رةل الإ ب السانطم( ى  .18

 لـ.1253ى  1ى  اع الفةد  ادولى ط

 س. 1997لـ ى 1218ى  3ث القالدا ى طى  اع الحإ  فتح القديرالاناانم )وح إ  ب تلم  ب وح إ الاناانم( ى  .19

ى  3ى  اع الفةد  ادول ى ط جامع البيان في تفسير القرآن اللبدي ) ل ن ر فد وح إ  ب رد د اللبدي( ى  .45

 س.1978لـ ى 1398
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 1ى  اع ا ب ،يس لبناا ى ط المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزا ب تلال )ل ن وح إ تبإ الح   ب تلال( ى  .41

 س. 4555لـ 1243ى 

ى 1ى  اع الةعل ال ل ال ى طالجامع ألحكام القرآن القدطبم ) ل ن تباإن وح إ  ب ل، إ األنلاعي القدطبم( ى  .44

 س. 1988لـ ى 1258

  .ل. –ى  اع الفةد  ادول شرح صحيح مسلمالننوي ) االواس ل م ذاد ا  حم ا ب شدا الننوي( ى  .43

بصائر ذوي الضمير في لطائف الكتاب الااداعي الفادوع ل ا ي( ىالفادوع آ ا ي ) ، إ  ب   قنف  ب ه دالام  .42

 .العزيز

 س.1998لـ 1219ى 47ى  اع الادو  ى القالدا ى ط في ظالل القرآنساإ ةلل ى   .44

 ى  اع الناد للناد والعنع ع. كتاب اإلرشاد لمحجة االعتقادتبإ ص  ب تبإ الد، ب النبد ب ى  .44

 .4ى  اع الةعل االسةوال ى ط الكريمعلوم القرآن تبإ ال ن م الن د ى  .47

 

 

ى ال نلل األاا   ال لع حال والناد  لإي تبإ الد، ب تبإ الحفاو تلما ى الإاعنع 2020 ©ر اع الحقن  وحفنظل 

 .ال ل م
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