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مواضع االقتران في القرآن الكريم بين اسم هللا تعالى 

  والرسول محمد

 )وعد هللا ورسوله( 
 د. عبدو بن علي الحريري
 أستاذ التفسير وعلوم القرآن المساعد 
 رئيس قسم القرآن الكريم وعلومه والدراسات اإلسالمية

 جامعة صنعاءــ عمران ــ  كلية التربية

 

ين، والصالة والسالالم علالى ساليدنا محمالد الصالاد  الحمد هلل الملك الحق المب
الوعد األمين، ورضي هللا عن الصحابة والتابعين ومن تالبعمم بححسالان ىلالى يالوم 

 الدين ، وبعد : 

فالالي مواضالالع كثيالالرة ومنمالالا  قالالد قالالرن بالالين اسالالمه واسالالم رسالالوله  فالالحن هللا 

، وأناله مالن موضوع وعد هللا ورسوله، وفي ذلك ىعالن لعلالو وعالد رسالول هللا 

، لذلك كان على المسلم أن يعتقد اعتقاداً جازماً ويعلالم علمالاً يقينيالاً أن وعد هللا 

كل مالا وعالد هللا ورسالوله واقالع ال محالالة فالي الحيالاة الالدنيا وفالي اق الرة فالي حالق 
، حيث النصر  المسلمين وحق الكافرين والمنافقين، وفي حق العصاة المجرمين

ل الكفالالالر والجحالالالود والنفالالالا  ـم ألاالالالوالتمكالالالين ألاالالالل اإليمالالالان ، والعالالالذا  األلالالالي
 . ان ــــوالعصي

ولمالالا كالالان وعالالد هللا ورسالالوله مالالن األمالالور المتعلقالالة بمسالالتقبل األيالالام كالالان مالالن 
 الواج  على المسلمين أن يتعرفوا عليما ألمور : 

 اإليمان بوقوع اذه الوعود على الوجه الذي أ بر هللا ورسوله .  -األول 
اذه األمور ، وتميئة النفوس والعقالول والقلالو  ىعداد العدة الستقبال  -الثاني 

لمواجمتما ، فليس مالن علالم األمالر قبالل وقوعاله كمالن علماله بعالد وقوعاله ، ولاليس 
المسالالتعد السالالتقبال الوقالالائع كمالالن تفجالالفه األحالالداث فيحالالار فالالي مواجمتمالالا وكيفيالالة 

 التعامل معما . 
جاله فكان االذا البحالث التحليلالي الموضالوعي بيانالاً لحقيقالة االذه الوعالود علالى و

 اإلجمال.
 ة البحث أن يكون على مبحثين : رتضت ضروقوا

األول للدراسة التحليلية حيث تحلل بعض األلفاظ في اللغالة واالصالحال ، ثالم 
تذكر أسالبا  النالزول فالي اقيالة، ومناسالبة الساليا  فالي تعلالق اقيالة بمالا بعالداا مالن 
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هللا  اقيالالات، ثالالم النكالالات التفسالاليرية والبالآليالالة فالالي اقيالالات التالالي قرنالالت بالالين وعالالد
 ورسوله، واما موضعان. 

 والثاني للدراسة الموضوعية، وفيه الوعود الدنيوية والوعود األ روية. 
وهللا أسالال ل أن يجعالالل أعمالنالالا  الصالالة لوجمالاله الكالالريم وأن يكتالال  فيمالالا النفالالع 

 ، وأن تحمل شعائر تعظيم هللا ورسوله.  نللمسلمي
 المبحث األول
 الدراسة التحليلية

 :  هللا  قال - الموضع األول

 َوَرساُلالولُهُ ىالا ُ  َوىِْذ يَقاُلالوُل اْلُمناَلالافِقُوَن َوالنالالِذيَن فاِلالي قُلاُلالوبِِمْم َمالالَرضن َمالالا َوَعالالَدنَا إن

 [ .12األحزا  : ] آلُُروًرا 
 تحليل األلفاظ -المحل  األول 

 وفيه أفرع : 
مالالو المنالالافقون : فالالي اللغالالة : مالالن نالالافق ينالالافق منافقالالة ونِفاقالالاً، ف -الفالالرع األول 

منالافق مالن نَفاَلق ينفالالق، والنالون والفالاء والقالات أصالالالن متالى حصالل الكالالم فيممالالا 
 :  تقاربا، واو ال روج

 يدل على انقحاع الشيء وذاابه : وتحته معان : :  األول
نَفَقَت الدابة نُفُوقاً : ىذا ماتت، والنُفو  ال يكون ىال في البمالائم والالدوا ، وال  .1

 أجازه صاح  القاموس.يقال لإلنسان ىذا مات : نفق، و
عر نَفَاقاً : ىذا راج ومضى فلالم يكسالد ولالم يقالت، ونفقالت السالو  : ىذا  .2 نَفَق الساِ

راجت ولالم تقالت فيمالا البضالاعة : بالل تمضالي لوجممالا، لكثالرة المشالترين لمالا 
والراآلبين فيمالا  كال ن الساللعة والبضالاعة قلاالت فرآلال  فيمالا، أو لكثالرة حاجالة 

 الناس ىليما.
تمم : ىذ أفنيالت ونفالدت، ومناله : أنفالق الرجالل : ىذا افتقالر، نَِفق مال القوم ونفقال .3

وذلك أنه صرت ما عنده من المال فالي النفقالة حتالى ذاال  مالا عنالده فالانقحع، 
، والنِفق : السريع االنقحاع من كل شيء.  ونفق مال الرجل : ىذا نقص وقَلا

النفقة : اسم لما يُنفالق مالن المالال علالى الالنفس أو األاالل أو آليالر ذلالك، يقالال :  .4

 رجل مْنفا  : أي كثير النفقة والبذل واإلنفا .
الثاني : يدل على ى فاء الشيء وىآلماضه. نفق ينفق نفقالاً، والنفالق َسالَر  فالي 
األرض لالالـه م لالالص ىلالالى مكالالان آ الالر، يقالالال :  الالرج يبتغالالي نفقالالاً فالالي األرض، 
وأ ذوا عليه األنفا . والنافقاء : موضع يرقاقه اليربوع من جحره، فحذا أتالي مالن 

لقاصالعاء ضالر  النافقالاء برأساله فالانتفق و الرج، ومناله اشالتقا  النفالا   ألن قبل ا
المنافق يكتم  الت ما يظمر فك نه ي الرج مالن اإليمالان، أو ي الرج اإليمالان مناله، 
وقيل : مشتق من النفالق، والالراجا األول. والنفالا  : فعالل المنالافق، ويحلالق علالى 
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 وج مناله، والجمالع أنفالا الكفر وال الت. والنفق : المسلك النافذ الذي يمكن ال ر

(1 ) . 
عند أال الغري  والمعاني : النفا  : )ىظمار اإليمان باللسان، وكتمان الكفالر 

، فحذا أظمر اإلنسان اإلسالم وأبحن الكفالر فمالو منالافق، والنفالا  بمالذا ( 2)بالقل ( 
المعنى اسم ىسالميا لم تعرفه العر 
 (3 ) . 

مصالالدر اشالالتقا  الناِفالالا  علالالى  تلالالت أاالالل العلالالم فالاليا مصالالدر اشالالتقا  النفالالا  : 
 ثالثة أقوال : 

ذا  جممور أاالل اللغالة والغريال  ىلالى أناله مشالتق مالن نافقالاء اليربالوع  ألن  .1
اليربوع يجعل لحجره بابين، فحذا حلال  مالن أحالداما  الرج مالن اق الر، فمالو 
يالالد ل مالالن القاصالالعاء وي الالرج مالالن النافقالالاء، والمنالالافق االالو الالالذي يالالد ل فالالي 

ج منه من با  القل ، والنفالا  : االو الالد ول اإلسالم من با  اللسان، وي ر
في اإلسالم من با  وال روج عنه من با ، فالمنافق كالاليربوع ي الرج مالن 
اإليمان واإلسالم مالن آليالر الوجاله الالذي د الل فياله  فكمالا أن اليربالوع ي الرج 
مالالن نافقائالاله بضالالر  مالالن الحيلالالة، فالمنالالافق ي الالرج مالالن اإلسالالالم بضالالر  مالالن 

 ن آ ر.الحيل، فيد ل من با  وي رج م
وذا  بعض أال العلم ىلى أنه من النفق : واو الحريق والسر  النافالذ فالي  .2

األرض، والمنافق او الذي يتحرى د ول األنفا  ليستتر ويغي  عالن أعالين 
النالاس، والمنالالافق فالي الالالدين االو الالالذي يسالالتر كفالره فالالي قلباله بالالحعالن اإلسالالالم 

ه القل  بالنفق علالى بلسانه، فشبه النفا  في الدين بحال المستتر بالنفق، وشب
 وجه الستر واإل فاء.

وذاالال  آ الالرون ىلالالى أنالاله مالال  وذ مالالن حالالال اليربالالوع الالالذي يظمالالر  الالالت مالالا  .3
 .( 4) يبحن، وكذلك المنافق ظااره اإلسالم وباحنه الكفر

ومن نظر في اذه األقوال وجداا كلما صالحة لالشالتقا  مجتمعالة  ىذ أن كالل 
لمنالافق والنفالا  قالد اشالتق مالالن قالول يفصالا عالن حالال مالن أحالوال المنالافق  فكال ن ا

جميع اذه األقوال  فالمنافق يسر الكفر وي فياله، ويظمالر اإليمالان ويالبحن الكفالر، 
ويد ل اإلسالم ظااراً وقد  رج منه باحناً أو لم يد ل فيه أصالً، اعتماده علالى 

 التمويه والم ادعة. 

                                                
، األساس : 483 - 482، البارع : 1560/  4، الصحا  877/  3، المجمل 455 - 454/  5مقاييس اللغة  -1

 . مادة )نفق ( .436 - 430/  26، تاج العروس 694 - 693/  3، اللسان 468
 .2/1422ن : ، كشات اصحالحات الفنو245التعريفات :  -2
 .98/  5النماية  -3
، 105 - 104/  5. مادة )نفق ( ، البصائر 432/  26، تاج العروس 98/  5، النماية 502المفردات :  -4

 .588 - 587عمدة الحفاظ : 
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اء أصالالن قلوبمم : في اللغة : جمع قَْلال ، والقالات والالالم والبال -الفرع الثاني 
 صحيحان : 
يدل على ردا شيء من جمة ىلى جمة، واالو قلال  يقلال  قلبالاً  ىذا كباله  -األول 

لوجمه، وحولـه عن وجمه، يقال : حجر مقلو ، وكالم مقلو ، ورداء مقلو ، 
 وتحته معان : 

 القلَ  : واو انقال  الشفة، واي قلباء، وصاحبما أقل . .1
بحن وبحنالاً لظمالر، ومناله صالرت القْل  : تحويل الشيء عالن وجماله ظمالراً لال .2

 اإلنسان عن وجمه الذي يريد.
 القلَبة : يقال : ما به قلبة  أي : ليست به علة يقل  لما فينظر ىليه. .3
 المنقل  : مكان يرجع الناس ىليه وينقلبون ىليه، واالنقال  : الرجوع. .4
القلي  : البئر قبالل أن تحالوى، وسالميت قليبالاً  ألنمالا كالشاليء يقلال  مالن جمالة  .5

جمة، وقد كانت أرضالاً فلمالا حفالرت صالار ترابمالا ك ناله قلال ، فمالو فعيالل  ىلى
بمعنالالى مفعالالول، أو أن مالالا أ الالرج منمالالا انقلالال  ىليمالالا مالالن جديالالد، مالالع تحالالاول 

 األزمان ومرور األيام  ىذ يحلق القلي  على البئر العادية القديمة.
و فياله أ غالقالَ  : قال  ال ت وآليره، والجمع قوال ، واو الشيء الذي يُفَرا  .6

 يحاح به ما يراد صنعه على حجم وشكل واحد.
ي  الثاني : يدل على  الالص شاليء وشالريفه، ومناله قلال  اإلنسالان وآليالره، سالما
قلباً  ألنه أ لالص شاليء فياله وأرفعاله، وال الالص مالن كالل شاليء واألشالرت قلباله، 
يقال : عربيا قل  : أي  الص، وقل  الن لالة جماراالا ومالا فالي وسالحما مالن لال ا 

 وسحه و الصه ولبه ومحضه.وشحم، فقل  الشيء : 
ي قلالال  اإلنسالالان قلبالالاً لتقلبالاله وكثالالرة تغيالالره،  وقالالال بعالالض أاالالل اللغالالة : ىنمالالا سالالما

 وأنشدوا : 
 والرأي يصرت باإلنسان أحواراً  القل  ىال من تقلابه  يما سما 

واالالذا يعنالالي أنالاله مشالالتق مالالن األصالالل األول واالالو التقلالال  وتحويالالل الشالاليء عالالن 
 وجمه. 

اد المعلقالالة بالنيالالاح، وقيالالل القلالال  أ الالص مالالن االالو المضالالغة مالالن الفالالف:  والقلالال 
الفالالفاد، وقيالالل : القلالالو  واألفئالالدة قريبالالان مالالن السالالواء، قالالال األزاالالري : ورأيالالت 
بعض العر  يسالمي لحمالة القلالِ  كلمالا شالحمما وحجابمالا قلبالاً وفالفاداً، ولالم أَرااُلم 
قون بينمما : وال أنكر أن يكون القل  او العلقالة السالوداء فالي جوفاله، وقيالل :  يفرا

فاد وعالالاء القلالال ، وقيالالل : الفالالفاد دا الالل القلالال  : وقيالالل : الفالالفاد آلشالالاوة القلالال . الفالال
قلالالت : وسالالب  االضالالحرا  عالالدم التمييالالز بالالين القلالال  المالالادي والمعنالالوي، والفالالفاد 
المالالادي والمعنالالوي، والقلالال  والفالالفاد الماديالالالان يحالالدداما علالالم التشالالريا وبينممالالالا 

  .تدا ل، وكذلك المعنويان ويحدداما أال البصائر والقلو
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والعالالالر  تكنالالالي بالقلالالال  عالالالن العقالالالل : فيقولالالالون : قالالالد دل قلبالالاله علالالالى الشالالاليء، 
، قلت : ليس اذا بسديد  ألن داللالة القلال  تكالون مالن آليالر وسالائح  يريدون عقله

ن العقالل عالوال وسائل وال أمارات أحياناً وليس ذلالك للعقالل، وربمالا كننالوا بالالففاد 
 .( 5) والقل ، قلت : وذلك ألن الففاد مركز أحاسيس القل 

أن العر  تحلالق القلال  علالى قلال  اإلنسالان وآليالره وتجعالل :  و الصة القول
لـه قلباً مادياً واو المضغة المعلقة بالنياح، وقلبالاً معنويالاً لالم يحالدادوا مكاناله وىنمالا 
يسمى العقل أحياناً والرو  والففاد. وحديث أال اللغة آلالباً منص  علالى القلال  

 متقاربة : المعنوي، والقل  يحلق على معان 
 ال الص من كل شيء.  .1
 الشريت واألشرت من كل شيء. .2
 اللبا  من كل شيء.  .3
 المحض من كل شيء الذي ال تشوبه شائبة. .4
 الوسح من كل شيء. .5

ويحلق القلال  علالى رد الشاليء وتحويلاله أولاله علالى آ الره وآ الره علالى أولاله، 
 وبحنه لظمره وظمره لبحناله، ويحلالق علالى رد اإلنسالان عالن وجماله الالذي يريالد،
وتغيير األمر عما كان عليه. فمن أي االذه المعالاني اشالتق معنالى القلال  المعنالوي 

 :  لإلنسان ؟ ا تلت العلماء على قولين
األول : أنالالاله مشالالالتق مالالالن  الالالالص الشالالاليء وأشالالالرفه  ألن القلالالال  أشالالالرت مالالالا فالالالي 

 اإلنسان.
الثاني : أنه مشتق من التقل  والتحول  ىذ أنه ال يثبت على حال، وىنما االو دائالم 

 ل .التق
واألصالالا لالالدى الباحالالث أن القلالال  مشالالتق مالالن جملالالة االالذه المعالالاني وذلالالك ألن 
القلالالال  وسالالالح اإلنسالالالان ولبابالالاله وأشالالالرت عضالالالو فيالالاله، واالالالو مالالالوحن اإل الالالالص 
والصالالفاء  االالذا بالالالنظر ىلالالى أصالالله ومعدنالاله، أمالالا بالالالنظر ىلالالى مالالا يحالالرأ عليالاله مالالن 
ه األحوال وال الواحر فمالو فالي تقلال  وتغيالر وتحالول مسالتمر حتالى ال يكالاد يقالرا لالـ
 قرار وال يمدأ لـه بال، والمعصوم من عصمه هللا والمحفوظ من حفظه هللا.

لالم يتعالرض علمالاء الغريال  ىلالى تعريالت القلال  :  عند أال الغريال  والمعالاني
وبيالالان حقيقتالاله، وىنمالالا ذكالالروا مصالالدر اشالالتقاقه وأنالاله مالالن التقلاالال  لكثالالرة تقلبالاله، ألن 

نالالا أن مصالالدر قلالالَ  الشالاليء تصالالريفه عالالن وجمالاله ىلالالى وجالاله آ الالر، وسالالبق أن ذكر
قالالوا فالالي أقالالوالمم بالالين القلالال   االشالالتقا  مالالن مالالادة قلالال  بمعانيمالالا. كمالالا أنمالالم لالالم يفرا

                                                
/  1، الزاار 374، األساس : 206 - 204/  1، الصحا  730/  3، المجمل 18 - 17/  5مقاييس اللغة  -5

، 124 - 123/  1، القاموس 79 - 68/  4، تاج العروس 146 - 144/  3، اللسان 386 - 385/  2، 334
 .465 - 464، مادة )قل  ( ، عمدة الحفاظ : 375 - 374/  2البن السيد  -المثلث 
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المادي والقل  المعنوي  وىن كان كالممالم منصالباً علالى القلال  المعنالوي : فيعبالر 
 .( 6) بالقل  عن المعاني التي ت تص به من الرو  والعلم والشجاعة وآلير ذلك

رجوع ىلى أال اال تصاص في التشالريا والستيضا  معنى القل  البد من ال
 وعلم القلو .

 القل  المادي عند علماء التشريا : 
فه المتقدمون من علماء التشريا ب ناله اللحالم الصالنوبريا  .1 عند المتقدمين : عرا

الشالالكل، الواقالالع فالالي الجانالال  األيسالالر مالالن الصالالدر : مالالائالً ىلالالى اليسالالار، وفالالي 
النساليم ويرسالالالنه ىلالالى القلالال ، باحناله تجويالالت، لالالـه زائالدتان كالالاألذنين يقالالبالن 

 .( 7) واو منبع الرو  الحيواني ومعدنه، ومنه تنتشر الحياة في الجسم

عنالالد المحالالدثين : عرفالاله علمالالاء التشالالريا المحالالدثون ب نالاله : عضالالو عضالالليا  .2
ت، بحجالالم قبضالالة اليالالد تقريبالالاً، يقالالع فالالي الجمالالة اليسالالرى مالالن القفالالالص  مجالالوا

ه بعالض الشاليء الصدري منتصالت الصالدر، ينحالرت حرفاله األسالفل أو رأسال
ىلالالالى الجمالالالة اليسالالالرى، حيالالالث تسالالالمع نبضالالالاته، يحميالالاله مالالالن األمالالالام القفالالالص 
الصالالدري، ومالالن ال لالالت العمالالود الفقالالري. يغلالالت القلالال  مالالن ال الالارج آلشالالاء 
الالاع  ى الن الالا ، ويكسالالو القسالالم الالالدا لي منالاله آلشالالاء نالالاعم لما الالاع يسالالما رقيالالق لما
ى الشالالفات. وينقسالالم القلالال  ىلالالى قسالالمين : أيمالالن وأيسالالر، يفصالالل بينممالالا  يسالالما
الحجالالا  الفاصالالالل  قسالالمه األعلالالالى مالالن النسالالاليك واألسالالفل واالالالو األكبالالر مالالالن 
العضل، يمنع ا تالح الدم بين اذين القسمين. ويت لت كل قسم مالن آلالرفتين 

ى األ ذيالالن، واالي التالي تسالالتقبل الالدم بواسالالحة : عليالا ذات جالدار رقيالالق، وتسالما
ى البحالالين، واالالي  األوردة، وآلرفالالة سالالفلى ذات جالالدار عضالاللي آللالاليظ، وتسالالما

وم بضالالالل الالالالدم اقتالالالي مالالالن األذيالالالن ىلالالالى جميالالالع أنحالالالاء الجسالالالم عبالالالر التالالالي تقالالال

 الشرايين. ويت لت القل  من ثالثة أجمزة : 
 جماز الضل. -1

 جماز التروية. -2

 .( 8) الجماز الكمربائي -3
 القل  المعنوي عند أال العلم : 

القل  المعنالوي : لحيفالة ربانيالة روحانيالة مركزاالا القلال  الجسالماني، ولمالا باله 
ة المدركالالة العالمالالة  نالالوع تعلاالالق، وتلالالك اللحيفالالة االالي حقيقالالة اإلنسالالان  ىذ االالي القالالوا

                                                
 .465 - 464، عمدة الحفاظ : 96/  4، النماية 291 - 288/  4، البصائر 411 - 410المفردات :  -6
، مواا  116و  35، الرياضة وآدا  النفس : 154/  2، التبصرة 40وضة الحالبين : ، ر3/  3اإلحياء  -7

، منمك القرآن الكريم : 27/  1، األساس في السنة والعقائد 81/  1، األساس في التفسير 389/  4الرحمن 
 ، فصل القل .74 - 60

 وما بعداا. 15د. سعيد الصايغ :  -القل  في الصحة والمرض  -8
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العارفة من اإلنسان، والقلال  مركالز األحاساليس الوجدانيالة والذوقياالة، واالو محالل 
اإليمالالالان والكفالالالر والنفالالالا ، تصالالاليبه األمالالالراض والعلالالالل فيعمالالالى ويصالالالم وتالالالذا  
أحاسيسالاله فالالال يشالالعر، وتعتريالاله الصالالحة والنشالالاح فيتنالالور ويشالالر ، فيمتالالدي ىلالالى 

والنظر ىليه فالي  راح المستقيم ويمدي الناس ىليه، واو المفال لمعرفة هللا الص

مالالالن العبالالالد، ومصالالالدر تلقالالالي  الحيالالالاة الالالالدنيا قبالالالل اق الالالرة، واالالالو محالالالل نظالالالر هللا 

 .( 9) اإللمامات الربانية وال واحر المالئكية، كما أنه مستقر اإليمان واإلحسان

كالم نفيس فالي معنالى  هللا  ولشي نا العالمة الدكتور عبد هللا مصحفى رحمه
ة لمالالا اإلرادة ولمالا التالال ثير  القلال  ونصالاله : )القلال  : قالالوة روحانيالة لحيفالالة ذات ِمالرن

ال بمعقالالوالت البليالالغ فالالي القالالوتين األ الالريين )الالالنفس والفكالالر( ، وأيضالالاً ت الالتص 
تصالالاللما القوتالالالان األ ريالالالان، ومظمالالالر ارتباحمالالالالا بجسالالالد اإلنسالالالان االالالو العضالالالالو 

في تجويت الصدر، والمسمى باسم القل  عيناله،  الصنوبري الجسماني الموجود
والقل  لحيفة الروحاني وكثيفة الجسالماني يمالدان أعضالاء البالدن جميعمالا بالحيالاة 
والغالالذاء، حتالالى ىذا توقفالالا عالالن اإلمالالداد انتمالالت حيالالاة اإلنسالالان الالالدنيا ومالالات الكثيالالت 
منممالالا وماتالالت  اليالالا الجسالالد، وانتقالالل اللحيالالت ىلالالى العالالالم اق الالر مالزمالالاً أصالالل 

 . ( 10)( و   الداً في العالم الجديد، ىما ىلى نار وىما ىلى جناةالر
)والقوى الثالث، النفس والفكر والقل ، متفاعلة فيما بينما، يالفثر بعضالما فالي 

وىن كالالان للقلالال  تالال ثير أتالالما وسالاللحان أعظالالم ألنالاله منبالالع اإلرادة والقالالرار  -بعالالض 
ظميراً وىياه ااديالاً. فالحن  الفعال. وىنما يستقيم لـه اذا السلحان ىذا كان الوحي لـه

 شالالالالالذا عالالالالالن الالالالالالوحي أو انحالالالالالرت آللبالالالالاله فكالالالالالر منحالالالالالرت ال محالالالالالالة وسالالالالالاقتمما 
النفس األمارة بالسالوء ىلالى كالل عمالل ظالاار أو بالاحن فياله انقحالاع القلال  فمسالاءة 

 .( 11)الرو ( 
وفالالي تسالالمية االالذا النالالور الربالالاني واللحيفالالة الرحمانيالالة بالقلالال  أسالالبا  ذكراالالا 

 : عبدالكريم الجيلي و الصتما 
 ألن القل  لبا  الم لوقات وزبدة الموجودات جميعما أعاليما وأدانيما. .1
ألنه سريع التقل ، وذلك ألنه محيح تجلالي األسالماء والصالفات، والقلال  أبالداً  .2

مقابالالل لجميالالع األسالالماء والصالالفات، فالالحذا قابالالل القلالال  اسالالماً أو صالالفة مقابلالالة 
فة، فينقحع حينئالذ التوجه، فيكون القل  متوجماً لقبول أثر ذلك االسم أو الص

بحكم ذلك االسم أو الصفة  ألنه ينحبالع فياله فيكالون الحكالم علياله لالذلك االسالم 

                                                
، مكتوبات 187، التعريفات : 220 - 219، عوارت المعارت : 40، روضة الحالبين 3/  3اء اإلحي -9

العقائد  -، االساس في السنة 81/  1تفسير ال، األساس في 389/  4، مواا  الرحمن 33 - 30/  2السراندي 
 .74 - 60، منمك القرآن الكريم : 27/  1

 .278 - 277دكتور عبد هللا مصحفى : ال -معالم الحريق في عمل الرو  اإلسالمي  -10
 .280معالم الحريق في عمل الرو  اإلسالمي :  -11
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ت في القل  بما يقتضيه.  أو الصفة، فيتصرا
ألنه كان  لقياً فانقل  حقيالاً، أي : كالان مشالمده ال لالق فصالار مشالمده الحالق،  .3

 وىال فحن ال لق ال يصير حقاً أبداً  ألن الحق حق وال لق  لق.
لعالالم مالرآة القلال  : فاألصالل والصالالورة االو القلال  والفالرع والمالرآة االالو ألن ا .4

 العالم، فصا فيه اسم القل  ألن كالً من الصورة والمرآة قل  الثاني.
مالالا يالالدل علالالى أن القلالال  االالو األصالالل والعالالالم االالو الفالالرع سالالعة القلالال ، واالالذا مو

 :  الوسع على ثالثة أنواع كلما شائعة في القل 

فالال شاليء فالي الوجالود يعالرت آثالار  االو المعرفالة بالاهلل و:  وسع العلم -األول  •
الحالالق ويعالالرت مالالا يسالالتحقه كمالالا ينبغالالي ىال القلالال ، ألن كالالل شالاليء سالالواه ىنمالالا 

 يعرت ربه من وجه دون وجه.

، وسع المشاادة : واو كشت القل  المحلع على محاسالن جمالال هللا  -الثاني  •

 ماء هللا وبالالاله يتالالالذو  لالالالذة األسالالالماء والصالالالفات بعالالالد أن يشالالالمداا، فيشالالالمد أسالالال
 وصفاته في الموجودات، ويتسع لذلك. واذا وسع العارفين.

وصالالالفاته،  وسالالالع ال الفالالالة : واالالالو التحقالالالق بحظالالاله مالالالن أسالالالماء هللا  -الثالالالالث  •
فيتصالالرت فالالي الوجالالود تصالالرت ال ليفالالة، واالالذا وسالالع المحققالالين. واالالو وسالالع 

 استيفاء ما علمه الم لو  من الحق .
الففاد يسمى المما، واو محل نظالر ألن القل  دائماً يكون وجمه ىلى نور في  .5

القلال  وجمالة توجمالاله ىلياله فالالحذا حالاذى االسالم أو الصالالفة القلالَ  مالالن جمالة المالالما 
نظره القل  فانحبع بحكمه، ثم يعقبه اسم آ ر فيجالري لالـه مالا جالرى لالـه مالع 
األول، واكذا على الدوام. وليس للمما جمالة م صوصالة، وىنمالا االي بحسال  

المحققين فليس لما قفالاء وىنمالا االي وجالوه صاح  الممة، ىال قلو  العارفين 

كلما، يقابلون بما األسماء والصفات، فليس ي تص وقالتمم باسالمد دون آليالره  
 .( 12) ألنمم ذاتيون مع الحق
 جاء القل  في القرآن الكريم على معان : :  القل  في القرآن الكريم

ُ   :القلال  المالالادي الالالذي االو فالالي الصالالدر : قالالال هللا  .1  ِلَرُجالاللد ِمالالْن َمالا َجعاَلالَل إن

[ . ولالالاليس صالالالحيحاً استشالالالماد الالالالدامغاني 4األحالالالزا  : ] قَْلباَلالالْيِن فاِلالالي َجْوفاِلالالهِ 

فَحِننَمالالا ال تَْعَمالالى األْبَصالالاُر َولَِكالالْن تَْعَمالالى اْلقُلاُلالوُ    :والفيالالروز أبالالادي بقولالالـه 

الالُدورِ  [ علالالى االالذا القلالال   ألن القلالال  المالالادي ال 46الحالالك : ] النتاِلالي فاِلالي الصر

الالُدورِ   :لالالذي اشالالتبه علالاليمم قولالالـه يعمالالى، وا ولالالم  اْلقُلاُلالوُ  النتاِلالي فاِلالي الصر

 ينتبموا ىلى أن القل  المعنوي مركزه القل  المادي ومحله الصدر.

[ أي : 37  : ] ىِنن فِي ذَِلَك لَِذْكَرى ِلَمْن َكاَن لـه قَْلال ن   :العقل : قال هللا  .2
                                                

 .1538/  2، كشات اصحالحات الفنون 20/  2اإلنسان الكامل  -12
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ن ال ي لالو مالن َصالوا  بعيالد  عقل، واذا االستشماد أيضاً آلير سديد وىن كا
ألن القل  انا جاء منكالراً لتف يماله وتعظاليم شال نه، واللفالظ ىذا أحلالق أريالد باله 
الفرد الكامل، وكمال القل  أن يتنور بنور القدس، وتتفتا أحاسيساله وتتفجالر 
قواه التي اي أقوى بكثير مالن قالوى اإلنسالان الظالاارة عقالالً وبصالراً وسالمعاً 

 وشماً وذوقاً.

[ 14الحشر : ] تَْحَسبُُمْم َجِميعًا َوقُلُوبُُمْم َشتنى  :بير : قال هللا الرأي والتد .3
أي : آرافاالالم متفرقالالة، والحالالق أن االالذا االستشالالماد أيضالالاً آليالالر سالالديد : ألن 
الناظر في قصة بنالي النضالير يجالد آراءاالم متحالدة وأجسالادام متحالدة، ولكالن 

يس ذلالك بسالب  القلو  اي المتفرقة بسب  قالذت هللا الرعال  فالي قلالوبمم  ولال
ضعفمم وجبنمم ىذا حالار  بعضالمم بعضالاً، وىن كالان ظالاارام االتفالا  فيمالا 
بيالالنمم ومالالع المنالالافقين والمشالالركين فالالحن القلالالو  متفرقالالة األاالالواء والشالالموات 

 .( 13) والعقائد والمقاصد والمصالا
وقد وصت القل  في القرآن الكريم بصفات كثيرة جداً، يمكن تصنيفما تحالت 

 عدة أنواع : 
المشركين والكفار والمنافقين، واي الموصالوفة بالال تم والحبالع وآليالر  قلو  .1

 ذلك.
قلالالو  أاالالل البالالدع واألاالالواء والعصالالالاة : واالالي الموصالالوفة بالالالزيغ والغفلالالالة  .2

 والقفل ونحوه.
قلالالالو  المالالالفمنين والصالالالالحين واألوليالالالاء والمرشالالالدين : واالالالي الموصالالالوفة  .3

 .( 14) باإليمان وال وت والوجل والسالمة واإلنابة وما ىلى ذلك
مرض : في اللغة : مالن َمالِرض يمالَرض مرضالاً فمالو مالريض  -الفرع الثالث 

ومريضة، والمرض اسم ومصدر، والجمع أمراض، وجمع المريض : مرضى 
وِمالالراض، والمالاليم والالالراء والضالالاد أصالالل صالالحيا ا تلالالت أاالالل اللغالالة فالالي أصالالل 

 داللتما على أربعة أقوال : 
ة )مالالرض( يالالدل علالالى ذاالال  جممالالور أاالالل اللغالالة ىلالالى أن أصالالل مالالاد -األول 

 روج اإلنسان عن حدا الصالحة فالي أي شاليء كالان  مالن علالة وسالقم، ونفالا ، أو 
 تقصير في أمر أو فتور فيه.

ذاالال  ابالالن األعرابالالي ىلالالى أن أصالالل المالالرض النقصالالان  ألن البالالدن  -الثالالاني 
 المريض ناقص القوة، والقل  المريض ناقص الدين.

لمالرض الفتالور  المالرض ذاال  أبالو بكالر السجسالتاني ىلالى أن أصالل ا -الثالالث 

                                                
 .289/  4، البصائر 389 - 388ىصال  الوجوه والنظائر :  -13
 مادة )قل  ( . -أللفاظ القرآن  ، المعجم والمفمرس291 - 289/  4ينظر شوااد اذه المعاني والبصائر  -14
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في القلال  الفتالور عالن الحالق، وفالي البالدن : فتالور األعضالاء، وفالي العالين : فتالور 
 النظر.

ذا  بعضمم ىلى أن أصل المرض الضالعت، وكالل مالن ضالعت فقالد  -الرابع 
 مرض.

واألول االو األصالا واألرجالا ألناله أشالمل لجميالع األمالراض أمالراض الزيالادة 
والسقم، يقالال : أمرضاله : ىذا سالب   والنقصان، والضعت والقوة. فالمرض العلة

ضالاله : أزال عنالاله المالالرض بمداواتالاله وحسالالن القيالالام عليالاله فالالي  لالالـه المالالرض، ومرا
مرضه، وقد جاءت )فعال( انا للسل  واالي تال تي فالي أسالماء معالدودة، وأكثالر مالا 
ت تي فالي اإلثبالات، ومناله التمالريض : واالو حسالن القيالام علالى المالريض ورعايتاله 

اإلنسان نفسه أنه مريض ومالا باله مالرض. ويال تي ومداواته. والتمارض : ىظمار 
المرض بمعنى الظلمالة. ومناله ليلالة مريضالة : ىذا تغيامالت السالماء فالال يكالون فيمالا 

 ضوء.
ويالال تي بمعنالالى الضالالعت : يقالالال ريالالا مريضالالة : ىذا كانالالت سالالاكنة، أو شالالديدة 
، أو ضعيفة المبو ، وأرض مريضة ضالعيفة الحالال، أو فاسالدة المالواء، أو  الحرا

كنة الريا شديدة الحر، أو كثيرة الفتن والقتل. وشمس مريضالة : ىذا قفرة، أو سا
 .( 15) لم تكن منجلية صافية حسنة، ورأي مريض : فيه انحرات عن الصوا 

عنالالد أاالالل الغريالال  والمعالالاني : المالالرض : االالو مالالا يُ الالرج اإلنسالالان عالالن حالالد 
ا االعتدال ال اص باإلنسان، ولما كان اإلنسالان م لوقالاً مالن مالادة ورو  فكالامال

 عرضه للمرض : 

 فََمالالْن َكالالاَن ِمالالْنكُْم َمِريًضالالا أَْو َعلاَلالى َسالالفَرد   :مالالرض األبالالدان : قالالال هللا  - 1

ْعالَرجِ َحالَرجن ألَ لاَلْيَس َعلاَلى األْعَمالى َحالَرجن َوال َعلاَلى ا  :[   وقال 184البقرة : ]

[ . ولتوضالاليا االالذا المالالرض البالالد مالالن 61]النالالور :   َعلاَلالى اْلَمالالِريِض َحالالَرجن الوَ 
ذاا  ىلى أحباء األبدان لالستعانة بمم في وصالت المالرض، فمالو علالى العمالوم ال

، ويكالالون ذلالالك بسالالب  ( 16))مالالا يعالالرض للبالالدن في رجالاله عالالن االعتالالدال ال الالاص( 
، االذا عنالد المتقالدمين، ( 17))ىظالم الحبيعة واضحرابما بعالد صالفائما واعتالدالما( 

 وعند المحدثين بسب  اضحرا  الوظائت.
يمكن حصراا، ولكن يمكالن النظالر ىليمالا مالن  الالل  وأمراض البدن كثيرة ال

أسالالالبابما وحبيعتمالالالا ونتائجمالالالا، ف سالالالبا  األمالالالراض كثيالالالرة ال يمكالالالن ى ضالالالاعما 

                                                
 - 34/  12، التمذي  585/  1، الزاار 1106/  3، الصحا  827/  3، المجمل 311/  5مقاييس اللغة  -15

. مادة )مرض ( ، آلري  القرآن 58 - 53/  19، تاج العروس 470 - 469/  3، اللسان 426، االساس : 36
 .493 - 492/  4، البصائر 173السجستاني :  -

 .211التعريفات :  -16
 .493/  4. مادة )مرض ( ، البصائر 53/  19القاموس المحيح مع تاج العروس  -17
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لنظريالات جامعالة، ولالالذا يالدرس سالالب  كالل مالرض علالالى حالدة. وأمالالا حبيعتمالا فحمالالا 
مفالالالردة وىمالالالا مركبالالالة، وىمالالالا أصالالاللية  لقيالالالة وىمالالالا حارئالالالة، وىمالالالا فالالالي الزيالالالادة أو 

وىما آلير وراثية، وىمالا معديالة وىمالا آليالر معديالة، واكالذا.  النقصان، وىما وراثية
ن تفثر فالي العضالو أو فالي وظيفتاله، واالل التال ثير موضالعي أم أوأما نتائجما فحما 

 .( 18) عام ؟ واكذا
ة ال يالرة فالي  - 2 مرض الرو  : الرو  لمالا ثالالث قالوى : القلال  : واالو القالوا

لعقالالالل : واالالالو القالالالوة اإلنسالالالان، والالالالنفس : واالالالي القالالالوة الشالالالريرة فالالالي اإلنسالالالان، وا
. فمالالرض الالالرو  نالالاتك عالالن مالالرض ( 19) الفكريالالة التالالي ت الالدم الغالالال  مالالن القالالوتين

فاِلالي قُلاُلالوبِِمْم َمالالَرضن   :القلالال  وآللبالالة الالالنفس والفكالالر المنحالالرت عليالاله، قالالال هللا 

ُ َمَرًضالالا [ واالالذا المالالرض يتنالالاول أدنالالى األمالالراض التالالي 10البقالالرة : ] فاَلالَزاَداُْم إن

االا التالي االي نالذير شالفم و حالر، وكالل اقفالات واألمالراض تفثر في القل  وأعال
المعنوية تد ل في أمالراض الالرو  وقوااالا مالن الجمالل والظلالم والمكالر وال الداع 
وال يانة والرياء والنفا  والشالك والريبالة ومالا ىلالى ذلالك مالن األمالراض والسالجايا 

 .( 20) ال بيثة
آن أصالالبا معلومالالاً أن المالالرض يصالالي  األبالالدان والقلالالو ، والمالالرض فالالي القالالر

الكالالريم مالالرض أبالالدان، ومالالرض قلالالو ، ووصالالت القلالالو  بالالالمرض يكالالاد يكالالون 
محصوراً في المنافقين كما او مقرر عند أال العلم والتفسالير، وىن كالان ذلالك ال 
يمنالالع مالالن وقالالوع المالالرض فالالي قلالالو  آليالالرام  وذلالالك ألن المنالالافقين وصالاللوا فالالي 

لقالالرآن مالالرض القلالالو  ىلالالى الغايالالة  ألنمالالم عرفالالوا الحالالق ثالالم أنكالالروه و الالالفوه، ول
أسلو   اص في التنبيه على  حورة األشياء في حيالاة األمالة المساللمة ىذ أحيانالاً 
ينبه علالى أدنالى درجالات المالرض لينتباله اإلنسالان منالذ البدايالة، وأحيانالاً ينباله علالى 
أعلالالى درجالالات المالالرض  ألن اإلنسالالان ىذا آلفالالل عالالن الحالالق والصالالوا  منالالذ أول 

فساله ىال واالو فالي النمايالة،  حوة أ ح  المسير وضل الحريالق فالال يكالاد يشالعر بن
مالالع أنالاله بالالين البدايالالة والنمايالالة مراحالالل حويلالالة. فالالحذا كالالان مالالرض القلالال  فالالي اقيالالة 

 :  النفا  والكفر والشك، فما او وجه الشبه بينما وبينه
ألنما مانعه عن ىدراك الفضائل، كما أن المرض مانع للبالدن عالن التصالرت  .1

 الكامل. 
ومتعما، كما أن المرض مانع من  ألنما مانعة عن تحصيل األ روية بلذاتما .2

                                                
/  2، وما بعداا، الموسوعة العربية الميسرة 813/  1، 1333 - 1331/  2كشات اصحالحات الفنون  -18

 ، وما بعداا.1683
 .273في عمل الرو  اإلسالمي : ، معالم الحريق 59منمك القرآن الكريم في ىصال  النفوس :  -19
، تفسير آلري  القرآن : 493 - 492/  4، البصائر 466، المفردات : 173السجستاني :  -آلري  القرآن  -20
 .86/  1، معاني القرآن وىعرابه 41
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 تحصيل لذائذ الدنيا ومتعما.
ألنما تميل باإلنسالان ىلالى االعتقالادات الضالالة : واألفكالار الرديئالة، وتنال ى باله  .3

عن االعتقادات الحسنة المادية، واألفكار المشالرقة النيالرة، فلاليس لالـه اعتقالاد 
ياء صالحيا وال رأي سالديد، كمالالا أن المالرض يميالل ببالالدن المالريض ىلالى األشالال

 المضرة، وين ى به عن األشياء النافعة.
ألن لمذه األشياء صالورة المالرض، ومناله يقالال : َدِوِ َي صالدر فالالن، ونغاَلل  .4

 .( 21) قلبه
في اللغة : من وعد يعد وعداً، والواو والعين والالدال  -الوعد  -الفرع الرابع 

ون كلمة صحيحة تدل على ترجية بقول. ذا  أكثر أال اللغة ىلالى أن الوْعالد يكال
اً  ىذا منيتالاله ورجيتالاله بممالالا.  بالالال ير وبالشالالر، يقالالال : وعدتالاله  يالالراً، ووعدتالاله شالالرا

 :  والوعيد ال يكون ىال بالشر واإليعاد مثله. قال عامر بن الحفيل
 لم لت ىيعادي ومنجز موعدي وىني وىن أوعدته أو وعْدتُه 

وسوى آ رون بينمما، والمواعالدة مالن الميعالاد : الوقالت، والموضالع، وتواعالد 
ىذا وعد بعضمم بعضاً في ال ير، وأما في الشر فيقالال : اتعالدوا والواعالد :  القوم

: الالالالذي يرجالالالى  يالالالره، يقالالالال : أرض واعالالالدة : ىذا رجالالالي  يراالالالا مالالالن المحالالالر 
واإلعشالالا ، ويالالوم واعالالد : أولالاله يَِعالالد بحالالالرا أو بالالرد، وسالالحا  واعالالد ك نالاله يعالالالد 

دة، ىذا ُرِجالَي بالمحر، وفرس واعد : يعدك جرياً بعد جري، ودابالة وماشالية واعال
 يراا وىقبالما. والتوعرد : التمديد والت ويالت. ووعيالد الفحالل : االديره ىذا االم أن 
يصالالول، واشالالتد الوعيالالد : أي التمديالالد، والموعالالد : العمالالد، ومالالن أمثالالالمم : )العالالدة 
ة  عحية( أي : تعالدلما، )وعالده ِعالَدة الثريالا بالالقمر( ، ىذ يلتقيالان فالي كالل شالمر مالرا

(22 ). 

ل ير عي  فاحش عند العر ، وى الالت الوعيالد بالشالر  لالق ى الت الوعد با
كريم، وال يسمونه  لفاً وىنما او الكرم والسماحة والعفو، قال ثعل  : )مالا رأينالا 

 .( 23)ىذا وعد وفى، وىذا أوعد عفا، وله أن يعذ (  أحداً ىال وقولـه ىن هللا 
ال يالالر عنالالد أاالالل الغريالال  والمعالالاني : الوعالالد فالالي القالالرآن الكالالريم يكالالون فالالي 
، ( 24) والشر، يقال وعدته بنفع أو بضر، كما أن الوعيالد يكالون فالي الشالرا  اصالة

، واليالوم ( 25) وذا  بعضمم ىلالى أن الوعالد آلالبالاً فالي ال يالر، واإليعالاد فالي الشالر

                                                
 .543، عمدة الحفاظ : 466المفردات :  -21
، األساس : 198/  2المحيح ، 552 - 551/  2، الصحا  931/  3، المجمل 125/  6مقاييس اللغة  -22

، مادة )وعد ( ، 312 - 303/  9، تاج العروس 952 - 950/  3، اللسان 237 - 236/  2حكم م، ال504
 .239 - 237/  5البصائر 

 . مادة )وعد ( .311/  9تاج العروس  -23
 .407/  3، 505/  2، معترك األقران 206/  5، النماية 237/  5، البصائر 527 - 526المفردات :  -24
 .636عمدة الحفاظ :  -25
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 .( 26) الموعود : يوم القيامة

 الفر  بين الوعد والمعاني القريبة منه : 
 الفر  بين الوعد والعمد :  -أ 

َولَقاَلْد َعِمالْدنَا   :كان من الوعد مقرونالاً بشالرح، نحالو قولالـه العمد : ما  .1

[ أي : أعلمناه أنك ال ت رج من الجناة ما لم ت كالل 115حه : ] ىِلَى آَدمَ 

 من اذه الشجرة.
 الوعد يقتضي التنجيز، والعمد يقتضي الوفاء. .2
وذلالالك ألن ( : 27) يقالالال : نقالالض العمالالد، وأ لالالت الوعالالد، وال يقالالال العكالالس .3

البنالالاء الشالالامل الراسالالل، فالالالذي ال يفالالي بالعمالالد الالالذي أ الالذه علالالى العمالالد ك
نفسه يكون قد نقالض االذا البنالاء واداماله  وأمالا الوفالاء فت ميالل الموعالود  
فالذي ال ينجز وعده يكون قد أ لت ما وعالد باله  بال ن قحالع ذلالك األمالل 

 في نفس الموعود.

فاَلالحِذَا َجالالاَء   :الفالالر  بالالين الوعالالد والالالوأي : الوعالالد يكالالون مفقتالالاً كقولالالـه  -  

[ ، وآليالالر مفقالالت  كقالالولمم : ىذا وعالالد زيالالد أ لالالت، 5اإلسالالراء : ] َوْعالالُد أُوالاَُمالالا

وىذا وعد عمرو وفى، والوأي : ما كان من الوعالد آليالر مفقالت، يقالال : ىذا وأى 
 .( 28) زيد أ لت أو وفى، وال يقال : جاء وأي زيد، كما يقال : جاء وعده

: مالن آلالرا يغالرا آلالروراً فمالو آلاُلرا وآلالارا آلروراً : فالي اللغالة  -الفرع ال امس 
 ومغرور، والغين والراء المشددة ثالثة أصول صحيحة : 

يالالدل علالالى المثالالال : واالالو الِغالالرار الالالذي يحبالالع عليالاله السالالمام، يقالالال :  -األول 
 ، ولدت فالنة أوالداا على آلرار واحالد  أي علالى مثالال واحالد، وأصالل االذا الغالرر

ه  أي : علالى كسالره ومثالاله واو الكسر في الثو ، يقال : احالو الثال و  علالى آلالرا
. والغريالالر : الضالالمين، يقالالال : أنالالا  األول. والغاُلالُرور مكاسالالر الجلالالد، والواحالالد آلاُلالرا
ي آلريراً، ألنه مثالال المضالمون عناله،  آلريرك من فالن : أي : كفيلك  وىنما سما

 يف ذ بالمال مثل ما يف ذ المضمون عنه.
ت الناقة آِلال:  يدل على النقصان -الثاني  راراً : ىذا نقالص لبنمالا، والغالرار آلارا

في الشاليء : أال يكالون تامالاً، ومناله رجالل آلالرا وآلريالر : ىذا كالان نالاقص الفحنالة  
ألنه آلير مجر ، فمو با  على آلرته. ومنه بيع الغالرر : واالو ال حالر الالذي ال 

 يدري أيكون أو ال يكون.
ة مالالن  -الثالالالث  ة، والغالالرا كالالل يالالدل علالالى الِعتالالق والبيالالاض والكالالرم : واالالو الغاُلالرا

                                                
 -، معاني القرآن 310/  9، تاج العروس 239/  5، البصائر 522ابن قتيبة :  -تفسير آلري  القرآن  -26

 .307/  5الزجاج 
 .43الفرو  :  -27
 .43الفرو  :  -28
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ة فالي الجبمالة ـشيء، أكرمه وأولال ة : البيالاض، وكالل أباليض أآلالر، والغالرا ه، والغالرا
البياض فو  الدرام. ويقال ألول كل شيء آلالرة، لالذا يقالال لالثالث ليالال مالن أول 
ة سنة اإلنسان واي وجمه، ثم يعبالر عالن الجسالم كلاله  كل شمر آلرة وآلرر والغرا

 به.
 :  ويمكن للباحث زيادة أصول أ رى

على حد الشيء، ىذ كل شيء لـه حدا فحالداه آلالرار، ومناله آلالرار  يدل -الرابع 
 السيت : حده.
يالالالدل علالالالى الغفلالالالة والحيبالالالة، ومنالالاله رجالالالل آلريالالالر حسالالالن ال لالالالق،  -ال الالالامس 

 والغرارة التي اي كالغفلة  وذلك أنما من كرم ال لق، ورجل آلرير : أبله.
ة : االن الداع، والغالار : الغافالل الم الدوع، يقالال : ا -السادس  آلتالررت يالا الِغرا

رجل، واآلتررت به : ىذا  دعت به، واآلتره : ىذا أتالاه علالى آلالرة مناله ف دعاله، 
ه آلروراً : ىذا  دعه وأحمعه بالباحل، يقال : مالا آلالرك بفالالن ؟  ه يغرا يقال : آلرا
أي : كيالالت اجتالالرأت عليالاله ؟ ومالالن آلالالرك بفالالالن أو بكالالذا  أي : مالالن  الالدعك فيالاله 

 ن األباحيل والتراات.والغُرور : ما اآلتُرا به من متاع الدنيا، وم
والغَُرور : ما آلرك من ىنسان وشيحان وآليرامالا  والشاليحان آَلالُرور : ألناله 
يغرا الناس بالوعود الكاذبة والتمنيات، والغَرور : الدنيا واي صفة آلالبالة  ألنمالا 
ر  ت الالدع النالالاس عالالن اق الالرة، والتغريالالر : حمالالل الالالنفس علالالى الغالالرر، يقالالال : آلالالرا

ة : أ ي  الدعما ف ورداالا الممالالك وساللك بمالا الم الاحر. ومناله بنفسه تغريراً وتِغالرا
ون أي آلالافلون، ولالالم يالالزل يحلالال  آلرتالاله حتالالى  يقالال : صالالبحمم الجالاليش واالالم آلالالارا

 .( 29) صادفما، وأصا  منه آلرة فبحش به
 ذكر أال العلم فروقاً بينمما : :  الفر  بين الغرور وال دع

السالالرا   الغالالرور ىيمالالام يحمالالل اإلنسالالان علالالى فعالالل مالالا يضالالره، مثالالل أن يالالرى .1
فيحسالالالبه مالالالاًء، فيضالالالياع مالالالاءه وال يحالالالرص عليالالاله، فحينالالالذاك يملالالالك عحشالالالاً  
فتضييع الماء فعل أداه ىليه آلرور السرا  ىياه. كما آلالر ىبلاليس لعناله هللا آدم 

 وأصل الغرور : الغفلة. وال دع : او ستر وجه الصوا  عن الم الدوع ،

ره، و دعاله فيقع في المكروه، وأصله من :  دع الض ا ىذا توارى في حجال
 في الشراء أو البيع : ىذا أظمر لـه  الت ما أبحن فضره في ماله.

الغرور ىيمام حال السرور فيما األمر ب الفه فالي المعلالوم، ولاليس كالل ىيمالام  .2
ه  بالل نصالحه،  آلروراً  ألنه قد يوامه م وفاً ليحذره منه، فال يكون قالد آلالرا

لحمالل الالنفس أو الغيالر بينما ال داع فيه تزيين للباحل، والمواربة عالن الحالق 
 عن الصوا  ىلى المكروه العاقبة.

                                                
 - 322، األساس : 770 - 767/  2، الصحا  682 - 681/  3، المجمل 382 - 380/  4مقاييس اللغة  -29
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االآلترار ترك الحزم فيما يمكن التوثق فياله، فالال عالذر فالي ركوباله، وال الدع  .3
 .( 30) ستر وجه الحق في األمر، ويالم صاحبه على التقصير في التقصي

( والغالالالرور )سالالالكون الالالالنفس ىلالالالى مالالالا يوافالالالق المالالالوى، ويميالالالل ىليالالاله الحبالالالع .4
زال الالالالنفس )أو الغيالالالر عمالالالا االالالو بصالالالدده بالالال مر يبديالالاله . وال الالالداع : ىنالالال( 31)

 .( 32) على  الت ما ي فيه(

عند أال الغري  والمعاني : الغرور : ال داع، من أآلالره يُغالره : )ىذا أواماله 
 .( 33)ىعجاباً بشيء وأحمعه فيه( 

 
 المحل  الثاني 

 أسبا  النزول
، وتعالدد اتفقت كلمة المفسرين على أن االذه اقيالة نزلالت فالي آلالزوة األحالزا 

 الروايات في ذلك : 

أناله كالان يقالول حالين   قال ابن ىسحا  : حداثني مالن ال أتمالم عالن أبالي اريالرة

: )افتتحوا مالا بالدا لكالم   فتحت األمصار في زمان عمر وزمان عثمان وما بعد
! فوالذي نفالس أبالي اريالرة بيالده ! مالا افتتحالتم مالن مدينالة وال تفتتحونمالا ىلالى يالوم 

د  القيامة ىال وقد أعحى هللا  . ( 34)مفاتيحما قبل ذلك(  اً محما

أناله قالال : )ضالربت فالي ناحيالة ال نالد  فغلُظالت   وحدثت عن ساللمان:  وقال

الا رآنالي أضالر  ورأى شالداة المكالان   عليا ص رة، ورسول هللا قري  مناي  فلما

، نزل فا ذ الِمْعول من يدي، فضر  به ضربةً لمعت تحت الِمْعالول برقالة   عليا
ه ضربة أ رى فلمعت تحته برقة أ رى  قالال : ثالم ضالر  باله قال : ثم ضر  ب

ي  هللا ! ما  ليا رسوالثالثة فلمعت تحته برقة أ رى ! قال : قلت : ب بي أنت وأما
اذا الالذي رأيالت لمالع تحالت المعالول وأنالت تضالر  ؟ قالال : )أوقالد رأيالت ذلالك يالا 

بمالا الاليمن،  سلمان( ؟ قال : قلت : نعالم ! قالال : )أمالا األولالى : فالحنا هللا فالتا علاليا 
وأما الثانيالة : فالحنا هللا فالتا علاليا بمالا الشالام والمغالر   وأمالا الثالثالة  فالحن هللا فالتا 

عليا بما المشر ( 
(35 ). 

 الرج يالوم ال نالد   : )أن رسالول هللا  وعن عبد هللا بن عمرو بن العاص 

الف س فضر  بما ضالربة، فقالال  وام محدقون حول المدينة فتناول رسول هللا 
                                                

 .215 - 214الفرو  :  -30
 .161التعريفات :  -31
 .143المفردات :  -32
 .396عمدة الحفاظ :  -33
 .228/  1، ال صائص الكبرى 286ازي : غالم -، تاريل اإلسالم 219/  3السيرة النبوية  -34
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1  /228. 

This file was downloaded from QuranicThought.com



الثالث عشر ، يناير ــ يونيو العدد  جملة الدراسات االجتماعية
2002 

  مواضع االقتران في القرآن الكريم بين اسم هللا تعالى والرسول محمد

  

120 

بمالالا كنالالوز الالالروم( ، ثالالم ضالالر  الثانيالالة فقالالال : )االالذه  لضالالربة يفالالتا هللا : )االالذه ا

بمالا كنالوز فالارس( ، ثالم ضالر  الثالالث فقالال : )االذه الضالربة  الضربة يفالتا هللا 

 .( 36)ب ال اليمن أنصاراً وأعواناً(  ي تيني هللا 

رين  -وعن أبي سكينة  عن رجالل مالن أصالحا  رسالول هللا  -رجلد من المحرن

 ما أمر رسول هللا ، قال : )ل  بحفر ال ند  عرضت لمم ص رة حالت بيالنمم

، وأ الالذ المعالالول، ووضالالع رداءه ناحيالالة ال نالالد ، وبالالين الحفالالر، فقالالام رسالالول هللا 

 وقالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال : 

ْت َكِلَمةُ َربااِلَك ِصالْدقًا [ اقيالة، فنالدر ثلالث الحجالر، وساللمان 115األنعالام : ] َوتَمن

برقالالة، ثالالم ضالالر  الثانيالالة،   الفارسالالي قالالائم ينظالالر، فبالالر  مالالع ضالالربة رسالالول هللا

 وقالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال : 

 ْالالت اقيالالة، فنالالدر الثلالالث اق الالر، فبرقالالت برقالالة فرآاالالا سالاللمان، ثالالم ضالالر   َوتَمن

الالْت َكِلَمالالةُ َربااِلالَك ِصالالْدقًاالثالثالالة، وقالالال :  اقيالالة، فنالالدر الثلالالث البالالاقي، و الالرج  َوتَمن

ف  الالذ رداءه وجلالالس، قالالال سالاللمان : يالالا رسالالول هللا ! رأيتالالك حالالين  رسالالول هللا 

:  مالالا تضالالر  ضالالربة ىال كانالالت معمالالا برقالالة ؟ قالالال لالالـه رسالالول هللا  ضالالربت،

 ؟! فقال : أيا ! والذي بعثك بالحق يا رسالول هللا ! قالال ( )رأيت ذلك يا سلمان
: )فالالحني حالالين ضالالربت الضالالربة األولالالى رفعالالت لالالي مالالدائن كسالالرى ومالالا حولمالالا 

( ! قاله لـه من حضره من أصحابه : يالا رسالول  ومدائن كثيرة حتى رأيتما بعينيا
هللا ! ادع هللا أن يفتحمالالا علينالالا ويغنمنالالا ذراريمالالم، وت الالرا  ب يالالدنا بالداالالم ! فالالدعا 

، )ثم ضربت الضربة الثانيالة فرفعالت لالي مالدائن قيصالر ومالا حولمالا رسول هللا 

( ! قالالوا : يالا رسالول هللا ! ادع هللا  أن يفتحمالا علينالا ويغنمنالا  حتى رأيتما بعيناليا

، )ثالالم ضالالربت الضالالربة م ! فالالدعا رسالالول هللا ذراريمالالم وي الالر  ب يالالدينا بالداالال

( ! قالال  الثالثة فرفعت لي مدائن الحبشة وما حولما من القرى حتى رأيتما بعيناليا

عند ذلك : )دعوا الحبشة ما ودعوكم، واتركوا الترك مالا تركالوكم(  رسول هللا 
(37 ) . 

 قالالال : )لمالالا كالالان يالالوم ال نالالد  أمرنالالا رسالالول هللا  وعالالن البالالراء بالالن عالالاز  

حفر ال ند ، وعرضالت لنالا فالي بعالض ال نالد  صال رة عظيمالة شالديدة ال ت  الذ ب

ألقالالى  فجالالاء، فلمالالا رآاالالا النبالاليا  فيمالالا المعالالاول  فاشالالتكينا ذلالالك ىلالالى رسالالول هللا 

سم هللا( ، فضر  ضربة فكسر ثلثما، وقالال : )هللا اثوبه وأ ذ المعول، فقال : )ب
وراا الحمالر السالاعة( ! ثالم أكبر ! أُعحيالت مفالاتيا الشالام وهللا ! ىناالي ألنظالر قصال

                                                
ة  -36  .228/  1، ال صائص الكبرى، 432ألبي نعيم :  -دالئل النبوا
 .87/  14( ، الجامع ألحكام القرآن  31765) 44/  6النسائي  -37
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ضر  الثانية فقحع ثلثما اق ر، فقال : )هللا أكبر ! أُعحيت مفاتيا فالارس، وهللا 
سالم هللا( ، ا! ىني ألنظالر قصالر المالدائن األباليض( ! ثالم ضالر  الثالثالة، وقالال : )ب

فقحع بقية الحجر، وقال : )هللا أكبر ! أعحيت مفالاتيا الاليمن، وهللا ! ىنالي ألنظالر 
من مكاني اذه الساعة، وىني ألنظر أبالوا  صالنعاء مالن مكالاني االذه ىلى صنعاء 
 !( 38)الساعة( 

وعن كثير بن عبد هللا بن عمرو بن عوت المزني، عن أبيه، عالن جالداه، قالال 
 : 
رة، فكسرت حديدنا، وشالقات علينالا،   ) رجت لنا من ال ند  ص رة بيضاء مدوا

الصالال رة ضالالربة  ، ف  الالذ المعالالول مالالن سالاللمان فضالالر فشالالكونا ىلالالى رسالالول هللا 

صدعما، وبرقت منما برقة أضاء ما بين البتي المدينالة حتالى لكال ن مصالباحاً فالي 

، ثالم ضالربما الثانيالة فصالدعما، وبالر  منمالا جوت ليل مظلم، فكباالر رسالول هللا 
برقة أضاء ما بالين البتيمالا فكبالر، ثالم ضالربما الثالثالة فكسالراا، وبالر  منمالا بالر  

يالا رسالول هللا ! قالد رأينالاك تضالر  في الرج أضاَء ما بالين البتيمالا، فكبالر، فقلنالا : 
بالالر  كالالالموج، ورأينالالاك تكباالالر ؟ فقالالال : )أضالالاء لالالي فالالي األولالالى قصالالور الحيالالرة 
تالي ظالاارة عليمالا،  ومدائن كسرى، ك نما أنيا  الكالال ، وأ برنالي جبريالل أنا أما
الالر فالالي أرض الالالروم، ك نمالالا أنيالالا  الكالالال ،  وأضالالاء لالالي فالالي الثانيالالة قصالالور الحما

متي ظاارة عليما، وأضاء لي فالي الثالثالة قصالور صالنعاء، وأ برني جبريل أن أ
تي ظاارة عليما  ف بشالروا بالنصالر(  ك نما أنيا  الكال ، وأ برني جبريل أن أما
الد أناله يبصالر مالن يثالر  قصالور الحيالرة ومالدائن  ! فقال المنافقون : ي بالركم محما
كسالالرى، وأنمالالا تفالالتا لكالالم، وأنالالتم تحفالالرون ال نالالد  وال تسالالتحيعون أن تبالالرزوا، 

ُ َوَرساُلولُهُ ىِالا نَزل : ف  َوىِْذ يَقُوُل اْلُمنَافِقُوَن َوالنِذيَن فِي قُلُوبِِمْم َمَرضن َما َوَعَدنَا إن

 .( 39)[ 12  :األحزا ] آلُُروًرا

ه ضربة فبرقالت برقالة، ـيوم ال ند  بمعول قال : ضر  النبيا  وعن أنس 
قبالالل فالارس، ثالالم  ف الرج نالور مالالن قبالل الالاليمن، ثالم ضالالر  أ الرى ف الرج نالالور مالن

ال ــالالـ، فعجالال  سالاللمان مالالن ذلالالك  فق ضالالر  أ الالرى ف الالرج نالالور مالالن قبالالل الالالروم

أرأيالالت( ؟ قلالت : نعالالم ! قالال : )لقالالد أضالاءت لالالي المالالدائن، وىنا ):  ول هللا ـالـرس
 . ( 40)هللا بشارني في مقامي اذا بفتا اليمن والروم وفارس( 

                                                
، 576 - 575/  6، الدر المنثور 229 - 228/  1، ال صائص الكبرى 432ألبي نعيم :  -دالئل النبوة  -38

، وقال، 87/  14، الجامع ألحكام القرآن 300 - 299المغازي :  -وعزاه البن أبي شيبة ، تاريل اإلسالم 
 صححه أبو محمد عبد الحق اإلشبيلي.

عيم، الدر ، وعزاه ىلى ابن سعد، والحبري، وابن أبي حاتم والبيمقي، وأبي ن229/  1ال صائص الكبرى  -39
 .574/  6المنثور 
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وعظالم عنالد وقيل : لما أحاحالت قالريش بالمدينالة وآلالدرت يمالود بنالي قريظالة، 
ام من فالوقمم ومالن أسالفل مالنمم، وزلالزل  ذلك البالء، واشتد ال وت، وأتاام عدوا
المفمنون زلزاالً شديداً، حتى ظالن المفمنالون كالل ظالن، ونجالم النفالا  مالن بعالض 
ااِلال  بالالن قشالالير أ الالو بنالالي عمالالرو بالالن عالالوت : )كالالان محمالالد  المنالالافقين حتالالى قالالال ُمعَت

اليالوم ال يال من علالى نفساله أن  ، وأحالدنا رــالـرى وقيصــالـيعدنا أن ن كل كنالوز كس

قال : )تفتا لكم أبالوا   . وفي رواية السدي : أن النبيا ( 41)يذا  ىلى الغائح( 

، المالالدائن، وقصالالور الالالروم، ومالالدائن الالاليمن( ، فسالالاد ذلالالك فالالي أصالالحا  النبالاليا 

فتحدثوا به، فقال معت  بن قشير األنصالاري : )أيعالدنا محمالد أن يفالتا لنالا مالدائن 
ائن، وقصور الروم، وأحدنا ال يستحيع أن يقضالي حاجتاله ىال اليمن، وبيض المد

. وذكالالالر القرحبالالالي : )أنا ( 42) اقيالالالة قتالالالل ! االالالذا وهللا الغالالالرور( ! ! فالالال نزل هللا 
حُعمة بن أبير  وُمعتال  بالن قُشالير وجماعالة نحالواً مالن سالبعين رجالالً، قالالوا يالوم 

ز ؟ وىنمالا ال ند  : كيت يعدنا كنوز كسرى وقيصر وال يسالتحيع أحالدنا أن يتبالرا 

مالن قولالـه عنالد ضالر  الصال رة، فال نزل  قالوا ذلك لما فشا في أصحا  النباليا 

 . ( 43)اذه اقية(  هللا 
وذكر ال ازن أن القائل معت  بن قشير ، وقيل عبالد هللا بالن أبالي وأصالحابه ، 
قالوا : )يعدنا محمد فتا قصور الشام وفارس وأحدنا ال يستحيع يجالاوز رحلاله ! 

 ! ( 44)اذا او الغرور( 

، وقالال المنالافقون وفي رواية : فاستبشر المسلمون حين سمعوا مقالة النبيا 
حين سمعوا ذلك : )أال تعجبون يحدثكم ويعدكم ويمنيكم الباحالل  ىناله يبصالر مالن 
يثر  قصور الحيرة ومالدائن كسالرى، وأنمالا تفالتا لكالم، وأنالتم تحفالرون ال نالد ، 

. وقال قتادة : )قال المنالافقون ( 45)( اقية وال تستحيعون أن تبرزوا، ف نزل هللا 

يوم األحزا ، حين رأوا األحزا  قد اكتنفالوام مالن كالل جانال ، فكالانوا فالي شالك 
داً كان يعدنا فتا فارس والروم، وقد حصالرنا  وريبة من أمر هللا، قالوا : ىنا محما

فِقُوَن َوىِْذ يَقاُلوُل اْلُمناَلا  :امنا حتى ما يستحيع يبرز أحالدنا لحاجتاله  فال نزل هللا 

ُ َوَرساُلولُهُ ىالا آلاُلُروًرا [ 12األحالزا  : ] َوالنِذيَن فِي قُلُوبِِمْم َمالَرضن َمالا َوَعالَدنَا إن
(46 ). 

                                                
، وعزاه للحبري ، وابن المنذر، والبيمقي في الدالئل عن عروة بن الزبير، ومحمد 575/  6الدر المنثور  -41

 -، معاني القرآن 289المغازي :  -اإلسالم  ، تاريل226و  222/  3البن اشام  -بن القرحبي، السيرة النبوية 
 .236/  2الفراء 

 .527/  3، وعزاه البن أبي حاتم، الكشات 578 - 577/  6الدر المنثور  -42
 .241/  2، أنوار التنْزيل 97/  14الجامع ألحكام القرآن  -43
 .416/  3لبا  الت ويل  -44
 . 159/  21رو  المعاني  -45
 ، وعزاه للحبري، وابن أبي حاتم.577/  6الدر المنثور  -46
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ويبالالدو للباحالالث أن المسالاللمين قالالالد اعترضالالتمم أكثالالر مالالالن صالال رة أثنالالاء حفالالالر 

، وأثنالالاء ذلالالك كالالان يبعالالث فالالي نفالالالوس ال نالالد ، وكالالان يالالدعى لمالالا رسالالول هللا 

ويحالالثمم ىلالالى التحلالالع ىلالالى مسالالتقبل االالذا الالالدين وعلالالوا  هللا المسالاللمين األمالالل بوعالالد 

ة  سالاللحانه لي الالرجمم عمالالا االالم فيالاله مالالن الضالاليق، ولمالالا كالالان النبالاليا  فالالي كالالل مالالرا

من البالد كان بعالض المنالافقين يسالتغلاون االذا الوعالد  ي برام عما سيفتحه هللا 

لكفر مستشمدين بواقع الحال  وذلك ألن قلوبمم ميتة با للحعن على رسول هللا 

فشككت فيه، وأ الذت  فلم تستحع السير ىلى آفا  المستقبل مع وعد رسول هللا 
تبث السموم واإلشاعات إلضعات الصت المساللم، ومممالا تعالددت الروايالات فالي 

وموقالت المنالافقين تجالاه  سب  النازول فمي دائالرة فالي ىيضالا  وعالد رسالول هللا 

ستيقنوا من تحقيق وعالد هللا اذا الوعد الكريم وموقت المفمنين الصادقين الذين ا

  لمالالم، وعلالالى االالذا مضالالوا يفتحالالون الشالالر  والغالالر  معتقالالدين أن فالالارس والالالروم
والشام ومصر واليمن والحبشة ستكون لمم حال الزمان أم قصر، وسالتكون دار 

وعالالده للمسالاللمين ولالاله الحمالالالد  ىسالالالم بعالالد أن كانالالت دار كفالالر، وقالالالد حقالالق هللا 

 والمناة.
 لسبا  والسيا مناسبة ا -المحل  الثالث 

 مناسبة السبا  : ذكر المفسرون وجوااً لمذه المناسبة :  -الفرع األول 

عن حال المفمنين حين نزلالت األحالزا  حالول المدينالة، فمالم  لما أ بر هللا  .1

في حصار شديد، وام في آلايالة الجمالد والضاليق، حتالى ىنمالم زلزلالوا زلالزاالً 

نفا  وظمالر، واشالرأبت أعنالا  أحوال المنافقين  ىذ نجم ال شديداً، بين هللا 

 المنافقين والمرجفين، وتكلم الذين في قلوبمم مرض بما فالي نفوسالمم، فقالال

 : َوَرساُلولُهُ ىِالا ُ  َوىِْذ يَقُوُل اْلُمنَافِقُوَن َوالنِذيَن فِي قُلاُلوبِِمْم َمالَرضن َمالا َوَعالَدنَا إن

وأما الالذي فالي قلباله  [   ف ما المنافق فقد نجم نفاقه،12األحزا  : ] آلُُروًرا
مرض : شبمة أو حسالكة لضالعت حالاله فتالنفس بمالا يجالده مالن الوسالواس فالي 

 .( 47) نفسه لضعت ىيمانه وشدة ما فيه من ضيق الحال

ىلالى أنا  الحال المزلزل، وأنه في آلاية المول، أشالار الحالق  لما بيان الحقا  .2

لالالزلمم، لمالالم علالالى عمالالدام، ولالالم يز المالالفمنين الصالالادقين ثبتالالوا بتثبيالالت هللا 

:  حكى أقوال المزلالزلين ولالم يَْحالِك أقالوال الثالابتين، قالال  وذلك ألن هللا 

 َوىِْذ يَقاُلوُل اْلُمناَلافِقُوَن َوالنالِذيَن فاِلي قُلاُلوبِِمْم َمالَرضن  ولمالا علمالوا أن المكالالذ .

، أكادوا قولمم وذكروا االسم األعظم، وأضالافوا لمم كثير بتصديق وعد هللا 

ُ َوَرسُولُهُ ىِالا ا : الرسول ىليه، فقالو [ 12األحزا  : ] آلُُروًرا َما َوَعَدنَا إن
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 استمزاًء منمم وىقامة للدليل في زعممم لمذا البالء على بحالن تلك الدعوى

(48 ). 

أن المالالفمنين قالالد أحالاليح بمالالم فزاآلالالت األبصالالار، وبلغالالت  بعالالد أن بالالين هللا  .3

وُل اْلُمناَلالافِقُوَن َوالنالِذيَن فاِلالي َوىِْذ يَقاُل  :القلالو  الحنالاجر، عحالالت عليمالا قولالالـه 

الالا ألحالالق بالمسالاللمين ابالالتالًء، فبعضالاله مالالن  قُلاُلالوبِِمْم َمالالَرضن    ألن ذلالالك كلالاله مما

حالالال الحالالر ، وبعالالض مالالن أذى المنالالافقين، ليحالالذر المفمنالالون المنالالافقين فيمالالا 

يصرفه كمالا صالرت مالا االو  يحدث من بعد  ولئال ي شوا كيدام، فحنا هللا 

 .( 49) اشد منه يوم األحزا 
 مناسبة السيا  : ذكر المفسرون وجوااً لمذه المناسبة :  -الفرع الثاني 

مالالا االالو األصالالل فالالي نفالالاقمم ومالالرض قلالالوبمم واالالو التكالالذي   لمالالا ذكالالر الحالالق  .1

ع عليالاله، فقالالال  َوىِْذ قَالاَلالْت َحائِفاَلالةن ِمالالْنُمْم ياَلالا أَْاالالَل يَثاْلالِرَ  ال   :أتبعالاله بمالالا تفالالرا

[ ، أناالالث الفعالالل ىشالالارة ىلالالى ر الالاوتمم 13حالالزا  : األ] ُمقاَلالاَم لَكاُلالْم فاَلالاْرِجعُوا

وت نثمم في األقوال واألفعال، وىلى ضعت جمالاعتمم وتصالدعما وانمياراالا  

أَْاالَل يَثاْلِرَ  ال  يَاألنمم من موتى القلو  ومرضااا، ي احبون المفمنون : 

كنالتم   أي : ال تصلا المدينة للمقام، فارجعوا ىلى حيث  ُمقَاَم لَكُْم فَاْرِجعُوا

ىلى منازلكم اراباً، وكونوا مع نسالائكم أذنابالاً، واألولالى فالارجعوا ىلالى ديالنكم 
 .( 50) األول على وجه المصارحه

، بيان فعلمالم وموعود رسوله  ما يقول في موعود هللا  بعد أن بين هللا  .2

َم لَكاُلالالْم أَْاالالالَل يَثاْلالالِرَ  ال ُمقاَلالالا َوىِْذ قَالاَلالالْت َحائِفاَلالالةن ِمالالالْنُمْم ياَلالالا  :تجالالالاه ذلالالالك فقالالالال 

ضالالالون أاالالالل المدينالالالة علالالالى تالالالرك 13األحالالالزا  : ] فاَلالالاْرِجعُوا [   فمالالالم يُحرا
الصفوت، والعودة ىلى بيوتمم، بحجة أن ىقامتمم أمام ال ند  ال موضع لمالا 
وال محالالل، وبيالالوتمم معرضالالة لل حالالر مالالن ورائمالالم، واالالي دعالالوة  بيثالالة تالال تي 

ذراري، النفالالوس مالالن الثغالالرة الضالالعيفة فيمالالا ثغالالرة ال الالوت علالالى النسالالاء والالال
والمالالالول محالالالد  والمالالالول جالالالاما، والظنالالالون متغيالالالرة متحالالالورة ال تثبالالالت وال 
تستقر  وذلك للفتا فالي عضالد الجماعالة المساللمة، وتفريالق الصالت، وتالواين 

 .( 51) القوى
 النكات التفسيرية والبالآلية -المحل  الرابع 

 َمالالَرضن  لاُلالوبِِممْ َوىِْذ يَقاُلالوُل اْلُمناَلالافِقُوَن َوالنالالِذيَن فاِلالي قُ   :قولالالـه  -الفالالرع األول 
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فعالالل مضالالمر تقالالديره، واذكالالر يالالا محمالالد االالذا الموقالالت ىذ يقالالول ( ىذ)العامالالل فالالي 
. وقالول ( 52) المنافقون والذين في قلوبمم مرض، وحضروا القتالال مالع المساللمين

 المنافقين من  الل أسبا  النازول، واحتماالت وجوه اللغة، يحتمل وجوااً : 
اضالون بمالا قالال، ويبالدو أن ذلالك قالد حصالل أن القائل واحد والباقي ر -األول 

 في بعض التجمعات، كما او مرويا عن معت  بن قشير.
أن القائل جماعالة مالن المنالافقين، ويبالدو أن االذا قالد حصالل أيضالاً فالي  -الثاني 

 بعض تجمعات المنافقين.
الالا  -الثالالث  اً عما اً فيمالا بالالين المنالافقين معبالرا أن القائالل فالرداً أو جماعالالة قالاله سالرا

دره، وقالالد حصالالل االالذا فالالي بعالالض التجمعالالات كمالالا توضالالحه أسالالبا  جالالال فالالي صالال
 النزول.

أن القائل قاله علناً بين مرضى القلو  ممن رأى فاليمم الضالعت وال  -الرابع 
 سيما مع وجود صلة القرابة والدم.

أن القائالالل قالالاله علنالالاً بالالين المسالاللمين قصالالد بالالذلك ىد الالال الشالالك فالالي  -ال الالامس 

، ديالنمم، وي الذال المالفمنين عالن رسالول هللا قلو  المفمنين لعله أن يرداام عن 
 .( 53) واذه الفترة ي دمما سيا  اقية وتعلقما فيما بعداا

ُ َوَرساُلولُهُ ىالا علالى لسالان المنالافقين :  قول هللا  -الفرع الثاني  َمالا َوَعالَدنَا إن

ىنما او على جمة االستمزاء واالست فات، ك نمم يقولون : علالى زعالم  آلُُروًرا

الذي يدعي أنه رسول هللا، يدل على اذا أن من المحالال أن يكالون اعتقالادام اذا 

  ثم يصفانه بالغرور  بل معنالاه علالى ومن رسوله  أنا ذلك الوعد او من هللا 

زعم اذا ! ىذ لو اعتقدوا أنه رسول هللا حقاً ما قالوا االذه المقالالة، فالذكر الرسالول 
لمنالالافقون رسالالول هللا  وىنمالالا ذكالالروه لالالم يقالالل ا مبنالالاه علالالى اعتقالالاد المسالاللمين، وىال

إلبراز حقيقة وصفه والرد علالى المنالافقين الالذين ال يعتقالدون ذلالك، مالع  باسمه 

   ولمالالا لالالم يعتقالالد المنالالافقون صالالحة نبوتالاله ورسالالالته مالالا فيالاله مالالن تعظالاليم النبالاليا 
اعتقدوا أن ما وعدام ىياه ىنما او الغالرور، الالذي يغالرام ويالوقعمم فيمالا ال حاقالة 

كالالان زوراً  لالالذلك كالالان وعالالده آلالالروراً  فمالالم يالالرون أنالاله  مالالا قالالاله  لمالالم بالاله  أي

ا كانوا علياله مالن ديالن آبالائمم، ثالم آلالرر  استدرجمم بمذه الوعود ىلى االنسالخ عما
، لقالد كالالان ( 54) االنسالالخبمالم فالي الثبالات علالالى مالا صالاروا ىليالاله مالن اإلسالالم بعالالد 

ق الحيالاة، ويشالعل يرمي بقلوبمم ىلى آماد المستقبل، وينير لمم حري رسول هللا 

                                                
 .2487/  3، التفسير الفريد 265/  2، البيان 573/  2مشكل ىعرا  القرآن :  -52
 .284/  21، التحرير والتنوير 158/  21، رو  المعاني 155/  2تبصير الرحمن  ،82/  6نظم الدرر  -53
، نظم 241/  2، أنوار التْنزيل 200/  25، مفاتيا الغي  373/  4، المحرر الوجيز 42/  3بحر العلوم  -54

، التحرير 158/  21، رو  المعاني 217/  7، البحر المحيح 155/  2، تبصير الرحمن 82/  6الدرر 
 .284/  21والتنوير 
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لمم شجرة األمل التي  مدت أواراا في تلك ال حو  المدلممالة، ىناله السالير ىلالى 
األمام لتناسي الماضي والحاضالر، لتناسالي اقالم والجالرا ، لتناسالي الممالوم  ىن 
االالذا الالالدين سالاليعلوا وسينتصالالر علالالى جميالالع مالالا حولالالـه مالالن األديالالان والسالاللحان، 

يالريمم أنالوار  لك ألال االذا الالدين، فمالو وستكون الغلبة والسلحان والدولة والم
المنا اإللمية في ظلمات المحن والبالء، اناك تت لق النفوس المفمنة بوعد ربمالا 
ووعالد رسالولما، وتضالحر  القلالو  المريضالة ويسالاوراا القلالق فالي نظراالا ىلالى 
الوعود والواقع، ألن قلوبمم لالم تتالذو  أنالوار الالوحي، ولالم تتفاعالل مالع معحيالات 

وا أن ما ام فيه او الغال ، وأن اذه الوعود محض  يال ليس لالـه الرسالة، فرأ
 من الواقع نصي ، فتحاولت ألسنتمم بالتشكيك والتشويه والتشمير ! 

 فنسبتمم الغرور ىلى هللا ورسوله فيه وجوه :  -الفرع الثالث 
أن ذلك على معنى التشبيه البليغ، واو التشالبيه الالذي يحالذت فياله وجاله الشالبه  .1

شالالبيه، وسالالموه بليغالالاً لمالالا فيالاله مالالن ا تصالالار مالالن جمالالة، ومالالا فيالاله مالالن وأداة الت
ر وت يال من جمة أ رى  ألن وجه الشبه ىذا حذت ذا  الظن فيه كالل  تصوا
 مذا ، وانفتا بالا  الت ويالل، وذلالك ممالا يكسال  التشالبيه قالوة وروعالة وتال ثيراً 

ان فيكون التقدير : ما وعدكم هللا ورسوله ىال كما يعدكم الغرور، ولمالا كال( 55)
وعالد الغالالرور بالالاحالً ألن ىظمالالار الشالاليء المكالالروه بصالالورة المحبالالو  كالالان مالالا 

 وعد هللا ورسوله باحالً.

عبالاده، وأن يغالرا رسالول  أنمالم لجملمالم بالاهلل ورسالوله يجالوزون أن يغالرا هللا  .2

 هللا أتباعه !
 .( 56) أنمم قالوا ذلك على جمة االست فات واالستمزاء والتمكام .3

لئك المنافقون فالي الكالر  المزلالزل والشالداة اق الذة لقد وجد أو -الفرع الرابع 
بال نالالا  فرصالالة للكشالالت عالالن  بيئالالة نفوسالالمم واالالم آمنالالون مالالن أن يلالالوممم أحالالد، 

ووعالد رسالوله  وفرصة للتواين والت الذيل والتشالكيل وبالث الريبالة فالي وعالد هللا 

يفا الذام أو ي  الذام أحالد بمالا يقولالون، فالالواقع بظالااره  ، وام محمئنون أن ال
ي التالالواين والتشالكيل فالالمول قالالد أزا  عالنمم ذلالك السالالتار الرقيالق مالالن يصالداقمم فال

ع نفوساً ترويقاً ال يثبالت لالـه ىيمالانمم المملمالل : فجمالروا بحقيقالة مالا  التجمل، وروا
المنالالافقين والمالالرجفين ليسالالوا االالفالء يشالالعرون آليالالر مبقالالين وال متجملالالين ! ومثالالل 

ا االم قالائمون فالي كالل حكراً على تلك الفترة من الزمان وىنمالا االم قالائمون، وربمال
جماعة، وموقفمم في الشالدة االو موقالت ى الوانمم االفالء، فمالم نمالوذج مكالرر فالي 
األجيالالال والجماعالالات علالالى مالالدار الزمالالان، فمالالي صالالوره مالالن صالالور النفالالا  فالالي 
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 .( 57) ساعات المحنة شك في موعود هللا، وتيئيس للمسلمين
 

 :  قال هللا  -الموضع الثاني 

 َُوَرساُلالولُهُ ىِالا َوىِْذ يَقاُلالوُل اْلُمناَلالافِق ُ  وَن َوالنالالِذيَن فاِلالي قُلاُلالوبِِمْم َمالالَرضن َمالالا َوَعالالَدنَا إن

 [ .12األحزا  : ] آلُُروًرا

 تحليل األلفاظ
 سبق تحليل األلفاظ

 أسبا  النزول -المحل  األول 
 ا تلت أال العلم في مااية ما وعد هللا ورسوله على وجوه : 

أن يزلزلالالالوا  راء : أي وعالالالدام هللا الوعالالالد : الب سالالالاء والضالال - الوجالاله األول

 حتى يستغيثوه ويستنصروه : 

أَْم َحِسالْبتُْم أَْن قال لمم في سالورة البقالرة :  قال : )ىن هللا  بن عبااس اعن 

الرن  الا ياَل ْتِكُْم َمثاَلُل النالِذيَن َ لاَلْوا ِمالْن قاَلْبِلكُْم َمسنالتُْمْم اْلبَ َْسالاُء َوالضن  اءُ تَْدُ لُوا اْلَجننالةَ َولَمن

قاَلالُوا َاالذَا َمالا [ ، فلما مسمم البالء حيث رابح األحزا  في ال ند  214آية : ]

ُ َوَرسُولُهُ  [ فت ول المفمنون ذلك فلالم يالزدام ىال ىيمانالاً 12األحزا  : ] َوَعَدنَا إن

 .( 58)وتسليماً( 

 . ( 59) روي عن قتادة ونحو الذي روي عن ابن عباس 

يس مقتصالراً علالى آيالة البقالرة، وىنمالا االو عالام فالالي ويالرى البقالاعي أن األمالر لال

أََحِسالالَ  الننالالاُس أَْن   :آيالالات الالالبالء واالبالالتالء فالالي القالالرآن الكالالريم، ومنمالالا قولالالـه 

أَْم َحِسالْبتُْم   :[ ، وقولالـه 2العنكبالوت : ] يُتَْركُوا أَْن يَقُولُوا آَمننا َواُْم ال يُْفتَنُونَ 

الالا يَْعلاَلال ُ النالالِذيَن َجاَاالالُدوا ِمالالْنكُمْ أَْن تُتَْركاُلالوا َولَمن [ ، وأمثالالال ذلالالك، 16التوبالالة : ] ْم إن

وا المس بالب ساء والضراء وعالداً لعلممالم بمالالمم علياله مالن األجالر عنالد هللا   فسما

 . ( 60) في الدنيا واق رة من األجر، وما يعق  البالء من الظفر والنصر

أ بالالرام أن ذلالالك  نبالاليا الوعالالد بقالالدوم األحالالزا  : روي ىن ال - الوجالاله الثالالاني

ُ َوَرساُلولُهُ األمر نازل بمم، فلما رأوه :  عالن كثيالر بالن .  قَالُوا َاذَا َما َوَعَدنَا إن

عالام  عبد هللا بن عمرو المزني، عن أبيه، عالن جالده قالال : ) حال  رسالول هللا 

                                                
 .4406/  8، األساس في التفسير 2838/  5في ظالل القرآن  -57
، 44/  3، وعزاه للحبري، وابن مردوية، والبيمقي في الدالئل، بحر العلوم 585/  6الدر المنثور  -58
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، وعزاه ألبي داود الحيالسي، وعبد الرزا ، والحبري، وابن المنذر، وابن أبي 585/  6الدر المنثور  -59

، تبصير الرحمن 203/  14، الجامع ألحكام القرآن 222/  1حاتم، والبيمقي في الدالئل، ال صائص الكبرى 
2  /156. 
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يعنالي قصالور  -ذكرت األحزا ، فقال : )أ برني جبريل أنا أمتي ظاارة عليمالا 
ف بشروا بالنصالر( فاستبشالر المساللمون، وقالالوا : الحمالد  -مدائن كسرى الحيرة و

! موعالالد صالالاد  ! ىذ وعالالدنا بالنصالالر بعالالد الحصالالر، فحلعالالت األحالالزا  فقالالال  هلل

ُ َوَرساُلالولُهُ المفمنالالون  . وقالالد مالالر فالالي أسالالبا   (61 )اقيالالة ...  َاالالذَا َمالالا َوَعالالَدنَا إن
ن اذا القالول قيالل أثنالاء ضالر  نزول اقية الثانية عشرة من األحزا  أن نحواً م

 ص رة اعترضت المسلمين في ال ند . النبيا 

ىنا األحالزا  سالائرون  ألصالحابه :  قال : )قال النبيا  وعن ابن عباس 
الا رأواالم قالد أقبلالوا  ىليكم تسعاً أو عشراً(   أي : في آ ر تسع ليالال أو عشالر، فلما

األحالالالالالزا ، وأنمالالالالالالم بقالالالالالالدوم  . فالالالالال علممم النبالالالالاليا ( 62)للميعالالالالالاد قالالالالالالوا ذلالالالالالالك( 

سيحاصالالرونمم، وأمالالرام باالسالالتعداد لالالذلك، وأعلممالالم أنمالالم سينصالالرون مالالن بعالالد 

الالا رأوا األحالالزا  :  ُ َوَرساُلالولُهُ ذلالالك، فلما فسالاللاموا ألول  قاَلالالُوا َاالالذَا َمالالا َوَعالالَدنَا إن

 . وقالال ( 63) األمر، وانتظروا آ ره  وعلموا أن الغلبة والنصر قالد وجبالت لمالم

ى أ، فلمالالالا ر( 64)جتمالالالاع األحالالالزا  علالالاليكم، والعاقبالالالة لكالالالم( : )سيشالالالتد األمالالالر با
المفمنون الكاملون جموع األحزا  من قريش وآليراالا، الالذين أداشالت رفيالتمم 
القلو ، وزعزعت النفوس، وتزلزلت العقالول، وتعاظمالت األحالوال، قالالوا رآلالم 

ُ َوَرسُولُهُ كل ذلك :   .  (65 )َاذَا َما َوَعَدنَا إن

 لوعالد بفالتا فالارس والالروم وآليرامالا : وذلالك أن الرسالول ا - الوجه الثالالث

سالاليفتا علالاليمم فالالارس والالالروم والالاليمن والحبشالالة، كمالالا مالالر فالالي  أعلممالالم أن هللا 

 . أسبا  نزول اقية السابقة
الوعالالالد : جميالالالع مالالالا وعالالالد هللا ورسالالالوله : قالالالال ابالالالن عحيالالالة :  - الوجالالاله الرابالالالع

عنالد  قالول رسالول هللا )ويحتمل أن يكون المفمنون نظروا في اذه اقية، وفالي 

أمرام بحفر ال ند ، وأشاروا بالوعد ىلالى جميالع ذلالك، واالي مقالتالان : ىحالدااما 
 .( 66)من هللا واأل رى من رسوله( 

رأي وترجيا : الذي يبدو للباحث أن اذه األسبا  مجتمعالة  - الوجه ال امس
 كانت يوم نالزول اقيالة، فكلمالا صالحيحة المعنالى، فالمساللمون موعالودون بالب سالاء
والضالالراء، وموعالالودون بالنصالالر والظفالالر عمومالالاً، وموعالالودون بقالالدوم األحالالزا  
وانمزاممم، وموعودون بفتا فارس والروم واليمن والحبشالة وآليالر ذلالك  فكلمالا 
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 مجتمعة تصلا أن تكون سبباً أكمل لنُزول اقية.
 

 مناسبة السبا  والسيا  -المحل  الثاني 
 ون وجوااً لمذه المناسبة : مناسبة السبا  : ذكر المفسر -الفرع األول 

حالالال المنالالافقين لمالالا رأوا األحالالزا ، ذكالالر بعالالد ذلالالك حالالال  لمالالا بالاليان الحالالق  .1

ُ َوَرساُلولُهُ المفمنين، واو أنمم قالالوا :  ، واالو بيالان لمالا  َاالذَا َمالا َوَعالَدنَا إن

 .( 67) صدر عن  لاص المفمنين عند اشتباه الشفون وا تالح الظنون

ا  لما أ بر هللا  .2 حصل في اذه الوقعة من الشالدائد الناشالئة عالن ال الوت عما
ة الناس، و الص المنالافقين بالمالمالة فالي تالرك الت سالي برسالول  والرع  لعاما

قيادام، وأعالاله  ، وترك الت سي بالمفمنين الصادقين الذين أعحاه هللا هللا 

عليمم في الثبات والذكر، و تم الحق ذلك بما يثمر الرسوخ في الدين، ذكالر 

 ذلك حال الراس ين في أوصات الكمال المت سين بالالداعي، المقتفالين  بعد

الا َرأَى اْلُمْفِمناُلالوَن   :، فقالالال للمالادي، المتبعالين للرسالالول النباليا األماليا  َولَمن

ُ َوَرسُولُهُ   . (68 )األْحَزاَ  قَالُوا َاذَا َما َوَعَدنَا إن
ي قلوبمم مرض، المفذنالة لما ذكرت اقيات السابقة أقوال المنافقين والذين ف .3

بالاله  بمالالا يالالدا ل قلالالوبمم مالالن ال الالوت والشالالك وقلالالة اإليمالالان فيمالالا وعالالد هللا 

والمالالفمنين مالالن النصالالر، قوبلالالت تلالالك األقالالوال بالال قوال المالالفمنين  رسالالوله 

الصادقين حينما نزلالت بمالم األحالزا ، ورأوا كثالرتمم وعالددام وكالانوا علالى 
ة والعالدد أضالعا قمم علاليمم فالي القالالوا لالالوا بتُ افاً وعلمالالوا أنمالم قالد بصاليرة مالن تفالالوا

ر عالزائممم ولالم يالد ل علاليمم شالكاً  وزلزلوا، كل ذلك لم يوان قواام، وي الوا

وعالدام النصالر آليالر مالرة، فلمالا  من النصر، وكان هللا  فيما وعدام هللا 

رأى المسالاللمون األحالالزا  وابتلالالوا وزلزلالالوا علمالالوا أنمالالم منصالالورون علالاليمم، 
 .( 69) وعلموا أن اذا وعد هللا ورسوله لمم

بعالالد أن تحالالالدثت اقيالالات السالالالابقة عالالالن المالالول الالالالذي واجمالاله المسالالاللمون يالالالوم  .4
األحالالزا  وال حالالر الالالذي ألالالما بمالالم، تالال تي صالالورة اإليمالالان الواثالالق المحمالالئن، 
وصورة المفمنين المشرقة الوضيئة فالي مواجمالة المالول، فتنتالزع مالن عمالق 

 .( 70) ذلك المول المزلزل مادة للحم نينة والثقة واالستبشار اليقين
 مناسبة السيا  : ذكر المفسرون وجوااً لمذه المناسبة :  -الفرع الثاني 

المالالالالفمنين حالالالالين رأوا األحالالالالزا ، وصالالالالبرام علالالالالى  بعالالالالد أن وصالالالالت هللا  .1
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علالالالالى  ، أثنالالالالى هللا علالالالالى لسالالالالان نبيالالالاله  الشالالالالدة وتصالالالالديقمم وعالالالالد هللا 

علالالالالالى االسالالالالالتقامة التامالالالالالة فوفالالالالالوا  رجالالالالالال مالالالالالن المالالالالالفمنين عااالالالالالدوا هللا 

ِمالالالْن اْلُمالالالْفِمنِيَن ِرَجالالالالن َصالالالَدقُوا َمالالالا   :ذلالالالك، قالالالال هللا وقضالالالوا واالالالم علالالالى 

َ َعلَْيهِ   .( 71)[ 23]األحزا  :  َعاَاُدوا إن

قالد    ألن هللا لما كان كل من آمن باهلل ورسالوله قالد بالاع نفساله ومالاله هلل  .2

اشترى من المفمنين أنفسمم وأمالوالمم، وكالان بعالض الراسال ين فالي اإليمالان 
ن حقه في القتال في نفسه وماله، كما فعل ذلك أكابر الصالحابة لم يعح اإليما

التنوياله بالذكر  ، أراد هللا أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعليا وآليالرام 

ِمالْن   :أولئك األكابر والثناء عليمم توفيالة لحقمالم، وترآليبالاً لغيالرام، فقالال 

َ َعلَيْ   ( 72)[ 23األحزا  : ] هِ اْلُمْفِمنِيَن ِرَجالن َصَدقُوا َما َعاَاُدوا إن

قول المفمنين الكاملين في اإليمان عندما رأوا موعالود هللا  بعد أن ذكر هللا  .3

ِمالْن اْلُمالْفِمنِيَن ِرَجالالن   :ورسوله، ذكر آ الرين زادوا علاليمم بال مور، فقالال 

َ َعلَْيالِه فَِمالْنُمْم َمالالْن قََضالى نَْحباَلهُ َوِمالْنُمْم َمال ْن يَْنتَِظالُر َوَمالالا َصالَدقُوا َمالا َعاَاالُدوا إن

لُوا  .( 73)[ 23األحزا  : ] تَْبِديالً  بَدن

أن المنالافقين قالالد نقضالالوا العمالد الالالذي كالانوا عااالالدوا هللا عليالاله  لمالا ذكالالر هللا  .4
مالالن قبالالل ال يولالالون األدبالالار، وصالالت المالالفمنين أنمالالم اسالالتمروا علالالى العمالالد، 

 .( 74) وصدقوا ما عاادوا هللا عليه

 فسيرية والبالآليةالنكات الت -المحل  الثالث 

قالالد أ بالالر بمسالالير األحالالزا  ىلالالى المدينالالة المنالالورة  كالالان النبالاليا  -الفالالرع األول 
الستئصال المسلمين فيما، وأ برام أنمم لن ينالوا من المفمنين شاليئاً، فلمالا رأى 

ُ المفمنالالالون جمالالالوع األحالالالزا  صالالالداقوا وأيقنالالالوا، وقالالالالوا :  َاالالالذَا َمالالالا َوَعالالالَدنَا إن

 . (75 )دام النظر ىلى األحزا  ىال ىيماناً واستسالماً هلل وما زا َوَرسُولُهُ 

 فيه أقوال :  ىِيَمانًا َوتَْسِليًما َوَما َزاَداُْم ىِالا   :قولـه  -الفرع الثاني 

، وتسالالالليماً  .1  قالالالال الحسالالالن البصالالالري : )مالالالا زاداالالالم الالالالبالء ىال ىيمانالالالاً بالالالالر ا

وبمواعيالالالده،  اً بالالالاهلل . مالالالا زادتمالالالم المحنالالالة والالالالبالء ىال ىيمانالالال( 76)للقضالالالاء( 

 وتسليماً لقضائه وقدره.
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وجالرأة،  قال السمرقندي : لم يزدام الجمد والبالء ىال تصديقاً لقالول النباليا  .2

 . (77 )وتسليماً  يعني : تواضعاً ألمر النبيا 
 .( 78)قال الماوردي : ىال ىيماناً بما وعد هللا وتسليماً ألمر هللا  .3
 .( 79) ال ىيماناً بوقوعه، وتسليماً عند وجودهقال الف ر الرازي : ما زادام ى .4
قالالالال البقالالالاعي : مالالالا زاداالالالم مالالالا رأوه مالالالن الرعالالال  وال الالالوت ىال ىيمانالالالاً بالالالاهلل  .5

 ورسوله بقلوبمم، وتسليماً لممالا بجميالع جالوارحمم فالي جميالع القضالاء والقالدر

(80 ). 

 :  عود الضمير فيه وجوه َوَما َزاَداُمْ   :قولـه  -الفرع الثالث 

 ا زادام البالء ىال ىيماناً وتسليماً.م -األول 
 ما زادام رفية األحزا  وام يحدقون بالمدينة ىال ىيماناً وتسليماً. -الثاني 
مم، وأقالالوال المنالالافقين ىال ىيمانالالاً بالالاهلل ورسالالوله  -الثالالالث  مالالا زاداالالم تزلالالزل عالالواماِ

 ومواعيداما.

 سليماً ألوامره وأقالدارهوت ما زادام شمود الوعد وتحققه ىال ىيماناً باهلل  -الرابع 

(81 ) . 

 فيه وجوه :  ىِيَمانًا َوتَْسِليًما َوَما َزاَداُْم ىالا   :قولـه  -الفرع الرابع 

 كيت جاء.  التسليم : االنقياد ألمر هللا  - 1

 التسليم : لقضائه وقدره. - 2

 . التسليم : التواضع ألمر النبيا  - 3

 . (82 )وجود موعود هللا التسليم واالنقياد لألمر عند  - 4
او بذل النفس وىسالالم قياداالا للمنقالاد ىلياله، واالذا يعنالي أن التسالليم :  والتسليم

معنًى شامل تنحوي تحته أمور كثيرة منما : التسالليم انالا : تسالليم أنفسالمم لمالقالاة 
عالدو شالالديد دون أن يتحلبالالوا اإللقالالاء ب يالالديمم ىلالالى العالالدوا وأن يصالالالحوه بالال موالمم، 

. ومالالن ( 83) ، وآليالالر ذلالالكضالالا واالستسالالالم لمالالا يالال مر بالاله رسالالول هللا ومنمالالا : الر

ذلك أن المفمنين قالوا يوم ال ند  عنالد اشالتداد ال الوت، يالا رسالول هللا ! ىن االذا 

قالال : )قلنالا يالوم  ؟ عن أبالي سالعيد ال الدري ( 84) أمر عظيم فمل من شيء نقوله

                                                
 .44/  3بحر العلوم  -77
 .418/  3، لبا  الت ويل 389/  4النكت والعيون  -78
 .204/  25مفاتيا الغي   -79
 .92/  6نظم الدرر  -80
، نظم الدرر 103/  14، الجامع ألحكام القرآن 340/  2الفراء  -القرآن  ، معاني243/  2أنوار التْنزيل  -81
 .305/  21، التحرير والتنوير 169/  21، رو  المعاني 156/  2، تبصير الرحمن 92/  6

 .418/  3، لبا  الت ويل 1367/  3، مدارك التنْزيل 204/  25، مفاتيا الغي  389/  4النكت والعيون  -82
 .306 - 305/  21تنوير التحرير وال -83
 .305/  21، التحرير والتنوير 378 - 377و  373 - 372/  4المحرر الوجيز  -84
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الحنالاجر، قالال : ال ند  يا رسول هللا ! ال من شاليء نقولالـه ؟ قالد بلغالت القلالو  
)نعم ! اللمم ! استر عوراتنا، وآمن روعاتنا( ، قال : فضالر  هللا وجالوه أعالدائنا 

 .( 85)بالريا(  بالريا  فمزممم هللا 
 المبحث الثاني

 الدراسة الموضوعية
نسالالبت اقيالالات الكريمالالة الوعالالد ىلالالى هللا ورسالالوله، والبالالد للمسالاللم أن يعتقالالد أن 

لالالة فالالي األزمنالالة الالالثالث الماضالالي والحاضالالر حالالق، وأنالاله واقالالع ال محا وعالالد هللا 

 ، وأن يتبصر عاقبة الذين أ لفوا هللا ما وعدوه. والمستقبل

فيمالالا يتعلالالق بشالالفون الالالدنيا أو بشالالفون اق الالرة ىنمالالا االالو مالالن  ىن وعالالد هللا 

السنن الكونية العامة التي من اتبعمالا وصالل ىلالى بغيتاله، ومالن  الفمالا فقالد مضالى 
ه . وقد جعلت اذا المبحالث فالي  مسالة محالال  ىلى الكته، ومشى بظلفه ىلى حتف

 : 
 للكافرين في الدنيا وعد هللا -المحل  األول 

ىلالالى األمالالم رسالالالً مبشالالرين ومنالالذرين، فلمالالا أوصالالد الكفالالار قلالالوبمم  بعالالث هللا 

قالد بنالى الكالون علالى أسالس ونالواميس عامالة  لإليمان انفتحت نحو الكفالر، وهللا 
لمالا كالان شال ن االذه النالواميس واسالعاً مالن  الفمالا فقالد نعالى علالى نفساله بالالمالك، و

جداً  ألنه يتناول أسبا  سقوح الحضارات في القرآن الكريم ، ال يمكن دراسالته 
في اذا البحث ، واو يصلا لرسائل علمية ، وأبحالاث مستفيضالة لبيالان سالنن هللا 

 في ىاالك األمم وسقوح الحضارات . 

ا وعد هللا   :  ايالكافرين الدن ومما

المالك بسب  الكفر : واو ما يسمى بعالذا  االستئصالال الالذي  -الفرع األول 
ال يبقي وال يذر، واذا حصل في أقوام كثيرين، وعالدام رساللمم بالالمالك ىن االم 
كذابوام، ف صروا واستكبروا استكباراً، ولم يكونوا يرجون هلل وقاراً، وقالد سالجل 

أرسالله  نالو  القرآن الكريم نمايات بعض األقالوام ليت الذاا النالاس عبالرة : فمالذا 

َ َما لَكُْم ِمْن ىِلَهد آَلْيُرهُ ىِناِي أََ اُت َعلَْيكُْم  فَقَاَل يَاىلى قومه :  هللا  قَْوِم اْعبُُدوا إن

نُوُ  قَْد َجاَدْلتَنَا فاَل َْكثَْرَت ِجالَدالَنَا  قَالُوا يَا[  : 59األعرات : ] َعذَاَ  يَْومد َعِظيمد 

الاِدقِينَ فَ ْتِنَا بَِما تَِعُدنَا ىِ  فََكالذنبُوهُ فَ َنَجْيناَلاهُ َوالنالِذيَن [ ، 32االود : ] ْن كُنَت ِمالْن الصن

[ . واكالذا أصالحا  64األعالرات : ] َمعَهُ فِي اْلفُْلِك َوأآَْلَرْقنَا النِذيَن َكالذنبُوا بِييَاتِناَلا
اود وقوم صالا وقوم لوح كذابوا رسلمم فحق وعيد هللا لمالم، فال الكمم بالذنوبمم، 

 . ظلممم هللا ولكن كانوا أنفسمم يظلمون وما

                                                
، موارد 25/  2( ، وينظر : مسند أحمد  542) 208/  1( ، كشت ال فا  10613) 3/  3مسند أحمد  -85

 .402/  7، فتا الباري 180/  10( ، مجمع الزوائد  38ابن السني ) -( ، عمل اليوم والليلة  2356الظمين )
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َوِمْنُمْم َمْن َعاَاالَد   :ى الت وعد هللا يورث النفا  : قال هللا  -الفرع الثاني 

الاِلِحيَن  قَنن َولَنَكُونَنن ِمالْن الصن دن َ لَئِْن آتَانَا ِمْن فَْضِلِه لَنَصن الا آتاَلااُْم ِمالْن فَْضالِلِه * إن فَلَمن
فاَل َْعقَبَُمْم نِفَاقاًلا فاِلي قُلاُلوبِِمْم ىِلاَلى ياَلْوِم يَْلقَْوناَلهُ بَِمالا * َوتََولنوا َواُْم ُمْعِرُضوَن بَِ لُوا بِِه 

َ َما َوَعُدوهُ َوبَِما َكانُوا يَْكِذبُونَ   [ .77 - 75التوبة : ] أَْ لَفُوا إن
ما روي فالي أن االذه اقيالات نزلالت فالي ثعلبالة بالن حاحال  ال يصالا  ألناله مالن 

ين بالالل قالالال السالالميلي : قمالالر البالالدريين، واقيالالات األنسالال  أنمالالا نزلالالت فالالي البالالدري

ىن رزقمالالم أن يتصالالدقوا ويبالالذلوا فالالي سالالبيله، فلمالالا  منالالافقين وكفالالار وعالالدوا هللا 
رزقمم ب لوا وأ لفالوا هللا مالا وعالدوه، فال عقبمم ذلالك أن تمكالن النفالا  مالن قلالوبمم 

ى ذلالك بسالب  ى الفمالم مالا فال ينفك عنمم، ولم يتوبوا أبداً ىلى أن يموتوا وام علال

مالالن الصالالال  والتصالالد  وكالالونمم كالالاذبين، فكالالان  لالالت الوعالالد ثلالالث  وعالالدوا هللا 

 .( 86) النفا 

قاُلالالْل ِللنالالالِذيَن َكفاَلالالُروا   :الالالالذل والمالالالوان والكبالالالت : قالالالال هللا  -الفالالالرع الثالالالالث 

:   ، وقالالال [12آل عمالالران : ] َسالالتُْغلَبُوَن َوتُْحَشالالُروَن ىِلاَلالى َجَمالالننَم َوباِلالئَْس اْلِمَمالالادُ 

 ُيَْفعَُل َمالا يََشالاء َ ُ فََما لـه ِمْن ُمْكِرمد ىِنن إن  [ ، وقالال18الحالك : ] َوَمْن يُِمْن إن

 : َِليَْقَحَع َحَرفًا ِمْن النِذيَن َكفَُروا أَْو يَْكبِتَُمْم فَيَْنقَِلبُوا َ ائِبِين [ : 127آل عمالران ]

الكفار والمنافقين ب نمم مغلوبالون فالي النمايالة ، فمذه اقيات الكريمة تبين مصائر 

سالالاليمينمم  وىن حالالالال الالالالزمن وىن بالالالدت األمالالالور علالالالى  الالالالت ذلالالالك، وأن هللا 

ويذلمم، حتالى فالي أوج عالزام وجبالروتمم وكبريالائمم، ثالم ليقحالع حرفالاً مالنمم فالي 
تسليح الباليا، وفي قتال المسلمين، وسيكبتمم، واناك ينقلبون  الائبين  اسالرين، 

 ال أمل بعداا وال ربا.  يبة و سارة
 للمفمنين في الدنيا وعد هللا -المحل  الثاني 

واالالو أمالالرن واسالالع ال يمكالالن اإلحاحالالة بالاله فالالي االالذه العجالالالة  ألنالاله يبالالين السالالنن 
 :  اإللمية في بناء الحضارات، وانتصار الدعوات

وا ىِْن أَيرَمالالا النالالِذيَن آَمناُلال ياَلالا  :النصالالر والغلبالالة والعلالالوا : قالالال هللا  -الفالالرع األول 

َ يَنُصالالْركُْم َويُثَبااِلالْت أَْقالالَداَمكُمْ  ىِْن يَْنُصالالْركُْم   :[ ، وقالالال 7محمالالد : ] تَنُصالُروا إن

ُ فاَلالال آَلاِلالالالَ  لَكاُلالمْ  ُ ألآْلِلالالالبَنن أَناَلالالا   :[ ، وقالالالال 160آل عمالالالران : ] إن َكتاَلالَ  إن

َ قاَلالالِويي َعِزيالالالزن  َوال تَِمناُلالالالوا َوال   :  وقالالالال [ 21المجادلالالالة : ] َوُرساُلالالِلي ىِنن إن

 [ .139ل عمران : آ] تَْحَزنُوا َوأَْنتُْم األْعلَْوَن ىِْن كُْنتُْم ُمْفِمنِينَ 

ُ النِذيَن آَمنُوا االست الت في األرض والتمكن منما :  -الفرع الثاني  َوَعَد إن

الاِلَحاِت لَيَْسالتَْ ِلفَننُمم فاِلي األ ْرِض َكَمالا اْسالتَْ لََت النالِذيَن ِمالْن قاَلْبِلِمْم ِمْنكُْم َوَعِملُوا الصن

                                                
 .364 - 363/  3، نظم الدرر 147 - 140/  16، مفاتيا الغي  293/  2الكشات  -86
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لَننُمْم ِمْن بَْعالِد َ الْوفِِمْم أَْمناًلا يَْعباُلُدونَنِي  نَنن لَُمْم ِدينَُمْم النِذي اْرتََضى لَُمْم َولَيُبَداِ ال َولَيَُمكاِ

باُل  :[ ، وقالال 55النور : ] يُْشِركُوَن بِي َشْيئًا وِر ِمالْن بَْعالِد َولَقاَلْد َكتَْبناَلا فاِلي الزن

الاِلُحونَ  ْكِر أَنن األْرَض يَِرثَُما ِعباَلاِدي الصن  َعاباِلِدينَ  آًلالا ِلقاَلْومد ىِنن فاِلي َاالذَا لَبَال*  الذاِ
 [ .106 - 105األنبياء : ]

تيسير فعل ال ير لمن أعحى واتقى وصالوالً ىلالى الجنالة : قالال  -الفرع الثالث 

ا َمْن أَْعَحى َواتنقَ   :هللا  الُرهُ ِلْليُْسالَرى*  َوَصدنَ  بِاْلُحْسالنَى*  ىفَ َمن  الليالل] فََسنُيَساِ
 :5 - 7 ] 

َ   :تفريك الكرو  وتيسير ال حو  : قال هللا  -الفرع الرابع  َوَمالْن يَتنالِق إن
ِ فَ * يَْجعاَلالْل لالالـه َمْ َرًجالالا  ُمالالَو َويَْرُزْقالالهُ ِمالالْن َحْيالالُث ال يَْحتَِسالالُ  َوَمالالْن يَتََوكنالالْل َعلاَلالى إن

ُ ِلكاُلالاللاِ َشالالالْيءد قاَلالالْدًرا َ باَلالالاِلُغ أَْمالالالِرِه قاَلالالْد َجعاَلالالَل إن ئاِلالالي يَئِْسالالالَن ِمالالالْن َوالالا *  َحْسالالالبُهُ ىِنن إن
ئاِلي لاَلْم يَِحْضالَن َوأُْوالُت الا اْلَمِحيِض ِمْن نَِسائِكُْم ىِْن اْرتَْبتُْم فَِعدنتُُمنن ثاََلثاَلةُ أَْشالُمرد َوال

َ يَْجعاَلالْل لالالـه ِمالالْن أَْمالالِرِه يُْسالالًرااألْحَمالالاِل أََجلُُمالالنن أَنْ  نالالِق إن    يََضالالْعَن َحْملَُمالالنن َوَمالالْن يَت

تكالاف   [ . ىلى آليالر ذلالك مالن السالنن اإللميالة التالي  لقمالا هللا 4 - 2]الحال  :  

، ولالن تت لالت االذه السالنن المفمنين على التالزاممم واسالتقامتمم علالى شالرع هللا 

، وتنالالذرام بالالالذل مين متمسالالكين بالالدين هللا اإللميالالة حالمالالا كالالان المسالاللمون ملتالالز

 .والموان ىن ام ت لاوا عن دين هللا 

 للمفمنين وعد هللا على لسان رسوله  -المحل  الثالث 

أمته وذكرام بوقوعمالا : لقالد  األمور العامة التي وعد النبيا  -الفرع األول 

عيالد علالى عالدة واو يحدث أصحابه عن آفا  المستقبل القريال  والب ركاز النبيا 
 أمور : 

الفتن التي تقع في األمة : من الشقا  وال الت والناالزاع والقتالال التالي تكالون  .أ
بين أبناء األمة اإلسالمية  وذلك ليعرفما المسلمون، فيتجنابواا وال يشاركوا 

 فيما، وىن ام شاركوا كان عليمم أن يتوبوا ويعتبروا فال يكرروا ال ح .

بالفتوحالالات اإلسالالالمية التالالي سالالتكون بعالالده    الفتوحالالات : بشاالالر رسالالول هللا . 

وذلك ليندفع المسلمون في عمليات الفتو ، ولئال يالدفعمم الضالعت أو الفشالل 
 المفقت ىلى االنصرات عن الفتو .

الالالدعوات المدامالالة سالالواء مالالن مالالدعي  الالالدعوات الباحلالالة : ذكالالر رسالالول هللا  .ج
ة الكذبالالالالة، أو دعالالالالاة ضالالالالاللة منحالالالالرفين  وذلالالالالك ليحالالالالذرام الم سالالالاللمون النبالالالالوا

 ويجتنبوام.

علالالى ضالالعت االلتالالزام  ضالالعت االلتالالزام وأنالالواع مالالن االنحرافالالات : وركالالز  .د
الالالديني وعواقبالاله، و حالالورة االنحالالرات عالالن المالالنمك السالالديد ممالالا سالاليقع فيمالالا 
بعض المسلمين  لكي يعرفما الصالحون والمصاللحون فيعالجواالا، ويت الذوا 
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 الموقت الصحيا من أالما ىذا وقعت.

علالى عالمالات السالاعة الصالغرى ليسالت نس  النباليا عالمات السالاعة : ركالز  .ه

المسلمون بذلك فيعرفوا المرحلة التي ام فيما، ويستقبلوا األحالداث باإلعالداد 
واالسالالالتعداد، فيعالالالدوا لألمالالالور أقرانمالالالا، وللحالالالوادث مكافئاتمالالالا، وركالالالز علالالالى 

 الساعة الكبرى ك ام شيء يتقدم تغيير نظام اذا العالم.
ة : وركالز علالى أن السالاعة ال تقالوم ىال علالى صفات الذين تقوم عليمم السالاع .و

شالرار ال لالق  ليعالالرت المساللم فضالالله وفضاليلة وجالالوده  فمالا دام فالالي األرض 
مسالاللم صالالالا فالالال تقالالوم السالالاعة، واالالذا يعنالالي أن المسالاللم الصالالالا أمالالان ألاالالل 

 ً  .( 87) األرض جميعا

 أمتاله أمالوراً كثيالرة منمالا أنواع الوعود النبويالة : وعالد النباليا  -الفرع الثاني 
ما يالد ل ضالمن دائالرة السالنن اإللميالة، ومنمالا ى بالار عالن حالوادث تحققالت الكثيالر 

تاله  ة في أرض الواقع حتى تبقى ماليثر نبوا  منما، وفي كل يوم تتجدد معالم النبوا

على وجوه الدار ماثلة على صفحات الوجود، تشمد في ال افقين أنه رسالول هللا 

 واناك أمور كثيرة وعداا النبيا ، تحقالق بعالد وىنمالا كائنالة ال محالالة أمته لم ت

 .بحذن هللا 

شالالمول الوعالالد : شالالملت الوعالالود النبويالالة الحاضالالر والمسالالتقبل  -الفالالرع الثالالالث 
 القري  والبعيد : 

مبشالراً أصالحابه فالي  الوعود التي تتحقالق فالي الماضالي : لقالد تحالدث النباليا  .1
أتالالون المحالالن بفالالتا فالالارس وقالالد فتحتمالالا جيالالوش المسالاللمين ومضالالت ىلالالى مالالا 

الر فالي بالالد وراءاا  حتى بلغالت حالدود الصالين، وبشالرام بفالتا القصالور الُحما
الشالام التالي يسالاليحر عليمالا الالالروم، وقالد فتحمالا المسالاللمون فالي العصالالر األول، 

. وبشالالالر بعالالالض وبشالالالرام بفالالالتا الالالاليمن ومصالالالر ففتحمالالالا الصالالالحابة الكالالالرام 
الصالحابة بالشالمادة فنالواالا، وبشالرام بالنصالر والظفالر فنالالوه، وكتال  السالنن 

 ذه المعالم وال سيما كت  الفضائل فيما.حافلة بمثل ا
الوعالود التالي تحققالت فالي عصالرنا الحاضالر : االا نحالن بعالد ألالت وأربالع مئالالة  .2

ة في أمور كثيرة أ بر عنما النبيا   ، ومنما : سنة نرى تحقق معالم النبوا

 :  قالالال : قالالال رسالالول هللا  تالالداعي األمالالم علالالى المسالاللمين : عالالن ثوبالالان  -أ 
ى علاليكم كمالا تالداعى األكلالة ىلالى قصالعتما( ! فقالال قائالل : )يوشك األمم أن تداع 

ومن قلاة نحن يومئذ ؟ قالال : )بالل أنالتم يومئالذ كثيالر، ولكالنكم آلثالاء كغثالاء الساليل، 
كم الممابة منكم، وليقذفنا هللا فالي قلالوبكم الالوان( !  وليْنزعنا هللا من صدور عدوا

                                                
 .111 - 110/  2العقائد  -األساس في السنة  -87
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( 88)ا وكرااية المالوت( فقال قائل : يا رسول هللا ! وما الوان ؟ قال : )ح ا الدني

. 
والعصر الحاضر يشمد أكبر تداع لألمم على اإلسالم من اليمود والنصالارى 
والمجوس والبوذيين والوثنيين والمندوس حالر  معلنالة علالى اإلسالالم فالي شالر  
البالد وآلربما وشمالما وجنوبما، واتفا  عالمي على حالر  اإلسالالم وأالاله، بالل 

 عض من ينتسبون ىليه زوراً وبمتاناً.ىن اإلسالم محار  في أرضه، ومن ب
الملك الجبري في ديار المسلمين والجماعات الضالالة وال الفالة الراشالدة  -  

عالن ال يالر،  يقول : )كان الناس يسال لون رسالول هللا  : عن حذيفة بن اليمان 

ا كناالالا فالالي وكنالت أسالال له عالالن الشالالرا م افالالة أن يالالدركني  فقلالالت : يالالا رسالالول هللا ! ىناالال
فجاءنا هللا بمذا ال ير، فمل بعد اذا ال ير من شرا ؟ قالال : )نعالم( !  جاالية وشرا 

قلالت : واالل بعالالد ذلالك الشالالر مالن  يالالر ؟ قالال : )نعالالم ! وفياله َدَ الالن( ، قلالت : ومالالا 
َدَ نُه ؟ قال : )قوم يمالدون بغيالر االديي، تعالرت مالنمم وتنكالر( ! قلالت : فمالل بعالد 

م من أجابمم ىليما قالذفوه ذلك ال ير من شرا ؟ قال : )نعم ! دعاة على أبوا  جمن
فيمالالا( ! قلالالت : يالالا رسالالول هللا ! صالالفمم لنالالا ؟ قالالال : )االالم مالالن جلالالدتنا ويتكلمالالون 

قال : تكون النبوة فيكم ما شالاء هللا  ، أن رسول هللا وعن حذيفة ( 89)ب لسنتنا( 

ة  أن تكون، ثم يرفعما هللا ىذا شاء أن يرفعما، ثالم تكالون  الفالةن علالى منمالاج النبالوا
اء هللا أن تكالالون، ثالالم يرفعمالالا ىذا شالالاء أن يرفعمالالا، ثالالم تكالالون ملكالالاً فتكالالون مالالا شالال

عاضاً، فيكون ما شاء هللا أن تكون، ثم يرفعما هللا ىذا شاء أن يرفعمالا، ثالم تكالون 
ملكاً جبريااً فتكون ما شاء هللا أن تكون، ثم يرفعما ىذا شاء أن يرفعمالا، ثالم تكالون 

ة  الفة على منماج النبوا
 (90 ). 

نساء و روجمن كاسيات عاريات، وتسلح أعوان الظلمالة : عالن تبرج ال -جـ 

: )صالنفان مالن أاالل النالار لالم أرامالا : قالوم  قال : قال رسالول هللا  أبي اريرة 

معمالالالم سالالالياح ك ذنالالالا  البقالالالر يضالالالربون بمالالالا النالالالاس، ونسالالالاء كاسالالاليات عاريالالالات، 
سمن ك سالنمة الب الت المائلالة، ال يالد لن الجناالة، وال يجالدن فومميالت مائالت، ر

 .( 91)يحما، وىن ريحما ليوجد من مسيرة كذا وكذا( ر

                                                
، 340/  4، التاريل الكبير 182/  1( ، الحلية  21891) 278/  5( ، مسند أحمد  4297سنن أبي داود ) -88

 ( . 1452) 103/  2( ، المعجم الكبير  5369، مشكاة المصابيا )370 / 6تمذي  تاريل دمشق 
( ،  4244( ، سنن أبي داود ) 1847( ، صحيا مسلم ) 3606) 35/  13صحيا الب اري بشر  الفتا  -89

 .113/  1، المستدرك 190و  156/  8( ، السنن الكبرى  3979سنن ابن ماجة )
، وقال : رجاله 188/  5، مجمع الزوائد 231/  2األستار ( ، كشت  17939) 273/  4مسند أحمد  -90

( ،  11138، )73/  11( ، وينظر المعجم الكبير  5378( ، مشكاة المصابيا ) 2593ثقات، منحة المعبود )
 ، وقال : رجاله ثقات.190/  7، مجمع الزوائد رضي هللا عنه عن ابن عباس 

( ،  9388و  8451) 440و  356/  2مسند أحمد  ،52، الجنة 125( اللباس  2128صحيا مسلم ) -91
( ،  9524، مشكاة المصابيا )271/  10( ، شر  السنة  1694، الموح  )247و  234/  2السنن الكبرى 

 .95/  3الترآلي  والتراي  
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أمالالا البشالالارات التالالي لالالم تتحقالالق بعالالد فكثيالالرة ذكراالالا المعتنالالون بشالالفون الفالالتن 
  : ، ومنما والمالحم

، قالال : بينمالا نحالن عنالالد فالتا رومالا : عالن عبالد هللا بالن عمالرو بالن العالاص  - 1

الً : قسالحنحي النبيا  نية أو رومياالة ؟ فقالال نكت ، ىذ سئل : أي المدينتين تفالتا أوا

الً(  : )ال ! بل مدينة ارقل أوا
(92 ). 

وقد فتا المساللمون القسالحنحينية بقيالادة الساللحان محمالد الفالاتا العثمالاني، وبقيالت 
 روما لم تفتا بعد.

قالال : سالمعت رسالول  ظمور اإلسالم على العالم : عن المقداد بن األسالود  - 2

مدر وال وبالر ىال أد لاله هللا كلمالة  يقول : )ال يبقى على ظمر األرض بيت هللا 

ام هللا  فاليجعلمم مالن أالمالا أو يالذلمم  اإلسالم بعالزا عزيالز أو ذلا ذليالل، ىمالا يعالزا

قالال : قالال  . وعالن ثوبالان  (94 ). ونحوه حديث تميم الالداري ( 93)فيدينون لما( 

تالي  رسول هللا  : )ىنا هللا زوى لي األرض، فرأيت مشارقما ومغاربما، وىنا أما

 .( 95)ُزوي لي منما، وأعحيت الكْنزين األحمر واألبيض(  لغ ملكما ماسيب
وانالالاك عالمالالات السالالاعة الكبالالرى لالالم تقالالع بعالالد، وواجالال  المسالاللم أن يصالالد  

َمالا َوَعالَدنَا بوقوعما، وىياه أن يقول كما يقول المنافقون عند اشالتداد ال حالو  : 

ُ َوَرسُولُهُ ىالا آلُُروًرا هللا ورسالوله كالاذ  أو باحالل فمالو ىذ من اعتقد أنا وعد  إن

 كافر، ألنه نس  الكذ  ىلى هللا ورسوله.
 وعد هللا ورسوله للمفمنين والكافرين على جمة اإل بار -المحل  الرابع 

لم يتعرض القرآن الكريم لذكر ما سيحدث على جمة الوعد واإل بالار، وىنمالا 
لالم مالا منمالا جاءت فياله ىشالارات ىلالى ذلالك منمالا مالا تحقالق فالي حيالاة األصالحا ، و

 يتحقق بعد.

وُم   :تغلالال  الالالروم علالى الفالالرس : قالالال هللا  -الفالرع األول  فاِلالي * آلُِلباَلْت الالالرر

ِ األْمالُر ِمالْن قَْبالُل * أَْدنَى األْرِض َواُْم ِمْن بَْعِد آَللَبِِمْم َسيَْغِلبُوَن  ن ِِ فاِلي بِْضالعِ ِسالنِيَن 
ِ يَنُصالالُر َمالالْن يََشالالاُء َوااُلالَو اْلعَِزيالالُز *  َوِمالالْن بَْعالالُد َويَْوَمئاِلالذد يَْفالالَرُ  اْلُمْفِمناُلالونَ  بِنَْصالالِر إن

ِحيُم  ُ َوْعَدهُ َولَِكنن أَْكثََر الننالاِس ال يَْعلَُمالونَ * الرن ِ ال يُْ ِلُت إن  2الالروم : ] َوْعَد إن

[ . يحكالي لنالا التالالاريل أن المعالارك بالالين الفالرس والالروم كانالالت قائمالة سالالجاالً، 6 -
                                                

(  918) 938/  2العقائد  -( ، األساس في السنة  486) 126/  1( ، سنن الدارمي  6607مسند أحمد ) -92
 حديث صحيا. وقال :

، 14/  6، مجمع الزوائد 181/  9، السنن الكبرى 430/  4( ، المستدرك  23302) 4/  6مسند أحمد  -93
 ( . 1631موارد الظمين )

، 151/  2، وينظر : التاريل الكبير 918/  2( ، األساس في السنة العقائد  16509) 103/  4مسند أحمد  -94
 ( . 42المشكاة )

و  278/  5، 124/  4( ، أحمد  2176( ، الترمذي ) 4252( الفتن، أبو داود ) 2889صحيا مسلم ) -95
 .215/  14، شر  السنة 458/  11، المصنت البن أبي شيبة 181/  9، السنن الكبرى 284
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انتصر الفرس على الروم، ففر  أال الكفر والشرك، واآلالتام   وفي زمن النبيا 

أاالالل اإليمالالان، و كالالان المشالالركون يحبالالون أن تظمالالر فالالارس علالالى الالالروم ألنمالالم 
أصالالحا  أوثالالان، وكالالان المسالاللمون يحبالالون أن تظمالالر الالالروم علالالى فالالارس ألنمالالم 
أصالالحا  كتالالا ، واالالم أقالالر  ىلالالى ديالالنمم، فنَزلالالت االالذه اقيالالات، وكانالالت فالالارس 

: ىن صاحبك يقالول : ىن الالروم  وم، فقال كفار قريش ألبي بكرظاارة على الر

، تظمر على الفرس فالي بضالع سالنين ؟ ! قالال : صالد ، فالذكره أبالو بكالر للنباليا 

: )أمالا ىنمالم ساليُغلبون( ! فقالامرام أبالو بكالر علالى سالبع سالنين،  فقال رسالول هللا 

ىلالالالى  أن يزيالالالدام سالالنتين تمالالالام البضالالع  ألن البضالالع مالالالن الثالثالالة فالال مره النبالاليا 

التسعة، فلم تمض تسع سنوات حتى جاءت الركبالان بظمالور الالروم علالى فالارس 
ففر  المفمنون بالذلك. وفالي اقيالة ىشالارة ىلالى نصالر المالفمنين فالي بالدر  ىذ فالر  

لمالالم علالالى كفالالار قالالريش، فكالالان يالالوم انتصالالار الالالروم يالالوم  المسالاللمون بنصالالر هللا 

وبنصالر الالروم انتصار المسلمين، ففر  المسلمون بنصالرام علالى كفالار قالريش، 
 .( 96) على فارس

 واناك أمور ذكرت في القرآن الكريم لم تتحقق بعد : 

ااُلَو النالِذي   :ظمالور اإلسالالم علالى جميالع األديالان : قالال هللا  -الفرع الثالاني 

يِن كُلاِهِ  ِ ِليُْظِمَرهُ َعلَى الداِ ، الفتا : 33التوبة : ] أَْرَسَل َرسُولَهُ بِاْلُمَدى َوِديِن اْلَحقا
[ . لقالالالد شالالالمد العالالالالم  الالالالل أربعالالالة عشالالالر قرنالالالاً نفالالالوذ سالالاللحان 9، الصالالالت : 28

المسلمين على بقع كثيرة من األرض من الصين شالرقاً ىلالى األنالدلس آلربالاً لكالن 
بقيت فالي العالالم أرض لالم ينفالذ فيمالا ساللحان المساللمين، وبقيالت ديانالات معتنقواالا 

اليالوم الالذي يكالون  أكثر عدداً من المسلمين، وىن وعد هللا حق  فسوت يال تي االذا
فيه السلحان في األرض ألال اإلسالم، ويكون آليرام تابعاً لمم، وما ذلك علالى 

 هللا بعزيز.

 َوىِننالهُ لَِعْلالمن ِللسنالاَعةِ   :: قالال هللا  نزول عيسى ابن مالريم  -الفرع الثالث 

الالا   ىذ جالالاء قبلمالالا : [ الضالالمير عائالالد ىلالالى سالاليدنا عيسالالى 61الز الالرت : ] َولَمن

[ . ذاالال  جممالالور المفسالالرين ىلالالى أن 57الز الالرت : ] َ  اْبالالُن َمالالْريََم َمالالثاَلً ُضالالرِ 

عالمة من عالمات قيالام السالاعة وآيالة مالن آياتمالا روي  نزول عيسى بن مريم 

ذلك عالن أبالي اريالرة، وابالن عبالاس وأبالي العاليالة وأبالي مالالك وعكرمالة والحسالن 
ذي رجحالاله وقتالالادة والضالالحاك ومجااالالد والسالالداي وابالالن زيالالد، وآليالالرام، واالالو الالال

، فمالو أمالارة الحافظ ابن كثيالر وصالححه ألن الساليا  القرآنالي فالي ذكالر عيسالى 

شالالرح مالالن أشالالراحما  ودليالالل علالالى وقالالوع السالالاعة، وآيالالة قبالالل وقوعمالالا، فمالالو 

                                                
، وفيه 412 - 407/  3، واناك عزو لكت  السنة، تفسير القرآن العظيم 483 - 479/  6الدر المنثور  -96

 .600 - 583/  5، نظم الدرر 98 - 96/  25ية، مفاتيا الغي  تفصيالت تاري 
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. وقالد تالواترت ( 97) الكبرى تعلم به  فسمى الشرح الدال علمالاً لحصالول العلالم باله

لالى األرض قبالل يالوم ساليْنزل ى أن عيسى بن مريم  األحاديث عن رسول هللا 

 ً َوىِْن ِمالْن   :. وفالي االذا المعنالى قالال هللا( 98) القيامة، ىماماً عدالً وحكمالاً مقسالحا

النسالاء : ] لَيُْفِمنَنن بِِه قَْبَل َمْوتِِه َويَْوَم اْلِقيَاَمِة يَكُوُن َعلاَلْيِمْم َشالِميًدا أَْاِل اْلِكتَاِ  ىالا 

اِلِحينَ َويَُكلاُِم النناَس   :[ ، وقال 159 آل عمالران ] فِي اْلَمْمِد َوَكْمالً َوِمْن الصن

 :46. ] 

َحتنالالالى ىِذَا فُتَِحالالالْت   :قالالالال هللا :   الالالروج يالالال جوج ومالالال جوج -الفالالالرع الرابالالالع 
َواْقتاَلالَرَ  اْلَوْعالالُد اْلَحالالقر فاَلالحِذَا ِاالالَي * ياَل ُْجوُج َوَمالال ُْجوُج َوااُلالْم ِمالالْن كاُلاللاِ َحالالَد د يَنِساللُوَن 

  ُر النِذيَن َكفَُروا يَاَوْيلَناَلا قاَلْد كُننالا فاِلي آَلْفلاَلةد ِمالْن َاالذَا باَلْل كُننالا َظالاِلِمينَ َشاِ َصةن أَْبَصا

فَحِذَا َجاَء َوْعُد َرباِي َجعَلَهُ َدكنالاَء َوَكالاَن َوْعالُد   :[ ، وقال 97 - 96]األنبياء :  
الوِر فََجَمْعناَلااُمْ َوتََرْكنَا بَْعَضُمْم يَْوَمئِذد يَُمالوُج فاِلي بَْعال* َرباِي َحقًّا   ضد َونُِفالَل فاِلي الصر

[ . و الالروج يالال جوج ومالال جوج مالالن أشالالراح السالالاعة 99 - 98الكمالالت : ] َجْمعاًلالا

 .( 99) الكبرى

فَاْرتَِقالالْ  ياَلالْوَم تاَلال ْتِي السنالالَماُء باِلالُدَ اند   :الالالد ان : قالالال هللا  -الفالالرع ال الالامس 

: فانتظر يا محمد بمالفالء يالوم  [ . أي11 - 10]الد ان :  يَْغَشى النناسَ * ُمبِيند 
ت تي السماء بد ان مبين، واحفظ قولمم لتشمد عليمم حينذاك، واو من عالمالات 
الساعة الكبرى، يجاليء قبالل يالوم القيامالة، وىلالى االذا ذاال  علالي بالن أبالي حالال ، 
، وابن عمر، وابن عباس، وأبو سعيد ال دري، والحسن البصري وزيد بن عليا
 

(100 ) . 

قالالالال : )بالالالادروا باألعمالالالال سالالالتاً : حلالالالوع  : أنا النبالالاليا  وعالالالن أبالالالي اريالالالرة 
، أو  ، أو  اصة أحالدكم ، أو الدابة ، أو الدجال ، أو الد ان الشمس من مغربما

 .( 101)أمر العامة( 

                                                
/  27، مفاتيا الغي  235/  5، النكت والعيون 211/  3، بحر العلوم 387 - 386/  7الدر المنثور  -97

 - 134/  4، تفسير القرآن العظيم 71 - 70/  16، الجامع ألحكام القرآن 62 - 61/  5، المحرر الوجيز 223
 .5162/  9، األساس في التفسير 43 - 42/  7درر ، نظم ال135

تحقيق الشيل عبد الفتا   -، وينظر التصريا بما تواتر في نزول المسيا 135/  4تفسير القرآن العظيم  -98
نعيم بن حماد المرزوي، النماية  -وما بعداا، الفتن والمالحم  3/1091العقائد  -أبو آلدة، األساس في السنة 

 البن كثير. -حم في الفتن والمال
/  3، تفسير القرآن العظيم 464 - 454/  5، الدر المنثور 1140 - 1122/  3العقائد  -األساس في السنة  -99

101 - 104. 
، مفاتيا 70 - 69/  5، المحرر الوجيز 409 - 407/  7، الدر المنثور 247 - 246/  5النكت والعيون  -100

، نظم 142 - 140/  4، تفسير القرآن العظيم 88 - 87/  16لقرآن ، الجامع ألحكام ا245 - 243/  27الغي  
 .68 - 67/  7الدرر 

( ،  4056( ، ابن ماجة ) 2947( ، منحة المعبود ) 2947، صحيا مسلم )372و  337/  2مسند أحمد  -101
 ( . 6790صحيا ابن حيان )
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 للمفمنين والكافرين وعد هللا  -المحل  ال امس 

مالر ألوليائاله فالي اق الرة أ وعد هللا للمالفمنين : ومالا أعالد هللا  -الفرع األول 
أكبالالر مالالن أن تحالاليح بالاله األفمالالام أو أن ت حالاله األقالالالم، ففالالي الحالالديث القدسالالي : 
)أعالالددت لعبالالادي الصالالالحين مالالاال عالالين رأت، وال أذن سالالمعت، وال  حالالر علالالى 

فاَلال تَْعلاَلُم نَْفالسن َمالا أُْ ِفالَي لَُمالْم وا ىن شالئتم : ء: اقالر قل  بشر( قال أبالو اريالرة 

ةِ أَْعيُند َجالَزاًء بَِمالا َكال  . ومالا أعالد هللا ( 102)[ 17السالجدة : ] انُوا يَْعَملاُلونَ ِمْن قُرن
للمالالفمنين فالالي اق الالرة مالالن الكرامالالات مالالن البعالالث ىلالالى د الالول الجنالالة تكتالال  فيالاله 

َوَعالَد   :لمالم : قالال هللا  رسائل، ولكن نكتفي باإلشارة ىلى بعض ما أعالد هللا 

الالاِلَحاِت لَُمالالْم َمغْ  ُ النالالِذيَن آَمناُلالوا َوَعِملاُلالوا الصن [ ، 9المائالالدة : ] ِفالالَرةن َوأَْجالالرن َعِظالاليمن إن

اِلَحاِت ِمالْنُمْم َمْغِفالَرةً َوأَْجالًرا َعِظيًمالا  :وقال  ُ النِذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصن  َوَعَد إن

ُ اْلُمالالْفِمنِيَن َواْلُمْفِمناَلالاِت َجننالالاتد تَْجالالِري ِمالالْن   :[ . وقالالال 29الفالالتا : ] َوَعالالَد إن
ِ أَْكباَلُر تَْحتَِما ا ألْنَماُر َ اِلِديَن فِيَما َوَمَساِكَن َحياِبَةً فِي َجنناِت َعْدند َوِرْضَوانن ِمْن إن

 [ .72التوبة : ] ذَِلَك اَُو اْلفَْوُز اْلعَِظيمُ 

وعالالد هللا للكفالالار : واالالو أمالالر ال يمكالالن الوقالالوت عليالاله فالالي االالذا  -الفالالرع الثالالاني 
ار والمشالالالركين والعصالالالاة والمجالالالرمين البحالالث ألنالالاله يتنالالالاول عواقالالال  أفعالالال الكفالالال

والظالمين والفاسقين، واذا يعني استيعا  الحديث عن النار وأالما وما أعالد هللا 

  ر أولالي : قالال هللا :  لمم فيما  ونكتفي بذكر بعض اقيات القرآنية لبناء تصوا

اْلُمناَلالافِِقيَن َواْلُمنَافِقاَلالاِت َواْلكُفنالالاَر ناَلالاَر َجَمالال ُ ننَم َ اِلالالِديَن فِيَمالالا ِاالالَي َحْسالالبُُمْم َوَعالالَد إن

ُ َولَُمالالْم َعالالذَا ن ُمِقالاليمن  ُ   :[ ، وقالالال 68التوبالالة : ] َولَعاَلالنَُمْم إن الننالالاُر َوَعالالَدَاا إن

 [ .72الحك : ] النِذيَن َكفَُروا َوبِئَْس اْلَمِصيرُ 

 وال الصة : 
هللا ورسالالوله حقيقالالة  أنالاله يجالال  علالالى المسالاللم أن يعتقالالد اعتقالالاداً جازمالالاً أن وعالالد

 واقعة ال محالة . 

 ووعالالد رسالالوله  ويزيالالد األمالالر يقينالالاً مالالايراه المسالاللم مالالن تحقالالق وعالالد هللا 

للمالالالفمنين مالالالن النصالالالر والتمكالالالين ، واالسالالالت الت فالالالي األرض ، وتيسالالالير فعالالالل 
 ال يرات ، وتفريك الكرو  .

وتحقالالق مالالا حالالذرام منالاله : جالالراء معصالاليته و م الفالالة أمالالره ، وتالالرك بعالالض 
شرائعه ، من الذل والموان ، والالوان ، وكراايالة المالوت والجمالاد فالي أحكامه و

 ،واال تالت ، و ظمور الفتن .سبيل هللا 

للكالافرين والمشالركين والمنالافقين  ورسالوله  وما يراه من تحقق وعيد هللا 
                                                

، المصنت البن 466و  438/  2( مسند أحمد  4780و  4779) 515/  8صحيا الب اري بشر  الفتا  -102
 .557/  4، الترآلي  والتراي  26/  9، 262/  2( ، الحلية  1133، مسند الحميدي )109/  13أبي شيبة 
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. 
هللا ورسالالوله يالالد ل فالالي دائالالرة اإل بالالار عالالن المغيبالالات فالالي  دمالالا وعالالوىن كالالل 

بنالالاء االالذا العصالالر يمكالالن النظالالر ىليالاله مالالن  الالالل أنالالواع المسالالتقبل فحنالاله بالنسالالبة أل
 الغيو  : 

هللا ورسوله من األمالور التالي قالد تحققالت ىلالى  دما وعالغي  الماضي : واو  .1
 يومنا اذا ، واي أمور معلومة مشمورة . 

الغي  المكاني : واو آليال  الحاضالر : واالي األمالور التالي يرااالا المساللمون  .2
مالالور معالالالم النبالالوة لكالالل ذي عينالالين اليالالوم مالالن تحقالالق وعالالد هللا ورسالالوله وظ

 بصيرتين .
آلي  المستقبل : واي الوعود التي لم تتحقق بعد ، واي أمالور كثيالرة ، مالن  .3

 أامما عالمات الساعة الصغرى والكبرى .
فالواج  على المسلم أن يعتقالد بمالذه الوعالود بدرجالة واحالدة مالن اليقالين ، فالال 

 وما سيقع عاجالً أو آجالً .  عما وقيفر  بين 
وعالالالد هللا ورسالالالوله وىن اإليمالالالان بالالاله ، والرضالالالا بالالاله واجبالالالاً ، ىال أن الرضالالالا و

بالمقضيا شيء آ ر   ألن اإليمان بالقضاء آلير اإليمان بالمقضيا   ىذا اإليمالان 
بالمقضالي تنحبالق علياله األحكالام الشالرعية ال مسالة ، فالرضالا بالواجال  واجالال  و 

والحالرام حالرام . ومالن بالمندو  مندو  ، وبالمبا  مبا  ، وبالمكروه مكالروه ، 
ثالالم فالالالواقع علالالى المسالاللمين ىمالالا  يالالر فيستبشالالر بالاله ، ويشالالكر هللا عالالز وجالالل علالالى 
حصوله . وىما شر فيسالتقبل بالصالبر والرضالا ، ويالدافع أمالواج الالبالء بالالدعاء ، 

 وتوضع ال حح المدروسة للت لص من آثار البالء . 
 ..  وآ ر دعوانا أن الحمد هلل ر  العالمين
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 راجعالمصادر والم
 القرآن الكريم

ترتيالال  األميالالر عالالالء الالالدين بالالن بلبالالان  -صالالحيا ابالالن حيالالان  ترتيالال  اإلحسالان .1
 -قالدم لالـه وضالالبح نصاله : كمالال يوسالت الحالالوت  -( االـ 739الفارسالي )ت : 

م . وتحقيالالالق : 1987 -االالالـ  1407/ دار الكتالالال  العليالالالة ، ودار الفكالالالر /  1ح
 .م 1988اـ = 1408مفسسة الرسالة/ /1ح -شعي  األرنافوح 

وبذيلاله المغنالي عالن حمالل األسالفار فالي  -لإلمام الغزالالي  - الدينعلوم  ىحياء .2
للعالمالالة أبالالي الفضالالل عبالالد الالالرحيم بالالن  - اقثالالارت الالريك مالالا فالالي اإلحيالالاء مالالن 

 -عالن حبعالة البالابي الحلبالالي  المعرفالةدار  -( االـ 806الحسالن العراقالي )ت : 
 م .  1939اـ = 1358القاارة 

( 538محمالود بالن عمالر الزم شالري )ت :  اإلمالام جالار هللا - البالآلالة أساس .3
 دار المعرفة بيروت. - محمودتحقيق عبد الرحيم  -اـ 

ى  - التفسالالاليرفالالالي  األسالالالاس .4 / دار السالالالالم للحباعالالالة  2ح -الشالالاليل سالالالعيد حالالالوا
 م .1989اـ = 1409والنشر والتوزيع / 

ى  -العقائالد اإلسالالمية  -وفقممالا  السالنةفالي  األسالاس .5  /1ح -الشاليل سالعيد حالوا
 م.1989=  اـ/  1409/  دار السالم

ألبالي عبالد هللا محمالد بالن علالي  -والنظائر في القالرآن الكالريم  الوجوه ىصال  .6
 -تحقيالالالق وترتيالالال  عبالالالد العزيالالالز سالالاليد األاالالالل  - االالالـ( 478الالالالدامغاني )ت : 

 حالال  ىلالالى الحسالالين بالالن محمالالد  المنسالالو م ، 1980دار العلالالم للماليالالين/ /3ح
 الدامغاني .

للشالالاليل عبالالالد الكالالالريم بالالالن  -واألوائالالل فالالالي معرفالالالة األوا الالالر  الكامالالالل اإلنسالالان .7
االالالالـ = 1375البالالالالابي الحلبالالالالي //2ح -( االالالالـ 805 - 767ىبالالالالراايم الجيلالالالالي )

 م .1956

للقاضالي ناصالر الالالدين  -وأسالالرار الت ويالل )تفسالير البيضالالاوي(  التْنزيالل أنالوار .8
( االـ 791عمر بالن محمالد الشاليرازي البيضالاوي )ت :  بنأبي سعيد عبد هللا 

 م .1988اـ = 1408دار الكت  العلمية//1ح -

( 356ألبي علي ىسماعيل بن قاسم القالي البغالدادي )ت :  - اللغةفي  البارع .9
ودار الحضالالارة  -مكتبالالة النمضالالة بغالالداد /1ح - الحعالالانتحقيالالق ااشالالم  -االالـ 

 م .1975العربية بيروت/
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ألبالالي نصالالر بالالن محمالالد بالالن أحمالالد بالالن  -العلالالوم )تفسالالير السالالمرقندي(  بحالالر .10
دراسالة وتحقيالق د. عبالد الالرحيم أحمالد  - اـ( 375ىبراايم السمرقندي )ت : 

م . وتحقيالالق 1985=  االالـ 1405بغالالداد /  -/ محبعالالة اإلرشالالاد  1ح -الزقالالة 
االـ = 1413/ دار الكت  العلميالة /  1ح -الشيل علي محمد عوض وآ رين 

 م . 1993

مجالالد الالالدين محمالالد بالالن  -فالالي لحالالائت الكتالالا  العزيالالز  التمييالالزذوي  بصالالائر .11
نشالر  -تحقيق محمد علي النجار  -( اـ 817 - 729بادي )أيعقو  الفيروز 

اـ محابع شالركة اإلعالنالات 1383/  القاارة -لجنة ىحياء التراث اإلسالمي 
 وعنما المكتبة العلمية.  - الشرقية

 م .1950بكر محمد بن الحي  الباقالني /حبعة بيروت/ ألبي - البيان .12

لزبيالدي للسيد محمد مرتضى الحسيني ا -جواار القاموس  منالعروس  تاج .13
حبالالع  -تالاريل األجالالزاء م تلالالت  - المحققالالينجماعالالة  -( االـ 1205 - 1145)

 . بنغاري -الكويت . ودار ليبيا للنشر والتوزيع 

 -( االالالـ 256اإلمالالالام محمالالالد بالالالن ىسالالالماعيل الب الالالاري )ت :  - الكبيالالالر التالالالاريل .14
اليمالالاني / دار الكتالال  العلميالالة / عالالن الحبعالالة  المعلمالاليتحقيالالق عبالالد الالالرحمن 

 المندية .

 -( االـ 597 - 510أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي ) للحافظ - بصرةالت .15
 م. 1986اـ =  1406/ دار الكت  العلمية /  1ح

 دار الكت  العلمية .  -الممايمي  -تبصير الرحمن وفتا المنان  .16
للعالمالالة محمالالد الحالالاار بالالن عاشالالور / الالالدار التونسالالية  - والتنالالوير التحريالالر .17

 م .1984تونس /  -للنشر 

الحالالافظ عبالالد العظالاليم بالالن عبالالد القالالوي المنالالذري )ت :  - والترايالال  آليالال التر .18
/  التالالالراث/ دار ىحيالالالاء  2ح -عمالالالارة  محمالالالدتحقيالالالق مصالالالحفى  -( االالالـ 656

 م .1988اـ = 1408اـ ودار الفكر /  1388

 3ح -( االـ 816السيد الشريت علي بن محمد الجرجالاني )ت :  - التعريفات .19
 .  م1988اـ = 1408دار الكت  العلمية /  /

 دار الكت  العلمية . عن الحبعة األولى . -د . الجمال  -التفسير الفريد  .20
العظالالاليم / للحالالالافظ أبالالالي الفالالالداء ىسالالالماعيل بالالالن كثيالالالر القرشالالالي  القالالالرآن تفسالالالير .21

الان  -مكتبة المنار /1ح -( اـ 774الدمشقي )ت :  دار الجيالل بيالروت /  -عما
 م .1988اـ = 1408

 - 213 بالالن مسالاللم بالالن قتيبالالة )ألبالالي محمالالد عبالالد هللا - القالالرآنآلريالال   تفسالالير .22
االـ = 1398بيالروت /  -العلميالة  الكت تحقيق أحمد صقر / دار  -( اـ 276

 م .1978
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اذباله ورتبالاله  -( االـ 571البالالن عسالاكر )ت :  -دمشالق الكبيالر  تالاريل تمالذي  .23

بيالالالالروت /  -/ دار المسالالالاليرة  2ح -( االالالالـ 1346عبالالالالد القالالالالادر بالالالالدران )ت : 
 م . 1979اـ = 1399

اإلمام أبي عبد الالرحمن أحمالد األنصالاري القرحبالي  -قرآن ال ألحكام الجامع .24
 م.1988اـ = 1408/  العلمية/ دار الكت   1ح -

/ حبع مكتبالة منيالر  2ح -اإلمام جالل الدين السيوحي  - الكبرى ال صائص .25
 -تحقيالق د. جالونس /دار المعالارت  - للواقدي - المغازيم .1984بغداد /  -

 م .1966القاارة/ 

دار  /1ح -لإلمالالالالالام السالالالالاليوحي  -ي التفسالالالالالير بالمالالالالال ثور فالالالالال المنثالالالالالور الالالالالالدر .26
 م .1983اـ = 1403الفكر/

( االـ 430للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد هللا األصبماني )ت :  - النبوة دالئل .27
االالـ = 1397القالالاارة /  -م ، عالالن حبعالالة 1983بغالالداد /  -مكتبالالة النمضالالة  /

 م . 1977

لإلمالام أبالي الفضالل  -ثالاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الم المعاني رو  .28
( االالالالـ / ىدارة الحباعالالالالة 1270البغالالالالدادي )ت :  اقلوسالالالاليمحمالالالالود شالالالالكري 

 بيروت . - العربيوعنما دار ىحياء التراث  -المنيرية 

اإلمالالام الغزالالالي / دار الكتالال  العلميالالة /  -وعمالالدة السالالالكين  الحالالالبين روضالالة .29
 م .1986اـ = 1406

محمد بن القاسم األنبالاري )ت :  ألبي بكر -كلمات الناس  معانيفي  الزاار .30
 -محالالالابع دار الشالالالفون /2ح -الضالالالامن  صالالالالاتحقيالالالق د.حالالالاتم  -( االالالـ 328

 م .1987الثقافية بغداد / 

األزدي  السجسالالالتانيسالالالليمان األشالالالعث  داودلإلمالالالام أبالالالي  - داودأبالالالي  سالالالنن .31
مراجعالالالة وضالالالبح و تعليالالالق محمالالالد محيالالالي الالالالدين عبالالالد  -( االالالـ 275 - 202)

 دار الفكر .  -الحميد 

 - 207الحالالافظ أبالالي عبالالد هللا محمالالد بالالن يزيالالد القزوينالالي ) - ماجالالةابالالن  ننسالال .32
ففاد عبد الباقي / دار ىحياء الكت  العربيالة  محمدتحقيق وترقيم  -( اـ 275
 دار الفكر . وعنمام ، 1952اـ = 1372القاارة /  -

 181الحافظ عبد هللا بن عبد الرحمن الدرامي السالمرقندي ) -الدارمي  سنن .33
: فالواز أحمالالد زمرلالي و الالالد السالالبع  وفمرسالالةتحقيالالق وت الريك  - ( االـ255 -

بيالالالروت /  -الكتالالالا  العربالالالي  ودارالقالالالاارة ،  -/ دار الريالالالان  1ح -العلمالالالي 

 م . وحبعة دار الفكر . 1987اـ = 1407
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لإلمام الحافظ أبي بكالر أحمالد بالن الحسالين بالن علالي البيمقالي  - الكبرى السنن .34
دائالالالالالالالالرة المعالالالالالالالالارت  -د المنالالالالالالالال -حيالالالالالالالالدر آبالالالالالالالالاد /1ح -( االالالالالالالالـ 458)ت : 

 اـ وعنما دار الفكر .1344العثمانية/

وحاشالية اإلمالام السالندي  -بشر  الحافظ جالل الدين السيوحي  النسائي سنن .35
وعنمالالا دار  -م 1930االـ =1348مصالر/ -العربالالي  التالراثدار ىحيالاء /1ح -

 الشيل عبد الفتا  أبو آلدة .  ترقيم -الفكر بيروت . وحبعة دار الجيل 

تحقيالق مصالحفى  -( االـ 218البالن اشالام األنصالاري )ت :  - بويالةالن السيرة .36
 -التالالراث العربالالي ومحبعالالة دار الفكالالر بيالالروت  ىحيالالاءالسالالقا وزمالئالاله / دار 

 م . 1986بغداد ، محبعة وأوفست منير / 

 - 436لإلمالالام المحالالدث الفقيالاله الحسالالين بالالن مسالالعود البغالالوي ) -السالالنة  شالالر  .37
االالـ = 1403تالال  اإلسالالالمي/المك/2ح األرنالالافوحتحقيالالق شالالعي   -( االالـ 516

 م .1998

لإلمالام ىسالماعيل بالن حمالاد الجالواري  -وصحا  العربية  اللغةتاج  الصحا  .38
 -عبالالالد الغفالالالور عحاالالالار  أحمالالالدتحقيالالالق  -علالالالى  الالالالت  -( االالالـ 393 - 332)
 م.1987اـ = 1407دار العلم للماليين//4ح

للجالالواري ىعالالداد وتصالالنيت : نالالديم مرعشالاللي  - والعلالالومفالالي اللغالالة  الصالالحا  .39
 م .1974بيروت/ العربيةدار الحضارة /1مرعشلي ح وأسامة

للحالافظ محمالد بالن ىسالماعيل الب الاري  -بشر  فتا البالاري  الب اري صحيا .40
القالاارة  -عبالد البالاقي / المحبعالة الساللفية  ففادترقيم محمد  -( اـ 265)ت : 

 اـ .1380 /

لإلمام أبي الحسين مسلم بالن الحجالاج القشاليري النيسالاببوري  -مسلم  صحيا .41
دار ىحياء التالراث العربالي  -عبد الباقي  ففادتحقيق محمد  -( اـ 261: )ت 
 م.1955اـ = 1/1374. عن ح بيروت -

ألبي العباس شما  الدين أحمد بن  -تفسير أشرت األلفاظ  فيالحفاظ  عمدة .42
ىبراايم الحلبي الشالافعي المعالروت بالسالمين  بنيوست بن محمد بن مسعود 

دار /1ح -السالاليد الالالدآليم  محمالالد: محمالالود تحقيالالق  -( االالـ 756الحلبالالي )ت : 
اسالتانبول  - للنشالرم دار الساليد 1987االـ = 1407اسالتانبول /  -السيد للنشر 

االـ 1417/ دار الكت  العلميالة /  1ح -. وتحقيق : محمد باسل عيون السود 
 م . 1996= 

 ألبي بكر بن السني / دار ابن زيدون . - والليلةاليوم  عمل .43

 ملحق اإلحياء . -م عمر السمروردي لإلما - المعارت عوارت .44
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( 330ألبالي بكالالر محمالالد السجسالالتاني )ت :  -)نزاالالة القلالالو (  القالالرآن آلريال  .45

محمالالد الصالالاد  قمحالالاوي / شالالركة الحباعالالة  وترتيالال تحقيالالق وتمالالذي   -االالـ 
 م .1971بمصر مكتبة الجندي /  -الفنية المتحدة 

الب الاري صحيا اإلمام أبالي عبالد هللا محمالد بالن ىسالماعيل  بشر الباري  فتا .46
 - 773بالالن علالالي بالالن حجالالر العسالالقالني ) أحمالالدلإلمالالام الحالالافظ  -( 256)ت : 

تالرقيم محمالد فالفاد عبالد  - بالازتحقيق عبد العزيز بن عبد هللا بالن  -( اـ 852
 دار الفكر . وعنمااـ ، 1380الباقي / دار المحبعة السلفية القاارة / 

من الصالنماجي أبي العباس أحمد بالن ىدريالس بالن عبالد الالرح لإلمام - الفرو  .47
تمذي  الفالرو  والقواعالد السالنية فالي األسالرار  وبمامشه -المشمور بالقرافي 

وعنمالالالالا  -االالالالـ 1347مصالالالالر /  - العربيالالالالةالفقميالالالالة / محبعالالالالة ىحيالالالالاء الكتالالالال  
 بيروت . -باألوفسيت عالم الكت  

االـ = 1402/ دار الشالرو  /  10ح -الشميد سيد القح   - القرآنظالل  في .48
 م .1982

( 817بالادي )ت : أمجد الدين محمد بن يعقالو  الفيالروز  - المحيح القاموس .49
 البابي الحلبي .  حبعةعن  -دار الجيل  -اـ 

/ دار العلالم للماليالين /  1ح -د. سعيد الصالايغ  -والمرض  الصحةفي  القل  .50
 م .1983

الشيل محمد علي بن علي بالن محمالد التمالانوي  -الفنون  اصحالحات كشات .51
دار الكتالالال  /1ح -أحمالالالد حسالالالن بسالالالك  حواشالالاليهوضالالالع  -( االالالـ 1158)ت : 
 م . 1862م . و حبعة كلكته 1998اـ = 1418العلمية/

 -آلالوامض التْنزيالل وعيالون األقاويالل فالي وجالوه ت ويالل  حقالائقعالن  الكشالات .52
رتبالاله وضالالبحه  -و بذيلالاله أربعالة كتالال   - الزم شالالريلإلمالام محمالالد بالالن عمالر 

االـ = 1407العربالي /  التالراث/ دار  3ح -وصححه مصحفى حسالين أحمالد 
 م .1987

الحالافظ علالي بالن أبالي  -عن زوائالد البالزار علالى الكتال  السالتة  األستار كشت .53
 -تحقيق الشاليل حبيال  الالرحمن األعظمالي  -( اـ 807 - 735بكر الميثمي )

 م .1979اـ = 1399/ مفسسة الرسالة /  1ح

 -اإللباس عمالا اشالتمر مالن األحاديالث علالى ألسالنة النالاس  ومزيلال فا  كشت .54
احالالي )ت :  العجلالالونيمالالد الشاليل ىسالالماعيل بالالن مح اشالالرت  -( االالـ 1162الجرا

/ مفسسالالة  5ح - قالالالشعلالى حبعالاله وتصالالحيحه والتعليالالق علياله الشالاليل أحمالالد 

 م .1988اـ = 1408الرسالة / 
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عالالالء الالالدين علالالي بالالن  -فالالي معالالاني التْنزيالالل )تفسالالير ال الالازن(  الت ويالالل لبالالا  .55
ضالالالبحه  -( االالالـ 725الشالالالمير بال الالالازن )ت :  البغالالالداديمحمالالالد بالالالن ىبالالالراايم 

دار الكتالالال  العلميالالالة /  /1ح -صالالالححه عبالالالد السالالالالم محمالالالد علالالالي شالالالااين و
 م . 1995اـ = 1415

العالمالة أبالالي الفضالالل محمالد بالالن مكالالرم بالن منظالالور األفريقالالي  -العالالر   لسالان .56

 م .1990اـ = 1410/ دار صادر /  1ح -المصري 

للعالمة جمال الدين أبي الفضل محمالد بالن مكالرم بالن  - المحيحالعر   لسان .57
( 711 - 630المشالمور بالابن منظالالور ) األفريقالياألنصالاري علالي بالن أحمالد 

 بيروت .  -العر   لسانىعداد وتصنيت يوست  ياح / دار  -اـ 
الاليد البَحليَْوسالالي ) البالالن - المثلالالث .58 تحقيالالق ودراسالالة د.  -( االالـ 521 - 444الساِ

 م.1982للنشر /  الرشيدصال  الفرحوسي / دار 

لدين علالي بالن أبالي بكالر الميتمالي الحافظ نور ا -ومنبع الفوائد  الزوائد مجمع .59
نشالالالر مكتبالالالة  -العراقالالالي وابالالالن حجالالالر  الحالالالافظينبتحريالالالر  -( االالالـ 807)ت : 
 م . 1986اـ = 1406اـ ، وعنما دار الفكر 1352 -القدس 

( 395ألبي الحسين أحمد بن فارس بالن زكريالا اللغالوي )ت :  -اللغة  مجمل .60
الرسالالة / / مفسسالة  2ح -ساللحان  المحسالندراسة وتحقيق زاير عبد  -اـ 

 م .1986اـ = 1406

للقاضالي أبالي محمالد عبالد الحالق  -في تفسالير الكتالا  العزيالز  الوجيز المحرر .61
تحقيالق : عبالد السالالم عبالالد  -( االـ 546)ت :  األندلسالاليبالن آلالال  بالن عحيالة 

 م .1993اـ = 1413/العلميةدار الكت  /1ح -الشافعي محمد 

( 458ل بالن ساليدة )ت ليت علالي ىسالماعي -األعظم في اللغة  والمحيح المحكم .62
م شالالركة 1985االالـ = 1/1377نصالالار ح حسالالينتحقيالالق مصالالحفى السالالقا د. 

 مكتبة مصحفى البابي الحلبي وأوالده بمصر .

لإلمالام عبالد هللا بالن أحمالد  -وحقائق الت ويالل )تفسالير النسالفي(  التْنزيل مدارك .63
راجعالالاله  -قالالالدم لالالـه الشالاليل قاسالالالم الشالالماعي الرفالالاعي  - النسالالفيبالالن محمالالود 

 -/ دار القلالالم  1ح -محمالالد رمضالالان  ىبالالراايمليالاله الشالاليل وضالالبحه وأشالالرت ع

 م.1989اـ = 1408بيروت / 

الحالالافظ أبالالي عبالالد هللا بالالن محمالالد بالالن محمالالد  -الصالالحيحين  علالالى المسالالتدرك .64
 -وبمامشالالاله : تل الالاليص المسالالالتدرك  -( االالالـ 405الحالالالاكم النيسالالالابوري )ت : 

وعنمالالا دار  ،االالـ 1334دائالالرة المعالالارت حيالالدر آبالالاد//1ح -للحالالافظ الالالذابي 

 م .1986اـ = 1/1406معرفة حال

لمكتالال   -وبمامشالاله م تصالالر كنالالز العمالالال  -أحمالالد بالالن حنبالالل  اإلمالالام مسالالند .65
 . األولىعن الحبعة  -اإلسالمي 
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( 219الحافظ أبي بكالر عبالد هللا بالن الزبيالر الحميالدي )ت :  - الحميدي مسند .66

 عالم الكت  ومكتبة الثنى . -األعظمي  الرحمنتحقيق الحبي   -اـ 
تحقيالالق محمالالد  -محمالالد بالالن عبالالد هللا ال حيالال  التبريالالزي  - ياالمصالالاب مشالالكاة .67

 م .1979اـ = 1399المكت  اإلسالمي /  /2ح -ناصر الدين األلباني 

 - 355ألبالالي محمالالد مكالالي بالالن أبالالي حالالال  القيسالالي ) - القالالرآنىعالالرا   مشالالكل .68

/ مفسسالة الرسالالة /  4ح -الضالامن  صالالاتحقيق الدكتور حاتم  -( اـ 437
 م .1988اـ =  1408

الحالالافظ أبالالي بكالالر عبالالد هللا بالالن أبالالي شالاليبة  -واقثالالار  األحاديالالثفالالي  مصالالنتال .69
االالالـ = 1401المنالالالد /  -بومبالالالاي  -السالالاللفية  الالالالدار /1ح -( االالالـ 235 - 195)

 بيروت . -م ، وعنما دار الفكر 1981

 -الالالدكتور عبالالد هللا مصالالحفى  -فالالي عمالالل الالالرو  اإلسالالالمي  الحريالالق معالالالم .70
 م .1993اـ = 1414األردن //1ح

سالالعيد بالالن مسالالعدة المجاشالالعي البل الالي البصالالريا )األ فالالش  - القالالرآن معالالاني .71
االالـ = 1401الكويالالت//2ح -: د. فالالائز فالالارس  تحقيالالق -( االالـ 215األوسالالح( )

 م .1981

تحقيالق عبالد  -( االـ 207ألبالي زكريالا بالن زيالاد الفالراء )ت :  - القرآن معاني .72
 /2. وعنمالالالا ح 1972الميئالالة المصالالالرية العامالالة للكتالالا //1ح -الفتالالا  شالاللبي 

 م .1980بيروت/ -م الكت  عال

تحقيالق الشاليل  -( االـ 328ألبي جعفر النحالاس )ت :  -الكريم  القرآن معاني .73
االـ = 1408مكالة المكرمالة /  -/ جامعة أم القرى  1محمد علي الصابوني ح

 م .1988

تحقيالق علالي محمالد  -للحالافظ الساليوحي  -في ىعجاز القرآن  األقران معترك .74
 م .1969/  العربيالبجاوي / دار الفكر 

( 360 - 260الحافظ أبالي القاسالم سالليمان أحمالد الحبرانالي ) - الكبير المعجم .75
/ محبعالالالة  2ح -حمالالالدي عبالالالد المجيالالالد السالالاللفي  أحاديثالالالهحققالالاله و الالالرج  -االالالـ 

 األجزاء م تلت .  حبعالموصل/ تاريل  -الزاراء الحديثة 

د. أحمد محلو  / محبعالة المجمالع  -البالآلية وتحوراا  المصحلحات معجم .76
 م .1987اـ = 1407لعراقي / العلمي ا

دار الحالديث  /2ح -محمد ففاد عبد الباقي  -أللفاظ القرآن  المفمرس المعجم .77
 م .1988اـ = 1408القاارة / 

لإلمام محمد الالرازي ف الر الالدين بالن  -)تفسير الف ر الرازي(  الغي  مفاتيا .78
( االـ / دار 604 - 544المشالتمر ب حيال  الالري ) عمالرالعالمة ضياء الدين 

 م .1990 -اـ  1410كر بيروت / الف
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ألبالالي القاسالالم الحسالالين بالالن محمالالد المعالالروت  -آلريالال  القالالرآن  فالالي المفالالردات .79
دار  -تحقيالالق محمالالد سالاليد الكيالنالالي  - االالـ( 502بالراآلالال  األصالالفماني )ت : 

 بيروت . -المعرفة 

تحقيالالالق عبالالالد السالالالالم  -( االالالـ 395أحمالالالد ابالالالن فالالالارس )ت :  - اللغالالالة مقالالالاييس .80
 -االالـ 1399 -م ، وعنمالالا دار الفكالالر 1972/  بالاليالحل/ البالالابي  2ح -االالارون 

 م .1979

لإلمالام مجالدد األلالت الثالاني أحمالد بالن عبالد األحالالد  -الربالاني  اإلمالام مكتوبالات .81
دار الكتال  العلميالة / عالن  - 2ح -( االـ 1034 - 971الفالاروقي السالراندي )

 الحبعة المندية .

بالالد الشالاليل أحمالالد ع -فالالي ترتيالال  مسالالند أبالالي داود الحيالسالالي  المعبالالود منحالالة .82
 اـ .1400بيروت /  -المكتبة اإلسالمية  /2ح -الرحمن البنا الساعاتي 

رسالالة ماجسالتير مقدمالة  -للباحث  -الكريم في ىصال  النفوس  القرآن منمك .83
 م .1992اـ = 1413 - اإلسالميةىلى كلية العلوم 

العالمالالة الشالاليل عبالالد الكالالريم محمالالد  -فالالي تفسالالير القالالرآن  الالالرحمن موااالال  .84
بغالداد  -/ دار الحريالة  2ح -القالره داآلالي  عليره محمد عني بنش -المدرس 

 م .1990اـ = 1410 /

تحقيالق وتالرقيم : محمالد فالفاد  -( االـ 179مالك بن أنالس )ت :  لإلمام الموح  .85
 القاارة عن حبعة البابي الحلبي .  - الحديثعبد الباقي دار 

لإلمالالام براالالان الالالدين أبالالي الحسالالن  -تناسالال  اقيالالات والسالالور  فالاليالالالدرر  نظالالم .86
تحقيالالق : عبالالد الالالرزا  آلالالال   -( االالـ 885بالالراايم بالالن عمالالر البقالالاعي )ت : ى

دائالالالالالرة /1م . وح1995االالالالالـ = 1415دار الكتالالالالال  العلميالالالالالة//1ح -الممالالالالالدي 
 م .1974اـ = 1394المند  -حيدر آباد الدكن  -المعارت العثمانية 

لإلمالالام أبالالي الحسالالن علالالي بالالن محمالالد  -)تفسالالير المالالاوردي(  والعيالالون النكالالت .87
راجعاله وعلالق علياله : السالياد  -( االـ 450 - 364لبصري )حبي  الماوردي ا

العلميالة ومفسسالة الكتال   الكتال دار /1ح -بن عبد المقصود بن عبد الالرحيم 
 . م1992اـ = 1412الثقافية / 

لإلمالالام مجالالد الالالدين البالالارك بالالن محمالالد  -آلريالال  الحالالديث واألثالالر  فالالي النمايالالة .88
الالالالزاوي ، تحقيالالالق حالالاار أحمالالالد  -( االالالـ 606 - 544الجالالزري ابالالالن األثيالالر )

 .  بيروت -ومحمود الحناحي / المكتبة العلمية 
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