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 الحصوؿ عمى درجة الماجستير في التفسير وعمـو القرآف لمتطمبات استكمالً ىذا البحث  قدـ
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 بسؿ اهلل افرمحـ افرحٔؿ 

 

]... َُِْْٚٔ َْٖظ ََّٕؽ بِ ِؿ َربَِّؽ َؾِ٘ ُْ  ]َواْصِزْ ِِلُ

 {>8}افىُّقر: 

 

ُتق  ُْ ُف َم َٕ لَّ افَِّذي ََيُِدو ُشقَل افَّْبِلَّ إُمِّ قَن افرَّ ًُ ـَ َيتَّبِ ًبٚ ]افَِّذي

ِر  َُ ـِ اُدْْ ُٚهْؿ َظ َٓ ُروِف َوَيْْ ًْ ُْٖمُرُهْؿ بِٚدَ ِجِٔؾ َي ْٕ ِظَْْدُهْؿ ِِف افتَّْقَراِة َواإِل

ُهْؿ  ْؿ إِْْصَ ُٓ َٞ َوَيَوُع َظْْ ُؿ اخَلَبٚئِ ِٓ ْٔ َِ ُم َظ رِّ َِّٔبِٚت َوُُيَ ُؿ افىَّ َوُُيِؾُّ ََلُ

ـَ َآَمُْ  ْؿ َؾٚفَِّذي ِٓ ْٔ َِ ْٝ َظ َٕ ٚ ـَ وُه َوإَْؽََلَل افَّتِل  ََٕكُ ُروُه َو قا بِِف َوَظزَّ

ُِِحقَن[  ٍْ ُف ُأوَفئَِؽ ُهُؿ اُد ًَ ِزَل َم ْٕ قا افُّْقَر افَِّذي ُأ ًُ َب َواتَّ

 {;79}إظراف:
 

 يَقل ظّرو بـ افًٚص ريض اهلل ظْف:

ـْ َرُشقِل اهللِ  ( َّٛ إََِلَّ ِم َٚن َأَحٌد َأَح ـَ ِْْٔل ِمُْْف،  َوَمٚ  َٓ َأَجؾَّ ِِف َظ ، َو

ُف َمٚ َومَ  ٍَ ُٝ َأْن َأِص ِْ ًٓ َفُف، َوَفْق ُشئِ َْْٔلَّ ِمُْْف< إِْجََل ُٝ ُأضُِٔؼ َأْن َأْمََلَ َظ ْْ ـُ  ٚ

َْْٔلَّ ِمُْْف  ـْ َأْمََلُ َظ ـُ َِّنِّ ََلْ َأ
ِٕ  > ُٝ َْ  )َأَض

 (771/ 7-)صحٔح مسِؿ 
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ِّٛ افَِددقب و وائٓددٚ، وظٚؾٔددٜ إبدددان  أهدددي هددذا افبحددٞ ظددذ اشددتحٔٚل إػ ضدد

ادحجِدغ  وؿٚئدد افٌدرِّ  ِغ،وفِد آ م، وإمِٚم ادرشد شٔدي وحبٔبل وؿدويت، شُٔد وصٍٚئٓٚ، 

 ...  رشقل اهلل حمّد 

 ـام أهدي هذا افبحٞ،،،

إػ روح أخل افنٓٔد حمّد وهك ترسح مـ اجلّْٜ حٔٞ صٚلت ب٘ذن اهلل تًٚػ ِف جقف 

 ضر خرض..

ـْ ـٚن َلام ظعَّ أظيؿ افٍوؾ واإلحسٚ ـ ... وؾٚل ن بًد اهلل تًٚػ وافديَّ افًزيزيإػ َم

ًٚ< أشٖل  ًا هباموظرؾٕٚ اَم  اهلل أن يبٚرك ِف ظّرمهٚ، وَيًِْل بٚرَّ ـَ اَم  ُٓ ]...َوُؿْؾ َربِّ اْرمَحْ

ًٌِرا[ }اإلرسال: َِِّٔٚن َص   { 18َربَّ

ِخر جًٓدا ِف مسٚظديت، ؾقاصِٝ مًل افِٔؾ بٚفْٓٚر ..  إػ زوجتل افٌٚفٜٔ افتل َل تدَّ

أن يٍْٞ  أشٖل اهلل  (ل ومِؽؾريٚ)بْٔٚيت اِلبٔبٚت  أبك هبام إمؾ  تغِ افإػ افًْٔغ

َـّ مْٚط ضٓر وَٕٚل، وأن ئًذهـ  َـّ افىٓٚرة وافتَقى وافْجٚح وافٍَلح، وأن َيًِٓ ؾٔٓ

 مـ افنٔىٚن افرجٔؿ ...

َل ومـ أحبْل ِف اهلل وأحببتف ؾٔف، وـؾ مـ مدَّ  وظٚئِتل افُريّٜ،خقة وإخقات إػ اإل

ٚ َل افدظؿ افِذيـ ـٕٚ ف، وأخل حمّق بجٓد أو  ظٚل، وأخصُّ أخل افُبر أرش يد افًقن

 وافسْد ِف ـتٚبتل فِبحٞ ...

 إػ ـؾ افذيـ ؿوقا ٕحبٓؿ وأيدهيؿ ظذ افزٕٚ  ثٚبتغ ِف شبٔؾ اهلل ...

 فقا تبديًَل...ومٚ بدَّ ِف شبٔؾ اهلل إػ افذيـ يْتيرون افنٓٚ ة 
 

 اإلهــــــــداء

ىبلهىمنيىبقبولىحسن،،أنىوتقىالجكدىالمتواضعىسائاًلىالمولىىىإلىىكلىهؤالءىأهديىهذا
 



 ج

 

 شكس وتقديس
ِسِف وَ  ٍْ ُر فَِْ ُُ اَم َيْن َّٕ َر َؾِ٘ َُ ـْ َص ِريٌؿ[ ]... َوَم ـَ َر َؾِ٘نَّ َرِّبِّ َؽِْلٌّ  ٍَ ـَ ـْ   {84}افّْؾ:َم

 المصطفى نبيو سنةسبحانو، ك  كتابو لخدمة كفقني بأف الجساـ؛ كآالئو العظاـ، نعمو عمى هلل الحمد
 كصحبو آلو كعمى اهلل، عبد بف محمد سيدنا كرسمو، أنبيائو خاتـ عمى كالسبلـ كالصبلة األناـ، خير
 عكنو عمى كآخران  أكالن كلو الحمد سبحانو  ،كاألعكاـ نكفالس   كتتابعت ،األياـ كالتت ما الكراـ، البررة

تمامك  الجميؿ، المكضكع ىذا في بالبحث عمي   مف   أفٍ  كتكفيقو  لكجيو خالصان  يتقبمو أف  كأسألو ،وا 
 ..الكريـ
اًبًو، إلى بالحؽٍّ  أعكدى  أفٍ  كاجبي مف كافشكر اهلل سبحانو  كبعد  فإف   كذىًكيًو، أىموً  إلى كبالفضؿً  ًنصى

 كشيخي ألستاذم كدعكاتي شكرم خالص أيٍزًجيى  أف تقتضي األمانةى 
لقبكلو اإلشراؼ عمى ىذه الرسالة، كصبره عمي   األستاذ الدكتور / عبد السالـ حمداف الموح فضيمة

ىذا البحث، جيدان كال سبيبلن إلنجاح  خريد   فمـ ؛رشادات كالنصائح القيمةكمتابعتي كتقديـ اإل
، كؿ عني اهلل فجزاهإلى ىذا اإلنجاز المتكاضع؛  ؿكالكصك   .. حسناتو ميزاف في ذلؾ كجعؿ خيرو

 :المناقشة لجنة عضكم الفاضميف ألستاذم   كالعرفاف بالشكر أتقدـ كما
 الزميمي   حفظو اهلل،،، براىيـزكريا إ /الدكتور األستاذ
 سامي محمود أحمد    حفظو اهلل،،، /الدكتور

ثرائ ،البحث مناقشة عمى المكافقة شرؼ منحاني مذيفلا  العمـ مف عمييـ  اهلل أنعـ بما وكا 
 يثرم بما ،العممي كالبحث الدراسات في الرائدة كتجربتيـ ،الطكيمة خبرتيـ مف كاالستفادة ،كالحكمة

 .خير كؿ عني اهلل فجزاىـ صكرة أجمؿك  حمة، أبيى في يخرج حتى البحث ىذا

دارييف كأكاديمييف عميدان  الديف أصكؿ كمية إلى كامتناني شكرم عظيـب كأتقدـ كما لـ يتكانكا  الذيف كا 
  في خدمة طبلب العمـ كركاده ..

 كالمجاىديف، العمماء جكمخرٍّ  ،العمـ رائد ،الشامخ الصرح ليذا الثاني لبيتي مكصكؿ كالشكر
داري كعمدائيا برئاستيا ممثمة اإلسبلمية، الجامعة كالشيداء  العميا، الدراسات عمادة ككذلؾييا، كا 
  . أماميـ الصعاب كتذليؿ العمـ، طمبة لرعاية مشككر جيد مف يبذلكف ما عمىالمركزية  كالمكتبة

 ،،، اجلزاء خري اهلل فجزاهم



 د

 

 ةػػػػػػدمػػػػػالمق

 ،شركر أنفسنا مف تعالىباهلل  كنعكذ و،كنستغفره، كنستيدي نستعينو،الحمد هلل، نحمده، ك  إف  
فمف تجد لو كلي ان مرشدان، كأشيد أف ال  ٍضًمؿ،سيئات أعمالنا، مف ييده اهلل فيك الميتد، كمف يي  كمف

أدل األمانة كبمغ  ،عبده كرسكلو كصفيو كخميمو محمدان إلو إال  اهلل كحده ال شريؾ لو، كأشيد أف 
مناديو، خير األنبياء  كجاىد في سبيمو حتى أجاب ،داعيو ىكعبد ربو حتى لب   ،الرسالة كنصح لؤلمة

 ،بيف يدم الساعة بشيران كنذيران  ؽباليدل كديف الح أرسمو اهلل  ،مقامان، كأحسف األنبياء كبلمان 
كأقاـ بو الممة العكجاء،  ،فختـ بو الرسالة، كىدل بو مف الضبللة نيران،م الى اهلل بإذنو كسراجان  كداعيان 

بو القمكب بعد شتاتيا ..  فىتكتأل   ،و بعد ظبلميارض بدعكتفأشرقت األ ،كأكضح بو الحجة البيضاء
كصؿ الميـ كسمـ كزد  ،عنا خير ما جزيت نبيان عف أمتو، كرسكالن عف دعكتو كرسالتو هفالميـ اجز 

 ،كعمى كؿ مف اىتدل بيديو ميف،كأصحابو الغر الميا ،كبارؾ عميو كعمى آلو الطيبيف الطاىريف
  بعد: أما ،لى يـك الديفإكاقتفى أثره 

كختـ بو  ك اه،أرسؿ اهلل رسكلو باليدل، كديف الحؽٍّ، كاصطفاه، كاجتباه، كطي ره، كز  فقد
َٞ ]كرفع قدره، كعظ ـ شأنو، كجعؿ رسالتو لمعالميف مٌنةن بقكلو:  ،ورسالت ًَ ِمَِْغ إِْذ َب ْٗ َـّ اهللُ َظَذ اُد ْد َم ََ َف

 ِٓ ْٔ َِ ُِق َظ ْؿ َيتْ ِٓ ِس ٍُ ْٕ ـْ َأ ًٓ ِم ْؿ َرُشق ِٓ ل َضََلٍل ؾِٔ ٍِ ـْ َؿْبُؾ َف ُٕقا ِم ٚ ـَ َٜ َوإِْن  َّ ُْ ُؿ افَُِتَٚب َواِِل ُٓ ُّ ِِّ ًَ ْؿ َوُي ِٓ ٔ ِـّ ْؿ َآَيٚتِِف َوُيَز

  { 7:8ُمبٍِغ[ }آل ظّران:

ال يزاؿ ييتـ  ، محاسنو مف أفضؿ القربات عند اهلل  شػركن االشتغاؿ بذكر النبي  إف  
مف  فيو تطاكالن  دنشي الذمالسيما في ىذا الكقت  ،عةكالجما نةبيا الخمؼ عف السمؼ مف أىؿ الس  

ف   ،العالميف كحبيب ربٍّ  مرسميف،اآلفاؽ عمى سيد ال ذ اذشي   ،مف كاجب كؿ مسمـ غيكر عمى دينو كا 
يفرح  فكأ ،احيةىذا الجـر العظيـ مف ن هعف غضبو تجا عىبٍّرأف يي  ، محب لرسكلو المصطفى 

 ،رائعنا عف خير البرية اعنادف ،اإلسبلمية مف األمة المحمدية ةيىب  فرحة غامرة مف ناحية أخرل بيذه ال
أثبتت ىذه اإلساءات الدنيئة أف  أمتنا أمة عظيمة؛ فإنيا إذا مرضت ال تمكت، كفييا رجاؿ  فقد

 ،يدؿ عمى الخير المتأصؿ في كياف األمة مما؛  يذكدكف بكؿ ما أكتكا دكف نبي اهلل الكريـ 
 لَ  اْلَحؽّْ، َعَمى َظاِىِريفَ  ُأمَِّتي ِمفْ  َطاِئَفةٌ  َتزَاؿُ  َل : )  قاؿ المصطفى حيثا؛ في كجداني كالمستقر



 ه

 

، َمفْ  َيُضرُُّىـْ  ـْ التي  ػاتالنكبات، ككثرة الطعن تكالي فمع (ُ)( َكَذِلؾَ  َوُىـْ  اهللِ  َأْمرُ  َيْأِتيَ  َحتَّى َخَذَلُي
عمى اإلسبلـ  الصميبية الصييكنيةنكا الحرب أعم ممػفك  بلـ،اإلس اءتيكجو إلى صدر األمة مف أعد
ا  ،جمية كاضحة، دكف ميادنة تذكرنا بحديث  ؛األمة جسدتسرم في  جديدةإال  أننا نجد ركحن

، َوَتَوادِّْىـْ  َترَاُحِمِيـْ  ِفي الُمْؤِمِنيفَ  َتَرى: ) المصطفى  ـْ  ُعْضًوا اْشَتَكى ِإَذا الَجَسِد، َكَمَثؿِ  َوَتَعاُطِفِي
 . (ِ)( َوالُحمَّى ِبالسََّيرِ  َجَسِدهِ  َساِئرُ  َلوُ  ىَتَداعَ 

ىب   قدضاٌرة نافعة، ف ب  فري  ،إلى الحؽٍّ  تٍ تكاتفت األمة، كتداعى  ، مف حٌب النبي  كانطبلقان 
ذ ،نبييـ لنصرةجميع أصقاع المعمكرة  مف المسممكف ـى  الدعاة كشىحى في الذ كد عف  كالعزائـ الًيمى

 ،يبحث عف سيرة ىذا النبي العظيـ الغربجانب آخر بدأ  مفك  ، ربانية حياض حامؿ الرسالة ال
ما  اإلسبلـ؛الكفر كاإللحاد إلى نكر  ظممات مف الغربكثير مف  تحكؿكقد ترامى إلى أسماعنا 

 !! جعؿ الغرب يندـ عمى المحظة التي أساء فييا إلى حبيبنا المصطفى 

كرغبتيا في  ، ٌب ىذا النبي الكريـ الباحث في نفسو مف شدة ح ولما شعر ب كنظران 
  اهلل  عنايةتكميفيا بإبراز  ادأر  ،إلى اهلل سبحانو كتعالى بذلؾ، مع ضعؼ العمؿ كقمة الزاد قربالت

يجاب حبو كتكقيره سبحانو كتكريمو المصطفى  بحبيبو  ،يؤذيو كيستيزء بو لمف التكعدك  ،لو، كا 
 (-قرآنية موضوعية  دراسة -بشرية الربانية بنبي ال العنايةكسميت بحثي ىذا )

 : اوسبب اختيارى الدراسة: أىمية  أولً 
 أىمية البحث كأسباب اختياره مف خبلؿ عدة نقاط ، أذكر أىميا فيما يمي: تظير

ـْ حيث قػاؿ تعػالى:  سبحانو،كقربة لو  عبادة هلل  ككنيا .1 َ
ٌٜ دِ ْؿ ِِف َرُشقِل اهللِ ُأْشَقٌة َحَسَْ ُُ َٚن َف ـَ ْد  ََ ]َف

ثًِرا[ }إحزاب: ـَ َر اهللَ  ـَ َْٔقَم أَِخَر َوَذ َٚن َيْرُجق اهللَ َواف   {17ـَ
فييػػا مصػػمحة عظيمػػة لمػػف يمػػب ىػػذا البػػاب، كيسػػمؾ ىػػذا الطريػػؽ، كيسػػير عميػػو ك يمتثمػػو، فػػأم   إف .2

 . كالجنة سعادة أفضؿ كأعظـ مف طرؽ أبكاب رضكاف اهلل 
 لػةنظػران لتجػرؤ حثا الػديف خيػرة خمػؽ اهلل محمػد  أىميتو في الحديث عػف حامػؿ كمبمٍّػغ ىػذا تكمف .3

كالييػكد الحاقػديف عمػى اإلسػاءة ألطيػر مػف عرفتػو البشػرية، كالتػي كػاف آخرىػا ذلػؾ  ،مف الصػميبيف
 مف صميبي حاقد . المسيء الفيمـ

                                                           

ػارىةً  ًكتىػابي  - مسػمـ صحيح( (ُ مى مىػى ظىػاًىًريفى  أيم تًػي ًمػفٍ  طىاًئفىػةه  تىػزىاؿي  الى : )  قىٍكًلػوً  بىػابي  - اإٍلً ػؽٍّ  عى ػر ىيـٍ  الى  اٍلحى ػفٍ  يىضي  مى
الىفىييـٍ   . َُِٗرقـ  – ُِّٓ/ ّ -( خى

ةً  بىابي  - األىدىبً  ًكتىابي  - البخارم صحيح( (ِ  . َُُٔرقـ  – َُ/ ٖ - كىالبىيىاًئـً  الن اسً  رىٍحمى



 و

 

عمى  وخبلؿ قراءة الباحث لمقرآف الكريـ كقؼ عمى آيات كثيرة تناكلت ىذا المكضكع مما شجع مف .4
 فيو .الكتابة 

بعض األساتذة لمباحث لمكتابة في ىذا المكضكع الذم لػـ يطػرح مػف قبػؿ فػي رسػالة عمميػة  تشجيع .5
 كحسب ما أفاد البحث في مركز الممؾ فيصؿ لمبحكث كالدراسات اإلسبلمية. ،حسب عممو

لمكتابػة فػي ىػذا المكضػكع ، عسػى أف يحظػى فػي الجنػة  شػدةدفعػو ب الباحػث الشػديد لمنبػي  حب .6
 يحب.بصحبة مف 

 الدراسة: أىداؼ  ثانياً 
 سأكتفي بذكر أىميا فيما يمي :  ،الدراسة أىداؼ عديدة سامية ليذه
 فيي الغاية األسمى التي أرجكىا مف كتابة ىذا البحث . ،اهلل سبحانو كتعالى مرضاة .1
كحتػػى يػػـك  ،مػػف قبػػؿ البعثػػة محمػػد  الخمػػؽدكر القػػرآف فػػي عنايتػػو كدفاعػػو عػػف أشػػرؼ  إبػػراز .2

 الييػكد،لػو مػف خنػازير  سػاءةظػؿ اإل فػيالن إلػى مكانتػو، كمنزلتػو الرفيعػة فػي الجنػة؛ كصك  ،البعث
 .. ميبالص   ب ادكعي 

، ككيػػػػؼ دافػػػػع اهلل  عمػػػػى مكاقػػػػؼ المشػػػػركيف كالمنػػػػافقيف كأىػػػػؿ الكتػػػػاب كأذاىػػػػـ لمنبػػػػي  التعػػػػرؼ .3
 .  بخميموسبحانو عف حبيبو، كاعتنى 

ف الباحػػث لػػـ يجػػػد أم إحيػػث  ،لمكضػػكع الميػػـعممػػي فػػي ىػػػذا ا ببحػػثالمكتبػػة االسػػبلمية  اثػػراء .4
 ىذا المكضكع . في جامعةرسالة عممية 

 : الدراسات السابقة:  ثالثاً 
كمف خبلؿ البحث في مركز الممؾ  ،السابقة في ىذا المكضكع الدراساتاالطبلع عمى  بعد

امعة في الج نيةكمف خبلؿ الكشؼ في المكتبة االلكترك  مية،فيصؿ لمبحكث كالدراسات اإلسبل
لكنو كرد عمى شكؿ  ؛يجد الباحث رسالة تتناكؿ ىذا المكضكع مف كؿ جكانبو لـ ،االسبلمية في غزة

أك عمى شكؿ مقاالت بسيطة، عمى الشبكات االلكتركنية، أك بعض  الكتب،اشارات في بعض 
 .أك مف خبلؿ دراسات غير متخصصة في التفسير كعمـك القرآف  ،المجبلت

 : الدراسة منيج:  رابعاً 
كذلؾ كما  ،حسب خطكات التفسير المكضكعياالستنباطي  رائيالباحث عمى المنيب االستق اعتمد 

 يمي:
 اآليات القرآنية التي ستتناكؿ الدراسة مف جميع جكانبيا . جمع .1
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، مع كضع معيف عمى حده مكضكعاآليات كعنكنتيا بكضع اآليات التي تتحدث عف  تصنيؼ .2
 عنكاف مناسب ليا.

أقكاؿ المفسريف  ذكر صكؿ كالمباحث كالمطالب مف منطمؽ اآليات القرآنية ، مععف الف التحدث .3
 كأىؿ العمـ . 

اآليات مدار البحث بالرسـ العثماني بركاية حفص عف عاصـ _ رحميما اهلل_، كعزكىا  كتابة .4
 إلى سكرىا ، كذلؾ بذكر اسـ السكرة كرقـ اآلية في المتف .

 الدراسة تفسيرية بالدرجة األكلى، بما يجعؿ مة كالحديثةمف كتب التفسير القديتفسير اآليات   .5
 سبب نزكؿ اآليات إف كجد . ذكر .6
، مع ذكر حكـ تخدـ البحث، كعزكىا الى مصادرىا باألحاديث النبكية كاآلثار التي االستدالؿ .7

 العمماء عميو ما أمكف .
 . المشيكرةماكف غير ـ المغمكريف، ككذلؾ البمداف كاألتراجـ لؤلعبل عمؿ .8
، ذلؾ بذكر اسـ الكتاب كاسـ المؤلؼ، ك ص المنقكلة في اليامش حسب األصكؿالنصك  تكثيؽ .9

، مع تحرم األمانة العممية في النقؿ  لتفصيمية لفيرس المصادر كالمراجعكترؾ البيانات ا
 كالتكثيؽ .

 الكممات الغريبة مف خبلؿ المعاجـ المغكية . تكضيح .11
 ئب كالتكصيات .خاتمة لمرسالة تشتمؿ عمى أىـ النتا عمؿ .11
 فيارس لمرسالة ليسيؿ الرجكع إلى المعمكمة بسيكلة كيسر كالتالي:  عمؿ .12

، كفيرس المصادر ـاآليات القرآنية ، كفيرس األحاديث النبكية ، كفيرس األعبلـ المترجـ لي فيرس
 كالمراجع ، كفيرس المكضكعات .

 :  الدراسة: خطة  خامساً 
فصػػكؿ، كخاتمػػة،  كأربعػػةفػػي مقدمػػة، كتمييػػد،  لدراسػػةد جعمػػت افقػػ اياتػػوألىػػداؼ البحػػث كغ  كتحقيقػػان 

 كذلؾ كما يمي : ،كمجمكعة فيارس
 

 المقدمة
 عمى: كتشتمؿ

 اختيارىا كسبب الدراسة أىمية: أكالن 
 الدراسة أىداؼ: ثانيان 
 السابقة الدراسات: ثالثان 



 ح

 

 الدراسة منيب: رابعان 
 الدراسة: خطة خامسان 

 
 التمييد

 لتالية :عمى األمكر ا كيحتكم
 . : المقصكد بالعناية الربانية لغة كاصطبلحان  أكالن 
 : أنكاع العناية .  ثانيان 
   .   : التعريؼ بنبي البشرية  ثالثان 

 األوؿ الفصؿ
  اهلل العامة بالنبي  عناية

 عمى ثالثة مباحث: ويشتمؿ
 قبؿ بعثتو  األوؿ: مظاىر عناية اهلل بالنبي  المبحث
 لب :عمى ستة مطا ويشتمؿ
 الذيف نشأ فييـ  . كالقكـ األكؿ : نسب النبي  المطمب
 شرؾ الجاىمية كعبادة األصناـ . عف الثاني : حفظ النبي  المطمب
 عمى الصدؽ كاألمانة . الثالث: نشأة النبي  المطمب
 بقدكمو. كالتبشير السابقة السماكيةفي الكتب  النبي  ذكرالرابع:  المطمب
 عما ال يميؽ بو . النبي  الخامس: عصمة المطمب
 . مكانو في األسكد الحجر بكضع  السادس: شرؼ النبي المطمب
 بعثتو  بعد الثاني: مظاىر عناية اهلل بالنبي  المبحث
 مطالب : ثالثة عمى ويشتمؿ
  لمنبي  تكريميةال اهلل يةاالكؿ: عنا المطمب
  لنبي ا برسالة اهلل عناية: الثاني المطمب
 لمنبي  تشريعيةال اهلل عناية:  لثالثا المطمب
 بعد البعث : : مظاىر عناية اهلل بالنبي  الثالث المبحث
 : مطمبيف عمى ويشتمؿ
 في ذاتو  األكؿ: ما اعتنى اهلل بالنبي  المطمب
 في أمتو  الثاني : ما اعتنى اهلل بالنبي  المطمب



 ط

 

 الثاني الفصؿ
 مف إيذاء المشركيف اهلل بالنبي  عناية

 مباحث : ثالثة عمى شتمؿوي
  وأنواعو األذى معنىاألوؿ:  المبحث
 : مطمبيف عمى ويشتمؿ
   كاصطبلحان  لغة األذل معنىاألكؿ :  المطمب
 بو كعناية اهلل  أذل المشركيف لمنبي  أنكاعالثاني :  المطمب
 : وحديثاً  قديماً   لمنبي يـئإيذا وأسباب المشركيف حقيقةالثاني:  المبحث
 مطالب :  ثالثة عمى ويشتمؿ
  كحقيقتو الشرؾ تعريؼ : األكؿ المطمب
  قديمان  الثاني : أسباب إيذاء المشركيف لمنبي  المطمب
 ( المعاصر الكقت في) حديثان  الثالث: أسباب إيذاء المشركيف لمنبي  المطمب
 بو اهلل وعناية  لمنبي المشركيف إيذاء أوجوالثالث :  المبحث
 طالب :م أربعة عمى ويشتمؿ
  المشركيف الجسدم لمنبي  إيذاءاألكؿ :  المطمب
  وشخصبافترائيـ عمى  لمنبي  المشركيف إيذاءالثاني :  المطمب
 توبافترائيـ عمى رسال لمنبي المشركيف  إيذاءالثالث :  المطمب
 بو يـئاباستيز  لمنبي  المشركيف إيذاءالرابع :  المطمب

 
 "الثالث الفصؿ" 
 مف أذى المنافقيف "    لنبي "عناية اهلل با

 مباحث : ثالثة عمى ويشتمؿ
 األوؿ : حقيقة المنافقيف وبياف خطرىـ المبحث
 : مطمبيف عمى ويشتمؿ
  كأنكاعو النفاؽ تعريؼاالكؿ:  المطمب
 اإلسبلمي كالمجتمع اإلسبلمية الدعكة عمى المنافقيف خطرالثاني :  المطمب



 ي

 

  منبي لجسدي والنفسي ال المنافقيف إيذاءالثاني:  المبحث
 مطالب : خمسة عمى ويشتمؿ
 عمى قتؿ النبي  التآمراألكؿ :  المطمب
 بالطعف في ًعٍرًضو الش ريؼ  المنافقيف لمنبي  إيذاءالثاني :  المطمب
 ًضراربالتآمر عمى دعكتو ببنائيـ لمسجد  لمنبي  المنافقيف إيذاءالثالث :  المطمب
أصحابو، كالطعف كمف  كاالستيزاء منو  لسخريةبا  لمنبي نافقيفالم إيذاءالرابع :  المطمب

 في رسالتو
ًتوقً  في بالطعف لمنبي  المنافقيف إيذاءالخامس :  المطمب  كأمانتو ٍسمى
 بو ) في أحوج األوقات ( وعناية اهلل   لمنبي المنافقيف خذلفالثالث:  المبحث
 : مطالب أربعة عمى ويشتمؿ
 (عمراف آؿ سكرة) ضكء في أحد غزكة في المنافقيف قؼمك األكؿ :  المطمب
 (الحشر سكرة) ضكء في النضير بني غزكة في المنافقيف مكقؼالثاني :  المطمب
 (األحزاب سكرة) ضكء في الخندؽ غزكة في المنافقيف مكقؼالثالث :  المطمب
 (قكفالمناف سكرة) ضكء في المصطمؽ بني غزكة في المنافقيف مكقؼالرابع :  المطمب

 
 الرابع الفصؿ

 أىؿ الكتاب" أذىمف  "عناية اهلل بالنبي 
 : ومبحثيف توطئة عمى ويشتمؿ
 : بو  اهللوعناية   لمنبي القولي الكتاب أىؿ إيذاءاألوؿ:  المبحث
 : مطالب أربعة عمى ويشتمؿ
يثارىـ صدقومف بعد تيقنيـ   تونبك  فيبالطعف  لمنبي  إيذاؤىـاألكؿ :  المطمب رؾ الش كا 

 عمى اإليماف 
  النبيمة غايتو في كاتيامو معو بتعنتيـ  لمنبي إيذاؤىـالثاني :  المطمب
 بو جاء الذم الحؽ كجحكدىـ ككبريائيـ بحسدىـ  لمنبي إيذاؤىـالثالث :  المطمب
 أمتو عمى كاألفضمية الخصكصية كادعائيـ عميو بالتعالي  لمنبي: إيذاؤىـ  الرابع المطمب
 : بو اهلل  وعناية  منبيل العمميالكتاب  أىؿ إيذاء: الثاني المبحث
 : مطالب خمسة عمى ويشتمؿ
  المؤمنيف نساء عمى كتجرؤىـ المسمميف، بيف الفتنة بإثارتيـ  لمنبي إيذاؤىـاألكؿ :  المطمب



 ك

 

 بمحاكلة قتمو، كالغدر بو  لمنبي إيذاؤىـالثاني :  المطمب
 معو لعيكدىـ كنكثيـ كخيانتيـ ، ضده لمناس يبيـبتأل  لمنبي إيذاؤىـالثالث:  المطمب
 كبالمكحديف معو . بو يـائاستيز ب  لمنبي إيذاؤىـ:  الرابع المطمب
 عنو  االرتداد بالتشكيؾ في نبكتو، كدخكليـ في اإلسبلـ ثـ  لمنبي إيذاؤىـالخامس :  المطمب
  الخاتمة
 . تكصياتما تكصؿ إليو الباحث مف النتائب كال أىـ كتشمؿ

 الفيارس
 عمى : كتشتمؿ

 : فيرس اآليات القرآنية . أكالن 
 . كاآلثار: فيرس األحاديث النبكية  ثانيان 
 : فيرس األعبلـ المترجـ ليـ . ن ثالثا
 : فيرس المصادر كالمراجع . رابعان 

 : فيرس المكضكعات . خامسان 
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  انتًهيد
 عمى األمور التالية: ويحتوي

  كاصطبلحان  بالعناية الربانية لغةن  : المقصكد أكالن 
 : أنكاع العناية  ثانيان 
    البشرية  ي: التعريؼ بنب ثالثان 

 : واصطالحاً  : المقصود بالعناية الربانية لغةً  أولً 
 ( العناية الربانية لغة :1
نىاًني ىىذىا اأٍلى " قاؿ ابف فارس:   ،: ىي االىتماـ بالشيءلغة( العناية أ ًني ًعنىايىةن، كىأىنىا مىٍعًنيٌّ يىٍعًني ٍمري عى
ًبأىٍمًرهً  ،ًبوً  كىعىنىى  ،كىاٍعتىنىٍيتي ًبأىٍمًرًه اٍىتىمىٍمتي " ، كقاؿ الفيكمي في المصباح المنير:  (ُ) " كىاٍعتىنىٍيتي ًبًو كى

ًفظىوي  ٍعًنيٌّ  ،عناه األمري عنايةن " ، كقاؿ الحميرم:  (ِ) " الم وي ًبًو حى  . (ّ)" فيك مى
ناهي الحسف بف اسماعيؿ: "  أبك كقاؿ قىكلو تىعىالىى  و،اأٍلىمر يىٍعًنيو ًعنايىةن كعيًنيا: أىمٌ  عى ؾِّ اْمِرٍئ ]كى ُُ فِ

ِْٔفِ  ٌْ ٌْٖن ُي ْؿ َيْقَمئٍِذ َص ُٓ ٍعنىاه لىوي شىٍأف الى ييمو  ؛( فىمف قىرىأى يىٍعًنيو ًباٍلعيفً  يىٍعًنيوكقرئ ) ، {;7}ظبس:[ ِمْْ فىمى
كىذىًلؾى  ،مىعىو غىيره شىٍأف ييٍغًنيو، أىم الى يقدر مىعى االىتماـ ًبًو عمى االىتماـ ًبغىٍيًرًه "  كى

(ْ) . 
ظفٍّ بعضيـ أٌف  ف: اختمؼ أىؿ الم غة حكؿ األصؿ االشتقاقٌي لمٌرٌبانٌية، ابتداءن مً  لغة الربانية( ب

العرب ال تعرؼي  أف   كازعم حيثىي عٍبرانية أك سيريانية،  إنما كقالكاالكممة ليست عربٌيةن أصبلن، 
نما عرفيا الفقياءي كأىؿ العمـ   . (ٓ)الٌرباٌنييف، كا 

 ،( بمعنى الخالؽالٌرب  آراء المغكييف في أصؿ الٌرٌبانية تذىب إلى أنو مأخكذ مف ) كأكثر
الطبرٌم: "  قاؿ حيثكبيف األصميف صمة كثيقة،  ،بمعنى اإلصبلح بأك مف الر   ،الرازؽ المدبر

( المنسكب إلى الرب انيٌ كأٌف ) ،(رب انيٌّ ( أنيـ جمع )الربانيٍّيفبالصكاب في )األقكاؿ عندم  كأكلى
ب اف) ، كىك الذم ييٍصمح أمكرىـ، ك) ،(الر  منو: رىب  أمرم  يقاؿ ،كيقكـ بيا ،(يرب ياالذم يرب  الناسى

                                                           

 . ُْٔ/ ْ -( مقاييس المغة (ُ

 .  ّْْ/ ِ -( المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (ِ

 .  ْٕٓٗ/ ٕ -( شمس العمـك كدكاء كبلـ العرب مف الكمـك (ّ

 .  ِْٔ/ ِ -( المحكـ كالمحيط األعظـ (ْ

 .َُّ/ُٓ -محمد بف أحمد بف األزىرم  -( انظر: تيذيب المغة (ٓ
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بًّا، كىك رىاب و يكفبلف، ف  ىككما يقاؿ: ) ،رٌباف(  ىكفإذا أريد بو المبالغة في مٍدحو قيؿ: ) ؛ييرب و رى
 . ( ُ)يىنعيس نعىسنعساف( مف قكليـ: 

 منسكبكف ب انييفعف أبي بكر بف األنبارم، عف النحكييف، أف الر   بمغنيالخطيب البغدادم  : "  كقاؿ
، إذا كاف عظيـ المحية" ب،إلى الر     (ِ)كأف األلؼ كالنكف زيدتا لممبالغة في النسب، كما تقكؿ: لحيانيٌّ

 : اصطالحاً بنبي البشرية  بانيةالعناية الر  (ِ
 المرادتحديد  فيفإنو يجتيد  لذااالصطبلح فمـ يجد،  في( الربانية العنايةالباحث عف معنى ) تحرل
 ،بحفظو والتكفؿ ، نبيو المصطفى  مرأ وولية ، اىتماـ اهلل  ىيكالمصطمح المركب:  بيذا

 وذلؾ في كؿ مراحؿ حياتو . ؛ذىوكفايتو مف كؿ أنواع األ ،وعصمتو ،ورعايتو

 : أنواع العناية : ثانياً 
 ىنا بذكر أنكاع العناية؛ ألنو سيأتي تفصيميا كبيانيا الحقان أثناء الدراسة، كىي كالتالي: سأكتفي
 .بنسبو  العناية (1
 .بمكلده  العناية (2
 . بمرحمة شبابو العناية (3
 . بمرحمة مبعثو العناية (4
 . بمرحمة تبميغ دعكتو العناية (5
 .بمرحمة جياده  العناية (6
 .بو بعد كفاتو  العناية (7

   :   : التعريؼ بنبي البشرية ثالثاً 
 : : اسمو ونسبو الشريؼ أول

ي بف مناؼ عبد بف ىاشـ بف المطمب عبد بف اهلل عبد بف محمدالقاسـ  أبك ىك  بف قيصى
يمة بف ًكنانة بف رالن ضٍ  بف مالؾ بف ًفٍير بف غالب بف لؤم بف كعب بف مرة بف ًكبلب زى  بف خي
ر بف إلياس بف ميٍدًركة  عمى، كاتفؽ   النبي عف ىذا ركم عدناف، بف مىٍعد بف ًنزار بف ميضى
نما منو؛ شيء في يختمفكا لـ بالن سىب، العمـ أىؿ صحتو سماعيؿ عدناف بيف فيما اختمفكا كا   بف كا 
ا إبراىيـ مىٍيًيمى ـي، عى مىٍيًيمىا كآدـ إبراىيـ بيفكفيما  الس بلى ـي  عى  صحة عمى يقطع ال كثيران  اختبلفان  الس بلى

                                                           

 . ّْٓ/ ٔ – القرآف آمر: جامع البياف في تأكيؿ ( انظ(ُ

 . ُٖٓ/ ُ - كالمتفقو الفقيو :انظر( (ِ
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 إبراىيـ بف إسماعيؿ إلىينتيي   الرسكؿ نىسىب أف   عمى أجمعكا أٌنيـ األمر كغاية ، (ُ) منو شيء
 إلىأكلئؾ  أصبلب مف ينتقؿ  يزؿ لـ طاىرات،كأٌميات  طاىركف،آباء  شريؼ؛نسب  العرب، أب

 التي قريش صميـ مففيك  نسبان، العرب أكسط مفىاديان، ميدي ان   هللا اختاره حتى ىؤالء؛ أرحاـ
 فييـ ليس كرامان  إالٌ  آبائو سمسمة في تجد كال العرب، بيف المكانة كعمك الش رؼ، في األيكلى القىدىـ ليا

 شرؼ أف شؾٌ  كال شأنان، قبائميف أرفع مف آبائو أميات ككذلؾ كقادة، سادة، كٌميـ بؿ مسترذىؿ؛
 األصكؿ بحسب شرعٌيان  كاف كأمياتو آبائو بيف اجتماع ككؿ النبٌكة، شركط مف المكلد كطيارة سب،الن

مف  كىذا ذلؾ،مف   اهلل طٌيره بؿ الجاىمية؛ سفاح مفشيء   الشريؼ نسبو يىنىؿٍ  كلـ العربية،
 . ( ِ) العناية الربانية بنبي البشرية 

  : : أسماؤه  ثانياً 
 تثبت لـ ياكلكن اسمان  كتسعيف ثبلثة إلى البعض أكصميا عديدةسماء أ إلى النبي  نيًسبى 

 كالخصائص كاآلداب، بالفضائؿ تحٌميو كمبمغ المسٌمى، شرؼ عمى تدؿ األسماء ككثرة، كميا
ًكمى عىٍف  الثابتة أسمائو كمف ؛ (ّ) كالميزات م دً ما ري بىٍيرً  ٍبفً  ميحى ، ٍبفً  جي رضي اهلل  أىًبيوً  عىفٍ  ميٍطًعـو

: )  اهللً  رىسيكؿى  أىف  ما، عني  المَّوُ  َيْمُحو الَِّذي اْلَماِحي َوَأَنا َأْحَمُد، َوَأَنا ُمَحمٌَّد، َأَنا َأْسَماًء، ِلي ِإفَّ قىاؿى
، َعَمى النَّاُس  ُيْحَشرُ  الَِّذي اْلَحاِشرُ  َوَأَنا اْلُكْفَر، ِبيَ   َوَقدْ  ٌد،َأحَ  َبْعَدهُ  َلْيَس  الَِّذي اْلَعاِقبُ  َوَأَنا َقَدَميَّ

 . (ْ)( َرِحيًما َرُؤوًفا المَّوُ  َسمَّاهُ 

 : : مولده  ثالثاً 
عف  سيئؿ  " أف رسكؿ اهلليكـ االثنيف حيث أكرد الطبرم في تاريخو:   اهلل رسكؿ كلد

 الفيؿ اـفي ع (ٓ)( " ُبعثُت فيو، وُأنزؿ عمّي فيو ولدُت فيو، ويوـٌ  يوـٌ  ذلؾيكـ اإلثنيف، فقاؿ: )
 الفيؿ بعد: بعضيـ كقاؿ منو؛ خمتا لميمتيف: بعضيـ كقاؿ األكؿ؛ ربيع مف خمت ليمة رةعش الثنتي

                                                           

 - الحمبػػػي الػػػديف بػػػدر - المصػػػطفى سػػػيرة مػػػف المقتفػػػى ، ّٗ ص - المبػػػاركفكرم - المختػػػـك الرحيػػػؽ: نظػػػر( ا(ُ
  - كرمالنيسػػاب الممػػؾ عبػػد - المصػػطفىشػرؼ  ، ّْٖ/ ّ - القرطبػػي محمػػد - المميػػدات المقػدمات ، ِٔص
 . ِّص  -القمقشندم  - العرب أنساب معرفة في األرب،  نياية  ٕ/ ِ

 سػػيد سػػيرة فػػي اليقػػيف، نػػكر  ٔٓ/ ُ - بىٍكػػرم الػػدٍّيارحسػػيف  - النفػػيس أنفػػس أحػػكاؿ فػػي الخمػػيس: تػػاريخ انظػػر( (ِ
 . ٗص  - الخضرمالشيخ  - المرسميف

 . ُٖٕ/ ُ - بةشيي أبك محمد - كالسنة القرآف ضكء عمى النبكية السيرة( (ّ
اًئؿً  كتاب - مسمـ صحيح( (ْ اًئوً  ًفي بىابه  - اٍلفىضى  . ِّْٓ رقـ – ُِٖٖ/ ْ -  أىٍسمى

 . ِّٗ/ ِ - كالممكؾ الرسؿ تاريخ( (ٓ
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ـ(  َٕٓذلؾ كاف عاـ ىجكـ األحباش عمى مكة سنة ) الركايات تتجو إلى أف   كأغمب يكمان؛ بثبلثيف
 . (ُ)ؽ. ىػ(  ّٓفي الثاني عشر مف ربيع األكؿ )

 :قبؿ البعثة  ومكانتو في قومو  نسبورابعًا : 
ًلدى  أسرة زاكية المعدف، نبيمة النسب، جمعت خبلصة ما في العرب مف  مف  النبي كي
 اْصَطَفى اهللَ )ِإفَّ نفسو :  عف قاؿ رسكؿ اهلل  ، (ّ) (ِ) عما يشينيـ مف أكضار فىعتفضائؿ، كتر  

، َبِني ُقَرْيشٍ  ِمفْ  َواْصَطَفى ِكَناَنَة، ِمفْ  ُقَرْيًشا َواْصَطَفى ِإْسَماِعيَؿ، َوَلدِ  ِمفْ  ِكَناَنةَ   َواْصَطَفاِني َىاِشـٍ
ٍمقان  كأكمميـ نسبان، الناسفيك مف أشرؼ  ،( ْ)(َىاِشـٍ  َبِني ِمفْ  ميقان، خى :  لما سئؿ النبي  كلذلؾ كخي
 ِفي ِخَياُرُكـْ )فَ ( ، قالكا: نعـ، قاؿ: َتْسأَُلوِني الَعَربِ  َمَعاِدفِ  َفَعفْ ... قاؿ: )  ؟الناس أكـر  مٌ أ

 .  (ٔ)"  (ٓ) (َفُقُيوا ِإَذا اإِلْساَلـِ  ِفي ِخَياُرُكـْ  ِميَّةِ الَجاىِ 

 : : زوجاتو  خامساً 
 كألنيف   ؛ نساء ىذه األمة؛ لمكانتيف عند رسكؿ اهلل  أفضؿىيف   النبي  زكجات إف  

 مف يىٍكفير كلذلؾ الرٍّجس؛ مف كلطيارتيف   اآلخرة،في  أميات المؤمنيف، كألنيف زكجات النبي 
 تكفيت عشرة،كعددىف إحدل  فراشو،، كتدنيس   النبي نقص يستمـز ذلؾ ألف منيف؛ كاحدة قذؼ
 تسععف   النبي كتكفى خزيمة، بنت كزينب بنت خكيمد خديجة كىما حياتو، حاؿ منيما اثنتاف
 كىى العرب غير مف ككاحدة أربع، قريش غير مف كالعربيات ست، زكجاتو مف القرشيات نسكة،
 أبي بنتعائشة  زمعة، بنتسكدة  خكيمد، بف: خديجة كالتالي وأسماؤىف إسرائيؿ، بنى مف صفية
 أـ المخزكمية، أمية أبي بنت ىند سممة أـ خزيمة، بنت زينب عمر، بنتحفصة  الصديؽ، بكر
جكيرية،   اهلل رسكؿ فسماىا برة، اسمياككاف  ، الحارث بنت جكيرية سفياف، أبي بنت رممة حبيبة

                                                           

 .  ّ/ ٓ - األندلسي ربو عبد ابف - الفريد العقد:  انظر( (ُ

ري ( (ِ  (ِْٖ/ ٓ -ابف منظكر  – العرب لساف )انظر: عىةً كىاٍلقىصٍ  السٍّقاء كغيسالىةي  كىالم بىفً  الدسـً  كسىخي  :الكىضى
 .  ٗٓص  -الغزالي  - السيرة فقو: انظر( (ّ
 – ُِٖٕ/ ْ - النبػكة قبػؿ عميػو الحجػر كتسػميـ   النبػي نسػب فضػؿ باب - الفضائؿ كتاب – مسمـ صحيح( (ْ
 . ِِٕٔ رقـ

 رقـ - َُْ/ ْ  -{ خميبل إبراىيـ اهلل خذكات: }تعالى اهلل قكؿ باب - األنبياء أحاديث كتاب - البخارم صحيح( (ٓ
 . ّّّٓ رقـ

 .  ُْ ص - القحطاني سعيد. د - لمعالميف رحمة،  ٗٓ ص - لغزاليا - السيرة فقو:  انظر( (ٔ
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)رضي اهلل تعالى  جحش بنت زينب أخطب، بف حيي بنتصفية  اليبللية، الحارث بنتميمكنة 
 عنيف أجمعيف( .

 جية؛ مف األخرل مف أفضؿ منيما كاحدة ككؿرضي اهلل عنيما،  كعائشةخديجة  نسائو  كأفضؿ
دىٍتو كأنيا،   بالرسكؿ آمف مف أكؿ أنيارضي اهلل عنيا  خديجة ًفٍمزية  أكؿ في أمره عمى عاضى
ـ   كأنيا التو،رس  دائمان، يذكرىا فكاف عنده، عالية منزلة ليا كأف   إبراىيـ، إال كم يـ بؿ أكالده؛ أكثرً  أ
ٍسفي  عائشة كمزية ماتت، حتى عمييا يتزكج كلـ    اهلل كأف أمره، آخرفي   النبي مع ًعٍشرتيا حي
 مف حفظت كأنيا القيامة، يكـ ىإل تتمى آيات فييا كأنزؿ اإلفؾ، أىؿ بو رماىا مما كتابو في بر أىا
  النبي كأف األمة، بيف الكثير العمـ نشرت كأنيا سكاىا، امرأة تحفظو لـ ما كسين تو  النبي ىىٍدم
 َعَمى َعاِئَشةَ  َفْضؿُ : )فيياقاؿ   النبي كأف يديو، عمى الزكجية تربيتيا فكانت سكاىا، ًبٍكرىان  يتزكجلـ 

 ( ّ)"  (ِ)( الطََّعاـِ  َساِئرِ  َعَمى (ُ) الثَِّريدِ  َكَفْضؿِ  النَّْساءِ 

 :  : أبناؤه  سادساً 
كميـ مف زكجو أـ المؤمنيف خديجة رضي اهلل عنيا إال إبراىيـ فيك  كبناتو النبي  أكالد

كعظيـ القبط  ،اهلل عنيا كالتي أىداىا المقكقس ممؾ اإلسكندرية يمارية رض  النبي ةمف سري  
 كأربع إناث . ،لصحيح سبعة ثبلث ذككر، كأكالده عمى ا لمنبي 

 إبراىيـ . ، عبداهلل،  القاسـ ىـ : فالذكور
 فاطمة ،، أـ كمثـك  رقيةزينب ،  : ىف واإلناث
  (ْ)في حياتو إال فاطمة رضي اهلل عنيا؛ فإنيا قبضت بعده رضي اهلل عنيا كامات أكالده  ككؿ

 :  : بعثتو  سابعاً 
 لنا يمكف كالدالئؿ القرائف في كالتأمؿ النظر: كبعد  البعثة يختار  تحديدالمباركفكرم في  ذكر

 ليبلن، رمضاف شير مف مضت كعشريف إلحدل اإلثنيف يكـ كاف بأنو اليكـ ذلؾ نحددنرجح ك  أف
                                                           

 أساس)انظر: كقبة  لو كتجعؿ الصحفة كسط في كتشرفو بمرؽ تبمو ثـ تفتو أف كىك أثرده الخبز ثردت :الثريد( (ُ
 . (َُٔ/ ُ - الزمخشرم - الببلغة

 . ُْٗٓ رقـ - ٕٓ/ ٕ  - الثريد باب - األطعمة كتاب - البخارم صحيح( (ِ

 ، َُٕٗ/ ّ -أبػػػك زىػػػرة  – النبيػػػيف خػػػاتـ ، ِْٓ/ ّ - النيسػػػابكرم الممػػػؾعبػػػد  - المصػػػطفى شػػػرؼ: انظػػػر( (ّ
 محمػد بػف صالح بفمحمد  - الكاسطية العقيدة عمى مذكرة،  ّٗٗص  - العبدم مندهابف  - الصحابةمعرفة 
 . ُِّ/ ُ - مسمـ بف اهللعبد  - ارؼ، المع َٖص  - العثيميف

 المقتفػػى ، ُِّص  - بػالي السػبلـ عبػد بػفكحيػد  - النبكيػة السػيرة أحػداث ترتيػب فػي البييػة الخبلصػة: انظػر( (ْ
 . َُٖ ص - الحمبي الديف بدر - المصطفى سيرة مف
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 ُِ ك أشير، كستة قمرية، سنة أربعيف ذاؾإذ   عمره ككاف،  ـ َُٔ سنة أغسطس َُ كيكافؽ
 . (ُ) يكمان  ُِ ك أشير كثبلثة شمسية سنة ّٗ نحك كذلؾ يكما،
 : نبي البشرية : ثامناً 

كمي زىه عف غيره مف األنبياء بأف أرسمو إلى الناس كافة، حيث   نبيو  أرسؿ اهلل  لقد
قَن[ }شبٖ:قاؿ تعالى:  ُّ َِ ًْ َٓ َي ِس  َثَر افَّْٚ ـْ َـّ َأ

ِذيًرا َوفَُِ َٕ ِس َبِنًرا َو ًٜ فَِِّْٚ ٚؾَّ ـَ  َّٓ ََْٚك إِ ِْ  قاؿ  {>1]َوَمٚ َأْرَش
 قكمؾ مف باهلل المشركيف ىؤالء إلى محمد يا أرسمناؾ كما: ذكره تعالىاالماـ الطبرم: " يقكؿ 

 مىفٍ  بشيرنا كاألسكد، كاألحمر كالعجـ، منيـ العرب أجمعيف؛ لمناس كاف ة أرسمناؾ كلكنا خاصة،
 . (ِ)" كىذ بؾ مىفٍ  كنذيرنا أطاعؾ،

 مانعان  ككىاف ةن  كعجميـ، عربيـ جميعان  لمناس إال أرسمناؾ كماالزحيمي في تفسيرىا: " أم  قاؿ
 مف كاإلببلغ، باإلنذار ليـ جامعان  أك اإلسبلـ، إلى كدعكتيـ الكفر، عف المنع كىك الكؼ   مف ليـ،
 .( ّ)"  الجمعبمعنى  الكؼٍّ 

 قىاؿى : قىاؿى   ذىرٌ  كأىبأرسمو إلى الناس كافة ما ركاه  عمى أف اهلل  كقد أكد النبي 
 ِلي َوُجِعَمتْ  َواأْلَْسَوِد، اأْلَْحَمرِ  ِإَلى ُبِعْثتُ : َقْبِمي َأَحدٌ  ُيْعَطُيفَّ  َلـْ  َخْمًسا ُأْعِطيتُ : )  الم وً  كؿي رىسي 

ـُ  ِلي َوُأِحمَّتْ  َوَمْسِجًدا، َطُيورًا اأْلَْرُض   َعُدوُّ الْ  َفُيْرَعبُ  ِبالرُّْعِب، َوُنِصْرتُ  َقْبِمي، أِلََحدٍ  َتِحؿَّ  َوَلـْ  اْلَغَناِئ
 ِإفْ  ِمْنُكـْ  َناِئَمةٌ  َفِييَ  أِلُمَِّتي، َشَفاَعةً  َدْعَوِتي َواْخَتَبْأتُ  ُتْعَطْو، َسؿْ : ِلي َوِقيؿَ  َشْيٍر، َمِسيَرةَ  ِمنّْي َوُىوَ 
 .(ْ)(َشْيًئا ِبالمَّوِ  ُيْشِرؾْ  َلـْ  َمفْ  المَّوُ  َشاءَ 

 كاألسكد، األبيض كالعجـ، العرب قاطبة، لمناسرسكالن  أنو أرسؿ نبيو  اهلل  فأكضح
 كال النبكية، الرسالة بعمكـ يعممكف ال الناس أكثر لكفٌ  بالنار، العاصي كمنذران  بالجنة، الطائع مبشران 
 .الضبلؿ بخطكرة كال كاإلنذار، التبشير بميم ة

 
 

                                                           

 )بتصرؼ يسير( . ٔٓ ص - المختـك الرحيؽ( (ُ

 . َْٓ/ َِ - القرآف آم تأكيؿ عف فالبيا جامع( (ِ

 . ُٕٗ/ ِِ - كالمنيب كالشريعة العقيدة في المنير التفسير( (ّ

 المحقػؽ عميػو حكػـ ، ِْٔٔ رقـ – ّٕٓ/ ُْ - كالشفاعة الحكض باب - التاريخ كتاب – حباف ابف صحيح( (ْ
 . صحيحبأنو:  األرنؤكطشعيب 
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 :  : وفاتو  تاسعاً 
مىو،  اهلل سكؿر  إلى نىعىتٍ  كقد،   اهلل رسكؿ عمى اهلل كتاب في نزلت سكرة آخرإف    أيخبر: أم أجى
: فقاؿ فىبىكىٍت،(، َنْفِسي إليَّ  ُنِعَيتْ  قد: )فقاؿفاطمة   اهلل رسكؿ، )حيث دعا   سيمكت أنو فييا
ؿ فإنؾ تبكي ل)  فاطمة، يا، فقمف:   النبي أزكاج بعض فرآىا فضحكت،( ؛ بي ِلحاقاً  أىمي أوَّ

 فإنؾ تبكي ال لي فقاؿ فبكيت، نىٍفسو إليو نيًعيىتٍ  قد أنو أخبرني إنو: قالت ضحكت؟ ثـ بكيت، رأيناؾ
ًحٍكت بي؛ الحؽ أىمي أكؿ  .  (ُ)( فىضى

فٍّي  قدك  ى اشتد  حيف   النبيتيكي  مف األكؿ ربيع مف عشر الثاني االثنيف يكـ مف الض حى
: )ما   مالؾ بف أنس قاؿ منو، أظمـ اإلسبلـ تاريخ في ييرى  لـ يكـ في لميجرة عشرة الحادية السنة
 كاف يكمان  رأيت كما،   اهلل رسكؿ فيو عمينا دخؿ يكـ ًمفٍ  أٍضكىأ كال أحسف، كاف قط يكمان  رأيت
 بىٍينىمىا: فقاؿ اليكـ ذلؾ عف  أنس حكى كقد،  (ِ)(   اهلل رسكؿ فيو مات يكـ مف أظمـ كال أقبح،

بلىةً  ًفي الميٍسًمميكفى  ٍأىيـٍ  لىـٍ  الفىٍجًر؛ صى ٍجرىةً  ًسٍترى ؛ كىشىؼى   الم وً  سيكؿي رى  ًإال   يىٍفجى اًئشىةى، حي  ًإلىٍيًيـٍ  فىنىظىرى  عى
، كىىيـٍ  فيكؼه ـى  صي ، فىتىبىس  نىكىصى  يىٍضحىؾي مىى  بىٍكرو  أىبيك كى ًقبىٍيوً  عى ، لىوي  ًليىًصؿى  عى  ييًريدي  أىن وي  فىظىف   الص ؼ 

كجى  ري  إلييا، عائشة فأسندتو حتضار،اال بدأ بؿ أخرلصبلة   النبي عمى يأتكلـ  (ّ).. ( الخي
ميٌ  اهلل ًنعىـ ًمفٍ : )إٌف عنيا اهلل رضي تقكؿككانت  في   اهلل رسكؿ أف عى  يكمي،كفي  بيتي، فيتيكي
مىعى   اهلل كأف   كنىٍحرم، سىٍحرمكبيف  ؿى  مكتو، عند كريقو ريقي بيفجى  بكر أبي ابف الرحمف عبد دىخى
 آخذه: فقمت السٍّكاؾ، ييًحب   أنو كعرفت إليو، ينظر فرأيتو،   هللا رسكؿ ميٍسًندىة كأنا السٍّكاؾ، كبيده
فىأىمىر هي،  فمي ٍنتيو، نعـ، أف برأسو فأشار لؾ؟ ألينو: كقمت عميو، فاشتد   فتناكلتو نعـ؛ أىفٍ  برأسو فأشار لؾ،
بىٍيفى  ٍككىةه  يىدىٍيوً  كى ٍمبىةه، أىكٍ  رى عىؿى  عي  ِإفَّ  المَُّو، ِإلَّ  ِإَلوَ  لَ : )يقكؿ كىٍجيىوي، ًبًيمىا فىيىٍمسىحي  المىاءً  ًفي يىدىٍيوً  ييٍدًخؿي  فىجى

عىؿ يىدىهي، نىصىبى  ثـ( َسَكرَاتٍ  ِلْمَمْوتِ  ت ى( اأَلْعَمى الرَِّفيؽِ  ِفي: )يقكؿ فىجى مىالىتٍ  قيًبضى  حى ،  (ْ)"  يىديهي  كى
نا األعمى،بالرفيؽ   المصطفىكلحؽ  نا هلل كا   .راجعكف إليو كا 

 
                                                           

بػأف:  الػداراني حسػيف المحقؽ عميو حكـ ، ٕٗ رقـ - ُٓ/ ُ - يالنب كفاة في باب - المقدمة – الدارمي سنف( (ُ
 . صحيح إسناده

 شػػػعيب المحقػػػؽ عميػػػو حكػػػـ ، َُّْٔ رقػػػـ – ُْٓ/ ُِ - عنػػػو مالػػػؾ بػػػف أنػػػس مسػػػند - أحمػػػد اإلمػػػاـ مسػػػند( (ِ
 . مسمـ شرط عمى صحيح إسنادهبأف:  األرنؤكط

ػٍيئنا، يىػرىل أىكٍ  بًػًو، يىٍنػًزؿي  أًلىٍمػرو  يىٍمتىًفتي  ىىؿٍ :  بىابه  - األذاف كتاب – البخارم صحيح( (ّ ػاقنا أىكٍ  شى / ُ - الًقٍبمىػًة؟ ًفػي بيصى
 . ْٕٓ رقـ – ُُٓ

 . ْْْٖ رقـ - ُّ/ ٔ - ككفاتو  النبي مرض باب -المغازم كتاب - البخارم صحيح( (ْ
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 األول انفصم

  اهلل انعاية بانُبي  عُاية
 

 :مباحث ثالثة وفيو

 قبؿ بعثتو  األوؿ: مظاىر عناية اهلل بالنبي  المبحث   

 بعثتو  بعد الثاني: مظاىر عناية اهلل بالنبي  المبحث   

 بعد البعث الثالث : مظاىر عناية اهلل بالنبي  المبحث   
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 ولاأل املبحث

 قبم بعثته بانُبي  يظاهس عُاية اهلل  
 ستة مطالب : كفيو

 الذيف نشأ فييـ   والقـو : نسب النبي  وؿاأل  المطمب

 الجاىمية وعبادة األصناـ رؾش عف حفظ النبي  الثاني: المطمب

 عمى الصدؽ واألمانة  الثالث: نشأة النبي  المطمب

 ماوية السابقة والتبشير بقدومولسفي الكتب ا الرابع: ذكر النبي  المطمب

 عما ل يميؽ بو  الخامس: عصمة النبي  المطمب

 ود في مكانو الحجر األس بوضع  السادس: شرؼ النبي المطمب
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 ؿاألو المطمب
 الذيف نشأ فييـ   والقوـ النبي  نسب

 كالرفعة، الشرؼ، أسباب جميع يبعثو أفقبؿ  لوأن و ىي أ  بنبيو  ًمٍف عناية اهلل  إف  
 اصطفاه التي العظمى الرسالة بأعباء لمقياـ تؤىمو التي الخصاؿ جميع فيو ككف ر المنزلة، كعمك

أشرؼ   فيك العرب، مف الذركة في كقكمو قكمو، مف الذ ٍركةعؿ نسبو في فقد ج ليا، كاختاره
 َواْصَطَفى ِإْسَماِعيَؿ، َوَلدِ  ِمفْ  ِكَناَنةَ اْصَطَفى   المَّوَ  ِإفَّ نفسو: ) عف رسكؿ اهلل  قاؿ نسبان، العرب
  . (ُ)( َىاِشـٍ  َبِني ِمفْ  َواْصَطَفاِني ُقَرْيٍش، ِمفْ  َىاِشًما َواْصَطَفى ِكَناَنَة، ِمفْ  ُقَرْيًشا

مف نجاح؛  لرسالتو اهلل  أسرة ليا شأنيا، بعض ما أعد   في  النبيمنبت  كاف كقد
القبيمة  ٍفنىىالتي تى  العصبيات تمؾ ة،فالمجتمع العربي األكؿ كاف يقكـ عمى العصبيات القبمية الحاد  

 اإلسبلـ قبؿ الجاىمي ة في كانتش كقري ،إلييا ت  عف كرامتيا الخاصة، ككرامة مف يمي  كميا دفاعان 
 األرضي ة، الكرة مركز في تقطف ككانت العربي ة، القبائؿً  كرائدةى  كزعيمةى  األصيمة، العربي ة القبائؿ زينة
 بيت لقاصدم بخدمتيا قريش فشىريفىت العتيؽ، البيت عمى المباشرة الميٍشًرفة كىي القرل، أٍـّ  مك ة في
 يقمٍّؿ كمف جميعان، العرب قبائؿ بيف رفيعة كمنزلة مرمكقة، بمكانة تتمت ع قريش فكانت الحراـ،اهلل 
ركم في الحديث الصحيح عف  حيث ، (ِ) ميٍزجاة العمـ في كبضاعتو لو، عمـ ال قريش شأف مف

ؿَ ):   اهلل رسكؿ قاؿ: قالت عنيا اهلل رضي ىانئ أٍـّ : عف في فضميا النبي   ُقَرْيًشا المَّوُ  َفضَّ
ؿ: بعدىـ أحدٌ  يعطاىا ول قبميـ، أحدٌ  يعطيا لـ ِخَصاٍؿ، عِ ِبَسبْ   وأفَّ  منيـ، أنّْي قريشاً  اهلل فضَّ

 اهلل وعبدوا ُمْشِرُكوَف، َوُىـْ  اْلِفيؿِ  َيْوـَ  َنَصَرُىـْ  فييـ، السّْقاية وأفَّ  فييـ، الحجابة وأفَّ  فييـ، الخالفة
 إليالؼ" غيرىـ أحد فييا يذكر لـ القرآف مف سورة فييـ اهلل وأنزؿ غيرىـ، يعبده ل سنيف عشر
 النبي عمى بو طعنت فيما نجدىا لـ قريش في الكريـ الن سىب ىذاكلمكانة  (ّ)[ ( ُ:  قريش] " قريش
  األمر ىذا إال مفتراة كثيرة بأشياء فيو طعنت كلقد بينيـ، نسبوالتضاح.. 

 . نية، بنبي الرحمة الميداة الن سىب الشريؼ، الط اىر العفيؼ، مف العناية الربا كىذا

                                                           

 . ْسبؽ تخريجو ص ( (ُ

،  َُْٖٓ/ ُٕ - الشػػعراكم، تفسػػير  َُٓ/ َِ - الحنبمػػي الػػديفسػػراج  - الكتػػاب عمػػـك فػػي: المبػػاب انظػػر( (ِ
 . ّٔص  - المطيؼ عبد الشافيعبد  - اإلسبلمي كالتاريخ النبكية السيرة

 .ّٔٓ/ ِ - قريش سكرة تفسير – التفسير كتاب – النيسابكرم الحاكـ – الصحيحيف عمى المستدرؾ( (ّ
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 الثاني  المطمب
 ِشْرؾ الجاىمية وعبادة األصناـ  عف حفظ النبي  

 لعيٌباد حصؿ كما فطرتو تنتكسفمـ  ،الجاىمية ًشٍرؾ عف كصانو نبيو  حفظ اهلل  لقد
 اءكنق الفطرة، سبلمة عمى فنشأ أظفاره، نعكمةمنذ   بو الربانية العنايةفقد أحاطت  األصناـ؛
َذفَِؽ ]: قكلو تعالى فسيرت فيالقرطبي رحمو اهلل  اإلماـذكر  فقد الًشٍرؾ، عف مائبلن  حنيفان  القمب، ـَ َو

ُٕقًرا َنْ  َُْٚه  ِْ ًَ ـْ َج
َٓ اإِلياَمُن َوَفُِ َٝ َتْدِري َمٚ افَُِتُٚب َو ْْ ـُ ٚ َمٚ  َٕ ـْ َأْمِر َْْٔٚ إَِفَْٔؽ ُروًحٚ ِم ـْ َأْوَح َنُٚل ِم َٕ ـْ  ِدي بِِف َم

ٔؿٍ ظِ  َِ اٍط ُمْسَت ِدي إَِػ ِْصَ ْٓ ََّٕؽ َفَت ٚ َوإِ َٕ قرى:َبِٚ  نقبلن عف القاضي عياض حيث قاؿ:  ، {91[ }افنُّ
كالتشكؾ في شيء مف ذلؾ،  كصفاتو،،  أنيـ معصكمكف قبؿ النبكة مف الجيؿ باهلل  كالصكاب
عمى  أىًتًيـدكا، كنشٍ األخبار كاآلثار عف األنبياء بتنزيييـ عف ىذه النقيصة منذ كل دىتٍ كقد تعاضى 

القاضي عياض: كأنا  ذكر ،ذلؾ ؽى منذ صباىـ إلى مبعثيـ حق   يىرىىـطالع سً  فٍ التكحيد كاإليماف، كمى 
ما افترتو، كعي ر كفار األمـ أنبياءىـ بكؿ ما أمكنيا كاختمقتو،  بكؿ نبينا  مىتٍ قريشان قد رى  أقكؿ إف  

 كلكاف ،سكتكا عنو كما ًقؿ،لك كاف ذلؾ؛ لني  إذ... إلينا الركاة  قموأك ن عميو، مما نص اهلل 
كما كاف  ،مف تكبيخو بنيييـ عف تركو آليتيتـ ج ةكأقطع في الحي  ،أفظع قبؿي  يعبدتكبيخيـ عم ا كاف 

لـ  كما ،سبيبلن إليو ًجدكايعبد آباؤىـ مف قبؿ، ففي إطباقيـ عمى اإلعراض عنو دليؿ عمى أنيـ لـ يى 
ٚ[ :كقالكا ،ةيسكتكا عف تحكيؿ القبم َٓ ْٔ َِ ُٕقا َظ ٚ ـَ ُؿ افَّتِل  ِٓ تِ َِ ـْ ؿِبْ  كما حكاه اهلل [ُِْ]البقرة: ]َمٚ َوَُّٓهْؿ َظ

 ،كيٍنتى تىٍدًرم مىا  مىا]أف العمماء اختمفكا في تأكيؿ قكلو تعالى:  اعمـ: ك القرطبي ذكر عنيـ
ي ىذه اآلية: شرائع اإليماف جماعة: معنى اإليماف ف فقاؿ[ ِٓ]الشكرل: [اٍلًكتىابي كىال اأًليمىافي 

مف  مؤمنان باهلل  كاف : الصحيح أنو قمت ،كقيؿ: تفاصيؿ ىذا الشرع ،ذكره الثعمبي ،كمعالمو
 . (ُ)حيف نشأ إلى حيف بمكغو، عمى ما تقدـ 

حك: :تعالى  لوالخازف في تفسير قك  كقاؿ ْر[ }افوُّ َٓ َْ َٔتَِٔؿ َؾََل َت ٚ اف َٖمَّ : " ... كذلؾ  {=]َؾ
 النبكة قبؿ معصكمكف كأنيـ كبعدىا، الٌنبكة قبؿ كاإليماف الٌتكحيد، عمى نشئكا كلدكامنذ  قبمو اءاألنبي
 بكؿ، كرمكه   النبي عابكا لىم ا قريشان  أف   ذلؾ عمىكيدؿ  كتكحيده، تعالى اهلل بصفات الجيؿ مف

                                                           

 األحػكاؿ مػف لمنبي بما األسماعاع كانظر: إمت ،)بتصرؼ يسير(  ٔٓ/ ُٔ - القرطبي - القرآف ألحكاـ الجامع( (ُ
 القاضػػي – المصػػطفى حقػػكؽ بتعريػػؼ، الشػػفا  َِٕ/ ُُ - المقريػػزم الػػديفتقػػي  - كالمتػػاع كالحفػػدة كاألمػػكاؿ
 . ْٓٓ/ ُُ - الشامي – العباد خير سيرة في كالرشاد اليدل، سبؿ  ِٖٓ/ ِ -عياض 
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 عنو، سكتكا لما فيو فكا لكإذ  سبيبلن، عميو ليـ يجدكا لـفإنيـ  الجاىمية؛ كأمر الٌشرؾ، سكل عيب
 . (ُ)"  بو كعيركه فيو، قالكه ما جميع مف تعالى اهللفبرأه  ذلؾ، كلنقؿ

 حينما كالعزلبالبلت   النبي اٍستىٍحمىؼى  الراىببحيرا  أفأصحاب السٍّيىر  بعضذكر  كما
 لمنبي رابحي فقاؿ النبكة، عبلمات فيو  رأل لىٌما صبٌي، كىك طالب أبى عمو مع سفره في بالشاـ لقيو
 :عىؿى عنو أسألؾ عما أخبرتني إال كالعزل بالبلت أسألؾ غبلـ يا  حالو مف أشياء عف يسألو... فىجى
 نظرثـ  صفتو، مف بحيرا عند ما ذلؾيخبره، فكافؽ   اهلل رسكؿفجعؿ  كأمكره، كىيئتو، نكمو، مف
اتىـى  فرأل ظيره؛ إلى  عمى أىٍقبىؿى  منو فىرىغى عنده، فمما  التي صفتو مف مكضعو عمى كتفيو بيف الن ب كة خى
 ليذا ينبغيكما  بابنؾ، ىك ما بحيرا لو فقاؿ ابني، :فقاؿ الغبلـ، ىذا ما :لو فقاؿ طالب، أبي عمو
 :قاؿ بو، حبمى كأمو مات :قاؿ أبكه، فعؿ فما :قاؿ أخي، ابف فإنو :قاؿ حي ان، أبكه يككف اف الغبلـ

 لىيىٍبغين و عرفت ما منو كعرفكا رأكه، لئففكاهلل  الييكد، عميور كاحذ بمده، إلى أخيؾ بابفارجع  صدقت،
 حتى سريعان  طالب أبك عمو بوفخرج  ببلده، إلى بو فأسرع شأف ىذا أخيؾ البف كائففإنو  شر ان،
 .   (ِ) مكة أقدمو

يقكؿ  كىك عف ىشاـ بف عركة عف أبيو قاؿ: حدثني جار لخديجة أنو سمع النبي  كركم
َت، َأْعُبدُ  َل  َواهللِ  َخِديَجُة،.. َأْي ).لخديجة:  إضافة إلى استنكافو  ،( ّ) (َأَبًدا اْلُعزَّى َأْعُبدُ  لَ  َواهللِ  الالَّ

  ليا كيجعمكف بالدعاء، إلييا كيتكٌجيكف يعبدكنيا، كانكا التي آلليتيـ كتعظيميـ قكمو، كثنياتعف 
 . األنعاـ ليا كفكيذبح المختمفة، القرابيف ليا كييقىدٍّمكف النذكر،

 الشباب، نىٍزعات مف شبابو في تعالى اهلل حفظوفقد  كىكذاذكر الصبلبي معمقان عمى ذلؾ: 
،  (ْ) المرشديف كجبلؿ اليداة، كقار تيبلئـ ال كلكنيا بطبعيا، الشبكبية إلييا كتميؿ تنزع التي كدكاعيو
مسممان مؤمنان، كما قاؿ الحافظ ابف  دلً البعثة عمى ديف قكمو، بؿ كي  قبؿ يكف نبينا محمد  مـكعميو ف
 أنو النبي  عف اهلل بحديث العرباض بف سارية السممي  رحمواستدؿ اإلماـ أحمد  كقدرجب: " 

                                                           

 . ّْٗ/ ْ - التنزيؿ معاني في التأكيؿ لباب(  (ُ

  - البييقػي – الشريعة صاحب أحكاؿ كمعرفة النبكة دالئؿ ، ُّْ/ ُ - السيكطي – الكبرل لخصائصاانظر: ( (ِ
ابػػف  - النبكيػػة، السػػيرة  ِٕٖص  -القرطبػػي  - كاألكىػػاـ الفسػػاد مػػف النصػػارل ديػػف فػػي بمػػا اإلعػػبلـ ، ّٓ/ِ

 .  ُْٖ/ ِ -الشامي  – العباد خير سيرة في كالرشاد اليدل، سبؿ  ِْٓ/ ُ - كثير

 رقػػػػـ – ْٕٔ/ ِٗ - خكيمػػػػد بنػػػػت لخديجػػػػة جػػػػار حػػػػديث - الشػػػػامييف مسػػػػند – حنبػػػػؿ بػػػػف أحمػػػػد اإلمػػػػاـ مسػػػػند( (ّ
 بأف: إسناده صحيح . األرنؤكط شعيب وحكـ عميو محقق ،ُْٕٕٗ

 )بتصرؼ يسير( . ٔٓ ص -عمي الصبلبي  – أحداث كتحميؿ كقائع عرض النبكية السيرة( (ْ
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فَّ  النَِّبيّْيَف، َلَخاَتـُ  المَّوِ  َعْبدُ  ِإّني)  :ؿقا  أف   عمى ، (ِ) (ِطيَنِتوِ  ِفي( ُ) َلُمْنَجِدؿٌ  السَّاَلـُ  َعَمْيوِ  آَدـَ  َواِ 
: ابف رجب الحافظ ذكر ،كرد  بذلؾ عمى مف زعـ غير ذلؾ ،نشأ نذعمى التكحيد م زىؿيى  لـ النبي 
ًلد بذلؾ عمى أنو  ستدؿبؿ يي  بىتٍ نبكتو كى  نبيان، فإف   كي لو مف حيف أخذ الميثاؽ في قكلو تعالى:  جى

َِّٔغ... [ }آل ظّران: مب آدـ  ٍخًرجى استي  حيث {7>]َوإِْذ َأَخَذ اهللُ ِمَٔثَٚق افَّْبِ نبيان مف  فكاف مف صي
قبؿ  ان مدة خركجو إلى الدنيا كانت متأخرة عف ذلؾ، كذلؾ ال يمنع ككنو نبي   كلكف ،الكقت ذلؾ

ٍكـ ٍستىٍقبىؿ،بالتصرؼ فييا في زمف مي  ٍؤمىري كيي  ،كاليةن  كل ىيي  كىمىفٍ  ،خركجو الكالية ثابت لو مف حيف  فحي
ف اليتو،ك  اإلماـ  سأؿكركم عف الحافظ أيضان أنو  (ّ)لى حيف مجيء الكقت كاف تصرفو متأخران إ كا 

ـى زى  مفأحمد بف حنبؿ رحمو اهلل: "  عمى ديف قكمو قبؿ أف يبعث؟ قاؿ: ىذا قكؿ  كاف النبي  أف   عى
الىسكال يي  ،كبلمو حذىرسكء، ينبغي لصاحب ىذه المقالة أف يي  شيء  كأم  : قاؿ اإلماـ أحمد ثـ..  جى

قاؿ اهلل تعالى مخبران عف  ،عمى ديف قكمو كىـ يعبدكف األصناـ كاف ف رسكؿ اهلل أبقى إذا زعـ أ
ُف َأمْحَ ]  عيسى ُّ ِدي اْش ًْ ـْ َب ْٖيِت ِم ا بَِرُشقٍل َي ً ػ:َوُمَبؼِّ اإلماـ أحمد برؤيا  احتب كما ،  {:ُد[ }افهَّ

احذركا الكبلـ فإف : أحمد قاؿ اإلماـ ثـأمو النكر عند كالدتو حتى أضاءت لو قصكر الشاـ ... 
 .( ْ)أصحاب الكبلـ ال يؤكؿ أمرىـ إلى خير" 

 صفحةكميا   حياتولتككف  كأدرانيا، الجاىمية أقذارمف  لنبيو   اهللكاف حفظ  كىكذا
 جاىميًٍّيف، كبيف جاىمية، بيئة في عاش شاب أنوشائبة؛ مع  أم فيياليس  البياض، ناصعة بيضاء،

 الشديد حرصيـ مع سيما ال بو، لعييٍّبى  ذلؾ مف شيء عيًرؼ كلك ؿ،الرذائ مف شيء عنو ييٍذكر لـ
 زماف كؿ في كمو لمككف كاألسكةالقدكة  ، فيك   نبكتو بعد بو -الكاذبة  – التيـ إلصاؽ عمى

 . كىذا الحفظ مف شرؾ الجاىمية لييكى مف العناية الربانية بنبي البشرية  كمكاف،
 

                                                           

 العػاـ لمكاسػـ فيمػا المعػارؼ لطػائؼ)انظػر:  فيػو الػركح نفػخ قبػؿ األرض عمػى الممقػى الطػريح:  بالمنجدؿ المراد( (ُ
 ( .ِٖ ص - رجب ابف - الكظائؼ مف

 شػػػعيبحكػػػـ عميػػػو المحقػػػؽ  ، َُُٕٓ رقػػػـ -َّٖ/ ِٖ - الشػػػامييف مسػػػند – حنبػػػؿ بػػػف أحمػػػد اإلمػػػاـ( مسػػػند (ِ
 .  لغيره صحيحبأنو:  األرنؤكط

 األسػػرار كسػػكاطع البييػػة األنػػكار لكامػػع،  ُٖ ص - الكظػػائؼ مػػف اـالعػػ لمكاسػػـ فيمػػا المعػػارؼ: لطػػائؼ انظػػر( (ّ
 كالرشػاد اليػدل، سػبؿ  َّٔ/ ِ - السػفاريني الػديفشمس  - المرضية الفرقة عقد في المضية الدرة لشرح األثرية

 . ْٖ/ ُ - الشامي – العباد خير سيرة في

 ككفيػػػات اإلسػػػبلـ( ، كانظػػػر: تػػػاريخ )بتصػػػرؼ ُٖ ص - الكظػػػائؼ مػػػف العػػػاـ لمكاسػػػـ فيمػػػا المعػػػارؼ لطػػػائؼ( (ْ
 . َٗ/ ُٖ - الذىبي الديفشمس  - كاألعبلـ المشاىير
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 الثالث المطمب
 ى الصدؽ واألمانة عم نشأة النبي  

 بالصادؽالبعثة في قكمو بالصدؽ كاألمانة، ككاف يعرؼ بينيـ  قبؿ النبي  اشتير لقد
 ،مف خصاؿ الخير كغيرىما ،بو إال مف بمغ الغاية في الصدؽ كاألمانة صؼكىك لقب ال يتٌ  األميف،

ْدِق َوَص ] :تعالى فقاؿ صدقو،عمى   اهللكقد شيد لو  َُقنَ َوافَِّذي َجَٚل بِٚفهِّ َق بِِف ُأوَفئَِؽ ُهُؿ اُدتَّ [ دَّ

مر:  قرآنوفي   اهلل ىك بو جاء لما شيد كالذم،   محمد نبينا ىك بالصدؽ جاء كالذم ، {77}افزُّ
 ىك بالصدؽ جاء: " الذم اآلية ىذه عمى معمقنا عاشكر ابف يقكؿ سماكات، سبع فكؽ مف المنز ؿ
 . (ُ)"  القرآف ىك كالصدؽ،  اهلل رسكؿ محمد

ـِ ]عند تفسير قكؿ اهلل تعالى:  القرطبيحيث ذكر  بذلؾ،  أعداؤهشيد  كما َٝ َم َأَؾَرَأْي

ِه ِؽَنَٚوةً  َؾ َظَذ َبَكِ ًَ بِِف َوَج ِْ ِف َوَؿ ًِ ّْ ٍؿ َوَخَتَؿ َظَذ َش ِْ ُف اهللُ َظَذ ِظ َِّ ُف َهَقاُه َوَأَض َذ إََِلَ َ ِد اهللِ  اَّتَّ ًْ ـْ َب ِديِف ِم ـْ هَيْ َّ َؾ

ُروَن[ }اجلٚثٜٔ:تَ َأَؾََل  َـّ " قاؿ مقاتؿ: نزلت في أبي جيؿ، كذلؾ أنو طاؼ بالبيت ذات ليمة   { 17َذ
 ،أبك جيؿ: كاهلل إني ألعمـ أنو لصادؽ فقاؿ،  كمعو الكليد بف المغيرة، فتحدثا في شأف النبي 

األميف،  ؽادقاؿ: يا أبا عبد شمس، كنا نسميو في صباه الص   ،عمى ذلؾ ٌلؾدى  كما ٍو،لو: مى  فقاؿ
قاؿ: فما يمنعؾ أف  ،كاهلل إني ألعمـ أنو لصادؽ ؛الخائف ابالكذ   سىمٍّيوككمؿ رشده، ني  ،عقمو ـ  فمما تى 

دٍّقو،تي   ٍسرة،بنات قريش أني قد اتبعت يتيـ أبي طالب مف أجؿ كً  يقاؿ: تتحدث عنٍّ  ،كتؤمف بو صى
 . ( ِ)"  فنزلت: كختـ عمى سمعو كقمبو كالبلت كالعزل إف اتبعتو أبدان 

بعثتو ليقٍّب مف ًقبىؿ قريش  فقىٍبؿ ٍدؽ؛مثاالن قدكة في صفة الصٍّ  رسكؿ اهلل  كاف كقد
كيأتمنكنو عمى أشيائيـ  ـ،حكائجي اهلل  رسكؿ عندكاف يستكدع القرشيكف  حيثبالصادؽ األميف؛ 
عداكة كالبغض لو بنك جمدتو كعشيرتو ال كأظير ، كحينما بيًعث رسكؿ اهلل  ،كأسرارىـ قبؿ بعثتو

ميقو كأمانتو كالكره كالحرب؛ ظؿ  رسكؿ اهلل  ٍسًف خي كظير ذلؾ في ردٍّ األمانات إلى قـك  ،عمى حي
عشيرتو األقربيف صًعد عمى جبؿ الصفا،  بإنذار أمره اهلل  كعندما ،أعدائو دىلجعمكا أنفسيـ أعٍ 

                                                           

 . ٕ/ ِْ - المجيد الكتاب تفسير مف الجديد العقؿ كتنكير السديد المعنى تحرير( (ُ

 - المنيػػر التفسػػير،  ُِٕ/ ّ -الصػػابكني  – التفاسػػير صػػفكةكانظػػر:  ، َُٕ/ ُٔ - القػػرآف ألحكػػاـ الجػػامع( (ِ
 بػػفالطػػاىر  - المجيػػد الكتػػاب تفسػػير مػػف الجديػػد العقػػؿ كتنػػكير السػػديد المعنػػى، تحريػػر  ِْٕ/ ِٓ -زحيمػػي ال

 . ّٗٓ/ ِٓ - عاشكر
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ـْ َأفَّ َخْياًل ِبا َأرََأْيتُكـْ : )كقاؿ  ـْ ُمَصدّْقِ َلْو َأْخَبْرُتُك ، َأُكْنُت ـْ ؟ْلَواِدي ُتِريُد َأْف ُتِغيَر َعَمْيُك ، يَّ ـْ " َقاُلوا: َنَع
ْبَنا َعَمْيَؾ ِإلَّ ِصْدًقا شيد بصدقو أكثر الناس عداء لو كىك النضر بف الحارث  كما،  (ُ) ...(َما َجرَّ

، إنو كاهلل ق ياالذم قاـ خطيبنا في سادة قريش قائبلن ليـ: "  د نىزىؿى بكـ أمره ما أىتىٍيتـي لو معشر قريشو
أصدقكـ حديثنا، كأعظمكـ أمانةن، حتى إذا رأيتـ في  ؛بحيمة بىٍعدي، قد كاف محمده فيكـ غبلمنا حدثنا

ٍيوً  ٍدغى رىة  ،بما جاءكـ بو، قمتـ: ساحر كجاءكـ الش ٍيب، (ِ)صي ال كاهلل ما ىك بساحر؛ لقد رأينا الس حى
الجى  ؛ال كاهلل ما ىك بكاىف ،كاىف كقمتـ: ٍقدىىـ،كنىٍفثىييـ كعى  كسمعنا  ، (ّ) يـقد رأينا الكينة كتىخى

 (ْ)سجعيـ، كقمتـ: شاعر ال كاهلل ما ىك بشاعر؛ قد رأينا الشعر، كسمعنا أصنافو كميا؛ ىزجو كرجزه
ما ىك بمجنكف... فانظركا في شأنكـ فإنو كاهلل لقد نزؿ بكـ أمره عظيـه "  هللال كا ؛: مجنكفكقمتـ

(ٓ)، 
ْؿ َفُف ُمُُِْْرونَ ]:  كقد قاؿ الطبرم في تفسير قكلو  ُٓ ْؿ َؾ ِرُؾقا َرُشقََلُ ًْ " يقكؿ   {=:}ادٗمْقن: [َأْم ََلْ َي

 لو فيـ] كاألمانة؟ الصدؽ أىؿ مف كأنو محمدان، المكذبكف ىؤالء يعرؼ لـ أـ: ذكره تعالى
، كقاؿ ابف  (ٔ)"  يعرفكنو ال نيـبأ كيحتجكا بالصدؽ، يعرفكه أكلـ قكلو، فينكركايقكؿ:  [منكركف

ـٍ   أىفىيىٍقًدركف فييـ، بيا نشأ التي كصيانتو كأمانتو كصدقو محمدان  يعرفكف الكثير مستنكرا عمييـ: " أىفىيي
ال نكذبؾ كما أنت  إنا: "  ، كقد ركم أف أبا جيؿ قاؿ لمنبي  (ٕ)"  فيو؟ كالمباىتة ذلؾ إنكار عمى

َٓ ]فأنزؿ اهلل:  ،جئت بوكلكف نكذب بما  ب،فينا بمكذ   ُْؿ  قُفقَن َؾِ٘نَّ َُ َُٕؽ افَِّذي َي َْٔحُز ُف َف َّٕ ُؿ إِ َِ ًْ َٕ َؿْد 

َـّ افيَّٚدَِِغ بَِآَيِٚت اهللِ ََيَْحُدونَ 
ََٕؽ َوفَُِ ُبق ذِّ َُ  . ( ٖ)"  { 33[ }األنعام:ُي

                                                           

 -[ ُِٓ: الشػعراء{ ]جناحػؾ كاخفػض األقػربيف عشػيرتؾ كأنػذر} بػاب - القػرآف تفسػير كتػاب – البخػارم صحيح( (ُ
 . َْٕٕ رقـ – ُُُ/ ٔ

ٍدغي ( (ِ ٍدغان  عمييا المتدلٍّي الشعر أيضان  كيسم ى ألذف،كا العيف بيف ما: الصي  كصػحاح المغػة تػاج الصػحاح)انظر:  صي
 ( .ُِّّ/ ْ - الفارابي إسماعيؿ - العربية

مىبى ( (ّ  ( َُٔ/ ْ -الفراىيدم  – العيف)انظر:  تحركتا إذا كعيناه، حاجباه كاٍختىمىبى  عينيو، عف حاجبيو الرجؿ خى
ػػٍكت مػػدؾ: اليػػزج( (ْ سػػمي لتػػرنـ؛ا ًفػػي الص  )انظػػر:  الشػػعر مػػف ضػػربه ، كالرجػػز :  ًفيػػو كىػػافى  لتػػرنميـ الٌشػػٍعر ىػػزج كى

 ( .ٖٕٖ/ ّ - الفارابي - العربية كصحاح المغة تاج الصحاح،  ّْٕ/ ُ - األزدم بكر أبك - المغة جميرة

/ ٓ - تيميػػة ابػف - المسػيح ديػف بػدؿ لمػف الصػػحيح الجػكاب: كانظػر ، ََّ/ ُ - ىشػاـ ابػف -النبكيػة  السػيرة( (ٓ
 . ُُْٗ/ ْ - الكيرانكم محمد – الحؽ إظيار ، ّٖٕ

 . ٕٖ/  ُٕ القرآف آم تأكيؿ في البياف جامع( (ٔ

 . ْْٖ/ ٓ - العظيـ القرآف تفسير( (ٕ

 . ِِٕ ص - الن ٍبيىاني -  الرسكؿ شمائؿ إلى الكصكؿ كسائؿ( (ٖ
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 قاؿ ،ما قاؿ : ىؿ كنتـ تتيمكنو بالكذب قبؿ أف يقكؿلوفقاؿ   النبيسفياف عف  اىرقؿ أب كسأؿ
 عف الناس صد إلى كاضطرارىـ عداكتو، في إسرافيـ مع يستطيعكافمـ كىكذا ؛  (ُ): ال أبكسفياف
 . الكذب يشبو ما منو كقع أك كذب، أنو أحدىـ يذكر أف إتباعو،

ف  ك   عمييا اهلل ائتمنو التي الرسالة بتبميغ نيكضو،  كأمانتو  صدقو عمى الشكاىد أبرزا 
 القياـ، يككف ما أعظـ بأدائيا كقاـ التبميغ، يككف ما أعظـ لمن اس بم غيا حيث،  بيا يقكـ أف ككٌمفو

 . بشر يحتممو ما أشؽٌ  سبيميا في كاحتمؿ

                                                           

 . َّٓ/ ِ - الحضرميٌ  الٌمحجي اهلل عبد -  الرسكؿ شمائؿ إلى الكصكؿ كسائؿ عمى السؤؿ منتيى: انظر( (ُ
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 الرابع المطمب
 في الكتب السماوية السابقة والتبشير بقدومو  ذكر النبي  

 أف ذلؾ،  جميعان  األرض شعكببيف   ببعثتو المبشرة كاألخبار البشارات ىذه تكاترت لقد
ـُ َمْرَيَؿ َيٚ َبِْل ]: سبحانو، فقاؿ   بمحمد أقكاميـ بشركا قد السبلـ عمييـ اهلل رسؿ َوإِْذ َؿَٚل ِظَٔسك اْب

ْٖيِت  ا بَِرُشقٍل َي ً ـَ افتَّْقَراةِ َوُمَبؼِّ ًؿٚ دَِٚ َبْغَ َيَديَّ ِم ْؿ ُمَهدِّ ُُ ائَِٔؾ إِِّنِّ َرُشقُل اهللِ إَِفْٔ ـْ بَ  إرِْسَ َِامَّ ِم ُف َأمْحَُد َؾ ُّ ًِْدي اْش

َِِّْٔٚت َؿُٚفقا َهَذا ِشْحٌر ُمبِغٌ  ػ: [َجَٚلُهْؿ بِٚفَب  قد: " التكراة  ذكر ابف كثير قكؿ عيسى   {:}افهَّ
 العربي األمي النبي الرسكؿ كىك بعدم، بمف مبشر كأنا، عنو أخبرت ما مصداؽ كأنا، بي بشرت
،   بمحمد بىٌشر فييـ  أقاـ كقد إسرائيؿ، بني أنبياء اتـخ كىك ، ، فعيسى (ُ)"  أحمد المكي
، كقد أخرج مسمـ في صحيحو أف  نبكة كال بعده رسالة ال الذم كالمرسميف، األنبياء خاتـ أحمد كىك

 اْلُكْفَر، ِبيَ  اهللُ  َيْمُحو الَِّذي اْلَماِحي َوَأَنا َأْحَمُد، َوَأَنا ُمَحمٌَّد، َأَنا َأْسَماًء، ِلي: )ِإفَّ قاؿ   اهلل رسكؿ
، َعَمى النَّاُس  ُيْحَشرُ  الَِّذي اْلَحاِشرُ  َوَأَنا  اهللُ  َسمَّاهُ  َوَقدْ  َأَحٌد، َبْعَدهُ  َلْيَس  الَِّذي اْلَعاِقبُ  َوَأَنا َقَدَميَّ

 العاص بف عمرك بف اهلل عبد: " لقيت قاؿ يسار، بف عطاء عفركم  كما ، (ِ)(  َرِحيًما رؤوفاً 
 لمكصكؼ إنو كاهلل نعـ،: قاؿ،  التكراةفي   اهلل رسكؿ صفة عف أخبرني: قمت ،عنيما اهلل رضي
  قاؿ تعالى: (ّ) " القرآف في صفتو ببعض التكراة في

ََْٚك ] ِْ ٚ َأْرَش َّٕ ٚ افَّْبِلُّ إِ َ ِذيًراَيٚ َأهيُّ َٕ ا َو ً  [َصِٚهًدا َوُمَبؼِّ

{89}إحزاب:
 لمف كنذيران  بالجن ة، آمىفى  ًلمىفٍ  كمبشٍّران  غ،بالتبمي لمرسؿ شاىدان قاؿ البغكم: " أم :  ، 

 . (ْ)"  بالن ار بآياتنا كذ ب

 إفٌ حيث  الناس، مف كثير إسبلـ فيسببان  كانت السابقة الكتب في البشارات تمؾأٌف  كما
 ًمفٍ  آمف مىفٍ  بوآمف  بيًعث؛، فمما   محمد مبعث ينتظركف كانكا كالنصارل الييكد مف الكتاب أىؿ
 ..سبلـ بف اهلل كعبد كأحبارىـ، يـعممائ

ائَِٔؾ َظَذ ِمْثِِِف ]: تعالى قاؿ  ـْ َبِْل إرِْسَ َد َصِٚهٌد ِم ِٓ ْرُتْؿ بِِف َوَص ٍَ ـَ ـْ ِظِْْد اهللِ َو َٚن ِم ـَ ُؿْؾ َأَرَأْيُتْؿ إِْن 

ْقَم افيَّٚدِِغَ  ََ َٓ هَيِْدي اف ُتْؿ إِنَّ اهللَ  َزْ ُْ ـَ َواْشَت  مالؾ بف عكؼفقد ركم عف  ، {01}األحقاف:[ َؾَآَم
                                                           

 .  َُٗ/ ٖ - العظيـ القرآف تفسير( (ُ

 .  ّسبؽ تخريجو ص ( (ِ

 . ُِِٓ رقـ – ٕٔ/ ّ - السكؽ في السخب كراىية باب - البيكع كتاب - البخارم صحيح( (ّ

 . ُّٔ/ ٔ  - القرآف تفسير في التنزيؿ معالـ( (ْ
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 ككًرىكا عيدىـ، يـك بالمدينة الييكد كنيسة دخمنا حتى معوكأنا   النبي انطمؽ: قاؿ  األشجعي
 َوَأفَّ  المَُّو، ِإلَّ  ِإَلوَ  َل  َأفَّ  َيْشَيُدوفَ  َرُجاًل  َعَشرَ  اْثَنيْ )َأُروِني :   اهلل رسكؿ ليـ فقاؿ،  عمييـ دخكلنا
( قاؿ:  َعَمْيِيـْ  َغِضبَ  الَِّذي اْلَغَضبَ  السََّماءِ  َأِديـِ  َتْحتَ  َيُيوِدي   ُكؿّْ  َعفْ  المَّوُ  َيُحطُّ  المَّوِ  َرُسوؿُ  ُمَحمًَّدا
 َأَبْيُتـْ : )  فقاؿ أحد، يجبو فمـ ثٌمث ثـ أحد، ييجبوفمـ  عمييـ، رد ثـ أحد، منيـ أجابو كما فأمسككا
 حتى معو كأنا انصرؼ ثـ (َكَذْبُتـْ  َأوْ  آَمْنُتـْ  اْلُمْصَطَفى، النَِّبيُّ  َوَأَنا َعاِقُب،الْ  َوَأَنا اْلَحاِشُر، أَلََنا َفَوالمَّوِ 
 رجؿ أم: الرجؿ ذلؾ فقاؿ: قاؿ محمد، يا أنتى  كما: يقكؿ خمفنا مف رجؿ فإذا يخرج، أف دنا

 كال منؾ أفقو كال اهلل، بكتاب أعمـ رجؿ فينا كاف أنو نعمـ ما: قالكا الييكد؟ معشر يا فيكـ تعممكني
 في تجدكنو الذم اهلل نبي أنو باهلل لو أشيد فإني: قاؿ أبيؾ، قبؿ جدٍّؾ مف كال قبمؾ مف أبيؾ ًمف

،: قالكا التكراة، ـْ :   اهلل رسكؿ فقاؿ شران، لو كقالكا عميو رٌدكا تـ كذبتى  َأمَّا َقْوُلُكـْ  ُيْقَبؿَ  َلفْ )َكَذْبُت
، َما ْلَخْيرِ ا ِمفَ  َعَمْيوِ  َفتُْثُنوفَ  آِنًفا ـْ ( َقْوُلُكـْ  ُيْقَبؿَ  َفَمفْ  ُقْمُتـْ  َما ِفيوِ  َوُقْمُتـْ  َفَكذَّْبُتُموُه، آَمفَ  ِإَذا َوَأمَّا َأْثَنْيُت
ُؿْؾ َأَرَأْيُتْؿ إِْن ] :فيو اهللفأنزؿ  سبلـ، بف اهلل كعبد كأنا  اهلل رسكؿ: ثبلثة كنحف فخرجنا: قاؿ

رْ  ٍَ ـَ ـْ ِظِْْد اهللِ َو َٚن ِم َٓ ـَ ُتْؿ إِنَّ اهللَ  َزْ ُْ ـَ َواْشَت ائَِٔؾ َظَذ ِمْثِِِف َؾَآَم ـْ َبِْل إرِْسَ َد َصِٚهٌد ِم ِٓ ُتْؿ بِِف َوَص

ْقَم افيَّٚدِِغَ  ََ (ُ)[ هَيِْدي اف
"
 الذيف الكتاب أىؿ مف المكف قكف صحتو عمىقاؿ السعدم: "شيد   (ِ)

نيكا  الحؽ، أنو يعرفكف ما الحؽ مف عندىـ  النببلء، كأتباعيـ األنبياء أنباءفتطابقت  تدكا،كاى بوفآمى
أما في تحديد الشاىد  ، (ّ) "الكفر كأشد الظمـ أعظـ إال ىذافيؿ  األغبياء، الجيبلء أيياكاستكبرتـ 

 اآلية ىذه فإف كغيره، سبلـ بف اهلل عبد يعـ جنس اسـ الشاىدفقد قاؿ ابف كثير في تفسيره: " ىذا 
 جماعة البشارات ىذه عمى أيضان  أٍسمـ ممفككاف   (ْ) "  سبلـ بف اهلل عبد إسبلـ قبؿ نزلت مكية
ـْ َؿبِِِْف ُهْؿ بِِف ]بقكلو:   اهلل ذكرىـ الحبشة، نصارل مف الكتاب أىؿ مف َُْْٔٚهُؿ افُِتََٚب ِم ـَ َآَت افَِّذي

ِمُْقنَ  ْٗ ُف اَِلؼُّ مِ *  ُي َّٕ ْؿ َؿٚفُقا َآَمَّْٚ بِِف إِ ِٓ ْٔ َِ غَ َوإَِذا ُيْتَذ َظ ِّ ـْ َؿْبِِِف ُمْسِِ َّْٚ ِم ـُ  ٚ َّٕ َْٚ إِ  {98 -91[ }افَهص:ـْ َربِّ
 يؤمنكف القرآف قبؿ مف إسرائيؿ بني مف الكتاب أكتكا ممف قكماأف أخبر   اهلل أف القرطبي ذكر

 رجبل أربعكف كىـ النصارل، عمماء مف أسمـ مف فيو كيدخؿ كسمماف، سبلـ بف اهلل كعبد بالقرآف،
 كثمانية الحبشة، مف رجبلن  كثبلثكف اثناف المدينة، طالب أبي بف جعفر مع قًدمكااؿ، عمى أحد األقك 

                                                           

 . (َُ) اآلية:  األحقاؼ سكرة( (ُ

 سبلـ بف اهلل عبد مناقب ذكر باب – الصحابة معرفة كتاب – النيسابكرم الحاكـ – الصحيحيف عمى المستدرؾ( (ِ
 – ّ  /ْٔٗ ، يخرجاه كلـ الشيخيف شرط عمى صحيح: كقاؿ ، ٕٔٓٓ رقـ . 

 .  َٖٕ ص - المناف كبلـ تفسير في الرحمف الكريـ تيسير( (ّ

 . ِٖٕ/ ٕ - العظيـ القرآف تفسير( (ْ



19 

 

 البشارات ىذه أساس عمى اإلسبلـ في دخؿ، ككذلؾ  (ُ) النصارل أئمةككانكا  الشاـ، مفأقبمكا  نفر،
لى التاريخ عبر الديانات أىؿ مفكغيرىـ  كالرىباف، األحبار مف كبير عدد  .ىذا يكمنا كا 

فقاؿ   مرسؿ مف عند اهلل  أف أىؿ الكتاب يعممكف يقينان أف النبي   خبر اهلل أ كقد
ْٕجِ ]تعالى:  تُقًبٚ ِظَْْدُهْؿ ِِف افتَّْقَراِة َواإِل ُْ ُف َم َٕ لَّ افَِّذي ََيُِدو ُشقَل افَّْبِلَّ إُمِّ قَن افرَّ ًُ ـَ َيتَّبِ ُْٖمُرُهْؿ افَِّذي ِٔؾ َي

ُٚهْؿ ظَ  َٓ ُروِف َوَيْْ ًْ ُهْؿ َوإَْؽََلَل افَّ بَِٚد ْؿ إِْْصَ ُٓ َٞ َوَيَوُع َظْْ ُؿ اخَلَبٚئِ ِٓ ْٔ َِ ُم َظ رِّ َِّٔبِٚت َوُُيَ ُؿ افىَّ ِر َوُُيِؾُّ ََلُ َُ تِل ـِ اُدْْ

ُف ُأوَفئَِؽ  ًَ ِزَل َم ْٕ قا افُّْقَر افَِّذي ُأ ًُ َب وُه َواتَّ ََٕكُ ُروُه َو ـَ َآَمُْقا بِِف َوَظزَّ ْؿ َؾٚفَِّذي ِٓ ْٔ َِ ْٝ َظ َٕ ٚ ُِِحقنَ  ـَ ٍْ [ ُهُؿ اُد

 كىعىد الذيف أفٌ عف   اهلل مف إبانةه  القكؿالطبرم في تفسيرىا : " كىذا  قاؿ ،  {;79}إظراف:
لٍ ]:  بقكلو  كصفىيا التي الرحمة ليـ يكتبأف   نبي و مكسى ؾَّ ََشْ ـُ  ْٝ ًَ تِل َوِش [ َوَرمْحَ

)األمي( غير  أعني الصفة بيذه كيصؼ رسكؿه  هلل ييٍعمـ الألنو   محمد أمة ىـ  {:79}إظراف:
كقاؿ ابف كثير في تفسيره : "كىذه  ،(ِ)"  التأكيؿ أىؿ عف الركايات جاءت، كبذلؾ   محمد نبينا
 مكجكدة صفاتو تزؿ كلـ بمتابعتو، كأمركىـ ببعثو، أمميـبشركا  األنبياء، كتبفي   محمد صفة
  (ّ) "كأحبارىـ عمماؤىـيعرفيا  كتبيـ، في

                                                           

 )بتصرؼ يسير( . ِٔٗ/ ُّ - القرآف ألحكاـ الجامع( (ُ

 . ُُٔ/ ُّ - القرآف آم تأكيؿ في البياف جامع( (ِ

 . ّْٖ/ ّ - العظيـ القرآف تفسير( (ّ
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 الخامس المطمب
 عما ل يميؽ بو النبي  عصمة

ـى : لجأ، كى : عصـ إليو عصمان لغة: العصمة  أولً  امان ليا عً  جعؿى  ٍربىةى القً  عىصى اهلل  وعصـبو،  دىايشٌ  صى
: طمب واستعصـ ،: امتنع بو كلجأبو واعتصـ ،ظو كمنعو ككقاه مف الشر كالخطاياحف :فالناً 

ًَْهَؿ ]كاية عف امرأة العزيز: كامتنع، كمنو قكلو تعالى ح ىالعصمة كتأبٌ  ِسِف َؾْٚشتَ ٍْ َٕ ـْ  ْد َراَوْ ُتُف َظ ََ َوَف

ـَ  ـْ ِم َٕ ق ُُ َٔ َـّ َوَف ُْٔسَجَْ ْؾ َمٚ َآُمُرُه َف ًَ ٍْ ْ َي ـْ ََل
[ }يقشػ:َوَفئِ ـَ ِٚؽِري : باهلل واعتصـكامتنع،  تأٌبى  {71افهَّ

 (ُ)امتنع بمطفو مف المعصية 
إليية تمنع مف فعؿ المعصية، كالميؿ إلييا مع القدرة عمييا،  ممكة: "ىي اصطالحا: العصمة  ثانياً 

يجب اإليماف بكؿ ما يخبر الرسؿ بو  لؾكتمنع مف خطأ الرسكؿ، أك نسيانو فيما يبمغو عف ربو، كلذ
 . (ِ)كتجب طاعتيـ فيما يأمركف بو"  ، عف اهلل 
ُشقُل ]تعالى:  بيذا المعنى ليست ألحد غير األنبياء صمكات اهلل عمييـ، قاؿ كالعصمة ُؿ افرَّ ـُ َوَمٚ َآَتٚ

قا اهللَ إِنَّ اهللَ َصِديُد  َُ قا َواتَّ ُٓ تَ ْٕ ْؿ َظُْْف َؾٚ ـُ ََِٚب[ }اِلؼ:َؾُخُذوُه َوَمٚ َنَٚ ًِ    {;اف

ذكر ابف كثير في تفسير  بمعنى المنع كالحفظ، كردت العصمة في القرآف الكريـ أيضان  كقد
ُشق]تعالى:  قكلو ٚ افرَّ َ ـَ َيٚ َأهيُّ َؽ ِم ُّ ِه ًْ َٝ ِرَشَٚفَتُف َواهللُ َي ٌْ َِّ ْؾ َؾاَم َب ًَ ٍْ ْ َت ـْ َربَِّؽ َوإِْن ََل ِزَل إَِفَْٔؽ ِم ْٕ ْغ َمٚ ُأ ِِّ ُل َب

ـَ  ٚؾِِري َُ ْقَم اف ََ َٓ هَيِْدي اف ِس إِنَّ اهللَ    ييحرىس، أم يمنعؾ كيحفظؾ، كاف الرسكؿ  {;:[ }ادٚئدة:افَّْٚ
 . (ْ) (3)(المَّوُ  َعَصَمِني َفَقدْ  اْنَصِرُفوا النَّاُس  َأيَُّيا)َيا قاؿ:  آليةا ىذهنزلت  حتى

 ما سكل ييميزىـ ال كغيرىـ، بشران  كرسمو أنبياءه يجعؿ أف  اهلل حكمة اقتضت لقد
 في الناس سائر مع يشترككف فيـ النبكة،كتقتضييا  الرسالة، تتطمبيا أمكر مف سبحانو بو اختٌصيـ
 التي باألعماؿ كيقكمكف الرزؽ، عف لمبحث كغيرىـ كيسعكف ع،كالشب كالجكع كالمرض، الصحة
 متمتعان  كاف األنبياء، مف كغيره  كالنبي  بيا، إال أمرىـ يستقيـ كال حياتيـ، في الناس إلييا يحتاج

                                                           

  ُُِص - الرازم الديف زيف - الصحاح مختار ، َْٔ- َّْ/  ُِ منظكر ابف - العرب لساف:  انظر( (ُ

 )بتصرؼ( . َٓٔ/ ِ - ربيةالع المغة مجمع - الكسيط المعجـ( (ِ

 فػػي األلبػػاني عميػػو حكػػـ ، َّْٔرقػػـ  – ُِٓ/ ٓ -  اهلل رسػػكؿ عػػف القػػرآف تفسػػير أبػػكاب - الترمػػذم سػػنف( (ّ
 حسف: بأنو الكتاب نفس

 .)بتصرؼ يسير(  ٕٗ/ِ - العظيـ القرآف تفسير( (ْ
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 البعثة قبؿ   اهلل حفظو فقد ذلؾ كمع عمييا، الناس اهلل فطر التي كميا البشرية بخصائص
 ليا .  اهلل ىيأه التي كالمنزلة كالدعكة، الرسالة مقتضيات مع ؽيتف ال ما كؿ عف كبعدىا
أمثؿ  كانتقبؿ البعثة   حياتوكأف  لو، اهلل  كحفظ أجمعت عمى عصمة النبي  األمةأف  كما

عميو فييا زلة، بؿ إنو امتاز بسمك  حصحياة كأكرميا كأشرفيا، فمـ تعرؼ لو فييا ىفكة، كلـ تي 
يتعظمة النفس، كحسف الخمؽ، كرجاحة العقؿ، ك  كبعثو، مع  إليو بيف الناس، ثـ أكحى اهلل  الصٍّ

كالسمكؾ،  كاألخبلؽأنو نشأ في بيئة سيطرت عمييا الجاىمية سيطرة كاممة في مجاؿ العقيدة كالفكر 
ًفظ مف تمؾ المؤثرات القكية بحفظ اهلل   فنجا رسكؿ اهلل  كتعالى،  سبحانوكعصمتو إياه  لو، كحي

عياض: " كاعمـ أف األمة مجمعة عمى  القاضيقاؿ  عمره، طكاؿ الرذائؿ مف محفكظان  عاشكبذلؾ 
مف الشيطاف ككفايتو منو، ال في جسمو بأنكاع األذل كالجنكف كاإلغماء، كال عمى  عصمة النبي 

ْؿ َفُف ] ، كقد قاؿ اهلل  (ُ)خاطره بالكساكس "  ُٓ ْؿ َؾ ِرُؾقا َرُشقََلُ ًْ ْ َي    {=:[ }ادٗمْقن:ُمُُِْْرونَ َأْم ََل
 كأمانتو كصدقو نسبو كعرفكا ككبيران،صغيران   محمدان  عرفكا قدفي تفسيرىا: " أليس  عباس ابفقاؿ 

،  (ِ)"  كاألمانة بالصدؽ عرفكه بعدما عنو اإلعراض عمى التكبيخ سبيؿ عمى كىذا بالعيكد، ككفاءه
ا اتباعو؛ كترككا أنكركه لكنيـ رسكليـ، عرفكاكقاؿ الماتريدم: " قد   أحد مف القرآف في ذكرنا ًلمى

َُْْٔٚهُؿ افُِتََٚب ]: قاؿ أنو ترل أال تبقى؛ لكي رياستيـ عمى إشفاقنا كتكبران؛ عنادنا: الكجييف ـَ َآَت افَِّذي

قَن اَِلؼَّ َوُهْؿ  ُّ تُ ُْ َٔ ْؿ َف ُٓ ٚ ِمْْ ًَ ِرُؾقَن َأْبََْٚلُهْؿ َوإِنَّ َؾِري ًْ اَم َي ـَ ُف  َٕ ِرُؾق ًْ قنَ َي ُّ َِ ًْ  (ّ)"  { :78[ }افبَرة:َي
 عما ل يميؽ بو كثيرة ، أذكر منيا :  لنبيو  عمى عصمة اهلل  واألدلة

 َمرََّتْيفِ  ِإلَّ  ِبوِ  َيُيمُّوفَ  اْلَجاِىِميَّةِ  َأْىؿُ  َكافَ  ِبَما َىَمْمتُ  َمابنفسو حيث قاؿ :  ) ذكره النبي  ما( ٔ
 َمكَّةَ  َأْعَمى ِفي ُقَرْيشٍ  ِمفْ  َمِعي َكافَ  ِلَفًتى َلْيَمةً  ُقْمتُ . ِمْنُيَما َتَعاَلى المَّوُ  َيْعِصُمِني ِكاَلُىَما الدَّْىرِ  ِمفَ 
 َنَعـْ : َقاؿَ  اْلِفْتَيافُ  َتْسُمرُ  َكَما ِبَمكَّةَ  المَّْيَمةَ  َىِذهِ  َأْسُمرَ  َحتَّى َغَنِمي ِلي َأْبِصرْ : َتْرَعى أِلَْىِمَيا أغناـٍ  ِفي

: َقاُلوا َىَذا؟ َما: َفُقْمتُ  َوَزْمرٍ  ُدُفوؼٍ  َوَصْوتَ  َغَناءً  َسِمْعتُ  َمكَّةَ  ُدورِ  ِمفْ  َدارٍ  َأْدَنى ِجْئتُ  َفَممَّا َفَخَرْجتُ 
ْوتِ  اْلِغَناءِ  ِبَذِلؾِ  َفَمَيْوتُ  اْمرََأةً  َتَزوَّجَ  ُقَرْيشٍ  ِمفْ  ِلَرُجؿٍ  ُفاَلَنةَ  َتَزوَّجَ  ُفاَلفٌ   َعْيِني َغَمَبْتِني َحتَّى َوالصَّ
 َفَمَيْوتُ  ِلي، ِقيؿَ  َما ِمْثؿَ  ِلي َفِقيؿَ  َذِلؾَ  ِمْثؿَ  َفَسِمْعتُ  َفَرَجْعتُ  الشَّْمِس، َمسُّ  ِإلَّ  َأْيَقَظِني َفَما َفِنْمتُ 
َـّ  الشَّْمِس، َمسُّ  ِإلَّ  َأْيَقَظِني َفَما َعْيِني، َوَغَمَبْتِني َسِمْعُت، ِبَما  ؟َفَعْمتَ  َما: َفَقاؿَ  َصاِحِبي ِإَلى َرَجْعتُ  ُث

                                                           

 . ُُٕ/ ِ - المصطفى حقكؽ بتعريؼ الشفا( (ُ

 .  ّٕٔ/ ٓ - الزيد أحمد بف اهلل عبد - التنزيؿ بمعالـ المسمى البغكم تفسير مختصر( (ِ

 . ِْٖ/ ٕ - السنة أىؿ تأكيبلت( (ّ
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 َأْىؿُ  َيْعَمؿُ  ِممَّا ِبُسوءٍ  َأَبًدا َبْعَدَىا َىَمْمتُ  َما َفَوالمَّوِ : )  الم وً  رىسيكؿي  قىاؿى  (َشْيًئا َفَعْمتُ  َما: َفُقْمتُ 
ِتوِ  َتَعاَلى المَّوُ  َأْكَرَمِني َحتَّى اْلَجاِىِميَّةِ    (ُ)( ِبُنُبوَّ

 عبد بف جابر فعف عريانان، يظيرأك  و،عكرت تبدك أف مفًحٍفظو   لنبيو  اهلل عصمة( كمف ِ
 العباس فقاؿ الحجارة، ينقبلفكالعباس   النبي ذىب الكعبة بنيت لما: )قاؿ عنيما اهلل رضي  اهلل

رٌ  ، رقبتؾ عمى إزارؾ اجعؿ:   لمنبي  أرني: فقاؿ السماء، إلىعيناه  (2) كطىمىحىتٍ  األرض إلى فىخى
 عريانان  ذلؾ بعد ريئي فما عميو، مغشيان  فسقط: )إسحاؽ بف يازكر  حديث كفي،  (ّ)( عميو فشٌده إزارم
)(ْ)  

 مكة شباب مف أقرانو شارؾ  احفظو عف سماع الغناء، فم لنبيو  ( كأيضان مف عصمتو ّ
 السيرة كتب في استفاضالسباعي: " فقد  ذكر ذلؾ،مف   اهلل عصمو كقد عبثيـ، كال ليكىـ في
 فأىٍلقى يشيدىا، أف فأراد عيٍرس، حفمة في مكة دكر إحدل مف ءغنا الشباب سف في كىك سمع أنو
،عميو   اهلل  شيئان  أكؿ كال األكثاف، عبادة في قكمو يشارؾ كلـ الشمس، حر إال أيقظو فما النـك
 في -قبحه  – ىيجر أك القكؿ، في فحش عنو عرؼ كال قماران، لعب كال خمران، يشرب كلـ ليا، ذيًبحى  مما

  (ٓ)"  الكبلـ

 إذ،   نبكتو ثبكت عمى الدالئؿ أكبر لىًمفٍ  الصكرة بيذه الميٍثمىى الفاضمة الحياة ىذه ف  إ
 كما األخبلؽ، بسكء كشبابو صباه في حياتو ميًزجىتٍ  قد ذلؾ بعد الحؽٍّ  لكاء يحمؿ مف يككف كيؼ
 كحياة ،كخير كحؽ كنكر، كىدلن  ككماؿ، فضؿ كميا حياة أف كحديثيا قديميا الدنيا تاريخ في سمعنا
 فيو، يعيش كىك مجتمعو كؿ عمى يسمك شخصان  أف البشر تاريخ في ييٍعيىدكلـ  ،  محمد نبينا
ئان  كينشأ  طيارة كال ظممات، كسط مف ينبعث نكران  أف   كال منو، نابع كىك كمثالبو؛ نقائصو كؿ مف ميبىر 
  حياتو امتؤلتفقد  ت،كخرافا جياالت بيف مف يككف ًعٍممان  أف كال كأرجاس، أدناس كسط مف تنبع
 كالم وي لمنبكة،   النبي إلعداد إال ذلؾ كما العطرة، كبالسٍّيرة األخبلؽ، بحسف آخرىا إلى أكليامف 
ـي  ٍيثي  أىٍعمى  األساس مف كتأىيميا النفس لتربية تحقيؽ اإلليية المنيجية ىذه كفي ًرسالىتىوي، يىٍجعىؿي  حى

 .  (ٔ) تجابةلبلس أدعى ذلؾ بعد دعكتوفتككف  كالنشأة،
                                                           

 .  ِّٕ/ ْ - النيسابكرم لحاكـا - الصحيحيف عمى المستدرؾ( (ُ

ًرم طمىٍحت( (ِ  ( .ُُٕ/ َُ -ابف منظكر  – العرب لساف)انظر:  نىظىٍرتي : أم ًببىصى

 .  ُِٖٓ رقـ – ُْٔ/ ِ – كبنيانيا مكة فضؿ باب – الحب كتاب – البخارم صحيح( (ّ

 ّْٔ رقـ – ِٖ/ُ – كغيرىا الصبلة في التعرم كراىية باب – الصبلة كتاب – البخارم صحيح( (ْ

 .  ّٓ ص - كعبر دركس  النبكية السيرة( (ٓ

 . ِّٗ/ ُ - شييبةأبك  - كالسنة القرآف ضكء عمى النبكية السيرة: انظر( (ٔ
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 السادس المطمب
 الحجر األسود في مكانو بوضع  شرؼ النبي 

 كذلؾ،   إبراىيـ قكاعد أساس عمى الكعبة بناءابف ىشاـ: فعندما أعادت قريش  ذكر
 حتى بينيا البناء قٌسمت قريشان  إف  ثيـ   -كقيؿ غير ذلؾ  - أصابيا حريؽ بعد دخميا سيؿ بسبب
 الجميع كظىؿٌ  ليا، خيٌصصى  الذم الجزء بناء تتكلى منيا جماعة كؿ فأخذت إتماميا، مف تتمكف
 فيمف قريش مف العشائر اختمفت كىنا األسكد، الحجر مكضع البناء بمغ حتى كنشاط جدو  في يعمؿ
 الخبلؼ ككاد كحدىا، الشرؼ بيذا لتفكز كٍضعىو قبيمة كؿ كأرادت مكضعو، في األسكد الحجر يضع
 المغيرة، بف أمية أبك اقترح أف لكال العشائر بيف يشب أف القتاؿ كأكشؾ دمكم، نزاعو  إلى يؤدل أف

كىمىان  بينيـ يجعمكا أف قريش، في رجؿ أسفٌ  كقتيا ككاف  ىذا عمى الجميعفكافؽ  عمييـ، داخؿ أكؿ حى
كىمان، بو رضينا األميف، ىذا: قالكا رأكه فمم ا شيبة، بني باب مف داخؿأكؿ   الرسكؿ ككاف الرأم،  حى

 ريٍجحاف إدراكومنذ   عنوكعرؼ  النزاع، مكضكع عميو كعرضكا الخػبر أخبركه إلييـ انتيىم ا فم
 كؿ تأخذ أف كطمب األسكد، الحجر عميو كضع ثيـ   األرض، عمى ثكبو  الرسكؿ فىبىسىطى  العقؿ،
ؿى  مكضعو بمغكا كلم ا ففعمكا، جميعان  يرفعكهثيـ   الثكب، مف بناحية عشيرة  بيديوالحجر   سكؿالر  تىنىاكى

ـى  كبذلؾ مكانو، في كضعوثيـ   الشريفتيف، سى  . ( ُ) جميعان  كأرضاىـ قريش بيف الخبلؼ حى

ٍكـ مكة في العرب جميع رضاء فإف ثـ كمف  األسكد، الحجر كضع قضية في  النبي بحي
 أفئدة بو امتؤلت الذم كالعناد كالكبر الحقد مدل عف تكشؼ األميف، الصادؽ بأنو لو كشيادتيـ

كحده،  اهلل إلى كيدعكىـ إلييـ، يبمغيا كأخذ،   اهلل عند مف بالرسالة جاءىـ أف بعد أنفسيـ ىؤالء
ْرَيَتْغِ َظئِؿٍ ]: كقالكا كاإليذاء، بالعناد فقابمكه ََ ـَ اف ْرلاُن َظَذ َرُجٍؾ ِم َُ َل َهَذا اف ُٕزِّ  َٓ [ َوَؿُٚفقا َفْق

خرف: دىؽى  ،  {77}افزُّ كال  ،  اهلل رسكؿ ييٌكذٍّبكف ممف أمثاليـ كعف عنيـ اؿقحيث   اهلل كصى
َـّ افيَّٚدَِِغ بَِآَيِٚت اهللِ ]: بو يؤمنكف

ََٕؽ َوَفُِ ُبق ذِّ َُ َٓ ُي ُْؿ  قُفقَن َؾِ٘نَّ َُ َُٕؽ افَِّذي َي ُف َفَْٔحُز َّٕ ُؿ إِ َِ ًْ َٕ [ ََيَْحُدونَ َؿْد 

 كانت فقد  حكمتو لنا بىٌيفى  جديدىا،كت الكعبة بناءفي   النبي اشتراؾكما أف   {77}إًٕٚم:
 دماء كحقنت الجميع، بيا رضي ثـ كمف كحكيمة،كعادلة،  ميكف قة، كالخبلؼ لمنزاع حمو طريقة
 إنياء: أمراف الكعبة بناء في مشاركتوفي   اهلل لرسكؿ حصؿكقد  طاحنة، حركبان  كأكقفت كثيرة،

ٍضع شىرىؼعمى   حصكلو: لثانيكا قريش، قبائؿ بيف المتكقع القتاؿ ككقؼ الخصكمة،  الحجر كى

                                                           

 )بتصرؼ يسير( . ُٓٗ/ ُ - النبكية السيرة( (ُ
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 كعمك لفضمو كبياف لرسكلو   اهلل تكفيؽ مفكىذا  البيت، مف مكانو في الشريفتيف بيديو األسكد
 ..منزلتو

يريد اهلل  مىالً  ،كمعصكمان  محفكظان  عناية اهلل  في نشأ كشب  الحبيب المصطفى  كىكذا
 رسكؿ اهلل  فشب حاؽ: "مف كرامتو كرسالتو، كما قاؿ ابف اس بو اهلل  يكمؤه  كيحفظو

كيحكطو مف أقذار الجاىمية كمعايبيا، ًلما يريد مف كرامتو كرسالتو حتى بىمىغى أٍف كاف رجبلن أفضؿ 
قكمو مركءةن، كأحسنيـ خمقان، كأكرميـ حسبان، كأحسنيـ جكاران، كأعظميـ حممان، كأصدقيـ حديثان، 

الرجاؿ تنزىان كتكرمان، ما ريًئي ميبلًحيان كال  تدنسحش كاألخبلؽ التي كأعظميـ أمانةن، كأبعدىـ مف الف
   (ُ)فيو مف األمكر الصالحة " ميمىاريان أحدان، حتى ما اسمو في قكمو إال األميف، ًلمىا جمع اهلل 

لو قبؿ أف يبعث نبيان كرسكالن، فممو الحمد كالفضؿ  بو، كتكفيؽ اهلل  كمو مف عناية اهلل  كىذا
 .  لمنة عمى ما تفضؿ بو أكـر نبينا كا
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 -اليػػدل كالرشػػاد فػػي سػػيرة خيػػر العبػػاد  سػػبؿ: كانظػػر،  ٖٕ ص -( كالمغػػازم السػػير كتػػاب) إسػػحاؽ ابػػف سػػيرة( (ُ
 .  ُْٕ/ ِ - الشامي محمد
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 انثاَي املبحث

 بعثته بعد عُاية اهلل بانُبي  يظاهس
 

 وفيو ثالثة مطالب :
 
  المطمب األوؿ: عناية اهلل التكريمية لمنبي   
  الثاني: عناية اهلل برسالة النبي  المطمب  
 المطمب الثالث : عناية اهلل التشريعية لمنبي   
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 وؿأل ا المطمب
 لمنبي  تكريميةال  اهلل عناية

 اهللأكـر  التي ،كالتشريفات الفضائؿ تمؾ ىي: ) الباحث بالعناية التكريمية لمنبي  يقصد
 نبيو محمدنا بيا    بيا عمى غيره مف األنبياء(  مىو، كفض 

 عند ربو  لدل أصحاب العقيدة الصحيحة كالعمـ النافع ما لمنبي محمد  المعمكـ كمف
، سىكاء  مف منزلةو عاليةو كمكانةو رفيعةو، ال يىًصؿ إلييا كال يدنك منيا أم مخمكؽ ممف خمقيـ اهلل 

أكانكا مف أىؿ السمكات أـ مف أىؿ األرض، كأف اهلل تبارؾ كتعالى لـ يخمؽ مخمكقان أىٍكرىـ عميو مف 
يسكؽ  الىكأف الناظر المتأمؿ في كتاب اهلل العزيز يرل بجبلء ككضكح أف اهلل تبارؾ كتع ،محمد 

د عمى عمك ىذا اآليات البينات في مكاضع كثيرة، كيذكر فييا الحجب الدامغات، التي تدلؿ كتؤك
 مكانتو كمنزلتو، كمف ىذه المكاضع : ةالنبي الكريـ كرفع

باعتباره أكـر  باتباع نبيو  ؽ مف جميع األنبياء والمرسميفوالميثا العيد  اهلل أخذ – ٔ
 :الخمؽ عميو سبحانو

 عييـأحياء، فإنو ال يسى  كىـ لك بيعث رسكؿ اهلل محمد  فيماالميثاؽ عمييـ  أخذ اهلل  فقد
 ليست الخصكصيةكىذه  ببعثتو، كأقركا برسالتو، فآمنكا بذلؾ، األنبياء أقرٌ  كقدإال نصرتو كمتابعتو، 

ْؿ : قاؿ تعالى كما،   سكاه منيـ ألحد ـُ  ُثؿَّ َجَٚل
ٍٜ
َّ ُْ ـْ ـَِتٍٚب َوِح ْؿ ِم ُُ ْٔتُ َِّٔغ َدَٚ َآَت ]َوإِْذ َأَخَذ اهللُ ِمَٔثَٚق افَّْبِ

ْؿ  ُُ ُف َؿَٚل َأَأْؿَرْرُتْؿ َوَأَخْذُتْؿ َظَذ َذفِ َّٕ َـّ بِِف َوَفَتُْْكُ ِمُْ ْٗ ْؿ َفُت ُُ ًَ ٌق دَِٚ َم ٚ َؿَٚل َرُشقٌل ُمَهدِّ َٕ ي َؿُٚفقا َأْؿَرْر إِْْصِ

[ }آل ظّران: ـَ ِٚهِدي ـَ افنَّ ْؿ ِم ُُ ًَ ٚ َم َٕ ُدوا َوَأ َٓ  ابفبف أبي طالب ك اعمي  قاؿكثير: "  ابف قاؿ { 7>َؾْٚص
بعث اهلل  ًئفٍ عباس رضي اهلل عنيما: ما بعث اهلل نبيان مف األنبياء إال أخذ عميو الميثاؽ، لى  ابفعمو 

ف بو كينصرنو، كأمره أف يأخذ الميثاؽ عمى أمتو لئف بعث محمد كىـ أحياء محمدان كىك حي ليؤمن
 .  ( ُ) " ليؤمنف بو كلينصرنو

 خالفو، ممف لىوي  كالنصر لىوي، بالتصديؽ جميعان  الن ًبٌييف ميثاؽ لىوي  اهلل: " فأخذ  (ِ)النيسابكرم  كقاؿ
 ( ّ)"  كصدقيـ منيـ آمف مف ًإلىى ذىًلؾى  كأد كا

                                                           

 . ٕٔ/ ِ - العظيـ القرآف تفسير( (ُ

 لػـ كتبػان  العممػاء اخػتبلؼ يفػ صػنؼ مطمعػان، عالمػان  فقييػان  النيسػابكرم، المنػذر بػف إبػراىيـ بػف محمػد بكػر أبػك ىك( (ِ
 يصنؼ لـ التي الكتب صاحب المنذر ابف: الذىبي قاؿ كالمخالؼ، المكافؽ كتبو إلى كاحتاج مثميا، أحد يصنؼ
 – الزماف أبناء كأنباء األعياف كفيات: نظر)ا تعالى اهلل رحمو كثبلثمائة، عشر أك تسع سنة بمكة كتكفي،  مثميا
 ( . َُّ/ ُُ -الذىبي  – النببلء ـأعبلسير  ، َِٕ/ ْ - خمكافابف 

 . ِِٕ/ ُ - الفرقاف كرغائب القرآف غرائب( (ّ
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بالبراؽ ليمة أسرم  أتي النبي  : )أف   أنس بف مالؾ  عفالترمذم  ركلىذه المكانة إبراز  كفي
، فما ركبؾ أحد أكـر تفعؿ ىذا أبمحمد:   ائيؿبو ممجمان مسرجان، فاستصعب عميو، فقاؿ لو جبر 

 . (ِ)(  (ُ) عرقاً  عمى اهلل منو، قاؿ: فارفضَّ 

 بياء والمرسميفعمى جميع األن الفضؿبالذكر و  تقديـ النبي  – ٕ
 : كثيرة كىذا يدؿ عمى شرفو كفضمو  مكاضعكاف ذلؾ في  كقد 
َْْٔٚ إَِػ إِْبَراِهَٔؿ : قاؿ تعالى:  الذكر أما(  أ ِدِه َوَأْوَح ًْ ـْ َب َِّٔغ ِم ُٕقٍح َوافَّْبِ اَم َأْوَحَْْٔٚ إَِػ  ـَ َْْٔٚ إَِفَْٔؽ  ٚ َأْوَح َّٕ ]إِ

َُق ًْ َْْٔٚ َ اُووَ  َزُبقًرا[ َوإِْشاَمِظَٔؾ َوإِْشَحَٚق َوَي ْٔاَمَن َوَآَت َِ َُٕس َوَهُٚروَن َوُش َب َوإَْشَبِٚط َوِظَٔسك َوَأيُّقَب َوُيق

ُٕقٍح َوإِْبَراِهَٔؿ َوُمقَشك َوِظَٔسك كقاؿ تعالى:   {7:7}افْسٚل: ـْ  ْؿ َوِمَْْؽ َوِم ُٓ َِّٔغ ِمَٔثَٚؿ ـَ افَّْبِ ٚ ِم َٕ ]َوإِْذ َأَخْذ

ـِ َمْرَيَؿ َوَأَخْذ  ْؿ ِمَٔثًٚؿٚ َؽِِٔيًٚ[ }إحزاب:اْب ُٓ ٚ ِمْْ َٕ;}   
اهلل عميو، ثـ رتبيـ  صمكاتتفسير اآلية: " فبدأ في ىذه اآلية بالخاتـ لشرفو  فيكثير  ابف قاؿ

 .  (ّ)بحسب كجكدىـ صمكات اهلل عمييـ " 
في بيت  بيـ إمامان  كصٌمى ،: فقد جمع اهلل تبارؾ كتعالى لو األنبياء كالمرسميف الفضؿ وأما(  ب

 أبي ىريرة  عفالمقدس ليمة اإلسراء كالمعراج تأكيدان لشرفو كفضمو عمييـ، أخرج اإلماـ مسمـ 
 َأْشَياءَ  َعفْ  َفَسأََلْتِني َمْسرَاَي، َعفْ  َتْسأَُلِني َوُقَرْيٌش  اْلِحْجرِ  ِفي رََأْيتُِني)َلَقْد :  : قاؿ رسكؿ اهلل قاؿ
 َما ِإَلْيِو، َأْنُظرُ  ِلي اهللُ :  )َفَرَفَعُو َقاؿَ (، َقطُّ  ِمْثَموُ  ُكِرْبتُ  َما ُكْرَبةً  َفُكِرْبتُ  ْتَيا،ُأْثبِ  َلـْ  اْلَمْقِدسِ  َبْيتِ  ِمفْ 

 ُيَصمّْي، َقاِئـٌ  ُموَسى َفِإَذا اأْلَْنِبَياِء، ِمفَ  َجَماَعةٍ  ِفي رََأْيتُِني َوَقدْ  ِبِو، َأْنَبْأُتُيـْ  ِإلَّ  َشْيءٍ  َعفْ  َيْسأَُلوِني
َذا َشُنوَءَة، ِرَجاؿِ  ِمفْ  َكَأنَّوُ  َجْعدٌ  َضْرٌب، َرُجؿٌ  اَفِإذَ  ـٌ   َمْرَيـَ  اْبفُ  ِعيَسى َواِ   النَّاسِ  َأْقَربُ  ُيَصمّْي،َقاِئ
، َمْسُعودٍ  ْبفُ  ُعْرَوةُ  َشَبًيا ِبوِ  َذا الثََّقِفيُّ  - َصاِحُبُكـْ  ِبوِ  النَّاسِ  َأْشَبوُ  ُيَصمّْي، َقاِئـٌ   ِإْبرَاِىيـُ  َواِ 

اَلةُ  َفَحاَنتِ  - َنْفَسوُ  َيْعِني ، الصَّ ـْ اَلةِ  ِمفَ  َفَرْغتُ  َفَممَّا َفَأَمْمُتُي  َماِلؾٌ  َىَذا ُمَحمَُّد، َيا: َقاِئؿٌ  َقاؿَ  الصَّ
 . (4) ( ِبالسَّاَلـِ  َفَبَدَأِني ِإَلْيِو، َفاْلَتَفتُّ  َعَمْيِو، َفَسمّْـْ  النَّاِر، َصاِحبُ 

 

                                                           

 جػػامع شػػرح األحػػكذم تحفػػة)انظػػر:  االستصػػعاب كتػػرؾ كانقػػاد سػػكف ثػػـ ، كسػػاؿ عرقػػو جػػرل أم: عرقػػان  فػػارفض( (ُ
 ( .ْْٖ/  ٖ - الترمذم

 فػػي األلبػػاني عميػػو حكػػـ - ُُّّ ـرقػػ – َُّ/ ٓ -  اهلل رسػػكؿ عػػف القػػرآف تفسػػير أبػػكاب - الترمػػذم سػػنف( (ِ
 .  اإلسناد صحيح بأنو الكتاب نفس

 . ِّٖ/ ٔ - العظيـ القرآف تفسير( (ّ

 .ُِٕ رقـ – ُٔٓ/ ُ - الدجاؿ كالمسيح ، مريـ ابف المسيح ذكر باب - اإليماف كتاب  - مسمـ صحيح( (ْ
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 : و ومالئكتو عمي صالة اهلل  -ٖ
ُِّقَن َظَذ افَّْبِلِّ ]سبحانو:  قاؿ َتُف ُيَه َُ اهلل تبارؾ كتعالى عمى  كصبلة{  :9...[ }إحزاب:إِنَّ اهللَ َوَمََلئِ

أبك العالية: صبلة  قاؿ: " البخارم عفعبده ىك الثناء عميو في المؤل األعمى، ذكر ابف كثير نقبلن 
أمر أىؿ األرض بأف يصمكا  ثـ،  (ُ)المبلئكة الدعاء " اهلل تعالى ثناؤه عميو عند المبلئكة، كصبلة 

... َيٚ ]عميو كيسممكا تسميمان، ليكتمؿ الثناء عميو عند أىؿ السماء كأىػؿ األرض كما قػاؿ تعالى: 

قا َتْسِِٔاًم  ُّ ِِّ ِْٔف َوَش َِ ُِّقا َظ ـَ َآَمُْقا َص ٚ افَِّذي َ  . { :9[ }إحزاب:َأهيُّ
كمكتو، كذكر منزلتو منو كطي ر بيا سكء  حياتو ؼ اهلل بيا رسكلو شر   يةاآل ىذهالقرطبي: "  قاؿ
  (ِ) مف استصحب في جيتو فكرة سكء أك في أمر زكجاتو كنحك ذلؾ " فعؿ

 وتطييره في بعضو وفي ُكمو عمى حد سواء : لنبيو  تزكية اهلل   - ٗ
 بعضو : أما
ٌَك[ }افَّْجؿ:َكُ َوَمٚ َمٚ َزاَغ افبَ ]( فقد زك اه في بصره فقاؿ عز كجؿ:  أ  . { ;7َض
اُ  َمٚ ]( كزكاه في صدقو كطيارة فؤاده فقاؿ: ب َٗ ٍُ َذَب اف ـَ  .{ 77َرَأى[ }افَّْجؿ:َمٚ 
ُف ]( كزكاه في عممو كمعممو فقاؿ: ت َّ َِّ ََُقى[ }افَّْجؿ:َظ  . { 9َصِديُد اف
ـِ ]( كزكاه في نطقو فقاؿ: ث   . { 7اََلَقى[ }افَّْجؿ:َوَمٚ َيْْىُِؼ َظ
ِمَِْغ َرُلوٌف ]( كزكاه في حممو فقاؿ: ج ْٗ  . { >71َرِحٌٔؿ[ }افتقبٜ:... بُِٚد
ْؿ َوَمٚ ]( كزكاه في عقمو كقمبو فقاؿ: ح ُُ  . { 1َؽَقى[ }افَّْجؿ:َمٚ َضؾَّ َصِٚحبُ

مرض الجيؿ كالغي فإف تي مف الممكف أف تصيب القمكب ىي ف  األمراض الأالمعمكـ  كمف
كقد نزه اهلل سبحانو نبيو عف ىذيف  ،لعمـ كاليدل، كالغي مرض شفاؤه الرشدالجيؿ مرض شفاؤه ا
ْؿ َوَمٚ َؽَقى]الداءيف فقاؿ تعالى:  ُُ بضدىما  خمفاءه رسكلو  ككصؼ  {1[ }افَّْجؿ:َمٚ َضؾَّ َصِٚحبُ

ـ بالنجك  تعالى اهلل  أقسـ فقد (ّ)بسنتي كسنة الخمفاء الراشديف الميدييف مف بعدم .. عميكـفقاؿ: 
طريؽ اليداية كالحؽ، كما خرج عف الرشاد، بؿ ىك في غاية  عف إذا غابت، ما حاد محمد 

                                                           

 . ْٕٓ/ ٔ - العظيـ القرآف تفسير( (ُ

 . ِِّ/ ُْ - القرآف ألحكاـ الجامع( (ِ

 . ُٔ-ُٓ/  ُ - القيـ بفا - الشيطاف مصائد مف الميفاف إغاثة: انظر( (ّ
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القرآف كما السنة إال كحي مف  ما ،صادرنا عف ىكل نفسو طقيواالستقامة كاالعتداؿ كالسداد، كليس ني 
 (1)نبيو محمد  إلى اهلل 

 

 : كمو وأما
ٍؼ َظئٍِؿ[ }افَِؿ:: فقاؿ كمَّوأف اهلل تبارؾ كتعالى قد زكاه  فنرل ُِ ًَذ ُخ ََّٕؽ َف (2)  {8]َوإِ

 . 

 الظف فما العظمة، في إيغالو عمى يدؿ لمشيء العظماءالعز بف عبدالسبلـ: " كاستعظاـ  قاؿ
 . (ّ)" العظماء أعظـ باستعظاـ

كأتـ عميو  ،صدره، ووضع عنو وزره، ورفع لو ذكره، وغفر لو ذنبو  لنبيو  اهلل شرح -٘
 بيا النبي  يداه صراطان مستقيمان، مما يدؿ داللة كاضحة عمى عمك المنزلة التي حظالنعمة، كى
َرَك * : ]، قاؿ تعالى عند ربػو  ْٓ َََض َط ْٕ َْٚ َظَْْؽ ِوْزَرَك * افَِّذي َأ ًْ ْح فََؽ َصْدَرَك * َوَوَض َْٕؼَ  ْ َأََل

َرَك[ }افؼح  ـْ َْٚ َفَؽ ِذ ًْ  {.  8-7َوَرَؾ

ٌْ :  سبحانو كقاؿ َٔ
اًضٚ ]فِ ِدَيَؽ ِْصَ َْٔؽ َوهَيْ َِ َتُف َظ َّ ًْ

َر َوُيتِؿَّ ِٕ َٖخَّ بَِؽ َوَمٚ َت ْٕ ـْ َذ َم ِم دَّ ََ َر َفَؽ اهللُ َمٚ َت ٍِ

ٔاًم[ َِ ـْ )   قولو { 1}افٍتح: ُمْسَت تعالى ذكره لنبيو محمد  يقكؿالطبرم: "  قاؿ َلَؾ َصْدَرؾ ( ْشَرحْ نَ  أََل
 حسانو إليو حاضان  مذكره لو بذلؾ عمى شكره عمى ما أنعـ عميو، ليستكجب بذلؾ آالءه عنده كا 

المزيد منو } ألـ نشرح لؾ { يا محمد لميدل كاإليماف باهلل كمعرفة الحؽ } صدرؾ { فنميف لؾ قمبؾ 
: حططنا عنؾ  أمالقرطبي: "  قاؿ( َعنَؾ ِوْزَرؾ َوَوَضْعَنا)  قكلو،  ك  (ْ)كنجعمو كعاء لمحكمة " 

( ىذه اآلية مثؿ قكلو  ٍقرىؾكً  ٍنؾى عى  مىٍمنابف مسعكد : ) كحى اكحططنا( ، قرأ  اكحممنذنبؾ ، كقرأ أنس ) 
اًضٚ ُمْستَ تعالى :  ِدَيَؽ ِْصَ َْٔؽ َوهَيْ َِ تَُف َظ َّ ًْ

َر َوُيتِؿَّ ِٕ َٖخَّ بَِؽ َوَمٚ َت ْٕ ـْ َذ َم ِم دَّ ََ َر فََؽ اهللُ َمٚ َت ٍِ ٌْ َٔ
ٔاًم[ ]فِ َِ

 .( ٓ) قيؿ : الجميع كاف قبؿ النبكة " {2}الفتح:
في كثير مف  كاف النبي  ألنو ؛: الذنب أم كضعنا عنؾ ما كنت فيو مف أمر الجاىميةوالوزر

ف لـ يكف عى   . صنمان ك ال كثنان  بىدى مذاىب قكمو كا 

                                                           

  ْٓ/ ِٕ - المراغي تفسير،  ِٔٓ/ ُ - التفسير أساتذة مف نخبة - الميسر التفسير: انظر( (ُ

 . ٕٗ ص – األثرم خميؿ - العالميف رب رسكؿ منزلة بياف في المبيف القكؿ: انظر( (ِ

 .  ُّ ص -  الرسكؿ يؿتفض في السكؿ منية( (ّ

 . ّْٗ/ ِْ - القرآف آم تأكيؿ في البياف جامع( (ْ

 )بتصرؼ( . َُٓ/ َِ - القرآف ألحكاـ الجامع( (ٓ
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 في ذكره اهللرفع " : قاؿ   قتادة عفذكر صاحب الصحيح المسبكر  )َوَرَفْعَنا َلَؾ ِذْكَرؾ( قولوو 
 اهلل، إال الو ال أف أشيد بيا، ينادم إال صبلة صاحب كال ميتىشٌيد، كال ،خطيب فميس كاآلخرة، الدنيا
 . (ُ)"  اهلل رسكؿ محمدا أف كأشيد

 كمالتو :  أفضؿبأعز أوصافو و  ندائوفي  لمنبي   اهللتوقير   - ٙ
بي المجرد إال الن باسموأنو ما مف نبي كال رسكؿ إال ناداه اهلل  يرلالناظر في القرآف الكريـ  إف

 سبحانو في خطابو لؤلنبياء : فقاؿ  محمد
َرَبدٚ َهددِذِه ﴿  : آدـ   - أ َْ ُٞ ِصدْئُتاَم َوَٓ َت ْٔد دٚ َرَؽددًا َح َٓ دََل ِمْْ ـُ َٜ َو َّْد َٝ َوَزْوُجدَؽ اجْلَ ـْ َإٔ ُُ َْٚ َيٚ آَ ُم اْش ِْ َوُؿ

ـَ اْفيَّٚدَِِغ ﴾ ٚ ِم َٕ ق ُُ َجَرَة َؾَت  [ .57]البقرة :  افنَّ

ٌؿ إِِّنِّ ﴿ ؿَ :  نكح   - ب ِْ ـِ َمٚ َفَْٔس َفَؽ بِِف ِظ َْٖف ٌؾ َؽْرُ َصٚفٍِح َؾَلَ َتْس َّ ُف َظ َّٕ ـْ َأْهَِِؽ إِ َْٔس ِم ُف َف َّٕ ُٕقُح إِ َٚل َيٚ 

ِٚهَِِغ  ﴾ ـَ اجْلَ قَن ِم ُُ  .  [68]هود : َأِظيَُؽ َأن َت

ُف َؿْد َجٚل أَ :  إبراىيـ  - ت َّٕ ـْ َهَذا إِ ْؿ َظَذاٌب َؽْرُ َمْرُ و ٍ  ﴾﴿ َيٚ إِْبَراِهُٔؿ َأْظِرْض َظ ِٓ ُْؿ آتِٔ  ْمُر َربَِّؽ َوإِنَّ
 [98]هود : 

ـَ :  مكسى  - ث د ـ مِّ ـُ ُْٔتَؽ َو ََلِمل َؾُخْذ َمٚ آَت َُ ِس بِِرَشٚٓيَِت َوبِ ُْٔتَؽ َظَذ افَّْٚ ٍَ ﴿ َؿَٚل َيٚ ُمقَشك إِِّنِّ اْصَى

ـَ ﴾ ٚـِِري  . [466]األعراف :  افنَّ

ْغِ ِمدـ ُ وِن اهللِّ  ﴿ َوإِذْ :   عيسى - ج َٓ دَل إَِفدد ُِذوِِّن َوُأمِّ ِس اَّتَّ َٝ فَِِّْٚ َٝ ُؿِ ـَ َمْرَيَؿ َأَإٔ َؿَٚل اهللُّ َيٚ ِظَٔسك اْب

 َٕ ُؿ َمٚ ِِف  َِ ًْ َتُف َت ّْ
ْد َظِِ ََ ُتُف َؾ ِْ ُٝ ُؿ ْ ـُ َْٔس َِل بَِحؼٍّ إِن  قُن َِل َأْن َأُؿقَل َمٚ َف ُُ َؽ َمٚ َي َٕ ِِ َوَٓ أَ َؿَٚل ُشْبَحٚ دُؿ َمدٚ ِِف ٍْ َِ ْظ

ُٔقِب  ﴾ ٌُ َٝ َظَلَُّم اْف َؽ َإٔ َّٕ ِسَؽ إِ ٍْ  .[ 448]المائدة :  َٕ

ًٚ ﴾:  يحيى  - ح ّٔ َؿ َصبِ ُْ َُْْٔٚه اِْلُ ٍة َوآَت قَّ َُ َٔك ُخِذ اْفَُِتَٚب بِ   [42]مريم :  ﴿ َيٚ َُيْ

ٚ ا :سبحانو كمخاطبتو قاؿ تونادام أرادفإنو لما  النبي محمد  إال  َ َْٔؽ ِمـ ﴿ َيٚ َأهيُّ ْغ َمٚ ُإِٔزَل إَِف ِِّ ُشقُل َب فرَّ

دْقمَ  ََ دِدي اْف ـَ افَّْدِٚس إِنَّ اهللَّ َٓ هَيْ َؽ ِم ُّ ِه ًْ َٝ ِرَشَٚفَتُف َواهللُّ َي ٌْ َِّ ْؾ َؾاَم َب ًَ ٍْ ْ َت َؽ َوإِن َلَّ بِّ ـَ  ﴾ رَّ دٚؾِِري َُ ]المائددة :   اْف

دٚ افَّْبِدلُّ َحْسدُبَؽ اهللُّ َوَمد كقاؿ,  [89 َ ِمَِْغ ﴾﴿ َيٚ َأهيُّ ْٗ ـَ اْدُد دَؽ ِمد ًَ َب نػاداه كخاطبػو  أك,  [86]األنفدا  :  ـِ اتَّ
ُر ﴾ بصفتو كقكلو تعالى ثِّ ٚ اْدُدَّ َ ُؾ  ﴾ أك , [4]المّدثر : ﴿ َيٚ َأهيُّ مِّ ٚ اْدُزَّ َ  . (2) [4]المّزمِّل: ﴿ َيٚ َأهيُّ

                                                           

 . ْٕٔ/ ْ - ياسيف حكمت. د. أ - بالمأثكر التفسير مف المسبكر الصحيح( (ُ

  المصػطفى خصػائص،  ِٗ ص – األثػرم خميػؿ - العػالميف رب رسػكؿ منزلػة بياف في المبيف القكؿ: انظر( (ِ
 . ِْ ص – إبراىيـ بف الصادؽ - كالجفاء الغمك بيف
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فإنو  ،  د ذكر النبي محمدلرأينا أف اهلل تبارؾ كتعالى إذا أرا نظرنا في كتاب اهلل  لكأننا  كما
ٍبد(  كىي ، يذكره بأحب األكصاؼ إلى نفسو  كىي غاية ما يتمنى أف يصؿ إليو  ،لفظة )عى

 :اإلنساف أف يككف عبدان هلل كحده ال عبدان لغيره ، عبكدية تامة مبنية عمى الطاعة كاالنقياد 
ْفَْ ]قاؿ تعالى:   - أ زَّ َٕ  َّٚ ٍٛ ِِم ْْتُْؿ ِِف َرْي ـُ ـْ ُ وِن َوإِْن  ْؿ ِم ـُ َداَل َٓ ـْ ِمثِِِْف َواْ ُظقا ُص  ِم

ُْٖتقا بُِسقَرةٍ ٚ َؾ َٕ ٚ َظَذ َظْبِد

ُْْتْؿ َصِٚ ؿِغَ  ـُ  . { 33[ }البقرة:اهللِ إِْن 
ـَ اَدْسِجِد اَِلَراِم إَِػ اَدْسِجِد إَْؿَل افَّذِ   -ب  ْبِدِه َفًَْٔل ِم ًَ ى بِ َْٚ وؿٚل شبحٕٚف: ]ُشْبَحَٚن افَِّذي َأرْسَ ـْ ي َبَٚر

ُٔع افَبِهُر[ }اإلرسال: ِّ ف ُهَق افسَّ َّٕ ـْ َآَيٚتَِْٚ إِ  {  .7َحْقَفُف فُِِْرَيُف ِم

ْؾ َفُف ِظَقًجٚ[ }افُٓػ:  -ت  ًَ َزَل َظَذ َظْبِدِه افُِتََٚب َوََلْ ََيْ ْٕ ُد هللِ افَِّذي َأ ّْ  { 7وؿٚل شبحٕٚف: ]اَِل

َْٖوَحك إَِػ َظْبِدهِ  -ث   {  .74َمٚ َأْوَحك[ }افَّْجؿ: وؿٚل شبحٕٚف: ]َؾ

ِْٔف  -ج  َِ ُٕقَن َظ ق ُُ ُٚ وا َي ـَ ُف َدَّٚ َؿَٚم َظبُْد اهللِ َيْدُظقُه  َّٕ :وؿٚل شبحٕٚف: ]َوَأ ـّ  { .=7فَِبًدا[ }اجل

بكصؼ الرسالة التي  مقترنان  ،نفسو بيذا الكصؼ  كًصؼى يحب أف يي  كاف النبي  كليذا
لربو  كافتقارهإظيار عبكديتو كتكاضعو  في  منو  مبالغة( اهلل ورسولو عبد) ابي شىر فو اهلل 

نىٍينىان   : شيدنا مع رسكؿ اهلل قاؿأنو   يرةأبي ىر  عف، فقد ركم  (1)تبارؾ كتعالى   فقاؿ ، حي
 ،القتاؿ قاتؿ الرجؿ قتاالن شديدان حضرنا  فمما ،( مف أىؿ النار ىذالرجؿ ممف يد عي اإلسبلـ: )

قاتؿ اليـك  فإنو ،( قمت لو آنفان )إنو مف أىؿ النار: يا رسكؿ اهلل الرجؿ الذم فقيؿ  ،جراحة فأصابتو
يف أف يرتاب ، فبينما ىـ بعض المسمم فكاد ؛( النار إلى: ) النبي  فقاؿقتاالن شديدان كقد مات ، 

 يؿ لـ يصبر عمى الجراحكاف مف الم فمما ،لـ يمت، كلكف بو جراحان شديدان : إنو قيؿ إذ ؛عمى ذلؾ
أمر  ثـ( وأني عبد اهلل ورسول أشيد ،أكبر اهلل: )  فقاؿ بذلؾ،    ، فأيخبر النبيفقتؿ نفسو
ف اهلل)إنو ل يدخؿ الجنة إل نفس مسممة في الناس لببلالن فناد  يؤيد ىذا الديف بالرجؿ ، وا 

  . (ِ)( الفاجر

 ،زاتو الظاىرةمف معج كذلؾ ، بالمغيبات  رهالحديث إخبا كفي: " حجر ابف اإلماـ قاؿ
  (ّ) بفضيمة تككف فيو ، كالجير بيا تنبيو المنادل بذلؾ " الصالحجكاز إعبلـ الرجؿ  كفيو

                                                           

 . ّّ ص – األثرم خميؿ - العالميف رب رسكؿ منزلة بياف في المبيف القكؿ:  انظر( (ُ

 . ُُُ رقـ – َُٓ/ ُ - نفسو اإلنساف قتؿ تحريـ غمظ باب – اإليماف كتاب – مسمـ صحيح( (ِ

  .  ْْٕ/ٕ-  ارمالبخ صحيح شرح البارم فتح( (ّ
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: يقكؿ النبي  سمعت: عمى المنبر يقكؿ أنو سمع عمر  ، عباس  ابف عفالصحيحيف  كفي
  ( ُ)(مريـ، فإنما أنا عبده، فقولوا: عبد اهلل ورسولو ابفتطروني، كما أطرت النصارى  ل)

، ككذلؾ جاءت مقترنة بكصؼ ( فقد جاءت مف باب اإلخبارمحمد) اسـاآليات التي كرد فييا  كأما
 الرسالة :

ُُ ؿٚل تًٚػ  (أ ٚبِ ََ ْبُتْؿ َظَذ َأْظ َِ ََ َٚت َأْو ُؿتَِؾ إ ُشُؾ َأَؾِ٘ن مَّ ْٝ ِمـ َؿْبِِِف افرُّ َِ ٌد إَِّٓ َرُشقٌل َؿْد َخ َّّ ْؿ َوَمـ ﴿ َوَمٚ حُمَ

ْٛ ظَ 
ِِ ََ ـَ  ﴾َيْ ٚـِِري َْٔجِزي اهللُّ افنَّ ًٚ َوَش ْٔئ َِـ َيرُضَّ اهللَّ َص ِْٔف َؾ َب

َِ    [466:  عمران آ ] َذَ َظ

ؾِّ  وقال (ب ُُ َٚن اهللَُّ بِ ـَ َِّٔغ َو ُشقَل اهللَِّ َوَخَٚتَؿ افَّْبِ ْؿ َوَفُِـ رَّ ُُ َجٚفِ ـ رِّ ٌد َأَبٚ َأَحٍد مِّ َّّ َٚن حُمَ ـَ  ٚ ٍل َظِِٔاًم ﴾﴿ مَّ   ََشْ
 .[ 64:  زاباألح]

ْؿ ...  ﴾ وؿٚل (ت ُٓ َْْٔ ِٚر ُرمَحَٚل َب ٍَّ ُُ ال َظَذ اْف ُف َأِصدَّ ًَ ـَ َم ُشقُل اهللَِّ َوافَِّذي ٌد رَّ َّّ َ  . [22]الفتح :  ﴿ حمُّ

ًصيصة لـ تثبٍت لغيرًه  كىذهالعز  بف عبد السبلـ :  ذكر  . (ِ) بإسموبؿ إف كبلن منيـ نيكدم  ، الخى

أف  السيدى إذا دعى أحد عبيده بأفضؿ ما كجد فيو مف األكصاؼ عمى أحد  يخفى الأنو  كما
بخمؽ مف  كال ،بكصؼ مف األكصاؼ  ٍشًعري كاألخبلؽ، كدعا اآلخريفى بأسماًئيـ األعبلـ ال يي 

عميو ، كأقرب إليو ممف دعاه  أعز ،منزلة مف دعاه بأفضؿ األسماًء كاألكصاًؼ  فإفاألخبلؽ ، 
 في مبالغة ذلؾ كاف كأخبلقو أكصافو بأفضؿ دعي مف أف عيرؼبال معمكـ كىذا ،باسمو العمـ 

 . (ّ) كاحترامو تعظيمو

 :   وتمجيد رسالتو  لمنبي  تكريـ اهلل  - ٚ
أنو ما مف قكـ إال كأرسؿ إلييـ  يخبر أف اهلل  يرلالمتأمؿ في كتاب اهلل العزيز  إف

ََْٚك بَِِٚلؼِّ شبحٕٚف: رسكالن كما قاؿ  ِْ ٚ َأْرَش َّٕ ِذيٌر[ }ؾٚضر:]إِ َٕ  ٚ َٓ َّٓ َخََل ؾِٔ ٍٜ إِ ـْ ُأمَّ ِذيًرا َوإِْن ِم َٕ {   18َبِنًرا َو

ًٓ َأِن ُاْظُبُدوا اهللَ َواْجَتُِْبقا افىَُّٚؽقَت ...[ }افْحؾ ٍٜ َرُشق ؾِّ ُأمَّ ـُ ْثَْٚ ِِف  ًَ ْد َب ََ  كلكنو { ،:7:وؿٚل شبحٕٚف: ]َوَف
، كفي ذلؾ   ثرتيـ إال عمى رسالًة رسكًؿ اهلل محمدأحدو منيـ عمى ك عمى رسالةً  ـسبحانو لـ ييقسً 

 دالئؿ كاضحة عمى تعظيمًو كتمجيدًه ، فقاؿ تعالى:

                                                           

: مػريـ{ ]أىميػا مػف انتبػذت إذ مريـ الكتاب في كاذكر} اهلل قكؿ باب - األنبياء أحاديث كتاب - البخارم صحيح( (ُ
 . ّْْٓ رقـ – ُٕٔ/ ْ -[ ُٔ

 . ُِ ص - الرسكؿ تفضيؿ في السكؿ منية: انظر( (ِ

 . َِْ/ ِ - يميالتم محمد - كالسنة الكتاب ضكء في أمتو عمى  النبي حقكؽ: انظر( (ّ
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ِحٔؿِ ]  ِزيِز افرَّ ًَ ٍٔؿ * َتِْْزيَؾ اف َِ اٍط ُمْسَت ـَ اُدْرَشَِِغ * َظَذ ِْصَ
ِ ََّٕؽ َد ْرَآِن اَِلُِِٔؿ * إِ َُ . {9-7}يس [يس * َواف

ـه  ذكر ـي القرطبي : قىسى أقسـى اهللي بو قبؿ أٍف يخمؽ السماء كاألرض بألفي عاـ قاؿ يا محمد:  اإلما
 سىـ؛كصح فيو أنو قى  ، أنو مف أسمائو  ٌدرقي  ( فإفٍ الحكيـ والقرآفقاؿ: ) ثـ( )إنؾ لمف المرسميف

فٍ  يـفيو مف التعظ كاف آخر بعده لتحقيؽ رسالتو  سىـكاف بمعنى النداء فقد جاء قى  ما تقدـ، كا 
المرسميف بكحيو إلى عباده، كعمى  فى اهلل تعالى باسمو ككتابو أنو لمً  أقسـ حيثدايتو، كالشيادة بي

ـٍ اهلل  ،صراط مستقيـ مف إيمانو؛ أم طريؽ ال اعكجاج فيو كال عدكؿ عف الحؽ قاؿ النقاش: لـ يقًس
قاؿ إنو تعالى ألحدو مف أنبيائو بالرسالة في كتابو إال لو، كفيو مف تعظيمو كتمجيده عمى تأكيؿ مف 

 ابف: قاؿ  (ُ)كحكى القشيرم  ،كبلمو انتيى( سيد ولد آدـ أنا: ) فيو، كقد قاؿ  ايا سيد م
رضي اهلل عنو: قالت كفار قريش لست مرسبلن كما أرسمؾ اهلل إلينا؛ فأقسـ اهلل بالقرآف  (ِ)عباس

ما قاؿ: ( المحكـ حتى ال يتعرض لبطبلف كتناقض؛ كالحكيـالمحكـ أف محمدان مف المرسميف )
( في الحكيـأحكـ في نظمو كمعانيو فبل يمحقو خمؿ، كقد يككف ) ككذلؾ[ ، ُ)أحكمت آياتو( ]ىكد: 

 مستقيـ( أم ديف  صراط مستقيـ عمىالمؤلـ )  معنىحؽ اهلل بمعنى المحكـ بكسر الكاؼ كاألليـ ب
ف المرسميف عمى : المعنى لمكقيؿ ،كقاؿ الزجاج: عمى طريؽ األنبياء الذيف تقدمكؾ ،كىك اإلسبلـ

                                                           

 الخراسػػػاني القشػػيرم طمحػػة بػػف الممػػؾ عبػػػد بػػف ىػػكازف بػػف الكػػريـ عبػػد القاسػػػـ أبػػك األسػػتاذ القػػدكة الزاىػػد اإلمػػاـ( (ُ
 زىدان  عصره، في خراساف شيخكاف  مائة، كثبلث كسبعيف خمس سنة كلد المفسر، الصكفي الشافعي النيسابكرم

مىمان  ػاـ الـز بالديف، كعى ػرىمىٍيفً  ًإمى مىٍيػوً  كدرس اٍلحى ػٍذىىب عى ػاز ذىًلػؾ ًفػي كبػرع كىاٍلخػبلؼ اٍلمى قىػرىأى  أقرانػو كىجى  كنظػـ، اأٍلىدىب كى
 كالشػػػعر كاألدب كاألصػػػكؿ، كالحػػػديث كالتفسػػػير الفقػػػو فػػػي عبلمػػػة القاسػػػـ أبػػػك كػػػاف: خمكػػػاف ابػػػف القاضػػػي قػػػاؿ

 بكػر أبػي كالحػافظ جػكيني،ال محمػد أبي اإلماـ مع كحب التفاسير، أجكد مف كىك الكبير التفسير صنؼ كالكتابة،
، الػػػكافي  ّٓٗ/ ُّ -الػػذىبي  – النػػببلء أعػػبلـ)انظػػر: سػػير  فييػػا، كتػػكفي بنيسػػابكر إقامتػػو ككانػػت البييقػػي،
 ( .ََِ/ ُٖ - الصفدم الديف صبلح - بالكفيات

ًضػي اٍليىاًشػًمي اٍلعىب ػاس ابػك ىىاشػـ بػف اٍلمطمػب عبد بف عىب اس بف اهلل عبد( (ِ ػا اهلل رى ٍنييمى ،   اهلل رسػكؿ عػـ ابػف ،عى
 كأىػؿ،   كالنبػي كلػد ، عممػو، لسػعة البحػر، يسػمى كػافك  ،  النبػي عػف ركل القرآف، كترجماف األمة، كحبر
، دعا لو  ذىًلؾى  غير كقيؿ سنيف، بثبلث اليجرة قبؿ كذلؾ بريقو، فحنكو  الن ًبيٌ  ًبوً  فأيتي مك ة، مف بالشعب بيتو

ٍبػد ٍبػف الم ػو عيبىٍيػد قىاؿى ( ، الديف في كفقيو لتأكيؿ،ا عممو الميـ: )فقاؿ النبي  ب ػاس اٍبػفي  كىػافى : عتبػة ٍبػف الم ػو عى  عى
 كىػافى  أحػدنا رىأىٍيػت كما كنائؿ، كنسب، كحمـ، رأيو، مف ًإلىٍيو احتيب فيما كفقو سبقو ما بعمـ: بخصاؿ الن اس فات قىدٍ 

 ًمٍنػوي، رأم ًفػي أفقػو كال ًمٍنػوي، كعثمػاف كعمػر، بىٍكر، أىًبي بقضاء كال ًمٍنوي،  الم و رىسيكؿ حديث مف سبقو بما أعمـ
 ًمٍنػػوي، ًإلىٍيػػو احتػػيب فيمػػا رأينػػا أثقػػب كال ًمٍنػػوي، بفريضػػة كال بحسػػاب كال القػػرآف، بتفسػػير كال عربيػػة كال بشػػعر أعمػػـ كال
ػا يجمس كىافى  كلقد ػا الفقػو، إال ًفيػوً  يػذكر كال يكمن ػا التأكيػؿ، كيكمن ػا زم،المغػا كيكمن ػا الشػعر، كيكمن  العػرب، أيػاـ كيكمن
ػػا رىأىٍيػػت كال ػػا، عنػػده كجػػد إال سػػألو قػػط سػػائبلن  رىأىٍيػػت كمػػا لىػػوي، خضػػع إال ًإلىٍيػػو جمػػس قػػط عالمن  معرفػػة)انظػػر:  عممن

 ( ُِٗ/ ّ - األثير ابف - الصحابة معرفة في الغابة أسد ،ِْ ص - منده ابف - النبي أرداؼ أسامي
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مف صمة المرسميف؛ أم إنؾ لمف المرسميف الذيف  ()عمى صراط مستقيـاستقامة؛ فيككف قكلو: 
ٔؿٍ ]: ا عمى طريقة مستقيمة كقكلو تعالىأرسمك  َِ اٍط ُمْسَت ِدي إَِػ ِْصَ ْٓ ََّٕؽ َفَت ورى:... َوإِ  { 23[ }الشُّ

 .   (ُ)الذم أمر اهلل بو   الصراط: ىي المستقيـ الصراط
مكجب التككيد لككنو  قد بي نا أف ( ٱْلُمْرَسِميفَ * ِإنََّؾ َلِمَف  ٱْلَحِكيـِ  ْلُقْرآفِ ٱ" ) وَ : اإلماـ الشنقيطي قاؿك 

قُل ): تعالى، ىك إنكار الكفار لذلؾ في قكلو مف المرسميف َُ ـَ ٱَوَي َٝ ُمْرَشَل فَِّذي ُروْا َفْس ٍَ -]الرعد ( ـَ
ّْ ] "(ِ ). 

 : (3) مورد المالطفة والمبرة لنبيو   اهلل خطاب - ٛ
ِٚذبَِغ[ تعالى:  قاؿ   َُ َؿ اف َِ ًْ ـَ َصَدُؿقا َوَت َ َفَؽ افَِّذي ْؿ َحتَّك َيَتَبغَّ َٝ ََلُ ْٕ َ َأِذ ٚ اهللُ َظَْْؽ َِل ٍَ ]َظ

 عادة كانت كما كىذا{ عنؾ} كاإلكراـ الجبلؿ ذك أم{ اهلل عفا: " }بتفسيرىا كالمقصكد {87}افتقبٜ:
 مف كافكلما  ذلؾ؛كنحك  كالممؾ، األمير، اهلل أصمح: يقكلكا بأف ألكابرىـ يـمخاطبت في العرب
 ترؾ منو يرضى سبحانو أنو بٌيف كنحكه، تألفيـ مف اهلل يرضي أنو يرل لما إال يأذف ال أنو المعمكـ
 بالميف األمر مف تقدـ بما تمسكان  عنؾ، التخمؼ في أم{ ليـ أذنت لـ: }ذلؾ عف كناية فقاؿ اإلذف
ًبٍمتى  لمامكافقان  عنيـ، كالصفح ليـ  لخكؼ األمر أكؿ في كاف إنما كىذا الٌرفؽ، محبة مف عميو جي

 . (ْ)"  كالفتنة التنازع

فىا معناه: قاؿ أنو الفاريابي سعيد أبيالسمرقندم: " عف  ذكر ٍنؾى  الم وي  عى  لـ القمب سميـ يا عى
 اضي، كذكر الق (ٓ)" .. بالذنب يخبره أف قبؿ بالعفك أخبره:  اهلل عبد بف عكف... قاؿ  ليـ أذنت

  نبينا كعاتب الز الت، بعد عمييـ اهلل صمكات األنبياء اهلل عاتب: المتكمميف بعضعياض: "قاؿ 
 . (ٔ)"  العناية غايةكىذه  المحبة؛ لشرائط كمحافظة انتياء أشد بذلؾ ليككف كقكعوقبؿ 

                                                           

 ( .بتصرؼ) ٔ/ ُٓ - القرآف ـألحكا الجامع: انظر( (ُ

 . ِٖٔ/  ٔ -البياف  أضكاء( (ِ

 .  ِٖ/ ُ -عياض  القاضي – المصطفى حقكؽ بتعريؼ الشفا:  انظر( (ّ

 . ُْٖ/ ٖ - البقاعي - كالسكر اآليات تناسب في الدرر نظـ( (ْ

 . َُٖٓ/ ٔ حاتـ أبي ابف تفسير، كانظر:   ِٔ/ ِ - العمـك بحر( (ٓ

 . ُٖ/ ُ -المصطفى قكؽح بتعريؼ الشفا( (ٔ
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 :الشفقة واإلكراـ  خطاب  لنبيو اهلل  مخاطبة -ٜ
ََك]طه *  :ىتعال قاؿ ْرَآَن فَِتْن َُ َْٔؽ اف َِ َزْفَْٚ َظ ْٕ  {  1-7[ }ضف:َمٚ َأ

ا) قتادةالطبرم: " عف  ذكر مىٍيؾى  أىنزٍلنىا مى  جعمو كلكف شقيان، اهلل جعمو ما كاهلل ال( ًلتىٍشقىى اٍلقيٍرآفى  عى
 . (ُ)"  الجنة إلى كدليبلن  كنكران، رحمة
 قالو، الميؿ قياـ في كالسير بالتعب: أحدىا: أكجو ثبلثة فيوفي تفسير اآلية: "  الماكردم كقاؿ

 تٍشؽً  ال معناه: الثالث الحسف، قالو، شقي بالقرآف إنو: قالكا لما لممشركيف جكاب أنو: الثانيمجاىد، 
  (ِ)"  قكمؾ كيٍفر عمى كاألسؼ بالحزف

 دوف غيره مف البشر :  بحياتو  اهلل قسـ - ٓٔ
عمى عظيـ المنزلة التي خصو اهلل تبارؾ  يدالف ،كبير يدكتمج ،ذلؾ شرؼ عظيـ كفي

َرِِتِْؿ ]تعالى:  قاؿ كما ،خاصة كاألنبياء ،كتعالى بيا، دكف سائر البشًر عامة ُْ ل َش ٍِ ُْؿ َف ُرَك إِنَّ ّْ ًَ فَ

قَن[ }اِلجر: ُٓ َّ ًْ   { 1;َي

لفي سكرتيـ إنيـ  لعمرؾ: } كثير في تفسيره: " كليذا قاؿ تعالى لمحمد  ابفاإلماـ  قػاؿ
 ،رفيع كمقاـ ،يعميكف{ أقسـ تعالى بحياة نبيو صمكات اهلل كسبلمو عميو، كفي ىذا تشريؼ عظيـ

قػاؿ: ما خمؽ  أنو عباس  ابفعمرك بف مالؾ البكرم عف أبي الجكزاء عف  قاؿ ،عريض كجاه
ة أحد غيره، قػاؿ بحيا أقسـ ، كما سمعت اهلل  نفسان أكـر عميو مف محمد  أبر   كما ،ذرأ كما ،اهلل

لفي  إنيـإنيـ لفي سكرتيـ يعميكف{ يقكؿ: كحياتؾ كعمرؾ كبقاؤؾ في الدنيا } لعمرؾاهلل تعالى: }
 (ّ)جرير "  ابفسكرتيـ يعميكف{ ركاه 

 قكمؾ إف محمد، يا كحياتؾ:   محمد لنبيو تعالى يقكؿ( لىعىٍمريؾى الطبرم: " كقكلو ) كقاؿ
ًتًيـٍ  لىًفي) قريش مف  . (ْ)"  يترٌددكف كجيميـ ضبللتيـ لفي: يقكؿ( مىييكفى يىعٍ  سىٍكرى

                                                           

 . ِٗٔ/ ُٖ - القرآف آم تأكيؿ في البياف جامع( (ُ

 . ّّٗ/ ّ - كالعيكف النكت( (ِ

،  ُُٖ/ ُٕ - الطبػػػرم -تفسػػػير آم القػػػرآف  فػػػي البيػػػاف جػػػامع، كانظػػػر:  ِْٓ/ ْ - العظػػػيـ القػػػرآف تفسػػػير( (ّ
 . ْٗ/ ّ - لكاحدما - المجيد القرآف تفسير في الكسيط

 .  ُُٖ/ ُٕ – القرآف آم تأكيؿ في البياف جامع( (ْ
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: قسـ (ُ)القاسمي كقاؿ كتكريمان  غفمتيـ، شدة مف تعبان  بواعترض   النبي بحياة:" لىعىٍمريؾى
ًتًيـٍ  لىًفي ًإن ييـٍ  لممخاطىب  يفيمكففبل  يترددكف، أم يىٍعمىييكفى  أحبلميـ معيا ذىبت التي غفمتيـ أم سىٍكرى

،  (ِ)..." ليـ الميمكة الصيحة اهلل أسمعيـ ليـ، المبقية النصيحة منو يسمعكا لـكلٌما  ـ،لي يقاؿ ما
 . (ّ) لغيره تثبتالعز بف عبد السبلـ: كىذه الخصيصة لـ  كذكر
 :  السماء بمبعث النبي حراسة - ٔٔ
قاؿ  كىذا األمر لـ يكف مكجكدان قبؿ بعثتو، ،  كشرفو كفضمو منزلتو عمك عمىكذلؾ يدلؿ   

، كأنزؿ عميو القرآف،  تعالى عف الجف حيف بعث اهلل رسكلو محمدان  يخبرتفسيره:  فيكثير  ابف
مف سائر أرجائيا، كطيردت الشياطيف عف  ٌفتككاف مف حفظو لو أف السماء ممئت حرسان شديدان كحي 

ألسنة الكينة  مقاعدىا التي كانت تقعد فييا قبؿ ذلؾ لئبل يسترقكا شيئان مف القرآف، فيمقكه عمى
مف الصادؽ، كىذا مف لطؼ اهلل تعالى بخمقو، كرحمتو بعباده،  درليي  كال ،فيمتبس األمر كيختمط
َّٕٚ ]قالت الجف:  كليذاكحفظو لكتابو العزيز،  ًبٚ * َوَأ ُٓ ْٝ َحَرًشٚ َصِديًدا َوُص َٚهٚ ُمَِِئ َٕ اَمَل َؾَقَجْد ٚ َدَْسَْٚ افسَّ َّٕ َوَأ

 ٚ َٓ ُد ِمْْ ًُ َْ َٕ  َّْٚ ًٚبٚ َرَصًدا ـُ َٓ ِع أََن ََيِْد َفُف ِص ِّ ـْ َيْسَت َّ ِع َؾ ّْ ِٚظَد فِِسَّ ََ ـّ [. َم   {. =->}اجل
ؾِّ ]تبارؾ كتعالى في ىذا الشأف:  كقاؿ ـُ ـْ  ًيٚ ِم ٍْ ِٛ * َوِح َقاـِ َُ ٍٜ اف َٔٚ بِِزيَْ ْٕ اَمَل افدُّ َّْٚ افسَّ ٚ َزيَّ َّٕ إِ

قَن إَِػ ادَ  ًُ َّّ َٓ َيسَّ َْٔىٍٚن َمِٚرٍ  *  ـْ َص َّٓ َم ٌٛ * إِ ْؿ َظَذاٌب َواِص ٍٛ * ُ ُحقًرا َوََلُ ؾِّ َجِٕٚ ـُ ـْ  َذُؾقَن ِم َْ ِإََلِ إَْظَذ َوُي

 ٌٛ
ٌٚب َثٚؿِ َٓ ُف ِص ًَ َْٖتَب َٜ َؾ ٍَ   . {74-:ؾٚت ٚ}افهَّ  [.َخىَِػ اخَلىْ

يتخطاه كال  ال ،لو شيابان مرصدان لو يجد ؛مف يركـ أف يسترؽ السمع أمقاؿ ابف كثير: " 
تعالى: )كأنا لمسنا السماء( ىذا مف  قكلوالقرطبي: "  كقاؿ ، (ْ) " يمحقو اليكـ كييمكو بؿ ،هيتعدا

قكؿ الجف؛ أم طمبنا خبرىا كما جرت عادتنا ) فكجدناىا ( قد ) ممئت حرسان شديدان ( أم حفظة، 
 .  (ٔ)   كرحـ عباده حتى ال يمتبس الحؽ عمييـ بمبعثو كتابو اهلل  فحفظ ،( ٓ)المبلئكة "  يعني

                                                           

 الشػاـ إمػاـ: السػبط الحسػيف سػبللة مػف الحػبلؽ، قاسػـ بػف سػعيد محمػد بػف( الػديف جمػاؿ محمد أك) الديف جماؿ( (ُ
 يقػػكؿ ال العقيػػدة سػػمفي كػػاف دمشػػؽ، فػػي ككفاتػػو مكلػػده األدب، فنػػكف فػػي كمتضػػمعا بالػػديف، عممػػا عصػػره، فػػي

 ( .  ُّٓ/ ِ - يلزركما - األعبلـ)انظر:  بالتقميد

 . ّّٗ/ ٔ - التأكيؿ محاسف( (ِ

 . َِ ص -  الرسكؿ تفضيؿ في السكؿ منية: انظر( (ّ

 )بتصرؼ( . َِْ/ ٖ -ابف كثير  – العظيـ القرآف تفسير( (ْ

 . ُُ/ ُٗ -ألحكاـ القرآف  الجامع( (ٓ

 الصػادؽ - كالجفػاء غمػكال بػيف  المصطفى خصائص،  ََُ ص - األلباني – النبكية السيرة صحيح: انظر( (ٔ
 . ِٔٗ ص –عمي الشحكد  – أقـك ىي لمتي القرآف ىداية ، ِٓص   – إبراىيـ بف الصادؽ
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 دوف أمتو :مف القتؿ  لمنبي  اهلل  عصمة – ٕٔ
َٝ ِرَشَٚفَتُف َواهللُ ]اهلل تعالى:  قاؿ ٌْ َِّ ْؾ َؾاَم َب ًَ ٍْ ْ َت ـْ َربَِّؽ َوإِْن ََل ِزَل إَِفَْٔؽ ِم ْٕ ْغ َمٚ ُأ ِِّ ُشقُل َب ٚ افرَّ َ َيٚ َأهيُّ

ْقَم ا ََ َٓ هَيِْدي اف ِس إِنَّ اهللَ  ـَ افَّْٚ َؽ ِم ُّ ِه ًْ ـَ َي ٚؾِِري َُ   {;:}ادٚئدة:[ ف

التبميغ؛ ألنو كاف في أكؿ اإلسبلـ يخفيو خكفان مف  ًيرمعناه أظٍ  قيؿالقرطبي:  ذكر
، كقاؿ  (ُ)يعصمو مف الناس  أنو سبحانو بإظياره في ىذه اآلية، كأعممو اهلل ثـ أمر  ،المشركيف

 فبل بيـ، كمظفرؾ أعدائؾ عمى كمؤيدؾ كناصرؾ حافظؾ كأنا رسالتي، أنت بمغابف كثير: " أم: 
  (ِ)"  يؤذيؾ بسكء إليؾ منيـ أحد يىًصؿً  فمف تحزف، كال تىخىؼٍ 

 :  والولد واألىؿ والماؿ النفسوتقديميا عمى محبة  ، النبي  محبةوجوب  – ٖٔ
ُُ : تعالى قاؿ ْؿ َوَظِنَرُت ُُ ْؿ َوَأْزَواُج ُُ ُٕ ْؿ َوإِْخَقا ـُ ْؿ َوَأْبَُْٚؤ ـُ َٚن َآَبُٚؤ ـَ قَهٚ ]ُؿْؾ إِْن  ُّ ْؾُت ْؿ َوَأْمَقاٌل اْؿَسَ

ٚ ٍ ِِف َشبِِِٔفِ  َٓ ـَ اهللِ َوَرُشقفِِف َوِج ْؿ ِم ُُ َّٛ إَِفْٔ ـُ َتْرَضْقَنَٚ َأَح
َسَٚ َهٚ َوَمَسٚـِ ـَ َنْقَن  َٚرٌة ََّتْ بَُّهقا َحتَّك َيٖيِْتَ  َوِِتَ َؾَسَ

ََِغ[ ِٚش ٍَ ْقَم اف ََ َٓ هَيِْدي اف َْٖمِرِه َواهللُ    {18ٜ:}افتقب اهللُ بِ

 بيف ذلؾ في خبلؼ، كال  كرسكلو اهلل حب كجكب عمى دليؿ اآلية: " كفي القرطبي قاؿ
: اؿق  اهلل رسكؿأف   مالؾ بف أنسعف  كركم  ،( ّ)"  محبكب كؿ عمى مقدـ ذلؾ كأف األمة،

 في حجر ابف، قاؿ  (ْ)( أجمعيفوالناس  وولده والده مف إليو أحبُّ  أكوفَ  حتى أحدكـ يؤمف ل)
 سيدنا كالمراد،  لمعيد فيو: " البلـ قاؿ( اإليمافمف   الرسكؿ حب باب: )الباب ترجمة عمى ميقوتع

ف( ، أحب أككف حتى: )قكلوبقرينة   اهلل رسكؿ  لكف   اإليماف، مف الرسؿ جميع محبة كانت كا 
 ( ٓ) "  اهلل رسكؿ بسيدنا مختصة األحبٌية

                                                           

 .)بتصرؼ يسير(  ِِْ/ ٔ - القرآف ألحكاـ الجامع( (ُ

 . ُِٓ/ ّ - العظيـ القرآف تفسير( (ِ

 . ٓٗ/ ٖ - القرآف ألحكاـ الجامع( (ّ

 . ُٓ رقـ – ُِ/ ُ - اإليماف مف  ؿالرسك  حب باب - اإليماف كتاب - البخارم صحيح( (ْ

 . ٖٓ/ ُ - البخارم صحيح شرح البارم فتح( (ٓ
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، ورضي بديف غير دينو ،  خالؼ أمر النبي والصغار عمى كؿ مف  الذؿ  اهلل جعؿ - ٗٔ
 لنفسو منيجًا غير منيجو : اختارو 

ْؿ َظَذاٌب َأفِٔؿٌ ]تعالى:  قاؿ ُٓ ٌٜ َأْو ُيِهٔبَ ْؿ ؾِْتَْ ُٓ ـْ َأْمِرِه َأْن ُتِهَٔب قَن َظ ٍُ
ٚفِ ـَ ُُيَ َْٔحَذِر افَِّذي ِْ [ ... َؾ

... الكجكب عمى األمر أف عمى ةاآلي بيذه الفقياءاحتب  قاؿ القرطبي في تفسيره: " {7:}افْقر:
 سمطاف: محمد بفجعفر  كقاؿ كاألىكاؿ، الزالزؿعطاء:  كقاؿ عباس، ابف قالو القتؿ، ىناكالفتنة 
 .  (ُ) " الرسكؿ مخالفة بشؤـ القمكب عمى الطبعكقيؿ:  عمييـ، يسمط جائر
 في ما اهلل يستخرج أف{ أليـ عذاب يصيبيـ أك} بمية{ فتنة تصيبيـ أف: " }( ِ) زمنيف أبيابف  كقاؿ
  (ّ)"  القتؿ بذلؾ فيصيبيـ شركان؛ يظيركه حتى النافؽ مف قمكبيـ

  : لمنزلتو ورفعاً  لوباسمو تشريفًا  النبي  ةعف منادا المؤمنيف  اهلل نيى - ٘ٔ
 كتقديران  كتعظيمان  معو تشريفان  كالكبلـ ، المؤمنيف في مخاطبة نبٌيو  عباده الٌمو  أٌدبلقد 

ذا كاف الٌمو تبارؾ  امرىـ أف ال يخاطبكه باسمو بؿ يخاطبكه: يا رسكؿ الٌمو، يلو، فأ نبٌي الٌمو، كا 
في الٌتشريؼ  زيادة نسبو، أكيناده باسمو  كلـ ،كتعالى خاطبو في كتابو العزيز بالٌنبٌكة كالٌرسالة

 السابقة األمـ عميو كانت ما عكساألمر عمى  كىذا ،فمف باب أكلى كأحرل أىؿ اإليماف ،كالٌتكريـ
ـَ ]: الٌمو  قاؿ،  (ْ) أنبيائيـ مع ُؿ اهللُ افَِّذي َِ ًْ ًوٚ َؿْد َي ًْ ْؿ َب ُُ ِو ًْ ُدَظِٚل َب ـَ ْؿ  ُُ ُشقِل َبَْْٔ ُِقا ُ َظَٚل افرَّ ًَ َٓ َِتْ

ْؿ ؾِْتَْ  ُٓ ـْ َأْمِرِه َأْن ُتِهٔبَ قَن َظ ٍُ
ٚفِ ـَ ُُيَ َْٔحَذِر افَِّذي ِْ ْؿ فَِقاًذا َؾ ُُ ُِقَن ِمْْ َِّ ْؿ َظَذاٌب َأفِٔؿٌ َيَتَس ُٓ   {7:[ }افْقر:ٌٜ َأْو ُيِهٔبَ

 اآليةبيذه   اهلل نيى: بعضيـ فقاؿ ذلؾ، معنى في التأكيؿ أىؿ: " اختمؼ مالطبر  قاؿ
 يسخطو، ما تفعمكا بأف عميكـ، دعاءه اتقكا: ليـ كقاؿ عمييـ، الرسكؿ لدعاء يتعرضكا أف المؤمنيف
... كقاؿ مكجبة دعاءه فإف الناس، مف غيره كدعاء عاءهد تجعمكا فبل فتيمككا، عميكـ لذلؾ فيدعك
 بميف يدعكه أف ليـ كأىٍمر كجفاء،بغمظ   اهلل رسكؿ يىٍدعكاأف   اهلل مف نيي ذلؾ بؿ: آخركف
 ليف في اهلل رسكؿ يا:  يقكلكا أفحيث ركم عف مجاىد قاؿ في تفسيرىا: " أىمىرىىيـ   (ٓ)" كتكاضع

                                                           

 . ِِّ/ ُِ - القرآف ألحكاـ الجامع( (ُ

كػاف  الزاىػد، القػدكة ،اإلمػاـ قرطبػة شػيخ ، األندلسي المرم، محمد بف عيسى بف اهلل عبد بف محمد اهلل، عبد أبك( (ِ
 ربيػػع فػػي كتػػكفي مائػػة، كثػػبلث كعشػػريف أربػػع سػػنة أكؿ فػػي كلػػد ،العمػػـ مػػف كاسػػتبحر تفػػنف، الحجػػة، حممػػة مػػف

 ( .ُُ/ ُّ -الذىبي – النببلء أعبلـ سير)انظر:  كثبلثمائة كتسعيف تسع سنة اآلخر

 . ُِٓ/ ّ - زمنيف أبي ابف - العزيز القرآف تفسير( (ّ

 .  ُّٓ/ ُٖ - لزحيميا - المنير التفسير،  ِّْ/ ِ -السيكطي  – الكبرل الخصائص: انظر( (ْ

 . َِّ/ ُٗ  – القرآف آم تأكيؿ في البياف جامع( (ٓ
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، كقاؿ صاحب الظبلؿ في تفسير اآلية معنىن رائعان: "  (ُ)"  تجيـ في محمد يا: يقكلكا كال كتكاضع،
 ،تكجيو ككؿ ،تستشعر تكقير كؿ كممة منو حتى بد مف امتبلء القمكب بالتكقير لرسكؿ الٌمو  فبل

بيف أف يككف ىك  ٍرؽكفى  ،فبل بد لممربي مف كقار، كال بد لمقائد مف ىيبة ،كىي لفتة ضركرية
ينسكا ىـ أنو مربييـ فيدعكه دعاء بعضيـ لبعض ... يجب أف تبقى لممربي  كأف نان،ليٍّ  نان ىيٍّ  متكاضعان 

بٍّييـمنزلة في نفكس مف يي  يرتفع بيا عمييـ في قرارة شعكرىـ، كيستحيكف ىـ أف يتجاكزكا معيا  رى
 .  (ِ)"  كالتكقير التبجيؿحدكد 

أبك نعيـ  قاؿ حيثما خاطبت بو األمـ الٌسابقة أنبياءىا،  بخبلؼاألمر  كىذا
اهلل تعالى بيذه الفضيمة مف بيف رسمو كأنبيائو كأخبر سبحانو عف سائر  فخصو: "(ّ)األصبياني

ٚ ]األمـ أنيـ كانكا يخاطبكف رسميـ كأنبياءىـ بأسمائيـ كقكؿ قكـ مكسى لو:  ْؾ َفَْٚ إََِلً ًَ َيٚ ُمقَشك اْج

ُِقنَ  َٓ ْؿ َؿْقٌم َِتْ ُُ َّٕ ٌٜ َؿَٚل إِ ْؿ َآَِلَ اَم ََلُ َل ]كقكؿ قكـ عيسى لو:  ، {>77}إظراف:[ ـَ َهْؾ َيْستَىُِٔع َربَُّؽ َأْن ُيَْزِّ

ِمِْغَ  ْٗ ُْْتْؿ ُم ـُ قا اهللَ إِْن  َُ اَمِل َؿَٚل اتَّ ـَ افسَّ َْْٔٚ َمٚئَِدًة ِم َِ َؿُٚفقا َيٚ ُهقُ  ]كقكؿ قكـ ىكد لو:  ، { 771}ادٚئدة:[ َظ

ـُ بِ  ْح َٕ ٍٜ َوَمٚ  َِّْٔ ِمِْغَ َمٚ ِجْئَتَْٚ بَِب ْٗ ُّ ـُ َفَؽ بِ ْح َٕ ـْ َؿْقفَِؽ َوَمٚ  تَِْٚ َظ  " {97}هق :[ َتِٚرـِل َآَِلَ
(ْ) . 

 : فوؽ صوت النبي   أصواتيـعف رفع  المؤمنيف  اهلل نيى  - ٙٔ
رُ ]تعالى: قاؿ َٓ َٓ َِتْ ْؿ َؾْقَق َصْقِت افَّْبِلِّ َو ُُ قا َأْصَقاَت ًُ َٓ َتْرَؾ ـَ َآَمُْقا  َٚ افَِّذي ِر َيٚ َأهيُّ ْٓ َج ـَ ْقِل  ََ وا فَُف بِٚف

ُرونَ  ًُ َٓ َتْن تُْؿ  ْٕ ْؿ َوَأ ُُ َبَط َأْظاَمفُ ًٍْض َأْن ََتْ ْؿ فَِب ُُ ِو ًْ ْؿ ِظَْْد َرُشقِل اهللِ ُأوَفئَِؽ *  َب قَن َأْصَقاَِتُ ٌُوُّ ـَ َي إِنَّ افَِّذي

َرٌة َوَأْجٌر ظَ  ٍِ ٌْ ْؿ َم ََْقى ََلُ ْؿ فِِتَّ ُِقهَبُ ـَ اهللُ ُؿ ـَ اْمَتَح َٓ *  ئِؿٌ افَِّذي َثُرُهْؿ  ـْ ـْ َوَراِل اُِلُجَراِت َأ َؽ ِم َٕ ـَ ُيَُْٚ و إِنَّ افَِّذي

ُِقنَ  َِ ًْ  . {8-1}اِلجرات:[ َي
ػكت، جيكرم  ككاف  شٌماس، بف قيس ابف ثابت فيالكاحدم في تفسيره: " نزلت  ذكر  كػافكرب مػا  الص 
 معنىالقرطبي: " قاؿ، ك  (ٓ)"  مخاطبتو عند الص كت بغضٍّ فأمره  بصكتو،فينادم   اهلل رسكؿ ييكمٍّـ
كخفػض الصػكت بحضػرتو، كعنػد مخاطبتػو، أم  كتػكقيره، اآليات األمر بتعظيـ رسػكؿ اهلل  معنى"

                                                           

 . ْٓٗ ص - مجاىد تفسير( (ُ

 . ِّٓٓ/ ْ -سيد قطب  – القرآف ظبلؿ في( (ِ

 أصػػبياف، كتػػاريخ الصػػحابة، معرفػػة: مثػػؿ مشػػيكرة تصػػانيؼ لػػو،  األصػػبياني اهلل عبػػد بػػف أحمػػد الكبيػػر الحػػافظ( (ّ
 ( .َُِٗ/ّ - لذىبيا - الحفاظ تذكرة: نظرا) ىػّْٔ سنة تكفي النبكة، كدالئؿ

 . ِْ ص - النبكة دالئؿ( (ْ

 . َُُٓ ص - العزيز الكتاب تفسير في الكجيز( (ٓ



41 

 

ػكابأصػكاتكـ كراء الحػػد الػذم يبمغػو صػػكتو، كأف تغي  ٍبمغػكاإذا نطػؽ كنطقػتـ فعمػػيكـ أال  تى  منيػا بحيػػث  ض 
حتػػػػى تكػػػػكف مزيتػػػػو عمػػػػيكـ الئحػػػػة كسػػػػابقتو  ـ؛يكػػػػكف كبلمػػػػو غالبػػػػان لكبلمكػػػػـ، كجيػػػػره بػػػػاىران لجيػػػػرك

 .(ُ)كاضحة"

 :  لسواه ُتحؿ لـ أشياء لو وأحؿَّ  ، لغيره تعطَ  لـأمورًا   نبيو  أعطى اهلل  – ٚٔ
متُ )، حيث قاؿ :  دليؿ عمى شرفو كفضمو عمييـ  كىذا عمى األنبياء بسٍت: ُأعطيُت  ُفضّْ
 ْرِسْمتُ وأُ  ،وُجِعمت لي األرض مسجدًا وطيوراً  ،ـوأحمت لي الغنائ ،ونصرُت بالرعبِ  ،جوامَع الكمـِ 

 الرعب أعدائو قمكب في قذؼخٌصو سبحانو بأف  كما،  (ِ) وختـ بي النبيوف( ،إلى الخمؽ كافة
جابر  عففقد جاء   قبمو، ألحد ىذا يحصؿ كلـ منو، بعيدة مسافة عمى كانكا لك حتى منو، كالخكؼ

 ُنِصْرتُ :  َقْبِمي َأَحدٌ  ُيْعَطُيفَّ  َلـْ  َخْمًسا ُأْعِطيتُ ): قػاؿ  بف عبد اهلل رضي اهلل عنيما  أف النبي 
اَلةُ  َأْدَرَكْتوُ  ُأمَِّتي ِمفْ  َرُجؿٍ  َفَأيَُّما،  َوَطُيورًا َمْسِجًدا اأَلْرُض  ِلي َوُجِعَمتْ ،  َشْيرٍ  َمِسيَرةَ  ِبالرُّْعبِ   الصَّ
 َقْوِموِ  ِإَلى ُيْبَعثُ  النَِّبيُّ  َوَكافَ ،  الشََّفاَعةَ  َوُأْعِطيتُ ، َقْبِمي أِلََحدٍ  ِحؿَّ تَ  َوَلـْ  الَمَغاِنـُ  ِلي َوُأِحمَّتْ ،  َفْمُيَصؿّْ 
ةً   تكريمان  يدخميافبل  ؛مدينتو دخكؿ مفالدجاؿ   اهللمنع  كما (ّ)(  َعامَّةً  النَّاسِ  ِإَلى َوُبِعْثتُ  َخاصَّ
اِؿ، الَمِسيحِ  ُرْعبُ  الَمِديَنةَ  َيْدُخؿُ  لَ ): قاؿ  النبي عف،   بكرةأبك  ركل فقد لو، كتشريفان   َلَيا الدَّجَّ
 .(ْ) ( َمَمَكافِ  َبابٍ  ُكؿّْ  َعَمى َأْبَواٍب، َسْبَعةُ  َيْوَمِئذٍ 
 ،وتشريفًا لو تكريماً  ،َحَرمًا كمكة النبي  مدينة جعؿبأف  لمنبي  التكريمية اهللعناية   - ٛٔ

ىذا األمر كيؤكد حقيقتو منيا: قاؿ أنس بف مالؾ فقد جاء في الصحيحيف أحاديث كثيرة ما يثبت 
  خرجت مع رسكؿ اهلل : خيبر أخدمو، فمما قدـ النبي  إلى  ىذا كبدا لو أحد، قاؿ:  راجعان(

َـّ )ثـ أشار بيده إلى المدينة قاؿ:  ، جبؿ يحبنا ونحبو( ـُ  ِإنّْي المَُّي  َماِبِمْثِؿ  (5) َلَبَتْيَيا َبْيفَ  َما ُأَحرّْ
َـّ  َمكََّة، ِإْبرَاِىيـُ  ـَ َحرَّ   .  (6) ( َوَصاِعِيـْ  ُمدِّْىـْ  ِفي َلُيـْ  َباِرؾْ  المَُّي
 ؛إلييا الرحاؿ تشد التي الثالثة المساجدمف   مسجده ِبَجْعؿ عمى النبي   اهللمنَّة   - ٜٔ
 ، رةىري أبي عف البخارم أخرج فقد لو، كتشريفان  تكريمان  صبلة ألؼ تعدؿ فيو الصبلة جعؿ كما
  الرسوؿ ومسجد الحراـ المسجد:  مساجد ثالثة إلى إل الرحاؿ تشد لقاؿ: )  النبي عف

                                                           

 . َّٕ/ ُٔ - القرآف ألحكاـ الجامع( (ُ

 . َُُّ رقـ – ْٔ/ ِ - كطيكرا مسجدا األرض لي جعمت باب - الصبلة كتاب - مسمـ صحيح( (ِ

 . ّّٓ رقـ – ْٕ/ ُ - يمـالت كتاب – البخارم صحيح( (ّ

اًئؿً  كتاب - البخارم صحيح( (ْ ًدينىةً  فىضى ؿي  الى  بىابه  - المى اؿي  يىٍدخي ًدينىةى  الد ج   . ُٕٖٗ رقـ – ِِ/ ّ - المى

 ( . ِٕٓ/ ُٓ - اليركم -  المغة تيذيب) انظر:  سيكد حجارةه  أىلبىستيا قد ال ًتي األىٍرض ًىيى : البل بة( (ٓ

ًبي   غىزىا مىفٍ  بىابي  -كىالسٍّيىرً  الًجيىادً  ًكتىابي  - البخارم صحيح( (ٔ  . ِّٖٗ رقـ – ّٔ/ ْ – ًلٍمًخٍدمىةً  ًبصى
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 َىَذا َمْسِجِدي ِفي َصاَلةٌ قاؿ: )  اهلل رسكؿ أف ان أيض  ىريرة أبي كعف،  (ُ)( األقصىومسجد 
بأف جعؿ ما  سبحانو عميومف   كما ،  (ِ)( اْلَحرَاـَ  اْلَمْسِجدَ  ِإلَّ  ، ِسَواهُ  ِفيَما َصاَلةٍ  أَْلؼِ  ِمفْ  َأْفَضؿُ 

 ِمفْ  َرْوَضةٌ  َوِمْنَبِري َبْيِتي َبْيفَ  َما: ) اهلل  رسكؿ قاؿ ،بيف بيتو كمنبره ركضة مف رياض الجنة
كركضة مف  أم: )ركضة مف رياض الجنة( : "  ابف حجر في قكلو  قاؿ،  (ّ)(  الَجنَّةِ  ِرَياضِ 

 . (ْ)عادة بما يحصؿ مف مبلزمة حمؽ الذكر ..." رياض الجنة في نزكؿ الرحمة كالس
 بأف أزواجو الالتي توفي عنيّف محرمات عمى غيره أبدًا: لمنبي  التكريمية اهللعناية  - ٕٓ
 مقاـ لو النبي  فإف ،أميات المؤمنيف ألنيف   يؤذيو، ما جممةمف  الزكاج بنساء النبي  إف

 بعضا يعضيـ بو يعامؿ أف مباح ىك بما يؤذكه أف األمة ىعم حٌرـكاإلكراـ، كقد  كالرفعة، التعظيـ،
ْؿ : ] قاؿ تعالى  لو تمييزان  ُُ ِدِه َأَبًدا إِنَّ َذفِ ًْ ـْ َب َٓ َأْن َتُُِْْحقا َأْزَواَجُف ِم ُذوا َرُشقَل اهللِ َو ْٗ ْؿ َأْن ُت ُُ َٚن َف ـَ َوَمٚ 

َٚن ِظَْْد اهللِ َظئِاًم  ـٍ " إف  البيضاكم :  قاؿ ،  {97}إحزاب:[ ـَ كافى  نسائو، كنكاح إيذاءه يعني ذًلكي
يجاب  لرسكلو   اهلل مف تعظيـ كفيو عظيمان، ذنبان  عىًظيمان  الم وً  ًعٍندى   كلذلؾ كميتان  حيان  لحرمتوكا 
 . (ٓ)"  الكعيد في بالغ
 أنو أزكاجومف   اهلل رسكؿ عنيا تكفي مف أف عمى قاطبة العمماء أجمعابف كثير: " كليذا  قاؿ
 عظـ.. كقد  المؤمنيف كأميات كاآلخرة الدنيا في أزكاجو ألنيف بعده؛ مف تزكيجيا غيره عمى حـري

 . (ٔ)( " عظيما اهلل عند كاف ذلكـ: )إف بقكلو عميو كتكعد فيو كشٌدد ذلؾ، كتعالى تبارؾ اهلل

                                                           

ػبلىةً  فىٍضػؿً  بىابي  - كالمدينة مكة مسجد في الصبلة فضؿ كتاب - البخارم صحيح( (ُ ٍسػًجدً  ًفػي الص  ًدينىػةً  مىك ػةى  مى  كىالمى
 . ُُٖٗ رقـ – َٔ/ ِ -

بٍّ  ًكتىابي  - مسمـ صحيح( (ِ بلىةً  فىٍضؿً  بىابي  - اٍلحى ًدينىةى  مىك ةى  ًبمىٍسًجدىمٍ  الص   .ّّّٓ رقـ - ُِْ/ْ – كىاٍلمى

ػا فىٍضػؿً  بىػابي  - كالمدينػة مكة مسجد في الصبلة فضؿ كتاب - البخارم صحيح( (ّ  ُٔ/ ِ - كىالًمٍنبىػرً  القىٍبػرً  بىػٍيفى  مى
 . ُُٓٗ رقـ –

 .  ََُ/ ْ - البارم فتح( (ْ

 . ِّٕ/ ْ - التأكيؿ كأسرار تنزيؿال أنكار( (ٓ

 . ْٔٓ/ ٔ - العظيـ القرآف تفسير( (ٔ
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 الثاني المطمب
 لنبي ا برسالة  اهلل عناية

كاختصو   محمدنابرسكلو   اهللبيا  عتنىاألمكر التي ا ىي: برسالة النبيالباحث بالعناية  يقصد
 كىي كالتالي : ،عف غيره مف األنبياء بيافي رسالتو، كأفرده  بيا
 : العظيـ القرآفوىو  آية،وأظير  معجزة، بأعظـ لنبيو   : تأييد اهلل أولً 

األنبياء  كؿ هلل أعطى ا قدف كالتبديؿ، التغيير مف المحفكظ اهللالقرآف الكريـ ىك كبلـ  إف
كالمرسميف الكثير مف اآليات كالمعجزات التي أي د بيا رساالتيـ كدعكاتيـ، كالدالة عمى صدقيـ، إال 

يبؽ منيا إاٌل الخبر عنيا، إال المعجزة التي أي د اهلل  ـأنيا بمركر السنيف قد اندرست كانمحت كل
 ،تنقضي عجائبو كال ،خالد ال ينضب معينو)القرآف الكريـ( كتاب  كىي  تبارؾ كتعالى بيا محمدان 

تنتيي فكائده، الذم سماه اهلل تبارؾ كتعالى ركحان لتكقؼ الحياة الحقيقية عميو، كسماه نكران لتكقؼ  كال
َٝ َتْدِري َمٚ افُِتَ ]: قاؿ تعالى ، (1)اليداية التامة عميو  ْْ ـُ ٚ َمٚ  َٕ ـْ َأْمِر َْْٔٚ إَِفَْٔؽ ُروًحٚ ِم َذفَِؽ َأْوَح ـَ ُٚب َو

اٍط ُمْس  ِدي إَِػ ِْصَ ْٓ ََّٕؽ َفَت ٚ َوإِ َٕ ـْ ِظَبِٚ  َنُٚل ِم َٕ ـْ  ُٕقًرا َنِْدي بِِف َم َُْٚه  ِْ ًَ ـْ َج
َٓ اإِلياَمُن َوَفُِ ٔؿٍ َو َِ [ َت

قرى:   { 91}افنُّ

ـَ َآَمُْقا ] أيضان شفاء فقاؿ كسماه ِذي َِّ
ِٝ:... ُؿْؾ ُهَق فِ ٌٚل ...[ }ؾهِّ ٍَ  ذكر,   {88ُهًدى َوِص

ًشفىاءه(  دةقتا عفرم: " الطب )قيٍؿ ىيكى ًلم ًذيفى آمىنيكا ىيدنل كى
 كشفاءن  كبركةن  اهلل نكران  جٌممىو:  (2)

يسببو مف  كما ،كقاؿ الجزائرم: " أم ىدل مف الضبللة، كشفاء مف داء الجيؿ ( 3)"لممؤمنيف
 . (4)أمراض " 

بالذكر كاالنتفاع؛  كاخيصٌ  قدف ،كاف الذيف آمنكا ىـ الذيف يأخذكف بالقرآف دكف غيرىـ كلىٌما
، كال يبمى بتعاقب األياـ بكثرة األخذ كاإلتياف ٍخمىؽ، الذم ال يى رآف ىك معجزة اهلل تعالى الخالدةفالق

قيٍرآنىوي ، تكلى اهللتنتيي أسراره كغرائبو كال ،كالزماف، ال تنفذ عجائبو ، ككعد  تبارؾ كتعالى جمعو كى
، كجعمو لعباده حجة كدستكران ، فمف تمسؾ بو نجى ركحان كنكران و، كسماه اهلل تعالى بتفصيمو كبيان

                                                           

 عػدد - الكػريـ الرسػكؿ أخػبلؽ مكػاـر فػي النعػيـ نضػرة،  ْْ/ ُ - بيػؽ آؽ غػازم - حياة منياج القرآف: انظر( (ُ
 .  ْٓٔ/ ُ - المختصيف مف

 . (ْْ) اآلية:  فصمت سكرة( (ِ

 .  ّْٖ/ ُِ – القرآف آم تأكيؿ في البياف جامع( (ّ

 .  ْٖٓ/ ْ - الكبير العمي لكبلـ التفاسير أيسر( (ْ
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كعيًصـ، كمف نبذه اندحر كقيًصـ ، كعد اهلل بحفظو ك تىكف ؿ بصيانتو ، فبل تمتد إليو يد العابثيف ، كال 
فْ ]تعالى:  قاؿ؛ كلقد جاء بياف ذلؾ في محكـ التنزيؿ حيث  (1)تسعى إليو يد الطامعيف  زَّ َٕ ـُ  ْح َٕ  ٚ َّٕ َْٚ إِ

ٚؾُِيقنَ  ٚ فَُف َِلَ َّٕ َر َوإِ ـْ خصائصو أٌف معجزة كٌؿ نبٌي  كمفالعٌز بف عبد الٌسبلـ:  قاؿ"    {=[ }اِلجر:افذِّ
 . (2)"  كمعجزة سٌيد األٌكليف كاآلخريف كىي القرآف العظيـ باقية إلى يكـ الٌديف ،تصٌرمت كانقرضت

ن افي تفسير قكلو تعالى ) قاؿ قتادة كعف اًفظيكفى لى  لىوي  كىاً   فيو يزيد أف مف اهلل: " حفظو قاؿ( حى
 كبعد إنزالو حاؿ في، كقاؿ السعدم في تفسيره: " أم  (3)"  حقا منو ينقص أك باطبل الشيطاف
 قمبفي   اهلل أكدعو إنزالو كبعد رجيـ، شيطاف كؿ استراؽ مف لو حافظكف إنزالو حاؿ ففي، إنزالو

 (4)"المؤمنيف عباده عمى كنعمو اهلل آيات أعظـ مف كىذا ،أمتو قمكب فيثـ  فييا، كاستكدعو رسكلو،
العز بف عبد السبلـ: " ... كمنيا حفظ كتابو، فمك اجتمع األٌكلكف كاآلخركف عمى أف يزيدكا فيو  قاؿ

 (5)كممة أك ينقصكا منو لعجزكا عف ذلؾ، كال يخفى ما كقع مف التٌبديؿ في الٌتكراة كاإلنجيؿ " 

ـْ َحٍُِٔؿ مَحِٔدٍ َٓ يَ : ]سبحانو كقاؿ ِف َتِْْزيٌؾ ِم ٍِ ِْ ـْ َخ َٓ ِم ـْ َبْغِ َيَدْيِف َو لت:ْٖتِِٔف افَبٚضُِؾ ِم {  23[ }فصِّ

 منو ييٍنقص أف مف محفكظه  إن وكقيؿ  ، يبطمو بعده كتابه  يأتي كال تبطمو ال تقد مت التي الكيتب: أم
"أف  تفسيره: في، كذكر السمعاني  (6) مفوخ مف الباطؿ فيأتيو فيو يزاد أك يديو بيف مف الباطؿ فيأتيو
 عميو لو سمطاف ال: أم نقصاف كال بزيادة يأتيو ال أنو: كمعناه المعنة، عميو إبميس ىك الباطؿ"أف 

 منو أبمغ ىك بما فيبطمو الحؽ جية مف، كما ذكر القاسمي في تفسيره: " ال  (7)"  منيما بكاحدة
 كيغيركنو تأكيمو، في باإللحاد فيبطمكنو الخمؽ يةج مف كال كصدقان، حقان  ككنو في إحكاما كأشد

 . (8)سبحانو "  الحؽ جية مف محفكظان  المكح في ثابتان  لككنو بالتحريؼ

                                                           

 . ّْٓ/ ِ - القتيبي القسطبلني - المحمدية بالمنح المدنية المكاىب: انظر( (ُ

  ْٓٔ/ ُ - اهلل عبد بف صالحعدد مف المختصيف بإشراؼ:  – الكريـ الرسكؿ أخبلؽ مكاـر في النعيـ نضرة( (ِ

 . ٗٔ/ ُٕ - الطبرم - القرآف آم تأكيؿ في البياف جامع( (ّ

 . ِْٗص  - المناف كبلـ تفسير في الرحمف الكريـ تيسير( (ْ

 . ّْ ص -  الرسكؿ تفضيؿ في السكؿ منية( (ٓ

 . ٕٓٗ ص - لكاحدما - العزيز الكتاب تفسير في الكجيز: انظر( (ٔ

 )بتصرؼ يسير( . ٓٓ/ ٓ - السمعاني تفسير( (ٕ

 . ّّْ/ ٖ - التأكيؿ محاسف( (ٖ
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 فأحسف فتكٌمـ المأمكف عمى ييكدمٌ قاؿ: " دخؿ  (1) أكثـ بف يحيىكرد في السير عف  كقد
 فأحسف الفقو عمى فتكٌمـ مسممان، اجاءن سنة بعد كاف فمٌما فأبى، اإلسبلـ، إلى المأمكف فدعاه، الكبلـ
 أمتحف أففأحببت  حضرتؾ، مف انصرفتقاؿ:  إسبلمؾ؟ سبب كاف ما: المأمكف لو فقاؿ الكبلـ،
 الكنيسة،كأدخمتيا  كنقصت، فييا فزدت نسخ ثبلث فكتبت الٌتكراة؛ إلىفعىمىٍدتي  األدياف؛ ىذه

 البيعة كأدخمتيا كنقصت، فييا فزدت نسخ ثبلثفكتبت  اإلنجيؿ؛ إلى كعىمىٍدتي  مٌني؛ فاشتيريىت
 الكٌراقيفكأدخمتيا  كنقصت، فييا فزدت نسخ ثبلث فعممت القرآف إلىكعىمىٍدتي  مٌني؛ فاشتيريىت

 الكتاب ىذا أفٌ  فعممت يشتركىا، فمـ بيا رمكا كالٌنقصاف الٌزيادة فييا كجدكا أف فمٌما فتصٌفحكىا،
 عيينة، بف سفياففمقيت  الٌسنة، تمؾ فحججت: ثـأك بف يحيىقاؿ  إسبلمي؛ سبب ىذا فكاف محفكظ،
 في: قاؿ؟  مكضع أمٌ  في: قمت تعالى؛ اهلل كتاب في ىذا ًمٍصداؽ: لي فقاؿ الحديث، لو فذكرت
فضاع، كقاؿ  إلييـ؛ حفظوفجعؿ  (ِ)( الم وً  ًكتابً  ًمفٍ  اٍستيٍحًفظيكا)ًبمىا  كاإلنجيؿ الٌتكراة في تعالى قكلو

ٍلنىا نىٍحفي ن ا القرآف: )إً  فيكقاؿ سبحانو  ن ا الذٍٍّكرى  نىز   فمـ عمينا تعالى اهلل؛ فحفظو  (3)( لىحاًفظيكفى  لىوي  كىاً 
 . (4)"يضع

ُْٖتقَن ]سبحانو تعالى :  كقاؿ َٓ َي ْرَآِن  َُ ثِْؾ َهَذا اف ِّ ُْٖتقا بِ ُـّ َظَذ َأْن َي ُْٕس َواجِل ِٝ اإِل ًَ َّ ـِ اْجَت ُؿْؾ َفئِ

ُو  ًْ َٚن َب ـَ ْثِِِف َوفَْق 
ِّ ًرابِ ِٓ ًٍْض َط ْؿ فِبَ  يأتكا أف عمى كالجف اإلنس اتفقت لئف: قؿ  أم{ 88[ }اإلرساء:ُٓ

 تقاصر" كفي  :القاسمي قاؿ؛  (5) معينان  لبعض بعضيـ كاف كلك بمثمو يأتكف ال القرآف ىذا بمثؿ
 عف صدكره اعتيد ما ليس أنو عمى قاطع دليؿ، الزمف طكؿ مع، ذلؾ عف جميعيـ ىؤالء قكل

                                                           

 خبلفػة فػي كلػد العرب، حكيـ صيفي بف أكثـ كلد مف ، التميمي بف قطف بف محمد بف أكثـ بف يحيى محمد أبك( (ُ
 تػاريخ) فػي الخطيػب كقػاؿ الشػافعي، أصػحاب فػي الػدارقطني ذكره باألحكاـ، بصيران  بالفقو عالمان  ككاف الميدم،
 بػف كسػفياف المبػارؾ بػف اهلل عبػد سػمع السػنة، ؿأى مذىب ينتحؿ البدعة، مف سميمان  أكثـ بف يحيى كاف(: بغداد
 أبنػاء كأنبػاء األعيػاف كفيػات) انظػر:  ببغػداد القضاة قضاء ثـ( َِِ سنة) البصرة قضاءتكلى  كغيرىما، عيينة
/ ٖ - لزركمػػػيا - األعػػػبلـ ، ِّْ/ ٗ -الػػػذىبي  – النػػػببلء أعػػػبلـ سػػػير ، ُْٕ/ ٔ -ابػػػف خمكػػػاف  – الزمػػػاف
ُّٖ. ) 

 . (ْْ) اآلية:  المائدة سكرة( (ِ

 . (ٗ) اآلية: الحجر سكرة( (ّ

 طيبػػة نخبػة يضػػـ ، االنترنػت شػػبكة عمػى المنتػػديات أفضػؿ مػػف حػكارم منتػػدل)ىػك  التفسػػير أىػؿ ممتقػػى أرشػيؼ( (ْ
 الػػػػػػػػرابط ،(  كالجماعػػػػػػػػة السػػػػػػػػنة أىػػػػػػػػؿ بمػػػػػػػػنيب االلتػػػػػػػػزاـ عمػػػػػػػػى كيحػػػػػػػػرص ، العمػػػػػػػػـكطػػػػػػػػبلب  ، العممػػػػػػػػاء مػػػػػػػػف
(:http://tafsir.net )–  ـ ََُِ ديسمبر=  ىػ ُِّْ المحـر:  في تحميمو تـ - ُُُُِ رقـ . 

 . ّْٗ/ ِ - الحجازم – الكاضح التفسير،  ِِِ/ ّ - لجزائرما - الكبير العمي لكبلـ التفاسير أيسر: انظر( (ٓ



45 

 

بالقرآف   اهلل رسكؿ تحد اىـ، كقاؿ الكاحدم : " لم ا  (1)"  كالشيادة الغيب عالـ كبلـ ىك ؿب البشر،
مىى كىاٍلًجف   اإًلٍنسي  اٍجتىمىعىتً  لىًئفً  قيؿٍ : } اهلل أنزؿ معارضتو عف كعجزكا { القرآف ىذا بمثؿ يأتكا أىفٍ  عى

لىكٍ  ًبًمٍثًموً  يىٍأتيكفى  ال} كببلغتو نظمو في ييـٍ بىعٍ  كىافى  كى  الشعراء يتعاكف ما مثؿ ميعينان { ظييران  ًلبىٍعضو  ضي
  . (2)"  فيقيمكنو شعرو  بيت عمى

عجازه كصدؽ نبيو  اهلل  حفظ عمى، ساطع كبرىاف قاطع، دليؿ كىذا ، لكتابو الكريـ كا 
 مىع كميـ تعاكنكا كلك،  بمثمو يأتكف ال أنيـ كأخبر،  بمثمو يأتكا أف كالجفاإلنس   اهلل تحدل بأف
 . عميو يقدركا لـ ذلؾ

 : كافةلمناس  أف جعؿ رسالة النبي  : تكريـ اهلل  ثانياً 
ألحد مف  يكفكالجف، كلـ  لئلنسلمعرب كالعجـ،  المصطفى  بيون اهلل  بعث لقد

 بىعثى  بينما ، خاصة لقكمويبعث   األنبياء مف سبقو ًمٌمف كاف حيثاألنبياء ىذه الخصيصة ، 
 دينان  لمعباد رضيو الذم اإلسبلـ بديف بعثو بأف ، كافةلمناس   محمدان  نبينا ىكتعال تبارؾ اهللي 

 ال الذم عنده المقبكؿ الديف ىك أنو كتعالى تبارؾ أخبر ثـ كمف ، كأكممو أتٌمو أف بعد اإلتباع كاجب
ُس إِِّنِّ َرُشقُل اهللِ إِ ]قاؿ تعالى :  ، سكاه دينان  أحد مف يقبؿ ٚ افَّْٚ َ ُِْؽ ُؿْؾ َيٚ َأهيُّ ٚ افَِّذي َفُف ُم ًً ْؿ ََجِٔ ُُ َفْٔ

لِّ افَّذِ  ُٝ َؾَآِمُْقا بِٚهللِ َوَرُشقفِِف افَّْبِلِّ إُمِّ ٔ ِّ ِٔل َوُي َّٓ ُهَق ُُيْ َٓ إَِفَف إِ اَمَواِت َوإَْرِض  ِاَِمتِِف افسَّ ـَ ـُ بِٚهللِ َو ِم ْٗ ي ُي

َتُدونَ  ْؿ َِتْ ُُ َِّ ًَ قُه َف ًُ بِ ِذيًرا ل شبحٕٚف: وؿٚ،   {>79}إظراف:[ َواتَّ َٕ ِس َبِنًرا َو ًٜ فَِِّْٚ ٚؾَّ ـَ  َّٓ ََْٚك إِ ِْ ]َوَمٚ َأْرَش

قَن[ }شبٖ: ُّ َِ ًْ َٓ َي ِس  َثَر افَّْٚ ـْ َـّ َأ
 {  >1َوَفُِ

 يبعث النبي: .. وكاف  قبمي أحد يعطيف لـ خمساً  أعطيت: ) قاؿ  النبي أفركم  فقد
أنو   اهلل رسكؿ عف،   ىريرة أبيعف ،  ك  (3)( عامة الناس إلىوبعثت  ، خاصة قومو إلى
َـّ  ، َنْصرَاِنيّّ  َولَ  ، َيُيوِديّّ  اأُلمَّةِ  َىِذهِ  ِمفْ  َأَحدٌ  ِبي َيْسَمعُ  لَ  ، ِبَيِدهِ  ُمَحمَّدٍ  َنْفُس ) َوالَِّذي :  قاؿ  ُث

 . (4) ( النَّارِ  َأْصَحابِ  ِمفْ  َكافَ  ِإلَّ  ، ِبوِ  ُأْرِسْمتُ  ِبالَِّذي ُيْؤِمفْ  َوَلـْ  َيُموتُ 

                                                           

 . ُُٓ/ ٔ - التأكيؿ محاسف( (ُ

 . ْٕٔ ص – العزيز الكتاب تفسير في الكجيز( (ِ

ًعمىتٍ : "   الن ًبيٌ  قىٍكؿً  بىابي  - بلىةً الص   ًكتىابي  - البخارم صحيح( (ّ طىييكرنا مىٍسًجدنا األىٍرضي  ًلي جي  رقػـ – ٓٗ/ ُ - كى
ّْٖ . 

 . َّّ رقـ - ّٗ/ ُ  - اإلسبلـ برسالة الكتاب أىؿ إيماف كجكب باب - اإًليمىافً  ًكتىابي  - مسمـ صحيح( (ْ
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ُؿ اإِلْشََلَم ِ يًْٚ ...[ تعالى كقاؿ ُُ ُٝ َف تِل َوَرِضٔ َّ ًْ
ْؿ ِٕ ُُ ْٔ َِ ُٝ َظ ّْ َ ْؿ َوَأْْت ُُ ْؿ ِ يَْ ُُ ُٝ فَ ِْ َّ ـْ َْٔقَم َأ : ]... اف

 {  . 7}ادٚئدة:

ـَ ِظَْْد اهللِ اإِلْشََلُم ...[ }آل ظّران: :كقاؿ ي  .{  =7]إِنَّ افدِّ

ـْ َيْبتَِغ َؽْرَ اإلِ ]: كقاؿ ـَ َوَم ي ـَ اخَلٚرِسِ َبَؾ ِمُْْف َوُهَق ِِف أَِخَرِة ِم َْ ـْ ُي َِ   { 82[ }آل عمران:ْشََلِم ِ يًْٚ َؾ
 كما بعض، دكف بعضكـ إلىال  جميعان، إليكـ اهلل رسكؿ إٌني: كميـ لمناس الرسكؿ أييا: قؿ  المعنى
فاعبدكا  جميعان،يكـ إل دعكتي كلكف بعض؛ دكف الناس بعض إلى مرسبلن  الر سؿ، مف قبمي مىفٍ  كاف

 سبحانو، لو إال كالعبادة األلكىية تككف أف ينبغيال  الذم فييما، كما كاألرض السمكات ممؾ لوالذم 
فنائو الخمؽ إيجاد عمى القادر كاكأقً  باهلل، فصدٍّقكا كبعثو، كا   (1) محمد برسكلو كصدٍّقكا بكحدانيتو، ر 
ر كبأمتو،  األميأشاد سبحانو بالنبي  أففبعد   بو آمنكا الذيف عمى الداريف في الفبلح كقىصى

 سائر شأف شأنو النبي ىذا أفٌ  ظافٌ يظف  أفٍ ييحتمؿ  معو؛ أنزؿ الذم النكركاتبعكا  كنصركه،كعزركه 
 بيذه الكىىـ ىذافريًفعى  قكمو، يتعدل ال الكماؿ مف ذيًكركما  خاصة، قكمو نبي بأنو قبمو األنبياء
 . (2) فيو لمشؾ مجاؿ ال بما رسالتو عمكـ عف يعمفأف   لىوي رسك   اهللي  أمرحيث  اآلية،

أييا  يا{ يا محمد }  قؿ} :  تعالى لنبيو كرسكلو محمد  يقكؿ :"كثير رحمو اهلل ابف قاؿ
أم  (3)رسكؿ اهلل إليكـ جميعان{ إنيكالعربي كالعجمي } دالناس{ كىذا خطاب لؤلحمر كاألسك 

قاؿ اهلل  كما ،خاتـ النبييف ، كأنو مبعكث إلى الناس كافة  أنو كىذا مف شرفو كعظمتو  ،جميعكـ
تعالى :  كقاؿ ،( 4)بمغ { فاهلل شييد بيني كبينكـ كأكحي إلي ىذا القرآف ألنذركـ بو كم قؿتعالى : }

لمذيف أكتكا الكتاب كاألمييف أأسممتـ  كقؿ: }تعالى كقاؿ (5)يكفر بو مف األحزاب فالنار مكعده{ كمف}
ف تكلكا فإنما عميؾ الببلغ{فإف أسممكا  ، كما أف األحاديث في ىذا كثيرة كاآليات،  (6) فقد اىتدكا كا 

                                                           

 الطبػرم - القػرآف آم تأكيػؿ فػي البيػاف جػامع،  َُٕ/ ُ - التفسػير أسػاتذة مػف نخبة - الميسر التفسير: انظر( (ُ
-  ُّ /َُٕ  . 

 . ِْٗ/ ِ - الجزائرم - الكبير العمي لكبلـ التفاسير أيسر: انظر( (ِ

 . (ُٖٓ) اآليةاألعراؼ :  سكرة( (ّ

 . (ُٗ) اآليةاألنعاـ :  سكرة( (ْ

 . (ُٕ) اآليةىكد :  سكرة( (ٓ

 ( .َِ) اآلية:  عمرافآؿ  سكرة( (ٔ
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معمكـ مف ديف اإلسبلـ ضركرة أنو صمكات اهلل كسبلمو عميو  كىك ؛في ىذا أكثر مف أف تحصر 
 .(1)رسكؿ اهلل إلى الناس كميـ " 

 :أجمعيف لمناس وىدايةً  ، لمعالميف رحمةً ومبعثو  رسالة النبي  : جعؿ اهلل  ثالثاً 
رحمة ميداة لمعالميف ، كما قاؿ تعالى:  أخبر اهلل تبارؾ كتعالى أنو قد بعث نبيو  لقد  

ٚدَِغَ ] ًَ ِْ
ًٜ فِ َّٓ َرمْحَ ََْٚك إِ ِْ رؤكفان رحيمان بأمتو كقكمو ، كما قاؿ  كاف  كليذا؛  {;74}إٕبٔٚل:[ َوَمٚ َأْرَش

ـُ ]تبارؾ تعالى فيو:  ْد َجَٚل ََ ِمَِْغ َرُلوٌف َف ْٗ ْؿ بُِٚد ُُ ْٔ َِ ِْٔف َمٚ َظِْتُّْؿ َحِريٌص َظ َِ ْؿ َظِزيٌز َظ ُُ ِس ٍُ ْٕ ـْ َأ ْؿ َرُشقٌل ِم

 السمرقندم قاؿ الرحمة ىذه بياففكاف ييحب  إسبلميـ كيرجكا نجاتيـ ، كفي  ،{ >71[ }افتقبٜ:َرِحٔؿٌ 
، القتؿ أًمنيكا حيث، لممنافقيف ةكرحم، الجنة طريؽ ىداىـ حيث، لممؤمنيف رحمة: " كاف في تفسيره

 مدة العذاب مف أعداؤه فأمف"  :األصبياني نعيـ أبك، كقاؿ  (ِ)"  العذاب بتأخير لمكافريف كرحمة
ْؿ َوُهْؿ ]: تعالى قكلو كذلؾفييـ   حياتو هَبُ ذِّ ًَ َٚن اهللُ ُم ـَ ْؿ َوَمٚ  ِٓ َٝ ؾِٔ ْٕ ْؿ َوَأ هَبُ ذِّ ًَ ُٔ

َٚن اهللُ فِ ـَ َوَمٚ 

ُرو ٍِ ٌْ  . (ّ)"  بو نعتو لما تحقيقان  إي اه استعجاليـ مع يعذبيـفمـ   {77}إٍٕٚل: َن[َيْسَت
الخمؽ العظيـ تراه يتجمى بأبيى صكره، كأسمى حاالتو مف خبلؿ النظر في كثير مف مكاقؼ  كىذا

 منيا :  حياتو 
ة أف ككما أخبر القرآف شديد الحرص عمى ىداية قكمو، كفي نفسو رغبة شديد كاف النبي  - ُ

ييتدكا، كينقذكا أنفسيـ مف الخيبة كالخسراف الذم سييٍمقيكف أنفسيـ فييما نتيجة إصرارىـ كعنادىـ 
عراضيـ ََِّؽ َبِٚخٌع ]عف دعكة الحؽ، حتى عاتبو ربو تبارؾ كتعالى عمى ذلؾ بقكلو سبحانو:  كا  ًَ َف

ِمِْغَ  ْٗ ُٕقا ُم ق ُُ َّٓ َي َسَؽ َأ ٍْ اٍت إِنَّ اهللَ َظٌِِٔؿ باَِم ]...َؾََل : كقكلو،   {7[ }افنًرال:َٕ ْؿ َحرَسَ ِٓ ْٔ َِ ُسَؽ َظ ٍْ َٕ  ْٛ  َتْذَه

ًُقَن[ }ؾٚضر:  {  .>َيْهَْ

حريصان عمى ىداية الخمؽ ، ساعيان في ذلؾ  السعدم في تفسيره: " كلما كاف النبي  قػاؿ
 منو يفرح بيداية الميتديف كيحزف كيأسؼ عمى المكٌذبيف الضاٌليف شفقةن  أعظـ السعي ، فكاف 

أف ال يشغؿ نفسو باألسؼ عمى ىؤالء الذيف ال يؤمنكف بيذا  عمييـ كرحمة بيـ ، أرشده اهلل 
  (4)قاؿ في األخرل ) لعمؾ باخع نفسؾ أال يككنكا مؤمنيف (  كماالقرآف ، 

                                                           

 . ْٖٗ/ ّ - العظيـ القرآف يرتفس( (ُ

 . ْْٓ/ ِ - العمـك بحر( (ِ

 . ّٗ ص - النبكة دالئؿ( (ّ
 ( .ّ) راء : اآلية( سكرة الشع(ْ
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سىرىاتو ( ، كقكلو ) فمعمؾ باخع نفسؾ ( أم : ميمكيا غم   ىىبٍ كقاؿ ) فىبلى تىذٍ  ـٍ حى مىٍيًي ان نىٍفسيؾى عى
 ، كلكنوء لك عمـ اهلل فييـ خيران ليداىـ، كىؤال كأسىفىان عمييـ ، كذلؾ أف أٍجرىؾ قد كجب عمى اهلل 

، فمذلؾ خذليـ فمـ ييتدكا ، فإشغالؾ نفسؾ غمان كأسفان عمييـ ليس فيو عمـ أنيـ ال يىٍصمحكف إال لمنار
 . (1)فائدة لؾ .... " 

عمى مىمىؾ الجباؿ عند رجكعو مف الطائؼ كما القاه  كتظير الرحمة أيضان مف خبلؿ رده  - ِ
مف قسكة رد أىميا عميو ، حيث طمب منو مىمىؾ الجباؿ أف يأذف لو في أف ييٍطًبؽ عمى قكمو 

أرجأىـ لغايةو يرجكىا منيـ، كييحٌبيا فييـ، فقد ركم في الحديث   ، كلكنو (2)المعانديف األخشبيف 
 ىؿ، اهلل رسكؿ يا:   اهلل لرسكؿ قالت أنيا ؛  الزبير فبحدثت عركة   النبي زكج عائشةأف "

 منيـ لقيت ما أشد وكاف قومؾ مف لقيت) لقد :   فقاؿ، أحد يكـ مف أشد كاف يكـ عميؾ أتى
 فانطمقت، أردت ما إلى يجبني فمـ كالؿ عبد بف ياليؿ عبد ابف عمى نفسي عرضت إذ العقبة، يـو
 قد بسحابة أنا فإذا رأسي فرفعت،  (3) الثعالب بقرف لإ أستفؽ فمـ، وجيي عمى ميمـو وأنا

 وما لؾ، قومؾ قوؿ سمع قد وجؿ عز اهلل إف:  فقاؿ،  فناداني،  جبريؿ فييا فإذافنظرت  أظمتني،
 ثـ عمي، وسمـ الجباؿ ممؾ فناداني ، فييـ شئت بما لتأمره الجباؿ ممؾ إليؾ بعث وقد عميؾ، ردوا
 لتأمرني إليؾ ربؾ بعثنيوقد  ، الجباؿ َمَمؾ وأنا،  لؾ قومؾ قوؿ معس قد اهلل إفّ  محمد، يا: قاؿ

 أف أرجو بؿ:   اهلل رسوؿ لو فقاؿ األخشبيف؟ عمييـ أطبؽ أف شئت إف؟  شئت فما؛  بأمرؾ
كرأفتو حتى  بؿ تعدت رحمتو  (4)(  شيئاً  بو يشرؾ ل وحده اهلل يعبد مف أصالبيـ مف اهلل يخرج

رىغ بى باإلحساف  عجماء التي ال تممؾ مف أمرىا شيئان ، كذلؾ بأف النبي بمغت إلى الحيكانات ال
 إلييا ، كما حذ ر مف عاقبة اإلساءة إلييا ، ككثيرة ىي األمثمة عمى ذلؾ منيا : 

                                                           

 . َْٕ ص - المناف كبلـ تفسير في الرحمف الكريـ تيسير( (ُ

ػا الم ػذىاف الجػببلفكالمػراد بيمػا  غمػيظ، خشػف جبؿ كؿ: األخشب( (ِ  - الحػديث غريػب فػي الفػائؽ)انظػر:  مىك ػة بىينيمى
 ( .ِٖٕ/ ُ - الجكزم ابف - الحديث غريب،  ّٗٔ/ ُ - الزمخشرم

/ ُ - اليحصػبي عيػاض -اآلثػار صػحاح عمػى األنػكار مشػارؽ)انظر:  مىك ة قرب نجد أىؿ ًميقىات  مكضع اسـ( (ّ
 ( .ْٓ/ ْ - األثيرابف   -كاألثر الحديث غريب في النياية،  ّّٗ

 – َُِْ/ ّ - كالمنػػافقيف المشػركيف أذل مػف  النبػػي لقػي مػا بػػاب - كالسػير ادالجيػ كتػػاب - مسػمـ صػحيح( (ْ
 . ُٕٓٗ رقـ



49 

 

ْحَسافَ  َكَتبَ  اهللَ : )ِإفَّ  قاؿ  اهلل رسكؿ عف حفظتيما ثنتاف:  قاؿ أكس بف شدادعف  -ُ  َعَمى اإلِْ
َذا اْلِقْتَمَة، َفَأْحِسُنوا َقَتْمُتـْ  َفِإَذا ،َشْيءٍ  ُكؿّْ   َفْمُيِرحْ  َشْفَرَتُو، َأَحُدُكـْ  َوْلُيِحدَّ  الذَّْبَح، َفَأْحِسُنوا َذَبْحُتـْ  َواِ 

 . (ُ)( َذِبيَحَتوُ 
 َعَمْيوِ  َفاْشَتدَّ  َيْمِشي، َرُجؿٌ  َبْيَنا: ) قاؿ رسكؿ اهلل  أف أبي ىريرة  عفركل البخارم  -ِ
َـّ  ِمْنَيا، َفَشِربَ  ِبْئرًا، َفَنَزؿَ  َطُش،العَ   َلَقدْ : َفَقاؿَ  الَعَطِش، ِمفَ  الثََّرى َيْأُكؿُ  َيْمَيثُ  ِبَكْمبٍ  ُىوَ  َفِإَذا َخَرجَ  ُث
َـّ  ُخفَُّو، َفَمَلَ  ِبي، َبَمغَ  الَِّذي ِمْثؿُ  َىَذا َبَمغَ  َـّ  ِبِفيِو، َأْمَسَكوُ  ُث  َلُو، المَّوُ  رَ َفَشكَ  الَكْمَب، َفَسَقى َرِقَي، ُث

فٌ  ،قالكا : يا رسكؿ اهلل  ؛َلوُ  َفَغَفرَ   ( ِ) (َأْجرٌ  َرْطَبةٍ  َكِبدٍ  ُكؿّْ  ِفي: )  قاؿ ؟ لنا في البيائـ أجران  كا 

 سىفىرو  في   الٌمو رسكؿ مع كنا:  قاؿ أبيو عف ،بف مسعكد  الٌمو عبد بف الرحمف عبد عف -ّ
مرىةن  فرأينا ، لحاجتو فانطمؽ  فجاء ، تعرٍّش فجعمت الحمرة فجاءت ، فرخييا فأخذنا خاففر  معيا حي
:  فقػاؿ ، حرقناىا قد نمؿ قريػة كرأل( ،  ولدىا إلييا ُردُّوا ؟ بولدىا ىذه َفَجعَ  مف: )  فقاؿ  النبي

  . (3) (النار رب إلَّ  بالنار يعذّْب أف ينبغي ل إنو: )  قاؿ ، نحف:  قمنا ، (ىذه؟ حرؽ مف)

تعالى في شأف  قاؿحيث  ،بما حؿ  بيـ مف العذاب  الماضية فقد أخبرنا اهلل  األمـ كأم ا
ُٕق :كقكمو نكح  ٚ ـَ ُْؿ  ُبقا بَِآَيٚتَِْٚ إِنَّ ذَّ ـَ ـَ  ِِْؽ َوَأْؽَرْؿَْٚ افَِّذي ٍُ ُف ِِف اف ًَ ـَ َم َُْْٔٚه َوافَِّذي َج ْٕ َٖ ُبقُه َؾ ذَّ َُ ا َؿْقًمٚ ]َؾ

غَ  ِّ ٍٜ ِمَّْٚ ]: كقكمو ىكد  شأففي كقاؿ تعالى  ، {8:}إظراف:[ َظ ُف بَِرمْحَ ًَ ـَ َم َُْْٔٚه َوافَِّذي َج ْٕ َٖ َؾ

ِمِْغَ  ْٗ ُٕقا ُم ٚ ـَ ُبقا بَِآَيٚتَِْٚ َوَمٚ  ذَّ ـَ ـَ  َْٚ َ ابَِر افَِّذي ًْ  كقاؿ تعالى في شأف صالح  ،   {1;}إظراف:[ َوَؿَى
َْٖصَبُحقا ِِف َ اِرِهؿْ ] :كقكمو ُٜ َؾ ٍَ ْج ُؿ افرَّ َخَذِْتُ

َٖ غَ  َؾ ِّ َٜ َرِّبِّ *  َجٚثِ ْؿ ِرَشَٚف ُُ ُت ٌْ َِ ْد َأْب ََ ْؿ َوَؿَٚل َيٚ َؿْقِم َف ُٓ َؾَتَقػَّ َظْْ

ِصِحغَ  بُّقَن افَّْٚ
َٓ َُتِ ـْ 

ْؿ َوَفُِ ُُ ُٝ فَ َهْح َٕ  كقاؿ تعالى في شأف لكط  ،  {=; - >;}إظراف:[ َو
ْٝ ] :كقكمو َٕ ٚ ـَ َّٓ اْمَرَأَتُف  ُف إِ َِ َُْْٔٚه َوَأْه َج ْٕ َٖ ـَ  َؾ ٚبِِري ٌَ ـَ اف ُٜ *  ِم َٚن َظٚؿَِب ـَ َْٔػ  ـَ ْٕيُْر  ْؿ َمَىًرا َؾٚ ِٓ ْٔ َِ ٚ َظ َٕ َوَأْمَىْر

   { 8>-7>}إظراف: [ اُدْجِرِمغَ 

 المسداة لمعالميف . كالنعمة ،الرحمة الميداة ىك بذا  فكاف
 

                                                           

 الشفرة كتحديد كالقتؿ، الذبح بإحساف األمر باب - الحيكاف مف يؤكؿ كما كالذبائح الصيد كتاب - مسمـ صحيح( (ُ
 . ُٓٓٗ رقـ – ُْٖٓ/ ّ -

 . ِّّٔ رقـ – ُُِ/ ّ - المىاءً  سىٍقيً  ٍضؿً فى  بىابي  - الميسىاقىاةً  ًكتىاب - البخارم صحيح( (ِ

، حكػػػـ عميػػو األلبػػػاني بأنػػػو:  ِٖٔٓ رقػػػـ – ّٖٔ/ ْ - الػػذ رٍّ  قىٍتػػػؿً  ًفػػػي بىػػابه  - اأٍلىدىبً  ًكتىػػػاب - داكد أبػػػي سػػنف( (ّ
 صحيح .
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 النبوة : بنبيو المصطفى  : ختـ اهلل  رابعاً 
ًتمت  لقد   ًتمت،   برسالتػو الرساالتخي  رسالة كال بعده، نبي فبل بكتابو، السماكية الكتب كخي

 بو يحكـ أف إال األرض إلى ينزؿ حيف  عيسى يسع ال الذم كتابو، بعد كتاب كال رسالتو، بعد
 . كجم مو كزي نو النبكة بيٍنيىاف  بنبيو كتعالى تبارؾ اهلل فكىم ؿ ، عدالن  حكمان 

ٌد ] تعالى قاؿ َّّ َٚن حُمَ ـَ ٍل  َمٚ  ؾِّ ََشْ ُُ َٚن اهللُ بِ ـَ َِّٔغ َو ـْ َرُشقَل اهللِ َوَخَٚتَؿ افَّْبِ
ْؿ َوفَُِ ُُ ـْ ِرَجٚفِ َأَبٚ َأَحٍد ِم

ذا،  بعده نبي ال أنو في نص اآليةفيذه  قاؿ ابف كثير: "  { 84}إحزاب:[ َظِِٔاًم   نبي ال كاف كا 
 كؿ فإف،  النبكة مقاـ مف أخص الرسالة مقاـ ألف؛ كاألحرل األكلى بطريؽ بعده رسكؿ فبل بعده
 . (ُ)"  ينعكس كال،  نبي رسكؿ

ْٔفِ ] سبحانو كقاؿ َِ ًْٚ َظ ِّ ْٔ َٓ ـَ افَُِتِٚب َوُم ًؿٚ دَِٚ َبْغَ َيَدْيِف ِم َْٔؽ افَُِتَٚب بَِِٚلؼِّ ُمَهدِّ َزْفَْٚ إَِف ْٕ [ َوَأ

، كقاؿ  (2)"  الكتب عمى( : أم " مؤتمف عميوقاؿ مجاىد في قكلو تعالى : )مييمننا  ، { >8}ادٚئدة:
 حؽ أنيا عمييا كشييدنا،  قبمو لمكتب مصٌدقنا،  محمد يا،  إليؾ أنزلناه الذم الكتابالطبرم " أنزلنا 

  . (3)"  ليا حافظان ،  عمييا أمينان ،  اهلل عند مف

 وأحمت بالرعب، ونصرت الكمـ، جوامع أعطيت: بست األنبياء عمى فضمت : )قاؿ  كقد
  (4)(  النبيوف بي وختـ كافة، الخمؽ إلى وأرسمت ومسجدا، طيورا األرض لي جعمتو  الغنائـ، لي

 يككف ما أحسف عمى بيتان  بنى برجؿ،  األنبياء رساالت بيف رسالتو  النبي شبىو كقد
 بناء إتماـ بيا سيتـ التي الرساالتخاتـ   رسالتو فاعتبر،  يكممو لـ مكضعنا منو ترؾ لكنو، البناء

 قبمي، مف األنبياء ومثؿ مثمي إف: )قاؿ حيث؛ كاألفضؿ األكمؿ الكجو عمى لسماكيةا الرساالت
 بو، يطوفوف الناس فجعؿ، زاوية مف لبنة موضع إل، وأجممو فأحسنو بيتاً  بنى رجؿ كمثؿ

 . (5)( النبييف خاتـ وأنا المبنة فأنا:  قاؿ؟  المبنة ىذه وضعت ىال ويقولوف لو، ويعجبوف
 

                                                           

 . ِْٖ/ ٔ - العظيـ القرآف تفسير( (ُ

 . َُّ ص - مجاىد تفسير( (ِ

 . ّٕٕ/ َُ – القرآف آم تأكيؿ في البياف جامع( (ّ

 . َُُّ رقـ – ْٔ/ ِ - كطيكرا مسجدا األرض لي جعمت باب - الصبلة كتاب - مسمـ صحيح( (ْ

نىاًقبً  ًكتىابي  - البخارم صحيح( (ٓ اًتـً  بىابي  - المى  . ّّٓٓ رقـ – ُٖٔ/ ْ -  الن ًبيٍّيفى  خى
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 الثالث المطمب
 التشريعية لمنبي   اهلل نايةع

،   محمدنابرسكلو   اهللبيا  عتنىاألمكر التي ا ىي: التشريعيةالباحث بالعناية  يقصد
 ،تتعمؽ بجانب األحكاـ كالتشريع كالتي ؛عف غيره مف األنبياء بياكأفرده  شريعتو،في  بيا كاختصو

ف  ، إنما حصمت ليا لمكانة نبييا ىذه األمة،  بيا  اهلل أكـرالتشريعية التي  الخصائص كا 
األمة  ىذهإكرامنا ألمتو، ككاف إكراـ  فكاف إكراـ اهلل سبحانو لنبيو محمدنا  ، اهلل  عندكمنػزلتو 

َض ]كلعؿ في قكلو تعالى مف جممة إكراـ اهلل ليذا النبي  ًْىَِٔؽ َربَُّؽ َؾَسْ حك:[ َوَفَسْقَف ُي  {9}افوُّ
 ما يمي : التشريعية التي أكـر اهلل بيا نبيو  خصائصال فكم ،المعنىيشير إلى ىذا  ما
 :  ، وحـر نكاحيـ بعد وفاتو المؤمنيف أّمياتأف جعؿ أزواجو  بنبيو  اهلل  عناية:  أولً 

ْؿ َوُأوُفق إَْرَحِٚم بَ  قاؿ تعالى ُِٚتُ َٓ ْؿ َوَأْزَواُجُف ُأمَّ ِٓ ِس ٍُ ْٕ ـْ َأ ِمَِْغ ِم ْٗ ًٍْض ]افَّْبِلُّ َأْوَػ بُِٚد ْؿ َأْوَػ بَِب ُٓ ُو ًْ

َٚن َذفَِؽ ِِف  ـَ ُروًؾٚ  ًْ ْؿ َم ُُ ُِقا إَِػ َأْوفَِٔٚئِ ًَ ٍْ َّٓ َأْن َت ـَ إِ ِٚجِري َٓ ِمَِْغ َواُد ْٗ ـَ اُد  افُِتَِٚب َمْسُىقًرا[ ِِف ـَِتِٚب اهللِ ِم

ٍرمةي قاؿ الطبرم: "  {:}إحزاب: ٍرمىةي   أزكاًجوً  كحي ـي يى  أنيف في عمييـ؛ أمياتيـحي  عمييفٌ  ٍحري
ـي  كما كفاتو، بعد مف نكاحيفٌ  ، كذكر الشنقيطي أف المراد باآلية  (ُ)"  أمياتيـ نكاح عمييـ يىٍحري

 كال بيف، الخمكة يجكز ال كلكف كاإلعظاـ، كاإلكراـ كالتكقير كاالحتراـ الحرمة فياألكلى: " أم 
 . (ِ)"  باإلجماع كأخكاتيف بناتيف إلى التحريـ ينتشر

 : دينيا أمورِ  جميعوسطًا بيف شرائع األنبياء في  شريعة النبي   اهلل  جعؿ : ثانييا
َذفَِؽ ]سبحانو:  فقاؿ األمـً  بيفى  كسطان فجعؿى شريعتو  نبيو  اختص اهلل  لقد ـَ َو

ًٜ َوَشًىٚ  ْؿ ُأمَّ ـُ َْٚ ِْ ًَ  خيرةى  إليياحيث بعثى  التكسًط، أسبابً  مف ليا ىيأبما  كذلؾ  {787}افبَرة: [َج
 ًمف بصيرةو  عمى يجعمييا ما كاالعتداؿً  التكسطً  أسبابً  مف ليا كأكمؿى  كتبًو؛ أفضؿى  إليياكأنزؿى  رسمًو؛
 الغاليفى  بيفى  كسطه  فالمسممكفكاالنحرافاًت،  الضبلالتً  مف السابقةً  األمـً  عمى راجى  ما عمييا يركجى  أف

 كما ييقصٍّركا كلـ اهلًل، ابفى  المسيحى  جعمكا الذيف النصارل غمتً  كما يغميكا لـ نيـ،في دي كالجافيفى 
؛ األنبياءى  قتمكا الذيف الييكدي  قٌصرتً   التي الشاقة باألحكاـ ليست شريعة محمد  فأحكاـ كالرسؿى
ا كىي عمييا؛ كالدكاـ فييا، االستمرار مف كتمنعيا النفكس، عمى فعميا يشؽ  باألحكاـ ليست أيضن

                                                           

 . َِٗ/ َِ– القرآف آم تأكيؿ في البياف جامع( (ُ

 . ِِّ/ ٔ – بالقرآف القرآف حإيضا في البياف أضكاء( (ِ
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 كتمؾ؛ ىذه بيف،  كسطنا الشريعة ىذه أحكاـ جاءت بؿ شيء؛ في تغني كال تسمف ال التي الخفيفة
 الدنيا لمتطمبات كتستجيب كالشمكؿ، كالكسطية بالعدؿ تتسـ كالجسد، الركح حاجات تيمىبٍّي أحكاـ فيي

 . (1) المجتمع كعمكمية الفرد خصكصية بيف كتجمع كاآلخرة،
،" كقد كىافى   : ًفئىًتيفً  ، اإًلٍسبلىـً  قىٍبؿى  الن اسي

ـ  : ال َمادّْيَّةً  َئةً فِ   - ا تىٍحقيؽي  ًإال   لىيىا ىى سىدي  يىتىطىم بيوي  مى لىذىاًئذيهي  الجى قاؿ سبحانو  حيث كىاليىييكًد، كىالميٍشًركيفى  كى
ْؿ بِ عنيـ :  ْهُر َوَمٚ ََلُ َّٓ افدَّ َْٚ إِ ُُ ْحَٔٚ َوَمٚ هُيِِْ َٕ قُت َو ُّ َٕ  َٚٔ ْٕ َّٓ َحَُٔٚتَْٚ افدُّ َّٓ ]َوَؿُٚفقا َمٚ ِهَل إِ ٍؿ إِْن ُهْؿ إِ ِْ ـْ ِظ َذفَِؽ ِم

 .  {18َيُيُّْقَن[ }اجلٚثٜٔ:
وَحاِنيَّةُ  النَّزَعةُ  َعَمييا َطَغتْ  َوِفَئةً  - مىييىاكسىٍيطىرىٍت  ،الَخاِلَصةُ  الرُّ ا الد نيا تىٍرؾً  ًفٍكرىةي  عى مى  ًمفى  ًفييا كى

سىًدي ةً  الم ذاًئذً  ارىل الجى اًبئىةً  كىالن صى بىٍعضً  كىالصى  . اليينيكدً  طىكىاًئؼً  كى
اءى  سىطان  الميٍسًمًميفى  ًليىٍجعىؿى  اإًلسبلـي  فىجى سىدً  مىطىاًلبً  ًبتىحقيؽً  فىقىاؿى  كىىؤيالًء، ىؤالءً  بىٍيفى  كى  كىالى  ًإٍسراؼو  ًببل الجى
افىظىةً  مىعى  ، ميبىالىغىةو  مىى الميحى كًحيٍّ  السيميكٍّ  عى سىده  اإًلنسىافى  ألىف   ، الر  كحه  جى  . (2)"  كىري
 منيا : ألمة النبي  التشريعية الخصوصية ىذهجاءت اآليات لتوضح  وقد
ا الشرع تكاليؼ في األمة ىذه عمى يجعؿأنو سبحانو لـ  - أ  مف عمييا يجعؿ كلـ ، كمشقة حرجن

 كالتعسير العسر عمى كليس كالتيسير، اليسر عمى قائمة الديف ىذا تكاليؼ جعؿبؿ  ، كشٌدة عنت
ـْ َحَرٍج[ }اِلٟ:]َومَ  :تعالىقاؿ  ـِ ِم ي ْؿ ِِف افدِّ ُُ ْٔ َِ َؾ َظ ًَ ُؿ افٔرُْسَ : سبحانو كقاؿ،   {>;ٚ َج ُُ ]ُيِريُد اهللُ بِ

[ }افبَرة: ًُرْسَ ُؿ اف ُُ َٓ ُيِريُد بِ ؛ ضيؽ مف بو تعب دكـ الذم الديف في ربكـ عميكـ جعؿ: كما أم {9>7َو
 التكبة فجعؿ،  عميكـ كس ع بؿ،  فيو بو ابتميتـ امم لكـ مخرج كال،  بالت رخيص الش ريعة سي ؿألن و 
 منو كلو إال المؤمف يذنب ذنب فبل،  بعض مف كالقصاص بعض، مف كالكف ارة،  مخرجان  بعض مف
 مخرجا، منو لو اهلل جعؿ إال الذنكب مف بشيء ييٍبتىمى ال المؤمف، كذلؾ بأف  مخرج اإلسبلـ ديف في

 ديف في فميس،  الكفارات بأنكاع كبعضيا،  كالقصاص ـالمظال برد كبعضيا بالتكبة، بعضيا
 . (ّ) فيو العقاب مف الخبلص إلى سبيبل العبد يجد ال ذنب اإلسبلـ

                                                           

( كالسػنة الكتػاب ضػكء فػي عقديػة دراسة) الحضارات حكار ، ُٖ/ ِ -ابف عاشكر  – كالتنكير التحرير:  انظر( (ُ
 . ُٖٕ ص – السنيدم فيد -

 . َُٓ ص - حكمد أسعد - التفاسير أيسر( (ِ

 - العزيػػػػز الكتػػػاب تفسػػػير فػػػػي جيزالػػػك ،  ٖٗٔ/ ُٖ - الطبػػػرم - القػػػػرآف آم تأكيػػػؿ فػػػي البيػػػػاف جػػػامع: انظػػػر( (ّ
 . َّْ/ ٓ - البغكم - القرآف تفسير في التنزيؿ معالـ،  ِْٕ ص - لكاحدما
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َوُُيِؾُّ ] سبحانو فقاؿقبميـ ؛  مف األمـ عمى حرمو مما كثيرنا األمة ليذه أحؿ قد سبحانوأنو  - ب

ُؿ اخَلبَٚئِ  ِٓ ْٔ َِ ُم َظ َِّٔبِٚت َوُُيَرِّ ُؿ افىَّ ؿْ ََلُ ِٓ ْٔ َِ ْٝ َظ َٕ ٚ ـَ ُهْؿ َوإَْؽََلَل افَّتِل  ْؿ إِْْصَ ُٓ  { 021[ }األعراف:َٞ َوَيَوُع َظْْ
 إسرائيؿ بنيعمى   اهلل أخذه الذم كالميثاؽى  العيدى ( اإلصر) ب يعني: بعضيـ: قاؿ ذكر الطبرم

، (ُ)دىـعي: قاؿ  (إصرىـ عنيـكيضع : )عباس ابفبما ركم عف  كاستدؿ ، التكراة في بما بالعمؿ
كالمراد  ، (ِ)"لثقمو الحراؾ مف يحبسو أم صاحبو، يأصر الذم الثقؿ: صر: " اإلكقاؿ الزمخشرم

 عمدان ، مطمقان  القتؿ في القصاص إيجاب مثؿ الشاقة، األشياء مف شرائعيـ في كاف ما: ىنا باآلية
 الجمد فم النجاسة مكضع كقىٍرض، الخاطئة األعضاء كقطع، الدية شرع غير مف، خطأ أك كاف

حراؽ،  -سبلـ بفقاؿ القاسـ  كما القطعي : كالقرض – كالثكب ، المحـ في العركؽ كتحريـ، الغنائـ كا 
 .  (ّ) فيو العمؿ تحريـ أم السبت كتحريـ

 الخطأ سبيؿ عمى منيـ كقعت أخطاء مف ارتكبكه ما عمى المكمفيفيحاسب  لف سبحانوأنو  - ج
 َيْعَمُموا َأوْ  َيَتَكمَُّموا، َلـْ  َما َأْنُفَسَيا، ِبوِ  َحدََّثتْ  َما أِلُمَِّتي َتَجاَوزَ  هللَ ا) ِإفَّ :   قاؿ؛  كاإلكراه كالنسياف

  (ٓ) (عميو اْسُتْكرُِىوا َوَما َوالنّْْسَيافَ  اْلَخَطأَ  ُأمَِّتي َعفْ  َتَجاَوزَ  المَّوَ : )ِإفَّ  أيضان   كقاؿ،  (ْ)( ِبوِ 

، ذلؾ مف أكثر بؿ؛  قكؿ أك فعؿ سكء مف فسيـأن في دار ما عمى تحاسبيـ لـأنيا  كما
 كبالمقابؿ؛  حسنة لو كتبيا بؿ،  سيئة عميو اهلل يكتبيا لـ،  يفعميا لـ لكنو،  سيئة فعؿ نكل مىفٍ  فإفٌ 
ًممىيا فإف،  حسنة لو اهلل كتبيا،  يعمميا كلـ حسنة فعؿ منيـ نكل مف فإف ، حسنات عشر لو كتبيا عى
 َكَتبَ  المَّوَ  ِإفَّ : )قاؿ؛  كتعالى تبارؾ رٌبو عف يركم فيما د قاؿ فق ، يشاء لمف يضاعؼ كاهلل

َـّ  َوالسَّيَّْئاتِ  الَحَسَناتِ  َـّ  َفَمفْ  َذِلَؾ، َبيَّفَ  ُث  َكاِمَمًة، َحَسَنةً  ِعْنَدهُ  َلوُ  المَّوُ  َكَتَبَيا َيْعَمْمَيا َفَمـْ  ِبَحَسَنةٍ  َى
َـّ  ُىوَ  َفِإفْ   َأْضَعاؼٍ  ِإَلى ِضْعؼٍ  ِماَئةِ  َسْبعِ  ِإَلى َحَسَناتٍ  َعْشرَ  ِعْنَدهُ  َلوُ  المَّوُ  اَكَتَبيَ  َفَعِمَمَيا ِبَيا َى

َـّ  َوَمفْ  َكِثيَرٍة، َـّ  ُىوَ  َفِإفْ  َكاِمَمًة، َحَسَنةً  ِعْنَدهُ  َلوُ  المَّوُ  َكَتَبَيا َيْعَمْمَيا َفَمـْ  ِبَسيَّْئةٍ  َى  َكَتَبَيا َفَعِمَمَيا ِبَيا َى
 .  (ٔ) (َواِحَدةً  َئةً َسيّْ  َلوُ  المَّوُ 

                                                           

 )بتصرؼ( .  ُٔٔ/ ُّ – القرآف آم تأكيؿ في البياف جامع( (ُ

 . ُٓٔ/ ِ - التنزيؿ غكامض حقائؽ عف الكشاؼ( (ِ

 . ُْٗ/ ْ - سبلـ بف لقاسـا - الحديث غريب،  ُُٕ/ ٗ - لزحيميا - المنير التفسير: انظر( (ّ

 ُُٔ/ ُ- تسػتقر لػـ إذا بالقمػب، كالخػكاطر النفس حديث عف اهلل تجاكز باب - اإليماف كتاب - مسمـ صحيح( (ْ
 . ُِٕ رقـ –

 – َِِ/ ُٔ - األمػة ىػذه عػف بفضػمو اهلل كضػع عمػا اإلخبػار ذكػر - األمػة فضػؿ بػاب - حباف ابف صحيح( (ٓ
 نفس الكتاب بأنو: صحيح .حكـ األلباني في  ،ُِٕٗ رقـ

قىاؽً  ًكتىابي  - البخارم صحيح( (ٔ ـ   مىفٍ  بىابي  -الرٍّ سىنىةو  ىى  . ُْٗٔ رقـ – َُّ/ ٖ - ًبسىيٍّئىةو  أىكٍ  ًبحى
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 إلى صبلة خمسيف مف المفركضة الصبلة تخفيؼب  شريعتوبأف خٌص   بنبيو  اهلل عناية -د
 حديث يفيده كما ، ذلؾ مف أكثر السابقة األمـ في كانت كقد ، كالميمة اليـك في فقط صمكات خمس
 األنبياء، مف بعدد كلقائو ، اإلسراء ليمة السماء إلى صعكده أثناء ،  محمد بنبينا  مكسى لقاء

 َوَلْيَمٍة، َيْوـٍ  ُكؿّْ  ِفي َصاَلةً  َخْمِسيفَ  َعَميَّ  َفَفَرَض  ...راكيان رحمة اإلسراء كالمعراج : )  فقد قاؿ 
 َربّْؾَ  َلىإِ  اْرِجعْ : َقاؿَ  َصاَلًة، َخْمِسيفَ : ُقْمتُ  ُأمَِّتَؾ؟ َعَمى َربُّؾَ  َفَرَض  َما: َفَقاؿَ ،   ُموَسى ِإَلى َفَنَزْلتُ 
: " َقاؿَ  ، َوَخَبْرُتُيـْ  ِإْسرَاِئيؿَ  َبِني َبَمْوتُ  َقدْ  َفِإنّْي َذِلَؾ، ُيِطيُقوفَ  َل  ُأمََّتؾَ  َفِإفَّ  التَّْخِفيَؼ، َفاْسأَْلوُ 
 َفَذِلؾَ  َعْشٌر، ةٍ َصاَل  ِلُكؿّْ  َوَلْيَمٍة، َيْوـٍ  ُكؿَّ  َصَمَواتٍ  َخْمُس  ِإنَُّيفَّ  ُمَحمَُّد، َيا: َقاؿَ ... َحتَّى َفَرَجْعتُ 
َـّ  َوَمفْ  َصاَلًة، َخْمُسوفَ  َـّ  َوَمفْ  َعْشرًا، َلوُ  ُكِتَبتْ  َعِمَمَيا َفِإفْ  َحَسَنًة، َلوُ  ُكِتَبتْ  َيْعَمْمَيا َفَمـْ  ِبَحَسَنةٍ  َى  َى
 . (ُ)(  ةً َواِحدَ  َسيَّْئةً  ُكِتَبتْ  َعِمَمَيا َفِإفْ  َشْيًئا، ُتْكَتبْ  َلـْ  َيْعَمْمَيا َفَمـْ  ِبَسيَّْئةٍ 

 :  والستئصاؿ اليالؾ مف بِحْفظ أمة النبي  اهلل  تَكّفؿ:  ثالثيا
 بالٌسنيف تيمؾ فبلكأجارىا ،   الٌمو حفظيا،  مرحكمةه  مصكنةه  أٌمةه ،  المحٌمدٌيةإف األٌمة   
 اجتمع كلك كيستأصميا، بيضتيا فيستبيح،  غيرىا مف عدٌكان  عمييا يسم ط كال غرؽ، كال بجكع كال

، كلـ تكف ألمـ األنبياء مف  غيرىا عمى بيا انفردت اٌلتي خصائصيا مف كىذا بأقطارىا مىفٍ  عمييا
فَّ ُأمَِّتى َسَيْبُمُغ  يَ المََّو َزَوى لِ  ِإفَّ : ) رىسيكؿي الم وً  قىاؿى قبؿ ؛ فقد  اأَلْرَض َفرََأْيُت َمَشاِرَقَيا َوَمَغاِرَبَيا َواِ 

نّْ ِمْنيَ  ليُمْمُكَيا َما ُزِوَى  َأْف َل ُيْيِمَكَيا  يَسأَْلُت َربّْى أُلمَّتِ  يا َوُأْعِطيُت اْلَكْنَزْيِف اأَلْحَمَر َواألَْبَيَض َواِ 
فَّ َربّْى َقاَؿ َياِبَسَنٍة  ـْ َواِ  ـْ َفَيْسَتِبيَح َبْيَضَتُي ـْ َعُدوِّا ِمْف ِسَوى َأْنُفِسِي ُمَحمَُّد  َعامٍَّة َوَأْف َل ُيَسمَّْط َعَمْيِي

نّْى َأْعَطْيُتَؾ أُلمَِّتَؾ أَ  ينّْ إِ  ـْ ِبَسَنٍة ِإَذا َقَضْيُت َقَضاًء َفِإنَُّو َل ُيَردُّ َواِ  َعامٍَّة َوَأْف َل ُأَسمَّْط ْف َل ُأْىِمَكُي
ـْ َوَلِو اْجَتَمعَ  ـْ َيْسَتِبيُح َبْيَضَتُي ـْ َعُدوِّا ِمْف ِسَوى َأْنُفِسِي ـْ َمْف ِبَأْقَطارِ  َعَمْيِي َقاَؿ َمْف َبْيَف  َأوْ  -َىاَعَمْيِي

ـْ َبْعًضا -َأْقَطارَِىا ـْ ُيْيِمُؾ َبْعًضا َوَيْسِبى َبْعُضُي  . (ّ)((2) َحتَّى َيُكوَف َبْعُضُي

                                                           

يمىافى  ًكتىابي  - مسمـ صحيح( (ُ ٍسرىاءً  بىابي  - اإٍلً فىػٍرضً  ، الس ػمىاكىاتً  ًإلىػى  اهللً  ًبرىسيكؿً  اإٍلً ػمىكىاتً  كى  – ُْٔ/ ُ - الص 
 . ُِٔ رقـ

ػػعى  معنػػاه: زكل( (ِ مى : كقيصػػر كسػػرا بكنػػزم كالمػػراد كالفضػػة، الػػذىب: بػػالكنزيف المػػراد: كاألبػػيض األحمػػر الكنػػزيف،  جى
 بسػنة أىمكيـ ال أف كالممؾ، العز: أيضان  كالبيضة كأصميـ، جماعتيـ أم: بيضتيـ فيستبيح كالشاـ، العراؽ ميٍمكىيٍ 
ًمػػػيعيـ، كتيمػػػؾ تستأصػػميـ شػػػد ة أك بقحػػط أىمكيػػػـ ال أم: عامػػة  ، يسػػػيرة ناحيػػػة فػػي فيكػػػكف قحػػط كقػػػع إف بػػؿ جى
 ابػػف - الحػػديث غريػػب ، ِّٕ/ ُ - األزدم بكػػر أبػػك - المغػػة جميػػرة: انظػػر) اإلسػػبلـ بػػبلد بػػاقي إلػػى بالنسػػبة
 ( . ٕٖ/ ِ - السبتي عياض - اآلثار صحاح عمى األنكار مشارؽ ، ٕٗ/ ُ - الجكزم

  . ُّٕٔ رقـ - ُُٕ/ ٖ - ًببىٍعضو  بىٍعًضًيـٍ  األيم ةً  ىىًذهً  ىىبلىؾً  بىابي  - تفالف كتاب  – مسمـ صحيح( (ّ
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 َسْيَفْيِف، اأْلُمَّةِ  َىِذهِ  َعَمى المَّوُ  َيْجَمعَ َلْف ): يىقيكؿي   اهللً  رىسيكؿى  سىًمٍعتي : قىاؿى   مىاًلؾو  ٍبفً  عىٍكؼً  كعىفٍ 
 . (ُ) ( َعُدوَّْىا ِمفْ  َوَسْيًفا ِمْنَيا، ًفاَسيْ 

 : الجياد حاؿ يكسبونيا التي الغنائـَ وأمتو  لمنبي   اهلل حؿّ : أ رابعيا
 ليـ تكف فمـ الجياد في لو ييٍؤذىف لـ مف فمنيـ ضربيف عمى قبمنا فيمف األمـكانت  لقد

 ال لكف،  كأسبلبيـ أعدائيـ أمكاؿ فكيأخذك  كيجاىدكف يغزكف فكانكا فيو لو أذف مف كمنيـ،  غنائـ
 كعبلمة، فتأكميا الٌسماء مف الٌنار تنزؿ أف ذلؾ غزكىـ قبكؿ كعبلمة،  يجمعكنيا بؿ فييا يتصٌرفكف

 ىذه عمى تعالى الٌمو مفٌ  كقد،  الغمكؿ فييـ يقع أف القبكؿ عدـ أسباب كمف، تنزؿ ال أف قبكلو عدـ
بىرى  كرحميا، األٌمة ، الغمكؿ عمييـ كستر الغنائـ ليـ فأحؿٌ عنده ،   نبٌييا رؼلش كضعفيا عجزىاكجى
ْؿ ؾِٔاَم ] :تعالى الٌمو فقاؿ،  (2) القبكؿ عدـ أمر فضيحة عنيـ فطكل ُُ ـَ اهللِ َشبََؼ َدَسَّ َٓ ـَِتٌٚب ِم َفْق

قا اهللَ *  َأَخْذُتْؿ َظَذاٌب َظئِؿٌ  َُ ًِّٔبٚ َواتَّ ًٓ َض ُتْؿ َحََل ّْ
ِ َّٚ َؽْ ُِقا ِِم ُُ قٌر َرِحٔؿٌ َؾ ٍُ أم  {=: ->:}إٍٕٚل:[ إِنَّ اهللَ َؽ

 لنالكـ،  األمة ليذه األسرل كفداء الغنيمة بإباحة كالقدر القضاء بوسبؽ   اهلل مف كتابلكال 
 ًمم ا ميكاٍ قكلو تعالى : ) فىكي  تشريع، بشأنيما ينزؿ أف قبؿ كالفداء الغنيمة أٍخذكـ بسبب عظيـه  عذابه 
ًنٍمتـي ، لكـ بإحبللو حبلالن  ككنو حاؿ الفديةمف  تعاًلى اهلل بحكـ كزعت التي الغنائـ بياد ( : المرا غى
رٍّـ مما فيو خبثال  نفسو، في طيبان  كم الخنزير كلحـ كالدـ لذاتو حي  عف أمسككا أنيـ، حيث ري

 في الم و تقكاكا،  الغنائـ جممة مف ألنو لمفداء إباحة ىككقيؿ  ، فنزلت إلييا أيدييـ يميد كاكلـ  الغنائـ،
 . (ّ). ربو إلى أناب إذا عباده مف شاء لمف كالرحمة الغفراف عظيـ الم و إف أمكركـ، كؿ
 َوَلـْ  الَمَغاِنـُ  ِلي َوُأِحمَّتْ : ".. َقْبِمي َأَحدٌ  ُيْعَطُيفَّ  َلـْ  َخْمًسا ُأْعِطيتُ : )  النبي يقكؿ المعنى ىذا كفي
 . (ْ) ..( َقْبِمي أِلََحدٍ  َتِحؿَّ 
 
 

                                                           

ًحػػـً  ًكتىػػاب - داكد أبػػي سػػنف( (ُ ًحػػـً  ًفػػي اٍلًفٍتنىػػةً  اٍرًتفىػػاعً  بىػػابي  - اٍلمىبلى  عميػػو حكػػـ ، َُّْ  رقػػـ – ُُِ/ ْ - اٍلمىبلى
 . صحيح: بأنو الكتاب نفس في األلباني

 . ِْٖ/ ُ - المختصيف مف عدد - الكريـ الرسكؿ أخبلؽ مكاـر في النعيـ نضرة:  انظر( (ِ

 - النسفي - التأكيؿ كحقائؽ التنزيؿ مدارؾ،  ّٕ/ َُ - المراغي مصطفى بف أحمد - المراغي تفسير: انظر( (ّ
 - الًقن كجي الطيب أبك - القرآف مقاصد في البياف فتح ، ُٕٓ/ ٗ - األبيارم - القرآنية المكسكعة،  ٕٓٔ/ ُ
أبػػك  – التفاسػػير زىػػرة ، ِْٓ ص - األزىػػر عممػػاء مػػف لجنػػة - الكػػريـ القػػرآف تفسػػير فػػي المنتخػػب،  ُِٔ/ ٓ

 . ُّٔٗ/ ٔ -زىرة 

 . ّّٓ رقـ – ْٕ/ ُ - التيمـ كتاب – البخارم صحيح( (ْ
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 :  وطيوراً  مسجداً  األرضوأمتو بأف جعؿ  نبيو  اهلل  اختص:  خامسيا
 اختٌص الٌمو تبارؾ كتعالى ىذه األٌمة مف بيف سائر األمـ فجعؿ ليا األرض مسجدان  لقد

رجؿ منيا أدركتو الٌصبلة فمـ يجد ماء كال مسجدا فعنده طيكره كمسجده يتيٌمـ  فأٌيما ؛كطيكران 
، فقد ف مخصكصة كالبيع كالٌصكامعنا فإٌف الٌصبلة أبيحت ليـ في أماككيصٌمي بخبلؼ األمـ قبم

اًبرى  ركل ٍبدً  ٍبفً  جى  ِمفْ  َرُجؿٍ : .. َفَأيَُّما َقْبِمي َأَحدٌ  ُيْعَطُيفَّ  َلـْ  َخْمًسا ُأْعِطيتُ : )قىاؿى   الن ًبى   أىف   الم وً  عى
اَلةُ  َأْدَرَكْتوُ  ُأمَِّتي  .  (ُ)( ... َفْمُيَصؿّ  الصَّ

 : الُجُمعة يـووُأمَّتو ب  النبي  : اختّص اهلل  سادسيا
ْٔ ]:  تعالى قاؿ ِر اهللِ َوَذُروا افَب ـْ ْقا إَِػ ِذ ًَ ِٜ َؾْٚش ًَ ُّ ـْ َيْقِم اجُل ََلِة ِم ُٕق َِي فِِهَّ ـَ َآَمُْقا إَِذا  ٚ افَِّذي َ َع َيٚ َأهيُّ

قنَ  ُّ َِ ًْ ْْتُْؿ َت ـُ ْؿ إِْن  ُُ ْؿ َخْرٌ فَ ُُ  فيو طمعت يكـكخير  األياـ،إف يكـ الجمعة سٌيد  {=}اجلًّٜ:[ َذفِ
 ال ساعة كفيو الٌساعة، تقكـ كفيو منيا، أخرج كفيو،  الجٌنة أدخؿ كفيو ،  آدـ خمؽ فيو الٌشمس،
بالٌسعي   الٌمو أمر اٌلتي الجمعة صبلة كفيو سأؿ، ما أعطاهإاٌل  خيران؛ الٌمو يسأؿ مسمـ عبد يكافقيا
 فيو اختمفتكما  ،قبمو  األنبياء مف قبمو ألحد تكف لـ الخصكصية ىذهك  ز،العزي كتابو في إلييا
 األحد يـككلمٌنصارل  الٌسبت، كلمييكد لنا، فيك عنو الٌناسلو، كأضٌؿ   الٌمو فيدانا قبمنا مف األمـ
ٍيرىةى  أبي: عف كمنيا الكثيرة الٌنبكٌية األحاديث بذلؾ نطقت كما يىقيكؿي :   الم وً  رىسيكؿى  سىًمعى أىن وي   ىيرى
َـّ  َقْبِمَنا، ِمفْ  الِكتَابَ  ُأوُتوا َأنَُّيـْ  َبْيدَ  الِقَياَمِة، َيْوـَ  السَّاِبُقوفَ  اآلِخُروفَ  َنْحفُ )   الَِّذي َيْوُمُيـُ  َىَذا ُث

، ُفِرَض  ـْ  . (ِ)(َغدٍ  َبْعدَ  َوالنََّصاَرى َغًدا، الَيُيودُ  َتَبعٌ  ِفيوِ  َلَنا َفالنَّاُس  المَُّو، َفَيَداَنا ِفيِو، َفاْخَتَمُفوا َعَمْيِي

 َفَكافَ  ، َقْبَمَنا َكافَ  َمفْ  اْلُجُمَعةِ  َعفِ  المَّوُ َأَضؿَّ ):  : قاؿ رسكؿ اهلل قاؿ حذيفة  كعف
 َفَجَعؿَ  ، اْلُجُمَعةِ  ـِ ِلَيوْ  المَّوُ  َفَيَداَنا ِبَنا المَّوُ  َفَجاءَ  ، اأَلَحدِ  َيْوـُ  ِلمنََّصاَرى َوَكافَ  ، السَّْبتِ  َيْوـُ  ِلْمَيُيودِ 
 ، الدُّْنَيا َأْىؿِ  ِمفْ  اآلِخُروفَ  َنْحفُ  ، اْلِقَياَمةِ  َيْوـَ  َلَنا َتَبعٌ  ُىـْ  َوَكَذِلؾَ  ، َواأَلَحدَ  ، َوالسَّْبتَ  ، اْلُجُمَعةَ 

ُلوفَ   . (ّ) (اْلَخاَلِئؽِ  َقْبؿَ  َلُيـْ  اْلَمْقِضيُّ  ، اْلِقَياَمةِ  َيْوـَ  َواأَلوَّ

 بأجر يحسب  مسجده في الصالة أجر بأف أمتو،بأف خصو و   بنبيو  اهلل يةعنا: سابعيا
 ابف حديث منيا أحاديث، عدة في ىذا ثبت الحراـ؛ المسجد عدا المساجد، مف غيره في صبلة ألؼ

                                                           

 . ّّٓ رقـ – ْٕ/ ُ - التيمـ كتاب – البخارم صحيح( (ُ

ميعىةً  ًكتىابي  - البخارم صحيح( (ِ ميعىةً  فىٍرضً  ابي بى  - الجي  . ٕٖٔ رقـ – ِ/ِ – الجي

ميعىةً  كتاب - مسمـ صحيح( (ّ ميعىةً  ًليىٍكـً  األيم ةً  ىىًذهً  ًىدىايىةً  بىابي  – اٍلجي  . ُّٔٗ رقـ - ٕ/ ّ - اٍلجي
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 ِفيَما َصاَلةٍ  أَْلؼِ  ِمفْ  َأْفَضؿُ  ِفيوِ  َصاَلةٌ : )يقكؿ  اهلل رسكؿ سمعت: قاؿ عنيما اهلل رضي عباس
 . (ُ)(  اْلَكْعَبةِ  َمْسِجدَ  ِإلَّ  ، اْلَمَساِجدِ  ِمفَ  اهُ ِسوَ 

، الظاىرة كالفضائؿ،  الباىرة، ًتٍمكيـ الشريعة  بشريعة محمد  عناية اهلل  كانت كىكذا
، النبكة أنكار مف بىيىرىىـ ًلما بيا، جاء مف كفضؿ،  بفضميا االعتراؼ إال لمخصكـ يكفلـ  كالتي
 أمة)خير  كألمتو خمقو مف لخيرتو اهلل اختارىا التي الكاممة الشريعة ىذه اميسنك  عظمة مف كبىيىتىييـ
ٌجةن  كجعميا( ، لمناس أخرجت  التبديؿ يعترييا كال، النسخ إلييا يتطرؽ ال، الساعة قياـ إلى باقيةن  حي
 ئفةطا فييا تزاؿ ال بؿ،  ضبللة عمى األمة ىذه تجتمع فبل،  قبميا الشرائع في كقع الذم كالتغيير
، ذلؾ عمى كىـ اهلل أمر يأتي حتى، خالفيـ مف كال، خذليـ مف يضرىـ ال ظاىريف الحؽ عمى

 . (ِ)كنسألو سبحانو أف نككف منيـ .. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           

بٍّ  ًكتىابي  - مسمـ صحيح( (ُ ميعىةً  أبكاب - اٍلحى بلىةً  فىٍضؿً  بىابي   – اٍلجي ًدينىةى كىالٍ  مىك ةى  ًبمىٍسًجدىمٍ  الص   رقـ – ُِٓ/ ْ - مى
ّّّٔ . 

 . َّّ/ ُ - معمر آؿ العزيز عبد - الصميب عباد عمى الرد في المجيب القريب منحة: انظر( (ِ
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 انثانث  املبحث

 بعد انبعث  يظاهس عُاية اهلل بانُبي  

 " يىو انقياية "
 

 : مطمبيف وفيو

 ذاتو  في اهلل بالنبي  عنايةاألوؿ:  المطمب    

 ي أمتو ف اهلل بالنبي  عنايةالثاني :  المطمب   
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 األوؿ المطمب
 ذاتو في  بالنبي اهلل  عناية 

 
 يـومف تنشؽ عنو األرض  ؿأوو  القيامة، يـو آدـ ولدوجعمو سيد  لمنبي  : كّرـ اهلل  أولً 

 : القيامة
ٍيرىةى قىاؿ: قىاؿى رىسيكؿي الٌمًو  عف ـَ َيْوـَ اْلِقَياَمِة ، َوَأّوُؿ َمْف َيْنَشّؽ َعْنُو  َأَنا: ) أبي ىيرى َسّيُد َوَلِد آَد

  (ُ)( اْلَقْبُر ، َوَأّوُؿ َشاِفٍع َوَأّوُؿ ُمْشّفعٍ 
 القبر عنو ينشؽ مفكأكؿ  القيامة، يكـ آدـ كلد سيد أنا: )  قكلو: " النككم اإلماـ ذكر

 الذم ىك: غيره كقاؿ ، الخير في قكمو يفكؽ الذم ىك السيد: اليركم قاؿ( مشفع كأكؿ شافع كأكؿ
:   قكلوكأما  عنيـ، كيدفعيا مكارىيـ عنيـ كيتحمؿ بأمرىـ فيقكـ كالشدائد النكائب في إليو يفزع
 لكؿ سؤدده يظير القيامة يكـ في أف   التقييد فسبب كاالىخرة، ياالدن في سىيٍّدىـ أنو مع( القيامة يكـ)

 التقييد كىذا المشركيف، كزعماء الكفار ممكؾ فييا ذلؾ نازعو فقد الدنيا بخبلؼ معاند، يبقىكال  أحد،
 سبحانو لو الممؾ أفمع  ، (ِ)(القيار الواحد هلل اليـو الممؾ لمف: ) تعالى قكلو معنى مف قريب
 في ذلؾ كؿفانقطع  مجازان، إليو ييضاؼ مفأك  الميٍمؾ، يىد عي مف الدنيا في كاف فٍ لك ذلؾ، قبؿ

  (ّ)"اآلخرة
 ِإنّْييقكؿ : )  اهلل رسكؿ سمعتقاؿ:   أنس حديثمسنده مف  في أحمد اإلماـ كركل

ؿُ   َوَأَنا َفْخَر، َوَل  اْلَحْمِد، ِلَواءَ  َوُأْعَطى ،َفْخرَ  َوَل  اْلِقَياَمِة، َيْوـَ  ُجْمُجَمِتي َعفْ  اأْلَْرُض  َتْنَشؽُّ  النَّاسِ  أَلَوَّ
ؿُ  َوَأَنا َفْخَر، َولَ  اْلِقَياَمِة، َيْوـَ  النَّاسِ  َسيّْدُ  نّْي  َفْخَر، َوَل  اْلِقَياَمِة، َيْوـَ  اْلَجنَّةَ  َيْدُخؿُ  َمفْ  َأوَّ  َبابَ  آِتيَواِ 

 اْلَجبَّارُ  َفِإَذا َفَأْدُخُؿ، ِلي، َفَيْفَتُحوفَ  ُمَحمٌَّد، َأَنا: َفَأُقوؿُ ؟  َىَذا َمفْ : َفَيُقوُلوفَ  ِبَحْمَقِتَيا، َفآُخذُ  اْلَجنَِّة،
 (ْ)( ...ِمْنؾَ  ُيْسَمعْ  َوَتَكمَّـْ  ُمَحمَُّد، َيا رَْأَسؾَ  اْرَفعْ :  َفَيُقوؿُ ،  َلوُ  َفَأْسُجدُ ،  ُمْسَتْقِبِمي

 محٌمد لصفيو  قاؿ:  دالمحمو  المقاـ صاحبجعمو  أفب نبيو  اهلل  اختص:  ثانياً 
:[قً ا ُّ ًٚمٚ حَمْ ََ َثَؽ َربَُّؽ َم ًَ ًٜ فََؽ َظَسك َأْن َيبْ َِ ٚؾِ َٕ ْد بِِف  جَّ َٓ ِْٔؾ َؾَت َِّ ـَ اف  عندماكذلؾ  {=;}اإلرسال:[ َوِم

 عمييـ السبلـ .  الرسؿ أفضؿ يتدافعيا أف بعد ربيـ بينيـ يقضي أف في المكقؼألىؿ   يشفع
                                                           

اًئؿً  كتاب - مسمـ صحيح( (ُ  . ََْٔ رقـ – ٗٓ/ ٕ - القيامة يـك  مكانتو باب -  الن ًبيٍّ  فىضى

 . (ُٔ) اآليةغافر:  سكرة( (ِ
 . ّٕ/ ُٓ  - الحجاج بف مسمـ حصحي شرح المنياج( (ّ

ابىةً  ًمػفى  اٍلميٍكثًػًريفى  ميٍسػنىدي  - حنبػؿ بػف أحمػد اإلمػاـ مسند( (ْ ػحى اًلػؾو  ٍبػفً  أىنىػسً  ميٍسػنىدي  - الص  ٍنػوي   مى  – ّْٓ/ ُٗ - عى
 . جيد إسنادهبأف:  األرنؤكط شعيب المحقؽ قاؿ ، ُِْٗٔ رقـ
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 مف عسى( محمكدان  مقامان  ربؾ يبعثؾ أفعسى : )كجؿ عز قكلو" : تفسيره في البغكم قاؿ 
 .  (ُ)"  فيو أطمعيـ ما بيـ يفعؿ أك عباده يعطي أف يدع ال ألنو كاجب، تعالىاهلل 

، كبذلؾ قاؿ  كاآلخركف األكلكف فيو يحمدهألنو  ؛ ألمتو الشفاعة مقاـ:  ىك المحمكد كالمقاـ
 اهلل عبد بف كجابر مسعكد كابف ىريرة كأبك كأنس كسمماف حذيفة منيـ كالتابعيف الصحابة مفجمع 
اهلل  رضي العاص بف عمرك بف اهلل عبد؛ كقد ركم عف  (ِ) كغيرىـ كقتادة كمجاىد عباس كابف

َـّ  َيُقوؿُ  َما ِمْثؿَ  َفُقوُلوا اْلُمَؤذَّْف، َسِمْعُتـُ  ِإَذا: )  اؿق  اهلل رسكؿعنيما أف  ، َصمُّوا ُث  َمفْ  َفِإنَّوُ  َعَميَّ
َـّ  َعْشرًا، ِبَيا َعَمْيوِ  اهلل َصمَّى َصاَلةً  َعَميَّ  َصمَّى  لَ  اْلَجنَِّة، ِفي َمْنِزَلةٌ  َفِإنََّيا اْلَوِسيَمَة، ِليَ  اهللَ  َسُموا ُث
  (ّ)(الشََّفاَعةُ  َلوُ  َحمَّتْ  اْلَوِسيَمةَ  ِلي َسَأؿَ  َفَمفْ  ُىَو، َأَنا َأُكوفَ  َأفْ  َوَأْرُجو اهلِل، ِعَبادِ  ِمفْ  ِلَعْبدٍ  ِإلَّ  َتْنَبِغي

مف حديث ابف عمر رضي اهلل عنيما أنو  اآليةالبخارم رحمو اهلل في تفسير ىذه  كأخرج
 َيا اْشَفْع، ُفاَلفُ  َيا: َيُقوُلوفَ  َنِبيََّيا َتْتَبعُ  ُأمَّةٍ  ُكؿُّ  ،(ْ)ُجثًا الِقَياَمةِ  َيْوـَ  َيِصيُروفَ  النَّاَس  ِإفَّ )  يقكؿ:
 . (ٓ)( الَمْحُمودَ  الَمَقاـَ  المَّوُ  َيْبَعُثوُ  َيْوـَ  َفَذِلؾَ ،   النَِّبيّْ  ِإَلى الشََّفاَعةُ  َتْنَتِييَ  َحتَّى ْع،اْشفَ  ُفاَلفُ 

                                                           

 .ُُٕ/ ٓ - القرآف تفسير في التنزيؿ معالـ( (ُ

  - الصػػػالحيف ريػػػاض لطػػػرؽ الفػػػالحيف دليػػػؿ ، ُُْ/ ّ -الخػػػازف  - التنزيػػػؿ معػػػاني فػػػي التأكيػػػؿ لبػػػاب: انظػػػر ((ِ
 مػػػف المتنػػػاثر نظػػػـ،  ُُٕ/ ٓ -البغػػػكم  - القػػػرآف تفسػػػير فػػػي التنزيػػػؿ معػػػالـ ، َّٔ/ ٔ - الصػػػديقي محمػػػد
نخبػػة  - كالسػػنة ابالكتػػ ضػػكء فػػي اإليمػػاف أصػػكؿ ، ِّٓص  - الكتػػاني جعفػػر بػػفمحمػػد  - المتػػكاتر الحػػديث

 . َِٓ/ ِ - النمرميكسؼ  -االستذكار  ، ُِٕص  - العمماء مف

ةً  ًكتىابي   – مسمـ صحيح( (ّ بلى ذٍّفً  قىٍكؿً  ًمٍثؿى  اٍلقىٍكؿً  بىابي  - الص  مٍّي ثيـ   سىًمعىوي، ًلمىفٍ  اٍلميؤى مىى ييصى  لوي  يىٍسأىؿي ثيـ    الن ًبيٍّ  عى
ًسيمىةى   . ّْٖ رقـ – ِٖٖ/ ُ - اٍلكى

 (  ٔٗ/ ُ - حجرابف  - البخارم صحيح شرح البارم( جمع جاثو ىك الذم يجمس عمى ركبتيو )انظر: فتح ْ)

ب ػؾى  يىٍبعىثىػؾى  أىفٍ  عىسىػى: }قىٍكًلػوً  بىػابي   – القيػٍرآفً  تىٍفًسػيرً  ًكتىػابي  - البخارم صحيح( (ٓ ػا رى قىامن  -[ ٕٗ: اإلسػراء{ ]مىٍحميػكدنا مى
 . ُْٖٕ رقـ – ٖٔ/ ٔ



61 

 

 : الذي يصب في حوضو  وثرالك بنير لنبيو  اهلل  اختصاص:  ثالثاً 
: قاؿ تعالىنير الككثر ىك نير في الجنة مف شرب منو شربة فإنو ال يظمأ بعدىا أبدان ، 

ْقَثرَ ] َُ ََْْٔٚك اف ٚ َأْظَى َّٕ  بىٍيفى  يىٍكـو ذىاتى   اهللً  رىسيكؿي  بىٍينىا:  قاؿ أنو  أنسركم عف  فقد ؛ {7[ }افُقثر:إِ
فىعى  ثيـ   ًإٍغفىاءىةن  أىٍغفىىًإٍذ  أىٍظييًرنىا، ا: فىقيٍمنىا ميتىبىسٍّمنا، رىٍأسىوي  رى كىؾى  مى  َعَميَّ  ُأْنِزَلتْ : )قىاؿى  اهلًل، رىسيكؿى  يىا أىٍضحى

 َشاِنَئؾَ  ِإفَّ *  َواْنَحرْ  ِلَربّْؾَ  َفَصؿّْ *  اْلَكْوَثرَ  َأْعَطْيَناؾَ } ِإنَّا  الرَِّحيـِ  الرَّْحَمفِ  اهللِ  ِبْسـِ : َفَقرَأَ  ُسوَرةٌ  آِنًفا
َـّ  ،{  اأَلْبَترُ  ُىوَ  ـي، كىرىسيكليوي  الم وي  فىقيٍمنىا ؟ اْلَكْوَثرُ  َما َأَتْدُروفَ : َقاؿَ  ُث  َعزَّ  َربّْي َوَعَدِنيوِ  َنْيرٌ  َفِإنَّوُ : قىاؿى  أىٍعمى

،  اْلَعْبدُ  َفُيْخَتَمجُ  ، النُُّجوـِ  َعَددُ  آِنَيُتوُ  ، اْلِقَياَمةِ  َيْوـَ  ُأمَِّتي َعَمْيوِ  َتِردُ  َحْوٌض  ُىوَ  َكِثيٌر، َخْيرٌ  َعَمْيوِ  َوَجؿَّ
، ـْ ،: َفَأُقوؿُ  ِمْنُي  بف مالؾ  أنس كعف,  (ُ)( َبْعَدؾَ  َأْحَدَثتْ  َما َتْدِري َما: َيُقوؿُ فَ  ُأمَِّتي ِمفْ  ِإنَّوُ  َربّْ
أنا أسير في الجنة، إذا أنا بنير حافتاه قباب الدر المجوؼ، قمت:  بينما: )قاؿ عف النبي  أيضان 

 (ّ)(  (2) ما ىذا يا جبريؿ ؟ قاؿ: ىذا الكوثر الذي أعطاؾ ربؾ، فإذا طينو أو طيبو مسؾ أذفر
 المسؾ، مف أطيب كريحو العسؿ، مف كأحمى المبف، مف أبيض ماؤه األرجاءكاسع  نبي ال فحكض
 الجنة، في  لرسكلو أعطاه الذم الككثر، نير مف الطيب الماء ىذا يأتيو السماء، كنجكـ ككيزانو

 بف اهلل عبدفقد ركم عف  أبدان؛ بعدىا يظمأ ال شربة منو شرب مف،   المصطفى أمة عميو ترد
 وريحو الورؽ، مف أبيض وماؤه سواء، وزواياه شير، مسيرةُ  حوضي: )  النبي قاؿ: عمرك
 .(ْ)(أبداً  بعده يظمأ فال منو شرب فمف السماء، كنجـو وكيزانو المسؾ، مف أطيب
 كيككف القيامة، يكـ بحممو يختص حقيقي لكاء كىك  : الحمد بمواء نبيو  اهلل  اختص: رابعاً 
 بعض ىذا؛ ذكر  غيره بيا يحمده لـ بمحامد اهلل حمد ألنو بو كاختص توراي كتحت لو تبعا الناس
 َأَنا: )  اهلل رسكؿفقد قاؿ  ( ٓ) العظيمة الفضيمة بيذه اختصاصو عمى السنة دلت كقد  العمـ أىؿ
 َفَمفْ  آَدـُ  َيْوَمِئذٍ  َنِبي   ِمفْ  اَومَ  َفْخَر، َوَل  الَحْمدِ  ِلَواءُ  َوِبَيِدي َفْخَر، َوَل  الِقَياَمةِ  َيْوـَ  آَدـَ  َوَلدِ  َسيّْدُ  َأَنا)

ؿُ  َوَأَنا ِلَواِئي، َتْحتَ  ِإلَّ  ِسَواهُ     (ٔ)(َفْخرَ  َوَل  اأَلْرُض  َعْنوُ  َتْنَشؽُّ  َمفْ  َأوَّ

                                                           

ةً  ًكتىابي  - مسمـ صحيح( (ُ بلى ةً  بىابي  - الص  مىةي :  قىاؿى  مىفٍ  حيج  ؿً  ًمفٍ  آيىةه  اٍلبىٍسمى   – ََّ/ ُ - بىرىاءىةه  ًسكىل سيكرىةو  كيؿٍّ  أىك 
 . ََْ رقـ

ا: أذفر( (ِ  ( . ِّٕ/ ّ - سبلـ بف لقاسـا - الحديث ريب)انظر: غ الٌطيب ريح شد ة ًفي الذفر ًبوً  ييكصؼ مى

قىاؽً  ًكتىابي  - رمالبخا صحيح( (ّ ٍكضً  ًفي بىابه  - الرٍّ  . ُٖٓٔ رقـ – َُِ/ ٖ  - الحى

اًئؿً  كتاب - مسمـ صحيح( (ْ ٍكضً  ًإٍثبىاتً  بىابي  - اٍلفىضى ًصفىاًتوً   نىًبيٍّنىا حى  . ِِِٗ رقـ – ُّٕٗ/ ْ - كى

 . ُِٕ  ص – العمماء مف نخبة - كالسنة الكتاب ضكء في اإليماف أصكؿ: انظر( (ٓ

نىاًقػػبً  أىٍبػػكىابي  - الترمػػذم سػػنف( (ٔ ػػفٍ  اٍلمى  نفػػس فػػي األلبػػاني عميػػو حكػػـ ، ُّٓٔ رقػػـ – ٕٖٓ/ ٓ -  الم ػػوً  رىسيػػكؿً  عى
 . صحيح بأنو:  الكتاب
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 : نكنيتو فيرحمو اهلل  القيـ ابفكقاؿ 
 . (ُ) فْرَقافالْ  ِذي ِلَواء َتحت َواْلكؿ***                       ُمَحمَّد الرَُّسوؿ بيد ولواؤىـ

 : والفضيمة الوسيمةجعمو صاحب  بأف نبيو  اهلل  اختص : خامساً 
منزلة رسكؿ  كىي ،عمى أعمى منزلة في الجٌنة  مىـ( عى الوسيمة: " )تفسيره  فيابف كثير  قاؿ

  (ِ)في الجٌنة، كىي أقرب أمكنة الجٌنة إلى العرش "  كداره ، الٌمو
كيحتمؿ أف تككف  ،مرتبة الٌزائدة عمى سائر الخبلئؽ( أم الالفضيمة): "الحافظ ابف حجر قاؿك 

؛ كىي ال يشاركو فييما غيره الكسيمة كالفضيمة خاٌصة برسكؿ الٌمو  فمنزلة؛  (ّ)"...منزلة أخرل
 بف عمرك بف اهلل عبد فعف، الجنة درجات أعمى كىي كاحد، لعبد إال تككف ال الجنة، في عالية درجة

َـّ  َيُقوؿُ  َما ِمْثؿَ  َفُقوُلوا اْلُمَؤذَّْف، َسِمْعُتـُ  ِإَذا: )يقكؿ  اهلل رسكؿ سمع أنو عنيما اهلل رضي العاص  ُث
، َصمُّوا َـّ  َعْشرًا، ِبَيا َعَمْيوِ  اهلل َصمَّى َصاَلةً  َعَميَّ  َصمَّى َمفْ  َفِإنَّوُ  َعَميَّ  َفِإنََّيا، اْلَوِسيَمةَ  ِليَ  اهللَ  َسُموا ُث
 اْلَوِسيَمةَ  ِلي َسَأؿَ  َفَمفْ  ُىَو، َأَنا َأُكوفَ  َأفْ  َوَأْرُجو، اهللِ  ِعَبادِ  ِمفْ  ِلَعْبدٍ  ِإلَّ  َتْنَبِغي َل ،  ةِ اْلَجنَّ  ِفي َمْنِزَلةٌ 
 . (ْ)(  الشََّفاَعةُ  َلوُ  َحمَّتْ 

 :  ويستفتحيا الجنة باب يقرع مف أوؿجعمو  بأف نبيو  اهلل  اختص:  سادساً 

 فشفاعة ،قبؿ فصؿ القضاء فأىكاؿه  ؛مف كرب إلى كرب في عرصات القيامةالٌناس  ينتقؿ
في نصب  ٍؤذىفيي  ثـٌ  ،الٌصحؼ تطايركت ،كعند ذلؾ ينصب الميزاف ،يحاسب الٌناس ثـٌ  ،عظمى

 ،فإذا انتيى ذلؾ كٌمو ،نجا عند القنطرة لممقاصصة بينيـ بعض مف كييكقىؼ عميو،الٌصراط كالمركر 
 ،ليشفع ليـ في استفتاح باب الجٌنةعمى مكاله  ٍكـرمف يي  طمبكففي ،ليـ الجٌنة كتقٌرب ،المؤمنكف يقـك

فيأتكف  ،منيـ يعتذر عف ىذا المقاـ العظيـ ككؿٌ  ،راىيـ فمكسى فعيسى عمييـ الٌسبلـفيأتكف آدـ فإب
  (ٓ) ..ليـ إلى الٌمو تبارؾ كتعالى فيشفع رسكؿ الٌمو 

                                                           

 . ِِّص  - الجكزية القيـابف  - النكنية القصيدة متف( (ُ

 . َُّ/ ّ - العظيـ القرآف تفسير( (ِ

 . ٓٗ/ ِ - البخارم صحيح شرح البارم فتح( (ّ

ةً  ًكتىابي  - مسمـ صحيح( (ْ بلى ذٍّفً  قىٍكؿً  ًمٍثؿى  اٍلقىٍكؿً  بىابي  – الص  مٍّي ثيـ   سىًمعىوي، ًلمىفٍ  اٍلميؤى مىى ييصى ـ    الن بًػيٍّ  عى  لػوي  يىٍسػأىؿي  ثيػ
ًسيمىةى  لوي   .  ّْٖ رقـ – ِٖٖ/ ُ - اٍلكى

 الرسػكؿ أخػبلؽ مكػاـر فػي النعػيـ، نضػرة  ّْٗ/ ُُ - حجػر ابػف - البخػارم صحيح شرح البارم فتح:  انظر( (ٓ
/ ّ - القتيبػي محمػد بػف أحمػد - المحمديػة بالمنح المدنية المكاىب،  ْٕٔ/ ُ - المختصيف مف عدد - الكريـ
ْٔٓ. 
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ؿُ  َوَأَنا اْلِقَياَمِة، َيْوـَ  َتَبًعا َياءِ اأْلَْنبِ  َأْكَثرُ  َأَنا: )  اهللً  رىسيكؿي قد قىاؿى ك  ،  (ُ)(اْلَجنَّةِ  َبابَ  َيْقَرعُ  َمفْ  َأوَّ
 َفَيُقوؿُ  َفَأْستْفِتُح، اْلِقَياَمةِ  َيْوـَ  اْلَجنَّةِ  َبابَ آِتي : )رسكؿ اهلل  قاؿ قاؿ أنو أنس بف مالؾ  كعف

 . (ِ)( َقْبَمؾَ  أِلََحدٍ  َأْفَتحُ  لَ  ُأِمْرتُ  ِبؾَ : ؿُ َفَيُقو،  ُمَحمَّدٌ : َفَأُقوؿُ ؟  َأْنتَ  َمفْ : اْلَخاِزفُ 
 
 الثاني المطمب

 في أمتو  بالنبي اهلل  عناية

 : الجّنة ويدخؿ الّصراط يجتاز مفأّوؿ  وأمتوجعمو  بأف نبيو  : اختص اهلل  أولً 
ستقاـ فمف ا ،مف الٌشعر  كأدؽٌ  ،مف الٌسيؼ  أحدٌ  ؛ممدكد عمى متف جيٌنـ جسر ىك الٌصراط

عف االستقامة في  دىؿى كمف عى  كنجا،عمى صراط اآلخرة  خؼٌ  ،في ىذه الٌدنيا عمى الٌصراط المستقيـ 
فٌ عمى الٌصراط كترٌدل ؛  تعٌثر ؛ظيره باألكزار كعصى كأثقؿ ،الٌدنيا  بو ىذه  مٌما أكـر الٌمو  كا 

، حيث كرد ذلؾ في  (ّ)ة ، أف جعميـ أٌكؿ مف يجتاز كيعبر الٌصراط يكـ القيام األٌمة كنبٌييا 
ٍيرىةى  أىًبى عىفٍ  :منيا أحاديث صحيحة عف النبي   الم وً  رىسيكؿى  يىا: قىاليكا الن اسى  أىف  رضي اهلل عنو  ىيرى

ب نىا نىرىل ىىؿٍ   يىا الى : ليكاقىا(  َسَحابٌ  ُدوَنوُ  َلْيَس  الَبْدرِ  َلْيَمةَ  الَقَمرِ  ِفي ُتَماُروفَ  َىؿْ : )قىاؿى ؟  الًقيىامىةً  يىٍكـى  رى
 َفَيْأِتيِيـُ  ...) : قىاؿى ،  الى : قىاليكا(  َسَحابٌ  ُدوَنَيا َلْيَس  الشَّْمسِ  ِفي ُتَماُروفَ  َفَيؿْ : )  قىاؿى  الم ًو، رىسيكؿى 
، َأَنا: َفَيُقوؿُ  المَّوُ  ـْ  المَّوُ  َفَيْأِتيِيـُ  َعَرْفَناُه، اَربُّنَ  َجاءَ  َفِإَذا َربَُّنا، َيْأِتَيَنا َحتَّى َمَكاُنَنا َىَذا َفَيُقوُلوفَ  َربُُّك

، َأَنا: َفَيُقوؿُ  ـْ رَاطُ  َفُيْضَربُ  َفَيْدُعوُىـْ  َربَُّنا، َأْنتَ : َفَيُقوُلوفَ  َربُُّك ، َظْيرَاَنيْ  َبْيفَ  الصّْ ـَ ؿَ  َفَأُكوفُ  َجَينَّ  َأوَّ
َـّ : َيْوَمِئذٍ  الرُُّسؿِ  َوَكاَلـُ  الرُُّسُؿ، ِإلَّ  َأَحدٌ  َيْوَمِئذٍ  َيَتَكمَّـُ  َولَ  ِبُأمَِّتِو، الرُُّسؿِ  ِمفَ  َيُجوزُ  َمفْ  ، َسمّْـْ  المَُّي ـْ  َسمّْ
 (ٓ)( ...السَّْعَدافِ  َشْوؾَ  رََأْيُتـْ  َىؿْ  السَّْعَداِف، َشْوؾِ ِمْثُؿ  (4) َكاَلِليبُ  َجَينَّـَ  َوِفي

                                                           

ػافى  ًكتىػابي  - مسمـ صحيح( (ُ يمى ؿي  أىنىػا: )  الن بًػيٍّ  قىػٍكؿً  ًفػي بىػابه   - اإٍلً ن ػةً  ًفػي يىٍشػفىعي  الن ػاسً  أىك   اأٍلىٍنًبيىػاءً  ري أىٍكثىػ كىأىنىػا اٍلجى
 . ُٔٗ رقـ – ُٖٖ/ ُ -( تىبىعنا

ػافى  ًكتىػابي  - مسمـ صحيح( (ِ يمى ؿي  أىنىػا: )  الن بًػيٍّ  قىػٍكؿً  ًفػي بىػابه   - اإٍلً ن ػةً  ًفػي يىٍشػفىعي  الن ػاسً  أىك   اأٍلىٍنًبيىػاءً  أىٍكثىػري  كىأىنىػا اٍلجى
 . ُٕٗ رقـ – ُٖٖ/ ُ -( تىبىعنا

 مػػف عػدد  - الكػػريـ الرسػكؿ أخػػبلؽ مكػاـر فػي النعػػيـ نضػرة ، ِْٓ/ ْ -الغزالػػي  – الػديف عمػػـك إحيػاء: انظػر( (ّ
 . ْٖٗ/ ُ - المختصيف

ديػػدةه،: الكىم ػكبي ( (ْ ػةي  حى ، ذاتي  الػػر ٍأًس، ميٍعكىج  ـي، بيىػا ييعىم ػػؽ شيػعىبو  محٌمػػد - العػركس تػػاج) انظػر:  كىبلليػػبي  كىاٍلجمػع الم ٍحػػ
 ( . ُٗٔ/ ْ - الحسيني

كدً  فىٍضؿً  بىابي  -األىذىافً  ًكتىابي  - بخارمال صحيح( (ٓ  . َٖٔ رقـ – ُُٔ/ ُ - الس جي
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 : الجّنة أىؿ أكثر أمة نبيو  : جعؿ اهلل  ثانياً 
 األمة ىذه كانتفإنو لىٌما  ؛ لمجنة دخكالن  األمـ أكثر  أمتو ىكتعال تبارؾ اهلل جعؿ لقد

 يدخؿ مف أكثر بأنياامتازت  ؛ تيبىدٍّؿٍ  كلـ تيحٌرؼٍ  كلـ السبلـ ، عمييـ لمرسؿ استجابة األمـ أكثر
 العظمة كجكه مف أنو شؾ ببل كىذا ، تابعان  األنبياءأكثر   النبيكبذلؾ كاف  األمـ، مف الجنة

 أخرج، فقد  (ُ) كخيريتياأمتو  فضؿ عمى جميةداللة  أيضان  ذلؾكفي  ، اهلل ؿلرسك  كاإلكراـ
ْنِبَياءِ  ِمفَ  َما):  : قاؿ النبي قاؿ البخارم مف حديث أبي ىريرة   ِمْثموُ  َما ُأْعِطيَ  ِإلَّ  َنِبيّّ  اأَل

نََّما الَبَشُر، َعَمْيوِ  آَمفَ  ، المَّوُ  َأْوَحاهُ  َوْحًيا ُأوِتيتُ  الَِّذي َكافَ  َواِ   َيْوـَ  تَاِبًعا َأْكَثَرُىـْ  َأُكوفَ  َأفْ  َفَأْرُجو ِإَليَّ
وفَ  َوالنَِّبيَّافِ  النَِّبيُّ  َفَجَعؿَ ،  اأُلَمـُ  َعَميَّ )ُعِرَضْت أيضان :  كقاؿ،  (ِ) (الِقَياَمةِ  ،  الرَّْىطُ  َمَعُيـُ  َيُمرُّ
 َىَذا َبؿْ :  ِقيؿَ ؟  َىِذهِ  ُأمَِّتي؟  َىَذا َما:  ُقْمتُ ،  َعِظيـٌ  دٌ َسَوا ِلي ُرِفعَ  َحتَّى َأَحٌد، َمَعوُ  َلْيَس  َوالنَِّبيُّ 
َـّ ،  اأُلُفؽَ  َيْمَلُ  َسَوادٌ  َفِإَذا اأُلُفِؽ، ِإَلى اْنُظرْ : ِقيؿَ ،  َوَقْوُموُ  ُموَسى  ُىَنا َوَىا ُىَنا َىا اْنُظرْ :  ِلي ِقيؿَ  ُث

مسمـ مف حديث أبي  كفي، ( ّ)(..ُأمَُّتؾَ  َىِذهِ : ِقيؿَ ،  األُُفؽَ  َمَلَ  َقدْ  َسَوادٌ  َفِإَذا،  السََّماءِ  آَفاؽِ  ِفي
 ُتِضيءُ  أَْلًفا َسْبُعوفَ  ُىـْ  ُزْمَرةٌ  ُأمَِّتي ِمفْ  َيْدُخؿُ  :)يقكؿ  اهللقاؿ: سمعت رسكؿ  أيضان  ىريرة 

ٍيرىةى  أىبيك قىاؿى ( ، اْلَبْدرِ  َلْيَمةَ  اْلَقَمرِ  ِإَضاَءةَ  ُوُجوُىُيـْ  فو  ٍبفي  عيك اشىةي  ـى فىقىا:  ىيرى  نىًمرىةن  يىٍرفىعي  اأٍلىسىًدم   ًمٍحصى
مىٍيًو، ، يىٍجعىمىًني أىفٍ  اهللً  اٍدعي  اهلًل، رىسيكؿى  يىا: فىقىاؿى  عى َـّ :  اهللً  رىسيكؿي  فىقىاؿى  ًمٍنييـٍ ( ،  ِمْنُيـْ  اْجَعْموُ ) المُي

ـى  ثيـ   اًر، ًمفى  رىجيؿه  قىا ، يىٍجعىمىًني أىفٍ  اهللى  اٍدعي :   اهللً  رىسيكؿى  يىا: فىقىاؿى  اأٍلىٍنصى ـٍ  :  اهللً  رىسيكؿي  فىقىاؿى  ًمٍنيي
 ًمفٍ  نىٍحكنا قيب ةو في   : كنا مع رسكؿ اهلل قاؿ  مسعكد بفعبد اهلل  كعف،  (ْ)(ُعكَّاَشةُ  ِبَيا)َسَبَقَؾ 
 َتُكوُنوا َأفْ  َأَتْرَضْوفَ : ) فىقىاؿى ،  نىعىـ: قيٍمنىا( ؟َجنَّةِ الْ  َأْىؿِ  ُرُبعَ  َتُكوُنوا َأفْ  َأَتْرَضْوفَ : )فىقىاؿى ،  رىجيبلن  أىٍربىًعيفى 
،(، فىقيٍمنىا: اْلَجنَِّة؟ َأْىؿِ  ُثُمثَ  ـٍ  اْلَجنَِّة، َأْىؿِ  ِنْصؼَ  َتُكوُنوا َأفْ  أَلَْرُجو ِإنّْي ِبَيِدِه، َنْفِسي َوالَِّذي: ) فىقىاؿى  نىعى
 ِجْمدِ  ِفي اْلَبْيَضاءِ  َكالشَّْعَرةِ  ِإلَّ  الشّْْرؾِ  َأْىؿِ  ِفي َأْنُتـْ  َوَما ُمْسِمَمٌة، َنْفٌس  ِإلَّ  َيْدُخُمَيا َل  اْلَجنَّةَ  َأفَّ  َوَذاؾَ 
  . (ٓ)(اأْلَْحَمرِ  الثَّْورِ  ِجْمدِ  ِفي السَّْوَداءِ  َكالشَّْعَرةِ  َأوْ  اأْلَْسَوِد، الثَّْورِ 

                                                           

 ص - السػيكطي - الحبيػب خصائص في المبيب أنمكذج،  ُِٗ/ ُ -ابف عاشكر  – كالتنكير التحرير: انظر( (ُ
ميد :  – الكريـ القرآف في الكسطية ، َٓ بل بي عى  . َٗ ص - الص 

اًئؿً فى  ًكتىابي  - البخارم صحيح( (ِ ، نىزىؿى  كىٍيؼى : بىابه  - القيٍرآفً  ضى ؿي  الكىٍحيي  .ُْٖٗ رقـ – ُِٖ/ ٔ - نىزىؿى  مىا كىأىك 

ػػػفً  بىػػػابي  – الطٍّػػػبٍّ  ًكتىػػػابي  - البخػػػارم صػػػحيح( (ّ ػػػكىل أىكٍ  اٍكتىػػػكىل مى ٍيػػػرىهي، كى فىٍضػػػؿً  غى ػػػفٍ  كى  رقػػػـ – ُِٔ/ ٕ - يىٍكتىػػػكً  لىػػػـٍ  مى
َٕٓٓ . 

ا ًكتىابي  - مسمـ صحيح( (ْ يمى مىى الد ًليؿً  بىابي  - فى اإٍلً ن ةى  اٍلميٍسًمًميفى  ًمفى  طىكىاًئؼى  ديخيكؿً  عى ػذىابو  كىالى  ًحسىابو  ًبغىٍيرً  اٍلجى  - عى
 . ُِٔ رقـ – ُٕٗ/ ُ

يمىافى  ًكتىابي  - مسمـ صحيح( (ٓ ن ةً  أىٍىؿً  ًنٍصؼى  اأٍليم ةً  ىىًذهً  كىٍكفً  بىابي  - اإٍلً  . ُِِ رقـ  – ََِ/ ُ - اٍلجى
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 :قيامةال يـو األمـ عمى بشيادتيـوأمتو  نبيو  : اختص اهلل  ثالثاً 
ْؿ  :تعالى قاؿ ُُ ْٔ َِ ُشقُل َظ قَن افرَّ ُُ ِس َوَي َداَل َظَذ افَّْٚ َٓ ُٕقا ُص ق ُُ ًٜ َوَشًىٚ فَِت ْؿ ُأمَّ ـُ َْٚ ِْ ًَ َذفَِؽ َج ـَ ]َو

ًٔدا[ }افبَرة: ِٓ  أيمرىت ما بمغت قدأنيا  بالببلغ أمميا عمى كرسيمي ألنبيائي شييداءى تككنكا  أم {787َص
 بو جاءكـ كبما بو بإيمانكـ، عميكـ شييدنا  محمده  رسكلي كيككفى  أمميا، إلى رساالتي مف بببلغو

 كالنصارل الييكد: كميا األمـمجاىد في تفسير اآلية : " شيداء عمى  قاؿ،  (ُ) عندم مف
 يفصؿ لف معركة الككف في ستحدث أنو أخبرنا  اهللالشيخ الشعراكم: " فكأف  قاؿك  (ِ) "كالمجكس

أبي  عف، ف كما ىذه المنزلة إال لمقاميا كمزيد كرامتيا عمى اهلل  ،( ّ) " األمة ىذه شيادة إال فييا
: َفَيُقوؿُ  َبمَّْغَت؟ َىؿْ : َلوُ  َفُيَقاؿُ ، الِقَياَمةِ  َيْوـَ  ِبُنوحٍ ُيَجاُء ):  : قاؿ رسكؿ اهلل قاؿ سعيد الخدرم 

: َفَيُقوؿُ  ؟ُشُيوُدؾَ  َمفْ :  َفَيُقوؿُ ، َنِذيرٍ  ِمفْ  َجاَءَنا َما: فَ َفَيُقوُلو؟ َبمََّغُكـْ  َىؿْ : ُأمَُّتوُ  َفُتْسَأؿُ ، َربّْ  َيا، َنَعـْ 
َـّ  ، َفَتْشَيُدوفَ ، ِبُكـْ  َفُيَجاءُ ، َوُأمَُّتوُ  ُمَحمَّدٌ  : َقاؿَ  -{ َوَسًطا ُأمَّةً  َجَعْمَناُكـْ  َوَكَذِلؾَ }   المَّوِ  َرُسوؿُ  َقرَأَ  ُث
  (ْ)(  [ٖٗٔ: البقرة{ ]َشِييًدا َعَمْيُكـْ  الرَُّسوؿُ  َوَيُكوفَ  ِس،النَّا َعَمى ُشَيَداءَ  ِلَتُكوُنوا} - َعْدًل 

اهلل تعالى  فإف ،مف الحكاـ  عدكؿاهلل تعالى أمتو منزؿ ال نٌزؿالعز بف عبد السبلـ:  قاؿ" 
 عمى الناس بأفٌ  فيشيدكف أمة محمد  أحضر ؛عباد فجحدت األمـ بتبميغ الرسالةإذا حكـ بيف ال
 . (ٓ)"  ىذه الخصيصة لـ تثبت ألحد مف األنبياءك  ،رسميـ أبمغتيـ 

أوؿ أمة يقضى بينيـ قبؿ  بأف جعؿ أمتو نبيو  اختصأف  بنبيو  : عناية اهلل رابعاً 
 منزلة األكلى، زمانان  اآلخرة جعميا أف األٌمة ىذه عمى كتعالى تبارؾ الٌمو نعـ مف إفٌ  :الخالئؽ
ف فيي،  كفضبلن   بأٌنيا،  اآلخرة في ليـ سابقة فيي،  الماضية األمـ عف الٌدنيا في كجكدىا تأٌخر كا 
 يـك القيامة . بينيـ يقضى مفكأٌكؿ  ، يحاسب مف أٌكؿ

                                                           

 لكاحػدما - العزيػز الكتػاب تفسػير في الكجيز،  ُْٔ/ ّ - الطبرم - القرآف آم تأكيؿ في البياف امعج: انظر( (ُ
/ ُ - السيكطي  - بالمأثكر التفسير في المنثكر الدر،  ُٖٔ/ ُ - السبلـ عبد بف العز تفسير،  ُّٓ ص -

 - الكػػػريـ لمقػػػرآف الكسػػيط ، التفسػػػير ْٗ/ ُ - إقميمػػا محمػػػد – المجيػػػد القػػرآف معنػػػى لكشػػؼ لبيػػػد مػػراح،  ّْٗ
 . ِٔٗ/ ُ - طنطاكم

 . ُِٓ ص - مجاىد تفسير( (ِ

 . ِٖٔ/ ُ - الخكاطر - الشعراكم تفسير( (ّ

ػػاـً  ًكتىػػابي  - البخػػارم صػحيح( (ْ ػػن ةً  ًبالًكتىػابً  ااًلٍعًتصى كىػذىًلؾى : }تىعىػػالىى قىٍكًلػػوً  بىػػابي  - كىالس  ٍمنىػػاكيـٍ  كى عى ػػةن  جى سىػػطنا أيم  : البقػػرة{ ]كى
مىا[ ُّْ كـً   الن ًبي   أىمىرى  كى ًة، ًبميزي مىاعى  . ّْٕٗ رقـ – َُٕ/ ٗ - الًعٍمـً  أىٍىؿي  كىىيـٍ  الجى

 . ْٕٗ/ ُ - المختصيف مف عدد - الكريـ الرسكؿ أخبلؽ مكاـر في النعيـ نضرة( (ٓ
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ٍيرىةى، كأىبً  عىفٍ ف ذىٍيفىةى  ىيرى اهلُل َعِف اْلُجُمَعِة  َضؿَّ أَ ) :   : قىاؿى رىسيكؿي اهللً رضي اهلل عنيما قىاالى  كحي
َوَكاَف ِلمنََّصاَرى َيْوـُ اأْلََحِد، َفَجاَء اهلُل ِبَنا َفَيَداَنا ِلَيْوـِ  ،وِد َيْوـُ السَّْبتِ َف ِلْمَييُ َمْف َكاَف َقْبَمَنا َفَكا
ـْ َتَبٌع َلَنا َيْوـَ اْلِقَياَمِة َنْحُف اآْلِخُروَف ِمْف َأْىِؿ ُمَعَة َوالسَّْبَت َواأْلََحدَ اْلُجُمَعِة، َفَجَعَؿ اْلجُ  ، َوَكَذِلَؾ ُى

ـْ َقْبَؿ اْلخَ الدُّْنَيا، َواأْلَ  ُلوَف َيْوـَ اْلِقَياَمِة اْلَمْقِضيُّ َلُي ركل ابف ماجو في سننو عىًف  كقد،  (ُ)(  اَلِئؽِ وَّ
:   الن ًبي   أىف  ، عىب اسو  اٍبفً  ، آِخرُ  َنْحفُ )قىاؿى ؿُ  اأْلَُمـِ  اأْلُمّْيَُّة، اأْلُمَّةُ  َأْيفَ : ُيَقاؿُ  ُيَحاَسُب، َمفْ  َوَأوَّ

ُلوفَ  اآْلِخُروفَ  َفَنْحفُ  ا؟َوَنِبيُّيَ   .( ِ) (اأْلَوَّ

 : عقاب ول حساب غيرالجنة مف  في ألفاً  سبعوف محمد  أمةمف   اهلل: يدخؿ  خامساً 
وفَ  َوالنَِّبيَّافِ  النَِّبيُّ  َفَجَعؿَ ،  اأُلَمـُ  َعَميَّ ُعِرَضْت : ) قىاؿى  أىٌف الٌنًبٌي  عىٌباسو  اٍبفي  عف  َيُمرُّ

؟  َىِذهِ  ُأمَِّتي؟  َىَذا َما:  ُقْمتُ ، َعِظيـٌ  َسَوادٌ  ِلي ُرِفعَ  َحتَّى،  َأَحدٌ  َمَعوُ  َلْيَس  َوالنَِّبيُّ ،  ْىطُ الرَّ  َمَعُيـُ 
َـّ ،  اأُلُفؽَ  َيْمَلُ  َسَوادٌ  َفِإَذا،  اأُلُفؽِ  ِإَلى اْنُظرْ :  ِقيؿَ ، َوَقْوُموُ  ُموَسى َىَذا َبؿْ : ِقيؿَ   َىا اْنُظرْ :  ِلي ِقيؿَ  ُث
 ِمفْ  الَجنَّةَ  َوَيْدُخؿُ ،  ُأمَُّتؾَ  َىِذهِ :  ِقيؿَ ،  األُُفؽَ  َمَلَ  َقدْ  َسَوادٌ  َفِإَذا السََّماِء، آَفاؽِ  ِفي ُىَناَوَىا  َنا،ىُ 

ؿى  ثيـ   ،(  ِحَسابٍ  ِبَغْيرِ  أَْلًفا َسْبُعوفَ  َىُؤَلءِ  لىـٍ  دىخى قىاليكا،  القىٍكـي  فىأىفىاضى ،  لىييـٍ  ييبىيٍّفٍ  كى  آمىن ا ال ًذيفى  في نىحٍ :  كى
ًلديكا ال ًذيفى  أىٍكالىدينىا أىكٍ ،  ىيـٍ  فىنىٍحفي ،  رىسيكلىوي  كىات بىٍعنىا ًبالم وً  ًلٍدنىا فىًإن ا،  اإًلٍسبلىـً  ًفي كي اًىًمي ةً  ًفي كي  فىبىمىغى ،  الجى
رىجى  ؛ الن ًبي   ـُ  :فىقىاؿى ، فىخى  َربِّْيـْ  َوَعَمى،  َيْكَتُووفَ  َولَ  َطيَُّروَف،َيتَ  َولَ  َيْسَتْرُقوَف، لَ  الَِّذيفَ )ُى

) ِإفَّ َربّْي َوَعَدِني َأْف ُيْدِخَؿ ِمَف ُأمَِّتي اْلَجنََّة َسْبِعيَف أَْلًفا ِبَغْيِر :   رىسيكؿي اهللً  كقىاؿى ،  (ّ)(َيَتَوكَُّموفَ 
َـّ َيحْ  َـّ ُيْتِبُع ُكؿَّ أَْلٍؼ ِبَسْبِعيَف أَْلًفا ، ُث : ِإفَّ  َفَكبََّر ُعَمُر، َفَقاؿَ  ، (ْ) َثَياتٍ ِثي ِبَكفِّْو َثاَلَث حَ ِحَساٍب، ُث

، َوَأْرُجو َأْف َيْجَعَؿ ُأمَِّتي َأدْ  ْبِعيفَ السَّ  ـْ ـْ َوَعَشاِئرِِى ـْ َوُأمََّياِتِي ـُ المَُّو ِفي آَباِئِي َنى أَْلًفا اأْلَُوَؿ ُيَشفُّْعُي
 .( ٓ)اْلَحَثَواِت اأَلَواِخِر(

                                                           

ميعىةً  ًكتىابي  - مسمـ صحيح( (ُ مي  ًليىٍكـً  اأٍليم ةً  ىىًذهً  ًىدىايىةً  بىابي  -اٍلجي  . ٖٔٓ رقـ – ٖٔٓ/ ِ - عىةً اٍلجي

ػةً  ًصػفىةً  بىػابي  -الز ٍىػدً  ًكتىػابي  - ماجػو ابػف سػنف( (ِ ػدو  أيم  م   محمػػد المحقػؽ حكػـ - َِْٗ رقػـ - ُّْْ/ ِ -  ميحى
 . صحيح إسناده بأف: الباقي عبد فؤاد

ػػػفً  بىػػػابي  – الطٍّػػػبٍّ  ًكتىػػػابي  - البخػػػارم صػػػحيح( (ّ ػػػكىل أىكٍ  اٍكتىػػػكىل مى ٍيػػػرىهي، كى فىٍضػػػ غى ػػػفٍ  ؿً كى  رقػػػـ – ُِٔ/ ٕ - يىٍكتىػػػكً  لىػػػـٍ  مى
َٕٓٓ . 

ٍثيىة( (ْ قيؿ ، اٍليىد مٍؿء الغرؼ ىيكى :  الحى  النيايػة)انظػر:  الكثػرة فػي المبالغػة عػف كنايػة كقيػؿ،  اٍلكىاًحػدىة ًباٍليىػدً  الحثيػة كى
 يحصػبيال عيػاض - اآلثػار صحاح عمى األنكار، مشارؽ  ّّٗ/ ُ - األثير ابف - كاألثر الحديث غريب في
- ُ /َُٖ. ) 

 يػػـك يشػػفعكف ألفػػا السػػبعيف مػػف نعتػػو كصػػفنا مػػف بػػأف اإلخبػػار ذكػػر  - األمػػة فضػػؿ بػػاب - حبػػاف ابػػف صػػحيح( (ٓ
 . لغيره صحيح حديث بأنو:  األرنؤكط عميو حكـ ، ِْٕٕ رقـ – ِِّ/ ُٔ - أقاربيـ في القيامة



67 

 

اؿ لـ ييٍعطيىا ًإال   أىٍعطىٍيت: )قىاؿى أنو  األحباركىٍعب  عىفألثر في ا كركم ث ًخصى ىىًذه اأٍلمة ثىبلى
اأٍلىٍنًبيىاء كىافى الن ًبي ييقىاؿ لىوي: بمغ كىالى حرج كىأىنت شًييد عمى قىٍكمؾ كادع اجبؾ(
(ُ) . 

 :القيامة يـو موفالمحجّ  الغرّ بأنيـ  ومّيزىـ أمتو أكـرأف  بنبيو  : عناية اهلل  سادساً 
 رسكؿى  ٍعًرؼي آثار الكضكء، كبيذه الٌصفة يى  فٍ مً  محٌجمةن  األٌمة المحٌمدية يكـ القيامة غٌران  تأتي

ُموَف  َأْنُتـُ ):  رىسيكؿي الم ًو  قىاؿى  ، عمى حكضو  انتظارىـ كقتمف غيرىـ  أٌمتو الٌمو  اْلُغرُّ اْلُمَحجَّ
  (ِ) (ُغرََّتُو َوَتْحِجيَموُ  َفْمُيِطؿْ  اْسَتَطاَع ِمْنُكـْ  َفَمفِ  ،اْلُوُضوِء َيْوـَ اْلِقَياَمِة ِمْف ِإْسَباِغ 

ٍيرىةى  أىًبى كعىفٍ  ٍقبيرىةى أىتىى   الم وً  رىسيكؿى أىف     ىيرى ـُ : فىقىاؿى  اٍلمى  ُمْؤِمِنيَف، َقْوـٍ  َدارَ  َعَمْيُكـْ )السَّاَل
نَّا  لىٍسنىا قىاليكا ،( ِإْخَواَنَنا رََأْيَنا َقدْ  َأنَّاَوِدْدُت  ، َلِحُقوفَ  ِبُكـْ  المَّوُ  َشاءَ  ِإفْ َواِ   الم ًو، رىسيكؿى  يىا ًإٍخكىانىؾى : أىكى
 : ـْ قىاؿى ْخَواُنَنا َأْصَحاِبي) َأْنُت  يىا أيم ًتؾى  ًمفٍ  بىٍعدي  يىٍأتً  لىـٍ  مىفٍ  تىٍعًرؼي  كىٍيؼى  فىقىاليكا ،( َبْعدُ  َيْأُتوا َلـْ  الَِّذيفَ  َواِ 
َمةٌ  ُغرّّ  َخْيؿٌ  َلوُ  َرُجالً  َأفَّ  َلوْ َأرََأْيَت ): فىقىاؿى  الم ًو، رىسيكؿى   َيْعِرؼُ  َألَ  (ّ) ُبْيـٍ  ُدْىـٍ  َخْيؿٍ  َظْيَرىْ  َبْيفَ  ُمَحجَّ
ـْ :  قىاؿى  الم ًو، رىسيكؿى  يىا بىمىى(، قىاليكا َخْيَموُ  ِميفَ  ُغرِّا َيْأُتوفَ )َفِإنَُّي  َعَمى (ْ) َفَرُطُيـْ  َوَأَنا اْلُوُضوءِ  ِمفَ  ُمَحجَّ

اؿُّ  اْلَبِعيرُ  ُيَذادُ  َكَما َحْوِضي َعفْ ِرَجاٌؿ  (ٓ) َلُيَذاَدفَّ  َألَ  اْلَحْوضِ  ـْ  ، الضَّ َـّ  َألَ ُأَناِديِي  َقدْ  ِإنَُّيـْ  َفُيَقاؿُ ،  َىُم
 . (ٕ)(  (ٔ) ُسْحًقا ُسْحًقا َفَأُقوؿُ ،  َبْعَدؾَ  َبدَُّلوا َقدْ 

 . ( ٖ)"  أٌف الغٌرة كالٌتحجيؿ خاٌص باألٌمة المحٌمدٌية ثبتالحافظ ابف حجر: "  قاؿ كقد
 

 
 
 

                                                           

 . ُّٓ/ ُ -  السيكطي - بالمأثكر التفسير في المنثكر الدر( (ُ

 .ِْٔ رقـ – ُِٔ/ ُ - اٍلكيضيكءً  ًفي كىالت ٍحًجيؿً  اٍلغير ةً  ًإطىالىةً  اٍستٍحبىابً  بىابي  – الط يىارىةً  ًكتىابً  - مسمـ صحيح( (ِ

 فػػي الزاىػػر،  ٖٓ/ ُ -الزمخشػػرم  – الببلغػػة أسػػاس)انظػػر:  آخػػر لػػكف لكنيػػا يخػػالط لػػـ سػػكد أم:  بيػػـ دىػػـ( (ّ
 ( . ِٗٓ /ِ -األنبارم  – الناس كممات معاني

 اليػركم - المغة تيذيب)انظر:  كاألرشية الدالء ليـ كيييئ الماء ليـ ليرتاد كبسبقيـ القـك يتقدـ الذم ىك: الفرط( (ْ
- ُّ /ِِٔ. ) 

 ( .ُْٓ/ٗ - سيده بف - األعظـ كالمحيط المحكـ)انظر:  ذيٍكدان  الٌشيءً  عف ذادىهي  ، كالد ٍفعي  الط ٍردي : الذكد( (ٓ

 . كاإلبعاد بالطرد عمييـ دعاء كىذا،  بيٍعدان  بيٍعدان  أم:  سحقان  سحقان ( (ٔ

 .ِْٗ رقـ – ُِٖ/ ُ - اٍلكيضيكءً  ًفي كىالت ٍحًجيؿً  اٍلغير ةً  ًإطىالىةً  اٍستٍحبىابً  بىابي  - الط يىارىةً  ًكتىابً  - مسمـ صحيح( (ٕ
 . ْْٗ/ ُُ - البخارم صحيح شرح البارم فتح( (ٖ
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 انفصم انثاَي

 املشسكني أذييٍ  بانُبي  اهلل  عُاية
 

 ثالثة مباحث : وفيو

  وأنواعواألذى  معنىاألوؿ :  المبحث

 قػديماً   لمنبػي إيػذائيـ أسػبابالمشػركيف و  حقيقػةالثاني :  المبحث

 وحديثًا 

 بو  اهلل وعناية  لمنبي المشركيف أذى أوجوالثالث :  المبحث
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 ألولا املبحث

 وأَىاعهاألذي  يعىن
 

 : مطمبيف وفيو

 واصطالحًا   لغةاألذى  معنىاألوؿ :  المطمب

 بو وعناية اهلل  واع أذى المشركيف لمنبي ػػػػالثاني:  أن المطمب
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 األوؿ المطمب
 األذى لغة واصطالحاً  معنى

ننا:  تقٌره، كال تتكٌرىيو" الٌشيء  عمى األصؿ في يطمؽ: معنى األذى لغة: أولً  : آذىٍيتي فيبلى  أيكًذيًو،تىقيكؿي
: بىًعيره  ييقىاؿي ، كى  كى عو ٍيًر كىجى نىاقىةه أىًذيىةه : ًإذىا كىافى الى يىقىر  ًفي مىكىافو ًمٍف غى يىٍأذىل ًبمىكىاًنًو" كىأىن وي أىذو كى

، فيك (ُ)
ـِ اَدِحِٔض ُؿْؾ ُهَق َأًذى ]: تىعىالىى اهللً  قىٍكؿي أىم ا "  بو، تأذيت ماكؿ  ََٕؽ َظ َُٖفق  فىقىدٍ   {111...[ }افبَرة:َوَيْس
ًباٍعًتبىارً  الش ٍرًع، ًباٍعًتبىارً  ذىًلؾى بً  سيمٍّيى  مىى الطٍّبٍّ  كى سىبً  عى ابي  يىٍذكيريهي  مىا حى نىاعىةً  ىىًذهً  أىٍصحى  . (ِ)"  الصٍّ

مىى القىذىرً  عىفً  ًكنىايىةه كىاألىذىل  ٍممىًة، عى ييٍطمىؽي  اٍلجي مىى كى كًه، القىٍكؿً  عى ًمٍنوي  اٍلمىٍكري ]َيٚ : تىعىالىى قىٍكليوي  كى

َٚ ِـّ َوإََذى ...[ }افبَرة: َأهيُّ ْؿ بَِٚد ُُ ُِقا َصَدَؿٚتِ َٓ ُتْبىِ ـَ َآَمُْقا  ًمٍنوي   {1:8افَِّذي ا كى ]... : تىعىالىى قىٍكليوي  أىٍيضن

ك بِٚهللِ َوـًَِٔل[ }إحزاب: ٍَ ـَ ْؾ َظَذ اهللِ َو َـّ ًديثً  ًفي األىذىلأىم ا  ، {>8َوَ ْع َأَذاُهْؿ َوَتَق  الش ًريؼً  الحى
ٍنوي ًميطيكا )كىأى  مىى يىكيكفي  ال ًذم الش ٍعرى : ًباألىذىل يىٍعًني( األىذىل عى ًبيٍّ  رىٍأسً  عى ًفي.. ييكلىدي  ًحيفى  الص  ًديثً  كى  حى

رى  الش ٍكؾى : يىٍعًني( الط ًريؽً  عىفً  األىذىل ًإمىاطىةي )كىأىٍدنىاىىا  اإًليمىافً  جى اسىةى، كىالحى مىا كىالن جى  اًمم   ذىًلؾى  أىٍشبىوى  كى
قىٍكليوي  (ّ)"  اٍلمىار   ًبوً  يىتىأىذ ل ؿ   عىز  ، كى دىعٍ ] كىجى اًزًىـٍ  الى  اٍلمينىاًفًقيفى  أىذىل تىٍأًكيميوي  [أىذىاىيـٍ  كى مىٍيوً  تيجى  أىفٍ  ًإلىى عى
، ًفيًيـٍ  تيٍؤمىرى  ًمٍنوي  األىذىل؛ فىعىؿى : الر جيؿي  كىآذىل ًبأىٍمرو ط ى ًلم ًذم،   قىٍكليوي  كى ميعىةً  يىٍكـى  الن اسً  بى ًرقىا تىخى : اٍلجي

 . (ٓ) (ْ)( كىآنىٍيتى  آذىٍيتى  فىقىدٍ )اٍجًمٍس، 

:" فقاؿ أذل، عميو يطمؽ أف يصمحكما  األذل، مقدار ييبيٍّف ما العركس تاج صاحب كأكرد
 ،(ٔ)"ضرران  كاف زاد فإف الخفيؼ، الشر:  األذل: قكلو الخطابي عف كنقؿ اليسير، المكركهاألذل: 
 أكاف سكاء المكركه، كيسير الشر قميؿ مف غيره مف اإلنساف إلى يصؿ ما كؿ ىك فاألذل ىذاكعمى 

 . أىمو أـ جسمو أـ نفسو في

                                                           

 . ٖٕ/ ُ -رس ابف فا – المغة مقاييس( (ُ

 . ِٕ ص – األصفيانى - القرآف غريب في المفردات( (ِ

 . ِٗٓ/ ُ - لشككانيا - القدير فتحكانظر:  ، ٖٓ/ ّ - القرطبي - القرآف ألحكاـ الجامع( (ّ

ةً  ًكتىابي  - ماجو ابف سنف( (ْ ًة، ًإقىامى بلى ا بىابي  - ًفييىا كىالس ن ةي  الص  اءى  مى ػفٍ  الن ٍييً  ًفي جى ميعىػةً  يىػٍكـى  الن ػاسً  طٍّػيتىخى  عى  - اٍلجي
 . صحيح بأنو: الكتاب نفس في األلباني عميو حكـ ، ُُُٓ رقـ  – ّْٓ/ ُ -

 . َْ/ ُٓ - اليركم محمد - المغة تيذيب ، ِٕ/ ُْ - منظكر ابف - العرب لساف: انظر( (ٓ

 . ٗٓ/ ّٕ - الزبيدم - العركس تاج( (ٔ
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 عمى كىك -ركح ذمكؿ  - الحيكاف إلى يصؿ ما: األذل الٌراغبقاؿ  : األذى اصطالحًا : ثانياً 
 أك ذلؾ كاف نيكٌياد تبعاتو أك جسمو، أك نفسو في إٌما الٌضررمف  مكٌمؼكغير  مكٌمؼ، نكعيف
 الحيكاف إلى يصؿ ما: األذل" : فقاؿ يسير تعديؿ مع الٌتعريؼ ىذا المناكمٌ  ذكركقد  ، (ُ) أخركٌيان 
 . (3)"  أخركٌيان  أك دنيكٌيان  (2) قنيتو أك بدنو أك نفسو في مكركه أك ضرر مف

 :يالقرآنالسياؽ  في)األذى(  كممة معاني
 الكريـ بعشرة معاف، وذلؾ فيما يمي : جاءت كممة األذى في كتاب اهلل  لقد
ـِ اَدِحِٔض ُؿْؾ ُهَق َأًذى ]: الحراـ بمعنى:  األّوؿ  َؽ َظ َٕ َُٖفق  .مؤذم أم  {111}افبَرة:...[ َوَيْس

ـْ َرْأِشِف ...]:  القمؿ بمعنى:  الثّاني   {:=7}افبَرة:[ ... َأْو بِِف َأًذى ِم
ـْ َمَىٍر .... إِْن ]: كالمحنة الٌشٌدة بمعنى:  الثّالث ْؿ َأًذى ِم ُُ َٚن بِ   {741[ }افْسٚل:ـَ
اَم إِنَّ اهللَ ]: كالٌسبٌ  الٌشتـ بمعنى:  الرّابع ُٓ َْٖظِرُضقا َظْْ َحٚ َؾ َِ ٚ َؾِْ٘ن َتَٚبٚ َوَأْص ْؿ َؾَآُذومُهَ ُُ َِٔٚنَٚ ِمْْ

ْٖتِ َذاِن َي َِّ َواف

اًبٚ َرِحٔاًم  َٚن َتقَّ َّٓ {  ]:7[ }افْسٚل:ـَ ْؿ إِ ـُ و ـْ َيرُضُّ ونَ َف َٓ ُيَْْكُ ُؿ إَْ َبَٚر ُثؿَّ  ـُ ْؿ ُيَقفُّق ـُ ق ُِ ٚتِ ََ [ }آل  َأًذى َوإِْن ُي

 { 777ظّران:

ـَ َآَذْوا ُمقَشك ..]: القذؼ بالغيب بمعنى: الخامس ٚفَِّذي ـَ  { =:[ }إحزاب:.. 

ِْل ..] َٕ ُذو ْٗ ػ:.. َيٚ َؿْقِم َِلَ ُت   {9[ }افهَّ

ُذوَن اهللَ َوَرُشقَففُ إِنَّ افَّذِ ]: العصياف بمعنى: الّسادس ْٗ ـَ ُي  .يعصكنيما أم {;9[ }إحزاب:..ي
ِذي افَّْبِلَّ ..]: القمب كتفرقة الخاطر شغؿ بمعنى:  الّسابع ْٗ َٚن ُي ـَ ْؿ  ُُ  { 97[ }إحزاب:.. إِنَّ َذفِ

ُِقا َصَدَؿٚتِ ]: العطٌية عند المفٌ  بمعنى:  الثّامف َٓ ُتبْىِ ـَ َآَمُْقا  ٚ افَِّذي َ ِـّ َوإََذى ..َيٚ َأهيُّ ْؿ بَِٚد ُُ ]

 { 1:8}افبَرة:

َُقُل َآَمَّْٚ بِٚهللِ َؾَِ٘ذا ُأوذَِي ِِف اهللِ ..] في: كالعقكبة العذاب بمعنى: التّاسع ـْ َي ِس َم ـَ افَّْٚ [ َوِم

 { 74}افًُْبقت:

ِمَِْٚت بِ ]: المؤمنيف غيبة بمعنى:  لعاشرا ْٗ ِمَِْغ َواُد ْٗ ُذوَن اُد ْٗ ـَ ُي ٚ َوافَِّذي ًٕ تَٚ ُِقا هُبْ َّ ِد اْحَت ََ َتَسُبقا َؾ ـْ ْرِ َمٚ ا ٌَ

 .   (ْ)  {>9[ }إحزاب:َوإِْثاًم ُمبًِْٔٚ
                                                           

 ص - القرآف غريب في المفردات، ُْٖٔ/ ّ - الحميرم - الكمـك مف العرب كبلـ كدكاء العمـك شمسانظر: ( (ُ
ُٕ . 

 (َُٔ/ ِ -الزمخشرم  – الببلغة)انظر: أساس  اكتسبو ما كىك كالضـ، بالكسر" قنية" مفرده: قنيتو( (ِ

 . ْْ ص - التعاريؼ ميمات عمى التكقيؼ( (ّ

 ذكم بصػػػائر، كانظػػػر:  ُُٔ ص - الجػػػكزم بػػػفا - كالنظػػػائر الكجػػػكه عمػػػـ فػػػي النػػػكاظر األعػػػيف نزىػػػةانظػػػر: ( (ْ
 ّٕ/ ِ - آبادم الفيركز – العزيز الكتاب لطائؼ في التمييز
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  الثاني المطمب
  بو   اهلل وعناية  لمنبي المشركيف أذى أنواع  

 : : أنواع مف إيذاء المشركيف لمنبي  أولً 
 كالكيانة .االتياـ بالجنكف ، كالسحر ، كالشعر ،  كمنوأذى معنوي :  -ٔ
 : كمنو اإليذاء البدني، كالطرد ، كالحصار ، كالتجكيع ، كمحاكلة القتؿ . أذى حسي -ٕ
 سيأتي تفصيؿ ذلؾ مف خبلؿ الدراسة . كما

 : مف أذى المشركيف، وخصوصية دفاعو سبحانو عف النبي  بالنبي  : عناية اهلل  ثانياً 
فمنيـ مف يؤمف فيرتفع ، كمنيـ مف يعاند مع رسمو كأعدائيـ معمكمة ،  اهلل  ن ةسي  إف  

مف ذلؾ كمو أعظـ األمر كأكثره ،  كاآلخرة ، كلقد ناؿ محمد  اكيؤذم الرسؿ فيعذب في الدني
لـ يىٍرؽى إلييا رسكؿ كال ممؾ ، فما نعمـ  بنبيو  ككذلؾ ناؿ األنبياء مف قبمو ، كلكٌف عناية اهلل 

؛ فقد كاف   محمدان الصكرة الرائعة التي نصر بيا رسكلو رسكالن عمى أعدائو بيذه  نصر أف اهلل 
كيتكلكف الدفاع عف أنفسيـ مما رماىـ بو  ،األنبياء السابقكف عمييـ السبلـ يقفكف أماـ عشيرتيـ

ٚ َفََْراَك ِِف ]أنيـ قالكا لو  أقكاميـ مف السفو كالضبلؿ ، قاؿ تعالى فيما أخبر عف قكـ نكح  َّٕ .. إِ

ٌٜ َوَفُِِّْل َرُشقٌل ]نكح دفاعان عف نفسو :  كقاؿ ؛ { 4:[ }إظراف:َضََلٍل ُمبِغٍ  َْٔس ِِّب َضََلفَ َؿَٚل َيٚ َؿْقِم َف

َٚدِغَ  ًَ ـْ َربِّ اف   {7:[ }إظراف:ِم
ِٚذبِغَ ] : قاؿ قكـ ىكد ليكد  كما َُ ـَ اف ٚ َفَُْيَُّْؽ ِم َّٕ ٍٜ َوإِ َٚه ٍَ ٚ َفََْراَك ِِف َش َّٕ  قاؿف ؛ {::[ }إظراف:..إِ

َٚدِغَ ]ىكد دفاعان عف نفسو  ًَ ـْ َربِّ اف ٌٜ َوَفُِِّْل َرُشقٌل ِم َٚه ٍَ  { ;:[ }إظراف:َؿَٚل َيٚ َؿْقِم َفَْٔس ِِّب َش

َُطَُّْؽ َيٚ ُمقَشك َمْسُحقًرا]:  قاؿ فرعكف لمكسى  كلما َٕ مكسى  فقاؿ؛  {747[ }اإلرسال:.. إِِّنِّ 
َُطَُّْؽ َيٚ ؾِرْ ]ردان عميو  َٕ  {  741[ }اإلرسال:َظْقُن َمْثُبقًراَوإِِّنِّ 

تكلى  فإف اهلل  نبي الدفاع عف نفسو، إال النبي  ذلؾ مف النماذج كالتي تكلى فييا كؿ   كغير
 كفي ذلؾ مكاقؼ كثيرة منيا :  ،فيك خميمو كحبيبو ،الدفاع بنفسو عنو

ْٝ َيَدا َأِِّب ]قكلو تعالى : تبان لؾ سائر اليكـ أليذا جمعتنا ؛ نزؿ  قاؿ أبك ليب لمنبي  عندما -ُ َتبَّ

 َّٛ ٍٛ َوَت  {  .7[ }ادسد:ََلَ

ُرونَ ]قاؿ قكمو: إنو كاىف، قاؿ تعالى : كعندما -ِ َـّ ـٍ َؿًَِِٔل َمٚ َتَذ ِٚه ـَ ْقِل  ََ َٓ بِ ٜ:َو  {  81[ }اِلٚؿَّ
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ٌِل ]قالكا: إنو شاعر، قاؿ تعالى :  كعندما -ّ َر َوَمٚ َيَْْب ًْ َُْٚه افنِّ ّْ َِّ ٌر َوُؿْرَآٌن َوَمٚ َظ ـْ َّٓ ِذ َفُف إِْن ُهَق إِ

ِمُْقنَ ]تعالى:  كقاؿ ،  {=:[ }يس:ُمبِغٌ  ْٗ ْقِل َصِٚظٍر َؿًَِِٔل َمٚ ُت ََ ٜ:َوَمٚ ُهَق بِ  { 87[ }اِلٚؿَّ

ْؿ َوَمٚ َؽَقى]قالكا: إنو ضاؿ، قاؿ تعالى :  كعندما -ْ ُُ  {  1[ }افَّْجؿ:َمٚ َضؾَّ َصِٚحُب

ْجُْقنٍ ]، قاؿ تعالى : مجنكف إنوقالكا:  كعندما -ٓ َّ  َربَِّؽ بِ
ِٜ
َّ ًْ

ِ َٝ بِْ ْٕ  { 1[ }افَِؿ:َمٚ َأ

َوَمٚ ُهَق َظَذ ]:  ، فقاؿ سبحانو دفاعان عف النبي  اتيمكه فيما جاء بو مف عند ربو  كلما -ٔ

ِٛ بَِوِْغٍ  ْٔ ٌَ  . (ُ) بمٌتيـ فيما يخبر بو عف اهلل  ليس ىذا النبي  أم {18[ }افتَُّقير:اف
،  ب ور  : قاؿ المشرككف: كٌدع محمدان  أيامان ال ينزؿ عميو جبريؿ  مكث رسكؿ اهلل  ماكل -ٕ

َحك]فقاؿ تعالى :  ِْٔؾ إَِذا َشَجك*  َوافوُّ َِّ َظَؽ َربَُّؽ َوَمٚ *  َواف حك:َمٚ َو َّ  {7-7َؿَذ[ }افوُّ
(ِ)  

ىركؿ إلى رفقائو يبشرىـ : استبشر أبك ليب، ك  مات عبد اهلل االبف الثاني لرسكؿ اهلل  كلما -ٖ
   {7[ }افُقثر:إِنَّ َصِٕٚئََؽ ُهَق إَْبَسُ ]:  ؛ فنزؿ قكؿ اهلل  (ّ)بأف محمدان صار أبتر 

َسٍ ]قالكا :  كلما ٍْ َٝ ُم ْٕ اَم َأ َّٕ ِمُْقَن ]قاؿ تعالى :   {747..[ }افْحؾ:.. إِ ْٗ َٓ ُي ـَ  ِذَب افَِّذي َُ ي اف َسِ ٍْ اَم َي َّٕ إِ

ِٚذُبقَن[ }افْحؾ:َوُأوَفئَِؽ ُهُؿ بَِآَيِٚت اهللِ  َُ    {749اف

ىذا الكؤل كىذه الرعاية الربانية لخير البرية مف ممؾ الممكؾ إلى أحب خمقو إليو  كيستمر
، في مكاقؼ ، كترل ىذه العصمة كالرعاية لمحبيب عف كيد الكائديف كمكر الماكريف فظوكيح

كتزداد بو  ،ما تحار فيو العقكؿ ينا محمد ىذا مف التشريؼ لنب كفي عديدة كما سيأتي الحقان؛
 . محبة الرسكؿ 

 
 

 
 
 
 

                                                           

 . ُِٗ ص - العالمية المدينة جامعة مناىب - الكريـ القرآف في المغكم اإلعجاز: انظر( (ُ

 . ْٖٔ/ ِْ - الطبرم - القرآف آم تأكيؿ في البياف جامع: انظر( (ِ

 . ٕٓ ص - المباركفكرم - تـكالمخ الرحيؽ: انظر( (ّ
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 انثاَي املبحث

 وحديثا   قدميا    نهُبي هىئإيرا أسباباملشسكني و حقيقة
 

 وفيو ثالثة مطالب : 

 الشرؾ وحقيقتوالمطمب األوؿ : تعريؼ 

 قديمًا  المطمب الثاني : أسباب إيذاء المشركيف لمنبي 

حديثًا )في الوقت  : أسباب إيذاء المشركيف لمنبي  الثالث المطمب

 المعاصر(
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 األوؿ المطمب
 وحقيقتو الشّْْرؾ تعريؼ

 : تعريؼ الشّْْرؾ:  أول
كلكف المراد بو في سياؽ  كىًثيرىة، معىاف ًفيوً الشرؾ مف المشترؾ المفظي، حيث تشترؾ  يعد

صاحب لساف العرب:  كقاؿ،  (ُ) لغيره اهلل حقكؽ مف حؽ الدراسة: كما عٌرفو الشنقيطي: أنو صرؼ
 :  تجعؿ أف ىكقائبلن: " بتكسع اهلل رحمو الذىبي، كعٌرفو  (ِ) " ريبكبيتو ًفي شىًريكنا ًلم وً  يجعؿ أىف"الشٍٍّرؾي

 اهلل لغير العبادة أنكاع مف شيئان  العبدي  يصرؼ أفٍ ىك  الشٍٍّرؾ بأف القكؿ كيمكف خمقؾ، كىك ندان، هلل
 سماكية، أجراـ أك قبكر، أك جف، أك إنس، أك أحجار، أك أشجار، أك أكثاف، أك أصناـ مف تعالى
 شيئنا اهلل مع أشرؾ مف، كقاؿ األلباني أف المقصكد بالمشرؾ:  (ّ)"  ذلؾ غير أك طبيعية، قكل أك
ؿ عمى أف كىكذا فكؿ التعريفات تدؿ في المجمى  ،( ْ) عبادتو في أك صفاتو، في أك تعالى، ذاتو في

 تىعىالىى ؛سبحانو لحقو كانتياؾ العالميف، برب تنىٌقصه  ألنو الذنكب، كأعظـ الكبائر، أكبرالشرؾ مف 
  . كاألىنداد الش رىكاء عىفً  الم وي 

 : الشّْْرؾ: حقيقة  ثانياً 
 كغير اهلل يعبد أف لمعبد يجكز أنو تزعـ كأف، خمقؾ كىك ندان  هلل تجعؿ أف  باهلل الشرؾ إف

: " أف عف حقيقة الشرؾ السعدم، كقاؿ  -سبحانو  حاشاه– العبادة في هلل شريكان  تجعؿ أف أك ،اهلل
 خصائص مف نكعيصرؼ لو  أك ، اهلل ييعظ ـ كما ييعظ ـ أك ، اهلل يعبد كما المخمكؽ يعبد

ذا كاإلليية، الربكبية  حؽ فيذا أحكالو، جميعفي   هلل مخمصان  مكحدان  صار كمو الشرؾ العبد ترؾ كا 
 حقيقة: " إف التكحيد، كأضاؼ صاحب رسالة  (ٓ)"  شيئا بو يشرككا كال يعبدكه أف عباده، عمى اهلل

 مف ألحد لمعبكدية، شعاران  كجعميا العمية، بذاتو الم وخصيا  كأعماؿ بخبلؿ اإلنساف يأتي أف الشرؾ

                                                           

 . ّٔٓ/ ّ - الشنقيطي - بالقرآف القرآف إيضاح في البياف أضكاء: انظر( (ُ

 . ْْٗ/ َُ - منظكرابف  - العرب لساف( (ِ

 . َُٕ/ ُ - الرحيمي حمكد. د - اإلسبلـ إلى المشركيف دعكة في الكريـ القرآف منيب( (ّ

 . ُٓٔ/ ِ - العقيدة في األلباني مكسكعة( (ْ

 . ِٕٗ ص -المناف  كبلـ تفسير في الرحمف الكريـ تيسير( (ٓ
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 ناظر حاضر أنو كاعتقاد دة،الش في بو كاالستغاثة لو، كالنذر باسمو، كالذبح ألحد، كالسجكدالناس 
ثبات مكاف، كؿ في  ( ُ)"  مشركا بو اإلنساف كيصبح الشرؾ، بو يثبت ذلؾ ككؿ لو، التصرؼ قدرة كا 

اًلؽً  الت شىب وي حقيقة الشرؾ فقاؿ: " ىيكى  الجكزية قيـلخص ابف  كقد تىٍشًبيوي  ًباٍلخى  ًبًو، اٍلمىٍخميكؽً  كى
ًقي ًفي الت ٍشًبيوي  ىيكى  ىىذىا فىوي  نىٍفسىوي، ًبيىا الم وي  كىصىؼى  ال ًتي اٍلكىمىاؿً  ًصفىاتً  ًإٍثبىاتي  الى  قىًة،اٍلحى  ًبيىا كىكىصى

تىوي  كىأىٍعمىى قىمىبىوي  الم وي  نىكىسى  مىفٍ  اأٍلىٍمرى ، فىعىكىسى   رىسيكليوي، عىؿى  ًبكىٍسًبًو، كىأىٍركىسىوي  بىًصيرى  تىٍشًبيينا الت ٍكًحيدى  كىجى
طىاعىةن، ًظيمناتىعٍ  كىالت ٍشًبيوى  اًلؽً  ًلٍممىٍخميكؽً  ميشىبٍّوه  فىاٍلميٍشًرؾي  كى اًئصً  ًفي ًباٍلخى لىًيي ةً  خىصى  اآلثار، كمف  (ِ)"  اإٍلً
: " مثؿ تعالى اهلل رحمو -القٌيـ ابف قاؿ ما يمي: الشرؾ ذـٌ  في الكاردة كالمفسريف العمماء كأقكاؿ
 فالمشرؾ سٌيده؛ غير إلى كعممو خراجو يؤٌدمك  يعمؿفكاف  داره؛ في سٌيده استعممو كمف المشرؾ
 ىذا ظمـكأم  ،(3)" تعالى اهلل بنعـ اهلل عدكٌ  إلى كيتقٌرب تعالى، اهلل دار في تعالى اهلل لغير يعمؿ
 اٍلعىتىاًىيىةً  أبك، قىاؿى الضر لدفع أك ،النفع لجمب  اهلل مع آخر شيء أم في يعتقد العبد يجعؿ الذم
 :الم وي  رىًحمىوي 

بناا فىيى   لىوي  ييٍعصىى كىٍيؼى  عىجى ديهي  كىٍيؼى  أىـٍ ...  اإٍلً احً  يىٍجحى  دي اٍلجى
لػً   ًفي...  ةو تىٍحًريكى  ؿٍّ ػػػكي  ًفيم ًو كى  ػدي شىاًىػ ةو تىٍسًكينى  كيؿٍّ  كى
ًفي      مىى تىديؿ  ...  آيىةه  لىوي  شىٍيءو  ؿٍّ ػػػػػكي كى  ػػدي تػكىاحً  أىن وي  عى

(ْ)  

 ؼلٍ األى  يغمب المكٌحديف مف العاٌميٌ  إفٌ : تعالى اهلل رحمو الكٌىاب عبد بف محٌمد الٌشيخ كقاؿ
ٚفُِبقنَ ]: تعالى قاؿ كما المشركيف، عمماء مف ٌَ ُؿ اف ٚ ََلُ َٕ ىـ   اهلل فجند  {7;7ؾٚت:ٚ}افهَّ  [َوإِنَّ ُجَْْد

و أبك نكاس ، كما أجمؿ ماقال (ٓ) كالٌسناف بالٌسيؼ الغالبكف ىـ أٌنيـ كما كالٌمساف، بالحٌجة الغالبكف
 في ذلؾ : 

ا آثىارً  ًإلىى...  كىاٍنظيٍر  اأٍلىٍرضً  نىبىاتً  ًفي تىأىم ؿٍ  نىعى  مى  اٍلمىًميؾي  صى
ٍيفو  ًمفٍ  عيييكفه  اتو  ليجى  ؾي الس ًبي الذ ىىبي  كىمىا كىأىٍزىىاره ...  شىاًخصى

مىى    دً  بي ػقيضي عى بىٍرجى  (6)ؾي ػشىًري لىوي  لىٍيسى  الم وى  ًبأىف  ...  شىاًىدىاتو  الز 
                                                           

 . ْٓ ص -الدىمكم  – اإليماف تقكية بػ المسمى التكحيد رسالة( (ُ

 . ُّٔ ص - الشافي الدكاء عف سأؿ لمف الكافي الجكاب( (ِ

 . ُٗ ص - الطيب الكمـ مف الصيب الكابؿ( (ّ

 . ْ/ ِ - خكشي اهلل رزؽ - العرب حدائؽ في األدب مجاني( (ْ

 )بتصرؼ( . ُْ ص - الشبيات كشؼ( (ٓ

 .  َِٓ ص -الثعالبي  الممؾ عبد – كالظرائؼ المطائؼ( (ٔ
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 الثاني المطمب
 قديماً   لمنبي المشركيف إيذاء أسباب

في ىذا الككف أف يككف لكؿ نعمة حسادان عمى ىذه البسيطة ، كليس  جرت سنة اهلل  لقد
عبدان مف عباده كاصطفائو لمنبكة ، كىذا ما كاف األنبياء عمييـ  أفضؿ مف نعمة اختيار اهلل 

دائيـ كاجيكىـ بكؿ السبؿ لمكقكؼ أماميـ ، كالحيمكلة بينيـ السبلـ في كؿ زماف كمكاف حيث أف أع
َٔٚضَِغ ]كبيف نشر دعكتيـ كرسالتيـ ، فقاؿ سبحانو مخبران عف ذلؾ  ا َص بِلٍّ َظُدوًّ َٕ ؾِّ  ُُ َْٚ فِ ِْ ًَ َذفَِؽ َج ـَ َو

ْقِل ُؽُروًرا َوَفْق َصٚلَ  ََ ًٍْض ُزْخُرَف اف ْؿ إَِػ َب ُٓ ُو ًْ ِـّ ُيقِحل َب ِْٕس َواجِل ونَ  اإِل َسُ ٍْ ُِقُه َؾَذْرُهْؿ َوَمٚ َي ًَ [ َربَُّؽ َمٚ َؾ

أنو   محمدان   اهللقاؿ: يكطف  عباس  ابفكذكر الطبرم في تفسيره قكؿ ،  {771}إًٕٚم:
 يكطف ، كقاؿ الطبرم في ىذه اآلية: أف اهلل  (ُ)مف المجرميف كما جعؿ لمف قبمو جاعؿ لو عدٌكان 

الذيف  ف" مكقاؿ السعدم: ،(ِ)المجرميف كما جعؿ لمف قبمو  مف جاعؿ لو عدٌكان  أنو  محمدان 
  (ّ)كال يزككف عميو يعارضكنيـ كيردكف عمييـ كيجادلكنيـ بالباطؿ "  ،اليصمحكف لمخير

الذم جعؿ المجرميف يقفكف مف أنبيائو  ىك اهلل  أف البعضكىـ تي قدىذه اآلية  كفي
نظاـ الذم أقاـ اهلل المجتمع البشرم عميو مف أنو ال كاقع أمر ال تقريركلكف المقصكد  ،مكقؼ العداء

 كتسميتو بد مف أف يقؼ في كجو األنبياء فريؽ مف المنحرفيف المجرميف عمى سبيؿ تطميف النبي 
 يمكف أف يككف قصد بو معناه الحرفي ألف في ذلؾ تناقضان  كال ،بككف ما يراه مف قكمو ليس بدعان 

كما جاء في اآلية التي كرد فييا التعبير مف نعت الكفار بالمجرميف  ،يتنٌزه اهلل سبحانو كتعالى عنو
كبأعداء األنبياء قرينة عمى ىذا التكجيو كما أف في ما احتكتو اآليات السابقة كالبلحقة مف تحميؿ 

 .(ْ)تبعة اإلجراـ كالكفر عمى أصحابيما كنعت الكفار بأنيـ قد ضٌمكا السبيؿ قرائف قكية عمى صكابو
 .(ْ)صكابو

الناس إلى  يدعكفمف جممة األنبياء الذيف ابتمكا بعداكة المجرميف الذيف  النبي  فإف كىكذا
ضبلليـ ككفرىـ ، فقد القى صمكات اهلل كسبلمو عميو كأصحابو صنكؼ العذاب كاإلساءات الجٌمة 

كالتي تتشابو  لمنبي  لعداكتيـ رئيسة كأسبابدكافع  ثمة كانتفي سبيؿ ىذه الدعكة الربانية، كقد 

                                                           

 . ِٓٔ/ ُٗ - القرآف آم تأكيؿ في البياف جامع: انظر( (ُ

 )بتصرؼ يسير( . ِٓٔ/ ُٗ - القرآف آم تأكيؿ في البياف جامع( (ِ

 . ِٖٓ ص - المناف كبلـ تفسير في الرحمف الكريـ تيسير( (ّ

 . َٖ/ ّ - دركزة عزت محمد -الحديث  التفسير: انظر( (ْ
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عمى األسباب  التركيزىذا المطمب  في يككف، كس أغمب األحياف مع أسباب رفضيـ لدعكتو في 
كىذه األسباب نص  ،الكبرل التي تعتبر أصكال لغيرىا، كيككف ما سكاىا كسيمة إلييا أك ثمرة عنيا 

 عمييا القرآف الكريـ كبينيا غاية البياف، كىي مفصمة كاآلتي : 

 ألحالميـ :  جاء بيا النبي : تسفيو الدعوة التي  أولً 
 ،عمى غيره ننابيف الناس ال يفضؿ جنسنا كال لك  المساكاةإلى  تدعكبرسالة  جاء النبي  فقد

منيا قكلو  ،كاآليات كاألحاديث في ىذا المعنى كثيرة  ،كجعؿ ميزاف التفاضؿ بيف الناس ىك التقكل 
ْؿ مِ تعالى:  ـُ َْٚ َْ َِ ٚ َخ َّٕ ُس إِ ٚ افَّْٚ َ ْؿ ِظَْْد اهللِ ]َيٚ َأهيُّ ُُ َرَم ـْ َٚرُؾقا إِنَّ َأ ًَ قًبٚ َوَؿَبٚئَِؾ فَِت ًُ ْؿ ُص ـُ َْٚ ِْ ًَ َثك َوَج ْٕ ٍر َوُأ ـَ ـْ َذ

ْؿ إِنَّ اهللَ َظٌِِٔؿ َخبٌِر[ }اِلجرات: ـُ ٚ ََ آيات الخطاب في القرآف إنما ىي إما لكافة الناس  ككؿ ،  {77َأْت
لجنس معيف منيـ، كىذا  يستبعض صنكفيـ، كل أك ،مؤمنيـ ككافرىـ، أك لممؤمنيف، أك لمكافريف 

أحبلميـ، كنك س أصناميـ، كأزرل  وسفٌ  كما ،يدؿ عمى عدـ اعتبار التفاضؿ بالعنصر أك الجنس
عمييـ كعمى آبائيـ األكليف لعبادتيـ األصناـ ، كقاـ عمى رؤكسيـ بالتقريع كالتأنيب، كعاب عبادتيـ 

 إذ ،لديف كىذا كمو عمى غير ىكل المشركيف كأحبلميـخصكصان كىـ أىؿ الحمية كقدكة العرب في ا
 عنيـ الممؾ كالسؤدد . سينزعالديف  ىذا اتباع

 والتكبر :  الستعالء:  ثانياً 
كاساءتيـ   كرد أف الكبر كاالستعبلء مف المكانع التباع المشركيف كأىؿ الكتاب لمنبي  لقد

ِذيٌر ] ، كالشكاىد عمى ذلؾ كثيرة ، أذكر منيا قكلو سبحانولو َٕ ـْ َجَٚلُهْؿ 
َد َأْياَمِنِْؿ فَئِ ْٓ قا بِٚهللِ َج ُّ َوَأْؿَس

قًرا ٍُ ُٕ  َّٓ ِذيٌر َمٚ َزاَ ُهْؿ إِ َٕ امَّ َجَٚلُهْؿ  َِ ـْ إِْحَدى إَُمِؿ َؾ َـّ َأْهَدى ِم ُٕ ق ُُ َٔ َٓ *  َف ِِّٔئ َو َر افسَّ ُْ َبًٚرا ِِف إَْرِض َوَم ُْ اْشتِ

 َّٓ ُِّٔئ إِ ُر افسَّ ُْ ِٜ َُئُِؼ ادَ ـْ َِتَِد فُِسَّْ ِٜ اهللِ َتْبِديًَل َوَف ـْ َِتَِد فُِسَّْ َِ فَِغ َؾ َٜ إَوَّ َّٓ ُشَّْ ْؾ َيُْْيُروَن إِ َٓ ِقيًَل  بَِْٖهِِِف َؾ [ اهللِ ََتْ

 { 87-81}ؾٚضر:

حيف بمغيـ أف أىؿ  ،  قبؿ أف يبعث اهلل رسكلو محمدان  أقسمكا أف المشركيف القرطبي ذكر
ىدل جاءىـ نبي ليككنف أ لئف كأقسمكا باهلل  ،فمعنكا مف كذب نبيو منيـيـ، الكتاب كذبكا رسم

، ككانت العرب تتمنى أف يككف منيـ رسكؿ كما كانت الرسؿ مف ممف كذب الرسؿ مف أىؿ الكتاب
 عتكان كلـ يؤمنكا بو استكباران ك  ،بني إسرائيؿ، فمما جاءىـ ما تمنكه كىك النذير مف أنفسيـ، نفركا عنو

غراقان في الضبلؿ  ،يمافعف اإل  . (ُ)كا 
                                                           

 )بتصرؼ( . ّٖٓ/ ُْ - القرطبي - القرآف ألحكاـ الجامع( (ُ



79 

 

 عف سبيؿ اهلل :  الصد:  ثالثاً 
كطريقو طريؽ الضبللة  الحؽ بعيد كؿ البعد عف اليدل كعف طريؽ الضاؿ المضؿٌ  إف

لو في المصير  كقرينان  ،لو في الغي  ال يكتفي بيذا بؿ يريد غيره أف يككف شريكان  كلكنو ، كالظبلـ
َٔٚ َظَذ ]الكافريف كصفاتيـ فقاؿ :  المشئكـ ، فأخبر سبحانو عف حاؿ ْٕ ََٔٚة افدُّ ـَ َيْسَتِحبُّقَن اَِل افَِّذي

ًِٔدٍ  ٌُقَنَٚ ِظَقًجٚ ُأوَفئَِؽ ِِف َضََلٍل َب ـْ َشبِِٔؾ اهللِ َوَيْب وَن َظ قاؿ دركزة في  ، {7[ }إبراهٔؿ:أَِخَرةِ َوَيُهدُّ
مكقؼ الجحكد كالمناكأة الذم كقفو الكفار لما تكرر تقريره في القرآف مف ككف  تككيدتفسير اآلية: " 

 ىيحبكف الحياة الدنيا عم فيـ،  (ُ)اآلخرة كتعمقيـ بالدنيا " بمف الرسالة المحمدية متصؿ بجحكدىـ 
 كيريدكف طريقو معكجة .  ، اآلخرة، كيصدكف عف سبيؿ اهلل 

َ سبحانو مكبخان أىؿ الكتاب أيضان:  كقاؿ ـَ ]ُؿْؾ َيٚ َأْهَؾ افُِتَِٚب َِل ـْ َآَم ـْ َشبِِٔؾ اهللِ َم وَن َظ َتُهدُّ

ُِقَن[ }آل ظّران: َّ ًْ ٚؾٍِؾ َظامَّ َت ٌَ َداُل َوَمٚ اهللُ بِ َٓ ُتْؿ ُص ْٕ قَنَٚ ِظَقًجٚ َوَأ ٌُ ، قاؿ ابف عاشكر عند تفسير   {==َتْب
تيًريديكفى الس ًبيؿى ا المعنىىذه اآلية: "  د كفى عىًف الس ًبيًؿ اٍلميٍستىًقيـً كى الم ًو اٍلمىٍصديكدى  فسىًبيؿى  ،ٍلميٍعكىج  : تىصي

ـي، كىالس ًبيؿي ال ًتي ييًريديكنىيىا ًىيى  ٍسبلى ٍنيىا ًىيى اإٍلً تىٍحًريًفوً  مىاعى مىٍيًو ًمفى الدٍّيًف بىٍعدى نىٍسًخًو كى ـٍ عى  .(ِ)"  ىي

 : الحسد:  رابعاً 
ركيف كأىؿ الكتاب مف كتابو الكريـ أف مف أىـ الدكافع عند المش في اهلل  أخبرنا لقد

ساءتيـ لمنبي  ـْ َأْهِؾ ]ىك الحسد، فقاؿ تعالى مخبران عف حسد أىؿ الكتاب : معاداتيـ كا  ثٌِر ِم ـَ َو َّ 

َ َلَُ  ِد َمٚ َتبَغَّ ًْ ـْ َب ْؿ ِم ِٓ ِس ٍُ ْٕ ـْ ِظِْْد َأ ًٚرا َحَسًدا ِم ٍَّ ـُ ْؿ  ُُ ِد إِياَمِٕ ًْ ـْ َب ْؿ ِم ُُ َٕ و ُحقا  ُؿ اَِلؼُّ افَُِتِٚب َفْق َيُر ُّ ٍَ قا َواْص ٍُ َؾْٚظ

ٍل َؿِديرٌ  ؾِّ ََشْ ـُ َْٖمِرِه إِنَّ اهللَ َظَذ  يِتَ اهللُ بِ
ْٖ يحسدكننا عمى ما آتانا اهلل مف  يـ، ف {=74[ }افبَرة:َحتَّك َي

تمني زكاؿ نعمة المحسكد إلى  الحسدحيث يقكؿ الجرجاني: "  ،فضمو بعدما تبيف ليـ الحؽ
عرفكا مف  بما جاءىـ رسكؿ اهلل  فمما: " ىشاـ ابف عنيـفقد قاؿ ، ككذلؾ المشرككف،  (ّ)الحاسد"
كمكقع نبكتو فيما جاءىـ بو مف عمـ الغيكب حيف سألكه عما  ،كعرفكا صدقو فيما حٌدث  ،الحؽ 

، كترككا أمره  سألكه عنو، حاؿ الحسد منيـ لو بينيـ كبيف اتباعو كتصديقو، فعتكا عمى اهلل 

                                                           

 . ُِْ/ ٓ - الحديث التفسير( (ُ

 . ِٕ/ ْ -كالتنكير  التحرير( (ِ

 . ٕٖ ص - التعريفات( ّ)
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ْقا ] الكفر، فقاؿ قائميـ: فعميو م ـٍ فيما ىي  كا، كلج  عيانان  ٌَ ْرَآِن َواف َُ َذا اف قا َِلَ ًُ َّ َٓ َتْس ُروا  ٍَ ـَ ـَ  َوَؿَٚل افَِّذي

ُِِبقنَ  ٌْ ْؿ َت ُُ َِّ ًَ ِٝ:ؾِِٔف َف  .(ُ)غمبكـ "  إف ناظرتمكه أك خاصمتمكه يكمان  فإنكـ  {:1[ }ؾهِّ

ؿى  ًإف  البييقي بسنده عف المغيرة بف شعبة قاؿ: "  ركل كما  الم ًو  كؿى يىٍكـو عىرىٍفتي ًفيًو رىسي  أىك 
ٍيؿو ًبمىك ةى ، فىمىًقينىا رىسيكؿى الم ًو  أىنٍّي لىى  فىقىاؿى  كيٍنتي أىٍمًشي مىعى أىًبي جى كىـً ، ىىميـ  ًإلىى الم ًو كىاً  لىوي: يىا أىبىا اٍلحى

لىى ًكتىاًبًو أىٍدعيكؾى ًإلىى  : يىا مي رىسيكًلًو كىاً  م دي الم ًو، فىقىاؿى ٍنتىوو عىٍف سىبٍّ آًليىًتنىا، ىىٍؿ تيًريدي ًإال  أىٍف حى ا أىٍنتى ًبمي ، مى
ٍنوي رىسيكؿي الم ًو  رىؼى عى : فىاٍنصى ، قىاؿى ، فىنىٍحفي نىٍشيىدي أىٍف قىٍد بىم ٍغتى :  ، نىٍشيىدى أىٍف قىٍد بىم ٍغتى مىي  فىقىاؿى فىأىٍقبىؿى عى

ىٍعمىـي أىف   ، ثيـ  قىاليكا: ًفينىا  كىالم ًو ًإنٍّي ألى ـٍ ابىةي، فىقيٍمنىا: نىعى لىًكٍف بىًني قىًصي  قىاليكا: ًفينىا اٍلًحجى ؽٌّ كى ا يىقيكؿي حى مى
، ثيـ  قىاليكا: ًفينىا السٍّقىايىةي  ـٍ ، ثيـ  قىاليكا: ًفينىا الن ٍدكىةي، فىقيٍمنىا: نىعى ـٍ اٍلًقرىل، فىقيٍمنىا: نىعى
، ثي  (ِ) ـٍ ـ  أىٍطعىميكا ، فىقيٍمنىا نىعى

اك ًت الر كىبي قىاليكا: ًمن ا نىًبيٌّ كىالم ًو الى أىٍفعىؿي "  ت ى ًإذىا تىحى كىأىٍطعىٍمنىا حى
(ّ)  

يتبنكف مكقؼ الرفض مف  جعميـ الذميبرز الحسد كالعناد عند المشركيف كأىؿ الكتاب  كىنا
أنو  مع ،ما أتاىـ اهلل مف فضمو  مىعيحسدكف أىؿ اإلسبلـ  فيـكاإلساءة ليا ،  بؿ تٌقبيؿ دعكتو 

مف خبلؿ شكاىد عديدة كعظيمة سكاء مف اآليات التي أظيرىا اهلل   صدؽ النبي  ليـقد تبيف 
أك مف خبلؿ التكافؽ  ، أك مف خبلؿ كماؿ صفاتو  ،مف خبلؿ كماؿ شريعتو  أك،  وعمى يدي

 . كبيف ما أخبرتيـ بو أنبياؤىـ عنو  التاـ بيف حالو 

 األعمى :  التقميد:  اً خامس
جديدة لحياة اإلنساف في التصكر كالسمكؾ في العقيدة  نقمة كانت دعكة النبي  لقد

كمشاعرىـ  ذىانيـكاألخبلؽ كالمعامبلت، كقد درج األكلكف عمى أسمكب خاص ارتبط في أ
التقميد  ىذا كيعظمكنيـ؛ فذـ اهلل  ،بالمكاريث االجتماعية التي يمجدكف فييا اآلباء كاألجداد
ٌد الحؽ ألنو يخالؼ ما ع دٌ آباؤه كأجداده، كالمقمٍّد  ميواألعمى في كتابو ألف المقمٍّد يرى الحؽ دكف أف  يرى
تَّبُِع َمٚ ]ينظر في دليمو، أك يعرضو عمى عقمو، قاؿ جؿ ثناؤه:  َٕ َزَل اهللُ َؿُٚفقا َبْؾ  ْٕ قا َمٚ َأ ًُ بِ ُؿ اتَّ َوإَِذا ؿَِٔؾ ََلُ

 ْٔ َِ َْْٔٚ َظ ٍَ َتُدونَ َأْف َٓ هَيْ ًْٔئٚ َو ُِقَن َص َِ ًْ َٓ َي َٚن َآَبُٚؤُهْؿ  ـَ ٚ َأَوَفْق  َٕ  .  {4;7[ }افبَرة:ِف َآَبَٚل
                                                           

 . ُّّ/ ُ - النبكية السيرة( (ُ

/ ٗ - اليػركم محمػد - المغػة تيػذيب: كىػي سػقييـ الحػاج مػاء بػو زبيػب كنحػكه  )انظػر: الحػاج  قاية: سالسقاية( (ِ
ُُٖ. ) 

ص  -األلبػػاني  –السػػيرة النبكيػػة  صػػحيح، كانظػػر :  َِٕ/ ِ - الشػػريعة صػػاحب أحػػكاؿ كمعرفػػة النبػػكة دالئػػؿ( (ّ
ُِٔ . 
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،  كرسكلو  بما كجدكا عميو آباءىـ عف اهلل  نكااستغ  إذا دعكا إلى اهلل كرسكلو  فيـ
ٍعًرض عنو، كتعتصـ كىؿ أىمؾ السابقيف المخالفيف إال التقميد المذمكـ؛ فكؿ أمة يأتييا رسكليا تي 

ـُ ]مخبران عف حاؿ األمـ السابقة كمكقفيـ مف رسميـ :  قاؿبمكركثيا الباطؿ؛  مْحَ َوَؿُٚفقا َفْق َصَٚل افرَّ

َّٓ َُيُْرُصقنَ  ٍؿ إِْن ُهْؿ إِ ِْ ـْ ِظ ْؿ بَِذفَِؽ ِم ُٚهْؿ َمٚ ََلُ َٕ ْؿ بِِف *  َمٚ َظَبْد ُٓ ـْ َؿْبِِِف َؾ َُْْٔٚهْؿ ـَِتًٚبٚ ِم قنَ َأْم َآَت ُُ ِس ّْ َبْؾ *  ُمْسَت

َتُدونَ  ْٓ ٚ َظَذ َآَثِٚرِهْؿ ُم َّٕ ٍٜ َوإِ َٕٚ َظَذ ُأمَّ ٚ َآَبَٚل َٕ ٚ َوَجْد َّٕ َّٓ *  َؿُٚفقا إِ ِذيٍر إِ َٕ ـْ   ِم
ٍٜ ـْ َؿبَِِْؽ ِِف َؿْرَي َْٚ ِم ِْ َذفَِؽ َمٚ َأْرَش ـَ َو

 َّٕ ٍٜ َوإِ ٚ َظَذ ُأمَّ َٕ ٚ َآَبَٚل َٕ ٚ َوَجْد َّٕ ُؾقَهٚ إِ َتُدونَ َؿَٚل ُمْسَ َْ ٍٜ *  ٚ َظَذ َآَثِٚرِهْؿ ُم ـْ ُأمَّ ِذيًرا َوإِْن ِم َٕ ََْٚك بَِِٚلؼِّ َبِنًرا َو ِْ ٚ َأْرَش َّٕ إِ

ِذيرٌ  َٕ  ٚ َٓ َّٓ َخََل ؾِٔ المكقؼ ىك الذم منع كفار قريش ألكؿ كىمة مف اإليماف ،  كىذا،  { 32[ }فاطر:إِ
ٍَِّْٔٚت َؿُٚفقا َمٚ َهَذا ] كما قاؿ تعالى : فكاف ردىـ إذا تميت عمييـ آيات اهلل  ْؿ َآَيُٚتَْٚ َب ِٓ ْٔ َِ َوإَِذا ُتتَْذ َظ

ى َوَؿَٚل  َسً ٍْ َّٓ إِْؾٌؽ ُم ْؿ َوَؿُٚفقا َمٚ َهَذا إِ ـُ ُبُد َآَبُٚؤ ًْ َٚن َي ـَ ْؿ َظامَّ  ـُ َّٓ َرُجٌؾ ُيِريُد َأْن َيُهدَّ َحؼِّ َدَّٚ إِ ِْ ُروا فِ ٍَ ـَ ـَ  افَِّذي

 َّٓ الدالة عمى كؿ  ،تتمى عمييـ آيات اهلل البينات عندمافيـ { 23[ }سبأ: ِشْحٌر ُمبِغٌ َجَٚلُهْؿ إِْن َهَذا إِ
عف كؿ شر، التي ىي أعظـ نعمة جاءتيـ، كًمن ةو كصمت إلييـ، المكجبة لمقابمتيا  ىيةخير، النا

 .( ُ)بيا جاءىـ  فٍ مى  كيكذبكفباإليماف كالتصديؽ، كاالنقياد، كالتسميـ، أنيـ يقابمكنيا بضد ما ينبغي 

 القبمية القومية :  العنصرية:  سادساً 
كقد كانت  القكمييف، المتعصبيفالذم يعانيو الحؽ كأنصاره مف  الداءالعنصرية بمثابة  تعد

ٍمت  أبيبف  ميةكاإلساءة إليو، فيذا أ مف ضمف الدكافع كاألسباب لئلعراض عف دعكة النبي  الص 
قد أظؿ زمانو، كأنو سيخرج، ككاف  ة األكثاف، كأخبر أف نبيان عباد كترؾقرأ الكتب المتقدمة،  قد ككاف

ـ   كىعرؼ صدقو كفر بو  تيقنوك  ، بمغو خركج رسكؿ اهلل  لٌمايؤمؿ أف يككف ىك ذلؾ النبي، ث
(ِ)  ،

:  سألوبف حرب  سفياف اأب صديقوفقد ركم أف  أبا  يا -يقصد النبي  –أنت منو  فأيفذات يـك
أمية يعرؼ اأب إففتبيف ىنا  ،(ّ) ما كنت ألؤمف برسكؿ مف غير ثقيؼ أبدان  كاهلل: أمية قىاؿى عثماف؟ ف

كتعصبو لقكمو أضاع عميو نعمة  ،كعنصريتو ،كلكف قكميتو ،كصدقان  أف محمدنا رسكؿ اهلل حقان 
 اإليماف كحبلكة اإلسبلـ .

                                                           

 . ِٖٔ ص - السعدم - المناف كبلـ تفسير في الرحمف الكريـ تيسير: انظر( (ُ

 . ُِْ/ ّ - الجكزم بفا -في تاريخ الممكؾ كاألمـ  المنتظـ: انظر( (ِ

 -ابػف القػيـ  -دار السػعادة كمنشػكر كاليػة العمػـ كاإلرادة  مفتػاح،  ُِٗ/ ُ -كثير  ابف -النبكية  السيرة: انظر( (ّ
 قػػيـ ابػػف -ل الحيػػارل فػػي أجكبػػة الييػػكد كالنصػػار  ىدايػػة،  ِّٖ/ ِ  - كثيػػر بػػفا -كالنيايػػة  البدايػػة ، ّٗ/ ُ

 . َْٔ/ ِ - الجكزية
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 المقاييس :  جاىمية:  سابعاً 
مف خارج طبيعتيا كال قكة مف خارج  ندان أف ال يجعؿ ليذه الرسالة األخيرة س شاء اهلل  لقد

كىك مف طبيعة ىذه الدعكة، كسمتو البارزة التجرد،  ميؽ،ميزتو الكبرل الخي  حقيقتيا، فاختار ليا رجبلن 
، كضمكا في شعاب ىذه المقاييس، فمـ يدرككا الدعكة، فخمطكا في األرضما يخالؼ مقاييس  كىذا

 ،كمكازينيا، كظنكا أف الكحي ينزؿ عمى ىكاىـ عكةالد قيـك  ،القيـ كالمكازيف: قيـ األرض كمكازينيا
ْرَيَتْغِ َظئِؿٍ ]قاؿ سبحانو مخبران عف حاليـ:  ََ ـَ اف ْرلاُن َظَذ َرُجٍؾ ِم َُ َل َهَذا اف زِّ ُٕ  َٓ [ َوَؿُٚفقا َفْق

خرف: كة، الرياسة مرتبطة بالجاه كالثر  أفكاف القـك يعيشكف في ظؿ مقاييس الجاىمية؛  قدف  {77}افزُّ
ف الشرؼ باألغنياء فقط، فضى  بذلؾ عف سكاء السبيؿ، كتمؾ كاحدة مف أسباب إعراض  م كاكا 

ساءتيـ لنبيو  عف دعكة اهلل  المشركيف لمنبكة  ، أما عف الحكمة مف كراء عدـ اختيار اهلل  كا 
ه األرض بقيـ لعشيرة كال صاحب جاه أك ثراء، حتى ال تمتبس قيمة مف قيـ ىذ لقبيمة كال رئيسان  زعيمان 

الدعكة الربانية النازلة مف السماء، كلكي ال تزداف ىذه الدعكة بحمية مف حمى ىذه األرض ال تتفؽ 
مع حقيقتيا في شيء، كلكي ال يككف ىناؾ مؤثر مصاحب ليا خارج عف ذاتيا المجردة، كلكي ال 

 . (ُ)كال يتنزه عنيا متعفؼ  ،يدخميا طامع
 والعدواف :  البغي:  ثامناً 

عراضيـ  البغي كالعدكاف مف األسباب الرئيسة إلساءة المشركيف كأىؿ الكتاب لمنبي  إفٌ  كا 
 أعرض ؛فبعدما تبيف الحؽ ،كؿ مستكبر، كسبيؿ كؿ جبار مطيةفالبغي كالعدكاف  ،عف دعكتو 
ـْ أَ ]كرغبكا فيما عداه، قاؿ تعالى:  عنوكأىؿ الكتاب  المشرككف ُروا ِم ٍَ ـَ ـَ  َٓ َمٚ َيَق ُّ افَِّذي ْهِؾ افَُِتِٚب َو

ـْ َيَنُٚل َواهللُ ُذو اف تِِف َم ْؿ َواهللُ َُيْتَصُّ بَِرمْحَ ُُ ـْ َربِّ ـْ َخْرٍ ِم ْؿ ِم ُُ ْٔ َِ َل َظ ـَِغ َأْن ُيَْزَّ ًَئِؿِ اُدْؼِ ْوِؾ اف ٍَ ]

قبؿ تعالى مخبران عف حاليـ  كقاؿ،  قط ان بغييـ ما يكدكف أف ينزؿ اهلل عمينا خير  فٍ فمً   {749}افبَرة:
ْؿ ]: يـ كانكا ينتظركف مجيء ىذا النبيالرسالة، كأن ُٓ ًَ َٚ َم

ٌق دِ ـْ ِظِْْد اهللِ ُمَهدِّ َوَدَّٚ َجَٚلُهْؿ ـَِتٌٚب ِم

ُٜ اهللِ َْ ًْ َِ ُروا بِِف َؾ ٍَ ـَ َِامَّ َجَٚلُهْؿ َمٚ َظَرُؾقا  ُروا َؾ ٍَ ـَ ـَ  تُِحقَن َظَذ افَِّذي ٍْ ـْ َؿبُْؾ َيْسَت ُٕقا ِم ٚ ـَ َُ  َو ـَ * بِْئَساَم َظَذ اف ٚؾِِري

ـْ َيَنٚ ـْ َؾْوِِِف َظَذ َم َل اهللُ ِم ًٔٚ َأْن ُيَْزِّ ٌْ َزَل اهللُ َب ْٕ ُروا باَِم َأ ٍُ ُْ ْؿ َأْن َي ُٓ َس ٍُ ْٕ ْوا بِِف َأ ٍٛ اْصَسَ َو ٌَ ـْ ِظبَِٚ ِه َؾَبُٚلوا بِ ُل ِم

ٌغ) ِٓ ـَ َظَذاٌب ُم ٚؾِِري َُ ِْ
ٍٛ َوفِ مخبران عف حقيقة رفضيـ   قاؿ ثـ {4=، =>}افبَرة [( 4=َظَذ َؽَو
ساءتيـ لو:  لدعكة النبي  ِد َمٚ ]كا  ًْ ـْ َب َّٓ ِم ـَ ُأوُتقا افُِتََٚب إِ ََِػ افَِّذي ـَ ِظَْْد اهللِ اإِلْشََلُم َوَمٚ اْخَت ي إِنَّ افدِّ

يُع اِلِ  ْر بَِآَيِٚت اهللِ َؾِ٘نَّ اهللَ رَسِ ٍُ ُْ ـْ َي ْؿ َوَم ُٓ َْْٔ ًٔٚ َب ٌْ ُؿ َب ِْ ًِ يكف  لـأم  ، {=7[ }آل ظّران:َسِٚب َجَٚلُهُؿ اف
                                                           

  ُِِّ/ ّ - التكيجرم محمد -، مكسكعة فقو القمكب   ُّٖٔ/ ٓ - قطب سيد -: في ظبلؿ القرآف  انظر( (ُ
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 ،بؿ كاف اختبلفيـ فيو ؛أنزلتو مع نبي عف جيؿ منيـ بو الذماختبلؼ ىؤالء المختمفيف في كتابي 
 ،مف بعضيـ عمى بعض لمرياسة كطمبان بينيـ  بغيان  ؛كخبلؼ حكمو مف بعد ما ثبتت حجتو عمييـ

 .(ُ) عضلب يـمف بعض كاستذالالن 

 بغضاء : : الكراىية وال تاسعاً 
َٓ َتتَِّخُذوا ]:  أخبرنا سبحانو عف مكقفنا منيـ كمكقفيـ منا فقاؿ  لقد ـَ َآَمُْقا  َٚ افَِّذي َيٚ َأهيُّ

ْؿ َوَمٚ َُّتْ  ِٓ ـْ َأْؾَقاِه َوُٚل ِم ٌْ وا َمٚ َظِْتُّْؿ َؿْد َبَدِت افَب ًٓ َو ُّ ْؿ َخَبٚ ُُ َٕ ُْٖفق َٓ َي ْؿ  ُُ ـْ ُ وِٕ ًٜ ِم َٕ ل ُصُدوُرُهْؿ أَ بَِىٚ َزُ َؿْد ٍِ ـْ

ُِقنَ  َِ ًْ ُْْتْؿ َت ـُ ُؿ أََيِٚت إِْن  ُُ ََّّْٔٚ َف ْؿ *  َب ـُ ق َُ ِف َوإَِذا َف ِِّ ـُ ِمُْقَن بِٚفَُِتِٚب  ْٗ ْؿ َوُت ُُ َٕ َٓ ُُيِبُّق بُّقَنُْؿ َو
ِل َُتِ َٓ تُْؿ ُأو ْٕ َهٚ َأ

ِْٔظ  ٌَ ـَ اف ِٚمَؾ ِم َٕ ُؿ إَ ُُ ْٔ َِ قا َظ ْقا َظوُّ َِ ُدورِ َؿُٚفقا َآَمَّْٚ َوإَِذا َخ ْؿ إِنَّ اهللَ َظٌِِٔؿ بَِذاِت افهُّ ُُ ْٔيِ ٌَ [ }آل ُؿْؾ ُمقُتقا بِ

 . { 001، 008عمران: 

أف اإلنساف إذا خبل مف الديف كاإلنصاؼ، غمبو ىكاه، كاستبدت بو شيكاتو فظمـ  كذلؾ
غيره، كاستباح دياره، كسفؾ دمو بغير كجو حؽ، كفي الشكاىد التي تضمنتيا ىذه الدراسة خير 

ْؿ َرُشقٌل باَِم ]كأعظـ مف ذلؾ شيادة اهلل ككفى بو شاىدان كحسيبان، قاؿ تعالى:  شاىد، ـُ اَم َجَٚل َِّ ُُ .. َأَؾ

ُِقنَ  تُ َْ ٚ َت ًَ ْبُتْؿ َوَؾِري ذَّ ـَ  ٚ ًَ ِري ٍَ ُتْؿ َؾ َزْ ُْ ُؿ اْشَت ُُ ُس ٍُ ْٕ  ،القرآف عف الحقيقة أخبركما  {81[ }البقرة:َٓ َِتَْقى َأ
صدكرىـ، كحادثات  ًكن وعمى أقكاميـ بما تي  ت ابييـالقرآني، كشيد كي  بربالخكاقعيـ كأفعاليـ  ٌدؽكصى 

 تخفي صدكرىـ أكبر . كما اهلل  دىؽى الدىر المتكالية تؤكد ىذه الحقيقة، كصى 

                                                           

 . ِِٖ/ ْ - الطبرم - القرآف آم تأكيؿ في البياف جامع( انظر : ُ)
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 الثالث المطمب
 )في الوقت المعاصر( حديثاً   منبيل المشركيفإيذاء  أسباب

كأىؿ الكتاب  شركيفء كتطاكؿ الممضى الحديث في المطمب السابؽ عف أسباب إيذا لقد
كعمى اإلسبلـ كأىمو، كسيككف الحديث ىنا عف األسباب التي تدعك  عمى شخص الرسكؿ 

المعاصريف منيـ لئلساءة، كالناظر في ىذا المكضكع يرل أف األسباب تكاد تككف متماثمة إال أنو 
بكاسطتيا لمحاقديف مف  أى ين استجٌدت بعض األحداث، كتغيرت المكازيف؛ فصاحىبى ذلؾ أسباب تىيى 

اإلساءة لـ تكف متاحةن مف قبؿ، كال ينبغي أف يغيب عف الباؿ أف الصراع قائـ بيف الحؽ كالباطؿ 
َٚن ]بدء الخميقة فقاؿ سبحانو:  منذ ـَ َزَ َو ُْ َّٓ إِْبَِِٔس َأَبك َواْشَت ََ َم َؾَسَجُدوا إِ ِٔ ِٜ اْشُجُدوا  َُ ََلئِ َّ ِْ

َْٚ فِ ِْ َوإِْذ ُؿ

ـَ اف ـَ ِم ٚؾِِري يكـ البعث، كىذا مما أخبر اهلل عنو في محكـ كتابو، فقاؿ جؿ  كحتى  {78[ }افبَرة:َُ
ـْ ضِغٍ ]ثناؤه:  ا ِم ِٜ إِِّنِّ َخٚفٌِؼ َبَؼً َُ ََلئِ َّ ِْ

قا فَُف *  إِْذ َؿَٚل َربَُّؽ فِ ًُ ََ ـْ ُروِحل َؾ ُٝ ؾِِٔف ِم ْخ ٍَ َٕ ْيُتُف َو َؾَِ٘ذا َشقَّ

ـَ  ًُقنَ َؾَسَجَد ادَََل *  َشِٚجِدي ْؿ َأَْجَ ُٓ ُِّ ـُ  ُٜ َُ
ـَ *  ئِ ٚؾِِري َُ ـَ اف َٚن ِم ـَ َزَ َو ُْ َّٓ إِْبَِِٔس اْشتَ ًََؽ *  إِ َؿَٚل َيٚ إِْبُِِٔس َمٚ َمَْ

ـْ  َتِْل ِم َْ َِ ٚ َخْرٌ ِمُْْف َخ َٕ ٚفَِغ * َؿَٚل َأ ًَ ـَ اف َٝ ِم ْْ ـُ َت َأْم  َزْ ُْ ََٔديَّ َأْشتَ ُٝ بِ َْ َِ ٍٚر َأْن َتْسُجَد دَِٚ َخ َٕ ـْ ضِغٍ   َتُف ِم َْ َِ  َوَخ

َؽ َرِجٔؿٌ *  َّٕ ٚ َؾِ٘ َٓ ـِ *  َؿَٚل َؾْٚخُرْج ِمْْ ي َْتِل إَِػ َيْقِم افدِّ ًْ َْٔؽ فَ َِ ُثقنَ *  َوإِنَّ َظ ًَ ْٕيِْرِِّن إَِػ َيْقِم ُيْب َٖ َؿَٚل *  َؿَٚل َربِّ َؾ

ـَ  ـَ اُدَْْيِري َؽ ِم َّٕ ُِقمِ *  َؾِ٘ ًْ  اَد
ِٝ ًِغَ َؿَٚل َؾبِ *  إَِػ َيْقِم افَقْؿ

ْؿ َأَْجَ ُٓ ُْؽِقَيَّْ َٕ تَِؽ  َِِهغَ *  ًِزَّ ُؿ ادُْخ ُٓ َّٓ ِظَبَٚ َك ِمْْ *  إِ

ًِغَ *  َؿَٚل َؾَِٚلؼُّ َواَِلؼَّ َأُؿقُل 
ْؿ َأَْجَ ُٓ ًََؽ ِمْْ ـْ َتبِ َّ ََّْؿ ِمَْْؽ َوِِم َٓ َْمََلَنَّ َج كلكف ىذا  ،{ 9>-7;[ }صَٕ

يما في أم مكاف أك زماف، كقد يخبك، كقد تتعدد الصراع قد يستعر بيف بعض أتباع المنتسبيف إلي
أسباب استعاره، كسأذكر بعض ما أسيـ في تأجيب الصراع في ىذا العصر كزيادتو، كىذه األسباب 

 بعضيا قديـ كامف في أنفسيـ، كبعضيا جديد حادث أنتجتو الحكادث، كىي كالتالي :

 التيو  آدـ  منذ خمؽ اهلل  لماضيةا والسُّنَّة: العداوة المتأصمة بيف الحؽ والباطؿ أولً 
 أشارت إلييا اآليات السابقة .

المحرفة كالتممكد ىما منبع  فالتكراة: اتباع الغرب لكتبيـ المحرفة وحقدىـ عمى السالـ: ثانياً 
العنصرية، كقد صدرت الكثير مف الفتاكل مف رىبانيـ كحاخاماتيـ بكجكب قتؿ العرب جميعا كحتى 

 أم بقتؿ تسمح فتاكل(، الممؾكتابو )تكراة  في شابيرا إسحاؽ الييكدمر الحاخاـ أطفاليـ ، فقد أصد
، كغيرىا مف الفتاكل التي تدعك إلى  العرب مف الرضع األطفاؿ فييـ بمف ييكدم غير شخصو 

 الخارجية كزير مساعد ىك، كىا كاالعراض كاالمكاؿ الدماءاإلقصاء كالدمار كالخراب كاستباحة 
 المتحدة الكاليات إف بكضكح يقكؿ - جيريجيافإدكارد  - األكسط الشرؽ لشؤكف السابؽ األمريكي
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 نحك تتجو أف يجب لمحاربتيا، إيديكلكجية عف تبحث التي الباقية، الكحيدة العظمى القكة بكصفيا
َْٖؾقَ ]، قاؿ سبحانو:  (ُ) اإلسبلـ ضد جديدة صميبية حممة قيادة ُٕقَر اهللِ بِ ُئقا  ٍِ ْؿ َواهللُ ُيِريُدوَن فُِْٔى ِٓ اِه

ٚؾُِرونَ  َُ ِرَه اف ـَ ُٕقِرِه َوَفْق  ػ:ُمتِؿُّ   مف فييا كما الفريقيف بيف السابقة التاريخ لحكادثإضافة  {>[ }افهَّ
كلذلؾ تصدر منيـ الرسكمات  كاالنتقاـ، الثأر طمب منيـ يستدعي قكيان  رافدان  تزاؿ ال كدماء، معارؾ

 لؾ يدلؿ عمى مدل حقدىـ الدفيف في قمكبيـ. كذ كاالتيامات التي ال تميؽ بحؽ نبينا 
  كنبيو اإلسبلـإف الجيؿ بحقيقة  في بعض األحياف: : الجيؿ بحقيقة السالـ ونبيو  ثالثاً 

دكر كبير في افتراءات الجاىميف عمى حبيب رب العالميف،  لو كشريعتو، كقرآنو، كرسالتو،كسيرتو، 
ٍيؿً  ظيميمىاتً  ًفي كيم ييـٍ  اأٍلىٍرضً و بتمامو: " فىأىٍىؿي أسكق ان رائع ان كبلمقاؿ ابف القيـ كفي ذلؾ   كىاٍلبىٍغيً  اٍلجى

مىٍيوً  أىٍشرىؽى  مىفٍ  ًإال   ا الن بيك ًة، نيكري  عى ٍيًرهً  اٍلميٍسنىدً  ًفي كىمى ًديثً  ًمفٍ  كىغى ٍبدً  حى ك، ٍبفً  الم وً  عى   الن ًبيٍّ  عىفً  عىٍمرو
 اْىَتَدى، النُّورِ  َذِلؾَ  ِمفْ  َأَصاَبوُ  َفَمفْ  ُنورِِه؛ ِمفْ  َعَمْيِيـْ  َوأَْلَقى ُظْمَمٍة، ِفي َخْمَقوُ  َخَمؽَ  المَّوَ  ِإفَّ : )قىاؿى 
ـي  جىؼ  : أىقيكؿي فىكىذىًلؾى  (ِ)( َضؿَّ  َأْخَطَأهُ  َوَمفْ  مىى اٍلًعٍم ًلذىًلؾى  الم ًو، ًعٍمـً  عى مىوي  الم وي  بىعىثى  كى كا ريسي  الن اسى  ًلييٍخًرجي
ابىييـٍ  فىمىفٍ  الن كًر، ًإلىى اتً الظ ميمى  ًمفى  رىجى  أىجى اءً  ًإلىى خى مىفٍ  كىالن كًر، اٍلفىضى يؽً  ًفي بىًقيى  ييًجٍبييـٍ  لىـٍ  كى  الضٍّ

ًمؽى  ال ًتي كىالظ ٍممىةً  ظيٍممىةي  الط ٍبًع، ظيٍممىةي  كىًىيى  ًفييىا، خي ٍيًؿ، كى ظيٍممىةي  اٍلجى ظيٍممىةي  اٍليىكىل، كى  ٍفًسوً نى  عىفٍ  اٍلغىٍفمىةً  كى
اًليىا كىمى مىا كى مىعىاًدىىا مىعىاًشيىا ًفي ًبوً  تىٍسعىدي  كى عدد مف البكاعث كاألسباب ذكر  رحمو اهلل كذكر،  (ّ)"  كى

ٍيؿي منيا الجيؿ حيث قاؿ: " ... فىًمٍنيىا:  مىى اٍلغىاًلبي  ىيكى  الس بىبي  كىىىذىا ًبًو، اٍلجى  مىفٍ  فىًإف   الن فيكًس، أىٍكثىرً  عى
ًيؿى  اؼى  فىًإفً  أىٍىمىوي، كىعىادىل عىادىاهي  ئناشىيٍ  جى ؽٍّ  أىمىرىهي  مىفٍ  بيٍغضي  الس بىبً  ىىذىا ًإلىى اٍنضى ميعىادىاتيوي  ًباٍلحى  لىوي  كى

سىديهي  اًنعي  كىافى  كىحى اؼى  فىًإفً  أىٍقكىل، اٍلقىبيكؿً  ًمفى  اٍلمى ادىتيوي  ًإٍلفيوي  ذىًلؾى  ًإلىى اٍنضى ب اهي  كىعى ميرى مىى كى  مىٍيوً عى  كىافى  مىا عى
مىفٍ  آبىاؤيهي  ييعىظٍّميوي  ييًحب وي  كى اًنعي، قىًكمى  كى اؼى  فىًإفً  اٍلمى ؽ   أىف   تىكىى ميوي  ذىًلؾى  ًإلىى اٍنضى  يىحيكؿي  ًإلىٍيوً  ديًعيى  ال ًذم اٍلحى
بىٍيفى  بىٍينىوي  اًىوً  كى شىيىكىاًتوً  كىًعزٍّهً  جى اًنعي  قىًكمى  كىأىٍغرىاًضوً  كى اؼى فىًإًف  اًجدًّ  اٍلقىبيكؿً  ًمفى  اٍلمى ٍكفيوي  ذىًلؾى  ًإلىى اٍنضى  ًمفٍ  خى

اًبوً  ًتوً  أىٍصحى قىٍكًموً  كىعىًشيرى مىى كى اًلوً  نىٍفًسوً  عى مى اًىوً  كى قىعى  كىمىا كىجى ٍقؿى  كى ارىل مىًمؾً  ًلًيرى مىى ًبالش اـً  الن صى ٍيدً  عى  عى
اًنعي اٍزدىادى   الم وً  رىسيكؿً  ؽٍّ  قىبيكؿً  ًمفٍ  اٍلمى ؽ   عىرىؼى  ًىرىٍقؿى  ًإف  فى  قيك ةن، اٍلحى ـ   اٍلحى كؿً  كىىى ـً  ًفي ًبالد خي ٍسبلى  فىمىـٍ  اإٍلً

افىييـٍ  قىٍكميوي  ييطىاًكٍعوي  مىى كىخى مىى اٍلكيٍفرى  فىاٍختىارى  نىٍفًسوً  عى ـً  عى ٍسبلى ا بىٍعدى  اإٍلً  . (ْ)"  اٍلييدىل لىوي  تىبىي فى  مى
 

                                                           

 . ّّٔ ص - يدمالسن فيد -( كالسنة الكتاب ضكء في عقدية دراسة) الحضارات حكارانظر: ( (ُ

ٍمػؽً  بىػٍدءً  بىػابي  - الت ػاًريخً  ًكتىػابي  - حبػاف ابف صحيح( (ِ  شػعيب، حكػـ عميػو المحقػؽ  ُٗٔٔرقػـ  - ْْ/ ُْ - اٍلخى
 . صحيح إسنادهبأف:  ألرنؤكطا

 . ِٗٓ/ ِ - كالنصارل الييكد أجكبة في الحيارل ىداية( (ّ

 . ِْْ/ ُ - الجكزية ـقي ابف -  كالنصارل الييكد أجكبة في الحيارل ىداية( (ْ
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حيث أكد في برنامب تمفزيكني  (ُ)مجاندرسما أكده بعض المنصفيف مف الغرب كمنيـ مارؾ  كىذا
 بحقيقة الجيؿ مف أساسي بشكؿ ناجـ اإلسبلـ مف الحالي الغربي العالـ مكقؼمسجؿ قائبلن: " أف 

 في المسيحييف المبشريف كبار مف ََِ جمع أنو إلى سيمجاندر ينكه ذلؾ عمى يدلؿ كلكي القرآف،
 بشأف المقدس الكتاب في جاء ما مسامعيـ عمى مكاسيت أنو ليـ كقاؿ فيرجينيا، بكالية الكنائس إحدل

 الجديد العيد مف عمييـ سيتمكا أنو فاعتقدكا سيتمكا، مقدس كتاب أم مف يبمغيـ أف دكف المسيح،
إِْذ ] فييا جاء التي،  عمراف آؿ سكرة مف( َٓ - ْٓ) اآليات ترجمة عمييـ تبل لكنو( ، اإلنجيؿ)

ُٜ َيٚ َمْرَيؿُ  َُ ِٝ اَدََلئِ ـَ  َؿَٚف َٔٚ َوأَِخَرِة َوِم ْٕ ٚ ِِف افدُّ ًٓ ـُ َمْرَيَؿ َوِجٔ ُف اَدِسُٔح ِظَٔسك اْب ُّ ٍٜ ِمُْْف اْش َّ
ِِ َُ ِك بِ ُ  إِنَّ اهللَ ُيبَؼِّ

بِغَ  رَّ ََ غَ *  اُد ِِٚلِ ـَ افهَّ ًَل َوِم ْٓ ـَ ِد َو ْٓ َس ِِف ادَ ُؿ افَّْٚ ِِّ َُ ْ *  َوُي قُن َِل َوَفٌد َوََل ُُ َّٕك َي ْٝ َربِّ َأ َسْسِْل َبَؼٌ َؿَٚل  َؿٚفَ ّْ َي

قنُ  ُُ َٔ ـْ َؾ ـُ قُل َفُف  َُ اَم َي َّٕ َٙ َأْمًرا َؾِ٘ ُؼ َمٚ َيَنُٚل إَِذا َؿ ُِ َذفِِؽ اهللُ َُيْ  اآليات، آخر إلى {;8-89[ }آل ظّران:ـَ
 كالسعادة االرتياح مظاىر كانت اآليات ىذه ترجمة عمييـ يتمك كاف عندما أنو إلى سيمجاندركينكه 
 ىؿ: ليـ قاؿ عندما صعقيـ، ما سرعاف لكنو الرب، يسبحكف كانكا الذيف المبشريف كجكه عمى بادية
 عمى أطبؽ صمتان  أف إلى مشيران  اإلنجيؿ، مف كليست القرآف مف كانت تمكتيا التي اآليات أف تدركف
 يالمسيح العالـألف  كاحدة؛ بكممة كلك الرد يستطيعكا كلـ الشديد بالحرج المبشركف كشعر المكاف،

 يقكلو ما فيـ أحاكؿ العمـ طمب بداية في أزاؿ ال اآلفكأنا  أفيـ، ال سابقان  أنا كنت كما يفيـ ال
، فكثير  ، كىذا السبب ال ينسحب عمى كؿ مف أساء لمنبي  (ِ)"  المسيح عيسى عف فعبل القرآف
 أف يعممكف منيـ ككثير،  -كما أشرنا إليو سابقان  -  كبغيان  حسدان  كيكتمكنو الكتاب يعرفكف منيـ
 أسبلفيـ ناصبو كما الحاضر، في العداء يناصبكه أف إالٌ  أبكا ذلؾ كمع حقان، اهلل رسكؿ ىك محمدان 
قَن ]حيث قاؿ سبحانو: يعممكف، كىـ الماضي في العداء ُّ ُت ُْ بُِسقَن اَِلؼَّ بِٚفَبٚضِِؾ َوَت ِْ َيٚ َأْهَؾ افَُِتِٚب َِلَ َت

قنَ  ُّ َِ ًْ ُتْؿ َت ْٕ ِرُؾقَن َأْبََْٚلُهُؿ ]:  كيقكؿ  { 10آل عمران:[ }اَِلؼَّ َوَأ ًْ اَم َي ـَ ُف  َٕ ِرُؾق ًْ َُْْٔٚهُؿ افَُِتَٚب َي ـَ َآَت افَِّذي

ِمُْقنَ  ْٗ َٓ ُي ْؿ  ُٓ ْؿ َؾ ُٓ َس ٍُ ْٕ وا َأ ـَ َخرِسُ   {14}إًٕٚم:[ افَِّذي

                                                           

مىمػػػػان  األمريكػػػػي، النػػػػكاب مجمػػػػس فػػػػي عضػػػػكا كػػػػاف أمريكػػػػي، رجػػػػؿ: سػػػػمجاندر مػػػػارؾ( (ُ  المسػػػػيحييف أعػػػػبلـ مػػػػف كعى
 العػػداكة شػػديد ككػػاف كالتطػػرؼ، التشػػدد بػػالغي( الجػػدد المحػػافظيف) فريػػؽ فػػي الحماسػػة شػػديد كناشػػطا اإلنجيميػػيف،

 عػف فيػو تخمػى كتابػا ألػؼثػـ  ،( كأبديػة ضػركرية) كالمسػيحية سػبلـاإل بيف العداكة بأف مؤمنان  كالمسمميف، لئلسبلـ
 الػػكزف مػػف( فكريػػة قنبمػػةكتابػػا أسػػماه ) ألػػؼ ثػػـ بػػإطبلؽ، خاطئػػة كانػػت كمفاىيمػػو أفكػػاره أف كأعمػػف ىػػذه، أفكػػاره
 ( .مسممان  كاف)  مريـ بف عيسى المسيح أف: بكضكح أعمفحيث  الثقيؿ،

الرابط :  –)مف كاشنطف(  برنامب –: مكقع قناة الجزيرة انظر( (ِ
bdc2e8183f3b-971a-4437-31f5-http://www.aljazeera.net/programs/pages/fc8ca938 
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،  لمنبي يرل العبلمة القرضاكم أنو أحد أسباب اإلساءة  حيث:  منو وخوفيـ اإلسالـ: قوة  رابعاً 
 َعَمى َيْبَقى َل بقكلو: ) حيث تكلد في نفكس الغرب الخكؼ مف ىذا الديف، السيما كقد بٌشر النبي 

ْساَلـِ  َكِمَمةَ  َعَمْيِيـْ  َأْدَخؿَ  ِإلَّ  َوَبرٍ  َوَل  َمَدرٍ  َبْيتُ  اأْلَْرضِ  َظْيرِ  كلقد  (ِ( )ُ)(َذِليؿٍ  ِبُذؿّْ  َأوْ  َعِزيٍز، ِبِعزّْ  اإلِْ
لكؿ  كالعداء الخكؼ بيا يقصد كممة( كىي إسالموفوبيامصطمحان أسمكه ) إلسبلـب عمى اأطمؽ الغر 

ما ىك إسبلمي، فيك مصطمح حديث لمعنى أصيؿ لدل الغرب، فأصبح مرادؼ اإلسبلـ في قامكس 
 كثير فيو تؤكد الذم الكقت في كالتطرؼ، باإلرىاب ييربط ماالعقؿ الغربي )اإلرىاب( ، حيث غالبان 

 دكف يحكؿ الغربي اإلعبلـ لكف كالتآخي، كالتضامف التسامح ديف اإلسبلـ أف الغربية سساتالمؤ  مف
 أكبر أفكما أنيـ يركف  كالمسمميف، اإلسبلـ تخدـ أف شأنيا مف التي اإليجابية المكاقؼ ىذه نشر

بؿ  فحسب، الغرب في اإلسبلـ انتشار مف خكفان ليس  منو يتخكفكف فيـ كليذا اإلسبلـ، ىك أعدائيـ
 ضعؼ يستغمكف اآلف فيـ بدينيـ، التمسؾ إلى اإلسبلمي العالـ في المسمميف عكدة مف الخكؼ

 ىذا يطفئكا أف كيريدكفكاإلعبلمي ،  ، االقتصادم الجانب مثؿ،  الجكانب مف كثير في المسمميف
عكة كمف أىميا تشكيو حامؿ الد كالطرؽ الكسائؿ بشتى، كمحاربتو  العالـ في ينتشر أف قبؿ النكر

 ... بغرباؿ التغطىكرٌباف السفينة كلكف ىييات ىييات، فالشمس 
إف المجتمعات الغربية تعيش في  حيث: اإلستعالء الغربي والنظرة الدونية لممسمميف :  خامساً 

 كييقىسٍّمكف كالحضارات، الككفكبرياء منقطع النظير، فيـ يعتبركف أنفسيـ سادة العالـ كأنيـ مركز 
 الًقدىـ في الضاربة جذكرىا ليا بؿ حديثةن، ليست  النظرةتقدمة كأخرل متخمفة، كىذه دكؿ م ىالعالـ إل

ُتؿْ ]قاؿ تعالى:  حيث ْٕ ْؿ َبْؾ َأ ُُ قبِ ُٕ ْؿ بُِذ ُُ ُب ذِّ ًَ ـُ َأْبَُْٚل اهللِ َوَأِحبَُّٚؤُه ُؿْؾ َؾَِِؿ ُي ْح َٕ قُ  َوافََّْهَٚرى  ُٓ َٔ  اف
ِٝ َبَؼٌ  َوَؿَٚف

ُر دَِ  ٍِ ٌْ َؼ َي َِ ـْ َخ َّ اَم َوإَِفِْٔف ِِم ُٓ َْْٔ اَمَواِت َوإَْرِض َوَمٚ َب ُِْؽ افسَّ ـْ َيَنُٚل َوهللِ ُم ُب َم ذِّ ًَ ـْ َيَنُٚل َوُي

كاف ىذا  كقد ، (ّ) الغربية الحضارة في داخمي عنصراالستعبلء كىكذا ف {>7[}ادٚئدة:اَدِهرُ 
نسيـ ، كما قاؿ سبحانو: ألنو عربي كليس مف ج االستعبلء سبب لجحكد أىؿ الكتاب لنبكة النبي 

ـَ ] ـَ  تُِحقَن َظَذ افَِّذي ٍْ ـْ َؿْبُؾ َيْسَت ُٕقا ِم ٚ ـَ ْؿ َو ُٓ ًَ َٚ َم
ٌق دِ ـْ ِظِْْد اهللِ ُمَهدِّ امَّ َجَٚلُهْؿ َمٚ َوَدَّٚ َجَٚلُهْؿ ـَِتٌٚب ِم َِ ُروا َؾ ٍَ

ـَ  ٚؾِِري َُ ُٜ اهللِ َظَذ اف َْ ًْ َِ ُروا بِِف َؾ ٍَ ـَ  { =>[ }افبَرة:َظَرُؾقا 

                                                           

ػػا  ًإٍخبىػػاًرهً  بىػػابي  - الت ػػاًريخً  ًكتىػػابي  - حبػػاف ابػػف صػػحيح( (ُ تًػػوً  ًفػػي يىكيػػكفي  عىم  ػػكىاًدثً  اٍلًفػػتىفً  ًمػػفى  أيم   ، ّٗ/ ُٓ - كىاٍلحى
 . صحيح: بأنو الكتاب سفن في األلباني عميو حكـ

: الجزيرة نت، برنامب الشريعة كالحياة ، الرابط : انظر( (ِ
http://www.aljazeera.net/programs/pages/c3878721-fd54-4453-85a4-934139b953fb 

 . ّّٓ ص - السنيدم فيد -( كالسنة الكتاب ضكء في عقدية دراسة) الحضارات حكار:  انظر( (ّ
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عمى  (ُ) يستفتحكف كانكا الييكد: " أف   عباس ابفركم عف ما د ذكر الطبرم في تفسيره قك  
 كانكا ما كجحدكا بو، كفركا العرب، مف اهلل بعثوفمما  مبعثو قبؿ  اهلل برسكؿ كالخزرج األكس
و ، كاإلساءة إليو كتشكي كمف مظاىر ىذا االستعبلء محاكلة إيذاءىـ لمنبي  ،( ِ)"  فيو يقكلكف

كبالتالي احتقار  منيـ، إال نبيان  يبعث ال كأنو فييـ، محصكره  تعالى اهلل فضؿ أف زعمكاصكرتو ألنيـ 
ذالليـ، كأن ى ليـ ذلؾ   ..أتباعو كا 

كالتي تثير الحقد كالغيرة في نفكس كؿ المعاديف لمديف حيث بدأ انتشار اإلسالـ :  سرعة:  سادساً 
حيث  ،أك الييكد، أك مف العممانييف كالممحديف النصارل سكاء أكانكا مف يغزكىـ في عقر دكرىـ،

 ألؼ عشريف مف أكثر بأف دقيقة إحصائيات كجكد عدـ مف الرغـ كعمى الباحثيف معظـيؤكد 
فقد استغمت  ؛(أيمكؿ) سبتمبر مف عشر الحادم أحداث بعد كذلؾ عاـ كؿ اإلسبلـ يعتنقكف أمريكي
 كسائؿ عبر كأظيركا اإلسبلـ، أعداء قبؿ كمف كالفتف الحركب مركجي قبؿ مف استغبلؿ أسكأ

 طالبكا كما عميو، كيحث بو،اإلسبلـ يأمر  فرسكؿ تدمير أك إرىاب أك إفساد كؿ أف اإلعبلـ
 بأف متكقع ىك مما عكسكعمى  كجاليات، كمؤسسات كشعكبان  حككمات المسمميف عمى بالتضييؽ

 أظيرت فقد الحسابات، عكس عمى جاءت النتيجة أف إال ستنخفض الجدد المسمميف أعداد
 (ّ)سبتمبر، أحداث بعد كبير بشكؿ ازداد اإلسبلـ في يدخمكف الذيف عدد أف الجديدة اإلحصائيات

 . لكبح جماح ىذا المارد اإلسبلمي كاإلساءة اليو، كذلؾ  نبيفيـ يحاكلكف تشكيو صكرة ال
إلسالـ بقيادة الموبي ا ضد النصارى مف والمتصيينيف الييود صياينة بيف: التعاوف سابعاً 

 عقدية، دينية حرب ىي   كالنبي اإلسبلـ ضد الحربإٌف مف الكاضح لمعياف أف  : الصييوني
،  كما صٌكر دكلة الييكد القائمة  يحاكؿ الغرب ترسيخ صكرة مشكىة عف اإلسبلـ كنبيو  حيث

إلى إنياء  -يـ عمى حد زعم –المتطرؼ  يا دكلة حضارية ، كيسعى اإلسبلـعمى سفؾ الدماء بأن
 باألمكاؿ كتدعميا الحمبلت ىذه خمؼتقؼ  التي الييكدية المكبيات سيطرة، كذلؾ بسبب كجكدىا
 عقيدة الحرية ىذه تطكؿ ال فمماذا يٌدعكف كما فكر حرية كانت لك أنيا ذلؾ عمىكالدليؿ  الطائمة،
 عمى كما األرضية، لكرةبا محدقان  خطران  يشكؿ اإلسبلـ أفكما أنيـ يحاكلكف إثبات  اإلسبلـ؟ سكل

 التقارير أغمب تككف أف المستبعد غير فمفلذلؾ  امتداده، مف كالحد مكاجيتو إال الدكلي المجتمع
 صييكنية جيات صياغةىي مف  اإلسبلـ مف الغربي اإلعبلـ خبلليا مف يحذر التي كاإلحصائيات

                                                           

)انظػػر:  يبعػػث أف قبػػؿ مػػف العػػرب، مشػػركي عمػػى  بػػالنبي اهلل يستنصػػركفأم كػػانكا  االستنصػػار،:  االسػػتفتاح( (ُ
 ( .ِّّ/ ِ - الطبرم - القرآف آم تأكيؿ في البياف جامع

 . ّّّ/ ِ - القرآف آم تأكيؿ في البياف جامع( (ِ

 . َِٗ/ ُُِ - ٓ الحديث أىؿ ممتقى أرشيؼ: انظر( (ّ
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 في تنشط التي اإلعبلمية سساتكالمؤ  الفكرية المراكز أشير كأف سيما ال الخفاء، في تعمؿ كييكدية
 الطبيعي كمف صييكنية، جيات مف يمكؿ ما كمنيا بؿ ييكدية، أصكؿ مف مثقفكف يسيرىا الغرب،

 كالثقافية كاالقتصادية العسكرية اآلليات بمختمؼ اإلسبلـ، مكاجية اتجاه في فكرىا يصب أف
 صييكنية أصبحت التي يطانيةالبر كمف األمثمة عمى ذلؾ: صحيفة التايمز  (ُ) كغيرىا كاإلعبلمية
، تايمز الصندام شقيقتياككذلؾ ، (مردكخ)ركبرت  الييكدم المميكنير أشتراىا أف بعد خالصة

 تتيكـ التي الكاريكاتيرية بالرسكمات المتخصصة( أند)كيؾ  األسبكعية المجمة إلى باإلضافة
 الصحؼ أشير مف تايمز النيكيكرؾكتعتبر  صكرة، أبشع في كتظيرىـ لندف، في بالمسمميف
 مف الثانية المرتبة فى بكست الكاشنطف كتأتي( ، أكش)أكدلؼ  الييكدم اشتراىا كقد األمريكية
 بمغ، كقد  ـُُٖٗ عاـ نسخة مميكف ٓ,ْ تكزيعيا حجـ بمغ التي كيؾ كنيكز لمصييكنية، الخضكع

( الذم جاركدمء )رجا الشيير المفكر أف الفرنسية النشر دكر عمى الصييكنية السيطرة تفاقـ مف
 األسطكرة)بيف  كتابو تتبنى كاحدة نشر دار يجد لـ، كتبو لنشر تتسابؽ الفرنسية النشر ديكر كانت

   (2)!! إسبلمو بعد كتبو كالذم( اإلسرائيمية كالسياسة الصييكنية
 اإلسبلمية األمة كعزة رفعة مصدر إف: تخمي بعض المسمميف عف مبادئيـ ومعتقداتيـ:  ثامناً 
 ككفايتو، معٌيتو دائرة في دخكليا كمدلكتمسكيا بمبادئيا كمعتقداتيا ،  بربيا عبلقتيا بمدل مرتبط

ِمِْغَ ]قاؿ تعالى:  ْٗ ْْتُْؿ ُم ـُ ْقَن إِْن  َِ ُتُؿ إَْظ ْٕ  عمر قكؿ في جمينا ذلؾكيتمثؿ  ،{ 031[ }آل عمران:.. َوَأ
 -كىذا  اهلل، أذلنا غيره في زةالع ابتغينا فإف، باإلسبلـ اهلل أعزنا قكـ نحف:   الخطاب بف

في كثير مف المجتمعات المسممة بعض العادات السمبية التي  تشرخبلؼ الكاقع  فقد ان -كلؤلسؼ 
التصقت بالمسمميف كالعرب، كمف أىميا انتشار البدع كالخرافات، كبعض الممارسات الخاطئة 

 ىك ما عمىيتيافتكف  تجدىـخبلقي، المخالفة لتعاليـ اإلسبلـ مثؿ : الغش كالكاسطة كاالنحبلؿ األ
الى ىذه الممارسات عمى أنيا ديف اإلسبلـ قد يدفعو  فالناظر أخبلقي، ىك عما كيحجمكف مادم،

 .  إلى اخذ صكرة قاتمة عف االسبلـ، كبالتالي اإلساءة لو كلنبيو 
صدكف عف سبيؿ إف مما طيبع عميو الذيف ال يؤمنكف باآلخرة أنيـ ي : الصد عف سبيؿ اهلل : تاسعاً 

َٔٚ َظَذ ]اهلل، كيريدكف طريقىو معكٌجة ال تكصؿ إليو سبحانو، قاؿ جؿ ثناؤه:  ْٕ ََٔٚة افدُّ ـَ َيْسَتِحبُّقَن اَِل افَِّذي

ًِٔدٍ  ٌُقَنَٚ ِظَقًجٚ ُأوَفئَِؽ ِِف َضََلٍل َب ـْ َشبِِٔؾ اهللِ َوَيْب وَن َظ   {7[ }إبراهٔؿ:أَِخَرِة َوَيُهدُّ

                                                           

( ، الرابط:  الغرب في تسكؽ صييكنية صناعة فكبي – اإلسبلـمقالة بعنكاف )  -: شبكة النبأ المعمكماتية انظر( (ُ
http://www.annabaa.org/nbanews/68/116.htm). ) 

 ( .(http://ar.islamway.net/article/1462: مكقع طريؽ اإلسبلـ، الرابط : انظر( (ِ

http://www.annabaa.org/nbanews/68/116.htm)
http://www.annabaa.org/nbanews/68/116.htm)
http://ar.islamway.net/article/1462)
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 عف ذىابو  في ىـ  اآلخرة عمى الدنيا الحياة يستحب كف الذيف الكافريف ىؤالءي قاؿ الطبرم: " يعن
ٍكر ىيدنل، غير عمى كأخذ بعيد، الحؽ ، فيـ يحاكلكف تضميؿ الناس عف  (ُ)"  السبيؿ قىٍصد عف كجى

براز اإلسبلـ كنبيو   عمى يدؿ األسمكب ىذا إلى المجكء أف شؾفي صكرة ال تميؽ بو، كال  الحؽ كا 
،  بإذف اهلل  الحسية لميزيمة المميدة المعنكية باليزيمة كشعركا الحيمة، أعيتيـ قد لقكـا أف

 البالغة اإلسبلـ حجة أعيتيـإذا  - الرسؿ أعداء فدأب سياـ، مف كنانتيـ في ما آخر فاخرجكا
 ندع مف الرسؿ بو جاءتيـ الذم اإلليي كاليدم الرباني التشريع ذلؾ حكؿ الحكار ليخرجكا يسارعكف

 يجارييـ ال ميداف إلى الصحيح ميدانيا مف المعركة نقؿ عمى فييا يعتمدكف أخرل قضية إلى اهلل
 ًفٍعؿى  كالمعائب بالمثالب كيرمكنو،   اهلل عند مف بالحؽ جاءىـ مف فينتقصكف الشرفاء، فيو

ة مقارعة عف العاجز ج  ة، الحي ج   عف صكمةالخ بتطكير كاليدل الحؽ عف الناس لصرؼالمائؿ  بالحي
 . (ِ) الحؽ أصحاب استفزاز طريؽ

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                           

 . ُٓٓ/ ُٔ - القرآف آم تأكيؿ في البياف جامع( (ُ

،  فػي مػؤتمر نبػي الرحمػة  العمػر ناصػر الشيخ كرقة - الغرب في كشريعتو  بيلمن  اإلساءة ظاىرة:  انظر( (ِ
 تـ تحميمو مف مكقع )القرآف الكريـ( الرابط: 

     0.html-387-details-all.com/book-for-http://www.quran 
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 انثانث املبحث

 هاهلل ب وعُاية  نهُبياملشسكني  إيراء أوجه
 

 أربعة مطالب : وفيو

  نبي المشركيف الجسدي لم إيذاءاألوؿ :  المطمب

  وشخصبافترائيـ عمى  لمنبي  المشركيف إيذاءالثاني :  المطمب

 توبافترائيـ عمى رسال لمنبي المشركيف  إيذاءالثالث :  المطمب

 بو يـئباستيزا لمنبي  المشركيف  إيذاءالرابع :  المطمب
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رسؿ اهلل دعكة كببلغنا كجيادنا، لذا كاف أكثرىـ إيذاءن كابتبلءن منذ  أكثرمف   النبيكاف  لقد
 كالتكذيب كالتعذيب األذلمف   اهلل رسكؿحيث كاجو  ،بزكغ فجر دعكتو إلى أف لحؽ بربو 

 أف بإمكانو كاف الذم األميف الصادؽ الشريؼ كىك كالمطاردة، طيادكاالضكالمقاطعة  كاالستيزاء
 كأجدادىـ، آبائيـ عف كرثكه ما بضبلؿ قكمو كصارح، بدعكتو جير أف فمنذ مكٌرمان، عزيزان  يعيش

 كىك كالمشقة، كالعرم كالجكع العيش شىظىؼ عمى، كصبر  كالمجد كالماؿ كالكعيد بالكعد كاستياف
بذلؾ تعاليـ اإلسبلـ  فجٌسد  مترفان؛ مصانان  يعيش أف بإمكانو كاف الذم لثرما السيد األميف، القكم

 الحسنةكىك األسكة  لمسالكيف، كمنارنا لمصالحيف،بالماؿ كالنفس فكاف بحؽ قدكةن  يادان عقيدة كعمبلن كج
ْؿ ِِف َرُشقِل اهللِ ُأْشقَ :  كمكاف زماف كؿفي  لممسمميف أبدان  الباقية ُُ َٚن َف ـَ ْد  ََ َٚن َيْرُجق اهللَ ]َف ـَ ـْ  َ

ٌٜ دِ ٌة َحَسَْ

ثًِرا[ }إحزاب: ـَ َر اهللَ  ـَ َْٔقَم أَِخَر َوَذ  أن و قريش كرأت الغضب، بمشاعر مكةكقتئذ انفجرت   {17َواف
 زعامتيـ، عمى كالقضاء آليتيـ، كسب أحبلميـ، بتسفيو جاءت التي الدعكة ىذه مكاجية مف البد

يذاء اإلسبلـ محاربة يف جيدان  يألكا ال أف فقرركا  لذلؾ فاتخذكا انتشاره، مف كالحد فيو، الداخميف كا 
سكات الدعكة إليقاؼ كالمحاكالت الكسائؿ مف العديد  انتشارىا مجاؿ كتحديد تحجيميا أك صكتيا، كا 

  :منيا متعددة، كطرقان  كسائؿفاتخذكا 
 

 األوؿ المطمب
 المشركيف الجسدي لمنبي  إيذاء

 حاكؿألصناؼ كأنكاع األذل الجسدم، فمئف  ي سبيؿ دعكة ربو ف تعرض النبي  لقد
 مبمغ  لرسكلنا األذل بمغ فقد؛   زكريا بف يحيى الييكد كقتؿ،   إبراىيـ نبينا إحراؽ الكفار
كالسعي  البدف، فيمنو الحصار، كاإليذاء  فكاف الببلء، يككف اإليماف قدر عمى كلكف عظيمان،

 . مو لطرده مف بمده، كمحاكلة قت
 : طالب أبي شعب في والجتماعية القتصاديةومقاطعتو  : حصاره  أولً 

 أبنائيـ خير مفرجبلن  لو يقدمكاكاف ذلؾ بعد عجزىـ في مساكمة عمو أبي طالب بأف  كقد
ليقتمكه، فساءىا رفض أبي طالب   محمدنا إلييـ يسمـ أف عمى طالب أبك يتبناه  محمد عف بديبلن 

 أالٌ : مناؼ عبد ابني المطمب كبني ىاشـ بنى عمى يتعاقدكا أف عمى جمعكافأليذا العرض، 
 بذلؾككتبكا  ، اهلل رسكؿ إلييـ يسممكا حتى يجالسكىـ، كال يكممكىـ، كال يناكحكىـ، كال يبايعكنيـ،
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 ىاشـ، ببني األمر اشتد حتى سنكات ثبلث المقاطعة كاستمرت (ُ) الكعبة سقؼ في كعمقكىا صحيفة
كلقد لقي فييا  الجكع، شدة مف بكاء لؤلطفاؿ يسمع ككاف الشجر، كرؽ أكمكا حتى مب،المط كبني

ٍيدان  المقاطعة ىذه في معو، كمىٍف   الرسكؿ  . (ِ)قريش عقبلء بمسعى المقاطعة انتيت ثـ شديدان، جى

 :  بمدهمف   اهلل رسوؿ إلخراج المشركيف: سعي  ثانياً 
َْٔس ]:   اهلل قاؿ ُٚ وا َف ـَ َّٓ َوإِْن  َبُثقَن ِخََلَؾَؽ إِ ِْ َٓ َي ٚ َوإًِذا  َٓ ـَ إَْرِض فُِْٔخِرُجقَك ِمْْ َؽ ِم َٕ و زُّ ٍِ َت

 النبيٍّ  بإخراج مكة أىؿ ىـٌ : " فقد قتادةعف  اآلية ىذهفي تفسير  الطبرم ذكر {17[ }اإلرساء:َؿًَِِٔل 
  ط نكا، لىمىا ذلؾ فعمكا كلك مكة،مف  ذلؾ مع كلقمما أمره، حتى وإخراج عفكىف يـ   اهلل كلكف تىكى
  اهللفمقد تيددىـ  (ّ)"  بدر يكـ القتؿ عمييـ اهلل بعث حتى مكة مف  اهلل نبيٌ  خركج بعد لبثكا
ذان اآليةبيذه   لعذبكا  اهلل رسكؿ قريش أخرجت(، قاؿ مجاىد: " لك قىًميبلن  ًإال   ًخبلفىؾى  يىٍمبىثيكفى  ال: )كىاً 
 أظيرىـ، بيف مف ىجرتو بعد يكف لـ فإنو كقع؛: " ككذلؾ فقاؿ لؾ، كحكى ابف كثير عف ذ (ْ)"بذلؾ
ياه اهلل جمعيـ حتى  كنصؼ سنة إال لو، أذاىـ اشتد ما بعد  منيـ فأمكنو ميعاد، غير عمى ببدر كا 

بأف كٌؼ المشركيف عف إخراج  بنبيو  ، كىنا تجمت عناية اهلل  (ٓ)"  بيـ كأظفره عمييـ كسمطو
 د إلى قمبو إلى أف جاء األمر اإلليي باليجرة .ًمف أحب الببل النبي 

 : : التآمر عمى قتؿ النبي  ثالثاً 
ُر اهللُ ]  :تعالى قاؿ ُُ ّْ ُروَن َوَي ُُ ّْ ُِقَك َأْو ُُيِْرُجقَك َوَي تُ َْ ُْٔثبُِتقَك َأْو َي

ُروا فِ ٍَ ـَ ـَ  ُر بَِؽ افَِّذي ُُ ّْ َوإِْذ َي

ـَ   المكر مف المشرككف عميو اجتمع بما إخباراؿ القرطبي: " ىذا ق { 74[ }إٍٕٚل:َواهللُ َخْرُ اَدٚـِِري
 بمكة، ليمة قريشأنو قاؿ: " تشاكىرىٍت   عباس ابففقد ركم عف  (ٔ)"  الندكة دارفي   بالنبي
كقاؿ  اقتمكه، بؿ:  بعضيـ، كقاؿ  -  النبييريدكف  - بالكثاؽ فأثبتكه أصبح إذا: بعضيـ فقاؿ

 تمؾ  النبي فراشعمى   عميٌّ فبات  ذلؾ،عمى   نبيو  اهللفأطمع  أخرجكه، بؿ: بعضيـ
، فمما   النبي يحسبكنو عميان  يحرسكف المشرككفكبات  بالغار، لحؽحتى   النبيكخرج  الميمة،

                                                           

 . َُٓ/ ُ - رضيالح يحيى - األماثؿ كبغية المحافؿ بيجة ، َُِ ص - كثير بفا - السيرة في الفصكؿ: انظر( (ُ

 المكػي العيد في كالدعكة النبكية السيرة ، ْٖ ص - السباعي مصطفى - كعبر دركس - النبكية السيرة: انظر( (ِ
 . ُٓٓ ص - غمكش أحمد -

 . َُٓ/ ُٕ - القرآف آم تأكيؿ في البياف جامع( (ّ

 . َْْ ص - مجاىد تفسير( (ْ

 . َُُ/ ٓ - العظيـ القرآف تفسير( (ٓ

 . ّٕٗ/ ٕ - القرآف ألحكاـ الجامع( (ٔ
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كا  أدرم، ال: قاؿ ىذا؟ صاحبؾ أيف: فقالكا مكرىـ اهلل رد عميان  رأكا فمما إليو، ثاركا أصبحكا فاقتص 
ًمطى  الجبؿ بمغكا فمما أثره، كا  الجبؿ، فيفصعدكا  عمييـ، خي  نسب بابو عمىفرأكا  بالغار،فمر 

 كىذا ،(ُ)" لياؿ ثبلث فيوفمكث  بابو، عمى العنكبكت نسب يكف لـ ىاىنا دخؿ لكفقالكا :  العنكبكت،
 أف حفظو كأخرجو مف بيف أيدييـ ككفاه أذاىـ . بنبيو   اهلل عناية صميـ مف

 :  بدنوفي  لمنبي  كيفالمشر : ايذاء رابعاً 
 : منيا كثيرة أمثمة كليذا
ٍٛ * ]قكلو تعالى :  -ُ ًٚرا َذاَت ََلَ َٕ َٛ * َشَْٔهَذ  َس ـَ َّٛ * َمٚ َأْؽَْك َظُْْف َمُٚفُف َوَمٚ  ٍٛ َوَت ْٝ َيَدا َأِِّب ََلَ َتبَّ

ـْ َمَسٍد*  ِٛ * ِِف ِجِٔدَهٚ َحْبٌؾ ِم َٜ اَِلَى َٚف  مف  النبي عـ ليب أبكلقد  كاف  { 9-7[ }ادسد َواْمَرَأُتُف مَحَّ
 تسعى ككانت،   لمنبي عداكة الناس أشد مف جميؿ أـ امرأتو كانت ككذلؾ، لو عداكة الناس أشد

كما ركم عىًف  ،(ِ) بابو عمى كالقذر،  طريقو في الشكؾ كتضع،  بالنميمة الناس كبيف بينو باإلفساد
لىتٍ  لىم اأنو قىاؿى :   عىب اسو  اٍبفً  ِذْر َظِنَرَتَؽ إَْؿَربِغَ ]: اآليىةي  ىىًذهً  نىزى ْٕ  كىرىٍىطىؾى  {178[ }افنًرال:َوَأ
، ًمٍنييـي  رىجى  اٍلميٍخمىًصيفى ت ى   اهللً  رىسيكؿي  خى ًعدى حى فىا، صى  ال ًذم ىىذىا مىفٍ : فىقىاليكا ،َصَباَحاهْ  َيا: فىيىتىؼى  الص 

؟ م ده،: قىاليكا يىٍيًتؼي  َعْبدِ  َبِني َيا ُفاَلٍف، َبِني َيا ُفاَلٍف، َبِني َيا ُفاَلٍف، َبِني َيا: فىقىاؿى  لىٍيًو،إً  فىاٍجتىمىعيكا ميحى
 َىَذا ِبَسْفحِ  َتْخُرجُ  َخْيالً  َأفَّ  َأْخَبْرُتُكـْ  َلوْ  َأرََأْيَتُكـْ : فىقىاؿى  ًإلىٍيًو، فىاٍجتىمىعيكا ،اْلُمطَِّمبِ  َعْبدِ  َبِني َيا َمَناٍؼ،
ٍبنىا مىا:  قىاليكا ؟ ُمَصدِّْقيَّ  ـْ َأُكْنتُ  ، اْلَجَبؿِ  ر  مىٍيؾى  جى  ،َشِديدٍ  َعَذابٍ  َيَديْ  َبْيفَ  َلُكـْ  َنِذيرٌ  َفِإنّْي: قىاؿى  كىًذبنا، عى
ا لىؾى  تىبًّا: لىيىبو  أىبيك فىقىاؿى : قىاؿى  ٍعتىنىا أىمى مى ـى  ثيـ   ًليىذىا، ًإال   جى لىتٍ  قىا قىدٍ  لىيىبو  أىًبي يىدىا تىب تٍ : }الس كرىةي  ىىًذهً  فىنىزى  كى
بأف  بحبيبو  ، كىنا جاءت عناية اهلل  (ْ)يداه ىمكت كالمعنىاليبلؾ،  ىك، فالت باب (ّ){ تىب  

 تكٌعد أبا ليب كامرأتو جزاء ذلؾ باآلية .
ٍت   اهللً  رىسيكؿى  أىف  ،  أىنىسو مف األذل يكـ أحد، فقد ركم عىٍف  لقيو النبي  ما -ِ بىاًعيىتيوي كيًسرى  يىٍكـى  رى

، دو شيب   أيحي عىؿى  رىٍأًسًو، ًفي كى ـى  (ٓ) يىٍسميتي  فىجى ٍنوي، الد  يىقيكؿي  عى كا قىٍكـه  ييٍفًمحي  كىٍيؼى : كى ، شىج  ـٍ كا نىًبي يي كىسىري  كى
بىاًعيىتىوي، ٌل ...]:  الم وي  فىأىٍنزىؿى   اهلًل؟ ًإلىى يىٍدعيكىيـٍ  كىىيكى  رى ـَ إَْمِر ََشْ َْٔس َفَؽ ِم { 038ران:[ }آل عمَف

(ٔ )

                                                           

 . ّٕٗ/ ِ - ياسيف حكمت. د. أ - بالمأثكر التفسير مف المسبكر الصحيح( (ُ

 الجكزم بفا - التفسير عمـ في المسير، زاد  ٖٕٔ/ ِْ - الطبرم - القرآف آم تأكيؿ في البياف جامع:  انظر( (ِ
- ْ /َِٓ . 

تىؾى  كىأىٍنًذٍر } تعالى قكلو في باب - اإًليمىافً  ًكتىابي  – مسمـ صحيح( (ّ ًبيفى  عىًشيرى  . ِْٖ رقـ – ُّّ/ ُ -{ األىٍقرى

 . ُٗٔ/ ّ - النسفي - التأكيؿ كحقائؽ التنزيؿ مدارؾ: انظر( (ْ

 ( .ُُٓ/ ِ - لخطابيا - الحديث غريب)انظر:  منو ساؿ ما يمسح: يسمت( (ٓ
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، أٍنتى  فامض الم و، بيد األمكرعكاقب الثعالبي في تفسيرىا: " قاؿ( ُ)  إلى الدعاء عمى كديـٍ  لشٍأًنؾى
كتسميتو في  بنبيو  ، كىذا مف عناية اهلل  (ِ)"  ربٍّو أىٍمرى ممتثبلن   ذلؾ فعؿ كقد: قمت ؛ربٍّؾ

ادىٍكاسينتقـ لو منيـ إٍف  مصابو أف اهلل   . كفرىـ عمى تىمى
 لو، شريؾ ال كحده اهلل عبادة إلىمف األذل مف أىؿ الطائؼ عندما دعاىـ  ما لقيو النبي  -ّ
 صفيف لو فاصطفكا سفاءىـ، بو كأغركا أرضيـ، مف بالخركج أمركهك  األذل، بغاية كقابمكه يجيبكه فمـ

ٍنيىا، الم وي  رىًضيى  عىاًئشىةى ركم أىف   فقد( ّ) أدمكه حتى بالحجارة يرمكنو كجعمكا ٍكجى  عى د ثىٍتوي ،   الن ًبيٍّ  زى  حى
مىٍيؾى  أىتىى: )ىىٍؿ  ًلمن ًبيٍّ قىالىٍت  أنيا ، يىٍكـً  ًمفٍ  أىشىد   كىافى  يىٍكـه  عى دو  َما َقْوِمؾِ  ِمفْ  َلِقيتُ  َلَقدْ : )قىاؿى  أيحي

 ُكاَلٍؿ، َعْبدِ  ْبفِ  َياِليؿَ  َعْبدِ  اْبفِ  َعَمى ِسيَنفْ  َعَرْضتُ  ِإذْ  الَعَقَبِة، َيْوـَ  ِمْنُيـْ  َلِقيتُ  َما َأَشدَّ  َوَكافَ  َلِقيُت،
 الثََّعاِلبِ  ِبَقْرفِ  َوَأَنا ِإلَّ  َأْسَتِفؽْ  َفَمـْ  َوْجِيي، َعَمى َمْيُموـٌ  َوَأَنا َفاْنَطَمْقتُ  َأَرْدُت، َما ِإَلى ُيِجْبِني َفَمـْ 

 َقدْ  المَّوَ  ِإفَّ : َفَقاؿَ  َفَناَداِني ِجْبِريُؿ، ِفيَيا َفِإَذا َفَنَظْرتُ  ،َأَظمَّْتِني َقدْ  ِبَسَحاَبةٍ  َأَنا َفِإَذا رَْأِسي، َفَرَفْعتُ 
، ِشْئتَ  ِبَما ِلتَْأُمَرهُ  الِجَباؿِ  َمَمؾَ  ِإَلْيؾَ  َبَعثَ  َوَقدْ  َعَمْيَؾ، َردُّوا َوَما َلَؾ، َقْوِمؾَ  َقْوؿَ  َسِمعَ  ـْ  َفَناَداِني ِفيِي
، َفَسمَّـَ  الِجَباؿِ  َمَمؾُ   َعَمْيِيـُ  ُأْطِبؽَ  َأفْ  ِشْئتَ  ِإفْ ،  ِشْئتَ  ِفيَما َذِلؾَ  َفَقاَؿ، ُمَحمَُّد، َيا: َقاؿَ  َـّ ثُ  َعَميَّ

 ِبوِ  ُيْشِرؾُ  لَ  َوْحَدُه، المَّوَ  َيْعُبدُ  َمفْ  َأْصاَلِبِيـْ  ِمفْ  المَّوُ  ُيْخِرجَ  َأفْ  َأْرُجو َبؿْ :   النَِّبيُّ  َفَقاؿَ  اأَلْخَشَبْيِف؟
 ( ْ)( َشْيًئا
َقى * ]قكلو تعالى :  -ْ َْ َٚن َظَذ اَُلَدى * َأْو َأَمَر بِٚفتَّ ـَ َٝ إِْن  ك * َظْبًدا إَِذا َصذَّ * َأَرَأْي َٓ َٝ افَِّذي َيْْ َأَرَأْي

ِص  ـْ بِٚفَّْٚ ًَ ٍَ ـْ ََلْ َيَْْتِف َفَْْس
َلَّ َفئِ ـَ ْؿ بَِٖنَّ اهللَ َيَرى *  َِ ًْ ْ َي َب َوَتَقػَّ * َأََل ذَّ ـَ َٝ إِْن  ٍٜ * َأَرَأْي ٍٜ َخٚضَِئ ِٚذَب ـَ  ٍٜ َٔ ِٚص َٕ  * ِٜ َٔ

 َٜ َٔ
َبِٕٚ ِٚ َيُف * َشَْْدُع افزَّ َٕ َْٔدُع  ِْ فقد ركم  سبب نزكليا محاكلة أبك جيؿ إيذاء النبي  {>7-=}افًِؼ  [َؾ

ٍيرىةأف أبا ىي  م د يعفر ىىؿ: جيؿ أىبيك قىاؿى قىاؿى : )   رى : فىقىاؿى ، نعـ:  قىاليكا أٍظيركيـ بىيف ًإال   كىجيو ميحى
مٍّي رىأىٍيتو لىًئف كالعزل كىالبلت ىطىأىف كىذىًلؾ ييصى  رىسيكؿ، فىأتى الت رىاب ًفي كىجيوكألعفرف  ، رقبتو عمى ألى

مٍّيكىىيكى   اهلل :  رقبتو عمى ليىطىأ ييصى ا، قىاؿى ًقبىٍيوً  عمى يىٍنكص كىىيكى  ًإال   ًمٍنوي  فىًجئىييـٍ  فىمى  بيدىٍيًو، يىت ًقي عى
بىينو بيني ًإفقىاؿى :  ، مىالؾ:  وي لى فىقيؿ  ٍندىقنا كى ء  ، نىار مف خى ةكىىىؤيالى  دنا َلو:   اهلل رىسيكؿ فىقىاؿى  أىٍجًنحى

                                                           

دو  غىٍزكىةً  بىابي  - المغازم كتاب  – مسمـ صحيح( (ُ  ْٖٔٔ رقـ – ُٕٗ/ ٓ -  أيحي

 . َُْ/ ِ - القرآف تفسير في الحساف الجكاىر( (ِ

 ، ُٗ ص – رجػػب بػػفا - السػػاعة يػػدم بػػيف بالسػػيؼ بعثػػت  النبػػي قػػكؿ مػػف باإلذاعػػة الجػػديرة الحكػػـ: انظػػر( (ّ
 تعالى اهلل إلى الدعكة في الحكمة،  ِٕ ص - القحطاني سعيد. د - تعالى اهلل إلى الدعكة في  النبي مكاقؼ

 . ُٓٓ/ ُ - القحطاني عيدس. د -

ٍمؽً  بىٍدءً  ًكتىابي  - البخارم صحيح( (ْ ـٍ  قىاؿى  ًإذىا بىابي  - الخى ديكي اًء، ًفػي كىالمىبلىًئكىػةي  آًمػيفى : أىحى ا فىكىافىقىػتٍ  آًمػيفى  الس ػمى  ًإٍحػدىاىيمى
ا لىوي  غيًفرى  ، األيٍخرىل ـى  مى  . ُِّّ رقـ – ُُٓ/ ْ - ذىٍنًبوً  ًمفٍ  تىقىد 
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 زبانيةألخذتو  (ِ) ناديو دعا: " لك عباس ابفقاؿ  (ُ)(  عضواً  عضواً  اْلَماَلِئَكة َلْخَتَطَفْتوُ  مني
 في الناصية كانت إذ، كمو الكجو مف الناصية بذكر ىفاكتف،  كجيوكقاؿ الطبرم : " لنسٌكدٌف  (ّ)"اهلل
َخُذ بِٚفََّْقاِِص ]: قاؿ كما النار، إلى بناصيتو لنأخذفٌ : ذلؾ معنى: ، كقيؿالكجو مقدـ ْٗ ُٔ .. َؾ

محـ:َوإَْؿَدامِ  ـْ ]: الثعمبي في تفسير قكلو تعالى ؿ، قا (ْ)"  {87[ }افرَّ ًَ ٍَ ْ َيَْْتِف َفَْْس ـْ ََل
َلَّ َفئِ ـَ

ِٜ بِٚ َٔ ِص ٍقًدـ" لنأخذف   {79}افًِؼ: [فَّْٚ  . (ٓ)"  فمنذٌلٌنو رأسو بمى
 بف اهلل عبد حديث مف مسمـ اإلماـ أخرجفقد  ،  اهلل رسكؿ ظير عمى الجزكر سبلطرح  -ٓ

اقاؿ:   مسعكد مٍّي   اهللً  رىسيكؿي  بىٍينىمى ٍيؿو  كىأىبيك اٍلبىٍيًت، ًعٍندى ييصى ابه  جى ميكسه  لىوي  كىأىٍصحى  نيًحرىتٍ  قىدٍ كى  ، جي
كره  زي ٍيؿو  أىبيك فىقىاؿى  ًباألىٍمًس، جى ـٍ : جى كرً  سىبلى  ًإلىى يىقيكـي  أىي كي زي ، بىًني جى ذيهي  فيبلىفو عيوي  فىيىٍأخي م دو  كىًتفىيٍ  ًفي فىيىضى  ميحى
دى؟ ًإذىا ذىهي، اٍلقىٍكـً  أىٍشقىى فىاٍنبىعىثى  سىجى دى  فىمىم ا فىأىخى عىوي   الن ًبي   سىجى كيكا،: قىاؿى  كىًتفىٍيًو، بىٍيفى  كىضى  فىاٍستىٍضحى

عىؿى  ييـٍ  كىجى مىى يىًميؿي  بىٍعضي ، قىاًئـه  كىأىنىا بىٍعضو  عى نىعىةه  ًلي كىانىتٍ  لىكٍ  أىٍنظيري    اهللً  رىسيكؿً  ظىٍيرً  عىفٍ  طىرىٍحتيوي  مى
ت ى  رىٍأسىوي، يىٍرفىعي  مىاسىاًجده   كىالن ًبي   اءىتٍ  اًطمىةى،فى  فىأىٍخبىرى  ًإٍنسىافه  اٍنطىمىؽى حى ٍيًريىةه، كىًىيى  فىجى كى ٍتوي  جي  فىطىرىحى
ٍنوي، مىٍيًيـٍ  أىٍقبىمىتٍ  ثيـ   عى ، عى ى فىمىم ا تىٍشًتميييـٍ فىعى  ،صىبلىتىوي   الن ًبي   قىضى ٍكتىوي  رى مىٍيًيـٍ  دىعىا ثيـ   ، صى كىافى  ، عى  كى
ا ًإذىا ذىا ثىبلىثنا، دىعىا دىعى َـّ :  قىاؿى  ـ  ثي  ثىبلىثنا، سىأىؿى  سىأىؿى  كىاً   سىًمعيكا فىمىم ا ،َمرَّاتٍ  َثاَلثَ  ِبُقَرْيشٍ  َعَمْيؾَ  المَُّي

ٍكتىوي  ٍنييـي  ذىىىبى  صى ، عى ٍحؾي افيكا الضٍّ تىوي، كىخى َـّ : قىاؿى  ثيـ   دىٍعكى ، ْبفِ  َجْيؿِ  ِبَأِبي َعَمْيؾَ  المَُّي  ْبفِ  َوُعْتَبةَ  ِىَشاـٍ
ذىكىرى  ،ُمَعْيطٍ  َأِبي ْبفِ  َوُعْقَبةَ  َخَمٍؼ، ْبفِ  َوُأَميَّةَ  ُعْقَبَة، ْبفِ  اْلَوِليدِ وَ  َرِبيَعَة، ْبفِ  َوَشْيَبةَ  َرِبيَعَة،  الس اًبعى  كى
لىـٍ  م دنا بىعىثى  فىكىال ًذم أىٍحفىٍظوي، كى ؽٍّ،   ميحى ٍرعىى سىم ى ال ًذيفى  رىأىٍيتي  لىقىدٍ ًباٍلحى ، يىٍكـى  صى  ًإلىى سيًحبيكا ثيـ   بىٍدرو

 . (ٕ)(  - بىٍدرو  قىًميبً  - (6) اٍلقىًميبً 
 رضي العاص بف عمرك بف اهلل عبد سأؿ الزبير بف عركة أف البخارم عند جاء ما ذلؾكمف  -ٔ

مٍّي   الم وً  رىسيكؿي  بىٍينىا: " فقاؿ؟   بالنبي المشرككف صنعو شيء أشداهلل عنيما عف   ًبًفنىاءً ييصى

                                                           

 . ُٕٕٔ رقـ – َُّ/ ٖ -{  لىيىٍطغىى اإًلٍنسىافى  ًإف   كىبل  } نزكؿ في باب - التكبة كتاب - ـمسم صحيح( (ُ

 ( . ٕ/ ِ -القاضي عياض  – اآلثار صحاح عمى األنكار مشارؽ) انظر :  قكمو أىم: ناديو( (ِ

ػػفٍ  اٍلقيػػٍرآفً  تىٍفًسػػيرً  أىٍبػػكىابي  - الترمػػذم سػنف( (ّ ًمػػ بىػػاب -  الم ػوً  رىسيػػكؿً  عى بٍّػػؾى  ًباٍسػػـً  اٍقػػرىأٍ  سيػػكرىةً  فٍ كى  رقػػـ – ْْْ/ ٓ - رى
 اإلسناد صحيح بأنونفس الكتاب:  في األلباني حكـ ، ّّْٗ

 . ِٓٓ/ ِْ - القرآف آم تأكيؿ في البياف جامع( (ْ

 . ِْٔ/ َُ - الثعمبي - القرآف تفسير عف كالبياف الكشؼ( (ٓ

ـه : اٍلقىًميػبً ( (ٔ  - اليػركم محمػد - المغػة تيػذيب) انظػر:  تيرابيػا قىمىػب حافرىىػا ألفٌ  قميبػان  تكسػمٍّي اٍلًبٍئػر، أىسػمىاء ًمػف اسػ
ٗ /ُْْ. ) 

ا بىابي  - المغازم كتاب - مسمـ صحيح( (ٕ  . ِْٕٔ رقـ – ُٕٗ/ ٓ - كىاٍلمينىاًفًقيفى  اٍلميٍشًرًكيفى  أىذىل ًمفٍ   الن ًبي   لىًقيى  مى
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ٍقبىةي  أىٍقبىؿى  ًإذٍ  الكىٍعبىًة، ذى  ميعىٍيطو  أىًبي ٍبفي  عي لىكىل،   الم وً  رىسيكؿً  ًبمىٍنًكبً  فىأىخى نىقىوي  عينيًقوً  ًفي ثىٍكبىوي  كى  ًبوً  فىخى
ٍنقنا ذى  بىٍكرو  أىبيك فىأىٍقبىؿى  شىًديدنا، خى ٍنًكًبوً  فىأىخى دىفىعى  ًبمى قىاؿى ،   الم وً  رىسيكؿً  عىفٍ  كى ُِقَن َرُجًَل َأْن ]: كى ُت َْ ... َأَت

َ اهللُ قَل َرِّبِّ َُ ْؿ ... َي ُُ ـْ َربِّ َِِّْٔٚت ِم ْؿ بِٚفَب ـُ  .  (ُ)"  {38[ }غافر:َوَؿْد َجَٚل

 
 الثاني المطمب

  وشخصبافترائيـ عمى  لمنبي  المشركيف إيذاء

  النبي إيذاء، فبعد أف كجد المشرككف أف  تعددت صنكؼ األذل عمى النبي  لقد
ف كقؼ دعكة الحؽ كالنكر، استخدمكا ع لف يثني النبي   قتمو كمحاكلة ، أبدانيـكأصحابو في 

، فأصبحكا يمقكف بالشبيات كاألراجيؼ  طرقان أخرل في محاكلة بائسة لمطعف في دعكة النبي 
ْؿ ]لزعزعة الناس مف صدؽ ىذه الدعكة ، مصداقان لقكلو تعالى :  ِٓ َْٖؾَقاِه ُٕقَر اهللِ بِ ُئقا  ٍِ ُيِريُدوَن َأْن ُيْى

َّٓ َأْن  َْٖبك اهللُ إِ ٚؾُِرونَ َوَي َُ ِرَه اف ـَ ُٕقَرُه َوَفْق  ليـ بالمرصاد في كشؼ  كلقد كاف اهلل  ، {71[ }افتقبٜ:ُيتِؿَّ 
الدفاع عف خميمو دكف غيره مف األنبياء كما سبقت االشارة  أباطيميـ كشبييـ حيث تكلى اهلل 

تيـ ، أنيـ بو ، كلقد كاف مف جممة حججيـ الكاىية كافتراءا كىذا مف عظيـ عناية اهلل  و،الي
، كفيما يمي عرض ليذه االفتراءات ككيؼ تكلى سبحانو الدفاع عف  افتركا عمى شخص النبي 

 فييا :  نبيو 
ل يكونوف مثمو مف جنس البشر، بؿ مف  بأف رسؿ اهلل  : فريتيـ عمى شخص النبي  أولً 

 جنس المالئكة الكراـ : 
: ذلؾ كمعنى الكاحدة، الذات في كالنبكة ريةالبش بيف الجمع إمكانيةقاؿ المشرككف بعدـ  لقد

كلـ يكف ىذا االحتجاج بدعان مف عند  البشر، مف ككنو بسبب المرسؿ الرسكؿ تصديؽ عدـ
نما كانت ىذه الفرية كاالحتجاج ديدف الكثير مف المعانديف  المشركيف أنفسيـ في اتياـ النبي  ، كا 

عف حاؿ مشركي قريش في قكلو  قد أخبر اهلل رسؿ اهلل عمييـ السبلـ إلنكار دعكتيـ، فم لدعكة
  :[ ًٓ ا َرُشق َٞ اهللُ َبَؼً ًَ َّٓ َأْن َؿُٚفقا َأَب ِمُْقا إِْذ َجَٚلُهُؿ اَُلَدى إِ ْٗ َس َأْن ُي  { 12[ }اإلرساء:َوَمٚ َمََْع افَّْٚ

 لبيافا جاءىـ إذ الحؽٌ  مف بو جئتيـ كبما باهلل،محمد عف اإليماف  يا قكمؾ مشركي منع كماأم: 
ا ] منيـ جيبلن  قكليـ إال بو، جئتيـ ما كصحة تدعكىـ ما بحقيقة اهلل عند مف َٞ اهللُ َبَؼً ًَ ...َأَب

                                                           

نيًفػػخى : }قىٍكًلػػوً  بىػػابي  - القيػػٍرآفً  تىٍفًسػػيرً  ًكتىػػابي  - البخػػارم صػػحيح( (ُ ػػكرً  ًفػػي كى ػػًعؽى  الص  ػػفٍ  فىصى ػػفٍ  الس ػػمىكىاتً  ًفػػي مى مى  ًفػػي كى
كفى  ًقيىاـه  ىيـٍ  فىًإذىا أيٍخرىل ًفيوً  نيًفخى  ثيـ   الم وي، شىاءى  مىفٍ  ًإال   األىٍرًض،   . ُْٖٓ رقـ – ُِٕ/ ٔ -{ يىٍنظيري
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 ًٓ كقد جعمكا ذلؾ مف األمكر التي ييتىعجب منيا كما في قكلو سبحانو:  ، (1) {8=}اإلرسال:[ َرُشق
ٚؾُِرونَ ] َُ ْؿ َوَؿَٚل اف ُٓ اٌب  َوَظِجُبقا َأْن َجَٚلُهْؿ ُمِْْذٌر ِمْْ ذَّ ـَ عىًجبيكا:  قكلو فيالضمير  { 8[ }ص:َهَذا َشِٚحٌر 

دافع المشركيف مف ىذه الفرية الصد  كافكقد  ،(ِ) مثميـ بشركقكلو: منذر منيـ أم:  قريش،لكفار 
، كأف المسألة ال تتعمؽ بصدؽ النبي كما معو مف المعجزات كالدالئؿ الدامغات، بؿ  عف دعكتو 

ال يرسؿ مف البشر رسبلن، بؿ يرسميـ مف المبلئكة المكرميف،  اهلل األمر أعظـ مف ذلؾ بأف 
 عمى يمر لـ الكريـ القرآف فإفٌ  بدليؿ تدعـ لـ لككنيا كتفاىتيا، الشبية ىذه سذاجة مف الرغـكعمى 
بطاليا، عمييا، الردٌ  دكف الشبية ىذه  كخذالف المؤمنيف، عزائـ كتقكية   النبي قمب لتثبيت كذلؾ كا 

ٌٜ ]:  فقاؿ سبحانو آيات دامغات لدحض ىذه الحجة فقاؿ  الباطؿ، َُ َٚن ِِف إَْرِض َمََلئِ ـَ ُؿْؾ َفْق 

 ًٓ ٚ َرُشق ًُ َِ اَمِل َم ـَ افسَّ ْؿ ِم ِٓ ْٔ َِ ْفَْٚ َظ ئَِِّْغ َفَْزَّ َّ ُنقَن ُمْى ّْ  مبلئكة األرض في كافلك  أم ، {12[ }اإلرسال:َي
 إلييـ فالرسكؿ بشر، األرض أىؿ كلكف   جنسيـ، مف رسكالن  إلييـ ألرسمنا مطمئنيف، عمييا يمشكف
َُْٚه ]: كقاؿ  (ّ)كبلمو كفىٍيـ مخاطبتو ليمكنيـ جنسيـ؛ مف يككف أف ينبغي ِْ ًَ ٚ جَلَ ًُ َِ َُْٚه َم ِْ ًَ َوَفْق َج

ِْبُِسقنَ  ْؿ َمٚ َي ِٓ ْٔ َِ بَْسَْٚ َظ َِ  متى أنيـ الكفار في اهلل سنةقاؿ الخازف: " كىذه  {=[ }إًٕٚم:َرُجًَل َوَف
، ال ثيـ   بو، كاستؤصمكا العذاب، استكجبكا يؤمنكا؛ لـ ثـ آية، اقترحكا كفى  يميمكف، ال أنيـ يعني ييٍنظىري

َّٓ بَِِٚلؼِّ َوَمٚ ]، كقاؿ سبحانو:  (ْ)"  العذاب ليـ يعجؿ بؿ عيف، طرفة يؤخركف كال َٜ إِ َُ ُل اَدََلئِ َْزِّ ُٕ َمٚ 

ـَ  ُٕقا إًِذا ُمَْْيِري ٚ  في كعذبكا الكفار عف اإلمياؿ زاؿ عيانا نزلكا لككمعناه: " أنيـ  {8[ }اِلجر:ـَ
 أىؿ يسألكا أف ككجييـ،  آدمييف رجاال إال الماضية األمـ إلى أرسؿما   اهللكما أف  ،(ٓ)"الحاؿ
 سبحانو قاؿ البشر، مف كانكا األنبياء جميع أف يخبركنيـ فسكؼ الكتاب أىؿ مؤمني مف الذكر
قنَ َوَمٚ َأرْ ]: كتعالى ُّ َِ ًْ َٓ َت ْْتُْؿ  ـُ ِر إِْن  ـْ َُٖفقا َأْهَؾ افذِّ ْؿ َؾْٚش ِٓ ُٕقِحل إَِفْٔ  ًٓ َّٓ ِرَجٚ ـْ َؿْبَِِؽ إِ َْٚ ِم ِْ [ َش

عمى المشركيف داحضان ألصؿ حجتيـ الباطمة  كىنا في ىذه اآليات كاف رد اهلل  ، {87}افْحؾ:
 لمبلئكة كىـ غيب، فكيؼ بالنبي )بأف الرسؿ ال يككنكف مف البشر( ، فإف المشركيف يؤمنكف با

                                                           

 . ٖٓٓ/ ُٕ - الطبرم - القرآف آم تأكيؿ في البياف جامع: انظر( (ُ

 .ٓٓ/ ٓ - الثعالبي - القرآف تفسير في الحساف، الجكاىر ّٓ/ ٕ - كثير ابف - العظيـ القرآف تفسير: انظر( (ِ

 . ُِٗ/ ُ - التفسير أساتذة مف نخبة - الميسر التفسير: انظر( (ّ

 . ََُ/ ِ - التنزيؿ معاني في التأكيؿ لباب( (ْ

 . ُُّ/ ّ - السمعاني - القرآف تفسير( (ٓ
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فتمؾ البينة  ،كىك ماثؿ بيف أيدييـ، معمـك الصدؽ كاألمانة كالحؽ الذم ال يأتي إال مف عند اهلل 
 كصدؽ ما جاء بو .  الكاضحة عمى صدؽ النبي 

 : أنو ليس أحؽ بالرسالة مف أعظـ قومو  : فريتيـ عمى شخص النبي  ثانياً 
، فأنكركا أف يختصو اهلل  ف الذيف امتنعكا عف قبكؿ دعكة النبي ىذه الفرية المشركك  ذكر

 فمك كانت نبٌكةن حقان ؛ لكانت إلى أحدىما ، فذكر سبحانو  ماءىـبالنبكة دكف أف تككف ألحد عظ ،
ْرَيَتْغِ َظئِؿٍ ]قكليـ :  ََ ـَ اف ْرلاُن َظَذ َرُجٍؾ ِم َُ َل َهَذا اف ُٕزِّ  َٓ خرف:َوَؿُٚفقا َفْق  الرسالة، فإف  {77[ }افزُّ
 ركحانية رتبة أنيا يعممكا: " كلـ  البيضاكم، قاؿ  عندىـ بعظيـ إال يميؽ ال عظيـمنصب  عندىـ

،  (ُ)" الدنيكية بالزخارؼ التزخرؼ ال القدسية، كالكماالت بالفضائؿ بالتحمي النفس عظـ تستدعي
 كقدزكاؿ سمطاف عمية القكـ ،  ، كخشية فقد كاف دافع ىذا االفتراء ىك االستكبار كالحسد لمنبي 

 أف، كقالكا  -كما أسمفت  –كصدقو كأمانتو ، كشرؼ نسبو كطيارة بيتو  كانكا يعترفكف بفضمو 
المعيار  أف إال ذلؾ في صدقكا كقد،  شريؼ برجؿ إال اليميؽ،  شريؼ منصب اهلل رسالةمنصب 

،   كمحمد،  كالجاه الماؿ ثيرك يككف الذم ىك عندىـ الشريؼعندىـ لمشرؼ كاف فاسدان، فالرجؿ 
 ىك األمكاؿ مف كأعطي عميو، كيسٍّع بما الخمؽ عند كمنزلتو قدره عظـ مف أف، فظنكا  كذلؾ ليس
ْؿ ِِف فرد سبحانو عمييـ بقكلو :  ،(ِ)كذلؾ الم و عند ُٓ َٔنتَ ًِ ْؿ َم ُٓ َْْٔ َْٚ َب ّْ ـُ َؿَس ْح َٕ َٜ َربَِّؽ  قَن َرمْحَ ُّ ِس َْ ]َأُهْؿ َي

َِٔٚة اف َّ اَِل ُٜ َربَِّؽ َخْرٌ ِِم ٚ َوَرمْحَ ًوٚ ُشْخِريًّ ًْ ْؿ َب ُٓ ُو ًْ َٔتَِّخَذ َب
ًٍْض َ َرَجٍٚت فِ ْؿ َؾْقَق َب ُٓ َو ًْ َْٚ َب ًْ َٔٚ َوَرَؾ ْٕ ًُقَن[ دُّ َّ ٚ ََيْ

خرف:  نقسـفاهلل يفعؿ ما يشاء سبحانو، فخاطبيـ سبحانو نحف  ليـ، حؽٌ : كبل، ال أم {71}افزُّ
 أردنا مف كنتخذ صديقان، أردنا كمف رسكالن  شئنا مف فنجعؿ خمقنا، مف اشئن مف بيف ككرامتنا رحمتنا
 فجعمنا كاألقكات، األرزاؽ مف الدنيا حياتيـ في بيا يعيشكف التي معيشتيـ بينيـ قسمنا كما خميبلن 

 ،(ّ) مممككان  كىذا ممكان، كىذا فقيران، كىذا غنيان، ىذا جعمنا بؿ درجة، بعض مف أرفع فييا بعضيـ
 مردكدان  األمرفميس  ار،ليس لمبشر فيو اختي أمر النبكة اصطفاء كفضؿ مف اهلل  أف فأخبر 
كأطيرىـ  بيتان، كأشرفيـ كنفسان، قمبان  الخمؽ أزكى عمى إال ينزليا ال فإنو ، اهلل إلى بؿ إلييـ،
اؿ عمييـ بأف بيف ليـ أف الماؿ ليس معياران لمتفاضؿ كاالصطفاء فق ، كما رد اهلل  (ْ)أصبلن 

ًُقنَ ]سبحانو:  َّ َّٚ ََيْ َرُحقا ُهَق َخْرٌ ِِم ٍْ َٔ ِْ تِِف َؾبَِذفَِؽ َؾ ْوِؾ اهللِ َوبَِرمْحَ ٍَ قاؿ الطاىر بف  ، {>9[ }يقٕس:ُؿْؾ بِ

                                                           

 . َٗ/ ٓ - التأكيؿ كأسرار التنزيؿ أنكار( (ُ

 .ُِٔ/ ٗ - الماتريدم - السنة أىؿ تأكيبلت، ّْٖ/ ُِ - الًقن كجي - القرآف مقاصد في البياف فتح: انظر( (ِ

 . ٖٔ/ ْ - العاني القادر عبد - المعاني بياف ،ٓٗٓ/ ُِ - الطبرم - القرآف آم تأكيؿ في البياف جامع: انظر( (ّ

 . ِِٔ/ ٕ - كثير ابف - العظيـ القرآف تفسير: انظر( (ْ
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عىميكهي  ال ًذمعاشكر في تفسيره: "إفى اٍلمىاؿى  ادى  جى  يى فىيً  الم ًو، رىٍحمىةً  ًمفٍ  أىقىؿ   ىيكى  ًلمرٍّسىالىةً  ااًلٍصًطفىاءً  ًعمى
ٍيره  عىميكهي  ال ًذم اٍلمىاؿً  ًمفى  يىٍجمىعيكفى  ًمم ا خى ْرلاُن ]: قىاليكا ًحيفى  الت ٍفًضيؿً  سىبىبى  جى َُ َل َهَذا اف زِّ ُٕ  َٓ َوَؿُٚفقا َفْق

ْرَيَتْغِ َظئِؿٍ  ََ ـَ اف خرف:َظَذ َرُجٍؾ ِم مىعىوي  شىٍيءه  اٍلمىاؿى فىًإف   { 77[ }افزُّ اًحبيوي  جى  ًمٍثؿى  يىكيكفي  فىبلى  ًلنىٍفًسوً  صى
 كسع مف عمى الدنيا يكسعفقد بٌيف سبحانو ىنا أنو لـ  (ُ)"  الن اسً  ًإلىى ًلييٍرًسمىوي  اٍلعىٍبدى  الم وً  اٍصًطفىاءً 
يٍّؽ إنما ضيؽ مف كعمى،  عنده كقدره منزلتو لفضؿ  عميو مضيؽ ريبى  لكف،  عنده لو ليكاف ضي
 .  (2)اهلل تبارؾ كتعالى  عند مياننا يككف عميو مكس عه  كريب  ،   الم و عند عظيـ ميكرًّـ
 : طمب المنزلة والجاه إل يريد مف دعوتو ل  النبي  بأف ادعاؤىـ:  ثالثاً 

زعمان أراد بو التفضؿ كطمب الجاه كالمنزلة بدعكل  ما يقكلو النبي  رككفجعؿ المش لقد
ىَ ]الرسالة، كما أخبر سبحانو عف حاليـ ىذا، حيث قاؿ :  ْٕ وا َظَذ َوا ْؿ َأِن اْمُنقا َواْصِزُ ُٓ ََِؼ اَدََلُ ِمْْ

ٌل ُيَرا ُ  ْؿ إِنَّ َهَذا فََقْ ُُ تِ ( :"أم ييرىادي  لىشىٍيءه  ىىذىا ًإف  : ) قاؿ الطبرم في تفسير قكلو  ، {:[ }ص:َآَِلَ
 يطمب محمد منا يريده شيء،  اهلل إال إلو ال قكؿ مف إليو، كيدعكنا، محمد يقكؿ الذم القكؿ ىذا إف
، كقاؿ السعدم في اآلية:  (ّ)"ذلؾ إلى مجيبيو كلسنا أتباعا فيو لو نككف كأف عمينا، االستعبلء بو

 إلى دعا مف فإف السفياء، عمى إال تركج ال شبية كىذه ذلؾ، في صالحة غير كنية قصد لوأم: 
نما لو، كعممو فنيتو نيتو، في بالقدح قكلو ييرد ال حؽ، غير أك حؽ قكؿ  يبطمو بما بمقابمتو ييرد   كا 

 ليرأس إال دعاىـ، ما إلى دعاىـ ما ، النبي أفبذلؾ  يقصدكف كالبراىيف، الحجب مف كيفسده
أنو ما  ، كقاؿ سبحانو في نفي ىذه الفرية عف النبي  (ْ) متبكعان  عندىـ، معظمان  كيككف فييـ،

ْؿ إِْن ؿُ ]طمب منيـ ال جاىان، كال سمطانا،ن كال حتى أجران، فقاؿ سبحانو :  ُُ َق َف ُٓ ـْ َأْجٍر َؾ ْؿ ِم ُُ َْٖفتُ ْؾ َمٚ َش

ٌٔد  ِٓ ٍل َص ـُؾِّ ََشْ َّٓ َظَذ اهللِ َوُهَق َظَذ   لبقايا استقصاءقاؿ ابف عاشكر: "... كىذا  {;8[ }شبٖ:َأْجِرَي إِ
،  (5)..." كمجنكف كشاعر: كاىف قكليـ نحك مف بو تعمقكا ما منيا سكاء لدحضيا، التكذيب شبو

ـٍ  أيًريدي أف يقكؿ لممشركيف الى  آلية أنو سبحانو أمر رسكلو كمعنى ا عبلن  ًمٍنكي مىى عىطاءن  كىالى  جي  أىدىاءً  عى
، الم وً  ًرسىالىةً  ـٍ نيٍصًحي ًإلىٍيكي ، كى ـٍ ـٍ  ًإي اكي  إلى أدعك إنما بأنني تيمة، بمكضع أككفحتى  الم وً  ًبًعبىادىةً  كىأىٍمًركي
كحده، إنيا   الم وً  ًعٍندً  ًمفٍ  ذىًلؾى  ثىكىابى  أىٍطميبي ًإن مىا  نفسي، لذات مادمٌ  كسب ابتغاء إليو، أدعك ما

                                                           

 . َِِ/ ِٓ - كالتنكير التحرير( (ُ

 . ُِٔ/ ٗ - الماتريدم - السنة أىؿ تأكيبلت: انظر( (ِ

 . ّٓ/ ٕ - كثير ابف - العظيـ القرآف تفسير: كانظر،  ُِٓ/ ُِ - القرآف آم تأكيؿ في البياف جامع( (ّ

 . َُٕ ص – السعدم - المناف كبلـ تفسير في الرحمف الكريـ تيسير: انظر( (ْ

 . ِّٓ/ ِِ - كالتنكير التحرير( (ٓ
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 يحجزكـفماذا  أجميا، مف تحممكنيا مئكنة كؿ مف خالصة شخصي، غرض كؿ مف بريئة دعكة
بؿ قد ثبت أف المشركيف أنفسيـ  ،(ُ) كجييا في كالكقكؼ ليا، التصٌدم عمى يحممكـ أك عنيا،

مىٍعنىا مىاالن ابؿ ترؾ دعكتو، فقالكا إف كنت تىٍطميبي مق ساكمكا النبي  ت ى أىٍمكىالىنىا ًمفٍ  لىؾى  جى  تىكيكفى  حى
نىا ، أىٍكثىرى فٍ  مىاالن ٍدنىاؾى  ًفينىا الش رىؼى  تىٍطميبي  ًإن مىا كيٍنتى  كىاً  مىٍينىا، سىك  فٍ  عى م ٍكنىاؾى  ميٍمكنا تيًريدي  كيٍنتى  كىاً  مىٍينىا، مى  عى

كمؤمف  ربو، نصر مف كاثؽ رجؿ قكلة القمكب لياكتخشع  الجمكد، ليا تقشعرة مقكل فكاف رٌده 
فقد ركل ابف  الكافركف، كرهكلك  رايتو،كيعمي  الديف، ىذاسينصر   اهلل أف مف ربو عف يبمغ بما

: )  الم وً أف رىسيكؿي  عباس  ؛ِفي الشََّرؼَ  َوَل  َأْمَواَلُكـْ  َأْطُمبُ  ِبوِ  ِجْئُتُكـْ  َماقىاؿى ـْ  المَّوُ  َبَعَثِني َوَلِكفْ  ُك
 َوَنَصْحتُ  َربّْي ِرَساَلةَ  َفَبمَّْغُتُكـْ  َوَنِذيرًا َبِشيرًا َلُكـْ  َأُكوفَ  َأفْ  َوَأَمَرِني،  ِكتَاًبا َعَميَّ  َوَأْنَزؿَ ،  َرُسوًل  ِإَلْيُكـْ 
فْ  َواآْلِخَرِة، الدُّْنَيا يفِ  َلُكـْ  َحظّّ  َفُيوَ  ِبوِ  ِجْئُتُكـْ  َما ِمنّْي َتْقَبُموا َفِإفْ ،  َلُكـْ   المَّوِ  أِلَْمرِ  َأْصِبرْ  َتُردُّوهُ  َواِ 
ما كاف يريد مف دعكتو إال رضى  مف أكبر األدلة أنو  كىذا( ِ)(  َوَبْيَنُكـْ  َبْيِني المَّوُ  َيْحُكـَ  َحتَّى
ال لك كاف النبي  مكاله   عركضبكقبؿ  دعكتو، عف لتخمى الدنيا متاع مف شيئان  يريد ، كا 

 ، فكاف الحركب عناء مف نفسوكألراح  –تمؾ العركض التي تيٍخًضع أكابر الرجاؿ  - المشركيف
كآمنكا  اتبعكه، مف جميع مف كتبجيؿ كاحتراـ كتقدير حب بكؿ يحظى ألفبثباتو عمى دعكتو جديران 

 . بو جاء الذم النكر كاتبعكا بو،
ؿ:  رابعاً   : والجنوف  (ّ)واتيامو بالسحر  عمى النبي  التقوُّ

، كاتيمكه بالسحر تارة ، كبالجنكف أخرل ، فقاؿ تعالى  افترل المشرككف عمى النبي  لقد
اٌب ]مخبران عف قكليـ :  ذَّ ـَ ٚؾُِروَن َهَذا َشِٚحٌر  َُ ْؿ َوَؿَٚل اف ُٓ ، كقاؿ  {8[ }ص:َوَظِجبُقا َأْن َجَٚلُهْؿ ُمِْْذٌر ِمْْ

َّٓ َرُجًَل َمْسُحقًرا...َوَؿَٚل افيَّٚدُِقَن إِْن ]تعالى :  قَن إِ ًُ ذكر الطبرم في تفسيره: " قاؿ  {>[ }افٍرؿٚن:َتتَّبِ
 دعاءنا يسمع كاحدان، كمياالمعبكدات   محمدساحر: أجعؿ   محمد: قالكا الذيف الكافركف ىؤالء

 دعاىـ ، كذلؾ ألف النبي  (ْ)" عجيب لشيء ىذاإف  منا، عبدىه عابد كؿ عبادة كيعمـ جميعنا،

                                                           

/ ُُ - الخطيػب الكػريـ عبػد - لمقػرآف القرآنػي التفسػير ، ِٔٓ/ ٔ - كثيػر ابػف - العظػيـ القػرآف تفسػير: انظر( (ُ
ُْٖ . 

 . ِٗص  -البخارم  - العباد أفعاؿ خمؽ( (ِ

ػػذ ال تًػػي األخػػذة: السٍّػػٍحري ( (ّ ت ػػى ٍلعػػيفا تىٍأخي ػػا اأٍلىمػػر أىف تظػػف حى اره  كىاٍلجمػػع. يػػرل كىمى ره. كسيػػحيكر أسػػحى ريه سىػػحى  ًسػػٍحران  يسػػحى
ره، كسىػػٍحران، ، كىرجػػؿ كسػػح  رىةو  قػػـك مػػف سػػاًحره اره  سىػػحى / ّ - سػػيده بػػفا - األعظػػـ كالمحػػيط المحكػػـ)انظػػر:  كسيػػح 
ُِٖ. ) 

 . ُْٗ/ ُِ - القرآف آم تأكيؿ في البياف جامع( (ْ
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 نفكسيـ، في آبائيـ تقميد لتمكف، قاؿ القاسمي: " كذلؾ  (ُ) آليتيـ عبادة كأبطؿ كحدهاهلل  عبادة ىإل
لفيـ عميو، عديدة قركف كمضي قمكبيـ، أعماؽ في كرسكخو  قمكبيـ، عمى راف حتى لو، كأنسيـ بو كا 
 ًمفٍ  ندىـعكصار  بينيـ، مف بالكمية محي بؿ كاالستدالؿ؛ النظر باب كنسي أبصارىـ، عمى كغشي
 الذم كالحؽ ، كقاؿ سيد قطب عف الدافع الختبلؽ ىذه الفرية : " (ِ)"  المحاؿ كأمحؿ الباطؿ أبطؿ
 حؽ يعرفكنوالذم   محمد عف يقكلكف كىـ لحظة أنفسيـ يصدقكا لـ قريش كبراء أف فيو مرية ال

نو ساحر، إنو: المعرفة  الخداعكحرب  ضميؿ،كالت التيكيش أسمحة مف سبلحان  ىذا كاف! إنما كذاب كا 
 العقيدة، ىذه في يتمثؿ الذم الحؽ خطر مف كمراكزىـ أنفسيـ لحمايةكيتخذكنيا  الكبراء، يتقنيا التي

، كالذم يدلؿ عمى ذلؾ  (ّ)"  الكبراء أكلئؾ إلييا يستندالتي  الباطمة،كاألكضاع  الزائفة، القيـكيزلزؿ 
ميو زعماء قريش أف ييشيركا بيف الحجاج أف النبي ما قالو كبيرىـ الكليد بف المغيرة، عندما اقترح ع

  ىك، ا  فقىاؿى  سىاًحره ارى  رىأىٍينىا لىقىدٍ  ًبسىاًحًر، ىيكى الكليد: مى ، الس ح  ـٍ ًسٍحرىىي ٍقًدًىـٍ  كىالى  ًبنىٍفًثًيـٍ  ىيكى  فىمىا كى  ،(ْ) عى
دحضكا بو الحؽ، فقالكا كلكف عندما أعيتيـ المذاىب، كأبكا إال أف يتبعكا باطميـ، جادلكا بالباطؿ لي

ساحر، كتعالى عف ذلؾ بؿ ىك رسكؿ كريـ، فكاف الرد عمييـ بإعبلميـ بحاؿ  عف النبي 
الرسكؿ، بأنو نذير لقكمو بيف يدم عذاب أليـ، فما ىك بساحر كما يزعمكف، فالساحر إنما يطمب 

َٕٚ ] : إظيار نفسو كضرر اآلخريف، كما ذاؾ مف حاؿ المنذريف المرسميف، كما قاؿ  اَم َأ َّٕ ُؿْؾ إِ

ٚرُ  َّٓ ََ َّٓ اهللُ افَقاِحُد اف ـْ إَِفٍف إِ : مكة لمشركي الرسكؿ أييا قؿ: " أم المراغي قاؿ  {9:}ص:[ ُمِْْذٌر َوَمٚ ِم
 باألمـ حؿ ما مثؿ العقاب مف بكـ يحؿ ال حتى أكامره مخالفة ألحذركـ ربى مف مرسؿ نذير أنا إنما
 المشركيفكما أف تخبط  ،( 5)"  الجبار بالمسيطر كال الكذاب، كال ربالساح كلست كثمكد، كعاد قبمكـ
 أخرل كتارةبالسحر،   محمدان  المشرككففتارة يرمي  كذبيـ، عمىيدؿ   كمحمد القرآف أمر في

ٍَِّْٔٚت َؿَٚل افَّذِ ]: كتعالى سبحانو قاؿبالسحر،  الكريـ القرآف يرمكف ْؿ َآَيُٚتَْٚ َب ِٓ ْٔ َِ ُروا َوإَِذا ُتْتَذ َظ ٍَ ـَ ـَ  ي

َحؼِّ َدَّٚ َجَٚلُهْؿ َهَذا ِشْحٌر ُمبِغٌ  ِْ   كمحمد القرآف أمر في كضبلؿ منيـ تخبط كىذا  {;[ }إحَٚف:فِ
 يدؿ عمى كذبيـ .

                                                           

 . َٔٓ/ ّ - الجكزم ابف - التفسير عمـ في المسير زاد :انظر( (ُ

 . َِْ/ ٖ - التأكيؿ محاسف( (ِ

 . ََّٖ/ ٓ - القرآف ظبلؿ في( (ّ

 . َِٕ/ ُ - ىشاـ ابف - النبكية السيرة: انظر( (ْ

 . ُّٓ/ ِّ - المراغي تفسير( (ٓ
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ََّٕؽ دََْجُْقنٌ ]كما قاؿ سبحانو عف الفرية األخرل:   ُر إِ ـْ ِْٔف افذِّ َِ َل َظ ُٕزِّ ٚ افَِّذي  َ [ َوَؿُٚفقا َيٚ َأهيُّ

 عمى التحصيؿ مف لمعقبلء ينكشؼ ما إسناد يكجب معنىقاؿ القشيرم: " الجنكف  {:}اِلجر:
 ، كلقد رٌد اهلل  (ُ)"  بو كصفكه بما أكلى فيـ عمييـ الحقائؽ التباس بكصؼ كانكا فمٌما صاحبو،

أنو سبحانو لـ يرسؿ رسكالن اال قاؿ عنو قكمو ساحر أك مجنكف  عمييـ فقاؿ سبحانو مسميان نبيو 
َّٓ َؿٚفُقا َشِٚحٌر َأْو ََمُْْقنٌ ] ؿ:فقا ـْ َرُشقٍل إِ ْؿ ِم ِٓ ـْ َؿْبِِ ـَ ِم َذفَِؽ َمٚ َأَتك افَِّذي  فبي فى  {91[ }افذاريٚت:ـَ

سبحانو أف سبب تكاطؤىـ عمى ذلؾ ليس التكاصي بو؛ الختبلؼ أزمانيـ كأماكنيـ، كلكف الذم 
َْٚ ] جمعيـ مشابية بعضيـ لبعض في الطغياف، كما قاؿ سبحانو: ُّ ِِّ َُ َٓ ُي قَن َفْق ُّ َِ ًْ َٓ َي ـَ  َوَؿَٚل افَِّذي

ْؿ َؿْد َبََّّْٔ  ُِقهُبُ ْٝ ُؿ ْؿ َتَنٚهَبَ ْؿ ِمْثَؾ َؿْقَِلِ ِٓ ـْ َؿْبِِ ـَ ِم َذفَِؽ َؿَٚل افَِّذي ـَ  ٌٜ ْٖتَِْٔٚ َآَي ْقٍم ُيقؿُِْقنَ اهللُ َأْو َت ََ [ ٚ أََيِٚت فِ

 الكفرشابو مقالتيـ لرسميـ ىك تشابو قمكبيـ في فيذه اآليات تدؿ عمى أف سبب ت {>77}افبَرة:
يـ كماىك عنو كأقسـ بما يشاء إنو لرسكؿ كر  ، كما دافع اهلل  (2)ككراىية الحؽ كالطغياف،
ًََس * ]، قاؿ جؿ ثناؤه كتقدست أسماؤه: بمجنكف ِْٔؾ إَِذا َظْس َِّ َِّْس * َواف ُُ َؾََل ُأْؿِسُؿ بِٚخُلَِّْس * اجَلَقاِر اف

ْبِح  ْرِش َمٍُِغ * ُمَىٍٚع َثؿَّ َأِمٍغ * َوَمٚ  َوافهُّ ًَ ةٍ ِظَْْد ِذي اف ِريٍؿ* ِذي ُؿقَّ ـَ ْقُل َرُشقٍل  ََ ُف َف َّٕ َس * ِ ٍَّ إَِذا َتَْ

ْجُْقنٍ  َّ ْؿ بِ ُُ  عقبلن  الناسأكمؿ  أف نبيو  : فقد أقسـ اهلل قاؿ السعدم {11-79[}افتَُّقيرَصِٚحُب
 . (3) ليجة كأصدقيـ، رأيان  كأجزليـ

 واتيامو بأنو شاعر :  : فريتيـ عمى النبي  امساً خ
ي فقد اتيمكه بأف ما جاء بو مف الكح يدع كفار قريش افتراء إال كألصقكه بنبي الرحمة  لـ

 شاعر ىك كقكليـ ، ، كليس بكحي مف اهلل مف قبيؿ الشعر الذم يركؽ لمسمع، كيميب المشاعر
 ، مع أنيـ يعممكف في قرارة نفكسيـ بطبلف ىذه (ْ) شعرالقرآف  أف: يقكلكف أنيـ محالة ال يقتضي

 كمقبكضو، كقريضو، برجزه الشعر عرفنا قد بشاعر ىك: " ما الفرية فالكليد بف المغيرة يقكؿ
 ىك ما كاهلل كال شاعر،: " كقمتـ: يقكؿ الحارث بف، كالنضر  (ٓ)"  بالشعر ىك فما كمبسكطو،

ٍبعىثي  ذىر   أىبىا بىمىغى لىم ا ك  ،(ٔ)"  كقريضو كرجزه وىزج كميا كأصنافو الشعر ركينا كلقد بشاعر   الن ًبيٍّ  مى
                                                           

 . ِّٔ/ ِ - اإلشارات لطائؼ( (ُ

 . ّْْ/ ٕ -الشنقيطي  – بالقرآف القرآف إيضاح في البياف أضكاء: انظر( (ِ

 )بتصرؼ يسير( . ُّٗ ص - السعدم - المناف كبلـ تفسير في الرحمف الكريـ تيسير( (ّ

 . ٔٓ/ ِّ -ابف عاشكر  – كالتنكير التحرير: انظر( (ْ

 . ُُٓ ص -( كالمغازم السير كتاب) إسحاؽ ابف سيرة( (ٓ

 . َُِ ص -( كالمغازم السير كتاب) إسحاؽ ابف سيرة( (ٔ
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  ـى  ًلي فىاٍعمىـٍ  اٍلكىاًدم، ىىذىا ًإلىى اٍركىبٍ :  أًلىًخيوً  قىاؿى ًبمىك ةى ؿً  ىىذىا ًعٍم ـي  ال ًذم الر جي بىري  يىٍأًتيوً  أىن وي  يىٍزعي  اٍلخى
اًء، ًمفى  ري  فىاٍنطىمىؽى  اٍئًتًني، ثيـ   قىٍكًلوً  ًمفٍ  فىاٍسمىعٍ  الس مى ت ى اآٍلخى ـى  حى سىًمعى  مىك ةى، قىًد عى  ثيـ   قىٍكًلًو، ًمفٍ  كى  ًإلىى رىجى
ؽً  ًبمىكىاًرـً  يىٍأميري  رىأىٍيتيوي : فىقىاؿى  ذىر   أىًبي منا ، اأٍلىٍخبلى كىبلى  نبيو  ، فقد نٌزه اهلل (ُ)(  ًبالشٍٍّعرً  ىيكى  مىا كى

َّٓ ]: ، كما قاؿ تعالى عو عف تأليؼ الشعر فميس مف طبا ٌِل َفُف إِْن ُهَق إِ َر َوَمٚ َيَْْب ًْ َُْٚه افنِّ ّْ َِّ َوَمٚ َظ

ٌر َوُؿْرَآٌن ُمبِغٌ  ـْ سيد قطب في تفسيره: أف القكؿ بأف الرسكؿ شاعر، كما أتى بو  ذكر {=:[ }يس:ِذ
انفعاالتو،  مففعاؿ فيك نتيجة ان النبكة، منيب غير منيب، فممشعر فيك شعر شبية كاىية مف اهلل 
 يتبدؿفبل  مستقيـ، صراطعمى  ثابت منيب عمى كحي، كالنبكة حاؿ، إلى حاؿ مف يتقمب كاالنفعاؿ

أما  حاؿ، عمى تثبت ال التي المتجددة االنفعاالت مع الشعر تقمب الطارئة، األىكاء مع يتقمب كال
 اهلل إلى الحياة لرد دائمة اكلةكمح،   اهلل كحي عف مباشر كتمؽ ، باهلل دائـاتصاؿ  فييالنبكة 
، اإلنساف بقصكر مشكبة كالكماؿ الجماؿ إلى إنسانية أشكاؽ -صكره أعمى في -الشعر بينما 

 انفعاالتفيك  العالية، صكره عف ييبط حيف فأما كاستعداداتو، مداركو بحدكد المحدكدة كتصكراتو
 مختمفتاف الشعر كطبيعة النبكة ةفطبيع! كدـ لحـ كفكرة جسد، صراخ تككف حتى تيبط قد كنزكات

 تتنزؿ ىداية صميميا في كتمؾ األرض، مف تصعد أشكاؽ -صكرىا أعمى في -ىذه األساس، مف
 بو المتحديف أف مع الشعر مف القرآف يككف ال أف في لحكمةابف عاشكر ا كذكر ،  (ِ) السماء مف

 كبيف اإلعجاز بيف: " الجمع قاؿ حيث أشعارىـ في مكدعة كببلغتيـ شعراء،كجميـ  العرب، بمغاء
 المغالطة أك الغمط شبية كىي الشعر، مكازيف عمى القرآف جاء لك ليـ تعرض التي الشبية باب سد

 الحقائؽ عمى مدركاتيـ تغكص ال الذيف الناس جميكر فيحسب الشعراء، زمرةفي   النبي بعدىـ
 القرآف فكاف شاعر، كلكنو يبنب ليس بو الجائي ىذا كأف بالعجيب، ليس الرسكؿ بو جاء ما أف

 الصنؼ مف ليس كلكنو لذلؾ، جحكدان  يستطيعكف ال كبلميـ نكع مف بككنو العرب لبمغاء معجزان 
 الشعر أسمكب في ىك كليس الببلغية، محاسنو في شعرىـ عمى فائؽ ىك بؿ بالشعر، المسمى
 الغيكب عبلـ حكمة يرتظ، كلقد  كالذكر السماكية الكتب أسمكب في ىك بؿ ألقكىا، التي باألكزاف

 في بقكليـ اهلل عند مف منزالن  ككنو في الطعفإلى  ابتدركا القرآف سمعكا لما المشركيف فإف ذلؾ، في
، المغيرة بف الكليد مثؿ عقبلؤىـ غفمتيـ مف أفاقيـ حتى شعر كبلمو أف أم شاعر، ىك: الرسكؿ

                                                           

ػاًئؿً  كتاب - مسمـ صحيح( (ُ ابىةً  فىضى ػحى ًضػيى  الص  ػٍنييـٍ  تىعىػالىى اهللي  رى ػاًئؿً  ًمػفٍ  بىػابي  - عى  ُِّٗ/ ْ -  ذىر   أىبًػي فىضى
 . ِْْٕ رقـ –

 )بتصرؼ( .  ِٕٓٗ/ ٓ - القرآف ظبلؿ في( (ِ
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م ٍمنىاهي  مىاكى : }اآلية بيذه القرآف قرعيـ كحتى الغفارم، جنادة بف كأنيس ا الشٍٍّعرى  عى مى  ىيكى  ًإفٍ  لىوي  يىٍنبىًغي كى
قيٍرآفه  ًذٍكره  ًإال    .(ِ)"  (ُ){ ميًبيفه  كى

 واتيامو بأنو كاىف   :  : فريتيـ عمى النبي  سادساً 
بأف الذم أتى بو ىك قكؿ  عمى النبي  كااحتج قدالمشرككف ذكر القاضي عياض أف 
أنو كحي أتاه إنما ىك مف سجع  يقكؿكأف ما  ، (ٖ) انةمف قبيؿ الكيكاىف، مما يستمـز أف ما أتى بو 

، فأخبر  (ْ)الغيبية  مكرالكياف كقكليـ، كذلؾ ألف الكيانة تقـك عمى التخرص كالتنبؤ ببعض األ
ُْ ]: ف قكليـ كنفاه قائبلن جؿ في عبلهسبحانو ع َٓ ََمْ ـٍ َو ِٚه َُ  َربَِّؽ بِ

ِٜ
َّ ًْ

ِ َٝ بِْ ْٕ ْر َؾاَم َأ ِـّ [ قنٍ َؾَذ

، كأف ما يقكلو ليس  ككاف الدافع مف ىذه الفرية الصد عف سماع ما أتى بو النبي  { =1}افىُّقر:
كؿ باطؿ يشابييا ب كال كحي أكحاه اهلل تعالى إليو، إضافة الى لمز دعكة النبي  ،بأمر مف اهلل 

ستمدة مف قكة سحرية ، كحجتيـ أف السحر أك الكيانة لو قكة تأثير عمى النفكس، ممف قريب أك بعيد
كفي حقيقة األمر فإف ىذا االحتجاج الذم ال يتمسؾ بأم خيط  –عمى حد زعميـ  –شيطانية خفية 

 كالمخادعة اٍلكىًذب عمى أىٍكثىرىىا مىٍحميكؿفي الكيانة  األصؿمف خيكط المكضكعية كالصدؽ، كأىف 
لتأثير المستمر، الذم ال يستطيعو ، يمثؿ ىركبان مف كجو الحقيقة الناصعة ذات اكتنزيؿ األمر الكاقع

، فجاء الرد القرآني ظاىران عمييـ داحضان لحججيـ كافتراءاتيـ بأف حاؿ  (ٓ)كالكيانة  سحرأرباب ال
المنزه عف الشياطيف، المحفكظ مف رب  ليس كحاؿ الكياف، كما ينبغي لكبلـ اهلل  النبي 

كما قاؿ  ،(ٔ)يككف مف كبلـ الكياف الكذابيف  العالميف، الذم أعجز البمغاء بقكة بيانو كمعانيو، أف
ُزوُفقنَ ] سبحانو : ًْ ِع َدَ ّْ ـِ افسَّ ُْؿ َظ ًُقَن * إِنَّ ْؿ َوَمٚ َيْستَىِٔ ٌِل ََلُ َٔٚضُِغ * َوَمٚ َيَْْب ْٝ بِِف افنَّ َف [ َوَمٚ َتَْزَّ

 لديف مفالمتض العظيـ، القرآف ىذا في بو النبي محمد  جاء الذمفالحؽ   {171-174}افنًرال 
 مف كال الكينة، افتراء مف كال الشيطاف، كحي مف فميس كعبل، جؿ ربكـ مف مبدؤه كائف اإلسبلـ
 كال، كتكحيده كحده، طاعتو تمزمكـ الذم،   خالقكـ مف ىك بؿ ذلؾ، غير كال األكليف، أساطير

                                                           

 . (ٗٔ) اآلية: يس سكرة( (ُ

 . ُٔ/ ِّ - كالتنكير التحرير( (ِ

 - التعػاريؼ ميمػات عمػى التكقيػؼ)انظػر:  الظػف مف بضرب الخفية الماضية األمكر عف خباراإل ىي: الكيانة( (ّ
 ( .َُٕ ص - محمد الديف زيف

 )بتصرؼ( .  ِّٕ/ ُ– اآلثار صحاح عمى األنكار مشارؽ( (ْ

ػػػة الػػػرحمف عبػػػد - العظػػػـ حتػػػى المبلحػػػدة مػػػع صػػػراع: انظػػػر( (ٓ بىن كى  ص - لماتريػػػدما - التكحيػػػد ، ِْٓ ص - حى
 . ُٕ ص - العمماء مف نخبة - كالسنة الكتاب ضكء في اإليماف أصكؿ ،َِٗ

 . ُٖٗ/ ُٗ -ابف عاشكر  – كالتنكير التحرير ، ِٖٔ/ ّ -دركزة  - الحديث التفسير: انظر( (ٔ
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 جؿ منو إال حؽ فبل األحكاـ، في كالعدؿ األخبار، في لمصدؽ الشامؿ الحؽ إال لدنو مف يأتي
ُروا ]: تعالى قاؿ بالكفر، سحر القرآف بأفٌ  القائميف  اهلل، كما كصؼ  (ُ)كعبل ٍَ ـَ ـَ  ... َوَؿَٚل افَِّذي

َّٓ ِشْحٌر ُمبِغٌ  َحؼِّ َدَّٚ َجَٚلُهْؿ إِْن َهَذا إِ ِْ  .{ 87[ }شبٖ:فِ
 كالشعكذة، كالتنجيـ ،كالكيانة السحر مف شديدان  كتحذيران ، قاطعان  نييان  يجد النبكية لمسنة كالمطالع
مف السماع ليـ كحتى الذىاب إلييـ مف شدة  كما حذر  تصديقيـ، مف الكبير الخطر كبياف

ٍيرىةى  أىًبيركم عىٍف  يـ، فقدبغضو ل : )  الم وً  رىسيكؿى  أىف    ىيرى  ِفي اْمرََأةً  َأوِ ، َحاِئًضا َأَتى َمفْ قىاؿى
 يذكر -حاشاه ذلؾ  –، فكيؼ يككف منيـ  (ِ)( ُمَحمَّدٍ  َعَمى أُْنِزؿَ  ِبَما َكَفرَ  َفَقدْ ،  َكاِىًنا َأوْ ،  ُدُبرَِىا
مىى تىٍنًزؿي  فىالش يىاًطيفي :  اهلل رحمو تيمية ابف اإلسبلـ شيخ ؿي  مىفٍ  عى كديىىا يىٍحصي كًليىا مىٍقصي مىٍيوً  ًبنيزي  كىىيكى ،  عى

كًر، اٍلكىًذبً  ًفي لىيىا اٍلمينىاًسبي  ، اًدؽي الص   فىأىم ا كىاٍلفيجي ؿي  فىبلى  اٍلبىار  كدي  ًبوً  يىٍحصي  فىًإف   الش يىاًطيًف، مىٍقصي
ٍدؽى  يىٍطميبي  الى  الش ٍيطىافى  ، الصٍّ ن مىا كىاٍلًبر  ؛ اٍلكىًذبى  يىٍطميبي  كىاً  كرى م ده  كىاٍلفيجي ميحى  يىٍعًرفيكنىوي  قىٍكميوي  زىاؿى مىا  كى

اًدؽً  بىٍينىييـٍ  ر   لىـٍ  اأٍلىًميًف، ًبالص  مىٍيوً  بٍ تيجى لىم ا،  كىاًحدىةه  كىًذبىةه  عى اءىهي  كى كحي  جى بىرو  ييٍخًبٍر  لىـٍ  ًباٍلكىٍحيً  الر   كىاًحدو  ًبخى
، ٍمدنا الى  كىًذبو طىأن؛ كىالى  عى مىٍيوً  تىنىز لىتٍ أما مىٍف  خى  ييٍمقيكفى  الش يىاًطيفى  فىًإف   ًباٍلكىًذًب، ييٍخًبرى  أىفٍ  بيد   الى  الش يىاًطيفي  عى

ـي ًإلىيٍ  ا ًإلىٍيًيـٍ  ييٍمقيكفى  كىالى ،  الس ٍمعى  ًي مىى سىًمعيكهي  مى  الش يىاًطيفً  أىٍكثىري  كىافى  ًإذٍ ؛ كىًثيرنا ًفيوً  يىٍكًذبيكفى  بىؿٍ  كىٍجًيًو، عى
مىٍيًيـٍ  يىٍنًزليكفى  ال ًذيفى  مىٍيًيـٍ  ًبوً  يىٍنًزليكفى  ًفيمىا كىاًذًبيفى  عى  . (ّ) عى

 اهلل ربكبية تقرير تستيدؼ إنما إلسبلـبلن : إف دعكة اسيد قطب في ذلؾ كبلمان جمي كذكر
  في كتزاكليا كخصائصيا، األلكىية حقكؽ تغتصب التي الزائفة األربابكتنحية  لمعالميف،كحده 
 ىذه إلى تصؿ كاليدل الحؽ كممة لتدع لمجماىير المستخفة األرباب ىذه كانت كما الناس، حياة

 البشر رقابكتحرير  لمعالميف، كحده اهلل بربكبية اإلسبلـ يحممو الذم العاـ اإلعبلفكتدع  الجماىير
 سمطانيـ، عمى كاالنقبلب ربكبيتيـ، عمى بالثكرة إعبلف أنو تعمـألنيا  لمعباد، العبكدية مف

 محمد رسالة في ما إدراؾ ليخطئكا مثبل قريش أذكياء مف رجاؿ كاف كما ممكيـ، عمى كاالنقضاض
  مكانتيـ عمى يخشكف كانكا كلكنيـ كفساد، تيافت مف الشرؾ يدةعق في كما كسمك، صدؽمف 

 . (ْ) كتقاليد خرافات مف العقيدة تمؾ في ما عمى القائمة المكركثة،

                                                           

 )بتصرؼ( .  ِٔٔ/ ّ -الشنقيطي  – بالقرآف القرآف إيضاح في البياف أضكاء( (ُ

ػػفٍ  رىةً الط يىػا أىٍبػكىابي  - الترمػذم سػنف( (ِ ػا بىػابي  -   الم ػوً  رىسيػكؿً  عى ػػاءى  مى ػػاًئضً  ًإٍتيىػافً  كىرىاًىيىػةً  ًفػي جى  – ِّْ/ ُ - الحى
 بأنو صحيح . كتابكحكـ عميو األلباني في نفس ال ،  ُّٓ رقـ

 )بتصرؼ يسير( . ّٔٓ/ ٓ - المسيح ديف بدؿ لمف الصحيح الجكاب( (ّ

 )بتصرؼ( . ُُْٖ/ ّ - القرآف ظبلؿ في( (ْ
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 إنو:  عنو يقكلكف، فتارة   عمى النبي  افتراءىـ يسقط كضبلليـ المشركيفأف تخبط  كما
ٚؾُِروَن إِنَّ ]: كتعالى سبحانو قاؿ ساحر، َُ  سبحانو كقاؿ،  {1[ }يقٕس:َهَذا َفَسِٚحٌر ُمبِغٌ  ... َؿَٚل اف
اٌب ]: كتعالى ذَّ ـَ ٚؾُِروَن َهَذا َشِٚحٌر  َُ ْؿ َوَؿَٚل اف ُٓ  يرمكف ككذلؾ، { 8[ }ص:َوَظِجُبقا َأْن َجَٚلُهْؿ ُمِْْذٌر ِمْْ

َّٓ ]: كتعالى سبحانو قاؿ ظاىر، سحر بأنيا   اهلل آيات مف بو جاء ما ِشْحٌر  َوَؿُٚفقا إِْن َهَذا إِ

َِْحؼِّ َدَّٚ ]: كتعالى سبحانو كقاؿ ، {79ؾٚت:ٚ[ }افهَّ ُمبِغٌ  ُروا فِ ٍَ ـَ ـَ  ٍَِّْٔٚت َؿَٚل افَِّذي ْؿ َآَيُٚتَْٚ َب ِٓ ْٔ َِ َوإَِذا ُتتَْذ َظ

 بما كذلؾ مسحكر، بأنو نفسو  الرسكؿ يتيمكف، كتارة  {;[ }إحَٚف:َجَٚلُهْؿ َهَذا ِشْحٌر ُمبِغٌ 
َْٔؽ َوإِْذ ]: كتعالى سبحانو قاؿ، يتمكه الذم ـالكبل مف استمعكه قَن إَِف ًُ

ِّ قَن بِِف إِْذ َيْسَت ًُ
ِّ ُؿ باَِم َيْسَت َِ ـُ َأْظ ْح َٕ

َّٓ َرُجًَل َمْسُحقًرا قَن إِ ًُ ُقَن إِْن َتتَّبِ
قُل افيَّٚدِ َُ ْجَقى إِْذ َي َٕ : كتعالى سبحانو كقاؿ،  {;8[ }اإلرسال:ُهْؿ 

َّٓ َرُجًَل َمْسُحقًرا...َوَؿَٚل افيَّٚدُِقَن ] قَن إِ ًُ  كمنيـ شاعر، إنو: قاؿ مف كمنيـ ، {>[ }افٍرؿٚن:إِْن َتتَّبِ
اَم ]: كتعالى سبحانو قاؿ كاىف،: قاؿ مف ـَ  ٍٜ ْٖتَِْٚ بَِآَي َٔ ِْ اُه َبْؾ ُهَق َصِٚظٌر َؾ ُٚث َأْحََلٍم َبِؾ اْؾَسَ ٌَ َبْؾ َؿُٚفقا َأْض

ُفقنَ  َٓ ]:  القرآف عمييـ ردلذلؾ  ، {9[ }إٕبٔٚل:ُأْرِشَؾ إَوَّ ِمُْقَن * َو ْٗ ْقِل َصِٚظٍر َؿًَِِٔل َمٚ ُت ََ َوَمٚ ُهَق بِ

َٚدِغَ  ًَ ـْ َربِّ اف ُروَن * َتِْْزيٌؾ ِم َـّ ـٍ َؿًَِِٔل َمٚ َتَذ ِٚه ـَ ْقِل  ََ ٜ بِ  . {87-87[ }اِلٚؿَّ
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 الثالث  المطمب
 توبافترائيـ عمى رسال لمنبي المشركيف  إيذاء 

، سالكيف  إلى اهلل  لمشرككف أف ينفكا نسبة الكتاب الذم جاء بو النبي حاكؿ ا لقد
]َوإَِذا ُتتَْذ بذلؾ سبيؿ المجرميف، كذلؾ حتى يصرفكا الناس عف سماعو كاتباعو، فقاؿ سبحانو: 

ْرَآٍن َؽْرِ  َُ ِٝ بِ ٚ اْئ َٕ َٚل ََ َٓ َيْرُجقَن فِ ـَ  ْؿ َآَيُٚتَْٚ َبٍَِّْٔٚت َؿَٚل افَِّذي ِٓ ْٔ َِ ِٚل  َظ ََ ِْ ـْ تِ فَُف ِم قُن َِل َأْن ُأَبدِّ ُُ ْفُف ُؿْؾ َمٚ َي َهَذا َأْو َبدِّ

ُٝ َرِّبِّ َظَذاَب َيْقٍم َظئِؿٍ  ْٔ َّٓ َمٚ ُيقَحك إََِلَّ إِِّنِّ َأَخُٚف إِْن َظَه بُِع إِ ِِ إِْن َأتَّ ٍْ ْؿ *  َٕ ُُ ْٔ َِ ْقُتُف َظ َِ ُؿْؾ َفْق َصَٚل اهللُ َمٚ َت

ْؿ بِِف  ـُ َٓ َأْ َرا ُِقَن[ }يقٕس َو َِ ًْ ـْ َؿبِِِْف َأَؾََل َت ًرا ِم ُّ ْؿ ُظ ُُ ُٝ ؾِٔ ْد َفبِْث ََ حيث جادؿ المشرككف في  ، {:7-79َؾ
ـَ حيث احتجكا عمى طريقة نزكلو، قاؿ تعالى مخبران عف حاليـ:  نسبة القرآف إلى اهلل  ]َوَؿَٚل افَِّذي

ًٜ وَ  َِ ْرَآُن َُجْ َُ ِْٔف اف َِ َل َظ زِّ ُٕ  َٓ ُروا َفْق ٍَ َٝ بِِف ، فكاف الرد عمييـ  {71اِحَدًة ...[ }افٍرؿٚن:ـَ َذفَِؽ فَُِْثبِّ ـَ  ...[

َُْٚه َتْرتًَِٔل[ }افٍرؿٚن: ِْ اَ َك َوَرتَّ َٗ فبيف سبحانو شبييـ كافتراءاتيـ كدحضيا، فقد كاف ىذا القرآف  ، {71ُؾ
في القرآف كصاحبو،  العظيـ مبطبلن لكؿ حجة يأتي بيا المشرككف، الذيف كالكا التيـ الباطمة جزافان 

 ما يمي:  فعبلن، كمف االفتراءات عمى رسالة النبي  كلك عقمكا كتدبركا أليقنكا أنو مف عند اهلل 
 ىو مف قوؿ البشر :  : افتراءىـ أف ما جاء بو النبي  أولً 

أف ىذا القرآف  تارة فقالوا ليس بكبلـ اهلل  زعـ المشرككف أف ما أتى بو النبي  لقد
ِٜ أَِخَرةِ إِْن َهَذا ]: ؿ تعالى عف قكليـ، فقا، اختمقو مف تمقاء نفسو محمد كبلـ  َِّ َذا ِِف ادِ َْٚ هِبَ ًْ

ِّ َمٚ َش

َّٓ اْختََِلٌق  َٚن ]: ، كما أخبر سبحانو عنيـ محمد  افتراهأيضا  كقالكا ، {;[ }ص:إِ َُ ًٜ َم ْفَْٚ َآَي َوإَِذا َبدَّ

ُؿ باَِم ُيَْ  َِ ٍٜ َواهللُ َأْظ َسٍ ...َآَي ٍْ َٝ ُم ْٕ اَم َأ َّٕ ُل َؿُٚفقا إِ َٓ ]فرٌد عمييـ سبحانو:  { 747[ }افْحؾ:زِّ َثُرُهْؿ  ـْ ... َبْؾ َأ

قنَ  ُّ َِ ًْ كأعانو عميو قكـ آخركف، كما قاؿ اهلل  ، كقالكا أف القرآف اقتراه محمد  {747[ }افْحؾ:َي
  :إِؾْ ]عنيـ َّٓ ُروا إِْن َهَذا إِ ٍَ ـَ ـَ  ِْٔف َؿْقٌم َآَخُروَن ...َوَؿَٚل افَِّذي َِ ُف َظ َٕ اُه َوَأَظٚ  فرد   {8[ }افٍرؿٚن:ٌؽ اْؾَسَ

اًم َوُزوًرا]عمييـ سبحانو:  ِْ ْد َجُٚلوا ُط ََ  تعميـ مف ىك إٌنماتارة أخرى  وقالوا،  {8}افٍرؿٚن:[ ... َؾ
َّٕ ] ، حيث أخبر سبحانو عف قكليـ فقاؿ :بشر قُفقَن إِ َُ ُْؿ َي ُؿ َأنَّ َِ ًْ َٕ ْد  ََ ُف َبَؼٌ فَِسُٚن افَِّذي َوَف ُّ ِِّ ًَ اَم ُي

لٌّ َوَهَذا فَِسٌٚن َظَرِِّبٌّ ُمبِغٌ 
ِّ ِحُدوَن إَِفِْٔف َأْظَج ِْ َّٓ ِشْحٌر ]كما قاؿ سبحانو: ،{747[ }افْحؾ:ُي َٚل إِْن َهَذا إِ ََ َؾ

َثرُ  ْٗ َّٓ َؿْقُل افَبَؼِ *  ُي ثرإِْن َهَذا إِ ا اٍلميٍشًرًكيفى  عىفً ميٍخًبرنا  فقاؿ اهلل  {19-18[ }اددَّ  يىقيكليكنىوي  كىانيكا مى
م دنا بأىف  : كىاٍلبىٍيتً  كىااًلٍفًترىاءً  اٍلكىًذبً  ًمفى  مىٍينىا يىٍتميكهي  ال ًذم ىىذىا ييعىمٍّميوي  ًإن مىا ميحى  بني مف بىشىرٌّ  اٍلقيٍرآفً  ًمفى  عى
كفى  آدـ، ييًشيري ؿو  ًإلىى كى ًمي   رىجي ، فقاؿ سبحانو مدافعنا عف  -اختمؼ في اسمو  – ًىـٍ أىٍظييرً  بىٍيفى  كىافى  أىٍعجى
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 التعميـ إليو ينسبكف الذم الرجؿ لساف بأف، بيتيـكبطبلف  ذلؾ قيميـ فيكمكٌذبيـ  صدؽ نبيو 
 أييا عجزتـ أنكـ حد إلى، كالبياف الكضكح في غاية عربي الكريـ القرآف كىذا، ييفصح ال أعجمي

 ىذا ببلغة يذكؽ أف لؤلعجمي، فكيؼ  اتيامكـ ذلؾ دبع يصح كيؼ، محاكاتيا عف المكابركف
 قطب سيد، يقكؿ  (ُ) لو معممان  يككف أف فضبلن ، بو ينطؽ أف فضبلن ،  العمـك مف حكاه كما، التنزيؿ
 الذم كيدىـ مف كيد أنيا الظف كأغمب، الجد عمى حمميا يصعب منيـ المقالة كىذه: " اهلل رحمو
الٌ ،  اءهكافتر  كذبو كيعممكف يريدكنو كانكا عجازه الكتاب ىذا بقيمة أخبر كىـ - يقكلكف فكيؼ كا   - كا 
  (ِ) " لنفسو بو لظير مثمو، عمى قادران  كاف كلئف؟ الكتاب ىذا محمدان  يعمـ أفٍ  يممؾ أعجميان  أفٌ 

 أساطير األوليف :  إل ىو ما : افتراءىـ أف ما جاء بو النبي  ثانياً 
، كأساطير  كأراجيح، كأرجكحة كأحاديث،ثة : كاحدىا أيٍسطيكرىةه كأحدك  األساطير كىي األىباًطيؿي

لكفسىط رىهي  ما مىٍعنىاهي : األكليف  . (ّ) كتبكىا ال ًتيكأكاذيبيـ  أحاديثيـ، أعاجيبمف  األىك 

عمى  –الماضية  األكليف أساطير مف أساطير ىك إٌنما الكريـ القرآف بأفٌ  المشرككف زعـ فقد
َرًة َوَأِصًَٔل وَ ]فقالكا :   -حد زعميـ  ُْ ِْٔف ُب َِ َل ُْتَْذ َظ ِٓ ٚ َؾ َٓ َتَتبَ ـْ فَِغ ا  ذكر  {9[ }افٍرؿٚن:َؿُٚفقا َأَشٚضُِر إَوَّ

 اهلل رسكؿ سمع لٌما كأنو كمدة، بف عمقمة بف الحارث بف النضر في نزلت اآلية ىذه أف التفسير أىؿ
  كقد كاف ىذا حاؿ المشركيف ،  (ْ) ىذا مثؿ لقمت شئت لك: قاؿ الماضية، القركف قصصيذكر

َوإَِذا ]كما قاؿ سبحانو عنيـ:   حمدعند سماع آيات الكتاب الكريـ الذم جاء بو أكـر الخمؽ م

َّٓ َأَشٚضُِر إَوَّ  َْٚ ِمْثَؾ َهَذا إِْن َهَذا إِ ِْ َُ َنُٚل َف َٕ َْٚ فَْق  ًْ
ِّ ْؿ َآَيُٚتَْٚ َؿُٚفقا َؿْد َش ِٓ ْٔ َِ فأخذكا   {77[ }إٍٕٚل:فِغَ ُتْتَذ َظ

 ليس القرآف ىذاكأف  قيميـ في كاذبكف أنيـ يعممكفافتراءن، كىـ  في كيؿ االتيامات إلى النبي 
 أكجو كيتممسكف كالتكذيب، الرد أسباب عف كيبحثكف يجادلكف كانكا إنما كلكنيـ األكليف، بأساطير
ثاؿ رستـ ىك مف قصص الماضيف أم ، فقد قالكا أف ما أتى بو محمد  البعيدة الشبيات

بؿ كاف حالو كحاؿ القصاص المفتريف كليس بحاؿ االنبياء  ،كاسفنديار، كليس مف كبلـ اهلل 

                                                           

، َُْ/ ٔ - القاسػػمي - التأكيػػؿ محاسػػف،  ِٖٗ/ ُٕ - الطبػػرم - القػرآف آم تأكيػػؿ فػػي البيػػاف جػػامع: ظػران( (ُ
 . َّْ ص - األزىر عمماء مف لجنة - الكريـ القرآف تفسير في المنتخب

 . ُِٓٗ/ ْ - القرآف ظبلؿ في( (ِ

 - العػرب لسػاف ، ُُٔ ص - يالحنف البقاء أبك - الكميات ، ْْٓ/ ُ - الزمخشرم - الببلغة أساس: انظر( (ّ
 . ّّٔ/ ْ - منظكر ابف

 َِٓ/ ِ - الجكزم ابف - التفسير عمـ في المسير زادانظر: ( (ْ
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 إال   ىىذىا ًإف: }قكليـ ذكر مف المشركيف مقصكدكاف  كقد،  (ُ) –عمى حد زعميـ  –الصادقيف 
ًليفى  أىسىاًطيري  ،   عميوكالتشغيب  قائمو، عنو يقمع أف مظنة األسباب، أكىىالتماس  باب مف{ األىك 

 سائر جنسمف  -القرآف  – الكبلـ ىذا أفٌ كبالتالي  معجزان، القرآفككف  فياضافة إلى القدح 
ذا لؤلكليف، المذككرة كالقصص المكتكبة، الحكايات  عمى المشتممة الكتب تمؾ جنس مف ىذا كاف كا 
 في عنيـ ذلؾكما جاء  ،(ِ) لمعادة خارقان  معجزان  يكف لـ األقدميف، كأقاصيص األكليف، حكايات
قُه َوِِف َآَذاِنِْؿ ]:  تعالى قكلو منيا كثيرة، آيات ُٓ ََ ٍْ ًٜ َأْن َي ُِقهِبِْؿ َأـَِّْ َْٚ َظَذ ُؿ ِْ ًَ ُع إَِفَْٔؽ َوَج

ِّ ـْ َيْسَت ْؿ َم ُٓ َوِمْْ

َؽ  َٕ ٚ َحتَّك إَِذا َجُٚلوَك َُيَٚ ِفُق ِمُْقا هِبَ ْٗ َٓ ُي  ٍٜ ؾَّ َآَي ـُ َّٓ َأَشٚضُِر  َوْؿًرا َوإِْن َيَرْوا  ُروا إِْن َهَذا إِ ٍَ ـَ ـَ  قُل افَِّذي َُ َي

فِغَ  افتراء المشركيف بأف حاؿ القرآف الكريـ ليس كحاؿ أساطير  كقد رٌد اهلل  ،{19[ }إًٕٚم:إَوَّ
األكليف يشتبو في صحتيا، بؿ ىك حؽ كصدؽ، يشتمؿ القصص كاألحكاـ كالحكادث كالمكاعظ، كال 

ى ]ما قاؿ تعالى: يكتفي بالقصص فقط، ك ًٜ َوُبْؼَ ٍل َوُهًدى َوَرمْحَ ؾِّ ََشْ ُُ ٚ فِ ًٕ َْٔؽ افَُِتَٚب تِْبَٔٚ َِ ْفَْٚ َظ زَّ َٕ ...َو

غَ  ِّ ْسِِ ُّ ِْ
بؿ حتى ما فيو مف قصص األمـ الغابرة لـ يسردىا سردان تاريخيان، بؿ  ، {=>}افْحؾ:[ فِ

ََِْٔؽ ]قاؿ سبحانو: إنو سيؽ في معرض التذكير كالتحذير كأخذ العظة كالعبرة، كما  َُصُّ َظ َٕ ـُ  ْح َٕ

ٚؾِِِغَ  ٌَ ـَ اف
ِ ـْ َؿْبِِِف َد َٝ ِم ْْ ـُ ْرَآَن َوإِْن  َُ َْْٔٚ إَِفَْٔؽ َهَذا اف َََهِص باَِم َأْوَح ـَ اف  القرآففنزكؿ  ،{7[ }يقشػ:َأْحَس

 في العرب لبمغاء طريقتيف إحدل كىي االرتجاؿ، ناحية مف إعجازه عمى داللةالحكادث  حدكث عند
 .(ّ) األكليف أساطير أنو اٌدعكا مف دعكل يقطع حكادث عمى فنزكلو أقكاليـ،

َزفَُف : كبٌيف كذب المشركيف في دعكاىـ أف القرآف أساطير األكليف بقكلو سبحانو   ْٕ ]ُؿْؾ َأ

اَمَواِت َوإَْرِض ..[ }افٍرؿٚن: َّ ِِف افسَّ ُؿ افرسِّ َِ ًْ عف أحد أك لـ يأخذ ىذا الكتاب  فمحمد  {:افَِّذي َي
ـْ ]أمي ال يعرؼ القراءة كالكتابة، كما قاؿ سبحانو:  اكتتب لو، بؿ إنو  ـْ َؿبِِِْف ِم ُِق ِم َٝ َتْت ْْ ـُ َوَمٚ 

ُِقنَ  ْرَتَٚب اُدبْىِ َٓ َِْٔؽ إًِذا  ِّ ىُُّف بَِٔ َٓ ََّتُ  أنو  لمنبي البينة المعجزاتمف  فيذا{ >8[ }افًُْبقت:ـَِتٍٚب َو
 أك قارئنا كاف كلك ذلؾ، يعرفكف كىـ عميو، القرآف نزكؿ قبؿ بيمينو حركفناتب كلـ يك كتابنا، يقرأ لـ

 غيركككنيـ  لكفرىـ، مبطميف سماىـ كقد،  المبطمكف ذلؾ في لشؾ إليؾ يكحى أف قبؿ مف كاتبنا

                                                           

 . ُِٖ/ ّ - الثعالبي - القرآف تفسير في الحساف الجكاىر، َُٔٔ/ ِ -سيد قطب  – القرآف ظبلؿ في: انظر( (ُ

 . ِّٗ/ ٗ -ابف عاشكر  – كالتنكيرالتحرير  ، َٔٓ/ ُِ - الرازم - الكبير التفسير أك الغيب مفاتيح: انظر( (ِ

 . َٓ/ ُ -ابف عاشكر  – كالتنكير التحرير: انظر( (ّ
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ليست خاصة  -األساطير  -حيث أف ىذه   النبي لرسالة التنكر مف إليو ذىبكا فيما محقيف
 . (ُ)لمجميع فمماذا ال تيحًضركف الكتب التي نقؿ منيا؟  بؿ ىي كتب بمحمد 

 أضغاث أحالـ :  إل ىو ما : افتراءىـ أف ما جاء بو النبي  ثالثاً 
 (ِ)مف عند اهلل ما ىك إال أضغاث أحبلـ المشرككف بأف القرآف الذم جاء بو النبي  احتب

ُٚث ]لو تعالي : كقد عرض القرآف الكريـ ىذا االدعاء في قك  -عمى حد زعميـ  – ٌَ َبْؾ َؿُٚفقا َأْض

ُفقنَ  اَم ُأْرِشَؾ إَوَّ ـَ  ٍٜ ْٖتَِْٚ بَِآَي َٔ ِْ اُه َبْؾ ُهَق َصِٚظٌر َؾ  ، فقد قاؿ المشرككف لمنبي  { 9[ }إٕبٔٚل:َأْحََلٍم َبِؾ اْؾَسَ
ليـ ككاف الدافع عمى قك  ،فيما قالكه عف القرآف بأنو أضغاث أحبلـ ، كليس كحيان مف عند اهلل 

عمي كؿ مستمعيو، كلذلؾ قاؿ كسماع القرآف، فإف القرآف مؤثر  ذلؾ إرادة الصد عف دعكة النبي 
َُقَن[ : لم ا سمعت قكلو تعالى  (ّ)بف مطعـ جبير  ٍل َأْم ُهُؿ اخَلٚفِ ـْ َؽْرِ ََشْ قا ِم َُ

]َأْم ُخِِ

، كقصة  (ْ)في قمبي  كذلؾ أكؿ ما كقر اإليماف صدع،: كاد قمبي يطير، فكأنما  {79}افىُّقر:
الطفيؿ بف عمرك الدكسي 

لئبل  حينما جاء مكة فحذره كفار قريش سماع القراف عف محمد  (ٓ) 
رككف الناس بيـ، فخاؼ المش رفي تبلكتيـ لمقرآف كتأث ، كما كاف مف حاؿ أصحابو  (ٔ)بو  أثريت

مكا القرآف الكريـ ، فكاف الطريؽ في المحافظة عميو أف يصً عمى مكركثيـ القديـ أف يذىب
باألكصاؼ التي ال تنبغي أف تككف لو بحاؿ ، بقكليـ إنو سحر ككيانة كشعر، أما أف يقاؿ عنو 

                                                           

 . ٔ/ ُِ - لزحيميا - المنير التفسير،  َِْ/ ُ - التفسير أساتذة مف نخبة - الميسر التفسير: انظر( (ُ

ض، كأضػػغاث مػػف بيػػكت مختمفػػة يخػػتمط األحػػبلـ: مػػاال يسػػتقيـ تأكيمػػو ، لػػدخكؿ بعػػض مػػا رام فػػي بعػػ أضػػغاث( (ِ
اؾً بعضيا ببعض، كقاؿ  ح   القػرآف آم تأكيؿ في البياف جامع) انظر :  اٍلكىاًذبىةي  األىٍحبلـي : أم أىٍحبلـو  أىٍضغىاثي  الض 

 ( . ُُِٓ/ ٕ - حاتـ أبي ابف تفسير،   ُٕٗ/ ُّ - الطبرم -

أبػك محمػد، كقيػؿ أبػك عػدم ، صػحابي، كػاف مػف جبير بف مطعـ بف عدم بف نكفؿ بف عبػد منػاؼ، كيكنػى  ىك( (ّ
كقػاؿ جبيػر أنػو أخػذ النسػب عػف أبػي بكػر  معػان، كاالسػبلـ الجاىميػة فػي عظػـ ممػفعمماء قريش كسػادتيـ، كىػك 

 معجػػػـق . ) انظػػػر: ٖٓكقػػػد أسػػػمـ جبيػػػر بػػػيف الحديبيػػػة كالفػػػتح، تػػػكفي سػػػنة  -أنسػػػب العػػػرب  – الصػػػديؽ 
 الصػحابة معرفػة،  ِّ ص - حبػاف بف محمد - األمصار عمماء مشاىير،   ُٕٓ/ ُ - لبغكما - الصحابة

 (  ُٓٓ/ ُ -ابف األثير  – الصحابة معرفة في الغابة أسد،  ُٖٓ/ ِ -األصبياني  -

 . ِِّ/ ُ - القرطبي يكسؼ - األصحاب معرفة في االستيعاب: انظر( (ْ

الجاىميػػة كاالسػػبلـ، كػػاف شػػاعران  الطفيػػؿ بػػف عمػػرك بػػف العػػاص الدكسػػي االزدم، صػػحابي مػػف األشػػراؼ فػػي ىػػك( (ٓ
 -ابػف حجػر  -في اليمامػة )انظػر: االصػابة فػي تمييػز الصػحابة  تشيدغنيان كثير الضيافة مطاعان في قكمو، اس

 ( .ِِٕ/ّ -الزركمي  -، األعبلـ  ُِٓ/ّ

 . ِِٔ/ّ -السييمي  - النبكية السيرة شرحفي  اأٍلينيؼً : الٌرٍكض انظر( (ٔ
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أضغاث أحبلـ، كأخبلط نائـ، رآىا في منامو يتمكه عمي الناس فيذا الذم ال يطاؽ في مكارد 
َؿْد ]اؿ تعالي : الحجاج، كيؼ كىـ شيدكا بعمكه عمى كبلميـ لفظاي كمعنى، فحقيقة أمرىـ كما ق

َـّ افيَّٚدَِِغ بَِآَيِٚت اهللِ ََيَْح 
ََٕؽ َوَفُِ ُبق ذِّ َُ َٓ ُي ُْؿ  قُفقَن َؾِ٘نَّ َُ َُٕؽ افَِّذي َي ُف َفَْٔحُز َّٕ ُؿ إِ َِ ًْ  .  {77[ }إًٕٚم:ُدونَ َٕ

كاف الرد عمي ىذه الحجة الباطمة الباىتة، ما تكاثرت بو النصكص القرآنية بأف الكتاب  كقد
ُْقنٍ ]فيو مف رب العالميف قاؿ تعالى :  ال ريب ُْ ِريٌؿ *  ِِف ـَِتٍٚب َم ـَ ْرَآٌن  َُ ُف َف َّٕ  {>;-;;[ }افقاؿًٜ إِ

َٚدِغَ ]تعالى  كقاؿ ًَ ـْ َربِّ اف فيك مف اهلل رب العالميف تحدل بو اإلنس كالجف  {4>[ }افقاؿًٜ:َتِْْزيٌؾ ِم
 -ف أضغاث أحبلـ فميأتكا بكبلـ أحسف منو أف يأتكا بمثمو، أك بعشر سكر مثمو، أك بسكرة، فإف كا

 إف كانكا صادقيف . -كأنى ليـ تحقيؽ ذلؾ في صحكىـ 

ـى  (ُ)ابف الجكزم  قاؿ    اهلل رسكؿ أمر في تحٌيركا قد كانكا المشركيف أفرحمو اهلل : " كاعم
 كىي ـ،أحبل أضغاث: يقكؿ كبعضيـ ًسٍحر، بو يأتي الذم ىذا: يقكؿ فبعضيـ فيو، أقكاليـ فاختمفت
 شاعر ىك: يقكؿ كبعضيـ اختمقو،: أم افتراه،: يقكؿ كبعضيـ المناـ، في تيرل المختمطة األشياء
 . (ِ)"  بعدىا ًإمياؿ ال التي اآليات فاقترحكا كالعصا، كالناقة بآية فميأتنا

منيـ في التكذيب ليذا  ان لقد كاف احتجاجيـ عمي الرسكؿ باف القرآف أضغاث أحبلـ، إمعان
خفاء نكره، كتثبيت الناس عمى الكفر، حتي صاركا يطالبكف إ، كرٌد ما فيو مف الحؽ، إلرادة الكتاب

أف يأتييـ الرسكؿ بمعجزة تدؿ عمي صدقو غير القرآف مف نكع ما يحكى عف الرسؿ السابقيف أنيـ 
ؾ أتكا بو مثؿ: انقبلب العصى حٌية، كخركج الناقة مف الصخرة، عمى أف األمـ التي أرسمت ليـ تم

اآليات كفركا باهلل كرسكلو، فما أغنت عنيـ تمؾ اآليات شئيان، فالقرآف الكريـ فيو ذكركـ إف كنتـ 
خرف:تكقنكف ، كما قاؿ تعالى :  ٌر ..[ }افزُّ ـْ ُف َفِذ َّٕ لكبلـ العزيز الحكيـ الذم ، فأم مشابية { 88]َوإِ

، كأيف رتيـلغ تعنتيـ كمكابىك حؽ كمو، كال اختبلؼ فيو أبدان، بأضغاث األحبلـ، بؿ ىذا مف با

                                                           

 ،عمي بف محمػد الجػكزم القرشػي البغػدادم ابػك الفػرج : عبلمػة عصػره فػي التػاريخ كالحػديثعبد الرحمف بف  ىك( (ُ
( ، لػػو نحػػك ثػػبلث مئػػة مصػػنؼ منيػػا : تمقػػيح فيػػـك  ق ٕٗٓ- َٖٓكثيػػر التصػػانيؼ ، مكلػػده ككفاتػػو ببغػػداد ) 

نػػاف فػػي فػػي مختصػػر السػػير كاألخبػػار، كمناقػػب عمػػر بػػف عبػػد العزيػػز، كتمبػػيس ابمػػيس، كفنػػكف األف ثػػاراآل أىػػؿ
 (  ُّٔ/ّ –الزركمي   -عيكف القرآف، كمناقب أحمد بف حنبؿ، كزاد المسير في عمـ التفسير ) انظر: األعبلـ

 . ُٖٓ/ ّ - التفسير عمـ في المسير زاد( (ِ
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تبيف كال تجمع عمى أمر، كما ذلؾ إال دليؿ غفمتيـ  أحسف الحديث مف أخبلط األحبلـ التي ال
قرى:كعتكىـ عف الحؽ كما قاؿ سبحانو :  ـْ َشبٍِٔؾ[ }افنُّ ـْ ُيْوِِِؾ اهللُ َؾاَم َفُف ِم  . (ُ)  {:8]...َوَم

نجد أف كفار قريش قد  عمى النبي  كبعد استعراض ىذه االفتراءات كالشبيات كىكذا
كؿ إساءة مف األمـ السابقة عمى أنبيائيا، ككؿ شبية ألقيت عمى  استخدمكا في إساءتيـ لمنبي 

، كذلؾ أف سادة قريش اشتيركا بالفطنة كالذكاء الحاد، فقد  رسكؿ سابؽ فقد ألقيت عمى رسكلنا 
الناس عف الديف الحؽ، كىذا كمو لحكمة كرمكه بكؿ طامة؛ كذلؾ لصد  تعنتكا عمى رسكؿ اهلل 
، حتى ال يبقى بعدىـ لمتعنت أك مجادؿ شبية لـ يتيـ فييا سيد   هللعظيمة ال يعمميا إال ا

إال ليستقصي كفار قريش كؿ شبية يمكف أف يرمى بيا اإلسبلـ  -كاهلل أعمـ  –كما ذاؾ  ،البشر 
الت األياـ، كنبغ في دكؿ الكفر مف يفترل في أم كقت، ثـ يتكلى اهلل جكابيـ عنيا، حتى إذا تك 

،  أك عمى اإلسبلـ، فإذا الشبية قد سبؽ أف قيمت في كجو رسكؿ اهلل  شبية عمى الرسكؿ 
كتكفؿ اهلل بردىا كتفنيدىا، ذلؾ أف اهلل سبحانو كتعالى تكفؿ بتفنيد كؿ شبية، كبياف زيفيا كزيغ 

َؽ بِ أصحابيا، فقاؿ سبحانو :  َٕ ُْٖتق َٓ َي ِسًرا[ }افٍرؿٚن:]َو ٍْ ـَ َت َّٓ ِجْئََْٚك بَِِٚلؼِّ َوَأْحَس َثٍؾ إِ كقاؿ   {77َّ
ُٚ [ }ؽٚؾر:تعالى:  َٓ قُم إَْص َُ َٔٚ َوَيْقَم َي ْٕ َِٔٚة افدُّ ـَ َآَمُْقا ِِف اَِل َْٚ َوافَِّذي َِ ٚ َفَُْْْكُ ُرُش َّٕ  . {97]إِ

                                                           

 . ُٔ/ ُٕ -ابف عاشكر  – كالتنكير التحرير:  انظر( (ُ
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 الرابع المطمب
 بو يـئباستيزا  لمنبيالمشركيف  إيذاء

ٍيدان في الصد عف ديف اهلل ي لـ فقد  كفي السخرية مف رسكؿ اهلل  ،أؿ كفار قريش جى
 قاصديفمنو كمف شخصيتو  كسخركا ،كاتخذكه ىزكان  فتنقصكهالشريفة؛  سخركا مف ذات النبي 

 كىك اهلل  ويرسم كيؼإذ  المعنكية، قكاىـاتبعكه مف خمفو ، كتكىيف  كالذيف  النبي تخذيؿ بذلؾ
ـَ قاؿ تعالى :  ،نشأ يتيمان  كقد ،بذم الثركة كالنفكذ  كال ،يـ الكبير منيـليس بالزع ]َوإَِذا َرَآَك افَِّذي

ٚؾُِرونَ  ـَ ـِ ُهْؿ  مْحَ ِر افرَّ ـْ ْؿ َوُهْؿ بِِذ ُُ تَ ُر َآَِلَ ـُ َّٓ ُهُزًوا َأَهَذا افَِّذي َيْذ ََٕؽ إِ ُروا إِْن َيتَِّخُذو ٍَ  ، {:7[ }إٕبٔٚل:ـَ
[ }افٍرؿٚن:]َوإِذَ : كقاؿ أيضا ًٓ َٞ اهللُ َرُشق ًَ َّٓ ُهُزًوا َأَهَذا افَِّذي َب ََٕؽ إِ ، كسخركا  {87ا َرَأْوَك إِْن َيتَِّخُذو

أنفسيـ بأحاديث الميك كالغناء  ميكايحاكلكف أف يي  رأيتيـ عمييـ تتمي فإذا ؛المرسؿ بيا اآلياتمف 
ِس رب العزة في حقيـ:  ؿفقا،  (ُ) مقرآفكمف يسمع ليـ عف االستماع ل ،ليصرفكا أنفسيـ ـَ افَّْٚ ]َوِم

ْؿ َظَذاٌب  ٍؿ َوَيتَِّخَذَهٚ ُهُزًوا ُأوَفئَِؽ ََلُ ِْ ْرِ ِظ ٌَ ـْ َشبِِٔؾ اهللِ بِ ُِٔوؾَّ َظ
ِٞ فِ َق اَِلِدي ي ََلْ ـْ َيْنَسِ ٌغ[ }فَامن:َم ِٓ    {:ُم

:   اهلل فأنزؿ مجمسو عف ينحييـ بأف فطالبكه كالفقراء، الضعفاء ىـ أنصارهأٌف   منو كسخركا
ـْ ََشْ ] ـْ ِحَسٚهِبِْؿ ِم َْٔؽ ِم َِ ُف َمٚ َظ َٓ ِقِّ ُيِريُدوَن َوْج ًَ  َواف

َداةِ ٌَ ْؿ بِٚف ُ ـَ َيْدُظقَن َرهبَّ  افَِّذي
َٓ َتْىُر ِ ـْ َو ٍل َوَمٚ ِم

َذفَِؽ َؾَتَّْ  ـَ ـَ افيَّٚدَِِغ *  َو قَن ِم ُُ ٍل َؾَتىُْرَ ُهْؿ َؾتَ ـْ ََشْ ْؿ ِم ِٓ ْٔ َِ َـّ اهللُ ِحَسٚبَِؽ َظ ِل َم َٓ ُٗ قُفقا َأَه َُ َٔ
ًٍْض فِ ْؿ بِبَ ُٓ َو ًْ ٚ َب

ـَ  ٚـِِري َؿ بِٚفنَّ َِ َْٖظ َِْْْٔٚ َأَفَْٔس اهللُ بِ ـْ َب ْؿ ِم ِٓ ْٔ َِ  كؿ ذلؾ بيدؼ تحكيؿ الرسكؿ  {23، 23}األنعام  [َظ
 مفشد أ ككى الييٍزء،فقد قاؿ الراغب : أف المراد باالستيزاء : طمب  ،إلى شيء يستيزأ بو كرسالتو

 االعذاب سيصيبيـ ليذ يؤكد عمى أف   فإف اهلل  كليذا السخرية،ك  التكذيب بيف جامعالتكذيب ألنو 
ْؿ ِِف ]يقكؿ تعالى:  ،(2) عظيمة إصابةاالستيزاء  ُٓ ُٔ ًْ ـَ َضؾَّ َش ًٓ * افَِّذي ـَ َأْظاَم ي ْؿ بَِْٕٚخرَسِ ُُ َْبِّئُ ُٕ ُؿْؾ َهْؾ 

َٔٚ َوُهْؿ َُيَْسبُ  ْٕ َِٔٚة افدُّ ْؿ َؾََل اَِل ْٝ َأْظاَمَُلُ ٚئِِف َؾَحبَِى ََ ِْؿ َوفِ ُروا بَِآَيِٚت َرهبِّ ٍَ ـَ ـَ  َؽ افَِّذي
ٚ * ُأوَفئِ ًً ُْؿ ُُيِْسُْقَن ُصْْ  قَن َأنَّ

ُذوا َآَيٚيِت َوُرُشِع ُهزُ  َ ُروا َواَّتَّ ٍَ ـَ َُّْؿ باَِم  َٓ ٚ *  َذفَِؽ َجَزاُؤُهْؿ َج ًٕ ِٜ َوْز ََٔٚم
َِ ْؿ َيْقَم اف ُٔؿ ََلُ َِ -747}افُٓػ[ اوً ُٕ

74: } 

                                                           

 عممػػاء مػػف لجنػػة - الكػػريـ القػػرآف تفسػػير فػػي المنتخػػب،  ُِْ/ ُِ - عاشػػكر ابػػف – كالتنػػكير التحريػػر: انظػػر( (ُ
 . ُِٔ ص - األزىر

 . َْٕ/ ُ - السيكطي - األفكار كشكارد األبكار نكاىد: انظر( (ِ
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بمختمؼ  كهككصف منو،زاد الكفار بالسخرية  حينما كسبل نبيو المصطفى  كاسى اهلل  كقد
أف يقكلكا محمد  بدالن  - حاشاه –غيركا اسمو في الحديث فقالكا ىك مذمـ  حتى ،األكصاؼ القبيحة

 أف المستيزئيف تيزاءاس إياه ككفايتو لنبيو، اهلل حماية صكر مف كىذا ،(ُ)الذم ىك كثير الحمد
 ال حيث مف غيره فيشتـ يشتمو؛ أف يريد بالشاتـ فإذا غيره؛ إلى كاالستيزاءكالذـ،  الشتيمة، يصرؼ
، ُقَرْيشٍ  َشْتـَ  َعنّْي المَّوُ  َيْصِرؼُ  َكْيؼَ  َتْعَجُبوفَ  َألَ : ) !! قاؿ يشعر ـْ  ُمَذمًَّما، َيْشِتُموفَ  َوَلْعَنُي

الرسؿ الذيف سبقكه قد حصؿ  أفب أخبره أكالن  بأف  اهللكاساه  كما ، (ِ)( ُمَحمَّدٌ  َأَناوَ  ُمَذمًَّما َوَيْمَعُنوفَ 
أخذىـ اهلل بالعذاب الدنيكم ألقكاميـ كنجى اهلل نبيو كمف آمف  ثـ ،ليـ نفس السخرية كاالستيزاء بيـ

ـْ َؿْبَِِؽ َؾَحَٚق بِٚفَّ ]معو، فقاؿ سبحانو:  ِزَئ بُِرُشٍؾ ِم ْٓ ِد اْشُت ََ ِزُئقنَ َوَف ْٓ ُٕقا بِِف َيْسَت ٚ ـَ ْؿ َمٚ  ُٓ ـَ َشِخُروا ِمْْ [ ِذي

 بكعيده عنو مسميًّا ، محمد لنبٌيو ذكره تعالىقاؿ الطبرم في تفسيره: " يقكؿ  ، {74}إًٕٚم:
فٍ : اهلل ذات في كاالستخفاؼ بو، االستيزاء أذلى  مف منيـ يمقى ما عقكبةى  بو المستيزئيف  يا عميؾ ىىكٍّ

 أمرتؾ لما كامضً  طاعتي، كفي فيٌ  بحقؾ المستخفٍّيف بؾ، المستيزئيف ىؤالء مف الؽو  أنت ما محمد
كا غيٍّيـ، في تمادكا إف فإنيـ لطاعتي، كاإلذعاف بي كاإلقرار تكحيدم إلى الد عاء مف بو ر   عمى كأصى

 ـ،لي النقمة تعجيؿ مف غيرىـ، مف األمـ سائر مف أسبلفيـ سبيؿى  بيـ نسمؾ كفرىـ، عمى المقاـ
الذم أرسمتؾ بو إلى  بمثؿأمـ مف قبمؾ برسؿ أرسمتيـ إلييـ  استيزأت فقدبيـ،  (ّ) المىثيبلثً  كحمكؿ
ىذا في  (ْ)"  ئكففحاؽ بالذيف سخركا منيـ ما كانكا بو يستيز  ؛كفعمكا مثؿ فعؿ قكمؾ بؾ ،قكمؾ
ُذوا َآَيٚيِت  َذفَِؽ َجَزاُؤُهؿْ ]يكـ القيامة فجزاؤىـ جينـ كما قاؿ سبحانو :  أماالدنيا،  َ ُروا َواَّتَّ ٍَ ـَ َُّْؿ باَِم  َٓ َج

 .  {:74[ }افُٓػ:َوُرُشِع ُهُزًوا
 كأكعد، كأنذر، ،المدافع عف نبيو الكريـ مباشرة تجاه ىؤالء مكقع  اهلل أخذكىكذا فقد  

ـْ َآَيٚتَِْٚ]: سبحانوكضرب األمثاؿ باألنبياء السابقيف كمف استيزأ بيـ فقاؿ  َذَهٚ  َوإَِذا َظَِِؿ ِم َ ْٔئًٚ اَّتَّ َص

َٓ َمٚ ا ْٔئًٚ َو َسُبقا َص ـَ ْؿ َمٚ  ُٓ ِْل َظْْ ٌْ َٓ ُي َُّْؿ َو َٓ ْؿ َج ِٓ ـْ َوَرائِ ٌغ * ِم ِٓ ْؿ َظَذاٌب ُم ـْ ُ وِن اهللِ ُهُزًوا ُأوَفئَِؽ ََلُ ُذوا ِم َ َّتَّ

ْؿ َظَذاٌب َظئٌِؿ  ََٔٚل َوََلُ
  {74-=[ }اجلٚثٜٔ َأْوفِ

 

                                                           

 . ُّٗ/ ُ - الدٍّيار الحسف بف محمد بف حسيف - النفيس أنفس أحكاؿ في الخميس تاريخ: انظر( (ُ

نىاًقبً  ًكتىابي  - البخارم صحيح( (ِ ا بىابي  - المى  . ّّّٓ رقـ – ُٖٔ/ ْ -  الم وً  رىسيكؿً  أىٍسمىاءً  ًفي اءى جى  مى
ا: المثبلث( (ّ اب مى كف أصى  ( . ٕٕٖ ص - الحنفي البقاء أبك - الكميات)انظر:  اٍلعىذىاب مف اٍلمىاًضيىة اٍلقيري
 . ِِٕ/ ُُ - القرآف آم تأكيؿ في البياف جامع( (ْ
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ِسٔتُْؿ ] سبحانو آياتو في عذابيـ حيث يقكؿ : اهلل فٌصؿبؿ يي  ؛ىذا فقط كليس َٕ اَم  ـَ ْؿ  ـُ َْْسٚ َٕ َْٔقَم  َوؿَِٔؾ اف

ْذُتْؿ َآَيِٚت اهللِ َ ُؿ اَّتَّ ُُ َّٕ َٖ ْؿ بِ ُُ ـَ *  َذفِ ي َِْٕٚصِ ـْ  ْؿ ِم ُُ ُر َوَمٚ َف ُؿ افَّْٚ ـُ َْٖوا ْؿ َهَذا َوَم ُُ َٚل َيْقِم ََ َُٔٚة فِ ُؿ اَِل ُُ ْت  ُهُزًوا َوَؽرَّ

َٔٚ َؾٚ ْٕ َتُبقنَ افدُّ ًْ َٓ ُهْؿ ُيْستَ ٚ َو َٓ َٓ ُُيَْرُجقَن ِمْْ َْٔقَم  سيركف ما كانكا بو يستيزئكف  إنيـ { 79-78[ }اجلٚثٜٔ  ف
ُٕقا بِِف ] كاآلخرة عمكمان  ،كجينـ ،كالبعث ،مف العذاب بو ٚ ـَ َسُبقا َوَحَٚق هِبِْؿ َمٚ  ـَ َِّٔئُٚت َمٚ  ْؿ َش َوَبَدا ََلُ

ِزُئقنَ  ْٓ مر: [َيْسَت   { >8}افزُّ
 بو متمثمة فيما يمي: اهلل  كعناية بعض نماذج استيزاء المشركيف بالنبي  كمف
 :  لنبيبا (ُ)َواِئؿٍ  ْبفُ استيزاء اْلَعاِص -ٔ

، فقد  مف أكثر المشركيف أذل كاستيزاء كتكذيبان  لرىسيكًؿ الم ًو  كىاًئؿو  ٍبفي  اٍلعىاصً  كىاف لقد
اًبعىٍظـً   النبي ًإلىىذات يكـ جاء  م دي  يىا:  فىقىاؿى لمنبي  فىفىت وي، ًئؿو حى ا بىٍعدى  ىىذىا الم وي  أىيىٍبعىثي  ميحى ؟ مى ـى  أىرى
لىتٍ  (ِ)( جينـ نار يدخمؾ ثـ يحييؾ، ثـيميتؾ،  ىذا؛ اهلل يبعثنعـ، : ) قىاؿى  ْ َيَر  :، فىنىزى ]َأَوََل

ٍٜ َؾَِ٘ذا ُهَق َخِهٔؿٌ  ٍَ ْى ُٕ ـْ  َُْٚه ِم َْ َِ ٚ َخ َّٕ َسُٚن َأ ْٕ ـي  مىاتى  لىم ا اٍلقىاًئؿي كىىيكى  ، {;;ُمبٌِغ[ }يس: اإِل  الن ًبيٍّ  اٍبفي  اٍلقىاًس
 بالنبي  استيزاء ( :اٍستىرىٍحتيـٍ  مىاتى  ًإذىا، لىوي  عىًقبى  الى  أىٍبتىري ، فىًإن وي دعكه  )(3)  ، سبحانو فىأىٍنزىؿى 

[ :  حبيبو  عف دفاعان  كتعالى عاقبتو عند مكتو أنو رىًكبى  ككانت {7}افُقثر:]إِنَّ َصِٕٚئََؽ ُهَق إَْبَسُ
رىبىضى  مىك ةى  ًشعىابً  ًمفٍ  ًبًشٍعبو  كىافى فىمىم ا  لىوي، ًحمىارنا

ت ى فىاٍنتىفىخىتٍ  ًرٍجًموً  ًفي فىميًدغى  ًحمىاريهي،ًبًو  (4) ارىتٍ  حى  صى
ؿى  ٍيرو شى  ثىاًنيى   الن ًبيٍّ  ًىٍجرىةً  بىٍعدى  ًمٍنيىا فىمىاتى  اٍلبىًعيًر، كىعينيؽً  ًدينىةى  دىخى ٍمسو  اٍبفي  كىىيكى ،  اٍلمى ثىمىاًنيفى  خى  كى
 .  (5) سىنىةن 

                                                           

 مػف رأسػان ككػاف  الشػرؾ عمى كظؿٌ  اإلسبلـ، أدرؾ الجاىمية، في قريش حكاـ أحد السيمي، ىاشـالعاص بف  ىك( (ُ
 سػنة حػكالي ىبلكػو كػاف ، كثنيػيف كفػارا مػاتكا الػذيف  اهلل برسػكؿ كالمسػتيزئيفكيعد مف الزنادقة  الكفر، رؤكس
 (ِْٕ/ ّ - لزركميا - األعبلـ)انظر:  ـ َِٔ

ًديثه اؿ: ىىذىا ، كق  ْٔٔ/ ِ - النيسابكرمالحاكـ  - الصحيحيف عمى المستدرؾ( (ِ ًحيحه  حى مىى صى ٍيفً  شىػٍرطً  عى  الش ػٍيخى
لىـٍ  اهي  كى  . ييٍخًرجى

 . ُُّ/ ٗ -الشنقيطي  – بالقرآف القرآف إيضاح في البياف أضكاء( (ّ

 (ُٖٓ/ ِ -األثير ابف - كاألثر الحديث غريب في النياية)  فيو تربضك  ترتاح الذم مكضع: ىك الالربض( (ْ

 . َٕٔ/ ُ - األثير ابف - اريخالت في: الكامؿ انظر( (ٓ



117 

 

 : لقد كاف األسكد ًإذىا رىأىل فىقيرىاءى لمصحابة النبي  بوعد (ُ)اأْلَْسَوُد ْبُف َعْبِد َيُغوَث  استيزاء -ِ
ا اٍلميٍسًمًميفى  ًء ميميكؾي اأٍلىٍرضً  ًبوً قىاؿى أًلىٍصحى كىافى  يىًرثيكفى  ال ًذيفى  استيزاء بيـ: )ىىؤيالى ميٍمؾى ًكٍسرىل؟!( ، كى

مىا يىقيكؿي ًلمن ًبيٍّ  م دي!( كى اًء يىا ميحى ، أىٍشبىوى  : )أىمىا كيمٍٍّمتى اٍليىٍكـى ًمفى الس مى   النبيعميو  عاد كقد ذىًلؾى
 كلده كقيًتؿ كجيو، عمى حدقتاه فسالت عينو؛ فأصاب شكؾ؛ فيو بغصف فأتى كلده؛ كثٍكؿبالعمى 
د   كلده كأثكمو بصره اهلل فأعمى بدر؛ يكـ زمعة ابىوي الس ميكـي فىاٍسكى رىجى ذات يكـ ًمٍف أىٍىًمًو فىأىصى  ؛ كقد خى
ـٍ يىٍعًرفيكهي، كىأىٍغمىقيكا اٍلبىابى  كىٍجييوي، ـٍ لى ادى ًإلىٍيًي ت ى مىاتى عىطىشنا  في فىمىم ا عى يٍّرنا، حى عى ميتىحى كجيو، فىرىجى

(ِ) . 
 :  بالنبي  (ٖ)اْلَحاِرُث ْبُف َقْيِس  ستيزاءا -ّ

دى ال ًذيفى  كىافى  رنا يىٍعبيديهي، الم ًو  برىسيكؿى استيزءكا الحارث بف قيس أىحى جى ذي حى كىافى يىٍأخي  فىًإذىا ، كى
كىافى  ، كى ، كىعىبىدى الث اًنيى ؿى م  يىقيكؿي  رىأىل أىٍحسىفى ًمٍنوي تىرىؾى اأٍلىك  ـٍ أىٍف يىٍحيىٍكا : ) قىٍد غىر  ميحى ابىوي، كىكىعىدىىي ده أىٍصحى

ٍكًت، بىٍعدى  ا ييٍيًمكينىا ًإال  الد ٍىري ( ، قاؿ  اٍلمى لىت: مقاتؿكىالم ًو مى ًفيًو نىزى ُف َهَقاُه ...]: كى َذ إََِلَ َ ـِ اَّتَّ َٝ َم [ َأَؾَرَأْي

ـٍ يىزىٍؿ  شر ميتة، فقد فأماتو اهلل  نفسو، تيكاه ما يعبد كاف ألنو {17}اجلٚثٜٔ: ا، فىمى ٍمميكحن كتنا مى أىكىؿى حي
، ت ى مىاتى ًقيؿى  يىٍشرىبي اٍلمىاءى حى اكى ى رىٍأسيوي قىٍيحن : اٍمتىؤلى ًقيؿى ةي، كى ذىٍتوي الذ بىحى  . (4) فىمىاتى  : أىخى

إال بتره اهلل تبارؾ كتعالى انتقامان لو مف شانئو كمبغضػو،  مف رسكؿ اهلل  دفما سخر أح كىكذا
يىٍدخيؿي  {7[ }افُقثر:إِنَّ َصَِٕٚئَؽ ُهَق إَْبَسُ ]ى لقكلو تعال  اٍلبىابً  ىىذىا ًفيقػاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية: كى

ا ٍكنىوي، الن اسي  يىزىؿً  لىـٍ  مى يىٍسمىعيكنىوي  يىرى ـ   يىسيب وي، ًمم فٍ  الم وً  اٍنًتقىاـً  ًمفى  كى يىذي ًفي اٍلعيقيكبىاًت، ًمفى  ًبأىٍنكىاعو  ًدينىوي  كى  كى
قىدٍ  اٍلكىًثيرىًة، اٍلًقصىصً  ًمفى  ذىًلؾى  سىًمٍعنىا رىأىٍينىا كى ا ذىًلؾى  ًمفٍ  كى ٍصفيوي  يىطيكؿي  مى  ييٍؤًذيوً  فٍ ًمم    الم وً  اٍنًتقىاـً  ًمفى  كى

ءىةى  تيبىيٍّفي  ال ًتي اٍلعىًجيبىةً  اٍلعيقيكبىاتً  ًمفى  ًبأىٍنكىاعو  ًقيىاًموً  ًلًعٍرًضًو، الم وً  كىبلى تىٍعًظيًموً  ،ًبنىٍصًرهً  كى ٍفًعًو  ًلقىٍدًرهً  كى رى كى
ا ًلًذٍكًرًه، مى ا اٍلبىابً  ىىذىا ًمفٍ  كىًعٍندىىيـٍ  ًإال   الن اسً  ًمفى  طىاًئفىةو  ًمفٍ  كى ًمفى  اأٍلىٍلبىاًب، أًليكًلي ًعٍبرىةه  ًفيوً  مى  كى

كؼً  ر بً  اٍلمىٍشييكرً  اٍلمىٍعري كا ًإذىا ًبالش اـً  اٍلميٍسًمًميفى  عىسىاًكرً  ًعٍندى  اٍلميجى ري اصى  اٍلًكتىابً  أىٍىؿً  حيصيكفً  بىٍعضى  حى

                                                           

دي ( (ُ ٍبدً  ٍبفي  اأٍلىٍسكى ٍبػدً  ٍبفً  كىٍىبً  ٍبفً  يىغيكثى  عى نىػاؼً  عى  أشػد مػف ككػاف الػببلذرم، قػاؿ كمػا النبػي خػاؿ كىػك،  زيٍىػرىةى  ٍبػفً  مى
 ُِٖ ص - لماكردما - النبكة أعبلـ)انظر:  الجاىمية في المقداد بف األسكد  ى، تبن  بالنبي المستيزئيف

فيات اإلسبلـ تاريخ،   . (ِِٔ/ ِ - يالذىب – كىاألعبلـ المشاىير كىكى

 . ٓ/ ْ - السييمي - األنؼ الركض،  ِّٕ ص - اسحاؽ ابف: سيرة انظر( (ِ

 أكالد أـ كالعيطمػة العيطمػة، ابػف لػو يقػاؿ السػيمي، كائػؿ عمػرك بػف سػيـ بػف سػعد بػف عػدم بػف قػيس بف الحارث( (ّ
 الجاىمية، في قريش أشراؼ أحد كاف ، الم و لرسكؿ المؤذيف المستيزءيف أحد ىكك  إلييا، نسبكا عدم، بف قيس
ليػػو  إمتػػاع)انظػػر:  الحبشػػة أرض ًإلىػػى كىػػاجر أسػػمـ،قيػػؿ أنػػو  آلليػػتيـ، يسػػمكنيا التػػي كاألمػػكاؿ الحككمػػة كانػػت كىاً 

 (ُّٔ/ ُ - األثير ابف - الغابة أسد،  ِّْ/ ُْ - المقريزم - األسماع

 . ٖٔٔ/ ُ - األثير ابف - التاريخ في الكامؿ،  ُٕٔ/ ُٔ - القرطبي - القرآف ألحكاـ عالجام: انظر( (ْ
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مىٍيًيـٍ  يىتىعىس ري  أىن وي  يىطيكؿي  اٍلًحٍصًف، فىٍتحي  عى اري  كى  يىٍستىٍبًشري ؛ فىًحينىًئذو   الر سيكؿى  اٍلعىديك   يىسيب   أىفٍ  ًإلىى اٍلًحصى
،اٍلعى  ًمفى  الم وً  كىاٍنًتقىاـً  اٍلًحٍصًف، ًبفىٍتحً  اٍلميٍسًمميكفى  ا قىًريبنا ذىًلؾى  يىكيكفي فىًإن وي  ديكٍّ بىوي  قىدٍ  كىمى ر  ٍيرى  اٍلميٍسًمميكفى  جى  مىر ةو  غى
لىم ا ّ: الككثر{ ]اأٍلىٍبتىري  ىيكى  شىاًنئىؾى  ًإف  : }تىعىالىى ًلقىٍكًلوً  تىٍحًقيقنا  ميٍمؾى  الم وي مىز ؽى  ًكتىابىوي؛ ًكٍسرىل مىز ؽى [ كى

لىم ا ؽو،ميمىز   كيؿ   اأٍلىكىاًسرىةً  ـى  كى ٍقؿي  أىٍكرى  .( 1) ميٍمكيييـٍ  لىييـٍ بىًقيى  ًكتىابىوي؛ كىاٍلميقىٍكًقسي  ًىرى
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 )بتصرؼ يسير( . ِٔٗ/ ٔ - المسيح ديف بدؿ لمف الصحيح الجكاب( (ُ
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 نثانثا انفصم

 يٍ أذي املُافقني " "عُاية اهلل بانُبي 
 

 ثالثة مباحث : وفيو

 خطرىـ وبياف المنافقيف حقيقةاألوؿ :  لمبحثا

   منبيلالمنافقيف الجسدي والنفسي  إيذاءالثاني :  المبحث

 (  )في أحوج األوقات  لمنبي المنافقيف خذلف: الثالث المبحث

 بو  وعناية اهلل 
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مف كؿ مكر ككيد لو، كلدعكتو، كرسالتو، كعادل  بنبيو المصطفى  اعتنى اهلل  لقد
ف جممة ىذه العناية الربانية عنايتو كؿ مف يعارضيا، كيناصب ليا العداء في كؿ مكطف، كم

مف أذل المنافقيف، كالذم ال يقؿ عف أذل المشركيف كأىؿ الكتاب، بؿ ىك أعظـ،  سبحانو بنبيو 
مكاف  فيكالسبب  ذلؾ أف المنافؽ يتميز عف الكافر الذم يعمف كفره كعداكتو بالخداع كالتضميؿ كا 

لحذر منو قميبلن، بخبلؼ الكافر الذم ال يحصؿ فيككف إيذاؤه شديدان كا ،تسممو في صفكؼ المسمميف
ال ينتمكف لديننا كال  المنافقكفف ،(ُ)كال يمكف أف يخدع المسمميف بحقيقتو الظاىرة  ،فيو االشتباه

كلـ يدخؿ في قمكبيـ  ،لـ يتأصؿ في نفكسيـ الكالء الذم يديف بو المسمـ لربو  ألفلعقيدتنا؛ ذلؾ 
َْٔىُٚن ]بؿ ىـ كما أخبر اهلل تعالى عنيـ:  ،ؤلمةلذلؾ ىـ ال يشعركف باالنتماء ل ُؿ افنَّ ِٓ ْٔ َِ اْشتَْحَقَذ َظ

ونَ  َْٔىِٚن ُهُؿ اخَلٚرِسُ َٓ إِنَّ ِحْزَب افنَّ َْٔىِٚن َأ َر اهللِ ُأوَفئَِؽ ِحْزُب افنَّ ـْ َسُٚهْؿ ِذ ْٕ َٖ مىبى  أم  {=7[ }ادجٚ فٜ:َؾ غى
م يـ أٍمرىىـ، فمىمىؾى  أعماليـ؛ ليـكزيف  الشيطاف عمييـ ٍكزتو، إلى كضى ،   اهلل ذكر فأنساىـ حى

 كالفساد الكذىب صار حتى كجزاء؛ حساب مف الدنيا الحياة ىذه كراء ما إلى النظر عف كصرفيـ
مىكىة الكريـ  القرآف، فاتخذ  إلى محاربة الدعكة إلى اهلل  كفدائمان يسع المنافقيفتجد  لذلؾ ليـ، مى
نيايتيـ  كأفٌ  اتيـ،طكي   فسادكبياف حقيقة أمرىـ ب ،في كشؼ حاليـ مث ؿتى  جميان  كاضحان  مكقفان  يـمن

ما انغمس بو  رىؾً كىك ما يجب أف يحذره غيرىـ حتى ال يقعكا في شى  ،يعتصرىـ ستككف حسرة كألمان 
كتنبيو المؤمنيف ليأخذكا حذرىـ مف  ،الكريـ مبلحقة األعداء القرآف تكلى فقد ،أكلئؾ المنافقيف

عمى األمة اإلسبلمية، كألنيـ ال  ىـخطر  ةالمنافقيف قبؿ غيرىـ، لشد   فيداكة عدكىـ، كركزت الع
فيـ شر أنكاع الكفار؛  ان،كال ظيكر  ٍميةن لممؤمنيف، كال يتمنكف لمدعكة عً  رالش   إاليضمركف في أنفسيـ 

قع كلذلؾ أخبرنا اهلل تعالى عف صفاتيـ في القرآف بالتفصيؿ، ككصفيـ بصفات الشر كميا؛ لكي ال ي
كال  ،ينخدع فييـ مسمـ الحتى  مرضما في قمكبيـ مف  ككشؼ ،المؤمنكف في حبائميـ كخداعيـ

أيدييـ مف فساد  نىتٍ كبٌيف أنماط النفاؽ، ليحذر مف المنافقيف، كيجزييـ بما جى  ،ييمؾ بسببيـ مؤمف
كثيرة آيات  فيكجاء ذلؾ  أيدييـ،كينعتيـ بأبشع الصفات، كيضرب عمى  ،كأتباعو لمنبي  كأذل
 . (ِ)في الصؼ اإلسبلمي  كالمنافقيففييا خطكرة النفاؽ  ليكضحاهلل تعالى  كتابمف 

 
                                                           

 . ّٕٗص  -عبد الكريـ زيداف  –الدعكة  أصكؿ: انظر( (ُ

 الكريـ،  تيسير  ُٖٕ/ ٗ - القاسمي - التأكيؿ، محاسف  ُّْ/ ٓ -الماتريدم  - السنة أىؿ: تأكيبلت انظر( (ِ
/ ُْ - الخطيب الكريـ عبد - لمقرآف القرآني، التفسير  ْٖٖ ص - السعدم - المناف كبلـ تفسير في الرحمف
ّْٖ . 
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 وؿاأل  المطمب
  وأنواعو النفاؽ تعريؼ 

أوًل : تعريؼ النفاؽ :

اختمؼ عمماء المغة في أصؿ النفاؽ، فقيؿ: إف ذلؾ نسبةن إلى النفؽ كىك السرب  النفاؽ لغًة : -ٔ
ستر كفره كيغيبو، فتشبو بالذم يدخؿ النفؽ يستتر فيو، كقيؿ: سمي بو في األرض، ألف المنافؽ ي

مف نافقاء اليربكع، فإف اليربكع لو جحر يقاؿ لو: النافقاء، كآخر يقاؿ لو: القاصعاء، فإذا طمب مف 
القاصعاء قصع فخرج مف النافقاء، كذا المنافؽ يخرج مف اإليماف مف غير الكجو الذم يدخؿ فيو، 

لى نافقاء اليربكع أيضان، لكف مف كجو آخر كىك إظياره غير ما يضمر، كذلؾ: أنو كقيؿ: نسبة إ
يخرؽ األرض حتى إذا كاد يبمغ ظاىر األرض ترؾ قشرة رقيقة حتى ال يعرؼ مكاف ىذا المخرج، 
فإذا رابو ريب دفع ذلؾ برأسو، فخرج، فظاىر جحره تراب كاألرض، كباطنو حفر، فكذلؾ المنافؽ 

 . (ُ)اطنو كفر ظاىره إيماف كب
ف كػاف أصػمو النفاؽ اصطالحًا :  -ٕ ىك مصطمح شرعي لـ تعرفػو العػرب بيػذا المعنػى الخػاص، كا 

 كقد تعددت تعاريؼ العمماء لممنافقيف، كما يمي :  (ِ)الذم أخذ منو في المغة معركفان 
اؿ الجرجاني: ، كق(ّ) فمنو " اشتقاؽ النفاؽ ألف اإليماف يخرج مف قمبو، أك يخرج ىك مف اإليماف "

، كقد عٌرفو القاضي عياض: بأف (ْ) النفاؽ: " إظيار اإليماف بالمساف، ككتماف الكفر بالقمب "
فو "  ىـ أقكاـ يظيركف المنافقكف كقاؿ السعدم رحمو اهلل: " ( ٓ)"أىصمو مف ًإٍظيىار شىٍيء، كباطنو ًخبلى

 . (ٔ)كاليـ "اإليماف، كيبطنكف الكفر؛ ليبقى جاىيـ كتحقف دماؤىـ، كتسمـ أم

 ثانيًا : أنواع النفاؽ :
النفاؽ كالكفر كالشرؾ كالفسؽ، درجات كمراتب؛ منيا ما ىك ميخرج مف اإلسبلـ، كمنيا غير ميخرج 

 منو، كأنكاعو كالتالي:

                                                           

 العركس تاج،  ُّٕ ص - الرازممحمد  -الصحاح  مختار ، ِِٖ ص - لعسكرما -المغكية  الفركؽ: انظر( (ُ
بيدم مرتضى - القامكس جكاىر مف  . ٕٔٗ/ ِ -األزدم  -، جميرة المغة  ِّْ/ ِٔ - الز 

 . ِّٓ ص -تيمية  ابف - اإليماف: انظر( (ِ

 . ٕٕٖ ص -فارس  ابف -( مجمؿ المغة (ّ

 . ِْٓ ص -( التعريفات (ْ

 . ُِ/ ِ -( مشارؽ األنكار عمى صحاح اآلثار (ٓ

 . ْٖٔص  - المناف كبلـ تفسير في الرحمف الكريـ تيسير( (ٔ
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ظيار اإليماف  أوًل: النفاؽ األكبر : ويسمى بالنفاؽ العتقادي : كىك إبطاف الكفر في القمب، كا 
ِمِْغَ ]، قاؿ تعالى:عمى المساف كالجكارح ْٗ ُّ َْٔقِم أَِخِر َوَمٚ ُهْؿ بِ َُقُل َآَمَّْٚ بِٚهللِ َوبِٚف ـْ َي ِس َم ـَ افَّْٚ [ َوِم

قنَ ]، كقاؿ تعالى: { >}افبَرة: ُٓ ََ ٍْ َٓ َي ْؿ  ُٓ ُِقهِبِْؿ َؾ ُروا َؾُىبَِع َظَذ ُؿ ٍَ ـَ ُْؿ َآَمُْقا ُثؿَّ  َٖنَّ  { 7}ادْٚؾَقن: [َذفَِؽ بِ
َغ ِِف ]الممة، كمكجب لمخمكد في الدرؾ األسفؿ مف النار، قاؿ سبحانو: فيك مخرج مف  َِ إِنَّ اُدَْٚؾِ

ْؿ  ـْ َِتَِد ََلُ ِر َوَف ـَ افَّْٚ ِؾ ِم ٍَ ْرِك إَْش كيترتب عمى ىذا النكع ما يترتب عمى   {789َِٕهًرا[ }افْسٚل:افدَّ
نـ؛ لكف المنافؽ أشد عذابان مف الكفر األكبر؛ مف حيث انتفاء اإليماف عف صاحبو، كخمكده في جي

 الكافر؛ ألنو في الدرؾ األسفؿ مف النار إذا مات عميو.
كما أف النفاؽ إذا أيطمؽ ذكره في القرآف؛ فإف المراد بو النفاؽ األكبر المنافي لئليماف؛ بخبلؼ الكفر 

 . (1)بمعنى الكفر األصغر، ككذلؾ الظمـ كالفسؽ كالشرؾ  -أحيانان  -فإنو يأتي 
ىك اختبلؼ السر كالعبلنية في الكاجبات، كذلؾ يًا: النفاؽ األصغر ويسمى بالنفاؽ العممي: ثان

بعمؿ شيء مف أعماؿ المنافقيف؛ مع بقاء أصؿ اإليماف في القمب، كصاًحبو ال يىخرج مف الممة، كال 
كد يينفى عنو مطمؽ اإليماف، كال مسمى اإلسبلـ، كىك معٌرض لمعذاب كسائر المعاصي، دكف الخم

في النار، كلكف ىذا النكع مف النفاؽ ىك مقدمة كطريؽ لمنفاؽ األكبر؛ لمف سمكو ككاف ديدنو، 
خبلؼ الكعد، كخيانة األمانة، كالفجكر في الخصكمة، كالغدر  كأمثمة ذلؾ: الكذب في الحديث، كا 

ظيار المكدة لمغير كالقياـ لو بالخد مة مع بالعيكد، ككالرياء الذم ال يككف في أصؿ العمؿ، كا 
) َأْرَبٌع َمْف ُكفَّ ِفيِو َكاَف ُمَناِفًقا َخاِلًصا، َوَمْف َكاَنْت ِفيِو :  إضمار عكسو في النفس، قاؿ النبي 

َذا  َذا َعاَىَد َغَدَر، َواِ  َوَعَد َخمٌَّة ِمْنُيفَّ َكاَنْت ِفيِو َخمٌَّة ِمْف ِنَفاٍؽ َحتَّى َيَدَعَيا: ِإَذا َحدََّث َكَذَب، َواِ 
ـَ َفَجَر(َأْخَمؼَ  َذا َخاَص دٍّقنا ًبقىٍمًبًو  (ِ) ، َواِ  مىى أىف  مىٍف كىافى ميصى قىٍد أىٍجمىعى اٍلعيمىمىاءي عى قاؿ اإلماـ النككم: " كى

م دي ًفي الن اًر، فىًإف   ، كىالى ىيكى مينىاًفؽه ييخى مىٍيًو ًبكيٍفرو ـي عى اؿى الى ييٍحكى فىعىؿى ىىًذًه اٍلًخصى ًلسىاًنًو، كى  ةى ييكسيؼى ًإٍخكى كى
اًء بىٍعضي ىىذىا أىٍك كيم ًو "  كىذىا كيًجدى ًلبىٍعًض الس مىًؼ كىاٍلعيمىمى ، كى اؿى مىعيكا ىىًذًه اٍلًخصى جى
كىذا النفاؽ األصغر  (ّ)

                                                           

 فػي النفػاؽ كظممات اإليماف، نكر  ُِٗص  - صكفي القادر عبدالدكتكر  - التكحيد ميمات في المفيدانظر: ( (ُ
،  ِْٓص  -الجبػػريف  - اإلسػػبلمية العقيػػدة، تسػػييؿ  ّٕص  - القحطػػاني سػػعيدد.  - كالسػػنة الكتػػاب ضػػكء
 . ٕٓٔ/ ِ - القحطاني سعيدد.  - كالسنة الكتاب ضكء في المسمـعقيدة 

يمىافى  ًكتىابي  - مسمـ حيحص( (ِ اؿً  بىيىافً  بىابي  - اإٍلً  . ٖٓ رقـ – ٖٕ/ ُ- اٍلمينىاًفؽً  ًخصى

 . ْٔ/ ِ - الحجاج بف مسمـ صحيح شرح المنياج( (ّ
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ركل البخارم أف ابف أبي ميمىٍيكةىك النفاؽ الذم كاف يخافو السمؼ عمى نفكسيـ،
(ُ)   " :قاؿ

اًب الن ًبيٍّ أىٍدرىٍكتي ثىبلىًثيفى ًمٍف  مىى نىٍفًسًو "  أىٍصحى اؼي النٍّفىاؽى عى ـٍ يىخى كيم يي
قاؿ اإلماـ ابف حجر: "  (ِ)

مىمىةى كىاٍلعىبىا ـٍ عىاًئشىةي كىأيٍختييىا أىٍسمىاءي كىأيـ  سى مًٍّي ابىة ال ذيف أدركيـ بف أىًبي ميمىٍيكىةى ًمٍف أىجى حى ًدلىةي اأٍلىٍربىعىةي كىالص 
ٍيرى  ، كقاؿ ابف القيـ: " كبحسب إيماف العبد كمعرفتو يككف خكفو أف يككف مف أىؿ  (ّ)ةى .." كىأىبيك ىيرى

ىذه الطبقة، كليذا اشتد خكؼ سادة األمة كسابقييا عمى أنفسيـ أف يككنكا منيـ ، فكاف عمر بف 
دؾ الخطاب يقكؿ لحذيفة : ناشدتؾ اهلل ، ىؿ سماني رسكؿ اهلل مع القكـ؟ فيقكؿ: ال، كال أزكي بع

 .(ْ)"عناه أنو لـ يبرأ مف النفاؽ غيرؾأحدنا، يعني ال أفتح عمٌي ىذا الباب في تزكية الناس، كليس م

                                                           

تقػاف ،مفتيػان  ،عالمػان  ككػاف ،اإلمػاـ، الحجػة، الحػافظ ،الم و ٍبف عيبىيد الم ًو ٍبف أىبي مميكػة عىبد ىك( (ُ  ،صػاحب حػديث كا 
ه ،الحػديث الثقػاتمف رجػاؿ  أعػبلـ  سػير)انظػر:  ىجريػةسػنة سػبع عشػرة كمائػة  مػات ،ابػف الزبيػر قضػاء الطػائؼ كال 
 ( .ْٕٔ/ ّْ - الرحمف عبد بفيكسؼ  -، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ  َٗ/ ٓ -الذىبي  -النببلء 

ٍكؼً  بىابي  - اإًليمىافً  ًكتىابي  - البخارم صحيح( (ِ ميوي  يىٍحبىطى  أىفٍ  ًمفٍ  الميٍؤًمفً  خى  . ُٗ/ ُ - يىٍشعيري  الى  كىىيكى  عىمى

 . َُُ/ ُ - البخارم صحيح شرح البارم فتح( (ّ

 . َْٗ ص -اليجرتيف كباب السعادتيف  يؽ( طر (ْ
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  الثاني المطمب
 اإلسالمياإلسالمية والمجتمع  الدعوة عمى المنافقيف خطر

 أمرٌ خطر المنافقيف، فيـ  ىكاألمة اإلسبلمية عمى مر العصكر  ىٌددأكبر خطر  إف  
ُدوُّ َؾْٚحَذْرُهْؿ ]اهلل تعالى حقيقتيـ قائبلن:  بٌيفكلذلؾ  األمـ، رقاب عمى السيؼ مف كأمضى ًَ ... ُهُؿ اف

قنَ  ُُ َؾ ْٗ َّٕك ُي ُؿ اهللُ َأ ُٓ َِ  الكاممكف فيـ كالحصر في اآلية لبياف أكلكيتيـ في العداكة ، {8}ادْٚؾَقن: [َؿَٚت
 كتحتالحب كالمكدة،  يظيرالذم  كةلمعدا كالميٍضًمرالساتر  العدك األعداء أعدل ألف العدكاة، في

 مف ألعدائؾ عيكفكألنيـ  أعدائكـ، مع عميكـ كقمكبيـ معكـ، لىقيككـ إذا ألسنتيـفإف  الداء؛ ضمكعو
 كأبطنكا الرسؿ، كمتابعة اإلسبلـ أظيركا قكـ كىـ الزنادقة، طبقة: بأنيـ القيـ ابفكصفيـ  ، (ُ)الكفار
بالكفار  تيـالمؤمنيف بيـ أعظـ مف بمي   ةفبمي   ر ح،الكفار الصٌّ شر مف  فيـ كرسمو، اهلل كمعاداة الكفر

 اشتركتا الطائفتيف ألف النار دركات في فكقيـ كىـ أخؼ، بكفرىـ المجاىركففالكفار  ؛المجاىريف
 ييظيركفكما أف المنافقيف  ؛ (ِ)كالنفاؽ بالكذب عمييـ المنافقكف كزاد كرسمو، اهلل كمعاداة الكفر في

منيـ إال  ٍحترزكال يى  بكف،كال يراقى  ،ليـ حساب ٍحسىبفيـ مستأمنكف ال يي  األصدقاء،كاف ك لباس اإلخ
مف العدك الظاىر البعيد،  مف المؤمنيف، كالعدك المخالط المداخؿ المساكف أخطر كأشد كيدان  ؿالقمي

ال يقبؿ كثير مف  ،فيـ أخطر مف الجيكش العسكرية، ألف أصحابيا أعداء معركفكف كاضحكف
 (4)((ّ) المساف عميـ اْلُمَناِفؽِ  ِجَداؿُ  َعَمْيُكـْ  َأَخاؼُ  َما)َأْخَوُؼ :  كلذلؾ قاؿ  ،ناس أقكاليـال

ا، الناس أحسففالمنافقيف ًمف   في  سبحانو يقكؿ كما جناننا؛ كأضعفيـ قمكبنا،أٍخبثيـ  كلكنيـ أجسامن
ْؿ َوإِ ]: ليـ كٍصفو ُٓ ِجُبَؽ َأْجَسُٚم ًْ ْؿ ُت ُٓ ؾَّ َوإَِذا َرَأْيَت ـُ ٌٛ ُمَسََّْدٌة َُيَْسُبقَن  ُْؿ ُخُن َٖنَّ ـَ ْؿ  ْقَِلِ ََ ْع فِ َّ قُفقا َتْس َُ ْن َي

قَن[ }ادْٚؾَقن: ُُ َؾ ْٗ َّٕك ُي ُؿ اهللُ َأ ُٓ َِ ُدوُّ َؾْٚحَذْرُهْؿ َؿَٚت ًَ ْؿ ُهُؿ اف ِٓ ْٔ َِ  َظ
ٍٜ َْٔح  . { 8َص
 شؤكف تصريؼ بيدىـ مىف انشغاؿ كقت األزمات، أكقات فيأف خطرىـ يتمثؿ في أنيـ ينشطكف  كما
 كيظير رؤكسيـ، كتطؿ النفاؽ، ينجـ كضعفيـ، المسمميف انشغاؿ حاؿ ففي كالدنيكية، الدينية األمة

                                                           

ابػف الجػكزم  – التفسػير عمـ في المسير، زاد  ّٔٗ/ ِّ - الطبرم - القرآف آم تأكيؿ في البياف: جامع انظر( (ُ
 . ْٖٓ/ ّالنسفي  - التأكيؿ كحقائؽ زيؿالتن، مدارؾ  ِٖٖ/ ْ -

 . َِْص  - الجكزية قيـابف  - السعادتيف كباب اليجرتيف: طريؽ انظر( (ِ

اًىؿ المٍّسىاف عمـ كثير: أىم( (ّ  اهلل ًإلىػى الن ػاس يىػٍدعيك بيىػا، يتعػزز كأبيػة بيىػا، يتأكؿ ًحٍرفىة اٍلعمـ اتخذ كىاٍلعىمىؿ، اٍلقمب جى
 ( .َّٗ/ ُ -المناكم –الصغير الجامع بشرحظر: التيسير )ان ًمٍنوي  ىيكى  كيفرٌ 

ػٍرءً  ًكٍتبىػةً  عىفٍ  الز ٍجرً  بىابي  - اٍلًعٍمـً  ًكتىابي  - حباف ابف صحيح( (ْ افىػةى  الس ػنىفى  اٍلمى مىٍييىػا يىت ًكػؿى  أىفٍ  مىخى  - لىيىػا اٍلًحٍفػظً  ديكفى  عى
 . البخارم شرط عمى صحيح ادهإسن: بأفاألرنؤكط  شعيب المحقؽ عميو حكـ ، َٖ رقـ - ُِٖ/ ُ
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 حينما األزمات ففي لىٍحًنو، في كتارة القكؿ، صريح في تارة فتعرفيـ،  يكنكنو ما ألسنتيـ عمى
 يظير القمكب، مغارؼي  األلسف فإف ألسنتيـ؛ بفمتات كيتبيف قمكبيـ، في ما يظير باألماف، يشعركف

، كبضاعتييـ كالمكر، الخديعةي  ماليـذلؾ ألف رأس  كالشر، الخير مف القمكب في ما منيا  قد الكذبي
 فأفسدىتٍيا، نياتيـ عمى السيئةي  مقاصدىـ كغمىبىتٍ  فأىمكتٍيا، قمكبىيـ كالشيكاتً  الشبياتً  أمراض أنيكت
ْؿ ] العارفكف طباءاأل عنو فعجز اليبلؾ، إلى ترامى قد ففسادىـ ُِقهِبِْؿ َمَرٌض َؾَزاَ ُهُؿ اهللُ َمَرًضٚ َوََلُ ِِف ُؿ

ِذُبقنَ  ُْ ُٕقا َي ٚ ـَ { 74}افبَرة: [َظَذاٌب َأفٌِٔؿ باَِم 
 (ُ)  

 ىمزان  الكممةمف  تبدأ فيي جانب، دكف جانب عمى تقتصر ال شاممة المنافقيف عداكةأٌف  كما
 كالتآمر راياتيـ كتحتالكفار  صؼ في بالقتاؿ العظمى ةالخيان إلى كتنتيي كغمزان، كسخرية كلمزان 
 كالؤىـ إنما لببلدىـ، كال جمدتيـ، لبني ليس المنافقيففكالء  أسرارىـ؛ ككشؼ المسمميف، عمى معيـ
 إذا الكتاب أىؿ لكفرة كالنصرة كالطاعة، بالسمع، يدينكف فيـ ببلدىـ، كأعداء أم ًتيـ ألعداء

ـَ ] ببلدىـ كمصالح جمدتيـ بني مصالح مع تعارضت ْخَقاِنُِؿ افَِّذي قُفقَن إِلِ َُ قا َي َُ َٚؾ َٕ ـَ  ْ َتر إَِػ افَِّذي َأََل

 ِْ ْؿ َأَحًدا َأَبًدا َوإِْن ُؿقتِ ُُ ُٕىُِٔع ؾِٔ  َٓ ْؿ َو ُُ ًَ َـّ َم ـْ ُأْخِرْجُتْؿ َفَْْخُرَج
ـْ َأْهِؾ افَُِتِٚب َفئِ ُروا ِم ٍَ ْؿ َواهللُ ـَ ُُ َّٕ تُْؿ َفَُْْْكَ

ُد  َٓ ِٚذُبقنَ َيْن َُ ُْؿ فَ  األمة تاريخ في المصائب أخطركالمتتبع ألحداث الزماف يرل أف  {77[ }اِلؼ:إِنَّ
 كاف بؿ ، الرسكؿ عيد عمى أثرىـ يتكقؼفمـ  المنافقيف، طريؽعف  كانت كحديثان  قديمان  اإلسبلمية

 الطاحنة الفتف مف ؾذل تبل كما ،  الفاركؽ قتؿ في بدكرىـ مركران  اإلسبلمي، التاريخ طيمة ممتدنا
 التتار حرضكا أنيـ كما كمو، ذلؾ كراء ًمفٍ  المنافقكف الباطنيكف كاف حيث،   عثماف مقتؿ بعد

 ابف الخبيث المنافؽ يدعمى  ككاف( ىػ ٔٓٔعاـ ) اإلسبلمية الخبلفة عاصمة اجتياح في المغكؿ
 كىأىنا بىٍغدىاد ًإلىى تحضرن ؾ إلى ىكالكك قائبلن: إً  كأرسؿ التتار، مع تعاكف الذم الرافضي العمقمي
كىافى لىؾ؛  أسمميا  كنت فىًإفكىًثيرىة  بىٍغدىاد عىسىاًكر ًإف: ىكالكك ًإلىٍيوً  فىكتب اٍلكٍفر؛ المعيف قمب دىاخؿ قد كى
اًدقان  نحف بىٍغدىاد عىسىاًكر فٌرؽ طاعتنا ًفي كداخبلن  قمتو، ًفيمىا صى  اٍبف ًإلىى ًكتىابو كصؿفىمىم ا  نحضر؛ كى

 العباسي، لمخميفة السػكءو ضمف بطانة  ككاف الكقت، ذلؾ فيدٌبر مكيدة لجيش المسمميف  عمقميال
 الذؿ في مثميا المسمميف عمى يمري  لـ التي العظيمة المأساةىك كالمنافقكف مف حكلو ليذه  كمي د

 ابف المؤرخ قاؿ حتى (ِ) كالكلداف كالنساء الرجاؿ مف عميو يقدركف مىفٍ كالصغار، كقىتىؿى التتار جميع 

                                                           

 . ٕ ص - الجكزية قيـابف  - المنافقيف: صفات انظر( (ُ

 في كالبراء الكالء ، ِِّ/ ُ - بردم تغرم بف يكسؼ - كالخبلفة السمطنة كلي مىفٍ  في المطافة مكردانظر: ( (ِ
 . ِْٓ ص - القحطاني محمد - اإلسبلـ
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يىا تىًمٍدًني، لىـٍ  أيمٍّي لىٍيتى  فىيىا: " يركييا كىك األثير ديكًثيىا، قىٍبؿى  ًمت   لىٍيتىًني كى كيٍنتي  حي ٍنًسيًّا نىٍسينا كى ،  (ُ)" مى
 كالكفراف، كالغؿ الزيغ أىؿ قمكب عمى اإليماف، أىؿ ثياب لبسكا األمة، جسد عمىفيـ األخطر 

ـْ ]قاؿ تعالى في كصؼ حاليـ :  المحاربيف، قمكب كقمكبيـ ،المسالميف ألسنة ألسنتيـ ِس َم ـَ افَّْٚ َوِم

ِمِْغَ  ْٗ ُّ َْٔقِم أَِخِر َوَمٚ ُهْؿ بِ قُل َآَمَّْٚ بِٚهللِ َوبِٚف َُ {>[ }افبَرة:َي
 (ِ) . 

 فقد خطيران، دكران  فيو لممنافقيف كنجد إال المسمميف عصكر مف عصران  نرل نكادفبل  كىكذا
 المنافقيف يجد المسمميف تاريخ في العقدم االنحراؼ لجذكر كالمتتبع الناس، مف كثير ئدعقا أفسدكا
 بف اهلل عبد الييكدم المنافؽ أسسيا كضع التي السبئية فرقة ذلؾ في األمثمة أبرز كمفأيضان،  كراءه
 كينشر اإلسبلمية الببلد يطكؼكأخذ  ،  عفاف بف عثماف عيد في اإلسبلـ أظير الذم سبأ،
بف أبي طالب  عمي أف حتى الصحابة، مف كثير فيو كاف زمف في العامة عمى لٌبس كقد عتقده،م
 المكت كفٌضمكا فأصركا الضالة، العقيدة ىذه عف يرجعكا لـ إف حرقان  بالمكت أتباعوبعض  ىٌدد 
 الراشد الثالث الخميفة مقتؿ سبأ بف اهلل عبد فتنة نتيجة مف كاف كقد ضبلليـ، عف الرجكع عمى

 أىمو، صفات كبياف النفاؽ، مف التحذير الكاجب كاف كليذا جدا كثيرة مثمةكاأل ، عفاف بف عثماف
 . (ّ)مخططاتيـ كتنفيذ كمكاالتيـ أعدائو كخدمة اإلسبلـ ىدـ في جيكدىـ ككشؼ

 عف تتكمـ بسكرة اهلل خصيـ  عمى المجتمع اإلسبلمي كالدعكة الى اهلل كلخطكرتيـ
 السكرة ففضحت أحد، عمى أمرىـ يخفى ال حتىكفضحيـ  شرىـ مفلتحذير كا كأكاذيبيـ أخبلقيـ
 الكقكؼ أرادكمف  كالمسمميف، لئلسبلـ ككيد بغض مف قمكبيـ في ما كأظيرت كمناكراتيـ، دسائسيـ

 أكضحكمف  كغيرىا، المنافقيف كسكرة التكبة، كسكرة البقرة، سكرة صدر فميقرأ اآليات ىذه عمى
ْؿ ]: تعالى قكلو شرىـ مف حٌذرت التي اآليات ُُ َٕ ُْٖفق َٓ َي ْؿ  ُُ ـْ ُ وِٕ ًٜ ِم َٕ َٓ َتتَِّخُذوا بَِىٚ ـَ َآَمُْقا  ٚ افَِّذي َ َيٚ َأهيُّ

ََّّْٔٚ فَ  َزُ َؿْد َب ـْ ل ُصُدوُرُهْؿ َأ ٍِ ْؿ َوَمٚ َُّتْ ِٓ ـْ َأْؾَقاِه َوُٚل ِم ٌْ وا َمٚ َظِْتُّْؿ َؿْد َبَدِت افَب ًٓ َو ُّ ـُ َخَبٚ ُؿ أََيِٚت إِْن  ُْْتْؿ ُُ

ُِقنَ  َِ ًْ ـَ ]: سبحانو قكلو فيبو   اهلل كصفيـ ما ككذلؾ ، { 008[ }آل عمران:َت ُُيَٚ ُِظقَن اهللَ َوافَِّذي

ُرونَ  ًُ ْؿ َوَمٚ َيْن ُٓ َس ٍُ ْٕ َّٓ َأ  تىختمؼ كمكافو  زمافو  كؿٍّ  في فكىكذا فالمناًفقك  {=[ }افبَرة:َآَمُْقا َوَمٚ َُيَْدُظقَن إِ
 الس ريرة، كلٍؤـ الطكي ة سكء: كاحد معيف مف كتنبيع كاحدو  طبعو  إلى ترجع كن ياكل كأقكاليـ، أفعالييـ
ٍعؼ الديف، ليذا كالكٍيد كالد ٌس، كالغٍمز  ًسماتيـ تمؾ المصارحة، عف كالجبف المكاجية، عف كالض 

                                                           

 . ّّّ/ َُ - األثيرابف  - التاريخ في( الكامؿ (ُ

 . َُِٕ/ ِ - التكيجرم - القمكب فقو: مكسكعة انظر( (ِ

 . ُّٓ/ ُ - عكاجيد. غالب  - منيا اإلسبلـ مكقؼ كبياف اإلسبلـ إلى تنتسب معاصرة: فرؽ انظر( (ّ
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 صفاًتيـ، لنا أجمىسبحانو كتعالى  فاهلل بصيرتىو؛ اهللي  أنار مىف عمى يىٍخفىكف ال ذلؾ كمع األصيمة،
كما  –صفاًتيـ  بعض كتاًبو في لنا رب ناكقد ذكر  ،(ُ)لب   ذم لكؿٍّ  أمريىـ فاستباف مساًلكىيـ، لنا كبي ف
 باؽو  منيبه  ىك بؿ فكريىـ؛ ذىىىب ىمككا إذا بأٍفراد متعمٍّقنا ليس فاألمر أعيانىيـ، لنا يذكر كلـ  -أسمفنا

 عمى األمر يرك ز حينما الخطأ مف فمذا الباقية؛ اهلل ةسن فيذه كالباطؿ، الحؽٍّ  بيف المدافعة لتحصؿ
 مف المسممكف كيستريح النفاؽ، أمر كينتيي منيـ، يستراح بيبلكيـ أٌنو كييظىف   المنافقيف، أعياف
 في النفاؽ أىؿ مف لقيوي كما أجمؿ أف أختـ بكبلـ ابف القيـ حينما تحدث  عٌما  كشركًرىـ، غكائميـ
فكصؼ  العادة فكؽ ىك الذم خبثيـ مف تعجب كقد،  فؤاده يعتصراأللـ  كقد كاف كالسمـ، الحرب

ـٍ : " فىًمم ًو قائبلن خطرىـ بكبلـ مسجكع  ٍعًقؿو  ًمفٍ  كى ـً  مى ـٍ !  ىىدىميكهي؟ قىدٍ  ًلئٍلًٍسبلى كى  قىمىعيكا قىدٍ  لىوي  ًحٍصفو  ًمفٍ  كى
ر بيكهي؟ أىسىاسىوي  ـٍ !  كىخى كى ـٍ !  طىمىسيكهي؟ قىدٍ  لىوي  ًعٍمـو  ًمفٍ  كى كى عيكهي؟ قىدٍ  مىٍرفيكعو  لىوي  ًلكىاءو  ًمفٍ  كى ـٍ !  كىضى كى بيكا كى رى  ضى
ـٍ !  ًليىٍقمىعيكىىا؟ ًغرىاًسوً  أيصيكؿً  ًفي الش بىوً  ًبمىعىاًكؿً  كى يىٍقطىعيكىىا؟ ًليىٍدًفنيكىىا ًبآرىاًئًيـٍ  مىكىاًرًدهً  عيييكفى  عىم ٍكا كى !  كى

ـي  يىزىاؿي  فىبلى  ٍسبلى بىًمي ةو، ًمٍحنىةو  ًفي ييـٍ ًمنٍ  كىأىٍىميوي  اإٍلً يىٍزعيميكفى  سىًري ةو، بىٍعدى  سىًري ةه  شيبىًيًيـٍ  ًمفٍ  يىٍطريقيوي  يىزىاؿي  كىالى  كى  كى
ُرونَ ] ميٍصًمحيكفى  ًبذىًلؾى  أىن ييـٍ  ًُ َٓ َيْن ـْ 

ِسُدوَن َوَفُِ ٍْ ُْؿ ُهُؿ اُد َٓ إِنَّ  كقاؿ سبحانو: ، {71[ }افبَرة:َأ

ئُ ] ٍِ ٚؾُِرونَ ُيِريُدوَن فُِْٔى َُ ِرَه اف ـَ ُٕقِرِه َوَفْق  ْؿ َواهللُ ُمتِؿُّ  ِٓ َْٖؾَقاِه ُٕقَر اهللِ بِ ػ:قا    (ِ)"  { >[ }افهَّ
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . َّّٖ/ ْ - التكيجرم - القمكب فقو: مكسكعة انظر( (ُ

ياؾ نعبد إياؾ منازؿ بيف السالكيف مدارج( (ِ  . ّٓٓ/ ُ - نستعيف كا 
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 َيانثا املبحث

  هُبي ناملُافقني اجلسدي وانُفسي  إيراء
 

 مطالب : خمسة وفيو

  األوؿ: التآمر عمى قتؿ النبي  المطمب

 ريؼ بالطعف في ِعْرِضو الشَّ  لمنبي  المنافقيفالثاني: إيذاء  المطمب

بالتآمر عمى دعوتو  لمنبي  المنافقيفالثالث: إيذاء  المطمب

  ِضرارببنائيـ لمسجد 

 والستيزاء منو  لسخريةبا  لمنبي المنافقيف إيذاءالرابع:  المطمب

 ومف وأصحابو، والطعف في رسالتو 

قسمتو  في بالطعف لمنبي  المنافقيف إيذاءالخامس:  المطمب

  وأمانتو
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 األوؿ المطمب
  عمى قتؿ النبي  التآمر

م ؼو فًمف  دينو؛ك   لمنبي حربيـ في المنافقيف طرؽ تنكعت لقد  كالقتاؿ، الجياد عف تىخى
رجاؼ لممؤمنيف، كتخذيؿ لؤلمانة، ةكخيان كاذبة، كعيكد  المقاء عند كنككص المسمميف، بيف كا 

ٍكـ في كطعف كالمحاربة، لمضرار كنحكىا كمساجد السر، في كتآمر كالمكاجية،  في كغىٍمز الشرع، حي
 نكر إطفاء بذلؾأرادكا  كقتمو؛  النبي اغتياؿ حاكلكا أف بيـ الحاؿ، حتى بمغ   المصطفى النبي
التي تكؤل الحبيب  ، كلكف عناية اهلل   كالمرسميف األنبياء خاتـ عمى قضاءكال ، اهلل

َّٓ َأْن ُيتِؿَّ ]ليـ بالمرصاد، قاؿ تعالى:  المصطفى  َْٖبك اهللُ إِ ْؿ َوَي ِٓ َْٖؾَقاِه ُٕقَر اهللِ بِ ُئقا  ٍِ ُيِريُدوَن َأْن ُيْى

ٚؾُِروَن[ }افتقبٜ: َُ ِرَه اف ـَ   { 71ُٕقَرُه َوَفْق 

المظفرة مف غزكة تبكؾ، ىـ   عكدة النبي  خبلؿفي كتب التفسير كالسير أنو  كرد فقد
المنافقكف بالفتؾ بو في خطة محكمة، كلكٌف اهلل تعالى عصمو كحفظو منيـ، حيث قاؿ تعالى عف 

َّٓ َأْن َأْؽَُْٚهُؿ اهللُ َورَ ]ىذه المحاكلة :  قا إِ ُّ ََ َٕ قا باَِم ََلْ َيَُْٚفقا َوَمٚ  ا ... َومَهُّ ـْ َؾْوِِِف َؾِْ٘ن َيُتقُبقا َيُؽ َخْرً ُشقُفُف ِم

ـْ وَ  ْؿ ِِف إَْرِض ِم َٔٚ َوأَِخَرِة َوَمٚ ََلُ ْٕ ُؿ اهللُ َظَذاًبٚ َأفِٔاًم ِِف افدُّ هْبُ ذِّ ًَ ْؿ َوإِْن َيَتَقفَّْقا ُي َِٕهٍر[ }افتقبٜ:ََلُ  َٓ  ،{ 8;َِلٍّ َو
( أنو  يىنىاليكا لىـٍ  ًبمىاقاؿ في سبب نزكليا : )كىىىم كا  مقاتؿ  االماـذكر السمرقندم في تفسيره أٌف 

 قاؿ كىكذا تبكؾ، غزكة فيبالعقبة   النبي بقتؿ ليبلن ىمكا  قد العقبة، أصحاب المنافقكف
ىٌمكا  ،أيبىيٌ  بف اهلل عبد منيـ رجبلن  عشر خمسة، كذكر الثعمبي أف الكمبي قاؿ: "ىـ  (ُ)الضحاؾ

 عف أحمد اإلماـكقد ركل  (ِ)"   اهلل رسكؿ بذلؾ جبرائيؿ فأىٍخبىرى  ؾ؛تبك  غزكة في  النبي بقتؿ
 مف ناس بو مىكىرى  الطريؽ ببعض كافلم ا   اهلل رسكؿ أفٌ تفاصيؿ المكيدة، كىك  الٌطفيؿ أبي

 أف أجمعكا قد كانكا ركاية كفي ، -عاؿ مكاف -عقبة رأس مف يطرحكه أف بينيـ كائتمركا المنافقيف،
 معو، يسمككىا أف أرادكا العقبة يسمؾ أف  اهلل رسكؿ أراد فمما يتتبعكنو، فجعمكا  اهلل رسكؿ يقتمكا
 بمغ فمما بمكرىـ، رسكلو  اهلل فأخبر الكادم، في راحمتو عف دفعناه العقبة في أخذ إذا: كقالكا
ذى أى   اهلل رسكؿ أفٌ : لمناس مناديو نادل العقبة تمؾ  اهلل رسكؿ  كاسمككا أحد، يأخذىا فبل العقبة خى
مىؾى  كأكسع، لكـ أسيؿ فإنو الكادم، بطف   اهلل برسكؿ مكركا الذيف النفر إال الكادم بطفى  الناسي  فسى
 بزماـ يأخذ أف ياسر بف عٌمار كأىمىرى  العقبة،  اهلل رسكؿ كسمؾ كتمثٌمكا، استعدكا ذلؾ سمعكالٌما 

                                                           

 )بتصرؼ يسير( . ْٕ/ ِ - العمـك بحر( (ُ

 . َٕ/ ٓ -الثعمبي  - القرآف تفسير عف كالبياف( الكشؼ (ِ



131 

 

 إذ العقبة؛ مفيسير   اهلل رسكؿ فبينا مفو،خ مف يسكؽ أفٍ  اليماف بف حذيفة كأىمىرى  كيقكدىا، الناقة
 بف حمزة ككاف متاعو، بعض سقط حتى؛   اهلل رسكؿ ناقة فنٌفركا غشىكه، قد القكـ حٌس  سمع
 أصابعي في لي فنىٌكر: حمزةقاؿ  مظممة، ليمة ككانت بالعقبة،  اهلل برسكؿ لحؽ األسممي عمرك

 ،  اهلل رسكؿ فغضب كأشباىيما، ؿكالحب السكط مف سقط ما جمعت حتى فأضاءت الخمس،
ف كمعو  اهلل رسكؿ غضب رأل كقد إلييـ، حذيفة فرجع يريٌدىـ، أف حذيفةكأمر   فجعؿ ًمٍحجى
 قد  اهلل رسكؿ أفٌ  المنافقكف فعىًمـ تعالى، اهلل أعداء يا إليكـ إليكـ: كقاؿ ركاحميـ كجكه يضرب
 رسكؿ أتى حتى حذيفة كأقبؿ الناس، خالطكا حتى مسرعيف العقبة مف فانحط كا مكرىـ، عمى اٌطمع
 كخرج بأعبلىا، استكل حتى فأسرعكا عمار، يا أنت كامش حذيفة، يا الراحمة اضربفقاؿ:   اهلل

 رددتيـ؟ الذيف الركب مف أحدان  عىرىٍفت ىؿ: لحذيفة كقاؿ الناس، ينتظر العقبة مف  اهلل رسكؿ
: قاؿ الميؿ، ظممة أجؿ مف أبصرىـ فمـ متمثميف كـالق ككاف ركاحميـ، عرفت قد اهلل رسكؿ يا: قاؿ
 ليسيركا مكركا: )فإنيـ قاؿ اهلل، رسكؿ يا كاهلل ال: قالكا( ؟ أرادوا وما شأنيـ مف كاف ما عممتـىؿ )

 بأسمائيـ أخبرني قد -تعالى اهلل شاء إف - منيا؛ فطرحكني زحمكني العقبة طمعت فإذا معي،
 الناس جاء إذا اهلل رسكؿ يا بيـ تأمر أفبل: قالكا( ، تعالى اهلل شاء إف بيـ كسأخبركـ آبائيـ، كأسماء

 أصحابو في يده كضع قد محمدان  إف: كيقكلكا الناس يتحدث أف أكره: قاؿ أعناقيـ؟ تضرب أف
 قاؿ  اهلل رسكؿ أصبح فمٌما لي، فاجمعيـ أصبحتى  إذا فاٍنطىًمؽٍ ( اكتماىـ: )قاؿ ثـ ليما، فسماىـ

 العقبة؟ مف أسيؿ كاف فقد الكادم؟ سمكؾ مف البارحة منعؾ ما اهلل، رسكؿ يا: رالحضي بف أسيد لو
 العقبة، مف نتبعو: قالوا ؟ بو ىّموا وما المنافقوف، بي أراد ما أتدري يحيى، أبا يا أتدري: )فقاؿ
 فقاؿ (راحمتي عف يطرحوني حتى (2) ونخسوىاراحمتي،  (ُ) أنساع قطعوا الميؿ عميو أظمـ فإذا
 فيككف بيذا، ىـٌ  الذم الٌرجؿ يقتؿ أف بطف كؿٌ  فميٍر  كنزلكا، الناس اجتمع قد اهلل، رسكؿ يا :أسيد
ف يقتمو، الذم ىك عشيرتو مف الرجؿ  أىٍبرىح فبل بأسمائيـ، فىنىبٍٍّئًني -بالحؽ بعثؾ كالذم -أحببت كا 
 إذا حّتى بقـو قاَتؿَ  محّمداً  إفّ  الّناس يقوؿ أف أكره إّني أسيد)يا :   فقاؿ برؤكسيـ، آتيؾ حتى
 لما محّمداً  إفّ  الّناس يقوؿ أف أكره إّني) ركاية كفي ،(يقتميـ عمييـ َأْقَبؿ بيـ؛ تعالى اهلل أظيره

 ليسكا فيؤالء اهلل، رسكؿ يا(، فقاؿ: أصحابو قتؿ في يده وضع المشركيف وبيف بينو الحرب انقضت

                                                           

ػػػٍيره  كىػػػي نسػػػعة، جمػػػع( (ُ ٍضػػػفيكره  سى ػػػؿي  مى امػػػان  ييٍجعى ٍيػػػًره لمبىًعيػػػرً  ًزمى  – القػػػامكس جػػػكاىر مػػػف العػػػركس) انظػػػر: تػػػاج  كغى
بيدممرتضى   (ِْٗ/ ِِ - الز 

اءي  الن كفي ( (ِ مىى تىديؿ   كىًممىةه  كىالسٍّيفي  كىاٍلخى اد   ًبشىٍيءو  شىٍيءو  بىٍزؿً  عى سىوي . حى نىخى ًديدىةو  أىكٍ  ًبعيكدو  كى :  نىٍخسنا حى تغريزؾ  ىك، كالن ٍخسي
 - فػارسابػف  - المغػة، مقػاييس  ِٖٓ/ ِ -الزمخشػرم  - الببلغػة) انظػر: أسػاس  غيره أك بعكدو  الدابة مؤخر

ٓ /َْٓ. ) 
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 شيادةكال  - بمى: قاؿ( ؟اهلل إل إلو ل فأ شيادة ُيْظيروف أليَس : )  اهلل رسكؿ فقاؿ بأصحاب،
 فقد: )قاؿ  -ليـ شيادةكال  - بمى: قاؿ( اهلل؟ رسوؿ أني ُيْظيروف أليس: ) النبي  فقاؿ – ليـ

مىا! اهللً  رىسيكؿى  يىا: قيٍمنىا ،(ُ) ًبالد بىٍيمىةً  اٍرًمًيـٍ  المييـ  : قىاؿى (، ثيـ  أولئؾ قتؿ عف ُنِييتُ  : اؿى قى  الد بىٍيمىةي؟ كى
 بنبيو  اهلل عناية تجمتكىكذا  (ّ)( َفَيْيِمؾُ  َأَحِدِىـْ  (ِ) َقْمبِ  ِنَياطِ  َعَمى َيَقعُ  َنارٍ  ِمفْ  ِشَيابٌ )

 يخبره السماء أميف لو أرسؿ بأف الكائديف كيد مف لو كحفظو الناس، مف كعصمتوالمصطفى، 
 .. بخبرىـ

كدعكتو، كالعجب في ذلؾ أف  ،كشفت ىذه الحادثة عف مدل بغض المنافقيف لمنبي  كقد
َّٓ ]ثـ بٌيف سبحانو:  الخيانة، ىذه مثؿكاإلقداـ عمى  يصؿ األمر بيـ إلى حٌد قتمو  قا إِ ُّ ََ َٕ ... َوَمٚ 

ـْ َؾْوِِِف ...  ىيـٍ  الذم المنكر ليذا كاستنكار ليـ،كىذا تسفيو { 8;[ }افتقبٜ:َأْن َأْؽَُْٚهُؿ اهللُ َوَرُشقُفُف ِم
 كاليىـٌ  الكراىة يقتضى شيئان فييـ   الرسكؿ كبعثة اإلسبلـ أمر مف المنافقكف ؤالءى أنكرفما  فيو،

 تعالى اهلل إغناء إال أجميا مف النقمة ىذه عميو لينقمكا ليـ اإلسبلـ قٌدميا سيئة ًمفٍ فما  باالنتقاـ،
 األنصار كسائر ككانكا الحياة، ىذه في لدييـ األشياء أحب عندىـ ىي التيليـ بالغنائـ  كرسكلو
لؤلنصار:   النبيفقد قاؿ  كعده، كما الغنائـ مف آتاه كبما كنصره الرسكؿببعثة  اهلل فأغناىـ فقراء
ـْ  ًل  َأِجْدُكـْ )أََل  (ْ) (ِبي المَّوُ  َفَأْغَناُكـُ  َوَعاَلةً  ِبي، المَّوُ  َفأَلََّفُكـُ  ُمَتَفرِّْقيفَ  َوُكْنُتـْ  ِبي، المَّوُ  َفَيَداُكـُ  ُضالَّ
 النكر فإذا عندىـ، األشياء حقائؽ تنقمب المريضة، كالنفكس السيئة، الطٍّباع أصحابىكذا  كلكفٍ 
 ككجكب الطبيعة ىذه بتقبيح المدل مستمر تمقيف ذلؾكفي  نقمة؛ كالنعمة باطؿ، كالحؽ ظبلـ،

 المثؿ عمييـ فانطبؽ المريضة؛ القمكب كذكم المنافقيف، صفات مف ككنيا كتقرير منيا، االحتراز
 كشؼ بعد أمرىـ، مف التعجيب ىذاعمى  سبحانو ييعقٍّب ثـ(؛ إليو أحسنت مف شر اتؽ: )شيكرالم

                                                           

 (ُِٖ/ ُ -ابف منظكر  - العرب)انظر: لساف  غالبان  صاحبيا تقتؿ الجكؼ في يظير كبير: ديم ؿ الدبيمة( (ُ

 - الفراىيػدمالخميؿ  - العيف)انظر: كتاب  صاحبو مات قطعإذا  الكبد، يىسقي ًعٍرؽ: النكف بكسر -القمب نياط( (ِ
 . (ّّٖ/ ِ - الزمخشرم القاسـأبك  - الحديث غريب في، الفائؽ  ُّٔ/ ٖ

 كثيػر ابػف - العظػيـ القػرآفتفسػير  ، ِٕٓ/ ٓ - البييقػي - الشػريعة صاحب أحكاؿ كمعرفة النبكةدالئؿ  :انظر( (ّ
 -كتػػػاب المغػػػازم  ، ِّْ/ ْ - السػػػيكطي الػػػديفجػػػبلؿ  - بالمػػػأثكر التفسػػػير فػػػي المنثػػػكر الػػػدر،  ُُٖ/ ْ -

، ٕٓ/ ِ - المقريػزم – المتػاعك  كالحفدة كاألمكاؿ األحكاؿ مف لمنبي بما األسماع، إمتاع  َُّْ/ ّ -الكاقدم 
 . ِٖٔص  - غمكشأحمد  - المدني العيد في كالدعكة النبكيةالسيرة  ،ّٕ/ ْ - كثيرابف  - النبكيةالسيرة 

 . َّّْ رقـ - ُٕٓ/ ٓ - الط اًئؼً  غىٍزكىةً  بىابي  – المىغىاًزم ًكتىابي  - البخارم صحيح( (ْ
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َٔٚ ]: الفاصؿ بالحكـ خبيئاتيـ ْٕ ُؿ اهللُ َظَذاًبٚ َأفِٔاًم ِِف افدُّ هْبُ ذِّ ًَ ْؿ َوإِْن َيَتَقفَّْقا ُي ا ََلُ .... َؾِْ٘ن َيتُقُبقا َيُؽ َخْرً

ْؿ ِِف إَ  َِٕهٍر[ }افتقبٜ:َوأَِخَرِة َوَمٚ ََلُ  َٓ ـْ َوَِلٍّ َو   { 8;ْرِض ِم

 مف عباده يقنط أف عف ينيى فيك التكبة، باب ليـ تعالى الم و فتح كالفتف المكائد ىذه فمع
شارة الضاٌليف، ليؤالء تنبيوكىك  مفتكح، كالتكبة الرحمة فباب رحمتو،  ليميـ في تطمع مضيئة كا 
 كأمنكا، رشدكا فعمكا فإف الحٌؽ، طريؽ عمى كيستقيمكا ، اهلل إلى يتكبكا أف رجاء عمييـ، الميٍطًبؽ

ف  مف المؤمنيف يد عمى يصيبيـ بما الدنيا، في األليـ بالعذاب اهلل كأخذىـ كىمككا، ضمكا أبكا، كا 
 أمكرىـ يتكلى كلي مف كميا األرض في ليـ ما حيث اآلخرة، في السعير كبعذاب كببلء، خزل
 كأما بعض، أكلياء بعضيـ المؤمنيف إف إذ العذاب، مف كينجييـ ىـينصر  نصير كال عنيـ، كيدافع

 . (ُ) شران  عنيـ يدفع أك خيران  ليـ يجمب أحد ليـ فميس بينيـ، نصرة كال ليـ كالية فبل المنافقكف

بنبيو، كعصمتو مف الناس، كحفظو لو مف كيد الكائديف بأف  تجمت عناية اهلل  كىكذا
كا ألنيـ الرسالة؛ إثبات داللة كفيو بخبرىـ، أرسؿ لو أميف السماء ييٍخبره  أيٍخًبرى  ثـ بو، ىم كا ما أسىر 

 . مف الم و  ذلؾ عمـ أنو دؿٌ  غىٍيب، كىك ذلؾ عف

                                                           

 - لمقرآف القرآني، التفسير  ُٔٔ/ َُ - المراغي، تفسير  ُٖٕٔ/ ّ - قطب سيد - القرآف ظبلؿ: في انظر( (ُ
 - الكاضػػح، التفسػػير  ََٓ/ ٗ - دركزة عػػزت محمػػد - الحػػديث، التفسػػير  ْٖٖ/ ٓ - الخطيػػب الكػػريـ عبػػد

/ ٖ - القرطبػػػي - القػػػرآف ألحكػػػاـ، الجػػػامع  َّّٖ/ ٕ -أبػػػك زىػػػرة  – التفاسػػػير، زىػػػرة  َٗٗ/ ُ - الحجػػػازم
 . َّٕٓ/ ْ - طالب أبي بفمكي  - النياية بمكغ الى، اليداية  َِٕ
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 الثاني المطمب
 بالطعف في ِعْرِضو الشَّريؼ  لمنبي  المنافقيف إيذاء

 يتكرعكف ال بؿ رب؛الح زمف عمى تقتصر ال لممسمميف ككيدىـ كنذالتيـ المنافقيفخس ة  إف
 بني غزكة فيحققو المسممكف  الذم الساحؽ النصر فبعد كاستغمكه، إال قضيتيـ يخدـ شيء عف

 الذم كيدىـ ألف مأتـ؛ في كانكا كالمنافقكف االنتصار، نشكة في كىـ المسممكف رجع المصطمؽ،
 ميتاإلفؾ الذم ري  ثحديكما  ينفع،كادكه مف إثارة لنار العصبية الجاىمية بيف األكس كالخزرج لـ 

  اهلل رسكؿ أزكاج أحب المطيبة الطيبة الرزاف الحصاف دٍّيؽبنت الصٍّ  دٍّيقةبو أـ المؤمنيف الصٍّ 
عمى ذلؾ، فكانت ىذه الحادثة  دليؿما ىك إال  كامبلن، شيران  بأسره المدني المجتمعىز  كالذم إليو
، ذلؾ ألف العدك يعمـ أف ىذا الديف مف حمقات التآمر عمى الدعكة، كمحاكلة تشكيو رمكزىا حمقة

 اإلسبلـ عريف في كالخيانة كالريبة الشؾ يقكـ عمى المثاؿ كالنمكذج كالقدكة، فقد أرادكا أف يستفحؿ
 عمى يقكـ الديف ىذا أفلذلؾ تتكاصؿ المؤامرات الخارجية كالداخمية عميو، كألنو يعمـ أيضان  كميده،
 أراد ما لو تحٌقؽ فقد القدكة؛ تمؾ كتشكيو النمكذج، ىذا إسقاط يف أفمح فإذا كالقدكة، كالنمكذج المثاؿ

 .. (ُ) -كأنى ليـ ذلؾ  –

 أف كيعمػػػـ عظيمػػػة، دركسػػػان  مسػػػمـ كػػػؿ منيػػػا يسػػػتفيد لكػػػيىػػػذا االبػػػتبلء  لنػػػا سػػػاؽ اهلل  لقػػد
 بػو نػزؿ إف عميػو فػبلعرفتػو البشػرية ،  إنسػاف كأطيػر بأشرؼ نزلت االختبارات كأنكاع كالمحف الببليا
  كاآلخػػػرة؛ الػػػدنيا فػػػي األجػػػر لينػػػاؿ كاالحتسػػػاب الصػػػبر ىػػػك بػػػو يكاجػػػو مػػػا خيػػػر كأف ذلػػػؾ، مػػػف يءشػػػ

بػأـ  النبػي  خػرجىنا أف نعرض لمخمص القصة كما كردت في كتػب الحػديث كالسػيرة: فقػد  كيمكف
 مػػع عادتػو تمػؾ ككانػت أصػػابتيا،بقرعػة  المصػطمؽعائشػة رضػي اهلل عنيػا فػػي غػزكة بنػي  منيفالمػؤ 

 ألختيػا عقػدان  ففقػدت لحاجتيػا، عائشػةفخرجت  المنازؿ بعض في نزلكا الغزكة مف رجعكا مافم نسائو،
عمػػى البعيػػر ظنػػان مػػنيـ  ككضػػعكه (ِ)فحمػػؿ الصػػحابة ىكدجيػػا  تمتمسػػو، فرجعػػت إيػػاه، أعارتيػػا كانػػت

فممػػا   رفعػػكه، حػػيف اليػػكدج ثقػػؿ القػػكـ يسػػتنكرالمحػػـ، فمػػـ  خفيفػػةاهلل عنيػػا  رضػػيأنيػػا فيػػو، ككانػػت 
ت ظنت أنيـ سيفقدكنيا كيعكدكف ليا، كلكف الصحابة لػـ ينتبيػكا، كنامػت فػي مكػاف الجػيش، ثػـ عاد

مكػػاف الجػػيش، فممػػا رآىػػا عرفيػػا،  فػػيبػػات  الصػػحابة أفاضػػؿكىػػك مػػف   إف صػػفكاف بػػف المعطػػؿ
                                                           

، مركيات غزكة بني المصطمؽ كىي غػزكة  ِِٕص  -د. مصطفى مسمـ  –( انظر: مباحث في إعجاز القرآف (ُ
ػبل بي  -، السيرة النبكية عرض كقائع كتحميؿ أحداث  َِٓص  -إبراىيـ قريبي  -المريسيع  مػي الص  ص   -عى

ُٖٓ . 

 ( َِٗص  -ابف فارس  -مجمؿ المغة انظر: مى ظير الجمؿ لتركب فيو النساء )ة ييكضع ع( اليكدج: محمؿ لو قيب  (ِ
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 تسػػػترعي الالقضػػػية  ىػػػذه، كقػػػد كانػػػت  (ُ) فأنػػػاخ ليػػػا راحمتػػػو مػػػف غيػػػر أف يكمميػػػا كأتػػػى بيػػػا الجػػػيش
 المدينػػػة، إلػػػى عكدتػػػو عقػػػب بيػػػا كتحػػػٌدث القضػػػية، ىػػػذه تبٌنػػػى -كعادتػػػو –النفػػػاؽ رأس كلكػػػفٌ  انتباىػػان،
ضعاؼ المسمميف، بيف الفتنة إلثارة كاستغمكىا المنافقيف، مف أصحابو كشايعو  تػربطيـ التي الٌصمة كا 
ضػػعاؼ أىػػؿ، مػػف بػػو يتصػػؿ كمػػف العظمػػى الرسػػالة صػػاحب بمقػػاـ  بأمانػػة بعضػػيـ المسػػمميف ثقػػة كا 

كحػػػاكلكا أف يزرعػػػكا بيػػػا الريػػػب فػػػي قمػػػكب  ،بكػػػؿ أبعادىػػػا اإلجراميػػػة حادثػػػةال ىػػػذه ختمقػػػكاكا بعػػػض،
المؤمنيف كالصادقيف، كانطمى األمر عمى بعض الصػحابة مثػؿ حسػاف بػف ثابػت ك مسػطح بػف أثاثػو 

كمػػا قػػػاؿ القػػػرآف  (ِ)ك حمنػػة بنػػػت جحػػش، كلكػػػف الغالبيػػة مػػػف الصػػػحابة كػػاف لسػػػاف حػػاليـ كمقػػػاليـ 
َٓ إِ  َتٌٚن َظئٌِؿ[ }افْقر:]َوَفْق َؽ َهَذا هُبْ َٕ َذا ُشْبَحٚ َؿ هِبَ َِّ َُ َت َٕ قُن َفَْٚ َأْن  ُُ ُتْؿ َمٚ َي ِْ قُه ُؿ ُّ ُت ًْ

ِّ  { :7ْذ َش

الببلء عمى أـ المؤمنيف الصديقة العفيفة، ككانت مريضة، كلـ تعمـ بالقصة، إال أنيا  كاشتد
الخبر، زاد عمييا  (ّ)أـ مسطح عممت مف  اكلم   ،شعرت بفتكر غير معتاد في حناف النبي 

ليا، كلما اشتد الكرب كانت تتمثؿ قكؿ نبي  ًذفالذىاب لكالدييا، فأى  في المرض، كاستأذنت النبي 
... ]  يعقكب قاؿ كما إال مثبل كلكـ لي أجد ماقالت:  أنيا عنيا صححيث  اهلل يعقكب 

 ٍُ ُٚن َظَذ َمٚ َتِه ًَ  .{ >7قَن[ }يقشػ:َؾَهْزٌ ََجٌِٔؾ َواهللُ اُدْستَ
 ،بػػػؿ كعػػػاش كػػػؿ الصػػػادقيف شػػػيران كػػػامبلن فػػػي جػػػك الشػػػائعة المغرضػػػة ،البيػػػت النبػػػكم كعػػػاش

 كالحزف يخيـ عمى الناس، كلكف لكؿ نبأ مستقر، كالفرج مع الكرب.

ذاىذا التمحيص  كبعد بالكحي يتنزؿ مف السماء يحمؿ البراءة الدائمة، كالحجة الدامغة  كا 
 ليذا يكف فمـالمؤمنيف عائشة رضي اهلل عنيا، كتفضح كؿ منافؽ أثيـ،  الخالدة، تشيد بعفاؼ أـ

 بحقيا، ليا كيأخذ اعتبارىا، الطاىرة لمنفكس يردٌ  حتى السماء، رحمة مف ينزؿ ما إال العظيـ الببلء
 ىذه فيآية لتفصؿ  عشرة ست اهلل  فأنزؿ كاحتماليا؛ صبرىا عمى العظيـ الجزاء كيجزييا

                                                           

، حػدائؽ األنػػكار  ِّٗ/ ُ -السػيكطي  -، الخصػائص الكبػػرل  ْٗٗ/ ِ -السػمرقندم  -( انظػر: بحػر العمػػـك (ُ
 . ِٖٗص  -محمد الحميرم  -كمطالع األسرار في سيرة النبي المختار 

ص  -أبػػك الحسػػف النػػدكم  -، السػػيرة النبكيػػة  ُٕٔ/ ٓ -النيسػابكرم  -كرغائػػب الفرقػػاف  فآ( انظػر: غرائػػب القػػر (ِ
ّْٕ . 

ٍبدً  ٍبفً  اٍلميط ًمبً  ٍبفً  ريٍىـً  أىًبي ًبٍنتً  ًمٍسطىحً  أيـ  ( (ّ ي   ٍبفً  مىنىاؼً  عى يىػا الصػديؽ، بكر أبي خالة ابنة كىي،  قيصى ك جى  أيثىاثىػةي  تىزى
ب ػػادً  ٍبػػفي  ٍبػػدً  ٍبػػفً  ًمػػبً اٍلميط   ٍبػػفً  عى ، عى نىػػاؼو لىػػدىتٍ  مى ا لىػػوي  فىكى سيػػفى  ًمٍسػػطىحو  أيـ   كىأىٍسػػمىمىتٍ ، بىػػٍدرو  أىٍىػػؿً  ًمػػفٍ  ًمٍسػػطىحن مييىا، فىحى  ًإٍسػػبلى

كىانىػػتٍ  ػػدٍّ  ًمػػفٍ  كى مىػػى الن ػػاسً  أىشى ـى  ًحػػيفى  ًمٍسػػطىحو  عى ػػعى  تىكىم ػػ ٍفػػؾً  أىٍىػػؿً  مى اًئشىػػةى  ًفػػي اإٍلً ًضػػيى  عى ٍنيىػػا الم ػػوي  رى  قػػاتطب)انظػػر: ال عى
 ( ّّٖ/ ٕ - األثيرابف  - الغابة، أسد  ِِٖ/ ٖ -سعدابف  - الكبرل
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 اإلسبلـ، كرسكؿ اإلسبلـ ضد الدائرة المعركة كيتكلى المدبرة، المكيدة كيرد المبتدعة،القضية 
ـَ َجُٚلوا ]، قاؿ تعالى:  (ُ) اهلل إال يعمميا كما كمو، ذلؾ كراء العميا الحكمة عفكيكشؼ  إِنَّ افَِّذي

 ُُ ْؿ فِ ُُ ْؿ َبْؾ ُهَق َخْرٌ َف ُُ ا َف َسُبقُه رَشًّ َٓ ََتْ ْؿ  ُُ ٌٜ ِمْْ ـَ اإِلْثِؿ َوافَِّذي َتَقػَّ بِٚإِلْؾِؽ ُظْهَب َٛ ِم َتَس ـْ ْؿ َمٚ ا ُٓ ؾِّ اْمِرٍئ ِمْْ

ْؿ َخْرً  ِٓ ِس ٍُ ْٕ َٖ ِمَُْٚت بِ ْٗ ِمُْقَن َواُد ْٗ َـّ اُد قُه َط ُّ تُ ًْ
ِّ َٓ إِْذ َش ْؿ َفُف َظَذاٌب َظئٌِؿ * فَْق ُٓ ُه ِمْْ ا َوَؿٚفُقا َهَذا إِْؾٌؽ ُمبٌِغ ـِْزَ

ِْٔف بِ  َِ َٓ َجُٚلوا َظ َٓ َؾْوُؾ اهللِ * َفْق ِٚذُبقَن * َوَفْق َُ ُٖوَفئَِؽ ِظَْْد اهللِ ُهُؿ اف َداِل َؾ َٓ ُْٖتقا بِٚفنُّ ْ َي َداَل َؾِْ٘ذ ََل َٓ ِٜ ُص ًَ َْٖرَب

فُ  َٕ ْق ََّ َِ ْؿ ِِف َمٚ َأَؾْوُتْؿ ؾِِٔف َظَذاٌب َظئٌِؿ * إِْذ َت ُُ َٔٚ َوأَِخَرِة َدَسَّ ْٕ تُُف ِِف افدُّ ْؿ َوَرمْحَ ُُ ْٔ َِ قُفقَن بَِٖفْ  َظ َُ ْؿ َوَت ُُ ِسَْتِ

 ُّ ُت ًْ
ِّ َٓ إِْذ َش ًِّْٔٚ َوُهَق ِظَْْد اهللِ َظئٌِؿ * َوَفْق ُف َه َٕ َسُبق ٌؿ َوََتْ ِْ ْؿ بِِف ِظ ُُ ْؿ َمٚ َفَْٔس فَ ُُ َْٖؾَقاِه قُن َفَْٚ َأْن بِ ُُ تُْؿ َمٚ َي ِْ قُه ُؿ

ؿَ  ُُ ًُِي َتٌٚن َظئٌِؿ *  َي ََٕؽ َهَذا هُبْ َذا ُشبَْحٚ َؿ هِبَ َِّ َُ َت ُؿ  َٕ ُُ ُ اهللُ فَ ِمَِْغ * َوُيَبغِّ ْٗ ُْْتْؿ ُم ـُ قُ وا دِِْثِِِف َأَبًدا إِْن  ًُ اهللُ َأْن َت

ْؿ َظَذاٌب  ـَ َآَمُْقا ََلُ ُٜ ِِف افَِّذي ِٚحَن ٍَ ـَ ُُيِبُّقَن َأْن َتِنَٔع اف َٔٚ  أََيِٚت َواهللُ َظٌِِٔؿ َحٌُِٔؿ * إِنَّ افَِّذي ْٕ َأفٌِٔؿ ِِف افدُّ

ُتُف َوَأنَّ اهللَ َرُلوٌف َرِحٌٔؿ [ َوأَِخَرِة  ْؿ َوَرمْحَ ُُ ْٔ َِ َٓ َؾْوُؾ اهللِ َظ قَن * َوَفْق ُّ َِ ًْ َٓ َت تُْؿ  ْٕ ُؿ َوَأ َِ ًْ -77}افْقر َواهللُ َي

14}  

ْؿ َبْؾ ُهَق َخْرٌ فَ ]فقكلو سبحانو:  ُُ ا َف َسُبقُه رَشًّ َٓ ََتْ ْؿ  ُُ ٌٜ ِمْْ ـَ َجُٚلوا بِٚإِلْؾِؽ ُظْهَب ؾِّ إِنَّ افَِّذي ُُ ْؿ فِ ُُ

ْؿ َفُف َظَذاٌب َظئِؿٌ  ُٓ ُه ِمْْ ـَ اإِلْثِؿ َوافَِّذي َتَقػَّ ـِْزَ َٛ ِم َتَس ـْ ْؿ َمٚ ا ُٓ  كأنو فريتيـ في بالطعففبدأ  [اْمِرٍئ ِمْْ
 كىك الناس، يفجأ بيتاف فيك فيو، شبية ال كذب عمى يدؿ اسـ، فاإلفؾ: أنفسيـ عند مف افتركه إفؾ

 أـ قدمت حيث، السكء مظنة الحادثة تكف لـ إذ الشيء؛ قمب كىك ليمزة،ا بفتح األىفىؾ مف مشتؽ
 كافكلك   اهلل رسكؿ كأماـ، النيار كضح في المعطؿ بف صفكاف مع عنيا اهلل رضي المؤمنيف
ٍفًؾ(  ىذهكتصكير  الكاضحة، الصكرة بتمؾ ظيركا لما ريبة ىناؾ  ألسنة عمى جرل الذم)ًباإٍلً

 كتبادلكه بو، كتعاممكا الظبلـ، عالـ مف بو جاءكا مجمكب شيء كأٌنو ة،مجٌسد صكرة في المؤتفكيف،
 عدد كأنيـ قميمكف، شرذمة ىؤالء أف بياف( عصبةكقكلو ) الزائؼ، النقد يتبادلكف كما بينيـ، فيما
الخطاب  (لكـ خير ىو بؿ لكـ شراً  تحسبوه ل: )تعالى قكلو جاء ثـ،  (ِ) الناس فيبالكثير  ليس

،  ألجمو المؤمنيف مف استاء مف كؿٌ  اآلية ىذه في كيدخؿ،   الصديؽ كآلؿ،   اهلل لرسكؿ
 زيادةكىذا  خيران، كاف ليـ شران  حسبكه ما ألف طمأنتيـ؛ بعد ليـ أمافكأم   األمر، أكؿ مف ليـ تسمية

                                                           

، فػي  ُٗٔ/ ُٖ - عاشػكرابػف  - المجيػد الكتاب تفسير مف الجديد العقؿ كتنكير السديد المعنى: تحرير انظر( (ُ
ير ، التفسػػػػ ُّٗ/ َُ - األبيػػػػارمإبػػػػراىيـ  - القرآنيػػػػة، المكسػػػػكعة  ََِٓ/ ْ - قطػػػػبسػػػػيد  - القػػػػرآف ظػػػػبلؿ
 . ُِّٗ/ ٗ - الخطيب الكريـعبد  - لمقرآف القرآني

 . ّٖ/ ُٖ - المراغي، تفسير  َُِّ/ ٗ - الخطيب الكريـ عبد - لمقرآف القرآني: التفسير انظر( (ِ
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 خيران  لكـ جر قد بؿ فيكـ، نقيصة يكقع أك بكـ، تيمة يمحؽ تظنكه ال أم كالتكريـ، التسمية في
ظيار، اآلخرة منازؿ في كرفعة، الدنيا في صدؽ لساف يمان عظ  أـ بعائشة  اهلل باعتناء شرؼ كا 

 ببراءتيا التصديؽفأصبح  القيامة؛ يـك إلى ييٍتمى قرآف فييا أنزؿ حيث، عنيا اهلل رضي المؤمنيف
جميبلن ناقبلن كقد ذكر القرطبي في ذلؾ كبلمان  ،(ُ) كىفىر فيو شىؾ   مف ككؿ مؤمف، كؿ إيماف مف جزءان 

مىى الم وي  بىر أىهي  ًباٍلفىاًحشىةً  ريًميى لىم ا   ييكسيؼى : " ًإف  الت ٍحًقيؽً  أىٍىؿً  بىٍعضي القكؿ عف  ًبي   ًلسىافً  عى  ًفي صى
ٍيًد، ف   اٍلمى ـى  كىاً  ٍريى مىى الم وي  بىر أىىىا ًباٍلفىاًحشىةً  ريًميىتٍ  لىم ا مى مىكى  ًعيسىى اٍبًنيىا ًلسىافً  عى مىٍيًو، الم وً  اتي صى ف   عى  كىاً 
اًئشىةى  ًبي   ًببىرىاءىةً  لىيىا رىًضيى  فىمىا ًباٍلقيٍرآًف، تىعىالىى الم وي  بىر أىىىا ًباٍلفىاًحشىةً  ريًميىتٍ  لىم ا عى ت ى نىًبي   كىالى  صى  بىر أىىىا حى
ًموً  الم وي   قاؿ، األمر ىذا كراء كاف الذم مىفٍ  العظيـ القرآف كشؼ، ثـ  (ِ)"  كىاٍلبيٍيتىافً  اٍلقىٍذؼً  ًمفى  ًبكىبلى

 ىذه في تكمـ كاحد فمكؿ الفتنة دعاةكأما  أم( عظيـ عذاب لو منيـ كبره تولى:  )والذي تعالى
  فيو، خاض ما بقدر الشديد، العذاب مف نصيب فمو بالفاحشة، عائشة المؤمنيف أـ كرمى الفرية
 بف اهلل عبدفقد ركم عف  المنافقيف، زعيـ بىيٌ أي  بف اهلل عبد ىك: منيـ اإلثـ معظـ تحمؿكالذم 
بيف  الخبر ىذا اختمؽ مف أكؿ فإنو كاآلخرة، الدنيا في عظيـ عذاب لومايؤيد ذلؾ ،   عباس

 لما منيـ دراية دكف المؤمنيف بعض شركيا في كقع حتى، بينيـ لنشرىا جيده بذؿ ثـ،  المسمميف
 المجتمع، مف كنبذه نفاقو فبإظيار: الدنيا في عذابو أما منو، كاف الشرٌ كمعظـ  كأعكانو، ىك يخطط
  (ّ)النار مف األسفؿ الدرؾ في فيك: اآلخرة في كأما

، الفريػػة ىػػذه مػػف تمػػؾ مػػكاقفيـ عمػػى الظػػركؼ تمػػؾ ظػػؿ فػػي المسػػمميف الكػػريـ القػػرآف يػػدع كلػػـ
ِمَْدُٚت بِ ]: تعالى فقاؿ ْٗ ِمُْدقَن َواُد ْٗ َـّ اُد قُه َطد ُّ ُت ًْ

ِّ َٓ إِْذ َشد ا َوَؿدُٚفقا َهدَذا إِْؾدٌؽ ُمبِدغٌ َفْق ْؿ َخدْرً ِٓ ِسد ٍُ ْٕ كىنػا  [َٖ
ػٍؤًمًنيفى  اآليىػةً  ىىػػًذهً  ًفػي تىعىػالىى اهللي ييػؤىدٍّبي  ػةً  ًفػػي المي ائشىػةى  ًقص  مىٍييىػػا، اهللً  ًرٍضػكىافي  عى ػيفى  عى ػػييـٍ  أىفػاضى  حى  بىٍعضي

 عفتػػو عرفػػكا فػػيمف الػػزكر ؿكقػػك  التيمػػة فػػي يسػػرعكا كال  الحسػػف، الظػػف إلػػىفػػدعاىـ  اإًلًفػػؾً  ذىًلػػؾى  ًفػػي
 سىػًمٍعتيـٍ  ًإذٍ  ىىػبل  : تىعىػالىى فىقىػاؿى ،  لممػؤمنيف معاتبػةكفيػو  المنػافقيف، لػدعاكم االسػتجابةكعدـ  ، كطيارتو

                                                           

،  ّّٔ/ ٕ -القاسػػمي  - التأكيػػؿ، محاسػػف  ُُٓ/ ُ - الطبػػرم - القػػرآف آم تأكيػػؿ فػػي البيػػاف: جػػامع انظػػر( (ُ
 . ُُْ/ ٔ - العاني غازم آؿ القادرعبد  - المعاني، بياف  ّٔٔ/ ِ -جازم الح - الكاضحالتفسير 

 ِْٖ ص - محمد بف مازف - الصحابة عف الذب في، كانظر: اإلصابة  ُِِ/ ُِ - القرآف ألحكاـ الجامع( (ِ
 – القػػػرآف مقاصػػػد فػػػي البيػػػاف، فػػػتح  ُُٗ/ ُٖ - الزحيمػػػي - كالمػػػنيب كالشػػػريعة العقيػػػدة فػػػي المنيػػػر، التفسػػػير 

 . َّٗ/ ِ - الصابكني -التفاسير، صفكة  ُّٗ/ ٗ - الًقن كجي محمد

 القػػػرآف معػػاني عمػػـ فػػي النيايػػػة بمػػكغ إلػػى، اليدايػػة  ُّٕٓ/ ِ - الزحيمػػػي كىبػػةد.  – الكسػػيط: التفسػػير انظػػر( (ّ
 . َّْٓ/ ٖ - طالب أبي بفمكي  - عمكمو فنكف مف كجمؿ كأحكامو، كتفسيره،
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ًميىػتٍ  الذم القىٍكؿى  ىىذىا ـ   بًػوً  ري ، أ ػٍؤًمًنيفى ـى  ذىًلػؾى  فىًقٍسػتيـٍ  المي مىػى الكىػبلى ، يىًميػؽي  الى  كىػافى  فىػًإذىا أىٍنفيسػكيـ، عى ـٍ  فىػأيـ   ًبكيػ
ٍؤًمًنيفى    . (ُ) كىاألىٍكلىى ًباألىٍحرىل ًمٍنوي، بالبىرىاءىةً  أىٍكلىى المي

ْؿ ] :تعالى قاؿ، المقالة ىذه عظـ لتأكد ذلؾ بعد القرآنية اآليات تأتي ثـ ُُ ُف بَِْٖفِسَْتِ َٕ ْق ََّ َِ إِْذ َت

ٌؿ َوََتْ  ِْ ْؿ بِِف ِظ ُُ ْؿ َمٚ َفَْٔس فَ ُُ َْٖؾَقاِه قُفقَن بِ َُ ًِّْٔٚ َوُهَق ِظَْْد اهللِ َظئِؿٌ َوَت ُف َه َٕ  تمقونو إذ سبحانو : قكلو[ َسُبق
 يتمقاه أف: الثاني ينتشر، حتى الناس بيف كتمقيو بو تتحدث أف ىك: أحدىما: كجياففيو  بألسنتكـ
 عطؿ كلكف،  لمقتيا داللتيا كعظـ،  تدبرىا لك ليا المتمقي، فإف  ينكره كال بو حدث إذا بالقبكؿ

 الكعي مف خمى قد أنو يظف كالسامع،  بو يتحدث ما خطكرة بعد يدرؾ فمـ، بمسانو كاستقبميا موعق
  النبي عمى المترتبة آثاره عف كغفؿ بو، يتحدث ما لسيكلة، الظف ذلؾ مبعث كأف، كاالدراؾ
 .  (ِ) درجة بذلؾ ككفى عنده، عظيـ ذلؾ إف   يقكؿ كجؿ عز كاهلل، ال كيؼ، بيتو كأىؿ
َتٌٚن ]: تعالى بقكلو اآليات ختمت ثـ ََٕؽ َهَذا هُبْ َذا ُشبَْحٚ َؿ هِبَ َِّ َُ تَ َٕ قُن َفَْٚ َأْن  ُُ ُتْؿ َمٚ َي ِْ قُه ُؿ ُّ تُ ًْ

ِّ َٓ إِْذ َش َوَفْق

 ىاىنا كىك فيو، ليس ما الشخص في تقكؿأف  ىك، فالبيتاف قيؿ ما لعظـ كاضح تكجيو [َظئِؿٌ 
 لعظـ  عنو اإلعراض منو المكقؼ يككف أف يجب مراأل ىذا أف   لمضركرة، مخالفتو بزيادة كذلؾ

 يعكد فبل كالعبرة، العظة الشأف ىذا في الناس يعي أف يجب كلكفٍ  بو، الحديث خطر كفداحة
 تمك المرة الخطأ فيكرر غيرىـ أما، لممؤمنيف إال تككف ال االستجابة كلكف   أخرل، مرة مثمو لمحديث
 . (ّ) المرة

 المؤمنيف، صفكؼ في المندسيف المنافقيفأظيرت  بأف المحنة هىذاستفاد المؤمنكف مف  كقد
 حقد مف القمكب تيًكن و ما كلتظير نفاؽ، مف الصدكر تيًكن و ما لتظير الفتف؛ كتأتي المحف، فتأتي
ُٕقَر اهللِ ]يخذليـ في كؿ مكضع، قاؿ تعالى :  كلكف  اهلل  كأىمو، اإًلسبلـ عمى ُئقا  ٍِ ُيِريُدوَن َأْن ُيْى

ٚؾُِرونَ بِ  َُ ِرَه اف ـَ ُٕقَرُه َوَفْق  َّٓ َأْن ُيتِؿَّ  َْٖبك اهللُ إِ ْؿ َوَي ِٓ  {71[ }افتقبٜ:َْٖؾَقاِه
(ْ) 

                                                           

 . ِٖٖ/ ّ - خازفال - التنزيؿ معاني في التأكيؿ: لباب انظر( (ُ

 . ِٖ/ ْ -الماكردم  - كالعيكف: النكت انظر( (ِ

 . ِِٕ/ ّ - عرفة ابف: تفسير انظر( (ّ

دٍّيقة عائشة سيرة في الحقيقة: إجبلء انظر( (ْ  . ُٖٖص  - المحجكبياسيف  - الصٍّ
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 الثالث المطمب
 ِضراربالتآمر عمى دعوتو ببنائيـ لمسجد  لمنبي  المنافقيف إيذاء

ضد  سائسالد   ٍبؾً كحى  ،تدبير المؤامرات في تبرزالنفاؽ كالمنافقيف عمى المؤمنيف  خطكرة إف
كًٍّجييا،كاالستجابة لمي  ،كالمشاركة فييا ،المسمميف مف  ٍسمـألحد، كال يى  د تييـمكى  ٍصفيكألنيـ قكـ ال تى  رى
 َذا المَّوِ  ِعْندَ  الِقَياَمةِ  َيْوـَ  النَّاسِ  َشرّْ  ِمفْ َتِجُد  : ) فييـ قكؿ المصطفى  دىؽى قد صى  شىر،أذاىـ بى 

 . (1)(  ِبَوْجوٍ  َوَىُؤَلءِ  ِبَوْجٍو، ُؤَلءِ ىَ  َيْأِتي الَِّذي الَوْجَيْيِف،

سكرة  ىي كأقكاليـ، كأعماليـ، بصفاتيـ، المنافقيفأىـ السكر التي تعرضت لفضائح  كمف
أف سكرة التكبة تسمى  القرآف ألحكاـ الجامع فيجاء  حيث الفاضحة، سكرة سميتالتكبة؛ لذلؾ 

، ٍبفً  سىًعيدً ، فعىٍف  (ِ) المنافقيف أسرار تبحث ألنيا كالبىحيكث الفاضحة بىٍيرو : عىب اسو  اًلٍبفً : " قيٍمتي قىاؿى  جي
ةي، ًىيى  الت ٍكبىةي : قىاؿى  الت ٍكبىًة، سيكرىةي  ت ى...  تىٍنًزؿي  زىالىتٍ  مىا الفىاًضحى دنا تيٍبًقيى  لىفٍ  أىن يىا ظىن كا حى  ًإال   ًمٍنييـٍ  أىحى
  (3)" ًفييىا ذيًكرى 

متيا التي قيةالنفا المخططات أبرز كمف  المنافقيف جبيف عمى عارالسكرة كٍصمة  ىذه سج 
رار مسجد بناء ىيك  القيامة يكـ إلى كقد كاف ىذا  ؛ (4)الراىب عامر أبك، كقد دب ر ىذه المكيدة الضٍّ

 يتفقكف ال المنافقيفف، كالمسمميف اإلسبلـ لمحاربةبمثابة مركز الجاسكسية كالرصد  المسجد الذم بنكه
 الشعكر يتممًّكييـ كليذا، مبادئيـ في معيـ يمتقكف كال، عقيدتيـ في المؤمنيف مف المجتمع أفراد مع

 في ىـ لذلؾ، مخططاتيـ كفضح أمرىـ، انكشاؼ مف كخكؼ قمؽ في كيعيشكف، كاإلبعاد بالن ٍبذ

                                                           

ا باب – األىدىبً ًكتىابي  – البخارم صحيح( (ُ  . َٖٓٔ رقـ – ُٖ/ ٖ - ٍجيىٍيفً الكى  ًذم ًفي ًقيؿى  مى

 . ُٔ/ ٖ -القرطبي  - القرآف ألحكاـ: الجامع انظر( (ِ

بلىءى } باب – القيٍرآفً  تىٍفًسيرً ًكتىابي  – البخارم صحيح( (ّ  .  ِْٖٖ رقـ – ُْٕ/ ٔ -{ الجى

 كترىػب الجاىميػة فػي تنصػر الجاىميػة، فػي تنصػر قػد كػاف اهلل، لعنػو الراىب لو يقاؿ الذم الفاسؽ عامر أبك ىك( (ْ
 قكمػػا أجػػد ال: أحػػد يػػـك  اهلل لرسػػكؿ كقػػاؿ رياسػػتو، زالػػت ألنػػوعػػاداه   اهلل رسػػكؿ ظيػػر فممػػا العمػػـ، كطمػػب
 رسػكؿ ككػاف الشاـ، إلى ىاربان  خرج ىكازف انيزمت فمماحنيف،  يـك إلى يقاتمو يزؿ فمـ معيـ، قاتمتؾ إال يقاتمكنؾ

د، يسػػمـ أف فػػأبى القػػرآف، مػػف عميػػو كقػػرأ فػػراره، قبػػؿ اهلل إلػػى دعػػاهقػػد   اهلل  عمػػى قريشػػان  ألٌػػب الػػذمكىػػك  كتمػػر 
 يمكتأف   اهلل رسكؿ عميو فدعا المسممكف، فييا يقع كي المعركة ميداف في الحفائر كحفر أحد، في المسمميف

نظػر: جػامع فسػبحاف اهلل )ا المبلئكػة؛ غسػيؿكالعجيب في ىذا أنو كالػد حنظمػة  الدعكة، ىذه فنالتو ، طريدنا بعيدنا
 - الجحػػيـ أصػػحاب لمخالفػػة المسػػتقيـ الصػػراط قتضػػاء، ا ّْٕ/ ُْ -الطبػػرم  -القػػرآف  آم تأكيػػؿ فػػي البيػػاف
 ( َٕٓ/ ِ -ابف شيبة  – كالسنة القرآف ضكء عمى النبكية، السيرة  ُّْ/ ِ - تيمية ابف
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 كالتمتع البعض، بعضيـ مع باإلنفراد عميو يحصمكف األماف كىذا، باألماف الشعكر إلى شديدة حاجة
 أف مف بد كال، بو تستتر غطاء إلى تحتاج الخصكصية ىذه كلكف، كالخصكصية الحرية مف بقدر
كقد ،   النبي زمف في المنافقيف مف ىذا كقع كقد، الشؾ يثير كال األنظار، يمفت ال غطاء يككف
 رتفاعافي   النبي أٍمرى رأل  عندمابالفاسؽ  الراىب الذم سماه النبي ىذا  أف  دافعيـ لذلؾ كاف 

 إلى ككتب عنده، كأقاـ كمىن اه، فكعده ، النبي عمى يستنصره الركـ ممؾ ىرقؿ إلى ذىب كظيكر،
ـي  أنو كييمن ييـ يًعديىيـٍ  كالر يب النفاؽ أىؿ مف األنصار مف قكمو مف جماعة  بو يقاتؿ بجيش سيٍقدي
ـي  مىعًقبلن  لو يتخذكا أفرىىيـ كأمى  رجبلن، عشر اثني ككانكا فيو، ىك عما كيرٌده كيغمبو،  اهلل رسكؿ  يٍقدي
ـي  مف فيو عمييـ ـى  إذا لو مرصدنا كيككفى  كيتيبو، ألداء عنده مف يىٍقدي ليـ: اٍبنيكا  فقاؿ ذلؾ، بعد عمييـ قىًد

، ـٍ ًمفٍ  قيك ةو  ًمفٍ  اٍستىطىٍعتيـٍ  مىاكىاٍستىًمد كا  مىٍسًجدىكي ، كى حو رى  ًإلىى ذىاًىبه  فىًإنٍّي ًسبلى ، مىمىؾً  قىٍيصى كـً ٍندو  فىآًتيى  الر   ًبجي
، ًمفى  كـً م دنا فىأيٍخًرجى  الر  ابىوي  ميحى  فبنيكه قباء، لمسجد ميضاىاةن  مسجد بناء فيفشرعكا  ، (1) كىأىٍصحى

 إلييـ يأتيأف   اهلل رسكؿ فسألكاجاءكا  ثـ تبكؾ،إلى   النبي خركج قبؿ منو كفىرىغيكا كأحكمكه،
كا مسجدىـ، في فييصمٍّي ثباتو، تقريره عمىفيو   بلتوبص ليحتج   لمضعفاء بىنىٍكه إنما أنيـ كذكركا كا 
 - لكاذبكف إنيـ يشيد كاهلل - الحسنى إالٌ  أردنا إف باهلل كحمفكا الشاتية، الميمة في الًعم ة كأىؿ منيـ،

 مف العكدة بعد ما إلى طمبيـ في الن ظر أٍمرى   النبيفقد أككؿ  فيو؛ الصبلةمف   اهلل فعصمو
  النبي قىفىؿى فمٌما  بو، كيستيزئكف،   النبي ليشتمكف فيو يجتمعكفكاف ىؤالء المنافقيف  كقد كؾ،تب

، إال كبينيا بينو يىٍبؽ كلـ تبكؾ، مف المدينة إلىراجعنا  ، بعض أك يـك ـ   يـك أف   اهلل رسكؿكىى
رار، دمسج بخبر عميو كنىزىؿى  فيو، تقـ أال  جبرائيؿ ناداه المسجد ذلؾ إلى يذىب  اعتمده كما الضٍّ
 أكؿ مف أيس س الذم - قباءمسجد  - مسجدىـ في المؤمنيف جماعة بيف كالتفريؽ الكفر مف بانكه
، حيث أنو لك فعؿ لكاف مبرران ليؤالء المنافقيف  بنبيو  كىذا مف كماؿ عنايتو  التقكل، عمى يكـ

ٍقدىًمو قبؿ ىىدىمو مف المسجد ذلؾ إلى  النبيبعث  ثـفي التركيب لو،  الغزالي  ذكر،  (ِ)المدينة مى
 كفيو عميو، يأتياف كأخذكا الحارقة، الش عىؿ يحمبلف المسجد إلى الصحابةفي كصؼ المشيد: فجاء 

                                                           

 – النػزكؿ أسػباب فػي النقػكؿب ، لبػا ِّٔ/ ٓ - البييقػي - الشريعة صاحب أحكاؿ كمعرفة النبكة دالئؿ: انظر( (ُ
 . ِْٖ/ ْ -السيكطي  – بالمأثكر التفسير في المنثكر، الدر  ُُِص  -السيكطي 

 الزحيمػي - كالمػنيب كالشػريعة العقيػدة فػي المنير، التفسير  ُُِ/ ْ - كثيرابف  - العظيـ القرآف: تفسير انظر( (ِ
 - الفرقػػاف كرغائػػب القػػرآف، غرائػػب  ُِٗص  - رالنجػػاابػػف  - المدينػػة أخبػػار فػػي الثمينػػة، الػػدرة  َْ/ ُُ-

 -العػامرم  - كالشػمائؿ كالسػير المعجػزات تمخػيص فػي األماثػؿ كبغيػة المحافػؿ، بيجػة  ِٗٓ/ ّ -النيسابكرم 
 - كالسيرة السنة في األثيرة، المعالـ  ْْٓ/ ِ - المكي الطيبأبك  - الحراـ البمد بأخبار الغراـ، شفاء  ّٓ/ ِ

 . ِِٓص  - شير ابمحمد 
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كا الذيف أىمو   اهللكبذلؾ خي ب  ،(1)ًحيىؿ مف النٍّفاؽ شاد ما آخر ييدٌمر الميب، لمرأل مذعكريف فر 
ِمَِْغ ]:  تعالى قكلو كنزؿ كيدىـ، كأبطؿ مسعاىـ، ْٗ ٚ َبْغَ اُد ًَ ِري ٍْ ًرا َوَت ٍْ ـُ اًرا َو ُذوا َمْسِجًدا ِِضَ َ ـَ اَّتَّ َوافَِّذي

ُد إِ  َٓ َّٓ اُِلْسَْك َواهللُ َيْن ٚ إِ َٕ َـّ إِْن َأَرْ  ٍُ
َْٔحِِ ـْ َؿْبُؾ َوَف ـْ َحَٚرَب اهللَ َوَرُشقَفُف ِم َ

ْؿ َوإِْرَصًٚ ا دِ َُ َٓ َت ِٚذُبقَن *  َُ ُْؿ فَ نَّ

َُقَم ؾِِٔف ؾِِٔف ِرَجٌٚل ُُيِبُّقَن َأْن ؾِ  ِل َيْقٍم َأَحؼُّ َأْن َت ـْ َأوَّ ََْقى ِم َس َظَذ افتَّ ُّٛ ِٔف َأَبًدا َدَْسِجٌد ُأشِّ
ُروا َواهللُ ُُيِ َّٓ َيتَىَ

ـْ  ـَ اهللِ َوِرْضَقاٍن َخْرٌ َأْم َم ََْقى ِم ُف َظَذ َت َٕ َٚٔ َس ُبْْ ـْ َأشَّ َّ ـَ * َأَؾ ِري ِّٓ ٚ ُجُرٍف َهٍٚر َؾْٚنََٚر  اُدىَّ ٍَ ُف َظَذ َص َٕ َٚٔ َس ُبْْ َأشَّ

ًٜ ِِف ؿُ  َٓ َيَزاُل ُبَُْْٔٚنُُؿ افَِّذي َبَْْقا ِريَب ْقَم افيَّٚدَِِغ *  ََ َٓ هَيِْدي اف ََّْؿ َواهللُ  َٓ ِٚر َج َٕ ْؿ بِِف ِِف  ُِقهُبُ ىََّع ُؿ ََ َّٓ َأْن َت ُِقهِبِْؿ إِ

فقد بٌينت اآليات الكريمة البكاعث كالغايات التي أرادكىا مف  {774-;74قبٜ [ }افتَواهللُ َظٌِِٔؿ َحُِٔؿٌ 
رار في قكلو تعالى: ) (: ىك طمب والذيف اتخذوا مسجدًا ضراراً كراء بنائيـ لمسجد ضرار، فالضٍّ

ر: الذم  ،(2)الض ر كمحاكلتو رار ذكر القرطبي قكؿ بعض العمماء أف الٌضرى كفي معنى الضرر كالضٍّ
رار: الذم ليس لؾ فيو منفعة، كعمى جارؾ فيو لؾ بو من ٌرة، أما الضٍّ فعة، كعمى جارؾ فيو مضى

رار، كالكفر، كالتفريؽ، (3)المضٌرة، كقيؿ ىما بمعنى كاحد ، أما ابف الجكزم فقاؿ: " أم اتخذكه لمضٍّ
رار طمب الضرر، كمحاكلتو"  (4)كاإلرصاد " بيف مف ، فت(5)، كأٌيده بذلؾ األلكسي حيث قاؿ: "كالضٍّ

ر كاإلٍضرىار، كطمبو، كالسعي  رى ذلؾ أنيـ ليس ليـ رغبة كىدؼ مف كراء بناء ىذا المسجد سكل الض 
ـى نىٍفعيو، ككاف شران كضرران محضان؛ كما ىك حاؿ مسجد  لتحقيقو، فبل ييسمى الشيء ضراران إال إذا عيًد

كاإللحاد كالمحاربة، فيـ ( معطكؼ عمى ضراران؛ أم مف أجؿ الكفر وكفراً ضرار، كقكلو سبحانو: )
 ، أضمركا ىذه النية الخطيرة في قمكبيـ منذ المحظة األكلى مف بنائيـ كتأسيسيـ لمسجدىـ المشؤـك

الشككاني في تفسيرىا: فقد أخبر اهلل سبحانو أف الباعث ليـ عمى بناء ىذا المسجد أمكر  ذكر
رار لغيرىـ، كالثاني الكفر باهلل  كالمعاندة ألىؿ اإلسبلـ؛ ألنيـ أرادكا أربعة، ذكر منيا : األكؿ الضٍّ

، كقاؿ صاحب تفسير المنار أنيـ أرادكا: " اٍلكيٍفري أىٍك تىٍقًكيىةي اٍلكيٍفًر، (6)ببنائو تقكية أىؿ النفاؽ 
ًة ىينىاًلؾى مىعى  ، كىتىٍمًكيًف اٍلمينىاًفًقيفى ًمٍف تىٍرًؾ الص بلى تىٍرؾو اًلًو ًمٍف ًفٍعؿو كى تىٍسًييؿي أىٍعمى مىى كى فىاًء ذىًلؾى عى خى

                                                           

 )بتصرؼ( . ُّْص  - السيرة فقو( (ُ

بيدممرتضى  - العركس: تاج انظر( (ِ  . ّٖٓ/ ُِ - الز 

 . ِْٓ/ ٖ - القرطبي - القرآف ألحكاـ: الجامع انظر( (ّ

 . ِٕٗ/ ِ - التفسير عمـ في المسير زاد( (ْ

 . ُٖ/ ٔ - المثاني كالسبع العظيـ القرآف تفسير في المعاني ركح( (ٓ

 )بتصرؼ يسير( . ْٖٓ/ ِ - القدير فتح( (ٔ
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، كىالت شىاكيري بىٍينىييـٍ ًفي اٍلكىٍيًد ًلرىسيكًؿ اهلًل  ـٍ ًفي مىٍسًجدو كىاًحدو ٍؤًمًنيفى ًلعىدىـً اٍجًتمىاًعًي "  اٍلمي ٍيًر ذىًلؾى كىغى
(1) ،

 ( كمف أىدافيـ الخبيثة أنيـ أرادكا أف ال يحضركا مسجد قباء؛ فتىًقؿ  وتفريقًا بيف المؤمنيفقكلو: )
بعاد لمكممة، كتشتيت لمشككة،ذلؾ إضعاؼ  كفيجماعة المسمميف،   كالتكجيو التأثر عف لممسمميف كا 

 كالذم الكاحدة، الجماعة في المسمميف سكاد مف التقميؿ إلى ة، إضاف  النبي شخص مف المباشر
قٍ  الشريعة، مطالب مف مىٍطمبان  - الكاحدة الجماعة في السكاد تكثير أم - ذلؾ ييعتبر  ىامان  ًصدان كمى
 يدلؿكىذا  يخفى، ماال األيٍلفىة كبيطبلف الكممة، اختبلؼ مف ذلؾ كفي الجماعة؛ صبلة مقاصد مف
 الطاعة، عمى كالكممة القمكب تأليؼ الجماعة أىمية مف األىٍظيىر كالغرض األكبر، المىٍقًصد أف عمى

ر مف القمكب كتصفك رصاداً ، قكلو: )(2) األحقاد كىضى  ترقبان  أم ( :قبؿ مف ورسولوَ  اهللَ  حارب لمف وا 
ٍقدىـ كانتظاران  رار مسجد ييٍبنى أف قبؿ مف كرسكلو اهلل حارب مف لمى  أف عمى المفسركف كاتفؽ ،الضٍّ
 نفسو جٌندالذم  -كما أسمفنا – الفاسؽ عامر أبك ىك الغرض ليذا المسجد ىذا ببناء أغراىـ الذم

 مسجد يبنى أفقبؿ   النبي ضد عديدةال الحركب خاض قد ككافكرسكلو،   اهلل لمحاربة
رار  الظاىر، في مسجد فيك كالمسمميف، اإلسبلـ لحرب منو ينطمؽ عسكرية كقاعدة ليستغمو ؛الضٍّ
أىداؼ مسجد  كقد كصؼ اهلل  ،( 3)كالكفر كالمكر الحرب قبلع مف قمعة أمره حقيقة في لكنو

رار بأربع صفات: ضراران، ككفران، كتفريقان بيف الم رصادان لمف حارب اهلل كرسكلو، كير الضٍّ  لؤمنيف، كا 
الباحث أنو بضدٍّ تمؾ الصفات، كانطبلقان مف مفيكـ المخالفة تتحقؽ رسالة المسجد، كال تخرج عنيا، 

 كىي:
 لممنفعة .......... ال لمضرار . -ُ
 كلئليماف..........ال لمكفر . -ِ
 . كلتكحيد الصفكؼ......... ال لمتفريؽ بيف المؤمنيف -ّ
د ليا . صادكلنشر الدعكة....... ال لئلر  -ْ  لمف حارب اهلل كرسكلو، كالترص 

فقاؿ سبحانو:  تدبيرىـ سكء مف كشؼ بماكأخزاىـ  كخداعيـ،كذبيـ  بي ف اهلل  ثـ
ٌنة، أيمانيـ يتخذكفدائمان  فيـمف المنافقيف؛  بنكه الذيف: أم( َوَلَيْحِمُففَّ )  نظرات مف بيا يحتمكف جي

                                                           

 . ِّ/ ُُ - رضا رشيدمحمد  -( المنار تفسير) الحكيـ القرآف تفسير( (ُ

 ،ِٕٓ/ ٖ - القرطبػي - القػرآف ألحكػاـ، الجػامع  ّٖٔ/ ِ - البغػكم - القرآف تفسير في التنزيؿ: معالـ انظر( (ِ
 الػػػرحمفعبػػػد  - الضػػػبلؿ أىػػػؿ شػػػبو شػػػؼك فػػػي الػػػزالؿ العػػػذب، المػػػكرد  ْٖٓ/ ِ -الشػػػككاني  - القػػػديرفػػػتح 

 . ِٕٗص  - التميمي

 القػرآف تفسػير فػي التنزيػؿ، معػالـ  ِّ/ ُُ - رضػا رشػيد محمػد -( المنار تفسير) الحكيـ القرآف: تفسير انظر( (ّ
 . ّٕٖ/ ِ - البغكم -
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 ِإل َأَرْدَنا ِإفْ )  إلييـ تنظر عيفو  كؿٍّ  مف بيا ييٍرمىكف أنيـ ييقىدٍّركف أك بيا، يرمكف التي ـاالتيا
( َلَكاِذُبوفَ  ِإنَُّيـْ  َيْشَيدُ  َوالمَّوُ فقاؿ سبحانو: ) بالناس؛ كرفقنا خيرنا إال ببنيانو أردناه ما: أم( اْلُحْسَنى

ٍمًفيـ في :أم نما نكىكا، كفيما قصدكا كفيما الحسنى، نريد نحفك  إال بنيناه: ما كقيميـ ذلؾ، حى  بنكه كا 
رصادنا ، المؤمنيف بيف كتفريقنا ، باهلل ككفران  ، قيباء لمسجد ًضراران   . (1) اهلل حارب لمف كا 

 األقنعة تمؾ عف أىدافيـ كتعرية المنافقيف، حقيقة عف كشؼ الذم المكقؼ ىذاكاف  كىكذا
كا التي  كىـ مسجدان، زعمكه الذم البناء ذلؾ كتحريؽًبيىٍدـ  النبي  اهلل  مىرى أى  ًبأفٍ  بيا،أنفسيـ  سىتىري
 .( ِ) لمتفريؽ كذريعة المسمميف، ضد المكائد لتنظيـ كمكئبلن  المنافقيف، لنفاؽ مرصدان  بنىٍكه إنما

رار مسجد إفٌ  ًرب األساس بمثابة ىك المنافقكف بناه الذم الضٍّ  مف ييٍقصد مخطط لكؿ الخى
سبلميـ بالمسمميف، اراإلضر  خبللو َُٔٚنُُؿ افَِّذي َبَْْقا ]: قاؿ  اهلل فإفٌ  القيامة، يكـ إلى كا  َٓ َيَزاُل ُبْْ

ْؿ َواهللُ َظٌِِٔؿ َحُِٔؿٌ  ُِقهُبُ ىََّع ُؿ ََ َّٓ َأْن َت ُِقهِبِْؿ إِ ًٜ ِِف ُؿ يبة تزاؿ ال: أم {774[ }افتقبٜ:ِريَب  كالعداء كالمكر الرٍّ
 تكبة اهلل إلى يتكبكا أك ييقتمكا حتى الحياة قيد عمى دامكا ما قائمة منافقيفال نفكس في كأىمو لئلسبلـ
ا قمكبيـ ليا تتقطع رار مسجدكال يزاؿ  كأتباعو، لئلسبلـ كعدكانيـ تفريطيـ عمى كأسفنا ندمن  الذم الضٍّ
ٍدر في المنافقكف بناه  يتخذىا يالت الماكرة الكسائؿ مف شٌتى صكر في يتخذ اليكـ يزاؿ ما األكؿ الص 

 كسائميـ عبر نفكسيـ في اإلسبلـ صكرة كتشكيو كتفريقيـ، المسمميف، لحرب اإلسبلـ أعداء
 المنحرفة كالجرائد الفاضحة، الفاتنة كالمجبلت لمرذيمة، الناشرة المباشر البث فقنكات المختمفة،
رار، مسجدل مختمفة كقكالب جديدة صكر إال ماىي الربكية، كالبنكؾ اليدامة، كالكتب الضالة،  الضٍّ

ف  طي اتيا في تحمؿ فيي كأخبلقو، ًقيىًمو بعض كنىشىرىتٍ  بميقىٌدماتو، كاٍفتيًتحىتٍ  اإلسبلـ، باسـ تىمىب سىتٍ  كا 
ٌنما كأخبلقيـ، كقيميـ كتربيتيـ المسمميف عقيدة ضد الميرىك ز الفكرم كالغزك كاالنحبلؿ الفساد  كا 
 لممسمميف، كالخبث الفساد يبيع أك الرذيمة، ينشر مىًحؿو  كؿ شاكمتيا كعمى اإلسبلـ، باسـ يىتىأىك مكف
 لمفساد تركج التي كالمكتبات الفاضحة، كاألزياء الغنائية، األشرطة كمحبلت الفيديك، كمحبلت
  .(3) المسمميف بيف كاإلفساد

                                                           

 -النسػفي  - تأكيػؿال كحقائؽ التنزيؿ، مدارؾ  َْٕ/ ُْ - الطبرم - القرآف آم تأكيؿ في البياف: جامع انظر( (ُ
 . ٖٓٗ/ ٔ - الخطيب الكريـعبد  - لمقرآف القرآني، التفسير  َٕٗ/ ُ

 . ُِّص  - البكطيمٌحمد  - الراشدة الخبلفة لتاريخ مكجز مع النبكية السيرة فقوانظر: ( (ِ

 (، الرابط:المنافقيف كمؤامرات الضرار: خطبة مدكنة لمشيخ ناصر األحمد بعنكاف )مسجد انظر( (ّ
 tp://alahmad.com/node/501ht 
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رار، يرسـ  كلكٌف الفرج كالغمبة لممسمميف، فإف التعبير القرآني الفريد في آيات مسجد الضٍّ
لصكرة النيائية التي تكضح بجبلء مصير كؿ كسيمة إضرار بالمسمميف تقاـ إلى يكـ القيامة، ا

ـْ ]كيكشؼ عف نياية كؿ محاكلة خادعة، تخفي كراءىا نية خبيثة ضد المسمميف فقاؿ تعالى:  َّ َأَؾ

َس ُبْْ  ـْ َأشَّ ـَ اهللِ َوِرْضَقاٍن َخْرٌ َأْم َم َقى ِم َْ ُف َظَذ َت َٕ َٚٔ َس ُبْْ ََّْؿ َأشَّ َٓ ِٚر َج َٕ ٚ ُجُرٍف َهٍٚر َؾْٚنََٚر بِِف ِِف  ٍَ ُف َظَذ َص َٕ َٚٔ

ْقَم افيَّٚدِِغَ  ََ َٓ هَيِْدي اف ْؾ ]، كقاؿ أيضا: {011[ }التوبة:َواهللُ  َٓ َْٖهِِِف َؾ َّٓ بِ ُِّٔئ إِ ُر افسَّ ُْ َٓ َُئُِؼ اَد ... َو

ـْ َِتَِد  َِ فَِغ َؾ َٜ إَوَّ َّٓ ُشَّْ ِقيًَل[ }ؾٚضر: َيُْْيُروَن إِ ِٜ اهللِ ََتْ ـْ َِتَِد فُِسَّْ ِٜ اهللِ َتبِْديًَل َوَف   { 87فُِسَّْ
 
 الرابع المطمب

 ومف أصحابو والطعف في رسالتو  والسخرية منو  لستيزاءبا  لمنبي المنافقيف إيذاء 

كىى في نفكس المنافقيف عمى مدار التاريخ،  متٍ كالسخرية صفة ذميمة تأص   االستيزاء إف  
 استيزاءان شريعتو،  كرفض أحكامو، كردٍّ  ،مف أخطر كسائؿ المنافقيف في الصد عف ديف اهلل 

كقد استخدـ المنافقكف أسمكب  ،لتنفير الناس، كتفريقيـ عنيـ يـ؛ليـ، كالطعف في ان كاستحقار  ،بأىمو
لبغض، السخرية كاالستيزاء؛ كالذم يحمؿ في ثناياه كؿ الصفات السيئة كالحقد، كالحسد، كا

 مف يتخذكف فيـكاألنانية، كجميعيا تدؿ عمى عمؽ الخبث في نفكس المنافقيف، كعمى سكء نيتيـ، 
 عمى الحقد مف المسعكر الجكع ذلؾ إلشباعأصحابو، ماٌدة  كمف منو،كالسخرية   بالنبيٌ  االستيزاء
 . (ُ) رسالتو حمؿ الذم الرسكؿ  كعمى اإلسبلـ،

 تعالى: قاؿ،  بديف اهلل  استيزائيـبفعميـ كعظيـ جرأتيـ كقد أخبر اهلل تعالى عف قباحة 

ْح ] َٕ اَم  َّٕ ْؿ إِ ُُ ًَ ٚ َم َّٕ ْؿ َؿُٚفقا إِ ِٓ ِ َٔٚضِْٔ ْقا إَِػ َص َِ ـَ َآَمُْقا َؿُٚفقا َآَمَّْٚ َوإَِذا َخ قا افَِّذي َُ ِزُئ َوإَِذا َف ْٓ ِزُئقَن * اهللُ َيْسَت ْٓ ـُ ُمْستَ

َِٔٚنِ  ٌْ ُهْؿ ِِف ُض دُّ ُّ قَن هِبِْؿ َوَي ُٓ َّ ًْ  أن ا ليـ نيٍظًير بالمؤمنيف، ساخركف"  كالمعنى { 79-78}افبَرة [ْؿ َي
، كلقد تعرض سيد قطب في تفسيره ليذه اآلية بشكؿ مفصؿ حيث قاؿ:  (ِ)مسممكف لنخادعيـ " 

ـٍ ًإن ما نىٍحفي مي  ـٍ قاليكا: ًإن ا مىعىكي مىٍكا ًإلى شىياًطيًنًي ( أم بالمؤمنيف؛ ىؤالء المنافقكف كانكا )ًإذا خى ٍستىٍيًزؤيفى
ٌب  كذلؾ بما نيٍظًيره مف اإليماف كالتصديؽ، كما يكاد القرآف يحكي فعمتيـ ىذه كقكلتيـ، حتى يىصي
( كما  ـٍ يىٍعمىييكفى ـٍ ًفي طيٍغياًنًي يىميد ىي ، كى ـٍ عمييـ مف التيديد ما ييد الركاسي فقاؿ: )الم وي يىٍستىٍيًزئي ًبًي

 بار السماكات كاألرض كما أشقاه!! أبأس ممف يستيزئ بو ج
                                                           

 . ُِٖ/ ٓ - الخطيب الكريـ عبد - لمقرآف القرآني: التفسير انظر( (ُ

 . ْٓ/ ُ -العثيميف  – كالبقرة الفاتحة تفسير( (ِ
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لى مصير تقشعر مف ىكلو القمكب، ثـ أضاؼ  ف  الخياؿ ليمتد إلى مشيد مفزع رىيب، كا  كا 
( فيدعيـ يتخبطكف عمى غير ىدل في  ـٍ يىٍعمىييكفى ـٍ ًفي طيٍغياًنًي يىميد ىي ، كى ـٍ كىك يقرأ: )الم وي يىٍستىٍيًزئي ًبًي

جبارة تتمقفيـ في نيايتو، كالفئراف اليزيمة تتكاثب في الفخ، غافمة طريؽ ال يعرفكف غايتو، كاليد ال
عف المقبض المكيف.. كىذا ىك االستيزاء الرىيب، ال كاستيزائيـ اليزيؿ الصغير، كما تبدك ىنا 

كلمناصريو، كما كراء ىذا التكلي مف طمأنينة  لممعركة التي يراد بيا لحبيبو  حقيقة تكلي اهلل 
، كمصير رعيب بشع ألعداء اهلل الغافميف، المترككيف في عماىـ يتخبطكف،  اهلل كاممة ألكلياء 

مياليـ بعض الكقت في عدكانيـ، كالمصير الرىيب  المخدكعيف بمد اهلل  ليـ في طغيانيـ، كا 
كقاؿ صاحب أقاكيؿ الثٌقات: المقصكد باالستيزاء في اآلية  (ُ)ينتظرىـ ىنالؾ، كىـ غافمكف يعميكف 

لعبث كالٌسخرية، فمعنى يستيزئ بيـ أم يجازييـ عمى استيزائيـ، كىك مف باب المشاكمة مف باب ا
ٚ ...]في الٌمفظ؛ ليزدكج الكبلـ؛ كقكلو تعالى:  َٓ

ْثِِ ِّ ٍٜ بِ ِّٔئَ ، كقكلو أيضان: { ;1[ }يقٕس:... َجَزاُل َش
ْؿ ] ُٓ َُٕسقا اهللَ َؾَِْسَٔ  {;:...[ }افتقبٜ:... 

 الٌدنيا في أٌما المستيزئ، ممةمعا يعامميـ: كالمعنى، (ِ)
 باب ألحدىـ يفتح أٌنو فيركل اآلخرة في كأٌما باإلمياؿ، كاستدراجيـ عمييـ، المسمميف أحكاـ فبإجراء
 كأٌما دكنو، سيدٌ  عميو أقبؿ فإذا آخر، باب لو ييٍفتح ثـٌ  دكنو، سيد   إليو سار فإذا نحكه، فيسرع الجٌنة
 . (ّ) البشر أكىاـ في يخطر كما ال أخبر، بما فيؤمنكف فكف،يكيٌ  كال يؤٌكلكف، فبل الٌسمؼ مذىب

 اإلثـ، ىذا عمى قائمة كىىفي مكضع آخر،  اآلثمة الجماعة ىذه الكريـ القرآفضبط  كما
 عمى ليـ فضحان  ذلؾفكاف  الرميـ؛ العظـ مف ًقطىعان  الكبلب تمكؾ كما الميٍنكىرة، أفكاىيا في تمككو
 خرست -يقكلكف! كالصغار كالميانة بالذلة عمييـ ينادل مكاف، كؿ في معيـ متنقبلن  كخزيان  المؤل،
ُذوَن افَّْ ]كما أخبرنا سبحانو:  المصطفى النبي عف -ألسنتيـ ْٗ ـَ ُي ُؿ افَِّذي ُٓ قُفقَن ُهَق َوِمْْ َُ بِلَّ َوَي

ًمٍنييـي( سبحانو قكلوفي  ىنا الضمير {7:}افتقبٜ:[...ُأُذنٌ  ( ) كلفظ المنافقيف، عمى عائد: )كى ييٍؤذيكفى
 قكليـ مف ذلؾ بعد كخص   األذل،مف   اهلل رسكؿ جية في كيقكلكنو يفعمكنو،كانكا  ما جميع يعـ  

                                                           

 )بتصرؼ( . ْٓ/ ُ - القرآف ظبلؿ في( (ُ

 ِٕص  - مػػػػيالكر مرعػػػػي  - كالمشػػػػتبيات المحكمػػػػات كاآليػػػػات كالصػػػػفات األسػػػػماء تأكيػػػػؿ فػػػػي الثقػػػػات أقاكيػػػػؿ( (ِ
 )بتصرؼ يسير( .

 - الخطيػب الػديفشػمس  - الخبير الحكيـ ربنا كبلـ معاني بعض معرفة عمى اإلعانة في المنير: السراج انظر( (ّ
ص  - الكرمػيمرعػي  - كالمشػتبيات المحكمػات كاآليػات كالصػفات األسػماء تأكيؿ في الثقات، أقاكيؿ  ِٔ/ ُ

 إسػػماعيؿ - البيػػاف، ركح  ُُّ/ ُ - السػػفاريني العػػكفأبػػك  - اآلداب منظكمػػة شػػرح فػػي األلبػػابغػػذاء  ،ِٕ
 .ِٔ/ ُ - الخمكتي الحنفي
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 سريع القمب سميـ أنو بذلؾ يريدكف كىـ لو؛ يقكؿ ما فييا ييٍمقي قائؿ لكؿ أيذينىو يعطي أم( أيذيفه )ىيكى 
 الصدؽ أمارات لكجكد بالقبكؿ يرجد ىك ما بيف كيميز فيو يتدبر أف دكف يسمع ما بكؿ اإلغترار

 كذبان  عمييا كيحمفكف النبي، يدل بيف يمقكنيا التي الكاذبة النفاؽفكممات  قبكلو، ينبغى ال كما فيو،
 يحمؿ أنو -بيا يبيتيـفبل  - عنيا يسكت أك منيـ، يقبميا إذ؛   الكريـ النبي أف إلييـيخٌيؿ  كزكران 

ٍدؽ، مىٍحمىؿى  تمؾ المنافقة الكاذبة كمماتيـ : )ىك المنكر القكؿىذا   النبي في يقكلكف فيـ كليذا الصٍّ
ًكم  (ُ) –حاشاه  –( أذف  الحسف عف كركم ،(ِ) الحارث بفنبتؿ  ىك المفظة ىذه قائؿ أف  ، كقد ري

مىنا، معاذيرنا، من ا يسمع: أم أيذيفه  ىيكى  بقكليـ أرادكا أنيـ تأكال أنيما كمجاىد البصرم  كيقبمو؛ كتنصٌّ
 تنق ص، كىذا كنحكه، اعتذار مف يقاؿ ما لكؿ سم اع ىك إذ فيو؛ الكقكع كال أذاه، عف نبالي الف فنح

، كقيؿ في سبب نزكليا أيضان أف ناسان مف المنافقيف اٍجتىمىعكا،  في نبكة الصادؽ المصدكؽ  كطعف
ٍيدً  ٍبفي  ًجبلسي كقد كاف فييـ:   ًفي يىقىعيكا أىفٍ  أىرىاديكافى : ذكر أىؿ التفسير كمنيـ ابف كثير،  (ّ) سيكى

ييـٍ فىنىيىى   الن ًبيٍّ  ا بىٍعضي قىاليكا بىٍعضن اؼي  ًإن ا: كى م دنا يىٍبميغى  أىفٍ  نىخى ، فىيىقىعي  ميحى ـٍ ييـٍ  فىقىاؿى  ًبكي م ده  ًإن مىا: بىٍعضي  ميحى
دٍّقينىا، لىوي  نىٍحًمؼي  أيذيفه  ارً  ًمفى  غيبلـه  كىًعٍندىىيـٍ  فىييصى اًمري  ىييٍدعى  األىٍنصى كهي  قىٍيسو  ٍبفي  عى ق ري قىاليكا فىتىكىم ميكا فىحى : كى

م ده  يىقيكؿي  مىا كىافى )لىًئٍف  قًّا ميحى ًميرً  ًمفٍ  شىرٌّ  لىنىٍحفي  حى قىاؿى  فىغىًضبى  اٍلغيبلـي  فىسىًمعىيىا ،( اٍلحى  ًإف   كىالم وً : كى
م دنا اًدؽه، ميحى ـٍ  لىصى ن كي ًميًر، ًمفى  لىشىره  كىاً  ،   الن ًبي   فىبىم ٍغيىا ذىىىبى  ثيـ   اٍلحى ـٍ مىفيكافىدىعىاىي اًمرناًإف    ًبالم وً  فىحى  عى
، مىؼى  لىكىاًذبه اًمري  كىحى د قىييـي  لىكىًذبىةه، ًإن ييـٍ  عى اًمره  فىقىاؿى   الن ًبي   فىصى ت ى بىٍينىنىا تيفىرٍّؽى  الى  الم ييـ  : عى  تىبىي فى  حى
اًدؽى  ًصٍدؽي  قىدٍ  اٍلكىاًذًب، ذىبً كى  ًمفٍ  الص   ًفيقىاؿى  المستيزئيف بالنبي  أحد ًحٍميىرو  ٍبفي  مىٍخًشي   كىافى  كى
ـٍ اٍلمىٍجًمسً  ذىًلؾى  كي ٍيحى ، مىٍعشىرى  يىا: كى ٍمؽً  شىر   أىن ا ألىرىل ًإنٍّي كىالم وً  اٍلمينىاًفًقيفى ًميقىًتًو، الم وً  خى ًدٍدتي  كىالم وً  كىخى  لىكى
ًمٍدتي فى  قيدٍٍّمتي  أىنٍّي ٍمدىةو، ًمائىةى  جي نىا شىٍيءه  ًفينىا يىٍنًزؿي  الى  كىأىن وي  جى حي م ده  كىافى  ما كىالم وً : قىاليكا ذىًلؾى  فىًعٍندى  يىٍفضى  ميحى

                                                           

 الكػريـ عبد - لمقرآف القرآني، التفسير  ِٓ/ ّ - عطيةابف  - العزيز الكتاب تفسير في الكجيز: المحرر انظر( (ُ
 .ُْٕ/ َُ - لمراغيا، تفسير  ٕٔ/ ْ -البغكم  - القرآف تفسير في التنزيؿ، معالـ  ُِٖ/ ٓ - الخطيب

اًرثً  ٍبفً  نىٍبتىؿً ( (ِ دىة مف، كاف  األكسياألنصارم  عىٍكؼو  ٍبفً  عىٍمًرك بىفً  لكذاف بنيمف  اٍلحى ػرى  رجػبلن ، ككػاف  المنػافقيف مى
قىدٍ  اٍلًخٍمقىًة، ميشىك هى  اٍلعىٍينىٍيًف، أىٍحمىرى كالمحية،  الر ٍأسً  ثىاًئرى شديد السكاد،  ػٍف فيػ  الن بًػي   قىاؿى  كى ػب  و: )مى  ًإلىػى يىٍنظيػرى  أىفٍ  أىحى

ػػاًرثً  ٍبػػفً  نىٍبتىػػؿى  ًإلىػػى فىٍميىٍنظيػػٍر  الش ػػٍيطىافً   تفعػػؿ ال: لػػوفقيػػؿ  المنػػافقيفإلػػى   اهلل رسػػكؿ حػػديث يػػنـٌ (، حيػػث كػػاف اٍلحى
ػػفٍ  أيذف، محمػػد إنمػػا: فقػاؿ  يػػة،اآل ىػػذه فنزلػػت فيصػػدقنا، لػػو فنحمػػؼ نأتيػػو ثػػـ شػئنا، مػػا نقػػكؿ صػػدقو، شػػيئان  حد ثػػو مى

 تمييػػز فػػي، اإلصػػابة  َّٓ/ ٓ - المػػزميكسػػؼ  - الرجػػاؿ أسػػماء فػػي الكمػػاؿكقيػػؿ أنػػو تػػاب )انظػػر: تيػػذيب 
ذيرم  - األشراؼ أنساب مف، جمؿ  ِّٗ/ ٔ - العسقبلني حجرابف  - الصحابة  ( .ِٕٓ/ ُ -البىبلى

سي ( (ّ ٍيدً  ٍبفي  جيبلى ٌمؼى  ًمٌمفٍ األنصارم: كىافى  الٌصاًمتً  ٍبفً  سيكى ػٍزكىةً ًفػي   اهللً  رىسيػكؿً  فٍ عى  تىخى ، غى كىػك القائػؿ: لىػًئٍف  تىبيػكؾى
ػػؿي  ىىػػذىا كىػػافى  ػػاًدقنا الٌرجي ػػًر، ًمػػفٍ  شىػػرٌ  لىػػنىٍحفي  صى مي  كالخيػػر اإلسػػبلـ منػػو عػػرؼ حتػػى تكبتػػو كحسػػنت تػػابكقيػػؿ أنػػو  اٍلحي

 ( .َِٖ/ ْ -السييمي  – ىشاـ البف النبكية السيرة شرح في األنؼ)انظر: الركض 
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اًدقنا، قىاليكا صى  أم أيذيفه  ىيكى  بقكليـ أرادكا أنيـ معو كجماعة عباس ابف عف، كقد ركم (ُ)أيذيفه  ىيكى : كى
مىفكافإذا  كيقبمو؛ إليو كيصغي عن ا، إليو ييٍنقىؿ ما كؿ يسمع  خير، أيذيفي  ألنو ذلؾ كاف عنيـ؛ فعفا لو حى

 أبكقاؿ  (ِ) النبي  عندتستكم  كالحقائؽ األباطيؿبأف   باطؿ كصؼ كىذا صد قيـ، ألنو ال
نما السعكد  حممان  عنيـ كيصفح صنعكا، ما بسكء يكاجييـ ال كاف عميو اهلل صمكات ألنو قالكه: " كا 
 ىؤالء عمى كتعالى سبحانو اهلل ردٌ ثـ  (ّ)..." قالكا ما كقالكا القمب، سبلمة عمى فحممكه مان،ككر 

ـُ بِٚهللِ ]ليـ:  شأنو جؿٌ فقاؿ  ككمدان  حسرة قمكبيـ كيمؤل يكبتيـ، بما المنافقيف ِم ْٗ ْؿ ُي ُُ ... ُؿْؾ ُأُذُن َخْرٍ فَ

ـَ َآمَ  ِذي َِّ
ٌٜ فِ ِمَِْغ َوَرمْحَ ْٗ ُّ ِْ

ـُ فِ ِم ْٗ ْؿ ...َوُي ُُ  فإنو عمييـ، الرد في أسمكبأبمغ  كىذا { 70[ }التوبة:ُْقا ِمْْ
 ال أنو إلى إيماء ىذاكفى  ، عميو كثناء لو، مدح ىك بما فس ره أنو إال أذنان، ككنو في صد قيـ
فٍ  أخبارىـ في يصدقيـ كال تسميـ، إيماف المنافقيف ليؤالء يؤمف  يكاجو ال كاف إذ باأليماف؛ كك دكىا كا 
 النبي إلىكما أف  اإلشارة  أصحابو، عامة مف أمثاليـ يعامؿ كما إياىـ كبمعاممتو يكره، بما أحدان 
 نفسو عف المتحٌدثىك   النبي يككف بأف يقتضى الن ٍظـ كظاىر)ىك(  الغيبةبضمير   الكريـ

   اهللىك   النبي عف الدفاع يتكلى الذم أف إلى إشارةذلؾ  في لكـ، خير أذف إنني قؿ..ىكذا: 
 ىك  اهلل فإف الميٍنكىر، القكؿ ىذا فيو يفتركف الذيف أكلئؾ عند مكجكد غير  النبيٌ  كاف إذا كأنو
 كىذا كربٍّي قمة العناية الربانية بني البشرية  عميو؛ المتآمريف كيفضح عنو، يدافع الذم كىك كلٌيو،

 أف ذلؾ كفاجرىـ، بٌرىـ ككافرىـ، نيـمؤم جميعان، لمناس خالص خير كعاء ىي  الرسكؿفأيذيف  (ْ)
 ىكإنما  فمحمد  جميعان، الناس في األميف الٌركح مف سمعيا التي رٌبو بكممات يؤٌذف الرسكؿ
،مستمعي  دٍّؽ  كلكف المؤمنيف، كيصدؽ عنده، مف جاءهكبما   باهلل يصدٍّؽ خيرو  النفاؽ أىؿال ييص 
 بو جاءىـ بماكآمنكا  صٌدقكه،الذم  لممؤمنيف حمةر  النبي  إفإذا سمع ليـ، ثـ   باهلل كالكفر

                                                           

 فػي المسػيرزاد  ،ُّٖ/ ٓ - سػميماف بػف مقاتػؿ)بتصرؼ( ، كانظر: تفسير  ُِٖٔ/ ٔ - العظيـ لقرآفا تفسير( (ُ
 أىػؿتػأكيبلت  ،ْْٖ/ ٓ - حيػاف أبػك - التفسػير فػي المحػيط، البحػر  ِِٕ/ ِ - الجكزم ابف – التفسير عمـ
 . ْٓٗ/ ّ -النيسابكرم  - الفرقاف كرغائب القرآف، غرائب  َّْ/ ٓ - الماتريدم - السنة

 - القػرآف آم تأكيػؿ في البياف، جامع  ِٓ/ ّ - عطية ابف - العزيز الكتاب تفسير في الكجيز: المحرر انظر( (ِ
 إف محمػداه، كا  ُٓٓ/ ٖ - البقػاعي بكرأبك  - كالسكر اآليات تناسب في الدرر، نظـ  ِّٓ/ ُْ - الطبرم
،  ْٔ/ ٓ - الثعمبػػػي - القػػػرآف تفسػػػير عػػػف كالبيػػػاف، الكشػػػؼ  ْٗٔ/ ْ - العفػػػانيسػػػيد  - األبتػػػر ىػػػك شػػػانئؾ

 . ِٖٔ/ ِ - الزمخشرم - التنزيؿ غكامض حقائؽ عفالكشاؼ 

/ ّ - الخمػكتي الحنفػي إسػماعيؿ - البياف، كانظر: ركح  ٕٕ/ ْ - الكريـ الكتاب مزايا إلى السميـ العقؿ( إرشاد (ّ
 . ِْْ/ ٓ - القاسمي - التأكيؿ، محاسف  ْٔٓ

 . ُْٖ/ َُ - المراغي، تفسير  ِّٖ/ ٓ - الخطيب الكريـ عبد - لمقرآف يالقرآن: التفسير انظر( (ْ
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ُذوَن ]، قاؿ سبحانو:  (ُ).. إيمانيـ سبب كافألن و   -كتعالى سبحانو اهلل عند مف ْٗ ـَ ُي ...َوافَِّذي

ْؿ َظَذاٌب َأفِٔؿٌ   مف مىسكؽه  اعتراضه  كىذافي تفسير اآلية:  السعكد أبكقاؿ   {7:}افتقبٜ: [َرُشقَل اهللِ ََلُ
يراديه الخطاًب، تحت داخؿو  غيري  الكعيدً  نيب عمى كجؿ   ز  ع ًقبىمو  إلى مضافان  الرسالةً  بعنكاف  كا 

 السخطً  لكماؿ مكجبةه   جنابو إلى راجعة أذيتو أف عمى كالتنبيوً  التعظيـً  لغاية الجميؿً  االسـ
ؿ فقا ، كقد قاؿ سبحانو في مكضع آخر يبيف عاقبة الذيف يؤذكف رسكؿ اهلل  (ِ) كالغضب
ًْٔٚ] سبحانو: ِٓ ْؿ َظَذاًبٚ ُم َٔٚ َوأَِخَرِة َوَأَظدَّ ََلُ ْٕ ُؿ اهللُ ِِف افدُّ ُٓ َْ ًَ ُذوَن اهللَ َوَرُشقَفُف َف ْٗ ـَ ُي [ إِنَّ افَِّذي

العظيـ جعمو اهلل عمى األذل مع العمـ أف الجـر كما يبدك ليس  ىذا العقاب إف   {;9إحزاب:}
 المكقع عند اهلل  كمكقعو ، الرسكؿ  لعظمة؟ كما ذلؾ إال مع العقاب كالعذاب المييف متناسبان 
حتى جعؿ مف يؤذيو بأبسط شيء فإنما عقابو عظيـ، يقكؿ ابف كثير في تفسيره ىذه اآلية:  ؛العظيـ

أف اآلية عامة في كؿ مف آذاه بشيء كمف آذاه فقد آذل اهلل كما أف مف أطاعو فقد أطاع  الظاىر" 
ؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية في تفسيره لآلية عف الحكـ الشرعي لمف يؤذم ، كما قا (ّ).."  اهلل 

 :كجكه مففقاؿ: كداللتيا  رسكؿ اهلل 
 آذل فقد آذاه فىمىفٍ  بطاعتو، طاعتو قرف، كما  - النبي - بأذاه أذاه - اهلل  – قرف أنو: أحدىا
 اهلل أف ذلؾ يبيف الدـ، حبلؿ كافرفيك   اهلل آذل كمىفٍ  عنو، منصكصان  ذلؾ جاء كقد تعالى، اهلل

رضاء كرسكلو، اهلل محبة جعؿ تعالى : تعالى فقاؿ كاحدان  شيئان  كرسكلو اهلل كطاعة كرسكلو، اهلل كا 
قَهٚ َوِِتَ ] ُّ ْؾُت ْؿ َوَأْمَقاٌل اْؿَسَ ُُ ْؿ َوَظِنَرُت ُُ ْؿ َوَأْزَواُج ُُ ُٕ ْؿ َوإِْخَقا ـُ ْؿ َوَأْبَُْٚؤ ـُ َٚن َآَبُٚؤ ـَ َنْقَن َٚرٌة ََّتْ ُؿْؾ إِْن 

بَُّهقا َحتَّك يَ  ٍٚ  ِِف َشبِِِِٔف َؾَسَ َٓ ـَ اهللِ َوَرُشقفِِف َوِج ْؿ ِم ُُ َّٛ إَِفْٔ ـُ َتْرَضْقَنَٚ َأَح
َسَٚ َهٚ َوَمَسٚـِ َٓ ـَ َْٖمِرِه َواهللُ  يِتَ اهللُ بِ

ْٖ

َِغَ  ِٚش ٍَ ْقَم اف ََ ُش ]:  تعالىكقاؿ  ،{ 18}افتقبٜ:[ هَيِْدي اف قا اهللَ َوافرَّ ًُ ْؿ ُتْرمَحُقنَ َوَأضِٔ ُُ َِّ ًَ  }آل[ قَل فَ

ِمِْغَ ]: تعالى كقاؿ {771ظّران: ْٗ ُٕقا ُم ٚ ـَ  فىكىح د  {1:}افتقبٜ:[ ... َواهللُ َوَرُشقُفُف َأَحؼُّ َأْن ُيْرُضقُه إِْن 
قَن اهللَ ...]أيضان:  سبحانو كقاؿ الضمير، ًُ اَم ُيَبٚيِ َّٕ ََٕؽ إِ ق ًُ ـَ ُيَبٚيِ : أيضان  كقاؿ{ 74}افٍتح:[ إِنَّ افَِّذي

ُشقِل ...] ُٚل هللِ َوافرَّ ٍَ ْٕ ِٚل ُؿِؾ إَ ٍَ ْٕ ـِ إَ ََٕؽ َظ َُٖفق  { 7}إٍٕٚل:[ َيْس
                                                           

 - العزيػػز الكتػػاب تفسػػير فػػي، الػػكجيز  ِْٖ/ ِ - الزمخشػػرم - التنزيػػؿ غػػكامض حقػػائؽ عػػف: الكشػػاؼ انظػػر( (ُ
 . ْٗٔص  -الكاحدم  الحسفأبك 

 - القاسمي - التأكيؿ، كانظر: محاسف )بتصرؼ يسير(  ٖٕ/ ْ - الكريـ الكتاب مزايا إلى السميـ العقؿ إرشاد( (ِ
ٓ /ْْٓ . 

/ ِِ- الزحيمػػػي - كالمػػػنيب كالشػػػريعة العقيػػػدة فػػػي المنيػػػر، كانظػػػر: التفسػػػير  ِْْ/ ٔ - العظػػػيـ القػػػرآف تفسػػػير( (ّ
ََُ . 
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 شيئان  كرسكلو اهلل كمعصية كرسكلو، اهلل كأذل كرسكلو، اهلل كمحادة كرسكلو، اهلل شقاؽ كجعؿ
ـْ ُيَنٚؿِ ]: فقاؿ كاحدان  قا اهللَ َوَرُشقَفُف َوَم ُْؿ َصٚؿُّ َٖنَّ ِٚب َذفَِؽ بِ ََ ًِ [ ِؼ اهللَ َوَرُشقَفُف َؾِ٘نَّ اهللَ َصِديُد اف

ـَ ُُيَٚ ُّوَن اهللَ َوَرُشقَفُف ...]: كقاؿ {77}إٍٕٚل: َُّٕف ] :تعالى كقاؿ{ 14}ادجٚ فٜ:[ إِنَّ افَِّذي قا َأ ُّ َِ ًْ ْ َي َأََل

ِٚ ِ  اهللَ َوَرُشقفَُف ... ـْ ُُيَ ًِْص اهللَ ]: كقاؿ {7:}افتقبٜ: [َم ـْ َي :[  َوَرُشقَفُف ...... َوَم ـّ   {17}اجل
 تعالى اهلل حرمو جية كأف الحق ٍيف، لتبلـز بياف كغيره ىذاإف   – تحميمو في تيمية ابف كيضيؼ
 األمة ألف اهلل؛ أطاع فقد أطاعو كمف،   اهلل آذلفقد   الرسكؿ آذل فمف كاحدة؛ جية كرسكلو

 سكاه، سبب كال غيره، طريؽ منيـ ألحد ليس الرسكؿ، بكاسطة إال ربيـ كبيف بينيـ ما يصمكف ال
خباره كنييو أمره في نفسو مقاـ اهلل أقامو كقد  شيء في كرسكلو اهلل بيف يفرؽ أف يجكز فبل كبيانو، كا 
 .األمكر ىذه مف

 المؤمنيف أذل كبيف كرسكلو اهلل أذل بيف فرؽ أنو:  - تيمية ابف يقكؿكما  –كثانييا
ٚ َوإِْثاًم ُمبًِْٔٚ]: أنو ىذا عمى فجعؿ كالمؤمنات ًٕ َتٚ ُِقا هُبْ َّ ِد اْحَت ََ  ذلؾ عمى كجعؿ { 28[ }األحزاب:... َؾ

 اإلثـ كبائر مف يككف قد المؤمنيف أذل أف كمعمـك المييف، العذاب لو كأعد كاآلخرة، الدنيا في المعنة
 .كالقتؿ الكفر إال ذلؾ فكؽ كليس الجمد، كفيو

مىفٍ  الرحمة، عف اإلبعاد: كالمعف ميينان  عذابان  ليـ كأعد كاآلخرة الدنيا في لعنيـ أنو ذكر أنو: الثالث  كى
 . (ُ)...  كافران  إال يككف ال كاآلخرة؛ الدنيا في رحمتو عف طىرىدىه

                                                           

 )بتصرؼ( . ُْ ص - الرسكؿ شاتـ عمى المسمكؿ الصاـر( (ُ
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  الخامس المطمب
  وَأَمانتوِقْسَمِتو  في بالطعف لمنبي  المنافقيف إيذاء 

 التردد، ركح كيبثكف خذلكف،ي الحرب ففي الحرب، كفى السمـ في الجماعات داء ىك النفاؽ
 فداء، كالجياد الحرص؛ إلى كالدعكة إيثار، كالجياد األثرة؛ إلى كالدعكة الدعكة، في كالتشكيؾ
 السمـ؛ فيأما  المكافحة، العاممة الحياة إلى يدفع إيجابية، رىبانية كالجياد الدنيا، متاع إلى كالدعكة
 فييـ ليس مثميـ، الناس كؿ أف   الناس، ىمكاليك  المخمصيف، األبرار تصرفات في يشكككف فإنيـ
فمـ يدعكا  متعددة، كجكه كليـ كثيرة،ضركب  ليـكىكذا فالمنفاقكف  متقكف، كأبرار منزىكف، أخيار

 أمةكأتباعو إال كاغتنمكه، فيـ  مكضعان لبث سمكميـ، كحقدىـ الدفيف عمى الصادؽ األميف 
 يقٌمب الكريـ، القرآف نجدكليذا  كأشكاؿ، صكر مف يتخذكا كما كجكه، مف يبدلكا ما بكثرة كاحدة،
 فقد اتيمكا النبي  المتعددة؛ كأزيائيـ ألكانيـ في كيعرضيـ المختمفة، كجكىيـ عمى المنافقيف ىؤالء
 عمؿ كؿشيئنا، كلكنو ديدنيـ يممزكف   عنده تساكم ال كمياالدنيا  كانت كقد برمء، منو ىك بما

 (ُ)  النبي يكزعيا التي الصدقات حكؿ القكؿ أثاركا فقدحكلو،  يبالر  كيثيركف كيكىنكنو، صالح،
ٚ ]: ذلؾ في كتعالى سبحانويقكؿ  َٓ َىْقا ِمْْ ًْ ٚ َرُضقا َوإِْن ََلْ ُي َٓ َدَؿِٚت َؾِْ٘ن ُأْظُىقا ِمْْ ُزَك ِِف افهَّ ِّ ِْ ـْ َي ْؿ َم ُٓ َوِمْْ

 المنافقيف، طكائؼ مف طائفة إلى إشارة ـ(فقكلو سبحانو ىنا ) كمني ، {>9}افتقبٜ:[ إَِذا ُهْؿ َيْسَخُىقنَ 
 يضميـ، الذم كالعفف، الفساد مف المتضخـ الجسد ىذا مف أبعاضفيـ  فعبلتيـ؛ مف لفعمة فاضحان 
 كجكىيـ مف لكجو ككشؼ المنافقيف، نفاؽ مف لضربكما ىذا االفتراء إال بياف  عمييـ، كيشتمؿ
تىٍفًريًقيىا، أىٍمًرىىا ًفي ؾى يىًعيبي : أىمٍ  كقكلو )يممزؾ في الصدقات( المنكرة، يٍطعىفي  كى : كًقيؿى  فييا، عميؾكى
 أىن يـيىٍعًني  كعبتو، اغتبتو إذا: كلمزتو فبلنان  ىمزتي يقاؿ:  اٍلغىٍيًب، ًبظىٍيرً  كىاٍليىٍمزي  اٍلكىٍجًو، ًفي الم ٍمزي 
 مكدتو، كأىؿ أقاربو مف يشاء مف ابيفييٍؤثر  أىحىب   مىفٍ  ًإال   ييٍعًطيالى   محمدنا ًإف   يىقيكليكفى  كىانيكا

ٍدًرم   سىًعيدو  أىبىافقد ركم أىف   ، (ِ) - حاشاه– العدؿ يراعي ال أنو إلى كينسبكنو : " بىٍينىمىا   اٍلخي قىاؿى
ا يىٍقًسـي كىىيكى   الم وً  رىسيكؿً  ًعٍندى  نىٍحفي  ٍيًصرىًة، ذيك أىتىاهي  ًفينىا، قىٍسمن كى ؿه  كىىيكى  اٍلخي  يىا: فىقىاؿى  تىًميـو  يبىنً  ًمفٍ  رىجي
فىقىاؿى  ، (َأْعِدؿُ  َأُكفْ  َلـْ  ِإفْ  َوَخِسْرتُ  ِخْبتُ  َقدْ  َأْعِدْؿ؟ َلـْ  ِإَذا َيْعِدؿُ  َفَمفْ  َوْيَمؾَ : )فىقىاؿى  اٍعًدٍؿ، رىسيكؿي 

                                                           

 . َُٓٓ/ ّ - ىرةز أبك  - كسمـ كآلو عميو اهلل صمى النبييف: خاتـ انظر( (ُ

/ ِ - الجػكزم ابػف – التفسػير عمػـ فػي المسػير( زاد ُٔ/ ْ - البغػكم - القػرآف تفسير في التنزيؿ: معالـ انظر( (ِ
 إعجػػػاز فػػػي األقػػرافمعتػػػرؾ  ، ِْٓ/ َُ -الزحيمػػي  - كالمػػػنيب كالشػػريعة العقيػػػدة فػػي المنيػػػر، التفسػػير  ِٗٔ
/ ُ - الصػفكرم الػرحمفعبد  - النفائس كمنتخب المجالس، نزىة  ّّٖ/ ّ - السيكطي الديفجبلؿ  - القرآف
َُٓ . 
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 َأَحُدُكـْ  َيْحِقرُ  َأْصَحاًبا َلوُ  َفِإفَّ  َدْعوُ : )لىوي  فىقىاؿى  عينيقىوي، فىأىٍضًربى  ًفيوً  ًلي اٍئذىفٍ  الم وً  رىسيكؿى  يىا:   عيمىري 
، ُيَجاِوزُ  َل  اْلُقْرآفَ  يقرؤوف صياميـ، مع َوِصَياَموُ  َصاَلِتِيـْ  َمعَ  َصاَلَتوُ  ـْ  الدّْيفِ  ِمفَ  َيْمُرُقوفَ  َترَاِقَيُي

 قكلوثـ  ،( اهلل رسكؿذلؾ المنافؽ: )يا  قكؿ يتفؽكىؿ  ؛ (ُ) ...( الرَِّميَّةِ  ِمفَ  السَّْيـُ  َيْمُرؽُ  َكَما
 كضبلؿ الجاىميف، جيؿ كلكنو العدؿ؟غير   اهلل رسكؿ مف يككف كىؿ اعدؿ؟: اهلل لرسكؿ

نما بو، نطؽ بما أنطقو الذم الضبلؿ ىذا عمى كاف الذم كحده الخكيصرة ذك! كليس الضاليف  كا 
 مىع صدكرىـ كطككا بأنفسيـ، ما يظيركا لـ كلكنيـ يرل، ما يركف الذيف مف كثير غيرهىناؾ  كاف
 ىؤالء رضا بأف كاألسرار بالخفي ات العاًلـ تعالى اهلل كصفيـ، ثـ  (ِ).. كضبلؿ زيغ مف فييا ما

نما رجيح، رأم كال صحيح،لـ يكف نابعان مف قصد  كسخطيـ المنافقيف  كأنانيتيـ، لمنفعتيـ، حماسة كا 
 أىؿ قمكب كاستعطؼ تأل ؼ  اهلل رسكؿ ألف أىمو كصبلح كالعدؿ كالحؽ لمديف ال منيا، يعطكاكأف 
كا ًمٍنيىا أيٍعطيكا)فىًإٍف  منو المنافقكف فضجر عمييـ، الغنائـ بتكفير مكة فٍ  رىضي  ىيـٍ  ًإذىا ًمٍنيىا ييٍعطىٍكا لىـٍ  كىاً 

 كالعدؿ الحؽ يبالكا كلـ رضكا، حؽ بغير كلك الغنائـ، مف أك الزكاة، مف أيٍعطكا إف أم( يىٍسخىطيكفى 
ف! كالديف  ألنيـ ينتقصكؾ؛ أف في العناف أللسنتيـ كأطمقكا كالسخط، التبـر أعمنكا منيا يعطكا لـ كا 

نما الحؽ، ميزاف يريدكف ال ف حتى النفاؽ خصاؿ إحدل كىذه أىكاءىـ، يكافؽ ما يريدكف كا   لـ كا 
 في المنافقيف شأف كىذا العامة، لممصمحة ال كمنافعيـ، ألنفسيـ يغضبكف إنما فيـ العطاء، يستحقكا

 يأممكف، ما يعطيـ لـ إذا عميو كيسخطكف يأممكف، ما أعطاىـ إذا الشخص عمى كفيرض زماف، كؿ
 تنبغي ال حالةكىذه  كالعدؿ، الحؽ إلى ينظركف كال أنفسيـ إلى ينظركف كسخطيـ رضاىـ في كىـ
كما كشفت اآلية أف  الفاسد، كغرضو الدنيكم نفسو ليكل تابعان  كغضبو رضاه يككف أف لمعبد

ـ  المنافقيف ال  فييـ  ، كقد تمث ؿ حاؿ ىؤالء المنافقيف ىذا بقكؿ النبي  (ّ) الدنيا حطاـ إال ليـ ىى
، الدّْيَناِر، َعْبدُ  َتِعَس بأنيـ عباد درىـ، فقاؿ: ) فْ  َرِضَي، ُأْعِطيَ  ِإفْ  َوالَخِميَصِة، َوالَقِطيَفِة، َوالدّْْرَىـِ  َواِ 

 كىمو قصده الدنيا جعؿ مف عمى الحديث ذاىفي   الرسكؿ دعافقد  (ْ)( َيْرَض  َلـْ  ُيْعطَ  َلـْ 

                                                           

نىاًقبً ًكتىابي  - البخارم صحيح( (ُ  . َُّٔ رقـ – ََِ/ ْ - اإًلٍسبلىـً  ًفي الن بيك ةً  عىبلىمىاتً  بىابي  – المى

 . َّٖ/ ٓ - الخطيب الكريـ عبد - لمقرآف القرآني التفسير( (ِ

 الكريـ القرآف تفسير في، المنتخب  َّْ ص - السعدم - المناف كبلـ فسيرت في الرحمف الكريـ: تيسير انظر( (ّ
 زىػرة أبػك – التفاسػير، زىػرة  ٕٖٓ/ ُ -الزحيمػي  - الكسػيط، التفسػير  ِٗٔص  - األزىػر عمماء مف لجنة -
/ ّ - قطػػب سػػيد - القػػرآف ظػػبلؿ، فػػي  ٖٓ/ ّ - البيضػػاكم - التأكيػػؿ كأسػػرار التنزيػػؿ، أنػػكار  َّّْ/ ٔ -

عبػػد  - الػػدعكة، أصػػكؿ  ّٖٓ/ ٓ -الشػػنقيطي  - التفسػػير فػػي الشػػنقيطي مجػػالس مػػف النميػػرالعػػذب  ،ُٕٔٔ
 . َِْ ص - زيداف الكريـ

قىاؽً  ًكتىابي  - البخارم صحيح( (ْ ا بىابي  - الرٍّ  . ّْٓٔ رقـ – ِٗ/ ٖ - المىاؿً  ًفٍتنىةً  ًمفٍ  ييت قىى مى



152 

 

صابتو كاالنتكاسة، بالتعاسة  ىذه أثر يجد أف بد كال جسده، مف الشكؾ انتقاش عف بالعجز كا 
 دنياه في يضره فيما فيقع منافقيف؛مف ىؤالء ال الذميمة الصفة بيذه اتصؼ مف كؿ الدعكات
 . (ُ)كآخرتو

مىى مينىبٍّيان  تىعىالىى قىاؿى  ثيـ   ٍيره  ىيكى  مىا عى ، ذىًلؾى  ًمفٍ  خى ـٍ ُْؿ َرُضقا َمٚ َآَتُٚهُؿ اهللُ : فىقىاؿى  لىيي ]َوَفْق َأنَّ

ٚ إَِػ اهللِ َراِؽُبقَن[ }افتقبٜ: َّٕ ـْ َؾْوِِِف َوَرُشقُفُف إِ تَِْٔٚ اهللُ ِم ْٗ لك أٌنيـ  أم {=9َوَرُشقُفُف َوَؿُٚفقا َحْسُبَْٚ اهللُ َشُٔ
م نىٍت  (ِ) بذلؾقىنىعيكا  قسـ مف ليـ كقسـ طاء،ع مف كرسكلو اهلل أعطاىـ مارضكا  قاؿ ابف كثير: "تىضى
ا، أىدىبنا اٍلكىًريمىةي  اآٍليىةي  ىىًذهً  ًسرًّا عىًظيمن ٍيثي  شىًريفنا، كى عىؿى  حى ا جى ا الرٍّضى ك ؿى  كىرىسيكليوي  الم وي  آتىاهي  ًبمى مىى كىالت كى  عى
قىاليكا: }قىٍكليوي  كىىيكى  كىٍحدىهي، الم وً  كىذىًلؾى { الم وي  ٍسبينىاحى  كى  الر سيكؿً  ًلطىاعىةً  الت ٍكًفيؽً  ًفي كىٍحدىهي  الم وً  ًإلىى الر ٍغبىةي  كى

تىٍرؾً  أىكىاًمًرًه، كىاٍمًتثىاؿً  كىاًجًرًه، كى تىٍصًديؽً  زى ٍسبينىافقكلو تعالى: ) (ّ)"  بآثاره كىااًلٍقًتفىاءً  أىٍخبىاًرًه، كى  فيو( الم وي  حى
 المتبتمة المؤمنة القمكب إال يدركو الى  ما عنده ما، كرجاء   اهلل عمى كالتككؿ ض،التفكي معاني مف

صاحب الظبلؿ معمٍّقا عمى  كذكر،  (ْ) -كأنى لممنافقيف ذلؾ  – كحده كتعالى سبحانو لو الضارعة
 رضا كرسكلو، اهلل بقسمة الرضا: اإليماف كأدب المساف، كأدب النفس أدب ىكتفسير اآلية: فيذا 

 اهلل فضؿ في كالرجاء عبده، كاؼ كاهلل،   باهلل كاالكتفاء كالغمب، القير رضا ال كاالقتناع، تسميـال
  كرسكلو  أدب ذلؾ دنيكم، طمع كؿ كمف مادم، كسب كؿ مف خالصة اهلل في، كالرغبة 

ف المؤمف، قمب بو ينضح الذم الصحيح اإليماف  الطتخ لـ الذيف المنافقيف، قمكب تعرفو ال كانت كا 
 كرسكلو اهلل آتاىـ ما رضكا أنيـ، فمك  (ٓ) اليقيف نكر قمكبيـ في يشرؽ كلـ أركاحيـ، اإليماف بشاشة
 ال فضمو ألف المستقبؿ، بو يأتي ما كانتظركا كصبركاكسممكا  فضمو، كفانا أم اهلل حسبنا كقالكا

 فضمو مف اهلليؤتينا ، كقالكا س  اهلل شرع في يستحقو شيئان  منا أحدان  يبخس ال كرسكلو ينقطع،
لتحٌقؽ  ، كيخكلنا يغنمنا أف في أم راغبكف، اهلل إلى إنا كنؤمؿ نرجك حسبما ىذا، بعد أم كرسكلو

                                                           

  ِٔٓص  - الجبريف اهللعبد  - اإلسبلمية العقيدة، تسييؿ  ّٖص  - تيميةابف  - كالعبادة كالكرع: الزىد انظر( (ُ

/ ِ - الجػكزم ابػف – التفسػير عمـ في المسير، زاد  ُٔ/ ْ - البغكم - القرآف تفسير في التنزيؿ: معالـ انظر( (ِ
ِٔٗ . 

 . ُْٔ/ ْ - العظيـ القرآف تفسير( (ّ

 . ِّّْ/ ٔ- زىرة أبك – التفاسير: زىرة انظر( (ْ

 )بتصرؼ يسير( . ُٖٔٔ/ ّ - قطب سيد - القرآف ظبلؿ في( (ٓ
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 كلكف ذلؾ، في الم و رسكؿ كطعنكا الصدقات، ىذه في طمعكا مما ليـ خيرنا ككاف يريدكف، ما ليـ
  (ُ). شئكف خمقو في كهلل كمكاف، زماف كؿ في ىيـ كانكا ىكذا

،   الرسكؿ يقكؿ ما كؿٌ  إزاء جميعان، المسممكف عميو يككف أف ينبغي لمااآلية بياف  فيك 
 كسبلمو اهلل صمكات -فيك بو، يقضى ما بكؿ المطمؽ، كالتسميـ المطمؽ، الرضا كىك.. يعمؿأك 
 ال  كأنو ، عبادهعمى   اهلل أقامو الذم كالقيٍّـ ، دينوعمى   اهلل ائتمنو الذم األميف -عميو
 مما يؤمف حتى مؤمنان  يككف فمف باهلل، آمف فمف؛   اهلل أراه بما إال يحكـ كال اليكل، عف ينطؽ
 سبحانو اهلل ذكر مع المكضع، ىذا في مٌرتيف  النبي ًذٍكرأف  كما!   اهلل رسكؿ بو يقضى
 عف( يكشؼ َوَرُسوُلوُ  َفْضِموِ  ِمفْ  المَّوُ  َسُيْؤِتيَنا( كقكلو سبحانو: )َوَرُسوُلوُ  المَّوُ  آتاُىـُ  ما) كتعالى
 ىذا أسمى كما العظيـ، الفضؿ ىذا أعظـفما  ؛..عنده الرفيعة منزلتو كيؤكد،   رٌبو عند مقامو
 مع منو يشرؼ الذم المقاـ، ىذا إلى كيرفعو الفضؿ، بيذا رٌبو يحٌفو الذم النبي ليذا الكريـ؛ المقاـ
 ىذا يحاٌدكف الذيف أكلئؾ أشقىكما  كيغنييـ؛ يـيرضي ما اهلل فضؿ مف كيعطييـ الناس، عمى رٌبو

  (ِ).. يفعمو فعؿ أك يقكلو قكؿ مف ريب نفكسيـ في يقع أك أمره، عف يخالفكف أك الرسكؿ،
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

،  ُّٕص  - السػػػاعاتيحسػػػف  - اهلل كتػػػاب فػػػي، نظػػػرات  ّْٓ/ ٓ - القاسػػػمي - التأكيػػػؿ: محاسػػػف انظػػػر( (ُ
 . ِّٗ/ ٓ - الماتريدم - السنة أىؿتأكيبلت 

 . َٖٔ/ ٓ - الخطيب الكريـ عبد - لمقرآف القرآني: التفسير انظر( (ِ
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 ) يف أحىج األوقات (   نهُبي املُافقني خرالٌ

 به وعُاية اهلل 

 مطالب :  أربعة وفيو

 األوؿ : موقؼ المنافقيف في غزوة أحد في ضوء )سورة آؿ عمراف( المطمب

 (الحشر)سورة  ضوء في النضير بني غزوة : موقؼ المنافقيف فيالثاني المطمب

 (األحزاب سورة) ضوءفي  الخندؽ زوةغ في المنافقيف موقؼالثالث :  المطمب

ضوء )سورة  في المصطمؽ بني غزوة في: موقؼ المنافقيف الرابع المطمب

 المنافقوف(
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 األوؿ  المطمب
 في ضوء )سورة آؿ عمراف( ُحدموقؼ المنافقيف في غزوة أُ  

 التضحية مف كبير لقدر تحتاج أحكاؿ في العالية خصاليـ كتتجمى الرجاؿ، مكاقؼ تتبيف
 الجماعة حاؿ انكشؼ كبو الكاذبيف، مف الصادقيف اختبار محؾٌ  الجياد كاف لذا كالماؿ، بالنفس

في العاـ  حيدغزكة أي  كانتكلقد  الجياد، في المشاركيف المخمصيف المؤمنيف شأف كتمٌيز المنافقيف،
 في المسممكف حققو الذم االنتصار بعدسممكف فييا الم حفالثالث مف اليجرة مف المكاقؼ التي امتي 

 الديف، يكـ إلى تتمى آيات إثرىا عمى اهلل كأنزؿ المنافقيف، مف الصادقيف ليميز اهلل  بدر، غزكة
 الكريـ القرآف آيات كبدأت الغزكة، ىذه عف تتحدث عمراف، آؿ سكرة مف آية كخمسكف ثماف فنزلت

 بطانة المنافقيف مف أعدائيـ مف يركنيـ مىفٍ  اتخاذ مف يفالمسمم بتحذير أحد غزكة عف بعرضيا
َٓ ]: تعالى قاؿ (ُ)منيـ فيتضرركف سرائرىـ، عمى يط ًمعكف كمستشاريف، ليـ، ـَ َآَمُْقا  َٚ افَِّذي َيٚ َأهيُّ

وا َمٚ َظِْتُّْؿ َؿْد َبَدِت  ًٓ َو ُّ ْؿ َخَبٚ ُُ َٕ ُْٖفق َٓ َي ْؿ  ُُ ـْ ُ وِٕ ًٜ ِم َٕ ل ُصُدوُرُهْؿ َتتَِّخُذوا بَِىٚ ٍِ ْؿ َوَمٚ َُّتْ ِٓ ـْ َأْؾَقاِه َوُٚل ِم ٌْ افَب

ُِقنَ  َِ ًْ ُْْتْؿ َت ـُ ُؿ أََيِٚت إِْن  ُُ ََّّْٔٚ فَ َزُ َؿْد َب ـْ  كىـ حالكـ، إفساد عف يىٍفتيركف ال فيؤالء {008[ }آل عمران:َأ
 ىـصدكر  تخفي كما كبلميـ، في البغض شدة ظيرت كقد كمكركه، ضرر مف يصيبكـ بما يفرحكف

 عف تعقمكف كنتـ إف كتحذركا، لتتعظكا كالحجب، البراىيف لكـ بي ن ا قد كأعظـ، أكبر لكـ العداكة مف
 أمرىـ، كفضح لكشفيـ، المنافقيف أحكاؿ الكريـ القرآفكقد عرض  ،(ِ) كنييو كأمرهمكاعظو   اهلل

منيـ، فيـ  اهلل  ذرحكما  الغزكة، ىذه في المسمميف ألحكاؿ عرضو ثنايا في كذلؾ عكارىـ، كأباف
 كالنكبات؛ اليزائـ أكقات في خاصة المؤمنيف نفكس في كالضعؼ الكىف كيزرعكف العزائـ، يحطمكف

 عف إخكانيـ ينيكف المنافقكف كاف إذالغزكة  ىذه في حدث ما ذلؾ كمثاؿ لمدعكة، يكيدكف ألنيـ
 تعالى اهللفحذر  ،  لرسكلو كطاعة  هلل طاعة األرض في كالضرب اهلل، سبيؿ في الجياد
ُبقا ِِف إَْرِض َأوْ ]فقاؿ سبحانو  منيـ، ْخَقاِنِْؿ إَِذا َِضَ ُروا َوَؿُٚفقا إِلِ ٍَ ـَ ـَ  ٚفَِّذي ـَ ُٕقا  ق ُُ َٓ َت ـَ َآَمُْقا  ٚ افَِّذي َ  َيٚ َأهيُّ

َؾ اهللُ َذفَِؽ َحرْسَ  ًَ ُِقا فَِْٔج
ٚ َمٚ َمُٚتقا َوَمٚ ُؿتِ َٕ ُٕقا ِظَْْد ٚ ـَ ى فَْق  ُٕقا ُؽزًّ ٚ ُٝ َواهللُ باَِم ـَ ٔ ِّ ُِقهِبِْؿ َواهللُ ُُئِْل َوُي ًة ِِف ُؿ

ُِقَن َبِهرٌ  َّ ًْ ، كبالفعؿ فقد انجمت حقيقتيـ في ىذه الغزكة، كذلؾ بخذالنيـ  {:79[ }آل ظّران:َت
 : كتعالى قاؿ سبحانوحيث حقيقتيـ،  بانتفي ىذه الغزكة، ك   لمنبي

                                                           

 . َُٔ/ ِ - كثيرابف  - العظيـ القرآف، تفسير  ََٗ/ ُ -الزحيمي  - الكسيط يرالتفسانظر: ( (ُ

 . ٓٔ/ ُ - التفسير أساتذة مفنخبة  - الميسر التفسير( (ِ
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[ ًَ ّْ ََك اجَل ْؿ َيْقَم افتَ ُُ ُِقا ِِف َوَمٚ َأَصَٚب َٚفْقا َؿٚتِ ًَ ْؿ َت قا َوؿَِٔؾ ََلُ َُ َٚؾ َٕ ـَ  َؿ افَِّذي َِ ًْ َٔ
ِمَِْغ * َوفِ ْٗ َؿ اُد َِ ًْ َٔ

ِٚن َؾبِِْ٘ذِن اهللِ َوفِ

ْؿ فِ  ُٓ ِر َيْقَمئٍِذ َأْؿَرُب ِمْْ ٍْ ُُ ِْ ْؿ ُهْؿ فِ ـُ َْٚ ًْ بَ تَّ َٓ  ًٓ ُؿ ؿَِتٚ َِ ًْ َٕ قا َؿُٚفقا َفْق  ًُ ْؿ َمٚ ِإَْلِياَم َشبِِٔؾ اهللِ َأِو اْ َؾ ِٓ َْٖؾقاِه قفُقَن بِ َُ ِن َي

ٚ َمٚ َٕ ُدوا َفْق َأَضُٚظق ًَ ْخَقاِنِْؿ َوَؿ ـَ َؿُٚفقا إِلِ قَن * افَِّذي ُّ ُت ُْ ُؿ باَِم َي َِ ُِقهِبِْؿ َواهللُ َأْظ َْٔس ِِف ُؿ ـْ  َف ُِقا ُؿْؾ َؾْٚ َرُلوا َظ ُؿتِ

ُْْتْؿ َصِٚ ؿِغَ  ـُ ُؿ اَدْقَت إِْن  ُُ ِس ٍُ ْٕ  بف أيبىيٌ  بف اهلل عبد النفاؽ رأسفقد قاـ  { >:7-::7[ }آل ظّران َأ
 ما ىك االنعزاؿ ىذا سبب يكف كلـ الثبلثمائة، زىاء كىـ منو أنصاره كسىٍحب الجيش، بشىٍطر سمكؿ
اللرأيو؛   اهلل رسكؿ رىٍفضبو مف  كتعٌمؿ المنافؽ، ىذا أبداه  البداية؛ مف الجيش مع سار يكف لـ كا 
 حتى عدكىـ مف كمسمع مرأل عمى المسمميف جيش في كاالضطراب البمبمة ييحدث أف ىدفو كاف بؿ

 ىمتو كتعمك العدك، يتشجع بينما معو، بقي مىفٍ  معنكيات، كتنيار   النبي عف الجيش عامة ينحاز
 لرياستو، أيبىيٌ  ابف كيرجعكأصحابو   النبي عمى القضاء إلى أسرع ذلؾ فيككف المنظر؛ ىذا لرؤية

 العكدة، عمى كيؤٌنبيـ بالثبات، ينصحيـ -اهلل عبد بف جابر كالد -مركع بف اهلل عبدتبعيـ  كقد
 ىذا في اآلخر كاليكـ باهلل إيماف ليـ يكف لـ إذا المغيريف ضد المدينة عف الدفاع بكاجب كيذٌكرىـ
 رجاء اهلل سبيؿ في قاتمكا تعالكا: كيقكؿ الرجكع، عمى كيحض يـ يكبخيـ، كىك فتبعيـ الدقيؽ، الظرؼ
ف آلخرة،ا ثكاب  إذ قتمكـ، يريد غاز، جيش معرة كأىميكـ أنفسكـ عف فادفعكا اآلخرة ثكاب تريدكا لـ كا 

 - نرجع؛ لـ تقاتمكف أنكـ نعمـ لك: قالكا الداىـ، العدك خطر عنا كيدفع سكادنا، يكثر معنا كقكفكـ
رجاؼ األكؿ، القكؿ مع تناقضكىذا   كأف مكبيـ،ق في النفاؽ تأصؿ عمى يدؿ كىذا -معنى لو ليس كا 
ٍمع أف مع الحقائؽ، كتعمية كاالستيزاء، كالتدليس، التمبيس، غايتيـ د في المشركيف جى  كخركج أيحي

 اهلل، أبعدكـ: قائبل حراـ بف اهلل عبد عنيـفرجع  القتاؿ؛ إرادة عمى قاطعة قرينة لمقابمتيـ المسمميف
قا َوؿَِٔؾ ]: اآلية نزلت معو انسحبكفيمف  ،(ُ)نبيو عنكـ اهلل فسيغني اهلل، أعداء َُ َٚؾ َٕ ـَ  َؿ افَِّذي َِ ًْ َٔ

َوفِ

رِ  ٍْ ُُ ِْ ْؿ ُهْؿ فِ ـُ َْٚ ًْ َب تَّ َٓ  ًٓ ُؿ ؿَِتٚ َِ ًْ َٕ قا َؿُٚفقا فَْق  ًُ ُِقا ِِف َشبِِٔؾ اهللِ َأِو اْ َؾ َٚفْقا َؿٚتِ ًَ ْؿ َت ْؿ فِإَِْلِياَمِن  ََلُ ُٓ َيْقَمئٍِذ َأْؿَرُب ِمْْ

ْؿ َمٚ َفَْٔس ِِف  ِٓ َْٖؾقاِه قُفقَن بِ َُ قنَ َي ُّ ُت ُْ ُؿ باَِم َي َِ ُِقهِبِْؿ َواهللُ َأْظ "يىٍعًني:  قاؿ ابف كثير: {;:7[ }آل ظّران: ُؿ
تىوي  يىٍعتىًقديكفى  كىالى  اٍلقىٍكؿى  يىقيكليكفى  أىن ييـٍ   ًلٍمكيٍفرً  ىيـٍ : }الحاؿ ىذه في بأنيـ عنيـ تعالى، فأخبر  (ِ)" ًصح 
ًئذو   بينيـ باعدت التي المنافقة، الكممة بيذه عمييـ، كحكـ ليـ،ه إدانة { فيذًلئًليمىافً  ًمٍنييـٍ  أىٍقرىبي  يىٍكمى

                                                           

، ُٓٓ/ ْ -الزحيمي  - كالمنيب كالشريعة العقيدة في المنير، التفسير  َُٔ/ ِ - العظيـ القرآف: تفسير انظر( (ُ
ص  -الغزالػػي  - السػػيرة، فقػػو  ِِٗص  -المبػػاركفكرم  - المختػػـكالرحيػػؽ ،  ِّٓص  - اسػػحاؽ ابػػفسػػيرة 
 . ّّْص  - غمكشأحمد  - المدني العيد في كالدعكة النبكية، السيرة  ِٕٓ

 . َُٔ/ ِ - كثير ابف - العظيـ القرآف تفسير( (ِ
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طىتٍ  كالتي إليو، أنفسيـ ينسبكف الذم اإليماف كبيف  ظيرتفقد  (ُ) الكفر إلى سريعة خطكات بيـ خى
 الكصؼ، عمييـ ينطبؽ ال أصبحكا اإليماف، لفظ عمييـ يطمؽ مستكريف كانكا أف فبعد حقيقتيـ،
 أف يصح ال األكطاف عف كالدفاع اهلل سبيؿ في الجياد عف يقعد مف فإف كفر،ال إلى أقرب كصاركا
  (ِ) المؤمنيف كصؼ عميو ينطبؽ

حؽ  في كضرران  خطران  أشد مقالة قالكا أنيـأحد  معركة في القتاؿ بعد أيضان  أقكاليـ كمف
ْخَقاِنِْؿ ا]عنيـ:  بما أخبر اهلل  شأنيـ فيقالكا  أحد، مكقعة في قيًتميكا الذيف إخكانيـ ـَ َؿُٚفقا إِلِ فَِّذي

ُْْتْؿ َصِٚ ؿِغَ  ـُ ُؿ اَدْقَت إِْن  ُُ ِس ٍُ ْٕ ـْ َأ ُِقا ُؿْؾ َؾْٚ َرُلوا َظ ٚ َمٚ ُؿتِ َٕ ُدوا َفْق َأَضُٚظق ًَ  لكأم  {>:7[ }آل ظّران:َوَؿ
 إلى ذىابيـ في كاليبلؾ المكت أسباب حصركا كأنيـ قتمكا، ما المسمميف مع يسيركا كلـ أطاعكنا
 كمف ينجك، القتاؿ إلى يذىب ممف كثيران  أف يعممكا ألـ!! الرعاديد الجبناء ليؤالء تٌبان ! القتاؿ ساحة
 بيفقاؿ السعدم في كصفيـ: " جمعكا  (ّ)انتياء األجؿ؟!  إال المكت سبب كىؿ يمكت، يتخمؼ
: عمييـا ردًّ   اهلل فقاؿ ،( ْ)"  كقدره اهلل بقضاء كالتكذيب االعتراض كبيف الجياد، عف التخمؼ

 القتؿ دفع إلى كجدتـ أنكـ في( صادقيف كنتـ إف) المكت، أنفسكـ عف فادفعكا: أم{ فادرءكا قؿ}
 طريقان  المكت دفع إلى فخذكا القدر، مف يمنعكـ كاف الحذر كأف القتاؿ، عف القعكد كىك سبيبلن،

 مف منافقان  كفسبع المقالة ىذه قالكا يكـ مات إنو قيؿ ىييات، ىييات! ذلؾ؟ عمى تقدركف كمتى
 . (ٓ)كذبيـ إلظيار خركج، غير كمف قتاؿ، غير

 أىنياكمف أىميا:  الغزكة ىذه في المحمكدةالًحكنـ كالغايات  عمى الكبلـ القيـ ابف بسط كقد
ـي  لىم ا اٍلميٍسًمًميفى  فىًإف   اٍلكىاًذًب، اٍلمينىاًفؽً  ًمفى  الٌصاًدؽي  اٍلميٍؤًمفي  مي زت مى  الم وي  أىٍظيىرىىي ، يىٍكـى  أىٍعدىاًئًيـٍ  ىعى  بىٍدرو
طىارى  يتي  لىييـي  كى ؿى  الصٍّ ـً  ًفي مىعىييـٍ  دىخى ٍسبلى   الم وً  ًحٍكمىةي  فىاٍقتىضىتٍ  بىاًطننا، ًفيوً  مىعىييـٍ  لىٍيسى  مىفٍ  ظىاًىرنا اإٍلً
ي زىتٍ  ًمٍحنىةن  ًلًعبىاًدهً  سىب بى  أىفٍ  تىكىم ميكا اٍلغىٍزكىًة، ىىًذهً  ًفي ريءيكسىييـٍ  ٍلمينىاًفقيكفى ا فىأىٍطمىعى  كىاٍلمينىاًفًؽ، اٍلميٍؤًمفً  بىٍيفى  مى  كى
ظىيىرىتٍ  يىٍكتيميكنىوي، كىانيكا ًبمىا ، كى ب آتيييـٍ ادى  ميخى ييـٍ  كىعى ا، تىٍمًكيحي ـى  تىٍصًريحن ميٍؤًمفو  كىاًفرو  ًإلىى الن اسي  كىاٍنقىسى  كى

                                                           

 . ّٖٔ/ ِ - الخطيب يكنس الكريـعبد  - لمقرآف القرآني: التفسير انظر( (ُ

 َّٔ/ ُ -الحجازم  - الكاضحالتفسير : انظر( (ِ

/ ُ - الحجازم - الكاضحالتفسير  ،ُٔٓ/ ْ -الزحيمي  - كالمنيب كالشريعة العقيدة في المنير: التفسير انظر( (ّ
َّٔ . 

 . ُٔٓ ص - المناف كبلـ تفسير في الرحمف الكريـ تيسير( (ْ

لجنػة  - الكػريـ القػرآف تفسػير فػي المنتخػب،  ّْٕ/ ِ -محمد الًقن كجي  – القرآف مقاصد في البياف( انظر: فتح (ٓ
 . ٖٗص  - األزىر عمماء مف
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مينىاًفؽو  ، نىٍفسً  ًفي عىديكًّا لىييـٍ  أىف   فى اٍلميٍؤًمنيك  كىعىرىؼى  ظىاًىرنا، اٍنًقسىامنا كى ـٍ ، الى  مىعىييـٍ  كىىيـٍ  ديكًرًى  ييفىاًرقيكنىييـٍ
، فىاٍستىعىد كا ـٍ كا لىيي زي ر  تىحى ، كى ـٍ ا اٍلمينىاًفًقيفى فقد تىكىٌمـ  ًمٍنيي ، فىسىًمعىوي  نيفيكًسًيـٍ  ًفي ًبمى سىًمعيكا اٍلميٍؤًمنيكفى  الم وً  رىد   كى
، ـٍ مىٍيًي كىابىوي  عى ، كىجى فيكا لىييـٍ ا النٍّفىاًؽ، عاقبة كىعىرى مى كىٍيؼى  إلىٍيًو، يىئيكؿي  كى ـي  كى اًحبيوي  ييٍحرى  كىاآٍلًخرىًة، الد ٍنيىا سىعىادىةى  صى
مىٍيوً  فىيىعيكدي  ـٍ  فىمىم وً  كىاآٍلًخرىًة، الد ٍنيىا ًبفىسىادً  عى ةً  ىىًذهً  ًضٍمفً  ًفي ًحٍكمىةو  ًمفٍ  كى ًنٍعمىةو  بىاًلغىةو  اٍلًقص  مىى كى  عى

ٍؤًمًنيفى  ـٍ  سىاًبغىةو، اٍلمي كى تىٍخًكيؼو  تىٍحًذيرو  ًمفٍ  ًفييىا كى ٍرشىادو  كى تىٍنًبيوو  كىاً  تىٍعًريؼو  كى ٍيرً  ًبأىٍسبىابً  كى ، اٍلخى  كىالش رٍّ
اًقبىتيييمىا كمآليما ُتؿْ ]: تىعىالىى الم وي  قىاؿى  (ُ) كىعى ْٕ ِمَِْغ َظَذ َمٚ َأ ْٗ ََٔذَر اُد

َٚن اهللُ فِ ـَ ـَ  َمٚ  َٞ ِم َٔز اخَلبِٔ ِّ ِْٔف َحتَّك َي َِ َظ

ـْ َيَنُٚل َؾَآِمُْقا بِ  ـْ ُرُشِِِف َم َتبِل ِم َـّ اهللَ ََيْ
ِٛ َوَفُِ ْٔ ٌَ ْؿ َظَذ اف ُُ ًَ

ُْٔىِِ
َٚن اهللُ فِ ـَ ِٛ َوَمٚ  ِّٔ ِمُْقا افىَّ ْٗ ٚهللِ َوُرُشِِِف َوإِْن ُت

ْؿ َأْجٌر َظئٌِؿ[ }آل ظّران: ُُ َِ قا َؾ َُ  .  {=;7َوَتتَّ

د تمحيص المؤمنيف كتمييزىـ عف المنافقيف، كأنيا ميزت بيف المؤمف ك  مف فكائد غزكة أيحي
 كاقع كاف ىكذاكا بما كانكا يكتمكنو، ممكالمنافؽ حيث أطمعى المنافقكف رؤكسيـ في ىذه الغزكة، كتك

 رفةمع بعدـ كظف الكاقع، مف كفرار كتسكيؼ، كترج كتمف كىمع خكؼ كالشدائد، المحف في المنافقيف
فيذه الغزكة العظيمة تعد نمكذجان حيان لما يمر بو المسممكف اليكـ مف  ذلؾ، خبلؼ كاألمر ليـ غيرىـ

محف كشدائد، فما أحرانا أف نقؼ عندىا، كنستفيد مف دركسيا كعبرىا، كما أحكج األمة كىي تمر 
 . ة نبييا بيذه المرحمة الحرجة في تاريخيا، أف تراجع نفسيا، كتستعيد ذاكرتيا، كتعي سير 

                                                           

 )بتصرؼ يسير( . ُٕٗ/ ّ - العباد خير ىدم في المعاد( زاد (ُ
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 الثاني المطمب
 (الحشر)سورة  ضوءبني النضير في  غزوةالمنافقيف في  موقؼ

 التيالمكاقؼ ىي  فيذه كالشدائد، المحف أياـ كعادتيـ المنافقيفسكرة الحشر  أظيرت لقد
 الييكد، مف إخكانيـ مع كتحالفيـسكرة الحشر مكقفيـ  كلتكقد تنا عمميـ، كتفضح أمرىـ، تكشؼ

  النبي ضد النضير لبنيكما كاف منيـ مف تآمر كتحريض  المسمميف، مف مكقفيـ ان أيض ككشفت
ـْ ُأْخِرْجُتْؿ ] تعالىقاؿ 

ـْ َأْهِؾ افَُِتِٚب َفئِ ُروا ِم ٍَ ـَ ـَ  ْخَقاِنُِؿ افَِّذي قُفقَن إِلِ َُ قا َي َُ َٚؾ َٕ ـَ  َـّ َأََلْ َتر إَِػ افَِّذي َفَْْخُرَج

ْؿ أَ  ُُ ُٕىُِٔع ؾِٔ  َٓ ْؿ َو ُُ ًَ َٓ َُيُْرُجقنَ َم ـْ ُأْخِرُجقا 
ِٚذُبقَن * َفئِ َُ ُْؿ فَ ُد إِنَّ َٓ ْؿ َواهللُ َيْن ُُ َّٕ ُتْؿ َفَُْْْكَ ِْ  َحًدا َأَبًدا َوإِْن ُؿقتِ

تُ  ْٕ َ َٕ وَن *  َٓ ُيَْْكُ َـّ إَْ َبَٚر ُثؿَّ  َُٔقفُّ وُهْؿ َف ََٕكُ ـْ 
وَنُْؿ َوَفئِ َٓ َيُْْكُ ُِقا  ـْ ُؿقتِ

ْؿ َوَفئِ ُٓ ًَ ًٜ ِِف ُصُدوِرِهْؿ  ؿْ َم َأَصدُّ َرْهَب

ـْ وَ   َأْو ِم
ٍٜ َْ َّٓ ِِف ُؿًرى حُمَهَّ ٚ إِ ًً ْؿ ََجِٔ ُُ َٕ ق ُِ ٚتِ ََ َٓ ُي قَن *  ُٓ ََ ٍْ َٓ َي ُْؿ َؿْقٌم  َٖنَّ ـَ اهللِ َذفَِؽ بِ ْؿ ِم ُٓ َْْٔ ْؿ َب ُٓ َراِل ُجُدٍر َبُْٖش

 َٖ ْؿ َصتَّك َذفَِؽ بِ ُِقهُبُ ٚ َوُؿ ًً ْؿ ََجِٔ ُٓ َسُب َٓ َصِديٌد ََتْ ُْؿ َؿْقٌم  ُِقَن [ }اِلؼ نَّ َِ ًْ  في اآليات بدأت لقد  {78-77َي
 الذم الكاذب لعيدىـكفىٍضح  مباشرة، غير بطريقة بزجرىـ المكقؼ ىذا في المنافقيف عف الحديث
  اهلل عف البعد في كاحدة درجة عمى كالييكد المنافقيف بأف جميعان  الناسالييكد، كلتعمـ  مع قطعكه
ْخَواِنِيـُ  يُقوُلوفَ قاؿ تعالى: ) كما لمييكد إخكاف فيـ ككفى  الكفر، فيبأنيـ إخكة  اهلل  كصفيـ( إلِ
عٌبر  كقد كاحد، مستكل عمى كالكفار جعميـ بأف سمككيـ عمى كتكبيخان  ليـ، زجران  الكصؼ بيذا

 في مشترككف ألنيـ يتآخكف فيـ تشاىدىا، كأنؾ لمصكرة استحضاران  مضى، أمر عف بالمضارع
 يتفقكف، إخكة فيؤالء اإليماف، أىؿ ىيـٍ  العدك كاف فإذا اإليماف، أىؿ كمعاداة،   باهلل لكفرا

، ثـ  (ُ) كالحيرة لمدىشةكمكضع  العىجىب، يثير أمر كىذا المثابة، بيذه فيـ كيتآمركف، كيتكاطئكف،
بني  ييكد بدعكتيـ كذلؾ كالئيـ، بانعداـ يكحي عمؿ مف المنافقكف عميو أقدـ ما جميعان  لممؤل عىرىضى 
 كنقضيـ تمردىـ، بعد المدينة مفبالخركج   أمرىـحيف   النبي ألمر االستجابة بعدـ النضير
 َأَبًدا َأَحًدا ِفيُكـْ  ُنِطيعُ  َوَل  َمَعُكـْ  َلَنْخُرَجفَّ  ُأْخِرْجُتـْ )َلِئْف كذلؾ بقكليـ لمييكد:  معيـ، كاف الذم لمعيد
فْ   كال معكـ، لنخرجف المدينة مف أخرجتـ لئفلمييكد:  المنافقكفذلؾ بأف قاؿ  (ُكـْ َلَنْنُصَرنَّ  ُقوِتْمُتـْ  َواِ 
 رىٍىطه ذكر ابف ىشاـ قكؿ ابف اسحاؽ: ككىافى  أيضان، النصر ككعدكىـ أبدان، أحدان  خذالنكـ في نطيع
ٍزرىجً  ٍبفً  عىٍكؼً  بىًني ًمفٍ  تىمىن عيكا، ايٍثبيتيكا أىفٍ : الن ًضيرً  بىًني إلىى بىعىثيكاقىٍد  اٍلخى ، لىفٍ  فىًإن ا كى ـٍ مٍّمىكي  قيكًتٍمتيـٍ  إفٍ  نيسى

                                                           

 كػػبلـ تفسػػير فػػي الػػرحمف الكػػريـ، تيسػػير  ٖٔٔ/ ُْ - الخطيػػب الكػػريـ عبػػد - لمقػػرآف القرآنػػي: التفسػػير انظػػر( (ُ
 الكػريـ لمقػرآف الكسػيط، التفسػير  ٗٗ/ ِٖ -ابػف عاشػكر  – كالتنكيرحرير ، الت ِٖٓص  -السعدم  - المناف

 . ْٖ/ ِٖ - المراغي، تفسير  َِّ/ ُْ -طنطاكم  -
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، قىاتىٍمنىا ـٍ فٍ  مىعىكي رىٍجنىا أيٍخًرٍجتيـٍ  كىاً  ، خى ـٍ كا مىعىكي ب صي ، ًمفٍ  ذىًلؾى  فىتىرى ـٍ قىذىؼى  يىٍفعىميكا، فىمىـٍ  نىٍصًرًى  قيميكًبًيـٍ  ًفي الم وي  كى
، سىأىليكا الر ٍعبى يىكيؼ   ييٍجًميىييـٍ  أىفٍ   الم وً  رىسيكؿى  كى اًئًيـٍ  عىفٍ  كى  أمر كيزيدبؿ قاؿ الزرقاني:  ،(ُ) ًدمى

 مف تخرجكا ال: أخرل ركاية في سمكؿ بف أيبىيٌ  بف اهللالنفاؽ عبد  رأس قالو ما سكءان المنافقيف 
 حصكنكـ، معكـ يدخمكف العرب، مف قكمي مف ألفيف معي فإف حصكنكـ، في كأقيمكا دياركـ،
كنىييـٍ  ييثىبٍّتيكنىييـٍ  النٍّفىاؽً  أىٍىؿي  ًإلىٍيًيـٍ كىكذا بىعىثى  ؛(ِ) غطفاف مف حمفاؤكـك  قريظة كتمدكـ ييحىرٍّضي مىى كى  عى
قىاـً  يىًعديكنىييـي  اٍلمى ،  كى ًميى الييكد،  نيفيكس ذىًلؾى  ًعٍندى  فىقىًكيىتٍ الن ٍصرى يىي   كىحى ، ٍبفي  حي بىعىثيكا أىٍخطىبى  رىسيكؿً  ًإلىى كى
، الى  ييـٍ أىن  :   الم وً  نىابىذيكهي  يىٍخريجيكفى : كقالكا معو، المسممكفككب ر  ، اهلل رسكؿفكب ر  اٍلعيييكًد؛ ًبنىٍقضً  كى

بىتٍ  صكبيـ، المسمميف جيكشفتحركت  ييكد؛ حاربت رى  ليمة، عشرة خمس لمدة الحصار عمييـ كضى
ٍرؽ  النبي  كأىمىرى  عيفىتٍ ، كزركعيـ اليـبأمك  تعم قيـ أسباب عمى بذلؾ  كقضى نخيميـ،بحى  كضى

زىعيكا لمقتاؿ، حماستيـ  مفر ال أف النضير بنك كأدرؾ الرعب، قمكبيـفي   اهلل كألقى كتصايحكا، كجى
 كعجز بنصرىـ، كعده أيبىيٌ  ابف أخمؼ أف بعد كخاصة قمكبيـ، في اليأس كدبٌ  جبلئيـ، مف

 النبي  طمبو بما الييكدستجاب ا الجدٌ  كجدٌ  األمر اشتد كلما ليـ، شيء أم تقديـ عف المنافقكف
 ديارىـ؛ مف يخرجكا حتى يؤٌمنيـ أف منو يمتمسكف  النبي إلى فأرسمكا المدينة، مف بالخركج منيـ

ًزفى  حاؿ المنافقيف بعد ذلؾ: " عف سعد ابف يقكؿ (ّ) ذلؾ عمى  النبي فكافقيـ مىٍيًيـٍ  اٍلمينىاًفقيكفى  كىحى  عى
ٍزننا  ( ْ)"شىًديدنا حي

أنيـ   اهلل فذكر( َلكاِذُبوفَ  ِإنَُّيـْ  َيْشَيدُ )َوالمَُّو : بقكلو ذلؾفي  المنافقيف تعالى اهلل كذ بى  ثـ
 كىذ بىييـ اإلجماؿ سبيؿ عمى كىًذًبًيـعمى   اهلل شًيد فمٌما كالنصر الخركج مف كعدكىـ ما ييخمفكنيـ
ٍبثً  مبمغ لو كليبيفحاليـ،  مف المخاطىبٍ  تعجيب ليزيد تفصيبلن؛ ٍبًنًيـ، كشد ة طكٌيتيـ، خي  كفىزىًعًيـٍ  جي

                                                           

 .ُُٗ/ ِ- ىشاـ ابف - النبكية، السيرة   َٗٓ/ ِٗ -الرازم  - الكبير التفسير أك الغيب: مفاتيح انظر( (ُ

 األسػماع)بتصػرؼ يسػير( ، كانظػر:  إمتػاع  ُٔٓ/ ِ - محمديػةال بػالمنح المدنيػة المكاىػب عمػى الزرقػاني شػرح( (ِ
عمػػػي  - النبكيػػة السػػػيرة، جكامػػع  ُٖٗ/ ُ -المقريػػػزم  - كالمتػػاع كالحفػػدة كاألمػػػكاؿ األحػػكاؿمػػػف   لمنبػػي بمػػا

 . ِْٖص  -الغزالي  - السيرة،  فقو  ُْْص  - القرطبي

ص  - الحمبػػػي الػػػديفبػػػدر  - المصػػػطفى سػػػيرة فمػػػ، المقتفػػػى  ُُٗ/ ِ - ىشػػػاـ ابػػػف - النبكيػػػة: السػػػيرة انظػػػر( (ّ
 كقػػػائع عػػػرض النبكيػػػة، السػػػيرة  َِٔص  - الفاسػػػي مػػػديفأبػػػك  - األخبػػػار بأطيػػػب اإلخبػػػار، مسػػػتعذب ُِٓ

 - المختػػار النبػػي سػػيرة فػػي األسػػرار كمطػػالع األنػػكار، حػػدائؽ  ُٓٓص  -عمػػي الصػػبلبي  – أحػػداث كتحميػػؿ
 . ِٔٔ/ ُ - الطيطاكمرفاعة  - الحجاز ساكف يرةس في اإليجاز، نياية  ُِٗص  - الحضرميمحمد 

 . ََْ/ ِ - شييبةأبك  -كالسنة القرآف ضكء عمى النبكية، كانظر: السيرة  ٖٓ/ ِ - الكبرل الطبقات( (ْ
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ـْ ]سبحانو:  فقاؿ (ُ) براء منيا كقمكبيـ ألسنتيـ؛ الكتيا كاذبة أقكاؿ الكعكد ىذه كأف   القتاؿ، مف
َفئِ

َـّ إَْ َبٚ َُٔقفُّ وُهْؿ َف ََٕكُ ـْ 
وَنُْؿ َوَفئِ َٓ َيُْْكُ ُِقا  ـْ ُؿقتِ

ْؿ َوَفئِ ُٓ ًَ َٓ َُيُْرُجقَن َم ونَ ُأْخِرُجقا  َٓ ُيَْْكُ [ َر ُثؿَّ 

 المسمميف عدك كأل بيكا سىعىكا فقد العظمى، الخيانة مكقع في يصب المنافقيف مكقؼ إفٌ  {71}اِلؼ:
 النضير بني ييكد إلخكانيـكأك ديكا  المسمميف، حرب في كالمؤازرة بالمناصرة، ككاعدكه عمييـ،
 سيخرجكف الييكد خرج فإف معيـ مستقبميـ ربطكا كأنيـ خركجيـ، عدـ عمى يترتب ما بكؿ التزاميـ
ف معيـ، ىكذا  – لممسمميف كالمعاداة لمعدك المكاالة إنيا معيـ، سيقاتمكف قتاؿ إلى األمر دعا كا 
حى حقيقتيـ، فمك  ، كلكف اهلل  -كعدكىـ كا ما حمفاؤىـ أيٍخًرجفىضى رىجي  قاتمكا ما قيكًتميكا كلك معيـ، خى

ا نبيـجا إلى قاتمكا كلك جانبيـ، إلى ا القتاؿ، عمى صبركا لىمى  إنما ألنيـ المعركة، ميداف في ثبتكا كلىمى
 األدبار؛كٌلكا  حمفائيـ؛ كعمى عمييـ الدائرة ككانت البأس، اشتدفإذا  بقمكبيـ، ال بأجساميـ، يقاتمكف
 فمـ كقيكتمكا المنافقكف، معيـ يخرج فمـ أيخرجكا ألنيـ تعالى، اهلل ذكر ما عمى األمر فكاف
 (ِ)ركىـينص

ًٜ ِِف ]مدل خكفيـ، كرىبتيـ مف المؤمنيف فقاؿ سبحانو :  بٌيف اهلل  ثـ ُتْؿ َأَصدُّ َرْهَب ْٕ َ َٕ

قنَ  ُٓ ََ ٍْ َٓ َي ُْؿ َؿْقٌم  َٖنَّ ـَ اهللِ َذفَِؽ بِ  في كخشية رىبة أشد   المؤمنكف أييا إنكـ أم {77}اِلؼ:[ ُصُدوِرِهْؿ ِم
خكانيـ المنافقيف، ىؤالء صدكر كف  ، اهلل مف دالييك  كا   مف مخافتيـفقد كاف المنافقكف ييٍضًمري

 كقدرة، عمـ مف سبحانو مالو يعممكف كال باهلل، يؤمنكف الفيـ  يفقيكف، ال قكـ ألنيـ كذلؾ المؤمنيف،
نما كجكده، يشيدكف كال اهلل، عظمة يستحضركف ال اإليماف؛كليذا الجيؿ كعدـ الشعكر بحقيقة   كا 

 اهلل أف لعممكا فقيكا كلك شخكصو، ليـ تتمثؿ كالذم العيف، رأل ركنوي الذم ىك يشيدكنو الذم
 . (ّ) حرماتو عمى االعتداء مف كييخشى منو، ييخاؼ بأف أكلى ىك سبحانو

                                                           

 . ْٖ/ ِٖ - المراغي: تفسير انظر( (ُ

 -الػػرازم  - الكبيػػر التفسػػير أك الغيػػب، مفػػاتيح  َِٔ/ ْ-ابػػف الجػػكزم  – التفسػػير عمػػـ فػػي المسػػير: زاد انظػػر( (ِ
/ ّ -السػػمرقندم  - العمػػـك، بحػػر  ٖٖٔ/ ُْ - الخطيػػب الكػػريـ عبػػد - لمقػػرآف القرآنػػي، التفسػػير  َٗٓ/ ِٗ

سػػراج  - الكتػػاب عمػػـك فػػي، المبػػاب  َٔٓ/ ْ -الزمخشػػرم  - التنزيػػؿ غػػكامض حقػػائؽ عػػف، الكشػػاؼ  َّْ
 . ُِّ/ ٕ - دركزة عزتمحمد  - الحديث، التفسير  ََٔ/ ُٖ - الدمشقي الديف

 - الخطيب الكريـ عبد - لمقرآف القرآني، التفسير  َُِ/ ٓ -البيضاكم  - التأكيؿ كأسرار التنزيؿ: أنكار انظر( (ّ
 - القرآنيػة، المكسػكعة  ُٕٖص  - األزىػر عممػاء مفلجنة  - الكريـ القرآف تفسير في، المنتخب  َٕٖ/ ُْ

 . َُّ/ ُُ - األبيارمإبراىيـ 
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: تعالى قكلو في كذلؾ، بميغان  تشبييان  كالمنافقيف الييكد بيف القائمة العبلقة فتيشىبٍّوي  اآليات تتكاصؿ ثـ
َْٔىِٚن إِ ] َثِؾ افنَّ َّ َٚدِغَ ـَ ًَ َر َؿَٚل إِِّنِّ َبِريٌل ِمَْْؽ إِِّنِّ َأَخُٚف اهللَ َربَّ اف ٍَ ـَ امَّ  َِ ْر َؾ ٍُ ـْ َسِٚن ا ْٕ [ ْذ َؿَٚل فِإَِْلِ

:   عىب اسو ذكر القرطبي أف اٍبف   {:7}اِلؼ: رىبى قىاؿى ثىبلن  ىىذىا الم وي  فىضى اٍليىييكدً  مع لممنافقيف مى
 (ُ)  ،

ثىؿي   تمؾ إلى بيـفانتيكا  كيؤذيو، اإلنساف يغكم الشيطاف كمثؿ النضير نيب ييكد مع المنافقيففىمى
ثىؿه كىذا  البائسة؛ النياية ثىؿي  النفكس، عمى الكقع كشدة السكء غاية في مى ءً قاؿ ابف كثير: "مى  ىىؤيالى
ـي  ًبال ًذيفً  اٍغًترىاًرًىـٍ  ًفي اٍليىييكدً  ، ًمفى  الن ٍصرى  كىعىديكىي قىٍكؿً  اٍلمينىاًفًقيفى ٍف لىييـٍ  اٍلمينىاًفًقيفى  كى  قيكًتٍمتيـٍ : )كىاً 

ن كيـٍ  رى ق تً  لىم ا ثيـ  (، لىنىٍنصي قىاًئؽي  حى د   اٍلحى ـي  كجى اري  ًبًي ، اٍلًحصى م ٍكا كىاٍلًقتىاؿي ، تىخى ٍنييـٍ  فىًإذىا ًلٍميىمىكىًة، كىأىٍسمىميكىيـٍ  عى
ؿى  لىوي  ًفيمىا دىخى ، ًمٍنوي  تىبىر أى لو  سىك  ؿى تىنىص  اؼي  ًإنٍّي: }قىاؿى كى  كى  تعالى اهلل أباف، ثـ  (2){ " اٍلعىالىًميفى  رىب   الم وى  أىخى
ٚ َوَذفَِؽ َجَزاُل ]سبحانو:  فقاؿ العقاب، مف يكجبو ما بعده َٓ ـِ ؾِٔ ِر َخٚفَِدْي اَُم ِِف افَّْٚ اَم َأنَّ ُٓ َٚن َظٚؿَِبَت َُ َؾ

 أنيما كاستجاب كفر الذم كاإلنساف الكفر،ب اآلمر الشيطاف عاقبة فكاف أم {;7}اِلؼ:[ افيَّٚدِِغَ 
 جزاء ىك النار، في الخمكد كىك الجزاء، كذلؾ الدكاـ، عمى فييا خالديف جينـ، نار إلى صائراف
 . (ّ) كالمنافقكف الييكد كمنيـ جميعا، الكافريف

                                                           

 )بتصرؼ يسير( . ِْ/ ُٖ - القرآف اـألحك الجامع( (ُ

 ٕٓ/ ٖ - العظيـ القرآف تفسير( (ِ

 . ٗٗ/ ِٖ -الزحيمي  -المنير، التفسير  ِْٖ/ ٗ -الثعمبي  - القرآف تفسير عف كالبياف: الكشؼ انظر( (ّ
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 الثالث المطمب
 )سورة األحزاب( ضوءالخندؽ في  غزوةالمنافقيف في  موقؼ

كثير مف صفات المنافقيف، كمكاقفيـ المتكررة في  عف بالتفصيؿ حزاباألسكرة  تحدثت لقد
 عمى الحصار تشديد في األحزاب جيكش زادت حيف األحزاب، غزكة في كما كالمحف الشدائد أياـ

 تحدث كقد المكقؼ، كتىأىز ـ المسمميف، عمى الكىٍرب كاشتد إلييا، قريظة بني انضماـ بعد المسمميف
 أصدؽ الرىيبة المحنة تمؾ في كخكؼ، جزع مف المسممكف إليو كصؿ ما ؼككص الكريـ، القرآف
إِْذ ]: تعالى قاؿ حيث المؤمنيف، عمى كالشر البغي لقكل تآلبو  مف دقيقان  تصكيران  كصك رىا ،كصؼ

ُِقُب اَِل  َُ ِٝ اف ٌَ َِ ِٝ إَْبَهُٚر َوَب ْؿ َوإِْذ َزاَؽ ُُ َؾ ِمْْ ٍَ ـْ َأْش ْؿ َوِم ُُ ـْ َؾْقؿِ ْؿ ِم ـُ ََٕٚجُٚلو [ َِْٚجَر َوَتُيُّْقَن بِٚهللِ افيُُّْق

ذْ فقكلو سبحانو: ) {74}إحزاب:  اضطراب لشد ة تمثيؿ (اْلَحَناِجر اْلُقُموبُ  َوَبَمَغتِ  األْبَصارُ  زَاَغِت  َواِ 
 الصدكر؛ مف الخركج طالبةن  كترتفع مكانيا، تتجاكز الضطرابيا كأنيا حتى كاليمعالفزع  مف القمكب
 قىاؿى  ،(ُ) الكىٍرب ىذا عف أخرلكىذا كناية  الضيؽ؛ مف تجاكزىا تستطع لـ اجرالحن بمغت فإذا

سىفي  م دنا أىف   اٍلمينىاًفقيكفى ظىف   فقد ميٍختىًمفىةه، ظينيكفه (: الظُُّنوفَ  ِبالمَّوِ  َوَتُظنُّوفَ : )قىٍكًلوً  ًفي اٍلحى   ميحى
ابىوي  ،كىأىٍصحى ميكفى ا أىف   اٍلميٍؤًمنيكفى كىأىٍيقىفى  ييٍستىٍأصى ؽٌّ، كىرىسيكلىوي  الم وي  كىعىدى  مى مىى سىييٍظًيريهي  كىأىن وي  حى  كيمٍّوً  الدٍّيفً  عى

لىكٍ  ، كىًرهى  كى  بقكلو الكريـ القرآف سجمو كقد ،(2)قكينا   باهلل المسمميف ظفكىكذا كاف  اٍلميٍشًركيكفى
ِمُْقَن إَْحَزاَب َؿُٚفقا َهَذا مَ ] :تعالى ْٗ َّٓ َوَدَّٚ َرَأى اُد ٚ اهللُ َوَرُشقُفُف َوَصَدَق اهللُ َوَرُشقُفُف َوَمٚ َزاَ ُهْؿ إِ َٕ ٚ َوَظَد

ٚ َوَتْسِِٔاًم  ًٕ  عظيـ، بأمرالصحابة  يبشر العصيب الكقت ىذا في  النبيككاف  {11[ }إحزاب:إِياَم
 حاؿ كيصكر ظركؼ؛ مف بيـ حمت ميما لئلسبلـ المستقبؿ أف عمىتأكيدان  عزائميـ؛ مف كيرفع

رىان، المشرككف كافى: " ثـ قاؿ األسماع إمتاع في المقريزم ركاه ما المسمميف   الم و رسكؿ كعبأ سىحى
 أف المسمميف مف أحد، كال   الم و رسكؿ يقدر كما: الميؿ مف ىكمٌ  إلى يكميـ فقاتمكا أصحابو،
 الحرجةالمرحمة ىذه  ظؿففي  كعادتيـ؛كفي خضـ ذلؾ يبرز المنافقكف  (3)"  مكضعيـ مف يزكلكا
 بالسرعة الخندؽ مشركع إلنجاز كالطاقات الجيكد كتكظيؼ التعاكف، الجميع مف تحتاج التي

 أفإال  عزيمتو؛ في فتؤثر التحصينات تمؾ مف يراهفيما  كيفاجأ العدك،مخطط   تربؾ التي الممكنة

                                                           

 . َِٖ/ ُِ -ابف عاشكر  – كالتنكير: التحرير انظر( (ُ

، النكت كالعيػكف  ّٔٓ/ ِ - السبلـ عبد بفالعز  - القرآفسير ، تف ُُّٗ/ ٗ - حاتـ أبي ابف: تفسير انظر( (ِ
 . ِٕٓ/ ّ -الزمخشرم  - التنزيؿ غكامض حقائؽ عف الكشاؼ،  َّٖ/ ْ -الماكردم  -

 . ِّٕ/ ُ - كالمتاع كالحفدة كاألمكاؿ األحكاؿ مف لمنبي بما األسماع إمتاع( (ّ
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 الخندؽ، في مميفالمس مع لمعمؿ المجيء عف تأخركا فقد مظاىرىا، أقبح في كانت المنافقيف صكرة
ىذا  في اإلقامة يطيمكف ال أنيـ ذلؾ عمى كزاد ضعيؼ، مستكل في أداؤه كاف منيـ جاء كمىفٍ 

 إلى يحتاج ال بعضيـ بؿ بالعكدة، ليـ يأذف  تجعمو التي األعذار يتكم فكف ضعفيـ مع بؿ العمؿ،
 .(1)المدينة داخؿ مسكنو إلى الناس أعيف عف بعيدان  فيتسمؿ اإلذف، ىذا

 الكيد، في طرقيـمف  فحذرتكطبائعيـ،  المنافقيفكشفت سكرة األحزاب عف خفايا  ىكذاك 
 كلـ ستران، ليـ تيبؽ لـ حتى ختميا، كفي السكرة بدء في عنيـ الحديث كأطالت كالتثبيط، كالتخذيؿ،

 كع،الجم لرؤية صدكرىـ كانخمعت قمكبيـ،فيـ حينما رأكا جمكع الكافريف؛ تزعزعت  مكران، ليـ تيٍخؼً 
 كقد الخندؽ، حفر أثناء تخاذليـ مف سبؽ ما عمى المسمميف عمى أثرىـ يتكقؼكلـ  كالعيد ة، كالعدد
 رسكلو لساف عمى ليـ اهلل مكعكد في كتشكيكيـ المسمميف، ًىمىـ تثبيطإلى أٍف عىمىديكا إلى  ذلؾ تجاكز
 النبي  بىش رى  حينما الخندؽ، حفر أثناء (2) كاليمف كالشاـ كالفرس الركـ ببلدبفتح  المسمميف، 

َّٓ ُؽُروًرا]قاؿ تعالى: ٚ اهللُ َوَرُشقفُُف إِ َٕ ُِقهِبِْؿ َمَرٌض َمٚ َوَظَد ـَ ِِف ُؿ قَن َوافَِّذي َُ قُل اُدَْٚؾِ َُ [ َوإِْذ َي

لى آبائنا، ديف مف عميو كنا عم ا االنسبلخ إلى بو استيٍدًرٍجنا باطبلن " أم:  {71}إحزاب:  الثبات كا 
 كالتمكيف كمو، الديف عمى الدٍّيف ىذا ظيكر مف بو كىعىدىنا بما االنسبلخ ذلؾ بعد إليو ًصٍرنا ما عمى
 ًإف  قائميف:  كقيصر كسرل خزائفمف  النبي  بو بش ر بماقاصديف بذلؾ االستيزاء  (3)"  الببلد في

 (4) الغركر كاهللً  ىذا! رحمو يجاكز أف يستطيع ال كأحدنا كقيصر، كسرل مدائف نفتىح أف يىًعدنا محمدان 
 أحد يكـ فانخزؿ نفاقو، ييعرىؼي  مف بعض معوفغزا   اهلل رسكؿ: "غزا اهلل رحموالش اًفًعي  اإلماـقاؿ 
 الم وي  كىعىدىنىا مىا: )قكليـ مف  اهلل حكى بما فتكممكا الخندؽ، يـك معو شيدكا ثـ بثمثمائة، عنو

كرنا ًإال   كىرىسيكليوي  ة بيكتيـ إلى بالرجكع ليـ اإلذفبكا ، ثـ طم (5)( " غيري حسب  -كألنيا  عكرة، أنيا بحيج 
  (ٔ)منو كىرب الجياد،كما ىك إال تنص ؿ مف  منيـ؛ يحمييا مف تجد كال لمعدك، مكشكفة -زعميـ

                                                           

/ ٔ - كثيػػر ابػػف - العظػػيـ القػػرآف، تفسػػير  ُِِ/ َِ - الطبػػرم - القػػرآف آم تأكيػػؿ فػػي البيػػاف: جػػامع انظػػر( (ُ
 . ََٔص  -عمي الصبلبي  – أحداث كتحميؿ كقائع عرض النبكية لسيرة، ا ّٖٖ

 التفسػير، غرائب  ُٗ/ ٖ -الثعمبي  - القرآف تفسير عف كالبياف، الكشؼ  ّْ/ ّ - الرزاؽ عبد تفسيرانظر: ( (ِ
 . ُُٗ/ ِ - القراءتاج  - التأكيؿ كعجائب

  ِِٗ/ ّ - الخطيب الديفشمس  - الخبير الحكيـ ربنا كبلـ معاني بعض معرفة عمى اإلعانة في المنير السراج( (ّ

 . َْٔ/ ٖ - حيافأبك  - التفسير في المحيط: البحر انظر( (ْ

 . ُُٖٖ/ ّ - الشافعي اإلماـ تفسير( (ٓ

 . ُٔٔ/ ّ - البغكم - القرآف فسيرت في التنزيؿ، معالـ  ْٖٕ/ ّ - سميماف بف مقاتؿ: تفسير انظر( (ٔ
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قا َوَيْستَ ]قاؿ تعالى:  ًُ ْؿ َؾْٚرِج ُُ َٚم فَ ََ َٓ ُم ْؿ َيٚ َأْهَؾ َيثِْرَب  ُٓ ٌٜ ِمْْ ٍَ
ْٝ َضٚئِ قُفقَن َوإِْذ َؿَٚف َُ ُؿ افَّْبِلَّ َي ُٓ ْٖذُِن َؾِريٌؼ ِمْْ

َّٓ ؾَِراًرا ْقَرٍة إِْن ُيِريُدوَن إِ ًَ ُٔقَتَْٚ َظْقَرٌة َوَمٚ ِهَل بِ  بالجبف يت سـ مكقفيـ كاففقد  {77[ }إحزاب:إِنَّ ُب
 القمؽ فم عنو تكل د كما النفاؽ، إلى أشارت السابقة اآلياتكىكذا، فكؿ  المؤمنيف، كتخذيؿ كاإلرجاؼ

ٍبف، النفكس في   (ُ)الخيطيكب تعاظـ عند باهلل الثقة كانعداـ، القمكب في كالجي

ـْ ]: عنيـ تعالى يقكؿالمنافقيف،  ممارسات إلدانةانتقمت السكرة  ثـ ْؿ ِم ِٓ ْٔ َِ ْٝ َظ َِ َوَفْق ُ ِخ

 َّٓ ٚ إِ بَُّثقا هِبَ َِ ََتْقَهٚ َوَمٚ َت َٔ  َٜ ْتَْ ٍِ ُِقا اف  صكرةتتحدث عف  اآلية {78}إحزاب: [َيِسًرا َأْؿَىِٚرَهٚ ُثؿَّ ُشئِ
 ألنفسيـ الحماية فيد عكف عنيـ، ينفؾ ال تبلـز كىك شخصيتيـ؛ في المنافقكف يعيشو الذم التناقض
ؿى  لك األمر حقيقة في كلكنيـ العدك، مع المرابطة كيد عكف كألىميـ،  سائر مف العدك عمييـ دىخى
ذى  جكانبيا،  بإعطائيا تكقفكا كما لفعمكىا، الكفر إلى الر ٍجعىة أم الفتنة سيًئميكا ثـ ٍمب،كالس   الن ٍيب في كأىخى

 خكؼ أدنى مع بو، كاليستمسككف اإليماف، عمى اليحافظكف فيـ كالجكاب؛ السؤاؿ يككف ريثما إال
ٍبنيييـ تثبت، ال كاىنة فعقيدتيـ كفزع؛  ؼكيق القرآف، يكشفيـ ىكذا مقاكمة؛ معو يممككف ال غامر كجي
  (2) ..ليـ الذـ منتيىكىذا  ستار، كؿ مف عارية نفكسيـ

: سبحانو قاؿحيث  زيغيـ كبياف أمرىـ، ككشؼ المنافقيف، تقريع فياألحزاب  سكرة كتستمر
[ ًٓ ُد اهللِ َمْسُئق ْٓ َٚن َظ ـَ َٓ ُيَقفُّقَن إَْ َبَٚر َو ـْ َؿْبُؾ  ُٕقا َظَٚهُدوا اهللَ ِم ٚ ـَ ْد  ََ  كافكلقد  أم {79}إحزاب:[ َوَف

 التكلٍّي كعدـ العدك، أماـ بالثبات  اهلل مع التزاميـقد أعمنكا   اهلل رسكؿ يستأذنكف الذيف ىؤالء
 ففيو معاىدتيـ كقتأم ا في  مقارفتيا، بالمؤمنيف يميؽ ال التي الذنكب كبائر مف التكلٍّي إفٌ  إذ عنو،

 اهلل أعطى ما كرأكا بدر، كقعة عف ابكاغ ناسقاؿ: " كاف   قتادةأقكاؿ منيا: ما ذكره الطبرم عف 
 حتى إلييـ ذلؾ اهلل فساؽ لنقاتمٌف، قتاالن  اهلل أشيدنا لئف: فقالكا كالفضيمة، الكرامة مف بدر أصحاب

  اهلل عيد أف إلى( " إشارة َمْسُئوًل  المَّوِ  َعْيدُ  َوَكافَ قاؿ سبحانو: ) لذا ( 3)"  المدينة ناحية في كاف
 عٌمف يسأؿ فيك كليذا ربو؛ عف المبٌمغ الرسكؿ مقاـ الناس في يقكـ كأنو س د،مج حيٌ  بكائفأشبو 

                                                           

ابػف الجػكزم  – التفسػير عمػـ فػي المسػيرزاد  ،ُِٖ/ َِ - الطبػرم - القػرآف آم تأكيؿ في البياف: جامع انظر( (ُ
/ ُُ - الخطيػب الكػريـ عبػد - لمقػرآف القرآنػي، التفسػير  ٓٓ/ ٖ -القاسػمي  - التأكيؿ، محاسف  ُْٓ/ ّ -

 النبكية، السيرة  ِْٔ/ ِ - ىشاـ ابف - النبكية، السيرة  ِٖٔ/ ُِ - شكرعاابف  - كالتنكيرالتحرير  ،ِٔٔ
 . ّْٕ/ ْ - الشاميمحمد  - العباد خير سيرة في كالرشاد اليدل، سبؿ  َُِ/ ّ - كثيرابف  -

 . ِّٖٗ/ ٓ -سيد قطب  – القرآف ظبلؿفي  ،ٔٓ/ ٖ -القاسمي  - التأكيؿ: محاسف انظر( (ِ

 . ِِٖ/ َِ - القرآف آم تأكيؿ في البياف جامع( (ّ
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 َيْجَمعُ  َيْوـَ : )تعالى اهلل يقكؿ كما كفر، كمف بيـ آمف عمف الرسؿ يسأؿ كما نىكىث، كمف بو، أكفى
 الناس في لو يككف أف ينبغي كما اهلل، لعيد تعظيـ ىذا كفي ،(1)(..ُأِجْبُتـْ  ماذا َفَيُقوؿُ  الرُُّسؿَ  المَّوُ 
جبلؿ إكبار مف   (2)"  كا 

ان  ذلؾ في يجدكف ال بؿ نكعيا، كاف أٌيان  المعصية مفارقة عف يترٌدديكفالمنافقيف ال  إف رىجى  حى
كا ما إلى ليأخذىـ أماميـ ىك ثمف،بأم  منو اليركب يكدكف ما أف يعممكف كما منيـ،  قاؿ منو، فر 
رَ ]: تعالى ٍِ ُؿ اف ُُ ًَ ٍَ ـْ َيْْ ـْ َذا افَِّذي ُؿْؾ َف َّٓ َؿًَِِٔل * ُؿْؾ َم قَن إِ ًُ َٓ ُْتَتَّ تِْؾ َوإًِذا  ََ ـَ اَدْقِت َأِو اف اُر إِْن َؾَرْرُتْؿ ِم

 ًّٔ
ـْ ُ وِن اهللِ َوفِ ْؿ ِم َٓ ََيُِدوَن ََلُ ًٜ َو ْؿ َرمْحَ ُُ ْؿ ُشقًلا َأْو َأَراَ  بِ ُُ ـَ اهللِ إِْن َأَراَ  بِ ْؿ ِم ُُ ُّ ِه ًْ َِٕهًراَي  َٓ [  ٚ َو

ٍيد كىذا المكت، مف بالنجاة عقدكىا التي اآلماؿ ىذه فمع  {;7،:7}إحزاب   في بذلكه الذم الجى
ظيار ألىدافيـ، تغطية مف ذلؾ سبيؿ  جميعان  كلمناس ليـ ليقكؿ الكريـ القرآف جاء ني اتيـ؛ لخبلؼ كا 
 شديدة تكبيخاتفيي  الصحيح، المنطؽ كال العقكؿ، تقبمو ال عمؿ ىك القكـ أكلئؾ إليو يسعى ما أفٌ 

ـٍ  النبي  حيث أمر اهلل  يؤمنكا، كلـ نافقكا الذيف ألكلئؾ  لىفٍ  الًقتىاؿً  ًمفى  الفرىارى  أفأف أٍخًبٍرىي
، ـٍ لىفٍ  يىٍنفىعىكي ٍنكيـٍ  يىٍدفىعى  كى اهي  مىا عى مىٍيكيـٍ  اهللي  قىضى ، ًمفٍ  عى ، أىكٍ  مىٍكتو ذا قىٍتؿو ـٍ  كىاً  ةً  ًفي ميكاتيٍقتى  فىمىـٍ  الًفرىاري  نىفىعىكي  سىاحى
ٍرًب، ـٍ  فىًإف   الحى ـٍ  األىٍجًؿ، مىٍحديكدي  الد نيا ًفي بىقىاءىكي مىتىاعىكي تىاعه  ًفييا كى ، مى سىيىٍأتي قىميؿه  المكًعدً  في المىٍكتي  كى
د دً  ري  الن  الميحى ـي، كىالى  يىتىأىخ  كـ، ب  اهلل ميراد مف يمنعكـ أف يستطيع أحد ال الرسكؿ أييا ليـكقؿ  يىتىقىد 

ٍمب أكعميكـ،   اهلل قىد ره إذا عنكـ الس كء دىٍفع أك  يجد كلف،   اهلل أراده إف لكـ كالنفع الخير جى
كأنو  ،كفيو بياف افتقارىـ هلل  ليـ، يشفع أك ينصرىـ نصيران  كال مجيران، كمؤيدكىـ المنافقكف ىؤالء

ذه اآليات ببياف أنو ال أحد يستطيع ميما تصكركا االستغناء عنو فإف ذلؾ كىـ يتكقعكنو؛ ثـ تختـ ى
 . (3)أف يحقؽ ليـ المكاالة كالنصرة سكل اهلل 

َُِؿ ]أبرزت السكرة حقيقة مكقفيـ المتخاذؿ كالمثبط عف الجياد حيث قاؿ تعالى:  كما ًْ َؿْد َي

ْٖتُ  َٓ َي َْْٔٚ َو ُِؿَّ إَِف ْخَقاِنِْؿ َه ٚئَِِِغ إِلِ ََ ْؿ َواف ُُ ؿَِغ ِمْْ قِّ ًَ َّٓ َؿًَِِٔل اهللُ اُد َْٖس إِ ك ر  { 08[ }األحزاب:قَن افَب كصى
ْؿ َيُْْيُروَن إَِفَْٔؽ َتُدوُر ]مكقفيـ لحظة الخكؼ حيث قاؿ تعالى:  ُٓ ْؿ َؾَِ٘ذا َجَٚل اخَلْقُف َرَأْيتَ ُُ ْٔ َِ ًٜ َظ َأِصحَّ

ـَ اَدْقِت ... ِْٔف ِم َِ ٌَْنك َظ ٚفَِّذي ُي ـَ ْؿ  ُٓ ُُْٔ ك ر  كما {=7}إحزاب:[ َأْظ مكقفيـ لحظة ذىابو فيـ ال صى
                                                           

 ( .َُٗ) ية: اآل المائدة سكرة( (ُ

 . ٕٔٔ/ ُُ - الخطيب الكريـ عبد - لمقرآف القرآني التفسير( (ِ

 تفسػير عػف كالبيػاف، الكشػؼ  ََِٔ/ ّ -الزحيمػي  - الكسػيط، التفسػير  ِٕٔ/ ْ - السػمعاني: تفسػير انظر( (ّ
 . َِ/ ٖ -الثعمبي  - القرآف
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ٍمؽ المسمميف  ٍٜ ِحَداٍ ...]...يىتىكىر عكف عف سى َْٖفِسَْ ىكذا كاف دىٍيدىنيييـ في األكقات  {=7}إحزاب:[ بِ
 (ُ)العصيبة.. 

 حيث قاؿ سبحانو: إلييـ، انضكل كمف المنافقيف، ليؤالء مزلزؿختمت اآليات بإنذار  ثـ

[ َُ ْ َيَْْتِف اُدَْٚؾِ ـْ ََل
َٚفئِ َٓ َؽ ؾِٔ َٕ َٓ َُيَِٚوُرو ِرَيََّْؽ هِبِْؿ ُثؿَّ  ٌْ ِٜ َفُْ قَن ِِف اَدِديَْ ٍُ ُِقهِبِْؿ َمَرٌض َواُدْرِج ـَ ِِف ُؿ َّٓ  قَن َوافَِّذي إِ

ـْ َؿْبُؾ  ْقا ِم َِ ـَ َخ َٜ اهللِ ِِف افَِّذي تًَِٔل * ُشَّْ َْ ُِقا َت قا ُأِخُذوا َوُؿتِّ ٍُ َِ قَِٕغ َأْيْاََم ُث ًُ ِْ ِٜ اهللِ َتْبِديًَل  َؿًَِِٔل * َم ـْ َِتَِد فُِسَّْ [ َوَف

بأنكاع العقاب  األصناؼ جميع مف  لمنبيكؿ المؤذيف   اهللاآلية ىد د  في {1:-4:}إحزاب 
ينشركف األراجيؼ  الذيفك  ـ،لـ يترؾ ىؤالء المنافقكف نفاقيـ، كالزناةي فجكرى لئفمتكعدان:  ؿفقا

 يكسركف مما كىكذا سىًري ة، كانيزاـ عدك،كمجيء  ؛ر السكءكنشر أخبا لصفكؼ،كاألكاذيب، كخمخمة ا
مٍّطىٌنؾ  المؤمنيف؛ قمكب بو  مجاكرتؾ إلى يعكدكف فبل المدينة مف يخرجكفثـ  محمد؛ يا عمييـفمىنيسى
ت ىكقيؿ:  كعياليـ، بأنفسيـ فيرتحمكف يتأىبكف؛ ريثما قميبلن  زمنان  إال فييا تيٍخًمي تىٍقتيمىييـٍ  حى  ًمٍنييـي  كى

ًدينىةى؛ ييٍفشيكفى  آمىنيكا، ال ًذيفى  ًفي اٍلفىاًحشىةي  تىًشيعى  أىفٍ  ييًحب كفى  كىانيكا: اٍلكىٍمًبي  قىاؿى  اٍلمى ، كى أينما كجدكا  اأٍلىٍخبىارى
 ،سنة اهلل في المنافقيف ىذه تقتيبلن؛ ثـ قيتٍّمكا لكفرىـ باهلل  ،الغمبة كالقير كجو كأيدرككا أيخذكا عمى
 ًباأٍلىٍنًبيىاءً  أىٍرجىؼى  ًفيمىفٍ   اهلللقد سٌف  :القرطبي قاؿ أف ييفعؿ بيـ ذلؾ، منيـ، بؽكعادتيو فيمف س

ذى  أىفٍ  ًنفىاقىوي  كىأىٍظيىرى  ؛ ييٍؤخى ييٍقتىؿى ؽ   قيًتؿى  مىفٍ كذكر قكؿ السدم: أىف   كى مىى ًديىةى  فىبلى  ًبحى سنة اهلل  كىذه قاتمو؛ عى
 اآلية تسمية لمنبي  كفي أساسو متيف،لككنيا بينيت عمى  ؛تتغير أك تتبدؿ لف  أم فبل تحزف

 كفي المقابؿ  ؛منيـ زمف مف األزماف ٍخؿي قديمة لـ يى  ن ةيا محمد، فًإف ذلؾ سي  المنافقيف عمى كجكد

 الض بلؿ أىؿ مف أمثاليـ بو أخذنا بما كنأخذىـ قبؿ، مف سبقكىـ الذيف سينةالمنافقيف  بيؤالء سنسفٌ 
 ( 2)...  أبدان  يتبدؿ ال قائـ حكـ كىك األرض، في المفسديففي   اهلل ٍكـحي  ىك فيذا كالنٍّفاؽ؛

                                                           

 . ّٕٔص  –د: طالب أبكشعر ، كآخركف  –ي السيرة : دراسات فانظر( (ُ

 - البغػكم - القػرآف تفسػير فػي التنزيػؿ معالـ ،ِّٔ/ َِ - الطبرم - القرآف آم تأكيؿ في البياف جامع: انظر( (ِ
،  ُْٖ/ ِٓ - الػػػرازم - الكبيػػػر التفسػػػير أك الغيػػػب مفػػػاتيح ،ُُْ/ ٖ - القاسػػػمي - التأكيػػػؿ محاسػػػف،  ّٕٕ/ ٔ

 . ٕٓٓ/ ُُ - الخطيب الكريـ عبد - لمقرآف القرآني التفسير،  ِْٕ/ ُْ - القرطبي - القرآف ألحكاـ الجامع
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 الرابع المطمب
 المنافقيف في غزوة بني المصطمؽ في ضوء )سورة المنافقوف( موقؼ

 لبياف سكرة -عديدة قرآنية مناسبات في المنافقيف خصاؿ تعداد بعد -تعالى اهللخٌصص  لقد
عنيفة عمى أخبلؽ المنافقيف  حممةالسكرة  ىذ تضمنت كقد ،(افقكفالمن) سكرة ىي المنافقيف أكصاؼ
كذىكىرى  ،نفكسيـ مف البغض كالكيد لممسمميف فيكما  ككذبيـ، ذلٍّيـ كبياف ،كمناكراتيـ كتبكيتيـ،
كما ييميٍّز ىذه السكرة عف باقي السكر التي  كشرفيـ، عٌزىـ كبياف كتبجيميـ، المؤمنيف تشريؼى 

 الحكادث بعض إلى كاإلشارة عنيـ، الحديث عمى مقصكرة تككفأنيا تكاد  تتحدث عف المنافقيف
 مكانتيـ، كرسخت المسمميف، سمطة تكطدت، فكٌمما  (ُ) عنيـ كركيت منيـ، كقعت التي كاألقكاؿ
 القبائؿ كأخذتكنصره لئلسبلـ،  اهلل  زةع رأكا كلمىا بيـ، كتربصان  عمييـ، ضغنان  المنافقكف ازداد

 ني اتيـ تنكشؼ كلـ المسمميف، بصفكؼ المنافقكف أكلئؾ التحؽ األخرل، تمك كاحدة تختفي العادية
 رسكؿ منيا تأذ ل ًشدىاد، فتف مثار تمؾ سيرتيـ فكانت الطٍّبىاع، كمزالؽ األلسنة، فمتات مف إال الس كء
 بني كةغز كمف أىـ ىذه المكاقؼ ما كاف مف المنافقيف في  بالقميؿ، ليس شيئان كالمؤمنكف   اهلل

ـْ ِظَْْد َرُشقِل اهللِ َحتَّك ]أخبر سبحانو بما افتركه:  حيث( ِ) المصطمؽ قا َظَذ َم َُ ٍِ َٓ ُتْْ قُفقَن  َُ ـَ َي ُهُؿ افَِّذي

 َْٚ ًْ ـْ َرَج
قُفقَن َفئِ َُ قَن * َي ُٓ ََ ٍْ َٓ َي َغ  َِ َـّ اُدَْٚؾِ

اَمَواِت َوإَْرِض َوَفُِ ـُ افسَّ
قا َوهللِ َخَزائِ وُّ ٍَ َـّ إَِػ َيْْ ُْٔخِرَج  َف

ِٜ  اَدِديَْ

قَن  ُّ َِ ًْ َٓ َي َغ  َِ َـّ اُدَْٚؾِ
ِمَِْغ َوَفُِ ْٗ ُّ ِْ

ُة َوفَِرُشقفِِف َوفِ ًِزَّ ٚ إََذلَّ َوهللِ اف َٓ  مف كىذا {>،;}ادْٚؾَقن [ إََظزُّ ِمْْ
ى النبي رضكاف اهلل تعالى عمييـ عم الصحابة اجتماع رأكافحينما  كالمسمميف،  لمنبي عداكتيـ شدة
  ،مرضاتو في كمسارعتيـكائتبلفيـ  ، َرُسوؿِ  ِعْندَ  َمفْ  َعَمى ُتْنِفُقوا)ل : الفاسد بزعميـ قالكا 

                                                           

 - عطيػػةابػػف  - العزيػػز الكتػػاب تفسػػير فػي الػػكجيز، المحػػرر  ِِٔٔ/ ّ -الزحيمػػي  - الكسػػيط: التفسػػير انظػر( (ُ
ٓ /ُُّ . 

 فػي أنيػا ذكركا كالطبرم اسحاؽ ابف لكفػ ؛ قٓ السنة فيتاريخيا كالراجح أنيا حدثت  تحديد في العمماء اختمؼ( (ِ
 تجمػػع أخػػذت المصػػطمؽ بنػػي قبيمػػة أف ىػػك الغػػزكة ىػػذه فػػي األسػػبابكمػػف أىػػـ  لميجػػرة، السادسػػة السػػنة شػػعباف
 المشػركيف انتصػار ذلػؾ عمػى كالتصػميـ المدينػة غػزك فػي التفكيػر فػي أطمعيا كقد المنكرة، المدينة لغزك الجمكع

 الحصػيب بػفبريػدة   النبػيفبعػث  معػركؼ؛ ىػك كمػا الغػزكة ىػذه فػي الرمػاة ارتكبػو خطػأ بسػبب أحػد غػزكة في
 جميػع كاتخػذ عدتػو،كأعػد  الصػحابة نػدب الخبػر صػحة  لديػو تأكػد أف كبعػد فأتػاىـ، الخبر، ليتحقؽ األسممي،
 - المختػػػػـك) انظػػػػر: الرحيػػػػؽ  ىزيمػػػػة شػػػػر كىػػػػزميـ دارىػػػػا عقػػػػر فػػػػي القبيمػػػػة ىػػػػذه كباغػػػػت المناسػػػػبة، التػػػػدابير

،  ٖٗص  - قريبػيإبػراىيـ  - المريسػيع غػزكة كىػي المصػطمؽ بنػي غػزكة، مركيات  ِٖٗص  -ركفكرم المبا
 األثػػر، عيػػكف  ْْٓ/ ُ - الكبلعػػيسػػميماف  - الخمفػػاء كالثبلثػة  اهلل رسػػكؿ مغػػازم مػػف تضػػمنو بمػػااالكتفػاء 

 ( .ُِٖ/ ِ - اليعمرممحمد  - كالسير كالشمائؿ المغازم فنكف في
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وا َحتَّى المَّوِ   لكال -يزعمكف  كما –فإنيـ  ؛ النبي  عف فيتفرقكا مجاعة، تصيبيـحتى  أم (َيْنَفضُّ
ٍب، أعجب مف كىذا ، اهلل ديف ةنصر  في اجتمعكا لىمىا عمييـ، كنفقاتيـ المنافقيف أمكاؿ  أف العىجى
 ىذه مثؿ المسمميف، كأذي ة الدٍّيف، خذالف عمى الناس أحرص ىـ الذيف المنافقكف ىؤالء يدٍّعي
)َوِلمَِّو : لقكليـرد ان   اهلل قاؿ كليذا األمكر، بحقائؽ لو عمـ ال مف عمى إال التركج التي الدعكل
 يشاء، لمف األسباب كيييىسٍّر يشاء، مف كيمنعو يشاء، مف الرزؽ فيؤتي( ضِ َواألرْ  السََّماَواتِ  َخزَاِئفُ 

 أف مضمكنيا التي المقالة، تمؾ قالكا فمذلؾ( َيْفَقُيوفَ  ل اْلُمَناِفِقيفَ  َوَلِكفَّ ) يشاء، مف عمى كيعسٍّرىا
ٍزؽ خزائف قد   اهلل أفك  خمقو، في اهلل بسنفكما ذلؾ إال لجيميـ  مشيئتيـ، كتحت أيدييـ، في الرٍّ
، كقد ركل زيد بف  (ُ) عمييا الحصكؿ في كجدكا عممكا متى كانكا، مكاف أم في لعباده األرزاؽ كىًفؿى 
ٍبدى  فىسىًمٍعتي  غىزىاةو  ًفيىذا المشيد فقاؿ: " كيٍنتي  أرقـ  ، ٍبفى  الم وً  عى مىى تيٍنًفقيكا الى : يىقيكؿي  أيبىي   ًعٍندى  مىفٍ  عى
ت ى الم وً  رىسيكؿً  كا حى ٍكًلًو، ًمفٍ  يىٍنفىض  لىًئفٍ  حى ٍعنىا كى ف   ًعٍنًدهً  ًمفٍ  رىجى ، ًمٍنيىا األىعىز   لىييٍخًرجى  ذىًلؾى  فىذىكىٍرتي  األىذىؿ 
، أىكٍ  ًلعىمٍّي اًني،   ًلمن ًبيٍّ  فىذىكىرىهي  ًلعيمىرى د ٍثتيوي، فىدىعى ٍبدً ًإلىى   الم وً  رىسيكؿي  فىأىٍرسىؿى  فىحى  ي  أيبى  ٍبفً  الم وً  عى

اًبًو، مىفيكا كىأىٍصحى ا فىحى د قىوي،  الم وً  رىسيكؿي  فىكىذ بىًني قىاليكا، مى ابىًني كىصى ٌـّ  فىأىصى  قىط ، ًمٍثميوي  ييًصٍبًني لىـٍ  ىى
مىٍستي  ؟   الم وً  رىسيكؿي  كىذ بىؾى  أىفٍ  ًإلىى أىرىٍدتى  مىا: عىمٍّي ًلي فىقىاؿى  البىٍيًت، ًفي فىجى قىتىؾى مى : تىعىالىى الم وي  فىأىٍنزىؿى كى

اءىؾى  ًإذىا}  .( ِ)"  َزْيدُ  َيا َصدََّقؾَ  َقدْ  المَّوَ  ِإفَّ : فىقىاؿى فىقىرىأى   الن ًبي   ًإلىي   فىبىعىثى  ،{المينىاًفقيكفى  جى

 ييًعيد خبلفان  فييـ كتثير بالمسمميف، تعًصؼي  كادت فتنةالغزكة  ىذه في المنافقكفأثار  كما
 الحقد، بيا يٍستىًبد   عندما اإلنسانية النفس ًخس ة فيو تظير كبأسمكب  جاىمية؛ال حياة مف صكران  عمييـ
ٍسف لؤلمكر، كتقديرو  حكمةو، مف عنو عيرؼكبما  النبي  أفٌ إال  الض عؼ؛ عمييا كيغمب  إدارة كحي
فىعى  ليا؛ بر رضي كقد بىدىأىٍت ىذه الفتنة كما ركاىا البخارم عف جا ،(ّ) الفتنة ىذه آثار الناس عف رى

ؿه  (ْ) فىكىسىعى  غىزىاةو  ًفياهلل عنيما يقكؿ: )كين ا  اًر، ًمفى  رىجيبلن  المييىاًجًريفى  ًمفى رىجي اًرم   فىقىاؿى  األىٍنصى : األىٍنصى

                                                           

 - السػػعدم - المنػػاف كػػبلـ تفسػػير فػػي الػػرحمف الكػػريـ، تيسػػير  ِّٔ/ ٗ - القاسػػمي - لتأكيػػؿا: محاسػػف انظػػر( (ُ
، اليدايػة  ٓٓٓ/ ُ - التفسير أساتذة مفنخبة  - الميسر، التفسير  ُُّ/ ِٖ - المراغي، تفسير  ٖٓٔص 
 - طالػػب أبػػي بػػفمكػػي  - عمكمػػو فنػػكف مػػف كجمػػؿ كأحكامػػو، كتفسػػيره، القػػرآف معػػاني عمػػـ فػػي النيايػػة بمػػكغ إلػػى
ُِ /ْٕٖٕ. 

ػاءىؾى  ًإذىا: }قىٍكًلػوً  بػاب – القيػٍرآفً  تىٍفًسيرً ًكتىابي  – البخارم صحيح( (ِ / ٔ -{ الم ػوً  لىرىسيػكؿي  ًإن ػؾى  نىٍشػيىدي : قىػاليكا المينىػاًفقيكفى  جى
 . ََْٗ رقـ – ُِٓ

 . ِٖٖص  -الغزالي  - السيرة: فقو انظر( (ّ

،ًبيىدً  تىٍضًربى  أىفٍ : الكىٍسعي ( (ْ ٍدرً  ًبًرٍجًمؾى  أىك ؾى مىى قىدىًمؾى  ًبصى  منظػكرابف  - العرب)انظر: لساف  شىٍيءو  أىك ًإنساف ديبيرً  عى
- ٖ /َّٗ. ) 
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اًر، يىا قىاؿى  لىؤٍلىٍنصى ، يىا: المييىاًجًرم   كى : )مىا   رىسيكلىوي  الم وي  فىسىم عىيىا لىٍممييىاًجًريفى  كىسىعى اليكا فىقى   (َىَذا؟قىاؿى
ؿه  اًر، ًمفى  رىجيبلن  المييىاًجًريفى  ًمفى  رىجي اًرم   فىقىاؿى  األىٍنصى اًر، يىا: األىٍنصى قىاؿى  لىؤٍلىٍنصى  يىا: المييىاًجًرم   كى

، ...( ، كىنا استغؿ رأس النفاؽ عبد اهلل بف أبي  ُمْنِتَنةٌ  َفِإنََّيا َدُعوَىا: )  الن ًبي   فىقىاؿى  لىٍممييىاًجًريفى
ٍعنىا لىًئفٍ  كىالم وً  أىمىاىذا المكقؼ فقاؿ: )فىعىميكىىا،  ف   المىًدينىةً  ًإلىى رىجى ، ًمٍنيىا األىعىز   لىييٍخًرجى  الن ًبي   فىبىمىغى  األىذىؿ 

  ـى  لَ  َدْعُو، :  الن ًبي   فىقىاؿى  المينىاًفًؽ، ىىذىا عينيؽى  أىٍضًربٍ  دىٍعًني: الم وً  رىسيكؿى  يىا: فىقىاؿى  عيمىري فىقىا
كىانىتً  ؛َأْصَحاَبوُ  َيْقُتؿُ  ُمَحمًَّدا َأفَّ  النَّاُس  َيَتَحدَّثُ  اري  كى ًدينىةى، قىًدميكا ًحيفى  المييىاًجًريفى  ًمفى  أىٍكثىرى  األىٍنصى  المى

كا المييىاًجًريفى  ًإف   ثيـ    مينىاًفؽو  كيؿ  أى ، ككرد أف  المنافقيف اجتمعكا عند رأس النفاؽ " فىاٍنكىفى  (ُ)( بىٍعدي  كىثيري
ٍبدً  ًإلىى ى كيٍنتى  فىقىاليكا أيبىي   ٍبفً  الم وً  عى تىٍدفىعي  تيٍرجى ر   الى  فىًصٍرتى  ،كى فقاؿ قكلتو الشنيعة في  (ِ)"  تىٍنفىعي  كىالى  تىضي

 .  حؽ النبي 

عبد اهلل بف أبي بف سمكؿ، ال ًسٌيما أف  كانت الفرصة قائمة في أف ييحاًسبى النبي  كلقد
القياـ بقتؿ كالده إف كاف يريد بذلؾ ًلييكًقع عميو ما يستحؽ جزاء  عبد اهلل عىرىضى عمى النبي  ابنو

طٍّـ العبلقات بينيـ، فكاف رد ه  بأنو  فىٍعمتو ىذه التي لك تيًركىٍت ستؤثر في نفكس الناس، كستيحى
نترفؽ بو، كنحسف : بؿ  كلممسمميف، حيث قاؿ  سيتحمؿ كؿ  ما يمكف أف يقـك بو مف أذل لو 

 . (ّ)صحبتو ما بقى معنا 

 كمما أبيٌ  ابف كاف فقد بعد، فيما اآلثار أبعد المنافقيف رأس مع  النبي لتسامح كاف كقد
ٍدثان، أىٍحدىثى  ،   النبي عمى قتمو كيعرضكف كيعٌنفكنو، كيأخذكنو يعاتبكنو، الذيف ىـ قكمو كاف حى
سياستو  بف الخطاب  لعمر يكشؼأف   اهلل رسكؿ فأراد كيىٍصفىح، يأبى اهلل  كرسكؿ

 اليـك أىمىٍرتييا لك آناؼ لو ألىٍرعىدىتٍ  لي قيٍمتى  يـك قتمتو لك كاهلل أىمىا عمر؟ يا ترل كيؼ: فقاؿ الحكيمة،
ىٍمري  عممت كاهلل: قد   عمر فقاؿ!! لقىتىمىٍتو ًبقىٍتًمو كىذه  ؛(ْ) أمرم مف بركةن أعظـ   اهلل رسكؿ ألى

 لممكاقؼ مع المنافقيف. حسف إدارتو  إحدل نتائب 

                                                           

مىٍيًيـٍ  سىكىاءه : }قىٍكًلوً  باب – القيٍرآفً  تىٍفًسيرً ًكتىابي  – البخارم صحيح( (ُ ، تىٍستىٍغًفٍر  لىـٍ  أىـٍ  لىييـٍ  أىٍستىٍغفىٍرتى  عى ـٍ   الم وي  رى يىٍغفً  لىفٍ  لىيي
، ـٍ  . َْٓٗ رقـ – ُْٓ/ ٔ -{ الفىاًسًقيفى  القىٍكـى  يىٍيًدم الى  الم وى  ًإف   لىيي

 . ْٗٔ/ ٖ - حجرابف  - البخارم صحيح شرح البارم فتح( (ِ

 النبكيػة، السػيرة  ِّٗ/ ِ - ىشػاـ ابف - النبكية، السيرة  ُِّ/ ٖ - كثير ابف - العظيـ القرآف: تفسير انظر( (ّ
 . َِ/ ُ - شييبة أبك - كالسنة القرآف ضكء عمى

كىا  ،ُِِ/ ُ - األبيػػارمإبػػراىيـ  - القرآنيػػة، المكسػػكعة  ّٕٔٓ/ ٔ -سػػيد قطػػب  – القػػرآف ظػػبلؿ: فػػي انظػػر( (ْ
م دىاهي   .ِٓٗ/ ُ - العفانيسيد  - اأٍلىٍبتىري  ىيكى  شىاًنئىؾى  ًإف  ميحى
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كاف يخاؼ أف يتكلد مف قتميـ مف الفساد أكثر  شيخ اإلسبلـ ابف تيمية: إف النبي  قاؿ
مما في استبقائيـ؛ كقد بٌيف ذلؾ حيف قاؿ: ال يتحدث الناس أف محمدان يقتؿ أصحابو، إذان ترعد ليـ 

نو لك قتميـ بما يعممو مف كفرىـ ألكشؾ أف كثيرة بيثرب، فإ -لذلؾ بتأخذتيا الحمية كغض –آناؼ 
نما قصده االستعانة بيـ عمى الميمؾ كما قاؿ: أكره أف  يظف الظاٌف أنو إنما قتميـ ألغراض كأحقاد، كا 
تقكؿ العرب لٌما ظفر بأصحابو أقبؿ يقتميـ، كأف يخاؼ مف يريد الدخكؿ في اإلسبلـ أف ييٍقتىؿ مع 

كقد كاف أيضان تغضب لقتؿ بعضيـ قبيمتو، كأناس آخركف فيككف إظياره اإلسبلـ كما قيًتؿى غيره، 
 ( ُ)سببان لمفتنة.. 

فإف  أنو كمما مكر الكائدكف كالمنافقكف لو  بحبيبو المصطفى  عناية اهلل  ككانت
كما في  القرآف يتنزؿ كيفصح عف بكاطنيـ، فيتعرل المنافقكف، كتجمت العناية الربانية في حفظو 

كدينو؛ ييبقي اإلسبلـ كرسكؿ اإلسبلـ بابان مفتكحان  كمع ذلؾ ككؿ ما كادكه لمنبي  ة،قالمكاقؼ الساب
إلى التكبة؛ فمف يكصد الباب أبدان، لكٌف المعب عمى الحباؿ بات مكشكفان، كالتظاىر باإليماف أضحى 

 .(ِ)مفضكحان، ال ييٍجدم كلف ييفيد إال التكبة النصكح الخالصة هلل سبحانو كتعالى 

                                                           

 )بتصرؼ يسير( . ّٕٓص  - تيميةابف  - الرسكؿ شاتـ عمى المسمكؿ الصاـر( (ُ

 . ُّٗص  –محمد منير الغضباف  –: فقو السيرة النبكية انظر( (ِ
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 انسابع انفصم

 "انكتاب أهميٍ أذي  "عُاية اهلل بانُبي 
 

 ف :اومبحث توطئة وفيو

 بو  اهللوعناية   لمنبي القولي الكتاب أىؿ إيذاءاألوؿ :  المبحث

 بو اهلل  وعناية لمنبي  العمميأىؿ الكتاب  إيذاءالثاني :  المبحث
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 :توطئة
 كاألحمر كالعجـ، منيـ العربإلى الناس كافة،  رسكلو المصطفى  أرسؿ اهلل  لقد
ٚ ] تعالى: فقاؿ كاألسكد، ًً ْؿ ََجِٔ ُُ ُس إِِّنِّ َرُشقُل اهللِ إَِفْٔ ٚ افَّْٚ َ أيضان:  كقاؿ {>79...[ }إظراف:ُؿْؾ َيٚ َأهيُّ

ْرَؿَٚن َظَذ ظَ ] ٍُ َل اف َٕزَّ ِذيًراَتَبَٚرَك افَِّذي  َٕ َٚدَِغ  ًَ ِْ
قَن فِ ُُ َٔ

ََْٚك ]سبحانو:  كقاؿ ، {7}افٍرؿٚن:[ ْبِدِه فِ ِْ َوَمٚ َأْرَش

قنَ  ُّ َِ ًْ َٓ َي ِس  َثَر افَّْٚ ـْ َـّ َأ
ِذيًرا َوَفُِ َٕ ِس َبِنًرا َو ًٜ فَِِّْٚ ٚؾَّ ـَ  َّٓ ذكر الطبرم في تفسيره عف  {>1}شبٖ:[ إِ

 العربإلى  محمدان   اهلل: " أرسؿ قاؿ{ لمناس كافة إال أرسمناؾ كماقتادة في قكلو تعالى: }
مىٍيوً  ىيـٍ  عىم ا يىكيف ييـٍ  كىافًّا أىمٍ : " كقيؿ (ُ)"  لوأطكعيـ   اهلل عمى فأكرميـ كالعجـ،  الكفر، ًمفى  عى
ٍيرىةى، أىًبيكعىٍف  (2)"  العالـ جميع إلى  محمدان بعث   َنْفُس  ِذيَوالَّ : )قىاؿى أىن وي   اهللً  رىسيكؿً  عىفٍ  ىيرى
، اأْلُمَّةِ  َىِذهِ  ِمفْ  َأَحدٌ  ِبي َيْسَمعُ  َل  ِبَيِدِه، ُمَحمَّدٍ  ، َوَل  َيُيوِديّّ َـّ  َنْصرَاِنيّّ  ِبالَِّذي ُيْؤِمفْ  َوَلـْ  َيُموتُ  ُث
اًبرو ، كعىٍف  (3)( النَّارِ  َأْصَحابِ  ِمفْ  َكافَ  ِإلَّ  ِبِو، ُأْرِسْمتُ  : )  الن ًبي  أىف    جى  ُيْبَعثُ  النَِّبيُّ  َكافَ وَ قىاؿى

ًة، َقْوِموِ  ِإَلى  رسالة بأف تعالى اهلل مفإعبلـ  ىيكىذه اآليات  (4)(َكافَّةً  النَّاسِ  ِإَلى َوُبِعْثتُ  َخاصَّ
عند ربو  النبي  مقاـ العظيـ، المقاـ ليذابياف  كفييا الخبلئؽ، لجميع عام ةىي رسالة  النبي 
  ،النبي  بيا انفرد قد تناؿ؛ ال كمنزلة يطاكؿ، ال مقاـ كىك  جميعان، كأنبيائو اهلل رسؿ بيفمف 

ىـ أىؿ الكتاب، كما ىك ظاىر اآليات القرآنية، كصريح  كقد كاف مف جممة مف أيرسؿ ليـ النبي 
 األحاديث النبكية .

 أىؿ الكتاب وحقيقتيـ:  تعريؼ
 الييكد: الخصكص كجو مىع بو ييرىاد الش رعي االستعماؿ في الكتاب أىؿميٍصطىمح  إف  
ٍمييكري فقد ذىىىبى  كالنصارل، ـي  اٍلميرىادى  أىف   ًإلىى اٍلفيقىيىاءً  جي ارىل، اٍليىييكدي : ًبًي  ًبقىٍكًلوً  ًلذىًلؾى  كىاٍستىدىل كا كىالن صى

ـُ ]: تىعىالىى ـْ َؿبَِِْْٚ َوإِْن  َتْغِ ِم ٍَ ِزَل افَُِتُٚب َظَذ َضٚئِ ْٕ اَم ُأ َّٕ قُفقا إِ َُ ٚؾِِِغَ َأْن َت ٌَ ْؿ فَ ِٓ ـْ ِ َراَشتِ  { :79}إًٕٚم:[ َّْٚ َظ

                                                           

 . ِٖٖ/ ُٗ - القرآف آم تأكيؿ في البياف جامع( (ُ

 - البغػكم - القػرآف تفسػير فػي التنزيػؿ معػالـ: كانظػر،  ْٗٗ/ ّ - الجػكزم ابف – التفسير عمـ في المسير زاد( (ِ
ّ /ُٖٔ . 

ػػػافى  بي ًكتىػػػا - مسػػػمـ صػػػحيح( (ّ يمى ػػػكبً  بىػػػابي  – اإٍلً ػػػافً  كيجي يمى ػػػالىةً  اإٍلً ػػػدو  نىًبيٍّنىػػػا ًبًرسى م  ػػػم ى ميحى مىٍيػػػوً  اهللي  صى ػػػم ـى  عى سى ًميػػػعً  ًإلىػػػى كى  جى
نىٍسخً  الن اًس،  . ُّٓ رقـ – ُّْ/ ُ - ًبًمم ًتوً  اٍلًممىؿً  كى

بلىةً  ًكتىابي  - البخارم صحيح( (ْ م ى الن ًبيٍّ  قىٍكؿً  بىابي  – الص  مىٍيوً  هللي ا صى ػم ـى  عى سى ًعمىػتٍ : " كى ٍسػًجدنا األىٍرضي  ًلػي جي طىييػكرنا مى  كى
 . ّْٖ رقـ – ٓٗ/ ُ -
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مىٍيًيمىا أيٍنًزؿ الم تىافً  فىالط اًئفىتىافً  ا قىٍبًمنىا ًمفٍ  اٍلًكتىابي  عى ارىل، اٍليىييكدي  ىيمى ، اٍبفي  قىاؿ كىمىا كىالن صى اًىده، عىب اسو ميجى  كى
قىتىادىةي،  .( ُ)كالفقياء  اٍلميفىسًٍّريفى  ًمفى  كىغىٍيريىيـٍ  كى

 الم وي  رىًضيى  عيمىرى  اٍبفً عف  ركم بي نت السنة المطيرة أيضان المقصكد بأىؿ الكتاب؛ حيث كقد
ا، ٍنييمى  َيْعَمؿُ  َمفْ : َفَقاؿَ  ُأَجرَاَء، اْستَْأَجرَ  َرُجؿٍ  َكَمَثؿِ  الِكتَاَبْيِف، َأْىؿِ  َوَمَثؿُ  َمَثُمُكـْ قىاؿى : )  الن ًبيٍّ  أف عى

َـّ  الَيُيوُد، َفَعِمَمتِ  ِقيرَاٍط؟ َعَمى النََّيارِ  ِنْصؼِ  َلىإِ  ُغْدَوةٍ  ِمفْ  ِلي  ِنْصؼِ  ِمفْ  ِلي َيْعَمؿُ  َمفْ : َقاؿَ  ُث
 َأفْ  ِإَلى الَعْصرِ  ِمفَ  ِلي َيْعَمؿُ  َمفْ : قىاؿى  ثيـ   ،النََّصاَرى َفَعِمَمتِ  ِقيرَاٍط؟ َعَمى الَعْصرِ  َصاَلةِ  ِإَلى النََّيارِ 
 َعَماًل، َأْكَثرَ  َلَنا َما: فىقىاليكا ،َوالنََّصاَرى الَيُيوُد، َفَغِضَبتِ  ، ُىـْ  َفَأْنُتـْ  ِقيرَاَطْيِف؟ ىَعمَ  الشَّْمُس  َتِغيبَ 
؟ ِمفْ  َنَقْصُتُكـْ )َىْؿ : قىاؿى  ؟َعَطاءً  َوَأَقؿَّ  ـْ   (2) (َأَشاءُ  َمفْ  ُأوِتيوِ  َفْضِمي َفَذِلَؾ،: )قىاؿى  الى،: قىاليكا( َحقُّْك

أف النبي  ث أف المقصكد بأىؿ الكتاب الييكد كالنصارل، كما ركم عف أبي ىريرة كىنا بي ف الحدي
  :فبيف أف  (3) ...(َوَعَصْيَنا َسِمْعَنا َقْبِمُكـْ  ِمفْ  اْلِكتَاَبْيفِ  َأْىؿُ  َقاؿَ  َكَما َتُقوُلوا َأفْ )...َأُتِريُدوَف قاؿ

 المقصكد بأىؿ الكتاب ىـ أىؿ الكتابيف .

ـ   ... ]: تعالى قاؿالكافر،  كمنيـ المؤمف، منيـ الكتابالكريـ إلى أف  أىؿ أشار القرآف  ث

َُقنَ  ِٚش ٍَ َثُرُهُؿ اف ـْ ِمُْقَن َوَأ ْٗ ُؿ اُد ُٓ ْؿ ِمْْ ا ََلُ َٚن َخْرً َُ ـَ َأْهُؾ افَُِتِٚب فَ  قكلو إلى {774}آل ظّران:[ َوَفْق َآَم
ٌٜ ؿَ ]: تعالى ـْ َأْهِؾ افَُِتِٚب ُأمَّ ُْٔسقا َشَقاًل ِم ِْٔؾ َوُهْؿ َيْسُجُدونَ َف َِّ َٚل اف َٕ ُِقَن َآَيِٚت اهللِ َآ ٌٜ َيْت َّ

}آل  [ٚئِ

ْٔئًٚ َوُأوَفئَِؽ ]ثـ قاؿ سبحانو:  {777ظّران: ـَ اهللِ َص ُ ُهْؿ ِم َٓ َٓ َأْو ْؿ َو ْؿ َأْمَقاَُلُ ُٓ َِْل َظْْ ٌْ ـْ ُت ُروا َف ٍَ ـَ ـَ  إِنَّ افَِّذي

ٚ َخٚفُِدونَ  َٓ ِر ُهْؿ ؾِٔ  ىك إنماكالنصارل،  الييكد في االنقساـ فيذا {:77[ }آل ظّران:َأْصَحُٚب افَّْٚ
 مف بو يؤمف لـ مف فكؿ النبييف،خاتـ   اهلل بعث بعدما أما،   النبي مبعث قبؿ حاليـ باعتبار
 انتسابو ينفعو كال النار، أىؿ مف فيك ذلؾ عمى مات فإف كافر، فإنو كغيرىـكالنصارل،  الييكد،
َبَؾ ِمُْْف َوُهَق ِِف أَِخَرةِ ]قاؿ:  ألف اهلل  إلنجيؿا أك التكراة، لشريعة َْ ـْ ُي َِ ـْ َيْبتَِغ َؽْرَ اإِلْشََلِم ِ يًْٚ َؾ َوَم

ـَ  ي ـَ اخَلٚرِسِ ـَ ِظَْْد اهللِ اإِلْشََلُم ]: تعالىكقاؿ   {9>}آل ظّران:[ ِم ي  . {=7...[ }آل ظّران:إِنَّ افدِّ
 مسمـ، كؿ ضير ىـ كطاؿ عداكتيـ، ظيرت ًمم ف أظيرنا بالنسبة لمييكد كالنصارل الذيف بيف أما

ٍرثى  كأىمككا ، الحى  اهلل كتاب عمى كتطاكلكا كأىانكىـ، كأذىل كىـ، المسمميف، خيرات كسمبكا كالن ٍسؿى
                                                           

 . ُُٖ/ ّ - الجصاص - القرآف أحكاـ،  ُّ/ ِ - الشيرستاني بكرأبك  - كالنحؿ الممؿ: انظر( (ُ

ارىةً  ًكتىابي  - البخارم صحيح( (ِ ارىةً  بىابي  – اإًلجى  . ِِٖٔ رقـ – َٗ/ ّ - ارً الن يى  ًنٍصؼً  ًإلىى اإًلجى

ػافى  ًكتىػابي  - مسمـ صحيح( (ّ يمى فٍ : }تىعىػالىى قىٍكًلػوً  بىيىػافً  بىػابي  – اإٍلً ػا تيٍبػديكا كىاً  ـٍ  ًفػي مى  -[ ِْٖ: البقػرة{ ]تيٍخفيػكهي  أىكٍ  أىٍنفيًسػكي
 . ُِٓ رقـ – ُُٓ/ ُ
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كا القذرة، باألماكف كرميان  تمزيقان،  كسائؿ كعبر عمنان، كغيره ذلؾ، ككؿ   اإلسبلـ نبي مف كسًخري
 إنما معينة، تاريخية مرحمة كليد ليس إنو :الظبلؿ في قطب سيديقكؿ  نياران؛ جياران  ةالعالمي اإلعبلـ

 معينة، تاريخية فترة كليد تكف لـ كالمسمميف، لئلسبلـ حربيـ أف كما مستقرة، دائمة حقيقة كليد كاف
صرار بضراكة معمنة كىي تمامان، دينيـ عف المسممكف يرتد أف إال تزاؿ، كلف معمنة، تزاؿ ما فيي  كا 

 اهللقاؿ  كأتباعو، اإلسبلـ مف الحقيقي مكقفيـ ىذا( ُ) التاريخ مدار عمى الكسائؿ، بشتى كعناد،
ـُ بِ ]: تعالى ِم ْٗ ُٕ قُفقَن  َُ ُؿقا َبْغَ اهللِ َوُرُشِِِف َوَي رِّ ٍَ ُروَن بِٚهللِ َوُرُشِِِف َوُيِريُدوَن َأْن ُي ٍُ ُْ ـَ َي ُر إِنَّ افَِّذي ٍُ ُْ َٕ ًٍْض َو َب

ًْضٍ  ـَ َظَذابً  بَِب ٚؾِِري َُ ِْ
ٚ فِ َٕ ٚ َوَأْظَتْد ًَّ ٚؾُِروَن َح َُ ًَْٔٚوُيِريُدوَن َأْن َيتَِّخُذوا َبْغَ َذفَِؽ َشبًَِٔل * ُأوَفئَِؽ ُهُؿ اف ِٓ [ ٚ ُم

)كيريدكف  كالنصارل، الييكد( مف كرسمو باهلل يكفركف الذيفالطبرم: )إف  قاؿ {794،797}افْسٚل 
 افتركا أنيـ كيزعمكا بكحيو، خمقو إلى أرسميـ الذيف اهلل رسؿ ييكذبكا أفب(، كرسمو اهلل بيف يفرقكا أف

كيقكلكف:  األباطيؿ، عمييـ بادٍّعائيـ كرسمو، اهلل بيف التفريؽ إرادتيـ معنى ىكفذلؾ  ربيـ؛ عمى
 كتصديقيـ ،كمحمدنا   عيسى تكذيبيـ مف الييكد فعمت كما بيذا، كنكذٍّب بيذانصدٍّؽ 
 كتصديقيـ ، محمدنا تكذيبيـ مف النصارل فعمت ككما بزعميـ، قبمو بياءاألن كسائر بمكسى
 اإلسبلـ ديف بيف الخمط لنظرية اإلبطاؿكقاؿ صاحب  ،( ِ) بزعميـ قبمو األنبياء كسائر بعيسى
 يرمكف كالضبلؿ التثميث أمة كىذه الغضب، أمةتعقيبان عمى افتراءاتيـ: " فيذه  األدياف مف كغيره
 اهلل كتب إلى ىذا كينسبكف الجمكد، منيا تقشعر التي األمكر بقبائح كرسمو اهلل ءأنبيا مف جمعان 
مف جحكدىـ لديف الحؽ، كتنكرىـ لو، كانطبلقان  كبالرغـ( ّ)" - هلل كحاشا - كاإلنجيؿ التكراة: المنزلة

 ًرسىتدي عمى عاتقو حمؿ ىذه الرسالة بعد أف  كافة؛ أخذ النبي  سبأنيا إلى النا مف دعكة النبي 
 كنقضكا بعضو، كأخفكا تعاليمو،مف  الكثير ضٌيعكا أف كبعدعند أىؿ الكتاب،  كالفضيمة الحؽ معالـ

 كذك رىـ النبي  أحسف، ىيبالتي  بالدعكة الى كحدانية اهلل  فبادرىـ النبي  ربيـ؛ مع ميثاقيـ
جداؿ كالتكذيب فحاربكه، كلكنيـ قابمكه بالتعنت كال كرسميـ، أنبياؤىـ بو جاء كما معتقدىـ،بأصؿ 

، حتى كصؿ  كناصبكه العداء، كاستخدمكا ضده كؿ كيد كعدكاف إليذائو، كالكقكؼ أماـ دعكتو 
مف أذل  ، كمحكر الدراسة في ىذا الفصؿ عف جممة مما لقي النبي  الحاؿ بيـ أف ىم كا بقتمو 
 أىؿ الكتاب قكالن كفعبلن.

                                                           

 )بتصرؼ يسير( . ُُّٔ/ ّ – القرآف ظبلؿ في( (ُ

 )بتصرؼ( . ِّٓ/ ٗ - القرآف آم تأكيؿ في البياف جامع( (ِ

 . ٕٔ ص - اهلل عبد بف بكر - األدياف مف كغيره اإلسبلـ ديف بيف الخمط لنظرية اإلبطاؿ( (ّ
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 األول املبحث

 به اهلل  وعُاية هُبي نأهم انكتاب انقىيل  أذي
 

 مطالب: أربعة وفيو

بعد تيقنيـ   توبالطعف في نبو  األوؿ : إيذاؤىـ لمنبي  المطمب
يثارىـ الشرؾ عمى اإليماف  بصدقو وا 

  النبيمة غايتو في واتيامو معو بتعنتيـ  نبيلم: إيذاؤىـ الثاني المطمب

 الحؽ وجحودىـ وكبريائيـ بحسدىـ  لمنبي: إيذاؤىـ  الثالث المطمب

 بو جاء الذي

 الخصوصية وادعائيـ عميو بالتعالي  لمنبي إيذاؤىـ:  الرابع المطمب
 أمتو عمى واألفضمية
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 األوؿ المطمب
يثارىـ الشرؾ عمى اإليماف  توبالطعف في نبو  بي إيذاؤىـ لمن   بعد تيقنيـ بصدقو وا 

مسالؾ كأساليب شتى، كمف ىذه األساليب الطعف  سمؾ أىؿ الكتاب في أذل النبي  لقد
رٍّحكف أنو  في نبكتو  ليس ىك النبي المنتظر، بعد أف تيقنكا بصدقو، كعرفكه،  ، فقد أخذكا ييصى
 مكصكفان كاف  حيث فقد كانكا يعرفكنو كما يعرفكف أبناءىـ، شيء، أمره مف عمييـ يمتبس البحيث 
كقد سجؿ القرآف الكريـ ىذه الحقيقة عمييـ، فقاؿ  الكاممة،بصفاتو  كاإلنجيؿ التكراة في عندىـ
ًَ ]: سبحانو ِرُؾقَن َأْبََْٚلُهْؿ َوإِنَّ َؾِري ًْ اَم َي ـَ ُف  َٕ ِرُؾق ًْ َُْْٔٚهُؿ افَُِتَٚب َي ـَ َآَت قَن اَِلؼَّ َوُهْؿ افَِّذي ُّ تُ ُْ َٔ ْؿ َف ُٓ ٚ ِمْْ

قنَ  ُّ َِ ًْ ـَ ]سبحانو:  كقاؿ ، {:78[ }افبَرة:َي َبَذ َؾِريٌؼ ِم َٕ ْؿ  ُٓ ًَ َٚ َم
ٌق دِ ـْ ِظِْْد اهللِ ُمَهدِّ َوَدَّٚ َجَٚلُهْؿ َرُشقٌل ِم

 َِ ًْ َٓ َي ُْؿ  َٖنَّ ـَ قِرِهْؿ  ُٓ ـَ ُأوُتقا افَُِتَٚب ـَِتَٚب اهللِ َوَراَل ُط قنَ افَِّذي َوَدَّٚ ]، كقاؿ أيضان:  {747[ }افبَرة:ُّ

ُروا ؾَ  ٍَ ـَ ـَ  تُِحقَن َظَذ افَِّذي ٍْ ـْ َؿبُْؾ َيْسَت ُٕقا ِم ٚ ـَ ْؿ َو ُٓ ًَ َٚ َم
ٌق دِ ـْ ِظِْْد اهللِ ُمَهدِّ َِامَّ َجَٚلُهْؿ َمٚ َظَرُؾقا َجَٚلُهْؿ ـَِتٌٚب ِم

ـَ  ٚؾِِري َُ ُٜ اهللِ َظَذ اف َْ ًْ َِ ُروا بِِف َؾ ٍَ   عىب اسالطبرم في تفسير ىذه اآلية عف اٍبف  ذكر{ 81قرة:[ }البـَ
  اهلل بىعثو فىمىم ا بعثتو، قبؿ  اهلل برىسيكؿ كالخزرج اأٍلىٍكس عمى يستفتحكفأنو قاؿ: كاف اٍليىييكد 

كا اٍلعىرىب؛مف  ديكا ًبًو، كفري حى بشر جبؿ، بف معىاذ فىقىاؿى  ًفيًو، يىقيكليكفى  كىانيكا مىا كجى  مٍعركر بف بىراءالٍ  بف كى
د دىاكي مد عمينا تستفتحكف كيٍنتـي فقد كىأىٍسمميكا، اهلل ات قكا اٍليىييكد معشر يىا: سمـ بف كى نحف   ًبميحى  أىؿكى
:  -الن ًضيربني  ييكدأحد  - مٍشكـ بف سىبلـ فىقىاؿى  ًبصفًتًو، كتصفكنو مىٍبعيكث، أىنو كتخبركنا شرؾ،

اءىنىا مىا مى  نعرفو، ًبشىٍيء جى اءىىيـ فىمىم ا} كىجؿ عز اهلل فىأٍنزؿ لكـ، نذكرهي  كين ا ًبال ًذم ىيكى  اكى  عرفيكا مىا جى
كا ٍيبىرى  يىييكدي أنو قاؿ: " كىانىٍت  عباس ابف، كقد ركم عف  (ُ){ اٍلكىافريف عمى اهلل فمعنة ًبوً  كفري  تيقىاًتؿي  خى

، اًء، ًبيىذىا يىييكدي  فىعىاذىتٍ  يىييكدي، ىيًزمىتٍ  اٍلتىقىٍكا فىمىم ا غىطىفىافى قىاليكا الد عى ؽٍّ  نىٍسأىليؾى  ًإن ا: كى  ال ًذم اأٍليمٍّيٍّ  الن ًبيٍّ  ًبحى
ٍدتىنىا وي  أىفٍ  كىعى نىا ًإال   الز مىافً  آًخرً  ًفي لىنىا تيٍخًرجى ري ، تىٍنصي ـٍ مىٍيًي ٍكا اٍلتىقىٍكا ًإذىا فىكىانيكا: قىاؿى  عى  الد عىاءً  ًبيىذىا دىعى
، فىيىزىميكا كا، فىأىٍنزىؿى   الن ًبي   بيًعثى  فىمىم ا غىطىفىافى  ( 2)اآلية "  تىعىالىى الم وي كىفىري

                                                           

 - القػػرآف تفسػػير فػػي التنزيػػؿ معػػالـ)بتصػػرؼ يسػػير( ، كانظػػر:  ّّّ/ ِ - القػػرآف آم تأكيػػؿ فػػي البيػػاف جػػامع( (ُ
 الػديف جػبلؿ - الجبللػيف تفسػير،  ٕٖ/ ُ - الجػكزم ابف – التفسير عمـ في المسير زاد،  ُُْ/ ُ - البغكم

 . ُِٔ/ ٓ - تيمية ابف - المسيح ديف بدؿ لمف الصحيح الجكاب،  ُٗ ص - السيكطي

 - التنزيػػؿ غػػكامض حقػػائؽ عػػف الكشػػاؼ، كانظػػر:  ُّٕ/ ُ - لكاحػػدما - المجيػػد القػػرآف تفسػػير فػػي الكسػػيط( (ِ
 العػػز - القػرآف تفسػػير،  ُٗ ص - الجػكزم بػػفا - الغريػب رتفسػػي فػي األريػػب تػذكرة،  ُْٔ/ ُ - الزمخشػرم

 . ُّْ/ ُ - السبلـ عبد بف
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 نسألؾ إنا الم ييـ  مشركي العرب قىاليكا:  قاتمكاذكر القرطبي ركاية أخرل: أنيـ كانكا إذا  كقد
كانكا  كما عمييـ،ييٍنصركف ف تنصرنا؛ أف الزماف؛ آخر ًفي تبعثو كتابنا ًفي نجده ال ًذم الن ًبيٌ  باسـ

ـر عاد قتؿ معو فنقتمكـ قمنا، ما بتصديؽ يخرج نبي زماف أظؿ قد: المشركيف ألعدائيـيقكلكف   ،(1)كا 
ألنيـ   محمد نبكة عمى الحجب كأكبر األدلة، أكضح مفكذكر صاحب منحة القريب: ... كىذا 

 حسدان  بو كفركا  ظير فمما انو،كزم كصفاتو، نعتو، مف يعممكف لما إال بو يستفتحكف كانكا ما
 بو استفتاحيـ كاف فإف يجتمعاف، ال نبكتو كجحد بو، استفتاحيـ أف ريبكال  نبكتو؛ كجحدكا كبغيان،
ٍحد كاف نبي؛ ألنو ف محاالن، نبكتو جى ٍحد كاف كا   بو استفتاحيـ كاف حقان؛ – يزعمكف كما - نبكتو جى

 كنا بالذم ليس المكجكد ىذا إف  : يقكلكا أف سكل لبىت ة،ا عنو اهلل ألعداء جكاب ال مماكىذا  باطبلن،
بٍّي كىذا بو، نستفتح  كاف ما طابقت فيو التي كالعبلمات الصفات فإف كالعناد، الجحكد أعظـمف  كرى
 معرفة يعرفو القمب أف مع بالمساف جحد النبي؛ ىك يككف أف فإنكارىـ لعممو، المعمكـ مطابقة عندىـ
َذ : يقكؿ كتعالىكما قاؿ سبحانو  فحاليـ،  (ِ)ضبلؿ مف بعده ماكىذا ضبلؿ  تامة، َ ـِ اَّتَّ َٝ َم ]َأَؾَرَأْي

ـْ هَيْ  َّ ِه ِؽَنَٚوًة َؾ َؾ َظَذ َبَكِ ًَ بِِف َوَج ِْ ِف َوَؿ ًِ ّْ ٍؿ َوَخَتَؿ َظَذ َش ِْ ُف اهللُ َظَذ ِظ َِّ ُف َهَقاُه َوَأَض ِد اهللِ َأَؾََل إََِلَ ًْ ـْ َب ِديِف ِم

ُروَن[ } َـّ  { 17اجلٚثٜٔ:َتَذ

في محاكلة لمطعف في صدؽ  أنكر أىؿ الكتاب أف يككف القرآف منزالن مف عند اهلل  كما
كبالتالي فبل يككف القرآف الكريـ معجزة، حيث ذكر القرطبي في تفسيره ما ركم عف ابف  النبي 
م   يىا:   الم وً  ًلرىسيكؿً  قىاؿى  الييكد مف رجبلن أنو قاؿ: " أف   عباس   نىٍعًرفيوي، ًبشىٍيءو  ًجٍئتىنىا مىا دي ميحى

ا مى مىٍيؾى  أيٍنًزؿى  كى في ىذه الفرية حيث  مدافعان عف نبيو  فأنزؿ اهلل  (3)"  ًبيىا؟ فىنىت ًبعىؾى  بىيٍّنىةو  آيىةو  ًمفٍ  عى
ِٚش قاؿ سبحانو:  ٍَ َّٓ اف ٚ إِ ُر هِبَ ٍُ ُْ ٍَِّْٔٚت َوَمٚ َي َْٔؽ َآَيٍٚت َب َزْفَْٚ إَِف ْٕ ْد َأ ََ كما قاؿ  ، {==َُقَن[ }افبَرة:]َوَف

ائَِٔؾ[ }افنًرال: سبحانو مكبخان ليـ، كزاجران ليـ: اَمُل َبِْل إرِْسَ َِ ُف ُظ َّ َِ ًْ ًٜ َأْن َي ْؿ َآَي ـْ ََلُ ُُ ركم  {;=7]َأَوََلْ َي

                                                           

 الػديف جػبلؿ - بالمػأثكر التفسػير فػي المنثػكر الػدر)بتصػرؼ يسػير( ، كانظػر:  ِٕ/ ِ - القػرآف ألحكاـ الجامع( (ُ
 النقكؿ لباب،  ِِِ،  ِِٖ/ ُ - العسقبلني حجر بفا - األسباب بياف في، العجاب  ُِٔ/ ُ - السيكطي

، الخصػػػائص  ُّْٓ/ ّ - آلجػػػرما -، الشػػػريعة  ُُ ص - السػػػيكطي الػػػديف جػػػبلؿ - النػػػزكؿ أسػػػباب فػػػي
 - الجكزيػة قػيـابػف  - كالنصارل الييكد أجكبة في الحيارل ىداية،  ّٗ/ ُ - السيكطي الديف جبلؿ - الكبرل

ُ /ِْٗ . 

 )بتصرؼ( .  ُِٗ/ ُ - معمر آؿ عزيزال عبد - الصميب عباد عمى الرد في المجيب القريب منحة( (ِ

، ّّٔ/ ُ - طالػػػب أبػػػي بػػػف مكػػػي - النيايػػػة بمػػػكغ الػػػى اليدايػػػة: كانظػػػر،  ّٗ/ ِ - القػػػرآف ألحكػػػاـ الجػػػامع( (ّ
 . َِْ/ ُ - بشير بف حكمت. د. أ - بالمأثكر التفسير مف المسبكر الصحيح



179 

 

ٍبدي : " كىافى قىاؿى   عىب اسو  اٍبفي عف  مىمىاءً  ًمفٍ  سىبلـو  ٍبفي  الم وً  عى ، بىًني عي كى  ًإٍسرىاًئيؿى  فىآمىفى  ًخيىاًرًىـٍ  ًمفٍ  افى كى
م دو  ًبًكتىابً  لىـٍ :   الم وي  فىقىاؿى   ميحى مىمىاءي  يىٍعمىمىوي  أىفٍ  آيىةن  لىييـٍ  يىكيفٍ  أىكى ، بىًني عي كىافى  ًإٍسرىاًئيؿى  ًمفٍ  كى
،عً  مىٍكتيكبنا يىًجديكنىوي  أىن ييـٍ  يىٍعمىميكفى : " كىانيكا قاؿ  قىتىادىةى كعىٍف  (1)"ًخيىاًرًىـٍ  ـٍ كىكذا فقد كبخيـ اهلل  ٍندىىي
  عند اهلل  مف رسكؿ أنو كفقيائيـ إسرائيؿ، بني عمماء إسبلـ آية يكفيـأكلـ  ابفنحك ،  سبلـو

 كف؛جاء بو ىك الحٌؽ الذم يعرف كمااهلل؛  رسكؿ أنوكثبت  عمـ، عف إال ييٍسًممكف ال كانكا إذ كغيره؛
 (2)" ...كرياستيـ مكانتيـ ذىاب إسبلميـ في كافإذ 

الدفاع  مف أذل أىؿ الكتاب، بأنو تكل ى بنفسو  بحبيبو  فقد كانت عناية اهلل  كىكذا
ىذه الفرية بأف شيد لو سبحانو بنفسو فقاؿ  عنو في قرآنو الكريـ مقابؿ أم افتراء، كقد دحض 

َْْٔ : عالىت ِْْٔل َوَب ٌٔد َب ِٓ َٚ ًة ُؿِؾ اهللُ َص َٓ َزُ َص ـْ ٍل َأ ََِغ ]ُؿْؾ َأيُّ ََشْ ـْ َب ْؿ بِِف َوَم ـُ ِذَر ْٕ ُ ِٕ ْرَآُن  َُ ْؿ َوُأوِحَل إََِلَّ َهَذا اف ُُ

ِْل بَ  َّٕ اَم ُهَق إَِفٌف َواِحٌد َوإِ َّٕ ُد ُؿْؾ إِ َٓ َٓ َأْص ًٜ ُأْخَرى ُؿْؾ  ُدوَن َأنَّ َمَع اهللِ َآَِلَ َٓ ْؿ َفَتْن ُُ قَن[ َأئَِّْ ـُ َّٚ ُتْؼِ ِريٌل ِِم

طعف في نبكتو  لمف يقكؿ بأف  محمدان  نبيو يأمر تعالى اهلل أف   مةالكري اآليةكمعنى   {=7}إًٕٚم:
 أجابكؾ؛ فإفٌ  بنبكتي؟ لئليماف لكـ دعكتي في صادؽ بأني لي يشيد حتى شيادة، أعظـ شيء أم
الٌ  لي، كىذا مف عناية اهلل   اهلل بشيادة ككفى إليو، أدعك ما بصدؽ لييشيد   اهلل ليـ فقؿ كا 
 . بو 

 في البخارمأخرجو  ما ىك نبي حق ان  التي تثبت معرفة أىؿ الكتاب بأنو المكاقؼ  كمف
:   أنس عفصحيحو  ـي  يىييكًدمٌّ  غيبلىـه  كىافى قىاؿى ،،   الن ًبي   يىٍخدي  فىقىعىدى  يىعيكديهي،  الن ًبي   فىأىتىاهي  فىمىًرضى

ـْ : )النبي  لىوي  فىقىاؿى  رىٍأًسًو، ًعٍندى  ،   القىاًسـً  أىبىا أىًطعٍ : لىوي  فىقىاؿى  ًعٍندىهي  كىىيكى  أىًبيوً  ىًإلى  فىنىظىرى (، َأْسِم
، ـى رىجى  فىأىٍسمى األلكسي  الثناء أبكذكر ،  (3)( النَّارِ  ِمفَ  َأْنَقَذهُ  الَِّذي ِلمَّوِ  الَحْمدُ : )يىقيكؿي كىىيكى   الن ًبي   فىخى
ٍيبىرى  لييكدً  المدينةً  يىيكدي  كىتىبتٍ ؛ ظىيىرى  لىم ا النبي  أف  ركمى ما  فٍ  أطىٍعناهي، محم دنا ات بىٍعتـ إف: خى  كا 

 الن بيك ةي  كانتً  كمتى كاألنبياءي، اهلل ابفي  عزيره  كمنا الرحمًف، خميؿً  أبناءي  نحفي : فقالكا خالىٍفناه، خالٍفتيمكه

                                                           

 - الطبػرم - القػرآف آم تأكيػؿ فػي البياف جامع، كانظر:  ُِٗ/ ٔ - البغكم - القرآف تفسير في التنزيؿ معالـ( (ُ
- التأكيػػػؿ كأسػػػرار التنزيػػػؿ، أنػػػكار  ّٕٖ/ ِ - القػػػراء تػػػاج - التأكيػػػؿ كعجائػػػب التفسػػػير غرائػػػب،  ْْٔ/ ُٕ

 . َُٓ/ ْ - البيضاكم

 . ٖٓ/ ٖ - الماتريدم - السنة أىؿ تأكيبلت: كانظر،  َِِٖ/ ٗ - حاتـ أبي ابف تفسير( (ِ

نىاًئزً  ًكتىابي  - البخارم صحيح( (ّ ـى  ًإذىا بىػابي  – الجى ػًبي   أىٍسػمى ، الص  ػاتى ػم ى ىىػؿٍ  فىمى مىٍيػًو، ييصى مىػى ييٍعػرىضي  كىىىػؿٍ  عى ػًبيٍّ  عى  الص 
 . ُّٔٓ رقـ – ْٗ/ ِ - اإًلٍسبلىـي 
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ؽ   نحفي  العىرىب؟ في ـَ ] قكلو تعالى: فىنىزىؿى  اتباًعًو، إلى سىبيؿى  كىال محمد، ًمف بيا أحى ٚ افَِّذي َ ُؿْؾ َيٚ َأهيُّ

 َٓ ُْْتْؿ َصِٚ ؿَِغ * َو ـُ َُّْقا ادَْقَت إِْن  َّ ِس َؾَت ـْ ُ وِن افَّْٚ َُٔٚل هللِ ِم
ْؿ َأْوفِ ُُ َّٕ تُْؿ َأ ّْ ْٝ  َهُٚ وا إِْن َزَظ َم ُف َأَبًدا باَِم َؿدَّ َٕ َّْْق َّ َيَت

{1، 7[ }اجلمعةَأْيِدهيِْؿ َواهللُ َظٌِِٔؿ بِٚفيَّٚدِِغَ 
 (1) . 

ؿه  كما مىٍبتي قىاؿى أنو  اأٍلىٍعرىابً  ًمفى ركل صاحب الدر المنثكر عف رىجي ميكبىةن : " جى ًدينىةً  ًإلىى جى  اٍلمى
يىاةً  ًفي ىٍلًقيىف  : قيٍمتي  بىٍيعىًتي ًمفٍ  فىرىٍغتي  فىمىم ا،   الم وً  رىسيكؿً  حى ؿى  ىىذىا ألى  فىتىمىق اًني: قىاؿى  ًمٍنوي، فىؤٍلىٍسمىعىف   الر جي
، كىعيمىرى  بىٍكرو  أىًبي بىٍيفى  ت ى أىٍقفىاًئًيـٍ  ًفي فىتىًبٍعتيييـٍ  يىٍمشيكفى مىى أىتىٍكا حى ؿو  عى ؤيىىا، الت ٍكرىاةى  نىاًشرنا اٍليىييكدً  ًمفى  رىجي  يىٍقرى

ًمًو، اٍلًفٍتيىافً  كىأىٍحسىفً  اٍلمىٍكتً  ًفي لىوي  اٍبفو  عىفً  نىٍفسىوي  ًبيىا ييعىزٍّم  ِبالَِّذي َأْنُشُدؾَ : )  الم وً  كؿي رىسي  فىقىاؿى  كىأىٍجمى
: اٍبنيوي  فىقىاؿى ،  الى : أىمٍ  ىىكىذىا، ًبرىٍأًسوً  فىقىاؿى ( َوَمْخَرِجي؟ ِصَفِتي َىَذا ِكتَاِبؾَ  ِفي َتِجدُ  َىؿْ  التَّْورَاَة، َأْنَزؿَ 
نٍّي ؾ،كمىخرج ًصفىتىؾى  ًكتىاًبنىا ًفي ًلنىًجدي  ًإن ا الت ٍكرىاةى  أىٍنزىؿى كىال ًذم  ًإم؛  كىأىن ؾى  الم وي، ًإال   ًإلىوى  الى  أىفٍ  أىٍشيىدي  كىاً 

ًليى  ثيـ  ( َأِخيُكـْ  َعفْ  اْلَيُيوِديَّ  َأِقيُموا: )  فىقىاؿى  الم وً  رىسيكؿي  ةى  كىفىنىوي، كى مىٍيوً  كىالص بلى فسبحاف اهلل  ،(ِ)"  عى
 يجد في التكراة صفة رسكؿ اهلل ، فكذب زاعمان أنو ال الييكدم األب باهلل  تعالى ناشد الرسكؿ 

  ،كمخرجو، كأشرؽ قمب الييكدم االبف المريض، فصدؽ في بياف الحقيقة، كنطؽ بالشيادتيف
بإزاحة أبيو الكافر عنو ، ألف النسب الحقيقي قد  كبذلؾ أصبح أخان لممسمميف، ثـ يأمر النبي 

 تعالى باإلسبلـ .. كما أعظمو مف تبدؿ بيف األب الذم ظؿ عمى ييكديتو ، كاالبف الذم أكرمو اهلل
كفنو ، كالصبلة عميو بعد أف انضـ إلى قافمة الخير كاليدل .. إف في ذلؾ  درس أف يتكلى النبي 
 لعبرة لمف يخشى....

يقتصر أىؿ الكتاب عمى مخالفة اإلسبلـ، كعدـ اتباعو، بؿ تعد كا ذلؾ إلى تفضيؿ  كلـ
الذيف زاركىـ في  كدفقد ركم أف قريشان قالت لعمماء اليي عبادة األكثاف كالمشركيف عف اإلسبلـ،

ًؿ، اٍلًكتىابً  أىٍىؿي  إن كيـٍ  يىييكدى، مىٍعشىرى مكة: " يىا  م ده، نىٍحفي  ًفيوً  نىٍختىًمؼي  أىٍصبىٍحنىا ًبمىا كىاٍلًعٍمـً  اأٍلىك  ميحى  أىفىًدينينىا كى
ٍيره  ـٍ  بىؿٍ : قىاليكا ًدينيوي؟ أىـٍ  خى ٍيره  ًدينيكي ؽٍّ  أىٍكلىى كىأىٍنتيـٍ  ًديًنًو، فٍ مً  خى نيا  (3)منو "  ًباٍلحى  الييكد مف لسقطةكا 

                                                           

 )بتصرؼ( . ِٕٗ/ ِ - األلكسي الثناءأبك  - الجاىمية مسائؿ شرح في الخطاب فصؿ( (ُ

 ابػف - العظػيـ القػرآف تفسػيركانظػر:  ، ٕٓٓ/ ّ - السػيكطي الػديف جػبلؿ - بالمأثكر رالتفسي في المنثكر الدر( (ِ
 كالمػنيب كالشريعة العقيدة في المنير التفسير،  ّٕ ص - األلباني - النبكية السيرة صحيح،  ّْٖ/ ّ - كثير
 نبينػػػا سػػػنة ألحكػػػاـ الجػػػامع الغفػػػار فػػػتح،  ِٓ ص - الػػػدنيا أبػػػي ابػػػف - المحتضػػػريف،  َُِ/ ٗ - الزحيمػػػي -

 . ُِْٕ/ ّ - الصنعاني الحسف - المختار

 - األبيػػارم إبػػراىيـ - القرآنيػػة المكسػػكعة، كانظػػر:  ُِٖ/ َِ - الطبػػرم - القػػرآف آم تأكيػػؿ فػػي البيػػاف جػػامع( (ّ
 – ىشػػاـ البػػف النبكيػػة السػػيرة شػػرح فػػي األنػػؼ الػػركض،  ُِْ/ ِ - ىشػػاـ ابػػف - النبكيػػة السػػيرة،  َُٗ/ ُ

 . ُٔٗ/ ٔ - السييمي
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ميكا أف كتاب أىؿ كىـ الكتاب  أىؿ حقد لمدلالمكقؼ تصكير  ىذاكفي  التكحيد، عمى الكثنية ييفىضٍّ
 في الييكدية الديانة مبادئ عميو تنطكم ما تناسكا حيث كالمسمميف اإلسبلـ عمىكخصكصان الييكد 

مكا التكحيد، مف ياأساس  إذا أٌنيـ المنتظر المعقكؿ مف ككاف ،  محمد ديف عمى الكثنية كفض 
مىة منيـ طيًمبىتٍ   خبلؼ مف كاف ماعمى  -   محمد إليو يدعك الذم كالدٍّيف قريش، ديف بيف الميفىاضى
 ليـ يسمح لـ ـاإلسبل عداءىـ كلكف   الكثنٌية، عمى اإلسبلـ بفضؿ يشيدكا أف - المسمميف كبيف بينيـ
ـَ ]: سبحانو فقاؿ المخزم المكقؼ ىذا عمييـ اهلل سجؿ كقد ،(1)بذلؾ ِهًٔبٚ ِم َٕ ـَ ُأوُتقا  ْ َتَر إَِػ افَِّذي َأََل

ـَ َآَمُْقا َشبِ  ـَ افَِّذي ِل َأْهَدى ِم َٓ ُٗ ُروا َه ٍَ ـَ ـَ  ِذي َِّ
قُفقَن فِ َُ ُؽقِت َوَي ِٝ َوافىَّٚ ِمُْقَن بِٚجِلْب ْٗ ُأوَفئَِؽ  ًَٔل *افَُِتِٚب ُي

ِهًرا َٕ ـْ َِتَِد َفُف  َِ ـِ اهللُ َؾ ًَ ِْ ـْ َي ُؿ اهللُ َوَم ُٓ َْ ًَ ـَ َف  مثميـ ييكديان  أف خزيان  الييكدككفى  {.91، 97[. }افْسٚلافَِّذي
 كلكفٌ  :كلفنسكف إسرائيؿالدكتكر  الييكدمٌ  العالـقاؿ  حيث المشيف، المكقؼ ىذا عمى أخذىـ قد

 إنما السكاء، عمى كالمسمميف الييكد مف كاحد بإلو مؤمف كؿٌ  يؤلـ كالذم بحٌؽ، عميو يبلمكف الذم
 النفر ىؤالء فٌضؿ حيث الكثنٌييف، قريش بني كبيف الييكد، مف نفر بيف جرت التي المحادثة تمؾ ىك
 أال الييكد ىؤالء كاجب مف... كاف  اإلسبلمٌية الرسالة صاحب ديف عمى قريش أدياف الييكد مف

 أفضؿ األصناـ عبادة بأفٌ  قريش، زعماء أماـ يصٌرحكا كأالٌ  الفاحش، الخطأ اىذ مثؿ في يتكٌرطكا
  (2)...  مطمبيـ إجابة عدـ إلى األمر بيـ أٌدل كلك اإلسبلمٌي، التكحيد مف

يدعكىـ لعميـ يعكدكف الى الحؽ، فأخذ يدعكىـ بكبلـ ييزًّ  مف ذلؾ بقي النبي  كبالرغـ
تطمئف  كبعقؿ رشيد، كرأم سديد، كفطرة سميمة، حيث إف  القمالكجداف، كينصاع إليو مف كاف لديو 

ُـّ ]  باإليماف، كتميف لسماع الحؽ، لقكلو تعالى:
ئِ َّ ِر اهللِ َتْى ـْ َٓ بِِذ ِر اهللِ َأ ـْ ْؿ بِِذ ُِقهُبُ ُـّ ُؿ

ئِ َّ ـَ َآَمُْقا َوَتىْ افَِّذي

ُِقُب  َُ ى أرض الغفمة، كاتباع فإذا أعرض اإلنساف عف أرض اإليماف، كأخمد ال {38[ }الرعد:اف
في كتابو عف حاؿ كثير مف أىؿ الكتاب  اليكل؛ قسا قمبو كعمت بصيرتو، كذلؾ ما حكاه اهلل 

ـْ َؿبُْؾ ]كتمؾ عبلمة خركجو عف الطريؽ القكيـ، فقاؿ سبحانو:  ـَ ُأوُتقا افَُِتَٚب ِم ٚفَِّذي ـَ ُٕقا  ق ُُ َٓ َي ... َو

 ُِ ْٝ ُؿ َس ََ ُؿ إََمُد َؾ ِٓ ْٔ َِ َُقنَ َؾَىَٚل َظ ْؿ َؾِٚش ُٓ ثٌِر ِمْْ ـَ ْؿ َو  فقد رفضكا االستجابة لمنبي  { :7}اِلديد: [قهُبُ

                                                           

 المػالكي حسػف -  الػكرل خيػر مغػازم فػي الػدجى إنػارة،  ٓٔٓ/ ِ - الطبرم - كالممكؾ الرسؿ تاريخ: انظر( (ُ
 - كثيػػر بػػفا - كالنيايػػة البدايػػة،  ِّّ/ ُ - العفػػاني سػػيد - األبتػػر ىػػك شػػانئؾ إف محمػػداه كا،  ّٓٓ ص -
 . ِٕٓ/ ِ - بةشيي أبك محمد - كالسنة القرآف ضكء عمى النبكية السيرة،  َُٖ/ ْ

 لمقػرآف الكسػيط التفسػير)بتصػرؼ( ، كانظػر:   ُِْ ص  - كلفنسكف إسرائيؿ الدكتكر - العرب ببلد في الييكد( (ِ
 ضػكء عمػى النبكيػة السػيرة،  ِٖٗ ص - النػدكم الحسػفأبػك  - النبكية السيرة،  ُِٖ/ ّ - طنطاكم - الكريـ
 الشػريؼ إبػراىيـ أحمػد -  الرسػكؿ كعيػد الجاىميػة فػي ةكالمدينػ مكة،  ِٕٓ/ ِ - شييبة أبك - كالسنة القرآف

 . ّْٔ ص -
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 حاليـ بعدـ تأثرىـ برسالة النبي  فقد صك ر اهلل  –كما أسمفنا  –بالرغـ مف تيقنيـ بصدقو 
ٚ]كبالكعد كالكعيد، قائبلن سبحانو:  ـَ َل  ِٓ ِد َذفَِؽ َؾ ًْ ـْ َب ْؿ ِم ُُ قُب ُِ ْٝ ُؿ ـَ ُثؿَّ َؿَس ِِلَجَٚرِة َأْو َأَصدُّ َؿْسَقًة َوإِنَّ ِم

ٚ دََ  َٓ َْٔخُرُج ِمُْْف ادَُٚل َوإِنَّ ِمْْ ُؼ َؾ ََّ ٚ َدَٚ َينَّ َٓ ُر ِمُْْف إَْنَُٚر َوإِنَّ ِمْْ جَّ ٍَ ٚؾٍِؾ اِِلَجَٚرِة َدَٚ َيَت ٌَ ِٜ اهللِ َوَمٚ اهللُ بِ َٔ ـْ َخْن بُِط ِم ٚ هَيْ

ُِقنَ  َّ ًْ ٍعنىى  قاؿ { 12[ }البقرة:َظامَّ َت ارىةى  أىف  صاحب تفسير المنار: " كىاٍلمى مىى اٍلًحجى بىًتيىا عى بلى ًتيىا صى قىٍسكى  كى
يىٍنفيذي  فىيىشيق يىا الم ًطيؼً  الر ًقيؽً  ًباٍلمىاءً  تىتىأىث ري  ، فىييٍحًيي كىٍثرىةو، أىكٍ  ًبًقم ةو  ًمٍنيىا كى يىٍنفىعي  اأٍلىٍرضى ، الن بىاتى  كى يىكىافى  كىاٍلحى

ـً  تىتىأىث ري  تىعيدٍ  فىمىـٍ  اٍلقيميكبي  ىىًذهً  أىم اكى  ـي  كىاٍلًعبىًر، ًباٍلًعظىاتً  كىالى  كىالن ذيًر، ًباٍلًحكى مىى تىٍقكىل الى  فىاٍلًحكى  شىقٍّيىا، عى
مىى شيعىاعييىا ٍظيىري يى  فىبلى  ًفييىا اٍنطىفىأىتٍ  قىدً  اٍلًفٍطرىةً  كىأىٍنكىاري  اٍلًكٍجدىاًف، أىٍعمىاؽً  ًإلىى ًمٍنيىا كىالن فيكذً   (1)"  ًإٍنسىافو  عى

أسفاران، قاؿ ابف القيـ في معرض بيانو  ؿكحاؿ الحمار الذم يحم فكاف حاليـ مع كتاب اهلل 
ـٍ  ًمٍنيي اًري ةه  نىٍفسيوي  مىفٍ لمطبائع الحيكانية في بعض البشر: " كى  ًزيدى  كيم مىا كىاٍلعىمىًؼ، ًلٍمكىدٍّ  ًإال   تيٍخمىؽٍ  لىـٍ  ًحمى

مىًفًو، ًفي ـي  كىدًٍّه، ًفي ًزيدى  عى يىكىافً  أىٍبكى ًليىذىا بىًصيرىةن، كىأىقىم وي  اٍلحى ث ؿى  كى انىوي  الم وي  مى تىعىالىى سيٍبحى ٍمًموً  ًمفٍ  ًبوً  كى  ًكتىابىوي  حى
ٍعًرفىةن  يىٍحًمٍموي  فىمىـٍ    (2)... " عىمىبلن  كىالى  ًفٍقينا كىالى  مى

                                                           

 . ِِٗ/ ُ - رضا رشيد محمد - المنار تفسير( (ُ

ياؾ نعبد إياؾ منازؿ بيف السالكيف مدارج( (ِ  . َْْ/ ُ - الجكزية قيـ ابف - نستعيف كا 
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  الثاني المطمب
 ةالنبيم غايتوبتعنتيـ معو واتيامو في  لمنبي  ؤىـإيذا 

ٍيدان في محاكلة أخذه بيد أىؿ الكتاب إلى الطريؽ الصحيح؛ خكفان عمييـ  يٍأؿي النبي  لـ جى
كسخطو، كعذابو، كرفعان لمحجة عمييـ، كفي المقابؿ لـ يد ًخر أىؿ الكتاب ًكٍسعان  مف عقاب اهلل 

اكلة إحراجو في السؤاؿ عف الركح، كعف الساعة... في إيذائو، كمجابيتو بكؿ السبؿ، كمف ذلؾ مح
حراج النبي  لباس الحؽ  فقد كاف غرضيـ مف ذلؾ التعنت، كا  زعاجو، كتضميؿ المسمميف، كا  ، كا 
أف يأتييـ بكتاب مخطكط مف السماء، مجس مان  عمى الباطؿ، كمف ذلؾ أنيـ طمبكا مف النبي 

اَمِل ...َيْس ]يممسكنو بأيدييـ، حيث قاؿ تعالى عنيـ:  ـَ افسَّ ْؿ ـَِتًٚبٚ ِم ِٓ ْٔ َِ َل َظ [ َٖفَُؽ َأْهُؾ افَُِتِٚب َأْن ُتَْزِّ

م دي  ذكر {797}افْسٚل: ، كىٍعبو  ٍبفي ابف كثير في تفسيره عف ميحى ، اٍلقيرىًظي  قىتىادىةي  كىالس دٍّم  : " سىأىؿى كى
مىٍيًيـٍ  يينىزٍّؿى أىٍف   الم وً  رسكؿى  اٍليىييكدي  اًء، فى مً  ًكتىابنا عى ا الس مى لىتً  كىمى مىى الت ٍكرىاةي  نىزى ٍكتيكبىةن، ميكسىى عى قىاؿى  مى
رىيب اٍبفي  مىٍيًيـٍ  يينىزٍّؿى  أىفٍ  سىأىليكهي : جي فنا عى حي ٍكتيكبىةن  الم وً  ًمفى  صي فو  ًإلىى مى فو  فيبلى فيبلى ، كى فو فيبلى  ًفيمىا ًبتىٍصًديًقوً  كى

اءىىيـٍ  مىى قىاليكهي  ًإن مىا كىىىذىا ًبًو، جى ادً  كىاٍلكيٍفرً  كىاٍلًعنىادً  الت عىن تً  سىًبيؿً  عى ٍلحى ، كقاؿ صاحب التفسير (1)..."كىاإٍلً
 كىـ السماء، إلى يصعدأف  النبي  سألكاالكتاب قد  أىؿ أف المفٌسريف عند المعمكـالمنير: كمف 

 تعٌنتان  بالتكراة مكسى أتى كما كاحدة، دفعة صدقو عمى يٌدعيو فيما مكتكبان  كتابان  عمييـ فينزؿ يركنو،
 بصدؽ كالبرىاف الحٌجة كطمب اإلقناع، أجؿ مف ليس فيك حسنة، بنٌية ليس ذلؾ، فسؤاليـ   لو

نما كيقيف،  ذلؾ سألكه: " لك البصرم الحسف قاؿ كاإلحراج، كالٌتعجيز التعٌنت قبيؿ مف ىك كا 
 يسألكافمـ  رشد، سؤاؿ ال تعنت، سؤاؿ يسألكفلكنيـ كانكا  (2)"  سألكا ما ألعطاىـ استرشادان؛
 يؤمنكف كانكا أنيـكلك  فييـ؛ المتمكفكالتعنت  التكبر، داء مف ليتشفكا كلكف يؤمنكا، أك ليعممكا،
 متحٌد؛ كؿ كتخزل معاند، كؿ تجابو محسكسة، مادية آيات مف أيدييـ بيف بما آلمنكا اهلل، بآيات
ـْ َذفَِؽ ] تعالى قاؿثـ  ، (3) كالٌسفو كالتطاكؿ العناد، إال يريدكف ال كلكنيـ َزَ ِم ـْ َُٖفقا ُمقَشك َأ ْد َش ََ ... َؾ

َرًة ... ْٓ ٚ اهللَ َج َٕ ُٚفقا َأِر ََ  األسكة، كعرض،   لمنبي ميةىذا الرد  الرباني تس كفي {797}افْسٚل: [َؾ
 سؤاليـ، عف محمد يا تيبىاؿً  فبل: تقديره محذكؼ،يدؿ عمى  المذككرأف  سياؽ الكبلـ  حيث

                                                           

 ُُّ/ ِ - عطيػة ابف - العزيز الكتاب تفسير في الكجيز المحرر، كانظر:  ْْٔ/ ِ - العظيـ القرآف تفسير( (ُ
 . ِّْ/ ِ  - الثعالبي – القرآف تفسير في الحساف الجكاىر ، ّّٓ/ ُ - السمرقندم - العمـك بحر، 

 )بتصرؼ( . ُٔ/ ٔ - لزحيميا -المنير التفسير( (ِ

  َْٕ/ ّ - مالماتريد - السنة أىؿ تأكيبلت،  َٔٗ/ ّ - الخطيب الكريـ عبد - لمقرآف القرآني التفسير: انظر( (ّ
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، ذكر صاحب  (1)ذًلؾى  ًمفٍ  أىٍكبىرى  ميكسى سىأىليكا فىقىدٍ  عادتيـ، فإنياالحؽ إلى الباطؿ،  يـكمجاكزت
صفحة مف تاريخيـ مع نبي اهلل مكسى   بإخبارهفي ىذا األمر كانت  الظبلؿ: أف  عناية اهلل 

 ،ىذا طابع كليست عمييـ، جديدة ليست الًجًبم ة فيذه خبلصتيا بأف ىذه طبيعتيـ، كتمؾ ًجًبم تىيـ 
 مظير كىك بفعميـ، راضكف ليـ المقٌمدكف فكرثتيـ منذ األزؿ، ًجًبم تىيـ ىي إنما منيـ، كحده الجيؿ
أىؿ  فيـ مف عيد مكسى  أفرادىا؛ بعض بفعؿ الٌرضا حاؿ الكاحدة األمة تكافؿ مظاىر مف

 الفاجر العناد ىذاعمى   اهلل عاقبيـ، ثـ  (2)تعنت، فبل يسممكف إال تحت الضغط كالقير... 
ْؿ ...]حيث قاؿ سبحانو:  ِٓ ِّ ِْ ُٜ بِيُ ََ ِٚظ ُؿ افهَّ َخَذِْتُ

 جبلؿ في ليـتجٌمى  فقد {797}افْسٚل:[ ... َؾَٖ
(  كقكلو اليبلؾ، فيو الذم العذاب ىيفالصاعقة:  كنقمتو، جبركتو ـٍ القرطبي:  قاؿسبحانو: )ًبظيٍمًمًي
اًعقىةً "فىعيكًقبيكا  ابىٍعًد  كىالظ ٍمـً  الس ؤىاؿً  ًمفى  ًبوً  اءيكاجى  مىا ًلًعظىـً  ًبالص  كليس  (3)... " اٍلميٍعًجزىاتً  ًمفى  رىأىٍكا مى

 العذاب مف أخذىـ ما كاف لك ألنو،  (ْ)كما قاؿ الزمخشرم كأبكحياف  الرؤية، سؤاليـالعقاب بسبب 
ْٕ ]: قاؿ حيثأكلى بذلؾ؛   مكسى لكاف الرؤية، سؤاؿ بسبب [ ُيْر إَِفَْٔؽ...... َربِّ َأِرِِّن َأ

 رسكؿ أنو ليـ اآليات ظيكر بعد كبكفرىـ بتعنتيـ أخذىـ إنما العذابأف  عمى فدؿ    {787}إظراف:
 . (5)تعالى إلييـ  الم و

، كمف  ميداف التعنت، كتنكيع المراء، تىفىن فى أىؿ الكتاب في سؤاليـ كجداليـ لمنبي  كفي
بىٍيرو  ٍبفً  سىًعيدً ٍف أقبح ذلؾ ما ركاه الطبرم في تفسيره عى   إلىى يىييكد ًمفٍ  رىٍىطه  أىتىى قىاؿى : " أىٌنوي   جي

ٌمدي  يىافىقىاليكا:   اهللً  رىسيكؿً  مىؽى  اهللي  ىىذىا ميحى ٍمؽى، خى مىؽى  فىمىفٍ  اٍلخى ٌتى  اهللً  رىسيكؿي  فىغىًضبى  قىاؿى  اهللى؟ خى  حى
بنا سىاكىرىىيـٍ  ثيـٌ  لىٍكنيوي، اٍنتىقىعى  ٌبًو؛ غىضى اءىهي  قىاؿى  ًلرى ٌفٍض  فىقىاؿى فىسىٌكنىوي،   ًجٍبًريؿي  فىجى مىٍيؾ خى ٌمدي، يىا عى  ميحى
اءىهي  كىابً  اهللً  ًمفٍ  كىجى ا ًبجى ٍنوي  سىأىليكهي  مى ًقا ] عى ٍُ ـُ ـْ َفُف  ُُ ُد * ََلْ َيِِْد َوََلْ ُيقَفْد * َوََلْ َي َّ ُؿْؾ ُهَق اهللُ َأَحٌد * اهللُ افهَّ

ىىا فىمىٌما قىاؿى  {8-7}آخَلص[ َأَحٌد  مىٍيًيـٍ  تىبلى ٌمدي  يىا لىنىا ًصؼٍ : قىاليكا عى ٍمقيوي؟ كىٍيؼى  ميحى  ًذرىاعيوي؟ كىٍيؼى  خى

                                                           

 الخطيػب الكػريـ عبػد - لمقػرآف القرآنػي التفسػير،  ّْْ/ ُ - الخػازف - التنزيػؿ معػاني في التأكيؿ لباب: انظر( (ُ
- ّ /َٗٔ . 

،  ُِْٗ/ ْ - زىػػرة أبػػك - التفاسػػير زىػػرة)بتصػػرؼ( ، كانظػػر:  ََٖ/ ِ - قطػػب سػػيد – القػػرآف ظػػبلؿ فػػي( (ِ
 . َْٓ/ ُ - الماكردم - كالعيكف النكت

 . ٔ/ ٔ - القرآف ألحكاـ الجامع( (ّ

 أبػػػك - التفسػػير فػػي المحػػػيط البحػػر،  ٖٓٓ/ ُ - الزمخشػػرم - التنزيػػػؿ غػػكامض حقػػائؽ عػػػف الكشػػاؼ: انظػػر( (ْ
 . ُُِ/ ْ - حياف

 . َْٕ/ ّ - الماتريدم - السنة أىؿ تأكيبلت: انظر( (ٓ
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ديهي؟ كىٍيؼى  ًبوً  ًمفٍ أىشىٌد   اهللً  رىسيكؿي  فىغىًضبى  عىضي ، اأٍلىٌكؿً  غىضى ـٍ سىاكىرىىي  لىوي  فىقىاؿى ،   ًجٍبًريؿي  فىأىتىاهي  كى
ا ًمٍثؿى  اءىهي  ،مىٌرةو  أىٌكؿى  لىوي  قىاؿى  مى كىابً  تىعىالىى اهللً  ًمفٍ  كىجى ا ًبجى َوَمٚ َؿَدُروا اهللَ ]: تىعىالىى اهللي يىقيكؿي  (ُ)"  سىأىليكهي  مى

َٚػ  ًَ ُف َوَت َٕ ِِْٔف ُشْبَحٚ ِّ َٔ ٌٚت بِ امَواُت َمْىِقيَّ ِٜ َوافسَّ ََٔٚم َِ ٚ َؿبَْوُتُف َيْقَم اف ًً قنَ َحؼَّ َؿْدِرِه َوإَْرُض ََجِٔ ـُ  [ َظامَّ ُيْؼِ

مر:  .{;:}افزُّ

أنيـ رك جكا ألفكار مختمفة ليس ليا صمة  لمحقائؽ؛أف مف عنادىـ، كتعنتيـ، كقمبيـ  كما
، كتشكيو صكرة اإلسبلـ في أذىاف الناس، كخداعيـ؛ كمف ذلؾ  بالكاقع ىدفيا الطعف في النبي 

رشاد  ر،النك  إلىفي غايتو النبيمة؛ كىي إخراج الناس مف الظممات  أنيـ اتيمكا النبي   إلى العبادكا 
ًف  العباد؛ رب عبادة :  أنو عىب اسو  اٍبفً فقد ركم عى  ًمفٍ  اأٍلىٍحبىاري  اٍجتىمىعىتً  ًحيفى  اٍلقيرىًظي   رىاًفعو  أىبيك قاؿقىاؿى
ارىل الييكد ـٍ   الم وً  رىسيكؿً  ًعٍندى  نىٍجرىافى  أىٍىؿً  ًمفٍ  كىالن صى دىعىاىي  نىٍعبيدىؾى  أىفٍ  م دي ميحى  يىا أتريد: اإًلٍسبلـً  ًإلىىكى
ا ارىل تىٍعبيدي  كىمى ؿه  فىقىاؿى  مريـ؟ ابف عيسى الن صى  ذاؾ أك: الرئيس لو ييقىاؿي  نىٍصرىاًني   نىٍجرىافى  أىٍىؿً  ًمفٍ  رىجي
ليو محمد يا منا تريد ا أىكٍ  تدعكنا؟ كا   أو لمَِّو،ا َغْيرَ  َنْعُبدَ  َأفْ  المَّوِ  َمَعاذَ : )  الم وً  رىسيكؿي  فىقىاؿى : قىاؿى  كىمى
كىىيكى  ( ، فأنزؿ اهلل تعالى دفاعان عف نبيو أمرني بذلؾ ول بعثني، بذلؾ ما اهلل، غير بعبادة نأمر

ُٕقا ]فقاؿ سبحانو:  اٍلقىاًئميف، أصدؽ ق ـُ ِس  َُقَل فَِِّْٚ َة ُثؿَّ َي َؿ َوافُُّْبقَّ ُْ َُٔف اهللُ افَُِتَٚب َواُِل
تِ ْٗ َٚن فِبََؼٍ َأْن ُي ـَ َمٚ 

ُْْتْؿ َتْدُرُشقَن[ }آل  ِظَبًٚ ا ـُ قَن افُِتََٚب َوباَِم  ُّ ِِّ ًَ ُْْتْؿ ُت ـُ َِّٔغ باَِم 
ِٕٚ ُٕقا َربَّ ق ـُ ـْ 

ـْ ُ وِن اهللِ َوَفُِ  {=;ظّران:َِل ِم
(2) 

فبل  رسالتو، يجعؿ حيثأعمـ   اهلل أف كىك يسير، لسبب قدران، كال شرعان، يقع أف يمكف الفيذا 
 اهلل أنزؿ ما فيـ في كالصكاب الحكمة إلى كاليداية الكتاب، بإنزاؿ عميو  اهلل امتف   لبشر يصح
  ،يتائوعميو  فيذا،   اهلل مع يعبدكه أك كحده، يعبدكه أف الناس مف يطمب ثـ كالرسالة، النبكة كا 
 كيحٌمميـ يكمميـ ثـ خمقو، صفكة مفكرسمو  سفراءه، يتخيرإنما  كما أف اهلل  بعينو، الشرؾ ىك
 كأصدقيـ كماالن، الناس أكمؿ الربانٌي؛ األدب ىذا بعد ىـ فإذا رحمتو، نفحات مف ييـعم يفيض بما

                                                           

 الػػديف جػػبلؿ - بالمػػأثكر التفسػػير فػػي رالمنثػػك  الػػدر: كانظػػر ، ِّٖ/ ُِ - القػػرآف آم تأكيػػؿ فػػي البيػػاف جػػامع( (ُ
 ابػػػف - النبكيػػػة السػػػيرة ، ّّّ/ َُ - الثعمبػػػي - القػػػرآف تفسػػػير عػػػف كالبيػػػاف الكشػػػؼ ، ُٕٔ/ ٖ - السػػػيكطي

 فنػكف فػي األثػر عيػكف - ّٕٓٔ/ َُ - طالػب أبػي بػف مكػي - النيايػة بمػكغ الى اليداية ، ُٕٓ/ ُ - ىشاـ
 . ُِٓ/ ُ - اليعمرم محمد - كالسير كالشمائؿ المغازم

 الصػحيح ،ٔٔ/ ِ - كثيػر ابػف - العظػيـ القػرآف تفسػير ، ّٗٓ/ ٔ - القرآف آم تأكيؿ في البياف جامعانظر: ( (ِ
 حجػػر ابػػف - األسػػباب بيػػاف فػػي العجػػاب،  ِْٗ/ ُ - ياسػػيف حكمػػت. د. أ - بالمػػأثكر التفسػػير مػػف المسػػبكر

 العبػاد خيػر ىػدم فػي المعػاد زاد،  ّْ ص - السػيكطي الػديف جػبلؿ - النقػكؿ لباب،  َٕٓ/ ِ - العسقبلني
 . ّٗٔ/ ِ  - حاتـ أبي ابف تفسير،  ُٓٓ/ ّ - الجكزية قيـ ابف -
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 تماميا في كالفضيمة جميعو، كالصدؽ كمو، الكماؿ ىـ بؿ كالريب، الشبو مكاطف عف كأبعدىـ قكالن،
 في كخاٌصة السبلـ، عمييـ كاألنبياء الرسؿ عصمة دليؿقاؿ الماتريدم: كاآلية  (1)... ككماليا

م د رسكلنا صمةع   النبي بو يأمر كاف الذمبؿ  بالشرؾ، أمتو يأمر أف  جنابوفحاشا   (2) ميحى
ََْْْٔٚ ]: قكلو في أمر اهلل فإف بو، باألمر اهلل يأمره ماىك  ٍٜ َشَقاٍل َب َّ

ِِ ـَ َٚفْقا إَِػ  ًَ ُؿْؾ َيٚ َأْهَؾ افَُِتِٚب َت

 َٓ َّٓ اهللَ َو ُبَد إِ ًْ َٕ  َّٓ ْؿ َأ ُُ َْْٔ ُدوا َوَب َٓ قُفقا اْص َُ ـْ ُ وِن اهللِ َؾِْ٘ن َتَقفَّْقا َؾ ًوٚ َأْرَبًٚبٚ ِم ًْ ُوَْٚ َب ًْ َٓ َيتَِّخَذ َب ًْٔئٚ َو َك بِِف َص ُْٕؼِ  

قنَ  ُّ
ٚ ُمْسِِ َّٕ َٖ   (3) { 72[ }آل عمران:بِ

                                                           

 . َِٕ/ ُ - لزحيميا - الكسيط التفسير،  َٓٓ/ ِ - الخطيب الكريـ عبد - لمقرآف القرآني التفسير: انظر( (ُ

 )بتصرؼ يسير( . ُْْ/ ِ - السنة أىؿ تأكيبلت( (ِ

 . ْٕ/ ُُ - األعبلـ نجد عمماء - النجدية األجكبة في السنية دررال: انظر( (ّ
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 الثالث المطمب
 بحسدىـ وكبريائيـ وجحودىـ الحؽ الذي جاء بو  لمنبي إيذاؤىـ

 قاؿ كلقد بفضائميا، كيذىب النفس يذيب كالحسد الغير، عف النعمة ؿزكا تمني ىك الحسد
ف! حاسد مف بمظمكـ أشبو ظالمان  رأيت ما: البصرم الحسف ،   اهلل يعادم إنما يحسد مف كا 

الذم   اهلل يعادم فكأنما صاحبيا، عمى نقميا نعمةأحدان   اهلل آتى كمما ألنو نعمو؛كيعادم 
: قاؿ اهلل؟ نعـ يعادم كمف: لو قيؿ !!اهلل نعـ تعادكا ال: )مسعكد بف اهلل عبد قاؿ كلقد أعطاىا،
 فيـالكتاب المتجذرة؛  أىؿ صفات مفكالحسد  ،(فضمو مف اهلل آتاىـ ما عمى الناس يحسدكف الذيف

 الحجب قامتفقد  غيرىـ، أحدان  فضمومف   اهلل يؤتي أف كراىة إال لشيء ال الناس يحسدكف
 عنادان، إال يزدىـ لـ ذلؾ، كلكف    الرسكؿ رسالة صدؽ عمى ليـ لساطعةا كالبراىيف القاطعة،
عف سبب  فقد أخبر اهلل  معو، آمنكاكالذيف   الرسكؿ عمى كحسدان  كحقدان، كاستكباران، كعداكة،

 (1)صد أىؿ الكتاب كجحكدىـ، ذلؾ ىك فضؿ اهلل عمى رسكلو بأف أرسمو خاتمان لؤلنبياء كالمرسميف 
َْْٔٚ َآَل إِْبَراِهَٔؿ افُِتََٚب ] عف حاليـ:  فقاؿ تعالى ْد َآَت ََ ـْ َؾْوِِِف َؾ َس َظَذ َمٚ َآَتُٚهُؿ اهللُ ِم َأْم َُيُْسُدوَن افَّْٚ

ٚ َظئِاًم  ًُ ِْ َُْْٔٚهْؿ ُم َٜ َوَآَت َّ ُْ اآلية ىك:  في بالناس المراد أف عمى المفسركف نص {98[ }افْسٚل:َواِِل
قاؿ ابف   (2)كأصحابو   محمدان  أرادكقيؿ:  لو، تقديران  الجمع غةبصي عنوكعب ر   محمد سيدنا

سدىيـ ًبذىًلؾى كثير في تفسيرىا: يىٍعًني  مىى   لمن ًبي   حى قىوي  مىاعى زى ًة، الن بيك ةً ًمفى   الم وي  رى ما اٍلعىًظيمى  كى
ـٍ  نىعىيى ـٍ  إال ًإي اهي  تىٍصًديًقًيـٍ  ًمفٍ مى سىديىي لىٍيسى  اٍلعىرىًب، فى مً  ًلكىٍكًنوً  لىوي؛حى ، بىًني ًمفٍ  كى  يظنكففقد كانكا  ًإٍسرىاًئيؿى

  الرسكؿ بيعث فمما أعداءىـ، بو كيقاتمكف حكلو، يتجمعكف منيـ، سيككف سييٍبعث الذم الرسكؿ أف
عىمكا  شديدة، عداكة يعادكنو ككقفكا صكابيـ، كطار جنكنيـ، جف غيرىـمف   منو أىقربى  المشركيفى كجى
سىدان  ذلؾ فىعىمكاك  اهلل، ًإلى سىدكهي  لقد لو،منيـ  حى اًىده قىاؿى  النبكة، مف اهللي  آتاهي  ما عمى حى في تفسير  ميجى

ًًِرا] قكلو تعالى: ََّْؿ َش َٓ ك بَِج ٍَ ـَ ـْ َصدَّ َظُْْف َو ْؿ َم ُٓ ـَ بِِف َوِمْْ ـْ َآَم ْؿ َم ُٓ ْْ
ِّ  ابف كثيرذكر  ،{ 99[ }افْسٚل:َؾ

م دو : أىمٍ { ًبوً  آمىفى  مىفٍ  فىًمٍنييـٍ قكلو سبحانو: }في تفسير  ًمٍنييـٍ ، كقكلو: }  ًبميحى د   مىفٍ  كى ٍنوي  صى  فىاٍلكىفىرىةي { عى
، تىٍكًذيبنا أىشىد   ًمٍنييـٍ  ؽٍّ  اٍلييدىل، ًمفى  ًبوً  ًجٍئتىييـٍ  عىم ا كىأىٍبعىدي  لىؾى ًبيًف، كىاٍلحى ًليىذىا  اٍلمي كىفىى: }لىييـٍ  ميتىكىعٍّدنا قىاؿى كى  كى

                                                           

 - التفاسػير زىرة،  ُْٓ ص - الخمؼ العزيز عبد بف سعكد - كالنصرانية الييكدية األدياف في دراسات: انظر( (ُ
 . ُُٖٕ/ ْ - زىرة أبك

 عاشكر ابف – كالتنكير لتحريرا،  ُٖٓ/ ُ - السيكطي الديف جبلؿ - القرآف إعجاز في األقراف معترؾ: انظر( (ِ
 . ُْٓ ص - الركمي فيد - القرآف عمـك في دراسات،  ُٗٔ/ ْ -
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ـى  يىن  كىفىى: أىمٍ { سىًعيرنا ًبجى مىى لىييـٍ  عيقيكبىةن  ًبالن ارً  كى الىفىًتًيـٍ  كىًعنىاًدًىـٍ  كيٍفًرًىـٍ  عى ميخى مىوي  الم وً  كيتيبى  كى كما  (ُ) كىريسي
سىدي  بىمىغى  د  الكتاب  أىؿ حى ٍيؿو  أىبي ًإلى يىٍذىىبيكفى  كىانيكاٍ  أىن ييـٍ  حى ي ةى  جى مىؼو  اٍبفً  كىأيمى يىقيكليكفى  خى  أىٍىدىل أىٍنتيـٍ : ـٍ ليي  كى
م دو  ًمفٍ  اًبوً  محى سىدىان  سىًبيبلى؛ كىأىٍصحى   (2) أىٍنفيًسًيـٍ  ًعٍندً كبىٍغيان ًمف  ، حى
انبة عمى حمميـ؛   كنبيو لئلسبلـ العدائيمف الييكد كالٌنصارل  كثير مكقؼ إف    المنيب ميجى

 الٌسمؼ كافكقد  المعتقد،في  ليـ المخالفة كاألشخاص كالمبادئ، األشياء، إلى النظر في المنصؼ
زان  - المؤمنيف دائرة فيكالجميع  - بعض في بعضيـ األقراف بأقكاؿ يأخذكف ال مىبىة مفتحر   الحسد غى

 كييسفٍّو عقائدىـ ييصادـ بديف جاء بمف الحاؿ فكيؼ كالعدؿ، اإلنصاؼ سبيؿ رؤية عف ييعمي الذم
 أتـ اإلنساف فضيمة كانت فكمما الفضيمة، عند إال يحصؿ ال كالحسد: الرازم، كقاؿ  (ّ)! مذاىبيـ؟
 تعالى إنو ثـ الديف، في المناصب أعظـ النبكة أف كمعمكـ أعظـ، عميو الحاسديف حسد كاف كأكمؿ؛
 كأعكانان، أنصاران  كأكثر شككة، كأعظـ دكلة، أقكل يـك كؿ جعمو أنو إلييا، كضـ   لمحمد أعطاىا

 عناية بنبيو المصطفى  الحسد ذلؾ يدفعما   اهلل بي ف ء،ىؤال لحسد سببان  النعـ ىذه كانت فمما
ٚ َظئِاًم ]فقاؿ سبحانو:  ًُ ِْ َُْْٔٚهْؿ ُم َٜ َوَآَت َّ ُْ َْْٔٚ َآَل إِْبَراِهَٔؿ افَُِتَٚب َواِِل ْد َآَت ََ : كالمعنى {98[ }افْسٚل:... َؾ

 كال ذلؾ، مف تتعجبكف ال كأنتـ كالممؾ، النبكة بيف جمعكا كثيركف جماعة إبراىيـ أكالد في حصؿ أنو
ـَ بِِف ]ثـ قاؿ سبحانو:  (4) تحسدكنو؟؟كلـ   محمد حاؿ مف تتعجبكف فمـ تحسدكنيـ، ـْ َآَم ْؿ َم ُٓ ْْ

ِّ َؾ

ًرا ًِ ََّْؿ َش َٓ ك بَِج ٍَ ـَ ـْ َصدَّ َظُْْف َو ْؿ َم ُٓ  آمف مف كآبائيـ الحاسديف ىؤالء جنسفىًمٍف  {99[ }افْسٚل:َوِمْْ
 كمف منيـ كىك عنو، الناس صد في كسعى عنو، كأعرض بو، كفر مف نيـكم إبراىيـ، آؿ أكتي بما

 إسرائيؿ؟ بني مف كلست محمد يا بؾ فكيؼ عمييـ، اختمفكاكقد  إسرائيؿ، بني مف أم جنسيـ،
 تسميةأف فييا  كما المبيف، كالحؽ اليدل، مف بو جئتيـ عما كأبعد لؾ، تكذيبان  أشد منيـ فالكفرة

                                                           

 صػػػبلح. د – الرىبػػػاف مطػػػاعف كنقػػػض القػػػرآف)بتصػػػرؼ يسػػػير( ، كانظػػػر:  ّّٔ/ ِ - العظػػػيـ القػػػرآف تفسػػػير( (ُ
مػػي - أحػػداث كتحميػػؿ كقػػائع عػػرض النبكيػػة السػػيرة،  ُِٕ/ ُ - الخالػػدم ػػبل بي عى  صػػراع،  ُّٓ ص  - الص 

بىن كىة الرحمفعبد  - العظـ حتى المبلحدة مع  . َّٕ ص - الميداني حى

 )بتصرؼ يسير( . ْٕٕ/ ٖ - الطبرم - القرآف آم تأكيؿ في البياف جامع( (ِ

 التفاعميػة الخػدمات عبػر التنصػير،  ُُُ/ ُ -  الػذىبي الػديف شمس - الرجاؿ نقد في االعتداؿ ميزاف: انظر( (ّ
 . ِٔٗ ص - المجممي محمد - العالمية ماتالمعمك  لشبكة

/ ّ - القاسمي - التأكيؿ محاسف: كانظر)بتصرؼ( ،  َُْ/ َُ - الرازم - الكبير التفسير أك الغيب مفاتيح( (ْ
 . ِِّ/ ِ - الخمكتي إسماعيؿ - البياف ركح،  ُٕٓ
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 كفرىـ عمى بيا يعذبكف مسعرة ناران  أم سعيران  بجينـ ككفى المستمر، دنيـدي ذلؾكأف   اهلل لرسكؿ
 . (ُ) كرسمو اهلل كتب كمخالفتيـ كعنادىـ

قاؿ تعالى مبينان حرص كثير منيـ عمى زكاؿ ىذه النعمة، التي خص بيا المؤمنيف  كما
ـْ ]فقاؿ سبحانو :  ليا،صدكرىـ   اهللتفضبلن كتكرمان، كشرح  ثٌِر ِم ـَ ْؿ  َو َّ  ُُ َٕ و َأْهِؾ افُِتَِٚب فَْق َيُر ُّ

ُؿ اَِلؼُّ .. َ ََلُ ِد َمٚ َتبَغَّ ًْ ـْ َب ْؿ ِم ِٓ ِس ٍُ ْٕ ـْ ِظِْْد َأ ًٚرا َحَسًدا ِم ٍَّ ـُ ْؿ  ُُ ِد إِياَمِٕ ًْ ـْ َب صاحب  قاؿ {=74.[ }افبَرة:ِم
ؿً  ًإلىى ًلئٍلًشىارىةً  دىاًئي ةً ااًلٍبتً  ًبًمفً  ًفيوً  ًجيءى  أىٍنفيًسًيـٍ  ًعٍندً  ًمفٍ التحرير كالتنكير: " قىٍكليوي:  سىدً  ىىذىا تىأىص   اٍلحى

، ـٍ ديكًرهً  ًفيًي ، عىفٍ  كىصي ـٍ مىى الد ال ةً ( ًعٍندً ) ًبكىًممىةً  ذىًلؾى  كىأىك دى  نيفيكًسًي  كىىيكى  تىمىك ًنًو، بىيىافي  ًليىٍزدىادى  ااًلٍسًتٍقرىاًر، عى
سىدنا ميتىعىمٍّؽه  دٌ : ًبقىٍكًلوً  الى  ًبحى "  كى

سىدً  عىفٍ  تىعىالىى اهللي كفي ىذه اآلية ييٍخًبري  (ِ) ، اليىييكدً  حى  كىرىٍغبىًتًيـٍ  ًلٍمميٍؤًمنيفى
، في ـٍ ٍرًفًيـٍ  إٍضبلًلًي ؤىسىاًئًيـٍ  اليىييكدً  أىٍحبىارً  ًمفٍ  طىاًئفىةن  إف  : فىقىاؿى  اإًليمىاًف، عىفً  كىصى ب كا كىري  ييكًقعيككيـٍ  أفٍ  أحى
ـٍ  الًتي الش بييىاتً  بًإٍلقىاءً  الض بلىلىةً  ًفي ، في تيشىكٍّكيكي ـٍ ـٍ  ًديًنكي تىريد كي ا إلى كى مىيوً  كيٍنتيـٍ  مى لًكن ييـٍ  الكيٍفًر، ًمفى  عى  كى
ًقيقىةً  ًفي ، ييًضم كفى  الحى ـٍ ييٍفًسديكفى  أٍنفيسىيي تىييـٍ  كى ، ًفٍطرى ـٍ  عىفٍ  البىٍحثً  ًفي أٍنفيسىييـٍ  يىٍشغىميكفى  ألن ييـٍ  ًباٍخًتياًرًى
سً  ؛ يمةو كى ـٍ كفى  كىالى  الًيدىايىًة، طيريؽً  في الن ظىرً  عىفً  أٍنفيسىييـٍ  فىيىٍصًرفيكفى  إًلٍضبلىًلكي  ميًحيؽه  مىٍكرىىيـٍ  أف   يىٍشعيري
، ـٍ اًقبىةى  كىاف   ًبًي ر   الى  سىٍعًيًيـٍ  عى ، تىضي  كقاؿ صاحب الظبلؿ كبلمان جميبلن في ىذا السياؽ: الميٍؤًمنيفى

 تجاهمف أىؿ الكتاب  كثير نفكس بو فاضت الذم الخسيس، األسكد ؿاالنفعا ذلؾ ىك كالحسد
 تزاؿ، كما كميا، كتدبيراتيـ دسائسيـ، منو انبعثت الذم كىك تفيض، كمازالت كالمسمميف، اإلسبلـ
 الييكد جيكد كؿ كراء الكامف السبب أنو كيعرفكا ليعرفكه، لممسمميف القرآف يكشفو الذم كىك

 . (3)فيو كانكا الذم الكفر إلى ذلؾ بعد كردٍّىـ نفكسيـ، في العقيدة لزعزعةكالنصارل 

ركت لنا كتب التفسير كالسيرة جانبان ميمان مف الكقائع التي تبرز تمك ف ىذه الصفة  كقد
؛ كمف ذلؾ ما ركاه صاحب الدر المنثكر، كصححو الحاكـ  الخبيثة )الحسد( في قمكب القـك

مىمىةى  النيسابكرم مف حديث اره  لىنىاقاؿ: " كىافى  كقش ٍبفً  مىةى سىبلى  ٍبفً  سى ًدينىًة، اٍليىييكدً  ًمفى  جى رىجى  ًباٍلمى  فىخى
مىٍينىا ، اٍلبىٍعثىةً  قىٍبؿى  عى ٍشرى  فىذىكىرى  ًبزىمىافو ن ةى  اٍلحى ، كىاٍلجى ا لىوي  فىقيٍمنىا كىالن ارى مى ، آيىةي  كى كجي  قىاؿى  ذىًلؾى ري  ًمفٍ  ييٍبعىثي  نىًبي   خي
ًد، ىىًذهً  تىى فىقىاليكا مىك ةى، ًإلىى كىأىشىارى  اٍلًببلى ، يىقىعي  مى ًفوً  فىرىمىى قىاؿى  ذىًلؾى اًء، ًإلىى ًبطىرى ، أىٍصغىري  كىأىنىا الس مى  اٍلقىٍكـً
ـي  ىىذىا يىٍستىٍنًفدٍ  ًإفٍ  فىقىاؿى  ممىة قىاؿى  ييٍدًرٍكوي، عيٍمرىهي  اٍلغيبلى ا فكىالم و: سى ت ى كىالن يىار الم ٍيؿ ذىب مى  هللا بعث حى

                                                           

 )بتصرؼ يسير( . ُٕٓ/ ّ - القاسمي - التأكيؿ محاسف( (ُ

 . َٕٔ/ ُ - عاشكر ابف – كالتنكير التحرير( (ِ

 )بتصرؼ يسير( .  َُِ/ ُ - قطب سيد – القرآف ظبلؿ في( (ّ
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نا أظيرنىا، بىيفكىىيكى   رىسيكلو كفر ًبًو، فىآمى يمؾ فىقيٍمنىا كحسدان، بغيان  ًبوً  كى ف يىا كى  لنا قمت ًبال ًذم أىلىٍست فبلى
لىٍيسى  بمىى: قىاؿى  ُروا باَِم ]: سبحانو القائؿ العظيـ اهلل، كصدؽ (1) " ًبوً  كى ٍُ ُْ ْؿ َأْن َي ُٓ َس ٍُ ْٕ ْوا بِِف َأ بِْئَساَم اْصَسَ

 ْٕ ِْ َأ ٍٛ َوفِ ٍٛ َظَذ َؽَو َو ٌَ ـْ ِظَبِٚ ِه َؾَبُٚلوا بِ ـْ َيَنُٚل ِم ـْ َؾْوِِِف َظَذ َم َل اهللُ ِم ًٔٚ َأْن ُيَْزِّ ٌْ ـَ َظَذاٌب َزَل اهللُ َب ٚؾِِري َُ

غٌ  ِٓ اابف كثير في تفسيره:"  قاؿ {4=[ }افبَرة:ُم كده  ًعنىاده  اٍليىييكدً  كيٍفرً  أًلىف   ًإال   ذىاؾى  مى مي  كىجيحي  بىاىىتىةه كى
ؽٍّ، مىةً  كتىنىقص ًلمن اسً  كغىٍمط ًلٍمحى مى  تبدك التي الطبيعة، كقد ذكر صاحب الظبلؿ: أف ىذه (ِ)" اٍلًعٍمـً  ًبحى
 الشديد، التعصب مف نطاؽ في تحيا التي الضيقة األثرة طبيعة الكنكد، الطبيعة ىي ييكد في ىنا

 التي الكبرل، اإلنسانية بالرابطة تشعر الك  منيا، مقتطع ىك كأنما سكاىا يصيب خير كؿ أف كتشعر
 الحياة، شجرة مف مقطكع فرع أنيـ يشعركف عزلة، في الييكد عاش كىكذا.. جميعان  البشرية تربط

 كيذيقكف كالضغائف، األحقاد عذاب كيعانكف البغضاء، لمناس كيكنكف الدكائر، بالبشرية كيتربصكف
 مف ليجركا يثيركنيا كحركبان  كبعض، الشعكب بعض فبي يكقدكنيا فتنان  األحقاد ىذه رٍجع البشرية
 عمييـ كيسمطو الناس، عمى يسمطكنو كىبلكان  تنطفىء، ال التي أحقادىـ بيا كيرككف المغانـ، كرائيا
 الم وي  يينىزٍّؿى  أىفٍ حيث كصفيا سبحانو: )بىٍغيان..  البغيضة األثرة تمؾ مف نشأ إنما كمو الشر كىذا.. الناس
مى فىٍضًموً  ًمفٍ    (ّ)( .. ًعباًدهً  ًمفٍ  يىشاءي  مىفٍ  عى

ي يـ كبىٍغًييـ كحسدىـ، بؿ إنيـ يشيدكف  كقد تكالت األحداث مبيٍّنىة أف القـك مصرٍّيف عمى غى
اؽى  اٍبفي عمى ذلؾ بأنفسيـ، فقد ذىكىرى  ٍبدً  عىفٍ  ًإٍسحى ، أىًبي ٍبفً  الم وً  عى ٍف قىاؿى  بىٍكرو دٍٍّثتي ... عى ًفي ةى : " حي  صى

يىيٍّ  ًبٍنتً  ، ٍبفً  حي لىدً  أحىب   كيٍنتي : قىالىتٍ  أىن يىا أىٍخطىبى لىى إلىٍيًو، أىًبي كى ، أىًبي عىمٍّي كىاً   مىعى  قىط   أٍلقىيما لىـٍ  يىاًسرو
لىدو  ذىاًني إال   لىييمىا كى ـى  فىمىم ا: قىالىتٍ  ديكنىوي، أىخى ًدينىةى،   الم وً  رىسيكؿي  قىًد نىزىؿى اٍلمى  ٍبفً  عىمرك بىًني ًفي قيبىاء كى

مىٍيوً  غىدىا عىٍكؼو  يي أىًبي، عى ، ٍبفي  حي ، ٍبفً  يىاًسرً  أىبيك كىعىمٍّي أىٍخطىبى  يىٍرًجعىا فىمىـٍ : قىالىتٍ ،  (ْ) ميغىم سىٍيف أىٍخطىبى
ت ى كبً  مىعى  كىانىا حى نىٍيفً  كىال ٍيف فأتىيا: قىالىتٍ  الش ٍمًس، غيري  فيًشٍشتي : قىالىتٍ  اليكينىى، يىٍمًشيىافً  سىاًقطىٍيفً  كىٍسبلى

                                                           

 ابػف - العظػيـ القػرآف تفسػير، كانظػر:  ُِٕ/ ُ - السػيكطي الػديف جػبلؿ - بالمأثكر التفسير في المنثكر الدر( (ُ
 - الشريعة،  ُٔٗ /ُ - بشير بف حكمت. د. أ - بالمأثكر التفسير مف المسبكر الصحيح،  ِّٕ/ ُ - كثير

/ ُ - معمػػر آؿ العزيػػز عبػػد - الصػػميب عبػػاد عمػػى الػػرد فػػي المجيػػب القريػػب منحػػة،  ُْٓٓ/ ّ - آلجػػرما
 ديػػػف بػػػدؿ لمػػػف الصػػػحيح الجػػػكاب،  ُْٕ/ ّ -النيسػػػابكرم   لحػػػاكـا - الصػػػحيحيف عمػػػى المسػػػتدرؾ،  ِٔٗ
 . ٕٔ ص - الجكزم بفا - إبميس تمبيس،  ُِٕ/ ٓ - تيمية ابف - المسيح

 . ُٔٔ/ ّ - العظيـ القرآف تفسير( (ِ

 )بتصرؼ يسير( . َٗ/ ُ -سيد قطب  – القرآف ظبلؿ في( (ّ

ـي  بفتحتػػػيف: الغىمىػػػسي ( (ْ  فػػػي مػػػا غريػػػب تفسػػػير،  ُٔٓ/ ٔ - منظػػػكر ابػػػف - العػػػرب لسػػػاف)انظػػػر:  الم ٍيػػػؿً  آًخػػػرً  ظىػػػبلى
 ( .َِٓ ص - نصر أبي بف اهلل عبد أبك -  كمسمـ البخارم الصحيحيف
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ا ا إلىٍيًيمى ا فىكىاىلم وً  أىٍصنىعي، كيٍنتي  كىمى ، ًمفٍ  ًبًيمىا مىا مىعى  ًمٍنييمىا، كىاًحده  إلي   التفتى  مى ٍـّ سىًمٍعتي : قىالىتٍ  الغى  كى
، أىبىا عىمٍّي ييٌ  أًلىًبي، يىقيكؿي  كىىيكى  يىاًسرو ؟ أىىيكى : أٍخطىب ٍبفً  حي  كتيٍثبتو؟ أىتىٍعًرفيوي : قىاؿى : كىاىلم وً  نىعىـٍ : قىاؿى  ىيكى
،: قىاؿى  ـٍ ا: قىاؿى  نىعى  . (1)"  بىًقيتي  ما كاهلل عداكتيوي : قىاؿى  ًمٍنوي؟ نفًسؾ ًفي فىمى

                                                           

، إنسػػػاف  ٖٕ ص - األصػػػبياني نعػػػيـأبػػػك  - النبػػػكة دالئػػػؿ، كانظػػػر:  ُُٗ/ ِ - ىشػػػاـ ابػػػف - النبكيػػػة لسػػػيرةا( (ُ
 ص - المبػػػاركفكرم - المختػػػـك الرحيػػػؽ،  ُْْ/ ِ - الػػػديف برىػػػاف ابػػػف - المػػػأمكف األمػػػيف سػػػيرة فػػػي العيػػػكف
 لمنبػػي بمػػا األسػػماع اعإمتػػ،  َِٗ/ ُ - السػػميكدم الحسػػف أبػػك - المصػػطفى دار بأخبػػار الكفػػاء كفػػاء،  ُْٔ
 أمػيف محمػد - اإلسػبلـ ضػكء فػي إسػرائيؿ، بنػك  ِّٓ/ ّ - المقريػزم – كالمتػاع كالحفدة كاألمكاؿ األحكاؿ مف
 . ُٖ ص -
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 الرابع المطمب
 عمى أمتو األفضميةبالتعالي عميو وادعائيـ الخصوصية و  لمنبي  إيذاؤىـ

 إلثبات مبرر عف يبحث ما دكلة أك جماعة، أك ما، شخص عمى االنيزاـ يظير عندما
 مكانتو سقكط عمى خكفان  اختاره، الذم المبرر ذلؾ خبلؿ مف اآلخريف إقناع محاكلة في كجكده،

صراران  االجتماعية،  ما كىذا ككبران، حسدان  لو كاالنقياد الحؽ، قبكؿ عمى نفسو تطكيع عدـ عمى منو كا 
قاطع،  كبرىاف بكضكح دعكتوينشر  محمدان  رأكا لماالكتاب مف الييكد كالنصارل  أىؿ فيو كقع
 صفكؼ في الكاذب التغرير ينشركف بدأكا طائعيف؛ مستسمميف عميو كالكفكد الناس إقباؿ كرأكا

ما زعمكه بأفضميتيـ عمى األمـ، كأنيـ كحدىـ عمى  ذلؾ فمف الكاذبة، األماني   كيد عكف الناس،
ـْ ]عف زعميـ الباطؿ:  ، حيث قاؿ سبحانو حاكيان  (1)الحؽ، كأنو لف يدخؿ الجنة سكاىـ  َوَؿُٚفقا َف

ْْتُْؿ َصٚ ِ  ـُ ْؿ إِْن  ُُ َٕ ْؿ ُؿْؾ َهُٚتقا ُبْرَهٚ ُٓ َِْؽ َأَمُِّٕٚٔ َهَٚرى تِ َٕ َٚن ُهقً ا َأْو  ـَ ـْ  َّٓ َم َٜ إِ { 777[ }افبَرة:ؿِغَ َيْدُخَؾ اجَلَّْ

 ال: يقكلكففالييكد  المسمميف، إزاء -كالنصارل الييكد - الكتاب أىؿ مكاقؼمف  آخر مكقؼ ىذاو
 عمى كاف مف إال الجنة يدخؿ ال: يقكلكف كالنصارل الييكدية، عمى كاف مف إال الجنة يدخؿ

 كتمؾ! .. غيره حؽ ديف كال الحؽ، ىك بو يديف الذم دينو أف يرل منيما فريؽ فكؿ.. النصرانية
مىٍيًيـٍ  تىعىالىى اهللي رىد   فقد كأحبلـ، أمانيٌ  مىىيىتىمىن ٍكنىيىا  نماإ األىٍشيىاءي  ًتٍمؾى  بأف   عى  حىؽ ، كىٍجوً ًبغىيًر   اهللً  عى
لىٍيسى  ةه  كىالى  دىًليؿه  لىييـٍ  كى ج  مىى حي ، مىا عى  كأف بالتحدم، يجابييـأف  رسكلو   اهلل لق ف حيث يىقيكليكفى

 اختصار، أبمغبلـ الك القرآف( كىكذا اختصر صاًدًقيفى  كيٍنتيـٍ  ًإفٍ  بيٍرىانىكيـٍ  ىاتيكا: )قيٍؿ بالدليؿ يطالبيـ
 كىافى  فىًإفٍ  الدعكل؛ صحة عمى بالبرىاف  اهلل فطالبيـ المعنى، ككضكح ال مٍبس، أٍمف مع كأكجزه
مىييا، ًببيٍرىىافو  فىٍميأتيكا أىسىاسه  ىًذهً  ًلدىٍعكىاىيـٍ  ال كبرىاف، بدليؿ يطالب دعكل صاحب فكؿ عى  عبرة ال كا 
ًبمىا لدعكاه، مىى الد ًليؿً  ًإقىامىةى  كفى يىٍستىًطيعي  الى  أىن ييـٍ  كى  دفعإذا   كاهلل كاذبيف، فأضحكا ىىًذهً  دىٍعكىاىيـٍ  عى
َٓ ]: بعدىا فقاؿ سبحانو مقامو؛ الحؽ أقاـ باطبلن  ِف َو ُف َأْجُرُه ِظَْْد َربِّ َِ ـٌ َؾ ُف هللِ َوُهَق حُمِْس َٓ َؿ َوْج َِ ـْ َأْش َبَذ َم

َٓ ُهْؿ  ْؿ َو ِٓ ْٔ َِ ُٕقَن[ }َخْقٌف َظ  إلى الشيء عف االنتقاؿ: أم: لئلضراب( بمى) كممة {771افبَرة:َُيَْز
 التصكر قكاعد مفقاعدة  سبحانو يقرركىنا  صحيح، غير ىذا كبلمكـ: يعني بمى ضده، آخر

 اإلسبلـ ىكإنما  لفرد؛ أك لطائفة، أك ألمة، محاباة ببل العمؿ عمى الجزاء ترتيب في اإلسبلمي

                                                           

 . ٖٔ ص - الزىراني اهلل عبد بفأحمد  - منو كنماذج الكريـ لمقرآف المكضكعي التفسير: انظر( (ُ
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 باطنان  كاتبعو بو جاء كبما بالرسكؿ آمف مف إال هلل كليان  يككف فبل (1) كالعنكاف االسـ ال كاإلحساف،
مىفٍ  كظاىران،  كاف خالفو مىفٍ  بؿ اهلل؛ أكلياء مف فميس يتبعو، لـ كىكككاليتو،   اهلل محبة اد عى كى

 . الشيطافكأكلياء   اهلل أعداء مف

ف  طريؽ اليداية كالحؽ أف مف أباطيميـ التي زعمكىا في خداعيـ لمناس، أنيـ زعمكا أ كما
َٚن ]: حانومقتصرة عمييـ فقاؿ سب ـَ ٚ َوَمٚ  ًٍ َٜ إِْبَراِهَٔؿ َحِْٔ َِّ َتُدوا ُؿْؾ َبْؾ ِم ََٕهَٚرى َِتْ ُٕقا ُهقً ا َأْو  ق ـُ َوَؿُٚفقا 

ـِغَ  ـَ اُدْؼِ لىتٍ : رضي اهلل عنو عىب اسو  اٍبفي  ذكر  {779}افبَرة: [ِم ؤىسىاءً  ًفي نىزى  كىٍعًب : ينىةً اٍلمىدً  يىييكدً  ري
اًلؾً  اأٍلىٍشرىؼً  ٍبفً  مى ٍيؼً  ٍبفً  كى ، ٍبفً  يىاًسرً  كىأىًبي يىييكدىا ٍبفً  كىكىٍىبً  الص  ًفي أىٍخطىبى  الس يٍّدً  نىٍجرىافى  نصارل كى

اًبًيمىا، كىاٍلعىاًقبً  ذىًلؾى  كىأىٍصحى ميكا أىن ييـٍ  كى اصى ـي  ًفٍرقىةو  كيؿ   الدٍّيًف، ًفي اٍلميٍسًمًميفى  خى ؽ   أىن يىا تىٍزعي  الم ًو، ًبًديفً  أىحى
ؿي  ميكسىى: نىًبي نىا اٍليىييكدي  فىقىالىتً  ًكتىابينىا اأٍلىٍنًبيىاًء، أىٍفضى ؿي  الت ٍكرىاةي  كى ًدينينىا اٍلكيتيًب، أىٍفضى ؿي  كى  اأٍلىٍديىاًف، أىٍفضى
كىفىرىتٍ  ٍنًجيؿً  ًبًعيسىى كى م دو  كىاإٍلً ًبميحى قىالىتً كىاٍلقيٍرآًف،   كى ؿي  عيسى نبٌينا لنصارلا كى ًكتىابينىا اأٍلىٍنًبيىاًء،أىٍفضى  كى
ٍنًجيؿي  ؿي  اإٍلً ًدينينىا اٍلكيتيًب، أىٍفضى ؿي  كى كىفىرىتٍ  اأٍلىٍديىاًف، أىٍفضى م دو  ك كالتكراة بمكسى كى قىاؿى كىاٍلقيٍرآًف،   ًبميحى  كيؿ   كى
ٍؤًمًنيفى  اٍلفىًريقىٍيفً  ًمفى  كىاًحدو  مىى كيكنيكا ًلٍممي ، ًإال   ًديفى  فىبلى  نىا،ًدينً  عى م دي  يىا قيؿٍ : تىعىالىى فىقىاؿى  ذىًلؾى  ًمم ةى  بىؿٍ  ميحى

، ـى ـى، ًمم ةى  نىت ًبعي  بىؿٍ  ًإٍبراًىي ب اس اٍبفكعىف  ًإٍبرىاًىي :  أيضان  عى  لمن ًبي اأٍلىٍعكىر صكريا بف اهلل عبد قىاؿى أنو قىاؿى
  ا ًإال   اٍلييدلمىا مىٍيوً  نىحف مى م د يىا نافاتبع عى قىالىت تيتد ميحى ارىل كى قىاليكا} اهلل فىأٍنزؿ ذىًلؾ مثؿ الن صى  كى

ارىل أىك ىكدان  ككنيكا  كأكجزىا حجة،أبمغ   محمدفي اآلية السابقة لنبيو   اهلل{ فاحتب تيتدكا نىصى
نكا : )كك كألصحابؾ كالنصارل الييكد مف لؾ لمقائميف قؿ محمد، يافقاؿ:   نبيو كعمميا كأكمميا،

 ديف بأنيا ليا الشيادة عمى جميعنا يجمع التي إبراىيـ ممة نتبع تعالكا(؛ بؿ تيتدكا نصارل أك ىكدا
 بؿليـ: أف يقكؿ  يأمر النبي  قاؿ القاسمي في تفسيرىا أف اهلل  (2)كاجتباه ارتضاه الذم اهلل

 ربو مع العيد كصاحب بلـ،اإلس ممة كأٍصؿ كأبيكـ، أبينا إبراىيـ، ممة إلى كأنتـ، نحف جميعان، نرجع
ما  الذيف  ليؤالءأٍف قؿ  نبيو  !! كىكذا فقد أمر اهلل تشرككف أنتـ بينما( اٍلميٍشًرًكيفى  ًمفى  كافى )كى

                                                           

 ِِٔ/ ِ - السػفاريني الػديف شمس - البيية األنكار لكامع،  َُّ/ ُ - قطب سيد – القرآف ظبلؿ في: انظر( (ُ
 . ُُٓ/ ْ - الجكزية قيـ ابف - الفكائد بدائع، 

/ ُ - كثيػػػر ابػػػف - العظػػيـ القػػػرآف تفسػػير،  َُِ/ ّ - الطبػػػرم - القػػػرآف آم تأكيػػؿ فػػػي البيػػاف جػػػامع: انظػػر( (ِ
 - البغػكم - القرآف تفسير في التنزيؿ معالـ ، ِِٖ/ ُ - الثعمبي - القرآف تفسير عف كالبياف الكشؼ،  ْْٖ

 - التأكيػػػؿ محاسػػػف،  ّّٕ/ ُ - السػػػيكطي الػػػديف جػػػبلؿ - بالمػػػأثكر التفسػػػير فػػػي المنثػػػكر الػػػدر،  ُُٕ/ ُ
 - القػرآف ألحكػاـ الجػامع،  ُْٓ/ ُ - الخطيػب الكػريـ عبػد - لمقػرآف القرآنػي التفسػير،  َْٔ/ ُ - القاسمي
 .  ُّٗ/ ِ - القرطبي
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ؿ ال بسنتو، كنستف  ،   إبراىيـ ممة نتبعانحرفكا عف الجادة إلى الضبلؿ؛ بؿ  كٍّ  كما عنيا نيحى
 العظيـ األصؿ ىذا المشرككف خالؼ فمم ا الحؽ، إلى اطؿالب عف مائبلن  أك مستقيمان  أم حنيفان  تحكلتـ
كما قاؿ ليـ سبحانو  (1) األصؿ ىذا إلى جميعان  الناس لدعكة النبييفخاتـ   محمدان  نبيو اهلل بعث

ظيار كذبيـ:  ؿْ ]في مكضع آخر عمى سبيؿ التقريع عمييـ، كا  ُُ َّٕ ُتْؿ َأ ّْ ـَ َهُٚ وا إِْن َزَظ ٚ افَِّذي َ  ُؿْؾ َيٚ َأهيُّ

ُف َأَبًدا باَِم َؿدَّ  َٕ َّْْق َّ َٓ َيتَ ُْْتْؿ َصِٚ ؿَِغ * َو ـُ َُّْقا اَدْقَت إِْن  َّ ِس َؾَت ـْ ُ وِن افَّْٚ َُٔٚل هللِ ِم
ْٝ َأْيِدهيِْؿ َواهللُ َظٌِِٔؿ َأْوفِ َم

اُر أَِخَرةُ ]كقاؿ في مكضع آخر:  ، {;، :}اجلًّٜ [بِٚفيَّٚدِِغَ  ُؿ افدَّ ُُ ْٝ َف َٕ ٚ ـَ ـْ  ُؿْؾ إِْن  ًٜ ِم ِظَْْد اهللِ َخٚفَِه

ْٝ َأْيِدهيِْؿ َواهللُ َم َّْْقُه َأَبًدا باَِم َؿدَّ َّ ـْ َيَت ُْْتْؿ َصِٚ ؿَِغ * َوَف ـُ َُّْقا اَدْقَت إِْن  َّ ِس َؾَت }افبَرة [  َظٌِِٔؿ بِٚفيَّٚدِِغَ ُ وِن افَّْٚ

دىؽى  إف أم. {9=، 8= ح تٍ  قكلكـ، صى  أكلياء كأنكـ ىكدان، كاف مف إال يايدخم ال الجنة أف   دىٍعكاكـ كصى
 إلى يكصمكـ الذم المكت فتمن كا معدكدات، أياما إال تمسكـ لف النار كأف المختار، و، كشعب اهلل 
 كيختار السعادة؛ عف اإلنساف يرغب ال إذ أحد، فيو ينازعكـ ال الذم الدائـ الخالص النعيـ ذلؾ

ا الدنيا، في الحياة مف إليو أحب المكت كاف الجنة أىؿ مف أنو اعتقد مفكألف   الشقاء،  يصير ًلمى
 سيئاًتًيـ، بسببً لممكت  تمٌنييـ عدـً  عمى ذم يـثـ  الدنيا، نىصىب مف عنو كيزكؿ الجنة، نسيـ مف إليو

: قىاؿى   اهلل رىسيكؿأف   عىب اس اٍبف، فقد ركم عىف  (ِ) الد نيا في الحياةً  طكؿً  عمى حرًصًيـ كعمى
قاؿ ابف القيـ رحمو اهلل: " كىذه  ( ّ) (النَّارِ  ِمفَ  َمَقاِعَدُىـْ  َورََأْوا َلَماُتوا، اْلَمْوَت، َتَمنَّْوا اْلَيُيودَ  َأفَّ  َلوْ )

 عمـ كىذا أبدان، يتمنكنو ال أنيـ كأخبر المكت، تمني إلى كدعاىـ الييكد، بيا أعجز  لمنبيمعجزة 
 اهلل ينطؽ كلف الغيب، عالـ بإخبار إال بكاطنيـ عمى االطبلع يمكف ال إذ،   نبكتو أعبلـ مف

  (ْ) " أبدان  بتمنيو ألسنتيـ

: تىعىالىىكاف مف كذبيـ، كمرائيـ؛ دعكاىـ أنيـ أبناء اهلل ، كأحباؤه، كأكلياؤه، قىاؿى  كذلؾ
بُ ] ذِّ ًَ ـُ َأْبَُْٚل اهللِ َوَأِحبَُّٚؤُه ُؿْؾ َؾَِِؿ ُي ْح َٕ قُ  َوافََّْهَٚرى  ُٓ َٔ  اف

ِٝ ْؿ ...َوَؿَٚف ُُ ُٕقبِ ْؿ بُِذ  عفركم   {>7}ادٚئدة: [ُُ
دىعىاىيـٍ  ككمميـ، فكممكه الييكد، مفجماعة   اهلل رسكؿ أتىأنو قاؿ:   عباس ابف   الم وً  ًإلىى ككى

                                                           

 )بتصرؼ يسير( . َْٕ/ ُ - القاسمي - التأكيؿ فمحاس( (ُ

/ ُ - الحنبمػػي رجػػب ابػػف - التفسػػير ركائػػع،   ٖٗ/ ُ - الجػػكزم ابػػف – التفسػػير عمػػـ فػػي المسػػير زاد: انظػػر( (ِ
ْٕٓ . 

مىٍيًيـً  اهللً  ًرٍضكىافي  اٍلبىٍيتً  أىٍىؿً  ميٍسنىدي  - أحمد اإلماـ مسند( (ّ  المحقؽ عميو حكـ ، ِِِٔ رقـ – ٗٗ/ ْ - أىٍجمىًعيفى  عى
/ ُ - السػػػيكطي الػػػديف جػػػبلؿ - بالمػػػأثكر التفسػػػير فػػػي المنثػػػكر الػػػدر، كانظػػػر:  صػػػحيح بأنػػػو األرنػػػؤكط شػػػعيب
 . ِٗ/ ُْ - المقريزم – كالمتاع كالحفدة كاألمكاؿ األحكاؿ مف لمنبي بما األسماع إمتاع، َِِ

 . ُّٗ ص - الكريـ القرآف تفسير( (ْ
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ـٍ  ذ رىىي ا: فىقىاليكا ًنٍقمىتىوي،كىحى فينىا مى كٍّ م دي  يىا تيخى ارىل، كىقىٍكؿً  ؤيهي،كىأىًحب ا الم وً  أىٍبنىاءي  كىالم وً  نىٍحفي ! ميحى  الم وي  فىأىٍنزىؿى  الن صى
قالىًت ًفيًيـٍ   الم وى  أىف   ذكر القاسمي أنيـ قصدكا (1) اآلية كىأىًحب اؤيهي  الم وً  أىٍبناءي  نىٍحفي  كىالن صارل اٍليىييكدي : كى
نيكٍّ  ًفي كىاأٍلىبً  لىنىا تىعىالىى نىٍحفي  كىاٍلعىٍطًؼ، اٍلحي ٍنًزلىًة، اٍلقيٍربً  ًفي لىوي  كىاأٍلىٍبنىاءً  كى قىاؿى  كىاٍلمى ـي  كى ًعي   ًإٍبرىاًىي : الن خى
ديكا اٍليىييكدى  ًإف    الم ًو؛ أىٍبنىاءي  نىٍحفي : قىاليكا ذىًلؾى  فىًمفٍ  أىٍبكىاًرم، أىٍبنىاءى  يىا فىبىد ليكا أىٍحبىاًرم، أىٍبنىاءى  يىا الت ٍكرىاةً  ًفي كىجى

 كالحؽ (2) دينو عمى ألننا أحباؤه كنحف كالكرامة، المنزلة في باءاآل مف األبناء بمنزلة اهلل مففنحف 
ال ألىكائيـ، أبناء إال كانكا ما أنيـ  الدعكل، ىذه عميو يٌدعكفالذيف   اهللأٌما  لشيكاتيـ، أحباء كا 
 فكيؼ أنبياءه؛ كقتمكا رسمو، كآذكاكحرفكه،  تعالى اهلل كبلـ بد لكا قدفالييكد  عميو؛ كحرب أعداؤه فيـ

 كداركا البشرٌل، الثكبىذا   اهلل ألبسكا قدكالنصارل  كأحباؤه؟ أبناؤه بأنيـ دعكاىـ ىذا مع تستقيـ
 بيف خشبة عمى ميعىمٍّقان  األمر بو ينتيى ثـ كالمعنات، المطمات بيا يتمقى قاسية، دكرة األرض في بو

يف  كاحدان، مسمكان  - كالنصارل يكدالي - جميعان  كسمكيـ الكاذب، االدعاء ىذا عمييـ اهلل ردٌ  كقد! لص 
ـى : )فى بقكلو الزعـ ىذاناقضان  تعالى فقاؿ.. كاحدان  الضبلؿ عمى طريقيـ كاف إذ ـٍ  ًم ؟ ييعىذٍّبيكي ـٍ ( ًبذينيكًبكي

ا اأٍلىٍمري  كىافى  ًإفٍ  ييًريدي  لىدى  ييعىذٍّبي  الى  اأٍلىبى  فىًإف   كىأىًحب اؤيهي  أىٍبنىاؤيهي  أىن كيـٍ  زىعىٍمتيـٍ  كىمى  كرامة يييف ال كالحبيب هي،كى
كفى  كىأىٍنتيـٍ  بالتعذيب، حبيبو ؟ أىن وي  ميًقر  ـٍ دىرى  لىمىا زعمتـ كما األمر كاف كلك ميعىذٍّبيكي دىر، ما عنكـ صى  صى
قىعى  كلم ا قىع ما عميكـ كى :  كى ًقيؿى ـى ، كى ـٍ  فىًم ـى : أىمٍ  ييعىذٍّبيكي ـٍ  مىفٍ  عىذ بى  ًل دىةن  ييـٍ فىمىسىخى  ًبذينيكًبًيـٍ  قىٍبمىكي ؟ ًقرى نىاًزيرى  كىخى
عىؿى  كىكذا انىوي فقد جى ، عيقيكبىتىييـٍ  سيٍبحى ـٍ ارىىيـٍ  ًبذينيكًبًي ٍحضى ـي  ميٍبًطبلن  ًلٍمعىذىابً  كىاً   الت ٍقًديري  كىىىذىا اٍلكىاًذبىًة، ًلدىٍعكىاىي
 دليؿجميبلن كىك أف  ىذه اآلية  قاؿ السمرقندم في تفسيرىا كبلمان  (3) قىٍكًلًيـٍ  ًإٍبطىاؿً  ًفي أىٍبمىغي  اآٍليىةً  ًفي
ـى أخبر سبحانو:  حيث بذنكبو، يعذبو كال ذنكبو، يغفر عبده أحب إذا تعالى اهلل أف ـٍ  فىًم  كنتـ إف ييعىذٍّبيكي

ييًحب   الت ك اًبيفى  ييًحب   الم وى : )ًإف  أخرل آية في كقاؿ تعالى، اهلل أحباء  ففيو[ ِِِ: البقرة( ]اٍلميتىطىيًٍّريفى  كى
  (4)..بذنكبيـ التكابيف يعذب ال أنو عمى دليؿ

                                                           

 فػػػتح،  َُِ/ ٔ - القرطبػػػي - القػػرآف ألحكػػػاـ الجػػامع ، ٗٔ/ ّ - كثيػػػر ابػػف - يـالعظػػػ القػػرآف تفسػػػير: انظػػر( (ُ
 - التنزيػػؿ معػػاني فػػي التأكيػػؿ لبػػاب،  ْْٓ/ ُ - لزحيمػػيا - الكسػػيط التفسػػير،  َّ/ ِ - الشػػككاني -القػػدير
 . ْٖ/ ٗ - دركزة عزت محمد - الحديث التفسير،  ِٓ/ ِ - الخازف

 . ٓٓ ص - الدىمكم اهلل كلي - التفسير أصكؿ في الكبير الفكز: كانظر، ( )بتصرؼ ْٗ/ ْ - التأكيؿ محاسف( (ِ
/ ُ - الخطيػػب الكػػريـ عبػػد - لمقػػرآف القرآنػػي التفسػػير،  ُّٓ ص - القػػيـ ابػػف - الكػػريـ القػػرآف تفسػػيرانظػػر: ( (ّ

/ ّ - كثير ابف - العظيـ القرآف تفسير،  ََُ ص - الشيخ ناصر - الزمر سكرة في العقيدة مباحث،  ُُّ
 . ّّ/ ّ - البغكم - القرآف تفسير في التنزيؿ معالـ، ٗٔ

 )بتصرؼ( . ّٕٗ/ ُ - العمـك بحر( (ْ
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 عقابان، كاإلساءة إحسانان، باإلحساف كمجزيكف محاسبكف كأنيـ البشر، كسائر أنيـ القرآف بيف ثـ
ُب ]سبحانو:  فقاؿ النافذة، اهلل لمشيئة خاضعكف كأنيـ ذِّ ًَ ـْ َيَنُٚل َوُي َ

ُر دِ ٍِ ٌْ َؼ َي َِ ـْ َخ َّ ُتْؿ َبَؼٌ ِِم ْٕ  ... َبْؾ َأ

ِْٔف اَدِهرُ  اَم َوإَِف ُٓ َْْٔ اَمَواِت َوإَْرِض َوَمٚ َب ُِْؽ افسَّ ـْ َيَنُٚل َوهللِ ُم  بكـ تعالى اهلل صمة أف أم{ 08[ }املائدة:َم
ففي ىذه اآلية يقرر  بالتقكل، إال أحد عمى ألحد فضؿ فبل منيـ، بعض كأنتـ بخمقو، صمتو ىي

 عمى عنده كالعذاب المغفرة، كقياـ   اهلل عدؿ كيقرر اإليماف، عقيدة في الحاسمةالحقيقة  سبحانو
نما أحدان، يحابي فبل الكاحد، أصميا  أنو يعمـ مف كيعذب لممغفرة، مستحؽ أنو يعمـ لمف يغفر كا 
 غركركـ عف فارجعكا أمثالكـ، البشر سائر يجزم كما بأعمالكـ، يجزيكـ فيك لمعذاب، مستحؽ
 مف سمؼ بمف ال الصالحات، كاألعماؿ الصحيح باإليماف العبرة فإنما؛ ككتبكـ كسمفكـ بأنفسكـ
ٍكمو، معقٍّب كال يشاء، ما يفعؿ أفٍ  الميٍمؾ بحؽكلو سبحانو  كاألميات، اآلباء ليو لحي  العباد مصير كا 

 .  (1) كالمعاد بالحشر

كأتباعو  فبل ترل مكضعان، أك زعمان يدعي فيو أىؿ الكتاب أنيـ أكلى مف النبي  كىكذا
ظيار كذبيـ، كافتراءاتيـ،   عند اهلل كأنيـ أحباؤه كأكلياؤه مف دكنو، إال تكفؿ اهلل تعالى بنقضو، كا 

 التبجح معرض في يصدر كاف كالنصارل؛ الييكد عف يصدر كاف الذم القكؿ ىذافتجد ىنا في 
استعبلء عميو، مع  كىيدىاه،  النبي دعكة عف مستغنكفكبأنيـ  ، اهلل مف ىدل عمى بأنيـ
 فييـ الناس كسائر أناسان  إالٌ  ليسكابأنيـ  مفحمان، قكيان سبحانو عمييـ رٌدان  فردـ األفضمية دكنو، ادعائي
  (ِ)... كالخطأ كالصبلح كالضبلؿ، اليدل قابمية

في كشؼ اهلل سبحانو لتمؾ  بنبيو المصطفى  خبلؿ ما سبؽ تجمت عناية اهلل  كمف
دراكان، كأنيـ أبناء اهلل اليالة التي أحاط بيا الييكد كالنصارل أنفسي ـ، بأنيـ أكثر الناس فيمان كا 

، لما ظممكا، كطغكا  كأحباؤه كأكلياؤه، كأكضح سبحانو أنيـ لـ يرقكا إلى منزلة الرضا عند اهلل 
كبغكا، كناصبكا رسؿ اهلل العداء، ككانكا في مجابية الحؽ دكمان، بؿ انحطكا بسبب انحرافاتيـ إلى أف 

ٍٛ َظَذ ]كعقابو حيث قاؿ سبحانو:  سفؿ مف غضب اهلل يككنكا في الدرؾ األ َو ٌَ ... َؾَبُٚلوا بِ

غٌ  ِٓ ـَ َظَذاٌب ُم ٚؾِِري َُ ِْ
ٍٛ َوفِ فيـ أتباع حبيبو  المؤىمكف لمنزلة الرضا عند اهلل  أما{ 11[ }البقرة:َؽَو

                                                           

/ ٔ - رضػػا رشػػيد محمػػد - المنػػار تفسػػير،  ّٔٔ/ ِ - الثعػػالبي - القػػرآف تفسػػير فػػي الحسػػاف الجػػكاىر: انظػػر( (ُ
 - زىػرةأبك  - التفاسيرىرة ، ز  ٕٖٔ/ ِ - قطب سيد – القرآف ظبلؿ في،  ٖٓ/ ٔ - المراغي تفسير،  َِٔ

ْ /ََُِ . 

 . ٖٓ/ ٗ - دركزة عزت محمد - الحديث التفسير: انظر( (ِ
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قكاليـ، الذيف يتبعكنو فبل يحيدكف، كال يظممكف، حيث تككف أفعاليـ صكرة صادقة أل المصطفى 
ال كما فعؿ الييكد كالنصارل إذ كانكا عمى تناقض كاضح بيف دعكاىـ اإليماف، كبيف سمككيـ 
المخزم في الماضي كالحاضر كما كشفت عف ذلؾ آيات الكتاب الكريـ، كنصكص السنة 

 النبكية... 
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 انثاَي املبحث 

 به اهلل  وعُاية  هُبين انعًهيأهم انكتاب  إيراء
 

 عمى خمسة مطالب: كيحتكم
 

 عمى وتجرؤىـ المسمميف، بيف الفتنة بإثارتيـ  لمنبياألوؿ: إيذاؤىـ  المطمب
  المؤمنيف نساء

 بمحاولة قتمو، والغدر بو الثاني: إيذاؤىـ لمنبي  المطمب

 ونكثيـ وخيانتيـ ، ضده لمناس بتأليبيـ  لمنبيالثالث: إيذاؤىـ  المطمب
 معو لعيودىـ

 بو وبالموحديف معو  باستيزائيـ الرابع: إيذاؤىـ  لمنبي  المطمب

بالتشكيؾ في نبوتو، ودخوليـ في اإلسالـ  الخامس: إيذاؤىـ لمنبي  المطمب
 ثـ الرتداد عنو 
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فباءت أساليبيـ  ي،القكلالكتاب  أىؿكالمكحديف معو أذل  النبي  عف رد اهلل  لقد
مف خبلؿ ىذه االفتراءات  القكلية، كجداليـ، بالفشؿ، كعجزكا أف يقفكا في كجو دعكة النبي 

ـ  عف حقدىـ األسكد عمى اإلسبلـ، كنبيو  ، كرفضيـ لكؿ حؽ أك  فعمدكا إلى أسمكب جديد، يني
ِرِهْؿ َؾباَِم ]: تعالىىدل أك عمـ، ذلؾ أف قمكبيـ كما كصفكىا كانت غمفان ، قاؿ  ٍْ ـُ ْؿ َو ُٓ ْؿ ِمَٔثَٚؿ ِٓ ِو َْ َٕ  

رِ  ٍْ ُُ ٚ بِ َٓ ْٔ َِ ٌِْػ َبْؾ َضَبَع اهللُ َظ ُِقُبَْٚ ُؽ ْؿ ُؿ ْرِ َحؼٍّ َوَؿْقَِلِ ٌَ ََٔٚل بِ بِ ْٕ ُؿ إَ ِٓ َّٓ َؿًَِِٔل بَِآَيِٚت اهللِ َوَؿْتِِ ِمُْقَن إِ ْٗ [ ِهْؿ َؾََل ُي

ًٜ َأْن َومِ ]، قاؿ تعالى:  (ُ)كفي آذانيـ كقر   {799}افْسٚل: ُِقهِبِْؿ َأـَِّْ َْٚ َظَذ ُؿ ِْ ًَ َْٔؽ َوَج ُع إَِف
ِّ ـْ َيْسَت ْؿ َم ُٓ ْْ

ََٕؽ يَ  ِٚ ُفق ٚ َحتَّك إَِذا َجُٚلوَك َُيَ ِمُْقا هِبَ ْٗ َٓ ُي  ٍٜ ؾَّ َآَي ـُ قُه َوِِف َآَذاِنِْؿ َوْؿًرا َوإِْن َيَرْوا  ُٓ ََ ٍْ ُروا إِْن َهَذا َي ٍَ ـَ ـَ  َُقُل افَِّذي

َّٓ َأَشٚضِرُ  فِغَ  إِ ُِقهِبِْؿ َمَرٌض َؾَزاَ ُهُؿ اهللُ ]نفكسيـ مرض، فقاؿ تعالى:  كفي{  32[ }األنعام:إَوَّ ِِف ُؿ

ِذُبقنَ  ُْ ُٕقا َي ٚ ـَ ْؿ َظَذاٌب َأفٌِٔؿ باَِم  َٝ ]أبصارىـ غشاكة، قاؿ تعالى:  كعمى  {74}افبَرة: [َمَرًضٚ َوََلُ َأَؾَرَأْي

 َِّ ُف َهَقاُه َوَأَض َذ إََِلَ َ ـِ اَّتَّ ِد َم ًْ ـْ َب ِديِف ِم ـْ هَيْ َّ ِه ِؽَنَٚوًة َؾ َؾ َظَذ َبَكِ ًَ بِِف َوَج ِْ ِف َوَؿ ًِ ّْ ٍؿ َوَختََؿ َظَذ َش ِْ ُف اهللُ َظَذ ِظ

ُرونَ  َـّ ىك الحؽ، كلكنو الكبر كالعناد، فبعد  فيـ عمى يقيف أف ديف النبي  {17}اجلٚثٜٔ: [اهللِ َأَؾََل َتَذ
، سنتطرؽ إلى  ، بدأكا بحياكة مكاقؼ عممية مع النبي  ي القكلي لمنب ذلأف فشمت ألكاف األ

 بعضيا في دراسة ىذا المبحث، إف شاء اهلل تعالى...

                                                           

ٍقر( (ُ ًقػرىتٍ : ًمٍنػوي  ييقىػاؿي ك  ذىًلػؾ، مػف أخػؼ   كالثٍّقىػؿي  كمٍّػو، الس ػٍمعً  ذىىػابي  ىيػكى  أىك األيذيف، ًفػي ًثقػؿه  ىك: الكى ٍقػرنا تىػٍكقىري  أيذينيػوي  كى  كى
 ( .ُِّ/ ٔ -فارس ابف - المغة مقاييس)انظر: 



211 

 

 األوؿ المطمب
 بإثارتيـ الفتنة بيف المسمميف، وتجرؤىـ عمى نساء المؤمنيف   لمنبي  إيذاؤىـ

 األلفة، يؽكتحق الكممة، كاجتماع الصؼ، كحدة عمى األكؿ عيده في اإلسبلـحرص  لقد
شاعة   اهلل بكتاب كاعتصاميا دستكرىا، اتحاد ىك األمة بيا اهلل كٌحد التي كالسبيؿ المحبة، كا 
كقد استغؿ  كأحزابان، فرقان  كانقساميا صفكفيا، كتمزؽ األمة، تفرؽ مف، إذ ليس أسكأ   نبيوكسنة 

ـ؛ فحاكلكا جاىديف ، كعمى اإلسبل النبي  عمى حربيـذلؾ أىؿ الكتاب كباألخص )الييكد( في 
خبلؿ إثارة  مف كذلؾ المسمميف،بيف  كالمكدة المحبة أكاصر بتقطيع كتخريبو، المسمـ الصؼ تمزيؽ
 النبي صنعو الذم القكم الرباط كفؾ كالقبمية، القكمية كالنعرات الجاىمية، كالشعارات الداخمية، الفتف
 شاىداف كالكاقع التاريخكشكاىد  متآلفيف؛ال اإلخكة بيف كالكقيعة بالدسيسةبالسعي  المسمميف بيف 

 في،  الييكد في عيد النبي  يفعمو كاف مماككتب السير نمكذجان  ،ذلؾ؛ فقد ذكرت التفاسير عمى
، كمف تمؾ المكاقؼ ما  ، كفي طريؽ دعكتو إلى اهلل  النبي  كجو في العراقيؿ إلقامةمحاكلتيـ 

دىاليـ  حيف قينقاع بنيييكد  مفكاف   اإلسبلـ، إطار في كالخزرجمف األكس  المسمميف تكح 
 كنيش قمكبيـ، الغيظ فأكؿ الجاىمية، في بينيـ كاف الذم بعد اإلسبلـ، عمى بينيـ ذات كصبلح
 اختبلؼ، بعد كتىت ًحد فرقة، بعد تجتمع المدينة يشاىدكف كىـ أبصارىـ، الغؿ كأعمى عقكليـ، الحسد
 كانت، كما بينيـ الحركب فتعكدجاىميتيـ،  إلى ليعكدكا بينيـ اعاإليقفحاكلكا  كراىية؛ بعد كتىتىحاب  
فقد ذكر الطبرم في تفسيره أف   أخرل، مرة ليـ السيادةكتؤكؿ  أنصاره، أقكل بذلؾ  النبي كيخسر
: "  أسمـ بفزيد  ، ٍبفي  شىاسي  مىر  قىاؿى كىافى  قىٍيسو ا كى ٍغفً ال شىًديدى اٍلكيٍفًر،  عىًظيـً  (1) عىسىا قىدٍ  شىٍيخن مىى ضٍّ  عى

، سىدً  شىًديدى  اٍلميٍسًمًميفى ، اٍلحى مىى لىييـٍ ٍزرىجً  األىٍكسً  ًمفى  نىًفيرو  عى مىعىييـٍ  قىدٍ  مىٍجًمسو  ًفي كىاٍلخى د ثيكفى  جى  ًفيًو، يىتىحى
ا فىغىاظىوي  ، أيٍلفىًتًيـٍ  ًمفٍ  رىأىل مى ـٍ ًتًي مىاعى مىى بىٍيًنًيـٍ  ذىاتً  كىصىبلحً  كىجى ـي  كىافى  ًذمال   بىٍعدى  اإًلٍسبلـً  عى  ًمفى  بىٍينىٍي
اًىًمي ًة، ًفي اٍلعىدىاكىةً   اٍجتىمىعى  ًإذىا مىعىييـٍ  لىنىا مىا كىاهللً  ال اٍلًببلًد،ًبيىًذًه  (2) قىٍيمىةى  بىًني مىؤلي  اٍجتىمىعى  قىدً : فىقىاؿى  اٍلجى
مىؤيىيـٍ  ، ًمفٍ  ًبيىا مى ، فىاٍجًمٍس  ًإلىٍيًيـٍ  اٍعًمدٍ : اؿى فىقى  يىييكدى، ًمفٍ  مىعىوي  شىابًّا فىتنى فىأىمىرى  قىرىارو ـٍ  يىٍكـى  ذىكٍٍّرىيـٍ  ثيـ   مىعىيي
، ا بيعىاثو مى ا بىٍعضى  كىأىٍنشىدىىيـٍ  قىٍبمىوي، كىافى  كى ليكا كىانيكا مى كىافى  األىٍشعىاًر، ًمفى  ًفيوً  تىقىاكى  اٍقتىتىمىتٍ  يىٍكـى  بيعىاثو  يىٍكـى  كى
، األىٍكسي  ًفيوً  ٍزرىجي مىى ًلؤلىٍكسً  ًفيوً  ري الظ فى  فىكىافى  كىاٍلخى ٍزرىًج، عى ؛ اٍلخى ، ًعٍندى  اٍلقىٍكـي  فىتىكىم ـى  فىفىعىؿى تىنىازىعيكا، ذىًلؾى  كى

                                                           

/ ٔ - الفػػارابي نصػػر أبػك - العربيػػة كصػحاح المغػػة تػػاج الصػحاح)انظػػر:  ككبػر كل ػػى: عيًسػػيًّا يىٍعسػك الشػػيخ عىسػا( (ُ
ِِْٓ. ) 

)انظػر:  بيػا سػمكا كاىػؿ، بنػت قيمػة ىػي قديمػة، ليػـ أـ اسػـ: كقيمػة كالخػزرج، األكس مػف األنصار ىـ: قيمة بنك( (ِ
 ( .ِّْ/ ٕ -العسقبلني  حجر ابف - البخارم صحيح شرح البارم فتح
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كا ري تىفىاخى ت ى كى ي ٍيفً  ًمفى  رىجيبلفً  تىكىاثىبى  حى مىى اٍلحى ، ٍبفي  أىٍكسي : الر ٍكبً  عى دي  قىٍيًظي  اًرثً  بني أىحى  أىًبي ٍبفً  اٍلحى
اًرثً  ٍبفً  أيسىامىةى  ب اري  األىٍكًس، ًمفى  اٍلحى ٍخرو  ٍبفي  كىجى ك صى مىمىةى  ٍبًني أىخي ٍزرىًج، ًمفى  سى ديىيمىا قىاؿى  ثيـ   فىتىقىاكىال، اٍلخى  أىحى

اًحًبوً  ـي  ًإفٍ : ًلصى دىٍدنىاىىا كىاهللً  ًشٍئٍت ًذعىةن  اآلفى  رى ًميعنا، اٍلفىًريقىافً  كىغىًضبى  (1) جى قىاليكا جى ، فىعىٍمنىا قىدٍ : كى  السٍّبلحى
ـي  بلحى السٍّ  ٍكًعديكي ر ةي، كىالظ اًىرىةي ،  (2) الظ اًىرىةي  مى كا اٍلحى رىجي م تً  ًإلىٍييىا، فىخى يىا األىٍكسي  كىاٍنضى ، ًإلىى بىٍعضي  بىٍعضو

ٍزرىجي  يىا كىاٍلخى مىى بىٍعضو  ًإلىى بىٍعضي مىٍييىا كىانيكا ال ًتي قىالىيىا كىًممىةو، عى اًىًمي ًة، ًفي عى بىمىغى  اٍلجى   اهللً  رىسيكؿى  ؾى ذىلً  كى
رىجى  اًبوً  ًمفٍ  اٍلمييىاًجًريفى  ًمفى  مىعىوي  ًفيمىفٍ  ًإلىٍيًيـٍ فىخى ت ى أىٍصحى ، حى ـٍ اءىىي  اهللى؛ اهللى، اٍلميٍسًمًميفى  مىٍعشىرى  يىا: فىقىاؿى  جى
اًىًمي ًة، ًبدىٍعكىل ـٍ  بىٍيفى  كىأىنىا اٍلجى ـي  ًإذٍ  بىٍعدى  أىٍظييًركي ، اهللي  ىىدىاكي ـٍ  ًلئًلٍسبلـً قىطىعى  ًبًو، كىأىكىٍرمىكي ـٍ  ًبوً  كى ٍنكي  أىٍمرى  عى

اًىًمي ًة، كىٍيده  الش ٍيطىافً  ًمفى  نىٍزغىةه  أىن يىا اٍلقىٍكـي  فىعىرىؼى  اٍلكيٍفًر، ًمفى  ًبوً  كىاٍستىٍنقىذىكيـٍ  اٍلجى ، عىديكًٍّىـٍ  ًمفٍ  كى ـٍ  فىأىٍلقىكيا لىيي
، ًمفٍ  السٍّبلحى  ـٍ انىؽى  كبىكىٍكا، أىٍيًديًي اؿي  كىعى ييـٍ  الرٍّجى ا بىٍعضي ٍزرىًج، األىٍكسً  ًمفى  بىٍعضن فيكا ثيـ   كىاٍلخى رى  رىسيكؿً  مىعى  اٍنصى

،سىاًمًعيفى   اهللً  ٍنييـٍ  اهللي  ٍأطىفىأى  قىدٍ  ميًطيًعيفى  شىاسً  شىٍأفً  ًفي،   اهللي  كىأىٍنزىؿى  (3)" شىاسو  اهللً  عىديكٍّ  كىٍيدى  عى
، ٍبفً  ا قىٍيسو مى نىعى  كى ُِقَن * ُؿْؾ َيٚ َأْهَؾ ُؿْؾ يَ ]: صى َّ ًْ ٌٔد َظَذ َمٚ َت ِٓ ُروَن بَِآَيِٚت اهللِ َواهللُ َص ٍُ ُْ َ َت ٚ َأْهَؾ افُِتَِٚب َِل

ٚؾٍِؾ َظامَّ  ٌَ َداُل َوَمٚ اهللُ بِ َٓ ُتْؿ ُص ْٕ ٌُقَنَٚ ِظَقًجٚ َوَأ ـَ َتبْ ـْ َآَم ـْ َشبِِٔؾ اهللِ َم وَن َظ َ َتُهدُّ ُِقَن افَُِتِٚب َِل َّ ًْ [. }آل  َت

اًبري قىاؿى  {. 11، 18مران ع ٍبدً  ٍبفي  جى ا الم وً  عى أى   الم وً  رىسيكؿً  ًمفٍ  ًإلىٍينىا أىٍكرىهى  طىاًلعو  ًمفٍ  كىافى : " مى  ًإلىٍينىافىأىٍكمى
ا تىعىالىى الم وي  كىأىٍصمىحى  فىكىفىٍفنىا ًبيىًدًه، ا بىٍينىنىا، مى  رىأىٍيتي ؛ فىمىا   وً الم   رىسيكؿً  ًمفٍ  ًإلىٍينىا أىحىب   شىٍخصه  كىافى  فىمى
ا قىط   ، يىٍكمن ، أىٍكحىشى  كىالى  أىٍقبىحى كىكذا فقد تبيف مف ىذه المحاكلة  (ْ)"  اٍليىٍكـ ذىًلؾى  ًمفٍ  آًخرنا كىأىٍحسىفى  أىك الن

في إزالة ىذه الفتنة،  بالنبي  اهلل  عنايةاآلثمة مدل حقد أىؿ الكتاب عمى اإلسبلـ؛ فإنو لكال 
 كببلء مستطير.. كثير، شر الفتنة ىذه كراء مفسمميف؛ لكاف الم كببتنقية قم

                                                           

ػذىعى؛ األمػر ىػذا في فبلفك  ،: مف الجذعجذعة( (ُ ػذىعان  يسػٌمى الػدىر حػديثان، فيػو أخػذ إذا جى ذا جديػد ألنػو جى  طىًفئىػتً  كا 
ػػة، أعػػدناىا شػػئتـ إف: يقػػاؿ القػػـك مػػف الحػػربي  ذىعى أم تعػػالكا نعيػػدىا مػػف جديػػد )انظػػر:  بيػػا، ييٍبتىػػدىأ مػػا أكؿ أم جى

 ( .ُِِ/ ُ - الفراىيدم الخميؿ - العيف كتاب،  ُِٖ/ ُ - الزمخشرم - الببلغة ساسأ

 ( .ُّٔ/ ٔ - الزمخشرم - المغة)انظر: تيذيب  الن يىار ًنصؼى اليىٍكـ  أم( (ِ

 الػػػدر ، ُُّ/ ُ - المنػػػذر ابػػػف، كانظػػػر: تفسػػػير  ِٗٔ/ ٓ - الطبػػػرم - القػػػرآف آم تأكيػػػؿ فػػػي البيػػػاف جػػػامع( (ّ
/ ٓ - الدمشػقي الديف سراج - الكتاب عمـك في، المباب  ِٖٕ/ ِ - السيكطي – بالمأثكر لتفسيرا في المنثكر
 الػركض،  ٓٓٓ/ ُ - ىشػاـ ابػف - النبكيػة السػيرة،  ٔ/ ُّ - الكاحػدم الحسػف أبك - النزكؿ، أسباب  ِْٓ
 بػف أحمػد - األدب فنػكف فػي األرب، نيايػة  ُِٓ/ ْ - السػييمي – ىشػاـ البػف النبكيػة السػيرة شرح في األنؼ
بىن كىة الرحمف عبد - زيكؼ، ككاشؼ  ّٖٕ/ ُٔ - الكىاب عبد  . ِٕٓ ص - الميداني حى

/ ِ - النيسػػابكرم - الفرقػػاف كرغائػػب القػػرآف غرائػػب، كانظػػر:  ُٓٓ/ ْ - القرطبػػي - القػػرآف ألحكػػاـ الجػػامع( (ْ
 . ِِ/ ْ - لزحيميا - المنير ، التفسير ُٗٓ/ ّ - الثعمبي - القرآف تفسير عف كالبياف الكشؼ،  ُِِ
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 اإلسبلـ عف صدىـ ألفعنو سبحانو،  الغفمة بنفي اآليةىذه   اهلل ختـالمراغي: كقد  قاؿ 
 الذم العمؿ ألف شييد كاهلل بقكلو السابقة اآلية كختـ الحيؿ، ككجكه كالكيد، المكر، مف بضرب كاف
... اإلضبلؿ عف لكفيـ كالثانية الضبلؿ، عف لكفيـ األكلىفاآلية  مشيكد؛ ظاىر الكفر كىك فييا

(1)  

ـَ ]مف األكس كالخزرج:  األنصار في اهللأنزؿ  كما ـَ افَِّذي ٚ ِم ًَ قا َؾِري ًُ ـَ َآَمُْقا إِْن ُتىِٔ ٚ افَِّذي َ َيٚ َأهيُّ

ـَ  ٚؾِِري ـَ ْؿ  ُُ َد إِياَمِٕ ًْ ْؿ َب ـُ و  الكتاب أىؿ طاعةأف   أخبرنا اهلل  {011[ }آل عمران:ُأوُتقا افَُِتَٚب َيُر ُّ
 عف كالتخمي الداخمية، اليزيمة معنى ابتداءان  تحمؿ كأكضاعيـ، مناىجيـ كاقتباس عنيـ، كالتمقي
  اهلل منيب كفاية في الشؾ معنى تحمؿ كما المسممة، األمة أيٍنًشئىت أجمو مف الذم القيادة دكر

عيد بيا كالسير كتنظيميا، الحياة،لقيادة   في الكفر دبيب بذاتو كىذا كاالرتقاء، النماء طريؽ في ان صي
 أىؿ مف كفركا الذيف أكلئؾ  اهلل كشؼ.. لذلؾ القريب خطره ترل كال بو، تشعر ال كىي النفس،
  اهلل دعا دينيـ؛ عمييـ ليفسدكا كفتف،كدسائس،  مكائد، مف لممؤمنيف يبٌيتكف كما الكتاب،

فقكلو سبحانو: )ًإٍف  الكتاب، أىؿ مف المضٌميف الضاليف، ىؤالء مف حذرىـ يأخذكا أف إلى مؤمنيفال
ـٍ  اٍلًكتابى  أيكتيكا ال ًذيفى  ًمفى  فىًريقان  تيًطيعيكا ـٍ  بىٍعدى  يىريد ككي  بعض يمقيو ما إلى استمعتـإف  أم( كاًفًريفى  ًإيماًنكي
 الجاىمية، في كما بينكـ ضاءكالبغ العداكة بإيقاع يكتفكف ال ليـ، كًلٍنتـي دسائس مف بينكـ الكتاب أىؿ
فإنيـ  إيمانكـ؛ بعد باهلل ككفركـ القديمة كثنيتكـ إلى إعادتكـ محاكلتيـ إلى ذلؾ يتجاكزكف بؿ

ُتْؿ ُتتَْذ ]: تعالى قاؿ ثـ عمـ، مف ليـ بما كالخداع، التضميؿ كسائؿ يحسنكف ْٕ ُروَن َوَأ ٍُ ُْ َْٔػ َت ـَ َو

ْؿ َرُش  ُُ ْؿ َآَيُٚت اهللِ َوؾِٔ ُُ ْٔ َِ ٔؿٍ َظ َِ اٍط ُمْسَت ْد ُهِدَي إَِػ ِْصَ ََ َتِهْؿ بِٚهللِ َؾ ًْ ـْ َي  كفي { 010[ }آل عمران:قفُُف َوَم
 ىؤالء لدعكة يستجيب أف منيـ نفسو لو تسٌكؿ لمف كتسفيو ليـ، كتحذير لممؤمنيفىذه تنبيو 
 يىٍنفيذ كيؼإذ  ـ؛إيماني بعد آمنكا الذيف يكفر أف منكر مف لو فيا كاعية؛ أذنان  منو كيعطييـ الضاٌليف،

 كجماع اليداية، ركحكىي  عميو،تيٍتمى   اهلل آيات إلى يستمع كىك مؤمف، قمب إلى الضبلؿ ىذا
 كاأللفة كالخير المحبة كرسكؿ المرسميف، إماـ اهلل رسكؿ أظيركـكبيف  ندية، غضة تتمى الخير،
 عف كضمكا كثيران، كأضمكا قبؿ، مف ضمكا قـك أىكاء يتبعكا أف ىذا أكتكا بمف يميؽ فيؿ كالرشاد،
 (ِ) السبيؿ؟ سكاء

                                                           

 . ِّ/ ْ - لزحيميا - المنير التفسير)بتصرؼ( ، كانظر:  ُّ/ ْ - المراغي تفسير( (ُ

 ،ّْٖ/ ُ - قطب سيد – القرآف ظبلؿ في،  ّٖٓ/ ِ - الخطيب الكريـ عبد - لمقرآف القرآني التفسير: انظر( (ِ
 أبػك - اإليماف ألىؿ الرحمف، نداءات  ٖ ص -كد الشح - الشيطاف كمكر الرحمف عناية بيف المؤمنة العصبة

 . ِٗ ص - الشحكد - الكىريـ القيرآف في الط ريؽً  ًمٍفرىؽي ،  ّّ ص - الجزائرم بكر
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ؤامراتيـ، فكمما أشعمكا ناران عف تكليو سبحانو إبطاؿ كيدىـ، كتتبير م ذكر اهلل  كما
في مسعاىـ، كارتد كيدىـ عمى أنفسيـ، فغيمبكا كقييركا، حيث قاؿ سبحانو:  رب خذليـ اهلل حلم

َِْحْرِب َأضْ ] ًٚرا فِ َٕ اَم َأْوَؿُدوا  َِّ ـُ ـَ ...  ِسِدي ٍْ ُّٛ اُد
َٓ ُُيِ ْقَن ِِف إَْرِض َؾَسًٚ ا َواهللُ  ًَ ََٖهٚ اهللُ َوَيْس  { 8:[ }ادٚئدة:ٍَ

 نارا أكقدكا كمما، الييكد اهلل أعداء أكلئؾفي تفسيره لآلية أنو قاؿ: "   قتادةذكر الطبرم عف 
 الييكد يكقدىا التيفالنار  (ُ)"  أىمو أذؿ مف كجدتيـ إال ببمد الييكد تمقى فمف،  اهلل أطفأىا لمحرب
 ما،   النبي عمى الكريـ القرآف آيات مف، فينزؿ   اهلل كلرسكؿ،   اهلل لديف كيدىـ ىي ىنا،

ًقاؿ البغكم:  يعممكف، كانكا ما كيتٌبر تدبيرىـ،يبطؿ  ا" كى م دو  أىٍمرى  ًلييٍفًسديكا أىٍمرىىيـٍ  أىٍجمىعيكا كيم مى   ميحى
بىةً  نىارى  كىأىٍكقىديكا ارى قىيىرىىيـٍ  فىرىد ىيـٍ  الم وي، أىٍطفىأىىىا اٍلميحى رى  كى نىصى ًدينىوي  نىًبي وي  كى ثىؿى ًإيقاد   اهللكقد ذكر  (2)".. كى مى
 التي المعنة ليذه تأبيد( اٍلًقيامىةً  يىٍكـً : )ًإلى تعالى قكلوكفى  المحاربة، فياجتيادىـ  عمى لمداللة النار
  (3) يبعثكف يـك معيـ كتبعث قبكرىـ؛ إلىفتصحبيـ  مكتيـ، بعد حتى ،أبدان  الممعكنيف عف ترفع ال

 عنده، يقفكا أف لممسمميف ينبغي ما كالعبر كالعظات الدركس، مفكثير  السابقة اآليات كفي
 كال كانكا الذيف كالنصارل، الييكد دسائس فييا كثرت التي األياـ ىذه في كخاصة طكيبلن، كيتأممكه
 بؿ الدنيا، أصقاع في اإلسبلمي المد لمقاكمة كسعيـ، كغاية جيدىـ، رلقصا يبذلكف يزالكف

 العالـ تنتاب التي الضعؼ حاالت في السيما ديارىـ، عقر في كالمسمميف اإلسبلـ كمياجمة
؛ الراىنة كحالتو اإلسبلمي ثارة المسمميف، صؼ لتمزيؽ مكائدىـفقد تنكعت  اليـك  القبمية النعرات كا 
 يصمكا أف ليـ كاف كما األسباب، أتفو كعمى مكاف، كؿ في يقتتمكف أصبحكا تىح بينيـ؛ كالطائفية

 اإلسبلـ نبي مع األعداء ىؤالء لتاريخ كتجاىميـ دينيـ، عف المسمميف بيٍعد لكال إليو كصمكا ما إلى
 التاريخ مر عمى المسمميف كمع . 

 يعبأكفـ كعادتيـ ال ، في إلى مشيد آخر مف إيذاءىـ لممسمميف كبالتالي لمنبي  كننتقؿ
كتاريخيـ المعاصر يىعيب   عندىـ، ليا كزف ال كالمبادئ فاألخبلؽ الكريمة، كالتقاليد األخبلقية، بالقيـ

، كال مع شقٌي، فحاكلكا أف  ،بالفضائح كالمخازم األخبلقية، ككرامة المرأة غير مصانة ال مع بىر 
،  ينفذكا إلى أنبؿ ما يتمتع بو المسممكف مف ًعز ة، ٍكفو لممحاـر  مف امرأة أف ذلؾككرامة، كعىفىاؼ كصى

ٍمب قدمت المسممات  منو، تشترم ييكدمصائغو  إلى جمست ثـ قينقاع؛ بني بسكؽ فباعتو ليا، ًبجى
بة ككانت ج   كجييا تكشؼ أف منيا كيطمبكف كبحجابيا، بيا، يستيزئكف منيـ نفر فجعؿ الكجو، ميحى
 طىرؼ إلى الييكدم الصائغ فىعىمىد حيائيا، عف تتخمى كال جيياك  تكشؼ ال فالعفيفة ذلؾ، ىي كتأبى
 ذلؾ فعؿبما  المسممة المرأة تشعر أف دكف جالسة كىي ظيرىا، إلى كعىقىده الخمؼ، مف ثكبيا

                                                           

 . َٔٓ/ ٖ - القرآف آم تأكيؿ في البياف جامع( (ُ

 . ٕٕ/ ّ - البغكم - القرآف تفسير في التنزيؿ معالـ( (ِ

 الخطيػب الكػريـ عبػد - لمقػرآف القرآني التفسير،  ٔٔٓ/ ُ - الجكزم ابف – التفسير عمـ في المسير زاد: انظر( (ّ
- ّ /ُُّّ . 
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 المسممة بالمرأة كسخرية ضحؾ، ضجة الييكد مف فانطمقت سكأتيا؛ انكشفت قامت فمما الييكدم،
 بالمسمميف كاستغاثت صاحت مكر؛ مف بيا الصائغ فعؿ بما المرأة أحىس ت فمما الطاىرة، العفيفة
 الصائغ عمى - الصيحات لتمؾاستجابة  - المسمميف مف رجؿ فكثب ييكد، سكؽ في المييىاف لشرفيا
 فنبذ كخيانتيـ، ييكد لمكر المسممكف فغضب فقتمكه، المسمـ عمى الييكد فشد ت الحاؿ، في فقتمو
ُّٛ ]: اهلل رهأم كما عيدىـ  اهلل رسكؿ

َٓ ُُيِ ْؿ َظَذ َشَقاٍل إِنَّ اهللَ  ِٓ بِْذ إَِفْٔ ْٕ ًٜ َؾٚ َٕ َٚٔ ـْ َؿْقٍم ِخ َـّ ِم َٚؾ ٚ ََّتَ َوإِمَّ

 عشرة خمس حصكنيـ في فحاصرىـ قتاليـ، إلىالمسمميف   النبي فدعا { >9}إٍٕٚل: [اخَلٚئِِْغَ 
 جبناء ىـ كىكذا المسمميف، لقتاؿ كايصمد أف يستطيعكا كلـ الرعب، قمكبيـفي   اهلل كألقى ليمة،
 فأرادمنيـ،  نبيو   اهلل، كأمكف   النبي حكـ عمى نزلكا الحصار عمييـ طاؿ كلما أذالء؛
 فتدخؿ المسمميف، أعراض عمى العتدائيـ أمكاليـ؛ كمصادرة نسائيـ، كسىبي رجاليـ، قتؿ  النبي
 زاؿ كما اإلسبلـ، قبؿ لو حمفاء ككانكا مكالي، في أحسف! محمد يا: فقاؿ سمكؿ ابف النفاؽ رأس

 المدينة،مف   النبي فأجبلىـ ،(لؾ ىيـٍ كارىان: )  النبي لو قاؿحتى   النبي عمى يمح المنافؽ
كيد أكلئؾ الفجرة عمى أعقابيـ، كجعؿ تدبيرىـ اآلثـ  كبذلؾ رد  اهلل  صاغريف؛ أذلة منيا كخرجكا

 (1)في تدميرىـ ...
 الثاني المطمب

 بو والغدر قتمو، بمحاولة  لمنبيؤىـ إيذا 

بأسمكب  ، أف أقدمكا عمى محاكلة قتمو  بمغت جسامة حقد أىؿ الكتاب عمى النبي  لقد
 كالكقيعة، الدسٍّ  بحركب، كال   النبي بيا حاربكا التي الجدؿ بحركب يكتفكاالخيانة كعادتيـ، فمـ 

 كال آخره، في ككفرىـ النيار، أكؿ في سبلـاإل بإظيارىـ كال أصحابو، بيف الفتنة إثارة كمحاكلة
 مف ذلؾ بكؿ يكتفكا لـ كشعائره، بالديف باستيزائيـ كال كالمسمميف، لئلسبلـ مبغض كؿ مع بتحالفيـ

نما   محمد النبي دعكة عمى القضاء أجؿ  الغادرة، أنفسيـ ليـ سكلتيا أخرل كسيمة إلى لجئكا؛ كا 
متاًبعيف بذلؾ أسبلفيـ في  مرة؛ مفأكثر   النبي قتؿ كلةمحا ىي الكسيمة ىذه الحاقدة، كعقكليـ

 -كأن ى ليـ ذلؾ  -، فتاريخيـ ممطخ بدماء األنبياء كالرسؿ، كتكذيب رساالتيـ،  قتؿ رسؿ اهلل 
 ليستعينيـ النضير؛ بني ديار إلى قباء طريؽ عف أصحابو مف نفرخرج في  فقد ركم أف النبي 

ٍيؿً  ضحية قيًتبل المذيف فً الًكبلًبيىيٍ  القتيميف دية في  الضمرم أمية بفالصحابة كىك عمرك  أحد جى
                                                           

 - القاسػمي - التأكيػؿ محاسػف،  ْْٓ/ ُٗ - البقػاعي بكػر أبػك - كالسكر اآليات تناسب في الدرر نظـ: انظر( (ُ
، السػيرة  ْٖ/ ِ - ىشػاـ ابػف - النبكيػة السػيرة،  ُٕٓ/ ُ - األبيػارم إبػراىيـ - القرآنية المكسكعة،  ُِٗ/ ٗ

 -  الػكرل خيػر مغػازم فػي الػدجى إنػارة،  ٓ/ْ - كثيػر بػفا - كالنيايػة البدايػة،  ٔ/ ّ - كثير ابف - النبكية
 . ُِٗ ص - المالكي
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 رجمىٍيفً  لىًقي مىعيكنىة ًبٍئر مف اٍنصىرؼ ًحيف الضمًرم أيمي ة بف عىٍمركليما؛ ذلؾ أف   اهلل رسكؿ بجكار
لـفىقىتىمىييمىا؛   اهلل رىسيكؿ مف أىمىاف مىعىييمىا كبلبييف انن  مىعىييمىا أف   يعمـ كى ، فاستقبؿ   اهلل رىسيكؿ مف اأىمى

 قتمو، في يتشاكركف بعض إلى بعضيـ خبل ثـ كالدىاء، البشاشة مفبكثير   النبي النضير بنك
ديؽ بىٍكرو  كىأىبيك اٍلًحٍصًف،تىٍحتى   الم وً  رىسيكؿي  فىقىعىدى  بو، كالغدر الخطاب  بف كىعيمىري  يىًميًنًو،عىٍف   الصٍّ
  ًميٌّ  يىسىاًرًه،عىٍف قىدٍ  يىدىٍيًو،بىٍيفى  أبي طالب  بف كىعى كاأىٍف  كاتفقكا الن ًضيرً  بىنيك تىآمىرى  كى مىٍيوً  يىٍطرىحي  عى

ٍخرة كحفظو   اهلل برعاية كافالذم   الرسكؿ كلكف تحتو، يجمس كافالذم  الحصف فكؽمف  صى
 النبي  فنيض شر، مف عميو عزمكا بما السماء مف الخبر جاءه إذ النضير، بني مقاصد أدرؾ

ْؿ إِْذ َهؿَّ َؿْقٌم ]قكلو:  ، كأنزؿ اهلل  (1)... المدينة إلى كانطمؽ ُُ ْٔ َِ َٜ اهللِ َظ َّ ًْ
ِ ُروا ٕ ـُ ـَ َآَمُْقا اْذ ٚ افَِّذي َ َيٚ َأهيُّ

َـّ  ََٔتَق ِْ قا اهللَ َوَظَذ اهللِ َؾ َُ ْؿ َواتَّ ُُ ْؿ َظْْ ػَّ َأْيِدهَيُ َُ ْؿ َؾ ْؿ َأْيِدهَيُ ُُ ْٔ ِمُْقنَ َأْن َيْبُسُىقا إَِف ْٗ  فأحبط {77}ادٚئدة:[ ِؾ اُد
م د رسالة إثبات داللة اآلية ىذه كفي مسعاىـ، كخي ب كيدىـ، تعالى اهلل  كاف عم ا أيٍخًبرى  ألنو  ميحى

ـى  ذلؾ؛ يشيد أف غير مف منيـ ًمـ   بالم و أنو لييٍعمى  . (ِ)عى

 المرأةًحٍفظيو مف محاكلة  مف كيد أكلئؾ األراذؿ؛  كحبيبولنبيو   اهلل حماية صكركمف  
ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ  البخارم اإلماـ أخرجفقد  ؛ تسيم و أف الييكدية تٍ لىم ا : )قىاؿى  أىن وي ،   ىيرى ، فيًتحى ٍيبىري  خى
ٌـّ، ًفييىاشىاةه   الم وً  ًلرىسيكؿً  أيٍىًديىتٍ   ِمفَ  ُىَنا َىا َكافَ  َمفْ  ِلي اْجَمُعوا: )  الم وً  رىسيكؿي  فىقىاؿى  سى
ًمعيكا(؛ الَيُيود ( َعْنوُ  َصاِدِقيَّ  َأْنُتـْ  َفَيؿْ  َشْيٍء، َعفْ  َساِئُمُكـْ  ِإنّْي: )  الم وً  رىسيكؿي  لىييـٍ  فىقىاؿى  لىوي، فىجي
، أىبىا يىا نىعىـٍ : فىقىاليكا ، أىبيكنىا: قىاليكا( َأُبوُكـْ  َمفْ : )  الم وً  رىسيكؿي  لىييـٍ  فىقىاؿى  القىاًسـً  الم وً  رىسيكؿي  قىاؿى فى  فيبلىفه
 ( :، ـْ دىٍقتى : فىقىاليكا( ُفاَلفٌ  َأُبوُكـْ  َبؿْ  َكَذْبُت ، صى بىًرٍرتى  ِإفْ  َشْيءٍ  َعفْ  َصاِدِقيَّ  َأْنُتـْ  َىؿْ : )فىقىاؿى  كى

، أىبىا يىا نىعىـٍ : فىقىاليكا( َعْنوُ  َسأَْلُتُكـْ  فٍ  القىاًسـً فٍ  كىمىا كىًذبىنىا عىرىٍفتى  كىذىٍبنىاؾى  كىاً   رىسيكؿي  لىييـٍ  قىاؿى  أىًبينىا، ًفي تىوي عىرى
:   الم وً  رىسيكؿي  لىييـٍ  فىقىاؿى  ًفييىا، تىٍخميفيكنىنىا ثيـ   يىًسيرنا، ًفييىا نىكيكفي : فىقىاليكا( النَّارِ  َأْىؿُ  َمفْ : )  الم وً 
 َسأَْلُتُكـْ  ِإفْ  َشْيءٍ  َعفْ  َصاِدِقيَّ  َأْنُتـْ  َفَيؿْ : )لىييـٍ  قىاؿى  ثيـ  ( َأَبًدا ِفيَيا َنْخُمُفُكـْ  لَ  َوالمَّوِ  ِفيَيا، اْخَسُئوا)

                                                           

،  ّٔ/ ّ -جػػبلؿ الػػديف السػػيكطي  – بالمػأثكر التفسػػير فػػي المنثػػكر الػدر،  َّّ ص - مجاىػػد تفسػػير: انظػر( (ُ
/ ُ - الجػكزم ابػف – التفسػير عمـ في المسير، زاد  َُِ/ َُ - الطبرم - القرآف آم تأكيؿ في البياف جامع
/ ِ - الثعػػػالبي - القػػرآف تفسػػػير فػػي الحسػػػاف الجػػكاىر،  ّٔ/ ّ - كثيػػػر ابػػف - العظػػػيـ القػػرآفتفسػػير  ،ِٔٓ
،  َِٔٔ/ ْ - زىػػػػرة أبػػػك – التفاسػػػير، زىػػػرة  ٕٓ/ ْ - طنطػػػػاكم - الكػػػريـ لمقػػػرآف الكسػػػيط التفسػػػير،  ِّٔ
 . ُُُ/ ٔ - القرطبي - القرآف ألحكاـ الجامع

 . ْٕٓ/ ِ - الماتريدم - السنة أىؿ تأكيبلت: انظر( (ِ
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،: قىاليكا( َعْنوُ  ـٍ ،: فىقىاليكا( ؟َسمِّا الشَّاةِ  َىِذهِ  ِفي َجَعْمُتـْ  َىؿْ : )فىقىاؿى  نىعى ـٍ ( َذِلؾَ  َعَمى َحَمَمُكـْ  َما: )فىقىاؿى  نىعى
ٍدنىا: فىقىاليكا ،مً  نىٍستىًريحي  كىذ ابنا كيٍنتى  ًإفٍ : أىرى فٍ  ٍنؾى ر ؾى  لىـٍ  نىًبيًّا كيٍنتى  كىاً    (1)(يىضي

: فقالت ذلؾ، عفسأؿ الييكدية   اهلل رسكؿ أف مسمـاإلماـ  عند لمخبر ركاية كفي 
 الم وً  ًلرىسيكؿً  ميٍعًجزىةن ( ،  قاؿ النككم: كىًىذه ِ( )َعَميَّ  ِلُيَسمَّْطؾِ  اهللُ  َكافَ  َما: )  فقىاؿى (، أًلىٍقتيمىؾى )أىرىٍدتي 
  ًتوً ًفي مى ٍـّ  ًمفى  سىبلى ًفي ًلغىٍيًرًه، اٍلميٍيًمؾً  الس  ـً  كى ـً  مىٍسميكمىةه، ًبأىن يىا لىوي  تىعىالىى الم وً  ًإٍعبلى كىبلى  لىوي  ًمٍنوي  عيٍضكو  كى
اءى  فىقىدٍ  ٍيرً  ًفي جى :   أىن وي  ميٍسًمـو  غى   (3) مىٍسميكمىةه  أىن يىا تيٍخًبريًني الذٍّرىاعى  ًإف  قىاؿى
 ، كبياف عصمتو مف الناس كميـ، كما قاؿ تعالى: لنبيو  المكاقؼ داللة عمى حفظ اهلل  فيذه

ـَ ] ٚؾِِري َُ ْقَم اف ََ َٓ هَيِْدي اف ِس إِنَّ اهللَ  ـَ افَّْٚ َؽ ِم ُّ ِه ًْ  .{ 71[ }املائدة:...َواهللُ َي

                                                           

ػػدىرى  ًإذىا بىػػابي  - الًجٍزيىػػةً  ًكتىػػابي  - البخػػارم صػػحيح( (ُ ، الميٍشػػًركيكفى  غى ٍسػػًمًميفى ػػٍنييـٍ  ييٍعفىػػى ىىػػؿٍ  ًباٍلمي  رقػػـ – ََُ/ ْ - عى
ُّٔٗ . 

ـً الس   كتاب - مسمـ صحيح( (ِ ٍـّ  بىابي  - بلى  . َُِٗ رقـ – ُُِٕ/ ْ - الس 

 ابػػف كحاشػػية المعبػػكد عػػكف)بتصػػرؼ يسػػير( ، كانظػػر:  ُٕٗ/ ُْ - الحجػػاج بػػف مسػػمـ صػػحيح شػػرح المنيػػاج( (ّ
 . ُْٕ/ ُِ - آبادم العظيـ - القيـ
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 الثالث المطمب
 معو بتأليبيـ لمناس ضده، وخيانتيـ ونكثيـ لعيودىـ  لمنبي  إيذاؤىـ

ىك  -كباألخص الييكد  -الكتاب  ألىؿالصفات القبيحة التي أثبتيا القرآف  أكثر مف إف  
 كفال يحفظكف عيكدان مع أحد، كال يرعي  أنيـأشار القرآف إلى  فقد ،كالمكاثيؽ ،كالكعكد ،العيكد نقض

التي ينبغي  كييعٌد ىذا الخمؽ مف أىـ الصفات ، كال عيكدىـ مع اهلل  ،كعدان قطعكه عمى أنفسيـ
دائمان لمكصكؿ إلى  تخيطط كبه أف يمتفت إلييا العالـ أجمع، كليعمـ الجميع أٌف الييكد كالنصارل شع

عف سمكؾ أخٌس كأقذىر  كفبدكف خٌطةو كمنيب، كفي الكقت ذاتو ال يتكرع كفكال يتحرك ا،أغراضي
السبيؿ إلى أىدافيـ عقد كاف  كلك ؛الكسيمة تبرر عندىـ يةفالغا ـ،الكسائؿ في الكصكؿ إلى أغراضي

براـ ؽالمكاثي ـٌ نقٍ  كا   أفقاؿ سعكد الخمؼ  كقد دنيـ،كذاؾ دي ،لسمككه؛ فتمؾ عقيدتيـ ًضياالعقكد ث
 ماؿ، مف اإلنساف عميو يؤتمف ما كؿ في الخيانة كتككف ليـ، المبلزمة الييكد طبائع مفالخيانة 
: في ذلؾ تعالىحيث قاؿ  األمكاؿ، في أمانتيـ الييكد خاف كقد ذلؾ، كغير كعيد، كديف كعرض،

ِْٔف َؿٚئاًِم......] َِ َٝ َظ َّٓ َمٚ ُ ْم ِه إَِفَْٔؽ إِ ِّ َٗ َٓ ُي َْٖمُْْف بِِديٍَْٚر  ـْ إِْن َت ْؿ َم ُٓ  فقد الدٍّيفكأما  { 9;}آل ظّران:[ َوِمْْ
 غيره، مع أك  اهلل مع سكاء نقضكىا فقد كالمكاثيؽ العيكد كأما ،-كما أسمفنا  – كغي ركه بد لكه

ْؿ ...]: فقاؿبالخيانة   اهلل كصفيـفميذا كغيره  ُٓ َّٓ َؿًَِِٔل ِمْْ ْؿ إِ ُٓ  ِمْْ
ٍٜ َٓ َتَزاُل َتىَُِِّع َظَذ َخٚئَِْ [ ... َو

 األىكاء، مفككة جماعةفالييكد   (1) بعده كما الزمف ىذا إلى فييـ متحقؽ كصؼ كىك  {77}ادٚئدة:
 أف كيكرىكف كجنسيـ، ألنفسيـ متعصبكف أنيـ كمع عيد، مىع يثبتكف كال رأم، عمى يجتمعكف ال

 بعضيـ يحفظ كال بًكٍحدة، يستمسككف ال -ىذا مع -أنيـ إال لسكاىـ، فضمو مفشيئان   اهلل يمنح
 كتخرج أبرمكا، ما فتنقض فرقة منيـ تخرج حتى أنفسيـ عمى يقطعكنو عيد مف كما بعض، عيد
ِمُْقنَ ] فقاؿ تعالى عف حاليـ: أجمعكا، ما عمى ْٗ َٓ ُي َثُرُهْؿ  ـْ ْؿ َبْؾ َأ ُٓ َبَذُه َؾِريٌؼ ِمْْ َٕ ًدا  ْٓ اَم َظَٚهُدوا َظ َِّ ـُ [ َأَو

 في فرؽ الإسرائيؿ،  بني عمى الغالبة الطبيعة ىك المكاثيؽ، كنقض العيكدفنبذ  {744افبَرة:}
 يتقيدكف كال قيـ،كال بالمبادئ يؤمنكف الألنيـ  إالذلؾ  كما؛   اهلل مع أك الناس، مع ىذا مكقفيـ
ميؽ مف شيء كؿ بيا يستبيحكف شديدة، كأنانية أثرة مف عمييـ يغمب لما كالشرؼ، الفضيمة بقيد  أك خي
 حيث النقيض، عمى أخرل صفة المسمميف في تقابميا الييكد؛ فيكًخم ة  صفة مف ىذهكبئست  ديف؛
،ِسَواىُ  َمفْ  َعَمى َيدٌ )... َواْلُمْؤِمُنوَف :   اهلل رسكؿقاؿ  ، َتَتَكاَفأُ  ـْ ـْ ، َعَمْيِيـْ  ُيِجيرُ  ِدَماُؤُى ـْ ُلُي  َوَيُردُّ  َأوَّ

                                                           

 )بتصرؼ( . ُٔٓ ص - الخمؼ سعكد -  كالنصرانية الييكدية األدياف في دراسات( (ُ
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 أخبلؽ بيف ما فرؽ كذلؾ المستقيمة، المتماسكة، الكريمة، الجماعة ًسمىةكىذه  (1)...(َأْقَصاُىـْ  َعَمْيِيـْ 
 . (2)الصادقيف المسمميف كأخبلؽ الفاسقيف، الييكد

 ما يمي: والمواثيؽ مع رسوؿ اهلل  أمثمة عمى نقض أىؿ الكتاب لمعيود ومف
 عىب اسو  اٍبف: فقد ركل اإلماـ أحمد في مسنده عف   اهلل رسوؿ مع لمعيد الييودأحبار  نقض :أولً 
  :رىتٍ قاؿ ابىةه  حىضى ، أىبىا يىا: فىقىاليكايىٍكمنا،   اهللً  نىًبي   اٍليىييكدً  ًمفى  ًعصى دٍٍّثنىا اٍلقىاًسـً  ليؾى نىٍسأى  ًخبلؿو  عىفٍ  حى

؛ ٍنييف  ، ًإال يىٍعمىميييف   الى  عى ، َعمَّا َسُموِني: )قىاؿى  نىًبيٌّ ـْ  َيْعُقوبُ  َأَخذَ  َوَما اهلِل، ِذمَّةَ  ِلي اْجَعُموا َوَلِكفِ  ِشْئُت
، فىذىًلؾى : قىاليكا( ْساَلـِ اإْلِ  َعَمى َلُتتَاِبُعنّْي َفَعَرْفُتُموُه، َشْيًئا َحدَّْثُتُكـْ  َأَنا َلِئفْ : َبِنيوِ  َعَمى السَّالـُ  َعَمْيوِ   لىؾى
ؿو  أىٍربىعً  عىفٍ  أىٍخًبٍرنىا: قىاليكا( ِشْئُتـْ  َعمَّا َفَسُموِني: )قىاؿى  ٍنييف   نىٍسأىليؾى  ًخبلى ـى  الط عىاـً  أىم   أىٍخًبٍرنىا: عى ر   حى

مىى ًإٍسرىاًئيؿي  ٍرأىًة، مىاءي  ٍيؼى كى  كىأىٍخًبٍرنىا الت ٍكرىاةي؟ تينىز ؿى  أىفٍ  قىٍبؿً  ًمفٍ  نىٍفًسوً  عى مىاءي  اٍلمى ًؿ؟ كى  يىكيكفي  كىٍيؼى  الر جي
؟ ًفي اأٍليمٍّي   الن ًبي   ىىذىا كىٍيؼى  كىأىٍخًبٍرنىا ًمٍنوي؟ الذ كىري  مىفٍ  الن ٍكـً ًلي وي  كى  اهللِ  َعْيدُ  َفَعَمْيُكـْ : )قىاؿى  المىبلًئكىًة؟ ًمفى  كى
  ا فىأىٍعطىٍكهي : قىاؿى ( ُتتَاِبُعنّْي؟لَ  َأْخَبْرُتُكـْ  َأَنا َلِئفْ َوِميثَاُقُو ٍيدو  ًمفٍ  شىاءى  مى ًميثىاؽو، عى  َفَأْنُشُدُكـْ : )قىاؿى  كى

 َمَرًضا َمِرَض  السَّالـُ، َعَمْيوِ  َيْعُقوبَ  ِإْسرَاِئيؿَ  َأفَّ  َتْعَمُموفَ َىْؿ   ُموَسى َعَمى التَّْورَاةَ  َأْنَزؿَ  ِبالَِّذي
 ِإَلْيِو، الشَّرَابِ  َأَحبَّ  َلُيَحرَّْمفَّ  َسَقِمِو، ِمفْ  َتَعاَلى اهللُ  َشَفاهُ  َلِئفْ  َنْذرًا ِلمَّوِ  َفَنَذرَ  َسَقُمُو، َوَطاؿَ  َشِديًدا،
ِبِؿ، ُلْحَمافُ  ِإَلْيوِ  الطََّعاـِ  َأَحبَّ  َوَكافَ  ِإَلْيِو، الطََّعاـِ  َوَأَحبَّ   المييـ  : قىاليكا (أَْلَباُنَيا؟ ِإَلْيوِ  الشَّرَابِ  َوَأَحبَّ  اإلِْ
، ـٍ َـّ : )قىاؿى  نىعى ، اْشَيدْ  المُي ـْ  ُموَسى، َعَمى التَّْورَاةَ  َأْنَزؿَ  الَِّذي ُىَو، ِإل ِإَلوَ  َل  الَِّذي ِباهللِ  َفَأْنُشُدُكـْ  َعَمْيِي
 اْلَوَلدُ  َلوُ  َكافَ  َعال اَفَأيُُّيمَ  َرِقيٌؽ، َأْصَفرُ  اْلَمْرَأةِ  َماءَ  َوَأفَّ  َغِميٌظ، َأْبَيُض  الرَُّجؿِ  َماءَ  َأفَّ  َتْعَمُموفَ  َىؿْ 

فْ  اهلِل، ِبِإْذفِ  َذَكرًا َكافَ  اْلَمْرَأةِ  َماءِ  َعَمى الرَُّجؿِ  َماءُ  َعال ِإفْ  اهلِل؟ ِبِإْذفِ  َوالشََّبوُ   َعَمى اْلَمْرَأةِ  َماءُ  َعال َواِ 
، المييـ  ( قىاليكا: اهلِل؟ ِبِإْذفِ  ُأْنَثى َكافَ  الرَُّجؿِ  َماءِ  ـٍ َـّ الم: )قىاؿى  نىعى ، اْشَيدْ  ُي ـْ  َأْنَزؿَ  ِبالَِّذي َفَأْنُشُدُكـْ  َعَمْيِي

. نىعىـٍ  المييـ  : قىاليكا(  َقْمُبُو؟ َيَناـُ  َول َعْيَناهُ  َتَناـُ  اأْلُمّْيَّ  النَِّبيَّ  َىَذا َأفَّ  َتْعَمُموفَ  َىؿْ  ُموَسى، َعَمى التَّْورَاةَ 
َـّ : )قىاؿى  دٍٍّثنىا فى اآٍل  كىأىٍنتى : قىاليكا( اْشَيدْ  المُي ًلي ؾى  مىفٍ : فىحى اًمعيؾى  فىًعٍندىىىا المىبلًئكىًة؟ ًمفى  كى ؟ أىكٍ  نيجى  نيفىاًرقيؾى
، فىًعٍندىىىا: قىاليكا  (َوِليُّوُ  َوُىوَ  ِإل َقطُّ  َنِبيِّا اهللُ  َيْبَعثِ  َوَلـْ  السَّالـُ، َعَمْيوِ  ِجْبِريؿُ  َوِليّْيَ  َفِإفَّ : )قىاؿى   نيفىاًرقيؾى
، لىتىابىٍعنىاؾى  المىبلًئكىةً  ًمفى  ًسكىاهي  ًلي ؾى كى  كىافى  لىكٍ  د ٍقنىاؾى  ًإن وي : قىاليكا (ُتَصدُّْقوُه؟ َأفْ  ِمفْ  َيْمَنُعُكـْ  َفَما: )قىاؿى  كىصى

نىا،  :تعالى اهللي  قىاؿى  ذىًلؾى  فىًعٍندى : قىاؿى  عىديك 

                                                           

ػػػاصً  بىػػػابي  - اٍلًجنىايىػػػاتً  ًكتىػػػابي  - حبػػػاف بػػػفا صػػػحيح( (ُ  المحقػػػؽ عميػػػو حكػػػـ ، ٔٗٗٓ رقػػػـ – ُّْ/ ُّ - اٍلًقصى
 . حسف إسناده: بأف األرنؤكط شعيب

 ،ُُٔ/ ُ - الخطيػب الكػريـ عبػد - لمقػرآف القرآنػي التفسػير،  ْٗ/ ُ - قطب سيد – القرآف ظبلؿ في: انظر( (ِ
 . ُّّ/ ُ - زىرة أبك – التفاسير زىرة
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َفُف َظَذ ؿَ ]  زَّ َٕ ُف  َّٕ يَؾ َؾِ٘ ْزِ ا جِلِ َٚن َظُدوًّ ـَ ـْ  ِمِْغَ ُؿْؾ َم ْٗ ُّ ِْ
ى فِ ًؿٚ دَِٚ َبْغَ َيَدْيِف َوُهًدى َوُبْؼَ بَِؽ بِِْ٘ذِن اهللِ ُمَهدِّ ِْ ]

ٍٛ ...]: ذىًلؾى فىًعٍندى  [;=}افبَرة: ٍٛ َظَذ َؽَو َو ٌَ  {4=}افبَرة:[ ... َؾَبُٚلوا بِ
(1 ) 

بنك قينقاع، كمف أكؿ ىذه القبائؿ ىـ  : مع النبي  والمواثيؽ العيود الييودقبائؿ  نقض: ثانياً 
ـى فقد قاؿ ابف القيـ في ذلؾ: لىم ا  ًدينىةى   الن ًبي   قىًد الىحى  اٍلمى ًدينىًة، يىييكدى  فىصى كىتىبى  اٍلمى بىٍينىوي  بىٍينىييـٍ  كى  ًكتىابى  كى

، كىانيكا أىٍمفو ثى  كى ٍكؿى  طىكىاًئؼى  ثىبلى ًدينىةً  حى بىًني قىٍينيقىاعى، بىًني: اٍلمى بىًني الن ًضيًر، كى بىٍتوي  ٍيظىةى،قيرى  كى ارى  بىنيك فىحى
، بىٍعدى  ذىًلؾى  بىٍعدى  قىٍينيقىاعى  قيكا بىٍدرو شىرى ٍقعىةً  كى ، ًبكى كا بىٍدرو سىدى  اٍلبىٍغيى  كىأىٍظيىري نيكدي  ًإلىٍيًيـٍ  فىسىارىتٍ  كىاٍلحى  يىٍقديميييـٍ  الم ًو، جي
ٍبدي  رىىيـٍ ...  كىرىسيكليوي  الم وً  عى اصى ٍمسىةى  كىحى ؿي  كىىيـٍ  لىٍيمىةن، عىشىرى  خى ارىبى  مىفٍ  أىك  نيكا اٍليىييكًد، ًمفى  حى تىحىص   ًفي كى

، ـٍ كًنًي رىىيـٍ  حيصي اصى اًر، أىشىد   فىحى قىذىؼى  اٍلًحصى ـي  ًفي الم وي  كى فى  أىرىادى  ًإذىا ال ًذم الر ٍعبى  قيميكًبًي تىييـٍ  قىٍكـو  ًخٍذالى  كىىىًزيمى
لىوي  ، أىٍنزى ـٍ مىٍيًي قىذىفىوي  عى ،قيميكًبيً  ًفي كى ليكا ـٍ مىى فىنىزى ٍكـً  عى ًنسىاًئًيـٍ  كىأىٍمكىاًلًيـٍ  ًرقىاًبًيـٍ ًفي   الم وً  رىسيكؿً  حي ، كى ـٍ ي ًتًي ذيرٍّ  كى

كا أىفٍ  كىأىمىرىىيـٍ  ًدينىًة، ًمفى  يىٍخريجي كهي  كىالى  اٍلمى اًكري كا ًبيىا، ييجى رىجي ، أىٍرضً ًمٍف  (2) أىٍذريعىاتو  ًإلىى فىخى  أىفٍ  فىقىؿ   الش اـً
ت ى ًفييىا ثيكالىبً   ( 3)...  أىٍكثىريىيـٍ  ىىمىؾى  حى

كا  ىم كا أف يغدركا بالنبي  حيف:  العيد مع النبي  النضير بنكنىقىضى  كما ، كيىٍطرىحي
مىٍيوً  ٍخرة عى  القتيميف دية فيحيف ذىب إلييـ ليستعينيـ  تحتو يجمس كاف الذم الًحٍصف فكؽ مف صى

عف ىذه المحاكلة اآلثمة في المطمب الثاني مف ىذا المبحث الحديث  –أسمفنا  –... كقد الًكبلًبيىٍيفً 
 الغادرة ..

كانت بينيـ  كقد كفران، كأغمظيـ،   اهلل لرسكؿ عداكةن  الييكد أشدٌ كانكا  فقدقريظة  ييكد كأٌما
، كغدركه في كقت عصيب حيف  عيد كميثاؽ، كلكنيـ نقضكا العيد، كخانكا النبي  كبيف النبي 

لمقضاء عمى المسمميف، كاستئصاؿ شأفتيـ،  كتحز بكا العربية،كالقبائؿ  األحزاب مف يركث تجمعت
 ثبلثة المسمميف كعدةمقاتؿ،  آالؼ عشرة ًعد تيـ ككانت المدينة، نحك األحزاب جيكشفاتجيت 

 فيقع المدينة، جنكب في يسكنكفبني قريظة؛ ألنيـ  غدر يخشكف المسممكفمقاتؿ، كقد كاف  آالؼ
كقد  أماميـ، مف اليائمة بأعدادىـ كاألحزاب خطكطيـ، خمؼ الييكد ناريف، بيف حينئذ كفالمسمم

                                                           

مىػػٍيًيـً  اهللً  ًرٍضػػكىافي  اٍلبىٍيػػتً  أىٍىػػؿً  ميٍسػػنىدي  - أحمػػد مسػػند( (ُ ًعػػيفى  عى  المحقػػؽ عميػػو حكػػـ ، ُِٓٓ رقػػـ – ُِّ/ ْ - أىٍجمى
 . ّّٔ/ ُ - كثير ابف - العظيـ القرآف تفسيركانظر:  ، حسف بأنو األرنؤكط شعيب

ٍكًضػػعه ( (ِ ػػاـً  مى ، ًإلىٍيػػوً  ييٍنسىػػبي  ًبالش  ٍمػػري كفىةه  ًرفىػػةه مىعٍ  كىًىػػيى  اٍلخى ٍصػػري فىػػاتو  ًمثٍػػؿي  مى  كصػػحاح المغػػة تػػاج الصػػحاح)انظػػر:  عىرى
 (ُُِ ص - الرازم الحنفي الديف زيف - الصحاح، مختار  ُُُِ/ ّ - الفارابي نصر أبك - العربية

 -( المنػار تفسػير) الحكػيـ القػرآف تفسػير: نظر)بتصرؼ يسير( ، كا ُُٓ/ ّ - العباد خير ىدم في المعاد زاد( (ّ
 . ُّٓ/ ٔ - المراغي تفسير،  ْٕ/ َُ - رضا رشيد حمدم
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مف كؿ ما بينيـ كبيف المسمميف مف  يـكاف ذلؾ حيث أعمف ييكد بني قريظة عمى المؤل تحم مى 
يـالمكاثيؽ، كخمؽ ىذا المكقؼ رٌدة فعؿ سيئة في نفكس الكثيريف، فكاف   اهلل رسكؿ مع لمعيد نىقضي

  كقد كانت عناية  (1) المدينة خارج مف األحزاب ىجكـً  مف المسمميف عمى أشؽ   الظرؼ ىذافي ،
المكلى جؿ كعبل بنبي البشرية، كالمسمميف معو بأف قمب السٍٍّحر عمى الساحر، كاندحرت جمكع 

مىى معسكر األحزاب   الم وي األحزاب عمى أعقابيـ خائبيف حيث بىعىثى  ًئكىةى عى  اأٍلىٍكتىادى، قىمىعىتً فى  اٍلمىبلى
، كىأىٍطفىأىتً  ، كىأىٍكفىأىتً  النٍّيرىافى الىتً  اٍلقيديكرى ٍيؿي  كىجى يىا اٍلخى ، ًفي بىٍعضي ـي  الم وي  كىأىٍرسىؿى  بىٍعضو مىٍيًي ، عى كىثيرى  الر ٍعبى  كى
ًئكىةً  تىٍكًبيري  كىاًنبً  ًفي اٍلمىبلى ت ى اٍلعىٍسكىًر، جى فو  بىًني يىا: كؿي يىقي  ًخبىاءو  كيؿٍّ  سىيٍّدي  كىافى  حى  فىًإذىا ًإلىي   ىىميـ   فيبلى

اة: لىييـي  قىاؿى  اٍجتىمىعيكا اة، الن جى ا الن جى مىٍيًيـٍ  تىعىالىى الم وي  بىعىثى  ًلمى ـَ ]: ىقاؿ تعال (2) الر ٍعبً  ًمفى  عى َٚ افَِّذي َيٚ َأهيُّ

ْؿ ُجُْ  ُُ ْؿ إِْذ َجَٚلْت ُُ ْٔ َِ َٜ اهللِ َظ َّ ًْ
ِ ُروا ٕ ـُ ُِقَن َآَمُْقا اْذ َّ ًْ َٚن اهللُ باَِم َت ـَ ْ َتَرْوَهٚ َو ْؿ ِرًُيٚ َوُجُْقً ا ََل ِٓ ْٔ َِ َْٚ َظ ِْ َْٖرَش قٌ  َؾ

كىانىٍت { =}إحزاب:[ َبِهًرا كىاٍلميٍسًمًميفى   الن ًبي   أًلىف  ،   لمنبي معجزة الريح ىىًذهً قاؿ القرطبي: " كى
بىٍينىيىا بىٍينىييـٍ  يىكيفٍ  لىـٍ  ًمٍنيىا، قىًريبنا كىانيكا ٍندىًؽ، عىٍرضي  ًإال   كى كىانيكا اٍلخى بىرى  كىالى  ًمٍنيىا، عىاًفيىةو  ًفي كى  ًعٍندىىيـٍ  خى
ِمَِْغ ]فكانت النتيجة كما قاؿ سبحانو:  (3)" ًبيىا ْٗ ك اهللُ اُد ٍَ ـَ ا َو ْؿ ََلْ َيَُْٚفقا َخْرً ِٓ ْٔيِ ٌَ ُروا بِ ٍَ ـَ ـَ  َوَر َّ اهللُ افَِّذي

َٚن اهللُ  ـَ َتَٚل َو َِ ٚ َظِزيًزااف  اهلل أي دى كلـ يكتؼ النصر عمى ذلؾ فحسب، فعندما  ، {19}إحزاب: [ َؿِقيًّ
قاؿ تعالى:  القتاؿ، المؤمنيف اهلل ككفى خيران، ينالكا لـ بغيظيـ أعداءه كرد  بنصره،   نبيو تعالى

ْؿ ] ِٓ َِٔٚصٔ ـْ َص ـْ َأْهِؾ افَُِتِٚب ِم ـَ َطَٚهُروُهْؿ ِم َزَل افَِّذي ْٕ وَن َوَأ رِسُ
ْٖ ُِقَن َوَت ُت َْ ٚ َت ًَ َٛ َؾِري ْظ ُِقهِبُِؿ افرُّ َوَؿَذَف ِِف ُؿ

ٚ ًَ صاحب التحرير كالتنكير أف اآلية نزلت في قتاؿ بني قريظة، حيث إنو  ذكر  {:1}إحزاب:[ َؾِري
ًدينىةً كجيشو ًإلىى   النبيلم ا عىادى  ٍندىًؽ، ًمفى  اٍلمى كىافى  اٍلخى دىدً كى يىٍستىًقر   ،يىٍغتىًسؿى  أىفٍ  ًبصى اءىه كى  اٍلكىٍحيي  فجى

كى  ًبأىفٍ  ٍيظىةى، يىٍغزي مٍّيىف   الى  أىفٍ  الن اسً  ًفي فنىادىل،  أكلئؾ الذيف نقضكا العيد، كغدركا بو  قيرى ـي  ييصى ديكي  أىحى
                                                           

 كالبيػاف الكشؼ،  َٔ/ ٖ - القاسمي - التأكيؿ محاسف،  ّّْ/ ٔ - كثير ابف - العظيـ القرآف تفسير: انظر( (ُ
 عػف، الكشػاؼ  ُٓٔ/ ّ - البغكم - القرآف تفسير في التنزيؿ معالـ،  ُّ/ ٖ - الثعمبي - القرآف تفسير عف

 - عطيػة ابػف - العزيػز الكتػاب تفسػير فػي الكجيز المحرر ، ِٔٓ/ ّ - الزمخشرم - التنزيؿ غكامض حقائؽ
 شػػانئؾ إف محمػػداه، كا  ِّّ/ ُ - السػػميكدم الحسػػف أبػػك - المصػػطفى دار بأخبػػار الكفػػاء، كفػػاء  ُّٕ/ ْ
 . ٖٗ ص - السباعي مصطفى - كعبر دركس النبكيةالسيرة  ،ُّٗ/ ُ - العفاني سيد - األبتر ىك

 ،ُٗ/ ّ - النسػفي - التأكيػؿ كحقػائؽ التنزيػؿ مػدارؾ،  ُْْ/ ُْ - القرطبػي - القػرآف ألحكاـ الجامع: انظر( (ِ
 ،َُٓ/ ُٓ - الدمشػػػقي الػػػديف سػػػراج - الكتػػػاب عمػػػـك فػػػي المبػػػاب،  ِْٖ/ ُِ - الزحيمػػػي - المنيػػػر التفسػػػير
 أنفػػس أحػػكاؿ فػػي الخمػػيس يختػػار ،  َٔٔ ص -عمػػي الصػػبلبي  – أحػػداث كتحميػػؿ كقػػائع عػػرض النبكيػػة السػػيرة
 . ُْٗ/ ُ - بىٍكرم حسيف - النفيس

 . ُْْ/ ُْ - القرآف ألحكاـ الجامع( (ّ
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ٍيظىةى، بىًني ًفي ًإال   اٍلعىٍصرى  رىجى  قيرى ٍيشي  كىخى ٍندىؽً  كىافى  ال ًذم اٍلجى لي  مىعىوي، ًباٍلخى مىى كافىنىزى ٍيظىةى، قىٍريىةً  عى  قيرى
ـى  ، اٍلقىٍريىةً  أىٍىؿي  كىاٍستىٍعصى ـٍ كًنًي ـي  ًبحيصي رىىي اصى ـي  فىمىم ا لىٍيمىةن، ًعٍشًريفى  ًمفٍ  نىٍحكنا اٍلميٍسًمميكفى  فىحى يىدىىي ، جى اري  اٍلًحصى

دىىيـٍ  اٍلميٍسًمميكفى  يىٍفتىحى  أىفٍ  ًمفٍ  ؛ ًببلى ـٍ مٍّميكا أىفٍ  ٍطميبيكايى  أىفٍ  طىًمعيكا فىيىٍستىٍأًصميكىي دىىيـٍ  ييسى مىى ًببلى ـى  أىفٍ  عى ـه  يىٍحكي كى  حى
؛ ذىًلؾى ًصفىًة  ًفي ميكا الت ٍسًميـً كفى   الن ًبي ًإلىى قىٍيسو  ٍبفى  شىاسى  فىأىٍرسى مىى يىٍنًزليكا أىفٍ يىٍعًرضي ا ًمٍثؿً  عى لىتٍ  مى  نىزى
مىٍيوً  ءً  ًمفى  الن ًضيرً  بىنيك عى بلى مىى اٍلجى ا ـٍ لىيي  أىف   عى مىمىتً  مى ًبؿي  حى ح، ًإال   اإٍلً قىبيكؿى   الم وً  رىسيكؿي  فىأىبىى السٍّبلى
قاؿ البخارم في صحيحو: "   اهلل رسكؿ اختاره إذ  معاذ بف سعد إلى أمرىـكانتيى  (1)...ذىًلؾى 
لىتٍ لىم ا  ٍيظىةى  بىنيك نىزى مىى قيرى ٍكـً  عى ، اٍبفي  ىيكى  سىٍعدو  حي كىافى   الم وً  رىسيكؿي بىعىثى  ميعىاذو اءى  ًمٍنوي، قىًريبناكى مىى فىجى  عى

، اءى،( َسيِّْدُكـْ  ِإَلى ُقوُموا: )  الم وً  رىسيكؿي  قىاؿى  دىنىا فىمىم ا ًحمىارو مىسى  فىجى  لىوي  فىقىاؿى  ، الم وً  رىسيكؿً  ًإلىى فىجى
ـي أىحٍ  فىًإنٍّي: قىاؿى (، ُحْكِمؾَ  َعَمى َنَزُلوا َىُؤَلءِ  ِإفَّ : )النبي  ي ةي، تيٍسبىى كىأىفٍ  الميقىاًتمىةي، تيٍقتىؿى  أىفٍ  كي  قىاؿى  الذ رٍّ
 ( : ْالَمِمؾِ  ِبُحْكـِ  ِفيِيـْ  َحَكْمتَ  َلَقد )(2)  

 كفاقنا جزاءن  قريظة بني مف الييكد ليؤالء اهلل أراده السماء كحكـ القضاء، عدؿ ريب ببل كىذا
 كالضيؽ، الحرج أكقات أشد في المسمميف فخذلكا الخيانة، في مثؿ أسكأ ضربكافقد  كبغييـ، لظمميـ
فناء المدينة، اقتحاـ مف األحزابلتمكف   اهلل عناية كلكال  أىمكيـ أف جزاؤىـ فكاف المسمميف، كا 
، ال فالظمـ عجب كال شرىـ، مف المسمميفكأراح  ، اهلل  ..كخيـ البغي كمرتع يدـك

                                                           

 - القػػػرآف تفسػػػير عػػػف كالبيػػػاف الكشػػػؼ) بتصػػػرؼ( ، كانظػػػر:  ُِّ/ ُِ -ابػػػف عاشػػػكر  – كالتنػػػكير التحريػػػر( (ُ
 الحػافظ - كالسػير المغػازم اختصػار فػي، الػدرر  ِْٖٖ/ ٓ - قطػب سػيد – القػرآف ظبلؿ في،  ِٓ/ ٖ - الثعمبي
 . ُٕٕ ص - البر بف يكسؼ

مىى العىديك   نىزىؿى  ًإذىا بىابي  - كىالسٍّيىرً  الًجيىادً  ًكتىابي  - البخارم صحيح( (ِ ٍكـً  عى ؿو  حي  . َّّْ رقـ – ٕٔ/ ْ - رىجي
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 الرابع المطمب
 وبالموحديف معوبو  باستيزائيـ لمنبي   إيذاؤىـ

كما أسمفنا  –لقد استخدـ أىؿ الكتاب أسمكب السخرية كاالستيزاء؛ كالذم يحمؿ في ثناياه  
كؿ الصفات السيئة كالحقد، كالحسد، كالبغض... كجميعيا تدؿ عمى عمؽ الخبث في النفكس،  -

ماٌدة إلشباع منو كمف أصحابو  كالسخرية ، يتخذكف مف االستيزاء بالنبٌي  فيـكعمى سكء نيتيـ، 
 كسر أجؿحمؿ رسالتو، مف  الذم ذلؾ الجكع المسعكر مف الحقد عمى اإلسبلـ، كعمى الرسكؿ 

 كاففقد  ،الدٍّيف عمى الثبات كعدـ التزلزؿ، باتجاه كدفعيـ كتثبيطيـ، لممسمميف،المعنكية  الركح
ميؽ الذميـ يـسمكك ة ايقاًبمك  أف عقكليـ أعيتيـ، عندما   النبي مع ليذا الخي ج  ة الحي ج   الرد في بالحي
 الباطمة، عقائدىـ عف المختمفة الدفاع كسائؿ كاستنفذكا الحٌقة، كأحكامو القكم، اإلسبلـ منطؽ عمى

 كمناسكو،أحكامو،  كاتخذكا السامية، كقيمو اإلسبلـ،، كديف   النبي مف االستيزاء إلى فعمدكا
بًٚ ]: قاؿ تعالى فقد كالمعب، السخرية محمؿ عمى كتعاليمو ًِ ُذوَهٚ ُهُزًوا َوَف َ ََلِة اَّتَّ َٚ ْيُتْؿ إَِػ افهَّ َٕ َوإَِذا 

ُِقنَ  َِ ًْ َٓ َي ُْؿ َؿْقٌم  ةً  ًإلىى دىاًعيفى  أىذ ٍنتيـٍ  اقاؿ ابف كثير في تفسيرىا: أم ًإذى  { >9}ادٚئدة: [َذفَِؽ بَِٖنَّ  الص بلى
ؿي  ًىيى  ال ًتي يىعٍ  يىٍعًقؿي  ًلمىفٍ  اأٍلىٍعمىاؿً  أىٍفضى ذيكىىا(  اأٍلىٍلبىابً  ذىًكم ًمفٍ  مىـي كى شىرىاًئًعوً  الم وً اتخذكا ًعبىادىًة  أم)ات خى  كى
كان  اَلةِ  ُنوِديَ  ِإَذا) قاؿ عنو النبي  ال ًذم الش يطاف أىٍتبىاعً  صفات كىذه،  (1)ىيزي  َلوُ  الشَّْيَطافُ  َأْدَبرَ  ِلمصَّ
بَ  ِإَذا َحتَّى َأْقَبَؿ، التَّْأِذيفُ  ُقِضيَ  َذاَفإِ  التَّْأِذيَف، َيْسَمعَ  َل  َحتَّى ُضرَاٌط، اَلةِ  ُثوّْ  ِإَذا َحتَّى َأْدَبَر، ِبالصَّ
 صكر مف لصكرةاستحضار  ذاكى (2)( َصمَّى َكـْ  َيْدِري َما الرَُّجؿُ  َيَظؿَّ ... َحتَّى  َأْقَبؿَ  التَّْثِويُب، ُقِضيَ 

 مشاعر يثير ما الصكرةليذه  القرآف عرض كفى،  بيا النبي  حكرب التي كالسخرية االستيزاء
 يدل بيف العظيـ، المكقؼ ىذا في كىـ أعداؤىـ، بو يرمييـ الذم العدكاف ىذا إلى كيمفتيـ المسمميف،

 . العالميف رب
 عباس ابفلآلية : " عف  تفسيره في قكلو الييكد الستيزاء تفسيره في اآللكسي يذكره كمما 
ةً  ًإلىى نىادىلًإذىا   الم وً  رىسيكؿً  اًدممينى  كىافى : قاؿ عنو تعالى اهلل رضي ـى  الص بلى قىا  ًإلىٍييىا، اٍلميٍسًمميكفى  كى
م ٍكا؛ قامكا، ال قامكا؛ قىدٍ : اٍليىييكدي  قىالىتً  م ٍكا، الى  كىصى دان  ريك عان  رأكىـ فإذا صى ًحكيكا بيـ، استيزؤكا كسيج   كضى
لى  (3)"منيـ ؿو  ًفيٍت ، كركم عف الس دٍّم  أنو قاؿ: " نىزى ارىل ًمفى  رىجي  اٍلميؤىذٍّفى  سىًمعى  ًإذىا كىافى  ًباٍلمىًدينىةً  الن صى

                                                           

 )بتصرؼ يسير( . َُْ/ ّ - كثير ابف - العظيـ القرآف تفسير( (ُ

ةً الص   ًكتىابي  - مسمـ صحيح( (ِ اًعوً  ًعٍندى  الش ٍيطىافً  كىىىرىبً  اأٍلىذىافً  فىٍضؿً  بىابي  - بلى  . ّٖٗ رقـ – ُِٗ/ ُ - سىمى

 - القػرآف تفسػير فػي التنزيػؿ معػالـ: كانظػر،  ّّٖ/ ّ - المثػاني كالسػبع العظيـ القرآف تفسير في المعاني ركح( (ّ
 . ٓٔ/ ِ - البغكم
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م دنا أىف  : أىٍشيىدي يىقيكؿي  ؿى  - باهلل كالعياذ  محمدان  بذلؾيعني  - اٍلكىاًذبي  حيرٍّؽ: قىاؿى  الم ًو، رىسيكؿي  ميحى  فىدىخى
اًدميوي  ، لىٍيمىةو  ذىاتى  خى ، فىاٍحتىرىؽى  شىرىارىةه؛ ًمٍنيىا فىتىطىايىرىتٍ  ًنيىاـه، ٍىميوي كىأى  نىاًئـه، كىىيكى  ًبنىارو  ىيكى  كىاٍحتىرىؽى  اٍلبىٍيتي
:  (1)"كىأىٍىميوي  ، أىذ فى  ًإذىا كىافى ، كقد ذكر القرطبي ركاية أخرل عف اٍلكىٍمًبي  أنو قىاؿى ـى  اٍلميؤىذٍّفي قىا  اٍلميٍسًمميكفى  كى
ًة، ًإلىى ى ًفيمىا ًبوً  نىٍسمىعٍ  لىـٍ  شىٍيئنا اٍبتىدىٍعتى  لىقىدً :   نبيلم اٍليىييكدي  قىالىتً  الص بلى ، ًمفى  مىضى ـً  أىٍيفى  فىًمفٍ  اأٍليمى
وي فىمىا  (2) اٍلًعيًر؟ ًصيىاحً  ًمٍثؿي  ًصيىاحه  لىؾى  ، ًمفٍ  أىٍقبىحى ٍكتو مىا صى وي  كى ، ًمفٍ  أىٍسمىجى :  أىٍمرو ًقيؿى  ًإذىا كىانيكا ًإن ييـٍ كى
ةً ًلم اٍلميؤىذٍّفي  أىذ فى  كيكا ص بلى احى ، ًفيمىا تىضى كا بىٍينىييـٍ تىغىامىزي مىى كى كًف، الس ٍخًؼ، طىًريؽً  عى  أًلىٍىًميىا، تىٍجًييبلن  كىاٍلميجي

تىٍنًفيرنا ٍنيىا، ًلمن اسً  كى لىٍت  ًإلىٍييىا الد اًعي كىعىفً  عى نىزىؿى  اآٍليىةي، ىىًذهً فىنىزى انىوي  قىٍكليوي  كى ـُ َؿقْ ]: سيٍبحى ـْ َأْحَس ـْ َوَم َّ ًٓ ِِم

غَ  ِّ ـَ ادُْسِِ ِْل ِم َّٕ ٚ َوَؿَٚل إِ َؾ َصِِٚلً ِّ ِٝ:َ َظٚ إَِػ اهللِ َوَظ  {77[ }ؾهِّ
 (3)  

 الحؽ، بمحاسف الجيؿ إلى يؤدم الس فىو: إف فقاؿ االستيزاء ىذا عمى اآللكسي كيعمؽ
 اتخاذ إف أقكؿ: كيضيؼ العظيمة، تمؾ عمى اجترأكا لما الجممة في عقؿ ليـ كاف كلك بو، كالييٍزء
 المناداة أف عمى دؿ الحيثية ىذه فمف الشرع، معركفات مف إنيا المناكير، مف منكر ىزكان  المناداة
  (4) بالسنة ابتداء ثبت أف بعد بالنص بثبكتو المراد كىك تعالى، منو مشركع حؽ عمييا كانكا التي

 كما تتصرؼ لـ إذ عدميا؛ بؿعقكليـ،  كعي لعدـ ىك إنما ىذا فعميـ أف تعالى ذكر ثـ
 العقؿ، سكم إنساف لو المؤمنيفكعبادة    اهلل بديف يستيزئفما  تكجد، لـ فكأنيا ليا، ينبغي
، فالكجكد   باهلل اإليمافعمى  دالئؿ حكلو مف شيء كؿ فييرل  -كيستقيـ يصح حيف -فالعقؿ
 ألنو الدالئؿ، ىذه لير  ال كينحرؼ يختؿٌ كحيف  كالتعظيـ، العبادة يستحؽ إليان  لو بأف يكحي كمو

 كرسكلو، اهلل يحاٌدكف الذيف ليؤالء تسفيوكىذا  كمو، الكجكد ىذا كبيف بينو العبلقات تفسد حينئذ
( َيْعِقُموفَ  ل َقْوـٌ  ِبَأنَُّيـْ  ذِلؾَ .. فقاؿ سبحانو: )كساجدان  راكعان ،   اهلل إلى كجيو يكٌلي ممف كييزؤكف

 الكالء مف عمييـ حٌقو أداء عف الناس، كيصد كف   اهلل بكفيحار  ىذا بعمميـ أنيـ لعممكا عقمكافمك 

                                                           

 البغػكم - القػرآف تفسػير فػي التنزيػؿ معػالـ، كانظػر:  ِّْ/ َُ - مالطبػر  - القرآف آم تأكيؿ في البياف جامع( (ُ
 – بالمػػأثكر التفسػػير فػػي المنثػػكر الػػدر،  َٕٔ/ ِ - النيسػػابكرم - الفرقػػاف كرغائػػب القػػرآف غرائػػب،  ٓٔ/ ِ -

 . َُْ/ ّ - كثير ابف - العظيـ القرآف تفسير( َُٖ/ ّ) -جبلؿ الديف السيكطي 

 ص - عاشػػكر المطيػػؼ عبػػد - النبػػكم الحػػديث فػػي كالحيػػكاف الطيػػر مكسػػكعة) أيضػػان  كاألىمػػي الكحشػػي، الحمػػار( (ِ
ِٕٓ . 

،  ِْٔ/ ٔ - لزحيمػػيا - المنيػػر التفسػػير)بتصػػرؼ( ، كانظػػر:  ِِْ/ ٔ - القرطبػػي - القػػرآف ألحكػػاـ الجػػامع( (ّ
 . ِِِٔ/ ٓ - زىرة أبك – التفاسير زىرة،  َِْ/ ٕ - الدمشقي الديف سراج - الكتاب عمـك في المباب

 ، )بتصرؼ يسير( ّّٗ/ ّ - األلكسي - المثاني كالسبع العظيـ القرآف تفسير في المعاني ركح( (ْ
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  اهلل حؽ يؤٌدكا لـ إذ.. ظممكىا ظمـ فكؽ ظممان  أنفسيـ ظممكا إنيـ لنعمو، كالشكراف لجبللو،
 يدل بيف كىـ إلييـ، يمقكنو الذم االستيزاء بيذا اهلل عبادة عف الناس يصٌدكف إذظممكىا  ثـعمييـ، 

 : (2)يـ كما قاؿ القائؿ ، فحال ..(1) اهلل
  (3) السَّقيـ الَفْيـِ  مف وآفُتوُ ****  َصِحيحاً  َقْولً  َعاِئبٍ  ِمفْ  وَكـْ 

 الذيف لنصارل،مف الييكد كا المجرميف ىؤالء يجتنبكاأف  المؤمنيف دعا اهلل  لذلؾ 
 الزرايةك  بالمسمميف، لمسخرية معرضان  المجالس في أحاديثيـ مف كيتخذكف كبدينيـ، بيـ، ييزؤكف
ـَ ُأوُتقا ]فقاؿ سبحانو:  بدينيـ؛ ـَ افَِّذي ًبٚ ِم

ًِ ْؿ ُهُزًوا َوَف ُُ ُذوا ِ يَْ َ ـَ اَّتَّ َٓ َتتَِّخُذوا افَِّذي ـَ َآَمُْقا  ٚ افَِّذي َ َيٚ َأهيُّ

ِمِْغَ  ْٗ ْْتُْؿ ُم ـُ قا اهللَ إِْن  َُ ََٔٚل َواتَّ
َٚر َأْوفِ ٍَّ ُُ ْؿ َواف ُُ ـْ َؿْبِِ ٍؤًمًنيفى  تىعىالىى اهللي فينا يينىفٍّري  {;9[ }ادٚئدة:افَُِتَٚب ِم  المي

 يىٍستىٍيًزئيكفى  ىيٍزكان  الميطىي رىةى، اإًلٍسبلىـً  شرائع يىٌتخذكف الًذيفى  الًكتىاًب، أىٍىؿً  ًمفٍ  اإًلسبلـ، أىعداء مكاالة ًمفٍ 
يىعد كنىيىا ًبيىا، يتمن كف الم ًعًب، ًمفى  نىٍكعان  كى يىأم كأىمو، اإًلسبلـ زكاؿ كى ٍؤًمًنيفى   اهللي  ركى  كًبأال   ًبتىٍقكىاهي،المي

ٍؤًمًنيفى  كىانيكا إفٍ  أىٍكًليىاءى  األىٍعدىاءً  ىىؤيالءً  يىت ًخذيكا ٌقان   اهللً  ًبشىٍرعً  مي ًصٍدقان،حى  يغاربأف  فيو ما أقؿ  كىذا  كى
 أضعؼ إفف منو، كتسخر بدينو، تيزأ التي األلسنة ىذه قطع يستطع لـ إف كأنو دينو، عمى المسمـ
 العدكٌ  نظرة إلييـ ينظر كأف المستيزئيف، الساخريف ىؤالء يتجنب أف ىك المكقؼ ىذا في اإليماف

 إشارة( ُمْؤِمِنيفَ  ُكْنُتـْ  ِإفْ  المَّوَ  َواتَُّقوا: )سبحانو، ثـ قاؿ  (4) إليو يركف كال لو، يأمف فبل بو، المتربص
 مداخؿكأك ؿ  ،  اهلل تقكل مف ىك حرمتو، يؾينت ممف لو كاالنتصار الديف، عمى الغىٍيرة أف إلى

 كؿ كاعتبار عنيا، كالدفاع حرماتو، عمى كالغيرة دينو، كتكقيرسبحانو،  تكقيره ىك  اهلل إلى التقكل
 ُمْنَكرًا ِمْنُكـْ  َرَأى َمفْ : ) بقكؿ الحبيب  فميتمثؿ يستطع لـ فإف ،( 5) بيده يدفعو منكران، عمييا عدكاف
يَمافِ  َأْضَعؼُ  َوَذِلؾَ  َفِبَقْمِبِو، َيْسَتِطعْ  َلـْ  َفِإفْ  َفِبِمَساِنِو، َيْسَتِطعْ  َلـْ  َفِإفْ  ِبَيِدِه، َفْمُيَغيّْْرهُ   .(6)(اإلِْ

                                                           

 عبػػد - لمقػػرآف القرآنػػي التفسػػير،  َُِ/ ِ - عطيػػة ابػػف - العزيػػز الكتػػاب تفسػػير فػػي الػػكجيز المحػػرر: انظػػر( (ُ
 . ُُِٕ/ ّ - الخطيب الكريـ

 . المتنبىٌ  الطيبأبك  ىك( (ِ

 . ُٗٓ/ ِ  - األزدم الديف عز - المتنبي الطيب أبي ديكاف شراح عمى ذالمآخ( (ّ

 نػايؼ بػف عمػي - كالسػنة القػرآف فػي كالبراء الكالء، مفيـك  َُْ/ ّ - كثير ابف - العظيـ القرآف تفسير: انظر( (ْ
 . ُُٖ ص -  الشحكد

 . ُُِٔ/ ّ - الخطيب الكريـ عبد - لمقرآف القرآني التفسير: انظر( (ٓ

ػافى  ًكتىػابي  - مسػمـ صػحيح( (ٔ يمى ػفً  الن ٍيػيً  كىػٍكفً  بىيىػافً  بىػابي  - اإٍلً ػاًف، ًمػفى  اٍلميٍنكىػرً  عى يمى ػافى  كىأىف   اإٍلً يمى يىػٍنقيصي  يىًزيػدي  اإٍلً  - كى
 . ْٗ رقـ – ٗٔ/ ُ
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كألتباعو  صدكر الحاقديف مف الييكد كالنصارل لمنبي  في المقيتالعداء  ىذا ستمرا كلقد
 سبيؿ كعمى العظيـ، كالط كد غدا حتى ،عيكديه كقكم جذكره، ترسخت فقد ىذا؛ يكمنا إلىالمكحديف 

سىًمعىو الحصر ال المثاؿ نا: ما سمعناه، كى د اهلل كجييا  –دكلة الس كيد  في غيري كمف قبميا  -سك 
 مفى  حقيره  بوً  تىف كهً ككبلـو  ،حاقدةو ماكرة، تنيٌد ليا القىامة، كتتزلزؿ ليا اليامىة رسكـالدنمارؾ، عٍف 

قراًء، كيحيـ، كتعىجرفكا كيا كيميـ، فسًخركا مف أعظـ  يىاف أكـر خمؽ اهلل  عمى استطالكا حيث الحي
ناب، كأكرـً مف كطئى الترابى   قبؿى  كحزنتٍ  القمكبي  فبكتً ؛   ميحم دو  عييكًننا كقيرٍّةً  كحًبيًبنىا، سىيًٍّدنىا ،جى

رٍّدتً   اهللً  لرسكؿً  كنصرةن  غضبان، الد معي  كفارى  العيكًف، دمعً  ، ككيتبتً  ،األقبلـي  كجي  كتحدثتً  المقاالتي
 يميفي  كشيم تٍ  الجبناًء، أعيفي  نامتٍ  كال اهللى،رسكؿى  يا ًفداءه  لؾى  كيم نا صكًتيا، بأعمى كصاحتٍ  األيم ةي،
، أك بؾى  يستيزأي  مفٍ   سب   أظير مف أف   ريبى  كال: "اهلل رحمو تيميةى  ابف اإلسبلـ شيخيقكؿ  ييٍؤًذيؾى

ذى  بعضيـ، دماءى  سفىؾ لك مٌما أكثرى  كيؤلميـ المؤمنيف، يًغيظ فإٌنو كشٍتمىو الرسكؿ،  فإف أمكاليـ، كأخى
 لـ مف أف اهلل سٌنة: " ًمف اهلل رحمو كيقكؿ،  (1)"  كلرسكًلو لوكالحمٌيةى   هلل الغضبى  يثير ىذا

 كيكًفيو رسكلول منو ينتًقـ سبحانو اهلل فإفٌ  كرسكلو اهلل يؤذكف الذيف مفى  يعذٍّبكه أف المؤمنكف يتمٌكف
ؽ دابرىه يقطىع اهلل فإفٌ  كعاداه كأبغضو شانىأه مف ككؿٌ  إٌياه،  . (2)"  كأثرىه عينىو كيمحى

ه كأخبره بأف  المصطفى  بحبيبو كانت عناية اهلل  كقد مف أذل المستيزئيف بأف سبل 
ْد ]: الىتع اهلل قاؿ المستمرة، الككنية السنفىذا االستيزاء مف المجرميف المكذبيف ىك مف  ََ َوَف

ِزُئقنَ  ْٓ ُٕقا بِِف َيْسَت ٚ ـَ  َّٓ ـْ َرُشقٍل إِ ْؿ ِم ِٓ ْٖتِٔ فَِغ * َوَمٚ َي َِٔع إَوَّ ـْ َؿْبَِِؽ ِِف ِص َْٚ ِم ِْ  كقاؿ . {77، 74}اِلجر [َأْرَش
ِزُئقنَ ]: تعالى ْٓ ُٕقا بِِف َيْستَ ٚ ـَ  َّٓ ـْ َرُشقٍل إِ ْؿ ِم ِٓ ْٖتِٔ َبٚ ِ َمٚ َي ًِ ًة َظَذ اف  ىذهمضت  كقد{ 74}يس: [َيٚ َحرْسَ
كفي المقابؿ جعؿ اهلل سبحانو  كاألنبياء؛ الرسؿ مف إخكانو عمى مضتكما   النبي عمى السين ة

 اهلل أحم يا التي العديدة، كالقكارع الكثيرة،العقكبات  المستيزئيف باآليات كبالرسكؿ  مصيركتعالى 
ًئنىان   اهلل قاؿ كقد مستيزئيف،ال الساخريف كالسيما لمرسؿ، بالمعاديف كتعالى تبارؾ :  رسكلو ميٍطمى

ِزئِغَ ] ْٓ ََْْٔٚك اُدْستَ ٍَ ـَ  ٚ َّٕ  أم{ 7}افُقثر:[ إِنَّ َصِٕٚئََؽ ُهَق إَْبَسُ ]: كعبل جؿ كقاؿ،  {9=}اِلجر:[ إِ
 كنكالىو األليمة، عقكباتو  اهلل أحؿ كقد أثره، كيمحؽ دابره، كتعالى تبارؾ اهلل يقطع ؛ األقطع
 كخاتـ المرسميف، بإماـ يستيزئ بمف فكيؼ الكراـ، كرسمو بأنبيائو، مستيزئ ساخر بكؿ يد،الشد

ذا  كسبلمو؛تعالى  اهلل صمكات عميو النبييف  ِلي َعاَدى َمفْ ) القدسي الحديث في قاؿ  اهلل كافكا 
                                                           

 /ْ - العفاني سيد - األبتر ىك شانئؾ إف محمداه كا، كانظر:  َِ ص - الرسكؿ شاتـ عمى المسمكؿ الصاـر( (ُ
ُْٓ . 

 . ُْٔ ص - تيمية ابف - الرسكؿ شاتـ عمى المسمكؿ الصاـر( (ِ
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 إماـ عادل بمف يؼكك!!  نبيان  عادل بمفىذا حاؿ الكلٌي؛ فكيؼ  (1)(ِبالَحْربِ  آَذْنُتوُ  َفَقدْ  َوِليِّا
 !! .   آدـ كلد كسيد العالميف، كقدكة المرسميف،

 الكريـ النبي بشخص يتيكمكف أخذكا ىذا زماننا في كالخنازير القردة إخكاف بعض كاف كلئف
،  سبحانو، بإذنو كمحقيـ بزكاليـ، ًإٍذف ىذا فإف مستيزئة ككمماتو  ساخرة، صكرو  عبر بوكييزؤكف 

 ممف لرسكلو منتقـه  اهلل: " إف  اهلل رحمو تيمية ابفيقكؿ  كذلؾ، شأنو كاف فبم ماضية  اهلل كسنة
 ىذا كنظير الحد، عميو يقيمكا أف الناس يميكٍّف لـ إذا الكاذب كًلكىًذبً  ًلًديًنوً  كميٍظًيره  كسىب و، عميو طعف
د ثىنىا ما ٍصارً  في متعددةو  مراتو  جربكه عم ا كالخبرة، الفقو أىؿ العيديكؿ، المسمميف مف أعداده  بو حى  حى

: قالكا زماننا، في األصفر بني فييا المسممكف حاصر لم ا الشامية، بالسكاحؿ التي كالمدائف الحصكف
 نيأس نكاد حتى عمينا ممتنعه  كىك الشير، مف أكثر أك الشير المدينة أك الًحٍصفى  نىحاًصري  نحف كنا
منا عرًضو في الكقيعةً ك  اهلل رسكؿً  ًلسىبٍّ  أىميوي  تعرض إذا حتى منو،  يتأخر يكد كلـ كتيىس ر، فتحو تىعىج 
 إف حتى: قالكا عظيمة، ممحمة فييـ كيككف عنكة، المكاف يفتح ثـ ذلؾ، نحك أك يكميف أك يكمان  إال
 ( ِ)"فيو قالكا بما عمييـ غيظان  القمكب امتبلء مع فيو، يقعكف سمعناىـ إذا الفتح بتعجيؿ لىنىتىبىاشىري  كنا

 تدؿ التي الكثيرة كاألدلة العديدة بالشكاىدمميئان  يجده مداه طكؿ عمى التاريخ أمؿيت كمف
بنبيو  كمف القصص التي تبرز عناية اهلل  ،، كانتقامو بمف آذل نبيو   اهلل قدرة كماؿ عمى
  :كاف ككفايتو ممف استيزء بو، كشتمو؛ ما ذكره اإلماـ ابف حجر في كتابو الدرر، حيث قاؿ 
 سبيؿ ىكالكك الطاغية ليـ مىي د كقد تنصيرىـ، في طمعان  المغكؿ قبائؿ بيف دعاتيـ ينشركف صارلالن  

 النصارل كبار مف جماعة تكجو مرة كذات خاتكف، ظفر الصميبية زكجتو بسببلمنصرانية،  الدعكة
 في لالنصار  دعاة مف كاحد فأخذ المغكؿ، أمراء أحد تنص ر بسبب عيًقدى  كبير مغكلي حفؿ لحضكر

 ،  النبي سب في الحاقد الصميبي ىذا بدأ فمما مربكط، صيد كمب ىناؾ ككاف،   النبي شتـ
 بعض فقاؿ جيد، بعد منو فخمصكه بشدة، كخمشو الصميبي، عمى كثب ثـ كىاج، الكمب،زمجر 

 رآني النفس، عزيز الكمب ىذا بؿ كبل: الصميبي فقاؿ،   محمد حؽ في بكبلمؾ ىذا: الحاضريف
 الكمب قطع عندىا السب، فيكأقذع   النبي لسب عاد ثـ ضربو، أريد أني فظف بيدم، أشير

                                                           

قىاؽً  ًكتىابي  - البخارم صحيح( (ُ عً  بىابي  - الرٍّ  . َِٓٔ رقـ – َُٓ/ ٖ - الت كىاضي

 . ُُٕ ص - الرسكؿ شاتـ عمى المسمكؿ الصاـر( (ِ
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 أسمـ فعندىا فكره، مف الصميبي فمات الحاؿ، في حمقو كقمع الصميبيي، عنؽ عمى ككثب رباطو
 . (1) المغكؿ مف ألفان  أربعيف نحك

 المستجيبيف، مىاد نفسو سىم ى رجؿه  الحاكـ زمف في ظير أنوذكر اإلماـ الكتاني  كقد
 كرد فمما المصحؼ، عمى كبصؽ،   النبي   سب   أنو عنو كحيكيى  الحاكـ، عبادة إلى يدعك ككاف
 فاجتمع فأىبىى،! لو تكبة ال ىذا مثؿ: فقالكا بتكبتو، كاعتذر عنو، فدافع أميرىا، إلى أىميا شكاه مكة

كا الكعبة عند الناس ا اهلل فأرسؿ،   اهلل إلى كضج   تجم ت ثـ الدنيا، أظممت حتى سكداء ريحن
 سقؼ دكف الش ٍمس كنكر نكر لىوي  اأٍلىٍبيىض الترس كييئة أستارىا فكؽ الكعبة عمى كصار الظ ممة
نىيىارنا لىٍيبلن  ترل كىذىًلؾ يزؿ فىمـ اٍلقىامىة ًبنىٍحكً  اٍلكىٍعبىة  ىادم"بػ أىمىرى  ذلؾ مكة أميري  رأل فمما،  كى

 . (ِ) كصمبىو عنقىوي  فضربى  ،"المستجيبيف

 أفتكا القيركاف، فقياء أفكذلؾ   بالنبي لساخرو  عجيبة قصة عياض القاضيذكر  كما
، مف كثير في متفنننا شاعرناكاف  حيث الفزارم، إبراىيـ بقتؿ  كنبينا كأنبيائو باهلل يستيزئ ككاف العمـك
مب بالسكيف فطيعف كصمبو، بقتمو عمر بف يحيى القاضي فأمر،   محمد  كحكى كسنا،مين كصي
لتو استدارت األيدم عنيا كزالت خشبتو، ريفعت لما أنو المؤرخيف بعضي   آيةن  فكاف القبمة، عف كحك 

، ككب ر لمجميع،   (ّ)!! دمو في فكلغ كمبه  كجاء الناسي

                                                           

 )بتصرؼ( . ُّٓ/ ْ - الثامنة المائة أعياف في الكامنة الدرر( (ُ

 )بتصرؼ( . َُْ ص - ككفياتيـ العمماء مكلد تاريخ يؿذ( (ِ

 )بتصرؼ يسير( . ُِٖ/ ِ - المصطفى حقكؽ بتعريؼ الشفا( (ّ
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 الخامس المطمب
 بالتشكيؾ في نبوتو ودخوليـ في اإلسالـ ثـ الرتداد عنو إيذاؤىـ لمنبي  

 فعميةلمحؽ الذم جاء بو، بمكاجية  يتيـ، كمجاب اب في إيذائيـ لمنبي اتجو أىؿ الكت لقد
دىث كؿ يترصدكفكدسائس، فقد كانكا  مؤامرات، عدة عبر  منو ليقعكا المسمميف، محيط في يقع حى
، سبلحو  عمى كالمسمميف، كمف ىذه   النبي ضد يخضكنيا التي المعركة في يستغمكنو مسمـك

 عقيدة عمى كاالضطراب البمبمة، كذلؾ إلدخاؿ  تشكيؾ في نبكة النبي األساليب الخبيثة أسمكب ال
 بالمدينة كىك ييصمٍّي  الٌنبيكاف  فقد المسمميف، كمف ىذه المكاقؼ ما أثاركه حكؿ تحكيؿ الًقٍبمة؛

 يفعمكف إسرائيؿ بني أنبياء كاف كما المقدس، ببيت األقصى المسجد في التي الصخرة إلى متجيان 
أف   اهلل كيدعك كيتمنى الكعبة، استقباؿ ييًحبٌ  كاف كلكنو شيران، عشر ستة ذلؾك كظؿ قبمو،
و  العتيؽ، البيت إلى بالتكجو كأىمىرىهي لو،   اهلل فاستجاب الكعبة،كىي   إبراىيـ أبيو ًقٍبمىة إلى يىتىكىج 
َؽ ]: تعالى قكلو كنزؿ،  (ُ) المدينة إلى ىجرتو بعد ِٓ َٛ َوْج ُِّ ََ ََٕرى َت ًٜ َؿْد  َِ َََّْٔؽ ؿِبْ َُْقفِّ َِ اَمِل َؾ ِِف افسَّ

ـَ  ْؿ َصْىَرُه َوإِنَّ افَِّذي ُُ ُْْتْؿ َؾَقفُّقا ُوُجقَه ـُ ُٞ َمٚ  ْٔ َؽ َصْىَر ادَْسِجِد اَِلَراِم َوَح َٓ  ُأوُتقا افَُِتَٚب َتْرَضَٚهٚ َؾَقلِّ َوْج

ٚؾٍِؾ ظَ  ٌَ ِْؿ َوَمٚ اهللُ بِ ـْ َرهبِّ ُف اَِلؼُّ ِم َّٕ قَن َأ ُّ َِ ًْ َٔ ُِقنَ َف َّ ًْ  ىي صبلىا صبلة أكؿ ككاف { 022[ }البقرة:امَّ َي
 أنو بف عازب  البىرىاءً فقد ركل اإلماـ البخارم في صحيحو عىٍف  الصحيحيف في كما العصر،
 " : ـى  لىم اقىاؿى ًدينىةى   الم وً  رىسيكؿي  قىًد م ىالمى ٍقًدسً  بىٍيتً  نىٍحكى  صى ، ًست ةى  المى  شىٍيرنا، شىرى عى  سىٍبعىةى  أىكٍ  عىشىرى
كىافى  وى  أىفٍ  ييًحب   كى لٍّيىن ؾى  الس مىاءً  ًفي كىٍجًيؾى  تىقىم بى  نىرىل: )قىٍد تىعىالىى الم وي  فىأىٍنزىؿى  الكىٍعبىًة، ًإلىى ييكىج   ًقٍبمىةن  فىمىنيكى

اىىا وى تىٍرضى م ى الكىٍعبىًة، نىٍحكى (  فىكيجٍّ ؿه  مىعىوي  كىصى ، رىجي رىجى  ثيـ   العىٍصرى مىى مىر  فى  خى اًر، ًمفى  قىٍكـو  عى : فىقىاؿى  األىٍنصى
م ى أىن وي  يىٍشيىدي  ىيكى  وى  قىدٍ  كىأىن وي  ، الن ًبيٍّ  مىعى  صى فيكا الكىٍعبىًة، ًإلىى كيجٍّ رى بلىةً  ًفي ريكيكعه  كىىيـٍ  فىاٍنحى  (ِ)"العىٍصرً  صى
 حتى الحراـ، المسجد ةناحي صبلتيـ في بالتكجو المؤمنة كالجماعة ،  نبيو  اهلل أمر إففما 

 ًصٍدؽ كفي ،  اهلل رسكؿ أمر في يشكككف كاألحبلـ، العقكؿ، سفياء الظبلـ، خفافيش انطمؽ
ٌؽ كما سم اىـ اهلل  فييـٍ  أمره، كاضطراب دعكتو، كفي تعريؼ السفيو قاؿ القرطبي:  سفياء، ًبحى
،"الس ًفيوي  ، اٍلبىي اتي ؼى  اٍلميتىعىمٍّدي، اٍلكىذ ابي ـي  مىا ًخبلى   (ّ)"   يىٍعمى
 :ضبلليـ مف فكاف،  النبي  عمى كاالفتراءات ، الشبيات مف مجمكعةالر عاديد  أكلئؾ فأطمؽ

                                                           

 . ُْٖ/ ِ - القرطبي - القرآف ألحكاـ الجامع،  ِِٔ/ ُ - الشافعي اإلماـ: تفسير انظر( (ُ

ػػادً  أىٍخبىػػارً  ًكتىػػابي  - البخػػارم صػػحيح( (ِ ػػا بىػػابي  - اآلحى ػػاءى  مى ػػازىةً إً  ًفػػي جى بىػػرً  جى ػػديكؽً  الكىاًحػػدً  خى ػػبلىةً  األىذىافً  ًفػػي الص   كىالص 
ٍكـً   . ِِٕٓ رقـ – ٕٖ/ ٗ - كىاألىٍحكىاـً  كىالفىرىاًئضً  كىالص 

 . ُْٖ/ ِ - القرآف ألحكاـ الجامع( (ّ



219 

 

  (ُ)!! "قبمو مف األنبياء قبمة التبع حقان  نبيان  كاف كلك قبمو، مف األنبياء قبمة  محمد خالؼ لقد" 
 .   (ِ)"  كتحير ، أمره عميو التبس قدبعضيـ: "  كقاؿ
ف بيػػا، اهلل ًدٍنػػتى  فقػػد ضػػبللة كانػػت إف! المقػػدس؟ بيػػت قبمػػة تركػػت لػػؾآخػػركف: " مػػا  ؿكقػػا  كانػػت كا 

 ( ّ)"  عنيا نيًقٍمتى  فقد ىدل،
ٍبدىةى  كقد  : (ْ) الط ًبيبً  ٍبفً صدؽ فييـ قكؿ الشاعر عى

ٍكنىييـٍ  ال ًذيفى " ًإف   ًميؿى  يىٍشًفي******  ًإٍخكىانىكيـٍ  تيرى ديكًرًىـٍ  غى   (ٓ)"  ٍصرىعيكاتي  أىفٍ  صي

 في كمف المنافقيف، ألسنة عمى المسمميف الييكدي  يىٍمًقى كافكاألكاذيب  التخرصات ىذه فًبًمٍثؿ
 أف المسمميف بعض عند كقع لقد حتى كاضطرابان، بمبمةن  المقكالت بيذه أثاركا كقد مرض، قمكبيـ

 اهلل أمرىـ كليذا حيح،الص كجييا عمى قائمة تكف لـ المقدس بيت إلى بيا اتجيكا التي صبلتيـ
اؿه كما كصؿ األمر بأف قىاؿى  (ٔ)! الحراـ البيت إلى بالتحكؿ ابً  ًمفٍ  ًرجى  ًبمىفٍ : "فىكىٍيؼى   الن ًبيٍّ  أىٍصحى
مٍّي كىىيكى  ًمن ا، مىاتى  ٍقًدًس؛ بىٍيتً  ًقبىؿى  ييصى تيوي؟ أىتىٍبطيؿي  اٍلمى بلى ، ًبذىًلؾى  فىفىًرحى  صى قىاليكا اٍلميٍشًركيكفى م دنا ف  إً : كى  قىدً  ميحى
مىٍيوً  اٍلتىبىسى  ييكًشؾي  أىٍمريهي، عى مىى يىكيكفى  أىفٍ  كى  ( ٕ)... "  ًديًنكيـٍ  عى
 كالمتأمؿ ، المؤمنيف صدكر يثمبالعناية الربانية، كالرد الرباني عمى أىٍمر تحكيؿ القبمة بما  فجاءت

 ف مكضع:القضية يجد ذلؾ في أكثر م ىذه عالجت كالتي البقرة، سكرة آيات في
كا لف أنيـالبداية  في فبي ف  المئاـ، مركر عميو سيمركف بؿ الكراـ، مركر الحدث عمى يىمير 

 لركعتو، كتخفيفان  لصدمتو، تيكينان  فيو كاف كقكعو؛ قبؿ كقع إذا بالمكركه اإلخبار أف: ذلؾ كفائدة
  (ٖ) لثكرتو ككسران 

                                                           

 . ُٕٓ/ ْ - الجكزية قيـ ابف - الفكائد بدائع( (ُ

 . ُْٖ/ ِ -القرطبي  -  القرآف ألحكاـ الجامع( (ِ

 . ُِّ/ ُ - الجكزم ابف – التفسير عمـ في المسير زاد( (ّ

 كػػاف كاإلسػػبلـ، الجاىميػػة مخضػػرمي مػػف فحػػؿ، شػػاعر: تمػػيـ مػػف عمػػي، بػػف عمػػرك بػػف( الطبيػػب) يزيػػد بػػف عبػػده( (ْ
 كانػت كقػد كغيرىػا، بالمدائف مقرف، بف كالنعماف حارثة، بف المثنى مع الفيٍرس كقتاؿ الفيتيكح، شىًيدى  شجاعان، أسكد،

،كىػػك  شػعر فييػػا كلػو مشػػيكدة، آثػػار ذلػؾ فػػي لػو  فػػي)انظػر: اإلصػػابة  بػػالمنكر لػػيس ميًجيػد شػػاعر كىػك مخضػػـر
 ( ُِٕ/ ْ - لزركميا -، األعبلـ  ٕٖ/ ٓ - العسقبلني حجر بفا - الصحابة تمييز

 .  َّٓ/ ّ - البغدادم الديفبياء  - الحمدكنية التذكرة( (ٓ

 . ُْٔ/ ُ - الخطيب الكريـ عبد - لمقرآف القرآني التفسير: انظر( (ٔ

 . ٕٓٓ/ ِ - لبييقيا - الشريعة صاحب أحكاؿ كمعرفة النبكة دالئؿ( (ٕ

 . ُْٕ/ ُ - لشككانيا - القدير فتح: انظر( (ٖ
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ِس مَ ]: تعالى قاؿ ـَ افَّْٚ ُٚل ِم َٓ ٍَ َُقُل افسُّ َٔ ُق َش ٚ ُؿْؾ هللِ اَدْؼِ َٓ ْٔ َِ ُٕقا َظ ٚ ـَ ُؿ افَّتِل  ِٓ تِ َِ ـْ ؿِبْ ُهْؿ َظ َّٓ ٚ َو

ٔؿٍ  َِ اٍط ُمْسَت ـْ َيَنُٚل إَِػ ِْصَ ِرُب هَيِْدي َم ٌْ بأف  نبيو المصطفى  ثـ سم ى اهلل  {781}افبَرة:[ َواَد
 الحجة عمييـ أقاـ لك حتى ؛بدينيـ يؤمنكا كلف المسمميف، ًقٍبمىة يت ًبعكا لف الكتاب أىؿ أفأخبره 

ْؿ : سبحانو فقاؿ الساطعة، ُٓ تَ َِ َٝ بَِتٚبٍِع ؿِبْ ْٕ َتَؽ َوَمٚ َأ َِ قا ؿِبْ ًُ  َمٚ َتبِ
ٍٜ ؾِّ َآَي ُُ ـَ ُأوُتقا افُِتََٚب بِ َٝ افَِّذي ْٔ ـْ َأَت

]َوَفئِ

 ًْ ـْ َب َٝ َأْهَقاَلُهْؿ ِم ًْ َب ـِ اتَّ
ًٍْض َوَفئِ َٜ َب َِ ْؿ بَِتٚبٍِع ؿِبْ ُٓ ُو ًْ ـَ افيَّٚدَِِغ[ َوَمٚ َب

ِ ََّٕؽ إًِذا َد ِؿ إِ ِْ ًِ ـَ اف ِد َمٚ َجَٚلَك ِم

، اٍليىييكدً  كيفرعىٍف  تىعىالىى ييٍخًبري في تفسيره:  كثير ابف قاؿ{ 789}افبَرة: ـٍ الىفىًتًيـٍ  كىًعنىاًدًى ميخى  يىٍعًرفيكنىوي  مىا كى
ـى  لىكٍ  كىأىن وي ،   الم وً  رىسيكؿً  شىٍأفً  ًمفٍ  مىٍيًيـٍ  أىقىا مىى دىًليؿو  كيؿ   عى ةً  عى اءىىيـٍ  مىا ًصح  ا ًبًو، جى تىرىكيكا ات بىعيكهي، لىمى  كى

؛ ـٍ ٍٜ َحتَّك َيَرُوا : تىعىالىى قىاؿى  كىمىا أىٍىكىاءىىي ؾُّ َآَي ـُ ْؿ  ِمُْقَن * َوَفْق َجَٚلِْتُ ْٗ َٓ ُي ُٜ َربَِّؽ  َّ
ِِ ـَ ْؿ  ِٓ ْٔ َِ ْٝ َظ ََّ ـَ َح ]إِنَّ افَِّذي

َذاَب إَفَِٔؿ [ ًَ ًليىذىا {;=، :=}يقٕس اف لىًئٍف ىىاىينىا قىاؿى  كى ا آيىةو  ًبكيؿٍّ  اٍلًكتىابى  أيكتيكا ال ًذيفى  أىتىٍيتى : )كى  تىًبعيكا مى
م د ياأىٍف قؿ  أخبر نبيو  ، ذكر الماتريدم: أف اهلل  (ُ)( ًقٍبمىتىؾى   كالمغرب، المشرؽ هلل: ميحى

في   لو فالطاعة كغربنا، شرقنا شاء ناحية أم ىإل بالتكجو يأمركميا،  كالنكاحي كميا، كاألمكنة
 فإف  أنفسيـ،  في ًليىكل الغرب؛ نحك أك الشرؽ، نحك لمتكجو ال لدعائو، كالقبكؿ ألمره، االئتمار
ا المغرب قبمتيـ جعمكاالييكد   المشرؽ اتخذكا النصارلككذلؾ  بو، أيًمركا ألمر اتباعنا ال ليكاىـ، اتباعن
،  (ِ) نحكه تكجيكا أمركا ما حيث بالم و يأتمركف أنيـ المؤمنيف تعالى الم و برفأخ أنفسيـ؛ ليكل قبمة

يىي  ثـ بي ف سبحانو في قطع أللسنة الحاقديف مف أىؿ الكتاب؛ حيف قاؿ  ، ٍبفى  حي ابىوي  أىٍخطىبى  كىأىٍصحى
كنىا: ًلٍمميٍسًمًميفى  ـٍ  عىفٍ  أىٍخًبري ًتكي بلى ٍقًدًس، بىٍيتً  نىٍحكى  صى ٍلتيـٍ  فىقىدٍ  ىيدنل انىتٍ كى  ًإفٍ  اٍلمى ك  ٍنيىا تىحى فٍ  عى  كىانىتٍ  كىاً 
لىةن  بلى مىفٍ  ًبيىا، الم وى  ًدٍنتيـي  فىقىدٍ  ضى مىٍييىا ًمٍنكيـٍ  مىاتى  كى مىى مىاتى  فىقىدٍ  عى لىةً  عى ... حتى كصؿ األمر إلى الض بلى

 كىيـٍ  ماتكا، الذيف إخكاننا أرأيت اهلل، رسكؿ ياكقالكا:  نفكس بعض المسمميف؛ فذىبكا إلى النبي 
م كف ِس َفَرُلوٌف  ]:   اهللفأنزؿ  (ّ) المقدس؟ بيت إلى ييص  ْؿ إِنَّ اهللَ بِٚفَّْٚ ُُ َٕ ُِٔؤَع إِياَم

َٚن اهللُ فِ ـَ ...َوَمٚ 

 اإليماف عمى ثباتكـ بإضاعة تقضي، كرحمتو   اهلل حكمة كانت كما أم{ 787}افبَرة:[ َرِحٔؿٌ 
 أجركـ، يضيع كال األكفى، الجزاءيجزيكـ   اهلل كأف القبمة، كفي ةالصبلفي   الرسكؿ كاتباعكـ

 ابتبلؤىـ يككف كال منيـ، عامؿ عمؿ يضيع فبل بخمقو، كاسعة رحمة ذك بعباده، رءكؼسبحانو  ألنو

                                                           

 )بتصرؼ يسير( . ُْٔ/ ُ - العظيـ القرآف تفسير( (ُ

 )بتصرؼ( . ِٖٓ/ ُ - السنة أىؿ تأكيبلت( (ِ

 - البغػكم - القػرآف تفسػير فػي التنزيػؿ معػالـ،  َُِ/ ُ - الجػكزم ابػف – تفسػيرال عمػـ فػي المسػير زاد: انظر( (ّ
ُ /َُٔ . 
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خبلصيـ؛ إيمانيـ صدؽ لمعرفة  أتـٌ  يجازييـ بؿ الجزاء، كتفكيت اإليماف، ثمرات إضاعة في سببان  كا 
  (ُ)... الحاؿ بطبيعة كرحمتو برأفتو الناس أكلى بوف فالمؤمنك  جزاء؛

حالكا في أسمكب خبيث آخر محاكلة في اختراؽ الجبية الداخمية المتينة لممجتمع  كما
كذلؾ بإحداث ًرد ة عف اإلسبلـ، كبالتالي التشكيؾ بصدؽ الدعكة كالداعية، كذلؾ مف  ،االسبلمي

 يثير كأف، ثـ االرتداد عنو؛ بيدؼ زعزعة المؤمنيف،  خبلؿ إعبلف اإليماف بما يدعك إليو النبي 
فييٍدخمكا  اإلسبلـ؛ طريؽ عمى بعد أقداميـ ترسخ لـ مف كعند كالجيمة، الضعفاء قمكب في شكككان 
 أعرؼ الكتاب أىؿ أف يظين كفبعض الجيمة، كضعاؼ اإليماف  كاف فقد جيتو، مف عمييـ الشؾ
 اطبلعيـ بسبب ارتدكا إنما أنيـ حسبكا يرتد كف، ثـ يؤمنكف كىـرأ فإذا كالكتب، الديانات بطبيعة منيـ
 الحؽ طالبيف إيمانيـ، في مخمصيف كانكا أنيـ الناس لييكىمكا الديف، ىذا في كنقص خبيئة، عمى
 بذلؾ كييٍمقكف اإليماف، ضعاؼ الخركج بيذا يخرج فقد خرجكا، البطبلف ليـ تبي ف فمما اإليماف، بيذا
ْٝ ] مؤامرتيـ الخبيثة الماكرة بقكلو سبحانو: ؛ ففضح اهلل  (ِ) عمميان  ان شك   المسمميف بيف َوَؿَٚف

ُروا َآِخَرُه فَ  ٍُ ـْ ِٚر َوا َٓ ـَ َآَمُْقا َوْجَف افَّْ ِزَل َظَذ افَِّذي ْٕ ـْ َأْهِؾ افَُِتِٚب َآِمُْقا بِٚفَِّذي ُأ ٌٜ ِم ٍَ
ًُقنَ َضٚئِ ْؿ َيْرِج ُٓ َِّ [ }آل ًَ

اًىدو  قاؿ { 1;ظّران: م ت اٍليىييكدً  عىفً  ًإٍخبىارىذه اآلية : "ميجى ةى   الن ًبيٍّ  مىعى  صى بلى كا اٍلفىٍجرً صى كىفىري  آًخرى  كى
، مىٍكرنا الن يىاًر، ـٍ كا ًمٍنيي لىةي، ًمٍنوي  لىييـٍ  بىدىتٍ  قىدٍ  أىف   الن اسى  لييري  أيًشيرى  كقد ، (ّ)"  ات ًبعيكهي  كىانيكا أىفٍ  بىٍعدى  الض بلى

أنو   عىب اس اٍبفالكتاب؛ فقد ذكر صاحب الدر المنثكر عىف  أىؿ ًمفى  طىاًئفىةو  إلى دةالمكي ىذه في
: " قىاؿى  ٍيؼ بف اهلل عبدقىاؿى  ًبمىا نؤمف تىعىالىٍكا: لبىعض بىعضيـ عىٍكؼ بف كالحرث زيد بف كعدم الض 

م د عمى اهلل أنزؿ ابو ميحى ت ى عىًشي ة، ًبوً  كنكفر غٍدكىة، كىأىٍصحى مىٍيًيـ بسنم حى  كىمىا يصنعكف لىعىم ييـ دينيـ؛ عى
  (ْ)اآلية "  فييـ اهللفىأٍنزؿ  دينيـ، عىف فيرجعكف نٍصنىع؛

                                                           

 - األزىػر عممػاء مػف لجنػة - الكػريـ القػرآف تفسػير فػي المنتخػب،  ُُ/ ِ - لزحيمػيا - المنيػر التفسػير: انظر( (ُ
 - السػػيكطي يفالػػد جػػبلؿ - الجبللػػيف، تفسػػير  ِِٓ/ ٔ - دركزة عػػزت محمػػد - الحػػديث التفسػػير،  ُّ ص
 . َّ ص

 – التفاسػير زىػرة،  َِٔ/ ّ - الزحيمػي - المنيػر التفسػير،  ُْٓ/ ُ - قطػب سيد – القرآف ظبلؿ في: انظر( (ِ
 . َُٖ ص - الفكزاف صالح - الجاىمية مسائؿ شرح،  ُُِٕ/ ّ - زىرة أبك

 . ٗٓ/ ِ - كثير ابف - العظيـ القرآف تفسير( (ّ

 - لزحيمػيا - المنيػر التفسػير، كانظػر:  َِْ/ ِ - السيكطي الديف جبلؿ – بالمأثكر التفسير في المنثكر الدر( (ْ
 كالسػير كالشػمائؿ المغازم فنكف في األثر عيكف،  ِْ ص - السيكطي الديف جبلؿ - النقكؿ لباب،  ِٗٓ/ ّ
 . َُِٔ/ ِ - العسقبلني حجر بفا - األسباب بياف في العجاب،  ِْٔ/ ُ - اليعمرم محمد -
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م ت  كركم ؿى   الم وً  رىسيكؿً مىعى  اٍليىييكدي عف مجاىد أنو قاؿ: صى ةى  الن يىارً أىك  بلى كا اٍلفىٍجًر، صى كىفىري  آًخرى  كى
، مىٍكرنا الن يىاًر، ـٍ لىةي  ًمٍنوي  لىييـٍ  بىدىتٍ  قىدٍ  أىن وي  الن اسى  كاًلييري  ًمٍنيي   (ُ)...  ات بىعيكهي  كىانيكا أىفٍ  بىٍعدى  الض بلى

فمـ يمتفتكا إلى ما التفت إليو ىرقؿ ممؾ  عنو، يرجع لـ الحؽ   عىرىؼ مىفٍ  أف   الحاقديف ألكلئؾ يىٍدر كلـ
ده  د  يىٍرتى : " ىىٍؿ   محمد شؤكف عف سفيافالركـ حيف سأؿ أبا  ؿى  أىفٍ  بىٍعدى  ًديًنوً  عىفٍ  ًمٍنييـٍ  أىحى  ًفيوً  يىٍدخي

كىذىًلؾى  الى أبكسفياف:  قاؿ؟  لىوي  سىٍخطىةن  الىطى  ًإذىا اإًليمىافي ، ثـ قاؿ ىرقؿ: كى   (ِ)..." القيميكبً  بىشىاشىةى  خى

 قد ركا، ما غير عمى؛ أف جعؿ أمرىـ  بنبيو المصطفى  فقد كانت عناية اهلل  كىكذا
 االضطراب كقع كالمسمميف، اإلسبلـ محيط في كاالضطراب البمبمة، يثيركا أف مف فبدالن  ركا؛كدبٌ 

، جماعتيـ في كالبمبمة ـٍ ذا ىي  اإلسبلـ، حمى في صيد كبلب ليككنكا أرسمكىـ الذيف ىؤالء مف كثير كا 

 عميو استكلت حتى ساعات اإلسبلـ في بعضيـ عاش أف فما حبالو؛ في كعًمقيكا اإلسبلـ، صادىـ
 قد كاف أف بعد يقيف، عف اإلسبلـ في فدخؿ كالضبلؿ، الزيغ نكازع كيانو مف كطردت اإلسبلـ، ركح
تو عميوغمبت  مىفٍ أم ا  كاإلفساد؛ لمكيد حماه غشى  اإلسبلـ، يدخؿ فمـ ىذه، الصيد كبلب مف ًشٍقكى
 مرتد؛ إلى تحٌكؿ بؿ ران؛كاف يعد كلـ مسممان، يصبح فمـ بالجراح، مثخنان  جماعتو إلى عاد يعتقده، كلـ

دة ًمٍف  لنبيو  كأيٍثًخفى بالجراح؛ بعد أف شرع اهلل  ذ ال أف أجؿحد الرٍّ  لمتشكيؾ كسيمة الردة تيت خى
 باًلغ الخبيث، المكر ىذا مف المسمـ المجتمع يقي حصنان  الحد ىذا إقامة كانت كلذلؾ اإلسبلـ، في

 ما لكؿ كشمكليا تشريعاتو، كدقة اإلسبلـ، محاسف مف كىذا المجاؿ، لو أتيح لك اإلفساد في التأثير
 يفسد كأف المتآمرة، الجماعة تمؾ عاقبة تسيئأف   اهلل شاء كقد كحمايتو؛ المجتمع سبلمة فيو

  (ّ)!ككمدان  غيظان  كالكائدكف، الشانئكف كيمكت اإلسبلـ، كممة فتعمك مصيرىا، كيسكء تدبيرىا،
 
 
 
 
 

                                                           

 َٖٓ/ ٔ - الطبرم - القرآف آم تأكيؿ في البياف جامع)بتصرؼ يسير( ، كانظر:  ِّٓ ص - مجاىد سيرتف( (ُ
 - رضػػا رشػػيد محمػد -( المنػػار تفسػػير) الحكػيـ القػػرآف تفسػير،  ٗٓ/ ِ - كثيػػر ابػػف - العظػيـ القػػرآف تفسػير، 
ّ /ِْٕ . 

ػػةو  ًإلىػػى تىعىػػالىٍكا الًكتىػػابً  أىٍىػػؿى } ايىػػ: قيػػؿٍ  بىػػابي  - القيػػٍرآفً  تىٍفًسػػيرً  ًكتىػػابي  - البخػػارم صػػحيح( (ِ ـٍ  بىٍينىنىػػا سىػػكىاءو  كىًممى بىٍيػػنىكي  الى  أىفٍ  كى
 . ّْٓٓ رقـ – ّٓ/ ٔ -{ " الم وى  ًإال   نىٍعبيدى 

 اإلسػبلمية األمػة تحصػيف فػي اإليمػاف، أثػر  ْٓٗ/ ِ - الخطيػب الكػريـ عبػد - لمقػرآف القرآنػي التفسػير: انظر( (ّ
 . ٕٕٓ/ ِ - الجربكع اهلل عبد - اليدامة األفكار ضد
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 اخلامتة
 صمى الرساالت،خاتمة   محمد سيدنا رسالة كجعؿ الصالحات تتـ بفضمو الذم هلل الحمد

 كعف عنيـ اهلل رضي الدرجات، كرفعة الحسنات، بكماؿ ليـ ختـ الذيف أتباعو كعمى عميو اهلل
 :كبعد. . . الديف يكـ إلى أتباعيـ
 :كالتالي كىي البحث ىذا مف المستخمصةكالتكصيات  النتائب أىـ الخاتمة ىذه في أذكر فسكؼ

 :الدراسة: نتائج  أولً 
، كتزكيتو، كتفضيمو عمى جميع األنبياء كالرسؿ،  اهلل تعالى بحبيبو المصطفى  عناية .1

 مراحؿ كؿ في كذلؾ األذل؛ أنكاع كؿ مفككفايتو  كعصمتو، كرعايتو، بحفظو،كالتكفؿ 
 .كلـ يكف ذلؾ لغيره مف األنبياء . ،حياتو

ايتو بو؛ يزيد المؤمنيف إيمانان كمحبة كتعظيمان كعن ،  اهللعند  كرامة النبي  إبراز .2
 كال جفاء .فييا بصكرة نقية شفافة ببل غمك  لمرسكؿ 

  .الحؽ، كلف يتكقؼ إلى قياـ الساعةبدأ منذ صدع ب سيؿ العداكة كاإلساءة لمرسكؿ  أف .3
 اـلمقي تؤىمو التي الخصاؿ جميع فيو ككف ر الش رىؼ، أسبابجميع  لنبيو  اهلل  تييئة .4

 كقكمو قكمو، مف الذ ٍركة في نسبو فجعؿ ليا، كاختاره اصطفاه التي العظمى الرسالة بأعباء
 .  العرب مف الذركة في

 بأحبيذكره  كمخاطبتومناداتو  سبحانو أراد إذا فإنو ندائو؛ في  لمنبي  اهلل تكقير .5
 اهلل ناداه إال رسكؿ كال نبيمف  منيـ فما ؛كذلؾ دكف غيره مف الرسؿ نفسو، إلى األكصاؼ

 . المجرد باسمو
 القمب، كنقاء الفطرة، سبلمة عمى فنشأ أظفاره، نعكمة منذ  بالنبي الربانية العناية إحاطة .6

 األصناـ لعيٌباد حصؿ كما فطرتو تنتكس فمـ الجاىمية، ًشٍرؾسبحانو عف  كعصمو
إال  فى مف اتباع المصط ، كما منعيـ بصدؽ النبي  ابالمشركيف كأىؿ الكت فتيق   .7

 الكبر كالحسد .
؛ إال  الكتاب نقيصة إال ألصقكىا بالمصطفى  ىؿيىدىع المشرككف، كالمنافقكف، كأ لـ .8

 نسبو، كأمانتو، فمـ يستطيعكا أف ينفثكا سمكميـ خبلليا لظيكرىا .
  كال  لو، كرعاية،   لنبيو صيانةن  الككنية؛السنف   اهلل يغيٍّر أف الربانية العناية صكر مف .9
 ؿ  مف قصة الشاة المسمكمة عمى ذلؾ.أد
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 ىذا مكقفيـ في فرؽ ال إسرائيؿ، بني عمى الغالبة الطبيعة ىك المكاثيؽ، كنقض العيكد نبذ .11
 .  اهلل مع أك الناس، مع
إال قصميـ اهلل  صكر العناية اإلليية بنبي البشرية أنو ما استيزأ قـك مف رسكؿ اهلل  مف .11
 ف كاف ذلؾ في كقت حرب كا  . ف ذلؾ عاجؿ البشرل بالنصر مف اهلل ، كا 
ألنيـ يتكممكف  المنافقيف، خطر ىك العصكر مر عمى اإلسبلمية األمة ىٌدد خطرأكبر  مف .12

 بمساف المسمميف، كاإلسبلـ منيـ براء، فذلؾ عظـ خطرىـ . 
أنيا تتفؽ كتتشابو مف حيث  ، إالحاضرفي العصر ال تنكع أساليب اإلساءة لمنبي  رغـ .13

 . مع اإلساءات المتقدمة في صدر اإلسبلـالمضمكف 
ناقضان مف نكاقض اإليماف يكجب  د  عى يي  كرةأك بأم ص السخرية، أك ،بالسب لمنبي  اإلساءة .14

ألنو ىك سبحانو الذم ارتضى ىذا الديف  عمى اهلل  عائد السب  ألنو في الحقيقة  ؛الرٍّدة كالكفر
 كان كبيران . كاختار ىذا الرسكؿ، تعالى اهلل عما يقكلكف عم

بث معتقداتو كأفكاره المسمكمة أدل إلى المكبي الصييكني عمى اإلعبلـ العالمي،  سيطرة .15
 في المجتمعات الغربية، كتحريضيا عمى عداء اإلسبلـ كالمسمميف، كتشكيو صكرة النبي 

 بشتى الكسائؿ .
حاكلكا فييا رد الحؽ  ريـ الذم جاء بو بحجب كثير باطمةقابمكا القرآف الك أعداء النبي  ف  إ .16

 بكؿ شنيعة مف كذب،  أك سحر، أك جنكف . بكؿ كسيمة، كرمي النبي 
 أكالن، ثـ لمنبي  يعكد الفضؿ فيو هلل  بو كنتنعـ ،إليو نكفؽ كأخركم دنيكم خير كؿ .17

 الذم كاف سببان فيو .
 

 :التوصيات: ثانياً 
حقيما مف السيرة كاألحكاـ معاني القرآف الكريـ، كالحديث النبكم، كما يم ترجمةضركرة  .1

الشرعية؛ إلى لغات العالـ المختمفة، كتعاكف أىؿ العمـ كالمغة كالماؿ كاإلعبلـ في إنجاح 
 ذلؾ.

 البرامب كدعـ كتفقيان، كحفظان  كتحقيقان  جمعان  ة؛ن  الس  مف  النبي  بميراث العناية ضركرة .2
دراسة ب خاصة دينية حصص رإقرا ذلؾ كمف بيا، المتعمقة كالتربكية كاإلعبلمية العممية

 طبيعة يناسب بما الكسائؿ، بأحدث معركضة الدراسية؛ المراحؿ مختمؼ في ىدم النبي 
 .كاحتياجاتيا مرحمة كؿ
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مف أىؿ  العمماء كبار بكاسطة عمييا كالرد،   النبي حكؿ المثارة الشبيات كؿ كجمع رصد .3
 الغرب لتعريؼ الغرب لغات إلى كترجمتيا ، كتيبات في الردكد ىذه كنشر ، االختصاص

 . حكلو المثارة الشبياتكبطبلف   الرسكؿ بحقيقة
 النبي ليدم بتطبيقو العاـ دكره في سكاء بالنصرة؛ لمقياـ مسمـ كؿ دكر عمى الدراسة تؤكد .4

  ، آليات كاتخاذ النصرة، قضية في الخاص دكره أك قكية،مؤمنة  أمة بناء فيكمشاركتو 
 السياسية الجيات إشراؾ إلى يدعك كما ، الدفاع عف النبي  في فاعمة لمشاركة مناسبة

 ىذا الميداف . في بدكرىـ لمقياـ اإلسبلمية الدكؿ في
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 فيرس اآليات القرآنية :أول
 الصفحة رقميا أيٜ م

 البقرة
ا]  .ٔ مىٍييىا مى ـي ال ًتي كىانيكا عى ٍف ًقٍبمىًتًي ـٍ عى  ُُ ُِْ [كىال ىي

دددٚ افَّدددذِ ]  .ٕ ًَ ِرُؾدددقَن َأْبَْدددَٚلُهْؿ َوإِنَّ َؾِري ًْ ددداَم َي ـَ دددُف  َٕ ِرُؾق ًْ َْْٔدددُٚهُؿ افَُِتدددَٚب َي ـَ َآَت ي

ؿْ  ُٓ  [...ِمْْ

ُْٔ ُِ - ٖٔ 
ُٞ ِصْئُتاَم ﴾  .ٖ ْٔ ٚ َرَؽدًا َح َٓ ََل ِمْْ ـُ َٜ َو َّْ َٝ َوَزْوُجَؽ اجْلَ ـْ َإٔ ُُ َْٚ َيٚ آَ ُم اْش ِْ  َّ ّٓ ﴿ َوُؿ

ٗ.  [ ٍٛ ُْْتْؿ ِِف َرْي ـُ ـْ ِمْثِِفِ َوإِْن  ُْٖتقا بُِسقَرٍة ِم ٚ َؾ َٕ ْفَْٚ َظَذ َظْبِد زَّ َٕ  َّٚ  ُّ ِّ [...ِِم

ًٜ َوَشًىٚ ]  .٘ ْؿ ُأمَّ ـُ َْٚ ِْ ًَ َذفَِؽ َج ـَ  ٓٔ -ُٓ ُّْ [َو

رْسَ ]  .ٙ ًُ ُؿ اف ُُ َٓ ُيِريُد بِ ُٔرْسَ َو ُؿ اف ُُ  ِٓ ُٖٓ [ُيِريُد اهللُ بِ

ـِ اَدِحِٔض ُؿْؾ ُهَق َأًذى .]  .ٚ َؽ َظ َٕ َُٖفق  َٕ ِِِ [..َوَيْس

ِـّ َوإََذى ...]  .ٛ ْؿ بَِٚد ُُ ُِقا َصَدَؿٚتِ َٓ ُتْبىِ ـَ َآَمُْقا  ٚ افَِّذي َ  ُٕ -َٕ ِْٔ [َيٚ َأهيُّ
ـْ َرْأِشِف ...]  .ٜ  َٕ ُٔٗ [... َأْو بِِف َأًذى ِم

ًٚرا َح ]  .ٓٔ ٍَّ ـُ ْؿ  ُُ ِد إِياَمِٕ ًْ ـْ َب ْؿ ِم ُُ َٕ و ـْ َأْهِؾ افَُِتِٚب َفْق َيُر ُّ ثٌِر ِم ـَ  ُٖٗ-ٕٗ َُٗ [َسًداَو َّ 

ٔٔ.  [ٚ َٕ ِْٔف َآَبَٚل َِ َْْٔٚ َظ ٍَ تَّبُِع َمٚ َأْف َٕ َزَل اهللُ َؿُٚفقا َبْؾ  ْٕ قا َمٚ َأ ًُ بِ ُؿ اتَّ  َٖ َُٕ [َوإَِذا ؿَِٔؾ ََلُ

ـْ ]  .ٕٔ ْؿ ِمد ُُ ْٔ د َِ َل َظ ـَِغ َأْن ُيَْدزَّ َٓ اُدْؼِ ـْ َأْهِؾ افَُِتِٚب َو ُروا ِم ٍَ ـَ ـَ  َمٚ َيَق ُّ افَِّذي

 [َخْرٍ 
َُٓ ِٖ 

ـْ َؿْبددُؾ ]  .ٖٔ ُٕقا ِمدد ددٚ ـَ ددْؿ َو ُٓ ًَ َددٚ َم
ٌق دِ ـْ ِظْْددِد اهللِ ُمَهدددِّ َوَدَّددٚ َجددَٚلُهْؿ ـَِتددٌٚب ِمدد

تُِحقنَ  ٍْ  [َيْسَت

ٖٗ-َٗ ِٖ- ٖٕ- ُٕٕ 

ددٚ ]  .ٗٔ ًَ ِري ٍَ ُتْؿ َؾ َزْ ُْ ُؿ اْشددَت ُُ ُسدد ٍُ ْٕ ددَقى َأ َٓ َِتْ ْؿ َرُشددقٌل بِدداَم  ـُ دداَم َجددَٚل َِّ ُُ .. َأَؾ

ْبُتؿْ  ذَّ  [...ـَ
ٖٕ ّٖ 

َزَ وَ ]  .٘ٔ ُْ َّٓ إِْبَِِٔس َأَبك َواْشَت ََ َم َؾَسَجُدوا إِ ِٔ ِٜ اْشُجُدوا  َُ ََلئِ َّ ِْ
َْٚ فِ ِْ  ّٖ ّْ [...إِْذ ُؿ

ـَ ]  .ٙٔ َذفَِؽ َؿَٚل افَِّذي ـَ  ٌٜ ْٖتَِْٔٚ َآَي َْٚ اهللُ َأْو َت ُّ ِِّ َُ َٓ ُي قَن َفْق ُّ َِ ًْ َٓ َي ـَ   َُّ ُُٖ [َوَؿَٚل افَِّذي

ٔٚ.  [ َُ ـْ َي ِس َم ـَ افَّْٚ ِمِْغَ َوِم ْٗ ُّ َْٔقِم أَِخِر َوَمٚ ُهْؿ بِ  ُِٕ -ُِّ ٖ [قُل َآَمَّْٚ بِٚهللِ َوبِٚف

ِذُبقنَ ]  .ٛٔ ُْ ُٕقا َي ٚ ـَ ْؿ َظَذاٌب َأفٌِٔؿ باَِم  ُِقهِبِْؿ َمَرٌض َؾَزاَ ُهُؿ اهللُ َمَرًضٚ َوََلُ  ُٗٗ -ُِٔ َُ [ِِف ُؿ

ـَ َآَمُْقا َوَمٚ َُيَْدُظقنَ ]  .ٜٔ ُرونَ  ُُيَِٚ ُظقَن اهللَ َوافَِّذي ًُ ْؿ َوَمٚ َيْن ُٓ َس ٍُ ْٕ َّٓ َأ  ُِٕ ٗ [إِ
ُرونَ ]  .ٕٓ ًُ َٓ َيْن ـْ 

ِسُدوَن َوَفُِ ٍْ ُْؿ ُهُؿ اُد َٓ إِنَّ  ُِٖ ُِ [َأ
ددٚ ]  .ٕٔ َّٕ ْؿ َؿددُٚفقا إِ ِٓ ِ َٔٚضِْٔ ددْقا إَِػ َصدد َِ ـَ َآَمُْددقا َؿددُٚفقا َآَمَّْددٚ َوإَِذا َخ ددقا افَّددِذي َُ َوإَِذا َف

ؿْ  ُُ ًَ  [َم

ُْ-ُٓ ُْْ 
ؿْ َوَدَّٚ َج ]  .ٕٕ ُٓ ًَ َٚ َم

ٌق دِ ـْ ِظِْْد اهللِ ُمَهدِّ  ُٕٕ َُُ [َٚلُهْؿ َرُشقٌل ِم
َُقنَ ]  .ٖٕ ِٚش ٍَ َّٓ اف ٚ إِ ُر هِبَ ٍُ ُْ ٍَِّْٔٚت َوَمٚ َي َْٔؽ َآَيٍٚت َب َزْفَْٚ إَِف ْٕ ْد َأ ََ  ُٖٕ ٗٗ [َوَف
ِِٚلَجَٚرِة َأْو َأَصدُّ َؿْسقَ ]  .ٕٗ ـَ َل  ِٓ ِد َذفَِؽ َؾ ًْ ـْ َب ْؿ ِم ُُ قُب ُِ ْٝ ُؿ  ُِٖ ْٕ [ةً ُثؿَّ َؿَس
َل اهللُ]  .ٕ٘ ًٔٚ َأْن ُيَْزِّ ٌْ َزَل اهللُ َب ْٕ ُروا باَِم َأ ٍُ ُْ ْؿ َأْن َي ُٓ َس ٍُ ْٕ ْوا بِِف َأ  َُٗ -ِٖ َٗ [بِْئَساَم اْصَسَ
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ؿْ ]  .ٕٙ ُٓ ُّٔ
َؽ َأَمِٕٚ ِْ َهَٚرى تِ َٕ َٚن ُهقً ا َأْو  ـَ ـْ  َّٓ َم َٜ إِ ـْ َيْدُخَؾ اجَلَّْ  ُِٗ ُُُ [...َوَؿُٚفقا َف

ـْ ]  .ٕٚ فِ َبَذ َم ُف َأْجُرُه ِظَْْد َربِّ َِ ـٌ َؾ ُف هللِ َوُهَق حُمِْس َٓ َؿ َوْج َِ  ُِٗ ُُِ [َأْش
ٕٛ.  [ٚ ًٍ َٜ إِْبَراِهَٔؿ َحِْٔ َِّ َتُدوا ُؿْؾ َبْؾ ِم َهَٚرى َِتْ َٕ ُٕقا ُهقً ا َأْو  ق ـُ  ُّٗ ُّٓ [...َوَؿُٚفقا 
ًٜ ِمد]  .ٜٕ اُر أَِخَرُة ِظَْْد اهللِ َخٚفَِه ُؿ افدَّ ُُ ْٝ َف َٕ ٚ ـَ َّْدُقا ُؿْؾ إِْن  َّ ـْ ُ وِن افَّْدِٚس َؾَت

 [اَدْقَت 

ْٗ-ٗٓ ُْٗ 
ييًحب   الت ك اًبيفى  ييًحب   الم وى ًإف  ]  .ٖٓ  ُٓٗ ِِِ [اٍلميتىطىيًٍّريفى  كى
ِمُْقنَ ]  .ٖٔ ْٗ َٓ ُي َثُرُهْؿ  ـْ ْؿ َبْؾ َأ ُٓ َبَذُه َؾِريٌؼ ِمْْ َٕ ًدا  ْٓ اَم َظَٚهُدوا َظ َِّ ـُ  َِٕ ََُ [َأَو
َٚن َظُدوًّ ]  .ٕٖ ـَ ـْ  بَِؽ ُؿْؾ َم ِْ َفُف َظَذ َؿ زَّ َٕ ُف  َّٕ يَؾ َؾِ٘ ْزِ  َِٗ ٕٗ [ا جِلِ
ٖٖ.  [... ٍٛ ٍٛ َظَذ َؽَو َو ٌَ  َِٗ-َُٗ-ِٖ َٗ [... َؾَبُٚلوا بِ
ًٜ َتْرَضَٚهٚ]  .ٖٗ َِ َََّْٔؽ ؿِْب َُْقفِّ َِ اَمِل َؾ َؽ ِِف افسَّ ِٓ َٛ َوْج ُِّ ََ َرى َت َٕ  ُِٖ ُْْ [َؿْد 
ِس َمٚ]  .ٖ٘ ـَ افَّْٚ ُٚل ِم َٓ ٍَ قُل افسُّ َُ َٔ ٚ َش َٓ ْٔ َِ ُٕقا َظ ٚ ـَ ُؿ افَّتِل  ِٓ تِ َِ ـْ ؿِْب ُهْؿ َظ َّٓ  َِِ ُِْ [َو
َتَؽ   .ٖٙ َِ قا ؿِْب ًُ  َمٚ َتبِ

ٍٜ ؾِّ َآَي ُُ ـَ ُأوُتقا افَُِتَٚب بِ َٝ افَِّذي ْٔ ـْ َأَت
 َِِ ُْٓ []َوَفئِ

ِس َفَرُلوٌف َرِحٔؿٌ  ]  .ٖٚ ْؿ إِنَّ اهللَ بِٚفَّْٚ ُُ َٕ ُِٔؤَع إِياَم
َٚن اهللُ فِ ـَ  َِِ ُّْ [...َوَمٚ 

 آؿ عمراف
ؿْ ]  .ٖٛ ِٓ ِس ٍُ ْٕ ـْ َأ ًٓ ِم ْؿ َرُشق ِٓ َٞ ؾِٔ ًَ ِمَِْغ إِْذ َب ْٗ َـّ اهللُ َظَذ اُد ْد َم ََ  ػ د ُْٔ [َف

َِّٔغ... ]  .ٜٖ  ِٔ -ُّ ُٖ [َوإِْذ َأَخَذ اهللُ ِمَٔثَٚق افَّْبِ

َٚت   .ٓٗ ُشُؾ َأَؾِ٘ن مَّ ْٝ ِمـ َؿْبِِِف افرُّ َِ ٌد إَِّٓ َرُشقٌل َؿْد َخ َّّ  ِّ ُْْ [َأْو ُؿتَِؾ  ﴿ َوَمٚ حُمَ
ـَ ِظَْْد اهللِ اإِلْشََلُم ...[  .ٔٗ ي  ْٖ -ْٕ ُٗ ]إِنَّ افدِّ
ـَ ]  .ٕٗ َبددَؾ ِمْْددُف َوُهددَق ِِف أَِخددَرِة ِمدد َْ ـْ ُي دد َِ ـْ َيْبَتددِغ َؽددْرَ اإِلْشددََلِم ِ يًْددٚ َؾ َوَمدد

ـَ  ي  [اخَلٚرِسِ

ٖٓ ْٕ 
بُِسقَن اَِلؼَّ بِٚفَبٚضِِؾ ]  .ٖٗ ِْ قنَ َيٚ َأْهَؾ افَُِتِٚب َِلَ َت ُّ َِ ًْ ُتْؿ َت ْٕ قَن اَِلؼَّ َوَأ ُّ ُت ُْ  ٖٗ ُٕ [َوَت
ِمِْغَ ]  .ٗٗ ْٗ ُْْتْؿ ُم ـُ ْقَن إِْن  َِ ُتُؿ إَْظ ْٕ  ُٗ ُّٗ [.. َوَأ
ٌل ...]  .٘ٗ ـَ إَْمِر ََشْ َْٔس َفَؽ ِم   ٕٗ ُِٖ [َف
ٗٙ.  [ َٓ ُؿ إَْ َبَٚر ُثؿَّ  ـُ ْؿ ُيَقفُّق ـُ ق ُِ ٚتِ ََ َّٓ َأًذى َوإِْن ُي ْؿ إِ ـُ و ـْ َيرُضُّ ونَ َف  ّٕ ُُُ [ُيَْْكُ
قَنَٚ ِظَقًجٚ]  .ٚٗ ٌُ ـَ َتْب ـْ َآَم ـْ َشبِِٔؾ اهللِ َم وَن َظ  ُٖ ٗٗ [ُؿْؾ َيٚ َأْهَؾ افَُِتِٚب َِلَ َتُهدُّ
وا َمدٚ ]  .ٛٗ ًٓ َو ُّ ْؿ َخَبٚ ُُ َٕ ُْٖفق َٓ َي ْؿ  ُُ ـْ ُ وِٕ ًٜ ِم َٕ َٓ َتتَِّخُذوا بَِىٚ ـَ َآَمُْقا  ٚ افَِّذي َ َيٚ َأهيُّ

 [َظِْتُّؿْ 

ُُٖ-
ُُٗ 

ٖٓ- ُِٗ- 
ُٖٓ 

ْؿ ُتْرمَحُقنَ ]  .ٜٗ ُُ َِّ ًَ ُشقَل َف قا اهللَ َوافرَّ ًُ  ُُٓ ُِّ [َوَأضِٔ
ْخَقاِنِْؿ ]  .ٓ٘ ُروا َوَؿُٚفقا إِلِ ٍَ ـَ ـَ  ٚفَِّذي ـَ ُٕقا  ق ُُ َٓ َت ـَ َآَمُْقا  ٚ افَِّذي َ  ُٖٓ ُٔٓ [َيٚ َأهيُّ
ِٚن َؾبِِْ٘ذِن اهللِ وَ ]   .ٔ٘ ًَ ّْ ََك اجَل ْؿ َيْقَم افَت ُُ ِمَِْغ َوَمٚ َأَصَٚب ْٗ َؿ اُد َِ ًْ َٔ

-ُٔٔ [فِ
ُٖٔ ُٓٗ- َُٔ 
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قا]  .ٕ٘ ًُ ُِقا ِِف َشبِِٔؾ اهللِ َأِو اْ َؾ َٚفْقا َؿٚتِ ًَ ْؿ َت قا َوؿَِٔؾ ََلُ َُ َٚؾ َٕ ـَ  َؿ افَِّذي َِ ًْ َٔ
 ُٗٓ ُٕٔ [َوفِ

َثددُرُهؿُ ]  .ٖ٘ ـْ ِمُْددقَن َوَأ ْٗ ُؿ اُد ُٓ ددْؿ ِمددْْ ا ََلُ ددَٚن َخددْرً َُ ـَ َأْهددُؾ افَُِتددِٚب َف  ... َوَفددْق َآَمدد

َُقنَ  ِٚش ٍَ  [اف

َُُ ُُٕ 
ِْٔؾ ]  .ٗ٘ َِّ َٚل اف َٕ ُِقَن َآَيِٚت اهللِ َآ ٌٜ َيتْ َّ

ٌٜ َؿٚئِ ـْ َأْهِؾ افَُِتِٚب ُأمَّ ُْٔسقا َشَقاًل ِم  ُٖٕ ُُّ [َف
ُ ُهْؿ ]  .٘٘ َٓ َٓ َأْو ْؿ َو ْؿ َأْمَقاَُلُ ُٓ َِْل َظْْ ٌْ ـْ ُت ُروا َف ٍَ ـَ ـَ   ُٕٔ ُُٔ [إِنَّ افَِّذي
ـْ َيْبَتددِغ َؽددْرَ ]  .ٙ٘ ـَ َوَمدد َبددَؾ ِمْْددُف َوُهددَق ِِف أَِخددَرِة ِمدد َْ ـْ ُي دد َِ اإِلْشددََلِم ِ يًْددٚ َؾ

ـَ  ي  [اخَلٚرِسِ

ٖٓ ُٕٔ 
ـَ ِظَْْد اهللِ اإِلْشََلُم ...]  .ٚ٘ ي  ُْٕ-ِٖ-ْٔ ُٗ [إِنَّ افدِّ
سِ ]  .ٛ٘ قَل فَِِّْٚ َُ َة ُثؿَّ َي َؿ َوافُُّْبقَّ ُْ َُٔف اهللُ افَُِتَٚب َواُِل

تِ ْٗ َٚن فَِبَؼٍ َأْن ُي ـَ  ُٖٓ ٕٗ [َمٚ 
ؿْ ]  .ٜ٘ ُُ َْْٔ ََْْْٔٚ َوَب ٍٜ َشَقاٍل َب َّ

ِِ ـَ َٚفْقا إَِػ  ًَ  ُٖٔ ْٔ [ُؿْؾ َيٚ َأْهَؾ افَُِتِٚب َت
ـَ ُأوُتدددقا افَُِتدددَٚب ]  .ٓٙ ـَ افَّدددِذي دددٚ ِمددد ًَ دددقا َؾِري ًُ ـَ َآَمُْدددقا إِْن ُتىِٔ دددٚ افَّدددِذي َ َيدددٚ َأهيُّ

ؿْ  ـُ و  [...َيُر ُّ

ََُ َِِ 
ُتْؿ ُتتْ ]  .ٔٙ ْٕ ُروَن َوَأ ٍُ ُْ َْٔػ َت ـَ ْؿ َرُشقُففُ َو ُُ ْؿ َآَيُٚت اهللِ َوؾِٔ ُُ ْٔ َِ  َِِ َُُ [َذ َظ
ِْٔف َؿٚئاًِم...]  .ٕٙ َِ َٝ َظ َّٓ َمٚ ُ ْم َْٔؽ إِ ِه إَِف ِّ َٗ َٓ ُي َْٖمُْْف بِِديٍَْٚر  ـْ إِْن َت ْؿ َم ُٓ  َِٕ ٕٓ [... َوِمْْ
ِزَل َظَذ ]  .ٖٙ ْٕ ـْ َأْهِؾ افَُِتِٚب َآِمُْقا بِٚفَِّذي ُأ ٌٜ ِم ٍَ

ْٝ َضٚئِ ـَ َآَمُْقاَوَؿَٚف  ُِِ ِٕ [ افَِّذي
 النساء

ٙٗ.  [َْْٚٔ ِدِه َوَأْوَح ًْ ـْ َب َِّٔغ ِم ُٕقٍح َوافَّْبِ َْْٔٚ إَِػ  اَم َأْوَح ـَ َْٔؽ  َْْٔٚ إَِف ٚ َأْوَح َّٕ  ِٔ ُّٔ [... إِ
ـْ َمَىٍر ..]  .٘ٙ ْؿ َأًذى ِم ُُ َٚن بِ ـَ  ُٕ َُِ [.. إِْن 
دد]  .ٙٙ ْؿ َؾَآُذومُهَ ُُ َِٔٚنَددٚ ِمددْْ

ْٖتِ ددَذاِن َي َِّ اَم إِنَّ َواف ُٓ َْٖظِرُضددقا َظددْْ َحٚ َؾ َِ ٚ َؾددِْ٘ن َتَٚبددٚ َوَأْصدد

 [...اهللَ

ُٔ ُٕ 
ُف اَدِسُٔح ِظَٔسك]  .ٚٙ ُّ ٍٜ ِمُْْف اْش َّ

ِِ َُ ِك بِ ُ ُٜ َيٚ َمْرَيُؿ إِنَّ اهللَ ُيَبؼِّ َُ
ِٝ اَدََلئِ  ٖٔ ْٕ-ْٓ [إِْذ َؿَٚف

ددُروَن بِددٚهللِ َوُرُشددِِِف َوُيِريددُدونَ ]  .ٛٙ ٍُ ُْ ـَ َي ُؿددقا َبددْغَ اهللِ َوُرُشددِِِف  إِنَّ افَّددِذي رِّ ٍَ َأْن ُي

قُفقنَ  َُ  [َوَي

َُٓ-
ُُٓ ُٕٓ 

ِٝ َوافىَُّٚؽقِت ]  .ٜٙ ِمُْقَن بِٚجِلْب ْٗ ـَ افَُِتِٚب ُي ِهًٔبٚ ِم َٕ ـَ ُأوُتقا   ُُٖ ِٓ-ُٓ [َأََلْ َتَر إَِػ افَِّذي
ـَ افسَّ ]  .ٓٚ ْؿ ـَِتًٚبٚ ِم ِٓ ْٔ َِ َل َظ َُٖفَؽ َأْهُؾ افَُِتِٚب َأْن ُتَْزِّ  ُّٖ ُّٓ [اَمِل ...َيْس
ٚٔ.  [َْْٚٔ ْد َآَت ََ ـْ َؾْوِِِف َؾ َس َظَذ َمٚ َآَتُٚهُؿ اهللُ ِم  ُٕٖ ْٓ [...َأْم َُيُْسُدوَن افَّْٚ
ًًِرا]  .ٕٚ ََّْؿ َش َٓ ك بَِج ٍَ ـَ ـْ َصدَّ َظُْْف َو ْؿ َم ُٓ ـَ بِِف َوِمْْ ـْ َآَم ْؿ َم ُٓ ْْ

ِّ  ُٖٖ -ُٕٖ ٓٓ [َؾ
ـُ ]  .ٖٚ ْؿ َو ُٓ ْؿ ِمَٔثَٚؿ ِٓ ِو َْ َٕ ْرِ َحؼٍّ َؾباَِم  ٌَ ََٔٚل بِ بِ ْٕ ُؿ إَ ِٓ ِرِهْؿ بَِآَيِٚت اهللِ َوَؿْتِِ ٍْ] ُٓٓ ُٗٗ 

 المائدة
ٚٗ.  [ َٝ دد ٌْ َِّ ددْؾ َؾدداَم َب ًَ ٍْ ددَؽ َوإِْن ََلْ َت ـْ َربِّ ْٔددَؽ ِمدد ددِزَل إَِف ْٕ ددْغ َمددٚ ُأ ِِّ ُشددقُل َب ددٚ افرَّ َ َيددٚ َأهيُّ

 [...ِرَشَٚفَتفُ 
ٕٔ َِ-ّٕ 

َؽ َأْن ُيَْزِّ ]  .٘ٚ اَمِل َؿَٚل اتَّ َهْؾ َيْسَتىُِٔع َربُّ ـَ افسَّ َْْٔٚ َمٚئَِدًة ِم َِ قا اهللَ َل َظ َُ] ُُِ ّٗ 

ُيقا]باَِم   .ٙٚ ٍِ ـْ  اْشُتْح  ْْ ْْ [اهللَِّ ـِتِٚب  ِم
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 ٤٦  ٣ ...]تِي َوَرِضيُت  الَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدينَُكْم َوَأْمتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعمَ [...   .٧٧

ًقا ملَِـا َبـْنيَ َيَدْيـِه ِمـَن الكَِتـاِب َوُمَهْيِمنًـا [  .٧٨ َوَأْنَزْلنَا إَِلْيَك الكَِتاَب بِاَحلقِّ ُمَصـدِّ
 ]َعَلْيهِ 

٥٠  ٤٨ 

ُبُكمْ [  .٧٩   ١٩٤ -٨٧  ١٨ ]َوَقاَلِت الَيُهوُد َوالنََّصاَرى َنْحُن َأْبنَاُء اهللاِ َوَأِحبَّاُؤُه ُقْل َفلَِم ُيَعذِّ
َام َأْوَقُدوا َناًرا لِْلَحْرِب َأْطَفَأَها اهللاُ َوَيْسَعْوَن ِيف األَْرِض َفَساًدا... [  .٨٠   ٢٠٣  ٦٤ ]ُكلَّ
َا الَِّذيَن َآَمنُوا اْذُكُروا نِْعَمَة اهللاِ َعَلْيُكْم إِْذ َهمَّ َقْومٌ [  .٨١   ٢١٠- ٢٠٥  ١١ ]َيا َأهيُّ
  ٢٠٧  ١٣ ]...ٍة ِمنُْهْم إِالَّ َقلِيًال ِمنُْهْم َوَال َتَزاُل َتطَّلُِع َعَىل َخائِنَ ... [  .٨٢
ُْم َقْوٌم َال َيْعِقُلونَ [  .٨٣ ُذوَها ُهُزًوا َوَلِعًبا َذلَِك بَِأهنَّ َ َالِة اختَّ   ٢١٢  ٥٨ ]َوإَِذا َناَدْيُتْم إَِىل الصَّ
ُذوا ِدينَُكْم ُهزُ [  .٨٤ َ َا الَِّذيَن َآَمنُوا َال َتتَِّخُذوا الَِّذيَن اختَّ   ٢١٤  ٥٧ ]ًواَيا َأهيُّ

  األنعام
ُبوَنَك [  .٨٥ ُْم َال ُيَكذِّ ُه َلَيْحُزُنَك الَِّذي َيُقوُلوَن َفإِهنَّ   ١١٢ - ٢٣ -١٥  ٣٣ ]...َقْد َنْعَلُم إِنَّ
ـــوِحي [  .٨٦ ـــِس َواِجلـــنِّ ُي ا َشـــَياطَِني اِإلْن ـــا لُِكـــلِّ َنبِـــيٍّ َعـــُدو  َوَكـــَذلَِك َجَعْلنَ

 ]...َبْعُضُهمْ 
٧٧  ١١٢  

واالَِّذيَن َآَتيْ [  .٨٧   ٨٦  ٢٠ ]نَاُهُم الكَِتاَب َيْعِرُفوَنُه َكَام َيْعِرُفوَن َأْبنَاَءُهُم الَِّذيَن َخِرسُ
َعْلنَاُه َرُجًال َوَلَلَبْسنَا َعَلْيِهْم َما َيْلبُِسونَ [  .٨٨   ٩٨  ٩ ]َوَلْو َجَعْلنَاُه َمَلًكا َجلَ
َأكِنًَّة َأْن َيْفَقُهـوُه َوِيف َآَذاِهنِـْم  َوِمنُْهْم َمْن َيْسَتِمُع إَِلْيَك َوَجَعْلنَا َعَىل ُقُلوِهبِمْ [  .٨٩

 ]َوْقًرا
١٩٩ - ١١٠  ٢٥  

َام ُأْنِزَل الكَِتاُب َعَىل َطائَِفَتْنيِ ِمْن َقْبلِنَا َوإِْن ُكنَّا [  .٩٠   ١٧٣  ١٥٦ ]...َأْن َتُقوُلوا إِنَّ
ٍء َأْكَربُ َشَهاَدًة ُقِل اهللاُ َشِهيٌد َبْينِي َوَبْينَُكمْ [  .٩١   ١٧٩  ١٩ ]...ُقْل َأيُّ َيشْ

  األعراف
ءٍ [  .٩٢  ١٩ ١٥٦ ]َوَرْمحَتِي َوِسَعْت ُكلَّ َيشْ

يَّ الَِّذي َجيُِدوَنُه َمْكُتوًبا ِعنَْدُهمْ [  .٩٣ ُسوَل النَّبِيَّ األُمِّ  ١٩ -أ  ١٥٧ ]...الَِّذيَن َيتَّبُِعوَن الرَّ

 ٣٠ ١٤٤ ﴾...َكَالِمي َقاَل َيا ُموَسى إِينِّ اْصَطَفْيُتَك َعَىل النَّاِس بِِرَساالَِيت َوبِ ﴿   .٩٤

َامَواِت [  .٩٥ َا النَّاُس إِينِّ َرُسوُل اهللاِ إَِلْيُكْم َمجِيًعا الَِّذي َلُه ُمْلُك السَّ   ٤٥  ١٥٨ ﴾ ُقْل َيا َأهيُّ
ُِذ   .٩٦ َي ﴿َوإِْذ َقاَل اهللاُّ َيا ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم َأَأنَت ُقلَت لِلنَّاِس اختَّ  ٣٠ ١١٦ ﴾وِين َوُأمِّ

َهُلونَ َيا ُموَسى اْج [  .٩٧ ُكْم َقْوٌم َجتْ ٌة َقاَل إِنَّ ْم َآِهلَ ا َكَام َهلُ  ٣٩ ١٣٨ ]َعْل َلنَا إَِهلً

ُبوا بَِآَياتِنَا[  .٩٨ ُبوُه َفَأْنَجْينَاُه َوالَِّذيَن َمَعُه ِيف الُفْلِك َوَأْغَرْقنَا الَِّذيَن َكذَّ  ٤٩ ٦٤ ]َفَكذَّ

ٍة ِمنَّ [  .٩٩ ُبوا بَِآَياتِنَاَفَأْنَجْينَاُه َوالَِّذيَن َمَعُه بَِرْمحَ   ٤٩  ٧٢ ]ا َوَقَطْعنَا َدابَِر الَِّذيَن َكذَّ
ْجَفُة َفَأْصَبُحوا ِيف َداِرِهـْم َجـاثِِمنيَ [  .١٠٠ ُم الرَّ َفَتـَوىلَّ َعـنُْهْم َوَقـاَل َيـا *  َفَأَخَذْهتُ

 ]َقْومِ 
٤٩ ٧٩-٧٨ 

 ٤٩ ٨٤-٨٣ ] ...َفَأْنَجْينَاُه َوَأْهَلُه إِالَّ اْمَرَأَتُه َكاَنْت ِمَن الَغابِِرينَ [  .١٠١
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ٚ َفََْراَك ِِف َضََلٍل ُمبِغٍ ]  .ٕٓٔ َّٕ  ِٕ َٔ [.. إِ
َٚدِغَ ]  .ٖٓٔ ًَ ـْ َربِّ اف ٌٜ َوفَُِِّْل َرُشقٌل ِم َْٔس ِِّب َضََلَف  ِٕ ُٔ [َؿَٚل َيٚ َؿْقِم َف

ِٚذبِغَ ]  .ٗٓٔ َُ ـَ اف ٚ َفَُْيَُّْؽ ِم َّٕ ٍٜ َوإِ َٚه ٍَ ٚ َفََْراَك ِِف َش َّٕ  ِٕ ٔٔ [ ..إِ

ٔٓ٘.  [ ِ َٚد ًَ ـْ َربِّ اف ٌٜ َوَفُِِّْل َرُشقٌل ِم َٚه ٍَ َْٔس ِِّب َش  ِٕ ٕٔ [ غَ َؿَٚل َيٚ َؿْقِم َف

َْٔؽ ]  .ٙٓٔ َِ ُف َمٚ َظ َٓ ًَِقِّ ُيِريُدوَن َوْج َداِة َواف ٌَ ْؿ بِٚف ُ ـَ َيْدُظقَن َرهبَّ َٓ َتىُْرِ  افَِّذي  ُُْ ّٓ-ِٓ [َو

ؿْ ]  .ٚٓٔ ُٓ ـَ َشِخُروا ِمْْ ـْ َؿبَِِْؽ َؾَحَٚق بِٚفَِّذي ِزَئ بُِرُشٍؾ ِم ْٓ ِد اْشتُ ََ  ُُٓ َُ [َوَف
ُس إِِّنِّ ]  .ٛٓٔ َٚ افَّْٚ ٚ ...ُؿْؾ َيٚ َأهيُّ ًً ْؿ ََجِٔ ُُ ْٔ  ُّٕ ُٖٓ [ َرُشقُل اهللِ إَِف
َْٔؽ...]  .ٜٓٔ ُيْر إَِف ْٕ  ُْٖ ُّْ [... َربِّ َأِرِِّن َأ

 األنفاؿ
ِمَِْغ ﴾  .ٓٔٔ ْٗ ـَ اْدُ َؽ ِم ًَ َب ـِ اتَّ ٚ افَّْبِلُّ َحْسُبَؽ اهللُّ َوَم َ  َّ ْٔ ﴿ َيٚ َأهيُّ

ْؿ وَ َوَمٚ ]  .ٔٔٔ ِٓ َٝ ؾِٔ ْٕ ْؿ َوَأ هَبُ ذِّ ًَ ُٔ
َٚن اهللُ فِ ُرونَ ـَ ٍِ ٌْ ْؿ َوُهْؿ َيْسَت هَبُ ذِّ ًَ َٚن اهللُ ُم ـَ  ْٕ ّّ [َمٚ 

ْؿ ؾِٔاَم َأَخْذُتْؿ َظَذاٌب َظئِؿٌ ]  .ٕٔٔ ُُ ـَ اهللِ َشَبَؼ َدَسَّ َٓ ـَِتٌٚب ِم  ٓٓ ٖٔ [َفْق

ُِقَك َأْو ُُيِْرُجقكَ ]  .ٖٔٔ ُت َْ ُْٔثبُِتقَك َأْو َي
ُروا فِ ٍَ ـَ ـَ  ُر بَِؽ افَِّذي ُُ ّْ  ّٗ َّ [...َوإِْذ َي

َْٚ ِمْثَؾ َهَذاوَ ]  .ٗٔٔ ِْ َُ َنُٚل َف َٕ َْٚ َفْق  ًْ
ِّ ْؿ َآَيُٚتَْٚ َؿُٚفقا َؿْد َش ِٓ ْٔ َِ  َُٗ ُّ [إَِذا ُتْتَذ َظ

ـْ ُيَنٚؿِِؼ اهللَ َوَرُشقَفُف ]  .٘ٔٔ قا اهللَ َوَرُشقَفُف َوَم ُْؿ َصٚؿُّ َٖنَّ  ُْٗ ُّ [...َذفَِؽ بِ

بِْذ إِ ]  .ٙٔٔ ْٕ ًٜ َؾٚ َٕ َٚٔ ـْ َؿْقٍم ِخ َـّ ِم َٚؾ ٚ ََّتَ ْؿ َظَذ َشَقاٍل َوإِمَّ ِٓ ْٔ  َِْ ٖٓ [ ...َف
 التوبة

ِمَِْغ َرُلوٌف َرِحٔؿٌ ]  .ٚٔٔ ْٗ  ْٕ -ِٖ ُِٖ [... بُِٚد

ـَ َصَدُؿقا[  .ٛٔٔ َ َفَؽ افَِّذي ْؿ َحتَّك َيَتَبغَّ َٝ ََلُ ْٕ ٚ اهللُ َظَْْؽ َِلَ َأِذ ٍَ  ّْ ّْ ]َظ

ْؿ َوأَ   .ٜٔٔ ُُ ُٕ ْؿ َوإِْخَقا ـُ ْؿ َوَأْبَُْٚؤ ـُ َٚن َآَبُٚؤ ـَ ْؿ ]ُؿْؾ إِْن  ُُ  ُْٖ -ّٕ ِْ [ ...ْزَواُج

ُٕقَرُه ]  .ٕٓٔ َّٓ َأْن ُيتِؿَّ  َْٖبك اهللُ إِ ْؿ َوَي ِٓ َْٖؾَقاِه ُٕقَر اهللِ بِ ُئقا  ٍِ  -َُّ – ٕٗ ِّ [ُيِريُدوَن َأْن ُيْى
ُّٖ 

ـْ َؾْوِِ ]  .ٕٔٔ َّٓ َأْن َأْؽَُْٚهُؿ اهللُ َوَرُشقُفُف ِم قا إِ ُّ ََ َٕ قا باَِم ََلْ َيَُْٚفقا َوَمٚ   ُّّ -ُِٗ ْٕ [فِ ... َومَهُّ

ِمَِْغ َوإِْرَصًٚ ا ]  .ٕٕٔ ْٗ ٚ َبْغَ اُد ًَ ِري ٍْ ًرا َوَت ٍْ ـُ اًرا َو ُذوا َمْسِجًدا ِِضَ َ ـَ اَّتَّ -َُٕ [َوافَِّذي
َُُ 

ُُْ 

ْؿ َواهللُ َظِِدٌٔؿ ]  .ٖٕٔ دقهُبُ ُِ ىََّع ُؿ ََ َّٓ َأْن َت ُِقهِبِْؿ إِ ًٜ ِِف ُؿ َُٔٚنُُؿ افَِّذي َبَْْقا ِريَب َٓ َيَزاُل ُبْْ

 [ؿٌ َحُِٔ

َُُ ُُْ-ُّْ 
فُ ]  .ٕٗٔ َٕ َٚٔ َس ُبْْ ـْ َأشَّ ـَ اهللِ َوِرْضَقاٍن َخْرٌ َأْم َم َقى ِم َْ ُف َظَذ َت َٕ َٚٔ َس ُبْْ ـْ َأشَّ َّ  ُْْ َُٗ [َأَؾ
ْؿ ...]  .ٕ٘ٔ ُٓ َٔ َُٕسقا اهللَ َؾَِْس  ...] ٕٔ ُْٓ 
قُفقَن ُهَق ُأُذٌن ...]  .ٕٙٔ َُ ُذوَن افَّْبِلَّ َوَي ْٗ ـَ ُي ُؿ افَِّذي ُٓ  ُْٓ ُٔ [َوِمْْ
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ِمِْغَ ]  .ٕٚٔ ْٗ ُٕقا ُم ٚ ـَ  ُْٖ ِٔ [... َواهللُ َوَرُشقُفُف َأَحؼُّ َأْن ُيْرُضقُه إِْن 
ِٚ ِ  اهللَ َوَرُشقَفُف ...]  .ٕٛٔ ـْ ُُيَ ُف َم َّٕ قا َأ ُّ َِ ًْ  ُْٗ ّٔ [َأََلْ َي
َدَؿِٚت َؾِْ٘ن ُأْظُىقا ]  .ٜٕٔ ُزَك ِِف افهَّ ِّ ِْ ـْ َي ْؿ َم ُٓ ٚ َرُضقاَوِمْْ َٓ  َُٓ ٖٓ [ِمْْ
تَِْٔٚ اهللَُوَفْق أَ ]  .ٖٓٔ ْٗ ُٔ ُْؿ َرُضقا َمٚ َآَتُٚهُؿ اهللُ َوَرُشقُفُف َوَؿُٚفقا َحْسُبَْٚ اهللُ َش  ُِٓ ٗٓ [نَّ

 يونس
ٚؾُِروَن إِنَّ َهَذا َفَسِٚحٌر ُمبِغٌ ]  .ٖٔٔ َُ  َُٕ ِ [... َؿَٚل اف

ٖٕٔ.  [ ََ َٓ َيْرُجقَن فِ ـَ  ٍَِّْٔٚت َؿَٚل افَِّذي ْؿ َآَيُٚتَْٚ َب ِٓ ْٔ َِ ٚ َوإَِذا ُتْتَذ َظ َٕ  َُٖ ُٓ [...َٚل

ٖٖٔ.  [... ٚ َٓ
ْثِِ ِّ ٍٜ بِ َِّٔئ  ُْٓ ِٕ [... َجَزاُل َش

ِمُْقنَ   .ٖٗٔ ْٗ َٓ ُي َؽ  ُٜ َربِّ َّ
ِِ ـَ ْؿ  ِٓ ْٔ َِ ْٝ َظ ََّ ـَ َح  َِِ ٕٗ-ٔٗ []إِنَّ افَِّذي

 ىود
ـِ   .ٖ٘ٔ َْٖف ٌؾ َؽْرُ َصٚفٍِح َؾََل َتْس َّ ُف َظ َّٕ ـْ َأْهَِِؽ إِ َْٔس ِم ُف َف َّٕ ُٕقُح إِ  َّ ْٔ ﴾...﴿ َؿَٚل َيٚ 

ْؿ   .ٖٙٔ ِٓ ُْؿ آتِٔ َؽ َوإِنَّ ُف َؿْد َجٚل َأْمُر َربِّ َّٕ ـْ َهَذا إِ  َّ ٕٔ ﴾...﴿ َيٚ إِْبَراِهُٔؿ َأْظِرْض َظ

ـْ َؿْقفَِؽ ]  .ٖٚٔ تَِْٚ َظ ـُ بَِتِٚرـِل َآَِلَ ْح َٕ ٍٜ َوَمٚ  َِّْٔ  ّٗ ّٓ ﴾...َؿُٚفقا َيٚ ُهقُ  َمٚ ِجْئَتَْٚ بَِب

 يوسؼ
ٖٔٛ.  [ َٕ ـْ  ْد َراَوْ ُتُف َظ ََ َـّ َوَف ُْٔسَجَْ ْؾ َمٚ َآُمُرُه َف ًَ ٍْ ـْ ََلْ َي

َهَؿ َوَفئِ ًْ ِسِف َؾْٚشَت ٍْ...] ِّ َِ 
ْرَآنَ ]  .ٜٖٔ َُ َْٔؽ َهَذا اف َْْٔٚ إَِف َهِص باَِم َأْوَح ََ ـَ اف َْٔؽ َأْحَس َِ َُصُّ َظ َٕ ـُ  ْح َٕ] َُّ َُُ 
قنَ ]  .ٓٗٔ ٍُ ُٚن َظَذ َمٚ َتِه ًَ  ُّٓ ُٖ [... َؾَهْزٌ ََجٌِٔؾ َواهللُ اُدْسَت

 لرعدا
قُل  ]  .ٔٗٔ  َُ ـَ ٱَوَي َٝ ُمْرَشَل فَِّذي ُروْا َفْس ٍَ  ّْ ّْ   [ـَ

ُِقُب ]  .ٕٗٔ َُ ُـّ اف
ئِ َّ ِر اهللِ َتْى ـْ َٓ بِِذ ِر اهللِ َأ ـْ ْؿ بِِذ ُِقهُبُ ُـّ ُؿ

ئِ َّ ـَ َآَمُْقا َوَتْى  ُُٖ ِٖ [افَِّذي
 إبراىيـ

َٔٚ َظَذ أَِخَرِة وَ ]  .ٖٗٔ ْٕ ََٔٚة افدُّ ـَ َيْسَتِحبُّقَن اَِل ـْ َشبِِٔؾ اهللِافَِّذي وَن َظ  ٖٗ -ٕٗ ّ [َيُهدُّ
 الحجر

قنَ ]  .ٗٗٔ ُٓ َّ ًْ َرِِتِْؿ َي ُْ ل َش ٍِ ُْؿ َف ُرَك إِنَّ ّْ ًَ  ّٓ ِٕ [َف

ٚؾُِيقنَ ]  .٘ٗٔ ٚ َفُف َِلَ َّٕ َر َوإِ ـْ ْفَْٚ افذِّ زَّ َٕ ـُ  ْح َٕ  ٚ َّٕ  ّْ ٗ [إِ

ُٕقا إًِذا ُمَْْيرِ ]  .ٙٗٔ ٚ ـَ َّٓ بَِِٚلؼِّ َوَمٚ  َٜ إِ َُ ُل اَدََلئِ َْزِّ ُٕ ـَ َمٚ   ٖٗ ٖ [ي

َؽ َدَْجُْقنٌ ]  .ٚٗٔ َّٕ ُر إِ ـْ ِْٔف افذِّ َِ َل َظ زِّ ُٕ ٚ افَِّذي  َ  َُّ ٗ [َوَؿُٚفقا َيٚ َأهيُّ
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فَِغ ]  .ٛٗٔ َِٔع إَوَّ ـْ َؿْبَِِؽ ِِف ِص َْٚ ِم ِْ ْد َأْرَش ََ  ُِٓ ُُ-َُ [َوَف

ِزئِغَ ]  .ٜٗٔ ْٓ ََْْٔٚك اُدْسَت ٍَ ـَ  ٚ َّٕ  ُِٓ ٓٗ [إِ

 سورة النحؿ

ْثَْٚ ِِف    .ٓ٘ٔ ًَ ْد َب ََ ًٓ َأِن ُاْظُبُدوا اهللَ َواْجَتُِْبقا افىَُّٚؽقَت ...[]َوَف ٍٜ َرُشق ؾِّ ُأمَّ ـُ   ّٔ ِّ 

َسٍ ..]  .ٔ٘ٔ ٍْ َٝ ُم ْٕ اَم َأ َّٕ  َُٖ -ّٕ َُُ [.. إِ

ِٚذُبقنَ ]  .ٕ٘ٔ َُ ِمُْقَن بَِآَيِٚت اهللِ َوُأوَفئَِؽ ُهُؿ اف ْٗ َٓ ُي ـَ  ِذَب افَِّذي َُ ي اف َسِ ٍْ اَم َي َّٕ  ّٕ َُِ [إِ

ٖٔ٘.  
ِر إِْن َوَمٚ َأرْ ] ـْ َُٖفقا َأْهدَؾ افدذِّ ْؿ َؾْٚشد ِٓ ْٔ دقِحل إَِفد ُٕ  ًٓ َّٓ ِرَجدٚ ـْ َؿْبِِدَؽ إِ َْٚ ِم ِْ َش

ُْْتؿْ   [..ـُ
ّْ ٖٗ 

ٔ٘ٗ.  
ْٔددِف ] ِحددُدوَن إَِف ِْ دد فَِسددُٚن افَّددِذي ُي ددُف َبَؼٌ ُّ ِِّ ًَ دداَم ُي َّٕ قُفددقَن إِ َُ ُددْؿ َي ددُؿ َأنَّ َِ ًْ َٕ ددْد  ََ َوَف

لٌّ 
ِّ  [َأْظَج

َُّ َُٖ 

ٔ٘٘.  
ْفَْددٚ ظَ ] زَّ َٕ ددؾِّ ََشْ ...َو ُُ ددٚ فِ ًٕ َٚٔ ْٔددَؽ افَُِتددَٚب تِْب ًٜ َوُبْؼددَِ دد ى ٍل َوُهددًدى َوَرمْحَ

غَ  ِّ ْسِِ ُّ ِْ
 [فِ

ٖٗ َُُ 

 اإلسراء
ًٌِرا[  .ٙ٘ٔ َِِّٔٚن َص اَم َربَّ ـَ اَم  ُٓ  ب ِْ ]...َوُؿْؾ َربِّ اْرمَحْ

ـَ اَدْسِجِد اَِلَراِم إَِػ اَدْس   .ٚ٘ٔ ًَْٔل ِم ْبِدِه َف ًَ ى بِ  ُّ ُ [ِجِد إَْؿَل ]ُشْبَحَٚن افَِّذي َأرْسَ

ْرَآِن ]  .ٛ٘ٔ َُ ْثِؾ َهَذا اف ِّ ُْٖتقا بِ ُـّ َظَذ َأْن َي ُْٕس َواجِل ِٝ اإِل ًَ َّ ـِ اْجَت  ْْ ٖٖ [...ُؿْؾ َفئِ

قً ا]  .ٜ٘ٔ ُّ ًٚمٚ حَمْ ََ َؽ َم َثَؽ َربُّ ًَ ًٜ َفَؽ َظَسك َأْن َيْب َِ ٚؾِ َٕ ْد بِِف  جَّ َٓ ِْٔؾ َؾَت َِّ ـَ اف  ٗٓ ٕٗ [َوِم

َُطَُّْؽ ]  .ٓٙٔ َٕ  ِٕ َُُ [َيٚ ُمقَشك َمْسُحقًرا .. إِِّنِّ 

َُطَُّْؽ َيٚ ؾِْرَظْقُن َمْثُبقًرا]  .ٔٙٔ َٕ  ِٕ َُِ [َوإِِّنِّ 

َبُثددقَن ]  .ٕٙٔ ِْ َٓ َي ددٚ َوإًِذا  َٓ ُْٔخِرُجددقَك ِمْْ
ـَ إَْرِض فِ َؽ ِمدد َٕ و زُّ ٍِ َْٔسددَت ددُٚ وا َف ـَ َوإِْن 

 [...ِخََلَؾَؽ 
ٕٔ ّٗ 

ٖٔٙ.  
ِمُْقا إِْذ َجٚ] ْٗ َس َأْن ُي دا َوَمٚ َمََْع افَّْٚ َٞ اهللُ َبَؼً د ًَ َّٓ َأْن َؿدُٚفقا َأَب َلُهُؿ اَُلدَدى إِ

 ًٓ  [َرُشق
ْٗ ٕٗ 

ٔٙٗ.  
داَمِل ] ـَ افسَّ ْؿ ِم ِٓ ْٔ َِ ْفَْٚ َظ ئَِِّْغ َفَْزَّ َّ ُنقَن ُمْى ّْ ٌٜ َي َُ

َٚن ِِف إَْرِض َمََلئِ ـَ ُؿْؾ َفْق 

ٚ ًُ َِ  [َم
ٗٓ ٖٗ 

ٔٙ٘.  [ ًُ ِّ قَن بِِف إِْذ َيْسَت ًُ
ِّ ُؿ باَِم َيْسَت َِ ـُ َأْظ ْح ْجَقىَٕ َٕ َْٔؽ َوإِْذ ُهْؿ   َُٕ ْٕ [....قَن إَِف

 الكيؼ
ْؾ َفُف ِظَقًجٚ[  .ٙٙٔ ًَ َزَل َظَذ َظْبِدِه افَُِتَٚب َوََلْ ََيْ ْٕ ُد هللِ افَِّذي َأ ّْ  َّ ُ ]اَِل
ؿْ ]  .ٚٙٔ ُٓ ُٔ ًْ ـَ َضؾَّ َش ًٓ * افَِّذي ـَ َأْظاَم ي ْؿ بَِْٕٚخرَسِ ُُ َْبُِّئ ُٕ -َُّ [ُؿْؾ َهْؾ 

َُٔ ُُْ 
 مريـ

ًٚ ﴾ ﴿ َيٚ  .ٛٙٔ ّٔ َؿ َصبِ ُْ َُْْٔٚه اِْلُ ٍة َوآَت قَّ َُ َٔك ُخِذ اْفَُِتَٚب بِ  َّ ُِ َُيْ
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 طو
ْرَآنَ ]  .ٜٙٔ َُ َْٔؽ اف َِ َزْفَْٚ َظ ْٕ ََك ضف * َمٚ َأ  ّٓ ِ-ُ [فَِتْن

 األنبياء
َٚدِغَ ]  .ٓٚٔ ًَ ِْ

ًٜ فِ َّٓ َرمْحَ ََْٚك إِ ِْ  ْٕ َُٕ [َوَمٚ َأْرَش

ٔٚٔ.  
ُٚث َأْحََلٍم َبِؾ اؾْ ] ٌَ داَم ُأْرِشدَؾ َبْؾ َؿُٚفقا َأْض ـَ  ٍٜ ْٖتَِْدٚ بَِآَيد َٔ ِْ اُه َبْؾ ُهدَق َصدِٚظٌر َؾ َسَ

ُفقنَ   [إَوَّ
ٓ َُٕ- ُُُ 

ؿْ ]  .ٕٚٔ ُُ َت ُر َآَِلَ ـُ َّٓ ُهُزًوا َأَهَذا افَِّذي َيْذ َؽ إِ َٕ ُروا إِْن َيتَِّخُذو ٍَ ـَ ـَ   ُُْ ّٔ [َوإَِذا َرَآَك افَِّذي
 الحج

ـِ مِ ]  .ٖٚٔ ي ْؿ ِِف افدِّ ُُ ْٔ َِ َؾ َظ ًَ  ِٓ ٖٕ [ـْ َحَرٍج َوَمٚ َج
ْؿ َفُف ُمُُِْْرونَ ]  .ٗٚٔ ُٓ ْؿ َؾ ِرُؾقا َرُشقََلُ ًْ  ُِ -ُٓ ٗٔ [َأْم ََلْ َي

 النور
ؿ]  .٘ٚٔ ُٓ ٌٜ َأْو ُيِهَٔب ْؿ ؾِْتَْ ُٓ ـْ َأْمِرِه َأْن ُتِهَٔب قَن َظ ٍُ

ٚفِ ـَ ُُيَ َْٔحَذِر افَِّذي ِْ  ّٖ ّٔ [... َؾ

ٔٚٙ.  
قُن فَ ] ُُ ُتْؿ َمٚ َي ِْ قُه ُؿ ُّ ُت ًْ

ِّ َٓ إِْذ َش َتدٌٚن َوَفْق َؽ َهدَذا هُبْ َٕ َذا ُشْبَحٚ َؿ هِبَ َِّ َُ َت َٕ َْٚ َأْن 

 [َظئِؿٌ 
ُٔ ُّٓ-ُّٖ 

ٔٚٚ.  
دْؿ َبدْؾ ُهدَق َخدْرٌ ] ُُ ا َف َسدُبقُه رَشًّ َٓ ََتْ ْؿ  ُُ ٌٜ ِمْْ ـَ َجُٚلوا بِٚإِلْؾِؽ ُظْهَب إِنَّ افَِّذي

ؿْ  ُُ   [َف
ُُ-ُِ ُّٔ 

 الفرقاف
قَن إِ ]  .ٛٚٔ ًُ ُقَن إِْن َتتَّبِ

 َُٕ -َُُ ٖ [َّٓ َرُجًَل َمْسُحقًرا...َوَؿَٚل افيَّٚدِ

ِذيًرا]  .ٜٚٔ َٕ َٚدَِغ  ًَ ِْ
قَن فِ ُُ َٔ

ْرَؿَٚن َظَذ َظْبِدِه فِ ٍُ َل اف زَّ َٕ  ُّٕ ُ [َتَبَٚرَك افَِّذي 
ًٜ َواِحَدًة ...]  .ٓٛٔ َِ ْرَآُن َُجْ َُ ِْٔف اف َِ َل َظ زِّ ُٕ  َٓ ُروا َفْق ٍَ ـَ ـَ   َُٖ ِّ [َوَؿَٚل افَِّذي
رُ ]  .ٔٛٔ ٍَ ـَ ـَ  ِْٔف َؿْقٌم َآَخُروَن ...َوَؿَٚل افَِّذي َِ ُف َظ َٕ اُه َوَأَظٚ َّٓ إِْؾٌؽ اْؾَسَ  َُٖ ْ [وا إِْن َهَذا إِ

َرًة َوَأِصًَٔل ]  .ٕٛٔ ُْ ِْٔف ُب َِ َل ُْتَْذ َظ ِٓ ٚ َؾ َٓ َتَتَب ـْ فَِغ ا  َُٗ ٓ [َوَؿُٚفقا َأَشٚضُِر إَوَّ
اَمَواِت َوا]  .ٖٛٔ َّ ِِف افسَّ ُؿ افرسِّ َِ ًْ َزَفُف افَِّذي َي ْٕ  َُُ ٔ [َْٕرِض ..ُؿْؾ َأ
ِسًرا]  .ٗٛٔ ٍْ ـَ َت َّٓ ِجْئََْٚك بَِِٚلؼِّ َوَأْحَس َثٍؾ إِ َّ َؽ بِ َٕ ُْٖتق َٓ َي  ُُّ ّّ [َو
ٔٛ٘.  [ ًٓ َٞ اهللُ َرُشق ًَ َّٓ ُهُزًوا َأَهَذا افَِّذي َب َؽ إِ َٕ  ُُْ ُْ [َوإَِذا َرَأْوَك إِْن َيتَِّخُذو

 الشعراء
ٔٛٙ.  [ ُُ َّٓ َي َسَؽ َأ ٍْ َٕ َؽ َبِٚخٌع  َِّ ًَ ِمِْغَ َف ْٗ ُٕقا ُم  ْٕ ّ [ق
ِذْر َظِنَرَتَؽ إَْؿَربِغَ ]  .ٚٛٔ ْٕ  ْٗ ُِْ [َوَأ

ـِ ]  .ٛٛٔ ُدْؿ َظد ًُقَن * إِنَّ دْؿ َوَمدٚ َيْسدَتىِٔ ٌِدل ََلُ َٔٚضُِغ * َوَمدٚ َيَْْب ْٝ بِِف افنَّ َف َوَمٚ َتَْزَّ

عِ  ّْ  [..افسَّ
َُِ-
ُِِ َُٓ 

اَم ]  .ٜٛٔ َِ ُف ُظ َّ َِ ًْ ًٜ َأْن َي ْؿ َآَي ـْ ََلُ ُُ ائَِٔؾ َأَوََلْ َي  ُٖٕ ُٕٗ [ُل َبِْل إرِْسَ
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  النمل
َام َيْشُكُر لِنَْفِسِه َوَمْن َكَفَر َفإِنَّ َريبِّ َغنِيٌّ َكِريمٌ [...   .١٩٠   ج  ٤٠ ]َوَمْن َشَكَر َفإِنَّ

  القصص
َوإَِذا ُيـْتَىل َعَلـْيِهْم َقـاُلوا *  ِه ُهْم بِِه ُيْؤِمنُـونَ الَِّذيَن َآَتْينَاُهُم الكَِتاَب ِمْن َقْبلِ [  .١٩١

...[ ١٨ ٥٤-٥٢ 

  العنكبوت
  ٧١  ١٠  ]..َوِمَن النَّاِس َمْن َيُقوُل َآَمنَّا بِاهللاِ َفإَِذا ُأوِذَي ِيف اهللاِ [  .١٩٢

١٩٣.  
ــَك إًِذا[ ــُه بَِيِمينِ طُّ ــاٍب َوَال َختُ ــْن كَِت ــِه ِم ــْن َقْبلِ ــو ِم ــَت َتْتُل ــا ُكنْ ــاَب  َوَم َالْرَت

  ١١٠  ٤٨ ]اُملْبطُِلونَ 

  لقمان
َو اَحلِديِث لُِيِضلَّ َعْن َسبِيِل اهللاِ بَِغْريِ ِعْلٍم [  .١٩٤ ي َهلْ   ١١٦  ٦ ]َوِمَن النَّاِس َمْن َيْشَرتِ

  األحزاب
  ٢٧  ٧ ]....َوإِْذ َأَخْذَنا ِمَن النَّبِيَِّني ِميَثاَقُهْم َوِمنَْك َوِمْن ُنوٍح َوإِْبَراِهيَم َوُموَسى[  .١٩٥
  ٢٨  ٥٦ ]...إِنَّ اهللاَ َوَمَالئَِكَتُه ُيَصلُّوَن َعَىل النَّبِيِّ [  .١٩٦
ا َوَنِذيًرا[  .١٩٧ ً ا َأْرَسْلنَاَك َشاِهًدا َوُمَبرشِّ َا النَّبِيُّ إِنَّ   ١٧  ٤٥ ]َيا َأهيُّ
  ٩٢ -ه  ٢١ ]َلَقْد َكاَن َلُكْم ِيف َرُسوِل اهللاِ ُأْسَوٌة َحَسنٌَة ملَِْن َكاَن َيْرُجو اهللاَ[  .١٩٨
ُسوَل اهللاَِّ َوَخاَتمَ   .١٩٩ َجالُِكْم َوَلكِن رَّ ن رِّ ٌد َأَبا َأَحٍد مِّ ا َكاَن ُحمَمَّ   ٣٢  ٤٠ ﴾...النَّبِيَِّني  ﴿ مَّ

َوَمــا َكــاَن َلُكــْم َأْن ُتــْؤُذوا َرُســوَل اهللاِ َوَال َأْن َتنْكُِحــوا َأْزَواَجــُه ِمــْن َبْعــِدِه [  .٢٠٠
  ٤١  ٥٣ ]َأَبًدا

ْم َوُأوُلو األَْرَحامِ النَّبِيُّ َأْوَىل بِ [  .٢٠١ َهاُهتُ   ٥١  ٦ ]اُملْؤِمنَِني ِمْن َأْنُفِسِهْم َوَأْزَواُجُه ُأمَّ
ْل َعَىل اهللاِ َوَكَفى بِاهللاِ َوكِيًال ... [  .٢٠٢   ٧٠  ٤٨ ]َوَدْع َأَذاُهْم َوَتَوكَّ
  ٧١  ٦٩ ]..َكالَِّذيَن َآَذْوا ُموَسى .. [  .٢٠٣
  ١٤٨ -٧١  ٥٧ ]..هُ يَن ُيْؤُذوَن اهللاَ َوَرُسولَ إِنَّ الَّذِ [  .٢٠٤

٢٠٥.  
َتاًنـا [ َوالَِّذيَن ُيْؤُذوَن اُملْؤِمنَِني َواُملْؤِمنَاِت بَِغْريِ َمـا اْكَتَسـُبوا َفَقـِد اْحَتَمُلـوا ُهبْ

  ٧١  ٥٨ ]َوإِْثًام 

 ١٦٣ ١٠ ]إِْذ َجاُءوُكْم ِمْن َفْوقُِكْم َوِمْن َأْسَفَل ِمنُْكْم َوإِْذ َزاَغِت األَْبَصاُر [  .٢٠٦
٢٠٧.  

ى اُملْؤِمنُوَن األَْحَزاَب َقـاُلوا َهـَذا َمـا َوَعـَدَنا اهللاُ َوَرُسـوُلُه َوَصـَدَق َوَملَّا َرأَ [ 
  ١٦٣  ٢٢ ]اهللاُ

َوإِْذ َيُقوُل اُملنَافُِقوَن َوالَِّذيَن ِيف ُقُلوِهبِْم َمَرٌض َمـا َوَعـَدَنا اهللاُ َوَرُسـوُلُه إِالَّ [   .٢٠٨
  ١٦٤  ١٢ ]ُغُروًرا

  ١٦٥  ١٣ ] ...ْم َيا َأْهَل َيْثِرَب َال ُمَقاَم َلُكْم َفاْرِجُعوا َوإِْذ َقاَلْت َطائَِفٌة ِمنْهُ [  .٢٠٩
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ٕٔٓ.  
[ َّٓ دٚ إِ بَُّثقا هِبَ َِ ََتْقَهٚ َوَمٚ َت َٔ  َٜ ْتَْ ٍِ ُِقا اف ـْ َأْؿَىِٚرَهٚ ُثؿَّ ُشئِ ْؿ ِم ِٓ ْٔ َِ ْٝ َظ َِ َوَفْق ُ ِخ

 [َيِسًرا
ُْ ُٔٓ 

ٕٔٔ.  
ددُد اهللِ ] ْٓ ددَٚن َظ ـَ َٓ ُيَقفُّددقَن إَْ َبددَٚر َو ـْ َؿْبددُؾ  ُٕقا َظَٚهددُدوا اهللَ ِمدد ددٚ ـَ ددْد  ََ َوَف

 ًٓ  [َمْسُئق
ُٓ ُٔٓ 

ٕٕٔ.  
[ َّٓ دقَن إِ ًُ َٓ ُْتَتَّ ْتدِؾ َوإًِذا  ََ ـَ اَددْقِت َأِو اف َراُر إِْن َؾدَرْرُتْؿ ِمد

ٍِ ُؿ اف ُُ ًَ ٍَ ـْ َيْْ ُؿْؾ َف

 [َؿًَِِٔل 
ُٔ-ُٕ ُٔٔ 

ٕٖٔ.  
ُْٖتقَن ] َٓ َيد َْْٔدٚ َو دؿَّ إَِف ُِ ْخدَقاِنِْؿ َه دٚئَِِِغ إِلِ ََ ْؿ َواف ُُ ؿَِغ ِمدْْ دقِّ ًَ دُؿ اهللُ اُد َِ ًْ َؿْد َي

َْٖس   [افَب
ُٖ ُٔٔ 

ْؿ ...]  .ٕٗٔ ُٓ ُُْٔ َْٔؽ َتُدوُر َأْظ ْؿ َيُْْيُروَن إَِف ُٓ ْؿ َؾَِ٘ذا َجَٚل اخَلْقُف َرَأْيَت ُُ ْٔ َِ ًٜ َظ  ُٔٔ ُٗ [َأِصحَّ
ٕٔ٘.  [ ِٜ قَن ِِف اَدِديَْ ٍُ ُِقهِبِْؿ َمَرٌض َواُدْرِج ـَ ِِف ُؿ قَن َوافَِّذي َُ

ـْ ََلْ َيَْْتِف اُدَْٚؾِ
 ُٕٔ ِٔ-َٔ [َفئِ

ٚ افَّ ]  .ٕٙٔ َ ؿْ َيٚ َأهيُّ ُُ ْؿ إِْذ َجَٚلْت ُُ ْٔ َِ َٜ اهللِ َظ َّ ًْ
ُروا ِٕ ـُ ـَ َآَمُْقا اْذ  َُِ ٗ [ِذي

َتَٚل ]  .ٕٚٔ َِ ِمَِْغ اف ْٗ ك اهللُ اُد ٍَ ـَ ا َو ْؿ ََلْ َيَُْٚفقا َخْرً ِٓ ْٔيِ ٌَ ُروا بِ ٍَ ـَ ـَ   َُِ ِٓ [َوَر َّ اهللُ افَِّذي
ـْ ]  .ٕٛٔ ـْ َأْهِؾ افَُِتِٚب ِم ـَ َطَٚهُروُهْؿ ِم َزَل افَِّذي ْٕ ؿْ  َوَأ ِٓ َِٔٚصٔ  َُِ ِٔ [َص

 سبأ
ؿْ ]  .ٜٕٔ ـُ َّٓ َرُجٌؾ ُيِريُد َأْن َيُهدَّ ٍَِّْٔٚت َؿُٚفقا َمٚ َهَذا إِ ْؿ َآَيُٚتَْٚ َب ِٓ ْٔ َِ  ُٖ ّْ [َوإَِذا ُتْتَذ َظ

ٕٕٓ.  
[ َٓ َثددَر افَّْددِٚس  ـْ َـّ َأ ددِذيًرا َوَفُِدد َٕ ًٜ فَِِّْددِٚس َبِنددًرا َو دد ٚؾَّ ـَ  َّٓ ََْٚك إِ ِْ َوَمددٚ َأْرَشدد

قنَ  ُّ َِ ًْ  [َي
ِٖ ٔ- ْٓ- ُّٕ 

 فاطر
ِذيٌر[  .ٕٕٔ َٕ  ٚ َٓ َّٓ َخََل ؾِٔ ٍٜ إِ ـْ ُأمَّ ِذيًرا َوإِْن ِم َٕ ََْٚك بَِِٚلؼِّ َبِنًرا َو ِْ ٚ َأْرَش َّٕ  ُٖ -ِّ ِْ ]إِ
ًُقَن[  .ٕٕٕ اٍت إِنَّ اهللَ َظٌِِٔؿ باَِم َيْهَْ ْؿ َحرَسَ ِٓ ْٔ َِ ُسَؽ َظ ٍْ َٕ  ْٛ  ْٕ ٖ ]...َؾََل َتْذَه

ٕٕٖ.  
[ ْٓ قا بِٚهللِ َج ُّ ـْ إِْحدَدى َوَأْؿَس َـّ َأْهدَدى ِمد ُٕ ق ُُ َٔ ِذيٌر َف َٕ ـْ َجَٚلُهْؿ 

َد َأْياَمِنِْؿ َفئِ

 [إَُمؿِ 
ِْ-ّْ ٕٖ 

دؾِّ ]  .ٕٕٗ ـُ َّٓ َظدَذ اهللِ َوُهدَق َظدَذ  دْؿ إِْن َأْجدِرَي إِ ُُ دَق َف ُٓ ـْ َأْجٍر َؾ ْؿ ِم ُُ َْٖفُت ُؿْؾ َمٚ َش

ل  [ََشْ
ْٕ ََُ 

ُِّٔئ إِ ]  .ٕٕ٘ ُر افسَّ ُْ َٓ َُئُِؼ اَد فَِغ ... َو َٜ إَوَّ َّٓ ُشَّْ ْؾ َيُْْيُروَن إِ َٓ َْٖهِِِف َؾ  ُْْ ّْ [َّٓ بِ
 يس

ٕٕٙ.  
ٍٔؿ * ] َِ اٍط ُمْسدَت ـَ اُدْرَشدَِِغ * َظدَذ ِْصَ دَؽ َدِد َّٕ ْرَآِن اَِلُِِٔؿ * إِ َُ يس * َواف

...] 
ُ-ٓ ّّ 

رٌ ]  .ٕٕٚ ـْ َّٓ ِذ ٌِل َفُف إِْن ُهَق إِ َر َوَمٚ َيَْْب ًْ َُْٚه افنِّ ّْ َِّ  َُْ -ّٕ ٗٔ [َوُؿْرَآٌن ُمبِغٌ  َوَمٚ َظ
ٍٜ َؾَِ٘ذا ُهَق َخِهٌٔؿ ُمبِغٌ ]  .ٕٕٛ ٍَ ْى ُٕ ـْ  َُْٚه ِم َْ َِ ٚ َخ َّٕ َسُٚن َأ ْٕ  ُُٔ ٕٕ [َأَوََلْ َيَر اإِل
ِزُئقنَ ]  .ٜٕٕ ْٓ ُٕقا بِِف َيْسَت ٚ ـَ  َّٓ ـْ َرُشقٍل إِ ْؿ ِم ِٓ ْٖتِٔ َبِٚ  َمٚ َي ًِ ًة َظَذ اف  ُِٓ َّ [َيٚ َحرْسَ
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 الصافات
ٚفُِبقنَ َوإِنَّ ]  .ٖٕٓ ٌَ ُؿ اف ٚ ََلُ َٕ  ٕٔ ُّٕ [ُجَْْد
َْٔىٍٚن َمِٚر ٍ ]  .ٖٕٔ ؾِّ َص ـُ ـْ  ًيٚ ِم ٍْ ِٛ * َوِح َقاـِ َُ ٍٜ اف َٔٚ بِِزيَْ ْٕ اَمَل افدُّ َّْٚ افسَّ ٚ َزيَّ َّٕ  ّٔ َُ-ٖ [إِ
َّٓ ِشْحٌر ُمبِغٌ ]  .ٕٖٕ  َُٕ ُٓ [َوَؿُٚفقا إِْن َهَذا إِ

 ص
ْؿ ]  .ٖٖٕ ُٓ اٌب َوَظِجُبقا َأْن َجَٚلُهْؿ ُمِْْذٌر ِمْْ ذَّ ـَ ٚؾُِروَن َهَذا َشِٚحٌر  َُ  -َُُ -ٖٗ ْ [َوَؿَٚل اف

َُٕ 

ٕٖٗ.  
ـْ ضِغٍ ] ا ِم ِٜ إِِّنِّ َخٚفٌِؼ َبَؼً َُ ََلئِ َّ ِْ

َؽ فِ ُٝ ؾِِٔف *  إِْذ َؿَٚل َربُّ ْخ ٍَ َٕ ْيُتُف َو َؾَِ٘ذا َشقَّ

... ] 
ُٕ-ٖٓ ْٖ 

وا َظَذ َآَلَِ ]  .ٖٕ٘ ْؿ َأِن اْمُنقا َواْصِزُ ُٓ َؼ اَدََلُ ِمْْ َِ َى ْٕ ٌل ُيَرا ُ َوا ْؿ إِنَّ َهَذا َفَقْ ُُ  ََُ ٔ [تِ
ٚرُ ]  .ٖٕٙ َّٓ ََ َّٓ اهللُ افَقاِحُد اف ـْ إَِفٍف إِ ٚ ُمِْْذٌر َوَمٚ ِم َٕ اَم َأ َّٕ  َُِ ٓٔ [ُؿْؾ إِ
َّٓ اْختََِلٌق ]  .ٖٕٚ ِٜ أَِخَرِة إِْن َهَذا إِ َِّ َذا ِِف ادِ َْٚ هِبَ ًْ

ِّ  َُٖ ٕ [َمٚ َش
 الزمر

ْد ]  .ٖٕٛ َُقنَ َوافَِّذي َجَٚل بِٚفهِّ َق بِِف ُأوَفئَِؽ ُهُؿ اُدتَّ  ُْ ّّ [ِق َوَصدَّ
ِزُئقنَ ]  .ٜٖٕ ْٓ ُٕقا بِِف َيْسَت ٚ ـَ َسُبقا َوَحَٚق هِبِْؿ َمٚ  ـَ َِّٔئُٚت َمٚ  ْؿ َش  ُُٔ ْٖ [َوَبَدا ََلُ
ٕٗٓ.  [ ِٜ ََٔٚم

َِ ٚ َؿْبَوُتُف َيْقَم اف ًً  ُٖٓ ٕٔ [َوَمٚ َؿَدُروا اهللَ َحؼَّ َؿْدِرِه َوإَْرُض ََجِٔ
 غافر

ْؿ ...]  .ٕٔٗ ُُ ـْ َربِّ َِِّْٔٚت ِم ْؿ بِٚفَب ـُ َ اهللُ َوَؿْد َجَٚل قَل َرِّبِّ َُ ُِقَن َرُجًَل َأْن َي ُت َْ  ٕٗ ِٖ [... َأَت
ٕٕٗ.  [ ُ ٚ َٓ قُم إَْص َُ َٔٚ َوَيْقَم َي ْٕ َِٔٚة افدُّ ـَ َآَمُْقا ِِف اَِل َْٚ َوافَِّذي َِ ٚ َفَُْْْكُ ُرُش َّٕ  ُُّ ُٓ [إِ

 فصمت
ذِ ]  .ٖٕٗ َِّ ٌٚل ...... ُؿْؾ ُهَق فِ ٍَ ـَ َآَمُْقا ُهًدى َوِص  ِْ ْْ [ي

ـْ َحٍُِٔؿ مَحِٔدٍ ]  .ٕٗٗ ِف َتِْْزيٌؾ ِم ٍِ ِْ ـْ َخ َٓ ِم ـْ َبْغِ َيَدْيِف َو ْٖتِِٔف افَبٚضُِؾ ِم  ّْ ِْ [َٓ َي

ُِِبقنَ ]  .ٕ٘ٗ ٌْ ْؿ َت ُُ َِّ ًَ ْقا ؾِِٔف َف ٌَ ْرَآِن َواف َُ َذا اف قا َِلَ ًُ َّ َٓ َتْس ُروا  ٍَ ـَ ـَ   َٖ ِٔ [َوَؿَٚل افَِّذي

ٕٗٙ.  
ـَ ] ِْددل ِمدد َّٕ ٚ َوَؿددَٚل إِ ددَؾ َصددِِٚلً ِّ ـْ َ َظددٚ إَِػ اهللِ َوَظ َّدد ًٓ ِِم ـُ َؿددْق ـْ َأْحَسدد َوَمدد

غَ  ِّ  [اُدْسِِ
ّّ ُِّ 

 الشورى
َٝ َتْدِري ]  .ٕٚٗ ْْ ـُ ٚ َمٚ  َٕ ـْ َأْمِر َْٔؽ ُروًحٚ ِم َْْٔٚ إَِف َذفَِؽ َأْوَح ـَ  ِْ -ُُ ِٓ [...ٍَمٚ افَُِتُٚب َو
ـْ ُيْوِِِؾ اهللُ]  .ٕٛٗ ـْ َشبِٔؾٍ  ...َوَم  ُُّ ْٔ [َؾاَم َفُف ِم

 الزخرؼ
ْرَيَتْغِ َظئِؿٍ ]  .ٜٕٗ ََ ـَ اف ْرلاُن َظَذ َرُجٍؾ ِم َُ َل َهَذا اف زِّ ُٕ  َٓ  ٗٗ- ِٖ -ِّ ُّ [َوَؿُٚفقا َفْق
ٕ٘ٓ.  [ َٚٔ ْٕ َِٔٚة افدُّ ْؿ ِِف اَِل ُٓ َٔنَت ًِ ْؿ َم ُٓ َْْٔ َْٚ َب ّْ ـُ َؿَس ْح َٕ َؽ  َٜ َربِّ قَن َرمْحَ ُّ ِس َْ  ٗٗ ِّ [َأُهْؿ َي
ٌر ..]  .ٕٔ٘ ـْ ُف َفِذ َّٕ  ُُِ ْْ [َوإِ
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 الجاثية
غٌ ]  .ٕٕ٘ ِٓ ْؿ َظَذاٌب ُم َذَهٚ ُهُزًوا ُأوَفئَِؽ ََلُ َ ًْٔئٚ اَّتَّ ـْ َآَيٚتَِْٚ َص  ُُٓ َُ-ٗ [َوإَِذا َظَِِؿ ِم
فِ ]  .ٖٕ٘ ًِ ّْ ٍؿ َوَخَتَؿ َظَذ َش ِْ ُف اهللُ َظَذ ِظ َِّ ُف َهَقاُه َوَأَض َذ إََِلَ َ ـِ اَّتَّ َٝ َم  ُٗٗ-ُٖٕ -ُْ ِّ [...َأَؾَرَأْي
ْهرُ ]  .ٕٗ٘ َّٓ افدَّ َْٚ إِ ُُ ِِ َٔٚ َوَمٚ هُيْ ْح َٕ قُت َو ُّ َٕ  َٚٔ ْٕ َُٔٚتَْٚ افدُّ َّٓ َح  ِٓ ِْ [...َوَؿُٚفقا َمٚ ِهَل إِ
رُ ]  .ٕ٘٘ ُؿ افَّْٚ ـُ َْٖوا ْؿ َهَذا َوَم ُُ َٚل َيْقِم ََ ِسُٔتْؿ فِ َٕ اَم  ـَ ْؿ  ـُ َْْسٚ َٕ َْٔقَم   ُُٔ ّٓ-ّْ [َوؿَِٔؾ اف

ـِ ]  .ٕٙ٘ َٝ َم ُف َهَقاُه ...َأَؾَرَأْي َذ إََِلَ َ -ُُٕ-ُْ ِّ [اَّتَّ
ُٕٖ-ُٗٗ 

 األحقاؼ
ـْ َبِْددل ]  .ٕٚ٘ َد َصددِٚهٌد ِمدد ِٓ ددْرُتْؿ بِددِف َوَصدد ٍَ ـَ ـْ ِظْْددِد اهللِ َو ددَٚن ِمدد ـَ ُؿددْؾ َأَرَأْيددُتْؿ إِْن 

ائَِٔؾ   [...إرِْسَ
َُ  ُٖ 

ُروا فِ ]  .ٕٛ٘ ٍَ ـَ ـَ  ٍَِّْٔٚت َؿَٚل افَِّذي ْؿ َآَيُٚتَْٚ َب ِٓ ْٔ َِ َحؼِّ َدَّٚ َجَٚلُهؿْ َوإَِذا ُتْتَذ َظ ِْ...] ٕ َُِ- َُٕ 
 افٍتح

َْٔؽ ]  .ٜٕ٘ َِ َتُف َظ َّ ًْ
َر َوُيتِؿَّ ِٕ َٖخَّ بَِؽ َوَمٚ َت ْٕ ـْ َذ َم ِم دَّ ََ َر َفَؽ اهللُ َمٚ َت ٍِ ٌْ َٔ

 ِٗ ِ [...فِ
ْؿ .  .ٕٓٙ ُٓ َْْٔ ِٚر ُرمَحَٚل َب ٍَّ ُُ ال َظَذ اْف ُف َأِصدَّ ًَ ـَ َم ُشقُل اهللَِّ َوافَِّذي ٌد رَّ َّّ َ  ِّ ِٗ ..  ﴾﴿ حمُّ
قَن اهللَ ...]  .ٕٔٙ ًُ اَم ُيَبٚيِ َّٕ َؽ إِ َٕ ق ًُ ـَ ُيَبٚيِ  ُْٖ َُ [إِنَّ افَِّذي

 الحجرات
قًبٚ َوَؿٛ]  .ٕٕٙ ًُ ْؿ ُص ـُ َْٚ ِْ ًَ َثك َوَج ْٕ ٍر َوُأ ـَ ـْ َذ ْؿ ِم ـُ َْٚ َْ َِ ٚ َخ َّٕ ُس إِ ٚ افَّْٚ َ  ٖٕ ُّ [..َيٚ َأهيُّ
قا أَ ]   .ٖٕٙ ًُ َٓ َتْرَؾ ـَ َآَمُْقا  ٚ افَِّذي َ ْؿ َؾْقَق َصْقِت افَّْبِلِّ َيٚ َأهيُّ ُُ  ّٗ ْ-ِ ...  ﴾ْصَقاَت

 الذاريات
َّٓ َؿُٚفقا َشِٚحٌر َأْو ََمُْْقنٌ ]  .ٕٗٙ ـْ َرُشقٍل إِ ْؿ ِم ِٓ ـْ َؿْبِِ ـَ ِم َذفَِؽ َمٚ َأَتك افَِّذي  َُّ ِٓ [ـَ

 الطور
َٓ ََمُْْقنٍ ]  .ٕ٘ٙ ـٍ َو ِٚه َُ َؽ بِ  َربِّ

ِٜ
َّ ًْ

ِ َٝ بِْ ْٕ ْر َؾاَم َأ ِـّ  َُْ ِٗ [َؾَذ
َُقنَ ]  .ٕٙٙ ٍل َأْم ُهُؿ اخَلٚفِ ـْ َؽْرِ ََشْ قا ِم َُ

 ُُُ ّٓ [َأْم ُخِِ
 النجـ

ْؿ َوَمٚ َؽَقى]   .ٕٚٙ ُُ  ّٕ -ِٖ ِ [َمٚ َضؾَّ َصِٚحُب
ـِ اََلَقى]  .ٕٛٙ  ِٖ ّ [َوَمٚ َيْْىُِؼ َظ
ََُقى]  .ٜٕٙ ُف َصِديُد اف َّ َِّ  ِٖ ٓ [َظ
اُ  َمٚ َرَأى]  .ٕٓٚ َٗ ٍُ َذَب اف ـَ  ِٖ ُُ [َمٚ 
َْٖوَحك إَِػ َظبْ   .ٕٔٚ  ُّ َُ ِدِه َمٚ َأْوَحك[]َؾ
ٌَك]  .ٕٕٚ  ِٖ ُٕ [َمٚ َزاَغ افَبَكُ َوَمٚ َض

 الرحمف
َخُذ بِٚفََّْقاِِص َوإَْؿَدامِ ]  .ٖٕٚ ْٗ ُٔ  ٔٗ ُْ [.. َؾ
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 الواقعة 
ُْقنٍ ]  .ٕٗٚ ُْ ِريٌؿ *  ِِف ـَِتٍٚب َم ـَ ْرَآٌن  َُ ُف َف َّٕ  ُُِ ٖٕ-ٕٕ [إِ
َٚدِغَ ]  .ٕ٘ٚ ًَ ـْ َربِّ اف  ُُِ َٖ [َتِْْزيٌؾ ِم

 الحديد 
ُؿ إََمُد ]  .ٕٙٚ ِٓ ْٔ َِ ـْ َؿْبُؾ َؾَىَٚل َظ ـَ ُأوُتقا افَُِتَٚب ِم ٚفَِّذي ـَ ُٕقا  ق ُُ َٓ َي  ُُٖ ُٔ [...... َو

 المجادلة
َْٔىٚنِ ]  .ٕٚٚ َر اهللِ ُأوَفئَِؽ ِحْزُب افنَّ ـْ َسُٚهْؿ ِذ ْٕ َٖ َْٔىُٚن َؾ ُؿ افنَّ ِٓ ْٔ َِ  ُُِ ُٗ [اْشَتْحَقَذ َظ
ـَ ُُيَٚ ُّوَن اهللَ وَ ]  .ٕٛٚ  ُْٗ َِ [َرُشقَفُف ...إِنَّ افَِّذي

 الحشر
ٕٜٚ.  

ددقا اهللَ إِنَّ اهللَ ] َُ قا َواتَّ ُٓ َت ْٕ ْؿ َظْْددُف َؾددٚ ـُ ُشددقُل َؾُخددُذوُه َوَمددٚ َنَددٚ ُؿ افرَّ ـُ َوَمددٚ َآَتددٚ

 [...َصِديُد 
ٕ َِ 

ُروا ]  .ٕٓٛ ٍَ ـَ ـَ  ْخَقاِنُِؿ افَِّذي قُفقَن إِلِ َُ قا َي َُ َٚؾ َٕ ـَ  ُٗٓ -ُِٔ ُُ [ ...َأََلْ َتر إَِػ افَِّذي  
وَنُؿْ ]  .ٕٔٛ َٓ َيُْْكُ ُِقا  ـْ ُؿقتِ

ْؿ َوَفئِ ُٓ ًَ َٓ َُيُْرُجقَن َم ـْ ُأْخِرُجقا 
 ُُٔ ُِ [َفئِ

قنَ ]  .ٕٕٛ ُٓ ََ ٍْ َٓ َي ُْؿ َؿْقٌم  َٖنَّ ـَ اهللِ َذفَِؽ بِ ًٜ ِِف ُصُدوِرِهْؿ ِم ُتْؿ َأَصدُّ َرْهَب ْٕ َ َٕ] ُّ ُُٔ 
رْ ]  .ٖٕٛ ٍُ ـْ َسِٚن ا ْٕ َْٔىِٚن إِْذ َؿَٚل فِإَِْلِ َثِؾ افنَّ َّ َر َؿَٚل إِِّنِّ َبِريٌل ِمَْْؽ  ـَ ٍَ ـَ امَّ  َِ  ُِٔ ُٔ [َؾ

ٚ َوَذفَِؽ َجَزاُل افيَّٚدِِغَ ]  .ٕٗٛ َٓ ـِ ؾِٔ ِر َخٚفَِدْي اَُم ِِف افَّْٚ اَم َأنَّ ُٓ َبَت
َٚن َظٚؿِ َُ  ُِٔ ُٕ [َؾ

 الصؼ
ُد ]  .ٕ٘ٛ ُف َأمْحَ ُّ ًِْدي اْش ـْ َب ا بَِرُشقٍل َيٖيِْت ِم ً  ُٕ -ُّ ٔ [َوُمَبؼِّ
ِْل .... َيٚ َؿقْ ]  .ٕٙٛ َٕ ُذو ْٗ  ُٕ ٓ [ِم َِلَ ُت
ٚؾُِرونَ ]  .ٕٚٛ َُ ِرَه اف ـَ ُٕقِرِه َوَفْق  ْؿ َواهللُ ُمتِؿُّ  ِٓ َْٖؾَقاِه ُٕقَر اهللِ بِ ُئقا  ٍِ  ُِٖ - ٖٓ ٖ [ُيِريُدوَن فُِْٔى

 الجمعة
ْقا]  .ٕٛٛ ًَ ِٜ َؾْٚش ًَ ُّ ـْ َيْقِم اجُل ََلِة ِم ُٕقِ َي فِِهَّ ـَ َآَمُْقا إَِذا  ٚ افَِّذي َ  ٔٓ ٗ [َيٚ َأهيُّ
سِ ]  .ٜٕٛ ـْ ُ وِن افَّْٚ َُٔٚل هللِ ِم

ْؿ َأْوفِ ُُ َّٕ ُتْؿ َأ ّْ ـَ َهُٚ وا إِْن َزَظ َٚ افَِّذي  ُْٗ -َُٖ ٕ-ٔ [ُؿْؾ َيٚ َأهيُّ
 المنافقوف

قنَ ]   .ٜٕٓ ُٓ ََ ٍْ َٓ َي ْؿ  ُٓ ُِقهِبِْؿ َؾ ُروا َؾُىبَِع َظَذ ُؿ ٍَ ـَ ُْؿ َآَمُْقا ُثؿَّ  َٖنَّ  ُِّ ّ [َذفَِؽ بِ
ُدوُّ ؾَ ]  .ٜٕٔ ًَ قنَ ... ُهُؿ اف ُُ َؾ ْٗ َّٕك ُي ُؿ اهللُ َأ ُٓ َِ  ُِٓ ْ [ْٚحَذْرُهْؿ َؿَٚت

 القمـ
ٍؼ َظئِؿٍ ]  .ٕٜٕ ُِ ًَذ ُخ َؽ َف َّٕ  ِٖ ْ [َوإِ
ْجُْقنٍ ]  .ٖٜٕ َّ َؽ بِ  َربِّ

ِٜ
َّ ًْ

ِ َٝ بِْ ْٕ  ّٕ ِ [َمٚ َأ
 الحاقة 

ُرونَ ]   .ٜٕٗ َـّ ـٍ َؿًَِِٔل َمٚ َتَذ ِٚه ـَ ْقِل  ََ َٓ بِ  ِٕ ِْ [َو
ْقِل َصِٚظٍر ؿَ ]  .ٜٕ٘ ََ ِمُْقنَ َوَمٚ ُهَق بِ ْٗ  َُٕ - ّٕ ُْ [ًَِِٔل َمٚ ُت
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 الصفحة رقميا أيٜ م

 الجف 
ِْٔف فَِبًدا[  .ٜٕٙ َِ ُٕقَن َظ ق ُُ ُٚ وا َي ـَ ُف َدَّٚ َؿَٚم َظْبُد اهللِ َيْدُظقُه  َّٕ  ُّ ُٗ ]َوَأ
ًبٚ]  .ٜٕٚ ُٓ ْٝ َحَرًشٚ َصِديًدا َوُص َٚهٚ ُمَِِئ َٕ اَمَل َؾَقَجْد ٚ َدَْسَْٚ افسَّ َّٕ  ّٔ ٗ-ٖ [...َوَأ
ًِْص اهللَ]  .ٜٕٛ ـْ َي  ُْٗ ِّ [َوَرُشقَفُف ... ... َوَم

 المزمؿ
ُؾ  ﴾  .ٜٜٕ مِّ ٚ اْدُزَّ َ  َّ ُ ﴿ َيٚ َأهيُّ

 المدثر
ُر ﴾  .ٖٓٓ ثِّ ٚ اْدُدَّ َ  َّ ُ ﴿ َيٚ َأهيُّ
َثرُ ]   .ٖٔٓ ْٗ َّٓ ِشْحٌر ُي َٚل إِْن َهَذا إِ ََ َّٓ َؿْقُل افَبَؼِ *  َؾ  َُٖ ِٓ-ِْ [إِْن َهَذا إِ

 عبس
ْؿ َيْقَمئِذٍ ]  .ٕٖٓ ُٓ ؾِّ اْمِرٍئ ِمْْ ُُ ِْٔفِ  فِ ٌْ  ُ ّٕ [َصٌْٖن ُي

 التكوير
ِٛ بَِوِْغٍ ]  .ٖٖٓ ْٔ ٌَ  ّٕ ِْ [َوَمٚ ُهَق َظَذ اف
َس ]  .ٖٗٓ ًَ ِْٔؾ إَِذا َظْس َِّ َِّْس * َواف ُُ  َُّ ِِ -ُٓ [َؾََل ُأْؿِسُؿ بِٚخُلَِّْس * اجَلَقاِر اف

 الضحى
رْ ]   .ٖ٘ٓ َٓ َْ َٔتَِٔؿ َؾََل َت ٚ اف َٖمَّ  ُُ ٗ [َؾ
ىَِٔؽ َربَُّؽ ؾَ ]  .ٖٙٓ ًْ َض َوَفَسْقَف ُي  ُٓ ٓ [َسْ
َحك]  .ٖٚٓ ِْٔؾ إَِذا َشَجك*  َوافوُّ َِّ َظَؽ َربَُّؽ َوَمٚ َؿَذ *  َواف  ّٕ ّ-ُ [َمٚ َو َّ

 الشرح
ْح فََؽ َصْدَركَ ]  .ٖٛٓ َْٕؼَ َْٚ َظَْْؽ ِوْزَرَك  َأََلْ  ًْ  ِٗ ْ-ُ [...* َوَوَض

 العمؽ
َٝ إِ ]   .ٜٖٓ ك * َظْبًدا إَِذا َصذَّ * َأَرَأْي َٓ َٝ افَِّذي َيْْ َٚن َظَذ اَُلَدىَأَرَأْي ـَ  ٓٗ ُٖ-ٗ [ْن 
ٖٔٓ.  [ ِٜ َٔ ِص ـْ بِٚفَّْٚ ًَ ٍَ ـْ ََلْ َيْْتَِف َفَْْس

َلَّ َفئِ  ٔٗ ُٓ [ـَ
 الكوثر

ْقَثرَ ]  .ٖٔٔ َُ ََْْٔٚك اف ٚ َأْظىَ َّٕ  ُٔ ُ [إِ
 ُُٔ -ّٕ ّ [إِنَّ َصِٕٚئََؽ ُهَق إَْبَسُ ]  .ٕٖٔ

 المسد
ٖٖٔ.  [ َّٛ ٍٛ َوَت ْٝ َيَدا َأِِّب ََلَ  ّٗ -ِٕ ُ [َتبَّ

 صاإلخال
ُد * ََلْ َيِِْد و]  .ٖٗٔ َّ  ُْٖ ْ-ُ [ََلْ ُيقَفْد =َُؿْؾ ُهَق اهللُ َأَحٌد * اهللُ افهَّ
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 فيرس األحاديث النبوية :ثانيا
 

 الصفحة الحكـ الراوي طرؼ الحديث ـ

ُ.  
مىي   فىفىرىضى  )... ٍمًسيفى  عى ةن  خى بلى لىٍيمىةو، يىٍكـو  كيؿٍّ  ًفي صى ٍلتي  كى  ًإلىى فىنىزى

 54 صحيح مسلم (ميكسىى

ِ.  
ن ةً  بىابى ) آًتي  ، اٍلًقيىامىةً  يىٍكـى  اٍلجى اًزفي  فىيىقيكؿي  فىأىٍستٍفًتحي ؟  أىٍنتى  مىفٍ : اٍلخى
م ده : فىأىقيكؿي   ( ميحى

 63 صحيح مسلم

، سىًمٍعتيـي  ًإذىا)   .ّ ا ًمٍثؿى  فىقيكليكا اٍلميؤىذٍّفى م كا ثيـ   يىقيكؿي  مى مىيٌ  صى  62 -66 صحيح مسلم (عى

ْ.  
ٍيؿه  لىوي  رىجيبلن  أىف   كٍ لى ) أىرىأىٍيتى  مىةه  غيرٌّ  خى ج  ٍيؿو  ظىٍيرىلٍ  بىٍيفى  ميحى  ديٍىـو  خى

ٍيمىوي  يىٍعًرؼي  أىالى  بيٍيـو   67 صحيح مسلم (خى

ٓ.  
ؿ    ميعىةً  عىفً  الم وي ) أىضى  يىٍكـي  ًلٍميىييكدً  فىكىافى  ، قىٍبمىنىا كىافى  مىفٍ  اٍلجي

 56 صحيح مسلم (الس ٍبتً 

ٔ.  
اكى  اهللى ) ًإف   ا أًليم ًتي زى تىجى د ثىتٍ  مى ا أىٍنفيسىيىا، ًبوً  حى  أىكٍ  يىتىكىم ميكا، لىـٍ  مى
ميكا  (ًبوً  يىٍعمى

 53 صحيح حبان ابن

ٕ.  
كفى  الن اسى  ًإف  )  ثنا الًقيىامىةً  يىٍكـى  يىًصيري : يىقيكليكفى  نىًبي يىا تىٍتبىعي  أيم ةو  كيؿ   جي
 66 صحيح البخاري (اٍشفىعٍ  فيبلىفي  يىا

ن ةى سىٍبًعيفى أىٍلفنا ًبغىٍيًر  ) ًإف    .ٖ بٍّي كىعىدىًني أىٍف ييٍدًخؿى ًمفى أيم ًتي اٍلجى رى
 66 لغيره صحيح حبان ابن (ًحسىابو 

 فأحسنو بيتا بنى رجؿ كمثؿ قبمي، مف األنبياء كمثؿ مثمي إف)   .ٗ
 56 صحيح البخاري (كأجممو

ًة،اٍلًقيى  يىٍكـى  تىبىعنا اأٍلىٍنًبيىاءً  أىٍكثىري  أىنىا)   .َُ ؿي  كىأىنىا امى ن ةً  بىابى  يىٍقرىعي  مىفٍ  أىك   63 صحيح مسلم (اٍلجى

ُُ.  
كًء  أىٍنتيـي )  ًة ًمٍف ًإٍسبىاًغ اٍلكيضي ميكفى يىٍكـى اٍلًقيىامى ج   فىمىفً  ،اٍلغير  اٍلميحى

 67 صحيح مسلم (فىٍمييًطؿٍ  اٍستىطىاعى ًمٍنكيـٍ 

ُِ.  
 يىٍأًتي ال ًذم الكىٍجيىٍيًف، ذىا الم وً  ًعٍندى  الًقيىامىةً  يىٍكـى  الن اسً  شىرٍّ  ًمفٍ ) تىًجدي 
 139 صحيح البخاري (ًبكىٍجوو  ىىؤيالىءً 

 56 صحيح مسلم (الكمـ جكامع أعطيت: بست األنبياء عمى فضمت )  .ُّ

 48 صحيح مسلم (العقبة يكـ منيـ لقيت ما أشد ككاف قكمؾ مف لقيت) لقد   .ُْ

مىى الم وي  يىٍجمىعى ) لىٍف   .ُٓ  55 صحيح داود وأب ...(ًمٍنيىا سىٍيفنا سىٍيفىٍيًف، م ةً اأٍلي  ىىًذهً  عى
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ًمٍنبىًرم بىٍيًتي بىٍيفى  مىا)   .ُٔ ةه  كى ٍكضى ن ةً  ًريىاضً  ًمفٍ  رى  41 صحيح البخاري (  الجى

ا )  .ُٕ ا أيٍعًطيى  ًإال   نىًبيٌّ  األىٍنًبيىاءً  ًمفى  مى مىٍيوً  آمىفى  ًمٍثموي  مى  64 صحيح البخاري (البىشىري  عى

ُٖ.  
، آًخري  نىٍحفي )  ـً ؿي  اأٍليمى ، مىفٍ  كىأىك  اسىبي ي ةي، اأٍليم ةي  أىٍيفى : ييقىاؿي  ييحى  اأٍليمٍّ

نىًبي يىا؟  66 صحيح إسناده ماجه ابن (...كى

كفى  نىٍحفي )   .ُٗ  56 صحيح البخاري (الًكتىابى  أيكتيكا أىن ييـٍ  بىٍيدى  الًقيىامىًة، يىٍكـى  الس اًبقيكفى  اآلًخري

كفى  ىىؿٍ )   .َِ ابه  ديكنىوي  لىٍيسى  البىٍدرً  لىٍيمىةى  القىمىرً  ًفي تيمىاري  63 صحيح البخاري ( سىحى

ُِ.  
م دو  نىٍفسي ) كىال ًذم  ده  ًبي يىٍسمىعي  الى  ، ًبيىًدهً  ميحى  األيم ةً  ىىًذهً  ًمفٍ  أىحى
 (يىييكًدمٌّ 

 45 صحيح مسلم

ِِ.  
ك ًإنٍّي ًبيىًدًه، نىٍفًسي كىال ًذم)  ىٍرجي ن ًة، أىٍىؿً  ًنٍصؼى  تىكيكنيكا أىفٍ  ألى  اٍلجى

ذىاؾى  ن ةى  أىف   كى  (اٍلجى
 64 صحيح مسلم

اءي   .ِّ ؟ ىىؿٍ : لىوي  فىييقىاؿي ،  الًقيىامىةً  يىٍكـى  ًبنيكحو ) ييجى  65 صحيح البخاري (نىعىـٍ :  فىيىقيكؿي  بىم ٍغتى

ةي،)... أىٍم   .ِْ ًديجى ، أىٍعبيدي  الى  كىاهللً  خى تى  بن أحمد (دناأىبى  اٍلعيز ل أىٍعبيدي  الى  كىاهللً  البل 
 حنبل

 12 صحيح

ِٓ.  
مىى يىده )... كىاٍلميٍؤًمنيكفى  ، مىفٍ  عى ـٍ ، تىتىكىافىأي  ًسكىاىي ـٍ مىٍيًيـٍ  ييًجيري  ًدمىاؤيىي  عى

ليييـٍ   (أىك 
 268 حسن حبان ابن

ِٔ.  
 سىًمٍعنىا قىٍبًمكيـٍ  ًمفٍ  اٍلًكتىابىٍيفً  أىٍىؿي  قىاؿى  كىمىا تىقيكليكا أىفٍ )...أىتيًريديكفى 

ٍينى   174 صحيح مسلم ...(اكىعىصى

ِٕ.  
ىنىا فىكىالم وً  أىبىٍيتيـٍ ) ، ألى اًشري ، كىأىنىا اٍلحى  اٍلميٍصطىفىى، الن ًبي   كىأىنىا اٍلعىاًقبي

ٍنتيـٍ   18 صحيح النيسابوري (كىذىٍبتيـٍ  أىكٍ  آمى

 265 صحيح البخاري (اليىييكد ًمفى  ىينىا ىىا كىافى  مىفٍ  ًلي اٍجمىعيكا)  .ِٖ

ا)أىٍخكىؼي   .ِٗ ا مى مىٍيكيـٍ  ؼي أىخى  125 صحيح حبان ابن (المساف عميـ اٍلمينىاًفؽً  ًجدىاؿي  عى

َّ.  
ةً  نيكًدمى  ًإذىا) رىاطه، لىوي  الش ٍيطىافي  أىٍدبىرى  ًلمص بلى ت ى ضي  يىٍسمىعى  الى  حى

 (الت ٍأًذيفى 
 212 صحيح مسلم

ُّ.  
ـٍ ) ٍيبلن ًباٍلكىاًدم تيًريدي أىٍف تي  أىرىأىٍيتكي ـٍ أىف  خى ، أىكيٍنتيـٍ لىٍك أىٍخبىٍرتيكي ـٍ مىٍيكي ًغيرى عى

دٍّقً  ؟ميصى  " ...(ي 
 15 صحيح البخاري

كًني   .ِّ م دنا كىأىف   الم وي، ًإال   ًإلىوى  الى  أىف   يىٍشيىديكفى  رىجيبلن  عىشىرى  اٍثنىيٍ )أىري  18 صحيح النيسابوري  ميحى

ٍمسنا أيٍعًطيتي )  .ّّ ده  ييٍعطىييف   لىـٍ  خى  6 صحيح حبان ابن ....(ٍحمىرً اأٍلى  ًإلىى بيًعٍثتي : قىٍبًمي أىحى

ّْ.  
بيكفى  أىالى ) ـى  عىنٍّي الم وي  يىٍصًرؼي  كىٍيؼى  تىٍعجى ٍيشو  شىٍت ، قيرى لىٍعنىييـٍ  يىٍشًتميكفى  كى

ا  115 صحيح البخاري (ميذىم من
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ـي   .ّٓ مىٍيكيـٍ )الس بلى ن ا  ، ميٍؤًمًنيفى  قىٍكـو  دىارى  عى  67 صحيح ممسل (الىًحقيكفى  ًبكيـٍ  الم وي  شىاءى  ًإفٍ كىاً 

، اٍشيىدٍ  المييـ  )  .ّٔ ـٍ مىٍيًي  بن أحمد (ىيكى  ًإال ًإلىوى  الى  ال ًذم ًباهللً  فىأىٍنشيديكيـٍ  عى
 حنبل

 268 صحيح

ّٕ.  
ـي  ًإنٍّي الم ييـ  ) رٍّ ا أيحى اًبًمٍثًؿ  الىبىتىٍييىا بىٍيفى  مى ـى  مى ر  ـي  حى  الم ييـ   مىك ةى، ًإٍبرىاًىي

 46 صحيح البخاري (...لىييـ بىاًرؾٍ 

ّٖ.  
مىٍيؾى  الم ييـ  ) ٍيشو  عى ، ثىبلىثى  ًبقيرى ٍكتىوي  سىًمعيكا فىمىم ا مىر اتو ٍنييـي  ذىىىبى  صى  عى

ٍحؾي   96 صحيح مسلم (الضٍّ

ـٍ   .ّٗ ـٍ )أىلى الن  أىًجٍدكي ـي  ضيبل  كيٍنتيـٍ  ًبي، الم وي  فىيىدىاكي ًقيفى  كى ـي  ميتىفىرٍّ  132 صحيح البخاري (ًبي الم وي  فىأىل فىكي

َْ.  
لىدً  ًمفٍ  ًكنىانىةى  اٍصطىفىى اهللى  )ًإف   ، كى اًعيؿى ٍيشنا كىاٍصطىفىى ًإٍسمى  ًمفٍ  قيرى
 (...ًكنىانىة

 4 صحيح البخاري

اكىزى  الم وى )ًإف    .ُْ طىأى  أيم ًتي عىفٍ  تىجى مىا كىالنٍٍّسيىافى  اٍلخى  53 صحيح حبان ابن ( عميو اٍستيٍكًرىيكا كى

د قىؾى  قىدٍ  الم وى  ًإف  )  .ِْ يٍ  يىا صى  ُٗٔ صحيح البخارم    (دي زى

ّْ.  ( 
مىؽى  الم وى  ًإف  ٍمقىوي  خى مىٍيًيـٍ  كىأىٍلقىى ظيٍممىةو، ًفي خى ابىوي  فىمىفٍ  نيكًرًه؛ ًمفٍ  عى  أىصى
 85 صحيح حبان ابن (..الن كر ذىًلؾى  ًمفٍ 

كىل لً  ًإف  )  .ْْ مىغىاًربىيىا يى الم وى زى  54 صحيح مسلم (األىٍرضى فىرىأىٍيتي مىشىاًرقىيىا كى

ٍحسىافى  كىتىبى  اهللى )ًإف    .ْٓ مىى اإٍلً ، كيؿٍّ  عى  49 صحيح مسلم (اٍلًقٍتمىةى  فىأىٍحًسنيكا قىتىٍمتيـٍ  فىًإذىا شىٍيءو

ْٔ.  ( 
سىنىاتً  كىتىبى  الم وى  ًإف  ، بىي فى  ثيـ   كىالس يٍّئىاتً  الحى ـ   فىمىفٍ  ذىًلؾى سىنىةو  ىى  فىمىـٍ  ًبحى

ٍميىا  53 حيحص البخاري (الم وي  كىتىبىيىا يىٍعمى

ْٕ.  ( 
م ده، أىنىا أىٍسمىاءن، ًلي ًإف  ك ال ًذم اٍلمىاًحي كىأىنىا أىٍحمىدي، كىأىنىا ميحى  الم وي  يىٍمحي
 3 صحيح مسلم (...اٍلكيٍفرى  ًبيى 

ٍنوي اٍلقىٍبري ، كىأىٌكؿي  أىنىا)  .ْٖ ًة ، كىأىٌكؿي مىٍف يىٍنشىٌؽ عى ـى يىٍكـى اٍلًقيىامى لىًد آدى سىٌيدي كى
 59 صحيح مسلم شىاًفعو (

لىدً  سىيٍّدي  أىنىا)  .ْٗ ـى  كى ، كىالى  الًقيىامىةً  يىٍكـى  آدى ًبيىًدم فىٍخرى ٍمدً  ًلكىاءي  كى  61 صحيح الترمذي (فىٍخرى  كىالى  الحى

 49 صحيح داود وأب (النار رب إال   بالنار يعذٍّب أف ينبغي ال إنو)  .َٓ

ٍبدي  ًإٌني)  .ُٓ اتىـي  الم وً  عى ، لىخى ف   الن ًبيٍّيفى ـى  كىاً  مىٍيوً  آدى ـي  عى ًدؿه  الس بلى  ًفي لىميٍنجى
 (ًطينىًتوً 

 بن أحمد
 حنبل

 13 لغيره صحيح

ؿي  ًإنٍّي)  .ِٓ ىك  مىًتي عىفٍ  اأٍلىٍرضي  تىٍنشىؽ   الن اسً  ألى ٍمجي  كىالى  اٍلًقيىامىًة، يىٍكـى  جي
 (فىٍخرى 

 بن أحمد
 حنبل

 59 إسناده جيد

ؿه  بىٍينىا)  .ّٓ مىٍيوً  فىاٍشتىد   يىٍمًشي، رىجي ،العىطى  عى  49 صحيح البخاري (ًمٍنيىا فىشىًربى  ًبٍئرنا، فىنىزىؿى  شي



244 

 

ْٓ.  
أنا أسير في الجنة، إذا أنا بنير حافتاه قباب الدر  بينما)

 61 صحيح البخاري (المجكؼ

ًمًيـٍ  ًفي الميٍؤًمًنيفى  تىرىل)  .ٓٓ تىكىادًٍّىـٍ  تىرىاحي ، كى ـٍ تىعىاطيًفًي سىدً  كىمىثىؿً  كى  هـ صحيح البخاري (...الجى

ٓٔ.  
ٍبدي  سى تىعً ) ، الدٍّينىاًر، عى ًة، كىالقىًطيفىًة، كىالدٍٍّرىىـً ًميصى أيٍعًطيى  ًإفٍ  كىالخى

 151 صحيح البخاري (رىًضيى 

 61 صحيح مسلم (الكرؽ مف أبيض كماؤه سكاء، كزكاياه شير، مسيرةي  حكضي)  .ٕٓ

ٍنًتنىةه  فىًإن يىا دىعيكىىا)  .ٖٓ  176 صحيح البخاري ...( مي

ميكًني)  .ٗٓ ،ًشٍئتي  عىم ا سى لىًكفً  ـٍ  بن أحمد (اهللً  ًذم ةى  ًلي اٍجعىميكا كى
 حنبل

 268 حسن

َٔ.  
بلىةه ) ؿي  ىىذىا مىٍسًجًدم ًفي صى بلىةو  أىٍلؼً  ًمفٍ  أىٍفضى  ًإال   ، ًسكىاهي  ًفيمىا صى

ـى  اٍلمىٍسًجدى  رىا  (اٍلحى
 41 صحيح مسلم

ُٔ.  
بلىةه ) ؿي  ًفيوً  صى بلىةو  أىٍلؼً  ًمفٍ  أىٍفضى  ًإال   ، سىاًجدً اٍلمى  ًمفى  ًسكىاهي  ًفيمىا صى

 57 صحيح مسلم ( اٍلكىٍعبىةً  مىٍسًجدى 

ٍت   .ِٔ مىي  )عيًرضى ـي  عى عىؿى ،  األيمى كفى  كىالن ًبي افً  الن ًبي   فىجى  64 صحيح البخاري (الر ٍىطي  مىعىييـي  يىمير 

ـٍ   .ّٔ ًميفى  غيرًّا يىٍأتيكفى )فىًإن يي ج  كءً  ًمفى  ميحى مىى فىرىطيييـٍ  كىأىنىا اٍلكيضي ٍكضً الٍ  عى  حى
 67 صحيح مسلم (لىييذىادىف   أىالى 

ـٍ )فى   .ْٔ اًىًمي ةً  ًفي ًخيىاريكي  4 صحيح البخاري (فىقيييكا ًإذىا اإًلٍسبلىـً  ًفي ًخيىاريكيـٍ  الجى

ٔٓ.  
ؿى ) ٍيشنا الم وي  فىض  ، ًبسىٍبعً  قيرى اؿو  يعطاىا كال قبميـ، أحده  يعطيا لـ ًخصى

 16 صحيح النيسابوري ...(بعدىـ أحده 

اًئشىةى  فىٍضؿي )  .ٔٔ مىى عى مىى الث ًريدً  كىفىٍضؿً  النٍّسىاءً  عى  5 صحيح البخاري (الط عىاـً  سىاًئرً  عى

متي )  .ٕٔ : أيعطيتي جكامعى الكمـً  فيضٍّ  46 صحيح مسلم كنصرتي  ،عمى األنبياء بستو

ـٍ  ًإلىى قيكميكا)  .ٖٔ  211 صحيح البخاري ( سىيًٍّدكي

مىى ًريفى ظىاىً  أيم ًتي ًمفٍ  طىاًئفىةه  تىزىاؿي  الى )  .ٗٔ ؽٍّ  عى  هـ صحيح مسلم (...اٍلحى

َٕ.  
 كمسجد الحراـ المسجد:  مساجد ثبلثة إلى إال الرحاؿ تشد ال)

 ( الرسكؿ
 41 صحيح البخاري

 32 صحيح البخاري (...مريـ، فإنما أنا عبده ابفتطركني، كما أطرت النصارل  ال)  .ُٕ

ِٕ.  
ناس كال ككلده كالده مف إليو أحب   أككفى  حتى أحدكـ يؤمف ال)

 37 صحيح البخاري (أجمعيف

مىى يىٍبقىى الى )  .ّٕ بىرو  كىالى  مىدىرو  بىٍيتي  اأٍلىٍرضً  ظىٍيرً  عى ؿى  ًإال   كى مىٍيًيـٍ  أىٍدخى  88 صحيح حبان ابن (عى
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ْٕ.  
ؿي  الى ) ًدينىةى  يىٍدخي اًؿ، المىًسيحً  ريٍعبي  المى ًئذو  لىيىا الد ج   سىٍبعىةي  يىٍكمى

 46 صحيح البخاري (...أىٍبكىابو 

ٕٓ.  
قيرىٍيشه  اٍلًحٍجرً  ًفي رىأىٍيتيًنيقىٍد )لى  ، عىفٍ  تىٍسأىليًني كى  عىفٍ  فىسىأىلىٍتًني مىٍسرىامى

 27 صحيح مسلم (... أىٍشيىاءى 

ٕٔ.  
ا قىٍكًمؾً  ًمفٍ  لىًقيتي  لىقىدٍ ) ، مى كىافى  لىًقيتي ا أىشىد   كى  يىٍكـى  ًمٍنييـٍ  لىًقيتي  مى

 96 صحيح البخاري (نىٍفًسي عىرىٍضتي  ًإذٍ  العىقىبىًة،

، تىمىن ٍكا اٍليىييكدى  أىف   لىكٍ )  .ٕٕ اتيكا، اٍلمىٍكتى  بن أحمد (الن ارً  ًمفى  مىقىاًعدىىيـٍ  كىرىأىٍكا لىمى
 حنبل

 194 صحيح

ٍختىطىفىٍتوي  مني دنا لىك)  .ٖٕ ًئكىة الى  97 صحيح مسلم ( عضكان  عضكان  اٍلمىبلى

ٕٗ.  
ـٍ  أىٍطميبي  ًبوً  ًجٍئتيكيـٍ  مىا) ؛فً  الش رىؼى  كىالى  أىٍمكىالىكي ـٍ لىًكفٍ  يكي  الم وي  بىعىثىًني كى

ـٍ   161 صحيح البخاري ( رىسيكالن  ًإلىٍيكي

َٖ.  
اًىًمي ةً  أىٍىؿي  كىافى  ًبمىا ىىمىٍمتي  مىا)  الد ٍىرً  ًمفى  مىر تىٍيفً  ًإال   ًبوً  يىييم كفى  اٍلجى

 22 صحيح النيسابوري ...(

ـٍ )  .ُٖ ثىميكي ثىؿي  مى مى ثىؿً  الًكتىابىٍيًف، أىٍىؿً  كى رى  ؿو رىجي  كىمى رىاءى، اٍستىٍأجى  مىفٍ : فىقىاؿى  أيجى
 174 صحيح البخاري (غيٍدكىةو  ًمفٍ  ًلي يىٍعمىؿي 

ا أىتىى مىفٍ )  .ِٖ اًئضن  ًبمىا كىفىرى  فىقىدٍ ،  كىاًىننا أىكٍ ،  ديبيًرىىا ًفي اٍمرىأىةن  أىكً ،  حى
مىى أيٍنًزؿى  م دو  عى  166 صحيح الترمذي (ميحى

ـٍ  رىأىل مىفٍ )  .ّٖ  214 صحيح مسلم (فىًبًمسىاًنوً  يىٍستىًطعٍ  لىـٍ  فىًإفٍ  ًبيىًدًه، ٍمييغىيٍٍّرهي فى  ميٍنكىرنا ًمٍنكي

 116 صحيح النيسابوري (جينـ نار يدخمؾ ثـ يحييؾ، ثـيميتؾ،  ىذا؛ اهلل يبعث)نعـ،   .ْٖ

عىٍمتيـٍ  ىىؿٍ )  .ٖٓ  266 صحيح البخاري ( سىمًّا؟ الش اةً  ىىًذهً  ًفي جى

ٖٔ.  
ـي  ، كىالى  ،يىٍستىٍرقيكفى  الى  ال ًذيفى )ىي كفى مىى،  يىٍكتىكيكفى  كىالى  يىتىطىي ري بًٍّيـٍ  كىعى  رى

ك ميكفى   66 صحيح البخاري (يىتىكى

م دو  نىٍفسي  كىال ًذم)  .ٕٖ ده  ًبي يىٍسمىعي  الى  ًبيىًدًه، ميحى  173 صحيح مسلم (يىييكًدمٌّ  اأٍليم ةً  ىىًذهً  ًمفٍ  أىحى

ٖٖ.  
ٍيمىؾى ) ًسٍرتي  ًخٍبتي  قىدٍ  أىٍعًدٍؿ؟ لىـٍ  ًإذىا يىٍعًدؿي  فىمىفٍ  كى  أىكيفٍ  لىـٍ  ًإفٍ  كىخى

 156 صحيح البخاري (أىٍعًدؿي 

اٍه، يىا  .ٖٗ بىاحى  94 صحيح مسلم ؟يىٍيًتؼي  ال ًذم ىىذىا مىفٍ : فىقىاليكا صى
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 ـرس األعالـ المترجـ ليفي :ثالثا
 الصفحة اسـ العمـ

 ِٔ النيسابكرم
 ّّ القشيرم 

 ّّ عباس  ابف
 ّٔ القاسمي

 ّٖ زمنيف أبي
 ْْ أكثـ بف يحيى
 ٖٔ سمجاندرمارؾ 

 ُُُ جبير ابف مطعـ 
 ُُُ الدكسي  عمرك بف الطفيؿ

 ُُِ ابف الجكزم
 ُُٔ كىاًئؿو  ٍبفي اٍلعىاًص 

ٍبًد يىغيكثى  دي ٍبفي عى  ُُٕ اأٍلىٍسكى
اًرثي ٍبفي قىٍيسً   ُُٕ اٍلحى

 ُِْ ميمىٍيكة أبي ابف
 ُّٓ أـ مسطح

 ُّٗ الراىب عامر أبك
 ُْٔ الحارث بفنبتؿ 
ٍيدً  ٍبفي  ًجبلسي   ُْٔ سيكى
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 المراجعالمصادر و  فيرس: رابعاً 
 أبك اهلل عبد بف بكرالمؤلؼ:  - األدياف مف كغيره اإلسبلـ ديف بيف الخمط لنظرية اإلبطاؿ .1

: المتكفى) محمد بف غييب بف يحيى بف عثماف بف بكر بف اهلل عبد بف محمد بف زيد
 . ىػ ُُْٕ األكلى،الطبعة:  - مةالعاص دارالناشر:  -( ىػُِْٗ

دٍّيقة عائشة سيرة في الحقيقة إجبلء .2  - المحجكب الطيب الخميفة ياسيفالمؤلؼ:  - الصٍّ
 األكلى،الطبعة:  - الظيراف – السعكدية العربية المممكة - السنية الدرر مؤسسةالناشر: 
 . ـَُُِ - ىػُِّْ

 معاذ بف حباف بف أحمد بف حباف فب محمدالمؤلؼ:  -حباف ابف صحيح تقريب في اإلحساف .3
 عبلء األميرترتيب:  -(ىػّْٓ: المتكفى) البيستي الدارمي، حاتـ، أبك التميمي، مىٍعبدى، بف

 شعيب: عميو كعمؽ أحاديثو كخرجحققو  -(ىػ ّٕٗ: المتكفى) الفارسي بمباف بف عمي الديف
 . ـ ُٖٖٗ - ىػ َُْٖ األكلى،الطبعة:  -بيركت الرسالة، مؤسسةالناشر:  -األرنؤكط

( ىػَّٕ: المتكفى) الحنفي الجصاص الرازم بكر أبك عمي بف أحمدالمؤلؼ:  - القرآف أحكاـ .4
 - الشريؼ باألزىر المصاحؼ مراجعة لجنة عضك - القمحاكم صادؽ محمدالمحقؽ:  -

 . ىػ َُْٓ: الطبعتاريخ  - بيركت – العربي التراث إحياء دارالناشر: 
 -(ىػَٓٓ: المتكفى) الطكسي الغزالي محمد بف محمد حامد أبكؼ: المؤل -الديف عمكـ إحياء .5

 . بيركت – المعرفة دارالناشر: 
 ، االنترنت شبكة عمى المنتديات أفضؿ مف حكارم منتدل ىك) التفسير أىؿ ممتقى أرشيؼ .6

 السنة أىؿ بمنيب االلتزاـ عمى كيحرص ، العمـ كطبلب ، العمماء مف طيبة نخبة يضـ
=  ىػ ُِّْ المحـر:  في تحميمو تـ  –( http://tafsir.net: ) لرابطا ،(  كالجماعة
 . ـ ََُِ ديسمبر

 اهلل جار الزمخشرم أحمد، بف عمرك بف محمكد القاسـ أبكالمؤلؼ:  -الببلغة أساس .7
 بيركت العممية، الكتب دارالناشر:  -السكد عيكف باسؿ محمدتحقيؽ:  -(ىػّٖٓ: المتكفى)
 . ـ ُٖٗٗ - ىػ ُُْٗ ،األكلىالطبعة:  -لبناف –

 النمرم عاصـ بف البر عبد بف محمد بف اهلل عبد بف يكسؼ عمر أبكالمؤلؼ:  -االستذكار .8
 دارالناشر:  -معكض عمي محمد عطا، محمد سالـتحقيؽ:  -(ىػّْٔ: المتكفى) القرطبي
 . َََِ – ُُِْ األكلى،الطبعة:  -بيركت – العممية الكتب
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 عبد بف محمد بف اهلل عبد بف يكسؼ عمر أبكالمؤلؼ:  - األصحاب معرفة في االستيعاب .9
 -  البجاكم محمد عميالمحقؽ:  -( ىػّْٔ: المتكفى) القرطبي النمرم عاصـ بف البر

 . ـ ُِٗٗ - ىػ ُُِْ األكلى،الطبعة:  - بيركت الجيؿ، دارالناشر: 
 بف محمد فب محمد الكـر أبي بف عمي الحسف أبكالمؤلؼ:  -الصحابة معرفة في الغابة أسد .11

 -(ىػَّٔ: المتكفى) األثير ابف الديف عز الجزرم، الشيباني الكاحد عبد بف الكريـ عبد
 -العممية الكتب دارالناشر:  -المكجكد عبد أحمد عادؿ - معكض محمد عميالمحقؽ: 
 . ـ ُْٗٗ - ىػُُْٓ: النشرسنة  -األكلىالطبعة: 

 بف مازف الدكتكر الشيخ: ؼمؤلال - عنيـ اهلل رضي - الصحابة عف الذب في اإلصابة .11
 . عيسى بف محمد

 بف أحمد بف محمد بف عمي بف أحمد الفضؿ أبكالمؤلؼ:  - الصحابة تمييز في اإلصابة .12
 معكض محمد كعمى المكجكد عبد أحمد عادؿتحقيؽ:  -( ىػِٖٓ: المتكفى) العسقبلني حجر
 . ىػ ُُْٓ - األكلىالطبعة:  - بيركت – العممية الكتب دارالناشر:  -

 التاسعةالطبعة:  -الرسالة مؤسسةالناشر:  -زيداف الكريـ عبدالمؤلؼ:  -الدعكة أصكؿ .13
 . ـََُِ-ىػُُِْ

 عبد بف المختار محمد بف األميف محمدالمؤلؼ :  -بالقرآف القرآف إيضاح في البياف أضكاء .14
 ك النشر ك لمطباعة الفكر دارالناشر :  -(ىػُّّٗ: المتكفى) الشنقيطي الجكني القادر
 . مػ ُٓٗٗ - ىػ ُُْٓ:  النشرعاـ  -لبناف – بيركت التكزيع

 اليندم العثماني الكيرانكم الرحمف خميؿ بف اهلل رحمت محمدالمؤلؼ :  -الحؽ إظيار .15
 عبد محمد أحمد محمد الدكتكر:  كتعميؽ كتحقيؽدراسة  -(ىػَُّٖ:  المتكفى) الحنفي
الناشر  -الرياض – سعكد الممؾ جامعة تربيةال بكمية المساعد األستاذ ، ممكاكم خميؿ القادر
الطبعة :  -السعكدية – كاإلرشاد كالدعكة كاإلفتاء العممية البحكث إلدارات العامة الرئاسة: 

 الذىبيتيف المؤلؼ نسختي عمى مقابمة تصدر طبعة أكؿ) ـ ُٖٗٗ - ىػ َُُْ األكلى،
 ( .كالمقركءة المخطكطة

:  المتكفى) دركيش مصطفى أحمد بف الديف ييمحالمؤلؼ :  - كبيانو القرآف إعراب .16
 - اليمامة دار) ، سكرية - حمص - الجامعية لمشئكف اإلرشاد دارالناشر :  -( ىػَُّْ
 . ىػ ُُْٓ ، الرابعةالطبعة :  -( بيركت - دمشؽ - كثير ابف دار)  ،( بيركت - دمشؽ
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 الدمشقي الزركمي فارس، بف عمي بف محمد بف محمكد بف الديف خيرالمؤلؼ:   -األعبلـ .17
 مايك/  أيار - عشر الخامسةالطبعة:  -لممبلييف العمـ دارالناشر:  -(ىػُّٔٗ: المتكفى)

 . ـ ََِِ
 البغدادم، البصرم حبيب بف محمد بف محمد بف عمي الحسف أبكالمؤلؼ:  - النبكة أعبلـ .18

الطبعة:  -بيركت – اليبلؿ كمكتبة دارالناشر:  -( ىػَْٓ: المتكفى) بالماكردم الشيير
 . ىػ َُْٗ - األكلى

ظيار كاألكىاـ الفساد مف النصارل ديف في بما اإلعبلـ .19  عبد أبكالمؤلؼ:  -اإلسبلـ محاسف كا 
: المتكفى) القرطبي الديف شمس الخزرجي األنصارم فرح بف بكر أبي بف أحمد بف محمد اهلل

 . القاىرة – العربي التراث دارالناشر:  -السقا حجازم أحمد. دالمحقؽ:  -(ىػُٕٔ
 شمس سعد بف أيكب بف بكر أبي بف محمدالمؤلؼ:  -الشيطاف مصايد مف الميفاف إغاثة .21

 مكتبةالناشر:  -الفقي حامد محمدالمحقؽ:  -(ىػُٕٓ: المتكفى) الجكزية قيـ ابف الديف
 . السعكدية العربية المممكة الرياض، المعارؼ،

 مرعيالمؤلؼ:  - كالمشتبيات المحكمات كاآليات كالصفات األسماء تأكيؿ في الثقات أقاكيؿ .21
المحقؽ:  -( ىػَُّّ: المتكفى) الحنبمى المقدسي الكرمى أحمد بف بكر أبى بف يكسؼ بف

 ىػػ . َُْٔ األكلى،الطبعة:  - بيركت – الرسالة مؤسسةالناشر:  - األرناؤكط شعيب
 أحمد العباس أبك الديف تقيالمؤلؼ:  - الجحيـ أصحاب لمخالفة المستقيـ الصراط اقتضاء .22

 الحنبمي الحراني تيمية ابف محمد بف القاسـ أبي بف اهلل عبد بف السبلـ عبد بف الحميـ عبد بف
 الكتب، عالـ دارالناشر:  - العقؿ الكريـ عبد ناصرالمحقؽ:  -( ىػِٖٕ: المتكفى) الدمشقي
 . ـُٗٗٗ - ىػُُْٗ السابعة،الطبعة:  - لبناف بيركت،

 مكسى بف سميمافالمؤلؼ:  - الخمفاء كالثبلثة  اهلل رسكؿ غازمم مف تضمنو بما االكتفاء .23
 الكتب دارالناشر:  -( ىػّْٔ: المتكفى) الربيع أبك الحميرم، الكبلعي حساف بف سالـ بف

 . ىػ َُِْ األكلى،الطبعة:  - بيركت – العممية
 بف عمي بف دأحمالمؤلؼ:  -كالمتاع كالحفدة كاألمكاؿ األحكاؿ مف لمنبي بما األسماع إمتاع .24

المحقؽ:  -(ىػْٖٓ: المتكفى) المقريزم الديف تقي العبيدم، الحسيني العباس أبك القادر، عبد
 َُِْ األكلى،الطبعة:  -بيركت – العممية الكتب دارالناشر:  -النميسي الحميد عبد محمد

 . ـ ُٗٗٗ - ىػ
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 محمد بف حسف المؤلؼ: - كسمـ كآلو عميو اهلل صمى الكرل خير مغازم في الدجى إنارة .25
 - الثانيةالطبعة:  - جدة – المنياج دارالناشر:  -( ىػُّٗٗ: المتكفى) المالكي المشاط
 . ىػ ُِْٔ

 األىدؿ، البارم عبد أحمد بف محمد شرح مع مطبكع) الحبيب خصائص في المبيب أنمكذج .26
 جبلؿ بكر، أبي بف الرحمف عبدالمؤلؼ:  -(المبيب أنمكذج شرح القريب الكريـ فتح: المسمى
 الثالثة،الطبعة:  -بجدة اإلعبلـ كزارة: مف بإذفطيبع  -(ىػُُٗ: المتكفى) السيكطي الديف

 . ىػ َُْٔ
 محمد بف عمر بف اهلل عبد سعيد أبك الديف ناصرالمؤلؼ:  -التأكيؿ كأسرار التنزيؿ أنكار .27

اشر: الن - المرعشمي الرحمف عبد محمدالمحقؽ:  -( ىػٖٓٔ: المتكفى) البيضاكم الشيرازم
 . ىػ ُُْٖ - األكلىالطبعة:  -بيركت – العربي التراث إحياء دار

 أبك جابر بف القادر عبد بف مكسى بف جابرالمؤلؼ:  -الكبير العمي لكبلـ التفاسير أيسر .28
 -السعكدية العربية المممكة المنكرة، المدينة كالحكـ، العمكـ مكتبةالناشر:  -الجزائرم بكر

 . ـََِّ/ىػُِْْ الخامسة،الطبعة: 
 بف اهلل عبد بف السبلـ عبد بف الحميـ عبد بف أحمد العباس أبك الديف تقيالمؤلؼ:  - اإليماف .29

 محمدالمحقؽ:  -(ىػِٖٕ: المتكفى) الدمشقي الحنبمي الحراني تيمية ابف محمد بف القاسـ أبي
 الخامسة،الطبعة:  -األردف عماف، اإلسبلمي، المكتبالناشر:  -األلباني الديف ناصر
 . ـُٔٗٗ/ىػُُْٔ

: المتكفى) السمرقندم إبراىيـ بف أحمد بف محمد بف نصر الميث أبكالمؤلؼ:  -العمـك بحر .31
 ( .ىػّّٕ

 بف يكسؼ بف عمي بف يكسؼ بف محمد حياف أبكالمؤلؼ:  - التفسير في المحيط البحر .31
 دارالناشر:  - جميؿ محمد صدقيالمحقؽ:  -( ىػْٕٓ: المتكفى) األندلسي الديف أثير حياف
 . ىػ َُِْالطبعة:  - بيركت – الفكر

 الجكزية قيـ ابف الديف شمس سعد بف أيكب بف بكر أبي بف محمدالمؤلؼ:  - الفكائد بدائع .32
 . لبناف بيركت، العربي، الكتاب دارالناشر:  -( ىػُٕٓ: المتكفى)
 بف محمد طاىر أبك الديف مجدالمؤلؼ:  -العزيز الكتاب لطائؼ في التمييز ذكم بصائر .33

 المجمسالناشر:  -النجار عمي محمدالمحقؽ:  -(ىػُٕٖ: المتكفى) الفيركزآبادل يعقكب
 . القاىرة اإلسبلمي، التراث إحياء لجنة - اإلسبلمية لمشئكف األعمى
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 اإلسبلمية الجامعة: لناشرا - سميـ أميف محمدالمؤلؼ:  - اإلسبلـ ضكء في إسرائيؿ بنك .34
 ُٕٓٗ يناير - ىػ ُّٓٗ محـر - الثالث العدد - لسابعةا السنةالطبعة:  - المنكرة بالمدينة

 . ـ
 أبى بف يحيىالمؤلؼ:  -كالشمائؿ كالسير المعجزات تمخيص في األماثؿ كبغية المحافؿ بيجة .35

 – صادر دارالناشر:  -(ىػّٖٗ: المتكفى) الحرضي العامرم يحيى بف محمد بف بكر
 . بيركت

 محمكد السيد حكيش مبٌل  بف القادر عبدمؤلؼ: ال -[النزكؿ ترتيب حسب مرتب] المعاني بياف .36
 األكلى،الطبعة:  -دمشؽ – الترقي مطبعةالناشر:  -(ىػُّٖٗ: المتكفى) العاني غازم آؿ

 . ـ ُٓٔٗ - ىػ ُِّٖ
 أبك الحسيني، الرٌزاؽ عبد بف محٌمد بف محٌمدالمؤلؼ:  -القامكس جكاىر مف العركس تاج .37

 - المحققيف مف مجمكعةالمحقؽ:  -(ىػَُِٓ: متكفىال) الز بيدم بمرتضى، الممٌقب الفيض،
 . اليداية دار: الناشر

 أحمد بف محمد اهلل عبد أبك الديف شمسالمؤلؼ:  -كاألعبلـ المشاىير ككفيات اإلسبلـ تاريخ .38
 -التدمرم السبلـ عبد عمرالمحقؽ:  -(ىػْٖٕ: المتكفى) الذىبي قىاٍيماز بف عثماف بف

 . ـ ُّٗٗ - ىػ ُُّْ الثانية،الطبعة:  -بيركت العربي، الكتاب دارالناشر: 
 بىٍكرم الدٍّيار الحسف بف محمد بف حسيفالمؤلؼ:  -النفيس أنفس أحكاؿ في الخميس تاريخ .39

 . بيركت – صادر دارالناشر:  -(ىػٔٔٗ: المتكفى)
 بف جرير بف محمدالمؤلؼ:  - الطبرم تاريخ كصمة كالممكؾ، الرسؿ تاريخ=  الطبرم تاريخ .41

 الطبرم تاريخ صمة) -( ىػَُّ: المتكفى) الطبرم جعفر أبك اآلممي، غالب بف كثير بف يزيد
الطبعة:  - بيركت – التراث دارالناشر:  -( ىػّٗٔ: المتكفى القرطبي، سعد بف لعريب
 . ىػ ُّٕٖ - الثانية

 -(المجيد الكتاب تفسير مف الجديد العقؿ كتنكير السديد المعنى)تحرير  كالتنكير التحرير .41
:  المتكفى) التكنسي عاشكر بف الطاىر محمد بف محمد بف الطاىر محمدلمؤلؼ: ا

 . ىػ ُْٖٗ: النشرسنة  -تكنس – لمنشر التكنسية الدارالناشر :  -(ىػُّّٗ
 الرحيـ عبد بف الرحمف عبد محمد العبل أبكالمؤلؼ:  -الترمذم جامع بشرح األحكذم تحفة .42

 . بيركت – العممية الكتب دار الناشر: -(ىػُّّٓ: المتكفى) المباركفكرل
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 عبد الفرج أبك الديف جماؿالمؤلؼ:  -( الكريـ القرآف غريب) الغريب تفسير في األريب تذكرة .43
 - السيد فتحي طارؽتحقيؽ:  -( ىػٕٗٓ: المتكفى) الجكزم محمد بف عمي بف الرحمف
 . ـ ََِْ - ىػ ُِْٓ األكلى،الطبعة:  - لبناف – بيركت العممية، الكتب دارالناشر: 

 قىاٍيماز بف عثماف بف أحمد بف محمد اهلل عبد أبك الديف شمسالمؤلؼ:  -الحفاظ تذكرة .44
 األكلى،الطبعة:  -لبناف -بيركت العممية الكتب دارالناشر:  -(ىػْٖٕ: المتكفى) الذىبي
 . ـُٖٗٗ -ىػُُْٗ

 المعالي، أبك حمدكف، بف عمي بف محمد بف الحسف بف محمدالمؤلؼ:  - الحمدكنية التذكرة .45
 األكلى،الطبعة:  - بيركت صادر، دارالناشر:  -(  ىػِٔٓ: المتكفى) البغدادم الديف بياء

 . ىػ ُُْٕ
الناشر:  - الجبريف حمادة بف العزيز عبد بف اهلل عبدالمؤلؼ:  - اإلسبلمية العقيدة تسييؿ .46

 . الثانيةالطبعة:  - كالتكزيع لمنشر العصيمي دار
 اهلل عبد أبك المالكي، التكنسي الكرغمي عرفة ابف محمد بف محمدالمؤلؼ:  -عرفة ابف تفسير .47

 – بيركت العممية، الكتب دارالناشر:  -األسيكطي جبلؿالمحقؽ:  -( ىػَّٖ: المتكفى)
 . ـ ََِٖ األكلى،الطبعة:  - لبناف

 السعكد أبكالمؤلؼ:  - الكريـ الكتاب مزايا إلى السميـ العقؿ إرشاد=  السعكد أبي تفسير .48
 التراث إحياء دارالناشر:  -( ىػِٖٗ: المتكفى) مصطفى بف محمد بف محمد مادمالع

 . بيركت – العربي
 بف العباس بف إدريس بف محمد اهلل عبد أبك الشافعيالمؤلؼ:  - الشافعي اإلماـ تفسير .49

 -( ىػَِْ: المتكفى) المكي القرشي المطمبي مناؼ عبد بف المطمب عبد بف شافع بف عثماف
 التدمرية دارالناشر:  -( دكتكراه رسالة) الفر اف مصطفى بف أحمد. د: كدراسة ؽكتحقيجمع 

 . ـ ََِٔ - ُِْٕ: األكلىالطبعة  -السعكدية العربية المممكة -
 بف محمد بف الرحمف عبد بف محمدالمؤلؼ:  - القرآف تفسير في البياف جامع اإليجي تفسير .51

 الكتب دار: النشردار  -( ىػَٓٗ: المتكفى) الشافعيٌ  اإًليجي الحسيني الحسني اهلل عبد
 . ـ ََِْ - ىػ ُِْْ األكلى،الطبعة:  - بيركت – العممية

 كجبلؿ( ىػْٖٔ: المتكفى) المحمي أحمد بف محمد الديف جبلؿالمؤلؼ:  - الجبلليف تفسير .51
 – الحديث دارالناشر:  -( ىػُُٗ: المتكفى) السيكطي بكر أبي بف الرحمف عبد الديف
 . األكلىالطبعة:  - القاىرة
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 دارالناشر:  -عزت محمد دركزةالمؤلؼ:  -[النزكؿ ترتيب حسب مرتب] الحديث التفسير .52
 . ىػ ُّّٖالطبعة:  -القاىرة – العربية الكتب إحياء

الناشر:  -(ىػُُْٖ: المتكفى) الشعراكم متكلي محمدالمؤلؼ:  -الخكاطر – الشعراكم تفسير .53
 أك الطبعة رقـ عف بيانات أم - المطبكع - األصؿ تابالك عمى ليس) -اليـك أخبار مطابع
 ( .ـ ُٕٗٗ عاـ نشر أنو يكضح اإليداع رقـ أف غير غيره،

 -( ىػُُِْ: المتكفى) العثيميف محمد بف صالح بف محمدالمؤلؼ:  - كالبقرة الفاتحة تفسير .54
 . ػى ُِّْ األكلى،الطبعة:  - السعكدية العربية المممكة الجكزم، ابف دار: الناشر

 بف العزيز عبد الديف عز محمد أبكالمؤلؼ:  -(الماكردم لتفسير اختصار كىك) القرآف تفسير .55
: المتكفى) العمماء بسمطاف الممقب الدمشقي، السممي الحسف بف القاسـ أبي بف السبلـ عبد
 -بيركت – حـز ابف دارالناشر:  -الكىبي إبراىيـ بف اهلل عبد الدكتكرالمحقؽ:  -( ىػَٔٔ
 . ـُٔٗٗ/ ىػُُْٔ األكلى،ة: الطبع

 شمس محمد بف رضا عمي بف رشيد محمدالمؤلؼ:  -( المنار تفسير) الحكيـ القرآف تفسير .56
 -( ىػُّْٓ: المتكفى) الحسيني القممكني خميفة عمي منبل بف الديف بياء محمد بف الديف

 . ـ َُٗٗ: النشرسنة  - لمكتاب العامة المصرية الييئةالناشر: 
 المرم، محمد بف عيسى بف اهلل عبد بف محمد اهلل عبد أبكالمؤلؼ:  -العزيز القرآف تفسير .57

ًنيف أبي بابف المعركؼ اإللبيرم مى  حسيف اهلل عبد أبكالمحقؽ:  -(ىػّٗٗ: المتكفى) المالكي زى
 -القاىرة/ مصر - الحديثة الفاركؽالناشر:  -الكنز مصطفى بف محمد - عكاشة بف

 . ـََِِ - ىػُِّْ األكلى،الطبعة: 
 ثـ البصرم القرشي كثير بف عمر بف إسماعيؿ الفداء أبكالمؤلؼ:  -العظيـ القرآف تفسير .58

 لمنشر طيبة دارالناشر:  -سبلمة محمد بف ساميالمحقؽ:  -(ىػْٕٕ: المتكفى) الدمشقي
 . ـ ُٗٗٗ - ىػَُِْ الثانيةالطبعة:  -كالتكزيع

 إدريس بف محمد بف الرحمف عبد مدمح أبكالمؤلؼ:  -حاتـ أبي البف العظيـ القرآف تفسير .59
 أسعدالمحقؽ:  -( ىػِّٕ: المتكفى) حاتـ أبي ابف الرازم الحنظمي، التميمي، المنذر بف

الطبعة:  - السعكدية العربية المممكة - الباز مصطفى نزار مكتبةالناشر:  - الطيب محمد
 .  ىػ ُُْٗ - الثالثة

 شمس سعد بف أيكب بف بكر أبي بف حمدم: المؤلؼ - (القيـ ابف) الكريـ القرآف تفسير .61
 العربية كالبحكث الدراسات مكتب: المحقؽ - (ىػُٕٓ: المتكفى) الجكزية قيـ ابف الديف
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: الطبعة - بيركت – اليبلؿ كمكتبة دار: الناشر - رمضاف إبراىيـ الشيخ بإشراؼ كاإلسبلمية
 . ىػ َُُْ - األكلى

 المركزل أحمد ابف الجبار عبد بف محمد بف منصكر المظفر، أبكالمؤلؼ:  -القرآف تفسير .61
 كغنيـ إبراىيـ بف ياسرالمحقؽ:  -(ىػْٖٗ: المتكفى) الشافعي ثـ الحنفي التميمي السمعاني

 -ىػُُْٖ األكلى،الطبعة:  -السعكدية – الرياض الكطف، دارالناشر:  -غنيـ بف عباس بف
 . ـُٕٗٗ

 -(ىػَُّٗ بعد: المتكفى) الخطيب يكنس الكريـ عبدالمؤلؼ:  -لمقرآف القرآني التفسير .62
 . القاىرة – العربي الفكر دارالناشر: 

 منصكر أبك محمكد، بف محمد بف محمدالمؤلؼ:  -(السنة أىؿ تأكيبلت) الماتريدم تفسير .63
 - العممية الكتب دارالناشر:  -باسمـك مجدم. دالمحقؽ:  -(ىػّّّ: المتكفى) الماتريدم
 . ـ ََِٓ - ىػ ُِْٔ األكلى،الطبعة:  -لبناف بيركت،

 بف محمد بف محمد بف عمي الحسف أبكالمؤلؼ:  -كالعيكف النكت=  الماكردمتفسير   .64
 عبد ابف السيدالمحقؽ:  -(ىػَْٓ: المتكفى) بالماكردم الشيير البغدادم، البصرم حبيب

 . لبناف/  بيركت - العممية الكتب دارالناشر:  -الرحيـ عبد بف المقصكد
 شركةالناشر:  -(ىػُُّٕ: المتكفى) المراغي مصطفى بف أحمدمؤلؼ: ال -المراغي تفسير .65

 ُْٔٗ - ىػ ُّٓٔ األكلى،الطبعة:  -بمصر كأكالده الحمبي البابى مصطفى كمطبعة مكتبة
 . ـ
 -الزحيمي مصطفى بف كىبة دالمؤلؼ :  -كالمنيب كالشريعة العقيدة في المنير التفسير .66

 . ىػ ُُْٖ ، الثانيةلطبعة : ا -دمشؽ – المعاصر الفكر دارالناشر : 
 - الزىراني اهلل عبد بف أحمدالمؤلؼ:  - منو كنماذج الكريـ لمقرآف المكضكعي التفسير .67

 - ِِ السنكات ََُ - ٖٓ األعدادالطبعة:  - المنكرة بالمدينة اإلسبلمية الجامعةالناشر: 
 . ىػ ُُّْ الحجة ذك - َُُْ المحـر ِٓ

 لطباعة فيد الممؾ مجمعالناشر:  -التفسير أساتذة مف نخبةالمؤلؼ:  -الميسر التفسير .68
 . ـ ََِٗ - ىػَُّْ كمنقحة، مزيدة الثانية،الطبعة:  -السعكدية – الشريؼ المصحؼ

 بف أحمد بف اهلل عبد البركات أبكالمؤلؼ:  -(التأكيؿ كحقائؽ التنزيؿ مدارؾ) النسفي تفسير .69
 -بديكم عمي يكسؼ: أحاديثو كخرجحققو  -(ىػَُٕ: المتكفى) النسفي الديف حافظ محمكد
الطبعة:  -بيركت الطيب، الكمـ دارالناشر:  -مستك ديب الديف محيي: لو كقدـراجعو 
 . ـ ُٖٗٗ - ىػ ُُْٗ األكلى،
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 -بيركت – الجديد الجيؿ دارالناشر:  -محمكد محمد الحجازم،المؤلؼ:  -الكاضح التفسير .71
 . ىػ ُُّْ - العاشرةالطبعة: 

 – الفكر دارالناشر:  -الزحيمي مصطفى بف كىبة دالمؤلؼ :  -مزحيميل الكسيط التفسير .71
 . ىػ ُِِْ - األكلىالطبعة :  -دمشؽ

 مصر نيضة دارالناشر:  -طنطاكم سيد محمدالمؤلؼ:  -الكريـ لمقرآف الكسيط التفسير .72
 . األكلىالطبعة:  -القاىرة – الفجالة كالتكزيع، كالنشر لمطباعة

 اليماني الحميرم نافع بف ىماـ بف الرزاؽ عبد بكر أبكلؼ: المؤ  - الرزاؽ عبد تفسير .73
 محمكد. د: كتحقيؽدراسة  - العممية الكتب دارالناشر:  -( ىػُُِ: المتكفى) الصنعاني

 . ىػُُْٗ سنة األكلى،الطبعة:  - بيركت – العممية الكتب دارالناشر:  - عبده محمد
 بف اهلل عبد بف فتكح بف محمدؤلؼ: الم - كمسمـ البخارم الصحيحيف في ما غريب تفسير .74

ًميدم الميكرقي األزدم حميد بف فتكح  -( ىػْٖٖ: المتكفى) نصر أبي بف اهلل عبد أبك الحى
 - مصر – القاىرة - السنة مكتبةالناشر:  - العزيز عبد سعيد محمد زبيدة: الدكتكرةالمحقؽ: 
 . ُٓٗٗ – ُُْٓ األكلى،الطبعة: 

 المخزكمي القرشي المكي التابعي جبر بف مجاىد لحجاجا أبكالمؤلؼ:  -مجاىد تفسير .75
 الفكر دارالناشر:  -النيؿ أبك السبلـ عبد محمد الدكتكرالمحقؽ:  -(ىػَُْ: المتكفى)

 . ـ ُٖٗٗ - ىػ َُُْ األكلى،الطبعة:  -مصر الحديثة، اإلسبلمي
 البمخى دماألز  بشير بف سميماف بف مقاتؿ الحسف أبكالمؤلؼ:  - سميماف بف مقاتؿ تفسير .76

 بيركت – التراث إحياء دارالناشر:  - شحاتو محمكد اهلل عبدالمحقؽ:  -( ىػَُٓ: المتكفى)
 . ىػ ُِّْ - األكلىالطبعة:  -

( ماجستير رسالة) عقدٌية دراسة - العالمٌية المعمكمات لشبكة التفاعمٌية الًخدمات عبر التٌنصير .77
الناشر:  - الكريـ العبد عمر بف هللا عبدإشراؼ:  - المجممي مكسى بف محمدإعداد:  -

: النشرعاـ  - السعكدية العربية المممكة سعكد، الممؾ جامعة التربية، كمية - ماجستير رسالة
 . ىػ ُّّْ

 الحجاج، أبك يكسؼ، بف الرحمف عبد بف يكسؼالمؤلؼ:  - الرجاؿ أسماء في الكماؿ تيذيب .78
. دالمحقؽ:  -( ىػِْٕ: المتكفى) مزمال الكمبي القضاعي محمد أبي الزكي ابف الديف جماؿ
 – ََُْ األكلى،الطبعة:  - بيركت – الرسالة مؤسسةالناشر:  - معركؼ عكاد بشار

َُٖٗ . 
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: المتكفى) منصكر أبك اليركم، األزىرم بف أحمد بف محمدالمؤلؼ:  -المغة تيذيب .79
 -تبيرك  – العربي التراث إحياء دارالناشر:  -مرعب عكض محمدالمحقؽ:  -(ىػَّٕ

 . ـََُِ األكلى،الطبعة: 
 -( ىػّّّ: المتكفى) الماتريدم منصكر أبك محمكد، بف محمد بف محمدالمؤلؼ:  - التكحيد .81

 . اإلسكندرية – المصرية الجامعات دارالناشر:  -خميؼ اهلل فتح. دالمحقؽ: 
 تاج بف الرؤكؼ بعبد المدعك محمد الديف زيفالمؤلؼ:  -التعاريؼ ميمات عمى التكقيؼ .81

 -(ىػَُُّ: المتكفى) القاىرم المناكم ثـ الحدادم العابديف زيف بف عمي بف عارفيفال
 . ـَُٗٗ-ىػَُُْ األكلى،: الطبعة -القاىرة-ثركت الخالؽ عبد ّٖ الكتب عالـالناشر: 

 اهلل عبد بف ناصر بف الرحمف عبدالمؤلؼ:  -المناف كبلـ تفسير في الرحمف الكريـ تيسير .82
 مؤسسةالناشر:  -المكيحؽ معبل بف الرحمف عبدالمحقؽ:  -(ىػُّٕٔ: المتكفى) السعدم
 . ـ َََِ- ىػَُِْ األكلىالطبعة:  -الرسالة

 تاج بف الرؤكؼ بعبد المدعك محمد الديف زيفالمؤلؼ:  - الصغير الجامع بشرح التيسير .83
 -( ىػَُُّ: المتكفى) القاىرم المناكم ثـ الحدادم العابديف زيف بف عمي بف العارفيف

 . ـُٖٖٗ - ىػَُْٖ الثالثة،الطبعة:  - الرياض – الشافعي اإلماـ مكتبةاشر: الن
 اآلممي، غالب بف كثير بف يزيد بف جرير بف محمدالمؤلؼ:  -القرآف تأكيؿ في البياف جامع .84

 مؤسسةالناشر:  -شاكر محمد أحمدالمحقؽ:  -(ىػَُّ: المتكفى) الطبرم جعفر أبك
 . ـ َََِ - ػى َُِْ األكلى،الطبعة:  -الرسالة

=  كأيامو كسننو كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ أمكر مف المختصر الصحيح المسند الجامع .85
 محمدالمحقؽ:  -الجعفي البخارم عبداهلل أبك إسماعيؿ بف محمدالمؤلؼ:  -البخارم صحيح
 ترقيـ بإضافة السمطانية عف مصكرة) النجاة طكؽ دارالناشر:  -الناصر ناصر بف زىير
 . ىػُِِْ األكلى،: الطبعة -(الباقي عبد ؤادف محمد

 بكر أبي بف أحمد بف محمد اهلل عبد أبكالمؤلؼ:  -القرطبي تفسير=  القرآف ألحكاـ الجامع .86
 أحمدتحقيؽ:  -(ىػُٕٔ: المتكفى) القرطبي الديف شمس الخزرجي األنصارم فرح بف

براىيـ البردكني  ىػُّْٖ الثانية،الطبعة:  -ةالقاىر  – المصرية الكتب دارالناشر:  -أطفيش كا 
 . ـ ُْٔٗ -

:  الرابط ، كالحياة الشريعة برنامب نت، جزيرة .87
-4453-fd54-http://www.aljazeera.net/programs/pages/c3878721

934139b953fb-85a4 
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ذيرم داكد بف جابر بف يحيى بف أحمدالمؤلؼ:  - األشراؼ أنساب مف جمؿ .88 : المتكفى) البىبلى
الطبعة:  - بيركت – الفكر دارالناشر:  - الزركمي كرياض زكار سييؿتحقيؽ:  -( ىػِٕٗ

 . ـ ُٔٗٗ - ىػ ُُْٕ األكلى،
 -(ىػُِّ: المتكفى) األزدم دريد بف الحسف بف محمد بكر أبكالمؤلؼ:  -المغة جميرة .89

 األكلى،الطبعة:  -بيركت – لممبلييف العمـ دارالناشر:  -بعمبكي منير رمزمالمحقؽ: 
 . ـُٕٖٗ

 الحميـ عبد بف أحمد العباس أبك الديف تقيالمؤلؼ:  -المسيح ديف بدؿ لمف الصحيح الجكاب .91
 الدمشقي الحنبمي الحراني تيمية ابف محمد بف القاسـ أبي بف اهلل عبد بف السبلـ عبد بف
 -محمد بف حمداف - إبراىيـ بف العزيز عبد - حسف بف عميتحقيؽ:  -(ىػِٖٕ: كفىالمت)

 . ـُٗٗٗ/  ىػُُْٗ الثانية،الطبعة:  -السعكدية العاصمة، دارالناشر: 
 بف بكر أبي بف محمدالمؤلؼ:  -كالدكاء الداء أك الشافي الدكاء عف سأؿ لمف الكافي الجكاب .91

 – المعرفة دارالناشر:  -(ىػُٕٓ: المتكفى) يةالجكز  قيـ ابف الديف شمس سعد بف أيكب
 . ـُٕٗٗ - ىػُُْٖ األكلى،الطبعة:  -المغرب

 األندلسي حـز بف سعيد بف أحمد بف عمي محمد أبكالمؤلؼ:  - النبكية السيرة جكامع .92
 . بيركت – العممية الكتب دارالناشر:  -( ىػْٔٓ: المتكفى) الظاىرم القرطبي

 مخمكؼ بف محمد بف الرحمف عبد زيد أبكالمؤلؼ:  -لقرآفا تفسير في الحساف الجكاىر .93
 عبد أحمد عادؿ كالشيخ معكض عمي محمد الشيخالمحقؽ:  -(ىػٕٖٓ: المتكفى) الثعالبي
 . ىػ ُُْٖ - األكلىالطبعة:  - بيركت – العربي التراث إحياء دارالناشر:  - المكجكد

 مبارؾ بف عمر بف محمدالمؤلؼ:  - المختار النبي سيرة في األسرار كمطالع األنكار حدائؽ .94
 المنياج دارالناشر:  -( ىػَّٗ: المتكفى) «بىٍحرىؽ» بػ الشيير الشافعي، الحضرمي الحميرم

 . ىػ ُُْٗ - األكلىالطبعة:  - عزقكؿ نصكح غساف محمدتحقيؽ:  - جدة –
 عمي بف خميفة بف محمدالمؤلؼ:  -كالسنة الكتاب ضكء في أمتو عمى  النبي حقكؽ .95

 األكلى،الطبعة:  -السعكدية العربية المممكة الرياض، السمؼ، أضكاءالناشر:  -تميميال
 . ـُٕٗٗ/ىػُُْٖ

 زيفالمؤلؼ:  -الساعة يدم بيف بالسيؼ بعثت  النبي قكؿ مف باإلذاعة الجديرة الحكـ .96
 الحنبمي الدمشقي، ثـ البغدادم، السىبلمي، الحسف، بف رجب بف أحمد بف الرحمف عبد الديف

 -دمشؽ – المأمكف دارالناشر:  -األرناؤكط القادر عبدالمحقؽ:  -(ىػٕٓٗ: متكفىال)
 . ـَُٗٗ: النشر سنة األكلى،الطبعة: 
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أصؿ  -القحطاني كىؼ بف عمي بف سعيد. دالمؤلؼ:  -تعالى اهلل إلى الدعكة في الحكمة .97
 الشؤكف كزارةالناشر:  -اإلسبلمية سعكد بف محمد اإلماـ جامعة مف ماجستير، رسالة: الكتاب

 .ىػُِّْ األكلى،الطبعة:  -السعكدية العربية المممكة -كاإلرشاد كالدعكة كاألكقاؼ اإلسبلمية
 بف العزيز عبد بف فيدالمؤلؼ:  -(كالسنة الكتاب ضكء في عقدية دراسة) الحضارات حكار .98

 في اهالدكتكر  درجة عمى الحصكؿ لمتطمبات استكماالن  الرسالة ىذهقدمت  -السنيدم اهلل عبد
 الممؾ جامعة - التربية بكمية اإلسبلمية الثقافة قسـ - المعاصرة كالمذاىب العقيدة تخصص

 الثقافة بقسـ المشارؾ)األستاذ  مطبقاني صبلح بف: مازف الدكتكرإشراؼ  -سعكد
 . ىػَُّْ/ ُِْٗسنة  -الثاني الدراسيالفصؿ  -(اإلسبلمية

 أحمد بف مصطفى بف أحمد بف محمدلؼ: المؤ  -كسمـ كآلو عميو اهلل صمى النبييف خاتـ .99
: النشرعاـ  -القاىرة – العربي الفكر دارالناشر:  -(ىػُّْٗ: المتكفى) زىرة بأبي المعركؼ
 . ىػ ُِْٓ

: المتكفى) السيكطي الديف جبلؿ بكر، أبي بف الرحمف عبدالمؤلؼ:  -الكبرل الخصائص .111
 . بيركت – العممية الكتب دارالناشر:  -(ىػُُٗ

 السبلـ عبد بف كحيد: كترتيبجمع   -النبكية السيرة أحداث ترتيب في البيية الخبلصة .111
 . ـ ََِّ - ىػ ُِْٖ الثانية،الطبعة:  -رجب ابف دار - الفكائد دارالناشر:  -بالي

 عبد أبك البخارم، المغيرة بف إبراىيـ بف إسماعيؿ بف محمدالمؤلؼ:  -العباد أفعاؿ خمؽ .112
 – السعكدية المعارؼ دارالناشر:  -عميرة الرحمف عبد. دؽ: المحق -(ىػِٔٓ: المتكفى) اهلل

 . الرياض
 الديف جبلؿ بكر، أبي بف الرحمف عبدالمؤلؼ:  -بالمأثكر التفسير في المنثكر الدر .113

 . بيركت – الفكر دارالناشر:  -(ىػُُٗ: المتكفى) السيكطي
 - الخمؼ عزيزال عبد بف سعكدالمؤلؼ:  - كالنصرانية الييكدية األدياف في دراسات .114

 الرابعة،الطبعة:  - السعكدية العربية المممكة الرياض، السمؼ، أضكاء مكتبةالناشر: 
 . ـََِْ/ىػُِْٓ

 –د. سالـ أحمد سبلمة ، د. نزار رياف  ، أبكشعر طالب: د. المؤلؼ – السيرة في دراسات .115
 ـ . ََِِاني اإلصدار الث –الطبعة: األكلى  –فمسطيف–غزة  –اإلسبلمية  الجامعةالناشر: 

 الركمي سميماف بف الرحمف عبد بف فيد. د. أالمؤلؼ:  - الكريـ القرآف عمكـ في دراسات .116
 . ـََِّ - ىػُِْْ عشرة الثانيةالطبعة:  - لممؤلؼ محفكظة الطبع حقكؽالناشر:  -
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 بف محمكد بف محمد اهلل عبد أبك الديف محبالمؤلؼ:  - المدينة أخبار في الثمينة الدرة .117
 - شكرم عمي محمد حسيفالمحقؽ:  -( ىػّْٔ: المتكفى) النجار بابف لمعركؼا الحسف

 . األرقـ أبي بف األرقـ دار شركةالناشر: 
 الرحمف عبدالمحقؽ:  - األعبلـ نجد عمماءالمؤلؼ:  - النجدية األجكبة في السنية الدرر .118

 . ـُٔٗٗ/ىػُُْٕ السادسة،الطبعة:  - قاسـ بف محمد بف
 بف محمد بف عمي بف أحمد الفضؿ أبكالمؤلؼ:  - الثامنة المائة عيافأ في الكامنة الدرر .119

 - ضاف المعيد عبد محمد/  مراقبةالمحقؽ:  -( ىػِٖٓ: المتكفى) العسقبلني حجر بف أحمد
/ ىػُِّٗ الثانية،الطبعة:  - اليند/ اباد صيدر - العثمانية المعارؼ دائرة مجمسالناشر: 
 . ـُِٕٗ

المحقؽ:  - البر بف يكسؼ الحافظ النمرم،المؤلؼ:  - كالسير مالمغاز  اختصار في الدرر .111
 . ىػ َُّْ الثانية،الطبعة:  - القاىرة – المعارؼ دارالناشر:  - ضيؼ شكقي الدكتكر

ٍكًجردم مكسى بف عمي بف الحسيف بف أحمدالمؤلؼ:  -النبكة دالئؿ .111 ٍسرى  أبك الخراساني، الخي
 الكتب دارالناشر:  -قمعجي المعطي عبد. دالمحقؽ:  -(ىػْٖٓ: المتكفى) البييقي بكر

 . ـ ُٖٖٗ - ىػ َُْٖ - األكلىالطبعة:  - لمتراث الرياف دار العممية،
 بف أحمد بف اهلل عبد بف أحمد نعيـ أبكالمؤلؼ:  -األصبياني نعيـ ألبي النبكة دالئؿ .112

 سركا محمد الدكتكر: وحقق -(ىػَّْ: المتكفى) األصبياني ميراف بف مكسى بف إسحاؽ
 - ىػ َُْٔ الثانية،الطبعة:  -بيركت النفائس، دارالناشر:  -عباس البر عبد جي، قمعو

 . ـ ُٖٔٗ
 بف عبلف بف محمد بف عمي محمدالمؤلؼ:  -الصالحيف رياض لطرؽ الفالحيفدليؿ   .113

 -شيحا مأمكف خميؿ: بيااعتنى  -(ىػَُٕٓ: المتكفى) الشافعي الصديقي البكرم إبراىيـ
 ىػ ُِْٓ الرابعة،الطبعة:  -لبناف – بيركت كالتكزيع، كالنشر لمطباعة فةالمعر  دارالناشر: 

 . ـ ََِْ -
 عمي بف محمد بف أحمد بف العزيز عبدالمؤلؼ:  - ككفياتيـ العمماء مكلد تاريخ ذيؿ .114

 سميماف أحمد اهلل عبد. دالمحقؽ:  -( ىػْٔٔ: المتكفى) الدمشقي الكتاني محمد أبك التميمي،
 ىػػػ . َُْٗ األكلى،الطبعة:  - الرياض – العاصمة دارالناشر:  - الحمد

م ده  لمعىالىًميف رىحمةه  .115 اتـ المييدىاةي  الر حمىةي  الر حمًة، نىبي   أىجمىًعيف الن اسً  سىيٍّدي  الم وً  رىسيكؿي  ميحى  خى
ميف ميعجزاتو، كىأخبلقو، نىشأتوي، -  المرسى  -ن ةكالس   الكتاب ضكء في  ًرسىالىًتوً  كىعيميكـ كى
 القحطاني كىؼ بف عمى بف سعيد. دالمؤلؼ: 
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 دارالناشر:  -(ىػُِْٕ: المتكفى) المباركفكرم الرحمف صفيالمؤلؼ:  -المختـك الرحيؽ .116
 . األكلىالطبعة:  -(كالتكزيع كالنشر لمطباعة الكفاء دار كترقيـ طبعة نفس) بيركت - اليبلؿ

لي بف الغني عبد بف إسماعيؿ المؤلؼ: -اإليماف تقكية بػ المسمى التكحيد رسالة .117  بف اهلل كى
 عمي الحسف أبك: ليا كقدـ لمعربيةنقميا  -(ىػُِْٔ: المتكفى) الدىمكم العيمرم الرحيـ عبد

 دار: شرالنا -الغكرم الماجد عبد سيد: بيااعتنى  -(ىػَُِْ: المتكفى) الندكم الحسني
 . ـ ََِّ األكلى،الطبعة:  -سكرية دمشؽ، - القمـ كحي

 عبد الديف زيفالمؤلؼ:  -( الحنبمي رجب ابف اإلماـ لتفسير الجامع) التفسير ركائع .118
: المتكفى) الحنبمي الدمشقي، ثـ البغدادم، السىبلمي، الحسف، بف رجب بف أحمد بف الرحمف
 العاصمة دارالناشر:  -محمد بف اهلل عكض بف طارؽ معاذ أبي: كترتيبجمع  -( ىػٕٓٗ
 . ـ ََُِ - ُِِْ األكلىالطبعة:  - السعكدية العربية المممكة -
 بف محمكد الديف شيابالمؤلؼ:  - المثاني كالسبع العظيـ القرآف تفسير في المعاني ركح .119

 - عطية البارم عبد عميالمحقؽ:  -( ىػَُِٕ: المتكفى) األلكسي الحسيني اهلل عبد
 . ىػ ُُْٓ األكلى،: الطبعة - بيركت – العممية الكتب دارالناشر: 

 بف الرحمف عبد القاسـ أبكالمؤلؼ:  - ىشاـ البف النبكية السيرة شرح في األنؼ الركض .121
 - السبلمي السبلـ عبد عمرالمحقؽ:  -( ىػُٖٓ: المتكفى) السييمي أحمد بف اهلل عبد

 . ـَََِ/ ىػُُِْ األكلى، الطبعةالطبعة:  - بيركت العربي، التراث إحياء دارالناشر: 
 بف عمي بف الرحمف عبد الفرج أبك الديف جماؿالمؤلؼ:  -التفسير عمـ في المسير زاد .121

 الكتاب دار: اشرالن -الميدم الرزاؽ عبدالمحقؽ:  -(ىػٕٗٓ: المتكفى) الجكزم محمد
 . ىػ ُِِْ - األكلىالطبعة:  -بيركت – العربي

 شمس سعد بف أيكب بف بكر أبي بف محمدالمؤلؼ:  - العباد خير ىدم في المعاد زاد .122
 المنار مكتبة - بيركت الرسالة، مؤسسةالناشر:  -( ىػُٕٓ: المتكفى) الجكزية يـق ابف الديف

 . ـُْٗٗ/ ىػُُْٓ،  كالعشركف السابعةالطبعة:  - الككيت اإلسبلمية،
 بكر أبك بشار، بف محمد بف القاسـ بف محمدالمؤلؼ:  -الناس كممات معاني في الزاىر .123

 – الرسالة مؤسسةالناشر:  -الضامف صالح حاتـ. دالمحقؽ:  -(ىػِّٖ: المتكفى) األنبارم
 . ـُِٗٗ- ىػ ُُِْ األكلى،الطبعة:  -بيركت

 عبد بف الحميـ عبد بف أحمد العباس أبك الديف تقيالمؤلؼ:  - كالعبادة كالكرع الزىد .124
: المتكفى) الدمشقي الحنبمي الحراني تيمية ابف محمد بف القاسـ أبي بف اهلل عبد بف السبلـ
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 - األردف – المنار مكتبةالناشر:  - عكيضة محمد،  سبلمة حمادؽ: المحق -( ىػِٖٕ
 ىػػ . َُْٕ األكلى،الطبعة: 

 زىرة بأبي المعركؼ أحمد بف مصطفى بف أحمد بف محمدالمؤلؼ:  -التفاسير زىرة .125
 . العربي الفكر دار: النشردار  -(ىػُّْٗ: المتكفى)
 في كأحكالو كأفعالو نبكتو كأعبلـ موفضائ كذكر العباد، خير سيرة في كالرشاد، اليدل سبؿ .126

تحقيؽ  -(ىػِْٗ: المتكفى) الشامي الصالحي يكسؼ بف محمدالمؤلؼ:  -كالمعاد المبدأ
 الكتب دارالناشر:  -معكض محمد عمي الشيخ المكجكد، عبد أحمد عادؿ الشيخ: كتعميؽ
 . ـ ُّٗٗ - ىػ ُُْْ األكلى،الطبعة:  -لبناف – بيركت العممية

 في كأحكالو كأفعالو نبكتو كأعبلـ فضائمو كذكر العباد، خير سيرة في الرشاد،ك  اليدل سبؿ .127
تحقيؽ  -(ىػِْٗ: المتكفى) الشامي الصالحي يكسؼ بف محمدالمؤلؼ:  -كالمعاد المبدأ
 الكتب دارالناشر:  -معكض محمد عمي الشيخ المكجكد، عبد أحمد عادؿ الشيخ: كتعميؽ
 . ـ ُّٗٗ - ىػ ُُْْ ألكلى،االطبعة:  -لبناف – بيركت العممية

المؤلؼ:  - الخبير الحكيـ ربنا كبلـ معاني بعض معرفة عمى اإلعانة في المنير السراج .128
الناشر:  -( ىػٕٕٗ: المتكفى) الشافعي الشربيني الخطيب أحمد بف محمد الديف، شمس
 . ىػ ُِٖٓ: النشرعاـ  - القاىرة –( األميرية) بكالؽ مطبعة

 أبيو اسـ كماجة القزكيني، يزيد بف محمد اهلل عبد أبك ماجة ابف: المؤلؼ -ماجو ابف سنف .129
 العربية الكتب إحياء دارالناشر:  - الباقي عبد فؤاد محمدتحقيؽ:  -( ىػِّٕ: المتكفى) يزيد
 . الحمبي البابي عيسى فيصؿ -
 بف شداد بف بشير بف إسحاؽ بف األشعث بف سميماف داكد أبكالمؤلؼ:  -داكد أبي سنف .131

 -الحميد عبد الديف محيي محمدالمحقؽ:  -(ىػِٕٓ: المتكفى) السًٍّجٍستاني األزدم عمرك
 . بيركت – صيدا العصرية، المكتبةالناشر: 

 أبك الترمذم، الضحاؾ، بف مكسى بف سىٍكرة بف عيسى بف محمدالمؤلؼ:  -الترمذم سنف .131
 عبد فؤادحمد ( كمِ ،ُ جػ) شاكر محمد: أحمد كتعميؽتحقيؽ  -(ىػِٕٗ: المتكفى) عيسى
براىيـ ّ جػ) الباقي  شركةالناشر:  -(ٓ ،ْ جػ) الشريؼ األزىر في المدرس عكض عطكة( كا 
 . ـ ُٕٓٗ - ىػ ُّٓٗ الثانية،الطبعة:  -مصر – الحمبي البابي مصطفى كمطبعة مكتبة

 أحمد فكازتحقيؽ:  - الدارمي محمد أبك عبدالرحمف بف عبداهلل:  ؼالمؤل -الدارمي سنف .132
 ، األكلىالطبعة  -بيركت – العربي الكتاب دارالناشر :  -العممي السبع خالد،  زمرلي
َُْٕ . 
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 بف عثماف بف أحمد بف محمد اهلل عبد أبك الديف شمسالمؤلؼ :  -النببلء أعبلـ سير .133
 شعيب الشيخ بإشراؼ المحققيف مف مجمكعةالمحقؽ :  -(ىػْٖٕ:  المتكفى) الذىبي قىاٍيماز

 . ـ ُٖٓٗ/  ىػ َُْٓ ، الثالثةالطبعة :  -الرسالة ؤسسةمالناشر :  -األرناؤكط
 المطمبي يسار بف إسحاؽ بف محمدالمؤلؼ:  -(كالمغازم السير كتاب) إسحاؽ ابف سيرة .134

 -بيركت – الفكر دارالناشر:  -زكار سييؿتحقيؽ:  -(ىػُُٓ: المتكفى) المدني بالكالء،
 . ـُٖٕٗ/ ىػُّٖٗ األكلىالطبعة: 

: المتكفى) السباعي حسني بف مصطفىالمؤلؼ:  -كعبر ركسد - النبكية السيرة .135
 . ـ ُٖٓٗ - ىػ َُْٓ الثالثة،الطبعة:  -اإلسبلمي المكتبالناشر:  -(ىػُّْٖ

تحميؿ كقائع عرضي  - الٌنبكية السٍّيرةي  .136 ميالمؤلؼ:  -أحدىاث كى  -الص بل بي محمد محمد عى
 ىػ ُِْٗ السابعة،الطبعة:  -لبناف – بيركت كالتكزيع، كالنشر لمطباعة المعرفة دارالناشر: 

 . ـ ََِٖ -
 بف عمر بف إسماعيؿ الفداء أبكالمؤلؼ:  -(كثير البف كالنياية البداية مف) النبكية السيرة .137

 دارالناشر:  -الكاحد عبد مصطفىتحقيؽ:  -(ىػْٕٕ: المتكفى) الدمشقي القرشي كثير
 . ـ ُٕٔٗ - ىػ ُّٓٗ: لنشراعاـ  -لبناف – بيركت كالتكزيع كالنشر لمطباعة المعرفة

 شييبة أبك سكيمـ بف محمد بف محمدالمؤلؼ:  -كالسنة القرآف ضكء عمى النبكية السيرة .138
 . ىػ ُِْٕ - الثامنةالطبعة:  -دمشؽ – القمـ دارالناشر:  -(ىػَُّْ: المتكفى)
 كأب المعافرم، الحميرم أيكب بف ىشاـ بف الممؾ عبدالمؤلؼ:  -ىشاـ البف النبكية السيرة .139

براىيـ السقا مصطفىتحقيؽ:  -(ىػُِّ: المتكفى) الديف جماؿ محمد،  كعبد األبيارم كا 
 -بمصر كأكالده الحمبي البابي مصطفى كمطبعة مكتبة شركةالناشر:  -الشمبي الحفيظ

 . ـ ُٓٓٗ - ىػُّٕٓ الثانية،الطبعة: 
 فخر بف يالح عبد بف الحسف أبك عميالمؤلؼ:  - الندكم الحسف ألبي النبكية السيرة .141

 عشرة الثانيةالطبعة:  - دمشؽ – كثير ابف دارالناشر:  -( ىػَُِْ: المتكفى) الندكم الديف
 . ىػ ُِْٓ -
 دارالناشر:  -المطيؼ عبد محمد الشافى عبدالمؤلؼ:  -اإلسبلمي كالتاريخ النبكية السيرة .141

 . ىػ ُِْٖ - األكلىالطبعة:  -القاىرة – السبلـ
 مؤسسةالناشر:  - غمكش أحمد أحمدالمؤلؼ:  -المكي العيد يف كالدعكة النبكية السيرة .142

 . ـََِّ-ىػُِْْ األكلىالطبعة:  -الرسالة
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 في تسكؽ صييكنية صناعة فكبي – اإلسبلـ) بعنكاف مقالة - المعمكماتية النبأ شبكة .143
 . http://www.annabaa.org/nbanews/68/116.htm: الرابط (الغرب

 اهلل عبد بف فكزاف بف صالحالمؤلؼ:  -( الكىاب عبد بف لمحمد الجاىمية مسائؿ) شرح .144
 ىػُُِْ األكلى الطبعةالطبعة:  - الرياض كالتكزيع لمنشر العاصمة دارالناشر:  - الفكزاف

 . ـََِٓ -
 عبد بف محمد اهلل عبد أبكالمؤلؼ:  - المحمدية بالمنح المدنية المكاىب عمى الزرقاني شرح .145

( ىػُُِِ: المتكفى) المالكي الزرقاني محمد بف الديف شياب بف أحمد بف يكسؼ بف الباقي
 . ـُٔٗٗ-ىػُُْٕ األكلىالطبعة:  - العممية الكتب دارالناشر:  -
 أبك الخرككشي، النيسابكرم إبراىيـ بف محمد بف الممؾ عبدالمؤلؼ:  -المصطفى شرؼ .146

 ُِْْ - لىاألك الطبعة:  -مكة – اإلسبلمية البشائر دارالناشر:  -(ىػَْٕ: المتكفى) سعد
 . ىػ
: المتكفى) البغدادم اآلجيرٍّم   اهلل عبد بف الحسيف بف محمد بكر أبكالمؤلؼ:  - الشريعة .147

 - الكطف دارالناشر:  - الدميجي سميماف بف عمر بف اهلل عبد الدكتكرالمحقؽ:  -( ىػَّٔ
 . ـ ُٗٗٗ - ىػ َُِْ الثانية،الطبعة:  - السعكدية/  الرياض

 -الشفاء ألفاظ عف الخفاء مزيؿ المسماة بالحاشية مذيبل - مصطفىال حقكؽ بتعريؼ الشفا .148
الحاشية:  -(ىػْْٓ: المتكفى) اليحصبي مكسى بف عياض القاضي الفضؿ أبكالمؤلؼ: 

 كالنشر الطباعة الفكر دارالناشر:  -(ىػّٕٖ: المتكفى) الشمنى محمد بف محمد بف أحمد
 . ـ ُٖٖٗ - ىػ َُْٗ: النشرعاـ  -كالتكزيع

 الطيب أبك الديف، تقي عمي، بف أحمد بف محمدالمؤلؼ:  -الحراـ البمد بأخبار الغراـ شفاء .149
 األكلىالطبعة:  - العممية الكتب دارالناشر:   -(ىػِّٖ: المتكفى) الفاسي الحسني المكي
 . ـَََِ-ىػُُِْ

 اليمني الحميرل سعيد بف نشكافالمؤلؼ:  -الكمـك مف العرب كبلـ كدكاء العمكـ شمس .151
. د – اإلرياني عمي بف مطير - العمرم اهلل عبد بف حسيف دالمحقؽ:  -(ىػّٕٓ: تكفىالم)

 - دمشؽ) الفكر دار ،(لبناف - بيركت) المعاصر الفكر دارالناشر:  -اهلل عبد محمد يكسؼ
 . ـ ُٗٗٗ - ىػ َُِْ األكلى،الطبعة:  -(سكرية

 الحميـ عبد بف أحمد لعباسا أبك الديف تقيالمؤلؼ:  - الرسكؿ شاتـ عمى المسمكؿ الصاـر .151
 الدمشقي الحنبمي الحراني تيمية ابف محمد بف القاسـ أبي بف اهلل عبد بف السبلـ عبد بف
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 الكطني الحرسالناشر:  - الحميد عبد الديف محي محمدالمحقؽ:  -( ىػِٖٕ: المتكفى)
 . السعكدية العربية المممكة السعكدم،

 الجكىرم حماد بف إسماعيؿ نصر أبكؼ: المؤل -العربية كصحاح المغة تاج الصحاح .152
 – لممبلييف العمـ دارالناشر:  -عطار الغفكر عبد أحمدتحقيؽ:  -(ىػّّٗ: المتكفى) الفارابي
 . ـ ُٕٖٗ -  ىػ َُْٕ الرابعةالطبعة:  -بيركت

 -( ىػَُِْ: المتكفى) األلباني الديف ناصر محمدالمؤلؼ:  -النبكية السيرة صحيح .153
 . األكلىالطبعة:  -األردف – عماف - سبلميةاإل المكتبةالناشر: 

بىن كىة حسف بف الرحمف عبدالمؤلؼ:  -العظـ حتى المبلحدة مع صراع .154  الدمشقي الميداني حى
 ـ ُِٗٗ - ىػ ُُِْ الخامسة،: الطبعة -دمشؽ القمـ، دارالناشر:  -(ىػُِْٓ: المتكفى)
. 
 قيـ ابف الديف شمس عدس بف أيكب بف بكر أبي بف محمدالمؤلؼ:  - المنافقيف صفات .155

 السعكدية األكقاؼ كزارة مكقع عمى منشكر الكتابالناشر:  -( ىػُٕٓ: المتكفى) الجكزية
 . ىػ َُُْ: النشرعاـ  - بيانات بدكف

 كالنشر لمطباعة الصابكني دارالناشر:  -الصابكني عمي محمدالمؤلؼ:  -التفاسير صفكة .156
 . ـ ُٕٗٗ - ػى ُُْٕ األكلى،الطبعة:  -القاىرة – كالتكزيع

 بالكالء، الياشمي منيع بف سعد بف محمد اهلل عبد أبكالمؤلؼ:  - الكبرل الطبقات .157
 عطا القادر عبد محمدتحقيؽ:  -( ىػَِّ: المتكفى) سعد بابف المعركؼ البغدادم البصرم،

 . ـ َُٗٗ - ىػ َُُْ األكلى،الطبعة:  - بيركت – العممية الكتب دارالناشر:  -
 شمس سعد بف أيكب بف بكر أبي بف محمدالمؤلؼ:  - السعادتيف بابك  اليجرتيف طريؽ .158

الطبعة:  - مصر القاىرة، السمفية، دارالناشر:  -( ىػُٕٓ: المتكفى) الجكزية قيـ ابف الديف
 . ىػُّْٗ الثانية،

 نبي مؤتمر في العمر ناصر الشيخ كرقة - الغرب في كشريعتو  لمنبي  اإلساءة ظاىرة .159
 :الرابط( الكريـ القرآف) مكقع مف يموتحم تـ ،  الرحمة

 بف أحمد بف محمد بف عمي بف أحمد الفضؿ أبكالمؤلؼ:  - األسباب بياف في العجاب .161
 دارالناشر:  - األنيس محمد الحكيـ عبدالمحقؽ:  -( ىػِٖٓ: المتكفى) العسقبلني حجر
 . الجكزم ابف

اًلسً  ًمفٍ  الن ًميري  العىٍذبي  .161  محمد بف األميف محمدالمؤلؼ:  - الت ٍفًسيرً  ًفي الش ٍنًقيًطيٍّ  مىجى
 عثماف بف خالدالمحقؽ:  -( ىػُّّٗ: المتكفى) الشنقيطي الجكني القادر عبد بف المختار
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 مكة كالتكزيع، لمنشر الفكائد عالـ دارالناشر:  - زيد أبك اهلل عبد بف بكرإشراؼ:  - السبت
 . ىػ ُِْٔ الثانية،الطبعة:  - المكرمة

عدادجمع  - الشيطاف كمكر الرحمف عناية بيف مؤمنةال العصبةي  .162  الشحكد نايؼ بف عمي: كا 
 . ـ ََُِ - ىػ ُُّْ األكلى،الطبعة:  -
 ابف حبيب ابف ربو عبد بف محمد بف أحمد الديف شياب عمر، أبكالمؤلؼ:  -الفريد العقد .163

 الكتب رداالناشر:  -(ىػِّٖ: المتكفى) األندلسي ربو عبد بابف المعركؼ سالـ بف حدير
 . ىػ َُْْ األكلى،الطبعة:  -بيركت – العممية

 كالمقتضى، كالمعنى، كالفضائؿ، المفيكـ، - كالس ن ة الكتاب ضكء في المسمـ عقيدة .164
 القحطاني كىؼ بف عمى بف سعيد. دالمؤلؼ:  - كالنكاقض كالنكاقص، كالشركط، كاألركاف،

 . الرياض كاإلعبلف، لمتكزيع يسيالجر  مؤسسةتكزيع:  - الرياض سفير، مطبعةالناشر:  -
يضاح داكد أبي سنف تيذيب: القيـ ابف حاشية كمعو داكد، أبي سنف شرح المعبكد عكف .165  كا 

 شرؼ الرحمف، عبد أبك حيدر، بف عمي بف أمير بف أشرؼ محمدالمؤلؼ:  - كمشكبلتو عممو
 بيركت – مميةالع الكتب دارالناشر:  -( ىػُِّٗ: المتكفى) آبادم العظيـ الصديقي، الحؽ،

 . ىػ ُُْٓ الثانية،الطبعة:  -
 بف محمد بف محمد بف محمدالمؤلؼ:  - كالسير كالشمائؿ المغازم فنكف في األثر عيكف .166

تعميؽ:  -( ىػّْٕ: المتكفى) الديف فتح الفتح، أبك الربعي، اليعمرم الناس، سيد ابف أحمد،
 . ُّٗٗ/ُُْْ األكلى،عة: الطب - بيركت – القمـ دارالناشر:  - رمضاف محمد إبراىيـ

 بف محمد العكف أبك الديف، شمسالمؤلؼ :  - اآلداب منظكمة شرح في األلباب غذاء .167
 مصر – قرطبة مؤسسةالناشر :  -( ىػُُٖٖ:  المتكفى) الحنبمي السفاريني سالـ بف أحمد
 . ـُّٗٗ/  ىػ ُُْْ ، الثانيةالطبعة :  -
 برىاف القاسـ أبك نصر، بف حمزة بف مكدمحالمؤلؼ:  -التأكيؿ كعجائب التفسير غرائب .168

 لمثقافة القبمة دار: النشردار  -(ىػَٓٓ نحك: المتكفى) القراء بتاج كيعرؼ الكرماني، الديف
 . بيركت – القرآف عمكـ مؤسسة جدة، - اإلسبلمية

 القمي حسيف بف محمد بف الحسف الديف نظاـالمؤلؼ:  -الفرقاف كرغائب القرآف غرائب .169
 العمميو الكتب دارالناشر:  -عميرات زكريا الشيخالمحقؽ:  -(ىػَٖٓ: المتكفى) النيسابكرم

 . ىػ ُُْٔ - األكلىالطبعة:  - بيركت –
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 البستي الخطاب بف إبراىيـ بف محمد بف حمد سميماف أبكالمؤلؼ:  -الحديث غريب .171
 كخرج، الغرباكم إبراىيـ الكريـ عبدالمحقؽ:  -(ىػّٖٖ: المتكفى) بالخطابي المعركؼ
 . ـُِٖٗ - ىػَُِْالطبعة:  -الفكر دارالناشر:  -النبي رب عبد القيكـ عبد: أحاديثو

: المتكفى) البغدادم اليركم اهلل عبد بف سبٌلـ بف القاسـ عيبيد أبكالمؤلؼ:  -الحديث غريب .171
 العثمانية، المعارؼ دائرة مطبعةالناشر:  -خاف المعيد عبد محمد. دالمحقؽ:  -(ىػِِْ
 . ـ ُْٔٗ - ىػ ُّْٖ األكلى،الطبعة:  -دكفال -آباد حيدر

 الجكزم محمد بف عمي بف الرحمف عبد الفرج أبك الديف جماؿالمؤلؼ:  -الحديث غريب .172
 الكتب دارالناشر:  -القمعجي أميف المعطي عبد الدكتكرالمحقؽ:  -(ىػٕٗٓ: المتكفى)

 . ُٖٓٗ – َُْٓ األكلى،الطبعة:  -لبناف – بيركت - العممية
 أحمد، بف عمرك بف محمكد القاسـ أبكالمؤلؼ:  -كاألثر الحديث غريب في الفائؽ .173

 الفضؿ أبك محمد- البجاكم محمد عميالمحقؽ:  -(ىػّٖٓ: المتكفى) اهلل جار الزمخشرم
 . الثانيةالطبعة:  -لبناف – المعرفة دارالناشر:  -إبراىيـ

 العسقبلني الفضؿ أبك حجر بف عمي بف أحمدالمؤلؼ:  -البخارم صحيح شرح البارم فتح .174
 كأشرؼ كصححو بإخراجوقاـ  -الباقي عبد فؤاد محمد: كأحاديثو كأبكابو كتبورقـ  -الشافعي

 - باز بف اهلل عبد بف العزيز عبد: العبلمة تعميقاتعميو  -الخطيب الديف محب: طبعو عمى
 . ىػػُّٕٗ بيركت، - المعرفة دارالناشر: 

 عمي بف حسف بف خاف صديؽ محمد الطيب أبكالمؤلؼ:  -القرآف مقاصد في البياف فتحي  .175
: كراجعو لو كقٌدـ بطبعوً عني  -(ىػَُّٕ: المتكفى) الًقن كجي البخارم الحسيني اهلل لطؼ ابف
بد العمـ خادـ ارم إبراىيـ بف اهلل عى يدىا كالٌنٍشر، لمطبىاعة العصري ة المىكتبةالناشر:  -األنصى  صى
 . ـ ُِٗٗ - ىػ ُُِْ: النشرعاـ  -بىيركت –
: المتكفى) اليمني الشككاني اهلل عبد بف محمد بف عمي بف محمدالمؤلؼ:  -القدير فتح .176

 - األكلىالطبعة:  -بيركت دمشؽ، - الطيب الكمـ دار كثير، ابف دارالناشر:  -(ىػَُِٓ
 . ىػ ُُْْ

 عمي بف غالب. دالمؤلؼ:  - منيا اإلسبلـ مكقؼ كبياف اإلسبلـ إلى تنتسب معاصرة فرؽ .177
الطبعة:  - جدة كالتسكيؽ، كالنشر لمطباعة الذىبية العصرية المكتبةالناشر:  - عكاجي
 . ـ ََُِ - ىػ ُِِْ الرابعة،
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 بف يحيى بف سعيد بف سيؿ بف اهلل عبد بف الحسف ىبلؿ أبكالمؤلؼ:  - المغكية الفركؽ .178
ر: الناش -سميـ إبراىيـ محمد: عميو كعمؽحققو  -( ىػّٓٗ نحك: المتكفى) العسكرم ميراف
 . مصر – القاىرة كالتكزيع، لمنشر كالثقافة العمـ دار

 الجاىمية أىؿ  اهلل رسكؿ فييا خالؼ التي الجاىمية، مسائؿ) شرح في الخطاب فصؿ .179
 بف اهلل عبد بف شكرم محمكد المعالي أبكالمؤلؼ:  -( اهلل رحمو الكىاب عبد بف لمحمد
 مصطفى بف عمي: كتعميؽقديـ ت -( ىػُِّْ: المتكفى) األلكسي الثناء أبي بف محمد

 . ىػُِِْ األكلى،الطبعة:  - مخمكؼ
 ثـ البصرم القرشي كثير بف عمر بف إسماعيؿ الفداء أبكالمؤلؼ:  -السيرة في الفصكؿ .181

 -مستك الديف محيي الخطراكم، العيد محمد: كتعميؽتحقيؽ  -(ىػْٕٕ: المتكفى) الدمشقي
 . ىػ َُّْ ،الثالثةالطبعة:  -القرآف عمكـ مؤسسةالناشر: 

 – القمـ دارالناشر:  -(ىػُُْٔ: المتكفى) السقا الغزالي محمدالمؤلؼ:  -السيرة فقو .181
 . ىػ ُِْٕ األكلى،الطبعة:  -األلباني الديف ناصر محمد: األحاديثتخريب  -دمشؽ

 – القمـ دارالناشر:  -(ىػُُْٔ: المتكفى) السقا الغزالي محمدالمؤلؼ:  -السيرة فقو .182
 . ىػ ُِْٕ األكلى،الطبعة:  -األلباني الديف ناصر محمد: حاديثاألتخريب  -دمشؽ

 رىمضاف سىعيد مٌحمدالمؤلؼ:  - الراشدة الخبلفة لتاريخ مكجز مع النبكية السيرة فقو .183
 . ىػ ُِْٔ - كالعشركف الخامسةالطبعة:  - دمشؽ – الفكر دارالناشر:  - البكطي

 الخطيب ميدم بف أحمد بف ثابت بف يعم بف أحمد بكر أبكالمؤلؼ:  -المتفقو ك الفقيو .184
الناشر:  -الغرازم يكسؼ بف عادؿ الرحمف عبد أبكالمحقؽ:  -(ىػّْٔ: المتكفى) البغدادم

 . قُُِْ الثانية،الطبعة:  -السعكدية – الجكزم ابف دار
 كلي» بػ المعركؼ الرحيـ عبد بف أحمد اإلماـالمؤلؼ:  - التفسير أصكؿ في الكبير الفكز .185

بىو  -( ىػُُٕٔ: المتكفى) «كمالدىم اهلل الناشر:  - الن دكم الحسيني سمماف: الفارسية مفعىر 
 . ـ ُٖٔٗ - ىػ َُْٕ - الثانيةالطبعة:  - القاىرة – الصحكة دار

 -(ىػُّٖٓ: المتكفى) الشاربي حسيف إبراىيـ قطب سيدالمؤلؼ:  -القرآف ظبلؿ في .186
 . ىػ ُُِْ - عشر السابعةالطبعة:  -القاىرة -بيركت - الشركؽ دارالناشر: 

 دار: النشردار  - الخالدم الفتاح عبد صبلح دالمؤلؼ:  - الرىباف مطاعف كنقض القرآف .187
 . ـ ََِٕ - ىػ ُِْٖ: األكلىالطبعة  - دمشؽ – القمـ

 عبد بف محمد بف محمد الكـر أبي بف عمي الحسف أبكالمؤلؼ:  - التاريخ في الكامؿ .188
تحقيؽ:  -(ىػَّٔ: المتكفى) األثير ابف الديف عز الجزرم، الشيباني الكاحد عبد بف الكريـ
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 األكلى،الطبعة:  -لبناف – بيركت العربي، الكتاب دارالناشر:  -تدمرم السبلـ عبد عمر
 . ـُٕٗٗ/  ىػُُْٕ

 كزارةالناشر:  -العمماء مف نخبةالمؤلؼ:  -كالسنة الكتاب ضكء في اإليماف أصكؿ كتاب .189
 األكلى،الطبعة:  -السعكدية العربية المممكة - كاإلرشاد كالدعكة كاألكقاؼ اإلسبلمية الشؤكف
 . ىػُُِْ

: المتكفى) الجرجاني الشريؼ الزيف عمي بف محمد بف عميالمؤلؼ:  -التعريفات كتاب .191
 الكتب دارالناشر:  -الناشر بإشراؼ العمماء مف جماعة كصححو ضبطوالمحقؽ:  -(ىػُٖٔ
 . ـُّٖٗ- ىػَُّْ لىاألك الطبعة:  -لبناف– بيركت العممية

 الفراىيدم تميـ بف عمرك بف أحمد بف الخميؿ الرحمف عبد أبكالمؤلؼ:  -العيف كتاب .191
الناشر:  -السامرائي إبراىيـ د المخزكمي، ميدم دالمحقؽ:  -(ىػَُٕ: المتكفى) البصرم

 . اليبلؿ كمكتبة دار
 أحمد، بف كعمر  بف محمكد القاسـ أبكالمؤلؼ:  -التنزيؿ غكامض حقائؽ عف الكشاؼ .192

الطبعة:  -بيركت – العربي الكتاب دارالناشر:  -(ىػّٖٓ: المتكفى) اهلل جار الزمخشرم
 . ىػ َُْٕ - الثالثة

: المتكفى) النجدم التميمي سميماف بف الكىاب عبد بف محمدالمؤلؼ:  -الشبيات كشؼ .193
 العربية ممكةالم - كاإلرشاد كالدعكة كاألكقاؼ اإلسبلمية الشؤكف كزارةالناشر:  -(ىػَُِٔ

 . ىػُُْٖ األكلى،الطبعة:  -السعكدية
 إسحاؽ أبك الثعمبي، إبراىيـ بف محمد بف أحمدالمؤلؼ:  -القرآف تفسير عف كالبياف الكشؼ .194
 نظير األستاذ: كتدقيؽمراجعة  -عاشكر بف محمد أبي اإلماـتحقيؽ:  -(ىػِْٕ: المتكفى)

 - ىػ ،ُِِْ األكلىالطبعة:  -لبناف – بيركت العربي، التراث إحياء دارالناشر:  -الساعدم
 . ـ ََِِ

 الحسيني مكسى بف أيكبالمؤلؼ:  -المغكية كالفركؽ المصطمحات في معجـ الكميات .195
 محمد - دركيش عدنافالمحقؽ:  -(ىػَُْٗ: المتكفى) الحنفي البقاء أبك الكفكم، القريمي
 . بيركت – الرسالة مؤسسةالناشر:  - المصرم

بىن كىة حسف بف الرحمف عبدؼ: المؤل - زيكؼ ككاشؼ .196 : المتكفى) الدمشقي الميداني حى
 . ـ ُُٗٗ - ىػ ُُِْ الثانية،الطبعة:  - دمشؽ القمـ، دارالناشر:  -( ىػُِْٓ
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 عمر بف إبراىيـ بف محمد بف عمي الديف عبلءالمؤلؼ:  -التنزيؿ معاني في التأكيؿ لباب .197
 عمي محمد تصحيحالمحقؽ:  -(ىػُْٕ: المتكفى) بالخازف المعركؼ الحسف، أبك الشيحي
 . ىػ ُُْٓ - األكلىالطبعة:  -بيركت – العممية الكتب دارالناشر:  -شاىيف

 السيكطي الديف جبلؿ بكر، أبي بف الرحمف عبدالمؤلؼ:  - النزكؿ أسباب في النقكؿ لباب .198
 الكتب دارالناشر:  - الشافي عبد أحمد االستاذ: كصححوضبطو  -( ىػُُٗ: المتكفى)
 . لبناف – بيركت عمميةال
 الحنبمي عادؿ بف عمي بف عمر الديف سراج حفص أبكالمؤلؼ:  -الكتاب عمكـ في المباب .199

 عمي كالشيخ المكجكد عبد أحمد عادؿ الشيخالمحقؽ:  -(ىػٕٕٓ: المتكفى) النعماني الدمشقي
- ىػ ُُْٗ األكلى،الطبعة:  -لبناف/  بيركت - العممية الكتب دارالناشر:  -معكض محمد
 . ـُٖٗٗ

 منظكر ابف الديف جماؿ الفضؿ، أبك عمى، بف مكـر بف محمدالمؤلؼ:  -العرب لساف .211
الطبعة:  -بيركت – صادر دارالناشر:  -(ىػُُٕ: المتكفى) اإلفريقى الركيفعى األنصارم

 . ىػ ُُْْ - الثالثة
 القشيرم الممؾ عبد بف ىكازف بف الكريـ عبدالمؤلؼ:  -القشيرم تفسير=  اإلشارات لطائؼ .211
 – لمكتاب العامة المصرية الييئةالناشر:  -البسيكني إبراىيـالمحقؽ:  -(ىػْٓٔ: المتكفى)

 . الثالثةالطبعة:  -مصر
 بف الرحمف عبد الديف زيفالمؤلؼ:  -الكظائؼ مف العاـ لمكاسـ فيما المعارؼ لطائؼ .212

 -(ىػٕٓٗ: متكفىال) الحنبمي الدمشقي، ثـ البغدادم، السىبلمي، الحسف، بف رجب بف أحمد
 . ـََِْ/ىػُِْْ األكلى،الطبعة:  -كالنشر لمطباعة حـز ابف دارالناشر: 

 الثعالبي منصكر أبك إسماعيؿ بف محمد بف الممؾ عبدالمؤلؼ:  -كالظرائؼ المطائؼ .213
 . بيركت المناىؿ، دارالناشر:  -(ىػِْٗ: المتكفى)
 شمس سعد بف أيكب فب بكر أبي بف محمدالمؤلؼ:  -الطيب الكمـ مف الصيب لكابؿ .214

 – الحديث دارالناشر:  -إبراىيـ سيدتحقيؽ:  -(ىػُٕٓ: المتكفى) الجكزية قيـ ابف الديف
 . ـ ُٗٗٗ الثالثة،: الطبعةرقـ  -القاىرة

 - المرضية الفرقة عقد في المضية الدرة لشرح األثرية األسرار كسكاطع البيية األنكار لكامع .215
: المتكفى) الحنبمي السفاريني سالـ بف أحمد بف دمحم العكف أبك الديف، شمسالمؤلؼ: 
 - ىػ َُِْ - الثانيةالطبعة:  - دمشؽ – كمكتبتيا الخافقيف مؤسسةالناشر:  -(ىػُُٖٖ
 . ـ ُِٖٗ
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ٍندىه بف يحيى بف محمد بف إسحاؽ بف محمد اهلل عبد أبك: المؤلؼ .216 : المتكفى) العبدم مى
الناشر:  -صبرم حسف عامر/ تكرالدك األستاذ: عميو كعمؽ لو كقدـحققو  -(ىػّٓٗ

 . ـ ََِٓ - ىػ ُِْٔ األكلى،الطبعة:  -المتحدة العربية اإلمارات جامعة مطبكعات
 -(ىػُّْٔ: المتكفى) شيخك يعقكب بف المسيح عبد بف يكسؼ بف اهلل رزؽ: المؤلؼ .217

 . ـ ُُّٗ: النشرعاـ  -بيركت اليسكعييف، اآلباء مطبعةالناشر: 
 أبك معقؿ، بف عمي بف أحمدالمؤلؼ:  - الميتىنىبٍّي الط يب أبي فديكا شيٌراح عمى المآخذ .218

 بف العزيز عبد الدكتكرالمحقؽ:  -( ىػْْٔ: المتكفى) المييىم بي األزدم الديف عز العباس،
 - الرياض اإلسبلمية، كالدراسات لمبحكث فيصؿ الممؾ مركزالناشر:  - المانع ناصر

 . ـ ََِّ - ىػ ُِْْ الثانية،الطبعة: 
الناشر:  - الشيخ حسف عايض عمي بف ناصرالمؤلؼ:  - الزمر سكرة في العقيدة مباحث .219

 . ـُٓٗٗ/ىػُُْٓ األكلى،الطبعة:  - السعكدية، العربية المممكة الرياض، الرشد، مكتبة
 - دمشؽ – القمـ دارالناشر:  - مسمـ مصطفى دالمؤلؼ:  - القرآف إعجاز في مباحث .211

 . ـ ََِٓ - ىػ ُِْٔ الثالثة،الطبعة: 
 قيـ ابف الديف شمس سعد بف أيكب بف بكر أبي بف محمدالمؤلؼ:  -النكنية القصيدة متف .211

 . ىػُُْٕ الثانية،الطبعة:  -القاىرة تيمية، ابف مكتبةالناشر:  -(ىػُٕٓ: المتكفى) الجكزية
 العرب حدائؽ في األدب مجاني .212
 أبك الرازم، القزكيني زكرياء بف فارس بف أحمدالمؤلؼ:  - فارس البف المغة مجمؿ .213

: النشردار  - سمطاف المحسف عبد زىير: كتحقيؽدراسة  -( ىػّٓٗ: المتكفى) الحسيف
 . ـ ُٖٔٗ - ىػ َُْٔ - الثانيةالطبعة  - بيركت – الرسالة مؤسسة

 القاسمي الحبلؽ قاسـ بف سعيد محمد بف الديف جماؿ محمدالمؤلؼ:  -التأكيؿ محاسف .214
 – العمميو الكتب دارالناشر:  -السكد عيكف باسؿ محمد: المحقؽ -(ىػُِّّ: المتكفى)

 . ىػ ُُْٖ - األكلىالطبعة:  -بيركت
 البغدادم قيس بف سفياف بف عبيد بف محمد بف اهلل عبد بكر أبكالمؤلؼ:  - المحتضريف .215

 رمضاف خير محمدالمحقؽ:  -( ىػُِٖ: المتكفى) الدنيا أبي بابف المعركؼ القرشي األمكم
 . ـُٕٗٗ - ىػُُْٕ األكلى،الطبعة:  - لبناف – بيركت - حـز ابف دارر: الناش - يكسؼ

 بف غالب بف الحؽ عبد محمد أبكالمؤلؼ:  - العزيز الكتاب تفسير في الكجيز المحرر .216
 عبدالمحقؽ:  -( ىػِْٓ: المتكفى) المحاربي األندلسي عطية بف تماـ بف الرحمف عبد
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 - األكلىالطبعة:  - بيركت – العممية كتبال دارالناشر:  -محمد الشافي عبد السبلـ
 . ىػ ُِِْ

: ت] المرسي سيده بف إسماعيؿ بف عمي الحسف أبكالمؤلؼ:  -األعظـ كالمحيط المحكـ .217
الطبعة:  -بيركت – العممية الكتب دارالناشر:  -ىنداكم الحميد عبدالمحقؽ:  -[ىػْٖٓ

 . ـ َََِ - ىػ ُُِْ األكلى،
 القادر عبد بف بكر أبي بف محمد اهلل عبد أبك لديفا زيفالمؤلؼ:  -الصحاح مختار .218

 العصرية المكتبةالناشر:  -محمد الشيخ يكسؼالمحقؽ:  -(ىػٔٔٔ: المتكفى) الرازم الحنفي
 . ـُٗٗٗ/  ىػَُِْ الخامسة،الطبعة:  -صيدا – بيركت النمكذجية، الدار -
 السبلـ دارلناشر: ا -الزيد عمي بف أحمد بف اهلل عبدالمؤلؼ:  -البغكم تفسير مختصر .219

 . ىػُُْٔ األكلى،الطبعة:  -الرياض – كالتكزيع لمنشر
ياؾ نعبد إياؾ منازؿ بيف السالكيف مدارج .221  بف بكر أبي بف محمدالمؤلؼ:  - نستعيف كا 

 المعتصـ محمدالمحقؽ:  -( ىػُٕٓ: المتكفى) الجكزية قيـ ابف الديف شمس سعد بف أيكب
 - ىػ ُُْٔ الثالثة،الطبعة:  - بيركت – العربي بالكتا دارالناشر:  -البغدادم باهلل

 . ـُٔٗٗ
: المتكفى) العثيميف محمد بف صالح بف محمدالمؤلؼ:  -الكاسطية العقيدة عمى مذكرة .221

 . ىػ ُِْٔ: النشرعاـ  -الرياض – لمنشر الكطف مدارالناشر:  -(ىػُُِْ
 البنتني لجاكما نككم عمر بف محمدالمؤلؼ:  -المجيد القرآف معنى لكشؼ لبيد مراح .222

 الكتب دارالناشر:  -الصناكم أميف محمدالمحقؽ:  -(ىػُُّٔ: المتكفى) بمدا التنارم إقميما،
 . ىػ ُُْٕ - األكلىالطبعة:  -بيركت – العممية

 - قريبي إبراىيـ بف إبراىيـالمؤلؼ:  - المريسيع غزكة كىي المصطمؽ بني غزكة مركيات .223
 السعكدية العربية المممكة المنكرة، المدينة اإلسبلمية، ةبالجامع العممي البحث عمادةالناشر: 

. 
 بف محمد بف اهلل عبد بف محمد الحاكـ اهلل عبد أبكالمؤلؼ:  -الصحيحيف عمى المستدرؾ .224

: المتكفى) البيع بابف المعركؼ النيسابكرم الطيماني الضبي الحكـ بف نيعيـ بف حمدكيو
 -بيركت – العممية الكتب داراشر: الن -عطا القادر عبد مصطفىتحقيؽ:  -(ىػَْٓ

 . َُٗٗ – ُُُْ األكلى،الطبعة: 
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 القادر عبد بف محمد بف أحمد بف مديف أبكالمؤلؼ:  - األخبار بأطيب اإلخبار مستعذب .225
الطبعة:  - بيركت – العممية الكتب دارالناشر:  -( ىػُُِّ بعد: المتكفى) الفاسي عمي بف

 . ـ ََِْ/  ىػ ُِْٓ - األكلى
 بف ىبلؿ بف حنبؿ بف محمد بف أحمد اهلل عبد أبكالمؤلؼ:  -حنبؿ بف أحمد إلماـا مسند .226

 -كآخركف مرشد، عادؿ - األرنؤكط شعيبالمحقؽ:  -(ىػُِْ: المتكفى) الشيباني أسد
 األكلى،الطبعة:  -الرسالة مؤسسةالناشر:  -التركي المحسف عبد بف اهلل عبد دإشراؼ: 
 . ـ ََُِ - ىػ ُُِْ

 -كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ إلى العدؿ عف العدؿ بنقؿ المختصر يحالصح المسند .227
المحقؽ:  -(ىػُِٔ: المتكفى) النيسابكرم القشيرم الحسف أبك الحجاج بف مسمـالمؤلؼ: 

 . بيركت – العربي التراث إحياء دارالناشر:  -الباقي عبد فؤاد محمد
 عمركف بف عياض بف سىمك  بف عياضالمؤلؼ:  -اآلثار صحاح عمى األنكار مشارؽ .228

 . التراث كدار العتيقة المكتبة: النشردار  -(ىػْْٓ: المتكفى) الفضؿ أبك السبتي، اليحصبي
 بف أحمد بف حباف بف محمدالمؤلؼ:  - األقطار فقياء كأعبلـ األمصار عمماء مشاىير .229

ٍعبدى، بف معاذ بف حباف حققو  -( ػىّْٓ: المتكفى) البيستي الدارمي، حاتـ، أبك التميمي، مى
 – كالتكزيع كالنشر لمطباعة الكفاء دارالناشر:  - ابراىيـ عمى مرزكؽ: عميو كعمؽ ككثقو

 . ـ ُُٗٗ - ىػ ُُُْ األكلىالطبعة:  - المنصكرة
 ثـ الفيكمي عمي بف محمد بف أحمدالمؤلؼ:  -الكبير الشرح غريب في المنير المصباح .231

 بيركت - العممية المكتبةناشر: ال -(ىػَٕٕ نحك: المتكفى) العباس أبك الحمكم،
 -(ىػِٕٔ: المتكفى) الدينكرم قتيبة بف مسمـ بف اهلل عبد محمد أبكالمؤلؼ:  -المعارؼ .231

 الثانية،الطبعة:  -القاىرة لمكتاب، العامة المصرية الييئةالناشر:  -عكاشة ثركتتحقيؽ: 
 . ـ ُِٗٗ

 دار: ناشرال - شير اب حسف محمد بف محمدالمؤلؼ:  - كالسيرة السنة في األثيرة المعالـ .232
 . ىػ ُُُْ - األكلىالطبعة:  - بيركت -دمشؽ - الشامية الدار القمـ،

 الحسيف محمد أبك السنة، محييالمؤلؼ:  -البغكم تفسير=  القرآف تفسير في التنزيؿ معالـ .233
 - النمر اهلل عبد محمد أحاديثو كخرج حققوالمحقؽ:  -(ىػَُٓ: المتكفى) البغكم مسعكد بف
الطبعة:  -كالتكزيع لمنشر طيبة دارالناشر:  -الحرش مسمـ سميماف - ضميرية جمعة ثمافع

 . ـ ُٕٗٗ - ىػ ُُْٕ الرابعة،
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 عبدالمؤلؼ:  -( األقراف كمعترؾ القرآف إعجاز) كييسم ى القرآف، إعجاز في األقراف معترؾ .234
 الكتب دار: رالنشدار  -( ىػُُٗ: المتكفى) السيكطي الديف جبلؿ بكر، أبي بف الرحمف
 . ـ ُٖٖٗ - ىػ َُْٖ األكلىالطبعة:  - لبناف – بيركت - العممية

 بف المىٍرزيباف بف العزيز عبد بف محمد بف اهلل عبد القاسـ أبكالمؤلؼ :  -الصحابة معجـ .235
 الجكني محمد بف األميف محمد:  محقؽال -( ىػُّٕ:  المتكفى) البغكم شاىنشاه بف سابكر

 . ـ َََِ - ىػ ُُِْ ، األكلىالطبعة :  - الككيت – البياف دار مكتبةالناشر :  -
/  الزيات أحمد/  مصطفى إبراىيـ) -بالقاىرة العربية المغة مجمعالمؤلؼ:  -الكسيط المعجـ .236

 . الدعكة دارالناشر:  -(النجار محمد/  القادر عبد حامد
م، أبك الحسيف المؤلؼ: أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني الراز  -مقاييس المغة معجـ .237

الناشر: دار الفكر، عاـ النشر:  -المحقؽ: عبد السبلـ محمد ىاركف  -ىػ(ّٓٗ)المتكفى: 
 ـ .ُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗ

 بف إسحاؽ ابف محمد بف الكىاب عبد بف يحيىالمؤلؼ:   النبي أرداؼ أسامي معرفة .238
 يحيىمحقؽ: ال -(ىػُُٓ: المتكفى) منده ابف زكريا، أبك األصبياني، العبدم يحيى بف محمد
 . ىػػَُُْ األكلى،الطبعة:  -بيركت – لمتكزيع المدينةالناشر:  -غزاكم مختار

 منده البف الصحابة معرفة .239
 عبد أبك المدني، بالكالء، األسممي السيمي كاقد بف عمر بف محمدالمؤلؼ:  - المغازم .241

 بيركت – مياألعم دارالناشر:  - جكنس مارسدفتحقيؽ:  -( ىػَِٕ: المتكفى) الكاقدم اهلل،
 .ُٖٗٗ/َُْٗ - الثالثةالطبعة:  -
 بف الحسف بف عمر بف محمد اهلل عبد أبكالمؤلؼ:  - الكبير التفسير=  الغيب مفاتيح .241

الناشر:  -( ىػَٔٔ: المتكفى) الرم خطيب الرازم الديف بفخر الممقب الرازم التيمي الحسيف
 . ىػ َُِْ - الثالثةالطبعة:  -بيركت – العربي التراث إحياء دار

 بف أيكب بف بكر أبي بف محمدالمؤلؼ:  -كاإلرادة العمـ كالية كمنشكر السعادة دار مفتاح .242
  بيركت – العممية الكتب دارالناشر:  -(ىػُٕٓ: المتكفى) الجكزية قيـ ابف الديف شمس سعد

 بالراغب المعركؼ محمد بف الحسيف القاسـ أبكالمؤلؼ:  -القرآف غريب في المفردات .243
 الدار القمـ، دارالناشر:  -الداكدم عدناف صفكافالمحقؽ:  -(ىػَِٓ: المتكفى) األصفيانى

 . ىػ ُُِْ - األكلىالطبعة:  -بيركت دمشؽ - الشامية
عدادجمع  - الكىريـ القيرآف في الط ريؽً  ًمٍفرىؽي  .244  األكلى،الطبعة:  - الشحكد نايؼ بف عمي: كا 

 . ـ ََُِ - ىػ ُُّْ
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الطبعة:  - الشحكد نايؼ بف عميالمؤلؼ:  - كالسنة قرآفال في كالبراء الكالء مفيكـ .245
 . ـ َُِِ - ىػُّّْاألكلى، 

 - صكفي عطا محمد بف القادر عبد الدكتكرالمؤلؼ:  - التكحيد ميمات في المفيد .246
 . ىػُِّْ -ىػُِِْ األكلىالطبعة:  - االعبلـ دارالناشر: 

 محمد، أبك حبيب، بف سفالح بف عمر بف الحسفالمؤلؼ:   المصطفى سيرة مف المقتفى .247
الناشر:  -الذىبي حسيف محمد مصطفى دالمحقؽ:  -(ىػٕٕٗ: المتكفى) الحمبي الديف بدر
 . ـُٔٗٗ - ىػُُْٔ األكلى،الطبعة:  -مصر – القاىرة - الحديث دار

: المتكفى) القرطبي رشد بف أحمد بف محمد الكليد أبكالمؤلؼ:  -المميدات المقدمات .248
 . ـ ُٖٖٗ - ىػ َُْٖ األكلى،الطبعة:  -اإلسبلمي الغرب دارالناشر:  -(ىػَِٓ

الناشر:  - الشريؼ إبراىيـ أحمدالمؤلؼ:  -  الرسكؿ كعيد الجاىمية في كالمدينة مكة .249
 . العربي الفكر دار

 الشيرستاني أحمد بكر أبى بف الكريـ عبد بف محمد الفتح أبكالمؤلؼ:  -كالنحؿ الممؿ .251
 . الحمبي سسةمؤ الناشر:  -( ىػْٖٓ: المتكفى)
 المجمسالناشر:  -األزىر عمماء مف لجنةالمؤلؼ:  -الكريـ القرآف تفسير في المنتخب .251

 ىػ ُُْٔ عشر، الثامنةالطبعة:  -األىراـ مؤسسة طبع مصر، - اإلسبلمية لمشئكف األعمى
 . ـ ُٓٗٗ -
 بف ميع بف الرحمف عبد الفرج أبك الديف جماؿالمؤلؼ:  -كالممكؾ األمـ تاريخ في المنتظـ .252

 القادر عبد مصطفى عطا، القادر عبد محمدالمحقؽ:  -(ىػٕٗٓ: المتكفى) الجكزم محمد
 . ـ ُِٗٗ - ىػ ُُِْ األكلى،الطبعة: - بيركت العممية، الكتب دارالناشر:  -عطا

 -كسمـ كآلو عميو اهلل صمى الرسكؿ شمائؿ إلى الكصكؿ كسائؿ عمى السؤؿ منتيى .253
 ثـ المراكعي، ثـ الشحارم، الحضرميٌ  الٌمحجي عبادم حمدم بف سعيد بف اهلل عبدالمؤلؼ: 

/  ىػ ُِْٔ الثالثة،الطبعة:  -جدة – المنياج دارالناشر:  -(ىػَُُْ: المتكفى) المكي
 . ـ ََِٓ

 بف حمد بف العزيز عبدالمؤلؼ:  -الصميب عباد عمى الرد في المجيب القريب منحة .254
 ( .ىػُِْْ: المتكفى) معمر آؿ عثماف بف ناصر

 شرؼ بف يحيى الديف محيي زكريا أبكالمؤلؼ:  -الحجاج بف مسمـ صحيح شرح لمنياجا .255
 الثانية،الطبعة:  -بيركت – العربي التراث إحياء دارالناشر:  -(ىػٕٔٔ: المتكفى) النككم
 . ىػػُِّٗ
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 فرج بف أحمد بف حمكد. دالمؤلؼ:  -اإلسبلـ إلى المشركيف دعكة في الكريـ القرآف منيب .256
 العربية المممكة المنكرة، المدينة اإلسبلمية، بالجامعة العممي البحث عمادةلناشر: ا -الرحيمي
 . ـََِْ/ىػُِْْ األكلى،الطبعة:  -السعكدية

ٍنيىةي  .257  عبد بف العزيز عبد الديف عز محمد أبكالمؤلؼ:  -  الر س كؿً  تفضيؿً  في الس كؿً  مي
: المتكفى) العمماء بسمطاف ممقبال الدمشقي، السممي الحسف بف القاسـ أبي بف السبلـ
 الديف صبلح. دتحقيؽ:  -الميدكمي محمد عبداهلل أبي الديف شرؼ الحافظركاية:  -(ىػَٔٔ
 - ىػ َُُْ األكلى،الطبعة:  -لبناف – بيركت - الجديد الكتاب دارالناشر:  -المنجد
 . ـ ُُٖٗ

 كىؼ بف عمي بف سعيد. دالمؤلؼ:  -تعالى الم و إلى الدعكة في  النبي مكاقؼ .258
 كاإلعبلف، لمتكزيع الجريسي مؤسسةتكزيع:  -الرياض سفير، مطبعةالناشر:  -القحطاني
 . الرياض

 الممؾ عبد بف بكر أبى بف محمد بف أحمدالمؤلؼ:   -المحمدية بالمنح المدنية المكاىب .259
 تبةالمكالناشر:  -(ىػِّٗ: المتكفى) الديف شياب العباس، أبك المصرم، القتيبي القسطبلني
 . مصر -القاىرة التكفيقية،

 النجية، كالمسائؿ الرسائؿ ضمف مطبكع) الضبلؿ أىؿ شبو كشؼ في الزالؿ العذب المكرد .261
 بف الكىاب عبد بف محمد بف حسف بف الرحمف عبدالمؤلؼ:  -( األكؿ القسـ الرابع، الجزء

 العربية مكةالمم الرياض، العاصمة، دارالناشر:  -( ىػُِٖٓ: المتكفى) التميمي سميماف
 . ىػُُِْ الثالثة، النشرة ىػ،ُّْٗ بمصر األكلى،الطبعة:  - السعكدية

 اهلل عبد بف بردم تغرم بف يكسؼالمؤلؼ:  - كالخبلفة السمطنة كلي مف في المطافة مكرد .261
 عبد محمد نبيؿالمحقؽ:  -( ىػْٕٖ: المتكفى) الديف جماؿ المحاسف، أبك الحنفي، الظاىرم
 . القاىرة – المصرية الكتب دارشر: النا - أحمد العزيز

 بف بشير بف حكمت. د. أالمؤلؼ :  -بالمأثكر التفسير مف المسبكر الصحيح مكسكعة .262
 ، األكلىالطبعة:  -النبكية المدينة -كالطباعة كالتكزيع لمنشر المآثر دارالناشر :  -ياسيف
 . ـ ُٗٗٗ - ىػ َُِْ

الناشر:  - عاشكر المطيؼ عبد: لؼمؤ ال - النبكم الحديث في كالحيكاف الطير مكسكعة .263
 . القاىرة

 عمى تحتكم_ )مكسكعة  األلباني الديف ناصر محمد العصر مجدد اإلماـ العبلمة مكسكعة .264
 الرحمف عبد أبكالمؤلؼ:  -(الخالد كتراثو األلباني العبلمة حكؿ كدراسة عمبلن ( َٓ) مف أكثر
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: المتكفى) األلباني شقكدرماأل آدـ، بف نجاتي بف نكح الحاج بف الديف، ناصر محمد
نىعىوي:  -(ىػَُِْ  لمبحكث النعماف مركزالناشر:  -نعماف آؿ سالـ بف محمد بف شادمصى

 ىػ ُُّْ األكلى،: بعةالط -اليمف – صنعاء كالترجمة، التراث كتحقيؽ اإلسبلمية كالدراسات
 . ـ ََُِ -
الناشر:  -( ىػُُْْ: لمتكفىا) األبيارم إسماعيؿ بف إبراىيـالمؤلؼ:  -القرآنية المكسكعة .265

 . ىػ َُْٓالطبعة:  -العرب سجؿ مؤسسة
 بيتالناشر:  -التكيجرم اهلل عبد بف إبراىيـ بف محمدالمؤلؼ:  -القمكب فقو مكسكعة .266

 . الدكلية األفكار
:  الرابط –( كاشنطف مف) برنامب – الجزيرة قناة مكقع .267

-4437-31f5-http://www.aljazeera.net/programs/pages/fc8ca938
bdc2e8183f3b-971a 

 بف أحمد بف محمد اهلل عبد أبك الديف شمسالمؤلؼ:  - الرجاؿ نقد في االعتداؿ ميزاف .268
 دارالناشر:  - البجاكم محمد عميتحقيؽ:  -( ىػْٖٕ: المتكفى) الذىبي قىاٍيماز بف عثماف
 . ـ ُّٔٗ - ىػ ُِّٖ األكلى،الطبعة:  - لبناف – بيركت كالنشر، لمطباعة المعرفة

 . الرياض كاإلعبلف، لمتكزيع الجريسي مؤسسةتكزيع:  -الرياض سفير، مطبعة: الناشر .269
 بكر أبك جابر بف القادر عبد بف مكسى بف جابرالمؤلؼ:  - اإليماف ألىؿ الرحمف نداءات .271

 - السعكدية العربية المممكة المنكرة، المدينة كالحكـ، العمـك مكتبةالناشر:  - زائرمالج
 . ـََُِ/ىػُُِْ الثالثة،الطبعة: 

 الرحمف عبد الفرج أبك الديف جماؿالمؤلؼ:  -كالنظائر الكجكه عمـ في النكاظر األعيف نزىة .271
 -الراضي كاظـ كريـال عبد محمدالمحقؽ:  -(ىػٕٗٓ: المتكفى) الجكزم محمد بف عمي بف

 . ـُْٖٗ - ىػَُْْ األكلى،الطبعة:  -بيركت/ لبناف - الرسالة مؤسسةالناشر: 
 الصفكرم السبلـ عبد بف الرحمف عبدالمؤلؼ:  - النفائس كمنتخب المجالس نزىة .272
 . ىػُِّٖ: النشرعاـ  - مصر – الكاستمية المطبعوالناشر:  -( ىػْٖٗ: المتكفى)
 مف عددالمؤلؼ :  -كسمـ عميو اهلل صمى - الكريـ الرسكؿ بلؽأخ مكاـر في النعيـ نضرة .273

الناشر :  -المكي الحـر كخطيب إماـ حميد بف اهلل عبد بف صالح/ الشيخ بإشراؼ المختصيف
 . الرابعةالطبعة :  -جدة كالتكزيع، لمنشر الكسيمة دار

http://www.aljazeera.net/programs/pages/fc8ca938-31f5-4437-971a-bdc2e8183f3b
http://www.aljazeera.net/programs/pages/fc8ca938-31f5-4437-971a-bdc2e8183f3b
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 يالساعات البنا محمد الرحمف عبد أحمد حسفالمؤلؼ:  - اهلل كتاب في نظرات .274
: النشرعاـ  - القاىرة – اإلسبلمية كالنشر التكزيع دارالناشر:  -( ىػُّٖٔ: المتكفى)

 . ـ ََِِ - ىػ ُِّْ
 عمي بف الرباط حسف بف عمر بف إبراىيـالمؤلؼ:  -كالسكر اآليات تناسب في الدرر نظـ .275

 . القاىرة اإلسبلمي، الكتاب دارالناشر:  -(ىػٖٖٓ: المتكفى) البقاعي بكر أبي بف
 - الكتاني جعفر بف محمد اهلل عبد أبيالمؤلؼ:  - المتكاتر الحديث مف المتناثر ظـن .276

الطبعة:  -بمصر كالنشر لمطباعة السمفية الكتبالناشر : دار  - حجازم شرؼتحقيؽ: 
 . العممية الفيارس ذات المصححة الثانية

 لقمقشندما عمي بف أحمد العباس أبكالمؤلؼ:  -العرب أنساب معرفة في األرب نياية .277
 -بيركت المبنانيف، الكتاب دارالناشر:  -اإلبيارم إبراىيـالمحقؽ:  -( ىػُِٖ: المتكفى)

 . ـ َُٖٗ - ىػ ََُْ الثانية،الطبعة: 
 الطيطاكم عمي بف بدكم بف رافع رفاعةالمؤلؼ:  - الحجاز ساكف سيرة في اإليجاز نياية .278
 . ىػ ُُْٗ - األكلىالطبعة:  - القاىرة – الذخائر دارالناشر:  -( ىػَُِٗ: المتكفى)
 بف محمد بف المبارؾ السعادات أبك الديف مجدالمؤلؼ:  -كاألثر الحديث غريب في النياية .279

تحقيؽ:  -(ىػَٔٔ: المتكفى) األثير ابف الجزرم الشيباني الكريـ عبد ابف محمد بف محمد
 ىػُّٗٗ يركت،ب - العممية المكتبةالناشر:  -الطناحي محمد محمكد - الزاكل أحمد طاىر

 . ـُٕٗٗ -
 عبدالمؤلؼ:  - البيضاكم تفسير عمى السيكطي حاشية=  األفكار كشكارد األبكار نكاىد .281

 - القرل أـ جامعةالناشر:  -( ىػُُٗ: المتكفى) السيكطي الديف جبلؿ بكر، أبي بف الرحمف
: النشرـ عا -( دكتكراة رسائؿ ّ) السعكدية العربيةالمممكة  - الديف كأصكؿ الدعكة كمية

 . ـ ََِٓ - ىػ ُِْْ
 بف عمي بف سعيد. دالمؤلؼ:  - كالسنة الكتاب ضكء في النٍّفىاؽ كظممات اإًليماف نيكري  .281

 لمتكزيع الجريسي مؤسسةتكزيع:  - الرياض سفير، مطبعةالناشر:  - القحطاني كىؼ
 . الرياض كاإلعبلف،

 بالشيخ المعركؼ الباجكرم، عفيفي بف محمدالمؤلؼ:  -المرسميف سيد سيرة في اليقيف نكر .282
  ىػُِْٓ – الثانيةالطبعة:  -دمشؽ – الفيحاء دارالناشر:  -( ىػُّْٓ: المتكفى) الخضرم
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 بف أيكب بف بكر أبي بف محمدالمؤلؼ:  - كالنصارل الييكد أجكبة في الحيارل ىداية .283
 - الحاج أحمد محمدالمحقؽ:  -( ىػُٕٓ: المتكفى) الجكزية قيـ ابف الديف شمس سعد

 . ـُٔٗٗ - ىػُُْٔ األكلى،الطبعة:  - السعكدية – جدة الشامية، دار -القمـ دارالناشر: 
 سعد بف أيكب بف بكر أبي بف محمدالمؤلؼ:  -كالنصارل الييكد أجكبة في الحيارل ىداية .284

 دارالناشر:  -الحاج أحمد محمدالمحقؽ:  -(ىػُٕٓ: المتكفى) الجكزية قيـ ابف الديف شمس
 . ـُٔٗٗ - ىػُُْٔ األكلى،الطبعة:  -السعكدية – جدة شامية،ال دار -القمـ

عدادجمع   -أقـك ىي لمتي القرآف ىداية .285  المعمكر، دارالناشر:  -الشحكد نايؼ بف عمي: كا 
 . ـ ََُِ - ىػ ُُّْ معدلة، الثانية: الطبعة -ماليزيا – بيانب

 - عمكمو فنكف مف كجمؿ و،كأحكام كتفسيره، القرآف معاني عمـ في النياية بمكغ إلى اليداية .286
ٌمكش طالب أبي بف مكي محمد أبكالمؤلؼ:   ثـ القيركاني القيسي مختار بف محمد بف حى
 بكمية جامعية رسائؿ مجمكعة: محقؽال -( ىػّْٕ: المتكفى) المالكي القرطبي األندلسي
الناشر:  - البكشيخي الشاىد: د. أ بإشراؼ الشارقة، جامعة - العممي كالبحث العميا الدراسات
 - الشارقة جامعة - اإلسبلمية كالدراسات الشريعة كمية - كالسنة الكتاب بحكث مجمكعة
 . ـ ََِٖ - ىػ ُِْٗ األكلى،الطبعة: 

م دىاهي  كىا .287  العفاني اهلل عبد بف حسيف بف سيد التراب أبكالمؤلؼ:  -{ اأٍلىٍبتىري  ىيكى  شىاًنئىؾى  ًإف  } ميحى
 . ـ ََِٔ - ىػ ُِْٕ األكلى،الطبعة:  - مصر العفاني، دارالناشر:  -
 شمس سعد بف أيكب بف بكر أبي بف محمد: المؤلؼ - الطيب الكمـ مف الصيب الكابؿ  .288

 – الحديث دار: الناشر - إبراىيـ سيد: تحقيؽ - (ىػُٕٓ: المتكفى) الجكزية قيـ ابف الديف
 ـ ُٗٗٗ الثالثة،: الطبعة رقـ - القاىرة

: المتكفى) الصفدم اهلل عبد بف أيبؾ بف خميؿ الديف صبلحالمؤلؼ:  -بالكفيات الكافي .289
 -بيركت – التراث إحياء دارالناشر:  -مصطفى كتركي األرناؤكط أحمدالمحقؽ:  -(ىػْٕٔ
 . ـَََِ -ىػَُِْ:النشرعاـ 

 عمي بف محمد بف أحمد بف عمي الحسف أبكالمؤلؼ:  -العزيز الكتاب تفسير في الكجيز .291
دار  -داككدم عدناف صفكافتحقيؽ:  -(ىػْٖٔ: المتكفى) شافعيال النيسابكرم، الكاحدم،
 . ىػ ُُْٓ األكلى،الطبعة:  -بيركت دمشؽ، - الشامية الدار،  القمـ دار: النشر

 بف يكسؼالمؤلؼ:  -كسمـ كآلو عميو اهلل صمى الرسكؿ شمائؿ إلى الكصكؿ كسائؿ .291
الطبعة:  -جدة – المنياج دارالناشر:  -(ىػَُّٓ: المتكفى) الن ٍبيىاني يكسؼ بف إسماعيؿ
 . ىػ ُِْٓ - الثانية
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مي الدكتكرالمؤلؼ:  -الكريـ القرآف في الكسطية .292  مكتبةالناشر:  -الص بل بي محمد مىح مد عى
 ىػ ُِِْ األكلى،الطبعة:  -مصر – القاىرة التابعيف، مكتبة اإلمارات، - الشارقة الصحابة،

 . ـ ََُِ -
 عمي بف محمد بف أحمد بف عمي الحسف أبكالمؤلؼ:  - يدالمج القرآف تفسير في الكسيط .293

 عبد أحمد عادؿ الشيخ: كتعميؽتحقيؽ  -( ىػْٖٔ: المتكفى) الشافعي النيسابكرم، الكاحدم،
 الغني عبد أحمد الدكتكر صيرة، محمد أحمد الدكتكر معكض، محمد عمي الشيخ المكجكد،
 - الفرماكم الحي عبد الدكتكر ستاذاأل: كقرظوقدمو  - عكيس الرحمف عبد الدكتكر الجمؿ،
 . ـ ُْٗٗ - ىػ ُُْٓ األكلى،الطبعة:  - لبناف – بيركت العممية، الكتب دارالناشر: 

 الحسني أحمد بف اهلل عبد بف عميالمؤلؼ:  - المصطفى دار بأخبار الكفاء كفاء .294
 العممية تبالك دارالناشر:  -( ىػُُٗ: المتكفى) السميكدم الحسف أبك الديف نكر الشافعي،

 ىػػ . ُُْٗ – األكلىالطبعة:  - بيركت –
 بف محمد بف أحمد الديف شمس العباس أبكالمؤلؼ:  -الزماف أبناء كأنباء األعياف كفيات .295

 إحسافالمحقؽ:  -(ىػُٖٔ: المتكفى) اإلربمي البرمكي خمكاف ابف بكر أبي بف إبراىيـ
 . بيركت – صادر دارالناشر:  -عباس

 سالـ بف سعيد بف محمدالمؤلؼ:  - السمؼ عقيدة مفاىيـ مف اإلسبلـ في كالبراء الكالء .296
 - الرياض طيبة، دارالناشر:  - عفيفي الرزاؽ عبد الشيخ فضيمةتقديـ:  - القحطاني
 . األكلىالطبعة:  - السعكدية العربية المممكة
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 فيرس الموضوعات :خامساً 
 

 الصفحة رقـ المحتويات
 ب  اإلىداء
 ج كتقدير شكر

 د المقدمة
 ػى اختيارىا كسبب :  أىمية الدراسة أكال
 ك أىداؼ الدراسة:   ثانيا
 ك الدراسات السابقة:   ثالثا
 ك منيب الدراسة:   رابعا

 ز خطة الدراسة:   خامسا
 التمييد

 ُ بالعناية الربانية لغة كاصطبلحان  المقصكد : أكالن 
 ِ : أنكاع العناية  ثانيان 
 ِ  ريؼ بنبي البشرية : التع ثالثان 

 األوؿ الفصؿ
  اهلل العامة بالنبي  عناية

 

 ٗ قبؿ بعثتو عناية اهلل بالنبي  مظاىر األكؿ :  المبحث
 َُ الذيف نشأ فييـ   كالقكـ األكؿ : نسب النبي  المطمب
 ُُ شرؾ الجاىمية كعبادة األصناـ  عف الثاني : حفظ النبي  المطمب
 ُْ عمى الصدؽ كاألمانة  أة النبي الثالث: نش المطمب
 ُٕ بقدكمو كالتبشير السابقة السماكيةفي الكتب  النبي  ذكرالرابع:  المطمب
 َِ عما ال يميؽ بو  الخامس: عصمة النبي  المطمب
 ِّ  مكانو في األسكد الحجر بكضع  السادس: شرؼ النبي المطمب
 ِٓ بعد بعثتو الثاني: مظاىر عناية اهلل بالنبي  المبحث
 ِٕ االكؿ: عناية اهلل التكريمية لمنبي  المطمب
 ِْ  النبي برسالة اهلل عنايةالثاني:  المطمب
 ُٓ الثالث : عناية اهلل التشريعية لمنبي  المطمب
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 ٖٓ بعد البعث  الثالث : مظاىر عناية اهلل بالنبي  المبحث
 ٗٓ  في ذاتو األكؿ: ما اعتنى اهلل بالنبي  المطمب
 ّٔ في أمتو  الثاني : ما اعتنى اهلل بالنبي  المطمب

 الثاني الفصؿ
 مف إيذاء المشركيف  بالنبياهلل  عناية

ٖٔ 

 ٗٔ األكؿ: معنى األذل كأنكاعو المبحث
 َٕ األكؿ : معنى األذل لغة كاصطبلحان   المطمب
 ِٕ بو كعناية اهلل  : أنكاع أذل المشركيف لمنبي  ثانيال المطمب
 ْٕ  كحديثان قديمان   لمنبي يـئإيذا كأسباب المشركيفالثاني: حقيقة  المبحث
 ٕٓ األكؿ : تعريؼ الشرؾ كحقيقتو المطمب
 ٕٕ  قديمان  الثاني : أسباب إيذاء المشركيف لمنبي  المطمب
 ْٖ حديثان )في الكقت المعاصر( الثالث: أسباب إيذاء المشركيف لمنبي  المطمب
 ُٗ بو اهللكعناية   لمنبي المشركيف إيذاءثالث : أكجو ال المبحث
 ِٗ األكؿ : إيذاء المشركيف الجسدم لمنبي  المطمب
 ٕٗ وشخصبافترائيـ عمى  لمنبي  المشركيف إيذاءالثاني :  المطمب
 َُٖ تو بافترائيـ عمى رسال لمنبي الثالث : إيذاء المشركيف  المطمب
 ُُْ بو يـئباستيزا لمنبي  شركيف الرابع : إيذاء الم المطمب

 الثالث الفصؿ
 مف أذى المنافقيف اهلل بالنبي  عناية

ُُٗ 

 َُِ األكؿ : حقيقة المنافقيف كبياف خطرىـ المبحث
 ُِِ االكؿ: تعريؼ النفاؽ كأنكاعو المطمب
 ُِٓ الثاني : خطر المنافقيف عمى الدعكة اإلسبلمية كالمجتمع اإلسبلمي المطمب
 ُِٗ منبي لالثاني: إيذاء المنافقيف الجسدم كالنفسي  ثالمبح

 َُّ األكؿ : التآمر عمى قتؿ النبي  المطمب
 ُّْ بالطعف في ًعٍرًضو الش ريؼ  الثاني : إيذاء المنافقيف لمنبي  المطمب
بالتآمر عمى دعكتو ببنائيـ لمسجد  لمنبي  المنافقيفالثالث : إيذاء  المطمب
 ًضرار

ُّٗ 

 ُْْكمػػػػف  كاالسػػػػتيزاء منػػػػو  لسػػػػخريةبا  لمنبػػػػي المنػػػػافقيفالرابػػػػع : إيػػػػذاء  مطمػػػػبال
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 كأصحابو، كالطعف في رسالتو
ًتو  في بالطعف لمنبي  المنافقيفالخامس : إيذاء  المطمب  َُٓ كأمانتوًقٍسمى
 ) فػي أحػكج األكقػات ( كعنايػة اهلل   لمنبػي المنافقيفالثالث: خذالف  المبحث

 بو
ُْٓ 

 ُْٓ األكؿ : مكقؼ المنافقيف في غزكة أحد في ضكء )سكرة آؿ عمراف( طمبالم
 ُٗٓ الثاني : مكقؼ المنافقيف في غزكة بني النضير في ضكء )سكرة الحشر( المطمب
 ُّٔ )سكرة األحزاب( ضكءالثالث : مكقؼ المنافقيف في غزكة الخندؽ في  المطمب
المصػػػطمؽ فػػػي ضػػػكء )سػػػكرة  يبنػػػالرابػػػع : مكقػػػؼ المنػػػافقيف فػػػي غػػػزكة  المطمػػػب

 المنافقكف(
ُٖٔ 

 الرابع الفصؿ
 مف أذى أىؿ الكتاب اهلل بالنبي  عناية

ُِٕ 

 ُّٕ تكطئة
 ُٕٔ بو  اهللكعناية   لمنبي القكلي الكتاب أىؿاألكؿ: إيذاء  المبحث
بعػػػػد تيقػػػػنيـ بصػػػػدقو   تػػػػوبػػػػالطعف فػػػػي نبك  األكؿ : إيػػػػذاؤىـ لمنبػػػػي  المطمػػػػب

يثارىـ الشرؾ ع  مى اإليماف كا 
ُٕٕ 

 ُّٖ  النبيمة غايتو في كاتيامو معو بتعنتيـ  لمنبيالثاني : إيذاؤىـ  المطمب
 جػاء الػذم الحػؽ كجحكدىـ ككبريائيـ بحسدىـ  لمنبيالثالث : إيذاؤىـ  المطمب

 بو
ُٖٕ 

 كاألفضػمية الخصكصية كادعائيـ عميو بالتعالي  لمنبي: إيذاؤىـ  الرابع المطمب
 أمتو عمى

ُِٗ 

 ُٖٗ بو اهلل  كعناية  منبيل العمميالثاني: إيذاء أىؿ الكتاب  المبحث
 عمػػى كتجػػرؤىـ المسػػمميف، بػػيف الفتنػػة بإثػػارتيـ  لمنبػػياألكؿ : إيػػذاؤىـ  المطمػػب
  المؤمنيف نساء

ََِ 

 َِْ بمحاكلة قتمو، كالغدر بو الثاني : إيذاؤىـ لمنبي  المطمب
 كنكػػػػػثيـ كخيػػػػػانتيـ ، ضػػػػػده لمنػػػػػاس بتػػػػػأليبيـ  لمنبػػػػػيالثالػػػػػث: إيػػػػػذاؤىـ  المطمػػػػػب
 معو لعيكدىـ

َِٕ 

 ُِِ بو كبالمكحديف معو  باستيزائيـ  لمنبي: إيذاؤىـ  الرابع المطمب
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بالتشكيؾ في نبكتو، كدخكليـ في اإلسبلـ ثـ  لمنبي  إيذاؤىـ:  مسالخا المطمب
 االرتداد عنو 

ُِٖ 

 الخاتمة
 ِِّ : نتائب الدراسة أكال
 ِِْ التكصيات  : ثانيا

 الفيارس
 ِِٕ اآليات القرآنية  فيرس
 ُِْ األحاديث النبكية كاآلثار  فيرس
 ِْٕ األعبلـ المترجـ ليـ  فيرس
 ِْٖ المصادر كالمراجع  فيرس
 ُِٖ المكضكعات  فيرس
 ِٖٓ بالمغة العربية البحث ممخص
 I الرسالة بالمغة االنجميزية ممخص
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 اللغة العربيةالبحث ب ملخص

، كتكمف أىمية ىذه  تـ بحمد اهلل كتكفيقو إنياء ىذه الدراسة كالتي بعنكاف العناية الربانية بنبي البشرية 
بو  ، كمدل عناية اهلل  الدراسة في أنيا تتحدث عف حامؿ كمبمٍّغ ىذا الديف خيرة خمؽ اهلل محمد 

، ثـ المقدمةب الدراسةبدأت فقد  عمى النحك التالي: كذلؾ،   في حياتو منذ كلد، كفي حياتو، كبعد مماتو
، ثـ ذكرت  اشتمؿ عمى المقصكد بالعناية الربانية، كأنكاع العناية، كتعريؼ عاـ بنبي البشرية ك  التمييد

عناية حكؿ  ثـ تحدثت بعد ذلؾ، كذكرت فيو مظاىر ىذه العناية الربانية  العامة بالنبي  عناية اهلل 
ة المشركيف كأسباب مف إيذاء المشركيف، كذكرت فيو معنى األذل كأنكاعو، كحقيق بالنبي  اهلل 

براز عناية اهلل بوقديمان كحديثان، كأكجو إيذاء المشركيف الجسدم كالنفسي لمنبي    إيذائيـ لمنبي ،، ثـ كا 
مف إيذاء أىؿ  بالنبي  عناية اهلل ثـ تحدثت عف  مف إيذاء المنافقيف،  النبيب عناية اهلل ذكرت 

تعريؼ أىؿ الكتاب كحقيقتيـ، ثـ ذكرت أكجو إيذاء أىؿ الكتاب القكلي كالعممي  الكتاب، كذكرت فيو
 : كاشتممت عمى أىـ النتائب كالتكصيات .الخاتمةبو، كبعد ذلؾ   كمدل عناية اهلل  لمنبي 
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Abstract 
Was the praise of Allah and to reconcile end of this study, which entitled the 
Lord's prophet human care, The importance of this study lies in that they talk 
about the holder and the amount of this debt finest creation of Allah and 
Mohammed, The study began with head-, then boot and included meant the 
Lord's care, and the types of care, and a general definition of human prophet, 
According to the manifestation of this divine care and later talked about the 
grace of Allah to the Prophet from harming the idolaters, According to the 
meaning and types of harm, and the fact that the idolaters and causes harm 
to the Prophet, Aspects of harming the physical and psychological idolaters of 
the Prophet and highlight the grace of Allah, then Allah almighty Prophet said 
from harming the hypocrites and then from harming the people of the book, 
According to the definition of the people of the book and what they are, and 
then mentioned aspects of hurting the people of the book verbal and practical, 
Then Conclusion: included on the most important findings and 
recommendations. 

 


