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  ملخص البحث:ملخص البحث:
هذا البحث عبارة عن تفسري موضوعي لسورة املمتحنة قسم الباحث السورة إىل هذا البحث عبارة عن تفسري موضوعي لسورة املمتحنة قسم الباحث السورة إىل 
جمموعات، كلُّ جمموعٍة تتضمن آايت، وجعل لكل جمموعة عنواان، مع بيان معاين غريب جمموعات، كلُّ جمموعٍة تتضمن آايت، وجعل لكل جمموعة عنواان، مع بيان معاين غريب 

وتوجيهها مع بيان األحكام واملقاصد وتوجيهها مع بيان األحكام واملقاصد الكلمات، مع بيان أوجه القراءات املختلفة الكلمات، مع بيان أوجه القراءات املختلفة 
  املتضمنة للسورة، وقد توصل الباحث إىل ما يلي:املتضمنة للسورة، وقد توصل الباحث إىل ما يلي:

األمر  بوجوب الوالء بني املؤمنني، والنهي األكيد عن مواالة الكافرين، مع بيان األمر  بوجوب الوالء بني املؤمنني، والنهي األكيد عن مواالة الكافرين، مع بيان   --11
املنهج اإلسالمي الوسطي املتسم ابلعدل واإلحسان مع الكفار واملشركني املساملني، املنهج اإلسالمي الوسطي املتسم ابلعدل واإلحسان مع الكفار واملشركني املساملني، 

  وإيصال الرب هلم.وإيصال الرب هلم.
ورة تردُّ على أهل اإلفراط والغلو بتكفري املسلمني، كما ترد على أهل التفريط ورة تردُّ على أهل اإلفراط والغلو بتكفري املسلمني، كما ترد على أهل التفريط السالس  --22

كما حتذر السورة من كما حتذر السورة من   والتساهل واجلفاء يف الوالء والرباء، والذين ال ي قيمون له وزان.والتساهل واجلفاء يف الوالء والرباء، والذين ال ي قيمون له وزان.
  الشرك ابهلل تعاىل، والسرقة والزان وقتل النفس اليت حّرم هللا إال ابحلق، والبهتان.الشرك ابهلل تعاىل، والسرقة والزان وقتل النفس اليت حّرم هللا إال ابحلق، والبهتان.

أمهية اإلمامة ووالية األمر يف اإلسالم، وأنه ال بد من حاكم أمهية اإلمامة ووالية األمر يف اإلسالم، وأنه ال بد من حاكم   ذكر البيعة يقتضيذكر البيعة يقتضي  --33
حيكم مجاعة املسلمني، ويرعى شؤوهنم، يبايعه أهل احلل والعقد ورؤوس الناس من حيكم مجاعة املسلمني، ويرعى شؤوهنم، يبايعه أهل احلل والعقد ورؤوس الناس من 

  الرجال والنساء.الرجال والنساء.
  الكلمات الدالة:الكلمات الدالة:

  حتليليةحتليلية--املمتحنةاملمتحنة
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  املقدمة:املقدمة:
ونستغفره ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من  إن احلمد هلل حنمده ونستعينه

يهده هللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له 
 وأشهد أن حممدا عبده ورسوله.

ُوُتنَّ ِإالَّ ) اتِِه واال َتا قَّ تُ قا ُنوا ات َُّقوا اَّللَّا حا ا الَِّذينا آما  .(1)(واأانْ ُتْم ُمْسِلُمونا  َيا أاي ُّها
ُهما ) باثَّ ِمن ْ ا وا ها ا زاْوجا ها لاقا ِمن ْ ٍة واخا ُكْم ِمْن ن اْفٍس وااِحدا لاقا ا النَّاُس ات َُّقوا رابَُّكُم الَِّذي خا ا َيا أاي ُّها

اما ِإنَّ  اءاُلونا بِِه وااْْلاْرحا اًء واات َُّقوا اَّللَّا الَِّذي تاسا ِنسا ِثرياً وا االً كا انا عالاْيُكْم راِقيباً رِجا  .(2)(اَّللَّا كا
ي اْغِفْر لاُكْم ذُ ) الاُكْم وا ِديداً، ُيْصِلْح لاُكْم أاْعما ُقوُلوا ق اْواًل سا ُنوا ات َُّقوا اَّللَّا وا ا الَِّذينا آما نُوباُكْم َيا أاي ُّها

ْد فاازا ف اْوزاً عاِظيماً  ْن يُِطِع اَّللَّا واراُسولاُه ف اقا ما  أما بعد:، (3)(وا
، وشر اْلمور حمداثهتا، ن أصدق احلديث كتاب هللا تعاىل، وخري اهلدي هدي حممد فإ

 وكل بدعة ضاللة.
وبعد، فإن البحث يف كتاب هللا تعاىل وعلومه عظيم النفع، جليُل القدر، كبري اْلجر، وما 

م، ذاك إال أنه يتعلق بفهم كالم هللا تعاىل ومراده من خطابه، وكالم هللا تعاىل أعظم الكال
ُر عبد هللا بن مسعود  ّل اخلطاب، وصدق الصحايب احلاب ْ حيث  وأحسن احلديث، وأجا

،  فإن فيه علم اْلولني واآلخرين"   .(4)قال: "من أراد العلم فْليُ ث اوِِّر القرآنا
، كما قال العلماء رمحة هللا علينا وعليهم؛ لذا فإن ومعلوم أن كل علم يشرف بشرف معلومه

علوم القرآن أعظم العلوم اإلسالمية قدرا، وقد توالت عليه جهود العلماء واْلئمة اْلتقياء منذ 
وصحابته اْلخيار، والتابعني اْلبرار، ومن بعدهم، ومن اقتفى أثرهم إبحسان  عهد النيب 

يًقا وحبثًا وأتليًفا، وإسهاًما مين يف هذا اجلهد الكبري ْلهل إىل وقتنا احلاضر فهًما وتدبرًا وحتق
بعض أهل العلم، حيث دار حوار بيين وبينه حول التعامل اإلسالمي العلم؛ واستجابًة لطلِب 

                                                           

 .102( سورة آل عمران: 1)
 .1( سورة النساء: 2)
 .70( سورة اْلحزاب: 3)
، حتقيق 13/17ابن حجر العسقالين، أمحد بن علي بن حممد بن أمحد، ( املطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية، 4)

ه ، 1420: 1419، الرَيض: دار العاصمة للنشر والتوزيع، 1جمموعة من الباحثني يف سبع عشرة رسالة جامعية، ط
 م.2000: 1998
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، وقد بينت له ذلك ابختصار من خالل فهم سورة املمتحنة، فأشار عليَّ بتفسري مع الكفار
 ا.هذه السورة، واستخراج الفوائد منه

  منهج البحث:منهج البحث:
 على النحو التايل: املمتحنةوقد سرُت يف تفسري سورة 

 قسمت السورة إىل جمموعات، كلُّ جمموعٍة تتضمن آَيت، وجعلت لكل جمموعة عنواان. -1
 أبني املعىن اإلمجايل، وأميُط اللثام عن غريب الكلمات. -2
يف ذلك كتاب النشر يف القراءات أُنبِّه على القراءات املتواترة يف الفرش خاصة، واعتمدُت -3

العشر لإلمام احملقق حممد بن اجلزري رمحه هللا؛ فهو إمام الفّن وأستاُذُه، وقد مجع يف هذا 
 الديوان أصح الرواَيت القرآنية على وجه اْلرض، وهي قرابة اْللف، كما قال يف طيبته:

 وهذه الرواُة عنهم طُُرقُ 
 ابثننِي يف اثننِي وإالَّ أربعُ 

 

قُ   ا يف نْشران ُُيقَّ ها  أصحُّ
 .(5)فهي زُها ألِف طريٍق جتمعُ 

 

مث أُوّجُه هذه القراءات من كتب التوجيه اْلصيلة واملعتمدة عند أهل الفن؛ ككتاب العالمة 
أيب منصور اْلزهري، وكتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع للعالمة مكي بن أيب طالب 

 القيسي، ومعاين القرآن وإعرابه للزجاج. 
 اما صحَّ من اآلاثر واْلخبار، أوضح بعض اْلحكام واملقاصد املتضمنة، مستعينا بعد هللا -4

، وهذا شرط اشرتطته على نفسي يف كل  رضوان هللا عليهم والسلف الصاحل وأقوال الصحابة
 وهللا املستعان. -حسب طاقيت-كتاابيت 

 أختم كل جمموعة من اآلَيت اما ظهر يل من الفوائد. -5
هذا العمل خالصا لوجهه  فاحلمد هلل الذي بنعمته الصاحلات، وأسأل هللا جل وعال أن جيعل

الكرمي، وأن ينفع به، وأن يتقبله قبوال حسنا؛ كما أسأله جل وعال يل وجلميع املسلمني العلم 
 النافع والعمل الصاحل واخلتام احلسن.

  

                                                           

 من اْللفية. 35، 34، البيتان: 33( طيبة النشر يف القراءات العشر لإلمام ابن اجلزري ص5)
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  متهيد:متهيد:
  ::املمتحنةاملمتحنة  سورةسورةالتعريف بالتعريف ب

 :أي ،بكسر احلاء ،سورة املمتحنة مدنية يف قول اجلميع، وهي ثالث عشرة آية املمتحنة"و
ُُّ املختبِ  ملا كشفت من  ؛"براءة" املبعثرة والفاضحة يت سورةة، أضيف الفعل إليها جمازا، كما 

فإنه أضافها إىل املرأة اليت  ؛نة بفتح احلاءعيوب املنافقني. ومن قال يف هذه السورة: املمتحا 
هللا أعلم  فامتحنوهن)نزلت فيها، وهي أم كلثوم بنت عقبة بن أيب معيط، قال هللا تعاىل: 

 .(7)"وهي امرأة عبد الرمحن بن عوف، ولدت له إبراهيم بن عبد الرمحن ،(6) (إبمياهنن
 .(9)، و"تسمى أيضا سورة االمتحان وسورة املودة"(8)"واملشهور يف هذه التسمية فتح احلاء"
سورة مدنية، واملكي واملدين قد تنازع أهل العلم يف تعريفهما، وْلهل العلم يف املمتحنة سورة و 

 معرفة املكي واملدين مسلكان: 
   : عن طريق الرواية واْلثر.األول
 : عن طريق االجتهاد والنظر.الثاين

وال شك أن املسلك الثاين مبين على اْلول، فاحلاصل أن اْلصل يف معرفة املكي واملدين من 
 ؛ الذين هم أعلم الناس ابلتنزيل والتأويل.السور واآلَيت إمنا هو النقل عن الصحابة 

 وإذا أتملتا أقوال أهل العلم يف تعريف املكي واملدين وجدهتا ترجع إىل ثالثة مذاهب:
كيَّ ما نزل قبل اهلجرة، واملدينُّ ما نزل بعدها، سواء نزل ابملدينة أم امكةا عام : أن املاألول

الفتح، أو عام حاجة املدينة، أم بسفر من اْلسفار، وهذا املذهب هو الراجح، وعليه أهل 
 التحقيق.

                                                           

 .10( سورة املمتحنة: 6)
، حتقيق: أحد 18/49( اجلامع ْلحكام القرآن الكرمي، القرطيب، حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح اْلنصاري، 7)

 ،1964ه ، 1383، القاهرة: دار الكتب املصرية، 1البدوين، وإبراهيم أطفيش، ط
، حتقيق العلماء: حممد فؤاد 8/633قالين ( فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر، أمحد بن حجر العس8)

 ه .1379عبد الباقي، حمب الدين اخلطيب، عبد العزيز بن ابز، بريوت: دار املعرفة، 
، حتقيق: 1/200( مجال القراء وكمال اإلقراء، السخاوي، علي بن حممد بن عبد الصمد اهلمداين املصري الشافعي، 9)

م. اإلتقان يف علوم القرآن، السيوطي، 1999ه ، 1419، بريوت: مؤسسة الكتب الثقافية، 1عبد احلق القاضي، ط
 م.1996ه ، 1416ت: دار الفكر، ، حتقيق: سعيد املندوب، دط، بريو 1/154عبد الرمحن السيوطي، 
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 : أن املكي ما نزل امكة ولو بعد اهلجرة، واملدين ما نزل ابملدينة.الثاين
 .(10)ما وقع خطااب ْلهل مكة، واملدين ما وقع خطااب ْلهل املدينة" : أن املكيالثالث

؛ كأقوال الصحابة (11)وقد استنبط العلماء عددا من الضوابط اليت يُعرف هبا املكي واملدين
  يف السور واآلَيت، ووقت النزول ومكانه، ونوع اخلطاب وأسلوبه، والتشريع واْلحكام

  مظانّه، والعلم عند هللا تعاىل.والسجدات، وغري ذلك، فلرُياجْع يف
 ابجلملة، وقد ُيستثين بعض اآلَيت من بعض السور.  إذا، فاملدينُّ ما نزل بعد هجرة النيب 

صار لإلسالم داٌر ودولٌة؛ فالناظر واملتأمل يف كتاب هللا تعاىل ُيالحُظ  فبعد هجرة النيب 
الفرق يف السياق القرآين بعد اهلجرة، فصارت اآلَيت أطول، وجاء فيها احلوار مع أهل 
الكتاب، وذكُر صفات املنافقني وأقواهلم وشبههم والرد عليها، وتفصيل الشرائع واْلحكام 

 ئم واْلسرى بصفة خاصة، وهللا أعلم.بصفة عامة، واجلهاد والغنا
  تعريف املقاصد:تعريف املقاصد:

، ومادة قصد يف اللغة أتيت على أربعة معاٍن:املقاصد لغة دا  : مأخوذة من قاصا
 .(12)( ىب  ىب  ىب) :االستقامة واالعتدال، ومنه قوله تعاىل -1
 التوجه حنو الشيء: يقال: قصدُت قصده: حنوت حنوه. وأقصدا السهُم: أصاب وقتلا. -2
لَّ  -3 . وتقّصد: إذا تكّسر.الفا ، يُقال: انقصد السيف: أي انكسرا  والكْسرا
االكتناز واالمتالء، تقول العرب: انقٌة قصيٌد: أي مكتنزة ممتلئة من اللحم. والقصيد من  -4

 .(13)الشعر؛ ما مت سبعة أبيات
وجاء يف لسان العرب البن منظور: أصل قصدا ومواقعها من كالم العرب: االعتزام والتوجه 

هود والنُّهوض حنو الشيء، على اعتدال كان أو جْور. هذا أصله يف احلقيقة، وإن كان والنُّ 
 .(14)ُُيّص يف بعض املواضع بقصد االستقامة دون امليل

                                                           

 .1/45( اإلتقان يف علوم القرآن للعالمة السيوطي، ابختصار، 10)
 .113، 112( احملرر يف علوم القرآن للدكتور/ مساعد الطيار ص11)
 .19( سورة لقمان: 12)
 .451. واملفردات للرغب اْلصفهاين ص5/95( مقاييس اللغة البن فارس 13)
 .3/353ر اإلفريقي ( لسان العرب البن منظو 14)
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نه عندهم من القول ْله من العلوم اليت تنازع فيها أهل العلم، فبعضهم يردُّ  وعلم املقاصد
ويرى أنه من العلوم العزيزة اليت تفتح للمجتهد ابب على هللا بال علم، وبعضهم يؤيده ويقبله، 

 الفهم لسور القرآن الكرمي.
أن بعض سور القرآن يظهر للمجتهد والعامل ابلتفسري احملاور واملواضيع  فرأىوالبعض توسط 

الذي يظهر أن هذا هو و ، وأجزائها بني آَيهتا املناسبةُ له وقد يتبنُي اليت تدور عليها السورة، 
 لوسط والراجح، والعلم عند هللا تعاىل.ااملذهب 

گگ  ڳ   )، وقوله تعاىل (15) (ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ) :هللا تعاىل قولُ  هذا ويؤيد

چ  چ  چڇ  ڇ    ڇ      ) :، وقوله تعاىل(16) (ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ   ں  ں 

 .(17)(ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  
وهذا مذهب ثُلٌة من أهل العلم، منهم: شيخ اإلسالم ابن تيمية، وابن القيم، وابن العريب 
املالكي، والسيوطي، والزركشي، والبقاعي، والطاهر بن عاشور، والفريوزآابدي والزرقاين، 

 ، وغريهم كثري، رحم هللا اجلميع.والدكتور عبد هللا شحاته
  تعريف املقاصد اصطالحا:تعريف املقاصد اصطالحا:

هي املعاين واحلكم امللحوظة للشارع يف مجيع أحوال التشريع عرّفها الطاهر بن عاشور فقال: 
أو معظمها؛ حبيث ال ختتص مالحظتها ابلكون يف نوع خاص من أحكام الشريعة، فيدخل 
يف هذا أوصاف الشارع وغاَيهتا العامة واملعاين، اليت ال ُيلو التشريع عن مالحظتها، ويدخل 

ٍن من احلكم ليست ملحوظة يف سائر أنواع اْلحكام، ولكنها ملحوظة يف أنواع  يف هذا معا
 .(18)كثرية منها"

وقال عالل الفاسي: املراد امقاصد الشريعة؛ الغاية منها واْلسرار اليت وضعها الشارع عند كل 
وهذا تعريف هلا بصفة عامة، وممن عّرف املقاصد يف القرآن الكرمي ، (19)حكم من أحكامها

حيث قال:  –حفظه هللا  –شيخنا العالمة صاحل بن عبد العزيز آل الشيخ ة خاصة؛ بصف
                                                           

 .7( سورة آل عمران:15)
 .1( سورة هود: 16)
 .82( سورة النساء: 17)
 .51( مقاصد الشريعة اإلسالمية للطاهر بن عاشور ص18)
 .7( مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها ص19)
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ومقاصد السور يُعىن هبا عند أهل هذا العلم: املوضوعات اليت تدور عليها آَيت سورة 
 .(20)ما

اليت تدور عليها آَيت السورة، املوضوعات والغاَيت  والظاهر عندي أن مقاصد السور:
 وهللا أعلم.

كتااب يف هذا الباب؛ ُّاه   –رمحه هللا  -ْلستاذ الدكتور عبد هللا حممود شحاتة وقد ألف ا
"أهداُف كلِّ سورة ومقاصُدها يف القرآن الكرمي"، وهو جيٌد يف اببه؛ إال أنه مل يتعرض لتعريف 

 املقاصد.
  مقاصد سورة املمتحنة:مقاصد سورة املمتحنة:

هذه السورة املدنية تتحدث عن موضوع عظيم يف العقيدة اإلسالمية، وهو الوالء والباء، 
فهي سورة الوالء وجوب الوالء ْلهل اإلميان، ووجوب الباءة من أهل الشرك والكفران، و 

السورة واختتمت هبما، وجاءت آَيت هذه السورة كنظم اجلواهر يف بيان والباء، افتتحت 
ڃ  چ      قوله تعاىل: )ومها  ،وواسطة العقد يف هذه السورة اآليتان احملكمتان الوالء والباء،

چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  

ک  ک   گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ںڻ  ڻ  ڻ   ڻ   

 (.ۀ  ۀ     ہ
وأهنم ليسوا على مع أهل الكفر والشرك، الرابين يف التعامل  ففي هاتني اآليتني بيان املنهج

عادين احملاربني.ففرّ طبقة واحدة، 
ُ

 ق تبارك وتعاىل بني الكفار املساملني والكفار امل
إبمام احلنفاء وأيب  التأسيبيان صورة من صور الوالء والباء، من خالل  ويف ثناَي السورة

 وسلم.اْلنبياء خليل الرمحن إبراهيم صلى هللا عليه 
نكاحهن ووجوب مناصرة املؤمنات املهاجرات بعد امتحاهنّن، وما يتبع ذلك من أحكام 

شيء من أحكام إلمام املسلمني اْلعظم، ومهورهن، ورّد احلقوق املتعلقة ابلكفار، مث ذكر 
صلى هللا له بيعة النساء املؤمنات وقد كان رسولا هللا صلى هللا عليه وآله وسلم، واملقصود هنا 

عليه وسلم، وختمت السورة اما افتتحت به من التحذير من مواالة املشركني والكافرين من 
 دون املؤمنني.

                                                           

 .7( مقاصد السور وأثر ذلك يف فهم التفسري للشيخ صاحل آل الشيخ ص20)
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    الرباءة من الباطل وأهله(الرباءة من الباطل وأهله(وجوب وجوب ))
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ   ڀ  ڀ  ڀ         ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  قال هللا تعاىل: )

ٿ  ٿ      ٿٿ  ٹ  ٹ  ڻ  ڻ  ڤ  ڤ              ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ   

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ      ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ     ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چچ

ڑ  ڑ    ک  ک  ک       ک  گ  گ  گ   گ     ڳ       ڳڳ   ڳ  ڱ  ڱ  

  .ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ
  ::وتوجيههاوتوجيههاالقراءات القراءات 

ْتح اْليااء و  (ب اْينُكم لُ صِ فْ ي ا )ق اراأا عااِصم  ةإِبفا اد ُُماّففا اء واكسر الصَّ  (لُ صا فْ ي ُ )وااْبن عاامر  ،سكان اْلفا
ِلك ذا اِئّي كا ة وامحاْزاة وااْلكسا ّددا اد ُمشا اء واالصَّ ادأال إ ،اْلفا م اْليااء  ،هنما كسرا الصَّ اْلبااُقونا ِبضا

ةإو  اد ُُماّففا فتح الصَّ اء وا  .(21)"سكان اْلفا
يوم  اخللق واحد يف هذه القراءة: هللا يفصل بني يءمنصور: املعىن راجع إىل شقال أبو "

 .(22) .القيامة
 .(23)يد السني، وقرأ الباقون بتخفيفهافقرأ البصرَين بتشد ( َتسكواالا وا ))واختلفوا( يف: 

كا )ودليله قوله تعاىل:  ،واحلجة ملن خفف: أنه أخذه من أمسك ميسك   (أاْمِسْك عالاْيكا زاْوجا
التمّسك  ّسك إذا عاود فعلاحلجة ملن شدد أنه أخذه من: مّسك مي، و ومل يقل مّسك

 .(24)"ابلشيء
  التفسري:التفسري:

  سبب نزول السورة:سبب نزول السورة:
كان سبب نزول صدر هذه السورة الكرمية قصة حاطب بن أيب بلتعة، وذلك أن حاطبا "

ومل يكن  ،هذا كان رجال من املهاجرين، وكان من أهل بدر أيضا، وكان له امكة أوالد ومال
                                                           

لسبع، أبو عمرو الداين، عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر، حتقيق: د. خلف بن محود ( التيسري يف القراءات ا21)
 الشغديل، 

، جامعة امللك سعود: مركز البحوث يف كلية اآلداب، 1ط 3/65( معاين القراءات، اْلزهري، حممد بن أمحد، 22)
 م.1991ه ، 1412

 .2/387( املرجع السابق، 23)
، بريوت: دار الشروق، 4، حتقيق: عبد العال سامل مكرم، ط167( احلجة يف القراءات السبع، البن خالويه، ص24)

 ه .1401
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على  -صلى هللا عليه وسلم- من قريش أنفسهم، بل كان حليفا لعثمان، فلما عزم رسول هللا
املسلمني ابلتجهيز  -صلى هللا عليه وسلم-فأمر النيب  -ملا نقض أهلها العهد-فتح مكة 

فعمد حاطب هذا فكتب كتااب وبعثه مع امرأة من  "،اللهم عم عليهم خبان: "لغزوهم وقال
من غزوهم،  -صلى هللا عليه وسلم-قريش إىل أهل مكة، يعلمهم اما عزم عليه رسول هللا 

 -صلى هللا عليه وسلم-فأطلع هللا تعاىل على ذلك رسول هللا  ،ليتخذ بذلك عندهم يدا
استجابة لدعائه، فبعث يف أثر املرأة فأخذ الكتاب منها، وهذا بني يف هذا احلديث املتفق 

 .(25)"على صحته
 عليا ُعت: يقول -رضي هللا عنه- علي كاتب  رافع أيب بن هللا عبيدعن  نيففي الصحيح

: فقال واملقداد، والزبري أان -وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول بعثين يقول -عنه هللا رضي-
 بنا تعادى فذهبنا" منها فخذوه كتاب معها ظعينة هبا فإن خاخ، روضة أتتوا حىت انطلقوا"

 من معي ما: فقالت الكتاب، أخرجي: فقلنا ابلظعينة، حنن فإذا الروضة، أتينا حىت خيلنا
- النيب به فأتينا عقاصها، من فأخرجته الثياب، لنلقني أو الكتاب لتخرجن: فقلنا كتاب،

 ،امكة ممن املشركني من أانس إىل بلتعة أيب بن حاطب من فيه فإذا -وسلم عليه هللا صلى
 َي هذا ما: "وسلم عليه هللا صلى النيب فقال وسلم، عليه هللا صلى النيب أمر ببعض ُيبهم

 أنفسهم، من أكن ومل قريش، من امرأ كنت إين هللا، رسول َي علي تعجل ال: قال" حاطب؟
 فاتين إذ فأحببت امكة، وأمواهلم أهليهم هبا ُيمون قراابت هلم املهاجرين من معك من وكان

 عن ارتدادا وال كفرا، ذلك فعلت وما قرابيت، ُيمون يدا إليهم أصطنع أن فيهم، النسب من
 هللا رسول َي دعين: عمر فقال" صدقكم قد إنه: "وسلم عليه هللا صلى النيب فقال ديين،

 بدر أهل على اطلع وجل عز هللا لعل يدريك؟ وما بدرا شهد إنه: "فقال عنقه، فأضرب
 .(26)"لكم غفرت فقد شئتم ما اعملوا: فقال

                                                           

، حتقيق: الشيخ عبد الرزاق املهدي، 6/182( تفسري القرآن العظيم، ابن كثري، إُاعيل بن عمر بن كثري القرشي 25)
 م.2002ه ، 1423، بريوت: دار الكتاب العريب، 2ط

صحيح البخاري، كتاب تفسري القرآن، سورة املمتحنة: ابب ال تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ( متفق عليه: 26)
. وانظر: صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة رضي هللا عنهم، ابب من فضائل أهل 4890، حديث رقم 6/149

 .2494، حديث رقم 4/1941بدر رضي هللا عنهم وقصة حاطب بن أيب بلتعة، 
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، متعلق للتنبيه على حكم عظيم وُصّدر اخلطاب يف هذه السورة ابلنداء اإلهلي ْلهل اإلميان
 معن وعون أو أحدمها أن رجال أتى عبد هللا بن مسعود وكما ورد يف اْلثر عن ابإلميان، 

ُنوا)فقال: اعهد إيل، فقال: إذا ُعت هللا تعاىل يقول:  ا الَِّذينا آما فأرعها ُعك، فإنه  (َيا أاي ُّها
 .(27)خري أيمر به، أو شر ينهى عنه"

ورسوله وعملوا بشرعه، ال تتخذوا عدوي وعدوكم خلصاء  : َي أيها الذين صّدقوا هللاواملعىن
وسرائر  -صلى هللا عليه وسلم-وأحباء، تُفضون إليهم ابملودة؛ فتخبوهنم أبخبار الرسول 

املسلمني، وهم قد كفروا اما جاءكم من احلق، من اإلميان ابهلل ورسوله، وما نزل عليه من 
ؤمنون من دَيركم؛ ْلنكم آمنتم، وأسلمتم، فإن  القرآن، ُُيرجون الرسول وُُيرجونكم أيها امل

كنتم قد آمنتم حقا، وهاجرمت، وجاهدمت يف سبيلي، وطالبني مرضايت عنكم، فال توالوا 
أعدائي وأعداءكم، وال تُفضوا إليهم ابملودة سرا، وأان أعلم ما أخفيتم وما أظهرمت، ومن يفعل 

 .(28)ذلك منكم فقد أخطأ احلق، وضل عن قصد السبيل"
 (...ٿ  ٿ      ٿٿ  : )قوله تعاىل

هذا مع ما قبله من التهييج على عداوهتم وعدم مواالهتم ْلهنم أخرجوا الرسول وأصحابه من "
ٹ  )بني أظهرهم كراهة ملا هم عليه من التوحيد وإخالص العبادة هلل وحده، وهلذا قال تعاىل: 

ا )كقوله تعاىل:   ،إال إميانكم ابهلل رب العاملني أي مل يكن لكم عندهم ذنبٌ  (،ٹ  ڻ  ڻ   ما وا
ُهْم ِإالَّ أاْن يُ ْؤِمُنوا اِبَّللَِّ اْلعازِيِز احلْاِميدِ  ُموا ِمن ْ رِِهْم ) وكقوله تعاىل: ،(29)(ن اقا الَِّذينا ُأْخرُِجوا ِمْن ِدَيا

قٍّ ِإالَّ أاْن ي اُقوُلوا راب ُّناا اَّللَُّ   .(31).(30)(ِبغارْيِ حا

                                                           

 -1037حديث رقم  -1/169 –قوله تعاىل: )َي أيها الذين آمنوا( -سورة البقرة -سري ابن أيب حامت  تف( 27)
 لبنان. -صيدا -املكتبة العصرية -دت-دط -حتقيق أسعد الطيب

بتصرف، املدينة النبوية: جممع امللك فهد لطباعة املصحف  3، ط549التفسري امليسر، خنبة من العلماء، ص( 28)
 ه .1432الشريف، 

 .8سورة البوج: ( 29)
 .40سورة احلج: ( 30)
 .6/185تفسري القرآن العظيم، ابن كثري ( 31)
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يرجع إليه الفروعا كّلها، وهو يدلُّ  ،العني والدال واحلرف املعتل أصٌل واحٌد صحيحٌ ": وّ د  العَ و 
ٍم ملا ينبغي أن يقتصر عليه للقصد ومنه العدو، وهو املتجاوز ، (32)"على جتاُوٍز يف الشيء وتقدُّ

 .(33)"هُ فهو عدوُّ  هُ حُ را ف ا  هُ مَّ أو غا  شخصٍ  مساءةُ  هُ ومن سرَّ "واالعتدال يف معاملة الغري، 
 .(34)"العدو يطلق على الواحد واجلماعة، واملراد به هنا كفار قريشو"

ڌ      ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ    ک  ک  ک       )مث أخب بعداوة الكفار، فقال تعاىل: 

 (.ک  گ  
أي: إن يظفروا بكم؛ يكونوا لكم أعداء ال ُموالني، ويبسطوا إليكم أيديهم ابلضرب والقتل، 

 ابلسوء، وهو الشتم، وودوا لو تكفرون، فرتجعون إىل دينهم.وألسنتهم 
 .(35)-صلى هللا عليه وسلم-واملعىن: أنه ال ينفعكم التقرب إليهم، بنقل أخبار رسول هللا 

 (گ  گ   گ     ڳ       ڳڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ قوله تعاىل: )
 .(36)ست بنافعة يوم القيامة""أخب تعاىل أن هذه اْلرحام اليت رغبتم يف وصلها، لي

ففي ذلك اليوم يفصل هللا بينكم وبني أرحامكم وأوالدكم، فيثيب املؤمنني، ويُعاقب الكافرين،  
  ىب  ىب  ىب  ىب  ىب  ىب  ىب  ىب  ىبىئ  ىئ       ی  ی  ی  ی   كما قال تعاىل: )

 .(38) .(37)(   ىب   ىب    ىب  ىب

                                                           

، حتقيق: عبد السالم حممد هارون، دط، بريوت: احتاد الكتاب العرب، 4/203( مقاييس اللغة البن فارس 32)
 م.2002ه ، 1423

، حتقيق: عبد الرمحن 243( زاد املستقنع يف اختصار املقنع، احلجاوي، موسى بن أمحد بن موسى بن سامل ص33)
 العسكر، دط، الرَيض: دار الوطن، دت.

، بريوت: دار اْلرقم، 1، حتقيق: د. عبد هللا اخلالدي، ط2/364( التسهيل لعلوم التنزيل، ابن جزي الكليب 34)
 ه .1416

، بريوت، دمشق: املكتب 4، ط8/233علم التفسري، ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن علي ( زاد املسري يف 35)
 ه 1407اإلسالمي، 

، حتقيق: عبد السالم عبد 5/294( احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، ابن عطية، عبد احلق بن غالب 36)
 ه .1413، بريوت: دار الكتب العلمية، 1الشايف، ط

 .37: 34( سورة عبس 37)
، 1، حتقيق: حممد ابسل عيون السود، ط9/200( حماسن التأويل، القاُي، حممد مجال الدين بن حممد سعيد، 38)

 ه .1418بريوت: دار الكتب العلمية، 



858 
 

واملشركني، الذين هم حماربون هلل ولرسوله ففيما مضى حتذير للمؤمنني من مواالة الكفار 
 .وللمؤمنني، فلذا شرع هللا عداوهتم، ومصارمتهم، وهنى أن يُتخذوا أولياء وأصدقاء وأخالء

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ     وئ  كما يف قوله تعاىل: )

 .(39) (  وئ  ۇئ   ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ
 .(40)(  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ)

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ   ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  وقوله تعاىل: )

 .(41)(  ٹ  ٹ  ڻ  ڻ     ڤ  ڤ
  ىب  ىب   ىب  ىب  ىب  ىب  ىب  ىب  ىب  ىب  ىب  ىب  ىب   ىبی  وقوله تعاىل: )

 .(42)(   ىب  ىب              ىب     ىب  ىب  ىب  ىبىب  ىب    ىب
   ىب   ىب  ىب  ىب  ىب  ىب  ىب  ىب  ىب  ىب  ىب  ىب   ىبی  وقوله تعاىل: )

  

                                                           

 .28( سورة آل عمران: 39)
 .144( سورة النساء: 40)
 .51( سورة املائدة: 41)
 .57( سورة املائدة: 42)



859 
 

 .(43)(   ىب  ىب              ىب     ىب  ىب  ىب  ىبىب  ىب    ىب  ىب
وقد ختم هللا تعاىل هذه السورة اما افتتحها به من التحذير من مواالة من غضب هللا عليهم 

چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌ   ڌ    ڎ  شركني، فقال تعاىل: )من الكفرة وامل

 .(44)(   ڎ         ڈ  ڈ       ژ  ژ  ڑ        ڑ
ويتضح مما سبق وجوب الباءة من الشرك وأهله، ومن الكفر وأهله، وحترمي حمبتهم وحمبة 

 على املسلمني. دينهم، وحترمي نصرهتم، ومظاهرهتم
كما   احلب الطبيعي بني اْلقارب، كما بني الوالد وولده، أو الولد ووالده، وي ستثىن من ذلك

ک  ک  ک  گ  گ  گ       گ  ڳ  ڳ  قال تعاىل ُماطبا النيب صلى هللا عليه وسلم: )

، فرسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان ُيب عمه حبا طبيعيا (45)(  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ
 قومه. رعايته، مع بغضه لدينه ودينلقرابته و 

مع بُغض دينها  ،احلب الطبيعي الذي يكون بني اْلزواج حب الزوجة الكتابية وكذلك
ۆ  ۈ  ۈ  ، كما قال تعاىل: )فقد أابح هللا تعاىل نكاح احملصنات من أهل الكتاب الباطل،

ٴۇۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ېى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  

   ىب  ىب  ىب  ىب  ىب  ىب  ىب  ىب  ىبی  ی   ی    ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئی

)(46). 
ڃ  چ      الكفاُر املساملون، كما سيأيت يف قوله تعاىل: )ويستثىن كذلك من املصارمة والعداوة 

ک     ک  ک  ک   گ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  

 .(47)(ہ   گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ںڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  ۀ    
، فيحرم موافقة فواجبة ومتحتمة على كل مؤمن هُ ، ومنابذتُ ه  ض  أما الرباءة من الكفر وبـ غْ 

 ْلهل واْلقارب على الكفر، مهما كانوا يف القرابة، ولو كانوا من اآلابء واْلمهات.ا
ى فَّ أن رجال قال: َي رسول هللا، أين أيب؟ قال: "يف النار"، فلما ق ا  رضي هللا عنه عن أنسف

 .(48)دعاه، فقال: "إن أيب وأابك يف النار"
                                                           

 .22( سورة اجملادلة: 43)
 .13متحنة: ( سورة امل44)
 .56( سورة القصص: 45)
 .5( سورة املائدة: 46)
 .9، 8( سورة املمتحنة 47)
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: فقال وسلم عليه هللا صلى النيب إىل أعرايب جاء: وعن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما قال
 فكأنه :قال"  النار يف"  قال ؟ هو فأين ،وكان وكان ،الرحم يصل كان أيب إن هللا رسول َي

 :وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال ؟ أبوك فأين هللا رسول َي :فقال ،ذلك من وجد
 رسول كلفين لقد :وقال بعد، اْلعرايب فأسلم :قال"  ابلنار فبشره مشرك بقب مررت حيثما"

 .(49)ابلنار" بشرته إال كافر بقب مررت ما ،تعبا وسلم عليه هللا صلى هللا
عن أيب هريرة رضي هللا عنه، قال: ملا حضرت أاب طالب الوفاة أاته النيب صلى هللا عليه و 

وسلم وعنده عبد هللا بن أيب أمية وأبو جهل بن هشام فقال له رسول هللا صلى هللا عليه 
أي عم إنك أعظمهم علي حقا، وأحسنهم عندي يدا، وْلنت أعظم حقا علي من "وسلم: 

فقاال له: أترغب  "يوم القيامة قل ال إله إال هللا والدي، فقل كلمة جتب لك علي هبا الشفاعة
عن ملة عبد املطلب؟ فسكت فأعادها عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقال: أان على 

« نه عنكْلستغفرن لك ما مل أُ »فقال النيب صلى هللا عليه وسلم:  ،ملة عبد املطلب فمات
ٿ  ٿ       ٿ  ٹ  ٹ  ڻ   ڻ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ) عز وجل فأنزل هللا

 .(51).(50)(  ڄ  ڃ  ڃ
  ويستفاد من هذه اآلايت:ويستفاد من هذه اآلايت:

 وجوب الوالء هلل ورسوله واملؤمنني، يقتضي وجوب الباءة من الكفار واملشركني. -1
مواالة أعداء هللا ورسوله واملؤمنني من الكفار واملشركني، وذلك ابلنصر والتأييد  حرمة  -2

 هلم من دون املؤمنني.
 لألعداء، وأهنا من كبائر الذنوب وموجبة للقتل. نقل أسرار املسلمني بيان حرمة -3
 ن جتسس من املسلمني للكفار فهو على خطر عظيم.ما  -4
 عداوة الكفار واملشركني للمسلمني، ولو كانوا أُويل قريب. بيان -5

                                                                                                                                                                      

 .203، حديث رقم 1/191( صحيح مسلم، كتاب اإلميان، ابب بيان أن من مات على الكفر فهو يف النار، 48)
، ويف  1573، حديث رقم 2/513كتاب اجلنائز، ابب ما جاء يف زَيرة قبور املشركني،   -( سنن ابن ماجه  49)

، وصححه العالمة اْللباين يف السلسلة الصحيحة، حديث رقم 326، حديث رقم 1/145املعجم الكبري للطباين، 
 .1595، ويف صحيح سنن ابن ماجه، حديث رقم 2592، وحديث رقم 18

 .114( سورة التوبة: 50)
 صحيح.، وقال الذهيب: 3291، حديث رقم 2/366( املستدرك على الصحيحني للحاكم 51)
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بيان فتنة حب اْلهل والولد والقراابت، وأهنا قد ُتوقع فيما حّرم هللا تعاىل، كما قال  -6
گ  گ   گ     ڳ       ڳڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  تبارك وتعاىل يف هذه السورة )

ک  ک  ک   ک  گگ  گ  گ  ڳ   ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ وقوله تعاىل: ) ،(52) (ڻ  ڻ  

 .(53)(  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ        ہ
 القرابة الكافرة ال تنفع املسلم يوم القيامة. -7
 أن أعداء هللا ورسوله واملؤمنني ال يرقبون يف املسلمني إال وال ذمة إذا هم ظفروا هبم. -8
 منزلة أهل بدر وعظم قدرهم عند هللا تعاىل ورسوله صلى هللا عليه وسلم. بيان -9

 النيب قال إقالة عثرات ذوي اهليئات والصاحلني وأهل السابقة يف اإلسالم، فعن عائشة-10
 .(54)"إال احلدود عثراهتم اهليئات ذوي أقيلوا: "وسلم عليه هللا صلى

لرجوع املسلمني عن دينهم، وموافقتهم على  رغبة الكفار اْلكيدة، وحبهم الشديد  -11
ڇ  ڇ    ڇ  ڍ       ڍ     ڌ  (، وقال تعاىل: )ک  ک       ک  كفرهم، كما قال تعاىل: )

 .(56)(  ۇ  ۇ         ۆ  ۆ  ۈ، وقوله تعاىل: )(55)(ڌڎ  ں
 إثبات اسم البصري هلل تعاىل. -12

  

                                                           

 .3( سورة املمتحنة: 52)
 .15، 14( سورة التغابن: 53)
. وانظر: اْلدب املفرد، 4375، حديث رقم 6/428سنن أيب داود، كتاب احلدود، ابب يف احلد يُشفع فيه، ( 54)

، وصححه العالمة اْللباين يف اْلدب املفرد بدون 465، حديث رقم 165البخاري، حممد بن إُاعيل ابب الرفق، ص
 م.1989ه ، 1409، بريوت: دار البشائر اإلسالمية، 3)إال احلدود(، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، ط زَيدة

 .89( سورة النساء: 55)
 .9( سورة القلم: 56)
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  وأهله وأهله إبراهيم اخلليل أسوة املؤمنني يف الرباءة من الشرك إبراهيم اخلليل أسوة املؤمنني يف الرباءة من الشرك 
ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ        ھ  ھ  ھ  ھ  ے        ے    ۓ  ۓ   ) :قال هللا تعاىل

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆ      ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې        ې  ې     

ىئ    ی    ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  

ٱ  ٻ         ٻ     ىب  ىب      ىب  ىب     ىب  ىبىب  ىب  ىبی  ی     ی         

 (.ٻ  ٻ  پ  پ   پ         پ  ڀ  ڀ  ڀڀ   ٺ  ٺ     ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  
  القراءات وتوجيهها:القراءات وتوجيهها:

فقرأ  ،ويف حريف املمتحنة ]يقصد سورة اْلحزاب[ )واختلفوا( يف: أسوة هناقال ابن اجلزري: "
ومها لغتان كما قالوا: رشوة  .(57)"عاصم بضم اهلمزة من الثالثة، وقرأ الباقون بكسرها

 .(58)ورشوة
مث ُي  ،ومجعها إسى بكسر اهلمزة وضمها ،يتعزى به ،وهو ما أيتسي به احلزين :األسوةو 

 .(59)"تدى بهقتسى به أي اائو  ،الصب أسى
  التفسري:التفسري:

أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: قد كان لكم أيها يقول تعاىل ذكره للمؤمنني به من 
املؤمنون أسوة حسنة: يقول: قدوة حسنة يف إبراهيم خليل الرمحن، تقتدون به، والذين معه 

يقول:  .(60) (  ھ  ھ  ے        ے    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ) ، وقوله:من أنبياء هللا
الطاغوت: أيها القوم إان برآء منكم، ومن الذين حني قالوا لقومهم الذين كفروا ابهلل، وعبدوا 

 .(61)"من دون هللا من اآلهلة واْلنداد تعبدون
(، أي: أنكران ما كنتم عليه ۇ     ۆ      ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  وقوله: )

من الكفر ابهلل، وجحدان عبادتكم ما تعبدون من دون هللا، أن تكون حقا، وظهر بيننا 
                                                           

، حتقيق: علي حممد الضباع، دط، القاهرة: املكتبة التجارية، 2/387( النشر يف القراءات العشر، ابن اجلزري، 57)
 دت.

 .289راءات السبع، البن خالويه ص( احلجة يف الق58)
( ُمتار الصحاح، الرازي، حممد بن أيب بكر بن عبد القادر، حتقيق: حممود خاطر، طبعة جديدة، بريوت: مكتبة 59)

 .1995ه ، 1415لبنان انشرون، 
 .4( سورة املمتحنة: 60)
 .22/566( جامع البيان عن أتويل آي القرآن، الطبي 61)
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العداوة والبغضاء أبدا على كفركم ابهلل، وعبادتكم ما سواه، وال صلح بيننا وال مودة، وبينكم 
 .(62)حىت تصدقوا ابهلل وحده، فتوحدوه وتفردوه ابلعبادة"

 (.ې        ې  ې     ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ   قوله تعاىل: )
( قال: هنوا أن يتأسوا ې        ې  ې     ې  أخرج الطبي بسنده الصحيح عن جماهد )

 .(63)ابستغفار إبراهيم ْلبيه، فيستغفروا للمشركني
: قد كانت لكم أسوة حسنة يف إبراهيم والذين معه يف هذه اْلمور اليت ذكرانها، من واملعىن

مباينة الكفار ومعاداهتم، وترك مواالهتم، إال قول إبراهيم ْلبيه ْلستغفرن لكم؛ فإنه ال أسوة 
؛ ْلن ذلك كان من إبراهيم ْلبيه عن موعدة وعدها إَيه، قبل أن يتبني له لكم فيه يف ذلك

أنه عدو هلل، فلما تبني له أنه عدو هلل تبأ منه، فكذلك أنتم أيها املؤمنون، فتبؤوا من أعداء 
ويتبؤوا من عبادة ما هللا املشركني به، وال تتخذوا منهم أولياء حىت يؤمنوا ابهلل وحده، 

 .(64)سواه"
 يلقى: "قال وسلم، عليه هللا صلى النيب عن عنه، هللا رضي هريرة أيب ففي الصحيح عن

 ال لك أقل أمل: إبراهيم له فيقول ، وغبة قرتة آزر وجه وعلى القيامة، يوم آزر أابه إبراهيم
 يوم ختزيين ال أن وعدتين إنك رب َي: إبراهيم فيقول أعصيك، ال فاليوم: أبوه فيقول تعصين،

 على اجلنة حرمت إين: "تعاىل هللا فيقول ؟ اْلبعد أيب من أخزى خزي فأي ، يبعثون
 فيؤخذ ، ملتطخ بذيخ هو فإذا ، فينظر ؟ رجليك حتت ما إبراهيم، َي: يقال مث ، الكافرين

 .(65)النار" يف فيلقى بقوائمه
 (.ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ    : )قوله تعاىل

                                                           

 النقل.( املرجع السابق نفس 62)
، 1، حتقيق: د. عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، ط22/567جامع البيان عن أتويل آي القرآن، الطبي، ( 63)

م. وانظر: موسوعة الصحيح املسبور من التفسري ابملأثور، د. حكمت بشري 2001ه ، 1422القاهرة: دار هجر، 
 م.1999ه ، 1420لطباعة، ، املدينة النبوية، دار املآثر للنشر والتوزيع وا1، ط4/473

 ( املرجع السابق ابختصار وتصرف.64)
 .3350، 4/139صحيح البخاري، كتاب أحاديث اْلنبياء، ابب قول هللا تعاىل : واختذ هللا إبراهيم خليال، ( 65)
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، فهو عليه السالم والذين معه، وهو متصل اما قبل االستثناءمن كالم سيدان إبراهيم "هذا 
 .(66)من مجلة ما أمروا أن يقتدوا به"

 هاومما دعا به اخلليل صلى هللا عليه وسلم، ربنا عليك توكلنا يف مجيع اْلمور، وسّلمنا أي:
 .(67)"، فإليك املعاد يف الدار اآلخرةوفوضناها إليك

 .(68) (ىئ  ىئ    ی    ی  ی     ی      وسلم: )ومن دعاء اخلليل صلى هللا عليه 
قال: من ذلك الِفْتنة. يُ  ،الفاء والتاء والنون أصٌل صحيح يدلُّ على ابتالء واختبار: "والفتنة

ْنُت الّذهبا ابلّنار، إذا امتحنتاه. وهو مفتوٌن وفاِتني ْنُت أفِِتُ ف اْتناً. وف ات ا  .(69)فت ا
كفروا بعذابك لنا، أو تسليط الكافرين علينا، فيفتنوننا عن : ربنا ال جتعلنا فتنة للذين  واملعىن

ديننا، أو يظهروا علينا فُيفِتا بذلك، ويقولوا: لو كان هؤالء على حق ما أصاهبم هذا 
 .(70)العذاب، فيزدادوا كفرا"

( قال ال ىئ  ىئ    ی    ی  ی     یأخرج الطبي بسنده الصحيح عن جماهد، يف قوله )
 ال بعذاب من عندك، فيقولوا: لو كان هؤالء على حق ما أصاهبم هذا.تعذبنا أبيديهم، و 

( قال: يقول: ال ىئ  ىئ    ی    ی  ی     یأخرج الطبي بسنده احلسن عن قتادة، قوله )
 .(71)تظهرهم علينا فيفتنوا بذلك، يرون أهنم إمنا ظهروا علينا حلق هم عليه

يفِت الكافرين اما شاء، لوال ذلك ما كان ويف هذه اآلية دليل على أن هللا جل وتعاىل، قد 
 .(72)هلذا الدعاء معىن، فهو رد على املعتزلة والقدرية"

 (.(73) (   ىب  ىب      ىب  ىب     ىب  ىبىب  ىب  ىبقوله تعاىل: )

                                                           

 .2/436( التسهيل لعلوم التنزيل، ابن جزي الكليب 66)
 ، بتصرف.6/187( تفسري القرآن العظيم، ابن كثري، 67)
 .4( سورة املمتحنة: 68)
 .4/377( معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، أمحد 69)
 .549( التفسري امليسر ص 70)
وانظر: موسوعة الصحيح املسبور من التفسري ابملأثور،  22/569جامع البيان عن أتويل آي القرآن، الطبي، ( 71)

 .4/473د. حكمت بشري 
، الدمام السعودية: دار ابن 1. ط4/264نكت القرآن الدالة على البيان، حممد بن علي الكرجي القصاب، ( 72)

 م.2003ه ، 1424القيم، 
 .4( سورة املمتحنة: 73)
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 : "واسرت ذنوبنا عن غريك، واعف عنها فيما بيننا وبينك، إنك أنت العزيز الذي ال ُيضام أي
 .(74)أقوالك وأفعالك، وشرعك وقدرك"من الذ جبنابك، احلكيم يف 

ٱ  ٻ         ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ         پ  ڀ  ڀ  ڀڀ   ٺ  ٺ     ٺ  ٺ  ٿ  ): قوله تعاىل

 (.ٿ  ٿ   ٿ  
(، تكرير ملزيد احلاسِّ على التأسي إببراهيم صلى هللا عليه وسلم، ٻ  ٻ  ٻ  پ  ٱ  ٻ   )

ْوما اآْلِخرا من لاُكْم فإنه يدل على ولذلك ُصّدر ابلقسم  ْن كانا ي اْرُجوا اَّللَّا وااْلي ا وأبدل قوله: ِلما
ه بقوله: با قّ ولذلك عا  ،بسوء العقيدة نٌ ذِ ؤْ ه مُ كا ْر أنه ال ينبغي ملؤمن أن يرتك التأسي هبم، وإن ت ا 

 .(75)"د به الكفرةوعِ فإنه جدير أبن يُ  (ٺ  ٺ     ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  )
(، پ  ڀ  ڀ  ڀڀپ   پ   )وليس كل أحد تسهل عليه هذه اْلسوة، وإمنا تسهل على من "

 .(76)"فإن اإلميان واحتساب اْلجر والثواب، يسهل على العبد كل عسري
 وهللا الغين عن عباده، احلميد يف ذاته وصفاته، احملمود على كل حال.

ابن عباس رضي هللا عنهما: الغين الذي كُمل يف غناه، وهو هللا، هذه صفته ال تنبغي إال  قال
له، ليس له كفٌؤ، وليس كمثله شيء، سبحان هللا الواحد القهار، واحلميد املستحمد إىل 

 .(77)"خلقه، أي هو احملمود يف مجيع أقواله وأفعاله، ال إله غريه، وال رب سواه
  اآلايت:اآلايت:ويستفاد من هذه ويستفاد من هذه 

، ومثله قوله تعاىل بعد ذكر مجلة من وجوب التأسي واالقتداء ابلصاحلني واْلخيار -1
 .(78)(ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئاْلنبياء عليهم السالم: )

 ، وإمامته يف الدين.العظيمة -صلى هللا عليه وسلم-بيان منزلة خليل الرمحن  -2
 أئمة الصاحلني يف الوالء والباء. -وخصوصا أهل العزم منهم-اْلنبياء واملرسلون  -3

                                                           

 .6/187( تفسري القرآن العظيم، ابن كثري 74)
 ه .1408، ، بريوت: دار الكتب العلمية1، ط2/486( أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي 75)
، 1، حتقيق: عبد الرمحن اللوُيق، ط856( تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، عبد الرمحن بن سعدي ص 76)

 م.2000ه ، 1420بريوت: مؤسسة الرسالة، 
، القاهرة: مكتبة السنة، 1، ط487( صحيفة علي بن أيب طلحة عن ابن عباس يف تفسري القرآن الكرمي ص77)

 .م1991ه ، 1411
 .90( سورة اْلنعام: 78)
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 وجوب الباءة من الكفار واملشركني ومعبوداهتم، ولو كانوا من قوم الرجل وقرابته. -4
 من أسلم من الكفار واملشركني زالت عداوته، ووجبت حمبته. -5
 أوثق عرى اإلميان وُشعاِبه احلبُّ يف هللا والُبغض يف هللا. -6
ما مل يكن من املشركني، فإن هللا ال يغفر ملن مات على الشرك، االستغفار ينفع العبد،  -7

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ   ک  ک    کک  گ  گ  گ  گ  قال تعاىل: )

چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ) ، وقال تعاىل:(79)( ڳ  ڳ  ڳ    ڳ

 .(80)(   ڎ  ڈ  ڈ  ژ
حسٌب، إال من أتى هللا بقلب سليم من الشرك، كما ال ينفع عند هللا تعاىل نسب وال  -8

 .(81)( ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژقال تعاىل: )
 .كثرة ذكر هللا تعاىل والتضرع إليه واالستعانة به سبٌب لالستقامة على دينه-9

 رضي هللا عنه عبيدة أيب من سنن اْلنبياء والصاحلني سؤاُل هللِا العافيةا، ويف املسند عن -10
 صلى هللا رسول قام: فقال بعام، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وفاة بعد بكر أبو قام: قال

 من أفضل شيئا عبد يعط مل فإنه العافية، هللا سلوا": فقال اْلول، عام مقامي وسلم عليه هللا
 .(82)العافية"

ِهدا  قد رجال عاد وسلم عليه هللا صلى النيب رضي هللا عنه أن مالك بن أنس عنو   حىت جا
 كنت: قال ؟"العافية ربك تسأل كنت أما تدعو؟ كنت أما: "له فقال الفرخ مثل صار
 عليه هللا صلى النيب فقال الدنيا، يف يل فعجله اآلخرة يف به معاقيب كنت ما اللهم: أقول

 الدنيا يف آتنا اللهم: تقول كنت أفال تستطيعه، ال أو تطيقه ال إنك هللا، سبحان: "وسلم
 .(83)"النار عذاب وقنا ، حسنة اآلخرة ويف حسنة،

                                                           

 .116( سورة النساء: 79)
 .72( سورة املائدة: 80)
 .13( سورة احلجرات: 81)
 .1/218، 3. وقال حمققوه: صحيح لغريه، هامش 47( مسند اإلمام أمحد، حديث رقم 82)
ابب ما جاء يف عقد   -سنن الرتمذي  اجلامع الصحيح، أبواب الدعوات عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ( 83)

، حتقيق: بشار عواد معروف، دط، بريوت: دار الغرب اإلسالمي، 3487، حديث رقم 5/399التسبيح ابليد، 
 م.1998
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 يف وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عنهما أن هللا رضي أوىف أيب بن هللا ويف الصحيح عن عبد
 أيها: "قال خطيبا الناس يف قام مث الشمس، مالت حىت انتظر فيها، لقي اليت أَيمه بعض

 حتت اجلنة أن واعلموا فاصبوا، لقيتموهم فإذا العافية، هللا وسلوا العدو، لقاء تتمنوا ال الناس،
 اهزمهم ، اْلحزاب وهازم السحاب، وجمري الكتاب، منزل اللهم: "قال مث ،"السيوف ظالل

 .(84)عليهم" وانصران
ابخلليلني: إبراهيم، وحممد عليهما  االهتداء واالقتداء من لوازم اإلميان ابهلل واليوم اآلخر -11

 الصالة والسالم.
االستقامة على دين هللا تعاىل ومتابعة رسوله صلى هللا عليه وسلم، والصب على  -12

ال ال تنفعه طاعة وال تضره معصية، ومثله قوله للعبد، فاهلل جل وع التكاليف الشرعية منفعتها
ڎ  ڎ  ڈ   ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک                  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌڌ تعاىل: )

   کک  ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ                ڳڳ  ڱ    ڱ   ڱ  ڱ  ں

 .(86) (   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھھ  ھ  ھ   ے        ے    ۓ، وقوله تعاىل: )(85)(
 إنكم عبادي ويف احلديث اإلهلي القدسي، قال صلى هللا عليه وسلم، قال هللا تعاىل: "...َي

 وآخركم أولكم أن لو عبادي َي ، فتنفعوين ، نفعي تبلغوا ولن فتضروين ضري تبلغوا لن
 َي ، شيئا ملكي يف ذلك زاد ما ، منكم واحد رجل قلب أتقى على كانوا وجنكم وإنسكم

 نقص ما ، واحد رجل قلب أفجر على كانوا وجنكم وإنسكم وآخركم أولكم أن لو عبادي
 .(87) شيئا..." ملكي من ذلك

 إثبات أُاء العزيز واحلكيم والغين واحلميد هلل تعاىل. -13
  

                                                           

، حديث رقم 4/51هللا عليه وسلم إذا مل يقاتل،  صحيح البخاري، كتاب اجلهاد والسري، ابب كان النيب صلى( 84)
2966. 

 .7سورة الزمر: ( 85)
 .15سورة فاطر: ( 86)
 .2577، حديث رقم 4/1994صحيح مسلم، كتاب الب والصلة واآلداب، ابب حترمي الظلم،  ( 87)
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  )املنهج الرابين يف التعامل مع الكفار املساملني واحملاربني()املنهج الرابين يف التعامل مع الكفار املساملني واحملاربني(  

ڄ  ڃ    ڃ      ڃ    ٹ  ڻ  ڻ  ڤ    ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄڄ) قال هللا تعاىل:

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک    ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ڌ 

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ںڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  ک   گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ     کک 

 .(ۀ     ہ
  التفسري:التفسري:

 .(88)"عسى" امعىن الرجاء إذا وقعت من املخلوق، فإن كانت من اخلالق فهي للوقوع"
من هللا  (عسى)اتفق املفسرون على أنَّ كلمة . و (89)قال الطبي: "عسى من هللا واجبة""

قال أهل املعاين: ْلنه لفظ يفيد اإلطماع، ومن أطمع إنسااًن يف شيء، مث حرمه،   واجٌب.
 .(90)"كان عاراً، وهللا تعاىل أكرم من أن يطمع واحداً يف شيء، مث ال يعطيه

اعرتاض وهو استئناف متصل اما قبله من أول السورة خوطب به "قال الطاهر بن عاشور: 
من هللا أن جيعل قطيعتهم  نه من مواصلة أقرابئهم، أبن يرجواملؤمنون تسلية هلم على ما هنوا ع

آيلة إىل مودة أبن يسلم املشركون من قرابة املؤمنني وقد حقق هللا ذلك يوم فتح مكة إبسالم 
 .(91)"أيب سفيان واحلارث ابن هشام وسهيل بن عمرو وحكيم بن حزام

(، أي ڄ  ڃ    ڃ       ڄ  ڄڄٹ  ڻ  ڻ  ڤ    ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ) قوله تعاىل:
أي على ما يشاء من  (ڄ  ڄڄ) ،(92)"البغضة، ومودة بعد النفرة، وألفة بعد الفرقةحمبة بعد 

  ،فيؤلف بني القلوب بعد العداوة والقساوة ،اجلمع بني اْلشياء املتنافرة واملتباينة واملختلفة
  

                                                           

دار ابن اجلوزي،  ، السعودية الدمام:1، ط48( تفسري القرآن الكرمي )سورة الكهف( حممد بن صاحل العثيمني ص88)
 ه 1423

 .7/267جامع البيان عن أتويل آي القرآن للطبي ( 89)
، 12/363( اللباب يف علوم الكتاب، أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل احلنبلي الدمشقي النعماين 90)

 م.1998ه ، 1419، بريوت: دار الكتب العلمية، 1ط
 م.1984، دط، تونس: الدار التونسية للنشر، 28/150( التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور 91)
 .6/188( تفسري القرآن العظيم البن كثري 92)
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ڇ  چ       ڃ  ڃ  چ  چ  چ  )فتصبح جمتمعة متفقة، كما قال تعاىل ممتنا على اْلنصار 

 .(93)(ڈ  ڈ  ژ      ژ  \ڇ  ڇ   ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  
 وكنتم متفرقني أمل أجدكم ضالال فهداكم هللا يب»وكذا قال هلم النيب صلى هللا عليه وسلم: 

ٺ  ٺ     ٺٿ  ٿ    ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ڻ  ڻ  ڤ  )وقال هللا تعاىل:   ،(94)"فألفكم هللا يب

 .(96)"(95) (   ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ   ڄ   ڄ  ڄ
 يكون أن عسى ما هوان حبيبك أحبب: "قال  -رفعه أراه -رضي هللا عنه   هريرة أيب وعن

 .(97)"ما يوما حبيبك يكون أن عسى ما هوان بغيضك وأبغض ما، يوما بغيضك
 .( أي: يسرت ذنوب عباده، رحيم هبمڄ  ڃ    ڃ     : )قوله تعاىل
چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ڃ  : )قوله تعاىل

، بسبب الدين، ومل ُيرجوكم من دَيركم، (98)الذين مل يقاتلوكم أي: ال ينهاكم هللا عن برِّ (، 
بل أمر هللا تبارك وتعاىل ابإلحسان إليهم، وبّرِهم، وابلعدل فال حرج من إكرامهم ابخلري، 

 فيهم، 
ُلوا.  فاهلل تبارك وتعاىل، ُُيب املقسطني، الذين يعدلون يف أقواهلم وأفعاهلم وأحكامهم، وما وا

                                                           

 .103( سورة آل عمران: 93)
. ويف صحيح 4330، حديث رقم 5/157( متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب املغازي، ابب غزوة الطائف، 94)

 .1061، حديث رقم 2/738وتصب من قوي إميانه،  مسلم، كتاب الزكاة، ابب إعطاء املؤلفة قلوهبم على اإلسالم
 .63( سورة اْلنفال: 95)
 .188، 6/187( تفسري القرآن العظيم البن كثري 96)
، 3/428( سنن الرتمذي، أبواب الب والصلة عن رسول هللا، ابب ما جاء يف االقتصاد يف احلب والبغض، 97)

م. قال اإلمام الرتمذي: 1998دار الغرب اإلسالمي،  . حتقيق: بشار عواد معروف، دط، بريوت:1997حديث رقم 
"هذا حديث غريب، ال نعرفه هبذا اإلسناد إال من هذا الوجه، وقد روي هذا احلديث عن أيوب، إبسناد غري هذا رواه 
احلسن بن أيب جعفر وهو حديث ضعيف أيضا، إبسناد له عن علي، عن النيب صلى هللا عليه وسلم والصحيح عن 

 قولُُه". علي موقوف
، بريوت: دار الكتب العلمية، 1، ط4/302( معامل التنزيل، البغوي، احلسني بن مسعود الفراء البغوي الشافعي 98)

 م.1993ه ، 1414
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 إن: "وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال: عمرو رضي هللا عنهما قال بن هللا عبد فعن
 الذين ميني، يديه وكلتا وجل، عز الرمحن ميني عن نور، من منابر على هللا عند املقسطني

ُلوا وما وأهليهم حكمهم يف نيعدلو   .(99)"وا
فمعناه أن من كف أذاه من الكفار، فلم يقاتل املسلمني، ومل ُيرجهم من دَيرهم، فإن 
املسلمني يقابلون ذلك امكافأته ابإلحسان والعدل معه يف التعامل الدنيوي، وال ُيبونه 

 .(100)وحتبوهنم" (، ومل يقل: توالوهنمڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  بقلوهبم؛ ْلن هللا تعاىل قال )
ن مل جُياهر ابلعداوة والقتال من فهذه رخصة من هللا جل وعال للمؤمنني، يف صلة ما "

 .(101)الكافرين"
ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  ومثله قوله تعاىل عن الوالدين الكافرين: )

گگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ     ڻ  ۀ   ۀ  ہ              ہ  

 .(102) (  ہ
قال الراغب: "وِبرُّ الوالدين: التوسع يف اإلحسان والِبُّ: أعلى مراتب اإلحسان للخلق، 

: لكونه أوسع ما ُُيتاج إليه يف الغذاء"إليهما،   .(103)وُيستعمل الب يف الصدق؛ ويُقال: البُ رُّ
 سألت: قال رضي هللا عنه اْلنصاري ُعان بن النواس فعنالِبّ، بيان  يف السنةوقد وردت 

 يف حاك ما واإلمث اخللق، حسن الب: "فقال واإلمث الب عن وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول
 .(104)الناس" عليه يطلع أن وكرهت صدرك،

                                                           

 .1827، حديث رقم 3/1458( صحيح مسلم، كتاب اإلمارة، ابب فضيلة اإلمام العادل، 99)
، 3، ط316أهل الشرك واإلحلاد، د. صاحل بن فوزان الفوزان ص ( اإلرشاد إىل صحيح االعتقاد والرد على100)

 ه .1418الدمام الرَيض: دار ابن اجلوزي، 
، القاهرة: دار الرَين 3بتصرف، ط 4/516( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، الزُمشري، حممود بن عمر، 101)

 م.1987ه ، 1407للرتاث، 
 .15( سورة لقمان: 102)
، دمشق: دار 1، حتقيق: صفوان عدانن، ط114لقرآن، اْلصفهاين، احلسني بن حممد ( املفردات يف غريب ا103)

 م.1992ه ، 1412القلم، 
 .2553، حديث رقم 4/1980( صحيح مسلم، كتاب الب والصلة واآلداب، ابب تفسري الب واإلمث، 104)
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وقد دخل يف هذه اآلية أصناٌف، وهم حلفاء النيب صلى هللا عليه، مثل خزاعة وبين احلارث 
بن كعب بن عبد مناة بن كنانة، ومزينة، كان هؤالء كلهم مظاهرين النيب، وُيبون ظهوره على 

 .(105)قريش، ومثل النساء والصبيان واملشركني"
 عهد يف مشركة وهي أمي علي قدمت: قالت عنهما، هللا رضي بكر أيب بنت أُاء وعن

 هللا رسول فاستفتت أبيها، مع ومدهتم وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عاهدوا إذ قريش،
: قال أفأصلها؟ راغبة وهي علي قدمت أمي إن هللا رسول َي: فقالت وسلم، عليه هللا صلى

 .(106)صليها" نعم"
ک   گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ںڻ  ک  : )قوله تعاىل

 (.ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  ۀ   
 الشيءُ  را ها من ذلك: ظا  ،الظاء واهلاء والراء أصل صحيح واحد يدل على قوة وبروز: وظاهروا

وهو أظهر  ، إذا انكشف وبرز. ولذلك ُي وقت الظهر والظهرية،يظهر ظهورا فهو ظاهرٌ 
 .(107)"أوقات النهار وأضوؤها

: إمنا ينهاكم هللا عن مواالة الذين قاتلوكم بسبب الدين، وانصبوكم ابلعداء، وأخرجوكم واملعىن
من دَيركم، وعاونوا على إخراكم، ينهاكم هللا عن مواالهتم ابلنصرة واملودة، بل أيمركم 

 (.ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  ۀ  امعاداهتم، وأّكد الوعيد على ذلك بقوله )
 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ   ڀ  ڀٺ  ومثله قوله تعاىل: )

  

                                                           

 .28/152( التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور 105)
. صحيح مسلم،  3183، حديث رقم 4/103، ابب إمث من عاهد مث غدر، صحيح البخاري، كتاب اجلزية( 106)

 .1003، حديث رقم 2/696كتاب الزكاة، ابب فضل النفقة والصدقة على اْلقربني والزوج واْلوالد، 
 .3/471( مقاييس اللغة، ابن فارس، أمحد 107)
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 .(108)(  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ڻ  ڻ     ڤ  ڤ
ن، يقول: قال اإلمام الطبي: "ومن جيعلهم منكم أو من غريكم أولياء؛ فأولئك هم الظاملو 

الذي جيوز هلم أن يتولوهم، ووضعوا واليتهم يف غري موضعها، وخالفوا  فأولئك الذين تولوا غري
 .(109)أمر هللا يف ذلك"

وقد اختلف أهل العلم يف الفرق بني املواالة والتويل، فمنهم من يرى أن التويل مرادف 
وهو "ويل" امعىن التأييد للمواالة، وال فرق بينهما، وأن اجلذر اللغوي للكلمتني واحد، 

، كاإلمام ابن كثري رمحه هللا، والعالمة السعدي، والعالمة الشنقيطي (110)والقرب"والنصرة 
 .(111)صاحب اْلضواء

 ، فاملواالة مثل لني الكالم وإظهار البشاشةوالكثري من أهل العلم يرى أن هناك فرقا بينهما
  ويستفاد من هذه اآلايت:ويستفاد من هذه اآلايت:

 عسى من هللا تعاىل واجبة، ومن املخلوق للرتجي على ابهبا. أن -1
استحباب التفاؤل والرجاء الدائم يف هداية الضالني من الكفار واملشركني وغريهم،  -2

 فمفاتيح القلوب بيد هللا تعاىل.
بلغت ذنوب العباد من الشرك والكفر واملوبقات؛ فإن هللا تعاىل يغفرها إذا اتب  مهما -3

 العبد منها.
حّرمة، بلاإلحسان إىل الكفار واملشركني املساملني والب -4

ُ
من   هبم ليس من املواالة امل

 اآلداب اإلسالمية املكرَّمة.
چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  )قال تعاىل: وبيان حرمة الظلم، مع كل الناس،  وجوب العدل -5

 .(112)(  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ
                                                           

 .51سورة املائدة: ( 108)
 .22/574جامع البيان عن أتويل آي القرآن ( 109)
ه ، 1412، دمشق: دار القلم، 1وما بعدها، ط 885انظر: مفردات ألفاظ القرآن للراغب اْلصبهاين ص( 110)

، ليبيا: مجعية الدعوة 1وما بعدها، ط 4/2899م. عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف اْللفاظ، السمني احلليب 1992
 ه .1424اإلسالمية العاملية، 

. وانظر أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن، الشنقيطي 6/200انظر: تفسري القرآن العظيم البن كثري ( 111)
 وما بعدها. 2/131

 .22/574جامع البيان عن أتويل آي القرآن ( 112)
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 وجوب الباءة من الكفار واملشركني احملاربني واملظاهرين ابلعداوة. -6
ابملودة واملعونة من املواالة احملرمة،  معاملة الكفار واملشركني احملاربني واجملاهرين ابلعداوة-7

 واليت ُيسميها بعض أهل العلم ابلتويل.
 .مواالة اْلعداء من الكفار واملشركني من أكب الظلم -8
 إثبات أُاء القدير والغفور والرحيم هلل تعاىل. -9
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  من أحكام املهاجرات من أحكام املهاجرات 
ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ    ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ       ھ  ےے)قال هللا تعاىل: 

ۆ   ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ      ۉ  ۉ  ېې  ې   ې   ىى  ائ    ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ         

    ىب  ىبىبۇئ  ۇئۆئ   ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی   ی   ی  

    ىب  ىب  ىب  ىب  ىب  ىب  ىب  ىب  ىب     ىب  ىب  ىب  ىب  ىب  ىب  ىبىب

 .(   ىب  ىب  ىب  ىب   ىب  ىب  ىب  ىبىب  ىب  ىب  ىب
  القراءات وتوجيهها:القراءات وتوجيهها:

فقرأ البصرَين بتشديد السني، وقرأ الباقون  (وال َتسكوا)يف:  واختلفواقال اإلمام ابن اجلزري: 
 .(113)"بتخفيفها

واحلجة .. فاحلجة ملن شدد أنه أخذه من: مّسك ميّسك إذا عاود فعل التمّسك ابلشيء."
 .(114)"ملن خفف: أنه أخذه من: أمسك ميسك

  التفسري: التفسري: 
ملا ذكر سبحانه حكم فريقي الكافرين يف جواز الب واإلقساط للفريق اْلول دون الفريق "

من بني الكفار،  (ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ       ھ  )الثاين ذكر حكم من يظهر اإلميان، فقال: 
وذلك أن النيب صلى هللا عليه وسلم ملا صاحل قريشا يوم احلديبية على أن يرد عليهم من 

ن إىل املشركني، وأمر ابمتحاهنن دْ دا رْ سلمني، فلما هاجر إليه النساء أىب هللا أن ي ُ جاءهم من امل
 .(115)"فقال: فامتحنوهن أي: فاختبوهن

 عليه هللا صلى هللا رسول إن: قالت وسلم عليه هللا صلى النيب زوج عنها هللا رضي عن عائشة
 عمه وعن (ٻ  ٻ  ٻ  پٱ  ٻ  )": اآلية هبذه املؤمنات من هاجر من ميتحن" كان وسلم

 من على أنفقوا ما املشركني إىل يرد أن وسلم عليه هللا صلى رسوله هللا أمر حني بلغنا: "قال
 .(116)أزواجهم..." من هاجر

                                                           

 .2/387( النشر يف القراءات العشر 113)
 .167( احلجة يف القراءات السبع البن خالويه ص114)
، حتقيق: د. عبد الرمحن عمرية، 5/285لتفسري للشوكاين ( فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم ا115)

 م.2005ه ، 1426، املنصورة مصر: دار الوفاء، 3ط
 .4182، حديث رقم 5/127( صحيح البخاري، كتاب املغازي، ابب غزوة احلديبية، 116)
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 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال ، ويف حديث صلح احلديبية الطويل، وفيه ".....
 سلمة، أم على دخل أحد منهم يقم مل فلما مرات، ثالث ذلك قال حىت ،قومو: "ْلصحابه

 أحدا تكلم ال مث اخرج ذلك، أحتب هللا، نيب َي: سلمة أم فقالت الناس، من لقي ما هلا فذكر
 حىت منهم أحدا يكلم فلم فخرج فيحلقك، حالقك وتدعو بدنك، تنحر حىت كلمة، منهم

 ُيلق بعضهم وجعل فنحروا ، قاموا ذلك رأوا فلما فحلقه، حالقه ودعا بدنه، حنر ذلك فعل
ہ  ہ  ہ  ): تعاىل هللا فأنزل مؤمنات نسوة جاءه مث غما، بعضا يقتل بعضهم كاد حىت بعضا

 يف له كانتا امرأتني، يومئذ عمر فطلق (ۈئ  ېئ   ) بلغ حىت (،ھ   ھ  ھ       ھ  ےے
 صلى النيب رجع مث أمية، بن صفوان واْلخرى سفيان، أيب بن معاوية إحدامها فتزوج ،الشرك

 .(117) املدينة..." إىل وسلم عليه هللا
فإن   ؟( قال: سلوهن ما جاء هبنےےأخرج الطبي بسنده الصحيح عن جماهد، قوله )و 

فارجعوهن إىل  ؛نَّ مِ ؤْ ومل ي ُ  على أزواجهن، أو سخطة، أو غريه غضبٌ  كان جاء هبن
 أزواجهن.

كانت حمنتهن أن يستحلفن ابهلل ما   :أخرج الطبي بسنده احلسن عن قتادة )فامتحنوهن(و 
فإذا قلن ذلك قبل  ؟عليه صٌ رْ ، وحِ اإلسالم وأهلهِ  ، وما أخرجكن إال حبُّ أخرجكن النشوزُ 

 .(118)ذلك منهن
  

                                                           

، 3/193ط، صحيح البخاري، كتاب الشروط، ابب الشروط يف اجلهاد واملصاحلة مع أهل احلرب وكتابة الشرو ( 117)
 .2731حديث رقم 

موسوعة الصحيح املسبور من التفسري ابملأثور، .  وانظر: 22/577( جامع البيان عن أتويل آي القرآن، الطبي 118)
4/476. 
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 .(ۓ  ۓ  ڭڭ  : )قوله تعاىل
هذه اجلملة معرتضة؛ لبيان أن حقيقة حاهلن ال يعلمها إال هللا سبحانه، ومل يتعبدكم بذلك، 

يف ابمتحهاهنن، حىت يظهر لكم ما يدل على صدق دعواهن يف الرغوب وإمنا تعبدّكم 
أي علمتم ذلك حبسب الظاهر بعد ا المتحان (، ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ   ۈۈاإلسالم. )

الذي أُمرمت به، فال ترجعوهن إىل الكفار، أي إىل أزواجهن الكافرين، ال ُهّن حلٌّ هلم، وال هم 
هن، وفيه دليل على أن املؤمنة ال حتل لكافر، وأن إسالم ُيلون هلّن، تعليل للنهي عن إرجاع

املرأة يوجب فرقتها من زوجها، ال جمرد هجرهتا، والتكرير لتأكيد احلرمة، أو اْلول لبيان زوال 
 .(119)النكاح، والثاين المتناع النكاح اجلديد"

هللا جل جالله، "ويف اآلية دليل على أن اْلحكام جارية على الظواهر، والسرائر مردودة إىل 
 .(120)وأن ظاهر علم املرء ابلشيء ُيسمى علما"

يعين: أزواج املهاجرات من املشركني، ادفعوا إليهم الذي غرموه (، ې   ې   ىى  : )قوله تعاىل
ائ    ) وقوله تعاىل: ،عليهن من اْلصدقاء، قاله ابن عباس وجماهد وقتادة والزهري وغري واحد

 ، يعين: إذا أعطيتموهن أصدقتهن (   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ         ۇئ  ۇئۆئ
 .(121)فأنكحوهن، أي تزوجوهن بشرطه، من انقضاء العدة والويل وغري ذلك

 (.ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ   : )قوله تعاىل
 .(122)".. والعصمة شبه السوار، واملعصم موضعها من اليد.شدُّ أي يُ  ،م بهعصا ما يُ  والعصام  
على وزن فواعل، مجع كافرة على وزن فاعلة، وهي إحدى صيغ مجوع  :والكوافر  

 .(123)التكسري
، ِمن عبدة املشركاتالكافرات و أن هللا جل وعال حّرم على عباده املؤمنني نكاح : واملعىن

 حرم اإلبقاء على عقد الزوجية معهن.و اْلواثن، 

                                                           

 .5/286( فتح القدير للشوكاين 119)
 .4/265نكت القرآن الدالة على البيان، الكرجي القصاب، ( 120)
 .5/192( تفسري القرآن العظيم البن كثري 121)
، حتقيق: حممد سيد كيالين، دط، 337( املفردات يف غريب القرآن، الراغب اْلصفهاين، احلسني بن حممد 122)

 بريوت: دار املعرفة، دت.
 ، القاهرة: دار املعارف، دت.15، ط4/653( النحو الوايف، عباس حسن 123)
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حصنات، كما قال تعاىل: وهذه آية حُمكمة، ويستثىن من الكافرات واملشركات الكتابيات 
ُ

امل
ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ېى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  )

  ىب  ىب  ىب  ىب  ىب  ىب  ىبۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی   ی  

 .(124)(   ىب  ىب
ہ  ہ  ہ  ): تعاىل هللا فأنزل مؤمنات نسوة جاءه ويف حديث صلح احلديبية السابق: "...مث

 يف له كانتا امرأتني، يومئذ عمر فطلق (ۈئ  ېئ   ) بلغ حىت (،ھ   ھ  ھ       ھ  ےے
 صلى النيب رجع مث أمية، بن صفوان واْلخرى سفيان، أيب بن معاوية إحدامها فتزوج الشرك،

 .(125) املدينة..." إىل وسلم عليه هللا
 (.  ىب  ىب  ىب  ىبىب    ىب  ىبىبېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی   ی   ی  : )قوله تعاىل

أي: اطلبوا من الكفار ما أنفقتم من الصدقات على أزواجكم الاليت فرْرن إىل الكفار، 
 .(126)وليطلب الكفار منكم ما أنفقوا على أزواجهم الاليت هاجرن إىل املسلمني"

احلكم املذكور هو حكم هللا، فال خُتالفوه، وهللا عليم ال ُيفى عليه شيء، وحكيم يف  ذلكم
 أقواله وأفعاله.

  

                                                           

 .5( سورة املائدة: 124)
، 3/193صحيح البخاري، كتاب الشروط، ابب الشروط يف اجلهاد واملصاحلة مع أهل احلرب وكتابة الشروط، ( 125)

 .2731حديث رقم 
 .2/438التسهيل لعلوم التنزيل البن ُجزي الكليب ( 126)
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  ىب  ىب  ىب    ىب  ىب  ىب  ىب  ىب  ىب  ىب  ىب  ىب     ىب  ىب: )قوله تعاىل

 (.ىب  ىب  ىب   ىب  ىب  ىب  ىبىب
، مثأي:   ظفرمت وإن حلقت بعض زوجاتكم مرتدات إىل الكفار، ومل يُعطكم الكفاُر مهورهنَّ

هبؤالء الكفار أو غريهم، وانتصرمت عليهم، فأعطوا الذين ذهبت أزواجهم من املسلمني من 
 .(127)الغنائم، أو غريها، مثل ما أعطوهن من املهور قبل ذلك"

أخرج الطبي بسنده الصحيح عن جماهد، يف قوله )وإن فاتكم شيء من أزواجكم إىل و 
 الكفار( الذين ليس بينكم وبينهم عهد.

ْيٌء ِمْن أاْزوااِجُكْم ِإىلا أيضا أخرج الطبي و  ِإْن فااتاُكْم شا بسنده احلسن عن قتادة يف قوله )وا
ُقوا واات َُّقوا اَّللَّا( كّن إذا فررن من ا أانْ فا باْت أاْزوااُجُهْم ِمْثلا ما ُتْم فاآاُتوا الَِّذينا ذاها اِر ف اعااق اب ْ  اْلُكفَّ

ُ عالايْ  -أصحاب النيب  لَّى اَّللَّ لَّما صا سا إىل الكفار ليس بينهم وبني نيب هللا عهد، فأصاب  -ِه وا
لَّما  -أصحاب رسول هللا  سا ُ عالاْيِه وا لَّى اَّللَّ غنيمة، أعطى زوجها ما ساق إليها من مجيع  -صا

 الغنيمة، مث يقتسمون غنيمتهم.
)فآتوا  أخرج بسنده الصحيح عن جماهد )فعاقبتم( يقول: أصبتم مغنما من قريش أو غريهمو 

 .(128)"الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا( صدقاهتن عوضا
، بفعل به هللا أيها املؤمنونعقاب أي: خافوا  .(  ىب  ىب  ىب   ىب  ىب  ىب: )قوله تعاىل

 واجتناب نواهيه". أوامره
  ويستفاد من هذه اآلايت:ويستفاد من هذه اآلايت:

امتحان املهاجرات إىل هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم، وأخذ العهد وامليثاق  وجوب -1
 عليهن، أنه مل ُيرجهن إال حب هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم.

 اْلحكام جتري على الظواهر، والسرائر ال يطلع عليها إال هللا جل وعال. -2
 هاجرْت إىل هللا ورسوله، وظهر إمياهنا ودقها. وجوب الوالية ابلنصر والتأييد لكل من-3
 حرمة رد املهاجرت املؤمنات إىل أزواجهن الكفار. -4

                                                           

 .550التفسري امليسر ص( 127)
الصحيح املسبور للدكتور  وما بعدها. وانظر: موسوعة 22/588( جامع البيان عن أتويل آي القرآن للطبي 128)

 .4/477حكمت بشري 
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 حرمة نكاح املشركة على التفصيل املذكور يف التفسري آنفا. -5
 حرمة بقاء الزوجية بني املسلم واملشركة. -6
، فإن مل يمة من الكفارللمسلم أن يُطالب امهر زوجته الكافرة أو املرتدة، ولو من الغن -7

 تكن أُعطي من بيت مال املسلمني.
 وجوب إعطاء املشرك مهر زوجته املسلمة واملهاجرة. -8
 َتام العدل واإلنصاف يف شرع هللا، حيث إنه ضمن لكل حقه، ولو من املشركني. -9

 بشرعه القومي من َتام اإلميان والتقوى. اْلخذ أبحكام هللا تعاىل والرضا -10
 أحكام هللا تعاىل دائرة بني العدل والفضل. -11
 إثبات اُي العليم واحلكيم هلل تعاىل. -12

  



880 
 

  بيعة النساء بيعة النساء 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ   ڀ    ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  قال هللا تعاىل: )

ڄ   ڃ  ڃ     ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ڻ  ڻ  ڤ  ڤ     ڤ     ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ

ڃ     ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌ   ڌ    ڎ  ڎ         ڈ  ڈ       ژ  

 .(    ژ  ڑ        ڑ
  التفسري:التفسري:

هذه البيعة، بيعة النساء، يف اثين يوم الفتح، على جبل الصفا، وكان رسول هللا صلى هللا عليه 
 .(129)وسلم يبايعهن ابلكالم، وال َتس يُده يدا امرأة

 كان وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أنرضي هللا عنها  "... عائشةفي الصحيح عن ف
 غفور إىل فامتحنوهن مهاجرات املؤمنات جاءكم إذا آمنوا الذين أيها َي): اآلية هبذه ميتحنهن

 هللا صلى هللا رسول هلا قال منهن، الشرط هبذا أقر فمن: عائشة قالت: عروة قال ،(رحيم
 وما املبايعة، يف قط امرأة يد يده مست ما وهللا به، يكلمها كالما" ابيعتك قد": وسلم عليه

 .(130)بقوله" إال ابيعهن
 علينا فأخذ نبايعه، نساء يف وسلم، عليه هللا صلى النيب أتيت: قالت رقيقة، بنت أميمة عنو 

 ورسوله هللا: قلنا". وأطقِت استطعِت فيما: "قال ،اآلية( شيئا ابهلل نشرك ال أن): القرآن يف ما
 قويل إمنا النساء، أصافح ال إين: "قال تصافحنا؟ أال هللا، رسول َي: قلنا. أنفسنا من بنا أرحم

 .(131)"امرأة ملائة كقويل واحدة، المرأة
 هللا رسول إىل رقيقة، بنت أميمة جاءت: قال جده، عن أبيه، عن شعيب بن عمرو عنو 

 وال شيئا، ابهلل تشركي ال أن على أابيعك: "فقال اإلسالم، على تبايعه وسلم عليه هللا صلى

                                                           

 .2/439( التسهيل لعلوم التنزيل البن جزي الكليب 129)
، حديث 3/188( صحيح البخاري، كتاب الشروط، ابب ما جيوز من الشروط يف اإلسالم واْلحكام واملبايعة، 130)

 .2713رقم 
إسناده صحيح، رجاله ثقات، رجال ، وقال حمققوه: 27006، حديث رقم 44/556( مسند اإلمام أمحد، 131)

 .44/556(، 6الشيخني، هامش )
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 تنوحي، وال ورجليك، يديك بني تفرتينه ببهتان أتيت وال ولدك، تقتلي وال تزين، وال تسرقي
 .(132)اْلوىل" اجلاهلية تبج تبجي وال

 أاب إن: وسلم عليه هللا صلى هللا لرسول معاوية أم هند قالت: عنها هللا رضي عائشة عنو 
 ما وبنوك أنت خذي: "  قال ؟ سرا ماله من آخذ أن جناح علي فهل شحيح، رجل سفيان

 .(133)ابملعروف" يكفيك
 هللا صلى النيب تبايع ربيعة بن عتبة بنت فاطمة جاءت: "قالترضي هللا عنها  عائشة عنو 

 فوضعت: "قالت" اآلية يزنني وال يسرقن وال شيئا ابهلل يشركن ال أن: عليها فأخذ وسلم عليه
 فقالت" منها رأى ما وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فأعجب حياء، رأسها على يدها

 فبايعها ، إذا فنعم: قالت" هذا على إال ابيعنا ما فوهللا املرأة، أيتها أقري: "عائشة
 .(134)ابآلية"

 وال شيئا ابهلل يشركن ال أن على يبايعنك:  اآلية هذه نزلت ملا: قالت عطية، أم عنو 
 فالن، آل إال هللا، رسول َي: فقلت: قالت النياحة، منه كان: قالت معروف يف يعصينك

 عليه هللا صلى هللا رسول فقال أسعدهم، أن من يل بد فال اجلاهلية، يف أسعدوين كانوا فإهنم
 .(135)فالن" آل إال: "وسلم

ن جاءه  وقد أُمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف هذه اآلية أن أيخذ العهد والبيعة على ما
من النساء املؤمنات على أال ُيشركن ابهلل شيئا، ويُفردن هللا ابلعبادة، وأال يسرقن شيئا، وال 

ا منهم، وال يزنني، وال يقتلن أوالدهّن بعد الوالدة أو قبلها، وال يُلحْقن أبزواجهن أوالدا ليسو 
 يعصني يف أي معروف يُؤمرن به، فإن قبلن، فبايعهن، واستغفر هلن هللا، إن هللا غفور رحيم.

                                                           

، وقال حمققوه: صحيح لغريه، وهذا إسناد حسن، هامش 6850، حديث رقم 11/437( مسند اإلمام أمحد 132)
(2 ،)11/437. 
، حديث رقم 3/79( صحيح البخاري، كتاب البيوع، ابب من أجرى أمر اْلمصار على ما يتعارفون بينهم، 133)

 .1714، حديث رقم3/1338.  وانظر: صحيح مسلم، كتاب اْلقضية، ابب قضية هند، 2211
. وقال حمققوه: حديث صحيح، رجال ثقات رجال 25175، حديث رقم 42/95( مسند اإلمام أمحد، 134)

 .42/95(، 1الشيخني، هامش )
 .936، حديث رقم 2/646( صحيح مسلم، كتاب اجلنائز، ابب التشديد يف النياحة، 135)
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 أن: -العقبة ليلة النقباء أحد وهو بدرا شهد وكان - عنه هللا رضي الصامت بن عن عبادةو 
 تشركوا ال أن على ابيعوين: "أصحابه من عصابة وحوله قال: وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 أيديكم بني تفرتونه ببهتان أتتوا وال أوالدكم، تقتلوا وال تزنوا، وال تسرقوا، وال شيئا، ابهلل
 شيئا ذلك من أصاب ومن هللا، على فأجره منكم وىف فمن معروف، يف تعصوا وال وأرجلكم،

 شاء إن هللا، إىل فهو هللا سرته مث شيئا ذلك من أصاب ومن له، كفارة فهو الدنيا يف فعوقب
 .(136)ذلك" على فبايعناه" عاقبه شاء وإن عنه عفا

وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وخلفاؤه الراشدون من بعده، يعظون النساء هبذه اآلية 
 .يف خطبة العيد

 وأيب وسلم عليه هللا صلى النيب مع الفطر شهدت: قال عنهما، هللا رضي عباس ابن عنف
 صلى النيب خرج بعد، ُيطب مث اخلطبة، قبل يصلوهنا عنهم هللا رضي وعثمان وعمر، بكر،

 بالل، معه النساء جاء حىت يشقهم أقبل مث بيده، جيلس حني إليه أنظر كأين وسلم عليه هللا
 على آنِت: "منها فرغ حني قال مث اآلية(، يبايعنك املؤمنات جاءك إذا النيب أيها )َي: فقال

: قال - هي من حسن يدري ال - نعم،: غريها جيبه مل منهن، واحدة امرأة قالت" ذلك؟
 يف واخلواتيم الفتخ فُيلقني" وأمي أيب فداء لكن هلم،: "قال مث ثوبه، بالل فبسط" فتصدقن"

 .(137)اجلاهلية" يف كانت العظام اخلواتيم:  الفتخ: " الرزاق عبد بالل". قال ثوب
ڎ  ڎ         ڈ  ڈ           چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌ   ڌ: )قوله تعاىل

 (.    ژ  ژ  ڑ        ڑ
ينهى تبارك وتعاىل عن مواالة الكافرين يف آخر هذه السورة، كما هنى عنها يف أوهلا، فقال 

 (، يعين اليهود والنصارى، چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     تعاىل: )
  

                                                           

 .18حديث رقم  13، 1/12( صحيح البخاري، كتاب اإلميان، ابب عالمة اإلميان حب اْلنصار، 136)
، حديث 2/22ابب موعظة اإلمام النساء يوم العيد،   -(  صحيح البخاري، كتاب اجلمعة، أبواب العيدين 137)

 .979رقم 
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تعاىل الطرد واإلبعاد، فكيف وسائر الكفار، ممن غضب هللا عليه ولعنه، واستحق من هللا 
توالوهنم، وتتخذوهنم أصدقاء وأخالء، وقد يئسوا من اآلخرة، أي من ثواب اآلخرة يف حكم 

 هللا عز وجل.
(، فيه قوالن: ڍ  ڌ   ڌ    ڎ  ڎ         ڈ  ڈ       ژ  ژ  ڑ        : )وقوله تعاىل

أحدمها: كما يئس الكفار اْلحياء من قراابهتم الذين يف القبور، أن جيتمعوا هبم بعد ذلك؛ 
 ْلهنم ال يعتقدون بعثا وال نشورا، فقد انقطع رجاؤهم منهم فيما يعتقدونه.

 والقول الثاين: كما يئس الكفار الذين هم يف القبور من كل خري.
كما يئس هذا الكافر إذا مات وعاين ثوابه، واطلع عليه،   قال ابن مسعود عند هذه اآلية:

وهذا قول جماهد وعكرمة ومقاتل وابن زيد والكليب ومنصور، وهو اختيار ابن جرير رمحه 
 .(138)هللا"

  ويستفاد من هذه اآلايت:ويستفاد من هذه اآلايت:
 .(139)مشروعية أخذ البيعة إلمام املسلمني ووجوب الوفاء هبا -1
ال تكون البيعة الشرعية إال لويل أمر املسلمني وحاكمهم، وهو اإلمام اْلعظم، فال جتوز  -2

يف الدولة اإلسالمية إال احلاكم، وال يُدعى  وال أي مسؤول وزير وال شيخ وال قاض وال واعظل
 وهو بدرا شهد وكان - عنه هللا رضي الصامت بن الناس لبيعة أحد إال احلاكم، فعن عبادة

 من عصابة وحوله قال: وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن: -العقبة ليلة النقباء أحد
 وال أوالدكم، تقتلوا وال تزنوا، وال تسرقوا، وال شيئا، ابهلل تشركوا ال أن على ابيعوين: "أصحابه

 على فأجره منكم وىف فمن معروف، يف تعصوا وال وأرجلكم، أيديكم بني تفرتونه ببهتان أتتوا
 شيئا ذلك من أصاب ومن له، كفارة فهو الدنيا يف فعوقب شيئا ذلك من أصاب ومن هللا،

 .(140)ذلك" على فبايعناه" عاقبه شاء وإن عنه عفا شاء إن هللا، إىل فهو هللا سرته مث
النساء شقائق الرجال، وهن يف التكليف كالرجال، إال ما دل الدليل على خصوصيتهن  -3

 فيه.
                                                           

 .6/200( تفسري القرآن العظيم البن كثري 138)
، جدة: راسم للدعاية واإلعالن، 2، ط4/468العلي الكبري، أبو بكر جابر اجلزائري، ( أيسر التفاسري يف كالم 139)

 ه .1407
 .18حديث رقم  13، 1/12( صحيح البخاري، كتاب اإلميان، ابب عالمة اإلميان حب اْلنصار، 140)
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احملرمات واملوبقات كالشرك والسرقة والزان وقتل اْلوالد والبهتان وإحلاق بيان شيء من -4
 الولد بغري أبيه.

حّرم هللا تعاىل وجوب البيعة الشرعية على اجلميع، ابملعروف، وفيما ُيستطاع، ويف غري ما  -5
 هللا رسول ابيعنا إذا كنا: قال عنهما، هللا رضي عمر بن هللا عبد ابلنصوص الشرعية، فعن

 .(141)"استطعتم فيما: "لنا يقول والطاعة، السمع على وسلم عليه هللا صلى
 التأكيد على ُحرمة تويل اْلعداء من الكفار واملشركني، ومواالهتم مطلقا. -6
ثبوت صفة الغضب هلل تعاىل على ما يليق جبالله من غري حتريف وال َتثيل، وال أتويل  -7

 شركني.وال تعطيل، وأنه غضب على الكفار وامل
 ت اُي الغفور والرحيم هلل تعاىل.ثبو  -8
إذا مات العبد على الكفر والشرك يائس من رمحة هللا، وانقطع رجاؤه فيها، كما قال  -9

 .(142) (    ىب  ىب  ىب  ىب  ىبېئ  ېئ        ىئ  ىئ  ىئ    ی  ی  ی  ی  تعاىل: )
ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  )يرجو رمحة هللا ومغفرته، قال تعاىل: من مات على التوحيد والسنة؛ فإنه  -10

ويف الصحيح ، (143) (   ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ      ۇ   ۇ
 َي: فقال رجل وسلم عليه هللا صلى النيب أتى: بن عبد هللا رضي هللا عنهما قال جابر عن

 يشرك مات ومن اجلنة، دخل شيئا ابهلل يشرك ال مات من: "فقال املوجبتان؟ ما هللا، رسول
 .(144)النار" دخل شيئا ابهلل

  

                                                           

 .7202، حديث رقم 9/77( صحيح البخاري، كتاب اْلحكام، كيف يبايع اإلمام الناس، 141)
 .23العنكبوت:  ( سورة142)
 .48( سورة النساء: 143)
 .93، حديث رقم 1/94( صحيح مسلم، كتاب اإلميان، ابب من مات ال يشرك ابهلل شيئا دخل اجلنة، 144)
 



885 
 

  اخلامتة:اخلامتة:
تناولُت فيها دراسة اآلَيت دراسة حتليلية،  املمتحنةوبعُد، فهذا ما تيسر يل من كتابٍة يف سورة 

ېئ  ېئ  ىئ  ، وقال تعاىل: )(145)(    ہ  ہ  ہ  ھحسب علمي وطاقيت، كما قال تعاىل: )

 مذيّلة ببعض الفوائد واحلكم، مما ظهر يل، والعلم عند هللا تعاىل.، (146)( ىئ  ىئ  ی
  نتائج البحث:نتائج البحث:

 ويف ضوء هذه الدراسة التحليلية، ميكن تلخيص أهم نتائج الدراسة فيما يلي:
يف عقيدة الوالء والباء  يهذه السورة العظيمة )املمتحنة( سورة مدنية تبني املنهج الوسط -1

 عند املسلم.
النيب صلى هللا عليه وسلم ورضي هللا عنهم ليسوا امنزلة واحدة يف العلم والفهم  صحابة -2

 والقرب من النيب صلى هللا عليه وسلم، والسابقة يف اإلسالم، فأهل بدر واملهاجرون منهم
 ، وكال وعد هللا احلسىن.أخصُّ من غريهم يف الفضل واملكانةواْلنصار 

الضعف البشري، واخلطأ اآلدمي، كما قال النيب صلى الصحابة رضي هللا عنهم يعرتيهم  -3
 آدم ابن كل: "قال وسلم عليه هللا صلى النيب أن رضي هللا عنه أنس هللا عليه وسلم: "عن

 .(147)التوابون" اخلطائني وخري خطاء
اْلمُر بوجوب الوالء بني املؤمنني، والنهي اْلكيد عن مواالة الكافرين، والتأكيد على حرمة  -4

 مواالة الكافرين، ووجوب الباءة منهم.
، بيان املنهج اإلسالمي الوسطي املتسم ابلعدل واإلحسان مع الكفار واملشركني املساملني -5

 سواء.وإيصال الب هلم، فالكافرون واملشركون على حد 
 بيان خطر من يُظهر العداء من الكفار واملشركني، والتحذير منهم، ومن مواالهتم بكل حال. -6
حسان مع غري احملاربني ، والتفريق بينها وبني التعامل ابلعدل واإليف السورة بيان للمواالة احملرمة -7

من الكفار، حيث أُمران ابلعدل معهم، وإعطائهم حقوقهم، ومنها رّد مهور املهاجرات، والب 
 .مع كل الكفار املساملنيواإلحسان 

                                                           

 .16سورة التغابن: ( 145)
 .85سورة اإلسراء: ( 146)
، حديث 4/240سنن الرتمذي، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ( 147)

 ، وحسنه الشيخ اْللباين يف صحيح سنن الرتمذي.2499رقم
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مواالة الكفار مضرة ابملسلم واملسلمني يف الدنيا واآلخرة، وإن ظّن املوايل أهنا تنفعه، قال هللا  -8
 (.گ   گ     ڳ       ڳڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻگ  تعاىل: )

فّرق بعض أهل العلم بني التويل واملواالة، وذكروا أن التويل هو مواالة الكفار من كل جهة،  -9
كاإلمام ابن كثري والعالمة   وقال بعض أهل العلم م عياذا ابهلل،وعّدوه انقضا من نواقض اإلسال

،  هناك فرق بني املواالة يف بعض اْلمور، واملواالة من كل جهة: مها شيء واحد، ولكن السعدي
 كما مضى بيانه يف التفسري.

تكفري املسلمني أبي تعامل مع الكفار، فإن النيب بالغلو اإلفراط و السورة تردُّ على أهل  -10
بعد إفشائه سر النيب صلى هللا عليه وسلم  صلى هللا عليه وسلم قاِبلا عذرا حاطب بن أيب بلتعة

، وبيان أن هذا من كبائر الذنوب، حيث من أجل غرض دنيوي، مع بقاء اإلميان يف قلبهللكفار 
ن واىل الُكّفار يف أمور دنيويةعوتب على ذلك مما وهي حمرمة ولكنها أدىن -، ، فكيف ُيكّفر ما

 فعل هذا الصحايب اجلليل.
، والذين ال يُقيمون له وزان ل التفريط والتساهل واجلفاء يف الوالء والباءالسورة ترد على أه -11

، والتفريط يف هذه يف التعامل مع الكفار واملشركني -مع أنه ُلبُّ التوحيد وأوثق ُعرى اإلميان-
ابهلل، إذا توىل املرُء  اعياذصاحبه للخروج من ملة اإلسالم، العقيدة يُنقص من اإلميان، حىت يصل ب

 ، وإقرارا ملا هم عليه.على املسلمني لكفارا واملشركني وواالهم من كل جهة، حبا، وتقديرا، وُنصرةا
ُيكم مجاعة ذكر البيعة يقتضي أمهية اإلمامة ووالية اْلمر يف اإلسالم، وأنه ال بد من حاكم  -12

 والنساء.املسلمني، ويرعى شؤوهنم، يبايعه أهل احلل والعقد ورؤوس الناس من الرجال 
يف اإلسالم قدر عظيم، ومن ذلك إفرادهن ببيعة خاصة هبن،  النساء شقائق الرجال، وهلن -13

 بعد أن ُكّن يف اجلاهلية كسقط املتاع.
التحذير من الشرك ابهلل تعاىل، والسرقة والزان وقتل النفس اليت حّرم هللا إال ابحلق، والبهتان،  -14

 املسلم أن يقارفهأ. ُيرم علىوأهنا من املوبقات اليت 
النهي عن مواالة الكفار واملشركني، وأهنا مفسدة ختمت هذه السورة اما افتتحت به من  -15

 للدنيا والدنيا معا.
  ::التوصياتالتوصيات
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أوصي نفسي واجلميع بتقوى هللا تبارك وتعاىل، كما أوصي يف ختام هذا البحث أن جُتعل 
حيد، يف عقيدة الوالء والباء، اليت هي ُلّب كلمة التو  للمسلم اهذه السورة العظيمة منهج

 احلب يف هللا والبغض يف هللا.وهي  -كما سبق-وأوثق عرى اإلميان 
، وأهنم ليسوا على حد وفيها املنهج اْلمثل يف التعامل مع غري املسلمني، من الكفار واملشركني

يُبغضون يف للمسلمني فمنهم احملاربون، ومنهم املساملون، فاحملاربون  وال طبقة واحدة؛ سواء،
كما هو على حسب طاقتها،  وويل أمرها،  بقيادة حاكمهاحُتارهبم الدولة اإلسالمية، هللا، و 

 .معتب يف اجلهاد الشرعي
اعته مام واجتهاده ويلزم الرعية طإىل اإل أمر اجلهاد موكولو "قال اإلمام ابن قدامة املقدسي: 

 .(148)"فيما يراه من ذلك
 .(149) (وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ       ۈئ  ېئېئ  ېئ    ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی)كما قال تعاىل: و 

فإهنم  -من أهل الذمة ال سيما إن كانوا قرابة أو جرياان أو مواطنني-ون منهم وأما املسامل
يُعاملون ابلعدل واإلحسان والب ومكارم اْلخالق، مع بغض دينهم، وما هم عليه من 

 الباطل، وقد يكون هذا التعامل الطيب سببا يف إسالمهم، ودخوهلم يف دين هللا تعاىل.
أمحد هللا تعاىل على التيسري يف تفسري هذه السورة العظيمة، وبيان شيء من  ،ويف اخلتام

فما كان من صواٍب فمن هللا تبارك وتعاىل، وما كان من خطأ أو تقصري  ئدها،أحكامها وفوا
ې  ې  ې  ى    ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  )فمين ومن الشيطان، وأستغفر هللا وأتوُب إليه 

   ىبىب  ىب   ىب  ىب  ىب  ىبىبۆئ    ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی    ی  ی  

 .(150)(ىب  ىب  ىب  ىب  ىب  ىب
  أهم املصادر واملراجعأهم املصادر واملراجع

اإلتقان يف علوم القرآن، السيوطي، عبد الرمحن السيوطي، حتقيق: سعيد املندوب،  .1
 م.1996ه ، 1416دط، بريوت: دار الفكر، 

، 3اْلدب املفرد، البخاري، حممد بن إُاعيل، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، ط .2
 م.1989ه ، 1409بريوت: دار البشائر اإلسالمية، 

                                                           

 ه .1405، بريوت: دار الفكر، 1، ط10/368( املغين يف فقه اإلمام أمحد الشيباين، ابن قدامة املقدسي148)
 .190سورة البقرة: ( 149)
 .286سورة البقرة: ( 150)
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د إىل صحيح االعتقاد والرد على أهل الشرك واإلحلاد، د. صاحل بن فوزان اإلرشا .3
 ه .1418، الدمام الرَيض: دار ابن اجلوزي، 3الفوزان، ط

، بريوت: 1أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، عبد هللا بن عمر بن حممد، ط .4
 ه .1408دار الكتب العلمية، 

، جدة: راسم 2، أبو بكر جابر اجلزائري، طأيسر التفاسري يف كالم العلي الكبري .5
 ه .1407للدعاية واإلعالن، 

 م.1984التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، دط، تونس: الدار التونسية للنشر،  .6
، بريوت: 1التسهيل لعلوم التنزيل، ابن جزي الكليب، حتقيق: د. عبد هللا اخلالدي، ط .7

 ه .1416دار اْلرقم، 
 حتقيق أسعد الطيب، دط، لبنان: املكتبة العصرية، دت. تفسري ابن أيب حامت، .8
تفسري القرآن العظيم، ابن كثري، إُاعيل بن عمر بن كثري القرشي،  حتقيق: الشيخ  .9

 م.2002ه ، 1423، بريوت: دار الكتاب العريب، 2عبد الرزاق املهدي، ط
دار ابن ، السعودية الدمام: 1تفسري القرآن الكرمي، حممد بن صاحل العثيمني، ط .10

 ه .1423اجلوزي، 
التفسري امليسر، خنبة من العلماء، املدينة النبوية: جممع امللك فهد لطباعة املصحف  .11

 ه .1432الشريف، 
تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، عبد الرمحن بن سعدي، حتقيق: عبد  .12

 م.2000ه ، 1420، بريوت: مؤسسة الرسالة، 1الرمحن اللوُيق، ط
يف القراءات السبع، أبو عمرو الداين، عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر،  التيسري .13

 حتقيق: د. خلف بن محود الشغديل.
جامع البيان عن أتويل آي القرآن، الطبي، حممد بن جرير،  حتقيق: د. عبد هللا  .14

 م. 2001ه ، 1422، القاهرة: دار هجر، 1بن عبد احملسن الرتكي، ط
وس   ننه وأَيم   ه )ص   حيح  اجل   امع املس   ند الص   حيح املختص   ر م   ن أم   ور رس   ول هللا  .15

ت رقيم حمم د  -البخاري(، أبو عبد هللا حممد بن إُاعي ل البخ اري، حتقي ق حمم د زه ري الناص ر
 ه .1422، بريوت: دار طوق النجاة، 1فؤاد عبد الباقي، ط
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أيب بكر بن فرح  اجلامع ْلحكام القرآن الكرمي، القرطيب، حممد بن أمحد بن .16
، القاهرة: دار الكتب املصرية، 1اْلنصاري، حتقيق: أحد البدوين، وإبراهيم أطفيش، ط

 ،1964ه ، 1383
مجال القراء وكمال اإلقراء، السخاوي، علي بن حممد بن عبد الصمد اهلمداين  .17

، بريوت: مؤسسة الكتب الثقافية، 1املصري الشافعي، حتقيق: عبد احلق القاضي، ط
 م. 1999ه ، 1419

، 4احلجة يف القراءات السبع، البن خالويه، حتقيق: عبد العال سامل مكرم، ط .18
 ه .1401بريوت: دار الشروق، 

زاد املستقنع يف اختصار املقنع، احلجاوي، موسى بن أمحد بن موسى بن سامل،  .19
 حتقيق: عبد الرمحن العسكر، دط، الرَيض: دار الوطن، دت.

، بريوت، 4، ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن علي، طزاد املسري يف علم التفسري .20
 ه 1407دمشق: املكتب اإلسالمي، 

سنن ابن ماجه، ابن ماجه، حمم د ب ن يزي د الق زويين، حتقي ق حمم د ف ؤاد عب د الب اقي،  .21
 دط، القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، دت.

س      نن أيب داود، أب      و داود س      ليمان ب      ن اْلش      عث السجس      تاين، حتقي      ق ش      عيب  .22
 م.2009-ه 1430، بريوت: دار الرسالة العاملية، 1رانؤوط، حممد كامل قره بللي، طاْل

سنن الرتمذي  اجلامع الصحيح، الرتمذي، حممد بن عيسى بن سورة بن موسى بن  .23
 م.1998الضحاك، حتقيق: بشار عواد معروف، دط، بريوت: دار الغرب اإلسالمي، 

، القاهرة: 1 القرآن الكرمي، طصحيفة علي بن أيب طلحة عن ابن عباس يف تفسري .24
 م.1991ه ، 1411مكتبة السنة، 

، ليبيا: مجعية الدعوة 1عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف اْللفاظ، السمني احلليب، ط .25
 ه .1424اإلسالمية العاملية، 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر، أمحد بن حجر العسقالين، حتقيق  .26
ي، حمب الدين اخلطيب، عبد العزيز بن ابز، بريوت: دار العلماء: حممد فؤاد عبد الباق

 ه .1379املعرفة، 
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فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري، الشوكاين، حممد بن  .27
ه ، 1426، املنصورة مصر: دار الوفاء، 3علي بن حممد، حتقيق: د. عبد الرمحن عمرية، ط

 م.2005
، القاهرة: 3نزيل، الزُمشري، حممود بن عمر، طالكشاف عن حقائق غوامض الت .28

 م.1987ه ، 1407دار الرَين للرتاث، 
اللباب يف علوم الكتاب، أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل احلنبلي  .29

 م.1998ه ، 1419، بريوت: دار الكتب العلمية، 1الدمشقي النعماين، ط
حممد بن حممد بن يوسف، مِت طيبة النشر يف القراءات العشر، ابن اجلزري،  .30

 م.1994ه ، 1414، جدة: دار اهلدى، 1حتقيق: حممد َتيم الزغيب، ط
جمموع الفتاوى، ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم، حتقيق: عبد الرمحن قاسم، املدينة  .31

 .199111ه ، 1416النبوية: جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، 
الدين بن حممد سعيد، حتقيق: حممد ابسل حماسن التأويل، القاُي، حممد مجال  .32

 ه .1418، بريوت: دار الكتب العلمية، 1عيون السود، ط
احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، ابن عطية، عبد احلق بن غالب، حتقيق:  .33

 ه .1413، بريوت: دار الكتب العلمية، 1عبد السالم عبد الشايف، ط
كر بن عبد القادر، حتقيق: حممود خاطر، ُمتار الصحاح، الرازي، حممد بن أيب ب .34

 .1995ه ، 1415طبعة جديدة، بريوت: مكتبة لبنان انشرون، 
املستدرك على الصحيحني، أبو عبد هللا احلاكم حمم د ب ن عب د هللا، حتقي ق مص طفى  .35

 م.1990-ه 1411، بريوت: دار الكتب العلمية، 1عبد القادر عطا، ط
، بريوت: مؤسسة 1اْلرانؤوط وآخرين، طمسند أمحد بن حنبل، حتقيق شعيب  .36

 ه .1421الرسالة، 
، أب  و احلس  ن، املس  ند الص  حيح املختص  ر بنق  ل الع  دل ع  ن الع  دل إىل رس  ول هللا  .37

مسلم بن احلجاج القشريي، حتقي ق حمم د ف ؤاد عب د الب اقي، دط، ب ريوت: دار إحي اء ال رتاث 
 العريب، دت.
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ابن حجر العسقالين، أمحد بن علي بن املطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية،  .38
، 1، حتقيق جمموعة من الباحثني يف سبع عشرة رسالة جامعية، ط13/17حممد بن أمحد، 

 م.2000: 1998ه ، 1420: 1419الرَيض: دار العاصمة للنشر والتوزيع، 
، بريوت: 1معامل التنزيل، البغوي، احلسني بن مسعود الفراء البغوي الشافعي، ط .39

 م.1993ه ، 1414العلمية، دار الكتب 
، جامعة امللك سعود: مركز 1معاين القراءات، اْلزهري، حممد بن أمحد، ط .40

 م.1991ه ، 1412البحوث يف كلية اآلداب، 
، ب  ريوت: دار الفك  ر، 1، طاملغ  ين يف فق  ه اإلم  ام أمح  د الش  يباين، اب  ن قدام  ة املقدس  ي .41

 ه .1405
ه ، 1412دمشق: دار القلم، ، 1مفردات ألفاظ القرآن، الراغب اْلصبهاين، ط .42

 م. 1992
املفردات يف غريب القرآن، اْلصفهاين، احلسني بن حممد، حتقيق: صفوان عدانن،  .43

 م.1992ه ، 1412، دمشق: دار القلم، 1ط
املفردات يف غريب القرآن، الراغب اْلصفهاين، احلسني بن حممد، حتقيق: حممد  .44

 سيد كيالين، دط، بريوت: دار املعرفة، دت.
يس اللغة، أمحد بن فارس، حتقيق: عبد السالم حممد هارون، دط، بريوت: مقاي .45

 م.2002ه ، 1423احتاد الكتاب العرب، 
، املدينة 1موسوعة الصحيح املسبور من التفسري ابملأثور، د. حكمت بشري، ط .46

 م.1999ه ، 1420النبوية، دار املآثر للنشر والتوزيع والطباعة، 
 ، القاهرة: دار املعارف، دت.15النحو الوايف، عباس حسن، ط .47
النشر يف القراءات العشر، ابن اجلزري،  حتقيق: علي حممد الضباع، دط، القاهرة:  .48

 املكتبة التجارية، دت.
، الدمام 1نكت القرآن الدالة على البيان، حممد بن علي الكرجي القصاب،  ط .49

 م.2003ه ، 1424السعودية: دار ابن القيم، 
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