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 إلهداءا

 .. إىل سٍد اخلهق حمًد 

 إىل ادلراتطني يف سثٍم اهلل تكم تقاع األرض، إىل األسىد خهف قضثاٌ انعدو....

إىل يلٍ راققلإ إىل    ,إىل يلٍ اَرررَلً سلا اخ نيلاو اةايعلح      ,إىل  يٍ احرًم انعناء وانرعة ألجلم نٌ ٌىللهإ إىل حهقلاخ انعهلى     

 إىل رقٍق درتً وقرج  ٍإ وقدوج  ًري )نتً احلثٍة (......  ,اةهساخ يع يشريف

إىل لدٌقيت ونخيت وحثٍثيت )نيً انغانٍح  ,نعهىإىل يٍ رترإ لغريج واحرًهرإ كثريج  وا رند تأتنائً وشجعرإ  هى طهة ا

....) 

إىل يلٍ اسلرهى وفٍكللح نتلً يف يلراققيت إىل جهسللاخ انعهلى وشلجعإ  هللى انكراتلح  خوجلً انىلللاتر )خانلد(، إىل قهلل اخ           

 كثدي نتنائً )حمًىد وتراءج (.....

وحمًلىد (، إىل انعائهلح وانعشلريج     ,عةويىلل  ,ونمحلد  ,ولل    ,وضلٍاء  ,إىل رٌاحني حٍاذً يف انشدج وانرخاء إخلىذً ) ل ء   

 انكرميح )آل اطًٍزج (......

ً إىل يشاخيً ونساذ ذً ويٍ نه قضم  هًّ واحللاا رلر ( ورو     ,وللدٌقاذً، إىل رو  نجلدادي )احللاا كاٌلد     ,، إىل خيٍ ذل

 رمحهى اهلل ونسكنهى قسٍح جناذه...... ,واحلاجح رمسٍح ( ,جداذً )احلاجح قاطًح

 نهدي مثرج ه ا اةهد ادلرىاضعإىل كم هؤالء 



 
 ب

 شكر وتقدير

(1)  ﴾ک  ک  ک﴿: احلًد هلل رب انقائم يف كراته انكرٌى   

 ( 2): "يٍ ال ٌشكر انناس ال ٌشكر اهلل"  ()وايرثاال نقىل اننيب

تأجنحلح  كر نوال هلل ذعاىل، قهى ادلنعى وادلركضلم قثلم كلم شلًء، نشلكر  تلأٌ وققلإ نسلهىط هل ا انطرٌلق ادلعثلد            قانشّ

   ادل ئكح....

شلرا   هلى   جل ل انرًًٍلً  هلى ذكضلهه تقثلىل ا      انلدكرىر حلا     حهٍكًا نذقدو جبزٌم انشكر وانثنلاء وانرقلدٌر نكضل   

ونٌ جيعهله   ,واهلل نسلأل نٌ ٌثلارط ننلا يف  ًلر  و ًهله      ,ًحرشاد  وَىلحه وجهد  ويهحىفاذه وذعدٌ ذه انقٍّإوحسٍ  ،رسانيت

 احل.هف انىلّهادٌا يهدٌا إىل طرٌق انسّ

 ,ونذقدو تانشكر اةزٌم ةايعح اخلهٍم انليت احرضلنرإ  هلى يلدار سلثع سلنىاخ يف يلرحهيت انثكلانىرٌىس وادلاجسلرري         

وانلدكرىر   ,ينهى كهٍلح انشلرٌعح و ًٍلدها انلدكرىر حسلني ان ذلىري       ونخصّ ,ممثهح تانقائًني  هٍها وادلدرسني قٍها

كًلا ونشلكر   ... ندكرىر  طٍح األطرش ومجٍع األسلاذ ج قٍهلا  حاقظ اةعربي واندكرىر هاروٌ انشرتاذً وا

 .وهى : اندكرىر حاقظ اةعربي واندكرىر متاو انشا ر حكرهًا اهلل  انهجنح ادلًرحنح  هى ذقثهها دلناقشح رسانيت

                               

 (144( سورة آل عمران، اآلية رقم )1)
. باب: ما جاء في الشكر لمن أحسن إليه، ، كتاب النذور واأليمان عن الترمذي في سننوأخرجه (  2)

 (.1954(، برقم )4/339)
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 فيرس الموضوعات

 الصفحة الموضػػػػػػػػػػػػػػػػوع

 أ اإلىداء

 ب الشكر والتقدير

 ج فيرس الموضوعات

 ز بالمغة العربية الدراسةممخص 

 ط ممخص الدراسة بالمغة اإلنجميزية

 1 المقدمة

 5 الفصؿ األوؿ8 السور المدنية

 5 توطئة

 7 المبحث األوؿ8 اصطالحات معرفة المكي والمدني

 11 المكي والمدني مناىج العمماء في تعريؼالمطمب األوؿ8 

وضوابط كؿ منيما ومميزاتو، والطريؽ إلى معرفتيما، واألسباب التي المبحث الثاني8 فوائد معرفة المكي والمدني، 

 أدت إلى االختالؼ في تعيينيما
11 

 12 المطمب األوؿ8 فوائد معرفة المكي والمدني

 14 المطمب الثاني8 ضوابط القرآف المدني ومميزاتو

 16 المطمب الثالث8 الطريؽ إلى معرفة المكي والمدني

 01 أسباب االختالؼ في تعييف المكي والمدنيالمطمب الرابع8 

 01 المبحث الثالث8 عدد السور المدنية
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 الصفحة الموضػػػػػػػػػػػػػػػػوع

 00 المطمب األوؿ8 الروايات التي حددت السور المدنية.

 11 المطمب الثاني8 دراسة الروايات وتحديد السور المدنية فييا.

 15 الفصؿ الثاني8 اإللييات في القرآف المدني

 16 القرآف المدني في عرض قضايا اإليماف با تعالىالمبحث األوؿ8 منيج 

قامة التوحيد.  17 المطمب األوؿ8 إبطاؿ الشرؾ وا 

 27 باألسماء الحسنى والصفات العمى. المطمب الثاني8 وصؼ ا 

 36 المطمب الثالث8 بياف المنيج السديد في القضايا المتعمقة باإليماف با

 41 الكتاب في إيمانيـ باالمطمب الرابع8 محاجة أىؿ 

 44 لقدرالمبحث الثاني8 منيج القرآف المدني في عرض قضايا اإليماف با

 45 .قدراإليماف بال وجوبالمطمب األوؿ8 

 52 .المحو واإلثبات في القدرالمطمب الثاني8 

 54 .الخير والشر بقدر االمطمب الثالث8 

 57 .زالمنافقيف في إيمانيـ بقدر امحاجة أىؿ الكتاب المطمب الرابع8 

 61 الفصؿ الثالث8 النبوات في القرآف المدني

 60 المبحث األوؿ8 منيج القرآف المدني في عرض قضايا اإليماف بالكتب السماوية

 61 المطمب األوؿ8 ايجاب اإليماف بالكتب كميا.

 65 المطمب الثاني8 بياف التحريؼ الذي دخؿ عمى كتب أىؿ الكتاب.

 71 مييمف لجميع الكتب السابقةالمطمب الثالث8 بياف أف القرآف 
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 الصفحة الموضػػػػػػػػػػػػػػػػوع

 72 المطمب الرابع8 محاجة أىؿ الكتاب في إيمانيـ بالكتب

 74 المبحث الثاني8 منيج القرآف المدني في عرض قضايا اإليماف باألنبياء والرسؿ عمييـ السالـ

 75 المطمب األوؿ8 بياف عصمتيـ عمييـ السالـ.

 111 المطمب الثاني8 بياف الحقوؽ والواجبات في حقيـ عمييـ السالـ.

 112 المطمب الثالث8 محاجة أىؿ الكتاب في إيمانيـ بالرسؿ

 114 المبحث الثالث8 منيج القرآف المدني في عرض قضايامعجزات األنبياء عمييـ السالـ

 115 بالمعجزات – والسالـعمييـ الصالة  -المطمب األوؿ8 تأييد األنبياء والرسؿ

 117 المطمب الثاني8 معجزات األنبياء والرسؿ عمييـ الصالة والسالـ الواردة في القرآف المدني.

 113 الفصؿ الرابع8 السمعيات في القرآف المدني

 114 بالمالئكةالمبحث األوؿ8 منيج القرآف المدني في عرض قضايا اإليماف 

 115 .بالمالئكةاإليماف  إيجاب المطمب األوؿ8

 101 .بياف حقوؽ المالئكةالمطمب الثاني8 

 103 ذكر أصناؼ مف المخموقات تمعنيـ المالئكةالمطمب الثالث8 

 107 .نزوؿ المالئكة بأمر ا تعالىالمطمب الرابع8 

 110 باليـو اآلخر المبحث الثاني8 منيج القرآف المدني في عرض قضايا اإليماف

 111 .اليـو اآلخراألوؿ8 وجوب اإليماف بالمطمب 

 116 .الساعة وأشراطياالمطمب الثاني8 

 121 المطمب الثالث8 البعث وعرض األعماؿ والحساب
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 الصفحة الموضػػػػػػػػػػػػػػػػوع

 123 .الحث عمى اإليماف باليـو اآلخر ببياف أنو سبب في فعؿ الخيرات8 رابعالمطمب ال

 133 اآلخرالمطمب الخامس8 محاجة أىؿ الكتاب في إيمانيـ باليـو 

 135 الخاتمة

 141 الفيارس العممية

 141 فيرس اآليات

 151 فيرس األحاديث

 151 فيرس المصادر والمراجع
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 ممخص الدراسة

 "دراسة وتحميؿ -"المنيج العقدي لمقرآف الكريـ في العيد المدني 

وعمى  ،بن عبد ا محمد، بلم عمى أشرف الخمق والمرسمينالسّ بلة و والصّ ، الحمد  رب العالمين

 أما بعد:، يوم الدين إلىومن سار عمى نهجه  ،آله وصحبه

وقإإد  ،«دراسإإة وتحميإإل -المإإنها العيإإدي لميإإرآن الكإإريم فإإي العهإإد المإإدني : »بعنإإوانرسإإالتي هإإذ  فإإ ن 

التعإإرف عمإإى مإإنها اليإإرآن  مإإن أهإإدافها، عمإإى مجموعإإة مإإن األهإإداف والنتإإااا والتوصإإيات تشإإتمما

عمإإإى  إثبإإإات احتإإإواء اليإإإرآن المإإإدنيّ هإإإدفت إلإإإى ،كمإإإا و الكإإإريم فإإإي تنإإإاول قيإإإايا العييإإإدة اإلسإإإبلمية 

 .وعدم اقتصار ذلك عمى العهد المكي، مويوعات العييدة

 .االستيرااي واالستنباطيفي هذ  الدراسة  المنها الوصفي مع االستفادة من المنهجين  تعتمدقد او 

 هاومويإإوع ،عنإإوان الرسإإالة: الميدمإإةتيإإمنت  ،وخاتمإإة إلإإى ميدمإإة وأربعإإة فصإإول الرسإإالة قّسإإمتُ 

جراءاتهالرسالة ومنها ، وأدوات البحث، وأهمية المويوع وأسباب اختيار ، اوحدوده   .اوا 

، اصإطبلحات معرفإة المكإي والمإدنيعن  فيهفيد تحدثت ، ور المدنيةالسّ وجاء الفصل األول بعنوان 

أدت إلإإإى االخإإإتبلف فإإإي واألسإإإباب التإإإي ، والطريإإإق الإإإي معرفتهمإإإا، ومميإإإزات كإإإل منهمإإإاويإإإوابط 

  .ة وتحديد المدني منهاة والمكيّ ور المدنيّ ودراسة الروايات التي جاءت بالسّ ، تعيينهما

وشإإمل مإإنها اليإإرآن المإإدني فإإي ، اإللهيإإات فإإي اليإإرآن المإإدني لمحإإديث عإإن  الفصإإل الثإإانيوجعمإإت 

 باليدر.اإليمان و  -تعالى-اإليمان باعرض قيايا 

، فتحإإدثت بإإه عإإن مإإنها اليإإرآن المإإدني فإإي النبإإوات فإإي اليإإرآن المإإدنيعإإن الفصإإل الثالإإث  تحإإدثو 

 .ومعجزاتهم –عميهم السبلم –إليمان باالنبياء وا، عرض قيايا كل من اإليمان بالكتب السماوية
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منها اليرآن المدني في  فيهفبينت ، اليرآن المدنيالسمعيات في لحديث عن افكان  الفصل الرابعأما 

اإليمإإان اإليمإإان بالمبلاكإإة و  :  مإإاوه -تعإإالى –بإإا آخإإر ركنإإين مإإن أركإإان اإليمإإان عإإرض قيإإايا 

 .باليوم اآلخر

اليإإإرآن  أنّ  هإإإاتوصإإإمت إليهإإإا الباحثإإإة فكإإإان مإإإن أهم، عإإإدة نتإإإااا وتوصإإإيات وجإإإاء فإإإي آخإإإر الرسإإإالة

وأن اليإابط المإذكور فإي كتإب عمإوم اليإرآن مإن أن ، المدني قد حفل بكم زاخر مإن الييإايا العيديإة

 .التركيز عمى الييايا العيدية ليس عمى إطبلقه

الجامعإإإإات العربيإإإإة فإإإإي فإإإإي أقسإإإإام التفسإإإإير وعمإإإإوم اليإإإإرآن  ومإإإإن أهإإإإم التوصإإإإيات توجيإإإإه البإإإإاحثين

نإإي بإاليرآن المإدني واليإإرآن مإام بالدراسإإات األكاديميإة التإي تعاالهتو مإإن البحإث  دواإلسإبلمية إلإى مزيإ

  .وذلك إلبراز أهم السمات في كل منهما، المكي
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The Doctrinal Curriculum for the Holy Quraan in the Madinan Era 

“Study and analysis” 

Prepared by: Lina Mohammad Kaied Atmeza. 

Supervisor: Dr.Hatem Jalal Al-Tamimi. 

Abstract 

This study was contained on the Holy Quraan’ approach in dealing with 

Islamic creed issues by raising these issues in the Madinan era. The aim 

of this study was to prove that the Islamic creed issues not limited to the 

Meccan Quraan and it’s founded in the Madinan Quraan.  

This study was built on the descriptive method in addition to the inductive 

and deductive method. 

In speaking of the structure of this study, it was consisted of introduction, 

four chapters and conclusion. Regarding the introduction, it was a 

literature review for the study. Going through the first chapter which was 

talking about the definition, benefits of knowledge, controls and 

characteristics of the Madinan and Meccan terminologies, it was also 

seeking about the method that used to know these terminologies and the 

reasons that led to the difference in assigning them. Finally, this chapter 

was studying the narrations which came in the Madinan and Meccan 

surahs and specifying the Madinan narrations from it. The second chapter 
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of this study was figuring out the divinities in the Madinan Quraan and its 

exploring and viewing the issues which relate in belief in Allah and angles 

by using the approach of Madinan Quraan. The third chapter was coming 

to talk about the prophecies in the Madinan Quraan and it was using the 

approach of Madinan Quraan to demonstrate the issues which dealing 

with belief in the divine books and belief in the prophets and their 

miracles. The forth chapter was initiated to talk about the acoustics in the 

Madinan Quraan, it also was hiring the 

approach of Madinan Quraan in showing the issues that relates to the last 

two pillars from the pillars of faith which were belief in the hereafter and 

believe in the destiny. 

The main results that getting from this study were the Madinan Quraan is 

included a lot of doctrinal issues and the other result was the controller 

that was mentioned in the books of Quraan sciences about the doctrinal 

issues is not completely true. 

Finally, it’s recommended that to direct and guide the researchers in the 

high studies’ programs for further searches and pay more attentions 

towards the studies which deals with Meccan and   Madinan Quraan to 

manifest their important characteristics. 
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 ةػػػالمقّدم

 8وبعد، وعمى آلو وصحبو ومف وااله، والصالة والسالـ عمى رسوؿ ا، والحمد ، بسـ ا

نّ و  ومإإإن أهإإإم هإإإذ  الجوانإإإب العييإإإدة ، فإإإي اليإإإرآن الكإإإريم جوانإإإب شإإإتى تسإإإتحق الدراسإإإة والبحإإإث ا 

فإإاليرآن ، لمإإا لهإإا مإإن دور كبيإإر فإإي ترسإإيا اإليمإإان فإإي النفإإوس وتعمييإإه فإإي الصإإدور ؛االسإإبلمية

وسإواء ، من خبلل النصوص أم من خبلل أثرها في النفوسأكان ذلك سواء  ،عني بها عناية كبيرة

لتبإين  ؛ومإن هنإا جإاءت هإذ  الدراسإة، كان آية كاممة أم كممة فيهاأوسواء ، ه أم بالمدنيبالمكي من

ن كان ليس عمى قدر المكي أنّ  ولكنه أييإا يحمإل ، اليرآن المدني حافل أييا بمواييع العييدة وا 

كإإان عنإإوان ف .فجإإاءت هإإذ  الدراسإإة لبيإإان هإإذ  األركإإان ومنهجهإإا، فإإي طياتإإه أركإإان اإليمإإان السإإتة

اشإإتمل عمإإى الإإذي و  ،"دراسػػة وتحميػػؿ -المػػنيج العقػػدي لمقػػرآف الكػػريـ فػػي العيػػد المػػدني "ثإإي بح

 :بينت في الميدمة خطة البحث عمى النحو اآلتيو ، وخاتمة، فصول وأربعة، ميدمة

 -8 مشكمة البحث8 أوالً 

المإدني تكمن مشكمة البحث في عدم معرفة العوام وحتى بعض طمبة العمم الشرعي بإاحتواء اليإرآن 

 .واقتصار مويوعاتها عمى اليرآن المكي، عمى العييدة

 -8 موضوع الدراسة وحدودىا

اسإإتخراج مويإإوعات العييإإدة التإإي بوالييإإام ، دراسإإة آيإإات العييإإدة فإإي اليإإرآن المإإدني دراسإإة تحميميإإة

 .اشتممت عميها
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 -8 أىداؼ البحث وأسئمتو8 ثانيا

 :أهدف من خبلل هذا البحث إلى تحييق ما يمي

التعرف عمإى مإنها اليإرآن الكإريم فإي تنإاول قيإايا العييإدة اإلسإبلمية مإن خإبلل طإرح مسإاال  -1

 .العييدة في العهد المدني

 .وعدم اقتصار ذلك عمى العهد المكي، إثبات احتواء اليرآن المدني عمى مويوعات العييدة -2

 .وبيان مصطمحاتها، بيان خصااص هذا الدين ومنزلة العييدة فيه -3

 -8 أىمية البحث وأسباب اختياره8 ثالثا

وهإإو األصإإل الإإذي تبنإإى ، إن عمإإم العيااإإد مإإن أهإإم العمإإوم عمإإى اإلطإإبلق بالنسإإبة لمفإإرد المسإإمم-1

وبإالوقوف عمإى المإنها العيإدي فإي العهإد ، هنإاواألساس الذي ييإوم عميإه بني ،عميه فروع هذا الدين

بمفهوم اليرآن الكريم والسنة النبوية بعيدا عن الفمسفات قد أعاد تناول العييدة  المدني يكون الباحث

 .وتعييدات عمم الكبلم

فإي قيإايا  بعإض الدارسإين ا عنإدإذ وجإدت قصإور  ؛الغيرة عمى هذا الإدين والإوالء لتمإك العييإدة -2

اعتيإإاد بعإإض طمبإإة العمإإم والعإإوام عمإإى اقتصإإار موايإإيع العييإإدة لمعهإإد المكإإي كإإذلك ، عمإإوم اليإإرآن

 .في هذ  المسألة من االعتياد اامن اليصور وأصحح شي ااشي زيلت أن أفأرد، فيط

 .ويكون مرجعا لمباحثين في هذا المجال، أرنو إلى إخراج عمل ييوي العييدة لدى المسمم-3

 -8 أدوات البحث8 رابعاً 

إذ هإإي األداة الرايسإإة لؤلبحإإاث ؛ كتبإإات الورقيإإة سإإوف ألجإإأ إلإإى الم لموصإإول إلإإى أهإإداف البحإإث

 .تفيد من المصادر اإللكترونية كمواقع الشبكة العنكبوتيةأسوسوف ، الشرعية
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 -8 الدراسات السابقة8 خامسا

بعإإد اطبلعإإي ودراسإإتي لإإم أجإإد كتبإإًا أو رسإإاال قإإد كتبإإت وخصإإت هإإذا المويإإوع بالبحإإث والدراسإإة 

فإي  المإنها العيإدي: )بالعهإد المكإي بعنإوان اختصإتولكإن وجإدت رسإالة ماجسإتير ، بشكل مستيل

تكمم فيها عن منها اليرآن المكي فإي  لمزميل شادي محمد أبو دية ،(دراسة تحميمية –العهد المكي 

وبيإإان أثإإر ذلإإك فإإي نفإإوس ، واإليمإإان باألنبيإإاء والكتإإب السإإماوية، والغيبيإإاتترسإإيا عييإإدة التوحيإإد 

مإواطن اليإوة  وتحدث أييا عإن، وكيفية اإلفادة من هذ  اآلثار في واقع األمة المعاصر، الصحابة

 .المكيفي العهد واليعف في فهم العييدة اإلسبلمية 

 8منيج البحث وخطواتو8 سادساً 

 .مستفيدة من المنهجين االستيرااي واالستنباطي، لتحييق أهداف البحث سوف أتبع المنها الوصفي

رويات  جمع بكما وقمت ، فوصفت اآليات وما جاءت به من مواييع العييدة سواء من ناحية النوع والعدد

، هاومطالب هامباحثالرسالة تيمنها عناوين وتتبع اآليات المدنية التي  واستيرااها السور المدنيةالتي حددت 

 .كما ودرست متن األحاديث لمتحيق في استنباط حكمها

 :في كتابة بحثي عمى اتخاذ الخطوات واإلجراءات اآلتية وقد قمت 

ومإن ييإر  ،ودراستها وفق مناها البحث العممي بمويإوعية، جمع المادة العممية من مصادرها-1

 .تعصب لفكرة أو لرأي معين

 .بذكر اسم السورة ورقم اآلية، عزو اآليات اليرآنية إلى موايعها في السور اليرآنية-2

بإالوقوف عمإى المعنإى ، بيان المنها العيدي في العهإد المإدني مإن خإبلل تحميإل أركإان اإليمإان-3

وبيإان أقإوال ، وكذلك ذكر اآليات واألحاديث التي تحدثت عإن كإل ركإن، ل ركنلغة واصطبلحا لك

فإإإإي فهإإإإم اآليإإإإات ( ) وكإإإإذلك الوقإإإإوف عمإإإإى مإإإإنها الصإإإإحابة، العممإإإإاء فإإإإي اآليإإإإات واألحاديإإإإث
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 .واألحاديث وكيفية تطبيق ذلك

  .، مع الحكم عمى األحاديث الواردة في يير الصحيحينيبط األحاديث النبوية وتخريجها-5

 .شرح المفردات الغريبة الواردة في الرسالة من كتب المعاجم المغوية -6

 .توثيق النصوص الواردة في المباحث أسفل كل صفحة -7

 .في خاتمة البحث–ب ذن ا –إثبات النتااا والتوصيات التي سوف أتوصل إليها -9

 .يير المشهورة فيطلبعض األعبلم ترجمة -10

 8محتوى البحث8 سابعاً 

 .البحث إلى ميدمة وأربعة فصول وخاتمة قّسمتُ 

، وأهميإإة المويإإوع وأسإإباب اختيإإار ، ومويإإوع البحإإث وحإإدود ، تيإإّمنت عنإإوان البحإإث 8المقدمػػة

جراءاته، وأدوات البحث  .ومنها البحث وا 

 السور المدنية8 الفصؿ األوؿ

 اصطالحات معرفة المكي والمدني8 المبحث األوؿ

 المدنيو  المكي تعريفاتمناها العمماء في : ولالمطمب األ

والطريؽ إلى ، وضوابط كؿ منيما ومميزاتو، فوائد معرفة المكي والمدني8 المبحث الثاني

 واألسباب التي أدت إلى االختالؼ في تعيينيما، معرفتيما

 فوااد معرفة المكي والمدني: المطمب األول

 يوابط اليرآن المدني ومميزاته: المطمب الثاني

 طريق إلى معرفة المكي والمدنيال: المطمب الثالث
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 أسباب االختبلف في تعيين المكي والمدني: المطمب الرابع

 عدد السور المدنية8 المبحث الثالث

 .الروايات التي حددت السور المدنية: المطمب األول

 .نتااا دراسة الروايات وخبلصتها: المطمب الثاني

 اإللييات في القرآف المدني8 الفصؿ الثاني

 تعالى منيج القرآف المدني في عرض قضايا اإليماف با8 األوؿالمبحث 

قامة التوحيد: المطمب األول  .إبطال الشرك وا 

 .باألسماء الحسنى والصفات العمى ()وصف ا : المطمب الثاني

 بيان المنها السديد في الييايا المتعمية باإليمان با: المطمب الثالث

 المدني في عرض قضايا اإليماف بالقدرمنيج القرآف 8 المبحث الثاني

 المطمب األول: وجوب اإليمان باليدر.

 المطمب الثاني: المحو واإلثبات في اليدر.

 .() المطمب الثالث: الخير والشر بيدر ا

 النبوات في القرآف المدني8 الفصؿ الثالث

 السماويةمنيج القرآف المدني في عرض قضايا اإليماف بالكتب 8 المبحث األوؿ

 .يجاب اإليمان بالكتب كمهاإ: المطمب األول

 .بيان التحريف الذي دخل عمى كتب أهل الكتاب: المطمب الثاني

 .بيان أن اليرآن ناسا لجميع الكتب السابية: المطمب الثالث

 منيج القرآف المدني في عرض قضايا اإليماف باألنبياء والرسؿ عمييـ السالـ8 المبحث الثاني

 .بيان عصمتهم عميهم السبلم: األولالمطمب 
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 .بيان الحيوق والواجبات في حيهم عميهم السبلم: المطمب الثاني

 عمييـ السالـ معجزات األنبياء منيج القرآف المدني في عرض قضايا8 المبحث الثالث

 تأييد األنبياء والرسل عميهم الصبلة والسبلم بالمعجزات: المطمب األول

 .معجزات األنبياء والرسل عميهم الصبلة والسبلم الواردة في اليرآن المدني: المطمب الثاني 

 السمعيات في القرآف المدني8 الفصؿ الرابع

 8 منيج القرآف المدني في عرض قضايا اإليماف بالمالئكةاألوؿ المبحث

 المطمب األول: إيجاب اإليمان بالمبلاكة.

 أسماء طاافٍة منهم.المطمب الثاني: بيان حيوق المبلاكة، وذكر 

 المطمب الثالث: ذكر أصناف من المخموقات تمعنهم المبلاكة.

 .() المطمب الرابع: نزول المبلاكة بأمر ا

 منيج القرآف المدني في عرض قضايا اإليماف باليـو اآلخر8 لثانيالمبحث ا

 .وجوب اإليمان باليوم اآلخر: المطمب األول

 .وأشراطهاالساعة : المطمب الثاني

 .البعث وعرض األعمال والحساب: المطمب الثالث

 .سبب في فعل الخيرات وترك المنكرات أّنهالحث عمى اإليمان باليوم اآلخر ببيان : المطمب الرابع

 وعمى آلو وصحبو وسمـ، وصؿ الميـ عمى سيدنا محمدهناك

 وآخر دعوانا أف الحمد  رب العالميف

  الباحثة
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 الفصؿ األوؿ

 المدنية السور

 توطئة

بعد البحث والدراسة كان ال بد من توطاة نبين فيها بأن هناك ثبلثة مناها في ثبوت العييدة فكان 

 ال بد من اإلشار إليها قبل البدء في مويوع الرسالة، فكانت هذ  المناها: 

المتإإواتر بإإاليرآن ييإإوم عمإإى االعتيإإاد بنإإاء عمإإى الإإنص )أي الخبإإر مػػنيج السػػمؼ الصػػالن "السػػنة والجماعػػة"8  .1

والسإإإنة(، وال مإإإانع عنإإإدهم مإإإن أن يوافإإإق ذلإإإك حكإإإم العيإإإل، فإإإ ذا خإإإالف حكإإإم العيإإإل أخإإإذوا بإإإالنص واتهمإإإوا العيإإإل 

 بالتيصير في فهم الحكم.

إيمانهم بعذاب اليبر ، إذا وصل العيل البشري إلى إثبات عذاب اليبر فهذا  -عمى سبيل المثال :

ذا وصل  العيل البشري إلى نفيه ، فهذا يعارض عندهم حكم النص يؤكد عندهم حكم النص ، وا 

 فبل يؤمنون بنفيه ، وفيأخذوا بالنص ويتهموا العيول باليصور . 

وهم عكس منها السمف، بأن يأخذوا بحكم العيل وما توصل إليه ، إن وافق  منيج المتكمميف8. 2

ن لم يوافق أخذوا بما توصل إليه العيل وقالوا : ) بأن هذ  من المشبهات  النص كان خيرا ، وا 

 التي ال يعممها إال ا ( .

هؤالء يزعمون أن كل ما يجب اعتياد  أن طريق اإليمان الوحيد به هو العيل  منيج الفالسفة8. 3

 وال يير  لمنص سواء وافق عيولهم أو خالفها.

ة في الصور وبناء عمى هذا كمه سمكت منها السمف الصالح فثي رسالتي في بيان األحكام العيدي

 المدنية.
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وذلك من خبلل بيان هذين ، الحديث عن السور المدنيةفي هذا الفصل من الدراسة  سأبدأ

وكذلك معرفة األسباب العممية ، وكذا إيراد الفوااد المتعمية بمعرفة المكي والمدني، المصطمحين

 :عمى النحو اآلتيوبيان ذلك . وراء اختبلف أهل العمم في تعيين السور المكية والمدنية

 اصطبلحات معرفة المكي والمدني: المبحث األوؿ. 

 والطريق إلى ، ويوابط ومميزات كل منهما، فوااد معرفة المكي والمدني: المبحث الثاني

 .واألسباب التي أدت إلى االختبلف في تعيينهما، معرفتهما

 عدد السور المدنية: المبحث الثالث. 
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 المبحث األوؿ

 المكي والمدني اصطالحات معرفة

 8تمييد

لم ، وقد اهتم عمماء المسممين اهتماما بالغا به، منجما ()نزل اليرآن الكريم عمى سيدنا محمد 

منها ، فنال من الدراسة والشرح واالجتهاد والتفسير قدرا كبيرا في مناح عدة، يحظ به كتاب يير 

واعتمدوا أساليب عدة ، كثير من العمماء فيهاة التي اختمف ة من اآليات المكيّ بيان اآليات المدني

وقاموا بويع ثبلثة اصطبلحات سوف أتحدث عنها في هذا ، وما هو مدنيّ  لتحديد ما هو مكيّ 

الحديث عن في وسوف أبدأ . هذا العمم مويحة أييا في مباحث أخرى فوااد ومميزات، المبحث

 -:المطمب االتي  عبر، اصطبلحات معرفة المكي من المدني

 المدنيّ و  مكيّ مناها العمماء في تعريف ال 8ألوؿالمطمب ا. 
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 األوؿ المطمب  

 (1)المدنيو  المكيمناىج العمماء في تعريؼ 

 :وهي، المكي والمدنيلمعمماء ثبلثة مناها في تعريف 

 باعتبار المكان. 

 باعتبار الزمان 

 باعتبار المخاطب. 

وقد ، هذ  المواييع في كتب عموم اليرآنوذلك لكثرة ؛ االختصارالحديث عنها بشيء من  يأتيوس

 .أحمُت اليارئ إلى أشهر الكتب في هذ  المواييع

 8باعتبار المكاف8 االصطالح األوؿ

 .والمدني ما نزل بالمدينة، ولو بعد الهجرة، ويعني هذا أن المكي ما نزل بمكة

 .ييُر يابٍط وال حاصرٍ  ّنهأل؛ وهذا التعريف مردودٌ 

 8النُّزوؿباعتبار زمف 8 االصطالح الثاني

ن كان نزوله ، إلى المدينة ()ويعني هذا أنَّ المكيَّ ما نزل قبل هجرة الرسول  ، يير مكةفي وا 

                               

البرىاف في عمـو ، ه(794)ت:  الزركشي، أبو عبد ا بدر الدين محمدذ  اآلراء بالتفصيل في: ه( ينظر 1)
(، الطبعة األولى، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحمبي وشركاؤ ، 245-244 /2(، القرآف
، في عمـو القرآف اإلتقافه(، 911)ت:  . السيوطي، جبلل الدين عبد الرحمن بن أبي بكره1376

( وما بعدها..  6/ 1د، السعودية، الطبعة األولى، )تحييق: مركز الدراسات اليرآنية، مجمع الممك فه
 مطبعة عيسى البابي الحمبي، الطبعة الثالثة، ،مناىؿ العرفاف، ه(1367)ت:  الزرقاني، محمد عبد العظيم

(1/193-194). 
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ن كان نزوله بمكة  .وهو ما عميه جمهور العمماء، والمدني ما نزل بعد الهجرة وا 

 8باعتبار المخاطب8 االصطالح الثالث

ويحمل عمى ، والمدني ما وقع خطابًا ألهل المدينة، مكةويعني أنَّ المكي ما وقع خطابًا ألهل 

أنزل بالمدينة أي  ﴾يا أييا الذيف آمنوا﴿ "ما كان في اليرآن: قال أّنههذا ما نيل عن ابن مسعود 

وذلك أن اإليمان ، فهو مكي ﴾يا بني آدـ﴿و ﴾يا أييا الناس﴿ وما كان من اليرآن بمفظ، مدني

يا ﴿ وكذلك خطاب الكافرين بإ، ﴾يا أييا الذيف آمنوا﴿فخوطبوا بإ، كان يالبًا عمى أهل المدينة

 .ألن الكفر كان يالبًا عمى أهل مكة؛ ﴾أييا الناس

وال حاصر لجميع آيات اليرآن الكريم  ،لكنه يير يابط، وهذا التيسيم لوحظ فيه المخاطبون

 :ألمرين

مثل ما جاء في سورة  ؛﴾َأيَُّيا النَّاُس َيا ﴿ يوجد آيات مدنية ُصدّْرت بصيغة أّنه8 األمر األوؿ

 وفيها ، وكذلك ف ن سورة البيرة مدنية، (1)﴾َيا َأيَُّيا النَّاُس ﴿تبدأ بإ هيو ، تهاعمى مدنيالمتفق النساء 

 .(2) ﴾ڱ  ڱ ﴿

َأيَُّيا  َيا﴿و﴾ َيا َأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوا﴿ في اليرآن الكريم ليس فيها الخطاب بإ وجد سإورٌ ت8 األمر الثاني

 ؟كيف تصنف هذ  السور عمى اليابط السابق فبناءً  ،﴾النَّاُس 

 .وعمى هذا ف ن هذا التيسيم يير يابط وال حاصر

  

                               

 .(1رقم )( سورة النساء، اآلية 1)
 (.21) رقم ( سورة البيرة، اآلية2)



 

 

 
12 

وذلؾ ؛ فإف الراجن مف ىذه التعريفات الثالثة ىو التعريؼ الثاني وانعمى ما سبؽ بي وبناءً 

 8تيةلألسباب اآل

 .العمماء واشتهر بينهمواعتمد  ، يابط وحاصر ومطرد ال يختمف أّنه -1

 .والمدني االعتماد عميه يييي عمى معظم الخبلفات التي أثيرت حول تحديد المكيّ  أنّ  -2

 .هانبناء عمى ما سبق بي ةيير  من التعريفات يير منيبط أنّ  -3
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 المبحث الثاني

واألسباب ، والطريؽ إلى معرفتيما، وضوابط كؿ منيما ومميزاتو، فوائد معرفة المكي والمدني

 التي أدت إلى االختالؼ في تعيينيما

اختبلف ، وأسباب منهماكل  المكي والمدني، والدراية بيوابط إن لمعرفة نوعي آيات اليرآن:

رة عمى تجمية وتوييح مميزات كل منهما، وبالتالي إدراك وهي: اليد تعينهما، فاادة عظيمة أال

لعييدة ، وهذا ما يهمنا في هذا المبحث وذلك مدى التشابه واالختبلف بينهما في طرح مواييع ا

 -من خبلل المطالب األربعة اآلتية:

 فوااد معرفة المكي والمدني 8المطمب األوؿ. 

 يوابط اليرآن المدني ومميزاته 8المطمب الثاني. 

 الطريق إلى معرفة المكي والمدني 8المطمب الثالث. 

 والمدنيأسباب االختبلف في تعيين المكي  8المطمب الرابع. 
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 المطمب األوؿ

 فوائد معرفة المكي والمدني

سوف أجممها ، (1)لمعرفة المكي والمدني فوااد عديدة بيَّنها العمماء في كثير من كتب عموم اليرآن

 :هي في نياط

 معرفة المكي والمدني يساعد عمى تمييز الناسا من المنسوخ فيما لو وردت آيتان متعاريتان، 

 .لتأخرها عنها؛ ف ننا نحكم بنسا المدنية لممكية، إحداهما مكية واألخرى مدنية

 والوقوف عمى سنة ا، يعين عمى معرفة تاريا التشريع أّنه () وهي ؛ الحكيمة في تشريعه

وهذا ما يترتب عميه ، التفصيإل عمىواإلجمإال  ،التدرج في التشريعات بتيديم األصول عمى الفروع

 .بسمو السياسة اإلسبلمية في تربية الشعوب واألفراداإليمان 

 وبوصوله إلينا سالمًا من التغيير والتحريف، معرفة هذا العمم يزيد الثية بهذا اليرآن العظيم ،

قبل الهجرة وبعدها في  وما نزل، ويدل عمى ذلك اهتمام المسممين بهذا العمم عن طريق تناقمهم له

 .اروفي الميل والنه، السفر والحير

 وزمنإه يعينإاِن  النُّإزولفإ ن معرفإة مكإان ؛ معرفة هذا العمم تفيد وتسإاعد فإي تفسإير اليإرآن الكإريم

 .في فهم اليرآن العظيم وتفسير 

 من خبلل متابعة أحوال النبي ؛ يفيد في معرفة أحداث السيرة النبوية أّنه() ، وموقف

وف عمى الغزوات التي يزاها والوق، المشركين من دعوته في العصر المكي والعصر المدني

 .ويير ذلك، وُحنينٍ ، وبني قريظة والفتح، وأحدٍ ، كغزوة بدرٍ  ؛()الرسول 

                               

الواضن في عمـو محيي الديب، ؛ مصطفى ديب، مستو؛ والبغا(. 1/195) مناىؿ العرفافالزرقاني، ( ينظر: 1)
 (.67ص/)، ه1418، الثانية ، دار العموم اإلنسانية، دمشق، الطبعةالقرآف الكريـ
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 ؛ واالستفادة منها في الدعوة إلى ا، تذوق أساليب اليرآن المتنوعة في خطابه لخصومه

فمخاطبة الكفار تحتاج إلى األسموب الخطابي في العهد المكي عن طريق التركيز عمى إثبات 

ومخاطبة أهل الكتاب والمنافيين تحتاج إلى أسموب الخطابة في . والبعث والعييدة (،)وجود ا 

 .وبيان التحريف في كتبهم، عن طرق مناقشتهم في عييدتهم المنحرفة؛ العهد المدني

 :وهما، إجمال هذ  الفوااد بفاادتين رايستينويمكن 

إن المتأمل في هذا المويوع يجد أن العمماء خصصوا مبحثًا  ؛ إذمعرفة الناسا من المنسوخ  -1

وذلك الرتباطهما ؛ لمحديث عن المكي والمدني عند حديثهم عن الناسا والمنسوخ بشكل واسع

 .ارتباطًا وثيياً 

 .ن كبلمهم ()يعين في فهم مراد ا  أّنه  -2
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 المطمب الثاني

 ضوابط القرآف المدني ومميزاتو

ويمكن ؛ فيد تداخل هذا األمر في بعض الكتب، ال فرق بين اليوابط والمميزات أّنهقد ُيَظنُّ 

 :باآلتيالفرق بين المصطمحين  لمباحثة توييح

يا أييا الذيف ﴿: كيولنا، اليوابط تعني عبلماٍت لفظيًة أو معنويًة جاءت في كل قسم منهما

وأما المميزات فهي األساليب والمويوعات واأليراض التي . من يوابط السور المدنية ﴾منواآ

من مميزات المدني الحديث عن دقااق التشريع من عبادات : امتاز بها كل قسم كأن نيول

 .الحديث عن كلٍّ منهما يأتيوفيما . وهكذا ...ومعامبلت

 8(1)ضوابط القرآف المدني8 أوال

 ا شرعت بعد إقامة المجتمع ّنهوذلك أل؛ تتميز اآليات المدنية بذكر الحدود والفرااض

 .اإلسبلمي

  فهي مدنيٌة سوى سإورة ، وبياٌن ألحكام الجهاد والصمح والمعاهدات، كل سورة فيها إذٌن بالجهاد

 .الحا

   ٌاإلحدى عشرة ما عدا سورة العنكبوت مكية اآليات  ،كل سورة فيها ذكر المنافيين فهي مدنية

 .وذلك ألن ظاهرة النفاق بدأت تظهر في المدينة؛ األولى

                               

 (.188/ 1، )البرىاف في عموـ القرآفالزركشي، ( ينظر: 1)
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 8(1)مميزات القرآف المدني8 ثانيا

  كأحكام الصبلة ؛ وتفاصيل األحكام في العبادات والمعامبلت، التحدث عن دقااق التشريع

، والماادة، والنساء، كما في سورة البيرة؛ وكذلك البيوع والربا والسرقة والكفارات. والصيام والزكاة

 .وأصبح لهم كياٌن ودولٌة وسمطانٌ ، ن حياة المسممين بدأت تستيرألوذلك ؛ والنور

 وبيإإان تحإإريفهم لكتإإب ا، وبيإإان يإإبللهم فإإي عيااإإدهم، محاجإإة أهإإل الكتإإاب () . وهإإذا مإإا

 .وييرها، والماادة، ويحته سورة البيرة

 ن إحيإإإإث ، ا تتحإإإإدث عإإإإن التشإإإإريعاتّنهإإإإوذلإإإإك أل؛ يإإإإاتتمتإإإإاز آيإإإإات اليإإإإرآن المإإإإدني بطإإإإول اآل

وهإإإإم أهإإإإل اإلنصإإإإات ؛ ا تخاطإإإإب أهإإإإل اإليمإإإإانأّنهإإإإكمإإإإا  ،لإإإإى تفصإإإإيل وبيإإإإانإت بحاجإإإإة التشإإإإريعا

 .فناسبهم طول المياطع بخبلف خطاب اآليات في اليرآن المكي؛ واإلذعان

                               

أبو (. 203-1/202، )مناىؿ العرفافالزرقاني، (. 9/ 1، )في عمـو القرآف اإلتقافينظر: السيوطي، ( 1)
(، مكتبة 233-228/ص)، المدخػؿ لدراسػة القػرآف الكريػـه(، 1403شهبة، محمد بن محمد سويمم )ت: 

 ه.1423، الطبعة الثانية، الياهرة -السنة
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 المطمب الثالث

 الطريؽ إلى معرفة المكي والمدني

سوف أتحدث عن المناها والطرق التي اعتمدها بعد الحديث عن يوابط ومميزات المدني 

هنا الحديث عن طرق المدني دون المكي  صَّ خُ وال يمكن أن أَ ، العمماء في معرفة المكي والمدني

؛ وذلك الستحالة هذا األمر؛ كما فعمت أثناء حديثي عن اليوابط ومميزات المدني دون المكي

 .فطرق معرفة المكي هي نفس الطرق لمعرفة المدني

 .(1)وقياسيٍّ ، سماعيٍّ : ويمخص ذلك في طرييتين

 8السماعيُّ النقميُّ 8 الطريؽ األولى

الذين شاهدوا أحوال الوحي ، ()العمدة في معرفة المكيّْ والمدنيّْ النَّْيُل الصحيُح عن الصحابة 

 ويؤيد ذلك ما نيمه، في ذلك قول () ولم يرد عن النبي، والتابعين اآلخذين عنهم، والتنزيل

"إنما ُيرجع في معرفة المكيّْ : حيث قال( االنتصار) في (3)عن اليايي أبي بكر (2)السيوطيُّ 

ولم ، لم يؤمر به ّنهأل؛ في ذلك قول ()ولم يرد عن النبي ، والمدنيّْ إلى حفظ الصحابة والتابعين

ن وجب في بعض أهل العمم معرفة تاريا الناسا ، عمم ذلك من فرااض األمة () يجعل ا وا 

                               

 .(189/ 1، )البرىافالزركشي، ( 1)
ه(. 911ه، )ت: 849و جبلل الدين  عبد الرحمن السيوطي،إ مام كبير وصاحب تصانيف، ولد: ( ه2)

التاج المكمؿ مف جواىر مآثر الطراز ه(، 1307ينظر: الينوجي، أبو الطيب محمد صديق خان )ت: 
 ه.1428قطر، الطبعة األولى،  –(، وزارة األوقاف والشؤون اإلسبلمية 342، )ص/اآلخر واألوؿ

ت: )( هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن الياسم، اليايي أبو بكر ابن الباقبلني البصري، 3)
. ينظر: الذهبي،  شمس سكن بغداد، وكان في فنه أوحد زمأّنه، صاحب التصانيف في عمم الكبلم(، ه403

(، 9/63، )تاريخ اإلسالـ ووفيات المشاىير واألعالـه(، 748الدين أبو عبد ا محمد بن أحمد )ت: 
 ه.1423تحييق: بشار معروف، دار الغرب اإلسبلمي، الطبعة األولى، 
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 .(1)"()وقد يعرف ذلك بغير نص عن الرسول ، والمنسوخ

فيد ورد عنه ؛ ()عبد ا بن مسعود : () (2)وقد اشتهر بمعرفة المكي والمدني من الصحابة

وال نزلت آية ، نزلت "وا الذي ال إله يير  ما نزلت سورة من كتاب ا إال وأنا أعمم أين: قال أّنه

ولو أعمم أحدًا أعمم مني بكتاب ا تبمغه اإلبل لركبت ، من كتاب ا إال وأنا أعمم فيم أنزلت

 .(3)إليه"

 8القياسيُّ االجتياديُّ 8 الطريؽ الثانية

عن طريق دراسة مميزات كلّْ قسٍم وخصااصه ، هو ما استنتجه العمماء من مكية السور ومدنيتها

 لفظ مثل؛ وتوصموا إلى الحكم عمى السور من حيُث مكيَُّتها ومدنيَُّتها بعد تمك الدراسة، ويوابطه

ولكن هذ  الطريق االجتهادية . ال يأتيان إال في السور المكية( يا أيها الناس) والخطاب بإ ،(كبل)

؛ سورٍة مدنيَّةٍ  جاء في بدايةِ ( يا أيها الناس) فالخطاب بإ؛ واالستثناءات الكثيرة، تمتاز بعدم الشمول

 .ويير ذلك من االستثناءات، وهي سورة النساء

                               

، تحييق: د. ه(403، )ت: االنتصار لمقرآفينظر: أبو بكر الباقبلني،  (.16/ 1، )اإلتقافالسيوطي، ( 1)
 ه.1422ت، الطبعة األولى، عمان، دار ابن حزم، بيرو  -محمد عصام اليياة، دار الفتح 

 (.196 /12، )مناىؿ العرفافالزرقاني، ( ينظر: 2)
(، ، باب: اليراء من أصحاب النبي )فضائؿ القرآف الكريـلبخاري في "صحيحه"، كتاب: ( أخرجه ا3)

 (. 5002(، برقم )6/187)
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 المطمب الرابع

 الختالؼ في تعييف المكي والمدنيأسباب ا

وهنا ، ذكرت فيما ميى أن مردَّ العمم بالمكيّْ والمدنيّْ هو السماع عن طريق الصحابة والتابعين

 .المكي والمدنيأعرض لؤلسباب التي أدت إلى اختبلف أهل العمم حول تعيين 

 8(1)وتنحصر تمؾ األسباب فيما يأتي

بل األمر راجع ، ن هذا األمر يير منصوص عميه من الشارع في الكتاب أو السنة النبويةإ: أوال

 .في ذلك إلى االجتهاد

وكذا االختبلف في ، اختبلف العمماء في ويع اليوابط البلزمة لبيان المكي والمدني: ثانيا

 .بكل منهمايبط المصطمح الخاص 

العمم في موايع نزول بعض السور مما أدى إلى اختبلفهم في تصنيف هذ   اختبلف أهل: ثالثا

 .السور بحيث تكون تابعة لممكي أو المدني

المعتبر في  ومن أسباب االختبلف كذلك في تعيين المكي والمدني اختبلف العمماء في 8رابعا

ومنهم من اعتبر ، النُّزولومنهم من اعتبر زمن ، النُّزولفمنهم من اعتبر مكان ، النُّزول

 .المخاطبين باآليات أو السورة

                               

(، الرومي، فهد بن عبد الرحمن بن 1/260)البرىاف في عمـو القرآف، نظر في ذلك كمه: الزركشي، (ي1)
 ه.1424(، الطبعة الثانية عشرة، 1/126، )دراسات في عموـ القرآف الكريـسميمان، 
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 المبحث الثالث

 عدد السور المدنية

وفيما نزل منه بالمدينة المنورة من  ،بين أهل العمم فيما نزل من اليرآن الكريم في مكة وقع خبلفٌ 

، المطول الذي ال يتسع الميام لحصر ريد في هذا المختصر أن أبعد عن الخبلف وأُ ، سور  وآياته

مستثنية الحديث عن ، التي اعتمدت عمى ترتيب السور حسب نزولها الروايات التسع فسوف أذكر

وذلك لتعدد هذا األمر الذي ال يمكن ؛ والمدنية في المكية أييا، اآليات المكية في السور المدنية

وأقارن بين ، الحكم عمى سنِد كلّْ روايةٍ وبعد ذلك سوف أبين ، حصر  في هذا الميام وتشعبه

وأسأل ، وأسمااها ما يختص بعدد السور المدنيةفيألخرج بخبلصة نهااية ؛ الروايات التي جاءت

 :ويأتي الحديث عن ذلك عبر المطمبين اآلتَيْين. العون والتوفيق لما فيه الخير والصواب ()ا 

 المدنيةالروايات التي حددت السور  8المطمب األوؿ. 

 نتااا دراسة الروايات وخبلصتها. 8المطمب الثاني 
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 المطمب األوؿ

 الروايات التي حددت السور المدنية

وفيما ، وردت مجموعة من الروايات عن الصحابة والتابعين حددت السور المكية والسور المدنية

مع بيان درجتها من حيث  النُّزولهذ  الروايات التي اعتمدت عمى ترتيب وزمن ل سردٌ ي يأت

، والسور المختمف فيها، ثم أذكر عمى يواها السور المتفق عمي مدنيتها، الصحة واليعف

 .وسوف أرتب هذ  الروايات معتمدة عمى درجة السند من الصحة

فضائؿ 8 »في كتابو (1)ـعبيد القاسـ بف ساّل  وأب رواية عمي بف أبي طمحة التي أخرجيا -1

 « 8القرآف

نزلت : عن معاوية بن صالح عن عمي بن أبي طمحة قال، حدثنا عبد ا بن صالح: "قال

، واألحزاب، والنور، والحا، والتوبة، واألنفال، والماادة، والنساء، وآل عمران، بالمدينة سورة البيرة

، -يريد الصف -والحواريون، والممتحنة، والحديد والمجادلة والحشر، والحديد، والذين كفروا والفتح

نا أنزلنا  ، والميل إذا يغشي، والفجر، ويا أيها النبي لم تحرم، ويا أيها النبي إذا طميتم، والتغابن وا 

ذا زلزلت، ولم يكن، في ليمة اليدر ذا جاء نصر ا، وا   .(2)"وساار ذلك بمكة، وا 

                               

و أبو عبيد الياسم بن سبّلم، بتشديد البلم، كان أبو  عبدا روميا لرجل من أهل هراة، واشتغل أبو عبيد ( ه1)
ه(. ينظر: ابن 224ميمة ومذهب حسن وفيل بارع )ت: بالحديث واألدب والفيه، وكان ذا دين وسيرة ج

وفيات األعياف وأنباء أبناء ه(، 681خمكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد البربكي )ت: 
 ه.1390بيروت، الطبعة األولى،  -(، تحييق: إحسان عباس، دار صادر4/60، )الزماف

تحييق:  (،365 )ص/ ،فضائؿ القرآف لمقاسـ بف سالـ، أبو عبيد الياسم بن سبلم ا الهروي، بن سبلم( ا2)
، األولىبيروت(، الطبعة  -مروان العطية، ومحسن خرابة، ووفاء تيي الدين، دار ابن كثير لمنشر )دمشق 

 ه. 1415
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لم  أّنهإال ، في التفسير عن ابن عباس (1)وأيمب مرويات عميّْ بن أبي طمحة، "وهذا إسناٌد صحيحٌ 

 .(3)وعكرمة" (2)لكنه حمل عن ثيات أصحابه مثل مجاهد، يميه

 .«فيـ القرآف8 »في كتابو (4)الحارث المحاسبي   رواية قتادة التي أخرجيا -0

"السور : حدثنا سفيان عن معمر عن قتادة قال: قال، "حدثنا شريح: قال الحارث رحمه ا

، والنور، والنحل، والحجر، والرعد، والتوبة، واألنفال، والماادة، والنساء، وآل عمران، البيرة: المدنية

، والصف، والممتحنة، والمجادلة، والحديد، والحجرات، والفتح، () وسورة محمد، واألحزاب

و"إذا جاء ، و"لم يكن"، و"يا أيها النبي لم تحرم"، والنساء الصغرى، والتغابن، والمنافيون، والجمعة

وما ، وهي سبع وعشرون سورة، (5)وهو يشك في "أرأيت"، و"قل هو ا أحد"، نصر ا والفتح"

 .عداها كمها مكية

                               

و عمي بن أبي طمحة سالم بن مخارق، مولى العباس، أبو الحسن الهاشمي الجزري، نزيل حمص )ت: ( ه1)
 (. 3/932، )تاريخ اإلسالـي، ينظر: الذهبه(. 150

و مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي الميرئ المفسر، أحد األعبلم، مولى السااب بن أبي السااب ( ه2)
 (. 3/148، )تاريخ اإلسالـينظر: الذهبي، ه(. 110المخزومي، ولد في خبلفة عمر، )ت: 

. دار ابن عفانة لمنشر (255 /1) ،الكريـ المكي والمدني في القرآف حسين أحمد، عبد الرزاق،ينظر: ( 3)
ه،  عكرمة: عكرمة البربري، ثم المدني، أبو عبد ا، مولى ابن عباس، 1420والتوزيع، الطبعة األولى، 
 (. 3/106، )تاريخ اإلسالـينظر: الذهبي، ه(. 110أحد العمماء الربانيين )ت: 

، العارف، شيا الصوفية، أبو عبد ا الحارث بن أسد و أبو عبد ا الحارث بن أسد البغدادي، الزاهد( ه4)
، سير أعالـ النبالءينظر: الذهبي، ه(. 250البغدادي، المحاسبي، صاحب التصانيف الزهدية. )ت: 

(12/110 .) 
(، تحييق: حسين اليوتمي، دار 395، )ص/فيـ القرآف ومعانيو ،ه(243)ت:  ( المحاسبي، الحارث بن أسد5)

 ه.1398بيروت، الطبعة الثانية،  -الكندي لمنشر
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 .(1)ولكنه مرسلٌ ، وهذا اإلسناد صحيٌح الى قتادةَ 

 .فالسور المدنية فيها خمس وعشرون سورة

: المدنيّْ "ولم َيْذُكْر عميُّ بُن َطْمَحَة في : بعد أن ذكر هذ  الرواية (2)وقال أبو عمرو الدانيّ 

 .(3)وهن ثبلثتهن مدنيات ب جماع". والمنافيين، والجمعة، الحجرات

الرد عمى مف خالؼ مصحؼ 8 »في كتابو (4)ابف األنباري   رواية قتادة التي أخرجيا -1

 «.عثماف

حدثنا ، حدثنا حجاج بن منهال، "حدثنا إسماعيل بن إسحاق اليايي: قال ابن األنباري رحمه ا

، واألنفال، والماادة، والنساء، وآل عمران، نزل بالمدينة من اليرآن البيرة: قتادة قالهمام عن 

، والحديد، والرحمن، والحجرات، والفتح، ومحمد، واألحزاب، والنور، والحا، والنحل، والرعد، وبراءة

أيها النبي ا وي، والطبلق، والتغابن، والمنافيون، والجمعة، والصف، والممتحنة، والحشر، والمجادلة

ذا زلزلت، لم تحرم إلى رأس العشر ذا جاء نصر ا هؤالء السور نزلت بالمدينة، وا  وساار ، وا 

                               

 (. 262ص/)، المكي والمدنيعبد الرزاق، ( 1)
( أبو عمرو الداني عثمان بن سعيد بن عثمان، اإلمام، الحافظ، المجود، الميرئ، الحاذق، عالم األندلس، أبو 2)

ينظر: ه(. 444)ت: عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر األموي موالهم، األندلسي، 
 (. 18/77، )سير أعالـ النبالءالذهبي، 

(، تحييق: 135ص/) ،البياف في عد آيات القرآف( الداني، عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو، 3)
 ه. 1414، االولىالكويت، الطبعة  –يانم قدوري الحمد، مركز المخطوطات والتراث لمنشر 

بن أبي الوفاء محمد بن عبيد ا بن محمد بن عبيد ا بن أبي سعيد محمد بن ( أبو البركات عبد الرحمن 4)
كان من األامة المشار إليهم في عمم النحو، ؛ الحسن بن سميمان األنباري، المميب كمال الدين، النحوي

 (. 3/139، )وفيات األعيافينظر: ابن خمكان، ه(. 328ت: وسكن بغداد من صبا  إلى أن )
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ولكنه ، وهذا اإلسناُد صحيٌح الى قتادة. فهذ  سبع وعشرون سورة مدنية، (1)اليرآن نزل بمكة"

 .(2)مرسل

 .«آي القرآف عد  البياف في 8 »عمرو الداني في كتابو وأب رواية قتادة التي أخرجيا -2

نت ترتيب السور أكتفي بذكر الطريق التي بيَّ  ،طرقٍ  لمدني من أربعأخرج الداني روايات المكي وا

 .المدنية

أنا : قال، أنا أحمد بن عثمان: قال، أنا أحمد بن محمد: قال، "أخبرنا فارس بن أحمد: قال الدانيُّ 

، عن قتادة، أنا سعيد: أنا يزيد بن زريع قال: قال، أنا إبراهيم بن موسى: قال، الفيل بن شاذان

، والنور، والحا، والرعد، وبراءة، واألنفال، والماادة، والنساء، وآل عمران، المدني البيرة: قال

و"يا أيها الذين آمنوا ال تيدموا بين يدي ا ، و"إنا فتحنا لك فتحا مبينا"، و"الذين كفروا"، واألحزاب

و"يا أيها النبّي لم ، رة الحديد إلى "يا أيها النبي إذا طميتم النساءوالمسبحات من سو ، ورسوله"

وهذا  .(3)"وما بيي مكيّّ . و"إذا جاء نصر ا" مدنيّّ ، و"إذا زلزلت"، و"لم يكن الذين كفروا"، تحرم"

 .(4)اإلسناد إلى قتادَة صحيحٌ 

                               

تفسير  -الجامع ألحكاـ القرآف ه(، 671اليرطبي، أبو عبد ا محمد بن أحمد ابن ابي بكر )ت: ( 1)
براهيم قفيش، دار الكتب المصرية (.61 /1)  ،القرطبي الياهرة، الطبعة الثانية،  -تحييق: أحمد البردوني وا 
 ه.1384

 . (1/265)، المكي والمدنيعبد الرزاق، ( 2)
 (.136-135ص/) ،البياف في عد آيات القرآف، و( الداني، أبو عمر 3)
 (1/262)، المكي والمدني عبد الرزاق، (4)
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النبوة ومعرفة أحواؿ دالئؿ 8 »في كتابو (1)البييقي رواية عكرمة بف الحسف التي أخرجيا -3

 «.صاحب الشريعة

َح أحدهما، أورد البيهييُّ الرواية ب سنادين  :وهو الذي سأكتفي بذكر  ها هنا، وصحَّ

حدثنا محمد بن : قال، أخبرنا أبو محمد بن زياد العدل: قال، أخبرنا أبو عبد ا الحافظ: "قال

، حدثنا أحمد بن نصر بن مالك الخزاعي: قال يُّ قِ رَ وْ حدثنا يعيوب بن إبراهيم الدَّ : قال، إسحاق

حدثنا يزيد النحوي عن عكرمة والحسن بن أبي : عن أبيه قال، واقدعمي بن الحسين بن : قال

 .والسور المدنية، …ثم ذكر السور المكية (2)الحسن"

، والممتحنة، والماادة، واألحزاب، واألنفال، وآل عمران، والبيرة، المطففين: والسور المدنية هي

، والحشر، والبينة، والطبلق، واإلنسان، والرحمن، والرعد، ومحمد، والحديد، والزلزلة، والنساء

، والجمعة، والصف، والتحريم، والحجرات، والمجادلة، والمنافيون، والحا، والنور، والنصر

 .وهي تسع وعشرون سورة، والتوبة، والفتح، والتغابن

 .(3)البصريوهذا اإلسناد حسٌن إلى عكرمَة والحسن 

 

 

                               

و أحمد بن الحسين بن عمي بن موسى، هو الحافظ العبلمة، الثبت، الفييه، شيا اإلسبلم، أبو بكر أحمد، ( ه1)
، النبالءسير أعالـ الذهبي، ه(. 458بن الحسين بن عمي بن موسى الخسروجردي، الخراساني، )ت: 

(2/625 .) 
(، 173 /7) ،دالئؿ النبوة ومعرفة أحواؿ صاحب الشريعة( البيهيي، أحمد بن الحسين بن عمي بن موسى، 2)

 ه.1405، األولىبيروت، الطبعة  -دار الكتب العممية لمنشر
 (.282ص/)، المكي والمدنيعبد الرزاق، ( 3)
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 « 8الناسخ والمنسوخ»، في كتابو (1)النحاس رواية ابف عباس التي أخرجيا -4

حدثنا : قال، (2)حدثنا أبو حاتم سهل بن محمد السجستاني: قال، "حدثني يموت بن المزروع: قال

سمعت أبا عمرو بن : قال، حدثنا يونس بن حبيب: قال، (3)أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي

سألت ابن عباس عن ذلك : فيال، سألت مجاهًدا عن تمخيص آي المدني من المكي: العبلء ييول

ـَ َربُُّكـْ ﴿ فهن مدنيات، هي مكية إال ثبلث آيات منها نزلت بالمدينة: فيال  ﴾ُقْؿ َتَعاَلْوا َأْتُؿ َما َحرَّ

، وآل عمران، البيرةأعني سورة ؛ وما تيدم من السور فهن مدنيات… إلى تمام اآليات الثبلث

 .(4)". …والنساء والماادة

 .من أجل السجستاني وأبي عبيدة؛ وهذا اإلسناد فيه يعفٌ 

 .«فضائؿ القرآف8 »في كتابو (5)ابف الضريس رواية ابف عباس التي أخرجيا -5 

قال : أخبرنا محمد بن عبد ا بن أبي جعفر الرازي قال: حدثنا محمد قال: "أخبرنا أحمد قال: قال
                               

كان من ؛ المرادي النحاس، النحوي المصريو أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس ( ه1)
الفيبلء، وله تصانيف مفيدة منها: تفسير اليرآن الكريم وكتاب إعراب اليرآن وكتاب الناسا والمنسوخ، )ت: 

 (. 1/99)وفيات األعياف، ابن خمكان، ه(. 338
سجستاني، ثم و سهل بن محمد بن عثمان، اإلمام، العبلمة، أبو حاتم سهل بن محمد بن عثمان ال( ه2)

 (.268/ 12، )سير أعالـ النبالءه(. 260البصري، الميرئ، النحوي، المغوي، صاحب التصانيف )ت: 
قال الجاحظ في حيه: لم ؛ ( أبو عبيدة معمر بن المثنى، التميمي بالوالء، تيم قريش، البصري النحوي العبلمة3)

، وفيات األعيافه(. ابن خمكان، 208. )ت: يكن في األرض خارجي وال جماعي أعمم بجميع العموم منه
(12/235.) 

 الناسخ والمنسوخ،( النحاس، أبو جعفر النحاس أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي، 4)
 ه.1408، ألولىالطبعة ا ،الكويت –تحييق: محمد عبد السبلم، مكبتة الفبلح لمنشر  (.415ص/)

أيوب الرازي، الحافظ، المحدث، الثية، المعمر، المصنف، أبو عبد ا (ابن اليريس أبو عبد ا محمد بن 5)
ه(. 294ت: )(، فضائؿ القرآفمحمد بن أيوب بن يحيى بن يريس، البجمي، الرازي، صاحب كتاب )

 (. 13/449، )سير أعالـ النبالءينظر: الذهبي، 
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"أول ما نزل من : قال ()حدثنا عمر بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس : عمر بن هارون قال

ثم يزيد ، فكانت إذا نزلت فاتحة سورة بمكة فكتبت بمكة، وما أنزل منه بالمدينة األول، اليرآن بمكة

 .(1)…"اقرأ باسم ربك الذي خمق: وكان أول ما أنزل من اليرآن، فيها ما يشاء( )ا 

: وهي، والسور المدنية وهي ثمان وعشرون سورة، ثم سرد السور المكية وهي ست وثمانون سورة

ثم ، ثم الحديد، ثم الزلزلة، ثم النساء، ثم الممتحنة، ثم األحزاب، ثم آل عمران، ثم األنفال، البيرة»

ثم ، ثم النصر، ثم الحشر، ثم البينة، ثم الطبلق، ثم اإلنسان، ثم الرحمن، ثم الرعد، سورة محمد

ثم ، ثم الصف، ثم التغابن، ثم الجمعة، ثم التحريم، ثم الحجرات، ثم المجادلة، ثم المنافيون، الحا

 .(2)"ثم الماادة ثم التوبة، الفتح

ومن أجل يعف ، فهو متروك الحديث؛ (3)من أجل عمر بن هارون؛ وهذا اإلسناد يعيفٌ 

 .(5)ابن عباسو نيطاع بين عطاء ومن أجل اال، (4)عثمان بن عطاء

                               

، مف القرآف بمكة وما أنزؿ بالمدينة فضائؿ القرآف وما أنزؿ( ابن اليريس، أبو عبد ا محمد بن أيوب، 1)
 ه. 1408، األولىدمشق، الطبعة  -تحييق: يزوة بدير، دار الفكر لمنشر، (33ص/)

 .(33ص/)، فضائؿ القرآف وما أنزؿ مف القرآف بمكة وما أنزؿ بالمدينة( ابن اليريس، 2)
أبو حفص الثيفي موالهم، البمخي، اإلمام، عالم خراسان،  (عمر بن هارون بن يزيد بن جابر بن سممة الثيفي،3)

ه(. 194)ت: متروؾ الحديث، قال النسااي وابن حجر: الميرئ، المحدث. ولد: سنة بيع وعشرين ومااة
، تحييق: عادل أحمد عبد (6/57) الكامؿ في ضعفاء الرجاؿينظر: الجرجاني، أبو أحمد بن عدي، 

ينظر: ه. 1418، ألولىوت، الطبعة االموجود وعمي محمد معوض، دار الكتب العممية لمنشر، بير 
/ 3) موسوعة مواقؼ السمؼ في العقيدة والمنيج والتربيةالمغراوي، أبو سهل محمد بن عبد الرحمن، 

 الياهرة، الطبعة األولى. –(، المكتبة اإلسبلمية لمنشر والتوزيع 142
(، قال ه105: ت. )صفرة األزدي، مولى المهمب بن أبي البمخي ( عثمان بن عطاء بن أبي مسمم الخراساني4)

  (6/291) الرجال،الكامل في يعفاء الجرجاني، ينظر:  السعدي: ليس باليوي في الحديث.
 (.264-263/ 1عبد الرزاق، المكي والمدني في اليرآن الكريم، ) :( ينظر5)
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بياف عدد سور القرآف وآياتو وكمماتو ومكيو 8 »في كتابو (1)طريؽ ابف عبد الكافي -6

 .«ومدنيو

بن اسمعت اإلمام أبا بكر أحمد : قال -رحمه ا-"سمعت اإلمام أبا الحسن الفارسي : قال

عن أبيه ، الخراسانيروي عن عبد ا بن عمير عن أبيه عن عثمان بن عطاء : قال أّنهالحسين 

 .(2)فذكر السور المكية والمدنية مًعا…" عن ابن عباس

 :(3)يعيف لعمل ثبلث وهذا اإلسناد

 .االنيطاع بين عطاء الخراساني وبين ابن عباس 8أوال

 .االنيطاع بين ابن مهران وبين عبد ا عمير 8ثانيا

 .(4)يعف عثمان بن عطاء الخراساني 8ثالثا

                               

( عمر بن محمد عمر بن محمد بن عبد الكافي )أبو الياسم( فايل. من آثار : كتاب عدد سور وآيات اليرآن 1)
 ه. 1403(، دار الرفاعي، الرياض، 88عمي الشارح، معجم مصنفات اليرآن، )ص/ه(. 400وييرها. )ت: 

شبكة المعمومات  حصمت عميه من ،مخطوط -، بيان عدد سور اليرآن وآياتهبن عبد الكافيا :ينظر (2)
 (. 111-25االنترنت وال يوجد عميه بيانات، )ص/

 (. 271( عبد الرزاق، المكي والمدني في اليرآن الكريم، )ص/3)
(، فييمة الشيا 7/464، )إتحاؼ الخيرة الميرة بزوائد المسانيد العشرة( الكناني، عثمان البوصيري، 4)

بحث العممي ب شراف أبو تميم ياسر بن إبراهيم، دار الوطن الدكتور أحمد معبد عبد الكريم، دار المشكاة لم
 ه. 1420لمنشر، الرياض، الطبعة األولى، 
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 .«الناسخ والمنسوخ8 »في كتابو (1)رواية الزىري-7

حدثنا : ثنا الوليد بن محمد الموّقري قال، حدثنا أبو يزيد الهذلي، "حدثنا إبراهيم بن الحسين: قال

وما شاء ا أن يعمم الناس ما أنزل بمكة ، هذا كتاب تنزيل اليرآن: محمد بن مسمم الزهرّي قال

 .النُّزولثم ذكر ما نزل في مكة وما نزل في المدنية معتبرا زمن . (2)وما أنزل منه بالمدينة"

 .(4)وهو متروك، (3)وفيه الوليد بن محمد الموقري، وهذا اإلسناد يعيٌف جدِّا

                               

و أبو بكر محمد بن مسمم بن عبيد ا بن عبد ا بن شهاب بن عبد ا بن الحارث بن زهرة الزهري ( ه1)
أحد الفيهاء والمحدثين، واألعبلم التابعين بالمدينة، رأى عشرة من الصحابة ريوان ا عميهم، ابن خمكان، 

 (. 4/177، )وفيات األعياف
، الناسخ والمنسوخ وتنزيؿ القرآف بمكة والمدينةن شهاب، ( الزهري، محمد بن مسمم بن عبد ا ب2)

 ه. 1418، الثالثة(. تحييق: حاتم صالح اليامن، مؤسسة الرسالة لمنشر، الطبعة 42-37ص/)
و الوليد بن محمد الموقري، أبو بشر البمياوي، مولى يزيد بن عبد الممك بن مروان األموي، والموقر ( ه3)

(، تحييق: د. بشار عواد معروف، 4/996، )تيذيب الكماؿينظر: المزي، ه(. 190ت: . )حصن بالبمياء
 ه.1400مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة األولى، 

 (. 255/ص)، مرجع سابق، المكي والمدني في القرآف الكريـ( عبد الرازق، 4)
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 المطمب الثاني

 نتائج دراسة الروايات وخالصتيا

 :إلى النتااا اآلتية خمصت الباحثةبعد النظر والتعمق في تمك الروايات 

، آؿ عمػراف، البقػرة: )وهإي؛ السور التي َأْجَمَعِت الرواياُت عمإى مإدنيتها هإي ثإبلث عشإرة سإورة .1

 .(النصر، الجمعة، التغابف، الطالؽ، الصؼ، التحريـ، الحديد، التوبة، األنفاؿ، النساء، المائدة

باإليإافة ، مإدنيتهالإذا فإبل أعتمإد و ؛ -رحمه ا-سورة الفاتحة إال اإلمام الزهري  بمدنيةلم ييل  .0

 .إلى أقوال العمماء التي تؤيد ذلك

لمخالفإإة ؛ ولإإذلك ال أعتمإإد مإإدنيتها ،(المحاسإإبي وابإإن األنبإإاري) لإإم ييإإل بمدنيإإة سإإورة النحإإل إال .1

 .والشتمالها عمى خصااص السور المكية ومويوعاتها، اإلجماع

، لمخالفتهإا اإلجمإاع؛ مإدنيتها لإذا فإبل أعتمإد؛ إال ابإن األنبإاري( المطففػيف) لم ييل بمدنية سإورة .2

 ذي جإاء فيهإا يإرجحوالزجإر الإ، ةا آخر السور المكيّ أّنهولتناقيها مع روايات الترتيب المتّفية عمى 

 .مكيتها أييا

فتهإإإا إجمإإإإاع للمخا؛ فإإإأرجح مكيتهمإإإإا، إال أبإإإو عبيإإإإد( الفجػػػػر والميػػػػؿ) لإإإم ييإإإل بمدنيإإإإة سإإإورتي  .3

 .ولوجود أييا رواياٍت صحيحٍة وحسنٍة تؤكد مكيتهما يير روايته تمك، الروايات

لإإإذلك أعتمإإإد ؛ وهإإإي يإإإعيفةٌ ؛ إال فإإإي روايإإإٍة واحإإإدةٍ ، مدنيإإإة فإإإي جميإإإع الروايإإإات( البينػػػة) سإإإورة .4

 .مدنيتها

وتتإإراوح صإإحتها بإإين ، فإإي سإإتّْ روايإإاٍت مإإن أصإإل تسإإعٍ ( الرعػػد والزلزلػػة) جإإاءت مدنيإإة سإإورتي .5

 .باإليافة إلى أقوال عمماء التي تساند ذلك، فنعتمد مدنيتهما ؛الصحة والحسن واليعف
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لإذلك أرجإح ؛ إال في روايات يعيفة إلى شديدة اليعف( األحزاب والنور) لم تأِت مكية سورتي .6

 .مدنيتهما

، جإاءت معظإم الروايإات تإنص عمإى مإدنيتها( الحجػرات، الحشر، الممتحنة، المنافقوف: )سإور .7

 .وأعتمد ذلك

، اإلنسػػاف، الػػرحمف: )يإإعيفة وشإإديدة اليإإعف تإإذكر مدنيإإة كإإل مإإن سإإورجإإاءت روايإإات  .11

 .لذلك أرجح مكيتها ؛(المسد، القدر

واليإول بمإدنيتها يتنإاقض . إحداهما يعيفة، في روايتين فيط( اإلخالص) جاءت مدنية سورة .11

ن ، لذلك أعتمد مكيتها؛ (1)ومع األحاديث التي أوردها السيوطي بشأن نزولها أييا، مع اإلجماع وا 

 .قيل بنزولها مرتين فهي مكية أييا عمى هذا اليول

باإليإإافة إلإإى اليصإإة التإإي ، روايتإإان يإإعيفتان( المعػػوذتيف) الروايإإات التإإي جإإاءت بمدنيإإة .10

عمإإإى  بإإإر شإإإاهدةً عتَ ال تُ ( ) بيإإإد بإإإن األعصإإإم لمنبإإإيعإإإن قصإإإة سإإإحر لَ  (2)ذكإإإرت فإإإي الصإإإحيحين

 .لذلك أرجح مكيتهما؛ نزولهما

 : وأسمااها هوعدد السور المدنية في الدراسة في هذ   فالمعتمد ...وبعدُ 

                               

 (. 1/55، )اإلتقاف في عموـ القرآفنظر: السيوطي، ( ي1)
مسمـ في (. و5763(، برقم )9/118، )كتاب8 الطب، باب8 السحر "صحيحو"،البخاري في أخرجه ( 2)

 (.2189(، برقم )4/1719كتاب: السبلم، باب: السحر، )"صحيحو"، 
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 المائدة (4) النساء (3) آؿ عمراف (2) البقرة (1)

 الحج (8) الرعد (7) التوبة (6) األنفاؿ (5)

 الفتن (12) محمد (11) األحزاب (10) النور (9)

 الحشر (16) المجادلة (15) الحديد (14) الحجرات (13)

 المنافقوف (20) الجمعة (19) الصؼ (18) الممتحنة (17)

 البينة (24) التحريـ (23) الطالؽ (22) التغابف (21)

   النصر (26) الزلزلة (25)

وسوف تكون ، تبين في نهاية هذا الجهد أن عدد السور المدنية هو ستّّ وعشرون سورةً وهكذا قد 

 .() محور بحثي في المباحث اليادمة ب ذن ا
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 الفصؿ الثاني

 اإللييات في القرآف المدني

بلل عإإرض وذلإإك مإإن خإإ، فإإي هإإذا الفصإإل سإإوف أتعإإرض فإإي البحإإث لئللهيإإات فإإي اليإإرآن المإإدني

، مإإن توحيإإد  هانومإإا يتعمإإق بإإه سإإبح، () ديإإة المتعميإإة باإليمإإان بإإاالعيمجموعإإة مإإن الييإإايا 

وكإإذا بيإإان المإإنها ، واإليمإإان بأسإإمااه الحسإإنى وصإإفاته العمإإى، والنهإإي عإإن الشإإرك بإإه، وعبوديتإإه

المبحإإث مإإن خإإبلل  ثإإم أتطإإرق. اليإإويم الإإذي اعتمإإد عميإإه اليإإرآن المإإدني فإإي ترسإإيا هإإذ  الييإإايا

وما اشتممت عميه ، دية الواردة في اليرآن المدني المتعمية باإليمان بالمبلاكةالعيالثاني إلى الييايا 

وكإذا نإزولهم بإأمر ا ، وذكإر أسإماء بعيإهم، وبيإان حيإوقهم، هذ  اآليات من وجوب اإليمان بهإم

 .لتثبيت المؤمنين

 8ويأتي ىذا الفصؿ في مبحثيف

 اإليمان بامنها اليرآن المدني في عرض قيايا  8 المبحث األوؿ (). 

 اإليمان باليدر منها اليرآن المدني في عرض قيايا : المبحث الثاني. 
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 المبحث األوؿ

 تعالى منيج القرآف المدني في عرض قضايا اإليماف با

، ()في هذا المبحث سوف أبدأ حديثي عن منها اليرآن المدني في عرض قيإايا اإليمإان بإا 

وكذا الحديث عن اإليمان بأسمااه الحسنى ، ()وذلك من خبلل عرض الييايا المتعمية بتوحيد 

وقإد اشإتمل هإذا . ()ثإم بيإان المإنها السإديد فإي الييإايا المتعميإة باإليمإان بإا ، وصفاته العمى

 :المبحث عمى ثبلثة مطالب

 قامة التوحيد 8المطمب األوؿ  .إبطال الشرك وا 

 وصف ا  :المطمب الثاني( )باألسماء الحسنى والصفات العمى. 

 بيان المنها السديد في الييايا المتعمية باإليمان با :المطمب الثالث (.) 

 بامحاجة أهل الكتاب في إيمانهم  :المطمب الرابع (.) 
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 المطمب األوؿ

 التوحيد ةقاما  ؿ الشرؾ و ابطإ

قامإة التوحيإدسإوف أبإدأ حإإديثي مإن خإإبلل هإذا المطمإب المتعمإإق  الإإذي دعإا إليإإه ، ب بطإال الشإإرك وا 

بتعريف  وسوف أبدأ، مويوع هذ  الدراسة ،اليرآن المدني في يير مويع من آيات اليرآن المدني

 :وذلك عبر الفروع اآلتية، و"التوحيد" لغة واصطبلحاً ، كل من "الشرك"

 8تعريؼ الشرؾ لغة8 الفرع األوؿ

: أحإدهما، و"الشإين والإراء والكإاف أصإبلن، مإن مإادة "شإرك"مإأخوذ  "الشإركاألصل المغإوي لكممإة "

، والشإريك يجمإع عمإى شإركاء  يدل عمإى امتإداد واسإتيامة: واآلخر، يدل عمى ميارنة وخبلف انفراد

قَإاَل المَّإُه َجإلَّ ثََنإاُؤُ  ِفإي  آلخإر، والشرك والشركة بمعني اشتركا وتشإاركا وشإارك أحإدهما ا وأشراك ،

ِة ُموَسى  . (2)"(1) چېئ ېئ ېئچ : ِقصَّ

 8تعريؼ الشرؾ اصطالًحا8 الفرع الثاني

تخإاذ تإدور حإول اجإل التعريفإات ، تعإدد ألفاظإه واتحإد معنإا  ممإا الشرك في اصطبلح أهإل العييإدة

هإإو اشإإراك ييإإر ا مإإع ا فإإي اعتيإإاد " ،الجإإامعبإإذكر هإإذا التعريإإف  كتفإإيوأ، ()النإإد مإإع ا 

                               

 (. 32( سورة طه، اآلية رقم )1)
 الصحاح تاج المغة وصحاح العربيةه(، 393أبو نصر اسماعيل بن حماد )ت:  ،( ينظر: الجوهري2)

ابن فارس، أحمد ه. و 1407بيروت، -دار العمم لممبلين ،أحمد عبد الغفور العطارتحييق:  (، 1593\4)
تحييق: عبد السبلم محمد هارون،  ،(265\3، )معجـ مقاييس المغة، ه(395بن فارس بن زكرياء )ت: 

القاموس ، ه(817مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعيوب )ت:  ،والفيروزآبادىه. 1399دار الفكر، 
 ه.1426 ،الطبعة الثامنة ،تحييق: مكتب تحييق التراث في مؤسسة الرسالة ،(944\1) المحيط
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 ".(2)ِمْن َأْشَرَك ِبَالمَِّه إَذا َكَفَر ِبهِ  ،الشّْْرُك اْسمٌ  ، (1)"اإللهية وفي العبادة 

 تعريؼ التوحيد لغة8 الفرع الثالث

أصل واحد يدل عمى : و"الواو والحاء والدال، مأخوذ من مادة "وحد" "التوحيداألصل المغوي لكممة "

: أي، والمإراد بالفعإل "وحإد"، (3)إذا لإم يكإن فإيهم مثمإه"، وهإو واحإد قبيمتإه. مإن ذلإك الوحإدة. االنفراد

 . (4)ال إله إال ا "وّحد اَ ولم ُيشرك به شيًاا: قال، واحد أّنهأقّر وآمن ب

 التوحيد اصطالًحا8 الفرع الرابع

وهإو ديإن الرسإل الإذي أرسإمهم ا بإه ، بالعبإادة ()التوحيد في اصطبلح أهل االعتياد "إفإراد ا 

: الشإإهادة لإإه ()ومنإإه التوحيإإد، والمإإراد بإإه فإإي لغإإة العإإرب فإإي قولنإإا: توحيإإد ا  ،(5)إلإإى عبإإاد "

 .(6)بالوحدانية، والتْنزيه له عن مشابهة المخموقين

، وقإد جإاء اليإرآن الكإريم، ومإن حيإث االصإطبلح، هذا هإو المإراد بالشإرك والتوحيإد مإن حيإث المغإة

فإإراد ، توحيإإد  بإإين الخبلاإإقوعمإإل عمإإى إقامإإة ، فعمإإل عمإإى إبطإإال الشإإرك بإإا بالعبوديإإة ( ) وا 

                               

 ه.1418تونس، –(، دار سحنون لمنشر والتوزيع 7/333، ) التحرير والتنوير( ابن عاشور، محمد الطاهر، 1)
، الكبير المصباح المنير في غريب الشرح، ه(770( ينظر: الفيومي، أحمد بن محمد بن عمي الفيومي )ت: 2)

 بيروت.  –(، المكتبة العممية 1/311)
 (. 6/90، )معجـ مقاييس المغة( ابن فارس، 3)
معجـ المغة العربية بمساعدة فريق عمل، ه( 1424( ينظر: د مختار، أحمد مختار عبد الحميد عمر )ت: 4)

 ه. 1429(، عالم الكتب، الطبعة األولى، 3/2409، )المعاصرة
(، دار العاصمة، الرياض، 4، )ص/ الجواىر المضية، ه(1206د الوهاب )ت: ( النجدي، محمد بن عب5)

 ه. 1412، النشرة الثالثة، ه1349المممكة العربية السعودية، الطبعة األولى بمصر، 
شمس العمـو ودواء كالـ العرب مف ، ه(573( ينظر: الحميري، نشوان بن سعيد الحميري اليمني )ت: 6)

ق: حسين بن عبد ا العمري ومطهر بن عمي اإلرياني ويوسف محمد عبد (، تحيي11/7096، )الكمـو
 ه.1420سورية(، الطبعة األولى،  -لبنان(، دار الفكر )دمشق  -ا، دار الفكر المعاصر )بيروت 
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وصإإل مإن خبللهإإا إلإى يايتإإه لإإدى ، وقإإد كإان لمإإنها اليإرآن المإإدني فإي ذلإإك معإإالُم وايإحةٌ ، وحإد 

 :ومن أهم هذ  المعالم ما يأتي، المدعويين

 8الكفر بالطاغوت واإليماف با أصؿ التوحيد8 أوالً 

ی جئ حئ مئىئ يئ جب حب خب مبىب يب جت چ : جاء في سورة البيرة المدنية قوله تعالى

 .(1) چحت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حجمج جح مح جخ

قامة التوحيد عمى منها ، قد دعت هذ  اآلية اليرآنية المدنية إلى أصٍل من أصول إبطال الشركو  وا 

 .اإليمان با: والثاني. الكفر بالطايوت، األوؿ: ييوم هذا المنها عمى أمرين، رصين

ومإا يإدعو إليإه  ،"من خمإع األنإداد واألوثإان: فيال؛ ابن كثير في تفسير وقد أبان هذا المنها اإلمام 

چ ووحإإد ا فعبإإد  وحإإد  وشإإهد أن ال إلإإه إال هإإو ، الشإإيطان مإإن عبإإادة كإإل مإإا يعبإإد مإإن دون ا

 .(2)چىت يت جث مث 

واإليمإان والمراد بالكفر واإليمان الوارد في هذ  اآلية الكريمة هو "التكإذيب بالطإايوت فيمإا يإدعون 

. (3)واليبإإول والتصإإديق بإإا" ،والتكإإذيب باليمإإب ،ولكإإن عمإإى حيييإإة اإلنكإإار ،بإإا ال عمإإى اليإإول بإإه

والمراد بهمإا أن معنإى اإليمإان بإا أن تعتيإد ؛ ييوم عمى هذين األمرين () فالتوحيد الخالص 

ومعنإى الكفإر بالطإايوت أن تعتيإد بطإبلن  ،هو اإلله المعبود الذي ال يستحق العبادة أحد سوا  أّنه

                               

 (.256( سورة البيرة: اآلية رقم )1)
(، تحييق: 1/683، )لعظيـتفسير القرآف ا، ه(774( ابن كثير، إسماعيل بن عمر بن كثير اليرشي )ت: 2)

 ه.1420سامي بن محمد سبلمة، دار طيبة لمنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 
(، تحييق: د. فتح ا 381)ص/  تفسير الماتريدي، ه(333(الماتريدي، محمد بن محمد بن محمود )ت: 3)

 ه.1426اإلسكندرية،  –خميف، دار الجامعات المصرية 
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وجإإإاء التمثيإإإل بالمشإإإاهد المحسإإإوس حتإإإى  ،، فيإإإد ثبإإإت االيمإإإان بالإإإدالال الوايإإإحةعبإإإادة ييإإإر ا

 .(1)ينظر إليه أّنهيتصور  السامع وك

جاء التعبير اليرآني شامبًل عامًا فإي  لذا. (2)() والطايوت فهو عام في كل ما ُعبد من دون ا

 .()فيحصل بهذا اإلشراك منافاة لمتوحيد الخالص ، كل ما يمكن أن يكون شركاً 

أن الطإإايوت المإإذكور ، (3)ويسإتفاد مإإن هإإذ  اآليإإة الكريمإإة كمإإا ذهإإب إليإإه شإإيا اإلسإإبلم ابإإن تيميإإة

: قإال شإيا اإلسإبلم؛ المإؤمن والكإافرويشإترك فإي العمإم بإه كإل مإن ، فيه ييع محبل لئليمإان ولمكفإر

ومإإا هإإو عميإإه مإإن  ،ومعمإإوم أن مجإإرد التصإإديق بوجإإود . "فتبإإين أن الطإإايوت يإإؤمن بإإه ويكفإإر بإإه

 .(4)"الصفات يشترك فيه المؤمن والكافر

 

                               

(، 1/183، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ه(468الواحدي، عمي بن أحمد بن محمد، )ت:  ( ينظر:1)
. ه1415ق، بيروت، الطبعة األولى، دمش - تحييق: صفوان عدنان داوودي، دار اليمم، الدار الشامية
، الكشاؼ عف حقائؽ وغوامض التنزيؿ ه(،538الزمخشري، أبو الياسم محمود بن عمرو بن أحمد )ت: 

ه. النسفي، أبو البركات عبد ا بن أحمد 1407بيروت، الطبعة الثالثة،  -(، دار الكتاب العربي1/304)
  ه.1426(، تحييق: مروان محمد الشعار، دار النفااس، بيروت، 1/211ه(، تفسير النسفي، )710)ت: 

)مطبوع  كتاب التوحيد، ه(1206( ينظر: النجدي، محمد بن عبد الوهاب بن سميمان التميمي النجدي )ت: 2)
(، تحييق: عبد العزيز بن عبد الرحمن السعيد ويير ، 1/9يمن مؤلفات الشيا محمد بن عبد الوهاب )

 جامعة األمام محمد بن سعود، الرياض، المممكة العربية السعودية. 
الدمشيي الحنبمي، ( أحمد بن عبد الحميم بن عبد السبلم بن عبد ا بن أبي الياسم الخير النميري الحراني 3)

ينظر: الفاسي، أبو الطيب محمد ه(. 728، )ت: "مجموع الفتاوى" في الفقوأبو العباس، تيي الدين، له: 
(، تحييق: كمال يوسف الحوت، 1/325، )ذيؿ التقييد في رواة السنف واألسانيد، ه(832بن أحمد  )ت: 

 ه.1410دار الكتب العممية، بيروت، لبنان، الطبعة األولى، 
، تحييق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجموع الفتاوى، ه(728( ابن تيمية، أحمد بن عبد الحميم )ت: 4)

 ه.1416مجمع الممك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المممكة العربية السعودية، 
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 :دعوة القرآف المدني إلى الحنيفية السمحاء8 ثانياً 

پ پ ڀ ڀ ڀڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپچ : قولإه تعإالى، جاء في سورة البيرة المدنية

 .(1) چٺ ٺ ٺ ٺ

فجميع هذ  اآليات اليرآنية جاءت يمن اليرآن المإدني الإذي دعإا إلإى الحنيفيإة السإمحاء الخالصإة 

 () ،نتبإإع ممَّإإة إبإإراهيم حنيفإإًا مإإاابًل عإإن هإإو أن  چپ ڀ ڀ ڀڀ چ  :فإإالمراد بيولإإه تعإإالى"

 .(2)األديان كمّْها إلى دين اإلسبلم"

 .(3)هو الماال َعِن اأْلَْدَياِن اْلَمْكُروَهِة ِإَلى اْلَحقّْ ِديِن ِإْبَراِهيمَ  چڀڀ چ : والمراد بيوله تعالى

وفي . (4)چڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گچ : وجاء في سورة آل عمران المدنية

ثإإم أمإإرهم باتبإإاع ممإإة أبإإيهم ": ييإإول السإإعدي؛ هإإذ  اآليإإة اليرآنيإإة الكريمإإة أمإإر باتبإإاع ديإإن اإلسإإبلم

، وبتركإإه حصإإول الشإإياوة، بالتوحيإإد وتإإرك الشإإرك الإإذي هإإو مإإدار السإإعادة -عميإإه السإإبلم-إبإإراهيم 

تمإك . (5)"وفي هذا دليل عمى أن اليهود وييرهم ممن ليس عمى ممة إبراهيم مشإركون ييإر موحإدين

ۓ ڭ ڭ چ : بما جإاء فإي سإورة آل عمإران المدنيإة مإن قولإه تعإالى، التي وصفها اليرآن المدني

                               

 (.135( سورة البيرة، اآلية رقم )1)
(، 133، )ص/ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ه(468( الواحدي، عمي بن أحمد بن محمد، )ت: 2)

 ه.  1415دمشق، بيروت، الطبعة األولى،  - تحييق: صفوان عدنان داوودي، دار اليمم، الدار الشامية
(، 2/139، )ألحكاـ القرآف، الجامع ه(671( ينظر: اليرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح )ت: 3)

براهيم اطفيش، دار الكتب المصرية   ه.1384الياهرة. الطبعة الثانية،  –تحييق: أحمد البردوني وا 
 (. 95( سورة آل عمران، اآلية رقم )4)
تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كالـ ، ه(1376( السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد ا )ت: 5)

 ه.1420(، تحييق: عبد الرحمن بن معبل المويحق، مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى، 138، )ص/ المناف
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 .(1)چۈ ٴۇ ۋ ۋ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ چ : سإإإورة الحإإإا المدنيإإإة قولإإإه تعإإإالىوجإإإاء فإإإي 

 .(2) چڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

؛ والبعإد عإن الشإرك، يؤكد لهم المنها اليرآني أهمية التوحيإد، جميعاً وهذا خطاب موجه إلى الناس 

مسإإإتييمين  عمإإإى إخإإإبلص ، وقإإإول الشإإإرك، اجتنبإإإوا أيهإإإا النإإإاس عبإإإادة األوثإإإان": ()ييإإإول ا

فراد الطاعة والعبإادة لإه، التوحيد له ييإر مشإركين بإه شإياا مإن ، خالصإا دون األوثإان واألصإنام ،وا 

صإابة الحإّق وهبلكإه وذهابإه ، من ُيشرك با شياا من دونه أّنهف، دونه فمثمه في بعد  من الهدى وا 

يعني ، وت به الريح في مكان سحيقأو ه، َمثل من خّر من السماء فتخطفه الطير فهمك، عن ربه

 .(3)"من بعيد

 8تحذير القرآف المدني مف خطر الشرؾ با8 ثالثاً 

محذرا من خطر الشرك  يأتي اليرآن المدني في منهجه الوايح بعد الدعوة إلى الحنيفية السمحاء

﮴ چ  :فيال تعالى، ()با  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ﮲  ﮳ 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ چ: أيياوقال ، (4) چ﮵ ﮶ 

                               

 (. 67( سورة آل عمران، اآلية رقم )1)
 (. 31( سورة الحا، اآلية رقم )2)
(، حييه: محمود 18/620، )جامع البياف عف تأويؿ آيات القرآف، ه(310( الطبري، محمد بن جرير )ت: 3)

 ه.1420وخرَّج أحاديثه: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى، محمد شاكر، 
 (. 48( سورة النساء، اآلية رقم )4)
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 .(1) چگ گ ڳ ڳ ڳ 

ييإول ؛ وأهل التوحيإد، ففي هذ  السياقات اليرآنية يأتي المنها اليرآني ليبين مآل كل من أهل الكفر

وأرجإإإأ أهإإإل التوحيإإإد إلإإإى ، المغفإإإرة عمإإإى مإإإن مإإإات وهإإإو كإإإافر () فحإإإّرم ا": (2)اإلمإإإام الطبإإإري

 .(3)"المغفرةفمم يؤيسهم من ، مشياته

 8محاربة القرآف دعاوى التقديس لألنبياء والرسؿ8 رابعاً 

وفي سياقات أخرى من سياقات اليإرآن المإدني عمإل المإنها اليرآنإي عمإى محاربإة دعإاوى التيإديس 

شراكهم ، () والتي وصمت بأصحاب اليموب المريية إلى التأليه من دون ا، لؤلنبياء والرسل وا 

 .() في العبادة مع ا

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ چ : جاء في سورة آل عمران المدنية قوله تعالى

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

ومن ، ففي هذا السياق اليرآني جاء منهجه محذرا ألهل الكتاب من الشرك با. (4) چڈ

، اَل ُيِريد ُمَحمَّد منا ِإالَّ َأن نعبد : َأن اْلَيُهود َقاُلوا: َسَبب َهَذا": قال السمعاني؛ بوادر  وعبلماته

: َمْعَنا ُ ، چڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ چ َفنزلت اآْلَية ؛ َوَكَذِلَك َقاَلت النََّصاَرى

                               

 (. 116النساء، اآلية رقم )( سورة 1)
( هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن يالب اإلمام الجميل المجتهد المطمق أبو جعفر الطبرى، من أهل 2)

ينظر: ه(. 310)ت:  "جامع البياف عف تأويؿ آي القرآف"،الدنيا عمما ودينا، له آمل طبرستان أحد أامة 
(، تحييق:  3/120، )طبقات الشافعية الكبرى، ه(771السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن تيي الدين )ت: 

 ه. 1413محمود محمد الناحي وعبد الفتاح محمد الحمو، هجر لمطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 
 (. 8/101، )جامع البيافالطبري، ( 3)
 (. 64( سورة آل عمران، اآلية رقم )4)
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ڃ ڃ ڃ چ عمى ِعَباَدته  جميعاً ولنتفق ، َوُهَو َأن اَل نْعبد ِإالَّ ا: َتَعاَلْوا ِإَلى َأمر نستوي ِفيهِ 

؛ اَل يْسجد َبْعيَنا لَبعض: َأي: ِعْكِرَمة َقالَ ، چچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍچ . چچ

 .(1)"ُهَو َطاَعة اْلخمق ِفي َمْعِصّية اْلَخاِلق: َوقيل. َفِ ن من سجد لغير  فيد اتَّخذُ  َربِّا

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ چ : جاء في سورة النساء المدنية قوله تعالى وفي سياق قرآني آخر

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ  ٹ ڤڤ

ففي هذا السياق اليرآني يحارب منها ، (2) چڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ 

فييول لهم ؛ مما وصمت بهم إلى عبادة عيسى بن مريم ىاليرآن دعوى التيديس التي أقامها النصار 

في الحييية  -عميه السبلم-وعيسى ، ألن ذلك ينافي التوحيد الحيييي ،َوال تَُيوُلوا َثبلَثةٌ ": ناهيا إياهم

بعممه  -عميه السبلم-وعممه  أّنهبحياته جل ش -عميه السبلم-وحياته  ()ف ن وجود  بوجود ا 

( )(3)"ِإنََّما المَُّه ِإلٌه واِحٌد وهو الوجود المطمق. 

فجاء في ؛ مع أمثالهم من اليهود، النصارىالذي سمكه مع نفسه ويسمك المنها اليرآن الطريق 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ چ: سورة التوبة المدنية قوله تعالى

                               

(، تحييق: ياسر بن 1/329، )تفسير القرآف، ه(489( السمعاني، منصور بن محمد بن عبد الجبار )ت: 1)
 ه.1418إبراهيم وينيم بن عباس بن ينيم، دار الوطن، الرياض، الطبعة األولى، 

 (.171( سورة النساء، اآلية رقم )2)
روح المعاني في تفسير القرآف العظيـ والسبع ، ه(1270( اآللوسي، شهاب الدين محمود بن عبد ا )ت: 3)

لباري عطية، دار الكتب العممية، بيروت، الطبعة األولى، (، تحييق: عمي عبد ا3/219، )المثاني
 . ه1415
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﮴  ۀۀ ہ ہ ہہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ﮲﮳ 

ففي اآلية الكريمة السابية يحكي اليرآن ما كان عميه أهل الشرك من اليهود ، (1)چ﮵

يشبه النصارى بيولهم لعيسى ": أّنهبفوصفهم اليرآن ؛ والنصارى ممن قالوا بتأليه أنبياء ا ورسمه

فياهى النصارى في عيسى اليهود قبمهم في ؛ عزير ابن المَّه: ابن المَّه قول اليهود من قبل أّنه

 .(2)"عزير

يتعامل المنها اليرآني بالحكم اليطعي في هذ  الدعاوى التي ادعاها كل  وفي سياق قرآني صريح

وهو ما جاء في سورة الماادة المدنية من قوله ؛ بالكفر الصريحفيحكم عميهم ؛ من اليهود النصاري

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ چ: تعالى

ففي . (3)چڃڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

ذمّّ من ا "ففي اآلية الكريمة ؛ اآلية اليرآنية الكريمة يتجه المنها اليرآني إلى التصريح والبيان

() واحتجاٌج منه لنبيه محمد ، الذين يمُّوا عن سبل السبلم، ذكر  لمنصارى والنصرانية()  في

 .(4)"ِفْريتهم عميه باّدعااهم له ولًدا

، ()تغطيتهم الحّق في تركهم نفي الولد عن ا "وكفر النصارى في هذ  اآلية الكريمة المراد به 

 .(5)"وكذًبا عميهفرية ، () وادّْعااهم أن المسيح هو ا

                               

 (.30( سورة التوبة، اآلية رقم )1)
(، تفسير الماتريدي )تأويالت أىؿ السنة، ه(333( الماتريدي، محمد بن محمد بن محمود، )ت: 2)

 ه.1426، بيروت، لبنان، الطبعة األولى -(، تحييق: مجدي باسموم، دار الكتب العممية 5/358)
 (.72( سورة الماادة، اآلية رقم )3)
 (. 10/146، )جامع البياف( الطبري، 4)
 (. 10/146، )جامع البياف(الطبري، 5)
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وهإو الظإاهر بجسإد   ،هإو المسإيحانيمبإت الكممإة لحمإا ودمإا فصإار اإللإه " أّنإهفيد زعمت النصاري 

 .(1) چٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦچ : وعنهم أخبرنا اليرآن الكريم هو بل

ففإي ظإل السإياقات المإذكورة آنفإا أخبإر ا ؛ وفي األمتين السابيتين ييرب لنا اليرآن العبرة والمثإل

() :"ولمإإا كإإان أصإإل ديإإن . أمإإرهم بالتوحيإإد ونهإإاهم عإإن أن يشإإركوا بإإه أو بغيإإر  كمإإا فعمإإو  أّنإإه

ولمإإإا كإإإان أصإإإل ديإإإن النصإإإارى . فيإإإربت عمإإإيهم الذلإإإة أينمإإإا ثيفإإإوا: اليهإإإود الكبإإإر عإإإاقبهم بالذلإإإة

كإإل مإإإن األمتإإين عمإإإى مإإا اجترمإإإه بنيإإإيض  فعوقإإإب؛ اإلشإإراك لتعديإإإد الطإإرق إلإإإى ا أيإإمهم عنإإإه

 .(2)"قصد ِ 

قامإة التوحيإد ، منهجإًا وايإحًا جميإًا فإي إبطإال الشإركقد اتبإع اليرآن المدني أن ما سبق يظهر مو  وا 

 بإإدأ بإإاألمر بإإذلك صإإراحة مإإن خإإبلل أمإإر  بإإالكفر بالطإإايوت واإليمإإان بإإا ؛ إذ() الخإإالص 

() ، والتحإإذير مإإن الشإإرك وسإإوء عاقبتإإه، الحنيفيإإة السإإمحاءثإإم بعإإد ذلإإك عمإإد إلإإى الإإدعوة إلإإى ،

يإرب لنإا اليإرآن المإدني األمثمإة الوايإحة ، ولكي ييي الفريق المؤمن من مإداخل الشإيطان الإرجيم

 نبيإاء االإذين كفإروا بإدعاوى التيإديس والتأليإه أل ىالبينة في حال أهل الكتاب من اليهود والنصإار 

( )المدني في منهجه إلى محاربة هذ  الدعاوى بشتى الطرقفعمد اليرآن ، ورسمه. 

     

 

                               

، تحييق: 1404بيروت،  -(، دار المعرفة 1/224، )الممؿ والنحؿ( الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم، 1)
 . محمد سيد كيبلني

 -(، تحييق: محمود أبو سن، دار طيبة لمنشر173، )ص/ اإليماف األوسط( ابن تيمية، أحمد بن عبدالحميم، 2)
 . ه1422الرياض، الطبعة األولى، 
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 المطمب الثاني

 تعالى باألسماء الحسنى والصفات العمى وصؼ ا

باألسإإماء الحسإإنى ( ) مإإنها اليإإرآن المإإدني فإإي وصإإف ا كمإإم عإإنفإإي هإإذا المطمإإب سإإوف أت

، ال سإإيما فإإي فواصإإل اآليإإات، وصإإفاته( ) واليإإرآن المإإدني حافإإل بأسإإماء ا، والصإإفات العمإإى

هإذ   الكثير مإنفيد جاء في اليرآن المدني ؛ وتعدد موايعها في اليرآن، عمى اختبلف مويوعاتها

 :األسماء

وقولإه . (2)چڤ ڦ ڦ ڦچ : وقوله تعإالى. (1) چڻ ۀ ۀ ہچ : ومن ذلك قول ا تعالى

 .وييرها من الفواصل. (3) چۇئ ۆئ ۆئچ : تعالى

إن  تسإعة وتسإعين اسإما، "، قإال: ()وقد جاء في الحديث الشريف عن أبإي هريإرة، عإن النبإي 

 .(4)"ماة إال واحدًا، من أحصاها دخل الجنة

وصإفاته؛ ذلإك ألن أسإماء  ( )وكان من منها اليرآن المدني تيرير عييدة المسمم فإي أسإماء ا 

                               

، 199، 192، 182، 173( جاء هذا الوصف في فواصل اآليات بعض اآليات، وهي: البيرة، اآليات )1)
(، 25(، والنساء، اآلية رقم )129، 89، 31ت )(. وكذا جاء في سورة آل عمران، اآليا226، 218

 (... وهكذا. 98، 74، 39، 34، 3والماادة، اآليات )
(. والماادة، اآلية 228، 220، 209جاء هذا الوصف في بعض آيات اليرآن المدني، منها: البيرة اآليات )( 2)

 (.38رقم )
(. والتوبة، 71(. األنفال، اآلية )26اآلية ) ( جاء هذا الوصف في بعض آيات اليرآن المدني، منها: النساء،3)

 (. وهكذا. 110، 106، 97، 60، 15اآليات )
(، برقم 9/118، )كتاب8 التوحيد، باب8 إف  مائة اسـ إال واحدا( أخرجه البخاري في "صحيحه"، 4)

، كتاب8 الدعوات، باب8 في أسماء ا تعالى وفضؿ مف أحصاىا(. ومسمم في "صحيحه"، 7392)
 (. 6907(، برقم )8/63)
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كإإل اسإإم يإإدل عمإإى معنإإى مإإن صإإفاته، لإإيس هإإو كمهإإا متفيإإة فإإي الداللإإة عمإإى نفسإإه الميدسإإة، ثإإم "

المعنإى الإذي دل عميإه االسإم اآلخإر، فإالعزيز يإدل عمإى نفسإه مإع عزتإه، والخإالق يإدل عمإى نفسإه 

مع خميإه، والإرحيم يإدل عمإى نفسإه مإع رحمتإه، ونفسإه تسإتمزم جميإع صإفاته، فصإار كإل اسإم يإدل 

بطريإإق التيإإمن، وعمإإى الصإإفة  عمإإى ذاتإإه والصإإفة المختصإإة بإإه بطريإإق المطابيإإة، وعمإإى أحإإدهما

 .(1)"األخرى بطريق المزوم

. ال يتسع له الميام في هذ  الرسالةواستعراُض جميع األسماء الحسنى الواردة في اليرآن المدني 

ولذا فيد ارتأت الباحثة أن تيتصر عمى ذكر األسماء الحسنى التي وردت في السور المدنية ولم 

 ترد في السور المكية.

توصمت إليه الباحثة بعد البحث والتدقيق أن األسماء الحسنى التي اختصت بها السور والذي 

 المدنية هي ثمانية عشر اسمًا، وهي:

واالستمرار ، ةالتواب أي قبول توبة العبد إذا تاب توبة نصوح () ومعنى اسم ا التواب8 .1

وقد ورد هذا اإلسم في اليرآن  .)2(وتيسير له أسباب التوبة مرة بعد مرة، في يفر ذنب المنيبين

 :كما في قوله تعالى خمسة معرفة بأل، منها، 3موايع ةالمدني في عشر 

                               

(، تحييق: محمد ناصر 148، )ص/ اإليماف ،ه(728( ابن تيمية، أحمد بن عبد الحميم ابن تيمية )ت: 1)
 ه.1416الدين األلباني، المكتب اإلسبلمي، عمان، األردن، الطبعة الخامسة، 

محمد بن محمد،  (، الغزالي، أبو حامد176، )ص/تفسير أسماء الحسنى لمسعدي( ينظر: السعدي، 2)
( تحييق: بسام عبد الوهاب الجابي، الجفان والجابي، قبرص، الطبعة 62، )ص/ المقصد األسنى لمغزالي

 ه.1407األولى، 
، 16(. سورة النساء اآليات )128، 128، 54، 37( لممزيد: الرجوع لآليات التالية: سورة البيرة اآليات )3)

 (. 12(، سورة الحجرات اآلية )10ور اآلية )(، سورة الن118، 104(، سورة التوبة )64



 

 

 
48 

 (1) چحب  خب  مب  ىب    جبی  ی  جئ  حئ  مئ         ىئ  يئچ 

  (2) چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   چوخمسة نكرة كما في قوله تعالى: 

، ُييال: إناء واسع، األجزاءالواسع أصل السعة في الكبلم كثرة ( ) معنى اسم االواسع8   .2

وهو عظمته واسعة ، ُييال: فبلن يعطي من سعة، وقد يستعمل أييا في الغنى، وبيت واسع

قد جاء هذا اإلسم في اليرآن المدني في ثمانية . و (3)وممكه وفيمه وكرمه وجود  هانوسمط

 -أذكر منها قوله تعالى:، وجميعها نكرة منونة، موايع

 (4)  چگ  گ  گ  ڳ چ

 (5) چٺ  ٿ  ٿ  چ

يعفو عن  ،الذي يجازي يسير الطاعات بكثير الدرجات الشاكر () معنى اسم ا8 الشاكر .3

 . (6)وال يييع أجر من أحسن إليه ،كثير الزلل

                               

 (37( سورة البيرة، اآلية رقم )1)
 (.16( سورة النساء، اآلية رقم )2)
(، تحييق: أحمد 51، )ص/تفسير أسماء ا الحسنىه(، 311( الزجاج، إبراهيم بن السري بن سهل، )ت: 3)

 (.242)ص/ الرحمف،تيسير الكريـ يوسف الدقاق، دار الثيافة العربية.  السعدي، 
 (130( سورة النساء، اآلية رقم )4)
 (.32( سورة النور، اآلية رقم )5)
المقصد األسنى في شرح معاني أسماء ا (، الغزالي، 210، )ص/تفسير أسماء الحسنى( السعدي، 6)

 (.105، )ص/الحسنى
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ڳ   چأذكرهما: ، كبلهما نكرة منونة، الكريم في اليرآن المدني في مويعينوقد جاء هذا االسم 

 (1)    چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  

 (2)    چىئ  ىئ  ی  ی    ىئېئ چ

مالك الممك هو الذي ينفذ  ()معنى اسم ا ، (3)يعد هذا اإلسم اسما واحدامالؾ الممؾ8  .4

ال مانع لما أعطى وال ، ويممك الممك يعطيه من يشاء، مشياته في مممكته كيف يشاء وكما يشاء

هذا االسم في اليرآن المدني في مويع واحد فيط من سورة آل  ورد. وقد (4)معطي لما منع

ڎ  ڈ  ڈ ژ  ژ  ڑ     ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  چ قال تعالى: عمران.

 .(5)چڱ  ں  ں   ڻ   ڻ    ڱڱ    ڱ  ڳڳ   ڳ  ڳ

وعممه  ،وبصر  بالمبصرات ،الرقيب أحاطة سمع ا بالمسموعات () معنى اسم االرقيب8  .5

وقد ورد هذا االسم  .(6)وهو الحافظ الذي ال يغيب عما حفظه، بجميع المعمومات الجمية والخفية

 (7) چڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ چ  :أذكرها جميعا، في اليرآن المدني في ثبلثة موايع

 (1)چک  ک  ک  ک      گ  گ چ  ،(8)چ ۉ  ۉ  ې      ې  ې      ېچ 

                               

 (.158( سورة البيرة، اآلية رقم )1)
  (.147( سورة النساء، اآلية رقم )2)
  (.24، )ص/تفسير أسماء ا الحسنى( الزجاج، 3)
 (.140)ص/ المقصد األسنى(. 62، )ص/تفسير أسماء ا الحسنى ( الزجاج،4)
 (.26( سورة آل عمران، اآلية رقم )5)
 (.207، )ص/تيسير الكريـ الرحمف(، السعدي، 51، )ص/أسماء ا الحسنى تفسير( الزجاج، 6)
 (1قم )( سورة النساء، اآلية ر 7)
 (.117( سورة الماادة، اآلية رقم )8)
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وهو الكافي لعبد  المتيي المتوكل عميه  الَِّذي من َكاَن َلُه َكاَن َحسبه،اْلَكاِفي َوُهَو  8(2)الحسيب .6

وهو الذي يحفظ األعمال من  وهو بمعنى الرقيب أييا ، كفاية خاصة يصمح بها دينه ودنيا ،

ن شرًا فشر خير أو شر يع من وقد ورد هذا االسم في ثبلثة موا ، ويحاسبهم إن خيرًا فخير وا 

 . أي كافيه أمور دينه ودنيا (3) چحت  خت  مت چ :هي؛ نكرةجميعها  تجاء اليرآن المدني، وقد

 (5)چۉ   ې  ې چ ،(4) چمب      ىب  يب  جت  حت    خت  مت   چ

ولكنه أبمغ  ،وهو قريب من الغفور، هو الذي يمحو السياات ويتجاوز عن المعاصيالعفو8 . 5

د ور  قدو  .(6)والمحو أبمغ من الستر، والعفو ينبيء عن المحو، ف ن الغفران ينبيء عن الستر، منه

ۇئ      چ   كما في قوله:  بدون المثبلثة موايع ، نكرة هذا االسم في اليرآن المدني في خمسة موايع

 (7)چ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ

 (8) چگ   گ   گ    ڳ   چ :كما في قوله، ومويعين ببلم فيط

وخالق ، الذي أوصل إلى كل موجود ما به ييتات أّنهالمييت  ()المراد باسم ا المقيت8 . 6

                               

 (52، اآلية رقم )( سورة اآلحزاب1)
(. 1822، )ص/ تفسير أسماء ا الحسنى(. السعدي، 113، )ص/ المقصد األسنى( ينظر: الغزالي، 2)

، سمسة مؤلفات سعيد بن عمي بن أسماء ا الحسنى في ضوء الكتاب والسنةاليحطاني، سعيد بن عمي، 
 .65، ص2008اليحطاني، مؤسسة الجريسي،  وهف

 (.6( سورة النساء، اآلية رقم )3)
 (.86( سورة النساء، اآلية رقم )4)
 (.39( سورة األحزاب، اآلية رقم )5)
 (.140، )ص/( الغزالي، الميصد األسنى6)
 (.43( سورة النساء، اآلية رقم )7)
 (.60( سورة الحا، اآلية رقم )8)
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وجاء هذا االسم في مويع واحد في اليرآن المدني  .(1)لى األبدان واليموبإا األقوات وموصمه

 (2)چېئ  ىئ  ىئ  ىئ         ی   ی  چ    وجاء في سورة النساء:

بأن ا هو فوق كل المخموقات وال يشبه أي مخموق  المتعال ()المراد باسم ا  المتعاؿ8. 7

ژ  چ :في قوله، وقد جاء هذا االسم مرة واحدة في اليرآن المدني في سورة الرعد ،3بأي صفة

 (4)   چڑ      ڑ  ک    ک

المسموب عنه كل ما يخطر و ، ويعني المبارك، واليم أكثر، ُييال َقدوس وُقدوس القدوس8. 11

. وقد ورد هذا االسم في مويوع واحد في اليرآن المدني في سورة (5)الوهمبالبال ويدخل في 

وقد خص ، حيث احتوت عمى نصف أسماء ا الحسنى التي وردت في اليرآن المدني، الحشر

وتيديسه في قموب ( ) عمل عمى ترسيخه عييدة تنزيه اهذا االسم في اليرآن المدني؛ ألجل ال

 (6)  چھ  ے  ے   ۓ   ۓ    ﮲    ﮳     ﮴  ﮵ چ تعالى: أهل اإليمان به. في قوله

نيص في أي صفة من صفاته، أي أي منز  من  () أّنهالمراد باسم ا "السبلم"  السالـ8. 11

مما يمحق المخموقين من ، و 7مشابهة لممخموقات ومطمق في كل صفة واسم له سمم ورفع عن كل

                               

 (.113، )ص/المقصد األسنى(. 207، )ص/الكريـ الرحمفتيسير ( السعدي، 1)
 (85( سورة النساء، اآلية رقم )2)
 .55ينظر: اليحطاني، ص( 3)
 (.9( سورة الرعد، اآلية رقم )4)
(.  تحييق: د. 30، )ص/اشتقاؽ أسماء اه(، 337الزجاجي، عبد الرحمن بن إسحاق أبو الياسم )ت:  ( 5)

، المقصد األسنى الغزالي،ه. 1406الرسالة، الطبعة الثانية، د. عبد الحسين المبارك، مؤسسة 
 (.157)ص/

 (.23)( سورة الحشر، اآلية رقم 6)
، سمسة مؤلفات سعيد بن عمي بن أسماء ا الحسنى في ضوء الكتاب والسنة( اليحطاني، سعيد بن عمي، 7)

= 
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تسمم ذاته عن العيب وصفاته عن النيص وأفعاله عن  وهو الذي (1)الفناء والموت والنيص والعيب

﮳     چفي مويع واحد من اليرآن المدني في قوله:  ورد قد ، و (2)الشر ھ  ے  ے   ۓ   ۓ    ﮲     

 (3) چ﮴  ﮵  ﮶

وهو الذي "؛ (4)إذا وعد وصدق وعد  ّنهأما اسم ا "المؤمن"؛ فمعنا : المصدق؛ أل .المؤمف108

يعزى إليه األمن واألمان ، وحظ العبد من هذا االسم والوصف أن يأمن الخمق كمهم جانبه ويرجو 

من اليرآن المدني  ،وقد جاء في مويع واحد ،5"كل خالق االعتيادية في دفع الهبلك عن نفسه 

 فيط. في قوله:

﮺   چ ﮸   ﮹       ھ  ے  ے   ۓ   ۓ    ﮲     ﮳    ﮴  ﮵  ﮶  ﮷ 

 (6)چ﮻

اْلَياِام عمى خميه  أّنه ()أما اسم ا "المهيمن"؛ فمعنا : َمْعَناُ  ِفي حق ا  . المييمف118

المطمع عمى خفايا األمور، وخبايا الصدور الذي أحاط بكل شيء "، (7)بأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم

 آنفا. وقد ورد اسم ا المهيمن مرة واحدة في مويع سورة الحشر المذكور، (1) "عمما

                               

 .96بن وهف اليحطاني، ص
 (.215)ص/  اشتقاؽ أسماء ا( الزجاجي، 1)
 (.69)ص/ المقصد اآلسني( ينظر: الغزالي، 2)
 (.23( سورة الحشر، اآلية رقم )3)
(، تحييق: حممي محمد 202( الحميمي، الحسين بن الحسن الجرجاني، المنهاج في شعب اإليمان، )ص 4)

 ه.1399فودة، دار الفكر، الطبعة األولى، 
 (.70 /)ص المقصد اآلسنيالغزالي،  (5)
 (.23اآلية رقم )(  سورة الحشر، 6)
 (.72)ص/  المقصد األسنى( الغزالي، 7)
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ْجَبار ِفي كل َواِحد َواَل تنفذ ِفيِه َمِشيَاة أحد الجبار8. 12  ؛(2)ُهَو الَِّذي ينفذ َمِشيَاته عمى َسِبيل اإْلِ

الرؤوف، الجبار لميموب المنكسرة،  الجبار بمعنى العمي األعمى، وبمعنى اليهار، وبمعنى

اليعيف، وكل قمب منكسر ألجمه، فهو الذي يجير  ، ولميعيف العاجز، ولمن الذ به، ولجأ إليه

فيجبر الكسير ويغني الفيير وُيّيسر عمى المعسر كل عسير، ويجبر المصاب بتوفييه لمثبات، 

والصبر، ويعييه عمى مصابه أعظم األجر إذا قام بواجبها، ويجبر جبرًا خاصًا قموب الخايعين 

سورة الحشر في اآلية المذكورة وقد ورد اسم ا "الجبار" في مويع واحد من  (3)لعظمته وجبلله

 آنفا.

َياَفة ِإَلى َذاته" المتكبر8. 13 واََل يرى العظمة والكبرياء ِإالَّ  ،ُهَو الَِّذي يرى اْلكل َحِييًرا ِباإْلِ

 .(5) "المتكبر عن السوء، والنيص، والعيوب لعظمته، وكبريااه"، (4)"لَنفِسهِ 

ۉ ې ې چوردت هذ  األسماء الثبلثة في قوله تعالى:  الخالؽ، البارئ، المصور8. 14

وقال حجة اإلسبلم ؛ (6)چې ېى ى ائ ائەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ 

الغزالي في شرحها: "قد يظّن َأن َهِذ  اأْلَْسَماء مترادفة َوَأن اْلكل يرجع ِإَلى اْلخمق واالختراع واََل 

َلى اإليجاد  ،بل كل َما يخرج من اْلَعَدم ِإَلى اْلُوُجود فيفتير ِإَلى تَْيِدير َأوال ،َيْنَبِغي َأن يكون َكَذِلك َواِ 

َلى التَّْصِوير بعد اإليجاد ثَاِلثا ،عمى وْفق التَّْيِدير ثَاِنًيا ُمَيّدر  أّنهَخالق من َحْيُث ( ) َوا ،َواِ 

                               

 .(239)ص/ تفسير أسماء ا الحنسىالسعدي،  (1)
 (. 73)ص/  المقصد األسنى( الغزالي، 2)
 (.177)ص/ تفسير أسماء ا الحسنى( ينظر: السعدي، 3)
 (. 75)ص/  المقصد األسنى( الغزالي، 4)
 (.235)ص/ الحسنىتفسير أسماء ا السعدي، ( 5)
 (.24( سورة الحشر، اآلية )6)
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ُمَرّتب صور المخترعات أحسن  أّنهمخترع موجد ومصور من َحْيُث  ّنهإوبارئ من َحْيُث 

 ولم تأِت هذ  األسماء الثبلثة في يير هذا المويع من سورة الحشر.، (1)َتْرِتيب"

أسإإماء ا الحسإإنى، وصإإفاته العمإإى، حفإإل بإإذكر والنتيجإإة مإإن خإإبلل مإإا تيإإدم أن اليإإرآن المإإدني قإإد 

واشإإتمل عمإإى عإإدٍد مإإن األسإإماء الحسإإنى التإإي لإإم تإإرد فإإي السإإور المكيإإة، وفإإي هإإذا داللإإة وايإإحٌة 

موجإود فإي سإور  أّنإهقد ركَّز عمى هذا الجانب من الجوانإب العيديإة، و جميٌة عمى أن اليرآن المدني 

 ومدنيّْها. االيرآن كمها، مكيّْه

     

                               

 (. 75( المرجع السابق، )ص/1)
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 المطمب الثالث

 القضايا المتعمقة باإليماف بابياف المنيج السديد في 

المنها السإديد الإذي اتبعإه اليإرآن المإدني فإي عإرض الييإايا المتعميإة  في هذا المطمب سوف أبين

وسإإوف يتجمإإى ذلإإك ، وويإإع األركإإان واألسإس الإإذي ييإإوم عميهإإا هإذا اإليمإإان، () باإليمإان بإإا

 :لممحاور اآلتية من خبلل عرض

 8لإليماف بجميع األنبياء والرسؿدعوة القرآف المدني 8 أوالً 

اإليمان بجميع األنبياء والرسل من لدن الدعوة إلى اليرآن المدني من األمور التي اشتمل عميها 

لىو ، -عميه السبلم-آدم  ڳ ڳ ڳ ڱ چ : قال تعالى؛ ()خاتم األنبياء والمرسمين محمد  ا 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے  ڱ ڱ ڱ ںں ڻ

﮲ ﮳ ﮴   .(1) چےۓ ۓ 

ييول اإلمإام الطبإري ؛ بما هم عميه من الحق والمنها اليويم فيد وصف النص اليرآني أهل اإليمان

ال يفإرق ، هم آمن با ومبلاكتإه وكتبإه ورسإمهوالمؤمنون كمُّ ": تعييبا عمى هذ  اآلية اليرآنية الكريمة

وييإرون ، ولكإنهم يصإدقون بجمإيعهم، فيإؤمن بإبعض ويكفإر بإبعض، الكل منهم بين أحإد مإن رسإمه

لإإى طاعتإإه( )م دعإإوا إلإإى ا أّنهإإو ، () أن مإإا جإإاءوا بإإه كإإان مإإن عنإإد ا ويخإإالفون فإإي ، وا 

والنصارى الذين أقروا بموسى وعيسإى وكإذبوا ، فعمهم ذلك اليهود الذين أقروا بموسى وكذبوا عيسى

وأقإإإإإروا ، ومإإإإإن أشإإإإإبههم مإإإإإن األمإإإإإم الإإإإإذين كإإإإإذبوا بعإإإإإض رسإإإإإل ا، وجحإإإإإدوا نبوتإإإإإه، ()بمحمإإإإإد 

                               

  (285( سورة البيرة، اآلية رقم )1)
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 .(1)"ببعيه

ال نفإرق "فإالمؤمنون ييولإون ، وقد دل المإنها اليرآنإي عمإى يإرورة اإليمإان بجميإع األنبيإاء والرسإل

فإ ن مإن آمإن بإبعض وكفإر ، بل نإؤمن بهإم ونصإدقهم كمهإم، بينهم بأن نؤمن ببعض ونكفر ببعض

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ چ : قإال تعإالى. كافر بالكل، ببعض

 .(3) (2) چڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ

لذلك وبعد تيرير اليرآن الكإريم لهإذا اليإابط اإليمإاني العظإيم فإ ن عممإاء الممإة مطبيإون عمإى كفإر 

اتَّفَإإَق عممإإاء الممإإة عمإإى كفإإر مإإن كإإذب نبيإإا معمإإوم ": (4)قإإال السإإفاريني، امإإن كإإذب ولإإو نبيإإا واحإإد

وأن ال ، األنبيإإاءألن اإليمإإان واجإإب بجميإإع ؛ ويجإإب قتمإإه، نبيإإا أو انتيصإإه وكإإذا مإإن سإإبَّ ، النبإإوة

واتبإإاعهم عمإإإى جميإإإع مإإإا جإإاءوا بإإإه فهإإإو َحإإإقّّ ، وتصإإدييهم فيمإإإا أخبإإإروا بإإإه، نفإإرق بإإإين أحإإإد مإإإنهم

 .(5)"َوِصْدقٌ 

: وذلإإك مصإإداقا ليولإإه تعإإالى، وفإإي السإإياق اليرآنإإي السإإابق تيإإرر اآليإإات جانبإإا مإإن أركإإان اإليمإإان

                               

 (. 6/126، )جامع البياف( الطبري، 1)
 (. 151 – 150( سورة النساء، اآليتان: )2)
(، 359، )ص/ الطحاويةشرح العقيدة ، ه(792( ابن أبي العز، محمد بن عبلء الدين الحنفي، )ت: 3)

 . ه 1418تحييق: أحمد شاكر، وزارة الشؤون اإلسبلمية، واألوقاف والدعوة واإلرشاد، الطبعة األولى، 
، محيق. عالـ بالحديث واألصوؿ واألدبهو محمد بن أحمد بن سالم السفاريني، شمس الدين، أبو العون: ( 4)

ذ عن عممااها. وعاد إلى نابمس فدرس وأفتى، ولد في سفارين )من قرى نابمس(، ورحل إلى دمشق فأخ
ينظر: الزركمي، خير الدين بن محمود بن محمد بن عمي بن فارس، الزركمي ه. 1188وتوفي فيها. 
 ه.1423(، دار العمم لممبليين، 6/14، )األعالـ، ه(1396الدمشيي )ت: 

األنوار البيية وسواطع األسرار األثرية لوامع ، ه(1188( السفاريني، محمد بن أحمد بن سالم الحنبمي )ت: 5)
دمشق، الطبعة الثانية،  –، مؤسسة الخافيين ومكتبتها لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية

 ه.1402
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هإإإذ  األركإإإان التإإإي جإإإاءت فإإإي حإإإديث جبريإإإل الطويإإإل . (1) چڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ چ

، أن تإإإؤمن بإإإا: قإإإال، فإإإأخبرني عإإإن اإليمإإإان": فيإإإال لإإإه؛ عإإإن اإليمإإإان( )عنإإإدما سإإإأل النبإإإي 

 .(2)"صدقت: قال، وتؤمن باليدر خير  وشر ، واليوم اآلخر، ورسمه، وكتبه، ومبلاكته

؛ ومآل هؤالء المنكرين، ومبلاكته وكتبه ورسمهوفي سياق قرآني مدني آخر يبين عاقبة الكفر با 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ چ : فييول تعالى

 .(3) چڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ

 8بياف أف اليقيف بمقاء ا ىو مف أىـ عالمات أصحاب اإليماف8 ثانياً 

 اإليمإإان فإإي ليإإاء اوفإإي سإإياق قرآنإإي آخإإر يإإأتي المإإنها اليرآنإإي لييإإرر أهميإإة الييإإين عنإإد أهإإل 

() ، م بإإإاّنهادليإإإل وعبلمإإإة عمإإإى صإإإدق إيمإإإ أّنإإإهو () ، فتإإإأتي اآليإإإات المدنيإإإة لتصإإإفهم بهإإإذا

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ چ : ييإول ا تعإالى؛ الوصف في يير مويع من اليرآن الكريم

قإإإإال ؛ ومعنإإإإا  فإإإإي هإإإإذا السإإإإياق الييإإإإين، وقإإإإد جإإإإاء الإإإإنص اليرآنإإإإي بإإإإالتعبير بإإإإالظن، (4) چۉ

الإإذين يوقنإإون بإإذلك ولإإو كإإانوا شإإاكين كإإانوا : والمعنإإى، الظإإن ههنإإا فإإي معنإإى الييإإين": (5)الزجإإاج

                               

 .(285( سورة البيرة، اآلية رقم )1)

عف اإليماف، واإلسالـ،  ()كتاب8 اإليماف، باب8 سؤاؿ جبريؿ النبي ( أخرجه البخاري في "صحيحه"، 2)
كتاب8 اإليماف، باب8 بياف اإليماف (. ومسمم في "صحيحه"، 50(، برقم )1/19، )واإلحساف، وعمـ الساعة

 (. 1(، برقم )1/29، )واإلسالـ واإلحساف
  (136( سورة النساء، اآلية رقم )3)
 (46( سورة البيرة، اآلية رقم )4)
كان ؛ ق الزجاجي النحوي البغدادي دارا ونشأة، النهاوندي أصبل ومولدا( هو أبو الياسم عبد الرحمن بن إسحا5)

، البن وفيات األعيافينظر: ه(. 415كان إماما في عمم النحو، وصنف فيه كتاب "الجمل الكبرى"، )ت: 
= 
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 .(2)"َوَهَذا الظَّنُّ ِعْمٌم َجاِزمٌ ": وقال ابن الييم. (1)"ُيبلاًل كافرين

ڦ چ : فيإال تعإالى؛ هذا االعتياد الجازم لإديهمفيد قرر المنها اليرآني ؛ وكذا عند لياء المصااب

أن يبشإر ( ) نبيه"ففي هذا النص اليرآني أمر ا . (3) چڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

ڄ ڄ ڄ چ: وقإالوا، ولإم يجزعإوا عميهإا، الذين صبروا عمإى المصإااب التإي امتحإنهم بهإا َعإزَّ َوَجإلَّ 

 .(4)"وبالبعث بعد الموت، ()فيه اإلقرار بوحدانيته . چڃ ڃ 

 8يتبعو العمؿ الصالنبياف أف اإليماف الصادؽ 8 ثالثاً 

وهإإإو أن اإليمإإإان ؛ ييإإإرر  مإإإنها اليإإإرآن المإإإدني، ()وهنإإإا مممإإإح عظإإإيم مإإإن مبلمإإإح اإليمإإإان بإإإا 

فيإد جإاء فإي سإورة البيإرة ؛ الصادق متبوع ببل ريب بالعمل الصإالح عمإى اخإتبلف أنواعإه وتوجهاتإه

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ چ : المدنيإإإإإة قولإإإإإه تعإإإإإالى

وقإإد خصإإت اآليإإة اليرآنيإإة الكريمإإة الصإإبلة والزكإإاة ال . (5) چڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ

َوَخإصَّ الصإبلة والزكإاة ": قإال اليرطبإي؛ لبلقتصار عميهما دون بيية الصالحات بل لشمول ييرهمإا

                               

 طبقات النحوييف والمغوييف، ه(379(. الزبيدي، محمد بن الحسن بن عبيد ا )ت: 3/136خمكان، )
 (، تحييق: محمد أبو الفيل إبراهيم، الطبعة الثانية، دار المعارف.50ذخاار العرب  (، )سمسمة119)ص/ 

عرابو، ه(311( الزجاج، إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج )ت: 1) (، 1/126، )معاني القرآف وا 
 ه.1408تحييق: عبد الجميل عبد  شمبي، عالم الكتب، بيروت، الطبعة األولى، 

ياؾ ، ه(751( ابن الييم، محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية )ت: 2) مدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد وا 
(، تحييق: محمد المعتصم با البغدادي، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثالثة، 3/360) نستعيف
 ه.1416

  (156( سورة البيرة، اآلية رقم )3)
 .(1/597) اتريدي )تأويالت أىؿ السنة(تفسير الم( الماتريدي، 4)
  (.277( سورة البيرة، اآلية رقم )5)
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؛ إذ همإا رأس األعمإال؛ وتنبيهإا عمإى قإدرهما، تشإريفًا لهمإا؛ وقد تيإمنها عمإل الصإالحات ،بالذكر

 .(1)"في أعمال المالوالزكاة ، الصبلة في أعمال البدن

وقد جاءت هذ  اآلية اليرآنية الكريمة بعد آية الربا ليبين فيل اإليمان والعمل الصالح في االنتهاء 

ک گ گ چ: وهإي قولإه، ثم أدخل هذ  اآلية بإين آيإات الربإا": قال السعديُّ ؛ عن المحرمات

لبيان أن أكبر األسباب الجتناب ما حإرم ، اآلية (2) چگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ

يتإإإاء الزكإإإاة، خصوصإإإا إقامإإإة الصإإإبلة، ا مإإإن المكاسإإإب الربويإإإة تكميإإإل اإليمإإإان وحيوقإإإه فإإإ ن ، وا 

ن الزكاة إحسإان إلإى الخمإق، الصبلة تنهى عن الفحشاء والمنكر الإذي هإو ، ينإافي تعإاطي الربإا، وا 

ساءة عميهم، ظمم لهم   .(3)"وا 

                               

(، ه542ينظر: ابن عطية، عبد الحق بن يالب )ت: (. و 3/362( اليرطبي، الجامع ألحكام اليرآن، )1)
(، تحييق: عبد السبلم عبد الشافي محمد، دار الكتب 1/373، )المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز

 ه. 1422العممية، بيروت، الطبعة األولى، 
 (277( سورة البيرة، من اآلية رقم )2)
 (. 959، )ص/ تيسير الكريـ الرحمف( السعدي، 3)
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 المطمب الرابع

 محاجة أىؿ الكتاب في إيمانيـ با

 بعدما تحدثت في المطمب السابق عن بيان المنها السديد في الييايا المتعمية بااليمان با

() كان ال بد من الحديث في هذا المطمب عن مناقشة أهل الكتاب في عييدة اإليمان با ،

( )ف يتيح ذلك من خبلل المحاور اآلتية:سو ، و وبيان ما جاء فيها من فساد 

 :(1)() الكتاب في بياف عقائدىـ الفاسدة في الباريمحاجة أىؿ  -أوال 8

 () من األمور التي اشتمل عميها اليرآن المدني بيان فساد عييدة أهل الكتاب، وأنهم ينسبون 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ٹ ٹ چ فهذ  اآلية الكريمة تشير إلى ذلك، ( )ما ال يميق به 

 (2)چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹ   ڀپ  پ  ڀ  ڀ

فيير إليهم،  -سبحانه–وتبين بأن عييدة اليهود فاسدة مع ا عز وجل، فهم يزعمون بأنه 

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  چ  وأنهم هم األينياء، وذلك عندما سمعوا قوله تعالى

 عن كبلمهم عموا كبيرا .( )فتعالى ا ،(3)چ    وئەئ   ەئ

 

                               

(. أبو حيان، محمد بن 316\1(. النسفي، تفسير النسفي ) 176\2( ينظر: ابن كثير، تفسير ابن كثير )1)
(، تحييق: صدق محمد جميل، دار 454\3ه(، البحر المحيط )745يوسف بن عمي األندلسي )ت: 

أسرار ه(، أنوار التنزيل و 685ه. البيياوي، ناصر الدين أبو سعيد الشيرازي )ت:1420الفكر، بيروت، 
بيروت، الطبعة األولى،  -(، تحييق: محمد عبد الرحمن المرعشمي، دار إحياء التراث العربي52\2التأويل)
 ه.1418

 (.181( سورة آل عمران، اآلية رقم )2)
 (245سورة البيرة، اآلية رقم ) (3)



 

 

 
61 

وتتوعد لهم وتبين ، فجاءت اآليات مويحة قولهم الفاسد في ا ومعاممتهم لؤلنبياء والرسل

مصيرهم، كما أنها تشير إلى أن هذ  ليست أول جريمة ارتكبوها، وأن من يتجرأ عمى قتل 

 األنبياء لم يستبعد منه أمثال هذا اليول.

 8() ثانيا8 محاجتيـ في نسبتيـ الولد عمى ا

وفي سياق قرآني آخر تأتي مناقشة أهل الكتاب في عييدتهم الفاسدة اتجا  نسبهم لمولد  

( )ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ   چ : تعالى ا عم ينسبون ففي قوله تعالى

  ۓھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ہہ  ہ  ہ  ۀڻ  ڻ  ۀ

 (1)چ﮴  ﮵  ﮳ۓ   ﮲

، فإإإاليهود نسإإإبوا عزيإإإر ، ()ففإإإي اآليإإإة الكريمإإإة يتيإإإح لنإإإا أن أهإإإل الكتإإإاب قإإإد نسإإإبوا الولإإإد  

ينسإبون، بعإد الرجإوع إلإى كتإب التفسإير نجإد أنهإا  اعمإ () والنصارى نسإبوا المسإيح، فتعإالى ا

حيإث  –أجمعت عمى أن عزير رجل صالح عابد دعا ربه أن يإرد إلإيهم مإا نسإا عإنهم مإن التإوراة 

، ما نسا منه، فزعموا أنه ابإن افرد إلى قمبه  –ب تحريفها والطغيان الذي لحق بهارفعها ا بسب

في ذلك ويتشبثون بحجتهم الواهية وأن عدم اتباعهم لمنبي ما كان إال ( )وجاءوا يجادولن النبي 

 .2ألنه ال يوافق أهواءهم وأقوالهم في زعهم الباطل

الإإذي اشإإتمل عمإإى ، ()المإإدني عمإإى بيإإان المإإنها السإإديد لئليمإإان بإإا وهكإإذا فيإإد عمإإل اليإإرآن 

وكإإان ، () وكإإذا اشإإتمل عمإإى أهميإإة الييإإين فإإي ليإإاء ا، أهميإإة اإليمإإان بجميإإع األنبيإإاء والرسإإل

                               

 (30( سورة التوبة، اآلية رقم )1)
(، ابن عطية، 367 \10، لمواحدي، البسيط )(37\4ف )جامع البياف عف تأويؿ آي القرآ( ينظر: الطبري، 2)

 (.24\3تفسير ابن عطية )
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 .آخر المعالم لهذا المنها أن ُيتبع اإليمان بالعمل الصالح الدال عميه
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 المبحث الثاني

 المدني في عرض قضايا اإليماف بالقدرمنيج القرآف 

فإإي هإإذا المبحإإث مإإن الدراسإإة، سإإتتطرق الباحثإإة إلإإى قيإإية أخإإرى مإإن قيإإايا اإليمإإان، والتإإي هإإي 

أصل من أصوله؛ وهإي قيإية اإليمإان باليإدر؛ فيإد جإاءت السإياقات المدنيإة متناولإة لهإذ  الييإية 

أو  ،تعمإق بييإية المحإو واإلثبإاتمن بعإض جوانبهإا، سإواء تعمإق ذلإك بوجإوب اإليمإان باليإدر أو 

هذا المبحث من في تعمق ب ثبات اإليمان باليدر في الخير والشرع، والنفع والير. وسوف أعرض 

 المطالب اآلتية:الدراسة 

 وجوب اإليمان باليدر.المطمب األوؿ : 

 المحو واإلثبات في اليدر.المطمب الثاني : 

 الخير والشر بيدر االمطمب الثالث : (). 

 امحاجة أهل الكتاب في إيمانهم بيدر  :المطمب الرابع (). 

 

 



 

 

 
64 

 المطمب األوؿ

 وجوب اإليماف بالقدر

 توطئة8

من الييايا السمعية التي أكَّدها اليرآن المدني في سياقاته المختمفة قيية اإليمان باليياء 

فاليدر لم يرد نصا في المهم،  عيديفيد سمط اليرآن المدني اليوء عمى هذا الجانب الواليدر؛ 

اختمفوا في تعريفاتهم، فالعمماء ألصيوا اليياء باليدر، و اليرآن الكريم كما وردت باقي األركان، 

ت تماما، فبل هذا فمنهم من عّرف اليياء بعمم ا واليدر ب يجاد ا، ومنهم من عكس التعريفا

يجاد ا من صفاته تعاقدر وال ذاك قياء وفي هذا المطمب من الدراسة لى. ؛ ألن عمم ا وا 

 .سأبيّْن قيية وجوب اإليمان باليياء واليدر التي جاءت في اليرآن الكريم

ذا  فاليدر: هو عييدة ما أصإاب اإلنسإان مإن نفإع ويإرر، فإ ذا أصإابه النفإع وجإب عميإه الشإكر، وا 

فإي قولإه  أصابه اليرر وجب عميإه الصإبر، فعييإدة اليإدر هإي عييإدة الصإبر والشإكر، وبيإان ذلإك

تعإإالى: )إن كإإل شإإيء خمينإإا  بيإإدر( وكإإل شإإيء تيإإدير  بإإأن جعإإل ا فيإإه خاصإإية قإإد تإإدخل عمإإى 

اإلنسإان خيإإر هإإذا الشإإيء وقإإد تإدخل عميإإه شإإر هإإذا الشإإيء، فإ ذا أدخمإإت عميإإه خيإإر الشإإيء وجإإب 

ذا أدخمت عميه شإر هإذا الشإيء وجإب عميإه الصإبر، كمإا ييإول النبإي  َعَجًبإا »( )عميه الشكر، وا 

َر، َفَكإاَن َخْيإًرا ْمِر اْلُمْؤِمِن، ِإنَّ َأْمَرُ  ُكمَُّه َخْيٌر، َوَلْيَس َذاَك أِلََحٍد ِإالَّ ِلْمُمإْؤِمِن، ِإْن َأَصإاَبْتُه َسإرَّاُء َشإكَ أِلَ 

ْن َأَصاَبْتُه َيرَّاُء، َصَبَر َفَكاَن َخْيًرا َلهُ   .1«َلُه، َواِ 

يعني أن أحوال المؤمن كمها خير له، سواء كانت سّراء، أم يّراء، إذ ُيثاب عمى كإّل أحوالإه، ففإي 

                               

 (.2999(، حديث رقم )2295\4( أخرجه مسمم في صحيحه، باب المؤمن أمر  كمه خير، )1)
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 السّراء ُيثاب عمى شكر ، وفي اليّراء يثاب عمى صبر .

، وكذا الحديث عن مراتب اإليمان وسأسبق الحديث عن هذا في تعريف اليدر لغة واصطبلحا

 من خبلل اآلتي: هانباليدر، وبي

 تعريؼ اإليماف بالقدر لغة واصطالًحا8 أواًل8

جاء في "ميإاييس المغإة": ")قَإَدَر( اليإاف والإدال والإراء أصإل صإحيح يإدل عمإى مبمإغ الشإيء وكنهإه 

ونهايتإإه. فاليإإدر: مبمإإغ كإإل شإإيء. ييإإال: قإإدر  كإإذا، أي مبمغإإه. وكإإذلك اليإإدر. وقإإدرت الشإإيء أقإإدر  

األشياء عمى مبالغها ونهاياتها التي أرادها ( )ا وأقدر  من التيدير، وقدرته أقدر  واليدر: قياء 

 .(1)لها"

قإدر األشإياء فإي اليإدم ( ): فيد جإاء فإي "شإرح النإووي عمإى مسإمم": "أن ا أما الَقَدر اصطالًحا

فهإإي تيإإع عمإإى  ،وعمإإى صإإفات مخصوصإإة( )ا سإإتيع فإإي أوقإإات معمومإإة عنإإد  أّنهإإ( )وعمإإم 

 .(2)"() ا رهاحسب ما قدّ 

فاليدر في لغة العرب يدل عمى مبمغ ؛ والعبلقة بين المعنيين المغوي واالصطبلحي وايحة جمية

 وأراد  لؤلشياء. ()الشيء ونهايته، وكذا في اصطبلح أهل الشرع فهو ما قدر  ا 

وهذا الركن من أهم أركان االعتياد إذ له األثر البالغ عمى أعمال اإلنسإان نفسإه، فإ ن هإذا المعنإى 

لذا فمن الواجإب عمإى الداعيإة إلإى ؛ رسا عند اإلنسان رسخت معه طمأنينة النفس وراحة البال إذا

فاإليمإان باليإدر هإو الإركن الخإامس مإن ؛ أن ينبه إليها مدعويه، وأن يرسخه فإي نفوسإهم () ا

                               

 (.5/62) معجـ مقاييس المغة،( ابن فارس، 1)
(. 1/154، )عمى مسمـشرح النووي هإ(، 676( النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف )ت: 2)

 ه. 1392بيروت، الطبعة الثانية،  –المنهاج شرح صحيح مسمم بن الحجاج، دار إحياء التراث العربي



 

 

 
66 

عإن اإليمإان، فيإال  ()عندما سإأل النبإي  ()أركان اإليمان، كما دل عمى ذلك حديث جبريل 

() :« ّْ(1)« ِ َأْن ُتْؤِمَن ِبالمَِّه، َوَمبَلِاَكِتِه، َوُكتُِبِه، َوُرُسِمِه، َواْلَيْوِم اآلِخِر، َوُتْؤِمَن ِباْلَيَدِر َخْيِرِ  َوَشر . 

 8(2)ثانًيا8 مراتب اإليماف بالقدر

إليمان اإليمان باليدر ييوم عمى أصول ومراتب ييينية، تيوم عميها معاني اليياء واليدر، فبل يتم ا

 باليدر إال بمعرفتها واإليمان بها. وفيما يأتي ذكر هذ  المراتب مع االستدالل لها:

عمم ما الخمق عاممون بعممه اليديم الذي هو ( )العمم: اإليمان بأن ا المرتبة األولى8 

موصوف به أزاًل وأبًدا، وعمم جميع أحوالهم، من الطاعات والمعاصي واألرزاق واآلجال، قال 

ىئ  يئ    جب   حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت  مت  ىت   يت  جث  مث         ىث  يث  حج  مج  چ  تعالى:

 .(3) چجح  مح  جخ     حخ  مخ

﮴  چ ميادير الخبلاق في الموح المحفوظ، قد كتب( ) اإليمان أن االكتابة: المرتبة الثانية8 

 .(4) چ﮺  ﮻  ﮼  ﮹﮵  ﮶  ﮷  ﮸

                               

( عن اإليمان، واإلسبلم، "، كتاب: اإليمان، باب: سؤال جبريل النبي )صحيحو( أخرجه البخاري في "1)
(. ومسمم في "صحيحه"، اإليمان، باب: معرفة اإليمان 50(، برقم )1/19واإلحسان، وعمم الساعة، )

 (. 9(، برقم )1/36واإلسبلم واليدر، )
، وما بعدها(، تحييق: أشرف بن عبد الميصود، أيواء 105)ص  العقيدة الواسطية،( ينظر: ابن تيمية، 2)

شفاء العميؿ في مسائؿ القضاء ابن الييم، محمد بن أبي بكر، ه. 1420الطبعة الثانية، الرياض،  -السمف
 ه. 1398بيروت، لبنان،  -(، دار المعرفة29، )ص/والقدر والحكمة والتعميؿ

  (.12( سورة الطبلق، اآلية رقم )3)
 . (.39( سورة الرعد، اآلية رقم )4)
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 واتوما لم يشأ لم يكن، وأن ليس في السما ،كان () ا المشياة: وأن ما شاءالمرتبة الثالثة8 

، إذا قيى أمرا أن ييول له كن فيكون، إن شاء ()واألرض من حركة وال سكون إال بمشياته 

 ن شاء منع، وال يكون في ممكه إال ما يريد.  وا  ن شاء أعطى، ا  ، و ن شاء أحياا  و  ،أمات

.(2)چ ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  چ  ،(1)چڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ      ڦ  چ  

ۀ  ہ  ہ  ہ        چ   : الخمق: أي أن ا خالق كل شيء، وهو وحد  اليادر عمى ذلك.المرتبة الرابعة

 ، هذا هو الحقُّ الذي دلت عميه نصوص الكتاب والسنة.(3) چہ  ھ  ھ  ھ  

أما عن السياقات المدنية التي عممإت عمإى ترسإيا عييإدة اإليمإان بالييإاء واليإدر لإدى المسإممين، 

فيد جاءت في مويإع قميمإة نسإبة إلإى السإياقات المكيإة المعنيإة بإذلك. فمإن هإذ  السإياقات المدنيإة 

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ چ التإإإي عممإإإت عمإإإى ترسإإإيا هإإإذ  المعإإإاني قإإإول ا تعإإإالى: 

 .(4)چىئ ىئ 

المعنى المراد من هذ  النص اليرآني المدني فهو توجيه المؤمنين في أهل بدر، وييول لهم  أما عن

ُمِحإلّّ  () أهل بدر في الموح المحفوظ، بإأن ا سبق لكم( )ممتًنا عميهم: "لوال قياء من ا 

ال ُيِيإإّل قوًمإإا بعإإد إذ هإإداهم حتإإى يبإإين لهإإم مإإا  أّنإإهقيإإى فيمإإا قيإإى  () لكإإم الغنيمإإة، وأن ا

 .(5)يتيون"

                               

 (.47سورة آل عمران، اآلية رقم )( 1)
 . (133سورة النساء، اآلية رقم )( 2)
 (. 16( سورة الرعد، اآلية رقم )3)
 (. 68( سورة األنفال، اآلية رقم )4)
 (. 14/64، )جامع البياف( الطبري، 5)
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فإإي المإإوح المحفإإوظ، بمإإا أحمإإه ا لعإإوقبتم بأخإإذ  () لإإوال مإإا قيإإا  ا أّنإإهفإإالمراد باآليإإة الكريمإإة 

 .(1)وحدهم( )الغناام وقبول الفداء، وهذا مما اختص ا به أمة محمد 

السإإابق مإإن إحإإبلل ( )وكممإإة "الكتإإاب" فإإي السإإياق المإإدني السإإابق هإإو مإإا كإإان مإإن قيإإاء ا 

 .(2) () الغناام التي سبق بها تيدير ا

يحل لكم  أّنهسبق في الموح المحفوظ ب () لذا ف ن الموجه إلى أهل اإليمان: " لوال قياء من ا

وقال الحسن ومجاهد وسعيد بن جبير: لوال كتإاب مإن  ،الغناام. ثم لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم

 .(3)"() ال يعذب أحدًا ممن شهد بدرًا مع النبي أّنها سبق 

وفإي سإإياق مإدني آخإإر يؤكإد اليإإرآن الكإإريم عمإى قيإإية اإليمإان بالييإإاء واليإدر؛ ييإإول ا تعإإالى: 

ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾﮿ ﯀ ﯁   چ

 .(4)چ

اآليإإة عمإإى قيإإية التيإإدير المسإإبق لكإإل مإإا يحإإدث لمعبإإاد؛ وذلإإك ألجإإل العمإإل عمإإى وقإإد دلإإت هإإذ  

مإا أصإاب النإاس مإن مصإيبة فإي األرض  ترسيا عييدة اليياء واليدر لديهم؛ فيد ذكإرت اآليإة أنّ 

مإن قبإل إيجإاد ( )إذا جدبت أو قحطت، أو فإي مإرض األنفإس إال كإان ذلإك كمإه فإي تيإدير ا 

                               

(. الواحدي، 4/2882، )اليداية في بموغ النياية(. الييسي، 14/64) جامع البياف،ينظر: الطبري، ( 1)
 (. 10/257، )التفسير البسيط

 ( 2/634، )المحرر الوجيز(. ابن عطية، 10/257، )التفسير البسيط( الواحدي، 2)
 ( 3/52، )تفسير الخازف( الخازن، 3)
 (. 22( سورة الحديد، اآلية رقم )4)
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 .(1)هذ  المصااب

ا مإن أّنه"الرجل تصيبه المصيبة فيعمم  اآلية الكريمة ما يدل عمى أهمية معنى اإليمان؛ إذ إنّ ففي 

 .(2)فيريى ويسمم" () عند ا

قيإية الييإإاء واليإدر مبلزمإإة لئلنسإإان منإذ نشإإأته األولإى؛ فإإ ن "هإذا التيإإدير تإإابع  ومإن الميإإرر أنّ 

ذا خمإإق  ()لعممإإه  يكإإون فإإي موايإإع جممإإة وتفصإإيبًل، فيإإد كتإإب فإإي المإإوح المحفإإوظ مإإا شإإاء، وا 

جسد الجنين قبل نفا الروح فيه بعث إليه ممًكا، فيؤمر بأربع كممإات؛ فييإال لإه: اكتإب رزقإه وأجمإه 

وعممإإه وشإإيي أم سإإعيد، ونحإإو ذلإإك. فهإإذا التيإإدير قإإد كإإان ينكإإر  يإإبلة اليدريإإة قإإديًما ومنكإإر  اليإإوم 

 .(3)قميل"

ومإإإن المعإإإاني اإليمانيإإإة التإإإي تإإإدل عميهإإإا اآليإإإات المدنيإإإة السإإإابية، وتعمإإإل عمإإإى اطمانإإإان قمإإإوب 

المؤمنين، وتنزيل السكينة عميها قيية اسإتيبال المصإااب التإي تحإل باإلنسإان وتنإزل بإه؛ ف ننإا لإو 

ة وجبلء تدبرنا " هذ  اآليات حق تدبرها لوجدناها تنطق بالحق، وتشهد بالصدق، وتعمن في صراح

ب ذنإه لوجإدنا فيهإا عإزاء  رته ومشياته فبل ييع فيه شيء إاليدبر الكون بعممه وحكمته وقد () أّنه

لمذين تعتريهم الكوارث، وتمسهم النكبات؛ إذ تنزل السكينة في قموبهم وترد إليهم عازب الصبر، أو 

                               

 (. 2/257، )معاني القرآفالزجاج، (. 23/195، )جامع البياف( ينظر: الطبري، 1)
كتاب التوحيد وقرة عيوف الموحديف في تحقيؽ دعوة عبد الرحمن بن حسن بن محمد، ( ابن عبد الوهاب، 2)

الطااف، المممكة العربية  -(، تحييق: بشير محمد عيون، مكتبة المؤيد177 )ص/ األنبياء والمرسميف،
 ه.1411دمشق، الجمهورية العربية السورية، الطبعة األولى،  -السعودية، مكتبة دار البيان

، التنبييات المطيفة فيما احتوت عميو الواسطية مف المباحث المنيفةعبد الرحمن بن ناصر، ي، ( السعد3)
 ه. 1414الرياض، الطبعة األولى،  –(، دار طيبة 94 )ص/
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 .(1)تمهمهم الريا والتسميم"

اليإدر وقيإية العمإإل، فيإد جإإاء ذلإك مفصإإبل فإي حإإديث وأمإا عإن العبلقإإة التإي تإإربط بإين اإليمإإان ب

فإي جنإازة، فأخإذ شإياا فجعإل ينكإت بإه األرض، ( )قإال: كإان النبإي " ()عن عمي ( )النبي 

 فيإإال: "مإإا مإإنكم مإإن أحإإد إال وقإإد كتإإب ميعإإد  مإإن النإإار، وميعإإد  مإإن الجنإإة" قإإالوا: يإإا رسإإول ا

():اْعَمُموا َفُكلّّ ُمَيسٌَّر ِلَما ُخِمَق َلُه، َأمَّا َمإْن َكإاَن ِمإْن " ، أفبل نتكل عمى كتابنا، وندع العمل؟ قال

، "َأْهإِل الشَّإَياَوةِ  َأْهِل السََّعاَدِة َفُيَيسَُّر ِلَعَمِل َأْهِل السََّعاَدِة، َوَأمَّا َمإْن َكإاَن ِمإْن َأْهإِل الشَّإَياِء َفُيَيسَّإُر ِلَعَمإلِ 

 .(3)"(2)چہ ہ ہ ھ چ ثم قرأ: 

                               

 (. 218، )ص/ التنبييات المطيفة فيما احتوت عميو الواسطية مف المباحث المنيفة( السعدي، 1)
 (. 5( سورة الميل، اآلية رقم )2)

 (.1109(، حإإإديث رقإإإم )2/71أخرجإإإه أحمإإإد، فإإإي مسإإإند ، مسإإإند عمإإإي ابإإإن أبإإإي طالإإإب ) (3)
 والحديث صحيح. 
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 الثانيالمطمب 

 المحو واإلثبات في القدر

من الييايا اإليمانية المتعمية باإليمان باليدر التي عممت اآليات المدنية عمى ترسيخها لدى 

المؤمنين، قيية المحو واإلثبات في اليدر، وقد جاءت هذ  الييية في آية من آيات سورة الرعد 

ہ ہ ہ ہ  ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀچالمدنية، وذلك في قوله تعالى: 

﮻﮼  ﮺  ﮹  ﮷ ﮸  .(1)چھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ﮲ ﮳﮴  ﮵ ﮶ 

وقد وقع بين المفسرين خبلف كبير في المراد بالمحو واإلثبات الواردة في اآلية الكريمة؛ ومما قيإل 

المحإو لممحإن والمصإااب واإلثبإات بالصإدقة  إنّ  :المحو لمدنيا واإلثبإات لآلخإرة، وقيإل نّ إفي ذلك: 

، وال اعتإإراض ()يمحإإو مإإا يشإإاء ويثبإإت مإإا يشإإاء؛ فهإإو المتصإإرف ( )والإإدعاء، وقيإإل إن ا 

 .(2)عميه

: "ُيَدبّْر َأْمر السََّنة َفَيْمُحو المَّه َما َيَشإاء ِإالَّ الشَّإَياء َوالسَّإَعاَدة َواْلَحَيإاة َواْلَمإْوت. () وقال ابن عباس

أمإَر العبإاد فيمحإو مإا يشإاُء، ( )، َقاَل: قال: يإدّبر ا َيْمُحو المَّو َما َيَشاء َوُيْثِبت﴾﴿َوِفي ِرَواَية 

: "ُهَمإإا ِكَتاَبإإاِن؛ (). وفإإي روايإإة أخإإرى ييإإول ابإإن عبإإاس (3)"الشإإياء والسإإعادة والحيإإاة والمإإوت إال

 . (4)ُه َشْيٌء"ِكَتاٌب ِسَوى ُأمّْ الِكَتاِب، َيْمُحو ِمْنُه َما َيَشاُء َوُيْثِبُت، َوُأمُّ الِكَتاِب اَل ُيَغيَُّر ِمنْ 

                               

  (.39-38( سورة الرعد، اآلية رقم )1)
(. ابن عطية، المحرر 2/231، )بحر العمـو(. السمرقندي، 16/477، )جامع البيافالطبري، ( ينظر: 2)

 (. 3/317الوجيز، )
 (. 16/477) جامع البياف،(الطبري، 3)
(. وقال: يريب صحيح ولم يخرجا . ووافيه 3332(، الحديث رقم )380/ 2) الحاكـ في المستدرؾ( أخرجه 4)

= 
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﮴ چوتأسيًسا عمإى الكإبلم السإابق، قإال ابإن أبإي العإز الحنفإي فإي شإرحه "لمعييإدة الطحاويإة": 

، عمى أن المحو واإلثبات مإن الصإحف التإي فإي أيإدي (1)چ﮵ ﮶ ﮷ ﮸﮹ ﮺ ﮻ ﮼ 

، المإإوح المحفإإوظ. ويإإدل عمإإى هإإذا الوجإإه سإإياق (2) چ﮺ ﮻ ﮼چ المبلاكإإة، وأن قولإإه: 

، أي: مإإإإن ذلإإإإك (3)چ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸﮹ چاآليإإإإة، وهإإإإو قولإإإإه: بلكإإإإل أجإإإإل كتإإإإاب ، ثإإإإم قإإإإال: 

مإا ( )، أي: أصمه، وهو المإوح المحفإوظ. وقيإل: يمحإو ا (4)چ﮺ ﮻ ﮼چالكتاب، 

 .(5)يشاء من الشرااع وينسخه ويثبت ما يشاء فبل ينسخُه"

عزيز  ()ا  اإلثبات، ف نّ و اليرآن المدني َحَرَص عمى ترسيا معنى المحو  ويتبين مما سبق أنّ 

في تيدير ، يمحو ما يشاء من الميادير، ويثبت ما يشاء، وعند  أم الكتاب ال يتبدل وال يتغير. وال 

شك أن هذ  الييية من قيايا اليدر المهمة التي عمل اليرآن المدني عمى إثباتها، وترسيخها في 

 المؤمنين.قموب 

                               

 الذهبي. 
  (.39( سورة الرعد، من اآلية رقم )1)
 (.39( سورة الرعد، من اآلية رقم )2)
 (.39( سورة الرعد، من اآلية رقم )3)
 (.39( سورة الرعد، من اآلية رقم )4)
 . (102، )ص/ شرح العقيدة الطحاوية( ابن أبي العز الحنفي، 5)
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 المطمب الثالث

 الخير والشر بقدر ا

وهإي أن كإل شإيء ؛ في هذا المطمإب مإن الدراسإة سإيكون العإرض لييإية إيمانيإة مؤكإدة لمإا سإبق

النفإإع واليإإر و ، ()بيإإدر ا  فإإ ن الخيإإر والشإإر مإإن خيإإر أو شإإر، ()ا  ييإإع لئلنسإإان بيإإدر

 .()كذلك بيدر ا 

ۈ چومن اآليات المدنية التي تحدثت عن هذا المعنى، قوله تعالى في سورة النساء المدنية: 

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 

 .(1)چۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ 

"قإإل يإإا محمإإد، لهإإؤالء اليإإاامين إذا أصإإابتهم : ()ييإإول لنبيإإة  ()أمإإا معنإإى اآليإإة؛ فهإإو أن ا 

ذا أصإإإابتهم سإإإياة: "هإإذ  مإإإن عنإإإدك": كإإإل ذلإإإك مإإإن عنإإإد ا() حسإإنة: "هإإإذ  مإإإن عنإإإد ا  "، وا 

()دونإإي ودون ييإإري، مإإن عنإإد  الرخإإاء والشإإدة، فالكإإل بييإإاء ا ، ()  . ی ی چوقإإدر

 كبل من عند ا م ال يفيهون أنّ أنهأي ما ش (3)چجئ حئ مئ ىئ چيعني المنافيين  (2)چی 

()"(4). 

عإإإبلم أنّ ()وفإإإي اآليإإإة الكريمإإإة ردّّ عمإإإى مإإإن نسإإإب السإإإياة إلإإإى رسإإإول ا  السإإإياة والحسإإإنة  ، وا 

ال َربَّ يير ، وال َخاِلَق وال ُمْخَتِرَع ( ) ّنه ؛ فبييااه وقدر  :أي ،() والخير والشر من عند ا
                               

 (. 78النساء، اآلية رقم )( سورة 1)
 (. 78النساء، من اآلية رقم )( سورة 2)
 (. 78النساء، من اآلية رقم )( سورة 3)
 (. 8/556) جامع البياف،( الطبري، 5/284، )الجامع ألحكاـ القرآف ( ينظر: اليرطبي،4)
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 .(1)سوا ، والمعنى: قل، يا محّمد، لهؤالء

واآلية الكريمة تيرر حييية مهمة رًدا عمى هؤالء اليوم الذين كانوا "يييفون اْلَحَسَنات ِإَلى ا 

( )َوَكاُنوا ِإذا َأَصاَبُهم الرَخاء َواْلَخْير أيافو  ِإَلى ا ،ويييفون السَّيَّْاات ِإَلى أنفسهم () 

ذا َأَصاَبُهم الجدب والشدة  َهَذا ِمْنُه، وبشؤم  :َوَقاُلوا( ) أيافوا َذِلك ِإَلى النَِّبيوبرأوا الرَُّسول ِمْنُه َواِ 

ۈ چَذِلك من َقْولهم َفَياَل عمى َسِبيل التََّعجُّب من َقْولهم والتفنيد َلُهم  ()َطاِار  َفأْنكر ا 

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 

َتَعجبا  (3) چىئ حئ مئ جئ ی ی ىئ ىئ ىئی ی ېئ ېئچ، ثمَّ َقاَل ردا َلُهم (2)چۆئ ۈئ ۈئ

 .(4)من َقْولهم َهَذا"

فيإإد أراد اليإإرآن الكإإريم فإإي السإإياق المإإدني السإإابق أن ييإإرر حيييإإة مهمإإة، ويؤكإإد عميهإإا وييإإول رًدا 

وقإدر ، الخصإب والخيإرات والجإإدب واليحإط كمإه مإن عنإإد ( )عمإى أهإل الشإرك: "كإلّّ بييإإاء ا 

وبييااه وقدر ، ولكن الخصب والخيرات سببها الطاعات، وأما الجْدب والَيْحإط وانحبإاس ( )ا 

                               

التسييؿ لعموـ  -تفسير ابف جزيه(، 741( ينظر: ابن جزي، محمد بن أحمد  بن محمد بن عبد ا )ت: 1)
بيروت، الطبعة األولى،  -(، تحييق: عبد ا الخالدي، دار األرقم بن أبي األرقم1/200، )التنزيؿ
حساف في تفسير الجواىر اله(، 375ه. الثعالبي، أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخموف )ت: 1416
بيروت،  -(، تحييق: محمد عمي معوض وعادل عبد الموجود، دار إحياء التراث العربي2/265، )القرآف

 ه.1418الطبعة األولى، 
 (. 78( سورة النساء، اآلية رقم )2)
 (. 78( سورة النساء، اآلية رقم )3)
(، تحييق: عماد الدين أحمد 359)ص/  ،تمييد األوائؿ في تمخيص الدالئؿ( الباقبلني، أبو بكر المالكي، 4)

 ه.1407حيدر، مؤسسة الكتب الثيافية، الطبعة األولى، 
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 .(1)"()األمطار فسببه المعاصي والسّياات، فالسبب من ِقبل بني آدم، وأما الميدّْر فهو ا 

 

  

                               

(، مؤسسة الرسالة، 2/7) التوحيد، إعانة المستفيد بشرح كتاب( الفوزان، صالح بن فوزان بن عبد ا، 1)
 ه.1423الطبعة الثالثة، 
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 المطمب الرابع

 () افي إيمانيـ بقدر  والمنافقيف محاجة أىؿ الكتاب

المتعمية باإليمان باليدر التي عممت اآليات المدنية عمى ترسيخها قيية مناقشة أهل من الييايا 

الكتاب والمنافيين في إيمانهم باليدر، حيث تبين لنا اآليات الكريمة سوء فهمهم وفساد عييدتهم في 

ې  ې     ېۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ        ۉ  ۉ  ېچ () هذا الركن من اإليمان، ييول ا

ی  ی  ی    جئ       یېئ  ېئ       ىئ  ىئ  ىئ  ېئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  ۈئ  وئى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ

جح  مح    مجىث  يث   حج  مثحت  خت  مت   ىت   يت  جث  جتحئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب     مب   ىب  يب

 .(1)چجخ 

بالرجوع إلى كتب التفسير نجد بأن هذ  اآلية نزلت في اليهود والمنافيين؛ "وذلك لما قدم الرسول 

( ) إلى المدينة عميهم، قالوا: مازلنا نعرف النيص في ثمارنا ومزارعنا منذ قدم عمينا هذا الرجل

، ونسبوا إليه قمة ثمارهم  ونيصانها، وهذا يتناقض مع ()، فتشااموا من وجود النبي (2)وأصحابه

اإليمان باليدر. بما أن الرخاء والظفر من عند ا فالييق والهزيمة أييا من عند ا، وفي قوله 

والمراد منه عامة الناس، وييصد به ما أصابك من خير ورخاء ، ())ما أصابك( الخطاب لمنبي 

حسانه إليك،  .3وما أصابك من حزن وشدة فبذنب آتيته عوقبت عميه فبفيل ا عميك وا 

فيد رسا اليرآن المدني قيايا اإليمان باليدر، وأكد عمى معنى هو أن الخير والشر بيدر ا 

() أّنه، و ( ) بيد  ميادير الخبلاق خيرها وشرها، حموها ومرها. وعمى المسمم الحق أن يريى
                               

 (79 -78سورة النساء، اآلية رقم )( 1)
 (5/284، )القرطبيتفسير  ( اليرطبي، 2)
 (285 -2/282، )تفسير البيضاوي( ينظر: البيياوي، 3)
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عامة، ( )بذلك رياء كامبل. وعميه، فيد حرص اليرآن المدني عمى ترسيا قيايا اإليمان با 

وقيايا اإليمان باليوم اآلخر، واإليمان باليدر خاصة، وذلك الجل العمل عمى تهذيب سموك 

 المسممين وتيويمهم من خبلل هذ  السياقات اليرآنية.
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 الفصؿ الثالث

 يالنبوات في القرآف المدن

، ين مإن أهإل اإلسإبلملإدى المإدعوّْ وتثبيتهإا اليرآن المدني عمإى تزكيإة جميإع جوانإب العييإدة  َص رَ حَ 

وليد جاءت آيات اليرآن المدنية ببعض الجوانب العيدية ، وكذا العمل عمى دعوة يير أهل اإلسبلم

تعمإإق باإليمإإان أو ، سإإواء تعمإإق هإإذا الجانإإب باإليمإإان بالكتإإب السإإماوية، المتعميإإة بجانإإب النبإإوات

وفإي هإذا الفصإل . والمعجإزات الظإاهرة، وبيان األدلة الدالة عمى صدقهم من اآليات البينة، بالرسل

وذلإك مإن ، من الدراسة سوف أتطرق لمحديث عن هذ  الييايا العيدية بشيء من البيان والتفصيل

 :خبلل المباحث اآلتية

 يمان بالكتب السماويةمنها اليرآن المدني في عرض قيايا اإل: المبحث األوؿ. 

 عميهم السبلم-منها اليرآن المدني في عرض قيايا اإليمان باألنبياء : المبحث الثاني-. 

 عميهم السبلم-معجزات األنبياء  منها اليرآن المدني في عرض قيايا: المبحث الثالث-. 
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 المبحث األوؿ

 منيج القرآف المدني في عرض قضايا اإليماف بالكتب السماوية

، كاإليمإان بهإا، يأتي المبحث األول من هذا الفصل لبيان بعض الييايا المتعمق بالكتب السماوية

ثم ، وبيان ما قام به أهل الكتاب من التحريف والتبديل والتغيير لهذ  الكتب، وازدياد الييين بتبلوتها

الحإديث فإي  وسإوف ينإدرج، المبحث بالحديث عن نسإا اليإرآن الكإريم لجميإع هإذ  الكتإب ايختم هذ

 :هذا المبحث من خبلل المطالب اآلتية

 يجاب اإليمان بالكتب كمهاإ: المطمب األوؿ. 

 بيان التحريف الذي دخل عمى كتب أهل الكتاب: المطمب الثاني. 

 لجميع الكتب السابية مهيمنبيان أن اليرآن : المطمب الثالث. 

 السماويةمحاجة أهل الكتاب في إيمانهم بالكتب  :المطمب الرابع. 



 

 

 
81 

 المطمب األوؿ

 إيجاب اإليماف بالكتب كميا

ومإإإن يإإإمن هإإإذ  ، وتنوعهإإإا، اهإإإانعمإإإى اخإإإتبلف أرك، اهإإتم اليإإإرآن المإإإدني بترسإإإيا قيإإإايا اإليمإإإان

ا والعمل عمى ترسيخها فإي اليمإوب قيإية إيجإاب هانوبي، الييايا التي اهتم اليرآن المدني بعريها

وليد جاء ذلك بصورة وايحة فإي اليإرآن ؛ ()اإليمان بالكتب السماوية كمها الُمَنزَّلة من عند ا 

 .وفيما يأتي من هذا المطمب سوف أعرض لهذ  الييية بشيء من البيان والتفصيل؛ المدني

 8والرسؿ والمؤمنيفاإليماف بكتب ا منيج األنبياء 8 أواًل 

؛ عمى اختبلف أزمنتها، مما اشتمل عميه اليرآن المدني ترسيا مبدأ اإليمان بالكتب السماوية كمها

لذا فيد اشتممت آيات ، وجميعها خارج من مشكاة واحدة، ذلك ألن المصدر لهذ  الكتب واحد

فيد جاء ؛ وتثبيته في اليموبومن ثم العمل عمى ترسيخه ، اليرآن المدني عمى ترسيا هذا المعتيد

فمن ذلك قوله ؛ في يير مويع من هذ  آيات النص اليرآني المدني ما يدل عمى هذا المعنى

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ چ: تعالى

فيد دل السياق المدني السابق . (1) چہ ھ ھھ ھ ے ےۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴

 .جميعاً هو إيمان باألنبياء والرسل والكتب  () عمى أن اإليمان با

عمإى  واإليمإان بكتبإه هإو التصإديق بكإل مإا أنإزل: "قال ابن عطية مويحًا المإراد باإليمإان بالكتإب

وهإإذا المعنإى الإذي ذكإر  أهإإل . (2)"()األنبيإاء الإذين تيإمن ذكإرهم كتإإاب ا المنإزل عمإى محمإد 

                               

 ( 285( سورة البيرة، اآلية رقم )1)
 (. 1/391) المحرر الوجيز،( ابن عطية، 2)
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يشمل اإليمان بإالتوراة ، األنبياء المذكورين في اليرآن الكريمالتفسير عن اإليمان بكل ما أنزل عمى 

واليإإإوم ، ورسإإمه، وكتبإإإه، ومبلاكتإإه، أن تإإؤمن بإإإا: »()وقإإإد جإإاء فإإإي حإإديث جبريإإإل . وييرهإإا

 .(1)«وتؤمن باليدر خير  وشر ، اآلخر

دل عميإه ، () ركإن مإن أركإان اإليمإان بإا ()وعميه ف ن اإليمان بالكتب الُمَنزَّلة من قبل ا 

وكمإا دل اليإرآن المإدني عمإى عظإم فرييإة ، وكذا دلت عميه السإنة النبويإة المطهإرة، اليرآن المدني

لإإإة وهإإإو مإإإا يويإإإحه ، كإإإذلك حإإإذر اليإإإرآن المإإإدني مإإإن الكفإإإر بهإإإا، اإليمإإإان بالكتإإإب السإإإماوية الُمَنزَّ

 .المحور اآلتي

 :تحذير مف الكفر بكتب اال8 ثانًيا

حذر من الكفر فيد لذلك ، ()عييدة اإليمان بكتب ا  اليرآن المدني ترسياُ عميه ما اشتمل م

فيد جاءت اآليات اليرآنية في موايع كثيرة ؛ () بهذا المعتيد نصا بعد التحذير من الكفر با

چ چ چ ڇ ڇ چ : ففي اليرآن الكريم قوله تعالى؛ وسياقات عديدة اليرآن المدني

ڑ ڑ ک ک ک  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ

يرر حييية اإليمان با يهذا النص اليرآني و ؛ (2) چک گ گ گ گ ڳ ڳ

فالمراد من هذ  ؛ بين خطورته عمى األركانيحذر من الكفر وعاقبته و يو ، ومبلاكته وكتبه ورسمه

ألن جحود شيء من ذلك  ؛() وبما جاء به من عند ا () يكفر بمحمدأن من " اآليات

                               

"، كتاب: تفسير اليرآن، باب: باب قوله: بإن ا عند  عمم الساعة  ]ليمان: صحيحو( أخرجه البخاري في "1)
"، كتاب: اإليمان، باب: باب معرفة اإليمان واإلسبلم صحيحو(. ومسمم في "4777(، برقم )6/115)[، 34

 (. 8(، برقم )1/36واليدر وعبلمة الساعة، )
 (.136( سورة النساء، اآلية رقم )2)
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باإليمان  () ال يصح إيمان أحٍد من الخمق إال باإليمان بما أمر  ا ّنهوأل، بمعنى جحود جميعه

 .(1)"والكفر بشيء منه كفر بجميعه، به

أو الكفإإر برسإإمه أو الكفإإر  () فمإإن خإإبلل السإإياق المإإدني السإإابق تبإإين سإإواء عاقبإإة الكفإإر بإإا

. (2)"والكإل ينتفإى بانتفإاء الإبعض، االيمان بالكل واجب" وتكمن قيمة اإليمان بالكتب في أن، بكتبه

فاليإإدح فإإي ، ()يسإإتمزم الكفإإر بمإإن أنإإزل هإإذ  الكتإإب وهإإو ا  ()فإإ ن الكفإإر بكتإإب ا  وعميإإه

 .قدح في اإليمان كمه؛ () ركن من أركان اإليمان با

 :تصديؽ األنبياء _ عمييـ الصالة والسالـ _ بما سبقيـ مف كتب سماوية8 ثالثًا

هم أصحاب التصديق  -عميهم الصبلة والسبلم-آنفا فميد كان األنبياء والمرسمون  كرَ وتبعا لما ذُ 

وقد جاء النص المدني مويًحا لهذا ؛ من كتب سماوية سابية لهم () األعظم بما أنزل ا

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ چ : فيال تعالى؛ المعنى

 .(3)چٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

ې ې چ: الدالة عمى المعنى السابق نفسه قوله تعالى حكايإة عإن مإريمومن النصوص المدنية 

؛ (4) چى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ

 :والمعنإإى؛ التصإإديق بكممإإات ربهإإا وكتبإإه -عميهإإا السإإبلم-هإإذا الإإنص المإإدني قإإد حكإإى عإإن مإإريم ف

                               

 (. 9/314) جامع البياف،( الطبري، 1)
(، دار 5/170، )العظيـ والسبع المثاني روح المعاني في تفسير القرآفاآللوسي، محمود بن عبد ا، ( 2)

 بيروت.  –إحياء التراث العربي 
 (. 46( سورة الماادة، اآلية رقم  )3)
 (. 12( سورة التحريم، اآلية رقم )4)
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 .(1)"وصدقت الكتب فمم تكذب بها، صدقت بالشرااع فأخذت بها"

عميإإه فإإ ن التصإإديق بمإإا سإإبق مإإن كتإإب ا السإإماوية مإإنها ثابإإت راسإإا لإإدى األنبيإإاء والمرسإإمين 

لإإذا فهإإو واجإإب اعتيإإادي أوجبإإه عمإإى عبإإاد  وحإإذر ؛ هآنإإفإإي قر ( )والصإإالحين الإإذين زكإإاهم ا 

التإإي  () أو بإإين كتإإب ا، الإإذي قإإد يفرقإإون بإإين ا ورسإإمه، مخالفيإإه مإإن أهإإل الكبإإر أو العنإإاد

 .نزلت عمى األنبياء والمرسمينأ

فإإي هإإذا الصإإدد ميارنإإة  فيإإه مإإن آيإإاتٍ  رَ ِكإإقمإإة مإإا ذُ مإإن عمإإى الإإريم  أن اليإإرآن المإإدني ذكروممإإا ُيإإ 

بحيإث أصإبح ؛ رسوًخا جازًمإا، ()فيد عمل عمى ترسيا ركنية اإليمان بكتب ا ؛ باليرآن المكي

وذلإإإإك مإإإإن خإإإإبلل ، () ال ينفإإإإك عإإإإن أصإإإإمه الكمإإإإي المتمثإإإإل فإإإإي اإليمإإإإان ا ءاهإإإإذا الإإإإركن جإإإإز 

أو النصإإوص التإإي ذكإإرت حكايإإة عإإن ، أو النصإإوص المحإإذرة، النصإإوص المدنيإإة اآلمإإرة والموجبإإة

 .أنبياء ا ورسمه

    

 

                               

( رسالة دكتوراة بجامعة 15(، تحييق: في )3/291) التفسير البسيط،الواحدي، أبو الحسن عمي بن أحمد، ( 1)
ثم قامت لجنة عممية من الجامعة بسبكه وتنسييه، عمادة البحث العممي، جامعة اإلمام محمد بن سعود، 

 ه.  1430اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمية، الطبعة األولى، 
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 المطمب الثاني

 بياف التحريؼ الذي دخؿ عمى كتب أىؿ الكتاب

يأتي هذا المطمب من الدراسة ليبين التحريف والتبإديل ، المطمب السابقإتماًما لما قد تيدم ذكر  في 

والمإإدني منإإه بخاصإإة بإإين ترسإإيا ، وقإإد جمإإع اليإإرآن بعامإإة .الإإذي دخإإل عمإإى كتإإب أهإإل الكتإإاب

وبين بيان ما وقع في هذ  الكتإب عمإى يإد ، اإليمان بالكتب السماوية الُمَنزَّلة عمى أنبياء ا ورسمه

 .أهل الكتاب

من خبلل اخإتبلف األلفإاظ المعبإرة عإن ؛ اشتمل اليرآن المدني عمى بيان هذا األمر بياًنا شافًياوقد 

نصإوص المدنيإة الدالإة عمإى السوف أعرض في هإذا المطمإب اآليإات الإواردة فإي لذا ، هذ  الييية

وبيإإان ذلإإك مإإن خإإبلل النيإإاط ، هإإذ  الييإإية عمإإى اخإإتبلف تعبيراتهإإا وألفاظهإإافإإي قيإإية التحريإإف 

 :تيةاآل

 :تعبير القرآف المدني عف التحريؼ ببيعو بالثمف الرخيص8 أواًل 

من األساليب التي اتبعها اليرآن المدني في بيان التحريف الذي أدخمه أهل الكتاب عمى الكتاب 

وال شك أن اليرآن المدني حافل ؛ د اشتروا بهذ  اآليات ثمًنا قميبلً م قأّنه () المنزل من عند ا

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ چ : فمن ذلك قول ا تعالى؛ التعبير المفظيبهذا 

ڈڈ ژ ژ ڑ  ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

 .فهذا أحد النصوص اليرآنية الدالة عمى معنى التحريف، (1)چڑ ک ک ک 

إال أن المعاني التي أوردها  ،وقد اختمف أهل التفسير في المعنى المراد من اآليات السابية

                               

 ( 41-40( سورة البيرة، اآليتان )1)



 

 

 
85 

فيد ذكر أهل  ،أو كتمان ما جاء به من حق، إما بتغيير ؛ ل ُمَنزَّلة التحريفزَّ نَ كمها تُ  المفسرون

ذكر نعم ا  عمى بني اسراايلمن الواجب  أّنه: المعاني ومن هذ ؛ التفسير في ذلك معاني عدة

( )وجعل  ،هذ  النعم، نعمة نجاتهم من فرعونومن ، وذلك بالتفكر بها والشكر عميها :عميهم

نزال عميهم المن والسموى أال  () : فكان عميهم الوفاء بعهد اوييرها، منهم األنبياء والرسل ،وا 

م كانوا عمى ّنهوذلك أل ؛فمن الواجب عميهم أن يكونوا أول من آمن به ،إتباع خاتم الرسل وهو

 .(1)ميابل متاع خسيس ()، ال أن يبدلوا ويحرفوا كبلم ا ()بصيرة وعمم بمجياه 

فمن ذلك ما جاء في سورة البيرة ؛ وقد جاء هذا التعبير في يير مويع من اليرآن المدني، هذا

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ چ: المدنية في قوله تعالى

أن التعبير اليرآني  ومما يذكر، (2) چڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ

فكذا الثمن ، مويع االستبدالاالشتراء يويع " ألن ؛السابق قد عبر عن هذا التحريف باالشتراء

شيء من الدنيا  () ف ذا اختير عمى ثواب ا، والعوض عنه، يويع مويع البدل عن الشيء

وعمى هذا األساس فيد عبر اليرآن الكريم عن قيية . (3)"فيد جعل ذلك الشيء ثمنا عند فاعمهِ 

االستعارة في ذلك ما  ومن معاني، تحريف أهل الكتاب لمكتاب المنزل عميهم بمصطمح االشتراء

ويهدون إليهم ، كانت عاّمتهم يعطون أحبارهم من زروعهم وثمارهم :وقيل": فيال؛ ذكر  الزمخشري

                               

(، تحييق: 1/95، )تفسير القرآف العظيـه(، 327( ينظر: الرازي، أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم )ت:1)
ه. البيياوي، ناصر 1419السعودية، الطبعة الثالثة،  -محمد أسعد الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز

(، تحييق: محمد عبد الرحمن 1/75)  أنوار التنزيؿ وأسرار التأويؿ،ه(، 685الدين أبو سعيد الشيرازي )ت:
 ه. 1418ى، بيروت، الطبعة األول -المرعشمي، دار إحياء التراث العربي

 (.79( سورة البيرة، اآلية رقم )2)
 (. 3/484، )تفسير القرآف العظيـ( الرازي، 3)
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وكان . وتسهيمهم لهم ما صعب عميهم من الشرااع، ويرشونهم الرشا عمى تحريفهم الكمم، الهدايا

 .(1)"مموكهم يدّرون عميهم األموال ليكتموا أو يحّرفوا

 :تعبير القرآف المدني عف التحريؼ بكتماف الحؽ8 ثانًيا

من األساليب التي جاء في لفظ اآليات المدنية لعرض قيية تحريف أهل الكتاب التعبير عن 

وقد جاء هذا األسموب في يير مويع ؛ من البينات أو الكتاب ،() م ما أنزل اانهذلك بكتم

ڻ ڻ چ: البيرة المدنية من قوله تعالىمن ذلك ما جاء في سورة ؛ من آيات اليرآن المدني

﮳  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ﮲ 

 .(2)چ﮴

وقد جاء تعبير أهل التفسير عن اآلية السابية صراحة لما عميه أهل الكتاب من اليهود والنصارى 

لمحدود  مأّنهأم في نكر  ()م لنبوة محمد هانسواء في نكر ، من التحريف المميوت في شريعة الحق

عمى هذ  اآلية المدنية من كتمان عمماَء اليهود  مذلك في تعييبه لمفسرونفيد ذكر ا ؛ولؤلحكام

 .(3)وعمماَء النصارى، وأحباَرها

وقد عبر عن تحريف أهل الكتاب بهذا األسموب اليرآني السابق في يير مويع من آيات اليرآن 

ہ ہ ھ ھ چ : نفسها من قوله تعالىفمن ذلك أييا ما جاء في السورة السابية ؛ المدني

﮿  ھ ھ ے ے ۓ ۓ﮲  ﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽﮾  

                               

 ( 1/132، )الكشاؼ( الزمخشري، 1)
 (159( سورة البيرة، اآلية رقم )2)
 (. 3/445) التفسير البسيط،(. الواحدي، 1/228) تفسير القرآف العظيـ،( ينظر: الرازي، 3)
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ومنه أيًيا ما جاء في سورة "آل عمران" المدنية في  .(1) چ﯀ ﯁     

 .(2)چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀچ : قوله تعالى

موايإع التحريإف  وقد استدل عمماء العييدة بهذ  اآليات المدنية السإابية ونظاارهإا فإي الداللإة عمإى

 أّنإهبحيإث ييطإع مإن وقإف عمإى ذلإك ؛ التي تحكي تكاذيب األناجيل األربعإة التإي بأيإدي النصإارى

 . (3)()ليس اإلنجيل المَنزَّل من عند ا 

وهذا أحد األساليب التي اتبعها اليرآن المدني في عرض قيية تحريف أهل الكتاب لما نزل عميهم 

 .من الكتب

 :القرآف المدني عف التحريؼ بمي المسافتعبير 8 ثالثًا

من األساليب التي وردت في اليرآن المدني اليرآن المدني في التعبير عن تحريف أهل الكتاب 

فمن ذلك ؛ وقد جاء هذا األسموب في بعض موايع اليرآن المدني ،المسان التعبير عن ذلك بميّْ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ چ : قول ا تعالى

 .(4)چڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ

الميصإإود و ، فإإي السإإياق السإابق عإإن قيإية التحريإإف بتعبيإر "يمإإوون" المدنيإةُ  اآليإإةُ هإذ  وقإد عبإإرت 

                               

 (174رقم ) سورة البيرة، اآلية( 1)
 (71( سورة آل عمران، اآلية رقم )2)
(، 1/107) تخجيؿ مف حرؼ التوراة واإلنجيؿ،( ينظر: الجعفري، أبو البياء صالح بن الحسين الهاشمي، 3)

تحييق: محمود عبد الرحمن قدح، مكتبة العبيكان، الرياض، المممكة العربية السعودية، الطبعة األولى، 
 ه.1419

 ( 78ن، اآلية رقم )سورة آل عمرا( 4)
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 .(2)وكذا الواحدي في تفسير ، أشار إليه ابن مياتل في تفسير  وهذا المعنى ،(1)"المي" هو التحريفبإ

 8تعبير القرآف المدني عف التحريؼ صراحة8 رابًعا

وبناء عمى ما تيدم ف ن أهل التفسير في تعييباتهم عمى النصوص اليرآنية المدنية السابية قد أفادوا 

هإل الكتإاب وقد يإأتي التعبيإر اليإرآن ليإدل عمإى أمإر تحريإف أ. بأن المراد بالمي فيها هو "التحريف"

الميإام الرابإع مإن ميامإات السإياقات المدنيإة الدالإة عمإى وهو ما يويحه ، صراحة، () لكتب ا

ليإدل عمإى مإا  ؛وقد جاء هذا في اليرآن المدني أييا، تحريف أهل الكتاب التصريح بمفظ التحريف

ٺ ٺ  ٺڀ ڀ ٺ چ : فمإإإإإن ذلإإإإك قولإإإإه تعإإإإإالى؛ هإإإإم عميإإإإه مإإإإن هإإإإإذا الباطإإإإل المييإإإإت

 .(3)چٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ

الإإإوارد فإإإي السإإإياقات المدنيإإإة قإإإد أتإإإي فإإإي ييإإإر مويإإإع مإإإن موايإإإع اليإإإرآن وهإإإذا التعبيإإإر المإإإدني 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ چ : قولإإإه تعإإإالى فمإإإن ذلإإإك؛ المإإإدني

 .(4)چے ے ۓۓ

گ گ ڳ ڳ چ: بيوله، لنبيه ()ومنه أييا ما جاء في قوله تعالى في خطاب ا 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ 

                               

 مشارؽ األنوار عمى صحاح اآلثار،ه(، 544( ينظر: اليحصبي، اليايي عياض بن موسى )ت: 1)
 (، المكتبة العتيية ودار التراث. 1/366)

(، تحييق: عبد ا محمود 1/286، )تفسير مقاتؿ بف سميماف( ينظر: األزدي، مياتل بن سميمان بن بشير، 2)
 (. 5/375، )التفسير البسيط؛ الواحديه.  1423التراث، بيروت، الطبعة األولى، شحاته، دار إحياء 

 (46( سورة النساء، اآلية رقم )3)
 (13( سورة الماادة، اآلية رقم )4)
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﮴  ﮳   ﮲  ہہہھھ ھ ھ ے ےۓ ۓ

 .(1)چ﮵﮶

فيإإد جإإاء اليإإرآن المإإدني معبإإًرا عإإن قيإإية تحريإإف أهإإل الكتإإاب لمإإا نإإزل ، وبنإإاء عمإإى كإإل ماسإإبق

أو كإان التعبيإر عإن ذلإك ، سإواء كإان التعبيإر عإن ذلإك بإالبيع الإبخس، عميهم من الكتإب السإماوية

وهإو المعنإى الإذي ؛ بكتمان الحق أو لي المسان أو كان التعبير عإن ذلإك بالتصإريح بإأمر التعريإف

 .بجبلء في السياقات المدنية السابية هانبي سبق

وهإو مإا أبانتإه السإياقات المدنيإة ؛ فجميع هذ  الجراام مما ألحق بأهل الكتاب الذم والمعنإة والغيإب

 .المذكورة آنفا

    

                               

 (. 41( سورة الماادة، اآلية رقم )1)
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 المطمب الثالث

 لجميع الكتب السابقة مييمفبياف أف القرآف 

ولتيإإع ، م المعإإاني السإإابيةَتمّْ تُإإاليرآنيإإة لآليإإات المدنيإإة لِ فإإي هإإذا المطمإإب مإإن الدراسإإة تإإأتي السإإياقات 

الخإاتم قإد  ، () ليبإين أن اليإرآن الكإريم كتإاب ا ؛فيإأتي اليإرآن المإدني؛ ا الصإحيحهإكاناألمور في م

إذ بإه ؛ وال شإك أن هإذا المعنإى اليرآنإي مإن األهميإة بمكإان، أتى ناسًخا لجميإع الكتإب السإماوية السإابية

وتتيإإح مبلمإإح الطريإإق االعتيإإادي السإإميم بالنسإإبة ، مكانإإة الكتإإاب الخإإاتم بإإين الكتإإب السإإماويةتتيإإح 

 .لممدعوين كافة من بعد نزول هذا الكتاب الخالد

إن المتأمإإل فإإي السإإياقات المدنيإإة الإإواردة الدالإإة عمإإى بيإإان أن اليإإرآن الكإإريم ناسإإا لمكتإإب السإإماوية 

فمإإن ذلإإك قإإول ا تعإإالى فإإي  ،ون المكإإي عمإإى هإإذا األمإإرالسإإابية يبلحإإظ تركيإإز اليإإرآن المإإدني د

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ چ: سإإإإإإإورة المااإإإإإإإدة المدنيإإإإإإإة

 .(1)چڑ ڑ ک ک کک 

ڈ چ: وليإد عبإر اليإرآن المإدني عإن قيإية النسإا لمإا تيإدم مإن الكتإب السإماوية بيولإه تعإالى

ففإي بيإان هإذا  ،الكتإب إذ قد حممها يير واحد مإن أهإل التفسإير عمإى معنإى "النسإا" لهإذ ؛ چژ

قرار  عبّ   ،() لذا فإ ن شإريعة محمإد، (2)الطبري وابن كثيرر عن ذلك أهل التفسير منهم المعنى وا 

    .(3)ناسخة لجميع الشرااع

                               

 ( 48( سورة الماادة، اآلية رقم )1)
 (. 1/58، )تفسير القرآف العظيـ، (. ابن كثير10/381، )جامع البياف( ينظر: الطبري، 2)
االعتقاد الخالص مف الشؾ ه(، 724( ينظر: ابن العطار، عمي بن إبراهيم بن داود بن سممان )ت: 3)

= 
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 المطمب الرابع

 محاجة أىؿ الكتاب في إيمانيـ بالكتب السماوية

السماوية كمها، وبيان بعد ما تحدثت في المطالب السابية عن وجوب اإليمان بالكتب 

التحريف الذي دخل عمى كتب أهل الكتاب، وبيان أن اليرآن الكريم ناسا لجميع الكتب 

السماوية، أنتيل لمحديث عن محاجة أهل الكتب في إيمانهم بالكتب السماوية، وذلك من خبلل 

 -اآلتي:

 -محاجتيـ في إيمانيـ بكتبيـ وكفرىـ بالقرآف الكريـ8 -أوال8

ژ  ڑ  ڑ  چ ففي قوله تعالى  ،المدني في عدة سياقات عمى هذا المعنىنص اليرآن 

ڻ  ڻ    ںک  ک  ک  ک  گ  گ  گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں

 (1)چڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ      ہ

اليهود بأن يؤمنوا باليرآن الكريم، فأبوا وعتوا واستكبروا، وقالوا نؤمن بغير  أمر ا سبحانه 

فتشير اآلية الكريمة بأنهم كانوا ييتمون األنبياء أييا، فتوجب اإليمان بما انزل ا من الكتب، 

تعالى؛ ألنه هو الذي أنزله وليس ألنه نزل عمى شخص ما، فييول تعالى: آمنوا بما أنزل ا ولم 

عمى  ييل آمنوا بما أنزل عمى محمد، فكانت حجة اليهود بأنهم ال يؤمنون باليرآن الكريم ألنه نزل

 . 2سيدنا محمد صمى ا عميه وسمم

                               

(، وزارة األوقاف والشؤون اإلسبلمية، قطر، الطبعة 121، تحييق: سعد بن هميل الزويهري، )ص/ واالنتقاد
 ه. 1432األولى، 

 (91رقم )سور البيرة، اآلية  (1)

ابإإإن عاشإإإور، التحريإإإر  (.59)ص/ تيسػػػير الكػػػريـ الػػػرحمف فػػػي تفسػػػير كػػػالـ المنػػػاف ( ينظإإإر: السإإإعدي،2)
= 
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 محاجتيـ في بياف وعيد ا لمف يكتـ شيئا مما أنزلو8  -ثانيا8

في سياق مدني آخر يبين لنا اليرآن مناقشة أهل الكتاب في بيان وعيد ا عز وجل لمن يكتم 

ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  چ  مما أنزله ا تعالى، فييول ا عز وجل:شياا 

 .(1)چۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵     ےھ  ھ   ھ  ھ  ے

نزلت هذ  اآلية في عمماء اليهود في كتمهم دالال صدق النبي  وصفاته الموجودة في التوراة، 

فكانوا يكتمون بعض ما جاء في كتتبهم بعدم ذكر النصوص لمناس عند الحاجة أو السؤال، 

 عميه وسمم، فتويح لنا هذ  اآلية معاداة ومعاندة الكفار عامة واليهود كصفات النبي صمى ا

خاصة، واختمف في كيفية كتمانهم، هل كان محو من التوراة أم تأويل وتحريف في الدالال 

.(2)والعبارات

                               

 (.1/607والتنوير )
 (.159اآلية رقم )سورة البيرة،  (1)
 (.2/65(. ابن عاشور، التحرير والتنوير )150ينظر: السعدي، تفسير السعدي )ص/ (2)
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 المبحث الثاني

 منيج القرآف المدني في عرض قضايا

 اإليماف باألنبياء والرسؿ عمييـ السالـ

يإإأتي هإإذا المبحإإث مإإن الدراسإإة لبيإإان مإإنها اليإإرآن المإإدني فإإي عإإرض الييإإايا العيااديإإة اإليمانيإإة 

مة سواء تعميت هذ  الييايا بما هم عميه مإن العصإ، -عميهم السبلم-المتعمية باألنبياء والمرسمين 

لإإإذا ؛ -عمإإإيهم السإإإبلم-حيإإإوق والواجبإإإات البلزمإإإة فإإإي حيهإإإم أو بيإإإان ال ،()ا التإإإي كفمهإإإا لهإإإم 

 :فسوف يندرج حديثي في ذلك من خبلل المطالب اآلتية

 عميهم السبلم-بيان عصمتهم : المطمب األوؿ-. 

 عميهم السبلم-بيان الحيوق والواجبات في حيهم : المطمب الثاني-. 

 محاجة أهل الكتاب في إيمانهم بالرسل. :المطمب الثالث 
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 المطمب األوؿ

 بياف عصمتيـ عمييـ السالـ

؛ عمإيهم السإبلم-تعتبر عصمة األنبياء من األمور الجوهرية المهمة التي تيوم عميها دعوة األنبياء 

والبحث في قيية عصمة ، إذ إن هذ  العصمة الزمة لحدوث الييين في كثير من قموب المدعوين

أمإإا  ،والثإإاني محإإل تفصإإيل واخإإتبلف بيإإنهم، أحإإدهما محإإل اتفإإاق بيإإنهم ،األنبيإإاء يإإأتي مإإن وجهإإين

-فإالمراد بإه عصإمة األنبيإاء  ،النوع األول المراد من العصمة التي هي محل اتفاق بين أهل العمإم

 .وأما ينزل من الحق، في تبميغ الدين -عميهم السبلم 

فهإإإي ، وأمإإإا النإإإوع الثإإإاني مإإإن جوانإإإب العصإإإمة التإإإي هإإإي محإإإل تفصإإإيل وخإإإبلف بإإإين أهإإإل العمإإإم

مإا إلإى صإغاار، هذ  األخطاء إمإا إلإى كبإاارعمى اعتبار انيسام ، العصمة من األخطاء وعمإى ، وا 

 :هذا األسس فيمكن بيان المراد بييية عصمة األنبياء الواردة في اليرآن المدني من خبلل اآلتي

 8العصمة في تبميغ الديف8 أواًل 

فإي تبميإغ  -عمإيهم السإبلم-المراد بييية العصمة هو عصمة األنبيإاء  در وهوالمعنى األول المتبا

وليإإد جإإاءت بعإإض السإإياقات المدنيإإة لتعبإإر عإإن هإإذا المعنإإى مإإن خإإبلل السإإياق الخإإإاص ، الإإدين

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ چ: فمإإإن ذلإإإك قولإإإه تعإإإالى؛ ()برسإإإول ا 

 .(1)چڈڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گ گ گ 

، بإإالتبميغ ، ()أمإإر  " فيإإد؛ فالسإإياق المإإدني السإإابق جإإاء مويإإًحا ألمإإر العصإإمة فإإي تبميإإغ الإإدين

                               

 (. 67( سورة الماادة، اآلية رقم )1)
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، أمإا عإن المإراد بييإية العصإمة المإذكورة فإي هإذا السإياق المإدني. (1)"وأخبر  بالعصمة مإن النإاس

 .(2)"يحفظك ويمنعك ِمَن النَّاسِ " والتي أقرها أهل العمم من المفسرين وييرهم هو أن ا

، كيإف يجهإر نبإي إذ، هإي ألنبيااإه ورسإمهت التأهيإل اإللاصمة هذ  مإن أولويإوال شك أن قيية الع

أو يعمو صوت رسول بصيحات اإليمان والتوحيد في وسإط مإن ييابإات الشإرك واإلعإراض والعنإاد 

والحفإظ مإن هإؤالء وييإرهم مإن فاإات ، فإبل شإك أن الميإام فإي هإذ  الحالإة يمزمإه العصإمة؛ واإللحاد

عمإإإيهم -يإإإاء ي لعصإإإمة األنبفهإإإذا هإإإو أحإإإد المعإإإاني الإإإواردة فإإإي السإإإياق اليرآنإإإي المإإإدن. المإإإدعوين

 .()ممثمة في شخصه الكريم  -السبلم

 8العصمة مف األخطاء8 ثانًيا

ا العصإإمة مإإإن أّنهإإإ، يإإأتي بعإإد ذلإإإك فإإي السإإإياق المإإدني لميإإرآن الكإإإريم معنإإى آخإإإر معإإان العصإإمة

م قإد اختمفإوا فإي معنإى أّنهإأي ؛ يير أن هإذا المعنإى لإم يكإن محإل اتفإاق بإين أهإل العمإم، األخطاء

، المراد بها العصمة من الكباار فيط أم المراد بها العصمة مإن الصإغاار أيًيإا بين كون؛ العصمة

بإل ورد اليإرآن المإدني ؛ والباحثة بعد التأمل في السياقات المدنية لم تجد تحديًدا صريًحا لهذا األمر

 .هانوهو ما سيأتي بي، معبرًا أسموب التمميح في ذلك

مإن الإذنوب الصإغاار فإي  -عمإيهم السإبلم–نبيإاء األجاء تعبير السياق المدني عإن قيإية عصإمة 

                               

اليداية إلى بموغ النياية في عمـ معاني القرآف ه(، 437( الييسي، أبو محمد مكي بن أبي طالب )ت: 1)
 -(، تحييق: مجموعة رساال جامعية بكمية الدراسات العميا والبحث العممي 3/1806، )وتفسيره، وأحكامو

كمية الشريعة والدراسات  -وشيخي، مجموعة بحوث الكتاب والسنة جامعة الشارقة، ب شراف أ.د: الشاهد الب
 ه.1429جامعة الشارقة، الطبعة األولى،  -اإلسبلمية 

 (. 4/93، )الكشؼ والبياف( الثعمبي، 2)
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 .(1)چک ک ک گ چ : قوله تعالى

فيإد ذهإب ؛ وال عجب أن يستدل أهل العمم عمى قيية عصمة األنبيإاء بهإذا الإنص المإدني السإابق

 هإو الإذي أخمصإه المَّإه: ""المخمَإص": قإالوا، چگچ : أهل التفسير إلى أن فإي قولإه تعإالى

() ،؛ ويؤكإإد اإلمإإام الواحإإدي عمإإى المعنإإى السإإابق نفسإإه. (2)"واختصإإه بإإذلك، وعصإإمه ،وحفظإإه

 .(3)"بالهداية والتوفيق والعصمة( )الذين أخمصهم ا : "فييول عن معنى اآلية

فإ ن معنإى العصإمة كإامن ؛ مما هو مذكور آنفا، فبناء عمى ما طرحه أهل التفسير حول هذ  اآلية

ما العبلقة التي تجمع بإين : الذي يطرح نفسه في هذا المياميير أن السؤال ؛ في معنى "المخمص"

 .وبين األنبياء والمرسمين، چگچ : قوله تعالى

ڤ چ: والجإإواب عإإن ذلإإك بمإإا ورد فإإي اليإإرآن الكإإريم فإإي قولإإه تعإإالى   عإإن نبإإي ا يوسإإف  

ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ 

دخإإإإول األنبيإإإإاء فإإإإي زمإإإإرة عبإإإإاد ا فمإإإإن خإإإإبلل الجمإإإإع بإإإإين السإإإإياقين يفهإإإإم . (4) چڇ 

ويإدل عميإه مإا ذكإر  أهإل التفسإير تعييبإا عمإى ، لذا فيدل عميهم السإياق المإدني السإابق؛ المخمصين

 .هذا النص

    

                               

 ( 40( سورة الحجر، اآلية رقم )1)
 (. 6/442) تأويالت أىؿ السنة،( الماتريدي، 2)
 (. 12/606) التفسير البسيط،( الواحدي، 3)
 (. 24( سورة يوسف، اآلية رقم )4)
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 المطمب الثاني

 بياف الحقوؽ والواجبات في حقيـ عمييـ السالـ

قيإية أخإرى مإن الييإايا  ة في سياق اليرآن المإدني سإوف أبحإث فإيصمبعد عرض مصطمح الع

؛ وهي قيية بيان الحيوق والواجبات المتعمية بهم عميهم الصبلة والسبلم؛ العيدية المتعمية بالنبوات

وفيمإا يإأتي عإرٌض ، ف ن المستيرئ لمسياقات اليرآنية المدنية سيجد ورود هذ  الييية وايحة جمية

 .لمنها اليرآن المدني في بيان هذ  الحيوق

 8طاعة األنبياء والرسؿ عمييـ الصالة والسالـوجوب 8 أواًل 

يأتي في الميام األول من ميامات الحيوق والواجبإات الإواردة لؤلنبيإاء والمرسإمين فإي اليإرآن المإدني 

 .-عميهم السبلم– من خبلل إيجاب بعض السياقات المدنية لطاعة األنبياء

وجوب طاعة كل ايحا صريحا في و وقد جاء األمر بطاعة األنبياء والرسل عامة في سياق مدني 

 .(1) چڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہچ: فيال تعالى(؛ ) رسول من قبل ا

 .(2) چۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی یچ: في قوله تعالى وكذلك

؛ ()ر السياق المدني السابق عن وجوب طاعة األنبياء والرسل متمثمة في طاعة الرسإول فيد عبّ 

. (3)تأكيإدًا لوجوبهإا ، () ففإد كإّررت طاعإة الرسإول؛ چېئچ: وهذا هو السرُّ البياني في تكرار

                               

 (.64( سورة النساء، اآلية رقم )1)
 (.59( سورة النساء، من اآلية رقم )2)
، تفسير النسفى(. النسفي، أبو البركات عبد ا بن أحمد، 3/257، )الكشاؼ( ينظر: الزمخشري، 3)

 ه.1424بيروت،  -(، تحييق الشيا: مروان محمد الشعار، دار النفااس3/127)
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 .(1)ومما تدل عميه اآلية الكريمة أن طاعة ا ورسوله واجبة عمى كل أحد

 8-الصالة والسالـ-وجوب توقير األنبياء والرسؿ عمييـ 8 ثانًيا

ويأتي في الميام الثاني من ميامات واجبات األنبياء والرسل وفق مإا جإاء فإي اليإرآن المإدني األمإر 

چ : في قوله تعإالى ()وقد جاء ذلك متمثبل في شخص النبي الكريم ؛ -عميهم السبلم-بتوقيرهم 

 .(2)چۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 

تفخمإإإو  : ومنهإإإا. (3)تكرمإإإو  وتعظمإإإو  وتسإإإودو : منهإإإا؛ أقإإإوال چې چ ولممفسإإإرين فإإإي معنإإإى 

 .(4)وتبجمو 

ألن مإإا ؛ وال شإإك أن هإإذا اليإإول الإإوارد عإإن السإإياق اليرآنإإي المإإدني جإإاء فإإي حإإق كإإل رسإإول ونبإإي

 .ينطبق عمى واحد منهم ينطبق عمى اآلخرين

 8-عمييـ الصالة والسالـ-وجوب محبة األنبياء والرسؿ 8 ثالثًا

أما الواجب الثالث من واجبات األنبياء والرسل التي دلت عميها السياقات المدنية فهو واجب محبإة 

وقإإإد جإإإاء ذلإإإك تمميًحإإإا ييإإإر مصإإإرح بإإإه فإإإي بعإإإض ، -عمإإإيهم الصإإإبلة والسإإإبلم-األنبيإإإاء والرسإإإل 

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ چ: فيإإإإإال تعإإإإإالى؛ السإإإإإياقات المدنيإإإإإة

                               

 (. 35/16، )مجموع الفتاوى( ابن تيمية، 1)
 (. 9( سورة الفتح، اآلية رقم )2)
 (. 20/290، )التفسير البسيط( الواحدي، 3)
(، تحييق: ياسر بن إبراهيم وينيم 5/193) تفسير القرآف،( السمعاني، منصور بن محمد بن عبد الجبار، 4)

 ه.1418السعودية، الطبعة األولى،  –بن عباس بن ينيم، دار الوطن، الرياض 
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 .(1) چہ ہ

لك محبإإة وكإإذ، ()بمفهومهإإا عمإإى أن محبإإة المبلاكإإة والرسإإل هإإي محبإإٌة  فاآليإإة الكريمإإة تإإدل 

 .(2)()هي محبة   وكذلك ف ن محبة عباد ا ،() أولياء ا هي محبة 

 8-عمييـ الصالة والسالـ-وجوب اتباع األنبياء والرسؿ 8 رابًعا

وقإد جإاء هإذا ، هإو دليإٌل عمإى صإدق المحبإة لهإم -عمإيهم الصإبلة والسإبلم-اتباع األنبيإاء والرسإل 

ففإإإإإي ، (3)چڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦچ: المعنإإإإى فإإإإي اليإإإإرآن المإإإإإدني فإإإإي قولإإإإه تعإإإإالى

وهإي ، وجعل جزاء اتباعإه محبتإه لعبإاد ، المحبة في اتباعه" () السياق المدني السابق جعل ا

 .(4)"أعمى الكرامة

 ()إن كنتم صادقين في محبتكم   ؛هذ  اآلية كر في تفسيرومن المعاني الجميمة في ذلك ما ذُ 

 .(5)فاتبعوني يحبكم ا، ف ن ذلك عبلمة صدقكم في زعمكم

 .(6)"ومحبة ا لمعباد إنعامه عميهم بالغفران: "فييول؛ ويويح اإلمام اليرطبي المحبة

فإ ن هإذا السإياق المإدني ؛ ف ن المعنإى اإلجمإالي لآليإة الكريمإة يإدل داللإة وايإحة عمإى هإذا األمإر
                               

 (. 98( سورة البيرة، اآلية رقم )1)
(، تحييق: أحمد 1/140، )البحر المديد في تفسير القرآف المجيد( ابن عجيبة، أحمد بن محمد بن المهدي، 2)

 ه.  1419سبلن، الدكتور حسن عباس زكي، الياهرة، عبد ا اليرشي ر 
 (.31( سورة آل عمران، اآلية رقم )3)
، جمعها: أبو بكر محمد البمدي، )ص/ تفسير التستري( التستري، أبو محمد سهل بن عبد ا بن يونس، 4)

، الطبعة بيروت -(، تحييق: محمد باسل عيون السود، منشورات محمد عمي بييون، دارالكتب العممية79
 ه. 1423األولى، 

 (.1/422) المحرر الوجيز،(، وابن عطية، 5/180) التفسير البسيط،( ينظر، الواحدي، 5)
 (. 4/60) الجامع ألحكاـ القرآف،( اليرطبي، 6)
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، () كنتم صادقين فإي ادعإاء محبإة ا إن: "لييول لهم( ) يوجه إلى المدعوين من أمة محمد

وعميإه . (1)"وطاعتإه( )فإ ن اتبإاعي مإن محبإة ا ، فكونوا منيادين ألوامر  مطيعإين لإه فإاتبعوني

 وشإرطا لمحّبإة ا () بمحّبإتهم مشإروطا ( ) اتّْبإاع رسإوله" فيد عمل هذا السياق عمى جعإل

() (2)"ووجود المشروط بدون تحيق شرطه ممتنع، لهم. 

  

                               

 -(، دار الفكر1/337، )لباب التأويؿ في معاني التنزيؿ( الخازن، عبلء الدين عمي بن محمد بن إبراهيم، 1)
 ه.1399بيروت، 

(، تحييق: طه محمد الزيني، 62 )ص/ تجريد التوحيد المفيد،الميريزي، أحمد بن عمي بن عبد اليادر، ( 2)
 ه.1409الجامعة اإلسبلمية، المدينة المنورة، 
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 المطمب الثالث

 -عمييـ السالـ-محاجة أىؿ الكتاب في إيمانيـ بالرسؿ   

وبعد الحديث عن األنبياء وعصمتهم وبيان الحيوق الواجبة في حيهم، كان ال بد من الحإديث عإن 

في إيمانهم بالرسل استكماال لمنها الرسالة الذي اتبعته، ويكون هذا من خبلل محاجة أهل الكتاب 

 العناوين التالية:

 8-ـ السالـعميي-محاجتيـ في عصمة األنبياء أوال8 

فإإي عييإإدتهم باألنبيإإاء ( )بعإإد تتبإإع اليإإرآن المإإدني نجإإد بإإأن أهإإل الكتإإاب قإإد تحإإاججوا مإإع النبإإي 

  باآليات التالية: والرسل، وسوف يتيح لنا هذا الكبلم

ڦ  ڦ      ڦ       ڄ  ڄ  ڄ  ڄ     ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ     چ  چ  ڇ   چ قال تعالى: 

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

 .1چگ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ     گک   ک  گ

، فحإق -عميإه السإبلم-تشير اآليات الكريمة إلإى تكإذيب أهإل الكتإاب الإذين اعتيإدوا بعبإادة عيسإى 

األنبياء عمى أتباعه هو إكرامهم ومعرفة حيوقهم بغير تعإد وال يمإو الإذي يإؤدي إلإى عبإادتهم، كمإا 

أن ا  ، كما-أي شديد التمسك بدين ا وطاعته–عمى أنه ينبغي أن يكون اإلنسان ربانيا  وتشير

عز وجل لم ينصب نبيا يإدعو إلإى اختصاصإه سإبحانه وتعإالى بالعبإادة ثإم يإأمر النإاس أن يكونإوا 

وقإال:  ()عبادا له، وتشير كتب التفسير في مويوع هذ  اآليات إلى أن "رجبل جإاء إلإى رسإول 

ا ال ينبغنإي أن نسإجد لغيإر  ()نسمم عميك كما يسمم بعينا عمى بعض؟ أفإبل نسإجد لإك؟ قإال 

                               

 (.80-79سورة آل عمران، اآلية رقم )( 1)
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 .1عز وجل، لكن اكرموا أنبياءكم وأعرفوا الحق إلى أهمه

 8-عميو السالـ-ثانيا8 محاجتيـ في إدعائيـ ألوىية عيسى 

عميإإإه -حكإإم اليإإإرآن الكإإإريم عمإإإى تكفيإإإر النصإإإارى بسإإبب فسإإإاد اعتيإإإادهم وادعإإإااهم ألوهيإإإة عيسإإإى 

 : ، وهذا وايح في قوله عز وجل-السبلم

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ    ڦٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ٹچ

 2چڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ڌچ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڃڃ

تعإإالى ا عإإن ذلإإك عمإإوا   .3"تيإإول اليعيوبيإإة والممكانيإإة أن اإللإإه حإإّل فإإي ذات عيسإإى واتحإإد بإإه"

، فإرد ا عمإإيهم عإن ذلإإك بحجإة قاطعإة فيإإال: "وقإال المسإإيح يإا بنإي اسإإراايل اعبإدوا ا ربإإي كبيإرا

 . 4وربكم" إذا كان المسيح يدعو ا يارب ويا ا فكيف يدعو نفسه؟! أم كيف يسألها؟! وهذا محال

تعمية ويتمخص من هذا المبحث أن اليرآن المدني قد اشتمل عمى ذكر بعض الحيوق والواجبات الم

أو ، كانت هذ  الحيوق متمثمًة فإي طإاعتهمأسواٌء ، -عميهم الصبلة والسبلم-بميام األنبياء والرسل 

وسإإواٌء جإإاء ذلإإك فإإي اليإإرآن المإإدني فإإي معإإرض سإإياق الحإإديث ، أو اتبإإاعهم، أو تإإوقيرهم، محبإإتهم

 .بخاصةٍ  ()أو في في معرض الحديث عن نبينا محمٍد ، عن األنبياء والرسل بعامةٍ 

    

                               

 (.463 -461/ 1( ابن عطية )1/218(.  ينظر إلى النسفي، )2/25( البيياوي، )1)
 (.72سورة الماادة، اآلية رقم )( 2)
 ((.2/65)الخازن، )( 3)
 (.6/249ينظر )اليرطبي، ( 4)
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 المبحث الثالث

 منيج القرآف المدني في عرض قضايا

 -عمييـ السالـ- معجزات األنبياء

وفإي هإذا الميإام سإأنبه ، المعجزات النبوية الواردة في اليرآن المإدني أعرض قييةفي هذا المبحث 

مإا جإاء فإي السإياقات الكميإة لميإرآن عإن معجإزات األنبيإاء والرسإل قإد جإاء  أنوهو ، عمى أمر مهم

؛ يير أن هذا البحث لكونإه جإاء متعميًإا بالسإياقات المدنيإة دون المكيإة منهإا؛ بصورة وايحة جمية

وفإإي هإإذا المطمإإب مإإن الدراسإإة سإإوف . فإإ ن آيإإات اليإإرآن المإإدني الإإواردة فإإي هإإذا الصإإدد محإإدودة

مإن خإبلل  –عمإيهم السإبلم  –ن المدني في عرض قيايا معجزات األنبياء أتحدث عن منها اليرآ

 :المطمبين اآلتيين

 بالمعجزات -عميهم الصبلة والسبلم-تأييد األنبياء والرسل  8المطمب األوؿ. 

  الواردة في اليرآن المدني -عميهم الصبلة والسبلم-معجزات األنبياء والرسل  8المطمب الثاني. 
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 المطمب األوؿ

 بالمعجزات - عمييـ الصالة والسالـ -تأييد األنبياء والرسؿ

بوصإإفها ؛ بإإالمعجزات -عمإإيهم الصإإبلة والسإإبلم-هإإذا المطمإإب عإإن تأييإإد األنبيإإاء والرسإإل  يتحإإدث

وقإإد سإإبيت ، -عمإيهم الصإإبلة والسإبلم-وسإيمًة مإإن الوسإاال الدعويإإة التإي الزمإإت أنبيإاء ا ورسإإمه 

ففإي ؛ قد أتى فيه ذكر المعجزات بصورة قميمة نسبة إلى اليرآن المكياإلشارة إلى أن اليرآن المدني 

 .سوف أعرض لممعجزات التي تفرد بها اليرآن المدني دون المكي هذا المطمب

وقد جاء ذلك وايًحا جمًيا في ؛ دل السياق المدني عمى يرورة تأييد األنبياء والرسل بالمعجزات

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ٻ پ پ پپ ٱ ٻ ٻ ٻچ: قوله تعالى

 .(1)چٿ 

وذلك لدفعهم ؛ عمى لزوم اآليات المعجزات التي لحيت بني اسراايل فيد دل هذا السياق اليرآني

َكْم آتَْيناُهْم ِمْن آَيٍة َبيَّْنٍة : "هوو ؛ لآلية يدل عمى ذلكفالمعنى اإلجمالي ؛ () إلى اإليمان با

 .(2)"عمى الحق والصواب عمى أيدي األنبياءأو آية في الكتب شاهدة ، معجزة ظاهرة

 ،المعجإإإزة الميصإإإود هإإإوأن ، چپ پپ چ : ن المإإإراد بيإإإول تعإإإالىأ ومإإإن أهإإإل التفسإإإير مإإإن بإإإين

 .(3)"ُهَنا اْلُمْعِجَزُة َوَدِليُل ِصْدِق الرُُّسلِ : "فالمعنى

لمإإا هإإو وايإإح مإإن عنإإوان هإإذا ؛ وليإإد اكتفيإإت فإإي هإإذا المطمإإب بإإذكر هإإذا الإإنص اليرآنإإي المإإدني

                               

 (.211( سورة البيرة، اآلية رقم )1)
 (. 1/134)أنوار التنزيؿ، ( البيياوي، 2)
 (. 2/291) التحرير والتنوير،( ابن عاشور، 3)
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دون الخإإوض أو التفصإإيل فإإي ، المطمإإب مإإن الحإإديث فإإي تأييإإد األنبيإإاء بإإالمعجزات بصإإورة عامإإة

وذلك ألجل يرورة التفريق بين هذا المطمب والذي يميإه مإن ؛ الحديث عن معجزات بعض األنبياء

 .الناحية المويوعية
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 المطمب الثاني

 -عمييـ الصالة والسالـ-معجزات األنبياء والرسؿ 

 الواردة في القرآف المدني 

سبيت اإلشإارة فإي المطمإب السإابق مإن الدراسإة إلإى مجإيء الإنص المإدني دااًل عمإى يإرورة تأييإد 

وفإإي هإإذا المطمإإب مإإن الدراسإإة سإإأتطرق ، والعبلمإإات البينإإة، أنبيإإاء ا ورسإإمه بإإالمعجزات الظإإاهرة

 .النماذج المذكورة في اليرآن المدني من هذ  المعجزاتإلى التفصيل في هذ  المعجزات بذكر 

ولإإإم تإإإرد فإإإي اليإإإرآن ، ومإإن جهإإإة أخإإإرى فإإإ ني سإإإأذكر بعإإإض المعجإإإزات الإإواردة فإإإي اليإإإرآن المإإإدني

مإن معجإزة فإي إبإراء األكمإه  ، () مإا حبإا  ا، () فمن ذلك معجزة نبإي ا عيسإى، المكي

ليسإاهم  ؛الإنص اليرآنإي المإدني بهإذ  المعجإزة دون المكإيولعمه قد انفرد ؛ () واألبرص ب ذن ا

وا - وصإإحابته الكإإرام بالمدينإإة المنإإورة ()عاصإإروا وجإود النبإإي  نذلإك فإإي دعإإوة النصإإارى الإإذي

 .الغرض الدعوي العظيم افميد كانت هذ  اآليات بديعة بميغة في هذ؛ -أعمم

 8()المعجزات الواردة في القرآف المدني لنبي ا عيسى 

، جاء ذكرها مفصمة في سورة الماادة المدنية، بعدة معجزات( ) أيد ا تعالى نبيه عيسى

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ چ : وذلك في قوله تعالى

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک کک گ گ گ 

گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 
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 .(1)چہ

 :فيد اشتممت عمى اآلتي، المذكورة في اآليات السابية ()أما عن معجزات عيسى 

 8يكمـ الناس في الميد .1

ففي السياق المدني السابق ؛ كمم الناس في المهد أّنه ()فمن المعجزات الدالة عمى نبوة عيسى 

بإالروح الميدسإة ا عيسإى " إذ قد خص؛ ()جاءت المعجزات الظاهرة المؤيدة لنبي ا عيسى 

 وكهإإإبلً ( يعنإإإي تكممهإإإم طفإإإبًل فإإإي حإإإال الصإإإغر) الطإإإاهرة النورانيإإإة المشإإإرفة تكمإإإم النإإإاس فإإإي المهإإإد

وهإإذ  معجإإزة عظيمإإة  ،يعنإإي وفإإي حالإإة الكهولإإة مإإن ييإإر أن يتفإإاوت كبلمإإك فإإي هإإذين الإإوقتين)

 .(2)"وخاصة شريفة ليست ألحد قبمه

 8يبرئ األكمو واألبرص  .2

فإإالمراد مإإن ، أي يكإإون سإإببا فإإي شإإفااهم، كإإان يبإإرئ اإلكمإإه واألبإإرص أّنإإهومإإن المعجإإزات أيًيإإا 

ُولإإإد  ،المطمإإإوس البصإإإر، وهإإإو الإإإذي ال يبصإإإر شإإإيًاا ؛وتشإإإفي األعمإإإى :وتبإإإرئ األكمإإإه: "اآليإإإات

 .(3)"ب ذني بياض يصيب الجسد، : مرض ال يبرأ منه إذا تمكنواألبرص، ميموم العين

  

                               

 (. 110الماادة، اآلية رقم )( سورة 1)
 (. 2/108، )التأويؿلباب ( الخازن، 2)
(، والواحدي، 2/655) تفسير القرآف العظيـ،(، والرازي، 1/440،)المحرر الوجيز( ينظر: ابن عطية، 3)

 (.4/94)الجامع ألحكاـ القرآف، (، واليرطبي، 1/211)الوجيز، 
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 8إخراج الموتى .3

أي بفعإل ا  ،بإ ذن ا كان يخرج الموتى من قبورهم أحياءً  ّنه ف ()أما المعجزة الثالثة لعيسى 

 .(1)ذلك عند دعااه

تأييإإًدا منإإه  ()هبإإة مإإن ا لنبيإإه عيسإإى هإإي و ، ()ًعإإا كانإإت بإإ ذن ا يالمعجإإزات جموهإإذ  

(). 

اْلُمْعِجَزِة  باأْلَِدلَِّة َواأْلَْعبَلمِ  أن المراد باآلية في النص المدني السابق هو من بيَّن أهل التفسير ومن

ال يأتون  -عميهم السبلم–وأيافوا أييا أن اآليات التي يأتي بها الرسل (، )َعَمى ُنبوة عيسى 

لتكون  ؛ويؤيدها إلى رسمه، ومنشاها عمى حيييتها، هو اآلتي بها () لكن ا، بها عمى الحييية

 ..(2)آيات صدقهم ودالالت رسالتهم

دون  ،()مإإن قبإإل ا ( ) مجإإيء المعجإإزة لنبإإي ا عيسإإىبيإإاٌن لهإإذا السإإياق المإإدني وفإإي 

، في الإنص اليرآنإي المإدني( )ن المتأمل في أمر معجزات عيسى أيير ؛ سؤال المدعوين ذلك

سإؤال المإدعوين أنفسإهم لإبعض هإذ  يجد أن النص المدني قد أتي في أحيان أخإرى بمإا يإدل عمإى 

 .اآليات والمعجزات

: فمن هذ  الموايع التي دل النص المدني فيها عمى سؤال المدعوين لممعجزة واآلية قوله تعالى

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ چ 

                               

لدين )ت: (، الرازي، أبو عبد ا محمد بن عمر فخر ا3/223) تفسير القرآف العظيـ،( ينظر: ابن كثير، 1)
بيروت، الطبعة الثالثة،  -(، دار إحياء التراث العربي12/460) التفسير الكبير، -مفاتين الغيبه(، 606

 ه. 1420
 (3/648) تفسير تأويالت أىؿ السنة،(.الماتريدي، 9/115، )جامع البياف( ينظر: الطبري، 2)
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ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

 .(1) چچ

ليهإإا تنسإإب السإإورة ، هإإذ  قصإإة المااإإدة: "لهإإذ  اآليإإة تفسإإير عنإإد   -رحمإإه ا- (2)ابإإن كثيإإرقإإال  وا 

لمإا أجإاب دعإاء  ، () وهي ممإا امإتن ا بإه عمإى عبإد  ورسإوله عيسإى. "سورة الماادة": فييال

 .(3)"آية وداللة معجزة باهرة وحجة قاطعة () فأنزلها ا، زولهابنُ 

هميتها في نفوسهم باعتبارها م رأوا أّنهأل الباهرةوليد طمب المدعوون من الحواريين هذ  المعجزة 

ۆئ  ۇئ ۆئ ۇئ وئچ: فيوله تعالى؛ لديهم ()عمى صدق نبوة عيسى  حسًيا داالً  دليبلً 

؛ قوة تأثير الدليل الحسييدل عمى ، (4)چۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی

َأْظَهُر ف ن الدليل اْلِحسّْيَّ ؛ أي بمشاهدة هذ  المعجزة چۈئ ۈئچ: ولذلك قال الحواريون"

 .(5)"في النَّْفسِ 

  

                               

  (115 -114( سورة الماادة، اآليتان: )1)
( هو إسماعيل بن عمر بن كثير بن يوء بن كثير بن درع، اليرشي األموي البصروي، الشيا عماد الدين 2)

ينظر: الفاسي، محمد بن أحمد بن عمي ه(. 774. )ت: صاحب التفسير والتاريخالمعروف بابن كثير، 
كمال يوسف (، تحييق: 1/472)ذيؿ التقييد في رواة السنف واألسانيد، ، ه(832المكي الحسني  )ت: 

 ه. 1410الحوت، دار الكتب العممية، بيروت، لبنان، الطبعة األولى، 
(، تحييق: سامي بن محمد 3/225، )تفسير القرآف العظيـ( ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر، 3)

 ه.1420سبلمة، دار طيبة لمنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 
 ( 113( سورة الماادة، اآلية رقم )4)
 (. 7/107) التحرير التنوير،( ابن عاشور، 5)
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 ونزولو في آخر الزماف8 -عميو السالـ-رفع المسين 

وفي سياقات أخرى خص اليرآن المدني بالحديث عن قيية رفع ونزول المسيح، وسوف يكون 

 ونزوله في آخر الزمان: -عميه السبلم–حديثي هنا عن رفع عيسى 

 8(1)-عميو السالـ-رفعو أوال8 

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  چ : ، فييإول ا تعإإالى-عميإه السإبلم-ففإي اليإرآن المإدني يتيإح لنإا قيإية رفعإه 

ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ      ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ  

 .2چڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ        ڇ  ڇ  ڃڃ

فالعييإدة السإميمة ، -عميإه السإبلم-هذ  اآلية الكريمة تبين لنا عييدة المسممين اتجا  صمب المسإيح 

 الصحيحة بأنه لم يصمب، بل رفع إلى ا عز وجل.

ويخبإإر  بانإإه قابيإإه مإإن ييإإر  -عميإإه السإإبلم-وتشإإير هإإذ  اآليإإات ان ا تعإإالى يخاطإإب عيسإإى 

مإإوت وعاصإإمه مإإن قتإإل الكفإإار لإإه، ورافعإإه إلإإى سإإمااه محإإل كرامتإإه تعإإالى، فجعإإل ذلإإك رفعإإا إليإإه 

من سوء جإوارهم وخبإث صإحبتهم، وجاعإل الإذين اتبعإو  فإوق الإذين لمتعظيم والتفخيم، وأنه مخرجه 

 عاريو  بالبرهان والحجة.

  

                               

(. المتاريدي، 1/419، )معاني القرآف(. الزجاج، 1/397، )تفسير الماوردي ( لممزيد ينظر: الماوردي،1)
 (1/366(. الزمخشري، الكشاف، )1/2013(. الوجيز، الواحدي، )2/382تأويبلت أهل السنة، )

 (.55( سورة آل عمران، اآلية رقم )2)
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 18-عميو السالـ-نزولو ثانيا8 

ھ     ہڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ   ہ  ہچ فإإإي قولإإإه تعإإإالى:  وفإإإي سإإإياق قرآنإإإي مإإإدني آخإإإر

(2)چھ  ھ  ھ  ے  
فإي آخإر الزمإان  -عميإه السإبلم-يتيح لنا أن نإزول سإيدنا عيسإى .

أمر ثابت لما محال وال جدال فيه، فبل يبيى أحإد مإن أهإل الكتإاب إال ويإؤمن بإه حتإى تكإون الممإة 

 واحدة، ويوم الييام يكون عمى اليهود شاهدا بأنهم كذابون وعمى النصارى بأنهم داعو  ابن ا.

لما هإو وارد بإاليرآن الكإريم  وقد جاءت هذ  النماذج في اليرآن المدني قميمة نسبة إلى المجمل العام

 .كمه

، لمعجإإزات بعإإض األنبيإإاء دون بعإإض ذاكإإرةً قإإد جإإاءت آيإإات اليإإرآن المإإدني أن  مإإا سإإبقم ويظهإإر

كما بينإت تأثيرهإا فإي إفحإام أهإل الشإرك ، همملمعجزات في إقامة الحجا عمى أقواوبينت أثر هذ  ا

 .واإلعراض

    

                               

(. الرازي، تفسير ابن ابي 11/236(. الرازي، مفاتيح الغيب، )115-1/114نسفي، تفسير النسفي، )ال (1)
-1/542(. الماوردي، تفسير الماوردي، )2/134(، ابن عطية، تفسير ابن عطية، )4/1112حاتم، )
544.) 

 (159( سورة النساء، اآلية رقم )2)
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 الفصؿ الرابع

 المدنيالسمعيات في القرآف 

؛ مإإن أركإإان العييإإدة فإإي اليإإرآن المإإدني مهإإمإلإإى جانإإب أتطإإرق فإإي هإإذا الفصإإل مإإن الدراسإإة سإإوف 

فإي السإمعيات مإن خإبلل الحإديث عإن حإديثي ندرج وسإي، وهو جانإب السإمعيات فإي اليإرآن المإدني

تعريت وذلك من خبلل تناول اآليات المدنية التي ، واإليمان باليدر، قيايا اإليمان باليوم اآلخر

لإإإذا فسإإإوف ينإإإدرج الحإإإديث فإإإي هإإإذا الفصإإإل مإإإن الدراسإإإة مإإإن خإإإبلل المبحثإإإين ، لهإإإاتين الييإإإيتين

 :اآلتيين

 منها اليرآن المدني في عرض قيايا اإليمان بالمبلاكة.: المبحث األوؿ 

 منها اليرآن المدني في عرض قيايا اإليمان باليوم اآلخر. : نيالمبحث الثا 
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 المبحث األوؿ

 القرآف المدني في عرض قضايا اإليماف بالمالئكةمنيج 

فإي هإإذا المبحإإث سإوف أتنإإاول مإإنها اليإإرآن المإدني فإإي عإإرض الييإايا العيديإإة المتعميإإة باإليمإإان 

بالمبلاكة، وقد جاء هذا المبحث مشتمبل عمى وجوب اإليمان بوجودهم، وكذا بيان حيإوقهم، وذكإر 

بيإإان بعإإض المخموقإإات التإإي تمعإإنهم المبلاكإإة، وكإإذا أسإإماء طاافإإة مإإنهم، وكإإذا اهإإتم هإإذا المبحإإث ب

 لتثبيت المؤمنين الصادقين وتأييدهم بالنصر المبين. () بيان كيف تتنزل المبلاكة بأمر ا

 وقد اشتمل هذا المبحث عمى أربعة مطالب:

  8إيجاب اإليمان بالمبلاكة.المطمب األوؿ 

  8طاافٍة منهم.بيان حيوق المبلاكة، وذكر أسماء المطمب الثاني 

  8ذكر أصناف من المخموقات تمعنهم المبلاكة.المطمب الثالث 

  8نزول المبلاكة بأمر ا المطمب الرابع(). 
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 المطمب األوؿ

 إيجاب اإليماف بالمالئكة

سوف أبدأ حديثي في المطمب األول، عن إيجاب اإليمان بالمبلاكة، وقبل الشروع فإي عإرض هإذا 

 بالمبلاكة لغًة واصطبلحًا:المطمب سأبدأ بتعريف 

 الفرع األوؿ8 تعريؼ المالئكة لغًة8

ييإإإول ابإإإن ؛ المبلاكإإإة لغإإإة: جمإإإع "ممَإإإٌك"، والجإإإذر المغإإإوي لهإإإذ  الكممإإإة مإإإن المإإإادة المعجميإإإة "ممَإإإَك"

ُم َواْلَكإإاُف َأْصإإٌل َصإإِحيٌح َيإإُدلُّ َعمَإإى قُإإوٍَّة ِفإإي الشَّإإْيءِ : "(1)فإإارس ٍة.  اْلِمإإيُم َوالإإبلَّ ُييَإإاُل: َأْممَإإَك َوِصإإحَّ

ْيُتهُ   .(2)"َعِجيَنُه: َقوَّى َعْجَنُه َوَشدَُّ . َوَممَّْكُت الشَّْيَء: َقوَّ

وأما كممة "المبلاكة" نفسها فهي كما ييول أهل المغة: "مشتية مإن لفإظ األلإوك. وقيإل: مإن المألإك، 

 ،الواحإإد ممإإكأي الرسإإالة،  ألإإك، ألإإك الفإإرس المجإإام: عمكإإه وميإإغه، ألإإك فإإبلن ألكإإا: أبمغإإه األلإإوك

فإ ن الفإاء هإي ؛ وأصمه "مؤلك"، ووزنه "َمْعَفٌل" فنيمت حركة الهمزة إلى البلم وسيطت، فوزنه "َمَعإٌل"

ففإإي المعنإإى المبلاكإإة إمإإا أن تكإإون مإإن ألإإك )فعإإل( أو مإإن ممإإك )اسإإم(، . (3)الهمإإزة، وقإإد سإإيطت"

 المغوي هذا داللة عمى اليوة والمنعة.

                               

، انتيل إلى الري ه(329اليزويني الرازي، من أامة المغة واألدب، ولد سنة ) ( هو أحمد بن فارس بن زكرياء1)
ليها نسبته. من تصانيفه )مياييس المغة(، و )المجمل(، و )الصاحبي( في عمم العربية، توفي  فتوفي فيها، وا 

(. الذهبي، 1/118، )وفيات األعيافينظر: ابن خمكان، ه(. 395بالري، وقيل )ه( 390عمى األشهر )
، سير أعالـ النبالء، ه(748شمس الدين أبو عبد ا محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز )ت: 

(، تحييق: مجموعة من المحييين ب شراف الشيا شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة 15/553)
 ه.1405الثالثة، 

 (. 5/351)معجـ مقاييس المغة،  ( ابن فارس،2)
 (.1/18، )يرالمصباح المن( الفيومي، 3)
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 :مالئكة اصطالًحاالفرع الثاني8 ال

أما "المبلاكإة" فإي اصإطبلح أهإل العييإدة، فيإد تياربإت تعريفإات أهإل العمإم فإي هإذا المصإطمح إلإى 

ن اختمفإإإإإت األلفإإإإإاظ الإإإإإواردة عإإإإإن هإإإإإذ  التعريفإإإإإات  مإإإإإن التعريفإإإإإات الإإإإإواردة لممبلاكإإإإإةو ؛ حإإإإإد مإإإإإا، وا 

 ا:اصطبلح

 .(1)بأشكال مختمفة ب ذن ا تعالى"ا أجسام نورانية، وقيل: هوااية، قادرة عمى التشكل والظهور أّنه"

 الفرع الثالث8 معنى اإليماف بالمالئكة8

المإإإإراد بإإإإإ"اإليمان بالمبلاكإإإإة" عنإإإإد أهإإإإل العييإإإإدة، وفإإإإي مويإإإإوع هإإإإذا البحإإإإث هإإإإو: اإلقإإإإرار الجإإإإازم 

 .(2)مربوبون مسخرون () م خمق من خمق اأّنهو  ،بوجودهم

 8(3)اإليماف بالمالئكةالفرع الرابع8 منيج القرآف المدني في إيجاب 

، والدليل ()اإليمان بالمبلاكة ركن من أركان اإليمان با  من المعموم في الدين باليرورة أنّ 

كثيرة، وليد جاء اليرآن المدني لييرر منها اإليمان بها، فيد جاء في سورة عمى ذلك من الكتاب 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  چالبيرة المدنية قوله تعالى: 

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

                               

كتاب روح المعاني في تفسير القرآف ه(، 127( األلوسي، شهاب الدين محمود ابن عبد ا الحسيني )ت: (1
بيروت، الطبعة  -(، تحييق: عمي عبد الباري عطية، دار الكتب العممية1/220، )العظيـ والسبع المثاني

 ه.1415األولى، 
 أعالـ السنة المنشورة العتقاد الطائفة المنصورة،، ه(1377حكمي، حافظ بن أحمد بن عمي )ت: ( 2)

المممكة العربية  -(. تحييق: حازم اليايي، وزارة الشؤون اإلسبلمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد 41)ص/
 ه.1422السعودية، الطبعة الثانية، 

 (.41( ينظر: المرجع السابق، )ص/3)
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ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ 

چ . وجاء فيها أييا قوله تعالى: (1) چچ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

﮴    .(2) چھھ ھ ے ےۓ ۓ ﮲﮳ 

يجاب اإليمان بهموكذا قد جاءت السنة النبوية المطهرة ب قرار وجودهم،  فيد تيدم اإليمان بهم من السنة ؛ وا 

ُخِمَيْت اْلَمبَلِاَكُة ": () ، قالت: قال رسول ا()في حديث جبريل ويير ، في صحيح مسمم عن عااشة 

 .(3)ِمْن ُنوٍر َوُخِمَق اْلَجانُّ ِمْن َماِرٍج ِمْن َناٍر َوُخِمَق آَدُم ِممَّا ُوِصَف َلُكْم"

صإإح بإإه  مإإام "يؤمنإإون بهإإم إجمإإااًل، وأمإإا تفصإإيبًل فأّنهنة والجماعإإة بهإإم فإإأهإإل الّسإإأمإإا عإإن إيمإإان 

سإرافيل ؛ ()من سما  ا ورسوله و  ،الدليل كجبريل الموكل بالوحي، وميكاايل الموكإل بإالمطر، وا 

 .(4)"..الموكل بالنفا في الصور، وممك الموت الموكل بيبض األرواح، ومالك خازن النار

؛ ألن التكإإذيب بهإإم تكإإذيب بالرسإإول ورسإإالته؛ اليإإرآن المإإدني محإإذرا مإإن الكفإإر بالمبلاكإإةوقإإد جإإاء 

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ چ : فيإإإإال تعإإإإالى فإإإإي آيإإإإة البيإإإإرة المدنيإإإإة

هذا وقد عيب اإلمام الطبري عمى هذ  اآلية قاابًل: "ومعنا : ومإن يكفإر بمحمإد ؛ (5) چڳ ڳ 

                               

 (. 177( سورة البيرة، اآلية رقم )1)
 (.285بيرة، اآلية رقم )( سورة ال2)
 (. 2996(، برقم )4/2294"، كتاب: الزهد والرقااق، باب: في أحاديث متفرقة. )صحيحو( أخرجه مسمم في "3)
 اإليماف حققتو، خوارمو، نواقضو عند أىؿ السنة والجماعة،( األثري، عبد ا بن عبد الحميد، 4)

 ه.1424الرياض، الطبعة األولى،  -الوطن لمنشر(، مراجعة وتيديم: عبد ا بن صالح، مدار 131)ص/
 (.136( سورة النساء، من اآلية رقم )5)
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ال يصإح  ّنإهشإيء مإن ذلإك بمعنإى جحإود جميعإه، وألألن جحإود ؛ () وبما جاء به مإن عنإد ا

إيمان أحٍد من الخمق إال باإليمان بما أمر  ا باإليمان به، والكفر بشيء منه كفر بجميعه، فمإذلك 

قال: "ومن يكفر با ومبلاكته وكتبه ورسمه واليوم اآلخر"، بعيإب خطابإه أهإل الكتإاب وأمإر  إيإاهم 

والمبلاكإإة والكتإإب والرسإإل ( )منإإه لهإإم، وهإإم ميإإّرون بوحدانيإإة ا ، تهديإإًدا ()باإليمإإان بمحمإإد 

 .(1)وما جاء به من الفرقان"( )واليوم اآلخر، ِسوى محمد 

لى نفس المعنى أشار شيا اإلسبلم ابن تيمية ؛ في حديثه حإول هإذ  اآليإة المدنيإة المإذكورة آنفإا ،وا 

 ،كفإإر بإإالجميع( )فيإإال: "فَإإِ نَّ الكفإإر بكإإل مإإن هإإذ  األصإإول يسإإتمزم الكفإإر بغيإإر  فمإإن كفإإر بإإا 

وكتبإإه وكإإذلك إذا  ،ب رسإإمهإذ كإإذّ  ؛() ومإن كفإإر بالمبلاكإإة كفإإر بالكتإب والرسإإل فكإإان كإإافرا بإا

 .(2)ب الكتب والرسل فكان كافرا"كفر باليوم اآلخر كذّ 

يجإاب إيمإان المسإممين وهكإذا فيإد قإرر اليإرآن المإدني  فإي منهجإه المحكإم حيييإة وجإود المبلاكإة، وا 

، فالخمإل فيإه خمإل فإي اإليمإان بإا () بهذا الوجود، بل وجعل هذا اإليمان مبلزمإا لئليمإان بإا

() لكون اإليمان بالمبلاكة ركن من أركان اإليمان الستة، ولم ييإف األمإر عمإى مجإرد اإليمإان ،

، وهإإذا مإإا ()عمإإى لسإإان نبيإإه  () وبميتيإإى مإإا أخبإإر بإإه ا ،ا ميتيإإبإإل كإإذلك العمإإل ببإإه، 

  .()سأقوم ب لياء اليوء عميه في المطالب اآلتية من هذا المبحث ب ذن ا 

 

                            

  

                               

 (. 9/314، )جامع البياف( الطبري، 1)
 (. 19/194، )مجموع الفتاوى( ابن تيمية، 2)
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 المطمب الثاني

 بياف حقوؽ المالئكة، وذكر أسماء طائفٍة منيـ

وهإإي بيإإان ؛ مإإن الييإإايا المتعميإإة بالمبلاكإإة عمإإيهم السإإبلمتطإإرق اليإإرآن المإإدني إلإإى قيإإية أخإإرى 

حيإإوق هإإؤالء المبلاكإإة، وتطإإرق أييإإًا إلإإى أسإإماء طاافإإٍة مإإنهم، وليإإد احتفإإى اليإإرآن المإإدني، وكإإذا 

السنة النبوية المطهرة بذكر أسماء بعض المبلاكة، وتكرر هذ  الذكر بشكل كبير نسبة إلى ييرهم 

 ذلك: من المبلاكة. وفيما يأتي بيان

 :الفرع األوؿ8 تحذير القرآف المدني مف معاداة المالئكة

فمإإإن هإإإؤالء المبلاكإإإة الإإإذين جإإإاء ذكإإإرهم تكإإإراًرا فإإإي اليإإإرآن المإإإدني والسإإإنة النبويإإإة المطهإإإرة جبريإإإل 

() فيإد جإاء فإي آيإة البيإرة ؛ وقد أوجب المنها اليرآني مواالة مبلاكة ا، وحإذر مإن معإاداتهم؛

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ چ  المدنيإإإإإإإإإإإإإإإة قولإإإإإإإإإإإإإإإإه تعإإإإإإإإإإإإإإإإالى:

 .(1) چہ

، وأن معادة جبريل أو () ففي هذا السياق اليرآني السابق تصريح بوجوب المواالة لمبلاكة ا

لفيمهما ولمتنبيه عمى أن  ؛، "فيد أفرد الممكين بالذكر()أحد من المبلاكة يعادل المعاداة  

، وعداوة اليهود لجبريل () والغيب من احياق العداوة تمعاداة الواحد والكل سواء في اس

ال يعبأ بهم وال بغيرهم ممن يعادي  ()ن ا إحيث (، )نشأت منذ نزوله باليرآن عمى النبي 

 .(2)جبريل ويير  من المبلاكة"

                               

 (. 98سورة البيرة، اآلية رقم )( 1)
 (. 2/394، )جامع البياف( ينظر: ابن جرير الطبري، 2)
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 :الفرع الثاني8 حكـ مف أبغض أحًدا مف المالئكة

، فيإإد قإإرر أهإإل السإإنة هيانإإعريإإه وب فبنإإاء عمإإى ماسإإبق؛ أمإإا عإإن حكإإم المإإبغض لإإبعض المبلاكإإة

وذلإإإإك اسإإإإتدالاًل باآليإإإإة اليرآنيإإإإة السإإإإابية، قإإإإال ؛ والجماعإإإإة كفإإإإر مإإإإن بغإإإإض أحإإإإًدا مإإإإن المبلاكإإإإة

دخإال مإن سإماهم إَواَل يجإوز  ،: "فى َهَذا َتْحِييق اْسإم اْلَكإاِفر لمإبغض بعإض اْلَمبَلِاَكإة(1)اإلسفراييني

 .(2)ا َكاِفرين فى جمَمة فرق اْلُمسممين"

 :الفرع الثالث8 وجوب محبة المؤمنيف لممالئكة والعمؿ بمقتضى ىذا اإليماف

من مظاهر تعظيم  أّنهف؛ بناًء عمى ما سبق، وباالستعانة بما يسمى عند األصوليين بإ "مفهوم المخالفة"

اإليمان بالمبلاكة واإلقرار بوجودهم محبتهم، لكونهم من مخموقات ا الطااعين لما أمر، قال ا 

وفي هذا المعنى ييول العبلمة ابن عثيمين عن ، (3) چى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ چ8 تعالى

عمى الوجه األكمل  ()ثمرات اإليمان بالمبلاكة: "محبة المبلاكة عمى ما قاموا به من عبادة ا 

وهذا المعنى من أرقى معاني اإليمان الصادق الذي دل عميه منها اليرآن . (4)واستغفارهم لممؤمنين"

                               

( هو عبد الياهر بن طاهر بن محمد بن عبد ا البغدادي التميمي األسفراييني، ابو منصور: عالم متفنن، 1)
من أامة األصول. كان صدر اإلسبلم في عصر . ولد ونشأ في بغداد، له: الفرق بين الفرق " و " نفي خمق 

، عادل «صر الحاضرمف صدر اإلسالـ وحتى الع»معجـ المفسريف ينظر: ه(.  429اليرآن"، )ت: 
(، قدم له: مفتي الجمهورية المبنانية الشيا حسن خالد، مؤسسة نويهض الثيافية لمتأليف 1/294نويهض، )

 ه.1409والترجمة والنشر، بيروت، الطبعة الثالثة، 
، )ص/ الفرؽ بيف الفرؽ وبياف الفرقة الناجية، ه(429( األسفراييني، عبد الياهر بن طاهر بن محمد )ت: 2)

 . 1977(، دار اآلفاق الجديدة، بيروت، الطبعة الثانية، 238
 (. 6( سورة التحريم، من اآلية رقم )3)
مجموع فتاوى ورسائؿ فضيمة الشيخ محمد بف  ،ه(1421)ت: ، ( العثيمين، محمد بن صالح العثيمين4)

دار الثريا،  -الوطن (. جمع وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السميمان، دار 3/259، )صالن العثيميف
 ه.1413
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 في سياق اآليات المدنية التي سبق تناولها ومناقشتها.

ذلك لما قد يعتري اإلنسان من ؛ عمى هذ  النعمة ()م شكر ا هانوكذا من عبلمات صدق إيم

ليدفع عن المسمم الذي آمن قمبه وانفعمت ؛ ()أشياء قد تير ، فيأتي الممك الموكل من قبل ا 

من ثمرات اإليمان بالمبلاكة: "شكر المسمم   فيد ذكر ابن عثيمين أن؛ جوارحه بهذا اإليمان

() من ييوم بحفظهم وكتابة أعمالهم،  عمى عنايته بعباد ، حيث وكل بهم من هؤالء المبلاكة

 .(1)ويير ذلك من مصالحهم"

 :ألنبياء ا ورسمو -عميو السالـ-الفرع الرابع8 مواالة جبريؿ 

، فيد جاء في آية التحريم () ومبلاكته لنبيه () وفي سياق قرآني مدني آخر ييرر موالة ا

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  ک ک گ گ گ گ ڳڳچالمدنية قوله تعالى: 

 .(2) چڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ

عااشة وحفصة  :ففي هذا السياق اليرآني المدني خطاب موجه الثنتين من أمهات المؤمنين، وهما

() وميمونه: إن تتعاونا عمى أذى رسول ا ،(:) أي: وليُّه وحافظه  چڱ ں ڱ ڱچ

قيل المراد به: أبو بكر وعمر، وهو تفسير  ،چڻ ڻچفبل ييرُّ  تظاُهُرُكما عميه. وقوله: 

. وعميه ف ن لممبلاكة (3)َأْي: المبلاكة بعد هؤالء أعوانٌ  چڻ ۀ ۀ ہ چ  (:)النبي 

وهذا ما قرر  منها اليرآن في السياق المدني ؛ ألنبياء ا ورسمه، وعباد  المؤمنين امواال  وعون

                               

 (.3/259، )مجموع فتاوى ورسائؿ فضيمة الشيخ محمد بف صالن العثيميف( العثيمين، 1)
 (. 4( سورة التحريم، اآلية رقم )2)
 (. 1112، )ص/ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز( ينظر: الواحدي، 3)
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 .السابق

وبناًء عمى كل ما سبق فيد اتبع اليرآن المدني منهجًا وايحًا في قيية اإليمان بالمبلاكة، وتبيإين 

حيوقهم عمى عبإاد ا المإؤمنين الإذين آمنإوا بهإم، فكإان لهإذا اإليمإان ميتيإيات وايإحة دل عميإه 

بغيإهم، المنها اليرآنإي فإي ييإر سإياق مإن السإياقات المدنيإة، هإذ  الميتيإيات تيإوم عمإى تحإريم 

والدعوة إلى مواالتهم ومحبتهم، وتعظيمهم، والعمل بميتيى هذا التعظيم، من خبلل الوصإول إلإى 

عإإإإن ( )درجإإإإة اإلحسإإإإان تمإإإإك الدرجإإإإة الإإإإواردة فإإإإي حإإإإديث جبريإإإإل الطويإإإإل عنإإإإدما سإإإإأل النبإإإإي  

. فعمإى قإدر إيمإان (1)يإراك" ه نإ: "أن تعبإد ا كأنإك تإرا ، فإ ن لإم تكإن تإرا  ف() قال لإه؛ اإلحسان

فإي عبادتإه إيإا ، يكإون تحفظإه لمبلاكإة ا  انهبالمبلاكة، وعمإى قإدر إحسإ أّنهالمسمم با يكون إيم

( )ن كإإان ال يإإراهم فيعمإإل اإلنسإإان بميتيإإى العمإإم الصإإحيح الثابإإت الإإذي قإإرر  مإإنها اليإإرآن ؛ وا 

 .()الكريم عن مبلاكة ا 

     

 

                               

 (. 1(، برقم )1/29) ،اإلسبلم واإلحسان"، كتاب: اإليمان، باب: اإليمان و صحيحو( أخرجه مسمم في "1)
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 المطمب الثالث

 مف المخموقات تمعنيـ المالئكة ذكر أصناؼ

تناول أصناًفا من المخموقإات التإي بينهإا المإنها اليرآنإي فإي الحإديث عإن أوفي هذا المطمب سوف 

قإإد تفاعمإإت مإإع مإإا هإإم عميإإه مإإن مخالفإإة أمإإر ا  ()لعنإإة المبلاكإإة لهإإم، وكيإإف أن مبلاكإإة ا 

() ألبإإرز معإإالم مإإنها اليإإرآن المإإدني فإإي ، والعإإدول عإإن منهجإإه اليإإويم. وفيمإإا يإإأتي اسإإتعراٌض

 ذلك:

 الفرع األوؿ8 لعنة المالئكة عمى مف مات عمى الكفر8

جاء المنها اليرآني في عدٍد من السياقات المدنية دااًل عمى هذا المعنى بويوح، من ذلك قول ا 

. قال الحافظ (1)چې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ې ې ېچتعالى: 

ابن كثير تعييبًا عمى السياق اليرآني السابق: "ُثمَّ َأْخَبَر َتَعاَلى َعمَّْن َكَفَر ِبِه َواْسَتَمرَّ ِبِه الحاُل ِإَلى 

، َأْي: ِفي المَّْعَنِة (2)چائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئچ َمَماِتِه ِبَأنَّ 

.. (3)چۈئ ېئ ېئ ېئ چ َصاِحَبِة َلُهْم ِفي َناِر َجَهنََّم الِتي التَّاِبَعِة َلُهْم ِإَلى َيْوِم اْلِيَياَمِة ُثمَّ اْلمُ 

"(4). 

لييرر ما لحق بأهل الكفر والعنإاد مإن ويإبلٍت وُبْعإٍد عإن رحمإة ا  ،يأتي اليرآن في منهجه المحكم

() ؛ فمعنإإإإة ا( )تنبيهإإإإا عمإإإإى  أّنإإإإهك ،كافيإإإإة، ولكإإإإن ذكإإإإر لعنإإإإة المبلاكإإإإة والنإإإإاس أجميعإإإإين

                               

 (. 161البيرة، اآلية رقم )( سورة 1)
 ( 162-161( سورة البيرة، اآليتان )2)
 (. 162( سورة البيرة، من اآلية رقم )3)
 (. 1/473، )تفسير القرآف العظيـ( ابن كثير، 4)
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اسإإإتحياقهم لمعإإإن مإإإن الجميإإإع، وأن سإإإبب لعإإإنهم مكشإإإوفا عمإإإى المإإإؤل؛  فإإإبل يكإإإون لهإإإم شإإإفيعا وال 

 وسيطا. 

فيال: ؛ والمراد بمعنة المبلاكة لهذا الصنف المخذول فهو كما ذهب إليه أهل التفسير كاليرطبيُّ  

ن ا "إبعادهم من رحمته. وأصل المعن: الطرد واإلبعاد... فالمعنة من العباد الطرد، وم

وبتعبير آخر معنى المعن هو "مباعدُة الَمْمُعون، وُمَشاقَُّته، ومخاَلَفُته مع السََّخط . (1)العذاب"

 .(2)عميه"

في تفسير  تعييبًا عمى هذا السياق  (3)الخازن  وهو ما ذكر ؛ وألهل التفسير تأويٌل ثالٌث لمعنى المعن

، ثإإإم تمعنإإإه () بالكإإإافر فيوقإإإف، فيمعنإإإه ا فيإإإال: "هإإإذا المعإإإن يكإإإون يإإإوم الييامإإإة يإإإؤتى؛ اليرآنإإإي

 .(4)المبلاكة، ثم يمعنه الناس أجمعون"

، ()وهكإإذا فيإإد بإإين المإإنها اليرآنإإي فإإي هإإذا السإإياق المإإدني ييإإرة المبلاكإإة عمإإى اإليمإإان بإإا 

وكيف هم يشاركون في لعن أهل الكفر الذين ماتوا عميه، دون أن ييمعوا عن كفإرهم، ويخرجإوا مإن 

 يبللهم إلى رحابة اإليمان وسعته.

                               

 (.2/190، )الجامع ألحكاـ القرآف( اليرطبي، 1)
(، تحييق: الشيا 3/108) المباب في عمـو الكتاب،، ه(775( سراج الدين، عمر بن عمي بن عادل )ت: 2)

بيروت، الطبعة األولى،  -عادل أحمد عبد الموجود والشيا عمي محمد معوض، دار الكتب العممية 
 ه.1419

فسير والحديث، من فيهاء ( هو عمي بن محمد بن إبراهيم الشيحي عبلء الدين المعروف بالخازن: عالم بالت3)
معجـ المفسريف ينظر: عادل نويهض، ه(.  741الشافعية. له: "لباب التأول"، في تفسير اليرآن، )ت: 

، قدم له: مفتي الجمهورية المبنانية الشيا حسن خالد، مؤسسة «مف صدر اإلسالـ وحتى العصر الحاضر»
 ه.1409ة الثالثة، نويهض الثيافية لمتأليف والترجمة والنشر، بيروت، الطبع

 (.1/133، )تفسير الخازف( الخازن، 4)
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 8وانالفرع الثاني8 لعنة المالئكة لمف كفر بعد إيم

( )يأتي المنها اليرآني في سياٍق مدنيٍّ آخَر ليبين نوعًا آخَر من لعن المبلاكة لمن كفر با 

قال ا تعالى في آية آل عمران ؛ بعد أن شهد قمبه باإليمان، فهذا َعَرَف ثم أنكر، وآمن ثم كفر

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ چ المدنية: 

 .(1)چڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ

ا شإيا اإلسإبلم ابإن تيميإة عنإدما قإال: مإن المطإااف التفسإيرية التإي ذكرهإ ففي اآلية اليرآنية السابية

بإإين الكفإإر المزيإإد كفإإرًا، والكفإإر  لإإن تيبإإل توبتإإه، وفإإرق هانإإأن مإإن ازداد كفإإرا بعإإد إيم هانأخبإإر سإإبح"

المجرد في قبول التوبة من الثاني دون األول، فمن زعم أن كل كافٍر بعد اإليمإان تيبإل منإه التوبإة 

 .(2)"فيد خالف نص اليرآن

يحإّل بهإم مإن ا "م أّنهب هانوفي هذا السياق المدني ييرر المنها اليرآني ما يحل بمن كفر بعد إيم

 .(3)"اإلقصاء والبعد، ومن المبلاكة والناس الدعاُء بما يسوؤهم من العياب

وفإإي تفسإإير آخإإر لممإإراد مإإن هإإذا السإإياق اليرآنإإي ذهإإب بعإإض أهإإل التفسإإير إلإإى أن بعيإإهم يمعإإن 

ليإإه ذهإإب الزجإإاج فإإي )معإإاني اليإإرآن( عنإإدما  ؛بعيإإا يإإوم الييامإإة، وهإإذا مإإن التفسإإيرات المتفإإردة، وا 

ومعنى لعن الناس لهم أن بعيهم يوم الييامة يمعن بعيًا ومن َخاَلفهم يمعنهم، وتأويإل لعنإة "قال: 

                               

 ( 87-86( سورة آل عمران، اآليتان: )1)
 ، )ص/الصاـر المسموؿ عمى شاتـ الرسوؿ، ه(728ابن تيمية، أحمد بن عبد الحميم بن عبد السبلم )ت: ( 2)

 (، تحييق: محمد محي الدين عبد الحميد، الحرس الوطني السعودي، المممكة العربية السعودية. 368
 (. 6/576، )جامع البياف( الطبري، 3)
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 .(1)"المَّه لهم تبعيد  إياهم من رحمته وثنااه عميهم بكفرهم

بالنسإإبة لهإإذا الصإإنف، ويؤكإإد أن سإإبب ذلإإك هإإو إنكإإارهم األمإإر ويإإوحا  (2)ويزيإإد اإلمإإام الشإإاطبي

وهإذ  المعنإه قإد ": () ؛ قال رحمإه ا()ءهم البيان الوايح من ا وكفرهم وعنادهم بعدما جا

حإإق ال شإإك ( )وقإإد شإإهد أن بعثإإة النبإإي  ،هانإإيمإمإإع َمإإْن َكفَإإَر بعإإد  اشإإترك فيهإإا صإإاحب البدعإإة

 .(3)"والبيان الشافي( )فيها، وجاء  الهدى من ا 

فيإإد بإإين المإإنها اليرآنإإي فإإي السإإياقات المدنيإإة التإإي أوردتهإإا الباحثإإة هإإذ   وبنإإاًء عمإإى كإإل ماسإإبق

األصناف التي تمعنها المبلاكة سواء كان هإؤالء الممعونإون مإن الكفإار الإذين مإاتوا عمإى الكفإر، أو 

وفإق مإا بيَّنتإه الباحثإة فإي يإوء كإبلم أهإل  ،م وازدادوا كفإًرا عمإى كفإرهمهانكفروا بعإد إيمإ نمن الذي

 ير، وآراء عمماء أهل السنة.التفس

     

                               

 (. 1/440، )معاني القرآف( الزجاج، 1)
هو إبراهيم بن موسى بن محمد المخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي: أصولي حافظ. من أهل يرناطة. كان ( 2)

نيؿ االبتياج بتطريز ه( ينظر: 790من أامة المالكية. من كتبه )الموافيات في أصول الفيه(، )ت: 
بد ا الهرامة، دار (، عناية وتيديم: عبد الحميد ع48/17، )ه( 1036أحمد بابا التنبكتي )ت:  الديباج،

 ه. 1421ليبيا، الطبعة الثانية،  –الكاتب، طرابمس 
(، تحييق: سميم بن عيد 1/153( االعتصام)790( الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد المخمي )ت:3)

 هإ. 1412السعودية، الطبعة األولى، –الهبللي، دار ابن عفانة 
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 المطمب الرابع

 نزوؿ المالئكة بأمر ا تعالى

فإإي بعإإض  يإلإإى فعإإٍل مإإن أفعإال المبلاكإإة التإإي بينهإإا الإإنص اليرآنإإ تطإإرقأفإي هإإذا المطمإإب سإإوف 

قد جإاء اليإرآن الكإريم مبينإا لهإذا النُّإزول الَممكإي و ، ()أال هو نزولهم بأمر ا ؛ السياقات المدنية

 من خبلل عرض الييايا اآلتية: وهذا ما ستويحه الباحثةعمى اختبلف أنواعه وأيرايه، 

 :الفرع األوؿ8 نزوؿ المالئكة لتثبيت المؤمنيف ونصرتيـ

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃچ چ ڤ ڤ ڤچ قال تعالى: 

فيد نص هذا ، (1)چڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ

قد كان هذا  نصرتهم،( ) السياق المدني عمى نزول المبلاكة لتثبيت المؤمنين يد أعداء ا

 .(2)يوم بدر

ُمعمَّمإين. وليإد كانإت المبلاكإة قإد : أي چڈ چ وقد ذهب أهل التفسير أن المراد بيوله تعالى 

مت يوم بدر بالصُّوف األبيض في نواصي الخيل وأذنابها ثإمَّ صإبر المؤمنإون يإوم بإدر فُأمإّدوا  ،سوّْ

 .(3)بخمسة آالف من المبلاكة

المبلاكة عمى عباد ا المؤمنين وتثبيتهم لهم من أهم عوامل النصر وأسإبابه التإي  نزولوليد كان 

لهم؛ لذا ففرق بين حال المؤمنين يوم بدر، وحالهم يوم أحد؛ كما جاء في )المحرر ( ) قيدها ا

                               

 ( 125 -124( سورة آل عمران، اآليتان: )1)
 (. 7/173، )جامع البياف( ينظر: الطبري، 2)
 (. 230 ، )ص/التفسير الوجيزينظر: الواحدي، ( 3)
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وال اتيإوا فمإم  ،فمإم يصإبروا يإوم أحإد ،كان الوعد يإوم بإدر :قال عكرمة": (1)قال ابن عطية ؛الوجيز(

 .(2)"يمدوا، ولو مدوا لم يهزموا

كون المبلاكة سببًا من أسباب النصر؛ فهذا في حق المخموقين، وليس  ومما يجدر التنبيه إليه هو

النصر ال يحتاج إليه الرب  نزول المبلاكة سبب من أسباب"في حق الخالق؛ قال اليرطبي: 

نما يحتاج إليه المخموق فميعمق اليمب با  وليثق به، فهو الناصر بسبب وبغير ( )تعالى، وا 

، ولكن أخبر بذلك ليمتثل الخمق ما أمرهم (3)چۆئ ۆئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائچ سبب؛ 

 .(4)"به من األسباب التي قد خمت من قبل

 ()لنبيإإإه  ()مإإإن آيإإإات النبإإإوة تأييإإإد ا هإإإو أن قإإإد دل هإإإذا السإإإياق اليرآنإإإي عمإإإى ُبْعإإإٍد آخإإإَر؛ و 

عإن عمإر  فيإد جإاء؛ وليد كان نزولهم في أشإد لحظإات الحاجإة والعإوز مإن المسإممين؛ (5)بالمبلاكة

إلإإإإى المشإإإإركين وهإإإإم ألإإإإف، ( ) لمإإإإا كإإإإان يإإإإوم بإإإإدر نظإإإإر رسإإإإول ا"، قإإإإال: ()بإإإإن الخطإإإإاب 

اليبمإة، ثإم مإد يديإه، فجعإل يهتإف ( ) وأصإحابه ثإبلث ماإة وتسإعة عشإر رجإبل، فاسإتيبل نبإي ا

بربإإه: المهإإم أنجإإز لإإي مإإا وعإإدتني، المهإإم آت مإإا وعإإدتني، المهإإم إن تهمإإك هإإذ  العصإإابة مإإن أهإإل 

 يديإه مسإتيبل اليبمإة، حتإى سإيط رداؤ  عإن اً اإلسبلم ال تعبد فإي األرض، فمإا زال يهتإف بربإه، مإادّ 

                               

هو عبد الحق بن يالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي، من محارب قيس، الغرناطي، ابو محمد: ( 1)
سير ينظر: الذهبي، ه(.  542مفسر فييه، أندلسي، من أهل يرناطة. عارف باألحكام والحديث، )ت: 

 (. 19/587، )أعالـ النبالء
 (. 1/530، )المحرر الوجيز( ابن عطية، 2)
 (. 82رقم ) ( سورة يس، اآلية3)
 (. 4/195، )الجامع ألحكاـ القرآفاليرطبي، ( 4)
 (. 6/265) الجواب الصحين لمف بدؿ ديف المسين،( ينظر: ابن تيمية، 5)
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 .(1)"منكبيه

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ چ : وفي سورة األنفال المدنية ييول ا تبارك وتعالى

به المؤمنين يوم بدر ( )ت األخباُر عمى ما َأَمدَّ ا . وقد تظاهر (2)چپ پ ڀ ڀ

، وفي بعض هذ  األخبار الصحيحة الصريحة جاء التصريُح بُنزول جبريل (3)من المبلاكة الكثير

( ) َأنَّ النَِّبيَّ فكما جاء َعِن اْبِن َعبَّاسٍ لتأييد المسممين ونصرتهم؛ ،()  :َهَذا "َقاَل َيْوَم َبْدٍر

 . (4)"ِجْبِريُل، آِخٌذ ِبَرْأِس َفَرِسِه، َعَمْيِه َأَداُة الَحْربِ 

وهكإإإذا فيإإإد عمإإإل المإإإنها اليرآنإإإي وفإإإق مإإإا جإإإاء فإإإي هإإإذا السإإإياق المإإإدني عمإإإى إقإإإرار حيييإإإة عإإإون 

بلاكإإة وتأييإإدهم ونصإإرتهم لعبإإاد ا المإإؤمنين، وليإإد دلإإت النصإإوص الصإإحيحة الصإإريحة عمإإى الم

هذا المعنى قرآنًا وسإنًة؛ ليحيإق الييإين فإي اليمإوب، ويرسإا االعتيإاد الجإازم فإي المبلاكإة ووجإودهم 

  .(5) چۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉچ  تعالى، م جند من جنود اأّنهونزولهم وتأييدهم، و 

 

  

                               

(، 3/1383"، كتاب: الجهاد والسير، باب: اإلمداد بالمبلاكة في يزوة بدر، )صحيحومسمم في "أخرجه ( 1)
 (. 1763برقم )

 (.9رقم )( سورة األنفال، اآلية 2)
(، مكتبة الفبلح، 1/62، )عالـ المالئكة األبرار( ينظر: األشير، عمر بن سميمان بن عبد ا العتيبي، 3)

 ه.1403الكويت، الطبعة الثالثة، 
 (. 3995(، برقم )5/81"، كتاب: المغازي، باب: شهود المبلاكة بدرا، )صحيحوالبخاري في "أخرجه ( 4)
 (. 31رقم )( سورة المدثر، من اآلية 5)
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 الثانيالمبحث 

 منيج القرآف المدني في عرض قضايا اإليماف باليـو اآلخر

 تناولت آيات السور المدنية بعض الييايا المتعمية باإليمان باليوم اآلخر، سواء تعميت هذ  

الييإإايا بوجإإوب اإليمإإان بإإاليوم اآلخإإر، أو تعميإإت بالسإإاعة وأشإإراطها أو تعميإإت بالبعإإث وعإإرض 

حإديث الباحثإة فإي هإذا المبحإث مإن الدراسإة مإن خإبلل الحإديث  األعمال والحساب، وسوف ينإدرج

 في هذ  الييايا المتعمية باإليمان باليوم اآلخر، وبيان ذلك وتفصيمه من خبلل المطالب اآلتية:

 وجوب اإليمان باليوم اآلخر.المطمب األوؿ : 

 الساعة وأشراطها.المطمب الثاني : 

 والحساب.: البعث وعرض األعمال المطمب الثالث 

 سبب في فعل الخيرات وترك  أّنه: الحث عمى اإليمان باليوم اآلخر ببيان المطمب الرابع

 المنكرات.

 محاجة أهل الكتاب في إيمانهم باليوم اآلخر. :المطمب الخامس 
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 المطمب األوؿ

 وجوب اإليماف باليـو اآلخر

 :توطئة

اإليمان من دونه، وفي هذا المطمب من اإليمان باليوم اآلخر ركٌن من أركان اإليمان، وال يتم 

الدراسة سأتعرض إلى منها اليرآن المدني في ترسيا عييدة اإليمان باليوم اآلخر، وقبل الشروع 

 في بيان ذلك، ينبغي التمهيد ببعض النياط.

يَمإإإاُن ِبُكإإإلّْ َمإإإا َأْخَبإإإَر بِإإإِه النَّبِإإإيُّ  المإإإراد باإليمإإإان بإإإاليوم اآلخإإإر شإإإرعًا هإإإو: " إإإا َيُكإإإوُن َبْعإإإَد مِ ()اإْلِ مَّ

، وعمى هذا األساس يدخل فيه اإليمإان بفتنإة اليبإر، وبعإذاب اليبإر وبنعيمإه، فأمإا الفتنإة: (1)اْلَمْوِت"

 ، وقد جاء الحديث عن اليوم اآلخر في العديد من السور المدنية.(2)ف ن الناس يفتنون في قبورهم

چ چ چ ڇ چ وليد جاء األمر صريحا بوجوب اإليمان باليوم اآلخر في قوله تعالى: 

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک 

. وجحود شيء من ذلك المذكور في اآلية (3)چک ک گ گ گ گ ڳ ڳ

ال يصح إيمان أحد من الخمق إال إذا آمن بكل ما أمر  ّنهأل؛ الكريمة يعد جحوًدا بجميع األشياء

                               

العقيدة الواسطية8 اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قياـ الساعة أىؿ ( ابن تيمية، أحمد بن عبد الحميم، 1)
(، تحييق: أشرف بن عبد الميصود، أيواء السمف، الرياض، الطبعة الثانية، 95، )ص/ السنة والجماعة

 ه.1420
(، تحييق: عبد الرحمن بن محمد بن 3/145، )مجموع الفتاوى( ينظر: ابن تيمية، أحمد بن عبد الحميم، 2)

 ،ه1416قاسم، مجمع الممك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المممكة العربية السعودية، 
 (. 136( سورة النساء، اآلية رقم )3)
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. وبناء عمى ماسبق، ف ن اإليمان باليوم اآلخر (1)فالكفر بشيء منه كفر بجميعه؛ () به ا

 واجب بنص اآلية الكريمة.

ومما اشتمل عميه المنها العيدي لميرآن المدني ترسيا عييدة اإليمان بإاليوم اآلخإر، وقإد جإاء ذلإك 

لمإا لإه مإن أهميإة فإي رفإع ؛ المختمفإةفي أكثر من سياق من السياقات اليرآنية الدالة عمإى المعإاني 

فيد حكى ؛ وليد جاء ذلك في يير مويع من سياقات اليرآن الكريم؛ الهمم ألجل العمل لهذا الدين

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ چ اليرآن عن صنف مإن النإاس زعمهإم اإليمإان بإه، فيإال تعإالى: 

 .(2)چڄ ڄ ڄ ڃ

 أّنهم آمنوا باوذهب أهل التفسير إلى أن اآلية الكريمة نزلت في قوم من المنافيين؛ قد زعموا 

()  وليد استنبط المفسرون  ،نتهم ما في قموبهمبل قد خالفت ألسواليوم اآلخر، وليس هم كذلك؛

 .(3)من اآلية الكريمة أن حييية اإليمان ليست اإلقرار فيط

في كتابه ( ) األصل الخامس من أصول اإليمان، وقد ذكر  اهو "واإليمان باليوم اآلخر 

ل الخبر عنه تفصيبل عظيما، لم يتيدم مثمه في كتاب من كتب ا  المنزلة، فذكر ا () وفصَّ

()  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ چاإليمان باليوم اآلخر عمى سبيل اإلجمال، كما في قوله تعالى

ڑ ک  ڑچ ،(4)چپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

                               

التفسير (. الواحدي، 3/387) تأويالت أىؿ السنة،(. الماتريدي، 9/314) جامع البياف،( ينظر: الطبري، 1)
 (. 3/179) البسيط،

 (. 8سورة البيرة، اآلية رقم )( 2)
، التفسير (. الواحدي1/377، )تأويالت أىؿ السنة(. الماتريدي، 1/268، )جامع البيافينظر: الطبري، ( 3)

 (. 1/86، )البسيط
 (. 177( سورة البيرة، اآلية رقم )4)
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فسورة ؛ . أما التفصيل فكثير جدا(1)چک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ

وما  ،في شأن الييامةتحدثت واالنفطار واالنشياق والزلزلة واليارعة كمها  الواقعة والحاقة والتكوير

 .(2)يجري في ذلك اليوم من التغيرات والتحوالت"

وسورة النساء أن الحديث عن اليوم فالمبلحظ من السياقات المدنية السابية في آيتي سورة البيرة، 

ولم يعتمد  ،اآلخر سواء كان هذا الحديث باألمر باإليمان، أو بالتحذير من الكفر قد جاء مجمبل

عمى التفصيل، بخبلف اآليات الواردة في سور الواقعة والحاقة والتكوير واالنفطار واالنشياق 

 مبيَّنًا.فيد جاء الحديث في هذ  اآليات مفصبًل ؛ المكية

ٱ ٻ ٻ چومن آيات اليرآن المدني الدالة عمى اإليمان باليوم اآلخر، قول ا تعالى: 

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

 .(3) چٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ چومنها قوله تعالى: 

 (). ففي اآليات اليرآنية السابية قرن بين اإليمان با (4)چٺ ٿ ٿ

 واإليمان باليوم اآلخر، وهذا ما أكد  اليرآن المدني وقرر  في موايع عديدة.

 ()م با هانوفي سياق آخر يزكي اليرآن المدني فاة من أهل الكتاب، ويمدحهم ويصفهم ب يم

                               

 (. 136( سورة النساء، اآلية رقم )1)
(، دار التدمرية، الطبعة الثانية، 241، )ص/ شرح العقيدة الطحاوية( البراك، عبد الرحمن بن ناصر، 2)

 ه.1429
 (. 62( سورة البيرة، اآلية رقم )3)
 (. 177( سورة البيرة، اآلية رقم )4)
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ٴۇ ۋ ۋ ۅ چ عنهم في آية آل عمران المدنية:  ()وباليوم اآلخر؛ فييول ا 

 .(1)چۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ

، وكإإإذا اإليمإإإان بمبإإإدأ الثإإإواب ()ويإإإأتي اإليمإإإان بإإإاليوم اآلخإإإر مإإإن منطمإإإق اإليمإإإان بعإإإدل ا 

فإإ ن اإليمإإان بإإاليوم اآلخإإر هإإو "اإليمإإان بالعدالإإة اإللهيإإة  ،والعيإإاب، الإإذي ييإإوم عمإإى أسإإاس العإإدل

 ،وبإإأن حيإإاة اإلنسإإان عمإإى هإإذ  األرض ليسإإت سإإدًى وال فويإإى بغيإإر ميإإزان ،المطميإإة فإإي الجإإزاء

 .(2)ميى الجزاء"في هذ  األرض ال يَ  أّنهولو بدا  ،وبأن الخير ال يعدم جزاء 

آيإإات اليإإرآن المإإدني قإإد اشإإتممت عمإإى ترسإإيا معنإإى اإليمإإان بإإاليوم اآلخإإر فإإي  إنوخبلصإإة اليإإول 

، ()بل حرصت عمى ربط هذا المعنى بييية اإليمإان الكبإرى؛ وهإي اإليمإان بإا  ،قموب العباد

لتدل عمى هذ  المعاني وتؤكد  في آياٍت كثيرٍة، وفي أكثإر مإن سإياق  ؛السياقات المدنيةوقد جاءت 

أو قصة أو حكاية عن أهل الكتاب أو تزكيإة لإبعض الفاإات الممدوحإة، أو ذم لإبعض الفاإات التإي 

تستحق الذم من خبلل مدى إيمان الفاة المؤمنة باليوم اآلخر، وتجاهإل الفاإة ييإر المؤمنإة لييإية 

 م اآلخر والميعاد والحساب.اليو 

وقد لوحظ من خبلل السياقات اليرآنية السابية اعتمادها بشكل كبيإر عمإى اإلجمإال دون التفصإيل؛ 

ذلك ألن ترسيا الييية كما ذكر ناسبه اإلجمإال مإع الإذكر المتعإدد فإي ييإر مويإع مإن موايإع 

 اليرآن المدني.

     

 

                               

 (. 114( سورة آل عمران، اآلية رقم )1)
 . ه 1412بيروت/الياهرة، السابعة عشرة،  -(، دار الشروق1/159) في ظالؿ القرآف،( سيد قطب، 2)



 

 

 
134 

 المطمب الثاني

 الساعة وأشراطيا

فيإد نبإه ؛ الييايا العيدية التإي وردت فإي بعإض السإور المدنيإة الحإديث عإن السإاعة وأشإراطهامن 

ال ينازعإإه فإإي ذلإإك أحإإد المخمإإوقين. فميإإد  ()اليإإرآن المإإدني عمإإى أمإإر السإإاعة وأن العمإإم فيهإإا  

الى: تعإإفمإإن ذلإإك قإإول ا  ،دل اليإإرآن المإإدني فإإي أكثإإر مإإن سإإياق عمإإى مجإإيء أمإإر السإإاعة بغتإإة

 .(1) چۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی وئچ

أما كممة "الساعة" في االصطبلح المغوي والشرعي، فالساعة لغة هي "الساعة الوقت من ليل أو 

ن قل ،نهار والعرب تطميها وتريد بها الحين والوقت  چۀ ہ ہہ چ وعميه قوله تعالى  ،وا 

من أجزاء الزمان، ويعبر بها عن ا "جزء أّنه. وجاء في التعريف االصطبلحي لها (3)...."(2)

 .(4)الييامة تشبيها بذلك لسرعة حسابه"

فيال ا ؛ أما في اليرآن المدني فيد جاء الحديث عن أمر الساعة ومجياها بغته، بعد أشراطها

 .(5)چېئ ىئ ىئ ىئ ی ی یی جئ حئ مئىئ يئ جب حب خب مبچتعالى: 

: "أي قيام الساعة يعني فما (6)چېئ ىئ ىئ ىئچ قال السمرقندي في تفسير قوله تعالى 

                               

 (. 55( سورة الحا، اآلية رقم )1)
 (. 34( سورة األعراف، من اآلية رقم )2)
 (. 1/295) المصباح المنير،( الفيومي، 3)
(، عالم 189، )ص/ التوقيؼ عمى ميمات التعاريؼ( المناوي، زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف، 4)

 ه. 1410عبد الخالق ثروت، الياهرة، الطبعة األولى،  38الكتب 
 (.18( سورة محمد، اآلية رقم )5)
 (.18( سورة محمد، اآلية رقم )6)
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ينتظر قومك إن لم يؤمنوا إال الساعة يعني قيام الساعة ﴿أن تأتيهم بغتة﴾ يعني فجأة ﴿فيد جاء 

 . (1)"()أشراطها﴾ يعني عبلماتها وهو انشياق اليمر، والدخان، وخروج النبي 

نافيون ال ينظرون إال تعود عمى أهل الكفر والنفاق؛ فالمراد "الكافرون والم ﴿ينظروف﴾والواو في 

الساعة؛ وذلك ألن البراهين قد صحت، واألمور قد اتيحت، وهم لم يؤمنوا فبل يتوقع منهم 

 .(2)اإليمان إال عند قيام الساعة"

يدل عمى أن أشراطها قد  (3)چجئ حئ مئىئچ والتعبير بالفعل المايي مع )قد( في قوله تعالى: 

تحييت؛ ألن لفظة )قد( إذا دخمت عمى المايي تكون نصًا عمى وجود الفعل في الزمان المايي 

قد ظهرت إماراتها كمبعث النبي  ّنهاليريب من الحال، فمذلك فسر المفسرون هذا اليول هكذا )أل

 (4)وانشياق اليمر.

ليؤكد عمى أهمية هذا المجيء  ؛ات السابيةوقد ذكر اليرآن المدني هذا المعنى من مجيء عبلم

 .(5)في تحريك العزاام واليموب؛ ألن مجيء أشراطها مؤذن باقترابها

نإإإإصّّ  (6)چېئ ىئ ىئ ىئ ی ی یی جئ حئ مئىئ يئ جب حب خب مبچه تعإإإالى: لإإإوقو 

قد ذكر العمماء أن هإذ  األشإراط تنيسإم و  ،صريٌح في وجود أشراٍط لمساعة، أي عبلمات دالة عميها
                               

 (. 3/286، )بحر العمـو( السمرقندي، 1)
 (. 28/52، )مفاتين الغيب( الرازي، 2)
 (. 18( سورة محمد، اآلية رقم )3)
، المحرر الوجيز(، وابن عطية، 20/42) التفسير البسيط(، والواحدي، 4/323)الكشاؼ ( الزمخشري، 4)

(5/116.) 
(، دار التدمرية، الطبعة الثانية، 399، )ص/ شرح العقيدة الطحاوية( البراك، عبد الرحمن بن ناصر، 5)

 ه.1429
 (. 18( سورة محمد، اآلية رقم )6)



 

 

 
136 

 إلى قسمين:

: هإإي التإإي تسإإبق مجإإيء السإإاعة بإإزمن، وتكإإون فإإي الغالإإب مإإن جإإنس أمإإور عالمػػات صػػغرىإإإ 1

 معهود أصمها بين الناس.

: هي أمور عجيبة ويريبة تظهإر آخإر الزمإان، فيهإا إيإذان بخإراب العإالم وانتهااإه عالمات كبرىإ 2

ومإإإأجوج، وقإإإرب قيإإإام السإإإاعة وانييإإإاء الإإإدنيا، مثإإإل طمإإإوع الشإإإمس مإإإن مغربهإإإا، وخإإإروج يإإإأجوج 

 .(1)والدخان، والدابة"

وهكإإإذا فيإإإد أكإإإد اليإإإرآن المإإإدني عمإإإى معنإإإى اإليمإإإان بالسإإإاعة، وهإإإو يإإإمن معإإإاني اإليمإإإان بإإإاليوم 

وذلك ليدفع أهل اإليمان إلى مزيد من التيوى  ؛ه عمى مجيء أشراطها وعبلمات قدومهااآلخر، ونبّ 

ومإإا يسإإتتبع باإليمإإان بإإاليوم  ،() والعمإإل، ولييإإرر المإإنها العيإإدي الإإذي ييإإوم عمإإى اإليمإإان بإإا

 اآلخر.

     

  

                               

، )ص/ تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي( البدر، عبد الرزاق بن عبد المحسن، 1)
 ه.1424(، يراس لمنشر والتوزيع، الطبعة األولى، 321
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 المطمب الثالث

 البعث وعرض األعماؿ والحساب

في هذا المطمب من الدراسة سأتطرق إلى أمر آخر من أمور اإليمان باليوم اآلخر؛ وهو البعث 

 وعرض األعمال والحساب.

ف ن المتأمل في سياقات اليرآن وقيية البعث من الييايا المهمة في العييدة اإلسبلمية؛ لذا 

قيية البعث بعد الموت من الييايا المهمة في العييدة المدني يجد أن هذ  السياقات قد اعتبرت "

فيد اهتم اليرآن الكريم بالدعوة إلى  ،() في ذلك شأن إثبات الوحدانية  اأّنهاإلسبلمية، ش

 .(1)اإليمان باليوم اآلخر ياية االهتمام"

فمن السياقات المدنية التي دلت عمى هذ  المعاني ما جاء في سورة المجادلة المدنية في قوله 

 .(2)چەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ ی یچتعالى: 

لؤلولين واآلخرين من قبورهم، وقد أحصى عميهم كإل ( )والمراد بهذ  اآلية الكريمة هو بعث ا 

ن قد نسوا هذا المحصي   .(3)العميم بما يجري ويكون () هانعميهم، فهو سبحعمل عممو ، وا 

وال شك أن مثل هذ  المعاني اليرآنية التي يعمل اليإرآن المإدني عمإى ترسإيخها فإي قمإوب السإامعين 

لهإإا أبمإإغ األثإإر فإإي ترسإإيا قيمإإة البعإإث والحسإإاب واليإإوم اآلخإإر فإإي النفإإوس، ومإإا يترتإإب عميإإه مإإن 

ن كإان حإديث السإياق المإدني فإي ييإر أهإل اإليمإان كمإا هإو الحإال  العمل لهذ  المواقيإت. حتإى وا 

                               

(، عمادة البحث 2/583) منيج القرآف الكريـ في دعوة المشركيف إلى اإلسالـ، ( الرحيمي، حمود بن أحمد،1)
 ه.1424بية السعودية، الطبعة األولى، العممي بالجامعة اإلسبلمية، المدينة المنورة، المممكة العر 

 (. 6( سورة المجادلة، اآلية رقم )2)
، (. السمرقندي، 23/236، )جامع البياف( ينظر: الطبري، 3) التفسير (. الواحدي، 3/415)بحر العمـو

 (. 21/340) البسيط،
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يعمل في نفوسهم عمبل بالًغا؛ ف ن العبإرة والموعظإة تأخإذ محمهإا الصإحيح  أّنهفي اآلية السابية إال 

ن كان هذا الخطاب يير موجه لها؛ ف ن المؤمن ييإظ، وقمبإه حإي  من اليمب المؤمن دااًما، حتى وا 

 سميم.

المثإل بفاإة يإالة  وفي سياق مدنيٍّ آخَر تإأتي آيإات اليإرآن الكإريم لتؤكإد المعنإى السإابق، وتيإرب

فإإإي محكإإإم اآليإإإات، فإإإي سإإإورة   () وفإإإي ذلإإإك ييإإإول اأخإإإرى، قإإإد يإإإمت عإإإن سإإإبيل الرشإإإاد؛ 

 .(1)چې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئچ المجادلة المدنية: 

األيمإان، كمإا كإانوا يحمفإون فإي الإدنيا؛ ظّنإًا ( ) م حإين بعإثهم يحمفإون أّنهإوالمراد بهذ  اآليإات 

نجاتهم في هذا الموقف موقف اآلخرة، في مثل الذي كان به نجاؤهم في الدنيا من الكذب منهم أن 

 .(2)واإلفك

وفي سياق مدنيٍّ آخَر يبين اليرآن الكريم حييية هذ  الفاة اليالة؛ فييول تعالى في محكإم اآليإات: 

﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ چ  . والمراد بزعمهم هو "اليول (3)چے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳﮴ 

لتخبإإإإرن بجميإإإإع : "() ، فييإإإإول لهإإإإم()تإإإإوبيٌا ألهإإإإل الكفإإإإر بإإإإا . وفإإإإي هإإإإذ  اآليإإإإة (4)ظن"بإإإإال

 .(5)أي: بعثكم ومجازاتكم" چ﮾ ﮿ ﯀ ﯁چأعمالكم، جميمها وحييرها، صغيرها وكبيرها، 

ويظهر مما سبق كيف أن اآليات المدنية قد عممإت عمإى ترسإيا معإاني اإليمإان مإن خإبلل توجيإه 

                               

 ( 18( سورة المجادلة، اآلية رقم )1)
 الكشؼ والبياف،(. الثعمبي، 3/419، )بحر العمـودي، (. السمرقن1/326، )جامع البياف( الطبري، 2)

(9/263 .) 
 (.7( سورة التغابن، اآلية رقم )3)
 (. 18/135) الجامع ألحكاـ القرآف،( ينظر: اليرطبي، 4)
 (. 8/136) تفسير القرآف العظيـ،( ابن كثير، 5)
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نذارهم أخرىالخطاب إلى أهل  ليستفيد من ذلك أهإل ؛ الشرك والكفر، والعمل عمى توبيخهم تارة، وا 

 اإليمان، وليأخذو العظة والعبرة من ذلك.

وفإإإي سإإإياقات أخإإإرى تإإإأتي اآليإإإات المدنيإإإة لتإإإدل عمإإإى توجيإإإه الخطإإإاب إلإإإى أهإإإل اإليمإإإان وأمإإإرهم 

فمإن ذلإك ؛ سياقات المدنيةوقد جاء هذا المعنى بصورة وايحة جمية في ال ،بالتيوى بصورة مباشرة

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ چ قإإإإإإإإإإإإإإول ا تعإإإإإإإإإإإإإإالى: 

بهإذ  اآليإة مإن عيوبإة تحإل  ( ) . ففي هذا السياق المإدني تحإذيٌر لمإن خإاطبهم ا(1) چمئ

 .(2)بهم في هذا اليوم الذي ال ينفع فيه أحد أحدا

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں چ وهو كما جاء في اآلية األخإرى: 

 .(3) چڻ ڻ ڻ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ چ وفي سورة آل عمران المدنية نيرأ قوله تعالى: 

 .(4)چڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ

العبإإاد فإإي يإإوم تجإإد كإإل نفإإس مإإن يإإوم تجإإد فيإإه كإإل خيإإر  () يحإإذر اففإإي هإإذ  اآليإإة الكريمإإة 

محيرا، أي جزاء ما عممت مإن صإحااف الحسإنات، ومإا عممإت مإن سإوء تإود لإو أن بينهإا وبينإه 

                               

 (.48( سورة البيرة، اآلية رقم )1)
، التفسير البسيطالواحدي،  (.1/128، )معاني القرآف الزجاج،(. 1/27) جامع البياف،( ينظر: الطبري، 2)

(1/133 .) 
 (.123( سورة البيرة، اآلية رقم )3)
 (30( سورة آل عمران، اآلية رقم )4)
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 .(1)ياية بعيدة

ا حييية ثابتة راسخة ال شإك فيهإا، أّنهويؤكد اليرآن المدني عمى حييية البعث والجمع يوم الييامة، و 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ چ ا تعإإإالى: وال منإإإاص منهإإإا؛ فييإإإول 

 .(2) چٺ ٿ ٿ

فإإاليرآن المإإدني قإإد حإإرص عمإإى تأكيإإد حيييإإة البعإإث والنشإإور والجمإإع ليإإوم الييامإإة مإإن جهإإة، ومإإن 

جهة أخرى فيد عمل عمى ذم أهإل الكفإر المنكإرين لهإذ  الحيييإة وتإوبيخهم؛ كإل ذلإك ألجإل ترسإيا 

 قموب الفاة المؤمنة؛ حتى ييعهم عمى جادة الطريق.معاني اإليمان بالبعث والنشور في 

    

                               

،(. السمرقندي، 6/319) جامع البياف،( ينظر: الطبري، 1)  التفسير البسيط،(. الواحدي، 1/206) بحر العمـو
(5/178 .) 

 (. 87( سورة النساء، اآلية رقم )2)
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 المطمب الرابع

 سبب في فعؿ الخيرات وترؾ المنكرات أّنوالحث عمى اإليماف باليـو اآلخر ببياف 

 توطئة8

ن مويعا في اليرآن الكريم، منها يفي ستة وعشر مصطمح )اليوم اآلخر( في اليرآن المدني ورد 

ومن الحيااق أييا أن جاء ثبلثة ، المكية مكية وهي سورة العنكبوتمويع واحد فيط في سورة 

نتيجة الزمة لئليمان وذلك ألن اإليمان باليوم اآلخر  ؛()وعشرون مويعا منها ميترنة با 

، وهذا دليل وايح () ا أو ليااه ، والموايع الثبلثة الباقية اقترنت برجاء() با وعدله

عمى أن اليرآن المدني قد ركز عمى العييدة بجوانبها، وقرن اإليمان باليوم اآلخر باإليمان با 

()النفس البشرية عامة وتعمييها في نفس المؤمن خاصةفي لترسيا العييدة  ؛. 

أسباب فعل النصوص اليرآنية المدنية المختمفة أن اإليمان باليوم اآلخر هو سبب رايس من  وتدل

الخيرات وترك المنكرات؛ ذلك ألن اليرآن الكريم قد أبان أن الحافز والحامل في كثير من األحيان 

لفعل الخيرات أو ترك المنكرات هو ذاك اإليمان؛ ففي هذا المطمب من الدراسة سأتناول الحديث 

ى، وفيما يأتي عن هذ  الييية، وذلك من خبلل عرض آيات اليرآن المدني التي تحمل هذا المعن

 بيان ذلك:

 أوال8 اإليماف با واليـو اآلخر حامؿ عمى الصدؽ واألمانة8

وردت بعض النصوص اليرآنية المدنية الدالة عمى العبلقة الرابطة بين اإليمان با واليوم اآلخر 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ چ وتحري المكمفين لمصدق واألمانة؛ فمن ذلك قول ا تعالى: 
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 . (1)چڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ

ظهار الحق وبين اإليمان با واليوم اآلخر؛  ،وفي هذ  اآلية بيان لمعبلقة الياامة بين الصدق وا 

؛ وذلك من (3)"(2)چڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑچ حيث قال: )النساء( فيد "أيمظ ا اليول عميهن 

شرط "ا أّنهاآلية خبلل التذكر باليوم اآلخر الذي هو محل الثواب والعياب. وليس الميصود من 

نما هو عمى وجه التأكيد من شرااط اإليمان، فعميها أن ال  أّنهو  ،في النهي عن الكتمان، وا 

كتمان  -أييا–ن إذا كن أذعن اإليمان، لم يحل لهن ّنهأل". فالصدق والبيان دليل إيماٍن (4)تكتم"

 .(5)ما في أرحامهن"

 لممؤمنيف8ثانيا8 اإليماف با واليـو اآلخر واعٌظ بميٌغ 

ومن النصوص المدنية الدالة عمى العبلقة الجامعة بين اإليمان با واليوم اآلخر وبين الحمل 

وقد اتيح هذا  ،عمى فعل الخيرات وترك المنكرات أن اإليمان باليوم اآلخر واعظ بميغ لممؤمنين

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ چ المعنى بجبلء من خبلل قوله تعالى في اآلية المدنية: 

ژ ڑ ڑ ک ک ک کگ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ 

: "ومن يؤمن باليوم يولهالمعنى باإلمام الطبري هذا  ويحوقد أ، (6) چڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ

                               

 (. 228( سورة البيرة، اآلية رقم )1)
 (. 228( سورة البيرة، اآلية رقم )2)
 (. 1/333) التفسير البسيط،( الواحدي، 3)
(، تحييق: عبد 452 -1/451) أحكاـ القرآف،ه(، 370الجصاص، أحمد بن عمي أبو بكر الرازي )ت:( 4)

 ه.1415بيروت، الطبعة األولى،  -السبلم شاهين، دار الكتب العممية
 (. 9/517) تأويالت أىؿ السنة،( الماتريدي، 5)
 (. 232( سورة البيرة، اآلية رقم )6)
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 ،اآلخر، فيصدق بالبعث لمجزاء والثواب والعياب، ليتيي ا في نفسه، فبل يظممها بيرار وليته

 .(1)أذنت لها في نكاحه" ومنعها من نكاح من رييته لنفسها، ممن

 الحامؿ عمى الرياء ىو عدـ اإليماف با واليـو اآلخر8 8ثالثا

َياَء ِشْرٌك"()الرياء آفة من اآلفات التي حذر منها الشرع الحنيف، ييول النبي  . وقد (2): "ِإنَّ الرّْ

جاءت اآليات المدنية مبينة أن من أسباب هذ  اآلفة عدم اإليمان با واليوم اآلخر؛ ييول ا 

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ چ : تعالى

، بالرجوع إلى كتب التفسير نجد بأن االنسان المنفق رااء الناس ال يكون مؤمنا (3) چۇئ ۆئۆئ 

فبل يريد ب نفاقه رياء لو آمن بذلك حق اإليمان لما أنفق ماله رياًء، واليوم اآلخر؛ إذ ( ) با

 .(4)راجع إلى ا، وهو سيجازيه عمى أعماله أّنه؛ فالمؤمن الحق يعمم وال ثواب اآلخرة () ا

واليوم  () وتبين أن اإليمان با ،وعمى يرار المعنى السابق نفسه تأتي آيات مدنية آخرى

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ چاآلخر هو أساس الخيرات والمحرك والدافع لها؛ ييول ا تعالى: 

 .(5)چڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

: "لو صّدقوا بأن ا واحٌد ال شريك له، وأخمصوا له بيولههذا المعنى ذكر  اإلمام الطبري و 

                               

 (. 5/27) جامع البياف،( ينظر، الطبري، 1)
؛ (. باب: ما جاء في كراهية الحمف بغير اعن )، كتاب النذور واأليمان سننو( أخرجه الترمذي، في 2)

 (، وصححه األلباني.1535(، برقم )4/110)
  (.264( سورة البيرة، اآلية رقم )3)
، تفسير القرآف ( و الرازي1/357، )المحرر الوجيز( وابن عطية، 1/312، )الكشاؼ( ينظر: الزمخشري، 4)

 (. 2/518) العظيـ
 (. 39( سورة النساء، اآلية رقم )5)
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هم بأعمالهم يوم الييامة وأنفيوا ُمجازي () التوحيد، وأيينوا بالبعث بعد الممات، وصّدقوا بأن ا

، ييول: وأّدوا زكاة أموالهم التي َرَزقهم ا وأعطاهموها، طيبًة بها أنفسهم، ولم () رزقهم ا مما

 .(1)"التماس الذكر عند أهل الكفر با ينفيوها رااء الناس

با واليوم اآلخر جانب معنوي  جمع اليرآن الكريم بين الجانبين )الحسي والمادي( معا فااليمان

وكأن من كمال  ؛وذلك إذ نجح المجتمع ماليا نجح إيمانيا ؛حسي، واالنفاق جانب عممي مادي

 اإليمان أن يكون بشييه )الحسي والمادي(. 

  

                               

 (. 8/359، )جامع البياف( الطبري، 1)
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 اإليماف با واليـو اآلخر مف أسباب الصالح8 –رابعا 

في قوله تعالى:  كما ذكر ذلكمن أسباب الصبلح؛  أّنهواليوم اآلخر  () ومن ثمار اإليمان با

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى چ

 -دي: "وقيل: مع الصالحين في الجنة. قال الشيا يالماتر  وويحه، (1)چى ائ ائ

 .(2)فهو صالح" وَمْن ذلك فعمه: أي: -رحمه المَّه 

واليوم اآلخر بصفة الصبلح؛ فييول: ( ) ويؤكد النسفيُّ عمى أهمية وصف المؤمنين با

"بوأولاك  الموصفون بما وصفوا به بّمَن الصالحين  من المسممين أو من جممة الصالحين الذين 

 .(3)"()صمحت أحوالهم عند ا 

 اإليماف با واليـو اآلخر مف موجبات االحتكاـ إلى القرآف والسنة8 –خامسا

لى ما شرع اوفي قيايا االحتكام والرجوع إلى  ، وبين رسوله، تأتي آيات () اليرآن والسنة، وا 

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ چ مدينة أخرى لتؤكد هذا المعنى؛ فييول ا تبارك وتعالى: 

ی ی یی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت ختمت ىت يت جث 

 (4)چمث

ورسوله، ويبين عبلقة ذلك بأمر  () ويذكر اإلمام الطبري أهمية هذا الربط، وأهمية الرد إلى ا

االحتكام؛ فييول: "ف ن اختمفتم، أيها المؤمنون، في شيء من أمر دينكم: أنتم فيما بينكم، أو أنتم 
                               

 (. 114( سورة آل عمران، اآلية رقم )1)
 (. 2/460، )تأويالت أىؿ السنة( الماتريدي، 2)
  (.1/284) مدارؾ التنزيؿ وحقائؽ التأويؿ،( النسفي، 3)
 ( 59( سورة النساء، اآلية رقم )4)
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"واليوم  () ووالة أمركم، فاشتجرتم فيه "فردو  إلى ا"،... افعموا ذلك إن كنتم تصدقون با

اب، ف نكم إن فعمتم ما أمرتم به من ذلك. فمكم من اآلخر"، يعني: بالمعاد الذي فيه الثواب والعي

ن لم تفعموا ذلك فمكم األليم من العياب" () ا  .(1)الجزيل من الثواب، وا 

 اإليماف با واليـو اآلخر مف أسباب حصوؿ األجر العظيـ والرحمة واليداية8 –سادسا 

سبب لحصول األجر العظيم؛  أّنهواليوم اآلخر،  ()ومن الييم اإليمانية في ركن اإليمان با 

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی چ وفي ذلك ييول ا تبارك وتعالى: 

 .(2)چیی ی جئحئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت

وقد بين أهل التفسير العبلقة بين قيية التصديق بالبعث والجزاء وما يشتمل عميه من ثواب 

( )ييول اإلمام الطبري: "والمصّدقون بوحدانية ا  ،وعياب، بين المثوبة والجزاء في اآلخرة

، ييول: هؤالء الذين هذ  چمب ىب يب جتچ وألوهته، والبعث بعد الممات، والثواب والعياب 

أجًرا عظيًما، يعني: جزاًء عمى ما كان منهم من طاعة ا  ييول: سنعطيهم، چىب چ صفتهم 

(3)واتباع أمر ، وثواًبا عظيًما، وذلك الجنة"
. 

وهو ما أكد  النص المدني اآلتي في قوله  ،وما ذاك إال ألن هذا اإليمان هو عبلمة هداية لهؤالء

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ چ تعالى: 

                               

 (. 8/504، )جامع البياف( الطبري، 1)
 (.. 162( سورة النساء، اآلية رقم )2)
 (. 9/399، )جامع البياف( الطبري، 3)
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والعسى من المَّه واجب، أي كانوا من  (1) چہ ہھ ھ ھ ھ ے ے ۓ

اليوم اآلخر أن يكون . وال شك أن أعظم النتااا التي يوِصل إليها اإليماُن با و (2)المهتدين"

 المؤمن من المهتدين.

 إعالف الحرب عمى مف ال يؤمنوف با واليـو اآلخر8 –سابعا 

واليوم اآلخر، أن اليرآن الكريم قد أعمن الحرب  () ومما يدل عمى خطورة عدم اإليمان با

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  چچ: تعالىييول واليوم اآلخر؛ ( )عمى من ال يؤمن با 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ 

 .(3)چگ ڳ ڳ ڳ ڳ 

ن اآلية الكريمة  وال  () نزلت في أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ومعنى ال يؤمنون با"وا 

، وال ييرون بأن أهل ()م ال يؤمنون باليرآن ومحمد ّنهأل ؛باليوم اآلخر، أي: ك يمان الموحدين

عادة األرواح، هانويشربون، ف ذا كان ذلك ف يمالجنة يأكمون  م يير إيمان من يير بالحشر، وا 

 .(4)وحشر األجساد"

 اإليماف با واليـو اآلخر عالمة فارقة بيف اإليماف والنفاؽ8 –ثامنا 

له آثارا تظهر في أعمال المؤمنين  أن اآلخر واليوم () ومما يدل عمى أهمية اإليمان با

، وفي هذا ييول ا ()وعدم التخمف عن رسوله  (،) صدق الجهاد في سبيل الالصالحين، 

                               

 (. 18التوبة، اآلية رقم )( سورة 1)
 (. 5/317) تأويالت أىؿ السنة،( الماتريدي، 2)
 (. 29( سورة التوبة، اآلية رقم )3)
 (. 2/489( الواحدي، التفسير البسيط، )4)
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ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گگ گ چتبارك وتعالى: 

 .(1)چڳ ڳ 

ِسيَما المنافيين: أن من عبلماتهم التي ُيعرفون بها ( ) إعبلٌم من ا نبيَّه"وفي اآلية الكريمة 

في تركهم الخروَج معه إذا استنفروا ( )م رسول ا نهاباستاذتخمُّفهم عن الجهاد في سبيل ا، 

: يا محمد، ال تأذننَّ في التخمُّف عنك إذا ()بالمعاذير الكاذبة. ييول جل ثناؤ  لنبيه محمد 

ال يستأذنك في ذلك إال منافق  ّنه خرجت لغزو عدّوك، لمن استأذنك في التخمف من يير عذر، ف

 .(2)واليوم اآلخر"( )ال يؤمن با 

له آثار تظهر في أعمال  اآلخر واليوم( )وعمى العكس من ذلك ف ن عدم اإليمان با 

، والتخمف عن () م يختميون المعاذير لمتخمف عن الجهاد في سبيل اأّنهالمنافيين، ومن ذلك 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ چ: ا تعالى وفيهم ييول، ()رسوله 

 .(3) چڻ ڻ ۀ ۀ ہ

فالمعنى: "إنما يستأذنك، يا محمد، في التخمف  ،واالستاذان هذا كان نتيجة الشك الذي انتابهم

، وال ييّرون بتوحيد  () ِخبلفَك، وترك الجهاد معك، من يير عذر بيٍّْن، الذين ال يصّدقون با

اعته، ، وفي ثواب أهل ط() )وارتابت قموبهم(، ييول: وشكت قموبهم في حييية وحدانية ا

 .(4)وعيابه أهل معاصيه"

                               

 (. 44( سورة التوبة، اآلية رقم )1)
 (. 14/274) جامع البياف،( الطبري، 2)
 (. 45( سورة التوبة، اآلية رقم )3)
 (. 14/275، )جامع البياف( الطبري، 4)
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 8()اإليماف با واليـو اآلخر دافع عمى إقامة أحكاـ ا  –تاسعا 

عباد  المؤمنين بتطبيق األحكام التي شرعها لهم، ولكن قد ( )وفي سياق مدني آخر يأمر ا 

اإليمان،  تجد بعض النفوس حرجًا وثيبًل في تطبيق بعض تمك األحكام، وتمك النفوس لم تستكمل

كما أمر، وفي هذا السياق نيرأ هذ  اآلية في سورة النور المدنية:  () حتى تييم شرع ا

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ چ

 .(1)چڄ ڄ ڄ ڃ 

ِإْن  ،من تعطيل الحدود عميهما( )رقة في أمر ا "فالمعنى المراد من اآلية أن هؤالء لديهم 

 .(2)ُكْنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِبالمَِّه َواْلَيْوِم اآْلِخِر الذي فيه جزاء األعمال فبل تعطموا الحد"

يير أن اإليمان والتصديق هو الدافع عمى تطبيق هذ  الحدود؛ فالمعنى "إن كنتم تصّدقون با 

ف ن من كان بذلك  ربكم وباليوم اآلخر، وأنكم فيه مبعوثون لحشر الييامة، ولمثواب والعياب،

 .(3)ال يخالف ا في أمر  ونهيه؛ خوف عيابه عمى معاصيه" ّنه مصّدقا، ف

 8-عمييـ الصالة والسالـ-اإليماف با واليـو اآلخر يحمؿ عمى التأسي باألنبياء  –عاشرا

الصبلة عميهم  -يسير المؤمنون عمى خطى األنبياء اآلخر أناليوم و  () من ثمرات اإليمان با

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ چ تعالى:  ، وأن يتأسوا بهم، ففي سورة األحزاب المدنية ييول الحق -والسبلم

                               

 (. 2( سورة النور، اآلية رقم )1)
 (. 3/182) تفسير مقاتؿ بف سميماف،( األزدي، 2)
 (. 19/93، )جامع البياف( الطبري، 3)
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؛ ففي هذ  اآلية بيان أن األمور الحاممة (1)چۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی  ی ی ی

 واليوم اآلخر.( )هو اإليمان با ( )عمى التأسي برسول ا محمد 

تخمَّفوا عنه يوال كونوا معه حيث كان، أن يأن يتأسوا "به و  ففي اآلية أمر وبيان لطاافة المؤمنين

ورحمته في اآلخرة ال يريب بنفسه، ( ))ِلَمْن كاَن َيْرُجو المََّه( ييول: ف ن من يرجو ثواب ا 

 .(2)ولكنه تكون له به ُأسوة في أن يكون معه حيث يكون هو"

 الوالء والبراء8اإليماف با واليـو اآلخر ىو األساس في  –حادي عشر

ما ك المؤمنين وبرااهماألساس في والء هو  أّنهواليوم اآلخر، ( )إليمان با اثمار ومن أعظم 

ذا كان األمر ( )وصفهم ا  بعيهم أولياء بعض، والذين كفروا كذلك بعيهم أولياء بعض، وا 

ن كانوا من  أقرب األقربين، وفي هذا كذلك فبل ينبغي لممؤمنين أن يتخذوا الكفار أولياء، حتى وا 

 .(3)چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ چ : تعالىييول 

  

                               

 ( 21رة األحزاب، اآلية رقم )( سو 1)
 (. 20/235، )جامع البياف( الطبري، 2)
 (. 22( سورة المجادلة، اآلية رقم )3)
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 المطمب الخامس

 محاجة أىؿ الكتاب في إيمانيـ باليـو اآلخر

بعد الحديث عن وجوب اإليمان باليوم اآلخر والساعة وأشراطها، والبعث وعرض األعمال 

إيمانهم باليوم اآلخر ويكون هذا والحساب، كان ال بد من تناول وعرض مناقشة أهل الكتاب في 

 تحت العنوان اآلتي:

 محاجتيـ في مف يدخموف الجنة ومف ال يدخمونيا

حكم اليهود والنصارى بالجنة ألنفسهم وحرموها عمى ييرهم ويتيح هذا في سياق اليرآن المدني 

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ     ۈئۆئ  ۆئ   ۇئې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ      وئ  وئ  ۇئچ  في قوله تعالى:

چىئ 
(1) 

تيول اليهود ال يدخل الجنة إال من كان يهوديا، وتيول النصارى ال يدخل الجنة اال من كان 

ألن هذا الحكم  نصرانيا، وفي هذا اليول تعالي عمى ا وتحريف لكبلمه، ولكن يأتيهم الرد المزلزل

عبارة عن أماني وأوهام وأن هذا الكبلم مردود عميهم، وكل هذا من تأويبلتهم الخاصة وأحبلمهم 

  .(2)الزاافة

فدل النص اليرآني عمى أن اليابط في إيمان هؤالء هو والؤهم وبراؤهم؛ فالمعنى: "ال تجد يا 

ورسوله وشاقَّهما  () ن من حاّد ا، وييّرون باليوم اآلخر يواّدو () محمد قوًما يصّدقون ا

                               

 (.111اآلية رقم )( سورة البيرة، 1)

 (1/62( الدر المنثور )1/62( ينظر السعدي )2)



 

 

 
152 

 . (1)ونهيه" () وخالف أمر ا

    

                               

 (. 20/235، )جامع البياف، ( الطبري1)
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 الخاتمػػػػػػة

بعإإدة نتإإااا ( )فيإإد خرجإإت بعإإد توفيإإق ا  ممإإنها العيإإدي فإإي اليإإرآن المإإدنيلبعإإد هإإذ  الدراسإإة 

 :وبيان ذلك عمى النحو اآلتي، وتوصيات

 8أىـ النتائج8 أوال 

ن اليإإابط المإإذكور فإإي كتإإب أبكإإمٍّ زاخإإر مإإن الييإإايا العيديإإة، و ن اليإإرآن المإإدني قإإد حفإإل إ  .1

مإإإن مميإإإزات اليإإإرآن المكإإإي لإإإيس عمإإإى  التإإإي تعإإإد التركيإإإز عمإإإى الييإإإايا العيديإإإة هإإإوعمإإإوم اليإإإرآن 

 أطبلقه.

وذلإك نظإرا لكونإه يإابطا لكثيإر مإن ؛ التفريق بين المدني والمكي من اآليإات مإن أنفإع العمإوم .0

 .ومعرفة تاريا التشريع، كتمييز الناسا من المنسوخ؛ األخرىالعموم واألحكام الشرعية 

 بإل حإدث بيإنهم بعإض الخإبلف؛ أهإل العمإم فإي تعيإين المكإي والمإدني بصإورة مطميإة يتفقلم  .1

 .في ذلك

تمإك  ،عمل اليإرآن المإدني فإي سإياقاته المختمفإة عمإى ترسإيا المعإانى اإليمانيإة لإدى المإؤمنين .2

، العفإإو، الحسإإيب، الرقيإإب مالإإك الممإإك، الواسإإع، الشإإاكر، ،التإإواب المعإإاني المتمثمإإة فإإي أسإإماء ا

، البإإإإإاريء، الخإإإإالق، المتكبإإإإإر، الجبإإإإار، المهإإإإإيمن، المإإإإؤمن، بلمالمييإإإإت، المتعإإإإإال، اليإإإإدوس، السإإإإإ

وقد أتت هإذ  األسإماء فإي السإياقات المدنيإة دون المكيإة لمإا لهإذ  األسإماء مإن متعميإات  ؛المصور

لممجتمع المدني حيث استيرار اإليمان في اليموب دون المجتمع المكي حيإث إيمانية مهمة بالنسبة 

 .بداية الدعوة اإلسبلمية وعدم استيرارها بعد

الإإذي اشإإتمل عمإإى أهميإإة ، ()عمإإل اليإإرآن المإإدني عمإإى بيإإان المإإنها السإإديد لئليمإإان بإإا  .3



 

 

 
154 

 .()ء ا وكذا اشتمل عمى أهمية الييين في ليا، اإليمان بجميع األنبياء والرسل

يجإإاب إيمإإان المسإإممين بهإإذا ، قإإرر اليإإرآن المإإدني فإإي منهجإإه المحكإإم حيييإإة وجإإود المبلاكإإة .4 وا 

 ؛()فالخمل فيه خمإل فإي اإليمإان بإا ، () بل جعل هذا اإليمان مبلزما لئليمان با، الوجود

 .من أركان اإليمان الستة الكون اإليمان بالمبلاكة ركن

وتبيإإإإين حيإإإإوقهم عمإإإإى ، منهجإإإإًا وايإإإإحًا فإإإإي قيإإإإية اإليمإإإإان بالمبلاكإإإإةاتبإإإإع اليإإإإرآن المإإإإدني  .5

فكإإإان لهإإإذا اإليمإإإان ميتيإإإيات وايإإإحة دل عميإإإه المإإإنها اليرآنإإإي فإإإي ييإإإر سإإإياق مإإإن ، المإإإؤمنين

، والإإإدعوة إلإإإى مإإإواالتهم ومحبإإإتهم، هإإإذ  الميتيإإإيات تيإإإوم عمإإإى تحإإإريم بغيإإإهم، السإإإياقات المدنيإإإة

 .يموالعمل بميتيى هذا التعظ، وتعظيمهم

اهإإإتم اليإإإرآن المإإإدني بإإإالتعبير عإإإن قيإإإية تحريإإإف أهإإإل الكتإإإاب لمإإإا نإإإزل عمإإإيهم مإإإن الكتإإإب  .6

أو كان التعبيإر عإن ذلإك بكتمإان الحإق أو لإي ، سواء كان التعبير عن ذلك ببيع البخس، السماوية

 .المسان أو كان التعبير عن ذلك بالتصريح بأمر التعريف

األنبيإإإاء والرسإإإل قإإإد جإإإاء فإإإي اليإإإرآن الكإإإريم بصإإإورة مإإإن المبلحإإإظ أن الحإإإديث عإإإن معجإإإزات  .7

ييإإر أن آيإإات اليإإرآن المإإدني الإإواردة فإإي هإإذا الصإإدد  ،وايإإحة جميإإة واسإإعة فإإي اليإإرآن الكإإريم كمإإه

 .محدودة منحصرة نسبة إلى ما ورد في اليرآن الكريم جميعه

توجيإإه حإإرص اليإإرآن المإإدني فإإي سإإياقاته المختمفإإة عمإإى ترسإإيا معإإاني اإليمإإان مإإن خإإبلل  .11

نذارهم أخرى، والعمل عمى توبيخهم تارة، الخطاب إلى أهل الشرك والكفر ليستفيد من ذلك أهإل ؛ وا 

 .العظة والعبرة من ذلك اوليأخذو ، اإليمان

تشإإإهد النصإإإوص اليرآنيإإإة المدنيإإإة المختمفإإإة أن اإليمإإإان بإإإاليوم اآلخإإإر هإإإو سإإإبب راإإإيس مإإإن  .11
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 .أسباب فعل الخيرات وترك المنكرات

السإإياقات المدنيإة التإي عممإإت عمإى ترسإيا عييإإدة اإليمإان بالييإاء واليإإدر مإن المبلحإظ أن  .10

 .يع قميمة نسبة إلى السياقات المكية المعنية بذلكاجاءت في مو ، المسممين عند

 8أىـ التوصيات8 ثانيا 

 :هذ  التوصيات يمكن ذكرها عمى النحو اآلتي، بعدة توصيات بعد هذ  الدراسة فيد خرجتو 

أهميإإإة توجيإإإه البإإإاحثين فإإإي أقسإإإام التفسإإإير وعمإإإوم اليإإإرآن بالجامعإإإات العربيإإإة إلإإإى مزيإإإد مإإإن  .1

بإراز أهإم السإمات إلوذلإك ، االهتمام بالدراسات األكاديمية التي تعنى باليرآن المدني واليرآن المكإي

 .في كل منهما

المويإوعات  سيما تمإك ال ،يرورة إقامة مشاريع عممية جامعية تعنى بالدراسات المويوعية .0

العممإي فإي  اءوذلك ألجل اإلثر ، واليرآن المكي كل عمى حدة، التي تميز بها كل من اليرآن المدني

 .هذا المجال

مإإن اليإإروري توجيإإه المإإدعوين فإإي الميإإاءات الدعويإإة إلإإى مإإا يمتإإاز بإإه اليإإرآن المإإدني عإإن  .1

 .دينهموذلك ألجل مزيد من الوعي الثيافي بين المسممين بأمور  ؛اليرآن المكي

العمل عمى تسميط اليإوء عمإى مإا أورد  أهإل التفسإير فإي تفاسإيرهم ممإا يميإز اليإرآن المإدني  .2

 .واالستفادة من ذلك في الواقع الدعوي المعاصر، والمكي دون المكي، دون المكي
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 8الفيارس العممية

 فيرس اآليات القرآنية

 فيرس أطراؼ األحاديث

 فيرس الموضوعات
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 صفحة اآلية السىرة وطرف اآليةاسم 

 سورة البقرة

 131 8 چڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ چ 

 11 21 چڱ ڱ ں ں چ 

 48 37 چی ی جئ حئ مئ ىئ يئجب حب خب مب ىب چ 

 84 41 چڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 

 57 46 چۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ چ 

 139 48 چۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ چ 

 132 62 چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ چ

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ چ 

 چڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ

79 85 

 118، 99 98 چڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ چ 

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ     ۈئۆئ  ۆئ   ۇئې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ      وئ  وئ  ۇئچ 

 چىئ 
111 151 

 139 123 چک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں چ 

 40 135 چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀڀ چ 



 

 

 
158 

 صفحة اآلية السىرة وطرف اآليةاسم 

 58 156 چڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ چ 

 49 158 چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں   چ

 92، 86 159 چڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ چ

 122 161 چې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ې ې ېچ

 143 264 چۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى چ 

 87 174 چہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳﮴ چ 

 177 چٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  چ
116 ،131 ،

132 

 104 211 چٻ پ پ پپ  ٱ ٻ ٻ ٻچ

 142 228 چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑچ 

 142 232 چڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  چ 

 66 245 چ    وئۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئچ 

 38 256 چی جئ حئ مئىئ يئ جب حب خب مبىب چ 

 59،  58 277 چک گ گ گ گ ڳ ڳ چ 

 285 چڻ ڻ ڻ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻچ 
55 ،57 ،86 ،

116 

 سورة آل عمران

 49 26 چژ ژ ڑ ڑ ک  ڎ ڈ ڈچ 
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 صفحة اآلية السىرة وطرف اآليةاسم 

 139 30 چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ چ 

 99 31 چڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦچ

 67 47 چڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ      ڦ  چ

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  چ 

ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ        ڇ    ڃڦ      ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ  ڃ

 چڇ

55 110 

 42 64 چڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ چ 

 41 67 چۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ چ

 87 71 چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀچ 

 87 78 چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ چ 

 124 87 چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ چ 

 40 95 چڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ چ 

 145، 133 114 چٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ چ 

 126 124 چڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ڤ ڤ ڤچ 

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې چ 

 چى ى ائ ائ 

 ب 144
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 صفحة اآلية السىرة وطرف اآليةاسم 

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀچ 

 چٺ  ٿ     ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹ

181 60 

 سورة النساء

 49، 11 1 ﴾ڱ  ڱ ﴿

 48 16 چ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ      چ

 50 6 چحت  خت  مت   چ

 143 39 چٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ چ 

 50 43 چ  ۈئ ۇئ      ۆئ  ۆئ   ۈئ  چ

 88 46 چٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ڦ ٺڀ ڀ ٺ چ 

 41 48 چڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے چ 

 145 59 چۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی یچ

 97 64 چڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہچ

 76، 74، 73 78 چۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې چ

 51 85    چېئ  ىئ  ىئ  ىئ         ی   ی   چ

 50 86 چمب ىب يب جت حت خت مت چ

 140 87 چپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپچ 
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 صفحة اآلية السىرة وطرف اآليةاسم 

 42 116چڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک چ 

 48 130 چگ  گ  گ  ڳ چ

 67 133 چ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  چ

 136 چچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  چ 
57 ،81 ،116 ،

130 ،132 

 56 150 چچ چ ڇ ڇ ڇ چ 

 49 147 چې ى ى ائ ائ ەئ ەئ  ې ې ېچ

 111 159 چھ   ھ  ھ  ھ  ے    ہڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ   ہ  ہچ 

 146 162 چۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ  چ 

 43 171 چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ چ 

 سورة المائدة

 88 13 چۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ چ 

 89 41 چگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ چ

 82 46 چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ چ 

 90 48 چڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ک چ

 94 67 چچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ چ

 102 72ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ چ
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 صفحة اآلية السىرة وطرف اآليةاسم 

ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ 

 چڈ

 107 110 چٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ چ 

 109 113 چوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ  چ

 109 114 چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  چ 

 109 115 چٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ

 49 117 چې   ۉ  ۉ  ې   ې  ې   چ 

 سورة األعراف

 134 34 چۀ ہ ہہ چ 

 سورة األنفال

 128 9 چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ چ 

 67 68 چۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ چ 

 سورة التوبة

 147 18 چڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ چ 

 61، 44 30 چڱ ڱ ڱ ں ں چ  

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گگ گ چ 

 چڳ ڳ 

44 148 
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 صفحة اآلية السىرة وطرف اآليةاسم 

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ڳچ

 چہ 

45 148 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ چ 

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 

 چڳ

29 147 

 سورة يوسف

 96 24 چڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ چ 

 سورة الرعد

 51 9    چژ  ڑ      ڑ  ک    ک  چ

 67 16 چۀ  ہ  ہ  ہ        ہ  ھ  ھ  ھ  چ  

 71 38 چ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀچ

﮹ ﮺ ﮻ ﮼ چ ﮷  ﮸  72،  66 39 چ﮴ ﮵﮶ 

 سورة الحجر

 96 40 چک ک ک گ چ 

 سورة طه

 36 32 چېئ ېئ ېئچ 

 سورة الحج

 41 31 چٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ چ 
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 صفحة اآلية السىرة وطرف اآليةاسم 

 134 55 چوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ چ 

 50 60 چگ   گ   گ    ڳ  چ 

 سورة النور

 149 2 چڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  چ 

 48 32 چٺ  ٿ  ٿ  چ

 سورة األحزاب

 150 21 چوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ  چ 

 50 52 چک  ک  ک  ک      گ  گ چ 

 50 39 چۉ   ې  ې   چ

 سورة محمد

 135،  134 18 چېئ ىئ ىئ ىئ ی ی یی جئ حئ مئىئ يئ جب حب خب مبچ

 سورة الفتح

 98 9 چۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی یچ

 سورة الحديد

 68 22 چے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴﮵  ﮶﮷  ﮸ ﮹ ﮺  چ : 

 المجادلة سورة

 137 6 چەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئېئ  چ 

 138 18 چې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ چ 
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 صفحة اآلية السىرة وطرف اآليةاسم 

 150 22 چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ چ 

 سورة الحشر

 53 24 چڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک  چ 

 52،  51 23 چى ائ ائەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ چ

 سورة التغابن

﮽  چ  ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹﮺  ﮻﮼   138 7 چے ے ۓ ۓ ﮲﮳ 

 سورة الطالق

 66 12 چڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ چ 

 سورة التحريم

 120 4 چک ک گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں چ

 119 6 چى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ چ

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ چ

 چۆئ ۈئ ۈئ ېئ

12 82 

 سورة الليل

 70 5چہ ہ ہ ھ چ 
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 الصفحة طػػرؼ الحديث أو األثر

 24 اسما، مئة إال واحداً إف  تسعة وتسعيف 

 61، 44،  34 أف تؤمف با، ومالئكتو، وكتبو، ورسمو، واليـو اآلخر،

 114 "ُخِمَقْت اْلَماَلِئَكُة ِمْف ُنوٍر َوُخِمَؽ اْلَجافُّ ِمْف َماِرٍج ِمْف َنارٍ 

 101 و يراؾإنأف تعبد ا كأنؾ تراه، فإف لـ تكف تراه ف

 106 ِبرَْأِس َفَرِسِو، َعَمْيِو َأَداُة الَحْربِ َىَذا ِجْبِريُؿ، آِخٌذ 

َياَء ِشْرؾٌ   121 ِإفَّ الر 
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 فيرس المراجع8

، رقة الناجيةالفرؽ بيف الفرؽ وبياف الف، ه(429اإلسفراييني، عبد الياهر بن طاهر بن محمد )ت:  (1

 . ه1397بيروت، الطبعة الثانية،  -دار اآلفاق الجديدة

،  مراجعة اإليماف حققتو، خوارمو، نواقضو عند أىؿ السنة والجماعة، األثري، عبد ا بن عبد الحميد كمال  (2

 ه.1424الرياض، الطبعة األولى،  -وتيديم: عبد ا بن صالح، مدار الوطن لمنشر

تحييق: عبد ا  ،تفسير مقاتؿ بف سميماف، ه(150)ت: األزدي، مياتل بن سميمان بن بشير (3

 ه.1423بيروت، الطبعة األولى،  -راثمحمود شحاته، دار إحياء الت

الطبعة  الكويت، -، مكتبة الفبلحالمالئكة األبرار عالـ، ه(458)ت: األشير، عمر بن سميمان  (4

 . ه1403الثالثة، 

تفسير القرآف روح المعاني في ، ه(1270اآللوسي، شهاب الدين محمود بن عبد ا الحسيني )ت:  (5

بيروت، الطبعة األولى،  -مية، دار الكتب العمالعظيـ والسبع المثاني، تحقيؽ8 عمي عبد الباري عطية

 ه. 1415

، تحييق: عماد تمييد األوائؿ في تمخيص الدالئؿ ،ه(403الباقبلني، أبو بكر الباقبلني المالكي)ت:  (6

 .ه1407األولى، الدين أحمد حيدر، مؤسسة الكتب الثيافية، الطبعة 

صحين المختصر مف الجامع المسند اله(، 256سماعيل أبو عبد ا )ت:إالبخاري، محمد بن  (7

تحييق: محمد زهير الناصر، الطبعة األولى،  ،صحين البخاري  وسننو وأيامو ()أمور رسوؿ ا 

  ه.1422

، شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي تذكرة المؤتسيالبدر، عبد الرزاق بن عبد المحسن،  (8

  .ه1424يراس لمنشر والتوزيع، الطبعة األولى، 
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 .ه1429التدمرية، الطبعة الثانية،  ، دارشرح العقيدة الطحاويةالبراك، عبد الرحمن بن ناصر،  (9

، تحييق: أنوار التنزيؿ وأسرار التأويؿه(، 685البيياوي، ناصر الدين أبو سعيد الشيرازي )ت: (10

 ه. 1418بيروت، الطبعة األولى،  -محمد عبد الرحمن المرعشمي، دار إحياء التراث العربي

لنبوة ومعرفة أحواؿ صاحب دالئؿ ا، ه(458)ت:  البيهيي، أحمد بن الحسين بن عمي بن موسى (11

 ه.1405، بيروت، الطبعة األولى -دار الكتب العممية لمنشر ، الشريعة

الطبعة الثانية،  ،سنف الترمذي، ه(279)ت:  مد بن سعيد بن سورةمحأبو عيسى الترمذي،  (12

 ه.1395

، جمعها: أبو بكر تفسير التستري، ه(283)ت:  التستري، أبو محمد سهل بن عبد ا بن يونس (13

 -دارالكتب العممية/ حمد عمي بييونمحمد البمدي، تحييق: محمد باسل عيون السود، منشورات م

 ه.  1423بيروت، الطبعة األولى، 

، عناية وتيديم: نيؿ االبتياج بتطريز الديباج ،ه( 1036التنبكتي، أحمد بابا بن أحمد )ت:  (14

 . ه1421ليبيا، الطبعة الثانية،  –الدكتور عبد الحميد عبد ا الهرامة، دار الكاتب، طرابمس 

األوسط، أحمد بن عبدالحميم بن تيمية، اإليمان ، ه(728ابن تيمية، أحمد بن عبد الحميم )ت:  (15

، مجموع الفتاوى. ه1422 الرياض، الطبعة األولى، -تحييق: محمود أبو سن، دار طيبة لمنشر

المدينة النبوية،  -تحييق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الممك فهد لطباعة المصحف الشريف

 .ه1416المممكة العربية السعودية، 

الجواىر الحساف في تفسير ه(، 375يد عبد الرحمن بن محمد بن مخموف )ت: الثعالبي، أبو ز  (16

بيروت، الطبعة  -تحييق: محمد عمي معوض وعادل عبد الموجود، دار إحياء التراث العربي القرآف،
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 ه.1418األولى، 

الكشؼ والبياف عف تفسير ، ه(427الثعمبي، أحمد بن محمد بن إبراهيم، أبو إسحاق )ت:  (17

 -لساعدي، دار إحياء التراث العربيتحييق: أبي محمد بن عاشور، مراجعة وتدقيق: نظير ا، القرآف

 ه.1422 بيروت، الطبعة األولى،

، تحييق: عبد السبلم أحكاـ القرآفه(، 370الجصاص، أحمد بن عمي أبو بكر الرازي )ت: (18

 ه.1415بيروت، الطبعة األولى،  -شاهين، دار الكتب العممية

التسييؿ  -ابف جزي تفسيره(، 741ابن جزي، محمد بن أحمد  بن محمد بن عبد ا )ت:  (19

 ه. 1416بيروت، الطبعة األولى،  -، تحييق: عبد ا الخالدي، دار األرقم بن أبي األرقملعمـو التنزيؿ

، تحييق: تخجيؿ مف حرؼ التوراة واإلنجيؿالجعفري، أبو البياء الهاشمي، صالح بن الحسين،  (20

دية، الطبعة األولى، الرياض، المممكة العربية السعو  -محمود عبد الرحمن قدح، مكتبة العبيكان

 .ه1419

اإلصابة في تميير ه(، 852ابن حجر، أبو الفيل أحمد بن عمي بن محمد العسيبلني )ت:  (21

بيروت، الطبعة االولى،  -تحييق: عادل عبد الموجود وعمي معوض، دار الكتب العممية، الصحابة

 ه.1415

، المنياج في شعب اإليماف، ه(403)ت:  الحميمي، الحسين بن الحسن بن محمد بن حميم (22

 .ه1399  ،الطبعة االولى تحييق: حممي محمد فودة، دار الفكر،
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أعالـ السنة المنشورة العتقاد الطائفة  ،ه(1377الحكمي، حافظ بن أحمد بن عمي )ت:  (23

المممكة  -تحييق: حازم اليايي، وزارة الشؤون اإلسبلمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد  الناجية المنصورة،

 ه. 1422العربية السعودية، الطبعة الثانية، 

معارج القبوؿ بشرح سمـ الوصوؿ إلى عمـ ، ه(1377الحكمي، حافظ بن أحمد بن عمي )ت:  (24

 ه.1410، الطبعة األولىمام، الد –تحييق: عمر بن محمود أبو عمر، دار ابن الييم  ،األصوؿ

تحييق: صدق البحر المحيط، ه(، 745أبو حيان، محمد بن يوسف بن عمي األندلسي )ت:  (25

 .ه1420محمد جميل، دار الفكر، بيروت، 

وفيات األعياف ه(، 681ابن خمكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد البربكي )ت:  (26

 ه.1390بيروت، الطبعة األولى،  -دار صادر ، تحييق: إحسان عباس،وأنباء أبناء الزماف

، تحييق: يانم القرآف اتالبياف في عد آي، ه(444الداني، عثمان بن سعيد، أبو عمرو )ت:  (27

 .ه1414، الطبعة األولىالكويت،  –د، مركز المخطوطات والتراث لمنشرقدوري الحم

اإلسالـ ووفيات  تاريخه(، 748الذهبي،  شمس الدين أبو عبد ا محمد بن أحمد )ت:  (28

 ه.1423،  تحييق: بشار معروف، دار الغرب اإلسبلمي، الطبعة األولى، المشاىير واألعالـ

تحييق:  ،سير أعالـ النبالء، ه(748د )ت: الذهبي، شمس الدين أبو عبد ا محمد بن أحم (29

 ه. 1405 ،الطبعة الثالثةمجموعة من المحييين ب شراف الشيا شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، 

، تحييق: محمد تفسير القرآف العظيـه(، 327الرازي، أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم )ت: (30

 ه.1419السعودية، الطبعة الثالثة،  -أسعد الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز

،  التفسير الكبير -مفاتين الغيبه(، 606الرازي، أبو عبد ا محمد بن عمر فخر الدين )ت:  (31
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 ه. 1420بيروت، الطبعة الثالثة،  -دار إحياء التراث العربي

دار ابن عفانة لمنشر والتوزيع،  ،المكي والمدني في القرآف الكريـعبد الرزاق، حسين أحمد،  (32

 ه.1420الطبعة األولى، 

، عمادة منيج القرآف الكريـ في دعوة المشركيف إلى اإلسالـالرحيمي، حمود بن أحمد بن فرج،  (33

  .ه1424عممي بالجامعة اإلسبلمية، المدينة المنورة، المممكة العربية السعودية، الطبعة األولى، البحث ال

، حيوق الطبع محفوظة دراسات في عمـو القرآف الكريـالرومي، فهد بن عبد الرحمن بن سميمان،  (34

 ه.1424لممؤلف، الطبعة الثانية عشرة، 

طبقات النحوييف والمغوييف )سمسمة ، ه(379الزبيدي، محمد بن الحسن بن عبيد ا )ت:  (35

 .الطبعة الثانية،، ، تحييق: محمد أبو الفيل إبراهيم، دار المعارف(31ذخائر العرب 

، اشتقاؽ أسماء اه(، 337)ت:  الزجاجي، عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي النهاوندي  (36

 .ه1406، الطبعة الثانيةتحييق: عبد الحسين المبارك، مؤسسة الرسالة، 

، تحييق: أحمد تفسير أسماء ا الحسنىه(، 311الزجاج، إبراهيم بن السري بن سهل، )ت:  (37

 .  يوسف الدقاق، دار الثيافة العربية

محمد تحييق: ، البرىاف في عمـو القرآف ،ه(794)ت:  الزركشي، أبو عبد ا بدر الدين محمد (38

 .ه1376الطبعة األولى،  ،أبو الفيل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحمبي وشركااه

 -، دار العمم لممبليين، الخامسة عشر األعالـ، ه(1396الزركمي، خير الدين بن محمود )ت:  (39

 ه.1424أيار /مايو 

مطبعة عيسى البابي الحمبي،  ،العرفافمناىؿ ، ه(1367)ت:  الزرقاني، محمد عبد العظيم (40
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 .الطبعة الثالثة

الناسخ والمنسوخ وتنزيؿ القرآف ، ه(124)ت:  الزهري، محمد بن مسمم بن عبد ا بن شهاب (41

 .ه1418 الطبعة الثالثة،ن، مؤسسة الرسالة لمنشر، ، تحييق: حاتم صالح اليامبمكة والمدينة

الكشاؼ عف حقائؽ وغوامض ه(، 538الزمخشري، أبو الياسم محمود بن عمرو بن أحمد )ت:  (42

 ه.1407بيروت، الطبعة الثالثة،  -دار الكتاب العربي ،التنزيؿ

 بقات الشافعية الكبرى،ط، ه(771السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن تيي الدين السبكي )ت:  (43

محمد الحمو، هجر لمطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، عبد الفتاح و تحييق: محمود محمد الطناحي 

 ه. 1413

 تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كالـ المناف،، ه(1376السعدي، عبد الرحمن بن ناصر )ت:  (44

 .ه1420 ،األولى الطبعة تحييق: عبد الرحمن بن معبل المويحق، مؤسسة الرسالة،

المطيفة فيما احتوت عميو الواسطية مف المباحث التنبييات السعدي، عبد الرحمن بن ناصر،  (45

 ه.1414الرياض، الطبعة األولى،  –، دار طيبة المنيفة

لوامع األنوار البيية وسواطع ، ه(1188السفاريني، محمد بن أحمد بن سالم الحنبمي )ت:  (46

دمشق،  -، مؤسسة الخافيين ومكتبتهالمرضيةاألسرار األثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة ا

 .ه1402الطبعة الثانية، 

فضائؿ القرآف ه(، 224ابن سبلم البغدادي، أبو عبيد الياسم بن سبلم بن عبد ا الهروي )ت:  (47

، تحييق: مروان العطية، ومحسن خرابة، ووفاء تيي الدين، دار ابن كثير لمنشر )دمشق لمقاسـ بف سالـ

 ه.1415 الطبعة األولى،بيروت(،  -
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، االتقاف في عمـو القرآف، (ه 911ت: الدين عبد الرحمن بن أبي بكر )السيوطي، جبلل  (48

 .األولى الطبعة السعودية، -فهد تحييق: مركز الدراسات اليرآنية، مجمع الممك

سميم بن عيد : تحييق، االعتصاـ ،(790الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد المخمي )ت: (49

 هإ. 1412السعودية، الطبعة األولى، –الهبللي، دار ابن عفانة 

تحييق: بيروت،  -، دار المعرفة لممؿ والنحؿا، ه(390)ت: الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم  (50

 ه.1404 ،محمد سيد كيبلني

دار  ،البدر الطالع بمحاسف مف بعد القرف السابع، ه(1250الشوكاني، محمد بن عمي )ت:  (51

 بيروت.  -المعرفة 

 -، مكتبة السنةالمدخػؿ لدراسػة القػرآف الكريـػه(، 1403أبو شهبة، محمد بن محمد سويمم )ت:  (52

 ه.1423الياهرة، الطبعة الثانية، 

، فضائؿ القرآف وما (ه294)ت: ابن اليريس، أبو عبد ا محمد بن أيوب بن يحيى بن يسار (53

الطبعة دمشق،  –، تحييق: يزوة بدير، دار الفكر لمنشر بالمدينةأنزؿ مف القرآف بمكة وما أنزؿ 

 ه.1408، األولى

، تحييق: أحمد محمد جامع البياف عف تأويؿ آي القرآف، ه(310الطبري، محمد بن جرير )ت:  (54

 .ه1420سة الرسالة، الطبعة األولى، شاكر، مؤس

، تحييق: الشيا الكتاب المباب في عمـو، ه(775ابن عادل، سراج الدين، عمر بن عمي )ت:  (55

بيروت، الطبعة األولى،  -ية عادل أحمد عبد الموجود والشيا عمي محمد معوض، دار الكتب العمم

  .ه1419
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قدم له: مفتي  ،«مف صدر اإلسالـ وحتى العصر الحاضر»معجـ المفسريف عادل نويهض،  (56

الطبعة  بيروت، -الترجمة والنشرو الجمهورية المبنانية الشيا حسن خالد، مؤسسة نويهض الثيافية لمتأليف 

 .ه1409 الثالثة،

دار سحنون لمنشر  ،التحرير والتنوير ،ه(1393التونسي )ت:  محمد الطاهر ابن عاشور، (57

 ه.1418تونس، –والتوزيع 

الدرة المضية في عقد  -شرح العقيدة السفارينية ، ه(1421العثيمين، محمد بن صالح )ت:  (58

 ه. 1426الرياض، الطبعة األولى،  -لمنشر ، دار الوطنالفرقة المرضيةأىؿ 

جمع وترتيب: فهد بن ناصر  فتاوى ورسائؿ فضيمة الشيخ محمد بف صالن العثيميف،العثيمين،  (59

 ه.1413ة األخيرة، دار الثريا، الطبع -بن إبراهيم السميمان، دار الوطن 

، تحييق: أحمد الطحاويةشرح العقيدة ، ه(792ابن أبي العز، محمد بن عبلء الدين عمي، )ت:  (60

 ه. 1418ة واإلرشاد، الطبعة األولى، شاكر، وزارة الشؤون اإلسبلمية، واألوقاف والدعو 

 البحر المديد في تفسير القرآف المجيد،، ه(1224)ت: ابن عجيبة، أحمد بن محمد بن المهدي (61

 ه. 1419الياهرة،  –ور حسن عباس زكي تحييق: أحمد عبد ا اليرشي رسبلن، الدكت

المحرر الوجيز في ، ه(542ابن عطية، عبد الحق بن يالب بن عبد الرحمن بن تمام )ت:  (62

بيروت، الطبعة  -مية، تحييق: عبد السبلم عبد الشافي محمد، دار الكتب العمتفسير الكتاب العزيز

 ه. 1422األولى، 

قرة عيوف كتاب التوحيد و ، ه(1206)ت:  ابن عبد الوهاب، عبد الرحمن بن حسن بن محمد (63

، تحييق: بشير محمد عيون، مكتبة المؤيد، الطااف، الموحديف في تحقيؽ دعوة األنبياء والمرسميف
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مكتبة دار البيان، دمشق، الجمهورية العربية السورية، الطبعة األولى،  المممكة العربية السعودية/

 ه. 1411

 -عدد سور القرآف وآياتواف بي، ه( 400)ت:  د عمر بن محمد ابن عبد الكافي، عمر بن محم (64

 (.االنترنت)، حصمت عميه من شبكة المعموماتمخطوط

، عالم بمساعدة فريؽ عمؿ، معجـ المغة العربية المعاصرة ،ه(1424عمر، أحمد مختار )ت:  (65

 .ه1429الكتب، الطبعة األولى، 

في شرح معاني أسماء ا  المقصد األسنى، ه( 505الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد )ت:  (66

 .ه1407، الطبعة األولى، تحييق: بسام عبد الوهاب الجابي، الجفان والجابي لمنشر، قبرص، الحسنى

، ه(832الفاسي، محمد بن أحمد بن عمي، تيي الدين، أبو الطيب المكي الحسني الفاسي )ت:  (67

بيروت، لبنان،  -دار الكتب العممية ل يوسف الحوت،، تحييق: كماذيؿ التقييد في رواة السنف واألسانيد

 ه.1410الطبعة األولى، 

، تحييق: عبد السبلم معجـ مقاييس المغة، ه(395ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكرياء )ت:  (68

 .ه1399محمد هارون، دار الفكر، 

، مؤسسة الرسالة، إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيدصالح بن فوزان بن عبد ا، الفوزان،  (69

 .ه1423عة الثالثة، الطب

، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، ه(770الفيومي، أحمد بن محمد بن عمي )ت: نحو  (70

 بيروت.  –المكتبة العممية 

، سمسة مؤلفات سعيد بن أسماء ا الحسنى في ضوء الكتاب والسنةاليحطاني، سعيد بن عمي،  (71
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 .2008عمي بن وهف اليحطاني، مؤسسة الجريسي، 

، تحييق: أحمد الجامع ألحكاـ القرآف، ه(671اليرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر )ت:  (72

براهيم أطف  .ه1384الثانية،  ، الطبعةالياهرة –يش، دار الكتب المصرية البردوني وا 

السابعة الطبعة بيروت/الياهرة،  -دار الشروق ، في ظالؿ القرآفهإ(، 1385قطب، سيد )ت:  (73

 ه.1412عشرة، 

اليداية إلى بموغ النياية في عمـ معاني ه(، 695الييسي، أبو محمد مكي بن أبي طالب )ت:  (74

 -، تحييق: مجموعة رساال جامعية بكمية الدراسات العميا والبحث العممي القرآف وتفسيره، وأحكامو

 ه.1429جامعة الشارقة، الطبعة األولى،  -جامعة الشارقة، كمية الشريعة والدراسات اإلسبلمية 

مدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ ، ه(751ابن الييم، محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية )ت:  (75

ياؾ نستعيف بيروت، الطبعة الثالثة،  -ي، تحييق: محمد المعتصم با البغدادي، دار الكتاب العربنعبد وا 

  ه.1416

جواىر مآثر الطراز التاج المكمؿ مف ه(، 1307الينوجي، أبو الطيب محمد صديق خان )ت:  (76

 ه.1428قطر، الطبعة األولى،  –، وزارة األوقاف والشؤون اإلسبلمية اآلخر واألوؿ

، تفسير القرآف العظيـ، ه(774ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير اليرشي )ت:  (77

 .ه1420 ،الثانيةالطبعة تحييق: سامي بن محمد سبلمة، دار طيبة لمنشر والتوزيع، 

 تحييق: إتحاؼ الخيرة الميرة بزوائد المسانيد العشرة،، ه(840)ت:  الكناني، عثمان البوصيري (78

الرياض، الطبعة األولى،  -شرأحمد معبد عبد الكريم، دار المشكاة لمبحث العممي، دار الوطن لمن

 ه.1420
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 فتح ا، تحييق: تفسير الماتريدي، ه(333الماتريدي، محمد بن محمد بن محمود )ت:   (79

 اإلسكندرية. –خميف، دار الجامعات المصرية 

، ي )تأويالت أىؿ السنة(تفسير الماتريد، ه(333الماتريدي، محمد بن محمد بن محمود، )ت:   (80

 ه. 1426بيروت، لبنان، الطبعة األولى،  -مجدي باسموم، دار الكتب العممية  تحييق: 

حسين  ، تحييق:ـ القرآف ومعانيوفي، ه(250المحاسبي، الحارث بن أسد، أبو عبد ا )ت:  (81

 ه1398بيروت، الطبعة الثانية،  -اليوتمي، دار الكندي لمنشر

بشار عواد  ، تحييق:تيذيب الكماؿه(، 742أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن )ت: المزي،  (82

 ه.1400معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة األولى، 

المسند الصحين المختصر  ه(،261النيسابوري )ت: ن اليشيري مسمم، ابن الحجاج أبو الحس (83

 بيروت. -دار إحياء التراث العربي(، )بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسوؿ ا 

موسوعة مواقؼ السمؼ في العقيدة والمنيج المغراوي، أبو سهل محمد بن عبد الرحمن،  (84

 الياهرة، الطبعة األولى. –المكتبة اإلسبلمية لمنشر والتوزيع  ،والتربية

، تحييق: طه محمد تجريد التوحيد المفيده(، 845الميريزي، أحمد بن عمي بن عبد اليادر )ت:  (85

 ه.1409الزيني، الجامعة اإلسبلمية، المدينة المنورة، 

التوقيؼ عمى ميمات ه(، 1031المناوي، زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف )ت:   (86

 ه.1410الياهرة، الطبعة األولى، -عبد الخالق ثروت 38، عالم الكتب التعاريؼ

، الجواىر المضية، ه(1206النجدي، محمد بن عبد الوهاب بن سميمان التميمي النجدي )ت:  (87

ة، ، النشرة الثالثه1349الرياض، المممكة العربية السعودية، الطبعة األولى بمصر،  -العاصمة دار
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 .ه1412

(، التوحيد )مطبوع ه1206النجدي، محمد بن عبد الوهاب بن سميمان التميمي النجدي )ت:  (88

، تحييق: عبد العزيز بن عبد الرحمن السعيد ويير ، جامعة ضمف مؤلفات الشيخ محمد بف عبد الوىاب

 اإلمام محمد بن سعود، الرياض، المممكة العربية السعودية.

محمد عبد  ، تحييق:الناسخ والمنسوخإإإ(، ه338)ت:  ن محمد،النحاس، أبو جعفر أحمد ب (89

 ه..1408، الطبعة األولى ،الكويت –السبلم، مكبتة الفبلح لمنشر 

مروان محمد  ، تحييق:تفسير النسفيه(، 710النسفي، أبو البركات عبد ا بن أحمد )ت:  (90

 ه. 1426بيروت،  -الشعار، دار النفااس

، المستدرؾ عمى الصحيحيف، ه(405النيسابوري، أبو عبد ا الحاكم محمد بن عبد ا )ت:  (91

 ه.1411، األولىالطبعة بيروت،  -د اليادر عطا، دار الكتب العمميةتحييق: مصطفى عب

المنهاج  ،شرح النووي عمى مسمـهإ(، 676ت: النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف ) (92

 ه. 1392بيروت، الطبعة الثانية،  –شرح صحيح مسمم بن الحجاج، دار إحياء التراث العربي 

( رسالة دكتوراة 15، حيق في )التفسير البسيط ،ه(468)ت: الواحدي، عمي بن أحمد بن محمد (93

العممي  بجامعة اإلمام محمد بن سعود، ثم قامت لجنة عممية من الجامعة بسبكه وتنسييه، عمادة البحث

 ه.  1430جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمي، الطبعة األولى،  -

الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيؽ8 ، ه(468الواحدي، عمي بن أحمد بن محمد، )ت:  (94

 ه.  1415دمشق، بيروت، الطبعة األولى،  - ، دار اليمم، الدار الشاميةصفواف عدناف داوودي

، المكتبة العتيية مشارؽ األنوار عمى صحاح اآلثار، ه(544، عياض بن موسى )ت: اليحصبي (95
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