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Appeals to the Divine Messenger Muhammad-

Peace be upon Him in the Holy Quran 

 Abstract: 
     This research studies the Methods of Divine Appeals to the messanger Mohammad (PBUH) through the 

extrapolation of verses of the Divine call to the messanger in the Holly kuran and analyse them. 
     The researcher found that speech of the message in the kuran is less than the speech of prophecy 

description. As stated the speech of the message description twice while the speech of prophecy description 
appears in thirteen verses.    

It turns out that the almighty Allah God's directing his speech to the prophet doesn't reguire that the 
judgement of verse is of his own, but directed the speech to him because he is the greatest Imam. Therefore his 
own speech includes his followers as their role model, except it there is anevidence that the judgement of his 
own properties.                            

And through studying the Divine appeal to the messanger Mohammad (PBUH) in the Holly kuran, we feel 
this through the necessity of literature and paid tribute to him and not called by his abstract name. 
Key words: Koran, interpretation, interpretation chart, the prophet, appeal. 
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 في القرآن الكريم النداءات اإللهية للرسول محمد 

 لخص م
لهّي للرسول محمد آيات النداء اإل من خالل جمع بوصف النبّوة والرسالة, أساليب النداءات اإللهية للرسول محمد يقوم هذا البحث على دراسة 

 في القرآن الكريم وتحليلها. 
لرسالة أقّل ورودًا في القرآن الكريم من الخطاب بوصف النبّوة, حيث ورد الخطاب بوصف الرسالة في وقد تبين للباحث أّن الخطاب بوصف ا

 موضعين فقط, بينما وورد الخطاب بوصف النبّوة في ثالث عشرة آية.
ه الخطاب إليه؛ وتبين أّن الخطاب اإللهي للنبّي محمد  نما ُوجِّ  ألنه المبلِّغ للخلق, وعليه فإنّ  ال يستلزم أْن يكون ُحكم اآلية خاّصًا به, وا 

 ذا قام دليل على أّن هذا الُحكم من خواّصه.إاّل إيشمل أتباعه باعتباره قدوة لهم,  ه الخطاب الخاص ب
جالله وتوقيره, فال يناد  في القرآن الكريم أساليب النداء اإللهي للرسول محمد دراسة وبعد  ى باسمه , فإننا نلمس من خاللها وجوب األدب معه وا 
 المجّرد.

 .النداء ، النبي،البيانيالقرآن، التفسير، التفسير الكلمات المفتاحية: 

 مقدمة
الحمدددد ب رب العدددالمين, والصدددالة والسدددالم علدددى خددداتم النبيدددين, 

 له وصحبه أجمعين. وبعد..آوعلى 
مدن بدين هدذه و  بالغدة األهميدة, الكدريم فإّن كّل موضوعات القدرآن

الندددداء الرّنددداني للرسدددول محمدددد  الجليلدددة ضموضدددو الموضدددوعات القرآنيدددة 
 سددديما  ال ريدددب فدددي أّن موضدددو  الندددداء القرآندددي بشدددتى أنواعددده(, وال

؛ ذلد  أّن الندداء اإللهدّي جددير  مكاندة بدارزةذو  الندداء للرسدول محمدد 
َ   بددْْن يجددذب االنتبدداه, كمددا قددال عبددد   بددن مسددعود  ددمِّْعت   : "إِّذ ا س 

 ي ُقدددوُل:            [401  دددْمع  ؛ ف إِّن دددُه : البقدددرة هدددا س  فْ ْرعِّ
ْنُه" رٌّ ي ْنه ى ع  ُْْمُر بِّهِّ, أ ْو ش  ْير  ي  خ 
4. 

وفددي هددذا البحددث سْسددتعر  أسدداليب النددداءات اإللهيددة للرسددول 
لهدّي للرسدول محمدد آيدات الندداء اإل اسدتقراء, وذلد  مدن خدالل محمد 
المبحدث األول:  ففدي ين:أقسم هذا البحث إلى مبحثد . وقد ارتْيت أن
الثداني المبحدث استعرضدت فدي  ثُدمّ , الكالم عن النداء بصدفة النبدّوة جاء

 النداء بصفة الرسالة.
ْن يعتريده الدنقص, وقدد ُدفندت فهدذا عمدل  بشدرعٌّ عرضدة ألوبعدد  

, فمدا كدان فيده مدن صدواب  فمدن فْضدل   العصمُة بموت المعصدوم 
ددن نفسددي والشدديطان, وأسددتغفر   , ومددا كدد مندده  ان مددن خطددْ فمِّ

ددة لددي ال علددّي,  ليدده, وأسدداله إوأتددوب  نددده إِّ أْن يكددون عملددي هددذا حج 
 سميع  قريب  مجيب.

 الدراسات السابقة
نيدددة, وجددددُت آبعدددد البحدددث والتددددقيق والتحدددرِّع فدددي الدراسدددات القر 

للرسددول  عالقددة  بموضددو  النددداء اإللهددينددو  بعدد  الدراسددات التددي لهددا 
   "نداء هللا نبيه الكدرم  يدآ  ا الد ار المادي ومن أهّمهدا: ", محمد 

تحدّدث الباحدث فيده , علمديللدكتور: بدر بن ناصر البدر, وهدو بحدث 2
ددم منزلددة م  تعددّر  ألسدداليب  ثُددمّ , عنددد    الرسددول محمددد  عددن عِّ

, محمد للرسول   نداءات    خدتم ثُدمّ , ومدا يتعّلدق بدذل  مدن معدان 
فددي القددرآن الكددريم, وكددان هنددا  تشددابه   محمددد  بخصددا ص نددداء النبدديّ 

بعددة تميز  اّل أن بحثي, إكبير  بين موضو  هذا البحث وموضو  بحثي
 أمور, منها:

 .محمد للرسول ني عنوان مناسب لموضو  كّل نداء قرآ ذكر .4
 أسداليب الندداءات اإللهيدة للرسدول محمدد االقتصار على دراسة  .2

ة والرسالة, دون التوسع في الندداءات اإللهيدة للرسدول بوصف النبوّ 
وهدو لديس كدذل , وذلد  داء لده نبما قيل أنه  بْحواله, أو محمد 

بوصدف النبددّوة  أسداليب الندداءات اإللهيددة للرسدول محمدد دراسدة ل
 دراسة بيانية وافية.والرسالة 
 أهمية الدراسة

 تية:تنبع أهمية الدراسة من األمور اآل     
نية بحتدة, جداءت خدمدًة ألشدرا كتداب علدى وجده آا دراسة قر كونه .4

ين اإلسددالمي؛ أال  وهددو  األر , وللمصدددر األّول مددن مصددادر الدددِّ
 ن الكريم.آالقر 
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مددن خددالل أسددلوب النددداء القرآنددي,  لرسددول محمددد بيددان مكانددة ا .2
 وهذا أسلوب  جديد.

فدي  لرسول محمد كونها دراسة عر ضت موضو  النداء اإللهي ل .3
رآن الكدددريم دراسدددة بيانيدددة, ومدددن ث دددّم فقدددد أسدددهمت هدددذه الدراسدددة القددد
لدددددى سددددداحة الدراسدددددات القرآنيدددددة إّم هدددددو جديدددددد ومهدددددضدددددافة مدددددا إب

 .الموضوعية

 مشالة الدراسة
 ستحاول الدراسة اإلجابة عن هذه األس لة اآلتية:

 في القرآن الكريم؟  أساليب النداءات اإللهية للرسول محمد ما  .4
فددددي القددددرآن  اإللهيددددة للرسددددول محمددددد النددددداءات مددددا خصددددا ص  .2

 الكريم؟
فدي  الندداءات اإللهيدة للرسدول محمدد ما المعاني التي تضدّمنتها  .3

 القرآن الكريم؟
 في القرآن الكريم؟ النداءات اإللهية للرسول محمد  ماذا ي عُقب .1

 أهداف الدراسة
 تسعى الدراسة إلى تحقيق األهداا اآلتية:

 .  عند  لرسول محمد ا لفت األنمار إلى ُعُلّو مكانة .4
 . للنبي محمداالستفادة من المعاني العميقة آليات النداء اإللهي  .2
ده  .3 الوقدوا علدى الوحددة الموضدوعية فدي آيدات الندداء اإللهدي الموج 

 . للنبي محمد
 منهجية الدراسة

لقددد اتبعددُت فددي هددذه الدراسددة المددنها االسددتقرا ي التحليلددي, وذلدد  
 :ةتياآلمن خالل الخطوات 

ه  .4  . للنبي محمداستقراء جميع آيات النداء اإللهي الموج 
موضدددددو  -الرجددددو  إلدددددى أّمددددات كتدددددب التفسددددير, ودراسدددددة اآليددددات  .2

 , ونْقل ما يتناسب منها مع الموضو .-الدراسة
ن ة األصدلّية؛ لتخدريا األحاديدث واآلثدار  .3 الرجو  إلى أّمات كتب السُّ

 الواردة في الدراسة, ونيان درجة صحتها.
اتبدا  األسددلوب العلمددي فددي توثيدق المعلومددات, وعددزو األقددوال إلددى  .1

 قا ليها.
 بخط المصحف الشريف ضالرسم العثماني(. الكريمةكتابة اآليات  .5
 اسددمالقددرآن الكددريم؛ بددذكر  لددى مواطنهددا مددنإ الكريمددةعددزو اآليددات  .6

 السورة, ورقم اآلية في المتن.
 المبمث األول

 النداء بصفة النبّوة
 لرسدددددوله محمدددددد  مبحدددددث حدددددول ندددددداءات   يددددددور هدددددذا ال

 بصديغة          .  وقددد جدداء النددداء بصدفة النبددّوة فددي ثددالث عشددرة

عشددر إلددى اثنددي المبحددث لددذا فقددد قّسددمت هددذا , 3آيددًة مددن القددرآن الكددريم
 ًا ُمرت بة حسب ترتيب المصحف الشريف على النحو اآلتي:مطلب

 النصرالوعد بالمطلب األول: نداء 
  :ال تعدددددددددددددددددددددالىقددددددددددددددددددددد                      

   [61 األنفال :. 

. قال 1: عاصُم  وكافي  وحامي   ومعنى قوله: 

كافيد  وكدافي أتباعد , فدال يحتداجون معده  -وحده-ابن القيم: "أع: ُ  
د"  .5إلى أح 

نددداء   خيددر  خْلقدده  ندادى ربُّ العددّزة لجليددل يوفدي هددذا النددداء ا
 : فيه بوصف النبدّوة بقولده  خاطبه حيث كرامة؛          ؛ 

العتنداء بمضدمون الخطداب, ومدا يددّل عليده لوذل  لبيان عُلدّو منزلتده, و 
 . 6من أوامر وتعاليم عميمة

مقامده لِّتشدريف  جاءبهذه الكفاية  ويتضح أّن تخصيص النبي 
جله بّْن     .7يْكفي األّمة ألِّ

لُبعدد الّشدر ا فدي  وذلد  وجاء النداء هنا بدضيا( التدي تكدون للبعيدد؛
, وااللتقدددددداء بحمايتدددددده موضددددددو  النددددددداء, وهددددددو: االعتمدددددداد علددددددى   

 .8وبكالءته
لعبدداده المددنمنين المت بعددين لرسددوله  وهددذا وعددد  محدد   مددن   

  دبب الدذع هدو اإليمدان بالكفاية, والنصرةِّ على األعداء, فإذا أتوا بالس 
ّنمدددا  ين والددددنيا, وا  دددن أمدددور الددددِّ واالتبددا , فدددال بدددد  أْن يكفددديهم مدددا أ هم هدددم مِّ

لُّفِّ شرطها  .9تتخل ف الكفاية بتخ 
يقّوع الّروح  وال شّ  في أّن استحضار معونة الجّبار 

سباب, لذا المعنوّية في جيوش المسلمين, ولكنه ال يمنع األخذ باأل
 : يقول                       

                         

          [65 40,: األنفال. 
دددرين ذهدددبو  أّن الحْسدددب والكفايدددة ال ُيقددداالن إاّل إلدددى 44أ كثدددر المفسِّّ

ب, وهددذا بداللددة اسددتقراء القددرآن الكددريم, فددال يقددال: ضحسددبي  ُ  وفددالن(, 
دددة بددده   ,42كالتوّكدددل فالحسدددُب خددداصٌّ بددداب, وهدددو مدددن العبدددادة الخاص 

دددرآفدددي موضدددع  ولهدددذا قدددال    : خ       

      [62 ونميدددره أيضدددًا قولددده : األنفدددال ,:       

      [36 غيددددر أّن بعدددد  األلفدددال التددددي تحتمددددل  .: الزمدددر
 معنى النصرة والتْييد واإلذعان واإليتاء, قد تبدّين باالسدتقراء أّن الدرّب 

 ُلدددى غيدددره, كمدددا فدددي قولددده ي  : ضددديفها إليددده وا          
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      [59 ّن إنعددام   غيددر ْعلمددًا بدد .43,: التوبددة
يتاءه غير إيتاء عبده, وا غناءه غير إغناء عبدهإنعام   .41عْبده, وا 

 القتال المطلب الثانآ: نداء التمرمض على
  :تعالىال ق                    

                       

                    [65 األنفال : 
والمددددنمنين علددددى  نبّيدددده   وفددددي هددددذا النددددداء الجليددددل يحددددرِّ  

منيِّدددهم علددى عدددّوهم, مندداجزة األ عددداءالقت ددال و  , ويخبِّددرهم أ ّندده حسددُبهم و 
ن كثُددرت أ عددداده م وترادفددت أ مدددادهم, ولددو قددّل عدددد المددنمنين, ولهددذا وا 
  َ مواجهدة العددّو, كمدا حدّر  يحرِّ  على اْلقتال عند  كان رسول 
 .45أ صحاب ه يوم بدر

ددر  , وهددو أْن  ددن الح  والّتحددري : المبالغددة فددي الّطل ددب, مددْخوذ  مِّ
ينهكدده المددر  حتددى ُيشددارِّا علددى المددوت, كْ ّندده ينُسددبه إلددى الهددال  لددو 

 .46خل ف  عن المْمور بهت
دددرهم  تثبيتدددًا لقلدددونهم وتسدددكينًا لخدددواطرهم بدددّْن الصدددابرين  ثُدددّم بش 

ومدداهِّر لفدده هددذه  مددنهم فددي القتددال ي غلبددون عشددرة أمثددالهم مددن الكّفددار.
, ولكددن معندداه: األمددر,  ددن   تعددالى اآليددة الكريمددة خبددر  فددإّن كددّل خبددر  مِّ

ه على عم ل  ثواباً وع د في ْن لدم يُكدن خارجدًا عقابداً  تْركده , وعلدىه عباد  , وا 
يبدددو أّن فددي إتياندده بلفدده . و 47مدداهُره مخددرأل  األمددر, ففددي معنددى األمددر

الخبددر هنددا نكتددة بديعددة ال توجددد فيدده إذا كددان بلفدده األمددر؛ وهددي: تقويددة 
ي غلبون الكافرين قلوب المنمنين, والبشارة بْنهم س 

48. 
ددددة  مدددن    مدددن المدددنمنين إْن وبشدددارة  بدددّْن الجماعدددة  وهدددذه عِّ

. وهكدذا 49وتْييدده صبروا غل بوا عشرة  أمثالِّهم من الكافرين بعدون   
لددون بهدايددة ديددنهم  كددان المسددلمون فددي العصددور اأُلولددى حددين كددانوا ي عم 
, وداندت لهدم الشدعوب الكثيدرة,  كانوا بها أرناب ُمل   واسع  وجداه  عدري  

نددهم, وذهددب ريحهددم, حتددى إذا مددا تركددوا هددذه الهدايددة زال مجدددهم وسدد
 .20وُنز  منهم أكثر ذل  الُمل 

 المطلب الثالث: نداء الكشف عن سرائر األسرى                                                     
  ال تعددالى:قدد                   

                        

         [70 األنفال :. 
مددنها كامددل علددى أّن هددذا الدددين العمدديم اإللهددي هددذا النددداء يدددل 

ُحكمًا شرعّيًا, ومن  فيه لكل قضية إِّن  , لذل  فوصالح لكل زمان ومكان
 ى األحكددام المتعلِّقددة باألسددر القددرآن الكددريم عددر  لهددا  تلدد  القضددايا التددي

 هذا النداء الكريم. فيكما 

في هذا النداء الكدريم طالبدًا منده أن يقدول  نبي ه  خاطب   
 :  لألسدددرى كلمدددًة رحيمدددًة هاديدددًة تقدددرِّب القلدددوب, فقدددال     

    ء الدددذين وقعدددوا فدددي , أع: قدددل يدددا محّمدددد لهدددنال

 األ ْسدددددددر مدددددددن األعدددددددداء:                

    
, أع: إسددالمًا وصدددقًا وعزمددًا علددى طاعددة 24

َ  وطاعددة رسددوله فددي جميددع الّتكدداليف, والّتوبددة عددن الكفددر وعددن جميددع 
يددددددخل فيددددده العدددددزم علدددددى نصدددددرة الّرسدددددول, والّتوبدددددة عدددددن المعاصدددددي, و 

 .22محارنته
قوله: و           .  قيل: المدراد مدن هدذا

ذ منه الخير ثواب اآلخدرة,   م في الّدنيا, وقيل: المراد مْنهالُخْلف مّما ُأخِّ
األول؛ أل ّن والددذع يتددرّجح لدددّع القددول  .23ّندده محمددول علددى الكدلّ إوقيدل: 

ذلدددد  هددددو األ صددددل فددددي الّتفضدددديل بددددين شددددي ين أ ن يكددددون تفضددددياًل فددددي 
خصددا ص الّنددو , وأل ّندده عطددف عليدده قولدده:       ,  وذلدد  هددو

خيددددددر اآلخددددددرة المترّتددددددب علددددددى اإليمددددددان؛ ألّن المغفددددددرة ال تحصددددددل إاّل 
 .21للمنمن

لمددنمنين الرّندداني الجليددل أندده يجددب علددى ا وينخددذ مددن هددذا النددداء
يمان, ودعوتهم إليه  .25ترغيب األسرى في اإلِّ

 المطلب الرابع: نداء المث على مجاهدة الكفار والمنايقين
  ال تعدددددددددالى:قددددددددد                        

               [73التحريم 9, ]لتوبة : ا : 
أّن  مددن خددالل اسددتقراء النددداءات الرنانيددة للنبددي محمددد  يمهددر

خطداب   لده فددي الحدّث علددى الجهداد قدد ورد مددّرتين, الندداء األّول فددي 
دّر فددي إعدادة هددذا  أنّ  ويبدددو سدورة التوبدة, والثدداني فدي سددورة التحدريم. السِّّ

ة والمنددافقين, لددذل  النددداء الجهددادع مددرتين هددو التْكيددد علددى خطددر الكفددر 
 أوجب علينا قتالهم والغلمة عليهم.

ددن  والخطداب فددي هددذا النددداء العلددوّع للنبددّي محمددد  وللمددنمنين مِّ
ابتددداًء بدداألمر بالجهدداد؛ ألندده القا ددد األعلددى,  , وُخددّص النبددّي 26بعددده

ه والرا د د والموجِّ  .27وألنه الهادع والمرشِّ
ريم بجهددداد الكّفدددار فدددي هدددذا الندددداء الكددد رسدددوله  ولقدددد أمدددر 

والمنافقين والغلمة عليهم, كما أم ره بدْ ْن يخفد  جناحده لمدن اّتبعده مدن 
:  المددنمنين فددي موضددع  آخددر, وذلدد  فددي قولدده        

     [245 28,: الشعراء. 
دط  أّن جهاد المنافقين فيه مشدقة  عميمدة؛ ألنده مو  ويمهر قدف  وس 

بددددين رحمتدددده ولِّيندددده للمددددنمنين المخلِّصددددين, وشددددّدته فددددي قتالدددده ألعدا دددده 
 .29المحارنين, يجب فيه إقامة العدل واجتناب الملم
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وُقدرن المندافقون هندا بالكّفدار؛ تنبيهدًا علدى أّن سدبب األمدر بجهداد 
دار, وكددذل  إللقدداء  الكّفدار قددد تحق دق فددي المنددافقين, فجهدادهم كجهدداد الكف 

ب فددي قلددونهم, فددإّن كددّل واحددد مددنهم يخشددى أ ْن ي مهددر أ مددره فيعامددل الّرعدد
 . 30معاملة الكّفار المحارنين, فيكون ذل  مهلكًا لهم

وجدوب الجهداد فدي الكدافرين  الكدريم ن خالل هدذا الندداءويمهر م
ددنان واللِّسددانالمعتدددين   فددإنّ وفددي المنددافقين غيددر المعلنددين باللِّسددان,  ,بالسِّّ

ي الصّف من العدّو الخارجي, وجهاد المنافقين يحمي جهاد الكفار يحم
 .لصّف من العدّو الداخليا

                                                                                                                                                                                 الخامس: نداء المث على االستزادة من التقوى                المطلب 
ال تعالى: ق                      

                           

                       

   [4- 3 األحزاب : . 
أّن  يتبددين مددن خددالل اسددتقراء النددداءات اإللهيددة للرسددول محمددد 
, سددورة ضاألحددزاب( هددي أكثددر سددورة قرآنيددة اشددتملت علددى نددداءات لدده 

دوه هدذه حيث بلغت خمسة نداءات؛ وذل  ألن الغدر  األسدا س مدن س 
كتحديدد واجبدات رسدالته نحدو رّنده, , السورة بيدان أحدوال النبدي محمدد 

كدددر آداب أحكدددام ونيددان  والتنويدده بمقددام أزواجددده, نكاحدده ألزواجددده, مددع ذِّ
 بيت النبّوة.
هددددذا هددددو النددددداء األّول فددددي سددددورة ضاألحددددزاب(, ومددددا بعددددده مددددن و 

ة نفسدها إِّنمدا هدي في السور للنبي صلى   عليه وسلم النداءات األرنعة 
مندرجدددة  أغراُضدددها فدددي هدددذا الغدددر  األسددداس, لدددذل  افُتتحدددت بددده؛ ألّن 

ْديدددة المدددراد منددده هدددو األصدددل, حيدددث تضدددّمن األْمدددر بدددالتقوى, وواجدددب ت
على أكم ل وْجه رسالة  

34. 

 لسدددّيد الخْلدددق الكدددريم وافُتتحدددت سدددورة ضاألحدددزاب( بهدددذا الندددداء 
لنبّوة, فلدم يقدل لده: ضيدا محّمدد(؛ ونهذا الوصف الكريم, وهدو: الوصدف بدا

تنويهدًا بفضددله وتشدريفًا وتعميمددًا, وتقريدرًا لنبّوتدده؛ وألّن مواجهدة العممدداء 
ه  ,بْسما هم في النداء ال تليق بخالا اإلخبار عنهم, لذل  فإِّّن تصريح 

  :    باسمه في اإلخبدار عنده أحياندًا, كمدا فدي قولده 

 [29 ونحوه؛ ليعل م الناس بْ ّن صاحب ذل  االسم هو رسدول  ,: الفتح
دددن  ْلدددم أسدددما ه مِّ ْ ْن ُيسدددمُّوه بدددذل  ويدددْدعوه بددده, فدددإّن عِّ , وتلقدددين  لهدددم بددد  َ

 . 32اإليمان؛ ل اّل يلتبس بغيره
د  أن  السديِّّد إذا دعدا  قال العّز بن عبد السالم: "وال يخفى على أح 

دنِّّية, أحد عبيده بْفضل ما ُوجد فيهم من األ وصااِّ العلّية واألخاله الس 
ودعا اآلخرين بْسما هم األعالم التي ال ُتشعر بوْصف  من األوصداا, 
وال بُخُلق  من األخاله, أن  منزلة  م ن دعاه بْفضل األسماء واألوصداا 
ل دم, وهدذا معلدوم  بدالُعْرا أن   أعزُّ عليه, وأقرب إليه مِّّمن دعاه باسمه الع 

ددددي بْفضدددد دددْن ُدعِّ ل أسدددما ه وأخالقدددده وأوصددددافه كدددان ذلدددد  مبالغددددًة فددددي م 
 .33تعميمه واحترامه"

, أمدر  بتقددوى وهدذا الندداء العلدوّع الجليدل فيده أمدر  ونهدي  للنبدّي 
  .ما الفا ددة فإْن قال قا ل:  , ونهي  عن طاعة الكفار وأهل النفاه

اله؟! بدالتقوى, وهدو سديِّّد المت قدين علدى اإلطد رسدول ه  في أْمر   
ومعلددددوم  أّن األمددددر بالّشدددديء ال يكددددون إاّل عنددددد عدددددم اشددددتغال المددددْمور 
بالمددددْمور بدددده؛ إذ ال يصددددُلح أ ْن يقددددال للجددددالس: ضاجلِّددددْس(, وللّسدددداكت: 

 ضاسُكت(؟
 :31والجواب من وجوه

 استدامة ما هو عليه.  .4
كثار مّما هو فيه .2  .اإلِّ
بددن ا :القددولهددذا  رّجددح وممددن ه.تددأندده خطدداب للنبددي والمددراد بدده أم .3

 .36, والطبرع 35قتيبة
. وممدن علدى القدول األول -وهدو مدا أميدل إليده– المفسدرين كثروأ
, 14, والخدازن 10والنسفي 39, والزمخشرع 38, والرازع 37الّزّجاأل قال بذل :
 .12وابن عطية

 13المقتضي لالنبساط, أمره بالخوا بوصف النبّوة ولّما ناداه 
: فقددال              ,  وفدددي إيدددراد هددذا النهدددي بعدددد

إشارة إلى ما كان يبذله هنالء الكدافرون والمندافقون  األمر بتقوى   
ددن جهددود عنيفددة؛ لزحزحددة النبددّي  ددْرفه  مِّ ددّق, ولص  ددن ح  عّمددا هددو عليدده مِّ
بالتوّكدددددددددل عليددددددددده,  ثُدددددددددّم أمدددددددددره  .11عدددددددددن دعدددددددددوتهم إلدددددددددى اإلسدددددددددالم

فقددددال:                 [3 :

ْ  األحددزاب  , و"ضالوكيدددل(: القدددا م 15وثِّددْق بددده إلدددى   أ ْمدددر  , أع: وفدددوِّ
 .16باألمر, المغنِّي فيه عن كّل شيء"

فددددي مطلددددع سددددورة ضاألحددددزاب( فوا ددددد  وفددددي خطدددداب   لنبّيدددده 
 :17وأحكام كثيرة, منها

 عنه. وجوب تقوى   بفْعل المْمور به وتْر  المنهيّ  .4
دددن  .2 دون مِّ حرمدددة طاعدددة الكدددافرين والمندددافقين فيمدددا يقترحدددون أو ُيهددددِّ

 أجله.
ّنة, والتوّكل على   وحده. .3  وجوب اتبا  الكتاب والسُّ
إلددى أفضدددل  لِّنبّيددده  تعددالى كثددرة التوجيهددات واإلرشدددادات مددن   .1

 األحكام, وأقوم اآلداب.

                                                                                                                                                                      المطلب السادس: نداء النُّصح للّنبّآ مممد 
 :تعالى لاق                  
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         [28- 29 األحزاب :  . 
 فددي سددورة ضاألحددزاب(,يدده السددالم للنبددي علهددذا هددو النددداء الثدداني 

النداء األّول متعلِّق  بذاته, وهذا النداء متعلِّق  بْزواجه, وُتسّمى هذه  فإنّ 
أ ن   :هددداومجمدددل سدددبب نزول اآليدددة التدددي ت صدددّدرها الندددداء ضآيدددة التخييدددر(.

ْدن زيادًة في كِّسوة ونفقة, فدللى  أزواجه  وهّن خير النساء ت غايْرن, وأر 
د إِّلددى غرفددة لدده فمكددث فيهددا,   رسددوُل    ددعِّ نهّن شددهرًا, وص  أ ْن ال يقددر 

ددر   اآليددة علدديهّن, فبدددأ بعا شددة رضددي   عنهددا,  فنزلددت هددذه اآليددة, فع 
وكانددت أ حددب هّن إليدده, فاختددارت    ورسددول ه والدددار  اآلخددرة, وهددذه منقبددة  

مددع  عميمددة  وفضدديلة  كبيددرة  لدددعا شة, ُتبدديِّّن كمددال عْقلهددا, وصددّحة رأيهددا
 . 81 صغر سّنها, فُر ي  الفرُح في وْجه رسول  

 اختيار هدا, فلّمدا اختْرنده أثدابهّن    ُثّم اختار جميع أزواجده 
 : 19ثالثة أشياء

 التفضددددديل علدددددى سدددددا ر النسددددداء  .4              

      [32 األحزاب :. 
 مددددنمنين ُأم هددددات ال جعلهددددنّ  .2            

           [6 األحزاب :. 
   هّن مفارقتحم ر عليه  .3                 

        [52 األحزاب : . 

ة يشّق على غالدب النداس وخاصدة النبو  حياةولّما كان شْن      
دددر ُ  رسدددول ه  دددرهّن عدددن السدددير  النسددداء أم  أْن ينبدددز أزواجددده بهدددا ويخيِّّ

افتتدداح هدذه األحكدام بنددداء  فدإنّ عليهدا تبعدًا لحالده ونددين أْن يفدارقهّن, لدذا 
بقوله:  النبّي           ر بعدد الندداء تنبيده علدى أن مدا سدُيذك 

اختصددداص بددده وهدددو: غددر  تحديدددد سددديرة أزواجددده معددده سددديرًة لدده مزيدددد 
 .50تناسب مرتبة النبّوة ومقام الرسالة

 :54, منهاوقد تضّمنت ضآية التخيير( فوا د كثيرة
وُعُلددّو درجددتهّن, حيددث اختددْرن    ورسددول ه  ,كمددال أزواأل النبددّي  .4

 .والدار  اآلخرة عن الدنيا وزينتها
دل الخْلددق, وأراد المددولى مهدور المناسددبة بينده ونيددنهّن, ف .2  إندده أكم 

 .مالت  مكم التأْن تكون نسانه كا
, والُبعدددد لمفارقدددة رسدددول    سدددببأّن حدددّب الددددنيا وزينتهدددا  بيدددان .3

 عن حضرته الشريفة.

ددداالداللدددة علدددى ومدددن الفوا دددد أيضدددًا  ل ق  ن أّن التخييدددر والطددداله الُمع 
دذان وي مضديان استشدارة أهدل   ومنهدا كدذل .52على شرط صدحيحان, فُينف 

ْلمية والتشريعية ْلم في القضايا العِّ  .العِّ

 السابع: نداء إعالن الوظيفة األساسية للرسول المطلب 

: ال تعددددالىقدددد                       

               [15- 16 األحزاب :. 

فدي سدورة ضاألحدزاب(, فدإِّّن  هذا هو النداء الثالث للنبّي محمدد 
  َ  لم ا أبلغه بالّندداء األّول مدا هدو متعلِّدق بذاتده, وبالندداء الثداني مدا

هددو متعلِّددق بْ زواجدده ومدددا تخّلددل ذلدد  مددن الت كليدددف والّتددذكير, ندداداه هندددا 
بشدْنه, وزيدادة رفعدة مقدداره, وندي ن لده  فيه؛ للتنويه  بْوصاا أ ْودعها
 .53أركان رسالته

ه أّن هذه اآلية وُيل , ت ضّمنت خمسة أوصاا للنبدّي الكريمة ح 
, فلذل  اقت صر عليها مِّْن بين لمقصود من رسالتهوهذه األوصاا هي ا

 :51أ وصافه الكثيرة, وهذه األوصاا هي
دم فدي تبليدغ ا ر األُ على ُأّمت  بالتبليغ إليهم, وعلى سد : أعالشاهد .4 م 

 :تعدددددالى , كمدددددا قدددددالأنبيدددددا هم                 

                 [14 النساء :. 

ر .2 م التبشدير  .55"للمنمنين برحمة   تعالى وبالجّندة" : أعالُمب شِّّ وُقددِّ
دددد رين, وكددددذل  ألّندددده المقصددددود علددددى اإلنددددذار؛ وذلدددد  لشددددر ا المبشِّّ

 .56رحمة  للعالمين األصلّي في رسالته؛ إذ هو 
ددن جهددنم وعددذاب الخلددد أع :النددذير .3 ر  للعصدداة والمكددّذبين مِّ . 57ُمنددذِّ

والّنذير: مشتّق مِّن اإلنذار, وهو اإلخبار بحلول حادث مسديء أ و 
دن كدافري ُقْرب حلوله, والنبّي  ر  لّلدذين يخدالفون عدن دينده مِّ ن ُمنذِّ

 .58به ومِّن عاصين بمتفاوِّت مناخذتهم على عملهم
"والدعاء إلى   تعالى: هو تبليدغ التوحيدد واألخدُذ  :الداعي إلى   .1

درة"     يقدول صداحب المدالل: " .59بده, ومكافحدة الكف 

  ال إلى دنيا, وال إلى مْجدد, وال إلدى عدّزة قومّيدة, وال إلدى عصدبّية
ْغددنم, وال إلددى سددلطان أو جدداه, ولكددْن داعيددًا إلددى جاهلّيددة, و  ال إلددى م 

دل إلدى   بإذنده" والتعبيدر القرآندي هندا  .60  في طريق واحد, يصِّ
قّيد الدعوة باإلذن؛ إيذانًا بْنهدا أمدر  صدعب  ال ُيسدتطا  إاّل بمعوندة  
نددداب ُقدسددده, ولىشدددارة إلددى أّن هدددذه الددددعوة ال تُدددنتي ثمار هدددا  ددن ج  مِّ

 .64للنفوس بقبولها    ن  أذِّ منها إاّل إذا  المرجّوة
مدددن  وهدددذا الوصدددف يشدددمل مدددا جددداء بددده النبدددي  :السدددراأل المنيدددر .5

يضدداح االسددتدالل وانقشددا  مددا كددان قبلدده فددي األديددان مددن  البيددان وا 
فشدددمل مدددا فدددي الشدددريعة مدددن أصدددول  ,مسدددال  للتبدددديل والتحريدددف

د ب ُه بدالنور فناسدبه االستنباط والتفقده فدي الددين والعلدم؛ فدإن العلدم ُيش 
ددده أنّ  .62السددراأل المنيدددر هددذ ا الوصدددف شددامل لجميدددع  ومددن المالح 

 .63آنفا فهو كالخالصة وكالتذييل األوصاا التي وصف بها 
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في هذه اآلية الكريمدة فوا دد  لنبّيه محمد  وتضّمن نداء   
 :61كثيرة, منها

 .بيان الكمال المحّمدع الذع وه ب ه إّياه رّنه  .4
ْلم  وعية الددددددعوة إلدددددى   مشدددددر  .2 اًل بدددددالعِّ إذا كدددددان الدددددداعي متدددددْهِّّ

لم, وهما ضاإلذن(.  والحِّ
  الثامن: نداء التشرمع يآ أماا  زواج الرسول مممدالمطلب 
 : اول تعدددددالىقددددد                            

                             

                              

                               

   [50 األحزاب :. 
هددذا هدددو الندددداء الرابددع فدددي سدددورة ضاألحددزاب(, ُخوطدددب بددده النبدددّي 

دل  لده مدن النسداء. محمد  دن ف فدي شدْن  خداّص  بده, هدو: بيداُن مدا أ ح  مِّ
َّ  جملة خصا صه  ق د خّصه فدي أحكدام الشدريعة بمعدان لدم  أّن 

ألمدة, يشاركه فيها أحد في باب الفر  والتحريم والتحليل, مزّيدة علدى ا
وهيبدة لدده, ومرتبددة خدّص بهددا؛ ففرضددت عليدده أشدياء, ومددا فرضددت علددى 
غيددره, كقيددام الليددل مددثاًل, وُحّرمددت عليدده أشددياء وأفعددال لددم تحددرم علدديهم, 
كحرمددة الصدددقة, وأبيحددت لدده أمددور لددم تُددب ْح لألّمددة كنكدداح الواهبددة دون 

 .65مهر
علدى أّن المقصود بداإلحالل هندا: اإلْذن العداّم, والتوسدعة  مهروي
فددي الددزواأل مددن هددذه األصددناا, واإلباحددة لدده فددي أْن يختددار  الرسددول 

ددن تقتضددي الحكمددُة الددزواأل  منهددا, واختصاصدده  بددْمور  تتعّلددق  مددنهّن م 
ده أّنده قدد جداء فدي اآليدة الكريمدة 66بالنكداح, ال تحدّل ألحدد  سدواه . ويالح 

مدة الفاضدلة, عّدة قيود, ما ُأريد بواحد  منها إاّل التنبيده علدى الحالدة الكري
 :67ومنها
 بالالتي آت ى أجورهّن. : وْصف النبّي األّول
 : تخصيص المملوكات بْ ْن يُكّن مِّن الفيء.والثانآ
 : : تقييددد الهجددرة فددي قولددهوالثالددث          ,   ّوال شدد

أول دى بشدر ا زوجّيتده مّمدن عدداها, فمدن لدم  في أّن م ن هداجر ت معده 
 .شُراالذع كُمل و  يكُمل, ومن لم يكُمل لم يصُلح للنبي  ُيهاجر لم

فدع   وسل   النبدّي  بهدا   فدي األ خدذ بهدذه الّتوّسدعات التدي ر 
لهدددم, فلدددم ينتفدددع لنْفسددده بشددديء  دددن عبددداده وهدددو أ كم  قدددْدره مسدددل  الُكّمدددل مِّ

 .68منها
 في هذا النداء العلوّع الجليل لنبيه محمد  وفي خطاب   

 :69يرة, منهافوا د كث
 في التخفيف عليه؛ رحمًة به. لنبّيه محمد  بيان إكرام    .1
تقريددر أحكددام النكدداح للمددنمنين, وأندده لددم يطددرأ عليهددا نسدد   بتخفيددف  .2

 وال تشديد.

 ومغفرته لعباده المنمنين. بيان سعة رحمة    .3

 المطلب التاسع: النداء المتضّمن تشرمع المجاب                     
 :ل تعدددددالىاقددددد                     

                             

         [59 األحزاب :.  
سددورة ضاألحددزاب(, وتسددّمى هددذه  هدذا النددداء الخددامس واألخيددر فددي
 ت هدددذهوورد ضآيدددة الحجددداب(.بدددد اآليدددة المباركدددة التدددي ت صدددّدرها الندددداء 

دْرت  في قول عمر بن الخطاب  التسمية ِّ, ل دْو أ م   َ ُسدول   : "ُقْلُت: ي دا ر 
ل ْت آي   ُر, ف ن ز  لُِّمُهن  الب رُّ و الف اجِّ , ف إِّن ُه ُيك  ْبن  اء    أ ْن ي ْحت جِّ "نِّس  ابِّ ج   .70ُة الحِّ

ويمهددر أّن لهددذا النددداء الرّندداني الكددريم تعلُّقددًا بمددا قبلدده؛ وذلدد  أندده 
  دددْن دددْن ُيدددنذع رسدددوله والمدددنمنين والمنمندددات مِّ دددن  الز جدددر لِّم  َ  مِّ لّمدددا فدددر 

دْن نالده األذى بدبع  مدا يددفع  عباده, أ م ر رسوله  بْ ْن يُْمر بعد  م 
عي في تذليل وسا لها كمدا م ا يقع عليه منه؛ أل ّن مِّْن شْن المط الب الس 

:  قدال                             

          [49 ددع إلددى قاعدددة الّتعدداون : االسددراء , وهددذا يرجِّ
ماتة المفاسد  .74على إقامة المصالح وا 

ن نسداء المددنمنين قبدل ندزول هدذه اآليدة تخددرأل وقدد كاندت المدرأة مد
دة, فتصديح بده فيدذهب,  للحاجة فيتعر  لها بع  الُفّجار ي ُمنُّ أنهدا أم 

ونزلدت اآليدة بسدبب ذلد , وقدد أمدر   رسدوله  فشكوا ذل  إلى النبدي 
  ُْْمر النسدداء عمومددًا بإرخدداء الجالبيددب علدديهن إذا أردن الخددروأل أ ْن يدد

ره بينهن ونين اإلماء, فُتعرا الحرا ر بسترهن, إلى حوا جهن, فيقع الف
 .72ف ي ُكفُّ الُفّساُه عن معارضتهن
بلق بده الشدريف  ال يدزال يندادع عْبدده  وُيالحه أّن رّب العدّزة 

لددى خددتم  م؛ فقددد خاطبدده هنددا بوْصددف النبددّوة, وهكددذا منددذ البدايددة وا  المكددر 
دددن حقوقددده  ,73القدددرآن تددده عددددم من لدددذل  كدددان مِّ اداتددده باسدددمه, علدددى ُأم 

ه في المخاطبة بمدا يليدق  وكيف ال يخاطبونه بوصفه, و   قد خ ص 
ددن األنبيداء علدديهم  بده, وأكرمده فددي مخاطبتده إّيداه بمددا لدم ُيكددرِّم بده أحددًا مِّ

 .71قطّ الكريم السالم قْبله؟!, فلم يْدُعه باسمه في القرآن 
ددر    ه ونسدداء أْن يددُْمر أزواجدده ونناتدد رسددوله محمدددًا  ثدّم أم 

المدددنمنين عاّمدددًة باالحتشدددام فدددي مالبسدددهّن, والدددذع ال يحُصدددل ذلددد  إاّل 
 :بالحجددددددددددددددددددداب, فقدددددددددددددددددددال                     

    [59 ده أّن التعبيدر القرآندي .: األحزاب  هندا ويالح 
دّص ُأم هدات المدنمنين ونندات ْكر؛ وذلد  لشدرفهّن  رسدول    قد خ  بالدذِّّ

كدر بعد  أ فدراد العداّم؛  دْن ذِّ ْكرهّن مِّ دل الّنسداء, فدذِّ ورفعة قْدرهّن, فُهّن أ كم 
لالهتمام بِّهِّ, وكذل  ألّن اآلمدر  لغيدره ينبغدي أْن يبددأ بْهلده قبدل غيدرهم, 

 : كمددددددا قددددددال                            
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   [6وهدذا الُحكددم لديس خاّصدًا بزوجددات  .75, : التحدريم
وحددددهّن, كمدددا هدددو واضدددح  بمنطدددوه اآليدددة ومفهومهدددا أيضدددًا,  النبدددي 

ًا بهّن و   يقول في اآليدة نفسدها:  وكيف يكون الُحْكم خاص     

  ,  ون أّن هدذه  نّ فإولذا جميع المفّسرين على مّر العصور يدر 
إاّل أّن ُحْكمهددددا عددددامٌّ  -وا ِّْن كانددددت نزلددددت فددددي أّمهددددات المددددنمنين-اآليددددة 

  .76لسا ر نساء المسلمين
 :77, ومن ذل عّدة فوا دضآية الحجاب( وُيستخلص من 

ق نشددداط المدددرأة يدددالحجددداب الشدددرعّي ممهدددر  حضدددارّع كدددريم, ال يع .4
سهامها في كّل ع    م ل  حيوعّ  يفيد المجتمع واأُلّمة.وا 

 بيان فْضل ُأم هات المنمنين وحقوقهّن وواجباتهّن وخصا صهّن. .2

 المطلب العاشر: النداء المتضمن لشروط المبايعة
  تعالى: لاق                       

                           

                         

                      [42نة : الممتح. 
نسدددداء  هدددذه آيدددة ضبيعدددة النسددداء(, فقددددد بدددايع عليهدددا رسدددول   
. ويمهدر 78قريش, وكان قدد بدايع الّرجدال علدى اإليمدان والجهداد فحسدب

دة, وفدي أمدداكن مختلفدة, فقددد  أّن هدذه المبايعدة قددد تّمدت فددي أوقدات  متعدددِّ
وقعددت بعددد فددتح مّكددة, ووقعددت أيضددًا فددي المدينددة النبوّيددة, وأنهددا شددملت 

 .79ل والنساءالرجا

يتعاهدددد النسددداء بهدددذه البيعدددة بعدددد صدددالة العيدددد, ويشدددهد  وكدددان 
ددال ة  ي ددْوم   ددهِّْدُت الص  لددذل  مددا رواه ابددن عبدداس رضددي   عنهمددا, قددال: "ش 

 ِّ  َ ُسولِّ  ا ق ْبدل   الفِّْطرِّ م ع  ر  دلِّيه  دان  ف ُكلُُّهدْم ُيص  , و ُعْثم  در  , و ُعم  و أ بِّي ب ْكدر 
ِّ  الُخْطب ةِّ, ُثم    َ ل  ن بِّيُّ  لُِّس  ي ْخُطُب ب ْعُد, ف ن ز  ين  ُيج  ْ نِّّي أ ْنُمُر إِّل ْيهِّ حِّ ف ك 

 : دال  , ف ق  دع  بِّدال ل  داء  م  ت ى أ ت ى النِّّس  هِّ, ُثم  أ ْقب ل  ي ُشقُُّهْم, ح  ال  بِّي دِّ  الرِّج       

                           

                                

         [42 دددا, ثُدددم   : الممتحندددة دددن  اآلي دددةِّ ُكلِّه  َ  مِّ دددر  ت دددى ف  ح 

: َ ين  ف ر  ؟» ق ال  حِّ ل ى ذ لِّد   ْيُره دا: « أ ْنُتن  ع  ْبدُه غ  ة , ل دْم ُيجِّ دد  ف ق ال دتِّ اْمدر أ ة  و احِّ
 ِّ  َ ُسول   ْم ي ا ر  دي  -ن ع  دْن هِّ دُن م  س  :  -ال  ي دْدرِّع الح  ْقن  »ق دال  دد  دط  « ف ت ص  ب س  و 

ْلن  ُيْلقِّين  الف ت     ع  و اتِّيم  فِّي ث ْوبِّ بِّال   80بِّال ل  ث ْوب ُه, ف ج  "و الخ   .84ل 
والمقتضدددي لهدددذه المبايعدددة بعدددد االمتحدددان لهدددّن أنهدددّن دخْلدددن فدددي 

دددن أحكدددام وآداب, فكدددان مدددن  اإلسدددالم, بعدددد أْن شدددر      مدددا شدددر    مِّ
علديهّن العهدود بدْْن يلتدزْمن بالتكداليف التدي كّلفهدّن  المناسب أْن يْخذ 

ه أّن رّب العزة ويل. 82بها المولى       قدال: ح 

,  دددن دددا قدددال فدددي المهددداجرات, والجدددواب مِّ (, كم  ُنوُهن  ددداْمت حِّ ولدددم يقدددل: ضف 
 :83وجهين

األول: أ ن  االمتحدددان حاصدددل بهدددذه الشدددروط الّسدددّتة المدددذكورة فدددي هدددذه 
 اآلية. 

ددال  لهددّن علددى  والثدداني: ددْن دار الحددرب فددال اطِّّ أ ن  المهدداجرات يددْتين مِّ
دددن اال متحدددان, وأ ّمدددا المنمندددات فهدددّن فدددي دار الشدددرا ع, فدددال ُبدددد  مِّ

 اإلسالم وعلِّمن الشرا ع, فال حاجة إلى االمتحان.
وهذه الشروط المذكورة في هذه اآلية ُتسّمى ضمبايعدة النسداء( فقدد 
ُكددّن يبددايْعن علددى إقامددة الواجبددات المشددتر كة, التددي تجددب علددى الددذكور 

ت مددا يلددزمهم بحسددب  والنسدداء فددي جميددع األوقددات, وأّمددا الرجددال فيتفدداو 
دره  أحوالهم ومراتبهم, وما يتعّين عليهم, فكدان  , فكدان يمتثدل مدا أم 

إذا جاءته النساء يبايْعنه, والتزْمن بهذه الشروط بايع هّن, وجب ر قلونهّن, 
فيمددا يحصددل مددنهّن مددن التقصددير, وأدخل هددّن فددي  واسددتغفر لهددّن   
شددروطًا سددّتًة لمبايعددة  الكريمددة. وقددد ذكددرت هددذه اآليددة 81جملددة المددنمنين
 النساء, وهي:

4.         وحدددددددددده  تعدددددددددالى, بدددددددددْْن يفدددددددددرِّْدن

 .أكبر الكبا ر هألنّ  ندأ بالشر و . 85بالعبادة
2.      ,  دددا إذا كدددان الدددزوأل أ ع: أ مدددوال النددداس األ جاندددب, فْ م 

رًا في نفقتها, فلها أ ْن تْ دن مالده بدالمعروا, مدا شحيحًا وُمقصِّ كل مِّ
ْلمه, فقد ثبت ذلد  بالددليل  ْن كان بغير عِّ جرت به عادة أ مثالها, و ا 

 .86الصحيح
3.    , كمددددا كددددان ذلدددد  موجددددودًا كثيددددرًا فددددي البغايددددا وذوات

            , وهدذا كقولده:87األخددان

    [32 88,: االسراء. 

1.        وأد : , ويعدددددددددددّم  قْتدددددددددددُل األوالد أ مدددددددددددرين

ْن -ويمهددر أندده ُأسددند القتددل إلددى النسدداء  .89اإلجهددا , و البنددات وا 
دْين بده أ و يسدُكتن -كان بعضه يفعله الرِّجال ؛ ألّن النساء ُكّن يرض 

 .90عليه
5.                        ,  :والبهتددددددددان

الخبر الكاذب الصريح في كذبه؛ ألّنه يبه ت م ْن قيل فيه مدن شدّدة 
ددددذب, أ ْع: ال يخددددتلِّقن أ خبدددداًرا 94أث ددددره ه الك  , واالفتددددراء: هددددو اخددددتال 

الزنددا؛ ألّن النهددي  ولدديس المددراد مددن البهتددان هنددا .92بْ شددياء لددم ت قددع
ْكددره فددي هددذه اآليددةن الزنددا قددد تقددعدد م ذِّ ْندده عنددد أكثددر د  , بددل المددراد مِّ

: أْن تلددتقِّط مولددودًا إذا خشددي ْت مددثاًل أْن يطّلقهددا الددزوأل؛ 93المفسددرين
لعدم اإلنجاب, وتقول لزوجها إذا سافر ورجدع: ضهدذا ولددع مْند (, 
فهددددذا هددددو البهتددددان المفتددددر ى بددددين أيددددديهّن وأرجلهددددّن؛ ألّن الولددددد إذا 
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وأميدل إلدى حمدل البهتدان  .91ْته األّم سدق ط بدين يدديها ورجليهداوضع
دددب للرجدددل غيدددر ولدددده, أو تفتدددرع  هندددا علدددى العمدددوم, وهدددو: أْن ُينس 
علدددى أحدددد  بدددالقول, أو ت كدددذِّب فيمدددا ا تمنهدددا ُ  عليددده مدددن الحدددي  
والحْمدل وغيددر ذلدد , وهدذا الددذع اختدداره ابدن عطيددة, وقددال: "والل فدده 

 .95"أعمُّ من هذا التخصيص
ْكر؛ لخطر شْنها, عم م النهدي  وبعد تخصيص هذه المنهي ات بالذِّّ

      في الشرط السادس بقوله: 
والمعروا .96

دى عنده, كمدا عّرفده ابدن األثيدر  عامٌّ في جميع ما يُْمر به النبدّي  وينه 
ددن طاعددة   والتقدد رُّب إليدده واإلحسددان بْندده "اْسددم  جددامع  لكددّل مددا ُعددرِّا مِّ

ددددنات  ددددن المحسِّّ إلددددى الن دددداس, وُكددددّل مددددا نددددد ب إليدددده الشددددر  ون هددددى عندددده مِّ
 .97والُمقبِّحات"

 :98وقد احتوت آية ضبيعة النساء( فوا د كثيرة, منها
 مشروعية أْخذ البيعة إلمام المسلمين, ووجوب الوفاء بها. .4
لحداه حرمة الشر  والسرقة والزندا وقْتدل األوالد والكدذب والبهتدا .2 ن وا 

 الولد بغير أبيه.
ّق الثياب, وخمش الوجوه, والتحدُّث مدع الرجدال  .3 حرمة النياحة, وش 

 األجانب.
 .ُبعُد الُحّرة كّل الُبعد من الزنا .1

                                                                                                                        المطلب المادا عشر: النداء المتضّمن أماا  الطالق                                                                              
  :ال تعالىق                         

                        

                          

                       

  [4 فقيل: الكريمة اخُتلف في سبب نزول هذه اآلية .: الطاله ,
"أ ن  حفصة, فقد روى الحاكم  إّن سبب نزولها طاله رسول  

ام ُة و ُعْثم اُن  الن بِّي   ه ا ُقد  اال  ا خ  ل ْيه  ل  ع  خ  , ف د  ة  بِّْنت  ُعم ر  ْفص  ط ل ق  ح 
ِّ م ا ط ل    َ ق ال ْت: و  ْت و  , ف ب ك  اء  الن بِّيُّ اْبن ا م ْمُعون  , و ج  ب ع  , ق نِّي ع ْن شِّ

ْبرِّيلُ  : "ق ال  لِّي جِّ ا ف ق ال  و ام ة  ق و ام ة , و ا ِّن ه  ا ص  ة , ف إِّن ه  ْفص  ْع ح  : ر اجِّ
ن ةِّ" ُت   فِّي اْلج  ْوج  فالعبرة أيًا كان السبب . و 400وقيل: غير ذل . 99ز 

ه هنا أّن الرس .بعموم الّلفه ال بخصوص السبب قد  ول ويالح 
  :, فقال404اأُلّمة تبعاً  ُخوطب أّواًل؛ تشريفًا وتكريمًا, ُثّم خاطب 

                 , ه أنه ب بلفه  كما يالح  قد ُخوطِّ
 .402الجماعة؛ تعميًما وتفخيًما

دا الن بِّديُّ إذا طّلقد ت  النسداء( وقد يسْل سا ل: لماذا لم يقل: ضيدا أ يُّه 
وللعلماء على ذل  عّدة  ؟ على الرغم من ابتداء الخطاب لرسول   

 :403إجابات
  ينقسم إلى ثالثة أقسام: أّن الخطاب للرسول  :اإلجابة األولى

 : ه تعددالىقولددكدون غيددره,  األول: مددا دل  الدددليل علددى أندده خدداّص بدده

         [4 الشرح :. 

يددراد بدده اأُلّمددة بددال خددالا, ومندده فثدداني: مددا دل  الدددليل أندده للعمددوم, وال
د تفسدددديرها, فقولدددده:    هددددذه اآليددددة التددددي نحددددن بصددددد      

ندددداد ى زعيم هددددا ورسددددول ها؛  للجماعددددة, وهددددم: اأُلّمددددة, لكددددّن   
ألنهم تابعون له, كما هي العادة في خطاب الر  يس الذع يدُخل 

بالنددددداء وعددددّم  : "خددددّص النبددددّي لزمخشددددرع اقددددال  فيدددده األتبددددا .
بالخطاب؛ ألّن النبي إماُم ُأّمتِّه وقدوُتهم, كمدا يقدال لدر يس القدوم 
وكبيددرهم: ضيددا فددالن افعلددوا كيددت وكيددت(؛ إمهددارًا لتقّدمدده واعتبددارًا 

سددددده فكدددددان هدددددو وحدددددده فدددددي ُحكدددددم كلِّهدددددم, وسددددداّدًا مسدددددد   ... لِّترنُّ
فدي بدي داخداًل مدع أمتده وعلى هذا المعنى يكون الن .401جميعهم"

 . 405هذا الخطاب

والثالث: ما يحتِّمل األمرين, فقيل: إنده عداّم, وقيدل: إنده خداّص وتْتبعده 
دددى هدددذا الخطددداب, ولكدددن بمقتضدددى أنددده أسدددوُتها  اأُلّمدددة ال بمقتض 

 : تعددالىوقدددوتها, ومندده قولدده              

          
  [27 :

 .الكهف 
ْثددل  :اإلجابددة الثانيددة ل فددي الخطدداب, مِّ أّن اآليددة مددن بدداب التحددوُّ

:  قولددددددددددده                            

    [22 وهددذا "قددا اًل:  ي علددى هددذا الوجددهابددن العرندد ويعقِّددب .: يددونس
ذا أراد    هددو قددولهم: إن الخطدداب لدده وحددده والمعنددى لدده وللمددنمنين. وا 

الخطدددداب للمددددنمنين الطفدددده بقولدددده:         .  ذا كددددان الخطدددداب وا 
 .   "406 باللفه والمعنى جميعًا له قال:

 ءات اإللهيدددة للرسدددول محمدددد وتبدددّين مدددن خدددالل اسدددتقراء النددددا
  الرسالة أّن النداء بصيغةو  بصفة النبّوة          يدراد بده النبدّي
, كمدددا يمهدددر بوضدددوح فدددي يكدددون الحدددديث عدددن رسدددالته العاّمدددةوحدددده, و 

النددداء بصدديغة , أّمددا 407بصددفة الرسددالة النددداء اإللهددّي للرسددول محمددد 
         النددددداء كمددددا يمهددددر بوضددددوح فددددي  له ويشددددمل أّمتددددهفيشددددم

ذا قامدددت قريندددة علدددى إاّل إ ,408بصدددفة النبدددّوة اإللهدددي للرسدددول محمدددد 
ْثددل قولدده  رادة الخصددوص,إ :  مِّ                    

            [50 الخطداب  ّن ابتدداءإ, وعليده فد: األحزاب
 بلفه    .هو من باب التغليب 

أ ّن فيده تقددير محدذوا, وتقدديره: ضيدا أّيهدا الّنبدي  :اإلجابة الثالثدة
 قل للمنمنين إذا طّلقُتم النِّساء(.
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وأرى أّن هددذا التفسددير الددذع اقتصددر عليدده الزمخشددرع, هددو الددذع 
وعليدده كددذل ,  يناسددب بالغددة القددرآن وفصدداحته, ويناسددب مقددام النبددّي 
دده إلددى النبددّي  بصددفته ر دديس  فالصددواب أّن الخطدداب لأُلّمددة, ولكددن ُوجِّ

ددده للرنسددداء -كمدددا هدددو المتبدددادر-المسدددلمين  ؛ ألّن الخطابدددات إنمدددا ُتوج 
والمتبوعين, ويبّين ذل  ابن عاشور بقوله: "وتوجيده الخطداب إليده؛ ألنده 

مام أمته وقدوتهم والمنّفذ ألحكام   فيه م فيما بيدنهم مدن المبّلغ للناس وا 
 .409المعامالت فالتقدير: ضإذا طّلقتم أّيها المسلمون("

 :قولددده ومعندددى              :  إذا أردتدددم تطلددديقهّن"
وهم مددتم بدده علددى تنزيددل المقبِّددل علددى األمددر المشددارِّا لدده منزلددة الشددار  

  :      وهدددددددددددذا كقولددددددددددده  ,440فيددددددددددده"

   [98 444, أ ع: "إذا أ ردت  القراءة": النحل. 
والمدددراد بالنسددداء فيهدددا: المددددخول بهدددّن مدددن المعتدددّدات بدددالحي ؛ 

 :  لمكددددددان قولدددددده 
, قددددددال الزمخشددددددرع: "ال 442

دن اإلندس, عموم ث ّم وال خصوص؛ ولكن ضالنساء(: اس م جنس  لىنداث مِّ
وهدددذه الجنسددددّية معنددددى قددددا م فددددي كّلهدددّن وفددددي بعضددددهّن, فجدددداز أْن ُيددددراد 

بالنسدداء هددذا وذا , فلّمددا قيددل:            ُعلِّددم  أندده ُأطلِّددق
 .443على بعضهّن, وهّن: المدخول بهّن من المعتّدات بالحي "

تطل ددق المدرأة وهددي طدداهر   والخالصدة: أّن الّسددّنة فدي الطدداله: أنْ 
دون أْن يكددون قددد المسددها فددي هددذا الطُّهددر, أو أْن يطّلقهددا وهددي حامددل  
ْماًل مسدتبيًنا, ومدن هدا هندا قّسدم الفقهداء الطداله أقسدامًا ثالثدة: طداله  ح 

 .441سّنة, وطاله بدعة, وطاله  ال هو بسّنة وال بدعة
كريمدددة فدددي هدددذه اآليدددة ال لنبّيددده محمدددد  واشددتمل خطددداب   

 :445على أحكام كثيرة منها
دها فيده  .4 دن ة فدي الطداله, وهدي أْن يطّلقهدا فدي طهدر لدم ي مس  بيان السُّ

 بجما , وأْن يكون الطاله واحدًة ال اثنتين وال ثالثًا.
ة؛ لِّيعددرِّ  .2 ددد  ؛ ا الددزوأل متددى تنقضددي عددّدة مطل قتددهوجددوب إحصدداء العِّ

 سكان.لم ا يترّتب على ذل  من أحكام الرجعة والنفقة واإل
حرمددة إخددراأل المطل قددة مددن بيتهددا الددذع ُطلِّقددت فيدده إلددى أْن تنقضددي  .3

عدددّدُتها إاّل أْن ترتكددددب فاحشددددًة مدددداهرًة كزندددا أو سددددوءِّ خلددددق  وقبدددديحِّ 
 معاملة, فعند ذ  يجوز إخراجها.

 لالمطلب الثانآ عشر: نداء التلّطف يآ السؤا
  :تعددددددددددددددالى لاقدددددددددددددد                      

               [4 التحريم : . 

 :سورة التحريم بتوجيه الندداء إلدى النبديِّّ محمدد  تافتتح      

  .  وفي توجيه الندداء إليده  ر بعدد الندداء تنبيده  إلدى أّن مدا سدُيذك 
دددمٌّ بالنسدددبة  دددا اشددتمل عليددده مدددن بيدددان شدديء  ُمهِّ لدده ولسدددا ر المسدددلمين؛ لم 

ْكر األحكام والتوجيهات المناسبة لها؛ وألّن سبب النزول كدان  األمور وذِّ
 .446وفي بيته مرتبطًا به 

وذكدر الددّرازع أ ّن هددذا الخطدداب لديس بطريددق العتدداب؛ بددل بطريددق 
ر منه  ريف أْن لم ي ُكن مّما ينبغدي لمقامده الشد الّتنبيه على أ ّن ما صد 

له  .447يفع 
ناداه هنا؛ لُيقبِّل إليه بالكّلية, وُيدبِّر عن  ويتضح أّن المولى 

في هذا   . وُأتِّي بلفه 448كّل ما سواه من األزواأل وغيرهنّ 

النداء الكريم؛ إشعارًا بْنه هو الذع ُنبِّّز بْسرار التحليل والتحريم 
    لنبّوة بقوله: باْسم ا  وكذل  فإّن في ندا ه ,449اإللهي

, وداللة  على في مفتت ح العتاب تنبيه  وُحسُن ت لطُّف, وتنويه  بشْنه 
ّصه بها ما ال يخفى ر ا منزلته وفضيلته التي خ   "ومعنى .420ش 

   :  نما هو تمنع, وليس الّتحريم المشرو  بوحي من  , وا 

ن معه العشرة"امتنا   لتطييب خاطر بع   م ْن ُيحسِّ
424. 

والمعندددى: يدددا أّيهدددا الرسدددول الكدددريم المختدددار, لمددداذا حّرمدددت  علدددى 
ددن أجددل  نفسدد  مددا أحّلدده    لدد  مددن شددراب  أو غيددره؟, أفعلددت  ذلدد  مِّ

 إرضاء أزواج ؟ إنه ال ينبغي ل  أْن تفعدل  ذلد ؛ ألّن مدا أباحده   
تمتنددع عددن تعاطيدده, فتشددّق لدد , ال يصددّح أْن ُتحرِّمدده علددى نْفسدد  أو أْن 

 .422على نْفس  مِّن أجل إرضاء غير 
ددب بدده النبددّي والددذع يمهددر  فددي هددذه  محمددد أّن التحددريم المخاط 

ه إلى المعنى اللغوع, وهو: االمتنا   من االستمتا  ال اعتقاد اآلية يتوج 
؛ إذ هدددو األصدددل أّواًل, 423لددده كددون الحدددالل حرامدددًا بعدددد مدددا أ حل ددده   

فددي المددراد بددالتحريم فددي هددذه    صدددور المعنددى الشددرعّي مندده والمتنددا
امتنددع عددن االنتفددا  بددذل ,  ألندده ُكْفددر, وعليدده فددإِّّن النبددي  اآليددة ثانيددًا؛

 .421مع اعتقاده أّن ذل  حالل
, حيث قال تحت محمد  وقد زّل الزمخشرع هنا في حّق النبي

منده؛ ألنده لديس ألحدد  تفسيره لهذا النداء العلوّع الجليل: "وكان هدذا زّلدة 
ل  لحكمة  أو مصدلحة   أْن يحرِّم ما أحّل  ؛ ألّن    ل  ما أ ح  إنما أ ح 

م  كدان ذلدد  قلددب المصددلحة مفسدددًة,   عرفهدا فددي إحاللدده, فددإذا حددر 

   ,ل ْلددت  فيدده ددر لدد  مددا ز  دد , فلددم   : قددد غف  : قددد رحم 

 .425يناخْذ  به"
, بن المنّير على الزمخشرع زّلته تل  فدي حدّق النبديوقد شن ع ا

ددا أطل قدده فددي حددّق النبددّي  ذا  خطددْ  مْحدد , والنبددّي  فم  ْندده بددراء, وا  مِّ
دل     ى أْن يعتقد تحريم مدا أ ح  لده, فكيدف  كان آحاد المنمنين يتحاش 

 .  426عّما يرتفع عنه منصب عاّمة األّمة ال ُيرن ْ بمنصب النبّي 
 :427ا سبق يتبين أّن تحريم الحالل على وجهينومن كل م
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األول: اعتقاد ثبوت ُحكم التحريم في الحالل, وهو كاعتقاد ثبوت حكم 
دددن  دددب الُكْفدددر, فدددال ُيمكِّ التحليدددل فدددي الحدددرام, وهدددذا محمدددور  ُيوجِّ

مة اإليمان, فضاًل عن النبي   .صدوره من الُمت سمين بسِّ

لِّده,  االمتنا  من الحدالل ُمطلقدًا أو الثاني: ددًا بداليمين مدع اعتقداد حِّ منك 
ددْرا, وحددالل  محدد ؛ لقولدده   : وهددذا مبدداح  ص         

                          

            [42 أع: منْعندا : القصص ,
فلدديس المددراد مددن التحددريم  ,428أْن ي قبددل ثدددع مرضددعة الكلدديم 

نما المراد من التحريم  ّي؛ وا  ْرعِّ  .429هو المنعهنا التحريم الش 

كمددا قددال -كددان مددن هددذا الوجدده  لرسددول محمددد اومددا وقددع مددن 
نمددا -ابددن المنّيددر ددر كّفددارة  يمددين, وا  ددْود إليدده كف  , فددإذا أراد الحنددث فيدده والع 
جدددالاًل لمنصدددبه عليددده؛ رفقددد عاتبددده    دددْدره, وا  أْن  ًا بددده, وتنويهدددًا بق 

 يراعي مرضاة أزواجه بما يشّق عليه؛ جريًا على ما ألِّف مِّن ُلطف  
  به؛ لرفعة منزلته, وُسمّو مكانته عنده

430. 

وفدددي األمدددر الدددذع الكريمدددة واخُتلدددف فدددي سدددبب ندددزول هدددذه اآليدددة 
 على نْفسه على ثالثة أقوال: حّرمه المصطفى 

دل, وذلدد  فدي قّصددة  أنهدا نزلدت فددي تحريمده  ّول:األ علددى نْفسده العس 
سدددبب جْمدددع مدددن ال هدددذا حرجدددوقدددد  .434مخر جدددة فدددي الصدددحيحين

, وابدددددددن 433, والبغدددددددوع 432المفسدددددددرين والعلمددددددداء, كدددددددابن العرنددددددديّ 
 .     437والنووع  436, واآللوسي435, والقرطبي431كثير

, فلدم يقب ْلهدا. ويدرّد ي  الثاني: أنهدا نزلدت فدي الواهبدة التدي جداءت النبد
ددن روى أّن اآليددة نزلددت فددي  ابددن العرنددي علددى ذلدد  بقولدده: "أّمددا م 
الموهوبدددة فهدددو ضدددعيف  فدددي السدددند, وضدددعيف  فدددي المعندددى, أّمدددا 

ند فلِّع دم عدالة ُرواتده , وأّمدا ضدعُفه فدي معنداه؛ 438ضعُفه في الس 
ددد فدددألِّ ّن رد  النبدددّي  ن رّد مدددا للموهوبدددة لددديس تحريمدددًا لهدددا؛ ألّن م 

نما حقيقة التحريم بعد التحليل"  .439ُوهِّب له لم ُيحرم عليه, وا 
 .410علدى نْفسده إتيدان  جاريتده ماري دة أنها نزلدت فدي تحريمده  الثالث:

وعقِّب ابن العرني علدى  . 414ابن عطيةهذا القول ومّمن صّحح 
م ماري دة فهدو أ مث د هذا السدبب در  دْن رو ى أ نده ح  ل فدي قدا اًل: "وأ ّمدا م 

ل  ْن فدي صدحيح, وال ُعددِّ ُب إلى المعنى؛ لكنده لدم ُيددو  ن د, وأقر  الس 
دددداًل" ناقلدددده, كمددددا أ ندددده ُروِّع مرس 

. وقددددد أورده تفسددددير الجاللددددين 412
لددى هددذا القددول ذهددب جمددال الدددين القاسددمي. 413واقتصددر عليدده  وا 

 .411أيضاً 
سدببي  -موضدع البحدث-لآليدة وبعد طول بحث وتْمُّل مهر أّن 

د أسدباب الندزول الثالثما: األول و نزول وه , وكالهما صحيح, فقدد تتعدد 
وقددد جدداء التصددريح بددذل  فددي  .-كمددا هددو معلددوم–لآليددة الواحدددة أحيانددًا 

 . 415الطبراني رواية أخرجها

فددي هددذه اآليددة الكريمددة  لرسددوله محمددد  وتضددّمن نددداء   
 :416فوا د وأحكامًا كثيرة منها

 وبشرّيته الكاملة. تقرير نبّوته  .4
 على رّنه. كرامة الرسول محّمد  .2
 هذه اآلية أصل  في تْر  التنطع والتشّدد في التعّبد.  .3
وغيره من هذه اآلية الكريمة أّن م ن قال لزوجتده:  417أخذ الشافعيّ  .1

, أّن عليدده كّفددارة -وهددو لددم ينددوِّ طالقهددا-ضأنددتِّ حددرام أو حّرمتُدد ( 
 .418يمين ال غير

ال ينعقدددد وال يلدددزم صددداحبه, فالّتحليدددل  حدددّل   أّن تحدددريم مدددا أ   .5
فدي هدذه  ال إلدى غيدره, ومعاتبتده لنبيده  والّتحريم هدو إلدى   

ورة أ بل غ دليل على ذل   .419السُّ
 أيضًا: ومما ترشد إليه هذه اآلية

يددل, سددواء فددي الخيددر أم فددي الشددر,أواًل:  وممددا يدددّل  أّن النسدداء ذوات حِّ
ددل التددي كانددت أحددد علددى نْفسدده ال ه علددى ذلدد  قّصددة تحريمدد عس 

 .-كما سبق ذكره – اآلية سببي نزول هذه
مهدا ديُنندا الحنيدف أّمدًا وننتددًا : وثانيداً  مكاندة المدرأة فدي اإلسدالم, حيددث كر 

وأختددًا وعّمددًة وخالددًة وزوجددة, بددل ُسددّميت سددورة كاملددة باسددم امددرأة 
 .النساء(وهي ضمريم( وثانيًة بسورة ضالمجادلة( وثالثًة بسورة ض

 وبعددددد اسددددتعرا  أسدددداليب النددددداءات اإللهيددددة للرسددددول محمددددد 
لندددداءات اإللهيدددة بجدددالء ووضدددوح تمّيدددز ا مهدددر لكدددل أحدددد   بصدددفة النبدددّوة
فدي ندا دده, فندداداه  ؛ فقدد وّقددره   فدي القددرآن الكددريم للرسدول محمددد 

؛ تعميمًا له وتشريفًا, وتخصيصًا له بذل  بْحّب أسما ه وأسن ى أوصافه
دد  يقددول اإلمددام أبددو ُنعدديمن سددواه, وتعليمددًا للمددنمنين أاّل ينددادوه باسددمه, عم 

دن جحدده أّن أْمدره وكتابده هدو الحدّق؛ وألنهدم لدم في ذل :  "فسدّماه لديعل م م 
يعرفوه إاّل بمحمد, ولو لم ُيسّمه لم يعلم اسمه من الكتاب, وكذل  سا ر 

سدددمية   لددده األنبيددداء لدددو لدددم يسدددّموا فدددي الكتددداب مدددا ُعرفدددت أسددداميهم كت
محمددددًا, وذلددد  كّلددده زيدددادة فدددي جاللتددده, ونبالتددده, ونباهتددده, وشدددرفه؛ ألّن 

 .450"اسمه مشتق من اسم ب
 للنبددّي محمددد النددداء اإللهددّي  هددذا المبحددث يتبددّين أنّ وفددي ختددام 

 :454فا دتان النبّوة فيهبوصف 
 .له  التفخيم واإلكرام الفا دة األولى:

علددددى الطاعددددة واإلذعددددان؛ ُشددددكرًا لنعمددددة الحددددّث والفا دددددة الثانيددددة: 
 النبّوة.

 المبمث الثانآ
 النداء بصفة الرسالة

بصفة   لرسوله محمد   يدور هذا المبحث حول نداءات   
 الرسددددددددالة بصدددددددديغة         وقددددددددد تبددددددددّين مددددددددن خددددددددالل ,
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بصددفة الرسددالة  نددادى رسددوله  اسددتقراء النصددوص القرآنيددة أّن   
 , هما: 452موضعين في

: قولددددددددددددددددددددددددده  :األول                   

     [14 الما دة : . 

: قوله :والثانآ                        [67 :
 .  الما دة 

هذين فيهما , أستعر  طلبينمفي المبحث لذا سوا أجعل هذا 
 .النداءين الجليلين

 نداء المواساة والتلّطف                                     األول:المطلب 
  تعالى: لاق                

                         

                    

                        

                            

                           

                  [14 الما دة :. 
لندداء الرّنداني الجليدل ال شدّ  الخطاب بوصدف الرسدول فدي هدذا ا
ل دم, في أ ّنده خطداُب تشدريف  وتعمديم  لقدْدره  , حيدث لدم ينداده باسدمه الع 

بوه بوصددددفه, وكددددذل  كددددان يددددْدعوه  وفددددي هددددذا تعلدددديم  للمددددنمنين أْن يخدددداطِّ
دا كدانوا  هِّل هدذا األ دب بعد  األ عدراب؛ لِّم  أ صحابه: ضيا رسول  (, وج 

ددْن سددذاجة الباديددة وخشددون تها, فكددانوا ُيناُدوندده باسددمه ضيددا محمددد( عليدده مِّ
 :  حتددددى أ نددددزل                    

    [63 د, وأصبحوا ينادونه : النور , فلم يُعد إلى ُدعا ه باسمه أ ح 
ل مجاهدد: بقولهم: ضيا رسول  ( بعدد أْن كدانوا ينادونده ضيدا محمدد(, وقدا

 .453أمرهم أْن يْدعوه: ضيا رسول  (, في لين وتواضع
 دبد ولعّل أّول ما ُيلحه هندا مجديء الندداء لده       التدي

قريب  وهو له مجيدب؛  من المولى  تدّل على نداء البعيد, مع أنه 
ددا يدددعوه إليدده ويناديدده ألجلدده, وللموضددو   وذلدد  لبيددان الشددْن العمدديم لم 

ينبِّّهه إليه, وهو حاُل الذين يخاطبهم وتدبير الدعوة علدى مقتضدى الذع 
 .451حالهم, وتوّقع ما يقع منهم

  قولددددددددده:                ,  لقدددددددددد كدددددددددان
ددددن ُيمهددددر  الرسددددول  ددددّدة حْرصدددده علددددى الخْلددددق يشددددتّد حْزُندددده لم  ددددن شِّ مِّ

ى وال ي حز ن  ده   اإليمان, ُثّم يرجع إلى الكفر, فْرش إلى أنه ال يْس 
علدى أمثدال هدنالء؛ فدإّن هددنالء ال فدي العيدر وال فدي النفيدر, إْن حضددروا 

ْن غابوا لم ُيفقدوا, لذا ُخوطب  بعنوان الرسالة؛ لىشدعار  لم ي نفعوا, وا 
بما يوجب عدم  الُحزن 

455. 
وقد يقال: إّن الحزن على ُكْفر الكافر ومعصية العاصدي طاعدة, 

 :456والجواب من وجهين عن الطاعة؟ فكيف نه ى   
دددرِّط وُيسدددرِّا فدددي الحدددزن علدددى ُكْفدددر قومددده  األّول: أ نددده  كدددان ُيف 

سدراا  حتى كاد  ُيندع ذل  إلى ُلحوه الضرر به, فنهداه    عدن اإلِّ
  : فقال لهفيه,              [8 فاطر :. 

أّن المعنى: ضال يحزن  فعُل ال دذين ُيسدارعون فدي الكفدر,  والثاني:
 على معنى: أ ّن فْعل هم ال ي ضّر (.

فدي هدذه اآليدة الكريمدة  لرسوله محمد  وتضّمن خطاب   
 :457فوا د وأحكامًا كثيرة, منها

 استحباب تْر  الُحْزن باجتناب أسبابه ومثيراته. .4
 ذل .حرمة سما  الكذب لغير حاجة تدعو إلى  .2
 حرمة تحريف الكالم وتشويهه لىفساد. .3
 تقرير ُكْفر اليهود وعدم إيمانهم. .1

     على التبليغ والّصدع بالمقّ  مفيزالمطلب الثانآ: نداء الت
  ال تعددددددالى:قدددددد                        

                              

           [67 الما دة :. 
بدددْعمم  الندددداء الُعلدددوّع أمدددر  مدددن   لرسدددوله محمدددد هدددذا فدددي 

إليه, ويدخل فدي هدذا كدلُّ  األوامر وأجّلها, وهو: التبليغ لم ا أ نزل   
, وينّكددد الشددوكاني ذلدد  بقولدده: "العمددوم الكددا ن أمددر  تلّقتدده اأُلّمددة عندده 

فِّي       يفيد أ نه يجب عليه  ,إليده ُ  َ أْن يبلِّغ جميع ما أنزله 
ين  فبل ددغ  ,458ال يكددتم مندده شددي ًا" أكمددل  تبليددغ حتددى أصددب ح سددراأل الدددِّ

َ  عن أّمته  ل الناس في دين   أفواجًا, فجزاه   .459خيراً وّهاجًا, ودخ 
: الوصددددول إلددددى المكددددان  "والتبليددددغ: جعددددل الشدددديء بالغددددًا. والبلددددَو
دل بهدا إليده  المطلوب وصوله, وهو هندا مجداز فدي حكايدة الرسدالة للمرس 

 .460 مِّن قولهم: بلغ الخبر ونلغت الحاجة"
 :464على أقوال هذا الموضع واخُتلف في المقصود بالتبليغ في
ددر األّول: طلددب االسددتيفاء والكمددال وا لدددوام, ألندده قددد كددان بل ددغ, فإنمددا ُأمِّ

ددد, وذلدد  أّن  فددي هددذه اآليددة بددْْن ال يتوّقددف عددن شدديء  مخافددة  أح 
ونيدددان فسددداد حدددالهم,  ارتضدددّمنت الطعدددن علدددى الكفددد رسدددالته 

فكان ي لق ى منهم عنتًا, ورّنما خافهم أحيانًا قبل ندزول هدذه اآليدة, 
 .462رنِّ  كاماًل متّممًا( له: ضب لِّْغ ما ُأنزل  إلي   مِّنْ  فقال   

ددر  ل اإلسددالم ُيخفيدده؛  ؛ أل ندده كددان التبليددغالثدداني: معندداه: أ مهِّ فددي أ و 
 خوًفا مِّن المشركين.
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دْن رّند  فدي أ ْمدر زيندب بندت جحدش  الثالث: معناه: بلِّغ مدا ُأْندزِّل إليد  مِّ
 األسدّية. وقيل غير هذا.

ذا ُمتعلِّددددق والدددذع يتدددرّجح القدددول بدددالعموم, ومّمدددا ينّكدددد ذلددد  حددد
دددن  ضب لِّدددغ(؛ وذلددد  لقصدددد العمدددوم, والمعندددى: بلِّدددغ مدددا ُأْندددزِّل إليددد  جميدددع م 
يحتدداأل إلددى معرفتدده, وهددو جميددع األّمددة؛ إِّذ ال ُيدددر ى وقددت مهددور حاجددة 
ددن األ حكددام يحتاجهددا  بعدد  األّمددة إلددى بعدد  األ حكددام, علددى أ ّن كثيددًرا مِّ

 .463جميع األّمة
ددن أمددر لددم يُ  وفددي اآليددة داللددة  علددى أندده  ددّر إلددى أحددد  شددي ًا مِّ سِّ

ين؛ ألّن المعنى: ضبلِّدغ كدل  مدا ُأندزل إليد  مداهرًا(, ولدوال هدذا مدا كدان  الدِّ
ولهددذا ثبددت  .461فا دددة  :       فددي قولدده 

ث    أ ن  مُ  دد  ددْن ح  دًدا فدي الصدحيحين عددن عا شدة رضدي   عنهددا أ نهدا قالدت: "م  م  ددت م   ح  ك 
ُ ي ُقددددوُل:   َ , و  ددددذ ب  ددددْد ك  ل ْيددددهِّ, ف ق  ُ ع   َ ددددا أ ْنددددز ل   م  ددددْيً ا مِّ  ش               

    
, وتْديددب  لحملددة وفددي هددذا تْديددب  للنبددي   ".546

ددْن أ مدد ددن أّمتدده أاّل ي كُتمددوا شدديً ا مِّ ْلددم مِّ َّ العِّ ددْن  ر شددريعته, وقددد علِّددم  مِّ
 .466أ ْمر نبيه أ نه ال يكُتم شيً ا مِّْن وحيه

فدي هدذه اآليدة الكريمدة  لرسوله محمد  وتضّمن خطاب   
 :467فوا د وأحكامًا كثيرة, منها

 ذل , وقام به أ تّم القيام. وجوب البالَ على الرُّسل, وقد امت ث ل  .1
ددل الرسددول كددّل مددا دو  .2 َ  وجددوب تحمُّ , فمددا ن الددنْفس فددي ذات 

 .468أشّد تكليف  األنبياء عليهم السالم
 عصمة الرسول المطل قة. .3
, واّتبع ما جداء ُكفر أهل الكتاب إاّل م ن آم ن منهم بالنبي محمد  .1

 به من الّدين الحّق.
أهدددل العنددداد والمكدددابرة ال ت زيددددهم األدّلدددة والبدددراهين إاّل ُعتدددّوًا ونفدددورًا  .5

 فرًا.وطغيانًا وك
العبدرة باإليمدان والعمدل الصدالح وتدْر  الشدر  والمعاصدي, وليسدت  .6

 باالنتساب إلى دين  من األديان.
مشروعية حراسة ولّي األمر, وتجدر اإلشارة هنا إلى أّنه ليس فدي  .7

مدا يندافي الحراسدة, بدل إّن رسدول  -موضدع البحدث-اآلية الكريمة 
   ة أندده معصددوم , كددان يعل ددم قطعددًا فددي هددذه الحراسددات الخاصدد

ولكندده طلبهددا أو أقّرهددا؛ تشددريعًا ألمتدده, وحمايددًة لكيددان الجدديش مددن 
 "إنما عانى النبدي  , وفي هذا يقول الحافه ابن حجر:469التفره 

ذل  مع قّوة توّكله؛ لالسدتنان بده فدي ذلد , وقدد مداهر بدين درعدين 
 مدع أنهدم كددانوا إذا اشدتّد البددْس كدان أمدام الكددل, وأيضدًا فالتوّكددل ال
ينافي تعاطي األسباب؛ ألن التوّكل عمل القلب وهي عمل البددن, 

 .470": البقرة :      [260وقد قال إبراهيم 
طلدب الحراسدة؛ ليشدرِّ   ونناء على ما سبق, يمهر أّن رسولنا 

ْن كدان معصدومًا إالّ   لنا فْقه األمدن, ويطبِّقده واقعدًا علدى األر , فهدو وا 

ددن أجددل  أنده ينبغددي عليدده أْن يّتخددذ التدددابير الوقا يددة الالزمددة لبقا دده حّيددًا مِّ
التبليددغ كرسددول  واإلدارة كقا ددد  والقدددوة كمعلِّددم  وحْفدده حياتدده لخدمددة ديندده 

 كفرد  عامل  في حقل الدعوة والجهاد.

بصددفة  لرسددول محمددد انددداء  هددذا المبحددث يتبددين أنّ وفددي ختددام 
 :474ثالث فوا د الرسالة فيه

 .لرسول محمد ل اإلكرام .4
 الحث على الطاعة.  .2
التْكيد بذْكر الرسالة, وهي مِّن النِّّعم الجسدام؛ ألنهدا تسدتلزم النبدّوة,  .3

ددن قولدده  :  وتحددّث علددى تبليددغ الرسددالة. فمددا أحس         

                [67 الما دة :. 
 ل استعراضدي للندداءات اإللهيدة للرسدول محمدد وتبّين من خدال

فددي هددذا المبحددث, أّن الخطدداب بوصددف الرسددالة أقددّل ورودًا فددي القددرآن 
الكريم من الخطاب بوصف النبّوة, حيث ورد الخطاب بوصدف الرسدالة 

 .473, وورد الخطاب بوصف النبّوة في ثالث عشرة آية472في موضعين
اءات اإللهيدددة للرسدددول وتبدددّين كدددذل  مدددن خدددالل استعراضدددي للندددد

ال  الخطداب اإللهدي للنبدّي محمدد الرسدالة أّن و  بصفة النبدّوة محمد 
دده الخطدداب إليدده؛  ألندده يسددتلزم أْن يكددون ُحكددم اآليددة خاّصددًا بدده, بددل ُوجِّ

يشدددمل   النبّي محمددددالخطددداب الخددداص بددد وعليددده فدددإنّ المبلِّدددغ للخلدددق, 
ى أّن هدددذا الُحكدددم مدددن ذا قدددام دليدددل علدددإاّل إأتباعددده باعتبددداره قددددوة لهدددم, 

 .475, وهذا مذهب الجمهور471خواّصه
أّنده لدم تدرِّد ندداءات  للنبدي هذا البحث يتبّين في ومن كل ما سبق 

بغيددر وصددف النبددّوة والرسددالة أو بمددا كدددان  فددي القددرآن الكددريم محمددد 
دددن حالتددده التدددي كدددان عليهدددا تزكيدددًة لمقامددده الشدددريف, وتعليمدددًا ؛ ُمشدددتّقًا مِّ

, وحول هذا المعنى يقدول  النبي محمد ين في مخاطبة وتْديبًا للمنمن
 صاحب ضالكّشاا(:

     "جعددل نددداءه بددالنبّي والرسددول فددي قولدده:    
476 ,

      477,         

  
وتر   نداءه باسمه كما قال: يا آدم, يا موسى, يا عيسدى,  ,478

 .479يا داود؛ كرامًة له وتشريفًا, ورِّن ًا بمحّله, وتنويهًا بفْضله"
 :الخاتمة

 الحمد ب, والصالة والسالم على رسول  , أّما بعد:
للنبدي محمدد الندداء اإللهدي  بعد الجولة العطرة بين ثنايا موضو ف
  من خالل استقراء  لجمّ  غفير  مدن اآليدات القرآنيدة,  القرآن الكريم,في

 يمكِّن الخلوص إلى النتا ا اآلتية:
الغالددب فددي القددرآن الكددريم إتيددان أسدداليب األمددر والنهددي واالسددتفهام  .4

فدددي القدددرآن الكدددريم األمدددر  فقدددد تبدددع  ندددداء  الرسدددول بعدددد الندددداء, 
 ثُدمّ رة مواضدع منهدا, غالبًا, حيث جاء عقب الندداء مباشدرة فدي عشد



  6102 الثانيالعدد  –عشر  السادسالمجلد  –دراسات اإلنسانية مجلة الزرقاء للبحوث وال

154 

فدددي  النهدددي ثُدددمّ الخبدددر حيدددث ورد بعدددد الندددداء فدددي خمسدددة مواضدددع, 
 في موضع  واحد. االستفهام ُثمّ موضعين, 

دددّد  .2 سدددبب كثدددرة إتيدددان األمدددر والنهدددي واالسدددتفهام بعدددد الندددداء, أنددده ُيعِّ
النْفس وُيهيِّّ ها لِّتلّقدي مدا يقدال لهدا, ومدن ذلد  مدا جداء فدي ندداء   

  للنبي محمد .في القرآن الكريم 
, فقدددد جددداء فدددي القدددرآن عندددد رّنددده  سدددُمّو منزلدددة النبدددي محمدددد  .3

الكددريم مددا يدددّل علددى ذلدد , ومندده ندددانه بوصددفه الشددريف ضالرسددول( 
  .في موضعين, ونوصف ضالنبّي( في ثالثة عشر موضعاً 

رت ذاتهدا علدى حضدرة المصدطفى  .1 عدد النداءات الرّنانيدة التدي تكدر 
  ن ذلد  الندداء الحدّث علدى الجهداد, حيدث اثنان, وكان مضدمو

رًا فدددي سدددورتي ضالتوبدددة( وضالتحدددريم(؛ وذلددد  تْكيددددًا علدددى  ورد مكدددر 
 خطر الكفرة والمنافقين, ووجوب قتالهم.

تجتمدع فدي أرنعدة أمدور: األمدر  ّن المعاني التي تضّمنها نددانه إ .5
بإبالَ الرسالة ومدا يتعّلدق بهدا, والحدّث علدى الجهداد فدي سدبيل   

    ومددا يّتصددل بدده, واألمددر بتقددوى   ورعايتهددا, ونيددان بعدد
األحكددام المتعّلقددة بالنسدداء, سددواء كددان خاّصددًا بدده مددع أهلدده, أم مددا 

 يشتر  معه فيه أفراد ُأّمته. 
, عدددّدة فدددي القدددرآن الكدددريم بخصدددا ص تمّيدددز ندددداء النبدددّي محمدددد  .6

وجدود و وروده بدْداة الندداء ضيدا(, منها: نددانه بالوصدف ال باالسدم, و 
ر النددداء اإللهددّي لدده  فددره بددين ندا دده   واإلخبددار عندده, وتصدددُّ

 بدايات اآليات القرآنية.
لددددم بْسدددداليب ندا دددده إ .7 إشددددارة إلددددى وجددددوب األدب معدددده  ّن فددددي العِّ

ى باسمه المجّرد, بل ال بّد من إجالله.  واحترامه وتوقيره, فال يناد 
ر نداءات    .8 ر قرآنية, فواتح خمس ُسو   لرسوله محمد  ت صدُّ

وذلددددد  بوصدددددف النبدددددّوة, وهدددددي: األحدددددزاب, والطددددداله, والتحدددددريم, 
, وذل  بما كان ُمشتّقًا من حالته التي كان عليها والمّزّمل, والمّدّثر

كم ذل  ُحسن ا  .البتداء, ونراعة االستهاللولعل مِّن حِّ
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 بدددددن بهدددددادر ضت: زركشدددددي, أبدددددو عبدددددد   محمدددددد بدددددن عبدددددد  ال .27

, تحقيددق: محمددد أبددو الفضددل البرهددان يددآ علددو  القددر نهددد(: 791
الحلبدي وشدركا ه,  إحياء الكتب العرنية عيسى البابي إبراهيم, ضدار

 .م(4957 -هد 4376  – 4ط
الكشددداف (: 538ضت:  القاسددم محمدددود بددن عمدددر أبدددو ,زمخشددرع ال .28

تخدريا: , عن مقدائق التنزمد  وعيدون األقاومد  يدآ وجدوز التنزمد 
 .هد(4107 - 3اإلمام الزيلعي, ضبيروت, دار الكتاب العرني, ط

, ضدار زهددرة التفاسددديرزهددرة, محمددد بددن أحمددد بددن مصددطفى:  أبددو .29
 الفكر العرني(.

, تحقيددددق: ندددداجي تفسددددير  يددددات األماددددا سددددايس, محمددددد علددددي: ال .30
 (.2002, المكتبة العصريةسويدان, ض

: هدددد(4376: سدددعدع, عبدددد الدددرحمن بدددن ناصدددر بدددن عبدددد   ضتال .34
, تحقيدددق: عبدددد تيسدددير الكدددرم  الدددرممن يدددآ تفسدددير ادددال  المندددان

-هددد 4120 –4الرسددالة, طالددرحمن بددن معددال اللويحددق, ضمنسسددة 
 م(.2000

إرشددداد  هدددد(:982أبدددو السدددعود, محمدددد بدددن محمدددد العمدددادع ضت:   .32
, ضبيروت, دار إحياء التراث العق  السلي  إلى مزايا الكتاب الكرم 

 العرني(.
هددد(: 373ع, أبددو الليددث نصددر بددن محمددد بددن أحمددد ضت: سددمرقندال .33

 ., ضبال معلومات نشر(بمر العلو 
الممفددر منصددور بددن محمددد بددن عبددد الجبددار ضت:  أبددوسددمعاني, ال .31

, تحقيدددق: ياسدددر بدددن إبدددراهيم, وغنددديم بدددن تفسدددير القدددر نهدددد(: 189
 – 4عبدددددداس بددددددن غندددددديم, ضالسددددددعودية, الريددددددا , دار الددددددوطن, ط

 م(.4997 -هد 4148
تفسددير : هددد(201أبددو عبددد   محمددد بددن إدريددس ضت:  ي,شددافعال .35

تحقيددق د. أحمددد بددن مصددطفى الفددر ان, ضالمملكددة  ,اإلمددا  الشددايعآ
 .م(2006 - 4127 -4العرنية السعودية, دار التدمرية, ط

, عمددددة التفسدددير عدددن المددداي  ابدددن اثيدددرشددداكر, أحمدددد محمدددد:  .36
 م(.2005  -هد 4126 – 2ضمصر, دار الوفاء, ط

, محمدد األمدين بدن محمدد المختدار بدن عبدد القددادر ضت: شدنقيطيال .37
, ضبيددروت, أضددواء البيددان يددآ إيضدداح القددر ن بددالقر نهدد(: 4393

 م(.4995 -هد 4145دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع, 
, ضالقداهرة, مكتبدة ديع إيها  االضطراب عن  يات الكتاب: ---- .38

 م(.4996 -هد 4147 -4جدة, ط –ة, مكتبة الخرازابن تيمي
يددددتح هددددد(: 4250شددددوكاني, محمددددد بددددن علددددي بددددن محمددددد ضت: ال .39

 4, ضدمشق, بيدروت, دار ابدن كثيدر, ودار الكلدم الطيدب, طالقدير
 هد(.4141 -
, ضدار العلدم للماليدين, مبامث يآ علو  القدر نصالح, صبحي: ال .10

 (.2000 – 21ط
طبراندي, سددليمان بددن أحمددد بددن أيدوب بددن مطيددر اللخمددي الشددامي ال .14

تحقيق: طاره بن عدو    بدن  ,المعج  األوسط: (هد360ضت: 
دار  ,محمددددددد, عبدددددددد المحسددددددن بدددددددن إبددددددراهيم الحسددددددديني, ضالقددددددداهرة

 .الحرمين(
جدامع البيدان هدد(: 340طبرع, أبو جعفر محمدد بدن جريدر ضت: ال .12

, تحقيددق: محمددود محمددد شدداكر, وتخددريا: عددن ت ومدد   ا القددر ن
 م(.2000 -هد4120–4أحمد محمد شاكر, ضمنسسة الرسالة, ط

, ضالقداهرة, التفسير الوسيط للقر ن الكدرم طنطاوع, محمد السديد:  .13
–4الفجالدددددة, دار نهضدددددة مصدددددر للطباعدددددة والنشدددددر والتوزيدددددع, ط

 .(م4998
, التمرمددر والتنددومرهددد(: 4393ابددن عاشددور, محمددد الطدداهر ضت:  .11

 هد(.4981ضتونس, الدار التونسية للنشر, 
ج  المفهرس أللفاظ المعهد(: 4388بد الباقي, محمد فناد ضت: ع .15

 م(.2004 -هد 4122ضالقاهرة, دار الحديث, القر ن الكرم , 



  6102 الثانيالعدد  –عشر  السادسالمجلد  –مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية 

156 

, تفسدددير العثيمدددينهدددد(: 4124عثيمدددين: محمدددد بدددن صدددالح ضت: ال .16
 م(.2001 -هد 4125 – 4, طلريا , دار الثرياضا
البمددر هددد(: 4221ابدن عجيبددة, أحمدد بددن محمددد بدن المهدددع ضت:  .17

, ق: أحمددددد رسددددالن, تحقيددددالمديددددد يددددآ تفسددددير القددددر ن المجيددددد
 هد(.4149,ضالقاهرة

أمادددا  هددد(: 513بكدددر محمددد بددن عبدددد   ضت:  أبددوابددن العرنددي,  .18
, تحقيدددق: محمدددد عبدددد القدددادر عطدددا, ضلبندددان, بيدددروت, دار القدددر ن

 م(.2003 -هد 4121 – 3الكتب العلمية, ط
ددددل مِّي الدمشددددقي ضت: ال .19 ُمْنَيددددة هددددد(: 660عددددز بددددن عبددددد السددددالم السُّ

ول يآ تفضيِ   ول السُّ سُّ , تحقيق: د. صالح الددين المنجدد, الرَّ
 م(.4984 -هد  4104-4ضلبنان, بيروت, دار الكتاب الجديد, ط

, ضبدددال اإلشدددارة إلدددى اإليجددداز يدددآ بعدددض أندددواع المجددداز: ---- .50
 معلومات نشر(.

 512ابن عطية, أبدو محمدد عبدد الحدق بدن غالدب األندلسدي ضت:  .54
, تحقيددق: عبددد مددزالممددرر الددوجيز يددآ تفسددير الكتدداب العز هددد(: 

 ه(.4122 - 4السالم محمد, ضبيروت, دار الكتب العلمية, ط
إمياء هد(: 505الي, أبو حامد محمد بن محمد الطوسي ضت: غز ال .52

 , ضبيروت, دار المعرفة(.علو  الدين
معجد   (:395ابن فارس, محمد بن أبي بكر بن عبد القادر ضت:  .53

تبدددة لبندددان , تحقيدددق: محمدددود خددداطر, ضبيدددروت, مكمقددداييس اللغدددة
 م(.4995 –ه 4145 ناشرون,

قاسددددمي, محمددددد جمددددال الدددددين بددددن محمددددد سددددعيد الحدددداله ضت: ال .51
, تحقيددق: محمددد باسددل عيددون السددود, مماسددن الت ومدد هددد(: 4332

 .هد(4148 – 4ضبيروت, دار الكتب العلمية, ط
 هددد(:276محمددد عبددد   بددن مسددلم الدددينورع ضت:  أبددوابددن قتيبددة,  .55

قيددددق: إبددددراهيم شددددمس الدددددين, ضلبنددددان, , تحت ومدددد  مشددددا  القددددر ن
 بيروت, دار الكتب العلمية(.

هدد(: 674عبد   محمد بن أحمد بن أبي بكر ضت: أبو قرطبي, ال .56
بددراهيم أطفدديش, الجددامع ألماددا  القددر ن , تحقيدق: أحمددد البردونددي وا 

 م(.4961 -هد 4381 – 2ضالقاهرة, دار الكتب المصرية, ط
, يددآ ظددالل القددر نهددد(: 4385الشددارني ضت:  قطددب, سدديد إبددراهيم .57

 هد(.4142 – 47بيروت, دار الشروه, طض
يق خدان بدن علدي الحسديني ضت: ال .58 ددِّ قِّن وجي, أبدو الطيدب محمدد صِّ

 -هدد 4142, المكتبدة العصدرية , ضبيدروت,يدتح البيدانهد(: 4307
 م(.4992

تفسددير هددد(: 754ابددن القدديم, محمددد بددن أبددي بكددر بددن أيددوب ضت:  .59
مكتدددددب الدراسدددددات والبحدددددوث العرنيدددددة , تحقيدددددق: القدددددر ن الكدددددرم 

واإلسددددددالمية, إشددددددراا إبددددددراهيم رمضددددددان, ضبيددددددروت, دار ومكتبددددددة 
 هد(.4140–4ط الهالل,

: تفسددير هددد( 4149كتدداني, محمددد المنتصددر بدداب الزمزمددي ضت: ال .60
 , ضبال معلومات نشر(.القر ن الكرم 

: هدد(771ابن كثير, أبو الفدداء إسدماعيل بدن عمدر الدمشدقي ضت:  .64
, تحقيدددق: سدددامي بددن محمدددد سدددالمة, ضدار قدددر ن العظدددي تفسددير ال

 م(.4999 -هد 4120 – 2طيبة للنشر والتوزيع, ط 
ّلي, جالل الددين محمدد بدن أحمدد ضت: ال .62 هدد(, والسديوطي, 861مح 

تفسدددير هدددد(: 944جدددالل الددددين عبدددد الدددرحمن بدددن أبدددي بكدددر ضت: 
 (.4, ضالقاهرة, دار الحديث, طالجاللين

, تفسددير المراغددآهددد(: 4374ضت: مراغددي, أحمددد بددن مصددطفى ال .63
-هدد4365–4مطبعدة مصدطفى البدابى الحلبدي وأوالده, طصر, ضم

 م(.4916
هدد(: 264مسلم بن الحجاأل أبدو الحسدن القشديرع النيسدابورع ضت:  .61

, تحقيدددق: محمدددد فدددناد عبدددد البددداقي, ضبيدددروت, دار صدددميح مسدددل 
 إحياء التراث العرني(.

فددي, د. .65  عتدداب المصددطفى  يددات عويددد بددن عي دداد بددن عايددد: مطر 
ضمكددة المكرمددة, جامعددة الملدد  عبددد ,يددآ ضددوء العصددمة واإلجتهدداد

-ه4126-3ط يدددددة الشدددددريعة والدراسدددددات اإلسدددددالمية,العزيدددددز, كل
 .م(2005

(: 744ابدددن منمددددور, محمددددد بددددن مكددددرم األفريقددددي المصددددرع ضت:  .66
 (.4, ضبيروت, دار صادر, طلسان العرب

نيددة يددآ  يددات معددال  بياهاشددم صددالح بددن عددّواد:  أبددومغامسددي, ال .67
 , ضبال معلومات نشر(.قر نية

, ضبددددال تفسددددير القددددر ن الكددددرم مقدددددم, محمددددد أحمددددد إسددددماعيل: ال .68
 معلومات نشر(.

, ضمطبدو  الكشداف ييما تضدمنهاالنتصاف ابن المنّير السكندرع:  .69
-3ضبيدددروت, دار الكتددداب العرندددي, ط بحاشدددية تفسدددير الكشددداا(,

 هد(.4107
فِّّي, ال .70 هدد(: 740 بن أحمد بدن محمدود ضت: البركات عبد   أبون س 

, تحقيدددق: يوسدددف علدددي بدددديوع, مددددارع التنزمددد  ومقدددائق الت ومددد 
 م(.4998 -هد 4149 - 4ضبيروت, دار الكلم الطيب, ط

ددْيم, أحمددد بددن عبددد   األصددبهاني ضت:   .74 دالئدد  هددد(: 130أبددو ُنع 
, تحقيدددق: د. محمدددد رواس قلعددده جدددي, عبدددد البدددر عبددداس, النبدددوة

 (.14م(, ض4986 -هد 4106 – 2نفا س, طضبيروت, دار ال
هددددد(: 676زكريددددا يحيددددى بددددن شددددرا بددددن مددددرع ضت:  أبددددونددددووع, ال .72

, ضبيددروت, دار إحيدداء المنهدداج شددرح صددميح مسددل  بددن المجدداج
 ه(.4392 – 2التراث العرني, ط

هدددد(: 168واحدددع, أبدددو الحسددن علدددي بددن أحمدددد بددن محمدددد ضت: ال .73
الددددمام, دار الحميددددان, ض , تحقيدددق: عصدددامأسدددباب ندددزول القدددر ن

 م(.4992 -هد 4142 - 2اإلصالح, ط
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 :الهوامش
, تفسددير القددر ن العظددي هددد(: 327ابددن أبددي حدداتم الددرازع, عبددد الددرحمن بددن محمددد ضت:  .4

 - 3تحقيددددق: أسدددددعد الطيدددددب, ضالمملكددددة العرنيدددددة السدددددعودية, مكتبددددة ندددددزار البددددداز, ط, 
انقطاعدًا بدين معدن  (, قال أحمد شاكر: "إسناده جيد, إاّل أّن فيده496/ 4هد(, ض4149

, عمدددة التفسددير عددن المدداي  ابددن اثيددروعددوا ونددين ابددن مسددعود". شدداكر, أحمددد: 
 (.4/649م(, ض2005  -هد 4126 – 2ضمصر, دار الوفاء, ط

الر اسدة العامدة ض, ندداء   نبيده الكدريم فدي آع الدذكر الحكديمالبدر, د. بددر بدن ناصدر:  .2
, مجلددة البحددوث اإلسددالمية, العدددد واإلرشددادإلدارات البحددوث العلميددة واإلفتدداء والدددعوة 

 ه(. 4124, 64
هد(: المعجم المفهرس أللفال القرآن, ضالقداهرة, دار 4388عبد الباقي, محمد فناد ضت:  .3

 (.782م(, ض2004 -هد 4122الحديث, 
المحدرر الدوجيز فدي هدد(:  512انمر, ابن عطية األندلسي, عبد الحق بن غالدب ضت:  .1

تحقيق: عبد السالم عبد الشافي, ضبيروت, دار الكتب العلمية, , تفسير الكتاب العزيز
(. والقرطبدددددي, محمدددددد بدددددن أحمدددددد بدددددن أبدددددي بكدددددر, ضت: 519/ 2ه(, ض4122 - 4ط

بددراهيم أطفدديش, ضالقدداهرة, الجددامع ألحكددام القددرآنهددد(: 674 , تحقيددق: أحمددد البردونددي وا 
محمدد بدن  زهدرة, وأبدو(, 12/ 8م(, ض4961 -هد 4381 – 2دار الكتب المصرية, ط
 (. 3482/ 6, ضدار الفكر العرني(, ضزهرة التفاسيرأحمد بن مصطفى: 

, تحقيددق: تفسدير القددرآن الكدريمهدد(: 754ابدن القديم, محمددد بدن أبدي بكددر بدن أيددوب ضت:  .5
 – 4مكتددب الدراسددات والبحددوث العرنيددة واإلسددالمية, ضبيددروت, دار ومكتبددة الهددالل, ط

 (.302هد(, ض4140
, مجلددة بددن ناصددر: "نددداء   نبيدده الكددريم فددي آع الددذكر الحكدديم"انمددر, البدددر, د. بدددر  .6

(, والمغامسدددددي, صدددددالح بدددددن 497/ 64ضه, 4124, 64البحدددددوث اإلسدددددالمية, العددددددد 
 (.2/ 27, ضبال معلومات نشر(, ضمعالم بيانية في آيات قرآنيةعّواد: 

لددار , ضتدونس, االتحريدر والتندويرهدد(: 4393انمر, ابن عاشور, محمدد الطداهر, ضت:  .7
 (.40/65هد(, ض4981التونسية للنشر, 

 (.6/3482, ضزهرة التفاسيرزهرة:  أبوانمر,  .8
: تيسددير الكددريم الددرحمن فددي هددد(4376انمددر, السددعدع, عبددد الددرحمن بددن ناصددر ضت:  .9

هد 4120 – 4, تحقيق: عبد الرحمن اللويحق, ضمنسسة الرسالة, طتفسير كالم المنان
 (.325م(, ض2000 -
 (.4/813هد(,ض4143–40, ضطالتفسير الواضحد محمود: انمر, حجازع, محم .40
(, 302, ضالتفسدير القديم(, وابدن القديم: 518/ 2, ضالمحدرر الدوجيزانمر, ابن عطيدة:  .44

أضدددواء البيدددان فدددي هدددد(: 4393والشدددنقيطي, محمدددد األمدددين بدددن محمدددد المختدددار ضت: 
/ 2م(, ض4995 -هدددددد 4145, ضلبندددددان, بيدددددروت, دار الفكدددددر, إيضددددداح القدددددرآن بدددددالقرآن

401.) 
, ضبدددال معلومدددات شدددرح تفسدددير ابدددن كثيدددرانمدددر, الراجحدددي, عبدددد العزيدددز بدددن عبدددد  :  .42

 (.2/ 95نشر(, ض
 (.2/ 27, ضمعالم بيانيةانمر, المغامسي:  .43
 (.2/ 27, ضالمرجع السابقانمر,  .41
 (.86/ 1, ضتفسير القرآن العميمانمر, ابن كثير:  .45
(, 501/ 45, ضمفدداتيح الغيددبزع: (, والددرا66/ 3, ضأنددوار التنزيددلانمددر, البيضدداوع:  .46

, لباب التْويل فدي معداني التنزيدلهد(: 714والخازن, عالء الدين علي بن محمد ضت: 
/ 2هدددد(, ض4145 - 4تحقيدددق: محمدددد علدددي شددداهين, ضبيدددروت, دار الكتدددب العلميدددة, ط

325.) 
 .(501/ 45والرازع: مفاتيح الغيب, ض(, 57/ 41ض,جامع البيانانمر, الطبرع:  .47
 (.325, ضتيسير الكريم الرحمنسعدع: انمر, ال .48
الكشاا عن حقدا ق التنزيدل وعيدون (: 538محمود بن عمر ضت:  ,الزمخشرع , انمر .49

 3, تخريا: اإلمام الزيلعي, ضبيروت, دار الكتاب العرندي, طاألقاويل في وجوه التنزيل
 (.66/ 3, ضأنوار التنزيل(, والبيضاوع: 235/ 2هد(, ض4107 -

, ضمصر, مطبعة تفسير المراغيهد(: 4374د بن مصطفى ضت: أحم ,المراغي ,انمر .20
 (.34/ 40م(, ض4916 -هد 4365 – 4مصطفى البابى الحلبي وأوالده, ط

 (.3497/ 6, ضزهرة التفاسيرأبو زهرة:  ,انمر  .24
/ 8, ضالجدامع ألمادا  القدر نالقرطبدي: و  ,(543/ 45, ضمفاتيح الغيبالرازع:  ,انمر .22

53.) 
(, 541/ 45, ضمفداتيح الغيددب(, والدرازع: 658/ 4, ضلتنزمد مددارع االنسدفي:  ,انمدر .23

, ضدمشدق, بيدروت, يتح القدديرهد(: 4250شوكاني, محمد بن علي بن محمد ضت: الو 
 (.371/ 2ض ,هد(4141 - 4دار ابن كثير, ودار الكلم الطيب, ط

 (.84/ 40, ضالتمرمر والتنومرابن عاشور:  ,انمر .21
, ضالهي ددة المصددرية تفسددير القددر ن الماددي  هددد(:4351محمددد رشدديد ضت:  ,رضددا, انمددر .25

 (. 89/ 40م(, ض4990العامة للكتاب, 
 (.201/ 8, ضالجامع ألماا  القر نانمر, القرطبي:  .26
 (.3375/ 7, ضزهرة التفاسيرزهرة:  أبوانمر,  .27
 (.478/ 1, ضتفسير القر ن العظي انمر, ابن كثير:  .28
 (.461/ 40, ضتفسير المراغآانمر, المراغي:  .29
 (.266-265/ 40, ضالتمرمر والتنومربن عاشور: انمر, ا .30
 (.219/ 24, ضالتمرمر والتنومرانمر, ابن عاشور:  .34
أحمدد بدن محمدد بدن المهدددع  ,بدن عجيبدة, وا(548/ 3, ضالكشدافانمدر, الزمخشدرع:  .32

, تحقيددق: أحمددد رسدددالن, البمددر المديددد يددآ تفسددير القددر ن المجيدددهددد(: 4221ضت: 
التمرمدددددر (, وابدددددن عاشدددددور: 103/ 1هدددددد(, ض4149ضالقددددداهرة, الددددددكتور حسدددددن زكدددددي, 

 (.250/ 24, ضوالتنومر
ل مِّي .33 دول هدد(: 660عز الدين عبد العزيز بن عبد السدالم الدمشدقي ضت:  ,السُّ ُمْنَيدة السُّ

دددول  سُّ , تحقيدددق: د. صدددالح الددددين المنجدددد, ضلبندددان, بيددددروت, دار يدددآ تفضددديِ  الرَّ
 (.22م(, ض4984 -هد  4104 - 4الكتاب الجديد, ط

, تحقيدق: زاد المسير يدآ علد  التفسدير (:597عبد الدرحمن ضت:, بن الجوزع , اانمر .31
 (.116/ 3, ضهد(4122 – 4طعبد الرزاه المهدع, ضبيروت, دار الكتاب العرني, 

 (.467, ضت وم  مشا  القر نانمر, ابن قتيبة:  .35
 (.494/ 3, ضجامع البيانانمر, الطبرع:  .36
عرابههدد(: 344 إبراهيم بن السرع ضت: ,الزجاأل, انمر .37 , تحقيدق: عبدد معانآ القر ن وا 

 (.243/ 1م(, ض4988 -هد 4108 – 4الجليل شلبي, ضبيروت, عالم الكتب, ط
 (.453/ 25, ضمفاتيح الغيبانمر, الرازع:  .38
 (.549/ 3, ضالكشاف انمر, الزمخشرع: .39
 (.41/ 3, ضمدارع التنزم انمر, النسفي:  .10
 (.108/ 3, ضلباب الت وم انمر, الخازن:  .14
 (.367/ 1, ضالممرر الوجيزانمر, ابن عطية:  .12
نظددد  الددددرر يدددآ تناسدددب اآليدددات هدددد(: 885إبدددراهيم بدددن عمدددر ضت:  ,البقددداعي, انمدددر .13

 (.275/ 45, ضالقاهرة, دار الكتاب اإلسالمي(, ضوالسور
, ضالقداهرة, دار نهضدة التفسدير الوسديط للقدر ن الكدرم محمد السيد:  ,طنطاوع , انمر .11

 (.470/ 44م(, ض4998 – 4مصر, ط
 (.203/ 20, ضجامع البيانانمر, الطبرع:  .15
 (.367/ 1, ضالممرر الوجيزابن عطية:  .16
 (.210/ 1, ضأيسر التفاسير انمر, الجزا رع: .17
صميح البخدارا, (: 256محمد بن إسماعيل ضت:  ,البخارع نص الحديث في:  انمر .18

 م(, كتددداب4987 -هددد 4107 – 3تحقيددق: د. مصددطفى البغدددا, ضبيددروت, اليمامدددة, ط
/ 3(, ض2168الممددددالم, بدددداب الغرفددددة والُعلِّي ددددة الُمشددددرِّفة وغيددددر الُمْشددددرِّفة, حددددديث رقددددم ض

435). 
 (.160/ 3, ضزاد المسيرانمر, ابن الجوزع:  .19
 (.345/ 24, ضالتمرمر والتنومرانمر, ابن عاشور:  .50
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, تيسدددير الكدددرم  الدددرممنالسدددعدع: , و (275/ 44, ضروح المعدددانآاآللوسدددي: , انمدددر .54
 (.261/ 1, ضأيسر التفاسيرا رع: الجز , و (662ض
 (.470/ 41, ضالجامع ألماا  القر نانمر, القرطبي:  .52
 (.52/ 22, ضالتمرمر والتنومر انمر, ابن عاشور: .53
 (.667, ضتيسير الكرم  الرممنانمر, السعدع:  .51
 (.389/ 1, ضالممرر الوجيزابن عطية:  .55
/ 22, ضرمر والتندومرالتم(, وابن عاشور: 222/ 44, ضروح المعانآانمر, اآللوسي:  .56

53.) 
 (.389/ 1, ضالممرر الوجيزانمر, ابن عطية:  .57
 (.53/ 22, ضالتمرمر والتنومرانمر, ابن عاشور:  .58
 (.389/ 1, ضالممرر الوجيزابن عطية:  .59
 (.2872/ 5, ضيآ ظالل القر نقطب:  .60
 (.223/ 44, ضالتفسير الوسيطانمر, طنطاوع:  .64
وهبة بن , الزحيليو (, 55-51/ 22, ضالتمرمر والتنومرانمر, ابن عاشور:  .62

, ضدمشق, دار الفكر التفسير المنير يآ العقيدة والشرمعة والمنه مصطفى: 
 (.15/ 22هد(, ض4148 – 2المعاصر, ط

 (.55/ 22, ضالتمرمر والتنومرانمر, ابن عاشور:  .63
 (.278/ 1, ضأيسر التفاسيرانمر, الجزا رع:  .61
(, وتابعددده عليهدددا 597/ 3, ض نأمادددا  القدددر : فدددي ذكدددر هدددذه الخصدددا ص ابدددن العرندددي .65

 (.244/ 41, ضالجامع ألماا  القر ن: في القرطبي
 (.230/ 44, ضالتفسير الوسيطانمر, طنطاوع:  .66
, تحقيدق: نداجي سدويدان, ضالمكتبدة تفسير  يدات األمادا محمد علي:  ,السايس, انمر .67

 (.639(, ض2002العصرية للطباعة والنشر, 
 (.74/ 22, ضرالتمرمر والتنومانمر, ابن عاشور:  .68
 (.284/ 1, ضأيسر التفاسيرانمر, الجزا رع:  .69
, كتددداب الصدددالة, بددداب مدددا جددداء فدددي القِّبلدددة, حدددديث رقدددم صدددميح البخدددارا البخدددارع:  .70

 (.89/ 4(, ض102ض
/ 22, ضالتمرمددر والتنددومر(, وابددن عاشددور: 319/ 1, ضيددتح القددديرانمددر, الشددوكاني:  .74

406.) 
 (.213/ 41, ضالجامع ألماا  القر نانمر, القرطبي:  .72
 (.1/ 244, ضتفسير القر ن الكرم  انمر, الكتاني: .73
, ضبددال معلومددات نشددر(, تفسددير القددر ن الكددرم محمددد أحمددد إسددماعيل:  ,انمددر, المقدددم .71

 (.42/ 421ض
: تيسددددير الكددددرم  (, والسددددعدع406/ 22, ضالتمرمددددر والتنددددومرانمددددر, ابددددن عاشددددور:  .75

 (.672, ضالرممن
, الجدددامع ألمادددا  القدددر نالقرطبدددي: و (, 321/ 20, ضجدددامع البيدددانالطبدددرع:  ,انمدددر .76

 (.213/ 41ض
/ 3, ضالتفسددددير الوسدددديطالزحيلددددي: , و (265/ 44, ضروح المعددددانآاآللوسددددي: انمددددر,  .77

2088.) 
التسددهي  لعلددو  هددد(: 714محمددد بددن أحمددد بددن محمددد ضت:  ,الكلبددي ابددن ُجددز عّ , انمددر .78

رقم بن أبي األرقدم, , تحقيق: الدكتور عبد   الخالدع, ضبيروت, شركة دار األالتنزم 
 (.368/ 2هد(, ض 4146 – 4ط
 (.316/ 41, ضالتفسير الوسيطانمر, طنطاوع:  .79
: "جمع ف ْتخة وهي: الخواتيم التدي تلبسدها النسداء فدي أصدابع الدرجلين ..., وقيدل: الف ت     .80

(: ه 852أحمد بن علدي العسدقالني ضت:  ,بن حجرا الخواتيم التي ال فصوص لها".
 (.330/ 40, ض(4379, ضبيروت, دار المعرفة, صميح البخارا شرح بيتح البارا 

 , كتدددداب تفسددددير القددددرآن, بددددابصددددميح البخددددارا البخددددارع:  .84         

     454/ 6(, ض1895, حديث رقم ض) 

, التمرمددر والتنددومر(, وابددن عاشددور: 311/ 41, ضالتفسددير الوسدديطانمددر, طنطدداوع:  .82
 (.465/ 28ض
 (.521/ 29, ضمفاتيح الغيبانمر, الرازع:  .83
 (.857, ضتيسير الكرم  الرممنانمر, السعدع:  .81
 (.857, ضتيسير الكرم  الرممنانمر, السعدع:  .85
 (.99/ 8, ضتفسير القر ن العظي انمر, ابن كثير:  .86
 (.857, ضتيسير الكرم  الرممن انمر, السعدع:  .87
 .(99/ 8, ضتفسير القر ن العظي انمر, ابن كثير:  .88
/ 28, ضالتمرمددر والتنددومر(, وابددن عاشددور: 281/ 1, ضلبدداب الت ومدد انمددر, الخددازن:  .89

466.) 
 (.466/ 28, ضالتمرمر والتنومرانمر, ابن عاشور:  .90
, التفسير القر نآ للقر نهد(: 4390عبد الكريم يونس ضت: بعد  ,الخطيب, انمر .94

 (.940/ 41, ض(ضالقاهرة, دار الفكر العرني
 (.940/ 41, ضقالمرجع السابانمر,  .92
(, والبغدوع: 4094, ضالدوجيز(, والواحدع: 310/ 23, ضجامع البيانالطبرع:  ,انمر .93

زاد (, وابددددن الجددددوزع: 520/ 1, ضالكشدددداف(, والزمخشددددرع: 76/ 5, ضمعددددال  التنزمدددد 
 (.521/ 29, ضمفاتيح الغيب (, والرازع:271/ 1, ضالمسير

 (.258/ 5, ضيتح القديرانمر, الشوكاني:  .91
 (.299/ 5, ضالممرر الوجيز ابن عطية: .95
 (.467/ 28, ضالتمرمر والتنومر انمر, ابن عاشور: .96
النهايدددة يدددآ غرمدددب المدددديث (: 606المبدددار  بدددن محمدددد الجدددزرع ضت:  ,بدددن األثيدددرا .97

, تحقيدددق: طددداهر أحمدددد الدددزاوى, ومحمدددود محمدددد الطنددداحي, ضبيدددروت, المكتبدددة واألثدددر
(, ضم(, مادة ضع ر  4979 -هد 4399 -العلمية, بال طبعة   (.246/ 3ا 

 (.331/ 5, ضأيسر التفاسيرانمر, الجزا رع:  .98
, المسددتدرع علددى الصددميمينهددد(: 105محمددد بددن عبددد   النيسددابورع ضت:  ,الحدداكم .99

م(, 4990 -هددد 4144 –4تحقيددق: مصددطفى عطددا, ضبيددروت, دار الكتددب العلميددة, ط
َّ , ذْكر ُأّم المنمنين حفصة بنت عمر بن الخطّ كتاب معرفة الصحابة  اب رضي 
صددددميح الجددددامع : فددددي األلبدددداني ه (. حسددددن46/ 1(, ض6753عنهمددددا, حددددديث رقددددم ض

 (.802/ 2(, ض1354, حديث رقم ضالصغير وزماداته
 (.135, ضأسباب نزول القر ن, الواحدع: انظر .400
 (.412/ 8, ضتفسير القر ن العظي , ابن كثير: انظر .404
 (.418/ 48, ضالجامع ألماا  القر ن, القرطبي: انظر .402
/ 8, ضأضددددواء البيددددان(, والشدددنقيطي: 269/ 1, ضأمادددا  القددددر نانمدددر, ابدددن العرنددددي:  .403

, تفسدددددير العثيمدددددينهدددددد(: 4124محمدددددد بدددددن صدددددالح ضت: , (, والعثيمدددددين208-902
 (.56-55م(, ض2001 -هد 4125 – 4ضالريا , دار الثريا للنشر والتوزيع, ط

 (.552/ 1, ضالكشافالزمخشرع:  .401
ابدن عطيدة: و  (4406, ضالوجيز الواحدع:, و (483/ 5, ض نالقر  معانآالّزّجاأل:  ,انمر .405

 .(248/ 2, ضالبرهان يآ علو  القر نالزركشي: , و (322/ 5, ضالوجيز الممرر
, الجدددامع ألمادددا  القدددر نوانمدددر, القرطبدددي: (, 270/ 1, ضابدددن العرندددي: أحكدددام القدددرآن .406

 .(418/ 48ض
 (.387, ضالمعج  المفهرسانمر, مادة ضر س ل( عند عبد الباقي:  .407
 (.782, ضالمرجع السابقانمر, مادة ضنبْ(,  .408
 (.291/ 28, ضالتمرمر والتنومرابن عاشور:  .409
 (.552/ 1, ضالكشاف الزمخشرع: .440
 (.406/ 5ضمعال  التنزم , البغوع:  .444
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 (.328/ 41, ضروح المعانآانمر, اآللوسي:  .442
 (.551/ 1, ضالكشافالزمخشرع:  .443
, تفسدددير المراغدددآ(, والمراغدددي: 413/ 8, ضتفسدددير القدددر ن العظدددي انمددر, ابدددن كثيدددر:  .441

 (.435/ 28ض
 (.373/ 5, ضأيسر التفاسير انمر, الجزا رع: .445
 (.167/ 41, ضالتفسير الوسيطانمر, طنطاوع:  .446
/ 28, ضتفسددددير المراغددددآ (, والمراغددددي:569/ 30, ضمفدددداتيح الغيددددب انمددددر, الددددرازع: .447

456.) 
, ضبيددروت, دار مماسددن الت ومدد هدد(: 4332محمددد جمدال الدددين ضت:  ,القاسدمي, انمدر .448

 (.266/ 9, ضهد(4148 – 4الكتب العلمية, ط
 (.168/ 41, ضالتفسير الوسيط(, وطنطاوع: 266/ 9ض, المرجع السابقانمر,  .449
/ 5, ضالجدددواهر المسدددان الثعددالبي:, (330/ 5, ضالممدددرر الدددوجيزابدددن عطيدددة:  ,انمددر .420

154.) 
 (.208-207/ 40, ضالمرجع السابق .424
 (.168/ 41ض ,التفسير الوسيطانمر, طنطاوع:  .422
ر م ( في اللغة "هو: المنع والت شديد".  .423 محمد بن أبي  ,بن فارساالمعنى األصلي لمادة ضح 

, تحقيق: محمود خاطر, معج  مقاييس اللغة (:395بكر بن عبد القادر ضت: 
ر م (, ض4995 –ه 4145 ضبيروت, مكتبة لبنان,  (.15/ 2م(, مادة ضح 

(, 205/ 41, ضيددتح البيددان(, والقِّن ددوجي: 569/ 30, ضمفدداتيح الغيددبانمددر, الددرازع:  .421
, جتهداديدآ ضدوء العصدمة واال  يدات عتداب المصدطفى وعويد بن عي اد المطر فدي: 

 (.290م(, ض2005 -هد 4126 - 3ضمكة المكرمة, جامعة المل  عبد العزيز, ط
, ضمطبو  بحاشية تفسير الكشاف ييما تضمنهاالنتصاف : السكندرع  انمر, ابن المنّير .425

 (.561/ 1هد(, ض4107 - 3الكشاا(, ضبيروت, دار الكتاب العرني, ط
 (.562/ 1, ضاالنتصافانمر, ابن المنّير:  .426
  (.562/ 1ض, المرجع السابقانمر,  .427
 (.841, ضالوجيزانمر, الواحدع:  .428
, تحقيدق: ياسدر بدن تفسير القر نهد(: 189منصور بن محمد ضت:  ,السمعاني, انمر  .429

 – 4بدددددن غنددددديم, ضالسدددددعودية, الريدددددا , دار الدددددوطن, طإبدددددراهيم, وغنددددديم بدددددن عبددددداس 
 .(426/ 1م(, ض4997 -هد 4148

 (.562/ 1ض, االنتصافانمر, ابن المنّير:  .430
434.  ِّ  َ ُسدوُل  دان  ر  أخرأل الشيخان في صحيحيهما عن عا شة رضي   عنهدا أنهدا قالدت: "ك 

  ددل ى دددان  إِّذ ا ص  ك  , و  ددل  دددبُّ الع س  ُيحِّ , و  ْلددو اء  ددبُّ الح  ددا ِّهِّ ف ي دددْدُنو ُيحِّ ل دددى نِّس  دداز  ع  ْصدددر  أ ج  الع 
 , دْن ذ لِّد   ْ ْلُت ع  د دان  ي ْحت دبُِّس, ف س  دا ك  م  ه ا أ ْكث در  مِّ ْند  ة , ف اْحت ب س  عِّ ْفص  ل ى ح  ل  ع  خ  , ف د  ْنُهن  مِّ

 ِّ  َ ُسدددول   ددق ْت ر  , ف س  ددل  دددة  ع س  ددا ُعك  ه  دددْن ق ْومِّ ددا اْمددر أ ة  مِّ ْت ل ه  دددْرن ًة, مِّ  ف ق ددال  لِّددي: أ ْهدددد  ْنددُه ش 
ددي ْدنُ  ل ْيدد ِّ ف إِّن ددُه س  ددل  ع  خ  ة , ُقْلددُت: إِّذ ا د  ددْود  لِّدد   لِّس  ْرُت ذ  ِّ ل ن ْحت ددال ن  ل ددُه, ف ددذ ك   َ ددا و  و ف ُقْلددُت: أ م 
ددا ه ددذِّ  ددي ُقوُل: ال , ف ُقددولِّي ل ددُه: م  , ف إِّن ددُه س  ددافِّير  غ  ْلددت  م  ِّ, أ ك   َ ُسددول   , ف ُقددولِّي ل ددُه: ي ددا ر  ْندد ِّ هِّ مِّ

 ِّ  َ ان  ر ُسوُل  ك  دُة  الرِّيُح, و  ْفص  ق ْتنِّي ح  ي ُقوُل: س  ْنُه الرِّيُح, ف إِّن ُه س  د  مِّ ل ْيهِّ أ ْن ُيوج  ي ْشت دُّ ع 
ددفِّي ُة,  ُقولِّيددهِّ أ ْنددتِّ ي ددا ص  : و  لِّدد ِّ ْ ُقوُل ذ  دد س  ددْت ن ْحُلددُه الُعددْرُفط , و  ر س  , ف ُقددولِّي ل ددُه: ج  ددل  ددْرن ة  ع س  ش 

دد خ  ددا د  ل م  ر ُه ف  ددْد كِّددْدُت أ ْن ُأب ددادِّ , ل ق  ُة: و ال ددذِّع ال  إِّل دده  إِّال  ُهددو  ددْود  ة , ُقْلددُت: ت ُقددوُل س  ددْود  ل ددى س  ل  ع 
 ِّ  َ ن ا ر ُسوُل  ل م ا د  , ف  ْن ِّ ًقا مِّ , ف ر  ل ى الب ابِّ ا ِّن ُه ل ع  ِّ,  بِّال ذِّع ُقْلتِّ لِّي و   َ ُسدول   ُقْلدُت: ي دا ر 

ددافِّير   غ  ْلدت  م  : أ ك  : « ال  »؟ ق ددال  هِّ الددرِّيُح؟ ق ددال  دا ه ددذِّ ددل  »ُقْلددُت: ف م  ددْرن ة  ع س  ددُة ش  ْفص  دق ْتنِّي ح  « س 
ددفِّي ة   ل ددى ص  ددل  ع  خ  د  , و  لِّدد   ْثددل  ذ  ل ددي  ُقْلددُت ل ددُه مِّ ددل  ع  خ  ددا د  ل م  ددْت ن ْحُلددُه الُعددْرُفط , ف  ر س  ُقْلددُت: ج 

ل دى  دل  ع  خ  دا د  ل م  , ف  ْثدل  ذ لِّد   ْندُه؟ ف ق ال ْت ل دُه مِّ ِّ, أ ال  أ ْسدقِّي   مِّ  َ ُسدول   دة  ق ال دْت ل دُه: ي دا ر  ْفص  ح 
 : ة  لِّي بِّهِّ »ق ال  اج  دا: « ال  ح  ْمن داُه, ق ال دْت: ُقْلدُت ل ه  ر  ِّ, ل ق ْد ح   َ ان   ُة: ُسْبح  ْود  ق ال ْت: ت ُقوُل س 
المدرأة مدع  , كتاب الحيل, باب ما ُيكدر ه مدن احتيدالصميح البخارا البخارع, ". اْسُكتِّي

, صدميح مسدل ومسلم:  ,(, واللفه له26/ 9(, ض6972الزوأل والضرا ر, حديث رقم ض
كتاب الطاله, باب وجوب الكّفارة على م ْن حّرم امرأ ته, ولم ينوِّ الطداله, حدديث رقدم 

 (.  4400/ 2(, ض4171ض

  (.291/ 1, ضأماا  القر نانمر, ابن العرني:   .432
, تحقيددددق: شددددعيب شددددرح السدددنةهددددد(: 546ضت: الحسدددين بددددن مسدددعود  ,البغددددوع , انمدددر .433

 – 2ضدمشددددق, بيددددروت, المكتددددب اإلسددددالمي, ط محمددددد زهيددددر الشدددداويش, -األرنددددنوط 
 (.227/ 9م(, ض4983 -هد 4103

 (.460/ 8, ضتفسير القر ن العظي انمر, ابن كثير:  .431
 (.479/ 48, ضالجامع ألماا  القر نانمر, القرطبي:  .435
 (.312/ 41, ضروح المعانآانمر, اآللوسي:  .436
المنهددداج شدددرح صدددميح مسدددل  بدددن هدددد(: 676يحيدددى بدددن شدددرا ضت:  ,الندددووع  ,انمدددر .437

 (.77/ 40ه(, ض4392 – 2, ضبيروت, دار إحياء التراث العرني, طالمجاج
نما أورده بع  المفسرين معزّوًا إلى عكرمة, وبعضدهم  .438 بل ال يوجد له سند ُيرو ى به, وا 

 (.478/ 48, ضمع ألماا  القر نالجاانمر, القرطبي: .  معزّوًا إلى ابن عباس
 (.293/ 1, ضأماا  القر نابن العرني:  .439
دم  .410 دة مدن  كدان يقسِّ دم لماري دة القْبطّيدة رضدي   عنهدا؛ ألنهدا أم  لزوجاتده التسدع, وال يقسِّ

ر له.  اإلماء, إنما كان يْتيها في الوقت المتيسِّّ
 (.330/ 5, ضالممرر الوجيزانمر, ابن عطية:  .414
 (.293/ 1, ضلقر نأماا  ا ابن العرني: .412
ّلددي ضت: , انمددر .413 , ضالقدداهرة, تفسددير الجاللددينهددد(: 944السدديوطي, ضت: و هددد( 861المح 

 (.754(, ض4دار الحديث, ط
 (.268/ 9, ضمماسن الت وم انمر, القاسمي:  .411
تحقيدق: طداره بدن  ,المعج  األوسدط: هد(360سليمان بن أحمد ضت:  ,الطبراني, انمر .415

قدددال المحقدددق: "لدددم  (.323/ 8(, ض8761رقدددم ض ,مين(دار الحدددر  ,عدددو   , ضالقددداهرة
يرو هذا الحديث عن يزيد بن رومان إاّل سعيد بدن أبدي هدالل, وال عدن سدعيد إاّل خالدد 

 بن يزيد, تفرد به: الليث".
/ 5, ضأيسددددر التفاسددددير الجزا ددددرع:و  ,(236/ 1, ضمماسددددن الت ومدددد  القاسددددمي:, انمددددر .416
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تحقيدق د.  ,تفسدير اإلمدا  الشدايعآ: هدد(201محمدد بدن إدريدس ضت:  ,الشدافعي, انمدر .417

, م(2006 - 4127 -4أحمددد الفددر ان, ضالمملكدددة العرنيددة السددعودية, دار التدمريدددة, ط
 (.4396/ 3ض
: كف ر عن يمينه؛ ألنه أسوة  ألّمته. انمر, القرطبدي رّجح اإلمام القرطبي أّن الرسول  .418
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 (.298/ 5, ضيتح القدير انمر, الشوكاني: .419
ْيم, أحمد بن عبد   األصبهاني ضت:  .450 د. محمدد  تحقيدق:, دالئ  النبوةهدد(: 130أبو ُنع 

 -هدددددد 4106 – 2, طبيدددددروت, دار النفدددددا سض رواس قلعددددده جدددددي, عبدددددد البدددددر عبددددداس,
 (.14ض, (م4986

دد العددز,, انمددر .454 : (هددد660: تض ي الدمشددقيمِّ ل  عددز الدددين عبددد العزيددز بددن عبددد السددالم السُّ
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 (.234, ضتيسير الكرم  الرممنانمر, السعدع:  .455
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 (.633/ 4, ضأيسر التفاسيرانمر, الجزا رع:  .457
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 (.239, ضتيسير الكرم  الرممنانمر, السعدع:  .459
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 (.247/ 2, ضالممرر الوجيزانمر, ابن عطية:  .462
, التمرمدر والتندومر(, وابدن عاشدور: 212/ 6, ضالجامع ألماا  القر ن انمر, القرطبي: .463
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          كتدداب سددل صددميح ممسددلم:  (52/ 6(, ض1642, رقددم ض ,
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