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 المـقـدمـة

الحمد هلل الذي انزل على عبده الكتاب، تبصرة ألولي األلباب، وأودع فيه من فنون العلم والحكم    
الَعجب الُعجاب، وجعله أجلَّ الكتب قدرًا وأغزرها علما وأعذبها نظمًا وأبلغها في الخطاب، قرآنًا 

ال مخلوق وال شبهة فيه وال إرتياب، وأشهد أن ال اله إال هللا وحده ال شريك  عربيًا غير ذي عوج،
له رب األرباب، الذي عنت بقيوميته الوجوه وخضعت لعظمته الرقاب، واشهد أن سيدنا محمدًا 
عبده ورسوله المبعوث من أكرم الشعوب وأشرف الشعاب، إلى خير امة بأفضل كتاب، صالة 

 المآب. وبعد: وسالمًا دائمين إلى يوم
فإن القرآن الكريم كتاب ختم هللا به الكتب، وأنزله على نبي ختم بهه األنبيها ، بهدين عهام خالهد خهتم 
به األديان. فهو دستور الخالق إلصهال  الخلهق، وقهانون الءهما  لهدايهة األره، أنههى إليهه منزلهه 

ل علهههى ك يهههر مهههن كهههل تشهههريد، وأودعهههه كهههل نهضهههة، ونهههاق بهههه كهههل سهههعادة. فهههالقرآن الكهههريم اشهههتم
الموضههوعاا المتنوعههة، التههي تخههدم المجتمههد المءههلم، وتههدفد بههالجميد إلههى حيههاة أفضههل فههي شههتى 

الربــيون ف  ــق القــررف الأــرهذ  الــر مــنا الم  ــ     ــد ميهادين الحيههاة. لهذا جهها  عنههوان بح هي هههذا  
ــذ ــد يم مــل امــم ال   ــة –ال م ( حيههص صههورا آيههاا هههذا البحههص شههأن مههن ال يحكهه-دراســة لي ن ن

بشريعة هللا، ودعوتها للتأسي باألخيار من أتباع األنبيها ، وبيهان حقيقهة التهرابن بهين موكهب الرسهل 
والرسهههاالا، وحسهههتحالة أن يهههأمر النبهههي النهههام بهههان يتخهههذوا المالئكهههة والنبيهههين أربابهههًا مهههن دون هللا، 

ائمين علهى أمهر واإلشارة إلى سماا المجتمعاا الفاسدة، وسكوا القائمين فيهها علهى الشهريعة والقه
العلم الديني من األمر بالمعروف والنهي عن المنكهر. وقهد جها ا خطهة البحهص مكونهة مهن تمهيهد 
وأربعههة مطالههب وخاتمههة غيههر هههذه المقدمههة، متبعههًا فيههه المههنهو التحليلههي الههذي يقههوم علههى اأُلسهه  

لتفءهههير العلميهههة فهههي تحليهههل النصهههوو القرآنيهههة، ومعتمهههدًا علهههى أههههم المصهههادر مهههن كتهههب اللغهههة وا
 والحديص والبالغة والقرا اا القرآنية.

 
 الباحص 
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 لم ند
 الربيون ف  ق ال غة  اإلصطالح

 / الربيون ف لغة:ا لا 
  رب((: الرا ، والبا  ، يدل على أصوٍل، فاألول: إصال  الشي  والقيام عليه. واألصل ال اني: 

واألصل ال الص: ضم الشي ، وهو أيضًا لزوم الشي  واإلقامة عليه، وهو مناسب لألصل األول. 
 . (1 مناسب لما قبله، ومتى ُأمعن النظر كان الباب كله قياسًا واحد

فالرب: المالك، والخالق، والصاحب، والرب: المصلح للشي ، يقال: رب فالن ضيعته، إذا قام 
شي . والرُب: على إصالحه، وهذا سقا  مربوب بالرب، والرُّب للعنب وغيره، ألنه ُيَربُّ به ال

: العارف بالرَّب. وَرَبْبُت  ، ألنه مصلح أحوال خلقه، والّربيُّ المصلح للشي ، وهللا جل ثناؤه الَربُّ
بيبة: الحاضنة، وربيب الرَُّجل: ابن امرأته من غيره، والراب: الذي  الصبيَّ أُربُّه، َوَربَّْبته أَرّببُه، والرَّ

، وهو رب كل شي  أي مالكه، وله ال يطلق لغير هللا . والرب بالالم (2 يقوم على أمر الربيب
الربوبية على جميد الخلق، ال شريك له، وهو رب األرباب، ومالك الملوك واألمالك، وقد يخفف. 
، باأللف والالم لغير هللا إال باإلضافة. واالسم: الرِّباَبة بالكءر، والرُّبوبيَّة بالضم.  وال يقال الرَّبُّ

. والرَّبُّ في األصل التربية، وهو إنشاُ  الشي  حااًل فحااًل إلى حد التمام، (3 وجمد الرب: أرباب
 .(4 يقال: َربُُّه َوَربَّاُه َوَربََّبهُ 

وعلم ربوي: بالفتح: نِّءبُة إلى الرب، على غير قيام، وال وَرْبيك ال اْفَعل، مخففة، يريد ال وَربِّك، 
: مالكه ومءتحقه، أو صاحبه. ويقال: فالن ربُّ فأبدل البا  يا  ألجل التضعيف. ورب كل شي ٍ 

لكه له وكل من ملك شيئًا فهو ربه  .(5 هذا الشي ، أي مِّ
بَّاني: الَحبُر وربُّ العلم. زيدا األلف والنون للمبالغة في النءب. وهو منءوب إلى  والرِّبِّي والرَّ
َل ك يرًا، كعطشاَن وسكراَن، ومن َفَعَل قلياًل َكَنْعءان، وقيل: هو  بَّان، وَفْعالُن ُيْبَنى من َفعِّ الرَّ

َم كالحكيم، وقيل منءوب إليه ومعناه منءوب إلى الرَّبِّّ الذي هو المصدر، وهو الذي َيُربُّ العلْ 
 ، لَم فقد رب نفءه به. وقيل: هو منءوب إلى الرَّبِّّ لَم، ومن َربَّ العِّ َيُربُّ نفءه بالعلم، فقد رب العِّ

                                                 

  مادة رّب(. 1/458معجم مقايي  اللغة: البن فارم:  (1 
 مادة رّب(، والقاموم المحين:  1/458، ومعجم مقايي  اللغة: البن فارم: 329العين: للفراهيدي:  (2 

(، والمفرداا: للراغب األصفهاني:  115للفيروز آبادي:    مادة رب(. 191 مادة الرَّبُّ
(، والقاموم المحين: للفيروز آبادي:  329العين: للفراهيدي:  (3  (، والمفرداا: ،  مادة الرَّ 114 مادة ربَّ بُّ

  مادة ربب(. 4/23 مادة رب(، ولءان العرب: البن منظور:  190للراغب األصفهاني: 
  مادة ربب(. 4/26 مادة رب(، ولءان العرب: البن منظور:  190المفرداا: للراغب األصفهاني:  (4 
(، ولءان العرب: البن114القاموم المحين: للفيروز آبادي:  (5    مادة ربب(. 23/ 4منظور:  ،  مادة الرَّبُّ
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، وزيادة النون فيه للمبالغة في النءب كزيادته في قولهم:  إلى هللا تعالى، فالرباني كقولهم: إلهيِّّ
، إذا خص بطول اللحية، وقوة الجءم، وبك رة الشعر، وغلظ  لحيانيُّ وجءمانيٌّ وشعرانيُّ  ورقبانيُّ

، وحلى الشعر، قالوا:  ، وحلى الجءم، قالوا: جءمانيُّ الرقبة. فإذا نءبوا إلى اللحية، قالوا: لحيُّ
. قال سيدنا علي  ، وحلى الرقبة، قالوا: رقبانيُّ :  أنا ربانيُّ هذهِّ األمة(. فالربي: منءوب شعرانيُّ

. والجمد: ربانيون إ : الموصوف بعلم الرَّبِّّ . والربَّانيُّ . وقيل: َربانيُّ لفظ في األصل (1 لى الرَّبِّّ
ْل َوبِّق ٍّ َقيَلَم َمَ ُه رِّب ِّنُّ َف ُسْرياني وأخلِّْق بذلك فقلما يوجد في كالمهم. وقوله تعالى:  َ َكَأي ِّْل مِّ

َكثِّنر
 .  (3 ، فالرِّبيُّ كالّربَّانيِّّ (2 

 
: المتأله العارف باهلل / الربيون ف إصطالحيا:يا ليون الربَّانيُّ

 4) . . وقيل: الموصوف بعلم الرَّبَّ
وقيل: العالم المعلم، الذي يغذو النام بصغار العلم قبل كبارها. وقيل: الربانيون: حكما  علما . 

العالم العامل المعلم. وقيل: العالم الراسخ في العلم والدين، أو الذي يطلب بعلمه وجه هللا. وقيل: 
. (5 وقيل: العالي الدرجة في العلم. وقيل: الربانيون: العلما  بالحالل والحرام، واألمر والنهي

:  اليوم ماا حين ماا ابن عبام  وقيل: الربانيون: كاملو العلم. قال محمد بن الحنفية 
 .(6 ربانيُّ هذهِّ األمة(

الفقه والعلم وأمور الدين، ولذلك قال مجاهد: هم فوق األحبار، فالربانيون إذًا هم عماد النام في 
الن األحبار هم العلما ، والرباني: الجامد إلى العلم والفقه البصر بالءياسة والتدبير، والقيام 

 .(7 بأمور الرعية، وما يصلحهم في دنياهم ودينهم
 

                                                 

(، والمفرداا: للراغب األصفهاني:  114القاموم المحين: للفيروز آبادي:  (1   مادة رب(،  191 مادة الرَّبُّ
  مادة ربب(. 4/26ولءان العرب: البن منظور: 

 .146سورة آل عمران: من اآلية  (2 
(، 114القاموم المحين: للفيروز آبادي:  (3   مادة رب(،  190والمفرداا: للراغب األصفهاني:   مادة الرَّبَّ

  مادة ربب(. 4/26ولءان العرب: البن منظور: 
(. 114القاموم المحين: للفيروز آبادي:  (4    مادة الرَّبُّ
  مادة ربب(. 4/26لءان العرب: البن منظور:  (5 
  مادة ربب(. 26/ 4، ولءان العرب: البن منظور: 95غريب القرآن: للءجءتاني:  (6 
، والمحرر الوجيز: البن عطية: 179، والكشاف: للزمخشري: 327/ 3ينظر: جامد البيان: للطبري:  (7 
 ، والتفءير الكبير:1/336، وزاد المءير: البن الجوزي: 4/79، والجامد ألحكام القرآن: للقرطبي: 1/462

 .200/ 2،ورو  المعاني:لآللوسي:377/ 1، وتفءير القرآن العظيم: البن ك ير: 103/ 8للرازي: 
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 المط ب األ ل
 ذل زهه هللا ألوبنيئه  مي ا تراه امم الأتيب   ن 

َبـيداا لِّـققال تعهالى: ُقـ َل لِّ  هـيوِّ ُك ُوـ ا  ِّ  َمي َكيَف لَِّبَشرٍّ َاْف ُيْؤلَِّنُه َّللاهُ اْلأَِّتيَب َ اْلُيْأـَذ َ ال ُُّبـ هَم ُلـذه َُ
ن ِّنَل بَِّمي ُكْ ُتْذ ُلَ   ُِّم َف اْلأَِّتيَب َ بَِّمي ُكْ ُتْذ َلْدُرُس فَ  ْل ُد فِّ َّللاهِّ َ َلأِّْل ُك ُو ا َربهيوِّ مِّ

 1). 
 / لي نم األل يظا لا 

 .ُلَ   ُِّم فَ . قوله تعالى: 1
. (2   علم((: العين، والالم، والميم، أصل صحيح واحد، يدل على أثر بالشي  يتميز به عن غيره

لَ  ْلمًا، نقيض َجهِّ . وعليم: فعيهل مهن . والعلِّم والعالُِّم والَعالَّم من صفاا هللا (3 يقال: َعلَِّم َيْعَلُم عِّ
أبنيههة المبالغههة. ويجههوز ان يقههال لذنءههان الههذي علمههه هللا علمههًا مههن العلههوم علههيم، كمهها قههال يوسههف 

 4 للَملهك) : ٌإِّو ِّق َح ِّنٌظ َ  ِّنذ
. والَعلهَم: الرايهة، إليهها مجمهد الجنهد، والَعالَمهة والَمْعَلهم والَعَلهم: (5 

. وَعهاّلم  (6 الّطمَّ ، أي األنام، يعني الخلهق كلهه، والجمهد عهالمون ما جعلته َعَلمًا للشي . والعاَلم: 
لمهًا:  ْلمِّ: أي عالم جدًا، والها  للمبالغة. وعلِّمت الشهي  اْعَلمهُه عِّ وَعالَّمة : إذا بالغت في وصفه بالعِّ

 .(7  عرفته، ويقال: َعلَِّم وَفقَِّه أي: َتعلَّم وَتَفقَّه، وَعُلم وَفُقه: أي ساد العلماَ  والفقها
 .َلْدُرُس فَ . قوله تعالى: 2

. والهدَّرم: الطريهق (8   درم((: الدال، والرا ، والءين، أصل واحد يدل على خفها  وخفهض وعفها 
ريُ : ال وب الخلق، ومنه َدَرَست المرأة: حاضت،  الخفي، يقال: َدَرم المنزُل: عفا، ومن الباب الدَّ

ْرُم: ضههرب مههن الَجههَرب يبقههى لههه أثههُر ويقههال: إن َفرجههها يكنههى أبهها أدرام، وهههو مههن  الحههيض. والههدَّ

                                                 

 .79سورة آل عمران: اآلية  (1 
  مادة علم(. 2/159معجم مقايي  اللغة: البن فارم:  (2 
،ولءان العرب:البن منظور: 2/159،ومعجم مقايي  اللغة:البن فارم: 675العين: للفراهيدي:  (3 
  مادة علم(.6/415
 6/415، ولءان العرب: البن منظور: 348، والمفرداا: للراغب األصفهاني: 676العين: للفراهيدي:  (4 

  مادة علم(.
 .55سورة يوسف: من اآلية  (5 
، والمفرداا: للراغب األصفهاني: 2/159، ومعجم مقايي  اللغة: البن فارم: 676العين: للفراهيدي:  (6 

، ولءان العرب: البن 1151، والقاموم المحين: للفيروز آبادي: 2/427منير: للفيومي: ، والمصبا  ال348
  مادة علم(. 6/418منظور: 

  مادة علم(. 6/415، ولءان العرب: البن منظور: 1151القاموم المحين: للفيروز آبادي:  (7 
  مادة درم(. 1/403معجم مقايي  اللغة: البن فارم:  (8 
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. ودرم الكتهههاب: (2 . والهههدَّرم: بقيهههة أثهههر الشهههي  الهههّدارم. والمصهههدر الهههُدُروم(1 مهههتف ٍّ فهههي الجلهههد
راسهههة وداَرَسهههه مهههن ذلهههك، كأنهههه عانهههده حتهههى انقهههاد لحفظهههه. ولمههها كهههان تنهههاول ذلهههك  َيْدُرُسهههه َدْرَسهههًا ودِّ

هدَرُم: الموضهد الهذي يهدرم فيهه. (3 لقرا ة بالدرمبمداومة القرا ة عبر عن إدامة ا هْدرام والمِّ . والمِّ
هْدرام: البيهت الهذي يهدرُم فيهه القهرآن.  ْدَرُم: الكتاب. والُمدارِّم: الذي قرأ الكتب ودرسهها. والمِّ والمِّ

 . (4 ، لك رة دراسته لكتاب هللا تعالىودرست الءورة أي حفظتها. وسمي إدري  
 

 / سبب ال ز لليونيا 
قال: قال أبو رافد القرظهي: حهين اجتمعهت األحبهار مهن اليههود والنصهار   عن ابن عبام  .1

، ودعاهم إلى اإلسالم، قالوا: أتريد يا محمهد أن نعبهدك كمها من أهل نجران عند رسول هللا 
تعبههد النصههار  عيءههى  قههال: معههاذ هللا أن نعبههد غيههر هللا، أو أن نههأمر بغيههر عبههادة هللا، فمههها 

ــيَب : (5 بع نههي، وال بههذلك أمرنههي، فههأنزل هللا فههي ذلههكبههذلك  َمــي َكــيَف لَِّبَشــرٍّ َاْف ُيْؤلَِّنــُه َّللاهُ اْلأَِّت
ن ِّنَل بِّ  ـْل ُد فِّ َّللاهِّ َ َلأِّـْل ُك ُوـ ا َربهـيوِّ َبـيداا لِّـق مِّ ُق َل لِّ  هيوِّ ُك ُوـ ا  ِّ َمـي ُكْ ـُتْذ َ اْلُيْأَذ َ ال ُُّب هَم ُلذه َُ

َتيَب َ بَِّمي ُكْ ُتْذ َلْدُرُس فَ ُلَ   ُِّم َف اْلأِّ 
 6). 

عن الحءن قال: بلغني أن رجاًل قال: يا رسول هللا نءلم عليك كما يءلم بعضنا على بعض،  .2
أفههال نءههجد لههك  قههال: ال، ولكههن أكرمههوا نبههيكم وأعرفههوا الحههق ألهلههه، فإنههه ال ينبغههي أن يءههجد 

ُق َل  َمي َكيَف لَِّبَشرٍّ : (7 ألحد من دون هللا، فأنزل هللا َاْف ُيْؤلَِّنُه َّللاهُ اْلأَِّتيَب َ اْلُيْأَذ َ ال ُُّب هَم ُلذه َُ
                                                 

، والمفرداا: للراغب األصفهاني: 403/ 1، ومعجم مقايي  اللغة: البن فارم: 288يدي: العين: للفراه (1 
  مادة درم(. 336 -335، ولءان العرب: البن منظور: 568، والقاموم المحين: للفيروز آبادي: 175

  مادة درم(. 335/ 3، ولءان العرب: البن منظور: 288العين: للفراهيدي:  (2 
، 1/192، والمصبا  المنير: للفيومي: 174، والمفرداا: للراغب األصفهاني: 288ي: العين: للفراهيد (3 

  مادة درم(. 3/335، ولءان العرب: 568والقاموم المحين: للفيروز آبادي: 
  مادة درم(. 3/336، ولءان العرب: البن منظور: 569 -568القاموم المحين: للفيروز آبادي:  (4 
، 238، وأسباب نزول القرآن: للواحدي: 3/325، وجامد البيان: للطبري: 1/356فتح القدير: للشوكاني:  (5 

، 4/79، والجامد إلحكام القرآن: للقرطبي: 1/462، والمحرر الوجيز: البن عطية: 179والكشاف: للزمخشري: 
فءير القرآن العظيم: البن ك ير: ، وت8/101، والتفءير الكبير: للرازي: 1/335وزاد المءير: البن الجوزي: 

، والتحرير والتنوير: البن عاشور: 2/199، ورو  المعاني: لآللوسي: 54، ولباب النقول: للءيوطي: 1/377
3/293. 
 .79سورة آل عمران: اآلية  (6 
، 1/335، وزاد المءير: البن الجوزي: 179، والكشاف: للزمخشري: 238أسباب النزول: للواحدي:  (7 

، والتحرير 2/199، ورو  المعاني: لآللوسي: 54، ولباب النقول: للءيوطي: 8/101والتفءير الكبير: للرازي: 
 .3/293والتنوير: البن عاشور: 
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ن ِّنَل بَِّمي ُكْ ُتْذ ُلَ   ُِّم َف اْلأَِّتيَب َ بِّ  ْل ُد فِّ َّللاهِّ َ َلأِّْل ُك ُو ا َربهيوِّ َبيداا لِّق مِّ َمـي ُكْ ـُتْذ لِّ  هيوِّ ُك ُو ا  ِّ
َلْدُرُس فَ 

 1). 
 / الم يسبةليلثيا 

لمهها حكههى تعههالى قبههائح أهههل الكتههاب، ومهها هههم عليههه مههن الحنههص والكيههد والمكههر، أعقبههه بههذكر بعههض 
أوصهههاف اليههههود خاصهههة وههههي خيهههانتهم مهههن النهههاحيتين: الماليهههة والمدينيهههة، فقهههد خهههانوا هللا والنهههام 
بتحريفهم كالم هللا عن معنهاه، واتبعهاه بمها يهدل علهى أن مهن جملهة مها حرمهوه مها زعمهوا ان عيءهى 

  كهههان يهههدعي اإللهيهههة، وانهههه كهههان يهههأمر قومهههه بعبادتهههه، وكهههذلك اسهههتحاللهم أكهههل أمهههوال النهههام
ُقـ َل لِّ  هـيوِّ ُك ُوـ ا : (2 بالباطل فلهذا قال َمي َكيَف لَِّبَشرٍّ َاْف ُيْؤلَِّنُه َّللاهُ اْلأَِّتيَب َ اْلُيْأـَذ َ ال ُُّبـ هَم ُلـذه َُ

ْل ُد فِّ َّللاهِّ َ َلأِّْل كُ  َبيداا لِّق مِّ ن ِّنَل بَِّمي ُكْ ُتْذ ُلَ   ُِّم َف اْلأَِّتيَب َ بَِّمي ُكْ ُتْذ َلْدُرُس فَ  ِّ  ُو ا َربهيوِّ
 3). 

 / القراءاتراب يا 
 .(4 ، فقد قرأا  والنبو ة ثُّم( بالهمزة وحدغام التا  في ال ا َ ال ُُّب هَم ُلذه قوله تعالى:  .1
 .(5 وابن ذكوان باإلمالة، فقد قرأ أبو عمرو وحمزة لِّ  هيوِّ قوله تعالى:  .2
 .(6 ، فقد قرأ عيءى بن عمر  لَِّي(لِّققوله تعالى:  .3
ــ فَ قولههه تعههالى:  .4 ، فقههد قههرأ أبههو عمههرو ونههافد وابههن ك يههر وعاصههم ومجاهههد وأبههو حههاتم ُلَ   ُِّم

 .(8 . وقرأ مجاهد والحءن  َتَعلَّمون((7  َتْعَلُمون(
 .(1 ، وُقرأ  ُتْدرُِّسون((9  ُتَدرِّسون(، فقد قرأ أبو حيوة َلْدُرُس فَ قوله تعالى:  .5

                                                 

 .79سورة آل عمران: اآلية  (1 
، ورو  المعاني: لآللوسي: 118 -117/ 2، ونظم الدرر: للبقاعي: 8/101ءير الكبير: للرازي: ينظر: التف (2 
 .1/189، وصفوة التفاسير: للصابوني: 3/293، والتحرير والتنوير: البن عاشور: 2/199
 .79سورة آل عمران: اآلية  (3 
 .176 ، وأتحاف فضال  البشر: للدمياطي:179ينظر: غيص النفد: للصفاقءي:  (4 
 .180ينظر: غيص النفد: للصفاقءي:  (5 
 .506/ 2ينظر: البحر المحين: ألبي حيان:  (6 
 -6/545، وجامد البيان: للطبري: 1/244، ومعاني القرآن: للفرا : 179ينظر: غيص النفد: للصفاقءي:  (7 

، والتيءير: 1/351، والكشف عن وجوه القرا اا: للقيءي: 213، والءبعة في القرا اا: البن مجاهد: 546
، والتفءير الكبير: 2/465، ومجمد البيان: للطبرسي: 112، والحجة في القرا اا: البن خالويه: 89للداني: 
، والبحر 4/123، والجامد إلحكام القرآن: للقرطبي: 1/82، والتبيان في إعراب القرآن: للعكبري: 8/104للرازي: 

، وأتحاف فضال  البشر: 240/ 2ا اا العشر: البن الجزري: ، والنشر في القر 2/506المحين: ألبي حيان: 
 .177للدمياطي: 

، والتبيان في إعراب القرآن: 1/168، وحعراب القرآن: للنحام: 1/198ينظر: الكشاف: للزمخشري:  (8 
 .1/198، والكشاف: للزمخشري: 2/506، والبحر المحين: ألبي حيان: 1/82للعكبري: 

 .179شري: ينظر: الكشاف: للزمخ (9 
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 / األ جه البالغنةخيمسيا 
ُلـذه وذلهك فهي قولهه تعهالى: (3 مهن طريقهة الغيبهة (2 إن من أهم ما اشتملت عليه اآلية ههو االلتفهاا

ْل ُد فِّ َّللاهِّ  َبيداا لِّق مِّ ُق َل لِّ  هيوِّ ُك ُو ا  ِّ َُ
 4). 

 
 / اإل رابسيدسيا 

: فعهل مضهارع منصهوب ُيْؤلَِّنـهُ : حرف مصدري ونصب، َافْ  ،ُيْؤلَِّنهُ َاْف قوله تعالى:  .1
بههه َأن( وعالمههة نصههبه فههتح آخههره، والفعههل ينصههب مفعههولين، والههها  ضههمير متصههل فههي محههل 

 .(5 نصب مفعول أول
ُقــ لَ قولههه تعههالى:  .2 وعالمههة  : مفعههول ثههان منصههوباْلأَِّتــيبَ  ،اْلأَِّتــيَب َ اْلُيْأــَذ َ ال ُُّبــ هَم ُلــذه َُ

ُق لَ : حرف عطهف، ُلذه . (6 نصبه فتح آخره َُ بالنصهب معطهوف علهى  يه تي( وعالمهة :
 .(7 نصبه فتح آخره

ـــُتذْ قولهههه تعهههالى:  .3 ـــي ُكْ  ـــي ،بَِّم : البههها  حهههرف جهههر، و مههها(: مصهههدريه تءهههبك مههها بعهههدها بَِّم
اسههمها، :  كههان(: فعههل مههاه نههاقص، والتهها  ضههمير متصههل فههي محههل رفههد ُكْ ــُتذْ بمصههدر، 

 .(8 والميم: عالمة الجمد، والجملة في موضد الصفة لربانيين
 
 
 

 / الم  ى ال ي سيب يا 

                                                                                                                                            

، والمحتءب: البن جني: 4/123، والجامد إلحكام القرآن: للقرطبي: 8/104ينظر: التفءير الكبير: للرازي:  (1 
 .2/506، والبحر المحين: ألبي حيان: 1/163
اإللتفاا: هو انصراف المتكلم عن المخاطبة إلى اإلخبار، وعن اإلخبار إلى المخاطبة، أو االنصراف من (2 

 .58فيه إلى معنى آخر. ينظر: بديد القرآن: البن أبي االصبد المصري:  معنى يكون 
 .297/ 3التحرير والتنوير: البن عاشور:  (3 
 .79سورة آل عمران: من اآلية  (4 
 .2/74، والبرهان في إعراب آياا القرآن: لألهدلي: 167/ 1ينظر: إعراب القرآن: للنحام:  (5 
 .2/74ا القرآن: لألهدلي: ينظر: البرهان في إعراب آيا (6 
، والبرهان في إعراب 141، والتبيان في إعراب القرآن: للعكبري: 1/167ينظر: إعراب القرآن: للنحام:  (7 

 .2/74آياا القرآن: لألهدلي: 
 .75 -2/74،والبرهان في إعراب آياا القرآن:لألهدلي:141ينظر: التبيان في إعراب القرآن: للعكبري:  (8 
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هذا الشوق من اآلية يجري مد الخن األول األساسي العريض فيها، خن المعركة بين أهل الكتاب 
مكيهدة والجماعة المءلمة .... معركة العقيدة، وما يبذل أعدا  هذا الدين من جهد ومن حيلة ومهن 

ومههن خههداع، ومههن كههذب ومههن تههدبير للههب  الحههق بالباطههل، وبههص الريههب والشههكوك، وتبييههت الشههر 
والضر لهذهِّ األمهة بهال ونهاة وال انقطهاع، ثهم مواجههة القهرآن لههذا كلهه بتبصهير المه منين بحقيقهة مها 

دا ، هههم عليههه مههن الحههق، وحقيقههة مهها عليههه أعههداؤهم مههن الباطههل، وحقيقههة مهها يبيتههه لهههم ههه ال  األعهه
وبتشههريح طبههاعهم وأخالقهههم وأعمههالهم ونيههاتهم علههى مشهههد مههن الجماعههة المءههلمة، لتعريفههها حقيقههة 
أعدائها، وفضح ما يضهفونه علهى أنفءههم مهن مظهاهر العلهم والمعرفهة، وتبديهد ثقهة المخهدوعين مهن 

وال  المءلمين فيهم، وتنفيهرهم مهن حهالهم، وحسهقاق دسائءههم بتركهها مكشهوفة عهورا ، ال تخهدع أحهداً 
. فتمضههي اآليههاا فههي عههره نمههاذج أهههل الكتههاب، بعههره نمههوذج المضههللين (1 تنطلههي علههى أحههد

الهذين يتخهذون مهن كتهاب هللا مههادة للتضهليل، يلهوون ألءهنتهم بههه عهن مواضهعه، وي ولهون نصوصههه 
لتوافق أهوا  معينة، ويشترون بهذا كله ثمنًا قلياًل ... عرضًا من عروه ههذهِّ الحيهاة الهدنيا، ومهن 
بين ما يلوون ألءنتهم به ويحرفونه وي ولونه ما يختص بمعتقداتهم التي ابتدعوها عن المءيح ابن 

هقــيا ، قههال تعههالى: (2 ، ممهها اقتضههته أهههوا  الكنيءههة وأهههوا  الحكههام سههوا مههريم  ــْ ُ ْذ َلَ رِّ َ إِّفه مِّ
َل اْلأَِّتيبِّ َ مَ  َ َتُ ْذ بِّيْلأَِّتيبِّ لَِّتْيَسُب ُه مِّ ْ ـدِّ َّللاهِّ َ َمـي َيْ ُ  َف َاْلسِّ ـْل  ِّ َل اْلأَِّتيبِّ َ َهُق ُل َف ُمَ  مِّ ي ُمَ  مِّ

ْ َ ُم فَ  َب َ ُمْذ َُ ْ دِّ َّللاهِّ َ َهُق ُل َف َ َ ى َّللاهِّ اْلَأنِّ ُمَ  مِّْل  ِّ
 3). 

ولقد بلغت بهم الغفلة والشرك أنهم ظنوا أن هللا لم يختر رسواًل أمينا على المنهو، وظنوا بهاهلل ظهن 
أو أنهم ظنوا أن الرسول سيحرف المنهو كما حرفوا هم، فتحولوا عن عبهادة هللا إلهى عبهادة الءو ، 

ُقـ َل . قال تعهالى: (4 من بع ه هللا رسوال َمي َكيَف لَِّبَشـرٍّ َاْف ُيْؤلَِّنـُه َّللاهُ اْلأَِّتـيَب َ اْلُيْأـَذ َ ال ُُّبـ هَم ُلـذه َُ
ْل ُد فِّ َّللاهِّ  َبيداا لِّق مِّ لِّ  هيوِّ ُك ُو ا  ِّ

. وهذا تنزيه ألنبيا  هللا تعالى علهيهم الصهالة والءهالم إثهر (5 
تنزيه هللا تعالى عن نءبة ما افتراه أهل الكتاب إليه، وقيل: تكذيب ورد على عبهدة عيءهى 

 6) .
فما ينبغي لبشٍر آتاه هللا الكتاب والحكم والنبوة أن يقول للنهام اعبهدوني مهن دون هللا، أي مهد هللا، 

                                                 

 .605 -604/ 1في ظالل القرآن: لءيد قطب: ينظر:  (1 
 .619/ 1ينظر: في ظالل القرآن: لءيد قطب: (2 
 .78سورة آل عمران: اآلية  (3 
 .1562/ 3ينظر: تفءير الشعراوي:  (4 
 .79سورة آل عمران: من اآلية  (5 
 .2/199، ورو  المعاني: لآللوسي: 179ينظر: تفءير الكشاف: للزمخشري:  (6 
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ن هههذا ال يصههلح لنبههي وال مرسههل، فإنههه ال يصههلح ألحههد مههن النههام غيههرهم بطريههق األولههى فههإذا كهها
 .(1 واألحر  

إشههارة إلهى ثالثههة أشههيا   َاْف ُيْؤلَِّنــُه َّللاهُ اْلأَِّتــيَب َ اْلُيْأــَذ َ ال ُُّبـ همَ يقهول اإلمههام الهرازي: قولههه تعهالى: 
ذكرها على ترتيب في غاية الحءن، وذلك الن الكتاب الءماوي ينزل أواًل ثم انه يحصهل فهي عقهل 
النبههي فهههم ذلههك الكتههاب واليههه اإلشههارة بههالحكم، ثههم إذا حصههل فهههم الكتههاب، فحينئههذ يبلهه  ذلههك إلههى 

الرهبهههان ومشهههايخ الضهههالل . فالجهلهههة مهههن األحبهههار و (2 الخلهههق وههههو النبهههوة فمههها أحءهههن ههههذا الترتيهههب
يدخلون في هذا الذم والتوبيخ بخالف الرسل وأتباعهم من العلما  العاملين فهإنهم إنمها يهأمرون بمها 
يأمر هللا به وبلغتهم إياه رسله الكرام، وحنما ينهونهم عما نهاهم هللا عنهه وبلغهتهم إيهاه رسهله الكهرام، 

را  بين هللا وبهين خلقهه فهي أدا  مها حملهوه مهن فالرسل صلواا هللا وسالمه عليهم أجمعين هم الءف
ــْل . وقولههه: (3 الرسههالة وحبههالم األمانههة، فقههاموا بههذلك أتههم القيههام، ونصههحوا الخلههق، وبلغههوهم الحههق مِّ

قيد قصد منه تشنيد القول بإن يكونوا عبادًا للقائهل بهإن ذلهك يقتضهي أنههم انءهلخوا عهن  ُد فِّ َّللاهِّ 
يههههة البشههههر، الن حقيقههههة العبوديههههة ال تقبههههل التجزئههههة لمعبههههودين، فههههإن العبوديههههة هلل تعههههالى إلههههى عبود

النصههار  لمهها جعلههوا عيءههى ربهها لهههم، وجعلههوه إبنهها هلل، قههد لههزمهم أنهههم انخلعههوا عههن عبوديههة هللا فههال 
أمهرهم  جدو  لقولهم: نحن عبيد هللا وعبيهد عيءهى، فلهذلك جعلهت مقهالتهم مقتضهية ان عيءهى 

، والمعنى أن آلمر بأن يكون النام عبادًا له هو آمر بانصرافهم عن بان يكونوا عبادًا له دون هللا
 .(4 عبادة هللا

إن النبي يوقن انه عبد، وان هللا وحده هو الرب، الذي يتجهه إليهه العبهاد بعبهوديتهم وبعبهادتهم. فمها 
يمكههن ان يههدعي لنفءههه صههفة األلوهيههة التههي تقتضههي مههن النههام العبوديههة. فلههن يقههول نبههي للنههام: 

 ِّْل ُد فِّ َّللاه َبيداا لِّق مِّ ن ِّنَل بَِّمـي ُكْ ـُتْذ ُلَ   ُِّمـ َف اْلأَِّتـيَب : (5 .. ولكن قولهه لههم ُك ُو ا  ِّ ُك ُوـ ا َربهـيوِّ
َ بَِّمي ُكْ ُتْذ َلْدُرُس فَ 

منتءبين إلى الرب، ُعّبادًا له وعبيهدًا، متهوجهين إليهه وحهده بالعبهادة، آخهذين (6 
ن ِّنلَ عنه وحده منهو حياتكم، حتى تخلصوا له وحده فتكونوا  بحكم علمكم للكتاب وتدارسكم  َربهيوِّ

                                                 

،وتفءير القرآن العظيم:البن 78/ 4،والجامد ألحكام القرآن:للقرطبي:324/ 3ينظر: جامد البيان: للطبري: (1 
 .377/ 1ك ير: 

 .103/ 8التفءير الكبير:  (2 
 .377/ 1تفءير القرآن العظيم: البن ك ير:  (3 
 .295 -294/ 3التحرير والتنوير: البن عاشور:  (4 
 .79سورة آل عمران: من اآلية  (5 
 .621/ 1في ظالل القرآن: لءيد قطب:  (6 
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لههه، تههابعين طريههق الههرب، منءههوبين أليههه بكمههال العلههم المههزين بالعمههل، فهههذا مقتضههى العلههم بالكتههاب 
 .      (1 استهودر 
 

 / مي ُست يد مل اآلُةليم يا 
حههين ينههزل منهجههه، فهههو ينزلههه فههي كتههاب، ويقتضههي ذلههك أن يصههطفي سههبحانه  الحههق  . إن1

 إنءانا للنبوة والرسالة.
إن الرسول يجي  بمنهو ويطبقه على نفءه ويبلغه للنام، حتى ال يءمد النام المنهو ككالم . 2

 أيضًا.فقن، ولكن يرونه تطبيقًا 
 إن فائدة الدرم العلم، وفائدة العلم العمل.. 3
إن الم منين أهل علم وعمل، فهم على بصيرة من ذلك، على عكه  أههل الزيه  والكفهر، فهإنهم . 4

 .يضفون على أنفءهم مظهر العلم بما ي ولونه من نصوو وبما يوافق أهوا هم 
 

 المط ب الثيوق 
 المتب عصبر األلبيع   د المصيئب ا    د م ت 

ـْل َوبِّـق ٍّ َقيَلـَم َمَ ـُه رِّب ِّنُّـ َف َكثِّنـٌر َ َمـي َ َمُ ـ ا لَِّمـي َاَصـيَ ُ ْذ  ِّـق َسـبِّنمِّ َّللاهِّ َ َمـي قال تعالى:  َ َكَأي ِّْل مِّ
ي ِّرِّهلَ  بُّ الصه َضُ ُ  ا َ َمي اْسَتَأيُو ا َوَّللاهُ ُُيِّ

(2). 
 / لي نم األل يظا لا 

 َ َمُ  ا. قوله تعالى: 1
. (3   وههههن((: الهههواو، والهههها ، والنهههون، كلمتهههان تهههدل إحهههداهما علهههى ضهههعف، واألخهههر  علهههى زمهههان

َحَمَ ْتُه ُامُُّه َ ْم يا فالَوْهُن: الضعف في العمل وفي األشيا ، وكذلك في العظم ونحوه، قال تعالى: 
َ َ ى َ ْملٍّ 

بطنها زادها ضعفا ، أي لزمها بحملها إياه ان تضعف مرة بعد مرة، وكلما عظم في (4 
ُنهه توهينهًا. ورجهل واههن  فهي األمهر والعمهل، (5 على ضهعف هُن َوَهنهًا وأْوَهَنهه ُيوهِّ . وقهد َوَههَن العظهم َيهِّ

                                                 

، وفي ظالل القرآن: لءيد قطب: 118/ 2، ونظم الدرر: للبقاعي: 328/ 3ينظر: جامد البيان: للطبري:  (1 
1 /621. 
 .146سورة آل عمران: اآلية  (2 
  مادة وهن(. 649/ 2معجم مقايي  اللغة: البن فارم:  (3 
 .14سورة لقمان: من اآلية  (4 
  مادة وهن(. 423/ 9، ولءان العرب: البن منظور: 549المفرداا: للراغب األصفهاني:  (5 
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وموهههون  فههي العظههم والبههدن. والههَوْهُن: سههاعة تمضههي مههن الليههل. يقههال: لقيتههه َمْوهنهها، أي بعههد َوْهههن، 
. وامهرأة وهنانهة : فيهها فتهور عنهد . واألن هى واهنه(1 وأوهَن الرجل: دخل فهي تلهك الءهاعة ة، وُههنَّ ُوُههن 

 . (2 القيام وأناة
 َضُ ُ  ا. قوله تعالى: 2

  ضهههعف((: الضهههاد، والعهههين، والفههها ، أصهههالن متباينهههان، يهههدل احهههدهما علهههى خهههالف القهههوة، ويهههدل 
. فهاألول: الَضهعف والُضهعف بفهتح الضهاد وضهمها، ضهد القهوة، (3 اآلخر على ان يزاد الشي  م له

وقههد َضههُعف فهههو ضههعيُف واضههْعفه غيههره، وقههوم ضههعاف وُضههعفا  وَضههَعفة أيضههًا بفتحتههين مخففههًا، 
. وأمهههها األصهههل اآلخهههر، فيقهههال: أضههههعفت الشهههي  إضهههعافًا، وضههههعَّفته (4 واستضهههعفه: عهههده ضهههعيفاً 

. وقيههل: (5 تضههعيفًا، وضههاعْفُته ُمضههاَعفًة، وهههو أن يههزاد علههى أصههل الشههي  فيجعههل م لههين أو أك ههر
الضهههم فهههي الجءهههد، والَضهههعف بهههالفتح فهههي الهههرأي والفعهههل، وقيهههل: وهمههها جهههائزان فهههي كهههل الُضهههعف ب

 .(6 وجه
قهههال الراغهههب: والضهههعف قهههد يكهههون فهههي الهههنف ، وفهههي البهههدن، وفهههي الحهههال ... ولقهههد قوبهههل الضهههعف 

يَل اْسَتْأَبُر ا، وذلك في قوله تعالى: (7 باالستكبار ُ  ا لِّ هنِّ يَل اْسُتْض ِّ َ َقيَل الهنِّ
 8). 

 
 اْسَتَأيُو ا. قوله تعالى: 3

. (9   سكن((: الءين، والكاف، والنون، أصهل واحهد مطهرد، يهدل علهى خهالف االضهطراب والحركهة
نه غيهره تءهكينًا.  يقال: سكن الشي  يءكن سكونًا فهو سهاكن، إذا ذهبهت حركتهه. واسهكَنه ههو وَسهكَّ

                                                 

/ 2، والمصبا  المنير: للفيومي: 649/ 2، ومعجم مقايي  اللغة: البن فارم: 1070العين: للفراهيدي:  (1 
،ولءان العرب: البن 549،والمفرداا:للراغب األصفهاني: 1247، والقاموم المحين: للفيروز آبادي: 674

  مادة وهن(.424 -9/423منظور:
 ن(. مادة وه 423/ 9لءان العرب: البن منظور:  (2 
  مادة ضعف(. 47/ 2معجم مقايي  اللغة: البن فارم:  (3 
، ولءان العرب: البن منظور: 381، ومختار الصحا : للرازي: 47/ 2معجم مقايي  اللغة: البن فارم:  (4 
  مادة ضعف(. 504/ 5
فهاني: ، والمفرداا: للراغب األص47/ 2، ومعجم مقايي  اللغة: البن فارم: 549العين: للفراهيدي:  (5 

  مادة ضعف(. 381، ومختار الصحا : للرازي: 299
  مادة ضعف(. 505/ 5لءان العرب: البن منظور:  (6 
  مادة ضعف(. 299المفرداا:  (7 
 .33سورة سبأ: من اآلية  (8 
  مادة سكن(. 564/ 1معجم مقايي  اللغة: البن فارم:  (9 
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ْكن: األههل الهذين وكل ما هدأ فقد َسَكن كالريح والحر والبرد ونحو ذلك. وسكن  الرجل سكت. والءَّ
ههههْكُن: المههههرأة ألنههههها يءههههكن إليههههها. وسههههكان الءههههفينة سههههمي ألنههههه يءههههكنها عههههن  يءههههكنون الههههدار. والءَّ
ْءهكين: ههو الهذي ال  االضطراب. ومن الباب الءكينة: وهي المهابهة والرزانهة والرداعهة والوقهار. والمِّ

. والمءهكينة: (1 لمءهكين. واألن هى مءهكينةشهي  لهه وههو ابله  مهن الفقيهر. والمءهكنة: مصهدر فعهل ا
. وسهههكن واسهههَكَن واْسهههَتَكَن وتمْءهههَكَن واسهههتكان: خضهههد وذل، تهههزاد األلهههف فيقهههال: (2 المدينهههة المنهههورة

 . (3 استكان وهو ك ير في كالم العرب، مأخوذ من الءكون 
 

 / الم يسبةليونيا 
لمهها حههص تعههالى علههى الصههبر والتقههو  ونبههه المهه منين إلههى إمههداد هللا لهههم بالمالئكههة فههي غههزوة بههدر، 
عّقبه باألمر بالمءارعة إلى نيل رضوان هللا، ثم ذكر بالتفصيل غزوة أحهد ومها نهال المه منين فيهها 

أن قتهل ، ثهم بهين أن االبهتال  سهنة الحيهاة، و من الهزيمة بعد النصر بءبب مخالفة أمهر الرسهول 
األنبيا  ال ينبغي أن ُيدخل الهوهن إلهى قلهوب المه منين. وان مهن تمهام تأديهب هللا تعهالى للمنههزمين 
يههوم أحههد انههه قههال: إن لكههم باألنبيهها  المتقههدمين وأتبههاعهم أسههوة حءههنة، فلمهها كانههت طريقههة األنبيهها  

نهزام. ثم توالت اآليهاا المتقدمين الصبر على الجهاد وترك الفرار، فكيف يليق بكم هذا الفرار واال
 .   (4 الكريمة في بيان الدروم والعبر من غزوة أحد

 
 / القراءاتليلثيا 

 .(5 ، فقد قرأ نافد  نبى (َوبِّق ٍّ قوله تعالى:  .1

                                                 

/ 1، والمصبا  المنير: للفيومي: 564/ 1بن فارم: ، ومعجم مقايي  اللغة: ال436العين: للفراهيدي:  (1 
، ولءان العرب: البن 242، والمفرداا: للراغب األصفهاني: 1215، والقاموم المحين: للفيروز آبادي: 283

  مادة سكن(. 630/ 4منظور: 
  مادة سكن(. 635/ 4، ولءان العرب: البن منظور: 1215القاموم المحين: للفيروز آبادي:  (2 
، ولءان العرب: البن 1215، والقاموم المحين: للفيروز آبادي: 1/283المصبا  المنير: للفيومي:  (3 

  مادة سكن(. 635/ 4منظور: 
، 163/ 2، ونظم الدرر: للبقاعي: 23/ 9، والتفءير الكبير: للرازي: 116/ 4ينظر: جامد البيان: للطبري:  (4 

/ 1، وصفوة التفاسير: للصابوني: 116/ 4التنوير: البن عاشور: ، والتحرير و 294/ 2ورو  المعاني: لآللوسي: 
207. 

 .183ينظر: غيص النفد: للصفاقءي:  (5 
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، فقههد قههرأ نههافد وابههن ك يههر وأبههو عمههرو ويعقههوب وابههن محيصههن واليزيههدي َقيَلــمَ قولههه تعههالى:  .2
 .(2  ُقتِّّل(، وقرأ قتادة (1 وابن عبام  ُقتِّل(

ــ فَ قولههه تعههالى:  .3 ، فقههد قههرأ الحءههن وعلههي وابههن مءههعود وابههن عبههام وعكرمههة وأبههو رجهها  رِّب ِّنُّ
 .(4 ، وقرأ ابن عبام وقتادة  َربّيون((3 وعمرو بن عبيد وعطا  بن الءائب  ُربّيون(

ــ اقولههه تعههالى:  .4 نههوا(َ َمُ  أبههو الءههّمال ، وقههرأ (5 ، فقههد قههرأ الحءههن واألعمهه  وأبههو الءههّمال  َوهِّ
 .(6 وعكرمة  َوْهنوا( بإسكان الها 

 .(7 ، فقد قرأ الشنبوذي  إلى ما أصابهم(لَِّمي َاَصيَ ُ ذْ قوله تعالى:  .5
 .(8 ، فقد قرأ  َضَعفوا( بفتح العينَضُ ُ  اقوله تعالى:  .6

 / األ جه البالغنةراب يا 
الن المههراد منههها تههذكير المءههتفهم ، َ َكــَأي ِّلْ : وذلههك فههي قولههه تعههالى: (9 االسههتفهام المجههازي  .1

 .(10 بالتك ير
                                                 

، والءبعة في القرا اا: البن مجاهد: 1/237، ومعاني القرآن: للفرا : 183ينظر: غيص النفد: للصفاقءي:  (1 
، والتفءير 2/516، ومجمد البيان: للطبرسي: 360 -359/ 1، والكشف عن وجوه القرا اا: للقيءي: 217

/ 2ا اا العشر: البن الجزري: ، والنشر في القر 72/ 3، والبحر المحين: ألبي حيان: 23/ 9الكبير: للرازي: 
 180، واتحاف فضال  البشر: للدمياطي: 242

 .173/ 1، والمحتءب: البن جني: 72/ 3ينظر: البحر المحين: ألبي حيان:  (2 
، 1/173، ومجمد البيان: للطبرسي: 198، والكشاف: للزمخشري: 183/ 1ينظر: إعراب القرآن: للنحام:  (3 

/ 3، والبحر المحين: ألبي حيان: 1/89، والتبيان في إعراب القرآن: للعكبري: 24/ 9والتفءير الكبير: للرازي: 
 .180، واتحاف فضال  البشر: للدمياطي: 74

، والتبيان في إعراب القرآن: للعكبري: 9/24، والتفءير الكبير: للرازي: 198ينظر: الكشاف: للزمخشري:  (4 
 .3/74المحين: ألبي حيان:  ، والبحر173/ 1، والمحتءب: البن جني: 89/ 1
، والبحر المحين: ألبي 1/89، والتبيان في إعراب القرآن: للعكبري: 198ينظر: الكشاف: للزمخشري:  (5 

 .180، واتحاف فضال  البشر: للدمياطي: 1/174، والمحتءب: البن جني: 3/74حيان: 
، والبحر المحين: ألبي 1/89للعكبري: ، والتبيان في إعراب القرآن: 1/183ينظر:إعراب القرآن: للنحام:(6 

 .74/ 3حيان: 
 .180ينظر: اتحاف فضال  البشر: للدمياطي:  (7 
 .74/ 3، والبحر المحين: ألبي حيان: 183/ 1إعراب القرآن: للنحام:  (8 
االستفهام المجازي: هو طلب حصول صورة الشي  في الذهن، وكانت تلك الصورة وقوع نءبية بين الشيئين  (9 
 18واًل وقوعها فحصولها هو التصديق، وحال فهو المجاز. ينظر: التعريفاا: للجرجاني: أ
، والتحرير والتنوير: البن 295/ 2، ورو  المعاني: لآللوسي: 24/ 9ينظر: التفءير الكبير: للرازي:  (10 

 .116/ 2عاشور: 
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ْل َوبِّق ٍّ َقيَلَم َمَ ُه رِّب ِّنُّ فَ : وذلك في قوله تعالى: (1 التعريض .2 ، فهإن الكهالم تعهريض َ َكَأي ِّْل مِّ
بتشبيه حال أصحاب أحد بحال أصهحاب األنبيها  الءهالفين، الن محهل الم هل لهي  خصهوو 

المم هههل. وأمههها التشهههبيه فههههو بصهههبر اإلتبهههاع عنهههد حلهههول االنههههزام فهههي الحهههرب، بهههل ذلهههك ههههو 
 .(2 المصائب أو موا المتبوع

َ َمـي َ َمُ ـ ا لَِّمـي َاَصـيَ ُ ْذ  ِّـق َسـبِّنمِّ َّللاهِّ َ َمـي َضـُ ُ  ا َ َمـي : وذلهك فهي قولهه تعهالى: (3 التهرادف .3
تهرادف، فهالوهن ، حيص جمد بين الوهن والضعف، وهما متقاربان تقاربهًا قريبهًا مهن الاْسَتَأيُو ا

قلههة القههدرة علههى العمههل وعلههى النهههوه فههي األمههر. والضههعف ضههد القههوة فههي البههدن، وهمهها هنهها 
مجههازان. فههاألول أقههرب إلههى االستءههالم والفشههل فههي المقاومههة. وأمهها االسههتكانة فهههي الخضههوع 
والمذلههة للعههدو. ومههن اللطههائف ترتيبههها فههي الههذكر علههى حءههب ترتيبههها فههي الحصههول، فإنههه إذا 

 . (4 العزيمة فشلت األعضا ، وجا  االستءالم فتبعته المذلة والخضوع للعدو خارا
 

 / اإل رابخيمسيا 
ــَأي ِّلْ قولههه تعههالى:  .1 : أصههله أي االسههتفهامية، أدخههل عليههها التشههبيه فصههارا بمعنههى  كههم( َ َك

 .(5 الخبرية التك يرية، وهي كناية عن عدد مبهم في محل رفد مبتدأ
ظرف مكان، ومضهاف إليهه، متعلهق بواجهب الحهذف َمَ هُ  ،َمَ ُه رِّب ِّنُّ فَ َقيَلَم قوله تعالى:  .2

ــ فَ خبههر مقههدم،  : مبتههدأ مهه خر وعالمههة رفعههه الههواو نيابههة عههن الضههمة ألنههه جمههد مههذكر رِّب ِّنُّ
سالم، والنون زيدا عوضًا عن التنوين الذي في االسم المفرد، والجملة في محل نصب على 

َقيَلمَ في الحال من الضمير المءتتر 
 6). 

                                                 

. ويءمى تعريضًا لما فيه من التعريض: هو الكالم المشار به إلى جانب، ويهام أن الغره جانب آخر (1 
التعرج عن المطلوب. يقال: نظر إليه بعره وجهه، أي بجانبه، ومنه المعاريض في الكالم وهي التورية بالشي  

 .39عن الشي . ينظر: التعريفاا: للجرجاني: 
 .116/ 2التحرير والتنوير: البن عاشور:  (2 
هو توالي األلفاظ المفردة الدالة على شي  واحد باعتبار  الترادف: عبارة عن االتحاد في المفهوم. وقيل: (3 

 .36واحد. ينظر: التعريفاا: للجرجاني: 
 .119 -118/ 2التحرير والتنوير: البن عاشور:  (4 
، والبرهان في إعراب 151، والتبيان في إعراب القرآن: للعكبري: 183/ 1ينظر: إعراب القرآن: للنحام:  (5 

 .127/ 2آياا القرآن: لألهدلي: 
 .128/ 2ينظر: البرهان في إعراب آياا القرآن: لألهدلي:  (6 
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ـي ِّرِّهلَ قوله تعالى:  .3 ـبُّ الصه : الهواو إبتدائيهه،  هللا(: مبتهدأ مرفهوع باالبتهدا ، َوَّللاهُ  ،َوَّللاهُ ُُيِّ
 ُّـــب : فعهههل مضهههارع مرفهههوع، وفاعلهههه مءهههتتر فيهههه جهههوازًا تقهههديره  ههههو( يعهههود علهههى هللا جهههل ُُيِّ

ــي ِّرِّهلَ جاللهه،  وجملههة الفعهل والفاعههل فههي محهل رفههد خبههر : مفعههول بههه منصهوب باليهها ، الصه
 . (1 المبتدأ

 
 / الم  ى ال ي سيدسيا 

يضرب هللا الم ل للمءلمين من إخوانهم الم منين قهبلهم. مهن موكهب اإليمهان الالحهب الممتهد علهى 
طههول الطريههق، الضههارب فههي جههذور الزمههان .. مههن أولئههك الههذين صههدقوا فههي إيمههانهم، وقههاتلوا مههد 

 باألدب اإليمهاني فهي ههذا-وهم مقدمون على الموا  –أنبيائهم، فلم يجزعوا عند االبتال ، وتأدبوا 
المقام .. مقام الجهاد .. فلم يزيدوا على ان يءتغفروا ربهم، وان يجءموا أخطا هم فيروها  إسرافا( 
فهي أمهرهم. وأن يطلبههوا مهن ربهههم ال بهاا والنصههر علهى الكفهار .. وبههذلك نهالوا ثههواب الهدارين، جههزا  

، قهال (2 مءهلمينإحءانهم في أدب الدعا ، وححءانهم في موقف الجههاد، وكهانوا مه اًل يضهربه هللا لل
ْل َوبِّق ٍّ َقيَلَم َمَ ُه رِّب ِّنُّ َف َكثِّنٌر َ َمي َ َمُ  ا لَِّمي َاَصيَ ُ ْذ  ِّـق َسـبِّنمِّ َّللاهِّ َ َمـي َضـُ  ُ تعالى:   ا َ َكَأي ِّْل مِّ

ي ِّرِّهلَ  بُّ الصه  ِّْر َلَ ي ُذُو َبَ ي َ إِّْسـَراَ َ ي  ِّـق َ َمي َكيَف َقْ َلُ ْذ إِّله َاْف َقيُل ا َربهَ ي اغْ *َ َمي اْسَتَأيُو ا َوَّللاهُ ُُيِّ
َاْمرَِّوي َ َلب ِّْت َاْقَداَمَ ي َ اْوُصْرَوي َ َ ى اْلَقْ  ِّ اْلَأي ِّرِّهلَ 

 3) . 
فالكالم تعريض بتشبيه حال أصحاب أحد بحال أصحاب األنبيا  الءالفين، الن محل الم هل لهي  

التشبيه فهو بصبر األتبهاع عنهد حلهول هو خصوو االنهزام في الحرب بل ذلك هو المم ل. وأما 
المصائب أو موا المتبوع. فاآلية جا ا على هذا النظم البديد الصالح لحمل الكالم على ت بيهت 

المءههلمين فههي حههال الهزيمههة وفههي حههال اإلرجههاف بقتههل النبههي 
. فعاتههب هللا بهههذهِّ اآليههاا والتههي (4 

قهد قتهل، فعهذلهم  قبلها من انهزم يهوم أحهد وتركهوا القتهال لمها سهمعوا الصهائح يصهيح بهان محمهدًا 
. لقهد كانهت الهزيمهة فهي  أحهد( ههي أول هزيمهة تصهدم المءهلمين، (5 هللا على فرارهم وتركهم القتهال

ي نفوسههم أن النصهر فهي كهل موقعهة ههو الذين نصرهم هللا ببدر وههم ضهعاف قليهل، فكأنمها وقهر فه
الءهههنة الكونيهههة، فلمههها أن صهههدمتهم أحهههد، فوجئهههوا بهههاالبتال  كهههأنهم ال ينتظرونهههه. ولعلهههه لههههذا طهههال 
الحهههديص حهههول ههههذهِّ الواقعهههة فهههي القهههرآن الكهههريم. واسهههتطرد الءهههياق يأخهههذ المءهههلمين بالتأسهههية تهههارة، 

                                                 

 ينظر: المصدر نفءه. (1 
 .97/ 1في ظالل القرآن: لءيد قطب:  (2 
 .147 -146ران: اآليتان سورة آل عم (3 
 .118 -116/ 4ينظر: التحرير والتنوير: البن عاشور:  (4 
 .410/ 1، وتفءير القرآن العظيم: البن ك ير: 117 -116/ 4جامد البيان: للطبري:  (5 
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ية لنفوسههم، وتصهحيحًا لتصهورهم، وحعهدادًا لههم. وباالستذكار تارة، وبالتقرير تارة، وبالم ل تارة. ترب
فالطريق أمامهم طويل، والتجارب أمامهم شاقة، والتكاليف عليهم باهظهة، واألمهر الهذي ينهدبون لهه 
عظيم. والم ل الذي يضربه لهم هنا م ل عام، ال يحدد فيه نبيهًا، وال يحهدد فيهه قومهًا. إنمها يهربطهم 

نين، ويصهور لههم اإلبهتال  كأنهه األمهر المطهرد فهي كهل دعهوة بموكب اإليمان، ويعلمههم أدب المه م
وفي كل ديهن، ويهربطهم بأسهالفهم مهن إتبهاع األنبيها ، ليقهرر فهي حءههم قرابهة المه منين للمه منين، 

. قههال (1 ويقههر فههي أخالدهههم ان أمههر العقيههدة كلههه واحههد، وأنهههم كتيبههة فههي الجههي  اإليمههاني الكبيههر
ْل َوبِّق ٍّ تعالى:  َقيَلَم َمَ ُه رِّب ِّنُّ َف َكثِّنٌر َ َمي َ َمُ  ا لَِّمي َاَصيَ ُ ْذ  ِّـق َسـبِّنمِّ َّللاهِّ َ َمـي َضـُ ُ  ا  َ َكَأي ِّْل مِّ

ي ِّرِّهلَ  بُّ الصه َ َمي اْسَتَأيُو ا َوَّللاهُ ُُيِّ
. حيهص جها ا اآليهة علهى ههذا الهنظم البهديد الصهالح لحمهل (2 

. و الربيههون( ال اإلرجههاف بقتههل النبههي الكههالم علههى ت بيههت المءههلمين فههي حههال الهزيمههة وفههي حهه
جمد ربهّي وههو المتبهد لشهريعة الهرب م هل الربهاني، والمهراد بههم هنها أتبهاع الرسهل وتالمهذة األنبيها ، 

. فمها ضهعفت نفهوم ههذهِّ (3 ومحل العبرة هو ثباا الربانيين على الدين مد موا أنبيائهم ودعاتهم
لكهههرب والشهههدة والجهههرا ، ومههها ضهههعفت قهههواهم عهههن الجماعهههة التهههي قاتلهههت لمههها أصهههابهم مهههن الهههبال  وا

االستمرار في الكفا ، وما استءلموا للجزع وال لألعدا .. فهذا شأن الم منين المنافحين عن عقيدٍة 
ــــ ا. فقولههههه: (4 وديههههن ــــي َ َمُ  أي الربههههانيون، إذ مههههن المعلههههوم أن األنبيهههها  ال يهنههههون، فالقههههدوة  َ َم

ألنبيا ، أي ال ينبغهي ان يكهون أتبهاع مهن مضهى مهن األنبيها  المقصودة هنا، هي االقتدا  بأتباع ا
أجدر بالعزم مهن أتبهاع محمهد 

. وجمهد بهين الهوهن والضهعف، وهمها متقاربهان تقاربهًا قريبهًا مهن (5 
الترادف، فالوهن قلة القدرة على العمل، وعلى النهوه في األمر، والضعف ضد القوة فهي البهدن، 
وهما هنا مجازان، فاألول أقرب إلى خور العزيمة، ودبيب اليأم في النفوم والفكر، وال اني أقرب 

المقاومهة. وأمها االسهتكانة فههي الخضهوع والمذلهة للعهدو. ومهن اللطهائف إلى االستءهالم والفشهل فهي 
ترتيبههها فههي الههذكر علههى حءههب ترتيبههها فههي الحصههول: فإنههه إذا خههارا العزيمههة فشههلت األعضهها ، 
وجا  االستءالم، فتبعته المذلة والخضوع للعدو. فإذا كان هذا شأن أتباع األنبيها ، وكانهت النبهو ة 

                                                 

/ 3، وتفءير الشعراوي: 1/98، وفي ظالل القرآن: لءيد قطب: 23/ 9ينظر: التفءير الكبير: للرازي:  (1 
1506. 

 .179سورة آل عمران: اآلية  (2 
، والتفءير 380 -379/ 1، وزاد المءير: البن الجوزي: 147/ 4ينظر: الجامد ألحكام القرآن: للقرطبي:  (3 

، 4/118، والتحرير والتنوير: البن عاشور: 1/410، وتفءير القرآن العظيم: البن ك ير: 9/23الكبير: للرازي: 
 .1806/ 3وتفءير الشعراوي: 

 .98/ 1ينظر: في ظالل القرآن: لءيد قطب:  (4 
 .118/ 4التحرير والتنوير: البن عاشور:  (5 
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دع أن يكون هذا شأن أههل العلهم، وأتبهاع الحهق، أن ال يهوهنهم وال يضهعفهم وال هديًا وتعليمًا، فال ب
 .(1 يخضعهم مقاومة مقاوم، وال أذ  حاسد أو جاهل

ــــ ايقههههول اإلمههههام الشههههعراوي:  وكههههل مههههن  جهههها ا فههههي موقعههههها اْســــَتَأيُو او  َضــــُ ُ  او  َ َمُ 
ضههح علههى الجههوار  ضههعفًا. فكههل الصههحيح، الن الههوهن بدايههة الضههعف والههوهن محلههه القلههب وهههو ين

ذلك الضعف والوهن ال يشغلهم عن المعركة، ألنهم لو صبروا على التحمهل ألمهدهم هللا بمهدد مهن 
ي ِّرِّهلَ . (2 عنده، ألنه حين تفرم أسباب الخلق وتنتهي يأتي إمداد الخالق( بُّ الصه الهذين  َوَّللاهُ ُُيِّ

عههههزائمهم، وال يءههههتكينون أو يءتءههههلمون .. ال تضههههعف نفوسهههههم، وال تتضعضههههد قههههواهم، وال تلههههين 
والتعبيهر بالحههب مههن هللا للصههابرين لههه وقعههه، ولههه إيحهاؤه. فهههو الحههب الههذي يأسههوا الجههرا ، ويمءههح 

. فمهن صهبر علهى تحمهل الشهدائد (3 على القر ، ويعوه ويربهو عهن الضهر والقهر  والكفها  المريهر
 يحبههه، ومحبههة هللا للعبههد عبههارة عههن إرادة فههي طريههق هللا، ولههم يظهههر الجههزع والعجههز والهلههد فههإن هللا

. ثهم انههه تعهالى اتبههد (4 إكرامهه وحعهزازه وتعظيمههه، والحكهم لههه بهال واب والجنههة، وذلهك نهايهة المطلههوب
ــي فقههال:  (5 ذلههك بههإن مههدحهم بصههفاا ال بههوا ــي ُذُو َبَ  ــْر َلَ  ــي اْغ ِّ  َ ــيُل ا َربه ــْ َلُ ْذ إِّله َاْف َق ــيَف َق َ َمــي َك

َ إِّْسَراَ َ ي  ِّق َاْمرَِّوي َ َلب ِّْت َاْقَداَمَ ي َ اْوُصْرَوي َ َ ى اْلَقْ  ِّ اْلَأي ِّرِّهلَ 
 6). 

 / مي ُست يد مل اآلُةسيب يا 
يجيههههب ويعطههههي نصههههره فههههي الههههدنيا واآلخههههرة لعبههههاده المخلصههههين التههههائبين الصههههادقين  إن هللا . 1

 الناصرين لدينه، ال ابتين عند لقا  عدوه بوعده الحق.
على اإلنءان ان يءتعمل ما في كتاب هللا وصحيح الءنة من الدعا  ويدع ما سهواه، وال يقهول . 2

 وَعلَّمهم كيف يدعون. أختار كذا، فان هللا تعالى قد إختار لنبيه وأوليائه 
إن النصر في كل موقعة لي  هو الءنة الكونية كما يعتقدها البعض، فقد تكون الهزيمة تربية . 3

 وابتال  وتصحيحا لتصور األتباع. 
 

                                                 

، وتفءير 119 -4/118، والتحرير والتنوير: البن عاشور: 24/ 9ينظر: التفءير الكبير: للرازي:  (1 
 .1806/ 3الشعراوي: 

 .1807 -1806/ 3تفءير الشعراوي:  (2 
 .1/98في ظالل القرآن: لءيد قطب:  (3 
، ونظم الدرر: للبقاعي: 9/24، والتفءير الكبير: للرازي: 1/521ينظر: المحرر الوجيز: البن عطية:  (4 
 .3/1808، وتفءير الشعراوي: 2/297، ورو  المعاني: لآللوسي: 2/163
 .9/25التفءير الكبير: للرازي:  (5 
 .147سورة آل عمران: اآلية  (6 
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 المط ب الثيلث
 شأف الني ل ُيكذ بكتيب هللا

ْيُأــذُ قههال تعههالى: ــي َاْوَزْلَ ــي التهــْ َراَم  ِّنَ ــي ُمــد ا َ ُوــ ٌر َُ يَل َمــيُد ا  إِّوه ــنِّ يَل َاْســَ ُم ا لِّ ه ــنِّ ــ َف اله  َِّ ــي ال هبِّنُّ
ْل كَِّتيبِّ َّللاهِّ َ َكيُو ا َ َ ْنهِّ ُشَ َداَء َ ال َلْخَشُ ا ال ه  نُّ َف َ اأْلَْحَبيُر بَِّمي اْسُتْي ُِّظ ا مِّ بهيوِّ يَو َ اْخَشـْ فِّ َ الره

يلِّق َلَم يا َق ِّنالا َ َمْل َلذْ  ْيُأْذ بَِّمي َاْوَزَل َّللاهُ َ ُأ َلئَِّك ُمُذ اْلَأي ُِّر فَ  َ ل َلْشَتُر ا بِّآَُ َُ
(1). 

 / لي نم األل يظا لا 
 .ُمد ا قوله تعالى:  .1

  هههههد ((: الههههها ، والههههدال، والحههههرف المعتههههل، أصههههالن: احههههدهما التقههههدم لذرشههههاد، واآلخههههر بعتههههة 
دايًة، أي تقدمُته ألرشده:(2 لطف وكهل متقهدٍم لهذلك ههاد. واألصهل  . فاألول قولهم: هَديُته الطريق هِّ

ْههَد : الطبهق  دة، يقال: أْهَديُت أُهدي إههداً ، َوَ المِّ اآلخر: الَهدَية: ما أْهَدْيت من لطف إلى ذي َموَّ
تهههد  عليههه. والهههد : إخههراج الشههي  إلههى شههي ، والهههد  أيضههًا الطاعههة والههورع، والطريههق يءههمى 

، وذههههب علهههى هديتهههه، أي علهههى قصهههده فهههي ههههد : وفهههالن ال يههههدي الطريهههق وال يهتهههَدي وال يههههدي
. والههادي: مهن أسهما  هللا (4 . والهد : نقيض الضاللة، وهو الرشاد. ُهدِّي فأَهتَهد (3 الكالم وغيره

تعههالى. والمهههدي: الههذي قههد هههداه هللا إلههى الحههق، وقههد اسههتعمل فههي األسههما  حتههى صههار كاألسههما  
. والهادي: الهدليل (5 ه يجي  في آخر الزمان، انالغالبة، وبه سمي المهدي الذي بشر به النبي 

. واإلهتدا : يختص بما يتحراه اإلنءهان علهى طريهق (6 ألنه يتقدم القوم ويتبعونه. والجمد: الهوادي

                                                 

 .44سورة المائدة: اآلية  (1 
  مادة هد (. 2/603معجم مقايي  اللغة: البن فارم:  (2 
، والمفرداا: للراغب األصفهاني: 2/603، ومعجم مقايي  اللغة: البن فارم: 1007العين: للفراهيدي:  (3 

، ولءان العرب: البن 1351، والقاموم المحين: للفيروز آبادي: 2/636، والمصبا  المنير: للفيومي: 519
  مادة هد (. 9/61منظور: 

، 1351، والقاموم المحين: للفيروز آبادي: 211ءتاني: ، وغريب القرآن: للءج1008العين: للفراهيدي:  (4 
  مادة هد (. 61/ 9ولءان العرب: البن منظور: 

  مادة هد (. 59/ 9لءان العرب: البن منظور:  (5 
 9/62، ولءان العرب: البن منظور: 1351، والقاموم المحين: للفيروز آبادي: 1008العين: للفراهيدي:  (6 

  مادة هد (.
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. وقههههد ذكههههر العلمهههها  ان للهههههد  سههههبعة عشههههر (1 االختيههههار، إمهههها فههههي األمههههور الدنيويههههة أو األخرويههههة
 ، ال يءعها هذا البحص.(2 وجها

 .َميُد اقوله تعالى:  .2
. والَههْوَد: التوبهة. يقهال: ههاَد يُههُوُد (3   هود((: الها ، والواو،والدال، أصهل يهدل علهى إرواد وسهكون 

د: تاب ورجد إلى الحق، فهو هائهد، قهال تعهالى:  إِّوهـي ُمـْدَوي إَِّلْنـكَ َهْودًا وَتَهوَّ
. (5 . أي تبنها إليهك(4 

كالدبيب وصار الَهْود في التعارف التوبة. ويقولون: فالهود: الرجوع برفق ومنه التهويد: وهو مشي 
د الشراب َنَفَ  الشارب، إذا خ را له نفءه د، إذا نام، َوَهوَّ . وُهود  في األصل جمد هائد، أي (6 َهوَّ

. واليههود مهن ههاد يُههوُد، إذا تهاب، َههْودًا، وسهموا (7 تائب، وهو اسهم نبهي عربهي، ولههذا ال ينصهرف
، وحولهت . ويقهال نءهبوا إلهى يههوذا، وههو أكبهر ولهد يعقهوب (8 بهادة العجهلبه ألنهم تابوا عن ع

. وههههوده: حولهههه إلهههى ملهههة اليههههود، (10 . ويجمهههد يههههود علهههى ُيههههدان(9 الهههذال إلهههى الهههدال حهههين عربهههت
. وهاد: إذا رجد من خير إلى شر، أو من شهر إلهى خيهر، وههاد إذا غفهل. (11 َوَتهَّوَد: صار يهودياً 

                                                 

  مادة هد (. 519داا: للراغب األصفهاني: المفر  (1 
، والوجوه والنظائر: 47، وأصال  الوجوه والنظائر: للدامغاني: 625نزهة األعين النواظر: البن الجوزي:  (2 

 .32 -28لهارون بن موسى: 
  مادة هود(. 2/592معجم مقايي  اللغة: البن فارم:  (3 
 .156سورة األعراف: من اآلية  (4 
، 259، وغريب القرآن: للءجءتاني: 2/593، ومعجم مقايي  اللغة: البن فارم: 1024العين: للفراهيدي:  (5 

، والمفرداا: للراغب األصفهاني: 353، والقاموم المحين: للفيروز آبادي: 2/642والمصبا  المنير: للفيومي: 
  مادة هود(. 9/157، ولءان العرب: البن منظور: 524

  مادة هود(. 2/593، ومعجم مقايي  اللغة: البن فارم: 1024هيدي: العين: للفرا  (6 
، ولءان العرب:البن منظور: 524، والمفرداا: للراغب األصفهاني: 2/642المصبا  المنير:للفيومي:(7 
  مادة هود(. 9/159
األصفهاني: ، والمفرداا: للراغب 2/593، ومعجم مقايي  اللغة: البن فارم: 1024العين: للفراهيدي: (8 

  مادة هود(. 524
، 353، والقاموم المحين: للفيروز آبادي: 642، والمصبا  المنير: للفيومي: 1024العين: للفراهيدي: (9 

  مادة هود(. 158/ 9ولءان العرب: البن منظور: 
  مادة هود(. 353القاموم المحين: للفيروز آبادي: (10 
  مادة هود( 9/158ولءان العرب: البن منظور: ، 353القاموم المحين: للفيروز آبادي:  (11 
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وجمد اليههودي َيُههود، كمها يقهال فهي المجوسهي مجهوم، وفهي العجمهي والعربهي  ويهود إسم للقبيلة.
 .(1 عجم وعرب

 .َ اأْلَْحَبيرُ قوله تعالى:  .3
ْبهههر (2   حبهههر((: الحههها ، والبههها ، والهههرا ، أصهههل منقهههام مطهههرد . والَحَبهههُر والَحبهههاُر: أثهههر الشهههي . والحِّ

ْبههر:  ههْبر: الجمههال والبههها ، بههالفتح والكءههر. والحِّ ْبههُر: الههذي يكتههب بههه وموضهههعه (3 المههدادوالءَّ . والحِّ
بههر  وَحْبههرُ (4 المِّحَبههرُة بالكءههر . والتحبيههر: حءههن الخههن، وحبههرا الكههالم (5 . وللههذي يكتههب بههالحبر حِّ

:   لههو علمههت أنههك تءههمد . وفههي حههديص أبههي موسههى األشههعري (6 والشههعر تحبيههرًا أي:  حءههنه(
ْبههُر والَحْبههُر: بالكءههر والفههتح، هههو (8 لصههوا، يريههد تحءههين ا(7 لقرا تههي لحبرتههها لههك تحبيههرًا(( . والحِّ

العالم ذميًا كان أو مءلمًا، بعد ان يكون من أهل الكتاب. وسأل عبد هللا بن سالم كعبًا عن الَحْبر 
فقال: هو الرجل الصالح، وجمعه أحبار  وُحبوُر. لما يبقى من أثر علومهم في قلوب النهام، ومهن 

: . وحلهههى ههههذا المعنهههى أشهههار سهههيدنا علهههي بهههن أبهههي طالهههب (9 بههههاآثهههار أفعهههالهم الحءهههن المقتهههد  
، وكهان يقهال لعبههد (10  العلمها  بهاقون مها بقهي الههدهر، أعيهاُنهم مفقهودة وآثهارهم فهي القلههوب موجهودة(

 .(11 الَحْبُر والَبحُر لعلمه هللا بن عبام 

                                                 

  مادة هود(. 9/158لءان العرب: البن منظور:  (1 
  مادة حبر(. 1/330معجم مقايي  اللغة: البن فارم:  (2 
، 1/117، والمصبا  المنير: للفيومي: 1/330، ومعجم مقايي  اللغة: البن فارم: 167العين: للفراهيدي:  (3 

، ولءان العرب: البن منظور: 113، والمفرداا: للراغب األصفهاني: 395لفيروز آبادي: والقاموم المحين: ل
  مادة حبر(. 290/ 2
، ولءان العرب: البن 395، والقاموم المحين: للفيروز آبادي: 1/330معجم مقايي  اللغة: البن فارم:  (4 

  مادة حبر(. 290/ 2منظور: 
  مادة حبر(. 290/ 2لءان العرب: البن منظور:  (5 
، والمصبا  المنير: للفيومي: 330/ 1، ومعجم مقايي  اللغة: البن فارم: 167العين: للفراهيدي:  (6 
  مادة حبر(. 291/ 2، ولءان العرب: البن منظور: 113، والمفرداا: للراغب األصفهاني: 1/117
 .183/ 8مءند اإلمام البزار:  (7 
  مادة حبر(. 2/290لءان العرب: البن منظور: (8 
/ 1، والمصبا  المنير: للفيومي: 2/330، ومعجم مقايي  اللغة: البن فارم: 167العين: للفراهيدي:  (9 

، ولءان العرب: البن 113، والمفرداا: للراغب األصفهاني: 395، والقاموم المحين: للفيروز آبادي: 117
  مادة حبر(. 2/290منظور: 

  مادة حبر(. 113المفرداا: للراغب األصفهاني:  (10 
  مادة حبر(. 2/291لءان العرب: البن منظور:  (11 
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 .َ ال َلْخَشُ ا ال هيَو َ اْخَشْ فِّ قوله تعالى:  .4
. (1 والشهين، والحهرف المعتهل، يهدل علههى خهوف وذعهر، ثهم يحمهل علهى المجههاز  خشهى((: الخها ، 

والخشهههههههيُة: الخهههههههُوف، والفعهههههههُل: خشهههههههَي يخشهههههههى. يقهههههههال: َخشهههههههيُه يخشهههههههاه خْشهههههههيًا وَخْشهههههههَيه وَخشهههههههاه 
هههاه كالهمههها خافهههُه، وههههو خهههاٍن وخهههٍ  وَخشهههياُن، واألن هههى َخْشهههيا،  وَمخشاًةوَمْخشهههيًة وخشهههيانا وتخشَّ

هيُت بمعنهى:  وجمعهما معا خشايا. م ل: هاَيا. وربمها قيهل: َخشِّ غضبان وغضبى، وجمعهمها معهًا خشِّ
. والخشههية كمهها يقههول الراغههب: خههوف يشههوبه تعظههيم، وأك ههر مهها يكههون ذلههك عههن علههم بمهها (2 َعْلمههتُ 

 .(3 يخشى منه
 .َلْشَتُر اقوله تعالى:  .5

ن االثنين في   شر ((: الشين، والرا ، والحرف المعتل، أصول ثالثة، احدها يدل على تعاره م
. يقههال: شهر  الشههي  (4 أمهرين أخههذًا وحعطهاً  مماثلههًة، واآلخهر نبههُت، وال الهص هههيو فهي الشههي  وعُلهوّ 

راً  واْشَتراه سوا ، وشراه واشْتراُه: باعه . والشرا  والبيد يتالزمان، فالمشتري دافهد (5 َيْشريه يشًر  وشِّ
، ههههذا إذا كانهههت المبايعهههة والمشهههارة بنهههاّهٍ الههه من وآخهههذ المههه من، والبهههائُد دافهههد المههه من وآخهههذ الههه من

وسلعٍة. فأما إذا كانت بيد سلعة بءلعٍة صح ان يتصور كل واحٍد منهما مشتريًا وبائعًا، ومهن ههذا 
الوجه صار لفظ البيهد والشهرا  يءهتعمل كهل واحهد منهمها فهي موضهد اآلخهر. وشهريت بمعنهى بعهت 

 .    (6 أك ر، وابتعت بمعنى اشتريت أك ر
 

 / سبب ال ز لليونيا 
قهال:   زنهى  قال الزهري: حدثني رجل من مزينة ونحن عند سعيد بن المءهيب عهن أبهي هريهرة 

رجل من اليهود بإمرأة، فقال بعضههم لهبعٍض: إذهبهوا بنها إلهى ههذا النبهي، فانهه نبهيُّ بعهص بتخفيهف، 
ي مهن أنبيائهك، قهال: فهأتوا فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها، واحتججنا بها عند هللا، وقلنا: فتيا نبه

                                                 

  مادة خشى(. 361/ 1معجم مقايي  اللغة: البن فارم:  (1 
، 1/170، والمصبا  المنير: للفيومي: 1/361، ومعجم مقايي  اللغة: البن فارم: 247العين: للفراهيدي:  (2 

، ولءان العرب: البن منظور: 155، والمفرداا: للراغب األصفهاني: 1287والقاموم المحين: للفيروز آبادي: 
  مادة خشي(. 3/106
  مادة خشي(. 155المفرداا:  (3 
  مادة شر (. 1/650اللغة: البن فارم: معجم مقايي   (4 
، والقاموم المحين: للفيروز آبادي: 1/651، ومعجم مقايي  اللغة: البن فارم: 477العين: للفراهيدي:  (5 

  مادة شر (. 99/ 5، ولءان العرب: البن منظور: 1306
  مادة شر (. 263المفرداا: للراغب األصفهاني:  (6 
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وهو جال  في المءجد في أصحابه، فقالوا: يا أبا القاسم مها تقهول فهي رجهل وحمهرأة مهنهم  النبي 
زنيا  فلم يكلمهم كلمة، حتى أتى بيت المِّْدرام، فقهام علهى البهاب، فقهال: أْنُشهُدُدُكْم بهاهلل الهذي أنهزل 

ههَن  قهالوا: يحمههم ويجبههه ويجلههد.  التهوراة علههى موسههى، مها تجههدون فههي التههوراة علهى َمههنْ  زنههى إذا ُأحصِّ
وسههكت شههاب، فلمهها رآه سههكت ألههظ بههه النِّّشههدة، فقههال: اللهههم إذ َنَشههْدتنا، فإنهها نجههد فههي التههوراة الههرجم، 

: فما أوُل ما أرُتخِّص أْمُر هللا  قال: زنى رجل ذي قرابة من ملك من ملوكنا، فأخر فقال النبي 
مههن النههام، فههأراد رجمههه، فحههال قومههه دونههه، وقههالوا: ال تههرجم  عنههه الههرجم، ثههم زنههى رجههل فههي أسههرة

: فهإني صاحبنا حتى تجي  بصاحبك فترجمه، فأصطلحوا علهى ههذهِّ العقوبهة بيهنهم، قهال النبهي 
إِّوهـي َاْوَزْلَ ـي اْحُكم بمها فهي التهوراة، فهأمر بهمها فرجمها. قهال الزههري: فبلغنها ان ههذه اآليهة نزلهت فهيهم 

نُّ َف َ اأْلَْحَبـيُر التهْ َراَم  بهـيوِّ يَل َمـيُد ا َ الره يَل َاْسـَ ُم ا لِّ هـنِّ ْيُأـُذ  َِّ ـي ال هبِّنُّـ َف الهـنِّ بَِّمـي  ِّنَ ي ُمد ا َ ُوـ ٌر َُ
ـيلِّق ْل كَِّتيبِّ َّللاهِّ َ َكيُو ا َ َ ْنهِّ ُشَ َداَء َ ال َلْخَشُ ا ال هيَو َ اْخَشْ فِّ َ ل َلْشَتُر ا بِّآَُ َلَم ـيا  اْسُتْي ُِّظ ا مِّ

ْيُأْذ بَِّمي َاْوَزَل َّللاهُ َ ُأ َلئَِّك ُمُذ اْلَأي ُِّر فَ  َق ِّنالا َ َمْل َلْذ َُ
 .(2 منهم(( فكان النبي  (1 

 
 / الم يسبةليلثيا 

لما ذكر تعالى قصة ابن آدم وحقدام األخ على قتل أخيه بءبب البغي والحءد وذكر أحكام الحرابة 
وتربصهههم بههه وبأصههحابه  والءههرقة، أعقبههه بههذكر أمههر المنههافقين وأمههر اليهههود فههي صههدهم للنبههي 

أال يحههزن لمهها ينالههه مههن أذ  مههن أعههدا  اإلنءههانية، فههاهلل سيعصههمه مههن  الههدوائر، وأمههر رسههوله 
 . (3 هم، وينجيه من مكرهم، ثم ذكر ما انزل هللا من أحكام نورانية في شريعة التوراة شر 
 
 

 

                                                 

 .44سورة المائدة: من اآلية  (1 
، وأسباب النزول: 249/ 6 باب في رجم اليهوديين(،وينظر:جامد البيان: للطبري: 155/ 4سنن أبي داود:  (2 

، والجامد 190/ 2، والمحرر الوجيز: البن عطية: 291 -290،والكشاف: للزمخشري: 345 -344للواحدي: 
، والتفءير الكبير: 210 -209/ 2المءير: البن الجوزي:  ، وزاد116 -115/ 6ألحكام القرآن: للقرطبي: 

، ولباب 2/461، ونظم الدرر: للبقاعي: 58/ 2،وتفءير القرآن العظيم: البن ك ير: 200/ 11للرازي: 
،وصفوة 195/ 6، والتحرير والتنوير:البن عاشور: 307/ 3،ورو  المعاني:لآللوسي:92 -91النقول:للءيوطي: 

 .314/ 1التفاسير:للصابوني:
، وصفوة التفاسير: 460 -459/ 2، ونظم الدرر: للبقاعي: 5 -3/ 12ينظر: التفءير الكبير: للرازي:  (3 

 .1/314للصابوني: 
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 / القراءاتراب يا 
، فقد قرأ نهافد وحمهزة وقهالون باإلمالهة تقلهياًل، وقهرأ أبهو عمهرو والكءهائي التهْ َرامَ قوله تعالى:  .1

 .(1 وابن ذكوان باإلضجاع
 .(2 والكءائي وورن باإلمالة وقفاً ، فقد قرأ حمزة ُمد ا قوله تعالى:  .2
 .(3 ، فقد قرأ الّدوري باإلمالةال هيَو قوله تعالى:  .3
 .(4 ، فقد قرأ أبو عمرو وأبو جعفر  واخشوني( وصالً َ اْخَشْ فِّ قوله تعالى:  .4

 
 / األ جه البالغنةخيمسيا 

ــْ َراَم : وذلههك فههي قولههه تعههالى: (5 االسههتعارة .1 ــي الته ــي َاْوَزْلَ  ــ رٌ إِّوه ــي ُمــد ا َ ُو ، حيههص وصههف  ِّنَ 
التوراة بهالنزول ليهدل علهى إنهها وحهي مهن هللا، فأسهتعير النهزول لبلهوم الهوحي، ألنهه بلهوم شهي  
مهههن لهههدن عظهههيم، والعظهههيم يتخيهههل عاليهههًا، والنهههور اسهههتعارة للبيهههان والحهههق، ولهههذلك عطهههف علهههى 

 .(6 الهد ، فأحكامها هادية وواضحة
َتـــيبِّ َّللاهِّ : وذلهههك فههي قولههه تعهههالى: (7 اإلظهههار فههي مقهههام اإلضههمار .2 ـــْل كِّ ، بَِّمــي اْســـُتْي ُِّظ ا مِّ

وكتاب هللا هو التوراة، ليتأتى التعريه  باإلضهافة المفءهرة لتشهري  التهوراة وتمجيهدها بإضهافتها 
 .(8 إلى اسم هللا تعالى

                                                 

 .203ينظر: غيص النفد: للصفاقءي:  (1 
 ينظر: المصدر نفءه. (2 
 ينظر المصدر نفءه. (3 
، والتيءير: 424وجوه القرا اا: للقيءي: ، والكشف عن 244ينظر: الءبعة في القرا اا: البن مجاهد:  (4 

، وأتحاف فضال  2/197، ومجمد البيان: للطبرسي: 130، والحجة في القرا اا: البن خالويه: 101للداني: 
 .200البشر: للدمياطي: 

االستعارة: هي استعمال اللفظ في غير ما وضد له لعالقة المشابهة بين المعنى المنقول عنه والمعنى  (5 
 .208/ 1مل فيه مد قرينة صارفة عن إرادة المعنى األصلي. ينظر: معترك األقران: للءيوطي: المءتع

 .207/ 6ينظر: التحرير والتنوير: البن عاشور:  (6 
اإلظهار: عد الصرفيين والقرا  هو خالف اإلدغام، أي فكه وتركه. وسمي بالبيان أيضًا. وعند البلغا : هو  (7 

ضمر احدهم من ذلك الشعر بعض الحروف، ثم يءأله آخر عن ذلك الذي أضمره ان يقال شعر على نحو، في
في مصارع البيت األول وال اني، وهكذا هل يوجد أم ال  فيخير مد اإليجاب أو النفي على القاعدة المقررة بينهما. 

أخفيته. . واإلضمار: اإلخفا ، وأضمرا الشي  1/222ينظر: كشاف اصطالحاا الفنون والعلوم: للتهانوي: 
 .23ويقال: مضمر وحضمار. وهو ترك الشي  مد بقا  أثره. ينظر: التعريفاا: للجرجاني: 

 .209/ 6ينظر: التحرير والتنوير: البن عاشور:  (8 
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بالفها  علهى قولهه  ، المتفرعهةَ ال َلْخَشـُ ا ال هـيَو َ اْخَشـْ فِّ : وذلك في قوله تعهالى: (1 التفريد .3
َ َكيُو ا َ َ ْنهِّ ُشَ َداءَ : (2 تعالى

 3). 
 

 / اإل رابسيدسيا 
:  إن( واسهمها،  إن(: حهرف توكيهد إِّوهـي ،إِّوهي َاْوَزْلَ ي التهْ َراَم  ِّنَ ي ُمـد ا َ ُوـ رٌ قوله تعالى:  .1

ونصب، تنصب االسم وترفد الخبر، و نا( المدغمة: ضمير متصل في محل نصهب اسهمها، 
َاْوَزْلَ ي ،فعل وفاعل : َالتهْ َرام ،مفعول به :ِّنَ ـي  ،جهار ومجهرور خبهر مقهدم : ُمـد ا :

ــْ َرامَ مبتههدأ مهه خر، والجملههة فههي محههل نصههب علههى الحههال مههن   : الههواو حههرف َ ُوــ رٌ ، الته
 .(4 وعالمة رفعه ضم آخرة ُمد ا عطف،  نور( معطوف على  

يَل َاْسَ ُم اقوله تعالى:  .2 يلَ : فاعل، ال هبِّنُّ فَ  ،ال هبِّنُّ َف الهنِّ : اسهم موصهول فهي محهل الهنِّ
ــــ فَ رفههههد صههههفة لههههه  ــــَ ُم ا ،ال هبِّنُّ مههههن : فعههههل وفاعههههل، صههههلة الموصههههول ال محههههل لههههها َاْس

 .   (5 اإلعراب
نُّ َف َ اأْلَْحَبيرُ قوله تعالى:  .3 بهيوِّ ال هبِّنُّ فَ : معطوف على َ الره

 6) . 
ْيُأْذ بَِّمي َاْوَزَل َّللاهُ قوله تعالى:  .4 ، الواو: حرف عطف،  من(: اسم شهرق جهازم فهي َ َمْل َلْذ َُ

ْيُأـــذْ محهههل رفهههد مبتهههدأ تجهههزم فعلههههين، األول: فعهههل الشهههرق، وال هههاني: جوابههههه،  : جههههازم َلـــْذ َُ
: بَِّمـيومجزوم، وفاعله مءتتر فيه جوازًا تقديره  هو(، والجملة فهي محهل رفهد خبهر المبتهدأ، 

: فعهل وفاعهل، َاْوـَزَل َّللاهُ جار ومجرور، و ما(: اسم موصهول بمعنهى الهذي فهي محهل جهر، 
 . (7 والجملة صلة الموصول ال محل لها من اإلعراب

                                                 

 .402التفريد:هو ان ي بت حكم لمتعلق أمر بعد إثباته لمتعلق له آخر.ينظر:جواهرالبالغة:ألحمد الهاشمي: (1 
 .210/ 6تنوير: البن عاشور:ينظر: التحرير وال (2 
 .44سورة المائدة: من اآلية  (3 
، والبرهان في إعراب 296، والتبيان في إعراب القرآن: للعكبري: 1/269ينظر: إعراب القرآن: للنحام:  (4 

 .53 -52/ 3آياا القرآن: لألهدلي: 
 .3/53ينظر: البرهان في إعراب آياا القرآن: لألهدلي:  (5 
، والبرهان في إعراب 296، والتبيان في إعراب القرآن: للعكبري: 1/269ينظر: إعراب القرآن: للنحام:  (6 

 .3/53آياا القرآن: لألهدلي: 
 .3/54، والبرهان في إعراب آياا القرآن: لألهدلي: 1/269ينظر: إعراب القرآن: للنحام:  (7 
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: الفها  رابطهة لجهواب الشهرق،  أولئهك(: اسهم َ ُأ َلئِّـكَ  ،ئَِّك ُمُذ اْلَأـي ُِّر فَ َ ُأ لَ قوله تعهالى:  .5
: ضهههههمير منفصهههههل فهههههي محهههههل رفهههههد مبتهههههدأ ثهههههان، ُمـــــذُ إشهههههارة فهههههي محهههههل رفهههههد مبتهههههدأ أول، 

 َاْلَأــي ُِّر ف خبههر المبتههدأ ال ههاني، وجملههة المبتههدأ ال ههاني وخبههره فههي محههل رفههد خبههر المبتههدأ :
 .(1 األول

 
 الم  ى ال ي / سيب يا 

لقد جا  كل دين من عند هللا ليكون مهنهو حيهاة واقعيهة. وجها  الهدين ليتهولى قيهادة الحيهاة البشهرية، 
وتنظيمها وتوجيهها وصيانتها، ولهم يجهي  ديهن مهن عنهد هللا ليكهون مجهرد عقيهدة فهي الضهمير، وال 

علههى ضههرورتهما  –ليكههون كههذلك مجههرد شههعائر تعبديههة تهه د  فههي الهيكههل والمحههراب. فهههذهِّ وتلههك 
ال يكفيههان وحههدهما لقيههادة الحيههاة وتنظيمههها  -للحيههاة البشههرية وأهميتههها فههي تربيههة الضههمير البشههري 

وتوجيهها وصيانتها، مالم يقم علهى أساسههما مهنهو ونظهام وشهريعة تطبهق عمليها فهي حيهاة النهام، 
ون بالعقوبههاا، وي خههذ النههام بههها بحكههم القههانون والءههلطان، وي اخههذ النههام علههى مخالفتههها، وي خههذ

والحياة البشرية ال تءتقيم إال إذا تلقت العقيدة والشعائر والشرائد من مصدر واحد، يملهك الءهلطان 
على الضمائر والءرائر، كما يملك الءلطان على الحركة والءلوك. ويجزي النام وفق شرائعه في 

إِّوهـي َاْوَزْلَ ـي التهـْ َراَم  ِّنَ ـي ى: . قهال تعهال(2 الحياة الهدنيا، كمها يجهزيهم وفهق حءهابه فهي الحيهاة اآلخهرة
كتهاب هللا الهذي جها  لهدايهة بنهي إسهرائيل، وحنهارة طهريقهم  -كمها انزلهها هللا –، فهالتوراة ُمد ا َ ُو رٌ 

إلهههى هللا، وطهههريقهم فهههي الحيهههاة. وقهههد جههها ا تحمهههل عقيهههدة التوحيهههد، وتحمهههل شهههعائر تعبديهههة شهههتى، 
ــد ا فالهههد  محمههول علههى بيههان األحكههام والشههرائد والتكههاليف. فقولههه تعههالى:  ــي ُم ، أي بيههان  ِّنَ 

. (3 حق ، أي بيان وضيا  وتعري  أن محمد َ ُو رٌ يءتفتون فيه النبي  الحكم الذي جا وا
يَل َميُد ا يَل َاْسَ ُم ا لِّ هنِّ ْيُأُذ  َِّ ي ال هبِّنُّ َف الهنِّ َُ يريد النبيهين الهذين كهانوا بعهد موسهى ، وذلهك ،

بعه هم بإقامهة التهوراة ان هللا تعالى بعص في بني إسرائيل ألوفهًا مهن األنبيها  لهي  معههم كتهاب، إنمها 
يَل َاْسـَ ُم ا. فالمراد به(4 حتى يحدوا حدودها ويقوموا بفرائضها ويحلو حاللها ويحرموا حرامها  الهنِّ

الذين كان شرعهم الخاو بهم كشرع اإلسالم سوا ، ألنهم كانوا مخصوصين بأحكهام غيهر أحكهام 
                                                 

 ينظر: المصدر نفءه. (1 
 .737 -736/ 2طب: في ظالل القرآن: لءيد ق (2 
، والتحرير والتنوير: 3/ 12، والتفءير الكبير: للرازي: 123/ 6ينظر: الجامد ألحكام القرآن: للقرطبي:  (3 

 .738/ 2، وفي ظالل القرآن: لءيد قطب: 207/ 6البن عاشور: 
لتفءير الكبير: ، وا215 -214/ 2، وزاد المءير: البن الجوزي: 123/ 6الجامد ألحكام القرآن: للقرطبي:  (4 

 .6/208، والتحرير والتنوير: البن عاشور: 311/ 3، ورو  المعاني: لآللوسي: 123/ 12للرازي: 
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ذ الشك ان األنبيها  كهانوا علهى أكمهل عموم أمتهم، بل هي مماثلة لذسالم، وهي الحنيفية الحق، إ
حال من العبادة والمعاملة. أال تر  أن الخمر ما كانت محرمة في شريعة قبل اإلسالم، ومد ذلهك 
مهها شههربها األنبيهها  قههن، بههل حرمتههها التههوراة علههى كههاهن بنههي إسههرائيل فمهها ظنههك بههالنبي. ولعههل هههذا 

ُلله إِّله َ َاْوــُتْذ ُمْســ ُِّم فَ َ ـال َلُمــ  لبنيهه بقولههه:  المهراد مههن وصهية إبههراهيم 
. وقهد قههال يوسههف (1 

  :فههي دعائههه َين ههالِّحِّ ْقنِّههي بِّالصَّ تَههَوفَّنِّي ُمْءههلِّمًا َوَأْلحِّ
يَل ، فالمقصههود مههن الوصههف بقولههه:(2  ــنِّ اله

. ويجههوز ان (3 علههى هههذا الوجههه اإلشههارة إلههى شههرف اإلسههالم وفضههله إذ كههان ديههن األنبيهها  َاْســَ ُم ا
 .(4 ، وعبر عنه بصيغة الجمد تعظيمًا لهيراد بالنبيين محمد 

يقههول اإلمههام الشههعراوي:  فههالنبيون عنههدما يصههفهم الحههق بههأنهم اسههلموا، إنمهها يريههد الحههق ان يشههرف 
اإلسالم بإن النبيين أسلموا قيادتهم وزمامهم إلهى هللا، ألنههم وجهدوه الخيهر لههم. وحسهالم النبيهين ههو 

بمعنههاه الكامههل، أي هههو االنصههياع ألوامههر هللا، فكلمهها فكههر نبههي مههنهم فههي أن هنههاك شههرًا  اإلسههالم
سهيأتي لهه بءههبب دعوتهه، أو أن يضهطهده أحههد، أو يحلهو ألحههد أن يءهي  إليهه فهههو يءهلم أمههره هلل، 

 .(5 إلن الرسول منهم يقول كلمة الحق وال يبالي بما يحدث بعدها(
يههرادف معنههى اإلسههرائيلين، والمعنههى أن النبيههين إنمهها يحكمههون والههذين هههادوا هههم اليهههود، وهههو اسههم 

نُّ َف َ اأْلَْحَبيُر بَِّمي اْسُتْي ُِّظ ا . وقوله تعهالى: (6 بالتوراة للذين هادوا، أي ألجلهم وفيما بينهم بهيوِّ َ الره
ْل كَِّتيبِّ َّللاهِّ َ َكيُو ا َ َ ْنـهِّ ُشـَ َداءَ  المنءهوب إلهى الهرب، أي . فالربهانيون جمهد ربهاني وههو العهالم مِّ

إلى هللا تعالى، فعلى هذا يكون الرباني نءبًا للرب على غير قيام. وقيهل: الربهاني العهالم المربهي، 
 وهو الذي يبتدئ النام بصغار العلم قبل كباره. ووقد هذا التفءير في صحيح البخاري.

                                                 

 .132سورة البقرة: من اآلية  (1 
 .101سورة يوسف: من اآلية  (2 
 .208/ 6التحرير والتنوير: البن عاشور:  (3 
، والتحرير والتنوير: البن 12/3، والتفءير الكبير: للرازي: 123/ 6ينظر: الجامد ألحكام القرآن: للقرطبي:  (4 

 .6/208عاشور: 
 .5/3157تفءير الشعراوي:  (5 
، والتفءير الكبير: للرازي: 6/123، والجامد ألحكام القرآن: للقرطبي: 6/249ينظر: جامد البيان: للطبري:  (6 

، والتحرير والتنوير: البن عاشور: 3/312، ورو  المعاني: لآللوسي: 2/459الدرر: للبقاعي: ، ونظم 12/4
6/208. 
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ـــيرُ َ الره واألحبهههار جمهههد َحْبهههر، وههههو العهههالم فهههي الملهههة اإلسهههرائيلية. وعطهههف  نُّ َف َ اأْلَْحَب ـــيوِّ علهههى  به
 َال هبِّنُّ ف1 ألنهم ورثة علمهم وعليهم تلقوا الدين). 

واالستحفاظ: االستئمان. واستحفاظ الكتاب أمانة فهمه حق الفهم بما دلت عليه آياته. وقد أخذ هللا 
أحكامهه وال على العلما  حفظ كتابه بان يحفظهوه فهي صهدورهم ويدرسهوه بألءهنتهم، وان ال يضهيعوا 
 .(2 يهملوا شرائعه. ويدخل في االستحفاظ بالكتاب األمر بحفظ ألفاظه من التغيير والكتمان

ولم يقل حفظوا ليبين لنا الفارق بين  اْسُتْي ُِّظ ايقول اإلمام الشعراوي:  إنما قال الحق سبحانه: 
عجههزة تههدل علههى انههه كههل كتههاب سههابق للقههرآن وبههين القههرآن، ألننهها عرفنهها ان كههل رسههول قههد جهها  بم

صههادق الههبالم عههن هللا، ولكههل الرسههل مههن الءههابقين علههى رسههول هللا معجههزة منفصههلة عههن المههنهو، 
، فمعجزته العصا وفلق البحر، أما منهجه فهو التوراة. وسيدنا عيءهى م ال ذلك سيدنا موسى 

 معجزتههه إبهههرا  األكمهههه واألبههرو، والمهههنهو الهههذي جهها  بهههه ههههو اإلنجيههل. أمههها سهههيدنا رسهههول هللا
 فمعجزته هي عين منهجه، وهي القرآن. وكان األمر الموجود بالنءبة لكل رسول مرتبطًا بزمانه

وجماعتههه ومحتاجههًا إلههى معجههزة مناسههبة ومههنهو مناسههب، لكههن الرسههول الههذي أرسههله هللا إلههى النههام 
وخاتمًا لألنبيا  البد أن تظل معجزته عين منهجه بحيهص يءهتطيد أي مءهلم ان يقهول حتهى  جميعاً 

قيام الءاعة: محمد رسول هللا وهذهِّ معجزته وهي عين منهجهه. وسهيظل القهرآن معجهزة ظهاهرة إلهى 
ان تقهوم الءههاعة، الن هللا أرادههها مختلفهة عههن بقيههة المنههاهو والمعجهزاا. فههالمعجزاا الءههابقة كانههت 

ود ال قاب الذي يشعل مرة واحدة. فمن رآه لحظة االشتعال فاألمر بالنءبة إليهه واضهح، أمها مهن كع
لم يره فهو لن يصدق تلك المعجهزة إال أن يخبهره مهن يصهدقه. وقهد اسهتحفظ هللا الربهانيين واألحبهار 

ن يطهاع بالتوراة، أي طلهب مهنهم ان يحفظوهها، وكهان ههذا أمهرًا تكليفيهًا، واآلمهر التكليفهي عرضهة ال
مهـي ُذك ِّـُر ا بِّـهِّ وعرضة الن ُيعصهى، واسهتحفظهم هللا التهوراة واإلنجيهل:  َ َ ُسـ ا َحظ ـيا مِّ

، وصهار (3 
أمر المنهو منءيًا. ولي  على بالهم ك يرًا، الن األمر اذا تهوارد علهى البهال واسهتقر دائمهًا فهي به رة 

بعيدًا عن البال. والحق طلب منهم الشعور يظل في الذهن، لكن النءيان يأتي عندما يكون األمر 
لهههم ينفهههذوا، وكهههل أمهههر تكليفهههي يهههدخل فهههي دائهههرة  -مههها عهههدا النبيهههين –ان يحفظهههوا المهههنهو ولكهههنهم 

االختيار، ولذلك نجد أن األحبار والربانيين قهد نءهوا، ومهالم ينءهوه كتمهوه. وأول مرحلهة مهن مراحهل 
ينءههوه، وال ال ههة هههي مههالم يكتمههوه حرفههوه عههدم الحفههظ أنهههم نءههوا، والمرحلههة ال انيههة هههي كتمههان مههالم 

                                                 

، ورو  المعاني: لآللوسي: 12/4، والتفءير الكبير: للرازي: 6/123ينظر: الجامد ألحكام القرآن: للقرطبي:  (1 
 .209 -6/208، والتحرير والتنوير: البن عاشور: 3/312
 .210 -6/209، والتحرير والتنوير: البن عاشور: 12/4ينظر: التفءير الكبير: للرازي:  (2 
 .14سورة المائدة: من اآلية  (3 
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ولووا به ألءنتهم، ويا ليتهم اقتصروا على هذهِّ المراحل فقن، ولكهنهم جها وا بأشهيا  وقهالوا ههي مهن 
ْ ـدِّ عند هللا، وهي ليءت من عند هللا:  ـْل  ِّ ُق ُل َف َمـَنا مِّ ْذ ُلذه َُ ي ِّ ْأُتُب َف اْلأَِّتيَب بَِّأْيدِّ يَل َُ َ َ ْهٌم لِّ هنِّ

، إذن فههالحفظ مههنهم لههم يههتم، لههذلك لههم يههدع هللا القههرآن للحفههظ بطريههق التكليههف، ألنههه سههبحانه ( 1َّللاهِّ 
اختبههر البشههر مههن قبههل، وألنههه أراد القههرآن معجههزة باقيههة، لههذلك لههم يكههل هللا سههبحانه أمههر حفظههه إلههى 

ْكَر َ إِّوهي َلُه َلَيي ُِّظ فَ إِّوهي َوْيُل َوزهْلَ ي : (2 بأمر حفظ القرآن -سبحانه –الخلق، ولكنه تكفل  الن ِّ
 3) . 

، أي ه ال  النبيون والربانيون واألحبار كانوا شهدا  علهى ان َ َكيُو ا َ َ ْنهِّ ُشَ َداءَ وقوله تعالى: 
كل ما في التوراة حق وصدق ومن عند هللا، فال جرم كانوا يمضون أحكهام التهوراة ويحفظونهها عهن 

، ألنهه تعهالى لمها قهرر ان َ ال َلْخَشُ ا ال هـيَو َ اْخَشـْ فِّ . ولذلك عقبه بجملة (4 التحري  والتغيير
النبيههين والربههانيين واألحبههار كههانوا قههائمين بإمضهها  أحكههام التههوراة مههن غيههر مبههاالة، خاطههب اليهههود 

، ومههههنعهم مهههن التحريهههه  والتغييههههر. وان إقههههدام القههههوم علههههى الهههذين كههههانوا فههههي عصههههر رسههههول هللا 
البد وأن يكون لخوف ورهبة، أو لطمد ورغبة، ولما كان الخهوف أقهو  تهأثيرًا مهن الطمهد  التحري 

، والخشهية خهوف متهوهم ممهن تظهن انهه قهادر َ ال َلْخَشُ ا ال هيَو َ اْخَشْ فِّ قدم تعالى ذكره فقهال: 
علههى الضههر، وال احههد غيههر هللا قههادر علههى النفههد والضههر، لههذلك ال يصههح ان يخههاف اإلنءههان مههن 

اه، أما أن تظن ان الءلطان أو القريب منه قادر على الضر، فهذا أمهر غيهر صهحيح، ولهيخ  سو 
. والمعنههى (5 كههل إنءههان الحههق سههبحانه، وهههو جههل وعههال نصههحنا ان تكههون الخشههية منههه دون سههواه 

إيههاكم وان تحرفهههوا كتهههابي للخهههوف مهههن النهههام والملهههوك واألشهههراف، فتءهههقطوا عهههنهم الحهههدود الواجبهههة 
جوا الحيههل فههي سههقوق تكههاليف هللا تعههالى عههنهم، فههال تكونههوا خههائفين مههن النههام، بههل علههيهم وتءههتخر 

كونههوا خههائفين منههي ومههن عقههابي. إذ الحفههيظ علههى الشههي  األمههين حههق األمانههة ال يخشههى أحههدًا فههي 
 .(6 القيام بوجه أمانته، ولكنه يخشى الذي استأمنه

نههه يعلههم ان بعههض المءههتحفظين علههى ولمهها ذكههر الحههق سههبحانه أمههر الرهبههة أتبعههه بههأمر الرغبههة، أل
كتاب هللا المءتشهدين، قد تراودهم أطماع الحياة الدنيا، وهم يجدون أصحاب الءلطان، وأصحاب 
المال، وأصحاب الشهواا، ال يريدون حكم هللا، فيملقهون شههواا هه ال  جميعهًا، طمعهًا فهي عهره 

                                                 

 .79سورة البقرة: من اآلية  (1 
 .3160 -3159/ 5تفءير الشعراوي:  (2 
 .9سورة الحجر: اآلية  (3 
 .210 -209/ 6ير: البن عاشور: ، والتحرير والتنو 12/4ينظر: التفءير الكبير: للرازي:  (4 
 3161 -3160/ 6تفءير الشعراوي:  (5 
، والتحرير والتنوير: البن عاشور: 12/5، والتفءير الكبير: للرازي: 6/251ينظر: جامد البيان: للطبري:  (6 
 .5/3162، وتفءير الشعراوي: 2/739، وفي ظالل القرآن: لءيد قطب: 6/210



   

 
 

299 

 

 م 12/4/2012-11 الرمادي -املؤمتر العلمي الثاني لكلية العلوم اإلسالمية  
Issn:2071-6028 

حتليلية دراسة  -الـربـانـيـون يف القرآن الكريم  وأثر هذا املفهوم عند الدعاة أهل العلم     احملور األول : التفسري واللغة

– 
 

ان وفههي كههل قبيههل، وكمهها كههان ذلههك الحيههاة الههدنيا، كمهها يقههد مههن رجههال الههدين المحتههرفين فههي كههل زمهه
ـيلِّق َلَم ـيا َق ِّـنالا واقعًا في علما  بني إسهرائيل فنهاداهم هللا:  ، وذلهك لقها  الءهكوا، َ ل َلْشـَتُر ا بِّآَُ

أو لقا  التحري ، أو لقا  الفتاو  المدخولة. وكل ثمن هو في حقيقتهه قليهل. ولهو كهان ملهك الحيهاة 
ن يكههون رواتههب ووظههائف وألقابههًا ومصههالح صههغيرة، يبههاع بههها الههدنيا .. فكيههف وهههو ال يزيههد علههى ا

الدين، وتشتر  بها جهنم على يقين. انه لي  أشهند مهن خيانهة المءهتأمن، ولهي  أبشهد مهن تفهرين 
المءهههتحفظ، ولهههي  أخههه  مهههن تهههدلي  المءتشههههد. والهههذين يحملهههون عنهههوان  رجهههال الهههدين( يخونهههون 

ا أنزل هللا، ويحرفون الكلم عن مواضعه، لموافاة ويفرطون ويدلءون، فيءكتون عن العمل لتحكيم م
. ثههم إنههه اتبههد هههذا البرهههان البههاهر بالوعيههد الشههديد (1 أهههوا  ذوي الءههلطان علههى حءههاب كتههاب هللا

ْيُأْذ بَِّمي َاْوَزَل َّللاهُ َ ُأ َلئَِّك ُمُذ اْلَأي ُِّر فَ فقال:  ، والمقصود من هذا الكالم تهديد اليهود َ َمْل َلْذ َُ
في إقدامهم على تحري  حكم هللا تعالى فهي حهد الزانهي المحصهن، يعنهي أنههم لمها أنكهروا حكهم هللا 
المنصوو عليه في التوراة وقالوا: إنه غير واجب، فهم كافرون على اإلطهالق، ال يءهتحقون اسهم 

ن. وقههد عههرف اليهههود بك ههرة مخالفههة حّكههامهم والقههرآ والتههوراة وال بمحمههد  اإليمههان ال بموسههى 
ألحكههام كتههابهم بنهها  علههى تغييههرهم إياههها باعتقههاد عههدم مناسههبتها ألحههوالهم كمهها فعلههوا فههي حههد الزنهها. 
فوصفهم هللا بأنهم كافرون بما جحدوا من شريعتهم المعلومة عندهم، والمعنى أنههم اتصهفوا بهالكفر 

ذلك مههن آثههار كفههرهم الءههابق. فالمقصههود اليهههود وتحههذير مههن قبههل، فههإذا لههم يحكمههوا بمهها انههزل هللا فهه
 .(2 المءلمين من م ل صنيعهم

 
 / مي ُست يد مل اآلُةليم يا 

 إن العلم أكمل أقءام الفضيلة والجمال والمنقبة ال جرم سمي العالم به. .1
تنبيه هللا تعالى لليهود المنكرين لوجوب الرجم، وترغيب لهم في ان يكونهوا كمتقهدميهم مهن  .2

 مءلمي أحبارهم واألنبيا  المبعوثين إليهم.
إن الحياة البشرية ال تءتقيم إال إذا كانهت عقيهدتها وشهعائرها وشهرائعها منب قهة مهن مصهدر  .3

 واحد، يملك الءلطان على الضمائر والءرائر.

                                                 

، والمحرر الوجيز: البن عطية: 292، والكشاف: للزمخشري: 6/251ري: ينظر: جامد البيان: للطب (1 
، ورو  المعاني: لآللوسي: 12/5، والتفءير الكبير: للرازي: 6/123، والجامد ألحكام القرآن: للقرطبي: 2/196
 .6/3162، وتفءير الشعراوي: 2/740، وفي ظالل القرآن: لءيد قطب: 3/313
، والجامد ألحكام القرآن: للقرطبي: 292، والكشاف: للزمخشري: 6/257ي: ينظر: جامد البيان: للطبر  (2 
 .211 -6/210، والتحرير والتنوير: البن عاشور: 6-12/5، والتفءير الكبير: للرازي: 6/124
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 المط ب الرابع
 م قف القيئمنل   ى الشره ة  امر ال  ذ الدي ق مل اإللذ  اكم السيت

 
ُذ اقيل ل يلى:  نُّ َف َ اأْلَْحَبيُر َ ْل َقْ لِّ ِّ بهيوِّ ْيَت َلبِّْئَس إل َلْ ل َيْ َ يُمُذ الره ُذ السُّ ْلَذ َ َاْك ِّ ِّ

ْصَ ُ  فَ  َمي َكيُو ا َُ
(1). 

 
 / لي نم األل يظا لا 

ْيتَ . قوله تعالى: 1  .السُّ
الشهي ، إذا است صهل، . يقهال: ُسهحِّت (2   سحت((: الءين، والحا ، والتا ، أصهل  صهحيح منقهام

. واسهههحتت (3 وُأْسهههحِّت، يقهههال سهههحت هللا الكهههافر بعهههذاب إذا أستأصهههله، ومهههال مءهههحوا، وُمْءهههَحتَ 
ههُحت: كههل  ههْحُت والءُّ ههْحَت. والءُّ تجارتُههه: َخُب َههْت وَحُرَمههْت. وَسههَحَت فههي تجارتِّههه، وَأْسههَحَت: اكتءههب الءُّ

لههزِّم عنههه العههار، وقبههيح الههذكر، كهه من حهرام قبههيح الههذكر، وقيههل: هههو مهها خبههص مههن المكاسهب وَحههُرم ف
هْحُت:  الكلب والخمر والخنزير، والجمد اسحاا، وحذا وقد الرجل فيها، قيل: قد َأْسَحَت الرجهُل. والءُّ

ُبها ههْحُت: الهديههة أي الرشههوة فههي (4 الحههرام الههذي ال يحههل كءههبه، ألنههه َيْءههَحُت البركههة أي ُيههْذهِّ . والءُّ
 .(5 الحكم والشهادة ونحوهما

 َُْصَ ُ  فَ . قوله تعالى: 2
. يقهههال: َصهههَنَعه (6   صهههند((: الصهههاد، والنهههون، والعهههين، أصهههل صهههحيح واحهههد. وههههو عمهههل الشهههي 

 َيْصَنُعه ُصْنعًا 
 .(7 فهو َمْصنوع  وُصْند  

                                                 

 .63سورة المائدة: اآلية  (1 
  مادة سحت(. 1/591معجم مقايي  اللغة: البن فارم:  (2 
، ولءان العرب: البن 180، والقاموم المحين: للفيروز آبادي: 1/591معجم مقايي  اللغة: البن فارم:  (3 

  مادة سحت(. 4/507منظور: 
، والمصبا  المنير: للفيومي: 592 -591، ومعجم مقايي  اللغة: البن فارم: 411العين: للفراهيدي:  (4 

، ولءان العرب: البن 231لمفرداا: للراغب األصفهاني: ، وا180، والقاموم المحين: للفيروز آبادي: 267
  مادة سحت(. 4/507منظور: 

  مادة سحت(. 4/507، ولءان العرب: البن منظور: 231المفرداا: للراغب األصفهاني:  (5 
  مادة صند(. 2/22معجم مقايي  اللغة: البن فارم:  (6 
  مادة صند(. 5/408: ، ولءان العرب: البن منظور532العين: للفراهيدي:  (7 
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ّناع: الذين يعملون بأيديهم. تقول: صنعته فهو صناعتي   . (1 والصُّ
والصههنِّّاعة: مهها َتءَتَ ْصههند مههن أمههٍر، أو هههي . (2 والصههنيعة: مهها اصههطنعت مههن خيههر إلههى غيههرك

ههْنُد: إجههادة (4 . والمصههاند: مهها يصههنعه العبههاد مههن األبنيههة واآلبههار واألشههيا (3 حرفههة الصههاند . والصُّ
الفْعههل، فكههل ُصههْنٍد فْعههُل ولههيَ  كههل فِّعههل ُصههْنعًا. وال ينءههب إلههى الحيوانههاا والجمههاداا، كمهها ينءههب 

 .(5 إليها الفعل
 

 الم يسبة/ ليونيا 
لما حكى تعهالى عهن أههل الكتهاب أنههم تركهوا العمهل بهالتوراة واإلنجيهل، وحكهم علهيهم بهالكفر والظلهم 
والفءههوق، حههذر تعههالى فههي هههذهِّ اآليههاا مههن مههواالة اليهههود والنصههار ، ثههم عههدد جههرائم اليهههود ومهها 

 . (6 اتهموا به الذاا اإللهية المقدسة من شنيد األقوال وقبيح األفعال
 

 / القراءاتليلثيا 
. وقههههرأ األزرق (7 ، فقههههد قههههرأ حمههههزة والكءههههائي وخلههههف وورن باإلمالههههةَيْ َ ــــيُمذُ قولههههه تعههههالى:  .1

 . (8 بالتقليل
نُّ فَ قوله تعالى:  .2 بهيوِّ  .(9 ، فقد قرأ الجرا  وأبو واقد  الّربُيون(الره
ذُ قولههه تعههالى:  .3 ــْ لِّ ِّ أبههو عمههرو بههن العههال  ، فقههد قههرأ حمههزة والكءههائي وخلههف  قههولُِّهُم(، وقههرأ َق

مِّ(  .(10 ويعقوب  قولِّهِّ

                                                 

  مادة صند(. 348، والمصبا  المنير: للفيومي: 532العين: للفراهيدي:  (1 
، 1/348، والمصبا  المنير: للفيومي: 290، والمفرداا: للراغب األصفهاني: 533العين: للفراهيدي:  (2 

  مادة صند(. 5/411ولءان العرب: البن منظور: 
  مادة صند(. 5/411، ولءان العرب: البن منظور: 757ادي: القاموم المحين: للفيروز آب (3 
، والقاموم المحين: للفيروز آبادي: 2/22، ومعجم مقايي  اللغة: البن فارم: 533العين: للفراهيدي:  (4 

  مادة صند(. 5/410، ولءان العرب: 758
  مادة صند(. 290المفرداا: للراغب األصفهاني:  (5 
 .1/319، وصفوة التفاسير: للصابوني: 496 -2/495ينظر: نظم الدرر: للبقاعي:  (6 
 .201، واتحاف فضال  البشر: للدمياطي: 204ينظر: غيص النفد: للصفاقءي:  (7 
 .201ينظر: إتحاف فضال  البشر: للدمياطي:  (8 
 .3/522ينظر: البحر المحين: ألبي حيان:  (9 
 .201ينظر: اتحاف فضال  البشر: للدمياطي:  (10 
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ـــذُ قولهههه تعهههالى:  .4 . وقهههرأ أبهههو عمهههرو بهههن العهههال  (1 ، فقهههد قهههرأ حمهههزة والكءهههائي  وأكلُِّههههُم(َ َاْك ِّ ِّ
مِّ(  .(2  وأكِّلِّهِّ

ْيتَ قوله تعالى:  .5 ُحت(السُّ  .(3 ، فقد قرأ ابن ك ير وأبو عمرو والكءائي  الءُّ
 .(4 ابن عبام  بئ (، فقد قرأ َلبِّْئَس قوله تعالى:  .6
 .(5 ، فقد قرأ ابن عبام  يعملون(َُْصَ ُ  فَ قوله تعالى:  .7

 
 / األ جه البالغنةراب يا 

نُّ فَ : وذلهههك فهههي قولهههه تعهههالى: (6 التخصهههيص .1 ـــيوِّ به ـــيُمُذ الره ـــْ ل َيْ َ  ، فمعنهههى  لهههوال( هههها هنههها َل
ذلهك، فهإن  لهوال( التخصيص والتوبيخ، وهو بمعنى هال، وفيها تخصيص لعلمائهم للنهي عهن 

 .(7 إذا دخل على الماضي أفاد التوبيخ، وحذا دخل على المءتقبل أفاد التخصيص
ـــْيتَ : وذلهههك فهههي قولهههه تعهههالى: (8 االسهههتعارة التصهههريحية .2 ـــُذ السُّ ، حيهههص اسهههتعير ألخهههذ َ َاْك ِّ ِّ

 .(9 الءحت لفظ األكل بجامد ما ي ول إليه األخذ على سبيل االستعارة التصريحية
 

 اإل راب /خيمسيا 
ُذ اقولههه تعههالى:  .1 نُّ َف َ اأْلَْحَبــيُر َ ــْل َقــْ لِّ ِّ ــيوِّ به : بمعنههى  هههال(، َلــْ ل :ْلــذَ إل َلــْ ل َيْ َ ــيُمُذ الره

 َُيْ َ ـيُمذ ،فعههل مضهارع، والههها  ضهمير متصههل فهي محهل نصههب مفعهول بههه : َنُّ ف ــيوِّ به : الره

                                                 

، والمحتءب: البن جني: 201، واتحاف فضال  البشر: للدمياطي: 204ينظر: غيص النفد: للصفاقءي:  (1 
1/215. 
 .201، وأتحاف فضال  البشر: للدمياطي: 204ينظر: غيص النفد: للصفاقءي:  (2 
 .204ينظر: غيص النفد: للصفاقءي:  (3 
 .3/522البحر المحين: ألبي حيان: ينظر:  (4 
 .6/298ينظر: جامد البيان: للطبري:  (5 
 .35التخصيص: هو قصر العام على بعض منه بدليل مءتقل مقترن به. ينظر: التعريفاا: للجرجاني:  (6 
، والتفءير الكبير: 2/232، وزاد المءير: البن الجوزي: 2/214ينظر: المحرر الوجيز: البن عطية:  (7 
، وصفوة 6/248، والتحرير والتنوير: البن عاشور: 4/345، ورو  المعاني: لآللوسي: 12/33رازي: لل

 .1/324التفاسير: للصابوني: 
االستعارة التصريحية:وهي ما صر  فيها بلفظ المشبه به.ينظر:البالغةالواضحة:لعلي الجارم ومصطفى  (8 

 .98أمين: 
 .3/73: لألهدلي: ينظر: البرهان في إعراب آياا القرآن (9 
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ــيرُ فاعههل،  نُّ فَ : معطوفههة علههى َ اأْلَْحَب ــيوِّ به ذُ ،الره ــْ لِّ ِّ ــْل َق  َ ،جههار ومجههرور :ــذَ إل ا : ْل
 .(1 مفعول به

ْيَت َلبِّْئَس َمي َكيُو ا َُْصَ ُ  فَ قوله تعالى:  .2 ُذ السُّ ذُ  :َ َاْك ِّ ِّ ، ْلذَ إل ا: معطوف على َ َاْك ِّ ِّ
ْيتَ و أكل(: مصدر، وفاعله الها  مضاف إليه،  : الهالم: داخلهه َلبِّْئَس : مفعول به، السُّ

: اسهم موصهول َميفي جواب قءم مقدر تقديره  وهللا(،  بئ (: فعل ماه من أفعال الذم، 
:  كهههان(: فعههل مهههاه نهههاقص، وواو الجماعهههة اسهههمها، َكـــيُو افههي محهههل نصهههب مفعهههول بههه، 

 ََُْصَ ُ  ف)2 : فعل مضارع، وواو الجماعة فاعل، والجملة في محل نصب خبر  كان). 
 الم  ى ال ي / سيدسيا 

تشهههير اآليهههة إلهههى سهههمة أخهههر  مهههن سهههماا المجتمعهههاا الفاسهههدة، وههههي تءهههتنكر سهههكوا الربهههانيين 
القائمين على الشريعة، واألحبار القائمين على أمر العلم الديني.. سكوتهم على مءارعة القوم في 

َلـْ ل تعهالى: ، قهال (3 اإلثم والعدوان وأكل الءحت، وعدم نهيهم عن هذا الشر الذي يتءهابقون فيهه
ُذ ا ــْل َقــْ لِّ ِّ نُّ َف َ اأْلَْحَبــيُر َ  بهــيوِّ ــيُمُذ الره ْصــَ ُ  فَ إل َيْ َ  ــي َكــيُو ا َُ ــْيَت َلبِّــْئَس َم ــُذ السُّ ْلــَذ َ َاْك ِّ ِّ

 4) ،
 -وهههم رؤسهها  اليهههود –واألحبههار  -وهههم رؤسهها  النصههار   –والمعنههى: هههال ينهههى ههه ال  الربههانيون 

الذين يءارعون في اإلثم والعدوان، وأكل الرشا في الحكم من اليهود من بني إسرائيل، وههم أئمهتهم 
الم منون، وساستهم العلما  بءياستهم وأخبارهم، وهم علماؤهم وقهوادهم، عهن قهول الكهذب والهزور، 

ديهم، ثم يقولهون ههذا مهن حكهم هللا، وذلك أنهم كانوا يحكمون فيهم بغير حكم هللا، ويكتبون كتبًا بأي
. فإن هللا تعالى استبعد من علما  أهل الكتاب أنهم مها نههوا سهفلتهم وعهوامهم عهن (5 وهذا من كتبه

المعاصي، وذلك يدل على ان تارك النهي عن المنكر بمنزلة مرتكبه، ألنه تعهالى ذم الفهريقين فهي 
المنكهههر بمنزلهههة مرتكبهههه، ألنهههه تعهههالى ذم  ههههذه اآليهههة علهههى لفهههظ واحهههد. بهههل إن ذم تهههارك النههههي عهههن

الفريقين في هذهِّ اآلية على لفظ واحد، بل ان ذم تارك النهي عن المنكر أقو  إلنه تعالى قال في 
ْ َمُ ـــ فَ المقهههدمين علهههى اإلثهههم والعهههدوان وأكهههل الءهههحت: َلبِّـــْئَس َمـــي َكـــيُو ا َُ

، وقهههال فهههي العلمههها  (6 
َمي َكيُو ا َُْصَ ُ  فَ  َلبِّْئَس التاركين للنهي عن المنكهر: 

، والصهند أقهو  مهن العمهل، الن العمهل (7 
                                                 

 .3/74ينظر: المصدر نفءه:  (1 
 ينظر: المصدر نفءه. (2 
 .2/790في ظالل القرآن: لءيد قطب:  (3 
 .63سورة المائدة: اآلية  (4 
 6/298ينظر: جامد البيان: للطبري:  (5 
 .62سورة المائدة: من اآلية  (6 
 .63سورة المائدة: من اآلية  (7 
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– 
 

إنمهها سههمي صههناعة إذا صههار مءههتقرًا راسههخًا متمكنههًا، فجعههل جههرم العههاملين ذنبهها غيههر راسههخ، وذنههب 
 . (1 التاركين للنهي عن المنكر ذنبًا راسخاً 

ْيتَ وأما قوله:  ُذ السُّ ، فإنه يعني به الرشوة التهي كهانوا يأخهذونها علهى حكمههم بغيهر كتهاب َ َاْك ِّ ِّ
، وهذا ذم  لصهنيد هه ال  الربهانيون واألحبهار فهي َلبِّْئَس َمي َكيُو ا َُْصَ ُ  فَ هللا لمن حكموا له به. 

تههركهم نهههي الههذين يءههارعون مههنهم فههي اإلثههم والعههدوان وأكههل الءههحت، عمهها كههانوا يفعلههون مههن ذلههك. 
قءم. يقول العلما : ما في القرآن آية اشد توبيخًا للعلما  من هذه اآليهة، وال أخهوف علهيهم والالم لل

 .(2 منها
يقول صاحب الظالل:  أما هنا فينحى بالالئمة على الربانيين واألحبار، الءاكتين على المءهارعة 

هللا .. وحنهه  في اإلثم والعدوان وأكل الءحت، الذين ال يقومون بحهق مها اسهتحفظوا عليهه مهن كتهاب
لصوا النذير لكل أهل ديهن. فصهال  المجتمهد أو فءهاده رههن بقيهام الحفظهة علهى الشهريعة والعلهم 

 .(3 فيه بواجبهم في األمر بالمعروف والنهي عن المنكر(
 

 / مي ُست يد مل اآلُةسيب يا  
العهههدوان وأكهههل إن لفهههظ اإلثهههم يتنهههاول جميهههد المعاصهههي والمنهيهههاا، فلمههها ذكهههر هللا تعهههالى بعهههده . 1

 الءحت دل هذا على أن هذين النوعين أعظم أنواع المعصية واإلثم.
 إن تارك النهي عن المنكر، كمرتكب المنكر.. 2
 إن العالم الرباني إذا ما رأ  منكرا أو علم شرا فينبغي أن يكون سباقا في نهيه واستنكاره له. . 3
 

 
 
 
 
 
 

                                                 

 .12/34التفءير الكبير: للرازي:  (1 
، والجامد ألحكام القرآن: 2/214، والمحرر الوجيز: البن عطية: 6/98ينظر: جامد البيان: للطبري:  (2 

 .6/248، والتحرير والتنوير: البن عاشور: 6/123للقرطبي: 
 .2/790في ظالل القرآن: لءيد قطب:  (3 
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– 
 

 الـخـيلـمـة
 النتائو التي تم التوصل إليها من خالل هذا البحص، وهي كاآلتي:مما تقدم يمكن تلخيص أهم 

إن النبي يوقن أنه عبد، وأن هللا وحده هو الرب، الذي يتجه إليه العباد بعبوديتهم وبعبادتهم،  .1
 فما يمكن ان يدعي لنفءه صفة اإللوهية التي تقتضي من النام العبودية.

صفون بخلق انزله رب يربي النام ليبلغوا الغايهة إن الربانيين حين يقولون ويتكلمون فإنهم يت .2
 المقصودة منهم، فهم عندما ينقلون ما عندهم للنام يكونون مربين.

إن العلههم والتعلههيم والدراسههة توجههب كههون اإلنءههان ربانيههًا، فمههن اشههتغل بههالتعلم والتعلههيم ال لهههذا  .3
مونعههههة المقصهههود، ضهههاع سهههعيه وخهههاب عملهههه، وكهههان م لهههه م هههل مهههن غهههرم شهههجرة حءهههنا  

 بمنظرها، وال منفعة ب مرها.
إن الرعههب مههن نتههائو الههذنب، وال بههاا مههن ثمههراا الطاعههة، وان القتههال هههو هلل، ال لحههظ مههن  .4

 حظوظ النف  أصاًل.
إن الههذي يحكههم بههالتوراة هههم النبيههون والربههانيون واألحبههار، وهههذا يقتضههي كههون الربههانيين أعلههى  .5

 المجتهدين واألحبار كأحاد العلما .حااًل من األحبار، ف بت ان يكون الربانيون ك
إن سمة المجتمد الخير الفاضل القوي المتماسك ان يءود فيه األمهر بهالمعروف والنههي عهن  .6

المنكر، وان يوجد فيه من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وان يوجد فيه من يءتمد إلى 
 األمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

الموصهل للغايهة. وتهأتي علهى الطريهق أحقهاب الليهل والنههار، إن الهد  هو الطريق أو الدرب  .7
فهههالطريق مظلهههم لهههياًل، وقهههد تعتهههره الءهههائر فيهههه عقبهههاا، أو قهههد ال يمشهههي الءهههائر فهههي سهههوا  
الءههبيل، لههذا فههالحق سههبحانه قههد أنههار الههدرب، وتم ههل ذلههك فههي المههنهو الههذي جهها  بههه موكههب 

 الرسل عليهم الصالة والءالم.  
 د هلل رب ال يلمنل رخر د  اوي اف اليم

  ص ى ال  ذ   ى سندوي ميمد    ى رله  صيبه  س ذ 
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 المصيدر  المراجع 
 بعد القرآن الكريم

إتحاف فضال  البشر بهالقرا اا األربعهة عشهر: ألحمهد بهن محمهد البنها  الهدمياطي الشهافعي  .1
الطبعهههة ههههه(، تحقيهههق: الهههدكتور شهههعبان محمهههد إسهههماعيل، عهههالم الكتهههب، بيهههروا، 1117 ا

 م.1987 -هه1407األولى، 
ههه(، 468أسباب نزول القرآن: ألبي الحءن علي بن أحمد بن محمهد بهن علهي الواحهدي  ا .2

هههه(، دار الميمههان للنشههر 529روايهة بههدر الههدين أبههي نصهر محمههد بههن عبههد هللا االرغيهاني  ا
 م.  2005 -هه1426والتوزيد، المملكة العربية الءعودية، 

هه(، تحقيق: عبد 478ئر: ألبي عبد هللا محمد بن علي الدامغاني  اأصال  الوجوه والنظا .3
 م.1970العزيز سيد األهل، بيروا، 

هههه(، 338إعههراب القههرآن: لذمههام أبههي جعفههر احمههد بههن محمههد بههن إسههماعيل بههن النحههام  ا .4
وضهد حاشههيته وعلهق عليههه: عبهد المههنعم خليهل إبههراهيم، منشهوراا محمههد علهي بيضههون، دار 

 م.2004 -هه1425بيروا، لبنان، الطبعة ال انية،  الكتب العلمية،
ههههه(، دار الفكهههر للطباعهههة والنشهههر والتوزيهههد، الطبعهههة 749البحهههر المحهههين: ألبهههي حيهههان  ا .5

 م.1978 -هه1398ال انية، 
ههه(، تحقيهق: حنفهي محمهد شهرف، مكتبهة 654بديد القرآن: البهن أبهي األصهبد المصهري  ا .6

 م.1957نهضة مصر، الفجالة، الطبعة األولى، 
البرهههان فههي إعههراب آيههاا القههرآن: ألحمههد ميقههري بههن أحمههد حءههين شههميلة االهههدلي، المكتبههة  .7

 م.2001 -هه1422العصرية، صيدا، بيروا، الطبعة األولى، 
البالغههة الواضههحة البيههان والمعههاني والبههديد: لعلههي الجههارم ومصههطفى أمههين مههد أبيههاا منتقههاة  .8

الهدين الءهيوطي، طبعهة أعهدها ووضهد خالصهتها من األلفية في علوم البالغة لذمام جالل 
 علي محمد زينو، دار قبا ،  ب. ا(.

التبيهان فههي إعهراب القههرآن: ألبهي البقهها  عبهد هللا بههن الحءهين العكبههري، مكتبهة اإليمههان،  ب.  .9
 ا(.

التعريفاا: ألبي الحءن علي بن محمد بن علهي الجرجهاني المعهروف بالءهيد الشهري ، دار  .10
 امة، وزارة ال قافة واإلعالم، بغداد، العراق،  ب. ا(.الش ون ال قافية الع

ههههه(، دار سهههحنون 1284تفءهههير التحريهههر والتنهههوير: للشهههيخ محمهههد الطهههاهر ابهههن عاشهههور  ا .11
 للنشر والتوزيد، تون ،  ب. ا(.
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– 
 

 تفءير الشعراوي: للشيخ محمد متولي الشعراوي، طبعة دار األخبار المصرية،  ب. ا(. .12
مههام عمههاد الههدين أبههو الفههدا  إسههماعيل بههن ك يههر القرشههي الدمشههقي تفءههير القههرآن العظههيم: لذ .13

 م.1969 -هه1388هه(، دار الفكر، بيروا، 774 ا
التفءير الكبير أو مفاتيح الغيب: لذمام فخر الدين محمد بن عمر بهن الحءهين بهن الحءهن  .14

هههههه(، قههههدم لههههه: هههههاني الحههههاج، حققههههه وعلههههق عليههههه: عمههههار زكههههي 606الههههرازي الشههههافعي  ا
 دي، المكتبة التوفيقية، القاهرة، مصر،  ب.ا(.البارو 

تفءير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويهل: ألبهي القاسهم جهار هللا  .15
هه(، اعتنهى بهه وخهرج أحادي هه وعلهق عليهه: 538محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي  ا

 م.2005 -هه1426انية، خليل مأمون شيحا، دار المعرفة، بيروا، لبنان، الطبعة ال 
ههه(، عنهي 444التيءير في القرا اا الءبد: لذمهام أبهي عمهرو ع مهان بهن سهعيد الهداني  ا .16

 م.1930بتصحيحه: اوتوا برتزل، طبعة الدولة، استانبول، 
ههه(، دار 310جامد البيان عن تأويل آي القهرآن: ألبهي جعفهر محمهد بهن جريهر الطبهري  ا .17

 م.1988 -هه1408الفكر، بيروا، لبنان، 
ههه(، 671الجامد ألحكام القرآن: لذمام أبو عبد هللا محمد بن احمد األنصاري القرطبي  ا .18

 م.1988 -هه1408دار الكتب العلمية، بيروا، لبنان، الطبعة األولى، 
جواهر البالغة في المعاني والبيان والبديد: ألحمد الهاشمي بهك، مطبعهة االعتمهاد، مصهر،  .19

 م.1940 -م1939 -هه1358الطبعة العاشرة، 
هههه(، تحقيههق: الههدكتور عبههد العههال 270الحجههة فههي القههرا اا الءههبد: لذمههام ابههن خالويههه  ا .20

 م.1990 -هه1410سالم مكرم، م سءة، بيروا، الطبعة الخامءة، 
رو  المعههاني فههي تفءههير القههرآن العظههيم والءههبد الم ههاني: للعالمههة أبههي الفضههل شهههاب الههدين  .21

هه(، ضبطه وصححه: علي عبهد البهاري عطيهة، 1270ي  االءيد محمود اآللوسي البغداد
منشهههههوراا محمهههههد علهههههي بيضهههههون، دار الكتهههههب العلميهههههة، بيهههههروا، لبنهههههان، الطبعهههههة ال انيهههههة، 

 م.2005 -هه1426
زاد المءير في علم التفءير: لذمام أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بهن علهي بهن محمهد  .22

حواشههيه: احمههد شههم  الههدين، منشههوراا هههه(، شههر  آياتههه وأحادي ههه ووضههد 597الجههوزي  ا
 م.2002 -هه1422محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروا، لبنان، 

هههههه(، تحقيههههق: الههههدكتور شههههوقي ضههههيف، دار 324الءههههبعة فههههي القههههرا اا: البههههن مجاهههههد  ا .23
 م.1972المعارف بمصر، 
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حقيههق: هههه(، ت275سههنن أبههي داود: لءههليمان بههن األشههعص أبههو داود الءجءههتاني االزدي  ا .24
 محمد محي الدين عبد الحميد، دار الفكر،  ب. ا(.

 صفوة التفاسير: لمحمد علي الصابوني، دار الجيل، بيروا،  ب. ا(. .25
غريهههب القهههرآن المءهههمى بهههه نزهة القلهههوب(: لذمهههام أبهههي بكهههر محمهههد بهههن عزيهههز الءجءههههتاني  .26

 م.1982 -هه1402هه(، دار الرائد العربي، بيروا، لبنان، الطبعة ال ال ة، 330 ا
ههه(، ههام  سهراج القهارئ 178غيص النفد في القرا اا الءبد: لعلهي النهوري الصفاقءهي  ا .27

 المبتدئ، طبد مصطفى الحلبي،  ب. ا(.
فهههتح القهههدير الجهههامد بهههين فنهههي الروايهههة والدرايهههة فهههي التفءهههير: لمحمهههد بهههن علهههي بهههن محمهههد  .28

 هه(، دار الفكر، بيروا، لبنان،  ب. ا(.1225الشوكاني  ا
م(، دار إحيههها  التهههراث العربهههي، بيهههروا، لبنهههان، 1966قهههرآن: لءهههيد قطهههب  افهههي ظهههالل ال .29

 م.1971 -هه1391الطبعة الءابعة، 
ههه(، قهدم لهه وعلهق 817القاموم المحين: لمجد الدين محمهد بهن يعقهوب الفيهروز آبهادي  ا .30

ههههه(، دار الكتهههب 1291حواشهههيه: الشهههيخ أبهههو الوفههها نصهههر الههههوديني المصهههري الشهههافعي  ا
 م.2007 -هه1428روا، لبنان، الطبعة ال انية، العلمية، بي

ههه(، دار إحيها  التهراث 175كتاب العين: ألبي عبد الهرحمن الخليهل بهن احمهد الفراهيهدي  ا .31
 م.2001 -هه1421العربي، بيروا، لبنان، الطبعة األولى، 

كشههاف اصههطالحاا الفنههون والعلههوم: للباحههص العالمههة محمههد علههي التهههانوي، تقههديم وحشههراف  .32
جعة: الدكتور رفيق العجم، تحقيق: الدكتور علي دحروج، الناشر مكتبة لبنان، بيروا، ومرا

 م.1996لبنان، الطبعة األولى، 
الكشف عن وجوه القرا اا الءبد وعللها وحججها: ألبي محمد مكي بن أبي طالب القيءي  .33

 م.1974 -هه1394هه(، تحقيق: الدكتور محي الدين رمضان، 437 ا
أسههباب النههزول: لذمههام جههالل الههدين عبههد الههرحمن بههن أبههي بكههر الءههيوطي لبههاب النقههول فههي  .34

 م.1978هه(، دار إحيا  العلوم، بيروا، الطبعة األولى، 911 ا
 م.2003 -هه1423هه(، دار الحديص، القاهرة، 711لءان العرب: للعالمة ابن منظور  ا .35
ههه(، دار 548 امجمد البيان فهي تفءهير القهرآن: ألبهي علهي الفضهل بهن الحءهن الطبرسهي  .36

 م.1957 -هه1377الفكر ودار الكتاب اللبناني، بيروا، الطبعة ال انية، 
المحتءب في تبيين وجوه شواذ القرا اا واإليضا  عنها: البن جني، تحقيق: علي النجدي  .37

 م.1969 -هه1389 -هه1386وآخرون، لجنة التراث اإلسالمي، القاهرة، 
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ز: ألبههي محمههد عبههد الحههق بههن غالههب بههن عطيههة المحههرر الههوجيز فههي تفءههير الكتههاب العزيهه .38
ههههه(، تحقيهههق: عبهههد الءهههالم عبهههد الشهههافي، دار الكتهههب العلميهههة، بيهههروا، 546األندلءهههي  ا

 م.2007 -هه1428لبنان، الطبعة ال انية، 
ههه(، الناشههر دار الكتههاب 666مختهار الصههحا : لمحمههد بهن أبههي بكههر عبهد القههادر الههرازي  ا .39

 ا(.العربي، بيروا، لبنان،  ب. 
مءههند اإلمههام البههزار: ألبههي بكههر احمههد بههن عمههرو بههن عبههد الخههالق البههزار، تحقيههق:        د.  .40

 هه.1409محفوظ الرحمن زين هللا، م سءة علوم القرآن، بيروا، المدينة، الطبعة األولى، 
المصبا  المنير في غريب الشر  الكبير للرافعي: للعالمة احمد بن محمد بهن علهي المقهري  .41

 هه(، المكتبة العلمية، بيروا، لبنان،  ب.ا(.770الفيومي  ا
ههه(، عهالم الكتهب، الطبعهة ال ال هة، 207معاني القرآن: ألبهي زكريها يحيهى بهن زيهاد الفهرا   ا .42

 م.1983 -هه1403
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لميههههة، بيههههروا، لبنههههان، الطبعههههة األولههههى، هههههه(، دار الكتههههب الع911الءههههيوطي الشههههافعي  ا
 م.1988 -هه1408

ههه(، تحقيهق: 395معجم مقايي  اللغة: ألبهي الحءهين احمهد بهن فهارم بهن زكريها الهرازي  ا .44
 -هههههه1429إبههههراهيم شههههم  الههههدين، دار الكتههههب العلميههههة، بيههههروا، لبنههههان، الطبعههههة ال انيههههة، 

 م.2008
محمهد المعهروف بالراغهب األصهفهاني  المفرداا في غريب القرآن: ألبهي القاسهم الحءهين بهن .45

هههه(، طبعههه وراجعههه: محمههد خليههل عيتههاني، دار المعرفههة للطباعههة والنشههر والتوزيههد، 502 ا
 م.2005 -هه1426بيروا، لبنان، 

ههه(، تحقيهق: محمهد 597نزهة األعهين النهواظر فهي علهم الوجهوه والنظهائر: البهن الجهوزي  ا .46
 م.1984عبد الكريم الراضي، بيروا، 

هههه(، طبههد دار الكتههب العلميههة، بيههروا، 833فههي القههرا اا العشههر: البههن الجههزري  االنشههر  .47
 لبنان،  ب. ا(.

نظههم الههدرر فههي تناسههب اآليههاا والءههور: لذمههام برهههان الههدين أبههي الحءههن إبههراهيم بههن عمههر  .48
هه(، خرج آياته وأحادي ه ووضد حواشيه: عبد الهرزاق غالهب المههدي، دار 885البقاعي  ا
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