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 ملخص بحث
الحمد هلل رب العالمين والصالة  والالالةع ى الي  اليد المن ال ين بحمالد  الن ىمالد و اىبالين وى الي  لال  

 وصحم  و  م تال يمًا كثينًا ، أبا بعد:
 فقد اشتمل المحث ى ي اآلتي :   

ىول تعنيال  التااصالن ل الة واصالطة ًا، أواًل: بمحث تمهيدي وفي  ثةثة بطالال  تمالمن المط ال  ا
 والمط   الثاني تممن ضنور  التااصن وأهميت ، والمط   الثالث بتوافقات التااصن وأضداده. 

ثانيًا: الممحث اىول: وىد و بالاصن لمن ظ م وهاجن بالم  ىمادت  وذكالنه، وذلالب  الدف  و أهالل 
ذن ل مظ الالالالوبين بقتالالالالال الظالالالالالمين، المط الالالال  الشالالالنا بالالالالالموباين، وفيالالالال  بط مالالالالين، المط الالالال  اىول: اإ

 الثاني وىد و  اصنه ل موباين ى ي الظالمين با تمنار العماد  وذكن و. 
ثالثالالًا: الممحالالث الثالالاني الاصالالن لمالالن ب الالي ى يالال  بالالالم  ىمادتالال  هلل وجهالالاده إ ابالالة دىالالا م الالالد ن ضالالد 
المشالالالنكين، والمط الالال  اىول نصالالالن و لمالالالن ب الالالي ى يالالال  بالالالن ىمالالالاده وىا الالال  بمثالالالل بالالالا ىو الالال  بالالال ، 
والمط الال  الثالالاني اكتالالاركم و و الالمامم المالالال مين ورفالال  الحالالن  ىالالا م لتقيمالالوا دىالالا م الالالد ن لت اهالالدوا 

 فار لياصنكم ى يهم. ال 
أبالالا التاتمالالة فقالالد أوجهنالالا فيهالالا كةصالالة بالالا توصالال اا قليالال  واتمعااهالالا بقا مالالة المصالالادر والمناجالال  التالالي 

 اىتمدناها. 
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 المقدمــة

الحمد هلل الذي أنهل القن ن ال نيم هدى ور مة لعماده،  يمالًا ال اىوجالا  فيال  نالذ نًا ل  الافنين، وًشالينًا 
ل مالالالوباين، الالالالذ ن  عم الالالون الصالالالالحات ووىالالالدهم بالالالالتين والاصالالالن فالالالي الالالالدنيا والا الالالا  بالالالن الاالالالار فالالالي 

(1)چھھھےےچ: اآلكالالالن ،  الالالال تعالالالالي
وأشالالالهد أن ال قلالالال  قال و و الالالده ال شالالالنيب ، 

لالالال ، لالالال  الم الالالب ولالالال  الحمالالالد الحالالال  الممالالالين وأشالالالهد  أن  الالاليدنا بحمالالالدًا ىمالالالده ور الالالول  الصالالالاد  الوىالالالد 
الالالارا ى الالالي هالالالذا الامالالالي ال الالالنيم وى الالالي  لالالال  وصالالالحم  والعالالالاب ين بالالالالات   اىبالالالين، ال هالالالم صالالال ي و الالال م ًو

 ًعد. والداىين قلي شنيعت  والمااصنين لد ا  قلي  وع الد ن.. و 
وفيال  أصالول اإ الةع بالن ىقيالد  وىمالاد   فإن و  محان  وتعالي أنهل القن ن ى الي  ميمال  بحمالد 

وبعاب الالة وأكالالة  وفيالال  التنليالال  والتنهيالال  وفيالال  الت الال  والتالالارين وفيالال  ى الالم اىولالالين واآلكالالنين وفيالال  
 الالين  تااصالالن المالالال مين المالالوباين ف الالان كشالال ن  أصالال ها ثا الالس وفنىهالالا فالالي الالالالما  تالالوتي أم هالالا كالالل

 بإذن ًرها. 

                                                 

 . 47 ور  النوع، اآل ة  (1)
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وإن بالن دواىالالي  النوري أن أتشالالنح بالمحالث فالالي بوضالوىات هالالذا ال تالاب العظالاليم الالذي ال تاقمالالي 
ى ا م  وال تفاي بحا ا  وال  شم  با  الع ما  فاحن أباع با دت  وجةل  وكمال  لاعيش في جاات 

وباين ونهالن فالي بقعالالد صالد  ىالن ب يالالب بقتالدر فالاكتنت أن أ الالو ىاالد بوضالول وىالالد و  اصالن المالال
فالالاكتنت جه يالالة الوىالالد القن نالالي بالاصالالن بالالن كالالةل  الالور  الحالالو فقالالن لمالالا لهالالذا الموضالالول بالالن أهميالالة 
وهالالذه صالالفة  تح الالي  هالالا ىمالالاد الالالن من الالالذ ن  عنفالالون و  الالمحان  وتعالالالي ويتالالافون ىذابالال  وهالالم فالالي 
كشيت  بما  توفهم ب  بن كهي الدنيا وىذاب اآلكالن  فيالودون الواجمالات ويمتاعالون ىالن المحنبالات 
ويالالمتمنون بمالالا أبالالنهم بالال  ويمتاعالالون ىمالالا نهالالاهم ىاالال  ف الالان  الالم  اكتيالالاري لموضالالول التااصالالن هالالو 
بعنفة با في  بن  عادتاا ورفعتاا و وتاا في الدنيا أباع المشنا ال افن المتًنص بالد ن والمتًنص 
 هذه اىبة المحمد ة فوجدت أن أمت  وأوضح هذا الموضول ولو بشكل  الين ىن الااس في هالذا 

لهبان وكصوصًا المال مين  د ت اف وا ىن هذا الشي  وأصمحوا بتاازىين بتفالن ين بتشالتتين شاليعًا ا
وجماىات لين بتااصنين فيما  ياهم لذلب فشالا فاليهم الالوهن وأصالمحوا بتاا الذ ن أبالاع ىالدوهم وفيمالا 
 ياهم فمردت أن أ ين وأوضح ولو بشي  نالمي ىن التااصن لع    كون طنيقًا لمعض الاالاس ل الي 

فهموا بعاي التااصن ويحققوه وي تهبوا بما أبنهم و ب  ل الي  كالون الاصالن والعاله  والنفعالة بالن و  
العهيالاله ىنالال  لالالو ا الالتمنوا ى الالي التاالالازل والالالوهن وىالالدع التااصالالن فالالالياال بالالاهم ىالالدوهم ولالالم  الالالتطيعوا 

ن الة والتاالازل الو وح أباع المتًنص الظالم الحا د ى ي الد ن وبالا  الال اىبالة اليالوع بالن الالوهن والتف
ولم  تفقوا ى ي أبالن با  مكن في التواصل  ياهم قال بعد أن ا تعدوا ىن باها  ًرهم لذلب أصالمح 
العدو  هددهم بن جمي  ال هات وأصمح الوهن بتفشي  ياهم و د ا تمس طميعالة المحالث أن  قالالم 

 المحث.  ى ي بقدبة وتمهيد وبمحثين وكاتمة ذكنت فيها أهم الاتا و التي توص س قليها في
أواًل: بمحث تمهيدي وفي  ثةثة بطالال  تمالمن المط ال  اىول تعنيال  التااصالن ل الة واصالطة ًا، 
 والمط   الثاني تممن ضنور  التااصن وأهميت ، والمط   الثالث بتوافقات التااصن وأضداده. 

  و أهالل ثانيًا: الممحث اىول: وىد و بالاصن لمن ظ م وهاجن بالم  ىمادت  وذكالنه، وذلالب  الدف
الشالالالنا بالالالالالموباين، وفيالالالال  بط مالالالالين، المط الالالال  اىول: اإذن ل مظ الالالالوبين بقتالالالالال الظالالالالالمين، المط الالالال  

 الثاني وىد و  اصنه ل موباين ى ي الظالمين با تمنار العماد  وذكن و. 
ثالثالالًا: الممحالالث الثالالاني الاصالالن لمالالن ب الالي ى يالال  بالالالم  ىمادتالال  هلل وجهالالاده إ ابالالة دىالالا م الالالد ن ضالالد 

شالالالنكين، والمط الالال  اىول نصالالالن و لمالالالن ب الالالي ى يالالال  بالالالن ىمالالالاده وىا الالال  بمثالالالل بالالالا ىو الالال  بالالال ، الم
والمط الال  الثالالاني اكتالالاركم و و الالمامم المالالال مين ورفالال  الحالالن  ىالالا م لتقيمالالوا دىالالا م الالالد ن لت اهالالدوا 

 ال فار لياصنكم ى يهم. 
ر والمناجالال  التالالي أبالالا التاتمالالة فقالالد أوجالالهت فيهالالا كةصالالة بالالا توصالال س قليالال  واتمعتهالالا بقا مالالة المصالالاد

 اىتمدتها. 
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هذا وإني  د  ذلس جهالدي هالذا فالإن أمالن  الد أ الالاس فالذلب بفمالل ًرالي وتوفيقال  وإن كانالس اىكالنى 
فمن نفالي وأرجو بن و أن  فتح ى ّي وال  حنباي ىطا   وال  قط  ىاي  ال   وأن   عل ىم ي 

 الالي  اليدنا بحمالالد وى الي  لالال  كالصالًا لوجهالال  ال النيم قنالال  ولالي التوفيالال  وبالن ورا  القصالالد وصال ي و ى
 وصحم  و  م. 

 مبحث تمهيدي
 وفيه ثالثة مطالب
 المطلب األول 

 التناصر لغة واصطالحا  
 أواًل: التااصن ل ة: 

 ) التااصالالن بصالالدر  ولهم:تااصالالن القالالوع قذا نصالالن بعمالالهم بعمالالًا وهالالو بالالمكوذ بالالن بالالاد  )ن     ر 
 هم نصنت   د كذا قذا أتيتُ .التي تدل ى ي قتيان كين أو ق تا ِ  فمن المعاي اىول  ول

وبن المعاي الثاني  ولهم: نصن و المال مين أي أتالاهم الظفالن ى الي ىالدوهم ، والاصالين: الااصالن 
حٍ  .  وجمع  أنصار بثل شني  وأشناح وجم  الااصن نصٌن بثل صا   وص 

الالن  بعمالالهم بعمالالًا،  وانتصالالن باالال   ويقالالال ا تاصالالنه ى الالي ىالالدوِه  الالملُ  أن  اصالالنُه ى يالالِ  وتااصالالنوا ن ص 
وأ تاصالالن بمعاالالي . و يالالل أنتصالالن باالال  أنالالتقم  و الالال النالالال : الااصالالُن والاصالالن ٌ ، العالالون كمالالا فالالي  ولالال  

(1)چۆئ     ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئچ :  تعالي
. 

(2)چۓ  ۓ  چ : و ول  ىه وجل
. 

ونصالالالن  و ل عمالالالد ظالالالاهنٌ : )أي قىانتالالال  لالالال ( أبالالالا نصالالالن  العمالالالد هلل فهالالالي نصالالالنت  لعمالالالاده والقيالالالاع بحفالالال  
ٿ  ٿ  ٹ  چ : ورىا الالة ىهالالوده واىتاالالا  ا كابالال  واجتاالالاب نهيالال  وذلالالب كمالالا فالالي  ولالال  تعالالالي الالدوده 

(3)چٹ    
(4)چۇ  ۆ  ۆ  ۈ  چ : و ول  تعالي، 

. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 . 13 ور  الصو، اآل ة (1)
 .68 ور  اىنميا ، اآل ة (2)
 . 25 ور  الحد د، اآل ة (3)
 . 7 ور  بحمد، اآل ة (4)
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(1)چۀ  ہ       ہ    ہ  ہ  ھ  چ واالنتصار واإ تاصار: ط   الاصن  كما في  ول  تعالي:
. 

(2)چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  چ وقوله تعالى: 
. 

ا الالن باظالالور: الاصالالن قىانالالة المظ الالوع  قالالال نصالالنه ى الالي ىالالدوه  اصالالنه نصالالنًا وفالالي الحالالد ث: ويقالالول 
، أي  ماع  بن الظ الم قن وجالده ظالمالًا وإن كالان بظ وبالًا أىانال  (3))أنصن أكاا ظالما أو بظ وبًا(

ى الالي ظالمالال  واال الالم الاصالالن  : )وهالالي بالالا  قالالدع ل عالالوِن( والتااصالالن التعالالاون ى الالي الاصالالن وتااصالالنو 
 .(4)ماً نصن بعمهم بع

 ثانيًا: التااصن اصطة اً 
  ذكن التااصن ويناد ب  اصطة ًا أبنين: 

اىول: تااصالالالن المالالالال مين ويالالالناد بالالال : أن  قالالالدع كالالالٌل بالالالاهم العالالالون ىكيالالال  ليالالالدف  ىاالالال  الظ الالالم قن كالالالان 
 بظ وبًا ويندُه ىن ظ م  قن كان ظالمًا.

ِ  ويناد ب : أن   تهع المال م الاص ن  لعمالاد و وأن   تالهع بحالدوده ىاله الثاني: التااصن  ين العمد وًر
وجل  تافيذ أوابنه واجتااب نواهي  ، وإذا فعل ذلب أىان  و وأىطاه بالا  ظفالن بال  تافيالذًا لوىالده ىاله 

 . (5)وجل

                                                 

 . 39 ور  الشورى، اآل ة (1)
باكتصار وتصنح  الين ىالن بع الم بقالا يل ال  الة ى مالد  الن فالارس  الن ، وياظن: 72 ور  اىنفال، بن اآل ة (2)

صالالا ن  5/435هالالال، تحقيالال  ىمالالد الالالالةع هالالارون طمعالالة القالالاهن ،  395زكنيالالا الالالنازي المتالالوفي  الالاة  بالالاد  )نصالالن(، ًو
في لطا و ال تاب العهيه، ل مولو ب دي الد ن أ و طاهن بحمالد  الن  عقالوب الفيالنوز  بالادي المتالوفي ذوي التمييه 

بالالالاد   5/69، ، ل االالالة ق يالالالا  التالالالنا  اإ الالالةبي، القالالالاهن 1996هالالالال، تحقيالالال : بحمالالالد ى الالالي الا الالالار،  / 817 الالالاة 
هالالال( تحقيالال ،  393)نصالالن(، والصالالحاج تالالا  ال  الالة وصالالحاج العًنيالالة إ الالماىيل  الالن  مالالاد ال الالوهني المتالالوفي  الالاة )

باد   2/828 ين  ينوتع دار الع م ل مة1987ع الطمعة النابعة، 1956ا مد ىمد ال فور ىطار الطمعة اىولي، 
)نصن(، والمفندات في لني  القنان ى ي القا م الحالين  ن بحمالد المعالنوح بالنالال  اىصالمهاني  المتالوفي  الاة 

 . 495ع، دار المعنفة،  ينوت، 2005، 4هال( تحقي  بحمد ك يل ىيتاني،   502)
هالالال(، تحقيالال : بحمالالد 256في  الالاة )صالالحيح المتالالاري، لمحمالالد  الالن ق الالماىيل أ الالو ىمالالد و المتالالاري ال عفالالي المتالالو (3)

هالال، دار طالو  الا الا ،، كتالاب المظالالم وال صال ، بالاب أىالن أكالاا ظالمالًا أو 1422، 1زهين  ن ناصن الااصن،  
 . 3/128(، 2443بهلوبًا  ن م )

هالالال، طمعالالة دار المعالالارح، تحقيالال : اى الالتاذ ىمالالد و ى الالي ال ميالالن 711لالالالان العالالنب، ال الالن باظالالور المتالالوفي  الالاة(4)
 باد  )نصن(.  4440-6/4439وبحمد ا مد  ال  و وهاشم بحمد الشاذلي، دار المعارح 

ال فالالوي أ الالو ال  يالالات، بع الالم فالالي المصالالط حات والفالالنو  ال  ويالالة، ل مولالالو أ الالوب  الالن بو الالي الحالالالياي القنيمالالي (5)
هالالالالال، تحقيالالالال : ىالالالالدنان درويالالالالش، بحمالالالالد المصالالالالني، بو الالالالالة الن الالالالالة،  يالالالالنوت، 1094المقالالالالا  الحافالالالالي المتالالالالوفي  الالالالاة 

 ، واكتصار وتصنح  الين، وبع  ا تاما  بن كت  التفالين المتت فة.2/103
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 المطلب الثاني
 ضرورة التناصر وأهميته

أىدا ال ، ))ل تااصن أهمية ىظمي فالي  يالا  اىبالة وًدونال   صالمح الم تمال  اإ الةبي بكشالوفًا أبالاع 
بعنضالالًا ل ههيمالالة فالالي كالالل و الالٍس وى الالي العكالالل بالالن ذلالالب فالالإن اتالالهان الم تمالال   اصالالن و بالالن نا يالالة 
ونصن  بعمالهم الالمعض بالن نا يالة أكالنى  الودي  تمالًا قلالي ظفالن المالال مين وظهالورهم ى الي ىالدوهم 

الالال   كالالالون  تقالالالد م العالالالون ، چ چچچچچتحقيقالالًا لوىالالالده ىالالاله وجالالالل: ونصالالالن المالالالال م لًن
 دود و واجتااب  لمعاصي ، وفي هذه الحالة فقن فالإن ى يال  أن  تاليقن  ىكي  المال م و ياب  بحف 

بالالن نصالالن و لالال  ىن التااصالالن تفاىالالل بالالن ال الالانمين فالالإذا  الالد  أ الالدهما  الالد  اآلكالالن ال بحالالالة، 
وبما ال  شب في  كذلب أن نصن المال م ىكي   تقد م العون ل  قن كان بظ وبًا وردى  ىن ظ م  

م الم تمالال  اإ الالةبي فتالالالود فيالال  روج التعالالاون واىلفالالة وا تالالناع الحقالالو  قن كالالان ظالمالالًا  ثمالالس دىالالا 
والتالالهاع الواجمالالات وت الالون بحصالال ة ذلالالب ب تمعالالًا  ويالالًا بتفلفالالًا ال شالالحاا  فيالال  وال ب مالالا  بمالالا   عالالل 

 ناليو اىبة كالمايان  شد بعم  بعمًا. 
 النه ووصالول  قلالي  الن وإن اىكذ  يد المظ وع، والمنب ى ي  د الظالم  ودي قلي ن الا  الم تمال  بم

اىبالالالان قن بالالالا  اطمالالال  ى الالالي اىفالالالناد فيمالالالا  تع الالال  بالتااصالالالن  اطمالالال  أ مالالالًا ى الالالي الالالالدول التالالالي تالالالد ن 
باإ ةع، فإن ظ مس دولة وجدت بن الالدول كافالة بالا  قالدع لهالا العالون والمالالاىد   تالي  تحقال  لهالا 

دى  ىالن ظ مال  بالا هالو الاصن ى ي الم ا  والظالمين، وإذا كان المالي بال مًا فع ي  أن  تيقن أن ر 
 قال نصن  ل  و ياع  تافيذ أبن و  تي  في  قلي الح  والعدل. 

قن التااصن هو صفة المال مين أفالنادًا وجماىالات ودول، أبالا أن  ا فال  كالل فالند أو كالل دولالة ى الي 
شمن  التا  فإن ذلب كفيل  تعنض ال مي  ل ميال ولن  فيد في هالذه الحالالة أن  تصالو هالذا أو 

ع، ىن اإ ةع الحقيقي  قتمي تافيذ با أبن و ب ، وبالن ذلالب تحقيال  التااصالن فيمالا ذاا باإ ة
، ال كما  اظن (1) ين المال مين بعمهم وًعض بن نا ية وفيما  ياهم وًين ًرهم بن نا ية أكنى 

قلي  ال المال مين في الو س الحاضن بمنهم بتتاصمين بتشتتين ليالن بتااصالنين ليالن بتالوافقين 
متث ون قلي أبن و و وانين الالما  لذلب ضعفس اىبة اإ الةبية بمالعو تطميقهالا لمالا بالنأي ال  

 . (2)أراده و لاصن  اإ ةع والمال مين((

                                                 

و  ، قىالداد ب موىالة بالن المتتصالين بإشالناح صالالح  الن ىمالدنظن  الاعيم، في بكارع أكالة  الن الول ال النيم (1)
 ن  ميد قباع وكطي  الحنع المكي، وىمد الن من  ن بحمد  ن ىمد الن من  ن ب وج بو ل دار الو الي ة ل اشالن 

 . 4/1231ع، المم  ة العًنية الالعود ة، جد ، 2010، 7والتوزي ،  
 . 4/1231نظن  الاعيم، (2)
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 المطلب الثالث
 متوافقات التناصر وأضداده

))ل تااصالالن بتوافقالالات وأضالالداد وبالالن هالالذه المتوافقالالات صالالفات اإكالالا  واإلاثالالة والتعالالاون ى الالي المالالن 
الالالالات واىبالالالالن بالالالالالمعنوح والاهالالالالي ىالالالالن الما الالالالن والموا الالالالا  واالجتمالالالالال واىلفالالالالة  والتقالالالالوى وتفالالالالنيو ال ًن

 والمحمة. 
بالالما ن والاهالي  أبا اىضداد ف ها صفات التتاذل واإثالن  والتهالاون والتفالن  والتاالازل والفتاالة واىبالن

 . (1)ىن المعنوح والم ض((
 

 المبحث األول
وعد هللا بالنصر لمن ظلم وهاجر بسبب عبادته وذكره وذلك بدفع هللا أهل الشرك 

 بالمؤمنين
 المطلب األول

 اإلذن للمظلومين بقتال الظالمين

(2)چپپپڀڀپٱٻٻٻٻچ
 

 أوالً: مكان نزول اآلية. 

كمالا روي ىالن ا الن ىمالاس واليال   هذه اآل ة تمعًا لالور  الحو بدنية نهلس بعالد ه الن  الامالي بحمالد 
 . (3)ذه  ال مهور

 ثانيًا:  م  نهول اآل ة. 
أكنجالالوا نمالاليهم قنالالا هلل وإنالالا قليالال   بالالن بكالالة، فقالالال أ الالو بكالالن   الالال: )كالالن  الامالالي  ىالالن ا الالن ىمالالاس 

 الال أ الو بكالن ، چپپپڀڀپٱٻٻٻٻچراجعون لاليه  ن، فالمنهل و 
)(4): لقد ى مس أن   يكون  تال . 

                                                 

 .  ،4/1232نظن  الاعيم، في بكارع أكة  الن ول ال نيم (1)
 . 39 ور  الحو، اآل ة (2)
، 1هالالالال(،  794المنهالالالان فالالالي ى الالالوع القالالالن ن ليبالالالاع  الالالدر الالالالد ن أ الالالي ىمالالالد و بحمالالالد  الالالن ىمالالالد و الهركشالالالي )ت (3)

، اإتقان في ى وع القن ن ليباع جالةل 1/114ع، تحقي : بحمد أ و الفمل ق ناهيم، دار المعنفة،  ينوت، 1957
 . 169هال(، طم  ب م  الم ب فهد،   911شافعي )ت الد ن ىمد الن من  ن أ ي بكن الاليوطي ال

ع، دار 2005هالالال(،  468أ الماب الاالالهول ليبالالاع الحالالاف  أ الالي الحالالالن ى الالي  الالن ا مالالد الوا الالدي الايالالالا وري )ت (4)
، ولمالاب الاقالول فالي أ الماب الاالهول ليبالاع الحالاف  جالةل الالد ن ىمالد الالن من  الن أ الي 153ا ن الهيثم، القالاهن ،  

، وتفالالالين  الالدا   الالالنوج والنيحالالان فالالي 136، دار ا الالن الهيالالثم، القالالاهن ،  2005هالالال(،  911بكالالن الالالاليوطي )ت 
روا ي ى وع القن ن، تمليو الشين العةبة بحمد اىبين  ن ىمد و اىربي الع الوي الهالنري الشالافعي المالدرس  الدار 

كميالالن الدرا الالات الحالالد ث التينيالالة فالالي بكالالة المكنبالالة، قشالالناح وبناجعالالة: الالالدكتور هاشالالم بحمالالد ى الالي  الالالين بهالالدي 
 . 18/350 نابطة العالم اإ ةبي، بكة المكنبة، دار طو  الا ا ، 
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 ثالثا : مناسبة اآلية لما قبلها وما بعدها. 

 المناسبة لما قبلها: 
ولمالا كالالان كمنالال   الالد  يالالل: كيالالو ت الالون المدافعالالة وًمالالنؤ فقيالالل بعمالالاده المالالوباين ىمالالن ىالالن ذلالالب بقولالال : 

(1)چپپپڀڀپٱٻٻٻٻچ
 . 

 المناسبة لما بعدها: 
ال تمعاد )الاصن  قذ ذاا بال فار بالن ال ثالن  والقالو  ول مالوباين بالن المالعو والق الة وأ  غ في التمميد 

 . (2)فقال: لقد ن(
 رابعاً: تحليل الكلمات. 

 أذن.  . أ
نالالًا وأذ نالالا  وأذانالالًة: ى الالم وفالالي التاهيالالل (3)چۇۇۆۆۈچبالشالالي  أذا

أي كونالالوا ى الالي ى الالم ، 
هاا بالقتالال بالن و ل الذ ن  قالات ون م أي واإذن هاا ال  كون قال بن و أي أن اىبن هاا أو اىذن 
 . (4)بعم   أي أن  بإذن و أي أن و أباج القتال ل ذ ن  قات ون 

  د ن.  . ب

: القالالالالد ن والقالالالالادر بالالالالن صالالالالفات و تعالالالالالي  كونالالالالان بالالالالن القالالالالدر  ويكونالالالالان بالالالالن التقالالالالد ن و ولالالالال  تعالالالالالي

(5)چگڳڳڳڳڱچ
باالالالال ، وهالالالالو وو تعالالالالالي بقتالالالالدر كالالالالل شالالالالي  و اضالالالالي  والقالالالالد ن: فعيالالالالل ، 

 . (6)ل ممال ة
 :(7)وجا ت ك مة  د ن في القن ن ال نيم ى ي  تة أوج 

                                                 

نظم الدرر في تاا   اآل ات والالور ليباع المفالن  نهان الد ن أ ي الحالن ق ناهيم  ن ىمن المقاىي المتوفي (1)
 .5/157ع، دار ال ت  الع مية، 1995هال، الطمعة اىولي 885 اة 

 . 5/157   اآل ات والالور، نظم الدرر في تاا(2)
 . 279 ور  المقن ، اآل ة (3)
بالالالاد  )قذن(،  7/610، دار ال تالالال  الع ميالالالة، 2005، 1هالالالال،  711لالالالالان العالالالنب ال الالالن باظالالالور المتالالالوفي  الالالاة (4)

يالالة ق الالناهيم بصالالطفي، ا مالالد الهيالالات،  ابالالد ىمالالد القالالادر، بحمالالد  والمع الالم الو الالين ىلفالالاآ القالالن ن، ب مالال  ال  الالة العًن
 باد  )قذن(.  1/11شن دار الدىو ، المكتمة اإ ةبية ل طماىة والاشن، الا ار، الاا

 . 20 ور  المقن ، بن اآل ة (5)
هالالالال( 502المفالالالندات فالالالي لنيالالال  القالالالن ن، ى الالالي القا الالالم الحالالالالين  الالالن بحمالالالد المعالالالنوح بالنالالالال  اىصالالالفهاني )ت (6)

لعالالالالنب، ال الالالالن باظالالالالور، ، لالالالالالان ا395ع، دار المعنفالالالالة،  يالالالالنوت،  2005، 4تحقيالالالال : بحمالالالالد ك يالالالالل ىيتالالالالاني،  
3/649 . 
الوجوه والاظا ن ىلفاآ كتاب و العهيه ليباع الشالين أ الي ىمالد و الحالالين  الن بحمالد الالداب اني المتالوفي  الاة (7)

 . 383ع، دار ال ت  الع مية،  ينوت، 2003، 1هال، تحقي : ىًني ىمد الحميد ى ي،  478
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ٿ  چ : ، وبا   ولال  تعالالي(1)مالعظمة، و تن وصور و وى وجعل ويع م، والمناد  هذه اآل ة:  ع م

(2)چ ٿ   ٿ  ٿ
 . أي  ع م  اىات ال يل والاهار، 

 خامسا : القراءات القرآنية الواردة في اآلية. 
بعالالد ذلالالب  (4)ىالالن ىاصالالم (3)أتمالال  باه الالًا فالالي جميالال  بحثالالي هالالو أنالالي أذكالالن أواًل روا الالة  فالالص الالوح 

، كمالا قنالي  المذكن القالنا ات (6)ضالمن القالنا ات الصالحيحة (5)أشين قلي التةح ىاالد بالا ي العشالن 
 الشاذ ، أبا هذه اآل ة ففيها القنا ات الصحيحة التالية: 

  (7))ُأِذن( قرأها نافع
                                                 

لقالن ن، ل مولالو بحالّي الالالاة أ الو بحمالد الحالالين  الن بالالعود  الن  اظن: تفالين الم وي بعالالم التاهيالل فالي تفالالين ا(1)
الالي،  يالالنوت، 510بحمالالد الشالالافعي المتالالوفي  الالاة  هالالال، تحقيالال : ىمالالد الالالنزا  المهالالدي، الااشالالن دار ق يالالا  التالالنا  العًن

 . 4/411هال، 1420، 1 
 . 20 ور  المهبل، اآل ة (2)
أ و ىمن الدوري المقالن  المالنين نهيالل هو  فص  ن ىمن  ن ىمد العهيه  ن صهي  ويقال صمهان، اىزدي (3)

 الالابنا  قبالالاع القالالنا  شالالالين الاالالاس فالالي زبانالال  ثقالالالة ثمالالس كميالالن ضالالالابن و الالنأ ب ميالال   الالنوح الالالالالمعة والشالالواذ  الالنأ ى الالالي 
 .2/351هال(، تهذ   التهذ  ، 246ق ماىيل  ن جعفن ىن ناف  وىن أ ي جعفن )ت 

هالالو أ الالو بكالالن ىاصالالم  الالن أ الالي الا الالود اى الالدي )والا الالود بفالالتح الاالالون وضالالم ال الاليم بالالمكوذ بالالن ن الالدت الثيالالاب قذا (4)
 ويس بعمها  معض( كان  ار ًا بتقاًا   ة في التحنين واإتقالان والفصالا ة و الالن الصالوت بقالنا   القالن ن  النأ ى الي 

، اإبالاع ى الي  نا تال  ىالن ر الول و وأكالذ  زر  ن  ميش ى ي ىمد و  ن بالعود كما  نأ ى الي اإبالاع ى الي 
هال، لا ة الاها ة فالي طمقالات القالنا ، لشالمل الالد ن أ الي التيالن بحمالد  الن بحمالد 127توفي بال وفة أو بالالماو   اة 

 .2/389هال  نجالتا ن، دار ال ت  الع مية، 1351هال(، طمعة ىاع 833 ن ال هري )ت 
  وبعهالم روا   النا ات ثةثالة بشالهور  وبتالواتن  ووافال  العًنيالة وا الم القنا  العشن : هم روا  القنا ات الالم  المتالواتن (5)

المصحو، وأصحا ها هم: ناف ، وا ن كثين، وأ و ىمن المصني، وا ن ىابن الشابي، وىاصم ال وفي، و ماله   الن 
نبي، الهيات التيمي، وى ي ال الا ي، أبا القنا  الثةثة وهم: أ و جعفن  هيد  ن القعقال، وأ الو بحمالد  عقالوب الحمال

 . 259وك و  ن هشاع،  اظن:  واىد التةو  وى م الت ويد، ل دكتور فن  توفي  الوليد ر م  و،  
يالالة ولالالو  وجالال  وا الالد وتوافالال  كالالن المصالالا و ولالالو ا تمالالااًل وصالالح (6) القالالنا   الصالالحيحة: كالالل  الالنا   توافالال  ال  الالة العًن

ل هي بالن اى النح الالالمعة التالي نالهل  هالا فهي صحيحة وال   وز ردها وال  حل قن ارها    ادها ىن ر ول و 
القن ن ووج  ى ي الااس  مولها  وا  أمانس ىن الالمعة أع ىن لينهم،  اظن: الاشن في القنا ات العشن، ليباع 

، 1هالال(، اىتاالي بال  ن يال  الماجالدي،  833الحاف  أ ي التين بحمد  ن بحمد الدبشقي الشهين با ن ال الهري )ت 
 . 2/600لماان،  –يدا ع، المكتمة العصنية، ص2006

ناف   ن ىمد الن من  ن أ ي نعيم المدني بولي  اي ليالث و يالل بالولي جعونالة أصال   أصالمهاني  كاالي بابالا رويالم (7)
ويقالالال لالال  ىمالالد الالالن من و الالد  االالال  قلالالي جالالده روى ىالالن فاطمالالة  االالس ى الالي  الالن أ الالي طالالال  وزيالالد  الالن أ الال م بالالات  الالاة 
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 وىاصم بمم الهمه  بمايًا ل مفعول كما  نأها الما ون بفتح الهمه  )أ ِذن(.  (1)والمصني 
و فالالالص بمايالالالًا ل مفعالالالول، )ُ قالالالاِت ون( بكالالالالنها بمايالالالًا ل فاىالالالل  نأهالالالا  (2))ُ قالالالات  ون(  نأهالالالا نالالالاف  والشالالالابي

 .(3)الما ون 

 سادسا : وجوه اإلعراب في اآلية. 
 )ُأِذن(: فعل باضي ب ين الصي ة. 

 ل ونا   فاىل ص ة الموصول. ) قات ون(: فع
 )وإن و(: الواو ا تئاافية، )قن و(: ناص  وا م . 

 .(4))لقد ن(: الةع:  نح ا تدا ، ) د ن(: كمن

 سابعا : الوجوه البالغية. 
(1) الالالالالذح بفعالالالالالول

لداللالالالالالة الالالالالالاليا  ى يالالالالال ، أي أذن لهالالالالالم فالالالالالي القتالالالالالال بعالالالالالد چٱٻٻچ: 
 .  (2)اله ن 

                                                                                                                                            

ن ى الالي  الالن   الالن العالالالقةني هالالال،  اظالالن: تهالالذ   التهالالذ   ليبالالاع الحالالاف  شالالين اإ الالةع شالالهاب الالالد ن ا مالالد  الال169
 . 10/408، دار الف ن، 1984، 1هال(،  582)ت
 عقالالوب  الالن ق الالحا   الالن زيالالد  الالن ىمالالد و  الالن أ الالي ق الالحا  أ الالو بحمالالد الحمالالنبي بالالوالهم المصالالني، أ الالد القالالنا  (1)

العشالالالن ، وإبالالالاع أهالالالل المصالالالن  وبقن هالالالا أكالالالذ القالالالنا   ىنضالالالًا ىالالالن  الالالةع الطويالالالل وبهالالالدي  الالالن بيمالالالون وأ الالالي اىشالالاله  
ي، كالالان صالالدو  وكالالان أ الالنأ أهالالل زبانالال ، وكالالان ال   حالالن فالالي كةبالال ، كالالان أى الالم أهالالل زبانالال  بالالالقن ن والاحالالو، العطالالارد

 . 2/389بات في ذي الح ة  اة كمل وبا تين، لا ة الاها ة في طمقات القنا ، 
مقالن  هو بحمد  ن ى الي  الن  حيالي  الن ى الي الشالين اإبالاع العةبالة أ الو ىمالد و اىندلالالي ال ننالاطي الاحالوي ال(2)

هالال(، لا الة الاها الة 732المعنوح بالشابي ىن أباه  الو و الدع الشالاع ثالم رجال  قلالي   الده لنناطالة فالالم  الحالد ث )ت 
 . 2/212في طمقات القنا ، 

هالال(، 833تقني  الاشن في القالنا ات العشالن، لمحمالد  الن ى الي  الن  و الو  الن ال الهري المكاالي بالم ي التيالن )ت (3)
، والاشالالالن فالالالي القالالالنا ات 146، دار الحالالالد ث، بصالالالن، القالالالاهن ،  ع1992، 2تحقيالالال : ق الالالناهيم ىطالالالو  ىالالالوض،  

، ليث الاف  في القنا ات الالالم ، ليبالاع المحقال  ى الي الاالوري الصفا الالي ر مال  و المتالوفي  الاة 2/600العشن، 
، 348ع، دار الصالالحابة ل تالالنا  بطاطالالا، بصالالن،  2004هالالال، تحقيالال : جمالالال الالالد ن بحمالالد شالالني ، طمعالالة 1117

هال(، ى   ى ي : ىمد 338باع العةبة أ ي جعفن ا مد  ن بحمد  ن ق ماىيل ا ن الاحاس )ت وإىناب القن ن، لي
 .8/353، وتفالين  دا   النوج والنيحان، 3/71ع، دار ال ت  الع مية، 2004، 2الماعم ك يل ق ناهيم،  

 ال  ى يال : ىمالد هالال(، ى338قىناب القالن ن، ليبالاع العةبالة أ الي جعفالن  الن بحمالد  الن ق الماىيل  الن الاحالاس )ت (4)
، والمحن المحين، ليباع بحمد  ن  و و الشالهين 3/71ع، دار ال ت  الع مية، 2004، 2الماعم ك يل ق ناهيم،  

، 7/514هالال، دار الف الن،  يالنوت، 1420هال(، تحقي : صالد ي بحمالد جميالل، طمعالة 745بم ي  يان اىندلالي )ت 
مي  القن ن، ى ي المقالا  ىمالد و الحالالين  الن ىمالد و وإىناب با بن ب  الن من بن وجوه اإىناب والقنا ات في ج

، وتفالالالين  الالدا   الالالنوج والنيحالالان، 144ع، دار ال تالال  الع ميالالة،  يالالنوت،  2000، 3هالالال(،  616العكمالالني )ت 
8/353-354 . 
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 ثامنا : المعنى العام. 
أي: ركالالالالالالص فالالالالالالي چٱچهالالالالالالاجن الموباالالالالالالون قلالالالالالالي المد االالالالالالة أذن و لهالالالالالالم بالقتالالالالالالال، كمالالالالالالا  الالالالالالاللمالالالالالالا 
بفالالتح التالالا  ى الالي صالالي ة الم هالالول أي:  قالالات هم چٻچأي: المالالوباين الالالذ نچٻچالقتالالال

، كالالالالان المشالالالالنكون أي: بالالالالالم  أنهالالالالم ظ مالالالالوا، وهالالالالم أصالالالالحاب الامالالالالي چپٻٻچالمشالالالالنكون 
: )اصالالمنوا،  الالين بمالالنوب وبشالال و ، ويتظ مالالون قليالال ، فيقالالول لهالالم   الالوذونهم، وكالالانوا  متونالال  

فإني لم أؤبن بالقتال(،  تي هاجنوا فاهلس وهي أول   الة نهلالس فالي القتالال، بعالد بالا نهالي ىاال  فالي 
 . (3)نيٍو و معين   ة

فإن قبا ة القتال لهم هالي بالن جم الة دفال  چی  ی   ی  چ وهذه ال م ة بقنر  أ مًا لمممون  ول 
ل الالممية، أي: ركالص ل مالوباين، وأ اليح لهالم أن  قالات وا المشالنكين، بالالم  چپٻٻچو ىاهم 

 أنهم ظ موا لما كان  ق  ى يهم بن المشنكين بن    وضنب وطند. 
بالن  ثم وىدهم و  محان  بالاصن، وال  مة ى ي المشنكين، بعد با وىدهم  دف   ذاهالم وتت يصالهم

أي: نصالالالالالالالن المالالالالالالالوباين الالالالالالالالذ ن  قالالالالالالالات ون فالالالالالالالي ، چپڀچ الالالالالالالمحان چپپچأ الالالالالالالد هم، فقالالالالالالالال
أي: لقالالالادر و الالالد فعالالالل فالالالمىههم ورفعهالالالم، وأه الالالب ىالالالدوهم، أذلهالالالم بم الالالد هم، وفالالالي هالالالذا چڀچ الالالمي  

 اى  وب بمال ة ىظيمة، زياد  في توطين ىها م الموباين وتثميتهم ى ي ال هاد في  مي  . 
ى الالي  الالدر بالالا تقتمالالي الحكمالالة، ال زا الالدًا ى يالال ، وال نا صالالًا ىاالال ،  : هالالو الفاىالالل لمالالا  شالالا (4)والقالالد ن

 ولذلب ال  صح أن  وصو ب  لين و تعالي. 

                                                                                                                                            

 الالذح المفعالالول وهالالو ضالالًنان: أ الالدهما أن  كالالون بقصالالودًا بالال  الحالالذح فياالالوي الالالدليل ويقالالدر فالالي كالالل بوضالال  بالالا (1)
بالالا الثالالاني هالالو: أال  كالالون المفعالالول بقصالالودًا وياالالهل الفعالالل المتعالالدي باهلالالة القاصالالن وذلالالب ىاالالد و الالول نفالالل   يالال  بالال ، أ

الفعل فقالن وجعالل المحالذوح نالاليًا باالاليًا كمالا  االالي الفاىالل ىاالد  االا  الفعالل فالة  الذكن المفعالول وال  قالدر، ليالن أنال  
 . 4/573المنهان في ى وع القن ن، الزع الثموت ىقًة لموضول كل فعل بتعد، ىن الفعل ال  دري تعييا ، 

صالالفو  التفا الالين، لمحمالالد ى الالي الصالالا وني اى الالتاذ بك يالالة الشالالنيعة والدرا الالات اإ الالةبية، بكالالة المكنبالالة جابعالالة (2)
وتفالالين  الدا    2/271ع، دار الف ن،  ينوت، لماان، 2001الم ب ىمد العهيه، بإشناح دار المحو  والدرا ات، 

 . 8/396النوج والنيحان، 
المالتدرا ى ي الصحيحين، ليباع الحالاف  أ الي ىمالد و بحمالد  الن ىمالد و الحالامم الايالالا وري المعالنوح بالا ن (3)

ع، دار ال تال  الع ميالة،  يالنوت، بالاب 1990، 1هال، تحقيال : بصالطفي ىمالد القالادر ىطالا،  405لمي  المتوفي  اة 
 . 2/76(، 2376متاب ال هاد، صحيح ى ي شن  الشيتين  ن م )

يالالان، ل مولالالو ق الالماىيل  قالالي المنو الالوي  الالن بصالالطفي اإ الالتانمولي الحافالالي الت الالوتي المالالولي أ الالو الفالالدا  روج الم(4)
 . 6/38هال، دار الف ن،  ينوت، 1127المتوفي  اة 
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بعالالد اله الالن  قلالالي المد االالة، ىنهالالم لمالالا كالالانوا بمكالالة كالالان المشالالنكون أمثالالن بالالن  (1)وإنمالالا شالالنل ال هالالاد
بالالن  الالين أظهالالنهم وهمالالوا بقت الال ، وشالالندوا أصالالحاب ، فالالذهمس  المالالوباين ىالالددًا،  تالالي أكنجالالوا الامالالي 

 طا فالالة بالالاهم قلالالي الحمشالالة، وذهالال   كالالنون قلالالي المد االالة ف مالالا ا الالتقنوا بالمد االالة وأتالالاهم ر الالول و 
واجتمعوا قلي  و ابوا  اصالنه، وصالارت المد االة لهالم دار ق الةع، وبعقالًة    الوون قليال ، شالنل ال هالاد 

 . ونهلس هذه اآل ة بنكصة في ال هاد
 تاسعا : ما يستفاد من اآلية. 

 رضي النب ىه وجل و تن الشيطان  تااصن المال مين فيما  ياهم.  .1
  كون في ق قا  الح  ورف  الظ م ىن المظ وع ىاد التااصن.  .2

  ع و ب  جان  الموبن ويقوي ق مان .  .3

 القدر  العظيمة هلل ىه وجل التي ال  ماعها بان  في نصن ىماده المظ وبين. .4

 

 المطلب الثاني 
 وعد هللا بنصره للمظلومين على الظالمين الستمرار العبادة وذكر هللا

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ٹڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ       ٿ  ٿ       ٿ   ٿ  ٹ  ٹچ 

ڇ  ڇ    ڇچ  چ  چ  چ  ڃڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ   ڃ

(2)چڇ   ڍ  
 

 أواًل: بكان نهول اآل ة.  .5
كمالالا روي ىالالن ا الالن  هالالذه اآل الالة تمعالالًا لالالالور  الحالالو بدنيالالة نهلالالس بعالالد ه الالن  الامالالي بحمالالد  .6

 . (3)ىماس والي  ذه  ال مهور
 ثانيًا:  م  نهول اآل ة.  .7
 قول ا ن جنين الطمني في ر م  و ىن ثا س  ن ىو  ة الحمنبي وهو بن التالابعين  .8

بالاهم ىطيالة القنضالي:   ال:  دثاي  معة وىشنون بن أصحاب ى ي  ن أ الي طالال  

                                                 

ع، بطمعالة وبكتمالة 1946هال(، الطمعة اىولي، 1371تفالين المنالي، ل مولو ا مد  ن بصطفي المنالي )ت (1)
 17/118صن، بصطفي الما ي الح مي وأوالده بم

 . 40 ور  الحو، اآل ة (2)
، 169، اإتقالان فالي ى الوع القالن ن،   1/194ع، 1957، والطمعالة اىولالي 1/114المنهان فالي ى الوع القالن ن، (3)

 . 1/41ع، 1974وطمعة 
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ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ  الالال: قنمالالا أنهلالالس هالالذه اآل الالة فالالي أصالالحاب ر الالول و  أن ى يالالًا 

 . چڤ  ڦ 

ي  ولوال دفال و ىصحاب بحمد   . (1)ىن التابعين لهدع صواب  ًو
 ثالثا : المناسبة لما قبلها وما بعدها. 

 المناسبة لما قبلها: 
 

ڀ  ٺ  چ : بظ الوبيتهم ى الي وجال    معهالم ويالوثقهم بالاهلل فقالالوصو و المظ وبين بمالا  مالين 

(2)چٺ  ٺ  ٺ       ٿ  ٿ       ٿ   ٿ  ٹ 
 . 

 

 المناسبة لما بعدها: 
ولما وصو نفال   المحان  وتعالالي بمالا  قتمالي تمكالين باصالوره الالذي  اصالنه وصالفهم بمالا  مالين أن 

ڌ  چ : الالذي  عالادل القتالل فقالال  تالهم ل  ال لهم بعد أن وصفهم بمنهم أوذوا باإكنا  بن الد ار

(3)چڌ        ڎ  ڎ  ڈ  
 . 

 رابعا : تحليل الكلمات. 
 صواب .  .أ 

وهالالو جمالال  صالالوبعة، وصالالوب  هالالو جمالالل أو بكالالان بنتفالال   الالالكا  الناهالال  أو المتعمالالد  صالالد االنفالالناد، 
والصالالوبعة: الماالالا  المنتفالال  المحالالدب اىى الالي وهالالو  يالالس العمالالاد  ىاالالد الاصالالارى )بتعمالالد الاا الالب( أو 

 . (4))بتعمد النهمان(
  ي .  .ب 

                                                 

جالالاب  الميالالان ىالالن تمويالالل  ي القالالن ن، ل مولالالو بحمالالد  الالن جنيالالن  الالن  هيالالد  الالن كثيالالن  الالن لالالال  اآلب الالي أ الالو جعفالالن (1)
 . 18/46ع، بو الة الن الة، 2000هال، تحقي : ا مد بحمد شامن، الطمعة اىولي، 310وفي  اة الطمني المت

 . 5/157نظم الدرر في تاا   اآل ات والالور، (2)
 .5/158، وياظن: نظم الدرر في تاا   اآل ات والالور، 41 ور  الحو، بن اآل ة (3)
يالالالة،  الالاع بالالالإكنا  الطم(4) ع: الالالالدكتور ق الالناهيم أنالالاليل والالالالدكتور 1972عالالة الثانيالالالة المع الالم الو الالالين لم مالال  ال  الالالة العًن

ىطية الصوالي والدكتور ىمد الح يم باتصالن والالدكتور بحمالد ك الو و ا مالد، بإشالناح  الالن ى الي ىطيالة وبحمالد 
 . 18/392باد  )صوبعة(، تفالين  دا   النوج والنيحان،  1/523شو ي أبين، 
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، وذكالن أهالل التفالالين أن الميال  فالي القالن ن ال النيم ى الي (1)جم   يع  وهو المتعمالد ل اصالارى واليهالود
وهي: الفدا ، والميعة أكذ المواثي ، والمي  بعيا ، والميعة، وتمتي هاا  يعة الاصارى  (2)أًرعة أوج 
 . چڦ  ڄ  ڄچ : مقول  تعالي

 

 

 

 

 

 

 ص وات.  .  
، وذكن أهل التفالين أن الصالة  فالي القالن ن ال النيم ى الي (3)اليهود، وأص   بالعمنانية ص وتاً ماا ل 

يوت العمالاد ، وهاالا تالمتي  يالس الصالة ،  الال (4)أًرعة أوج  : اال ت فار، الم فن ، الصة  بعياها، ًو
  عاي  يوت الصة .، چڦ  ڦ  ڄ  ڄچ تعالي:

 خامسا : القراءات القرآنية الواردة في اآلية. 
 ول  تعالي: )دفال(:  نأها ناف  بكالن الدال وفتح الفا  وألو بعدها، والما ون بفالتح الالدال، وإ الكان 

(:  نأهالالالا نالالالاف  وا الالالن كثيالالالن (:  نأهالالالا  (6)، وأ الالالو جعفالالالن(5)الفالالالا  بالالالة ألالالالو. )ل ُهالالالِدب سا ب سا بتففالالالًا. )ل ُهالالالدِّ
 (4).(3)في اآل ة ى ي ك مة )ىهيه( تاع (2)والو و . (1)الما ون 

                                                 

هالال، تحقيال : 817حمد  ن  عقوب الفينوز بالادي المتالوفي  الاة القابوس المحين، ل مولو ب د الد ن أ و طاهن ب(1)
، والمع الالم 600ع،  2005، 8بكتالال  تحقيالال  التالالنا  فالالي بو الالالة الن الالالة بإشالالناح: بحمالالد نعالاليم العن الالالو ي،  

 . 18/392باد  ) ي ( وتفالين  دا   النوج والنيحان،  1/79الو ين، 
ة اىىالالين الاالالواظن فالالي ى الالم الوجالالوه والاظالالا ن، ل مالالال ونههالال 120الوجالالوه والاظالالا ن ىلفالالاآ كتالالاب و العهيالاله،  (2)

، 1هالالال، تحقيالال : بحمالالد ىمالالد ال الالنيم كالالاظم الناضالالي،  597الالالد ن أ الالو الفالالن  ىمالالد الالالن من  الالن ال الالوزي المتالالوفي  الالاة 
 . 194ع، بو الة الن الة،  ينوت،  1984

 . 18/392باد  )صة (، وتفالين  دا   النوج والنيحان،  1109القابوس المحين،  (3)
 . 395، ونههة اىىين الاواظن،  294الوجوه والاظا ن،  (4)
 الن كثيالن: هالو ىمالد و ا الالن كثيالن  الن بط ال  رفال  نالالالم  الالداني وزىالم أنال  تمال  فالالي ذلالب المتالاري، والمتالاري قنمالالا (5)

ذكالالن ىمالالد و  الالن كثيالالن  الالن المط الال  القنشالالي بالالن  االالي ىمالالد الالالدار فاق الال  قلالالي القالالار  ولالالم  ت الالاوز أ الالد كثيالالنًا  الالوى 
هال، ولقي  ها ىمد و  ن الًهين وأبا أ وب اىنصاري وأنالل  الن بالالب وكثيالن 45وازي، ولد ا ن كثين بمكة  اة اىه

هالالال، لا الة الاها الالة فالالي 120وروى ىالاهم وأكالالذ القالالنا   ىنضالًا ىالالن ىمالالد و  الن الالالالا ل، بالات  الالاة  بالن الصالالحابة 
 . 1/443طمقات القنا ، 

أ الو جعفالن المتهوبالي المالدني القالار  أ الد القالنا  العشالن  تالابعي بشالهور  أ و جعفن: هالو  هيالد  الن القعقالال اإبالاع(6)
وروى ىن ناف ، اكت و في وفاتال   الين العشالن  قلالي الثةثالين بعالد الما الة،  ىنض القن ن ى ي جم  بن الصحابة 
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 سادسا : وجوه اإلعراب في اآلية. 
)الّذ ن(: ا م بوصول ل  م  المذكن في بحل جن نعس أو  دل بن )الذ ن  قالات ون( أو فالي بحالل 

 النف  كمن لممتدأ بحذوح. 
 )أكنجوا(: فعل ونا   فاىل ص ة الموصول. 

 )قال(: أدا  ا تثاا  باقط . 
 )ولوال(: الواو ا تئاافية، و)لوال(:  نح ابتاال لوجود بتممن بعاي الشن . 

)دف  و(: بمتدأ وكمن بحذوح وجوًًا لقياع جواب )لوال( بقاب  تقد نه بوجود وهو بصدر بماح 
 قلي الفاىل. 

 . (5))الااس(: بفعول ب  لال)دف ( ىن المعاي لوال أن دف  و الااس
 غية.سابعا : الوجوه البال

(1)أي ال ذن  لهم قال هذا، چٹٿ       ٿ   ٿ  ٹ  ٹچ (6)تمميد المدج لما  شم  الذع
 . 

                                                                                                                                            

هالالال،  ققالال  748 اظالالن: بعنفالالة القالالنا  ال مالالار ى الالي الطمقالالات واإىصالالار، ليبالالاع شالالمل الالالد ن الالالذهمي المتالالوفي  الالاة 
، دار ال تالالال  الحد ثالالالة 1وفهالالالنس لالالال  وضالالالمن أىةبالالال  وى الالال  ى يالالال : بحمالالالد  الالاليد جالالالاد الحالالال ، بالالالن ى مالالالا  اىزهالالالن،  

 . 2/382، ولا ة الاها ة في طمقات القنا ، 1/58بمصن، 
الميالن فالي القالنا ات اىًرعالة ىشالن ، تالمليو بحمالد فهالد كالاروح، ال الاب  ل قالنا ات العشالن   الين الشالاطمية والالدر  (1)

، وتقنيال  الاشالن 337ع، دار ا الن كثيالن، ودار ال  الم الطيال ،  1995، 1: بحمد كالنيم راجالح،  الطيمة، بناجعة
، وليالالالالث الافالالالال  فالالالالي القالالالالنا ات الالالالالالم ، 600، والاشالالالالن فالالالالي القالالالالنا ات العشالالالالن،  146فالالالالي القالالالالنا ات العشالالالالن،  

 . 18/356، وتفالين  دا   النوج والنيحان، 348 
نا   ب  أكذ نفل ب  نية اال تئااح،  اظن: باار الهالدى فالي الو و ل ة: هو القط ، واصطة ًا: هو  ط  الق(2)

 يان الو و واال تدا ، تمليو: ا مد  ن بحمد  الن ىمالد ال النيم اىشالموني، بالن ى مالا  القالنن الحالادي ىشالن اله الني 
وبعالال  المقصالالد لت تالاليص بالالا فالالي المنشالالد فالالي الو الالو واال تالالدا ، لشالالين اإ الالةع، زكنيالالا  الالن بحمالالد اىنصالالاري المتالالوفي 

 . 8ع، دار ال ت  الع مية،  ينوت،  2007، 2هال، تحقي : شني  أ و العة العدوي،  926 اة 
الو و التاع: هو الو و ى ي ك مة لم  تع   با بعدها  ها وال بما  م ها لفظا  وال بعاي،  اظن: باار الهالدى فالي (3)

 . 25الو و واال تدا ،  
 . 517 اظن: باار الهدى في الو و واال تدا ،  (4)
، وإبالة  7/515، والمحالن المحالين، ى الي  يالان، 73-3/72 اظن: قىناب القن ن، ليباع العةبة أ ي جعفالن، (5)

 . 18/381، وتفالين  دا   النوج والنيحان، 145-2/144با بن ب  الن من، 
تمميالالد المالالدج بمالالا  شالالم  الالالذع ضالالًنان: اىول أن  الالالتثاي بالالن صالالفة ذع بافيالالة ىالالن الشالالي ، صالالفة بالالدج  تقالالد ن (6)

لهالالا، الثالالاني أن  ثمالالس لشالالي  صالالفة بالالدج ثالالم  الالوتي بعالالدها بالالمدا  ا الالتثاا  ت يهالالا صالالفة بالالدج أكالالنى،  اظالالن: جالالواهن دكو 
ع، تحقيال : د. 2008، 4ع،  1943المةلة، تمليو الالاليد ا مالد  الن ق الناهيم  الن بصالطفي الهاشالمي المتالوفي  الاة 
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 ثامنا : المعنى العام. 
أي أولئالب المظ وبالون هالم الالذ ن ، چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ وصو  محان  هوال  الموباين بقولال 

ب يالالالن ا الالالتحقا  ، چٺ       ٿ  چ أكالالالنجهم المشالالالنكون بالالالن د الالالارهم وً الالالدهم بكالالالة قلالالالي المد االالالة ظ مالالالاً 
كنو ، أي أكنجوا ب ين بوج  ا تحقوا التنو  ب  وىذ وا بعمهم و موا بعمالًا  كالن وبالا كالان هم 

أي قال أنهم ىمدوا و و ده ال شنيب ل  ، چٹٿ       ٿ   ٿ  ٹ  ٹچ بن ق ا   قليهم وال ذن  جاوه
اا و، أي أكنجوا ب ين  ال   وجال  قكالن  االا واال تثاا  باقط  أي ل ن لقولهم ًر اجهم ل الن لقالولهم ًر

االا و فيكالون بثالل  ولال   المحان :  ٿ  چ و، أي الذ ن أكنجوا بن د ارهم بة    قال بالمن  قولالوا ًر

(2)چٿ    ٿ    ٿ      ٹ  ٹ   ٹ  
ثالالم  الالنض المالالوباين ى الالي القتالالال وًالالين قنالال  أجالالنى العالالاد  فالالي اىبالالم ، 

العمالاد  بالن الهالدع  تالال ين المالوباين الماضية لياالتظم أبالن ال ماىالات وتقالوع الشالنا   وتصالان  يالوت 
بالالاهم ى الالي ال الالافنين فالالي كالالل ىالالالن وزبالالان والمالالناد  معمالالهم ال الالافنون، وًالالمعض الموباالالون، والمالالناد 
بالدف ، أذن و ىهل د ا  في ب اهد  ال فار ف من   ال لوال دف  و أهل الشنا بالموباين بالاإذن 

ان وىط الالوا بواضالال  العمالالاد ، والمالالناد  هالالذه لهالالم فالالي جهالالادهم ال الالتولي أهالالل الشالالنا ى الالي أهالالل اىد الال
الالالس با الالالتية  المشالالالنكين ى يهالالالا،  المواضالالال ، بواضالالال  ىمالالالادات المالالالوباين بالالالاهم، )لهالالالدبس( أي لتًن

، والهالدع ق القا  )صواب ( بعا د النهمان والاصارى، و) ي ( ل اصارى وذلالب فالي زبالان ىيالالي 
،  الالالالميس يعة بو الالالالي الماالالالالا  والتهالالالالد م ل ت ثيالالالالن و)صالالالال وات( أي كاالالالالا ل اليهالالالالود فالالالالي زبالالالالن شالالالالن 
 . بالص وات ىنها  ص ي فيها، و)بالاجد( ل مال مين في أ اع شنيعة بحمد 

وفي هذا المعاي  قول اإباع الشوكاني ر م  و: ولوال بالا شالنى  و لبنميالا  والمالوباين فالي  تالال 
أهالل اىىدا  ال تولي أهل الشالنا وذهمالس بواضال  العمالاد  فالي اىرض با التية  أهالل الشالنا ى الي 

 .  (3)الم ل
ويقول اإباع الطمني: با  وى المالاجد ى يها في الذكن ل ونها أ دع في الوجالود بالاالالمة قليهالا، أو 
ليكون االنتقال فيها بن شني   قلي أشنح، وفي )اى الئ ة المقحمالة( تقالد م الشالي  بالالذكن ال  الدل 

                                                                                                                                            

مليو الالالدكتور ا مالالد بط الالوب ، والمةلالالة والتطميالال ، تالال407بحمالالد التالالون ي، بو الالالة المعالالارح،  يالالنوت، لماالالان،  
 . 429-428ع، بطاب   ينوت الحد ثة،  2011، 1والدكتور كابل  الن المصين،  

 . 18/396، و دا   النوج والنيحان، 2/271صفو  التفا ين، ل صا وني، (1)
 . 59 ور  الما د ، بن اآل ة (2)
هال، الااشن دار 1250فتح القد ن، ل مولو بحمد  ن ى ي  ن بحمد  ن ىمد و الشوكاني اليماي المتوفي  اة (3)

 . 3/540هال، 1414، 1ا ن كثين، ودار ال  م الطي ، دبش ،  ينوت،  
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(1)چٹ    ٹ                  ڤ   ڤچ ى ي شالنف  كقولال :
فيهالا، أي فالي ت الب المالالاجد ا الم و ولال   الذكن ، 

و  الالمحان  بالتالالالميح والته يالالل والتحميالالد والت ميالالن ولينهالالا ىاالالد الصالالة  )مثيالالنًا( أي ذكالالنًا كثيالالنًا وو تالالًا 
، داللالالة ى الالي فمالال ها وفمالالل أه هالالا، وي الالوز أن  كالالون (2)مثيالالنًا صالالفة باد الالة ل مالالالاجد كصالالس  هالالا

بعتمنًا  مل انتالاخ شنا   أه ها، ويقول  صفة لبًر  ىن الذكن في الصواب  والمي  والص وات كان
المنالي ر مال  و: ف يقاتالل الموباالون ال الافنين، ف الوال القتالال وتالال ين المالوباين ى الي المشالنكين فالي 
مل ىصن وزبان لهدبس في شنيعة كل نمي بعا د أبت ، فتهدع صواب  الاصارى، وًي  وص وات 

كثيالالنًا، وفالالي هالالذا تن الالي وانتقالالال بالالن اى الالل قلالالي اليهالالود، وبالالالاجد المالالال مين التالالي  الالذكنون و فيهالالا 
اىمثالالالالالالالن  تالالالالالالالي انتهالالالالالالالي قلالالالالالالالي المالالالالالالالالاجد وهالالالالالالالي أمثالالالالالالالن ىّمالالالالالالالارًا وأمثالالالالالالالن ىمالالالالالالالادًا، وهالالالالالالالم ذوي القصالالالالالالالد 

أي وىهتالالالي وجةلالالالي لياصالالالنن و  الالالمحان  وليعالالاليًن بالالالن ، چڇچ  چ  چ  چچالصالالالحيح،
 قاتل فالي  المي   لت الون ك متال  الع يالا وت الون ك متال  ىالدو د اال  الالالف ي، أو ك مالة بالن  اصالن أوليالا ه 
الع يالالا، ولقالالد أن الاله و وىالالده  يالالث  الال ن المهالالاجنين واىنصالالار ى الالي صالالااد د  الالنيش وأما الالن  الع الالم 

 چى الالالي بالالالا  نيالالالد ، چڇ    چ الالالمحان  ، چڇ  ڇ  چ و ياصالالالن  الالالالنوع وأورثهالالالم أرضالالالهم ود الالالارهم 

القالالالادر ى الالالي الشالالالي ، والعهيالالاله ال  يالالالل الشالالالني .  (3)ال  مانعالالال  شالالالي  وال  دافعالالال ، والقالالالوي ، چڍ  
واى الالالم أن و تعالالالالي  الالالدف  فالالالي كالالالل ىصالالالن بالالالد نًا بمقمالالالل وبالالالمطًة بمحالالال  وفنىونالالالًا بمو الالالي ودجالالالااًل 

صالة ذلالب أن و  المحان  لقالوي ى الي ، فالة تالالتمط  وال تتمال ن، وكةبعيالي وأبا جهل بمحمد 
نصن بن جاهد في  مي   بن أهل طاىت  وباي  في   طان  ال  قهنه  اهن وال    م  لال ، لذلب 

(4)چجخ   حخ  مخ  جس  محىث  يث  حج  مج  جحچ قول تعالي:
 . 

 تاسعا : ما يستفاد من اآلية: 
 تقوى شوكة الموباين ويمتاعون بن أىدا هم.  .1
  م  في ت وين الم تم  المال م والقوي المتعاون.  .2
  فشي المحمة  ين الموباين.  .3
 الاصن بن و لعماده الذ ن  ذكنون  كثينًا.  .4

 

 المبحث الثاني
 النصر لمن بغي عليه بسبب عبادته هلل وجهاده إلقامة دعائم الدين ضد المشركين

                                                 

 . 2 ور  الت ا ن، اآل ة (1)
 . 6/39روج الميان، (2)
 . 3/543فتح القد ن، ل شوكاني، (3)
 .3/541، وياظن: فتح القد ن، ل شوكاني، 21ة، اآل ة  ور  الم ادل(4)
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 المطلب األول
 بمثل ما عوقب بهنصر هللا لمن بغي عليه من عباده وعاقب 

(1)چگگگڳگڎڎڈڈژژڑڑککککچ
 

 أوال : مكان نزول اآلية 
كمالا روي ىالن ا الن ىمالاس واليال   هذه اآل ة تمعًا لالور  الحو بدنية نهلس بعالد ه الن  الامالي بحمالد 

(2)ذه  ال مهور
. 

 ثانيا : سبب نزول اآلية: 
ف قالالوا المشالالنكين ل ي تالالين بقيتالالا بالالن المحالالنع، فقالالال  ىالالن بقاتالالل: قنهالالا نهلالالس فالالي  الالنية بعثهالالا الامالالي 

المشالالنكون بعمالالهم لالالمعض:  الالات وا أصالالحاب بحمالالد فالالإنهم  حنبالالون القتالالال فالالي الشالالهن الحالالناع، وإن 
أصحاب بحمد ناشدوهم وذكنوهم باهلل أن ال  عنضوا لقتالهم، فإنهم ال  التح ون القتال في الشالهن 

و الالات وهم فا الالتحل الصالالحابة  تالالالهم ىاالالد ذلالالب فقالالات وهم الحالالناع، قال بالالن بالالاد هم، وإن المشالالنكين  الالدأوا 
(3)ونصنهم و ى يهم فاهلس هذه اآل ة

 . 

 ثالثا : المناسبة لما قبلها وبعدها:  
 المناسبة لما قبلها: 

بصالالفة الح الم، ف الان ذلالالب –ولمالا كالتم هالذه اآل الالات التالي فيهالا اإذن ل مظ الالوبين فالي القتالال ل ظالالمين 
، نفي ذلب بقول  قذنًا ل مهاجنين   العماد كما في شنيعة ىيالي بتي ة لوجوب العفو ىن  قو 

فيمن أكنجهم بن د ارهم أن  تنجوه بن د اره ويذ قوه بعض بالا توىالده و بال  بالن العالذاب المهالين 
(4) چڳچفقال تعالي: 

 . 

 المناسبة لما بعدها: 
ا ليكوندف ي دون  يده وبده  ا ليم دالا لامدا ولما ختم بهذين الوصفين ذكر الددلي  لييهمدا أمدراا عامعدا

(5)چڳچاإلحسدددان بدددالكيف والدددرعا  قدددا  تعدددالى: 
، أي معر دددة ات دددا ه  دددينا ه بهدددذين 

الوصفين
(6)

 . 

 رابعاً: تحليل الكلمات: 

                                                 

 . 60 ور  الحو، اآل ة (1)
 . 169، اإتقان في ى وع القن ن،   1/114المنهان في ى وع القن ن، (2)
 . 18/401، وتفالين  دا   النوج والنيحان، 137لماب الاقول في أ ماب الاهول، ل اليوطي،  (3)
 . 5/168لالور، نظم الدرر في تاا   اآل ات وا(4)
 . 61 ور  الحو، اآل ة (5)
 . 5/169نظم الدرر في تاا   اآل ات والالور، (6)
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 ىا  :  . أ
و يائذ فتالمية با ىو   ب  ىقابًا،  بن العقاب، بمكوذ بن التعا  ، وهو ب ي  الشي  بعد لينه
، وجا  تفالين ك مة ىا   في  تة (1)وبا   انون العقوًات، والعقاب والمعا  : هو المدرا بالثمر

الالالة: ال ايمالالالة، القتالالالل، المث الالالة، العالالالذاب بعياالالال ، العا مالالالة:  كالالالن الشالالالي ، العقمالالالي:  (2)أوجالالال  وهالالالي العقًو
 .(3)المموى، والمناد هاا ىا   أي  تل

 ب يًا:  . ب
: فالالالالالالالالالالالالةن ب يالالالالالالالالالالالالًا ف الالالالالالالالالالالالاوز الحالالالالالالالالالالالالد واىتالالالالالالالالالالالالدى وتالالالالالالالالالالالالال ن وظ الالالالالالالالالالالالم وفالالالالالالالالالالالالي التاهيالالالالالالالالالالالالل العهيالالالالالالالالالالالاله ب الالالالالالالالالالالالي

(4)چڻڻڻۀۀہہہہھھھھچ
: و الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال تعالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي أ مالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاً ، 

(5)چہہھھھھےےچ
هالالالي:  (6)وجالالالا  تفالالالالين ك مالالالة ب الالالي ى الالالي أًرعالالالة أوجالالال ، 

، (7)چژژڑڑچالظ الالالم، المعصالالالية، الحالالالالد، الهنالالالا، والمالالالناد هاالالالا الظ الالالم لقولالالال  تعالالالالي: 
  عاي الظ م. 

(8)ماحچگککچى ي ك مة والو و في اآل ة
(9)تاعچڳچ، و

 . 

 خامسا : وجوه اإلعراب في اآلية. 
)ذلب(: كمن لممتدأ بحالذوح تقالد نه اىبالن ذلالب الالذي  صصالااه ى يالب بالن قن الاز الوىالد ل مهالاجنين 

 الذ ن  ت وا أو باتوا )وال م ة بالتمنفة(. 
والتمن جم ة ال واب أو )وبن ىا  (: الواو ا تئاافية، بن ا م شن  جازع في بحل النف  بمتدأ، 

 الشن  أو هما أو بوصولة بمتدأ

                                                 

 . 18/443باد  )ىا  (، وتفالين  دا   النوج والنيحان،  2/613المع م الو ين، (1)
 . 340الوجوه والاظا ن،  (2)
 . 9/172ذكنه الطمني في تفالينه، (3)
 . 9 ور  الح نات، اآل ة (4)
بالالالاد  )ب الالالي(، وتفالالالالين  الالالدا   الالالالنوج والنيحالالالان،  1/94، وياظالالالن: المع الالالم الو الالالين، 27الشالالالورى، اآل الالالة  الالالور  (5)

18/443. 
 . 192، ونههة اىىين الاواظن،  130الوجوه والاظا ن،  (6)
 . 33 ور  اىىناح، اآل ة (7)
ار الهدى في الو و واال تدا ، هو الو و ى ي ك مة لم  تع   با بعدها  ها وال بما  م ها لفظًا  ل بعاًا فقن، با(8)

 25 . 
 . 25 اظن: باار الهدى في الو و واال تدا ،  (9)
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)ىا الال (: فعالالل باضالالي فالالي بحالالل ال الالهع  الالال)بن( ى الالي كونهالالا شالالنطية أو صالال ة لالالال)بن( الموصالالولة، 
 وفاى   ضمين  عود ى ي )بن(. 

 )ىو  (: فعل باضي ب ين الصي ة، ونا   فاى   ضمين  عود ى ي بن. 
 ىا  (. )ب ي(: فعل باضي ب ين الصي ة بعطوح ى ي )

)لياصنن  و(: الةع: بوطئة ل قالم، ) اصنن(: فعل بمارل في بحل النف  لت نده ىن الااصال  
وال ازع بماي ى الي الفالتح التصالال   االون التوكيالد الثقي الة، والهالا  بفعالول بال ، ولفال  ال ةلالة: فاىالل، 

لقالالم فالي بحالل وال م ة الفع ية جالواب لقالالم بحالذوح تقالد نه وىهتالي وجةلالي لياصالنن  و، وجم الة ا
 . (1)ال هع جواب )بن( الشنطية، أو في بحل النف  كمن )بن( الموصولة

 سادسا : الوجوه البالغية: 
(3)چڈژژڑچ: كما في  ول  تعالي (2)الم از المن ل

 . 

 

 

 

 

 

 سابعا : المعنى العام: 
ياالا ل الم بالن قن الاز الوىالد ل مهالاجنين كاصالة قذا   ت الوا أو قن اىبن والشالمن الالذي  صصالاا ى اليكم ًو

النز  الحالن والمالدكل ال النيم لمالن  ت الوا فالي  الميل و أو بالاتوا ولهالم  (5)وال م ة أي ذلب (4)باتوا
وجالالالالالالالالاز ، چڎڈچ: أ مالالالالالالالالًا الاصالالالالالالالالن فالالالالالالالالي الالالالالالالالالدنيا ى الالالالالالالالي أىالالالالالالالالدا هم قلالالالالالالالالي ذلالالالالالالالالب أشالالالالالالالالار بقولالالالالالالالال 

أي بمثل با ظ م  ولم  هد في اال تصالا  ى الي ذلالب المثالل، والمالناد ، چڈژژڑچالظالم

                                                 

، وتفالالالالين  الالالدا   الالالالنوج 2/146، قبالالالة  بالالالا بالالالن بالالال  الالالالن من، 7/525 اظالالالن: المحالالالن المحالالالين، ى الالالي  يالالالان، (1)
 . 18/431والنيحان، 

بشالا هة بال   نياالة بانعالة بالن قراد  الم از المن ل: هي ك مة ا تعم س فالي ليالن بعااهالا اىصال ي لعة الة ليالن (2)
المعاي اىص ي،  اظن: المةلة الواضحة في الميان والمعاني والمد  ، تمليو ى ي ال ارع وبصطفي أبين، طمعالة 

، والمةلالة والتطميال ، 319، وجواهن المةلالة،  143أىدها واىتاي  ها ووض  كةصاتها ى ي بحمد زياو،  
 321 . 
 . 18/445يحان، تفالين  دا   النوج والن (3)
 . 6/53روج الميان، (4)
 . 17/133تفالين المنالي، (5)
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الالة بالمث يالالة قنالال  ا تصالالن فالالي اىصالالل ا الالم لمالالا  (1)ى الالي المقالالدار الالالذي ظ الالم بالال ، ولالالم  الالهد ى يالال  والعقًو
 عقالال  ال الالنع بالالن ال الالها  وإنمالالا  الالمي اال تالالدا  بالعقالالاب الالالذي هالالو جالالها  ال اا الالة، أي بالال  قنالال  لالاليل 

(2)چھھےےچب الالالالالالها   عقالالالالالال  ال نيمالالالالالالة ل مشالالالالالالام ة لقولالالالالالال  تعالالالالالالالي:
: وكقولالالالالالال  تعالالالالالالالي، 

(3)چککککگگگگڳچ
 . 

أي اىتالالالدى ى يالالال ، أي: قن الظالالالالم فالالالي اال تالالالدا  ىالالالاوده فالالالي المظ مالالالة بعالالالد ت الالالب ، چڑککچ
المظ مالالالة اىولالالالي،  يالالالل: المالالالناد  هالالالذا الم الالالي هالالالو بالالالا و الالال  بالالالن المشالالالنكين فالالالي قزىالالالا  المالالالال مين بالالالن 

 أوطانهم بعد أن كذ وا نميهم و ذوا بن  بن ب . 
لمالالي، أي: أي وىهتي وجةلي لياصنن و المم ي ى ي ، أي: المظ الوع ى الي اچگککچ

 الظالم ال بحال. 
أي: ثالالالم كالالالان الم الالالازي بم الالالي ى يالالال ، أي بظ وبالالالًا، ، چڑککچ قالالالول الشالالالوكاني: قن بعاالالالي

وبعاي )ثم( تفالاوت النتمالة، ىن اال تالدا  بالقتالال بعال  نالول ظ الم كمالا  يالل فالي أبثالال العالنب: المالاد  
 . (4)أظ م

ظ مالًا بالن المشالنكين فقالات هم ويقول المنالالي: أي وإن بالن جالازى بالن المالوباين بمثالل بالا ىو ال  بال  
ممالالالا  الالالات وه ثالالالم ب الالالي ى يالالال  باضالالالطناره قلالالالي اله الالالن  وبفار الالالة الالالالوطن: لياصالالالنن  و الالالالذي ال   الالالال ، 
ولياالالالتقمن لالالال  بالالالن أىدا الالال ، وليالالالا  ن  هالالالم ويمكااالالال  بالالالاهم، وي عالالالل ك متالالال  الع يالالالا وك مالالالة الالالالذ ن كفالالالنوا 

بالاصالالن ى الالالي أىالالالدا هم قذا هالالالم الالالالف ي، وكةصالالالت  أنالالال  تعالالالي كمالالالا  الالالدك هم بالالدكًة كنيمالالالًا،  عالالالدهم 
الالالالالالالالالذي أ اطالالالالالالالالس  درتالالالالالالالال  بكالالالالالالالالالل چگگچ الالالالالالالالات وهم ًو الالالالالالالالوا ى الالالالالالالاليهم وأكنجالالالالالالالالوهم بالالالالالالالالن د الالالالالالالالارهم

، و يالل: (5)أي: ل ثين العفو وال فنان ل موباين فيما و   بالاهم بالن الالذنوب، چگڳچشي 
العفالالو وال فالالنان لمالالا و الال  بالالن المالالوباين، بالالن تالالنجيح االنتقالالاع ى الالي العفالالو، أي: ليعفالالوا ىالالن المالالوباين 

 فالالالالن لهالالالالم بالالالالا أبعاالالالالوا فيالالالال  بالالالالن االنتقالالالالاع وبالالالالا أىنضالالالالوا ىاالالالال  بمالالالالا نالالالالدب بالالالالن العفالالالالوا بمثالالالالل  ولالالالال  في

                                                 

 . 6/53روج الميان، (1)
 . 40 ور  الشورى، اآل ة (2)
 . 194 ور  المقن ، اآل ة (3)
 . 3/550فتح القد ن، (4)
 . 17/134تفالين المنالي، (5)
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(1)چىئىئىئییییجئچتعالي:
(2)چۓڭڭڭڭۇچ: و ول ، 

، وقولده: 

(3)چۈئېئېئېئچ
 وهم بفع هم هذا تنكوا با كان أجدر  هم وأ نى بمث هم. ، 

 والتةصة: كمن   محان   ال: ىفوت ىن هذه اإ ا   ولفنتها لهم، ىني أذنس  ها. 
(4)وفي بحن الع وع

أي: ب ّحا  ل ذنوب بإزالة  ثارها بن د وان الحفظة والق وب بال  يالة ، چگچ: 
مي ال  طالمهم  وع القيابة، وال  ت  وا ىاد تذكنها، وًمن  ثمس بكان كل ذن  ىمًة صالحًا، كما 

(5)چ ڃچچچچچ ال:
أي: بنيد إزالة العقوًة ىن بالتحقها ، چڳچ، 

بن ال فن وهو الالتن، أي:  تور ى يهم، و دع العفو ىن   شعن بالمحو الذي هو أ  غ بن الالالتن، 
وفيالال  قشالالار  قلالالالي أن اىليالال  بالماتصالالن، واى الالالنب بحالالال ، أن  عفالالالو وي فالالن ىالالن كالالالل ظ مالال ، ويقا  الالال  

بالالالن أنالالالوال ال فالالالا  واىذى، فإنالالال  بتالالي فعالالالل ذلالالالب فالالالإن و أمالالالنع  باإ الالالان وال  الالالذكن بالالالا صالالالدر باالال 
اىمنبين أولالي أن  فعالل ذلالب ى الي أن االنتصالار ال  الوبن فيال  ت الاوز التالالوية واالىتدا كصوصالًا 

 في  ال ال م  والحنب والتهاب الحمية، فًنما كان الماتصن بن الظالمين، وهو ال  شعن. 
كالمحن، فمن  ذاه والتاب  أو  صد قلي  بالو ، فإن  ال  ت در  : اإنالان ال ابل(6)و ال اال تانمولي

ب   ل  عفو ىا ، أال تالنى أن المالول قذا و ال  فالي المحالن فالالمحن  طهالنه، وكالذا بالن أجاال ، قذا دكالل 
 المحن والتالل فإن   طهن وال  ت ين المحن ال بالمول وال  دكول ال ا .

 ثامنا : ما يستفاد من اآلية. 
 التااصن  الاىد ى ي انتشار الح  وههيمة الماطل.  .1
 في نصن المال م ن ا  بن الذلة  وع العنض ى ي و.  .2
 العدالة والحكمة في التعابل بالمثل ب  الم ا .  .3

 

 

 

 

 

                                                 

 . 43 ور  الشورى، اآل ة (1)
 . 40 ور  الشورى، اآل ة (2)
 . 237 ور  المقن ، اآل ة (3)
 . 2/467هال(، 373بحن الع وع، ليباع أ ي ال يث نصن  ن بحمد  ن ا مد  ن ق ناهيم الالمن ادي )ت (4)
 . 70 ور  الفن ان، اآل ة (5)
 . 6/54روج الميان، (6)
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 المطلب الثاني
اكتالالاركم و و الالمامم المالالال مين ورفالال  الحالالن  ىالالا م لتقيمالالوا دىالالا م الالالد ن لت اهالالدوا ال فالالار لياصالالنكم 

ۇڭڭڭڭۓہہھھھھےےۓہڻۀۀہڻچى الالالالالالالالالالالالالالالالالاليهم

ېىىېۇۆۆۈۈٴۇۋۋۅۅۉۉېې

(1)چۇئۇئۆئۆئوئائائەئەئوئ
  

 أوال : مكان تزول اآلية. 
كمالا روي ىالن ا الن ىمالاس واليال   هذه اآل ة تمعًا لالور  الحو بدنية نهلس بعالد ه الن  الامالي بحمالد 

 . (2)ذه  ال مهور
 ثانيا : المناسبة لما قبلها وبعدها. 

 المناسبة لما قبلها. 
صالالح ىن  عالم كالل أبالن  -ب  كون   قيقة في  تال ال فالار–ولما كان ال هاد أ اس العماد ، وهو 

بمعالنوح ونهالالي ىالن با الالن بالمالالال والالافل بالالالقول والفعالالل بالالاليو وليالالنه، وكالالل اجتهالاد فالالي تهالالذ   
(3)چڻڻۀچالافل وإكة  العمل كتم ب  فقال تعالي:

 . 

 المناسبة لما بعدها. 
ولما كتم   ات الحالو  االدا  الالذ ن  باالوا وأبالنهم بالمبور الالد ن كاصالة وىابالة وكالتم بالصالة  والهكالا  
والعصمة ب   محان  بوصوفًا بما ذكن، أوج  ذلب تو   المااد ن كل كين فا تدأت هذه بما  ثمالن 

نح االىتصاع ب   محان  في الصة  ولينهالا بالن كالةل الالد ن فالي الالدارين فقالال تعالالي بفتتحالًا بحال
(4)چٱٻٻچالتو   

(5)أي فاز وظفن اآلن بكل با  نيد ونال المقا  الدا م بالتين، 
 . 

 ثالثا : تحليل الكلمات. 
  ن .  .أ 

                                                 

 . 78 ور  الحو، اآل ة (1)
 . 169، ذ في ى وع القن ن،   1/114المنهان في ى وع القن ن، (2)
 . 5/179نظم الدرر في تاا   اآل ات والالور، (3)
 . 1 ور  الموباون، اآل ة (4)
 . 5/182نظم الدرر في تاا   اآل ات والالور، (5)
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بحنكة لمكان المي  ال ثين الش ن أي أن الحن  هو المي   ت  يف م با  مي  ى يكم و د  ن  
هالي: الشالب، المالي ،  (2)، وجا  تفالالين الحالن  فالي القالن ن ال النيم ى الي ثةثالة أوجال (1)صدره  حن 

  عاي بن ضي .، چ ھھھھےےۓچاإثم، والمناد ب  هاا المي  لقول  تعالي:
 

 بوالمم.  .ب 
الولي: هو كل بن وليا أبن أو  اع بال  أو اتتالذه وليالًا وهاالا تالمتي بالوالمم هالو اىب والالنب والاصالين 

 . (3)أو الح يو أو التاب  أو المطي ، وهاا بوالمم ناصنكم
ى ي ك مة )   جهاده( كاح، و)بن  ن ( كالاح، )الاالاس( كالاح، )هالو بالوالمم( والو و في اآل ة 

 .(4)ماح، )نعم المولي ونعم الاصين( تاع

 رابعا : القراءات القرآنية الواردة في اآلية: 
 (6)، وىدب ، و و ى يها  مه (5))أ يكم ق ناهيم(:  نأت بالالكس

 خامسا : وجوه اإلعراب في اآلية. 
 )وجاهدوا(: فعل وفاىل بعطوح ى ي ) باوا(. 

 )   جهاده(: بفعول بط  . 
)اجتمالامم(: فعالل وفاىالل بالالالتتن وبفعالول بال  وال م الالة الفع يالة فالي بحالل النفالال  كمالن الممتالدأ، وال م الالة 

 اال مية في بحل الاص   ال بن ال ةلة. 
ولي(: فاىالل، والمتصالو  )فاعم المولي(: الفا  ا تئاافية )نعم(: فعل باضي إنشا  المدج، )الم

 بالمدج بحذوح تقد نه: هو، أي: المولي، وال م ة بالتمنفة. 

                                                 

صالالالا ن ذوي التمييالالاله،  1/164بالالالاد  ) الالالن (، والمع الالالم الو الالالين،  169القالالالابوس المحالالالين،  (1) بالالالاد  ) الالالن (، ًو
 . 18/445، وتفالين  دا   النوج والنيحان، 2/447
 . 239، ونههة اىىين الاواظن،  168جوه والاظا ن،  الو (2)
، تفالالالالالين  الالالالدا   الالالالالنوج والنيحالالالالان، 2/1058بالالالالاد  ) الالالالن (، المع الالالالم الو الالالالين،  1142القالالالالابوس المحالالالالين،  (3)

18/445 . 
 . 523، 522، 521باار الهدى في الو و واال تدا ،  (4)
 . 24ر الهدى في الو و واال تدا ،  الالكس: هو  ط  الصوت ىن القنا    دون تافل وزن  نكتين، باا(5)
هو  مه   ن  مي   ن ىمار  ن ق ماىيل اإبالاع الحمالن أ الو ىمالار ال الوفي التيمالي بالوالهم و يالل بالن صالميمهم (6)

هالالال(، لا الالة 256هالالال، وأدرا الصالحابة بالالالالن فيحتمالالل أنال  رأى بعمالالهم )ت 80الهيالات أ الالد القالالنا  الالالمعة، ولالالد  الالاة 
 . 1/256الاها ة في طمقات القنا ، 
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)ونعالالم الاصالالين(: فعالالل وفاىالالل بعطالالوح ى الالي نعالالم المالالولي، والمتصالالو  بالمالالدج بحالالذوح تقالالد نه 
 . (1)هو

 سادسا : المعنى العام. 
الظالالالاهن   وجاهالالالدوا أ هالالالا الموباالالالون فالالالي و أي فالالالي  الالالمي   وطاىتالالال  ونصالالالن د االالال  ى الالالي أىالالالدا  د االالال 

والماطاة بالن أهالل الظالةل والمالدل والهالوى والالافل، جهالادًا  قالًا كالصالًا لوجهال  ال تتشالون فيال  لوبالة 
ال الالالم، والمالالالناد بالالال  ال هالالالاد اىممالالالن وهالالالو ال الالالهو ل  فالالالار وبالالالدافعتهم قذا لالالالهو بالالالةد المالالالال مين، والمالالالناد 

ي ىاالال  ى الالي العمالالوع، بال هالالاد هاالالا ابتثالالال بالالا أبالالنهم و بالال ، أو ابتثالالال جميالال  بالالا أبالالن و بالال  ونهالال
: الممال ة فالي اىبالن فالي هالذا ال هالاد ىنال  أضالاح الحال  قلالي ال هالاد، واىصالل (2)ويقول الشوكاني

قضافة ال هاد قلالي الحال ، أي: جهالادًا كالصالًا هلل فعكالل ذلالب لقصالد الممال الة وأضالاح ال هالاد قلالي 
، والمالالناد بحالال  المالالمين اتالالالاىًا أو الكتصاصالال  بالال   الالمحان  بالالن  يالالث كونالال  بفعالالواًل لالال  وبالالن أج الال 

جهاده هو أن ال  تافوا في و لوبة ال م، والمناد ب  ا تفناغ با في و عهم في ق يا  د ن و، ثم 
بالن  الالا ن  (3)أي اكتالالاركم، چہچىظالم  المحان  شالالمن المك فالين بقولال  هالالو  المحان  ال ليالنه 

اىبم وكصكم بممنع ر ول وأممل شنل أي اكتاركم لةشت ال بطاىت  بن  ين  ا ن المنيالات، أي 
: وفي  تامي  ى ي با  قتمي ال هالاد ويالدىو (4)اكتاركم لد ا  ونصنت  ال لينه، ويقول اى تانمولي

ىظاليم، ثالم لمالا  لهالمقلي ، واالجتما ية أورثس الم اهد  ال الم اهد  أورثس االجتما يالة، وفيال  تشالني  
 الالالالالالالمحان  ، چھھچ: مالالالالالالان فالالالالالالي الت  يالالالالالالو بشالالالالالالقة ى الالالالالالي الالالالالالالالافل فالالالالالالي بعالالالالالالض الحالالالالالالاالت  الالالالالالال

بالالالن ضالالالي  ، چۓےۓچالالالالذي تعمالالالدكم بالالال ، چھےچأ تهالالالا اىبالالالة المحمد الالالة، چھچوتعالالالالي
وشد  وصعوًة ال بتن  ل الم باال ،  الل و ال  ى اليكم وجعالل ل الم بالن كالل ذنال  بت صالًا فالنكص ل الم 

الة وشالنل ل الم ال فالارات فالي  قو ال  ودفال  الد الة  الدل القصالا   في المما  ، كما فتح ل م باب التًو
قذا رضي الولي، وأ قن ال هاد ىن اىىن  واىىمي والمنيض، والتفار التطم فالي تقالد م الصالياع 
وتمكينه الكتةح اىه ة، لذلب  محان  وتعالي با جعل ى يكم  نجًا  ت  يو با  ش  ى يكم ول ن 

ت اليو التي فيها  ن  ف م  تعمدكم  ها كما تعمد  اي ق نا يل م ف م بما تقدرون ى ي  ورف  ىا م ال

                                                 

، قبالالة  بالالا بالالن بالال  الالالن من، 7/540، المحالالن المحالالين، ى الالي  يالالان، 76-3/75قىالالناب القالالن ن، ل احالالاس،  (1)
 . 443، 442، 18/441، وتفالين  دا   النوج والنيحان، 2/147
 . 3/556فتح القد ن، ل شوكاني، (2)
 . 17/142تفالين المنالي، (3)
 . 6/64روج الميان، (4)



   

 
 

515 

 

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

 احملور األول : التفسري واللغة

 الوعد القرآني بالنصر من خالل 

 دراســـة حتليلية - ســــورة احلج

 

وًذلب أن  جعل ل م بالن الالذن  بتنجالًا بفالتح بالاب التوًالة و مالول اال الت فار والت فيالن فيمالا شالنل فيال  
 ال فار  والقصا  في ال اا ات ورد المال أو بث   أو  يمت  في ال ص  ونحوه. 

قن هذه اآل ة أىم بن هذا ك   فقد  ن و  محان  وتعالي با في  بشالقة بالن الت الاليو ى الي ىمالاد  
أع بإ قاطها بن اىصل وىدع الت  يو  ها كما ك و  ها لينهم أو بالتتفيو وت ويه العالدول قلالي 

ل  دل ال بشقة في  أو بشنوىية الالتت ص بالن الالذن  بالوجال  الالذي شالنى  وبالا أنفال  هالذه اآل الة وأجال
(1)چہہہھچبو عهالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا وأىظالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالم فا الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالدتها لقولالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  تعالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي: 

و ولالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  ، 
(2)چۇۇۆۆۈۈٴۇۋچتعالي:

 . 

كما     ا تناع اىب ىن ب ة اىبة  و ف   ق  واج  ى ي أبة بحمد  قن ا تناع ق ناهيم 
المحمد الالة هالالي ب الالة أ الاليهم ق الالناهيم وإن و تعالالالي هالالو  الالمامم المالالال مين فالالي ال تالال  القد مالالة بالالن  مالالل 

في زبا  بن  مل هذا الو س، كمالا  (3)نهول القن ن ابتثااًل لدىو  أ يكم ق ناهيم هو  مامم المال مين
(4)چٺٿٿٿٿٹٹٹٹچ كاه و تعالي في  ول :

 ت اب و دىا ال  فا، 
 وع القيابة شهيدًا ى ي اىبة ىنال   الد    كالم ر الالة ًركالم، فيالدل  فيكم وذلب جعل الن ول بحمد 

هالالذا ى الالي  مالالول شالالهادت  نفالالال  اىتمالالادًا ى الالي ىصالالمت  أو بطاىالالة بالالن أطاىالال  بالالا م وىصالاليان بالالن 
يةبمن ر ال هم ىصاه. وت ونوا أنتم أ تهالا اىبالة المحمد الة شالهدا  ى الي الاالاس أي ى الي اىبالم الماضال

، و ال  محان  هو بوالمم أي ناصنكم و افظكم وبتالولي أ الوال م، (5) د    تهم با أر  وا ب  قليهم
وتمالكوا  د ا  تعالالي قنال  نعالم المالولي ال بماثالل لال  فالي الوال الة ىبالوركم، ناصالنكم ال بماثالل لال  فالي 

ل بالالن كاصالالم  قذ ال الاصالالن  ل الالم، قن بالالن تالالواله كفالالاه كالالل بالالا أهمالال  وإذا نصالالن أ الالدًا أىالالةه ى الالي كالال
(6)ناصن في الحقيقة  واه وال ولي لينه ف   الحمد وهو رب العالمين

 . 

 سابعا : ما يستفاد من اآلية: 
 في التااصن ن ا  بن الاار.  .1
 في التااصن ىه ل مال مين وذل ىىدا هم.  .2

                                                 

 . 16 ور  الت ا ن، اآل ة (1)
 . 185 ور  المقن ، اآل ة (2)
أنوار التاهيل وأ نار التمويل، لااصن الد ن أ و  عيد ىمد و  الن ىمالن  الن بحمالد الشالينازي الميمالاوي المتالوفي (3)

 . 4/81هال، دار ق يا  التنا  العًني،  ينوت، 1418، 1هال، تحقي : بحمد ىمد الن من المنىش ي،  685 اة 
 . 128ور  المقن ، اآل ة  (4)
 . 17/149تفالين المنالي، (5)
 . 18/430تفالين  دا   النوج والنيحان، (6)
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 رف  الحن  والمي  في الت  يو ىن هذه اىبة المن وبة.  .3
 . تشني  هذه اىبة لتالميتها بال مة ت مية لدىو  أ يها ق ناهيم  .4
 اكتيار هذه اىبة وتوليها بن  مل التال  ىه وجل.  .5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخاتمة
الحمالالد هلل الالالذي  اعمتالال  تالالتم الصالالالحات، أ مالالده تعالالالي الالالذي أىالالاناي ى الالي االنتهالالا  بالالن هالالذا المحالالث 

القالالن ن أتعالالنح ى الي أ الالنارها وأتمبالالل وأتمعالالن فيهالالا المتواضال  الالالذي  مالاليس فيالال  و تالالًا طيمالًا بالال    الالات 
وأ   هالالا وأتط الال  قلالالي بعانيهالالا وبقاصالالدها وبالالا تالالو ي قليالال  فمجالالد نفالالالي بالالالنورًا  هالالذا التااصالالن  الالين 
الموباين ىادبا ت ون ك مت  قىة  الح  والو وح  وج  الماطل وب اهد  أىدا  و بالن المشالنكين 

 ن إىة  ك مة و، أبا الذ ن ىاشوا في لف ة ىن هذا وال فار والاصن ى يهم ل ي تقاع دىا م الد
الهدح وىن با أبننا و ب  وىدع اال التعداد ل يالوع اآلكالن فعالا متهم التالالنان الممالين والتالذالن أبالاع 

 المشنا ال افن الذي  التفند ب  ويذل  ويظ م ، و د توص س قلي بعض الاتا و باها:

قن التااصن  الين المالال مين هالو قىالة  شالمن الالد ن  تو يالد ك مالتهم لاصالن  الالد ن اإ الةبي  .1
 ودىو  اإ ةع. 

 قن التااصن  ين المال مين دليل ى ي كمال ق مان المال مين  د اهم.  .2
قن التااصالالن  الالين المالالال مين  قالالود قلالالي طالالند أىالالدا  و ىالالن أن  مثالالوا الفتاالالة  الالين المالالال مين  .3

 ويمعفونهم. 
 صن     أن  كون صفة فيما  ين المال مين  تصفون  ها إىة  هذا الد ن. قن التاا .4
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قن التااصالالن  الالين المالالال مين هالالو  الالو  رادىالالة ضالالد المشالالنكين فالالي أدا  باا الالب د الالن اإ الالةع  .5
 وىدع االىتناض لها بن  مل المشنكين. 

قن التااصالالن  الالين المالالال مين هالالو توثيالال  أواصالالن اىكالالو  والو الالوح  وجالال  الفالالتن التالالي  كي هالالا  .6
 ل فار ل مال مين  ين  ونة وأكنى. ا

 التااصن  ين المال مين هو تمميد اال تناع بن  مل أىدا  الد ن ل مال مين.  .7
و كن دىوانا أن الحمد هلل رب العالمين وص ي و  م ى ي  يدنا بحمد وى ي  ل  وصحم  

 أجمعين
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المصادر والمراجع
 

 بعد القن ن ال نيم
اإتقالالان فالالي ى الالوع القالالن ن ليبالالاع جالالةل الالالد ن ىمالالد الالالن من  الالن أ الالي بكالالن الالالاليوطي الشالالافعي  .1

 هال(، طم  ب م  الم ب فهد. 911)ت 
هالال(، 468أ ماب الاهول ليباع الحاف  أ ي الحالن ى ي  ن ا مد الوا دي الايالالا وري )ت  .2

 ع، دار ا ن الهيثم، القاهن . 2005 
هالال(، 338جعفن  ن بحمد  الن ق الماىيل  الن الاحالاس )ت  قىناب القن ن، ليباع العةبة أ ي .3

 ع، دار ال ت  الع مية. 2004، 2ى   ى ي : ىمد الماعم ك يل ق ناهيم،  
قبالة  بالالا بالالن بالال  الالالن من بالالن وجالالوه اإىالالناب والقالالنا ات فالالي جميالال  القالالن ن، ى الالي المقالالا  ىمالالد  .4

 الع مية،  ينوت.ع، دار ال ت  2000، 3هال(،  616و الحالين  ن ىمد و العكمني )ت 
أنوار التاهيل وأ نار التمويل، لااصن الد ن أ و  عيد ىمالد و  الن ىمالن  الن بحمالد الشالينازي  .5

هالالال، 1418، 1هالالال، تحقيالال : بحمالالد ىمالالد الالالن من المنىشالال ي،  685الميمالالاوي المتالالوفي  الالاة 
 دار ق يا  التنا  العًني،  ينوت. 

 هال(. 373يم الالمن ادي )ت بحن الع وع ى ي ال يث نصن  ن بحمد  ن ا مد  ن ق ناه .6



   

 
 

518 

 

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

 احملور األول : التفسري واللغة

 الوعد القرآني بالنصر من خالل 

 دراســـة حتليلية - ســــورة احلج

 

هال(، تحقي : 745المحن المحين، ليباع بحمد  ن  و و الشهين بم ي  يان اىندلالي )ت  .7
 هال، دار الف ن،  ينوت. 1420صد ي بحمد جميل، طمعة 

المنهالالان فالالي ى الالوع القالالن ن ليبالالاع  الالدر الالالد ن أ الالي ىمالالد و بحمالالد  الالن ىمالالد و الهركشالالي )ت  .8
 : بحمد أ و الفمل ق ناهيم، دار المعنفة،  ينوت.  ع، تحقي 1957، 1هال(،  794

بصا ن ذوي التمييه في لطا و ال تاب العهيه، ل مولو ب دي الالد ن أ الو طالاهن بحمالد  الن  .9
، ل اة 1996هال، تحقي : بحمد ى ي الا ار،  / 817 عقوب الفينوز  بادي المتوفي  اة 
 ق يا  التنا  اإ ةبي، القاهن . 

ع، 2011، 1يو الالالدكتور ا مالالد والالالدكتور كابالالل  الالالن المصالالين،  المةلالالة والتطميالال ، تالالمل .10
 بطاب   ينوت الحد ثة. 

هالالالال(، الطمعالالالة اىولالالالي، 1371تفالالالالين المنالالالالي، ل مولالالالو ا مالالالد  الالالن بصالالالطفي المنالالالالي )ت  .11
 ع، بطمعة وبكتمة بصطفي الما ي الح مي وأوالده بمصن.1946

لشين العةبة بحمالد اىبالين تفالين  دا   النوج والنيحان في روا ي ى وع القن ن، تمليو ا .12
 الالالالن ىمالالالالد و اىربالالالالي الع الالالالوي الهالالالالنري الشالالالالافعي المالالالالدرس  الالالالدار الحالالالالد ث التينيالالالالة فالالالالي بكالالالالة 
المكنبة، قشناح وبناجعة: الدكتور هاشم بحمد ى ي  الين بهالدي كميالن الدرا الات  نابطالة 

 العالم اإ ةبي، بكة المكنبة، دار طو  الا ا ، الم  د الثابن ىشن. 
ي القالنا ات العشالن، لمحمالد  الالن ى الي  الن  و الو  الن ال الهري المكاالي بالالم ي تقنيال  الاشالن فال .13

ع، دار الحالالد ث، بصالالن، 1992، 2هالالال(، تحقيالال : ق الالناهيم ىطالالو  ىالالوض،  833التيالالن )ت 
 القاهن .

تهالالالذ   التهالالالذ   ليبالالالاع الحالالالاف  شالالالين اإ الالالةع شالالالهاب الالالالد ن ا مالالالد  الالالن ى الالالي  الالالن   الالالن  .14
 ، دار الف ن. 1984، 1هال(،  582العالقةني )ت

جاب  الميان ىن تمويل  ي القن ن، ل مولالو بحمالد  الن جنيالن  الن  هيالد  الن كثيالن  الن لالال   .15
هالالالال، تحقيالالال : ا مالالالد بحمالالالد شالالالامن، الطمعالالالة 310اآلب الالالي أ الالالو جعفالالالن الطمالالالني المتالالالوفي  الالالاة 

 ع، بو الة الن الة. 2000اىولي، 
جالالالواهن المةلالالالة فالالالي المعالالالاني والميالالالان والمالالالد  ، ل الالالاليد ا مالالالد الهاشالالالمي، تحقيالالال  وشالالالنج: د.  .16

 ع، بو الة المعارح،  ينوت، لماان. 2008، 4بحمد تون ي،  
روج الميان، ل مولو ق ماىيل  قي  ن بصطفي اإ تانمولي الحافي الت وتي المولي أ و  .17

 هال، دار الف ن،  ينوت. 1127الفدا  المتوفي  اة 
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يالالالالالة إ الالالالماىيل  الالالالالن  مالالالالاد ال الالالالالوهني المتالالالالوفي  الالالالالاة  .18 الصالالالالحاج تالالالالا  ال  الالالالالة وصالالالالحاج العًن
ع الطمعالالة النابعالالة،  1956يالال ،  ا مالالد ىمالالد ال فالالور ىطالالار الطمعالالة اىولالالي ، ه الالني تحق393

 ع دار الع م ل مة ين  ينوت1987
صحيح المتاري، لمحمد  ن ق ماىيل أ و ىمد و المتاري ال عفالي، تحقيال : بحمالد زهيالن  .19

 هال، دار طو  الا ا . 1422، 1 ن ناصن الااصن،  
تاذ بك ية الشنيعة والدرا ات اإ الةبية، بكالة صفو  التفا ين، لمحمد ى ي الصا وني اى  .20

ع، دار الف الن، 2001المكنبة جابعة الم الب ىمالد العهياله، بإشالناح دار المحالو  والدرا الات، 
  ينوت، لماان. 

لا ة الاها ة في طمقات القنا ، لشمل الد ن أ ي التين بحمد  ن بحمالد  الن ال الهري )ت  .21
 ع، دار ال ت  الع مية.1980، 2هال(،  833

الاف  في القنا ات الالم ، ليباع المحق  ى ي الاوري الصفا الي ر مال  و المتالوفي ليث  .22
ع، دار الصالالحابة ل تالالنا  2004هالالال، تحقيالال : جمالالال الالالد ن بحمالالد شالالني ، طمعالالة 1117 الالاة 

؛ وإىالالناب القالالن ن، ليبالالاع العةبالالة أ الالي جعفالالن ا مالالد  الالن بحمالالد  الالن 348بطاطالالا، بصالالن،  
ع، 2004، 2ى يال : ىمالد المالاعم ك يالل ق الناهيم،  هال(، ى   338ق ماىيل ا ن الاحاس )ت 

 دار ال ت  الع مية. 
فتح القد ن، ل مولو بحمد  ن ى ي  ن بحمد  ن ىمالد و الشالوكاني اليماالي المتالوفي  الاة  .23

 هال. 1414، 1هال، الااشن دار ا ن كثين، ودار ال  م الطي ، دبش ،  ينوت،  1250
بحمد  ن  عقوب الفينوز  بالادي المتالوفي القابوس المحين، ل مولو ب د الد ن أ و طاهن  .24

هالالالال، تحقيالالال : بكتالالال  تحقيالالال  التالالالنا  فالالالي بو الالالالة الن الالالالة بإشالالالناح: بحمالالالد نعالالاليم 817 الالالاة 
 ع. 2005، 8العن الو ي،  

  واىد التةو  وى م الت ويد، ل دكتور فن  توفي  الوليد ر م  و.  .25
 الالي الحالالالياي ال  يالالات، بع الالم فالالي المصالالط حات والفالالنو  ال  ويالالة، ل مولالالو أ الالوب  الالن بو  .26
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