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املقدمة

الحم��د لل��ه ُمعزِّ عب��اده املؤمن��ن، وُم��ذّل أعدائه  

الكافري��ن، بن��ص كتابه املبن، ال��ذي جعل القرآن 

ش��فاء ملا يف الصدور، وهدًى ورحم��ًة للمؤمنن، 

والصاة والس��ام عىل إم��ام األنبياء واملرس��لن، 

وس��يد األول��ن واآلخري��ن، وع��ىل آل��ه الطيب��ن 

الطاهري��ن وصحابت��ه الغر امليام��ن، ومن اهتدى 

 بهديه��م وانته��ج نهجه��م وس��ار ع��ىل دربهم إىل 

يوم الدين.

أّم��ا بعد؛ فأّن القرآن الكريم هو الدس��تور الجامع 

ألحكام اإلسام، وهو املنبع الذي يفيض بالخري 

والحكمة عىل القل��وب املؤمنة، وهو أفضل ما 

يتق��رب به املتعب��دون إىل الله تع��اىل، بالقراءة 

والتدبر والتفكر، قال عبد الله بن مسعود )ريض 

الل��ه عن��ه(: )إن هذا الق��رآن مأدبة الل��ه فتعلموا 

م��ن مأدب��ة الله م��ا اس��تطعتم()1(، ف��إّن املتدبر 

آلي��ات الذكر الحكيم، يرى كي��ف أّن الله تعاىل 

يعّز املؤمن وينرصه وكيف ي��ذل الكافر ويهينه؛ 

حينه��ا ي��درك معن��ى أن الله هو املع��ز املذل، 

ف��كان موضوع بحث��ي هو اآليات الت��ي ذُكِر فيه 

لف��ظ )الهوان واملهانة يف الق��رآن الكريم(، وقد 

وردت ه��ذه اآلي��ات الكرمية يف الق��رآن الكريم 

بثاث معاٍن وهي: السكينة والوقار، كام يف قوله 

)1( ُمصنف ابن أيب ش��يبة : أبو بك��ر عبد الله بن محمد بن 

أيب شيبة )ت: 235 ه�(، )165/7(.

ۡرِض 
َ
َِّذيَن َيۡمُش��وَن عَلَى ٱلۡأ تعاىل : حمسوَِعَباُد ٱلرَِّنَٰمۡح ٱل

َهۡوٗناىجس حجسالُفۡرقَان الآية محتحمتجحس ، والس��هولة واليرس، كام يف 
قول��ه تعاىل: حمسقَاَل َكَذٰلِِك قَاَل َربُِّك ُهَو عَلَىَّ َهيِّٞنۖىجس 

حجسَمۡرَي��م الآي��ة جحتجحتجحس ، والثالث: مبعن��ي اإلهانة والخزي 

وال��ذل، كام يف قوله تعاىل: حمسَولِۡلَكٰفِرِيَن َعَذاٞب 

ِهيٞن ٩٠ىجس حجسالَبَقَرةِ الآية مجتحمججحس ، وقد تركز عميل لبيان هذه  مُّ
املع��اين ، فقم��ت بجمع اآليات الت��ي ورد فيها 

لف��ظ الهوان واملهانة يف الق��رآن الكريم، وكات 

س��ت وعرشون آية، ثّم استخرجت منها عنوانن 

للمباح��ث واملطال��ب، وقمت بدراس��ة كل آية 

حس��ب موضوعه��ا، واعتمدت منهج الدراس��ة 

املوضوعية لبحثي، وق��د اقتىض منهج البحث 

أن أقس��مه ع��ىل متهي��د وأربعة مباحث تس��بقه 

مقدمة وتليه خامتة:

وق��د ذك��رت يف بداية بحث��ي:  متهيد، بين��ت فيه: 

 مفهوم الهوان واملهان��ة، يف اللغة وعند املفرسين 

)رحمهم الله(.

❊ ❊ ❊
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ويف املبحث األول

ذكرت صور الهوان واملهانة 

يف آيات الخلق والتكوين

وفيه ثالثة مطالب:	 

املطل��ب األّول: إثبات الق��درة اإللهية يف بدأ . 1

الخلق وإعادته. 

واملطل��ب الث��اين: ق��درة الل��ه ع��ىل الخل��ق . 2

واإليج��اد: يف معج��زة والدة أنبي��اء الله يحيى 

وعيىس )عليهم السام(.

واملطل��ب الثال��ث: خضوع كل م��ا يف الكون . 3

لعزة الله )سبحانه وتعاىل(.

ويف املبحث الثاين: ذك��رت صور الهوان واملهانة 

يف آي��ات ومش��اهد القيامة، والقص��ة القرآنية ، وفيه 

مطلبان:

املطلب األول: صور الهوان واملهانة يف آيات . 1

ومشاهد القيامة .

املطل��ب الث��اين: ص��ور اله��وان واملهانة يف . 2

القصة القرآنية.

ويف املبح��ث الثالث: ذكرت صور الهوان واملهانة 

بني اه��ل الطاعة واإلميان واهل الكف��ر والعصيان، 

وفيه مطلبان:

املطلب األّول: أهل الطاعة  واالميان.. 1

املطلب الثاين: أهل الكفر واملعايص.. 2

ويف املبحث الراب��ع:  ذكرت صور الهوان واملهانة 

عند أهل الكتاب، وفيه مطلبان:

املطلب األّول: ذم اليهود عىل سوء افعالهم.                                

املطل��ب الثاين: تقرير كفر اليهود لفس��اد عقيدتهم 

وبطان أعاملهم.  

تمهيد

مفهوم الهوان واملهانة

أوالً: الهوان واملهانة يف اللغة:

الهوان واملهان��ة  يف اللغة: عىل وجهن، أحدهام: 

تذلّل اإلنس��ان يف نفس��ه لاِم ال يلحق به غضاضة، 

َِّذيَن َيۡمُشوَن  فيمدح به نحو قوله: حمسوَِعَباُد ٱلرَِّنَٰمۡح ٱل

ۡرضيِ َهۡوٗن��اىجس حجسالُفۡرقَ��ان الآي��ة محتحمتجحس ، أي: ميش��ون 
يَ
عَلَ��ى ٱۡل

بسكينة ووقار وتواضع دون مرح واختيال وتكرب. 

والثاين: أن يكون من جهة متسلّط مستخّف به فيذّم 

به نحو قوله تعاىل: حمسفَٱلَۡيۡوَم ُتۡجَزۡوَن َعَذاَب ٱلُۡهوِنىجس 

ۡحَق��اف الآي��ة مجتجحتجحس ))).  تق��ول: هاَن يَُه��وُن ُهْوناً وَهواناً 
َ
حجسالأ

ٌ وَهْن، وأَْه��َوُن. وهاَن  ، فه��و َهنِّ وَمهانَ��ًة: أي  َذلَّ

يَُه��وُن ُهوناً بالضّم: أي: َس��ُهَل. والعرب إذا أرادت 

بالهون معن��ى الهوان ضّمت الهاء، فتقول )الُهوُن(، 

وإذا أرادت ب��ه الرفق والّدعة وخّف��ة املئونة فتحت 

الهاء، فتقول)الَه��َون(. وَعىل َهْونِ��ك وَهيَْنِتَك، أَي 

: املكان البِعيُد، أَو الَوْهدُة.  عىل رِسلك. واملُْهَوئنُّ

)1( ينظر: الصحاح ت��اج اللغة وصحاح العربية: أليب نرص 

إس��امعيل بن حامد الجوهري)ت: 393ه�(،)2218/6(، 

مادة)ه��ون(، واملف��ردات يف غريب القرآن: أليب القاس��م 

الحس��ن ب��ن محمد املع��روف بالراغ��ب األصفهاىن)ت: 

502ه�(،)ص:848(، مادة)هان(.
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واْهَوأنَّت املفازٌة: اطَْمَنَّت يف َسَعة))).

ثانياً: مفهوم الهوان واملهانة عند املفرسين:

من خال اس��تقراء مفهوم الهوان واملهانة يف كتب 

التفس��ري، نستطيع أن نحرصها يف ثاث معاٍن، عىل 

النحو اآليت:

أّولها: الس��كينة والوقار والتواض��ع)2(، كام يف قوله 

ۡرِض 
َ
َِّذيَن َيۡمُش��وَن عَلَى ٱلۡأ تعاىل : حمسوَِعَباُد ٱلرَِّنَٰمۡح ٱل

َهۡوٗناىجس حجسالُفۡرقَان الآية محتحمتجحس . 
والثاين: والس��هولة واليرس)3(، ك��ام يف قوله تعاىل: 

حمسقَ��اَل َكَذٰلَِك قَاَل َربَُّك ُهَو عَلَ��ىَّ َهيِّٞنىجس حجسَمۡرَيم الآية حمججحس، 
والثال��ث: مبعني اإلهان��ة والخزي وال��ذل)4(، كام 

ِهيٞن ٩٠ىجس   يف قوله تع��اىل: حمسَولِۡلَكٰفِرِيَن َع��َذاٞب مُّ

حجسالَبَقَرةِ الآية مجتحمججحس .

❊ ❊ ❊

الكت��اب  لطائ��ف  يف  التميي��ز  ذوي  بصائ��ر  ينظ��ر:   )1(

العزي��ز: أليب طاهر محم��د بن يعق��وب الفريوزآبادى)ت: 

817ه���(،)356/5(، مادة)هان(، و لس��ان العرب: محمد 

ب��ن مكرم بن ع��ىل، أبو الفض��ل، جامل الدي��ن ابن منظور 

األنصاري)ت: 711ه�(،)483/13(، مادة)هون(.

)2( ينظر: جامع البيان، أليب جعفر محمد بن جرير بن يزيد 

بن كثري االميل الطربي)ت310ه�(، )294/19(.

)3( ينظر: التفس��ري البسيط: أليب الحسن عيل بن أحمد بن 

محمد بن عيل الواحدي)ت: 468ه�( )216/14(.

)4( ينظ��ر: مفاتيح الغيب: أليب عبد الله محمد بن عمر بن 

الحسن الرازي امللقب بفخر الدين الرازي )ت: 606ه�(، 

)602/3(

املبحث األول

صور الهوان واملهانة 

يف آيات الخلق والتكوين

وفيه ثالثة مطالب:
املطل��ب األّول: إثب��ات الق��درة اإللهية يف بدأ 	 

الخلق وإعادته.

     إّن م��ن األدل��ة عىل عظمة الخالق )س��بحانه 

وتعاىل(؛ وجود ه��ذه املخلوقات العظيمة، فإّن 

الله )عز وجل( لو مل يكن خالقاً؛ لاَم ُوجد يشء 

يف ه��ذا الكون، فالخالق هو أص��ل كل حقيقة، 

فجمي��ع املخلوقات تنته��ي إىل خلقه وإيجاده 

س��بحانه وتعاىل، واسمه س��بحانه )الخالق( مام 

أق��رت به جمي��ع األمم مؤمنه��م وكافرهم، يقول 

اب��ن القيم :) إنّه لي��س يف املعلومات أظهر من 

كون الله: )خالًق��ا(؛ ولهذا أقرَّت به جميع األمم 

- مؤمنهم وكافره��م- ولظهور ذلك؛ وكون العلم 

ب��ه بديهيًا فطريً��ا؛ احتجَّ الله به ع��ىل من أرشك 

��ۡن َخلََق  لَۡتُهم مَّ
َ
ب��ه يف عبادته فق��ال: حمسَولَئِن َس��أ

َمر الآية حمجمحتجحس ()5( .  ۚىجس حجسالزُّ ُ ۡرَض لََيُقولُنَّ ٱللَّ
َ
��َمَٰوِٰت َوٱلۡأ ٱلسَّ

فإّن الحديث عن اآليات العظيمة يف مس��ألة بدء 

)5( مخترص الصواعق املرس��لة ع��ىل الجهمية واملعطلة: 

مؤلف األصل: محمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد شمس 

الدين ابن قيم الجوزية )املتوىف: 751ه�(، اخترصه: محمد 

ب��ن محمد بن عب��د الكريم ابن املوص��يل )ت: 774ه�(، 

)ص:56(.
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الخلق، والدالئل العقلية عىل إمكان اإلعادة بعد 

البعث، إّنا هو محور مهم  للقطع بقدرة الخالق  

العظيمة ، وأنّه ال يعجزه يشء، ومن ذلك اإلعادة 

بعد املوت. وإّن جميع املمكنات بالنس��بة إىل 

قدرة الله عىل السوية. أّما قوله تبارك وتعاىل يف 

َِّذي َيۡبَدُؤاْ  سورة الروم وهي موضع بحثنا: حمسَوُهَو ٱل

وم الآية خمتجحتجحس ، فقد ورد  يف سياق  ٱلۡخَۡلَق ُثمَّ يُعِيُدهُۥىجس حجسالرُّ
مجادل��ة كف��ار الع��رب الجاحدي��ن للبعث بعد 

املوت، وتضمن��ت دلياً عقلياً قاطعاً يف إمكان 

البعث عىل أصولهم الت��ي يتعارفون عليها، ألّن 

املع��روف لدى الب��رش أّن إعادة اليشء اس��هل 

م��ن ابتدائه : فيكون املعن��ى: أي  أّن يف نظركم 

اإلعادة أهون من اإلبداء؛ ألّن من يفعل فعاً  إذا 

فع��ل بعد ذلك مثله يك��ون أهون عليه)1(.    ومن 

صفات الله س��بحانه وتعاىل:  أن��ه هو )املبدئ 

املعي��د(، فبدأ الل��ه الخلق أحياء ث��م مييتهم ثّم 

يحييه��م، ف��إّن الل��ه تعاىل ق��د خلق اإلنس��ان، 

 ومل يكن ش��يئاً قب��ل الخلق، ، أف��ا يعيده، وقد 

صار شيئاً)2(. 

ۡهَوُن َعلَۡيهِۚىجس 
َ
وللمفرسين يف قوله تع��اىل: حمسَوُهَو أ

وم الآية خمتجحتجحس ، قوالن معتربان، وهام: حجسالرُّ

األول: أن��ه أراَد وه��و أه��وُن علي��ه عندكم ويف 

)1( ينظ��ر: مفاتي��ح الغي��ب )97،98/25(، ونظ��م ال��درر 

يف تناس��ب اآلي��ات والس��ور: إبراهي��م بن عمر بن حس��ن 

البقاعي)ت: 885ه�(، )5/ 617( ، ولله األسامء الحسنى: 

عبد العزيز بن نارص الجليل)97/25(.

)2( ينظ��ر: التفس��ري املوضوعي للق��رآن الكريم: أحمد بن 

عبد الله الزهراين )ص: 62(.

تقديرك��م إذا كان ابت��داُء ال��يشء ال ع��ىل مثاٍل 

ونظريٍ تقدم أصعَب عندكم من إعادته عىل مثاٍل، 

ف��رَب لهم املثُل مب��ا عندهم ثّم ق��ال عقيب 

وم الآي��ة خمتجحتجحس ، أي أنني  عۡلَٰىىجس حجسالرُّ
َ
ذلك: حمسَولَ��ُه ٱلَۡمَثُل ٱلۡأ

أج��ل عن أن تكون ه��ذه صفتي. والث��اين: أراد  

اهون ع��ىل الخلق؛  ألنّه س��بحانه وتعاىل يقول 

لهم: كونوا أحياء ناطقن  فيكونون؛ وذلك أسهُل 

عليه��م من كونهم نطف��ًة ثم علقًة ث��ّم مضعًة ثم 

طفاً، واملعنى عىل هذا القول يف أنه هّن عليه، 

 فيك��ون أه��وُن مبعنى هّن، ألن ذلك مس��تعمٌل 
يف اللغة )3(.

املطلب الثاين: قدرة الله عىل الخلق واإليجاد: 	 

يف معجزة والدة يحيى وعيىس )عليهم السالم(. 

هناك ترابط قوي بن والدة عيىس )عليه السام(، 

وب��ن والدة يحي��ى ) عليه الس��ام(، وقد ذُكِرت 

القصتن يف سورة مريم، ووصف خلقهم بالهن، 

قال تعاىل: حمسقَ��اَل َكَذٰلَِك قَاَل َربَُّك ُهَو عَلَىَّ َهيِّٞنىجس 

حجسَمۡرَيم الآية حمججحس ،  فلاّم ذكر الله قصة والدة يحيى)عليه 

الس��ام(، وأنّها كانت من اآليات العجيبة، انتقل 

منه��ا إىل ما هو أعجب منه��ا، وهو والدة عيىس 

)عليه الس��ام( تدريجاً م��ن األدىن إىل األعىل، 

فوالدة سيدنا يحيى )عليه السام( كانت بإعجاٍز 

دون إعجاز والدة س��يدنا عيىس)عليه الس��ام(، 

فكأن الله س��بحانه وتع��اىل هيَّأنا من معجزٍة إىل 

معجزة، وفيه إش��ارة إىل أنّه تعاىل يخلق ما يشاء 

)3( ينظ��ر: االنتص��ار للق��رآن: القايض أبو بك��ر الباقاين، 

محم��د ب��ن الطيب ب��ن محم��د املال��ي )ت: 403ه�(، 

.)592/2(
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تارة بس��بب قوة، وتارة بس��بب ضعف، وتارة با 

س��بب، وهذا بحس��ب توقعات الب��رش املعتادة 

والقدرات الشائعة يعترب من العجائب أو خوارق 

العادات واملعجزات، أم��ا عىل قدرة الله تعاىل 

العظم��ى فإن األم��ر ه��ّن؛ ألّن الخل��ق واألمر 

واإلرادة اإللهي��ة فورية األثر، ال يتأخر يشء عن 

مراد الله إذا ش��اء، حتى ولو كان املعتاد خاف 

ذلك)1(. وس��أبن املعجزتن بإيجاز، لنس��تلهم 

منهام العربة واملواعظ: 

أوالً: بشارة نبي الله زكريا )عليه السالم(، بيحيى 

)عليه السالم(.

تع��د والدة يحي��ى )علي��ه الس��ام(، دليل عظيم 

ع��ىل قدرة الخال��ق الفائقة، وع��ىل كامل جوده 

ورحمته؛ ولي��س يف الخلق ه��ن وصعب عىل 

الله. ووس��يلة الخلق للصغري والكبري، وللحقري 

والجليل واح��دة: كن؛ فيكون. فالل��ه هو الذي 

جع��ل العاق��ر ال تل��د، وجعل الش��يخ الفاين ال 

ينسل، وهو قادر عىل إصاح العاقر وإزالة سبب 

العق��م، وتجديد قوة اإلخصاب يف الرجل. وهو 

أه��ون يف اعتبار الناس من إنش��اء الحياة ابتداء. 

وإن كان كل يشء هين��ا ع��ىل الق��درة: إعادة أو 

إنشاء.  فإنه  سبحانه تعاىل يسهل عليه كل يشء، 

س��واء كان خلق اإلنسان من العدم، أو من طريق 

التوالد، قال تعاىل: حمسقَاَل َكَذٰلَِك قَاَل َربَُّك ُهَو عَلَىَّ 

َهيِّٞنىجس حجسَمۡرَيم الآية حمججحس . فعىل األنس��ان أن يقوي حسن 
)1( ينظر: نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور)526/4(، 

وتيسري الكريم الرحمن يف تفسري كام املنان، عبد الرحمن 

بن نارص بن عبد الله السعدي)ت: 1376ه�(، )491/1(

الظ��ن بالله مل��ا هو متصف به تع��اىل من كامل 

القدرة والك��رم، والجود والرأفة والرحمة)2(. فقد 

اس��تجاب الله تعاىل دعاء زكريا )عليه الس��ام( 

الذي طلب م��ن الله أن يرزقه غام��اً يرثه العلم 

والنبوة، فجاءته البش��ارة ، بأنه س��يولد لك  غام 

واس��مه )يحيى(؛ فتعجب نبي الل��ه زكريا )عليه 

الس��ام(، من هذه البش��ارة حن أس��تجاب الله 

دعائه، وفرح فرحا شديداً، سأل عن كيفية الوالدة 

م��ع أن امرأته كانت عاقراً مل تلد من أّول عمرها، 

م��ع كربها وكرب زوجه��ا، فقد انتهى س��نه، وكرب 

ونح��ل عظمه، وفقد القدرة عىل جامع النس��اء. 

قال ابن عباس)ريض الله عنهام(: )كان سنه مائة 

وس��ن زوجته تسعا وتسعن()3(. فاألمر مستغرب 

يف العادة، ويف سنة الله يف الخليقة، ولكن قدرة 

الله تعاىل صالحة إليجاد األش��ياء بدون أسبابها 

فذلك هن عليه، لي��س بأصعب من إيجاده قبل 

ومل يكن شيئا، قال تعاىل: حمسقَاَل َكَذٰلِِك قَاَل َربُِّك 

ُهَو عَلَ��ىَّ َهيِّٞنۖىجس حجسَمۡرَيم الآي��ة جحتجحتجحس ، أي إيجاد الغام لك 
ه��ن عيل يف حال ك��وين قد خلقت��ك قبل هذا 

الغام ومل تكن أن��ت موجودا؛، فكام ال عجب 

 م��ن خلق الول��د يف األح��وال املألوف��ة كذلك 

ال عجب م��ن خلق الول��د يف األح��وال النادرة 

إذ ه��ام إيجاد بعد عدم، وه��ذا دليل عىل القدرة 

)2( ينظ��ر: يف ظ��ال القرآن: س��يد قطب إبراهيم حس��ن 

الشاريب )ت: 1385ه�(، )2303/4(.

)3( مفاتيح الغيب)182/22(، و اللباب يف علوم الكتاب: 

أليب حفص عمر بن عىل ابن عادل الدمشقي الحنبيل)ت: 

880 ه�( )587/13(.
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اإللهي��ة التي ال نظري لها، فإن الله تعاىل يس��هل 

علي��ه كل يشء، وأم��ر الخلق من الع��دم أو من 

طريق التوالد ولو مع وجود الكرب والعقم، س��واء 

يف شأن القدرة الخالقة)1(.

ثانياً: والدة عيىس )عليه الس��الم(: إّن حمل مريم 

)عليها الس��ام(، ووالتها بعيىس) عليه الس��ام( 

يعت��رب من أكرب الخ��وارق التي تنبئ ع��ن أن الله 

ق��د خلق ه��ذا الكون وأوج��ده ب��إرادة عظيمة، 

فوالدة عيىس )عليه الس��ام( بنفس��ها أمٌر خارق 

َّ��ٰي يَُكوُن لِي ُغَلٰٞم  ن
َ
للع��ادة، قال تعاىل: حمسقَالَۡت أ

ُك بَغِّيٗا ٢٠ قَاَل َكَذٰلِِك قَاَل 
َ
َولَۡم َيۡمَسۡس��نِي بََشٞر َولَۡم أ

ۥٓ َءايَٗة لِّلنَّاِس َوَرۡحمَٗة ّمِنَّاۚ  َربُِّك ُهَو عَلَىَّ َهيِّٞنۖ َولَِنۡجَعلَُه
ۡقِضّيٗا ٢١ىجس حجسَمۡرَيم من الآية مجتجحت الي الآية جحتجحتجحس ، فهذا  ۡمٗرا مَّ

َ
وََكاَن أ

األمر الخارق الذي ال تتصور مريم وقوعه، هن 

عىل الله، فأمام هذه القدرة التي تقول لليشء كن 

فيك��ون، كل يشء هن، س��واء جرت به الطريقة 

املعهودة أو جرت بغ��ريه)2(. فهذه داللة وعامة 

للن��اس عىل ق��درة خالقهم وبارئه��م الذي نوع 

يف خلقه��م فخل��ق آباه��م آدم من غ��ري ذكر وال 

أنثى، وخل��ق حواء من ذكر با أنثى، وخلق بقية 

)1( ينظر: تفس��ري القرآن العظيم: أليب الفداء إس��امعيل بن 

عم��ر بن كثري الق��ريش )ت: 774ه�(، )215/5(، وتيس��ري 

الكري��م الرحم��ن)490/1(، والتحري��ر والتنوي��ر: محم��د 

الطاهر ب��ن محمد بن محم��د الطاهر بن عاش��ور التونيس 

)ت: 1393ه�(، )72/16(.

)2( ينظ��ر: يف ظال القرآن )2306/4(، واملعجزة الكربى 

القرآن: محم��د بن أحمد بن مصطفى ب��ن أحمد املعروف 

بأيب زهرة )ت: 1394ه�(، )ص:294(.

الذرية م��ن ذكر وأنث��ى؛ إال عيىس فإنّ��ه أوجده 

من أنث��ى با ذكر فتمت القس��مة الرباعية الدالة 

ع��ىل كامل قدرته وعظيم س��لطانه ف��ا إله غريه 

وال رب س��واه)3(. وأّن الله س��بحانه وتعاىل أراد 

 أن يجع��ل هذا الحادث الغري��ب عامًة للناس، 

وآية عىل وجوده سبحانه وتعاىل وقدرته العظيمة، 

فمعج��زة اإليجاد من غري أب، أُكدت مبعجزات 

أخرى، أوله��ا: الرطب الجني م��ن النخل بهزه، 

ومنادات��ه لها وهو يف امله��د، وحديثه يف املهد 

حديث الحك��امء، فكل هذه خوارق لألس��باب 

واملس��ببات ت��دل ع��ىل أّن اإليج��اد والتصوير 

والرتبية كلها بإرادة الله العليم الحكيم خالق كل 

يشء، ومنها األس��باب واملس��ببات. تعاىل الله 

علًوا كبريًا)4(.

املطلب الثالث: خضوع كل ما يف الكون لعزة 	 

الله )سبحانه وتعاىل(

جاء البيان من اللَّه تعاىل لخضوع الناس جميعاً 

نَّ 
َ
لَۡم تََر أ

َ
والكون كل��ه إلرادته، بقوله تع��اىل: حمس أ

ۡرِض 
َ
��َمَٰوِٰت َوَم��ن فِي ٱلۡأ َ ُۤدُجۡسَي ۤۥُهَل َم��ن فِي ٱلسَّ ٱللَّ

َوآبُّ  َجُر َوٱلدَّ ۡمُس َوٱلَۡقَمُر َوٱلنُُّجوُم َوٱلِۡجَباُل َوٱلشَّ َوٱلشَّ
اِسۖ َوَكثِيٌر َحقَّ َعلَۡي��هِ ٱلَۡعَذاُبۗ َوَمن  َوَكثِيرٞ ّمِ��َن ٱلنَّ
َ َيۡفَعُل َما يََشآُء۩  ۡكرٍِمۚ إِنَّ ٱللَّ ُ َفَما لَُهۥ ِمن مُّ يُِهِن ٱللَّ
١٨ىجس حجسالحَ��ج الآية حمججحتجحس . فإنّه سبحانه وتعاىل، املستحق 
للعب��ادة وحده ال رشيك له، ف��كل ما يف الكون 

يس��جد لعظمت��ه، وكل ما يف الكون يس��جد لله 

)3( ينظر: تفسري القرآن العظيم)220/5(.

)4( ينظر: املعجزة الكربى القرآن)ص:294(.
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طوع��اً وكرهاً، وس��جود كل يشء مبا يختص به 

)سبحانه وتعاىل(، فيسجد له من يف السموات: 

وه��و املائكة، وم��ن يف األرض وه��م اإلنس 

والجن، والش��مس والقم��ر والنجوم من العوامل 

العلوية، والش��جر والدواّب من العامل السفيل، 

وكثري من الناس حّق له الثواب فيسجد لله طوعا 

متعبداً مختاراً لذل��ك ، وكثري حق عليه العقاب، 

ممن امتنع واستكرب وأىب، وقد نص الله سبحانه 

وتعاىل عىل الشمس والقمر والنجوم وما بعدها 

بالذكر هنا؛ ألنّه��ا قد ُعبدت من دون الله؛ فأبان 

تعاىل أنّها كذلك تس��جد لخالقها، وأنّها مربوبة 

مسخرة منقادة لله تعاىل)1(.

ۡك��رٍِمۚ ىجس حجسالحَج الآية حمججحتجحس   ُ َفَما لَُهۥ ِمن مُّ حمسَوَم��ن يُِهِن ٱللَّ
أي من اهانه الله بالشقاء والكفر لسوء استعداده 

لإلمي��ان؛ فا يقدر أح��د عىل دفع اله��وان عنه 

َ َيۡفَع��ُل َما يََش��آُء ۩ ١٨ىجس حجسالحَج الآي��ة حمججحتجحس  أي  حمسإِنَّ ٱللَّ
يعذب ويرح��م، ويرفع ويخفض، ويُغني ويُفِقر، 

ويع��ز ويذل، وال اعرتاض ألحد عليه س��بحانه. 

فإّن الله  س��بحانه وتعاىل يفعل يف عباده ما يشاء 

من اإلهانة واإلك��رام، ال راّد لقضائه، وال معّقب 

لحكمه)2(.

)1( ينظر: تفس��ري القرآن العظي��م)403/5(، وروح املعاين 

يف تفس��ري الق��رآن العظيم والس��بع املثاين: ش��هاب الدين 

محمود بن عبد الله الحس��يني األل��ويس )ت: 1270ه�(، 

.)125/9(

)2( ينظ��ر: بح��ر العل��وم: أليب اللي��ث ن��رص ب��ن محم��د 

الس��مرقندي)ت: 373ه���(، )453/2(، والجامع ألحكام 

القرآن)24/12(.

املبحث الثاني

صور الهوان واملهانة يف آيات 

ومشاهد القيامة، والقصة القرآنية

وفيه مطلبان:
املطلب األول: صور الهوان واملهانة يف آيات 	 

ومشاهد القيامة

يوبخ الله الكفار يوم القيامة عىل س��وء صنيعهم 

يف الدنيا، فتتلقاهم املائكة بالتعذيب والتأنيب 

 والوعي��د وهم يس��تلون أرواحهم، ق��ال تعاىل : 

ۡو قَاَل 
َ
ِ َكِذبًا أ ��ِن ٱۡفتََرٰى عَلَ��ى ٱللَّ ۡظلَُم ِممَّ

َ
حمس َوَم��ۡن أ

نزُِل ِمۡثَل 
ُ
ءٞ َوَمن قَاَل َس��أ ۡ وِحَي إِلَيَّ َولَۡم يُوَح إِلَۡيهِ شيَ

ُ
أ

ٰلُِموَن فِي َغَمَرِٰت ٱلَۡمۡوِت  ۗ َولَۡو تََرىٰٓ إِذِ ٱلظَّ ُ نَزَل ٱللَّ
َ
َمآ أ

نُفَسُكُمۖ ٱلَۡيۡوَم 
َ
أ ۡخرُِجٓواْ 

َ
يِۡديِهۡم أ

َ
َوٱلَۡمَلٰٓئَِكُة بَاِسُطٓواْ أ

ِ َغۡيَر  ُتۡجَزۡوَن َعَذاَب ٱلُۡهوِن بَِما ُكنُتۡم َتُقولُوَن عَلَى ٱللَّ
ۡنَعام 

َ
ٱلۡحَّقِ َوُكنُتۡم َع��ۡن َءاَيٰتِهِۦ تَۡس��َتۡكبُِروَن ٩٣ىجس حجسالأ

 

الآي��ة محتحمججحس . فيا له من مش��هد كئيب مكروب رعيب 

يجلل��ه  الخ��زي واله��وان ويصاحب��ه التندي��د 

والتأني��ب؛ وهذا كله عندما يكون الش��خص يف 

أضع��ف الحاالت وه��و يف س��كرات املوت، 

واملائكة تبس��ط أيديه��ا  بالعذاب، وتطلب من 

أرواحهم الخ��روج! فجزاء االس��تكبار عىل الله 

العذاب امله��ن، وجزاء الكذب ع��ىل الله هذا 

التأني��ب الفاض��ح)3(. وىف ه��ذا الع��رض يظهر 

)3( ينظر: يف ظال القرآن)1149/2(.
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املصري الذي يس��ري إليه كل ظ��امل، حن تنتهى 

أيام��ه القليل��ة يف الدني��ا، وإذ هو عىل مش��ارف 

الحي��اة اآلخرة، ومائك��ة الجبار )ج��ل جاله( 

ميّدون أيديهم النتزاع ث��وب الحياة الذي يرتديه 

الجسد، هذا الجسد الذي كان ميىش يف األرض 

فخ��ورا ومخت��االً ومتكرباً، يحس��ب أن ماله وما 

ميلك سوف يخلده، وما هي إال لحظات، يعالج 

فيها س��كرات املوت، حتى يكون جس��د هامد، 

يصب��ح س��وأة بعد س��اعات، ويج��ب أن يُخفى 

ويُوارى به عن األنظار، ويُغيّب يف الرتاب وليس 

هذا فحس��ب، بل إن ذلك هو ب��دء لحياة أخرى 

غري الحياة التي كان فيها، فإنّه س��وف يبعث من 

جديد، ليلقى يف جهنم وبئس املصري، وليكون 

وقودا لجحيمها املس��تعر. ق��ال عكرمة وقتادة: 

نزل��ت  هذه اآلية يف مس��يلمة الكذاب، صاحب 

الياممة، فإنه كان يدعي النبوة والرس��الة من عند 

الله عىل سبيل الكذب واالفرتاء)1(. 

ث��ّم بع��د ذلك ننتق��ل إىل صورة ثاني��ة من صور 

املهانة للكف��ار وهم يف الن��ار، وكيف تكلمهم 

املائك��ة، وتوبخه��م ع��ىل س��وء صنيعهم يف 

َِّذيَن َكَفُرواْ  الدنيا: قال تعاىل: حمس َوَي��ۡوَم ُيۡعرَُض ٱل

ۡنَيا  ۡذَهۡبُتۡم َطّيَِبٰتُِكۡم فِ��ي َحَياتُِكُم ٱلدُّ
َ
عَلَى ٱلنَّ��ارِ أ

َوٱۡس��َتۡمَتۡعُتم بَِها فَٱلَۡي��ۡوَم ُتۡجَزۡوَن َع��َذاَب ٱلُۡهوِن بَِما 
ۡرِض بَِغۡيِر ٱلۡحَّقِ َوبَِما ُكنُتۡم 

َ
ُكنُتۡم تَۡس��َتۡكبُِروَن فِي ٱلۡأ

)1( ينظ��ر: املح��رر الوجي��ز يف تفس��ري الكت��اب العزيز: 

أليب محم��د عبد الحق بن غالب ب��ن عطية األندليس)ت: 

542ه�(،)322/2(، والتفس��ري القرآين للقرآن: عبد الكريم 

يونس الخطيب)ت: 1390ه�(،)240/4(.

ۡحَقاف الآية مجتجحتجحس . وهو عرض ملشهد 
َ
َتۡفُس��ُقوَن ٢٠ىجس حجسالأ

من مشاهد يوم القيامة، يرى فيه الكافرون انفسهم 

وق��د وقفوا ع��ىل الحس��اب، واملس��اءلة، عىل 

م��ا كان منهم يف الحياة الدني��ا، من بغي وظلم، 

واس��تكبار يف األرض بغري الح��ق. إن الكافرين 

والضامل��ن، إذ يعرض��ون ع��ىل الن��ار يف هذا 

اليوم العظيم، ويس��اقون في��ه إىل العذاب األليم 

، فيقال لهم وهم عىل ش��فريها: ه��ذا جزاؤكم،  

مب��ا عملتم فلق��د أذهبتم طيباتك��م يف حياتكم 

الدني��ا، واس��تمتعتم بها، ومل تدخروا منها ش��يئا 

له��ذا اليوم، فلق��د كانت معكم عق��ول تفكرون 

بها، وآذان تسمعون بها، وأعن تبرصون بها، فام 

اس��تعملتم  منها شيئا يف سبيل التعرف عىل الله 

)سبحانه وتعاىل(، واالهتداء إليه، بل رصفتم هذا 

كله إىل الكف��ر والضال. حمسفَٱلَۡيۡوَم ُتۡجَزۡوَن َعَذاَب 

ۡحَقاف الآية مجتجحتجحس  ف��ا يكون لكم إال الهوان 
َ
ٱلُۡه��وِنىجس حجسالأ

واإلذالل؛ ألنّ��ه ه��ذا اليوم هو   ال��ذي تهدر فيه 

آدميتك��م، وتذهب كرامتك��م،  إذ كنتم با عقل، 

وال س��مع، وال برص! فالطيبات التي أذهبتموها 

يف حياتك��م الدنيا، هي تلك القوى التي أودعها 

الل��ه س��بحانه وتعاىل فيكم، من عقل، وس��مع، 

وب��رص، ونحوها مام يكون به اإلنس��ان إنس��انا، 

والتي يكش��ف بها مواقع اله��دى والخري.. وقد 

عط��ل الكافرون ه��ذه القوى، وأفس��دوها حن 

رصفوها يف وجوه الفساد، وىف اصطياد اللذات 

وجلب الشهوات)2( .

)2( ينظر: املعجزة الكربى القرآن: )258/1(.
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املطلب الثاين: صور الهوان واملهانة يف القصة 	 

القرآنية.

إّن القص��ص ت��رد يف القرآن الكري��م يف مواضع 

عديدة ومناس��بات كثرية، وهذه املناسبات التي 

تساق القصص القرآنية لها، هي التي تحدد سياق 

القصة، والحلقة التي تعرض منها، والطريقة التي 

تأيت علي��ه؛ وبذلك تؤدي دوره��ا املوضوعي، 

وتحقق غايتها، وتلقي إيقاعها، وإّن الغرض من 

ذكر القصة يف القرآن،  ليس للتسلية  واالستمتاع 

وقضاء الوقت الش��يق ؛ وإّنا الغرض األسايس 

والحقيق��ي هو للتنبيه واإلش��ارة ملس��ائلة مهمة 

وخط��رية ته��دف القص��ة إىل ايصاله��ا للقارئ 

والس��امع، ومن ذل��ك مثاً الرتكيز عىل ش��ناعة 

الرشك واملعايص، وعدم امتثال األوامر، ومعاقبة 

الله س��بحانه وتعاىل عليها، واإلميان بنرص الله 

تع��اىل وتأييده، وظهور ألطاف��ه وأفضاله يف حق 

عباده املخلصن، والتذكري باملوت وما بعده أو 

التذكري باآلخرة، وم��ا إىل ذلك من األغراض)1(، 

وقد ذك��رت القصة القرآنية يف موضوع بحثنا يف 

ثاثة مواضع:

أوالً : قصة قبيلة مثود، قوم نبي الله صالح )عليه 

السالم(.

فح��ال قبيلة مثود وما نزل به��م من عذاب، كان 

َالَ��ة َعىَل الْه��دى، قال  بس��بب  اختياره��م الضَّ

 ٰ ا َثُم��وُد َفَهَديَۡنُٰهۡم فَٱۡس��َتَحبُّواْ ٱۡلعيَميَ مَّ
َ
تع��اىل: حمس َوأ

اإلم��ام أحم��د  التفس��ري:  الكب��ري يف أص��ول  الف��وز   )1(

ب��ن عب��د الرحي��م املع��روف ب��� »ويل الل��ه الدهل��وي« 

)ت:1176ه�(،)ص:70(.

َخَذۡتُهۡم َصٰعَِقُة ٱلَۡع��َذاِب ٱلُۡهوِن بَِما 
َ
عَلَ��ى ٱلُۡه��َدٰى فَأ

لَ��ت الآي��ة خمتجحتجحس  ومثود هم  َكانُ��واْ يَۡكِس��ُبوَن ١٧ىجس حجسفُّصِ
القبيلة املعروفة الذين س��كنوا الحجر وحواليه، 

الذين أرسل الله إليهم نبيه صالح )عليه السام(، 

يدعوه��م إىل توحيد ربهم، وينهاهم عن الرشك، 

وآتاهم الل��ه الناقة، آية عظيمة، التي أخرجها الله 

لهم بدع��اء صال��ح )عليه الس��ام(، من صخرة 

ص��امء فكانت ترسح يف بادهم لها رشب ولهم 

رشب يوم معلوم، يرشب��ون لبنها يوًما ويرشبون 

من املاء يوًما، وليسوا ينفقون عليها، بل تأكل من 

َخَذۡتُهۡم َصٰعَِقُة ٱلَۡعَذاِب ٱلُۡهوِنىجس 
َ
أرض الل��ه)2(. حمسفَأ

لَ��ت الآي��ة خمتجحتجحس  أي: داهي��ة الع��ذاب ال��ذي يهن  حجسفُّصِ

صاحبه ويخزيه، وه��ي الصيحة والرجفة والذل 

والنكالز والُهون: أي املهن، وصف به للمبالغة 

يف العذاب واإلهانة، حمسبَِما َكانُواْ يَۡكِس��ُبوَن ١٧ىجس 

لَ��ت الآي��ة خمتجحتجحس  أي: بكس��بهم الخبيث من الرشك  حجسفُّصِ

واملعايص، فقد كّذبوا صالح وعقروا الناقة)3(.

ثانياً: قصة موت نبي الله سليامن)عليه السالم(.

أّن قصة نبي الله سليامن )عليه السام(، وتسخري 

الريح ل��ه، وتحّكمه بالش��ياطن والجن وما إىل 

ذل��ك، مام تتكاثر حوله��ا الروايات والتصورات 

واألقاوي��ل، ومعظمها مس��تمد من اإلرسائيليات 

وروح  العظي��م)545/4(،  الق��رآن  تفس��ري  ينظ��ر:   )2(

املعاين)366/12(، 

)3( ينظ��ر: البحر املديد يف تفس��ري الق��رآن املجيد: أليب 

العباس أحمد بن محمد بن عجيبة الصويف )ت: 1224ه�(، 

)168/5(، وفت��ح القدي��ر: محمد بن عيل الش��وكاين )ت: 

1250ه�(،)586/4(.
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والتخي��ات واألوه��ام؛ ول��ي ال نضل يف هذا 

التي��ه، فإننا نقف عند ح��دود النصوص القرآنية، 

فاالبتعاد من الخ��وض يف تلك الروايات أوىل، 

واالكتف��اء بالنص القرآين أس��لم، مع الوقوف به 

عند ظاهر اللفظ ال نتعداه)1(. قال تعاىل عن موت 

ا قََضۡيَنا  نبي الله س��ليامن )عليه الس��ام(: حمس فَلَمَّ

ۡرِض 
َ
َّا َدٓابَُّة ٱلۡأ ۦٓ إِل َُّهۡم عَلَٰى َمۡوتِ��هِ َعلَۡيهِ ٱلَۡم��ۡوَت َما َدل

َّۡو َكانُواْ  ن ل
َ
ا َخرَّ تَبَيََّنِت ٱلِۡجنُّ أ ۥۖ فَلَمَّ تَُه

َ
ُكُل ِمنَس��أ

ۡ
تَأ

َيۡعلَُموَن ٱلَۡغۡيَب َما لَبُِثواْ فِي ٱلَۡعَذاِب ٱلُۡمِهيِن ١٤ىجس حجسَسَبإ 
الآي��ة مختجحتجحس . ملّا بن الله )عز وجل( عظمة س��ليامن 

وتسخري الريح والشياطن والجن له، فكان رمبا 

استبعد موت من هو عىل هذه الصفة والحال من 

ضخامة امللك وس��عة الحال ونفوذ األمر وكرثة 

الجنود، فأشار الله )عز وجل( إىل سهولته بقرب 

زمنه ورسعة إيقاعه فنبّه الخلق عىل أن املوت ال 

بد منه، ولو نجا منه أحد لكان نبي الله س��ليامن 

)عليه السام( أوىل بالنجاة منه، ويف طريقة موته 

عربة ملن أعترب، فقد كان نبي الله سليامن )عليه 

السام( يقف يف عبادة الله )عز وجل( ليلة كاملة 

ويوما تاماً ب��دون انقطاع، وأحيانا أكرث من ذلك، 

وكان له عص��ا يتكئ عليها واقف��اً بن يدي ربه، 

ثّم يف وقت من األوق��ات التي كان يصيل فيها، 

كان واقف��اً عىل عادت��ه يف عبادته إذ تويف، فظن 

جن��وده أنّه يف العبادة وبقي كذلك أياماً ومتادى 

ش��هوراً، ثّم أراد الله إظهار األم��ر لهم، فقدر أن 

أكلت داب��ة األرض عص��اه، قيل إنه��ا األرضة، 

)1( ينظر: يف ظال القرآن)2391/4(.

التي تتغذى باألخشاب فوقع وعلم حاله)2(، قال 

َّۡو َكانُواْ َيۡعلَُموَن  ن ل
َ
ا َخرَّ تَبَيََّنِت ٱلِۡجنُّ أ تعاىل: حمسفَلَمَّ

ٱلَۡغۡي��َب َما لَبُِثواْ فِي ٱلَۡعَذاِب ٱلُۡمِهيِن ١٤ىجس حجسَس��َبإ الآية مختجحتجحس  
كان��ت الجن تعلم ما ال يعلمه اإلنس��ان فظن أن 

ذلك القدر هو علم الغيب وليس كذلك، فالجن 

مل تعل��م إال األش��ياء الظاه��رة وإن كانت خفية 

بالنس��بة إىل اإلنس��ان، فتبن لهم األمر بأنّهم ال 

يعلم��ون الغيب إذ لو كان��وا يعلمونه ملا بقوا يف 

األعامل الش��اقة ظانن أن سليامن حي، فكيف 

وه��و تحت س��معهم وبرصهم ومل يعل��م به)3(. 

يقول اإلمام الرازي: )وقوله: حمسَما لَبُِثواْ فِي ٱلَۡعَذاِب 

ٱلُۡمِهيِن ١٤ىجس حجسَس��َبإ الآية مختجحتجحس دليل عىل أن املؤمنن من 
الجن مل يكونوا يف التس��خري والخدمة عند نبي 

الله سليامن )عليه السام(، ألن املؤمن ال يكون 

يف زمان النبي يف العذاب املهن()4( .

  ولنا يف هذه اآلية الكرمية موعظة وعربة عظيمة 

فقد كش��فت لنا حقيقة الج��ن، وتصححت تلك 

الّصور املشوهة الغامضة التي وقعت يف أوهام 

كثري من الناس، بنس��ب الخ��وارق إليهم، وأنّهم 

يق��درون ع��ىل فع��ل كل يشء، ولديه��م ق��درة 

مطلقة، وأنّهم يعلم��ون الغيب، ولهذا يلجأ كثري 

من الن��اس إىل محاول��ة االتص��ال بالجن، كام 

يفعل العرافون والسحرة وغريهم، ففي هذه خري 

)2( ينظر: مفاتيح الغيب)200/25(، ونظم الدرر)164/6(.

)3( ينظر: تفسري القرآن العظيم)501/6(، واللباب يف علوم 

الكتاب)30/16(.

)4( مفاتيح الغيب)200/25(.



»آيات الهوان واملهانة يف القرآن الكريم )دراسة موضوعية(«

م. د. صالح محمد حميد  |      153

دليل وبرهان وعظة)1(.

ثالثاً: قصة حادثة اإلفك.

إّن حادث��ة اإلفك ق��د كلفت أطه��ر النفوس يف 

تاريخ البرشية كلها آالماً ش��ديدة ال تطاق وكلف 

األمة اإلس��امية كلها تجربة من أشق التجارب، 

فقد علّق قلب نبينا ملسو هيلع هللا ىلص،  وقلب زوجه أّمنا عائشة 

)ريض الله عنه��ا( التي يحبها، وقلب خليله أيب 

بك��ر الصديق )ريض الله عنه(، وقلب الصحايب 

الجلي��ل صف��وان ب��ن املعطل)ريض الل��ه عنه( 

ش��هراً كاماً علقها بحبال الش��ك والقلق واألمل 

الذي ال يطاق، حتى جاءت الرباءة من الس��امء، 

فن��زل قرآناً يتىل إىل قيام الس��اعة يف ب��راءةّ  أّمنا 

عائش��ة )ريض الله عنها()2(. قال تعاىل: حمسَولَۡولَا 

ۡنَي��ا َوٱٓأۡلِخَرةِ  ِ َعلَۡيُك��ۡم َوَرۡحمَُتُهۥ فِي ٱلدُّ فَۡض��ُل ٱللَّ
فَۡضُتۡم فِيهِ َع��َذاٌب َعِظيٌم ١٤ إِۡذ 

َ
��ُكۡم فِي َم��آ أ لََمسَّ

ا لَۡيَس  ۡفَواهُِكم مَّ
َ
لِۡس��نَتُِكۡم َوَتُقولُوَن بِأ

َ
ۡونَُهۥ بِأ تَلَقَّ

 ِ لَُكم بِ��هِۦ ِعۡلٞم َوَتۡحَس��ُبونَُهۥ َهّيِٗنا َوُه��َو ِعنَد ٱللَّ
َعِظي��ٞم ١٥ىجس حجسالنُّ��ور من الآي��ة مختجحت ال��ي الآي��ة جمتجحتجحس . أي: فلوال 
فضل الله عليكم ملس��كم الع��ذاب األليم حن 

تلقفتم بألسنتكم حديث اإلفك، وسؤال بعضكم 

عنه، وإكثار الكام في��ه، وقولكم ما ال تعلمون، 

وظنكم ذلك أنّه أمر يسري وسهل، وهو يف حكم 

الله عظيم الخط��ر، ومن الكبائر، وهذا كله زجٌر 

وعت��اب عىل م��ن تناق��ل األخب��ار، وأفاض يف 

الحديث. فه��ذه اآليات الكرمية التي جاءت يف 

)1( ينظر: التفسري القرآين للقرآن)792/11(.

)2( ينظر: يف ظال القرآن )4/ 2498(

س��ورة النور، نزل��ت يف قصة اإلفك املش��هورة 

الثابتة يف الصحاح والسنن واملسانيد)3(.

وحاصلها أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، يف بعض غزواته، ومعه 

زوجه السيدة عائشة الصديقة )ريض الله عنها(، 

فانقط��ع عقده��ا فانحبس��ت يف طلب��ه ورّحلوا 

جملها وهودجها، فل��م يفقدوها، وعلمت أنّهم 

إذا فقدوها، رجعوا إليها، وكان الصحايب الجليل 

صفوان بن املعطل السلمي)ريض الله عنه(، من 

وراء الجي��ش يف أخريات القوم ، فرأى الس��يدة 

عائش��ة )ريض الله عنها( فعرفها، فأناخ راحلته، 

فركبته��ا م��ن دون أن يكلمه��ا أو تكلمه، ثّم جاء 

يق��ود به��ا حتى ن��زل الجيش ، فل��اّم رأى بعض 

املنافقن الذي��ن يف صحبة النبي ملسو هيلع هللا ىلص، يف ذلك 

السفر مجيء صفوان بها يف هذه الحال، أشاعوا 

ما أشاعوا، ووىش الخرب، وتلقفته األلسن، حتى 

اغرت بذلك بع��ض الصحابة، وص��اروا يتناقلون 

هذا الحديث، وانحب��س الوحي مدة طويلة عن 

رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، وبلغ الخرب السيدة عائشة )ريض 

الل��ه عنها( بعد ذلك مبدة، فحزن��ت حزناً بليغاً، 

فأنزل الله تع��اىل براءتها يف هذه اآليات، ووعظ 

الل��ه املؤمن��ن، وأعظ��م عليه ذل��ك األمر. لقد 

تضمن��ت هذه اآليات يف بدايته��ا وخامتتها بيان 

)3( حادث��ة االفك قد ذك��رت يف الصحيح��ن وغريها من 

كت��ب الحدي��ث، ومل أذكر الحدي��ث هنا لطول��ه فقد روته 

الس��يدة عائش��ة بجمي��ع تفاصيل القص��ة، ينظ��ر: الجامع 

الصحي��ح: محم��د بن إس��امعيل ب��ن إبراهيم ب��ن املغرية 

البخ��اري)ت: 256ه�(، كتاب ب��دئ الوحي، باب حديث 

اإلفك، رقم)4141(، )148/5(.
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س��بق الرحمة اإللهي��ة، وإس��باغ الفضل اإللهي 

عىل الفئة التي تورطت يف ترداد األخبار امللفقة، 

وتوبة الل��ه عليهم، وما بن البداي��ة والنهاية لوم 

وتقري��ع، وعت��اب وتوبيخ، وأّن مج��رد التحدث 

يف عرض أم املؤمنن عائش��ة )ريض الله عنها( 

إي��ذاء كبري للنبي وزوج��ه وآلل أيب بكر. فيكون 

الخوض يف مثل هذا ممنوعا)1(.

أن املتأم��ل للن��ص القرآين وقد ع��رب عن تهاون 

الن��اس يف تناقل اعراض اآلخري��ن والنيل منهم 

 ِ بقوله تع��اىل: حمسَوَتۡحَس��ُبونَُهۥ َهّيِٗنا َوُه��َو ِعنَد ٱللَّ

َعِظيٞم ١٥ىجس حجسالنُّور الآية جمتجحتجحس ، فأن الله س��بحانه وتعاىل 
يحاسب عىل الكلمة أش��د الحساب فرب كلمة 

أودت بصاحبها اىل اله��اك، ورب كلمة أودت 

بأرسة إىل الفرقة، ورب كلّمة سفكت دماً، فكان 

من رحم��ة الله تع��اىل لهذه األمة أن يرس��م لها 

طريق النجاة ويحذرها من مسالك الشيطان .

❊ ❊ ❊

)1( ينظر: أحكام القرآن: : أليب عبد الله محمد بن أحمد بن 

أيب بكر القرطبي )ت: 671 ه�(، )359/3(، وتفسري القرآن 

العظي��م)20/6(، وتيس��ري الكري��م الرحم��ن )ص:563(، 

والتفسري الوسيط، للزحييل)1739/2(.

املبحث الثالث

صور الهوان واملهانة 

بني أهل الطاعة واإليمان 

وأهل الكفر والعصيان 

وفيه مطلبان:
املطلب األّول: أهل الطاعة  واالميان

أُنّزِل القرآن الكريم عىل حرة النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ليكون 

نرباس��اً لن��ا، ومنهج حي��اة للبرشي��ة، ولنصل به 

إىل رضا الله س��بحانه وتع��اىل، ونكون من اهل 

الطاع��ة واإلمي��ان. وقد  ذك��ر الله لن��ا يف هذه 

اآلي��ات الكرمي��ة صفات عب��اد الرحم��ن، التي 

يج��ب ان يتحىل بها العبد املس��لم؛ ليفوز برضا 

الله )س��بحانه وتعاىل(، وس��عادة الدارين، وقد 

وصف الله س��بحانه وتعاىل عب��اد الرحمن  يف 

هذه اآلي��ات بإحدى عرشة صف��ة حميدة وهي: 

)التواضع، والحلم، والتهج��د، والخوف، وترك 

اإلرساف واإلقت��ار، والنزاهة ع��ن الرشك، والبعد 

ع��ن ال��زىن والقت��ل، والتوبة وتجن��ب الكذب، 

والعفو عن امليسء، وقبول املواعظ، واالبتهال 

إىل الل��ه()2(، وس��وف أدرس هنا صف��ة واحدة، 

وهي موضوع بحث��ي )هوناً( صفة التواضع التي 

وردت بآية واح��دة، بقوله تعاىل: حمسوَِعَباُد ٱلرَِّنَٰمۡح 

ۡرِض َهۡوٗناىجس حجسالُفۡرقَان الآية محتحمتجحس .
َ
َِّذيَن َيۡمُشوَن عَلَى ٱلۡأ ٱل

)2( الجامع ألحكام القرآن)82/13(.
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حجسالُفۡرقَ��ان  ٱل��رَِّنَٰمۡحىجس  حمسوَِعَب��اُد  بقول��ه:  فاإلِضاف��ة    

الآية محتحمتجحس  جاءت للترشيف، أي أّن الله رّشف عباده 

املؤمن��ن بأن نس��بهم إلي��ه، فهم العب��اد الذين 

يحبه��م الله وهم جديرون باالنتس��اب إليه ، فام 

أحس��نها من إضاف��ة من محبٍّ ملحب��وب، وإذا 

تأملَْت وصف العبودي��ة يف القرآن ال تِجدها إالَّ 

ملَْن يتصف بالطاع��ة، وصفة عباد الرحمن أنّهم 

إذا مش��وا، ميش��ون هوناً، والهون الرفق واللن، 

فكانت مشيتهم بغري فخر وال خياء ، وال تبخرت 

بل  بتواضع ، ولن  وس��كينة ، ووقار وطمنينة ، 

وحسن خلق ، وبرش وجه)1(.

 ولي��س املراد أنهم ميش��ون كامل��رىض تصنعاً 

وري��اء، كام ن��رى من البع��ض الي��وم، فقد كان 

س��يدنا رس��ول الل��ه ملسو هيلع هللا ىلص، إذا م��ىش كأّنا ينحط 

من صب��ب، وكأنا األرض تطوى ل��ه، وقد كره 

العلامء، امليش بضعف بدون سبب؛ حتى روي 

ع��ن عمر )ريض الل��ه عنه(، أنّه رأى ش��اباً جلداً 

مي��يش رويداً، فق��ال: ما بال��ك! أأنت مريض؟ 

ق��ال: ال يا أمري املؤمنن، فع��اه بالدرة وأمره أن 

مييش بقوة)2(.

)1( ينظر: تفس��ري الس��لمي: محمد بن الحس��ن بن محمد 

النيس��ابوري، أب��و عب��د الرحم��ن الس��لمي)ت: 412ه�(، 

)66/2(، وم��دارك التنزي��ل وحقائق التأوي��ل: أبو الربكات 

عبد الل��ه بن أحمد ب��ن محمود حافظ الدين النس��في)ت: 

710ه�(،)547/2(.

)2( ينظ��ر: تفس��ري القرآن العظيم)121/6(، واألس��اس يف 

التفسري سعيد حّوى )ت: 1409ه�( )3878/7(.

وكام ق��ال  حبيبنا رس��ول الل��ه ملسو هيلع هللا ىلص: )) إذا أتيتم 

الصاة فا وأنتم تس��عون وأتوها تأتوها وعليكم 

الس��كينة ف��ام أدركت��م منه��ا فصلوا وم��ا فاتكم 

فأمتوا(()3(،

وإذا انتقلنا اىل س��ورة النس��اء لوجدنا صفة ثانية 

يتمي��ز به��ا عباد الرحم��ن التي ذك��رت يف آيات 

الهوان واملهانة فهي، متس��كهم بالصاة وعدم 

تركه��ا حتى وهم يف اش��د الحاالت من الخوف 

والقت��ال ؛ امتث��اال إلم��ر الله )عز وج��ل(، وأمر 

رس��وله( ملسو هيلع هللا ىلص: ق��ال تع��اىل: حمس َوِإَذا ُكن��َت فِيِهۡم 

َعَك  لَ��ٰوةَ فَۡلَتُق��ۡم َطآئَِف��ةٞ ّمِۡنُهم مَّ َقۡم��َت لَُهُم ٱلصَّ
َ
فَأ

ۡس��لَِحَتُهۡمۖ فَ��إَِذا َس��َجُدواْ فَۡلَيُكونُواْ ِمن 
َ
ُخُذٓواْ أ

ۡ
َولَۡيأ

ۡخ��َرٰى لَۡم يَُصلُّواْ فَۡلُيَصلُّواْ 
ُ
ِت َطآئَِفٌة أ

ۡ
َوَرآئُِكۡم َولَۡتأ

َِّذيَن  ۡس��لَِحَتُهۡمۗ َودَّ ٱل
َ
ُخ��ُذواْ ِحۡذَرُه��ۡم َوأ

ۡ
َمَع��َك َولَۡيأ

ۡمتَِعتُِكۡم 
َ
ۡس��لَِحتُِكۡم َوأ

َ
َكَف��ُرواْ لَۡو َتۡغُفلُوَن َعۡن أ

ۡيلَٗة َوِٰحَدٗةۚ َولَا ُجَناَح َعلَۡيُكۡم  َفَيِميلُوَن َعلَۡيُكم مَّ
ن 

َ
ۡرضَيٰٓ أ ۡو ُكنُت��م مَّ

َ
َط��ٍر أ ٗذى ّمِن مَّ

َ
إِن َك��اَن بُِك��ۡم أ

َعدَّ 
َ
َ أ ۡس��لَِحَتُكۡمۖ وَُخُذواْ ِحۡذَرُك��ۡمۗ إِنَّ ٱللَّ

َ
تََضُع��ٓواْ أ

ِهيٗنا ١٠٢ىجس حجسالّنَِس��اء الآية جحتمجتجحتجحس . وهذه  لِۡلَكٰفِرِي��َن َعَذاٗبا مُّ
اآلية الرشيفة لها سبب نزول وهو: أن املرشكن 

ملا رأوا الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، وأصحابه قد صلّوا الظهر، 

ندموا إِْذ تركوهم ومل يكبوا عليهم، فقال بعضهم 

لبعض: دعوهم ف��إن لهم صاة هي أحب إليهم 

م��ن آبائهم وأبنائِه��م، يعنون العرص، ف��إذا قاموا 

)3( املس��ند الصحيح املخترص: مس��لم ب��ن الحجاج أبو 

الحسن القشريي النيسابوري)ت: 261ه�(، كتاب املساجد 

ومواض��ع الص��اة، ب��اب اس��تحباب إتي��ان الص��اة بوقار 

وسكينة، والنهي عن إتيانها سعيا،)421/1(، رقم)602(.
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فشدوا عليهم، فلام قاموا إِىل صاة العرص، نزل 

جربيل بهذه اآلية)1(.

 فلو تأملنا قول املرشكن )دعوهم فإن لهم صاة 

ه��ي أحب إليه��م من آبائه��م وأبنائِه��م(، وخري 

الش��هادة ما ش��هد بها األعداء، فهذا إن دل عىل 

يشء، فه��و يدل ع��ىل ِعظم الص��اة يف نفوس 

املؤمن��ن، فه��ي أل��ذ وأمتع لحظ��ات املؤمن، 

م��ع خالق��ه، فهو ح��ن يناجي رب��ه يف الصاة، 

يجد الراحة والطمنين��ة واألنس بالله عز وجل، 

ولألم��ام ال��رازي التفاتة جميلة لخت��م هذه اآلية 

ِهيٗنا  َعدَّ لِۡلَكٰفِرِيَن َعَذاٗبا مُّ
َ
َ أ بقوله تعاىل: حمسإِنَّ ٱللَّ

١٠٢ىجس حجسالّنَِس��اء الآية جحتمجتجحتجحس وهي أن يف ذلك س��ؤال، وهو 
أنّ��ه كيف طاب��ق األمر بالحذر، م��ع قوله تعاىل: 

ِهيٗنا ١٠٢ىجس حجسالّنَِس��اء  َع��دَّ لِۡلَكٰفِرِيَن َعَذاٗبا مُّ
َ
َ أ حمسإِنَّ ٱللَّ

الآية جحتمجتجحتجحس ، والجواب: أنّه تعاىل ملّا أمر بالحذر عن 

الع��دو أوهم ذلك قوة العدو وش��دته، فأزال الله 

تعاىل هذا الوهم ب��أن أخرب أنّه يهينهم ويخذلهم 

وال ينرصهم أبدا ؛ حتى يقوي قلوب املس��لمن 

ويعلموا أّن األمر بالحذر ليس لاِم لهم من القوة 

والهيبة، وإّن��ا هو ألجل أن يحصل الخوف يف 

قل��ب املؤمنن، فحينئ��ذ يكونون مترعن إىل 

الله تعاىل يف أن ميدهم بالنرص والتوفيق)2(.

املطلب الثاين: أهل الكفر واملعايص 	 

بعد تقرير صفات املؤمنن الذين ادخر الله لهم 

عنده م��ا هو خ��ري وأبقى يف املطلب الس��ابق، 

)1( ينظر: أسباب نزول القرآن: أليب الحسن عيل بن أحمد 

بن محمد الواحدي )ت: 468ه�(، )ص:180(.

)2( ينظر: مفاتيح الغيب )207/11(.

نع��رض يف الصفحة املُقاِبلة ص��ورة أهل الكفر 

والعصيان، وما ينتظرهم من ذل وخرسان، وهكذا 

الش��أن يف األس��لوب القرآين يذك��ر املتقابات 

واألض��داد، للع��ربة والعظ��ة، وبي��ان الف��روق، 

الختيار اإلنس��ان ما في��ه املصلحة، وهنا يتجىل 

الف��رق الواضح بن أفعال املرشكن الخبيثة وما 

يس��تحقونه من العذاب، وبن أفع��ال املؤمنن 

الحمي��دة وما ياقونه من ثواب، وس��وف أختار 

نوذج��ن فقط؛  ألهل الكف��ر والعصيان، لكرثة 

اآليات الواردة يف هذه املطلب.

النموذج األّول: إمه��ال الله للكافر ؛ ليزداد إمثاً: 

َما ُنۡملِي  نَّ
َ
َِّذيَن َكَفُرٓواْ أ قال تعاىل: حمس َولَا َيۡحَسبَنَّ ٱل

َما ُنۡملِي لَُهۡم لِيَۡزَداُدٓواْ إِثٗۡماۖ َولَُهۡم  نُفِسِهۡمۚ إِنَّ
َ
لَُهۡم َخۡيرٞ لِّأ

ِهيٞن ١٧٨ىجس حجسآل ِعۡمَران الآية حمجخمتجحتجحس . أي: ال يحسب  َعَذاٞب مُّ
الكف��ار أّن إمهاله��م وإطالة عمرهم، والتوس��عة 

عليهم، وعدم التضييق هو من باب الخري لهم بل 

َما ُنۡملِي لَُهۡم لِيَۡزَداُدٓواْ إِثٗۡماۖىجس  عىل العكس، قال: حمسإِنَّ

حجسآل ِعۡم��َران الآي��ة حمجخمتجحتجحس . أي: لي��زدادوا خطاي��ا فيزدادوا 

عذاب��ا. َولَُهْم َع��ذاٌب مذل ومخ��زي،. فاإلماء 

ال��ذي يعقبه عذاب وإذالل، ليس خرياً لصاحبه، 

بل هو استدراج له))). 

وه��ذا الكام مع الكافرين فيه تكدير لهم، وقطع 

للذاته��م التي يجدونه��ا بن أيديهم م��ن أموال 

وبن��ن، وأن ه��ذا الذي ه��م فيه، إّنا هو أش��به 

مبا يق��ّدم للبهائم من طعام، ل��ي تكرب، ويكرث 

)3( ينظر:  تفسري املراغي)140/4(، واألساس يف التفسري 

)946 /2(
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لحمها، ثم تذبح!، كام يشري الله سبحانه وتعاىل 

َِّذي��َن َكَف��ُرواْ َيَتَمتَُّعوَن  إىل ذل��ك بقول��ه : حمسَوٱل

َُّهۡم  اُر َمۡثٗوى ل نَۡعٰ��ُم َوٱلنَّ
َ
ُكُل ٱلۡأ

ۡ
ُكلُ��وَن َكَما تَأ

ۡ
َوَيأ

د الآية جحتجحتجحس ، فإّن الله سبحانه وتعاىل إّنا أمىل  ١٢ىجس حجسُمحَمَّ
ألعدائه م��ن الكافرين، واملرشكن، واملنافقن، 

ومدهم بنعم��ه وأفضاله، ليقي��م الحجة عليهم، 

ولتحس��ب عليهم هذه النعم، التي كان من حقها 

الشكر للمنعم بها، فاتخذوها أدوات لحرب الله 

ورسوله ، فكانت عليهم باءاً ووباالً، قال تعاىل: 

��اٖل َوَبنِيَن ٥٥  ُهم بِهِۦ ِمن مَّ نََّم��ا نُِمدُّ
َ
َيۡحَس��ُبوَن أ

َ
حمسأ

َّا يَۡشُعُروَن ٥٦ىجس حجسالُمۡؤِمُنون  نَُسارُِع لَُهۡم فِي ٱلۡخَۡيَرِٰتۚ بَل ل
م��ن الآي��ة جمتجمت ال��ي الآي��ة حمتجمتجحس . وإنا قصد به��ذا العرض 

ألحوال الكافرين، الع��ربة واملوعظة للمؤمنن، 

لي يثب��ت إميانهم، وتقّوى صلته��م بخالقهم، 

ويزيدون يف حمدهم له، أن هداهم إىل اإلميان، 

وسلك بهم مسالك املؤمنن. أّما الكافرون فقد 

يستمعون إىل آيات الله تلك، التي تعرض الكفر 

والظل��م يف هذا العرض املخي��ف، ويرون منها 

نف��س املص��ري ال��ذي ينتظره��م، فريجعون إىل 

ذاته��م، ويعدل عن موقفه��م، ويصالحون ربّهم 

باإلميان به، واملواالة ألوليائه)1(.

ول��و وقفنا قلي��اً امام قوله تعاىل: حمسَولَا َيۡحَس��بَنَّ 

نُفِس��ِهۡمۚ إِنََّما 
َ
َما ُنۡملِي لَُهۡم َخۡيرٞ لِّأ نَّ

َ
َِّذيَن َكَف��ُرٓواْ أ ٱل

ُنۡملِ��ي لَُهۡم لِيَۡزَداُدٓواْ إِثٗۡماۖىجس حجسآل ِعۡم��َران الآية حمجخمتجحتجحس . لوجدنا 
أّن السياق يصل يف هذه اآلية الكرمية إىل عقدة  

تحي��ك يف بعض الص��دور، وش��بهة تجول يف 

)1( ينظر: التفسري القرآين للقرآن)649/2(.

بعض القل��وب، وهي ت��رى أعداء الل��ه وأعداء 

رسوله، مرتوكن ال يأخذهم العذاب، ممتعن يف 

ظاهر األمر، مام يوقع الفتنة يف ضعاف اإلميان؛ 

والجواب ه��و أّن الله س��بحانه وتعاىل، لو علم 

أنّهم  كانوا يس��تحقون أن يخرجهم الله من غمرة 

النعمة، باالبتاء الذي يوقظ املبتىل لفعل ذلك، 

لكنه س��بحانه ال يريد بهم خرياً، وهم قد اشرتوا 

الكفر باإلميان، وسارعوا يف الكفر، فلم يعودوا 

يستحقون أن يوقظهم الله من هذه الغمرة، غمرة 

النعمة والس��لطان باالبتاء؛ ألن االبتاء من الله 

نعم��ة ال تصيب إال من يريد الل��ه له الخري، فإذا 

أصابت املؤمنن، فإّنا تصيبهم لخري يريده الله 

لهم، فالحكمة املغيبة والتدبري اللطيف، وفضل 

الله ع��ىل أوليائه املؤمنن كبري، ثّم يكون مصري 

ه��ؤالء الكفار املتنعم��ن يف الدنيا با باء هو: 

ِهيٞن ١٧٨ىجس حجسآل ِعۡمَران الآية حمجخمتجحتجحس  واإلهانة  حمسَولَُهۡم َعَذاٞب مُّ
ه��ي املقابل ملا هم فيه من مقام ومكانة ونعامء 

يف الدنيا)2(.

النموذج الثاين: توبيخ اإلنس��ان عىل قلة اهتاممه 

باآلخرة وفرط متاديه يف الدنيا:

إّن ال��رثوة والغنى أو الس��لطة  والجاه ليس دلياً  

للعب��د عىل رضا اللَّ��ه ؛ ألّن ذلك ال قيمة له عند 

اللَّه )ع��ز وجل(، وال الفقر وقلة املال يَُعد دلياً 

عىل س��خط اللَّه تعاىل عىل العبد؛ فلذلك َوبَّخ 

الله تعاىل اإلنسان عىل قلة اهتاممه بأمر اآلخرة، 

وف��رط متادي��ه واهتامم��ه يف إص��اح املعاش 

)2( ينظر: يف ظال القرآن )1/ 524(
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الدني��وي، واللَّ��ه ال يريد م��ن العب��د إال الطاعة 

والس��عي للعاقبة اآلخرة، وأّما اإلنس��ان فا يريد 

ذل��ك، وال يهمه إال  أمر الدنيا العاجلة وما يتلذذ 

ا ٱلۡإِنَسُٰن إَِذا َما ٱۡبَتلَىُٰه  مَّ
َ
به ويتنعم، قال تعاىل: حمسفَأ

ۡكَرَمِن ١٥ 
َ
َمُهۥ َفَيُق��وُل َربِّٓي أ ۡكَرَمُهۥ َوَنعَّ

َ
َربُّ��ُهۥ فَأ

آ إَِذا َم��ا ٱۡبَتلَىُٰه َفَقَدَر َعلَۡيهِ رِۡزقَ��ُهۥ َفَيُقوُل َربِّٓي  مَّ
َ
َوأ

َهٰنَِن ١٦ىجس حجسالَفۡجر من الآية جمتجحت الي الآية حمتجحتجحس . 
َ
أ

يخ��رب تعاىل عن طبيعة  حال اإلنس��ان من حيث 

أنّه جاهل ظامل، ال علم له بعواقب األمور، يظن 

الحالة التي هو فيها تس��تمر وال تزول، ويظن أن 

إك��رام الله له يف الدنيا، وإنعام��ه عليه يدل عىل 

كرامته عن��د ربه وقربه منه، وأن الله ال يحاس��به 

آ  مَّ
َ
عىل ما يفعل، فيطغى ويفسد يف األرض. حمسَوأ

إَِذا َما ٱۡبَتلَىُٰه َفَق��َدَر َعلَۡيهِ رِۡزقَُهۥىجس حجسالَفۡجر الآية حمتجحتجحس  أي 
وإن رأى أن رزق الل��ه ل��ه ال يأتي��ه إال بقدر أي: 

بقلة،  ظّن أّن ذلك إهانة من الله تعاىل له وإذالل 

َهٰنَِن ١٦ىجس حجسالَفۡجر الآية حمتجحتجحس ، وهو 
َ
لنفسه، حمسَفَيُقوُل َربِّٓي أ

يف كا الحالن مخطئ،  ومرتكب أش��نع وجوه 

الغفلة؛ ألن إس��باغ نعم الل��ه يف  الدنيا عىل أي 

أحد ال يدل  ذلك عىل أن ذلك الشخص مستحق 

لها، ول��و دل عىل هذا ملا رأيت عاصياً موَس��عاً 

عليه يف رزقه، وال شاهدت الكافر ينعم بصنوف 

النع��م، ولع��ل من حكم��ة الله تعاىل يف بس��ط 

الرزق وسعته عىل بعض الناس وتضييقه وتقتريه 

عىل البعض اآلخر؛ يف أّن وجدان املال  وس��عة 

الرزق قد يكون س��بب لانغامس يف الشهوات 

واملعايص، وأنّه  يكون قاطع عن االتصال بالله 

تع��اىل، وأّن يف فقدان��ه وس��يلة لتمحيص املرء 

وابتائ��ه  وتنقيت��ه ليك��ون من الصابري��ن الذين 

وعدوا بالجن��ة)1(، فاملال إذا جاء ليطغيك يكون 

نقم��ة علي��ك وليس نعم��ة ل��ك، وإذا كانت قلة 

املال متنع طغيانك فهي نعمة وليست نقمة)2(.

❊ ❊ ❊

)1( ينظ��ر: تفس��ري املراغ��ي)147/30(، وتيس��ري الكريم 

الرحمن )ص:923(.

)2( ينظر: تفسري الشعراوي)5019/8(.
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املبحث الرابع

صور الهوان واملهانة 

عند أهل الكتاب

 
وفيه مطلبان:

املطلب األول: ذم اليهود عىل سوء افعالهم.	 

أّن طبيع��ة اليه��ود تحي��ا وتعي��ش يف نطاق من 

التعصب والحس��د، فتش��عر أن كل خري يصيب 

س��واها كأّنا هو مقتطع منها، وال يحبون الخري 

إىل ألنفس��هم؛  لذل��ك ع��اش اليه��ود يف عزلة 

يرتبص��ون بالبرشي��ة الدوائ��ر، ويكن��ون للناس 

الحس��د والبغض��اء، ويعانون ع��ذاب األحقاد، 

فلليهود صفات ندر أن تجدها يف غريهم، لذلك 

نجد أن القرآن الكريم قد أفرد لهم مس��احة كبرية 

مل تخص��ص لغريهم، فا حجة ألي مس��لم أن 

ينخدع باليهود وبكذبهم وبتزييفهم للحقائق، أّما 

الصفات القبيحة الت��ي ذم الله تعاىل  بها اليهود 

يف القرآن الكريم فكث��رية وعديدة منها: نقضهم 

للمواثيق،  ولبسهم الحق بالباطل، وأمرهم الناس 

بالرب ونسيان أنفسهم، وتحريف التوراة، وكتامن 

أوصاف النب��ي ملسو هيلع هللا ىلص، وغريها الكثري من الصفات 

املذمومة التي وصف الله تعاىل بها اليهود)1(. 

وم��ن تلك الصف��ات املذمومة م��ا ورد يف قوله 

ن يَۡكُفُرواْ 
َ
نُفَسُهۡم أ

َ
ۦٓ أ تعاىل: حمس بِۡئَسَما ٱۡش��تََرۡواْ بِهِ

)1( ينظر: يف ظال القرآن)90/1(.

ُ ِم��ن فَۡضلِهِۦ عَلَٰى  ن ُينَّزَِل ٱللَّ
َ
ُ َبۡغًي��ا أ نَزَل ٱللَّ

َ
بَِم��آ أ

َمن يََش��آُء ِمۡن ِعَب��ادِهۦِۖ َفَبآُءو بَِغَض��ٍب عَلَٰى َغَضٖبۚ 
ِهيٞن ٩٠ىجس حجسالَبَق��َرةِ الآية مجتحمججحس . أي:  َولِۡلَكٰفِرِيَن َع��َذاٞب مُّ
بئس��ام باعوا به أنفس��هم، ب��أن اس��تبدلوا الكفر  

باإلمي��ان ع��ىل أنزل ع��ىل نبين��ا ملسو هيلع هللا ىلص، فبدال من 

تصديقه ومؤازرته ونرصته ألنّهم يعرفونه بأوصافه 

املذك��ورة عنده��م، قاموا بأفع��ال مذمومة وهي 

الكفر والبغي، والحس��د، والكراهية، وال حس��د 

أفظ��ع من ه��ذا  الحس��د؛ ألنّه معان��دة مبارشة، 

واعرتاض مبارش عىل الذات اإللهية املقدس��ة؛ 

لذلك ب��اءوا ِبَغَضٍب َعىل َغَضٍب من الله تعاىل، 

أي فرجع��وا وهم مس��توجبون لغضبن، قال ابن 

عب��اس)ريض الله عنهام(: )بغضب��ه عليهم فيام 

كان��وا ضيعوا م��ن التوراة وه��ي معهم، وغضٌب 

بكفره��م بهذا النب��ي الذي بعث الل��ه إليهم()2(. 

فرجعت اليهود من بني إرسائيل، بعد الذي كانوا 

عليه من االس��تنصار بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص واالس��تفتاح به، 

وبعد الذي كانوا يخربون به الناس من قبل بعثته 

ملسو هيلع هللا ىلص أنّه نب��ي مبعوث، مرتدين عىل أعقابهم حن 

بعثه الله تعاىل نبياً مرساً)3(. 

قال القشريي: )أنزلهم التحاسد عن مقر العّز إىل 

حضي��ض الخزي، وس��امهم ذّل الّصغر حن مل 

يرضوا مبقتىض الحكم، فأضافوا استيجاب مقٍت 

)2( تفس��ري القرآن العظيم، البن أيب حاتم: أليب محمد عبد 

الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي)ت: 327ه�(،)73/1(،

)3( ينظ��ر: جام��ع البي��ان، للطربي )251/2(، والكش��اف 

)165/1(، واملح��رر الوجي��ز يف تفس��ري الكت��اب العزيز 

.)178/1(
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آنف إىل اس��تحقاق مقٍت سالف()1(. وختم  الله 

سبحانه وتعاىل اآلية الكرمية بقوله: حمسَولِۡلَكٰفِرِيَن 

ِهي��ٞن ٩٠ىجس حجسالَبَقَرةِ الآي��ة مجتحمججحس ، أي ولهم عذاب  َعَذاٞب مُّ
ش��ديد مع الذل واإلِهانة؛ ألّن كفرهم كان بسبب 

التكرب والحسد فقوبلوا باإلِهانة والذل يف الدنيا 

َِّذيَن يَۡس��َتۡكبُِروَن  واآلخ��رة كام قال تعاىل: حمسإِنَّ ٱل

َعۡن ِعَباَدتِي َس��َيۡدُخلُوَن َجَهنَّ��َم َداِخرِيَن ٦٠ىجس حجسغَافِر 
الآية مجتحمتجحس  أي صاغرين حقريين ذليلن)2(. والوصف 

هن��ا للتقييد واالختص��اص، ومعن��اه أي أّن هذا 

الع��ذاب املهن خ��اص بالكافري��ن؛ إلذاللهم 

وإهانتهم؛ بخ��اف العصاة م��ن املؤمنن، فإّن 

الع��ذاب يج��يء لتطهريهم من الذن��وب وليس 

لألذالل واإلهانة)3(.  

وأّم��ا الصفات األخ��رى التي ذم الل��ه تعاىل بها 

اليه��ود املذك��ورة يف موض��وع بحثن��ا، فه��ي: 

البخ��ل، وكتامن ما أنعم الل��ه عليهم من فضله، 

اَس  ُم��ُروَن ٱلنَّ
ۡ
َِّذي��َن َيۡبَخلُوَن َوَيأ قال تع��اىل: حمس ٱل

ُ ِم��ن فَۡضلِهِۦۗ  بِٱلُۡبۡخ��ِل َوَيۡكُتُم��وَن َم��آ َءاتَىُٰهُم ٱللَّ
ِهيٗنا ٣٧ىجس حجسالّنَِس��اء الآية خمتمحتجحس  ۡعَتۡدنَ��ا لِۡلَكٰفِرِيَن َعَذاٗبا مُّ

َ
َوأ

. نزل��ت هذه اآلية الكرمية يف اليهود حن كتموا 

صفة النب��ي ملسو هيلع هللا ىلص، ومل يبينوها ويظهروها للناس، 

وهي مكتوبة عنده��م يف كتبهم)4( . بل تجاوزوا 

الحد إىل أكرث من ذل��ك، فإنهم  قاموا يتواصون 

)1( لطائف اإلشارات: عبد الكريم بن هوازن بن عبد امللك 

القشريي)ت: 465ه�(،)105/1(.

)2( ينظر: تفسري القرآن العظيم)328/1(.

)3( ينظر: روح املعاين )1/ 322(.

)4( ينظر: أسباب النزول، للواحدي)156/1(.

بالبخل، ودعا بعضهم بعضا إليه،. وهذا ما يشري 

َِّذيَن َءاَمُنواْ قَالُٓواْ َءاَمنَّا  إليه قوله تعاىل: حمس َوِإَذا لَُقواْ ٱل

ثُوَنُهم بَِما  ُتحَّدِ
َ
َوِإَذا َخلَ��ا َبۡعُضُهۡم إِلَٰي َبۡعٖض قَالُ��ٓواْ أ

فَلَا 
َ
وُكم بِهِۦ ِعنَد َرّبُِكۡمۚ أ ُ َعلَۡيُكۡم لُِيَحآجُّ َفَتَح ٱللَّ

َتۡعقِلُوَن ٧٦ىجس حجسالَبَقَرةِ الآية حمتخمتجحس ، وهناك قول ثاين: وهو 
ع��ىل أن هذا البخل معناه البخل باملال، فاليهود 

كان��وا بخلوا مبا أنعم الل��ه عليهم من مال، كانوا 

يأت��ون رجااًل من األنصار ينصحونهم ، ويقولون 

له��م: ال تُنفق��وا أموالك��م،  فإنّا نخ��ىش عليكم 

الفقر، وال تدرون ما يكون بعد ذلك، بل إن بخل 

اليه��ود باملال أصبح مرب األمث��ال يف الدنيا 

كلها، إذ ال يعرف ش��عب من الش��عوب بالبخل  

ِهيٗنا ٣٧ىجس  ۡعَتۡدنَا لِۡلَكٰفِرِيَن َعَذاٗبا مُّ
َ
كاليهود)5(. حمسَوأ

حجسالّنَِس��اء الآي��ة خمتمحتجحس  أي: وجعلن��ا للجاحدين نعمة الله 

س��بحانه وتعاىل، التي أنعم الله به��ا عليهم من 

املعرفة بأوصاف النب��ي ملسو هيلع هللا ىلص، املكذبن بها بعد 

معرفتها، الكامتن نعته وأوصافه التي أمرَهم الله 

ببيانه الن��اس أولئك: لهم العقاَب املهن، الذي  

يهينهم ويذلهم  ويُخزيهم )6(.

املطل��ب الثاين: تقري��ر كفر اليهود لفس��اد 	 

عقيدتهم وبطالن أعاملهم. 

إن اإلميان وح��دة ال تتجزأ، فاإلمي��ان بالله هو 

إمي��ان بوحدانيته س��بحانه وتع��اىل،  ووحدانيته 

تقت��ي أن يك��ون الدي��ن واح��د، وه��و الدين 

)5( ينظ��ر: التفس��ري البس��يط)510/6(، ومفاتي��ح الغي��ب 

.)79/10(

)6( جام��ع البي��ان، للط��ربي)355/8(، والبح��ر املدي��د 

.)503/1(
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ال��ذي ارتضاه للناس جميع��اً ويقتي أن يكون 

اإلميان  بالرس��ل كذلك واحد، ووحدة املوقف 

اتج��اه هؤالء الرس��ل جميعا واحدة، وال س��بيل 

إىل تفكيك ه��ذه الوح��دة؛ إال بالكفر املطلق، 

وإن حس��بوا أو ظن��وا أنه��م مؤمن��ون، فاإلميان  

ببعض الرس��ل والكفر ببعض يعد كفرا مطلقا)1(، 

ِ َورُُس��لِهِۦ  َِّذيَن يَۡكُفُروَن بِٱللَّ قال تع��اىل: حمسإِنَّ ٱل

ِ َورُُس��لِهِۦ َوَيُقولُوَن  ن ُيَفّرِقُ��واْ َبيَۡن ٱللَّ
َ
َوُيرِي��ُدوَن أ

ن َيتَِّخُذواْ 
َ
نُۡؤِمُن بَِبۡعٖض َونَۡكُفُر بَِبۡعٖض َوُيرِيُدوَن أ

اۚ  ْوَلٰٓئَِك ُه��ُم ٱلَۡكٰفُِروَن َحّقٗ
ُ
َبيۡ��َن َذٰلَِك َس��بِيلًا ١٥٠ أ

ِهيٗنا ١٥١ىجس حجسالّنَِس��اء من الآية  ۡعَتۡدنَ��ا لِۡلَكٰفِرِيَن َعَذاٗبا مُّ
َ
َوأ

مجتجمتجحت ال��ي الآي��ة جحتجمتجحتجحس . يتوّع��د الله س��بحانه وتعاىل يف 

هذه اآلي��ات الكرمية الكافرين به وبرس��له، من 

اليه��ود والنصارى، الذين فرّقوا بن الله ورس��له 

يف اإلمي��ان، فآمن��وا ببع��ض األنبي��اء، وكف��روا 

ببعض، تعّصبا وحسداً وعناداً  ومتسكاً باألهواء 

والش��هوات، فاليه��ود آمنوا باألنبي��اء إال عيىس 

ومحمدا )عليهام الّصاة والّس��ام(، والنصارى 

آمنوا باألنبي��اء وكفروا بخامتهم وأرشفهم محمد 

ملسو هيلع هللا ىلص. فم��ن كفر بنبّي من األنبياء، فقد كفر بجميع 

األنبي��اء؛ ألن اإلمي��ان بس��ائر األنبي��اء واجب، 

ولهذا وصفه��م  الله تعاىل بالكف��ار بقوله: حمسإِنَّ 

ِ َورُُس��لِهِۦىجس حجسالّنَِس��اء الآي��ة مجتجمتجحتجحس ،  َِّذي��َن يَۡكُفُروَن بِٱللَّ ٱل
وهم بعملهم هذا يريدون أن يفرقوا بن رسل الله 

فيقولون: حمسنُۡؤِمُن بَِبۡعٖض َونَۡكُفُر بَِبۡعٖض َوُيرِيُدوَن 

ن َيتَِّخُذواْ َبيَۡن َذٰلَِك َس��بِيلًا ١٥٠ىجس حجسالّنَِساء الآية مجتجمتجحتجحس  أي 
َ
أ

)1( ينظر: يف ظال القرآن )798/2(.

نحن نس��لك طريقا وس��طاً بن اإلميان والكفر. 

فه��ؤالء أخ��رب  س��بحانه وتع��اىل عنه��م فقال: 

اۚىجس حجسالّنَِس��اء الآية جحتجمتجحتجحس  فهذا  ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡكٰفُِروَن َحّقٗ
ُ
حمسأ

التأكيد يزي��ل التوهم يف إميانهم، فهم الكاملون 

يف الكف��ر، وكفره��م حق ثابت ال ش��ك فيه وال 

خ��اف)2(، وختم اآلي��ة الكرمي��ة بعقوبة هؤالء 

ۡعَتۡدنَ��ا لِۡلَكٰفِرِيَن 
َ
الكافرين، بقول��ه تع��اىل: حمسَوأ

ِهيٗنا ١٥١ىجس حجسالّنَِس��اء الآي��ة جحتجمتجحتجحس أي: وأعددنا لكل  َعَذاٗبا مُّ
كافر سواء أكان منهم أم من غريهم، عذاباً فيه ذل 

وخزي وإهانة)3(. 

❊ ❊ ❊

)2( ينظ��ر: مفاتي��ح الغي��ب)255/11(، والجامع ألحكام 

القرآن)5/6(، وتفسري القرآن العظيم)245/2( .

)3( ينظر: تفسري املراغي)7/6(.
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الخاتمة ونتائج البحث

بع��د ه��ذه الدراس��ة املوضوعية آلي��ات الهوان 

واملهانة يف القرآن الكريم، ميكن إن أجمل أهم 

النتائج التي توصلت إليها:

1- إّن اآلي��ات التي ورد بها لفظ الهوان واملهانة يف 

الق��رآن الكريم ، هي س��ت وعرشون آي��ة، ومعناها 

محصور بثاث مع��اين، األول: الس��كينة والوقار، 

َِّذيَن َيۡمُشوَن  كام يف قوله تعاىل : حمسوَِعَباُد ٱلرَِّنَٰمۡح ٱل

ۡرضيِ َهۡوٗن��اىجس حجسالُفۡرقَان الآي��ة محتحمتجحس ، والثاين: مبعنى 
يَ
ع ٱۡل

الس��هولة واليرس، كام يف قوله تعاىل: حمسقَاَل َكَذٰلَِك 

قَ��اَل َربُّ��َك ُهَو عَلَىَّ َهيِّ��ٞنىجس حجسَمۡرَي��م الآي��ة حمججحس ، والثالث: 
مبعني اإلهانة والخزي والذل، كام يف قوله تعاىل: 

ِهيٞن ٩٠ىجس حجسالَبَقَرةِ الآية مجتحمججحس . حمسَولِۡلَكٰفِرِيَن َعَذاٞب مُّ
2- ركّ��زت آيات اله��وان واملهانة عىل أّن كل ما يف 

الكون خاض��ع لعزة الل��ه تعاىل وجربوت��ه، وبينت  

القدرة اإللهية العظيمة عىل بدأ الخلق وإعادته، وأّن 

َِّذي  كّل يشء عليه هّنٌ ويسري: قال تعاىل: حمسَوُهَو ٱل

وم  ۡه��َوُن َعلَۡيهِۚىجس حجسالرُّ
َ
َيۡب��َدُؤاْ ٱلۡخَۡلَق ُثمَّ يُعِي��ُدهُۥ َوُهَو أ

 

الآية خمتجحتجحس .

3- ذك��رت هذه اآلي��ات كذل��ك الق��درة العظيمة، 

واملعج��زة الكبرية عىل الخل��ق واإليجاد يف والدة 

أنبياء الله يحيى وعيىس )عليهم السام(.

4- أّن أك��رث آي��ات الهوان واملهان��ة  وردت يف حق 

الكفار، فبينت حالهم وهم يف الدنيا  وكيف يعيشون 

بَذل وه��وان، وعند املوت عندما تتلقاهم املائكة 

بالتعذيب والتأنيب والوعيد وهم يستلون أرواحهم، 

ويوم القيامة عندما يلقون يف العذاب األليم املهن.

5- ذك��رت آي��ات اله��وان واملهان��ة اه��ل الطاع��ة 

واألميان، وقد مدحهم الله سبحانه وتعاىل بصفتن، 

األوىل: أنّهم ميشون عىل األرض هونا من غري تكرب 

وال غرور، والصفة الثانية: أنهم متمس��كن بالصاة 

وال يدعونه��ا حتى وهم يف أش��د ح��االت الخوف 

والقتال.

6-  ورد ذك��ر الهوان واملهانة يف  القصة القرآنية يف 

ث��اث مواضع مهمة، وهي قصة قبيلة مثود، و قصة 

موت نبي الله سليامن )عليه السام(، وقصة حادثة 

اإلفك، لنستلهم منها الدروس والعرب.

7- ذك��رت آي��ات اله��وان واملهانة اه��ل الكتاب ، 

وخاص��ة اليه��ود، وكي��ف وبخه��م الله عىل س��وء 

أفعاله��م، م��ع ذك��ر بعض م��ن صفاته��م الذميمة، 

كتبدي��ل الح��ق بالباط��ل، والبخل وأم��ر الناس به، 

وكفرهم ببعض األنبياء وإميانهم يف البعض اآلخر، 

وغريها من الصفات.

نسأل الله تعاىل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه 

الكريم وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمن. 

❊ ❊ ❊
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املصادر واملراجع

- القرآن الكريم.

1- األس��اس يف التفسري: س��عيد حّوى)ت: 1409 

ه�(،  دار السام – القاهرة، ط6، 1424 ه� .

2- أسباب نزول القرآن: أبو الحسن عيل بن أحمد بن 

محمد بن عيل الواحدي، النيسابوري، الشافعي)ت: 

468ه�(، تح: عصام بن عبد املحس��ن الحميدان، 

دار اإلصاح – الدمام، ط2، 1412 ه� - 1992 م .

3- االنتص��ار للقرآن: محمد ب��ن الطيب بن محمد 

ب��ن جعفر بن القاس��م، القايض أبو بك��ر الباقاين 

املال��ي )ت: 403ه���(، ت��ح: د. محم��د عصام 

ن، دار ابن حزم – بريوت،  القض��اة، دار الفتح - َعامَّ

ط1، 1422 ه� - 2001 م .

4- البح��ر املدي��د يف تفس��ري القرآن املجي��د: أبو 

العب��اس أحم��د بن محم��د بن املهدي ب��ن عجيبة 

الحس��ني الصويف )ت: 1224ه�(، تح: أحمد عبد 

الله القريش رس��ان، الدكتور حس��ن عباس زيك – 

القاهرة، 1419 ه� .

5- التحري��ر والتنوير: محم��د الطاهر بن محمد بن 

محمد الطاهر بن عاشور التونيس)ت : 1393ه�(، 

الدار التونسية للنرش، تونس، 1984ه� .

6- التفس��ري البس��يط: أبو الحسن عيل بن أحمد بن 

محم��د بن عيل الواح��دي)ت: 468ه�(،املحقق: 

أصل تحقيقه يف )15( رسالة دكتوراة بجامعة اإلمام 

محمد بن سعود، ثم قامت لجنة علمية من الجامعة 

بس��بكه وتنس��يقه، عامدة البحث العلم��ي - جامعة 

اإلمام محمد بن سعود اإلسامية، ط1، 1430 ه� .

7- تفس��ري الس��لمي وهو حقائق التفس��ري: أبو عبد 

الرحم��ن محم��د بن الحس��ن بن م��وىس األزدي 

السلمي)ت:412ه�(، تح: سيد عمران، دار الكتب 

العلمية، 1421ه� - 2001م، لبنان/ بريوت .

8- تفسري الشعراوي: محمد متويل الشعراوي )ت: 

1418ه�(، مطابع أخبار اليوم، 1997 م .

9- تفس��ري القرآن العظيم: عب��د الرحمن بن محمد 

بن إدريس الرازي)ت:327ه�(، تح: أس��عد محمد 

الطيب، املكتبة العرصية ،  صيدا .

10- تفسري القرآن العظيم، أليب الفداء إسامعيل بن 

عم��ر بن كثري القريش الدمش��قي)ت774ه�(، تح: 

س��امي بن محمد سامة، دار طيبة للنرش والتوزيع، 

ط2، 1420ه�- 1999م .

11- التفس��ري القرآين للق��رآن: عب��د الكريم يونس 

الخطيب)ت: بعد 1390ه���(، دار الفكر العريب – 

القاهرة .

12- تفس��ري اللب��اب: أبو حفص عم��ر بن عىل ابن 

عادل الدمشقي الحنبيل)ت: 880 ه�(، دار الكتب 

العلمية � بريوت.

13- تفس��ري املراغي: أحمد بن مصطفى املراغي 

)ت: 1371ه���(، رشك��ة مكتبة ومطبع��ة مصطفى 

الب��اىب الحلب��ي وأوالده مب��رص، ط1، 1365 ه� - 

1946 م .

14- التفس��ري املوضوعي للق��رآن الكريم وناذج 

منه: أحمد بن عبد الله الزهراين: الجامعة اإلسامية 

باملدينة املنور، 1410 - ذو الحجة 1413 ه� .

15- التفسري الوسيط : د وهبة بن مصطفى الزحييل، 
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دار الفكر – دمشق، ط1- 1422 ه� .

16- تيس��ري الكريم الرحمن يف تفسري كام املنان: 

عبد الرحم��ن بن نارص بن عبد الله الس��عدي )ت: 

1376ه�(، ت��ح: عبد الرحمن بن مع��ا اللويحق، 

مؤسسة الرسالة، ط1، 1420ه� -2000 م .

17- جام��ع البي��ان يف تأوي��ل الق��رآن، أليب جعفر 

محم��د بن جرير بن يزيد ب��ن كثري بن غالب االميل 

الطربي)ت310ه�(، تح: احمد محمد شاكر، طبع 

مؤسسة الرسالة ، ط1، 1420ه� - 2000م .

18- الجام��ع الصحيح املس��مى صحيح مس��لم: 

أبو الحسن مس��لم بن الحجاج بن مسلم القشريي 

النيس��ابوري)ت: 261ه�(، دار الجيل بريوت ، دار 

األفاق الجديدة � بريوت .

19- الجام��ع الصحي��ح: محمد بن إس��امعيل بن 

إبراهي��م بن املغ��رية البخ��اري)ت: 256ه�(، تح: 

محم��د زهري بن ن��ارص النارص،  دار ط��وق النجاة، 

ط1، 1422ه�.

20- الجام��ع ألح��كام القرآن: أبو عب��د الله محمد 

ب��ن أحمد بن أيب بكر بن ف��رح القرطبي )ت: 671 

ه�(، تح: هشام س��مري البخاري، دار عامل الكتب، 

الرياض، اململك��ة العربية الس��عودية، 1423 ه�/ 

2003 م .

العظي��م  الق��رآن  تفس��ري  يف  املع��اين  روح   -21

والس��بع املثاين: شهاب الدين محمود بن عبد الله 

الحس��يني األلويس)ت: 1270ه�(، تح: عيل عبد 

 الب��اري عطية، دار الكتب العلمي��ة – بريوت، ط1،

1415 ه� .

22- بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز: 

مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفريوزآبادى 

)ت: 817ه�(، ت��ح: محمد عيل النجار، املجلس 

األع��ىل للش��ئون اإلس��امية - لجنة إحي��اء الرتاث 

اإلسامي، القاهرة .

23- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: إسامعيل 

ب��ن حامد الجوهري)ت393 ه���(، تح: أحمد عبد 

الغف��ور عطار، دار العلم للماي��ن، بريوت- لبنان، 

ط4، 1407 ه�  - 1987م .

24- فت��ح القدير الجامع بن فن��ي الرواية والدراية 

م��ن عل��م التفس��ري: حم��د ب��ن ع��يل ب��ن محمد 

الشوكاين)ت:1250(، دار الفكر، بريوت .

25- الفوز الكبري يف أصول التفسري: اإلمام أحمد بن 

عب��د الرحيم املعروف ب� »ويل الله الدهلوي« )ت: 

بَه من الفارس��ية: س��لامن الحسيني  1176ه�(، َعرَّ

النَّ��دوي، دار الصحوة – القاه��رة، ط2- 1407 ه� 

- 1986 م .

26- يف ظال القرآن: س��يد قطب إبراهيم حس��ن 

الش��اريب )ت: 1385ه�(، دار ال��رشوق - بريوت- 

القاهرة، ط17- 1412 ه� .

27- لس��ان الع��رب، محم��د ب��ن مكرم ب��ن منظور 

األفريقي املرصي)ت711ه�(، دار صادر، بريوت.

28- لطائف اإلش��ارات :عب��د الكريم بن هوازن بن 

عبد امللك القش��ريي )ت: 465ه���(، تح: إبراهيم 

البس��يوين، الهيئة املرصية العامة للكتاب – مرص، 

ط3.

29- املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز: أليب 

محمد عبد الحق بن غالب بن عطية األندليس )ت: 

542ه�(، تح: عبد الس��ام عبد الشايف محمد، دار 
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الكتب العلمية، بريوت، 1413ه�/ 1993م .

30- مخت��رص الصواع��ق املرس��لة ع��ىل الجهمية 

واملعطل��ة: مؤل��ف األص��ل: محم��د ب��ن أيب بكر 

بن أيوب بن س��عد ش��مس الدين اب��ن قيم الجوزية 

)املت��وىف: 751ه���(، اخترصه: محم��د بن محمد 

ب��ن عبد الكريم ابن املوص��يل)ت: 774ه�(، تح: 

س��يد إبراهيم، دار الحدي��ث، القاهرة – مرص، ط1، 

1422ه� - 2001م.

31- م��دارك التنزيل وحقائ��ق التأويل: أبو الربكات 

عب��د الل��ه ب��ن أحم��د ب��ن محم��ود حاف��ظ الدين 

النس��في)ت: 710ه�(، تح: يوس��ف عيل بديوي، 

راجعه قدم له: محيي الدين ديب مس��تو، دار الكلم 

الطيب، بريوت، ط1، 1419 ه�- 1998م.

32- مصن��ف ابن أيب ش��يبة يف االحاديث واالثار:  

للحافظ عبد الله بن محمد بن أيب ش��يبة ابراهيم بن 

عثامن ابن أيب بس��كر بن أيب شيبة الكويف العبيس 

)ت: 235ه�( ، ضبطه وعلق عليه: أ. س��عيد اللحام 

االرشاف الفن��ي واملراجع��ة والتصحي��ح: مكت��ب 

الدراسات والبحوث يف دار الفكر - دار الفكر .

33- املعج��زة الك��ربى الق��رآن: محمد ب��ن أحمد 

بن مصطفى ب��ن أحمد املعروف ب��أيب زهرة، )ت: 

1394ه�(، دار الفكر العريب .

34- املفردات يف غريب القرآن، للحسن بن محمد 

املعروف بالراغب األصفهاين )ت: 502ه�(، تح: 

صف��وان عدنان داوودي، دار القلم– دمش��ق، ط4، 

1425ه�.

35- نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور: إبراهيم 

بن عمر بن حس��ن الرباط البقاع��ي)ت: 885ه�(، 

دار الكتب العلمية - بريوت - 1415ه� - 1995 م.

36- ولله األس��امء الحس��نى : عبد العزيز بن نارص 

الجلي��ل، ط4، دار طيبة للن��رش والتوزيع، الرياض 

،1434ه�/ 2012م.

❊ ❊ ❊




