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التحليلية ،لثالث آيات .

أوضح��ت اآلي��ة األوىل الدعوة إىل الل��ه ،والعمل
الصالح ،واالقرار بأنَّه من املس��لمني ،واآلية الثانية

فا َّن الداعية إىل الله عزوجل ،الذي يتص َّدى للدعوة ،بينت عدم املس��اواة بني الحس��نة والسيئة ،والصرب

ويحم��ل لواء األمر باملعروف ،والنهي عن املنكر ،عىل األذى ،واآلية الثالثة أرشدت بأهمية الصرب يف
َّل� به��ا؛ ليكون ه��ذا الداعية طريق الدعوة ،وتحمل األذى يف سبيل دعوته.
ف��إ َّن ل��ه صفات يتح� ىَّ

جا عمل ًّيا لدعوته ،وقدو ًة حس��ن ًة ملن يتص َّدى
منوذ ً
لدعوته��م ،وألهمية موضوع الدع��وة والدعاة كان

Abstract:

الب��د من بيان صف��ات الداعية ،فكان ه��ذا البحث The caller to Allah, who stands up to the

املوس��وم بـ( :من آيات صف��ات الداعية املؤثر يف call and carries the banner of enjoining

سورة فصلت (دراسة تحليلية)).

what is good and forbidding what is evil,

وتتمثل أهمي��ة البحث يف تعري��ف الناس بصفات has the qualities he possesses. To be this

الداعي��ة إىل الل��ه عزوجل ،وأول الدع��اة إىل الله preacher a practical model for his vocation I

الريب هم األنبياء والرسل عليهم السالم ،وأفضلهم and a good example for those who stand up
منزل��ة ودعوة والذي تتمثل في��ه كل صفات الداعية

to their call.

املثايل ،والذي بعثه الله عزوجل ،لكل البرشية هو And Because of the importance of the topic
سيدنا النبي محمد ﷺ ،فكان رحمة للعاملني.

of the preacher and the preachers, it was

وق��د اقتض��ت طبيع��ة ه��ذا البح��ث أ ْن قس��مته necessary to explain the characteristics of

إىل :مقدم��ة ،ومبحث�ين؛ وخامت��ة ،وأه��م النتائج the preacher, so this research was marked:

والتوصيات ،وقامئة املصادر واملراجع.

فأ َّم��ا املبح��ث األول :تناول��ت في��ه تعري��ف اآلية

(one of the verses of the influential preacher
in Surat Fussilat (analytical study)).

والدع��وة ،والداعي��ة ،وبي��ان صف��ات الداعي��ة The importance of the research is

ومس��ؤوليتها ،وأهميته��ا ،وبعض ما تناولته س��ورة represented in introducing people to the
فصلت وأسامئها ،وسبب نزولها ،وفضلها.

attributes of a caller to God, and the first

وأ َّم��ا املبحث الثاين :فتناولت في��ه بعضاً من آيات advocates to God, not to doubt, are the
صفات الداعية املؤثر يف س��ورة فصلت بالدراس��ة prophets and messengers, peace be upon
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the third verse guides the importance of them, and the best of them are the status
patience in the path of calling, and bearing and vocation in which all the characteristics
harm in the way of calling him.

❊

❊

❊

of the ideal preacher are represented, and

who God sent to all mankind is our master
Prophet Muhammad, so he was a mercy for
the worlds.

The nature of this research necessitated

that it be divided into: an introduction
and two studies; Conclusion and the most

important findings and recommendations,
and a list of sources and references.

As for the first topic: the definition

of the verse, the call, the preacher, and
the characteristics of the preacher, its

responsibility, its importance, and some of
what Surat dealt with in detail, its names,
the reason for its revelation, and its virtue.

As for the second topic: I dealt with

some of the verses of the influential preacher

in a surah, separated by an analytical study,
of three verses.

The first verse clarifies the call to Allah,

righteous deeds, and acknowledgment that
he is one of the Muslims, and the second
verse shows the inequality between good

and bad, and patience with harm, and
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الل��ه الريب ه��و نبينا محمد ﷺ ،الذي أرس��له الله

رحمة للعاملني.

وأما عن أس��باب اختياري ملوضوع بحثي ،فريجع

الحم��د لل��ه رب العال�ين ،والصالة والس�لام عىل إىل عدة أسباب ،ومنها:

أرشف املرس��لني ،وخاتم النبي�ين الداعي إىل الله  .1رغبت��ي يف خدم��ة القرآن الكريم ،ال س��يام يف

بإذنه والرساج املنري ،نبينا محمد وعىل آله وصحبه ،مج��ال التفس�ير وعل��وم الق��رآن والدع��وة إىل الله
واملهتدين بهديه والداعني بدعوته إىل يوم الدين .عزوجل ،عىل بصرية ومعرفة.
وبعد؛ ف��إ َّن القرآن الكريم هو كتاب الحق س��بحانه  .2وأل َّن النبي ﷺ ،دعا بالقرآن الكريم كبار املرشكني،

هدى ومعانٍ عظيمه ومن معانيه العظيمة
وتعاىل فيه
ً
فقل��ت ما الس��بب الذي جع��ل النبي ﷺ ،يقرأ س��ورة
ُ
ما ج��اء فيه م��ن تفصيل لصف��ات الداعي��ة املؤثر فصلت ملخاطبة زعامء املرشكني؟ ( ،)1وملاذا أختارها

ََ ۡ َ ۡ َ ُ َۡٗ
ا
واملثايل ،ق��ال الله عزوجل :ﵟ ومن أحس��ن قول من بني س��ور القرآن؟ وهل يف الس��ورة صفات الدعاة
َ َ ٓ َ هَّ َ َ َ َ ٰ ٗ َ َ َ
�ال إنَّني م َ
ِن
ّم َِّم��ن دع��ا إِلى ٱللِ وع ِم��ل صل ِحا وق�
ِ
ِ
ِ
َصلت
إىل الل��ه تعاىل؟ والعجي��ب أ َّن س��ورة فُصلت ف َّ
ُ َ
ٱل ۡ ُم ۡس��ل ِ َ
الله
إىل
فالداع��ي
،
مين ٣٣ﵞ ﵝف ّ ِصل��ت الآي��ة ﵓﵓﵜ
ِ
يف جانب الدع��وة ،والدعاة ،ومادة الدعوة وهي القرآن
عزوجل ،الذي يتص َّدى للدعوة ،ويحمل لواء األمر الكريم ،وإمام الدعوة وهو النبي ﷺ ،قال الله عزوجل:
َ َ
َ ٗ
َ َ
َ ٓ َ هَّ
باملع��روف ،والنه��ي ع��ن املنكر ،ف��إ َّن له صفات
ﵟو َم ۡن أ ۡح َس ُن ق ۡولا ّم َِّمن دعَا إِلى ٱللِ َو َع ِمل صٰل ِٗحا
ُ َ
ج��ا عمل ًّيا َوقَ َال إنَّني م َِن ٱل ۡ ُم ۡسل ِ َ
يتح� ىَّ
َّل� به��ا؛ ليكون ه��ذا الداعي��ة منوذ ً
مين ٣٣ﵞ ﵝف ّ ِصلت الآية ﵓﵓﵜ.
ِ
ِ ِ
لدعوت��ه وقدو ًة حس��ن ًة مل��ن يتص�� َّدى لدعوتهم .2 ،م��ا نراه الي��وم من ضعف اإلمي��ان ،واالنحراف
وألهمي��ة موضوع الدعوة والدعاة كان البد من بيان الفك��ري ،وضع��ف االلت��زام الرشع��ي واألخالقي
صفات الداعية فكان هذا البحث املوسوم بـ (:من
واالجتامع��ي ،فالبد من اإلس��هام يف معالجة مثل
آيات صفات الداعية املؤثر يف سورة فصلت(دراسة
هذه اآلف��ات ،فكان ه��ذا البحث للدع��وة إىل الله
تحليلية)).
سبحانه وتعاىل.
وإ َّن أهمي��ة أي بح��ث تكمن يف أهمي��ة املوضوع
الذي تتناوله بالدراس��ة ،وهو متعلق بتفس�ير القرآن
ه��دى ورحم ًة
الكري��م ال��ذي أنزل��ه الل��ه عزوجل
ً

((( ينظ��ر :الس�يرة النبوي��ة :محمد بن إس��حاق بن يس��ار
املطلبي بالوالء ،املدين(املتوىف151:هـ) تحقيق  :سهيل

للعاملني ،وتتمث��ل أهمية البحث يف تعريف الناس زكار دار الفك��ر  -ب�يروت ،الطبع��ة :األوىل1398 ،ه��ـ -

بصف��ات الداعية إىل الله عزوجل ،وأول الدعاة إىل 1978م ،ص.207
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 .3ومل أجد حس��ب بحثي واطالعي من تناول هذا  املطل��ب الثاين :عدم مس��اواته بني الحس��نة
َ
املوضوع يف سورة فصلت ببحث مستقل وبدراسة والس��يئة والصرب ع�لى األذى قال عزوج��ل :ﵟ َولا
َ
ۡ َ َ َ ُ َ َ َّ ّ َ ُ ۡ
ت َ ۡس َ
ه أ ۡح َسنُ
ٱد َف ۡع بِٱلَّتي يِ َ
ۚ
ة
ئ
ي
ٱلس
ا
ل
و
ة
ن
س
ح
ٱل
ي
و
ت
تحليلية.
ِ
ِ
ِ
َ
َّ
َ
َ َ
ََۡ َ
ك َو َب ۡي َن ُهۥ َع َد ٰ َوة  ٞكأنَّ ُهۥ َول ٌّي َحم ٞ
ِيم ٣٤ﵞ
وق��د اقتضت طبيعة ه��ذا البحث أ ْن قس��متها إىل :فإِذا ٱلذِي بين
ِ
ُ َ
مقدمة ،وثالث��ة مباحث ،وخامت��ة وثبت املصادر ﵝف ّ ِصلت الآية ﵔﵓﵜ.

 املطل��ب الثال��ث :الصرب يف طري��ق الدعوة
واملراجع ،وكام يأيت:
 املقدم��ة :أم��ا املقدمة فبين��ت فيها :موضوع وتحمل األذى يف س��بيل دعوته قال عزوجلَ :
ﵟو َما
ْ
َ َّ ٓ َّ ُ ّ
البح��ث ،وأهميت��ه ،وأهداف��ه ،وأس��باب اختي��اره يُلَ َّقى ٰ َه��ا ٓ إلَّا ٱلَّذ َ
ِين َص�َب�رَ ُ وا َو َما يُلقى ٰ َه��ا إِلا ذو َح ٍظ
ِ
َ
ُ َ
يم ٣٥ﵞ ﵝف ّ ِصلت الآية ﵕﵓﵜ.
والصعوبات التي واجهتن��ي أثناء إعداده ،والخطة ،ع ِظ ٖ
 وأخ�يراً الخامتة :وذكرت فيها ما توصلت إليه
ومنهج البحث .


املبح��ث األول :تعري��ف اآلي��ة والدع��وة ،من نتائج ،وتوصيات.

والداعية ،وبيان صفاته ومسؤوليتها ،ووصف سورة  ثم بينت بعد الخامتة ،ثبت املصادر واملراجع.
فصلت ويف ثالثة مطالب:

وكان منهج��ي يف كتاب��ة البح��ث أ ْن أس��تقرئ

فصلت
 املطلب األول :تعريف اآلية والدعوة والدعاة وأُش��خص آيات صفات الداعية يف س��ورة ِّ
يف اللغة واالصطالح.

املفصل��ة واملوثق��ة ع�لى
بالدراس��ة التحليلي��ة
َّ

الدعوة .

تناولته��ا يف بحثي ،واتبع��ت يف منهجيتي للبحث

وأسامئها ،وسبب نزولها ،وفضلها.

 .1اخ�ترت بعضاً من اآليات الت��ي تختص صفات

 املطلب الثاين :بيان صفات الداعية ومسؤولية اإلس��تدالل والتبس��يط والرب��ط ب�ين اآلي��ات التي
 املطل��ب الثال��ث :من محاور س��ورة فصلت الخطوات التالية:

 املبح��ث الث��اين :م��ن آيات صف��ات الداعية الداعية يف سورة فصلت.

املؤثر يف س��ورة فصلت دراس��ة تحليله ،وفيه ثالثة  .2أكتب متهيدا أحياناً يف بداية كل مبحث.

مطالب:

قم��ت بضبط اآلي��ات ،وترقيمه��ا ،وعزوها إىل
.3
ُ

 املطل��ب األول :الدع��وة إىل الل��ه والعم��ل سورها بالهامش.

يل إذ أنجزت بحثي هذا فإنيِّ احتسب
الصال��ح واالقرار بأنَّه من املس��لمني قال عزوجل :وبعد م َّن الله ع َّ
َ َ ۡ َ ۡ َ ُ َ ۡ ٗ ّ َّ َ َ ٓ َ هَّ َ َ َ َ
ٗ
ٰ
ﵟومن أحسن قولا مِمن دعا إِلى ٱللِ وع ِمل صل ِحا ذلك عند الله س��بحانه وتعاىل ،ق��ال الله عزوجل:
َ ۡ َ ۡ ُ َ ۡ َ ّ َ هَّ َ َ ۡ َ َ َّ هَّ َ َ
ُ َ
َوقَ َال إنَّني م َِن ٱل ۡ ُم ۡسل ِ َ
مين ٣٣ﵞ ﵝف ّ ِصلت الآية ﵓﵓﵜ.
ﵟ ۞يس��تب ِشرون بِن ِعمةٖ مِن ٱللِ وفض ٖل وأن ٱلل لا
ِ
ِ ِ
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يع أَ ۡج َر ٱل ۡ ُم ۡؤ ِمن َ
ُ
ض ُ
ِين
ي ِ
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ٓ
١٧١ﵞ ﵝال ع ِۡم َران الآية ﵑﵗﵑﵜ.

المبحث األول

وإن أدع��و الل��ه الكريم أ ْن يقبل عم�لي هذا قبوالً
يّ
حس��ناً ،وأ ْن يجع��ل م��ن بحث��ي ه��ذا كتاب��اً ينطق
بالصدق ،وأ ْن يحيى به قلوب من قرأه بوعى ،وانتفع

ب��ه يف دين��ه ودنياه ،وأن يجعل عم�لي خاالً لوجهه
الكريم ،والله الهادي إىل سواء السبيل ،والحمد لله
رب العاملني ،وصىل الله عىل س��يدنا ونبينا محمد
ِّ
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تعريف اآلية والدعوة ،والداعية،
وبيان صفاته ومسؤوليتها،
وجوبيتها ،ووصف سورة فصلت

وعىل آله وصحبه وس��لم ،ومن سار عىل نهجه اىل مل ينترش عىل وجه األرض دين بالرسعة التي انترش

يوم الدين ،والحمد لله رب العاملني.

فيه��ا دين نبينا محم��د ﷺ ،يف مدة ال تتجاوز الربع

❊

الجزي��رة العربية ،ثم تتابع��ت الفتوحات بعد ذلك

❊

❊

قرن من الزمن ،فانترش اإلسالم يف جميع أنحاء شبه
يف عهد الخلفاء الراشدين والتابعني إىل أ ْن وصلت

إىل ح��دود الصني رشقاً ،وجبال الربنس يف فرنس��ا

غرب��اً ،كل ذلك بس��بب ٍ
أناس انطلق��وا بتأثري القرآن

الكري��م فيه��م ،ففتحوا الب�لاد ،وح��رروا العباد من
الوثنية ،والجاهليَّة ،والظلم حتى انترش اإلس�لام يف
أغلب دول العامل(.)1

ويف ه��ذا املبح��ث تناولت تعريف اآلي��ة والداعية

والدعوة يف اللغة واالصطالح ،وكام يأيت:

•املطل��ب األول :تعريف اآلية والدع��وة والداعية
يف اللغة واالصطالح:

أوالً  :تعريف اآلية يف اللغة واالصطالح :

 )1تعري��ف اآلي��ة يف اللغ��ة  :اآلي��ة جمعه��ا :آي،

((( ينظر :مقالة بعنوان :دور اإلعجاز يف انتش��ار اإلس�لام:

يحي��ى زكريا ،موق��ع عامل القرآن الكري��م.www.hqw7( :
.)com
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وآيات( ،)1ويف اللغة لها عدة معانٍ فهي:

ج -واآلي��ة :مبعن��ى الجامع��ة :فيقال :خ��رج القوم

أ -اآلية :العالم��ة ،كقولهم عالمة م ْعلَ َمة( ،)2قال الله بآيتهم ،أي :بجامعتهم ،ومنه اآلية يف القرآن ،كونها
َ َ ٓ َ ُ
َ ُ ۡ َ َ َ
ۡ
()5
س ِهم جمعت كل حروف اآلية ،وجمع آية ،آي .
اق وفِي أنف ِ
عزوجل :ﵟس��ن ِري ِهم ءايٰتِنا فِي ٱٓأۡلف ِ
َ َّ َ َ َ َّ َ َ ُ ۡ َ َّ ُ ۡ َ ُّ
ُ َ
حت ٰى يتبين لهم أنه ٱلحقۗﵞ ﵝف ّ ِصلت الآية ﵓﵕﵜ
د -اآلي��ة :مبعنى املعجزة ،ويف معجم اللغة العربية
ب -واآلي��ة :مبعن��ى الع�بر ُة وال ِعظة( ،)3كق��ول الله املعارصة (:بأن اآلية هي املعجزة ،قال الله عزوجل:
َ َ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ َ َ ُ َّ ُ ٓ َ َ ٗ
َّ
َ ٰ َ َ ٗ َّ ُ
ك ۡم إن ُك ُ
نتم ُّم ۡؤ ِمن َ
ُۡ
()6
ُ
عزوجل :ﵟإِن فِي ذل ِك ٓأَلية ل
ِين ﵟوجعلنا ٱبن مريم وأمهۥ ءايةﵞ ﵝالمؤمِنون الآية ﵐﵕﵜ .
ِ

٢٤٨ﵞ َ
ﵝالب َق َرة ِ الآية ﵘﵔﵒﵜ ،ويف الجامع ألحكام القرآن{(:إن ه��ـ -واآلية :تعني مبعن��ى العجب ،وتع�بر عن كل

يف ذلك آلية } ،أي :لعربة وموعظة)(.)4

عمل ابداعي متميز ،والعرب تقول :فالن هو آية يف

((( ينظر :جمهرة اللغة :أبو بكر محمد بن الحس��ن األزدي الجامل ،وفالن آية يف العلم (.)7
(املتوىف321:ه��ـ) تحقيق :رمزي من�ير بعلبيك دار العلم  )2تعريف اآلية يف االصطالح :

للماليني  -ب�يروت ،الطبعة :األوىل1987،م( ،باب الثنايئ
يف املعتل ،مادة :أيا ).251/1،

اآلي��ة اصطالح��ا (:هي طائف��ة من الق��رآن ،منقطعة

((( ينظ��ر :كت��اب الع�ين :أيب عب��د الرحم��ن الخلي��ل بن عام قبلها ،وما بعدها معروفة بالس�ماع ،مندرجة يف
أحم��د الفراهيدي(املتوىف170:ه��ـ) ،تحقي��ق :د .مهدي السورة)(.)8

املخزوم��ي ،د .إبراهي��م الس��امرايئ ،دار ومكتب��ة الهالل وقد س��ميت اآلية من القرآن الكري��م ،كونها عالمة
 -ب�يروت ،د :ت (ب��اب :الح��روف املعتل��ة ،م��ادة :أيا)،

 441/8؛ ومقايي��س اللغ��ة :أحم��د ب��ن فارس ب��ن زكرياء

النقطاع الكالم ال��ذي قبلها عن الكالم الذي بعدها

الرازي(املتوىف395:ه��ـ) تحقي��ق :عب��د الس�لام محم��د ((( ينظر :مقاييس اللغة :إلبن فارس(كتاب :الهمزة والياء،

ه��ارون ،دار الفكر1399،ه��ـ 1979 -م (كت��اب الهم��زة ،مادة :أيى).169/1 ،
مادة :أيي ).168/1 ،

((( معج��م اللغة العربية املعارصة :د أحمد مختار (باب :أ

((( ينظر :معجم اللغة العربي��ة املعارصة :د .أحمد مختار ي ي  -مادة :آية).146/1 ،

عبد الحميد عمر(املتوىف1424:هـ) عامل الكتب  -بريوت ((( ينظ��ر :املصدر نفس��ه ( ،ب��اب :أ ي ي  -م��ادة :آية )،
الطبع��ة :األوىل1429 ،هـ 2008 -م(باب :أ ي ي  -مادة.146/1 :

آية) .146/1

((( ينظ��ر :املن��ار يف عل��وم القرآن مع مدخ��ل يف أصول

((( الجام��ع ألحكام القرآن(تفس�ير القرطبي) :أبو عبد الله التفس�ير ومصادره :للدكتور محمد عيل الحس��ن مؤسس��ة

محم��د بن أحمد ب��ن أيب بكر بن فرح األنص��اري القرطبي الرس��الة  -بريوت ،الطبعة :األوىل 1421 ،هـ  2000 -م،
(املت��وىف671 :ه��ـ) ،تحقي��ق :أحمد ال�بردوين وإبراهيم ص165؛ ومعجم علوم القرآن :إبراهيم محمد الجرمي ،دار

أطفي��ش ،الن��ارش :دار الكتب املرصية  -القاه��رة ،الطبعة :القلم  -دمش��ق ،الطبعة:األوىل1422،هـ 2001-م (باب:
الثانية 1384هـ1964 -م.96/9 ،
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وانفصال��ه ،وع�لى ه��ذا كان الوق��وف يف الق��راءة وف�لان داعي ق��وم ،وداعية قوم :يدع��و إىل بيعتهم
عىل رءوس اآليات هو س�� ّنة من س��نن سيدنا ونبينا دعوة والجميع :دعاة) (.)5
محمد ﷺ (.)1
وق��ال الفريوز آبادي(رحمه الل��ه تعاىل)( :والدعاء:

ثانياً :تعريف الدعاة والدعوة يف اللغة واالصطالح:
 )1تعريف الدعاة يف اللغة :

والدع��اة :ق��وم يدع��ون إىل بيعة ه��دى أو ضاللة،

واحدهم داع ،ورجل داعية إذا كان يدعو الناس إىل
بدعة أو دين ،أدخلت الهاء فيه للمبالغة(.)2

الرغبة إىل الله تع��اىل ،دعا دعاء ودعوى ...والنبي
ﷺ داعي الله ،ويطلق عىل املؤذن) (.)6

يتبي معنى
)3تعريف الدع��وة اصطالحاً :ميكن أنْ نَّ

الدعوة ،مبا يأيت من تعاريف:

وتق��ول :دعا دع��اء ،وفالن داعي ق��وم ،وداعية قوم التعريف األول :الدع��وة :مأخوذة من الدعاء ،وهو
الن��داء إىل ال�شيء ،والحث عىل قص��ده قال الله
يدعو إىل بيعتهم دعوة ،والجميع :دعاة (.)3
َّ َ
َ هَّ ُ َ ۡ ُ ٓ ْ َ ٰ َ
ٱلسل ٰ ِم َو َي ۡهدِي َمن
ار
د
 )2تعريف الدعوة يف اللغة :
عزوجل :ﵟ وٱلل يدعوا إِلى ِ
الدع��اء :مفرد األدعية ،وأصله دعاؤ من دعوت ،إال ي َ َش��ا ٓ ُء إل َ ٰى َ ُّ ۡ َ
يم ٢٥ﵞ ﵝيُونُس الآية ﵕﵒﵜ ،وقال
ِ ِ
صر ٰ ٖط مس��ت ِق ٖ
َ
ََ َ ۡ َ ٓ ۡ ُ ُ
()4
ٱلن َ
وك ۡم إلَ��ى َّ
ج ٰوة ِ
أن ال��واو ملا ج��اءت بعد االلف هم��زت  .وقال عزوج��ل :ﵟ ۞ويٰق��و ِم م��ا يِل أدع
ِ
الخلي��ل (رحم��ه الله تع��اىل)( :تقول :دع��ا دعاءَ ،وتَ ۡد ُعونَن ٓي إلَى َّ
ٱلنارِ ٤١ﵞ ﵝغَاف ِر الآية ﵑﵔﵜ(.)7
ِ ِ
((( ينظر :مدخل إىل تفس�ير القرآن وعلومه :عدنان محمد التعريف الثاين (:الدعوة هي حث الناس عىل الخري
زرزور ،دار القلم ،دار الش��امية  -دمش��ق ب�يروت الطبعة:

الثانية1419 ،هـ 1998 -م ،ص.133

والهدى ،واألمر باملع��روف والنهي عن املنكر ؛

((( لس��ان الع��رب :محمد ب��ن مكرم بن ع�لى ،ابن منظور ((( كتاب العني :الخليل بن أحمد الفراهيدي(حرف العني،
األنصاري الرويفعى(املتوىف711:هـ) دار صادر  -بريوت باب العني والدال).213/2 ،

الطبعة :الثالثة1414 ،هـ (فصل :الدال املهملة) ((( 259/14 ،القام��وس املحي��ط :محم��د ب��ن يعق��وب الف�يروز

.

آبادى(املتوىف817:ه��ـ) تحقيق :مكت��ب تحقيق الرتاث،

والدال ).222/2 ،

2005م (باب :الواو والياء ،فصل :الدال).1282/1

((( كتاب العني :الخليل بن أحمد الفراهيدي (باب :العني مؤسس��ة الرس��الة – بريوت ،الطبع��ة :الثامن��ة1426 ،هـ -
((( ينظر :الصحاح ت��اج اللغة وصحاح العربية :أليب نرص ((( ينظر :املفردات يف غريب القرآن :أبو القاس��م الحسني

إس�ماعيل بن حامد الجوهري (املتوىف393:هـ) تحقيق :ب��ن محم��د املع��روف بالراغ��ب األصفه��اين (املت��وىف:
أحمد عبد الغف��ور ،دار العلم للمالي�ين  -بريوت ،الطبعة502 :ه��ـ) تحقيق :صفوان عدنان الداودي ،دار القلم ،الدار
الرابعة1407،ه��ـ 1987-م(فص��ل :ال��دال ،م��ادة :دع��ا) الش��امية– دمشق بريوت الطبعة :األوىل1412،ه ( كتاب:
.2337/6

الدال مادة :دعا) .315/1
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ليفوزوا بسعادة العاجل واآلجل) (.)1

ورسوله ،والتحذير من املخالفة ،قال الله عزوجل:
َ َ ُ ْ هَّ َ َ َ ُ ْ َّ ُ َ
ول َو ۡ
ٱح َذ ُر ۚوا ْ فَإن تَ َول َّ ۡي ُتمۡ
ﵟ وأطِيعوا ٱلل وأطِيعوا ٱلرس
ِ
ۡ
ۡ
َ
َ ۡ
ٱعلَ ُم ٓوا ْ َأ َّن َما عَل َ ٰى َر ُس��ول َِنا ٱل َبل ٰ ُغ ٱل ُمب ُ
ين ٩٢ﵞ َ
ﵝالمائـِ َدة
ف
ِ
الآية ﵒﵙﵜ .

التعري��ف الثالث(:يقصد بالدعوة ،الدعوة إىل الله،
َ ۡ ْ َ هَّ َ
ُۡ َ
قال عزوجل :ﵟقل هٰ ِذه ِۦ َس��بِيل ِ ٓي أد ُع ٓوا إِلى ٱللِۚ عَل ٰى
َ َ ََ۠
َّ
ير ٍة أنا َو َم ِن ٱت َب َعنِيۖﵞ ﵝيُ ُوس��ف الآية ﵘﵐﵑﵜ ،واملقصود
ب ِص
بالدعوة إىل الله :إىل دينه ،وهو اإلسالم ﵟإ َّن ّ
ٱلد َ
ِين ثالثاً :تعريف األثر يف اللغة واالصطالح:
ِ
َ هَّ ۡ
َ
ِند ٱللِ ٱل ِإ ۡس��ل ٰ ُمۗﵞ ﵝآل ع ِۡم� َ�ران الآي��ة ﵙﵑﵜ ،الذي جاء به  )1تعريف األثر يف اللغة :
ع

محمد ﷺ ،من ربه س��بحانه وتعاىل ،فاإلس�لام هو األثر يطلق ع�لى معان متعددة منه��ا :بقية اليشء ،
موضوع الدعوة ،وحقيقتها) (.)2

وتقديم اليشء ،وذكر اليشء ،والخرب.

التعري��ف الرابع( :ه��ي العلم الذي ب��ه تعرف كافة ق��ال اب��ن منظور(رحمه الل��ه تعاىل)( :األث��ر :بقية
املحاوالت الفنيَّة املتعددة الرامية إىل تبليغ الناس ال�شيء ،والجم��ع آث��ار وأث��ور ،وخرج��ت يف إثره

اإلسالم مبا حوى من عقيدة ورشيعة وأخالق) (.)3

ويف أثره أي بع��ده .وأترثته وتأثرت��ه :تتبعت أثره...

ويتب�َّي�نَّ مماَّ تق��دم أ َّن التعريف الثاين للش��يخ عيل والتأثري :إبقاء األثر يف اليشء .وأثر يف اليشء :ترك
محفوظ هو أع ُّم وأش��مل ،ملا تضمنه التعريف من فيه أثرا)(.)4

عبارات أكرث ش��مولية واس��تيعاب ملعنى ،ومفهوم وقال اب��ن فارس(رحمه الله تع��اىل)( (:أثر) الهمزة

الدعوة .

والث��اء والراء ،له ثالثة أص��ول :تقديم اليشء ،وذكر

وم��ن التعريف��ات الت��ي تقدمت نس��تطيع أن نعرف اليشء ،ورسم اليشء الباقي)(.)5
الدعوة :بأنها تبليغ الناس دين الله سبحانه وتعاىل )2 ،تعريف األثر يف االصطالح :

بالوس��ائل واألس��اليب املرشوع��ة ،وبدعوتهم إىل املؤث��ر :ه��و الذي له أـس��لوب مؤثر ب�ين الناس ،
طاع��ة الل��ه ورس��وله ،واجتناب م��ا نه��ى الله عنه فاملؤثر إمنا يؤثر بني الناس (.)6

((( هداي��ة املرش��دين إىل طرق الوعظ والخطابة :الش��يخ ((( لسان العرب :ابن منظور(فصل :األلف).5/4 ،

ع�لي محف��وظ ،دار االعتص��ام  -القاهرة ،الطبعة التاس��عة ((( معج��م مقايي��س اللغة :أحم��د بن فارس(ب��اب :أثر)،
1399هـ 1979 -م ،ص.17

.53/1

ـــ بريوت ،الطبعة التاسعة1421 ،هـ 2001-م ،ص.5

اللغوي��ة :أيوب ب��ن موىس الحس��يني القرمي��ي الكفوي،

((( أصول الدعوة :د .عبد الكريم زيدان ،مؤسس��ة الرسالة ((( ينظ��ر :الكلي��ات معج��م يف املصطلح��ات والفروق
((( العالقة املثىل بني الدعاة ووسائل اإلتصال الحديثة يف أبو البق��اء الحنف��ي (املتوىف1094:ه��ـ) ،تحقيق :عدنان
ضوء الكتاب والسنة :د .سعيد بن عيل بن وهف القحطاين درويش -محمد املرصي ،مؤسسة الرسالة– بريوت(فصل:

مطبعة سفري  -الرياض ،الطبعة :األوىل1432 ،هـ ،ص .12التاء).279/1،
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وقوة التأثري :تنش��أ من ج�مال التعبري ودقة التصوير الج�� ّن ،وعىل األول التنصيص عىل اإلنس من باب

مرسل إىل الجميع،
ٌ
خاص��ة أخ��رى ،وه��ي ق��وة التأث�ير يف العق��ول التنبيه باألدىن عىل األعىل ،ألنه
َّ
والقل��وب م ًع��ا ،فالق��رآن الكري��م يخاط��ب العقل وأرصح الرواي��ات يف ذل��ك ،وأش��ملها ،رواية أيب

والعاطفة م ًعا (.)1

هريرة ريض الله عنه ،وأرسلت إىل الخلق كآفَّة) (.)4

•املطل��ب الثاين :بيان صفات الداعية ومس��ؤولية ومل ينت�شر ع�لى وج��ه األرض دين بالرسع��ة التي
انت�شر فيها دين نبينا محم��د ﷺ يف مدة ال تتجاوز
الدعوة :

بع��ثَ الل��ه س��بحانه وتع��اىل األنبي��اء إىل أقوامهم الرب��ع ق��رن من الزم��ن ،فانترش اإلس�لام يف جميع
خاص��ة ،بينام النب��ي محمد ﷺ ،بعثه الله س��بحانه أنحاء ش��به الجزيرة العربية ،ثم تتابعت الفتوحات
وتعاىل للبرشي��ة كلها؛ بل للعامل�ين عامةً ،عربهم بعد ذلك يف عهد الخلفاء الراش��دين والتابعني إىل
وعجمه��م ،ولألنس والجن ،فع��ن أيب هريرة ريض أ ْن وصل��ت إىل حدود الصني رشقاً ،وجبال الربنس

الله عنه ،أ َّن رس��ول الله ﷺ ،قال ... (( :وأرس��لت يف فرنسا غرباً ،كل ذلك بسبب ٍ
أناس انطلقوا بتأثري
إىل الخلق كآفَّة ،وختم يب النبيون ،)2())...ويف رواية الق��رآن الكريم فيهم ،ففتح��وا البالد ،وحرروا العباد
َ ُّ
كل أحم�� ٍر من الوثنية ،والجاهل َّية ،والظلم حتى انترش اإلس�لام
وبعث��ت إىل ِّ
ُ
أُخ��رى ق��ال ﷺ...(( :
يف أغلب دول العامل(.)5
وأسود.)3( ))...
ويف معن��ى الحدي��ث ،ق��ال ابن حجر(رحم��ه الله

تعاىل) يف فتح الباري (:فقيل املراد باألحمر العجم

أوالً :صفات الداعية املؤثر:

ف��إ َّن الدعوة الب��د لها م��ن دعاة ،يقوم��ون بواجب

الدعوة ،وقد بينَّ اإلمام ابن القيم (رحمه الله تعاىل)
وباألس��ود العرب ،وقيل األحمر اإلنس ،واألس��ود
معن��ى الدعاة ،بقوله ( :الدعاة جمع داع ،وإضافتهم

((( دراس��ات يف عل��وم الق��رآن :محم��د بك��ر إس�ماعيل
(املت��وىف1426 :هـ) ،دار املنار ،الطبعة :الثانية 1419هـ

1999-م ،ص .339

إىل الله لالختصاص ،أي :الدعاة املخصوصون به

((( فتح الب��اري رشح صحيح البخاري :أحمد بن عيل بن

((( الصحيح املخترص(صحيح مسلم) :مسلم بن الحجاج حجر ،أبو الفضل العس��قالين الشافعي(املتوىف852 :هـ)

أبو الحسن النيس��ابوري(املتوىف261:هـ) تحقيق :محمد عليه تعليق��ات العالمة :عبد العزيز بن عبد الله بن باز ،رقم
فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الرتاث العريب ـــ بريوت الطبعة :كتب��ه وأبوابه وأحاديثه :محمد فؤاد عبد الباقي  ،دار املعرفة
الثالثة1374 ،هـ (كتاب املس��اجد ومواضع الصالة ،باب - :بريوت (د :ط)1379 ،هـ.439/1 ،

جعلت يل األرض مس��جدا وطهورا) ج��زء من حديث رقم ((( ينظر :مقالة بعنوان :دور اإلعجاز يف انتش��ار اإلس�لام:
(.371/1 )523

((( املصدر نفسه :جزء من حديث رقم (.370/1 )521

يحيى زكريا ،موقع عامل القرآن الكريم:

(.)com.www.hqw7

994

«من آيات صفات الداعية المؤثر في سورة فصلت (دراسة تحليلية)»

م .م  .فالح عبد محمد عواد الدليمي

الذي��ن يدعون إىل دينه وعبادت��ه ،ومعرفته ومحبته ،وإظهار الش��فقة عليهم ،والتلط��ف بهم يف دعوته،
وه��ؤالء هم خواص خلق الل��ه ،وأفضلهم عند الله والص�بر عىل أذاهم ،فإذا مل يتصف بهذه الصفات،
وغريه��ا ال ميك��ن أ ْن يس��مى داعية بل ه��و مف ِّر ٌق
منزلة)(.)1
حب الخري للناس ،للمس��لمني ويصد عن الس��بيل ،وما ن��راه اليوم من
ومن صفات الداعية أنَّه ينبغي له ُ
وإظهار الش��فقة عليهم ،وحب إنقاذهم مماَّ هم فيه ظه��ور الغ�لاة الخ��وارج يف العامل اإلس�لامي هو

مع��اص وآث��ام ،فتجعلهم ينقادون م��ع الداعية محاولة لتش��وية دين اإلس�لام ،وصده��م عن قبول
ٍ
من
َ َ َ ۡ َ ّ َ هَّ
ٱللِ الحق الذي ينترش يوماً بع��د يوم يف أنحاء األرض،
ويتبعونه ،ويرتكون ما هم عليه ﵟفبِما رحمةٖ مِن
ْ
َ َ ُ ۡ َ َ ۡ ُ َ َ ًّ َ َ ۡ َ ۡ َ َ ُّ
ۡ لذلك أشار ربنا سبحانه وتعاىل ،إىل صفات الداعية
ِن
م
وا
ض
ب لٱنف
َ َ
ل ِنت لهمۖ ولو كنت فظا غل ِيظ ٱلقل ِ
ﵟو َم ۡن أ ۡح َس��نُ
يف س��ورة فصل��ت ،بقوله عزوجل:
َۡ َ
ٓ
حول ِكۖﵞ ﵝال ع ِۡم َران الآية ﵙﵕﵑﵜ.
ٓ
ٗ
َ
َ
َ
َ َّ
َ َ
هَّ
َ
ق ۡولا ّم َِّمن دعَا إِلى ٱللِ َو َع ِمل صٰل ِٗحا َوقال إِننِي م َِن
ف��إ َّن الن��اس إذا تب�َّي�نَّ له��م ،واتضح له��م هذا هو ۡ
ََ َ
ۡ َ َ َ ُ َ َ َّ ّ َ ُ ۡ
َ
ۡ
َ
ۡ
ٱد َفعۡ
ُ
ٱلمسل ِ ِمين  ٣٣ولا تستوِي ٱلحسنة ولا ٱلسيِئة ۚ
املقص��ود م��ن دع��وة الداعي��ة ،فإنَّهم رسع��ان ما
َ َ ۡ َ ُ َ َ َّ
َّ
َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ ُ َ َٰ َ ٞ
�ن ف��إِذا ٱلذِي بين��ك وبينهۥ عدوة
بِٱلتِي يِه أحس�
َ
يس��تجيبون ،وينق��ادون له��ذه الدع��وة ،فهدف كل
َّ َ َ َ ُ ْ
َ َّ ٓ
�ي َحم ٞ
َكأنَّ ُهۥ َولِ� ٌّ
ِيم َ ٣٤و َما يُلقى ٰ َه��ا إِل ٱلذِين صبروا
داعي��ة أ ْن يخ��رج الله ب��ه الناس م��ن الظلامت إىل َ َ ُ َ َّ ٰ َ ٓ َّ ُ َ ّ َ
ُ َ
يم ٣٥ﵞ ﵝف ّ ِصلت من الآية ﵓﵓ
ظ
ع
وم��ا يلقىها إِلا ذو ح ٍظ
ِ
ٖ
الن��ور ،ومن املوت إىل الحياة ،ق��ال الله عزوجل:
الى الآية ﵕﵓﵜ.
َََ َ َ
ان َم ۡي ٗتا فَأَ ۡح َي ۡي َنٰ ُه َو َج َع ۡل َنا ل َ ُهۥ نُ ٗ
ورا َي ۡم ِشي
ﵟ أومن ك
ثانياً :الدعوة إىل الله مسؤولية الجميع:
َُ
َ
ُّ ُ َ ٰ َ
َ
بهِۦ في َّ
ٱلن ِ
اس ك َمن َّمثل ُهۥ فِي ٱلظلم
ت ل ۡي َس ِبخارِ ٖج
ِ
ِ ِ
إ َّن الدع��وة إىل الل��ه تجب عىل كل مس��لم ،لكنها
ۡ
َ
ْ
ُ
َ
َ
َ
ٰ َ َ ُ ََۡ َ
َّۡ
ٰ َ ُّ َ
مِنها ۚ كذل ِك زيِ��ن ل ِلكفِ ِرين ما كانوا يعملون ١٢٢ﵞ ف��رض ع�لى الكفاي��ة ،وكل واحد م��ن األمة يجب
َ
ﵝالأ ۡن َعام الآية ﵒﵒﵑﵜ(.)2
عليه أ ْن يقوم م��ن الدعوة مبا يقدر عليه ،إذا مل يقم
فال��ذي يظهر مماَّ تق��دم ،أ َّن الداعية البد أن يتصف به غ�يره ،فام قام به غريه س��قط عن��ه ،وما عجز مل
بالصف��ات الت��ي ذكرناه��ا من حب الخ�ير للناس ،يطلب به(.)3
((( مفت��اح دار الس��عادة ومنش��ور والي��ة العل��م واإلرادة :ونظام العبودي��ة ال يقوم إال بالدعوة ،وليس مفهوم
محمد بن أيب بكر بن أيوب بن س��عد شمس الدين ابن قيم الدع��وة ه��و فق��ط األم��ر باملع��روف والنهى عن

الجوزية (املتوىف751:هـ) دار الكتب العلمية  -بريوت (د :املنكر ،بل بذل جميع القوى واألوقات ،واألموال،

ط)1419هـ 1998 -م.153/1،

((( ينظر :دليل الداعية :ناجي بن دايل الس��لطان ،دار طيبة
الخرضاء  -مكة املكرمة ،الطبعة :األوىل(د :ت) ص.64

والتضحية إلحياء نظام العبودية لله تعاىل ،فاألنبياء

((( ينظر :مجموع الفتاوى :إلبن تيمية .166/15 ،
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عليهم الس�لام ،أش��غلوا كل أوقاته��م ،وأحوالهم فالدع��وة إىل الله بالوس��ائل املتوف��رة واملرشوعة
إلحي��اء الدين وكذلك الصحاب��ةريض الله عنهم ،هي مس��ؤولية الجميع ،فالله سبحانه وتعاىل إبتعثنا

والتابعني(رحمه��م الل��ه تعاىل) وقي��ام األمة عىل كمس��لمني لنخرج العباد من عبادة العباد إىل عبادة
وظيف��ة الدع��وة ،تصبح أم��ة قيادي��ة ،وتركها لهذه رب العب��اد ،وق��د يكبرُ ع�لى أحدنا الق��ول إ َّن الله
الوظيف��ة تصب��ح أم��ة انقيادية ليس له��ا مكانة بني إبتعثنا ،وقد أش��ار إىل ذلك نبينا محمد ﷺ ،بقوله:

األم��م(.)1

(( فإنمَّ ا بُعثتم ُميرسين ،ومل تُبعثوا ُمعرسين)) (.)5

فأ ّمة اإلس�لام أم ٌة تك��ون العقي��دة رابطتها األوىل ،وميك��ن اعتب��ار كالم الصحايب الجلي��ل ربعي بن

ورابطتها األقوى ال األرض ،وال اللغة ،وال الجنس ،عام��ر()6ريض الل��ه عنه ،لرس��تم قائ��د الفرس يف
خالص��ة ملعنى الدعوة حني قال
وال القومي��ة ،وال أي عصبي��ة من تل��ك العصبيات معركة القادس��ية ُ

الجاهليَّ��ة التي قال عنها رس��ول الله ﷺ (( :دعوها له جواباً عىل س��ؤال رس��تم ،ما ال��ذي جاء بكم؟
فإنه��ا منتن��ة)) ( ،)2أ ّم�� ٌة يجتم��ع فيه��ا س��يدنا بالل قال ربعي ريض الله عن��ه ( :الله ابتعثنا لنخرج من

صهيب الرومي ،وسيدنا سلامن ش��اء ،من عب��ادة العباد إىل عب��ادة رب العباد ومن
الحبيش ،وس��يدنا ُ

الف��اريس ريض الله عنهم ،عىل مس��توى القمة من ضي��ق الدنيا إىل س��عة الدنيا واآلخ��رة ،ومن جور
س��ادات قريش ،بل يقول عمر ب��ن الخطاب ريض األديان إىل عدل اإلس�لام ،فأرسلنا بدينه إىل خلقه
الل��ه عن��ه ((:أبو بكر س��يدنا ،وأعتق س��يدنا ،يعني
بالل )) (.)4(،)3

((( ينظ��ر :كل�مات مضيئ��ة يف الدع��وة إىل الل��ه :محمد قط��ب ،مكتبة الس��نة  -القاهرة ،الطبع��ة األوىل1411 ،هـ-

ع�لي محمد إمام ،مطبعة الس�لام  -م�صر ،الطبعة :األويل 1991م ،ص.162
2005م ،ص.273

((( صحي��ح البخاري(:كتاب الوضوء ،ب��اب :صب املاء

((( الجام��ع الصحي��ح (صحي��ح البخ��اري) :محم��د بن عىل البول يف املسجد) حديث رقم(.89/1)217

إسامعيل البخاري (املتوىف256:هـ) تحقيق :د .مصطفى ((( ه��و :ربع��ي بن عامر ب��ن خالد بن عم��رو ،أمد به عمر
ديب البغ��ا دار ابن كثري  -بريوت ،الطبعة الثالثة1407 ،هـ املثني بن حارثة ،وكان من أرشاف العرب وكان عىل مجنية

1987م(كتاب التفس�ير ،باب :س��ورة املنافقون) حديث جي��ش أيب عبي��دة إىل الع��راق ،وله ذكر يف غ��زوة نهاوند،رقم(.1861/4 )4622

ووالء األحنف بن قيس ملا فتح خراس��ان عىل طخارستان،

بالل بن رباح) حديث رقم(.1371/3 )3544

الصحاب��ة ينظر :اإلصاب��ة يف متييز الصحاب��ة :إلبن حجر

((( املصدر نفس��ه (:كتاب فضائل الصحابة ،باب :مناقب ق��ال ابن حجر :وقد تق��دم غري مرة أنهم كانوا ال يؤمرون إال
((( ينظر :رؤية إس�لامية ألحوال الع��امل املعارص :محمد العسقالين .454/2 ،
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لندعوه��م إلي��ه)(.)2(،)1

وميكن لألمة اإلس�لامية اليوم أ ْن تنهض من جديد،

فتأ َّمل قول الصحايب ريض الله عنه أعاله ،مع إنَّ ُه مل مبا بني أيديها من رشيعة صالحة لكل زمان ومكان،
يشتغل باإلفتاء والتفقه كابن عباس ريض الله عنهام ومنهج إس�لامي يصل��ح لقيادة الع��امل كله ،وذلك

ولكن قال قولته العظيمة أمام رستم قائد الفرس ،ألنَّه بالقي��ام بوظيفة الدع��وة إىل الله س��بحانه وتعاىل،
يستش��عر َهم الدعوة إىل الله سبحانه وتعاىل وإنَّها إلخراج الناس من الظل�مات إىل النور ،ومن ضيق
مس��ؤولية الجميع ،أفال نستش��عر بالواجب امللقى الدنيا إىل سعة الدنيا واآلخرة .
علين��ا اليوم؟ الس��يام يف ه��ذا الظ��رف العصيب• ،املطل��ب الثال��ث :م��ن مح��اور س��ورة فصلت
والف�تن واملح��ن الت��ي تعص��ف ببلدن��ا الع��راق،

وأسامئها ،وسبب نزولها ،وفضلها:

وأمتنا اإلس�لامية ،فالواجب يقت�ضي أ ْن ندعوا إىل أوالً  :من محاور سورة فصلت:
الله س��بحانه وتع��اىل ،كالً من مكان��ه وتخصصه،
فإن سورة فصلت هي من السور التي املكية( ،)4وقد
وأ ْن نب��ذل يف س��بيل ذل��ك كل الجه��د والوق��ت
عرضت الس��ورة أصول الدعوة اإلسالمية وأهدافها
لتحقيق ه��ذه الغاية ،بعيدا ً ع��ن العصبيات ،والفنت
وحقائقه��ا األساس��ية ،فعرضت التوحي��د واإلميان
الحالقة للدين.
بالله س��بحانه وتعاىل ،وبالوحي ،وتناولت الرسالة
فينبغي استنفار األ َّمة للدعوة إىل الله سبحانه وتعاىل
النبوية ومس��ائل البعث والنش��ور ،والحياة اآلخرة،
يف املس��اجد والجامع��ات ،وإلق��اء املحارضات،
وأس��اليب الدعوة إىل الله وأخ�لاق وخلق الداعية
وحشد كل الطاقات حتى تقوى األمة ،وتصبح صفًا
()5
إىل الله سبحانه وتعاىل .
واح ًدا متيناً ،وتكون مرهوبة الجانب فال يطمع فيها
أعداء اإلسالم ،وال يس��تخف بقوتها الطامعون ،بل

يحسبون لها ألف حساب(.)3

الشارقة  ،الطبعة :األوىل1422 ،هـ 2001-م ،ص.360

((( ينظ��ر :مباح��ث يف عل��وم الق��رآن :من��اع ب��ن خلي��ل
القطان(املتوىف1420:ه��ـ) ،مكتب��ة املع��ارف  -الرياض

((( حي��اة الصحاب��ة :محم��د يوس��ف ب��ن محم��د إلياس الطبع��ة :الثالثة1421 ،ه��ـ 2000-م ،ص 53؛ والتفس�ير
الكاندهل��وي (املت��وىف1384 :ه��ـ) تحقي��ق تعلي��ق :املن�ير يف العقيدة والرشيعة واملنهج :د .وهبة بن مصطفى

د .بش��ار ع ّواد معروف ،مؤسسة الرس��الة  -بريوت ،الطبعة :الزحي�لي ،دار الفك��ر املعارص– دمش��ق ،الطبع��ة :الثانية،
األوىل1420،هـ 1999 -م.259 - 258/1 ،

1418هـ.180/24،

القاهرة ،الطبعة :األوىل (د :ت) ،ص .151

رشف الدي��ن ،املحقق :عبد العزيز التويجري دار التقريب

((( ينظ��ر :معامل يف الطريق :س��يد قط��ب ،دار الرشوق  ((( -ينظ��ر :املوس��وعة القرآني��ة ،خصائص الس��ور :جعفر
((( ينظ��ر :تبصري املؤمنني بفقه النرص والتمكني يف القرآن بني املذاهب اإلسالمية  -بريوت ،الطبعة األوىل1420:هـ،

الصالَّيب مكتبة الصحابة .31/8 -
الكريم :دَ .عيل محمد محمد َّ
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وافتتح��ت الس��ورة بذكر الق��رآن وأوصاف هذا ثانياً :أسامء سورة فصلت:

الكت��اب املعج��زة العظيمة التي أنزل��ت عىل النبي  )1س��ميت السورة بهذا االسم؛ سورة فصلت ،وهو
ٓ
محم��د ﷺ ،بأوضح آية ،وأعظ��م برهان:
ﵟحم  ١اس��م توقيفي ،أل َّن الله س��بحانه وتعاىل فصل فيها
َ ٞ
َٰ َ ۡ َ ّ ُ ٞ
ٱلرِنَٰمۡح َّ
يل ّم َِن َّ
ٱلرحِي ِم  ٢كِتب ف ِصل
نز
ت َءاي ٰ ُت ُهۥ اآلي��ات الدالة عىل وحدانيته ،وإقامة األدلة القاطعة
ت ِ
ّ
َ
ٗ
َُۡ ً ََ ّ َ ۡ َۡ ُ َ
�يرا َونَذ ٗ
�ون  ٣بَشِ � ٗ
قرءان��ا عربِي��ا ل ِق��و ٖم يعلم�
ِيرا عىل وجوده ،وقدرته ،وعظمت��ه ،قال الله عزوجل:
ّ
َ
َ
ُ
ُ
ََ ۡ َ َ َ ۡ َُُ ۡ َُ ۡ َ َۡ َ ُ َ
َ ٰ َ ُ ۡ َ ۡ َ ّٗ َ َ ً َ ۡ ُ ُ ٰ َ َ ۡ ّ ٞ
ُ ّ َ
فأعرض أكثرهم فهم لا يس��معون ٤ﵞ ﵝف ِصلت من ﵟ كِتب ف ِصلت ءايتهۥ قرءانا عربِيا ل ِقو ٖم يعلمون
الآية ﵑ الى الآية ﵔﵜ(.)1
٣ﵞ ﵝفُ ِّصلَت الآية ﵓﵜ(.)3
وأنكرت هذه السورة العظيمة عىل كل مرشك وكافر )2 ،كام أن لها أس�ماء اجتهادية أخرى وهي( :سورة
بل وتح��دت كل جاحد آليات الله الت��ي م َّر ذكرها ح��م الس��جدة) ( ،)5(،)4وس��ميَّت أيض��اً بـ(س��ورة

بالس��ورة التي قبلها وهي سورة غافر ،والتي تقدمتها السجدة) ،كام جاء تبويب سورة فصلت يف الجامع
بالنزول ،وأقامت الرباهني عىل وحدانية الله

الكبري باس��م (:باب سورة الس��جدة) ( ،)6وذكر هذا

س��بحانه وتعاىل ،الذي خلق الس��موات واألرض ،اإلس��م االمام البقاعي(()7رحمه الله تعاىل) ،واالمام
ُ ۡ َ َّ ُ ۡ َ َ ۡ ُ ُ َ
فق��ال الله عزوجل :ﵟ ۞ق��ل أئِنك��م لتكفرون
َّ
َ ََ َۡ َ
َۡ َ ۡ َ َۡ َ ُ َ َُ ٓ َ َ ٗ
اداۚ ((( ينظ��ر :املوس��وعة القرآني��ة ،خصائص الس��ور :جعفر
�ن وتجعلون لهۥ أند
بِٱلذِي خلق ٱلأۡرض فِي يومي� ِ
رشف الدين .35/8 ،
َٰ َ
�ك َر ُّب ۡٱل َعٰلَم َ
�ين ٩ﵞ ﵝفُ ِّصلَ��ت الآي��ة ﵙﵜ ،وأنذرتهم
ذل ِ�
ِ
((( ينظر :صحيح البخاري ( :كتاب التفس�ير ،باب :تفسري

بإنزال عق��اب مياث��ل لعقوبة األمم الس��ابقة ،كعاد
َ ۡ َ َۡ ُ ْ َُۡ
َومثود ق��ال الل��ه عزوجل :ﵟ ف��إِن أعرض��وا فقل ((( ينظر :أس�ماء س��ور القرآن وفضائله��ا  :د .منرية محمد
َ َ
َُۡ ُ
ك� ۡ َ َ ٗ ّ ۡ َ َ َ َ
أنذرت
�م صٰعِق��ة مِثل صٰعِقةِ ع��ادٖ َوث ُمود ١٣ﵞ نارص الدورسي ،دار ابن الجوزي  -الرياض الطبعة األوىل:
ﵝفُ ّ ِصلَ��ت الآي��ة ﵓﵑﵜ ،الذين أُهلكهم الله س��بحانه وتعاىل 1426هـ ،ص.356
سورة حم السجدة (فصلت)).159/6 ،

لتكذيبهم للرسل عليهم السالم (.)2

((( س��نن الرتم��ذي :أليب عي�سى محم��د ب��ن عي�سى
الرتمذي(،املتوىف279:ه��ـ) تحقيق :بش��ار عواد معروف

((( ينظر :الربهان يف تناسب سور القرآن :أحمد بن إبراهيم دار الغرب اإلس�لامي  -بريوت1998 ،م (باب :من س��ورة
الغرناط��ي ،أب��و جعفر(املتوىف708:ه��ـ) تحقيق :محمد السجدة).228/5 ،

شعباين ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ــــ املغرب(د ((( :هو أبو بكر البقاعي هو :إبراهيم بن عمر بن حس��ن أيب

ط)1410 ،هـ 1990-م ،ص.297

بك��ر البقاعي ،امل��ؤرخ األديب أصله من البقاع يف س��وريا

((( ينظر :التفسري املنري يف العقيدة والرشيعة واملنهج :د .ل��ه عدة مصنفات ،منه��ا (عنوان الزمان يف تراجم الش��يوخ
وهبة الزحييل180/24،؛ والربهان يف تناسب سور القرآن :واألقران) و (نظم الدرر يف تناس��ب اآليات والسور) ،تويف

للغرناطي ،ص.297

بدمشق سنة885 (:هـ) ،ينظر :األعالم :للزركيل.274/1،
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السخاوي(()1رحمه الله تعاىل).

كام يأيت:

 )3ومن أسامئها االجتهادية أيضاً(:سورة املصابيح) )1عن عب��د الله بن مس��عود ريض الل��ه عنه قال(:

قال الكوايش (رحمه الله تعاىل) (:وتس��مى س��ورة اجتمع عند البيت قرشيان وثقفي ،أو ثقفيان وقريش،
َ َ َّ َّ َّ َ ٓ َ ُّ ۡ
ٱلدن َيا كثرية شحم بطونهم ،قليلة فقه قلوبهم ،فقال أحدهم
املصابي��ح لقوله عزوج��ل :ﵟوزينا ٱلس��ماء
ۡ
�ر ٱلۡ َ
ب َم َصٰب َ
يح َوح ِۡف ٗظا ۚ َذٰل َِك َت ۡقدِي� ُ
يز ٱل َعل ِي ِم ١٢ﵞ أترون أ َّن الله يس��مع ما نقول؟ قال اآلخر يس��مع إن
ز
ع
ِ ِ
ِ ِ
جهرن��ا ،وال يس��مع إ ْن أخفينا ،وق��ال اآلخر إن كان
ﵝفُ ِّصلَت الآية ﵒﵑﵜ(.)2
 )4وتسمى بسورة (سجدة املؤمن) :وقال الكوايش يس��مع إذا جهرنا ،فإنه يس��مع إذا أخفينا ،فأنزل الله
َ َ ُ ُ ۡ َۡ َ ُ َ َ َۡ َ َ َ َۡ ُ
كمۡ
( رحمه الله تعاىل) ( :وتسمى سجدة املؤمن ووجه عزوج��ل :ﵟ وما كنتم تستتِرون أن يشهد علي
َ ۡ ُ ُ ۡ َ اَ ٓ َ ۡ َ ٰ ُ ُ ۡ َ ُ ُ ُ ُ ۡ َ َ
ٰ
كن
هذه التس��مية قصد متييزها عن س��ورة امل السجدة س��معكم ول أبصرك��م ول جلودك��م ول ِ
َ َ ُ ۡ َ َّ هَّ َ َ ۡ َ ُ َ ٗ ّ َّ َ ۡ َ ُ َ
ظننت��م أن ٱلل ل يعل��م كثِيرا مِم��ا تعملون ٢٢ﵞ
املسامة سورة املضاجع.)3( )...
 )5وله��ا أس�ماً اجتهادي��اً خامس��اً ،فتس��مى ﵝفُ ِّصلَت الآية ﵒﵒﵜ(.)5

بس��ورة(األقوات) ،وس��ميت بهذا اإلسم يف بعض  )2ويف رواي��ة لإلم��ام أحمد(( )6رحم��ه الله تعاىل)
كتب التفسري(.)4

ثالثاً :سبب نزول سورة فصلت :ورد يف سبب نزول ((( صحيح البخاري ( :كتاب التفسري ،باب :سورة فصلت)
حديث رقم 1818/4 )4539( :؛ وينظر :الصحيح املسند

س��ورة فصلت عدة روايات ننقل بعض��اً منها وهي

من أسباب النزول :مقبل بن هادي بن مقبل الوادعي ،مكتبة

((( ينظ��ر :ج�مال القراء وك�مال اإلقراء :ع�لي بن محمد اب��ن تيمي��ة  -القاهرة الطبع��ة الرابعة1408 :ه��ـ 1987 -م
امل�صري الش��افعي ،عل��م الدي��ن الس��خاوي (املت��وىف :ص 177؛ وصف��وة التفاس�ير :محمد ع�لي الصابوين ،دار

643ه��ـ) تحقيق :عبد الح��ق عبد الدايم س��يف القايض ،الصاب��وين  -القاهرة ،الطبع��ة :األوىل1417 ،هـ 1997-م
مؤسس��ة الكتب الثقافية  -بريوت الطبعة :األوىل1419 ،هـ .111/3

1999 -م.813/2 ،

((( وه��و اإلم��ام أحم��د ب��ن محمد ب��ن حنبل الش��يباين

((( التحرير والتنوير( ابن عاشور) :محمد الطاهر بن محمد الوائيل الع��امل الرباين إمام املذه��ب الحنبيل ،ولد ببغداد
الطاهر بن عاش��ور (املتوىف1393 :هـ) مؤسس��ة التاريخ س��نة164(:هـ) وكان أبوه وايل رسخس ،وصنف امل ُس�� َند

الع��ريب  -ب�يروت ،الطبع��ة :األوىل1420،ه��ـ 2000-م ،ال��ذي يحتوي عىل ثالثني ألف حديث ،روى عنه ولده عبد
.5/25

((( تفسري :ابن عاشور.5/25 ،

الله ول��ه مؤلفات قيمة منها الناس��خ واملنس��وخ ،وتويف:

(241ه��ـ) ينظ��ر :تهذيب التهذيب :ابن حجر العس��قالين

((( ينظ��ر :روح املعاين يف تفس�ير القرآن العظيم والس��بع (املت��وىف852 :ه��ـ) مطبع��ة دائ��رة املع��ارف النظامي��ة -
املث��اين :لأللويس 347/12 ،؛ والتفس�ير الوس��يط للقرآن الهن��د ،الطبع��ة :األوىل1326 ،ه��ـ 75-72/1 ،؛ وتاريخ
الكريم :محمد سيد طنطاوي.319/12 ،

بغداد :أبو بكر أحمد بن ع�لي بن ثابت الخطيب البغدادي
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يف مس��نده ،عن عبد الله بن مسعود ريض الله عنه ،رابعاً :األحاديث يف فضائل سورة فصلت:

قال (( :كنت مسترتا ً بأستار الكعبة ،فجاء ثالثة نفر :س��ورة فصلت ورد يف فضائلها جملة من األحاديث
ق��ريش ،وختناه ثقفي��ان ،أو ثقفي وختناه قرش��يان ،واآلثار الضعيفة  ،أو ما بينَّ علامء الحديث صحته،
كثري شحم بطونهم قليل فقه قلوبهم ،قال :فتكلموا ومنها:
روي ع��ن النب��ي ﷺ قال((:أعطي��ت مكان
بكالم مل اس��معه فقال أحدهم  :أترون الله يس��مع  )1م��ا َ

كالمن��ا هذا؟ فق��ال اآلخر أران��ا إذا رفعن��ا أصواتنا التوراة السبع الطوال ،ومكان الزبور املئني ،ومكان
باملفصل))(.)2
وفضلت
ُ
س��معه ،وإذا مل نرفعه��ا مل يس��معه ،فق��ال اآلخر :اإلنجيل ،املثاين
َّ

إ ْن س��مع منه ش��يئا س��معه كله ،قال :فذكرت ذلك  )2ويف حدي��ث آخ��ر يب�ِّي�نِّ فضل س��ورة فصلت،
ََ ُ ُ َ َ َ
للنبي ﷺ ،فأنزل الله عزوجل :ﵟوما ك
نت ۡم ت ۡستت ِ ُرون فع��ن النب��ي ﷺ((:إن بَ َّي َتك ُْم الع��د ُّو فقولوا :حم ال
َ
َ
ُ
َ َ ۡ َ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ ُ ُ ۡ َ اَ ٓ ۡ َ
ۡ
َ
ُ
()3
ٰ
أن يش��هد عليك��م س��معكم ول أبصركم ولا يُنرصون )) .
َ َ ُ ۡ َ َّ هَّ َ َ َ ۡ َ ُ َ
ُ ُ ُ ُ ۡ َ
ٗ
جلودك�
كن ظننت��م أن ٱلل لا يعلم كثِيرا وال��ذي يظهر مماَّ تقدم ،أنَّه ليس مبقدور أي باحث
�م َول ٰ ِ
َّ
ُ
َ
َ
َ
َ ٰ ُ ۡ َ ُّ ُ
ك ُم ٱل��ذِي َظ َن ُ
ّم َِّم��ا ت ۡع َمل��ون  ٢٢وذل ِكم ظن
نتم أ ْن يح�صي ما يف س��ورة فصلت أو أي :س��ورة من
َ
َّ ُ ۡ َۡ َ ٰ ُ ۡ ََ ۡ َ ۡ ُ ّ َ ۡ َ
َ
ٰ
بِربِكم أردىكم فأصبحتم مِن ٱلخ ِس ِرين  ٢٣فإِن س��ور القرآن م��ن مناق��ب وفضائل؛ ألنَّ��ه كالم الله
َّ
َ ۡ ُ ْ َ َّ ُ ۡ
ْ َ ُ
يصبِروا فٱلن
ار َمث ٗوى ل ُه ۡمۖ َوِإن ي َ ۡس َت ۡعت ِ ُبوا ف َما هم ّم َِن
س��ندا ً ،ومتناً) ؛ واملحرر يف أسباب نزول القرآن من خالل
ٱل ۡ ُم ۡع َتب َ
ين ٢٤ﵞ ﵝفُ ِّصلَت من الآية ﵒﵒ الى الآية ﵔﵒﵜ(.)1
ِ
الكتب التس��عة دراس��ة األس��باب رواي��ة ودراي��ة :خالد بن

(املت��وىف463 :هـ) تحقيق :د .بش��ار ع��واد معروف ،دار سليامن املزيني ،دار ابن الجوزي -الدمام ،اململكة العربية

الغ��رب اإلس�لامي  -ب�يروت الطبع��ة :األوىل1422 ،هـ -السعودية ،الطبعة :األوىل 1427هـ2006 -م.853/2 ،
2002م. 348/5 ،

((( مجم��ع الزوائد ومنبع الفوائد :أليب بكر الهيثمي(باب:

((( سنن الرتمذي(:أبواب تفس�ير القرآن ،باب :ومن سورة س��ورة الحج��ر) حدي��ث رق��م 416/6 ،)11109( :وقال
حم السجدة) حديث رقم( ،293/5 ،)3249وقال الرتمذي :الهيثمي ( :رواه أحمد وفيه عمران القطان ،ووثقه ابن حبان
(هذا حديث حسن صحيح) ؛ ومسند اإلمام أحمد :أبو عبد وغريه ،وضعفه النسايئ وغريه وبقية رجاله ثقات)؛ وسلسلة
الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أس��د الش��يباين األحادي��ث الصحيحة ،ويشء من فقهه��ا وفوائدها :محمد

(املتوىف 241:هـ) تحقيق :شعيب األرنؤوط  -عادل مرشد ن��ارص الدين األلباين(املتوىف1420:ه��ـ) مكتبة املعارف
وآخ��رون ،إرشاف :د عب��د الل��ه بن عبد املحس��ن الرتيك - ،الري��اض الطبع��ة :األوىل1415 ،ه��ـ1995 -م ،حديث
مؤسس��ة الرس��الة  -ب�يروت ،الطبع��ة :األوىل1421،ه��ـ -رق��م ،469/3 ،)1480(:قال األلباين :هذا إس��ناد حس��ن

2001م(مس��ند :املكرثي��ن من الصحابة مس��ند :عبد الله رجاله ثقات.

بن مس��عود) ،حديث رقم109/6،)3614( :؛ قال ش��عيب ((( س��نن الرتم��ذي( :كت��اب :الجه��اد ،باب :م��ا جاء يف
األرن��ؤوط( :إس��ناده صحيح ع�لى رشط الش��يخني مكرر الشِّ عار) حديث رقم. 307/3 )1682( :
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س��بحانه وتعاىل ،الذي ال يحاط ب��ه علامً ،قال الله
ََ ُ ُ َ
ۡٗ
عزوجل :ﵟولا يحِيطون بِهِۦ عِلما ١١٠ﵞ ﵝطه الآية ﵐﵑﵑﵜ.

❊

❊

❊

المبحث الثاني
من آيات صفات الداعية المؤثر
في سورة فصلت دراسة تحليله
•املطل��ب األول :الدعوة إىل الله والعمل الصالح

واالعرتاف بأنه من املسلمني
َ
ٓ
ٗ
َ
َ َ هَّ
قال عزوجل :ﵟ َو َم ۡن أ ۡح َس ُن ق ۡولا ّم َِّمن دعَا إِلى ٱللِ
ُ َ
َو َعم َل َصٰل ِٗحا َوقَ َال إنَّني م َِن ٱل ۡ ُم ۡس��ل ِ َ
مين ٣٣ﵞ ﵝف ّ ِصلت
ِ
ِ
ِ ِ
الآية ﵓﵓﵜ.

•املحور األول :تحليل الكلامت:
َ َ
َ ٗ
ﵟو َم ۡن أ ۡح َس ُن ق ۡولاﵞ ﵝفُ ِّصلَت الآية ﵓﵓﵜ.
فقوله عزوجل:

منصوب عىل التفس�ير كام تقول زيد أحس��ن منك

وجه��اً ،وجاء يف التفس�ير أنه يعنى ب��ه محمد ﷺ،
ألنه دعا إىل توحيد اللَّه ،وجاء أيضاً يف التفسري عن
عائشة وغريها أنها نزلت يف املؤذنني(.)1
•املحور الثاين :أسباب النزول:

فإنَّ س��بب نزول اآلية :كام قال الس��دى (:نزلت يف
رجل من نصارى املدينة كان إذا سمع املؤذن يقول:
أش��هد أن محمدا رس��ول الله قال :ح��رق الكاذب

فدخل خادم��ه بنار ذات ليلة وهو نائ��م وأهله نيام،
((( مع��اين القرآن وإعراب��ه :إبراهيم بن الرسي بن س��هل،

أبو إس��حاق الزج��اج (املت��وىف311 :هـ) ،تحقي��ق :عبد
الجليل عبده شلبي ،عامل الكتب – بريوت ،الطبعة :األوىل،

1408هـ 1988 -م.386/4 ،
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فط��ارت منه��ا رشارة يف البيت فاح�ترق هو وأهله ،الصالة بني اآلذان واإلقامة(.)2

وقال آخرون :إن الكفار ملا س��معوا االذان حرضوا

•املحور الثالث :التناسب بني اآليات:

رس��ول الله ﷺ ،واملس��لمون عىل ذل��ك ،وقالوا :أولاً  :مناسبتها ملا قبلها:

يا محمد لقد أبدعت ش��يئا مل نس��مع به فيام مىض يف أول ه��ذه الس��ورة ابت��دئ حيث قالوا للرس��ول
من االمم ،فإن كنت تدع��ي النبوة فقد خالفت فيام (قلوبن��ا يف أكنة م�ما تدعون��ا إلي��ه) ،ومرادهم أال

أحدثت من ه��ذا االذان االنبياء م��ن قبله ،ولو كان نقب��ل قول��ك وال نلتف��ت إىل دليل��ك ،ث��م ذك��روا
َ َ
ْ َ
يف هذا خري كان أوىل الناس به االنبياء والرسل من طريقة أخرى يف الس��فاهة ،فقالوا ﵟلا ت ۡس َم ُعوا ل َِهٰذا
ُۡ ۡ َ َ َۡ ْۡ
�وا فِيهِﵞ ﵝفُ ِّصلَت الآية ﵖﵒﵜ  ،وإنه س��بحانه
ان وٱلغ�
قبلك ،فمن أين لك صياح كصياح البعري ،فام أقبح ٱلقرء ِ
من صوت وال أسمج من كفر ،فأنزل الله تعاىل هذه وتعاىل ،ذكر األجوبة الش��افية والبيانات الكافية يف
َ َ ۡ َ ۡ َ ُ َ ۡ ّ َّ َ َ ٓ َ هَّ
ٱللِ دف��ع هذه الش��بهات وإزالة هذه الض�لاالت ثم إنه
اآلية وأنزل:ﵟ ومن أحس��ن ق��ول مِمن دعا إِلى
َ َ
سبحانه وتعاىل بني أن القوم وإن أتوا بهذه الكلامت
َو َع ِمل صٰل ِٗحا ﵞ ﵝفُ ِّصلَت الآية ﵓﵓﵜ.
وأوض��ح ابن عباس س��بب نزول ه��ذه اآلية ،فقال :الفاس��دة ،إال أنه يجب عليك تتاب��ع املواظبة عىل
هو رس��ول الله ﷺ ،دعا إىل اإلسالم وعمل صالحا التبليغ والدعوة ،فإن الدعوة إىل الدين الحق أكمل

في�ما بينه وب�ين ربه ،وجعل اإلس�لام نحل��ة .وقال الطاع��ات ورأس العبادات ،وع�بر عن هذا املعنى
َ
َ ٓ َ
�ن قَ ۡ
فقال عزوجل :ﵟ َو َم ۡن أ ۡح َس� ُ
��ول ّم َِّمن دعَا إِلى
أيضا :هم أصحاب رس��ول الله ﷺ ،واملؤذنون هم
َ ۡ
هَّ َ َ َ َ ٰ ٗ َ َ َ َّ
َ
ۡ
ُ
ٱللِ وع ِم��ل صل ِحا وقال إِننِي مِن ٱلمس��ل ِ ِمين ٣٣ﵞ
أيضا داخلون يف ه��ذه اآلية .ألنهم يدعون إىل الله
ُ ّ َ
ﵝف ِصلت الآية ﵓﵓﵜ ،فهذا وجه رشيف حسن يف نظم آيات
وأداء الصالة ،ولكن ليست اآلية نازلة يف املؤذنني،
()3
هذه السورة .
خالفا ملا روي عن عائشة وعكرمة ومجاهد وقيس
بن أيب حازم ،ألن سورة (فصلت) مكية بال خالف ((( ،املحرر الوجيز يف تفس�ير الكت��اب العزيز :أبو محمد
عب��د الحق ب��ن غالب بن عب��د الرحمن بن مت��ام بن عطية

ومل يك��ن مبكة أذان ،وإمن��ا رشع األذان باملدينة،
لكن األذان من الدعوة إىل الله سبحانه وتعاىل (.)1

األندل�سي املح��اريب (املت��وىف542 :ه��ـ) ،تحقيق :عبد

الس�لام عبد الش��ايف محمد ،دار الكتب العلمية – بريوت،

ذهب السدي وابن زيد وابن سريين ،وقال قيس بن الطبعة :األوىل1422 ،هـ.15/5 ،
أيب حازم وعائش��ة أم املؤمنني وعكرمة :نزلت هذه ((( مفاتيح الغيب ( التفس�ير الكبري) :أب��و عبد الله محمد

��ل صالِحاً هو
اآلي��ة يف املؤذنني ،ق��ال قيسَ :و َع ِم َ

ب��ن عمر بن الحس��ن بن الحس�ين التيمي ال��رازي امللقب

بفخر الدين الرازي خطيب ال��ري (املتوىف606 :هـ) ،دار

((( التفسري الوسيط للزحييل :د وهبة الزحييل .2307 /3 ،إحياء ال�تراث العريب – بريوت الطبع��ة :الثالثة1420 ،هـ،
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•املحور الخامس :القضايا البالغية:
ثان ًيا :مناسبة اآلية ملا بعدها.
َ
ٓ
َ
َ
هَّ
َ
ملا ذكر صف��ات املؤمن�ين األب��رار ،وأردفها بذكر قال عزوجل :ﵟ َو َم ۡن أ ۡح َس ُن ق ۡول ّم َِّمن دعَا إِلى ٱللِ
ُ َ
الدالئ��ل الدال��ة عىل وج��وده س��بحانه ووحدانيته َو َعم َل َصٰل ِٗحا َوقَ َال إنَّني م َِن ٱل ۡ ُم ۡس��ل ِ َ
مين ٣٣ﵞ ﵝف ّ ِصلت
ِ
ِ
ِ ِ
وك�مال علمه وحكمته ،ذكر هنا ما يدل عىل البعث الآي��ة ﵓﵓﵜ ،فجعل الله س��بحانه وتع��اىل ،قول القائل:
ني} بأن يكون أحسن قول(.)3
والنش��ور ،من صفح��ات هذا الك��ون املنظور ،ثم {إِنَّ ِني ِم َن الْ ُم ْسلِ ِم َ
ﵟوقَ َال إنَّني م َِن ٱل ۡ ُم ۡس��لِم َ
أعقب��ه بذك��ر امللحدين يف آياته ،املكذبني برس��له وقول��ه عزوج��لَ :
ين ٣٣ﵞ
ِ
ِ ِ
()1
وأنبيائه
ﵝفُ ِّصلَ��ت الآي��ة ﵓﵓﵜ ،رد ع�لى م��ن يق��ول :أنا مس��لم إن
•املحور الرابع :اإلعراب:
َ ٓ َ شاء الله (.)4
َ
�ن قَ ۡ
فقوله عزوجل :ﵟ َو َم ۡن أ ۡح َس� ُ
��ول ّم َِّمن دعَا إِلى
•املحور السادس :املعنى العام:
هَّ َ َ َ
�ل َصٰل ِٗحا َوقَ َال إنَّني م َِن ٱل ۡ ُم ۡس��لِم َ
ين ٣٣ﵞ
ٱللِ وع ِم�
ِ
ِ ِ
من الناس من قال املراد من قوله ومن أحس��ن قوال
ﵝفُ ِّصلَت الآية ﵓﵓﵜ ،الواو عاطفة ومن اس��م استفهام مبتدأ
ممن دعا إىل الله ،هو الرس��ول ﷺ ،ومنهم من قال
ومعناه النفي أي :ال أحد أحسن وأحسن خرب وقوال
هم املؤذنون ،ولكن الح��ق املقطوع به أن كل من
متييز وممن متعلقان بأحس��ن وجمل��ة دعا اىل الله
()5
دعا إىل الله بطريق من الطرق فهو داخل فيه .
صلة من وجملة وعمل صالحا عطف عىل دعا اىل
ََ ۡ َ ۡ َ ُ َۡٗ
ُ ّ َ
الل��ه ،وجعلها أب��و حيان حالية ولي��س مثة ما مينع وقوله عزوجل :ﵟومن أحسن قولاﵞ ﵝف ِصلت الآية ﵓﵓﵜ.
ذلك ،وصالحا مفعول به أو نعت ملصدر محذوف اآلي��ة ابت��داء توصية محمد عليه الس�لام ،وهو لفظ
أي عم��ل عمال صالح��ا وقال عطف ع�لى ما قبله يع��م كل من دعا قدميا وحديثا إىل الله تعاىل وإىل
وإنني من املسلمني إن واسمها وخربها يف موضع طاعت��ه من األنبي��اء واملؤمنني ،واملعن��ى :ال أحد
نصب ألنها مقول القول(.)2

أحس��ن قوال ممن ه��ذه حال��ه ،وإىل العموم ذهب

.562/27

((( ينظر :رس��ائل املقريزي :أحمد بن عيل بن عبد القادر،

((( صفوة التفاسري :محمد عيل الصابوين.115/3 ،

الحسن ومقاتل وجامعة ،وبني أن حالة محمد عليه

أب��و العب��اس الحس��يني العبيدي ،تق��ي الدي��ن املقريزي

((( إع��راب القرآن وبيانه :محي��ي الدين بن أحمد مصطفى (املتوىف845 :هـ) ،دار الحديث ،القاهرة ،الطبعة :األوىل،
دروي��ش (املت��وىف 1403 :ه��ـ) ،دار اإلرش��اد للش��ئون 1419هـ ،ص.262

الجامعية -حمص -س��وريا ،دار الياممة -دمش��ق– بريوت ((( ،التفس�ير املنري يف العقيدة والرشيعة واملنهج :د .وهبة

دار ابن كثري– دمش��ق ،بريوت ،الطبعة  :الرابعة 1415 ،هـ ،الزحييل.231/24 ،

.561/8

((( التفسري الكبري :فخر الدين الرازي.563/27 ،
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إمن��ا رشع باملدينة ،والدعاء إىل الله يكون بالدعاء

السالم كانت كذلك مربزة إىل تخصيصه باآلية(.)1
َ َ ۡ َ ۡ َ ُ َ ۡ ّ َّ َ َ ٓ َ
()4
وقوله عزوجل :ﵟ ومن أحس��ن ق��ول مِمن دعا إِلى إىل اإلسالم وبجهاد الكفار وكف الظلمة) .
هَّ َ َ َ
�ل َصٰل ِٗحا َوقَ َال إنَّني م َِن ٱل ۡ ُم ۡس��لِم َ
ين ٣٣ﵞ
ٱللِ وع ِم�
اختل��ف الن��اس يف أن األوىل أن يق��ول الرجل
ِ
ِ
ِ
َ
ﵝفُ ِّصل��ت الآي��ة ﵓﵓﵜ ،أي :دع��ا إىل توحيد الل��ه وطاعته ،أنا املس��لم أو األوىل أن يقول أنا مسلم إن شاء الله
بقول��ه وفعل��ه وحاله ،وفع��ل الصالح��ات ،وجعل فالقائلون بالق��ول األول احتجوا عىل صحة قولهم
ا ِ
إلسالم دينه ومذهبه(.)2

بهذه اآلية ف��إن التقدير ومن أحس��ن قوال ممن قال

وقال الزمخرشي ( :واآلية عامة يف كل من جمع بني إين م��ن املس��لمني ،فحكم بأن هذا القول أحس��ن

هذه الثالث :أن يكون موحدا ً معتقدا ً لدين اإلسالم ،األق��وال ،ولو كان قولنا إن ش��اء الله معتربا يف كونه
عامالً بالخري داعي��اً إليه؛ وما هم إالّ طبقة العاملني أحسن األقوال لبطل ما دل عليه ظاهر هذه اآلية(.)5
َ َ ۡ َ ۡ َ ُ َ ۡ ّ َّ َ َ ٓ َ
العامل�ين م��ن أه��ل الع��دل والتوحي��د الدعاة إىل يقول عزوجل :ﵟ ومن أحس��ن ق��ول مِمن دعا إِلى
هَّ َ َ َ
�ل َصٰل ِٗحا َوقَ َال إنَّني م َِن ٱل ۡ ُم ۡس��لِم َ
دين الله)(.)3
ين ٣٣ﵞ
ٱللِ وع ِم�
ِ
ِ
ِ
ََ ۡ َ ۡ َ ُ َۡٗ
ُ ّ َ
ُ ّ َ
الآية
�ت
�
ل
ص
ﵝف
اﵞ
وقول��ه عزوج��ل :ﵟومن أحس��ن قول
ِ
ﵝف ِصل��ت الآية ﵓﵓﵜ ،أي دعا عب��اد الله إليه وعمل صالحا
ﵟوقَ َال إنَّني م َِن ٱل ۡ ُم ۡس��لِم َ
َ
ﵓﵓﵜ ،ق��ال ابن عباس :هو رس��ول الل��ه ﷺ ،دعا إىل
ين ٣٣ﵞ ﵝفُ ِّصلَت الآية ﵓﵓﵜ ،أي:
ِ
ِ ِ
اإلس�لام ،وعمل صالحا فيام بينه وبني ربه ،وجعل ه��و يف نفس��ه مهتد مب��ا يقوله فنفعه لنفس��ه ولغريه
اإلس�لام نحل��ة :وقال أيض��ا :هم أصحاب رس��ول الزم ومتع��د وليس هو من الذين يأمرون باملعروف
الله ﷺ ،وقالت عائشة وعكرمة ومجاهد :نزلت يف وال يأتون��ه وينه��ون ع��ن املنكر ويأتون��ه بل يأمتر
املؤذنني .
بالخري ويرتك الرش ويدعو الخلق إىل الخالق تبارك

قال أبو حي��ان( :وينبغي أن يتأول قولهم عىل أنهم ،وتعاىل وهذه عامة يف كل من دعا إىل الخري وهو يف
أي املؤذن��ون ،داخل��ون يف اآلي��ة ،وإال فالس��ورة نفسه مهتد ورسول الله ﷺ ،أوىل الناس بذلك(.)6
بكاملها مكي��ة بال خالف ،ومل يك��ن األذان مبكة،

((( البحر املحيط يف التفسري :أبو حيان محمد بن يوسف

((( املح��رر الوجيز يف تفس�ير الكتاب العزي��ز :ابن عطية بن عيل بن يوسف بن حيان أثري الدين األندليس (املتوىف:
األندليس.15/5 ،

((( صفوة التفاسري :محمد عيل الصابوين.113/3 ،

745ه��ـ) ،تحقي��ق :صدق��ي محم��د جمي��ل ،دار الفكر–
ب�يروت ،الطبعة1420 :هـ 305/9 ،؛ والتفس�ير املنري يف

((( الكش��اف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه العقيدة والرشيعة واملنهج :د وهبة الزحييل.227/24 ،
التأويل :أبو القاسم محمود بن عمر الزمخرشي الخوارزمي ((( التفسري الكبري :فخر الدين الرازي.564/27 ،

تحقيق :عبد ال��رزاق املهدي ،دار إحي��اء الرتاث العريب – ((( تفس�ير القرآن العظيم (ابن كثري) :أبو الفداء إس�ماعيل
بريوت (د:ط.ت) .205/4

بن عم��ر بن كثري القريش البرصي ثم الدمش��قي (املتوىف:
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َ
املحور الس��ابع :ما يستفاد من اآلية :ﵟ َو َم ۡن أ ۡح َس ُن الله يف دعوته ،ودعا الناس إىل ما أجاب إليه.
َ
َ ۡ ّ َّ َ َ ٓ َ هَّ
ٱللِ َو َع ِم َل َصٰل ِٗحا َوقَال إِنَّنِي م َِن  )2ال ب��د من أن يجمع الداعي��ة بني العمل الصالح
قول مِمن دعا إِلى
ٱل ۡ ُم ۡس��لِم َ
ين ٣٣ﵞ ﵝفُ ِّصلَت الآية ﵓﵓﵜ ،أي :ال أحد أحس��ن (وهو اجتن��اب املحارم ،وك�ثرة املندوبات ،وأداء
ِ
ممن اتصف بالخصال الثالث التالية:

الفرائ��ض) وبني الترصيح باالعتق��اد بالله يف ذلك

 )1الدعوة إىل توحي��د الله وطاعته وعبادته ،فذلك كله ،وإخالص العمل لوجه الله تعاىل(.)2
َ َ َّ
خري ما يقوله إنس��ان إلنسان ،وهذا نص عام يشمل وبني ابن العريب يف قوله عزوجل :ﵟ َوقال إِننِي م َِن
ٱل ۡ ُم ۡسلِم َ
ين ٣٣ﵞ ﵝفُ ِّصلَت الآية ﵓﵓﵜ ،عدة مسائل منها:
ِ
كل داعية مخلص إىل الله ،سواء الداعية األول وهو
النب��ي محمد ﷺ واملؤذن��ون ،والقامئون بالدعوة املسألة األوىل :قوله تعاىل{ :وعمل صالحا} ،قالوا:
إىل اإلسالم يف كل زمان ومكان بالقول أو الخطابة هي الصالة ،وإنه لحسن وإن كان املراد به كل عمل

أو الكتابة.

صالح ،ولكن الصالة أجل��ه ،واملراد أن يتبع القول

 )2العم��ل الصال��ح :وهو تأدية ما ف��رض الله عىل العمل ،وقد بيناه يف غري موضع.
َ
َ
َّ
املس��ألة الثاني��ة :قوله عزوج��ل :ﵟ َوق��ال إِننِي م َِن
اإلنسان ،مع اجتناب ما ح ّرمه عليه.
ۡ
ٱل ُم ۡس��لِم َ
ين ٣٣ﵞ ﵝفُ ِّصلَت الآي��ة ﵓﵓﵜ ،وما تقدم يدل عىل
ِ
 )3اتخاذ اإلس�لام دينا ومنهج��ا ومذهبا ،فال يشء
أحس��ن منه قوال ،وال أصح من��ه عقيدة وال أوضح اإلس�لام ،لكن مل��ا كان الدعاء بالقول ،والس��يف
منه طريقة ،وال أكرث من عمله ثوابا(.)1
•يؤخذ من اآلية ،ما يأيت:

يكون لالعتقاد ،ويكون للحجة ،وكان العمل يكون

للرياء واإلخ�لاص ،دل عىل أنه ال بد من الترصيح

 )1ال كالم أحس��ن من الق��رآن ،والدعوة إىل توحيد باالعتقاد لله يف ذلك كله ،وأن العمل لوجهه.
َ َ َّ
الله وطاعته أحسن من كل ما سواها ،والنبي ص هو املس��ألة الثالث��ة :قوله عزوج��ل :ﵟ َوق��ال إِننِي م َِن
األمنوذج األول للدعاة ،والقدوة الحسنة لهم ،كان ٱل ۡ ُم ۡس��لِم َ
ين ٣٣ﵞ ﵝفُ ِّصلَ��ت الآي��ة ﵓﵓﵜ ،ومل يق��ل ( له) إن
ِ
الحسن إذا تال هذه اآلية يقول :هذا رسول الله ،هذا ش��اء الله ،ويف ذلك رد عىل من يقول :أنا مسلم إن

حبيب الله ،هذا ويل الله ،هذا صفوة الله ،هذا خرية ش��اء الله .وق��د بيناه يف األص��ول ،وأوضحنا أنه ال
أحب أه��ل األرض إىل الله ،أجاب يحتاج إليه(.)3
الله ،هذا والله
ّ

774هـ) ،تحقيق :محمد حس�ين شمس الدين ،دار الكتب ((( التفس�ير املنري يف العقي��دة والرشيعة واملنهج :د وهبة
العلمية -بريوت ،الطبعة :األوىل1419 ،هـ.164/7 ،

الزحييل.231/24 ،

الزحييل.230/24 ،

العريب املعافري االش��بييل املال�كي (املتوىف543 :هـ)،

((( التفس�ير املنري يف العقي��دة والرشيعة واملنهج :د وهبة ((( أح��كام القرآن :القايض محم��د بن عبد الله أبو بكر بن
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•املطل��ب الث��اين :ع��دم املس��اواة بني الحس��نة محمد بن يزيد« :الحميم» الخاص ومنه قول العرب

والسيئة ،والصرب عىل األذى:
ۡ
َ
َّ
َ
َّ ّ َ ُ
ۡ
�توي ٱلحَ َس� َ
ﵟولَا ت َ ۡس� َ
ﵟٱدف� ۡ
�ن ُة َ
قال عزوجلَ :
�ع بِٱلتي يِ َ
ۚ
القرآن:
معاين
يف
الزج��اج
وقال
ه
ة
ئ
ي
ٱلس
ا
ل
و
ِ
ِ
ِ
ََۡ َ َََُۡ َ
َ َ ۡ َ ُ َ َ َّ
ۡ َ َّ
ۡ
ُ ّ َ
َ
ُ
ٱدف ۡع بِٱلتِي يِه أحس��ن ف��إِذا ٱلذِي بين��ك وبينهۥ أحسنﵞ ﵝف ِصل��ت الآية ﵔﵓﵜ  ،معناه ادفع السيئة بالتي هي
َ َ ٰ َ َ ٌّ َ ُ َّ َ َ ٞ
ُ ّ َ
ٞ
()3
َ
ح ِمي ٌم) :الحميم القريب) .
عدوة كأنهۥ ولِي حمِيم ٣٤ﵞ ﵝف ِصلت الآية ﵔﵓﵜ.
أحسن (كَأنَّ ُه َوليِ ٌّ َ
عنده :الخاصة والعامة(.)2

•املحور األول :تحليل الكلامت:

ج��اء يف كتاب الوجوه والنظائر بي��ان قوله عزوجل
ۡ َ َ َ ُ َ َ َّ ّ َ ُ ۡ
ﵟولَا ت َ ۡس َ
َ
ٱد َف ۡع بِٱلَّتي يِ َ
ۚ
ة
ئ
�ي
�
ٱلس
ا
ل
و
ة
ن
س
ح
ٱل
ي
و
ت
ه
ِ
ِ
ِ
َ
أ ۡح َس� ُ
�نﵞ ﵝفُ ّصلَ��ت الآي��ة ﵔﵓﵜ ،أمره بالصف��ح والتغافل،
ِ

•املحور الثاين :أسباب النزول:
َ َ َّ َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ ُ َ َ ٰ َ ٞ
يف س��بب نزولها :ﵟفإِذا ٱلذِي بين��ك وبينهۥ عدوة
َك َأنَّ� ُ
�هۥ َول ٌّي َحم ٞ
ِيم ٣٤ﵞ ﵝفُ ِّصلَت الآي��ة ﵔﵓﵜ ،نزلت يف أيب
ِ
سفيان بن حرب ،وكان عد ّوا مؤذيا لرسول الله ص،

واملعنى ال تستوي الحسنة والسيئة ،و(ال) ،دخلت فصار وليا مصافيا.
َ
ۡ
ﵟٱد َف ۡع بِٱلَّتي يِ َ
ه أ ۡح َس ُنﵞ ﵝفُ ِّصلَت الآية ﵔﵓﵜ  ،أي :وروي أنه��ا نزل��ت يف أيب جهل؛ كان ي��ؤذي النبي
تأكيدا
ِ
ادفع الس��يئة ،ومام يلحق مبا تقدم أن حد الحس��ن ﷺ ،فأم��ر النبي عليه الس�لام بالعفو عنه وقيل له:
َ
َ َ َّ
ََۡ َ َََُۡ َ َ
�د ٰ َوة َ ٞكأنَّ ُهۥ َول ٌّي َحم ٞ
ِيم
�
ع
ۥ
ه
ن
ي
ب
و
ك
ن
ي
ب
ِي
ذ
الفع��ل الذى يدعوا إليه العق��ل ،وحد القبيح الفعل ﵟف��إِذا ٱل
ِ
الذي يزجر عنه العقل واإلحس��ان الدفع الحس��ن٣٤ ،ﵞ ﵝفُ ِّصلَت الآية ﵔﵓﵜ(.)4
•املح��ور الثالث :التناس��ب بني اآليات :مناس��بة

واإلساءة الرضر القبيح(.)1
ۡ َ َ َ ُ َ َ َّ ُ
ﵟولَا ت َ ۡس� َ
قوله عزوجلَ :
اآلية ملا قبلها وما بعدها.
ٱلس ّي ِ َئة ۚﵞ
�توِي ٱلحسنة ولا
ﵝفُ ِّصلَ��ت الآي��ة ﵔﵓﵜ ،ق��ال عط��اء :الحس��نة ال إل��ه إلاّ أولاً  :مناسبتها ملا قبلها:
ح َس�� ُن أي مل��ا كان التقدير :ال أحد أحس��ن ق��وال منه ،بل هو
الله ،والس��يئة ال�ّش�رّ ك ا ْدفَ�� ْع بِالَّ ِتي ِه َي أَ ْ
ح ِمي�� ٌم .قال املحس��ن وحده ،فال يس��توي هذا املحسن وغريه
بالح��ال الت��ي هي أحس��ن كَأَنَّ�� ُه َوليِ ٌّ َ
أبو زي��د( :الحميم) ،عن��د الع��رب :القريب .وقال أص�لاً ردا ً عليهم أن حالهم أحس��ن من حال الدعاة
حاس أحمد بن محمد بن
راج��ع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه :محمد عبد القادر ((( إعراب القرآن :أبو جعف��ر ال َّن َّ
عطا ،دار الكتب العلمية– بريوت ،الطبعة :الثالثة1424 ،هـ إس�ماعيل بن يونس املرادي النحوي (املتوىف338 :هـ)،

2003 -م.85/4 ،

وضع حواش��يه وعلق عليه :عبد املنعم خليل إبراهيم ،دار

((( الوج��وه والنظائ��ر :أبو هالل الحس��ن بن عب��د الله بن الكتب العلمية -بريوت ،الطبعة :األوىل 1421 ،هـ.43/4 ،

س��هل بن س��عيد بن يحيى بن مهران العس��كري (املتوىف ((( :معاين القرآن وإعرابه :للزجاج م.386/4 ،

نح��و 395هـ) تحقيق :محمد عثامن ،مكتبة الثقافة الدينية ((( ،التفس�ير املنري يف العقي��دة والرشيعة واملنهج :د وهبة
القاهرة ،الطبعة :األوىل 1428 ،هـ  2007 -م.173/1 ،

الزحييل.228 ،223 /24 ،
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إىل الل��ه  ،وكان القي��ام بتكميل الخل��ق يحتاج إىل رصف اإلنسان عن حكم رشعه الله تعاىل(.)3
جه��اد للنف��س عظيم م��ن تحمل املش��اق والصرب

واآلية منسجمة مع بعضها أوال ،ومتصلة بسابقتها

ع�لى األذى ،وغري ذلك من جميع األخالق ،عطف اتصال سياق وموضوع ثانيا ،فليس من أحد أحسن
علي��ه التفرق��ة بني عمليه�ما ترغيباً يف الحس��نات ،ق��وال ممن دع��ا إىل الله وعمل صالح��ا يف مجال
فقال{(:وال تستوي} ،أي :وإن اجتهدت يف التحرير املقايس��ة واملفاضلة كام أنه ال ميكن التسوية بني

واالعتبار(الحسنة) أي ال بالنس��بة إىل أفراد جنسها الحسنة والسيئة ،ومن حسن خلق املسلم الذي قال
وال بالنس��بة إىل عامليه��ا عن��د وحدته��ا ،لتفاوت ريب الله ثم استقام أن يتخلق بكل خلق كريم(.)4

ثان ًيا :مناسبة اآلية ملا بعدها.
الحسنات يف أنفسها) (.)1
َ َ َّ
َ
إ َّن هذه اآلية منس��جمة م��ع بعضه��ا أوال ،ومتصلة مل��ا قال الله عزوجل :ﵟف��إِذا ٱلذِي بَ ۡي َن��ك َو َب ۡي َن ُهۥ
َ ٞ
بس��ابقتها اتصال س��ياق وموضوع ثاني��ا ،فليس من َعد ٰ َوةﵞ ﵝفُ ِّصلَت الآية ﵔﵓﵜ عظيمة قد مألت ما بني البنيني
أحد أحس��ن قوال ممن دع��ا إىل الله وعمل صالحا فاجأته ح��ال كونه ( كأن��ه ويل ) أي قريب ما يفعل

يف مج��ال املقايس��ة واملفاضلة ك�ما أنه ال ميكن القري��ب( حميم ) أي يف غاية الق��رب ال يدع مهامً

التس��وية بني الحس��نة والس��يئة ،ومن حس��ن خلق إال قضاه وسهله ويرسه  ،وشفا علله  ،وقرب بعيده ،
املسلم الذي قال ريب الله ثم استقام أن يتخلق بكل وأزال درنه  ،كام يزيل املاء الحار الوسخ (.)5
خلق كريم(.)2

وملا كان��ت هذه الخصلة أ ّما جامعاً لجميع مصالح

وبع��د بيان م��ا يفعله قرناء الس��وء م��ن الدعوة إىل الدين والدنيا قال منبهاً عىل عظيم وبديع نبلها حاثاً
املع��ايص ،ذكر الل��ه تعاىل ح��ال أضدادهم الذين عىل االستظالل بجميع ظلها مشريا ً بالبناء للمفعول

يدعون الناس إىل توحيد ربهم وطاعته ،وأبان آدابهم إىل أنها هي العمدة املقصودة بالذات عىل وجه منبه
وأوصافهم من مقابلة الس��يئة بالحسنة ،واالستعاذة عىل أنها مخالفة لجبلة األنسان حثاً عىل الرغبة يف

من رش الشيطان واللجوء إىل الله إذا حاول الشيطان طلبه��ا من واهبها(وما يالقها) أي :يجعل القياً لهذه
((( نظم الدرر يف تناس��ب اآليات والسور :إبراهيم بن عمر

بن حس��ن الرباط ب��ن عيل بن أيب بك��ر البقاعي (املتوىف ((( :التفس�ير املنري يف العقي��دة والرشيعة واملنهج :د وهبة
885هـ) ،تحقيق :عبد ال��رزاق غالب املهدي ،دار الكتب الزحييل.229/24 ،
العلمية  -بريوت 1415 ،هـ 1995 -م.572/6 ،

((( التفس�ير الحديث (مرتب حسب ترتيب النزول) :دروزة

((( التفس�ير الحديث (مرتب حسب ترتيب النزول) :دروزة محمد عزت.420/4 ،

محم��د عزت ،دار إحياء الكتب العربي��ة – القاهرة ،الطبعة ((( :نظ��م الدرر يف تناس��ب اآليات والس��ور :للبقاعي/6 ،
 1383هـ.420 /4 ،
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الخصلة التي هي مقابلة اإلس��اءة بأحس��ن الحسن الخاصة والعامة(.)3

وهو اإلحس��ان الذي هو أحس��ن من العفو والحلم وال نافية وتستوي الحس��نة فعل مضارع وفاعل وال

والصرب واالحت�مال بأن يعلق الله تعاىل إرادته عىل الس��يئة عطف عىل الحس��نة وادفع فعل أمر وبالتي
وجه الشدة واملبالغة بإلقائها إليه{إال الذين صربوا} متعلقان بادف��ع والتي صفة ملوصوف محذوف أي

أي :وجدت منهم هذه الحقيقة وركزت يف طباعهم ،بالخصلة وهي مبتدأ وأحسن خرب والجملة صلة (.)4
َ َ َّ َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ ُ َ َ ٰ َ ٞ
فصاروا يكظمون الغيظ ويحتملون املكاره)(.)1
وقول��ه عزوجل :ﵟف��إِذا ٱلذِي بين��ك وبينهۥ عدوة
َك َأنَّ� ُ
�هۥ َول ٌّي َحم ٞ
•املحور الرابع :القراءات القرآنية:
ِيم ٣٤ﵞ ﵝفُ ِّصلَت الآي��ة ﵔﵓﵜ ،قالوا ان الفاء
ِ
يف هذا اآلية مل أجد اوجه أخرى للقراءات القرآنية ،ه��ي التعليلية الدالة عىل أن ما بعده��ا علة ما قبلها
تختلف عن قراءة حفص عن عاصم ،أما ما يتعلق ها وأرى أن الفصيح��ة هن��ا أوىل ألنه��ا ج��واب رشط
من أحكام التالوة فإنه يحسن الوقف عىل (الحسنة مقدر والتقدير أي إذا دفعت بالتي هي أحس��ن فإذا
وال السيئة) ،وقف حسن(.)2
الذي ،وإذا للمفاجأة وال بد من جعلها ظرفا للمكان

املحور الخامس :اإلعراب:
ۡ
َ َ َ ُ َ َ َّ ُ
ﵟولَا ت َ ۡس� َ
قال عزوجلَ :
ٱلس ّي ِ َئة ۚ
�توِي ٱلحس��نة ولا
َ َ ۡ َ ُ َ َ َّ
ۡ َ َّ
ََۡ َ
�ك َو َب ۡي َنهۥُ
ٱدف ۡع بِٱلتِي يِه أحس��ن ف��إِذا ٱلذِي بين�
َ
َ َ
�ي َحمِي� ٞ
�د ٰ َوة َ ٞكأنَّ ُهۥ َولِ� ٌّ
�م ٣٤ﵞ ﵝفُ ِّصلَت الآي��ة ﵔﵓﵜَ ،وال
ع�
الس ِّيئَ ُة قال عطاء :الحسنة ال إله
ح َس َن ُة َولاَ َّ
ت َْستَوِي الْ َ

ملعنى التشبيه وهذا مبني عىل القول بأسميتها وجاز

تقدم هذا الظرف عىل عامله املعنوي ألنه يتسع يف
الظروف ما ال يتس��ع يف غريه��ا والذي مبتدأ وبينك

ظ��رف متعلق مبح��ذوف خرب مقدم وع��داوة مبتدأ

مؤخر والجملة االس��مية صلة ،وكأنه كان واس��مها

إلاّ الله ،والس��يئة الشرّ ك ا ْدفَ ْع بِالَّ ِتي ِه َي أَ ْ
ح َس�� ُن أي وويل حميم خربان كأن والجملة التش��بيهية يف رفع
ح ِمي ٌم .قال أبو
بالحال التي هي أحس��ن كَأَنَّ�� ُه َوليِ ٌّ َ
خ�بر الذي وعبارة أيب البق��اء «كأنه ويل فيه وجهان
زيد« :الحميم» عند الع��رب :القريب .وقال محمد
أحده�ما حال من ال��ذي بصلته وال��ذي مبتدأ وإذا
بن يزيد« :الحميم» الخاص ومنه قول العرب عنده:
للمفاج��أة وهي خرب املبتدأ أي فبالحرضة املعادي
((( نظ��م الدرر يف تناس��ب اآليات والس��ور :للبقاعي /6 ،مش��بها للويل الحميم والفائدة تحص��ل من الحال
.572

((( إيضاح الوقف واالبتداء :محمد بن القاس��م بن محمد

والث��اين أن يكون خ�بر املبتدأ وإذا ظ��رف ملعنى

حاس.43/4 ،
بن بش��ار ،أبو بك��ر األنباري (املت��وىف328 :هـ) ،تحقيق ((( :إعراب القرآن :أبو جعفر ال َّن َّ

محي��ي الدين عبد الرحمن رمضان ،مطبوعات مجمع اللغة ((( إع��راب القرآن وبيانه :محي��ي الدين بن أحمد مصطفى

العربية – دمشق1390 ،هـ 1971 -م.877/2 ،

درويش.562/8 ،
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التشبيه والظرف يتقدم عىل العامل املعنوي»(.)1

زائدة والواو عاطفة جملة عىل جملة وقد سبق فيها

مزيد كالم يف بحث الزيادة(.)3
َ
َ َّ
والس�� ِّيئَ ُة بينهام طب��اق ،ﵟكأن ُهۥ َول ِ ٌّي
ح َس�� َن ُة َّ
ويف الْ َ
َحم ٞ
ِيم ٣٤ﵞ ﵝفُ ِّصلَت الآية ﵔﵓﵜ ،تش��بيه مرس��ل مجمل أي

املحور السادس :القضايا البالغية:
َ
ََ َ
َّ ُ
ۡ ُ
ٱلس ّي ِ َئة ۚ
ﵟولا ت ۡس َتوِي ٱلحَ َس َنة َولا
ففي قوله عزوجل:
َ
َّ
َ َ
ۡ
َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ ُ َ َٰ َ ٞ
ٱد َف ۡع بِٱلَّتي يِ َ
ه أ ۡح َس ُن فإِذا ٱلذِي بينك وبينهۥ عدوة
ِ
َك َأنَّ� ُ
�هۥ َول ٌّي َحم ٞ
ِيم ٣٤ﵞ ﵝفُ ِّصلَت الآية ﵔﵓﵜ ،االس��تواء البد ذكرت أداة التشبيه وحذف وجه الشبه(.)4
ِ
قال الزمخرشي (:واملعنى  :وال تستوي الحسنة
أن يك��ون له طرفني فنقول ال يس��توي فالن وفالن.
وميكن القول ال تس��توي الحس��نة والسيئة بحذف والسيئة  .فإن قلت  :فكان القياس عىل هذا التفسري
(ال) كام قال تعاىل (وما يس��توي األعمى والبصري) أن يقال  :ادفع بالتي هي حسنة  ،قال  :أجل  ،ولكن

فلامذا جاء بـ (ال) هنا؟ النحاة يقولون أن (ال) مزيدة وضع التي هي أحس��ن موضع الحسنة ليكون أبلغ
للتوكيد لكن لها داللة أخرى غري الزيادة يف التوكيد يف الدفع بالحسنة ؛ أل ّن من دفع بالحسنى هان عليه
فلو قال ال تس��توي الحس��نة والسيئة فاملعنى واحد الدفع مبا هو دونها)(.)5
واضح لكن زيادة (ال) تفيد أن الحسنات ال تستوي •املحور السابع :املعنى العام:
َۡ َ َ ُ
ﵟول ت َ ۡس� َ
َ
�نةﵞ ﵝفُ ِّصلَ��ت الآي��ة ﵔﵓﵜ ق��ال
�توِي ٱلحس�
بني بعضها ألن بعض الحس��نات أفضل وأعظم من
بعض ،وكذلك السيئات ال تستوي فيام بينها فهناك الزمخرشي( :يعني :أ ّن الحس��نة والس��يئة متفاوتتان
س��يئات أعظ��م من س��يئات وكذلك الحس��نات ال يف أنفسهام فخذ الحسنة التي هي أحسن من أختها
تستوي مع السيئات وهكذا باستخدام (ال) يف اآلية إذا اعرتضت��ك حس��نتان فادفع بها الس��يئة التي ترد

عليك من بعض أعدائك) (.)6
أفادت هذه املعاين الثالثة(.)2
ََ َ
ۡ َ َ َ ُ َ َ َّ ُ
َۡ َ َ ُ َ
ﵟولَا ت َ ۡس� َ
وأم��ا قوله عزوج��لَ :
ٱلس ّي ِ َئة ۚﵞ ﵝفُ ِّصلَت الآية ﵔﵓﵜ،
ﵟولا ت ۡس َتوِي ٱلحس��نة ولا
�نة َولا
�توِي ٱلحس�
َّ ّ
�ي َئ ُة ۚﵞ ﵝفُ ِّصلَت الآية ﵔﵓﵜ  ،فمن قال املراد أن الحسنة جملة مستأنفة سيقت لبيان محاسن األعامل الجارية
ٱلس� ِ
ال تس��اوي الس��يئة فـ "ال" عنده زائ��دة ومن قال أن ((( الربهان يف علوم القرآن :بدر الدين بن بهادر الزركيش،
.357/4

جنس الحس��نة ال يس��توي إفراده وجنس الس��يئة ال
يس��توي إفراده وهو الظاهر من س��ياق اآلية فليست

((( التفس�ير املنري يف العقي��دة والرشيعة واملنهج :د وهبة

الزحييل.226 /24 ،

((( إع��راب القرآن وبيانه :محي��ي الدين بن أحمد مصطفى ((( الكش��اف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه
درويش.562/8 ،

التأويل :الزمخرشي.205/4،

السامرايئ ،ص.130

التأويل :الزمخرشي.205/4 ،

((( أرسار البي��ان يف التعب�ير الق��رآين :د .فاض��ل صال��ح ((( الكش��اف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه
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ََ َ
ۡ َ َ َ ُ َ َ َّ ُ
ب�ين العباد إثر بيان محاس��ن األع�مال الجارية بني
ٱلس ّي ِ َئة ۚﵞ ﵝفُ ِّصلَت الآية ﵔﵓﵜ أي
ﵟولا ت ۡس َتوِي ٱلحسنة ولا
العبد والرب ع ّز ّ
وجل ترغيبا لرس��ول الله صىل الله ال يتس��اوى فعل الحس��نة مع فعل السيئة بل بينهام
ۡ َ َّ
عليه وس��لم يف الصرب عىل أذي��ة املرشكني ومقابلة
ٌ
فرق عظيم يف الجزاء وحس��ن العاقبة ﵟٱدف ۡع بِٱلتِي
َ
إس��اءتهم باإلحس��ان ،والحكم عام أي ال تس��توي يِ َ
ه أ ۡح َس ُنﵞ ﵝفُ ِّصلَ��ت الآية ﵔﵓﵜ أي ادفع السيئة بالخصلة
الخصلة الحسنة والسيئة يف اآلثار واألحكام

()1

ومن املعلوم بداهة أنه ال تساوي بني الفعلة الحسنة
الت��ي يرىض الل��ه بها ويثي��ب عليها ،وب�ين الفعلة

الس��يئة التي يكرهها الله ويعاقب عليها .واملداراة:
من الحسنة ،والغلطة :من السيئة ،فادفع أيها الداعية

التي هي أحس��ن ،مث��ل أن تدفع الغض��ب بالصرب،

والجه��ل بالحلم ،وا ِ
إلس��اءة بالعفو قال ابن عباس:
َ َ َّ
ادف��ع بحلمك جه��ل من جهل عليك ﵟف��إِذا ٱلذِي
َ
ََۡ َ َََُۡ َ َ
ُ َ
�د ٰ َوة َ ٞكأنَّ ُهۥ َول ٌّ َ ٞ
ي حمِي��م ٣٤ﵞ ﵝف ّ ِصلت
بين��ك وبينهۥ ع�
ِ
الآي��ة ﵔﵓﵜ أي فإذا فعلت ذل��ك صار عدوك كالصديق

املخلص من أس��اء إليك باإلحس��ان إليه ،بواسطة القريب ،الخالص الصداقة يف مودته ومحبته لك
الكالم الطيب ومقابلة اإلس��اءة باإلحسان والذنب •املحور الثامن :ما يس��تفاد من اآلية :ما يؤخذ من
()3

بالعفو ،والغضب بالصرب والحلم ،وادفع أمورك وما

اآليات ما يأيت:

يع��رض لك مع الن��اس ،ومخالطتك لهم بالفعلة أو  )1هناك فرق عظيم بني الحس��نة والس��يئة وأثر كل
بالس�يرة التي هي أحس��ن الفعالت والسري ،ومنها :منهام ،والحس��نة :دعوة الرسول ﷺ إىل دين الحق
بذل أو إفشاء ّ
السالم ،وحسن األدب ،وكظم الغيظ ،والص�بر عىل جهال��ة الكفار ،وت��رك االنتقام ،وترك
والسامحة يف القضاء ،واالقتضاء ،وغري ذلك .وهذه االلتفات إليهم .والس��يئة :م��ا أظهره املرشكون من
آية جمع��ت مكارم األخ�لاق ،وأن��واع الحلم .قال الجالف��ة يف قولهم املتقدم أوائل الس��ورةَ :وقالُوا:
اب��ن عباس ريض الله عنه�ما :إذا فعل املؤمن هذه قُلُوبُن��ا فيِ أَكِ َّن�� ٍة ِمماَّ ت َ ْد ُعون��ا إِلَ ْي ِه وأمثلة الحس��نة:

الفضائل ،عصمه الله تعاىل من الشيطان وخضع له ق��ول ال إل��ه إال الله ،والطاع��ة لله تعاىل ورس��وله
عدوه ،وال شك أن ّ
وحب آل الرس��ول
السالم :هو مبدأ الدفع بالتي هي ص ،واملداراة ،والعفو ،والعلم،
ّ
أحس��ن .فإذا كان بينك وبني غ�يرك عداوة ،فقابلت ص ونح��و ذل��ك .وأمثل��ة الس��يئة أض��داد ذل��ك
اإلساءة باإلحسان ،صار العدو كالصديق(.)2
كال�شرك ،والغلظة ،واالنتقام ،والفحش ،وبغض آل
الرسول ﷺ.

((( روح املعاين يف تفس�ير القرآن العظيم والسبع املثاين:

لأللويس.374/12 ،

((( التفسري الوسيط :د وهبة الزحييل.2308/3 ،

((( صفوة التفاسري :محمد عيل الصابوين.114/3 ،
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 )2الحكمة والسياسة يف األخالق االجتامعية :دفع وق��د روى قت��ادة ق��ال :قل��ت ألنس (:ه��ل كانت
السيئة باإلحسان ،كالكلمة الطيبة واملصافحة(.)1

املصافح��ة يف أصح��اب رس��ول الل��ه ﷺ؟ قال:

 )3ويف اآلي��ات تعليم قرآين جليل مس��تمر اإللهام نعم)( .)4وهو حديث صحيح.

وامل��دى ،فمقابل��ة الس��يئة بالس��يئة ي��ورث العداء وروى ال�براء ب��ن عازب قال رس��ول الل��ه ﷺ((:ما
واألحقاد بعكس مقابلة الس��يئة بالحسنة التي تقلب من مس��لمني يلتقيان فيتصافحان إال غفر لهام قبل

العدو صديقا وتدل عىل نبل النفس وكرم الخلق( .)2أن يتفرق��ا)) ،ويف األث��ر( :من مت��ام املحبة األخذ
ََ
()5
ا
وأ َّما اب��ن العريب فقد ذكر يف قول��ه عزوجل :ﵟول باليد) .
َ
َ
ۡ َ َ َ ُ َ َ َّ ّ َ ُ ۡ
ه أ ۡح َس ُ
ٱد َف ۡع بِٱلَّتي يِ َ
ت ۡس َتوِي ٱلحسنة ولا ٱلسيِئة ۚ
ن
الثالث :السالم ،ال يقطع عنه سالمه إذا لقيه ،والكل
ِ
َ
َ َ َّ َ ۡ َ َ
ك َو َب ۡي َن ُهۥ َع َد ٰ َوة َ ٞكأنَّ ُهۥ َول ٌّي َحم ٞ
٣٤ﵞ
ِيم
فإِذا ٱلذِي بين
ِ
محتمل .والله أعلم.
ُ ّ َ
ﵝف ِصل��ت الآي��ة ﵔﵓﵜ ،أنَّه اختلف ما امل��راد بها عىل ثالثة •املطل��ب الثالث :من صف��ات الداعية الصرب يف
أقوال(:)3
طريق الدعوة وتحمل األذى يف سبيل دعوته:
ْ
األول :قي��ل املراد بها ما روي يف اآلية أن نقول :إن ق��ال عزوجلَ :
ﵟو َم��ا يُلَ َّقى ٰ َها ٓ إلَّا ٱلَّذِي� َ
�ن َصبَ ُروا َو َما
ِ
كنت كاذبا يغفر الله لك ،وإن كنت صادقا يغفر الله ُ َ َّ َ ٓ َّ ُ َ ّ َ
يم ٣٥ﵞ ﵝفُ ِّصلَت الآية ﵕﵓﵜ.
يلقىٰها إِلا ذو ح ٍظ ع ِظ ٖ
يل ،وكذل��ك روي أن أب��ا بكر الصدي��ق قاله لرجل •املحور األول :تحليل الكلامت:
ْ
نال منه.
فقول��ه عزوجلَ :
ﵟو َما يُلَ َّقى ٰ َه��ا ٓ إلَّا ٱلَّذ َ
ِين َصبَ ُروا َو َما
ِ
الث��اين :املصافحة ،ويف األث��ر( :تصافحوا يذهب ُ َ َّ ٰ َ ٓ َّ ُ َ ّ َ
ُ َ
يم ٣٥ﵞ ﵝف ّ ِصلت الآية ﵕﵓﵜ
ظ
ع
يلقىها إِلا ذو ح ٍظ ِ ٖ
الغ��ل) ،وإن مل ي��ر مالك املصافح��ة ،وقد اجتمع
أي :م��ا يلقى مجازاة هذا أي وم��ا يلَقى هذه الفعلة
ْ
مع س��فيان فتكلام فيه��ا ،فقال س��فيان :قد صافح ﵟإلَّا ٱلَّذِي� َ
�ن َصبَ ُرواﵞ ﵝفُ ِّصلَت الآي��ة ﵕﵓﵜ  ،أي :إِلاَّ ال َِّذي َن
ِ
َّ
النب��ي ﷺ ،جعف��را حني قدم من الحبش��ة ،فقال له
َ َ ُ َ َّ َ ٓ ُ َ ّ َ
يم
يكظم��ون الغيظ  .ﵟوما يلقىٰه��ا إِلا ذو ح ٍظ ع ِظ ٖ
مال��ك :ذلك خ��اص له؛ فقال له س��فيان :ما خص
٣٥ﵞ ﵝفُ ِّصلَت الآية ﵕﵓﵜ ،الحظ ههنا الج َّنة ،أي وما يلقاها
رسول الله ﷺ ،يخصنا ،وما عمه يعمنا ،واملصافحة
ثابتة ،فال وجه إلنكارها.

((( مس��ند اإلمام أحمد بن حنبل (مسند الكوفيني ،حديث
الرباء بن عازب) ، 517 /30 ،حديث رقم (.)18546

((( التفس�ير املنري يف العقي��دة والرشيعة واملنهج :د وهبة ((( الجام��ع الكبري -س��نن الرتم��ذي :تحقيق :بش��ار عواد

الزحييل.232/24 ،

((( التفسري الحديث :دروزة محمد عزت.420/4 ،
((( أحكام القرآن :القايض ابن العريب.85/4 ،

مع��روف (أب��واب االس��تئذان واآلداب ،ب��اب م��ا جاء يف

املصافح��ة)  ،372/4حديث رق��م ( ،)2729قال الدكتور

بشار عواد ( :هذا حديث حسن صحيح).
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ُ َ ّ َ
يم ثان ًيا :مناسبة اآلية ملا بعدها.
إال م��ن وجبت له الجنة ،ومعن��ى ﵟذو ح ٍظ ع ِظ ٖ
ُ َ
مل��ا ذكر صف��ات املؤمن�ين األبرار ،وبع��د بيان أن
ح ٍّ
يم يف الخري(.)1
ظ َع ِظ ٍ
٣٥ﵞ ﵝف ِّصلت الآية ﵕﵓﵜ  ،أي َ
ُ َ ّ
�ظﵞ ﵝفُ ِّصلَت الآي��ة ﵕﵓﵜ أي ذو أحس��ن األع�مال واألق��وال ه��و الدع��وة إىل الله
وقول��ه عزوجل :ﵟذو ح� ٍ
نصي��ب وافر من الرأي والعقل ،أو ذو نصيب عظيم س��بحانه وتعاىل ذكر الله تعاىل الدالئل الدالة عىل

من الثواب والخري( ،)2وما يلقّاها :مبعنى وما يتصف وجود الله وقدرته وحكمته ،كامدة للدعوة إىل الله،
بها وما يكون عليها وما ينالها (. )3

•املحور الثاين :التناسب بني اآليات:

وتنبيها عىل أن الدعوة إليه سبحانه وتعاىل هي تقرير

الدالئ��ل الدالة عىل ذات الله وصفاته ،وقد ذكر هنا

أولاً  :مناسبتها اآلية ملا قبلها:
َ َ ُ َ َّ ٰ َ ٓ
ُ ّ َ
يجعل
أي
ﵕﵓﵜ
الآية
ت
ل
ص
ﵝف
ﵞ
قوله عزوجل :ﵟوما يلقىها
ِ
والش��مس والقم��ر ث��م أتبعها بآية أرضي��ة يف مرأى
القياً لهذه الخصلة التي هي مقابلة اإلس��اءة بأحسن العني ،وهي إنبات النباتات باملطر يف األرض(.)5
الدالئل الكوني��ة الفلكية األربعة وهي الليل والنهار

الحس��ن وهو اإلحس��ان الذي هو أحسن من العفو واملتأمل يف هذه اآليات الكرمية يراها قد رس��مت
والحل��م والصرب واالحت�مال بأن يعل��ق الله
تعاىل للمس��لم أحكم الطرق ،وأفضل الوسائل ،التي ترفع
َّ
َّإرادته عىل وجه الش��دة واملبالغة بإلقائها إليه ﵟإِلا درجته عند خالقه سبحانه وتعاىل.
َ َ َ ُ ْ ُ َ
هذه
منهم
وجدت
أي
ٱلذِي��ن صبرواﵞ ﵝف ّ ِصلت الآية ﵕﵓﵜ
ثم بعد هذه اآلية وما س��بقها من آيات أرشد سبحانه

الحقيق��ة ورك��زت يف طباعه��م فص��اروا يكظمون وتعاىل عباده إىل ما يبعدهم عن كيد الشيطان ،فقال
َ َّ َ َ َ َّ َ َ َّ ۡ َ ٰ َ ۡ ۡ ۡ َ ٞ
الغي��ظ ويحتمل��ون امل��كاره ،وك��رر إظه��ار البناء
ٱس َت ِعذ
عزوجل :ﵟوِإما ينزغنك مِن ٱلشيط ِن نزغ ف
للمفع��ول للتنبيه ع�لى أنه ال قدرة عليه��ا أصالً إال
هَّ
ٱللِ إنَّ ُهۥ ُه َو َّ
ٱلس ِم ُ
يع ٱلۡ َعل ُ
ِيم ٣٦ﵞ ﵝفُ ِّصلَت الآية ﵖﵓﵜ .
بِ ۖ ِ
بتوفيق الخالق(.)4
•املحور الثالث :القراءات القرآنية:
((( معاين القرآن وإعرابه :للزجاج.386/4 ،

((( البح��ث ال��داليل يف نظ��م ال��درر يف تناس��ب اآليات
والس��ور للبقاعي (ت  885هـ) :عزيز سليم عيل القرييش

اتفقوا القراء عىل عدم إمالة دعا إىل الله لكونه واويا

مرس��وما باأللف ،وأمال يلقاها معا حمزة والكسايئ
وخلف وقللهام األزرق بخلفه(.)6

(اطروح��ة دكتوراه)،كلي��ة الرتبية  -الجامعة املس��تنرصية ((( ،التفس�ير املنري يف العقي��دة والرشيعة واملنهج :د وهبة

1425هـ2004 -م. 147/1 ،

الزحييل 234/24 ،؛ وصفوة التفاس�ير :محمد الصابوين،

((( التفسري الحديث :دروزة محمد عزت.419/4 ،

.115/3

.574 /6

(منته��ى األماين واملرسات يف عل��وم القراءات) :أحمد بن

((( نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور :أيب بكر البقاعي ((( ،إتحاف فضالء البرش ىف القراءات األربعة عرش ويسمى
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•املحور الرابع :اإلعراب:
َ َ ُ َ َّ ٰ َ ٓ َّ َّ َ َ َ ُ ْ
قول��ه عزوج��ل :ﵟوما يلقىه��ا إِلا ٱلذِي��ن صبرواﵞ قيل  :فادفع بالتي هي أحسن ؟ قلت :هو عىل تقدير
خ�ير وفق لحظ عظيم من الخ�ير  .فإن قلت  :فهال

َ
ﵝفُ ِّصل��ت الآية ﵕﵓﵜ ،الواو ح��رف عطف وما نافية ويلقاها قائل ق��ال  :فكيف أصنع ؟ فقي��ل  :ادفع بالتي هي

فع��ل مضارع مبني للمجهول واله��اء مفعول به ثان أحسن)(.)3

والضم�ير يعود عىل الخصلة الحس��نة وهي مقابلة ويف اآلية الثانية تنويه بهذه املقابلة وفاعلها وإشارة
السيئة بالحس��نة وإال أداة حرص والذين نائب فاعل إىل أن ذلك ال يك��ون إلاّ من الذين تجملوا بالصرب
ََ
يلقاه��ا وجملة صربوا ال محل لها ألنها صلة ،ﵟوما وضب��ط النف��س وكان��وا عىل ح��ظ عظيم م��ن كرم
ُ َ َّ ٰ َ ٓ َّ َّ
َ َ َ ُ ْ ُ ّ َ
يلقىه��ا إِلا ٱلذِين صبرواﵞ ﵝف ِصلت الآية ﵕﵓﵜ عطف عىل الخلق(.)4

سابقتها مامثلة لها يف اعرابها(.)1
املحور السادس :املعنى اإلجاميل:
ويف تفس�ير قوله عزوجلَ :
ﵟو َما يُلَ َّقى ٰ َه��ا ٓ إلَّا ٱلَّذ َ
•املحور الخامس :القضايا البالغية:
ِين
ِ
ْ
يعل��ق البقاعي(رحم��ه الل��ه تع��اىل)
ع�لى لفظ��ة َصبَ ُرواﵞ ﵝفُ ِّصلَت الآي��ة ﵕﵓﵜ يقول االمام الطربي(رحمه
َّ
َّ
ٓ
(الح��ظ) يف قوله عزوجلَ :
ﵟو َم��ا يُلَ َّقى ٰ َها إلا ٱلذ َ
ِين
ِ
الله تع��اىل) :وما يلقى ه��ذه إال ذو نصيب وج ّد له
َ َ ُ ْ َ َ ُ َ َّ ٰ َ ٓ َّ ُ َ ّ َ
ُ َ
يم ٣٥ﵞ ﵝف ّ ِصلت
ظ
ع
�ظ
ِ
()5
صب��روا وما يلقىها إِلا ذو ح� ٍ
ٖ
سابق يف املربات عظيم .
ْ
الآي��ة ﵕﵓﵜ ،بقول��ه(:أي :نصيب وقس��م وبخت جليل وقول��ه عزوجلَ :
ﵟو َم��ا يُلَ َّقى ٰ َها ٓ إلَّا ٱلَّذِي� َ
�ن َصبَ ُرواﵞ
ِ
يف الدني��ا واآلخرة عند الله وعند الن��اس) فقد عد
ّ ﵝفُ ِّصلَ��ت الآي��ة ﵕﵓﵜ ،أي :وما يقبل ه��ذه الوصية ويعمل
البقاعي األلفاظ (النصيب والقس��م والبخت) ،تدل
به��ا إال من صرب عىل ذلك فإنه يش��ق عىل النفوس
عىل الحظ(.)2
وم��ا يلقاها إال ذو ح��ظ عظي��م أي ذو نصيب وافر
ثم قال( :وما يلقى هذه الخليقة أو السجية التي هي
من الس��عادة يف الدني��ا واآلخرة ،ق��ال عيل بن أيب
مقابلة اإلس��اءة باإلحسان إالّ أهل الصرب وإال رجل
طلحة عن ابن عباس يف تفس�ير هذه اآلية :أمر الله
محم��د بن أحمد بن عب��د الغني
ّ
الدمياطي ،ش��هاب الدين املؤمنني بالص�بر عند الغضب والحلم عند الجهل
الش��هري بالبناء (املت��وىف1117 :هـ) تحقي��ق :أنس مهرة،

دار الكت��ب العلمية – ب�يروت ،الطبع��ة :الثالثة2006 ،م -

1427هـ ،ص.489

والعفو عند اإلساءة فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من
((( البح��ث ال��داليل يف نظ��م ال��درر يف تناس��ب اآليات

((( إع��راب القرآن وبيانه :محي��ي الدين بن أحمد مصطفى والسور للبقاعي :عزيز القرييش.147/1 ،
درويش.562/8،

((( الكش��اف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه

والسور للبقاعي :عزيز القرييش147/1 ،ـ

((( جامع البيان يف تأويل القرآن :للطربي.472 /21 ،

((( البح��ث ال��داليل يف نظ��م ال��درر يف تناس��ب اآليات التأويل :للزمخرشي.205/4 ،
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وحظ��وا مبعيت��ه (:إن الله م��ع الصابري��ن ...وبرش

الشيطان وخضع لهم عدوهم كأنه ويل حميم(.)1
َ َ َّ ٓ َّ
ﵟو َما يُلقى ٰ َها إِلا الصابري��ن ...والله يحب الصابرين ...ولنئ صربتم
ويف صفوة التفاس�ير جاء ما نصه:
ْ
ٱلَّذ َ
ِين َصبَ ُرواﵞ ﵝفُ ِّصلَت الآية ﵕﵓﵜ أي وما ينال هذه املنزلة لهو خري للصابرين)(.)4

الرفيع��ة والخصل��ة الحميدة ،إالّ من جاهد نفس��ه
بكظم الغيظ واحتامل ُاألذى َ
ﵟو َما يُلَ َّقى ٰ َها ٓ إلَّا ٱلَّذ َ
ِين
ِ
ْ
َصبَ ُرواﵞ ﵝفُ ِّصلَت الآية ﵕﵓﵜ أي وما يصل إليها وينالها إال

•املحور السابع :ما يستفاد من النص:
َ َ ُ َ َّ ٰ َ ٓ
ففي اآلية الكرمية وهي قوله عزوجل :ﵟوما يلقىها
َّ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ َ َّ َ ٓ َّ ُ َ ّ َ
يم ٣٥ﵞ
إِلا ٱلذِين صبروا وما يلقىٰها إِلا ذو ح ٍظ ع ِظ ٖ

ويناله��ا إال ذو نصي��ب وافر من الس��عادة واحتامل ﵝفُ ِّصلَت الآية ﵕﵓﵜ.
جملة من الفوائد ميكن بيان بعضها مبا يأيت:
والخري(.)2

وم��ا يتقب��ل هذه الوصي��ة أو املوعظ��ة ويعمل بها )1 ،ال يتخلق بهذه الفضيلة إال من صرب عىل اإلساءة
بكظم الغيظ واحت�مال األذى ،وذو النصيب الوافر
وير ّوض نفسه عىل هذه الخصلة:

وهي دفع الس��يئة بالحس��نة إال الذي��ن صربوا عىل من الخ�ير ،فهذا أس��لوب دفع الغض��ب واالنتقام
كظم الغيظ ،واحتامل املكروه ،والصرب ش��اق عىل وترك الخصومة(.)5

النف��وس ،والصرب ع�لى الطاعات وعن الش��هوات  )2بي��ان فضل الدعوة إىل الله تعاىل ورشف الدعاة
جامع لخص��ال الخري كلها .وكذل��ك ال يتقبل هذه العاملني.

الوصي��ة إال ذو نصي��ب وافر من الس��عادة يف الدنيا  )3فضل اإلسالم واالعتزاز به والتفاخر الصادق به.
واآلخرة ،وذو حظ يف الث��واب والخري ،واآلية مدح  )4فضل العبد الذي يكمل يف نفسه وخلقه فيصبح
يدفع السيئة بالحسنة.

للصابرين ووعد لهم بالجنة(.)3
ويف قول��ه عزوجلَ :
ﵟو َما يُلَ َّقى ٰ َه��ا ٓ إلَّا ٱلَّذ َ
ِين َصبَ ُروا ْ برشى أهل اإلميان واالس��تقامة عند املوت بالجنة
ِ
َو َم��ا يُلَ َّقى ٰ َها ٓ إلَّا ُذو َح ّظ َع ِظي��م ٣٥ﵞ ﵝفُ ِّصلَت الآية ﵕﵓﵜ ،وهؤالء هم أولياء الله املؤمنون(.)6
ٍ
ِ
ٖ

ق��ال محم��د الخطي��ب ( :أي :وما يلق��ى ،ويوفق

إىل هذه الخصلة الحميدة التي هي مقابلة اإلس��اءة ((( أوض��ح التفاس�ير :محم��د محم��د عب��د اللطي��ف بن
الخطيب (املتوىف1402 :هـ) ،املطبعة املرصية ومكتبتها

باإلحسان ،والدفع بالتي هي أحسن -إال أهل الصرب

الذي��ن لهم عن��د ربهم حظ عظيم؛ إذ ف��ازوا بجنته،
((( تفسري القرآن العظيم :ابن كثري.166/7 ،

((( صفوة التفاسري :محمد عيل الصابوين.114/3 ،
((( التفسري الوسيط :د وهبة الزحييل.2308/3 ،

الطبعة :السادسة1383 ،هـ 1964 -م ،ص.587

((( التفس�ير املنري يف العقي��دة والرشيعة واملنهج :د وهبة

الزحييل.232/24 ،

((( أيرس التفاس�ير لكالم العيل الكبري :أبو بكر الجزائري،
.576 /4
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 )5املتق��ون لهم البرشى يف الحياة الدنيا وهي هذه
ويف اآلخرة عند خروجهم من قبورهم.

الخاتمة وأهم النتائج والتوصيات

 )6يف الجن��ة م��ا تش��تهيه األنف��س وتل��ذ األعني،

وألحدهم كل م��ا يطلبه ويدعيه وف��وق ذلك النظر الحم��د لله الذي بنعمته تتم الصالحات ،وبتيس�يره
إىل وجه الله الكريم وتلقي التحية منه والتسليم.

وعون��ه تقىض امله�مات ،والصالة والس�لام عىل

 )7ال ب��د من أن يجمع الداعي��ة بني العمل الصالح البش�ير النذير ،والرساج املن�ير ،والداعي إىل الله
(وهو اجتن��اب املحارم ،وك�ثرة املندوبات ،وأداء بإذن��ه ،نبينا محمد وع�لى آله وأصحاب��ه أجمعني،
الفرائ��ض) وبني الترصيح باالعتق��اد بالله يف ذلك أما بع��د :فبعد رحلة ماتع��ة قضيتها بني صفحات

كله ،وإخالص العمل لوجه الله تعاىل(.)1

الكتب ،ومتون العلم ،ومفردات البحث ،أصل فيها

وق��د يندفع املرء أحيانا إىل مقابلة الس��يئة بالس��يئة إىل نهاي��ة املطاف ،فأضع الرتحال ،يف ختام بحثي

فف��ي هذا املوقف يجب عىل املس��لم أن ينتبه إىل املوس��وم بـ( م��ن آيات صفات الداعي��ة املؤثر يف
أن هذا إمنا يكون من نزعات الش��يطان ووساوس��ه س��ورة فصلت(دراس��ة تحليلية)) ،التي تناولت فيها

وأال يندف��ع فيه وأن يجنح إىل األفض��ل الذي يليق آي��ات تتحدث ع��ن الدعوة والدع��اة وصفاتهم يف
الدعوة إىل الله س��بحانه وتعاىل ،فابتدأت بتعريف
بإسالمه وهو الصرب ودفع السيئة بالحسنة(.)2
اآلي��ة والدع��وة والدع��اة يف اللغ��ة واإلصط�لاح،

❊

❊

❊

وختمت املبحث األول ببي��ان وبيان صفاة الداعية

وحكم مسؤولية الدعوة إىل الله سبحانه وتعاىل .

وأوضح��ت بيش ٍء م��ن التفصي��ل يف مبح��ث ثانٍ

وصف ش��امل لسورة فصلت؛ تس��ميتها وعدد آياته
وتاري��خ وم��كان نزولها ،ومناس��بتها ،ومنس��وخها،
وس��بب نزوله��ا واألحادي��ث واآلث��ار ال��واردة يف

فضله��ا واملح��اور ،واملقاصد ،واأله��داف التي
((( التفس�ير املنري يف العقيدة والرشيعة واملنهج :د .وهبة

الزحييل.231/24 ،

تناولتها السورة.

ويف مبح��ث أخ�ير تناول��ت آيات صف��ات الداعية

((( التفس�ير الحديث (مرتب حسب ترتيب النزول) :دروزة بيش ٍء من التفصيل ،وبعد أ َّن م َّن اللهسبحانه وتعاىل
يل بإمتام هذا البح��ث رأيت من املفيد أ ْن أختمه
محمد عزت.420 /4 ،
ع َّ
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خالص��ة ألهم النتائ��ج ،والتوصيات التي توصلت ولك��ن الحق املقط��وع به أن كل من دع��ا إىل الله
ب ُ
إليها ،وعىل النحو اآليت:
أوالً  :أهم النتائج :

بطريق من الطرق فهو داخل فيه.

-7الحكمة والسياسة يف األخالق االجتامعية :دفع

 -1إ َّن الكتابة يف مجال التفس�ير ال س��يام التفس�ير السيئة باإلحسان ،كالكلمة الطيبة واملصافحة.
التحلييل يجب أ ْن تكون رصينة ومبنية عىل أُس��س -8أم��ر الله املؤمنني بالصرب عن��د الغضب والحلم

متينة ،ال ينبغي للباح��ث أ ْن يتجاوزها لغلق الطريق عند الجه��ل والعفو عند اإلس��اءة ف��إذا فعلوا ذلك

أمام الدخالء ،واملفتونني مبقوالت غري املسلمني .عصمهم الله من الشيطان وخضع لهم عدوهم كأنه
 -2ت��م بيان فضل الدعوة إىل الله س��بحانه وتعاىل ،ويل حميم.

ورشف الدعاة العاملني ،وفضل اإلس�لام واالعتزاز ثانياً  :أهم التوصيات  :وأهم ما أويص به بعد إمتام

به والتفاخر الصادق به.

هذه الرسالة ،ما يأيت:

 -3الدع��اة املخصوص��ون ب��ه الذي��ن يدعون إىل  -1أويص باملزيد من البحث يف التفس�ير القرآين،
دين��ه وعبادته ،ومعرفت��ه ومحبته ،وه��ؤالء خواص الس��يام التفسري التحلييل ،والغوص يف أعامق هذا
خلق الله.

العل��م ،الكتش��اف وتوضي��ح ما مل يأخ��ذ حقه يف

َصلت وبيَّنت أ َّن الداعية البحث والدراسة والتوثيق.
ُصلت ف َّ
 -4إ َّن آيات سورة ف ِّ

الب��د أن يتصف بالصف��ات الت��ي ذكرناها من حب  -2فينبغي اس��تنفار األ َّمة للدعوة إىل الله س��بحانه

الخري للناس ،وإظهار الشفقة عليهم ،والتلطف بهم وتع��اىل يف املس��اجد والجامع��ات ،وإلق��اء
يف دعوت��ه والصرب عىل أذاه��م فإذا مل يتصف بهذه املح��ارضات ،وحش��د كل الطاق��ات حت��ى تقوى
الصفات ،وغريها ال ميكن أ ْن يس��مى داعية بل هو األمة ،وتصبح صفًا واح ًدا متيناً.

مف ِّر ٌق للمسلمني ويصد عن السبيل.

 -3الدع��وة إىل توحيد الله وطاعت��ه وعبادته ،وهذا

 -5إ َّن نظ��ام العبودية ال يق��وم إال بالدعوة ،وأثبتت نص عام يش��مل كل داعية مخلص إىل الله ،س��واء

ُصلَ��ت حقيق��ة وه��ي أ َّن الدع��وة إىل الله الداعي��ة األول وهو النبي محم��د ﷺ واملؤذنون،
س��ورة ف ِّ
بالوس��ائل املتوف��رة واملرشوع��ة ه��ي مس��ؤولية والقامئون بالدعوة إىل اإلسالم يف كل زمان ومكان
الجمي��ع ،فالله س��بحانه وتعاىل ابتعثنا كمس��لمني بالقول أو بالكتابة.

لنخرج العباد من عبادة العباد إىل عبادة رب العباد -4 .اتخاذ اإلس�لام دينا ومنهج��ا ومذهباً ،فال يشء

-6إ َّن املراد من قوله ومن أحسن قوال ممن دعا إىل أحسن منه قوالً ،وال أصح منه عقيدة .

الله ،هو الرسول ﷺ ،ومنهم من قال هم املؤذنون -5 ،ال ب��د من أن يجمع الداعي��ة بني العمل الصالح
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(وهو اجتن��اب املحارم ،وك�ثرة املندوبات ،وأداء
الفرائ��ض) وبني الترصيح باالعتق��اد بالله يف ذلك

ثبت المراجع والمصادر
ُ

كله ،وإخالص العمل لوجه الله سبحانه وتعاىل.

-6ووصيتي األخرية هي لطلبة العلم الرشعي ،وطلبة • بعد القرآن الكريم.
الدراس��ات العليا؛ فأدعوه��م إىل الرتكيز عىل مثل  )1أحكام القرآن :القايض محمد بن عبد الله أبو بكر
هذه املواضيع ألهميتها يف إيجاد الحلول ملشاكل بن العريب املعافري االش��بييل املاليك (املتوىف:
543هـ) ،راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه:
البرشية وانتشالها من براثن الجاهلية املعارصة.
فهذه أهم النتائج التي توصلت إليها ،والتوصيات محم��د عبد الق��ادر عطا ،دار الكت��ب العلمية
الت��ي أويص به��ا من خالل بحثي ،ف�ما كان صواباً بريوت ،الطبعة :الثالثة 1424 ،هـ 2003 -ـ

–

فم��ن الله الواجد األحد ،وما كان خطئاً فمني ،ومن  )2إتح��اف فض�لاء الب�شر ىف الق��راءات األربع��ة
َّ َ َ ُ َ ۡ َ ٓ َّ َ ٓ َ َ ۡ ۡ
َ
َ
َّ
َ
الشيطان َ
ﵟربنا لا تؤاخِذنا إِن نسِينا أ ۡو أخ َطأنا ۚ ربنا عرش ويس��مى(منتهى األم��اين واملرسات يف علوم
َ َۡ ۡ
�ل َعلَ ۡي َنا ٓ إ ۡص ٗرا َك َم��ا َحمَ ۡل َت ُهۥ عَلَى ٱلَّذ َ
ِين مِن القراءات) :أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الغني
ول تح ِم�
ِ
ُ
َ
َ
َ
ۡ
ََ
َ
َ
ۡ ُ َ
الدمياطي ،شهاب الدين الش��هري بالبناء (املتوىف:
ق ۡبل َِنا ۚ َر َّب َنا َولا تح ّ ِمل َنا َما لا َطاقة ل َنا بِهِۖۦ َوٱعف ع َّنا
ّ
َ ۡ ۡ ََ َ ۡ َ ۡ َ ٓ َ َ َ ۡ َ َٰ َ ُ َ َ ۡ َ
وٱغفِ��ر لنا وٱرحمنا ۚ أنت مولىن��ا ف
ٱنص ۡرنا عَلى ٱلق ۡو ِم 1117هـ) تحقي��ق :أنس مهرة ،دار الكتب العلمية
ۡ َ
كٰفِر َ
ين ٢٨٦ﵞ َ
ﵝالب َق َرة ِ الآية ﵖﵘﵒﵜ.
ٱل
– بريوت ،الطبعة :الثالثة2006 ،م 1427 -هـ.
ِ
ويف بحث��ي ه��ذا ال أدعي إحاط ًة فيه��ا ،وال كامالً )3 ،أس��باب نزول القرآن :اإلمام أيب الحسن عيل بن

وحس��بي في��ه أنيَّ بذلت قص��ارى جه��دي ،وغاية أحمد الواح��دي (املتوىف468:ه) املحقق :كامل
وس��عي وإنيِّ به��ذا الجهد ألرجو م��ن ريب الكريم بس��يوين زغل��ول ،دار الكت��ب العلمي��ة  -بريوت،

ِّ
الرحي��م قبول عميل ه��ذا قبوالً حس��ناً،
وصل الله الطبعة :األوىل1411 ،هـ 1991-م.
وس��لم وبارك عىل سيدنا محمد وعىل آله وصحبه )4 ،أس�ماء س��ور القرآن وفضائله��ا :د .منرية محمد
ومن تبع هداه ودعا بدعوته اىل يوم الدين ،والحمد نارص الدورسي ،دار ابن الجوزي  -الرياض الطبعة
رب العاملني.
لله ِّ
األوىل1426 :هـ.
 )5أصول الدع��وة :د .عبد الكريم زيدان ،مؤسس��ة

الباحث الرسالة ،بريوت ،الطبعة التاسعة1421،هـ 2001-م.

❊

❊

❊

 )6األع�لام :خ�ير الدي��ن ب��ن محم��ود ،ال��زركيل
الدمشقي(املتوىف1396:هـ) دار العلم للماليني-
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بريوت الطبعة :الخامسة عرش 1423هـ 2002 -م .ع�لي القرييش( ،اطروح��ة دكتوراه)،كلي��ة الرتبية -

 )7إع��راب القرآن وبيان��ه :محيي الدي��ن بن أحمد الجامعة املستنرصية1425 ،هـ2004 -م.

مصطف��ى دروي��ش (املت��وىف 1403 :ه��ـ) ،دار  )13البح��ر املحيط يف التفس�ير :أبو حيان محمد

اإلرش��اد للش��ئون الجامعية  -حمص  -سوريا ،دار بن يوسف ،أثري الدين األندليس (املتوىف745:هـ)

اليامم��ة -دمش��ق ،ب�يروت ،دار اب��ن كثري -دمش��ق تحقيق :صدقي محمد جميل ،دار الفكر– بريوت،

بريوت ،الطبعة :الرابعة 1415 ،هـ.

(د :ط)1420 ،هـ.

حاس أحمد بن محمد  )14الربه��ان يف تناس��ب س��ور الق��رآن :أحمد بن
 )8إعراب القرآن :أبو جعفر ال َّن َّ
بن إسامعيل بن يونس املرادي النحوي (املتوىف :إبراهي��م الغرناط��ي ،أب��و جعفر(املتوىف708:هـ)

338هـ) ،وضع حواش��يه وعل��ق عليه :عبد املنعم تحقيق :محمد ش��عباين ،وزارة األوقاف والش��ؤون
خليل إبراهيم ،دار الكتب العلمية -بريوت الطبعة :اإلسالمية  -املغرب(د :ط)1410 ،هـ 1990-م.

األوىل1421 ،هـ.

 )15الربه��ان يف عل��وم الق��رآن :ب��در الدي��ن

 )9أوضح التفاس�ير :محمد بن محمد عبد اللطيف الزركيش(املتوىف794:ه��ـ) تحقي��ق :محم��د أبو
ب��ن الخطي��ب (املتوىف1402:ه��ـ) ،املطبع��ة الفضل إبراهي��م دار إحياء الكتب العربية  -القاهرة،
املرصي��ة ومكتبته��ا  -القاهرة  ،الطبعة :السادس��ة ،دار املعرف��ة ،ب�يروت ،الطبع��ة :األوىل 1376هـ

1383هـ 1964 -م.

1957-م.

 )10أي�سر التفاس�ير ل��كالم العيل الكب�ير :جابر  )16بي��ان املع��اين مرتب حس��ب ترتي��ب النزول:
بن موىس أبو بكر الجزائري ،مكتبة العلوم والحكم عبد القادر بن ملاّ حويش الس��يد محمود آل غازي
 -املدين��ة ،املن��ورة ،الطبعة :الخامس��ة1424 ،هـ العاين (املتوىف1398:هـ) مطبعة الرتقي  -دمشق،

2003-م.

الطبعة :األوىل1382،هـ 1965 -م.

 )11إيضاح الوق��ف واالبتداء :محمد بن القاس��م  )17تاريخ بغ��داد :أبو بكر أحمد بن عيل بن ثابت
ب��ن محمد بن بش��ار ،أبو بكر األنب��اري (املتوىف :الخطي��ب البغ��دادي (املتوىف463 :ه��ـ) تحقيق:

328ه��ـ) ،تحقي��ق :محي��ي الدي��ن عب��د الرحمن د .بش��ار ع��واد مع��روف ،دار الغرب اإلس�لامي -
رمض��ان ،مطبوعات مجمع اللغة العربية – دمش��ق بريوت الطبعة :األوىل 1422هـ 2002 -م.

1390هـ 1971 -م.

 )18تبص�ير املؤمن�ين بفق��ه الن�صر والتمكني يف

الصالَّيب،
 )12البح��ث ال��داليل يف نظ��م الدرر يف تناس��ب الق��رآن الكريم :دَ .ع�لي محمد محم��د َّ

اآليات والس��ور للبقاعي (ت  885هـ) :عزيز سليم مكتبة الصحابة  -الشارقة ،الطبعة :األوىل1422 ،هـ
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 )19التحرير والتنوير( ابن عاش��ور) :محمد الطاهر  )27تهذي��ب التهذي��ب :اب��ن حج��ر العس��قالين
بن محمد الطاهر بن عاش��ور (املتوىف1393 :هـ) (املتوىف852 :هـ) مطبع��ة دائرة املعارف النظامية

مؤسس��ة التاري��خ الع��ريب  -ب�يروت ،الطبع��ة - :الهند الطبعة :األوىل1326 ،هـ.

األوىل1420،هـ 2000-م.

 )28جامع البيان يف تأويل القرآن :محمد بن جرير

 )20تفس�ير ابن كثري :أبو الفداء إس�ماعيل بن عمر بن يزيد بن كثري أبو جعفر الطربي(املتوىف310:هـ)

بن كثري القريش (املتوىف 774:هـ) تحقيق :محمد تحقي��ق :أحمد محمد ش��اكر ،مؤسس��ة الرس��الة -
حس�ين الذهب��ي ،دار الكت��ب العلمي��ة  -ب�يروت ،بريوت ،الطبعة :األوىل1420،هـ 2000-م.
الطبعة :األوىل1419،هـ.

 )29الجام��ع الصحيح(صحي��ح البخاري) :محمد

 )21التفس�ير الحديث مرتب حسب ترتيب النزول :بن إس�ماعيل البخاري(املتوىف256:هـ) ،تحقيق:
دروزة محم��د ع��زت ،دار إحي��اء الكت��ب العربي��ة د .مصطفى ديب البغا ،دار ابن كثري -بريوت ،الطبعة

القاهرة( ،د :ط ) 1383هـ.

الثالثة1407 ،هـ 1987-م.

 )22التفس�ير الكبري(مفاتيح الغي��ب) :أبو عبد الله  )30الجام��ع األح��كام القرآن ( تفس�ير القرطبي):
محمد ب��ن عمر بن الحس��ن امللقب بفخ��ر الدين أب��و عبد الل��ه محمد بن أحمد ب��ن أيب بكر بن فرح
الرازي (املتوىف606:هـ) دار إحياء الرتاث العريب األنص��اري القرطبي (املت��وىف671 :هـ) ،تحقيق:

 -بريوت ،الطبعة :الثالثة1420 ،هـ.

أحم��د ال�بردوين وإبراهي��م أطفي��ش ،دار الكت��ب

 )23التفسري املنري يف العقيدة والرشيعة واملنهج :املرصي��ة -القاه��رة ،الطبع��ة :الثاني��ة1384 ،هـ -
د .وهبة بن مصطفى الزحييل ،دار الفكر املعارص– 1964م.
دمشق ،الطبعة :الثانية1418 ،هـ.

 )31جامل الق��راء وكامل اإلق��راء :عيل بن محمد

 )24التفس�ير الواضح :محم��د محمود الحجازي ،امل�صري الش��افعي ،أب��و الحس��ن ،عل��م الدي��ن
دار الجي��ل الجدي��د -ب�يروت ،الطبع��ة :الع��ارشة ،الس��خاوي (املتوىف643 :ه��ـ) تحقيق :عبد الحق

1413هـ.

عبد الدايم سيف القايض ،مؤسسة الكتب الثقافية -

دار الفكر– دمشق ،الطبعة :األوىل1422،هـ.

 )32جمهرة اللغة :أبو بكر محمد بن الحسن األزدي

 )25والتفسري الوسيط :د .وهبة بن مصطفى الزحييل ،بريوت الطبعة :األوىل1419 ،هـ 1999 -م.

 )26التفس�ير الوس��يط للقرآن الكريم :محمد سيد (املتوىف321:هـ) تحقيق :رمزي منري بعلبيك دار

طنطاوي ،دار نهضة مرص  -القاهرة ،الطبعة :األوىل العلم للماليني – بريوت ،الطبعة :األوىل1987،م.
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 )33حياة الصحابة :محمد يوسف بن محمد إلياس الرتم��ذي( ،املتوىف279:هـ) تحقيق :بش��ار عواد
الكاندهلوي(املتوىف1384:هـ)تحقي��ق تعلي��ق :معروف دار الغرب اإلسالمي  -بريوت1998 ،م.

د .بش��ار ع ّواد معروف ،مؤسس��ة الرسالة  -بريوت )41 ،س��نن الدارم��ي :أب��و محمد عبد الل��ه بن عبد
الطبعة :األوىل1420،هـ 1999-م

الرحمن بن الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد الدارمي

طيبة  -مكة املكرمة ،الطبعة :األوىل(د :ت).

حسني س��ليم أس��د الداراين ،دار املغني-اململكة

 )34دلي��ل الداعي��ة :ناجي بن دايل الس��لطان ،دار التميم��ي الس��مرقندي(املتوىف255:هـ) تحقيق:
 )35رس��ائل املقري��زي :أحم��د بن ع�لي بن عبد العربي��ة الس��عودية ،الطبع��ة :األوىل1412 ،ه��ـ -

الق��ادر ،أبو العباس الحس��يني العبيدي ،تقي الدين 2000م.

املقري��زي (املت��وىف845 :ه��ـ) ،دار الحدي��ث )42 ،س�ير أع�لام النب�لاء :محم��د ب��ن أحم��د

القاهرة ،الطبعة :األوىل1419 ،هـ.

الذهبي(املتوىف748:ه��ـ) مجموع��ة محقق�ين

 )36روح املعاين يف تفس�ير القرآن العظيم والسبع ب��إرشاف ش��عيب األرن��اؤوط ،مؤسس��ة الرس��الة -
املثاين :شهاب الدين محمود بن عبد الله األلويس بريوت ،الطبعة :الثالثة1405 ،هـ 1985 -م.

(املتوىف1270:ه��ـ) ،تحقيق :عيل عب��د الباري )43 ،الصحي��ح املخت�صر :مس��لم ب��ن الحج��اج

الكتب العلمية -ـبريوت ،الطبعة :األوىل1415 ،ه .أبو الحسن النيسابوري (املتوىف261:هـ) تحقيق:

 )37رؤي��ة إس�لامية ألح��وال الع��امل املع��ارص :محمد فؤاد عب��د الباقي ،دار إحياء الرتاث العريب -

محمد قطب ،مكتبة السنة  -القاهرة ،الطبعة األوىل بريوت الطبعة :الثالثة1374 ،هـ.
1411هـ 1991 -م.

 )44صفوة التفاس�ير :محمد ع�لي الصابوين ،دار

 )38زاد املس�ير يف عل��م التفس�ير :ج�مال الدين الصاب��وين  -القاهرة ،الطبع��ة :األوىل1417 ،هـ -
أبو الفرج عبد الرحمن الجوزي (املتوىف597:هـ) 1997م.

املحقق :عبد الرزاق املهدي ،دار الكتاب العريب  )45 -العالق��ة املثىل بني الدعاة ووس��ائل اإلتصال
بريوت ،الطبعة :األوىل1422 ،هـ.

الحديث��ة يف ض��وء الكتاب والس��نة :د .س��عيد بن

 )39ال�سراج املن�ير يف اإلعانة ع�لى معرفة بعض عيل بن وهف القحطاين ،مطبعة س��فري  -الرياض،
مع��اين كالم ربنا الحكيم الخب�ير :محمد بن أحمد الطبعة :األوىل 1432 ،هـ.

الخطيب الرشبيني(املتوىف977:هـ)مطبعة بوالق  )46عل��وم القرآن الكريم :د.نور الدين عرت ،مطبعة
األمريية  -القاهرة(د:ط)1285هـ.

الصباح  -دمشق ،الطبعة األوىل1414،هـ.

 )40س��نن الرتمذي :أليب عي�سى محمد بن عيىس )47غاية النهاي��ة يف طبقات القراء :ش��مس الدين
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أبو الخري ابن الجزري ،محمد بن محمد بن يوسف أحم��د الفراهيدي(املتوىف170:ه��ـ) ،تحقي��ق:

(املت��وىف833 :ه��ـ) مكتبة اب��ن تيمي��ة  -القاهرة ،د .مهدي املخزوم��ي ،د .إبراهيم الس��امرايئ ،دار

الطبعة األوىل1351،هـ 1932-م.

ومكتبة الهالل  -بريوت ،د :ت.

 )48غرائب التفس�ير وعجائب التأويل :محمود بن  )54الكش��اف ع��ن حقائ��ق غوام��ض التنزيل :أبو
حمزة  ،أبو القاس��م برهان الدي��ن الكرماين ويعرف القاس��م محمود بن عمر الزمخ�شري الخوارزمي،

بت��اج القراء(املتوىف505:ه��ـ) دار القبل��ة للثقافة تحقي��ق :عب��د الرزاق امله��دي ،دار إحي��اء الرتاث
اإلسالمية  -جدة(د:ط .ت).

العريب – بريوت(د:ط.ت)،

 )49فت��ح الب��اري رشح صحيح البخ��اري :أحمد  )55الكش��ف والبيان عن تفس�ير القرآن :أحمد بن

ب��ن ع�لي ب��ن حج��ر ،أب��و الفض��ل العس��قالين محم��د الثعلبي(املتوىف427:ه��ـ) تحقي��ق :أيب
الشافعي(املتوىف852 :هـ)عليه تعليقات العالمة :محمد بن عاشور،دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت،
عب��د العزي��ز بن عبد الل��ه بن باز ،رقم كتب��ه وأبوابه الطبعة :األوىل1422،هـ 2002 -م.

وأحاديث��ه :محمد فؤاد عبد الباق��ي  ،دار املعرفة )56 -كلامت مضيئة يف الدعوة إىل الله :محمد عيل

بريوت (د :ط)1379 ،ه.

محمد إمام ،مطبعة الس�لام  -مرص الطبعة :األويل،

 )50فن��ون األفن��ان يف عيون علوم الق��رآن :جامل 2005م.

الدي��ن أب��و الفرج عب��د الرحمن بن ع�لي الجوزي  )57معامل يف الطريق :س��يد قطب ،دار الرشوق -

(املتوىف597 :هـ) دار البش��ائر  -بريوت  ،الطبعة :القاهرة ،الطبعة :األوىل (د :ت).
األوىل1408 ،هـ 1987 -م.

 )58لب��اب التأويل يف مع��اين التنزيل :عالء الدين

 )51القام��وس املحيط :محمد بن يعقوب الفريوز عيل بن محمد ،الخازن (املتوىف 741:ه) تحقيق:
آبادى(املتوىف817:ه��ـ) تحقي��ق :مكت��ب تحقيق تصحي��ح محمد عيل ،دار الكتب العلمية  -بريوت،

الرتاث مؤسسة الرس��الة – بريوت ،الطبعة :الثامنة ،الطبعة :األوىل1415 ،هـ .

1426هـ 2005 -م.

 )59لباب النقول يف أس��باب النزول :عبد الرحمن

 )52قالئد املرجان يف بيان الناس��خ واملنسوخ يف ب��ن أيب بكر ،ج�لال الدي��ن الس��يوطي(املتوىف:

القرآن :مرعي بن يوسف بن أيب بكر الكرمي تحقيق911 :هـ) تصحيح :االس��تاذ أحمد عبد الشايف ،دار
س��امي عطا حسن ،دار القرآن الكريم  -الكويت (د :الكتب العلمية  -بريوت(د :ط .ت).
ط)1400هـ.

 )60لس��ان العرب :محمد بن مك��رم بن عىل ،ابن

 )53كت��اب الع�ين :أيب عب��د الرحم��ن الخليل بن منظور األنصاري الرويفعى (املتوىف711:هـ) دار
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صادر  -بريوت ،الطبعة :الثالثة1414 ،هـ.
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محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين (املتوىف

 )61املحرر الوجيز يف تفس�ير الكتاب العزيز :أبو 241:هـ) تحقيق :ش��عيب األرنؤوط  -عادل مرشد
محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن متام وآخ��رون ،إرشاف :د عب��د الل��ه بن عبد املحس��ن

ب��ن عطية األندليس املحاريب (املتوىف542 :هـ) ،الرتيك ،مؤسس��ة الرسالة  -بريوت ،الطبعة :األوىل،

تحقيق :عبد السالم عبد الشايف محمد ،دار الكتب 1421هـ 2001 -م.
العلمية – بريوت ،الطبعة :األوىل1422 ،هـ.

 )67مصاع��د النظر لإلرشاف عىل مقاصد الس��ور:

 )62املح��رر يف أس��باب ن��زول الق��رآن من خالل إبراهي��م ب��ن عمر ب��ن أيب بكر البقاع��ي (املتوىف:
الكتب التسعة دراسة األس��باب رواية ودراية :خالد 885ه��ـ) مكتب��ة املع��ارف – الري��اض ،الطبع��ة:

بن س��ليامن ،دار ابن الجوزي  -السعودية ،الطبعة :األوىل1408 ،هـ 1987 -م.

األوىل1427 ،هـ2006-م.

 )68مع��امل التنزي��ل يف تفس�ير الق��رآن( تفس�ير

صر اس��تد َراك الحا ِف��ظ الذّهب��ي ع�لى البغوي) :أبو محمد الحس�ين بن مسعود بن محمد
 )63مخت� ُ
حاكم :اب��ن امللقن رساج بن الف��راء البغوي(املتوىف510:ه��ـ) تحقيق :عبد
ُمس��تد َرك أيب عبد الل ِه ال َ

الدي��ن أبو حفص عمر بن عيل بن أحمد الش��افعي الرزاق امله��دي ،دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت
املرصي (املتوىف804 :هـ) تحقيق َودراس��ةَ :عبد الطبعة :األوىل1420 ،هـ.

حي َدانَ ،س��عد ب��ن َعبد الله بن َعبد  )69مع��اين القرآن وإعراب��ه :إبراهيم بن الرسي بن
الله بن حمد الل َ
ال َعزيز آل حم َّي��دَ ،دا ُر ال َع ِ
اص َمة  -الرياض ،الطبعة :س��هل ،أب��و إس��حاق الزج��اج (املتوىف311:هـ)

األوىل1411 ،هـ.

تحقي��ق :عبد الجليل عبده ش��لبي ،ع��امل الكتب -

 )64مدخل إىل تفسري القرآن وعلومه :عدنان محمد بريوت ،الطبعة :األوىل1408،هـ1988-م.

زرزور ،دار القل��م  -دمش��ق ،دار الش��امية -بريوت  )70معجم اللغة العربية املعارصة :د .أحمد مختار

الطبعة :الثانية 1419هـ 1998 -م.

عبد الحميد عمر(املتوىف1424:هـ) ،عامل الكتب

 )65املس��تدرك ع�لى الصحيحني(م��ع تعليق��ات  -بريوت ،الطبعة :األوىل1429 ،هـ  2008 -م.

الذهب��ي) :اإلم��ام الحاك��م أبو عبد الل��ه محمد بن  )71معجم علوم الق��رآن :إبراهيم محمد الجرمي،
عبد الله (املتويف403:هـ) ،تحقيق :مصطفى عبد دار القل��م  -دمش��ق ،الطبعة:األوىل1422،ه��ـ-
القادر عط��ا ،دار الكتب العلمية– ب�يروت ،الطبعة 2001م.

األوىل1411 :هـ1990 -م.

 )72مقايي��س اللغ��ة :أحم��د بن فارس ب��ن زكرياء

 )66مس��ند اإلم��ام أحم��د :أبو عبد الل��ه أحمد بن ال��رازي (املتوىف395:ه��ـ) ،تحقيق :عبد الس�لام
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م .م  .فالح عبد محمد عواد الدليمي

محمد هارون ،دار الفكر1399،هـ 1979 -م.

 )79نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور :إبراهيم

 )73مفت��اح دار الس��عادة ومنش��ور والي��ة العل��م ب��ن عمر ب��ن حس��ن الرباط ب��ن عيل ب��ن أيب بكر

واإلرادة :محم��د ب��ن أيب بك��ر ب��ن أي��وب ابن قيم البقاعي (املتوىف885:ه��ـ) ،دار الكتب العلمية -
الجوزي��ة (املتوىف751:ه��ـ) دار الكتب العلمية  -بريوت1415 ،هـ 1995 -م.
بريوت(د :ط)1419هـ 1998 -م.

 )80النك��ت والعي��ون :ع�لي بن محم��د البرصي

 )74املفردات يف غريب القرآن :أبو القاسم الحسني البغدادي ،الش��هري بامل��اوردي (املتوىف450:هـ)
بن محمد املعروف بالراغب األصفهاين(املتوىف :تحقيق :الس��يد ابن عبد املقص��ود بن عبد الرحيم،

502ه��ـ) تحقي��ق :صف��وان عدنان ال��داودي ،دار دار الكتب العلمية  -بريوت(د :ط .ت).

القل��م ،ال��دار الش��امية– دمش��ق ب�يروت الطبعة )81 :نواسخ القرآن (ناسخ القرآن ومنسوخه) :جامل

األوىل1412،هـ.

الدي��ن أب��و الفرج عب��د الرحمن بن ع�لي الجوزي

 )75املن��ار يف علوم القرآن م��ع مدخل يف أصول (املت��وىف597 :هـ) تحقيق :أبو عب��د الله العاميل
السلفي الداين بن منري آل زهوي ،رشكه أبناء رشيف
التفس�ير ومص��ادره :الدكتور محمد عيل الحس��ن
ّ
مؤسسة الرس��الة  -بريوت ،الطبعة :األوىل 1421 ،األنص��اري  -ب�يروت ،الطبع��ة :األوىل1422،هـ

هـ  2000 -م .

2001-م.

 )76املوس��وعة القرآنية ،خصائص الس��ور :جعفر  )82هداية املرش��دين إىل طرق الوعظ والخطابة:
رشف الدي��ن ،املحقق :عب��د العزيز التويجري دار الشيخ عيل محفوظ ،دار االعتصام  -القاهرة الطبعة
التقريب بني املذاهب اإلس�لامية  -بريوت ،الطبعة التاسعة1399 ،هـ 1979 -م.

األوىل1420:هـ.

 )83وفي��ات األعي��ان وأنب��اء أبناء الزمان :ش��مس

 )77ميزان االعتدال يف نقد الرجال :ش��مس الدين الدي��ن أحم��د ب��ن محم��د اب��ن خل��كان اإلرب�لي

أبو عب��د الله محم��د الذهبي (املت��وىف748 :هـ) (املتوىف681:ه��ـ) تحقي��ق :إحس��ان عباس ،دار
تحقيق :عيل محمد البجاوي ،دار املعرفة  -بريوت ،صادر  -بريوت(،د :ط)1900 ،م.
الطبعة :األوىل1382،هـ1963 -م.

 )84الوجوه والنظائر :أبو هالل الحسن بن عبد الله

 )78الناس��خ واملنسوخ يف القرآن الكريم :عيل بن بن س��هل بن س��عيد بن يحيى بن مهران العسكري
أحمد ب��ن ح��زم القرطبي(املتوىف456:هـ)تحقيق (املت��وىف :نحو395ه��ـ) تحقيق :محم��د عثامن،

د.عبد الغفار البنداري ،دار الكتب العلمية  -بريوت ،مكتب��ة الثقاف��ة الديني��ة -القاهرة ،الطبع��ة :األوىل،

الطبعة :األوىل1406 ،هـ 1986 -م.

1428هـ2007-م.

