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 الكريم القرآنفي  النداءات اإللهية للرسول محمد 

 

 ملخص

ّّ للرساو آياات الناداء اإل جما مان الا ل  ,بوصف النبّوة والرساالة أساليب النداءات اإللهية للرسول محمد البحث على دراسة  ايقوم هذ      ل محماد لها

 وتحليلها فّ القرآن الكريم. 

ًّ ورودار فااّ القاارآن الكااريم ماان الخطاااب بوصااف النبااّوة, نيااث ورد الخطاااب بوصااف الرسااالة فاا وقااد تبااين للبانااث أنّ       ّ الخطاااب بوصااف الرسااالة أقاا

 وورد الخطاب بوصف النبّوة فّ ث ث عشرة آية.بينما , فقط موضعين

ّّ محمد ل الخطاب اإللهّوتبين أّن       ه الخطاب إليه؛ ألنه وإنماال يستلزم أْن يكون ُنكم اآلية الاّصار به,  لنب  الخطااب , وعليه فإنّ لقالمبلِّغ للخ ُوجِّ

 ذا قام دليً على أّن هذا الُحكم من الواّصه.إاّل إيشمً أتباعه باعتباره قدوة لهم,  ه الخاص ب

ناادى  باسامه ج لاه وتاوقيرهف فا  يوجوب األدب معاه وإ اال له, فإننا نلمس من فّ القرآن الكريم أساليب النداء اإللهّ للرسول محمد دراسة  بعدو      

 المجّرد.

 (النداء ف النبّ, البيانّ: القرآنف التفسيرف التفسير كلمات مفتاحية)                                        

 

Abstract 

     This research studies Methods of Divine appeals to the messenger Mohammad (PBUH) through the 
extrapolation of verses of the Divine call to the messenger in the Holly kuran and analyse thim. 
     The researcher found that speech of the messege in the kuran is less than the speech of prophecy 
description. As stated the speech of the messege description twiee while the speech of prophecy description 
appears in thirteen verses.    
It turns out that the almighty God's directing his speech to the prophet 
doesn't reguire that the judgment of verse is of his own, but directed the      speech to him because he is the 
greatest Imam. Therefore his own  speech  includes his followers as their role model, except it there is 
anevidence that the judgment of his own properties.                            
     And through studying the Divine appeal to the messenger Mohammad (PBUH) in the Holly kuran We feel this 
through the necessity of literature and paid tribute to him and not Called by his abstract name.   
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 مقدمة

  له وصحبه أجمعين. وبعد ... .آالحمد هلل رب العالمين, والص ة والس م على الاتم النبيين, وعلى      

ًّ موضوعات القرآن      ريب فّ (, وال النداء الرّبانّ للرسول محمد  من بين هذه الموضوعات القرآنية الجليلة )موضوعو  بالغة األهمية, الكريم فإّن ك

ّّ جديٌر بأْن يجذب االنتباه, كما قاال عباد   مكانة بارزةذو  السيما النداء للرسول محمد  داء القرآنّ بشتى أنواعهأّن موضوع الن ؛ ذلك أّن النداء اإلله
ى يىُقوُل: بن مسعود  مِّْعتى َّللاه ْمعىك؛ فىإِّنه : البقرة     [104 ]: "إِّذىا سى ها سى ْنُه"فأىْرعِّ رٌّ يىْنهىى عى ْيٌر يىْأُمُر بِّهِّف أىْو شى  .3ُه الى

ّّ للرساول محماد آياات الناداء اإل اساتقراء, وذلاك مان الا ل وفّ هذا البحث سأستعرض أساليب النداءات اإللهية للرسول محماد  د . وقالها

صاافة النااداء بال ااانّ المبحااث استعرضاات فااّ  ثُاامّ , النبااّوةالكاا م عاان النااداء بصاافة  جاااءالمبحااث األول:  ففااّ ين:ارتأياات أن أقساام هااذا البحااث إلااى مبح اا

 الرسالة.

ًٌ بشريٌّ عرضة ألوبعد؛  مان  , وماا كاان, فماا كاان فياه مان صاواب  فمان فْ اً   ْن يعتريه النقص, وقد ُدفنت العصامُة بماوت المعصاوم فهذا عم

, أنْ  ليه, وأساله إمنه وأتوب  الطأ فمِّن نفسّ والشيطان, وأستغفر    ّّ ة لّ ال عل  نه سميٌ  قريٌب مجيب.إِّ  يكون عملّ هذا نجه

 الدراسات السابقة

وماان , محماد للرسااول ع قاٌة بموضااوع الناداء اإللهاّ ناوع نياة, وجادُت بعااد الدراساات التاّ لهااا آبعاد البحاث والتاادقيق والتحارِّي فاّ الدراسااات القر      

مىام منزلاة, علماّللادكتور: بادر بان ناصار البادر, وهاو بحاث     4"يمنداء هللا نبيه الكريم في آي الذكر الحك أهّمها: " الرساول  تحاّدث الباناث فياه عان عِّ

, محماد للرساول   تعاّرض ألسااليب ناداءات   ثُامّ , عند    محمد  ّّ  ثُامّ , وماا يتعّلاق باذلك مان معاان  فاّ   محماد الاتم بخصاا ص ناداء النبا

 بعدة أمور, منها:تميز  اّل أن بح ّ, إ بين موضوع هذا البحث وموضوع بح ّالقرآن الكريم, وكان هناك تشابٌه كبيرٌ 

ًّ نداء قرانّ  -1  .محمد للرسول ذكر عنوان مناسب لموضوع ك

 حماد مبوصف النبّوة والرسالة, دون التوس  فّ النداءات اإللهية للرسول  أساليب النداءات اإللهية للرسول محمد االقتصار على دراسة   -2

اساة بيانياة در بوصف النبّوة والرساالة  أساليب النداءات اإللهية للرسول محمد دراسة لوهو ليس كذلك, وذلك داء له نبما قيً أنه  , أوبأنواله

 وافية.

 أهمية الدراسة

 تية:تنب  أهمية الدراسة من األمور اآل     

                                                 
(, 196 /1ها(, )1419 - 3, تحقيق: أسعد الطيب, )المملكة العربية السعودية, مكتبة نزار الباز, ط, تفسير القرآن العظيمها(: 327)ت:  عبد الرنمن بن محمد الرازيف ابن أبّ ناتم 3

  -هااا 1426 – 2, )مصارف دار الوفاااءف طعم  دة التفس  ير ع  ف الح  افي ا   ف ك ي  رأنماد: ف شاارر: "إسااناده جياد, إاّل أّن فيااه انقطاعااار باين معاان وعاوس وبااين ابان مسااعود". شااارر قاال أنمااد
 (.1/619م(, )2005

, 61, العااادد اإلساا مية البحااوث مجلااة, واإلرشااااد والاادعوة واإلفتاااء العلميااة البحاااوث تإلدارا العامااة الر اسااة), ن   داء هللا نبي  ه الك   ريم ف  ي آي ال  ذكر الحك   يم الباادر, د. باادر باان ناصاار: 4
  ه(.1421
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ين اإلساا مّ؛ أالى وهااو القاار  نيااة بحتااة, جاااءت الدمااةر ألشاارس كتاااب علااى وجااه األرض, وللمصاادرآرونهااا دراسااة قر  -1 ن آاألّول ماان مصااادر الاادِّ

 الكريم.

 من ال ل أسلوب النداء القرآنّ, وهذا أسلوٌب جديد. لرسول محمد بيان مكانة ا -2

ة ماا ضاافإفّ القرآن الكاريم دراساة بيانياة, ومان ثىاّم فقاد أساهمت هاذه الدراساة ب لرسول محمد رونها دراسة عرىضت موضوع النداء اإللهّ ل -3

 .لى سانة الدراسات القرآنية الموضوعيةإهو جديد وهاّم 

 مشكلة الدراسة

 ستحاول الدراسة اإلجابة عن هذه األسئلة اآلتية:     

 فّ القرآن الكريم؟  أساليب النداءات اإللهية للرسول محمد ما  -1

 فّ القرآن الكريم؟ النداءات اإللهية للرسول محمد الصا ص ما  -2

 فّ القرآن الكريم؟ النداءات اإللهية للرسول محمد تها المعانّ التّ ت ّمنما  -3

 فّ القرآن الكريم؟ النداءات اإللهية للرسول محمد  ماذا يىعُقب -4

 أهداف الدراسة

 تسعى الدراسة إلى تحقيق األهداس اآلتية:     

 .  عند  لرسول محمد لفت األنمار إلى ُعُلّو مكانة ا -1

 .  للنبّ محمدآليات النداء اإللهّ االستفادة من المعانّ العميقة  -2

ه  -3  . للنبّ محمدالوقوس على الوندة الموضوعية فّ آيات النداء اإللهّ الموجه

 منهجية الدراسة

 :ةاآلتيلقد اتبعُت فّ هذه الدراسة المنهج االستقرا ّ التحليلّ, وذلك من ال ل الخطوات      

ه  .1  . ّ محمدللنباستقراء جمي  آيات النداء اإللهّ الموجه

 , ونْقً ما يتناسب منها م  الموضوع.-موضوع الدراسة-الرجوع إلى أّمات كتب التفسير, ودراسة اآليات  .2

نهة األصلّية؛ لتخريج األناديث واآلثار الواردة فّ الدراسة, وبيان درجة صحتها. .3  الرجوع إلى أّمات كتب السُّ

 قوال إلى قا ليها.اتباع األسلوب العلمّ فّ توثيق المعلومات, وعزو األ .4

 بخط المصحف الشريف )الرسم الع مانّ(. الكريمةرتابة اآليات  .5

 السورة, ورقم اآلية فّ المتن.القرآن الكريم؛ بذكر اسم  لى مواطنها منإ الكريمةعزو اآليات  .6

 



4 

 

 المبحث األول

 النداء بصفة النبّوة
 بصايغة  لرساوله محماد  يدور هذا المبحاث ناول ناداءات           .  وقاد جااء الناداء بصافة النباّوة فاّ ثا ث عشارة آياةر مان

 ار ُمرتهبة نسب ترتيب المصحف الشريف على النحو اآلتّ:مطلبعشر إلى اثنّ المبحث لذا فقد قّسمت هذا , 5القرآن الكريم

 الوعد بالنصرنداء المطلب األول: 
  :ال تعالىق                         [64]األنفال :. 

كافياك وكاافّ أتباعاك, فا  يحتااجون معاه إلاى  -وناده-. قاال ابان القايم: "أي: ُ  6: عاصُمك وكافياك ونامياك  ومعنى قوله: 

د"  .7أنى
 : فيااه بوصااف النبااّوة بقولااه  الاطبااه نيااث ة؛ نااداءى كراماا الياارى الْلقااه  ناااد  ربُّ العااّزة وفااّ هااذا النااداء الجليااً ي         ؛

 . 8 عتناء بم مون الخطابف وما يدّل عليه من أوامر وتعاليم عميمةلوذلك لبيان عُلّو منزلتهف و 

جله لِّتشريف مقامه بأّن    جاءبهذه الكفاية  ويت ح أّن تخصيص النبّ   .9يْكفّ األّمة ألِّ

 .10, وااللتقاء بحمايته وبك ءتهلُبعد الّشرىس فّ موضوع النداء, وهو: االعتماد على    وذلك اء هنا با)يا( التّ تكون للبعيد؛وجاء الند

بب الذي هو اإليمان واالت لعباده المؤمنين المتهبعين لرسوله  وهذا وعٌد محٌد من    بااعف بالكفايةف والنصرةِّ على األعداء, فإذا أتوا بالسه

لُّفِّ شرطها ين والدنياف وإّنما تتخلهف الكفاية بتخى  .11ف  بده أْن يكفيهم ما أىهمههم مِّن أمور الدِّ
  :يقّوي الّروح المعنوّية فّ جيوش المسلمين, ولكنه ال يمن  األالذ باألسبابف لذا يقول    وال شّك فّ أّن استح ار معونة الجّبار 

                                                   

          [65]12,: األنفال. 

                                                 
 (.782) م(,2001 -ها 1422ة, دار الحديث, )القاهر المعجم المفهرس أللفاظ القرآن, ها(: 1388محمد فؤاد )ت:  فعبد الباقّ 5
 - 1, تحقياق: عباد السا م عباد الشاافّ, )بياروتف دار الكتاب العلمياةف طالمح رر ال وزيز ف ي تفس ير الكت از العزي زهاا(:  542عباد الحاق بان بالاب )ت:  فاألندلساّابان عطياة انمر,  6

 – 2ف ط, تحقياق: أنماد البردوناّ وإباراهيم أطفايل, )القااهرة, دار الكتاب المصاريةالج ام  ألحك اا الق رآنهاا(: 671محمد بن أنمد بان أباّ بكار, )ت:  فوالقرطبّ .(549 /2ه(, )1422
 (. 3182 /6, )دار الفكر العربّ(, )زهرة التفاسيرمحمد بن أنمد بن مصطفى:  فزهرة أبوو  ,(42 /8م(, )1964 -ها 1384

هاا(, 4101 – 1ط, تحقياق: مكتاب الدراساات والبحاوث العربياة واإلسا مية,  )بياروت, دار ومكتباة الها لف تفس ير الق رآن الك ريمهاا(: 751محمد بن أبّ بكر بن أياوب )ت: ف بن القيما 7
(302.) 
مع الم  ياني ة صاالح بان عاّواد:  فالمغامساّو  ,(197 /61)ه, 1421, 61, العادد مجلة البحوث اإلسالمية, "نداء   نبيه الكريم فّ آي الذكر الحكيم"د. بدر بن ناصر:  فالبدر ,انمر 8

 (.2 /27, )ب  معلومات نشر(, )في آيات قرآنية
 (.10/65ها(, )1984, )تونس, الدار التونسية للنشر, التحرير والتنويرها(: 1393طاهر, )ت: محمد ال فبن عاشورا ,انمر 9

 (.6/3182, )زهرة التفاسيرزهرة:  أبو ,انمر 10
م(, 0020 -ها 1420 – 1لةف ط, تحقيق: عبد الرنمن اللويحق, )مؤسسة الرسا: تيسير الكريم الرحمف في تفسير كالا المنانها(1376عبد الرنمن بن ناصر )ت:  السعديف ,انمر 11
(325.) 

 (.843 /1ها(, )1413 – 10, )طالتفسير الواضحمحمد محمود:  فنجازي  ,انمر 12
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رينأىر ر  ذهبو  ّى ُ  وفا ن(ف فالحساُب إلى  13المفسِّّ أّن الحْسب والكفاية ال ُيقاالن إاّل هللف وهذا بداللة اساتقراء القارآن الكاريم, فا  يقاال: )نساب
اة باه  ارآفاّ موضا   ولهاذا قاال  ,14كالتوّكاً الاصٌّ باهللف وهو مان العباادة الخاصه          : الى

:  , ونميااره أي ااار قولااه : األنفااال[62]          [36]بياار أّن بعااد األلفااا  التااّ تحتمااً معنااى النصاارة والتأييااد  .: الزماار

 : ُي يفها إليه وإلى بيره, كماا فاّ قولاه  واإلذعان واإليتاءف قد تبّين باالستقراء أّن الرّب                         

             [59]ّن إنعااام   بياار إنعاااام عْباادهف وإيتااااءه أعلمااار بااا .15,: التوبااة

 .16بير إيتاء عبدهف وإبناءه بير إبناء عبده

 القتالنداء التحريض على  :ال انيالمطلب 
  :تعالىال ق                                                

                   [65]األنفال : 

مؤيِّاادهم علااى عاادّوهمف وإن ك ُاارت منااجزة األىعااداءوالمااؤمنين علااى القتىااال و  نبّيااه   وفاّ هااذا النااداء الجليااً يحارِّض  ف ويخبِّاارهم أىّنااه نساُبهم وى

ًّ عدد المؤمنين, ولهذا كان رس  .17مواجهة العدّوف كما نّرض أىصحابىه يوم بدريحرِّض على اْلقتال عند  ول َّللاى أىعدادهم وترادفت أىمدادهمف ولو ق

ارىضف وهاو أْن ينهكاه المارض نتاى ُيشاارِّس علاى الماوت, كأىّناه ينُسابه إلاى الها ك لاو تخ       ان الحى لهافى والّتحريد: المبالغة فّ الّطلىب, مأالوٌذ مِّ

 .18عن المأمور به

رهم      وظااهِّر لفاه هاذه اآلياة الكريماة الباٌر,  لقلوبهم وتسكينار لخواطرهم بأّن الصابرين منهم فّ القتال يىغلبون عشارة أم االهم مان الكّفاار. ت بيتار  ُثّم بشه

ًّ البر  مِّن   تعالى ولكن معناه: األمرف  ً  ثوابار وعىد فيفإّن ك ه على عمى  األمارف ففاّ معناى ف وإْن لام يُكان الارجاار ظااهُره مخار ى عقاباار  ف وعلاى تْرراهه عبادى

ااايىغلب. و 19األماار ون يباادو أّن فااّ إتيانااه بلفااه الخباار هنااا نكتااة بديعااة ال توجااد فياااه إذا كااان بلفااه األماار؛ وهااّ: تقويااة قلااوب المااؤمنينف والبشااارة بااأنهم سى

 .20الكافرين

                                                 
رآن أض واء البي ان ف ي إي  اق الق هاا(: 1393محماد األماين بان محماد المختاار )ت:  ّفوالشانقيط ,(302, )التفسير الق يموابن القايم:  ,(548 /2, )المحرر الوزيزابن عطية:  ,انمر 13

 (.104 /2م(, )1995 -ها 1415, )لبنان, بيروت, دار الفكرف بالقرآن
 (.2 /95, )ب  معلومات نشر(, )شرق تفسير ا ف ك يرعبد العزيز بن عبد  :  فالراجحّ ,انمر 14
 (.2 /27, )معالم  يانيةانمر, المغامسّ:  15
 (.2 /27, )المرز  السا قانمر,  16
 (.86 /4, )آن العظيمتفسير القر ابن ك ير:  ,انمر 17
, تحقياق: محماد لباز التأويل في معاني التنزيلها(: 741ع ء الدين علّ بن محمد )ت: ف (, والخازن 504 /15, )مفاتيح الغيب(, والرازي: 66 /3, )أنوار التنزيلالبي اوي:  ,انمر 18

 (.325 /2ها(, )1415 - 1علّ شاهين, )بيروت, دار الكتب العلميةف ط
 .(504 /15, )مفاتيح الغيبالرازي: و  ,(57 /14, )زام  البيانبري: انمر, الط 19
 (.325, )تيسير الكريم الرحمفانمر, السعدي:  20
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اادٌة ماان          . وهكااذا كااان 21وتأييااده م ماان الكااافرين بعااون   وبشااارٌة بااأّن الجماعااة ماان المااؤمنين إْن صاابروا بلىبااوا عشاارةى أم ااالِّه وهااذه عِّ

, ودانات لهام الشاعوب الك يارةف نتاى إذا ماا تركاوا  المسلمون فّ العصور اأُلولى نين كانوا يىعمىلون بهداية دينهم كانوا بها أرباب ُملاك  واسا   وجااه  عاريد 

 .22لكهذه الهداية زال مجدهم وسؤددهم, وذهب ريحهم, وُنزع منهم أر ر ذلك المُ 

                                               ال الث: نداء الكشف عف سرائر األسرى       المطلب 
  ال تعاااااالى:قااااا                                                      

          [70]األنفال :. 

ن تلااك ُنكمااار شاارعّيار, وماا فيااه لكااً ق ااية إِّنه , لااذلك فااماانهج كامااً وصااالح لكااً زمااان ومكااانعلااى أّن هااذا الاادين العماايم اإللهااّ هااذا النااداء ياادل 

 هذا النداء الكريم. فّكما    ألسر األنكام المتعلِّقة باالقرآن الكريم الق ايا التّ عرض لها 
 :  فاااّ هاااذا الناااداء الكاااريم طالباااار مناااه أن يقاااول ليسااار  كلماااةر رنيماااةر هادياااةر تقااارِّب القلاااوبف فقاااال  نبيهاااه  الاطاااب              

          :ف أي: قً يا محّماد لهاؤالء الاذين وقعاوا فاّ األىْسار مان األعاداء                         

    
, أي: إسااا مار وصااادقار وعزماااار علاااى طاعاااة َّللاه وطاعاااة رساااوله فاااّ جميااا  الّتكااااليفف والّتوباااة عااان الكفااار وعااان جميااا  23

 .24وبة عن محاربتهالمعاصّف ويدالً فيه العزم على نصرة الّرسولف والتّ 
قوله: و               . ذ منه قيً: المراد من هذا الخير ثاواب اآلالارة,   م فّ الّدنيا, وقيً: الماراد مْناهالُخْلف مّما ُأالِّ

ًّ إوقيً:  ين شايئين أىن يكاون تف اي ر فاّ الصاا ص الّناوعف والذي يتارّجح لادّي القاول األول؛ ألىّن ذلاك هاو األىصاً فاّ الّتف ايً با .25ّنه محمول على الك
 .26, وذلك هو الير اآلالرة المترّتب على اإليمان؛ ألّن المغفرة ال تحصً إاّل للمؤمن   وألىّنه عطف عليه قوله: 

يمانف ودعوتهم ويؤالذ من هذا النداء  .27إليه الرّبانّ الجليً أنه يجب على المؤمنين تربيب األسر  فّ اإلِّ

 الراب : نداء الحث على مجاهدة الكفار والمنافقيفالمطلب 
  ال تعالى:ق                                      [73]التحريم[9ف ]: التوبة : 

                                                 
 - 3, تخااريج: اإلمااام الزيلعااّ, )بيااروت, دار الكتاااب العربااّف طالكش  اف ع  ف حق  ائق التنزي  ل وعي  ون األقاوي  ل ف  ي وز  و  التنزي  ل(: 538)ت:  محمااود باان عماار فالزمخشااري  ,انماار 21

 (.66 /3) ,أنوار التنزيلوالبي اوي: (, 235 /2ها(, )1407
 (.31 /10م(, )1946 -ها 1365 – 1, )مصرف مطبعة مصطفى البابى الحلبّ وأوالدهف طتفسير المراغيها(: 1371أنمد بن مصطفى )ت:  فالمرابّ ,انمر 22
 (.3197 /6, )زهرة التفاسيرأبو زهرة:  ,انمر 23
 (.53 /8, )الجام  ألحكاا القرآنالقرطبّ: و  ,(513 /15, )لغيبمفاتيح االرازي:  ,انمر 24
, )دمشقف بيروتف دار ابن ك يارف فتح القديرها(: 1250شوكانّ, محمد بن علّ بن محمد )ت: ال(, و 514 /15, )مفاتيح الغيب(, والرازي: 658 /1, )مدارك التنزيلالنسفّ:  ,انمر 25

 (.374 /2) ,ها(1414 - 1ودار الكلم الطيبف ط
 (.81 /10, )التحرير والتنويرابن عاشور:  ,انمر 26
 (. 89 /10م(, )1990, )الهيئة المصرية العامة للكتابف تفسير القرآن الحكيمها(: 1354محمد رشيد )ت:  فرضا ,انمر 27



7 

 

أّن الطاااب   لااه فااّ الحااّث علاى الجهاااد قااد ورد مااّرتين, النااداء األّول فااّ سااورة  تقراء النااداءات الربانيااة للنباّ محمااد ماان الاا ل اساا يمهار      

ّر فّ إعادة هذا النداء الجهادي مارتين هاو التأرياد علاى الطار الكفارة والمناافقين, لاذلك أنّ  ويبدو التوبة, وال انّ فّ سورة التحريم.  لهمأوجاب عليناا قتاا السِّّ

 والغلمة عليهم.

ّّ محمااد  اان بعااده والخطاااب فااّ هااذا النااداء العلااوّي للنباا ّّ 28وللمااؤمنين مِّ ابتااداءر باااألمر بالجهاااد؛ ألنااه القا ااد األعلااىف وألنااه  ف واُلااّص النباا

ه والرا د د والموجِّ  .29الهادي والمرشِّ

ليهمف كما أمىره بأىْن يخفد جنانه لمن اّتبعه من المؤمنين فّ فّ هذا النداء الكريم بجهاد الكّفار والمنافقين والغلمة ع رسوله  ولقد أمر 
 .30,: الشعراء:         [215]موض   آالرف وذلك فّ قوله 

اٌط باين رنمتاه ولِّيناه للماؤمن ويمهر       ين المخلِّصاينف وشاّدته فاّ قتالاه ألعدا اه المحااربينف أّن جهاد المنافقين فيه مشقٌة عميمة؛ ألناه موقاٌف وسى

 .31يجب فيه إقامة العدل واجتناب الملم

اارف وكاذلك إل       لقااء الّرعاب وُقرن المنافقون هنا بالكّفار؛ تنبيهار على أّن سبب األمار بجهااد الكّفاار قاد تحقهاق فاّ المناافقينف فجهاادهم كجهااد الكفه

ًّ واند من  . 32هم يخشى أىْن يىمهر أىمره فيعامً معاملة الكّفار المحاربين, فيكون ذلك مهلكار لهمفّ قلوبهمف فإّن ك

انان واللِّساانالمعتادين وجاوب الجهااد فاّ الكاافرين  الكاريم ن ال ل هاذا الناداءويمهر م جهااد  فاإنّ انف وفاّ المناافقين بيار المعلناين باللِّسا فبالسِّّ

 .لصّف من العدّو الدااللّاد المنافقين يحمّ االكفار يحمّ الصّف من العدّو الخارجّ, وجه

                                                                                                                                                                                 الخامس: نداء الحث على االستزادة مف التقوى                المطلب 
ال تعالى: ق                                       

                                 [1- 3األنزاب :] . 

 , نيااثأّن سااورة )األناازاب( هااّ أر اار سااورة قرآنيااة اشااتملت علااى نااداءات لااه  يتبااين ماان الاا ل اسااتقراء النااداءات اإللهيااة للرسااول محمااد 

ااوب هااذه الساورة بيااان أنااوا ام كتحديااد واجباات رسااالته نحااو رّباه, والتنويااه بمقاا, ل النباّ محمااد بلغات المسااة نااداءات؛ وذلاك ألن الغاارض األساااه مان سى

كر آداب بيت النبّوة.أنكام وبيان  أزواجه,  نكانه ألزواجه, م  ذِّ

فااّ السااورة نفسااها إِّنمااا هااّ مندرجااٌة للنبااّ صاالى   عليااه وساالم هااذا هااو النااداء األّول فااّ سااورة )األناازاب(ف ومااا بعااده ماان النااداءات األربعااة و 

ااً  أديااة رسااالة  ها فااّ هااذا الغاارض األساااه, لااذلك افُتتحاات بااه؛ ألّن المااراد منااه هااو األصااًف نيااث ت ااّمن األْماار بااالتقو , وواجااب تأبراُضاا علااى أرمى

 .33وْجه

                                                 
 (.204 /8, )الجام  ألحكاا القرآنانمر, القرطبّ:  28
 (.3375 /7, )زهرة التفاسيرزهرة:  أبوانمر,  29
 (.178 /4, )تفسير القرآن العظيم, ابن ك ير: انمر 30
 (.164 /10, )تفسير المراغيانمر, المرابّ:  31
 (.265-266 /10, )التحرير والتنويرانمر, ابن عاشور:  32
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تنويهااار  وبهااذا الوصااف الكااريمف وهااو: الوصااف بااالنبّوةف فلاام يقااً لااه: )يااا محّمااد(؛ لسااّيد الخْلااق الكااريم وافُتتحاات سااورة )األناازاب( بهااذا النااداء 

ه باساامه فااّ  فبف االه وتشااريفار وتعميمااارف وتقرياارار لنبّوتااه؛ وألّن مواجهااة العمماااء بأسااما هم فااّ النااداء ال تليااق بخاا س اإلالبااار عاانهم, لااذلك فااإِّّن تصااريحى
 : اإلالبار عنه أنيانارف كما فّ قوله          [29]ف وتلقايٌن لهام  ف ونحوه؛ ليعلىم الناه باأىّن صاانب: الفتح ذلاك االسام هاو رساول َّللاه

ْلم أسما ه مِّن اإليمان؛ لئّ  يلتبس بغيره  . 34بأىْن ُيسمُّوه بذلك ويْدعوه بهف فإّن عِّ

د  أنه السيِّّد إذا دعا أند عبيده بأف ً ما ُوجد فيهم من األوصاسِّ العلّية واألالا ب ا       اقال العّز بن عبد الس م: "وال يخفى على أنى نِّّيةف ودعاا لسه

ان دعاااه بأف اً األساماء واألوصاااس أعازُّ عليااهف  اآلالارين بأساما هم األعاا م التاّ ال ُتشاعر بوْصااف  مان األوصااسف وال بُخُلااق  مان األالاا بف أنه منزلاةى مى

ّ بأف ً أسما ه وأال قه وأوصافه ك لىم, وهذا معلوٌم بالُعْرس أنه مىْن ُدعِّ  .35ان ذلك مبالغةر فّ تعميمه وانترامه"وأقرب إليه مِّّمن دعاه باسمه العى

       ّّ ٌّ للنب ٌّ عن طاعة الكفار وأهً النفاب.ف أمٌر بتقو    وهذا النداء العلوّي الجليً فيه أمٌر ونه ما الفا دة فّ أْمر فإْن قال قا ً:  ف ونه

    رسولىه ح مور باه؛ إذ ال يصالُ مر بالّشّء ال يكون إاّل عند عدم اشاتغال الماأمور بالماأبالتقو ف وهو سيِّّد المتهقين على اإلط ب؟! ومعلوٌم أّن األ

 أىْن يقال للجالس: )اجلِّْس(, وللّسارت: )اسُكت(؟

 :36والجواب من وجوه

 استدامة ما هو عليه.  .1

ر ار مّما هو فيه .2  .اإلِّ

 .38, والطبري 37ابن قتيبة :القولهذا  رّجح وممن ه.تأنه الطاب للنبّ والمراد به أم .3

, وابااان 43, والخااازن 42, والنسااف41ّ, والزمخشااري 40, والاارازي 39الّزّجااا  . وممااان قااال بااذلك:علااى القااول األول -وهااو مااا أميااً إليااه– المفساارين ر اارأو 

 .44عطية

                                                                                                                                                                            
 (.249 /21, )التحرير والتنويرانمر, ابن عاشور:  33
, تحقياق: أنماد رسا ن, )القااهرة, الادكتور البحر المدي د ف ي تفس ير الق رآن المجي دها(: 1224)ت:  أنمد بن محمد بن المهدي فبن عجيبةوا ,(518 /3, )الكشافانمر, الزمخشري:  34

 (.250 /21, )التحرير والتنوير(, وابن عاشور: 403 /4ها(, )1419نسن زكّف 
لىمِّّ 35 ول في تف يِل الر  ها(: 660عز الدين عبد العزيز بن عبد الس م الدمشقّ )ت:  فالسُّ ول ُمْنَية السُّ  1, تحقيق: د. ص ح الدين المنجد, )لبنان, بيروت, دار الكتاب الجديد, طسُّ
 (.22م(, )1981 -ها  1401 -
 (.446 /3, )ها(1422 – 1طعبد الرزاب المهدي, )بيروت, دار الكتاب العربّ, , تحقيق: زاد المسير في علم التفسير (:597عبد الرنمن )ت:ف بن الجوزي ا, انمر 36
 (.167, )تأويل مشكل القرآنقتيبة:  انمر, ابن 37
 (.191 /3, )زام  البيانانمر, الطبري:  38
 (.213 /4م(, )1988 -ها 1408 – 1, تحقيق: عبد الجليً شلبّ, )بيروت, عالم الكتبف طمعاني القرآن وإعرابهها(: 311إبراهيم بن السري )ت:  فالزجا  ,انمر 39
 (.153 /25, )مفاتيح الغيبانمر, الرازي:  40
 (.519 /3, )الكشاف انمر, الزمخشري: 41
 (.14 /3, )مدارك التنزيلانمر, النسفّ:  42
 (.408 /3, )لباز التأويلانمر, الخازن:  43
 (.367 /4, )المحرر الوزيزانمر, ابن عطية:  44
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ياراد هاذا النهاّ بعاد , وفاّ إ     : فقاال 45المقت اّ ل نبسااطف أماره باالخوس بوصف النباّوة ولّما ناداه       

ّّ  األمر بتقو     اْرفه عان دعاوتهم  إشارة إلى ما كان يبذله هؤالء الكافرون والمنافقون مِّن جهود عنيفة؛ لزنزنة النب ّقف ولصى عّما هو عليه مِّن نى
ْض : األنازاب         [3] بالتوّكاً علياه, فقاال: ثُاّم أماره  .46إلاى اإلسا م وثِّاْق  إلاى   أىْمارىك, أي: وفاوِّ

ًّ شّء"47به  .48, و")الوكيً(: القا م باألمر, المغنِّّ فيه عن ك

 :49فّ مطل  سورة )األنزاب( فوا د وأنكام ك يرة, منها وفّ الطاب   لنبّيه 

ّّ عنه. .1  وجوب تقو    بفْعً المأمور به وتْرك المنه

دون مِّن أجله.نرمة طاعة الكافرين وا .2  لمنافقين فيما يقترنون أو ُيهدِّ

ّنة, والتوّكً على   ونده. .3  وجوب اتباع الكتاب والسُّ

 إلى أف ً األنكامف وأقوم اآلداب. لِّنبّيه  تعالى ر رة التوجيهات واإلرشادات من   .4

                                                                                                                                                                      السادس: نداء النُّصح للّنبّي محمد المطلب 
 :تعالى لاق                                     

                                 [28- 29]األنزاب :  . 

الناداء األّول متعلِّاٌق بذاتاه, وهاذا الناداء متعلِّاٌق بأزواجاهف وُتساّمى هاذه اآلياة  فاإنّ  زاب(ففاّ ساورة )األناللنبّ علياه السا م هذا هو النداء ال انّ       

ْدن زيادةر فّ كِّسوة ونفقةف فآلى رساوُل    أىنه أزواجه  :هاومجمً سبب نزول التّ تىصّدرها النداء )آية التخيير(.   وهّن الير النساء تىغايْرن, وأرى

بهّن شهرار  د إِّلى برفة له فمكث فيهاف فنزلت هذه اآليةف فعىرىض اآلية عليهّنف فبدأ بعا شة رضّ   عنهاف وكانات أىنابههّن إلياه, فاالتااأىْن ال يقرى عِّ رت ف وصى

ّى  لفارُح فاّ وْجاه رساول    ا ى ورسولىه والدارى اآلالرة, وهذه منقباٌة عميماٌة وف ايلٌة كبيارٌة لااعا شةف ُتبايِّّن كماال عْقلهااف وصاّحة رأيهاا ما  صاغر ساّنها, فُر ا


50. 

 : 51ث ثة أشياء االتيارىها, فلّما االتْرنه أثابهّن    ُثّم االتار جمي  أزواجه      
 التف يً على سا ر النساء  .1               [32]األنزاب :. 

                                                 
 (.275 /15اب اإلس مّ(ف ), )القاهرة, دار الكتنظم الدرر في تناسب اآليات والسورها(: 885إبراهيم بن عمر )ت:  فالبقاعّ ,انمر 45
 (.170 /11م(, )1998 – 1, )القاهرةف دار نه ة مصرف طالتفسير الوسيط للقرآن الكريممحمد السيد:  فطنطاوي , انمر 46
 (.203 /20, )زام  البيانانمر, الطبري:  47
 (.367 /4, )المحرر الوزيزابن عطية:  48
 (.240 /4, )أيسر التفاسير انمر, الجزا ري: 49

م(, كتااب المماالم, بااب 1987 -ها 1407 – 3تحقيق: د. مصطفى البغا, )بيروت, اليمامة, طصحيح البخاري, (: 256محمد بن إسماعيً )ت:  فالبخاري نص الحديث فّ:  رانم 50

 .(135 /3(, )2468الغرفة والُعلِّيهة الُمشرِّفة وبير الُمْشرِّفة, نديث رقم )
 (.604 /3, )زاد المسيرانمر, ابن الجوزي:  51
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 ُأمههات المؤمنين  جعلهنّ  .2                              [6]األنزاب :. 

  هّن مفارقتنمىر عليه . 3                    [52]األنزاب : . 

أْن ينبئ أزواجه بها ويخيِّّرهّن عن السير عليها تبعار لحاله وبين  على بالب الناه والاصة النساء أمىر ُ  رسولىه  ة يشقّ نياة النبو ولّما كان شأن      
ّّ  فإنّ أْن يفارقهّن, لذا  بقوله:  افتتاح هذه األنكام بنداء النب         ر بعد النداء له مزيد االتصاص باه وها و: بارض تنبيه على أن ما سُيذكى

 .52تحديد سيرة أزواجه معه سيرةر تناسب مرتبة النبّوة ومقام الرسالة

 :53ف منهاوقد ت ّمنت )آية التخيير( فوا د ك يرة

1 . ّّ  .وُعُلّو درجتهّن, نيث االتْرن  ى ورسولىه والدارى اآلالرة عن الدنيا وزينتها ,كمال أزوا  النب

 .م ت  مكمه تأْن تكون نساؤه كا ً الخْلقف وأراد المولى ظهور المناسبة بينه وبينهّنف فإنه أرمى . 2

 , والُبعد عن ن رته الشريفة.لمفارقة رسول    سببأّن نّب الدنيا وزينتها  بيان. 3

لهقىاالداللة على ومن الفوا د أي ار       ْلم فّ الق ايا  ومنها كذلك .54ن على شرط صحيحانف فُينفىذان ويىم يانأّن التخيير والط ب الُمعى استشارة أهً العِّ

ْلمية والتشريعية  .العِّ

 الساب : نداء إعالن الوظيفة األساسية للرسول المطلب 
: ال تعالىق                                            [45- 46]األنزاب :. 

ّّ محمااد        ااا أبلغاه بالّناداء األّول مااا هاو متعلِّااق بذاتاهف وبالناداء ال ااانّ ماا هااو  فاّ سااورة )األنازاب(ف فاإِّّن َّللاه  هاذا هاو النااداء ال الاث للنبا لمه

 .55تنويه بشأنهف وزيادة رفعة مقداره, وبيهن له أركان رسالتهفيه؛ لل  متعلِّق بأىزواجه وما تخّلً ذلك من التهكليف والّتذكيرف ناداه هنا بأوصاس أىْودعها

ااه أّن هااذه اآليااة وُيل ّّ الكريمااة حى ااْن بااين لمقصااود ماان رسااالته, وهااذه األوصاااس هااّ اتى ااّمنت المسااة أوصاااس للنباا ف فلااذلك اقتىصاار عليهااا مِّ

 :56أىوصافه الك يرة, وهذه األوصاس هّ
 :تعاالى , كما قاالمىم فّ تبليغ أنبيا هموعلى سا ر األُ على ُأّمتك بالتبليغ إليهم,  : أيالشاهد. 1                   

          [41]النساء :. 

ر. 2 م التبشير على اإلنذار؛ وذلك لشرى 57"للمؤمنين برنمة   تعالى وبالجّنة" : أيالُمبىشِّّ ّّ فّ رسالته؛ إذ . وُقدِّ رين, وكذلك ألّنه المقصود األصل س المبشِّّ

 .58رنمٌة للعالمين هو 

                                                 
 (.315 /21, )التحرير والتنويرانمر, ابن عاشور:  52
 (.264 /4, )أيسر التفاسيرالجزا ري: و  ,(662, )تيسير الكريم الرحمفالسعدي: و , (275 /11, )روق المعانياآللوسّ:  ,انمر 53
 (.170 /14, )الجام  ألحكاا القرآنانمر, القرطبّ:  54
 (.52 /22, )التحرير والتنوير انمر, ابن عاشور: 55
 (.667, )تيسير الكريم الرحمفانمر, السعدي:  56
 (.389 /4, )المحرر الوزيزابن عطية:  57
 (.53 /22, )التحرير والتنوير(, وابن عاشور: 222 /11, )روق المعانيانمر, اآللوسّ:  58
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ٌر للعصاة والمكّذبين مِّن جهنم وعذاب الخلد أي :النذير. 3 ّّ 59ُمنذِّ . والّنذير: مشتّق مِّن اإلنذار, وهو اإلالبار بحلول نادث مسّء أىو ُقْرب نلولاهف والنبا

  ٌر لّلذين يخالفون عن دينه  .60مِّن كافرين به ومِّن عاصين بمتفاوِّت مؤاالذتهم على عملهمُمنذِّ
ارة" :الاداعّ إلاى  . 4 ال إلااى      يقااول صاانب الما ل: " .61"والاادعاء إلاى   تعاالى: هااو تبلياغ التونيااد واألالاُذ باه, ومكافحااة الكفى

اً إلاى دنياف وال إلى مْجدف وال إلى عّزة قومّيةف وال إلى عصبّية  ْغانمف وال إلاى سالطان أو جااه, ولكاْن داعياار إلاى   فاّ طرياق واناد, يصِّ جاهلّيةف وال إلى مى

نااب ُقدسااه, ولاشاارة إلااى أّن هاذه الاادعوة ال والتعبيار القرآنااّ هناا  .62  بإذناه" اان جى قّيااد الادعوة باااإلذن؛ إياذانار بأنهااا أماٌر صاعٌب ال ُيسااتطاع إاّل بمعوناة  مِّ

 .63للنفوه بقبولها    نى أذِّ المرجّوة منها إاّل إذا  ُتؤتّ ثمارىها

ماان البيااان وإي اااح االسااتدالل وانقشاااع مااا كااان قبلااه فااّ األديااان ماان مسااالك للتبااديً  وهااذا الوصااف يشاامً مااا جاااء بااه النبااّ  :الساارا  المنياار. 5

ابهُه باالنور فناسابه السارا  المنيار فشمً ما فّ الشريعة من أصول االساتنباط والتفقاه فاّ الادين والعلام؛ فاإن فوالتحريف اه أنّ  .64العلام ُيشى هاذىا  ومان الم نى

 .65آنفا فهو كالخ صة وكالتذييً الوصف شامً لجمي  األوصاس التّ وصف بها 

 :66فّ هذه اآلية الكريمة فوا د ك يرة, منها لنبّيه محمد  وت ّمن نداء         

 .ّياه رّبه بيان الكمال المحّمدي الذي وهىبىه إ. 1

لم, وهما )اإلذن(. مشروعية الدعوة إلى   . 2 ْلم والحِّ  إذا كان الداعّ متأهِّّ ر بالعِّ

  ال امف: نداء التشري  في أحكاا زواج الرسول محمد المطلب 
 : اول تعااااالىقاااا                                                      

                                                    

                  [50]األنزاب :. 

ّّ محمااد        ًه لااه ماان النساااء. هااذا هااو النااداء الراباا  فااّ سااورة )األناازاب(ف اُلوطااب بااه النباا اا اان جملااة ف فااّ شااأن  الاااّص  بااهف هااو: بياااُن مااا أىنى مِّ

على األمةف وهيبة لهف ومرتباة  قىد الّصه فّ أنكام الشريعة بمعان لم يشاركه فيها أند فّ باب الفرض والتحريم والتحليًف مزّية أّن َّللّا  الصا صه 

ت لاه أماور الّص بها؛ ففرضت عليه أشياءف وما فرضت على بيرهف كقيام الليً م  ر, وُنّرمت عليه أشياء وأفعال لم تحرم عليهم, كحرمة الصدقة, وأبيحا

 .67لم ُتبىْح ليّمة كنكاح الواهبة دون مهر

                                                 
 (.389 /4, )المحرر الوزيزانمر, ابن عطية:  59
 (.35 /22, )التحرير والتنويرانمر, ابن عاشور:  60
 (.389 /4, )المحرر الوزيزابن عطية:  61
 (.2872 /5, )في ظالل القرآنقطب:  62
 (.223 /11, )التفسير الوسيطانمر, طنطاوي:  63
 – 2لمعاصرف ط, )دمشق, دار الفكر االتفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجووهبة بن مصطفى: ف الزنيلّو (, 54-55 /22, )التحرير والتنويرانمر, ابن عاشور:  64

 (.45 /22ها(, )1418
 (.55 /22, )التحرير والتنويرانمر, ابن عاشور:  65
 (.278 /4, )أيسر التفاسيرانمر, الجزا ري:  66
 (.211 /14, )الجام  ألحكاا القرآن: فّ (, وتابعه عليها القرطب597ّ /3, )أحكاا القرآن: فّ ذكر هذه الخصا ص ابن العربّ 67
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فّ الزوا  من هذه األصناسف واإلبانة له فّ أْن يختار منهّن مىن  , والتوسعة على الرسول أّن المقصود باإلن ل هنا: اإلْذن العامّ  مهروي      

ًّ ألند  سواه  تقت ّ الحكمُة الزوا ى منهاف واالتصاصه  ه أّنه قد جاء فّ اآلية الكريمة عّدة قيودف ما ُأريد بواناد  68بأمور  تتعّلق بالنكاحف ال تح . وي نى

 :69حالة الكريمة الفاضلة, ومنهامنها إاّل التنبيه على ال

ّّ األّول  بال تّ آتىى أجورهّن. : وْصف النب

 : تخصيص المملوكات بأىْن يُكّن مِّن الفّء.وال اني
 : : تقييد الهجرة فّ قولهوال الث          ف وال شّك فّ أّن مىن هاجرىت معه ُيهااجر , فمان لام أولىى بشرىس زوجّيتاه مّمان عاداها

 .شُرسالذي كُمً و  لم يكُمًف ومن لم يكُمً لم يصُلح للنبّ 

       ّّ ف    وسلىك النب بها قْدره مسلك الُكّمً مِّن عباده وهو أىرمىلهم, فلم ينتف  لنْفسه بشّء منها  فّ األىالذ بهذه الّتوّسعات التّ رى
70. 

 :71فوا د ك يرة, منها لوّي الجليًفّ هذا النداء الع لنبيه محمد  وفّ الطاب         

 فّ التخفيف عليه؛ رنمةر به. لنبّيه محمد  بيان إررام    .1

 تقرير أنكام النكاح للمؤمنين, وأنه لم يطرأ عليها نسٌخ بتخفيف وال تشديد. .2

 ومغفرته لعباده المؤمنين. بيان سعة رنمة    .3

 حجاز                     التاس : النداء المت ّمف تشري  الالمطلب 
 :ال تعاااااااالىقااااااا                                                    

         [59]األنزاب :.  

فاّ  التسامية ت هاذهوورد )آياة الحجااب(.باا هذا النداء الخامس واألالير فّ سورة )األنزاب(, وتسّمى هاذه اآلياة المباركاة التاّ تىصاّدرها الناداء       

ف فىإِّنهُه ُيكىلُِّمُهنه اقول عمر بن الخطاب  ْبنى اءىكى أىْن يىْحتىجِّ ِّف لىْو أىمىْرتى نِّسى ُسولى َّللاه ": "ُقْلُت: يىا رى ابِّ جى لىْت آيىُة الحِّ ُرف فىنىزى لبىرُّ وىالفىاجِّ
72. 

ار  ويمهر أّن لهذا النداء الرّبانّ الكريم تعلُّقار بما قبله؛ وذلك أنه        اْن عبااده, أىمى اْن ُياؤذي رساوله والماؤمنين والمؤمناات مِّ انى الزهجار لِّمى َى مِّ لّما فارى
اْن نالاه األذ  بابعد ماا يادف رساوله  اعّ فاّ تاذليً وساا لها كماا قاال باأىْن ياأُمر بعاد مى اْن شاأن المطالاب السه اا يقا  علياه مناه؛ ألىّن مِّ  :    مى

                                  [19]ااا  إلاااى قاعااادة الّتعااااون علاااى : االساااراء , وهاااذا يرجِّ

 .73الح وإماتة المفاسدإقامة المص

                                                 
 (.230 /11, )فسير الوسيطالتانمر, طنطاوي:  68
 (.639(, )2002, تحقيق: ناجّ سويدان, )المكتبة العصرية للطباعة والنشرف تفسير آيات األحكاامحمد علّ:  فالسايس ,انمر 69
 (.71 /22, )التحرير والتنويرانمر, ابن عاشور:  70
 (.281 /4, )أيسر التفاسيرانمر, الجزا ري:  71
 (.89 /1(, )402الص ة, باب ما جاء فّ القِّبلةف نديث رقم ) , كتابصحيح البخاري البخاري:  72
 (.106 /22, )التحرير والتنوير(, وابن عاشور: 349 /4, )فتح القديرانمر, الشوكانّ:  73
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اةف فتصايح باه فياذهبف فشا       كوا وقد كانت المرأة من نساء المؤمنين قبً نزول هذه اآلية تخار  للحاجاة فيتعارض لهاا بعاد الُفّجاار يىُمانُّ أنهاا أمى

علايهن إذا أردن الخارو  إلاى ناوا جهنف فيقا   أىْن يْأُمر النساء عمومار بإرالاء الج بيب ونزلت اآلية بسبب ذلك, وقد أمر   رسوله  ذلك إلى النبّ 

 .74الفرب بينهن وبين اإلماءف فُتعرس الحرا ر بسترهنف فىيىُكفُّ الُفّساُب عن معارضتهن

م؛ فقاد الاطباه هناا بوْصاف النباّوة, وهكاذا مناذ البداياة وإلاى الاتم  ال يزال ينادي عْبده  وُي نه أّن رّب العّزة        , 75القارآنبلقىبه الشريف المكره

ه فّ المخاطباة بماا يلياق باه, وأررماه فاّ مخاطبتاه  على ُأمهته عدم مناداته باسمهف وكيف ال يخاطبونه بوصفه, و   لذلك كان مِّن نقوقه  قد الىصه

 .76قطّ الكريم إّياه بما لم ُيكرِّم به أندار مِّن األنبياء عليهم الس م قْبله؟!, فلم يْدُعه باسمه فّ القرآن 

أْن يأُمر أزواجه وبناته ونساء الماؤمنين عاّماةر باالنتشاام فاّ م بساهّنف والاذي ال يحُصاً ذلاك إاّل بالحجااب,  رسوله محمدار  ثّم أمىر         
 :فقال                              [59]ه أنّ  .: األنزاب اّص ُأمههاات  هنا  التعبير القرآنّوي نى قد الى

كاار بعااد أىفااراد العاااّم؛ ل هتمااام بِّااهِّ, وكااذلك ألنّ  المااؤمنين وبنااات رسااول    ااْن ذِّ ْكرهّن مِّ ااً الّنساااءف فااذِّ ْرر؛ وذلااك لشاارفهّن ورفعااة قااْدرهّنف فُهااّن أىرمى  بالااذِّّ
 : اآلمرى لغيره ينبغّ أْن يبدأ بأهله قباً بيارهم, كماا قاال                                 [6 :

اار بهاّن و   وهذا الُحكم ليس الاّصار بزوجات النبّ  .77,[التحريم  وندهّن, كما هو واضٌح بمنطوب اآلية ومفهومها أي اار, وكياف يكاون الُحْكام الاصه
اآلية نفسها: يقول فّ         ون أّن هذه اآلية  فإنّ ف ولذا  -وإِّْن كانت نزلات فاّ أّمهاات الماؤمنين-جمي  المفّسرين على مّر العصور يرى

  .78إاّل أّن ُنْكمها عامٌّ لسا ر نساء المسلمين

 :79, ومن ذلكعّدة فوا د)آية الحجاب( وُيستخلص من       

1.  ّّ ً  نيويّ  يفيد المجتم  واأُلّمة.ي ممهٌر ن ارّي كريمف ال يعالحجاب الشرع ًّ عىمى  ق نشاط المرأة وإسهامها فّ ك

 بيان فْ ً ُأمههات المؤمنين ونقوقهّن وواجباتهّن والصا صهّن.. 2

 المت مف لشروط المبايعة العاشر: النداءالمطلب 
  تعالى: لاق                                            

                                            

 .: الممتحنة[12]

. ويمهاار أّن هااذه 80نساااء قااريلف وكااان قااد باااي  الّرجااال علااى اإليمااان والجهاااد فحسااب هااذه آيااة )بيعااة النساااء(, فقااد باااي  عليهااا رسااول         

دةف وفّ أمارن مختلفةف فقد وقعت بعد فتح مّكةف ووقعت أي ار فّ المدينة النبوّيةف   .81وأنها شملت الرجال والنساءالمبايعة قد تّمت فّ أوقات  متعدِّ
                                                 

 (.243 /14, )الجام  ألحكاا القرآنانمر, القرطبّ:  74
 (.4 /211, )تفسير القرآن الكريم انمر, الكتانّ: 75
 (.12 /124, )ب  معلومات نشر(, )تفسير القرآن الكريمأنمد إسماعيً:  محمد فانمر, المقدم 76
 (.672, ): تيسير الكريم الرحمف(, والسعدي106 /22, )التحرير والتنويرانمر, ابن عاشور:  77
 (.243 /14, )الجام  ألحكاا القرآنالقرطبّ: و (, 324 /20, )زام  البيانالطبري:  ,انمر 78
 (.2088 /3, )التفسير الوسيطالزنيلّ: و  ,(265 /11, )لمعانيروق ااآللوسّ:  ,انمر 79
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ا ىةى يىاْومى الفِّْطا وكان        ْدُت الصه اهِّ ا ى يتعاهد النساء بهذه البيعة بعد ص ة العيد, ويشاهد لاذلك ماا رواه ابان عبااه رضاّ   عنهمااف قاال: "شى رِّ مى

 ِّ ُسولِّ َّللاه ا قى  رى لِّيهى ف وىُعْ مىانى فىُكلُُّهْم ُيصى ف وىُعمىرى ِّ وىأىبِّّ بىْكر  ُّّ َّللاه لى نىبِّ ًى الُخْطبىةِّف ُثمه يىْخُطُب بىْعُدف فىنىزى ًى  ْب ا هِّف ثُامه أىْقبى الى بِّيىدِّ لُِّس الرِّجى ينى ُيجى فىكىأىنِّّّ أىْنُمُر إِّلىْيهِّ نِّ
 : ااالى ف فىقى اا ى بِّاا ىل  اااءى مى تهااى أىتىااى النِّّسى  يىُشااقُُّهْمف نى                                        

                                [12]اااف ثُاامه  : الممتحنااة اانى اآليىااةِّ ُكلِّهى َى مِّ تهااى فىاارى ااينى نى  قىااالى نِّ

َى:  ؟»فىرى لىى ذىلِّكى ِّ « أىْنُتنه عى ُساولى َّللاه اْم يىاا رى ْيُرهىاا: نىعى ْباُه بى ٌةف لىاْم ُيجِّ دى ّى -فىقىالىتِّ اْمرىأىٌة وىانِّ ا اْن هِّ اُن مى سى :  -الى يىاْدرِّي الحى ْقنى »قىاالى اده ْلانى « فىتىصى عى اطى بِّا ىٌل ثىْوبىاُهف فىجى بىسى وى

وىاتِّ  82ُيْلقِّينى الفىتىخى  "وىالخى يمى فِّّ ثىْوبِّ بِّ ىل 
83. 

ان أنكاام وآداب, فكاان مان المناساب أْن  والمقت ّ لهذه المبايعة بعاد االمتحاان لهاّن أنهاّن دالْلان فاّ اإلسا مف بعاد أْن شارىع    ماا شارىعى مِّ
ااه أّن رّب العاازة ويل. 84بهااا علاايهّن العهااود بااأْن يلتاازْمن بالتكاااليف التااّ كّلفهااّن المااولى  يأالااذ  , ولاام يقااً:      قااال: حى

(ف كمىا قال فّ المهاجرات, والجواب مِّن وجهين ُنوُهنه )فىاْمتىحِّ
85: 

 األول: أىنه االمتحان ناصً بهذه الشروط الّسّتة المذكورة فّ هذه اآلية. 

ان االمتحاانف وأىّماا المؤمناات فهاّن فاّ دار أىنه المهاجرات يأتين مِّْن دار الحرب ف  اطِّّ ع لهّن على الشارا  ف وال انّ: ن الشارا  , اإلسا م وعلِّما فا  ُباده مِّ

 ف  ناجة إلى االمتحان.

النسااء وهذه الشروط المذكورة فّ هذه اآلية ُتسّمى )مبايعة النسااء( فقاد ُكاّن يباايْعن علاى إقاماة الواجباات المشاترىرةف التاّ تجاب علاى الاذكور و       

ت مااا يلاازمهم بحسااب أنااوالهم ومااراتبهمف ومااا يتعااّين علاايهمف فكااان فااّ جمياا  األوقااات, و  ااره  أّمااا الرجااال فيتفاااوى , فكااان إذا جاءتااه النساااء يمت ااً مااا أمى

ذكارت . وقاد 86فيما يحصً منهّن من التقصايرف وأداللىهاّن فاّ جملاة الماؤمنين يبايْعنهف والتزْمن بهذه الشروط بايعىهّنف وجبىر قلوبهّنف واستغفر لهّن   

 شروطار سّتةر لمبايعة النساء, وهّ:الكريمة هذه اآلية 
1.          أربر الكبا ر هألنّ  بدأ بالشركو . 87ونده بالعبادة تعالى, بأْن يفرِّْدن. 

2.      ِّان مالاه باالمعروسف ماا جارت باه عاادة , أىي: أىموال الناه األىجانبف فأىمها إذا كان الزو  شحيحار وُمقص رار فّ نفقتهااف فلهاا أىْن تأراً مِّ

ْلمهف فقد ثبت ذلك بالدليً الصحيح أىم الهاف وىإْن كان بغير عِّ
88. 

                                                                                                                                                                            
 1416 – 1, تحقيق: الدكتور عبد   الخالدي, )بيروت, شركة دار األرقم بان أباّ األرقامف طالتسهيل لعلوا التنزيلها(: 741محمد بن أنمد بن محمد )ت:  فالكلبّ ابن ُجزىيّ  ,انمر 80

 (.368 /2ها(, )
 (.346 /14, )سير الوسيطالتفانمر, طنطاوي:  81
ف تح الب اري (: ه 852أنماد بان علاّ العساق نّ )ت:  فبن نجرا : "جم  فىْتخة وهّ: الخواتيم التّ تلبسها النساء فّ أصاب  الرجلين ..., وقيً: الخواتيم التّ ال فصوص لها".الفىتىخى  82
 (.330 /10, )(1379, )بيروتف دار المعرفة, شرق صحيح البخاري ب

 (151 /6(, )4895, نديث رقم )     , كتاب تفسير القرآن, بابصحيح البخاري ي: البخار  83
 (.165 /28, )التحرير والتنوير(, وابن عاشور: 344 /14, )التفسير الوسيطانمر, طنطاوي:  84
 (.524 /29, )مفاتيح الغيبانمر, الرازي:  85
 (.857, )تيسير الكريم الرحمفانمر, السعدي:  86
 (.857, )تيسير الكريم الرحمفانمر, السعدي:  87
 (.99 /8, )تفسير القرآن العظيمانمر, ابن ك ير:  88
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3.    ف وهاذا كقولااه:89, كماا كاان ذلاك موجاودار ك يارار فاّ البغاياا وذوات األالادان             

   [32]90,: االسراء. 

4.     األوالد أىماارين ًُ وإْن كااان بع ااه يفعلااه -. ويمهاار أنااه ُأسااند القتااً إلااى النساااء 91اإلجهاااضف و وأد البنااات: , ويعااّم  قْتاا

ْين به أىو يسُكتن علي-الرِّجال  .92ه؛ ألّن النساء ُكّن يرضى
5 .                        اااْن قياااً فياااه مااان شاااّدة ااات مى , والبهتااان: الخبااار الكااااذب الصاااريح فاااّ كذباااه؛ ألّنااه يبهى

ب الكىذبف أىْي: ال يختلِّقن أىالبااررا بأىشاياء لام تىقا 93أثىره ْكاره فاّ الزناا؛ ألّن النهاّ عان الزناا قاد تقا البهتاان هناا ولايس الماراد مان .94, واالفتراء: هو االت ى م ذِّ ده

ْنه عند أر ر المفسرينهذه اآلية : أْن تلتقِّط مولودار إذا الشيىْت م  ر أْن يطّلقها الزو ؛ لعدم اإلنجااب, وتقاول لزوجهاا إذا ساافر ورجا : )هاذا 95ف بً المراد مِّ

وأميااً إلااى نمااً البهتااان هنااا علااى  .96 وأرجلهااّن؛ ألّن الولااد إذا وضااعْته األّم سااقىط بااين يااديها ورجليهاااولادي مْنااك(, فهااذا هااو البهتااان المفتاارى  بااين أيااديهنّ 

ب للرجً بير ولدهف أو تفتري على أند  بالقولف أو تىكذِّب فيما ا تمنها ُ  عليه مان الحايد والحْماً وبيار ذلاك ف وهاذا الاذي االتااره العمومف وهو: أْن ُينسى

 .97واللهفه أعمُّ من هذا التخصيص"ابن عطية, وقال: "
ااام النهااااّ فاااّ الشاااارط السااااده بقولااااه:        ْرر؛ لخطااار شااااأنها, عمه       وبعاااد تخصااايص هااااذه المنهيهاااات بالااااذِّّ

98 .

 ّّ ًّ ما ُعرِّس مِّن طاعة   والتقرُّب إليه واإلنسان إلى  وينهىى عنه, كما عّرفه ابن األثير بأنه "اْسٌم جام ٌ  والمعروس عامٌّ فّ جمي  ما يأُمر به النب لك

نات والُمقبِّّحات" ًّ ما ندىب إليه الشرع ونىهى عنه مِّن المحسِّّ  .99النهاهف وُك

 :100وقد انتوت آية )بيعة النساء( فوا د ك يرة, منها     

 مشروعية أاْلذ البيعة إلمام المسلمين, ووجوب الوفاء بها. .1

 والسرقة والزنا وقْتً األوالد والكذب والبهتان وإلحاب الولد بغير أبيه.نرمة الشرك  .2

ّق ال ياب, والمل الوجوه, والتحدُّث م  الرجال األجانب. .3  نرمة النيانة, وشى

ًّ الُبعد من الزنا .5  .ُبعُد الُحّرة ك
                                                 

 (.857, )تيسير الكريم الرحمف انمر, السعدي: 89
 (.99 /8, )تفسير القرآن العظيمانمر, ابن ك ير:  90
 (.166 /28, )التحرير والتنويرعاشور:  (, وابن284 /4, )لباز التأويلانمر, الخازن:  91
 (.166 /28, )التحرير والتنويرانمر, ابن عاشور:  92
 (.910 /14, )(, )القاهرة, دار الفكر العربّالتفسير القرآني للقرآنها(: 1390عبد الكريم يونس )ت: بعد  فالخطيب ,انمر 93
 (.910 /14, )المرز  السا قانمر,  94
 /4, )زاد المس  ير(, واباان الجااوزي: 520 /4, )الكش  اف(, والزمخشااري: 76 /5, )مع  الم التنزي  ل(, والبغااوي: 1091, )ال  وزيز(, والواناادي: 340 /23, )ي  انز  ام  البالطبااري:  ,انماار 95

 (.524 /29, )مفاتيح الغيب (, والرازي:274
 (.258 /5, )فتح القديرانمر, الشوكانّ:  96
 (.299 /5, )المحرر الوزيزابن عطية:  97
 (.167 /28, )التحرير والتنوير , ابن عاشور:انمر 98
 -با  طبعاة  , تحقيق: طاهر أنمد الازاو , ومحماود محماد الطناانّ, )بياروت, المكتباة العلمياة,النهاية في غريب الحديث واألثر(: 606)ت:  الجزري  المبارك بن محمد فبن األثير ا 99

(, )1979 -ها 1399  (.216 /3م(, مادة )عىرىسى
 (.334 /5, )أيسر التفاسيرزا ري: انمر, الج 100
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                                                                                                                                                                         الحادي عشر: النداء المت ّمف أحكاا الطالق                             المطلب 
  :ال تعالىق                                         

                                             

        [1]الط ب :. 

ّه نفصةف فقد رو  الحارم  , فقيً: إّن سبب نزولها ط ب رسول   الكريمة االُتلف فّ سبب نزول هذه اآلية ةى بِّْنتى  "أىنه النهبِّ ْفصى طىلهقى نى

 ِّ َّللاه قىالىْت: وى ف فىبىكىْت وى امىُة وىُعْ مىاُن اْبنىا مىْمُعون  هىا ُقدى االى ا الى لىْيهى ًى عى الى ف فىدى ُّّ  ُعمىرى اءى النهبِّ ف وىجى بى   ًُ  مىا طىلهقىنِّّ عىْن شِّ ْبرِّي : "قىالى لِّّ جِّ ْ  ف فىقىالى : رىاجِّ

نهةِّ" ُتكى فِّّ اْلجى ْوجى ا زى ٌةف وىإِّنههى وهامىٌة قىوهامى ا صى ةىف فىإِّنههى ْفصى نى
 .فالعبرة بعموم الّلفه ال بخصوص السببأيار كان السبب . و 102وقيً: بير ذلك. 101

ااه هنااا أّن الرسااول        ,       ف فقااال: 103اأُلّمااة تبعااار  قااد اُلوطااب أّوالر؛ تشااريفار وتكريمااارف ثُااّم الاطااب  وي نى

ه أنه  ب بلفه الجماعة؛ تعميمرا وتفخيمرا رما ي نى قد اُلوطِّ
104. 

ا       ُّّ إذا طّلقاتى النسااء( علاى الاربم مان ابتاداء الخطااب لرساول   وقاد يساأل ساا ً: لمااذا لام يقاً: )ياا أىيُّهى وللعلمااء علاى ذلاك عاّدة  ؟  ا النهبِّا

 :105إجابات

  ينقسم إلى ث ثة أقسام: : أّن الخطاب للرسول اإلجابة األولى
 : ه تعالىقولكدون بيره,  األول: ما دله الدليً على أنه الاّص به           [1]الشرح :. 

د تفسيرهاف فقوله: فوال انّ: ما دله الدليً أنه للعمومف     يراد به اأُلّمة ب  ال سف ومنه هذه اآلية التّ نحن بصدى     للجماعة, وهم: اأُلّمةف لكّن

   الزمخشري قال  داُلً فيه األتباع.نادى  زعيمىها ورسولىها؛ ألنهم تابعون له, كما هّ العادة فّ الطاب الره يس الذي ي ّّ بالنداء وعاّم  : "الّص النب

فكاان هاو وناده  ...  لِّترؤُّساهبالخطاب؛ ألّن النبّ إماُم ُأّمتِّه وقدوُتهمف كما يقال لر يس القوم وكبيرهم: )يا ف ن افعلوا كيت وكيت(؛ إظهارار لتقّدمه واعتبارار 

 . 107فّ هذا الخطابى هذا المعنى يكون النبّ داال ر م  أمته وعل .106فّ ُنكم كلِّهمف وساّدار مسده جميعهم"

اى هاذا الخطاابف ولكان بمقت اى أناه أساوُتها وقاد   تها, ومناه قولاهو وال الث: ما يحتِّمً األمرينف فقيً: إنه عاّمف وقياً: إناه الااّص وتْتبعاه اأُلّماة ال بمقت ى
                 : تعالى

 .: الكهف[27]  

                                                 
م(, كتااب معرفاة 1990 -هاا 1411 –1ف تحقياق: مصاطفى عطااف )بياروتف دار الكتاب العلمياةف طالمستدرك عل ى الص حيحيفها(: 405محمد بن عبد   النيسابوري )ت:  فالحارم 101

قاام ر , نااديث ص  حيح الج  ام  الص  غير وزيادات  ه: فااّ األلبااانّ ه (. نساان16 /4(, )6753ث رقاام ), ذْكاار ُأّم المااؤمنين نفصااة بناات عماار باان الخّطاااب رضااّ َّللّا عنهمااا, نااديالصااحابة 
(4351( ,)2/ 802.) 

 (.435, )أسباز نزول القرآنانمر, الواندي:  102
 (.142 /8, )تفسير القرآن العظيمانمر, ابن ك ير:  103
 (.148 /18, )الجام  ألحكاا القرآنانمر, القرطبّ:  104
, )الريااض, دار ال رياا تفس ير الع يم يفهاا(: 1421محماد بان صاالح )ت: ف (, والع يماين208-209 /8, )أض واء البي ان(, والشانقيطّ: 269 /4, )أحك اا الق رآنباّ: انمر, ابان العر  105

 (.56-55م(, )2004 -ها 1425 – 1للنشر والتوزي , ط
 (.552 /4, )الكشافالزمخشري:  106
 .(218 /2, )البرهان في علوا القرآنالزركشّ: و  ,(322 /5, )الوزيز المحررابن عطية: و  (1106, )الوزيز الواندي:و  ,(183 /5, )القرآن معانيالّزّجا :  ,انمر 107
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ْ ااً قولااه اإلجابااة ال انيااة ل فااّ الخطاااب, مِّ  :             : أّن اآليااة ماان باااب التحااوُّ

إن الخطااب لاه وناده والمعناى لاه وللماؤمنين. وإذا أراد   الخطااب للماؤمنين  وهاذا هاو قاولهم:"قاا  ر:  ابن العربّ على هاذا الوجاه ويعقِّب .[: يونس22]
 .   "108 . وإذا كان الخطاب باللفه والمعنى جميعار له قال:  الطفه بقوله: 

  الرسااالة أّن الناداء بصايغةو  بصافة النباّوة ن مان الا ل اسااتقراء الناداءات اإللهياة للرساول محمااد وتبايّ                ,ونااده ّّ يااراد باه النبا

ّّ للرسول محمد , كما يمهر بوضوح فّ يكون الحديث عن رسالته العاّمةو  فيشمله    النداء بصيغة , أّما 109بصفة الرسالة النداء اإلله

ْ اً قولاه  رادة الخصاوص,إذا قامت قرينة على إاّل إ, 110بصفة النبّوة النداء اإللهّ للرسول محمد كما يمهر بوضوح فّ  ويشمً أّمته  :  مِّ

                         [50]بلفه ّن ابتداء الخطاب إ, وعليه ف: األنزاب     .هو من باب التغليب 

 : أىّن فيه تقدير محذوسف وتقديره: )يا أّيها الّنبّ قً للمؤمنين إذا طّلقُتم النِّساء(.اإلجابة ال ال ة

ّّ وأر  أّن هذا التفسير الذي اقتصر عليه الزمخشاريف هاو الاذي يناساب ب باة القارآن وفصاانتهف وينا      كاذلك, وعلياه فالصاواب أّن  ساب مقاام النبا

 ّّ اه إلاى النبا اه للرؤسااء والمتباوعين, ويباّين ذلاك ابان -رماا هاو المتباادر-بصافته ر ايس المسالمين  الخطااب لُيّماة, ولكان ُوجِّ ؛ ألّن الخطاباات إنماا ُتوجه

المنّفاذ ألنكاام   فايهم فيماا بيانهم مان المعاام ت فالتقادير: )إذا طّلقاتم أّيهاا عاشور بقوله: "وتوجيه الخطاب إليه؛ ألنه المبّلغ للناه وإمام أمته وقدوتهم و 

 .111المسلمون("
: "إذا أردتم تطليقهّن وهمىمتم به على تنزيً المقبًِّ على األمر المشارِّس له منزلة الشارع فياه" :    قوله ومعنى      

112 ,

 .113, أىي: "إذا أىردتى القراءة": النحً :          [98]وهذا كقوله 

 :  والمراد بالنساء فيها: المدالول بهّن من المعتّدات بالحيد؛ لمكان قولاه 
, قاال الزمخشاري: "ال عماوم ثىاّم وال 114

لّماا قياً: ص؛ ولكن )النساء(: اسم جنس  لاناث مِّن اإلنسف وهذه الجنسّية معنى قا م فّ كّلهّن وفّ بع اهّنف فجااز أْن ُياراد بالنسااء هاذا وذاكف فالصو 
   "ُعلِّمى أنه ُأطلِّق على بع هّن, وهّن: المدالول بهّن من المعتّدات بالحيد

115. 

ْماا ر والخ صااة: أّن الّساا ًٌ نى ّنة فااّ الطاا ب: أْن تطلهااق الماارأة وهااّ طاااهٌر دون أْن يكااون قااد المسااها فااّ هااذا الطُّهاارف أو أْن يطّلقهااا وهااّ ناماا

 .116مستبينراف ومن ها هنا قّسم الفقهاء الط ب أقسامار ث ثة: ط ب سّنة, وط ب بدعة, وط ٌب ال هو بسّنة وال بدعة

 :117فّ هذه اآلية الكريمة على أنكام ك يرة منها محمد لنبّيه  واشتمً الطاب         

                                                 
 .(148 /18), الجام  ألحكاا القرآنوانمر, القرطبّ: (, 270 /4, )ابن العربّ: أنكام القرآن 108
 (.387, )المعجم المفهرسانمر, مادة )ر ه ل( عند عبد الباقّ:  109
 (.782, )المرز  السا قانمر, مادة )نبأ(,  110
 (.294 /28, )التحرير والتنويرابن عاشور:  111
 (.552 /4, )الكشاف الزمخشري: 112
 (.106 /5)معالم التنزيل, البغوي:  113
 (.328 /14, )روق المعانيانمر, اآللوسّ:  114
 (.554 /4, )الكشافالزمخشري:  115
 (.135 /28, )تفسير المراغي(, والمرابّ: 143 /8, )تفسير القرآن العظيمانمر, ابن ك ير:  116
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ها فيه بجماع, وأْن يكون الط ب واندةر ال اثنتين وال ث ثار. .1 نهة فّ الط ب, وهّ أْن يطّلقها فّ طهر لم يىمسه  بيان السُّ

ة؛ لِّيعرِّ  .2 ده  ن أنكام الرجعة والنفقة واإلسكان.؛ لمىا يترّتب على ذلك مس الزو  متى تنق ّ عّدة مطلهقتهوجوب إنصاء العِّ

 يجاوز عاملاة, فعند اذ  نرمة إالرا  المطلهقة من بيتها الذي ُطلِّقت فياه إلاى أْن تنق اّ عاّدُتها إاّل أْن ترتكاب فانشاةر ظااهرةر كزناا أو ساوءِّ اللاق  وقبايحِّ م .3

 إالراجها.

                                                                                                                                           ال اني عشر: نداء التلّطف في السؤال                          المطلب 
  :تعالى لاق                                    [1]التحريم : . 

ِّّّ محمد  تافتتح  :سورة التحريم بتوجيه النداء إلى النب        .   وفااّ توجيااه النااداء إليااه  ر بعااد تنبيااٌه إلااى أّن مااا سااُيذكى

ْكر األن مٌّ بالنسبة له ولسا ر المسلمين؛ لمىا اشتمً عليه من بيان األمور وذِّ كام والتوجيهاات المناسابة لهاا؛ وألّن سابب النازول كاان مرتبطاار النداء شٌّء ُمهِّ

 .118وفّ بيته به 

ر منااه        لاام يىُكاان مّمااا ينبغااّ لمقامااه الشااريف أْن  وذكاار الااّرازي أىّن هااذا الخطاااب لاايس بطريااق العتاااب؛ بااً بطريااق الّتنبيااه علااى أىّن مااا صاادى

له  .119يفعى
ًّ مااا ساواه مان األزوا  وبياارهنّ ناااداه هناا؛ لُيقبِّا ويت اح أّن الماولى       فااّ هاذا النااداء   . وُأتِّاّ بلفاه 120ً إليااه بالكّلياةف وُيادبِّر عاان كا

فاّ مفتاتىح العتااب     باْسام النباّوة بقولاه:  , وكاذلك فاإّن فاّ ندا اه 121الكريم؛ إشعارار بأنه هو الذي ُنبِّّئ بأسارار التحلياً والتحاريم اإللهاّ

ّصاه بهاا ماا ال يخفاىبياٌه وُنساُن تىلطُّافف وتنوياٌه بشاأنه تن ارىس منزلتاه وف ايلته التاّ الى : تمنا ف ولايس الّتحاريم   "ومعناى  .122ف وداللاٌة علاى شى

ن معه العشرة" المشروع بونّ من  ف وإنما هو امتناٌع لتطييب الاطر بعد مىْن ُيحسِّ
123. 

اان أجااً إرضاااء  ريم المختااارف لماااذا نّرمااتى علااى نفسااك مااا أنّلااه   والمعنااى: يااا أّيهااا الرسااول الكاا       لااك ماان شااراب  أو بيااره؟, أفعلااتى ذلااك مِّ

ًى ذلك؛ ألّن ما أبانه    ان أجاً  أزواجك؟ إنه ال ينبغّ لك أْن تفع لكف ال يصّح أْن ُتحرِّمه على نْفسك أو أْن تمتن  عن تعاطيهف فتشّق على نْفسك مِّ

 .124إرضاء بيرك

                                                                                                                                                                            
 (.373 /5, )أيسر التفاسير انمر, الجزا ري: 117
 (.467 /14, )التفسير الوسيطانمر, طنطاوي:  118
 (.156 /28, )تفسير المراغي (, والمرابّ:569 /30, )مفاتيح الغيب انمر, الرازي: 119
 (.266 /9, )ها(1418 – 1, )بيروت, دار الكتب العلميةف طمحاسف التأويل ها(:1332محمد جمال الدين )ت:  فالقاسمّ ,انمر 120
 (.468 /14, )التفسير الوسيط(, وطنطاوي: 266 /9), المرز  السا قانمر,  121
 (.451 /5, )الجواهر الحسان ال عالبّ: ,(330 /5, )المحرر الوزيزابن عطية:  ,انمر 122
 (.207-208 /10, )المرز  السا ق 123
 (.468 /14, )التفسير الوسيطنطاوي: انمر, ط 124
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ّّ والذي يمهر        اه إلاى المعناى اللغاوي, وهاو: االمتنااع  محمد أّن التحريم المخاطىب به النب مان االساتمتاع ال اعتقااد كاون فاّ هاذه اآلياة يتوجه

ّّ منه 125له الح ل نرامار بعد ما أىنلهه    ألناه ُكْفار,  اآلياة ثانياار؛فّ المراد بالتحريم فاّ هاذه  ؛ إذ هو األصً أّوالرف والمتناع صدور المعنى الشرع

 .126امتن  عن االنتفاع بذلك, م  اعتقاده أّن ذلك ن ل وعليه فإِّّن النبّ 

ف نياث قاال تحات تفسايره لهاذا الناداء العلاوّي الجلياً: "وكاان هاذا زّلاة مناه؛ ألناه لايس ألناد  أْن محماد  وقد زّل الزمخشري هنا فّ نّق النبّ      
ًّ  ؛ ألّن  مى كاان ذلاك قلاب المصالحة مفسادةر,    يحرِّم ما أن ًه لحكمة  أو مصلحة  عرفها فّ إن لهف فإذا ناره ًه ما أىنى  إنما أىنى   قاد :

لىْلتى فيهف  : قد رنمىك, فلم يؤاالْذك به"  بفىر لك ما زى
127. 

ّّ  وقد شنه  ابان المنّيار علاى الزمخشاري زّلتاه تلاك فاّ ناّق النباّ       اا أطلىقاه فاّ ناّق النبا ّّ  ف فمى ْناه باراءف وإذا كاان  الطاٌأ مْحادف والنبا مِّ

ًه    ى أْن يعتقد تحريم ما أىنى ّّ  آناد المؤمنين يتحاشى  .  128عّما يرتف  عنه منصب عاّمة األّمة لهف فكيف ال ُيربىأ بمنصب النب

 :129ومن كً ما سبق يتبين أّن تحريم الح ل على وجهين

اب الُكْفارف فا  ُيمكِّان صادوره األول: ين مان الُمتهسام اعتقاد ثبوت ُنكم التحريم فّ الح لف وهو كاعتقاد ثبوت نكم التحليً فاّ الحارامف وهاذا محماوٌر ُيوجِّ

مة اإليمان, ف  ر عن النبّ   .بسِّ
ا ال انّ: لِّاهف وهاذا مبااٌح صى دار باليمين م  اعتقااد نِّ  : ْرسف ونا ٌل محاد؛ لقولاه االمتناع من الح ل ُمطلقار أو مؤكه           

                                 [12]أي: منْعناا الكلايم : القصص ,  أْن يىقباً ثادي

؛ وإنما المراد من التحريم فليس المراد من التحريم هنا  ,130مرضعة ّّ ْرعِّ  .131هو المن التحريم الشه

ار كّفاارةى يماينف وإنماا عاتباه   -رماا قاال ابان المنّيار-كان من هذا الوجه  لرسول محمد اوما وق  من        اْود إلياه كفه ف فاإذا أراد الحناث فياه والعى

  عليه؛ رفقار به, وتنويهار بقىْدره, وإج الر لمنصبه  ان ُلطاف   أْن باه؛ لرفعاة منزلتاه,  يراعّ مرضاة أزواجاه بماا يشاّق علياه؛ جرياار علاى ماا ألِّاف مِّ

وُسمّو مكانته عنده 
132. 

 على نْفسه على ث ثة أقوال: وفّ األمر الذي نّرمه المصطفى الكريمة واالُتلف فّ سبب نزول هذه اآلية       

                                                 
رىمى( فّ اللغة "هو: المن  والتهشديد".  125 , تحقيق: محمود الاطر, )بيروت, معجم مقاييس اللغة (:395محمد بن أبّ بكر بن عبد القادر )ت:  فبن فارهاالمعنى األصلّ لمادة )نى

رىمى(, )1995 –ه 1415 مكتبة لبنان,  (.45 /2م(, مادة )نى
, )مكاة المكرماة, في ضوء العصمة واإلزته اد آيات عتاز المصطفى (, وعويد بن عيهاد المطرىفّ: 205 /14, )فتح البيان(, والقِّنهوجّ: 569 /30, )مفاتيح الغيبلرازي: انمر, ا 126

 (.290م(, )2005 -ها 1426 - 3جامعة الملك عبد العزيز, ط
 (.564 /4ها(, )1407 - 3, )مطبوع بحاشية تفسير الكشاس(, )بيروت, دار الكتاب العربّف طالكشاف فيما ت منهاالنتصاف : السكندري  انمر, ابن المنّير 127
 (.562 /4, )االنتصافانمر, ابن المنّير:  128
  (.562 /4), المرز  السا قانمر,  129
 (.814, )الوزيزانمر, الواندي:  130
 -هااا 1418 – 1يااق: ياساار باان إبااراهيم, وبناايم باان عباااه باان بناايم, )السااعودية, الرياااض, دار الااوطنف ط, تحقتفس  ير الق  رآنهااا(: 489منصااور باان محمااد )ت:  فالساامعانّ ,انماار 131

 .(126 /4م(, )1997
 (.562 /4), االنتصافانمر, ابن المنّير:  132
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سبب جْم  من المفسارين والعلمااء, كاابن ال هذا حرجوقد  .133ًف وذلك فّ قّصة مخرهجة فّ الصحيحينعلى نْفسه العسى  أنها نزلت فّ تحريمه  األّول:

 ّّ  .     139, والنووي 138, واآللوس137ّ, والقرطب136ّ, وابن ك ير135, والبغوي 134العرب

ّه  ا مىن رو  أّن اآلية نزلت فاّ الموهوباة فهاو ضاعيٌف ف فلم يقبىْلها. ويرّد ابن العربّ على ذلك بقوله: "أمّ ال انّ: أنها نزلت فّ الواهبة التّ جاءت النب

ادم عدالاة ُرواتاه اند فلِّعى ّّ 140فّ السند, وضعيٌف فّ المعنىف أّما ضعُفه فاّ السه ىّن رده النبا للموهوباة لايس تحريماار لهاا؛ ألّن  ف وأّماا ضاعُفه فاّ معنااه؛ فايِّ

 .141لتحليً"مىن رّد ما ُوهِّب له لم ُيحرم عليهف وإنما نقيقة التحريم بعد ا

قاا  ر:  وعقِّاب ابان العرباّ علاى هاذا السابب .143ابان عطياةهاذا القاول ومّمن صاّحح  .142على نْفسه إتيانى جاريته ماريىة أنها نزلت فّ تحريمه  ال الث:

ْن فاّ صاحيحف وال  ُب إلاى المعناى؛ لكناه لام ُيادوه انىدف وأقارى م ماريىة فهو أىم ىاً فاّ السه ره ""وأىّما مىْن روى  أىنه نى ا ر ل ناقلاهف كماا أىناه ُروِّي مرسى ُعادِّ
. وقاد أورده 144

 .146أي ار  وإلى هذا القول ذهب جمال الدين القاسمّ. 145تفسير الج لين واقتصر عليه

د أساباب النازول لآلياة ال الاثسببّ نزول وهماا: األول و  -موض  البحث-لآلية وبعد طول بحث وتأمًُّ ظهر أّن        ف وك هماا صاحيحف فقاد تتعاده

 . 147الطبرانّ وقد جاء التصريح بذلك فّ رواية أالرجها .-رما هو معلوم–لواندة أنيانار ا

 :148فّ هذه اآلية الكريمة فوا د وأنكامار ك يرة منها لرسوله محمد  وت ّمن نداء        

                                                 
133  ِّ ف وى  أالر  الشيخان فّ صحيحيهما عن عا شة رضّ   عنها أنها قالت: "رىانى رىُسوُل َّللاه ْلوىاءى ًى ُيحِّبُّ الحى الى ف فىادى اْنُهنه اا ِّهِّ فىيىاْدُنو مِّ لىاى نِّسى ازى عى لهى العىْصرى أىجى انى إِّذىا صى كى ف وى ًى ُيحِّبُّ العىسى

ا ا ْت لىهى ف فىقىالى لِّّ: أىْهدى أىْلُت عىْن ذىلِّكى انى يىْحتىبُِّسف فىسى مها كى هىا أىْر ىرى مِّ ْندى ةىف فىاْنتىبىسى عِّ ْفصى لىى نى ا ُعكه عى هى ْن قىْومِّ ف فىسى ْمرىأىةٌ مِّ  ً ِّ ةى عىسى ْنُه شى  قىْت رىُسولى َّللاه ِّ لىنىْحتىالىنه لىُهف مِّ َّللاه ذىرىْرُت فى ْربىةرف فىُقْلُت: أىمىا وى
ِّف أىرىْلتى مىغى  ف فىُقولِّّ لىُه: يىا رىُسولى َّللاه ْنكِّ يىْدُنو مِّ لىْيكِّ فىإِّنهُه سى ًى عى الى ةىف ُقْلُت: إِّذىا دى ْودى ف فىإِّنههُ ذىلِّكى لِّسى يىُقوُل: افِّيرى اّ لىاالىف فىُقولِّ  سى كى هِّ الارِّيُحف وى اا هىاذِّ ِّ ُه: مى ُساوُل َّللاه ادى مِّ  انى رى لىْياهِّ أىْن ُيوجى رِّيُحف ُه الاْنايىْشاتىدُّ عى

قُ  : وى أىُقوُل ذىلِّكِّ سى ْت نىْحُلُه الُعْرُفطىف وى رىسى ف فىُقولِّّ لىُه: جى  ً ْربىةى عىسى ُة شى ْفصى قىْتنِّّ نى يىُقوُل: سى فِّيهةُ ولِّ فىإِّنهُه سى ًى يهِّ أىْنتِّ يىا صى الى لىمها دى ةىف ُقْلُت: تىُقو ف فى ْودى لىى سى ف لىقىاْد كِّا عى ُة: وىالهذِّي الى إِّلىاهى إِّاله ُهاوى ْودى  ْدُت أىنْ ُل سى
 ِّ ُساوُل َّللاه نىاا رى اا دى لىمه ف فى ْناكِّ قراا مِّ ف فىرى لىاى البىاابِّ رىُه بِّالهذِّي ُقْلاتِّ لِّاّ وىإِّنهاُه لىعى ااُقْلاُت: يىا ُأبىادِّ غى ْلاتى مى ِّف أىرى ُساولى َّللاه : ا رى ؟ قىاالى : « الى »فِّيرى هِّ الارِّيُح؟ قىاالى اا هىاذِّ اةُ »ُقْلاُت: فىمى ْفصى اقىْتنِّّ نى ً   سى ا اْربىةى عىسى ُقْلاُت: « شى

فِّيهةى فىقىالىْت لىاهُ  لىى صى ًى عى الى دى ف وى ًى ذىلِّكى  ْ ّه ُقْلُت لىُه مِّ لى ًى عى الى لىمها دى ْت نىْحُلُه الُعْرُفطىف فى رىسى ًى عى جى ا الى اا دى لىمه ف فى ًى ذىلِّاكى ْ ا اةى قى  مِّ ْفصى ِّ لىاى نى ُساولى َّللاه : الىاْت لىاُه: يىاا رى ْناُه؟ قىاالى اةى لِّاّ بِّاهِّ »ف أىالى أىْساقِّيكى مِّ اجى « الى نى
ا: اْسُكتِّّ ْمنىاُهف قىالىْت: ُقْلُت لىهى رى ِّف لىقىْد نى انى َّللاه ُة: ُسْبحى ْودى (, 6972زو  وال ارا رف ناديث رقام )نتياال المارأة ما  الاا, كتاب الحيً, بااب ماا ُيكارىه مان ري صحيح البخاالبخاري, ". قىالىْت: تىُقوُل سى

 (. 1100 /2(, )1474, كتاب الط ب, باب وجوب الكّفارة على مىْن نّرم امرأىتهف ولم ينوِّ الط ب, نديث رقم )صحيح مسلمومسلم:  ,(, واللفه له26 /9)
  (.294 /4, )أحكاا القرآنانمر, ابن العربّ:  134
م(, 1983 -ها 1403 – 2)دمشقف بيروت, المكتب اإلس مّف ط محمد زهير الشاويل, -, تحقيق: شعيب األرنؤوط شرق السنةها(: 516الحسين بن مسعود )ت:  فالبغوي  ,انمر 135
(9/ 227.) 

 (.160 /8, )تفسير القرآن العظيمانمر, ابن ك ير:  136
 (.179 /18, )الجام  ألحكاا القرآنانمر, القرطبّ:  137
 (.342 /14, )روق المعانيانمر, اآللوسّ:  138
 (.77 /10ه(, )1392 – 2, )بيروت, دار إنياء التراث العربّف طالمنهاج شرق صحيح مسلم  ف الحجاجها(: 676يحيى بن شرس )ت:  فالنووي  ,انمر 139
 (.817 /18, )الجام  ألحكاا القرآنانمر, القرطبّ: .  , وبع هم معزّوار إلى ابن عباهبً ال يوجد له سند ُيروى  به, وإنما أورده بعد المفسرين معزّوار إلى عكرمة 140
 (.293 /4, )أحكاا القرآنابن العربّ:  141
م  142 ر له. كان يقسِّ م لماريىة القْبطّية رضّ   عنها؛ ألنها أمىة من اإلماء, إنما كان يأتيها فّ الوقت المتيسِّّ  لزوجاته التس , وال يقسِّ
 (.330 /5, )المحرر الوزيزمر, ابن عطية: ان 143
 (.293 /4, )أحكاا القرآن ابن العربّ: 144

ّلّ )ت:  ,انمر 145  (.751(, )1, )القاهرة, دار الحديثف طتفسير الجالليفها(: 911السيوطّ, )ت: و ها( 864المحى
 (.268 /9, )محاسف التأويلانمر, القاسمّ:  146
قااال المحقااق: "لاام ياارو هااذا  (.323 /8(, )8764رقاام ) ,دار الحاارمين( فتحقيااق: طااارب باان عااوض  , )القاااهرة ,المعج  م األوس  ط: هااا(360سااليمان باان أنمااد )ت:  فالطبرانااّ ,انماار 147

 الحديث عن يزيد بن رومان إاّل سعيد بن أبّ ه لف وال عن سعيد إاّل الالد بن يزيدف تفرد به: الليث".
 (.386 /5, )أيسر التفاسير الجزا ري:و  ,(236 /4, )محاسف التأويل القاسمّ: ,رانم 148
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 وبشرّيته الكاملة. تقرير نبّوته  .1

 على رّبه. كرامة الرسول محّمد  .2

ًٌ ف .3  ّ تْرك التنط  والتشّدد فّ التعّبد. هذه اآلية أص

4.  ّّ  .150, أّن عليه كّفارة يمين ال بير-وهو لم ينوِّ ط قها-وبيره من هذه اآلية الكريمة أّن مىن قال لزوجته: )أنتِّ نرام أو نّرمُتك(  149أالذ الشافع

5.    ًّ اورة أىبلىاغ دلياً علاى  ال إلى بيرهف ومعاتبته لنبيه    ال ينعقد وال يلزم صانبه, فالّتحليً والّتحريم هو إلى  أّن تحريم ما أىن فاّ هاذه السُّ

 .151ذلك

 أي ار: ومما ترشد إليه هذه اآلية     

يًف سواء فّ الخير أم فّ الشر,أوالر:  ً التّ كانت أناد ساببّ نازولعلى نْفسه ال ومما يدّل على ذلك قّصة تحريمه  أّن النساء ذوات نِّ  اآلياة هاذه عسى

 .-سبق ذكرهكما  –

مهاا ديُنناا الحنياف أّماار وبنتاار وأالتاار وعّماةر والالاةر وزوجاة, باً ُساّميت ساورة كاملاة باسام : وثانيار  ( وثانياةر مارأة وهاّ )ماريمامكانة المارأة فاّ اإلسا م, نياث كره

 .بسورة )المجادلة( وثال ةر بسورة )النساء(

لناداءات اإللهياة للرساول محماد بجا ء ووضاوح تمّياز ا ظهار لكاً أناد   بصافة النباّوة مد وبعد استعراض أساليب النداءات اإللهية للرسول مح      

 ؛ فقااد وّقااره   فااّ القاارآن الكااريم اان سااواه, وتعليمااار فااّ ندا ااهف فناااداه بأنااّب أسااما ه وأساانىى أوصااافه ؛ تعميمااار لااه وتشااريفار, وتخصيصااار لااه بااذلك عمه

"فسّماه ليعلىم مىن جحده أّن أْمره وكتابه هو الحّق؛ وألنهم لم يعرفوه إاّل بمحمدف ولو لام ُيساّمه لام فّ ذلك:  ام أبو ُنعيميقول اإلمللمؤمنين أاّل ينادوه باسمه, 

ف لتاهف ونبالتااهيعلام اسامه مان الكتاابف وكاذلك ساا ر األنبيااء لاو لام يساّموا فاّ الكتاااب ماا ُعرفات أسااميهم كتسامية   لاه محمادارف وذلاك كّلاه زياادة فاّ ج 

 .152"ونباهتهف وشرفه؛ ألّن اسمه مشتق من اسم هلل

ّّ  هذا المبحث يتبّين أنّ وفّ التام         ّّ محمد النداء اإلله  :153فا دتان النبّوة فيهبوصف  للنب

 .له  التفخيم واإلررام الفا دة األولى:

 الحّث على الطاعة واإلذعان؛ ُشكرار لنعمة النبّوة.والفا دة ال انية: 

      
 

 

 لمبحث ال انيا
                                                 

 (.1396 /3, )م(0620 - 1427 -1تحقيق د. أنمد الفرهان, )المملكة العربية السعودية, دار التدمرية, ط ,تفسير اإلماا الشافعي: ها(204محمد بن إدريس )ت:  فالشافعّ ,انمر 149
 (.185 /18) : الجام  ألحكاا القرآن,ألّمته. انمر, القرطبّ كفهر عن يمينه؛ ألنه أسوةٌ  رّجح اإلمام القرطبّ أّن الرسول  150
 (.298 /5, )فتح القديرانمر, الشوكانّ:  151
ْيم, أنمد بن عبد   األصبهانّ )ت:  152  .(41), (م1986 -ها 1406 – 2ف طبيروت, دار النفا س) د. محمد رواه قلعه جّف عبد البر عباه, تحقيق:, دالئل النبوةها(: 430أبو ُنعى
 .(217) , )ب  معلومات نشر(,اإلشارة إلى اإليجاز في بعض أنواع المجاز: ها(660: ت) ّ الدمشقّمِّ لى عز الدين عبد العزيز بن عبد الس م السُّ  العز,, انمر 153
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 النداء بصفة الرسالة
 بصااافة الرساااالة بصااايغة   لرساااوله محماااد   يااادور هاااذا المبحاااث ناااول ناااداءات                 وقاااد تباااّين مااان الااا ل اساااتقراء ,

 , هما: 154بصفة الرسالة فّ موضعين ناد  رسوله  النصوص القرآنية أّن   
:  قوله  :األول                       [41]الما دة : . 

:  : قوله وال اني                       [67]الما دة : . 

 .ن الجليلينهذين النداءيفيهما , أستعرض مطلبينفّ المبحث لذا سوس أجعً هذا       

 نداء المواساة والتلّطف                                     األول:المطلب 
  تعالى: لاق                                         

                                     

                                                    

                         [41]الما دة :. 

لىامف وفاّ هاذا ّك فّ أىّنه الطاُب تشريف  وتعميم  لقْدره الخطاب بوصف الرسول فّ هذا النداء الرّبانّ الجليً ال ش       , نيث لم ينااده باسامه العى

اا كاانوا عليا اً هاذا األىدب بعاد األىعارابا لِّمى هِّ بوه بوصفهف وكذلك كاان ياْدعوه أىصاحابه: )ياا رساول  (ف وجى اْن ساذاجة البادياة تعليٌم للمؤمنين أْن يخاطِّ ه مِّ
 :  ه )يا محمد( نتى أىنزل   والشونتهاف فكانوا ُيناُدونه باسم                         [63]فلام : الناور ,

دف وأصبحوا ينادونه بقولهم: )يا رسول  ( بعد أْن كانوا ينادونه )يا محمد(, وقال مجاهد: أمرهم أْن يادْ  )ياا رساول  (ف فاّ  عوه:يُعد إلى ُدعا ه باسمه أىنى

 .155لين وتواض 
ًّ أّول ما ُيلحه هنا مجّء النداء له   ب ولع      التّ تدّل على نداء البعيد, م  أنه  من المولى  قريٌب وهو له مجياب؛ وذلاك

يخااطبهم وتادبير الادعوة علاى مقت اى ناالهمف وتوّقا  ماا لبيان الشأن العميم لمىا يدعوه إليه ويناديه ألجلهف وللموضوع الاذي ينبِّّهاه إلياهف وهاو نااُل الاذين 

 .156يق  منهم
  قوله:                       لقد كان الرسول ,  ان ُيمهار اإليماانف ّدة نْرصه علاى الخْلاق يشاتّد نْزُناه لمى مِّن شِّ

ى وال يىحزىن على أم ال هؤالء؛ فإّن هؤالء ال فّ العير وال فّ النفير, إْن ن روا لام يىنفعاواف وإْن باابوا إلى أنه ال يأسى  ُثّم يرج  إلى الكفرف فأرشده   

بعنوان الرسالة؛ لاشعار بما يوجب عدمى الُحزن  لم ُيفقدواف لذا اُلوطب 
157. 

 :158والجواب من وجهين عن الطاعة؟ وقد يقال: إّن الحزن على ُكْفر الكافر ومعصية العاصّ طاعةف فكيف نهىى   
                                                 

 (.387, )المعجم المفهرسانمر, مادة )ر ه ل( عند عبد الباقّ:  154

 (.433 /3, )معالم التنزيلالبغوي: و  ,(527 /2, )ب  معلومات نشر(, )لعلوابحر اها(: 373نصر بن محمد )ت:  فالسمرقندي ,انمر 155
 (.2183 /4, )زهرة التفاسيرزهرة:  أبوانمر,  156
 (.231, )تيسير الكريم الرحمفانمر, السعدي:  157
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سراس في كان ُيفىرِّط وُيسرِّس فّ الحزن على ُكْفر قومه نتى كادى ُيؤدي ذلك إلى ُلحوب ال رر بهف فنهاه    األّول: أىنه   : فقال لاهه, عن اإلِّ  

              [8]فاطر :. 

ًُ ا  لهذين ُيسارعون فّ الكفرف على معنى: أىّن فْعلىهم ال يى ّرك(.وال انّ: أّن المعنى: )ال يحزنك فع

 :159فّ هذه اآلية الكريمة فوا د وأنكامار ك يرة, منها لرسوله محمد  وت ّمن الطاب        

 استحباب تْرك الُحْزن باجتناب أسبابه وم يراته. -1

 نرمة سماع الكذب لغير ناجة تدعو إلى ذلك. -2

 لك م وتشويهه لافساد.نرمة تحريف ا -3

 تقرير ُكْفر اليهود وعدم إيمانهم. -4

 على التبليغ والّصدع بالحّق     حفيزنداء الت :ال انيالمطلب 
  ال تعااااالى:قاااا                                                      

          [67]الما دة :. 

اا أىنازل    النداء الُعلوّي أمٌر من   لرسوله محمد هذا فّ  ًُّ أمار  تلّقتاه  بأعمم األوامر وأجّلهاف وهو: التبلياغ لمى إلياهف ويادالً فاّ هاذا كا
كانّ ذلااك بقولااه: "العمااوم الكااا ن فِّااّ , ويؤّكااد الشااو اأُلّمااة عنااه       يفيااد أىنااه يجااب عليااه  إليااه, ال يكااتم منااه ُ أْن يبلِّااغ جمياا  مااا أنزلااه َّللاه

ً الناه فّ دين   أفواجار, فجزاه َّللاه عن أّمته اليرار  , فبلهغ 160شيئار" ين وّهاجارف ودالى ًى تبليغ نتى أصبىح سرا  الدِّ  .161أرم

ان قاولهم"و        اً بهاا إلياه مِّ : الوصول إلى المكان المطلوب وصاولهف وهاو هناا مجااز فاّ نكاياة الرساالة للمرسى : التبليغ: جعً الشّء بالغار. والبلَو

 .162 بلغ الخبر وبلغت الحاجة"

 :163على أقوال هذا الموض  واالُتلف فّ المقصود بالتبليغ فّ     

ادف وذلاك أّن رساالته  األّول: طلب االستيفاء والكمال والدوامف ألناه ار فاّ هاذه اآلياة باأْن ال يتوّقاف عان شاّء  مخافاةى أنى ت اّمنت  قاد كاان بلهاغف فإنماا ُأمِّ

 ر له: )بىلِّْغ ما ُأنزلى إليكى مِّْن ربِّاك كاام وبيان فساد نالهم, فكان يىلقىى منهم عنتار, ورّبما الافهم أنيانار قبً نزول هذه اآليةف فقال    ارالطعن على الكف

 .164متّممار(

ر  ل اإلس م ُيخفيه؛ الوفرا مِّن المشركين. ؛ ألىنه كان التبليغال انّ: معناه: أىظهِّ  فّ أىوه

 ال الث: معناه: بلِّغ ما ُأْنزِّل إليك مِّْن رّبك فّ أىْمر زينب بنت جحل األسدّية. وقيً بير هذا.

                                                                                                                                                                            
 (.195 /6, )منيرالتفسير ال(, والزنيلّ: 436-437 /9, )مفاتيح الغيب (, والرازي:37 /2, )تفسير القرآن انمر, السمعانّ: 158
 (.633 /1, )أيسر التفاسيرانمر, الجزا ري:  159
 (.68 /2, )فتح القديرالشوكانّ:  160
 (.239, )تيسير الكريم الرحمفانمر, السعدي:  161
 (.258 /6, )التحرير والتنويرابن عاشور:  162
 (.242 /6, )الجام  ألحكاا القرآن القرطبّ: 163
 (.217 /2, )المحرر الوزيزانمر, ابن عطية:  164
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اان يحتااا  إلااى  لِّااغ(والااذي يتاارّجح القااول بااالعمومف ومّمااا يؤّكااد ذلااك نااذس ُمتعلِّااق )بى  ؛ وذلااك لقصااد العمااومف والمعنااى: بلِّااغ مااا ُأْناازِّل إليااك جمياا  مى

 .165ألّمةمعرفتهف وهو جمي  األّمة؛ إِّذ ال ُيدرى  وقت ظهور ناجة بعد األّمة إلى بعد األىنكامف على أىّن ك يررا مِّن األىنكام يحتاجها جمي  ا

ّر إلاى أناد   وفّ اآلية داللٌة على أنه  ًه ماا ُأنازل إلياك ظااهرار(, ولاوال هاذا ماا كاان فاّ قولاه لم ُيسِّ ين؛ ألّن المعناى: )بلِّاغ كا ان أمار الادِّ شايئار مِّ
 :        ا  .166فا دة ادر مه ثىكى أىنه ُمحى اده اْن نى  ولهذا ثبت فّ الصحيحين عن عا شة رضّ   عنها أىنها قالت: "مى

ُ يىُقاوُل: رىتىمى  َّللاه ف وى اذىبى اْد كى لىْياهِّف فىقى لى َّللاهُ عى ْيئرا مِّمها أىْنازى ف وتأدياٌب وفاّ هاذا تأدياٌب للنباّ   .          "167 شى

ْن أىمر شريعتهف وقد علِّم  ْلم مِّن أّمته أاّل يىكُتموا شيئرا مِّ ْن أىْمر نبيه أىنه ال يكُتم شيئرا مِّْن ونيه َّللّا لحملة العِّ  .168مِّ

 :169فّ هذه اآلية الكريمة فوا د وأنكامار ك يرة, منها لرسوله محمد  وت ّمن الطاب        

 ذلكف وقام به أىتّم القيام. وجوب الب َ على الرُّسً, وقد امتى ىً  -1

ًّ ما دون النْفس فّ ذات َّللاه  -2  .170ف فما أشّد تكليفى األنبياء عليهم الس م وجوب تحمًُّ الرسول ك

 عصمة الرسول المطلىقة. -3

 , واّتب  ما جاء به من الّدين الحّق.ُرفر أهً الكتاب إاّل مىن آمىن منهم بالنبّ محمد  -4

 أهً العناد والمكابرة ال تىزيدهم األدّلة والبراهين إاّل ُعتّوار ونفورار وطغيانار وكفرار. -5

 ن والعمً الصالح وتْرك الشرك والمعاصّ, وليست باالنتساب إلى دين  من األديان.العبرة باإليما -6

ّّ األمر, وتجدر اإلشارة هنا إلى أّنه ليس فّ اآلياة الكريماة  -7 كاان  ماا يناافّ الحراساة, باً إّن رساول    -موضا  البحاث-مشروعية نراسة ول

, وفاّ هاذا يقاول 171طلبهاا أو أقّرهاا؛ تشاريعار ألمتاه, ونماياةر لكياان الجايل مان التفارب يعلىم قطعار فّ هذه الحراسات الخاصة أناه معصاوٌم, ولكناه 

ذلك م  قّوة توّكله؛ ل ستنان به فّ ذلك, وقد ظاهر بين درعين م  أنهم كانوا إذا اشاتّد الباأه كاان أماام  "إنما عانى النبّ  الحافه ابن نجر:
: ألن التوّكاً عماً القلاب وهاّ عماً البادن, وقاد قاال إباراهيم الكً, وأي ار فالتوّكً ال ينافّ تعاطّ األسباب؛            

 .172": البقرة[260]

                                                 
 (.258 /6, )التحرير والتنوير(, وابن عاشور: 242 /6, )الجام  ألحكاا القرآن انمر, القرطبّ: 165
 (.68 /2, )فتح القدير(, والشوكانّ: 242 /6, )الجام  ألحكاا القرآن(, والقرطبّ: 275 /1, )معاني القرآنانمر, الزجا :  166
, كتاااب اإليماان, باااب ص  حيح مس  لممسالم:  (52 /6(, )4612, رقام )         ب , كتااب تفسااير القارآن, باااص  حيح البخ  اري البخااري:  167

 : معنى قول                ( 159 /1(, )177ف رقم.) 
 (.242 /6, )الجام  ألحكاا القرآن انمر, القرطبّ: 168
 (.655 /1, )أيسر التفاسيرانمر, الجزا ري:  169
 (.659 /1, )الكشافانمر, الزمخشري:  170
 (.138, )آيات عتاز المصطفىانمر, المطرىفّ:  171
 (.82 /6, )فتح الباري ابن نجر:  172
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طلااب الحراسااة؛ ليشاارِّع لناا فْقااه األماان, ويطبِّّقااه واقعااار علااى األرض, فهااو وإْن كااان معصااومار إاّل أنااه  وبنااء علااى مااا ساابق, يمهاار أّن رسااولنا       

ان أجاً التبلياغ كرساول  واإلدارة كقا اد  والقادوة كمعلِّام  ونْفاه نياتاهينبغّ عليه أ ً  فاّ لخدماة ديناه ك ْن يّتخذ التادابير الوقا ياة ال زماة لبقا اه نّياار مِّ فارد  عاما

 نقً الدعوة والجهاد.

 :173ث ث فوا د الرسالة فيهبصفة  لرسول محمد انداء  هذا المبحث يتبين أنّ وفّ التام      

 .لرسول محمد ل اإلررام .1

 الحث على الطاعة.  .2
ان قولاه .3  :  التأريد بذْكر الرسالةف وهّ مِّن النِّّعم الجسام؛ ألنها تستلزم النبّوةف وتحّث على تبلياغ الرساالة. فماا أنسى              

         [67]الما دة :. 

ًّ ورودار فّ القرآن الكاريم مان  ل استعراضّ للنداءات اإللهية للرسول محمد وتبّين من ال        فّ هذا المبحث, أّن الخطاب بوصف الرسالة أق

 .175, وورد الخطاب بوصف النبّوة فّ ث ث عشرة آية174الخطاب بوصف النبّوة, نيث ورد الخطاب بوصف الرسالة فّ موضعين

ّّ محماد الرساالة أّن و  بصافة النباّوة نداءات اإللهية للرسول محمد وتبّين كذلك من ال ل استعراضّ لل       ال يساتلزم أْن  الخطااب اإللهاّ للنبا

ه الخطاب إليه؛  ّّ محماد الخطااب الخااص باوعليه فاإنّ ألنه المبلِّغ للخلق, يكون ُنكم اآلية الاّصار به, بً ُوجِّ اّل إيشامً أتباعاه باعتبااره قادوة لهام,   النب

 .177, وهذا مذهب الجمهور176على أّن هذا الُحكم من الواّصهذا قام دليً إ

ان نالتاه مُ بغير وصف النبّوة والرسالة أو بما كان  فّ القرآن الكريم أّنه لم ترِّد نداءاٌت للنبّ محمد هذا البحث يتبّين فّ ومن كً ما سبق       شاتّقار مِّ

 ف ونول هذا المعنى يقول صانب )الكّشاس(: النبّ محمد ؤمنين فّ مخاطبة تزكيةر لمقامه الشريف, وتعليمار وتأديبار للم؛ التّ كان عليها
ّّ والرسااول فااّ قولااه:             "جعاً نااداءه بااالنب

178 ,      
179 ,      

    
 .181, وترىك نداءه باسمه كما قال: يا آدم, يا موسىف يا عيسى, يا داود؛ كرامةر له وتشريفارف ورِّبئار بمحّله, وتنويهار بفْ له"180

 

 

 

                                                 
 (.217, )اإلشارة إلى اإليجاز :انمر, العز 173
 (.387, مادة )ر ه ل(, )المعجم المفهرسانمر, عبد الباقّ:  174
 (.782, مادة )نبأ(, )المرز  السا قانمر,  175
 (.307(, )2000 – 24, )دار العلم للم يين, طمباحث في علوا القرآن: فّ رجحه صبحّ الصالح 176
 (.181, )دف  إيهاا االضطراز عف آيات الكتاز: فّ كما نّص على ذلك الشنقيطّ 177
 [1]األنزاب:  178
 [1]التحريم:  179
 [67]الما دة:  180
 .(518 /3) ,الكشاف :الزمخشري  181
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 :الخاتمة

 الحمد هلل, والص ة والس م على رسول  ف أّما بعد:

من الا ل اساتقراء  لجامّ  بفيار  مان اآلياات القرآنياة, يمكِّان  فّ القرآن الكريم, د للنبّ محمالنداء اإللهّ  بعد الجولة العطرة بين ثنايا موضوعف      

 الخلوص إلى النتا ج اآلتية:

الباارف نياث جااء فاّ القارآن الكاريم األمار ب فقاد تبا   ناداءى الرساول الغالب فّ القرآن الكريم إتيان أساليب األمر والنهّ واالستفهام بعاد الناداءف  .1

وضا   مفاّ  االساتفهام ثُامّ فاّ موضاعين,  النهّ ُثمّ الخبر نيث ورد بعد النداء فّ المسة مواض ,  ُثمّ ة فّ عشرة مواض  منها, عقب النداء مباشر 

 واند.

ّد النْفس وُيهيِّّئهاا لِّتلّقاّ ماا يقاال لهااف ومان ذلاك ماا جااء فاّ نادا .2 محماد ّ للنبا ء   سبب ك رة إتيان األمر والنهّ واالستفهام بعد النداء, أنه ُيعِّ

 .فّ القرآن الكريم 

نف , فقاد جااء فااّ القارآن الكااريم ماا يادّل علااى ذلاكف ومناه نااداؤه بوصافه الشاريف )الرسااول( فاّ موضااعيعناد رّبااه  ساُمّو منزلاة النبااّ محماد  .3

( فّ ث ثة عشر موضعار  ّّ   .وبوصف )النب

رت ذاتها على ن رة المصطفى  .4 رار فاّ ن م مون ذلك النداء الحّث علاى الجهااد, نياث ورد مكاره اثنان, وكا عدد النداءات الرّبانية التّ تكره

 سورتّ )التوبة( و)التحريم(؛ وذلك تأريدار على الطر الكفرة والمنافقين, ووجوب قتالهم.

ما يّتصاً و   تجتم  فّ أربعة أمور: األمر بإب َ الرسالة وما يتعّلق بها, والحّث على الجهاد فّ سبيً   ّن المعانّ التّ ت ّمنها نداؤه إ .5

 راد ُأّمته. ورعايتها, وبيان بعد األنكام المتعّلقة بالنساءف سواء كان الاّصار به م  أهلهف أم ما يشترك معه فيه أف به, واألمر بتقو    

ّّ محمد  .6  ين ندا اه وجاود فارب باو ياا(ف وروده باأداة الناداء )فّ القرآن الكريم بعّدة الصا ص, منها: نداؤه بالوصف ال باالسم, و  تمّيز نداء النب

ّّ له  ر النداء اإلله  بدايات اآليات القرآنية. واإلالبار عنه, وتصدُّ

لم بأساليب ندا ه إ .7  إشارة إلى وجوب األدب معه وانترامه وتوقيرهف ف  ينادى  باسمه المجّردف بً ال بّد من إج له. ّن فّ العِّ

ر نداءات    .8 ر قرآنيةف وهاّ: األنازابف والطا بف والتحاريمف فواتح ال لرسوله محمد  تىصدُّ  ف والماّدّثروالمّزّماًوذلاك بوصاف النباّوة, مس ُسوى

كم ذلك ُنسن اوذلك بما كان ُمشتّقار من نالته التّ كان عليها  .البتداءف وبراعة االسته ل, ولعً مِّن نِّ

 

 

 

 
 قائمة المراز 
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ري عطياة, , تحقياق: علاّ عباد البااوق المعاني في تفسير القرآن العظيم والسب  الم انير ها(: 1270لوسّ, محمود بن عبد   الحسينّ )ت: اآل .1
 ها(.1415 - 1)بيروت, دار الكتب العلميةف ط

انّ, , تحقياق: طااهر الازاو , ومحماود الطناالنهاي ة ف ي غري ب الح ديث واألث ر(: 606ابن األثير, أبو السعادات المبارك بن محمد الجازري )ت:  .2
 م(.1979 -ها 1399 -تبة العلمية, ب  طبعة )بيروت, المك

 .بعة وال سنة نشر(, )المكتب اإلس مّ, ب  طصحيح الجام  الصغير وزياداتهها(: 1420األلبانّ, محمد ناصر الدين )ت:  .3
 يار, يمامة, دار ابن كتحقيق: د. مصطفى ديب البغا, )بيروت, الصحيح البخاري, (: 256عبد   محمد بن إسماعيً الجعفّ )ت:  أبوبخاري, ال .4

 م(.1987 -ها 1407 – 3ط
مجلااة , اإلرشاادو الر اسااة العاماة إلدارات البحااوث العلمياة واإلفتااء والاادعوة ), ن  داء هللا نبي ه الك  ريم ف ي آي ال  ذكر الحك يمبادر, د. بادر باان ناصار:  .5

 ه(.1421, 61, العدد البحوث اإلس مية
محمااد زهياار الشاويل,)دمشااقف بيااروت, المكتااب  -, تحقيااق: شااعيب األرنااؤوط ش  رق الس  نة هااا(:516)ت:  لحسااين باان مسااعود باان محماادبغااوي, اال .6

 م(.1983 -ها 1403 – 2اإلس مّف ط
, تحقياق: عباد الارزاب المهادي, )بياروت, دار إنيااء التاراث معالم التنزيل في تفسير الق رآن: ------------------------------- .7

 ها(.1420 – 1العربّف ط
 .(, )القاهرة, دار الكتاب اإلس مّنظم الدرر في تناسب اآليات والسورها(: 885)ت:  هيم بن عمر بن نسنإبرا بقاعّ, ال .8
ياروت, دار , تحقيق: محمد عبد الارنمن المرعشالّ, )بأنوار التنزيل وأسرار التأويلها(: 685بي اوي, عبد   بن عمر بن محمد الشيرازي )ت: ال .9

 .ها(1418 – 1إنياء التراث العربّف ط
ر , تحقيق: الشيخ محمد علّ معوض, )بياروت, داالجواهر الحسان في تفسير القرآنها(: 875 عالبّ, عبد الرنمن بن محمد بن مخلوس )ت: ال .10

 .ها(1418 -1إنياء التراث العربّ, ط
 – 5وم والحكامف طمديناة المناورةف مكتباة العلا, )المملكة العربياة الساعوديةف الأيسر التفاسير لكالا العلي الكبيرجزا ري, أبو بكر جابر بن موسى: ال .11

 م(.2003 -ها 1424
ار األرقام د, تحقياق: الادكتور عباد   الخالادي, )بياروت, شاركة التسهيل لعلوا التنزي لها(: 741)ت:  ابن ُجزىّي, محمد بن أنمد بن محمد الكلبّ .12

 ها(. 1416 – 1بن أبّ األرقمف ط
 – 1ط, عباد الارزاب المهادي, )بياروت, دار الكتااب العرباّ, تحقياق: زاد المسير في علم التفس ير (:597ابن الجوزي, أبو الفر  عبد الرنمن )ت: .13

 .ها(1422
ف تحقيااق: مصااطفى عطاااف )بيااروتف دار الكتااب المس  تدرك عل  ى الص  حيحيفهااا(: 405حااارم, أبااو عبااد   محمااد باان عبااد   النيسااابوري )ت: ال .14

 م(.1990 -ها 1411 –1العلميةف ط
دية, , تحقياق: أساعد محماد الطياب, )الساعو تفسير الق رآن العظ يمها(: 327ّ ناتم الرازيف أبو محمد عبد الرنمن بن محمد بن إدريس )ت: ابن أب .15

 ها(.1419 - 3مكتبة نزار مصطفى الباز, ط, 
 ها(.1413 – 10, )طالتفسير الواضحنجازي, محمد محمود:  .16
 .(1379, )بيروتف دار المعرفة, الباري شرق صحيح البخاري  فتح(:  852ابن نجر, أنمد بن علّ العسق نّ )ت:  .17
 – 1ف تحقيااق: شااعيب األرنااؤوطف وآالاارونف )مؤسسااة الرسااالةف طمس  ند اإلم  اا أحم  د    ف حنب  لهااا(: 241عبااد   الشاايبانّ )ت:  أبااوباان ننبااً, ا .18

 م(.2001 -ها 1421
 1يةف ط, تحقيق: محمد علّ شاهين, )بيروت, دار الكتب العلمالتنزيل لباز التأويل في معانيها(: 741خازن, ع ء الدين علّ بن محمد )ت: ال .19

 (.325 /2ها(, )1415 -
 .(, )القاهرة, دار الفكر العربّالتفسير القرآني للقرآنها(: 1390خطيب, عبد الكريم يونس )ت: بعد ال .20
 ت نشر(., )ب  معلوماشرق تفسير ا ف ك يرراجحّ, عبد العزيز بن عبد   بن عبد الرنمن: ال .21
 ها(.1420 - 3ف طبيروت, دار إنياء التراث, )مفاتيح الغيبها(: 606رازي, فخر الدين محمد بن عمر )ت: ال .22
 م(. 1990, )الهيئة المصرية العامة للكتابف تفسير القرآن الحكيمها(: 1354رضا, محمد رشيد )ت:  .23
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 1تابف ط, تحقيق: عبد الجليً عبده شلبّ, )بياروت, عاالم الكرآن وإعرابهمعاني القها(: 311إسحاب إبراهيم بن السري بن سهً )ت:  أبوزجا , ال .24
 م(.1988 -ها 1408 –

 ها(.1418 – 2, )دمشق, دار الفكر المعاصرف طالتفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجزنيلّ, أ. د. وهبة بن مصطفى: ال .25
 ها(.1422 – 1اصرف ط, )دمشق, دار الفكر المعالتفسير الوسيط: ------------------- .26
نيااء الكتاب , تحقيق: محمد أباو الف اً إباراهيم, )دار إالبرهان في علوا القرآنها(: 794زركشّ, أبو عبد   محمد بن عبد   بن بهادر )ت: ال .27

 .م(1957 -ها 1376  – 1العربية عيسى البابى الحلبّ وشركا هف ط
يلعاّ, , تخاريج: اإلماام الز كش اف ع ف حق ائق التنزي ل وعي ون األقاوي ل ف ي وز و  التنزي لال(: 538)ت:  القاسام محماود بان عمار أبو ,زمخشري ال .28

 .ها(1407 - 3)بيروت, دار الكتاب العربّف ط
 , )دار الفكر العربّ(.زهرة التفاسيرزهرة, محمد بن أنمد بن مصطفى:  أبو .29
 (.2002ف صريةالمكتبة الع, تحقيق: ناجّ سويدان, )تفسير آيات األحكااسايس, محمد علّ: ال .30
 , تحقيااق: عبااد الاارنمن باان معاا : تيس  ير الك  ريم ال  رحمف ف  ي تفس  ير ك  الا المن  انهااا(1376سااعديف عبااد الاارنمن باان ناصاار باان عبااد   )ت: ال .31

 م(.2000 -ها 1420 – 1اللويحق, )مؤسسة الرسالةف ط
 بّ(., )بيروت, دار إنياء التراث العر كتاز الكريمإرشاد العقل السليم إلى مزايا ال ها(:982أبو السعود, محمد بن محمد العمادي )ت:  .32
 ., )ب  معلومات نشر(بحر العلواها(: 373سمرقندي, أبو الليث نصر بن محمد بن أنمد )ت: ال .33
, تحقيااق: ياساار باان إبااراهيم, وبناايم باان عباااه باان بناايم, تفس  ير الق  رآنهااا(: 489الممفاار منصااور باان محمااد باان عبااد الجبااار )ت:  أبااوساامعانّ, ال .34

 م(.1997 -ها 1418 – 1سعودية, الرياض, دار الوطنف ط)ال
لساعودية, تحقياق د. أنماد بان مصاطفى الفارهان, )المملكاة العربياة ا ,تفس ير اإلم اا الش افعي: هاا(204أبو عبد   محمد بن إدريس )ت:  شافعّ,ال .35

 .م(2006 - 1427 -1دار التدمرية, ط
 م(.2005  -ها 1426 – 2, )مصرف دار الوفاءف طك يرعمدة التفسير عف الحافي ا ف شارر, أنمد محمد:  .36
ر للطباعة , )بيروت, دار الفكأضواء البيان في إي اق القرآن بالقرآنها(: 1393شنقيطّ, محمد األمين بن محمد المختار بن عبد القادر )ت: ال .37

 م(.1995 -ها 1415والنشر والتوزي ف 
, )القاااهرة, مكتباة اباان تيميااةف ف   إيه  اا االض  طراز ع  ف آي ات الكت  ازد: ------------------------------------------- .38

 م(.1996 -ها  1417 -1جدة, ط –مكتبة الخراز 
 ها(.1414 - 1, )دمشقف بيروتف دار ابن ك يرف ودار الكلم الطيبف طفتح القديرها(: 1250شوكانّ, محمد بن علّ بن محمد )ت: ال .39
 (.2000 – 24ار العلم للم يين, ط, )دمباحث في علوا القرآنصالح, صبحّ: ال .40
تحقيااق: طاارب باان عاوض   باان محماد, عبااد  ,المعج م األوس  ط: هااا(360طبراناّ, ساليمان باان أنماد باان أياوب باان مطيار اللخمااّ الشاامّ )ت: ال .41

 .المحسن بن إبراهيم الحسينّ, )القاهرة دار الحرمين(
, , تحقيق: محمود محمد شارر, وتخريج: أنماد محماد شااررف تأويل آي القرآنزام  البيان عها(: 310طبري, أبو جعفر محمد بن جرير )ت: ال .42

 م(.2000 -ها 1420 – 1)مؤسسة الرسالةف ط
 م.1998 – 1, )القاهرةف الفجالة, دار نه ة مصر للطباعة والنشر والتوزي ف طالتفسير الوسيط للقرآن الكريمطنطاوي, محمد السيد:  .43
 ها(.1984, )تونس, الدار التونسية للنشر, التحرير والتنويرا(: ه1393ابن عاشور, محمد الطاهر )ت:  .44
 م(.2001 -ها 1422)القاهرة, دار الحديث, المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم, ها(: 1388بد الباقّ, محمد فؤاد )ت: ع .45
 م(.2004 -ها 1425 – 1, طلرياض, دار ال ريا, )اتفسير الع يميفها(: 1421ع يمين: محمد بن صالح )ت: ال .46
 .ها(1419ف , )القاهرة, تحقيق: أنمد رس نالبحر المديد في تفسير القرآن المجيدها(: 1224ابن عجيبة, أنمد بن محمد بن المهدي )ت:  .47
 – 3ط ةف, تحقيق: محمد عبد القاادر عطاا, )لبناانف بياروت, دار الكتاب العلمياأحكاا القرآنها(: 543بكر محمد بن عبد   )ت:  أبوابن العربّ,  .48

 م(.2003 -ها 1424
لىمِّّ الدمشقّ )ت: ال .49 سُّ ول ها(: 660عز بن عبد الس م السُّ ول في تف يِل الر  وت, دار )لبناان, بيار  , تحقياق: د. صا ح الادين المنجاد,ُمْنَية السُّ

 م(.1981 -ها  1401 - 1الكتاب الجديد, ط
 , )ب  معلومات نشر(.اإلشارة إلى اإليجاز في بعض أنواع المجاز: ....................................................... .50
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 , تحقيااق: عبااد الساا م محمااد,المح  رر ال  وزيز ف  ي تفس  ير الكت  از العزي  زهااا(:  542اباان عطيااةف أبااو محمااد عبااد الحااق باان بالااب األندلسااّ )ت:  .51
 ه(.1422 - 1)بيروتف دار الكتب العلميةف ط

 , )بيروت, دار المعرفة(.إحياء علوا الديفها(: 505سّ )ت: غّزالّ, أبو نامد محمد بن محمد الطو ال .52
ه 1415 , تحقيق: محمود الاطر, )بيروت, مكتباة لبناان ناشارون,معجم مقاييس اللغة (:395ابن فاره, محمد بن أبّ بكر بن عبد القادر )ت:  .53

 م(.1995 –
, تحقياق: محماد باساً عياون الساود, )بياروت, دار الكتاب ي لمحاس ف التأو هاا(: 1332قاسمّ, محماد جماال الادين بان محماد ساعيد الحا ب )ت: ال .54

 .ها(1418 – 1العلميةف ط
الكتااب  , تحقيااق: إبااراهيم شاامس الاادين, )لبنااانف بيااروت, دارتأوي  ل مش  كل الق  رآن هااا(:276محمااد عبااد   باان مساالم الاادينوري )ت:  أبااواباان قتيبااة,  .55

 العلمية(.
اهرة, دار , تحقياق: أنماد البردوناّ وإباراهيم أطفايل, )القاالج ام  ألحك اا الق رآنهاا(: 671ر )ت: عبد   محمد بن أنمد بان أباّ بكاأبو قرطبّ, ال .56

 م(.1964 -ها 1384 – 2الكتب المصريةف ط
 ها(.1412 – 17بيروت, دار الشروبف ط, )في ظالل القرآنها(: 1385الشاربّ )ت:  قطب, سيد إبراهيم .57
يق الان بن عال .58 دِّ  م(.1992 -ها 1412ف المكتبة العصرية , )بيروت,فتح البيانها(: 1307لّ الحسينّ )ت: قِّنهوجّ, أبو الطيب محمد صِّ
س إباراهيم , تحقيق: مكتب الدراسات والبحاوث العربياة واإلسا مية, إشاراتفسير القرآن الكريمها(: 751ابن القيم, محمد بن أبّ بكر بن أيوب )ت:  .59

 ها(.1410 – 1رم ان, )بيروت, دار ومكتبة اله لف ط
 , )ب  معلومات نشر(.: تفسير القرآن الكريمها( 1419كتانّ, محمد المنتصر باهلل الزمزمّ )ت: ال .60
, تحقيااق: سااامّ باان محمااد ساا مة, )دار طيبااة للنشاار : تفس  ير الق  رآن العظ  يمهااا(774اباان ك ياار, أبااو الفااداء إسااماعيً باان عماار الدمشااقّ )ت:  .61

 م(.1999 -ها 1420 – 2والتوزي ف ط 
ّلّ, ج ال .62 رة, , )القااهتفس ير الجالل يفهاا(: 911ها(, والسيوطّ, ج ل الدين عبد الارنمن بان أباّ بكار )ت: 864ل الدين محمد بن أنمد )ت: محى

 (.1دار الحديثف ط
 م(.1946 -ها 1365 – 1مطبعة مصطفى البابى الحلبّ وأوالدهف طصرف , )متفسير المراغيها(: 1371مرابّ, أنمد بن مصطفى )ت: ال .63
, تحقيااق: محمااد فااؤاد عبااد الباااقّ, )بيااروت, دار إنياااء التااراث ص  حيح مس  لمهااا(: 261حجااا  أبااو الحساان القشاايري النيسااابوري )ت: مساالم باان ال .64

 العربّ(.
فاّ, د. عوياد بان عيهااد باان عاياد:  .65 ليااة ك, )مكاة المكرماة, جامعااة الملاك عباد العزياز, ف ي ض وء العص  مة واإلزته اد آي ات عت از المص  طفى مطرى

 م(.2005 -ها 1426 - 3اسات اإلس مية, طالشريعة والدر 
 (.1, )بيروتف دار صادر, طلسان العرز(: 711ابن منمور, محمد بن مكرم األفريقّ المصري )ت:  .66
 , )ب  معلومات نشر(.معالم  يانية في آيات قرآنيةهاشم صالح بن عّواد:  أبومغامسّ, ال .67
  معلومات نشر(., )ب تفسير القرآن الكريممقدم, محمد أنمد إسماعيً: ال .68
 ها(.1407 - 3, )مطبوع بحاشية تفسير الكشاس(, )بيروت, دار الكتاب العربّف طالكشاف فيما ت منهاالنتصاف ابن المنّير السكندري:  .69
, ال .70 ّّ فِّ وتف دار الكلام , تحقيق: يوساف علاّ باديوي, )بيار مدارك التنزيل وحقائق التأويلها(: 710البركات عبد   بن أنمد بن محمود )ت:  أبونهسى

 م(.1998 -ها 1419 - 1الطيبف ط
ْيم, أنمد بن عبد   األصبهانّ )ت:   .71 النفاا سف  , تحقيق: د. محمد رواه قلعه جاّف عباد البار عبااه, )بياروت, داردالئل النبوةها(: 430أبو ُنعى

 (.41م(, )1986 -ها 1406 – 2ط
 – 2, )بياروت, دار إنيااء التاراث العرباّف طهاج ش رق ص حيح مس لم   ف الحج اجالمنها(: 676زكريا يحيى بن شرس بن مري )ت:  أبونووي, ال .72

 ه(.1392
 - 2الحمياادان, )الاادمام, دار اإلصاا ح, ط , تحقيااق: عصااامأس  باز ن  زول الق  رآنهااا(: 468واناادي, أبااو الحساان علااّ باان أنمااد باان محمااد )ت: ال .73

 م(.1992 -ها 1412


