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 المقدمة
 بسم اهلل الّرحمن الّرحيم

 

ى أشدددرل المرسدددلين ّ الحمدددد هلل رل العدددالمين ّ والّادددمة والّسدددمم علددد 
 وبعد:ّ وعلى آله وصحبه أجمعين  سّيدنا محّمد

" لمحدات  فدإ جعزداو سدورة الن"داس " مسدتّلة  مدن  بعندوا::فهذه الّدراسة  
تددّّممت   دراسددةل للّسددورة الكرفمددة فددإ أكئددر مددن مدداحتين وسددّتين صدد"حة بعنددوا: :"

 ى بعد  المسداح جلى جلقاء الّضدوء علد الّدراسة هذه فإ سورة الن"اس " وتهدل
عددد  مرددداهر جعزاوهددداّ مددد   دددرل بعددد  المتعّلقدددة بالّسدددورة الكرفمدددةّ وعلدددى ب

أحدددهما  تتددّّلم مددن شددّقين ا نددينّ هددذه الّدراسددة علددى ذلددن فدد :ّ  وبندداء   .المئلددة
وآخرهمددا بعنددوا:: مددن مردداهر جعزدداو  مسدداح  متعّلقددة بسددورة الن"دداسّ: بعنددوا:

 .سورة الن"اس
الكدرفم  لوجهده بهذا العم ّ وأ: فزعلده خالادا   واهلل تعالى أسّس أ: فن"  

 وأ: فن"  بهّ جنّه عّز وجّ  جواد  كرفم. جّ  وعمّ وأ: فتقّبلهّ
وصّلى اهلل وسّلم على سّيدنا محّمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد  

 هلل رّل العالمين.
 
 
 
 
 
 

 مّكة المكّرمة
 هد62/6/4142صبيحة فوم اال نين 
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 مساح  متعّلقة بسورة الن"اس:  
بعدددد   ندددزس علدددى الماددد "ى قدددرآ: الّدددذ الن"ددداس مدددن المددددنّإ مدددن السدددورة  (4

 دّم أندزس بالمدفندة سدورة  : "(4) . جداء فدإ اقتقدا:الهزرة جلى المدفنة المندّورة
أّ: سدورة الن"داس  دانإ سدور القدرآ: الكدرفم  وذلن معنداه " ّ  ّم الن"اسالبقرة

 نزوال  بعد الهزرة.
 ألدددم   4624 ماتهددداوعددددد كل آفدددة. خمدددو  وسدددبعو: عددددد آفدددات سدددورة الن"ددداس (6

آالل وماحتددا:  خمسددة 1691 وجحدددى و م ددو: كلمددة. وعدددد حروفهددا وماحتددا:
 . (6)وأربعة  وتسعو: حرفا  

 مدن شدهر ع ش ر      الّساب   فوم الزمعة كانت  الّتإ بدر بعد غزوة سورة الن"اس نزلت (2
ومو دددوعها الزهددداد فدددإ سدددبي  اهلل  (2)الئّانيدددة مدددن الهزدددرة فدددإ الّسدددنة رمضدددا:
بددّكئر  وفقرؤهددا القددّراء علددى المزاهدددفن ّالّنشدديد الحربددإّ فهددإ بمئابددة  تعددالىّ

ّّ علدى الزهداد فدإ سدبي  اهلل  الخرى من ساحر سور القرآ: الكرفم فإ الحد
جذ  أقددرلّ المنددّورة وهددو جلددى المدفنددة . وبدددر  مكددا:  بددين مّكددة والمدفنددةّتعددالى

 جلدى رجد ل  مداءل منسدوبةل  ُعدر ل ببردر ّكيلدو متدرا    ماحدةل وخمسدين فبعد عنها بزهاء
 . (1) ُفس مَّى بدرا ح"رها

ولقدد نادركم اهلل ببددرل  قدوس الحدّق جدّ  وعدم:  (1) آس عمدرا: جاء فإ سورة (1
 بدددنّا ا فدددة وجنّمدددا كدددا: الم مندددو: وأندددتم أذلّدددة فددداتّقوا اهلل لعّلكدددم تشدددكرو: 

ّ فقدد كدانوا وُعددَّت هم بالقيداإ جلدى الكدافرفن مبسبب قلّدة ع دد د ه الكرفمة أذّلة  
ّ والباقو: مشاة  ليو سا: وسبعو: بعيرا  فار  فيهم و م  ة  ع ش ر  رجمّ  ماحةل د    م

                                           
(4) 4/12. 
 .9/402هد 4267ت"سير ال ّبر . بوالق  احب ال"رقا: للّنيسابور  م بوع بهامشت"سير غراحب القرآ: ورغ (6)
 .4/100ت"سير ابن كئير (2)
 .4/104ت"سير ابن كئير (1)
 .462ا فة (1)
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احة مالّتسددع   ا: العدددّو فومرددذل مددابينوكدد .مافحتدداجو: جليدده جميدد ُ  مددن الُعددد د   معهددم
والعددّدة  الكاملدة والليددوس  المسددّومة  (4) والبد ديض  جلدى اللددم فدإ سددوابي الحدفددد

 . (6) والح لضإ  الّزاحد
بعُضدُهمض  فد درضُدلُ  متتدابعين فإ بدرل بدّلمل مدن الممحكدة اقمداد أّوس المركا:  (1

ددز لين العدددد جلددى  م ددة آاللل مددن الممحكددة ّ  ددّم ارت"دد بعضددا    ّ وجلددى خمسددة  ُمندض
جداء فدإ  .وعممدتهم علديهم سديماهم ومعل مدينّ آاللل من الممحكة مسوِّمين

 فاسدددتزال رّبكدددم سدددتغيئو:جذ ت : قدددوُس الحدددّق جدددّ  وعدددم (2) سدددورة الن"ددداس
 (1) وجاء فإ سورة آس عمرا:  ُمرضد فين ُمم دُّكم بّلمل من الممحكة لكم أّنإ

رّبكددم  جذ تقددوس للمدد منين ألددن فك"دديكم أ: فمدددّكم قددوُس الحددّق جددّ  وعددم: 
ز لين مدن فدورهم  بلى ج: تادبروا وتتَّقدوا وفدّتوكم .بئم ة آاللل من الممحكة ُمندض

د دضكمض   . رّبكم بلمسة آاللل من الممحكة مسوِّمينهذا فُمض
نّات سورة الن"اس الكرفمة على خمسة نعوتل للم منين وخمسدة نعدوتل أو  (2

 شروطل أساسّية للّنادر بد ذ: اهلل تعدالى. جداء فدإ نعدوت المد منين قدوُس الحدقّ 
ل تض قلوبُدُهمض  : (1) جّ  وعم ل ي تض وجذا تُ  جنّما الم منو: اّلذفن جذا ذُك ر  اهلل و ج 

عليهم آفاتُُه وادتهم جفماندا  وعلدى ربّهدم فتوّكلدو:. الّدذفن فقيمدو: الّادمة وّممدا 
. أولرددن هدم الم منددو: حّقدا. لهددم درجدات  عنددد ربّهدم ومغ"ددرة  روقنداهم فن"قدو:

                                           
  جم  البيضة وهإ الُلوذة من الحدفد لوقافة الّرأإ فإ الحرل. والُلوذ ة بضّم اللاء. البد يض  (4)
والّسديرة  46/41وصدحيح مسدلم  696و  7/694فتح البدار   –مئم   –ر وانر 4/100ت"سير ابن كئير  (6)

 .6/647وت"سير ابن كئير  4/247الّنبوفّة 
 .9ا فة  (2)
 .461و 461ا فة  (1)
 .1-6سورة الن"اس  (1)
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ّا على الشروط اللمسة للّنار فدإ قدوس الحدّق جدّ  دوجاء النّ  وروق  كرفم 
فردددة  فدددا بتوا واذكدددروا اهلل كئيدددرا   جذا لقيدددتم اآمندددو فدددا أفّهدددا الّدددذفن  :  (4) وعدددم

ه ب  رفحكدددم  لعّلكدددم ت"لحدددو:. وأ يعدددوا اهلل ورسدددوله والتنددداوعوا فت"شدددلوا وت دددذض
وقددد جدداء اقفمدداء جلددى شددر إ صددم  النّديّددة   واصددبروا. جّ: اهلل مدد  الّاددابرفن

خرجدوا كاّلذفن   وال تكونوا :  (6)قاس تعالى الّتالية. والعم  فإ ا فة الكرفمة
وفادددّدو: عدددن سدددبي  اهلل . واهلل بمدددا فعملدددو:  ب دددرا  ورحددداء النّددداإ مدددن دفدددارهم

 .محيط 
ددر ة  مددن سددورة الن"دداس ّمددة نددوع   (7  مددن وجدده شددبهل بددين ا فددة الكرفمددة الئّالئ ددة  ع شض

 فددنّ  و ّمددة ّالّرابعددة مددن سددورة الحشددر أو سددورة  بنددإ الّنضددير وا فددة الكرفمددة
فددإ آفددة سددورة الن"دداس. و ّمددة  فشدداقق  ة: مددن جملدد أو الّتشدددفد الّتضددعيم

قداس عدّز  فدإ آفدة سدورة الحشدر. فشداّق  الّتضعيم أو الّتشدفد مدن جملدة 
ذلن بّنّهم شاّقوا اهلل ورسوله . ومن فشاقق اهلل ورسدوله فد ّ:  : (2) من قاح 

ذلدن بدّنّهم شداّقوا اهلل ورسدوله .  :(1) مدن قاحد  وقاس عزّ اهلل شدفد العقال
ومن البّين أّ: االخدتمل بدين ا فتدين  اهلل شدفد العقال فشاّق اهلل ف :ّ ومن 

ومن فشداّق اهلل  :ومن فشاقق اهلل ورسوله :ر فإ القوليندفنحا الكرفمتين
 ّجّ: فدّن ّ واهلل تعدالى أعلدم وفادّح القدوس بشدّ: االخدتمل فدإ المو دعين

الّدذ  ههدر معده   قومن فشداق : من آفة سورة الن"اس فإ القوس الّتضعيم

                                           
 .12و11سورة الن"اس  (4)
 .17سورة الن"اس  (6)
 .42سورة الن"اس  (2)
 .1سورة الحشر (1)
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فتمّشددى معدده الزمدد  بددين ل"ددب الزملددة وبددين ل"ددب الّرسددوس فددإ  الحرفددا: معدداّ 
مددن آفددة  الحددرفين فددإ القددوس وجّ: جدغددام ومددن فشدداقق اهلل ورسددوله :القددوس

فتمّشدددى معددده  وكدددّّ: الحدددرفين حدددرل  واحددددّ ومدددن فشددداقّ : سدددورة الحشدددر
 .اهلل ومن فشاقّ فإ القوس: االكت"اء بل"ب الزملة وحده

 ّ علددى المدد منينأو الّسددبعة اللمسددة   بدد ذ: اهلل تعدالى بدين فددد  شددروط الّناددر (4
 أ: فُع دددُّوا مددا اسددت اعوا مددن قددّوة مددن أجدد  جحدددى الحسددنيين بدد ذ: اهلل تعددالىّ 

ّ ومن مقّومات القّوة فإ القددفم ر بداُط اللي .قداس عدّز مدن الّنار  أو الّشهادة
 به عددوَّ  ومن ر باط للي  ترهبو: م من قّوةل وأعّدوا لهم مااست عت : (4) قاح 

وماتن"قوا مدن شدإءل  ُهُم اهلُل فعلمهم.التعلموند   من دونهم اهلل وعدوّكم وآخرفن
وجّ: فإ الّنّا علدى ربداط الليد   فإ سبي  اهلل فُدو لَّ جليكم وأنتم الُترضل مو:

ندا علدى ل حئّدا  عليهدا قد بضد   ذلدن  اندراجه تحت القدّوة الم لقدة المنادو بعد 
ومعندى  محاولة الوقول على الحكمة من ذكر اللي  علدى جهدة اللادو .

حينمددا  ونحددن للئّغددور. الممومددو: فرسددانُها الليدد  عليهددا الليدد  مراب ددةُ  ر بدداط  
مدددن خادددو  ذكرهدددا بعدددد انددددراجها فدددإ نتّّمددد  الليددد  ون"ّكدددر فدددإ الحكمدددة 

ز بددده الليددد  جّ: أهدددّم مددداتتميّ  –واهلل تعدددالى أعلدددم  - العمدددوم فادددّح أ: نقدددوس
 وبتغيّدر فدتّم ال ّيدرا: بهمدا. بمئابدة الز نداحين الّلدذفن الّسرعةّ فهإ فإ القددفم

أ: فُدتضق ندوا  فنبغدإ علدى المسدلمين السلحة الّتإ الحواس تعنإ القّوُة ك َّ أنواع
ع ه ا ب بعهدددا أّ: علدددى المسدددلمين أ:  وتعندددإ الليدددُ  الّسدددرفعةُ  واسدددتعمالها. ُصدددندض

                                           
 .20سورة الن"اس  (4)
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ا َ   تّتسم بسرعة الحركة من  احراتل  بر بالسلحة الّتإبدرجةل أك فُدعضند وض وصدوارف
 ودب اباتل وغّواصات. وما جلى ذلن.

ف نّدا  الّنار اللمسة ب ذ: اهلل تعالى وجلدى آخرهدا شروط حينما ننرر جلى أّوس (9
بداهدة  أّ: الاَّدبر هدو العمدود  ونسدت ي  أ: ن"هدم نتبّين أنّهمدا الئّبدات والّادبر.

ددرّال" ق ددرّ  لكددّ  الّشدد المعركددة وأّ: الّاددبر وأّ: الئّبددات  فتعلّددق بددّّوس  روط اُلخ 
. ومددددا معنددددى الئّبددددات بدددد خر  المعركددددة علددددى جهددددة اللاددددو  -هنددددا -فتعلّددددق 

الّنهدددإ عدددن اقدبدددار فدددإ ميددددا: المعركدددة ال اقدبدددار. وجلدددى  اققبددداس والّادددبر 
فددإ  جلددى غضددب  اهلل تعددالى الّشدددفدو  عشددرة. الكرفمددُة اللامسددة   أشددارت ا فددةُ 

فدإ القتداس أشدارت ا فدة  اء  اهلل تعالى ُدبُددر هالولى وا خرة على من فوّلى أعد
عشدرة  للمزاهدد  ا فُة الكرفمُة الّسادسة   أ ذ ن ت  وقد  عشرة. الكرفمة الّسادسة  

اس علددى أعددداء اهلل المشددركين دبددره بنيّددة  اققبدد فددإ سددبي  اهلل تعددالى أ: فددوّلإ
ددر  فدإ الق تعدالى مددن موقد ل  ا نتددين ال  تدداس أنكدى للعدددّو وذلدن فددإ مناسدبتينآخ 

 الئّبات. وجّ: االستئناء هدو الّتحدّوس فدإ مناسدبتين جّ: الساإ هو  الّ لهما.
ددر  أفضدد . مددن موقدد ل فددإ القتدداس جلددى موقدد ل  ا نتددين وكيددم جدداء الّتعبيددُر عددن  آخ 
 عبيدرجداء التّ  أو القاعدة  لألساإ أو المعترضّ خمفا   االستئناحإِّ  العم   هذا 

وبدين  فكو: هنالن تزانو  بين الزملة المعتر ة فإ جملةل معتر ةّ وبذلن
الّددذفن آمنددوا جذا  فاأفّهددا :(4)قدداس عددّز مددن قاحدد  المعتددرض. العمدد  االسددتئناحإّ 

فومردددذل دبدددره جاّل  ومدددن فدددوّلهم فمتولّدددوهم الدبدددار. لقيدددتم الّدددذفن ك"دددروا وح"دددا  
ه جهدّنم وبدرو د باء بغضبل من اهلل ومدّواّيزا  جلى فرةل فقأو متح متحّرفا  لقتاسل 

 دراجدباّدعداء الهدرل الّرغبدُة فدإ استد اسدللقتد ومن معدانإ  االنحدرال   الماير
ه مض مددن مددواقعهم الحادينة ومددا جلددى  - مددئم    -العدداء جلددى كمدينل  أو جخدراج 

                                           
 .42و41سورة الن"اس (4)
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ددنض أجدد   ذلددن. ومعنددى االنحيدداو جلددى فرددةل االنضددماُم جلددى فرددةل أخددرى م منددةل م 
 .-مئم   -وادهاس تكئير

اللامسة  عشدرة  علدى عمليّدة الّزحدم فدإ القتداس. قداس  نّات ا فة الكرفمة( 40
فاأفّهددددا الّددددذفن آمندددوا جذا لقيددددتم الّددددذفن ك"دددروا وح"ددددا  فمتولّددددوهم  عدددّز مددددن قاحددد :

جلدددى  وقدددد كدددا: العدددرل قبددد  ندددزوس سدددورة الن"ددداس فلزدددّو: فدددإ القتددداس الدبدددار
دددر ل. ولّمدددا كدددا: الّزحدددم واقدبدددار أسدددلول الكدددّر وال"دددّرّ اققبددداس   ّ الّضدددرل  واله 

فد ّ: ا فدة الكرفمدة ترشدد المزاهددفن فدإ  أو باللميو أنكى فإ العددوّ  بالزيش
دددى سددبي  اهلل تعددالى ددى جلدددى هددذا السددلول القتدددالإ ال جض والمعدددرول أّ:  .وال ن ك 

تئدداال  بعددد نددزوس سددورة الن"دداس أصددبحوا فد زضح "ددو: فددإ القتدداس بددالزيش ام المدد منين
 لهذا المر الّسماو .

 مزموعدة   فإ ا فات الكرفمات من العشرفن جلى الّتاسدعة والعشدرفن تزدإء (44
. وفدإ للمد منين من الّتوجيهات ومزموعة   وص"ات  الكافرفن من نعوت  الم منين

أ رضب د   مدّراتل فدإ نسددقل  فاأفّهددا الّدذفن آمندوا جداء النّدداء: هدذه ا فدات الكرفمدات
 كرفمداتل   وبعدد  دمآ آفداتل  د ابتدأت ا فة الكرفمة الولى بهذا الّنداء.بدف . لق

للمدّرة الئّالئدة.  النّدداء أخدرفين فدّتإ كدرفمتين  للمّرة الئّانيدة. وبعدد آفتدين فّتإ الّنداء
وهددذه هددإ  .أخددرى فددّتإ النّددداء للمددرة الّرابعددة والخيددرة واحدددةل  كرفمددةل   وبعددد آفددةل 

الّدذفن  فاأفّهدا :(4). قداس تعدالىتبدأ بنداء المد منين إالكرفمات الّت ا فات الرب 
فاأفّهددا  :(6)وقدداس تعددالى وأنددتم تسددمعو: والتولّددوا عندده  آمنددوا أ يعددوا اهلل ورسددوله
واعلموا أّ: اهلل فحوس  هلل وللّرسوس جذا دعاكم لما فحييكم اّلذفن آمنوا استزيبوا

                                           
 .60سورة الن"اس (4)
 .61سورة الن"اس (6)
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 آمندوا التلوندوا ذفنفاأفّها الّد :(2)وقاس تعالىبين المرء وقلبه وأنّه جليه ُتحضشرو:
فاأفّهدددا الّدددذفن  :(4)تعدددالى وقددداس تعلمدددو: وأندددتم أماندددات ُكمض  اهلل والّرسدددوس وتلوندددوا

. واهلل ذو وفكّ"ر عنكم سّيراتكم وفغ"ر لكم لكم فُدرضقانا   تّتقوا اهلل فزع ج: آمنوا 
 .ال"ض  العريم
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 .69سورة الن"اس (4)
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 :من مراهر جعزاو سورة الن"اس 
 على ال"ور عن الّتعبير عنه على الّتراخإالّتعبير عن الّنار اختمل  -4

بدددر الّتددإ انتاددر فيهددا المسددلمو: كانددت فددإ فددوم الزمعددة مددن المعددرول أّ: غددزوة 
ددر  مددن شددهر رمضددا: فددإ الّسددنة الئّانيددة مددن الهزددرةّ وأّ: غددزوة ُأُحددد الّتددإ  الّسدداب    ع ش 

ددر  مددن شددهر شددّواانهددزم فيهددا المسددلمو: كانددت فددإ فددوم الّسددبت  س سددنة اللددام و  ع ش 
ولّما كا: المسدلمو:  (4)شهرا  من الهزرة و م ين  مآل من الهزرةّ وعلى رأإ أحدل 

أذلّددةّ ولّمددا كانددت جحدددى ال ّدداح"تين الّتددإ و ع ددد  اهلل تعددالى بهددا حبيبدده فددإ بدددرل قلّددة  و 
كاندت جحددى   اأو القتداس والّن"يدرّ لّمد وهمدا القافلدة والعيدرّ والمد منين الما "ى 
القليلإ  وهنا صدق  لب الم منين الّن"ير. وهإ العير فقد تّّكد قد فاتتهم ال ّاح"تين
الّتددإ تتحددّدآ عددن  والُعدددَّة الغددوآ  مددن اهلل تعددالى. وقددد أشددارت سددورُة الن"دداس الع ددد د

ربَّهدم  أحد جلى استغا ة المد منين غزوة بدرل وسورُة آس عمرا: الّتإ تتحّدآ عن غزوة
انتادروا فيهداّ  الّتدإ بدرل . جّ: حدفّ سورة الن"اس عن االستغا ة بعد غزوة وعم ج َّ 

وكدّّ:  .انهزمدوا فيهدا بعدد غدزوة ُأُحددل الّتدإ وجّ: حدفّ سورة آس عمرا: عن االستغا ة
ّّ علدى الّشدكرّ الحدفّ فإ سورة الن"اس وكدّّ: الحددفّ فدإ  جاء فإ معدرض الحد

ّّ  سددورة آس عمددرا: أّ: والمعددرول  علددى الّشددكر مدد  الّاددبر.جدداء فددإ معددرض الحدد
ش ر  صبر  وش ر  شكر. لكدّ  ذلدن نحدن ندوّد أ: نقدم علدى بعد   اقفما: ش را:ّ

عددن االسددتغا ة  واسددتزابة   الكددرفمتين اقعزدداو فددإ حدددفّ كددّ  مددن الّسددورتين مردداهر
ّ أولددى وللمدد منين فددإ فددوم بدددرل فددوم ال"رقددا: جددّ  وعددم للمادد "ى  الددرّل الكددرفم

كا: الّنار فيها للم منين ب ذ: اهلل تعالى.   ك الحاسمة فإ تارفَ اقسممّ الّتإالمعار 
جذ تسدتغيئو: رّبكددم  :جدّ  وعدم الحدقّ  الّسدابقة  ندزوال  قدوسُ  (6)جداء فدإ سدورة  الن"داس  

                                           
 .697و2/692وت"سير ابن ع ّية2/402انرر الّسيرة الّنبوفّة البن هشام (4)
 .40و9ا فة (6)
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ددر ى  . وماجعلدده اهللمددن الممحكددة ُمددرضد فين فاسددتزال لكددم أنّددإ ممدددّكم بددّلمل  جال ُبشض
وفادّح أ:   جّ: اهلل عزفدز  حكديم مدن عندد اهلل. جاّل الّنادر  ومدا . به قلدوبكم ولت مرنّ 

 بالقوس فإ ا فة الكرفمدة الّسدابقة متعّلقة    جذ تستغيئو: رّبكم :وسدفإ الق ذكو: جدت
:  وفُدبض  ددد   البا ددد وفب ددد   اهلل تعدددالى -واهلل تعدددالى أعلدددم-وبدددذلن فكدددو: المعندددى 

فّجال دعاءكم بّّنإ ممدّكم بّلمل مدن  عمجّ  و  البا   جذ ت لبو: الغوآ من رّبكم
جاّل  بالممحكددة اقمددداد . ومددا جعدد  اهلل تعددالىبد عضضددا   بعضددهمفددردل  الممحكدة متتددابعين

جّ: اهلل تعددالى  ولت مددرّن بدده قلددوبكم وتهدددأّ ومددا الّناددر جاّل مددن عنددد اهلل تعددالى. بشددارة  
 فإ صنعه.حكيم   عزفز  فإ ملكه

قدوُس الحدّق جدّ   عدن سدورة الن"داسالمتدّّخرة ندزوال   (4)وجاء فدإ سدورة آس عمدرا: 
 جذ تقدوس للمد منين لعّلكدم تشدكرو:. ولقد ناركم اهلل ببدرل وأنتم أذلّة  فداتّقوا اهللوعم: 

دز لين. فُمدّكم رّبكدم بئم دة آاللل ألن فك"يكم أ:  ّتقدوا بلدى ج: تادبروا وت مدن الممحكدة ُمندض
. وماجعلدده مسددوِّمين بلمسددة آاللل مدن الممحكددةرّبكددم  فمددددكم وفدّتوكم مددن فددورهم هدذا

دددر ى لكدددم ولت مدددرّن قلدددوبكم بددده. وماالّنادددر  اهلل  جاّل مدددن عندددد اهلل العزفدددز الحكددديمجاّل ُبشض
ولقددد ناددركم اهلل تعددالى أفّهددا الم منددو: المنهزمددو: فددإ  –واهلل تعددالى أعلددم  –والمعنددى 

جلدى  بالقيداإ ع دد دكم وُعدد دكمب قلّدة بسدب ولقد ناركم اهلل تعالى ببددرل وأندتم أذلّدة   ُأُحدّ
تعدالى والّنادر لعّلكدم تشدكرو:  فاتّقوا اهلل تعالى بالّابر وبذكر العو: مدن اهلل المشركين.

 جذ تقددوس أفّهددا الّرسددوس الكددرفم والّنبددإّ  العريمددة وآالءه الزسدديمة علدديكم. هلل تعددالى نعمدده
الم منو:  أفّها ألن فك"يكم وعم: للم منين جذ تستغيئو: أفّها الم منو: رّبكم ج ّ  العريم

مددن الممحكددة  لوجددهل بئم ددة آاللل  مدد  العددداء وجهددا   أ: فمدددّكم رّبكددم جددّ  وعددم وأنددتم
ز لين من الّسم من ألدمل مدن الممحكدة كمدا جداء فدإ  ارت"  اقمدادوبذلن  الُعلى. واتاُمندض
ذلددن  ه فك"ددإ المدد منينأنّدد تقددّرر الّتاليددة وا فددة الكرفمددة .جلددى  م ددة آالل سددورة الن"دداس

وجّ: فضددد  اهلل  .الّنادددر بددد ذ: اهلل تعدددالى لتحقيدددق مدددن الممحكدددة بالّئم دددة ا الل اقمدددداد
 . وهداهإ ذ مدن الممحكدة جلدى خمسدة آاللل  لديو لده حددود فرفد  اقمدداد تعالى الّدذ 

                                           
 .462-462ا فات  (4)
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 مّ وفددّتكوتّتقددوا اهلل تعددالى فددإ ميدددا: القتدداسّ ج: تاددبروا ا فددة الكرفمددة تقددوس للمدد منين
 مدن الممحكدة بلمسدة آاللل  رّبكم جدّ  وعدم مض فمددضكُ  الحاس وفإ على ال"ور المشركو:
علدديهم  (4)علددى خيدد ل بلددق قدداس: نزلددت الممحكددة فددوم بدددرل  بددن عددروة . عددن هشددامُمعضل مددين
 . (6)ص"ر. وكا: على الّزبير فومرذل ع مامة  ص"راء عماحم
ّ ولت مدرّن الم مندو: بالّنادر لكم أفهدا جاّل بشارة   ذلن اقمداد اهلل تعالى وماجع     
 وماالّنار جاّل من عند اهلل تعالى العزفز فإ ملكه الحكيم فإ صنعه. به وتسكن. قلوبكم
  فإ الموا   الّتالية. فإ الّسورتين الكرفمتينبين الّتعبير  وفاّح أ: تكو: المقارنة    
ددرى اهلل جاّل  وماجعلدده :جدداء القددوس فددإ سددورة الن"دداس         وفددإ سددورة آس عمددرا:  ُبشض

 . وماجعله اهلل جاّل بشرى لكم:القوس جاء
دددرى ولت دددرمنّ  جاّل  اهلل وماجعلدددهفدددإ سدددورة الن"ددداس جددداء القدددوس:  بددده قلدددوبكم ُبشض

وفدددإ سدددورة آس عمدددرا: جددداء  قلدددوبكمعلدددى : بدددهوذلدددن بتقددددفم الزدددار والمزدددرور:
 وذلن بتدّخير الزداّر والمزدرورم بهوماجعله اهلل جاّل بشرى لكم ولت مرّن قلوبكالقوس:

 .بهو: لكمفإ المو عين:
 وماالّنادر جاّل مدن عندد اهلل. جّ: اهلل عزفدز  حكديم فإ سورة الن"اس جاء القدوس:
ومدددن  وماالّنادددر جاّل مدددن عندددد اهلل العزفدددز الحكددديموفدددإ سدددورة آس عمدددرا: جددداء القدددوس:

 ّتّكيد فإ آفة سورة آس عمرا:.فإ آفة سورة الن"اس وعدُم ال الوا ح الّتّكيدُ 
فددإ  عددن المعنددى الواحددد الحكمددة مددن وجددود ال"ددروق فددإ الّتعبيددر وبددين فددد  تبيددين       

 بّّ: سورة الن"اس نزلت بعدد غدزوة بددرل مباشدرةّ فدإ حدين نزلدت نذّكر نوّد أ: المو عين
ور تتحددّدآ عددن الّناددر علددى ال"دد أحددد. وكددّّ: سددورة الن"دداس بعددد غددزوة سددورة آس عمددرا:

 سورة آس عمرا: تتحّدآ عن الّنار على الّتراخإ. وكّ:ّ 
فددإ المو دد   تحّولنددا جلددى محاولددة تبيددين الحكمددة مددن االخددتمل بددين الّتعبيددرفن فدد ذا    

وماجعله اهلل جال  الّوس ف نّا فاح أ: نقوس بشّ: ذكر البشرى م لقة  فإ سورة الن"اس:
فددددإ ا فددددات  علددددى المدددد منين اددددور  هنددددا لّ: الحدددددفّ مق جّ: ج ددددمق البشددددرى بشددددرى

                                           
 بياض.بُدلضق جم  أ بدضل ق وهو ماكا: فإ لونه سواد  و  (4)
 .1/11ت"سير ال ّبر  (6)
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ددد هم. الكرفمددات ف"ددإ ج ددمق ددر ى اناددرال  لهددا جلددى المدد منين و حض فدد ذا تحّولنددا جلددى  الُبشض
 مدددن المددد منين فشدددم  كدددما  سدددورة آس عمدددرا: تبّيندددا  أّ: الحددددفّ فدددإ ا فدددات الكرفمدددات

تاددبروا  ج: بد ل ددى:معددا  وذلددن فددإ مئدد  هددذا القددوس فددإ ا فددة الكرفمددة الّسددابقة والكددافرفن
ددرى وفددّتوكم مددن فددورهم هددذا وتّتقددوا فددإ  الزدداّر والمزددرور تددّّخر بعدددها الّتددإ  ددّم جّ: الُبشض
 جدداء فددإ القددوس المترتّددب عليدده الزدداّر والمزددرور وماجعلدده اهلل جاّل بشددرى لكددم :القددوس
 .به ولت مرّن قلوبكم :تعالى كذلن. قاس  متّّخرا  
فقتضددينا  ين هنددا مددن سددورة آس عمددرا:فددإ المو ددع روالمزددرو  وجّ: تددّخير الزددارّ  

وماجعلده  :فدإ القدوس الحدفّ عن تقدفم الزاّر والمزرور فإ آفة سورة الن"داس وذلدن
ر ى ولت مرّن به قلوبكم بددرل علدى  عدن غدزوة تتحدّدآ عرفنا أّ: سورة الن"اس اهلل جاّل ُبشض

ول الحرجددة فددّتإ فددإ تلددن الرّددر  ة لم مرنددا:ّحددالمل المدد منين حاجددة ودلدديم  علددى ال"ددور.
تنبيهددا  علددى شددّدة  ذكددر القلددول قبدد  والمزددرور علددى اقمددداد فددإ الزددارّ  الّضددمير العاحددد

لددذلن اقمددداد. وكمددا  المدد منين علددى ذلددن اال مرنددا: للقلددول والحاجددة الملّحددة تلّهددم
ددنض  والمزدرور تمّشدى قُددرضُل الزددارِّ  الحدددآ فدإ آفددة  متعلَّقده مدد  الدزَّمن القرفدب مددن وقدوعم 

تمّشدددى بُدعضدددُد الزددداّر ولت مدددرّن بددده قلدددوبكم:الحدددّق جدددّ  وعدددمالن"ددداس فدددإ قدددوس سدددورة 
لديو  ّالحدآ فإ آفدة سدورة آس عمدرا: البعيد من وقوع م  الّزمن من متعلَّقه والمزرور

له اهلل دوماجعدجدّ  وعدم : فإ قوس الحقّ  فإ مو عين ا نين فإ مو  ل واحدل فقط وجنّما
 .م بهجاّل بشرى لكم ولت مرّن قلوبك

الّتوكيددد فددإ التّددذفي  مددن آفددة سددورة الن"دداس أقددرُل  أّ: الحكمددة مددن مزددإء وفبدددو 
. قاس عّز مدن بتحّققه قرل العهد و وحا  لّ: الحدفّ هنا عن الّنار اّلذ  وأشدُّ  تناوال  
الّتوكيدددد فدددإ  لدددم فزدددإء مددداوجنّ حكددديم عزفدددز   وماالّنادددر جاّل مدددن عندددد اهلل. جّ: اهلل:قاحددد 

عليه أكئُر من  مضى هنا عن الّنار اّلذ  الحدفّ نض آفة سورة آس عمرا: ل:ّ الّتذفي  م  
 عدددامّ والّدددذ  كدددادت هزفمدددة ُأُحدددد تحمددد  المددد منين علدددى نسددديانه. قددداس عدددّز مدددن قاحددد :

 .وماالّنار جاّل من عند اهلل العزفز الحكيم
الواحدددد حددداس  عدددن المعندددى بدددين الّتعبيدددرفن تتبدددّين الحكمدددة مدددن ال"دددروق وهكدددذا 

وعلدى الّتراخدإ فدإ سدورة  علدى ال"دور فدإ سدورة الن"داسّ حدفّ عدن الّنادر وممبسداتهال
 اقفددمم أ: فاددبروا وأاّل  أحدد أشدددّ  الّدذفن آلمددتهم هزفمددة علددى المسددلمين ج:ّ  آس عمدرا:.

والذلّدة. جّ: علديهم أ:  الّشكر هلل تعالى على نارهم فإ بدرل وهم القّلة تُدنضسيهم الهزفمة
اقفمدا:  وأ: فشكروا هلل تعالى ناره لهدم فدإ بددر. ج:ّ  ابهم فإ ُأُحدّما أص فابروا على

وشد ر  شدكر. وهكدذا ع بَّدر الحددفّ عدن النَّادر فدإ المو دعين عدن ش را:ّ ش ر  صبر  
 خلزات الّن"وإ على ال"ور وعلى الّتراخإ. واهلل تعالى أعلم.
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 الحكمة من المر بضرل الكافرفن فوق  العناق وك َّ بنا: -6
ددر ة   ت  أ م ددر   ددنض  المدد منين ا فددة الكرفمددة الئّانيددة  ع شض فددوق   تعددالى اهلل أعددداء بددّ: فضددربوا م 
اليدددفن  وهددإ أ ددرال أصدداب  جمدد  بنانددة والبنددا: .بنددا: وأ: فضددربوا مددنهم كدد َّ  العندداق

دد  مدن أ ددرال  : وا دربوا أفّهدداوالدّرجلين. والمعنددى الم مندو: مددن عددوّكم كددّ   درل وم "ضا 
 معكدم فئّبتدوا جذ فدوحى ربّدن جلدى الممحكدة أنّدإ:(6)قاس عّز من قاحد  (4)أفدفهم وأرجلهم

ك"روا الرُّعضب  فا ربوا فوق العنداق وا دربوا مدنهم    . س ُّلضقى فإ قلول اّلذفناّلذفن آمنوا
أّ: الّضددرل فددإ القتدداس جنّمددا فكددو: بالّسدديم. وجّ: الّضددرل بالّسدديم  ومعددرول   كدد َّ بنددا:

دددُر المراحددد  الّتدددإ إ جليهدددا القتددداُس بالّسدددم  بدددين اللادددمينّ فلددديو وراء التحدددام فنتهددد آخ 
بدين فدد   در  أحدد  المباشر بالفد الّسي"ين سوى الّاراع   استعماسوتعّذر   اللامين

ه دليد   القدرل الّشددفد  بالّسديم وجذا كدا: الّضدرلُ  حّزا . اللامين عدوَّه أر ا  وحزِّ ر أضس 
: مدن انكسدر ومن هنا قي  مامعنداه ّا خرلام بحيّ فتمّكن أحد اللامين من من ال

 الّرمددا  ّ وهمدداعددن بُدعضددد اسددتعمالها مددن الّسددم  فاددحّ  فدد ّ:  ّمددة نددوعين سددي"ه  كلتدده أّمددهّ
 بالّسديم علدى الّضدرل المرحلدة الّسدابقة . جّ: ال ّعدن بدالّرمح فمئّد والّنباس بمعندى الّسدهام

 جّ: الددّرمح لددّرمح مامعندداه:عددن ا ومددن هنددا قيدد  مددن ناحيددة القددرل  مددن اللاددم والددّتمّكن.
. فددإ الحددرل بمنزلددة الم وربّمددا خددا: بانكسدداره والمعنددى أّ: الددّرمح خانددن. أخدوك وربّمددا

علددى ال ّعددن  المرحلددة الّسددابقة . وجّ: الّرمددإ بالّنبدداس أو بالّسددهام فمئّدد وتلددن آفددة الددّرمح
جّ:  :مامعندداه ومددن هنددا قيدد  عددن الّنبدداس بددالّرمح مددن ناحيددة  القددرل  مددن اللاددم والددّتمّكن.

 الّضددرل بالّسدديم أ:ّ  فتّّكدد وهكددذا وُتادديب. ال ّاحشددة الّتددإ ُتلض  د ُ  الّنبداس بمئابددة المنافدا
اّلذ  نّات عليه ا فة الكرفمة فمّئ  أقوى صور الّتمّكن من العدّو وأشدَّ مراح   القرل 

ر م  بدن  سدنا: فمد  ه   منه. وجلى هذه المراح  الرب  فإ القتاس أشار وهيُر بُن أبإ ُسلضمى
 . (2)فقوس

                                           
 .9/426ت"سير ال ّبر  (4)
 .46سورة الن"اس (6)
 .4/610ملتار الّشعر الزاهلإ (2)
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ا دددددوض  حتّدددددى جذا ا ّعندددددوا ف عدددددنهم مدددددا ارضت م 
 

 ى جذا مدددددا  ددددداربوا اعتنقدددددا دددددار ل  حتّددددد 
 

فددّرغمهم علددى  ارتمددوا بالّنبدداس مددن بعيددد  دداعنهم بددالّرمح جّ: أعددداء هددرم بددن سددنا: جذا
 هم دددارب بالّرمدددا  فددد ذا ت ددداعنوا . منددده أ: فقتربدددوا بالّرمدددا  الّتدددإ ت"دددرض علددديهم الّت ددداعن

وفدإ  أكئدر. أ: فقتربدوا منده بالّسديول الّتدإ ت"درض علديهم على الّتضارل بسي"ه فّرغمهم
در م  هذه الحاس دَّة  جقبداس ه   جلدى آخدر يلزدُّ ف بده فتع ّدُ  الّسديم علدى عددّوه وااللتحدامول ش 

 حّزا  بالّسيم ومافإ حكمه. وحّز عنقه به أر ا   اللام والّضرل المراح  وهإ اعتناق
مددنهم كددّ   وا ددربوا فا ددربوا فددوق العندداق :فددإ ا فددة الكرفمددة القددوس أ:ّ  ومددن البددّين

مددن  مسددتقبم   كنددو:مأ ددرافهم بحيددّ الفت وق دد ُ  الكددافرفن رءوإ   ج ددارةُ  مندده فددراد بنددا:
ددنض  معدداودة القتدداس. ددة  م  وشدد ِّ  حكمددةل وراء اختيددار العندداق وال ددرال دليدد   قددتل ه مض  فهدد    مَّ

  حركتهم 
نتبددّين موقدد   حينمددا وال ددرال  ددرل العندداق مددن اختيددار الحكمددة فاددّح أ: نتبددّين

 فسدتعم  . مدن المعدرول أّ: المقاتد من الدّدرع النام  فإ المقام الّوس ورءوإ   العناق
آلددة  الددّدفاع مددن درقددةل أو  ّ وبددّخرى فدفددهأو الّرمددإ آلددة  الّضددرل أو ال ّعددن ب حدددى فدفدده

المنسدوجة  فلدبو الددِّرع   ّ وأنّدهوذةأو اللُ  حدفدفض  على رأسه البيضة من ال وأنّه تُدرضإّ
. ومدن ّ وتلدن الدّدرع ُتسدمَّى المو دونةح لضق تدين ح لضق تدين نسدزها ّ وقدد فكدو:من الحدفدد

 ص ديض" إُّ  أبدوقيو جلدى بعد  أدوات القتداس –علدى سدبي  المئداس  –أشداروا  اّلذفن الّشعراء
ل تض   (4)سقا ال وسّإ الزاهلّإ. ومّما بُن ال سض

 

 البيضددددددددددددة رأسددددددددددددى فمددددددددددددا قددددددددددددد حاَّددددددددددددت  
 أعدددددددددددددددددددددددددت لألعدددددددددددددددددددددددداء مو دددددددددددددددددددددددونة  

 عنّددددددددددددددددددددى بددددددددددددددددددددذ  رونددددددددددددددددددددقل  أح"زهددددددددددددددددددددا
قل  هُ  ُحسددددددددددددددددددددددددامل  ص دددددددددددددددددددددددددض دددددددددددددددددددددددددُّ  وادقل ح 

دددددددددددددددددد ل  امددددددددددددددددددر ل  بد ددددددددددددددددددزُّ   حددددددددددددددددددداذرل  مستبس 

ضددددددددددددددددا   أ  ضع ددددددددددددددددمُ   زدددددددددددددددداع   ُغمض  غيددددددددددددددددر تد هض
 كدددددددددددددددددددددددالّنهإ بالقددددددددددددددددددددددداع  ف ض"ا  دددددددددددددددددددددددة  

 ق ّدددددددددددددددددددددددددددداع مهنَّدددددددددددددددددددددددددددددل كددددددددددددددددددددددددددددالم لضح
ددددددددددددددددددددددددددددددم ر   نددددددددددددددددددددددددددددددّل أ سض  اعقددددددددددددددددددددددددددددددرّ  وُمزض

دددددددددددددددددزاع لضددددددددددددددددددل غ يضدددددددددددددددددر  م زض ر ج   للددددددددددددددددددَّهض

                                           
 .79و74دفوا: أبإ قيو صي"ّإ بن السلت الوسّإ الزاهلإّ  (4)
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دددددددددددددددزضُم والقدددددددددددددددّوُة خيدددددددددددددددر  مدددددددددددددددن اضلدددددددددددددددد  الح 
 

دددددددددددددددددددددددددة والهدددددددددددددددددددددددددداع  دددددددددددددددددددددددددد دها: وال" كَّ
 

 
دددع ر  رأسدددإ ل دددوس  : قدددد حاَّدددت البيضدددة رأسدددإ وح ل قدددت  الُلدددوذةفقدددوس الشددداعر ش 

ضدا  وال   دّد اللدزرج فدإ حدرل بُعداآل  ّ وأندا قاحدد قدوم إلسمحإ الممومة فمدا أ عدم ُغمض
زداع أذوق الّشداعر لألعدداء د رضعدا   تق ّد . وقدد أعددّ الم وهدو النّدوم الل"يدم نوما  غير التدَّهض

وهدإ  .الّسديول وتق  ع هدا تلترق هدا الّنبداس والّرمدا  كديم  ح لضقتين منسوجة  ح لضقتين مو ونة  
دددُه   معهدددا حركتدددإ فدددإ أ نددداء المشدددإ  واسدددعة   ف ض"ا دددة  د رضع    وفدددإ أ نددداء ال ّعدددن كدددإ ت سض

 فكّنّهددا مدداءُ  دة الّلمعددا:لهددا هددإ شدددف لشددّدة تعّهددد  . وبسددبب صدد"اء حدفدددهاوالّضددرل
أ: نهددداه  غدددادره الّسددي  فددإ الرض المسدددتوفةّ بعددد الّددذ  أو مددداُء الغدددفر النِّهددإ بالقدداعّ

والقددددرة  علدددى الّلمعدددا: بسدددبب  دددوء  ّ فكدددا: الغافدددة  فدددإ الّاددد"اء  حددداجز  عدددن أ: ف"دددي 
 وأدفعهداالّدرع أح"زهدا عنّدإ  أو الّرفا . وهذه الّنسيم الّشموّ ولدنى حركةل للماء ب"ع 

د سي"إ وأرفعها ل ها برفعهدا  عّنإ حينما تكوُ:  قيلة  علّإ فّخّ"مُ  اّلذ  فيه ُخ ّال   بغ مض   قض
  أدفد  وكما أدف  الّدرع بسي"إ من أس"لها المهّيّ لذلن بواس ة ُخ ّال  الغ مد أو ُكمّبه.

فددإ  ّ وماددنوع  مدداُء الّسدديم لشددّدة صدد"احه كتيبددة العددداء. وهددذا الّسدديم ذو رونددقل وهددو
ق  وأبديُ  كدالملحّ وق ّداع ّالهند  وفمشدإ فق د  الّضدرفبة حسدام  و  ّصدادق  ُصدلضب ّ وص ددض
ندّل  أدفعهدا تلدن صد"اته الّتدإ وكمدا أدفد  الكتيبدة بالّسديم .ومداض دُّهح وواد ق   فيهاّ  بُمزض
م ر   أقدارع     ّ وهدو ُصدلضب  وقدو الّلدو: مانوعل من جلود اقب  فهو أسدمر تُدرضإل قّراعّ وب   أ سض
 .وفرموننإ بها حينما ف ضضر بوننإ ونبال هم سيول  العداء ورماح هم به
للمدوت محنّدنل ولباُإ رج ل موّ نل ن"سه  مستبس ل حاذرل فقبّ هذا الّسم  بد زُّ امر ل  ج:ّ 

د ل مدن الّتزدار لّ لضد الفّدامّ وهدو لدذا هدو فحدذر غددر  الدّدهر وتلدّو:   وغير غ ّر وغ يضر  ُغ"ض  د  ج 
دزاعّ فهدو صدبور. ّ  المشاقّ فتحمّ  دُر م زض  وجههدار   جّ: الحدزم والقدّوة خيدر  مدن المداهندة   غ يدض

دددم ر  ّ ومدددن الهددداع بمعندددىّ ومدددن ال"ّكدددة بمعندددى االسدددترخاء فدددإ الدددّرأ المدددرء خدددمل  ماُفضض
ر .  الّضعم م  سوء الح 
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 ّ وأّ: البيضددة  فكددو: بالّسدديم الّضددرل أ:ّ  لألبيددات فتبددّين الّسددابق مددن االسددتعراض 
 وكدّّ: الدّدرع ّالمقاتد  فرتدفها الّتإ من"الة  عن الّدرع أو الُلوذة   على الّرأإ تو   ُ  الّتإ

ّ أنّهددا ف ض"ا ددة  واسددعة أّ: مددن سددمات الددّدرع . كمددا فتبددّينفددإ الّسددلم الئّيددالُ  فددإ الحددرل
 تُدغ  ِّإ أ رال الّرجلين وأ رال اليدفن كذلن. فهإ ل ولها ّو وفلة  سابغة

ّ بددّخرى فدفدده ّ وأداة  الددّدفاعفدفدده اة  القتدداس ب حدددىفحمدد  أد ولّمددا كددا: المقاتدد  
تكدو: مكشدوفة   أو البنا:  كما جداء فدإ آفدة سدورة الن"داس أّ: أ رال  اليدفن فذلن معناه
ددر  البيضددُة غ   كانددت  ولّمددا .سددابغة مددن كددو: الددّدرع علددى الددّرغم فددإ أ ندداء القتدداس بالّضددرورة  يدض
كدد   مددن   عنددده فلتقددإ أّ: العنددق ن معندداهفددذل للقتدداس من"اددلتا:ّ فهمددا وسدديلتا: ّالددّدرع
ددوضل الددّرأإ تغ ّددإ الّتددإ البيضددة وهددو المكددا: مددن  بمعنددى الق  ضدد ّ وجيددب الددّدرع مددن الز 
ُ  ال"ارُإ منه اّلذ  -ومن الّئول-الّدرع خ  . وبسدبب التقداء حينمدا فلدبو الدّدرع رأسده فُدض

كمدا    سديم الّضدارلّ تمامدا   هأ: فنالد كدا: العندُق مرنّدة    للقتاس عند العندق هاتين الوسيلتين
فددإ  كانددت ال ددرالّ أ ددرال اليدددفنو  جمدد  بنانددةّ الصدداب  بمعنددى أ ددرال :ّالبنددا كددا:

 أ: فنالها سيُم الّضارل كذلن. مرّنة  ّ المقام الّوس
 ّ واالنتهداء  جلدى كدو: الّرقدال  وبعد هدذه الزولدة  الواسدعة  مد  أدوات القتداس قددفما   

 فددإ ميدددا: بالّسدديم للّضددرل تد ع ددرُّضل  احتمدداس   اء الزسددمأجددز  مددن أشدددّ  وأ ددرال الصدداب 
 فإ سدبي  اهلل المزاهدفن الحكمة من أمر ا فة الكرفمة قد تبّينا ّ فاّح أ: نكو:القتاس

. واهلل تعددالى و ددرل والّضددرل  مددنهم كدد َّ بنددا:ل  فددوق أعندداق الكددافرفن الّضددرل  بالّسدديول
معكدم فئّبتدوا الّدذفن آمندوا.  ممحكدة أنّدإجذ فدوحإ ربّدن جلدى ال : قاس عّز من قاح  أعلم.
 .اّلذفن ك"روا الّرعب فا ربوا فوق العناق وا ربوا منهم كّ  بنا: فإ قلول سّلقإ

                                                                   
 
 
 
 
 



 19 

 
 

 عمليات  حسابّية ترفح اّلذهن وتبهج الّن"و -2
مدن  حرُّه الموفور لكّ  منهما أو العملّيات  الحسابّية   حسالأّ: ع لضم  ال المعرولمن 
 فنقلدب . وجّ: المدرفكو: لّ  منهما نايب  من العا "دة أو الزمداس ّ والفكادالعق 
فُدرض دإ   الّدذ  فدإ القدرآ: الكدرفم الحسدابّية العمليّدات حينمدا تزدإء علدى عقدب رأسا  

. وجمي  مبنداه نرمه ول بلذفذن" ّ وفشب  ك َّ ب"او  حكمه وجلي  معناه ك َّ عق ل 
 فدإ هدذا الّشدّ: القرآ: الكرفم أمام هدا مبهدورا   متدبّدرُ  فقم الّتإ وجّ: من أقرل المئلة

 ّّ المشددتم لة  علددى علددم الموارفددّمددن سددورة الّنسدداء الددّئمآ   الكرفمددات   وهددإ ا فددات  
بعددد  ّسددبعو:والئّانيددة  عشددرة ّ والّسادسددُة وال وهددإ ا فدداُت الكرفمددات الحادفددة  عشددرة ّ

الحسدابّية  علدى أدّق العمليّدات المشدتملة   الدّئمآ   ا فدات  الكرفمداتل  . جّ: هدذهالماحة
فددإ  ّجال القددر الفوجدد بهدذا ّ الّدذ العزيدب التّددواو: فيهدا فتحّقدق الموارفدّ فدإ علدم

ددر ى  الددّن"و. ومددن بددال بددين القدددرة علددى جر دداء العقدد  وجشددباعّالقددرآ: الكددرفم ال حض
ل دددى القدددرآ: الكدددرفم حينمدددا فكدددو:  فدددإ سددداحر ّالعزيدددب هدددذا التّدددواو: : فتحّقدددقأ وال وض

 فددإ سددورة الن"دداس المدنيّددة . وج:ّ العقليّددة الحسددابّية الحدددفّ فددإ غيددر هددذه المسدداح 
فددإ  ّ وهمددا الغافددةُ بّيةاعلددى بعدد  المسدداح  الحسدد تشددتمم: كددرفمتين  الكرفمددة آفتددين

 الدّن"و بمبانيهمدا وجشدباع   الّتنداوسّ رفبدةالق بمعانيهما العميقدة العق  القدرة على جقناع
 (4)ّ قداس عدّز مدن قاحد هما ا فتا: الكرفمتا: . وهاتا:العدفمة المئاس المناسّ العزفزة

: الم منين علدى القتداس. ج: فكدن مدنكم عشدرو: صدابرو: فغلبدوا  فاأفّها الّنبّإ حّرض
. ا : بدّنّهم قدوم  الف"قهدو: . وج: فكن مدنكم ماحدة  فغلبدوا أل"دا  مدن الّدذفن ك"درواماحتين

مداحتين.  فد : فكدن مدنكم ماحدة  صدابرة  فغلبدوا .وعلدم أّ: فديكم   دعض"ا  خّ"دم اهلل عدنكم 
 .واهلل م  الّاابرفن أل"ين ب ذ: اهلل. وج: فكن منكم ألم  فغلبوا

                                           
 .22و21سورة الن"اس  (4)
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فدإ  فسدت ي  الواحدد الّادابر أّ: المد من ا فة الكرفمة الولدى تقدّرر أ:ّ  ومن البّين 
 ل:ّ . القتاس فإ ميدا: ك"روا  من اّلذفن أ: فغلب ب ذ: اهلل تعالى عشرة   سممفزر اق

 أّ: اهلل  . ومددن البددّين كددذلن أّ: ا فددة الكرفمددة الخددرى تقددّررالكددافرفن قددوم  الف"قهددو:
فدديهم أّ:  ع ل ددم   الّددذفن فددإ سددبيله جددّ  وعددم عددن المزاهدددفن خّ"ددم سددبحانه وتعددالى

هدذه ا فدة  وقبد  ندزوس ّرة الن"داسو سد ندزوس قب  نينفإ الم م موجودا   لم فكن  ع"ا  
فسدت ي  ا :  الّادابر تعالى المزاهد فإ سبي  اهلل جّ: الم من الواحد منها. الكرفمة

مّما ل " ت  العلمداُء و  .فإ ميدا: القتاس ك"روا  من اّلذفنا نين  أ: فغلب ب ذ: اهلل تعالى
 قبدد  نددزوس سددورة الن"دداس ج: كددانوا لىالمزاهدددفن فددإ سددبي  اهلل تعددا جليدده أ:ّ  االنتبدداه  
بعددد  فددإ سددبي  اهلل تعددالى وأّ: المزاهدددفن ّفددإ الع دددد فدد نّهم كئيددرو: بالّاددبر قليلددين

اوداد ع ددد ُدهم قددّ   فددإ الع ددد د فدد نّهم بمقدددار مددا كئيددرفن  ج: كددانوانددزوس سددورة الن"دداس 
 حدُد ا ندينوالوا : فغلدب ا ّالواحد  كا: فغلب عشدرة على ذلن أ:ّ  والّدلي  ّصبرهم
ج:   جليدده كددذلن أّ: عدددد المدد منين العلمدداُء االنتبدداه . ومّمددا ل"ددتبدد ذ: اهلل تعددالى فقددط

وأ: فنسددحبوا  أاّل فقداتلوا مددن نادم عددد الكددافرفن فد ّ: مدن حددّق المد منين كدا: أقد َّ 
 للمددددد منين هدددددذا اقذ: ومدددددن البدددددّين أ:ّ  (4)واهلل تعدددددالى أعلدددددم القتددددداس. مدددددن ميددددددا:

ذو  مددن ناددم عدددد الكددافرفن أقدد َّ  القتدداس ج: كددا: عدددُدهم :باالنسددحال مددن ميدددا
 : (6)قدداس عددّز مددن قاحدد  الكرفمددة. الّسددورة مددن هددذه الكددرفمتين ا فتددين بهدداتين ع مقددةل 

 ومدن فدوّلهم فومردذل  .الدبدار ولدّوهمتك"دروا وح"دا  فم  فنذّ فاأفّها اّلذفن آمنوا جذا لقيتم ال
وبدرو  اهلل ومّواه جهّنمُ جلى فرةل فقد باء بغضبل من  لقتاسل أو متحّيزا   متحّرفا   جاّل  دبره

 الماير
مدن مرداهر اقعزداو  المتّّمد  أ: فتبّينده أ: نشير فإ هيرة نقاط جلدى مافادحّ  ونودّ  

 المشتملتين على جانبل من جوانب علم الحسال. الكرفمتين فإ نرم ا فتين

                                           
 .1216حدفّ رقم 246و4/244وفتح البار 2/79صحيح البلار  -مئم  -انرر  (4)
 .42و41سورة الن"اس (6)
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والزمد   الل"دا مزموعةل مدن  الصوات الّناجمة عن تشابه تمؤم راهرةلجّ:  -4
دددن فدددإ المسددداعدة دور ه دددنللمبندددى الذ: اسدددتقباس علدددى ُحسض  اسدددتقباس ّ وُحسض

عشددددرو:  :المدددد منين  والزمدددد : وأعنددددى هددددذه الل"ددددا ّالددددّن"و للمعنددددى
مددددددد     :أل"دددددددين  :مددددددداحتين  :الف"قهدددددددو: :مددددددداحتين  :صدددددددابرو:
 .الّاابرفن

عشدددرو:  ج: فكدددن مدددنكم الولدددى : القدددوس فدددإ ا فدددة الكرفمدددة أ:ّ  مدددن البدددّين -6
 معنداه من اّلذفن ك"روا أل"ا   فغلبوا ماحة   وج: فكن منكم.صابرو: فغلبوا ماحتين

تعدالى  بد ذ: اهلل أ: فغلدب فسدت ي  فإ فزر اقسدمم من الم منين أّ: الواحد
 ا حددداد واحددد مددن مرتبددة الدددّرقم مددن ق"ددز . أّمدددا الحكمددةمددن الكددافرفن عشددرة  

شدرات جلدى الدّرقم عشدرفن وجلدى حاصد   دربه فدإ الع والّرقم عشرة مدن مرتبدة
ر  مّرات الحدّق جدّ   قدوس عليهدا نداّ  الّتدإ ف نّهدا ّماحتدا: وهو الدّرقم ن"سه ع شض

ر كُ  اّلذفن آمنوا فاأفّها :(4)وعم فإ سورة الّنساء دذض أو   بداتل  روافدان"   مض خذوا ح 
وفرقدةل  ينّو بات جم   ُبة بمعنى جماعةل بعد جماعدة متسدّلح ان" روا جميعا  

جّ: الحكمدة تقتضدإ أاّل فحدارل المد من وحدده  (6)بعد س در فّة وس ر فّةل  بعد فرقةّ
الم مندددددو: جميعدددددا   لّ: النكدددددى فدددددإ العددددددّو أ: فحدددددار ل جمددددوع الكدددددافرفنّ

. جّ: فدددإ تزددداوو وجماعدددات فدددإ هيردددة سدددرافا فد نض" دددر  الم مندددو: الكدددافرفنّ وأ:
 بعدددها جفمدداء  جلددى هددذه فمددا نجلددى العشددرف واحددد وعشددرة المضددمرفن الددّرقمين
 جميعدا  أو فدإ هيردة جماعداتل جلدى القتداس  فإ وجدول ن"دور المد منين الحكمة
 لّ: ذلن أنكى فإ العدّو. وسرافا

ه    جدراك   -2 در   حاصُ   رل العشرفن فدإ ذاتهدا الماحتين واحدل أ:ّ  ك ِّ   ماأ سض ع شض
 مدداحتينعشددرو: صددابرو: فغلبددوا  ج: فكددن مددنكم ّ وذلددن فددإ القددوس:مددّرات

                                           
 .74سورة الّنساء  (4)
 .4/161وت"سير ابن كئير401و1/401ت"سير ال ّبر  -مئم  -انرر  (6)
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در  مدّراتّ وذلدن فإ ذاتها ةدُ   رل الماحدحاص وأّ: اللم    :فدإ القدوس ع شض
 .ك"روا بّنّهم قوم  الف"قهو: ماحة  فغلبوا أل"ا  من اّلذفن وج: فكن منكم

دده    ما -1 مددّرتين  فددإ ذاتهددا الماحددة حاصددُ   ددرل المدداحتين   أ:ّ  واحدددل  كدد ِّ   جدراك   أ سض
 وأ:ّ  صددابرة  فغلبددوا مدداحتين ماحددة   مددنكم فدد : فكددن :فددإ القددوس ّ وذلددنا نتددين

وج:  وذلدن فدإ القدوس: ّمّرتين ا نتدين الل"ين حاصُ   رل اللم فإ ذاته
 .فكن منكم ألم  فغلبوا أل"ين  ب ذ: اهلل

ددرُ   ددرل الددّرقم فددإ ا نددين حاصدد  أ:ّ  مددن البددّين -1  ددرل  مددن حاصدد  تندداوال   أ فضس 
دد تين  أّ: المدداح فمددا أسدده  أ: نعددرل فددإ عشددرةّ الددّرقم  والل"ددين الماحددة مُ عض   
ددعضمُ    ددرل العشددرفن المدداحتين حاصدد ُ  أ:ّ  جلددى أ: نعددرل ّ بالقيدداإاللددم   

 أ:ّ  نتبددّين . وحينمدداعشددر مددّرات الماحددة    ددرل    ُ واللددم  حاصدد ّعشددر مددّرات
 صدددبرهم وقلّدددة   كدددا: بسدددبب  دددع"هم  مدددن اهلل تعدددالى عدددن المددد منين الّتل"يدددم
القددوُس جّ:  فهدد  فددإ اقمكددا: كئددر  صددبرا.ال الّسددابقين جلددى المدد منين بالقيدداإ
 فدددددإ ا فتدددددين الحسدددددابّيتين الّسدددددهولة فدددددإ حددددّق العملّيتدددددين درجتدددددإ اخددددتمل  
حدّق ال"رتدين مدن المد منين  فدإ معه اختمل درجتإ الّادبر ىفتمشّ  الكرفمتين

ُّ القّلة والكئرة   ربّما. فاهلل تعالى أعلم. من حي

معدانإ. وفادّح أ: تو َّدح  هدذه الئّناحيّدة ال فغلب على ا فتدين الكدرفمتين  ناحيّدة -2
 على الّنحو الّتالإ.

بدّ: فحدّرض المد منين. علدى مداذا  علدى  فدّمر حبيبده  جّ: رّل الما "ى  - أ
أ:  وفاددحّ  حددّرض المدد منين علددى القتدداس فاأفّهددا الّنبددإّ  :القتدداس. قدداس تعددالى

 وأمرا  بالتحرف  على القتاس. نداء   فقاس جّ:  ّمة  
ج:  مدن الكدافرفن. قداس تعدالى المداحتين فغلبدو: شرو: الّادابرو:الع الم منو: - ل

 .فكن منكم عشرو: صابرو: فغلبوا ماحتين

وج: فكدن  الّاابرو: فغلبو: أل"ا  مدن الكدافرفن. قداس تعدالى: الماحة الم منو: - ج
 .منكم ماحة  فغلبوا أل"ا  
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أل"ددا  مددن ماحددة  فغلبددوا  وج: فكددن مددنكم قددوم  الف"قهددو:. قدداس تعددالى: الكددافرو: - د
 .اّلذفن ك"روا بّنّهم قوم  الف"قهو:

ا : خّ"دم  خّ"م اهلل تعالى عن الم منين وعلم أّ: فيهم  ع"ا . قاس تعدالى:  -هد 
 .عنكم وعلم أّ: فيكم  ع"ا

ماحة  صابرة  فغلبوا  ف : فكن منكم الماحة الّاابرة تغلب الماحتين. قاس تعالى - و
 .ماحتين

ألددم  فغلبددوا  مددنكم وج: فكددن : . قدداس تعددالىلددب الل"ددينالّاددابر فغ اللددم      -و
 .أل"ين 

وج: فكددن  :قدداس تعددالى. تعددالى مدد  الّاددابرفن اددر بدد ذ: اهلل تعددالى. واهللالنّ  -  
 .م  الّاابرفن فغلبوا أل"ين ب ذ: اهلل. واهلل منكم ألم  

 الحددفّ بالعشدرفن   ابتددأ مضدمرا:  حينمدا الّرقمينّ واحددا  وعشدرة ّ أ:ّ  عرفنا -7
أو  جماعداتل  الم مندو: أ: فن"در جلى وجول الّتنبيه الّاابرفنّ بقاد الم منين
 أنّهددا نتبددّين ّالمضددمرة والرّدداهرة بددين الرقددام وحينمددا نزمدد  فددإ نسددقل  جميعددا .
. جلدى اللدول جلدى المردات المّ رد من ا حاد جلى العشرات الّتحّوس فتّم فيها

 آخدرّ ّذهن فإ تحّولده مدن رقدمل جلدىهذا الّتحّوس المّ رد مرفح  لل والفل"ى أ:ّ 
هددددإ   ل المكددددّرربعددددد حددددذ المددددذكورة . جّ: الرقددددامومددددن مرحلددددةل جلددددى أخددددرى

وحينمددا نتعامدد  فددإ الّتحددّوس الم ّددرد مدد   6000ّ4000ّ400ّ600ّ60
فدددتّم  أّ: الّتحدددّوس فدددإ ا فدددة الكرفمدددة الولدددى نتبدددّين مكتوبدددة  بالرقدددام دالعددددا

 .600تكو:  الّا"ر ب  افة 60الد  ج:ّ  .نجلى اليمي ب  افة ص"ر واحدل فقط
قلنا جنّهما  الّلذفن جّ: الّرقمين ب  4000الّا"ر تكو:  ب  افة 400وجّ: الد 
.  40فكدو:  ب  دافة الّاد"ر 4 ج: الّدرقم فيهما هدذه الّاد"ة. تتحّقق مضمرا:

 6جلدى  4 الدّرقم فتّم بتحوفد  الخرى كما نتبّين أّ: الّتحّوس فإ ا فة الكرفمة
 .6000جلى  فتحّوس 4000 الد وج:ّ  600تتحّوس جلى   400الد  ج:ّ 

 وماأسه  تحوف   الواحد  جلى ا نين. الّا"رّ ما أسه  ج افة       
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فددإ  فدددرك المعنددى كددامم  وقددد الفد "ض ُددُن جلددى أ:ّ  الكددرفمتين مددن فقددرأ ا فتددين ج:ّ  -4
. مدن الل"دا   المعنى الكامد  فُدع بدَّدُر عنده بالقليد الكمم حذفا  كئيرا  بحيّ ج:ّ 

فددإ العددادة الل"دداُ   القرآنددّإ فدددّس عليهددا المحذوفددة فددإ الددّناّ  وجّ: الل"ددا 
 عشدرو: ج: فكدن مدنكم . جّ: هدذا القدوس مدئم :فإ المعنى المقابد  المذكورةُ 

ج: فكدددن مدددنكم أفّهدددا  :أ: فكدددو: فدددإ الصددد  فادددحّ  صدددابرو: فغلبدددوا مددداحتين
 غيدر   تعالى ماحتين من الّدذفن ك"درواب ذ: اهلل  فغلبوا الم منو: عشرو: صابرو:

 .قوم  الف"قهو:. وهكذا الّاابرفن بسبب أنّهم
ب ذ: اهلل  لكّ  شروط الّنار بما أّ: الّابر بعو: اهلل تعالى هو العمود ال" ق ر  ّ  -9

ددر   تعددالى دد   ذ كض م  ف دده فددإ ا فتددين فمددا أ جض الكددرفمتين. جّ: العملّيتددين  الّاددبر وح ذض
فددإ سددّت جزحيّدداتل كرفمدداتل فددّتإ  ن الكددرفمتين تّتيددا:الحسددابّيتين فددإ ا فتددي
 الّابُر فإ  مآل منها.

 ج: فكددن مددنكم :الكددرفمتين الزددزحّيتين فددإ هدداتينالّاددبر وُحددذ ل  ذُك ددر   لقددد
  عشددرو: صددابرو: فغلبددوا مدداحتين. وج: فكددن مددنكم ماحددة  فغلبددوا أل"ددا  مددن الّددذفن

 .ك"روا بّنّهم قوم  الف"قهو:
     

فدد : فكددن مددنكم  :الكددرفمتين الزددزحّيتين فددإ هدداتين وُحددذل ر  الّاددبروذُك د        
 . فغلبوا أل"ين ب ذ: اهلل ألضم   . وج: فكن منكمماحتين فغلبوا ماحة  صابرة  

 مدد  الّاددابرفن واهلل الّسادسددة: الكرفمددة فددإ الززحيّددة ذا كددا: الّاددبر قددد ذُك ددرجو 
    : خّ"دم اهلل عدنكم وعلدم أّ: فديكم ا فذكر فإ الززحّية الكرفمدة الئّالئدة:ف نّه ال
   . ع"ا
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 ها حّبة  حّبة  المعانإ حّبة  حّبة  ونقضُ  بناءُ  -1 
تحّد ت ا فة الكرفمة الئّامنة والربعو: عن كذل  الّلعين ووعود  الّشي ا: الّرجيم  

ددد  ت لضددو  سدداع ة  الزدددِّ بددالّنق  بعددد اقبدد لمشددركينّ وكددرِّ الّلعددين عليهدداعسددولة  لالم رام الواح 
وقداس  لهدم الشدي ا: أعمدالهم وجذ وّفدن : . قداس عدّز مدن قاحد والقرل  فالقرل   ا خرّ

ال"رتددا: نكددا علددى عقبيدده  فلّمددا تددراءت الغالددب لكددم اليددوم مددن النّدداإ وجنّددإ جددار  لكددم.
ي  ونست  العقال  شدفد واهلل ماالترو: جّنإ أخال اهلل. أرى جّنإ منكم وقاس جّنإ بر ء  

 علدى أكاذفدب وفشدتم  من  م دة أقسدام. القسدُم الّوس تتّّلم أّ: ا فة الكرفمة أ: نتبّين
لهدم  وجذ وفّدن : جدّ  وعدم الحدقّ  قدوسُ  أشدار وجلدى ذلدن ّّ وهإ  مآ ُأكذوباتالّلعين

 والقسدُم الئّدانإ لكم اليدوم مدن النّداإ وجنّدإ جدار  لكدم  أعمالهم وقاس الغالب الّشي ا:
 وجلدى ذلدن أشدار قدوُس الحدّق جد ّ ّ الدّئمآ تلدن اُلكدذوبات نقد  الّلعدين وفشتم  على

جّنإ أرى ماالترو:  منكم بر ء   وقاس جّنإ على عقبيه تراءت ال"رتا: نكا فلّما :  وعم
  ُامتدداد   الّشدّقين. وأّوس العليّدة فتعّلقدا: بالدّذات من شّقين ا ندين وفتّّلم الّالئّ  والقسم 

فكدّّ: الّلعدين  فتعّلق بالّذات العلّية . وبما أنّهالّلعين لكرفمة على لسا:لما جاء فإ ا فة ا
 جنّدإ أخدال اهلل  : . قداس عدّز مدن قاحد جدرى علدى لسدانه فإ هذا القوس اّلذ  ف اضُدقُ 

 ّ وهدو فدإ الحقيقدة مترتّدب  علدى الّشدّق الّوسأو الّتذفي  الّتعقيب فإ هيرة وآخر الّشّقين
 عّز من قاحد  . قاسعلى جهة الّت"اي  تضح ب ذ: اهلل تعالى مستقبم  ّ كما سيومبنإ  عليه

: العقال  شدفد واهلل. 
جّ:  فيده. جداءت الّسدياق الّدذ  معنى ا فة الكرفمة فإ  وء أ: نتبّين ونوّد ابتداء   

مع ول  علدى شدإءل  وجذ وّفن لهم الّشي ا: أعمالهم  القوس فإ صدر ا فة الكرفمة :
مع ول  على القدوس فدإ ا فدة  وجذ  ق  بشإءل آخر قبله كذلن. جّ: القوس :ومتعلِّ  قبله
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جذ التقيددتم فددإ أعيددنكم  وجذ فرفكمددوهم : قدداس عددّز مددن قاحدد  الكرفمددة الّرابعددة والربعددين.
دد  المددور  فددإ أعيددنهم ليقضددإ اهلل مض ُكددّللُ ق  فدُ و  قلدديم   وجّ:  أمددرا  كددا: م"عددوال . وجلددى اهلل تُدرضج 

فمددة الئّالئددة والربعددين فددإ ا فددة الكر جذ  علددى : مع ددول  بدددوره وجذ  القددوس هنددا :
 الّسابقة.

  
فددإ  اهلل فددإ منامددن قلدديم  ولددو أراكهددم كئيددرا  ل"شددلتم ولتندداوعتم جذ فددرفكهم قدداس تعددالى 

 . المر ولكّن اهلل سّلم. جنّه عليم  بذات الّادور 
فددإ ا فددة الكرفمددة الئّانيددة  ه التّددذفي ف نّد فددإ الموا دد  الّئم ددة جذ   متعلِّددق : أّمدا 
واهلل تعدالى أعلدم  –وجّ: المعنى وجّ: اهلل لسمي   عليم  : قاس تعالى.الّسابقة والربعين

فدإ  اهلل همجذ فدرفك  :نّيةل وفعد  ب ك ّ  قوس عليم   لسمي   لك ّ  سبحانه وتعالىاهلل  وج:ّ  –
وجذ وّفن لهدم الّشدي ا:   قليم   نكمفإ أعي جذ التقيتم رفكموهمفوجذ   قليم   منامن
 .أعمالهم

 -واهلل تعدالى أعلدم  -ومعنى ا فة الكرفمة الئّامنة والربعين الّتدإ نحدن بادددها 
 علدى الّنحددو التّدالإ : وجّ: اهلل لسددمي   علديم فددإ تلدن الحددواس وجذ وفّدن الّشددي ا: الددّرجيم 

ُهُم الّسدّيرة  ومن المكّرمة   مّكة   لمشركإ  ّ وقداسوالمد منين حدربُدُهمض للماد "ى  هداأعمداله 
ّ أ  الّشي ا: الّرجيمّ جار  لهمّ وجّ: مشركإ مّكدة وجنّه لكم اليوم من بنإ آدمّ الغالب

فدإ تلدن الّناحيدةّ أ: تحداربهم أو أ:  قدرفشل  أعدداءُ  كناندةّ  فإ جوار الّلعين فلن تسدت ي 
 ش المسددير ذكددرت الّددذ عددن عددروة بددن الّزبيددر قدداس: لّمددا أجمعددت قددرف .تناددر محّمدددا  

فعندإ مدن الحدرلّ فكداد ذلدن أ: فئدّب همّ فتبدّدى لهدم جبلديو فدإ  بينها وبين بنإ بكدرّ
لزإّ  صورة ُسراق ة   من أ:  أنا جار  لكم  فقاس: وكا: من أشرال بنإ كنانة بن  ُجعضُشم الُمدض

 زمعددا:ال "رتددا: والتقددىلا فلّمددا تددراءت (4)فلرجددوا سددراعا   تكرهوندده تددّتيكم كنانددة بشددإءل 
 علددى عقبيدده نكددا الّلعددين مددن رؤفددة الخددرى منهمددا بحيددّ تددتمّكن وصددارت كددّ  جماعددةل 

                                           
 .40/41ت"سير ال ّبر  (4)
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ق ر  على ق"اهورج   وقداس للمشدركين:  (1)والع ق دب: مدوخَّر الرِّجد  (2)ومددبرا (6)هاربدا   الق هض
جنّددإ أرى مددن الممحكددة  ّوالمدد منين  نكم ومددن حددربكم اهلل تعددالى ورسددول همدد جنّددإ بددر ء  
 . ُرو   أّ: رسدوس اهللّ واهلل سبحانه وتعالى شددفد العقدالأخال اهلل تعالى ّنإماالترو:ّ ج

 ّقاس: ماُرؤ  جبليو فوما  هو فيه أصدغُر وال أحقدُر وال أدحدُر وال أغديُب مدن فدوم عرفدة 
. قدالوا فارسدوس مارأ  فدوم بددرّ جالّ من تنزف   الّرحمة  والع"و  عن اّلذنول وذلن مّما فرى
وعن بع  بنإ  .(4))فقود( الممحكة جبرف  فزع رأى قاس: أ ما جنّه فوم بدر اهللّ وما رأى 

ديضد مالدن  بدن  ربيعدة بعدد مداُكمَّ ب ا دُره فقدوس: لدو كندت معكدم  ساعدة قاس: سدمعت أبدا ُأس 
ددعب الّددذ  ددتض مندده الممحكددةّ ال أشددنّ  ا : ببدددرل ومعددإ باددر  لخبددرتكم بالشِّ وال  خ ر ج 

 .(6) أتمارى
وجذ وّفن لهم الّشي ا: أعمالهم وقاس الغالب لكم اليوم  س :م الوّ وبشّ: الق سض  

 فاّح أ: نتبّين مافلإ. من الّناإ وجّنإ جار  لكم 
باددددورة  وتاددددوفر ه   فين للددددّن"و القبدددديح  أو الّتسددددوف ّتحددددّوال  مددددن التّددددز  جّ:  ّمددددة - أ

دددن  وبدددذلن فكدددو:  ّمدددة ت دددّور  فدددإ المعدددانإّ ّ جلدددى القدددوسّ جلدددى ال"عددد .الح س 
 للمشددركين ّوس مسددتمر  جلددى الحدداس القددوى. جّ: تددزفين الّشددي ا: الددّرجيموتحدد

 درل  مدن  وقتداس  المسدلمين اهلل تعدالى أعمال ُهمض من الك"ر  والّادِّ عدن سدبي 
وجذ وفّددن  : القددوس هنددا عددن الّلعددين . وج:ّ  ددرول الوسوسددة  والهمددو  الل "ددإّ 

 (2)ا ردوعم فإ سورة ف بمئ  قوس الحّق ج ّ  رنادفذكّ  الّشي ا: أعمالهم لهم
: دنا  فد ّ: اهلل مدن  فضدّ  مدن فشداء وفهدد  أفمن وُّفن له سوء عمله فدرآه ح س 

ددرات. فمتددذهب ن"سددن فشدداء وبعددد  جّ: اهلل علدديم  بمددا فاددنعو: علدديهم ح س 

                                           
 .40/41ت"سير ال ّبر  (6)
 .40/41ت"سير ال ّبر  (2)
 .210م"ردات الّراغب الص"هانإ :"عقب" (1)
 .40/41ت"سير ال ّبر  (4)
 .6/244ت"سير ابن كئير (6)
 .4ا فة (2)
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دد    ّ فددّتإ القددوس علددى أو الوسوسددة القبدديح تددزفين الّشددي ا: الددّرجيم للددّن"و ع م 
وقدداس الغالددب لكددم   ليدده قددوس الحددّق جددّ  وعددم:أشددار ج لسددا: الّلعددين الّددذ 

أّ: المشدركين لدن فغلدبهم فدإ فدوم بددرل أحدد   الّلعدين وفقادد اليوم من النّداإ
  ّم فّتإ ل  ال لعين.وك ذ   الحاسّ ب بيعة المسلمو: متهممن بنإ آدم وفإ مقدّ 

عدن   جدار  لكدم وجنّدإ :جدّ  وعدم أشدار جليده قدوُس الحدقّ  فع  الّلعين الّدذ 
فددإ  فددإ جندددل مددن الّشدديا ين معدده رافتدده جبلدديو فددوم بدددرل ابددن عبّدداإ قدداس: جدداء 

لج فدددإ صدددورة ُسددد صدددورة رجددد ل   راق ة  بدددن  مالدددن بدددن  ُجعضُشدددم فقددداسمدددن بندددإ ُمددددض
  (4)الغالددب لكددم اليددوم مددن النّدداإ وجنّددإ جددار  لكددم : الّشددي ا: للمشددركين

وجندددود ه مددد   ه  فدددوم بددددرل سدددار جبلددديو برافت ددد قددداس: لمددددّا كدددا: إوعدددن ابدددن عبّدددا
ن فغلدبكم وأنّدإ جدار  لكدم . أحدا  لد أ:ّ  المشركين وأ لضق ى فإ قلول المشركين

ا ونرر الّشي اُ: جلى أمداد الممحكة  .(6) نكا على عقبيه فلّما التد ق وض
الّلعدددين  بشدددّ: هدددذه الوعدددود الّئم دددة الكاذبدددة مدددن الّلعدددين مدددن الوا دددح تحدددّوسُ  - ل

بة الكبيرة جلى بة الكبرى. المّ رد من الك ذض بة الكبر جلى الك ذض  الك ذض

بة  الئّانية على الولىّ والئّالئة  على الئّانية. - ج  من الوا ح ترّتُب الك ذض
د ها ال    - د بن"سده  الّلعين فزير المشدركين فهاهوذا عم .فقتر: بالكذوبة الئّالئة و حض

 بالكذوبة الئّالئة وجّ: اقترا: العم  .اقبليسّية عليهم الّرافةُ  اّلذفن ترفرل وبزند ه
 الّلعدددين مدددن وعدددوده جلدددى تحلّددد  حينمدددا نتحدددّوسُ  وحددددها سدددول نتبدددّين دوره البليدددي

دّوس  نقضدها ونتبّيُن أّ: هذه الكذوبة  العمليَّدة   ونق   عهوده الّلعديُن بالعمد . فلضن ت ح 
قددد نكددا علددى  مندده أّ: الّلعددين نتبددّين جلددى القسددم الئّددانإ مددن ا فددة الكرفمددة الّددذ 

ّسددا  ومعنددى  معددا . عقبيدده  فلّمددا : وهددذا هددو القسددم الئّددانإ. قدداس عددّز مددن قاحدد  ح 
 .جّنإ بر ء  منكم جّنإ أرى ماال ترو:تراءت ال"رتا: نكا على عقبيه وقاس 

م الئّانإ فاحّ   أ: نتبّين مافلإ. وبشّ: هذا الق سض

                                           
 .40/41ت"سير ال ّبر  (4)
 .40/41ت"سير ال ّبر  (6)
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ددمن  ددمُآ أكددذوباتل فددإ الق  ل ّلعدديكددا:   جذا - أ الّوس فقددد نقدد  الّلعددين فددإ  سض
 ة.د  لقسم الئّانإ الكذوبات الّئمآّ كّم  على ح  ا

ّر الّلعددين علددى نقدد  أكذوباتدده الددّئمآ بدددأ بددالقرل فددالقرلّ حينمددا كدد - ل
. لقدد الئّانيدُة  دّم اُلولدى والخيرُة أّوالّ   مّ  الئّالئةُ  الكذوبةُ وبذلن نُق ضت  

 أكذوبددة   نكددا علددى عقبيدده  فددإ القسددم الئّددانإ:  القددوُس ال وَّسُ     ق ددند  
وجّنإ جار   : على لسا: الّلعين فإ القسم الّوس فإ القوس الّلعين الئّالئة  

وقداس لهدم فدإ  جلى مشركإ مّكة بزنده أتى الّلعين اّلذ  وهاهوذا لكم 
د  القهقدر  بمد خَّر   فدنُكاُ  جنّده جدار  لهدم ميدا: المعركدة علدى عقبيده وفد رضج 

 دلي   علدى أّ: الّلعدين فدّر مدن نيةفإ صيغة الّتئ العقبين وجّ: مزإءقدميه. 
الل دددوة الولدددى جلدددى  فُدتضبددد  فهددداهوذا الفد لضدددوى علدددى أحددددل  ميددددا: المعركدددة
 علدددى ال" دددرار علدددى تادددميمه وهكدددذا دلددديم   فئالئدددة  انيدددة   الع ق دددب والدددوراء
. العملددإّ  بددال" رار العمليّددة الئّالئددة أكذوبتدده فددنق  الّلعددين والهددرل. وهكددذا

جذا كاندددت قدددد نُق ض دددتض  العمليّدددة الّلعدددين أكذوبدددة والّل يدددم فدددإ المدددر أ:ّ 
بددالقوس.  الّلعددين قددد نقضددهما الخددرفين القددولّيتين الكددذوبتين بالعمدد  فدد :ّ 

  مددنكم وقدداس جنّددإ بددر ء   إ :فددإ القسددم الئّددان الئّددانإلقددد نقدد  القددوُس 
 : الّلعدين علدى لسدا: الّلعين الئّانيدة فدإ القدوس فدإ القسدم الّوس أكذوبة  
ُّ  وقد نق  القوسُ  الغالب لكم اليوم من الّناإ  وقاس فإ القسم  الئّال
الولدددى فدددإ القدددوس فدددإ  أكذوبدددة  الّلعدددين جنّدددإ أرى مددداالترو:  : الئّدددانإ
 الّشدددي ا: أعمدددالهم  لهدددم وجذ وفّددن :عدددن جبلددديو الّلعدددين الّوس القسددم

دده  وه مض عددن  رفددق وسوسددت ه   للمشدركين العمدداس الّسددّيرة وتدزفين الّشددي ا: س 
 فإ الّن"وإ من هواجسه. الل"ّإ ومافلقيه

علدى سدابقهّ وبنداء  كد ِّ  كد ِّ معن دى  ترّتب   كما تبيّدّنا بشّ: القسم الّوس - ج
كددّ    ترتّددب   ّ نتبددّين بشددّ: القسددم الئّددانإعلددى الّسددابقة أكذوبددةل الحقددةل 

مدن  ابتدأت  ّ لّ: عملّية الهدم لألكذوبات الّئمآعلى سابقه   معن ى
عمليّددة الهدددم والحقيقددة أّ:  الددّئمآ. لبندداء لألكددذوباتحيددّ انتهددى ا
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ّإ ّسددالددّئمآ سددارت علددى غددرار الهدددم الح لألكددذوبات هنددا المعنددو ّ 
 عمليّددة الهدددم مددن حيددّ انتهددت تبدددأ لقددد جددرت العددادة بددّ: للمبددانإ.
الدّئمآ تبددأ مدن حيدّ  ذ  عملّية الهدم لألكدذوبات وهاهإالمبانإ 

 ه  علددى عقبيددن أّ: الّلعددين كمددا  نكدا والحقيقددة كدذل انتهدت المعددانإ.
ّسدداّ  نكددا  علددى عقبيدده معن ددىّ فهدداهوذا الّلعددين فهدددم المعددانإ الّتددإ ح 

 بد ن ىّ الواحد  تلو ا خر.
 مددددن الهمددددو الّتحددددّوس   بشددددّ: الكددددذوبات الدددّئمآ اتبيّدنّدددد جذا كنّدددا     -د

 ّ وفدإ ذلدنال"عد   البدذ ّ ّ جلى القوس  الزلّإّ جلى فإ حكمه وما  الل"إّ 
 فدد ّ: نقدد  هددذه الكددذوباتّ جلددى الحالددة القددوى داحمدا   رد ّددالم الّتحدّوسُ 
مددن دليدد   علددى الّتحددّوس الم ّددرد  مددن آخرهددا ابتددداء  علددى التّددوالإ  الددّئمآ
 اتء حبّدددكدددا: بنددداوكمدددا   عليهدددا. المترتّبدددة تليهدددا الّتدددإ جلدددى الحالدددة الحالدددة

انإ فددإ القسددم المعدد حبّددات بندداء ا:كدد  من قيّددا   المعددانإ فددإ القسددم الّوس
 بدراءة تدمه . جّ: الّنكدو  علدى العقبدينوهذا وا ح الئّانإ من قّيا  كذلن.
من كّ  من أ اعده وعادى  جرفا  على عادته فإ الّتبّرؤّ الّلعين من الغاوفن

لنهددإ اهلل تعددالى  ئدد متاهلل تعددالى وص دددَّق  الّلعددين فددإ وعددوده الكاذبددة ولددم ف
ددده   تبرفددرُ  وقددد تدددم هدددذا وذاك ة الّلعدددين.دعددن  اعددد الن ددده   الّلعدددين لنكوص  ذض  وخ 
 أنّدهوالمدراد  أرى مداالترو:  جنّدإ وذلدن فدإ القدوس : المشركين أولياء ه

 فددددإ صدددديغة الددددّزمن أرى  جملددددة : مزددددإء وفمحددددب فددددرى الممحكددددة.
قدداس ذلددن   حينمددا علددى أ: الّلعددين وفدددسّ  ف"يددد االسددتمرار المضددارع الّددذ 

 كا: فرى الممحكة ال هار.
وتدددّم فدددإ   الدددّئمآّ بنددداُء أكدددذوبات الّلعدددين تدددّم فدددإ القسدددم الّوس  -هدددد 

ّ وبددذلن أّكدددت عمليّددة الددّئمآ هالئّددانإ هدددُم الّلعددين أكذوبات دد   القسددم 
 ك ِّ وعود الّلعين العدوِّ الّلدود  لإلنسا:.  الهدم أو الّنق  وفم  
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 . واهللُ جنّددإ أخددال اهلل والخيددر بشدّقيه :فد ذا تحّولنددا جلددى القسدم الئّالددّ 
العليّدة. وفادّح أ: فمحدب علدى  أنّده متعلّدق  بالدّذات تبيّدّنا شدفد العقال 

 هذفن الّشّقين مافلإ.
 هدددو القدددوُس الوحيدددُد المتعلّدددق جنّدددإ أخددال اهلل  : هدددذا القدددوس بمددا أ:ّ  - أ

بالّذات العلّية علدى لسدا: الّلعدين ف نّدا نميد  جلدى االعتقداد بدّّ: الّلعدين قدد 
 ل.و وحدهّ والّلعين هو الكذصدق فإ هذا القوس 

ده    الّتحدّوس   العليّدة بالدّذات بما أّ: الّشدقين فتعّلقدا: - ل  مدن الّشدقّ  فمدا أ سض
وقدد تبدّين أّ:  وما أقدرل المسداف ة  بينهمداّ خاّصدة   الّوس جلى الّشّق ا خرّ

 .فتعّلقا: بالمللوقات القسمين الّسابقين

فددإ هددذا القسددم مددن  وةل بددار  فسددير علددى غددرار هدداهرةل  هددذا القسددم بشددّقيه -ج
ا فدة  هذه الرّاهرة فإ ارتباط آخر حّبات معانإ وتتلّلا (4)الّسورة الكرفمة

ا فددة  حبّددات المعددانإ فددإ آخددرعلددى أّ:  وفددإ ذلددن دليدد    بالتّددذفي ّ الكرفمددة
ّ . جّ: هذه الرّاهرة تد ت بد يَُّن فإ ا فات الكرفمات ىالكرفمة أقوى الحّبات معن  

ّ والّسددابعة  والربعددينّ علمددا  بّنّنددا ّ والّسادسددة  والربعدديناللامسددة  والربعددين
فددإ أربدد   تتزلّددى هددذه الرّدداهرة ا فددة الكرفمددة الئّامنددة  والربعددين. وكددّ:ّ  نتّّمدد 

 (6)آفات كرفمات متتاليات. وهذه هإ ا فدات الربد  الكرفمدات. قداس تعدالى
: اهلل كئيرا  لعّلكم ت"لحدو:.  واذكروا فاأفّها اّلذفن آمنوا جذا لقيتم فرة  فا بتوا

تناوعوا فت"شلوا وتذهب رفحكم واصبروا. جّ: اهلل م   وأ يعوا اهلل ورسوله وال
وفاددّدو:  كالّدذفن خرجددوا مدن دفدارهم ب ددرا  ورحداء النّداإ  الّادابرفن. والتكوندوا

وفّددن لهددم الّشددي ا: أعمددالهم  ذوج عددن سددبي  اهلل . واهلل بمددا فعملددو: محدديط.
ال"رتددا:  تددراءت فلّمددا لكددم. مددن النّدداإ وجنّددإ جددار   اليددوم وقدداس الغالددب لكددم

                                           
(بعنوا:: بع  شروط الّنار ومنها الّتوّك  علدى اهلل 19-11هو القسم الّساب  فإ دراسة ا فات الكرفمات) (4)

 تعالى.
 .14-11سورة الن"اس (6)
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 تدرو: جنّدإ أخدال اهلل. وقاس جّنإ بر ء  منكم جنّدإ أرى مداال نكا على عقبيه
 .واهلل شدفد العقال 

 
الّسدورة الكرفمدةّ الئّبدات   الّنارّ وهإ خمسة  أو سبعة  فدإ جّ: من شروط

ى كئيددرا  أهددمُّ الّشددر ينّ وقددد ارتددبط بدده كئيددرا . وجّ: ذكددر اهلل تعددال  تعددالى اهلل   وذكددر
 .واذكروا اهلل كئيرا  لعّلكم ت"لحو:  وذلن فإ القوس : الّتذفي 

 
 
 
 

ّ وعددددم  التندددداوع ّ ّ و اعددددة  رسدددوله  اعدددة  اهلل تعدددالى الّناددددر وجّ: مدددن شدددروط
فهدو جذ: آخدر  ّكّلهدا  روطللشّ  لمر اهلل تعالى العمود ال" ق ر  ّ  امتئاال   وجّ: الاَّبر   والاَّبر.
واصبروا جّ: اهلل مد   وذلن فإ القوس: ّ وقد ارتبط به الّتذفي وأهّمها اللمسة الّشروط
 الّاابرفن

 
 وجّ: صددّد المشددركين عددن سددبي  اهلل تعددالى أهددمُّ مددن سددوء النّديّددة أو القاددد الّلددذفن

 ذلدن فدإ القدوس:ُ  و دالّتذفيد أو الهدمّ  أسدو لبا طدوقد ارتبد راءاة.دوالم  ر  دبالب عنهما ُعّبر
 . وفاّدو: عن سبي  اهلل. واهلل بما فعملو: محيط 

 
علدددى والربعدددو: لقدددد نّادددت ا فتدددا: الكرفمتدددا: اللامسدددة والربعدددو: والّسادسدددة 

صدق النّدّية وأمكن استنتاج شر ين آخرفن وهما  ب ذ: اهلل تعالى اللمسة. شروط الّنار
 المد منين نهدت الّتإ الّسابعة والربعين العم  بمقياإ اقسمم من ا فة الكرفمة وصم 

والّدذفن  فاسدةّ فنّيتهم الّناإ ورحاء من مّكة ب را   اّلذفن خرجوا مّكة مئ  كّ"ار أ: فكونوا
 اقسددمم. وبهددذا بمقيدداإ بدد   ددالح   غيددر صددالح فعملهددم تعددالى عددن سددبي  اهلل فاددّدو:
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 بقةاللمسة الّسا ّشروطال جلى اقسمم العم  بمقياإ صدق  النّدّية وصم    شر ا فضال
         سبعة. واهلل تعالى أعلم. ذ: اهلل تعالىالّنار ب  وبذلن تكو: شروطُ ّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اللاتمة
 

قمندا  فإ الّا"حات الّسابقة تحت عندوا: :" لمحدات  فدإ جعزداو سدورة الن"داس"
ّلّ"دت مدن الّدراسدة ت الن"داس. وهدذه هذه الّدراسة من كتابنا : تّّممت  فدإ سدورة باستمس

الّوس تحت عنوا: : مساح  متعّلقة بسورة الن"اس . والئّانإ تحدت عندوا::   شّقين ا نينّ
 من مراهر جعزاو سورة الن"اس. أّما عناصره ف نّها.

عددن الّتعبيدددر عندده علدددى  اخددتمل الّتعبيدددر عددن الّنادددر علددى ال"دددورّ -4
 الّتراخإ.

 بنا:. العناق وك َّ  من المر بضرل الكافرفن فوق   الحكمة -6

 عملّيات  حسابّية  ترفح الّذهن وتبهج الّن"و. -2

 حّبة  حّبة. ونقُضها حّبةّ المعانإ حبة   بناءُ  -1
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جددواد  كددرفم.  عددّز وجدد ّ  جنّدده هددذا العمدد ّ وفن"دد  بددهّ أسددّس أ: فتقبّدد  تعددالى واهلل
والحمدددد هلل رّل  .وعلدددى آلددده وصدددحبه أجمعدددين محّمددددل  علدددى سدددّيدنا وسدددّلموصدددّلى اهلل 
 العالمين.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الماادر والمراج  تفهرس
  القرآ: الكرفم 
. دراسددة جمدد  دفواندده أبددو قدديو صددي"ّإ بددن السددلت الوسددإ الزدداهلإ() ابن السلت

 م4972. القاهرة د.حسن محّمد باجودة  تحقيق
)الحدددافب أحمدددد بدددن علدددّإ بدددن حزدددر العسدددقمنإ( فدددتح البدددار  بشدددر   ر ز  ابن ح  

عبدددد اهلل بددن باوّمحّمدددد فدد اد عبدددد عبددد العزفدددز بددن  .صددحيح البلدددار  
 المكتبة السّل"ّية .  .الباقإّمحّب  الدفن الل يب 

 فددإ ت"سددير الددوجيز المحددّرر(الندلسددإّ  بددن ع يددة )أبددو محّمددد عبدددالحقّ  ابن ع ّية
 بدن جبدراهيم ّ عبدداهللال"داروقإ الّرحدالإ  :تحقيدق وتعليدق العزفز. الكتال

 صدددادق الّشدددافعإ محّمدددد جبدددراهيمّ الّسدددّيد عبددددالعاس الّسدددّيد .النادددار 
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 م.4977هد 4294. ق ر الولى . ال ّبعةالعنانإ
دار )عمدداد الددّدفن أبددو ال"دددا جسددماعي  بددن كئيددر( ت"سددير القددرآ: العردديم. ابن كئير

  .م4929 هد4244 . بيروتالعربإ الّتراآ جحياء
 ّقاّعبددددد الملددددن( الّسدددديرة الّنبوفّددددةّتحقيق مادددد "ى الّسددددد أبددددو محّمددددد) ابن هشام 

 اء التّدراآ العربدإددار جحيدب شدلبإ. تادوفر دبيار ّعبدد الح"يدجبراهيم ال
 . م4941 لبنا: بيروت.

كتددال الّاددحيح. كتددال )أبددو عبددداهلل محّمددد بددن جسددماعي  بددن جبراهيم( البلار 
 هد.4274 الّشعب

محّمددد( الم"ددردات فددإ غرفددب القددرآ:. تحقيددق  )أبوالقاسددم الحسددين بددن الّراغب الص"هانإ
 حّمد سّيد الكيمنإ. دار المعرفة. بيروت . لبنا:. بدو: تارفَ.م

مادددد "ى البددددابلإ  الّشددددعر الزدددداهلإ. الزددددزء الّوس. ملتددددار )مادددد "ى( الّسّقا
 م.4914هد 4224 . القاهرةالحلبإ

حمن( اقتقا: فإ علوم القرآ:. تحقيق محّمد أبو ) جمس الّدفن عبدالرّ  الّسيو إ
 م.4971القاهرة ال"ض  جبراهيم. 

 
د بددن جرفددر( جددام  البيددا: فددإ ت"سددير القددرآ: ّ ال ّبعددة )أبددو جع"ددر محّمدد   ر ال ّب

 هد . 4269الولى ّ بوالق ّ 
اقمددددام  شددددر حيح. )اقمددددام أبددددو الحسددددين مسددددلم بددددن الحّزدددداج( الّادددد مسلم 

  هد.4219الّنوو . القاهرة 
غاحدب ال"رقدا:. )الحسن بن محّمد بن حسين( ت"سير غراحب القدرآ: ور  الّنيسابور 

 هد .4269م بوع بهامش ت"سير ال بر . بوالق.
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 الا"حة

 المقّدمة
 مساح  متعّلقة بسورة الن"اس

 من مراهر جعزاو سورة الن"اس
اختمل الّتعبير عن الّنار على ال"ورّ عن الّتعبيدر  -4

 عنه على الّتراخإ.
مدر بضدرل الكدافرفن فدوق  العنداق  الحكمة من ال -6
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