




1

جمّلة دورّية علمّية حمّكمة
نة النبويَّة وما يتعّلق  راسات القرآنيَّة والسُّ  ُتعنى بنرش بحوث الدِّ

هبام
 

جمّلة دورّية علمّية حمّكمة
نة النبويَّة وما يتعّلق هبام  راسات القرآنيَّة والسُّ ُتعنى بنرش بحوث الدِّ



2

ترخيص وزارة الثقافة واإلعالم -الرياض، اململكة العربية السعودية 

برقم: ) 8044(،  وتأريخ:  1436/4/14هـ

رقم اإليداع: 9939/ 1438

 تأريخ: 1438/1/28

1658 - 774 x:ردمك

مجيع املراسالت تكون باسم رئيس حترير املجلة: 
mjallah.wqf@gmail.com :الربيد االلكرتوين للمجلة

 َمَجّلُة َتْعِظيِم الَوْحَيْيِن، وقف تعظيم الَوْحَيْيِن،

حي اهلدا- املدينة املنورة: ص. ب: 51993، الرمز الربيدي: 41553،
  اململكة العربية السعودية.

هاتف املجلَّة: 00966148493009
جوال املجلَّة وواتسآب: 535522130 966+

@Journaltw :تويرت
WWW.JOURNALTW.COM : موقع املجلة

بفضل اهلل وتوفيقه تم اعتامد جملة تعظيم الوحيني يف معامل التأثري واالستشهادات 

املرجعية للمجالت العلمية العربية "ارسيف Arcif" لعام 2021م



3

المواد العلميَّة المنشورة في المجلَّة ُتعبِّر عن وجهة نظر أصحابها وآرائهم



4



ِمن ِهدايات ُسوَرة احلَِديد
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ِمن ِهدايات ُسوَرة احلَِديد

 موضوع البحث:

دراسة هدايات سورة احلديد، دراسة حتليلية.

 هدف البحث:

البحــث يف اهلدايــات املباركــة التــي تناولتهــا ســورة احلديــد، واملقاصــد العظيمــة التــي أشــارت 

نتــه مــن ترغيــب وترهيــب. إليهــا، وكذلــك مــا تضمَّ

 مشكلة البحث:

بــت فيهــا؟ واألمــور التــي  نتهــا ســورة احلديــد؟ ومــا األمــور التــي رغَّ مــا اهلدايــات التــي تضمَّ

ن يف األرض؟ ومــا فوائــده؟  ــاء أو تكــوَّ رت منهــا؟ وهــل احلديــد َمعــِدن نــازل مــن السَّ حــذَّ

 نتائج البحث:

ــت  ــيمة، فتناول ــد جس ــة، ومقاص ــة عظيم ــات مبارك ــى هداي ــتملت ع ــد اش ــورة احلدي أنَّ س

ــا  ــا وترهيًب يــن، كالتَّوحيــد وأنواعــه، واإليــان وأركانــه، كــا أنَّ فيهــا ترغيًب األصــول الُعْظمــى يف الدِّ

يت بــه  ــه ُســمِّ راســة أنَّ احلديــد هــو املعــدن الوحيــد مــن حيــث: إنَّ لكثــٍر مــن األمــور، كــا بيَّنــت الدِّ

ــاس. ــه للنَّ ــديد، ومنافع ــه الش ــه، وبأس ت ــك لقوَّ ــورة؛ وذل س

الة )املِفتاحيَّة(:  الكلامت الدَّ

ور.   هدايات قرآنية - احلديد – هدايات - هدايات السُّ
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ِمن ِهدايات ُسوَرة احلَِديد

F

ــا حممــٍد وعــى  ــاء واملرســلني نبين ــالم عــى أرشف األنبي ــالة والسَّ احلمــد هلل رب العاملــني، والصَّ

آلــه وصحبــه أمجعــني، ثــم أمــا بعــد: 

ــة  ــني، وهداي ــرى للمؤمن ــني، وب ــة للعامل ــل رمح ــل الرس ــب وأرس ــزل الكت ــاىل أن ــإن اهلل تع ف

ــاوية، أتــى  ــة عــى املعانديــن املســتكربين، ولقــد كان القــرآن الكريــم خــر الكتــب السَّ للضالــني, وُحجَّ

ــة والربهــان، هــًدى ورمحــًة لإلنــس  بانيــة، فيــه احلــق والبيــان واحلجَّ ــمولية واهلدايــات الرَّ بالنُّــور والشُّ

نــت آياتــه احِلكــم واألحــكام،  ك وَعَبــدة األوثــان، فتضمَّ واجلــان، نذيــًرا ووعيــًدا ألهــل الكفــر والــرِّ

والِعــرب لــذوي البصائــر واألْفَهــام، فكانــت لأنفــس هدايــًة وشــفاء ولــأرواح بلســًا ودواء، فتنافــس 

املتنافســون يف خدمــة كتــاب اهلل تعــاىل وعلومــه؛ فهــًا وتفســًرا ومقارنــًة وتأصيــاًل، فاســتخرجوا منــه 

رر، واســتلهموا منــه الِعــرب، ومــا زالــوا يف البحــث والتَّنقيــب واملداَرســة والتَّعقيــب، ُيــربزون مــن  الــدُّ

رايــة. وايــة وأخــرى بالدِّ ــورة واآليــة الغايــة واهلدايــة، ويســتلهمون ذلــك تــاَرًة بالرِّ السُّ

نوهــا كتبهــم، ومــن أبــرز  ــور القرآنيــة، فضمَّ ــا هدايــات السُّ وممَّــا اهتــمَّ بــه العلــاء ســلًفا وخلًف

مــن أفردهــا بالتأليــف:

ــارة  ــل ، دار احلض ــد املقب ــن حمم ــد اهلل ب ــن عب ــر ب ــور عم ــف الدكت ــزاء(، تألي ــات األج −  )هداي

للنــر والتوزيــع، الريــاض، الطبعــة األوىل، 1438هـــ. 

ــة(، إعــداد: الدكتــور طــه عابديــن طــه محــد، والدكتــور  ــة دراســة تأصيلي −  )اهلدايــات القرآني

ياســني بــن حافــظ قــاري، والدكتــور فخــر الديــن الزبــر عــي، كــريس امللــك عبــداهلل بــن عبدالعزيــز 

للقــرآن الكريــم وعلومــه، جامعــة أم القــرى.
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ومــن خــالل البحــث والتَّتبــع مل أجــد - حســب علمــي - مــن أفــرد ســورة احلديــد بِذكــر هداياهتا 

ق يف كتــب التَّفســر ممـَـا ســطَّره العلــاء يف  ــٌع ملَِــا تفــرَّ املباركــة، كــا هــو هــدف هــذا البحــث، ففيــه مَجْ

ــورة يف موضــٍع واحــد لالســتفادة منهــا. ومــن أبــرز مــن كتــب يف ســورة احلديــد: هدايــات هــذه السُّ

- )تفصيــل النحــاس واحلديــد يف الكتــاب املجيــد(، للدكتــور خالــد فائــق العبيــدي، دار الكتــب 

العلميــة، بروت، الطبعــة األوىل، 1426هـــ - 2005م.

- )وقفــات تربويــة مــع ســورة احلديــد(، مجــع وإعــداد: األســتاذة نجــالء الســبيل، دار التوحيــد 

لتحفيــظ القــرآن الكريــم، 1436هـــ - 2015م. 

وغرهــم ممَّــن كتــب يف ذلــك، وإنــا كانــت مقــاالت متفرقــة، ومــن أبرزهــا مــا كتبــه األســتاذ 
ــد()1(.  ــوان: )وقفــات مــع ســورة احلدي فهــد الشــتوي بعن

لذلــك ارتأيــُت أن يكــون يل يف هدايــات ســور القــرآن ســهٌم وإشــارٌة وَفْهــم، فجــاء هــذا البحــث 

ــور التــي اشــتملت  - بتوفيــق مــن اهلل تعــاىل - بعنــوان: )مــن هدايــات ســورة احلديــد(، وهــي مــن السُّ

ــد  ــد ووعي ــد، ووع ــان والتوحي ــر لإلي ــا تقري ــة، فيه ــات احلكيم ــة واهلداي ــّدالالت العظيم ــى ال ع

ــِدن  ــم َمع يت باس ــمِّ ــي س ــدة الت ــورة الوحي ــي السُّ ــد، فه ــد احلدي ــٌر لفوائ ــب، وذك ــب وترهي وترغي

ســل Q، وبالقــول الســديد،  ة والنُّــرة بــاهلل ثــم بالكتــب والرُّ ــا لالنتبــاه أنَّ العــزَّ نفيــس؛ لفًت

والفعــل الرشــيد، وبــا أنــزل اهلل ســبحانه مــن البــأس الشــديد ومنافــع احلديــد، بــإذن العزيــز احلميــد.

)1(  موقع األلوكة، )1- 6( أجزاء :  
(1)https//:tinyurl.com/bdd7d5zh   (2) https://tinyurl.com/2p8az68a  (3) https://tinyurl.
com/2p98f338
(4) https://tinyurl.com/2wsuje3e      (5)  https://tinyurl.com/2p9576vj       (6)  https//:tinyurl.
com45/zfbxtk 
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ِمن ِهدايات ُسوَرة احلَِديد

ومما شجعني عىل اختيار هذا املوضوع ما متيز به من األمهية البالغة من حيث:

1- ما اشتملت عليه سورة احلديد من هدايات عظيمة.

2- مكانة اهلدايات القرآنية وأمهيتها يف علوم القرآن.

3- مــا تضمنتــه ســورة احلديــد مــن ترغيــب وترهيــب يف كثــر مــن األمــور التــي هلــا أمهيــة يف 

اريــن. حيــاة املســلم يف الدَّ

ــة إىل: مقدمــة، ومتهيــد، وتســعة مباحــث  وقــد اقتــى العمــل يف هــذا البحــث تقســيم اخلطَّ

ــة وفهارس. وخامت

ــة البحــث،  ــاره، وخطَّ ــة املوضــوع، وأســباب اختي ــذة عــن أمهي ــا املقدمــة فحــوت نب أمَّ

ــه. ومنهجــي في

 التَّمهيد: وفيه مطلبان:

املطلب األول: التَّعريف باهِلَدايات القرآنية.

املطلب الثَّاين: التَّعريف بسورة احلديد.

املبحث األول: فضل التسبيح. -

املبحث الثاين: تقرير التوحيد وأنواعه. -

املبحث الثالث: تقرير اإليان، وأصوله. -

املبحث الرابع: فضل اإلنفاق يف سبيل اهلل. -

املبحث اخلامس: التحذير والرتهيب. -

املبحث السادس: احلديد ومنافعه. -

املبحث السابع: تقرير مبدأ العدل.- 
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- .E املبحث الثامن: تقوى اهلل

املبحث التاسع: رمحة اهلل بعباده، ودالئل لطفه ورأفته. -

اخلامتة: وذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خالل البحث.

 الفهارس العلمية، وتشمل:

فهرس املصادر واملراجع.     

ا منهجي يف البحث: أمَّ

راسة: املنهج االستقرائي الّتحلييل ، ورست يف البحث عى النَّحو التايل:  فقد اتَّبعت يف هذه الدِّ
مت للموضوع بتمهيد، وفيه تعريف باهِلَدايات القرآنية، وكذلك التَّعريف بسورة احلديد. 1- قدَّ

2- عــزوت اآليــات القرآنيــة إىل مواضعهــا مــن القــرآن، ببيــان رقــم اآليــة واســم الســورة، مــع 

ــة. ســم العثــاين، واعتمــدت يف ذلــك عــى مصحــف املدينــة النَّبويَّ االلتــزام بكتابــة اآليــات وفــق الرَّ

جــت األحاديــث النَّبويــة، واآلثــار الــواردة يف ثنايــا البحــث مــن الكتــب املعتمــدة، مــع  3- َخرَّ

تهــا، وإال فــإين  حيحــني أو أحِدمهــا اكتفيــت بذلــك لصحَّ ــكل، فــإن كان النَّــص يف الصَّ ضبطهــا بالشَّ

ــه املعتمــدة مــع بيــان احلكــم عليــه. جــه مــن مظانِّ أخرِّ

ــا وضعتــه بــني عالمتــي التنصيــص هكــذا  4- عــزوت األقــوال إىل قائليهــا، فــإن كان املنقــول نصًّ

"...." وذكــرُت يف اهلامــش املرجــع أو املصــدر، وإن كان املنقــول بتــرف منــي مل أضعــه بــني عالمتــي 

التنصيــص وأرشت يف اهلامــش إىل املرجــع أو املصــدر.

ص. 5- مل أترجم لأعالم الواردين يف البحث خشية اإلطالة، ولكوهنم معروفني لدى أهل التخصُّ

شــاد،  هــو  ــواب والفتــح والرَّ ــي الصَّ ــداد، وأن يلهمن ــق والسَّ وأخــًرا أســأل اهلل العــون والتَّوفي

حســبي ونعــم الوكيــل.
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ِمن ِهدايات ُسوَرة احلَِديد



  املطلب األول: التَّعريف باهِلَدايات القرآنية

أواًل: املعنى اللُّغوي:

ــة  الل ــاد والدَّ ش ــو الرَّ ــالل؛ وه ــدُّ الضَّ ــَدى ض ــَدى، واهلُ ــن اهلُ ــي م ــة، وه ــع ِهداي ــات مج اهِلداي

يــن هيديــه ُهــًدى، وَهــداه  ــر وُيؤنــث؛ ُيقــال: َهــَداه اهلل للدِّ بُلطــٍف إىل مــا ُيوِصــل إىل املطلــوب، وُيذكَّ

ة معــاٍن؛  ــه إىل طريــق اخلــر، وُيطلــق اهلُــَدى يف اللغــة عــى عــدَّ ــًة: أرشــده وَدلَّ َهْديــًا، وِهَدايــًة وِهْدَي

متــه ألرشــده، وُيقــال: هــَدى ُفــاَلٌن  م لإلرشــاد، ُيقــال: َهَديُتــه الطَّريــق ِهدايــًة، أي: تَقدَّ منهــا: التَّقــدُّ

ة. ــة، وهــي: مــا َأهَدْيــت لــذي مــودَّ ــه، ومنــه اهلَديَّ ــًا أرشــده وَدلَّ ه، وُفاَلن ــْدَي فــاَلن َســاَر َســْرَ َه

وَهــداه اهلل الطَّريــَق، أي: للطَّريــق قــال تعــاىل: ژ ڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ژ  ]البقــرة:120[ أي: 

ــه. فُت ــًة، أي: عرَّ ــَت ِهَداي ــق والَبْي ــه الطَّري ــق، وَهَدْيُت ــق احل ــو طري ــه ه ــا إلي ــذي َدَع اط ال ــرِّ ال

ــل:12[ أي: إنَّ  ــال تعــاىل:  ژ ې    ې   ې     ژ ]اللي ــان، ق ــى: الَبي ــَدى يف اللغــة بمعن ــق اهلُ أيًضــا ُيطل

ــالل)1(. علينــا أن نُبــنيِّ طريــق اهلُــَدى مــن طريــق الضَّ

ثانيًا: املعنى االصطالحي:

ُيقصــد باهلدايــة القرآنيــة: الّداللــة املبينــة إلرشــادات القــرآن الكريــم، التــي ُتوصــل لــكّل خــر، 
ومتنــع مــن كّل رّش)2(.

)1( انظر: هتذيب اللغة، لأزهري، )201/6(؛ معجم مقاييس اللغة، البن فارس، )31/6(؛ لسان العرب، البن منظور، )353/15(.
)2(  اهلدايات القرآنية، )44/1(؛ وانظر:  التحرير والتنوير، البن عاشور، )188/1(.
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 املطلب الثَّاين: التَّعريف بسورة احلديد

ورة: اسم السَّ

ــو  ــم، وه ــوان اهلل عليه ــه رض ــي H، وصحابت ــد النب ــن عه ــد م ــورة احلدي ى س ــمَّ ُس
ــا)1(. ــنة خصوًص ــا، والسُّ ــم عموًم ــب العل ــف وكت ــه يف املصاح ــتهرت ب ــذي اش ــم ال االس

سبب تسميتها بذلك:

ــه تعــاىل: ژ ڀ  ٺ  ٺ      ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ژ  ]اآليــة:25[  ــد فيهــا يف قول لــوُرود ذكــر احلدي

ــة  ــل آي ــو لتأم ــذا يدع ــدن، وه ــم ِمع يت باس ــمِّ ــي ُس ــم الت ــرآن الكري ــدة  يف الق ــورة الوحي ــي السُّ فه

ــا توجــد يف معــدن  تــه وتعــّدد منافعــه التــي قّل ــر فيــه، كــا يــدّل عــى قوَّ ــر رس مــا ُذِك احلديــد، وتدبُّ

ــره )2(. غ

 نوعها:

اختلف العلاء يف سورة احلديد هل هي مكيَّة أو َمَدنيَّة؟ عى قولني:

القول األول: إنَّ سورة احلديد مدنية.

. ُروي هذا القول عن ابن عباس

وبه قال جماهد وعكرمة واحلسن وقتادة ومقاتل، وهو قول مجهور العلاء واملفرسين)3(.

)1(  انظــر: صحيــح البخــاري، )146/6(؛  ســنن الرتمــذي، )403/5(؛ عمــل اليــوم والليلــة، للنســائي، )435/1(؛ املصاحــف، البن 
أيب داود، )1/ 148(؛ املعجــم الكبــري، للطــرباين، )314/13(؛ جامــع البيــان، أليب عمــرو الــداين،)1629/4(، تاريــخ دمشــق، 
البــن عســاكر، )390/26(؛ مجــال القــراء، للســخاوي، )92/1(، )549/2(؛ جممــوع الفتــاوى، البــن تيميــة، )468/7(؛ جممــع 

الزوائــد، للهيثمــي، ) 131/8(، )120/7(.
ابــع مــن    ــور التــي ُســمّيت بـ)املســبِّحات( كوهنــا بــدأت بتســبيح اهلل تعــاىل، وهــي  مــن طـِـوال ســور القســم الرَّ )2( كذلــك هــي مــن السُّ

ــل(. القــرآن الكريــم )امُلَفصَّ
    انظر: تفسري القرآن العظيم، البن كثر، )5/7(؛ الدر املنثور للسيوطي، )8/ 46(.

)3(  انظــر: جامــع البيــان، للطــربي، )384/22(؛ الكشــف والبيــان، للثعلبــي، )227/9(؛ النكــت والعيــون، للــاوردي، )468/5(؛ 
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ِمن ِهدايات ُسوَرة احلَِديد

قال القرطبي: "مدنية يف قول اجلميع")1(.

القول الثاين:  إنَّ سورة احلديد مكية.

ازي)2(. خمري، وحممد الرَّ ائب الكلبي، والزَّ ُروي هذا القول عن حممد بن السَّ

قال ابن عطية: "ال خالف أن فيها قرآًنا مدنيًّا، لكن يشبه صدرها أن يكون مكيًّا")3(.

وقد ذكر ابن عاشور أن االختالف يف ذلك قوي، مل ُيتلف مثله يف غرها)4(.

ــورة مدنيَّــة، وال يمنــع أن يكــون فيهــا آيــات مكيــة؛ كقولــه تعــاىل: ژ  ے  ۓ  ۓ  ڭ    قلــت: السُّ

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ   ژ  ]اآليــة: 16[.

قــال ابــن مســعود ريض اهلل عنــه: "مــا كان بــني إســالِمنا وبــنَي أن عاَتَبنــا اهللُ هبــذه اآليــِة إال أربــُع 
.)5 سننَي")

فهــي مدنيــة باعتبــار الغالــب، وألن األرجــح أنَّ مــا نــزل بعــد اهلجــرة مــدين وإن كان فيــه آيــات 

مكيــة، وفيهــا ذكــر املنافقــني ومل يكــن النِّفــاق إال يف املدينــة، وكذلــك فيهــا قولــه تعــاىل: ژ ۆئ  ۈئ  ۈئ  

ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ      ىئی  ژ  ]اآليــة: 10[.

فلــم تنــزل إال بعــد الفتــح، وال قتــال إال بعــد اهلجــرة، كذلــك ســياق اآليــات ونظمهــا ومــا تشــر 
إليــه يؤيــد مدنيَّتهــا قطًعــا، واهلل أعلم)6(.

املحرر الوجيز، البن عطية، )256/5(؛ اجلامع ألحكام القرآن، )235/17.)
)1(  اجلامع ألحكام القرآن، )235/17.)

)2( انظر: النكت والعيون، )468/5(؛ مفاتيح الغيب، )441/29(.
)3(  املحرر الوجيز، )256/5(.  

)4(  انظر: التحرير والتنوير، )353/27(.
)5(  أخرجــه مســلم يف صحيحــه، كتاب التفســر، بــاب يف قولــه تعــاىل:  ژ  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ   ژ ، )2319/4( 

ح)3027(.
)6( انظر: فتح الباري، البن حجر، )41/9(.
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عدد آياهتا:

آياهتــا تســع وعــرون آيــة يف عــدِّ الكــويف والبــري، وثــان يف عــدِّ الباقــني، ومخســائة وأربــع 

وأربعــون كلمــة، أو ثالثــة وأربعــون كلمــة، وحروفهــا ألفــان وأربعائــة وســت وســبعون حرًفــا.

وسبب اختالفهم آيتان:

ها عند الكوفيني آية دون غرهم.  األوىل: قوله تعاىل: ژ  ڇ  ڇ  ڍ       ڍ   ژ    ]اآلية: 13[ ثابت عدَّ

ها عند البريني آية دون غرهم)1(. الثانية: قوله تعاىل: ژ ژ  ژژ  ]اآلية:27[ ثابت عدَّ

فضلها:

ممَّا ورد يف فضل سورة احلديد:

ثهــم أنَّ رســول اهلل صــىلَّ اهللُ عليــه وســلَّم كان  ــه حدَّ عــِن الِعْربــاِض بــن َســارية ريض اهلل عنــه:  »أنَّ
َيْقــرأ اْلـــُمَسبَِّحات قبــل أن َيْرُقــد َوَقــاَل: إِنَّ فِيِهــنَّ آَيــًة َأْفَضــُل ِمــْن َأْلِف آَيــٍة«)2(.

عاَء بعَد ِقراَءهِتا ُمستجاٌب")3(. وُروي عن عي   "أنَّ الدُّ

ــي،  ــني، أليب داود األندل ــر التبي ــداين، )241/1(؛ خمت ــرآن، لل ــدِّ آي الق ــان يف ع ــان، )227/9(؛ البي ــف والبي ــر: الكش )1( انظ
)1185/4(، مصاعــد النظــر، للبقاعــي، )3/ 58(؛ مجــال القــراء، )549/2(؛ بصائــر ذوي التمييــز، )453/1.(

)2( أخرجــه أمحــد يف مســنده، )392/28( ح)17160(؛ وأبــو داود يف ســننه، )396/7( ح)5057(؛ والرتمــذي يف ســننه، )181/5( 
ح)2921(، وقــال: "هــذا حديــث حســن غريــب"؛ والنســائي يف عمــل اليــوم والليلــة، )434/1( ح)713(؛ ويف الســنن 
الكــرى، )264/9( ح)10483(؛ والطــرباين يف املعجــم الكبــري، )249/18( ح)625(؛ والبيهقــي يف شــعب اإليــامن، )121/4( 
ح)2274(؛ والبغــوي يف مصابيــح الســنة، )122/2(؛ قــال الشــوكاين يف فتــح القديــر، )198/5( : "ويف إســناده بقيَّــة بــن الوليــد، 
ــاض  ــر الِعْرَب ــول اهلل H، ومل يذك ــال: كان رس ــدان ق ــن َمْع ــد ب ــن خال ــائي ع ــه النَّس ــد أخرج ــروف، وق ــال مع ــه مق وفي
فــه األلبــاين يف ضعيــف ســنن أيب داود، )2/1(؛ وقــال شــعيب األرنــاؤوط يف حتقيقــه للمســند،  بــن َســارية، فهــَو ُمرســل". وضعَّ

وكذلــك يف حتقيقــه لســنن أيب داود: "إســناده ضعيــف".
  3( أخرجــه ابــن فضالــة يف فوائــده، )ص22( ح)21( عــن احلســن بــن حممــد ابــن احلنفيــة عــن أبيــه عــن عــي بــن أيب طالــب(
ــُه  ــا َخصَّ ــِه َرُســوُل اهللَِّ H، مِمَّ ــَك بِ ــا َخصَّ ــي بَِأْفَضــِل َم ــا َخَصْصَتنِ ــاهللَّ إاّل َم ــَأُلَك بِ ــه: َأْس ــال ل ــن عــازب  ق ــرباء ب "أنَّ ال
َل احْلَِديــِد ......- إىل أْن  ــُن. قــال: َيــا َبــَراُء، إَِذا َأَرْدَت َأْن َتْدُعــَو اهللََّ بِاْســِمِه األَْعَظــِم َفاْقــَرْأ َأوَّ مْحَ يــُل، مِمَّــا َبَعــَث إَِلْيــِه بِــِه الرَّ بِــِه ِجرْبِ
قــال- َفــَو اهللَّ َيــا َبــَراُء َلــْو َدَعــْوَت َعــَيَّ خَلُِســَف يِب"؛ وأخرجــه الســيوطي يف جامــع األحاديــث، )261/31( ح)34196(  وفيــه: 
" عــن عمــرو بــن ثابــت عــن أبيــه عــن الــرباء  بــن عــازب، قــال: قُلــُت لَعــّي يــا أِمــر املْؤمنــني َأْســَأُلَك بـِـاهللَِّ  ... - إىل أْن قــال-  َيــا 
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ِمن ِهدايات ُسوَرة احلَِديد

املوضوع العام لسورة احلديد:

ــورة يتمثَّــل يف تنزيــه اهلل ســبحانه وتعظيمه،  ئيي للسُّ ــل لســورة احلديــد جيــد أنَّ املوضــوع الرَّ املتأمِّ

عــوة ألمريــن عظيمني؛ ومهــا: اإليــامن، واإلنفاق يف ســبيل اهلل. وبيــان صفاتــه، وقدرتــه  الشــاملة،  ويف الدَّ

ورة: مقاصد السُّ

ها: ورة عى مقاصَد عظيمٍة، ومن أمهِّ  اشتملت السُّ

ــورة بتســبيح مجيــع املخلوقــات  1- تعظيــم اهلل عــزَّ وجــل ومتجيــده والثَّنــاء عليــه، فافُتتحــت السُّ

ده باخلَْلــق وامُلْلــك والقــدرة،  ــده وتفــرُّ ــة عــى توحُّ الَّ لــه ســبحانه، وذكــِر بعــض أســائه وصفاتــه الدَّ

ــاملة وتدبــره للكــون وتْريِفــه خِلَْلقــه. وَســعة علمــه وإحاطتــه الشَّ

ها البعض بسورة اإليان.   2- األمر باإليان به E؛ حتى ساَّ

3- احلــثُّ عــى اإلنفــاق يف ســبيل اهلل، واقرتانــه باإليــان، وهــو ِمصــداٌق لقــول النبــيِّ 

العبــد.  إيــان  عــى  دليــل  ُبْرَهــاٌن«)1(أي:  َدَقــُة  »والصَّ  :H

نيا وزينتها. 4- التَّحذير من النِّفاق، ومن الغفلة وقسوة القلب، وكذلك من االْغرِتار بالدُّ

ه هلم من  عظيم األجر والثَّواب. 5- حضُّ املؤمنني عى تقوى اهلل E، وبيان ما أعدَّ

وحي واملادِّي)2(. 6- حتقيق  التَّوازن بني اجلانبني الرُّ

ّل ُســوَرة احلَِديــد إىَِل آِخــر ِســّت آَيــاٍت ِمنَْهــا...... َفــو َالــِذي اَل  َبــَراُء  إَذا َأَرْدَت أْن َتْدُعــو اهللD بِاْســِمه األْعَظــم، َفاْقــَرأ ِمــْن َأوَّ
إَِلــه ََغــْره لُتقْبلــن بَِحاَجَتــك إِْن َشــاَء اهلل "؛  وذكــره املتقــي اهلنــدي يف كنــز العــامل، )248/2( ح)3941(  بمعنــاه؛ قــال الذهبــي  
يف ديــوان الضعفــاء:  "َعمــرو بــن ثابــت: هــو عمــرو بــن أيب املِْقــدام، تركــوه قــال أبــو داود: رافــي "؛ قــال الســيوطي يف الــدر 
 "...  املنثــور، )49/8(: "أخــرج ابــن النّجــار يف تاريــخ بغــداد  بســند ضعيــف عــن الــرباء بــن عــازب قــال:  ُقلــُت لَعــّي
ــن  ــرآن( م ــل الق ــي يف )فضائ ــم الغافق ــو القاس ــر أب ــال: " ذك ــر، )64/3(، ق ــد النظ ــي يف مصاع ــد البقاع ــة عن ــوه؛ ويف رواي بنح
دَت أنْ َتْســأل اهلل َحاَجــًة، َفاْقــرأ مَخْــس آَيــاٍت ِمــْن َأّول ُســوَرة احلَِديــِد"؛ ويف راويــة ذكرهــا الســيوطي  حديــث عــي  ، إَِذا َأَرْ
َل ُســوَرة احْلَِديــِد َعــْر آَيــات"؛ وانظــر: كنــز العــامل، )250/2( ح)3944(. ــَرأْ ِمــْن َأوَّ يف جامــع األحاديــث، )356/29( : " َفاْق

)1( جزء من حديث أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الطَّهارة،  باب فضل الوضوء، )203/1( ح) 223(.
)2( انظر: جامع البيان، للطربي، )165/23(؛ تفسري القرآن العظيم، البن كثر، )39/8(.
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مناسبتها ملا قبلها:

ملــا َأَمــَر اهلل E بِالتَّْســبِيح يف آخــر ســورة الواقعــة فقــال: ژ ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ژ  ]اآليــة:96[، 

وذلــك بتعظيمــه تعــاىل وتنزهيــه وتربئتــه مــن كل عيــب ونقــص، ابتــدأ ســورة احلديــد بــا اختتــم بــه 

ــبيح  ــارة إىل أنَّ التس ــك إش ــة:1[؛ ويف ذل ــبحانه: ژ ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ژ  ]اآلي ــال س ــا فق ــا قبله م

الــذي أمــر بــه هــو ذكــر مجيــع املخلوقــات.

ــل:  ــه قي ــة، وكأن ــورة الواقع ــر س ــبيح يف آخ ــر بالتس ــة لأم ــع العل ــا موق ــد واقًع ل احلدي وألنَّ أوَّ

ژ ڭ  ۇ  ۇ  ۆژ ]اآليــة: 96[ ألنَّــه ژ ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ژ  ]اآليــة: 1[  فالرابــط بينهــا لفظــي 

ــر)1(. وظاه

مناسبتها ملا بعدها:

ملَّــا ذكــر اهلل E يف مطلــع ســورة احلديــد أســاَءه احلســنى وصفاتــه الُعــى، ثــمَّ أْتَبــع ذلــك 

ــه: ژ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ــق بقول ــع اخلَْل ــة بجمي ــه التَّامَّ ــامل وإحاطت ــه الشَّ ــان علم ببي

ــه؛  ــعة علم ــى َس ــدلُّ ع ــا ي ــة ب ــورة املجادل ــح س ــة:4[ افتت ٹ    ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ژ ]اآلي

ــن  ــا م ــذي حِلقه ر  ال ــرَّ ــي H  ال ــَكْت للنب ــي َش ــة الت ــول امُلَجاِدل ــبحانه ق ــِمع س ــد َس فق

ــل عليهــا بحكــٍم عــامٍّ هلــا وجلميــع املســلمني، وهــو مــن عظيــِم فضلــه وكــال ِمنَّتــه  امُلظاَهــرة، فتفضَّ

ــه ســبحانه َذَكــر يف  عــى عبــاده، وَخَتــَم ســورة احلديــد بقولــه: ژ ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ژ ]اآليــة:29[، كــا أنَّ

ســورة املجادلــة تفصيــاًل ملــا ورد يف ســورة احلديــد؛ مــن إحاطتــه عــزَّ وجــلَّ بخلقــه، وِعلمــه بــكل 

يشء، وَمِعيَّتــه للَخْلــق؛ بقولــه: ژ ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ   

ٿ  ٿ    ٹ  ٹ    ٹ  ٹ      ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ   ڦ   ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ژ ]املجادلــة:7[ )2(.

وقــد اشــتملت ســورة احلديــد عــى الكثــر مــن اهلدايــات والتَّوجيهــات القرآنيــة، وســنعرض يف 

املباحــث التَّاليــة أبــرز تلــك اهلدايــات.

)1( انظر: نظم الدرر، )253/19(؛ تناسق الدرر،  للسيوطي، )ص138(.
رر، )ص138(. )2( انظر: نظم الدرر، )323/19(؛  تناسق الدُّ
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ِمن ِهدايات ُسوَرة احلَِديد

ل:  املبحث األوَّ

فضل التَّسبيح

ــات هلل  ــع املخلوق ــبيح مجي ــن تس ــه م ــت علي ــا دل ــد م ــورة احلدي ــة يف س ــات املبارك ــن اهلداي م

تعــاىل؛ حيــث بــدأت  الســورة  بتعظيمــه ســبحانه وتنزهيــه عــن كل نقــص وعيــب، وهــذا التَّســبيح 

ــاب  ــوص الكت ــه نص ــت علي ــا دلَّ ــا ك ــبيًحا حقيقيًّ ــبِّح اهلل تس ــات تس ــع املخلوق ــره، فجمي ــى ظاه ع

والســنَّة، ومــن ذلــك قولــه تعــاىل:   ژ گ  گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  

ــاىل: ژ ڭ  ڭ      ڭ       ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋۋ  ۅ        ۅ    ــه تع ڻ  ڻۀژ ]اإلرساء:44[، وقول

]النــور:41[.  ژ   ېې   ۉ   ۉ  

ومن األحاديث الدالة عى ذلك:

ــه قــال: »َوَلَقــْد ُكنَّــا َنْســَمُع َتْســبِيَح الطََّعــاِم َوُهــَو  مــا ُروي عــن عبــد اهلل بــن مســعود   أنَّ
ُيــْؤَكُل«)1(.

َم َســْبَع َحَصَيــاٍت  ــه قــال: ».... َفَتنَــاَوَل النَّبـِـيُّ َصــىلَّ اهللُ َعَلْيــِه َوَســلَّ ويف حديــث أيب ذرٍّ   أنَّ

ــنَّ  ــمَّ َوَضَعُه ــِل، ُث ــنِي النَّْح ــا َكَحنِ ــنَّ َحنِينً ــِمْعُت هَلُ ــى َس ــِدِه، َحتَّ ــبَّْحَن يِف َي ــاٍت َفَس ــَع َحَصَي َأْو تِْس

ــنَّ َحنِينًــا َكَحنـِـنِي النَّْحــِل...«  َفَخِرْســَن)2(، ُثــمَّ ُوِضْعــَن يِف َيــِد َأيِب َبْكــٍر َفَســبَّْحَن يِف َيــِدِه َحتَّــى َســِمَع هَلُ

ــث)3(. احلدي

)1( احلديث أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب املناقب، باب عالمات النبوة يف اإلسالم، )194/4( ح)3579(.
ــو  ــث ه ــى يف احلدي ــَرس احل ــًة، فَخ ــا وال َجَلَب ــا صوًت ــمع هل ــاُء: إِذا مل َتْس ــٌة َخْرَس ــا، وَكتِيَب ــة َأو ِعيًّ ــكالم ِخْلَق ــاب ال ــَرُس: َذه )2( اخْلَ

ــوت.      ــاب الص ذه
انظر: العني، )195/4(؛ هتذيب اللغة، )76/7(.

)3( احلديــث أخرجــه ابــن أيب عاصم يف الســنة، )543/2( ح)1146( بنحــوه؛ والبــزار يف مســنده، )431/9( ح)4040(؛ و)434/9( 
ح)4044(؛ واخلــالل يف الســنة، )288/1( ح)351(؛ والطــرباين يف املعجــم األوســط، )245/4( ح)4097( بمعنــاه؛ قــال اهليثمي 
يف جممــع الزوائــد) 299/8(: "رواه البــزار بإســنادين ورجــال أحدمهــا ثقــات، ويف بعضهــم ضعــف، وزاد يف أحــد طريقيــه: يســمع 
تســبيحهن مــن يف احللقــة..."، وقــال أيًضــا )179/5(: "رواه الطــرباين يف األوســط وفيــه حممــد بــن أيب محيــد، وهــو ضعيــف، ولــه 
ــوة وإســناده صحيــح"؛ قــال األلبــاين يف ظــالل اجلنــة، )543/2(: "حديــث صحيــح،  طريــق أحســن مــن هــذا يف عالمــات النّب
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كــر العظيــم، فقــد  ويف تســبيح مجيــع املخلوقــات هلل E ترغيــٌب للعبــاد بلــزوم هــذا الذِّ

تكــرر ذكــره يف آيــات وأحاديــث كثــرة، منهــا مــا يــدّل عليــه، ومنهــا مــا يأمــر بــه، ومنهــا مــا يبــنيِّ 

فضلــه أو يبــنيِّ ألفاظــه وصيغــه ووقتــه.

كــوع  ــه ســبحانه بأعظــم املواضــع، فجعلــه مــن واجبــات الصــالة يف الرُّ كــر الــذي خصَّ  فهــو الذِّ

ــجود، ومــن أذكار الصبــاح واملســاء، وممَّــا يثُقــل بــه امليــزان؛ فقــد قــال H: »َكلَِمَتــاِن  والسُّ

ــْبَحاَن اهللِ  ــِم، ُس ــْبَحاَن اهللِ الَعظِي ــِن: ُس ْحَ ــاِن إىَِل الرَّ ــَزاِن، َحبِيَبَت ــاِن يِف املِي ــاِن، َثِقيَلَت َس ــىَل اللِّ ــاِن َع َخِفيَفَت

ــِده«)1(. َوبَِحْم

ــْبَحاَن اهللِ  ــاَل: ُس ــْن َق ــه H: »َم ــوب؛ وذلــك يف قول ن ــه مــن أســباب مغفــرة الذُّ كــا أنَّ

ــِر«)2(. ــِد الَبْح ــَل َزَب ــْت ِمْث ــاُه، َوإِْن َكاَن ــْت َخَطاَي ٍة، ُحطَّ ــرَّ ــَة َم ــْوٍم ِماَئ ــِدِه، يِف َي َوبَِحْم

ــاىل: ژ ک  ک   ک   ــه تع ــس S يف قول ــة يون ــا يف قص ــروب؛ ك ــج الك ــباب تفري ــن أس وم

ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  

.]88  – ]األنبيــاء: 87  ژ  ہ  ہ  ہ   ہ   ھھ  ھ  ھ  ے   

ارين. إىل غر ذلك من األدلة التي تبنيِّ ِعَظم هذا الذكر وفضله وثمراته وعاقبته يف الدَّ

ورجال إسناده ثقات غر عبد احلميد بن إبراهيم، وهو أبو تقي، فيه ضعف من ِقبل حفظه، ولكنه قد ُتوبِع".
ــه،  ــلم يف صحيح ــه مس ــبيح، )86/8( ح)6406(؛ وأخرج ــل التس ــاب فض ــوات، ب ع ــاب الدَّ ــه، كت ــاري يف صحيح ــه البخ )1( أخرج

ــل والتســبيح والدعــاء، )2072/4( ح) 2694(. ــاب فضــل التهلي ــة، ب ــاب الذكــر والدعــاء والتوب كت
ــه،  ــلم يف صحيح ــه مس ــبيح، )86/8( ح)6405(؛ وأخرج ــل التس ــاب فض ــوات، ب ع ــاب الدَّ ــه، كت ــاري يف صحيح ــه البخ )2( أخرج

ــل والتســبيح والدعــاء،)2071/4( ح)2691(. ــاب فضــل التهلي ــة، ب ــاب   الذكــر والدعــاء والتوب كت
20



ِمن ِهدايات ُسوَرة احلَِديد

املبحث الثَّاين: 

تقرير التَّوحيد وأنواعه

ــن،  ــل الدي ــو أص ــذي ه ــد ال ــى الّتوحي ــتملت ع ــا اش ــة أهن ــورة العظيم ــذه السُّ ــات ه ــن هداي م

ــد:19[. ــاىل: ژ يب  جت     حت     خت   مت   ىت  ژ ]حمم ــال تع ــا؛ ق ــال وأفضله ــم األع ــو أعظ ــة، وه ــاد امللَّ وع

ــل  ــط العم ــد، وإال َحبِ ــل: التوحي ــول العم ــرط قب ــه، ف ــاد إال ب ــال العب ــع أع ــّح مجي ــال تص  ف

ــل. ــل ومل ُيقب وَبط

قال تعاىل: ژ ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ               ۇ ژ ]األنعام: 88[.

ــُه اَل إَِلــَه إاِلَّ  وقــد جعلــه اهلل ســبًبا لدخــول اجلنــة؛ قــال H: »َمــْن َمــاَت َوُهــَو َيْعَلــُم َأنَّ

ــَة«)1(.  نَّ اهللُ، َدَخــَل اجْلَ

ــن  ــوب؛ فم ــدة يف القل ــذه العقي ــخ ه ــه، وُترسِّ ــع أنواع ــد بجمي ر التَّوحي ــرِّ ــد ُتق ــورة احلدي وس

ــورة  قولــه تعــاىل: ژ ې  ې    ى  ىائ  ائ  ەئەئ  وئ  وئ  ۇئ          ۇئ  ۆئ ژ                                             دالئــل الربوبيَّــة يف السُّ

]اآليــة :2[، وقولــه تعــاىل: ژ ڃ  چ  چ  چچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ       ژ ]اآليــة :5[ فاآليتــان الكريمتــان 

ــة. ــاء، واإلمات ــك، واإلحي ــي: املل ــة، وه بوبي ــر الرُّ ــن مظاه ــَر م ــَة مظاه ــا ثالث عَرَضت

]اآليــة :4[،  ژ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ  ڀڀ     ژ  وكذلــك قولــه تعــاىل: 

وقولــه: ژ ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ژ 

ــبحانه. ــق س د باخلَْل ــرِّ ــو املتف ــة :22[ فه ]اآلي

)1(  احلديث أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب اإليان، باب من لقي اهلل باإليان وهو غر شاك فيه دخل اجلنة، )55/1( ح)26(.
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ومــن اآليــات الــواردة يف توحيــد الربوبيــة قولــه تعــاىل:  ژ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  

وا  ــه رهبــم فأقــرُّ ھ  ھ    ھ  ے      ے    ۓ             ۓ ژ ]اآليــة :8[   فقــد أخــذ ســبحانه العهــَد عــى عبــاده بأّن

بذلــك، ووجــب عليهــم اإليــان بــه، وهــو مصــداٌق لقولــه: ژ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  

ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃڃ  ڃڃ    ژ ] األعــراف: 172[. 

ــه؛ يف امللــك،  ــِل عظمت ــابقة ِذكــٌر لبعــض مظاهــِر قــدرة اهلل E ودالئ ففــي اآليــات السَّ

ــق، فهــي مــن موجبــات ربوبيَّتــه)1(. واإلحيــاء، واإلماتــة، وكذلــك اخلَْل

ــورة مــن تنزيــه اهلل وتعظيمــه  الــة عــى ألوهيتــه E مــا ابتــدأت بــه السُّ ومــن اآليــات الدَّ

وتقديســه؛ فقــال: ژ ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ     ې   ژ ]اآليــة :1[، فجميــع املخلوقــات ُتســبِّح  اهلل 

تعظيــًا لــه، وإذعانــًا لطاعتــه، وإقــرارًا بربوبيَّتــه،، وألوهيتــه ووحدانيتــه ســبحانه.

ب إىل اهلل ســبحانه باإلنفــاق يف ســبيله، فقــد أتــى  كذلــك ممَّــا يــدلُّ عــى توحيــد األلوهيــة  التقــرُّ

ــورة، ومنهــا قولــه: ژ ی  ی  ی  جئ    حئ   احلــثُّ عــى اإلنفــاق يف مواضــَع عديــدة مــن السُّ

ــة :18[ )2(.  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب ژ ]اآلي

ــض  ــٍر  لبع ــن ِذك ــات األوىل م ــا وَرد يف اآلي ــد م ــورة احلدي ــد يف س ــل التَّوحي ــن دالئ ــا أنَّ م  ك

أســاء اهلل احلســنى، وصفاتــه الُعــى؛ وذلــك مــن خــالل مظاهــر قــدرة اهلل E ودالئــل علمــه 

ــه. ــره وحكمت وتدب

ل، اآلخــر،  ل الســورة: )العزيــز، احلكيــم، القديــر، األوَّ فمــن أســاء اهلل احلســنى التــي وردت يف أوَّ

الظَّاهــر، الباطــن، العليــم، البصــري(.

ــان، للطــربي، )238/13(؛ معــامل التنزيــل، )246/2(؛ اجلامــع ألحــكام القــرآن، )314/7(؛ تفســري القــرآن  )1(  انظــر: جامــع البي
ــن كثــر، )500/3(. العظيــم، الب

)2(  انظــر: جامــع البيــان، للطــربي، )165/23( النكــت والعيــون، )468/5(؛ أحــكام القــرآن، البــن العــريب، )178/4(؛  تفســري 
القــرآن العظيــم، البــن كثــر، )7/5(؛ اإلكليــل يف اســتنباط التنزيــل، للســيوطي، )255/1(.

22



ِمن ِهدايات ُسوَرة احلَِديد

قال تعاىل: ژ ۉ  ۉ     ې   ژ ]اآلية 1[، وقال سبحانه:              ژ ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئىئ  ژ ]اآلية 3[. 

ــَت  ــى )األول، اآلخــر، الظاهــر، الباطــن( فقــال: »اللهــمَّ أن ــي H معن ــد فــرسَّ النب وق

ــك يشٌء،  ــَس فوَق ــُر فلي ــَت الظَّاِه ــَدَك يشٌء، وأن ــَس بع ــُر فلي ــَت اآلِخ ــك يشٌء، وأن ــَس قبَل ُل فلي األوَّ

ــك يشٌء...«)1(.  ــَس ُدون ــُن فلي ــَت الباط وأن

وهــذه املعــاين املعطوفــة يف اآليــة مــع تباينهــا فهــي ثابتــة هلل E، والكــال يف االتصــاف 

ــه  ــة متضــادة، فهــو أوٌل آخــر، ظاهــٌر باطــن ســبحانه، وهــذا التفســر هــو مــا علي هبــا، فهــي متقابل

أهــل الســنة )2(.

ــاىل: ژ ۅ  ۉ  ۉ   ــال تع ــات: )اهلل(  ق ــن اآلي ــٍر م ــي وردت يف كث ــنى الت ــاء اهلل احلس ــن أس وم

ــي  ــًا باســمّي )الغن ــة 23[، وورد مقرون ــه  ژ ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ            ۈئ  ېئ ژ ]اآلي ــة 22[  ، وقول ې  ې     ژ ]اآلي

احلميــد( قــال تعــاىل: ژ جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  ژ ]اآليــة 24[، وكذلــك مقرونــًا باســمّي )القــوي العزيــز( 

ــال: ژ ۋ  ۋ  ۅ      ــم( فق حي ــور الرَّ ــمّي )الغف ــًا باس ــة 25[، ومقرون ــاىل: ژ ڤ      ڤ  ڤ  ڦ ژ ]اآلي ــال تع ق

ــة 28[. ۅژ ]اآلي

ــة،  ــاء، واإلمات ــق، واإلحي ــك، واخَلْل ــورة: )امُلل ــواردة يف السُّ ــبحانه ال ــه س ــن صفات ــك م كذل

وقــال:                                                                                                                       ]اآليــة 2[،  ژ  ې  ې    ى  ىائ  ائ  ەئەئ   ژ  العــرش( ، قــال تعــاىل:  واالســتواء عــىل 

ژ پ  ڀ    ڀ  ڀڀ  ژ  ]اآليــة: 4[ اســتواًء يليــق بجاللــه وعظمتــه.

ــورة إشــارة إىل ســعة علــم اهلل تعــاىل وإحاطتــه بجميــع خلقــه، فقــال: ژ ىئ  ىئ  ی   كــا أنَّ يف السُّ

یژ ]اآليــة: 3[، و ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ    ڃ    

ڃژ ]اآليــة: 4[، و ژ ڑ     ڑ  ک    کژ ]اآليــة: 6[، و ژ حت  خت  مت  ىت ژ ]اآليــة: 10[.

)1( جزء من حديث أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الذكر والدعاء، باب ما يقول عند النوم، )2084/4( ح)2713(.
ــع  ــاوى، )123/5(، )127/16(؛ بدائ ــوع الفت ــده، )82/2(؛ جمم ــن من ــد، الب ــري، )1100/3(؛ التَّوحي ــة  لآلج يع ــر: الشَّ )2( انظ

ــد، )190/1(. الفوائ
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ــان،  ــتحر اإلي ــه، فيس ــعى ملرضات ــه، ويس ــب اهلل يف كل أحوال ــن يراق ــل املؤم ــا جيع ــذا ممَّ وه

ــان. ــوز باجِلن ــرة والف ــن املغف ــن م ــد الرمح ــا عن ــا مل ــان؛ طلًب ــعر اإلحس ويستش

ــن  ــن اب ــا ُروي ع ــبحانه؛ ك ــه س ــم بعلم ــو معه ــى ه ــام، بمعن ــة يف ژ ڤ  ڦ  ڦ  ژ ع ــظ املعيَّ ولف

ــم)1(.  ــل، وغره ــن حنب ــد ب ــوري، وأمح ــفيان الث ــاك، وس ــاس ، والضحَّ عب

فاإليــان بــا ســبق مــن األســاء الُقدســيَّة احلســنى وصفــات اجلــالل والكــال الُعــى فيــه إيــان 

بمعــاين الربوبيــة واأللوهيــة، فمــن معانيهــا: )امُللــك واخللــق والتَّــرف والتَّدبــري واإلحيــاء واإلماتــة 

واإلْضــالل واهلدايــة(.

)1( انظر: التَّوحيد، البن منده، )82/2(؛ جمموع الفتاوى، )2/11(.
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ِمن ِهدايات ُسوَرة احلَِديد

املبحث الثَّالث: 

تقرير اإليامن، وأصوله

ــف  مــن اهلدايــات العظيمــة املباركــة هلــذه الســورة تقريــر اإليــان الــذي هــو أعظــم واجــب ُكلِّ

بــه اإلنســان يف دار البــالء واالمتحــان، فــال ُيقبــل مــن العبــد طاعــة مــا مل يكــن مؤمنًــا، فهــو حــق اهلل           

قــه كان مــن املفلحــني، ومــن أعــرض عنــه فهــو مــن اهلالكــني اخلارسيــن؛  D عــى عبــاده، مــن حقَّ

قــال تعــاىل: ژ ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ژ ]العــر: 2 – 3[.

فاالعــرتاف بانفــراد اهلل تعــاىل بالوحدانيــة واأللوهيــة، ومــا اشــتملت عليــه مــن دالئــل قدرتــه 

ــات  ف ــنى، والصِّ ــاء احلُس ــن األس ــاىل م ــا هلل تع ــرار ب ــه، واإلق ــه وحكمت ــه، وإحاطت ــواهد علم وش

ــة،  ســل - صلــوات اهلل وســالمه عليهــم- ومجيــع الكتــب املنزل الُعــى، وكذلــك اإليــان بجميــع الرُّ

وباليــوم اآلخــر وبالقــدر خــره ورشه؛ كلُّ هــذا مــن ُأصــول اإليــان التــي وردت يف الّســورة، بــل إنَّ 

ــه)1(.  ــدور حــول اإليــان وأصول ــّب الّســورة ي ل

تقرير اإليان باهلل تعاىل واليوم اآلخر وكتبه ورسله.

فاإليــان بــاهلل تعــاىل أصــل عظيــم مــن أصــول اإليــان، وكذلــك اإليــان باليــوم اآلخــر والكتــب 

ــنّي  ــا وتب ــر هب ــة، وتأم ــول العظيم ــذا األص ر ه ــرِّ ــرة تق ــات كث ــك وردت آي ــل Q؛ لذل والرس

ــه تعــاىل:  ژ چ   چ  چ   ــنيِّ عاقبتهــا، ومــن ذلــك قول ــا يبطلهــا وُيبطهــا وُيب ثمراهتــا، وكذلــك م

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  

ک  گ  گ   گ  گ    ڳ  ڳ ژ    ] النســاء: 136[.

)1( انظــر: جامــع البيــان، للطــربي، )172/23(؛  معــامل التنزيــل،  )33/8(؛ اجلامــع ألحــكام القــرآن، )238/17(؛ جممــوع الفتــاوى، 
البــن تيميــة، )230/7(.
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ــاهللِ،  ــَن بِ ــاَل: »َأْن ُتْؤِم ــاَمِن، َق ي ــِن اإْلِ يِن َع ــِرْ ــاَل: َفَأْخ ــل: »َق ــل S الطوي ــث جربي ويف حدي
ــَت«)1(. ــاَل: َصَدْق ِه، َق ِه َوَشِّ ــرْيِ ــَدِر َخ ــَن بِاْلَق ــِر، َوُتْؤِم ــْوِم اآْلِخ ــلِِه، َواْلَي ــِه، َوُرُس ــِه، َوُكُتبِ َوَماَلئَِكتِ

ــبًبا  ــه س ــة: 7[، وجعل ــال: ژ ک  گ  گ  ژ ]اآلي ــد فق ــورة احلدي ــه يف س ــاىل ب ــر اهلل تع ــد أم وق

لفعــل الصاحلــات، ولنفــع البــالد والعبــاد؛ فقــال بعــده: ژ گ  گ    ڳ      ڳ  ڳڳ  ژ ،  فباإلنفــاق 

يصــل النَّــر، وُيقــى عــى الفقــر، ويتحقــق معنــى االســتخالف عــى املــال واألرض.

ــال األجــور  ــه ُتن ــعادة واالنــراح، والفــوز والفــالح، فب ــان السَّ ــق اإلي وهلــذا رتــب عــى حتقي

ــاىل: ژ ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں  ں   ڻ   ژ. ــال تع ــيمة؛ ق ــّط األوزار اجلس ــة، وحُت العظيم

بــل أخــرب اهلل تعــاىل يف ســورة احلديــد أنَّ اإليــان املطلــق ُتنـَـال بــه املقامــات الرفيعــة يف الداريــن، 

ــحٌة  ــور وفس ــاٌة ون ــني نج ــة للمؤمن ــوم القيام ــو ي ــني، فه ــن الثَّقل ــة م ــر الربيَّ ــع خ ــد م ــر العب وُي

ــاىَل: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ   ڀ   ــاَل َتَع ــور، ق ــاٌت وُحب ورسور وجن

ڀ  ٺ    ٺ  ٺ    ٺ  ٿٿ  ٿ   ٿ    ٹ     ٹ ژ ]اآليــة: 12[، وقال ســبحانه:  ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  

ديقــني ُيــرون مــع الذيــن أنعــم اهلل عليهــم مــن النبيِّــني  پپ    ژ ]اآليــة: 19[، ومــن املعلــوم أنَّ الصِّ

احلــني وحســن أولئــك رفيًقــا. ــهداء والصَّ والشُّ

ــبحانه: ژ گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ ڱ       ڱ  ڱ  ں      ں  ڻ   ــه س ويف قول

ڻڻ  ژ ]اآليــة: 21[، بيــان أنَّ اإليــان مــن أعظــم أســباب الغفــران، والتَّنعــم بدخــول اجلنــان، بفضــل 

الغفــور الرمحــن.

ــه اهلل  ــذي قرن ــر، وال ــوم اآلخ ــان بالي ر اإلي ــرِّ ــورة ُتق ــا الس ــتملت عليه ــي اش ــات الت ــذه اآلي فه

تعــاىل يف آيــات كثــرة باإليــان بــه؛ ألمهيتــه، ومــن ذلــك قولــه تعــاىل: ژ چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  

ڍ  ڍ  ڌ  ژ ]التوبــة: 29[ )2(.

)1( احلديث أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب اإليان، باب معرفة اإليان واإلسالم، )36/1( ح)8(.
)2( انظر: جامع البيان، للطربي، )178/23(؛ معامل التنزيل، )28/5(؛ تفسري القرآن العظيم، البن كثر، )15/8(.
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ِمن ِهدايات ُسوَرة احلَِديد

ــق إيــان العبــد وال ُيقبــل عملــه إال إذا آمــن برســل اهلل، ومــا ُأنــزل عليهــم مــن  كذلــك ال يتحقَّ

ر اإليــان بالرســل Q عموًمــا، وبمحمد  الكتــب. ومــن اآليــات الــواردة يف الســورة والتــي ُتقــرِّ

ــه تعــاىل:               ژ ک  گ   ــة عليهــم: قول ــان بالكتــب املنزل ر اإلي H خصوًصــا وكذلــك ُتقــرِّ

گ  ژ ]اآليــة: 7[، و ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      ژ ]اآليــة: 25[، و ژ ڦ  ڦ  ڄ  

ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃڃ  ژ ]اآليــة: 26[، و ژ ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  

ــة: 28[. ــة: 27[، و ژ ۓ  ۓ  ژ ]اآلي ڈ  ژ  ژ       ژ ]اآلي

ــا  ــه مقرتًن ــأن جعل ــك ب ــد ذل ــد H، وأك ــه حمم ــان بنبي ــاىل اإلي ــب اهلل تع ــد أوج وق

ــه تعــاىل: ژ ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ    ــه يف مواضــع كثــرة مــن القــرآن الكريــم، منهــا قول باإليــان ب

]الفتــح: 13[.  ژ  ۓ  ڭ  ڭ 

وقــال H: »ُأِمــرُت أن ُأقاتــَل النَّــاَس حتــى َيشــَهُدوا أْن ال إلــه إالَّ اهلل، وأنَّ حممًدا رســوُل 

اهللِ«)1(.

تقرير اإليامن بالقَدر.

ــان بأقــدار اهلل تعــاىل؛  ــد بياهنــا وتقريرهــا لإلي ــات املباركــة العظيمــة يف ســورة احلدي مــن اهلداي

خرهــا ورشهــا، ومعلــوم أن ذلــك مــن أصــول اإليــان التــي ال ُيقبــل العمــل إال هبــا.

وقــد وردت آيــات وأحاديــث كثــرة تبــنيِّ أنَّ كل يشٍء بَقــَدر اهلل، وأنَّ مــا أصــاب العبــد مل يكــن 

لُيخطئــه، ومــا أخطــأه مل يكــن ليصيبــه، وال يتحقــق إيــان العبــد بأقــدار اهلل تعــاىل حتــى يؤمــن بمراتب 

القــدر مجيعهــا، فيؤمــن بعلــم اهلل املحيــط الشــامل، وأنــه ســبحانه ال ختفــى عليــه خافيــة يف األرض وال 

ــاء. وممَّــا ورد يف الســورة قولــه تعــاىل: ژ  ىئ  ىئ  ی  ی  ژ ]اآليــة: 3[ ، وقــال ســبحانه: ژ ٺ  ٺ  ٺ   يف السَّ

ــلم يف  ــالة، )14/1( ح)25(؛ ومس ــوا الص ــوا وأقام ــإن تاب ــاب ف ــان، ب ــاب اإلي ــه، كت ــاري يف صحيح ــه البخ ــث أخرج )1( احلدي
ــه إال اهلل، )51/1( ح)22(. ــوا: ال إل ــى يقول ــاس حت ــال الن ــر بقت ــاب األم ــان، ب ــاب اإلي ــه، كت صحيح
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ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ    ڃ    ڃ ژ ]اآليــة: 4[، وكذلــك 

عــى العبــد أن يؤمــن بــأنَّ اهلل َكَتــب مقاديــر اخلالئــق ومجيــع مــا هــو كائــن يف اللــوح املحفــوظ، قــال 

ژ  ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې      تعــاىل: ژ 

]اآليــة22[، وقــال: ژ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ   ھ  ےے  ۓ       ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ژ     ]احلــج: 70[

ــاَمَواِت َواأْلَْرَض بَِخْمِســنَي  ُلــَق السَّ ــَل َأْن َيْ وقــال H: »َكَتــَب اهللُ َمَقاِديــَر اْلـــَخاَلئِِق َقْب

ــَف َســنٍَة«)1(. َأْل

بــل عــى العبــد حتــى يقــق اإليــاَن بالقــدر أن يؤمــن بــأنَّ كل مــا جيــري يف هــذا الكــون فهــو 

ــاملة، فــا شــاء اهلل كان، ومــا مل يشــأ مل يكــن، فــال  بمشــيئة اهلل E النَّافــذة املطلقــة، وقدرتــه الشَّ

يــرج عــن إرادتــه يشء، وال يكــون يف ملكــه إال مــا يشــاء، وهــو عــى كل يشء قديــر. وقــد أكــدت 

ــورة يف مواضــع كثــرة ذلــك، ومنــه قولــه: السُّ

ژ ې  ې    ى  ىائ  ائ  ەئەئ  وئ  وئ  ۇئ          ۇئ  ۆئ   ژ  ]اآليــة: 2[، وقــال: ژ ڃ  چ  چ  چچ  

ڇ   ڇ  ڇ  ڇ       ژ  ]اآليــة:5[، وقــال: ژ وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ  ژ  ]اآليــة: 17[، وقــال: ژ ڻ  ۀ   ۀ  

ہ  ہ  ہہ  ھ  ھ   ھ  ھ       ژ  ]اآليــة: 21[، وقــال: ژ  وئ    ۇئ   ۇئ   ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئژ  

]اآليــة:29[ .

اللــة، الطَّاعــة  فــكل األمــور بمشــيئته ســبحانه؛ احليــاة واملــوت، اإليــان والكفــر، اهلدايــة والضَّ

واملعصيــة، العطــاء واملنــع، وغرهــا)2(.

وقــد وردت يف ذلــك آيــات وأحاديــث كثــرة، منهــا قولــه تعــاىل: ژ ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  

ہ  ہ  ہ  ہ   ھھ  ژ  ]املائــدة: 48 [ ،  ژ ائ    ائ  ەئ     ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ ژ  ]يــس: 82[.

)1( احلديث أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب القدر، باب حجاج آدم وموسى R، )2044/4( ح)2653(. 
)2( انظــر: جامــع البيــان، للطــربي، )196/23( ومــا بعدهــا؛ اجلامــع ألحــكام القــرآن، )257/17(؛ تفســري القــرآن العظيــم، البــن 

كثــر، )26/8(.
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ِمن ِهدايات ُسوَرة احلَِديد

وقال: ژ وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ژ ]التكوير: 29[.

ــْئَت،  نِــي إِْن ِش ــمَّ اْرَحْ ُه ــْئَت، اللَّ ــْر ِل إِْن ِش ــمَّ اْغِف ُه ــُم: اللَّ ــنَّ َأَحُدُك ــال H: »ال َيُقوَل وق

ــُه ال ُمْكــِرَه َلــه«)1(. لَِيْعــِزِم الـــَمْسَأَلَة؛ َفإِنَّ

ــاىل:                          ــال تع ــق كل يشء؛ ق ــأنَّ اهلل خال ــد ب ــن العب ــدر أن ُيوق ــان بالق ــب اإلي ــن مرات ــا أنَّ م  ك

ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ژ  ســبحانه:  وقــال   ،]62 ]الزمــر:  ژ   ڳ  ڳڳ   گ   گ    گگ   ک   ک   ک    ژ 

]اآليــة: 4[. ٻژ  

فجميــع املراتــب كــا ســبق ُذِكــرت يف ســورة احلديــد، فعــى العبــد أن يؤمــن بالقــدر كلــه خــره 

ــل  ــال يشء يص ــبحانه، ف ــر س ــق واألم د باخلل ــرِّ ــه املتف ــه، وأنَّ ــيئة اهلل وقدرت ورشه، وأنَّ كل يشٍء بمش

ــالم  ــت األق ــوظ، ُرفِع ــوح املحف ــة يف الل ــر مكتوب ــع املقادي ــره، وأنَّ مجي ــه، وتدب ــون إال بإرادت يف الك

رهــا اهلل عليــه؛ لقولــه تعــاىل:  حــف، فــإذا أيقــن العبــد بذلــك ريض بــكل أحوالــه التــي قدَّ ــت الصُّ وجفَّ

ژ ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  کک  ک  گ  گ  گ   ژ  ]التوبــة: 51[.

اء،  ــّم ملــا فــات، بــل يشــكر اهلل ويمــده يف الــرسَّ ــي، وال يــزن ويغت فــال يغــرت ويفخــر بــا ُأعطِ

اء؛ لقولــه: ژ ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ    ەئ  وئ  وئۇئژ  ويصرب ويتســب عنــد املصائب والــرَّ

]اآليــة: 23[.

، َوَلْيــَس َذاَك أِلََحــٍد إاِلَّ لِْلُمْؤِمــِن،  ــُه َخــرْيٌ وقــال H: »َعَجًبــا أِلَْمــِر اْلـــُمْؤِمِن، إِنَّ َأْمــَرُه ُكلَّ

ا َلــُه«)2(. ، َفــَكاَن َخــرْيً اُء َصــَرَ ا َلــُه، َوإِْن َأَصاَبْتــُه َضَّ اُء َشــَكَر، َفــَكاَن َخــرْيً إِْن َأَصاَبْتــُه َسَّ

)1( أخرجــه البخــاري يف صحيحــه، كتــاب الدعــوات، بــاب ليعــزم املســألة فإنــه ال ُمكــره لــه، )74/8( ح)6339(؛ وأخرجــه مســلم 
يف صحيحــه، كتــاب الذكــر والدعــاء والتوبــة، بــاب العــزم بالدعــاء وال يقــل: إن شــئت، )2063/4( ح)2679(.

)2( احلديث أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الزهد والرقائق، باب املؤمن أمره كله خر، )2295/4( ح)2999(.
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ابع:  املبحث الرَّ

فضل اإلنفاق يف سبيل اهلل

ــه يف  ــه وثمرات ــان فضل ــبيل اهلل، وبي ــاق يف س ــا يف اإلنف ــة ترغيبه ــورة العظيم ــات السُّ ــن هداي م

ــب اإلســالم  ــواب اخلــر وأنفعهــا للفــرد واملجتمــع، وقــد رغَّ ــا واآلخــرة، فهــو مــن أعظــم أب الدني

دقــة وحــثَّ عليهــا، ويف اإلحســان إىل الفقــراء واملســاكني، والعطــف عــى األرامــل واليتامــى  يف الصَّ

يــن ، ورتَّــب عــى ذلــك احلســنات املضاعفــة، واألجــور  واملحتاجــني، ويف جتهيــز اجليــوش ونــرة الدِّ

العظيمــة يف الداريــن.

وقد وردت آيات وأحاديث كثرة تبنيِّ فضل اإلنفاق يف سبيل اهلل وثمراته، ومن ذلك:

قولــه تعــاىل: ژ ڍ  ڌ  ڌ  ڎ     ڎ   ڈڈ  ژ  ژ  ڑ    ڑ  ک  کک   ک  گ  گ  گ  گ  

ڳ     ڳ  ڳ  ڳ  ژ  ]البقــرة: 272[.

وقولــه: ژ ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  

ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ی  یجئ  حئ     مئ  ىئ      ژ  ]فاطــر: 29 - 30[.

ويف هــذه الســورة املباركــة تــاَرًة يأمــر اهلل تعــاىل باإلنفــاق يف ســبيله؛ كــا يف قولــه تعــاىل: ژ گ  

گ    ڳ      ڳ  ڳڳ  ژ ]اآليــة: 4[.

ــه: ژ ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ     ۇئ   ــه؛ كقول ــر عن ــس ويتأخ ــن يتقاع ــب م ــارة يعات وت

ۇئۆئ  ژ ]اآليــة: 4[.

فبــنيَّ يف اآليتــني الكريمتــني أنَّ املــال مــال اهلل، ومــا للعبــد إال مــا أنفقــه يف ســبيل اهلل ويف وجــوه 

الــرب واخلــر.
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وتــارة أخــرى يذكر ثمراتــه فيقــول ســبحانه: ژ ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں  ں   ڻ           ژ   ]اآليــة: 7[ ، وقال: 

ژ جث  مث    ىث  يث   حج  مج  جح  مح  جخ  حخ  مخ  جس ژ ]اآليــة: 11[ ، وقــال: ژ ی  ی  ی  جئ    

ــول يف ژ ی  ی  ی  ژ  ــب الق ــة: 18[ ، فناس حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ژ ]اآلي

ــواب،  ــر والث ــة األج ــاء ملضاعف ــة العط ــات ومضاعف دق ــع الصَّ ــذل وتتاب ــرة الب ــى كث ــدّل ع ــذي ي وال

ــال  ــق، ق ــا ُأنِف ــف في ــنات، وباخلََل ــة احلس ــد بمضاعف ــة، ووع ــور العظيم ــاق األج ــى اإلنف ــب ع فرت

ــبأ: 39[. ــاىل: ژ ی   ی  ی  ی  جئ  حئمئ  ىئ  يئ        جب  ژ ]س تع

ــا:  ــوُل َأَحُدمُهَ ــِزالَِن، َفَيُق ــَكاِن َينْ ــِه إاِلَّ َوَمَل ــاُد فِي ــُح الِعَب ــْوٍم ُيْصبِ ــْن َي ــا ِم ــال H: »َم وق

ــا«)1(. ــًكا َتَلًف ــِط مُمِْس ــمَّ َأْع ُه ــُر: اللَّ ــوُل اآلَخ ــا، َوَيُق ــا َخَلًف ــِط ُمنِْفًق ــمَّ َأْع ُه اللَّ

ــاىل: ژ ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ      ىئی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جبحب    ــه تع ويف قول

ــى   ــون ع ــه يك ــر علي ــل واألج ــة العم ــك أنَّ فضيل ــم؛ ذل ــٌد عظي ــة: 10[ َمقِص خب  مب  ىب  يبجت  ژ ]اآلي

قــدر النََّصــب واملشــقة، وكذلــك عــى قــدر منفعتــه لإلســالم، وحاجــة النَّــاس إليــه، فنفــي املســاواة 

يف األجــر بــني مــن أنفــق قبــل الفتــح ومــن أنفــق بعــده ألنَّ حاجــة النَّــاس كانــت قبــل الفتــح أكثــر؛ 

ــى  ــاًل ع ــة دلي ــا أنَّ يف اآلي ــق، ك ــن املناف ــادق م ــق الصَّ ــا للمنف ــه متحيًص ــالم، وألّن في ــف اإلس لضع

تفــاوت مراتــب الصحابــة رضــوان اهلل عليهــم، وأنَّ الفضــل لأســبق، وفيهــا إشــارة إىل أدب إنــزال 

يــن والفضــل)2(.  م أهــل الدِّ النــاس منازهلــم وأن ُيقــدَّ

)1( احلديــث أخرجــه البخــاري يف صحيحــه، كتــاب الــزكاة، بــاب قــول اهلل تعــاىل: ژ ہ  ہ  ہ  ھ    ژ  ]الليــل: 5[، )115/2(  
ح)1442(؛ ومســلم يف صحيحــه، كتــاب الــزكاة، بــاب يف املنفــق واملمســك، )700/2( ح)1010(.

ــيوطي،  ــل، للس ــتنباط التنزي ــل يف اس ــريب، )4/ 178(؛ اإلكلي ــن الع ــرآن، الب ــكام الق ــان، )190/23(؛ أح ــع البي ــر:  جام )2( انظ
.)255/1(
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املبحث اخلامس: 

هيب التَّحذير والتَّ

ورة املباركة أنَّ فيها حتذيًرا من عدة أمور، ومن ذلك: من هدايات هذه السُّ

التَّحذير من النِّفاق

ر مــن صفــات املنافقــني وعواقبهــم يف  فقــد ذكــر اهلل ســبحانه النِّفــاق يف مواضــع كثــرة، وحــذَّ

يت ســورٌة باســمهم؛ وذلــك لعظــم رشورهــم عــى اإلســالم واملســلمني؛ حيــث  ة ســور، بــل ُســمِّ ِعــدَّ

ــٍن  ــى مؤم ــى ع ــْرب، وال يف ــد واحلَ ــر واحلق ــون الكف ، وُيبطن ــبَّ ــالم واحلُ ــالم والسَّ ــرون اإلس ُيظِه

خطــر النِّفــاق عــى الفــرد واملجتمــع، وملــا كان ديدهنــم اخلــذالن للمؤمنــني يف الدنيــا عاقبهــم اهلل مــن 

ــاىل: ژ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ       ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ــال تع ــرة؛ فق ــم يف اآلخ ــس عمله جن

ڄ   ڄ  ڃ  ڃ      ڃ  ڃ  چ       چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ       ڍ      ژ ]اآليــة: 13[.

 :H ر مــن النِّفــاق وصفاتــه وأهلــه، ومــن ذلــك قولــه كــا وردت عــدة أحاديــث حُتــذِّ

َث َكــَذَب، َوإَِذا َوَعــَد َأْخَلــَف، َوإَِذا اْؤمُتـِـَن َخــاَن«)1(. »آَيــُة امُلنَافِــِق َثــاَلٌث: إَِذا َحــدَّ

التَّحذير من قسوة القلب

ــمل  ــا يش ــة ك ــد القلبي ــمل العقائ ــان يش ــورة أنَّ اإلي ــا الس ــدت إليه ــي أرش ــات الت ــن اهلداي م

ــال تعــاىل: ژ  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ      ــوال واألفعــال، ق األق

]اآليــة: 16[. ۅ  ۅ  ۉ   ۉ   ې  ې  ې    ې  ىى  ائ   ائ  ەئژ 

 D فاآليــة ليســت عتاًبــا فقــط، وإنــا هــي حتذيــر ووعيــد شــديد ملــن تقاعــس عــن طاعــة اهلل

ــِه عــن نواهيــه. ومل يســتجب ألوامــره وينت

)1( أخرجــه البخــاري يف صحيحــه، كتــاب اإليــان، بــاب عالمــة املنافــق، )16/1( ح)33(؛ ومســلم يف صحيحــه، كتــاب اإليــان، 
ــان ِخصــال املنافــق، )58/1( ح)59(. ــاب بي ب
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ــة الوصــف القــرآين أنَّ اهلل ســبحانه قــال: ژ  ڭ  ڭ     ژ ومل يقــل: أن ختضــع أو أن ختشــى  ومــن ِدقَّ

أو تتذلــل؛ وذلــك ألنَّ اخلشــوع أعــّم وأشــمل، فهــو اخلضــوع واخلشــية والتذّلــل واإلخبــات ولــني 

القلــب، وإذا يبســت األرض ومل متطــر قيــل: قــد خشــعت)1(.

ــه لفــظ مشــرتك يشــمل حتــى اجلــوارح؛ كــا يف   ــه نســب اخلشــوع للقلــب فقــط، مــع أن كــا أنَّ

قولــه تعــاىل: 

ژ ٴۇ   ۋژ ]النازعــات: 9[، وقولــه تعــاىل: ژ ٹ  ڤ  ڤ   ژ ]الغاشــية: 2[، وقولــه: ژ ھ  

ھ  ھ   ژ ]طــه:  108[ إشــارة إىل أنــه متــى مــا خشــع القلــب خشــعت اجلــوارح.

فعندمــا رأى ابــن املســيَّب رجــاًل يعبــث باحلـَـَى يف الصــالة قــال: "لــو َخَشــَع قلــُب هذا َخَشــَعْت 

َجوارُحُه")2(.

ــة إىل  ــه، إضاف ــب وخضوع ــوع القل ــباب خش ــن أس ــني م ــببني عظيم ــة إىل س ــارت اآلي ــد أش وق

ــا: ــان، ومه اإلي

األول: ذكــر اهلل E عموًمــا، فيدخــل فيــه التَّهليــل والتَّســبيح واحلَْوَقلــة، إىل غرهــا مــن 

كــر، قــال تعــاىل: ژ گ   گ  گ  گ  ڳ   ڳ    ڳ  ڳ   ڱ  ژ ]احلــج: 34 – 35[. صيــغ الذِّ

)1( انظر: العني، )112/1(؛ هتذيب اللغة، )108/1(؛ لسان العرب، )71/8(.         
)2( أخرجــه ابــن املبــارك يف الزهــد، )419/1( ح)1188(، وابــن أيب شــيبة يف مصنفــه، )86/2(؛ وامَلــْروزي يف تعظيــم قــدر الصــالة، 
ــن  ــه، )266/2( ح)3309(  "ع ــرزاق يف مصنف ــه عبدال ــل..."، و أخرج ــن رج ــر ع ــن َمْعَم ــم "ع )194/1( ح)151( مجيعه
"؛ ويف روايــة  الّثــوري عــن رجــل..."؛ قــال العراقــي يف املغنــي، )ص178(:"رواه ابــن أيب شــيبة يف املصنــف، وفيــه رجــل مل ُيســمَّ
ــان..."  جــل املبهــم فقــال: "عــن َمْعمــر عــن أَب ــرزاق يف مصنفــه، )266/2( ح)3308( ســّمى فيهــا الرَّ أخــرى أخرجهــا عبدال
ــوري  ــه مرغــوب عنــه،  وكذلــك ُعــِرف عــن الثَّ جــل  يف روايــة واهبمــه يف أخــرى؛ لعلمــه بأّن ومــن املعلــوم أنَّ  َمْعَمــر ســّمى الرَّ
جــل أو ُيكنِّيــه إذا كان ضعيفــًا، لذلــك ســند هــذه الروايــة ضعيــف؛ فأَبــان  هــو ابــن أيب َعيَّــاش، قــال ابــن حجــر يف  ــه ُيْبهــم الرَّ أنَّ
ــًا  ــرى، )404/2( معلق ــنن الك ــر يف  الس ــي األث ــرتوك "؛ وأورد البيهق ــري َم ــاش الب ــن أيب َعيَّ ــان اب ــب، )ص87(: " أَب التقري
ــل، )93/2( :       ــاين يف إرواء الغلي ــال األلب ــوي، )261/3(؛ ق ــنة، للبغ ــر: شح السُّ ــيب، ح)3550(؛ وانظ ــن املس ــى اب ــًا ع موقوف

ــًا". "ال يصــح مرفوعــًا وال موقوف
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ــه  ــر، إال أنَّ ــوم الذك ــل يف عم ــه يدخ ــع أن ــة: 16[ م ــم ژ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ژ ]اآلي ــرآن الكري ــاين: الق الث

ــه مــن أعظــم أســباب خشــوع القلــب  كــر داللــة عــى أنَّ مــن عطــف اخلــاص عــى العــام، وأفــرده بالذِّ

ــر: 21[. ــاىل: ژ ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ     گگ  ژ ]احل ــال تع ــوارح، ق واجل

ــل، وكلهــا اجتمعــت أيًضــا  فذكــر يف اآليــة ثالثــة أســباب تدعــو للخشــوع، ولــني القلــب والتذلُّ

يف قولــه تعــاىل: ژ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ژ ]األنفــال: 2[.

ثــم ُختمــت اآليــة بالتَّحذيــر مــن متابعة أهــل الكتــاب، وهــم اليهــود والنصــارى ژ ٴۇ  ۋ  ۋ     

ــم  ــول أعاره ــل لط ــم األج ــال عليه ــل: ط ــة: 16[ قي ۅ  ۅ  ۉ   ۉ   ې  ې  ې    ې  ىى  ژ  ]اآلي

ــني  ــم وب ــا بينه ــان م ــال الزم ــل: ط ــة، وقي ــم الغفل ــتمرت هب ــهم فاس ــد عيش ــم ورغ ــم وتنعمه وآماهل

أنبيائهــم، وقيــل: طــال عليهــم أمــد خــروج النبــي H، وقيــل: عملــوا بــا أنــزل اهلل عليهــم  

فــوا مــا ُأنــزل عليهــم مــن الكتــب ونســوه واشــرتوا  مــدة فطــال عليهــم الزمــن َفَقســت قلوهبــم وحرَّ

ــاىل: ژ ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ    ــال تع ــوا، ق ــوا واختلف ــاًل فتنازع ــا قلي ــه ثمنً ب

ھ  ے    ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۇۇ  ژ ]املائــدة: 13[ )1(. 

ــاَب( ُيســتعمل يف مقامــِي املــدح  ــوا اْلِكَت واملتأمــل يف كتــاب اهلل تعــاىل جيــد أن لفــظ )الذيــن ُأوُت

ِذيــَن آَتْينَاُهــم( فهــو ال ُيســتعمل إالَّ يف  م، لكــن ال ُيفــرد بــه امَلْمُدوحــون قــط، بخــالف قولــه: )الَّ والــذَّ

ــواهد  مقــام املــدح، ومنــه قولــه: ژ ڄ  ڄ   ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چچ  ژ ]البقــرة: 121[، والشَّ

عــى ذلــك كثــرة)2(.

وتكــرار التَّحذيــر مــن قســوة القلــب يف اآليــة  دليــل عــى خطورتــه، وأنــه ناتــج عــن البعــد عــا 

ــوا وخترجــوا  أنــزل اهلل تعــاىل ژ ائ   ائ  ەئژ ]اآليــة: 16[، فــال تســلكوا طريقهــم وتضلــوا كــا ضلُّ

عــن طاعــة خالقكــم فتعصــوه وختالفــوا أوامــره.

)1( انظر :جامع البيان، للطربي، )188/23(؛ مفاتيح الغيب، )461/29(؛ تفسري القرآن العظيم، البن كثر، )19/8(.
)2( انظر: مفتاح دار السعادة، )102/1(، راجع ملتقى أهل التفسري.
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ِمن ِهدايات ُسوَرة احلَِديد

ــد ورد يف  ــا، فق ــاهلل منه ــتعيذ ب ــي H يس ــي كان النب ــور الت ــن األم ــب م ــوة القل وقس

ــُع...«)1(. ــٍب اَل َيَْش ــْن َقْل ــُع، َوِم ــٍم اَل َينَْف ــْن ِعْل ــَك ِم ــوُذ بِ ــمَّ إيِنِّ َأُع ــه: »اللُه دعائ

نيا وزينتها التَّحذير من االغرتار بالدُّ

نيــا واالغــرتار بملذاهتــا وذم احلــرص عليهــا،  وممّــا جــاء التَّحذيــر منــه يف الســورة االفتتــان بالدُّ

وذلــك بــرب املثــل حتــى يكــون أدعــى يف النّفــور منهــا، وعــدم الركــون إليهــا، وأهنــا مهــا تكاثرت 

نعمهــا وعظمــت خراهتــا فهــي إىل فنــاٍء وزوال، وأن ليــس لإلنســان يف اآلخــرة إال مــا ســعى وقــدم يف 

ــا إىل نعيــم مقيــم أو إىل نــار وجحيــم. دنيــاه، فمصــره إمَّ

قــال تعــاىل: ژ ٹ  ٹ  ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ      ڄڄ  ڃ               ڃ  ڃ  

ڃ  چ  چ  چ  چ     ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  

کژ ]اآليــة: 20[.

ب اإلمام البخاري يف صحيحه : باب مثل الدنيا يف اآلخرة، ثم ذكر اآلية)2(. وقد بوَّ

وقــد ورد التَّحذيــر مــن االغــرتار بالدنيــا يف مواضــع كثــرة، ومــن ذلــك قولــه تعــاىل: ژ ٱ  ٻ  

ٻ  ٻ   ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ     ڀ  ڀٺ  ٺ   ٺ  ٺژ ]العنكبــوت: 64[.

وقوله: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پژ  ]األعى: 16 - 17[ )3(.

َعــُل َأَحُدُكــْم إِْصَبَعــُه َهِذِه - َوَأَشــاَر  ْنَيــا يِف اآْلِخــَرِة إاِلَّ ِمْثــُل َمــا َيْ وقــال H: »َواهللِ َمــا الدُّ

، َفْلَينُْظــْر بَِم َتْرِجــُع؟«)4(.  ــبَّاَبِة - يِف اْلَيــمِّ َيــى بِالسَّ َيْ

ذ مــن رشِّ مــا َعِمــل، )2088/4(  عــاء والتوبــة، بــاب التَّعــوُّ كــر والدُّ )1( جــزء مــن حديــث أخرجــه مســلم يف صحيحــه، كتــاب الذِّ
ح)2722(.

)2( انظر: صحيح البخاري، كتاب الرقاق، )88/8(. 
)3( انظــر: جامــع البيــان، للطــربي، )416/22(؛ النكــت والعيــون، )480/5(؛ معــامل التنزيــل، )39/8(؛ املحرر الوجيــز، )266/5(؛ 

تفســري القــرآن العظيم، البــن كثــر، )24/8(.
ــة هــو  ــى يف الرواي ــا، )2193/4( ح)2858(، ويي ــاء الدني ــاب فن ــة نعيمهــا، ب ــة وصف ــاب اجلن )4( أخرجــه مســلم يف صحيحــه، كت
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التَّحذير من اخُليالء والَفْخر والَبَطر)1(

ــه مــن  ــا تورث ــك مل ــذر منهــا؛ وذل ــي ينبغــي للمؤمــن أن ي ــة، والت ــات املذموم ف ــن الصِّ فهــي م

ــا مــن الصفات  العــداوة واحلقــد والبغضــاء، وقــد ورد التَّنفــر منهــا يف أدلــة كثــرة، وبــنيَّ اهلل تعــاىل أهنَّ

ــة: 23[.   ــاىل: ژ ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ ژ ]اآلي ــال تع ــد، ق ــا يف العب ــي يبغضه الت

َقــاَل  اهللُ؟  ُيْبِغُضُهــُم  الَِّذيــَن  الثَّاَلَثــُة  َمــِن  »...ُقْلــُت:  قــال:    ذر  أيب  وعــن  

َوَجــلَّ                                                                                                             َعــزَّ  اهللِ  كَِتــاِب  يِف  َتُِدوَنــُه  َوَأْنُتــْم  اْلـــُمْخَتاُل،  اْلَفُخــوُر   :H اهلل  رســول 

.)2(  ]18 ]لقــامن:  ژ«   خب  حب   جب  يئ   ىئ   مئ   حئ   جئ   ژ 

ــاىل: ژ ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ   ــال تع ــاء: ق ــورة النس ــد يف س ــة التأكي ــي بصيغ ــد ورد النَّف وق

ــان: 18[. ــه: ژ جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب حب  خبژ ]لق ــان قول ــورة لق ــاء: 36[، ويف س ۆژ ]النس

وورد ذم التَّفاخــر يف هــذه الســورة املباركــة أيًضــا حــني ذمَّ اهلل تعــاىل االنشــغال بالدنيــا وملذاهتــا 

ونَِعمهــا، والتَّفاخــر بذلــك، فقــال: ژ ڦ  ڦ  ژ ]اآليــة: 20[ .

فينبغــي للمؤمــن أن يتواضــع لغــره، وأن يعلــم أنَّ مــا مــنَّ اهلل بــه عليــه مــن النِّعــم إنَّــا هــي فتنــة 
لــه وابتــالء)3(.

ييى بن سعيد أحد رواة احلديث.
ــر:  تــال ُذو ُخَيــالء ُمعجــب بنفســه، )الَفْخــر( التفاُخــُر: التَّعاظــم. والتََّفخُّ ــم والكــرس: الِكــرْب والُعجــب، وخُمْ )1( اخُلَيــالء واخِلَيــالء، بالضَّ
ــم َوالتَّكــرب، وقيــل: الفخــور الــذي ينظــر للنــاس بعــني االحتقــار، )الَبَطــر(: الطُّغيــان عنــد النِّعمــة وطــول الِغنــى، وقيــل:  التَّعظُّ

التََّبْخــرت والتَّكــرب. انظــر: هتذيــب اللغــة، )229/7(، )228/13(؛ لســان العــرب، ( 228/11(، )68/4(، )49/5(.
)2( جــزء مــن حديــث أخرجــه الطَّيَالــي يف مســنده، )375/1( ح)470(؛ وأمحــد يف مســنده، )421/35( ح)21529(؛ وأخرجــه 
ــي يف  ــري، )152/2( ح)1637(؛ والبيهق ــم الكب ــرباين يف املعج ــار، )214/7( ح)2784(؛ والط ــكل اآلث ــاوي يف شح مش الطح
ــٌح  ــٌث صحي ــذا حدي ــم: "ه ــال احلاك ــتدرك، )98/2( ح)2446(، ق ــم يف املس ــرى، )269/9( ح)18501(؛ واحلاك ــنن الك الس
ــعيب  ــال ش ــب، )345/2( ح)1791(؛ وق ــب والرتهي ــح الرتغي ــاين يف صحي ــه األلب ح ــاه"؛ وصحَّ ج ــلم ومل ُيرِّ ــى رشط مس ع
األرنــاؤوط يف حتقيــق مســند  اإلمــام أمحــد : "إســناده صحيــح عــى رشط مســلم، رجالــه ثقــات رجــال الشــيخني غــر األســود 
ر". ــخِّ بــن شــيبان، فمــن رجــال مســلم. يزيــد شــيخ املصنــف: هــو ابــن هــارون، ويزيــد أبــو العــالء: هــو ابــن عبــد اهلل بــن الشِّ
ــم،  ــرآن العظي ــري الق ــز، )267/5(، تفس ــرر الوجي ــل، )40/8(؛ املح ــامل التنزي ــربي، )422/22(؛ مع ــان، للط ــع البي ــر: جام )3( انظ

ــر، )26/8(. ــن كث الب
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ِمن ِهدايات ُسوَرة احلَِديد

التَّحذير من البخل

ــه  ــك قول ــن ذل ــرة، م ــع كث ــا يف مواض ــر منه ــي ورد التَّحذي ــة، الت ــات املذموم ف ــن الصِّ ــو م وه

ســبحانه: ژ ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی     یی  ی  جئ  حئ                 مئىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  

]آل عمــران: 180[. ژ  ىبيب   جت  حت  خت  متىت  يت  جث   مث  ىث  

وقوله تعاىل: ژ ېئ  ىئ  ىئ    ىئ   یی  ی  ی     جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ ژ ]اآلية: 24[.

لــت يف البخــل باملــال واملنع والبخــل بالِعلــم ونحــوه، وهي تعــمُّ البخل  قــال ابــن تيميــة: "قــد ُتؤوِّ

نيــا مــن علــٍم ومــاٍل وغــر ذلــك")1( .كــا َقــرن اهلل تعــاىل بــني صفــات  يــن والدُّ بــكلِّ مــا ينفــع يف الدِّ

ــبحانه:                        ــال س ــاء، فق ــورة النس ــا يف س ــا أيًض ــَرن بينه ــد، َق ــورة احلدي ــل يف س ــر والبخ ــالء والَفْخ اخلُي

ژ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ژ  ]النســاء: 36 – 37[.

ــع اخلــر عــن  ــا مشــتملة عــى الــرَّ ومن ــني تلــك الصفــات الثــالث: أهنَّ والســبب يف اجلمــع ب

فــع هبــا عــن الغــر، فــال يأبــه بفقــر، وال  النَّــاس؛ إذ إن املختــال الفخــور منشــغل بذاتــه وملذاتــه والرتَّ

يلتفــت ملســكني، كــا أنَّ صفتــْي ااِلختيــال والَفْخــر قــد متنعانــه مــن اإلنفــاق واإلحســان لغــره خشــية 

أن ينافســه أحــد فيصبــح مثلــه أو يقاربــه)2(.

التَّحذير من االبتداع يف الدين

ــزوم  ــى ل ــت ع ــداع، وحثَّ ــالالت واالبت ــن الضَّ رت م ــذَّ ــا ح ــد أهن ــورة احلدي ــات س ــن هداي م

ــواء  ــاع األه ــة، فباتب ــتت األُمَّ ــة، وتش ــباب الُفْرق ــم أس ــن أعظ ــدع م ــاع، فالب ب ــة االتِّ ــة وفضيل الطاع

ــاء.  م ــفك الدِّ اء، وُتس ــدَّ ــتفحل ال يس

)1( جمموع الفتاوى، )212/14(.
)2( انظــر: النكــت والعيــون، )482/5(؛ معــامل التنزيــل، )40/8(؛ املحــرر الوجيــز، )268/5(؛ تفســري القــرآن العظيــم، البــن كثــر، 

.)26/8(
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فقــد ُأمرنــا باتبــاع الســبيل املســتقيم، وتــرك مــا ســواه، قــال تعــاىل: ژ چ  چ  چ  چ  ڇڇ  
ــام: 153[. ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑژ ]األنع

ــدع: ژ گ    گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ںڻ  ژ  ــاىل يف ذمِّ الب ــال تع وق
]اآليــة: 27[ أي: مل َنْرعهــا هلــم، بــل هــم ابتدعوهــا مــن عنــد أنفســهم، ومل نكتبهــا عليهــم.

وهــذا ذمٌّ هلــم مــن وجهــني: أحدمهــا : يف االبتــداع يف ديــن اهلل مــا مل يأمــر بــه اهلل، والثــاين : يف عــدم 
.)1(

D هبــم إىل اهلل قيامهــم بــام التزمــوه ممــا زعمــوا أهنــا قربــة تقرِّ

ــٍد، َوَشُّ  ــا َبْعــُد، َفــإِنَّ َخــرْيَ احَلِديــِث كَِتــاُب اهللِ، َوَخــرْيُ اهُلــَدى ُهــَدى حُمَمَّ وقــال H: »َأمَّ
ــا، َوُكلُّ بِْدَعــٍة َضاَلَلــٌة«)2(. اأْلُُمــوِر حُمَْدَثاهُتَ

فمــن جعــل مــا ليــس مروًعــا دينـًـا وطاعــًة وقربــًة كان ذلــك حراًمــا، ومــا خالــف النُّصــوص فهو 
هــد؛  ْهبــان ممــن جيتهــدون يف العبــادة والزُّ بدعــٌة باتفــاق املســلمني، فــاهلل E ال يقبــل عبــادة الرُّ

ــم مل يعبــدوه بــا رشع، بــل ببــدع ابتدعوهــا مــن عنــد أنفســهم، وفــوق ذلــك مل يلتزمــوا هبــا)3(. ألهنَّ

ر من البِدع، ومن ذلك: وقد ورد عن صحابة رسول اهلل H أقوال كثرة حُتذِّ

َع")4(. اُكْم َوالتََّبدُّ َباِع اأْلَُمَراِء َواأْلََثِر، َوإِيَّ ما ُروي عن ابن عباس  قال: "َعَلْيُكْم بِااِلْستَِقاَمِة َواتِّ

بُِعوا َواَل َتْبَتِدُعوا، َفَقْد ُكِفيُتْم، ُكلُّ بِْدَعٍة َضاَلَلٌة" )5(.  وعن عبد اهلل بن مسعود  Mا قال: "اتَّ

)1( انظر: جامع البيان، للطربي، )427/22(؛ تفسري القرآن العظيم، البن كثر، )29/8(.
)2( احلديث أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب اجلمعة، باب ختفيف الصالة واخلطبة، )592/2( ح)867(. 

)3( انظر: جمموع الفتاوى، )616/11(، )163/20(، )38/31(.
اين  ــدَّ ــو عمــرو ال ــدع والنهــي عنهــا، )59/1( ح) 61(؛ وأب ــن وضــاح يف الب ارمــي يف ســننه، )65/1( ح)141(؛ واب )4( أخرجــه الدَّ
ــه،  ــه واملتفق ــدادي يف الفقي ــب البغ ــرى، )319/1( ح)158(؛ واخلطي ــة الك ــة يف اإلبان ــن بطَّ ــة، )ص272(؛ واب ــالة الوافي يف الرس
)436/1(؛ واهلــروي يف ذّم الــكالم، )185/2( ح)334( مــن طريــق َزْمَعــة بــن صالــح عــن عثــان بــن َحــاِض األْزدي عــن ابــن 
عبــاس  ،  وســنده ضعيــف؛ ألنَّ فيــه َزْمَعــة بــن صالــح، قــال ابــن حجــر يف التقريــب، )ص217(: " َزْمَعــة بــن صالــح  
ــنة، )29/1( ح)83(، وابــن املــربد يف مجــع  اجلنــدي، أبــو َوهــب ضعيــف"، وهنــاك طريــق آخــر لأثــر أخرجــه املــروزي يف السُّ
اجليــوش، )ص11( ح)16( مــن طريــق أيب حذيفــة عــن ســفيان عــن ابــن طــاووس عــن أبيــه عــن ابــن عبــاس  بمثلــه، 
ــظ، وكان  ــدوق يسء احلف ــب، )ص554(: "ص ــر يف التقري ــن حج ــال اب ــدي ق ــعود النَّه ــن مس ــى ب ــو موس ــة وه ــو حذيف ــه أب وفي

ــف"، فاألثــر حســن بمجمــوع طريقيــه. ُيصحِّ
)5(  أخرجــه وكيــع يف الزهــد، )ص590( ح)315(؛ وأمحــد يف الزهــد، )ص134( ح)896(؛ والدارمي يف ســننه، )288/1( ح)211(؛ 
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ِمن ِهدايات ُسوَرة احلَِديد

ادس:  املبحث السَّ

احلديد ومنافعه

ــرة  ــباب النُّ ة وأس ــوَّ ــن الق ــدة مكام ــٍة واح ــت يف آي ــا مجع ــة أهن ــورة املبارك ــات السُّ ــن هداي م

ــالم  ــو لإلس ــر، وتعل ــام ويؤث ــدل ُيق ــر، والع ــن ُين ي ــا الدِّ ــي هب ــور الت ــى األم ــدت ع ــة، وأك فع والرِّ

ــة. ــبل الغواي ــى ُس ــة، ومُتح ــّم اهلداي ــة، وَتُع راي

ڀ   ڀڀ   ڀ   پ   پ   پ       پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ژ  تعــاىل:  قــال 

.]25 ]اآليــة:  ژ  ٹڤ   ٹ      ٹ     ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ       ٺ  

ــالح، وُيصنــع غالًبــا مــن احلديــد؛ وذلــك لقوتــه وصالبتــه وتعــدد  واجلهــاد ال بــد فيــه مــن السِّ

 ،H ــاوية فنـَـَزَل منزلة اآليــات النَّــارصة هلل تعاىل ولرســوله منافعــه، وَقَرنــه بنــزول الكتــب السَّ

ثــم ختــم اآليــة بأعظم ســبب للنــر والتأييــد بصيغــة التأكيــد فقــال: ژ ڤ      ڤ  ڤ  ڦژ ]اآليــة: 25[ أي: 

قــويٌّ فينتــر عــى مــن خالفــه، وبــارزه باملعــاداة، عزيــٌز يف انتقامــه وعقوبتــه، فهــو ســبحانه الغالــب 

الــذي ال ُيقهــر)1(.

چ  چ     ڇ   ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژژ  ڑ  ڑ  ک   ژ  تعــاىل:  قــال 

کژ  ]آل عمــران: 160[.

ــنّة، )28/1( ح)78(،  والطــرباين يف املعجــم الكبــري،  وابــن وضــاح يف البــدع والنهــي عنهــا، )ص37( ح)13(؛ واملــروزي يف السُّ
)154/9( ح)8770(؛ والبيهقــي يف شــعب اإليــامن، )506/3( ح)2024( مجيعهــم مــن طريــق وكيــع عــن األعمــش عــن حبيــب 
ــد، )181/1( ح)853(:  ــال اهليثمــي يف جممــع الزوائ ــن مســعود  ؛ ق ــن أيب ثابــت عــن أيب عبدالرمحــن الســلمي عــن اب ب
ــر عــن العــالء عــن محــاد عــن  ــه رجــال الصحيــح"؛ وأخرجــه ابــن خيثمــة يف العلــم، )ص16( ح)54( مــن طريــق جري "رجال
إبراهيــم قــال: "قــال عبــداهلل:... وأخرجــه وابــن بطــة يف اإلبانــة الكــرى، )327/1( ح)174( مــن طريــق قبيصــة بــن عقبــة عــن 

ســفيان عــن محــاد عــن إبراهيــم...".
ــل،  ــامل التنزي ــمعاين، )378/5(؛ مع ــرآن، للس ــري الق ــيط، )253/4(؛ تفس ــربي، )426/22(؛ الوس ــان، للط ــع البي ــر: جام )1( انظ

.)934/6(
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وللعلاء يف معنى نزول احلديد قوالن:

القــول األول: إنَّ معنــى ژ ڀ  ٺ  ڤ  ژ ]اآليــة: 25[: أنشــأنا وأحدثنــا، ذلــك أنَّ اهلل ســبحانه جعل 

ــم  ــتخراَجه، وعلَّمه ــاس اس ــَم النَّ ــا، وأهلَ ــن األرض ونحوه ــور، ويف باط خ ــد يف الصُّ ــَن احلدي مكام

ــاىل: ژ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ   ــه تع ــه قول ــاء. ومثُل ــن السَّ ٍل م ــزَّ ــر ُمنَ ــو غ ــه، فه ــه بوحي صنعت

چ  چچ  ژ ]األعــراف: 26[، وقولــه:  ژ پ  ڀ   ڀ  ڀ      ڀ  ٺٺ  ژ ]الزمــر: 6[. 

ين)1(.  به قال احلسن ومقاتل، وبعض أهل املعاين، وذكره مجاعة من املفرسِّ

اء حقيقًة. القول الثاين: إنَّ معنى ژ ڀ  ڤ  ژ اإلنزال من السَّ

 .)3(
M ُروي هذا القوُل عن ابن عمر)2(، وابن عباس

وال ُيمنــع اجلمــع بــني القولــني؛ إذ ال تعــارض بينهــا، فيكــون أصــُل احلديــد ومادُتــه األساســية 

ــن األرض أو  ــور أو باط خ ــال أو الصُّ ــم اجلب ــواء يف قم ت يف األرض، س ــتقرَّ ــاء واس ــن السَّ ــت م نزل

نــت يف األرض بأمــر اهلل، برهــان ذلــك:  تربتهــا، فتكوَّ

1-أنَّ مــن معــاين  اإلنــزال يف لغــة العــرب اهلبــوط واالنحــدار مــن ُعلــو إىل ُســْفل، وهــو يتحقــق 

يف كال القولــني)4(. 

ــان،        ــف والبي ــمعاين، )378/5(؛ الكش ــرآن، للس ــري الق ــيط، )253/4(؛ تفس ــربي، )425/22(؛ الوس ــان، للط ــع البي ــر: جام )1( انظ
ــر، )60/8(. ــن كث ــم، الب )246/9(؛ اجلامــع ألحــكام القــرآن، )260/17(؛ تفســري القــرآن العظي

ــزل  ــاء إىل األرض فأن ــن الس ــركات م ــع ب ــزل أرب ــظ: "أنَّ اهلل أن ــًا بلف ــان، )247/9( مرفوع ــف والبي ــي يف الكش ــه الثعلب )2( أخرج
احلديــد واملــاء والنــار وامللــح"؛ قــال ابــن تيميــة يف جممــوع الفتــاوى، )252/12(: "حديــٌث موضــوٌع مكــذوب يف إســناده ســيف 
ابــني املعروفــني بالكــذب"؛ وذكــره الســيوطي يف جامــع االحاديــث،  بــن حممــد ابــن أخــت ســفيان الثَّــوري  وهــو مــن الكذَّ
ــاين يف ضعيــف اجلامــع، )226/1( ح)1568(:  "موضــوع"؛ وانظــر: الوســيط، )253/4(؛  )475/7( ح)6709(؛ وقــال األلب

ــز العــامل، )491/15( ح)41651(. معــامل التنزيــل، )41/8(؛ اجلامــع ألحــكام القــرآن، )260/17(؛ كن
ــنَْدان  ــه: السِّ ــوات اهلل علي ــع آدم صل ــت م ــياء نزل ــة أش ــظ: "ثالث ــان، )201/23( بلف ــع البي ــربي يف جام ــر الط ــن جري ــه اب )3( أخرج
والكْلبتــان واملْطَرقــة"؛ قــال ابــن تيميــة يف جممــوع الفتــاوى، )252/12(: " هــو كــذب ال يثُبــت مثلــه"؛ وانظــر: الكشــف والبيــان، 
)246/9(؛ تفســري القــرآن، للســمعاين، )378/5(؛  املحــرر الوجيــز، )269/5(؛اجلامــع ألحــكام القــرآن، )260/17(؛ تفســري 

القــرآن العظيــم، البــن كثــر، )60/8(؛ الــدر املنثــور، )64/8(.
)4( انظر:  معجم مقاييس اللغة، )417/5(؛ لسان العرب، )657/11(.
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2- ثبــت بالتَّحليــل الطَّيفــي)1( أنَّ احلديــد أحــد العنــارص التــي توجــد يف الشــمس بنســبة كبــرة، 

ــاء)2(. ن منهــا نزلــت مــن السَّ وهــذا يؤيــد أنَّ احلديــد مادتــه األساســية التــي تكــوَّ

ــام  ــٌة بأحج ــاٌت َفَلِكي ــي إال مقذوف ــا ه ــُهب)4( م ــازك)3( والشُّ ــك أنَّ آالف الني ــاء الَفَل ــر عل َذَك

ــا  ــا أحياًن ــِزُن بعُضه ــد َي ــِد، وق ــدِن احلدي ــن مع ــا ِم ــُف يف معظِمه ــى  األرِض وتتألَّ ــقط ع ــة تس خمتلف

ــان. ــراِت األطن ع

ــكينة يف  وقــد ذكــر ابــن تيميــة أنَّ  إنــزال احلديــد ورد يف القــرآن مطلقــًا، وكذلــك األنعــام والسَّ

ــه  ــرآن في ــزال يف الق ــزول واإلْن ــظ النُّ ــن لف ــا ورد م ــع م ــنيَّ أنَّ مجي ــك، وب ــر ذل ــني وغ ــوب املؤمن قل

ــفل)5(. ــى إىل أس ــن أع ــوط م ــرب، أي: اهلب ــة الع ــروف يف لغ ــزول املع ــى النُّ معن

ة شــديدة، واملعنــى أنــه ُيتخــذ منــه آلتــان للحــرب:  وقولــه: ژ  ٺ    ٺ  ٺ  ژ ]اآليــة: 25[ أي: قــوَّ

ب. فــع التــي ُيتقــى هبــا، ومنــه ســالح ُيقاَتــل بــه وهــي آلــة الــرَّ فمنــه ُجنَّــة وهــي آلــة الدَّ

كا ُروي عن جماهد، وهو قول مجهور املفرسين)6(.

ا منافعه فعديدة، وفرائده فعجيبة، ومن ذلك: ژ ٿ  ٿ  ژ ]اآلية: 25[ أمَّ

ــر بأشــعة الرنــني املغناطيــي  ــارة عــن التصوي ــل الضــوء املنبعــث عــن األجســام، كالشــمس، فهــو عب ــي بتحلي )1( هــو: العلــم املعن
ــي. ــة عــن الرتكيــب اجلُزيئ ــاء؛ وذلــك للحصــول عــى معلومــات مفصل ــاء الكيمي ــذي يســتخدمه عل ــووي ال النَّ

راجع موقع املوسوعة العربية العاملية.
ــي، )ص174(؛  ــب النب ــور حس ــرآن، د. منص ــي للق ــاز العلم ــون واإلعج ــي، )693/2(؛ الك ــري، للروم ــات التفس ــر: اتاه )2( انظ

ــد، )ص187(. ــاس واحلدي ــل النُّح تفصي
ــب  ــهاٌب ثاق ــه ش ــر كأّن ــرتق وظه ــّو األرض اح ــل يف ج ــإذا دخ ــاء، ف ــبح يف الفض ــاوي َيس ــْرٌم س ــو ِج ــَزك، وه ــع َنْي ــاِزُك :مج )3( النَّي

ــاقط. متس
انظر: معجم اللغة العربية املعارصة، د. أمحد خمتار، )2195/3(.

ن مــن صخــر أو مــن عنــري احلديــد والنيــكل، يســبح يف الفضــاء، ويــرتق  ــُهُب: مجــع ِشــَهاب، وهــو جــرم ســاوي يتكــوَّ )4( الشُّ
اًل إىل رمــاد، وهــو النّجــم الّســاقط. عنــد دخولــه الغــالف اجلــّوّي لــأرض متحــوِّ

انظر: لسان العرب، )510/1(؛ معجم اللغة العربية املعارصة، )1240/2(.
)5( انظر: جمموع الفتاوى، )246/12(؛ تفصيل النُّحاس واحلديد، د. خالد العبيدي، )ص187(.

)6( انظــر: جامــع البيــان، للطــربي، )425/22(؛ تفســري القــرآن، للســمعاين، )378/5(؛ معــامل التنزيــل، )934/6(؛ اجلامــع ألحــكام 
القــرآن، )261/17(؛ التحريــر والتنويــر، )417/27(.
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ــل الضغــط، وهــو أيًضا  1- أنَّ علــاَء الكيميــاِء وجــدوا أّن احلديــد يتميَّــز بالقــوة، واملرونــة، وحتمُّ

ناهتــا هلــا دور  أكثــر املعــادن ثباًتــا، وكثافــًة، فكميَّتــه املوجــودة يف لــّب األرض والتــي متثــل ثلــَث مكوِّ

مهــم يف توليــد اخلصائــص املغناطيســيَّة؛ وَذلــك حِلفــظ تــوازن األرض وجاذبيتهــا بقــدرة اهلل تعــاىل)1(.

يوف ونحوها. ة كالسُّ 2- أنَّ النَّاس يصنعون منه األسلحة والُعدَّ

ــهم،  ــم ومعايش ــم ومصاحله ــه يف حياهت ــون ب ــذا ينتفع ــا ه ــدم إىل يومن ــذ الق ــاس من 3- أنَّ النَّ

ــرون  ــال، ويف ــا اجلب ــون هب ــي يدكُّ ــة، ويف اآلالت الت ــخ واحِلياَك ــة والطَّب ــه يف احِلراث ــتعينون ب ويس

ناعــات، وكذلــك يف اهلندســة والطِّــب)2(.  ــه يدخــل يف خمتلــف الصِّ األرض، ويف بنــاء البيــوت، كــا أنَّ

م، وبنــاء اخلليــة  4- أّن احلديــَد عنــٌر أســايسٌّ جلميــع الكائنــات احليــة، فيدخــل يف تركيــب الــدَّ

ــه أحــد املعــادن املهمــة التــي  يتاجهــا اإلنســان، والــذي بنقصــه يكــون  لإلنســان واحليــوان، كــا أنَّ

د حياتــه باملــوت، فيدخــل يف مكونــات اهليموجلوبــني، وهــي  عرضــًه لكثــٍر مــن األمــراض، وقــد هُتــدَّ

ــن  ــه يعمــل عــى تعزيــز العضــالت وتقويتهــا، وُيسِّ املــادة األساســية يف كريــات الــدم احلمــراء، كــا أنَّ

مــاغ، ويعمــل عــى تنظيــم درجــة حــرارة اجلســم. وظائــف الدِّ

5- أّن النَّباتــات تعتمــد عــى امتصــاص ُمَرّكبــات احلديــد مــن الرتبــة، وهــي بدورهــا ُتســهم يف  

تكويــن املــادة اخلــراء يف النباتــات، والتــي تقــوم بعمليــة التمثيــل الضوئــي الالزمــة لنموهــا.

       إىل غر ذلك من الفوائد التي يتمتع هبا احلديد)3(.

)1(  انظر: تفصيل النُّحاس واحلديد، )ص275(؛ الكون واإلعجاز العلمي للقرآن، ) ص1(
)2( انظر: جامع البيان، للطربي، )425/22(؛ اجلامع ألحكام القرآن، )261/17(؛ تفصيل النُّحاس واحلديد، )ص275(.

ــل  ــرآن، )ص1(؛ تفصي ــي للق ــاز العلم ــون واإلعج ــري، )693/2(؛ الك ــات التفس ــر: اتاه ــد انظ ــد احلدي ــن فوائ ــد ع ــة املزي )3( ملعرف
ــع رابطــة العــامل اإلســالمي. ــا بعدهــا، موق ــد، )ص275( وم النُّحــاس واحلدي
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ِمن ِهدايات ُسوَرة احلَِديد

املبحث السابع: 
تقرير مبدأ العدل

ــم،  ــرع احلكي ــه ال ــى ب ــذي أت ــة ال ــدأ العدال ــا ملب ــا وتقريره ــورة بياهن ــذه الس ــات ه ــن هداي م

فاإلســالم ديــن احلــق والعــدل؛ قــال تعــاىل: ژ ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ      ىئی  ی  ی  ی  جئ  

حئ  مئ  ىئ  يئ  جبحب   ژ ]اآليــة: 10[.

ومجهــور املفرسيــن عــى أن املــراد بالفتــح يف اآليــة: فتــح مكــة، فــال يســتوي مــن أنفــق وقاتــل 

ــعبي  يف ســبيل اهلل قبــل الفتــح واهلجــرة بمــن فعــل ذلــك بعدمهــا؛ إذ ال مقارنــة بينهــا)1(، وعــن الشَّ

ــة: فتــح احلديبيــة)2(. ــربي وغرهــم أنَّ املــراد بالفتــح يف اآلي ْهــري والطَّ والزُّ

ژ خب  مب  ىب  يبجت  ژ ]اآليــة: 10[ حتــى ال ُيتوهــم أنَّ مــن أنفــق بعــد الفتــح وقاتــل ال ثــواب وال 

ــواب لــأول فقــط وإن كان األول أحــرى بذلــك. فضــل وســبق لــه، فُيظــّن أنَّ الثَّنــاء والثَّ

واألمثلــُة عــى عــدم املســاواة يف األجــر واملنزلة كثــرٌة، ومــن ذلك:قولــه تعــاىل: ژ ٱ  ٻ  ٻ  

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  

ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ   ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ژ ]النســاء: 95[.

وقال: ژ ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئىئ  ی    ی       ی  ی ژ ]الزمر:9[.

ِعيــِف، َويِف ُكلٍّ  وكقولــه H: »اْلـــُمْؤِمُن اْلَقــِويُّ َخــرْيٌ َوَأَحــبُّ إىَِل اهللِ ِمــَن اْلـــُمْؤِمِن الضَّ

.)3(» ــرْيٌ َخ

)1( انظر: الكشف والبيان، )232/9(؛ املحرر الوجيز، )259/5(.
)2( انظر: جامع البيان، للطري، )174/23(؛ اجلامع ألحكام القرآن، )237/17(؛ الدر املنثور، )51/8(.

ــاهلل، )2052/4(  ــتعانة ب ــز واالس ــرك العج ــوة وت ــر بالق ــاب يف األم ــدر، ب ــاب الق ــه، كت ــلم يف صحيح ــه مس ــث أخرج )3( احلدي
ح)2664(.
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ثــم َخَتــم اآليــة بقولــه:  ژ حت  خت  مت  ىت    ژ ]اآليــة: 10[ َفَفــاَوت ســبحانه يف الفضــل والثــواب 

ل فعــل  بــني مــن أنفــق مــن قبــل الفتــح وقاتــل، ومــن فعــل ذلــك بعــد ذلــك؛ لعلمــه اخلبــر بــأن األوَّ

ون معنــى  ــة، بخــالف اآلخــر، كــا ذكــر املفــرسِّ ذلــك يف حــال خوفــه وفقــره، واملؤمنــون حينئــذ ِقلَّ

آخــر وهــو أنَّ اهلل ســبحانه عليــٌم بمــن أنفــق يف مرضاتــه، وجاهــد يف ســبيله)1(.

ــال  ــاس؛ ق ــني النَّ ــدل ب ــة الع ــى إقام ــاعد ع ــي تس ــباب الت ــورة األس ــر اهلل يف ذات السُّ ــد َذَك وق

.]25 ]اآليــة:  ژ  ڀڀ     ڀ   پ   پ   پ       پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ژ  تعــاىل:  

)1( انظر: جامع البيان، للطربي، )177/23(؛ تفسري القرآن العظيم، البن كثر، )14/8(.
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ِمن ِهدايات ُسوَرة احلَِديد

املبحث الثامن: 

E تقوى اهلل

ال يفــى عــى مؤمــن فضــل التَّقــوى، وأن جيعــل العبــد بينــه وبيــان عــذاب اهلل وقايــًة بفعــل مــا 

أمــر ســبحانه وتــرك مــا هنــى عنــه وزَجــر، فهــي وصيــة اهلل جلميــع األمــم، ومــن ذلــك قولــه تعــاىل:             

ژ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھھ  ژ ]النســاء: 131[.

ــَدى  ــَأُلَك اهُل ــمَّ إينِّ َأْس ُه ــول: »اللَّ ــه فيق ــا يف دعائ ــأل اهلل إّياه ــي H يس ــد كان النب وق

ــى«)1(. ــاَف َوالِغنَ ــى، والَعَف َوالتَُّق

تِه بتقوى اهلل)2(. ة، أْوصاه يف خاصَّ يَّ الم َ أِمرًا عى جيٍش، أو رَسِ ر عليه الصالة والسَّ وإذا َأمَّ

الــح  ــلف الصَّ وهــي وصيَّتــة ألصحابــه رضــوان اهلل عليهــم، ووصيَّتهــم فيــا بينهــم، وكذلــك السَّ

واملؤمنــني إىل يومنــا هــذا)3(.

ــَر  قــال ابــن مســعود  يف بيــان معنــى تقــوى اهلل ســبحانه : "أْن ُيطــاَع فــال ُيعــَى، وُيذَك

فــال ُينســى، وُيشــَكَر فــال ُيكَفــَر")4(.

)1( احلديــث أخرجــه مســلم يف صحيحــه، كتــاب الذكــر والدعــاء والتوبــة واالســتغفار، بــاب التعــوذ مــن رش مــا عمــل ومــن رش مــا 
مل يعمــل، )2087/4( ح)2721(. 

)2( كا يف صحيح مسلم، )1357/3( ح)1731(.
ــد،  ــظ، أليب عبي ــب واملواع ــارك، )ص473(؛  اخلط ــن املب ــد، الب ــل: الزه ــّز وج ــوى اهلل ع ــة بتق ــواردة  يف الوصي ــار ال ــر: اآلث )3( انظ
تاريــخ دمشــق،  اإليــامن، )431/2(؛   شــعب  أيب شــيبة، )321/19- 328(، )111/20(؛  املصنــف، البــن  )ص204(؛ 

)300/33(،  )357/44(؛ جامــع العلــوم واحلكــم، )406/1(؛  اجلامــع الكبــري، )730/8(؛ كنــز العــامل، )89/3(.
ــن  ــال اب ــال: "ق ــل ق ــن رُشحبي ة ب ــرَّ ــن ُم ــي ع ــد األيام ــن ُزبْي ــعبة ع ــن ش ــد، )ص7( ح)22( ع ــارك يف الزه ــن املب ــه اب )4( أخرج
ــن  ــد ب ــن ُزبْي ــث ع ــن لي ــس ع ــن إدري ــداهلل ب ــق  عب ــن طري ــه، )106/7( ح)34553( م ــيبة يف مصنَّف ــن أيب ش ــعود.."؛ واب مس
ــنن الكــرى، )10/ 404( ح)11847(  مــن طريــق ابــن املبــارك؛  والطــرباين يف املعجــم الكبــري،  احلــارث  بــه؛ والنَّســائي يف السُّ
)92/9( ح)8501(  مــن طريــق أيب نعيــم ثنــا ِمْســعر عــن ُزبْيــد بــه، و ح)8502( مــن طريــق يوســف الِفريــايب  ثنــا ســفيان عــن 
ُزبْيــد بــه؛  قــال اهليثمــي يف جممــع الزوائــد، )326/6( ح)10893(: "رواه الطــرباين بإســنادين، رجــال أحدمهــا رجــال الصحيــح، 
واآلخــر ضعيــف"؛ وأخرجــه احلاكــم يف املســتدرك، )323/2( ح)3159( مــن طريــق أيب ُنعيــم ثنــا ِمْســعر عــن ُزبْيــٍد بــه ، قــال 
جــاه"؛ و وافقــه الذهبــي يف التلخيــص؛  وأخرجــه البيهقــي يف القضــاء  احلاكــم: "هــذا حديــث صحيــح عــى رشط الشــيخني ومل ُيرِّ
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وقــد تكــرر ذكــر الّتقــوى ومشــتقاهتا يف القــرآن الكريــم أكثــَر مــن ثالثِائــة مــرة، وهــذا يــدلُّ عــى 

مكانتهــا وفضلهــا وثمرهتــا يف الدارين)1(. 

قــال تعــاىل: ژ چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈژ  ژ  ڑ  

ڑ  ک  ژ  ]األنفــال: 29[.

وقــال يف ســورة احلديــد: ژ ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ       ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   

ۆ  ۆ  ۈ   ۈ         ٴۇۋ  ژ ]اآليــة: 28[، وقــد َقَرهنــا يف هــذه اآليــة باإليــان برســوله H، وجعــل 

اجلــزاء: 

ــني،  - ــني: نصيب ــراد بالِكْفل ــل: امل ــة: 28[، قي ــة ژ ڭ  ڭ       ڭ  ڭ  ژ ]اآلي ح ــبب للرَّ ــا س أهنَّ

ــني. ــل: ِضْعف ــن، وقي ــل: أجري وقي

ــور:  - ــراد بالنُّ ــل: امل ــة: 28[ ، قي ــور ژ ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ     ژ   ]اآلي ــول النُّ ــبب حلص ــا س أهنَّ

ــراط)2(. ــى ال ــه ع ــون ب ــور متش ــل: ن ــان، وقي ــل: اإلي ــدى، وقي ــل: اهل ــرآن، وقي الق

ــاىل:                       ــه تع ــا يف قول ــا ك ني ــي الدُّ ــن؛ فف اري ــي يف الدَّ ــزاًء للمتَّق ــور ج ــون النُّ ــتبعد أن يك وال ُيس

ژ ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ژ ]األنعــام: 122[، ويف اآلخــرة كاآليــة التــي يف 

.]12 ]اآليــة:  ژ  پ     پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ژ  ــورة  السُّ

والثَّمرة الثَّالثة للتَّقوى يف اآلية الكريمة ژ ۈ   ٴۇۋ  ژ ]اآلية: 28[ واملغفرة مطلب العبد ومبتغاه. - 

والقدر، )1/ 203( ح)292( من طريق زائدة عن منصور عن ُزبْيٍد به.
)1( انظر: املعجم املفهرس، ملحمد عبد الباقي، )ص758(.

ــر،                            ــن كث ــم، الب ــرآن العظي ــري الق ــرآن، )266/17(؛ تفس ــكام الق ــع ألح ــربي، )208/23(؛ اجلام ــان، للط ــع البي ــر: جام )2( انظ
) 31/8(؛ الــدر املنثــور، )67/8(.
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ِمن ِهدايات ُسوَرة احلَِديد

املبحث التَّاسع: 

رمحة اهلل بعباده، ودالئل لطفه ورأفته

ورة ما ورد فيها من لطف اهلل تعاىل ورمحته ورأفته بعباده، وذلك بذكر أسائه  من هدايات هذه السُّ

احلسنى وصفاته العى املشتملة عى املغفرة والرمحة والرأفة، وأنه ُيضاعف احلسنات سبحانه ذو الفضل 

العظيم، وهو عى كل يشء قدير، وهذا يستلزم طاعته وحمبته وشكره ورجاء ما عنده.

اًل  كذلك من رمحته سبحانه إرسال الرسل، وإنزال الكتب؛ حتى نعبده عى بّينة وبصرة، فا تَرَكنا مَهَ

ژ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ      ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ       ې  ې  ژ ]اآلية: 9[.

 ومــن رمحتــه أنــه يوفقنــا لإليــان والعمــل الصالــح، ثــم جيازينــا بدخــول جنتــه ژ گ  گ  گ  

ھ    ھ   ہہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ    ڻ   ڻڻ   ڻ   ں   ں       ڱ   ڱ   ڱ        ڱ      ڳ   ڳ   ڳ   ڳ  

ــة:21[. ھ  ھ  ژ ]اآلي

تِي َأْرَحُم بِِك َمْن َأَشاُء ِمْن ِعَباِدي«)1(. ويف احلديث : »َقاَل اهللُ َتَباَرَك َوَتَعاىَل لِْلَجنَِّة: َأْنِت َرْحَ

                 O ــوله ــن برس ــه ويؤم ــن يتقي ــزاًء مل ــا ج ــورة أن جعله ــه يف الس ــر رمحت ــن مظاه وم

.)2( ]اآليــة:28[  ژ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ   ۈ         ٴۇۋ  ۋ  ۅ     ۅ      ژ 

تـِـي  وقــال H: »لـَــامَّ َقــَى اهللُ اخَلْلــَق َكَتــَب يِف كَِتابـِـِه َفُهــَو ِعنْــَدُه َفــْوَق الَعــْرِش: إِنَّ َرْحَ

َغَلَبــْت َغَضبِــي«)3(.

ورة. إىل غر ذلك من اهلدايات التي اشتملت عليها السُّ

)1( احلديــث أخرجــه البخــاري يف، صحيحــه، كتــاب تفســر القــرآن، بــاب قولــه: ژ ی  ی  ی  ی    ژ   ]ق: 30[،  )138/6(                            
ح )4850(؛ ومســلم يف صحيحــه، كتــاب اجلنــة وصفــة نعيمهــا وأهلهــا، بــاب النــار يدخلهــا اجلبــارون، )2187/4(،  ح)2846(.
ــز، )271/5(؛         ــرر الوجي ــل، )44/8(؛ املح ــامل التنزي ــيط، )256/4(؛ مع ــربي، )429/22(؛ الوس ــان، للط ــع البي ــر: جام )2( انظ

ــر، )407/27(. ــر والتنوي ــر، )24/8(؛ التحري ــن كث ــم، الب ــرآن العظي ــري الق تفس
ــاىل: ژ ڤ   ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ژ                ــول اهلل تع ــاء يف ق ــا ج ــاب م ــق، ب ــدء اخلل ــاب ب ــه، كت ــاري يف صحيح ــه البخ )3( أخرج
ــه  ــبقت غضب ــا س ــاىل وأهن ــة اهلل تع ــعة رمح ــاب يف س ــة، ب ــاب التوب ــه، كت ــلم يف صحيح ــروم: 27[، )106/4( ح)3194(؛ ومس ]ال

بنحــوه،  )2108/4( ح)2751(.
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ِمن ِهدايات ُسوَرة احلَِديد

A

ــالم عــى أرشف األنبيــاء واملرســلني، نبيِّنــا حممــد وعــى  ــالة والسَّ احلمــد هلل رب العاملــني، والصَّ

آلــه وصحبــه أمجعــني.

لــت مــن خاللــه   وبعــد، فهــذا أوان نتــاج احلصيــد، مــن هدايــات ســورة احلديــد، والــذي توصَّ

للنتائــج التَّاليــة:

ــات  ــع ذلــك أهنــا اشــتملت عــى آي ــة عــى القــول الراجــح، وال يمن ــد مدنيَّ 1. أنَّ ســورة احلدي

مكيَّــة؛ ذلــك أهنــا نزلــت بعــد الفتــح، وفيهــا حديــث عــن املنافقــني، كــا أنَّ ســياق اآليــات ونظمهــا 

يــدلُّ عــى ذلــك.

2. أنَّ فضــل ســورة احلديــد يدخــل يف جممــل فضــل كتــاب اهلل تعــاىل؛ إذ مل يــرد يف فضلهــا خاصــة 

ــث صحيح. حدي

ــول  ــت األص ــة، فتناول ــد عظيم ــة، ومقاص ــات مبارك ــى هداي ــد ع ــورة احلدي ــتملت س 3. اش

ــه. ــان وأركان ــه، واإلي ــد وأنواع ــن؛ التَّوحي ي ــة يف الدِّ العظيم

ــي  ــور الت ــن األم ــدة، فم ــور عدي ــب يف أم هي ــب والرتَّ غي ــى الرتَّ ــد ع ــورة احلدي ــتملت س 4. اش

حثَّــت عليهــا: اإلنفــاق يف ســبيل اهلل، والعنايــة بالعبــادات القلبيــة؛ كالتقــوى، واخلشــوع، واملســارعة 

رت مــن أمــور، ومــن ذلــك: النِّفــاق، والغفلــة، والتكــربُّ والُعْجــب،  للطاعــات، كــا أهنَّــا باملقابــل حــذَّ

ــَدع. والبخــل، والبِ

ة احلديــد، وبأســه  يت باســم معــدن؛ وهــذا يــدّل عــى قــوَّ ــورة الوحيــدة التــي ُســمِّ ــا السُّ 5. أهنَّ

ــات  ــة اآلي ــر فيهــا منزل ــي ُذِك ــة الت ــه اهلل تعــاىل يف اآلي ــاس، وقــد أنزل ــدة للنَّ الشــديد، ومنافعــه العدي

ســل. ــه مــن الكتــب والرُّ ــارصة لدين النَّ
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ويف اخلتام أويص ببعض املقرتحات، وهي:

• العناية بعلم اهلدايات القرآنية، واالستفادة منها، وذلك عن طريق:

- نــر هــذا العلــم عــرب وســائل اإلعــالم املختلفــة كالتِّلفــاز و اإلذاعــة ونحومهــا، ســواء بعقــد 

ــص، أو كالربامــج احلواريــة، أو كسلســلة دروس متتابعــة. لقــاء مــع متخصِّ

- املواصلة يف عقد املؤمترات والنَّدوات والّدورات العلمّية  التي تعني باهلدايات القرآنية.

ــات  ــرآن يف اجلامع ــوم الق ــر وعل ــررات الّتفس ــن مق ــة ( ضم ــات القرآني ــرر )اهلداي - إدراج مق

ــة. ــز العلمي واملراك

- إقامــة املحــاضات العامــة يف املســاجد وغرهــا يف اهلدايــات القرآنيــة وخاصــة يف القســم الّرابع 

ــر القــرآن، والعمــل به. مــن القــرآن الكريــم )املفّصــل( وذلــك ملســاعدة العامــة عــى تدبُّ

ــب  ــن كت ــة م ــات القرآني ــتخراج اهلداي ــوا باس ــم أن يعتن ــة العل ــني، وطلب ــك ُأويص الباحث • كذل

الّتفســر، خاصــة التــي هلــا عنايــة بذلــك، عــى ســبيل املثــال: )اهلدايــات القرآنيــة مــن خــالل تفســري 

ــة مجعــًا ودراســة( وذلــك حتــى تتــم االســتفادة منهــا. املحــرر الوجيــز البــن عطّي

ــا ال  ــة لن ــه ُحجَّ ــن، وجيعل ــل يف الداري ــذا العم ــا هب ــا، وأن ينفعن ــل منَّ ــأل اهلل أن يتقب ــًرا أس وأخ

ــا. علين
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ِمن ِهدايات ُسوَرة احلَِديد

1. القرآن الكريم.
2.  اإلبانــة الكــرى، أليب عبــد اهلل عبيــد اهلل بــن حممــد الُعْكــرَبي املعــروف بابــن َبطَّــة )ت: 387هـــ(، 

حتقيــق: رضــا معطــي، وعثــان األثيــويب، ويوســف الوابــل، والوليــد بــن ســيف النــر، ومحــد 

التوجيــري، دار الرايــة - الريــاض، ط1.

3.  اإليــامن، أليب العبــاس أمحــد بــن عبــد احلليــم ابــن تيميــة الدمشــقي )ت: 728هـــ(، حتقيــق: حممــد 

نــارص الديــن األلبــاين، املكتــب اإلســالمي - عــان، ط5، 1416هـــ - 1996م.

4.  اتاهــات التفســري يف القــرن الرابــع عــش، لـــ أ. د. فهــد بــن عبــد الرمحــن بــن ســليان الرومــي، 

ــة  ــاء والدعــوة واإلرشــاد يف اململكــة العربي ــة واإلفت ــإذن رئاســة إدارات البحــوث العلمي ــع ب ُطب

الســعودية، ط1، 1407هـــ - 1986م.

ــي،                   ــاري الكعب ــي األنص ــن عبدالباق ــد  ب ــرى(، ملحم ــيخة الك ــات )املْش ــيوخ الثِّق ــث الشِّ 5.  أحادي

ــارف  ــن ع ــم ب ــف حات ي ــق: الرَّ ــتان )ت: 535هـــ(، حتقي ــايض املارْس ــروف بق ــر، املع ــو بك أب

ــع، ط1، 1422هـــ. ــر والتَّوزي ــد للن ــامل الفوائ ــويِن، دار ع الُع

ــد                             ــق: حمم ــريب )ت: 543هـــ(، حتقي ــن الع ــر ب ــو بك ــد اهلل أب ــن عب ــد ب ــرآن، ملحم ــكام الق 6.  أح

عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة - بــروت ، ط3، 1424 هـــ - 2003م.

7.  إرواء الغليــل يف ختريــج أحاديــث منــار الســبيل، ملحمــد نــارص الديــن األلبــاين )ت:1420هـــ(، 

إرشاف: زهــر الشــاويش، املكتــب اإلســالمي - بــروت، ط2،  1405 هـــ - 1985م.                         

8.  البــدع والنهــي عنهــا ،أليب عبــد اهلل حممــد املــرواين املعــروف بابــن وّضــاح )ت: 286هـــ(، حتقيــق 

ودراســة: عمــرو عبــد املنعــم ســليم، مكتبــة ابــن تيميــة - القاهــرة، مكتبــة العلــم - جــدة، ط1، 

1416هـ.
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ــادي  ــوب الفروزآب ــن يعق ــد ب ــر حمم ــز، أليب  طاه ــاب العزي ــف الكت ــز يف لطائ ــر ذوي التميي 9. بصائ

)ت: 817هـــ( ، حتقيــق: حممــد عــي النجــار، جلنــة إحيــاء الــرتاث اإلســالمي - القاهــرة.

10. البيــان يف عــّد آي القــرآن، لعثــان بــن ســعيد بن عثــان، أيب عمــرو الــداين )ت: 444هـــ( ، حتقيق: 

غانــم قدوري احلمــد، مركز املخطوطــات والــرتاث، الكويت، ط1، 1414هـــ - 1994م.

11. تاريــخ دمشــق، أليب القاســم عــي بــن احلســن املعــروف بابــن عســاكر )ت: 571هـــ(، حتقيــق: 

عمــرو بــن غرامــة العمــروي، دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع، 1415 هـــ - 1995م.

12. التحريــر والتنويــر، ملحمــد الطاهــر بــن حممــد الطاهــر بــن عاشــور التونــي )ت: 1393هـــ(، 

الــدار التونســية للنــر - تونــس، 1984هـــ.

ــن                    ــد الرمح ــق: د. عب ــْرَوِزي )ت: 294 هـــ(، حتقي ــر امَل ــن ن ــد ب ــالة، ملحم ــدر الص ــم ق 13. تعظي

ــة، ط1، 1406هـــ. ــة النبوي ــدار - املدين ــة ال ــي، مكتب ــار الفريوائ ــد اجلب عب

14. تفســري القــرآن، أليب املظفــر، منصــور بــن حممــد  املــروزى الّســمعاين )ت: 489هـــ(، حتقيق: يارس 

بــن إبراهيــم وغنيــم بن عبــاس بن غنيــم، دار الوطــن - الريــاض، ط1، 1418هـــ - 1997م.

15. تفســري القــرآن العظيــم، أليب الفــداء إســاعيل بــن عمــر بن كثــر القــريش )ت: 774هـــ(، حتقيق: 

حممد حســني شــمس الديــن، دار الكتــب العلميــة - بــروت، ط1،  1419هـ.

16. تفســري احلجــرات – احلديــد، للشــيخ حممــد بــن صالــح بــن العثيمــني )ت: 1421هـــ(، دار الثريا 

للنــر والتوزيــع - الرياض، ط1،  1425 هـــ - 2004م.

ــدي،                        ــق العبي ــد فائ ــدس خال ــور املهن ــد، للدكت ــاب املجي ــد يف الكت ــاس واحلدي ــل النُّح 17. تفصي

دار الكتــب العلميــة - بــروت، ط1،  1426هـــ – 2005م.

18. تقريــب التهذيــب، أليب الفضــل أمحــد بــن عــي بــن حجــر العســقالين )ت: 852هـــ(، حتقيــق: 

حممــد عوامــة، دار الرشــيد - ســوريا، ط1، 1406هـــ - 1986م.
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ِمن ِهدايات ُسوَرة احلَِديد

19. تناســق الــّدرر يف تناســب الّســور، لعبــد الرمحــن بــن أيب بكــر، جــالل الديــن الســيوطي                                

الفضيلــة. دار  911هـــ(،  )ت: 

20. هتذيــب اللغــة،  ملحمــد بــن أمحــد األزهــري، أبــو منصــور )ت: 370هـــ(، حتقيــق: حممــد عــوض 

مرعــب، دار إحيــاء الــرتاث العــريب - بــروت، ط1، 2001م.

ــن  ــد ب ــد اهلل حمم ــرد، أليب عب ــاق والتف ــىل االتف ــه ع ــامء اهلل D وصفات ــة أس ــد ومعرف 21. التوحي

ــَده العبــدي )ت: 395هـــ(، حتقيــق: الدكتــور عــي بــن حممــد نــارص الفقيهــي،         إســحاق بــن َمنْ

ــة، ط1، 1423 هـــ - 2002م. ــة النبوي ــم - املدين ــوم واحلك ــة العل مكتب

22. اجلامــع املســند الصحيــح املختــر مــن أمــور رســول اهلل H وســننه وأيامــه، ملحمــد 

ــارص،                   ــارص الن ــن ن ــر ب ــد زه ــق: حمم ــاري )ت: 251هـــ(، حتقي ــداهلل البخ ــاعيل أيب عب ــن إس ب

دار طــوق النجــاة، ط1، 1422هـــ.

23. اجلامــع ألحــكام القــرآن، أليب عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد القرطبــي )ت: 671هـــ(، حتقيــق: أمحــد 

الــربدوين، إبراهيــم أطفيــش، دار الكتــب املريــة - القاهــرة، ط2، 1384هـــ - 1964م.

ــداين )ت: 444هـــ(،                     ــرو ال ــعيد، أيب عم ــن س ــان ب ــبع، لعث ــراءات الس ــان يف الق ــع البي 24. جام

جامعــة الشــارقة - اإلمــارات، ط1، 1428 هـــ - 2007م.

25. جامــع األحاديــث، لعبدالرمحــن بــن أيب بكــر، جــالل الديــن الســيوطي )ت: 911هـــ(،    حتقيــق: 

فريــق مــن الباحثــني بــإرشاف: د.عــي مجعــة.

ــربي                                    ــر الط ــد، أيب جعف ــن يزي ــر ب ــن جري ــد ب ــرآن، ملحم ــل آي الق ــن تأوي ــان ع ــع البي 26. جام

ــرة، ط1،       ــر - القاه ــي، دار هج ــن الرتك ــد املحس ــن عب ــد اهلل ب ــق: د. عب )ت: 310هـــ(، حتقي

1422   هـــ - 2001م.

27. جامــع العلــوم واحِلكــم يف شح مخســني حديثــًا مــن جوامــع الكلــم، لعبدالرمحــن بــن أمحــد بــن 

ــالم للطباعــة  ــور، دار السَّ رجــب البغــدادي )ت: 795هـــ(، حتقيــق: د. حممــد األمحــدي أبــو النُّ

53



والنــر والتَّوزيــع، ط2، 1424هـــ - 2004م.

ــن  ــم الدي ــن، عل ــد أيب احلس ــد الصم ــن عب ــد ب ــن حمم ــي ب ــراء، لع ــامل اإلق ــراء وك ــال الق 28. مج

الســخاوي )ت: 643هـــ(، حتقيــق: عبــد احلــق عبــد الدايــم ســيف القــايض، مؤسســة الكتــب 

ــروت، ط1،  1419 هـــ - 1999م. ــة - ب الثقافي

د احلنبــي  29. مجــع اجليــوش والدســاكر عــىل ابــن عســاكر، ليوســف بــن حســن بــن أمحــد، ابــن املـِـرْبَ

)ت: 909هـــ(، خمطــوط ُنــر يف برنامــج جوامــع الكلــم املجــاين التابع ملوقع الشــبكة اإلســالمية، 

ط1، 2004م.

30. حاشــية القونــوي عــىل تفســري البيضــاوي، لعصــام الديــن القونــوي إســاعيل بــن حممــد احلنفــي  

)ت: 1195هـــ(، دار الكتــب العلميــة -  بروت.

31. اخلطــب واملواعــظ، للقاســم بــن ســاّلم بــن عبــداهلل أبــو عبيــد اهلــروي )ت: 224هـــ(، حتقيــق: 

ــّواب،  مكتبــة الثقافــة الدينيــة، ط1. الدكتــور رمضــان عبدالّت

32. الــدر املنثــور يف التفســري باملأثــور، لعبــد الرمحــن بــن أيب بكــر، جــالل الديــن الســيوطي                                  

الفكــر - بــروت. )ت: 911هـــ(، دار 

33. ديــوان الضعفــاء واملرتوكــني، أليب عبــداهلل حممــد بــن أمحــد بــن عثــان الذهبــي )ت:748هـــ(، 

حتقيــق: محــاد األنصــاري، مكتبــة النهضــة احلديثــة - مكــة، ط2،  1387هـــ - 1967م.

34. ذم الــكالم  وأهلــه ، أليب إســاعيل عبــد اهلل بــن حممــد بــن عــي اهلــروي )ت: 481هـــ(،     حتقيــق: 

ــة، ط1، 1418هـــ-  ــة النبوي ــة العلــوم واحلكــم، املدين ــز الشــبل، مكتب ــد العزي ــد الرمحــن عب عب

1998م.

ــعيد  ــن س ــان ب ــات، لعث ــول الديان ــادات وأص ــنة يف االعتق ــل الس ــب أه ــة ملذه ــالة الوافي 35. الرس

بــن عثــان بــن عمــر أبــو عمــرو الــداين )ت: 444هـــ (، حتقيــق: دغــش بــن شــبيب العجمــي،                       

ــت، ط1،  1421هـــ - 2000م. ــد - الكوي ــام أمح دار اإلم
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ِمن ِهدايات ُسوَرة احلَِديد

ــن  ــب الرمح ــق: حبي ــروزي )ت: 181هـــ(، حتقي ــارك امل ــن املب ــداهلل ب ــق، لعب ــد والرقائ 36. الزه

ــي. ــف الزعب ــد عفي ــره: حمم ــام بن ــي، ق األعظم

37. الزهــد، أليب ســفيان وكيــع بــن اجلــراح الــرؤايس )ت:197هـــ( حتقيــق: عبدالرمحــن الفريوائــي،  

مكتبــة الــدار - املدينــة النبويــة، ط1، 1404هـــ - 1984م.

38. الزهــد، أليب عبــداهلل أمحــد بــن حنبــل الشــيباين )ت: 241هـــ(، وضع حواشــيه: حممد عبدالســالم 

شــاهني، دار الكتــب العلمية - بــروت، ط1، 1420هـ - 1999م.

39. الــراج املنــري، ملحمــد بــن أمحــد اخلطيــب الربينــي  )ت: 977هـــ(، مطبعــة بــوالق )األمريــة( 

- القاهــرة، 1285هـ.

40. سلســلة األحاديــث الضعيفــة واملوضوعــة وأثرهــا الــيء يف األُمــة، أليب عبدالرمحــن حممــد نــارص 

الديــن األلبــاين )ت: 1420هـ( دار املعــارف - الريــاض، ط1،  1412-1992م.

41. ضعيــف اجلامــع الصغــري وزيادتــه، أليب عبدالرمحــن حممــد نــارص الديــن األلبــاين )ت: 1420هـ( 

املكتــب اإلســالمي – بــروت.

42. الســنة، أليب عبــد اهلل حممــد بــن نــر بــن احلجــاج امَلــْرَوِزي )ت: 294هـــ(، حتقيــق: ســامل أمحــد 

الســلفي، مؤسســة الكتــب الثقافيــة - بــروت، ط1، 1408هـــ.

43. الســنة )ومعــه ظــالل اجلنــة يف ختريــج الســنة بقلــم: حممــد نــارص الديــن األلبــاين(، أليب بكــر بــن 

أيب عاصــم أمحــد بــن عمــرو بــن الضحــاك بــن خملــد الشــيباين )ت: 287هـــ(، املكتــب اإلســالمي 

- بــروت، ط1، 1400هـ - 1980م.

ل البغــدادي)ت: 311هـــ(، حتقيــق: د. عطية  44. الســنة، أليب بكــر أمحــد بــن حممــد بــن هــارون اخلـَـالَّ

الزهــراين، دار الرايــة - الريــاض، ط1، 1410هـ - 1989م.

45. الســنن الكــرى، ألمحــد بــن احلســني بــن عــي، أيب بكــر البيهقــي )ت: 458هـــ(، حتقيــق: حممــد 

عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة - بــروت، ط3، 1424 هـــ - 2003م.
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46. الســنن، أليب حممــد عبــداهلل بــن عبدالرمحــن الدارمــي )ت: 255هـــ(، حتقيــق: حســني الــداراين،  

دار املغنــي - اململكــة العربيــة الســعودية، ط1، 1412هـــ - 2000م.

ــَعيب  ــق: ُش ــتاين )ت: 275هـــ(، حتقي ِجْس ــعث السِّ ــن األش ــليان ب ــنن أيب داود، أليب داود س 47. س

ــة، ط1، 1430 هـــ - 2009م. ــالة العاملي ــي، دار الرس ــره بل ــل ق ــد كاِم ــاؤوط، حمَمَّ األرن

48. الســنن الكــرى، أليب عبــد الرمحــن أمحــد بــن شــعيب بــن عــي النســائي )ت: 303هـــ(، حتقيــق: 

حســن عبــد املنعــم شــلبي، مؤسســة الرســالة – بــروت، ط1، 1421هـــ - 2001م.

ــق:  ــى )ت: 279هـــ(، حتقي ــذي أيب عيس ــْورة الرتم ــن َس ــى ب ــن عيس ــد ب ــذي، ملحم ــنن الرتم 49. س

أمحــد حممــد شــاكر، حممــد فــؤاد عبــد الباقــي، إبراهيــم عطــوة عــوض، مكتبــة مصطفــى البــايب 

احللبــي - مــر، ط2، 1395 هـــ - 1975م.

يِّ )ت: 360هـــ(، حتقيــق: الدكتــور  50. الشيعــة، أليب بكــر حممــد بــن احلســني بــن عبــد اهلل اآلُجــرِّ

عبــد اهلل بــن عمــر بــن ســليان الدميجــي، دار الوطــن - الريــاض، ط2، 1420 هـــ - 1999م.

شح مشــكل اآلثــار، أليب جعفــر أمحــد بــن حممــد بــن ســالمة  املعــروف بالطحــاوي                                             .51

)ت: 321هـــ(، حتقيــق: شــعيب األرنــاؤوط ، مؤسســة الرســالة - بــروت، ط1،    1415 هـــ - 

1994م.

52. شــعب اإليــامن، ألمحــد بــن احلســني بــن عــي أيب بكــر البيهقــي )ت: 458هـــ(، حتقيــق: الدكتــور 

عبــد العــي عبــد احلميــد حامــد، مكتبــة الرشــد - الريــاض،  ط1، 1423 هـــ - 2003م.

53. صحيــح الرتغيــب والرتهيــب، ملحمــد نــارص الديــن األلبــاين، مكتبــة املعــارف للنــر والتوزيــع 

- الريــاض، ط1، 1421 هـ - 2000م.

54. صحيــح وضعيــف ســنن الرتمــذي،  ملحمــد نــارص الديــن األلبــاين )ت: 1420هـــ(، إنتــاج مركز 

نــور اإلســالم ألبحــاث القــرآن والســنة - اإلســكندرية.
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55. صحيــح وضعيــف ســنن أيب داود،  ملحمــد نــارص الديــن األلبــاين )ت: 1420هـــ(، إنتــاج مركــز 

نــور اإلســالم ألبحــاث القــرآن والســنة - اإلســكندرية.

56. الضــوء الالمــع ألهــل القــرن التاســع،  أليب اخلــر حممــد بــن عبــد الرمحــن بــن حممــد  الســخاوي 

)ت: 902هـــ(، دار مكتبــة احليــاة - بروت.

ــن  ــارص الدي ــد ن ــق: حمم ــائي )ت: 234هـــ(، حتقي ــرب النس ــن ح ــر ب ــة زه ــم، أليب خيثم 57. العل

ــروت، ط2،  1403هـــ - 1983م. ــالمي - ب ــب اإلس ــاين، املكت األلب

ــق:                    ــائي )ت: 303هـــ(، حتقي ــعيب النس ــن ش ــد ب ــن أمح ــد الرمح ــة، أليب عب ــوم والليل ــل الي 58. عم

ــروت، ط2، 1406هـــ. ــالة - ب ــة الرس ــادة، مؤسس ــاروق مح د. ف

ــق:                     ــدي )ت: 170هـــ(، حتقي ــرو الفراهي ــن عم ــد ب ــن أمح ــل ب ــن اخللي ــد الرمح ــني، أليب عب 59. الع

ــالل. ــة اهل ــامرائي، دار ومكتب ــم الس ــي، د. إبراهي ــدي املخزوم د. مه

60. الفتــح الســاموي بتخريــج أحاديــث القــايض البيضــاوي، لعبــد الــرؤوف بــن تــاج العارفــني بــن 

عــي املنــاوي )ت: 1031هـــ(، حتقيــق: أمحــد جمتبــى، دار العاصمــة - الريــاض.

61. فتــح البــاري شح صحيــح البخــاري، لشــهاب الديــن أبــو الفضــل أمحــد بــن عــي بــن حممــد 

ــم كتبــه وأبوابــه  بــن حممــد بــن عــي الكنــاين ابــن حجــر العســقالين الشــافعي )ت: 852هـــ(، رقَّ

ــن  ــب الدي ــه: حم ــى طبع ــه وأرشف ع ــه وصحح ــام بإخراج ــي، ق ــد الباق ــد عب ــه: حمم وأحاديث

اخلطيــب، دار املعرفــة - بــروت، 1379هـــ.

62. الفقيــه واملتفقــه، أليب بكــر أمحــد بــن عــي اخلطيــب البغــدادي )ت: 463هـــ(، حتقيــق:                                     

ــعودية، ط2، 1421هـــ. ــوزي - الس ــن اجل ــرازي،  دار اب ــف الغ ــن يوس ــادل ب ــن ع ــد الرمح ــو عب أب

الشــوكاين،                                                   بــن حممــد  بــن عــي  املوضوعــة، ملحمــد  املجموعــة يف األحاديــث  الفوائــد   .63

ــروت. ــة - ب ــب العلمي ــاين،  دار الكت ــي الي ــي املعلم ــن ي ــن ب ــد الرمح ــق: عب )ت: 125هـــ(، حتقي
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64. فوائــد أيب عــيل بــن فضالــة، لعبدالرمحــن بــن حممــد بــن أمحــد بــن فضالــة )ت: 420هـــ(، خمطوط 

ُنــر يف برنامــج جوامــع الكلــم التابــع ملوقــع الشــبكة اإلســالمية،  ط1، 2004م.

ــو بكــر البيهقــي )ت: 458هـــ(،  ــن عــي اخلراســاين أب ــن احلســني ب ــَدر، ألمحــد ب 65. القضــاء والَق

ـ  - 2000م. ــاض، ط1، 1421هــ ي ــكان - الرِّ ــة العبي ــر، مكتب ــداهلل آل عام ــن عب ــد ب ــق: حمم حتقي

66. الكشــف والبيــان عــن تفســري القــرآن، ألمحــد بــن حممــد الثعلبــي أيب إســحاق )ت: 427هـــ(، 

حتقيــق: أيب حممــد بــن عاشــور، تدقيــق: األســتاذ نظــر الســاعدي، دار إحيــاء الــرتاث العــريب - 

بــروت، ط1، 1422هـــ - 2002م.

ــدي  ــان اهلن ــايض خ ــن ق ــن اب ــام الدي ــن حس ــي ب ــال، لع ــوال واألفع ــنن األق ــامل يف س ــز الع 67. كن

الشــهر باملتقــي اهلنــدي )ت: 975هـــ(، حتقيــق: بكــري حيــاين، وصفوة الســقا، مؤسســة الرســالة 

- بــروت، ط5، 1401هـــ - 1981م.

68. جممــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، أليب احلســن عــي بــن أيب بكر بــن ســليان اهليثمــي )ت: 807هـ(، 

حتقيــق: حســام الديــن القديس، مكتبــة القديس - القاهــرة، 1414 هـــ - 1994م.

ــق:                     ــة )ت: 728هـــ(، حتقي ــن تيمي ــم اب ــد احللي ــن عب ــد ب ــاس أمح ــاوى، أليب العب ــوع الفت 69. جمم

ــة  ــف - املدين ــف الري ــة املصح ــد لطباع ــك فه ــع املل ــم، جمم ــن قاس ــد ب ــن حمم ــن ب ــد الرمح عب

ــة، 1416هـــ - 1995م. النبوي

70. املحــرر الوجيــز يف تفســري الكتــاب العزيــز،  أليب حممــد عبــد احلــق بــن غالــب  بن عطيــة األندلي 

)ت: 542هـــ(، حتقيــق: عبــد الســالم عبــد الشــايف حممــد، دار الكتــب العلميــة - بــروت، ط1، 

1422هـ.

71. خمتــر التبيــني هلجــاء التنزيــل، أليب داود ســليان بــن نجــاح بــن أيب القاســم  األندلــي                            

ــر: 1423 هـــ - 2002م. ــام الن ــة، ع ــة النبوي ــد، املدين ــك فه ــع املل )ت: 496هـــ(، جمم
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ــن حممــد النيســابوري                ــد اهلل ب ــن عب ــد اهلل احلاكــم حممــد ب 72. املســتدرك عــىل الصحيحــني، أليب عب

ــروت، ط1،  ــة - ب ــب العلمي ــا، دار الكت ــادر عط ــد الق ــى عب ــق: مصطف )ت: 405هـــ(، حتقي

1411هـــ  –  1990م.

ــي )ت: 204هـــ(،  ــارود الطيال ــن اجل ــن داود ب ــليان ب ــي، أليب داود س ــند أيب داود الطيال 73. مس

ــر، ط1، 1419 هـــ - 1999م. ــر - م ــي، دار هج ــن الرتك ــد املحس ــن عب ــد ب ــق: د. حمم حتقي

74. مســند البــزار املعــروف بالبحــر الزخــار، أليب بكــر أمحــد بــن عمــرو بــن عبــد اخلالــق املعــروف 

بالبــزار )ت: 292هـــ(، حتقيــق: حمفــوظ الرمحــن زيــن اهلل، عــادل بــن ســعد، صــربي عبــد اخلالــق 

الشــافعي، مكتبــة العلــوم واحلكــم - املدينــة النبويــة، ط1، )بــدأت 1988م، وانتهــت 2009م(.

75.  املســند الصحيــح املختــر بنقــل العــدل عــن العــدل إىل رســول اهلل H، ملســلم بــن 

ــاء  ــي، دار إحي ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــق: حمم ــري  )ت: 261هـــ(، حتقي ــن القش ــاج أيب احلس احلج

ــروت. ــريب – ب ــرتاث الع ال

76. مســند اإلمــام أحــد بــن حنبــل، أليب عبــد اهلل أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل الشــيباين )ت: 241هـ(، 

ــالة، ط1، 1421 هـــ -  ــة الرس ــن، مؤسس ــد، وآخري ــادل مرش ــاؤوط، ع ــعيب األرن ــق: ش حتقي

2001م.

مصابيــح الســنة، أليب حممــد احلســني بــن مســعود بــن حممــد البغــوي )ت: 516هـــ(،                                   .77

حتقيــق:  د. يوســف عبــد الرمحــن املرعشــي، حممــد ســليم إبراهيــم ســارة، مجــال محــدي الذهبــي، 

ــروت، ط1، 1407هـــ - 1987م. ــة - ب دار املعرف

السجســتاين                                                 بــن األشــعث   بــن ســليان  اهلل  داود، عبــد  أيب  بــن  بكــر  املصاحــف، أليب   .78

ــة - القاهــرة، ط1، 1423هـــ -  ــده، دار الفــاروق احلديث )ت: 316هـــ(، حتقيــق: حممــد بــن عب

2002م.
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ــي                           ــن  البقاع ــن حس ــر ب ــن عم ــم ب ــور، إلبراهي ــد الس ــىل مقاص ــإشاف ع ــر ل ــد النَّظ 79. مصاع

ــاض، ط1، 1408 هـــ - 1987م. ــارف - الري ــة املع )ت: 885هـــ(، مكتب

80. املصنــف يف األحاديــث واآلثــار، أليب بكــر بــن أيب شــيبة، عبــد اهلل بــن حممــد العبــي                                                  

)ت: 235هـــ(، حتقيــق: كــال يوســف احلــوت، مكتبــة الرشــد - الريــاض، ط1، 1409هـــ.

ــق:  ــرباين )ت: 360هـــ(، حتقي ــم الط ــوب أيب القاس ــن أي ــد ب ــن أمح ــليان ب ــري، لس ــم الكب 81. املعج

ــرة، ط2. ــة - القاه ــن تيمي ــة اب ــلفي، مكتب ــد الس ــد املجي ــن عب ــدي ب مح

82. املعجــم األوســط، لســليان بــن أمحــد بــن أيــوب  أيب القاســم الطــرباين )ت: 360هـــ(، حتقيــق: 

طــارق بــن عــوض اهلل بــن حممــد، عبــد املحســن بــن إبراهيــم احلســيني، دار احلرمــني – القاهــرة.

ــر )ت: 1424هـــ(،     ــد عم ــد احلمي ــار عب ــد خمت ــور أمح ــارصة ، للدكت ــة املع ــة العربي ــم اللغ 83. معج

ــب، ط1، 1429 هـــ - 2008م.     ــامل الكت ع

ــة -  ــب املري ــي، دار الكت ــؤاد عبدالباق ــد ف ــم، ملحم ــرآن الكري ــاظ الق ــرس أللف ــم املفه 84. املعج

ــرة، ط1، 1364هـــ - 1945م. القاه

85. معــامل التنزيــل، أليب حممــد احلســني بــن مســعود بــن حممــد البغــوي الشــافعي )ت : 510هـــ(، 

حتقيــق: عبــد الــرزاق املهــدي، دار إحيــاء الــرتاث العــريب - بــروت، ط1، 1420هـــ.

ــل             ــار ، أليب الفض ــن األخب ــاء م ــا يف اإلحي ــج م ــفار  يف ختري ــفار يف األس ــل األس ــن ح ــي ع 86. املغن

عبــد الرحيــم بــن احلســني بــن عبــد الرمحــن العراقــي )ت: 806هـــ (، دار ابــن حــزم - بــروت، 

ط1،  1426 هـــ - 2005م.

ــرازي                            ــن ال ــر الدي ــب بفخ ــن امللق ــن احلس ــر ب ــن عم ــد ب ــد اهلل حمم ــب، أليب عب ــح الغي 87. مفاتي

ــروت، ط3، 1420هـــ. ــريب - ب ــرتاث الع ــاء ال )ت:  606هـــ(، دار إحي

ــة العلــم واإلرادة، ملحمــد بــن أيب بكــر بــن أيــوب املعــروف  88. مفتــاح دار الســعادة ومنشــور والي

بابــن قيــم اجلوزيــة )ت: 751هـــ(، دار الكتــب العلميــة - بــروت.
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ِمن ِهدايات ُسوَرة احلَِديد

ــاين  ــب األصفه ــروف بالراغ ــد املع ــن حمم ــني ب ــم احلس ــرآن، أليب القاس ــب الق ــردات يف غري 89. املف

)ت: 502هـــ(، حتقيــق: صفــوان عدنــان الــداودي، دار القلــم - بــروت، ط1، 1412هـــ.

90. موســوعة اإلعجــاز العلمــي يف القــرآن والســنة، ملحمــد راتــب النابلــي، دار املكتبــي - دمشــق، 

ط2،  1426 هـ - 2005م.

91. املوضوعــات، لعبــد الرمحــن بــن عــي بــن حممــد اجلــوزي )ت: 597هـــ(، حتقيــق: عبــد الرمحــن 

حممــد عثــان، املكتبــة الســلفية - املدينــة النَّبويــة، ط1، )جـــ 1، 2(، 1386 هـــ - 1966 م.

ــي              ــاط  البقاع ــن الرب ــن حس ــر ب ــن عم ــم ب ــور، إلبراهي ــات والس ــب اآلي ــدرر يف تناس ــم ال 92. نظ

ــرة. ــالمي - القاه ــاب اإلس )ت: 885هـــ (، دار الكت

ــدادي،  ــري البغ ــب الب ــن حبي ــد ب ــن حمم ــد ب ــن حمم ــي ب ــن ع ــون، أليب احلس ــت والعي 93. النك

ــم،                                             ــد الرحي ــن عب ــود ب ــد املقص ــن عب ــيد ب ــق: الس ــاوردي )ت: 450هـــ(، حتقي ــهر بامل الش

دار الكتــب العلميــة - بــروت.

ــاِري،  ــني َق ــور ياس ــد، والدكت ــه مَحَ ــور ط ــداد الدكت ــة، إع ــة تأصيلي ــة دراس ــات القرآني 94. اهِلَداي

ــم  ــرآن الكري ــز للق ــن عبدالعزي ــداهلل ب ــك عب ــريس املل ــي، ك ــر ع ــن الّزب ي ــر الدِّ ــور فخ والدكت

ــرى. ــة أّم الق ــه، جامع وعلوم

95. الوســيط يف تفســري القــرآن املجيــد، أليب احلســن عــي بــن أمحــد بــن حممــد بــن عــي الواحــدي   

)ت: 468هـــ(، حتقيــق وتعليــق: الشــيخ عــادل أمحــد عبــد املوجــود، الشــيخ عــي حممــد معوض، 

الدكتــور أمحــد حممــد صــرة، الدكتــور أمحــد عبــد الغنــي اجلمــل، الدكتــور عبــد الرمحــن عويــس، 

دار الكتــب العلميــة - بــروت،  ط1، 1415هـــ - 1994م.
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املواقع اإللكرتونية:

نية.              نَّة وشوحها.                                            -   الدرر السَّ - جامع السُّ

- رابطة العامل اإلسالمي.                                              -    شبكة األلوكة الشعية.

- املكتبة الشاملة.                                                           -     ملتقى أهل التفسري.

- موقع املوسوعة العربية العاملية.                                 -      موقع املوسوعة القرآنية.

- موسوعة الكتب الشاملة.                                          -      ويكيبيديا.
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