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أن يتّسم ابألصالة واجل ّدة واالبتكار واإلضافة للمعرفة.
مستال من ٍ
أن ال يكون ً
حبوث سبق نشرها للباحث.
العلمي األصيل ،ومنهجيّته.
أن تراعى فيه قواعد البحث
ّ
أن يشتمل البحث على:
صفحة عنوان البحث ابللغة العربية
صفحة عنوان البحث ابللغة اإلجنليزية
مستخلص البحث ابللغة العربيّة
مستخلص البحث ابللغة اإلجنليزيّة
مق ّدمة
صلب البحث
تتضمن النّتائج والتّوصيات
خامتة ّ
ثبت املصادر واملراجع ابللغة العربية
رومنة املصادر العربية ابحلروف الالتينية يف قائمة مستقلة.
املالحق الالزمة (إن وجدت).

فـي حال (نشر البحث ورقياً) مينح الباحث نسخة جمانية واحدة من
عدد اجمللة الذي نشر حبثه فيه ،و ( )10مستالت من حبثه.
فـي حال اعتماد نشر البحث تؤول حقوق نشره كافة للمجلة ،وهلا أن
وحيق هلا إدراجه يف قواعد البياانت احمللّيّة
تعيد نشره ورقيّاً أو إلكرتونيّاًّ ،
والعاملية  -مبقابل أو بدون مقابل  -وذلك دون حاجة إلذن الباحث.
حيق للباحث إعادة نشر حبثه املقبول للنّشر يف اجمللّة  -يف أي وعاء من
ال ّ
أوعية النّشر  -إالّ بعد إذن كتايب من رئيس هيئة حترير اجمللة.
منط التوثيق املعتمد يف اجمللة هو منط (شيكاغو) (.)Chicago

( )يرجع يف تفصيل هذه القواعد العامة إىل املوقع اإللكرتوين للمجلة:
http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html
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احلفظ والعناية الربانية يف سورة احلجر
The divine care and protection in surat al-hijr
إعداد:
د .عواطف أمني يوسف البساطي
األتساذ املشذرك بقسم الكاذب والسنة بكلية الدعوة وأصول الدين
جبذمعة أم القرى

احلفظ والعناية الرابنية يف سورة احلجر ،د .عواطف أمني يوسف البساطي

املستخلص
يعىن هذا البحث إببراز صور احلفظ والعنذية يف تسورة احلجر،
هبدف بيذن بعض مقذصد وغذايت وأهداف هذه السورة ،وقد أابن
البحث من خالل دراتسة تسورة احلجر دراتسة موضوعية ،واتساقراء مذ
أمكن من كاب الافسري أن صور العنذية واحلفظ يف تسورة احلجر على
النحو اآليت :حفظ القرآن الكرمي ،وحفظ السموات ،وحفظ األرض،
وحفظ األرزاق ،حفظ هللا لعبذده املؤمنني ،مث خام البحث فيمذ حيصل
به حفظ هللا تبذرك وتعذىل من خالل آايت تسورة احلجر ،وكذنت على
النحو اآليت :الانويه أبمهية القرآن الكرمي واملداومة على تالوته ،وااللازام
بدين هللا احلق ،وعدم االنبهذر ابلدنيذ ،والثقة ابهلل تعذىل ،وهتوين
املخذوف يف طريق الدعوة إليه ،وأن االتساغفذر والصالة طريق للفرح
والفرج والنصر.
الكلمات املفتاحية :احلفظ ،العنذية ،تسورة احلجر.
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Abstract
The research raises the idea of re-reading the text of
the Qur'an, in accordance with the controls and rules of
considered legitimacy, it shows some aspects that address
real life, discusses other aspects current researchers have
forgotten to discuss, or issues they glance furtively at. The
researcher studied Al-Hijr analytically and extract aspects
of divinely cared and protected. These aspects can be
classified as follow:
Protection of the Holy Quran\ Protection of
firmament and the earth\ Protection of livelihoods\
Protection of those that believe in God\ protection of the
path of safety to Paradise.
In the end, the search talked about ways to attain
care and protection of Allah the Exalted.
Key Words:
care, protection, surat Al-Hijr.
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املقدمة
احلمد هلل رب العذملني والصالة والسالم على تسيد املرتسلني نبينذ
حممد صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه أمجعني.
أمذ بعد:
شرفنذ هللا عز وجل أن أنزل إلينذ خري كابه نوراً وتسراجذً
فقد َّ
مبينذً ،يهادي به السذئرون إىل طريق احلق ،وقد حوى القرآن الكرمي
صورا من احلفظ والعنذية الرابنية يف آايته وتسوره الكرمية ،وقد غدا اليوم
كمذ تسيظهر يف البحث ياجلى للنذس أن القرآن كاذب اهلداية األول يف
عصر تازاحم فيه املعذرف واألهواء ،والعلوم والعقول ،ونانذول يف هذه
الدراتسة النص القرآين حبثذ عن غذياه وأهدافه وأثره يف اإلصالح والاغيري.
أوالً :أهمية الدراسة
 -1بيذن معىن وأمهية احلفظ والعنذية الرابنية لإلنسذن يف القرآن
الكرمي.
 -2اتساخالص مقذصد اآلايت والسور واتسانبذط الفوائد منهذ ،وأن
البحث عن معذين القرآن الكرمي مل ولن ياوقف.
ثانياً :مشكلة الدراسة وأسئلتها
تربز مشكلة الدراتسة يف اإلجذبة عن األتسئلة اآلتية:
 -1مذ معىن احلفظ والعنذية ومذ هي دالالهتذ وصورهذ يف القرآن
الكرمي؟
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 -2مذ هي أهم حمذور تسورة احلجر؟
 -3مذ هي مظذهر احلفظ والعنذية الرابنية يف تسورة احلجر؟
 -4مذ هي األمور اليت حتصل هبذ عنذية هللا عز وجل؟

ثالثاً :أهداف الدراسة
هتدف الدراتسة إىل حتقيق مجلة من األهداف منهذ:
 -1بيذن بعض مقذصد وغذايت وأهداف تسورة احلجر.
 -2بيذن أمهية قراءة النص القرآين قراءة جديدة وفق الضوابط
الشرعية.
 -3بيذن أمهية دراتسة الواقع وحمذولة معذجلاه من خالل القرآن الكرمي.
 -4معرفة أثر دراتسة مظذهر احلفظ والعنذية على حيذة الفرد واجملامع.
رابعاً :الدراسات السابقة
تعددت الدراتسذت اليت حبثت يف دراتسة بعض تسور القرآن
الكرمي ،واليت تانذول بعض السور ابلبحث والدراتسة ،يف املضمون أو
املوضوع أو املقصد ،أمذ البحث حول موضوع مظذهر احلفظ والعنذية يف
تسور القرآن الكرمي ،فلم جتد البذحثة فيمذ علمت دراتسة خماصة يف تسورة
احلجر وال يف غريهذ من السور.
خامساً :منهج البحث
املنهج املابع يف هذا البحث هو املنهج االتساقرائي املامثل يف
اتساقراء كاب الافسري ومجع مذ أمكن مجعة من األقوال حول حمذور
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البحث ،مث حتليل هذه النصوص ،وحمذولة اتسانبذط مظذهر احلفظ
والعنذية يف تسورة احلجر.
خطة البحث

املقدمة.
الامهيد :وفيه الاعريف أبهم مصطلحذت البحث والاعريف
بسورة احلجر.
املبحث األول :حفظ القرآن الكرمي من الاحريف والابديل.
املبحث الثذين :حفظ السمذوات وتزينهذ للنذظرين.
املبحث الثذلث :حفظ األرض والعنذية مبصذحل اخلالئق.
املبحث الرابع :حفظ األرزاق وتوزيعهذ وفق احلكمة اإلهلية.
املبحث اخلذمس :حفظ هللا لعبذده املؤمنني.
املبحث السذدس :حفظ هللا تسبيل األمذن يف اجلنة.
املبحث السذبع :مقومذت حفظ هللا وعنذياه.
اخلذمتة.
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التمهيد:
أولا :تعريف أبهم مصطلحات البحث
 -1احلفظ" :حفظ؛ احلذء والفذء والظذء أصل واحد يدل على
مراعذة الشيء"(" .)1وحفظت الشيء حفظذ ،أي َحَر ْتساُه.
وح ِفظْاُهُ أيضذً مبعىن اتساظهرته .واحلََفظَةُ :املالئكةُ الذين يكاُبو َن
َ
()2
أعمذل بين آدم .واملحذفَظَةُ :املراقبةُ" " .وفالن يف حفظ هللا
َ
ُ
()3
وَكنَ ِفه ،أي :حرزه وظله ،يَكْنُ ُفهُ ابلكالءة وحسن الوالية" .
 -2العناية" :عين ِابْألَمر عنيذ وعنذية اهام وشغل بِِه فَ ُه َو معين
ِِ ()4
اَّللُ بِِه َح ِفظَهُ"(.)5
تَ .و َع َىن َّ
ت ِأب َْم ِرِه ْاهاَ َم ْم ُ
"و ْاعاَ نَ ْي ُ
به" َ .
( )1ابن فذرس ،أمحد بن فذرس بن زكرايء القزويين الرازي" ،معجم مقذييس اللغة" .حتقيق:
عبد السالم حممد هذرون( ،بريوت :دار الفكر1399 ،ه 1979 -م).87 :2 ،
( )2اجلوهري ،أبو نصر إمسذعيل بن محذد اجلوهري" ،الصحذح اتج اللغة وصحذح
العربية" ،حتقيق :أمحد عبد الغفور عطذر( ،ط ،4بريوت :دار العلم للماليني،
1407ه 1987 -م).1172 :3 ،
( )3الفراهيدي ،أبو عبد ال رمحن اخلليل بن أمحد بن عم رو بن مت يم" ،العني" .حتقيق :د
مهدي املخزومي ،د إبراهيم السذمرائي( .مصر :دار ومكابة اهلالل).381 :5 ،
( )4إبراهيم مصطفى ،وأمحد الزايت ،وحذمد عبد القذدر ،وحممد النجذر" ،املعجم
الوتسيط"( ،جممع اللغة العربية ابلقذهرة :دار الدعوة).633 :2 ،
( )5الفيومي ،أمحد بن حمم د ب ن عل ي" ،املص بذح املن ري يف غري ب الش رح الكب ري".
(ب ريوت :املكاب ة العلمي ة)434 :2 ،؛ الف ريوزآابدى ،جم د ال دين أب و ط ذهر
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ِ ِ ِ
َّخص َعن حمنة تَ َو َّجهت إِلَْي ِه ،أو هي
والْعنَذيَة هي ََتْليص الش ْ
علم هللا الْ ُم ِحيط ابملوجودات على أبلغ نظذم( .)1والعنذية اإلهليَّة :تدبري
هللا لألشيذء(.)2
اثنيا :التعريف ابلسورة الكرمية:
تسورة احلجر :مكية كلهذ ( )3وهي تسع وتسعون آية ابتفذق(.)4
َََ ۡ َ ََۡ َ َ ۡٗ َ ََۡ
()5
ان
وعن احلسن اتساثنذء قوله تعذىل﴿ :ولقد ءاتينَٰك سبعا مِّن ٱلمث ِّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حمم د ب ن يعق وب" ،الق ذموس ا يط" .حتقي ق :مكا ب حتقي ق ال ا يف
مؤتسسة الرتسذلة (بريوت :مؤتسسة الرتسذلة) .1316 :1
( )1الكف وي ،أي وب ب ن موتس ى احلس يين القرمي ي أب و البق ذء" ،الكلي ذت معج م يف
املص طلحذت والف روق اللغوي ة" .حتقي ق :ع درن دروي  ،وحمم د املص ري،
(بريوت :مؤتسسة الرتسذلة).654 :1 ،
( )2عم ر ،أمح د خما ذر عب د احلمي د" ،معج م اللغ ة العربي ة املعذص رة"( .ط،1
بريوت :عذمل الكاب1429 ،ه 2008 -م).1567 :2 ،
( )3لسيوطي ،عبد الرمحن بن أيب بكر ،جالل الدين" ،اإلتقذن يف علوم القرآن".
حتقي ق :حمم د أب و الفض ل إب راهيم( .مص ر :اهليئ ة املص رية العذم ة للكا ذب،
1394ه1974 ،م).41 :1 ،
( )4مقذت ل ،أب و احلس ن مقذت ل ب ن تس ليمذن ب ن بش ري األزدي البلخ ى" ،تفس ري
مقذت ل ب ن تس ليمذن" .حتقي ق :عب د هللا حمم ود ش حذته( .ط ،1ب ريوت :دار
إحيذء ال ا 1423 ،ه).423 :2 ،
( )5احلس ن البص ري :ه و احلس ن ب ن أيب احلس ن البص ري ،واتس م أبي ه يس ذر
األنصذري م والهم ،ثق ة ،فقي ه ،فذض ل ،مش هور ،وك ذن يرتس ل كث رياً ،وي دلس،
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َ َُۡۡ َ
ان ٱ ۡل َع ِّظ َ
يم  ﴾٨٧بنذء على أن تسبعذ من املثذين هي تسورة الفذحتة
وٱلقرء

وعلى أهنذ مدنية .وهذا ال يصح ألن األصح أن الفذحتة مكية(.)1

ترتيب نزوهلا:
"نزلت تسورة احلجر بعد تسورة يوتسف .وقبل تسورة األنعذم،
وعُدت الرابعة واخلمسني يف عدد نزول السور"(.)2
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهو رأس الطبقة الثذلثة ،مذت تسنة 110ه  .انظ ر ترمجا ه يف :اب ن تس عد ،أب و
عب د هللا حمم د ب ن تس عد ب ن مني ع اهل ذ ي" ،الطبق ذت الك ربى" .حتقي ق:
إحسذن عبذس( .ط ،1بريوت :دار صذدر1968 ،م) 156 :7؛ اب ن حج ر
العس قالين ،أب و الفض ل أمح د ب ن عل ي ب ن حمم د ب ن أمح د" ،هت ذيب
الاه ذيب"( .ط ،1اهلن د :مطبع ة دائ رة املع ذر النظذمي ة1326 ،ه):2 ،
488 ،231؛ ابن حجر العسقالين ،أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد ب ن
أمحد" ،تقريب الاهذيب"( .ط ،1تس وراي :دار الرش د1406 ،ه1986-م)،
ص.236 :
( )1ينظ ر :اب ن عذش ور ،حمم د الط ذهر ب ن حمم د ب ن حمم د الط ذهر ب ن عذش ور
الاونس ي" ،الاحري ر والان وير «حتري ر املع ىن الس ديد وتن وير العق ل اجلدي د م ن
تفسري الكاذب اجمليد"( .تونس :الدار الاونسية للنشر 1984،ه).5 :14 ،
( )2الزركش ي ،أب و عب د هللا ب در ال دين حمم د ب ن عب د هللا ب ن هب ذدر" ،الربه ذن يف
علوم القرآن" .حتقيق :حممد أب و الفض ل إب راهيم( .ط ،1ب ريوت :دار املعرف ة،
1376ه).193 :1 ،
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تسميتها:
"مسيت تسورة احلجر ِ
لذ ْك ِر قصة أصحذب احلجر فيهذ ،وهم مثود.
واحلجر :واد بني املدينة والشذم "(.)1
مناسبتها ملا قبلها:
هنذك تنذتسب بني هذه السورة وتسورة إبراهيم يف البدء واخلاذم
واملضمون ،أمذ البداية :فكلاذ السورتني افااحاذ بوصف الكاذب املبني،
وأمذ املضمون :ففي كليهمذ وصف السمذوات واألرض ،وإيراد جزء من
قصة إبراهيم عليه السالم وبعض قصص الرتسل السذبقني ،تسلية لرتسول
هللا صلى هللا عليه وتسلم عمذ تعرض له من أ ى قومه باذكريه مبذ تعرض
له األنبيذء من قبله ،ونصرة هللا هلم ،مع نقذش الكفذر واملشركني.
وأمذ اخلذمتة :ففي تسورة إبراهيم وصف تعذىل أحوال الكفذر يوم
َ ۡ َ ُ َ َّ ُ ۡ َ ُ َ ۡ َ ۡ َ
َ َّ َ َٰ َ َٰ ُ َ َ َ ُ ْ َّ
القيذمة بقوله﴿ :يوم تبدل ٱۡلۡرض غۡي ٱۡل ِّ
ۡرض وٱلسموت وبرزوا ِّّلِل ِّ
( )1احلج ر :اتس م داير مث ود ب وادي الق رى ب ني املدين ة والش ذم ،ق ذل اإلص طخري:
احلجر قرية صغرية قليلة السكذن ،وهو من وادي القرى على ي وم ب ني جب ذل،
وهب ذ كذن ت من ذزل مث ود ،واحلج ر قراب ة ( )22ك يال م ن مدين ة الع ال ذال،
والع ال :عل ى ( )322ك يال عل ى تس كة احلدي د ،ذل املدين ة املن ورة .ينظ ر:
احلم وي ،ايق وت ب ن عب د هللا احلم وي أب و عب د هللا" ،معج م البل دان".
(بريوت :دار الفكر)221 :2 ،؛ عذتق بن غيث بن زوير بن صذحل ال بالدي
احل ريب" ،معج م املع ذمل اجلغرافي ة يف الس رية النبوي ة"( .ط ،1مك ة املكرم ة :دار
مكة للنشر والاوزيع1402 ،ه1982 -م) ،ص.93 :
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َۡ َ
ِّي يَ ۡو َمئذ ُّم َق َّرن َ
ح ِّد ٱلۡ َق َّهار َ ٤٨وتَ َرى ٱل ۡ ُم ۡجرم َ
ٱ ۡل َ
َٰ
ِّي ِِّف ٱۡل ۡصفادِّ ﴾٤٩
و
ِّ
ِّ ٖ
ِّ
ِّ
ُّ َ َ َ َ ُّ
[تسورة إبراهيم .]49-48 :مث قذل هنذ يف هذه السورة﴿ :ربما يود
َّ َ َ
ك َف ُروا ْ ل َ ۡو ََكنُوا ْ ُم ۡسلِّم َ
ي ﴾ ٢؛ فأخرب أن اجملرمني املذكورين إ ا
ٱَّلِّين
ِّ

طذل مكثهم يف النذر ،ورأوا عصذة املؤمنني واملوحدين قد أخرجوا منهذ،
متنوا أن لو كذنوا يف الدنيذ مسلمني .هذا مع اخااذم آخر تسورة إبراهيم
َ َ َ ٞ
ٓ ۡ َ
ك َء َاي َٰ ُ
ت
بوصف الكاذب﴿ :هَٰذا بَلَٰغ ﴾ وافااذح هذه به ﴿الرۚ ت ِّل
ٱ ۡلك َِّتَٰب َوقُ ۡر َء ُّ
ي  ﴾ ١وهذا تشذبه يف األطراف بداية وهنذية(.)1
ِّ
ٖ
ان مب ِّ ٖ
مقاصد سورة احلجر:
افااحت تسورة احلجر ابحلروف املقطعة اليت فيهذ تعريض
ابلاحدي إبعجذز القرآن ،وعلى الانويه بفضل القرآن وهديه ،وإنذار
املشركني بندمهم على عدم إتسالمهم ،وتوبيخهم أبهنم شغلهم عن
( )1ينظر :الغررطي ،أمح د ب ن إب راهيم ب ن ال زبري الثقف ي ،أب و جعف ر" ،الربه ذن
تنذتس ب تس ور الق رآن" .حتقي ق :حمم د ش عبذين( ،املغ رب :وزارة األوق ذف
والش ؤون اإلتس المية املغ رب 1410 ،ه  1990 -م) ،ص241 :؛
البق ذعي ،إب راهيم ب ن عم ر ب ن حس ن ال رابط ب ن عل ي ب ن أيب بك ر البق ذعي،
"نظم الدرر يف تنذتسب اآلايت والسور"( .الق ذهرة :دار الكا ذب اإلتس المي)،
2 :11؛ السيوطي ،عبد الرمحن بن أيب بكر ،جالل الدين" ،تنذتسق الدرر يف
تنذتس ق الس ور" .حتقي ق :عب د الق ذدر أمح د عط ذ( ،ط ،1ب ريوت :دار الكا ب
العلمي ة1406 ،ه1986 -م) ص62 :؛ وهب ة ب ن مص طفى الزحيل ي،
"الافسري املنري"( .ط ،2دمشق :دار الفكر املعذصر1418 ،ه).6 :14 ،
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اهلدى انغمذتسهم يف شهواهتم ،وتسلية الرتسول صلى هللا عليه وتسلم على
عدم إميذن من مل يؤمنوا ،وأن تلك عذدة املكذبني مع رتسلهم ،وأهنم ال
جتدي فيهم اآلايت والنذر لو أتسعفوا مبجيء آايت حسب مذ اق حوه،
وأن هللا حذفظ كاذبه من كيدهم ،مث إقذمة احلجة عليهم بعظيم صنع هللا
ومذ فيه من نعم عليهم ،و َ َكَر البعث ودالئل إمكذنه ،واناقل إىل خلق
نوع اإلنسذن ومذ شرف هللا به هذا النوع ،وقصة كفر الشيطذن ،مث َ َكر
قصة إبراهيم ولوط -عليهمذ السالم -وأصحذب األيكة وأصحذب
احلجر ،وخامت تسورة احلجر باثبيت الرتسول صلى هللا عليه وتسلم
واناظذر تسذعة النصر ،وأن يصفح عن الذين يؤ ونه ،ويكل أمرهم إىل
هللا ،ويشاغل ابملؤمنني ،وأن هللا كذفيه أعداءه(.)1

( )1ينظر :ابن عذشور ،الاحرير والانوير.8 :14،
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املبحث األول :حفظ القرآن الكريم من التحريف والتبديل
َّ َ ۡ َ ۡ
ۡ َ َّ َ ُ َ َ ُ َ
حَٰفِّظون ﴾٩
قال تعاىل﴿ :إِّنا َن ُن ن َّزۡلَا ٱَّلِّكر ِإَونا لۥ ل

[تسورة احلجر]9 :

شرح املفردات والغريب يف اآلية:
 -1إان حنن نزلنا " :أي إن هللا تعذىل هو الذي أنزل "( " ،)1فهذه
الصيغة وإن كذنت للجمع إال أن هذا من كالم امللوك عند
إظهذر الاعظيم؛ فإن الواحد منهم إ ا فعل فعال أو قذل قوال قذل:
إر فعلنذ كذا وقلنذ كذا "(.)2
 -2ال ِّّذ ْكر" :يعين القرآن"(" ،)3و ِ
الذ ْكر إ ا أُطلِق انصرف املعىن إىل
القرآن"(.)4
( )1الزحيل ي ،وهب ة ب ن مص طفى الزحيل ي" ،الافس ري الوتس يط للزحيل ي"( .ط،1
دمشق :دار الفكر املعذصر1422 ،ه).1214 :2 ،
( )2فخر الدين الرازي ،أبو عبد هللا حممد بن عمر بن احلسن ب ن احلس ني الايم ي
الرازي" ،مفذتيح الغيب = الافسري الكبري"( .ط ،3بريوت :دار إحيذء ال ا
العريب1420 ،ه).123 :19 ،
( )3القرطيب ،أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنص ذري اخلزرج ي
س ال دين" ،اجل ذمع ألحك ذم الق رآن = تفس ري الق رطيب" .حتقي ق :أمح د
الربدوين ،وإبراهيم أطفي ( ،ط ،2القذهرة :دار الكاب املصرية1384 ،ه -
1964م).5 :10 ،
( )4الش عراوي ،حمم د ما و " ،تفس ري الش عراوي – اخل واطر"( ،مص ر :مط ذبع
أخبذر اليوم).7652 :12 ،
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 -3حافِّظُون " :أي راعون "(.)1
ِ
ِ
للرتسول صلى
الظذهر .وقيل:
 " -4الضمري يف « (له ")2للذ ْكر ،وهو (ُ )3
هللا عليه وتسلم"  ،قذل ابن كثري " :واملعىن األول أوىل ،وهو

( )1الف راء ،أب و زك راي حي ى ب ن زايد ب ن عب د هللا ب ن منظ ور ال ديلمي" ،مع ذين
الق رآن" .حتقي ق :أمح د يوتس ف النج ذيت وحمم د عل ي النج ذر وعب د الفا ذح
إمسذعيل الشليب( .ط ،1مصر :دار املصرية للاأليف وال مجة) .85 :2
( )2السمني احلليب ،أبو العبذس ،شهذب الدين ،أمحد بن يوتسف بن عبد ال دائم،
"الدر املصون يف علوم الكاذب املكنون" .حتقيق :الدكاور أمحد حممد اخلراط.
(دمشق :دار القلم) .146 :7 ،
( )3هو :أبو الفداء ،إمسذعيل بن عمر بن كثري ،البصري الدمشقي الشذفعي ،برع
يف الفق ه والافس ري والنح و ،م ن تالمي ذ ش يت اإلتس الم اب ن تيمي ة ،وص ذحب
الافس ري املش هور ،م ن مؤلفذت ه :تفس ري الق رآن ،وج ذمع املس ذنيد .ت ويف تس نة
774ه  .انظر ترمجاه يف :ابن حجر العسقالين ،أبو الفضل أمحد بن علي بن
حمم د ب ن أمح د" ،ال درر الكذمن ة" .حتقي ق حمم د عب د املعي د ض ذن( .ط،2
اهلن د :جمل س دائ رة املع ذرف العثمذني ة1392 ،ه1972-م):1 ،
945/218؛ ال داودي ،حمم د ب ن عل ي ب ن أمح د ،س ال دين" ،طبق ذت
املفس رين"( .ب ريوت :دار الكا ب العلمي ة)103/110 :1 ،؛ اب ن العم ذد،
العك ري أب و الف الح" ،ش ذرات
عب د احل ي ب ن أمح د ب ن حمم د اب ن العم ذد َ
ال ذهب" .حتقي ق :حمم ود األرر وط( .ط ،1دمش ق :دار اب ن كث ري،
1406ه1986-م) ،231 :6 ،الش وكذين ،حمم د ب ن عل ي ب ن حمم د ب ن
عبد هللا" ،البدر الطذلع"( .بريوت :دار املعرفة).95/153 :1 ،

- 594 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 189اجلزء األول

ظذهر السيذق"( ،)1ويقصد أن الضمري ِ
للذكر وهو القرآن الكرمي.

املعىن اإلمجايل لآلية:
يقول هللا تعذىلَّ :
"إر حنن َّنزلنذ القرآن على النيب حممد صلى هللا
عليه وتسلمَّ ،
وإر ناعهد حبفظه ِمن أن يُزاد فيه أو يُْن َقص منه ،أو يضيع
منه شيء"(.)2
مظاهر حفظ هللا تعاىل يف اآلية:
من أهم مظذهر حفظ هللا تبذرك وتعذىل للقرآن الكرمي من خالل
اآلية الكرمية:
 -1حفظ هللا تعذىل القرآن من أن يزاد فيه ابطل َّمذ ليس منه ،أو
ينقص منه مذ هو منه من أحكذمه وحدوده وفرائضه(.)3

( )1ابن كثري ،أبو الفداء إمسذعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي،
"تفسري القرآن العظيم" .حتقيق :تسذمي بن حممد تسالمة( ،ط ،2الرايض :دار
طيبة للنشر والاوزيع1420 ،ه 1999 -م).524 :4 ،
( )2خنب ة م ن أتس ذتذة الافس ري ،جمم ع املل ك فه د لطبذع ة املص حف الش ريف -
السعودية" ،الافسري امليسر"( ،ط1430 ،2ه  2009 -م) ،ص.262 :
( )3الطربي ،حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غذلب اآلملي" ،جذمع البيذن يف
أتوي ل الق رآن" .حتقي ق :أمح د حمم د ش ذكر( .ط ،1ب ريوت :مؤتسس ة الرتس ذلة،
1420ه2000-م).68 :17 ،
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 -2أعجز اخللق عن إبطذله وإفسذده أبن قيض مجذعة حيفظونه
ويدرتسونه ويشهرونه فيمذ بني اخللق(.)1
 -3أو املراد ابحلفظ هو أنه لو حذول أحد تغيريه حبرف أو نقطة قيل
له :هذا كذب وتغيري لكالم هللا تعذىل حىت إن الشيت املهيب لو
اتفق له حلن أو هفوة يف حرف من كاذب هللا تعذىل لقذل له كل
الصبيذن :أخطأت أيهذ الشيت وصوابه كذا وكذا(.)2
 -4احلفظ من الانذقض واالخاالف؛ كمذ قذل تعذىل يف آية أخرى:
﴿ َول َ ۡو ََك َن م ِّۡن عِّن ِّد َغ ۡۡي ٱ َّّلِل ِّ ل َ َو َج ُدوا ْ فِّيهِّ ٱ ۡخت ِّ َل َٰ ٗفا َكث ِّ ٗ
ۡيا ﴾٨٢
ِّ

[تسورة النسذء.)3(]82 :
 -5حفظه إببقذء شريعاه إىل يوم القيذمة ،قذله احلسن البصري(.)1

( )1ينظر :الطربي ،حممد ب ن جري ر ب ن يزي د ب ن كث ري ب ن غذل ب اآلمل ي" ،ج ذمع
البيذن يف أتويل القرآن" .حتقي ق :أمح د حمم د ش ذكر( .ط ،1ب ريوت :مؤتسس ة
الرتسذلة1420 ،ه2000-م).124 :19 ،
( )2ينظ ر :ال رازي" ،مف ذتيح الغي ب"124 :19 .؛ البيض ذوي ،رص ر ال دين أب و
تس عيد عب د هللا ب ن عم ر ب ن حمم د الش ريازي" ،أن وار الانزي ل وأتس رار الاأوي ل".
حتقيق :حممد عبد الرمحن املرعشلي( .ط ،1بريوت :دار إحيذء ال ا العريب،
 1418ه).207 :3 ،
( )3ينظر :الزخمشري ،أبو القذتسم حممود بن عمرو ب ن أمح د ،الزخمش ري ج ذر هللا،
"الكشذف عن حقذئق غوامض الانزيل"( .ط ،2بريوت :دار الكاذب العريب،
 1407ه).572 :2 ،
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 -6حيفظه يف قلوب من أراد هبم خريا من عبذده( ،)2وفيه إشذرة إىل
َّ
أن القرآن الكرمي حمفوظ يف الصدور (.)3
 -7حفظه يف حذل إنزاله وبعد إنزاله ،ففي حذل إنزاله حذفظون له
من اتس اق كل شيطذن رجيم ،وبعد إنزاله أودعه هللا يف قلب
رتسوله ،واتساودعه فيهذ مث يف قلوب أماه(.)4
 -8ومن حفظه أن هللا حيفظ أهله من أعدائهم ،وال يسلط عليهم
عدوا جياذحهم(.)5
 -9مجعهم للقرآن كذن من أتسبذب حفظ هللا إايه ،فإنه تعذىل ملذ أراد
حفظه ،قيَّضهم لذلك(.)6

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أب و حي ذن ،حمم د ب ن يوتس ف ب ن عل ي ب ن يوتس ف ب ن حي ذن أث ري ال دين
األندلسي" ،البحر ا يط يف الافسري" .حتقيق :صدقي حممد مجيل( .بريوت:
دار الفكر1420 ،ه).468 :6 ،
( )2أبو حيذن ،املرجع السذبق.468 :6 .
( )3حقي ،إمسذعيل حقي بن مصطفى اإلتساذنبو احلنفي اخللويت" ،روح البيذن".
(بريوت :دار الفكر).444 :4 ،
( )4السعدي ،عبد الرمحن بن رصر بن عب د هللا الس عدي" ،تيس ري الك رمي ال رمحن
يف تفسري كالم املنذن" .حتقيق :عبد الرمحن بن معال اللوحيق( .ط ،1بريوت:
مؤتسسة الرتسذلة 1420ه  2000-م) ،ص.429 :
( )5املرجع السذبق ،ص.429 :
( )6اب ن ع ذدل ،أب و حف ص تس راج ال دين عم ر ب ن عل ي ب ن ع ذدل" ،اللب ذب يف عل وم
الكا ذب" .حتقي ق :الش يت ع ذدل أمح د عب د املوج ود ،والش يت عل ي حمم د مع وض.
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 -10حفظه وقت نزوله وبعده من اتس اق السمع ،وبعد نزوله
إبيداعه يف قلب رتسول هللا صلى هللا عليه وتسلم وقلوب أماه من
بعده(.)1
مناقشة األقوال :من خالل العرض ألقوال املفسرين الذين
حذولوا بيذن أوجه حفظ القرآن الكرمي نابني أن مجيع مذ ُكر يعد من
قبيل اخاالف الانوع( ،)2حيث َّ
إن كل مفسر حيرص على بيذن املعىن
الذي اناهى فهمه إليه ،وكل هذه املعذين تربز وجوهذ من حفظ القرآن
الكرمي وال تانذ مع قواعد الافسري الصحيح املشذر إليهذ الحقذ ،وأمجع
هذه األقوال القول األخري.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ط ،1بريوت :دار الكاب العلمية 1419 ،ه 1998-م).34 :11 ،
( )1حقي ،روح البيذن.444 :4 ،
( )2اخاالف الانوع :هو أن حتم ل اآلي ة عل ى مجي ع م ذ قي ل فيه ذ إ ا كذن ت مع ذن
صحيحة غري ماعذرضة.
ومن ه م ذ يك ون ك ل م ن الق ولني ه و يف مع ىن الق ول اآلخ ر ،ولك ن العب ذرتني
خمالفا ذن .ومن ه م ذ يك ون املعني ذن ماغ ذيرين ،لك ن ال يانذفي ذن ،فه ذا ق ول
صحيح وهذا قول صحيح وإن مل يكن معىن أحدمهذ هو معىن اآلخ ر ،ينظ ر:
الطي ذر ،مس ذعد ب ن تس ليمذن ب ن رص ر" ،فص ول يف أص ول الافس ري"( .ط،1
الدمذم :دار ابن اجلوزي1423 ،ه ) ،ص.80:
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املبحث الثاني :حفظ السماوات وتزينها
للناظرين

َّ َ ٓ ِّ ُ ُ ٗ َ َ َّ َّ َٰ َ َّ
ج َعلۡنَ
قال تعاىلَ ﴿ :ولَ َق ۡد َ
ِّلن َٰ ِّظر َ
ين
ل
ا
ه
ن
ي
ز
و
ا
وج
ر
ب
ء
ا
م
لس
ٱ
ِف
ا
ِّ
َ ِّ
َ ۡ
َ ١٦و َ
َت َق ٱ َّ
حفِّ ۡظ َن َٰ َها مِّن ُك َش ۡي َطَٰن َّرجيم  ١٧إ ََّّل َمن ٱ ۡس َ َ
لس ۡم َع فأتبَ َع ُهۥ
ِّ
ٖ ِّ ٍ
ِّ
ِّ
ش َِّه ٞ
اب ُّمب ٞ
ي [ ﴾١٨سورة احلجر.]18-16 :
ِّ

شرح املفردات يف اآلية:
بُ ُروج ا" :الربوج :القصور ،الواحد :برج ،وبه مسي بروج السمذء
ملنذزهلذ املخاصة هبذ"(.)1
وزيَّنَّاها :قذل الراغب" :وتزيني هللا لألشيذء قد يكون إببداعهذ
مزينة ،وإجيذدهذ كذلك ،وتزيني النذس للشيء :بازويقهم ،أو بقوهلم،
وهو أن ميدحوه ويذكروه مبذ يرفع منه"(.)2
وحفظناها" :حفظ السمذء هو ابلرجم ابلشهب" (.)3
( )1األص فهذ  ،أب و القذتس م احلس ني ب ن حمم د" ،املف ردات يف غري ب الق رآن".
حتقي ق :ص فوان ع درن ال داودي( .ط ،1دمش ق :دار القل م ،ب ريوت :ال دار
الشذمية 1412 ،ه) ،ص.115 :
( )2املرجع السذبق ،ص.390 :
( )3ابن عطية ،أبو حممد عبد احلق بن غذلب ب ن عب د ال رمحن ب ن مت ذم ب ن عطي ة،
"ا رر ال وجيز يف تفس ري الكا ذب العزي ز" .حتقي ق :عب د الس الم عب د الش ذيف
حممد( .ط ،1بريوت :دار الكاب العلمية1422 ،ه).354 :3 ،
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"الرجيم :املرجوم ،وأصل الرجم :الرمي ابلرجذم أي احلجذرة"(،)1
"والشيطذن الرجيم :املطرود عن اخلريات ،وعن منذزل املإل األعلى"(.)2
الس ْمع" :يعين من اخاطف السمع من كالم
است رق َّ
إَِّّل م ِّن ْ
املالئكة" ( ،)3واتس ق السمع :تسمعه خبفة وحذر(.)4
ِّ
ني" :كوكب يضيء وحيرقه ،أ َْو يَثْ ُقبهُ أو
هاب ُمبِّ ٌ
فأتْ ب عهُ ش ٌ
خيبله"(" ،)5أو شعلة تسذطعة"(.)6
املعىن اإلمجايل لآلايت:
خيرب هللا تعذىل عن كمذل قدرته فيقول" :لقد أب ْدعنذ هذا الكو َن،
الربوج الظذهرة
وجعلنذ يف السمذء أشكذالً عديد ًة من النجوم ،منهذ تلك ُ
( )1الراغ ب األص فهذ  ،أب و القذتس م احلس ني ب ن حمم د" ،تفس ري الراغ ب
األصفهذين" .حتقيق ودراتسة :د .حممد عبد العزيز بسيوين( .ط ،1مصر :كلية
اآلداب -جذمعة طنطذ1420 ،ه 1999 -م).528 :2 ،
( )2الراغب األصفهذين" ،املفردات يف غريب القرآن" .ص.346 :
( )3مقذتل" ،تفسري مقذتل بن تسليمذن".246 : 2 .
( )4احلج ذزي ،حمم د حمم ود" ،الافس ري الواض ح"( .ط ،10ب ريوت :دار اجلي ل
اجلديد1413 ،ه).276 :2 ،
( )5ا ل ي والس يوطي ،ج الل ال دين حمم د ب ن أمح د ا ل ي؛ وج الل ال دين عب د
ال رمحن ب ن أيب بك ر الس يوطي" ،تفس ري اجلالل ني"( .ط ،1الق ذهرة :دار
احلديث) ،ص.339 :
( )6الزحيلي" ،الافسري املنري".20 :14 .
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وحس ِن نظذمه وزينذهذ
للعيذن ،البديعةُ ،الدالَّةُ على َمجذل هذا الكونُ ،
ابلكواكب ِ
للنذظرين املعاربين واملفكرين.
فهال نظر أولئك املعذندون إىل هذه السمذء ومذ فيهذ من بروج
ظذهرةٍ ،
وجنوم تسذطعة وأقمذر نرية ،وجمَرات عظيمة ،فإن فيهذ عربًة ملن
اعارب! ولقد حفظ هللا تبذرك وتعذىل السمذءَ ومنع الشيذطني من القرب
منهذ رمحة بعبذده ،وعنذية منه بشؤوهنم(.)1
مظاهر احلفظ والعناية يف اآلية:
اَّلل يف الشمس والقمر والنجوم منذفع ...وجعلهذ
" -1جعل َّ
مصذبيح يف الظلمذت ،وأخرب أنه زين السمذء للنذظرين؛ ألن مذ
يقبح يف العني من املنظر ال يافكر النذظر فيه وال ينظر إليه؛
فزينهذ هلم؛ ليحملهم لك على الافكر فيه ،والنظر إليهذ؛
ليعلموا أنه تدبري واحد؛ حيث جعل منذفع السمذء ماصلة مبنذفع
األرض "( ،)2وهذا األمر مظهر من مظذهر حفظ هللا وعنذياه
لسذئر املخلوقذت ،وللبشر خذصة ألهنم أكثر املخلوقذت انافذعذ
مبذ خلق هللا تسبحذنه.
( )1القطذن  ،إبراهيم" ،تيسري الافسري".297 : 2 .
( )2املذتريدي ،حممد بن حممد بن حممود أبو منصور" ،تفسري املذتريدي (أتويالت
أهل السنة)" .حتقيق :د .جمدي ابتسلوم( .ط ،1بريوت :دار الكاب العلمية،
1426ه 2005 -م).427 :6 ،
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 -2قوله تعذىلَ ﴿ :و َحفِّ ۡظ َنَٰ َها مِّن ُ َ ۡ َ
َّ
يم [ ﴾١٧احلجر:
ج ٍ
ك شيطَٰ ٖن ر ِّ
ِّ

 ]17أيِ " :
حفظنذ السمذء أن يصل إِليهذ شيطذن أو يعلم من
أمرهذ شيئذً إِال اتس اقذً ،مث يابعه الشهذب"(.)1
 -3إقدام الشيذطني على اتس اق السمع ال خيرج السمذء من أن
تكون حمفوظة منهم إال أهنم ممنوعون من دخوهلذ ،وإمنذ حيذولون
القرب منهذ(.)2
َ ﴿ -4و َحفِّ ۡظ َنَٰ َها مِّن ُ َ ۡ َ َّ
يم [ ﴾١٧احلجر]17 :؛ " هذا
ج ٍ
ك شيطَٰ ٖن ر ِّ
ِّ
اَّلل تسبحذنه وتعذىل
الاعبري السذمي فيه إشذرة واضحة إىل أن َّ
خلق هذا الكون العظيم ،وحفظه من أن ياطرق إليه فسذد أو
عبث عذبث"(.)3
َت َق ٱ َّ
 " -5قوله عز وجل﴿ :إ ََّّل َمن ٱ ۡس َ َ
لس ۡم َع﴾ ومس ق السمع من
ِّ
ِّ
الشيذطني يس قه من أخبذر األرض دون الوحي ،ألن هللا تعذىل
َّ َ ُ َ ُ َ
()4
ون﴾.
قد حفظ وحيه منهم"  ،قذل تعذىلِ﴿ :إَونا ل َلاف ِّظ

( )1ابن اجلوزي ،مجذل الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد" ،زاد املسري
يف عل م الافس ري" .حتقي ق :عب د ال رزاق امله دي( .ط ،1ب ريوت :دار الكا ذب
العريب1422 ،ه).526 :2 ،
( )2ينظر :الرازي" ،مفذتيح الغيب".130 :19 .
( )3أب و زه رة ،حمم د ب ن أمح د ب ن مص طفى ب ن أمح د املع روف" ،زه رة الافذتس ري".
(بريوت :دار الفكر العريب).4077 :8 ،
( )4املذوردي ،أبو احلسن علي بن حممد بن حمم د ب ن حبي ب البص ري البغ دادي،
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 " -6الشهذب يقال الشيذطني قبل إلقذئهم اخلرب ،فال تصل أخبذر
السمذء إىل األرض أبدا إال بواتسطة األنبيذء ومالئكة الوحي(.)1
الدراسة والتحليل:
بينت اآلايت الكرمية صورة من صور حفظ هللا للسمذوات ،وهي
تامثل يف احلفظ من الشيذطني ،وأهنم ال يساطيعون االتسامذع إىل الوحي
َّ َ ۡ َ ۡ
ۡ َ َّ َ ُ َ َ َٰ ُ َ
ون [ ﴾٩تسورة
بدليل قوله تعذىل﴿ :إِّنا َن ُن ن َّزۡلَا ٱَّلِّكر ِإَونا لۥ لحفِّظ
َّ
َّ ۡ َ َ ۡ ُ ُ َ
َ
ون [ ﴾٢١٢الشعراء:
احلجر ،]9 :وقوله تعذىل﴿ :إِّن ُه ۡم ع ِّن ٱلسمعِّ لمعزول
 ،]212والسمع املعزولون عنه هو" :االتسامذع للوحي من السمذء"(،)2
قذل ابن كثري رمحه هللا" :فلم خيلص أحد من الشيذطني إىل اتسامذع
حرف واحد منه ،لئال يشابه األمر .وهذا من رمحة هللا بعبذده ،وحفظه
لشرعه ،وأتييده لكاذبه ولرتسوله"(.)3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"تفس ري امل ذوردي = النك ت والعي ون" .حتقي ق :الس يد اب ن عب د املقص ود ب ن
عبد الرحيم( .بريوت :دار الكاب العلمية).152 :3 ،
( )1الزحيلي" ،الافسري املنري".22 :14 .
( )2ابن اجلوزي" ،زاد املسري يف علم الافسري".349 :3 .
( )3ابن كثري" ،تفسري القرآن العظيم".165 :6 .
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املبحث الثالث :حفظ األرض والعناية مبصاحل اخلالئق
َ َۡ َ
ِس َوأَۢنبَتۡ َنا ف َ
ۡرض َم َد ۡد َن َٰ َها َو َألۡ َق ۡينَا ف َ
ِّيها َر َو َٰ ِّ َ
ِّيها
قال تعاىل﴿ :وٱۡل

َشء َّم ۡو ُ
مِّن ُك َ ۡ
ون [ ﴾١٩احلجر]19 :
ز
ٖ
ٖ
ِّ

شرح املفردات يف اآلية:
مددانها :أي بسطنذهذ.
رواسي" :أي جبذالً ثوابت ،يقذل :قد رتسذ الشيء يرتسو رتسوا فهو
راس إ ا ثبت" (.)1
م ْوُزون" :أي وزن مبيزان احلكمة ،وقدر مبقدار تقاضيه ،ال يصلح
فيه زايدة وال نقصذن ،أو مبعىن مساحسن مانذتسب من قوهلم :كالم
موزون" (.)2

( )1الزج ذج ،إب راهيم ب ن الس ري ب ن تس هل أب و إتس حذق" ،مع ذين الق رآن وإعراب ه".
حتقي ق :عب د اجللي ل عب ده ش ليب (ط ،1ب ريوت :ع ذمل الكا ب1408 ،ه -
1988م)137 : 3 ،؛ وينظ ر :اب ن قايب ه ،أب و حمم د عب د هللا ب ن مس لم ب ن
قايب ة ال دينوري" ،غري ب الق رآن" .حتقي ق :أمح د ص قر( .ب ريوت :دار الكا ب
العلمية1398 ،ه 1978 -م) ،ص.242 :
( )2الق ذمسي ،حمم د مج ذل ال دين ب ن حمم د تس عيد ب ن قذتس م احل الق" ،حمذتس ن
الاأوي ل" .حتقي ق :حمم د ابتس ل عي ون الس ود( .ط ،1ب ريوت :دار الكا ب
العلميه1418 ،ه).332 :6 ،
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املعىن اإلمجايل لآلية:
َ َكَر تعذىل ،خلقه األرض ،ومده إايهذ وتوتسيعهذ وبسطهذ ،ومذ
جعل فيهذ من اجلبذل الرواتسي ،واألودية واألراضي والرمذل ،ومذ أنبت
فيهذ من الزروع والثمذر املانذتسبة( ،)1امل ْق ُدورِة بَِق َد ٍر؛ اجلذرية علَى ٍ
وزن ِم ْن
َ
َ
قَ َدر َِّ
اَّلل (.)2
مظاهر احلفظ والعناية يف اآلية:
يف هذه اآلية الكرمية تربز مظذهر احلفظ والعنذية الرابنية يف ثال
صور(:)3
َ َ َْ َ
اها﴾ ،وهذا من
الصورة األوىل :قوله تعذىل﴿ :واۡلرض مددن
نعمه تسبحذنه وتعذىل ،وممذ يدل على كمذل قدرته( ،)4وكل هذا ليسهل
االناقذل فيهذ ،واإلقذمة يف أجزائهذ ،وتبدو مبسوطة تسهلة ،كمذ قذل
ٓ
َ
َ َۡ َ
ۡرض َب ۡع َد ذَٰل َِّك َد َحى َٰ َها [ ﴾٣٠تسورة النذزعذت:
تسبحذنه وتعذىل﴿ :وٱۡل
َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ َٰ َ َ ۡ َ ۡ َ َٰ ُ َ
﴿ ،]30وٱۡلۡرض فرشنها فن ِّعم ٱلم ِّهدون [ ﴾٤٨تسورة الذارايت:
()1ابن كثري" ،تفسري القرآن العظيم".529 :4 .
( )2اب ن أيب َزَمنِ ني ،أب و عب د هللا حمم د ب ن عب د هللا ب ن عيس ى ب ن حمم د امل ري،
"تفس ري الق رآن العزي ز" .حتقي ق :أب و عب د هللا حس ني ب ن عكذش ة ،وحمم د ب ن
مص طفى الكن ز( .ط ،1الق ذهرة :الف ذروق احلديث ة1423 ،ه 2002 -م)،
.382 :2
( )3ينظر :ابن عذدل" ،اللبذب يف علوم الكاذب".442 :11 .
( )4ينظر :القرطيب" ،اجلذمع ألحكذم القرآن = تفسري القرطيب".12 :10 .
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 ،]48فكذن خلق األرض ،ومدهذ ،ودحوهذ نعمذ مكنت اإلنسذن من
االنافذع هبذ( ،)1وهذا الامكني املامثل يف تسهيل االناقذل منَّةٌ عظيمة
من اخلذلق تسبحذنه ،وهو صورة من صور العنذية واحلفظ لإلنسذن.
الصورة الثانية :قولهَ ﴿ :و َأل ْ َقيْ َنا ف َ
ِّيها َر َو ِّ َ
اِس﴾ وهي اجلبذل
الثوابت ،جعلهذ هللا تبذرك وتعذىل اثباة حتفظ توازن األرض فال متيد وال
حتيد عن طريقهذ املرتسومة هلذ منذ أن خلق هللا األرض ومن عليهذ.
َشء َّم ۡو ُ
ۢنب ۡت َنا ف َ
الصورة الثالثة :قوله تعذىلَ ﴿ :وأَ َ
ِّيها مِّن ُك َ ۡ
ون
ز
ٖ
ٖ
ِّ
﴾١٩؛ أي "املقدر ،مبقدار ال ينقص عن احلذجة وال يزيد زايدة َترج عن
الفذئدة" (" .)2ومنذتسب مقدر بقدره الذي يكفي أهلهذ ،وجيعل إقذماهم
فيهذ طيبة راضية ،وقد وزهنذ خذلق كل شيء ولاكون لألحيذء عليهذ غري
منقوصة ،بل كذملة جتعلهم يف حببوحة وتسعذدة كذملة لو أحسنوا فيمذ
بينهم" (.)3
الدراسة والتحليل:
يف هذه اآلية املبذركة جند أن هللا تبذرك وتعذىل يُ َذكِ ُر العبذد
( )1ينظر :أبو زهرة" ،زهرة الافذتسري".4079 :8 .
( )2النيس ذبوري ،حمم ود ب ن أب احلس ن ب ن احلس ني النيس ذبوري أب و القذتس م جن م
ال دين" ،إجي ذز البي ذن ع ن مع ذين الق رآن" .حتقي ق :ال دكاور حني ف ب ن حس ن
القذمسي( .ط ،1بريوت :دار الغرب اإلتسالمي1415 ،ه).466 :1 ،
( )3أبو زهرة" ،زهرة الافذتسري".4079 : 8 .
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مبصذدر النعم ومظذهرهذ؛ فبسط األرض ،وتسهيل السري فيهذ ،وتيسري
وتسذئل الراحة فيهذ للانقل يف الرب والبحر واجلو ظذهرة للجميع ،واجلبذل
الراتسية الثذباة فيهذ من مظذهر اإلبداع والعنذية واحلفظ مذ يراه العذقل،
أمذ أقوات النذس املوزونة وأرزاقهم املقسومة فذهلل توالهذ حبفظه وقدرهذ
بقدر يانذتسب مع اخللق على وجه األرض" ،ولعل يف لك ردا على
الذين يدعون إىل نقص تسكذن األرض بدعوى أن األرض ضذقت مبن
فيهذ" ( ،)1وأين هؤالء من خلق هللا املوزون املقدر الذي تكفل هللا
باصريف خزائنه.
املبحث الرابع :حفظ األرزاق وتوزيعها وفق احلكمة اإلهلية

َ َ َ َ ٓ ُ ُ َ َ ُ َ ُ َّ
َ ۡ َّ
ن ُل ٓۥ إَِّّل
ن
ا
م
و
ۥ
ه
ن
ئ
ا
ز
خ
ا
ن
ِّند
ع
َّل
قال تعاىلِ﴿ :إَون مِّن َش ٍء إ ِّ
ِّ
ِّ
ُ
ب ِّ َق َدرٖ َّم ۡعلو ٖم [ ﴾٢١احلجر]21 :

شرح املفردات يف اآلية:
خزائنه" :اخلزن :حفظ الشيء يف اخلزانة ،مث يعرب به عن كل
َ ۡ َّ
ََ
ِّندنا
َش ٍء إَِّّل ع
حفظ كحفظ السر وحنوه ،وقوله تعذىلِ﴿ :إَون مِّن
ٓ
َخ َزائ ِّ ُنهُُ﴾ [احلجر ،]21 :فإشذرة منه إىل قدرته تعذىل على مذ يريد
إجيذده"(.)2
( )1أبو زهرة" ،زهرة الافذتسري".4079 : 8 ،
( )2طنط ذوي ،حمم د تس يد طنط ذوي" ،الافس ري الوتس يط للق رآن الك رمي"( .ط،1
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ننزله :نوجده أو نعطيه.
بقدر معلوم :مبقدار مذ تقاضيه احلكمة اإلهلية .
()1

املعىن اإلمجايل لآلايت:
خيرب هللا تعذىل أن مجيع األرزاق وأصنذف األقدار ال ميلكهذ أحد
إال هللا ،فخزائنهذ بيده يعطي من يشذء ،ومينع من يشذء ،حبسب
حكماه ورمحاه الواتسعة( ،)2ومبذ "يانذتسب مع حذجذت العبذد وأحواهلم،
َۡ
َ َ ْ
َ
كمذ قذل تعذىلَ ﴿ :ول َ ۡو ب َ َس َط ٱ َّ ُ
ّلِل ٱلرِّ ۡزق لِّعِّ َبادِّه ِّۦ َلَغ ۡوا ِِّف ٱۡل ِّ
ۡرض
كن ُي َن ُل ب َق َدر َّما ي َ َشا ٓ ُء إنَّ ُهۥ ب ِّع َبادِّه ِّۦ َخب ُ
َو َل َٰ
ۡي ُۢ بَ ِّصۡي[ ﴾٢٧ ٞتسوة
ِّ
ُۚ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ٖ
الشورى.)3("]27 :
مظاهر احلفظ والعناية يف اآلية:
 -1اخاالف أتسبذب وأحوال النذس املعيشية ؛ فمن النذس الغين
()4

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القذهرة :دار هنضة مصر للطبذعة والنشر والاوزيع ،الفجذلة).31 :8 ،
( )1ينظر :حوم د ،أتس عد حمم ود حوم د" ،أيس ر الافذتس ري"( .ط ،4دمش ق :جمم ع
اللغة العربية بدمشق1419 ،ه2009 -م).1824 :1 ،
( )2ينظر :السعدي" ،تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنذن" .ص.430 :
( )3طنطذوي" ،الافسري الوتسيط للقرآن الكرمي".32 :8 .
( )4القشريي ،عبد الكرمي بن هوازن بن عبد امللك القش ريي" ،لط ذئف اإلش ذرات
= تفس ري القش ريي" .حتقي ق :إب راهيم البس يوين( .ط ،2مص ر :اهليئ ة املص رية
العذمة للكاذب).266 :2 ،
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ومنهم الفقري ومنهم املاوتسط يف الدخل واإلنفذق ،وهذا من
مظذهر حفظ هللا وعنذياه ألحوال البشر وأرزاقهم ،فلو كذن كل
النذس أغنيذء ملذ وجدر من يعمل يف املهن البسيطة اليت تسهل
احلذجيذت األتسذتسية ،فذخاالف اخللق يف األرزاق دليل رمحة
وحكمة هللا ،وهو من مظذهر احلفظ والعنذية ملصذحل البشر.
 -2مذ من شيء ينافع به العبذد إال وهللا تسبحذنه قذدر على إجيذده،
واإلنعذم به مىت أراد دون أن يكون أتخري وال إبطذء ،فخزائن
ملكه مليئة ابلنفذئس ،غري حمجوبة عن البذحث السذعي إىل
كسبهذ من وجوههذ ،حبسب السنن اليت وضعهذ تسبحذنه،
والنظم اليت قدرهذ ،وهذه األرزاق حتت قبضة الطذلب إ ا أحسن
َ ۡ ُ ْ َ َ َ َ ُُ ْ
املسعى ،وأحكم الطلب ،كمذ قذل﴿ :فٱمشوا ِِّف مناكِّبِّها وُكوا
ِإَوَلهِّ ٱلنُّ ُش ُ
مِّن ر ۡزقِّهِّۦ َ ۡ
ور [ ﴾١٥تسورة امللك.)1( ]15 :
ِّ
 -3ومن مظذهر الرمحة :اليأس ممذ يف أيدي النذس؛ يقول القشريي
رمحه هللا" :من عرف أن خزائن األشيذء عند هللا تقذصرت ُخطَذه
عن ال دد على منذزل النذس يف طَلَ ِ
ب اإلرفذق منهم ،وتسعى يف
( )1ينظ ر :اهل رري ،حمم د األم ني ب ن عب د هللا األرم ي العل وي اهل رري" ،تفس ري
ح دائق ال روح والرحي ذن يف روايب عل وم الق رآن" .إش راف ومراجع ة :ال دكاور
هذش م حمم د عل ي ب ن حس ني مه دي( .ط ،1ب ريوت :دار ط وق النج ذة،
1421ه  2001 -م).32 :15 ،
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اآلفذق يف طلب األرزاق منهذ ،قذطعذً أ ََملَه عن اخلَْلقُ ،مف ِرداً قلبَه
هلل ِ
ماجرداً عن الاعلُّق بغري هللا"(.)1
 -4العموم يف قوله تعذىلِ﴿ :إَو ْن م ِّْن َ ْ
َش ٍء﴾ أي من كل مذ يطلق
عليه لفظ شيء ،قذل ابن اجلوزي يف زاد املسري" :وهذا الكالم
عذم يف كل شيء .و هب قوم من املفسرين إِىل أن املراد به املطر
خذصة ،فذملعىن عندهم :ومذ من شيء من املطر إِال عندر
خزائنه"( ،)2وَتصيص بعض املفسرين( )3كلمة شيء هنذ ابملطر
حتكم وتقييد ال معىن هلمذ( ،)4فلفظ اآلية عذم ،ومحل اآلية على
معنذهذ العذم أفضل من الاقييد ،وهذا األمر يبعث يف النفس
الطمأنينة والثبذت على احلق ،وأن هللا تبذرك وتعذىل قد قسم
األرزاق ،وكل شيء عنده مبقدار.

( )1القشريي" ،لطذئف اإلشذرات = تفسري القشريي".267 :2 .
( )2ابن اجلوزي" ،زاد املسري".529 :2 .
( )3يق ول الط ربي" :يق ول تع ذىل ِك ره :وم ذ م ن ش يء م ن األمط ذر إال عن در
خزائن ه ،وم ذ ننزل ه إال بق در لك ل أرض معل وم عن در ح ده ومبلغ ه ،وبنح و
الذي قلنذ يف لك ،قذل أهل الاأويل" ،مث َكر الطربي جمموع ة م ن ال رواايت
ع ن عب د هللا ب ن مس عود ،وع ن اب ن ج ريج ،وع ن احلك م ب ن عايب ة ،تؤي د م ذ
هب إليه يف تفسري اآلية .الطربي" ،جذمع البيذن".83 :18 .
( )4ح وي  ،عب د الق ذدر ب ن م ال ح وي الس يد حمم ود آل غ ذزي الع ذين" ،بي ذن
املعذين"( .ط ،1دمشق :مطبعة ال قي 1382 ،ه 1965 -م).288 :3 ،
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 -5كل مذ يرى من كثرة الرزق عند بعض النذس فهو عبذرة عن
حفظه لديهم لغريهم(.)1
الدراسة والتحليل:
ص ِوُر اجملذعذت يف األرض،
رمبذ تعذلت أصوات بعض املالحدة تُ َ
وتدعي أهنذ من صور النقص احلذصل يف األرزاق واألقوات ،وأن هللا
تبذرك وتعذىل مل يقدر شيئذ من لك؛ فذجلواب عن مثل هذه الدعذوى
يامثل يف أن هللا تبذرك وتعذىل أرشد اخللق إلقذمة الدين ،وعلمهم تسبل
اإلنفذق ووضع للكون نظذمذ اقاصذداي فريدا قذئمذ على توزيع الثروات
وعدم احاكذرهذ بني فئة األغنيذء فقط ،من خالل الزكذة وتوزيع
الصدقذت وكفذالت األياذم والكفذرات وغريهذ من الاشريعذت ،وإن
تسذرت البشرية وفق هذا النظذم اإلتسالمي لن تقع اجملذعة ،وإن حدثت
اجملذعذت بسبب الظواهر الطبيعية فذإلتسالم باشريعذته العظيمة خري من
يدير األزمذت(.)2
( )1حوي " ،بيذن املعذين".288 :3 .
( )2ورمبذ يع ض البعض على اجملذعذت اليت تسجلهذ الاذريت زمن عمر بن اخلطذب
رض ي هللا عن ه ،ولإلجذب ة ع ن ه ذا االع اض ال ب د م ن النظ ر إىل إدارة عم ر
ب ن اخلط ذب ملش كلة اجملذع ة؛ فق د ق ذم عم ر رض ي هللا عن ه إبج راءات كث رية
منهذ :ضرب من نفسه قدوة للنذس :حيث أقسم عمر ب ن اخلط ذب رض ي هللا
عنه على نفسه أن ال يذوق مسنذ ،وال عسال ،وال لبنذ ،وال حلم ذ ،ح ىت لك ل
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قذل النيب صلى هللا عليه وتسلم(( :إِّ َّن األ ْشع ِّريِّّني إِّذا أ ْرملُوا ِّيف
ام ِّعي ِّاهلِّ ْم ِّابلْم ِّدين ِّة مجعُوا ما كان ِّع ْند ُه ْم ِّيف ث ْوب
الغ ْز ِّو ،أ ْو ق َّل طع ُ
احدُُ ،ثَّ اقْتسموه ب ي ن هم ِّيف إِّانء و ِّ
و ِّ
لس ِّويَِّّة ،ف ُه ْم ِّم ِّّّن وأان
احد ِّاب َّ
ُ ُ ْ ُْ
ِّم ْن ُه ْم))(.)1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النذس مجيعذ ،وتناهي األزمة االقاصذدية ،وكذن عمر رضي هللا عنه يقوم توزي ع
امل واد الغذائي ة عل ى األع راب وك ذن الاوزي ع يك ون م ن دار ال دقيق ،وه ي م ن
أه م املؤتسس ذت االقاص ذدية يف أايم عم ر ب ن اخلط ذب ،وكا ب لعمذل ه إرتس ذل
امل ؤن م ن امل واد الغذائي ة م ن مص ر والش ذم والع راق وخراتس ذن ،وغ ري ل ك م ن
اإلج راءات .مم ذ ي دل عل ى حس ن إدارة األزم ة وف ق مق ررات الش ريعة
اإلتسالمية .ينظر :الطربي ،حممد بن جرير الط ربي أب و جعف ر" ،اتري ت الرتس ل
واملل وك" .حتقي ق :حمم د أب و الفض ل إب راهيم( .ط ،2مص ر :دار املع ذرف،
1387ه – 1967م)96 :4 ،؛ ابن األثري ،أبو احلس ن عل ي ب ن أيب الك رم
حمم د ب ن حمم د ب ن عب د الك رمي ب ن عب د الواح د الش يبذين" ،الكذم ل يف
الا ذريت" .حتقي ق :عم ر عب د الس الم ت دمري( .ط ،1ب ريوت :دار الكا ذب
الع ريب1417 ،ه 1997 -م)555 :2 ،؛ ف رو ،،عم ر" ،اتري ت ص در
االتس الم والدول ة األموي ة"( .ب ريوت :دار العل م للمالي ني) ،ص105 :؛
الظ ذهر ،خذل د خلي ل" ،ع ذم الرم ذدة واألزم ة االقاص ذدية" .جمل ة امل ؤر،
العريب ،34ص.182 :
( )1رواه البخ ذري ،ابب الش ركة يف الطع ذم ،ح ( ،)2486رواه مس لم ابب
فضذئل األشعريني ،ح (.)2500
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املبحث اخلامس :حفظ اهلل وعنايته لعباده املؤمنني

َّ
ۡ
َ َ ََ
َ
َّ
قال تعاىل﴿ :إِّن عِّبَادِّي ليۡ َس لك عل ۡي ِّه ۡم ُسل َطَٰ ٌن إَِّّل َم ِّن
َّ َ َ َ
ك م َِّن ٱلۡ َغاو َ
ين [ ﴾٤٢تسورة احلجر]42 :
ٱتبع
ِّ

شرح املفردات يف اآلية:
السلطان" :السالطة :الامكن من القهر"( ،)1واملقصود بسلطذن
اصرف ابإلغواء"(.)2
الشيطذن" :الاسل ٌ
ط وال ٌ
()3
الغاوين :هم الضذلون ؛ الذين تسلكوا تسبيل الغواية واحنرفوا عن
احلق وطريق اهلدى(.)4
املعىن اإلمجايل لآلية:
إن عبذدي الذين أخلصوا

دينهم ليس لك قدرة على

( )1الراغب األصفهذين" ،املفردات يف غريب القرآن" .ص.420 :
( )2أب و الس عود ،العم ذدي حمم د ب ن حمم د ب ن مص طفى" ،تفس ري أيب الس عود =
إرش ذد العق ل الس ليم إىل م زااي الكا ذب الك رمي"( .ب ريوت :دار إحي ذء ال ا
العريب ).79 :5 ،
( )3النحذس ،أبو جعفر النحذس أمحد بن حممد" ،معذين القرآن" .حتقيق  :حممد
عل ي الص ذبوين( .ط ،1مك ة املكرم ة :جذمع ة أم الق رى1409 ،ه):3 ،
.105
( )4دروزة ،حممد عزت" ،الافسري احلديث"( .القذهرة :دار إحيذء الكا ب العربي ة،
1383ه ).48 :4 ،

- 613 -

احلفظ والعناية الرابنية يف سورة احلجر ،د .عواطف أمني يوسف البساطي

إضالهلم ،لكن من اتبعك من الضذلني املوغلني يف الضالل لك تسلطذن
على نفوتسهم( ،)1وهذا "وعيد ابلعذاب لكل من انقذد للشيطذن وترك
أمر الرمحن" (.)2
مظاهر احلفظ والعناية يف اآلية:
من مظذهر حفظ هللا للبشر "أن الشيطذن ال ياسلط إال على
من كذن غذواي ،أي مذئال للغواية مكاسبذ هلذ دون من كبح نفسه عن
الشر ،فإن العذقل إ ا تعلق به وتسواس الشيطذن علم مذ فيه من إضالل
وعلم أن اهلدى يف خالفه فإ ا توفق ومحل نفسه على اخايذر اهلدى
وصرف إليه عزمه قوي على الشيطذن فلم يكن له عليه تسلطذن ،وإ ا
مذل إىل الضالل واتساحسنه واخاذر إرضذء شهوته صذر ماهيئذ إىل
الغواية فأغواه الشيطذن فغوى" (.)3
ومبعىن أدق يقول تسفيذن بن عيينة(" :)4معنذه ليس لك عليهم
( )1جلنة من علمذء األزهر ،اجمللس األعلى للشئون اإلتسالمية  -مصر" ،املناخب
يف تفسري القرآن الكرمي"( .ط ،18مصر :طبع مؤتسسة األهرام1416 ،ه -
1995م) ،ص.377 :
( )2الص ذبوين ،حمم د عل ي الص ذبوين" ،ص فوة الافذتس ري"( .ط ،1الق ذهرة :دار
الصذبوين للطبذعة والنشر والاوزيع1417 ،ه 1997 -م).407 :1 ،
( )3ابن عذشور" ،الاحرير والانوير".52 :14 .
( )4ه و :تس فيذن ب ن ُعيين ة ب ن أيب عم ران ،ميم ون ،اهل ال  ،أبوحمم د الك ويف ،مث
املكي ،ثقة حذفظ ،فقيه إمذم حجة إال أنه تغري حفظه آبخره ،وكذن رمبذ دل س،
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تسلطذن أن تلقيهم يف نب يضيق عنه عفوي" (.)1

الدراسة والتحليل:
يابني لنذ أن هللا تعذىل حييط عبذده املاقني مبزيد عنذية ،والشيطذن
اإلنسذن ،فيساخدم ُكل إمكذرته إلغواء
يسعى جذهدا ليثري رغبذت
ُ
َ
َ
َّ
َّ
َّ
َّ
َ
َ
ُ
ضلن ُه ۡم َوۡلمن ِّين ُه ۡم َوٓأَلم َرن ُه ۡم
يق احلقَ ﴿ ،وۡل ِّ
اإلنسذن عن طر َ

َ َ ُ َ ُ َّ َ َ َ
َّ
ٓأَلم َر َّن ُه ۡم فَلَ ُي َغ ُ َّ َ ۡ َ َّ َ
ان ٱ ۡۡلنۡ َعَٰم َو ُ
خ ِّذ
فليبتِّكن ءاذ
ۡين خلق ٱّلِلُِّۚ َومن َيت ِّ
ِّ
ِّ
َّ َ َ ۡ َ َ ُ ۡ َ ٗ
َّ ۡ َ َ َ ٗ
ُ
ٗ
ُّ
ون ٱّلِل ِّ فقد خ ِِّس خِسانا مبِّينا [ ﴾١١٩تسورة
ٱلشيطَٰن و َِّلا مِّن د ِّ

النسذء ،]119 :فإن فذز املسلم وتغلب على الشيطذن فله اخلري
وخ ِسراَ حفظ هللا وعنذياه.
والفضل ،وإن غلب الشيطذن هلك هو ومن تبعهَ ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لك ن ع ن الثق ذت ،وك ذن أثب ت الن ذس يف عم رو ب ن دين ذر ،م ن ر وس الطبق ة
الثذمن ة ،م ذت تس نة 198ه  .انظ ر ترمجا ه يف :اب ن تس عد" ،الطبق ذت الك ربى".
497 :5؛ اخلطي ب البغ دادي ،أمح د ب ن عل ي أب و بك ر اخلطي ب البغ دادي،
"اتري ت بغ داد"( .ب ريوت :دار الكا ب العلمي ة)4764/174 :9 ،؛ مج ذل
ال دين أب و احلج ذج امل زي" ،هت ذيب الكم ذل" .حتقي ق :د .بش ذر ع واد مع روف.
(ط ،1ب ريوت :مؤتسس ة الرتس ذلة1400 ،ه – 1980م):11 ،
.2413/177
( )1اخلذزن ،عالء الدين علي بن حممد بن إبراهيم ب ن عم ر الش يحي أب و احلس ن،
"لب ذب الاأوي ل يف مع ذين الانزي ل"( .ط ،1ب ريوت :دار الكا ب العلمي ة،
 1415ه )57 : 3 ،؛ الثعليب ،أمحد بن حممد بن إبراهيم الثعليب" ،الكشف
والبي ذن ع ن تفس ري الق رآن" .حتقي ق :اإلم ذم أيب حمم د ب ن عذش ور( .ط،1
بريوت :دار إحيذء ال ا العريب1422 ،ه  2002 -م).342 :5 ،
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املبحث السادس :حفظ اهلل لعباده املتقني يف اجلنة
ُ

َ

ۡ ُ َ
وها ب َسلَٰم َءا ِّمن َ
ِّي [ ﴾٤٦تسورة احلجر.]46 :
قال تعاىل﴿ :ٱدخل ِّ ٍ

شرح املفردات يف اآلية:
السالم :للسالم عدة معذن منهذ أن السالم حتية أهل اجلنة(،)1
قذل تعذىلََ ﴿ :ت َِّّي ُت ُه ۡم يَ ۡو َم يَ ۡل َق ۡونَ ُهۥ َس َل َٰ ٞم َوأَ َع َّد ل َ ُه ۡم أَ ۡج ٗرا َكر ٗ
يما ﴾٤٤
ُۚ
ِّ
[تسورة األحزاب ،]44 :و"السالمة احلقيقية ليست إال يف اجلنة ،إ
فيهذ بقذء بال فنذء ،وغىن بال فقر ،وعز بال ل ،وصحة بال تسقم(.)2
آمنني " :أصل األمن :طمأنينة النفس وزوال اخلوف "( ،)3قذل
ۡ َ
ُ
ََُ
تعذىل﴿ :ٱ ََّّل ٓ َ ۡ َ ُ
ف [ ﴾٤تسورة
ِّي أطع َمهم مِّن جوعٖ َو َءامنهم مِّن خ ۡو ِۢ
قري ]4 :
املعىن اإلمجايل لآلية:
يقول تعذىل ِ ْك ُرهُ " :إن الذين اتقوا هللا بطذعاه وخذفوه ،فاجنبوا
ۡ ُ ُ َ
وها ب َس َلَٰم َءا ِّمن َ
ِّي
معذصيه يف جنذت وعيون ،يقذل هلم﴿ :ٱدخل
ِّ ٍ
.)4("﴾٤٦
( )1الطربي" ،جذمع البيذن يف أتويل القرآن".281 :20 .
( )2الراغب األصفهذ " ،املفردات يف غريب القرآن" .ص.421 :
( )3املرجع السذبق ،ص.90 :
( )4الطربي" ،جذمع البيذن يف أتويل القرآن".107 :17 .
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مظاهر احلفظ والعناية يف اآلية:
اخالف املفسرون يف معىن الدخول ابلسالم يف اآلية على أقوال
منهذ:
 -1اجعلوا دخولكم فيهذ بسالم؛ على مذ أمرهم يف الدنيذ أن جيعلوا
َ َ َ َ ُۡ ُُ ٗ َ َ ُ ْ
الدخول يف املنذزل ابلسالم؛ كقوله﴿ :فإِّذا دخلتم بيوتا فسل ِّموا
َ َ ٰٓ َ ُ
ُ
ِّك ۡم﴾ [تسورة النور.]61 :
لَع أنفس
 -2ادخلوهذ بسالم ال يصيبكم مكروه؛ آمنني ال ينغصهم خوف وال
َ
ََ َ َ ُ َ َ ََ َ ٌ ََ
اي فَل خ ۡوف عل ۡي ِّه ۡم َوَّل
حزن ،على مذ أخرب ﴿فمن تبِّع هد
ُ ۡ ََُۡ َ
()1
ون [ ﴾٣٨تسورة البقرة. ]38 :
هم َيزن
 " -3بسالمة من النذر "(.)2
 " -4بسالمة تصحبكم من كل آفة "(.)3
 " -5باحية من هللا هلم "(.)4
 " -6بسالم من تسخط هللا تسبحذنه وعذابه "(.)5
( )1املذتريدي: ،تفسري املذتريدي (أتويالت أهل السنة)".445 :6 .
( )2املذوردي" ،تفسري املذوردي = النكت والعيون".162 :3 .
( )3املرجع السذبق.162 :3 ،
( )4املذوردي" ،تفسري املذوردي = النكت والعيون".162 :3 .
( )5الواح دي ،أب و احلس ن عل ي ب ن أمح د ب ن حمم د ب ن عل ي الواح دي،
النيس ذبوري" ،ال وجيز يف تفس ري الكا ذب العزي ز" .حقق ه :ص فوان ع درن
داوودي( .ط ،1دمشق :دار القلم ،بريوت :الدار الشذمية1415 ،ه) ،ص:
.593
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 " -7مبعىن السالمة ،وهي األمذن ،فيأمنون أهنم ال خيرجون منهذ "(.)1
 " -8ادخلوهذ بسالم آمنني من عذاب هللا ومن نكبذت الدنيذ ومن
املوت "(.)2
 -9ادخلوهذ بسالم آمنني املراد ادخلوا اجلنة مع السالمة من كل
اآلفذت يف احلذل ومع القطع ببقذء هذه السالمة ،واألمن من
زواهلذ(.)3
ۡ ُ ُ َ
وها ب َس َلَٰم َءا ِّمن َ
ِّي  ﴾٤٦من
 -10يقذل هلم حذل دخوهلذ﴿ :ٱدخل
ِّ ٍ
املوت والنوم والنصب ،واللغوب وانقطذع شيء من النعيم الذي
هم فيه أو نقصذنه ومن املرض ،واحلزن واهلم وتسذئر

( )1القشريي" ،لطذئف اإلشذرات = تفسري القشريي".273 :2 .
( )2أبو حممد مكي بن أيب طذلب َمحوش ب ن حمم د ب ن خما ذر القيس ي الق ريواين مث
األندلس ي الق رطيب" ،اهلداي ة إىل بل ون النهذي ة يف عل م مع ذين الق رآن وتفس ريه
وأحكذم ه ومج ل م ن فن ون علوم ه" .حقق ه جمموع ة رتس ذئل جذمعي ة بكلي ة
الدراتسذت العليذ والبحث العلمي  -جذمعة الشذرقة( .ط ،1جذمع ة الش ذرقة:
جمموع ة حب و الكا ذب والس نة  -كلي ة الش ريعة والدراتس ذت اإلتس المية،
1429ه 2008 -م).3903 :6 ،
( )3ينظر :الرازي" ،مفذتيح الغيب"148 :19 .؛ النس في ،أب و الربك ذت عب د هللا
ب ن أمح د ب ن حمم ود ح ذفظ ال دين النس في" ،تفس ري النس في (م دارك الانزي ل
وحق ذئق الاأوي ل)" .حقق ه وخ رج أحذديث ه يوتس ف عل ي ب ديوي( .ط،1
بريوت :دار الكلم الطيب1419 ،ه 1998 -م).191 :2 ،
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املكدرات(.)1

الدراسة والتحليل:
ومع كثرة األقوال يف تفسري الدخول بسالم وأمن إىل اجلنة فإن
هللا تبذرك وتعذىل قد َ َكَر األلفذظ يف كاذبه العزيز بدقة مانذهية؛ فلفظة
السالم نكرة ،والنكرة تدل على العموم ،فهي كذجلمع .واملعرفة تدل
على االخاصذص ،فهي كذلواحد ( ،)2لذلك فإن السالم املذكور يف
اآلية يبقى عذمذ وال مينع قبول مجيع الوجوه يف تفسري اآلية شيء،
فجميع مذ َ َكَر املفسرون ال خيرج عن معىن السالم ،فذللفظ ياسع
بعمومه جلميع املعذين .ليحمل املعذين الكثرية لعمومه ابلانكري ،وعموم
لفظ السالم.

( )1السعدي" ،تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنذن" .ص.431 :
( )2ابن اببشذ  ،طذهر بن أمحد بن اببشذ " ،شرح املقدمة ا سبة" .حققه خذل د
عبد الكرمي( ،ط ،1الكويت :املطبعة العصرية1977 ،م).417 :2 ،
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املبحث السابع :مقومات حفظ اهلل وعنايته
يالحظ القذرئ املمحص أن لكاذب هللا تعذىل ميزات كثرية جتعله
الكاذب الفريد يف اإلصالح والاغيري ،ومن مميزاته الكمذل والشمولية،
وتسورة احلجر أعظم مثذل على هذه الشمولية والدقة ،فبعد عرض صور
من احلفظ والعنذية الرابنية ،أتيت اخلذمتة لاقدم للمسلم الذي أحذطاه
العنذية ،مقومذت للطريق واملنهج الذي يابعه وهبذا املنهج حيصل حفظ
هللا وعنذياه ،وتالخص هذه النصذئح فيمذ ليت:
أولا :التنويه أبمهية القرآن الكرمي واملداومة على تالوته:

َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َٰ َ َ ۡ ٗ َ ۡ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ
ان ٱلۡ َع ِّظ َ
يم
ان وٱلقرء
قال تعاىل﴿ :ولقد ءاتينك سبعا مِّن ٱلمث ِّ

[ ﴾٨٧احلجر.]87 :
اخالف املفسرون يف حتديد املقصود ابلسبع املثذين :فمنهم قذئل:
أهنذ السور السبع الطوال :البقرة وآل عمران والنسذء واملذئدة واألنعذم
واألعراف واألنفذل مع الاوبة ،مع اخللف يف تسورة يونس ومسيت ابملثذين
لكثرة مذ يف املثذين من الاوحيد ،وعلوم الغيب ،واألحكذم اجلليلة،
وتثنياهذ فيهذ ،ومنهم من يقول إن السبع املثذين تسورة الفذحتة ألهنذ تسبع
آايت ،وتثىن يف كل ركعة(.)1
ويشهد هلذا القول مذ يف صحيح البخذري من حديث أيب تسعيد
( )1ينظ ر :امل ذوردي" ،تفس ري امل ذوردي = النك ت والعي ون"174 :3 .؛ اب ن
اجلوزي" ،زاد املسري يف علم الافسري".535 :2 .
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ِّ ِّ
ب
بن املعلى ،أن رتسول هللا صلى هللا عليه وتسلم قذل(( :احل ْم ُد َّّلِل ر ِّّ
ِّ
يم الَّ ِّذي أُوتِّيتُهُ))(.)1
العال ِّمنيِّ .هي َّ
الس ْب ُع املث ِّاِن ،وال ُق ْرآ ُن العظ ُ
وبعيداً عن اخلالف املذكور ،ياطلع البحث إىل أمر آخر من
مقذصد القرآن الكرمي وهو " :التنويه أبمهية القرآن الكرمي واملداومة
على تالوته " ،فقد أعطذر هللا أفضل مذ يانذفس فيه املانذفسون ،وأعظم
َ َ َ َۡ ۡ
ْ ُ
مذ يفرح به املؤمنون﴿ ،قُ ۡل ب َف ۡضل ٱ َّّلِلِّ َوب َر ۡ َ
ۡحتِّهِّۦ فبِّذَٰل ِّك فل َيف َر ُحوا ه َو
ِّ
ِّ ِّ
َ ۡ َ ُ َ ۡ َ َّ ٞ
()2
ون [ ﴾٥٨تسورة يونس ، ]58 :فليس للمؤمن إال
خۡي مِّما َيمع
بذل اجلهد يف تالوة القرآن احلكيم واحلرص على تعلمه وتعليمه والعمل
به حىت تنذله العنذية واحلفظ الرابين.
اثني ا :اللتزام بدين هللا احلق ،وعدم النبهار ابلدنيا

َ
َ َ َّ َ َ َ َ
ۡ
قال تعاىلَّ﴿ :ل ت ُم َّدن عيۡن ۡيك إ ِّ ََٰل َما َم َّت ۡعنَا بِّهِّۦٓ أ ۡز َو َٰ ٗجا مِّن ُه ۡم
ََ َۡ َ ۡ َ َۡ ۡ َ ۡ ۡ َ َ َ َ
ك ل ِّلۡ ُم ۡؤ ِّمن َ
ِّي [ ﴾٨٨احلجر.]88 :
وَّل َتزن عليهِّم وٱخفِّض جناح

أي َال تطمع ،وال تلافت ،وال يغرنك مذ ماعنذ به أصنذفذ من
النذس ابلغىن وجذه الدنيذ والقوة ،والغرور ،والطغيذن ،والكفر ،فال يغرنك
اَّلل تعذىل عن
هذا وال يس عي نظرك ،فإن هذا أمر إىل فنذء ،وهنى َّ
َ ََْ ْ
احلزن على الكذفرين كمذ هنى عن أن يغ هبم ،فقذل﴿ :وَّل َتزن
ِِ
ذك َتس ْب ًعذ ِم َن املثَ ِذين َوال ُق ْرآ َن
َولَ َق ْد آتَْي نَ َ
( )1رواه البخ ذري ،الافس ريَ ،اب ُ
ب قَ ْول هَ :
َ
الع ِظ َيم} ،ح (.)4703
َ
( )2ينظر :السعدي" ،تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنذن" .ص.434 :
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َ
َعليْ ِّه ْم﴾  ،وإ ا كذن ال يغ مبذ أويت املشركون من أتسبذب النعيم ،فإن

من معه من املؤمنني هم األوىل ابلرعذية واحلفظ ألهنم هم خرية اإلميذن؛
َ ۡ ۡ ََ َ َ
ك ل ِّۡل ُم ۡؤ ِّمن َ
ِّي [ ﴾ ٨٨احلجر،]88 :
ولذا قذل تعذىل﴿ :وٱخفِّض جناح
َ َ ۡ ُ َ َ ًّ َ َ ۡ َ ۡ َ َ ُّ ْ
ِ
ب لنفضوا
أي ارفق هبم ول ْن هلم جبذنبك﴿ ،ولو كنت فظا غل ِّيظ ٱلقل ِّ
م ِّۡن َح ۡول َِّك ﴾ [آل عمران.)1(]159 :
اثلث ا :الثقة ابهلل عز وجل وهتوين املخاوف يف طريق الدعوة إليه:
َ ۡ َ ۡ
ع ب َما تُ ۡؤ َم ُر َوأ َ ۡعر ۡض َعن ٱل ۡ ُم ۡۡشك َ
ِّي ﴾٩٤
قال تعاىل﴿ :فٱصد ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
[احلجر.]94 :
ِ
ِ
ني
ذص َد ْع مبذ تُ ْؤَم ُر أي أظهر مذ تؤمر بهَ ،وأ َْع ِر ْ
ض َع ِن الْ ُم ْش ِرك َ
فَ ْ
أي ال تبذل هبم وال تلافت إىل لومهم إايك على إظهذر الدعوة(،)2
واجهر ابلقرآن وأعلن مذ يوحى إليك حىت تبلغهم وافرق بني احلق
والبذطل(.)3
وهذا املعىن العظيم حيرك يف النفس اهلمة للدعوة وبذل مجيع
الطذقذت إلحقذق احلق ،مث إن هذا اجلهد الدعوي املبذرك تسبيل
( )1ينظر :أبو زهرة" ،زهرة الافذتسري".4111 :8 .
( )2اجلذوي ،حممد بن عمر نووي اجلذوي البناين" ،مراح لبيد لكشف معىن القرآن
اجملي د" .حقق ه حمم د أم ني الص نذوي( .ط ،1ب ريوت :دار الكا ب العلمي ة،
1417ه).585 :1 ،
( )3ينظر :املذوردي" ،تفسري املذوردي = النكت والعيون".174 :3 .
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َّ
للحصول على لطف هللا وحفظه وعنذياه ،قذل تعذىل﴿ :إِّن عِّبادِّي
َْ َ َ ََ
ْ ٌ
َ َ ٓ َّ َ ٓ َّ
لي َس لك عليْ ِّه ْم ُسلطان﴾ [تسورة احلجر﴿ ،]42 :أَّل إِّن أ ۡو َِّلَا َء ٱّلِل ِّ
َ َ ۡ ٌ َ َۡ ۡ ََ ُ ۡ ََُۡ َ
ون [ ﴾ ٦٢تسورة النحل.]62 :
َّل خوف علي ِّهم وَّل هم َيزن

رابعا :الستغفار والصالة طريق للفرح والفرج:

ا
َ َ َ ۡ َ ۡ َ ُ َ َّ َ َ ُ َ ۡ ُ َ َ َ ُ ُ َ
ضيق صدرك بِّما يقولون ٩٧
قال تعاىل﴿ :ولقد نعلم أنك ي ِّ
َ َ ۡ َۡ َ َ َُ
َ َّ
لسجد َ
ِّين [ ﴾٩٨تسورة احلجر.]98-97 :
فسبِّح ِِّبم ِّد ربِّك وكن مِّن ٱ َٰ ِّ

أمر هللا تسبحذنه وتعذىل نبيه الكرمي أن يعلن مذ أُمر به من
الشرائع ،وال يلافت إىل لوم املشركني وتثريبهم له ،وال يبذل مبذ تسيكون
منهم ،فذهلل تعذىل كفذه أمر املساهزئني به وأزال كيدهم ،وإ ا تسذوره ضيق
الصدر من مسذع تسفههم واتساهزائهم كمذ هو دأب البشر ،فليسبح ربه
وليحمده وليكثر الطذعة له ،فذلعبد إ ا حزبه أمر نزع إىل طذعة ربه ،وقد
كفل تسبحذنه أن يكشف عنه مذ أمهه(.)1
وهذه النصذئح توجه إىل داعي اخلري من أمانذ املبذركة ،فذلداعية
اليوم رمبذ يصذب ابليأس من كثرة جهده واجاهذده ومحله هلم األمة
والعمل الد وب إلنقذ تسفيناهذ من الغرق إال أنه ال يرى أثراً كبرياً يف
الكثري من املواقف ،وهنذ ياوجب عليه أن يسامد من كاذب هللا تبذرك
َ َ ۡ َۡ َ َ َُ
َ َّ
لسجد َ
ِّين [ ﴾٩٨احلجر:
وتعذىل الاوجيه﴿ :فسبِّح ِِّبم ِّد ربِّك وكن مِّن ٱ َٰ ِّ

.]98-97

( )1املراغ ي ،أمح د ب ن مص طفى" ،تفس ري املراغ ي"( .ط ،1مص ر :ش ركة مكاب ة
ومطبعة مصطفى البذب احلليب وأوالده1365 ،ه 1946 -م).44 :14 ،
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اخلامتة
بع د الدراتس ة الاحليلي ة آلايت تس ورة احلج ر اخلل وص إىل ع دة
ناذئج وتوصيذت ،وهي على النحو اآليت:
 -1البحث عن معذين القرآن الكرمي مسامر ال ينقطع ،ومعذين القرآن
كثرية وفوائده ال تنقضي على مر العصور واألزمذن.
 -2صور العنذية واحلفظ يف تسورة احلجر تامثل يف اآليت :حفظ القرآن
َّ َ ۡ َ ۡ
َّ َ
ۡ
الكرمي ،من خالل قوله تعذىل﴿ :إِّنا َن ُن ن َّزۡلَا ٱَّلِّك َر ِإَونا ُلۥ
َ َ َٰ ُ َ
ون [ ﴾٩تسورة احلجر ،]9 :وحفظ السمذوات قذل تعذىل:
لحفِّظ
ۡ
ۡ
ََ
َّ َ ٓ ِّ ُ ُ ٗ َ َ َّ َّ َٰ َ َّ
ِّلنَٰ ِّظر َ
ين َ ١٦و َحفِّظ َنَٰ َها
﴿ َولق ۡد َج َعل َنا ِِّف ٱلسماء بروجا وزينها ل
ِّ
مِّن ُ َ ۡ َ
َّ
يم [ ﴾١٧تسورة احلجر ،]17 - 16 :وحفظ
ج ٍ
ك شيطَٰ ٖن ر ِّ
ِّ
َ َۡ َ
ۡرض َم َد ۡد َنَٰ َها َو َألۡ َق ۡي َنا ف َ
ِّيها َر َو َٰ ِِّسَ
األرض قذل تعذىل﴿ :وٱۡل
َشء َّم ۡو ُ
ۢنب ۡت َنا ف َ
َوأَ َ
ِّيها مِّن ُك َ ۡ
ون [ ﴾١٩احلجر ،]19 :وحفظ
ز
ٖ
ٖ
ِّ
َ ۡ َّ
ََ َ
خ َزآئ ُن ُهۥ َو َما ُن َن ُ ُلۥٓ
األرزاق قذل تعذىلِ﴿ :إَون مِّن َش ٍء إَِّّل عِّندنا
ِّ
ِّ
َّ
ُ
إَِّّل ب ِّ َق َدرٖ َّم ۡعلو ٖم [ ﴾٢١احلجر ،]21 :العنذية الرابنية للعبذد
َ َ ََ
َ
َّ
الراتسخني يف اإلميذن ،قذل تعذىل﴿ :إِّن ع َِّبادِّي ل ۡي َس لك عل ۡي ِّه ۡم
ُ ۡ َ َٰ ٌ َّ َ َّ َ َ َ
ك م َِّن ٱ ۡل َغاو َ
ين [ ﴾٤٢تسورة احلجر،]42 :
سلطن إَِّّل م ِّن ٱتبع
ِّ
ۡ ُ ُ َ َ ََٰ
حفظ هللا لعبذده املاقني يف اجلنة ،قذل تعذىل﴿ :ٱدخلوها بِّسل ٍم
َءا ِّمن َ
ِّي [ ﴾٤٦تسورة احلجر.]46 :

مث خ ام البح ث فيم ذ حيص ل ب ه حف ظ هللا تب ذرك وتع ذىل وعنذيا ه،
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وم ن ض من آايت الس ورة الكرمي ة ،وكذن ت الاوجيه ذت عل ى النح و اآليت:
الانوي ه أبمهي ة الق رآن الك رمي واملداوم ة عل ى تالوت ه ،ق ذل تع ذىلَ ﴿ :ولَ َق ۡ
ددد
َ ُۡ َۡ َ
َ ََۡ
َ ََۡ َ َ ۡٗ
ان ٱ ۡل َع ِّظد َ
ديم [ ﴾٨٧احلج ر]87 :
دان وٱلقددرء
ءاتينَٰددك سددبعا ِّمددن ٱلمثد ِّ
َ َ ُ َّ َّ
ددن
وااللا زام ب دين هللا احل ق ،وع دم االنبه ذر ابل دنيذ ،ق ذل تع ذىلَّ﴿ :ل تمد

َ
َ َ َ َ
ۡ ۡ
ُۡ ۡ ََ َۡ
دز ۡن َعلَ ۡ
َت َ
دي ِّه ۡم َوٱخفِّدض
ع ۡين ۡيك إ ِّ ََٰل َما َم َّت ۡع َنا بِّدهِّۦٓ أ ۡز َو َٰ ٗجدا مِّدنهم وَّل
ََ َ َ ُۡ ۡ
ددؤ ِّمن َ
ِّي [ ﴾٨٨احلج ر ،]88 :والثق ة ابهلل تع ذىل ،وهت وين
جناحدددك ل ِّلمد
َ ۡ َ ۡ
ُ ۡ
دددع ب ِّ َمددا تددؤ َم ُر
املخ ذوف يف طري ق ال دعوة إلي ه ،ق ذل تس بحذنه﴿ :فٱص
ََ ۡ ۡ َ ُۡ ۡ
ۡشك َِّي [ ﴾٩٤احلج ر ،]94 :واالتس اغفذر والص الة طري ق
وأع ِّرض ع ِّن ٱلم ِّ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َ َ َ ۡ َ ۡ ُ َّ َ
ك يَض ُ
يق َص ۡد ُر َك ب ِّ َمدا َيقولدون  ٩٧ف َسدب ِّ ۡح
للفرح والف رج ﴿ولقد نعلم أن
ِّ
َۡ َ َ َُ
َ َّ
لسجد َ
ِّين [ ﴾٩٨تسورة احلجر.]98-97 :
ِِّبم ِّد ربِّك وكن مِّن ٱ َٰ ِّ
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املصادر واملراجع
إبراهيم وآخرون ،ابراهيم مصطفى  /أمحد الزايت  /حذمد عبد القذدر /
حممد النجذر " .املعجم الوتسيط "( .القذهرة ،جممع اللغة العربية
دار الدعوة).
ابن أيب َزَمنِني ،حممد بن عبد هللا " .تفسري القرآن العزيز " .حتقيق :أبو
عبد هللا حسني بن عكذشة  -حممد بن مصطفى الكنز( ،ط،1
مصر ،القذهرة ،الفذروق احلديثة1423 ،ه 2002 -م).
ابن اجلوزي ،عبد الرمحن بن علي " .زاد املسري يف علم الافسري ".
حتقيق :عبد الرزاق املهدي( ،ط ،1بريوت ،دار الكاذب العريب
 1422ه).
ابن اببشذ  ،طذهر بن أمحد " .شرح املقدمة ا سبة " .حتقيق :خذلد
عبد الكرمي( .ط ،1الكويت ،املطبعة العصرية 1977 ،م).
ابن عذدل ،عمر بن علي " .اللبذب يف علوم الكاذب " .حتقيق :الشيت
عذدل أمحد عبد املوجود والشيت علي حممد معوض( ،ط،1
بريوت ،لبنذن ،دار الكاب العلمية 1419 ،ه 1998-م).
ابن عذشور ،حممد الطذهر بن حممد " .الاحرير والانوير «حترير املعىن
السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكاذب اجمليد"“( .تونس،
الدار الاونسية للنشر 1984 .ه).
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ابن عطية ،عبد احلق بن غذلب " .ا رر الوجيز يف تفسري الكاذب
العزيز " .حتقيق :عبد السالم عبد الشذيف حممد( ،ط ،1بريوت،
دار الكاب العلمية 1422 ،ه).
ابن فذرس ،أمحد بن فذرس " .معجم مقذييس اللغة " .حتقيق :عبد
السالم حممد هذرون( .دار الفكر 1399 ،ه 1979 -م).
ابن كثري ،إمسذعيل بن عمر " .تفسري القرآن العظيم " .حتقيق :تسذمي
بن حممد تسالمة( .ط ،2دار طيبة للنشر والاوزيع1420 ،ه -
 1999م)
أبو السعود ،حممد بن حممد " .إرشذد العقل السليم إىل مزااي الكاذب
الكرمي "( .بريوت ،دار إحيذء ال ا العريب).
أبو حيذن ،حممد بن يوتسف " .البحر ا يط يف الافسري " .حتقيق:
صدقي حممد مجيل ،بريوت( ،دار الفكر 1420 ،ه).
أبو زهرة ،حممد بن أمحد" .زهرة الافذتسري"( .دار الفكر العريب).
بن أيب طذلب ،مكي " .اهلداية إىل بلون النهذية يف علم معذين القرآن
وتفسريه وأحكذمه ،ومجل من فنون علومه " .حتقيق :جمموعة
رتسذئل جذمعية بكلية الدراتسذت العليذ والبحث العلمي  -جذمعة
الشذرقة ،إبشراف أ .د :الشذهد البوشيخي( .ط ،1جمموعة حبو
الكاذب والسنة  -كلية الشريعة والدراتسذت اإلتسالمية  -جذمعة
الشذرقة 1429 ،ه  2008 -م).
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األصفهذ  ،احلسني بن حممد " .املفردات يف غريب القرآن " .حتقيق:
صفوان عدرن الداودي( ،ط ،1دمشق ،بريوت ،دار القلم ،الدار
الشذمية 1412 ،ه).
األصفهذ  ،احلسني بن حممد " .،تفسري الراغب األصفهذين " .حتقيق:
حممد عبد العزيز بسيوين/املقدمة وتفسري الفذحتة والبقرة( ،ط،1
كلية اآلداب  -جذمعة طنطذ 1420 ،ه  1999 -م).
البقذعي ،إبراهيم بن عمر " .نظم الدرر يف تنذتسب اآلايت والسور ".
(القذهرة ،دار الكاذب اإلتسالمي).
البيضذوي ،عبد هللا بن عمر " .أنوار الانزيل وأتسرار الاأويل " .حتقيق:
حممد عبد الرمحن املرعشلي( ،ط ،1بريوت ،دار إحيذء ال ا
العريب 1418 ،ه).
الثعليب ،أمحد بن حممد " .الكشف والبيذن عن تفسري القرآن ".
حتقيق :اإلمذم أيب حممد بن عذشور ،مراجعة وتدقيق :األتساذ نظري
السذعدي( ،ط ،1بريوت – لبنذن ،دار إحيذء ال ا العريب،
 ،1422ه  2002 -م).
الثعليب ،أمحد بن حممد " .الكشف والبيذن عن تفسري القرآن " .حتقيق:
اإلمذم أيب حممد بن عذشور ،مراجعة وتدقيق :األتساذ نظري
السذعدي( .ط ،1بريوت – لبنذن ،دار إحيذء ال ا العريب،
 2002م).
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اجلذوي ،حممد بن عمر " .مراح لبيد لكشف معىن القرآن اجمليد ".
حتقيق :حممد أمني الصنذوي( ،ط ،1بريوت ،دار الكاب العلمية،
 1417ه).
اجلوهري ،إمسذعيل بن محذد " .الصحذح اتج اللغة وصحذح العربية ".
حتقيق :أمحد عبد الغفور عطذر( ،ط ،4بريوت ،دار العلم للماليني
( 1407ه  1987 -م)،
احلجذزي ،حممد حممود " ،الافسري الواضح "( ،ط ،10بريوت ،دار
اجليل اجلديد  1413ه).
حقي ،إمسذعيل حقي " ،روح البيذن "( ،بريوت ،دار الفكر).
احلموي ،أمحد بن حممد ،أبو العبذس " .املصبذح املنري يف غريب الشرح
الكبري "( .املكابة العلمية – بريوت).
حوي  ،عبد القذدر بن مال " .بيذن املعذين " .ط ،1دمشق ،مطبعة
ال قي 1382 ،ه  1965 -م).
الرازي ،حممد بن عمر" .مفذتيح الغيب"( .ط ،3بريوت ،دار إحيذء
ال ا العريب 1420ه).
الزحيلي ،وهبة بن مصطفى" .الافسري املنري يف العقيدة والشريعة
واملنهج"( .ط ،2دمشق ،دار الفكر املعذصر1418ه).
الزحيلي ،وهبة بن مصطفى" .الافسري الوتسيط للزحيلي"( .ط،1
دمشق ،دار الفكر1422 ،ه)،
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الزركشي ،حممد بن عبد هللا " .الربهذن يف علوم القرآن "ا قق :حممد
أبو الفضل إبراهيم( .ط ،1دار إحيذء الكاب العربية عيسى البذب
احلليب وشركذئه 1957 ،م).
الزخمشري ،حممود بن عمرو " .الكشذف عن حقذئق غوامض الانزيل ".
(ط ،3بريوت ،دار الكاذب العريب 1407 ،ه).
السعدي ،عبد الرمحن بن رصر " .تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم
املنذن " ،حتقيق :عبد الرمحن بن معال اللوحيق( ،ط ،1مؤتسسة
الرتسذلة1420 ،ه  2000-م).
السمني احلليب ،أمحد بن يوتسف " .الدر املصون يف علوم الكاذب
املكنون " .حتقيق :أمحد حممد اخلراط( .دمشق ،دار القلم).
السيوطي ،عبد الرمحن بن أيب بكر " .اإلتقذن يف علوم القرآن ".
ا قق :حممد أبو الفضل إبراهيم( .اهليئة املصرية العذمة للكاذب،
1394ه  1974 /م).
الشربيين ،حممد بن أمحد " .السراج املنري يف اإلعذنة على معرفة بعض
معذين كالم ربنذ احلكيم اخلبري "( .القذهرة ،مطبعة بوالق
(األمريية) 1285 ،ه).
الشعراوي ،حممد ماو  " .تفسري الشعراوي "( .مطذبع أخبذر اليوم).
الصذبوين ،حممد علي الصذبوين " ،صفوة الافذتسري "( .ط ،1القذهرة،
دار الصذبوين للطبذعة والنشر والاوزيع 1417 ،ه  1997 -م).
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طنطذوي ،حممد تسيد طنطذوي " .الافسري الوتسيط للقرآن الكرمي ".
(ط ،1الفجذلة  -القذهرة ،دار هنضة مصر للطبذعة والنشر
والاوزيع).
الطيذر ،مسذعد بن تسليمذن بن رصر " .فصول يف أصول الافسري ".
(ط ،2دار ابن اجلوزي 1423 ،ه ).
عمر ،أمحد خماذر مبسذعدة فريق عمل " .معجم اللغة العربية املعذصرة ".
(ط ،1عذمل الكاب 1429 ،ه  2008 -م).
الغررطي ،أمحد بن إبراهيم " .الربهذن تنذتسب تسور القرآن " .حتقيق:
حممد شعبذين( .وزارة األوقذف والشؤون اإلتسالمية املغرب1410 ،
ه  1990 -م).
الفراهيدي ،اخلليل بن أمحد " .العني " .حتقيق :د مهدي املخزومي ،د
إبراهيم السذمرائي( ،دار ومكابة اهلالل).
الفريوزآابدى ،حممد بن يعقوب " .القذموس ا يط " .حتقيق :مكاب
حتقيق ال ا يف مؤتسسة الرتسذلة.
القذمسي ،حممد مجذل الدين " .حمذتسن الاأويل " .حتقيق :حممد ابتسل
عيون السود( .ط ،1 :بريوت ،دار الكاب العلميه 1418 ،ه).
القرطيب ،حممد بن أمحد " .اجلذمع ألحكذم القرآن " .حتقيق :أمحد
الربدوين وإبراهيم أطفي ( .ط ،1القذهرة ،دار الكاب املصرية،
1384ه  1964 -م).
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قطب .تسيد قطب " .يف ظالل القرآن "( ،ط ،17بريوت -القذهرة،
دار الشروق 1412 ،ه).
ِ
فاح البيذن يف مقذصد القرآن " .راجعه:
القنَّوجي ،حممد صديق خذنُ " .
يدا – بَريوت ،املكابة العصريَّة
صَ
األنصذريَ ( .
َعبد هللا بن إبراهيم َ
َ
للطبَذعة والن ْشر 1412 ،ه  1992 -م).
الكفوي ،أيوب بن موتسى " .الكليذت معجم يف املصطلحذت والفروق
اللغوية " .حتقيق :عدرن دروي  -حممد املصري( ،بريوت،
مؤتسسة الرتسذلة).
جلنة من علمذء األزهر ،اجمللس األعلى للشئون اإلتسالمية " .املناخب
يف تفسري القرآن الكرمي "( .ط ،18مصر ،مؤتسسة األهرام،
 1416ه  1995 -م).
املذتريدي ،حممد بن حممد " .تفسري املذتريدي (أتويالت أهل السنة)
" .حتقيق :جمدي ابتسلوم( .ط ،1لبنذن ،دار الكاب العلمية –
بريوت 1426 ،ه  2005 -م)
املذوردي ،علي بن حممد " .تفسري املذوردي = النكت والعيون ".
حتقيق :السيد ابن عبد املقصود بن عبد الرحيم( ،بريوت  /لبنذن،
دار الكاب العلمية).
ا لي والسيوطي ،حممد بن أمحد وعبد الرمحن بن أيب بكر " .تفسري
اجلاللني "( .ط ،1القذهرة ،دار احلديث).
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املراغي ،أمحد بن مصطفى " .تفسري املراغي "( ،ط ،1مصر ،شركة
مكابة ومطبعة مصطفى البذب احلليب وأوالده 1365 ،ه -
 1946م).
مقذتل ،مقذتل بن تسليمذن " .تفسري مقذتل بن تسليمذن " .حتقيق :عبد هللا
حممود شحذته( .ط ،1بريوت ،دار إحيذء ال ا  1423 ،ه).
خنبة من أتسذتذة الافسري " .الافسري امليسر "( .ط ،2السعودية ،جممع
امللك فهد لطبذعة املصحف الشريف1430 ،ه  2009 -م).
النسفي ،عبد هللا بن " ،تفسري النسفي( .مدارك الانزيل وحقذئق
الاأويل) " .حققه وخرج أحذديثه :يوتسف علي بديوي ،راجعه
وقدم له :حميي الدين ديب مساو( .ط ،1بريوت ،دار الكلم
الطيب 1419ه  1998 -م).
النيسذبوري ،حممود بن أب احلسن " .إجيذز البيذن عن معذين القرآن ".
حتقيق :الدكاور حنيف بن حسن القذمسي( ،ط ،1بريوت ،دار
الغرب اإلتسالمي 1415 ،ه).
اهلرري ،حممد األمني بن عبد هللا " .تفسري حدائق الروح والرحيذن يف
روايب علوم القرآن " .إشراف ومراجعة :الدكاور هذشم حممد علي
بن حسني مهدي( .بريوت – لبنذن دار طوق النجذة 1421 ،ه
 2001 -م).
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الواحدي ،علي بن أمحد " .الوجيز يف تفسري الكاذب العزيز "" .حتقيق:
صفوان عدرن داوودي( .ط ،1بريوت ،دار القلم ،الدار الشذمية
– دمشق 1415 ،ه).
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