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 دمحم سالم عبد الجبار ذنون الرفاعيد. 
 نوى يدائرة التعليم اإلسالمي / ن

 خالصة بحث
أردُت في ىذا  (لو العـز مف الرسل ىـ صفوة االنبياء والرسل ) عمييـ الصالة والسالـو ا    

ر والجواىر مف ر  الدُ أف استخراج  (لو العـز مف الرسلو البحث الموسوـ ب ) لمحات تفسيرية عف أ
لو العـز و . أ (كتاب هللا عز وجل في ايضاح وبياف شأف أولئؾ مف الرسل )عمييـ الصالة والسالـ

وتخصيص المذكوريف  ،وأنيـ مشاىير االنبياء واألصفياء ،ىـ أىل الصبر والجد والثبات والعزيمة
وال سيما أىل االتباع  ،موب إلييـوالستمالة الق ،وعظـ شيرتيـ ،ر الييـ لعمو شأنيـشيمنيـ لما قد ا

 .  (ىـ نجباء الرسل ) عمييـ الصالة والسالـ :وقاؿ فييـ العمماء ،ليـ
ْزـِ ِمف  الرُُّسلِ )   :في حقيـ فقاؿ هللا ب ر  ُأوُلو اْلع  م ا ص   ،سورة االحقاؼ (ف اْصِبْر ك 

 . ٖ٘اآلية/
وىو الثباُت في سموؾ  ،ميفوالصبر أعظـ منزلة مف منازؿ الواصميف الى هللا رب العال

وتحمل البميات  ،وتوطيف النفس عمى المجاىدة باألخيار وترؾ المألوفات والممذات ،طريق الحق
لو العـز مف الرسل والراجح والمشيور أف ألو العـز و والسيما أ ،وقوة العزيمة الى منبع الكماالت

مع وجود روايات أخرػ  ؿ هللا وختموا برسو  ،وعيسى ،وموسى ،وابراىيـ ،سيدنا نوح :مف الرسل
 لو العـز .و في أ

لو و عمى أ مما  لو العـز مصطمح قرآني مركب مف مضاؼ ومضاؼ اليو أصبح ع  و وأف أ
وانيـ في مياديف الرضى مف هللا تعالى  ،وأف هللا عز وجل خص مف الخمق الرسل واالنبياء ،العـز

 .    (عمييـ الصالة والسالـ)  والرحمة والرضواف
Interpretative Views of the Messengers of Strong Will 

Abstract 

     The messengers of strong will (ulo al-azm min al-rusul) were the elite 

of the messengers and the prophets (peace be upon them). In this research 

entitled Interpretative Views of the Messengers' of Strong Will, I 

intended to draw out the core from the Noble Quran in which the status 

and representation of the messengers (peace be upon them). The 

messengers of will were those of patience, perseverance, endurance and 

determination; they were the renowned and elite messengers. Specifying 
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some of them is based on their status, great reputation and heart winning 

impact especially those who followed them. 

   Scholars said about them: " they were the elite of messengers (peace be 

upon them)." 

   As cited in the Noble Quran " Therefore, be patient (O Muhammed 

Sallallaho Alaihi Wasallam) as did the Messengers of strong will" Al-

'Ahqaf Surat, Ayat no. 35.  

     Moreover, patience was the greatest status of the seekers of Almighty 

Allah's path. It was the steadiness in the right path and inuring the psyche 

to be prevented willy, leaving the pleasures and desires and undergoing 

ordeals, and willing up to perfection, especially for the messengers of 

strong will who were: Noah, Ibrahim, Moses, Essa, and Prophet 

Muhammed (peace be upon him). There were other citations so far as the 

messengers of strong will were concerned.  

     The messengers of strong will was a compound Quranic term of 

adjunct and genitive taken as proper noun on ulo Al-Azm. Almighty 

Allah take the messengers and prophets form all peoples. They were 

(peace be upon them) in the mercy and blessing of Almighty Allah.  

 مقدمة
وعمى سائر  ،سمـ عمى سيدنا دمحم نبيو ومصطفاهنصمي و نو  ،سواهربا الحمد هلل الذؼ ال يحمد     

 :وبعد ،الهاوصحبو ومف تبعو ومف و وآلو  ،باهجتنبياء والرسل ومف اخوانو مف األإ
وأعيت  ،لسف العظماءأومبانيو ما عجزت فيو  ،فاض مف معانيوأفال ريب أف القرآف الكريـ قد     

ومشرب  ،وىو مصدر جميع الميتديف ،يوتأنفيو بحر ال ندرؼ مف اؼ الجيات  ،عقوؿ العقالء
إنو  ،في كل وقت وحيفوبرىاف  ،أنو بينةفضال عمى  ،مسمؾ مختمف المحققيف ،كل العارفيف

ال نور ومشكاة  ،معيف ال ينضب ،وعىدلتو لمف عمـ و أوساطع بأنواره و  ،ذا ضل الورػ إالمرشد 
ـْ ) :وال تنتيي غرائبو لذا قاؿ تعالى ،الذؼ ال تنقضي عجائبوو تتجدد فيو المعاني  ،بغيت ُنِريِي س 

تَّى ي ت ب يَّ  ـْ ح  ِفي أ ْنُفِسِي ْيٍء آ ي اِتن ا ِفي اآْل ف اِؽ و  م ى ُكلِّ ش  بِّؾ  أ نَُّو ع  ـْ ي ْكِف ِبر  ل  قُّ أ و  ـْ أ نَُّو اْلح  ف  ل ُي
ِييد    . () لمحات تفسيرية عف أولي العـز :. فكاف بحثي ىذا بعنواف (ٔ)(ش 
أما أىمية ىذا البحث فكاف يدور في خمدؼ وخاطرؼ أف ابيف مصطمح ميـ في كتاب هللا عز     

وكـ مف قارغ وتاؿ  ،الرسل( وأقف عند ىذه الكممات المضيئة ولي العـز مفأوجل ذاؾ عف )
ت ايضاح ىذا المصطمح والمركب دفأر  ،لمقرآف الكريـ تمر عميو آيات أولي العـز وال يفيـ معناىا

 اإلضافي ليكوف ذلؾ وسيمة لزيادة التدبر في كتاب هللا تعالى والتأمل في معانيو .

                                                           

 . ٖ٘/اآلية ،فصمتسورة   (ٔ)
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ىذه االلفاظ مف خالؿ البحث والدراسة  بعض التداخالت بيف نزيلوبذلؾ يمكف أف     
ويكوف ذلؾ بالرجوع الى أقواؿ العمماء في معرفة ىذا المصطمح عمى اساس  ،واالستدالؿ

واآلثار عف بعض  ،مع ذكر ما ورد مف األحاديث واألخبار ،المصادر والمراجع في ذلؾ
 وأقواؿ بعض التابعيف في ذلؾ . ،رضاىـأالصحابة رضي هللا عنيـ و 

 :وخاتمة يفترتيب البحث اف يكوف عمى مقدمة وتمييد ومبحث واقتضى    
 أما المقدمة فكانت في أىمية الموضوع وسبب اختيارؼ لو .    
وبياف معنى النبي والرسوؿ  ،العـز لغة واصطالحا ووأما التمييد فكاف في بياف معنى أول    

ائص االنبياء والرسل مع ذكر خص ،وعدد االنبياء والرسل وأقواؿ العمماء في ذلؾ ،والفرؽ بينيما
 عمييـ الصالة والسالـ .

 وولأالمطمب األوؿ كاف في بياف مف ىـ  :وأما المبحث األوؿ فقد اشتمل عمى ثالثة مطالب    
وأما المطمب الثاني فكاف في بياف سبب تسميتيـ بذلؾ والحكمة في  ،العـز مف الرسل ودرجتيـ

وبياف  ،ز المفاضمة بيف االنبياءوأما المطمب الثالث فكاف في جوا ،وذكرىـ ،اختصاصيـ
  .وظيفتيـ

  :مل عمى ثالثة مطالبتشاو  ،لمحات عف آيات أولي العـز :وأما المبحث الثاني فكاف في    
أولي  :والمطمب الثاني كاف في ،أولي العـز في سورة األحقاؼ :أما المطمب األوؿ فكاف في    

 عـز في سورة الشورػ .أولي ال :والمطمب الثالث كاف في ،العـز في سورة األحزاب
 ثـ ختمت البحث بخاتمة ذكرت فييا النتائج التي توصمت الييا في البحث .    
وما قاربت فيو الصواب ىذا مف واسع كرمو  ،وما اصبت فيو مف الحق فيو بفضل هللا تعالى    

ف كانت االخرػ فحسبي انني بشر وقد سعيت واستفرغت بذلؾ طاقتي وجيدؼ . ،ومنتو لنا  وا 
 ،أؿ هللا تعالى وىو خير مسؤوؿ وأكـر مأموؿ أف يتقبل عممي خالصا لوجيو الكريـوختاما أس    

 ،نو رحيـ ودود جواد كريـأوالتقى لموصوؿ الى سبيل الرشاد  ،والسداد ،واليدػ ،وأف يميمنا الرشد
ى هللا وسمـ عمى سيدنا دمحم بعدد مف صمى عميو وصمّ  ،وآخر دعوانا اف الحمد هلل رب العالميف

 وعمى آلو وصحبو ومف تبعو وبشر بنبوتو الى يـو الديف أجمعيف . ،أبدا  أزال و 
 تمييد
ذريف والصالة والسالـ عمى خاتـ النبيف منالذؼ ارسل رسمو مبشريف و  ،فالحمد هللا رب العالمي    

الديف  سيد المرسميف دمحم بف عبد هللا المتوج رحمو لمعالميف وعمى الو وصحبو ومف تبعو الى يوـ
 :وبعد
ويسطر التاريخ عف  ،ويكتب ،وييتدػ بيدييـ ،بيـ ػقادة يقتد ،اال وليا عظماء ةفما مف امّ     

البشرية ليـ  توفي ذلؾ فيما شيد العبارةفضل أف أ اختالؼوال . سيرتيـ وسريرتيـ العطرة الشريفة 
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ى وجو ىذه خالؽ الفاضمة عمعظـ األأ وجسدوا  ،قاموا معاني السعادة في ىذه الحياةأحيث 
العـز مف  أوليوىـ صفوت خمق هللا تعالى ومف بينيـ  ،المعمورة وال سيما أولئؾ األنبياء والرسل

والشقي مف تألب حوليـ عمى  ،فالسعيد مف كاف معيـ عمى والء ،والسالـ   الرسل عمييـ الصالة
 البراء . 

الصالة  ـمييوقد اختص مف ىؤالء الرسل ع ،وأعداء ،نصارأفكاف الناس فييـ صنفيف     
 ةده مف رقاف يحرروا عبأجل أالويالت مف  اوقاسو  ،شد العذابأقواميـ أنالوا مف  ةوالسالـ خمس

 ،مضيئة اصور  ةف يرفعوا مكانة االنساف في ىذه الحياأجل أومف  ،العبودية لغير هللا تعالى
فنيج  ،توورب البيت في اسر  ،يحتاجو كل انساف في دعوتو والمعمـ في دراستو ةوصفحات مشرق

 ،مـ المبدأ والمنيج القويـنتع ،لو العـز مف الرسلأاألنبياء والرسل عمييـ الصالة والسالـ وال يسما 
تمادػ وطغى وارتفعت  واف ،لمباطل  يعممؾ عدـ االستسالـ ،جموأمف ف نعيشو أالذؼ نستحق 

لصالة والسالـ عمييـ ا المعاني مستوحاة مف مشكاة الرسلكل ىذه  ،لـالو كل العخفق اصواتو و 
فَاْصِبْ َكَما َصبَػَر ) :واصفيائو قاؿ تعالى ،نبيائو ورسموة أوجعميـ خاص ،لذا خصيـ هللا تعالى بالذكر

ًً ِمْن نَػَهارٍ أُوُلو اْلَعْزِم ِمَن الرُُّسِل َوََل َتْستَػْعِجْل ََلُْم َكأَنػَُّهْم يَػْوَم يَػَرْوَن َما يُوَعُدوَن َلَْ يَػْلبَػُثوا ِإَلَّ سَ  َبََلٌغ فَػَهْل يُػْهَلُك ِإَلَّ  اَع
 .(ٔ)( اْلَقْوُم اْلَفاِسُقونَ 

 ،ذلؾ الىرؼ ظن تفوقد ال ،في مقامات متعددة ـحدث عنيتت ،جميالت ،ىناؾ آيات كريماتو     
فإف الرسل  ،قواؿ العمماء والروايات في ذلؾأجمع أو  ،كتب عف ىذه الممحاتأف أردت أليذا 

وكما اختص  ،وأف مبعثيـ حجة عمى العالميف ،عمى االطالؽعمييـ الصالة والسالـ خيرة الخمق 
 هللا مف الرسل اختص مف كل شيء جعل لو لو ميزة ومف ىذه األزمنة .

 ،شير حـراأل ىذه  شير مفأأربعة  ،وقد خص هللا تعالى مف بيف األزمنة اثنا عشرة شيرا    
َة الشُُّهوِر ِعْنَد اّللَِّ ) :في قولو تعالىذكر ذلؾ د وق َلَس السََّماَواِ  ِإنَّ ِعدَّ ََ ْهرًا ِِ ِكَتاِل اّللَِّ يَػْوَم  ًَ  ا ْػَنا َعَشَر 

ًٌ ُحُرٌم َذِلَك الدِّيُن اْلَقيُِّم َفََل َتْظِلُموا ِفيِهنَّ أَنْػُفَسُكْم َوقَاتُِلوا اْلُمْشِر  َها أَْربَػَع وا ِكنَي َكافًًَّ َكَما يُػَقاتُِلوَنُكْم َكافًًَّ َواْعَلمُ َواْْلَْرَض ِمنػْ
َ َمَع اْلُمتَِّقنيَ أَ   .(ٕ)( نَّ اّللَّ

يت وؿ بأنو أ( موطف نزوؿ الوحي  و األمكنة )مكة المكرمةبيف هللا تعالى مف  وقد خص    
ًَ ُمَباَر ا) :تعالىكما جاء في قولو وضع لمعبادة   .(ٖ)( ًكا َوُهًدى لِْلَعاَلِمنيَ نَّ أَوََّل بَػْيٍت ُوِضَع لِلنَّاِس لَلَِّذي بَِبكَّ

تـ أفضل الصالة و أالمدينة المنورة( عمى ساكنيا بخصائص ) تاالمكنة التي خصومف     
 ،وصاعيا ،وبركة مدىاوعدـ دخوؿ الدجاؿ فييا  ،جر بعد مكة المكرمةالتسميـ في مضاعفة األ

                                                           

 . ٖ٘/اآلية  ،سورة االحقاؼ  (ٔ)
 . ٖٙاآلية   ،سورة التوبة (ٕ)
 .  ٜٙ/اآلية  ،سورة اؿ عمراف (ٖ)
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وال سيما  والرسل عمييـ الصالة والسالـ موطف كثير مف األنبياء ويمييا )بيت القدس( ،وغير ذلؾ
 . الطيبة ى ىذه األماكف والمواطف لإشد الرحاؿ في 
ومف بينيـ  والرسل عمييـ الصالة والسالـ نبياءوقد خص هللا تبارؾ تعالى مف سائر خمقو األ    
( ومف بينيـ )أ) قاؿ . والنبوة  ،الرسالة تدمحم رسوؿ هللا( خاتـ األنبياء والرسل بو ختملوا العـز

ـ  ي ْوـ  اْلِقي ام ةِ ) :عمةالن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص متحدثا عف ىذه  ل ِد آد  يُِّد و  ْنُو اْلق ْبرُ  ،أ ن ا س  قُّ ع  ْف ي ْنش  ُؿ م   ،و أ وَّ
فَّع ُؿ ُمش  اِفٍع و أ وَّ ُؿ ش   .(ٔ) (و أ وَّ

ف م (لو العـزو يضاح وبياف ) اإمف كتاب هللا تعالى في  ،والجواىر ،ف التمس الدررأ اردتف    
وال  ،حيث ال تنقضي عجائبو ،ر الزمافعجزة الخالدة التي تبقى عمى مالم الرسل مف كتاب هللا هلالج لج

 ،عاني والمبانيمفي ال اعظيم اوكل كممة في كتاب هللا تعالى ال ريب اف ليا ثراء ،غرائبوتنتيي 
 يرث هللا تعالى االرض ومف عمييا .  حتى ،والبيافورصيد في التفسير 

 ،ودالالتيا ،ياتوآوالتبياف في  تبةوالر  ،البيافو  ،ةالرفع تيجافحيث توج ىذا الكتاب العظيـ في     
 .وما يتعمق فييا ومعرفة الحالؿ والحراـ  ،ومعانييا ،ومعجزاتو

حيث فيو  ،صور والبيافعالـ فسيح مف ال ،كل كممة فيو وراءوآية منو و  ،سورة منوواف وراء     
 . (الرسللو العـز مف و ؾ مصطمح ) اومف ذل ،والمنيج القويـ ،مستقيـالسموؾ ال

نيـ أنؤمف بجميع االنبياء والرسل أ يانعف اولي العـز  يبحثتوضيح ىذه الدالالت في لو     
الوحي المنزؿ ىو وحي السماء وسفير االنبياء عميو السالـ جبريل ف أو  ،مف مشكاة واحدة بعثوا

 تعالى هللاصموات ربي وسالمو عميو  توببعث تف الرسالة ختمأو  ،جل البالغمف عند هللا تعالى أل
ْسََلَم ِدينًا ) :الكريمة اآلية حيث انزؿ عميو  اْليَػْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأَْْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِِت َوَرِضيُت َلُكُم اْْلِ

ْثٍْ فَإِ  َر ُمَتَجاِنٍف ِْلِ  .(ٕ)( َرِحيمٌ    نَّ اّللََّ َغُفورٌ َفَمِن اْضطُرَّ ِِ ََمَْمَصًٍ َغيػْ
 :عمى ما يأتيالتمييد ا اشتمل ىذو     

 ولي العـز لغة واصطالحا .أبياف  :والأ
 بياف معنى النبي والرسوؿ والفرؽ بينيما . :ثانيا
 عدد االنبياء والرسل واقواؿ العمماء في ذلؾ . :ثالثا
 خصائص االنبياء والرسل عمييـ الصالة والسالـ . :رابعا
 
 
 

                                                           

 . ٜ٘/ٚصحيح مسمـ   (ٔ)
 . ٖ/اآلية  ،سورة المائدة  (ٕ)
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 العزم لغة واصطالحا اوليبيان  :اوال
ولما كانت المركبات ال  ،ـ( مصطمح قرآني مركب فيو مضاؼ ومضاؼ اليوالعز  ولو )ا     

ومف بعد تتبيف الوجية  .لتعريفيا فستأتي كل مفردة عمى حدة  ،تعرؼ اال بعد معرفة مفرداتيا
 العممية ليذا المركب .

 وال يكوف اال مضافا . ،لو مف لفظو واحدجمع الولو( أ)    
فيو  ،ولى(أو) ،والت( االحماؿأو) ،اءني الو االلبابتقوؿ ج ،واحدىا ذات ،والت( لإلناثأو)   

( يستوؼ فيو ء)أوال.  و)ذه( لممؤنث يمد ويقصر ،واحده )ذا( لممذكر ،جمع ال واحد لو مف لفظو
 . (ٔ)مؤنثذكر والمال

( عمى وزف )ف  أما و      مر .نساف ال لألوالعـز لإل ،عـزمر وال يُ عـز األنما ي  ا  و  ،(لْ عْ )العـز
 . (ٕ)وعزمت عميو ،يقاؿ عزمت االمر ،عقد القمب في امضاء االمر ،ةوالعـز والعزيم   
( والعرب تقوؿ :انو قاؿالزجاج  وقد ورد عف    وعزمت عميو  ،عزمت االمر :اذا وجد االمر )لـز

يعٌ ) :كما قاؿ تعالى َ َسَِ  . (ٖ) (َعِليمٌ      َوِإْن َعَزُموا الطَََّلَؽ فَِإنَّ اّللَّ
 . (ٗ)(عزائـ) :وجمع العـز    
 . (٘)عميو ـمر يعز أت عمى باؼ ال يث :ما لفالف عزيمة :قوؿوت    
 . (ٙ))العزيمة( خير االمور :وقيل
)اف  :انو قاؿوسمـ    بي صمى هللا عميونوروؼ عف عبد هللا بف مسعود رضي هللا عنو عف ال    

 . (ٚ) هللا يحب أف تأتى رخصو كما يحب أف تؤتى عزائمو(
مرنا بيا والعزمي مف الرجاؿ أوجبيا هللا تعالى و أالتي  )عزائمو أؼ فرائضو :قاؿ أبو منصور    

 . (ٛ)(الموفي بالعيد
( مف الرسل الذيف عزموا عمأو)      . (ٜ)ى امر هللا تعالى فيما عيد الييـولو العـز

                                                           

 . ٖٜٙ/ٔوالقاموس المحيط  ،ٖٔٔ/ٔولساف العرب  ،ٖٓٚ/ٛالعيف  :( ينظرٔ)
 . ٖٖٗمفردات الفاظ القرآف في غريب القرآف ص :( ينظرٕ)
 .ٕٕٚ /اآلية  ،( سورة البقرةٖ)
 . ٖٖٗمفردات الفاظ القرآف في غريب القرآف ص( ٗ)
 . ٓٓٗ/ٕٔلساف العرب  :( ينظر٘)
 المصدر نفسو . :( ينظرٙ)
 . ٕٕٙ/ٔواالدب البف ابي شيبة  ،ٛٓٔ/ٕ أحمد ماـمسند اإل ( ٚ)
 . ٓٓٗ/ٕٔ( لساف العرب ٛ)
 . ٓٓٗ/ٕٔلساف العرب  :( ينظرٜ)
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فنسي وَل جند ) :السالـ   كما في قولو تعالى في قصة آدـ عميو ،(ٔ)ويأتي العـز بمعنى الصبر    
 .(ٖ)أو الحفع ،ا جاء بمعنى الصبرفالعـز ىن ،(ٕ) (له عزما
 . (ٗ)الحاجة التي عزمت عمييا وعمى فعميا :والعزيمة والعـز واحدة وىي     
 النبي والرسول والفرق بينيمامعنى بيان  :ثانيا
يحصل بيا عمـ أو غمبة  ،ذو فائدة عظيمة، وىو الخبر الميـ (٘)مشتق مف النبأ :النبي لغة. ٔ

وىو مفرد  ،(ٚ)وصالح نفسو وصالح مف ينتسب اليو ،اخبره بالوحي، الف هللا تعالى (ٙ)ظف 
  . (ٜ)والنبي فعيل بمعنى مفعوؿ . (ٛ) جمعو )نبييف( او )نبيئيف(

 . (ٔٔ)عف هللا تعالى ينبئيراد بو  ،، بمعنى مفعل(ٓٔ)فعيلوالنبيء باليمزة عمى وزف    
 .(ٕٔ)نومو او رأػ في ،ولكنو اليـ ،ىو الذؼ لـ يرسل :النبي في االصطالح. ٕ
 . (ٖٔ)وجمعو رسل ،والرسوؿ لمواحد والجمع ،المنبعث :اما الرسوؿ لغة. ٖ
 . (ٗٔ)ث وارسلىو الذؼ حدّ  :والرسوؿ اصطالحا. ٗ

 . (٘ٔ)وقيل ىو الذؼ امر بالتبميغ والمراد بذلؾ تبميغ شريعة هللا تعالى لالمة    
 . (ٙٔ)فالرسوؿ اعـ مف النبي ،وليس كل نبي رسوؿ ،فكل رسوؿ نبي    

                                                           

 المصدر نفسو . :( ينظرٔ)
 . ٘ٔٔ /اآلية مف  ،( سورة طوٕ)
 .   ٖٖٖعز الديف بف عبد العزيز السممي ص  ماـتفسير القرآف لإل :( ينظرٖ)
 . ٓٓٗ/ٕٔلساف العرب  :( ينظرٗ)
 . ٖٙٓ/ٕالتحرير والتنوير  ،ٕٚالمنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية ص :( ينظر٘)
 . ٔٛٗمفردات الفاظ القرآف ص :( ينظرٙ)
 . ٖٙٓ/ٕالتحرير والتنوير  :( ينظرٚ)
 . ٔٙالبدور الزاىرة في القراءات المتواترة ص :( ينظرٛ)
 . ٗٙ/ٔالغزؼ  الباجورؼ عمى شرح ابي القاسـ ماـحاشية اإل :ينظر( ٜ)
 . ٕٚالمنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية ص :( ينظرٓٔ)
 .ٜشرح رمضاف افندؼ عمى شرح السعد عمى العقائد النسفية ص :( ينظرٔٔ)
 ،ٜوشرح رمضاف افندؼ عمى شرح السعد عمى العقائد النسفية ص ،ٖٗٗ/ٖمعاني القراف لمزجاج  :( ينظرٕٔ)

 . ٕٚوالمنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية ص
 .ٜ٘ٔمفردات الفاظ القرآف ص :ينظر( ٖٔ)
 . ٖٗٗ/ٖمعاني القرآف لمزجاج  :( ينظرٗٔ)
 . ٕٚالمنح الفكرية شرح المقدمة الجزية ص :( ينظر٘ٔ)
وشرح رمضاف افندؼ عمى شرح السعد عمى  ،ٕٔٔ/ٔٔوفتح البارؼ  ،ٕٖٗ/ٖمعاني القرآف لمزجاج  :( ينظرٙٔ)

 .ٜالعقائد النسفية ص
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 . (ٔ)فال يتـ االحتجاج بذلؾ ،ي والرسوؿ متغايرا لفظا ومعناوالنب    
 :مور ىيأقيل أف الرسوؿ يختمف عف النبي بو     
ما النبي فيو الذؼ لـ ينزؿ أ ،نزؿ عميو الكتابأأف الرسوؿ مف األنبياء الذؼ  :مر األوؿاألػػ     

 . (ٕ)لى كتاب مف قبموإمر أف يدعو أنما ا  و  ،عميو الكتاب
ومف لـ يكف  ،فيو الرسوؿ ،وينسخ شرع مف قبمو ،وكتاب ،ف كاف صاحب معجزةم :مر الثانياألػػ 

 . (ٖ)مستجمعا ليذه الخصاؿ فيو النبي
ومف لـ يكف كذلؾ بل  ،وامره بدعوة الخمق فيو الرسوؿ ،الممؾ ظاىرانو مف جاءه أ :مر الثالثاألػػ 

   . (ٗ)فيو نبي مف هللانو رسوؿ أحد مف الرسل بأخبره أو أ ،رأػ في النـو كونو رسوال
فإف أوالد ابراىيـ عميو الصالة والسالـ كانوا  ،ف الرسوؿ ال يمـز اف يكوف صاحب شريعةأ :وقيل

 . (٘)ومنيـ رسل ،عمى شريعتو
والنبي ىو المحدث الذؼ ال يبعث الى  ،مةأوورد عف بعض العمماء أف الرسوؿ ىو المبعوث الى 

 . (ٙ)امة
 ال العلماء في ذلكل وأقو عدد األنبياء والرس :الثاث

 :اختمف العمماء في عدد األنبياء والرسل )عمييـ الصالة والسالـ( فاالصل في ىذا قولو تعالى    
 . (ٚ) ا(عليك ورسَل َل نقصصهم عليك وكلم هللا موسى تكليم مرسَل قد قصصناه)

وال يجوز حصرىـ بل يجب االيماف  ،فذىب بعض المفسريف الى أف عدد األنبياء غير معموـ    
 . (ٛ)جممتيـب

 . (ٜ)وأف عددىـ مائة الف وأربع وعشروف الف ،وذىب بعضيـ الى أنيـ معدودوف     
والمرسل  ،مف عدد األنبياء مائة واربع وعشروف الفالذؼ عممتو  :حبار قاؿوعف كعب األ    

 . (ٓٔ)ةمنيـ ثالثمائة وثالثة عشر 
                                                           

 . ٕٔٔ/ٔٔبارؼ فتح ال :( ينظرٔ)
 . ٖٗٗ/ٖالتفسير الكبير  :( ينظرٕ)
 . ٖٗٗ/ٖالتفسير الكبير  :( ينظرٖ)
 المصدر نفسه . :( ينظر4)

 . ٖٗٓ/ٙحاشية الشياب عمى تفسير البيضاوؼ  :( ينظر٘)
 . ٖ٘/ٗالنكت والعيوف لمماوردؼ  :( ينظرٙ)
 .464/اآلية ،النساء( سورة 7)

 .  ٖٓ٘/ٔتفسير السمعاني  :ينظر (ٛ)
 .ٕ٘ٗوشرح رمضاف افندؼ ص ،ٖٓ٘/ٔتفسير السمعاني  :ينظر (ٜ)
الباجورؼ عمى  ماـوحاشية اإل ،ٖٕٙ/ٖٕوالتفسير الكبير  ،ٖ٘ٔانوار التنزيل واسرار التأويل ص :( ينظرٓٔ)

 . ٗٙ/ٔشرح ابف قاسـ الغزؼ 
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 ،ي ا ر ُسوؿ  هللاِ ) :ملسو هيلع هللا ىلصرسوؿ هللا عف ابي ذر رضي هللا عنو انو قاؿ لوورد في الحديث الشريف     
ـِ النَِّبيُّوف  ؟ ق اؿ   ـْ ؟ ق اؿ   :ِمائ ُة أ ْلٍف و أ ْرب ع ة  و ِعْشُروف  أ ْلف  ن ِبيٍّ ُقْمتُ  :ك  ُموف  ِمْنُي ـِ اْلُمْرس  ث ال ُث  :ك 
ر   ث ال ث ة  ع ش   . (ٔ) ...الحديث( ِمائ ٍة و 

منهم ) :قاؿ هللا تعالى ،قتصر عمى عدد في التسميةال يوأشار بعض العمماء أف األولى أف     
  .(ٕ)( يعني لـ نسميـ لؾومنهم من َل نقصص عليك) ،( يعني سميناىـ لؾ فأنت تعرفيـمن قصصنا عليك

األنبياء عمييـ الصالة والسالـ أف اكثر مف عدد مف في ذكر عدد أولذا قاؿ بعضيـ وال ي    
 . (ٖ)مف ىو منيـمف عددىـ يخرج منيـ اقل واف ذكر عدد  ،يدخل فييـ ما ليس منيـ

 علييم الصالة والسالم خصائص األنبياء والرسل :رابعا
 :قاؿ تعالى ،(ٗ)نبياء والرسل صادر عف كماؿ العمـ والحكمةأللأف هللا عز وجل ما شرعو  :أوال 
َنا إِلَْيَك وَ ) رََع َلُكْم ِمَن الدِّيِن َما َوصَّى بِِه نُوًحا َوالَِّذي أَْوَحيػْ َنا بِِه ِإبْػرَاِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى أَْن أَِقيُموا الدِّيَن َوََل ًَ َما َوصَّيػْ

ُ ََيَْتِِب إِلَْيِه َمْن َيَشاُء َويػَ   . (٘) (ْهِدي إِلَْيِه َمْن يُِنيبُ تَػتَػَفرَُّقوا ِفيِه َكبُػَر َعَلى اْلُمْشرِِكنَي َما َتْدُعوُهْم إِلَْيِه اّللَّ
 . (ٙ)رباب الشرائعأنبيائو ورسمو ىـ أرسل ال سيما الصفوة مف أف األنبياء وال :ثانيا
 ،مرىـ أمرا مؤكداأو  ،صفياء عمييـ الصالة والسالـولي العـز مف مشاىير األنبياء واألأأف  :ثالثا

والستمالة القموب  ،وعظـ شيرتيـ ،وتخصيص المذكوريف منيـ لما قد اشير الييـ لعمو شأنيـ
 . (ٚ)تباع ليـ مف أراد هللا تعالى ىدايتو عمى ايدييـى األلإ ةوال سيما الكفر  ،الييـ

فَاْصِبْ َكَما َصبَػَر أُوُلو اْلَعْزِم ِمَن الرُُّسِل َوََل َتْستَػْعِجْل ) :لذلؾ امر هللا تعالى بالصبر والثبات بقولو تعالى
 . (ٛ) (ًً ِمْن نَػَهاٍر َبََلٌغ فَػَهْل يُػْهَلُك ِإَلَّ اْلَقْوُم اْلَفاِسُقونَ ََلُْم َكأَنػَُّهْم يَػْوَم يَػَرْوَن َما يُوَعُدوَن ََلْ يَػْلبَػُثوا ِإَلَّ َساعَ 

 الوصية لنبي هللا ورسولو نوح عميو الصالة والسالـ لممسارعة في بياف كوف المشروع  :رابعا
 :وىذا ما يفيـ مف قولو تعالى، (ٜ)وأف نوح عميو السالـ ىو أوؿ أنبياء الشريعة ،ليـ دينا قويما

َنا بِِه إِبْػرَاِهيَم َوُموَسى وَ ًَ ) َنا إِلَْيَك َوَما َوصَّيػْ  ِعيَسى أَْن أَِقيُموا الدِّيَن َوََل رََع َلُكْم ِمَن الدِّيِن َما َوصَّى بِِه نُوًحا َوالَِّذي أَْوَحيػْ
                                                           

تح الغيب ومفا ،ٖٗٗ/ٖمعاني القرآف لمزجاج  :ينظرو  ،ٜٚ٘/ٕالحديث رواه الحاكـ في المستدرؾ ( ٔ)
 . ٖ٘ٔ/ٔوتفسير البيضاوؼ  ،ٕٕٙ/ٖٔ

 . ٕ٘ٗشرح رمضاف افندؼ عمى العقائد النسفية ص :( ينظرٕ)
 . ٕ٘ٗالمصدر نفسو ص :( ينظرٖ)
 . ٕٖ/ٗٔروح المعاني  :( ينظرٗ)
 . ٖٔ/اآلية  ،( سورة الشورػ ٘)
 . ٕٗ/ٕ٘وتفسير المراغي  ،ٕٖ/ٗٔروح المعاني  :( ينظرٙ)
 سييما .المصدراف نف :( ينظرٚ)
 . ٖ٘/اآلية  ،( سورة االحقاؼٛ)
 . ٙ٘ٔٔمعالـ التنزيل ص :( ينظرٜ)
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ُ ََيَْتِِب إِ   . (ٔ) (ْهِدي إِلَْيِه َمْن يُِنيبُ لَْيِه َمْن َيَشاُء َويػَ تَػتَػَفرَُّقوا ِفيِه َكبُػَر َعَلى اْلُمْشرِِكنَي َما َتْدُعوُهْم إِلَْيِه اّللَّ
فالعمـو نجده في قولو  ،نبياء والرسل عموما وخصوصاجتباء واالصطفاء حاصل ألأف اإل :خامسا
والخصوص  ،(ٕ) (ا فَػَلُكْم َأْجٌر َعِظيمٌ تػَُّقو اّللََّ ََيَْتِِب ِمْن ُرُسِلِه َمْن َيَشاُء َفَآِمُنوا ِِبّللَِّ َوُرُسِلِه َوِإْن تُػْؤِمُنوا َوتػَ ) :تعالى

ِإنَّ اّللََّ اْصَطَفى َآَدَم َونُوًحا َوَآَل إِبْػرَاِهيَم َوَآَل ) :في قولو تعالى، كما (ٖ)أنيـ مف ذوؼ العزائـ الخالصة 
 . (ٗ) (َعَلى اْلَعاَلِمنيَ  ِعْمرَانَ 
والنصارػ نبييـ  ،والسالـاختصاص الييود بمبعث نبي هللا ورسولو موسى عميو الصالة  :سادسا

مروا بو مف إقامة ديف أوكل نبي ورسوؿ مأمور بما  ،ورسوليـ عيسى عميو الصالة والسالـ
 . (٘)وتوحيد هللا تعالى  ،اإلسالـ
ف الحق الجميل أف خمقو لـ بيّ  ،لما قرر هللا تعالى الحكيـ أف لو مقاليد السموات واألرض :سابعا

ر  ،يكف عبثا وأف ارساؿ الرسل  ،شرع حقيقة ىو هللا هلالج لجوأف المُ  ،ةادتو االزليبل كاف حسب عممو وا 
حتى يكونوا عمى معرفة بالخالق والقياـ بالعبادة هلل عز وجل عمى الوجو  ،ناـمف شأنيـ ترشيد األ

 . (ٙ)الالئق
وفيما يتعمق بأمر الشرائع وتبميغ االحكاـ في  ،األنبياء معصوموف عمى الكذب خصوصا :ثامنا
 . (ٚ)وىذا ما قرره اىل السنة والجماعة ،ذلؾ

كل األنبياء والرسل عمييـ الصالة والسالـ جاءوا بتوحيد هللا تعالى في صفاتو  :تاسعا
يَػْعَلُم ُمتَػَقلََّبُكْم فَاْعَلْم أَنَُّه ََل إَِلَه ِإَلَّ اّللَُّ َواْستَػْغِفْر ِلَذنِْبَك َولِْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناِ  َواّللَُّ ) :، قاؿ تعالى(ٛ)وافعالو
ويرجع اليو في  ،ذكر الذؼ يؤمر بمالزمتو اىل السير الى تعالى في البدايةالوىذا  ،(ٜ) (َوَمثْػَواُكمْ 
دـ عمى عمـ الفروع اذ ال تصح العبادة اال وىو مقّ  ،وىذا مما يدخل في أصوؿ الديف ،النياية

 . (ٓٔ)بوجود أصوؿ الديف

                                                           

 . ٖٔ/اآلية  ،( سورة الشورػ ٔ)
 . ٜٚٔ /اآلية ،سورة اؿ عمراف( ٕ)
 . ٕٖ٘ - ٖٔ٘/ٗتفسير الجيالني  :( ينظرٖ)
 . ٖٖ /اآلية  ،( سورة اؿ عمرافٗ)
 . ٕٗ/ٕ٘تفسير المراغي  :( ينظر٘)
 . ٔ٘/ٚرحمف مواىب ال :( ينظرٙ)
 .ٗ٘ٗشرح رمضاف افندؼ ص :( ينظرٚ)
 . ٙ٘ٔٔمعالـ التنزيل ص :( ينظرٛ)
 . ٜٔ/اآلية  ،دمحم( سورة ٜ)
صحيح شرح العقيدة الطحاوية أو المنيج الصحيح في فيـ  ،ٔٚ-ٓٚكبرػ اليقينات الكبرػ ص  :( ينظرٓٔ)

 . ٖٗعقيدة أىل السنة والجماعة مع التنقيح ص
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 :ولي العزم من الرسل ويشمل ما يليأرين في قوال المفسأ :المبحث األول
 ولي العزم من الرسل ودرجتيمأبيان  :المطلب األول

وصار أولو العـز مختصا  ،العـز مركب إضافي اصبح عمما عمى خمسة مف األنبياء وولأ
 :فيكوف تعريفيـ كاالتيبأولئؾ 
 . (ٔ)والصبر ،والثبات ،ولو الجدأىـ  :ولو العـزأ

 . (ٕ)ذو الحـزضي هللا عنيما وقاؿ ابف عباس ر 
 . (ٖ)ذو الجد والصبر :وقاؿ الضحاؾ
 ،عـز وحـزذو ال كاف إلـ يبعث هللا تعالى نبيا  ،ولي العـزأكل الرسل كانوا  :وقاؿ ابف زيد

 . (ٗ)وعقل ،وكماؿ ،ورأؼ
تُػَنا َآتَػيػْ ) :لو العـز ىـ نجباء الرسل المذكوروف في قولو تعالىأ :(٘)وقيل َناَها ِإبْػرَاِهيَم َعَلى َوتِْلَك ُحجَّ

 .  (ٙ) (نَّ رَبََّك َحِكيٌم َعِليمٌ قَػْوِمِه نَػْرَفُع َدَرَجاٍ  َمْن َنَشاُء إِ 
 . (ٚ)مر هللا تعالى واالنتياء الى طاعتوأاولو العـز باعتبار انيـ امروا بالقياـ ب :وقيل

ى لـ يرضى مف اف هللا تعال :وروػ البغوؼ بسنده عف السيدة عائشة رضي هللا عنيا قالت
ولـ يرضى اال ما كمفني ما  ،والصبر عف محبوبيا ،اولي العـز اال الصبر عمى مكروىيا

تحتاج اليو النفس فخوطب رسوؿ هللا  ،ال شؾ أف طريق الدعوة طريق شاؽ ومرير ،(ٛ)كمفيـ
فقاؿ تعالى  ،(ٜ)بة والعناءوينقطع اليو بالدعوة في الثبات والصال ،بذلؾ ليتجرد الى هللا تعالى (ملسو هيلع هللا ىلص)
ًً ِمْن نَػَهاٍر َبََلٌغ فَاْصِبْ َكَما َصبَػَر أُوُلو اْلَعْزِم ِمَن الرُُّسِل َوََل َتْستَػْعِجْل ََلُْم َكأَنػَُّهْم يَػْوَم يَػَرْوَن َما يُوَعُدوَن َلَْ )  يَػْلبَػثُوا ِإَلَّ َساَع

 . (ٓٔ)( اْلَقْوُم اْلَفاِسُقونَ فَػَهْل يُػْهَلُك ِإَلَّ 

                                                           

ومواىب  ،ٖٙٓٔوزاد المسير في عمى التفسير ص ،ٜٔٔ/ٗوتفسير النسفي  ،ٖٚٔ/ٗالكشاؼ  :( ينظرٔ)
 . 7/421الرحمن 

 . ٖٛ/ٕٙوتفسير المراغي  ،ٖٙٓٔوزاد المسير في عمـ التفسير ص ،ٔٚٔ/ٙتفسير الخازف  :( ينظرٕ)
 . ٔٚٔ/ٙتفسير الخازف  :( ينظرٖ)
 . ٖٙٓٔزاد المسير ص ،المصدر نفسو :( ينظرٗ)
 . ٖٛ/ٕٙالمراغي  تفسير :( ينظر٘)
 . ٙٛالى  ٖٛ /اآلية  ،( سورة االنعاـٙ)
 . ٖٛ/ٕٙتفسير المراغي  :( ينظرٚ)
 . ،ٔٚٔ/ٙالخازف و  ،ٔٗ-ٓٗ/ٕٙالمصدر نفسو  :( ينظرٛ)
 . ٕٖٙٚ/ٙفي ظالؿ القرآف  :( ينظرٜ)
 . ٖ٘/اآلية  ،( سورة االحقاؼٓٔ)
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 . (ٔ)فنياه هللا تعالى عف العجمة ،ويطمق ويراد بو الصبر عمى الفضائل
 سبب تسميتيم والحكمة في اختصاصيم وذكرىم :المطلب الثاني

، وىذا (ٕ)خمسة انبياءعمى ولو العـز مصطمح قرآني جاء ذكره في كتاب هللا تعالى عمما أ
الصبر والتحمل مع  :والثاني ،ليـالمدح والثناء مف هللا تعالى  :مريف احدىماأالمصطمح يشعر ب
ْذََن ِمَن النَِّبيِّنَي ِميثَاقَػُهْم َوِمْنَك َوِمْن نُوٍح َوإِبْػرَاِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى اْبِن لقولو تعالى ) ،التطرؽ لكل منيما ََ َوِإْذ َأ

ذْ  ََ ُهْم ِميثَاقًا َغِليظًاَمْرََيَ َوَأ  . (ٖ) (ََن ِمنػْ
غ الرسالة والدعاء يمبأف اخذ الميثاؽ مف النبييف وىو ت اآلية  أراد هللا سبحانو وتعالى بيذه

ثـ جاء التخصيص )ومنؾ( فقدـ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ذكره عمى نبي هللا نوح عميو  ،يـالى الديف القّ 
بالنسبة لرسوؿ هللا صمى هللا  ،الف ىذا العطف فيو فضيمة المكانة والمنزلة ،السالـ ومف بعده

إشارة عمى اف اولي العـز ىـ أصحاب  اآلية وفي  ،ما ذكر عف اولي العـز إماــ عميو وسم
، والسر في تقديمو كذلؾ إذ ىو المخاطب (ٗ)فمما كاف دمحم ملسو هيلع هللا ىلص افضل ىؤالء قدـ عمييـ ،الشرائع

 . (٘)والمنزؿ عميو ىذا المثل فكاف احق بالتقديـ
ذْ  َوِمْنكَ ) :ثـ ذكر هللا سبحانو وتعالى ََ ُهْم ِميثَاقًا َوِمْن نُوٍح َوإِبْػرَاِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى اْبِن َمْرََيَ َوَأ ََن ِمنػْ

، وأعاد هللا سبحانو وتعالى ذكر الميثاؽ النضماـ (ٚ)عظيـ الشأف أو مؤكدا باليميفأؼ  (ٙ) (َغِليظًا
َل الصَّاِدِقنَي َعْن ِصْدِقِهْم َوأََعدَّ لَِيْسأَ ) :الكريمة تعمقت فيما بعدىا في قولو تعالى اآلية و  ،الوصف اليو

 . (ٛ) (ْلَكاِفرِيَن َعَذاًِب أَلِيًمالِ 
 . (ٜ)ؿ األنبياء عما قالوه لقوميـأأؼ ليس

رََع َلُكْم ِمَن الدِّيِن َما َوصَّى بِِه نُوًحا ) :الكريمة في سورة الشورػ في قولو تعالى اآلية ثـ جاءت  ًَ
َنا إِلَيْ  َنا بِِه ِإبْػرَاِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى َأْن أَِقيُموا الدِّيَن َوََل تَػتَػَفرَُّقوا ِفيِه َكبُػَر َعَلى اْلُمشْ َوالَِّذي أَْوَحيػْ رِِكنَي َما َك َوَما َوصَّيػْ

ُ ََيَْتِب إِلَْيِه َمْن َيَشاُء   . (ٓٔ) (َويَػْهِدي إِلَْيِه َمْن يُِنيبُ َتْدُعوُهْم إِلَْيِه اّللَّ
                                                           

 . ٔٗ/ٕٙتفسير المراغي  :( ينظرٔ)
 . ٗ٘/ٗٔروح المعاني  :( ينظرٕ)
 . ٚ/اآلية  ،( سورة األحزابٖ)
 . ٜٕ٘/ٖمنسفي مدارؾ التنزيل لتفسير  :( ينظرٗ)
 . ٖٕٗ/ٕٔروح المعاني  :( ينظر٘)
 . ٚ/اآلية ،سورة األحزاب( ٙ)
 . ٓ٘٘مواىب الجميل ص :( ينظرٚ)
 . ٛ/اآلية  ،( سورة األحزابٛ)
 . ٜٕ٘/ٖمنسفي مدارؾ التنزيل لتفسير  :( ينظرٜ)
 .ٖٔ/اآلية  ،الشورػ  ( سورةٓٔ)
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ْذََن ِمَن النَِّبيِّنَي ِميثَاقَػُهْم َوِمْنَك َوِمْن نُوٍح )الكريمة  اآلية ورة األحزاب في فيناؾ ارتباط في س ََ َوِإْذ َأ
ُهْم  ْذََن ِمنػْ ََ  .  (ٔ) (ِميثَاقًا َغِليظًاَوِإبْػرَاِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى اْبِن َمْرََيَ َوَأ
رََع َلُكْم ِمَن الدِّينِ ) :وفي قولو تعالى في سورة الشورػ  َنا إِلَْيَك َوَما  ًَ َما َوصَّى ِبِه نُوًحا َوالَِّذي أَْوَحيػْ

َنا بِِه ِإبْػرَاِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى أَْن أَِقيُموا الدِّيَن َوََل تَػتَػَفرَُّقوا ِفيِه َكبُػَر َعَلى اْلُمْشرِِكنَي  ُ ََيَْتِب إِلَْيِه َمْن َوصَّيػْ  َما َتْدُعوُهْم إِلَْيِه اّللَّ
واالرتباط ىنا في ذكر أسماء أولي العـز في سورة األحزاب  ،(ٕ) (ْهِدي إِلَْيِه َمْن يُِنيبَويػَ َشاُء يَ 

  .والشورػ 
هللا عز وجل لكـ مف الديف في الفترة ما بيف نوح عميو السالـ وبيف رسوؿ هللا صمى  عأؼ شر     

 ،و هللا عز وجلهللا عميو وسمـ وما بينيـ مف األنبياء عمييـ الصالة والسالـ أف المشرع حقيقة ى
عالـ مف رسل هللا عمييـ الصالة والسالـ في قولو ثـ فسر المشروع الذؼ اشترؾ بو ىؤالء األ

ِدي إِلَْيِه َمْن هْ ْيِه َمْن َيَشاُء َويػَ أَْن أَِقيُموا الدِّيَن َوََل تَػتَػَفرَُّقوا ِفيِه َكبُػَر َعَلى اْلُمْشرِِكنَي َما َتْدُعوُهْم إِلَْيِه اّللَُّ ََيَْتِب إِلَ ) :تعالى
 . (ٖ) (يُِنيبُ 

وااليماف برسمو  ،الذؼ قاـ عمى توحيد هللا تعالى وطاعتووالمراد بالديف ىنا ىو اإلسالـ 
وترؾ الفرقة  ،لفة والجماعةوأف إقامة الديف فيو يقوـ كذلؾ باإل ،(ٗ)ويوـ الجزاء ،وكتبو

  .(٘)والمخالفة
تتخمفوا في أؼ ال  ،(ٙ)(َوََل تَػتَػَفرَُّقوا ِفيهِ ) :اؿ تعالىكما ق ،التفرقة والنفرة دـومف الشرع كذلؾ ع

اما  ،صوؿ الديف الف ىذا مما ال يختمف فيوأالمراد باالختالؼ في أصوؿ العقيدة و  :قمت ،الديف
وىو سعة لالمة وتيسير  ،حيث قاـ عمى الدليل والحجة ،في فروع الشريعة فحصل فيو اختالؼ

 ف حياتيا .و ليا في شؤ 
ىذا اف الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص جاء مكمال لممسيرة ومعطيا لمصورة النيائية لمديف عمى ىيئة  ويعمـ مف

اْليَػْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ) :كما جاء ذكر ىذا في قولو تعالى ،تصمح لكل زماف ومكاف الى يوـ القيامة
ْسََل   . (ٚ) (َم ِديًناِديَنُكْم َوأَْْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِِت َوَرِضيُت َلُكُم اْْلِ

 . (ٛ)ويعمـ بيذا باف األنبياء والرسل اتباع لديف واحد وحممة لعقيدة واحدة
                                                           

 .ٚ /اآلية  ،( سورة األحزابٔ)
 .ٖٔ/اآلية  ،( سورة الشورػ ٕ)
 . ٖٔ/اآلية  ،( سورة الشورػ ٖ)
 . ٕٓٔ/ٖ( تفسير النسفي ٗ)
 . ٙ٘ٔٔمعالـ التنزيل ص :( ينظر٘)
 .ٖٔ/اآلية مف  ،( سورة الشورػ ٙ)
 . ٕٓٔ/ٖ( تفسير النسفي ٚ)
 . ٜٖ-ٖٛص ،دمحم طو البالساني أحمدأ . د  ،والتغيير ( ينظر ىوية االنساف بيف الثباتٛ)
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 . (ٕ)(...مياتيـ شتىأدينيـ واحد و  ،(ٔ)األنبياء اخوة لعالت) :ومف ىنا قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص
سوؿ وورد في الحديث الشريف في اتباع نبي هللا موسى عميو الصالة والسالـ حيث قاؿ ر 

 . (ٖ) لو أف موسى كاف حيا ما وسعو اال اف يتبعني( :هللا ملسو هيلع هللا ىلص انو قاؿ
في السموات ثـ  باألنبياءسراء والمعراج أف النبي ملسو هيلع هللا ىلص اجتمع اإلمعجزة في حديث جاء  اموك    

ملسو هيلع هللا ىلص اصبح  ويعمـ بيذا أف رسوؿ هللا ،(ٗ)نزؿ الى بيت المقدس ثانيا وىـ معو وصمى بيـ فيو
فمو لـ يكف دينيـ واحد لما اقتدػ بو أصحاب  ،يـ واقتدػ بو جميع األنبياء في بيت المقدسإمام

 . (٘)األدياف بعضيـ ببعض عمييـ الصالة والسالـ 
َوََل َتْستَػْعِجْل فَاْصِبْ َكَما َصبَػَر أُوُلو اْلَعْزِم ِمَن الرُُّسِل )واختمف العمماء في موقع )مف( في قولو تعالى 

فمنيـ مف حمميا عمى اف)مف( لمتبعيض لذا خص اولي العـز عف غير مف األنبياء  (ٙ) (ََلُمْ 
 . (ٚ)والرسل

ْذََن ِمَن النَِّبيِّنَي ِميثَاقَػُهْم َوِمْنَك َوِمْن نُوٍح َوإِبْػرَاِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى اْبِن ) :وبدليل ذكرىـ في قولو تعالى ََ َوِإْذ َأ
ْذَنَ َمرْ  ََ ُهْم ِميثَاقًا َغِليظًا ََيَ َوَأ  . (ٛ) (ِمنػْ

اْصِبْ ِِلُْكِم رَبَِّك َوََل َتُكْن  ) :لقولو تعالى ،(ٜ)ليس منيـعميو السالـ ف نبي هللا ورسولو يونس أو 
 . (ٓٔ) (ِ  ِإْذ ََنَدى َوُهَو َمْكُظومٌ َكَصاِحِب اِْلُو 

ْد َلُه َعْزًماَلَقْد َعِهْدََن ِإََل َآَدَم ِمْن قَػْبُل فَػَنِسَي وَ ) :وكذا نبي هللا آدـ عميو السالـ لقولو تعالى  (ٔٔ) (َوَلَْ جنَِ
 . (ٕٔ)ومف العمماء مف حمل كممة)مف( لمبياف فعندىـ أف اولي العـز صفة لمرسل كميـ

األخرػ في سورة األحزاب  اآليات والراجح في ذلؾ وهللا اعمـ أف )مف( لمتبعيض بدليل وجود 
ْذََن ِمَن النَِّبيِّنَي ِميثَاقَػُهْم َوِمْنَك ) :في قولو تعالىتعالى ذكر بعض انبيائو ورسمو  حيث خص هللا ََ َوِإْذ َأ

                                                           

 .  ٖٚٚٔ/٘ينظر الصحاح   ،( بنو العالت ىـ أوالد الرجل مف نسوة شتىٔ)
 ( .ٜٕٜ٘رقـ الحديث ) أحمد ماـ( مسند اإلٕ)
 ( .ٖٕٙٗٔالحديث رقـ ) أحمد ماـ( مسند اإلٖ)
 . ٔٙ/ٖتفسير ابف كثير  :ينظر( ٗ)
 . ٜٖف الثبات والتغير صىوية االنساف بي :ينظر( ٘)
 . ٖ٘/اآلية  ،( سورة االحقاؼٙ)
 . ٙٗٚوايجاز البياف عف معاني القرآف ص ،ٖ٘/ٗٔوروح المعاني  ،ٖ٘ٓ/ٗالكشاؼ  :( ينظرٚ)
 . ٚ/اآلية  ،( سورة األحزابٛ)
 . ٖٛٔ/ٖتفسير النسفي  :( ينظرٜ)
 . ٛٗ /اآلية  ،سورة القمـ (ٓٔ)
 . ٘ٔٔ /اآلية  ،سورة طو (ٔٔ)
 . ٕ٘/ٗٔوروح المعاني  ،ٖٚٔ/ٗوالكشاؼ  ،ٛٗٔ/ٖتفسير النسفي  :ينظر( ٕٔ)
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ذْ  ََ ُهْم ِميثَاقًا َغِليظًاَوِمْن نُوٍح َوِإبْػرَاِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى اْبِن َمْرََيَ َوَأ رََع َلُكْم ِمَن الدِّيِن َما ) :وقولو تعالى ،(ٔ) (ََن ِمنػْ ًَ
َنا بِِه إِبْػرَاِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى أَْن أَِقيُموا الدِّينَ  َنا إِلَْيَك َوَما َوصَّيػْ   َوََل تَػتَػَفرَُّقوا ِفيِه َكبُػَر َعَلى َوصَّى بِِه نُوًحا َوالَِّذي أَْوَحيػْ

ُ ََيَْتِِب إِلَْيِه َمْن َيَشاُء َويَػْهِدي   . (ٕ) (ِإلَْيِه َمْن يُِنيبُ اْلُمْشرِِكنَي َما َتْدُعوُهْم إِلَْيِه اّللَّ
بل ذكر بعض العمماء أف العيد الذؼ اخذ مف األنبياء والرسل ىو تبميغ الرسالة والشرائع 

 . (ٗ)لـ الذراخذ العيد مف صمب آدـ في عأبل و  ،(ٖ)ملسو هيلع هللا ىلص رسوؿ هللا والدعوة الى ديف 
وصبروا عمى  ،وتقريرىا تأسيسيا اجتيدوا في ويعمـ بيذا أف اولي العـز ىـ أصحاب الشرائع

وختموا  ،وعيسى ،وموسى ،ـيوابراى ،واف مشاىرييـ نوح ،يف فييانعحمل المشاؽ ومعاداة الطات
 . (٘)برسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

براىيـ ،وىود ،اولو العـز نوح :واخرج ابف عساكر عف قتادة قاؿ  ،(ٙ)وموسى ،وشعيب ،وا 
 . (ٚ)وقيل جميع الرسل
مروا بالقتاؿ حتى مضوا عمى أف الو العـز ىـ الذيف أعباس رضي هللا عنيما  وعف ابف

 . (ٛ)وسميماف ،وداود ،وموسى ،وصالح ،وىود ،نوح ،ذلؾ
 ،وموسى ،وابراىيـ ،صحيا خمسة نوحأ :بينما ذىب جالؿ الديف السيوطي رحمو هللا انو قاؿ

 ونبينا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص . ،وعيسى
 . (ٜ)صح االقواؿأنو أ :االلوسي في تفسيره وقاؿ ماـو اإلجحوىذا ما ر 

 وبيان وظيفتيم والرسل جواز المفاضلة بين األنبياء :لمطلب الثالثا
والرسل بدليل  لألنبياءاف المفاضمة جاء ذكرىا في القرآف الكريـ مف عند هللا تعالى بالنسبة     

َنا َداُووَد َزبُورًا نَي َعَلى بَػْعضٍ َوَلَقْد َفضَّْلَنا بَػْعَض النَِّبيِّ ) :قولو تعالى تِْلَك الرُُّسُل ) :وكذلؾ قولو تعالى ،(ٓٔ)(َوَآتَػيػْ
َنا ِعيَسى اْبَن َمْرَيََ  ُهْم َمْن َكلََّم اّللَُّ َوَرَفَع بَػْعَضُهْم َدَرَجاٍ  َوَآتَػيػْ اْلُقُدِس  اْلبَػيَِّناِ  َوأَيَّْدََنُب ِبُروِح َفضَّْلَنا بَػْعَضُهْم َعَلى بَػْعٍض ِمنػْ

تَػَلُفوا فَ  َْ ُ َما اقْػتَػَتَل الَِّذيَن ِمْن بَػْعِدِهْم ِمْن بَػْعِد َما َجاَءتْػُهُم اْلبَػيَِّناُ  َوَلِكِن ا ًَاَء اّللَّ ُهْم َمْن َآَمَن َوِمنػُْهْم َمْن َكَفَر َوَلْو َوَلْو   ِمنػْ

                                                           

 .ٚ/اآلية  ،( سورة االحزابٔ)
 . ٖٔ/اآلية  ،( سورة الشورػ ٕ)
 . ٖٖٕ/ٕٔروح المعاني  :( ينظرٖ)
 المصدر نفسو . :( ينظرٗ)
 . ٖٚٔ/ٗالكشاؼ  :( ينظر٘)
 . ٖٙٗ/ٖٔالدر المنثور  :( ينظرٙ)
 . ٙٓٔ/ٗأضواء البياف  :( ينظرٚ)
 . ٖٙٗ/ٖٔالدر المنثور  :( ينظرٛ)
 . ٕٖٔ/ٕٔوتفسير المراغي  ،ٖ٘/ٖٙروح المعاني  :( ينظرٜ)
 . ٘٘/اآلية ،سورة االسراء( ٓٔ)
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ُ َما اقْػتَػتَػُلوا َوَلِكنَّ  اَء اّللَّ َ يَػْفَعُل َما يُرِيدُ  ًَ  . (ٔ)(اّللَّ
ِلِه ََل نُػَفّرُِؽ َمَن الرَُّسوُل ِبَا أُْنزَِل إِلَْيِه ِمْن رَبِِّه َواْلُمْؤِمُنوَن ُكلّّ َآَمَن ِِبّللَِّ َوَمََلِئَكِتِه وَُكتُِبِه َوُرسُ آ) :اما في قولو تعالى

ْعَنا َوأَطَْعَنا ُغْفرَاَنكَ  حيث نؤمف بالجميع  ،أؼ االيماف بيـ ،(ٕ) (لَْيَك اْلَمِصيُ َربػََّنا َوإِ  بَػنْيَ َأَحٍد ِمْن ُرُسِلِه َوقَاُلوا َسَِ
 . (ٖ)وال نفرؽ باإليماف ببعض ونكفر ببعض كما فعل أىل الكتاب

فاف المراد مف  ،(ٗ)األنبياء(ال تفضموا بيف ) :وما روؼ في الحديث الشريف عف النبي ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ
فاذا دؿ الدليل عمى شيء وجب  ،ال بمقتضى الدليل، والعصبية ،التفضيل بمجرد التشييذلؾ ىو 
 . (٘)اتباعو

 ،فضميـأالعـز  وولأف أو  ،فضل مف بقية األنبياءأوال خالؼ أف الرسل عمييـ الصالة والسالـ 
اولي العـز مف ) :بف مردويو عف ابف عباس رضي هللا عنيما قاؿابي حاتـ و أبف اخرج أكما 

براىيـ ،نوحو  ،الرسل النبي ملسو هيلع هللا ىلص  . (ٙ)(وعيسى ،وموسى ،وا 
اوذؼ بأكثر  قد رحـ هللا موسى) :وقد خص رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ذكر موسى عميو السالـ بقولو ملسو هيلع هللا ىلص

 . (ٚ)(مف ىذا فصبر
 . (ٛ)وال محالة أف لكل نبي ورسوؿ عزما وصبرا :قاؿ القاضي أبو دمحم

 . (ٜ) أقوؿ أف أحدا أفضل مف يونس بف متىوال :وقولو ملسو هيلع هللا ىلص
عمى  ،(ٔٔ)فضميتو في النبوة والرسالةأاو قبل عممو ب ،(ٓٔ)فقد وجو االئمة بانو تواضع منو ملسو هيلع هللا ىلص

ْعَنا َوأَطَْعَنا ُغْفرَاَنكَ ) :ما قاؿ هللا تعالى  . (ٕٔ) (َوإِلَْيَك اْلَمِصيُ َربػََّنا  ََل نُػَفّرُِؽ بَػنْيَ َأَحٍد ِمْن ُرُسِلِه َوقَاُلوا َسَِ
 أؼ العالميف في  ،(ٖٔ) (َلى اْلَعاَلِمنيَ ِإنَّ اّللََّ اْصطََفى َآَدَم َونُوًحا َوَآَل إِبْػرَاِهيَم َوَآَل ِعْمرَاَن عَ ) :وقولو تعالى

                                                           

 .ٖٕ٘ /اآلية  ،( سورة البقرةٔ)
 . ٕ٘ٛ /اآلية  ،( سورة البقرةٕ)
 . ٘ٚٔوزاد المسير في عمـ التفسير ص ،ٕٙٛمعالـ التنزيل ص :ينظر( ٖ)
 . ٜٗٔ/ٗيح البخارؼ صح( ٗ)
 . ٓٛ/٘تفسير ابف كثير  :( ينظر٘)
 . ٖ٘ٗ/ٖٔالدر المنثور  :( ينظرٙ)
 . ٗٔ/ٕٔمصنف ابف ابي شيبة ( ٚ)
 . ٚٔٚٔصالمحرر الوجيز  :( ينظرٛ)
 . ٜٗٔ/ٗصحيح البخارؼ  (ٜ)
 . ٛ٘ٗحاشية رمضاف افندؼ عمى العقائد النسفية ص :( ينظرٓٔ)
 المصدر نفسو . :( ينظرٔٔ)
 . ٕ٘ٛ /اآلية  ،ة البقرة( سور ٕٔ)
 . ٖٖ /اآلية  ،( سورة اؿ عمرافٖٔ)
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 . (ٔ)زمانيـ
 العزم يولألمحات عن آيات  :المبحث الثاني
 العزم في سورة االحقاف وولأ :المطلب األول

 التعريف بالسورة :أوال
وىما  ،(ٖ)في، اال أف فييا آيتيف مدنيت(ٕ)آياتيا خمس وثالثوف آية ،ة النزوؿيحقاؼ مكسورة األ
ًَاِهٌد ِمْن َبِِن ِإْسرَائِيَل َعَلى ِمْثِلِه فَ ) :قولو تعالى ِهَد  ًَ ْكبَػْرُُتْ ِإنَّ َآَمَن َواْستَ ُقْل أَرَأَيْػُتْم ِإْن َكاَن ِمْن ِعْنِد اّللَِّ وََكَفْرُُتْ بِِه َو

فَاْصِبْ َكَما َصبَػَر أُوُلو اْلَعْزِم ِمَن الرُُّسِل َوََل َتْستَػْعِجْل ََلُْم َكأَنػَُّهْم يَػْوَم ) :وقولو تعالى ،(ٗ) (اّللََّ ََل يَػْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنيَ 
ًً ِمْن نَػَهاٍر َبََلغٌ   . (٘) (ِإَلَّ اْلَقْوُم اْلَفاِسُقونَ  فَػَهْل يُػْهَلكُ  يَػَرْوَن َما يُوَعُدوَن ََلْ يَػْلبَػُثوا ِإَلَّ َساَع

 من سمات ىذه السورة :ثانيا
ف ارتكبت الكبائر اذا  ،أف كل عمال صدر مف اىمو مستجمعا لجميع اركانو وشرائطو.  ٔ حتى وا 

 . (ٙ)وأف هللا تعالى ال يظمـ مثقاؿ ذرة ،لـ يستحميا ال يحبط ثواب العمل
  .(ٚ)وىذا مف باب البرىاف عمى المقصود ،وختمت بإثبات المعاد ،صدرت السورة لتحقيق مبدأ.  ٕ
ف لـ يكف مكتوبا ،أو يروػ وينقل ،أف العمـ الذؼ يؤثر.  ٖ فإف المنقوؿ عف الحفع كالمنقوؿ  ،وا 

 . (ٛ)عف الكتب
ما سيواجو . جاءت آية الصبر في أخر سورة االحقاؼ وىي مدنية النزوؿ وفيو إشارة الى  ٗ

 ،دعيائو في المنافقيف وغيرىـأعدائو و أ وال سيما مف  ،في المدينةملسو هيلع هللا ىلص مف اذػ قومو رسوؿ هللا 
 . (ٜ)ذلؾ إماـشد ما يكوف لمصبر أو 

يسوؽ أىل العقوؿ السميمة بعد  ،(ٓٔ)ييند عمماء اإلسالـ بانو ىو وضع ال. عرؼ الديف ع ٘
 الديف ولما كاف  ،المحمود الى ما ىو خير الدنيا وآلخرة إرشادىـ دوف اكراه بل باختيارىـ

 
                                                           

 . ٛ٘ٗحاشية رمضاف عمى العقائد النسفية ص و  ،ٔ٘ٔ/ٔعيوف التفاسير  :( ينظرٔ)
 .ٖٖٕ/ٗالبيضاوؼ وحاشية شيخ زادة عمى تفسير ،ٛ/ٗتفسير ابف مقاتل بف سميماف  :ينظر( ٕ)
 . ٘٘ٔ/ٙ وتفسير الخازف  ،٘ٓٚٔصالمحرر الوجيز  :( ينظرٖ)
 .ٓٔ /اآلية  ،( سورة االحقاؼٗ)
 .ٖ٘ /اآلية  ،( سورة االحقاؼ٘)
 . ٕٙ٘/ٗحاشية شيخ زادة عمى تفسير القاضي البيضاوؼ  :( ينظرٙ)
 . ٔٚٙمواىب الجميل ص :( ينظرٚ)
 . ٜٙٙٔ/ٗأحكاـ القرآف  :( ينظرٛ)
 . ٕٚٗ/ٗحاشية شيخ زاده  :ينظر( ٜ)
 .٘ٗوصحيح شرح العقيدة الطحاوية ص ،ٙمتفتازاني صشرح العقائد النسفية ل :( ينظرٓٔ)
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 . (ٔ)ونعبده لما يريد ،يي كاف عمينا أف نؤمف بو كما وضعو وكما ىووضعا ال
في سورة االحقاؼ آيات فييا مف التسمية لرسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص مما انزؿ هللا تعالى في الكالـ عف ف

ا َوَرْْحًًَ َوَهَذا ِكَتاٌل ُمَصدٌِّؽ ِلَساًَن َعرَبِيِّا إمامَوِمْن قَػْبِلِه ِكَتاُل ُموَسى ) :مف ذلؾ قولو تعالى ،األمـ الماضية
َلِت ) :وقولو تعالى ،(ٕ) (لِيُػْنِذَر الَِّذيَن ظََلُموا َوبُْشَرى لِْلُمْحِسِننيَ  ََ ا َعاٍد ِإْذ أَْنَذَر قَػْوَمُه ِِبْْلَْحَقاِؼ َوَقْد  ََ َواذُْكْر َأ

اُؼ عَ النُّذُ  ََ َ ِإّّنِ َأ ْلِفِه َأَلَّ تَػْعُبُدوا ِإَلَّ اّللَّ ََ  . (ٖ) (َلْيُكْم َعَذاَل يَػْوٍم َعِظيمٍ ُر ِمْن بَػنْيِ يََدْيِه َوِمْن 
 ية العزم في سورة االحقافآل المعنى االجمالي :ثالثا

ًً ِمْن نَػَهاٍر فَاْصِبْ َكَما َصبَػَر أُوُلو اْلَعْزِم ِمَن الرُُّسِل َوََل َتْستَػْعِجْل َلَُ ) ْم َكأَنػَُّهْم يَػْوَم يَػَرْوَن َما يُوَعُدوَن َلَْ يَػْلبَػُثوا ِإَلَّ َساَع
 . (ٗ) (َبََلٌغ فَػَهْل يُػْهَلُك ِإَلَّ اْلَقْوُم اْلَفاِسُقونَ 

 . (٘)والصبر حبس النفس عف الجزع  ،الصبر نقيض الجزع
ى أبو بكر االنبارؼ كوح ،(ٙ)لىلـ البموػ لغير هللا تعاأىو ترؾ الشكوػ مف  :واصطالحا

 . (ٚ)وازعاجو لمنفس ،لمرارتو في القمبانما سمي الصبر صبرا  :انو قاؿ رحمو هللا 
بف حنبل  أحمدوقد ذكر أبو عبد هللا  ،(ٛ)والصبر عف الشيء يفيد حبس النفس عف فعمو

 . (ٜ)(ف موضعاياف هللا سبحانو وتعالى ذكر الصبر في القرآف تسع) :رحمو هللا
وتوطيف النفس عمى المجاىدة  ،الصبر في هللا تعالى ىو الثبات في سموؾ طريق الحقو 

وقوة العزيمة في التوجو الى منبع  ،وتحمل البميات ،وترؾ المألوفات والممذات ،باالختيار
وىو مف اطالؽ  ،وىو مف مقامات السالكيف ييبو هللا تعالى لمف يشاء مف اىل الطريقة ،الكماالت
بيف لو انؾ  ،الصبرنبيو ملسو هيلع هللا ىلص ب ليذا بعد أف امر سبحانو وتعالىو  ،ليس الحد فيو نصيب ،هللا تعالى
 . (ٓٔ)بي وال تطيقو اال بقوتي الإال تباشره 

                                                           

 . ٖٙىوية االنساف بيف الثبات والتغيير ص  :ينظر( ٔ)
 . ٕٔ /اآلية  ،سورة االحقاؼ (ٕ)
 .ٕٔ /اآلية  ،سورة االحقاؼ (ٖ)
 .ٖ٘ /اآلية  ،( سورة االحقاؼٗ)
 . ٖٚٗ/ٗلساف العرب  :( ينظر٘)
 . ٖٔٔالتعريفات لمجرجاني ص :( ينظرٙ)
 . ٖٚٔ/ٗالنياية في غريب الحديث  :ينظر (ٚ)
 .ٕٕالفروؽ المغوية البي ىالؿ العسكرؼ ص :( ينظرٛ)
 . ٔٚ/ٔيـ ق( عدة الصابريف البف الٜ)
 . ٖٓ٘/ٓٔروح المعاني  :( ينظرٓٔ)
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مف عبء الرسالة  سيجدهمثبتو عمى المضي لما يقوؿ هللا تعالى لنبيو ملسو هيلع هللا ىلص  اآلية وفي ىذه 
ولي العـز مف قبمو مف رسل هللا تعالى الذيف أبالعـز عمى النفوذ لذلؾ ب مرهأحماؿ النبوة و أوثقل 

 رسوؿ  ليـ فيو مف األذػ فاصبر يانا املقوا فيو مف قوميـ مف المكاره و  صبروا عمى عظيـ ما
 . (ٔ)نذارناؾ الييـ باإلمرسأذػ مكذبيؾ مف قومؾ الذيف ألى مف  عمى ما اصابؾ في هللا تعاهللا

وسبب  ،ة هللا تعالى ومحبة الناسبويثمر مح ،انو يورث اليداية في القمبومف فوائد الصبر 
 . (ٕ)مف مف الفرع األكبر يـو القيامةواأل ،التمكيف في األرض ومعية هللا مع الصابريف

لو العـز أو  ،الى الصبر واف اولي العـز ليـ المكانة في ىذا المقاـ وىذه المنزلةاآلية شارة إف
 طمب الثاني عند كالمنا عف سبب تسميتيـ والحكمة مف اختصاصيـ .في الم ـبيانيتـ قد 

 ،ثـ موسى ،ثـ بعده إبراىيـ ،نو قاؿ: وال خالؼ أف دمحما ملسو هيلع هللا ىلص افضميـأعف ابف كثير قد ورد و 
 . (ٖ)ثـ عيسى عمى المشيور

 ولي العـز كما في قولوأمف  ،(ٗ)وقد جاء لفع )اصطفى( الذؼ فيو معنى الخصوصية
 .(٘)(ا وََكاَن َرُسوًَل نَِبيِّاَواذُْكْر ِِ اْلِكَتاِل ُموَسى إِنَُّه َكاَن َُمَْلصً ) :تعالى

قاؿ  :سفياف الثورؼ فيما رواه عف عبد العزيز بف رفيع عف ابي لبابة قاؿ ماـوذكر اإل
الذؼ  :قاؿ عيسى بف مريـ عميو السالـ ،يا روح هللا اخبرنا عف المخمص هلل تعالى :الحواريوف 
 . (ٙ)ال يحب أف يحمده الناسيعمل هلل 

براىيـ ،نوح :ىـاولي العـز أف وقد ذكر ابف كثير وغيره  وموسى وعيسى ودمحم عمييـ  ،وا 
 . (ٚ)الصالة والسالـ

ولي العـز ىـ ثمانية عشر المذكوروف في سورة االنعاـ في أف أ :ضلوعف الحسف بف ف
تُػَنا َآتَػيػْنَ ) :قولو تعالى َنا َلُه 38اَها إِبْػرَاِهيَم َعَلى قَػْوِمِه نَػْرَفُع َدَرَجاٍ  َمْن َنَشاُء ِإنَّ رَبََّك َحِكيٌم َعِليٌم )َوتِْلَك ُحجَّ ( َوَوَهبػْ

وَسى َوَهاُروَن وََكَذِلَك يُوُسَف َومُ ِإْسَحاَؽ َويَػْعُقوَل ُكَلِّ َهَديْػَنا َونُوًحا َهَديْػَنا ِمْن قَػْبُل َوِمْن ُذرِّيَِّتِه َداُووَد َوُسَلْيَماَن َوأَيُّوَل وَ 
( َوِإَْسَاِعيَل َواْلَيَسَع َويُوُنَس َوُلوطًا وَُكَلِّ 38( َوزََكرَّيَّ َوََيََْي َوِعيَسى َوإِْلَياَس ُكلّّ ِمَن الصَّاِِلِنَي )38جَنْزِي اْلُمْحِسِننَي )

ِِتِمْ 38َفضَّْلَنا َعَلى اْلَعاَلِمنَي ) َناُهْم َوَهَديْػَناُهمْ  ( َوِمْن َآَِبئِِهْم َوُذّرَّيَّ َواِِنِْم َواْجتَػبَػيػْ َْ  . (ٛ) (ِإََل ِصرَاٍط ُمْسَتِقيمٍ  َوِإ
                                                           

 . ٘ٗٔ/ٕٕجامع البياف  :( ينظرٔ)
 . ٕٕٚٗ-ٕٔٚٗ/ٙرة النعيـ ضن :( ينظرٕ)
 . ٕٙٗ/ٗشيخ زاده  وحاشية ،ٔٛ/٘تفسير ابف كثير  :( ينظرٖ)
 . ٕٓٔ/٘تفسير ابف كثير  :(ينظرٗ)
 . ٔ٘/اآلية  ،( سورة مريـ٘)
 . ٕٓٔ/٘تفسير ابف كثير  :ينظر (ٙ)
 . المصدر نفسو :ينظر (ٚ)
 . ٜٕٔ/ٚمواىب الرحمف  :، و ينظرٚٛ-ٖٛ/اآليات  ،سورة االنعاـ (ٛ)
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براىيـ لصبره عمى االلقاء في  ،ذػ قومو طويالأنوح لصبره عمى  :وقيل ىـ تسعة فقط وا 
سماعيل لصبره عمى الذبح ،النار ويوسف لصبره عمى البئر  ،ويعقوب لصبره عمى فقد يوسف ،وا 

فَػَلمَّا تَػرَاَءى اْْلَْمَعاِن قَاَل َأْصَحاُل وموسى لصبره عمى قومو ) ،وب لصبره عمى البالءيأو  ،والسجف
ونبي هللا  ،وداود لصبره عمى حرب اعدائو ،(ٔ) (َمِعَي َرّبِّ َسيَػْهِدينِ  ( قَاَل َكَلَّ ِإنَّ 86ُموَسى ِإَنَّ َلُمْدرَُكوَن )

 . (ٕ)ورفعو هللا ،حتى أرادوا صمبو ،عيسى لصبره عمى اذػ الييود
 ولو العزم في سورة األحزابأ :المطلب الثاني

 التعريف بالسورة :أوال
وترتيبيا في المصحف الشريف ثالث  ،آياتيا ثالث وسبعوف آية ،(ٖ)سورة األحزاب مدنية النزوؿ 

 . (ٗ)وثالثوف 
 السورةسمات ىذه  :ثانيا
متو الف ىذا العطف فيو بياف فضي ،ومف بعده ،ح عميو السالـ. تقديـ ذكر الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص عمى نو  ٔ

 . (٘)ومكانتو ملسو هيلع هللا ىلص
بنا في احد مطالب المبحث  كما مر ،ذكر اولي العـز عمى المشيور اآلية . جمعت ىذه  ٕ

  .األوؿ
أف هللا  ثـ ذكر هللا سبحانو وتعالى بقية األنبياء والرسل ،. اخبر هللا عز وجل عف اولي العـز ٖ

بالغ دعوتو ورسالتو والتعاوف  ،عز وجل اخذ عمييـ العيد والميثاؽ في اقامة ديف هللا تعالى وا 
ًٍ ُْثَّ ) :كما قاؿ تعالى ،(ٙ)واالتقاف ،والتناصر ُتُكْم ِمْن ِكَتاٍل َوِحْكَم َذ اّللَُّ ِميثَاَؽ النَِّبيِّنَي َلَما َآتَػيػْ ََ َوِإْذ َأ

ْذُُتْ َعَلى َذِلُكْم ِإْصرِي قَاُلوا أَقْػَررْ  َجاءَُكْم َرُسوٌل ُمَصدِّؽٌ  ََ ََن قَاَل ِلَما َمَعُكْم لَتُػْؤِمُننَّ بِِه َولَتَػْنُصرُنَُّه قَاَل أَأَقْػَرْرُُتْ َوَأ
َهُدوا َوأَََن َمَعُكْم ِمَن الشَّاِهِدينَ  ًْ  . (ٚ) (فَا

ْذََن ) :تعالى بقولوكما بيف هللا  ،(ٛ)الكريمة كذلؾ عطف الخاص عمى العاـ اآلية . وفي  ٗ ََ َوِإْذ َأ
ذْ  ََ ُهْم ِميثَاقًا َغِليظًاِمَن النَِّبيِّنَي ِميثَاقَػُهْم َوِمْنَك َوِمْن نُوٍح َوِإبْػرَاِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى اْبِن َمْرََيَ َوَأ  . (ٜ) (ََن ِمنػْ

                                                           

 . ٕٙ-ٔٙ /اآليات  ،سورة الشعراء (ٔ)
 .ٜٕٔ/ٚمواىب الرحمف  :ينظر (ٕ)
 . ٜٜٗٔالمحرر الوجيز ص :ينظر( ٖ)
 . ٖٚ٘/ٖحاشية شيخ زادة  :ينظر( ٗ)
 . المصدر نفسو  :( ينظر٘)
 .المصدر نفسو  :( ينظرٙ)
 . ٔٛ/اآلية  ،( سورة اؿ عمرافٚ)
 . ٕٓ٘ٔالمحرر الوجيز ص :( ينظرٛ)
 . ٚ/اآلية  ،( سورة األحزابٜ)
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 المعنى اإلجمالي في اخذ الميثاق من النبيين  :ثالثا
ْذََن ِمَن النَِّبيِّنَي ِميثَاقَػُهْم َوِمْنَك َوِمْن نُوٍح ) :اب في قولو تعالىآية العـز في سورة األحز  إف     ََ َوِإْذ َأ

ُهْم ِميثَاقًا َغِليظًا ْذََن ِمنػْ ََ  . (ٔ) (َوِإبْػرَاِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى اْبِن َمْرََيَ َوَأ
ليـ بوجود ىذا اف العيد والميثاؽ الذؼ اخذ مف االنبياء والرسل اخذ قبل ارساليـ وبعد ارسا

 . (ٖ)، قالو ابف عباس رضي هللا عنيماوالمراد بالميثاؽ انو غميع العيد ،(ٕ)النص القرآف في ذلؾ
 . (ٗ) (وابوؾ سيد كيوؿ العرب ،انا سيد ولد آدـ وال فخر) :ومف الميثاؽ في قولو ملسو هيلع هللا ىلص

ييـ الصالة والسالـ حيف وقيل اف المراد بيذا الميثاؽ الذؼ اخذ مف االنبياء والرسل عم
 .  (٘)اخرجوا مف عالـ الذر مف صمب آدـ عميو الصالة والسالـ

ْذََن ِمَن النَِّبيِّنَي ِميثَاقَػُهْم َوِمْنَك َوِمْن نُوٍح َوِإبْػرَاِهيَم ) :الكريمة في قولو تعالى اآلية ويؤخذ مف  ََ َوِإْذ َأ
ْذَنَ  ََ في اخذ العيد أف االنبياء والرسل واولي العـز  ،(ٙ) (ْم ِميثَاقًا َغِليظًاِمنػْهُ  َوُموَسى َوِعيَسى اْبِن َمْرََيَ َوَأ

 . (ٚ)منيـ كانوا في زمانو ما وسعيـ اال اتباعو شريعتو ملسو هيلع هللا ىلص والدخوؿ في طاعتو 
 ولو العزم في سورة الشورى أ :لمطلب الثالثا
 :التعريف بالسورة :والأ

ربعوف أوترتيبيا في المصحف اثناف و  ،ثالث وخمسوف آية آياتيا ،وؿسورة الشورػ مكية النز     
 . (ٛ)نزلت بعد آؿ عمراف

 من سمات ىذه السورة  :ثانيا
 ،واف المشرع حقيقة ىو هللا تبارؾ وتعالى ،اف هللا خص مف اولي العـز انيـ ارباب الشرائع .ٔ

ًً لِ ) :ودليل ذلؾ قولو تعالى ،وتختمف اوامره بحسب ما يوافق كل امة ْرَع ًِ ُكلٍّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم 
َهاًجا  . (ٜ) (َوِمنػْ

والستمالة قموب  ،و شأنيـ وعظـ شيرتيـولي العـز مف الرسل في السورة لعمّ أخص ذكر  .ٕ
 . الكفار الى اتباعيـ

                                                           

 . ٚ/اآلية  ،سورة األحزاب  (ٔ)
 .  ٛٚٔ/ٚسير ابف كثير تف :ينظر  (ٕ)
 المصدر نفسو .   (ٖ)
 .  ٕٔٛ/ٔ أحمد ماـمسند اإل (ٗ)
 .  ٛٚٔ/ٚتفسير ابف كثير  :ينظر  (٘)
 .  ٚ/اآلية  ،سورة األحزاب  (ٙ)
 .  ٜٕٔ/ٖوعيوف التفاسير  ،ٛٚٔ/ٚتفسير ابف كثير و  ،ٜٓ٘/ٖالكشاؼ  :ينظر  (ٚ)
 .  ٖٓ٘/ٖالكشاؼ  :ينظر (ٛ)
 .   ٛٗ/ف اآلية م ،سورة المائدة (ٜ)
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 ،في ىذه السورة بياف اختصاص الييود بنبييا ورسوليا موسى عميو الصالة والسالـ .ٖ
ـ والمسمى التوراة بالعيد القديـ الذؼ ف مريـ عميو السالوالنصارػ بنبييا ورسوليا عيسى ب

 . (ٔ)ـبعث عميو نوح عميو السال
 :كقولو تعالى ،(ٕ)كثيرة عف الخمق وااليجاد واالبداع بآياتذه السورة ي ىذكر هللا تعالى ف .ٗ

ْيٌء َوُهَو َواِ  َواْْلَْرِض َجَعَل َلُكْم ِمْن أَنْػُفِسُكْم أَْزَواًجا َوِمَن اْْلَ فَاِطُر السَّمَ ) ًَ نْػَعاِم أَْزَواًجا يَْذَرؤُُكْم ِفيِه لَْيَس َكِمْثِلِه 
ْيٍء َعِليمٌ  َواِ  َواْْلَْرِض يَػْبُسطُ ( َلُه َمَقالِيُد السَّمَ 66 )السَِّميُع اْلَبِصيُ  ًَ  ،(ٖ) (الّرِْزَؽ ِلَمْن َيَشاُء َويَػْقِدُر إِنَُّه ِبُكلِّ 
 . اآليات وغيرىما مف 

 ى االجمالي في ذكر اولي العزم من سورة الشورى المعن :ثالثا
َنا بِِه إِبْػرَاِهيَم َوُموَسى) :قولو تعالى     َنا ِإلَْيَك َوَما َوصَّيػْ رََع َلُكْم ِمَن الدِّيِن َما َوصَّى بِِه نُوًحا َوالَِّذي أَْوَحيػْ َوِعيَسى  ًَ

ُ ََيَْتِِب إِلَْيِه َمْن َيَشاُء َويَػْهِدي إِلَيْ َأْن أَِقيُموا الدِّيَن َوََل تَػتَػَفرَُّقوا ِفيِه َكبُػَر َعَلى   . (ٗ) (ِه َمْن يُِنيبُ اْلُمْشرِِكنَي َما َتْدُعوُهْم إِلَْيِه اّللَّ
اذ بو عميو السالـ ىو نوح دـ عميو السالـ آوؿ الرسل بعد أف أبياف مف هللا تعالى  اآلية في     

عميو رسولو نوح لالطوفاف معجزة لنبيو و نجاه هللا ومف معو مف أف أبعد  ،بدأ التشريع لمخالئق
وأف نوح عميو  ،وىو أوؿ أنبياء الشريعة ،وكرامة لمف معو مف اوالده وذريتو والمؤمنيفالسالـ 

 . (٘)السالـ أوؿ مف أتى بتحريـ البنات واالميات
مع ذكر ىؤالء االنبياء  ضماكر ذُ واخر االنبياء والرسل نبينا دمحم صمى هللا عميو سمـ حيث 

 الرسل عمييـ الصالة والسالـ.و 
في ذكر الخمسة مف االنبياء والرسل كما سبق ذكرىـ  تفي سورة الشورػ تضمن اآلية وىذه 

 ،ر االنبياء والرسل عموماف هللا عز وجل يذكّ نجد ألذا  ،في سورة االحزاب في اخذ الميثاؽ والعيد
 واولو العـز خصوصا .

 ،جاءوا بممة واحدة وبالديف الحنيف وتوحيد هللا تعالى أف االنبياء والرسل كميـ :ويعمـ مف ذلؾ
 َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن قَػْبِلَك ِمْن َرُسوٍل ِإَلَّ نُوِحي إِلَْيِه أَنَُّه ََل إِلَهَ : )كما قاؿ تعالى ،الضدوتنزييو عف الشرؾ والند و 

 . (ٙ) (ِإَلَّ أَََن فَاْعُبُدونِ 

                                                           

 .  ٜٕٔ/ٖعيوف التفاسير  :ينظر  (ٔ)
 . ٖٙٙٔالمحرر الوجيز ص :( ينظرٕ)
 .  ٕٔ-ٔٔ/اآليات  ،سورة الشورػ   (ٖ)
 .  ٖٔ/اآلية  ،سورة الشورػ   (ٗ)
 . ٘ٙٔٔمعالـ التنزيل ص :ينظر  (٘)
 .  ٕ٘/اآلية  ،سورة األنبياء  (ٙ)
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ْسََلمُ ِإنَّ الدِّيَن ِعنْ ) :وكذلؾ قولو تعالى  ،جممة اسمية تفيد الثبوت والدواـاآلية فيذه  ،(ٔ) (َد اّللَِّ اْْلِ
ولفع عند كما  ،وىو مف عند هللا وىو االسالـ ،فالمعنى ىو اف الديف ثابت دائـ ،أؼ عدـ التغير

وىو الذؼ يسمى  ،أؼ اف الديف الثابت عند هللا تعالى منذ االزؿ  االسالـ ،يميق باهلل تعالى ازلية
 . (ٕ)وبمغوا بو ال بغيره ،الذؼ بعث االنبياء جميعا بو ،ف الفطرةبدي

ويفيـ  ،(ٖ)(األنبياء اخوة لعالت امياتيـ شتى ودينيـ واحد) :ويدؿ عمى ذلؾ ايضا قولو ملسو هيلع هللا ىلص
 ،فقد امرىـ هللا تعالى اف يقيموا الديف وال يتفرقوا فيو ،ةواحد وجيتيـمنو اف االنبياء دينيـ واحد و 

 ،باالئتالؼ والجماعة وعدـ االفتراؽ واالختالؼ ،ووصية هللا تعالى لجميع االنبياء والرسل بذلؾ
 . (ٗ)المبمغوف مف عند هللا  ألمميـوىي وصية 

 الخاتمة
تماـ ىذا البحث المبارؾ والذؼ تحدثت فيو عف انبياء هللا تعالى إبعد اف انعـ هللا تعالى عمّي ب    

 :توصمت الى نتائج اختـ بيا بحثي ىذا وىي ،وخاصة اولي العـز منيـ
كما بيف هللا تعالى في  ،. العـز ىو الثبات عمى العيد المأخوذ مف األنبياء والرسل وعدـ نسيانو ٔ

 ،يطمق ويراد بو إرادة العقل والقطع عميو والصبروقد  ،حقاؼواألوالشورػ سورة األحزاب 
 ف ما ثبت نبت .أل ،واالحتماؿ والثبات ،وحبس النفس عمى ما تكره

ف الميثاؽ المأخوذ مف األنبياء عمييـ الصالة والسالـ ىو ميثاؽ خاص بدليل لفع )ميثاقيـ( أ.  ٕ
وقيادة الناس في كل مجاالت الحياة  ،ويراد بو تأدية الرسالة والتبميغ ،الذؼ في سورة األحزاب

. 
ولـ يختص بذلؾ  ،ربيـ ولي العـز ىـ أصحاب الكتاب والشريعة وانيـ عمى ىدػ مفأف أ.  ٖ

 بل ىو شأف كل األنبياء والرسل عمييـ الصالة والسالـ . ،اولو العـز فحسب
ف هللا تعالى جعل ليـ كماؿ أو  ،والرسل لألنبياءاءه العصمة يانبياءه واصف ىف هللا تعالى حبأ.  ٗ

الطاغيف  والصبر عمى األذػ مف سفياء االمةتعالى دينو عمى ارض هللا  إلقامة ،الجد والقوة
 فييا .

فاف مف مقتضى  ،ف دعوة األنبياء والرسل دعوة واحدة واف اختمف نيجيـ في التشريعأ.  ٘
 التشريع اف يتبع المكاف والزماف واالنساف .

                                                           

 .  ٜٔ/اآلية  ،سورة اؿ عمراف  (ٔ)
 ،عمـو القرآف ػػ دمشق مؤسسةدار النشر  ،عبد المجيد الجميند :تحقيق ،البف تيمية ،دقائق التفسير :ينظر  (ٕ)

 .  ٕٖٙ/ٔوفتح القدير  ،ٖٖٚ/ٔ ،ىػٗٓٗٔ ،ٕط
  سبق تخريجو . (ٖ)
 .  ٛٚٔ/ٚتفسير ابف كثير  :ينظر (ٗ)
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حيث اختصوا  ،الكماؿ والعزيمة واالنبياء والرسل ىـ المقدمة في ذلؾ ألىلقتداء يكوف . اإل ٙ
 فال يصدر منيـ العيب الذؼ يالموف بو . ،بالمراتب العمية واالسرار الخفية

فيي داللة  ،كمميـأذ خص هللا تعالى بيا افضل األنبياء و إ. العزيمة مقدمة عمى الرخصة  ٚ
 .المة اف مف تتبع الرخص رؽ دينوالكماؿ لذا كاف شعار االكابر مف ىذه ا

وال يترؾ دعوتو لشدة  ،وال يتبع الحيل ،. عمى الداعية اف يراعي سيرة اولي العـز ويحتذؼ بيا ٜ
 ولي العـز مف الرسل سيرة وسريرة .أسوة بأبل عميو الصبر والتحمل  ،الخطب

 ،لذا كاف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يدعى قبل البعثة بدمحم األميف ،ف تربية الحاؿ ابمغ مف تربية المقاؿأ.  ٓٔ
 وفي ذلؾ داللة واضحة أف حسف سيرتو سبقت حسف دعوتو .

 ثبت المصادر المراجع
دار  ،تحقيق عمي دمحم البجاوؼ  ،ابي بكر دمحم بف عبد هللا المعروؼ بػ)ابف العربي المالكي( ماـلإل ،احكاـ القرآف .ٔ

 ـ .ٜٗٚٔىػػ ػػػ ٜٖٗٔد.ط.  ،الفكر ػػػ بيروت
الشنقيطي دمحم األميف بف دمحم المختار بف عبد القادر الجكني  ،أضواء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف .ٕ

 مػ . ٜٜ٘ٔ -ىػ  ٘ٔٗٔ ،لبناف –دار الفكر لمطباعة و النشر و التوزيع بيروت  ،ىػ(ٖٜٖٔ :)المتوفى
ىػ ػػػ ٕٚٗٔ ،بيروت ػػػ لبناف ،دار الفكر المعاصر ،د. دمحم رمضاف دمحم سعيد البوطي ،اكبر اليقينيات الكبرػ  .ٖ

 ـ .ٕٙٓٓ
عيد عبد هللا بف عمر بف دمحم الشيرازؼ البيضاوؼ )المتوفى: ناصر الديف أبو س ،أنوار التنزيل وأسرار التأويل  .ٗ

 ىػ ٛٔٗٔ - ٔط ،بيروت –دار إحياء التراث العربي  ،تحقيق: دمحم عبد الرحمف المرعشمي ،ىػ(٘ٛٙ
محمود بف أبى الحسف بف الحسيف النيسابورؼ أبو القاسـ، نجـ الديف  ،إيجاز البياف عف معاني القرآف .٘

 - ٔط ،بيروت –دار الغرب اإلسالمي  ،المحقق: الدكتور حنيف بف حسف القاسمي ،ىػ(ٓ٘٘)المتوفى: نحو 
 ىػ . ٘ٔٗٔ

دار  ،عنابة أحمدتحقيق  ،عبد الفتاح القاضي ،البدور الزاىرة في القراءات المتواترة مف طريق الشاطبية والذرػ  .ٙ
 ـ .ٕ٘ٓٓىػ ػػ ٕٙٗٔ ،بيروت ػػ لبناف ،الكتاب العربي

دمحم الطاىر بف دمحم  ،«المعنى السديد وتنوير العقل الجديد مف تفسير الكتاب المجيد تحرير»التحرير والتنوير  .ٚ
 . ـ ٜٗٛٔ  ،تونس –الدار التونسية لمنشر  ،ىػ(ٖٜٖٔ :بف دمحم الطاىر بف عاشور التونسي )المتوفى

لبغدادؼ الشيير عالء الديف عمي بف دمحم بف إبراىيـ ا ،تفسير الخازف المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل .ٛ
 ـ . ٜٜٚٔىػ / ٜٜٖٔ ،لبناف ػػبيروت  ػػدار الفكر  ،بالخازف 

المروزػ السمعاني التميمي الحنفي ثـ  أحمدأبو المظفر، منصور بف دمحم بف عبد الجبار ابف  ،تفسير القرآف .ٜ
 –اض دار الوطف، الري ،تحقيق: ياسر بف إبراىيـ وغنيـ بف عباس بف غنيـ ،ىػ(ٜٛٗالشافعي )المتوفى: 

 ـ .ٜٜٚٔ -ىػٛٔٗٔ  ،ٔط ،السعودية
أبو الفداء إسماعيل بف عمر بف كثير القرشي البصرؼ ثـ الدمشقي )المتوفى:  ،تفسير القرآف العظيـ .ٓٔ

 ـ . ٜٜٜٔ -ىػ ٕٓٗٔ ،ٕط ،دار طيبة لمنشر والتوزيع ،المحقق: سامي بف دمحم سالمة ،ىػ(ٗٚٚ
بيروت ػػػ  ،دار ابف حـز ،ىػ(ٓٙٙالسالـ السممي )ت عز الديف عبد العزيز بف عبد  ماـتفسير القرآف لإل .ٔٔ

 ـ . ٕٕٓٓىػ ػػ ٕٕٗٔ ،ٔط ،لبناف
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شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى  ،ىػ(ٖٔٚٔبف مصطفى المراغي )المتوفى:  أحمد ،تفسير المراغي .ٕٔ
 ـ . ٜٙٗٔ -ىػ  ٖ٘ٙٔ ،ٔط ،الحمبي وأوالده بمصر

أبو البركات عبد هللا بف  ،لممطبوع داخل الصفحات موافق يمنسفمدارؾ التنزيل وحقائق التأويل لتفسير  .ٖٔ
 . ٕ٘ٓٓ ،دار النفائس ػ بيروت ،تحقيق الشيخ: مرواف دمحم الشعار ،بف محمود النسفي أحمد

الباجورؼ  أحمدابراىيـ بف دمحم بف  ماـالباجورؼ عمى شرح ابي القاسـ عمى متف ابي شجاع لإل ماـحاشية اإل .ٗٔ
 ـ .ٕ٘ٔٓ ،ٔط ،بيروت ػػ لبناف ،نور الصباحر ادا ،شيدىػ( تحقيق مرعي حسف الر ٕٚٚٔ)ت 

اوؼ  .٘ٔ م ى تْفسيِر الب يض  ايُة الرَّاِضى ع  مَّاة: ِعن ايُة الق اِضى وِكف  اِوؼ، اْلُمس  م ى تْفسيِر الب يض  اِب ع  ي  اِشيُة الشِّ  ،ح 
 بيروت . –دار صادر  ،ىػ(ٜٙٓٔبف دمحم بف عمر الخفاجي المصرؼ الحنفي )المتوفى:  أحمدشياب الديف 

 بيروت .  –دار الفكر  ،ىػ(ٜٔٔعبد الرحمف بف أبي بكر، جالؿ الديف السيوطي )المتوفى:  ،الدر المنثور .ٙٔ
أبو المعالي محمود شكرؼ بف عبد هللا بف دمحم بف  ،روح المعاني في تفسير القرآف العظيـ والسبع المثاني .ٚٔ

 بيروت . –العربي  دار إحياء التراث ،ىػ(ٕٖٗٔأبي الثناء األلوسي )المتوفى: 
 ،بيروت ػػ لبناف ،ابي الفرج جماؿ الديف عبد الرحمف بف عمي الجوزؼ  ماـلإل ،زاد المسير في عمـ التفسير .ٛٔ

 ـ .ٕٕٓٓىػ ػػ ٖٕٗٔ ،ٔط
اعتنى  ،رمضاف بف دمحم الشيير برمضاف افندؼ ،شرح رمضاف افندؼ عمى شرح السعد عمى العقائد النسفية .ٜٔ

 ـ .ٕٕٔٓ ،ٔط ،بيروت ػػػ لبناف ،لكتب العمميةدار ا ،بو دمحم ىادؼ الشمرخي
 دار ،(ىػٕٙ٘: المتوفى) هللا عبد أبو البخارؼ، المغيرة بف إبراىيـ بف إسماعيل بف دمحم ،صحيح البخارؼ  .ٕٓ

 ـ .ٜٚٛٔ – ىػ ٚٓٗٔ ،ٔط ،القاىرة – الشعب
حسف  ،ع التنقيحصحيح شرح العقيدة الطحاوية أو المنيج الصحيح في تفييـ عقيدة اىل السنة والجماعة م .ٕٔ

 ـ . ٕٚٓٓىػ ػػ ٕٛٗٔ ،ٗط ،بيروت ػػػ لبناف ،الرواس ماـدار اإل ،عمي القاؼ
دار  ،ىػ(ٔ٘ٚدمحم بف ابي بكر بف ايوب المعروؼ بابف قيـ الجوزية )ت  ،عدة الصابريف وذخيرة الشاكريف .ٕٕ

 ـ .ٜٜٛٔىػ ػػ ٜٓٗٔ ،ٖط ،مكتبة القرآف ػ المممكة العربية السعودية ،ابف كثير ػػ دمشق
تحقيق د. بياء الديف  ،محمود أحمدشياب الديف  ماـالمشيور بتفسير الشيخ لإل ،عيوف التفاسير  لمفضالء .ٖٕ

 ـ .ٕٙٓٓىػػ ػػٕٚٗٔ ،ٔط ،دار صادر ػػػ بيروت ،دارتا
 -دار المعرفة  ،بف عمي بف حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي أحمد ،فتح البارؼ شرح صحيح البخارؼ  .ٕٗ

قاـ بإخراجو وصححو وأشرؼ عمى طبعو:  ،كتبو وأبوابو وأحاديثو: دمحم فؤاد عبد الباقيرقـ  ،ٜٖٚٔبيروت، 
 عميو تعميقات العالمة: عبد العزيز بف عبد هللا بف باز . ،محب الديف الخطيب

)ت  ،ابي ىالؿ الحسف بف عبد هللا بف سيل بف سعيد بف يحيى بف ميراف العسكرؼ  ماـلإل ،الفروؽ المغوية .ٕ٘
 القاىرة ػػ مصر . ،دار العمـ والثقافة ،يق دمحم ابراىيـ سميـتحق ،ىػ(ٜٖ٘

 ،القاىرة -بيروت ،دار الشروؽ  ،ىػ(ٖ٘ٛٔسيد قطب إبراىيـ حسيف الشاربي )المتوفى:  ،في ظالؿ القرآف .ٕٙ
 ىػ . ٕٔٗٔ  ،ٚٔط

تب تحقيق: مك ،ىػ(ٚٔٛمجد الديف أبو طاىر دمحم بف يعقوب الفيروزآبادػ )المتوفى:  ،القاموس المحيط .ٕٚ
مؤسسة الرسالة لمطباعة والنشر  ،بإشراؼ: دمحم نعيـ العرقُسوسي ،تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة

 ـ . ٕ٘ٓٓ -ىػ  ٕٙٗٔ  ،ٛط ،لبناف –والتوزيع، بيروت 
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تحقيق:  ،ىػ(ٓٚٔبف عمرو بف تميـ الفراىيدؼ البصرؼ )المتوفى:  أحمدأبو عبد الرحمف الخميل بف  ،العيف .ٕٛ
 دار ومكتبة اليالؿ .  ،إبراىيـ السامرائيد ميدؼ المخزومي، د 

أبو القاسـ محمود بف عمر الزمخشرؼ  ،الكشاؼ عف حقائق التنزيل وعيوف األقاويل في وجوه التأويل .ٜٕ
  .ـٕٙٓٓىػػ ػػ ٕٚٗٔ ،ٗط ،بيروت ػػ لبناف ،دار الكتب العممية ،دمحم عبد السالـ شاىيفتحقيق:  ،الخوارزمي

 العبسي خواستي بف عثماف بف إبراىيـ بف دمحم بف هللا عبد شيبة، أبي بف بكر أبو ،شيبة أبي البف ألدب .ٖٓ
 - ىػٕٓٗٔ ،ٔط ،لبناف – اإلسالمية البشائر دار ،القيوجي رضا دمحم. د: تحقي ؽ ،(ىػٖٕ٘: المتوفى)

 ـ .ٜٜٜٔ
دار  ،حسب هللا وىاشـ دمحم الشاذلي أحمدعبد هللا عمي الكبير و دمحم  :تحقيق ،ابف منظور ،لساف العرب .ٖٔ

 المعارؼ ػػ القاىرة .
دار ابف  ،ىػ(ٔٗ٘)ت  ،البي دمحم عبد الحق بف عطية االندلسي ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز .ٕٖ

 بيروت ػػ لبناف . ،حـز
 ،ىػ(ٕٔٗ :)المتوفى بف دمحم بف حنبل بف ىالؿ بف أسد الشيباني أحمدأبو عبد هللا  ،بف حنبل أحمدمسند  .ٖٖ

 . ـ ٜٜٛٔ ىػ ػٜٔٗٔ ،ٔط ،بيروت –عالـ الكتب  ، معاطي النورؼ السيد أبو ال :قيحقت
 العبسي خواستي بف عثماف بف إبراىيـ بف دمحم بف هللا عبد شيبة، أبي بف بكر أبو ،مصنف ابف ابي شيبة .ٖٗ

 ىػ . ٜٓٗٔ ،ٔط ،الرياض – الرشد مكتبة ،الحوت يوسف كماؿ: تحقيق ،(ىػٖٕ٘: المتوفى)
بحث وتحقيق د. دمحم فاضل جيالني  ،الديف دمحم عبد القادر الجيالنيمحي  ماـلإل ،الجيالنيتفسير  .ٖ٘

 ـ .ٖٕٔٓىػ ػػ ٖٗٗٔ ،ٖط ،مركز الجيالني لمبحوث العممية ػػ اسطنبوؿ ،الحسيني
 –عالـ الكتب  ،ىػ(ٖٔٔإبراىيـ بف السرؼ بف سيل، أبو إسحاؽ الزجاج )المتوفى:  ،معاني القرآف وا عرابو .ٖٙ

 ـ . ٜٛٛٔ -ىػ  ٛٓٗٔ ،ٔط ،بيروت
أبو عبد هللا دمحم بف عمر بف الحسف بف الحسيف التيمي الرازؼ الممقب  ،مفاتيح الغيب = التفسير الكبير .ٖٚ

 ىػ . ٕٓٗٔ ،ٖط ،بيروت –دار إحياء التراث العربي  ،ىػ(ٙٓٙبفخر الديف الرازؼ خطيب الرؼ )المتوفى: 
تحقيق وضبط دمحم سيد  ،ىػ(ٕٓ٘الراغب االصفياني )ت  ماـاإل ،مفردات الفاظ القرآف في غريب القرآف .ٖٛ

 عني بنشره المكتبة المرتضوية . ،كياللي
القاىرة ػػ  ،دار السالـ ،ىػ(ٗٔٓٔ)ت  ،عمي بف سمطاف التارؼ  ،المنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية .ٜٖ

 ـ .ٖٕٔٓىػ ػػ  ٖٗٗٔ ،ٕط ،اإلسكندرية
دار العمـ  ،كنعاف أحمددمحم بف  ،قاضيالبيضاوؼ ال ماـلإل ،مواىب الجميل مف انوار التنزيل واسرار التأويل .ٓٗ

 ـ .ٜٗٛٔىػ ػػ ٗٓٗٔ ،ٔط ،بيروت ػػػ لبناف ،لممالييف
 ،ٔط ،عني بنشره دمحم عمي القره داغي ،لمشيخ عبد الكريـ المدرس ،مواىب الرحمف في تفسير القرآف .ٔٗ

 ـ .ٜٛٛٔىػ ػػ ٛٓٗٔ
ف بإشراؼ الشيخ صالح بف عبد هللا تأليف عدد مف المختصي ،نضرة النعيـ في مكاـر وأخالؽ الرسوؿ الكريـ .ٕٗ

 . ٗط ،دار الوسيمة ػػ جدة ،بف حميد
أبو الحسف عمي بف دمحم بف دمحم بف حبيب البصرؼ البغدادؼ، الشيير بالماوردؼ )المتوفى:  ،النكت والعيوف  .ٖٗ

 بيروت ػػ لبناف . ،دار الكتب العممية ،تحقيق: السيد ابف عبد المقصود بف عبد الرحيـ ،ىػ(ٓ٘ٗ
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محي الديف ابي السعادات المبارؾ بف دمحم بف دمحم بف دمحم بف عبد  ماـلإل ،ية في غريب الحديث واالثرالنيا .ٗٗ
المكتبة  ،الزاوؼ ػ محمود دمحم الطناجي أحمدتحقيق طاىر  ،ىػ(ٙٓٙالكريـ الشيباني الجزرؼ ابف االثير )ت 

 ـ .ٜٜٚٔىػػ ػػ ٜٜٖٔ ،العممية ػػ بيروت
 ،ٔط ،بيروت ػػػ لبناف ،دار الكتب العممية ،دمحم طو الباليساني أحمدد.  ،لتغييرىوية االنساف بيف الثبات وا .٘ٗ

 ـ .ٕ٘ٔٓ


