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Abstract
A search was conducted on outcome negotiations, moving the snapshot to the outcome,
forcing them to decide whether to take affirmative action around the outcome. This was the
place which had been recognized by Wudlikha and what had been forged, and it was this
place by the miracles that the Almighty had prepared for him, and also a dialogue was taking
place between the poor Sahib. And the rich and the rich who were exposed to the rooms, the
planes, the opponents, the opponents, and the conversations between which a dialogue was
held, and Abd al-Salih and what happened with them of matters and how they were resolved,
presented, third and third, and their tyranny against God Almighty, and how was their
punishment.
Key words.
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:الملخص
 حيث إن الحوار بين هللا والمالئكة من، يعتبر الحوار هوه مبادلة اآلراء بين الطرفين بهدف الوصول إلى النتيجة

) أما الحوار الذي جرى بين نبي هللا هود (ع،الحوارات اإليجابية حول جعل األنسان خليفة في األرض من قبل هللا تعالى
 وكذلك الحوار الذي دار بين نوح (ع) وابنه وكيف كانت مشيئة،جميعا
وقومه وكيف سخر هللا تعالى عليهم الريح وأهلكهم
ً
 والحوار الذي جرى بين يوسف (ع) وزليخا وما افترت به من كذب عليه وقد حسم موقفهم من قبل المعجزات،هللا في غرقه

 وكذلك الحوار الذي جرى بين األنسان الفقير صاحب الدين والغني الذي تبطر في نعمته وكيف،التي هيئها له هللا تعالى

 وكذلك الحوار الذي جرى بين موسى (ع) والعبد الصالح وما جرى بينهم من األمور وكيف كانت،حسم هللا الموقف بينهم
.  وكذلك حوار هامان وفرعون وطغيانهم على هللا تعالى وتعاليهم على هللا تعالى وكيف كانت عاقبتهم،حسمها
 هامان،  فرعون،  زليخا، ) نوح (ع،  العبد الصالح، ) موسى (ع،) هود(ع،  المالئكة: الكلمات المفتاحية
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بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد هلل سابغ النعم  ،ودافع النقم  ،الحمد هلل نور المستوحشين في الظلم والعالم الذي ال يعلم وصلى هللا على نبينا

األعظم  ،ومعلمنا األكرم ،إمام المتقين  ،وخاتم المرسلين محمد وعلى أهل بيته  ،وصحبه المنتبجين .
وبعد ..

خالدة على مر العصور واألزمان  :كتابه القرآن الكريم الذي
فإن هللا تعالى بعث نبيه بدعوى اإلسالم  ،وأنزل عليه معجزة
ً
تحدى به األنس والجن  ،المتعبد بتالوته ،المعجز ببيانه .أظهر لنا فيه شرعه  ،وبلغنا منه النفع  .كتاب كريم  ،فإن
الحديث عن الكتاب الكريم فهو ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه  ،فهوه نور ساطع بالرحمة  ،وبحر زاخر بالهداية

ظاهره أنيق  ،وباطنه عميق  ،ال تنقضي عجائبه ،وال تنفني غرائبه فيه ينابيع العلم  ،ومصابيح الظلم  ،ال غنى في
أعمالنا عنه  ،وال تدبير للعقيدة إال به ،ولطالما دعانا جل جالله للتفكر والتدبر بآياته حيث قال المولى(افال يتدبرون القرآن

) هي دعوة مبتغاها الوصول الى المعنى الذي يوافق فطرتنا ويسهم في هدايتنا  ،ويوجه نشاطاتنا الفكرية والبدنية نحو
الوجهة الصحيحة  ،بدليل قوله تعالى ( :ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ) ،ومن هذه الدعوة وحاجة الناس الماسة

لمعرفة دالالت اللفظ والعبارة في هذا النص المقدس تظافرت منذ القدم جهود فكرية عظيمة تمخضت عن علوم ومؤلفات
كثيرة  ،رفدة المكتبة اإلسالمية بما يثلج صدور الباحثين  ،طالب الهداية  ،ورواد العلم والحقيقة ،ولعل أبرزها (علم
صطالح
التفسير) الذي يتوسع به بعضهم فيجعله متناوالً لكل علوم القرآن  ،حيث تحدثت في المطلب األول :الحوار لغ ًة وا
ً
والمطلب الثاني  :الحوار بين هللا تعالى والمالئكة في خلق األنسان وحسمه والمطلب الثالث  :الحوار بين النبي هود
(عليه السالم ) وقوم عاد وحسمه والمطلب الرابع  :الحوار الذي جرى بين نوح (عليه السالم) وأبنه وحسمه و المطلب
الخامس  :الحوار الذي جرى بين يوسف ( عليه السالم ) وزليخا وحسمه والمطلب السادس :الحوار الذي جرى بين

أصحاب الجنتين وحسمه والمطلب السابع  :الحوار الذي جرى بين موسى (عليه السالم ) والعبد الصالح وحسمه والمطلب
الثامن  :الحوار الذي جرى بين فرعون وهامان وحسمه ،ثم الخاتمة المصادر والمراجع .
المطلب األول  :الحوار لغة واصطالحا

الحوار لغة  :جاء في الصحاح حار يحور حو اًر  ,وحو ار  :رجع يقال  :حار يقال  :حار بعده مكار ,ونعوذ باهلل من الحور
بعد الكور  ,أي من النقصان بعد الزيادة  ,وكذلك الحور بالصم  ,وفي المثل  :حور في محاورة  ,أي نقصان في

نقصان(.)1

وفي مقاييس اللغة الحور  :الحاء والواو والراء ثالثة أصول أحدهما لون واآلخر الرجوع  ،والثالث أن يدور الشيء دو اًر(.)2
وجاء في لسان العرب والحور  :الرجوع عن الشيء وإلى الشيء  ,حار الى الشي وعنه حو اًر ومحا اًر ومحارة وحؤورواً :
رجع عنه وإليه  ,وقول العجاج  :في بئر ال حور سرى وما شعر(. )3

()1
()2
()3

ينظر  :الصحاح للجواهري ( ت ٣٩٣هـ ) 638/٢ : ,

ينظر  :معجم مقاييس اللغة أحمد بن فارس (ت٣٩٥هـ ) ١١٦/ ٢ :

ينظر  :لسان العرب أبن منظور ( ت ٧١١هـ ) ٢١٧/٤ :
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وليس في بني آدم حور  ،وإنما قيل للنساء حور العيون تشبيههاً بالظباء والبقر وتحوير الثياب وتبطينها ومنه قيل
ألصحاب عيسى ( عليه السالم ) الحواريون ؛ ألنهم كانوا قصارين (. )1
وحور :تحاور يتحاور ,تحاؤ اًر  ,فهو متحاور ,تحاور ,تحاور القوم :أي تبادلوا الحديث وتجادلوا

()2

فالحوار عند أهل اللغة هو التحاور في الكالم والتجاوب به عن طريق المخاطبة والرد.

.

الحوار في االصطالح :

((هو المجاوبة أو مراجعة النطق والكالم في المخاطبة  ,والتحاور التجاوب إذا ال بد في الحوار من وجود متكلم

ومخاطب  ,وال بد فيه كذلك من تبادل الكالم ومراجعته ))

()3

.

()4

.

أ و هو (( نوع من الحديث بين شخصين أو فريقين  ,يتم فيه تداول الكالم بينهما بطريقة متكافئة فال يتأثر أحدهما دون
األخر  ,ويقلب عليه الهدوء والبعد عن الخصومة والتعصب ))

فالحوار ورد كثي اًر في القرآن الكريم إذ ابتدأ الحوار بين هللا والمالئكة  ,وكذلك الحوار بين هللا وإبراهيم  ,والحوار الذي دار
بين هللا ونوح  ,والحوار الذي دار بين هللا وموسى والحوار الذي جرى بين هللا وعيسى  ,والحوار الذي جرى بين هللا والنبي
محمد ( صل هللا عليه وآله ) وغيرها من الحوارات التي جرت بين األنبياء وأقوامهم وكذلك بين األنبياء واألولياء الصالحين.

ومن خالل ما تقدم نالحظ ِ
أن الحوار :هو مبادلة اآلراء بين الطرفين بهدف الوصول إلى النتيجة وذلك عن طريق المناقشة
والمحاورة والجدال وغيرها من األمور .
المطلب الثاني  :الحوار بين هللا والمالئكة في خلق اإل نسان وحسمه :

إن المالئكة عندما سمعوا بأن هللا عز وجل سوف يجعل خليفته في األرض

ﱉ ﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓ
ﱊ
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ
ﱗ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱠ [ البقرة ]30 /
ﱘ
ﱔﱕﱖ
قال  :كان في قولهم هذا منة منهم على هللا بعبادتهم  ،وإنما قال ذلك من بعض المالئكة الذين عرفوا من حال من كان
في األرض من الجن قبل آدم  ,فأعرض هللا عنهم  ,وخلق آدم (عليه السالم ) وعلمه األسماء كلها

()5

 ,إذ إن هللا تعالى

حكيم  ,والحكيم من يبدأ باألهم دون األعم  ,وذلك في تصديق قول اإلمام الصادق جعفر بن محمد الصادق (عليه
السالم ) إذ يقول  :الحجة قبل الخلق  ,ومع الخلق  ,وبعد الخلق

()1
()2
()3
()4

()6

.

ينظر  :مختار الصحاح محمد بن أبي بكر الرازي( ت606هـ ) ٩١ /

ينظر  :معجم اللغة العربية المعاصرة د .أحمد مختار عبد الحميد ( ت ١٤٢٤هـ)٥٧٨ / 1 ،

المعجم الفلسفي ( بألفاظ العربية والفرنسية واإلنكليزية والالتينية )  ،د .جميل صليبا ( ت  ١٩٨٦م )٥٠١ /١ :

الحوار وأدبه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنة  ،يحيى بن محمد حسن بن أحمد زمزمي  ,دار التربية والتراث مكة المكرمة ,

رمادي للنشر الدمام  ,ط ١٤١٤ ,١هـ ١٩٩٤ -م  ، ٢٢ /وينظر  :الحوار في القرآن الكريم رسالة ماجستير  ،معن محمود

عثمان خمرة  ,جامعة النجاح الوطنية ,كلية الدراسات العليا ٢٠٠٥ ,م ٣ /
()5

ينظر  :دعائم اإلسالم  ،القاضي النعمان المغربي ( ت ٣٦٣هـ ) تحقيق أصف بن علي أصغر فيضي ،

()6

ينظر  :كمال الدين وكمال النعمة  ،الشيخ الصدوق ( ت ٣٨١هـ ) تحقيق علي أكبر الغفاري ١٤٠٥هـ ,

١٩٦٣م ,دار المعارف للطباعة والنشر – القاهرة ٢٩١/١ :
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وفي هذه اآلية خطاب للنبي محمد (صلى هللا عليه وآله) إذ قال فيها أذكر يا محمد ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄﱠ إذ
أنه خطاب إلى أهل األرض أو من أسكنها بعد الجان من المالئكة
إن هذه اآلية خطاب لجميع المالئكة  ,ومنهم من قال ُ
ﱉ ﱠ ألن المراد بالخليفة هو آدم ( عليه
ﱊ
 ,وعن ابن عباس ،قوله:ﱡﭐ ﱅ ﱆ ﱠ أي خالق ﱡ ﱆ ﱇ ﱈ
السالم )  ,فهو خليفة هللا في األرض يحكم بالحق  ,إال أنه تعالى كان أعلم بمالئكته أنه يكون من ذريته من يفسد فيها ,
وعن ابن عباس  ,وابن مسعود  ,وقيل  :إنما سمي هللا تعالى أدم خليفة  ,ألن هللا جعل أدم وذريته خلفاء للمالئكة في
األرض  ,ألن المالئكة كانوا من سكان األرض  ,وقيل كان الجن من سكان األرض فأفسدوا فيها  ,وسفكوا الدماء فأهلكوا
()1

.

إن االستخالف في األرض هو نعمة من النعم التي تعم الناس كلهم

()2

،ﱡﭐ ﱊ ﱋ ﱠ ربنا  ،ﱡﭐ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ

ﱐ ﱑ ﱒ ﱠ أي كما فعلتها الجن من بنو الجان ،الذين طردناهم من هذه األرض ،ﭐﱡﭐ ﱓ ﱔ ﱕ
ﱗ ﱠ أي نظهر أرضك ممن يعصيك  ,إذ جاء الحسم
ﱘ
ﱠ وننزهك في كل ما ال يليق بك من الصفات ،ﱡﭐ ﱖ
من قبل هللا تعالى حين وقوله:ﭐﱡﭐ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱠ أي أن هللا تعالى هو األعلم من األصلح من الكائن فيمن
أجعله بدالً منكم ما ال تعلمون  ,وكذلك أعلم أن فيكم من هو كافر في باطنه ال تعلمونه  ,وهو إبليس لعنه هللا

()3

.

إن الخالفة عن هللا تعالى في أرضه تستلزم في إطالقها حوار تصرف اإلنسان فيها تكويناً باإلحياء واالستنماء  ,وتشريعاً
بالحكومة عليها  ,وقد فرع هللا تعالى في جواز الحكم لداوود في أرضه على جعله خليفة

()4

.

وإن هللا تعالى أبدى أول تعريف للخليفة باعتراض المالئكة ليبين أن دافع اعتراضهم أمر بالغ العالقة بتعريف حقيقة
الخليفة  ,أي أن كون الخليفة في األرض وسفك الدماء هو من ابرز اثار خالفة خليفة هللا في أرضه ،ومن المعلوم ان

الفساد وسفك الدماء الذي اعترض به المالئكة ليس ما يكون القليل من المقدار  ,بل ما يكون األكثر إذ هو القبيح ,

وذلك يظهر أن يتصرف خليفة هللا في األرض يكون تدبيره دارءاً وحارساً عن وقوع هذا المحذور ،وإن لم يقلع تمام الفساد
وسفك الماء ,أال بعض الحروف

()5

.

في هذه اآلية هو تبيان للنبي محمد ( صلى هللا عليه وآله ) وهو أن يجعل خليفة من بعده وهو الولي واألمام علي (
عليه السالم ).

مؤسسة الشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسين قم المقدسة 4/

()1
()2

ينظر  :مجمع البيان  ،للطبرسي ( ت ٥٤٨هـ ) ١٤٨/١ :

ينظر  :أنوار التنزيل وأسرار التنزيل ،البيضاوي (،ت682ه) 277/1:

()3

ينظر  :البرهان في تفسير القرآن  ،السيد هاشم البحراني ( ت ١١٠٧هـ ) ،تحقيق الشيخ محمد محي الدين

()4

ينظر  :دراسات في والية الفقيه وفقه الدولة اإلسالمية  ،الشيخ المنتظري  ,ط ١٤٠٨ , ١هـ مكتبة اإلعالم اإلسالمي ,

()5

ينظر  :أسس النظام السياسي عند اإلمامية  ،الشيخ محمد السند  ,تحقيق محمد حسن الرضوي

األصغر ،ومحمد عبد الرحمن المرعشلي،دار إحياء التراث العربي 2016 ،م ،بيروت -لبنان ١٦٤/١ :

الناشر المركز العالي للدراسات اإلسالمية ٥٠١ / ١ :

ومصطفى االسكندري  ,ط ١٤٢٦ ,١هـ  ,سرور  ,الناشر باقيات ٢٥٢ /

281

العدد 57
المجلد 14

أيلول 2022

مجلة كلية التربية االساسية
للعلوم التربوية واالنسانية
المطلب الثالث  :الحوار بين النبي هود (عليه السالم ) وقوم عاد حسمه :

دعا نوح (عليه السالم) قومه إلى دعاء ربهم واستغفاره وكذلك ابنة ولكن هؤالء القوم لم يؤمنوا باهلل تعالى .
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ
ﳏ ﳐ ﱠ [ هود ]52 /
قوله :ﱡﭐ ﳀ ﳁ ﳂ ﱠ إذ طلب منهم مغفرة هللا بإيمان والعمل الصالح,ﭐﱡﭐ ﳃ ﳄ ﳅﱠ ثم تضرعوا
وتوسلوا اليه بالتوبة ,فإن التبري من األخرين أنما يكون باهلل والرغبة فيما عنده,ﭐﱡﭐ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉﱠ
وهو كثير الدرور ,كالمغزار,ﭐﱡﭐ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﱠ ويضاعف قوتكم  ,وأنما رغبهم بكثرة المطر وزيادة القوة,
ألنهم كانوا أصحاب زروع وعمارات وبساتين ,حرصا عليها أشد الحرص  ,فكانوا أحوج الناس الى الماء والقوة في صنع
العمارات,وقوله :ﱡﭐ ﳎ ﳏ ﳐ ﱠ ال تعرضوا عما أدعوكم إليه ,أي مصرين على أجرامكم

()1

.

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﱠ [ هود
]53 /
وقوله :ﭐﱡﭐ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﱠ أي بحجة تدل على صحة دعواء ،وهو جحود وكذب لفرط عنادهم,
وعدم اعتدادهم بما جاءهم من المعجزات ,وقوله :ﱡﭐ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﱠ أي نحن لسنا بتاركي عبادتنا ,
وقوله :ﱡﭐ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﱠ أي إقناط له من اإلجابة والتصديق به

( )2

 ,فيما جئت به في كل ما تأتي وتذر ,

ألنهم بالغوا في اإلجابة في اآلباء وأنكروا الدليل على نبوته (صلى هللا عليه وآله )

()3

.

ثم جاء الحسم حيث ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﱠ [ الحاقة ]6 /
فالريح عبارة عن الهواء إذا كانت فيها حركة باعتماد ظاهره ال يسمى ريحا ,والصرصر الريح ذات الصوت الشديد بما
يسمى لها في شدة حركتها  :صروا صرصر ,كأنه مضاعف منه فالصرصر الشديد العصوف المجاوزة لحدها المعروف
وقوله :ﱡﭐ ﲸ ﱠ أي أنها عتت تلك الرياح على خزانها في شدة البهبود  ,والعاتي الخارج الى غلظ األمر الذي يدعوا
إليه قساوة القلب( ، )4وقيل :فيهما إنها عاتيه في الحقيقة ألن فيها شدة ,والعتو أبلغ ,ألنه شدة فيهاو تمرد ( ,)5ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ
ﳀ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﱠ [ الحاقة ]7 /
ﳁ
ﲺﲻ ﲼﲽﲾﲿ
إذ سلطها عليهم هللا طيلة مدة سبع ليال وثمانية أيام متتابعة ومتتالية  ,ال انقطاع فيها وال تهدأ  ,وكانت تقتلهم بالحجارة

 ,تحسمهم حسوما  ,أي تغنيهم وتذهبهم  ,إذا حضرت أولئك القوم في ديارهم موتى مصروعين على األرض ,كأنهم أصول
حدا من بقاياهم
نخل ساقطة وبالية  ,لم يبق هللا منهم أحدا ,فهل تحس منهم أ ً
()1
()2
()3
()4
()5
()6

ينظر  :زبدة التفاسير  ،المال فتح الكاشاني ( ت ٩٨٨هـ ) ٢٨٦/ ٣ :
ينظر  :التفسير الصافي  ،الفيض الكاشاني (ت١٠٩١هـ ) ٤٥٥ / :٢

ينظر  :تفسير األلوسي  ،األلوسي ( ت١٢٧٠هـ ) ٨٢/ ١٢ :

ينظر  :التبيان في تفسير القرآن  ،الشيخ الطوسي (ت ٤٦٠هـ ) ٩٥/١٠ :

ينظر  :البرهان  ،الزركشي ( ت ٧٩٤هـ ) ٤٣٩/٣ :

ينظر  :التفسير الوسيط  ،وهبة الزحيلي 2722/ 3:
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الليالي السبع واأليام الثمانية جميع معالم حياة هؤالء القوم ,إذ كانت تتميز باألبهة والجمال  ,واستأصلتهم من الجذور وهو
الحسم

()1

.
المطلب الرابع  :الحوار الذي جرى بين نوح (عليه السالم) وابنه وحسمه :

إن نوح (عليه السالم ) دعا الناس للعباده هللا تعالى ومن ضمنهم بنه لكنه لم يؤمن فأخذه الطوفان وكان من المغرقين .
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ
ﲝ ﱠ [ هود ]42 /
وقوله :ﱡﭐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﱠ هو موضع منقطع عن غير ,وكان ابن نوح في ناحية منقطعة عنه
حينما ناداه

()2

 ,ولم يركب معه  ,أي أنه في معزل عن السفينة  ,وقيل :إنه في معزل عن قومه

()3

 ,والمعزل هو المكان

المنقطع  ,ومعنى العزل  :هو التنحية وفي هذا الكالم وجهان  ,أحدهما :في معزل من السفينة ,والثاني في معزل عن
دين أبيه

()4

.

وقبل أن يشتد الطوفان وترتفع أمواجه رأى نوح(عليه السالم) ابنه كنعان  ,كان هذا االبن في منعزل  ,فقال له نوح بعاطفة
األبوة الناصحة الملهوفة :يا بني أركب معنا في السفينة ,والتكن مع القوم الكافرين الذين سيأخذهم الطوفان بين أمواجه
عما قريب ,ولكن هذه النصيحة الغالية من األب الحزين على مصير أبنه  ,لم تجد اذنا واعية من هذا األبن العاق

ﲥﱠﭐ [هود ]43:قال سألتجئ إلى جبل من هذه الجبال الشاهقة
ﲦ
المغرور ،إذ قال ﱡﭐ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ
لكي أتخلص به من وصول الماء إلي ,ثم جاء الحسم على يد نبي هللا نوح(عليه السالم) ﱡﭐ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ  :ﲫ ﲬ
ﲰ ﱠ [هود  ]43:حيث قال نوح (عليه السالم) البنة  :ال معصوم اليوم من عذاب هللا إال رحمته ولطفه
ﲱ
ﲭﲮﲯ
وإحسانه  ,وأما الجبال وأما غيرها من وسائل النجاة ,فسيعلوها الطوفان  ,ولن تفنى عن المحتمي بها أي شيء  ,وعبر
عن هذا العذاب بأمر هللا تعالى  ,تهويالً لشأنه  ,وقوله :ﱡﭐ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﱠ [هود]43:
هو بيان للعاقبة التي آلى أليها االبن الكافر ,أي  :وحال فصل الموج بهديره وسرعته بين األبن وابيه  ,فكانت النتيجة أن
صار االبن الكافر من بين الكافرين المفرقين  ,إذ إنه يشعر بسرعة فيضان الماء واشتداده ,حتى لكان هذه السرعة لم
تمهلها ليكمال حديثهما  ,يشير إلى أنه لم يفرق وحده  ,وإنما غرق هو وغرق معه كل من كان عل شاكلته بالكفر

()5

.

وهذه كل الحوارات والمحادثات التي جرت بين نوح (عليه السالم ) وأبنه ،لكن االبن ترك الذهاب مع أبيه ،فكانت عاقبته

الغرق ألنه غرق بالكفر والضالل وهو الحسم .

المطلب الخامس  :الحوار الذي جرى بين يوسف (عليه السالم) وزليخا وحسمه :

هو الحوار الذي دار بينهما من أجل إثبات براءة نبي هللا يوسف من التهمة التي وجهت اليه عن طريق الطفل الرضيع.

()1
()2
()3
()4
()5

ينظر  :األمثل في تفسير كتاب هللا المنزل  ،الشيخ ناصر مكارم الشيرازي ٥٧٥/١٨ :

ينظر  :التبيان في تفسير القرآن  ،الشيخ الطوسي (ت  ٤٦٠هـ )٤٨٩/٥ :
ينظر  :تفسير السمعاني  ،السمعاني (ت  ٤٨٩هـ ) ٤٣١ / 2 :

ينظر  :زاد الميسر في علم التفسير  ،أبن الجوزي ( ت ٥٩٧ه) ٨٨/ 4 :
ينظر  :التفسير الوسيط للقرآن الكريم  ،سيد محمد طنطاوي ٢٠٨/٧ :
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ﱐﱒﱓﱔ
ﱌﱎﱏ ﱑ
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱍ
ﱕ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱠ [ يوسف ]23 /
ﱖ
قوله :ﱡﭐ ﱁ ﱠ أي طالبته في أمر للعمل به ,ومعنى ﱡﭐﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱠ يعني امرأة العزيز في بيتها ﱡﭐ
ﱌ ﱠ أي تعال وهلم ما هو لك
ﱈ ﱉ ﱠ أي لتكثير اإلغالق أو المبالغة فيه ,ومعنىﱡﭐ ﱊ ﱋ ﱍ

()1

,

ﱐ ﱠ وبهذا الكالم هو رفض يوسف طلب ام ارة العزيز غير المشروع ،وأعلمها أنه لم يستسلم ألمرها
وقوله :ﭐﱡﭐ ﱎ ﱏ ﱑ
 ,وأفهمها ضمنا  ...أنه في مثل هذه الظروف الصعبة ال سبيل من النجاة من وسوست الشيطان وإغراءاته إال بااللتجاء
إلى هللا تعالى  ,وهللا الذي ال فرق بين الخلوة واالجتماع  ,والسر والعلن  ,فهو مهيمن ومطلع على كل شيء  ,وكل شيء

تحت طوع إ رادته  ,وبهذه اعترف يوسف(عليه السالم) بوحدانية هللا من الناحية النظرية والعلمية ,ثم قال ﱡﭐ ﱒ ﱓ
ﱕ ﱠ هذا التجاوز ظلم وخيانة واضحة وقولهﱡﭐ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱠ أي أنهم ال يفلحو
ﱖ
ﱔ

ن()2

.

ﱬﱮﱯ
ﱭ
ﱦﱨﱩﱪﱫ
ﱧ
ﱞﱠﱡ ﱢﱣﱤﱥ
ﱟ
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱜ ﱝ
ﱰ ﱱﱠ [ يوسف ]24 /
ﱞ ﱠ ﱡ ﱠ أن جميع المقتضيات كانت متوافرة للفعل  ،فالمرأة باذلة بل متهالكة  ،وهو
ﱟ
وقوله :ﱡﭐ ﱜ ﱝ
قوي وقادر من حيث الرجولة  ،والخلوة تامة بأكمل معانيها ،فال سامع وال ناظر ،ولكن هناك مانع ليوسف أقوى من كل
ّللا وحرامه ،وذلك ألن األنبياء معصومون عن الخطأ ،
زاجر ،وأعظم من كل سامع وناظر  ،وهو علمه بحالل َ

()3

,ﭐﱡﭐ

ﱦ ﱠ أي أنه كان معصوما عن الوقوع في الخطأ والمعصوم ال يهم بذنب وال يأتيه (,)4
ﱧ
ﱢﱣﱤﱥ
ﱬ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱠ المراد بها هو التلوث وعدم العفة,
ﱭ
وقوله :ﭐﱡﭐ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ
والمراد بصرف السوء ,نجاحه في مخالفة زليخا امرأة العزيز ,وعندما رأى برهان ربه تجنب الصراع معها وضربها  ,ألنه

قد يكون دليال على تجاوزه وعدوانه عليها ,لذلك رجح أن يبتعد عن المكان ويفر نحو الباب؛ ألنه صالح ومن األنبياء

()5

.
ﱼ ﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄ
ﱽ
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ
ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﱠ [ يوسف ]25 /
وقوله :ﱡﭐ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱠ بمعنى أن يوسف (عليه السالم) و
تبادر الى الباب  ,أما يوسف (عليه السالم) فهو هارب من ارتكاب الفاحشة  ,وأما زليخة فطالبته لركوب الفاحشة،
ا
زليخا

()1
()2
()3
()4

ينظر  :تفسير التبيان  ،الشيخ الطوسي (ت ٤٦٠هـ) ١١٨/٦ :

ينظر  :األمثل في تفسير كتاب هللا المنزل  ،الشيخ ناصر مكارم الشيرازي ١٧٨/٧ :
ينظر  :تفسير الكاشف  ,محمد جواد مغنيه(ت 1400هـ) 303/ 4 :

ينظر :النور المبين في قصص األنبياء والمرسلين  ,السيد نعمة هللا الجزائري (,ت ١١١٢هـ) ١٤٠٤ ,هـ  ,منشورات مكتبة

اية هللا العظمى المرعشي النجفي  ,ايران  , ١٩٣ /وينظر :تفسير نور الثقلين  ,الشيخ الحويزري (ت ١١١٢هـ) ٤١٩/ ٢ :
()5

ينظر  :األمثل في تفسير كتاب هللا المنزل  ,الشيخ ناصر مكارم الشيرازي ١٨٢ /٧ :
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وهو قضاء حاجتها

()1

أيلول 2022

 ,وكانت المفاجأة بمجيء الزوج في ذلك الوقت عند الباب  ,وقوله :ﱡﭐ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ

ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﱠ قالت وبكل هدوء  ,دون أن يظهر عليها أي مفاجئة لها اثر  ,قالت لزوجها  :ما
سوءا ,على الرغم من إرادتها السوء ,وتطلب معاقبته عليه
جزاء من أراد بي ً
يوسف (عليه السالم) وهو المريد وال باسمها وهي األهل وال باسم السوء وهو الزنا بذات البعل كل ذلك تأدبا في حضرة
()2

 ،بإرادة هذا السوء إذ إنها لم تصرح باسم

العزيز وتقديسا لساحته  ,ولم يتعين الجزاء بل رددته بين السجن والعذاب األليم؛ ألن قلبها الواله المليء بحبه ما كان
يساعدها على التعيين فإن اإلبهام نوعا من الفرج
في أرادة زوجها

()4

()3

 ,ألن هذه المرأة كانت على مستوى عال في المكر والدهاء والتحكم

.

ﲐﲒﲓﲔ ﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝ
ﲑ
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ
ﲞ ﲟ ﱠ يو سف٢٦ :
ﲐ ﱠ قال يوسف لما قذفته امرأة العزيز بما قذفته من أرادته الفاحشة منها مكذبا لها
ﲑ
وقوله :ﱡﭐ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ
فيما قذفته به ودفعا لما ُنسب اليه :أنا ما راودتها عن نفسها  ,بل هي راودتني عن نفسي  ,وقيل  :إن يوسف لم يرد هذا
القول اال عندما قذفته عند العزيز في هذه المكيدة

()5

طفال
 ,وقوله :ﱡﭐ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﱠ أي أن هناك ً

رضيعا  ,فسأله يوسف (عليه السالم) فشهد له في الحق
ً
كان مع الملك يريد أي يدخل عليه فقد سمعنا الجلبة من دارء الباب وشق القميص  :إال إنا ال ندري أيكما قدام صاحبة
()6

 ,وقيل هذا الطفل كان لها ابن عم وكان رجال حكيما  ,وأنه

فان كان شق القميص من قدامه فصدقت والرجل كاذب  ,وإذا كان شق القميص من الخلف فكذبت هو صادق

()7

،

وقوله :ﱡﭐ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﱠ أي أنها قدت قميصه من قدامه بالدفاع
عن نفسها  ,أو هو أسرع خلفها فتعثر في ثوبها فانقد ذيلها

()8

.

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﱠ [ يوسف ]27 /
وقوله :ﱡﭐ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦﱠ أي إذا كان قميص يوسف (عليه السالم ) قد شق من الخلف  ,ﱡﭐﲧ
ﱠ أنها كذبت او تبن ذلكﭐﱡ ﲨ ﲩ ﲪ ﱠ
بمعنى المرأة هي التي تتبعت يوسف(عليه السالم) وأخذت بثوبه من الخلف  ,فانشق الثوب لجذبها له
()1
()2
()3
()4
()5
()6

ينظر  :عمدة القاري  ,العيني (ت ٨٥٥هـ )٣٠٦/١٨ :

ينظر  :تفسير الكاشف  ,محمد جواد مغنية ( ت١٤٠٠هـ) ٣٠٣/٤ :

ينظر  :تفسير الميزان  ,السيد الطباطبائي (ت ١٤٠٢هـ) ١٤١/١١ :

ينظر  :التفسير الوسيط  ,سيد محمد طنطاوي ٣٤٥/٧ :

ينظر  :جامع البيان عن تأويل القران  ,الطبري (ت ٣١٠هـ) ٢٥٢/١٢ :

ينظر  :الثاقب في مناقب  ,ابي حمزة الطوسي ( ت ٥٦٠هـ ) ,تحقيق نبيل رضا علوان  ,ط١٤١٢ , ٢هـ  ,مطبعة الصدر ,

قم  ,مؤسسة انصاريان للطباعة والنشر ١٤٧ /
()7
()8
()9

()9

.

ينظر  :تفسير الرازي  ,فخر الدين الرازي ( ت ٦٠٦ه)ـ ١٢٣/١٨ :

ينظر  :انوار التنزيل واسرار التأويل  ,البيضاوي (ت ٦٨٢هـ) ١٦٠ /

ينظر  :تقريب القرآن الى االذهان  ,السيد مهدي الحسيني الشيرازي ( ت ١٤٢٢هـ) ٦٧٩/٢ :
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ﲵ ﲷ ﲸ ﲹ ﱠ [ يوسف ]28 /
ﲶ
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ
وقوله :ﱡﭐ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﱠ أي أنه سمع كالم الصبي فنظر الى القميص فإنه مقدود من الخلف

()1

ﲵ ﲷ ﲸ ﲹﱠ أي هو من أفعالكن بالسحر والنفث في العقد
ﲶ
وقوله :ﱡﭐ ﲳ ﲴ

()2

هو المكر والحيلة التي استعملتها مع العزيز

()3

,

 ,وقيل الكيد :

امرته
 ,وقيل :إن نسبة الكيد معهود الى جماعة من النساء مع كونه من أ

للداللة على ما صدر منها بما أنها من النساء وكيدهن معهود ومعروف ولذا استعظمه  ,وقال :إن كيدكن عظيم وذلك

أن الرجال أوتوا من الميل واالنجذاب إليهن ما ليس يخفى ،وأوتين من أسباب االستمالة والجلب ما في وسعهن أن يأخذن

بمجامع قلوب الرجال وسخرن أرواحهم بأطوار سحارة وجلوات فتانة تسلب تصرفاتهم وأحالمهم إلى أرادتهن من حيث ال

مقدودا من الخلف قضى ليوسف (عليه
يشعرون ،وهو الكيد وإراده اإلنسان بالسوء  ,ومفادها أن العزيز لما شاهد قميصه
ً
امرته(. )4
السالم) على أ
ﳁ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﱠ [ يوسف ]29 /
ﳂ
ﲾﳀ
ﲿ
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲻ ﲼ ﲽ
ﲾ ﱠ بمعنى اعرض عن هذا األمر واكتمه وال تتحدث به(.)5
ﲿ
وقوله:ﭐﱡﭐ ﲻ ﲼ ﲽ
ﳁﳃﳄﳅﳆ
ﳂ
وال تخف من تهديدها لك(،.)6أي ال ينشر أمره بين الناس( ,)7وقوله :ﱡﭐ ﳀ
ﱠ أي اآلثمين ,إذ صارت بين صفوف أهل اآلثم ال من اهل الصالح والخير  ,واألمر لم يعد س ار  ،ليعرف البريء من
السقيم ,وهذا موضوع من شأنه أن تتناوله االفواه  ,وإن أخبار هذا الصنف سرعان ما يسرى بين النساء  ,وخصوصا
نساء القصور

()8

.

ﳖﳘﳙﳚﳛ
ﳒﳔﳕ ﳗ
ﳓ
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ
ﳜ ﱠ [ يوسف ]30 /
أخبر هللا تعالى أنه ﱡﭐ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﱠ أي المدينة التي كان فيها الملك وزوجته ويوسف (عليه السالم) ,
أي أن امرأة تراود فتاها عن نفسه  ,والعزيز المنبع بقدرته عن أن يضام في أمره وسمي بذلك ألنه كان ملكا ممتنعا بملكه
بمدى واتساع قدرته

()1
()2
()3
()4
()5
()6

()9

 ,وقد شاع أمرها في المدينة أي مدينة مصر وقيل :مدينة عين الشمس ،وتحدثت النساء في

ينظر  :تفسير العياشي  ,محمد بن مسعود العياشي ( ت ٣٢٠هـ ) ١٧٤/٢ :

ينظر  :تفسير البحر المحيط  ,أبي حيان األندلسي (ت ٧٤٥هـ ) ٥٣٣/٨ :
ينظر  :فتح القدير  ,الشوكاني ( ت١٢٥٥هـ) ١٩ /٣ :

ينظر  :تفسير الميزان  ,السيد الطباطبائي ( ت ١٤٠٢هـ ) ١٤٣ /١١ :

ينظر  :تفسير جوامع الجامع  ,الشيخ الطبري ( ت ٥٤٨هـ )٢١٤/٢ :

ينظر  :تفسير المنار  ,محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن مثال علي خليفة القلموني

الحسيني ( ت1254ه)  ,الناشر الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٠ ,م ٢٣٨ /١٢ :
()7
()8
()9

ينظر  :تفسير المراغي  ,مصطفى المراغي ( ت ١٣٧١هـ )١٣٦/١٢ :

ينظر  :زهرة التفاسير  :أبي زهرة ( ت١٣٩٤هـ )٣٨١٨/٧ :

ينظر  :التبيان في تفسير القران ,الشيخ الطوسي ( ت ٤٦٠هـ )١٢٨/ ٦ :
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 ,أما أعداد النسوة ففيها قوالن األول  :قيل :كن األربعة نساء  :وهن امرأة ساقي الملك  ,وامرأة صاحب دواته ,

وامرأة خبازة  ,وامرأة صاحب سجنه  ,هذا أري ابن عباس  ,والثاني أنهن خمس  :امرأة الخباز  ,وامرأة الساقي  ,وامرأة
السجان  ,وامرأة صاحب الدواة  ,وامرأة األذان  ,وهذا أري مقاتل

()2

ﳒ ﱠ أي
ﳓ
 .وقولهن ﱡﭐ ﳏ ﳐ ﳑ

ﳖ ﱠ أصاب شغاف قلبها أي باطنها عن الحسن
تطلب موقعته إياها ،وتتحمل في أمر ذلك( , )3وقوله:ﭐﱡﭐ ﳈ ﳔ ﳕ ﳗ
فيه( , )4أي تعلقت في حبه إلى أي نفد حبه الى قلبها واستقر فيه( ,)5وقوله :ﱡﭐ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﱠ أي نعلمها
في فعلها هذا  ,وهي مراودته له  ,وهي في ضالل عن طريق الرشد والصواب والطريق المبين الواضح الذي ال يلتبس
على من نظر فيه

()6

.

ﱑ
ﱐ
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ
ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱠ [ يوسف ]31 /
قوله :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱠ أي بغيبتهن لها  ,واحتيالهن إياها  ,وقوله :ﱡﭐ ﱄ ﱅ ﱠ أي أرسلت إليهن
لتدعوهن إلى وليمة لتوقعهن فيما وقعت فيه( ,)7وقوله :ﱡﭐﱆ ﱇ ﱈ ﱠ والمتكأ هو التي الذي يتكأ عليه من
ﱐ ﱠ أي
ﱑ
وسادة وغيرها( ,)8وقوله :ﱡﭐ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﭐﱠﭐ فقالت لهن  :قطعن ،وقوله :ﱡﭐ ﱎ ﱏ
خرج عليهن من البيت،ﱡﭐ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱠ  :عظمنه وهبن حسنه الفائق  ,و جرحن أيديهن بالسكاكين
يها هلل تعالى من صفات العجز  ,وتعجبا من قدرته
من الدهةﭐﱡﭐ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱠ تنز ً
على خلق مثله ألن هذا الجمال غير معهود للبشر  ,وألن جماله فوق جمال البشر  ,وألن الجمع بين الكمال الفائق،

والجمال الرائق ،والعصمة البالغة من خواص المالئكة

()9

.

ﱭﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵ
ﱮ
ﱧﱩﱪﱫ ﱬ
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱨ
ﱶ ﱷ ﱠ يو سف٣٢ :
ﱧ ﱠ أي قالت :امرأة العزيز قالت للنسوة التي عذلنها على محبتها ليوسف(عليه
قوله :ﱡﭐ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱨ
السالم) وهذا الذي لمتني في أمره وفي حبه  ,أي هذا الذي أصابكن في رؤيته مرة واحدة ما أصابكن من ذهاب العقل،
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8

ينظر  :معالم التنزيل في تفسير القران  ,البغوي ( ت ٥١٠هـ )٤٢٢ /٢ :

ينظر  :زاد الميسر في علم التفسير  ,ابن الجوزي ( ت ٥٩٧هـ )١٦٥/٤ :
ينظر  :تفسير اآللوسي ،اآللوسي ( ت ١٢٧٠هـ )٢٢٦/١٢ :

ينظر  :تفسير الميزان  ,السيد الطباطباني ( ت ١٤٠٢هـ )١٤٨/١١ :

ينظر  :األمثل في تفسير كتاب هللا المنزل  ,الشيخ ناصر مكارم الشيرازي ١٩٨/٧ :

ينظر  :تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن  ,عبدهللا االرمي الشافعي ٣٨٦/١٣ :

ينظر  :الجامع ألحكام القرآن  ,القرطبي ( ت ٦٧١هـ )١٧٧/٩ :

ينظر  :الدر المصون في علوم الكتاب المكنون  ,أبو العباس شهاب الدين أحمد ين يوسف بن عب الدائم المعروف بالسمين

الحلبي ( ت ٧٥٦هـ)  ,تحقيق د .احمد محمد الخراط  ,دار القلم  ,دمشق ٤٧٧/٦ :
()9

ينظر  :التفسير اآلصفي  ،الفيض الكاشاني( ت ١٠٩١هـ )٥٧٠/١ :
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ﱭ ﱠ أي هي التي دعته فأمتنع وهذا الحسم في
ﱮ
 ,وقوله :ﱡﭐ ﱪ ﱫ ﱬ

 ,وقوله:ﭐﱡ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷﱠ أي لتلجئه بهذا الوعيد الى حصول

مقصدها منه  ,فعند ذلك اعتصم يوسف(عليه السالم) بربه  ,واستعان به على كيدهن

()3

ذلك ال غيرها  ,ليسجن عقوبة له  ,أو يكون من الصاغرين  ,أي من األذالء

()4

 ,وأنا سيدته اآلمرة الناهية في

.

ﳂﳄﳅﳆ
ﳃ
ﲹﲻﲼﲽ ﲾﲿﳀﳁ
ﲺ
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ
ﳇﳈ ﳉﳊﳋﳌﳍﳎﳏﳐﱠ

[ يوسف ]51 /

ﲹﲻﲼﲽ ﲾﲿﳀ
ﲺ
ﱡﭐ ﲲ ﲳ ﲴ ﱠ أي ما قصتكن وما شأنكن(, )5ﱡﭐ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ
ﳂ ﱠ أي تنزيه له تعالى وتعجب من قدرته على خلق عفيف مثل نبي هللا يوسف (عليه السالم)
ﳃ
ﳁ

()6

ثم قالت امرأة

العزيز  :ظهر الحق اآلن بعد خفائه  ,وهذا هو الحسم في اآلية لبيان الحق من اعتراف امرأة العزيز في ﱡﭐ ﳇ ﳈ
ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﱠ هي التي راودت يوسف (عليه السالم)عن نفسه  ,فامتنع()7من أجل اعترافها الصريح
بنزاهة يوسف(عليه السالم) وما أخطأته في حقه وتقسم إلى دليلين :األول  :إن وجدانها  ,ويحتمل بقايا عالقتها مع يوسف
(عليه السالم)  ,ال تسمح لها أن تكتم الحق أكثر من هذا  ,وأن تخون هذا الشاب في غيابه  ,والثاني  :أن من مشاهدة
الدروس المليئة بالعبر على مرور الزمن تجلت لها هذه الحقيقة  ,هو أن هللا تعالى يراعي الصالحين ،وال يوفق الخائنين
في نواياهم أبدا

()8

.

إذ إن الحوار الذين جرى بين يوسف(عليه السالم) وزليخا  ,هو الموضوع الرئيس في هذه ,أما ذكر العزيز والطفل والنسوة
هي من المواضيع الجانبية فيه لكن يجب إحضارهم ليكتمل الموضوع ،وهذا من العناد السلبي في القرآن الكريم.

المطلب السادس :الحوار الذي جرى بين أصحاب الجنتين وحسمه:

هذا حوار جرى بين غني وآخر فقير ،ولكنه عابد هللا ومطيعه في كل األمور .
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﭐ ﲾ
ﳅ ﳇ ﳈ ﳉ ﱠ [ الكهف ]33- 32 /
ﳆ
ﲿﳀﳁﳂ ﳃﳄ
إذ يقول لنبيه محمد (صلى هللا عليه وأله )  :أضرب الذين يقولون من هؤالء المشركين باهلل  ,الذين سألوك أن تطرد

الذين يدعون هللا بالغداة والعشي يريدون وجهة تعالى  ,مثال مثل رجلين حيث جعلنا ألحدهما جنتين أي جعلنا له بساتين

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8

ينظر  :مجمع البيان  ,الشيخ الطبرسي ( ت ٥٤٨هـ )٣٩٨/٥ :

ينظر  :البرهان في تفسير القرآن  ،السيد هاشم البحراني ( ت١١٠٧هـ )١٧٠/٣ :

ينظر  :تيسير الكريم الرحمن في كالم المنان  ,عبد الرحمن بن ناصر السعدي ( ت ١٣٧٦هـ) ٣٩٧,

ينظر  :التفسير الوسيط  ,سيد محمد طنطاوي ٣٥٥/٧ :

ينظر  :الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  ,الواحدي النيسابوري ( ت ٤٢٨هـ )٥٤٩/١ :

ينظر  :زبدة التفاسير  ,المال فتح هللا الكاشاني ( ت٩٨٨هـ )٣٧٨/٣ :
ينظر  :التفسير الوسيط  ,وهبة الزحيلي ١١١٢ /٢ :

ينظر  :األمثل في تفسير كتاب هللا المنزل  ,الشيخ ناصر مكارم الشيرازي ٢٢٩ /٧ :

288

مجلة كلية التربية االساسية
للعلوم التربوية واالنسانية

العدد 57
المجلد 14

أيلول 2022

من كروم وحففناهما بنخيل يقول :وحففنا هاتين الجنتين بنخل  ,وقوله :ﱡﭐ ﲮ ﲺ ﲻ ﲼ ﱠ حيث جعلنا بين هذه
البساتين زرًعا  ,وقوله :ﱡﭐ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﱠ أي كل البساتين أطعم ثمرها وما فيها من الفردوس من النخيل
والكرم وصنوف الزرع

()1

ﳅﱠ الظلم هو النقص  ,أي لم تنقص من أكله شيئا بل أثمرت ما
ﳆ
وقوله :ﱡﭐ ﳂ ﳃ ﳄ

في وسعها  ,وقوله :ﱡﭐ ﳇ ﳈ ﳉ ﱠ إذ شققنا وسطهما نه ار من الماء ليسقيهما ويرفع حاجتها الى الشرب
بأقرب وسيلة ممكنة من غير تكلفة ( ,)2وقوله :ﱡﭐ ﳋ ﳌ ﳍ ﱠ حيث كان لصاحب البستان أنواع من األموال النقدية
والثمار  ,وقوله :ﭐﱡﭐ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﱠ أي قال لصاحبه المؤمن الفقير
 ,وهو يخاصمه ويجادله ويحاوره في الحديث ويفتخر عليه  :أنا أكثر منك ثروة وأعز نف ار  ,أي أكثر خدما وحشما  ,وأقوى
عشيرة ورهطا يدافعون عني  ,وأكثر منك ولدا

()3

.

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱠ [ الكهف ]35 /
وقوله:ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱠ أي أنه يتفاخر على صاحبه ويريه ما فيها  ,وقوله :ﱡﭐ ﱃ ﱄ ﱅ ﱠ أي بكفره
والحادة  ,وقوله:ﭐﱡﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱠ إذ إن هذه الجنة ال تفنى حسب رأيه  ,و اغترار بما هو فيه

()4

.

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱠ [ الكهف ]36 /
قوله :ﭐﱡﭐ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱠ وهذا من وحي البطر والتخمة  ,وقوله :ﱡﭐ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ
ﱙﱠ

أي مرجعا  ,والمعنى هو أن فرض هنالك جنة ونار  ,فان جنتي في اآلخرة خير منها في الدنيا  ,إذ إن

المغرور بالدنيا يرى الخطأ صوابا  ,والصواب خطأ

()5

.

وقوله :ﭐﱡﭐ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪﱠ [ الكهف
]37 /
قوله :ﱡﭐ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ أي صديقه المؤمن باهلل تعالى ،أي يخاطبه ويجيبه عما قال

()6

 ,وقوله :ﱡﭐ

ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱠ إذ قال له أكفرت بمن خلقك في أصل الخلقة من
تراب ؟ ألن هللا تعالى خلق آدم وهو أبو البشر من تراب وخلق ذريته  ,وكذلك الغذاء من النبات  ,وغذاء هذا النبات من
الماء والتراب  ,ثم يتحول هذا الغداء دما ,ثم يتحول الى نطفة ,وتكون وسيلة لإلنجاب  ,ثم خلق البشر السوي الكامل

األعضاء(.)7
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

ينظر  :جامع البيان في تأويل القرآن  ،محمد بن جرير الطبري ( ت  ٣١٠هـ ) ٣٠٣ / ١٥ :
ينظر  :الميزان في تفسير القرآن  ،الطباطبائي (ت١٤٠٢هـ ) ٣٠٩/١٣ :

ينظر  :التفسير الوسيط  ،وهبة هللا الزحيلي ١٤٢٤/٢ ،

ينظر  :تفسير القرآن الكريم  ،السيد عبد هللا شبر ( ،ت١٢٤٢هـ ) ٢٩٣ /
ينظر  :التفسير المبين  ،محمد جواد مغنية  (،ت ١٤٠٠هـ ) ٣٨٦ /

ينظر  :تقريب القرآن الى األذهان  ،السيد محمد الحسيني الشيرازي ( ت ١٤٢٢هـ ) ٣٨٧ / ٣ :
ينظر  :التفسير الوسيط  ،وهبة هللا الزحيلي ١٤٢٦/ ٢ :
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قوله :ﱡﭐ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱠ [ الكهف ]38 /
إذ إنه كان غير مشرك باهلل

()1

 ,لكن هو هللا ربي

()2

 ,حيث ذكر القفال فيها وجوها ,أحدهما  :أني ال أرى الفقر والغنى

إال من هللا تعالى ،فأحمده إذا أعطى وأصبر إذا ابتلى ،وال تكبر على النعمة التي ينعمها علي وال أري كثرة المال واألعوان
اغتر بكثرة المال والجاه والولد فكأنه قد أثبت هلل شريكا في إعطاء العز والغنى  ,وثانيهما
من نفسي ،وذلك ألن الكافر لما َ

فسادا قوله بإثبات الشركاء  ,وثالثهما  :إن هذا
 :لعل ذلك الكافر مع كونه منكر للبعث كان عابد الصنم فيا المؤمن ً
الكافر لما عجر هلل عن البعث والحشر فقد جعله مساويا للخلق في هذا العجز وأثبت المساواة فقد أثبت الشريك (. )3

ﲀ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﱠ [ الكهف ]39 /
ﲁ
وقوله :ﱡﭐ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ
أي إذا أعجبتك جنتك حين دخلت ونظرت لها حمدت هللا على ما أنعم به عليك وأعطاك من المال أو الولد مالم يعطيه
غيرك وقلت :ما شاء هللا ال قوة إال باهلل ،ولهذا قال بعضهم من السلف  :من أعجبه شيء من حالة أو ولده أو ماله فليقل
ما شاء هللا ال قوة أال باهلل

()4

 ,وهذا اعتراف في العجز  ,وأن ما تيسر من عمارتها وحسنها ونضارتها إنما هو بمعونة

هللا ال بقوته و قدرته  ,وهذا نصح المؤمن الى الكافر وتوبيخ له  ,قال الزجاج  :ال يقوي أحد على ما في يده من ملك

ونعمة إال باهلل وال يكون إال ما شاء هللا

()5

.

وقوله :ﱡﭐ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﱠ [ الكهف /
]40
وقوله:ﱡﭐ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﱠ الحساب هو العواصف من السماء التي يطلق عليها م ارمي السماء،
والحساب هي الصواعق المدمرة ويطلق العذاب ،ولعل أقرب المعاني هو الصاعقة المحرقة لألشجار والزرع والنخيل وغيرها

خي ار من جنتك ويرسل على جنتك صواعق من
من األشجار المثمرة وغير المثمرة  ,إذ يكون المعنى عسى هللا أن يعطيني ً
السماء( ، )6وقوله :ﱡﭐ ﲗ ﲘ ﱠ أي أرض جرداء وملساء  ,ال تثبت عليها أي قدم(. )7
وقوله :ﱡﭐ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﱠ [ الكهف  ]41 /قوله :ﱡﭐ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﱠ أي بمعنى
الفائر  ,وقوله :ﱡﭐ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﱠ حيلة تدركه بها

()8

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8

 ,وهذا هو جواب المؤمن  ,إذ إن هذه اآليات هو رد

ينظر  :معاني القرآن  ،النحاس ( ت  ٣٣٨هـ ) ٢٤٣ /٤ :

ينظر  :الكشف والبيان في تفسير القرآن  ،الثعلبي ( ت ٤٢٧هـ ) ١٧١ /٦ :
ينظر  :تفسير الرازي  ،فخر الدين الرازي ( ت ٦٠٦هـ ) ١٢٦ /٢١ :

ينظر  :تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير (ت774ه )88/3 :

ينظر  :فتح البيان في مقاصد القرآن  ،لصف هللا الحسيني البخاري( ت ١٣٠٧هـ ) ٥٣ /٨ :

ينظر  :زهرة التفاسير  ،أبي زهرة ( ت ١٣٩٤هـ ) ٤٥٣٣/ ٩ :

ينظر  :أوضح التفاسير محمد محمد عبد اللطيف بن الخطيب (ت ١٤٠٢هـ ) ٣٥٧ /1 :

ينظر  :األمثال في القرآن الكريم  ،الشيخ جعفر السبحاني  ,ط ، ١اعتماد ،قم  ،مؤسسة األمام الصادق (عليه السالم ) للنشر

١٩٧ /
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على أوهام ذلك الغني المغرور عديم اإليمان  ,إذ نسمعها تجري على لسان صاحبه المؤمن  ,لقد بدأ الكالم بعد أن ظل
صامتا يستمع الى كالم ذلك الرجل ذي األفق والتفكير الضيق والفكر المحدود

()1

.

وقوله:ﱡﭐ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ
ﲴ ﲵﱠ [ الكهف 42 /
جاء الحسم في هذه اآلية من قبل هللا تعالى  ,وقوله :ﱡﭐ ﲣ ﲤ ﱠ معناه  :هلكت ثمرها على آخرها ولم
يسلم منها شيء  ,ومعنى ﱡ ﲥ ﲦ ﲧ ﱠ أي يتحسر على ما أنفق في عمارتها  ,ﱡﭐ ﲬ ﲭ ﲮ
ﲯ ﱠ معناه  :حيطانه قائمة ال سقوف فيها  ,ال أنها انهارت  ,أي أعالها في أسفلها

()2

 ,وقوله :ﱡﭐ ﲰ ﲱ

ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﱠ أي يا ليتني لم أتعلق بما تعلقت به ولم أركن ولم أطمئن إلى األسباب التي أحسب أن لها استقالال
في التأثير ،وكنت أرجع األمر كله إلى ربي لقد ضل سعيي وهلكت نفسي بيدي من شدة الطغيان بالكفر

()3

 .وهذه نتيجة

كل طاغي ومتكبر ومتعنت؛ ألن هللا تعالى وهبهم النعم لكنهم لم يشكروها فكانت نتيجتها الهباء بسبب عصيانهم وتمردهم
عليه تعالى .
المطلب السابع  :حوار موسى (عليه السالم) مع العبد الصالح و حسمه :

وهو الحوار الذي جرى بين موسى (عليه السالم ) والخضر ليبن هللا تعالى أن يكون على يد األولياء الصالحين أقوى ما
هو موجود عند األنبياء .

قال تعالى ﭐﱡﭐ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ
ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﱠ [ الكهف ]61-60 /
فرواه عبد الرزاق بإسناد عن أبي حاتم عن طريق السدي قال  :هما الكر والرس* إذ يصبان في البحر  ,قال ابن عطية
 :مجمع البحرين هو ذراع في أرض فارس من جهة أذربيجان يخرج من البحر المحيط من شماله الى جنوبه وطرفيه ,
مما يلي بر الشام  ,وقيل :هما بحر األردن والقلزم

()4

 ,ويقول أمضي سبعين خريفا للوصول إليه

()5

 ,إذ يقول ال أنفك وال أزل حتى مجمع البحرين  ,أي ملتقى البحرين

.

وقد أختلف العلماء في القصة  :هل هو موسى بن عمران أو غير ؟  ,إذ قال الرازي عن اليهود :إنه موسى بن ميشا بن

يوسف بن يعقوب  ,وهو أقدم من موسى بن عمران  ,وإن أكثر العلماء والمفسرين على أنه ابن عمران الشهير  ,وهو
()1
()2
()3

ينظر  :األمثل في تفسير كتاب هللا المنزل  ،الشيخ ناصر مكارم الشيرازي ٢٦٩ / 9 :

ينظر  :المنتخب في تفسير القرآن والنكت المستخرجة من كتاب التبيان  ،ابن إدريس الحلي (،ت ٥٩٨هـ) ٨١ /
ينظر  :الميزان في تفسير القرآن  ،السيد الطباطبائي (ت١٤٠٢هـ ) ٣١٦ / ١٣ :

*الكر :بضم أوله وتشديد ثانيه  :موضع من ثغور بالد الترك  ،معجم ما استعجم  :البكري األندلسي(ت )487تحقيق  :تحقيق
وضبط  :مصطفى السقا ،الطبعة  :الثالثة سنة الطبع  1983 - 1403 :م ،الناشر  :عالم الكتب  -بيروت – لبنان .1124/4.:

*والرس :رس  :الرس  :بئر لبقية من قوم ثمود  .و الرس  :تزوير الحديث والكالم في نفسك وترويضه .العين
الخليل الفراهيدي(ت 191/7 :)175

()4
()5

ينظر  :فتح الباري  ،أبن حجر العسقالني ( ت ٨٥٢هـ ) ٣١١/ ٨ :

ينظر  :الدر المنثور في التفسير بالمأثور  ،جالل الدين السيوطي ( ت٩١١هـ ) ٢٢٩ /4 :
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الظاهر عندهم  ,أما الفتى فالمعروف أنه يوشع بن نون أبن أخت موسى بن عمران وتلميذه وخليفته من بعده على بني
إسرائيل  ,أما الذي قال له موسى فالمعروف بين الناس أنه الخضر ,ولكن هللا سبحانه سكت عن اسمه واسم فتى موسى
 ,فيجمل بنا أن نعبر عن هذا بفتى موسى  ,وذلك بصاحبه  ,وقيل  :إن الخضر لقب  ,أما اسمه فبليا بن ملكان  ,واختلفوا
فيه  :هل هو نبي أم ولي ؟ وقيل  :هو من المعمرين األحياء الى يوم يبعثون  ,أما نحن فيلتزم السكوت والصمت عن

نبوته وحياته إذ ال دليل قاطع للشك من الكتاب والسنة على واحد منهما  ,وال يمتان الى عقيدتنا وحياتنا بعالقة  ,وقال
بعضهم  :أنه من المالئكة  ,وهذا أبعد األقوال  ,وفي رواية أن سائال سال موسى  :أي الناس أعلم ؟ قال :أنا فأراد هللا

تعالى أن يعلمه التواضع  ,وأنه فوق كل ذي علم عليم  ,فأوصى هللا له أن في مجمع البحرين رجال يعلم أشياء ال تعلمها
فقال له موسى  :وكيف لي به ؟ قال تحمل معك حوتا ال حياة فيه  ,فحيث تفقد الحوت فالعالم هناك  ,فحمل الحوت

موسى  ,واصطحب معه فتاه  ,وجدا في السير حتى بلغا مجمع البحرين  ,إذ أخذت موسى سنة فنام  ,وفي أثناء نومه
أنتفض الحوت وقفز إلى البحر  ,فكانت هذه آية من آيات هللا لموسى

()1

 .فلما جاو از قال تعالى  :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ

ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱠ [ الكهف  ]62 /ولما جاوزوا مجمع البحرين حيث أمر موسى
فتاه أن يأتي بالغداء وهو الحوت الذي حماله ليتغذيا به ولقد لقينا من سفرنا تعبا ومشقة  ,وقوله :ﱡﭐ ﱎﱐ ﱑ ﱒ
ﱜ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱠ [ الكهف  ]63 /وقولهﭐ
ﱝ
ﱓﱔﱕ ﱖﱗﱘﱙﱚﱛ
ﱜﱠ ويراد به حال بلوغهم إلى
ﱝ
ﱡﭐ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ
مجمع البحرين ومكوثهم هناك ،فقد كانت الصخرة هنالك والدليل عليه قوله :ﭐﱡﭐ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱠ إذ ذكر
أنه كان في مجمع البحرين  ,ويقول لموسى  :ال غذاء عندنا نتغذى به فان غذاءنا وهو الحوت حي ودخل البحر وسار
حينما بلغنا مجمع البحرين وآوينا الى الصخرة التي كانت هنالك ،وإني نسيت أن أخبرك بذلك  ,يذكره حال أو يهما إلى
الصخرة ونزولها عندها ليستريحا فيها ,و نسيت حال الحوت التي شاهدنها منه  ,إذ ما أنساني ذكر الحوت لك أال الشيطان
فهو لم ينس نفس الحوت وإنما نسي أن يذكر

()2

 ,وأتخذ الحوت طريقا عصيب وتعجب منه موسى وفتاه

()3

.

ﱨ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱠ [ الكهف ]64 /
ثم قال ﱡﭐ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱩ
عندما انتهيا إلى الصخرة حيث وجدا رجالً مسجى بثوب – أو قال بثوبه ،فسلم عليه موسى  ,فقال الخضر  :وأني بأرضك
يا موسى ؟ فقال  :أنا موسى  ,فقال :موسى بني إسرائيل قال نعم

()4

 ,قوله:ﭐﱡﭐ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ

ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱠ [ الكهف ]65 /

()1
()2
()3
()4

ينظر  :تفسير الكاشف  ،محمد جواد مغنية ( ت ١٤٠٠هـ ) ١٤٣/ 5 :

ينظر  :الميزان في تفسير القرآن  ،السيد الطباطبائي ( ت ١٤٠٢هـ ) ٣٤١ ,٣٤٠/ 13:

ينظر  :التفسير المنير في العقيد والسلوك والمنهج  ،د .وهبة بن مصطفى الزحيلي ٢٨٧/ ١٥ :

ينظر  :المنتظم في تاريخ الملوك واالمم  ،ابن الجوزي(ت ٥٩٧هـ) ,تحقيق محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبدالقادر عطا ,

صححه نعيم زرزو ,ط١٤١٢ , ١هـ ١٩٩٢ -م – دار الكتب العلمية للطباعة والنشر بيروت – لبنان ٣٥٩/1 :
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علما ال تعلمه ،وأنت على علم من عند هللا ال
إذ قال يا موسى إني على علم من علم هللا تعالى علمني هللا تعالى ً
أعلمه ( , )1وقوله :ﱡﭐ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﱠ [ الكهف ]66 /
قال موسى للعبد الصالح هل أتبعك وأرافقك ؟ على ما علمك هللا تعالى شيئا استرشده به في أمري من علم نافع وعمل
صالح فعندها ( ,)2في بداية الرفقة قال تعالىﭐﱡﭐ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﱠ [ الكهف ]67 /
حيث حدثة عن آل محمد (صلى هللا عليه وآله ) ,وعما يصيبهم من الشدائد واآلالم والمصائب حتى أشتد بكاؤها  ,ثم
حدثه عن رسول هللا (صلى هللا عليه وآله)  ,وعن أمير المؤمنين (عليه السالم)  ,وعن فاطمة (عليها السالم)  ,وذكر من
فضلهم وما أعطوا  ,حتى جعل  ,يقول  :يا ليتني من آل محمد وعن رجوع رسول هللا (صلى هللا عليه وآله ) الى قومة ,
وما يلقى منهم  ,ومن تكذيبهم إياه

()3

 ،ألنه نفي عنه استطاعة الصبر على وجوه من التأكيد  ,وكأنها مما ال يصح وال

يستقيم  ,وهذا أول الحسم وعلل اعتذار ذلك عنه بقوله :ﱡﭐ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﱠ [ الكهف /
]68
أي  :كيف تصبر  ,وأنت نبي  ,على ما أتولى من أمور ظاهرها مناكير وباطنها لم يحط بها خبرك  ,وقوله :ﱡﭐﲘ
ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﱠ [ الكهف ]69 /
ال منكر عليك فيما تفعله  ,وال أعطي اي امر من أموارك إن شاء هللا تعالى

()4

.

وقوله :ﱡﭐ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﱠ [ الكهف ]70 /
فقال له موسى(عليه السالم) :السالم عليك وعليك السالم يا عالم بني إسرائيل ,وقال ثم وثب فأخذ عصاه بيده  ,قال:
فقال له موسى  :إنك إن تعلمني وإني أمرت مما علمت رشدا

()5

 ,وشرط اتباعك لي أن ال تسالني عن أي شيء أفعله ,

مما تنكر علي إذا خفي عليك وجه حسنه ،أي أكون أنا مفسرة لك وهذا من آداب المتعلم على العالم والتابع على المتبوع
.

()6

ﲶ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﱠ [ الكهف /
ﲷ
وقوله :ﱡﭐ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ
71

أي شقها  ,وقال المفسرون  :أنه أقلع منها ألواحا وقيل :لوحا ,وقيل لوحين من الماء  ,فغشاها موسى بثيابه ليسد أو

يمنع تدفق الماء إليها والتنكر عليه ما فعل بقوله وفيه ثالث أقوال  :أحادهما منكر  ,قاله مجاهد ،وقال الزجاج  :عظيما

()1

ينظر  :الكامل في التاريخ واألدب  ،ابن االثير (ت ٦٣٠هـ)١٣٨٦ ,هـ ١٩٦٦ -م  ,دار صادر للطباعة والنشر  ،بيروت-

لبنان ١٦٢/١ :
()2
()3
()4
()5
()6

ينظر  :تفسير القرآن العظيم  ،ابن كثير (ت ٧٧٤هـ) ١٠١/٣ :

ينظر  :تفسير البرهان  ،السيد هاشم البحراني (ت ١١٠٧هـ) ٦٥٠/٣ :

ينظر  :تفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب  ،الشيخ محمد بن محمد رضا القمي المشهدي (ت ١١٢٥هـ) ١٠٧ /
ينظر  :تفسير العياشي  ،محمد بن مسعود العباسي(ت ٣٢٠هـ) ٣٣٣/ ٢ :

ينظر  :تفسير جوامع الجامع  ،الشيخ الطبرسي (ت ٥٤٨هـ) ٤٢٧/ 2:
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من المنكر  ,والثاني  :عجباء قال قتادة  ,وابن قتيبة  ,والثالث  :داهية  ,قاله أبو عبيد

()1

.

وقوله :ﱡﭐ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﱠ [ الكهف ]72 /
وهذا هو الحسم األول عندما خرق السفينة  ,وذلك فقد شرطت على اتباعك لي أن تصبر  ,فكيف اعترضت علي هذا
اإلعراض  ,ولم تصبر حتى أعلمك بالنتيجة

()2

 .وقوله :ﱡﭐ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ

ﱠ [ الكهف ]73 /
ألن موسى (عليه السالم) في استعجاله  ,بسبب أهمية الحادثة ,ألنه نذكر عهد الذي قطعه لهذا العالم  ,وهذا يعني
أنه خطأ وانسيا الوعد فال تؤاخذني بهذا االشتباه ,ألنه كانت عنده (عليه السالم) مشقة ,وتعني تغطية شيء ما بالقهر

والغلبة  ,ويكون معناها ال تصعب األمور علي ,وال تقطع فيضك عني بسبب هذا العمل  ,لذا انتهت رحلتهم البحرية
وترجلوا من السفينة

()3

وقوله :ﱡﭐ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ﱠ [ الكهف ]74 /
وقوله:ﭐﱡﭐ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﱠ ﭐأي في حال خروجهم من السفينة  ,من غير ترو واستكشاف حال

()4

 ,فاشتد

بموسى (عليه السالم) الغضب  ,وأخذته الحمية الدينية  ,من قتل هذا الغالم الصغير ,ألنه ال ذنب له  ,ونكر مثل قتل
حدا؟ وكان األول من موسى نسيانا  ,وهذا غير نسيان  ,ولكنه عدم الصبر واالنتظار
الصغير ,والذي لم يقتل أ ً

()5

 ,ثم

جاء الحسم مرة ثانية في قوله تعالىﭐﱡﭐ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱠ [ الكهف ]75 /

وهذا كان جواب الخضر (عليه السالم) على نسق اآلية السابعة إال أنه زاد لها كلمه وهو تصريح متعلق بفعل القول ,
وإ ذا كان المقول له معلوما من مقام الخطاب كان في التصريح بمتعلق فعل القول تحقيق لوقوع القول وتثبيت له وتقوية
,والداعي لذلك أنه أهمل العمل به

()6

 ,و أن هي زيادة في التحديد والتعين والتركيز  ,أي لم أقل لك أنت يا موسى ال

لغيرك على سبيل التأكيد والتوثيق ,ألنك لم تحط بك علما بما أفعله أنا

()7

.

ﱔ
ﱓ
وهذا الحسم جعل موسى(عليه السالم) يراجع نفسه ويحاسبها  ,في قوله:ﭐﱡﭐ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ
ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱠ [ الكهف ]76 /
إذا أنكرت عليك مرة آخرى واعترضت عليك وكل ما يصدر مني فال تصاحبني,
فأنت معذور عندي لمخالفتي لك ثالث مرات

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8

()8

أي قد أعذرت الى في ترك مصاحبتي،

.

ينظر  :زاد الميسر في علم التفسير  ،ابن الجوزي (ت ٥٩٧هـ) ١٢٠/ 5:

ينظر  :تقريب األذهان الى القرآن  ،السيد محمد الحسيني الشيرازي(ت ١٤٢٢هـ) ٤٠٧/ ٣ :

ينظر  :األمثل في تفسير كتاب هللا المنزل  ،الشيخ ناصر مكارم الشيرازي ٣٢٢ / ٩ :

ينظر  :التفسير الصافي  ،الفيض الكاشاني (ت ١٠٩١هـ) ٢٥٣/ 3:

ينظر  :تسير الكريم الرحمن في كالم المنان  ،عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ت ١٣٧٦هـ) ٤٨٢ /
ينظر  :التحرير والتنوير  ،طاهر بن عاشور (ت ١٣٩٣هـ) ٥/ 16:

ينظر  :التفسير الوسيط  ،سيد محمد طنطاوي ٥٥٧/ 8:

ينظر  :صفوة التفاسير ،محمد علي الصابوني ١٨٣ / 2:
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ثم جاء العناد الثالث عندما دخل القرية ولم يضيفوهم فقام العبد الصالح على الجدار فقومه في قوله تعالى :ﱡﭐﱛ
ﱬ ﱮﱯﱰ
ﱭ
ﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣ ﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫ
ﱱ ﱲ ﱳ ﱠ [ الكهف ]77 /
وهي قرية انطاكيا  ,حينما سألهم الطعام ,وكان هنالك جدار قرب أن يسقط لميالنة بشدة ,فسواه أي عدله ,فقال موسى:
ليتك اتخذت على اقامته جعال حيث آبوا أن يطعمونا

()1

.

ﱹ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﱠ [ الكهف ]78 /
ﱺ
وقوله:ﭐﱡﭐ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ
وهنا الحسم الثالث الذي حسمه العبد الصالح وهو الخضر مع موسى(عليه السالم) إذ قال العبد الصالح :إن هذا
التعرض منك م ار ار وتك ار ار لما أفعل بسبب الفراق بيني وبينك  ,ولكن سوف أخبرك بحكمة هذه التصرفات التي قمت بها
التي خفى عليك آخرها ,ولم تستطع صب ار على ما أخفي حتى تعرف حقيقته وشرها

()2

.

ثم بدا بذكر التعليالت لموسى (عليه السالم) في قوله :ﱡﭐ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ
ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﱠ [ الكهف ]79 /
وقوله :ﱡﭐ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﱠ حيث كانت السفينة لمساكين وهم الفقراء الذين ال شيء
يكفيهم  ,قد أسلمتهم قلة ذات أيديهم  ,ويعملون بها في البحر ويعتاشون منها؛ ألن السبب في ذلك أي قيل إن هذا الملك
يأخذ كل سفينة صحيحة  ,وال يأخذها إذا كانت مصيبه  ،وقوله:ﭐﱡﭐ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ
ﲝ ﲞ ﱠ [ الكهف ]80 /
فخشينا من قول الخضر  ,وقيل :إنه من قول هللا تعالى ومعناها علمنا قيل :معنى خشينا كرهنا فبين أن الوجه في قتله
ألبويه من المصلحة في ثبات الدين

()3

 ،وأنه قد كان في سن البلوغ وقد كفر باهلل  ,وكان في األرض فسادا  ,وفي رواية

عن اإلمام الصادق(عليه السالم) :أنه كان يعمل جاهدا لحمل أبويه على الكفر واإللحاد ويؤيد ذلك قوله :ﱡﭐ ﲕ ﲚ
وبار لوالديه
صالحا ًا
مولودا
ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﱠ إذ رجونا هللا أن يرزقهم
ً
ً

()4

.

وقوله:ﭐﱡﭐ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ

ﳆﳈﳉﳊﳋﳌﳍﳎ ﱠ
ﳇ
ﳁﳃﳄ ﳅ
ﳂ
ﲻ ﲼﲽﲾﲿﳀ
[ الكهف ]82 /
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲪ ﲫ ﱠ الذي بناه وأصلحه وسواه ,ﱡﭐ ﲬ ﲭ ﲮ ﱠ اسمها أصرم وصريم ابنا كاشح,
وكان سياحا نقيا ,واسم أمهما دنيا ,فيما ذكره النقاش كائنين ﱡﭐ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﱠ وهي قرية أنطاكيا,
()1

ينظر  :الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  ،ابو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي النيسابوري الواحدي (ت

()2

ينظر  :المنتخب في تفسير القران الكريم  ،لجنة علماء االزهر ٤٣٨ /

٤٦٨هـ)  ،تحقيق صفوان عدنان داودي  ,دار القلم للطباعة والنشر  ,دمشق  ،ط١٤١٥ , ١هـ ٦٦٩ /
()3
()4

ينظر  :التبيان في تفسير القرآن  ،الشيخ الطوسي (ت ٤٦٠هـ) ٨١-٨٠ / 7:
ينظر  :التفسير المبين  ،محمد جواد مغنية (ت ١٤٠٠هـ) ٣٩٢ /
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أي تحت هذا الجدار مال مدفون من الذهب والفضة ﱡﭐ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﱠ أبو الفالحين ،أي كان
الناس يوضعون الودائع عنده فيردها اليهم سالمة ,وقال جعفر بن محمد :كان بينهما وبين األب الصالح سبعة آباء فيكون
الذي دفن الكنز هو الجد السابع

ﳁ ﱠ يبلغون سن
ﳂ
،ﭐﱡﭐ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ

()1

ﳆ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﱠ وهذا ليس
ﳇ
الرشد ,أي كان ذلك رحمة من هللا تعالى عليهم,ﭐﱡﭐ ﳂﳃ ﳄ ﳅ
من أمري واختياري ولكن أمر هللا وتعليمه ,وهذه كل التأويالت التي لم تصبر عليها

(.)2

وهذه األحداث التي جرت بين موسى (عليه السالم) والعبد الصالح هي نوع من العناد اإليجابي الذي ذكر في القرآن
الكريم  ,وإن هللا تعالى يعطي العلم لمن يشاء من عباده سواء كان من األنبياء أو األولياء ,إذ إن العلم الذي أعطاه للخضر
فاق علم موسى(عليه السالم) مع العلم أنه نبي  ,لكن رحمة ربك وعلمه يوضعه لمن يشاء  ,أذا كان مؤمنا وتقيا.

المطلب الثامن  :الحوار الذي جرى بين فرعون وهامان وحسمه :

هؤالء القوم يدعون الربوبية و األلوهية ولكن هللا تعالى حسم أمرهم وكانوا من المكذبين في أفعالهم .

أ  -ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ
ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﱠ [ القصص ]38/
قال فرعون لألشراف من سادة قومه :يأيها المال ما عملت لكم من آلهة غيري فتعبدونها ,وتصدقون ما جاء به موسى
من ان له رًبا غيري
ومعبودا سواي ( ,)3وقوله :ﱡﭐ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱠ أي اصنع لي من
ً
األجر ,قص ار عاليا  ,والصرح :هو كل بناء متسع مرتفع
لو وجد مكان فيها لكان في السماء فيصد لها

()5

()4

 ,ﱡﭐ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱠ توهما لقومه انه

 ,فأراد أن يبين على أنه إله موسى في األرض

()6

 ,ﭐﱡﭐﱾ ﱿ

ﲀ ﲁ ﱠ أي أنه اعتقد أن موسى(عليه السالم) هو كاذب في ادعائه وجود آلة غيري وهنا حسم فرعون الموقف
لقومه

()7

ن()8

 ,أي ال يوجد إلها غير فرعو

.

أن أدعاء فرعون باطل؛ ألنه كان يقتل الرجال ويستحيي النساء بغير حق فكان حاكم جائر فيها
ب -قال تعالى ﱡﭐ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﱠ [ غافر ]36 /

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8

ينظر  :تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن  ،عبدهللا االرمي العلوي الشافعي ١٥/ ١٧ :

ينظر  :أيسر التفاسير لكالم العلي الكبير  ،ابو بكر الجزائري ٢٧٩/٣ :
ينظر  :جامع التبيان  ,الطبري ( ت ٣١٠هـ )٩٥/ ٢٠ :

ينظر  :زاد الميسر في علم التفسير  ,ابن الجوزي ( ت ٥٩٧هـ )١٠٠/٦ :
ينظر  :تفسير القرآن الكريم  ,السيد عبد شبر ( ت ١٢٤٢هـ ) ٣٧٤ /

ينظر  :تقريب القرآن الى األذهان  ,السيد محمد الحسيني الشيرازي ( ت ١٤٢٢هـ )١٥٦/٤ :
ينظر  :التفسير الوسيط  ,وهبة الزحيلي ١٩١٩ / ٣ :

ينظر  :التفسير الوسيط للقرآن الكريم  ,سيد محمد طنطاوي ٢٩٣/١٢ :
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ﱡﭐ ﱾ ﱠ إنه وزير فرعون

()1

أيلول 2022

،ﱡﭐ ﱿ ﲀ ﲁﱠ بناء مرتفعا وعظيما

 ,أي برج عال ليبحث فيه عن هللا تعالى

()3

()2

 ,وهي وســائل وتجهيزات توصــله إلى الســماء

()4

 ,وإن هذا الصــرح لن يكون

بناء أعلى منه ،أي األسـ ـ ــباب التي حملت فرعون على القول السـ ـ ــاقط الكاذب  ,وقيل :إن هذه األسـ ـ ــباب هي الطرق إلى
السماء

()5

 ,فهو المستخف والمعاند بالقيم السماوية وهو الحسم في اآلية

()6

.

الخاتمة

الحمد هلل على تمام نعمته  ،ودوام توفيقه  ،وصــلى هللا على نبيه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين  ،وصــحبه المنتجبين

.

وبعد فإن القرآن الكريم بحر زاخر بالمعارف  ،يغرف منه المارون منه بقدر طاقاتهم  ،وينهل منه العطشـ ـ ـ ـ ــى قدر ما

يروي ظمأهم  ،تاهت في ثناياه القلوب  ،وحارت في كنهه األلباب .فال يحيط بحدوده  ،وال يصل إلى مستقر أعماقه أحد
 .لكن المؤكد أن من يغوص في معانيه وأساليبه  ،ويفتش في حكمه وأحكامه  ،وال يعود إال وهو منتفع من فيض عطائه
النوراني  ،مكتنز من ثمين جواهره .

وفي ضوء دراسة الحوار وحسمه تبين اآلتي :

 -1أن الحوار الذي يجرى بين هللا ومالئكته أو بين هللا والرسل البد أن ينتهي في حسم الشيء المتحاور فيه .

 -2استخدم الكفار الحيل في استخدام الحوار بينهم وبين األنبياء ( عليهم السالم ) والبد أن ينتهي هذا الحوار إلى النتيجة
التي ترضي هللا ورسله .

 -3الحوار الذي يجرى بين أئمة الكفر في سبيل أقناع الناس أنهم هم اآللهة في األرض أنهم هم المتسلطون على مقدرات
وحيات شعوبهم .
المصادر والمراجع


القرآن الكريم



الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية)  ،أبو نصر اسماعيل بن حماد الجواهري الفارابي ( ت  ٣٩٣ه ـ ـ ـ ــ)  ,تحقيق



معجم مقاييس اللغة  ،أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (ت  ٣٩٥هـ ـ ـ ـ ــ)  ،تحقيق عبد السالم محمد هارون ,

أحمد عبد الغفور عطار  ,دار العلم للمالين  ،بيروت  ،ط  ١٩٨٧ – ١٤٠٧ , ٤م .

دار الفكر  ,ط ١٩٧٠ , ٩م  ،بيروت .

()1ينظر  :التبيان في تفسير القرآن  ,الشيخ الطوسي ( ت ٤٦٠هـ )٧٨/٩ :
()2

ينظر  :تيسر الكريم الرحمن في كالم المنان  ,عبد الرحمن بن ناصر السعدي ( ت ١٧٦٣هـ )٧٣٨ /

()3ينظر  :تفسير الكاشف  ,محمد جواد مغنية ( ت ١٤٠٠هـ )٤٥٣/ ٦ :

()4ينظر  :األمثل في تفسير كتاب هللا المنزل  ,الشيخ ناصر مكارم الشيرازي ٢٦٢/١٥ :
()5ينظر  :التفسير الوسيط  ,سيد محمد طنطاوي ٤٠٩/١٠ :

()6ينظر  :النظرية االجتماعية في القرآن الكريم  ,د زهير االعرجي  ,د ط ١٤١٤ ,هـ ,الناشر مكتبة انوار الهدى  ,قم ٤٦ /

297

العدد 57
المجلد 14


مجلة كلية التربية االساسية
للعلوم التربوية واالنسانية

أيلول 2022

لسان العرب  ،لإلمام العالمة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور األفريقي المصري (ت ٧١١هــ)
 ,دار صادر  ،بيروت  ،لبنان ط.٤



مختار الصحاح  ،محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ( ت  ٦٦٠ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ) ,تحقيق محمود خاطر  ,مكتبة لبنان



معجم اللغة العربية المعاصرة د .أحمد مختار عبد الحميد ( ت ١٤٢٤ه ــ) الناشر عالم الكتب  ,ط ١٤٢٩ ، 1هـ

بيروت ١٩٩٥ –١٤١٥ ,م.
 ٢٠٠٨م.

المعجم الفلس ـ ـ ــفي ( بألفاظ العربية والفرنس ـ ـ ــية واإلنكليزية والالتينية )  ،د .جميل ص ـ ـ ــليبا ( ت  ١٩٨٦م ) الناش ـ ـ ــر
الشركة العالمية للكتاب  ،بيروت  ١٤١٤ ,هـ  ١٩٩٤-م.



الحوار وأدبه وضـ ـوابطه في ض ــوء الكتاب والس ــنة  ،يحيى بن محمد حس ــن بن أحمد زمزمي  ,دار التربية والتراث

مكة المكرمة  ,رمادي للنشر الدمام  ,ط ١٤١٤ ,١هـ ١٩٩٤ -م.


الحوار في القرآن الكريم (رسـ ــالة ماجسـ ــتير)  ،معن محمود عثمان حمزة  ,جامعة النجاح الوطنية  ,كلية الد ارسـ ــات
العليا ٢٠٠٥ ,م  ،فلسطين.



كمال الدين وكمال النعمة  ،الشيخ الصدوق ( ت ٣٨١ه ـ ـ ـ ـ ـ ) تحقيق علي أكبر الغفاري ١٤٠٥ه ـ ـ ـ ـ ـ  ,مؤسسة الشر
اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسين قم المقدسة.



دعائم اإلسالم  ،القاضي النعمان المغربي ( ت ٣٦٣ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ) تحقيق أصف بن علي أصغر فيضي ،

١٣83هـ

 ١٩٦٣م ,دار المعارف للطباعة والنشر – القاهرة .

مجمع البيان في تفســير القرآن  ،أبو علي الفضــل بن الحســن الشــيخ الطبرســي (ت ٥٤٨هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ)  ،تحقيق لجنة من

العلماء والمحققين االخصائيين  ,ط ١٤١٥ ,١هـ ١٩٩٥-م  ،مؤسسة األعلمي  ،بيروت  ،لبنان .



أنوار التنزيل وأسـ ـرار التأويل  ،لإلمام ناص ــر الدين أبي س ــعيد عبد هللا بن عمر الش ــيرازي البيض ــاوي (ت682ه) ,
تحقيق الش ـ ـ ـ ـ ــيخ محمد محي الدين األص ـ ـ ـ ـ ــغر  ،و د محمد عبد الرحمن المرعش ـ ـ ـ ـ ــلي  ,دار أحياء التراث العربي ،
2016م  ،بيروت  -لبنان .



البرهان في تفسير القرآن  ،السيد هاشم البحراني (ت ١١٠٧ه) ,تحقيق قسم الدراسات اإلسالمية  ،مؤسسة البعثة

 ،قم المقدسة .



دراسات في والية الفقيه وفقه الدولة اإلسالمية  ،الشيخ المنتظري  ,ط ١٤٠٨ , ١ه ـ ـ ـ ـ ـ مكتبة اإلعالم اإلسالمي ,
الناشر المركز العالي للدراسات اإلسالمية .



أسس النظام السياسي عند اإلمامية  ،الشيخ محمد السند  ,تحقيق محمد حسن الرضوي ومصطفى االسكندري ,

ط ١٤٢٦ ,١هـ  ,سرور  ,الناشر باقيات .


زبدة التفاس ــير  ،المال فتح هللا الكاش ــفي (ت  ٩٨٨ه)ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ,تحقيق مؤسـ ـس ــة المعارف  ،ط  ١٣2٣ ,١ه ،مطبعة
عترت  ,قم  ،إيران .



تفس ــير الص ــافي  ،المولى محمد محس ــن المعروف بالفيض الكاش ــاني (ت1091ه)  ,مؤسـ ـس ــة األعلمي للطباعة

والنشر  ،بيروت – لبنان .


تفس ـ ــير اآللوس ـ ــي  ،ش ـ ــهاب الدين محمود أبن عبد هللا الحس ـ ــيني اآللوس ـ ــي (ت1270ه) ،تحقيق علي عبد الباري

عطيه  ،ط 1451 ، 1ه  ،دار الكتب العلمية  ،بيروت .
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التبيان في تفسير القرآن ,الشيخ ابو جعفر محمد الحسن الطوسي ( ت ٤٦٠هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ )  ،تحقيق أحمد حبيب قصير
العاملي  ,ط١٤٠٩ ,١هـ  ,دار إحياء التراث العربي  ،بيروت – لبنان .





البرهان  ،الزركشي ( ت ٧٩٤هـ )

التفسير الوسيط  ،وهبة الزحيلي  ,ط ١٤٢٧ ٢هـ  ٢٠٠٦ -م  ,دار الفكر  ،بيروت لبنان .

تفسير األمثل في تفسير كتاب هللا المنزل  ،الشيخ ناصر مكارم الشيرازي  ,مؤسسه األعلمي للمطبوعات  ،بيروت

 ،لبنان .


تفسـ ــير السـ ــمعاني  ،أبو المظفر منصـ ــور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السـ ــمعاني التميمي الحنفي

(ت  ٤٨٩ه) ,تحقيق ياس ــر بن إبراهيم  ،وغنيم بن عباس بن غنيم  ,ط ,١٩٩٧-١٤١٨، ١الس ــعودية  ،الرياض
 ،دار الوطن .



زاد المسـ ـ ـ ـ ــير في علم التفسـ ـ ـ ـ ــير  ،أبو عبد هللا محمد بن ابي بكر شـ ـ ـ ـ ــمس الدين المعروف بابن القيم الجوزي (ت

٥٩٧ه) ,تحقيق محمد بن عبد الرحمن عبد هللا ط١٩٨٧ –١٤٠٧, ١م  ,دار الفكر  ،لبنان .





تفسير الوسيط  ،محمد طنطاوي  ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات  ،بيروت  ،لبنان .

تفسير الكاشف محمد جواد مغنية (ت ١٤٠٠ه) ,ط  , ١٩٨١, ٣طبع في دار العلم للماليين  ،بيروت  ،لبنان .

النور المبين في قصص األنبياء والمرسلين  ,السيد نعمة هللا الجزائري (,ت ١١١٢هـ) ١٤٠٤ ,هـ  ,منشورات مكتبة
اية هللا العظمى المرعشي النجفي  ,ايران.



تفسير نور الثقلين  ،العالم والمفسر الشيعي عبد علي العروسي الشيخ الحويزوي (ت  1112هـ ـ ـ ـ ـ ــ)  ,تحقيق السيد



عمدة القاري في شرح صحيح البخاري  ,أبو محمد محمود بن موسى بن أحمد بن حسين العيني (,ت  ٨٥٥ه ــ) ,

هاشم الرسولي المحالني  ,ط ,1412 ،4مؤسسة إسماعليان  ,إيران .
إحياء التراث العربي  ،بيروت  ،لبنان .



الميزان في تفســير القرآن  ،الســيد محمد حســين الطباطبائي (ت ١٤٠٢ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ) ،مؤس ـســة النشــر اإلســالمي التابعة
لجماعة المدرسين قم المقدسة  ،طهران .



جــامع البيــان في تــأويــل آي القرآن  ،محمــد بن جرير بن يزيــد بن كثير بن غــالــب اآلملي ابو جعفر الطبري (ت
 ٣١٠هـ)  ,تحقيق أحمد محمد شاكر  ،مؤسسة الرسالة  ,ط ١٤٢٠ , ١هـ ٢٠٠٠ -م .



الثاقب في مناقب  ,ابي حمزة الطوسي ( ت ٥٦٠هـ ) ,تحقيق نبيل رضا علوان  ,ط١٤١٢ , ٢هـ  ,مطبعة الصدر
 ,قم  ,مؤسسة انصاريان للطباعة والنشر.



الثاقب في مناقب  ,ابي حمزة الطوسي ( ت ٥٦٠هـ ) ,تحقيق نبيل رضا علوان  ,ط١٤١٢ , ٢هـ  ,مطبعة الصدر
 ,قم  ,مؤسسة انصاريان للطباعة والنشر ١٤٧ /



تفســير الرازي ( مفاتيح الغيب)  ،أبو عبد هللا محمد بن عمر بن الحســن بن الحســين التميمي الرازي الملقب بفخر



تقريب القرآن إلى األذهان  ,السيد محمد الحسيني الشيرازي( ت ١٣٢٢ه ـ ـ ـ ـ ـ ) ,ط١٤٢٤ ١ه ـ ـ ـ ـ ـ  ٢٠٠٣ -م  ،دار

الدين الرازي (ت  ٦٠٦هـ)  ,ط  ، 3دار الفكر للطباعة والنشر  ،بيروت  ،لبنان .
العلوم للتحقيق والطباعة والنشر  ،بيروت  ،لبنان .



تفســير العياشــي  ،أبو النظر محمد بن مســعود عياش الســلمي الســمرقندي المعروف بالعياشــي (ت  ٣٢٠هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ) ,
تحقيق الحاج السيد هاشم الرسولي المحالتي  ,المكتبة العلمية اإلسالمية  ،طهران .
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تفس ـ ـ ـ ــير البحر المحيط  ،ألبي حيان محمد بن يوس ـ ـ ـ ــف بن علي بن حيان اثير الدين األندلس ـ ـ ـ ــي (ت ٧٤٥ه) ,
تحقيق الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيخ عادل أحمد عبد الموجود  ,والشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيخ علي محمد معوض  ,وزكريا عبد المجيد النوني  ,ود احمد
النجولي الجمل  ,ط  ٢٠٠١ - ١٤٢٢, ١م ,من دار الكتب العلمية  ،بيروت  ،لبنان.



فتح القدير  ،محمد أبن علي أبن محمد أبن عبد هللا الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوكاني اليمني( ت 1270ه)  ،ط 1414 ، 1ه  ،دار

أبن كثير للطباعة والنشر  ،بيروت .


تفسير جوامع الجامع  ،الشيخ أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي (ت ٥٤٨ه) ,تحقيق مؤسسة النشر اإلسالمي
 ,الناشر مؤسسه النشر اإلسالمي  ،ط ١٤١٨, ١هـ.



تفسير المنار  ,محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن مثال علي خليفة القلموني



تفســير المراغي  ،أحمد مصــطفى المراغي  ،الناشــر مصــطفى البابي الحلبي  ،ط 1365 , 1ه 1926-م  ،مصــر

الحسيني ( ,ت ١٢٥٤ه) ,الناشر الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٠ ,م .
.


زهرة التفاسير  ،محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة (ت  ١٣٩٤ه)ـ ـ  ،دار الفكر العربي



معالم التنزيل في تفسير القرآن  ،أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد العروف بالفراء البغوي (ت  ٥١٠ه)ـ ـ ـ ـ ,

للطباعة والنشر  ،بيروت .

تحقيق خالد عبد الرحمن العك  ،بيروت  ،لبنان  ,دار المعرفة للطباعة والنشر .



تفس ـ ـ ـ ـ ــير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن  ،الش ـ ـ ـ ـ ــيخ العالمة محمد األمين بن عبد هللا األرمي العلوي
الشافعي  ,إشراف ومراجعة د .هاشم محمد علي بن حسين مهدي  ،دار طوق النجاة للطباعة والنشر ١٤٢١ه ـ ـ ـ ـ –

٢٠٠١م  ،بيروت  ،لبنان .


الجامع ألحكام القرآن ،اإلمام أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصـ ـ ـ ـ ـ ــاري القرطبي (ت٦٧١ه),

تحقيق أبو إسحاق إبراهيم أطغيش  ١٤٠٥هـ ١٩٨٥ -م  ,دار احياء التراث العربي  ،بيروت  ،لبنان .


الدر المصـ ـ ـ ـ ــون في علوم الكتاب المكنون  ,أبو العباس شـ ـ ـ ـ ــهاب الدين أحمد بن يوسـ ـ ـ ـ ــف بن عبد الدائم المعروف



الوافي  ،الفيض الكاشاني (ت  ١٠٩١هـ ـ ـ ــ)  ,تحقيق ضياء الدين الحسيني العالمة األصفهاني  ,ط ١٤١٦ , 1هـ

بالسمين الحلبي (ت ٧٥٦هـ)  ,تحقيق د .احمد محمد الخراط  ,دار القلم  ,دمشق .
 ,طباعة أفست نشاط أصفهان  ,مكتبة اإلمام علي ( عليه السالم )  ,أصفهان .


تفس ــير الكريم الرحمن في كالم المنان  ،عبد الرحمن بن ناص ــر الس ــعدي( ت ١٣٧٦هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ)  ،تحقيق ابن عثيمين



الوجير في تفســير الكتاب العزيز  ،أبو الحســن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي النيســابوري الواحدي( ت

١٤١٢,هـ  ٢٠٠٠ -م ,مؤسسة الرسالة  ،بيروت.

٤٦٨ه)ـ  ،تحقيق صفوان عدنان داودي  ,دار القلم للطباعة والنشر  ,دمشق ط١٤١٥ , ١هـ .


تفسير القرآن الكريم (تفسير شبر)  ،السيد عبدهللا شبر (ت ١٢٤٢ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ)  ،تحقيق د .حامد حنفي داود  ,ط، ٣



التفسير المبين ،محمد جواد مغنية (ت  ١٤٠٠ه ـ ــ) ،الطبعة  :الثانية1983 - 1403م الناشر مؤسسة دار الكتاب

١385هـ –١٩٦٦م  ،السيد مرتضى الرضواني .
اإلسالم.
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أوض ــح التفاس ــير  ،محمد عبد اللطيف بن الخطيب( ت١٤٠٢هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ) ،المطبعة المصـ ـرية للطباعة والنش ــر  ,ط,٦
١٣٨٣هـ ١٩٦٤ -م .



المنتخب في تفسـ ــير القرآن والنكت المسـ ــتخرجة من كتاب التبيان موسـ ــوعة ابن إدريس الحلي  ،الشـ ــيخ أبو عبد هللا

محمد بن أحمد ابن إدريس الحلي ( ت ٥٩٨ه ) ,تحقيق السـ ــيد محمد مهدي الموسـ ــوي الخرسـ ــان  ،ط١٤٢٩ ،١
–  ٢٠٠٨م العتبة العلوية المقدسة


األمثال في القرآن الكريم  ،الشيخ جعفر السبحاني  ,ط ، ١اعتماد ،قم  ،مؤسسة األمام الصادق

(عليه السالم

) للنشر.


فتح البيان في مقاصد القرآن  ،لصف هللا الحسيني البخاري( ت ١٣٠٧هـ )



تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير (ت774ه )



الكشف والبيان في تفسير القرآن  ،الثعلبي ( ت ٤٢٧هـ )



معاني القرآن  ،النحاس ( ت  ٣٣٨هـ )



معجم ما اس ــتعجم  :البكري األندلس ــي(ت )487تحقيق  :تحقيق وض ــبط  :مص ــطفى الس ــقا ،الطبعة  :الثالثة س ــنة



الدر المنثور في التفس ـ ـ ــير بالمأثور ،عبد الرحمن كمال الدين أبي بكر بن محمد س ـ ـ ــابق الدين خض ـ ـ ــر الخض ـ ـ ــيري

الطبع  1983 - 1403 :م ،الناشر  :عالم الكتب  -بيروت – لبنان

األسيوطي المشهور بجالل الدين السيوطي (ت٩١١هـ)  , ,دار المعرفة للطباعة والنشر  ,بيروت  ,لبنان .


تفس ــير كنز الدقائق في بحر الغرائب  ،الش ــيخ محمد بن محمد رض ــا القمي المش ــهدي (ت ١١٢٥هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ) ،تحقيق



التفسير المنير في العقيد والسلوك والمنهج  ،د .وهبة بن مصطفى الزحيلي



المنتظم في تاريخ الملوك واالمم  ،ابن الجوزي(ت ٥٩٧ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ) ,تحقيق محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبدالقادر

حسين دركاهي  ,ط١٣٦٧ ,١هـ  ,مؤسسة الطبع والنشر و ازره الثقافة واإلرشاد اإلسالمي  ،طهران .

عطا  ,صححه نعيم زرزو ,ط١٤١٢ , ١هـ ١٩٩٢ -م – دار الكتب العلمية للطباعة والنشر بيروت – لبنان




فتح الباري  ،أبن حجر العسقالني ( ت ٨٥٢هـ )

الكامل في التاريخ واألدب  ،ابن االثير (ت ٦٣٠هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ)١٣٨٦ ,ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ١٩٦٦ -م  ,دار صــادر للطباعة والنشــر ،

بيروت -لبنان


صفوة التفاسير  ،محمد علي الصابوني  ,دار الصابوني للطباعة والنشر  ،ط،1القاهرة  1417،ه١٩٩٧ -م .



التحرير والتنوير  ،محمد الطاهر بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي ( ت  ١٣٩٣ه ـ ـ ـ )  ،دار التونسية للنشر ،



المنتخب في تفس ـ ـ ــير القرآن الكريم  ،لجنة من علماء األزهر ،المجلس األعلى للش ـ ـ ــؤون اإلســ ـ ــالمية ،مصــ ـ ــر ،فرع

تونس  1984 ,م .

مؤسسة األهرام  ،الطبعة الثامنة عشر  ١٤١٦ ,هـ  ١٩٩٥ -م



أيس ـ ـ ــر التفاس ـ ـ ــير وكالم العلي الكبير  ،جابر بن موس ـ ـ ــى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر الجزائري  ,مكتبة العلوم



الوجيز في تفســير الكتاب العزيز  ،ابو الحســن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي النيســابوري الواحدي (ت

والحكم للنشر  ,المدينة المنورة  ,المملكة العربية السعودية ط ١٤٢٤ , ٥هـ  ٢٠٠٣ -م .

٤٦٨هـ)  ،تحقيق صفوان عدنان داودي  ,دار القلم للطباعة والنشر  ,دمشق  ،ط١٤١٥ , ١هـ.


 :النظرية االجتماعية في القرآن الكريم  ,د زهير االعرجي  ,د ط ١٤١٤ ,هـ ,الناشر مكتبة انوار الهدى  ,قم.
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