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 ص لخامل
الكريم وعلومه، وقد ُذكر  ُيعدُّ هذا البحث من البحوث املتعلقة بتفسري القرآن  

ذلك: من  أمهيته؛  بيان  األسباب   فيه  وبيان  والتفسريية،  العقدية  الدراسة  بني  مجعه 

التفسريية  املكتبة  املوضوع من ذلك: اإلسهام يف خدمة  للكتابة يف هذا  التي دعت 

التخصص   ختدم  يف  وتساهبدراسة  جوانبه،  م  أحد  البحث  تغطية  يف  اتبعت  وقد 

ي والتحلييل؛ وذلك من خالل تتبع أسامء اهلل املضافة املبدوءة بخري  املنهج االستقرائ

وقد اشتمل البحث عىل بيان املذكورة يف القرآن الكريم، ودراستها دراسة تفسريية،  

ب العلم  وفضل  املضافة،  اهلل  أسامء  اهللأساممعنى  وُقس  ء  ا،  اهلل لم  أسامء  عىل  بحث 

، خري الناصرين، خري املاكرين)آن الكريم؛ وهي:  املضافة املبدوءة بخري املذكورة يف القر
خري ، خري الوارثني، خري الغافرين، ري الفاحتني، خنـخري احلاكمي، خري الفاصلني، خري الرازقني

من  .  (خري الرامحني، املنزلني النتائج؛  أهم  ببيان  البحث  ختم  هذه  منا  ك:ذلثم  سبة 

اآل وسياق  ملعنى  الاألسامء  وأهم  هبا.  ختمت  التي  مجع يات  ذلك:  من  توصيات؛ 

    األسامء املضافة األخرى املذكورة يف القرآن، ودراستها دراسة تفسريية. 

 الكريم.   ،القرآن ،رـخي ،ةـمضاف ـال ،اهلل ،اءـأسم  كلمات مفتاحية:
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 املقدمة
وسيئات  هللد  م احل أنفسنا  رشور  من  باهلل  ونعوذ  ونستغفره،  ونستعينه  نحمده   

أعاملنا، من هيده اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل 

وحده ال رشيك له، وأشهد أنَّ حممدًا عبده ورسوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه  

   وسلم تسلياًم كثريًا.

 . [١٠٢]آل عمران: ﴾ڦ  ڦ ڤ ڤڤ  ڤٹ ٹ ٿ ٹ ٹ  ٿ ﴿

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ   ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ         ﴿

 .[١]النساء:  ﴾ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ   ٹٹ ڤ ڤ ڤ       ڤ ڦ 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  ے ۓ ۓ ڭ    ﴿

 . [ ٧١ – ٧٠]األحزاب:  ﴾ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ۆ ۈ  ۈ ٴۇ 

 أما بعد:  
تعلُّاًم وتعلياًم  و  قراءةً   اهلل   تابكل بغااالشتمن أفضل األعامل وأجل  اخِلصال  فإنَّ  

ذلك  وتدبر ومن  وتفسريًا؛  وصفاته    عىل   الوقوُف ًا  اهلل  القرآن  أسامء  يف  الواردة 

وال والصفات  نظرُ املجيد،  األسامء  تلك  تضمنت  التي  اآليات  يف  يف  ُل  والتأمُّ  ،

 . مناسبتها لآليات التي جاءت فيها

الغة يف حياة املسلم حيث إهنا ية بأمه  منوال خيفى ما لدراسة أسامء اهلل وصفاته  

وكذلك  تت الدين،  أصل  هي  التي  بعقيدته  اإليامن علق  تقوية  يف  أثر  من  لذلك  ما 

بل حقيقة  »  السعدي  قال    أهم الطرق للعلم باهلل سبحانه؛  من  إذ هي  وزيادته؛

ه حتى  الذي يؤمن به، ويبذل جهده يف معرفة أسامئه وصفات  اإليامن أن يعرف الربَّ 

إيامنه؛ فكلام ازداد معرفة بربه ازداد  رجة اليقني، وبحسب معرفته بربه يكون  ديبلغ  

ص، نقص؛ وأقرب طريق يوصله إىل ذلك تدبر صفاته وأسامئه  ـقـا نـه وكلم ـانـإيم 

   .(1) «من القرآن

 
 (.35، )م املنانتيسري الكريم الرمحن يف تفسري كال  (١)
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وصفاته؛ بل إنَّ ذلك من أهم العلوم التي   ويف القرآن الكريم كثري من أسامء اهلل

ك عليها  اهللاشتمل  قا تاب  تيمية  ؛  ابن  اهلل »  :ل  أسامء  ذكر  من  فيه  والقرآن 

واآليات  اجلنة،  يف  والنكاح  والرشب  األكل  ذكر  من  فيه  مما  أكثر  وأفعاله  وصفاته 

آية يف القرآن  املتضمنة لذكر أسامء اهلل وصفاته أعظم قدرًا من آيات املعاد، فأعظ م 

املتضمنة لذلك ال   ؛ كام ثبت ذلكآية الكريس  اه مسلم  ذي رويح الحصيف احلديث 

النبي   قال:   ×عن  أعظم؟(  اهلل  كتاب  آية يف  أي  )أتدري  بن كعب:  قال أليب    أنه 
وقال:   [٢55البقرة:  ] ﴾ہ ہہ ڻ ۀ ۀ ہ ﴿ صدره،  يف  بيده  فرضب   ،

 .(1) « املنذر()ليهنك العلم أبا 

ختمت بأسامء اهلل وصفاته، ومن   ومن تدبُّر القرآن الكريم النظُر يف اآليات التي

وإذا تأملت  »مناسبتها لآليات التي ختمت هبا؛ قال ابن القيم:  جد  ذلك و  ل يفمأت

يقتضيها   التي  الصفة  بذكر  خمتتام  كالمه  وجدت  والصفات  باألسامء  اآليات  ختم 

 .  (2) « عليه وموجبة لهها ذكرت دليالـَّذلك املقام حتى كأن

 سامؤهك ألذكو»:  ضافة؛ قال ابن تيمية  ؤه املأسام   عز وجلومن أسامء اهلل  

الدين   يوم  ومالك  العاملني  ورب  الغافرين  وخري  الرامحني  أرحم  مثل:  املضافة 

 . (3) «وأحسن اخلالقني وجامع الناس ليوم ال ريب فيه ومقلب القلوب

هذه   من  كثريًا  العزيز  الكتاب  حوى  أعنياألسامءوقد  املضا  -؛   -فةاألسامء 

املومنها   فرغبت  األسامء  بكلمة )خري(  أ  -باهللًا  ني عمست-بدوءة  هذه  أن  بجمع  قوم 

خبري    ةأمساء هللا املضافة املبدوءيف بحث أسميته:   تفسريية  تها دراسةدراس األسامء و
 

 (.5/3١٠درء تعارض العقل والنقل، ) (١)

 (. ٢/56٠، )كمة والتعليلشفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحل (٢)

  (.٢٢/485، )موع الفتاوىجم (3)

( كتاب صالة املسافرين وقرصها. باب  ١/556)  صحيحهسلم يف  أخرجه م  وحديث أيب بن كعب  

 (.٢58فضل سورة الكهف. حديث رقم: )
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 . -مجعا  ودراسة تفسريية-يف القرآن الكرمي  
 وأسأل اهلل تعاىل التوفيق والسداد... 

 أمهية املوضوع: 
ُقه بالق .١  ه.رآن الكريم وتفسريتعلُّ

 دين وأساسه.أصل ال إذ هي سلم؛ملتعلُّقه بعقيدة ا .٢

وجل  .3 عز  اهلل  بأسامء  إيامن  تعلُّقه  يزيد  مما  فيها  والتأمُّل  دراستها  إنَّ  حيث  ؛ 

 العبد ويقربه من ربه. 

 دراسة العقدية والتفسريية. مجعه بني ال .4

 زال القرآن تدبر آياته.   فيه تدبر للقرآن الكريم؛ حيث إنَّ من ِحَكم إن .5

 : وضوعملأسباب اختيار ا 
 األمهية السابقة للموضوع. -١

يف    -٢ وتساهم  التخصص  ختدم  بدراسة  التفسريية  املكتبة  خدمة  يف  اإلسهام 

 تغطية أحد جوانبه.

 الذي نحن بصدد دراسته.   املوضوع عىل دراسة أو بحث حول عنوان  عدم وقويف    -3

 الدراسات السابقة: 
ال    من حيث مجع   ضوع؛وهذا املدراسة حول  عىل  لتحري مل أقف  بحث وابعد 

 هذه األسامء املرادة يف البحث ودراستها دراسة تفسريية. 

 منهج البحث: 
سأتَّبِع يف هذا البحث املنهج االستقرائي والتحلييل، وذلك من خالل تتبع أسامء 

 دراسة تفسريية.ستها ودرا املذكورة يف القرآن الكريم، اهلل املضافة املبدوءة بخري

 :إجراءات البحث
 هذه األسامء الواردة يف القرآن. حث حسب لبا  يمسقت .١
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 . حلق بمثيله أُ ترتيبها حسب ورودها يف القرآن؛ فإن تكرر االسم يف موضع آخر    . ٢

 تفسري اآليات التي وردت فيها هذه األسامء تفسريًا إمجاليًا. .3

 ها. بيان مناسبة االسم لآلية الوارد في .4

 مبحث. كل  ةيواهلدايات يف هناذكر بعض الفوائد  .5

 كتابة اآليات بالرسم العثامين، مع العزو إىل اسم السورة ورقم اآلية مبارشة.  .6

أحدمها   .٧ يف  أو  الصحيحني  يف  كان  إن  البحث؛  أثناء  حديث  يل  عرض  إن 

 . املختصني عليه اكتفيت بتخرجيه منهام، وإن كان يف غريمها أخرجته مع ذكر حكم العلامء  

 . اهألقوال إىل قائليعزو ا .8

 البحث:ة خط
 يتكون البحث من مقدمة ومتهيد وعرشة مباحث وخامتة.

املقدمة: وتتضمن أمهية املوضوع وأسباب اختياره والدراسات السابقة ومنهج  

 البحث وإجراءاته وخطة البحث.

 ويتكون من مطلبني: التمهيد:

 املضافة.  اهلل املراد بأسامء املطلب األول:

 عز وجل. هللء اامس العلم بأ فضل املطلب الثاين:

 خري املاكرين. املبحث األول:

 خري النارصين.  املبحث الثاين:

 خري الرازقني.  املبحث الثالث:

 خري الفاصلني.  املبحث الرابع:

 خري احلاكمني.  املبحث اخلامس:

 : خري الفاحتني. املبحث السادس

 ن. خري الغافري  املبحث السابع:
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 خري الوارثني. ثامن:املبحث ال

 : خري املنزلني.تاسعلااملبحث  

 خري الرامحني.  املبحث العاشر:

 وفيها أهم النتائج والتوصيات. اخلامتة:
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 التمهيد

 املطلب األول: املراد أبمساء هللا املضافة:
عىل   جاءت  التي  األسامء  تلك  هي  املضافة:  اهلل  بأسامء  مضاف    هيئةاملراد 

إليه الرامحمثل    ؛ومضاف  اخلالقنيأحو  ،نيأرحم  احلاكمني  ،سن  وخري   ،وأحكم 

 ونحو ذلك.  ،الغافرين
 : ذلك من ؛(1) مجٌع من أهل العلموقد أشار إىل هذه األسامء 

 . (2) « املضافة إىل صفاته وأفعالهومن أسامء اهلل عز وجل: »قال ابن منده:  -

تيمية   - ابن  كالم  من  سبق  املض»:  ما  أسامؤه  أرحم وكذلك  مثل:  افة 

ك يوم الدين وأحسن اخلالقني وجامع   ومال ورب العاملني  غافرين الريخالرامحني و

 . (3) «الناس ليوم ال ريب فيه ومقلب القلوب

 العلم أبمساء هللا عز وجل:  فضل املطلب الثاين: 

النفع عظيم  القدر  جليل  علٌم  وجل  عز  وصفاته  اهلل  بأسامء  أبني  العلم  ولعيل  ؛ 

 ة: تاليلاوفوائده من خالل األمور  فضل هذا العلم

العلم  أوال : أنَّ  ِقهِ   يرشف  معلوٌم  متعلَّ اهلل و   ؛بحسب  بأسامء  يتعلق  العلم  هذا 

ينال املشتغل به  أفضُل   ؛هوصفات رشفًا عظياًم   العلوم منزلًة وأعالها مكانًة، وبذلك 

 وفضاًل كبريًا. 

أسامئه  اثنيا : يف  ل  والتأمُّ به  والعلم  اهلل  معرفة  اهلل   أنَّ  حمبة  إىل  يدعو    وصفاته 

زادت هذه املعرفة زاد إيامن العبد وقوي يقينه وإخالصه ، وكلُّام  إليامن بهيته واوخش

 هلل عز وجل. 

 
 (.١88، )أسامء اهلل احلسنىالسنة واجلامعة يف  معتقد أهل(، و3٢8، )ىسامء احلسنفقه األ :رينظ (١)

 (.   ٢/٢٠٢، )معرفة أسامء اهلل عز وجل وصفاته عىل االتفاق والتفردالتوحيد و (٢)

 (.٢٢/485) جمموع الفتاوى  (3)
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أنَّ اإليامن باهلل أحد أركان اإليامن الستة؛ بل هو أفضلها وأجلُّها، ويتضمن    ثا :اثل

 .د ونقصانهيادة إيامن العب، وهلا أثر يف زهذا اإليامُن اإليامَن بأسامء اهلل وصفاته

؛ قال أنَّ يف هذا العلم معينًا عىل تدبر القرآن الكريم؛ فقد أمرنا اهلل بذلك  ا :رابع 

ويف    [٢٩]ص:    ﴾ڃ  ڃ  چ ڃڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ﴿  تعاىل:

باٌب كبري من  والتأمل يف معانيها  كتاب اهلل كثرٌي من أسامء اهلل وصفاته؛ ففي تدبرها  

   . (1)أبواب تدبر القرآن

السعدي   ع  قال  كالمه  االق  ىلأثناء  احلسان:  لثاعدة  القواعد  كتابه  من  الثة 

شيئًا  » منها  القرآن  يف  فإنَّ  احلسنى،  األسامء  يف  القاعدة:  هذه  به  تعترب  ما  وأعظم 

 . (2) «كثريًا، وهي من أجل علوم القرآن بل هي املقصد األول للقرآن

 

 

 

 
 

 
 (.٢١-٢٩، )فقه األسامء احلسنى :ينظر (١)

 (.١4-١/١3) ، قرآنلتفسري القواعد احلسان ال (٢)
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 (1)ين: خري املاكراملبحث األول

 : ضعنيومورد هذا االسم يف 

  ﴾ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ  ٺ  ﴿  اىل:ـع ـه تـولـق  ع األول:ـ وضـ مـال

 . [54]آل عمران: 

 تفسري اآلية إمجاال :
مكر اآلية  هذه  يف  تعاىل  اهلل  إرسائيل  كفار  يذكر  عنهم: -  بني  اهلل  قال    الذين 

  رادوا بعيسى عليه السالم حينام أ  - [ 5٢]آل عمران:    ﴾ەئ  ەئ  وئ وئ  ۇئ  ﴿

ف   صلبه واجتمعوا عىل ى  ألقى شبهه عىل رجل آخر  م حيث هبهللامكر  قتله؛  ، ونجَّ

   عيسى عليه السالم ورفعه إليه.
،  ؛ فال يمكر أحٌد إال ومكر اهلل فوق مكره وخرٌي من مكره﴾ٺ ٺ  ٺ  ﴿

 . (2) واهلل سبحانه مكره يف اخلري ومكر هؤالء يف الرش

غي  ينب  ن كول   خري املاكرين كام جاء يف اآلية؛فيؤخذ من هذه اآلية إثبات أنَّ اهلل

أو يقال:    أو من أسامئه املاكر،   إنَّ اهلل ما كٌر،   :هنا أنَّه ال يؤخذ من ذلك أن يقاله  لتنبُّ ا

ا بذلك تصبح صفة نقص وعيب واهلل سبحانه  إنَّ من صفات اهلل املكر مطلقًا؛ ألهنَّ

ٌه عن ذلك، ولكن تطلق عىل اهلل عىل سبيل ا يع  الدليل عىل ذلك أنَّ مجملقابلة؛ ومنزَّ

ڳ  ﴿  كام يف قوله تعاىل:؛  جاءت عىل سبيل املقابلة  ذكرت مكر اهللالتي    ياتآلا

[5٠النمل: ] ﴾ڳ   ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ
 (3).   

ال  » حيث  من  يستحقها  من  إىل  العقوبة  إيصال  هو:  وتعاىل  سبحانه  اهلل  ومكر 

 
ة واجلامعة يف  معتقد أهل السن(، و5/١5٢)اجلامع ألحكام القرآن،  و(،  ٢/34٠، )أحكام القرآن  :ينظر  (١)

 (.  ١٩٢، )أسامء اهلل احلسنى

ا  :ينظر  (٢) آي  تأويل  البيان عن  )لقرآنجامع  آل  (، و5/446-44٧،  تفسري سورة  الكريم،  القرآن  تفسري 

 (.   ١/٢٩٩، )آن الكريمالقر تفسري(، و3٢١-١/3١6،  )عمران

 (.  ١/١6٠، )لسفارينيةح العقيدة ارش :ينظر (3)
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ڀ ڀ ڀٺ  ﴿ل:  يشعر؛ وهو عدل منه سبحانه وتعاىل، واهلل تعاىل يقو

؛  ﴾  ڱ ڱڳ ڱ ڱ ڳ    ڳ﴿   :وقال تعاىل،  ﴾ ٺٺ ٺ  

ُي  اهلل سبحانه وتعاىل عدل وجزاء  املكر من  فاملكر يف حق  أما  املخلوقني مد عليه؛ 

    .(1) «فهو مذموم ألنه بغري حق 
 مناسبة ختم اآلية هبذا االسم:
الكفرة هؤالء  مكر  اهلل  بنيَّ  السالم  لـامَّ  عليه  يفبعيسى  مكره  وذكر  مقابلة    ، 

اآل  مكرهم، خيتم  أن  املاأنَّه  يان  بب  يةناسب  مكره، خري  من  أقوى  مكر  فال  كرين؛ 

 ومكره يف اخلري سبحانه وتعاىل.
الثاين: تعاىل:   املوضع  ڳ ڳ    ڳ گ گگ گ ک ک ﴿قوله 

 . [3٠]األنفال:  ﴾ڱ ڱ ڱ  ڱں ں ڻ ڻ  ڳ
 تفسري اآلية إمجاال :

فع بام  اهلل  من  إخبار  اآلية  هذه  بالنبي  يف  مكرهم  من  املرشكون  حني ×له  ؛ 

أشار بحبسه، ومنهم من أشار ة وتشاوروا يف أمره فمنهم من  ور النديف دا  اعواجتم 

لنبيه    ،بقتله ومنهم من أشار بإخراجه من مكة؛ فاجتمع رأهيم عىل قتله؛ فمكر اهلل 

نبيه    × دار   ،×حيث أعمى أبصارهم عن  اه منهم حتى خرج مهاجرًا إىل  ونجَّ

 .(2) ل جوز التي شعَّ منها النور وظهر دين اهلل ع اهلجرة
 مناسبة ختم اآلية هبذا االسم:

بنبيه   ـا ذكر اهلل مكر كفار قريش  ، وأنَّ اهلل مكر هبم مقابلًة عىل مكرهم  ×لـمَّ

أنَّه خري املاكرينخيتم اآلية بام يناسب  ناسب أن    ×بنبيه   ؛ حيث  ذلك من إخباره 

 .اه من هؤالء الكفرةونجَّ  ×مكر لنبيه 
 

 (.   ٢/٧٠، )تاب التوحيدإعانة املستفيد برشح ك  (١)

 (.3١٩، )م الرمحن يف تفسري كالم املنانتيسري الكري(، و٩/4٩4)اجلامع ألحكام القرآن،  :ينظر (٢)
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 :فوائد وهداايت
 ملاكرين. خري اهللا نَّ أ ثبات/ إ١

 ، وال مكر فوق مكره./ ال مكر أقوى من مكر اهلل ٢

ي بذلك تصبح صفة كامل يف أنَّ املكر من صفات اهلل عىل سبيل املقابلة؛ وه/  3

فيه ألنَّ  سبحانه؛  خرياً حقه  لكلمته  ا  ألوليائه  وإعالًء  وال وقهرًا ألعدائه  ونرصًا   ،

   بلة.ون مقاجيوز أن يوصف اهلل هبا د

بمن    اهلل  نرص  /4 مكره  ذلك  ومن  أعدائهم؛  من  هلم  وحفظه  ورسله  ألنبيائه 

 يمكر هبم. 

 حفظ اهلل لعباده املؤمنني ونرصه هلم. /5

وتعاىل  /6 سبحانه  اهلل  حيث  عدل  عقوب،  الكفرةجعل  هؤالء  جنس   ة  من 

 العمل. جنس عملهم؛ واجلزاء من
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 (1)ناصرينلاخري  :الثانياملبحث 

 هذا االسم يف موضع واحد.د ور

 .  [١5٠آل عمران: ] ﴾ٺ ٺ ٺٺ ٿ  ٿ ٿ  ﴿  قوله تعاىل:

 تفسري اآلية إمجاال :
پ  ٱ ٻ ٻ ٻ  ٻ ﴿  عد قوله تعاىل:جاءت هذه اآلية ب

رت وقد    [١4٩]آل عمران:  ﴾پ پ ڀ ڀ ڀپ  ُصد 

ء ية اليشمما يشعر بأمه  ﴾ٱ ٻ ٻ ﴿هذه اآلية بنداء أهل اإليامن بقوله:

؛ ألنَّ عاقبته وخيمة (2) ؛ وهو حتذير املؤمنني من طاعة الذين كفروااآلية  يفر  كوذامل

 وهي اخلذالن واخلرسان.
تعاىل:ق  ثم اهلل  ونارصكم إأي:   :﴾ ٺ ٺ ٺ  ﴿  ال  موالكم  اهلل    ، نَّ 

وأعظم    :يعني»  (3) ﴾ ٿ  ٿ ٿ ﴿ النارصين،  هو خري  بل  ينرص؛  من  خري 

وأقواهم   وأقدرهم  وجلالنارصين،   ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڇ   چ چ   ﴿  :عز 

 
بيان  :ينظر  (١) يف  ورشح    احلجة  أهلاملحجة  القرآنو  (، ١/١65)السنة،    عقيدة  )أحكام   ،٢/34٠)  ،

تقد أهل السنة واجلامعة يف أسامء اهلل مع ( و٢٢٩/ ٧، )يف الذب عن سنة أيب القاسم  والقواصمالعواصم  و

 (. ١٩3، )احلسنى

ن هنا؛ فمنهم من قال: اليهود والنصارى، ومنهم م   ﴾ پ پ  ﴿ملراد بــ  اختلف املفرسون يف ا  (٢)

أبو سفيان  قا كافراً عند  _ل:  كان  املنافقون.  -ما  بعضهم:  وقال  البيانظر  ين،  (،  ١٢5-6/١٢4، )جامع 

 (. ٩/3٢6، )رآنالكشف والبيان عن تفسري القو

هنى اهلل املؤمنني  الوقت ويكون إىل يوم القيامة؛    ثم اللفظ يقتيض كل كافر كان يف ذلك»قال ابن عطية:  

 (.  ١/3٢٢، )فسري الكتاب العزيزيف تاملحرر الوجيز . «عن طاعتهم

 تعاىل خري النارصين لوجوه:  انوإنـَّام ك »قال الرازي:  (3)

عك،  عىل نرصتك يف كل ما تريد، والعالِـم الذي ال خيفى عليه دعاؤك وترض  أنَّه تعاىل هو القادر  األول:

 الوجوه.  هذه جوده، ونرصة العبيد بعضهم لبعض بخالف ذلك يف كلوالكريم الذي ال يبخل يف 

 كذلك.س أنَّه ينرصك يف الدنيا واآلخرة، وغريه لي والثاين: 

كام  والثالث: باحلاجة،  ومعرفتك  سؤالك  قبل  ينرصك  قال:أنَّه    ﴾ ں ڻ ڻ ڻ ڻ﴿   

 (.٩/384، )الكبريالتفسري . «، وغريه ليس كذلك [4٢]األنبياء: 
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 . (1)«ال أحد   [١6٠]آل عمران:  ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  ژ

ر مجيع أسباب النرصيُ   ىله تعاأنَّ   ﴾ٿ  ٿ ٿ  ﴿  ومن دالئل قوله: ملن    قد 

 .(2)مجيع أسباب اخلذالنعنه ويزيل  أراد نرصه،

ىئ يئ جب حب خب مب ىب  ﴿   ومن اآليات القريبة من هذا املعنى قوله تعاىل:

ويف الكالم تباين عظيم بني الكافر  »  لرازي:ا  الق  [١١  مد:]حم  ﴾ يب جت  حت خت

 . (3)«لهلكافر ال موىل وا، املؤمن ينرصه اهلل وهو خري النارصين ألنَّ  ؛واملؤمن
ه املؤمنني ما ذكره تعاىل يف اآلية التالية من إلقائه الرعب عبادَ   اهلل تعاىل   ومن نرص

ڦ   ڤ   ڤ ٹ ٹ ڤ     ڤ ٹ  ٹ ﴿ يف قلوب الذين كفروا:

]آل عمران:    ﴾ ڃ    ڃ چ  ڄڄ ڄ ڃڃ  ڄ ڦ ڦڦ 

١5١] (4)  . 
 مناسبة ختم اآلية هبذا االسم:

ـا   الـمَّ تعاىل  َر  طاعحذَّ من  أنَّه ملؤمنني  وبني  مواالهتم،  تتضمن  التي  الكافرين  ة 

ٿ  ٿ  ﴿موىل املؤمنني؛ واملواالة تقتيض النرصة ناسب أن خيتم اآلية بقوله:  تعاىل  

   .﴾ ٿ 

والهم؛ أي: نارصهم ذكر أنه خري نارص ال يتاج  كر أنه مذ   لـامَّ »ن:  ايأبو حوقال  

دال هذا  ويف  واليته؛  وال  أحد  نرصة  إىل  ال  معه  اهلل  دين  لنرص  قاتل  من  أنَّ  عىل  لة 

چ چ     ﴿ ،  ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ  ﴿   مواله، وقال تعاىل:خيذل وال يغلب؛ ألنَّ اهلل

   .(5) «  ﴾ڇ  ڇ ڇ ڇ
 

 (.   ٢/٢86، )تفسري القرآن الكريم، تفسري سورة آل عمران (١)

 (. 5/٩١، )ناسب اآليات والسورنظم الدرر يف ت :ينظر (٢)

 (. ٢8/44،  ) الكبريالتفسري (3)

 (.١5١، )كالم املنان تيسري الكريم الرمحن يف تفسري :ينظر (4)

 (. 6١٠-١/6٠٩، )البحر املحيط (5)
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 فوائد وهداايت:
 رصين. ناال خري اهللأنَّ  إثبات .١

من نرص اهلل لعبده أن يقدر له مجيع أسباب النرص، ويزيل عنه مجيع أسباب    .٢

 اخلذالن.

  ألنبيائه ورسله وعباده املؤمنني. اهللنرص .3

 مرشوعية طلب النرص من اهلل.   .4
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 (1) املبحث الثالث: خري الرازقني

 :مواضع ورد هذا االسم يف مخسة

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ   ﴿ قوله تعاىل:  ل:و األاملوضع 

 .[١١4]املائدة:  ﴾ٹ ٹ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ 

 ة إمجاال :اآلي تفسري 
وُتسّمى قصة   –احلواريني    تباعهالسالم مع أهذه اآلية ضمن قصة عيسى عليه  

املائدة سورة  فيقال:  السورة؛  ُتنسب  وإليها  من  -املائدة؛  طلبوا  عليه  عيسى    حينام 

قوله:ذكره    مام  اللسا يف  ۇ ۆ  ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ﴿  اهلل 

  [٢١١]املائدة:    ﴾ۅ ۅ    ۉ ۉ ې ې ېې ى ى ائ ائ  ەئ   ەئ 

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ  ﴿ االطمئنان؛ قال تعاىل:وكان سؤاهلم ذلك ألجل  

فاستجاب هلم    ؛ [١١3]املائدة:    ﴾ۈئ  ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی 

ٻ پ پ پ پ  ﴿ ال:م؛ فقإيامهنادِة  عيسى عليه السالم تثبيتًا هلم وطلبًا لزي

أي:   ﴾ڀ ڀ     ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ

نت موساًم  أي:  عيدًا؛  املائدة  هذه  داللةً كون  وتكون  العظيمة،  اآلية  فيه  عىل تذكر   

نبويت  قدرتك و وصحة  ويعطي،     ﴾ٿ ٿ  ٹ ٹ  ﴿  ،  يرزق  من  أي: خري 

 ويعطي العطاء بال عوض.
 ڃ   ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ڦ  ڦ    ڦ ڦڤٹ ڤ ڤ   ڤ  ﴿قال تعاىل: 

بعد    [١١5]املائدة:    ﴾ڃ ڃ چ  ب  وكذَّ كفر  من  َد  وتوعَّ منزهلا،  أنَّه  اهلل  أخرب 

 .(3) (2) ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ   ڃ ڃ ڃ چ  ﴿له: ذلك بقو
 

القرآن  :ينظر  (١) و٢/34٠)،  أحكام  والقواصم(،  القاسم  العواصم  أيب  سنة  عن  الذب  )يف   ،٧/٢٢٩ ،) 

 (. ١٩٢، )جلامعة يف أسامء اهلل احلسنىمعتقد أهل السنة واو

التأويل  :ينظر(  ٢) التنزيل وأرسار  )أنوار  الفو (، و٢/١5٠،  )ائدبدائع  العظيم(، و6٩4/ ٢،  القرآن  ، تفسري 

 (.  ٢4٩-٢48، )كالم املنان م الرمحن يف تفسريتيسري الكري(، و5٠8-3/5٠٧)

 = ، لبيانجامع ازلت، ومنهم من قال: مل تنزل. ينظر  فمنهم من قال: إهنا ن؛  اختلف العلامء يف نزول املائدة(  3)
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 مناسبة ختم اآلية هبذا االسم:
ـا   ُث عن املائدة وهي من النعم واألرزاق التي طلبهالـمَّ عيسى   كانت اآلية تتحدَّ

  : ناسب أن خيتم دعاءه هبذا االسم   ﴾ٿ  ﴿  :ولهقن دعائه  ، وكان معليه السالم 
 الذي هو خري من يرزق ويعطي. ﴾ٹ ٹ  ﴿

جار جمرى التعليل؛ أي: خري من    تذييل  ﴾ٹ ٹ   ٿ ﴿»  عود:قال أبو الس

 . (1) «يرزق؛ ألنَّه خالق األرزاق ومعطيها بال عوض
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ڦ   ﴿  قوله تعاىل: املوضع الثاين:

 . [85ج: احل] ﴾ ڃ ڃ ڃ  چڄ ڄڄ ڃ  ڦ ڄ
 تفسري اآلية إمجاال :

الثواب   وهي  عظيمة  بشارة  عن  اآلية  هذه  يف  تعاىل  ه   بريالكخيرب  أعدَّ الذي 

األهَل  ذلك  ألجل  وفارق  مرضاته  وابتغاء  سبيله  يف  مهاجرًا  خرج  ملن   سبحانه 

ُقتِل  و  البالد  لدان وتركوالوِ  أن  له  أنَّ اهللاألوطان، ثم حصل  يرزقه  أو مات  رزقًا   

التي فيها  (2)بدخول اجلنة ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ﴿  ه تعاىل: يف قولكام سنًا؛ح

 .  (3)عىل قلب برش من النعيم واألرزاق ما ال خيطر
 

 (.١١/558) ،الكشف والبيان (، و١3٠-٩/١٢4)=

ا نزلت؛ لظاهر قوله تعاىل:  والذي يظهر   .﴾ٹ ڤ ڤ   ڤ ڤ ﴿واهلل أعلم أهنَّ

املائدة»ال ابن كثري بعد أن رسد كثريًا من اآلثار:  ق زلت عىل بني إرسائيل  ن  وكل هذه اآلثار دالة عىل أن 

لدعو اهلل  من  إجابًة  مريم؛  ابن  عيسى  اتهأيام  القرآن  من  السياق  هذا  ظاهر  ذلك  عىل  دل  كام    لعظيم:، 
 (.3/5١٢، )تفسري القرآن العظيم. «اآلية   ﴾ ڤ   ڤ ڤٹ ڤ ﴿

 (.3/٩8، )لعقل السليم إىل مزايا الكتاب الكريمإرشاد ا( ١)

امل  (٢) يف  أقوال  عدة  املفرسون  يف  ذكر  احلسن  بالرزق  بعضهمراد  وقال  اجلنة،  بعضهم:  فقال  اآلية؛    : هذه 

 (،  446-5/445، )م التفسريزاد املسري يف عل :احلالل، وقال بعضهم: العلم والفهم، ينظر

املراد    أنَّ  أعلم  واهلل  يظهر  الذين وعدهم اهلل هبذا  والذي  اآلية: رزق اجلنة؛ ألنَّ  بالرزق احلسن يف هذه 

 إال اجلنة.     كيل اهلل ثم ُقتِل أو مات؛ وال يكون بعد ذلاآلية من هاجر يف سب هالرزق يف هذ

 (. 466-6/465، )املحيطالبحر (، و٢3/٢43، )التفسري الكبري :ينظر   

 (.  5/436، )سري القرآن العظيمتف(، و6١٩-١6/6١8، )جامع البيان :ظرين (3)
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گ گ ڳ ڳ ڳ   ڳ  ﴿  وِمـامَّ جاء من اآليات يف هذا املعنى قوله تعاىل:

ل، وقال  تِ وهذا يف حق من قُ   [١6٩]آل عمران:    ﴾ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

ې ى ى ائ ائ ەئ  ېې        ۉ ې ۋ ۅ ۅ ۉ ۈ ۈ  ٴۇ ۋ ﴿تعاىل: 

  [١٠٠]النساء:    ﴾ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ    ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ 

ومن وقع أجره عىل  ﴾ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ﴿؛ فقد قال يف حقه:مات  وهذا يف حق من

 . (1) اهلل فإنَّ اهلل يرزقه الرزق احلسن
كان   ن  ومَ   ؛الرازقني وأفضل الرازقني أعظم    ﴾ ڃ ڃ ڃ ڃ  چ ﴿

 . زقنيخري الرافهو نة  ه اجلرزق ن  مِ 
 مناسبة ختم اآلية هبذا االسم:

اجلنة؛   رزَق  اآلية  املذكور يف  الرزق  كان  ـا  أعظم رزق لـمَّ أنَّه ال    ،وهو  ومعلوٌم 

 ناسب أن خُتتم اآلية ببيان أنَّه خري الرازقني.  يقدر عىل ذلك إال الرزاق سبحانه
قوله: ويف  الرسعني:  ع:  ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ  چ ﴿»   قال  ىل  تنبيه 

  .(2) « سنهذلك الرزق وح عظمة
  ﴾ ی ی  ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ  ی    ﴿  قوله تعاىل:  املوضع الثالث:

 . [ ٧٢]املؤمنون: 
 تفسري اآلية إمجاال :

أم تسأل هؤالء املرشكني أجرًا وُجعاًل عىل ما جئتهم به من    :×يقول اهلل لنبيه  

احلق  واتباع  اهلل  دين  إىل  والدعوة  املتض  القرآن  الرسالة  خلريوتبليغ  الدنيا منة   ي 

قيامك    ﴾ېئ ىئ ىئ ﴿  ؛ةخرواآل عىل  ربك  أعطاك  الذي  األجر  بأمره أي: 

خري من يرزق ويعطي   أي:  ﴾ی ی  ی    ﴿  خري لك من ذلك.  هء مرضاتوابتغا

 
 (.8٠5-5/8٠4) ،أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن :ينظر (١)

 (. 5/85، )ز الكنوز يف تفسري الكتاب العزيزرمو (٢)
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 ِعوضًا عىل عمل. 
أنَّ   القرآن عىل  آياٌت كثرية يف  ي  الرسلوقد دلت  الدعوة خذون  أال  أجورًا عىل 

ۀ ۀ ڻ  ڱ ں ں ڻ ڻ   ڻ ﴿  تعاىل: هقولوهداية الناس؛ منها 

، ومنها   [٢١  – ٢٠]يس:    ﴾ھ ھ ے  ہ ہ ہ ہ  ھ ھ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ  ﴿تابه الكريم عن نوح عليه السالم: عاىل يف كما ذكره ت

 . (1) وغري ذلك  [٢٩]هود:  ﴾  پ   پ پ     ڀ ڀ
 مناسبة ختم اآلية هبذا االسم:

 تظهر مناسبة هذا اخلتام من وجوٍه؛ منها:
ض الدنيا؛ فبنيَّ اهلل أنَّ ما من عرو  ثريالك  ×ل اهلل  سور عىل رعرض الكفا  -١

 . ( 2) ه من األجر عىل الطاعة والدعوة إليه خري له من تلك العروض؛ إذ هو خري الرازقني آتا 

 .  (3)   ﴾ېئ ىئ ىئ ﴿  تأكيٌد وتقريٌر لقوله:  -٢
ۇئ  ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ  ﴿قوله تعاىل:    املوضع الرابع:

 . [3٩]سبأ:  ﴾   جب      ی  ی ی ی جئ حئمئ ىئ يئ  
  اآلية إمجاال :سري تف

ع عليه، ومنهم  أنَّه  ة  بني تعاىل يف هذه اآلي يبسط الرزق ملن يشاء من عباده ويوس 

عليه،   يضيق  أحد  تهمن حكم   وذلكمن  يدركها  ال  التي  قال:البالغة  ثم  ی   ﴿   ، 

    [ 3٩]سبأ:    ﴾ حئی ی ی جئ 
ٍ
كثرٍي أو قليل؛ فهو  أي: ما أنفقتم من يشء

 .  (4)نيا واآلخرةدلا من خرييصاحبه  ه ويعوضخيلف
 

 (.  5/88٠، )القرآن بالقرآن أضواء البيان يف إيضاح(، و٩١-١٧/٩٠، )جامع البيان :ينظر (١)

 (.٧4-5١/٧3)اجلامع ألحكام القرآن،  :ينظر (٢)

التفسري  :ينظر  (3) علم  من  والدراية  الرواية  فني  بني  اجلامع  القدير  و3/6٧١)  ،فتح  ،  والتنويرالتحرير  (، 

(3/3٩٠.) 

 (.  4/436، )فتح القدير(، و 6/٢8٧، )العظيم نتفسري القرآ :ينظر (4)
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قال اهلل عز وجل: َأنِفق ُأنِفق  »:  ×من ذلك قوله    ؛ السنةوقد جاء هذا املعنى يف  

اءُ  عليك، وقال: يد اهلل مألى ال تغيضها نفقة سحَّ
الليل والنهار، وقال: أرأيتم ما   (1) 

وكا يده،  يف  ما  يِغض   مل  فإنه  واألرض،  السامء  خلق  منذ  عرشه  أنفق  املن  اء،  عىل 

 .(2) «فض ويرفعامليزان خيده وبي
أنَّ اهلل عز وجل خري الرازقني بكثرة العطاء وبدوام  » أي:   ﴾ جب  ىئ يئ ﴿ 

من   وتعاىل  سبحانه  اهلل  سوى  فمن  أعطى العطاء؛  وإذا  الكثري،  يعطي  ال  الرازقني 

أمَّ  يستمر يف عطائه،  يمل فال  فإنَّه  فإنَّه خالكثري  اهلل سبحانه وتعاىل  الراا   زقني يفري 

 . (3) «تمرارارة واس كث عطائه
 اآلية هبذا االسم:  ة ختممناسب

ـا بنيَّ سبحانه أنَّه يبسط الرزق ملن يشاء ويقِدر، وُيـخلُِف من   أنفق يف طاعته  لـمَّ

ضه من خريي الدنيا واآلخرة؛ وال يقدر عىل ذلك إالَّ من هو  وابتغاء مرضاته ويعو 

   .﴾جب       يئ  ىئ ﴿  ه:ية بقولهذه اآلخري الرازقني ناسب أن خُتتم 
ڍ   ڍ  ڃ ڃ چ چ  چ چ ڇ    ڇ ڇڇ ﴿ قوله تعاىل:  مس:املوضع اخلا

 .[ ١١]اجلمعة:   ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ   ڈ     ڈ ژژ ڑ ڑ   ک 
 تفسري اآلية إمجاال :

النبي   أنَّ  تعاىل يف هذه اآلية  إذ قدم    ×خيرب  بالناس  يوم اجلمعة  قائاًم خيطب  كان 

عريُ  هب  فلامَّ   جتارة؛  املدينة  الناس  خسمع  طا  النبي  رجوا  وتركوا  له،  قائام    ×لبًا 

أي: ما عنده من األجر والثواب     ﴾ڍ   ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ   ڈ     ڈ ژ ﴿  (4) خيطب

 
اء: أي:  (١)  (.  4١٩، )رالنهاية يف غريب احلديث واألث. «دائمُة الصب  واهلط ل بالعطاء»سحَّ

يف    (٢) البخاري  باب  6/٧3)  صحيحهأخرجه  القرآن.  تفسري  كتاب    ﴾ ڦڦ ڤ ڤ   ﴿(. 

الزكاة. باب احلث عىل النفقة    (. كتاب٢/6٩١)  صحيحه(، ومسلم يف  4684رقم: ). حديث  [٧]هود:  

 (، واللفظ للبخاري.    ٩٩3م: )وتبشري املنفق باخللف. حديث رق

 (.   ٢45، )سورة سبأتفسري القرآن الكريم، تفسري  (3)

  =إذ أقبلت عري ×نبي ينام نحن نصيل مع الب»قال:  ورد يف سبب نزول اآلية ما رواه جابر بن عبداهلل   (4)
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م ما عند اهلل عىل ملذات الدنياخرٌي ملن أطاعه وصرب عىل ذلك  . (2) (1) ، وقدَّ
أرزا»أي:    ﴾ڑ ڑ   ک  ﴿ فارغبوا يف طلب  فإليه  رازق؛  قكم، واهلل خري 

 . (3) «ن فضله دون غريهوسع عليكم من ياسألوا أياه فوإ
 مناسبة ختم اآلية هبذا االسم:

الذي   الطعام   من 
ٍ
ـا كان سبب خروج هؤالء من املسجد خوف فوات يشء لـمَّ

 كان يف هذا اخلتام بيان أنَّ الرزق بيد اهلل وأنَّه خري الرازقني. قدمت به العري 
رزق اهلل   هتمأي: ال يفو» ﴾ ڑ   ک ڈ ژژ ڑ ڎ ڎ   ڈ  ﴿قال النسفي:

 . (4) « ك البيع؛ فهو خري الرازقني؛ واهلل أعلمبرت
ألنـَّهم كانوا قد   ؛﴾ڑ ڑ   ک  ﴿وناسب ختمها بقوله:  »وقال أبو حيان:  

         .(5) «مسهم يشء من غالء األسعار 
 فوائد وهداايت:

 إثبات أنَّ اهلل خري الرازقني.   -١

 عوض.  عطي بالأنَّه ي ﴾چڃ  ﴿  من دالئل -٢

 
فالتفتوا= النبي  إ  حتمل طعاما؛  اثنا عرش رجال، فنزلت هذه    ×ليها حتى ما بقي مع  ڃ  ﴿  اآلية:إال 

(. كتاب اجلمعة. باب ٢/١3)  صحيحه. أخرجه البخاري يف  « ﴾چ چ ڇ    ڇ ڇ ڃ چ چ 

ن النـفـإذا  عـر  اإلمـاس  اإل ـن  فصالة  اجلمعة،  يف صالة  ومن  ام  حمام  جائزة.  )بقي  رقم:  (، ٩36ديث 

چ چ ڇ       ڃ ڃ چ چ ﴿  معة. باب يف قوله تعاىل:تاب اجل(. ك ٢/5٩٠)  صحيحهومسلم يف  

 (.863حديث رقم: ) . ﴾ڇ ڇ

 (.863، )كالم املنانتيسري الكريم الرمحن يف تفسري  :ينظر (١)

: ما عند اهلل  أحدمها»جهني: و ﴾  ڈ ژڍ   ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ   ڈ      ﴿ذكر القرطبي يف معنى قوله تعاىل:  (٢)

ه لكم فائدة جتارتكم. الثاين: ما عند اهلل من رزقكم الذي قسموكم ومن ثواب صالتكم خري من لذة هل

 (.4٩4-٢٠/4٩3)لقرآن، اجلامع ألحكام ا. « من هلوكم وجتارتكم خري مما أصبتموه

 (.   ٢٢/64٩، )جامع البيان عن تأويل آي القرآن (3)

 (. 3/483، )لوحقائق التأويلتنزيل مدارك ا (4)

 (.8/3٧5، )البحر املحيط (5)
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 الرازقني. و خري زق من اهلل إذ هالرمرشوعية طلب  -3

 رزق هو ما يرزقه اهلل عباده الصاحلني يف اجلنة. أنَّ أعظم  -4

   طلب ما عند اهلل من فضله ورزقه عند القيام بالدعوة إىل دين اهلل. -5

 أنَّ من أنفق يف سبيل اهلل فإنَّ اهلل خيلفه؛ ألنَّه خري الرازقني.   -6

ينأنَّ » -٧ املق ه  للعبد  اللهو   ،هللابل عىل عبادة  بغي  النفس حلضور  دواعي  وقت 

ل وما  اخلريات،  من  اهلل  عند  بام  يذكرها  أن  والشهوات    ثرِ ؤ  مُ ـِوالتجارات 

 .(1)  «رضاه عىل هواه

 

 

 

 

 
 (.863، )ري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنانتيس (١)
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 (1) الفاصلنياملبحث الرابع: خري 

 ورد هذا االسم يف موضع واحد.

ھ ۀ ہہ ہ ہ ھ  ڻ ڻ ۀ ں ڻ ڻ  ﴿  قوله تعاىل:

 .[5٧]األنعام:  ﴾ۇ ۇ    ۆ  ڭڭ ڭ ڭھھ ے ے ۓ ۓ

   تفسري اآلية إمجاال : 
نبيه اهلل  يقول  ×  يأمر  الكفار  أن  بصرية    ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ﴿:هلؤالء  عىل 

الذي جاءين من عند اهلل  ﴾ۀ ہ ﴿ وهدى من اهلل ريب   ہ  ﴿   أي: باحلق 

أي: كل يشء    ﴾ے ے ۓ ۓ ﴿  أي: من العذاب   ﴾ ہ ھ  ھ ھ

اهلل وحتت   يشا، يتدبريه وترصفهبأمر  ما  البالغة يف ذلك  ء ويريد، وله  كم    احلكمة 

خري من    أي:  ﴾ۇ ۇ    ۆ ﴿   يقول احلق ويبينه ويوضحه،  (2) ﴾ ڭ ڭ﴿

   .(3)فصل القضايا، وخري من حكم وقىض بني عباده
 مناسبة ختم اآلية هبذا االسم:

م وأنَّه يقول باده وفصله بينهوقضائه بني ععن حكم اهلل لـامَّ كانت اآلية تتحدث 

ه واضحًا جليًا، ناسب أن خُت ق حلا  هبذا اخلتام يف بيان أنَّه خري الفاصلني.تم ويقصُّ
السعود:  و أبو  قص »قال  أنَّ  إىل  مشري  قبله  ما  ملضمون  مقرر  تذيييل  اعرتاض 

هو   هذا  والباطل  احلق  بني  الفصل  هو  خاص  بطريق  ههنا  تستدعيه احلق    الذي 

 
يف الذب    العواصم والقواصم(، و١/١63)احلجة يف بيان املحجة،  (، و٢/34٠، )أحكام القرآن  :ظرين  (١)

 (. ١٩٢، )نىامء اهلل احلسة يف أسمعتقد أهل السنة واجلامع(، و٧/٢3٠، )عن سنة أيب القاسم

(، والثانية: )َيَقِض(. ينتواترتم  قراءاتان  ﴾ڭڭ ﴿يف قوله:    (٢) التيسري   :ظران: األوىل: بالصاد )َيُقصُّ

 (. ١٠3، )ات السبعيف القراء

 :ومعنى قراءة الصاد )يقصُّ احلق(؛ أي: يقول احلق، وقراءة الضاد )يقِض احلق(؛ أي: يكم باحلق. ينظر    

 (. ١٢/٩5) ،لبيانلكشف واا

 (. ٢58، )سري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنانتي(، و3/54٢، )تفسري القرآن العظيم :ينظر (3)
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 . (1) «يلجزالة التنز 
   هداايت:فوائد و 

 اهلل خري الفاصلني. أنَّ  باتإث  -١

خري    -٢ هو  إذ  العدل؛  وحكمه  عباده  بني  ويقيض  يفصل  من  خري  اهلل  أنَّ 

 الفاصلني.

 يقوله بينًا جليًَّا.  احلق و أنَّ اهلل يقصُّ  -3

 

 

 

 
 

 
 (.3/١4٢، )مزايا الكتاب الكريم إرشاد العقل السليم إىل (١)
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 (1) املبحث اخلامس: خري احلاكمني

 ثة مواضع:سم يف ثالورد هذا اال

ۆ  ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ   ۇ ۆ   ﴿  :اىلقوله تع  األول: املوضع  

 . [8٧]األعراف:  ﴾ ۅ ۅ  ۉ  ۉ ې ې ې ېى ى ائ    ائ 

 تفسري اآلية إمجاال :

هذه اآلية ضمن اآليات التي ذكرت قصة شعيب عليه السالم مع قومه يف سورة  

لقومه:األعراف   قال  أنَّه  ۋ ۆ  ۈ ۈ ٴۇ ۆ ۇ ﴿  وفيها 

قوا بالذي أرسلت بهم  أي: إن كان مجاعة منك   ﴾ۋ  ۅ ۅ   ﴿   عند اهلل  من  صدَّ

قوا  ومجاعة  ﴾ۉ   اهلل   يفصلفانتظروا حتى   ﴾ۉ ې ې ې ې ﴿   مل يصد 

جوٌر    هخري من يكم وأعدل من يقيض، ليس يف حكم  ﴾ى ائ    ائ ﴿ بيننا

 . (2) افرينلكل ذالنواخل للمتقني ه العاقبةَ جعلُ ه ه يف حكمِ ، ومن عدلِ وال ظلم

 السم:ة هبذا اختم اآليمناسبة 

عن حكم اهلل بني املؤمنني والكافرين، وأنَّ حكمه بينهم    تتحدث  ةياآللـامَّ كانت  

ظلم وال  فيه  جور  ال  كذلك    ،عدٌل  كان  ولذلك  ﴾ائ  ائ   ﴿  فإنَّهومن  ؛ 

 ختمت اآلية بذلك.  

الثاين:  تعاىل:  املوضع  ک   ک  ڑ ککژ ڑ ڎ  ڈ ڈ ژ    ﴿  قوله 

 . [١٠٩]يونس:  ﴾گ    

 اال :آلية إمج تفسري ا
 بقوله:  ×وفيها يأمر اهلل نبيه    ،نس عليه السالمسورة يو  يفة  يآهذه اآلية آخر  

ك بام أنزل اهلل عليك    ﴾ڎ  ڈ ڈ ژ﴿ ؛ عىل خمالفة الناس لك  ﴾ ژ ﴿متسَّ

 
القرآن  :ينظر  (١) )أحكام  و34١/٢،  والقواصم(،  القاسم  العواصم  أيب  سنة  عن  الذب  )يف   ،٧/٢٢٩ ،)

 (. ١٩١، )واجلامعة يف أسامء اهلل احلسنىقد أهل السنة معتو

 (.  4/6٢، )تفسري القرآن العظيم(، و١٠/3١٧، )جامع البيان :ينظر (٢)
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أذى   ل  الدعوة وحتمُّ   ﴾ ڑ ڑ ک ﴿  ذلكالناس يف سبيل  ومن ذلك صربه عىل 
ألنَّ حكمه مشتمل عىل    ؛خري من حكم وقىض  ﴾ک   ک گ   ﴿  بينك وبينهم،

، وأعىل كلمته، وأظهر دينه عىل  ×، وقد ظهر ذلك حيث نرص اهلل نبيَّه  متالا العدل  

  .(2) ( 1) سائر األديان
 مناسبة ختم اآلية هبذا االسم:

؛ وهو خري من حكم   حتى يكم اهلل أن يصرب  اآلية  يف هذه  ×  اهلل نبيهلـامَّ أمر  

   .ري احلاكمنيه خنَّ سب أن ختتم اآلية ببيان أوقىض نا
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ  ٿ ٹ  ﴿  قوله تعاىل:  ث:لااملوضع الث 

ڃ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ   ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ

 . [8٠]يوسف:  ﴾ ڃ    چ  چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ    

 :تفسري اآلية إمجاال  
السالم عليه  يوسف  قصة  ضمن  اآلية  تعاىل  هذه  اهلل  ذكرها    سورة يف    التي 

السالم عليه  ويف  يوسف  اآل،  أطرافهذه  من  لطرف  ذكٌر  كان  عندما  صة  الق   ية 

طلبًا ألخيهم كام قال اهلل    -يعرفوه دون أن  -يوسف عزيزًا يف مرص وجاء إليه إخوته  

حئ مئ ىئيئ جب حب   ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ    ﴿ تعاىل عنهم:

ڀ      پ پ پ ڀ ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پخب مب ىب 

 . [٧٩ –  ٧8]يوسف:   ﴾ڀ 
استفلامَّ  أن  يف  منه  يوسف  أخوة  إ  يأس  أخيهم  برد   هلم  ٿ ﴿   ليهميسمح 

 
 (. 3٧5، )تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان(، و4/4٢٩، )قرآن العظيمتفسري ال :ينظر (١)

 ه، وقد بني يف آيات كثرية أنه حكم بنرصه دائنبيه وبني أع  به بني  مل يبني هنا ما حكم اهلل»قال الشنقيطي:    (٢)

إىل آخر السورة،   [١:]النرص ﴾ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿، وإظهار دينه عىل كل دين، كقوله: عليهم

آخرها، وقوله:   [ ١]الفتح:    ﴾ٱ     ٻ ٻ ٻ ٻ  ﴿  وله:وق ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ  ۆئ  ﴿  إىل 

إيضاح    واء البيان يفأض.  «ات إىل غري ذلك من اآلي   [4١]الرعد:  ﴾ۈئۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ

 (. ٢/5٧٩، )القرآن بالقرآن
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ٿ ٹ  ﴿   خلصوا إىل مكان يتناجون فيه، ليس فيه معهم غريهمأي:   ﴾ٿ

أي: أخذ عليكم عهدًا يف حفظ    ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ   ڦ ڦ ڦ 

ڃ ڃ    چ   ﴿  تم يف حفظه؛أي: قرصَّ  ﴾ڃڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ﴿  أخيكم،

األ  ﴾چ چ چ ڇ  هذه  يف  سأقيم  البلدة    رض أي:  أوهذه  يل  يأذن    يب، حتى 
ر يل ا   ﴾ڇ ڇ ڍڇ﴿    ﴾ ڌ ڌ ڎ     ﴿  ع أخي،وحدي أو مء  جيملأي: يقد 

 . (1)  خري من حكم وأعدل من قىض
 مناسبة ختم اآلية هبذا االسم:

 .  ﴾ڌ ڌ ڎ     ﴿بقوله: ختم ذلك  ﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ﴿  مناسبًة لقول كبريهم:
إن   ﴾ڌ ڎ     ﴿ و  ،تذييل  ﴾ڌ ڌ ڎ     ﴿  ومجلة »وقال ابن عاشور:  

ال عىل  الذكان  فهو  أتعميم  فيه  جور  ال  حكمه  يستط  ذيال  وي  ال  أحد حكمه  يع 

إرادة   عىل  كان  وإن  يل)نقضه،  احلاكمني  خري  الثناء    (وهو  يف  مستعمل  فاخلرب 

َر له ما فيه  . (2) «رأفة يف رد غربته للتعريض بالسؤال أن ُيقد 

     فوائد وهداايت: 
 ري احلاكمني.إثبات أنَّ اهلل خ  .١

ت  .٢ أن  جمن عدله يف حكمه  العاقبة ملن  بارك وتعاىل  ب  بهن  م آعل  ق  ه،  وصدَّ

ب به.   واخلذالن ملن كفر وكذَّ

حكم اهلل تعاىل ألنبيائه ورسله؛ ومن ذلك نرصه هلم عىل أعدائهم، وإذالل   . 3

 . ×لنبينا حممد  الذي أرسلوا به، وذلك كام وقع    الدين وإظهار  من خالفهم،  
 

 
 

 (. 4٠3، )م املنانتيسري الكريم الرمحن يف تفسري كال(، و٢/485، )التنزيل معامل :ينظر (١)

 (.3/3٩٠، )التحرير والتنوير (٢)
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 (1)  الفاحتنياملبحث السادس: خري

 د.واح ورد هذا االسم يف موضع

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ      ﴿   :ذاكًر قول شعيب عليه السالم ومن آمن معه  قوله تعاىل

چ ڇ      ڇ ڇ       ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ   ڄ ڄ  ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ چ  ڦ   ڦ ڦ ڦ 

 . [ 8٩]األعراف:    ﴾ ک ک    ک ک گ گ گ گ ڳ  ڑڑ ڎ ڈڈ ژ ژ

 تفسري اآلية إمجاال :
مع قومه يف سورة  م الس لي ذكرت قصة شعيب عليه ان اآليات التهذه اآلية ضم 

  ، األعراف وفيها إخبار عامَّ أجاب به الكفار شعيبًا عليه السالم حينام دعاهم إىل اهلل 

اإلفساد يف األرض والصد عن سبيل اهلل؛  وهناهم عن بخس النَّاس أشياَءهم وعن  

پ    ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴿  ما ذكره اهلل عنهم:  فكان ردُّهم

 .[88 ف:]األعرا ﴾ٺ ٺ   ٺ ٺ ٿڀ ڀ ڀ ڀ 
]األعراف:    ﴾ ٿ  ٹ  ٹ  ﴿   فقال شعيب عليه السالم ومن معه من املؤمنني:

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ      ﴿  ملا تدعونا إليه؟   ا ولو كنَّا كارهنيأي: أتفعلون ذلك بن  [88

لتكم بعد  ينكم ودخلنا يف مأي: إن عدنا يف د  ﴾ڦ   ڦ ڦ ڦ  ڄ ڄ  ڄ ڄ ڃ

منها  اوخلَّصنأنقذنا  أن   افرتينا عىل   ؛اهلل  الوقوع يف ؛  عظيامً   كذباً   اهلل   فقد  ومن ذلك 

هو بمشيئة ذلك ف إن وقعأي:   ﴾ ڇ ڍ ڇ ڇ  ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ   ﴿  ،الرشك

أي: أحاط علمه بكل يش، ال     ﴾ڎ ڈڌ ڌ ڎ   ﴿  ،وسابق علمه  اهلل تعاىل

 ک ک  ک ک   ﴿  أي: فوضنا أمورنا إىل اهلل ﴾ژ ژ ڑ ﴿خيفى عليه يشء  

وفتحه »  ﴾گ گ ڳ ﴿  ،(2) ق باحل  نا بيننا وبني قوم  احكمأي:    ﴾گ گ 

 
عة يف معتقد أهل السنة واجلام(، و١/١65)احلجة يف بيان املحجة،  (، و٢/34١، )أحكام القرآن  :ينظر  (١)

 (.  ١٩١، )سنىسامء اهلل احلأ

 (.  4/6٢، )تفسري القرآن العظيم(، و١٠/١83، )جامع البيان :ينظر (٢)
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الباطل، واهلدى من الضالل، ومن  نوعان: فتح العلم بتبيني احلق من  تعاىل لعباده  

باجلزاء   هو فتحه  الثاين:  الرصاط ممن هو منحرف عنه، والنوع  املستقيمني عىل  من 

  هم نيرام للصاحلني؛ فسألوا اهلل أن يفتح بالعقوبة عىل الظاملني، والنجاة واإلكوإيقاع  

من    نيبو يرهيم  وأن  والعدل،  باحلق  بني  قومهم  فاصال  يكون  ما  وعربه  آياته 

   .(1) « فريقنيال
 مناسبة ختم اآلية هبذا االسم:

ک ک    ک ک  ﴿:  من املؤمنني   مناسبة لدعاء شعيب عليه السالم ومن معه

 . ﴾گ گ ڳ  ﴿  خيتموا هذا الدعاء بقول:فناسب أن  ﴾گ گ
إعراض    ﴾ک ک    ک ک گ گ  ﴿  اىلوقوله تع»  وقال أبو السعود:

م من العتو والعناد بحيث ال عن مقاولتهم إثر ما ظهر له عليه الصالة والسال م أهنَّ

بام يتصور منهم اإل وبينهم  بينه  ما  بالدعاء لفصل  تعاىل  اهلل   يامن أصال، وإقبال عىل 

ر أظهمة، أو  بيننا باحلق؛ والفتاحة: احلكو  يليق بحال كل من الفريقني؛ أي: احكم

املبطلأ املحق من  وبينهم، ويتميز  بيننا  ما  ينكشف  املش  ؛مرنا حتى  فتح  إذا من  كل 

 . (2) « تذييل مقرر ملضمون ما قبله عىل املعنيني  ﴾گ گ ڳ ﴿بيَّنه 
     فوائد وهداايت:

 احتني.إثبات أنَّ اهلل خري الف  .1

 ه هلم عىل أعدائهم. من فتح اهلل لعباده املؤمنني نرص  .2

 وإظهاره عليه. احلق من الباطل زييمت وجلاهلل عز من فتح   .3

 

 
 

 (.  ٢٩6، )ن يف تفسري كالم املنانتيسري الكريم الرمح (١)

 (.3/٢5١، )إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكريم (٢)
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 (1)ناملبحث السابع: خري الغافري

 ورد هذا االسم يف موضع واحد.

ۈ  ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې  ې ې  ﴿  قوله تعاىل:

 ې ى ى ائ ائ ەئەئ وئ وئ  ۇئ  ۇئ ۆئۆئ ۈئ  ۈئ ېئ  ېئ ېئ ىئ ىئ

 . [5١5]األعراف:  ﴾ىئ ی  ی یی جئ حئ مئ ىئ يئجب حب خب مب 

 ال :اإمج   تفسري اآلية
خيرب تعاىل يف هذه اآلية عن موسى عليه السالم أنَّه اختار من قومه سبعني رجالً  

، وجعل اهلل هلم ميقاتًا يأتون فيه؛ فلامَّ من عبادة العجل  ليعتذروا لقومهم عند رهبم

؛ ع اهللجرأٌة وسوء أدب م    أتوا إىل ذلك امليقات قالوا: أرنا اهلل جهرًة؛ وكان يف هذا

ې ې ى  ﴿   ان يف ذلك هالكهم؛ فقال موسى عليه السالم:ة فكفجرال  ذهتمفأخ

  ﴾وئ وئ  ۇئ  ۇئ ۆئ ﴿  أي: من قبل حضور امليقات   ﴾ى ائ ائ ەئ

ۈئ  ۈئ ېئ  ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی  ی  ﴿سفهاء األحالم؛    أي: ضعفاء العقول

جئ ﴿  أي: ابتالؤك واختبارك، واألمر لك هتدي من تشاء وتضل من تشاء، ﴾ی

غفر لنا ذنوبنا؛ أي: اسرتها، وارمحنا، ت حافظنا ونارصنا؛ فاأن ﴾حئ مئ ىئ يئ

 . (2)أي: كثري املغفرة، ال يغفر الذنوب إال أنت ﴾حب خب مب  ﴿
 :مناسبة ختم اآلية هبذا االسم 

لـامَّ طلب املغفرة ناسب أن خيتم    ﴾مئ ىئ﴿  مناسبًة لقول موسى عليه السالم:

 .  ﴾حب خب مب  ﴿  هذا الدعاء بقوله:
أبو ح     له و»ن:  ياوقال  الغفران  والرمحةسأل  قومه يف  امَّ ـل   ؛هلم  اندرج  قد   كان 

وكان قومه أصحاب ذنوب    ،ويف سؤال املغفرة والرمحة له وهلم  ،﴾ جئ حئ  ﴿   :قوله

 
القرآن  :ينظر  (١) )أحكام  بيان  (، و34١/٢،  يف  والنقلدر(، و١/١65)  املحجة،احلجة  العقل  تعارض  ، ء 

 (.  ١٩٢، )واجلامعة يف أسامء اهلل احلسنى السنة معتقد أهل(، و5/3١٠)

 (. 3٠3، )تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان(، و4/٩3، )سري القرآن العظيمتف :ينظر (٢)
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حب خب  ﴿  ه بقوله:فأكد ذلك ونبَّ   ؛طاف ربه تعاىل يف غفران تلك الذنوبأكد استع

 . (1) «﴾مب 
  ، ر ملا قبله من الدعاء ر مق  اعرتاض تذيييل   ﴾ حب خب مب  ﴿ » : السعودوقال أبو  

   .(2) «ها األهم بحسب املقامـَّألن ؛وختصيص املغفرة بالذكر
بقوله:   يريد  السعود  أبا  املقام»ولعلَّ  بحسب  األهم  ذكرت  أنَّ   «ألنَّـها  اآلية   

السالم عليه  موسى  قوم  من  حدث  ما  الذنوببعض  جنس  من  وهي  وطلبه  ،  ؛ 

ل ـمغفـال تـ م  همـرة  الذنـن  فكوبـلك  اـ،  بملقام  أنَّ  املغفرة  الذكر.  يناسب ختصيص 

 . واهلل أعلم 
 فوائد وهداايت:

 إثبات أن اهلل خري الغافرين.  .١

 مرشوعية طلب املغفرة من اهلل عند حصول الذنب.  .٢

  منزلة موسى عليه يف طلبه املغفرة من ربه له ولقومه.بيان  .3

 

 

 

 
 

 
 (.4/5٠٧، )البحر املحيط (١)

 (.3/٧٧٢، )الكريم الكتاب إرشاد العقل السليم إىل مزايا (٢)
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 ( 1)املبحث الثامن: خري الوارثني

 موضع واحد.سم يف ورد هذا اال

  ﴾ ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ  ۈ   ڭۓ  ۓ   ﴿  قوله تعاىل:

      . [8٩]األنبياء: 

 تفسري اآلية إمجاال :
ۓ  ۓ      ڭ  ﴿زكريا عليه السالم بقوله: خيرب تعاىل يف هذه اآلية عن دعاء  

أي: وحيدًا ليس يل ولد   ﴾ڭ ڭ  ۇ ۇ  ﴿  دعا ربَّه  واذكر زكريا إذ أي:  ﴾ڭ 

بقي خريأي:    ﴾ۆ ۆ  ۈ   ﴿ فناء اخللق   من  ثنبعد  اهلل  ؛ ويف ذلك  اٌء عىل 

 تعاىل.
له ييى بأن وهب  دعاءه  اهلل  بأن جعلها فاستجاب  له زوجه؛ وذلك  ، وأصلح 

للوال التالية:    (2)دةصاحلًة  اآلية  يف  تعاىل  قوله  وذلك  عقياًم؛  كانت  أن  بعد 

 .(3)  [٩٠]األنبياء: ﴾ېٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ  ۉ    ۉ  ﴿
 االسم: ذا مناسبة ختم اآلية هب

الت للمسألة  مناسب  ثناٌء  يرتكه فيه  ال  أن  يف  ربَّه  السالم  عليه  زكريا  سأهلا  ي 

به   دعا  الذي  للدعاء  مناسبة  فيه  وكذلك  يف زكريا  وحيدًا،  املذكور  السالم  عليه 

 
القرآن  :ينظر  (١) )أحكام  و34١/٢،  القاسم  والقواصمعواصم  ال(،  أيب  سنة  عن  الذب  )يف   ،٧/٢٢٩ ،)

 (. ١٩3، )أسامء اهلل احلسنىأهل السنة واجلامعة يف معتقد و

 قولني:  ﴾ېۉ    ۉ  ﴿   ذكر املفرسون يف معنى قوله: (٢)

 . ت عقيامً جعلها صاحلة للوالدة بعد أن كان  األول:

 لحنا خلقها؛ فأصبحت حسنة اخللق.أص  الثاين:

 ملفرسين.  القول األول؛ ملناسبته للسياق، وهو قول أكثر ا - أعلمواهلل- والذي يظهر

 (.5/35٩، )تفسري القرآن العظيم(، و3/١٩٠، )التنزيلمعامل ينظر 

 (.١6/388، )جامع البيانوذهب ابن جرير إىل دخول القولني يف معنى اإلصالح. ينظر 

 (.53٠، )تفسري كالم املنانن يف كريم الرمحتيسري ال(، و3/١٩٠، )عامل التنزيلم :ينظر (3)
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ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ڄ ڄ ڃ ڃ  ﴿  سورة مريم يف قوله:

   . (1)  [6 – 5]مريم:  ﴾ڃ ڃ چ چ چ چ  ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ 
 اايت:هدفوائد و 

 ني. إثبات أنَّ اهلل خري الوارث  .١

ـا يدل عىل عظمة اهلل تعاىل أنَّه ال يفنى، واخللق يفنون. .٢  مـمَّ

 د الشعور بالوحدة. الترضع إىل اهلل عنمرشوعية  .3

 

 

 

 
 

 
 .(١4/٢٧8)قرآن، اجلامع ألحكام ال :ينظر (١)
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 ( 1)املبحث التاسع: خري املنزلني

 ورد هذا االسم يف موضع واحد.

 . [ ٢٩]املؤمنون:  ﴾ٹ   ٺ ٿ ٿ ٿ   ٿ ٹ ٹ ﴿قوله تعاىل: 

 تفسري اآلية إمجاال :
من اآليات التي حتدثت عن طرف من أطراف قصة نوح عليه السالم    هذه اآلية

له:املؤمنويف سورة   أنَّ اهلل تعاىل قال  ٱ ٻ  ٻ ٻ ٻ   پ پ    ﴿  ن؛ وفيها 

ركبَت    [٢8]املؤمنون:    ﴾پ پ   ڀ ڀ ڀ  ڀ ٺ     ٺ  إذا  السفينة    أي: 

  ﴾ پ   ڀ ڀ ڀ  ڀ ٺ     ٺ     ﴿   ؛ فقل:يف البحر  معك   من بك وب  واعتدلت  

ٿ ٿ ٿ    ﴿  من املرشكني، ثم إذا سلَّمك اهلل وخرجت من السفينة فقل:أي:  

األرض  أي:  ﴾ٿ  من  مباركًا  أنزل   ﴾ٹ ٹ  ٹ  ﴿  (2)منزالً  من  أي: خري 

 . (3) عباده املنازل املباركة

د ذكر ذلك تعاىل يف قصة وق؛  وقد دل القرآن الكريم عىل أنَّ اهلل استجاب دعاءه

ائ ائ ەئ ەئ وئ  وئ ۇئ ۇئ  ﴿  :هود  نوح عليه السالم يف سورة

ڇ ﴿  إىل قوله:   [44هود: ] ﴾ېئ    ىئ ىئ ىئ    ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ

ڍ ڌ   ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ  ڑ ک ک    ک ک   ڍ 

      .(4)  [48]هود:  ﴾گ گ 
 

القرآن  :نظري   (١) )أحكام  و34١/٢،  والقواصم(،  القاسم  العواصم  أيب  سنة  عن  الذب  )يف   ،٧/٢3٠ ،)

  (.١٩3، )احلسنىاهلل  معتقد أهل السنة واجلامعة يف أسامءو

معامل  (، و4/53، )النكت والعيونخروجه منها. ينظر    نة قبلويتمل أن يكون قال ذلك وهو يف السفي  (٢)

 (.  3/٢45، )زيلالتن

 (. ٧/4٩6٠، )اهلداية إىل بلوغ النهاية(، و١6/388، )جامع البيان :ظرين (3)

 . (55١) ،تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان :ينظر (4)



 انيف بن يوسف العتييب د.        راسة تفسرييةود اع  يف القرآن الكرمي: مج )خري( املبدوءة بــــهللا املضافة أمساء 

112 

 مناسبة ختم اآلية هبذا االسم:
السالم      عليه  نوح  لدعاء  ـا  ﴾ٿ   ٿ ٿ ٿ  ﴿  :مناسبة  الدعاء   لـمَّ كان 

 بارك ناسب أن خيتمه هبذا االسم املتضمن هلذا الثناء. يتعلق بنزول املنزل امل

البيضاوي: به    ﴾  ٹ ٹ  ٹ ﴿»  قال  يشفعه  بأن  أمره  لدعائه؛  مطابق  ثناء 

  . (1)«مبالغًة فيه وتوساًل به إىل اإِلجابة

 فوائد وهداايت:
 إثبات أنَّ اهلل خري املنزلني.  -١

املنزل  ية  وعمرش -٢ ُينِزله  أن  وجل  عز  ربه  العبد  خري  دعاء  هو  إذ  املبارك؛ 

 املنزلني. 

السعدي: بالربكة  وأنَّ »   قال  الدعاء  أيضا  ينبغي  العارضة ه  املنازل  نزول  يف 

ٺ ﴿ وغريه، واملنازل املستقرة كاملساكن والدور؛ لقوله:   كاملنازل يف إقامات السفر

 .(2)   «﴾ٿ ٿ ٿ   ٿ ٹ ٹ  ٹ 
 

 

 

 
 

 
 (. 4/86، )لتنزيل وأرسار التأويلأنوار ا (١)

 (. ١8٩، )ف املنان يف خالصة تفسري القرآناللطي تيسري (٢)
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 (1) املبحث العاشر: خري الرامحني
 ورد هذا االسم يف موضعني: 

ڃ چ  ڦ ڄ      ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ڃ ﴿ قوله تعاىل: املوضع األول:

 .  [١٠٩]املؤمنون:  ﴾ چ چ چ ڇ 

 تفسري اآلية إمجاال :
وهم أهل اإليامن    (2) مجاعة من عبادي  أي: ﴾ڄ ڄ ڄ ﴿ خيرب تعاىل أنَّه كان

به   ﴾ڃ   ڃ ﴿  يقولون  باهلل أمرتنا من اإليامن  أي:    ﴾ ڃ چ  ﴿  أي: بك وبام 

 .  (3) أي: خري من رحم أهل البالء  ﴾چ ڇ چ چ   ﴿  اسرت ذنوبنا
اآل دلت  الصالح  وقد  للعمل  املتضمن  اإليامن  بني  مجعوا  هؤالء  أنَّ  عىل  ية 

الذي هو خري الرامحني؛ ولذلك كانوا أهالً  والدعاء بطلب املغفرة والرمحة من رهبم  

ونلث عليهم،  رهبم  تعاىل:اء  قال  القيامة؛  يوم  الفائزون  أنَّـهم  تعاىل  أخرب  ڈ  ﴿قد 

[١١١]املؤمنون:    ﴾ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 
 برمحته أن . نسأل اهلل(4)

   جيعلنا منهم.
 

يف الذب عن    العواصم والقواصم(، و١/١65)ح عقيدة أهل السنة،  جة يف بيان املحجة ورش احل  :ينظر  (١)

   (.١٩٢، )احلسنىاهلل  معتقد أهل السنة واجلامعة يف أسامء(، و٧/٢٢٩، )سنة أيب القاسم

جماهد:    (٢) وف»قال  وصهيب  وخبّاب  بالل  وفهم  وأصحابه الن  جهل  أبو  كان  املسلمني،  من ضعفاء  الن 

 (.  ٧/5٠٠٩، )اهلداية إىل بلوغ النهاية(، و3/86، )إعراب القرآن. «مهيزئون هب

 هلم.ما حدث هنا تشمل من كان يف صفتهم، أو حدث له مثل واآلية وإن كانت يف هؤالء إال أ    

عامر ونظرائهم ثم هي عامة فيمن جرى بالل وونزلت اآلية يف كفار قريش مع صهيب و»عطية:  قال ابن  

 (. 4/١5٧، )يز يف تفسري الكتاب العزيزاملحرر الوج. « الدهر جمراهم قديام وبقية

اخلروج طلبهم    وأشري هنا إىل أنَّ اآلية التي نحن بصدد الكالم عليها جاءت يف سياق توبيخ الكفار عند

 زائهم وسخريتهم من املؤمنني.  استه ار، وكذلك تذكريهم وتوبيخهم بام حصل منهم يفمن الن

 (. ١٧/١٢5)، جامع البيان :ينظر (3)

 (. 56٠، )نانتيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم امل :ينظر (4)
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 مناسبة ختم اآلية هبذا االسم:
بقوهلم: اآلية  هذه  يف  املؤمنني  لدعاء  دعائهم لـامَّ  ؛  ﴾چ  ﴿  مناسبًة  من  كان 

الرمحة خري    طلب  بأنَّه  للثناء  املتضمن  االسم  هبذا  خيتموه  أن  ناسب  رهبم  من 

   الرامحني.
 . [ ١١8]املؤمنون:    ﴾ ی  ی  ی ی  ىئ ىئ ىئ   ﴿   قوله تعاىل: املوضع الثاين:

 تفسري اآلية إمجاال :
ىئ  ﴿  إىل هذا الدعاء  تعاىل  إرشاد من اهلل  اههذه آخر آية يف سورة املؤمنون وفي

أي: بقبول توبتي والعفو عن ذنويب وتوفيقي   ﴾ ی ﴿  أي: اسرت ذنويب،  ﴾ىئ 

 . (1) وتسديدي
ُة ألنَّ رمحته إذا أدركت أحدًا أغنته عن رمحة غريه، ورمح»  :﴾ی  ی ی  ﴿

 . (2) «رمحتهغرِيه ال تغنيه عن 
عمر بن اخلطاب    رواه؛ من ذلك ما  وقد جاء يف السنة ما يدل عىل سعة رمحة اهلل

    امرأة من السبي قد حتلب ثدهيا تسقي إذا  سبي؛ فإذا  ×قال: قدم عىل النبي  

وأرضعته ببطنها  فألصقته  أخذته،  السبي  يف  صبيا  النبي    ؛وجدت  لنا  :  ×فقال 
فقال:   ؛ن ال تطرحهقلنا: ال، وهي تقدر عىل أ  (ارحة ولدها يف النارأترون هذه ط)

 . (3)  (هلل أرحم بعباده من هذه بولدها)
 مناسبة ختم اآلية هبذا االسم:

ك  ﴾ی  ﴿  قوله:لمناسبًة   وجل لـامَّ  عز  اهلل  من  للرمحة  طلبًا  الدعاء  هذا  ان 

 
 (.  5/485، )تفسري القرآن العظيم(، و١٧/١35، )جامع البيان :ينظر (١)

 (. ٢/485، )ائق التأويلك التنزيل وحقمدار (٢)

البخاري    (3) ومعانقت8/8)  حهصحييف  أخرجه  وتقبيله  الولد  رمحة  باب  األدب.  كتاب  رقم: (.  ه. حديث 

يف    (،5٩٩٩) با4/٢١٠٩)  صحيحهومسلم  التوبة.  كتاب  سبقت (.  وأهنا  تعاىل  اهلل  رمحة  سعة  يف  ب 

 (.   ٢٧54غضبه. حديث رقم: )
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 خري الرامحني. ناسب أن خيتمه هبذا االسم املتضمن للثناء عىل اهلل بأنَّه 
 فوائد وهداايت:

 إثبات أنَّ اهلل خري الرامحني.  .١

 ام عند حصول الشدة والبالء. اهلل السيَّ من مرشوعية طلب الرمحة  .٢

 ؤمنني.  ملرمحة اهلل بعباده ا .3
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 اخلامتة
أر     الذي  البحث،  هذا  إمتام  وأعان عىل  يرس  ما  وأشكره عىل  أن أمحد ريب  جو 

ن يكون أللمكتبة التفسريية، ويكون خالصًا لوجهه الكريم، وأن يكون فيه أضافة  

 مفيدًا لكل من اطَّلع عليه.

   . ولعيل أختمه ببعض النتائج والتوصيات

 النتائج: :  أوال  
 املضافة.  هملذكورة يف القرآن أسامءَ أنَّ من أسامء اهلل ا .١

 املذكورة يف القرآن الكريم عرشة أسامء.  املبدوءة بخري عدد أسامء اهلل املضافة .٢

 مناسبة هذه األسامء ملعنى وسياق اآليات التي ختمت هبا. .3

ال  .4 القرآن  يف  الواردة  وصفاته  اهلل  أسامء  تدبر  تدبر  عأنَّ  أبواب  من  باٌب  زيز 

 كتاب اهلل. 

 مرشوعية دعاء اهلل عز وجل هبذه األسامء. .5

 التوصيات: اثنيا :  
 ى املذكورة يف القرآن، ودراستها دراسة تفسريية.املضافة األخراألسامء  مجع -١

وبني  -٢ وجل  عز  اهلل  أسامء  بني  املناسبات  هبا،    دراسة  ختمت  التي  اآليات 

   دايات من ذلك.هلواستنباط الفوائد وا

 عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني. وصىل اهلل وسلم     
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 واملراجعصادر املفهرس 
  القادر عطا، (، علق عليه: حممد عبد543اهلل ) ابن العريب، حممد بن عبد ،أحكام القرآن .1

 م. ٠٠3٢، ـه١4٢4الطبعة الثالثة،   دار الكتب العلمية، بريوت،

(، دار  ـه٩8١و السعود، حممد بن حممد )، أبإرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب الكرمي .2

 بريوت، )د.ط(، )د.ت(. إحياء الرتاث العريب،  

ابلقرآن  .3 القرآن  إيضاح  يف  البيان  املختار أضواء  حممد  بن  األمني  حممد  الشنقيطي،   ،  

 . ـ ه١4٢6وىل،  أل(، دار عامل الفوائد، مكة املكرمة، الطبعة اـه١3٩3)

التوحيد .4 بشرح كتاب  املستفيد  الفوإعانة   ،( فوزان  بن  صالح  مؤسسة  ـه١3٧6زان،   ،)

 م. ٢٠٠٢، ـه١4٢3ة،  الرسالة، الطبعة الثالث 

(، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة  ـه338، النحاس، أمحد بن حممد ) إعراب القرآن .5

 هـ. ١4٠٩األوىل، 

التأويل .6 وأسرار  التنزيل  البيضأنوار  عبدا،  )   وي،  عمر  بن  م(،  ـه685اهلل  د  ـحمـحتقيق: 

 . ـه8١4١دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة األوىل، املرعشيل،  الرمحن  عبد

(، دار إحياء الرتاث العريب، حتقيق:  ـه٧45، أبو حيان، حممد بن يوسف ) بحر احمليط ال .7

 م. ٢٠٠٢،  ـ ه١4٢3الرزاق املهدي، الطبعة األوىل،   عبد

،  التونسية للنرش  (، الدار ـ ه ١3٩3، ابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد ) نوير تالتحرير وال .8

 م. ١٩84تونس،   

حتقيق: حكمت بن بشري  (،  ـه٧٧4ن عمر ) ثري، إسامعيل ب، ابن كتفسري القرآن العظيم .9

 . ـه١43١دار ابن اجلوزي، الدمام، الطبعة األوىل،    ياسني،

،  ( ـ ه ١4٢١ن عثيمني، حممد بن صالح ) ب ا ،  تفسري القرآن الكرمي، تفسري سورة آل عمران  . 10

 . ـه١4٢6مام، الطبعة األوىل،  دار ابن اجلوزي، الد

سو  . 11 تفسري  الكرمي،  القرآن  سبأتفسري  عثيمني رة  ابن   ،( صالح  بن  حممد  (،  ـه١4٢١، 

،  ـ ه١436مؤسسة الشيخ حممد بن صالح العثيمني اخلريية، القصيم، الطبعة األوىل، 

(٢45 .) 

الكبري  . 12 الرازي التفسري  الطبعة ،  بريوت،  العريب،  الرتاث  إحياء  دار  عمر،  بن  حممد   ،  

 . ـه١4٢٠الثالثة، 
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وصفاته  . 13 وجل  عز  هللا  أمساء  ومعرفة  والتفرد  التوحيد  االتفاق  بن    ، على  حممد  منده،  ابن 

( الفقيهي،  (،  ـه3٩5إسحاق  نارص  حممد  بن  عيل  واحلكم،  حتقيق:  العلوم  مكتبة 

 .  م ٢٠٠٢، ـ ه١4٢3املدينة املنورة، الطبعة الثانية،  

  ، ( ـ ه ١3٧6الرمحن بن نارص )   ، عبد السعدي   ،تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان . 14

 م. ٢٠٠٠،  ـ ه ١4٢٠مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل،    ن معال اللويق، الرمحن ب   د حتقيق: عب 

املنانتيسري   . 15 القرآن   اللطيف  تفسري  خالصة  عبديف  السعدي،  نارص    ،  بن  الرمحن 

واإلرشاد   ة وزار ،  (ـه١3٧6) والدعوة  واألوقاف  اإلسالمية  االشؤون  الطبعة  ،  ألوىل ، 

 م. ٢٠٠١،  ـه١4٢٢

القراءات   . 16 الداين،  السبعالتيسري يف   ، ( بن سعيد  تريزل،   (، ـه444عثامن  اوتو    حتقيق: 

 م. ١٩84،  ـ ه١4٠4دار الكتاب العريب، بريوت، الطبعة الثانية،  

  حتقيق: عبد  (،ـه3١٠ن جرير )ت ب ، الطربي ، حممدجامع البيان عن أتويل آي القرآن  . 17

 م. ٢٠٠١ هـ،4٢٢دار هجر، القاهرة، الطبعة األوىل،   ، املحسن الرتكي اهلل بن عبد

القرآن، اجلامع أل . 18 )  حكام  أمحد  بن  عبد   ، (ـه6٧١القرطبي، حممد  عبد   حتقيق:  بن    اهلل 

 م. ٢٠٠6،  ـه١4٢٧مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل،  املحسن الرتكي، 

،    ( ـ ه 535حممد )  األصبهاين، إسامعيل بن   ان احملجة وشرح عقيدة أهل السنة،بياحلجة يف   . 19

ربي بن  حممد  حتقيق:  الرياض،  الراية،  ادار  الثانية،   ملدخيل، ع  ،  ـ ه١4١٩الطبعة 

 م. ١٩٩٩

والنقل  . 20 العقل  تعارض  عبد درء  بن  أمحد  تيمية،  ابن   ،  ( حممد    (،ـه٧٢8احلليم  حتقيق: 

سامل،  بن    رشاد  حممد  اإلمام  السعودية،  سجامعة  العربية  اململكة  اإلسالمية،  عود 

 . م ١٩٩١،  ـ ه١4١١نية،  الطبعة الثا 

  ،  (ـه66١الرزاق بن رزق اهلل )   لرسعني، عبد، االعزيز رموز الكنوز يف تفسري الكتاب   . 21

مكتبة األسدي، مكة املكرمة، الطبعة األوىل،    اهلل بن دهيش،   امللك عبد   حتقيق: عبد 

 م. ٢٠٠8،  ـه١4٢٩

يف  . 22 املسري  التفسري   زاد  عبدعلم  اجلوزي،  ابن   ،  ( عيل  بن  املكتب  (،  ـه5٩٧الرمحن 

 م. ١٩8٧، ـه١4٠٧اإلسالمي، بريوت، الطبعة الرابعة،  
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(، دار الوطن للنرش،  ـه١4٢١، ابن عثيمني، حممد بن صالح )ح العقيدة السفارينية شر  . 23

 .ـه١4٢6الرياض، الطبعة األوىل، 

العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكم . 24 بن أيب بكر  والتعليل  ة شفاء  القيم، حممد  ابن   ،

احلفيان،حتقيق   (، ـه٧5١) سليامن  بن  عمر  الطبعة    :  الرياض،  العبيكان،  مكتبة 

 م. ١٩٩٩،  ـه١4٢٠ىل، ألوا

حتقيق: حممد زهري بن نارص  (،  ٢56البخاري، حممد بن إسامعيل )   ،صحيح البخاري . 25

 . ـه١4٢٢دار طوق النجاة، الطبعة األوىل،  النارص،  

م  . 26 )لم سصحيح  احلجاج  بن  مسلم  القشريي،  الرتا ـه٢6١،  إحياء  دار  العريب،  (،  ث 

   (. الباقي، )د.ط(، )د.ت بريوت، حتقيق: حممد فؤاد عبد

والقواصمالع  . 27 القاسم  واصم  أيب  سنة  عن  الذب  إبراهيم  يف  بن  حممد  الوزير،  ابن   ،

األرنؤوط،  ،(ـه84٠) شعيب  الثالثة،    حتقيق:  الطبعة  بريوت،  الرسالة،  مؤسسة 

 م. ١٩٩4،  ـه١54١

والدر  . 28 الرواية  بني فين  اجلامع  القدير  التفسري فتح  من علم  بن عيل  اية  الشوكاين، حممد   ،

عبدحتقيق (،  ـه١٢5٠) عمرية،    :  الثالثة،  الرمحن  الطبعة  بريوت،  الوفاء،  دار 

 م. ٢٠٠5هـ،  ١4٢6

احلسن  . 29 األمساء  عبدفقه  البدر،  عبد  الرزاق  ،  للنرش،    بن  التوحيد  دار  املحسن، 

   م. ٢٠٠8، ـه١4٢٩ض، الطبعة األوىل، ا الري

لتف  . 30 احلسان  القرآنالقواعد  عبد سري  السعدي،   ،  ( نارص  بن  مكتبة  ـه١3٧6الرمحن   ،)

 م. ١٩٩٩، ـه١4٢٠رشد، الرياض، الطبعة األوىل، ال

القرآن . 31 ) الكشف والبيان عن تفسري  إبراهيم  بن  الثعلبي، أمحد  عدد    حتقيق(،  ـه4٢٧، 

 م. ٢٠١5، ـه١436، الطبعة األوىل،  ة دار التفسري، جدمن الباحثني، 

الفتاوى . 32 ت  ،جمموع  عبدابن  بن  أمحد  )  يمية،  بن  (،  ـه٧٢8احلليم  الرمحن  عبد  حتقيق: 

جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، املدينة، الطبعة الثالثة،  مد بن قاسم،  حم

 م. ٢٠٠5،  ـه١4٢6
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حتقيق:  (،  54٢ن غالب )باحلق    ، ابن عطية، عبدب العزيز احملرر الوجيز يف تفسري الكتا . 33

 هـ. ١4٢٢لطبعة األوىل،  ا الكتب العلمية، بريوت،    دار الشايف حممد،    عبد السالم  عبد

التنزيل وحقائق   . 34 النسفي، عبدالتأويلمدارك  )  اهلل  ،  أمحد  يوسف    (،ـه٧١٠بن  حتقيق: 

 م. ١٩٩8، ـه١4١٩لطيب، بريوت، الطبعة األوىل،  دار الكلم ا  عيل بديوي،

التنزيل . 35 )ال   ،معامل  مسعود  بن  احلسني  عبد(،  ـه5١6بغوي،  حممد  النمر،    حتقيق:  اهلل 

احلرش،   مسلَّم  سليامن  ضمريية،  مجعة  الرياض،  عثامن  طيبة،  الثانية،  دار  الطبعة 

 م. 6٠٢٠،  ـه١4٢٧

القرآن . 36 ) معاين  الرسي  بن  إبراهيم  الزجاج،  عبد(،  ـه3١١،  عبده    حتقيق:  اجلليل 

 م. ١٩88، ـه١4٠8،  وىل عامل الكتب، بريوت، الطبعة األشلبي، 

احلسن  . 37 هللا  أمساء  يف  واجلماعة  السنة  أهل  أضواء  معتقد  خليفة،  بن  حممد  التميمي،   ،

 م. ١٩٩٩، ـه4١٩١عودية، الطبعة األوىل،  السلف، اململكة العربية الس 

والسور . 38 اآلايت  تناسب  يف  الدرر  البقنظم   ،( عمر  بن  إبراهيم  دار  ـه885اعي،   ،)

 م. ١٩٩3،  ـ ه١4١3لطبعة الثانية،  ، االكتاب اإلسالمي، القاهرة 

حتقيق: السيد ابن  اوردي، عيل بن حممد، دار الكتب العلمية،  ـمـ، الونــــيـت والع ـكـالن . 39

 ، )د.ت(. ت، )د.ط(بريولرحيم، عبد املقصود بن عبد ا

حتقيق: عيل  (،  ـه6٠6ملبارك بن حممد  ) ، ابن األثري، االنهاية يف غريب احلديث واألثر . 40

 هـ. ١4٢٧ن اجلوزي، الدمام، الطبعة الرابعة،  دار اببن حسن احللبي، 

النهاية  . 41 بلوغ  إىل  )اهلداية  طالب  أيب  بن  مكي  القييس،  الشارقة،  ـه 43٧،  جامعة   ،)

جممو رسائل  الشارقة،  بإ عة  البوشيخي علمية  الشاهد  أ.د.  األوىل،  رشاف  الطبعة   ،

 م. ٠8٢٠،  ـه١4٢٩
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