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F  
الحمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، وعلى آله وصحبه ومن وااله، أما   
  :بعد
ً بشیرا ونذیرا،  الناسى إل)e(ً اهللا محمدا بعثعلى حین فترة من الرسل، ف   ً

ًوداعیا إلى اهللا بإذنه وسراجا منیرا ً  ع رضوانهً وأنزل علیه كتابا یهدي به اهللا من اتب،ً
من الظلمات إلى النور، وجعله معجزة باهرة شاهدة على سبل السالم، ویخرجهم 

 وآیات محكمات وأخر ، مجملةً وأصوالووضع فیه قواعد عامة، .صدق دعوته
 بواجب بیان ذلك ألمته حتى تكون على علم بكتاب )e(متشابهات، فقام النبي 

 هاباألمانة من بعده أصحثم قام بحمل  .یة بما أرشد إلیه من تشریعات ودرا،ربها
فبذلوا الوسع والطاقة في خدمة كتاب  ؛رضوان اهللا علیهم والتابعون لهم بإحسان

، وشمروا عن سواعد الجد، فأضحوا من علمه یغترفون، وللبحث عن )U(اهللا 
كنوزه وجواهره یغوصون، نسأله سبحانه أن یجزیهم خیر الجزاء على ما قدموه، 

  .إنه هو السمیع المجیبوأن یجمعنا معهم في جنته 
، قد شابها ما )U(ولكن رغم ذلك فإن مسیرة التصنیف في تفسیر كتاب اهللا   

ر بعض صفوها، ویقلل من سنا ضوئها، ویعود السبب في ذلك إلى عدة ِّدَكُی
 من المفسرین من حشوا َدِجُوَف .أسباب، من أهمها دخول اإلسرائیلیات إلى التفسیر

ئیلي، الذي كاد یصد الناس عن النظر فیها والركون كتبهم بهذا القصص اإلسرا
إلیها، فوضعوا الشوك في طریق المشتغلین بالتفسیر، وذهبوا بكثیر من األخبار 

  .الصحیحة بجانب ما رووه من قصص مكذوب وأخبار ال تصح
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 ألجل هذا، فإن من أوجب الواجبات على المتخصصین في علم التفسیر، تنقیة  
 مما علق به من هذه اإلسرائیلیات، لنعود في فهمنا تصفیتهه و وتهذیبهذا العلم

ولو - وقد أحببت أن أسهم  .ره الشوائبِّدَكُلكتاب اهللا إلى النبع الصافي الذي لم ت
وهي التي  - )ص(في هذا األمر، فاخترت تفسیر آیات من سورة  -ِّلِقُبجهد الم

لقي لجسد الذي ُأ مع الصافنات الجیاد وعن فتنة ا)u(تتحدث عن قصة سلیمان 
 هذه اآلیات تضمنت العدید من اإلشكالیات التفسیریة، والتي تحتاج .- هِّعلى كرسی

وسبب هذه اإلشكالیات اعتماد كثیر من  إلى دراسة واعیة وتحقیق شامل،
ل عن أهل الكتاب في تفسیر هذه القصة، فاختلط الحق ِقُالمفسرین على ما ن

  .بالضالل والحقیقة بالخیال
  

  : ا
اقتضى البحث في هذا الموضوع تقسیمه إلى تمهید ومبحثین وخاتمة، فجاء   

  :كما یلي
    . بین یدي اآلیات:تمهید ·  
  .والصافنات الجیاد )u( سلیمان :المبحث األول ·  
  .وفتنة الجسد )u( سلیمان :المبحث الثاني ·  
  . وفیها أهم النتائج:الخاتمة ·  
مة المتوالیة العظیمة، وأشكره سبحانه على  على نع)U( أحمد اهللا ًختاماو  

ًتیسیره وتوفیقه، فله الحمد في اآلخرة واألولى، اللهم اجعل هذا العمل خالصا لك 
 .والحمد هللا رب العالمین. َّوحدك، ال حظ فیه لسواك
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  :صــامللخ
  )ص( يف سورة )u(قصة سليمان 

م  درا  
  

 " ص " سـورة  فـي)u(قـصة سـلیمان  استهدفت فـي كتابـة هـذا البحـث دراسـة  
   .النقدي ًمستخدما المنهج التحلیلي 

ِّ، قد شابها ما یكدر بعض )U(فإن مسیرة التصنیف في تفسیر كتاب اهللا    َ ُ
صفوها، ویقلل من سنا ضوئها، ویعود السبب في ذلك إلى عدة أسباب، من أهمها 

َفوجد من المفسرین م. دخول اإلسرائیلیات إلى التفسیر ِ ُ ن حشوا كتبهم بهذا َ
القصص اإلسرائیلي، الذي كاد یصد الناس عن النظر فیها والركون إلیها، 
فوضعوا الشوك في طریق المشتغلین بالتفسیر، وذهبوا بكثیر من األخبار 

  .الصحیحة بجانب ما رووه من قصص مكذوب وأخبار ال تصح
سیر، تنقیة ألجل هذا، فإن من أوجب الواجبات على المتخصصین في علم التف  

هذا العلم وتهذیبه وتصفیته مما علق به من هذه اإلسرائیلیات، لنعود في فهمنا 
ِّلكتاب اهللا إلى النبع الصافي الذي لم تكدره الشوائب َ ولو  - وقد أحببت أن أسهم  .ُ

ِّبجهد المقل ِ وهي التي  -) ص( في هذا األمر، فاخترت تفسیر آیات من سورة -ُ
مع الصافنات الجیاد وعن فتنة الجسد الذي ُألقي  )u(تتحدث عن قصة سلیمان 

هذه اآلیات تضمنت العدید من اإلشكالیات التفسیریة، والتي تحتاج . - ِّعلى كرسیه
إلى دراسة واعیة وتحقیق شامل، وسبب هذه اإلشكالیات اعتماد كثیر من 
ُِالمفسرین على ما نقل عن أهل الكتاب في تفسیر هذه القصة، فاختلط الحق 

  .لضالل والحقیقة بالخیالبا
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اقتضى البحث في هذا الموضوع تقسیمه إلى تمهید ومبحثین وخاتمة، فجاء كما 
  :یلي
    . بین یدي اآلیات:تمهید ·  
  .والصافنات الجیاد )u( سلیمان :المبحث األول ·  
  .وفتنة الجسد )u( سلیمان :المبحث الثاني ·  
 . وفیها أهم النتائج:الخاتمة ·  
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SUMMARY 
Solomon's story in Surah  (sad) 

Critical study 
  

 Targeted at writing this research study Solomon's story in 
Surah " sad " using the analytical method cash.   
 

 The classification process in interpreting the book of Allah 
almighty, but what troubled some time, reduces tooth its light, due 
to several reasons, most importantly the Israeli entry into 
interpretation. It is found from commentators of redundant this 
books stories, who almost repels people from consideration and 
rely on them, they put thorns on the road engaged in 
interpretation, and they went to a lot of the true news beside the 
fabricated stories and news Rouault doesn't count. 
 

 For this, it is enjoined duties upon specialists in Tafsir, 
purification of this science lesson and filtered than commented 
from this insult, back in our understanding of the book of Allah to 
the net spring did not trouble him. And I loved that the stocks-and 
if in this update effort, you choose to interpret the verses from 
Surah  (sad)-which talks about the story of Suleiman with 
alsavenat horses and body affliction who threw his chair. these 
verses included many problems Explanatory, which need careful 
and thorough investigation, because these problems adopting 
many commentators on Scripture quoted in interpreting this story, 
mingled with the right woodwork and truth with fiction.  
Research this subject required dividing it into two sections and 
rebooted and the conclusion is as follows: · Preface: in the hands of verses  · First section: Solomon walsavnat horses · Second topic: body affliction and Solomon 
 

Conclusion: and where the most important results 
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U  
  بني يدي اآليات

  

 رة وا ا:  
 تسمیة لها بأول ؛الصادنطق باسم حرف ُ، كما ی)ص(هذه السورة تسمى سورة   

م باعتبار جریان ، ویبدو أن ذكر هذا االس)٢(ویقال لها سورة داود. )١(كلمة منها
  . فیها)u(ِذكر داود 

  

د آ:  
ّ في عد المدنیین،  وثمانونٌهي خمس وثمانون آیة عند البصریین، وست  

   .)٣(ّ في عد الكوفیین وثمانونوثمان
  

  :  ا واول
ترتیب هذه السورة في المصحف هو نفسه ترتیبها في النزول، فترتیبها في   

  . )٤(ثالثون، وترتیبها في النزول ثمان وثالثون كذلكثمان والمصحف 

                                         
ونس،  محمـــد الطــــاهر، التحریـــر والتنــــویر، الـــدار التونــــسیة للنـــشر، تــــابـــن عاشــــور،: انظـــر) ١(

٢٣/٢٠١(، ١٩٨٤(.  
ــوم القــرآن، تقــدیم وتعلیــق الــدكتور مــصطفى : انظــر) ٢( الــسیوطي، عبــدالرحمن، اإلتقــان فــي عل

  ).٣٧/ ١(،  ه١٤٠٧، ١ بیروت، ط-دیب البغا، دار ابن كثیر، دمشق 
 غـانم كتوردالـّعثمان بـن سـعید، البیـان فـي عـد آي القـرآن، تحقیـق  الداني، أبو عمرو: انظر) ٣(

  .٢١٤، ص١٩٩٤حمد، مركز المخطوطات والتراث والوثائق، الكویت، قدوري ال
  .)١/٣٧(السیوطي، اإلتقان : انظر) ٤(
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  :ع ارة
ّالمكي، لها شأنها شأن القرآن و المكیة الخالصة، من السور) ص(سورة   

ّمن أهم خصائص القرآن المكي؛ عنایته بالو. خصائصه ومیزاته عقیدة المتمثلة ّ
ض الشبهات والشكوك ٕ، من حیث تقریرها واقامة األدلة علیها، ودحبأركان اإلیمان

من حیث بیان عاقبة الكافرین بها من و ،ّالمثارة حولها، وتزییف كل ما یضادها
  .َبوار وهالك، وعاقبة المؤمنین بها من النصر والغلبة

 وثیق) ص(ّوعلى هذا فإن الموضوع المحوري الذي تدور حوله آیات سورة   
ا یثیره المشركون من ، وم)e(فنبوة محمد  الصلة بالعقیدة من تلك الحیثیات؛

المكذبین به، كل ذلك مما المؤمنین وشبهات وشكوك حول ذلك، وبیان عاقبة 
  . حولهاوتدور آیاته) ص(تناولته سورة 

  

  : أمور عدةویدل على ذلك
ّ ما ورد في مقدمة السورة من آیات واشارات تدل على أن نبوة سیدنا :ًأوال   ّ ٕ

 وما تضمنته من له آیات السورة، هي المحور الرئیس الذي تدور حو)e(محمد 
ٌوعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون {: قال تعالى. مشاهد وغیر ذلك
ْأأنزل علیه الذكر من بیننا بل هم في {: ًوذكر أیضا ].٤: ص[} ٌهذا ساحر كذاب ِّ

  ].٨: ص[} شك من ذكري بل لما یذوقوا عذاب
َّ في السورة، وما من اهللا )(ء  من األنبیا-غیر القلیل -  هذا الحشد :ًاثانی  

تعالى به علیهم من نعمة بالغة، وهبات سابغة، فالسورة تذكر داود وسلیمان وأیوب 
ٕواسحاق ویعقوب واسماعیل والیسع وذا الكفل وآدم  فذكر هؤالء األنبیاء . )(ٕ

 ،ما كان یالقیه من تكذیب وعناد ع)u(ّ، إنما كان تسلیة للنبي )(الكرام 
  . المشركین، وبیان أن اهللا تعالى یهب ما یشاء لمن یشاءولدحض مزاعم
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 تتطرق السورة إلى األقوام السابقة وتكذیبهم الرسل، وعاقبة هذا التكذیب؛ :ًاثالث  
ّ، واال حل بهم ما حل )u(وهذا تحذیر للمشركین لكي یرعووا عن تكذیب النبي  ّ ٕ

 .ّ، وأن العاقبة له)u(بهؤالء من الدمار واالندثار، وفیه تسلیة لقلب المصطفى 
  ].١٢:ص[}...كذبت قبلهم قوم نوح وعاد{: قال تعالى

} قل ما أسألكم علیه من أجر وما أنا من المتكلفین{:  ختم السورة بقوله:ًارابع  
ث المشركین على النظر في أن یح )e(ًر نبیه محمدا ، فاهللا تعالى یأم]٨٦:ص[

 عن أموالهم )u(ل تعففه  لیستدلوا من خال-  )e(وهو النبي  - حال الداعي 
ذاب ال ینقطع طمعه عن طلب المال وزهده فیها على صدقه في دعوته؛ ألن الك

  .)١(لبتةأ
  

  : ِذ    امء  ه ارة
، )e(محمد هو نبوة ) ص(قلنا إن الموضوع المحوري الذي تدور حوله سورة   

 ذلك، ولهذا ذكرت السورة قصص وما یثیره المشركون من شبهات وشكوك حول
ِّمن اهللا علیهم من النعم، حتىمجموعة من األنبیاء وما   )e(محمد  یذكرها النبي ّ

ویدع ما یعانیه من قومه من تكذیب واتهام، ویصبر على ما یواجهونه به مما تضیق 
  .به الصدور

 وما  آثار رحمة اهللا بالرسل قبله،-اتهفي الوقت ذ -وهذا القصص یعرض   
ٕغدق علیهم من نعمة وفضل، وما آتاهم من ملك وسلطان ومن رعایة وانعام، أ

 وفیهم من ،ًوذلك ردا على عجب قومه من اختیار اهللا له، وما هو ببدع من الرسل

                                         
ـــة وموضـــوعیة ) ص(الرقـــب، أحمـــد ســـلیمان عـــوض، ســـورة : انظـــر) ١( رســـالة (دراســـة تحلیلی

ـــــدكتور أحمـــــد شـــــكري،،) غیـــــر منـــــشورةماجـــــستیر ـــــة،  إشـــــراف ال ، ١٩٩٦ الجامعـــــة األردنی
  .١٤١ص
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آتاه اهللا إلى جانب الرسالة الملك والسُّلطان، وفیهم من سخر له الجبال یسبحن 
فما وجه العجب في أن یختار . معه والطیر، وفیهم من سخر له الریح والشیاطین

ْاهللا محمدا الصادق لینزل علیه الذكر من بین قریش في آخر الزمان؟ ِّ ً!  
ر هذا القصص رعایة اهللا الدائمة لرسله، وحیاطتهم بتوجیهه ِّوَصُكذلك ی  

 وكان فیهم ضعف - بشر)e(محمد ًكما أن محمدا  –ًوتأدیبه، فقد كانوا بشرا 
ههم، ویبتلیهم فال یدعهم لضعفهم، إنما یبین لهم ویوجالبشر، وكان اهللا یرعاهم 

 إلى رعایة ربه )e(محمد  وفي هذا ما یطمئن قلب الرسول .لیغفر لهم ویكرمهم
  .له، وحمایته وحیاطته في كل خطوة یخطوها في حیاته
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   األولاملبحث
  والصافنات اجلياد )u(سليمان 

  

 علیه َضِرُ إذ ع.العبد إنه أواب لداود سلیمان نعم ووهبنا {:  تعالى اهللاقال  
 ْوارتَیر عن ذكر ربي حتى ت الخَّبُ حُ فقال إني أحببت .ُادَیِ الجُ الصافناتِّيِشَبالع

ُّا بالسوق واألعناقَحْسَ مَقِفَطَ فَّوها عليُّدُ ر.بالحجاب    ]٣٣ -٣٠: ص[} ً
  

أو :تا      
 اهللا به َّ وما من)u(دیث عن داود ، بعد الح)u(جاءت قصة سلیمان   

في عقبه  )u(ِّعلیه من النعم، فیمضي السیاق یعرض نعمة أخرى على داود 
َ، فجعل التخلص إلى مناقب سلیمان )u( وولده سلیمان ِ ُ)u(  من جهة أنه من

         كالتكملة لقصة )u( ، فكانت قصة سلیمان)u(منن اهللا على داود 
ًابنا بهجة ) u(ْأنعم اهللا به على داود إذ أعطاه سلیمان  لما ًإ، واتمام)u( داود ً

ووهبنا لداود {: له في حیاته، وورث ملكه بعد مماته، كما أنبأ عنه قوله تعالى
  .اآلیة} سلیمان

، كما افتتحت قصة داود )واذكر(: ولهذه النكتة لم تفتتح قصة سلیمان بعبارة  
لها ومجمل ُثم قصة أیوب، والقصص بعدها مفصَّ ُها، غیر أنها لم تخل من مواضع ُ

  .)١(أسوة وعبرة وتحذیر على عادة القرآن
  

م :ا  
  .)٢( أي الرجوع إلى اهللا بالتوبةْكثیر األوب: رجع، واألواب:  آب:)أواب(  

                                         
  ).٢٥٣/ ٢٣(عاشور ابن : انظر) ١(
ـــروت، ط: انظـــر)  ٢( ـــسان العـــرب، دار صـــادر، بی    ت .، د١ابـــن منظـــور، محمـــد بـــن مكـــرم، ل

  ).٢٥٤/ ٢٣(؛ ابن عاشور )٤/٩٢(؛ الزمخشري )٢١٧/ ١(



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
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ِعر(   ََ عرض له كذا أي ظهر):ضُ ََ ُ وعرضته له.َ ُأظهرته له وأبرزته إلیه: ْ ْ َُ َْ ْ ْ. 
َوعرض الجند َ إذا أمر:َ هو اإلمرار :  فالعرض إذن.ُعلیه ونظر ما حالهم همَّ

  .)١(واإلحضار أمام الرائي
ِالعشي(    وهذا الذي علیه أكثر .ب وقت العشي هو ما بین العصر إلى الغرو):َ

   .)٢(المفسرین
: وصفون الخیل . المقصود بها الخیل، والصافنات جمع صافن):الصافنات(  

  .)٣( حتى یكون طرف الحافر على األرضًأن تقوم على ثالث، وترفع رجال واحدة
ًنقیض الرديء، وجاد الشيء جودة وجودة أي صار جیدا، : ّ الجید):الجیاد(   ِّ َ ُ

ْجمع جواد وهو الشدید الجري، كما أن الجواد من الناس هو السریع : والجیاد
  .)٤(البذل
ُ آثرت واخترت):ُأحببت(   ُ)٥(.  
-الخیر :  وقال الفراء.النفیسوالخیل من المال . لنفیس المال ا):الخیر(  
  .)٦( من أسماء الخیل-بالراء

                                         
ــسان العــرب : انظــر) ١( ــرازي، محمــد بــن أبــي بكــر، مختــار الــصحاح، تحقیــق )١٦٥/ ٧(ل ؛ ال

  ).٢٥٤/ ٢٣(؛ ابن عاشور ١٧٨، ص١٩٩٥محمود خاطر، مكتبة لبنان، بیروت، 
      ؛ )٣٨٩/ ٩(؛ الـــــــرازي ١٨٣؛ مختـــــــار الـــــــصحاح ص)٦٠/ ١٥(لـــــــسان العـــــــرب : انظــــــر)  ٢(

  ).٢٥٤/ ٢٣(ابن عاشور 
  ).١٥٤/ ٢٣(؛ الطبري ١٥٣؛ مختار الصحاح ص)٢٤٧/ ١٣(لسان العرب : انظر)  ٣(
  .)٣٩٠/ ٩( الرازي ؛٤٩؛ مختار الصحاح ص)١٣٥/ ٣(لسان العرب : انظر)  ٤(
  .٥١مختار الصحاح ص: انظر)  ٥(
  ).٢٥٥/ ٢٣(ابن عاشور : انظر)  ٦(



  درا  م )ص( رة  ) )uن 
  

  - ١٤ -

  .)١( اختفت واستترت):توارت(  
َ حجب الشيء یحجبه .ستر ال):الحجاب(   َ َحجبا وحجابا وحجبهَ ََّ ً ًِ  .ستره: ْ

َاسم ما احتجب به، وكل ما حال بین شیئین: والحجاب ِ    .)٢(حجاب: ُ
َّردوها علي(   ّردوها علي أي فمعنى .وعالرج:  االرتداد):ُّ َّ أرجعوا الخیل إلي:ُّ َ)٣(.   
َفطفق(     .)٤( طفق یفعل كذا أي جعل):ِ
 المسح إمرار الید على الشي إلزالة ما علیه من غبش أو ماء أو ):ًمسحا(  

  .)٥(ُغبار وغیر ذلك مما ال یراد بقاؤه على الشيء
ِبالسوق(      .)٦( وهي ساق القدم، جمع ساق):ُّ
ُالعنق والعنق:  قال ابن منظور.، وهو الرقبةُع عنق األعناق جم):األعناق(   ُ ُُْ ُ :

َّوصلة ما بین الرأس والجسد، یذكر ویؤنث َ ُ ْ ُ
)٧(.  

  

 :ا  
َنعم العبد إنه أواب{ ْ ِ{:  

) إنه أواب( وجملة .)إنه أواب (:- بعده -ثم قال ) ِنعم العبد (:-ًأوال-قال   
 كان هألن) ِنعم العبد(دل على أنه إنما كان ، وهذا ی)ِنعم العبد(تعلیل للثناء علیه بـ

ًأوابا، فیلزم أن كل من كان كثیر الرجوع إلى اهللا تعالى كان موصوفا بأنه  ِنعم (ً
                                         

  .)٢٥٦/ ٢٣(؛ ابن عاشور ٢٩٩؛ مختار الصحاح ص)٣٨٦/ ١٥(لسان العرب : انظر)  ١(
  .٥٢؛ مختار الصحاح ص)٢٩٨/ ١(لسان العرب : انظر)  ٢(
  ).٢٥٦/ ٢٣(؛ ابن عاشور ١٠١مختار الصحاح ص: انظر)  ٣(
  .١٦٥صحاح صمختار ال: انظر)  ٤(
  ).٢٥٧/ ٢٣(ابن عاشور : انظر)  ٥(
  ).٢٥٧/ ٢٣(؛ ابن عاشور ١٣٥مختار الصحاح ص: انظر)  ٦(
  ).٢٥٧/ ٢٣(؛ ابن عاشور )٢٧١/ ١٠(لسان العرب : انظر)  ٧(
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 وذلك ألن كمال اإلنسان في أن یعرف الحق لذاته والخیر ألجل العمل به، ؛)العبد
من ورأس المعارف معرفة اهللا، ورأس الطاعات االعتراف بأنه ال یتم شيء 

الخیرات إال بإعانة اهللا تعالى، ومن كان كذلك كان كثیر الرجوع إلى اهللا فكان 
ًأوابا، فثبت أن كل من كان أوابا وجب أن یكون  َنعم العبد(ً ْ ِ() ١(.  

  :}إنه أواب، إذ عرض{
تعلیق تعلیل ألن ) أواب(تعلیق هذا الظرف بـو .)أواب(یتعلق بـ) إذ عرض(  

 لظهور أن لیس المراد أنه أواب في هذه القصة ؛ًثیراالظروف یراد منها التعلیل ك
ین أن ذكر تقتضي المبالغة، واألصل منها الكثرة، فتع) أواب(ّفقط ألن صیغة 

َ أوبتهُمَظِألنها ینجلي فیها عالقصة من حوادث أوبته  ْ
)٢(.  

  :}الصافنات الجیاد{
: محمودینوصفها بالصفون والجودة، لیجمع لها بین الوصفین ال ":قال الرازي  

ٕإذا وقفت كانت ساكنة مطمئنة في مواقفها، واذا جرت كانت : واقفة وجاریة، یعني
ًسراعا خفافا في جریها ً ِ")٣(.  

:  بصفتین)u( لقد وصفت اآلیة خیل سلیمان :ولتوضیح كالم الرازي نقول  
والصفن حركة لطیفة للفرس عند وقوفها، حیث تقف على  .الصافنات، والجیاد

مها األربع، أما الرابعة من قوائمها فإنها ترفعها وتثنیها، وتجعل ٍثالث من قوائ
طرف حافرها على األرض، والخیل الجیاد هي الخیل النجیبة التي تجود في سیرها 

                                         
  ).٢٥٣/ ٢٣(ابن عاشور : انظر)  ١(
  .)٢٥٤/ ٢٣(المصدر السابق : انظر)  ٢(
، ٢لكبیــر، دار إحیــاء التــراث العربــي، بیــروت، طالفخــر الــرازي، محمــد بــن عمــر، التفــسیر ا) ٣(

٣٨٩/ ٩(، ١٩٩٧.(  



  درا  م )ص( رة  ) )uن 
  

  - ١٦ -

ًوعدوها، فهي تبذل جهدها في عدوها، فیأتي عدوها سریعا ْ ِْ فالصافنات تصویر  .َ
ِللخیل عند وقوفها، والجیاد تصویر للخیل عند عدوه   .)١(اْ

  

را :نوا ٢(ا(:  
ًاختلفت كلمة المفسرین قدیما وحدیثا في تفسیر هذه اآلیة، فذهب كثیر منهم    ً

 عرضت علیه الخیل في وقت العشي وبدأ یتفقدها، وكانت )u(إلى أن سلیمان 
من الكثرة بحیث شغلته عن صالة العصر حتى غربت الشمس وتوارت بالحجاب، 

َفقال إني أحببت حب الخیر عن ذكر ربي حتى توارت {: وهذا معنى قوله ِ ْ ِ ّ ُ
ِأي آثرت حب الخیل على ذكر ربي أي على الصالة حتى توارت } بالحجاب ْ َّ ُ

: ِّالشمس بالحجاب أي غربت، ثم أراد أن یكفر عما حدث منه من ذنب فقال
ُّوها علي، أي ردُّدُر ُ ُّ فلما رد.َّوا الخیل عليَّ   .عناقهاوها بدأ یقطع سوقها وأَ

لما : وذهب بعض األئمة إلى تأویل اآلیات على غیر هذا النحو، حیث قالوا  
 وقت العشي، حمد اهللا على ما أنعم )u(عرضت الصافنات الجیاد على سلیمان 

ّإني أحببت حب الخیر عن ذكر ربي{: به علیه منها، وقال ُأي إني أحببت } ُ

                                         
، القـصص القرآنــي عـرض وقــائع وتحلیـل أحــداث، دار  عبـد الفتــاحالخالـدي، صــالح: انظـر) ١(

  ).٣/٤٨٣(، ١٩٩٨، ١القلم، دمشق، ط
ِالطبري، أبو جعفر محمد بن جریر، جامع البیان عـن تأویـل آي القـرآن، دار الفكـر، : انظر) ٢(

ــــق ، الزمخــــشري؛)١٥٦ -١٥٣/ ٢٣ (،١٩٨٨ ــــسیر الكــــشاف، تحقی ــــن عمــــر، تف    محمــــود ب
ــــرزاق المهــــدي، دار إحیــــاء التــــراث العربــــي، ط ــــرازي )٩٤ -٩٢/ ٤(، ٢٠٠١، ٢عبــــد ال        ؛ ال

؛ ابن كثیـر، عمـاد الـدین إسـماعیل، تفـسیر القـرآن العظـیم، دار الحـدیث، )٣٩٢ -٣٨٩/ ٩(
ـــــــاس، ؛)٤٨٧ -٤٨٢/ ٣(القـــــــصص القرآنـــــــي ؛ )٣٥-٣٤/ ٤(م ١٩٩٠، ٢القـــــــاهرة، ط  عب

  .٦٤٤ -٦٤٢م، ص٢٠٠٠، ١فضل حسن، قصص القرآن الكریم، دار الفرقان، عمان، ط



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
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ُالخیل حبا كثیرا وآثرت حبها، وحبي لها عن ذ ً كر ربي ومن أجل ذكر ربي وبسبب ً
ٌ، فكأنه ذاكر لربه عندما یحب الخیل، فحبه لها ذكر منه هللا، إذ یحمد )١(ذكر ربي ٌ

ّاهللا ویشكره على إنعامه علیه بها، فكلما یراها یشكر ربه ویذكره، كما أن إعداده 
ِلها واشرافه علیها صورة من صور عبادته وذكره لربه ْ ِ ِ ٌ ٕ.  

ل السابحة في المیدان، حتى توارت واختفت وراء شيء وبقي ینظر إلى الخی  
G یكون جبال أو تالْكان یحجبها عنه، كأن : ولما توارت وغابت عن ناظریه قال .ً

َّردوها علي( ّ له، ولما رآها أمامه صار  ّأي أعیدوها وأرجعوها إلي، فأعادوها) ُ
ِفطفق مسحا بالسُّوق واأل{: یمسح علیها صار  )u(ان والمعنى أن سلیم} عناقً

ً مالعبة منه للخیل وتكریما لها، واظهارا ؛ح على سیقان وأعناق الخیلیمس ًٕ ً
  .الهتمامه بها ومحبته لها

جعل یمسح أعراف : " حیث قال)(وهذا المعنى مروي عن ابن عباس   
ابن وهذا القول الذي ذكرناه عن : "ه الطبري بعد أن ذكر قولقال". الخیل وعراقیبها

  .)٢("عباس أشبه بتأویل اآلیة
  

 ي اوا  مأي اا :  
َُّحكمة أو سنة ثابتة، بل هو ال یعدو أن ُ عدم استناد الرأي األول على آیة م- ١ َ ْ

  .یكون من اإلسرائیلیات، وقد اتفقنا على أنها مطروحة على قارعة الطریق

                                         
ــه تعــالى) عــن( مــن معــاني حــرف الجــر )١( ومــا كــان اســتغفار إبــراهیم : (التعلیــل، كمــا فــي قول

مغنــي : انظــر. أي بـسبب وعــد وعــده إیــاه) ١١٤: التوبــة) (ألبیـه إال عــن موعــدة وعــدها إیــاه
  .)١/٢٣٧(اللبیب 

  ).١٥٣/ ٢٣(الطبري ) ٢(



  درا  م )ص( رة  ) )uن 
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ً إنه ألیق باألنبیاء، فال یعقل أن نبیا - ٢  فینشغل ؛یمكن أن یحدث منه مثل هذاُ
  .عن صالة العصر إن كانت هناك صالة عصر مفروضة علیهم

 هذا القول یتفق مع قواعد التفسیر الصحیح التي نص علیها العلماء وهي - ٣
على صحیح المأثور واللغة والسیاق والمقاصد التي ُأنزل من أجلها االعتماد 

   .القرآن الكریم
َّوقد حلق الرازي    َّ فعندما تكلم ؛ّ وهو یرد على أصحاب القول األولوأجاد وأبدعَ

ُّردوها(وقوله ) توارت(عما یعود إلیه الضمیر في قوله  ّرد على الذین قالوا بعودة ) ُ
  :)١(ّح أنه عائد على الخیل، واستدل باألدلة التالیةَّالضمیر إلى الشمس ورج

وعود الضمیر إلى . ورةً الصافنات مذكورة تصریحا، والشمس غیر مذك- ١
  . وأقرب المذكورین هو الصافنات الجیاد.ْالمذكور أولى

ْ لو حكمنا بعود الضمیر في قوله حتى توارت إلى الشمس وحملنا اللفظ على - ٢
ِأحببت حب الخیر عن ذكر {: ًأنه ترك صالة العصر كان هذا منافیا لقوله ْ ِ َّ ُ

َ نسي الصالة ولما ترك ذكر فإن تلك المحبة لو كانت عن ذكر اهللا لما} ربي ْ ِ
  .اهللا

َّوقال أیضا في الرد على من فسَّر مسح السوق واألعناق بقطعها   ً)٢(:  
وامسحوا {:  لو كان معنى مسح السوق واألعناق قطعها لكان معنى قوله تعالى- ١

  . وهذا مما ال یقوله عاقل.قطعها] ٦: المائدة[} كمبرؤوس

                                         
  ).٣٩٠/ ٩(الرازي : انظر) ١(
  ).٩/٣٩١( المصدر السابق) ٢(



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
  

  - ١٩ -

ً أنواعا من األفعال المذمومة، )u(سلیمان  القائلون بهذا القول جمعوا على - ٢
 حتىُّأنه استولى علیه االشتغال بحب الدنیا : ترك الصالة، وثانیها: َّفأولها

  .نسي الصالة
  . أنه بعد اإلتیان بهذا الذنب العظیم لم یشتغل بالتوبة واإلنابة- ٣
ّا قطنا ِّوقالوا ربنا عجل لن{:  هذه القصص إنما ذكرها اهللا تعالى عقیب قوله- ٤ ِ

ّ وأن الكفار لما بلغوا في السفاهة إلى هذا الحد ،]١٧: ص[} قبل یوم الحساب
 .مد على سفاهتهم واذكر عبدنا داود اصبر یا مح:)e( قال اهللا تعالى لمحمد

 وكان التقدیر أنه تعالى .)u(  عقیبها قصة سلیمانَرَكَ قصة داود ثم ذَرَكَوذ
  یقولون واذكر عبدنا سلیمانلى مااصبر یا محمد ع: )u(قال لمحمد 

)u(. وهذا الكالم إنما یكون الئقا لو قلنا إن سلیمان ً)u( أتى في هذه 
، القصة باألعمال الفاضلة، واألخالق الحمیدة، وصبر على طاعة اهللا

أما لو كان المقصود من قصة سلیمان في ّوأعرض عن الشهوات واللذات، 
ْمة والذنوب الجسیمة لم یكن ذكر هذا الموضع أنه أقدم على الكبائر العظی ِ

  .ًهذه القصة الئقا بهذا الموضع
  



  درا  م )ص( رة  ) )uن 
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   الثانياملبحث
  وفتنة اجلسد )u(سليمان 

  

ِّقال رب . ًولقد فتنا سلیمان وألقینا على كرسیه جسدا ثم أناب { :قال تعالى  
َِّاغفر لي وهب لي ملكا ال ینبغي ألحد من بعدي إنك أنت الوهاب ٍ ً ُ - ٣٤ :ص[} ْ

٣٥.[  
  

  ا :أو
 فتكلمت عن قصة أخرى )u(هذه اآلیات استمرار في الحدیث عن سلیمان   

  .(١)")u(شرح واقعة ثانیة لسلیمان ": حصلت معه، فهي كما قال الرازي
  

م :ا  
َاالختبار واالمتحان، وافتتن الرجل وفتن فهو مفتون إذا :  الفتنة):فتنا(   َِ ُِ ُ

  (٢).اختبر
  (٣). الذي یعتمد علیه ویجلس علیه:ي في اللغة الكرس):كرسیه(  
  (٤). ما ال روح فیه):ًجسدا(  
  (٥).أقبل وتاب : أناب إلى اهللا):أناب(  
ٍ ال یتأتى وال یكون وال یعطى ألحد من بعدي):ال ینبغي(   ّ.(٦)  

                                         
  ).٣٩٢/ ٩(، الرازي: انظر )١(
  .٢٠٥؛ مختار الصحاح ص)٣١٧/ ١٣(لسان العرب : انظر) ٢(
  ).١٩٤/ ٦(لسان العرب : انظر) ٣(
  ).٢٣/٩١(رائب القرآنالنیسابوري، غ ؛)١٢٠/ ٣(المصدر السابق : انظر) ٤(
  .٢٨٥مختار الصحاح ص: انظر) ٥(
  ).٢٩٢/ ٢٣(؛ ابن عاشور )٩٦/ ٤(؛ الزمخشري ٢٤المصدر السابق ص: انظر) ٦(



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
  

  - ٢١ -

 :ا  
 -)فاستغفر ربه(وكان الظاهر الفاء كما في قوله  - )ثم(ـعطفه ب :}ثم أناب{  

ًشارة إلى استمرار إنابته وامتدادها، فإن الممتد یعطف بها نظرا ألواخره، بخالف إ ّ
  .(١)االستغفار فإنه ینبغي المسارعة إلیه

ًقال رب اغفر لي وهب لي ملكا{   ُ ْ َ ِ ّدلت على أنه یجب تقدیم مهم الدین على  :}ِّ ّ
ّتدل  ًیضاًرة أوال ثم طلب المملكة، وأطلب المغف )u(ّمهم الدنیا، ألن سلیمان 

   على أن طلب المغفرة من اهللا سبب النفتاح أبواب الخیرات في الدنیا، ألن 
 )u(ًطلب المغفرة أوال ثم توسَّل به إلى طلب المملكة، ونوح  )u(سلیمان 

 یرسل السماء علیكم  .ًاستغفروا ربكم إنه كان غفارا{:  لقومهقالهكذا فعل عندما 
  .(٢)]١٢ -١٠:نوح [} ویمددكم بأموال وبنین .ًمدرارا
   )٣(التفسیر والبیان: ًرابعا

َّأشارت اآلیات إلى حدث عظیم حل ِّ، واختلفت أقوال المفسرین في )u( بسلیمان َ
ً قصصا هي بالخرافات أشبه، ومقام سلیمان  كثیر منهمتعیین هذه الفتنة، فذكر

)u((٤)-كما قال ابن عاشور-   عن أمثالها أنزه.  
                                         

الخفـاجي، أحمـد بـن محمـد بـن عمـر، عنایـة القاضـي وكفایـة الراضـي، تحقیـق عبـد : انظـر)  ١(
  ).١٥٠/ ٨(، ١٩٩٧الرزاق المهدي، دار الكتب العلمیة، بیروت، 

  ).٩٦/ ٤(؛ الزمخشري )٣٩٤/ ٩(الرازي :  انظر)٢(
 -٣٩٢/ ٩(؛ الـــــــرازي )٩٧ -٩٥/ ٤(؛ الزمخــــــشري )١٦٠ -١٥٦/ ٢٣(الطبــــــري : انظــــــر) ٣(

ـــر )٣٩٤ ـــصابوني )٢٦٣-٢٣/٢٥٩( ؛ ابـــن عاشـــور )٤٠ -٣٥/ ٤(؛ ابـــن كثی  -٣/٥٩(؛ ال
؛ القـــصص القرآنــــي )٦٥٠ -٦٤٤ص(؛ قـــصص القـــرآن الكـــریم )٣٠٢٠/ ٥(ِّ؛ الظـــالل )٦٢

)٤٩٦ -٤٨٨/ ٣.( 

  ). ٢٣/٢٥٩(ابن عاشور : انظر) ٤(



  درا  م )ص( رة  ) )uن 
  

  - ٢٢ -

 وافق امرأته الكافرة على الكفر باهللا، وصنع لها )u(سلیمان وخالصتها أن 
ّصنما في قصره لتعبده من دون اهللا، فعاقبه اهللا على ذلك، وكان یحكم الجن  ً
ِّوالشیاطین بخاتمه السحري، فأذن اهللا للشیطان المارد أن یتزیا بزیه، فأخذ الخاتم  ّ ِ

ُ منزوعا حكمه، ثم ًمنه، واستلم الحكم من بعده، وبقي على هذا عدة أسابیع مفتونا ً
ُعاد له حكمه بعد ذلك، بعد أن استخرج الخاتم من بطن سمكة، ثم وضع المارد 

هذه إسرائیلیات مكذوبة باطلة، واردة في أسفار  .في صندوق وألقاه في قعر البحر
ِّالعهد القدیم المحرفة، وقد استهوت هذه اإلسرائیلیات بعض المفسرین والمؤرخین،  َّ

  !بهم، وفسَّروا بها كالم اهللافأوردوها في كت
ِّولكن في المقابل نجد كثیرا من المفسرین لم یقبل بهذه اإلسرائیلیات، وفي مقدمتهم  ً

ّالرازي الذي ذكر كالما طویال في الرد على من فسَّر القرآن بها ً ًوأیضا من  .ً
: الزمخشري، حیث قال بعد أن ذكر بعضها: العلماء الذین ردوا هذه اإلسرائیلیات

هذا من أباطیل الیهود، والشیاطین ال : ولقد أبى العلماء المتقنون قبوله وقالوا"
  .(١)"یتمكنون من مثل هذه األفاعیل

َومنهم أیضا ابن كثیر حیث ذكر بعض هذه اإلسرائیلیات ثم قال وأرى هذه : "(٢)ً
ِكلها من اإلسرائیلیات ومن أنكرها ما قاله عباس ِوقال بعد ذكر تفسیر ابن . (٣) ."..ِ
إسناده إلى ابن عباس : ")u(سلیمان ُللجسد بأنه الشیطان الذي سلط على 

ِ من أهل الكتاب، وفیهم - ّإن صح عنه-  قوي، ولكن الظاهر أنه إنما تلقاه )(

                                         
  ).٩٦/ ٤(الزمخشري ) ١(
  ).٣٧/ ٤(ابن كثیر ) ٢(
  ).٣٧/ ٤(ابن كثیر ) ٣(



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
  

  - ٢٣ -

 فالظاهر أنهم یكذبون علیه، ولهذا كان في )u(سلیمان طائفة ال یعتقدون نبوة 
  .(١)"هذا السیاق منكرات

والذین لم یعتمدوا على اإلسرائیلیات في تفسیر هذه اآلیات، ذهب كثیر منهم   
 عن النبي t)(ًإلى تفسیرها بناء على الحدیث الذي رواه البخاري عن أبي هریرة 

)e(ألطوفن اللیلة على سبعین امرأة، تحمل كل :قال سلیمان بن داود: " قال ّ
ُإن شاء اهللا، فلم یقل، ولم : حبهًامرأة فارسا یجاهد في سبیل اهللا، فقال له صا

ًتحمل شیئا إال واحدا ساقطا أحد شقیه، فقال النبي  ً ً)e( : لو قالها لجاهدوا في
  (٢)".سبیل اهللا

 أنه )e(یحتمل أن یكون هذا الحدیث تأویل لآلیة، ولكن لیس في كالم النبي   
فلو كان ، " صحیحه" من تأویل لها، والبخاري لم یذكر الحدیث في كتاب التفسیر

ولذلك رجح شیخنا الدكتور فضل عباس  .ًیراه تفسیرا لآلیة لذكره في كتاب التفسیر
  .(٣)ًأن ال یكون الحدیث تفسیرا لآلیة الكریمة

على أن للعلماء تفسیرات أخرى لهذه اآلیة، وقد ذكر الفخر الرازي في تفسیرها   
  : (٤)ًوجوها
وألقینا {د ألقاه اهللا علیه بسبب مرض شدی} ولقد فتنا سلیمان {: قوله:منها  

وذلك لشدة المرض، والعرب تقول في الضعیف إنه لحم } ًجسدا{منه ) على كرسیه

                                         
  ).٣٧/ ٤(ابن كثیر  )١(
حــدیث رقـــم ) ٣/١٢٦٠(البخــاري، محمــد بــن إســماعیل، صــحیح البخــاري، كتــاب األنبیــاء ) ٢(

)٣٢٤٢.(  
  .٦٤٧قصص القرآن الكریم ص: انظر) ٣(
  ).٣٩٤ - ٣٩٣/ ٩(الرازي : رانظ)  ٤(



  درا  م )ص( رة  ) )uن 
  

  - ٢٤ -

 ولعل داللة .أي رجع إلى حال الصحة} ثم أناب{على عضم وجسم بال روح 
ْالسیاق تشیر إلى ذلك؛ فذكر فتنته بعد الحدیث عن فتنة داود وهي فتنة الحكم،  ِ

یوب وهي فتنة المرض؛ تومئ إلى تعرضه لكال وقبل الحدیث عن فتنة أ
  .(١)الفتنتین

 أن اهللا ابتاله بتسلیط خوف أو توقع بالء من بعض الجهات علیه، :ومنها  
وصار بسبب قوة ذلك الخوف كالجسد الضعیف الملقى على ذلك الكرسي، ثم إنه 

  .أزال اهللا عنه ذلك الخوف وأعاده إلى ما كان علیه من القوة وطیب القلب
 كان له )u( الرأي الذي یقول بأن سلیمان  عباسَّوقد رجح الدكتور فضل  

ًابن یحبه فأخذه اهللا، فجيء به على كرسي وحزن علیه كثیرا، وكأنما كان ینتظر 
ًله مستقبال مشرقا، فكان منه ما كان بعد ذلك،  فحسنات } ّقال رب اغفر لي{ً

  (٢).ّاألبرار سیئات المقربین
التي ذكرها العلماء في تفسیر هذه القصة، ویسع المرء هذه بعض التأویالت   

ًأن یرجح أیا منها بشرط االعتماد على صحیح المنقول وصریح المعقول، وكل ما 
 في شأن )u(نخرج به هو أنه كان هناك ابتالء من اهللا وفتنة لنبي اهللا سلیمان 
ههم ویرشدهم، یتعلق بتصرفاته في الملك والسُّلطان كما یبتلي اهللا أنبیاءه لیوج

  أناب إلى ربه ورجع، وطلب المغفرة،)u(سلیمان ویبعد خطاهم عن الزلل، وأن 
  .واتجه إلى اهللا بالدعاء والرجاء

  
                                         

 دراسـة تأصـیلیة داللیـة نقدیـة، دار وائـل -عبدالفتاح، المثنى، نظریة السیاق القرآنـي : انظر) ١(
  .٢٧٥-٢٧٤، ص)م٢٠٠٨(للنشر، الطبعة األولى 

  .٦٤٩قصص القرآن الكریم، ص: انظر) ٢(



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
  

  - ٢٥ -

A  
    

  :توصلت إلى ما یلي) ص( في سورة )u(سلیمان لـقصة من خالل دراستي 
وثیق الصلة ) ص(ّ الموضوع المحوري الذي تدور حوله آیات سورة :ًأوال  

، وما یثیره المشركون من شبهات وشكوك )e(؛ فهي تتكلم عن نبوة محمد بالعقیدة
  .حول ذلك، وبیان عاقبة المؤمنین والمكذبین به

َّ، وما من اهللا تعالى به علیهم )(ًعددا من األنبیاء ) ص( ذكرت سورة :ًثانیا  
ٕمن نعمة بالغة، وهبات سابغة، فالسورة تذكر داود وسلیمان وأیوب واسحاق 

  .)(ٕ واسماعیل والیسع وذا الكفل وآدم ویعقوب
ِفطفــــق مـــسحا بالـــسُّوق واألعنــــاق{:  الـــراجح فــــي معنـــى قولـــه تعـــالى:ًثالثـــا   أن } ً

ًصــــار یمــــسح علــــى ســــیقان الخیــــل وأعناقهــــا؛ مالعبــــة منــــه للخیــــل  )u(ســــلیمان 
ًوتكریمـا لهــا، واظهــارا الهتمامــه بهــا ومحبتــه لهـا ولــیس كمــا ذهــب بعــض المفــسرین  .ًٕ

 عرضـت علیـه الخیـل فـي وقـت العـشي وبـدأ یتفقـدها، وكانـت )u(مان أن سـلیإلـى 
من الكثرة بحیث شغلته عن صـالة العـصر حتـى غربـت الـشمس وتـوارت بالحجـاب، 

  . وأعناقها الخیلبدأ یقطع سوقفِّثم أراد أن یكفر عما حدث منه من ذنب 
} أنابًولقد فتنا سلیمان وألقینا على كرسیه جسدا ثم { : قوله تعالى:ًرابعا  

 في شأن یتعلق )u(یشیر إلى أن هناك ابتالء من اهللا وفتنة لنبي اهللا سلیمان 
 )u(سلیمان بالملك والسُّلطان كما یبتلي اهللا أنبیاءه لیوجههم ویرشدهم، وأن 

 وأما تحدید .أناب إلى ربه ورجع، وطلب المغفرة، واتجه إلى اهللا بالدعاء والرجاء
ن یرجح ما یصل إلیه اجتهاده، بشرط االعتماد على الفتنة وكیفیتها فیسع الباحث أ

  .)U(صحیح المنقول وصریح المعقول، وتجنب اإلسرائیلیات في تفسیر كتاب اهللا 

  



  درا  م )ص( رة  ) )uن 
  

  - ٢٦ -

Fو K  
ابن عاشور، محمد الطاهر، التحریر والتنویر، الدار التونسیة للنشر، تونس،  ·  

١٩٨٤.  
الحدیث، القاهرة، ابن كثیر، عماد الدین إسماعیل، تفسیر القرآن العظیم، دار  ·

  . م١٩٩٠، ٢ط
 .ت.، د١ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر، بیروت، ط ·
، تحقیق محب ١البخاري، أبو عبداهللا محمد بن إسماعیل، صحیح البخاري، ط ·

الدین الخطیب ومحمد فؤاد عبدالباقي وقصي محب الدین الخطیب، المطبعة 
  ).م١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠( السلفیة ومكتبتها، القاهرة، 

الخالدي، صالح عبد الفتاح، القصص القرآني عرض وقائع وتحلیل أحداث،  ·
 .م١٩٩٨، ١دار القلم، دمشق، ط

الخفاجي، أحمد بن محمد بن عمر، عنایة القاضي وكفایة الراضي، تحقیق  ·
  .م١٩٩٧عبد الرزاق المهدي، دار الكتب العلمیة، بیروت، 

ّیان في عد آي القرآن، تحقیق الدكتور الداني، أبو عمرو عثمان بن سعید، الب ·
، م١٩٩٤غانم قدوري الحمد، مركز المخطوطات والتراث والوثائق، الكویت، 

  .٢١٤ص
الرازي، محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح، تحقیق محمود خاطر، مكتبة  ·

  .م١٩٩٥لبنان، بیروت، 
رسالة (دراسة تحلیلیة وموضوعیة ) ص(الرقب، أحمد سلیمان عوض، سورة  ·

، إشراف الدكتور أحمد شكري، الجامعة األردنیة، )اجستیر غیر منشورةم
١٩٩٦.  



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
  

  - ٢٧ -

الزمخشري، محمود بن عمر، تفسیر الكشاف، تحقیق عبد الرزاق المهدي،  ·
  .م٢٠٠١، ٢دار إحیاء التراث العربي، ط

السیوطي، عبدالرحمن، اإلتقان في علوم القرآن، تقدیم وتعلیق الدكتور  ·
  . ه١٤٠٧، ١ بیروت، ط-ن كثیر، دمشق مصطفى دیب البغا، دار اب

الطبري، أبو جعفر محمد بن جریر، جامع البیان عن تأویل آي القرآن، دار  ·
  .م١٩٨٨ِالفكر، 

، ١عباس، فضل حسن، قصص القرآن الكریم، دار الفرقان، عمان، ط ·
 .م٢٠٠٠

 دراسة تأصیلیة داللیة نقدیة، دار - عبدالفتاح، المثنى، نظریة السیاق القرآني  ·
  ).م٢٠٠٨(ئل للنشر، الطبعة األولى وا

الفخر الرازي، محمد بن عمر، التفسیر الكبیر، دار إحیاء التراث العربي،  ·
  .م١٩٩٧، ٢بیروت، ط

  



  درا  م )ص( رة  ) )uن 
  

  - ٢٨ -

  فهرس املوضوعات
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  ٣  لمقدمةا
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  ٧  انجلیزيالملخص 

  ٨  تمهید
  ١٢  والصافنات الجیاد )u(سلیمان  : األولالمبحث
  ٢٠  وفتنة الجسد )u(سلیمان :  الثانيالمبحث
  ٢٥  الخاتمة

  ٢٦  والمراجعالمصادر 
  ٢٨  الموضوعاتفهرس 
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