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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

ـة ـــــــــــاملقدمـ 
الحمــد هللا رب العـــالمین ، والصــالة والســـالم علــى المبعـــوث رحمــة للعـــالمین ، 

. الدین أجمعین وعلى آله الطیبین الطاهرین وأصحابه حماة محمدسیدنا 
:وبعد 

فــإن مــنهج التفســیر التحلیلــي للــنص القرآنــي هــو مصــطلح یعنــي البیــان والتوضــیح 
بأسلوب ینتجه الباحث لتجزئة نص قرآني إلى عناصره التي تدخل في تشكیله والتعرف 

إشــكال أو غمــوض مــن خــالل الغــوص أيعلــى أنــواع ارتباطاتهــا مــع بعضــها ، وٕازالــة 
كلمـــة  وســـببا ، ومناســـبة ، وقـــراءة ، وٕاعرابـــا ، وبالغـــة ، ومعنـــى ، فـــي أعمـــاق الـــنص 

واســــتخالص فوائــــد ، فهــــذه الخطــــوات الثمانیــــة هــــي خطــــوات المــــنهج التحلیلــــي للــــنص 
القرآني والتي تكشف اللثام عما غمض من النص وتظهر األسلوب المعجـز لـه وتـرجح 

.میة هذه الدراسة الصائب من اآلراء عبر خطوات هذا المنهج ، ومن هنا تأتي أه
وردت كلمـة البــر فـي القــرآن الكـریم ثمــان مـرات ، وكــان عـدد اآلیــات الـواردة فیهــا 
هــذه الكلمــة ســت آیــات ، فــي أربــع ســور جمیعهــا مــن الســور المدنیــة وهــي البقــرة وكــان 
عدد كلمـات البـر الـواردة فیهـا خمـس كلمـات ، وآل عمـران كلمـة واحـدة ، والمائـدة كلمـة 

.لمجادلة كلمة واحدة واحدة  وا
اقتضت خطة البحث البدء بتمهید في تعریف البر ، ثم تقسیم البحث على مبحثین 
في المبحث األول األمر بالبر وخصال اإلیمان ، وفي المبحث الثاني اإلنفاق والتعاون 

.ثم خاتمة في أهم النتائج المستخلصة من البحث على البر 



١٢ 

:متهيد يف تعريف الرب 
:باء والراء املضعف يف اللغة أربعة أصول ال

وأبرهــــا ، ت یمینــــه صــــدقت وبــــرّ قــــولهم صــــدق فــــالن وبــــرَّ مــــن : الصــــدق .١
وحجـة مبـرورة أي قبلـت قبـول ، اهللا حجـك وأبـره وبـرَّ ، الصـدق أمضاها على

.وهو من الصدق ربه أي یطیعه ومن ذلك قولهم یبرُّ ، العمل الصادق 
الغــنم یعــرف هــرا مــن بــر فــالهر دعــاءفــالعرب تقــول ال: حكایــة الصــوت .٢

ورجــل ، والبربــرة كثــرة الكــالم والجلبــة باللســان، والبــر الصــوت بهــا إذا ســیقت 
.بربار وبربارة ولعل اشتقاق البربر من هذا 

والبریة ، أبر الرجل صار في البر وأبحر صار في البحر : خالف البحر .٣
.الصحراء 

أبــرت األرض إذا كثــر ، یقــال دة بــرة وهــي الحنطــة الواحــرُّ النبــت فمنــه الُبــ.٤
.)١(القصرهو أقصر من برة یعني واحدة البر أي إن البرة غایة في و برها

والذي یهمنا من هذه المعـاني هـو المعنـى األول فـالِبّر الـذي یـأتي بمعنـى الصـدق 
"  #   $  %  &  '  Mومنـــه قـــول اهللا تعـــالى والطاعـــة هـــو الـــذي نحـــن بصـــدده 

  )  (.  -  ,  +   *L)ــــالِبرُّ .)٢ ، الخیــــرمعــــانيلكــــلجــــامعاســــمف
وعلـى هـذه المعـاني تحمـل والمعاملـةالصلةوحسن، والطاعة، والصدق، واإلحسان
.  ، وهذه المعاني هي التي تتبادر إلى الذهن عند إطالق هذا اللفظ )٣(هذه الكلمة

  

.١٧٩ـ ١٧٧/ ١: معجم مقاییس اللغة )١(
.  ١٧٧/ سورة البقرة من اآلیة )٢(
.١٣٨/ ١٥:تهذیب اللغة )٣(



١٣ 
ــ   المبحث األول   ــ

ــ  األمر  بالبر وخصال اإلیمان  ـــ
.األمر بالِبّر  : المطلب األول 
.)١(M{  z  y  x  w   v  u  t|~  }Lقال تعالى 

:حتليل  الكلمات  
:یدالن على معنیین صحیحانأصالنِ والیاءوالسینالنون: النسیان .١

.الشيءإغفال: أحدهما
.شيءالَتْرك: الثاني

ــيءَ نِســیتُ و  مــا: والنِّْســيُ منــهالنِّْســيُ یكــونَ أنوممكــنٌ . ِنســیاناً تــذُكره،لــمإذا،الشَّ
. )٢(أنساَءكمتتبَّعوافیقولونأمتعتهمُرَذالمنالمرتحلین،منازلمنَسَقط

یقــولكــانالمدینــةالرجــل مــن یهــود أنجــاء فــي ســبب نــزول هــذه اآلیــة : ول أســباب  النــز
الـذيالـدینعلـىاثبـتالمسـلمینمـنرضـاعوبینـهبیـنهمولمـن، قرابتـهولذويلصهره

حـقأمـرهفـإنوسـلمعلیـهاهللاصـلىمحمـداً یعنـونالرجـلهـذابهیأمركوماعلیهأنت
.)٣(یفعلونهوالبذلكالناسیأمرونفكانوا

:مناسبة اآلية ملا قبلها وما بعدها من اآليات
فقـد أمـرهم اهللا سـبحانه،إسـرائیلبنـيعـنتتحدثالتي قبلها اآلیاتهذه اآلیة و 

العهـودونقـض، ةالنعمـكفـرمـنارتكبـواعمـاونهـاهم،الـنعممـنبـهخصـهممابذكر
أنهیدعونعماموینهونه، ةتزكیأنهیزعمونبماغیرهمیأمرونوكانوا، ذلكتبعوما
)٤(وتوبیخا على تركــــــه علیهمـــوحثهإلیهمــندبهفیمااً ـــترغیبذلك علیهمرـــــأنكة،ـــــــتردی

إتباععلیهمتعالى أنكرفانھ لما أما مناسبة اآلیة لما بعدها.M  u  tLبقوله

. ٤٤/ سورة البقرة اآلیة )١(
.٤٢١/ ٥: معجم مقاییس اللغة )٢(
.١٤: أسباب النزول للواحدي : ینظر)٣(
.١٢٤/ ١: نظم الدرر في تناسب اآلیات والسور : ینظر)٤(



١٤ 
مـاعلـىعاطفـاً فقالالبدنعمالأوأجلالنفسأخالقبأعظمدوائهإلىأرشدهمالهوى
. )١(M£  ¢  ¡¤©     ¨    §  ¦  ¥L األوامرمنمضى

حملهـمإنمـافكـأنهم((في شأن الیهود في مناسبة اآلیة لما بعدها )٢(يالحرالّ وقال
علـیهمذلـكفـيفِلمـاوالتقـدمالریاسـةمـنأنفسـهمبـهتعودتماالعقلحكممخالفةعلى
، لهــمتبــعاألرضجمیـعأنیــرونكــانوامـابعــدللعــربأتباعـاً یصــیرواأنالمشــقةمـن

تصــیرأنعلــىأنفســهمُیكــرهالــذيبالصــبرباالســتعانةاألمــرذلــكفــيبخطــابهمنســق
.)٤()))٣(M£  ¢  ¡L تعالىفقالمتبوعةكانتأنبعدتابعة

ــراءات  الهمــزة ألفــا بإبــدالMu  tLقولــه تعــالى )٦(وأبــو جعفــر)٥(قــرأ ورش: الق
بـاقون بتحقیـق باإلبدال في حال الوقـف ، وقـرأ ال)٧(وقرأ حمزة"  أتامرون " وصًال ووقفا 

. )٨(" أتأمرون " الهمز
ن فعل مضارع مرفوع بثبوت الهمزة لالستفهام اإلنكاري ، تأمرو MtL:اإلعراب 

رون ــــــق بتأمـــــلرور متعـــــار ومجـــجMvLمفعول به MuLوالواو فاعل النون، 

. ٤٥/ سورة البقرة اآلیة )١(
ونشـأولـدمرسـیةأعمـالمـنحرالـةاصـله مـن المغـربلمـاءعمـنمفسـرالحرالـياألندلسـي الحسـنبنأحمدبنعلي)٢(

بســـوریةحمـــاةفـــيتـــوفيالقـــرآنلفهـــمالمقفـــلالبـــابمفتـــاحكتبـــهمـــنتصـــنیففیـــهلـــهو إالعلـــممـــنمـــاو ،مـــراكشفـــي
. ٢٥٦/ ٤: االعالم ).هـ ٦٣٨( ة ـــــــــــــــــــــــــسن

. ٤٥/ سورة البقرة اآلیة )٣(
.١٢٥/ ١: ي تناسب اآلیات والسور نظم الدرر ف)٤(
ویقــال لـــه ةعثمــان بــن ســعید أبــو ســعید المصــري المقــرى القبطــي مـــولى آل الزبیــر بــن العــوام وقیــل أصــله مــن أفریقیــ)٥(

: معرفـة القـراء الكبـار: ینظـر) .هــ١٩٧(، تـوفي سـنةونافع هو الـذي لقبـه بـورش لشـدة بیاضـه) هـ١١٠(الرواس ولد سنة 
١٥٥-١/١٥٢.

بـنعیـاشبـناهللاعبـدمـوالهعلـىالقـرآنقـرأ، الـذكررفیـعمشهورمدنيالعشرةأحدالقارئجعفرأبوالقعقاعبنیزید)٦(
هریـرةأبـيعـنوحدثعمربابنوصلىعنهماهللارضيعباسوابن، هریرةأبيعلىأیضاقرأ، و المخزوميربیعةأبي
٧٦ـ ٧٢/ ١: فة القراء الكبار معر : ینظر). هـ ١٢٨( وقیل ) هـ ١٢٧( ، توفي سنة الحدیثقلیلوهوعباسوابن

وأدرك ) هــــ٨٠(هــو حمــزة بـــن حبیــب بــن عمـــارة بــن إســماعیل اإلمـــام أبــو عمــارة الكـــوفي أحــد القــراء الســـبعة ولــد ســنة )٧(
یرًا بــالفرائض والعربیــة ، وكــان إمامــًا حجــة قیمــا بكتــاب اهللا تعــالى حافظــًا للحــدیث بصــبعضــهمرأىالصــحابة بالســن فلعلــه 

. ١١٨ـ ١١١/ ١: معرفة القراء الكبار: ینظر). هـ١٥٦(هللا عدیم النظیر، مات حمزة سنةقانتاعابدا خاشعًا 
.٣٩٩ـ ٣٩٧/ ١: النشر في القراءات العشر )٨(



١٥ 
MwL عطف على تأمرونMxL مفعول بهM yL ، الواو واو الحال

فعـل مضـارع مرفـوع بثبـوت النـون M zLانتم ضمیر منفصـل فـي محـل رفـع مبتـدأ 
ونـــــة مـن فاعـل تنســـــة حالیــــــة وانـتم االسمیـــــــــت، وجمل، والجملة الفعلیة خبروالواو فاعل

M{Lــــــه  مف فعــــــل M~Lالهمــــــزة لالســــــتفهام اإلنكــــــاريM}Lعــــــول ب
. )١(مضارع مرفوع بثبوت النون ، والواو فاعل

:القضايا البالغية 
:هـــــــــــــفي قولوالتقریعالتوبیخمعنىإلىحقیقتهعنخرجالذي امــــــــــــــاالستفه.١

MtL.
ـــدكـــانوٕانMtLبالمضـــارعالمجـــيء.٢ ـــكوقـــعق صـــیغةألن،مـــنهمذل

.والحدوثالتجددتفیدالمضارع
فكـأن،التركفيمبالغةMx  wLبالنسیانالتعبیر عن ترك الفعل.٣

الغفلـةفـيللمبالغـةتوكیـدابـاألنفستعلیـق البِـرو ،بالعلىلهمیجريالالِبرّ 
.المفرطة

الــــدالM{  z  yLالحالیــــةالجملــــةفــــيوالتــــوبیخوالتقریــــعالتبكیــــت.٤
.)٢(والصنیعالفعلوءسعلى

قـومدونقومـاً یخـصالدائـمالبشـریةللـنفسإیحائـهفـيالقرآنـيالـنصإن:املعنى العـام  
،والرهبــاناألحبــارالتخصــیصوعلـىالكتــابأهــلفــينزلـتفاآلیــةجیــلدونوجـیال
ـــأمرونكـــانوا ـــاسی ـــالخیرالن ـــاتب ـــىوالثب مـــدعاةفهـــذا،أنفســـهمویتركـــوناإلســـالمعل

بــهأمــرمــافعــلإلــىالمبــادرةفعلیــهالقــدوةهــوبالشــيءاآلمــرألنواالســتغرابالعجــب

.٩٨/ ١:إعراب القرآن الكریم وبیانه، ٥٩/ ١: التبیان في إعراب القرآن: ینظر)١(
.٣١/ ١: ، صفوة التفاسیر ١٦٢ـ ١٦١/ ١: الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون األقاویل في وجوه التأویل : ینظر)٢(



١٦ 
شدیدوتأنیبتوبیخهذاوفي،نفسهویحرقللناسیضيءالسراجكمثلكانالوإ غیره

ـــــــف ـــــــقفكی ـــــــابكـــــــمیلی ـــــــتمالكتـــــــابأهـــــــلی ـــــــأمرونوأن ـــــــالبرالنـــــــاست عجمـــــــاوهـــــــوب
ــــــــر ــــــــأتمرونفــــــــالأنفســــــــكمتنســــــــواأنالخی ــــــــأمرونبمــــــــات ــــــــتم،بــــــــهت ذلــــــــكمــــــــعوأن
ـــــــىوعیـــــــدمـــــــنفیـــــــهمـــــــاوتعلمـــــــونالكتـــــــابتتلـــــــون اهللاأوامـــــــرفـــــــيقصـــــــرمـــــــنعل

، عمـایتكممـنوتتبصـروا،رقـدتكممـنفتنتبهـوابأنفسـكمصـانعونأنـتممـاتعقلـونأفال
العبـرةألن؛لغیـرهمأیضـاموجـهفهـوالكتـاب،أهـلمـنللیهـودكانوٕانالخطابوهذا

.)١(السبببخصوصالاللفظبعموم
:ما يستفاد من النص 

اآلیـةفـيالتـوبیخكـانفقـد،واللـومالعقـابیسـتحق واجبـهفـيمقصركلإن .١
كـــانواألنهـــمالیهـــودذموكـــان،بـــالبرمـــراألبســـببالرالبـــفعـــلتـــركبســـبب
.بهایعملونوالوالطاعةالبربأعمالیأمرون

،یعلــمالكمــنیعلــممــنفلــیس،علــمبمــایعمــلالالــذيیــزداد للعــالمالتقریــع.٢
.أحدمنالحالهذهالسلیمالعقلیتقبلوال

  

الرب   وخصال  اإلميان: طلب الثاني امل
.  /"  #   $  %  &  '  )  (  *   +  ,  -M :قــال تعــالى

  ;   :  9  8  7  6  5  4  3   2  1  0
<  =>?@ABC D  G  F  E

HIO  N  M  L  K  JPS   R  QT   W  V  UL)٢(.

،المعاصـرالفكـردار٢، طالزحیلـيوهبـةد: المنیـرتفسیرال،٥٧ـ ٥٦/ ٢: سید قطب : في ظالل القرآن : ینظر)١(
.١٥٦ـ ١٥٥/ ١، هـ١٤١٨،بیروت

.١٧٧/ ورة البقرة اآلیة س)٢(



١٧ 
:حتليل  الكلمات  

المســافر الكثیــر الســفر ابــن الســبیلو یل فــي األصــل الطریــق بالســ: ابــن الســبیل .١
.)١(للطریقسمي ابنا لها لمالزمته 

والبـأس الشـدة فـي ، والبـأس العـذاب ، اسم الحرب والمشـقة والضـرب :البأساء .٢
كنا إذا اشـتد البـأس اتقینـا برسـولالحرب وفي حدیث علي رضوان اهللا علیه 

.)٣(یرید الخوف وال یكون إال مع الشدة)٢(اهللا
المغـــربلَبـــقِ تصـــليكانـــت الیهــودانجـــاء فـــي ســبب نـــزول هـــذه اآلیـــة:أســـباب  النـــزول 

سألرجالأني أیضا ورو .M&  %  $   #  "L فنزلتالمشرققبلوالنصارى
الرجــلفــدعاM   #  "L اآلیــةهــذهاهللافــأنزلالبــرعــنموســلّ علیــهاهللاصــّلىالنبــي
.)٤(علیهفتالها

:مناسبة اآلية ملا قبلها وما بعدها من اآليات
ـــةنســـخفـــيالطـــاعنینالكتـــابأهـــلكفـــروتعـــالىســـبحانهبـــینلمـــا بتكـــذیبالقبل

الكتـــــــــــــــاببوكفـــــــــــــــرهمالحـــــــــــــــقوكتمـــــــــــــــانوســـــــــــــــلمعلیـــــــــــــــهاهللاصـــــــــــــــلىالرســـــــــــــــول
أمــرمـنأحــقالفـروعأمـرأنإلــىاإلشـارةباتبعـهاإلســالممؤیـداتمـنفیــهمـاوكتمـان

جملـــةمــنجعلــواالــذيالقبلــةواســتقبال،لــذاتهامقصــودةلیســتالفــروعألناألصــول
المتقـینعیـبفـياإلفاضـةوأكثـرواتـهحقیّ علـىالداللـةمنعندهمماكتمواأنشقاقهم

الطاعـاتجمیـعتبعتـهوقـعفـإذااإلیمـانبالذاتالمقصودوٕانما، لذاتهمقصوداً لیسبه
أمـا مناسـبة .M   #  "L تعـالىفقـال)٥(وغیرهـااالسـتقبالفیهـاالمشـترطالصالةمن

.مادة سبل ٣٢٠/ ١١: لسان العرب : ینظر)١(
.١٠٤٢رقم ١٢٦/ ١: مسند اإلمام أحمد )٢(
.مادة بأس  ٢٠/ ٦: لسان العرب : ینظر)٣(
.٣٣٨/ ٣: جامع البیان في تأویل القرآن : ینظر)٤(
.٣٢٣ـ ١/٣٢٢: نظم الدرر في تناسب اآلیات والسور : ینظر)٥(



١٨ 
وكــانالعــدوانتــركالمضــطرعــناإلثــمرفــعشــرطأنتقــدملمــافانــه اآلیــة لمــا بعــدها

ـــــــــــيالعـــــــــــدوان ـــــــــــكف ـــــــــــيذل ـــــــــــرهوف ـــــــــــأدىربمـــــــــــاغی ـــــــــــلىإل ـــــــــــالالقت ـــــــــــكوت بمـــــــــــاذل
ــــــىاســــــتتبعه ــــــةبهــــــذهخــــــتمأنإل دعــــــوىفــــــيوالصــــــدقالصــــــبربمــــــدحوختمهــــــااآلی
الكتـــــابأهــــلفیــــهخــــافمــــاجملــــةمــــنوكــــانشــــيءوكــــلبالعهــــدوالوفــــاءاإلیمــــان

!  M بقولــهتعــالىإلیــهأشــارمــاعلــىعضــهبأوكلــهفغیــروهالــدماءســفكأمــرالعهــد
  &  %   $  #  "L)الصــــبرأعظــــمالــــروحبــــذلعلــــىالصــــبروكــــان)١

المؤمنینأخبربالعهدوفاءأشدللقصاصواالستسالماإلیمانفيمصدقأعظموفعله
)٢(بالخطـابعلـیهمباإلقبـاللهـمملـذذاً تعالىفقالیتبعهوماذلكمنعلیهمأوجببما

 MZ  Y^  ]           \  [L)٣(.
بالنصب خبر مقـدم ، والمصـدر M#  "Lقوله تعالى )٤(قرأ حمزة وعاصم:القراءات 

وقـرأ .في محل رفع على انه اسم مؤخر أي لیس لبرَّ تولیُتكم M  %  $Lالمؤول من 
الرفع بــ" لــیس البــرُّ " )١(والكســائي)٨(وابــن عــامر.)٧(وأبــو عمــرو)٦(وابــن كثیــر)٥(نــافع

.٨٤/ سورة البقرة من اآلیة )١(
.٣٣٠/ ١: نظم الدرر في تناسب اآلیات والسور )٢(
.١٧٨/ سورة البقرة من اآلیة )٣(
فـياإلمامـةانتهـتإلیـه، السـلميالـرحمنعبـدأبـيعلـىالقـرآنقـرأالسـبعةالقـراء أحـداألسـديالنجـودأبـيبنعاصم)٤(

، وحدیثـه فـي الكتـب السـتة بـالقرآنصـوتاالنـاسأحسـنعاصـموكـانالسـلميالـرحمنعبـدأبـيشـیخهبعـدبالكوفـةالقراءة
.٩٤ـ ٨٨/ ١: معرفة القراء الكبار: ینظر). هـ ١٢٧( ت

( ةــــــــــــــــــسنيــــــــــ، توفلمدینـةاأهـليـــــــــــتابعمنةــــــــــطائفعلىقرأالمـــــاألعأحديـــاللیثنعیمأبيبنالرحمنعبدبننافع)٥(
.١١١ـ ١٠٧/ ١: معرفة القراء الكبار : ینظر)هـ ١٦٩

، القـراءةفـيالمكیـینإمـامالمكـيالـداريالكنانيعلقمةبنعمرومولىمعبدأبواإلمامالمطلببنكثیربناهللاعبد)٦(
ینظـر معرفـة القـراء الكبـار ) . هـ ١٢٠( تمفوهابلیغافصیحاكانالقرآنضبطفيمكةأهلإماموصارلإلقراءتصدر

. ٨٨ـ ٨٦/ ١: 
بـالقرآنالنـاسأعلـمعمـروأبـوكـان، البصـرةأهـلمقرئاإلمامالبصريالنحويالمقرئالمازنيالعالءبنعمروأبو)٧(

.١٠٥ـ ١٠٠/ ١: معرفة القراء الكبار : ینظر)  هـ ١٥٤( سنةتوفي الناسوأیاموالشعرالعربوأیاموالعربیة
أبــيبــنالمغیــرةوعـن، الــدرداءأبــيعـنعرضــاالقــراءةأخـذ، القــراءةفــيالشـامأهــلإمــامالیحصـبيعــامربــناهللاعبـد)٨(

٨٦ـ٨٢/ ١معرفة القراء الكبار: ینظر)هـ ١١٨( تالخوالنيإدریسأبيبعددمشققضاءولي، عثمانصاحبشهاب



١٩ 
بـر والتقـدیر لـیس هـو الخM  %  $Lالرفع على أنـه اسـم لـیس والمصـدر المـؤول مـن ب

نـون ورفـع البـر بتخفیـف الM+   *Lقـرأ نـافع وابـن عـامر قولـه تعـالى . البرُّ تولیَتكم
بفتح النون المشددة ونصـب M+   *L، وقرأ الجمهور " ولكِن البرُّ " على االبتداء 

.البر
.)٢(، وقرأ جمهور القراء بدون همز"النبیئین " بالهمز M3Lعالى قرأ نافع قوله ت

ــراب  $  Mخبــر لــیس مقــدم M#Lفعــل مــاض نــاقص جامــد نــاقص M"L: اإلع

  %L أن حــرف مصــدري ونصــب ، وتولــوا فعــل مضــارع منصــوب بــأن ، والمصــدر
ظـرف مكـانM'Lمفعـول بـه M&Lالمؤول من أن والفعل اسم لـیس مـؤخر 

M(L مضــاف إلیــهM)Lعطــف علــى المشــرقM*L ، الــواو عاطفــة
مـن اسـم موصـول خبـر لكـنَّ M-  ,Lاسـم لكـنَّ M+Lلكنَّ حرف مشبهه بالفعل 

M.L جـــــــــار ومجـــــــــرورM/L  معطـــــــــوفM0LصـــــــــفةM  1
3   2L معطــوف علــى اهللاM4L  فعـــل وفاعــلM5L مفعــول بـــه

M7  6Lجــار ومجــرورM9  8Lه ـــــــــــــــــــــاف إلیــــــــمفعــول آتــى والقربــى مض
M  ;   :<  =>L كلها معطوفة علـى ذويM?@L

عطـــــف علـــــى آتـــــىMABCDLالجـــــار والمجـــــرور معطـــــوف أیضـــــا 
MEL عطــف علــى مــن آمــنMFLرور ـــــار ومجـــــــــجMGLرفــــــظ
MHIL فعــــل وفاعــــلMJL منصــــوب بفعــــل محــــذوف تقــــدیره أمــــدحM  K

النحــوي أحــد األعــالم قــرأ القــرآن وجــوده علــى المقــرئعلــي بــن حمــزة الكســائي اإلمــام أبــو الحســن األســدي الكــوفي هــو)١(
، واختــار لنفســه قــراءة ورحــل إلــى البصــرة فأخــذ العربیــة عــن الخلیــل بــن أحمــد وعیســى بــن عمــر الهمــداني، حمــزة الزیــات 

.  ١٢٨ـ ١٢٠/ ١: معرفة القراء الكبار: ینظر). هـ١٨٩(توفي سنة 
.٦٣: التیسیر في القراءات السبع ،١٦٨:السبعة في القراءات: ینظر)٢(



٢٠ 
M  LL جار ومجرورMO  NPL ظرف زمان متعلق بالصابرین والبـأس
ـــه  ـــدأ MQLمضـــاف إلی MSLاســـم موصـــول خبـــرMRLاســـم إشـــارة مبت

ــــواوMULالجملــــة مــــن الفعــــل والفاعــــل ال محــــل لهــــا؛ ألنهــــا صــــلة الموصــــول ال
ضــمیر فصــل ال محــل لــه مــن اإلعــراب أو MVLاســتئنافیة أو عاطفــة وأولئــك مبتــدأ 

.)١(خبر أولئك أو هم ، والجملة االسمیة خبر أولئكM   W Lمبتدأ ثان 
:القضايا البالغية 

علــىآمــنمــننفــسالبــرجعــلفقــد M-  ,  +   *L المبالغــة فــي قولــه تعــالى .١
والشـعر، حـاتمالسـخاء: یقولونتجدهمإذالبلغاءكالمفيمعهودذاوهالمبالغةطریق
.زهیرشعروالشعر،حاتمسخاءالسخاءأنأيزهیر

فــداءیعنــىالرقــابفــكوفــيأيM?@Lفــي قولــه تعــالىبالحــذفاإلیجــاز.٢
.األسرى

مــنووهــالــنفسبــهوأرادالرقبــةأطلــقحیــثM@Lالمجــاز المرســل فــي قولــه.٣
.الكلوٕارادةالجزءإطالق

یــأتيأناألصــلألنML  KJLالنصــب علــى االختصــاص فــي قولــه.٤
علـــــــىهنــــــانصـــــــبوٕانمــــــاMF ELالمرفــــــوععلـــــــىلعطفهــــــامرفوعــــــا

فإذا،البلغاءبینمعروفاألسلوبوهذاالصابرین،بالذكروأخصأي،االختصاص
قطعاویسمى،تفننفذلك،بعضهافياإلعرابوخولفالذمأوللمدحصفاتذكرت

.لسماعهوتشویقبشأنهاهتماممزیدعلىیدلالمألوفتغییرألن
.فعال ماضیا ألنه أتى بالخبر MQRSLفي قولهوالوقوع التحققإفادة.٥
.)٢(ألنه أتى بالخبر جملة اسمیةMUVW Lإفادة الثبوت في قوله .٦

.٢٢٧ـ ٢٢٥/ ١:إعراب القرآن الكریم وبیانه، ١٤٣/ ١: التبیان في إعراب القرآن: ینظر)١(
. ٢٢٧/ ١:كریم وبیانهإعراب القرآن ال، ١٣٤ـ ١٢٨/ ١: ، التحریر والتنویر٢٤٥/ ١: الكشاف : ینظر)٢(



٢١ 
ولـیس،الخیـروحـدهاهـيكأنهـاالقبلـةأمـرفـيالكالموار أكثالناس قدإن :املعنى العام 

الـــدینقـــوامهـــوالمغـــربأوالمشـــرقفـــيمعینـــةجهـــةاســـتقبالفلـــیس،الحـــقهـــوهـــذا
،الصــحیحةالعقیــدةأركــانمـنبعضــهاأمــورعــدةالخیـرمــالكولكــن،الخیــروجمـاع

والنشـــورالبعـــثویـــومبـــاهللاإلیمـــانمنهـــافوالعبـــاداتالفضـــائلأمهـــاتمـــنوبعضـــها
ومنها ،أنفسهموباألنبیاء، األنبیاءعلىالمنزلةوبالكتببالمالئكةواإلیمانوالحساب

حـاجتهماشـتدتولمـن،والیتـامىاألقاربمنللفقراءنفسوطیبرغبةعنالمالبذل
ـــاقتهم ـــاسمـــنوف ـــذینوللمســـافرین، الن یـــبلغهممـــایجـــدونفـــالالطریـــقبهـــمانقطـــعال

وتحریـراألرقاءعتقولغرضالسؤالإلىالحاجةألجأتهمالذینوللسائلین،مقصدهم
المفروضـــةالزكـــاةإخـــراجمنهـــاو ، الصـــالةعلـــىالمحافظـــةمنهـــاو ،الـــرقمـــنرقـــابهم

أوبالنفسینزلالذي األذىعلىالصبرمنهاو ،والمالالنفسفيبالعهدالوفاءمنهاو 
واألعمالالعقائدهذهیجمعونفالذینالحروبمواطنفيالعدومجاهدةوقتأوالمال
.)١(وتجنبوهاوالرذائلالكفراتقواالذینوهمإیمانهمفيَصَدقواالذینهمالخیرة

:ما يستفاد من النص 
والنشـــر، وصـــفاتهوبأســـمائهبـــاهللاإلیمـــانقاعـــدةعشـــرةســـتهـــذه اآلیـــة تضـــمنت. ١

المنزلـةوالكتبوالمالئكة،والنار،جنةوالوالشفاعةوالحوضوالصراطوالمیزانوالحشر
وٕایصـالوالمندوبـة،الواجبـةاألحـوالفـيالمالوٕانفاقوالنبیین،اهللا،عندمنحقوأنها

السبیلابنومراعاةو كذلك المساكین،إهماله،وعدمالیتیموتفقدقطعهم،وتركالقرابة
بـــالعهود،والوفـــاءزكـــاة،الوٕایتـــاءالصـــالة،علـــىوالمحافظـــةالرقـــاب،وفـــكوالســـائلین،

.الشدائدفيوالصبر
ن فـــي المـــال حقـــا ســـوى الزكـــاة وبهـــا أعلـــىM7  6  5  4Lباآلیـــة وااســـتدل.٢

.)٢(كمال البر

.  ١٠٠ـ ٩٤/ ٢: التفسیر المنیر : ینظر)١(
.٢٤١/ ٢: الجامع ألحكام القرآن : ینظر)٢(



٢٢ 

  

األهلة وحقيقة الرب: املطلب الثالث 
©  M¡  �   ~¢ £§  ¦  ¥  ¤¨  ¬  «      ª :قولـــــــــــه تعـــــــــــالى

  ® ́ ³     ²  ±  °  ¯µº  ¹   ̧ ¶»   ¾  ½  ¼
¿L)١(

:حتليل  الكلمات  
یسـمىثـمالشهرمنللیلتینهالالیسمىأولیلةأولوهىالقمرغرةبالكسرالهالل. ١

ــــاسالنهــــالالالهــــالليســــمو قمــــرا ــــارأصــــواتهمیرفعــــونالن ــــهباإلخب والجمــــععن
.)٢(األهلة

: أسباب  النزول 
مثـلدقیقافیطلعیبدوالهاللبالماسئل اهللارسولن اجاء في سبب نزول اآلیة 

كمــایكـونحتـىویــدقیـنقصیـزالالثـمویســتدیرویسـتويیعظـمحتــىیزیـدثـمالخـیط
وجـاء .M¡  �   ~L قولـه تعـالى )٣(فنـزلواحدةحالعلىیكونال،كان

ان األنصــار M°  ¯  ®  ¬  «      ª  ©Lفــي ســبب نــزول قولــه تعــالى
رجــلفجــاءظهورهــامــنولكــنبیــوتهمأبــوابقبــلمــنیــدخلوالــمفجــاؤواكـانوا إذا حجــوا 

.)٤(اآلیةفنزلتبذلكریّ عُ فكأنهبابهقبلمنفدخلاألنصارمن

:مناسبة اآلية ملا قبلها وما بعدها من اآليات

.١٨٩/ سورة البقرة اآلیة )١(
.١٤٥ـ ١٤٤/ ٣١: تاج العروس : ینظر)٢(
.٣٢: أسباب النزول للواحدي )٣(
.١٧٠٩رقم الحدیث ٦٣٩/ ٢، }أبوابهامنالبیوتوأتوا{ تعالىاهللاقولبابكتاب الحج ، : صحیح البخاري )٤(



٢٣ 
ونهــاراً لــیالً الصــومشــهرفــيشــرعهممــاأرادهلمــاالبیــانوتعــالىســبحانهأتــملمــا
قواعــدأحــدســیماالالهــاللعلــىیــدوراألحكــاممــنكثیــروكــانذلــكتبــعمــاوبعــض
غیرهـاوتنفيأشیاءتوجبكاألحكاماألهلةوكانتالصومأخوهوالذيالحجاإلسالم
وٕاكمـالالشـهرذكـروكـانبـاطالً أوحقاً األموالبهاوتؤكلوالزكواتوالدیونكالصیام

.M¡  �   ~Lتعالىبقوله)١(ذلكبینعنهللسؤالالعزمحركقدالعدة
العبــاداتأمهــاتوكانــتالحــجســبحانهذكــرلمــافانــه أمــا مناســبة اآلیــة لمــا بعــدها

وكــانوالجهــادالــذكروهــيموقتــةوغیــر، والحــجوالصــوموالزكــاةالصــالةوهــيموقتــة
M  Â  Á فقال )٢(الجهادوهيالموقتةبغیرأتبعهاالموقتةالعباداتذكرقدسبحانه

È  Ç       Æ  Å  Ä  ÃÉÎ  Í  Ì  Ë    ÊL)٣(.
:القراءات 

، وهـي قـراءة "تـاتوا " دال الهمـزة ألفـا بإبـM ¬  «Lقولـه تعـالى قرأ أبو جعفر
قرأ عاصـم، وأبـو عمـرو، ونـافع ، )٤(ر على تحقیق الهمز، وقرأ الجمهو حمزة في الوقف 

والكسـائي ء، وقرأ ابن كثیـر، وابـن عـامر بضم الباM®Lوأبو جعفر  قوله تعالى
.)٥(بكسر الباء والكسر لمناسبة الیاء" الِبُیوت " 

: اإلعراب 
 M~L فعـــل وفاعـــل ومفعـــول بـــهM¡  �L جـــار ومجـــرورM£L

جـــار M¦Lمبتـــدأ وخبـــرM¥  ¤Lلفاعـــل مســـتتر تقـــدیره أنـــت فعـــل أمـــر وا
الواو لالستئناف ولیس فعل مـاض M©Lعطف على الناس M§Lومجرور 
البــاء حــرف جـر زائــد فــي خبـر لــیس وان ومــا M¬  «Lاســم لـیسMªLنـاقص 

.٣٥٩/ ١: نظم الدرر في تناسب اآلیات والسور )١(
.٣٦٢ـ ٣٦١/ ١: نظم الدرر في تناسب اآلیات والسور : ینظر)٢(
.١٩٠/ سورة البقرة اآلیة )٣(
.٣٩٩ـ ٣٩٧/ ١: النشر في القراءات العشر )٤(
.٦٤: التیسیر في القراءات السبع )٥(



٢٤ 
M±Lجـــار ومجـــرور M°  ¯Lمفعـــول بـــه M®Lبعـــدها خبـــر لـــیس 

اســــم M³Lاســــم لكــــّن منصــــوب M²Lطفــــة ولكــــّن حــــرف مشــــبه بالفعــــل الــــواو عا
M¸  ¶Lالجملة صلة الموصل ال محل لها M´Lموصول خبر لكّن 

الجملـــة M½  ¼Lجـــار ومجـــرورMº  ¹Lالـــواو عاطفـــة البیـــوت مفعـــول بـــه 
)١(لعل واسمها وجملة تفلحون خبرهاM¿   ¾Lعلى جملة األمر عطف

البدیعمنالنوعهذاM¡  �   ~¢§  ¦  ¥  ¤  £L :ية القضايا البالغ
حتـىیـزدادثـمصـغیرایبـدولمالهاللعنالرسولسألوافقدالحكیماألسلوبیسمى

أنبكــماألولــىكــانیقــولوكأنــهاألهلــةمــنالحكمــةبیــانإلــىفصــرفهمنــورهیتكامــل
آخـرهفـيوتناقصـهاالشـهرأولفـيیدهمتزاسببعنالاألهلةخلقحكمةعنتسألوا
.)٢(الحكیماألسلوبالبالغةعلماءیسمیهماوهذا

یزیـدثـمالخـیطمثـلدقیقـاً یبـدولـَم الهـاللعـنالنبـي  بعـض النـاسسئل:املعنى العام 
فأجـابهم واحـدةحالـةعلـىیكـونوالبـدأكمـایعـودحتـىیـنقصیـزالالثـمیكتملحتى

فهـــيودنیویـــةدینیـــةومصـــالحِحَكمـــاً حجمهـــاواخـــتالفاألهلـــةهـــذهرلتكـــراإنالقـــرآن 
أركـانمـنهـوالـذيالحـجأوقـاتوتعـیِّنمعاشـكمفـيالمعـامالتأوقـاتتحددأمارات
النــاسعــنبــذلكمتمیــزینظهورهــامــنالبیــوتإتیــانالبــرمــنلــیس، كمــا انــه دیــنكم
كـــلیـــأتيكمـــاأبوابهـــامـــنیـــوتالبتـــأتواوأنوٕاخالصـــهاالقلـــوبتقـــوىهـــوالبـــرولكـــن

ــــــــاس ــــــــواوأنالن ــــــــدلیلالحــــــــقتطلب ــــــــوااهللارضــــــــافــــــــاطلبواالمســــــــتقیموال عذابــــــــهواتق
.)٣(النارعذابمنونجاتكمفوزكمبذلكوارجوا

:ما يستفاد من النص 
.نیهیعالعماالسؤالویتركینفعهماالمرءیسألأن.١
.العباداتمنكثیرتعرفبهاإذعظیمةالقمریةالشهورفائدة.٢

.٢٤٩ـ ٢٤٨/ ١:إعراب القرآن الكریم وبیانه)١(
.٧١/ ٢: روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني )٢(
.١٨٣ـ ١٨١/ ٣: حدائق الروح والریحان :ینظر)٣(



٢٥ 
األجروحصولتعالىاهللاطاعةفيبرغبةكانولوالدینفياالبتداعحرمة.٣
.)١(الدارینفيونجاتهالعبدفالحإلىالمفضیةبالتقوىاألمر.٤

  

املبحث الثاني
اإلنفاق  والتعاون على الرب

اإلنفاق  طريق  إىل  الرب: املطلب األول 
.)٢(M'  &  %  $   #  "  !(0  /  .  -   ,    +  *  )L قال تعالى

:حتليل  الكلمات  
الخیــــــــــــــــــروجــــــــــــــــــوهمــــــــــــــــــنوجــــــــــــــــــهفــــــــــــــــــيونحــــــــــــــــــوهالمــــــــــــــــــاللذبــــــــــــــــــ: اإلنفــــــــــــــــــاق

إخــــــــــراجهـــــــــواإلنفـــــــــاقأنواإلعطـــــــــاء اإلنفـــــــــاقبـــــــــینالفـــــــــرقو واإلمـــــــــالقوالفقـــــــــر
تعـــــالىقولـــــهوأمـــــاالعبـــــاد،علـــــىینفــــقتعـــــالىاهللایقـــــالالولهـــــذالـــــكالمُ مـــــنالمــــال

MÆ       Å  ÄL)وحقیقتـــــــهموضـــــــعكـــــــلفـــــــياســـــــتعمالهیجـــــــوزالمجـــــــازفإنـــــــه)٣
إخــــــــــــراجیقتضـــــــــــيالواإلعطـــــــــــاءالمصــــــــــــالح،قـــــــــــدرعلـــــــــــىالعبــــــــــــادیـــــــــــرزقأنـــــــــــه

الثــوبوتعطیــهيءالشــلــكلیشــتريالمــالزیــداتعطــيأنــكوذلــكالملــكمــنالمعطــي
.)٤(إنفاقلهذایقالفالبذلكملككعنیخرجواللكلیخیطه

علىماتمنأنالسابقة اآلیةاهللا سبحانه في ذكر:مناسبة اآلية ملا قبلها وما بعدها من اآليات
الوقــتذكــر إلـىالــنفستقفتشـو ،الشــدائدمـنیلحقــهممـالإلنقــاذإنفاقـهیقبــلالالكفـر

. ١٧١/ ١: أیسر التفاسیر :ینظر)١(
. ٩٢/ اآلیة سورة آل عمران)٢(
. ٦٤/ سورة المائدة من اآلیة )٣(
. ٩٤٢/ ٢: ، المعجم الوسیط ١٦٧: الفروق اللغویة : ینظر)٤(



٢٦ 
األحـبأنوٕالـىذلـكإلـىاهللا سـبحانهفأرشـد،أنفـعوجوهـهوأياإلنفـاقفیهیفیدالذي
.M'  &  %  $   #  "  !L فقال )١(بالقبولأجدرمنه

فعل مضارع منصوب بلن M"L لن حرف نفي ونصب واستقبال M!L : اإلعراب 

حـرف غایـة وجـر M$Lمفعـول بـه M  #L وعالمة نصبه حذف النون والوا فاعـل 
M%L فعـــل مضـــارع منصـــوب بـــأن مضـــمرة وجوبـــا بعـــد حتـــى والـــواو فاعـــلM  &

'Lةـــــــة مـا الموصولـــــــمما جار ومجرور وجملـة تحبـون ال محـل لهـا ألنهـا صل
 M *  )L ، الــواو اســتئنافیة ومــا اســم شــرط جــازم فــي محــل نصــب مفعــول بــه مقــدم

الفاء رابطة لجواب الشرط ، M.  -Lجار ومجرور M    +,L وتنفقوا فعل وفاعل
.)٢(به جار ومجرور وعلیم خبر إنM0  /L ولفظ الجاللة اسم إن منصوب 

:املعنى العام 
حتــىربهــمبــرّ مــنبمطلــوبهمیظفــروالــنبــأنهمالمــؤمنینعبــادهتعــالىاهللا خبــرا
علــىلهــممطمئنــاً أخبــرهمثــم،همإلــیوأحّبهــاعنــدهموأنفســهاأمــوالهمأطیــبمــنینفقــوا

علـیمبـههـوخسـیسأونفـیسكثیـرأوقلیـلمـنینفقونـهمـابأنأموالهمأفضلأنفاقهم
أبـوجـاء، وعند نـزول هـذه اآلیـة فیهورغبهماِإلنفاقإلیهمحّببوبهذا،بهوسیجزیهم

تعــالىهللاقةصــدوٕانهــا)٣(َبْیُرَحــاءَ إلــيّ أمــواليأحــبإناهللارســولیــاوقــال طلحــة
)(فقـالتعـالىاهللاأراكحیـثاهللارسـولیـافضـعهاتعالىاهللاعندوذخرهابّرهاأرجو

یـاأفعـلفقـالاألقـربینفـيتجعلهـاأنأرىوٕانـيقلـتمـاسمعتوقدرابحمالذلكبخ
.)٤(عمهوبنيأقاربهفيطلحةأبوفقسمهااهللارسول

:ما يستفاد من النص 

.١٢٥/ ٢: نظم الدرر في تناسب اآلیات والسور : ینظر)١(
.٤٨٥ـ ٤٨٤/ ١:إعراب القرآن الكریم وبیانه: ینظر)٢(
. ٣٩٧/ ٥: لباري فتح ا: ینظر. بستان في المدینة )٣(
٥٣٠/ ٢ة ، بـاب الزكـاة علـى األقــارب ، كتــاب الزكـا: ، صـحیح البخـاري ٢٩٥ـ ٢٩٣/ ٣: التفسـیر المنیـر: ینظـر)٤(

.  ١٣٩٢رقم الحدیث 



٢٧ 
إلـــىللوصـــولمالكهـــا ســـبیلعنـــدالمحببـــةاألمـــوالمـــنهللا فـــي ســـبیل ااإلنفـــاق.١

.علیهاالثوابیكونوحسنهاطیبهاوبمقدارالبرحقیقة
اهللاوجـــهبـــهأریـــدطالمـــاكثـــرأوقـــلّ تعـــالىاهللاعنـــدیضـــیعالإن المعـــروف .٢

.)١(تعالى
  

الرب  والتقوىالتعاون  على: املطلب الثاني  
M    £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {   z  y  x   w  v  u  t قال تعالى

«  ª  ©   ̈ §  ¦    ¥  ¤¬°   ̄ ®±  ¶  µ   ́ ³  ²
½  ¼  »    º  ¹  ¸¾Ç  Æ   Å  Ä Â Á  À  ¿

ÈÉË  ÊÌ   Ð  Ï  Î     ÍL)٢( .
:حتليل  الكلمات  

جعلهـاأي،اهللاأشـعَرهاالتياهللامتعبَّداتجمیعهابُیعنىو شعیرةواحدها: شعائر.١
لكلاهللاشعائرقیلوٕانماِذبحأومسعىأوموقفمنكانماكلوهيلناأعالماً 

ــمٍ  هــيالتــياألعــالمســمِّیتفلهــذا،علمُتــهبــهَشــَعرتقــولهمألنَّ بــهُتُعبِّــدممــاعَل
.)٣(شعائراهللامتعبَّداتُ 

.)٤(الحرمإلىالنعممنللذبحینقلماهو:الهدي .٢
كــــان، و عنقهـــافـــيجعلتهــــاالهـــاءبحـــذفوِقـــالدابالكســــرالدةِقـــقلـــدتها:القالئـــد .٣

فـأمر،َأعـدائهممـنبـذالكویعتِصـمونالحـرمِ شجربلحاءاِإلبلیقِلدونالمشركون
ثــمتعـالىاهللاِإلـىالمشـركونبهـایتقـربالتـياَألشـیاءهـذهُیِحلـواالبـأنالمسـِلمون

. )٥(ذالكنسخ

. ٣٤٦ـ ٣٤٥/ ١: أیسر التفاسیر :ینظر)١(
. ٢/ سورة المائدة اآلیة )٢(
.  ٢٦٦/ ١: تهذیب اللغة )٣(
.  ٣١٩: ت التعریفا)٤(
.  ٦٩/ ٩: تاج العروس من جواهر القاموس )٥(



٢٨ 
صـدهمحینبالحدیبیةكان جاء في سبب نزول هذه اآلیة ان الرسول :أسباب  النزول 

العمـرةیریـدونالمشـركینمـننـاسبهـمفمرعلیهمذلكاشتدوقدالبیتعنالمشركون
)١(اآلیةتعالىاهللافأنزلأصحابهمصدناكماهؤالءصدناهللارسولأصحابفقال

سـبیلعلـىأحـلمـابعـضاهللا سبحانه استثنىلما:ية ملا قبلها وما بعدها من اآلياتمناسبة اآل
یبلـغمـابـل،مطلقـاً اللـهالتعـرضعـننهـىمـامنـهكـانولمـابیانـهفـيشرعاإلبهام
معـالمانتهـاكعـنالنهـيعمـومذلـكعلـىوقدم،كالصیدذلكفيلكونهبهبدأمحله
مكـــرراً فقـــال،وزمــانمكـــانكـــلفــيمحـــرمكــلعـــنأو،بـــاإلحرامعلیــهالمنبـــهالحــج

M  u  t أنفسـهمألزمـوهبمالهموتذكیراً لعزائمهموتنبیهاً بشأنهمتنویهاً لندائهم
    v . . . .L.احتـرامعلـىالكـالمسـبحانه أتـمأما مناسبة اآلیة لما بعـدها
وأمــر،حظوظهــاعــنبــالنهيالنفــوسفهــذبالبســهماومــاالزمــانوأكــرمالمكــانأعظـم

بتالوتهوعدمااالستئنافسبیلعلىعّددخیربكلبتحلیتهاشركلعنتخلیتهابعد
M#  "  ! . . . .L )٢(لفقاالضرورةحالفيإالمطلقاً حرممماعلیهم

ــراب  واســــمالضــــمعلــــىمبنیــــةمقصــــودةنكــــرةمنــــادىأيMv  u  tL : اإلعــ

ناهیـةالM  x   wL الموصـولصـلةMvL وجملـةبـدلرفعلمحفيالموصول
ـــواجازمـــة MyL فاعـــلوالـــواوالنـــونحـــذفالجـــزموعالمـــةمجـــزوممضـــارعتحّل
الو عاطفـةالواو M {LمجرورإلیهمضافالجاللةلفظMzLمنصوببهمفعول
نعـــتM}LمثلـــهمنصـــوبشـــعائرعلـــىمعطـــوفM  |Lالنفـــيلتأكیـــدزائـــدة

. ١٢٦:  أسباب النزول للواحدي )١(

.٣٨٩ـ ٣٨٨/ ٢: نظم الدرر في تناسب اآلیات والسور : ینظر)٢(



٢٩ 
ـــــلتأكیزائــــدةالو الثالثــــةالمواضــــعفــــيعاطفــــةM {Lمنصــــوبللشــــهر فــــيالنفــــيدـــ

منصـوبةشـعائرعلىمعطوفةأسماءM�،  ¢،¤Lةـــــــــــــــــــالثالثالمواضع
الســــمبــــهولـــــــــــمفعM ¥Lنــــــــــــــــآّمیقتــــالأيمضــــافحــــذفعلــــىوالثالــــثمثلــــه
مرفـــوعمضـــارعM§LمنصـــوبللبیـــتنعـــتM ¦Lمنصـــوبآّمـــینلـــــــــــالفاع

ضـــمیروهــمومجــرورجــارّ Mª  ©LمنصـــوببــهمفعــولM¨Lفاعــلوالــواو
®  MمثلــهمنصــوبفضــالعلــىوفــــــــــــــمعطعاطفــةالــواوM«Lإلیــهمضـاف

  ¯Lوفاعـــلفعـــلحللـــتمو المســـتقبلللـــزمنظـــرفٕاذاو اطفـــةعالـــواوM°L
فاعــلوالــواوالنــونحــذفعلــىمبنــيأمــرفعــلاصــطادواو الشــرطلجــوابرابطــةالفــاء 

M {Lجازمةناهیةالو عاطفةM ³Lجزممحلّ فيالفتحعلىمبنيمضارع
مضـافقـومو مرفـوعفاعـلMµ  ´Lبـهمفعـولضمیروكمالتوكیدنونوالنون

M  ¹بـهمفعـولو فعـل وفاعـل M¸LمصـدريحرفM¶Lمجرورإلیه
ºL ّومجـــــرورجـــــارM »LمثلـــــهمجـــــرورللمســـــجدنعـــــتM¶Lحـــــرف
والــواوالنــونحــذفالنصــبوعالمــةمنصــوبمضــارعM½Lونصــبمصــّدري

MÂ Á  ÀLفاعـلوالـواوالنـونحـذفعلىمبنيأمرفعM¿Lفاعل
جــارّ MÇ  Æ  ÈLمجــرورالبــرّ علــىمعطــوفMÂLومجــرورارّ جــ

.)١(اإلثمعلىمعطوفMÈLومجرور
:القضايا البالغية 

وهــيالشــعیرةتر یاســتعفقــدM   z  y  x   wL االســتعارة فــي قولــه تعــالى .١
الحــاللمــنســبحانهالعبــاد اهللابهــا عبــدیالتــيواألحكــام،للمتعبــداتالعالمــة،

.الحرامو 

.٢٧٠ـ ٢٦٩/ ٦: الكریمالقرآنإعرابفيالجدول()١(



٣٠ 
٢.M {¢Lالعــامعلــىالخــاصعطــفبــابمــنوهــيالقالئــدذواتأي

.الهديأشرفألنها
MÇ  Æ   Å  Ä Â Á  À  ¿ÈL المقابلــــة فــــي قولــــه تعــــالى .٣

،واإلثــمالبــربــینقابــلفقــدبالمقابلــةیســمىمــاالبدیعیــةالمحســناتمــنفیــهف
.)١(والعدوانالتقوىوبین

:املعنى العام 
حرمـةسـتبیحوایالو شـعائره و حدودهأوصى اهللا سبحانه عباده المؤمنین أن یحفظوا 

أحكــــــــــاموســــــــــائرمنــــــــــهالتحلــــــــــلقبــــــــــلاإلحــــــــــراموقــــــــــتالحــــــــــجكمناســــــــــكهشــــــــــعائر 
ُیهـَدىلمـاعترضـوایوالفیهاالحرببإثارةالحرماألشهرحرمةنتهكوایالان و الشریعة

ــــــاألنعــــــاممــــــن ــــــهبلوغــــــهمنــــــعأوباغتصــــــابهالحــــــراماهللابیــــــتىإل نزعــــــوایوال،محل
البیـــــــــتبقصـــــــــدإشـــــــــعارااألعنـــــــــاقفـــــــــيتوضـــــــــعالتـــــــــيالعالمـــــــــاتيوهـــــــــالقالئـــــــــد

ـادِ عترضـوایوالالحجفيذبیحةستكونوأنهاالحرام یبتغـونالـذین الحـراماهللابیـتِلُقصَّ
أنفلكــــــمالحــــــرمأرضمــــــنوخــــــرجتماإلحــــــراممــــــنتحللــــــتموٕاذا،ورضــــــاهاهللافضــــــل

علـــــىالحـــــرامالمســـــجدعـــــنصـــــدوكملقـــــومالشـــــدیدبغضـــــكمیحملـــــنكموالتصـــــطادوا
ـــــیهماالعتـــــداء ـــــىالمؤمنـــــونأیهـــــابعـــــضمـــــعبعضـــــكمولیتعـــــاونعل ـــــرفعـــــلعل الخی

اهللاعقـــابواخشـــوااهللاحـــدودومجـــاوزةالمعاصـــيعلـــىتتعـــاونواوالالطاعـــاتجمیـــعو 
.)٢(خالفهلمنالعقابشدیداهللاإنوبطشه

:ما يستفاد من النص 
البـرصـیدوهـواإلحـراممنالتحللبعدوحلیتهاإلحرامحالفيالصیدتحریم.١

.البحرال
.تركهوجبلماوتركاً داؤهأوجبلماأداءكلهاالدینشعائراحتراموجوب.٢

.٢١٥/ ١: صفوة التفاسیر: ینظر)١(

.٤٢٧ـ ٤٢٦/ ١: الوسیطالتفسیر: رینظ)٢(



٣١ 
.الكافر مطلقاً علىاالعتداءحرمة.٣
المسـاسعلـىتعـاونهممنـعو الـدین،إقامـةعلىالمؤمنینبینالتعاونوجوب.٤

.)١(به
  

املناجاة  بالرب  والتقوى: املطلب الثالث  
®  ¬¤  ¥  ¦  § ̈   ©     M£  ¢     ¡  �  ~  }«   ªقال تعالى

²    ±   °  ¯L)٢(.
ــات    ــل  الكلمـ ا أصـــالن یـــدل أحـــدهما علـــى كشـــط واوالنـــون والجـــیم والـــ: النجـــوى :حتليـ

فاألول نجوت الجلد أنجوه والجلد نجا إذا كشـطته ،واآلخر على ستر وٕاخفاء ، وكشف 
لذهاب واإلنكشـاف مـن المكـان ونجا اإلنسان ینجو نجاة ونجاء في السرعة وهو معنى ا

واألصــل اآلخــر النجــو والنجــوى الســر بــین اثنــین وناجیتــه ، وناقــة ناجیــة ونجــاة ســریعة 
.)٣(فالن والجمع أنجیةيوتناجوا وانتجوا وهو نج

ــزول  والمنــافقینیهــودواآلیــة التــي قبلهــا ان الجــاء فــي ســبب نــزول هــذه اآلیــة: أســباب  الن
لعلهمالمؤمنونفیقولبأعینهمویتغامزونللمؤمنینینظرونو بینهمفیمایتناجونكانوا

أوهزیمــــةأومصــــیبةأوقتــــلواألنصــــارالمهــــاجرینمــــنوقرابتنــــاإخواننــــاعــــنبلغهــــم
.)٤(افنزلتاهللارسولإلىفشكواذلكیسوؤهم

والنجـوىالسـرومنـهشـيءبكـلاهللاعلـمبیـانعـدب:مناسبة اآلية ملا قبلها وما بعـدها مـن اآليـات   
مـنالمناجـاةآدابتعـالىذكـرثـم،النجـوىعـننهـواالـذینأولئـكحـالتعالىاهللابّین

التنـاجيوضـرورةالغیـرظلـمإلـىیـؤديمـاوكـلوالعـدوانبـاإلثمالتنـاجيعناالمتناع

.٥٨٨/ ١: أیسر التفاسیر: ینظر)١(
. ٩/ سورة المجادلة اآلیة )٢(
.٣٩٩ـ ٣٩٧/ ٥: معجم مقاییس اللغة : ینظر)٣(
. ٢٧٥:  أسباب النزول للواحدي )٤(



٣٢ 
النجــوىأمــرفــيســبحانهشــددفانــه لمــا أمــا مناســبة اآلیــة لمــا بعــدها.)١(والتقــوىبــالبر
ألهــلضــررعنهــایحــدثأنــهظــانظــنربمــافكــان،النفــاقأهــلإالیفعلهــاالوكــان
قــال علــیهمیعــودإنمـااضــررهأنومبینــاً للمنــافقینوغامـاً للمخلصــینســاراً قــال،الـدین

MÁ  À     ¿   ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶     µ  ´Â  Ä  Ã تعـــــــــــــــــــــــــالى
  Æ  ÅL)٢(.

مفردة في حال الوصل ، أما في الوقـف M§Lاء على قراءة اتفق القر :القراءات 
، وقــرأ بالهــاء وهــو خــالف الرســم" معصــیه " أبــو عمــرو  وابــن كثیــر ، والكســائيفقــد قــرأ
.)٣(بالتاءM§Lالباقون 

شـــرطیةظرفیـــةM ¡Lفـــي اآلیـــة الســـابقةإعرابهـــاســـبقM  �  ~  }L: اإلعـــراب 
الفـاءM¤  £LباإلضافةجرمحليفوالجملةوفاعلهماضM¢Lجازمةغیر

M¥Lلهـامحلالالشرطجوابوالجملةهــــــــــــــفاعلوالواوبالمجزومومضارعرابطة
إلیـــــهمضـــــافM¨LاإلثـــــمعلــــىمعطوفـــــانM§  ¦Lبالفعـــــلمتعلقــــان

M  ©LفاعلــــــهوالــــــواوالنــــــونحــــــذفعلــــــىمبنــــــيأمــــــرM ªLبالفعــــــلمتعلقــــــان
M«LبــــرالعلــــىمعطـــوفM¯  ®Lبــــهمفعــــولالجاللــــةولفــــظوفاعلـــهأمــــر

بتحشرونمتعلقانM±LهللاصفةM°Lهاـــــــــــــــقبلماعلىمعطوفةوالجملة
M²L٤(صلةوالجملةفاعلنائبوالواوللمجهولمبنيمضارع(.

فـي مناجـاتهموالمنافقینكالكفرةیكونوالئالالمؤمنینعبادهتعالىاهللایؤدب:املعنى العام 
ومـنالكتـاب،أهلمنالكفارأولئكیفعلفیوصیهم أن تكون مناجاتهم على خالف ما

وان خیـــر،هـــوبمـــافمناجـــاتهم یجـــب أن تكـــون،المنـــافقینمـــنضـــاللهمعلـــىواالهـــم
وهـذه، الحشـریـومفـي مهأعمـالعلـىمهسیحاسـب؛ ألنـه سـبحانه فعلـونیفیمااهللایتقون

.  ٣٣/ ٢٨: التفسیر المنیر: ینظر)١(
. ١٠/ سورة المجادلة اآلیة )٢(
. ٣٤٠: البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة : ینظر)٣(
. ٢٦١٣/ ٣: التفسیر الوسیط : ینظر)٤(



٣٣ 
یــومإلــىالنــاسجمیــعلعــاموذلــكمكــروهفــيتنــاجمــنهمنیكــو بــأالللمــؤمنینوصــیة
.)١(القیامة

.ومكانزمانكلفيللمؤمنینوكیدهموالمنافقینالیهودمكربیان. ١:ما يستفاد من النص 
نفسفيذلكعــــــــــــــــــیوقلماالثالثدوناثنانیتناجىأنیجوزال.٢

ذلكإلىوماحربفيأوسفرفيذلككانإنالسیماحزننمالثالث
:اخلامتة يف أهم النتائج 

، والطاعـــة، والصـــدق، واإلحســـان، الخیـــرمعـــانيلكـــلجـــامعاســـمإنَّ الِبـــّر .١
، وهـذه المعـاني وعلى هذه المعاني تحمل هذه الكلمةوالمعاملةالصلةوحسن

.اللفظ هي التي تتبادر إلى الذهن عند إطالق هذا

العقـل، فبهـایعملـونوالوالطاعـةالبـربأعمـالیـأمرونذم القرآن الكریم الذین .٢
مــن النـاس ، فكیــف إذا كـان هــؤالء النــاس أحــدمـنالحــالهـذهیتقبــلالالسـلیم

.هم علیة القوم من العلماء 

كـانولـوولیسـت عـادات الجاهلیـة والبِـدع وٕاخالصهاالقلوبتقوىهوالبرإنّ .٣
.األجروحصولتعالىاهللاطاعةفيبرغبة

إلـــىللوصـــولمالكهـــا ســـبیلعنـــدالمحببـــةاألمـــوالمـــنفـــي ســـبیل اهللا اإلنفـــاق.٤
.علیهاالثوابیكونوحسنهاطیبهاوبمقدارالبرحقیقة

فعــلبأكــدت اآلیــات علــى احتــرام شــعائر الــدین ، والتعــاون علــى البــر والتقــوى .٥
.اهللاحدودومجاوزةعلى المعاصيعدم التعاونو الطاعاتوجمیعالخیر

.٣١٩/ ٣: الكریمالقرآنإعراب)١(



٣٤ 
إن مناجــاة المــؤمنین یجــب أن تكــون علــى خــالف مناجــاة الكفــار والمنــافقین  ، .٦

.فمناجاتهم ال تكون في أمر مكروه بل تكون بما هو خیر 

  

املصادر واملراجع
القرآن الكریم
مؤسســــة الحلبــــي  ) هـــــ ٤٦٨ت ( حمــــد الواحـــدي النیســــابوري علــــي بــــن أ: أســـباب النــــزول .١

.م١٩٦٨هـ ، ١٣٨٨القاهرة
، دار اإلرشاد للشؤون الجامعیـة ، ٧، طمحي الدین الدرویش:إعراب القرآن الكریم وبیانه.٢

.م ١٩٩٩هـ ، ١٤٢٠حمص ، 
.م ١٩٨٠،، دار العلم للمالیین٥خیر الدین الزركلي ، ط : االعالم .٣
العلــوممكتبـة، ٥، طالقـادرعبـدبـنموسـىبـنجـابر: الكبیـرالعلـيلكـالمتفاسـیرالأیسـر.٤

.م٢٠٠٣ـهـ١٤٢٤المنورة،المدینةوالحكم،
ـــاموس .٥ ـــدي : تـــاج العـــروس مـــن جـــواهر الق ) هــــ ١٢٠٥ت ( محمـــد مرتضـــى الحســـیني الزبی

) .ت . ب ( مجموعة من المحققین ، دار الهدایة : تحقیق
) هــ٦١٦ت ( ین بن عبد اهللا العكبـريأبو البقاء عبد اهللا بن الحس: ب القرآنالتبیان في إعرا.٦

.وشركاهالحلبيالبابيعیسى، البجاويمحمدعلي: تحقیق
ت (محمـــد الطـــاهر بـــن محمـــد بـــن محمـــد الطـــاهر بـــن عاشـــور التونســـي : التحریـــر والتنـــویر.٧

م ٢٠٠٠هـ ، ١٤٢، مؤسسة التاریخ العربي، بیرو ، ١ط ) هـ١٣٩٣
هـ١٤١٨بیروت،،المعاصرالفكردار،٢، طالزحیليمصطفىبنوهبة:المنیرتفسیرلا.٨
هـ١٤٢٢،دمشق،الفكردار، ١، طالزحیليوهبة. د: الوسیطالتفسیر.٩

ـــن أحمـــد األزهـــري : تهـــذیب اللغـــة .١٠ ـــو منصـــور محمـــد ب محمـــد : تحقیـــق)  هــــ ٣٧٠ت ( أب
.١٣٨/ ١٥م ،٢٠٠١، بیروت  ، دار إحیاء التراث العربي  ١عوض مرعب  ط

تحقیــق ) هـــ ٤٤٤ت ( أبــو عمــرو عثمــان بــن ســعید الــداني : التیســیر فــي القــراءات الســبع .١١
.م١٩٨٤هـ ، ١٤٠٤، دار الكتاب العربي، بیروت ، ٢اوتو تریزل ط



٣٥ 
ت ( محمـد بـن جریــر بـن یزیـد بـن كثیــر بـن غالـب الطبــري: جـامع البیـان فـي تأویــل القـرآن .١٢

.م ٢٠٠٠هـ ، ١٤٢٠، مؤسسة الرسالة ، ١حمد محمد شاكر ، ط أ: تحقیق) هـ ٣١٠
)  هـــ ٦٧١ت( األنصــاري القرطبــي أبــو عبــد اهللا محمــد بــن أحمــد: الجــامع ألحكــام القــرآن .١٣

) .ت . ب ( دار الشعب ، القاهرة 
،٤ط)هـــ١٣٧٦ت(صــافيالــرحیمعبـدبــنمحمــود: الكــریمالقـرآنإعــرابفــيالجـدول.١٤

.هـ ١٤١٨، دمشق،الرشیددار
شهاب الدین السید محمود اآللوسـي : روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني .١٥

.، دار إحیاء التراث العربي، بیروت)هـ١٢٧٠ت(البغدادي
أبـو بكـر أحمـد بـن موسـى بـن العبـاس بـن مجاهـد التمیمـي البغـدادي             :السبعة فـي القـراءات.١٦

.هـ١٤٠٠، دار المعارف ، القاهرة ، ٢شوقي ضیف ، ط. د: قیق تح) هـ ٣٢٤ت (
. د: تحقیـــــق)هــــــ ٢٥٦ت ( محمـــــد بــــن إســـــماعیل البخـــــاري الجعفــــي:صــــحیح البخـــــاري .١٧

.م١٩٨٧هـ ،١٤٠٧،بیروت ،الیمامة ، دار ابن كثیر ، ٣، ط مصطفى دیب البغا
م١٩٩٩، هـ١٤٢٠بیروت، ةط، دار الكتب العلمی، وة التفاسیر محمد علي الصابونيصف.١٨
محمــد فــؤاد عبــد البــاقي : تحقیــق ) هـــ ٨٥٢ت ( احمــد بــن حجــر العســقالني : فــتح البــاري .١٩

.هـ ١٣٧٩ومحب الدین الخطیب ، دار المعرفة ، بیروت ، 
محمــد إبــراهیم ســلیم ، دار : تحقیــق) هـــ ٣٩٥ت ( أبــو هــالل العســكري : الفــروق اللغویــة .٢٠

.العلم والثقافة ، القاهرة 
أبــو القاســم محمــود ابــن : الكشــاف عــن حقــائق التنزیــل وعیــون األقاویــل فــي وجــوه التأویــل .٢١
، دار إحیاء التراث العربي   بیروتعبد الرزاق المهدي:تحقیق) هـ ٥٣٨ت ( مر الزمخشري ع

.مصر،مؤسسة قرطبة)هـ ٢٤١ت ( أحمد بن حنبل الشیباني: مسند اإلمام احمد.٢٢
عبـد : تحقیـق) هــ ٣٩٥ت ( بو الحسین أحمـد بـن فـارس بـن زكریـا أ: معجم مقاییس اللغة .٢٣

.م ١٩٩٩هـ ، ١٤٢٠، دار الجیل ، بیروت  ٢السالم محمد هارون ،   ط 
محمـــد بـــن أحمـــد بـــن عثمـــان  الــــذهبي              : معرفـــة القـــراء الكبـــار علـــى الطبقـــات واألعصـــار .٢٤
١صـالح مهـدي عبـاس ، ط ، وط شـعیب األرنـاؤ ، بشار عواد معروف : تحقیق) هـ ٧٤٨ت ( 

.هـ ١٤٠٤، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، 
أبــو الخیــر محمــد بــن محمــد الدمشــقي الشــهیر بــابن الجــزري             : النشــر فــي القــراءات العشــر .٢٥
علي محمد الضباع شیخ عموم المقارئ بالدیار المصریة ، : تصحیح ومراجعه ) هـ ٨٣٣ت ( 



٣٦ 
.دار الكتب العلمیة ، بیروت 

يـــــبرهان الدین أبو الحسـن إبـراهیم بـن عمـر البقاع: نظم الدرر في تناسب اآلیات والسور .٢٦
.هـ ١٤١٥الكتب العلمیة ، بیروت  ، دارالمهديغالبالرزاقعبد: تحقیق) هـ٨٨٥ت (

٢٧.

 Abstract 
This research is based on the study of a group of Koranic verses

involved in partial specific, and these verses are the verses of righteousness,
has received the word of righteousness in the Koran eight times, and the
number of verses contained therein this word six verses, in four fence all of
the fence civil They cow was Words mainland contained five words, Imran
one word, and the word table one and argue a single word. This study is
based approach analytical interpretation of the Qur'anic text is the term
means and illustration style statement produced by the researcher to Quranic
text to hash elements within the composition and identify the types of
engagements with each other, and the analytical approach steps are:
1. Analysis of words.
2. The reason for the revelation of the verse.
3. Appropriate verse verses before and after.
4. Readings.
5. Expression.
6. Rhetoric.
7. General meaning
8. Devise verse.

These eight steps are the steps of the analytical method for the Quranic
text, which reveals Revealed what text  and appear miraculous method has
the right suggest views
Through the steps of this approach, hence the importance of this study.

Necessitated the research plan to begin paving in the definition of
righteousness, then divide search on two themes in the first section is the
mainland and the qualities of faith, and in the second research spending and
cooperation on the mainland and then a conclusion in the most important
findings from the research.


